
    

    

ேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றிய    

எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�    

((((ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 6666))))    

    

empirAn catakamempirAn catakamempirAn catakamempirAn catakam    

of kOpAlakrishNatAcarof kOpAlakrishNatAcarof kOpAlakrishNatAcarof kOpAlakrishNatAcar    

(catakat tiraTTu (catakat tiraTTu (catakat tiraTTu (catakat tiraTTu ----    part 6)part 6)part 6)part 6)    

In Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of Tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

ேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றியேகாபாலகி��ணதாச� இய�றிய    

எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�    

ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ப�னி� சதக�திர�� ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 6666    

 

Source:Source:Source:Source:    

பல வி��வா	க� இய�றிய 

ப	னி� சதக� திரா�� 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

---- 

ேகாபாலகி�/ணதாச% இய�றிய எ$பிரா	 சதக$. 

இஃ� மகாவி�வா	 கா2சீ,ர$-இராமசாமி நா�� அவ%களா� 

பா%ைவயிட! ெப�ற�. 

மதரா+ ாி!ப	 அ4சிய5திரசாைல,  87, த$, ெச�6 7தி, ெச	ைன. 

[2-வ� பதி!,], 1917,  விைல அணா 1 

------------- 

எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�எ�பிரா� சதக�    

8ராமஜய$. 

பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    ____    கா��கா��கா��கா��....    

ஏ	;� தி�மா�ேக யாளாேவ ென$ெப�மா	 

எ	; ெமன'ேக பிரானவா	--எ	;$ 

பிறவாத ேபறாள	 ேபரா யிரழ$ 

மறவா� வா=��கெவ	 வா>. 

 

ஆ=வா%க� ப	னி�வ% பாட� ேபா�;$ 

        அாிப�த	 ேகாபால கி�/ண ன	பா� 

ேக�வியா� றனதறிவி	 மி@தி யாA� 

        கி�ைபB% @�கடா C�தி னாA$ 

தா=வி�லா ெவ$பிரா	 சதக5 த	ைன4 

        சா�றினா	 ேபா�றிய	ப ேர��$ வ�ண$ 

ேக�வியா ல�தின.� கீ%�தி! பா%க� 
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        கிள%வி/D ைவ@5த� �ளரா> வா=வா%.           (1) 

 

பி6படா மைறப6�� ேவத மா%'க! 

        பிரதி/டா பனாசா%ய �பேத ச�ைத 

அைடEடேன ெயFப�� நா�வ%' கீ5ேத 

        அவ%க� சி�கர தன'@�'காக ைவ�ேதா% 

உைடயவெர$ ெப�மானா% பா/ய கார% 

        உய%HI% வ�ளலா% நிைன5ேதா%' ெக�லா$ 

இடா;'@ ெமதிராச% வி!பிர ��க% 

        எ�களிரா மா�ச%தா ளிைற2  ேவாேம.           (2) 

 

கி$,�ட% க�ட%கா5 த�வ% சி�த% 

        கி	னர%வி� தியாதர%ச� கீத$ பாட� 

�$,�நா ரத%சனகா திய%ந� ேசட	 

         ர�டேன ாிஷி.னிவ% பல�$ ேபா�ற 

அ$,யனா	 மைறேயாத 7�றி �'@$ 

        அ4 தேன �ன'ெக	ற	 ,	ெசா� லாேல 

எ$பிரா	 சதகெமன வி��த� தாேல 

        இைச!பத�ேக .	னி�பா ெய$பி ராேன,         (3) 

பாயிர� ��றி��பாயிர� ��றி��பாயிர� ��றி��பாயிர� ��றி��....    

    

��������....    

 

தி�மா� 7�றி�'@� கமல மா%பா 

        திகிாிச�க5 தாி�த�K2 ெச>ய ைகயா 

க�மாணி' க'கிாிேபா னிற�த ெம>யா 

        கதிாிரவி மதியிர��� க�ணா� க�ணா 

அ�மாம ைற!ெபா�ளா மாதி ேதவா 

        அைன��ல@$ பைட�தளி�தி� டழி'@ ைமயா 

இ�பாத மல%ேபா�; ெம>ய% ெந2சி� 

        இ��திநா ராயணேன ெய$பி ராேன.                   (1) 

 

மாதவநீ தி�ம�ைக' @பேத சி�த 

        ம5திர2ேச னாபதிெம>4 சடேகா ப	சீ% 

நாத.னி �ட�>ய' ெகா�டா% மி'க 
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        ஞானமண' கான$பி யாள வ5தா% 

நீதி,ைன ெபாியந$பி �லக$ ேபா�;$ 

        நிகாிMரா மாNசன� Aபேத ச$ெப� 

ேறதமற ெவFப�� நாA ேப�' 

        ெகதிராச �ைர'கைவ�தா ெய$பி ராேன                   (2) 

 

Hதல�தி A�டான தல�க ட$மி� 

        ,�ணியேகா 6�தலெமா	 றா>5� பா%�ேத 

ேவதெநறி யாலாதி! பிரம	 றா�$ 

        மி'கதி�' க4சியி�வ5 திற�கி ��ேற 

ஆதரவா ய�திகாி� தல�தி ேலாம$ 

        அ	றவ	றா	 ப�ணவ5த ேவாம @�ட� 

ேததமற வ5�தி�ேத வர�க ளீ5தா> 

        எ�ணாிய வ�ளாளா ெவ$பிராேன.           (3) 

 

உ	�ைடய Eட	 மயேம Hமி ெய�லா$ 

        உன� ெசOவா> நீ%மயேம �தக ெம�லா$ 

மி	னியநி	 க�மயேம ேத� ெவ�லா$ 

        விறியதி	  வாசமய ேமகா�ெற�லா$ 

நி	னிைனவி	 மயேமயா காய ெம�லா$ 

        நி	P%�தி மயமயி%க Kண%வி ெல�லா$ 

எ	�டேலா �யி%ெச>ைக ெய�லா நீேய 

        இர��ப�ணி யைல!பெத	ேனா ெவ$பிராேன.           (4) 

 

அ�ளாளா ேவகவதி நதிQ= க4சி 

        அ�திகிாி நாதாேவ தாக ம�தி	 

ெபா�ளாநா ராயணேன வா  ேதவா 

        த�ணியேகா 6'கிைறவா ேதவ ராசா 

ம�ளான விரணிய	றா	 @றி�த Iணி� 

        வ5�தி�த நரசி�கா வரத ராசா 

இ�ளான தDகாம நி	றா� ேபா�றி 

        ஈேடற நிைனவளி!பா ெய$பி ராேன.           (5) 

 

ப�ணியி�$ பணிபலேவ ெபா	ெனா	 ேறயா$ 

        பா�ட�தி	 ேப%பலேவ ம�ெணா	 ேறயா$ 
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வ�ணமி@$ ப !பலேவ பாெலா	 ேறயா$ 

        வைகேயழி �ட�பலேவ சீவ ெனா	றா$ 

ந�Dம; சமய�க� ேப%ேவ ற�லா� 

        நாதனீ ெயா�வேன யவ%க ட$ைம 

எ�ணிேய ெச�5ெதா� ட�4ைச' ெக�லா$ 

        இர�கிவர5 த�கி	றா ெய$பி ராேன.           (6) 

 

ேகசவநா ராயணமா தவேகா வி5த 

        கிள%வி/D ம�Qத ேக6 லாத 

ேநசதிாி வி'ரமேன வாம னாசீ% 

        நிைற5த�K2 சீதரா வி�6 ேகசா 

மாசிெலழி� ேச%ப�ம நாபா ெவ�@$ 

        வள%தாேமா தரெவ�$ேப% ப	னி ர�6� 

கீசனா ெய�6ைச�� ,ற$, கீ=ேம� 

        இைவSரா றிட��ைறவா ெய$பி ராேன.           (7) 

 

ச�க%ஷ ணாவா  ேதவா .�தி 

        த�$பிர�தி �$மனா வனி�� தாசீ%� 

��க,� ேடா�தமேன யேதா�ச சாெவ2 

         ட%நார சி�கெவழி ல4  தாநீ� 

அ�கசனா%� தனEேப5 திரேன மி'க 

        வாிகி�/ணா ெவ	; திாி ச5தி ேதா;$ 

எ�@.�ள H ர%க� ச5தி ப�ண 

        இ��திநா ராயணேன ெய$பிராேன.           (8) 

 

அ4 தேன மாதவேன ேதவ ேதவா 

        ஆதி,� ேஷா�தமேன யாிேய மாேல 

ப4ைசநிற' கா@�தா வா  ேதவா - 

        பர5தாம ேன .@5தா ப�ம நாபா 

ந4சரவி	 மிைசந6�த ேகாவி5 தா8 

        நாராய ணாேகச வாெவ	 ;	ைன 

இ4ைச�ட	 ;தி!ப�ேவ ெயன'@! ேபா�$ 

        இத�கிைணயா ேய�மி�ைல ெய$பி ராேன.           (9) 

 

 



6 

 

பர!பிரம மாமாதி Pல ேமநீ 

        பைட�தளி�தி� டழி��விைள யாட ெவ	ேற 

தி��த.ட	 பிரமாவா>4 சி�/6� த	ேற 

        8பதியா$ வி/Dவா �யிைர' கா�� 

உ��திரனா �யிைரெய�லா2 ச�க ாி�தி� 

        ேடா��ேவ P	;�வா> P	; ெமா	றா> 

இ�'@ெமழி ல4 தமி	 மகிைம ச�;$ 

        இைமயவ%'@� காணவாி ெத$பி ராேன.           (10) 

 

சி�6'க! பிரமாைவ' க�ைண யாA	 

        தி�நாபி' கமல�ேத ெசனி'க4 ெச>தா> 

ம�ட�ற ெசனனெம�லா� காம� தாேல 

        வ%�தி'க ம	மதைன மன�தி� ற5தா> 

ெந���ற வி!,வியி� பிற5த ெவ�லா$ 

        நீறா'க E��திரைன! பிரம னீ5தா	 

இ�ட�ேத ேயகனா யிராேத யி�ங	 - 

        ஏ	 ெச>தா ய4 தேன ெய$பி ராேன.           (11) 

 

பல%B6 யி�5தச5ைத கைல5த ெதா'@$ 

        பF�தாM� பறைவக�ேச%5 தக	ற ெதா'@$ 

நலமாக4 Qைளெயா	றி� ெவ5த பா�ட$ 

        நா�றிைச�$ ேபா�ைட5� ேபாவ ெதா'@$ 

சலமீதி� மித5திர�� சா/ட� B64 

        சட'ெகனேவ பிறி5தெதா'@ஞீ ச.சா ர5தா	 

இலதாக� ெதளி5�ன� தி��தா� ேபா�றி 

        ஈேடற நிைனவளி!பா ெய$பி ராேன.           (12) 

 

அற'ெகா6ய பவெம��தா லதிU றா�6� 

        ஐ$ப�நி� திைர ேபா>ம� ைற$ப தா�6� 

சி;'@ழ5ைத ேபைதெயா� பால ென	ேற 

        திாி5�பசி பிணிP!,� �	ப ேமவி' 

க;�தமயி% ெவK��டல� Bனி! ப�ேபா>' 

        கா�ெக��' க�P6' @ழறி! ேபசி 

இற'க.�;' கிட5திற'@$ பிறவி ேவ�ேட	 

        இனி'கைரேய� ற4 தேன ெய$பி ராேன.           (13) 
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பாத�தி� பிாியாம M�'@� க�ைக 

        பரேம�6 பிற5த�5தி! ப�ம� த�H 

தீத�ற ெகௗ��வமா மணிH ணார$ 

        ேத ளX தா$பரநீ ��'@� Bைற 

ேவத�ைத விாி2ச�'@ நீேபா தி�தா> 

        வி�ணவ%'@	 றி�'ைகயா ல.த மீ5தா> 

ஏ��; நாரணேன �ைன!H சி!ேப	 

        இைமயவ%த$ ெப�மாேன ெய$பி ராேன.           (14) 

 

அ	னாதி யாமாிேய �ன� நாம$ 

        ஆயிர�தி� பலவாத ெலா	ேற யாத� 

ப	னாK� கீ='@ல�ேதா ெர�ணி னாA$ 

        பாM�'@� ேகாபால% பா�ட ெமா!பா% 

நி	னாம ெம�ணாம� ற%'க$ ேப $ 

        ெநறியி�லா% @ல$பா%!பா ரான' காA$ 

இ	னாத க�ளி�'@ நவபா� ட�தி� 

        கிைணயி�ச� தியமாிேய ெய$பி ராேன.           (15) 

 

வைளவான ெப�$ப�A ெமாி5த க�D$ 

ைம$மைல ேபா� கா�திர. .ைடய கால	 

அளவான ெப�$பாச� ெகா�ேட ெய	ற	 

        அ�க�ைத! பிணமா'கி யாவி ெய	�$ 

ஒளிேவறா யாதனா சாீர' B�6� 

        உற!ப�ணி� ெத�6'@ மிடரா னாேய	 

இைளயாம M!ெபாFேத ய6ைம 

        ெகா�வா> இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (16) 

 

அ4 ததி	 ெம>ய6யா �க5ேத யி�ட 

        தDெவனி� மகேம� வாக' ெகா�வா> 

நி4சயமா �ைன ந$பி ெய�ணா Pட% 

        நிைன5தி6ேலா% Z�ைறெயா	 றா��ெகா� ளாயா� 

ந4சிம�ற பிதி%'கK'@5 ேதவ �'@$ 

        நம+காி��! பைட�தெவ�லா நதியி	 ெவ�ள$ 

இ4ைச�ட	 ச.�திர�ேத ேச� மாேபா� 
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        எ�லா�ைக' ெகா�கி	றா ெய$பி ராேன.           (17) 

 

த5ைத தா> தி�$ப�ட$ பி�ைள வாயி� 

        தானி�ட ேசட�ைத' ேக�� வா�கி4 

சி5ைத மகி=5 தி	ப.ற� தி	� மாேபா� 

        ேதவாE	 �ைடைமைய நீ ய6யா%' கீய 

அ5தE	 ற	 ெம>ய6யா% ப�தி யாேல 

        அளி�தB ழ.திைன�� ேட!ப மி�ேட 

இ5திைர'@ மி�தி�ட� கா�6� ெதா�ட% 

        ஏ�றமைத� ெதளியைவ�தா ெய$பி ராேன.           (18) 

 

ம	னவரா> வா=5� கி� தி�5த ேபைர 

        வ;ைமயரா>4 சM�திர5� திாிய ைவ!பா> 

அ	னமாி தாயிர5� திாி5த ேபைர 

        அதிகரா> வா=5� கி� தி�'க ைவ!பா> 

நி	ன�ேள ய�லாம� யாவ�'@$ 

        நிைன�தப6 ேநெரா�ணா தாைக யா[ 

ெத	னதி� விைளயா��	 மகிைம ச�;$ 

        இைமயவ%'@� காணவாி ெத$பி ராேன.           (19) 

 

அ�Kட	மீ	 பா%�த'கா� சிைனதா	 @2சா$ 

        ஆைம.�ைட தா>நிைன5தா� @�6 யா@$ 

பாிச�தா� பறைவ.�ைட @2ச தா@$ 

        ப6யிMைவ யி�கைடயா' கிட'@ நாேய	 

க�ைணயினா� @�P%�தி பா%�த தாA$ 

        க��தார� தி�Eள�ேத நிைன�த தாA$ 

இ�பத�ைத� தைலயி�ைவ�த பாிச� தாA$ 

        இ�ள;�ேத ன4 தேன ெய$பி ராேன.           (20) 

 

ச'கர2ச� கி�,ய�தி� ெபாறி�த பி	, 

        தயEடேன ப	னிர�� தி�ம� சா�தி4 

சி'ெகனேவ தாசென	; ந�ேப ாி��4 

        ெசவி@ளிர ம5திர. .பேத சி�� 

அ'கினியி� ெச5�ளவ' கா/ட� B�6 

        ஆவிென>யா� ,ன%ெசனன ேவாம$ ப�ணி 
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இ'கிாிைய ைய5தினா� றி��தி' கா'ைக' 

        ெகழி�@�வா �தி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (21) 

 

மணியிைச'கா வ5தி�மா	 ெசவியா	 மா�$ 

        மகி=,ண%4சி' காகவிப ம�ணி� சி'@$ 

கணி�விள'ைக' க�� வி�6� 7=5� ெபா	;� 

        க�5I�6� கOவி ம4ச$ வாயா	 மாK$ 

அDகியளி நாசியி�ெச� ப ேமா5 ெத>'@$ 

        ஐ$ெபாறி� .ைடயநா னைல5தி டாம� 

இைணயிA$ ேதச�தா� றி��தி' கா'ைக' 

ெகழி�@�வா �தி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (22) 

 

ஆகார நி�திைரைம �ன$ப ய5தா	 

        அைன��யி%'@ .��நர%' கதிக$ ஞான$ 

ேசகா� ந�விைனதீ விைனயி ர�டா� 

        சி�றி	ப$ ேபாி	ப2 ேச%5திடாம� 

நாகாாி வாகனேன ேகச வாநி	 

        ந�பத�க� \ேடற' @�E ைர'@$ 

ஏகா5த Eபேதச! ெபா�ைள ந$பி 

        எ�ணெம>2ஞா ன5த�வா ெய$பி ராேன.           (23) 

 

ெப��தி�5த Hசினி!H வி	கீ=' ெகா�ைட 

        ெப���ய%5� காயா>!H� ேத>5�� றா�ேபா� 

க��திA; ந�லறிைவ 7ெறா�டாம� 

        கபட.;$ ,�லறிE ேமM� ட5தா� 

@�!பக� .பேதச! ெபா�ைள ந$பி' 

        @ைறவறேவ ��ேவற� தி�E ேமறி 

இ��பற5� ெம>2ஞான$ விள�க4 ெச>தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (24) 

 

உ!,�தி ேத��தி க�!ப2 சா�றி	 

        உ�திெந>யி ��திதயி �ததி �	ற	 

ைவ!ெப�$பா A�தி ந	னீ �ததி ெய	�$ 

        வைளகடேல F�டா'கி� தீE� டா'கி� 

க!பAட	 ேசா�@மர' கல.� டா'கி' 
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        கடேலா6' கைரேயற' க�பி� தா�ேபா� 

இ!பிறவி' கடேலF� கட5ேத �>ைக' 

        ெகழி�@�வா �தி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (25) 

 

சீராமா ெவ	ெறா�கா Aைர�தா A	ற	 

        தி�நாம மாயிர��' கிைணயா ெம	ேற 

நீரா�2 சைடயா	பா க�� ைம'@ 

        நிக=�திடல$ ம�திர��' கிைணெயா	 ;�ேடா 

பாரா� ம�தைன�4 சாி�தீ ேடற! 

        ப���வி� ராமென	ேற .'கா� வ5த 

ஏரா�$ பர ரா மா8 ராமா 

        எழி�பலப� திரராமா ெவ$பி ராேன.           (26) 

 

சீராிேய நி	ேகாயி� ;வார பால% 

        ெசயவிசய ாி�வ�நி	 ேனவ லா@$ 

காரண�தா விரணியேனா 6ரணி யா�ச	 

        க6யரா வண�டேன @$ப க%ண	 

மாாிநிக% சி பால �டேன த5த 

        வ'கிர� மாக.'கா� வைத�� மீ��$ 

ஈர.ட	 ப�ைடயிA2 சா- ப5த5 

        ேத�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (27) 

 

காி�	னி Pலேம ெய	ற ம�6� 

        கராைவவைத� ெதா�ெநா6யி� காிைய' கா�தா> 

உாிகி	ற �கி�வளர '�/ணா ெவ	ேற 

        உைர�தளவி� ;ெரௗபைத'@ மான� கா�தா> 

அாிெய�@ .ளென	ேறா% பால	 ெசா�ல 

        அ'கண�தி� ]ணினர சி�க மானா> 

எாிகி	ற ெப�5தணைல யவ�' க	ேற 

        இமசலமா' கிைனயாிேய ெய$பி ராேன.           (28) 

 

தி�மணி�� நீ;மி��� திக=ைவ தீக4 

        சீெபாிய வயி�6ணவ% ைசவ% ,�த% 

அ�க%சம ண%க� ��'க% க%�தா E�ெட	 

        ன;சமய� ேதா%கK'@ மிைறவ னீேய 
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ற�மெதறி பதிவிரத மைறெயா F'க$ 

        தயEசம2 ச�திய2Q Kைடய ேப%'@ 

இ�ள;�� ெம>2ஞான$ விள�க4 ெச>வா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (29) 

 

தி�'க4சி ந$பி�ைன ந$பி4 ெச$ெபா� 

        றி�வால வ�டகயி� காிய2 ெச>� 

ெப�'கமழி5 ேததி�வா> மல%5� ேபசி! 

        ேபதம�;� தி�டமா யி�'க ேவா%நா� 

க�'கMனி ல�ளாள	 மைறவி� ]�க' 

        காணாம ல�ளாளா ெவ	ன நீவ5 

திர'க.ட	 ைகவிள'@! பி6��4 ெச	றா> 

        இய�ச'க ரா�தேன ெய$பி ராேன.           (30) 

 

திற�தெபா>ைக யா%Hத� தா%ேப யா=வா% 

        தி�மழிைச யா%வி�M ,�I ரா=வா% 

அறி'ைகமி@� @லேசக ரா=வா% ஞான 

        ஆரண�ைத� தமி=ெச�ந$ மா=வா% ப�தி 

@ைற4சM�லா� ெதா�டர6! ெபா6யா= வா%ப� 

        @ளி%5த ெசா�லா Mைசபா�5 தி�!பாணா=வா% 

இற'கெவ�6! பறி�ததி� ம�ைக யா=வா% 

        இவ%பதி	ம%' க�ளிைனேய ெய$பிராேன.           (31) 

 

ப��!ேப ரா=வா%க� தமின$ மா=வா% 

        பாதார வி5த�ைத! பணி5� பா6 

.�திெபற வ�ம�ர கவியா= வா�$ 

        Pதறிவா Aய%ேவத! ெபா�ைள' ெகா�� 

உ�தமமா$ பாமாைல ெயா�H மாைல 

        உக5�ன'@� த��ேகாைத யா�� Bட 

இ�தல�தி� ப	னிர�� ேபரா= வாெர	 

        ெற�ண.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (32) 

 

அ�Kடேன ெபா>ைகயா �ற�க! Hத� 

        தா=வா%வ5 தி�வரா யி�'க! ேபயா% 

ெசாாிமைழயி� ேபா>Pவ ராகி நி�க4 
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        ெசால�காிய நீ நாலா$ ேபரா� ேதா	றி' 

க�ைண�ட ன$.வ% பாட� ேக��' 

        கமலமல%� தி�வ6 7டாக! பாM� 

தி�ளறேவ ேகாவ^ ராய னாெர	 

        றிைடகழியி னி	றைனேய ெய$பிராேன.           (33) 

 

ெவயி�கா� மாதி�த	 கனக� ேத%'@ 

        விடநாக$ வட2சகெடா	 ேறF வாசி 

சய�தாலா காய�தி� ேற%க டா��$ 

        சாரதிகா Mர��மி�லா .டவ �	ற	 

மய�தா	மா ேம�ைவ�ேத%  �றி4  �றி 

        மைற5� தி!, ேததினமா நி	ேவ த�தி	 

இய�ேச�$ பிரமக�ப� கிராண ந	னா� 

        இதி�ேறா	ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (34) 

 

உதி��வ�$ ேபா�ம�தி யான! ேபா�$ 

        உயர�த மைலவாயி� ,@�$ ேபா�$ 

மத�த ர ர�'கைன�ேத% நட�ெதா� டாம� 

        வைள5� ெபார� தி�நாபி' கமல$ வ5த 

விதி'கடE Kைர�ததி� ம5திர�தா� 

        வி!பிர%க� யாவ�.4 ச5தி ேதா;$ 

எதி%�திைற�த நீ%'கைணயா ல ர% கீ=!ப� 

        ெடதி%நட'க! ப�Dகி	றா ெய$பி ராேன.           (35) 

 

தி�ண.ட	 பா��E'@4 சாப .�;$ 

        திற�ற�ம ��பவி�தா ென	ற ம�6� 

க�ணி�லா� திாிதரா�6ர	ற	 ேறவி 

        கா5தாாி ெக�ப$ விழ! ,ைட��' ெகா�ள 

ம�ணில� ெபா	றா.	 .னிவி யாச	 

        வ5ெத���! பலகலச� தைட�� நி	ேப% 

எ�ணவ� Z�;வரா>! பிற'க4 ெச>தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (36) 

 

வி�Dல@ ம�Dல@ ம ர% மி2சி 

        ேவதம�; ேவ�விய�; நீதி ய�றா� 
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ெப�ெண	�� @லமிர��$ வர$, ெக��! 

        பிரமாE$ பைட! ெபாழி5தி� 6�5த நாளி� 

தி�ண.ட	 ெக�டவா கனமீ ேதறி� 

        திறல ர ரைன வைர�� ெகா	; ேதவ% 

எ�ணEல கீேரF$ ப6ய! ப�ணா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (37) 

 

வ	னியின	 ,க=வி வ ேதவ	  �த 

        வ�ண	வயி/' காரணிய னி5தி ர	சீ% 

ந	ெனறிேச% ேதவ.னி ேய  பாத	 

        நம	வா� Eைமபி�%'க டன' @ேபர	 

ெகா	னம�2 ச�கரனா% விதிேயா ென	�$ 

        @ைறவினா விவ%க�பதி ைன5� ேப�$ 

இ	ன.த மதி'கைலைய� தினெமா	 றாக 

        எ	;.ண ைவ�தைனேய ெய!பிராேன.           (38) 

 

.த�பிைறயா ெம	�ேமா% கைலயி� B6 

        Pைவ5�$ வள%5�கைல பதினாறா@$ 

மதி'கைலயி� பதிைன5ைத4  ர�� ெட	; 

        வ5திதைன' B�மமா வாைச நாளி� 

கதி%!ப�தி ப $பயி%,� க	ம ர�தி� 

        கல5தைண�� ப விட�ேத வ5� B6 

இதி�ப2ச கOவிய�தா� பDேமா ம�தா� 

        இ5�தி'க! ப�Dகி	ற ெப$பிராேன.           (39) 

 

காம�� விM,ரவி கிளிேத% கா�; 

        கட�.ரச� @யி� காண2 ேசைன மி	னா% 

மாமகர� ெகா6 க�$, சிைலநா� வ�� 

        மல%கைனக விைல ெகா�ேட மதனா> 7றி! 

Hமி�ய% வானெம�@2 ச2சாி��! 

        H�கைண ெய> தா� ெப�ைண! ெபா��தி' B�6 

ஏ>கிற� தய	பைட!, மிவனா� வ%�தி� 

        ேத�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பிராேன.           (40) 

 

ப�டம�;! பதினாலா� டடவி ��;! 
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        ப�தினி�2 சிைறேபா>!பி	 ேனா� நீ�$ 

ம�டறேவ சM�தி�'க4  'கிாீவ	 

        வ5�தவ' கவி�திரளா� ேச� க�6� 

��டென�$ ராவணைன' ெகா	; ேதவ% 

        ேதா�திாி'க 7டண�@! ப�ட� க�6 

இ�ட.ட �லகா�ட 8ரா மாெவ	 

        ெற�ணவி�ள;'கி	றா ெய$பி ராேன.           (41) 

 

மீதான ம4செக5தி மக	 ெச� தி�லா� 

        வியாச.னி' @!ெப�ற பா�� த5ைத 

மாதா'க� @5தி�ம� திைரெய	 பாK$ 

        ம5திர�தா ைலவ�'ைக வைர�$ ெப�றா% 

Qதா6! ெபா>�ைர��' @�ைவ' ெகா	றா% 

        �ெரௗபைதேய ப2சவ%'@� ேதவியானா� 

ஈதார ண!ெபா��பா ரதமா ெம	ேற 

        எ�ணவி� ள;'கி	றா ெய$பி ராேன.           (42) 

 

ந�ணிெயா� பாகவத	 வ;ைம த	னா� 

        நாகரச	 பா�ெச	; நME Bற 

ம�ணிலவ னி�பதா� 6�'@4 ெச�A$ 

        மைனவ%�தி' கீ5�பி	�$ வாெவ	 ேறாத' 

க�ணதனா� கானக�தி� பதி�த ேவ�ைக 

        க�டவ�� கல�கிய5த' கல'க5 தீர 

எ�ணாிேய ெயன'ேக�ட ,M'@ .�தி 

        ஈ5தைன ேவ� கட�தாிேய ெய$பிராேன.           (43) 

 

அ;சமய� �ைறகK'@ மிைறவ னீெய	 

        றறியாம� பா�6ய	.	 ற%'க� ��றா� 

விறலரச	 ெபா�கிழிைய �யர' க�6 

        விழ!பா6' ெகா�ேபா�க� ெபாிேயா ெர	ன 

மைறகெளா	; ேமாதறியா! ெபாியா= வாைர 

        மாமைற நீ ேயா�வி��' கிழிய ற'க� 

6ைறவண�கி! ப�ட%பிரா	 வ5தா ென	ேற 

        எ�ணவி� ள;�தைனேய ெய$பி ராேன.           (44) 
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ந5தவன� ெகா�தநில� ெதF5த ெப�ைண 

        ந$மா=வா% ,�திாியா வள%�த நாளி� 

சி5ைத மகி5 �ன'கா=வா% க�6 ைவ�த 

        தி�மாைல யவ�Q6 நிழ�பா%� தீய 

உ	றன'@ ம�,தமா� தின.2 சா�த 

        உக5�Q 6'ெகா��த நா4சி யாெர	 

றி5திைர'@ மி�தி�ட� கா�6� ெதா�ட% 

        இ�தய�� ளி�'கி	றா ெய$பி ராேன.           (45) 

 

ம4சB% மவராக நார சி�க 

        வாமனP விராம,�த க�கி யா$ப� 

த4ச.	ற னவதார மா@ ெம	ேற 

        அகிலா�ட5 ெதளியவிவ� றிர�டா$ ராம	 

க4சமரா ட'@;@$ பர  ராம	 

        ைக4சிைலைய வா�கிேய நாாி ேயறி� 

64சக�தி ெல!ெபாF�$ பர  ராம	 

        இ���.ைற ெச>தி�டா ெய$பி ராேன.           (46) 

 

பிற'@.	ேன வயி�;'@� க�வி ற5� 

        பிண�ைத! ெப� றF�சில% ,ரளைவ!பா> 

@;'க!ப� ேடவயி�றி� பிணமா 7�கி' 

        B�;வனா>4 சில தாய%' ெகா�ல4 ெச>வா> 

மி;'கம�; மக!ெப�; .	ன2 ெச>த 

        விைனகடைம ய�பவி�தி� 6ற'க4 ெச>வா> 

இற'@மிட% பிற'@மிட ாிர��$ ேவ�ேட	 

        இனி'கைரேய� ற4 தேன ெய$பி ராேன.           (47) 

 

ஆவணிேரா கிணிநாளி லபர பC� 

        த/டமியி� சசி�தி'@$ ேவைள த	னி� 

ேதவ%ெதாF$ வடம�ரா ,ாியி� ேறா	றி4 

        சி வ6வா> வ ேதவ	 ைகமீ ேதறி 

நீவாி�ச ய5திநா� வன��' காளி 

        ேநய.ட	 கனிகடாி Aக5� ெகா�ேட 

யாவ�'@ மாியபத மவK' கீ5தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (48) 
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அாிதிவச மாேமகா தசிந	 னாைள 

        அD/6�த �'@மா� கதைன' க�டO 

விரதம�/ 6�தளவி லாத ேப%க� 

        மிக'கதிேச �ைகயாேல  ர%ேசா தி 

உ�வமி@ ேமாகினிைய வி��த ம�6� 

        உ;தியா� த	மகைன ெவ��� B%வா� 

இ�,ய�தி� H5ெதாைடயா ைவ@5 த�ேத 

        இன�ேதா�$ ைவ�தைனேய ெய$பிராேன.           (49) 

 

ப�தி�ட	 ;வாதசிய	 ற$ப ாீஷ	 

        பாரைணெச> வ�தவி%!பா	 ]� வாச	 

@�திரமா வ5ெதாளி'க E�ண வ2சி' 

        ேகாவி5தா ெவ	;ன� தீ%�த� ெகா�டா	 

உ�தமெம	 ெற�ணாம வி�2சா ப�தா� 

        உய%.னிைய� �ர5த�ட� �றெவா� டாம� 

இ�தல�தி ல$பாீஷ நீேய காெவ	 

றிர5தைடய! ப�ணிைனேய ெய$பி ராேன.           (50) 

 

பாதக'க� டாக	ன ென� மிய'க	 

        ப�திய�;	 ெப�$ ,கைழ' ேகேளா ெம	; 

காதிர�6� ச�தமி@ மணிைய' க�6' 

        கண!ெபாF� ேமாயாம லைச� தி�'க� 

தீ�நிைன5 தாென	;	 மன�ெத� ணாம� 

        சி5ைதயினா� மறவாம� தியானி� தாென	 

ேறதமற வவ�'@ மவ	ற$ பி'@$ 

        இர�கி.�தி யளி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (51) 

 

க6'கிMர தி�தமா� கனிைய மீள' 

        க6யாம� க�ைலயி�ைவ� �ன'கா ெம	ேற 

பைட��ைவ�த ேவ�வி4சி சபாி ெந2சி� 

        பாிE ெகா�� ர@ராம வவதார�தி� 

சட'ெகனேவ .	றி	ற கனிைய� தாேன 

        த'கவிதி! ப6பைட�த தாக E�ெகா� 

6�'கணற4 சா-ப மவK' கீ5த	 
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        றீேட�றி வி�டைனேய ெய$பி ராேன.           (52) 

 

தி�ண.ட	 ேகாபால% மைனயி� ெவ�ெண> 

        தி�6னைத' க�டவ%க �ர��$ ேபா� 

க�ணிலா� ததிபா�ட	 மைன�� ,'@' 

        க�ெகா��ேதா% சா6யி�,' ெகாளி��' ெகா�ள 

,�ணிகரா� க�ேவ�ேட	 கதிதா வ�லா� 

        ேபாகவிேட ெனன4சா6 P6' ெகா�ள 

எ�ண ாிய பரமபத மவ�' கீ5தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (53) 

 

மி6�தி�லா� பசிெதா;'கி� @ேசல ென	�$ 

        வி!பிர	றா ன2சி�	ற	 பதி'@ வ5தா� 

அ��தசிேந கித	 வ5தா ென	ேற சி5தி� 

        தறி5தைழ�ெத	 ெகா�வ5தீ% தா� ெம	ேற 

ம6'கD; ெபாாியவலா மதைன வா�கி 

        மகி=5� விர லால�ளி யி�கா A�ெகா� 

6�'கணற4 ச$ப�� .�தி 7�$ 

        இர�கியவ� களி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (54) 

 

ந5தேகா பால�;5 தி�வா>! பா6 

        நக%மீதி� பைடெய��� ம�ட [க% 

வ5தி6ல! பைகவெர�லா ம6வ ெர	ேற 

        வர�ெகா���! பி	னகர� க�� வி�தா> 

அ5தவர� தா�க2ச	 வரேவ ய2சி 

        அ ர%களி� பலைரவி�� �	ைன' ெகா�ைக' 

ெக5தவைக ெதா��தாA2 ெசயி�த ேநக 

        ரா�சதைர வைத�தைனேய ெய$பி ராேன.           (55) 

 

உ'கிரேச ன	றைன! ேபா� வ6E ெகா�ேட 

        உ�தமிைய! ேபார ர	 வ5� B6 

அ'கிரம' க2ச�தி� த ர னாகி 

        அர'கைர'B� 6'ெகா�ேட பிதாைவ� த�ளி 

தி'ெக�லா மவனாளி	 ம�ைர' ேககி� 

        திரKடேன க2சைன'ெகா	 றவ	பி தாைவ 
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இ'@வைல ய$,ர'க! ப�ணி ைவ�தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (56) 

 

நி	னிைனவா நி�திைரைய� ��ைக யா'கி 

        நிகாின5த ேகாப�'@! ெப�ண தா'கி 

அ5நிசியி லைனவைர� மய�க! ப�ணி 

        அ�Kடேன வ ேதவ	 ைகமீ ேதறி 

ந	ெனறிேச% தி�வாய% பா6 ,'@ 

        ந5த�'@ மகவான ��ைக! ெப�ைண 

இ5நிசியி� ேறவகியா% ெப�றா ெர	ேற 

        இனி�ைர'க! ப�ணிைனேய ெய$பி ராேன.           (57) 

 

க6யக%�த பா ர�2 ச�த மாக' 

        க��வ� ேக�டளவி� க2ச ன2சி! 

பைடெய���' கவச5ெதா� டேநக ேரா�$ 

        பதிலமா> வ5திட�ேத வகியா% க�ேட 

திட.ைடயா ண�ல ெப�ேண ெய	ற ேபா�$ 

        சீ'கிரமா' க�Mல6� திடேவ ேயா�க 

இ6யி6�தா� ேபா	 மா%பி Aைத�ேத ��ைக 

        ஏகநிைன� த�ளிைனேய ெய$பி ராேன.           (58) 

 

.ைலயி�விட ம��தி�ைன' ெகா�ல ெவ�ணி 

        ேமாகினியா> வ5தH தகிெய	 பாேளா% 

மைலெயன7=5 திட.ைலயி ன2 $ பாA$ 

        வ�Aயி�5 தி�!பவள வாயா A�ேட 

ெகாைல ெச>ய வ5தவட	 பைகெய� ணாம� 

        ெகா��தைனசா �4சிய7 ெட	னி� ேபா�;$ 

இலகியெம>� ெதா�ட�'@' கதிதா னீவ 

        ெதளி�ன'@4 சீராிேய ெய$பி ராேன.           (59) 

 

@ைற4சலற' கனி'காிசி ய�ளி P6' 

        @தி��வர ேமாதிர�தி	 வழியா4 சி5தி 

.ற�திMட ெவ;�ைகயா>� திைக�� நி�க 

        .க$பா%��� தி	கனியி� ட!பா ெவ	ன 

நிற�தநவ மணிக�கனி வி�பா� Bைட 
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        நிைறயவவ ள2சிந5த ேகாப ென	�$ 

இைற'@ைர'கி Aன� ெசா$ேம ெகா�ேபா வ$மா 

        எ	;ைர'க! ப�ணிைனேய ெய$பி ராேன.           (60) 

 

ம	னைன!பா டாம�ேபா கி	ேற னீ�$ 

        வாவாிேய ெய	றைழ�த ,லவ	 பி	ேன 

ப	னக!பா$ பைண ��6' ெகா�ேட ேயகி! 

        ப���'ெகா ெள	ற ம�6� ப���' ெகா�டா> 

ெசா	னவ�ண2 ெச>த ெப�மாேள ெய	; 

         ர%�தி'க' க4சியி�7� றி�'கி	 றா>நீ 

எ	�யி� ெம	�ண%E ெம�லா நீேய 

        இைறவா நா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (61) 

 

க�தல%'@� ேதாலாத வர�தா� வ5த 

        காலயவ ந	ேபாாி� பி	னி� ேடா6 

வைர.ைழயி� றைன�ற'க ெமF!,$ ேப%க� 

        ம6வெர	ேற . @5த	 வர�தா� ;2 $ 

பாிமளி'க விட�ெதா'க� �யிA வாைன! 

        பதறி நீ ெய	;ைத'க	 . @5 த'ேகா	 

இ�க� விழி� திட'கால யவந னீறா> 

        இற'கவைக யி�டைனேய ெய$பிராேன.           (62) 

 

சயி5தவைன யி!பகேல ெகா�ேவ	 ற!பி� 

        தழMற!ேப ெனனவிசய	 சபத� Bற! 

பய5தவ	ெப� 6'@Kற4 ச'க ர�தா� 

        பகைலமைற� திரவா'கி� த�ம	 ேசைன 

மய�கியிட4 சயி5தவ� ெமாளி!, நீ�கி 

        வரவிரைவ! பகலா'கி விசயா ெவ>ெய	 

றிய$பிய5த4 சயி5தவைன வைத��! பா%�த	 

        இறவாம� கா�தைனேய ெய$பி ராேன.           (63) 

 

ைம5தென�2 ெசய�திரத	 சிர�ைத யி5த 

        ம�ணி� விழ4 ெச>தவ%க� ம6க ெவ	ேற 

சி5�பதி தப ப�ணி யி�'க! பா%�த	 

        ெசய�திரத	 றைலயறேவ ெய>த பாண$ 
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ச5திப�D� ைகயி�சிர�ைத' ெகா�ேபா> ைவ'க� 

        தைறயிM��4 சி5�பதி தாேன சாக 

இ5தவைக ெதா��ததனா ல	; பா%�த	 

        இறவாம� கா�தைனேய ெய$பி ராேன.           (64 ) 

 

க	னென>�� க�நாக' கைணயா� பா%�த	 

        கF�த;5� மாயாம� ேறைர� தா=�த 

மி	�மணி .6'கில'கா>' ெகா�ேபா>4 ச%!ப$ 

        மிகெவ�கி� தைன மீ��5 ெதா�'க4 ெசா	னா� 

உ	ன�ளா	 .	னாளி� @5தி ேதவி' 

        @ைர�தெசா�கா� ெதா��தகைணயினி�ெதாேட	ேபா 

எ	னவ5த! பா$,தைல ய6��' ெகா�ேட 

        இற'கவைக யி�டைனேய ெய$பி ராேன.           (65) 

 

தின$ப	னீ ராயிர�ேகா தான$ ப�D$ 

        திறலரச	 .	ைனநா ளீ5த ேவாரா 

தன�கீ தார�தி� ேசாி ல�ைத 

        தா�ெமா� வ%'களி�த சாப� தாேல 

மனந��கி' கிண�றினி�ப4 ேசா5தி யாகி 

        மய�கி�ற நீெய�'க4 சாப நீ�கி 

இனனிறமா �லகெம�லா$ ,ர'க ைவ�தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (66) 

 

வர�திலர ��கண.$ வாச� கா'க 

        மத�தவா ணா ர	ேம னீவ5 த'கா� 

உ��திரன' கினிவிடநீ @ளிைர ேயவ 

        உ/ண.ட	 @ளி�மா யர�� ற'கா� 

கர�திரளி� பைடெய��ேத ெயதி%�த வாண	 

        ைககேளா ராயிர�தி Mர�� ைகைய 

இ��திம�ைற' கர�கெள�லா5 �ணி��' கா�தா> 

        இல@ச'ரா �த�தாிேய ெய$பி ராேன.           (67) 

 

ெபா	�லைக% ெசயி�தநர கா  ர	றா	 

        Hதல�தி� ெகா�வ5� ைவ'@5 ேதவ 

க	னிய%க� பதினாறா யிர$ ேப% த$ைம' 
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        கMயாண .@%�தெமா	றி� ப�ணி' ெகா�ேட 

ந	ெனறிேச ரவரவ%'ேகா% ,�ட னாகி 

        நாேடா; மவரவ%க Kடேன B6 

எ	னக�தி ேலயி�!பா ெர�@$ ேபாகா% 

        எ	னE�றா> மாயவேன ெய$பி ராேன.           (68) 

 

உ�'@$ணி' ெகா�Hநீ யளி�த� தாேல 

        உ	�ட	ச� தியபாைம ேபசா ��றா� 

த�'ெகா�வ5 �ன'களி!ேப ென	; ெசா�M4 

        சயக�ட	 மீேதறி வா�' ேககி 

ம�'கமF$ பாாிசா த�ெகா� ேபா� 

        மறி�த ர ாி5�ர	விழ4 ச�க Pதி 

இர'கெமாட� த�'ெகாண%5� மைனவி' கீ5தா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (69) 

 

பயி%'கிைற��' காM�வ�� கிண�; நீைர! 

        பாகவத	 ைக4ெச$பா	 .க5� ெகா�� 

ெவயி� �கா� @ளிரேவ நைன��' ெகா�ள 

        ேவளாள னிற'கெவம Iத% பாச' 

கயி�றினி�க� ெடா�டாம	 .@5தா E	ற	 

        கணநாத ராதரவா யைழ�� வ5ேத 

இய� �தி .ழ�கியசீ% ைவ@5 த�தி� 

        இன�ெதா�$ைவ� திட4ெச>தா ெய$பி ராேன.           (70) 

 

பாதகெவ2 சின.ைடய கிராத க	றா	 

        பதியிழ5த விதைவைய! ெப� டா'கி' ெகா�ேட 

பாைதயினி� 7�க�6 யி�'க ேவா%க� 

        பாகவத%' க.தளி'@$ ெபா��டா A4சி! 

ேபாேதார6 யவனவ	ப5 தMேல நி	; 

        ேபாகவ6 யா%'@நிழ [5தா ென	ேற 

ஏதமற விவேனா�2 சாேலா க�தி� 

        ஏ�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (71) 

 

அடவிதனி லாிதாச ெனறிேய ெச�ல 

        அறியாம� பறி'கவ5ேதா% க�ள	 கி�ட 
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பைடவி�ெகா� ேடா%ேவட	 B6 ய�தா� 

        பறியா'க� எ	ெறாைலய _%ேபா>4 ேச%5ேத 

திட.�ற ப�தியினா A	ைன! ேபா�றி 

        தி�வாரா தன2ெச>ய ேவட னாேல 

இடர�றா ென	றவைன ைவ@5 த�ேத 

        எ�ண.ற ைவ�தைனேய ெய$பிராேன.           (72 ) 

 

உ	னாம மாயிர�தி ெலா�ேப% ெசா�லா	 

        உனத6யா%' ெகா�நாK$ வண�கி! ேபசா	 

ெசா	னாA$ ெபாிேயா%க� ,�தி ேகளா	 

        ெசா�வெத�லா$ ெபா>ெகாைல�� களE2 ெச>வா	 

அ5நீச	 தி�6 வ5ேத தி�வர�க� 

        தாிசிெய	; வி�றதனா லவ�' காவ5 

ெத	Uாி	 ேப% ெசா	னா ென	ேப% ெசா	னா	 

        எ	; .�தி யளி�தைனேய ெய$பி ராேன.           (73) 

 

தாயா>ந� ற5ைதயா>' @�வா>� ேதவா>� 

        தாரமா>! ,�திரரா �றவா> நானா> 

நீயாகி ெய�ளிெல�ெண> ேபாேல ெய�@$ 

        நிைற5�பாி Hரணமா> நி�@2 ேசாதி 

மாயாக� ணாவரதா வா  ேதவா 

        மாதவா ெவ	; ர% வண�கி! ேபா�ற 

ஏயாெவ	 ேறாயாம� ேவயா� வாயா� 

        இைச`தி நி	றைனேய ெய$பி ராேன.           (74) 

 

க	;டேன ேகாபால ரேநக$ ேபைர' 

        கமலவய னபகாி��' ெகா�ேபா> ைவ'க 

ெவ	றி�ட ன5த5த வ6வ மாகி 

        ேவ�;ைமய� றைன��.ற ேவசி�6�தா> 

அ	றி�5� ம�ைறநா ளய	வ5 த'கா� 

        அைன�� .ற' க�ட2சி� ெத�ட	 ப�ணி 

	ற6ேய	 ெச>த பிைழ ெபா;��' காெவ	 

        ேற�தவளி� தைனயாிேய ெய$பி ராேன.           (75) 

 

பலவிைசய4 சராச5த �	ற	 ேபாி� 
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        பைடெய�'க .றி5ேதா6! பி	 ெபா�'கா� 

மைலமிைச நீ ேயற�தீ P�6 நீதா	 

        ம65தைனெய	 ெற�ணிமிக4 சயமா ��றா� 

அைலவி	றி நீ�தி�� மா; பாக$ 

        ஆகெவா� ��$பிைன�தா	 பிள5ெதறி5ேத 

இல@பல .ள7ம ேசன	 ைகயா� 

        இ�பிளவா' கிைனயாிேய ெய$பிராேன.           (76) 

 

நி�வாண� �ட	@ளி��! பைனக� ேபால 

        நி	றைமயா�  ர%க� .னி சாப� தாேல 

ம�தாகி நி�@மிட� �	ைன யாய% 

        மதியாம� ெவ�ெண>'கா �ரM� க�ட 

ெவ�வாம ேலதவ=5� ம�ைத' கி�6 

        விற�றிகிாி யாவிரலா ம;�� 7=�தி 

இ�ளான சாப5தீ%� தவைர! ப�6� 

        ஏ�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (77) 

 

நிலமா� ேமாகி�ேத �ன'@! ெப�ற 

        நி�தநா கா ரைன �$ப%' காநீ 

ெகாலேவ�6 வ5� ெபாரவவ	வி��த 

        ெகா��கைண நி	 ென�றியி�ப� �திர� தா�க� 

மல%P6' ெகா�ைகயினி	 கர�தி A�ற 

        வாிசிைலயி� ச�தியபா ைம!ெப� ெண>ய 

இலகாழி ெய>தா�ேபா னரக	 ேம�ப� 

        6ற'கநிைன� தைனயாிேய ெய$பி ராேன.           (78) 

 

சயமி@�த சா$,வைன! ெபா�� ெவ	ேற 

        சா$பவதி! ெப�ைண��ைக' ெகா�ட வ5தா� 

நய.டேன சிம5தகமா மணி�� ெகா�ேட 

        நாடைன��$ ேபா�றெவழி லாக வ5தா> 

அயைனயளி� �லகைன��$ பைட'க! ப�D$ 

        அ4 தேன ெய	றமர% .னிவ ெர�லா$ 

இயMைசேச% ேவத�தா� ;தி'க ேவ7� 

        றி�'@நா ராயணேன ெய$பிராேன.           (79) 
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தி�ட.ட னாயாி�M� ெவ�ெண> ெந>பா� 

        தி��ைக'ேக க�டெப�க Kைன'க யி�றா� 

க�6ைவ�� ந5த	மைன த	னி� ெச	ேற 

        ைகெதாFத ேசாைத�ட	 .ைறயி� ட'கா� 

ெதா�6Mேல பா%'கமி'க ெகா;'ைக வி�ேட 

        I�@த�க� ட2சிய5த! ெப�க ெட�ட	 

இ�டறியா ேதெசா	ேனா$ ெபா;மா தாேவ 

        எ	;ைர'க! ப�ணிைனேய ெய$பி ராேன.           (80) 

 

மகர�தி� Qாிய	வ5 �தி�த காM� 

        வ5தி'க வி5திரைன ேநா'கி! ெபா�க� 

மிகவி��' கயிைலமைல ேபாேல ைவ'க 

        விைளயா�டா ய�தைன�$ நீேய ��ண' 

ககன�தி M5திர�$ வ5� பா%��' 

        க	மைழைய நிைரமீதி� வி��த ம�6� 

இகபர��' கிைறயவேன நிைர'கா' @	ைற 

        எ��� மைழ த��தைனேய ெய$பி ராேன.           (81) 

 

தீைமயினா� ம'க� பழி' கா'க� ணி�லா� 

        தி�தரா� 6ர	7ம� ெகா�ல ெவ�ண 

7மைன!ேபா� வ�M�$பா� சைம!பி� த5த 

        விழியிலா	 .	னி;�தி 7ம	 ேபச 

மாமி�'கா� ைக ெந�'க வி�!, 7ம	 

        வMயதைல ெதறி��யர! பர'க ேவக� 

ேடம.ட	 7மைனயா� க�ணா ெவ	ேற 

        எ�ேலா�5 ெதாழவி�5தா ெய$பி ராேன.           (82) 

 

உலக�க ளீேரF� க�பா5 த�தி� 

        ஒ��கேவ ேயா%கண�தி ெலளிதா ��ெகா� 

டைலவி	றி' க�பா5த ெவ�ள5 த	னி� 

        ஆMைலேம� @ழவியா>� �யி	ற வ5தா� 

சMலமற ம�கயிட வைர�� டா'கி4 

        ச'கர�தா� பிள5�டலா� சல�ைத P6 

இலக.�� ட�Kலைக �மி=5ேத ப�6� 

        ஏ�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (83) 
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அ�மைறயா ாி�'ெக %சா ம�தி ேனா�$ 

        அத%வணமா கியச�%ேவ த�க ட$ைம� 

தி�6ெய�� �'ெகா�ேட ��தி ேச�$ 

        தீய�'கா ம4சாவ தார மா> நீ 

ஒ�ெசAவி� ச.�திர�ைத4  �'கி ேயைவ� 

        �'கிர�தா� ேசா.கா  ரைன' ெகா	றி� 

6�ளறேவ விதிபைட'க வOேவ த�ைத 

        இர�கியளி� தைனயாிேய ெய$பி ராேன.           (84) 

 

ம5தரம� தமி=5தாம� பா�க ட�@� 

        வள%5தாதி B�மமா> மைலைய� தா�கி4 

 5தரவா  கிையவட மாக4  �றி4 

         ரா ர%நி	 றமி%த�க ைட5த வ5தா� 

ஐ5த�சி5 தாமணிந	 னிதிக ெளா	ப 

        தாைனபாி Pேதவி தாைர ேத� 

இ5திைரெபா� ெகௗ��வமா மணிேயா டால$ 

        இள$பிைற�5 த5தைனேய ெய$பி ராேன.           (85) 

 

,�ணிய5ெத> வதF2ேச% Hேலா க�ைத! 

        ,�பா>ேபா�  ��6'ெகா� ேடபா தாள$ 

ந�ணிரணி யா�சைன!பி	 ெறாட%5ேத ேயகி 

        நல.டேன யாதிவரா க�ேத வாகி 

ம�Dலக மைன��மிட5 ெத��ேதா% ேகா�6� 

        ைவ��வர வவ	மறி'க வைத��� ேதவ% 

எ�ணEல கீேரF$ ப6ய! ப�ணா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (86) 

 

நலம�E பிரகலாத னிரணி யாய 

        நமெவ	;  'கிரன	 ேறாத4 ெசா	னா� 

அைலவி	றி யாிகாிநா ராய ணாெவ	 

        றறி5�ைர'க! பிதா தைன' ெகா�ல வி�ட 

பலம�ல% மதகாிபா$ பன� நீ% ெவ�, 

        ப�பைடக� மி���வா' கா'க! ப�ணி 

இலகியெபா� ]ணினர சி�க மா>வ5 
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        திரணியைன வைத�தைனேய ெய$பி ராேன.           (87) 

 

 ரர ர% .னிவ% நர% ைகயி� பாாி� 

         ட%வானி� பகMரவி A�, ற$பி� 

ெப�பைடயி� றா	சாகா விர�ய	 ற	ைன! 

        பிரகலாத	 த�கி��� ெட	ற Iணி� 

நரகாியா! ெபாF� ,@ ேநர5 த	னி� 

        நா6�தி� �ய%வாச� ப6மீ ேதறி 

இரனியைன� ெதாைடமிைசைவ� �கிாி னாேல 

        இ�பிளவா' கிைனயாிேய ெய$பிராேன.           (88) 

 

தீைமயினா� மாவM தா	 வா=நா ள5த� 

        ேதவாெச�$ ேவ�விைய�தா	 ெச>ைக யாேல 

வாமனனா> Pவ6ம� டாைர ேய�; 

        வானிலய	 Hசி'க ெவா�தா ணீ�6! 

Hமிேயா ர6யா'கி� தாைர வா%�த 

        Hதான' @ைறய6�5 த5� ேபாெவ	 

ேறமEல கி� கமா! பாதாள�தி� 

        எழி�பMைய4 சிைறயி� ைவ�தா ெய$பி ராேன.           (89) 

 

உலகள5த ேபா� வள%5 த�ட ேகாள� 

        �ைத5ததி� வ6ையயய	 விள'@5 தீ%�த$ 

பல.கமா யாகாச க�ைக யாகி! பகிரத	 

        ெம>� தவ�தா�பா%' கிற�@$ ேபாத4 

சலமி@5ேத யர	 சைடயி� ற�கி ய5த4 

        ச�கரைன4 சிவனா'கி யிழி5த தீ%�த$ 

இல@,க=' காசியிேல க�ைக யா>வ5 

        திட% தீ%'க! ப�ணிைனேய ெய$பிராேன.           (90) 

 

தசரத	பா Aதி�� .னி யாக .�றி� 

        தாளிைணயா� க�ைல!ெப� ணா'கி யா%'@$ 

வசமலா! பினாக�ைத' @னி�ெதா 6�� 

        மனமகிழ4 சீைதையா	 மண.2 ெச>� 

@சைலப�ணி' கவி�திரளா� ேச� க�6' 

        ெகா6யரா வண@$ப க�ண ைர'ெகா	 
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றிைசெபறேவ 7டண�@! ப�ட� க�6 

        ஏ�ற.ற ைவ�தைனேய ெய$பி ராேன.           (91) 

 

வ ேதவ	  தரா; ேபைர4 க2ச	 

        வைத�தபி	ேன ழா�க�வா� வFவி ேய7=5 

தசாீாி யால5த ந5த ேகாப	 

        அைட'கலமா .ேராகிணியா% வயி�றி� ,'@4 

சசிவ6வா>4 ச�க- ஷணனா> வ5ேத 

        த'கதிற� க�ண�'@� தைமய னாகி 

இைசவாக வலா�த�தா Aலைக' கா�தா> 

        எ�பலப� திரராமா ெவ$பி ராேன.           (92) 

 

வ ேதவ னிட��தி�� ந5த ேகாப	 

        மகவாகி4  ர%பணி5� ேபா�ற 7றி 

அ ேரசரேநக�ட	 க2ச ைன'ெகா	 

        ைறவ�'கா! பாரத!ேபா% ெபா�� ெவ	; 

சி பால	 வைச ேக��! ெபா�� சாப5 

        தீ%�த �ளி! பரமபத மவ�' கீ5ேத 

இைசயாக� தி�விைளயா� டேநக2 ெச>தா> 

        ஏ�ற.�ள ேகாவி5தா ெவ$பி ராேன.           (93) 

 

ந$பியெம>' @�ராமா Nசைன! ேபா�றி 

        நல.டேன க4சியி�வா= கடா$பி யா4சா	 

�$ைப`%' ெகா�6 ெய	பா ணவபா� ட�தி� 

        ேறா>�த தயி% விைல ேபசி' ெகா�� வ5ேத 

உ$ப%ெதாF .ன'ேக�தி� தா� .�ண 

        உள�தி�� ேபா>� தயி%'@விைல வா�கா' ெகா�6' 

ெக$பரெம	 னா4சா	ெசா� ேக�� .�தி 

        ஈ5தி�டா ய4 தேன ெய$பிராேன.           (94) 

 

பாகவத கி�/ணய�கா ெர	பா% நி	பா� 

        ப�திெகா� ச�கீத$ ல�ச$ பாட 

நீ க�ைண B%5� தி�! பதிZ� ெற��$ 

        நிமிட�தி ேனச.ட	 ேறா	ற ைவ�தா> 

ேமாக.ட ென��தவைன விF�கி' கா�6 
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        .6யிலவ	 றாி�த!ப��$ வாயி� கா�6 

ஏகமா>' B6ய� தி�ட� கா�6 

        எ�லா� மறியைவ�தா ெய$பி ராேன.           (95) 

 

ச'கர2ச� @ய%கைதவா ட�ேவா ைட5�$ 

        தாி�த�K$ பர$,�டா கமல' க�ணா 

மி'கபரா பரP%�தி �ளப� தாமா 

        விறAடேன ம�ணள5�� 6�'@2 ேசாதி 

அ'கரைம$ ப�ெதா	றா>4 ெசா�லா>4 ெசா�M	 

        அ��த.மா ெய�ெடF�தி	 வ6E மாகி 

எ'கணிA மDE'@ மDவா> நி	;$ 

        எழி�@�வா �தி'கி	றா ெய$பிராேன.           (96) 

 

தி�மா�$ திலமா�$ ப�தி யாேல 

        தி�வ6க� வ�6யிட விழி�� ற�@$ 

க�ணாக ரா.�தி 7டா ெப�@$ 

        கல5��வா ப�வாகி யி�'@ மாயா 

அ�ளாளா Eய%சனக	 சன'@ மார	 

        அன5த	க� ட	வி வ4 ேசன ென	;$ 

இ�� ேசரா மா%'க�ட	 பி�@ ேபா�ற 

        இ�'கி	றா> நாரணேன ெய$பிராேன.           (97) 

 

க�ணிர�டா யிர.ைடய ேசஷ	 ப	னா� 

        கா�தி�5� .	�ைடய வ6வ� காணா	 

ப�Dற�த	 னாவிர�டா யிர�தா ேலாதி! 

        ப6�� .	ற	 ெப�ைமதைன! பகர மா�டா	 

ம�Dலகி� சிறியவேனா% நாவா A	ற	 

        மகிைமைய'க� �ைர'கெவ	றா� வசேமா வாேனா% 

எ	ணாிய மாயவேன க4சி வாF$ 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (98) 

 

ப�டமர5 தளி%��மிக! H��' கா>'க! 

        பா�ப 'க�  ர5ெதாF'க மல� மீன� 

��டவியா' கிரம.மா னின. ெமா	றா� 

        ேதாைகமயி� படநாக .டேன யாட 
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வ�ட .ைல' க	னிய%க� மாலா> நி�க 

        வானவ�5 தானவ�$ வண�கி! ேபா�ற 

இ�ட.ட ேன ேவD காந$ ப	னா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (99) 

 

ஆ�.ைன நவமாக! பாட ேவத$ 

        ஆகமசா+ திரமைன��$ நீ� ைர�தா> 

ேப�.ன' @�டான பைழய ேபேர 

        ெப��கைத� மியMைச�$ பைழய ேவயா$ 

கா��தி நீ%தைனேய .க5� ெப>யி� 

        கடMல� நீ�தமதா>' கல5�� றா�ேபா� 

ஈர.ட	 ெம>ய6யா% நவமா> பா6� 

        இர�கிய�� ெகா�கி	றா ெய$பிராேன .           (100) 

 

தி�நாம மறவாE	 றாச%' ெக�லா$ 

        சீ%பாத� Iளிநா ய6ேய �	ற	 

அ�ளாேல ெய$பிரா	 சதக ெம	ேற 

        அைற5தகவி Z�தனி ெலா	றா னாA$ 

பாிவாக' க�றவ%'@� ேக�ட ேப%'@$ 

        ப6மிைசயி� ;	பம;� தி	ப$ பாM� 

தி�வ6யி	 ெம>2ஞான$ விள�க4 ெச>வா> 

        இைறவாநா ராயணேன ெய$பி ராேன.           (101) 

 

எ�பிரா� சதக� ��றி��எ�பிரா� சதக� ��றி��எ�பிரா� சதக� ��றி��எ�பிரா� சதக� ��றி��....    
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