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���வ ! க�!ய"ேலா எ&ைன�ெப�ற அ�பா 

நீ�க� ேகா�ைட-ேக ேபானா.�        1 

 

/�பாவில-கி நீெப�றெப ணா� /ணமறி2� ேசாறி�ேவ& 

/�பா நிழலா�� உ�க� வாச"'/யி.வ2� வாதா�� 

அ2த /யிைல�பி!�தைட�� உ�க� க மைற2த 

நாழிைக-/ நீ�க� ெப�ற ெச"5 

எ&6ைடய /ைறதீ�-க யா�மி"ைல.        2 

 

மா��வ ! க�!ய"ேலா எ&ைன�ெப�ற அ�பா 

நீ�க� ம�ைர-ேக ேபானா.� வ�! வில-கி�ேவ& 

நீ ெப�றெப ணா� உ�க7ட மனமறி�� ேசாறி�ேவ& 

வ�! நிழலா�� உ�க� வாச" மயி" வ2� வாதா�� 

உ�க� க மைற2த நாழிைக-/ மயிைல�பி!�தைட�� 

உ�க� ெப�றெச"5 எ&6டமன தறிய யா�மி"ைல.        3 

 

ஈ-கி இள�ேவ�! எ&ைன� ெப�ற அ�பா 

ஈாிைல ெக டேவ�! நீ�க� இ�தாம!����தி 

ஈேரா�� வ-கீேலா� இ�2� நாய� ேபசி வி�டா" ஈேரா�� 

ேதவ!யா� எ&ைன�ெப�ற அ�பா 

உ�க7-/ இ�2� வழிதிற�பா� 

உதி�-க வ2� ைகெய��பா�.        4 

 

பா��பா& இள�ேவ:! எ&ைன� ெப�ற அ�பா 
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ப��-ெக ட ேமேவ�! நீ�க� பா-காம!� �!�தி 

ப�டண�� வ-கீேலா� நீ�க� ப/2� ஞாய�ேபைசயிேல 

ப�டண���ேதவ!யா� பா��� வழிதிற�பா� 

எ&ைன� ெப�ற அ�பாட�க� ப-க� வ2� ைகெய��பா�.        5 

 

ஈ-கி சி<=-கி எ&ைன�ெப�ற அ�பா 

நீ�க� ெப�ற இ2திர6� ைக/ழ2ைத 

ஈ-கி ��திேதா�பா-கி இ2திரைன ஆளா-கி 

இ2திரேரச2திரேர எமேலாக� ேபானவேர.        6 

 

நீ�க� இற2தி�டா/�றமி"ைல 

பா-/ சி<பா-/ எ&ைன� ெப�ற அ�பா 

நீ�க� ெப�ற பா !ய6� ைக-/ழ2ைத 

பா-/ ��தி� ேதா�பா-கி பா !யேன ஆளா-கி 

க�ளேர க�ணேர ைகலாச� ேபானவேர.        7 

 

பயண� வ?சா /�றமி"ைல 

ப��வ ! ெபா�!ரத� எ&ைன� ெப�ற அ�மா 

பரமேராட த�கரத� பா�வதியா� வாராெள&< இ&ைன-கி 

ப?ைச-கிளிகெள"லா� எ&ைன ெப�ற அ�மா 

உ�க� ப-க� வ2� ைகெய�-/�.        8 

 

எ��வ ! ெபா�!ரத� எ&ைன� ெப�ற தாேய 

எமேலாகத�காத� ஈ�வாியா� வாராெள&< இ&ன-கி 

இளைம-கிளிகெள"லா� எ&ைன� ெப�ற அ�மா 

உ�க எதிேர வ2� ைகெய�-/�.        9 

 

ேகா�ைட சிக�� வா�கி எ&ைன� ெப�ற அ�மா 

/���-ேக க"5ைழ�� நீ�க� ெப�ற ெப ணா� 

எ&ைன-ெகா�-க இடமி"லாம" ெகா�ளிடேம 

த�ளினீ�க� ெகா�ளிட�ேத நீ2திய"ேலா 

எ&ைன�ெப�ற தாேய நீ ெப�ற /யிலா" வர�தாமத2தா&.        10 

 

ம�ைர சிக�� வா�கி எ&ைன� ெப�ற அ�மா 
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மா�ட.-ேக க"5ைழ�� நீ�க� ெப�ற ெப ணா� 

எ&ைன மதி-க இடமி"லாம" ைவைகயிேல த�ளினீ�க� 

ைவைகைய நீ2திய"ேலா எ&ைன�ெப�ற தாேய 

நீ ெப�ற மயிலா� வர�தாமத2தா&.        11 

 

உ<மண.-/�ள�ேர எ&ைன� ெப�ற அ�மா 

நீ ெப�ற ெப ணா� இ&ன-/ நா& 

சீைத ராம�� ேதாி ேசாி வ2தா.� 

ேதைர நி<�திய"ேலா எ&ைன� ெப�ற தாேய 

ேதைரவி�� கீழிற�கி நீ ெப�ற ெப ணா� என-/ 

தி�:! @�றி உ�ளைழ�பாA.        12 

 

நா�� மண�/�ளாக எ&ைன�ெப�ற அ�மா 

என-/ வா?ச ராம�� சீைதB� - தேமறி வ2தா.� 

ரத�ைத நி<�திய"ேலா எ&ைன�ெப�ற தாேய 

ரத�ைத வி�� கீழிற�கி நீ ெப�ற ெப ணா� என-/ 

க.-/@�றி உ�ளைழ�பாA.        13 

 

ந"ல �ளசியி&6 எ&ைன�ெப�ற அ�மா நீ�க� 

ந�-கிண< பா�திவி�C� ந2தி வி�வநாத�-/ 

எ&ைன�ெப�றதாேய நா&பாவி ந"லமலராக5ேய.        14 

 

உய�2த �ளசியி&6 எ&ைன ெப�ற அ�மா நீ�க� 

உைர-கிணேர பா�திவி�C� உமாபதி நாத�-/ 

எ&ைன�ெப�ற தாேய நா& பாவி உக2தமலராக5ேய.        15 

 

ம"5ைக �"ைலய��� எ&ைன� ேத!ய சாமி 

மலராபனிய��� மலர ைவ�� பா�-காம" 

எ&ைன� ேத!ய ப&னா ம�கைவ�� பா�-கலமா,        16 

 

ெச பக �"ைலய��� எ&ைன- ெகா ட ம&னவேர 

சிதராபனிய��� சிதரைவ�� பா�-காம" 

எ&ைன�ேத!ய ம&னவேர நா& பாவி 

எ&ைன சிதரைவ�� பா�-கலாமா.        17 
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வாைழ எD E< எ&ைன� ேத!யசாமி ந�ம 

வாசவா�கின� �&F< இ2த? ச டாள& வாச" 

வாைழ?@�றி G ெவ�-க வாA�த கணவனி"ைல 

வாதாட ஞாயமி"ைல.        18 

 

ெத&ைன எD E< எ&ைன� ேத!யசாமி நீ�க� 

ேத!ய� �&F< ெத&ைன?@�றி Gெவ�-க 

இ2த?சதிகார& சீைம ேத�2த கணவனி"ைல 

சீராட ஞாயமி"ைல.        19 

 

ெச பக�G ெபா2தியிேல எ&ைன-ெகா ட ம&னவேர 

ெச"வ6ேம உ டானா" சீைமயிேல பாதிB � 

சீராட ஞாய� � எ&ைன� ேத!ய ம&னவேர 

ெச"வ6ேம இ"லாம" சீைமயிேல பாதிB � 

சீராட ஞாய� � எ&ைன�ேத!ய ம&னவேர 

ெச"வ6ேம இ"லாம" சீைமயிேல பாதியி"ைல 

சீராட ஞாயமி"ைல.        20 

 

ம"5ைக ெபா2தியிேல எ&ைன-ெகா டம&னவேர 

மHச6ேம உ டானா" ம ணிேல பாதிB � 

வழ-காட ஞாய� � எ&ைன�ேத!யசாமி 

மHச6ேம இ"லாம" ம ணிேல பாதியி"ைல 

வழ-காட நீதியி"ைல.        21 

 

ச�க��7 க"ேகா�ைட எ&ைன�ேத!யசாமி 

ஜன� ெப��த ந2தா� நா& ச�ைக ஒதி-கிைவ�� 

ஜன�தாைர த�ளிைவ�� ச2திரேரைக பி!�ேத& 

ச�க��7 /��கிற� ஜன�தா� ேப@கிற� எ&ைன 

ேத!பசாமி சகி-கமன� �ட5ேய.        22 

 

இ ட��7க" ேகா�ைட எ&ைன� ேத!யசாமி 

இன� ெப��த ந-கா� இ ைட ஒதி-கிைவ�� 

இன�தாைர த�ளிைவ�� இ2திரைர ைக�பி!�ேத& 
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இ ட��7 /��கிற� எ&ைன� ேத!ய ம&னா 

என�தா� ேப@ற� இ�-கமன� �ட5ேய.        23 

 

அ2தி? சிவ2தி�G எ&ைன� ேத!யசாமி 

இ2த?ச டாள& சீைம அைர?ேச� ம"5ைக�G 

அ"5 �!B�&ேன இ2த� பாவிBடவாச" 

நா& அ�?@னைர ெகா�ைளயி&ேன.        24 

 

காைல?சிவ2திய�G எ&ைன� ேத!யசாமி இ2த? 

ச டாள& சீைம கா"ேச� ம"5ைக�G 

கல2� �!B�&ேன இ2த�பாவிBடவாச" 

நா& க�ணைர ெகா�ைளயி�ேட&.        25 

 

உ?சி சிவ2திய�G எ&ைன�ேத!யசாமி 

இ2த? ச டாள& சீைம ஒ�ேச� ம"5ைக�G 

உவ2� �!-/�&ேன இ2த�பாவிBடவாச" நா& பாவி 

எ&ைன-ெகா ட உ�தமைர ெதா�ைளயி�ேட&.        26 

 

ஐ2� வயதிேல எ& சாமி �ைரராஜாேவ 

நா& அறியாத நாைளயிேல ஒ� 

ஆரமைத ைகயி" ெகா��� அரசாணி �&பாக 

அைனேவா�� தாமாிய அ!யாைள மாைலயி�C� 

அ2த அவனிதனி" எ&ைன வி�� அய&பதி-/ 

ேபாாீ�கேள ஆைச சதெம&ேப& அAேயா 

எ&ைன-ெகா ட ம&னவேர அல<த"ேலா எ& வய�.        27 

 

ப�� வயதினிேல எ&சாமி �ைரராஜாேவ 

என-/ பாிசம� தா& ேபா�� பலேப�� தாமறிய 

பா�காA மண2�ெகா � ப�ச�ட& வாJ2தி�2� 

ஒ� பாலைன ெப�ெற��� பாிவாA வள���வ2ேதா� 

அ2த பாலகைன யி�ேகவி�� பரம&பதி ேபானீ�கேளா 

நா& பா�பா�தி ெப�ற ெப ணா� 

நா& பாைதயிேல நி&< பதறி அD/ேறேன.        28 
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த�க�தா" ஊHச5�� எ& த�ம�� நா6� 

சாA2� விைளயாைடயிேல அ�த தHசாL� ேதவ!யா� 

உ�கைள தனியாA அைழ�தாேலா 

ஒ�தனி ெல�ட� ெகா��தாேலா 

நீ�க� ெல�ட� க டMட& த�காயி லறி தHசாL� 

ஒ�சாைரயி�2� தீ டாேதா அவ� சாமிபாத� ேசராேளா,        29 

 

அ2தபவள மணி ம டப�தி" நா� பாசிவிைள யாைடயிேல 

அ2த ப�டண�� ேதவ!யா� உ�கைள பா��� 

அைழ�தாேலா அவ� பதி" ெல�ட� த2தாேளா 

நீ�க� ப-/வமா� ெச&றீேரா அ2த ேதவ!யாைள 

ஒ� பா�� இ�2� தீ டாேதா 

ந�ப =� நீ�க� வ2� ேச�வெத�ேபா,        30 

 

இ&ைற-/ த�க�தா" ஏேரா�பிேன& 

எ&ைன-ெகா ட ம&னவேர 

நீ�க� ச2ேதாஷமாA ேபா/� பிளா& , 

நீ�க� ஏேரா�பிேள& மீேதறி தாசி=� ேபாாீெர&< 

என-/ தய-/த"ேலா எ&மன�,        31 

 

ெவ�ளி ஏேரா�பிேள& ஏறிேவகமாA ேபாாீெர&< 

என-/ ேவ/ேத /�பி ஐேயா 

அ2த ெபா"லா ேவசியாேள ஒ� Gநாக� தீ டாேதா 

அவ� ேபாகாேலா பரமேலாக�.        32 

 

��தாேல ப2த5�� நா� இ�ேப�� 

கா@ விைளயாைடயிேல அ2த க�L� ேதவ!யா� 

க ைண அ!�தாேளா ஒ�க!ன ேசதி ெசா&னாேளா 

அவ� பி& கா"க�-க நட2தீேரா 

க�/த"ேலா எ& மன�.        33 

 

ந�ம பழனிமைல ேபான � � பரமைனB� க ட� � 

அ2த பழனி ஆ டவைன நா& ஒ� பால&வர� 

ேக�ட� � பால& பிற2� ந�ப இ�ேப�� 
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மகிJ2� விைளயாைடயிேல அ2த ெபா"லாத எம&வ2� 

த�கைள வாெவ&< அைழ�தாேரா 

உ&ைன எமேலாக� ேச��தாேரா 

இ2த ம�ைக �ல��ர�� நீ�க� ேபா/� 

எமேலாக� ேகJ-கைலேயா.        34 

 

தா�க� 	ர�க� ேபாயி அ2த 	ர�கநாதைர 

சீ�பாத� ெத டனி�� ஒ� சி@வர� ேக�டத�/ 

சி@ைவ ெகா��தாேர சீராக வாJ2ேதாேம 

சி@ைவ ைகயி" எ��� ந�மயி� ேப�� 	ர�க� 

சி�திைர ேத� பா�-க ேபாவத�/� நீ�க� சிவேலாக� 

ேச�2தீேரா தி�வ!B� ெரா�ப வ"ேலா.        35 

 

நீ�க� ைச-கிேலறி கா& ெப�ற எ& மகேன 

நீ�க� ந�ம ச2�வழி வ2தாயானா" 

ந�ம ச2தினி" உ�ளவ�க� த�ம� மக& வாராென&< 

உ&ைன தா�கி அைழ�பா�க� த�கெம&< தா�/வா�க� 

த�ைக ைச-கிேலாி தனிவழியாA ேபாைகயிேல 

அ2த ெபா"லாத எம& வ2� வாெவ&றைழ�தாேரா 

உ&ன வழிபா��� நி&றாேரா நீ�க� ைவ/2த� ேச�2தாேயா.        36 
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