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உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

0. பாயிர� (1- 6) 7. சீயவைத ச��க� (573- 826) 
1. நா�� ச��க� (7- 35) 8. க�யாண ச��க� (827 - 1130) 
2. நகர ச��க� (36- 69) 9. அரசிய� ச��க� (1131- 1554)  
3. �மாரகால ச��க� (70-118) 10. �ய�வர ச��க� (1555 - 1839) 
4. இரத��ர ச��க� (119-238) 11. �ற! ச��க� (1840- 2068) 
5. ம"திரசாைல ச��க� (239- 430) 12. #$தி ச��க� (2069 - 2130) 
6. %�வி� ச��க� (431- 572)  
(ச��க&க' 1-7 அட&கிய பாக�-1 மி)பதி*� #0035-ஆக #)� 
ெவளியிட*ப��'ள�). 
------------ 

10. 10. 10. 10. �ய�வர� ச��க� �ய�வர� ச��க� �ய�வர� ச��க� �ய�வர� ச��க� ((((1555155515551555----    1839)1839)1839)1839)    
கவி�.�/ 
 
ேதவ� மனித2 தா#3 
       ெசறிகழ� வி3ைச யா� 
ேமவ�" தைகய ெச�வ� 
       வி�"�ப� டனக ேடா�ற 
மாவர சழி$த ெச&க5 
       மணிவ5ண) மகி6"த காைல$ 
தாவ�3 ெச�வ ெமா)/ 
       தைலவ"த �ைர�க 7�ேற).   1555 
 
திவி�ட) மகளி2 வைல*ப�த� 
 
பானிலா நிைறெவ5 8&க' 
       பனி�கதி2 பர*பி யா&� 
ேமனிலா விாி9� ெவ'ளி 
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       ெவ5�ைட வி��� கா*ப� 
ேகா:லா !லக ேமா�ப 
       நிறீஇயபி) �வைள வ5ண) 
மா:லா மட�க ேணா�கி) 
       மகளி2த� வைலயி� ப�டா).   1556  
 
திவி�ட) உய2"� விள&�த� 
 
தி�மணி நிழ�/3 ெச�ெபா 
        ென�#8 #க�ேடா2 ெத<வ� 
��மணி 9மி=3 ேசாதி 
     �லவிய ெவாளிெகா' வ�ட� 
�ாிமணி ேயாத ேவ>* 
      �ைதயி� ளிாிய� ெச<ய� 
க�மணி வ5ண) றாேன 
     கதிரவ) ெறாழி7� ?5டா).   1557 
 
ேத&கம6 ெத<வ ெச�ெபா� 
      றாமைர �ாிெவ5 ச&க� 
ஈ&கிைவ ெநதிக ளாக 
      ேவழர தன&க ெள<தி 
ஆ&கம2 ெச�வ" த)னா 
      ல�ைற�க) றம2"த மாேதா 
ஓ&கின :�வ$ தா7� 
      வி�ெல5ப �ய2"த ேதாளா).   1558 
 
ெத<வ&க' ெச*பி னீெர5 ணாயிர" திைசநி) ேறா�ப 
ைமய/ ம)னாீெர5 ணாயிர2 வண&க வா)ேம� 
ெனா<திய� வி3ைச ேவ"த2 ��ெறா� பதி)ம2 தாழ� 
ைகயைம திகிாி யாைன� காமேன கலவி� கி)றா).   1559  
 
ம)னவ2 மகளிாீெர5 ணாயிர2 மயிெலா ெடா*பா2 
அ)னவ ரமி6த ெச*ேப ரணி#ைல� �வ� பாய* 
பி)னிய தா� ம�க* பி�கிய ேத�ெப< மாாி 
�)னிய ���ெபா ேட&க$ �ண�ைட கி)ற வ)ேற.   1560 
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பாாிசாத$��� மண3ெச<வி�க எ5ண� 
 
அ)னண மிய7 நாC ள�கிர$ ேதவி த&ேகா) 
ெபா)னணி 9லகி) வ"த ?விாி பாாி சாத 
ம)னிய ல��� ைவ*ப ம�றத ேனா� ேச2$தி� 
க)னிய காம வ�>� க8விைன காண 7�றா'.   1561 
 
திவி�ட:�� அறிவி$த� 
 
���பிவ2 ேசாைல ேவ>$ 
      �ண2விாி பாாி சாத� 
அ��பிய ப�வ ெச�வ 
      ம8கC� கறிவி ெய)/ 
ெப��பிணா ெவா�$தி த)ைன* 
      ெப<வைள வி�$த ேலா�� 
வி��பின' ெச)/ ேவ"த� 
      கிைற3சிவி5 ண*ப3 ெச<தா'.   1562 
 
அ8க5#) ன8$தி யாரா 
      ல&ைகநீ2 �ளிர D�8 
வ8!ெகா டளி2க5 #�றி 
      மகெனன வள2�க* ப�ட 
க8கம6 பாாி சாத 
      மதேனாெடா2 காம வ�>� 
ெகா8மண� �ண2�க 7�ற 
      �றி*பறி நீெச) ெற)றா2.   1563 
 
வி5ண*ப$���$ திவி�ட) இைசத� 
 
எ)றவ5 ெமாழி"த ேபா6தி 
      னில&ெகாளி #/வ ேறா�றி 
ந)ற� ெபாிதி யா# 
      ந&ைகத) மகைன� கா5�� 
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எ)றவ ன�ள� ேக�ேட 
      யிைளயவ' ெபய2"� ேபாக 
மி)றவ6 ேவ> னா�� 
      வி%டக :ைழய னானா).   1564 
 
வி%டக) ேதா�ற� 
 
கா�ெப< �ைழ93 ெச�ெபா� 
      ��ைள9& கல"� மி)ன* 
ேபாதல2 �3சி யா&ேகா2 
      ?"�ண2 வட$தி) E�கி 
ஓதிய ம�&� ற)ேம 
      ெலா�ைகைவ$ ெதா�ைக த)னா� 
மீதிய� வடக� ப�றி 
      ெவ5ணைக ந�� நி)றா).   1565 
 
அவ) ெசய� 
 
F8ய �கழி னா�� #கி6நைக பய"� கா��& 
ேகா8ய நிைலயி) #)னா� �3சி$த வ8வ னாகி* 
பா8ய சாதி* பாட� பாணிேயா 8லய& ெகா'ள 
ஆ8ய ெல�$�� ெகா5டா& க"தணனா� கி)றா).   1566 
 
வி%டக) .$தாட�  
ேவ/ 
 
பா� பாணியி லய�பல ேதா�றி 
ஆ8 யா8ய சதி$ெதாழி� ெச<ய 
நா8 நா8நனி ந)ெறன ந�கா) 
நீ� நீ�#8 யாென8 யாேன.   1567 
 
கா� ெகா5டன கனெபா� �ைழேசார 
மீ� ெகா5ட வடக� �ைடGழ 
ஊதி Iதி# =��வயி ெற)னா* 
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?தி மீ�� ரளாநர� கி)றா).   1568 
 
மாத வ)வயி /ப�றி நர)றா� 
ேகத ெம)ைனெயன ேவ"த� வினாவ 
ஊதி Iதிவயி /'ளள ெவ�லா 
ேமாத க&க5# =��பல ெவ)றா).   1569 
 
ம)ன:� வி%டக:� உைரயாட� 
 
எ)/ தி)றைனப) ேமாதக ெம)ன 
எ)/ தி)றன! ம�ல வினி*ேபா< 
ெச)/ ேதவிக8 காவி) விழாவி� 
நி)/ தி)ன7/ கி)றன ெவ)றா).   1570 
 
மாதவ) ெமாழிய ம)னவ ன�கா& 
ேகத ெம)ைனெபாி ெத<திைன ெய)ேற 
ேவத நாவி)விற� ேவதிய2� க�லா� 
ஈத >�ைலயினி ெய)ெச<தி ெய)றா).   1571 
 
ேவத� வ�லவைர ெவ)றி� கி��� 
வாத� வ�லன தனா�ெப/ கி�ப) 
வாத� ெவ�7� வைக9�ெம) மா5� 
மாத2 ப5�மறி 9�மற ேவேலா<.   1572 
 
வாத� ெவ�7�வைக யாத� ெவ)னி� 
ஓதி ெவ�ல7/ வா2கைள ெய)ைக 
ேகாதி� ெகா5டவ8 வி�ற8 யாேல 
ேமாதி ெவ�வ:ைர #�/ற ெவ)றா).   1573 
 
திவி�ட) ெபாழி>:� ��த� 
 
ந)/ வாதமி� கா5� ெமன*ேபா< 
ெச)/ ேசாைலமதி� வாயில ெத<தி 
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ஒ)/ காவ7ைழ யாெரா� .8* 
ெபா)றி லாத�க ழா)ெபாழி� ��கா).   1574 
 
வி%டக) கனி கா5ட� 
 
நீ� ெச�ெபா)#8 யா� ெகதி2 நி"தா 
ேவட ேமவிய வி%டக ேனா8 
ஓ8 யா8 வ�வா :ய2காவி� 
.8 E6வன ெகா=&கனி க5டா).   1575  
 
அவ) உைர 
 
க5� க5�தன க5கனி த�ேம) 
ம58 ம58வர வாெயயி Kற� 
ெகா5� ெகா5��வி யாவிைவ காணா< 
உ5� #5�ெமன ேவா8 9ைர$தா).   1576 
 
ம)ன) விைட 
 
ந�ல வ�லகனி #)ைனய நாமிL 
ெவ�ைல ெச�ல!/ ெம)ன7 மாயி) 
வ�ைல வ�ைலவ� வாெயன #)னா� 
ஒ�ைல ெயா�ைலெயா> பா8 நட"தா).   1577 
 
ெபாழி� வ�ணைன 
 
ச"� மாெவா� தடாயிட ெம�லா& 
ெகா"� ேதெனா� �லாயிண2 .8 
வ"� தா6"� ம�மாாி தய&கி$ 
த"� தா�ெபாழி 9�ெபாழி றாேன.   1578 
 
மாவி) ேம�வளர மாதவி ைவ$த 
தாவி லாததைழ தைழவன ேநா�கி� 
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கா! காம2கனி க5ட� ைகயாறி� 
.! ேமா8யைவ ெகா'�வ ெம)றா).   1579 
 
கனி சி"திய� க5� #னிவைடத� 
 
.8 வ5� �ைட9& �ளி2காவி� 
ஓ8 ம58வ� வாெனா� பாலா� 
ேச� ெகா5ட கனி சி"தின க5� 
F� ெகா5ட மதிய) #னி!�றா).   1580  
 
வி%டக) வினா 
 
ஏவ >)றிெயாி ெவ&கதி ேராN� 
ேபாவ ெல)/ நிைனயா* �ைனேகாயி� 
ஓவ >)றி 9ைடயா< சிறிேத:& 
காவ >)/க8 காவி� ெவ)றா).   1581 
 
ெபா)னி னாய �ாிைச$ தளேம7� 
ம): வாள2 மறேவா2 பல2கா*ப2 
எ)ைன காவ>ஃ தி�வைக ெய)றா) 
மி): வா2"� மிளி�3 �ட2 ேவேலா).   1582 
 
திவி�ட) .�/ 
 
அ�#க$ தகனி யாயின ெவ�லா� 
ஒ�#க$ தனக ள)றி 9தி2$�$ 
த�#க$ த2வ� வா2த/ க5ணா2 
க�#க$ த�ள2 காவ�களி ெல)றா).   1583 
 
வி%டக) ெசய� 
 
யாவ2 யாவரவ ெர&�ள ெர)ன� 
கா! ேம!#� வி)கைல கா�ட 
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வாவ2 க'வரத னாெல= நா�ேபா<$ 
ேதவி கா!நனி ேச2�வ ெம)றா).   1584 
 
க'வ2 தா�பல ெரன�கட� வ5ண) 
உ'வி ரா!நைக ேச�ைர ேக�ேட 
ெவ'கி ேவ"தன� ேகயி� பா7� 
ப'கி ேநா��� பயி2$� நட"தா).   1585 
 
தமா>ய Eதிைய�க5� வி%டக) ம�ள� 
 
தா6தளி2 ெபாளிய தமால Eதிய 
ஏழக5 8�ெளன ெவ�ள யாவ3 
Gழி� ள)றி "சால காெணன 
Eழிண2� க5ணியா) ெவ�! நீ�கினா).   1586 
 
வி%டக) ேம7� ம�5� வினாத� 
 
வா>த6 E6த� மகி6த) றா5#த� 
சா>ைக ��க� தய&� தாாினா< 
ேசாைல9 மம2$ெதாழி ெறாட&� ேமாெவன 
ேவைலநீ2 வ5ணைன ெவ�5� ேநா�கினா).   1587 
 
அ3ச>& கம2$ெதாழி >�ைல யாவ�� 
ம3சிவ2 மகிழ"த) வய! ேநா<ெகPஉ* 
ப3சிவ ர��லா2 பவழ வாயினா� 
அ3�ைவ நறவமீ& �மிழ ஆனேத.   1588  
 
திவி�ட) த) ந5ப) ம��சிைய நீ�க� 
 
ஆ&கத னாவியா லரவ$ ேதெனழா 
ஈ&கித) றா5#த >�ள ெமா<$தன 
ஓ&கிய ேக'வியா 9ண2"� ெகா'ெகன 
E&கிய கழலவ) விள&க ெசா�>னா).   1589  
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பி):� வி%டக) ேக�ட7� ம)ன) விைடயி/$த7� 
 
#'ளைர #��கிேனா ெட="த ம�>ைக 
வ'ளித6 ��தியி) வ8வி Q6$தன 
க'ளவி6 க5ணியா< விாி9 நாெளன$ 
ெத'ளிதி னவ�ைற9" ெதளிய ெச*பினா).   1590 
 
க8மிைச விாித�& காம2 ெகா�பாி) 
#8மிைச ெய=த� #றிெகா ளீ2"தளி2 
அ8மிைச R)றதிL வேசாக ெம)ெகாேலா 
ெகா8மிைச ெய=திய �வ!$ ேதாளினா<.   1591 
 
இைல$தைல R2"தளி ர�ல E&கித) 
மைல$த� வய! ேநா< தீர ைவ$தன 
கைல$தைல மகளி2த& காம2 சீற8 
அல$தக �வெடன வறிய� கா�8னா).   1592 
 
வி%டக) .�/ 
 
காவிவா< வில&கிய க�&க5 ெவ�#ைல$ 
ேதவியா2 சீற8 ெச)னி ேச2$த7� 
ேமவியா& கல2"தி� நி)ைன ெவ)றதா� 
ஆவியா ரேசாகின தைமதி வ5ணேம.   1593 
 
ம)ன) வி%டக:ட) விைளயா8னா) 
 
மாதவ) ெமாழித7 ம)ன னா&ெகா� 
ேபாதினா� �ைட$தன) �ைட$த ேலா�மி& 
ேகதிலா ெளா�$தி�கா ெவ)ைன ெச<தவி$ 
தீதெலா" ேதவி��$ ெதாிய ெச*�ேவ).   1594  
 
திவி�ட) ஒ� சிலாவ�ட$தி) மீ� ஏறினா) 



11 

 

 
எ)ற7 ெமாிமணி� கடக� ைகயினா� 
அ)றவ) ைக$தல� பி8$த& கியாவ�� 
இ)றிற >னி ெச<த >�ெலன ெசா> 
ெச)ெறா� மணிசிலா வ�ட ேமறினா).   1595  
 
வி%டக) ெசய� 
 
ெசாாிகதி2 மணிசிலா வ�ட3 ேச2"தன) 
அ��நி) ற"தண னம2"� ேநா�கிேய 
ெவ�விய மன$தின) விதைல ேமனிய) 
ெப�கிய தைலயின) ெபய2"� பி)றினா).   1596  
 
வி%டக) ?த& கா5ட7� திவி�ட) அவ) மய�க� தீ2$த7� 
 
யா�க5 டைனெயன வித:' வா6வேதா2 
?த#5 ட��ைட$ �5N மாதலா� 
ஏத#5 8&கினி யி�*பி) வ�ைலேய 
ேபாதெவ) ற"தண) �ல�பி� .றினா).   1597 
 
யாதத :�ெவன வல2ெபா) ேனாைல93 
ேசாதிG6 �ட2மணி� �ைழ9" �)னிய 
காெதா� க5பிற6" �ள� ைக�றி 
%திய வயி�றெத) /�வ ேமாதினா).   1598 
 
மி)னிழ� ?ணவ) ெம�ல ந�க� 
நி)னிழ� காண� நி�க நி):ைர 
எ)னிழ ெல)ெனா� மிய&கி ன�ல� 
க)னிழ 7'�கி� கா5ட லா�ேமா.   1599 
 
நி)னிழ லாவ� ெதளிய நி)ெறாழி� 
இ"நிழ� காெணன விைற3சி ேநா��� 
த)னிழ றா)ெச<வ ெச<ய$ தா)ெறளி" 
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தி)னிழ >�"தன னில&� �>னா).   1600  
 
தி�"திய மணிநைக$ ேதவி யிLவழி 
வ�"�ைண* ெபா=�மி� மணிசி லாதல� 
ெபா�"தின ெபாழினல& கா5� ெம)றேரா 
இ�"தன ாி�வ� மினிதி ென)பேவ.   1601  
 
சய�பிரைப ேசாைல�� வ�த�  
ேவ/ 
 
மி)னவி2 விள&�மணி ேமகைல மிழ�ற* 
ெபா)னவி2 சில�ெபா> ேபா"��ைட சா�ற� 
க)னிய2 நிர"�பல2 காவெலா� Gழ 
வ)னெமன வ"தரசி யா2ெபாழி லைட"தா'.   1602 
 
அவ' த)ைன மைற$�� ெகா5� நி�ற� 
 
மாைலயம2 சி"ைதெயா� வா2ெபாழி) ம�&கி) 
ேவைலயம2 க5ணிவிைள யா�த� வி��பி 
ேமைலயம2 வி3ைசயி) மைற"�விைர நா/3 
ேசாைலயம2 ேதாைகெயன ேவெதா=� நி)றா'.   1603 
 
திவி�ட) இ��ைக 
 
மாதவ) ம��டமைழ வ5ண)மணி வ�ட� 
ேசாதிவி� G6�ட2 வளாவ வத)ேமலா� 
தா�ப� ேபா�தவி சாெமன வ�$த 
மீ�ப� ெபா&கைணயி) ெம�ெலன வி�"தா).   1604 
 
கவி�.�/ 
 
ப"தைண9 ெம�விர> பாடக ெமா��கி 
வ"தைண9 ெம�ைல95 மய&கிெயா� மா�ற� 
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அ"தண)வி னாவவமி6 %ரெமாழி கி)றா) 
க"தைணவி லாதகளி யாைனபல வ�லா).   1605  
 
வி%டக) வினா 
 
நில$தவ'ெகா ல)றிெந� மா�வைர9 ளா'ெகா� 
அல$தக வ8�வ டேசாகி)மிைச ைவ$தா' 
உல$தைகய ேதாளணிெகா5 மா2ப!ைர ெய)ன 
வல$தைகய னாயமணி வ5ண) ெமாழிகி)றா).   1606  
 
திவி�ட) விைட 
 
ெச<யன ெசறி"தன திர5டவிர� சால 
ைவயதைச யா2"தவ8 யி)னழகி னாேல 
ெம<9மறி வ)வினவி� வி3ைசய) மட"ைத 
ைவய#ைட யா��ாிய மாதரவ ெள)றா).   1607 
 
சய�பிரைபயி) ெசய� 
 
எ)ற7 மிர5�க� நீலமல2� க5N3 
ெச)/கைட ேச"�சி/ வாNத� விய2$தா' 
அ)றரச னாவி9� ��ப8 யன)/ 
மி)றவ= ேமனிெயா� ேதவிெவளி* ப�டா'.   1608  
 
அரசிைய� க5ட அ"தண) ெசய� 
 
தாதிவ2 க�&�ழ> த)ைன#க ேநா�கி 
மாதவ ன�&கிவள2 ?�ெபாழி) மைற"தா) 
காதல: ம&�ாிய க��ைர மற"தி� 
ேடதமினி ெய)ெகா�விைள கி)றதென நி)றா).   1609 
 
ம)ன) ேவ5�ேகா' 
 



14 

 

ம)ன)மக ேளமகர வா2�ழ) மட"தா<  
அ)னமைன யாயமி6தி) ேம7மமி6 ெதா*பா< 
எ)ைனயிவ N�றதென ெவ):மிைல ெய)னா 
#):�� வ�ெகா8 #ாி"�#னி !�றா'.   1610 
 
ேதவியி) .�/  
 
அரச) அவள8 தா6த� 
 
ஆ&கெவளா S&�விைள யா�நனி நீயா) 
?&கம= மாடெமன ேத��வ ென)றா' 
தா&கல ென="�தைக நீலமணி வ5ண) 
ஒ&�#8 சீற8யி) ேமெலாளிர ைவ$தா).   1611 
 
அரசி ��ற3சா��த7� அரச) இர&க7� 
 
ம�றெந� மா)மகர மா#8 வண&க� 
க�றைன யினி*ெபாி� ைகதவ# ெம)ன 
உ�றெதா2 பிைழ*�ைடய னா<வி8 :ண2"� 
#�ற#ைற ெச<த�C ெமா<�ழ> ெய)றா).   1612 
 
வி%டகைன இ=$�வர ெச<த� 
 
ம)னெனா2 பிைழ*�மில) மாதவைன நா8 
இ)னினி யிவ5ெகாண2மி ென)ன!ைழ ேயா2க' 
#)னவ) மைற"த#� கா2ெபாழி> :'ேள 
�):� ெதாட2"��கி� ப�/� ெகாண2"தா2.   1613 
 
ேதவிசின�தீ2த� 
 
ேபைதைம கல"�பிற6 க5ணிெனா ெடா�&� 
மாதவைன ேநா�கிமணி வா<#/வ ேறா�றி� 
ேகாைதகளி� யா$திவைன நீ2ெகாண2மி ென)றா' 
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ேபா�விாி ேத&�ழ> ?�ெபாழி லைண"தா'.   1614  
 
ம)னவ) ம��டமணி யா6மழைல மாத2 
#)னிய #க$�#/ வ�கதி2 #கி6*ப 
இ)னவ�' ெப�றன னினி*ெபாி� ெம)னா 
அ)னமைன யாைளயணி மா2பினி லைண$தா).   1615 
 
வி%டக) வி�தைல ெப/த� 
 
ேபாதிவ ரல&கெலா� ?5#ைல ெஞ#&க� 
காதல) #ய&�� கல"தினி தி�"� 
மாதவ: ேமதமில னாத>) மட"தா< 
தீ�ப� சீ�றெமாழி ெய)/ெதளி வி$தா).   1616 
 
அவ) ெசய� 
 
இ�டதைள த�ெமா8� ேதாCமிைட E�கி� 
க�8வி� ?�பிைணய� ைகவிட7 ெம<9' 
ஒ�8வி� காதெலா� வ"��! ெகா5� 
ப�டபல பாட>ெனா டாட�பல ெச<தா).   1617  
 
கனிகைள� க5� அவ) பா�த�  
ேவ/ 
 
ஓ� ேமமன ேமா�ேம 
.� ேமாதணி ேகாைதயா< 
கா� ேச2கனி கா5ெடா/ 
ேமா� ேமமன ேமா�ேம.   1618 
 
ஊ/ ேமெயயி K/ேம 
E/ ேச2விாி ேகாைதயா< 
ேச/ ேச2கனி கா5ெடா/ 
F/ ேமெயயி K/ேம.   1619  
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ேவ5� ேமமன� ேவ5�ேம 
?5ட ெபா)னணி மா2பினா< 
நீ5ட மா&கனி கா5ெடா/� 
ேவ5� ேமமன� ேவ5�ேம.   1620 
 
பாாிசாத காமவ�> தி�மண$ ெதாட�க�  
ேவ/ 
 
இ)னன பா8 யாட E2&கனி பல!& .வி 
#)னவ னார D�8 #/வேலா டம2"த பி)ைன 
ம)னிய பாாி சாத மணமக னாக நா�8� 
க)னிய& காம வ�> க8விைன ெதாட&க 7�றா2.   1621 
 
தி�மணி நிழ�/3 ெச�ெபா� றிலதமா #8யி னா:& 
��மணி� ெகா�ப ர)ன ெகா=&கய ென�&கணாC� 
ப�மணி பதி$த ைப�ெபா) ேவதிைக*பாாி சாத� 
அ�மணி ய��பி$ தா6"த வ"தளி2* ெபா��ப2 சா2"தா2.   1622  
 
ேதவிய2 யாவ�� அ�ேக வ�த� 
 
வாிவைள வயிெரா ேட&க வாரணி #ரச மா2*ப� 
க�வள2 கனெபா� ேசாைல� கற&கிைச பர"தேபா6தி� 
தி�வள ரல&க) மா2பி� ெச&கணா) ேறவி மா2க' 
உ�வள2 ெகா�ப ர)னா ள�ளறி" �ைழய ரானா2.   1623 
 
அவ2களினிைடேய நி)ற திவி�ட) நிைல 
 
ெச&கய 7�வ வா�க� 
      ேடவித) �றி*பி� ேச2"த 
ம&ைகய2 வன*� ேநா�கி 
      மணிவ5ண) மகி6"� ம�ற* 
ெபா&கிய விளெம) ெகா&ைக 
      மகளி2த� ��வ வி�லா� 
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அ&கய ென�&க ெண):� 
      பகழியா ல=$த* ப�டா).   1624  
 
�ட&ைகயி னக)/ நீ5� �வைளயி) பிைணய� ெச�/ 
மட&களி மத2ைவ ெச&க5 மா)பிைண ம��8 ைமயா� 
�ட&கல" தி�'ப� �'ளா� ெசLவாி பர"த வா�க5 
இட&கழி மகளி2 Gழ வி"திர னி�"த ெதா$தா).   1625 
 
பாாிசத$தி��� ேகால� ெச<ய� க�டைளயி�த� 
 
ஆ&கவ ேரா� ம�ற வணிெபாழி� கரச னாய 
பா&கைம பாாி சாத� ப�வ3ெச< ெபா>! ேநா�கி 
ஈ&கிவ� கிைச"த ேகால மினிதினி னிய�/ ெக)றா) 
ஓ&கிய !�வ$ தா2ேம ெலாளிநிலா !மி=� ?ணா).   1626  
 
பாாிசாத$ைத அல&காி$த� 
 
எ"திர மிழி"த தாைர 
      ய�விநீ ாினிதி னா�8� 
க"தென$ திர5ட தி5ேடா� 
      கனகசா ல&க' கா�8* 
ைப"தைழ* ெபாழி7� ெக�லா 
      மரெசன* ப�ட3 ேச2$தி 
அ"தளி2� ெகா�ப2 ேதா/ 
      மணிபல வணி"தா ர)ேற.   1627 
 
காமவ�>�� மண�ேகால� ெச<� அத) மணமகேனா� ேச2$த� 
 
க)னிய& காம வ�>� 
      கன&�ைழ மட"ைத த)ைன 
ம)னவ) ேறவி மா2க5 
      மணவிைன� ேகால3 ெச<� 
பி)னத ேனா� ேச2$தி* 
      ெப�கிய களிய ரானா2 
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இ)னைக* �த�வ2 ெச�வ� 
      யாவேர யினிெத) னாதா2.   1628 
 
திவி�ட) சய�பிரைப ஆகிய இ�வ2 மன$�' காம� ெசறித� 
 
மாதரா2 மன$தி :'C� 
      மணிவ5ண னிைன*பி :'C& 
காத73 ெசறி"த தாக� 
      காம: #ைழய னாக* 
ேபாதல2 ப�வ ேசாைல* 
      ெபாழினல Uக�� ேபா6தி� 
ஓதநீ2 வ5ண ன&ேகா 
      �பாய$தா ெலாளி�க 7�றா).   1629  
 
திவி�ட) த)ைன மைற$�� ெகா'ள� 
 
ெபா)னவி2 �ைழயி னாைர* 
      ெபாழி�விைள யாட ேலவி 
ம)னவ) மதைல மாட 
      வளநக ரN� வா)ேபா� 
ற)ைனெம< மைற$ேதா2 வி3ைச 
      தாழி� ெளழினி யாக* 
பி)ைனமா தவ:" தா:� 
      பிைணயவ �ைழய னானா).   1630 
 
ேதவிய2 ெபாழி� விைளயாட� 
 
ம)னவ) மைற"த ெத5ணி் 
      மாெப�" ேதவி ம�ற* 
ெபா)னவி2 ெகா8ய) னாைர* 
      ெபாழி�விைள யாட ேலவ� 
க)னிய& ேகால3 ெச<� 
      கதி2மணி� கல&க டா&கி 
இ)னைக மழைல ேதா�றி 
      யிைளயவ ாிைனய ரானா2.   1631 
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அவ2க' ெச<� ெகா5ட ஒ*பைனக' 
 
அ�ெபா)ெச< கலாப வ�� 
      ல"தைழ �ைன"த வ3சி� 
ெகா�ப3� ம�&� ேனாவ� 
      �வி#ைல #றிெகா5 ட*பி 
ெச�ெபா)ெச< ��ைள மி)ன 
      ெசவிமிைச$ தளி2க' ேச2$தி� 
க�ப3ெச< களி�றி னா)ற) 
      க5கைள� களி*பி$ தி�டா2.   1632 
 
விரவ�?" தளி�� ேபா� 
      மிைட"தன மிைல� வா�� 
அரவ�?3 சில�� ெச<ய 
      வ"தளி2 #றிெகா< வா�� 
மரவ�?� கவாி ேய"தி 
      மணிவ5� ம�&� ேச2$தி� 
�ரவ�?& பாைவ ெகா5� 
      �ழவிேயா 7/$� வா��.   1633 
 
மாைல G�த� 
 
பாைவ9� வில&� சாதி* 
      ப8ம#� பற*ைப தா#& 
ேகாைவ9 #க$� மா�கி� 
      �லவிய விதழ தாக 
ஓவிய2 �ைன"த ேபா7 
      ெமாளிமல2* பிைணய) மாைல 
ேதவிய2 ம�ள ெச<� 
      சிகழிைக ேச2$� வா��.   1634 
 
ேதவிய2 சய�பிரைபைய� ெகா5டா�த� 
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சிகரமா யில&� ெச)னி$ ெத)மைல சா"� F6கி* 
பக�மா மணிவ5 ேடாவா* பைண#ைல* பார" தா&கி$ 
தகரவா2 �ழ�பி) றாழ$ தா6�ைழ தி�வி� Eச 
மகரயா ெழ=வி ம)ன) வ5�க6 பா� வா��.   1635  
 
அரசைன*பா�த� 
 
அ�மல2$ தைழ9� ேபா� 
      ம89ைற யாக ேவ"தி$ 
தி�மல2* பாைவ ய)ன 
      ேதவிைய ெசLவி கா5பா2 
உ�மல ாிைழ$த பாைவ 
      ெயாளிமண நய"� மாேதா 
��மல2� ெகா�பி ெனா�கி� 
      �ரைவயி) மய&� வா��.   1636 
 
வ�8ைக$ ெதாழி� 
 
வ�8ைக* பலைக த)ேம) 
      மணிவ5ண) வ8! தீ�8 
ஒ�8ய வ8வி� ற�ைம 
      Iடேலா 8�*ப� கீறி$ 
தி�டமி� ��வ U5W� 
      /கி>ைக ெதளி2*ப வா&கி* 
ப�ட#& �ைழ9" ேதா�� 
      ைபயேவ கனிவி* பா��.   1637 
 
ெச<9ளி)ப� ஊ�ட� 
 
மா�ெபாழி) ம�&� G6"த 
      மணிசிலா தல$� ேமலா� 
கா�பழி பைணெம) ேறா5ேம� 
      க�&�ழ /வ5� Eழ* 
?�ெபாழி� விள&க$ ேதா)/� 
      ெபா)னித6 மறி"� ேநா�கி$ 
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ேத�ெபாழி ெச<9 ளி)ப3 
      ெசவி#த� ேச2$� வா��.   1638 
 
ஊசலாட� 
 
ேகாைத9& �ைழவி) ப�8) 
      ெகா<சக$ தைல9" தாழ 
மாத2வ5 ெடா�&� ேபர 
      மைழயிைட Uட&� மி)ேபா� 
ேபாதல2 ெபா��பி� றா6"த 
      ெபா)ெனழி Qச ற)ேம� 
ஓதநீ2 வ5ண� பா8 
      �ழிQ ழிய&� வா��.   1639 
 
வாைழ���$தி� உகிரா� உ�வ� கி'ள� 
 
க'Cமி6" �யி2��3 ேசாைல� 
      கனமட� �மாி வாைழ 
உ'ெள= ��ைள வா&கி 
      ெயாளி9கி2 Uதியி X)றி* 
�'ெள= தட#� ேபா2மா) 
      ெறா=தி9 மி�ன மாய 
ஒ'ெளழி 7�!& கி'ளி ்
      9ைழயவ2� க�C வா��.   1640 
 
பிற விைளயாட�க' 
 
மயி7ைட யாட� க5� 
      மகி6"�ெம<� மய&கி நி�பா2 
�யிெலா� மா/ ெகா'வா2 
      �ைழ#க3 �டர� ேகா�8� 
கயிெலா� �ழ�பி) றாழ� 
      க5�நீ2 ெகா5மி ென)றா& 
கயி7ைட* பகழி வா�க 
      ண&ைகயி) மைற$� நி�பா2.   1641 
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ெச=மல2$ தா� ெகா<� 
      ெம�விர� சிவ"த ெவ)பா2 
வி=மல2$ �க'வ" %)ற 
      ெம�ல8 ெம>"த ெவ)பா2 
ெகா=மல2* பிைணய றா&கி� 
      ெகா8யிைட ெயாசி"த ெவ)பா2 
எ=மல2$ தைனய ேதாளா) 
      ேறவிய ாிைனய ரானா2.   1642 
 
மகளி�� ேசாைல9�  
 
ெகா8ம�& �றாேம ெகா8யா< Uட&க 
வ8ெந�& க5ேணா�க மணிவ5டா ேயாட 
அ8மல�& ைக$தல# ம"தளிரா<$ ேதா)ற� 
க8ந/�?3 ேசாைலைய� காாிைகயா2 ெவ)றா2.   1643 
 
மண&கம=� ?ேமனி வாச& கமழ 
வண&கி வ�3ேசாைல யல2நா�ற ெம<தி� 
கண&�ைழR2 யா#ம��� ைகமாறி ேலெம) 
றிண&கிண ��ேபா� ெமதிேர"தி$ தா6"த.   1644  
 
அ"தா ரேசாக மேசாக மவ2�கீ"த 
ெச"தா2$ திலக" திலகமா< ேச2"தன 
வ"தா2�� மாவா� ெம)பனேபா) மாதைழ"த 
ெகா"தா2?3 ேசாைல� �லகறிேவா .8)ேற.   1645 
 
ேதவிய2 ஒ� ெச<�)ற� ேச2த� 
 
ெவ'ளி$ திர5ேம� ப��ெபா) மட�ெபாதி" 
த'C/ ேத&கனிய தா�ெபா� றிரளைச"� 
�'C/ ெபா)வாைழ� கான� �ைடயணி"த 
ெத'C மணிய�வி ெச<�)ற3 ேச2"தா2.   1646 
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க3�கி மா"த�& காவ� #தியா�� 
ம3சிவ2 சார� மணியைற9� வா2ெபா���� 
�3� மைழதவ=3 ேசாைலகC3 ேசாதி$� 
ெச3ெசா லவ2ேபா<$ திைசகாவ� ெகா5டாேர.   1647  
 
ேதாைக மடம3ைஞ ேசாைல* பர*பி)ேபா) 
மாக மைழவ5ண) காத) மட"ைதய2க' 
ஆக மணி G6சார ைறவி�� ெபாழி�வா<* 
ேபாகமணி �ரள� கைல�ல�ப* ��கா2.   1648 
 
ெச<�)றி� ெசய� 
 
அைரயில&� ேமகைல யா2*பி னயல 
வைரயில&� ேமகைல மாேறநி) றா2��� 
�ைரயில&� ெபா�சில�� தா)சில��� ேபா6தி� 
நிைரயில&� ெபா�சில�� ேநேர சில���.   1649  
 
ெகா&�5 �ழலா2 �ழேலா2 மணிமழைல 
த&கினைவ ெகா5� தா:ெமதி2 மிழ�/� 
அ&கணவ2 ெச<வெச< தசதியா 8)ேற 
ெச&க ெண8யா) க8காவி� ெச<�)ேற.   1650 
 
நக�� சி�றி7� இைழ$த� 
 
ம�வி மைழதவ= ைமேயா&� சார� 
அ�வி ெகாழி$த வ�மணிக' வாாி$ 
ெத�!பட$ தி�$தி சீல� �ைனவா2 
உ�வ நகாிைழ*பா ெரா5Nதலா ரானா2.   1651 
 
மரகத E2&கதிைர வா2�� றளிெர) 
/ைரத� காாிைகயா Y)றி மிதி$�$ 
திைரதவழ சீற8க ேணாவ நட"� 
விைரத� ?�பைடேம) ெம�ல வைச"தா2.   1652 
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அ�வியாட� 
 
ெவ�பாிய த5சார� ேவYாி ய�ெகா="� 
த�ப�வ ேசாைல தைழ$த தைகேநா�கி 
எ�ெப�மா) ேபா7 ெமழில விைவெய)/ 
வ���வ" ேதா)ற மணிய�வி யா�வா2.   1653  
 
ச"திரகா"த� க� �ளி$த7� மகளி2 மைழெயன ம�ள7� 
 
ெச&களிேதா<" �'சிவ"த சீற8யா2 வா5#க$தி) 
ற&ெகாளிபா<" �'ெளறி$த த5கா"த மாமணி 
தி&க ெளாளிக�தி$ ெத5ணீ2$ �ளிசிதற 
ம&�) மைழயயி2$� வா2ெபாழி>) வா<மைறவா2.   1654 
 
மாணி�க� கதிைர அேசாக"தளிெர)/ அயி2$த� 
 
வ�ப$ திரC�வி) மாணி�க ெச&கதிைர 
அ�ெபா� சில�பி னேசாக" தளிெர)/ 
த�ெபா� �டராழி ெம�விரலா� ைறவ"� 
ெகா�பி� �ைழ"� �/#/வ� ெகா5டக�வா2.   1655 
 
மாணி�க$ைத� காயா எ)/ மய&�த� 
 
வி5� �ட2தய&� ேமத�மா மாணி�க� 
க5� கவி)விாி"த காயா" �ணாிைவ 
ெகா5� �ழ�கணி� ெம)/ ெகாள7/வா2 
வ5� வழிபடர வா�க5 �ைத$திய�வா2.   1656 
 
ஆேயா எ)/ .வி� கிளிகைள மகி6வி$த� 
 
ேவேயா&� சார� விைள�ன& காவ�ெகா5 
டாேயா ெவனெமாழி9 ம�மழைல யி)னிைசயா� 
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ேபாேயா&� ?3ேசாைல வா=� �ன�கிளிக 
மாேயா) மட"ைதமா2 .வி மகி6வி*பா2.   1657 
 
சில2 மாணி�க*பாைற மீேத/த� 
 
?"தளி2 தா6"த ெபாழிறய&� ெபா)வைரவா< 
ஈ2"தளி2 ேமனியா ாிLவா றினிதியல� 
கா"தள& �)றி) கனெபா) மணியைறேம� 
ஏ"திள& ெகா&ைக மகளி2 சிலாிைய"தா2.   1658 
 
வ'ளி பா�த� 
 
ைப�ெபா னைறேம� பவழ #ரலாக 
வ�ப மணிெப<� வா)ேக6 ம�*ேபாசி 
அ�ெபா) மைலசில�ப வ�மைன வ'ைள9ட) 
க�ப3ெச< யாைன� காியவைன* பா8னா2.   1659  
 
ேவ/ 
 
ேகா8 சிைலெய�$தா) ேகாளாிமா வா<ேபா6"தா) 
ஆ8ய� யாைன யய�கிாீவ ைனய8$தா) 
E8) மணிய�வி ெவ5மைல9& ைக*பி8$தா) 
வாட>� ?&க5ணி மாேமக வ5ணேன.   1660  
 
வல��ாி வா<ைவ$தா) வா2சிைல ைக�ெகா5டா) 
சல��ாி ச5ைட தைலபனி* ��க5டா) 
ெபால��ாி தாமைரயா' ெபா)னாக" ேதா<"தா) 
கல��ாி வ5டட�ைக கா2ேமக வ5ணேன.   1661 
 
ெச�ெபா)ெச< யாழியா) ேசதா�ப னீ5#8யா) 
அ�ெபா னிதி9 ம�&கல#& ைக*ப�$தா) 
ந�� மணிேமனி ந&ைக நலUக2"தா) 
க�ப3ெச< யாைன� க�ேமக வ5ணேன.   1662 
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திவி�ட) ெத<வெமா)றிைன ேவழமாகி வர ெச<த� 
ேவ/ 
 
மட"ைதய2 பாட வா&� 
      மாெப�" ேதவி நி�ப 
அைட"தவ ேரா� மா� 
      மா2வநீ2 ெவ'ள� வா&க 
உைட"தழி மன$த) ேவ"த 
      :ைழயேதா2 ெத<வ& .வி* 
பட"தவா #க$ேதா2 ேவழ 
      மாெகன* பணி$� வி�டா).   1663 
 
ைமவைர ெயா)/ ேகால 
      மணிதய& க�வி தாழ 
ஐவன& கல"த சார 
      ல��வ" தைணவ ேதேபா� 
ெற<வேமா2 ேவழ மாகி 
      ெச<கடா" திர5� Eழ 
ைமவ� ெந�&க ண�லா2 
      ந�&கவ" தைண"த த)ேற.   1664 
 
மட"ைதய2 ந��க� 
 
கயி�கல" தி�5� தா6"த 
      க�&�ழ) ம�&� ேசார 
ெவயி�கல" தில&�3 ெச�ெபா) 
      மிைடமணி� �ைழவி� Eச 
அயி�கல" தில&� ேவ�க 
      ைணயாி பிறழ ேவ�8 
மயி�கல" திாி"த ேபால 
      மட"ைதய2 ந�&கி னாேர.   1665 
 
திவி�ட) �ய� பிரைபயி) அச� தீ2$த� 
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நா5டனா னிைற"த ந&ைக 
      ந�&�� Uட&கி ேநா�கி 
யா5ைடயா ர8க ெள): 
      மாயிைட ய3ச� ெபா)ேன 
ஈ5ைடேய ென)ைன ப�ட 
      ெத)/ெச) றNகி னானா� 
ேவ58ய விைள$�� ெகா'C� 
      வி=$தவ� விைள$� வ"தா).   1666 
 
திவி�ட) ேதவிைய$ ேத�ற� 
 
மைல#க மதந� யாைன 
      ம�ற� மறி$� ந&ைக 
#ைல#க ெந�&க* ��> 
      #��ேவ< ேகாைத G�8� 
கைல#க" தி�$தி� காதி� 
      கனெபா)ெச< ��ைள நீவி 
இைல#க& கல"த ெச�ெபா� 
      கல&கைள யில&க ைவ$தா).   1667 
 
கதிரவ) உசிைய அைடத� 
 
ம&ைகய2 த�ைம ெய�லா 
      மணிவ5ண) ம��8 ம�றி� 
ெகா&கவி6 �ளி2ெகா' ேசாைல� 
      �)றினி) றிழி"த ேபா� 
ெவ&கதி2 விாி"த ெவ<ேயா) 
      வி��பிைட ெவ��ப ெவ�பி 
ெச&கதி2� .ட& �$தி 
      ெச"ந� வாக நி)றா).   1668  
 
அவ2க' வாவி சா2த� 
 
அண&கனா2 Uத>) ேம>் 
      ல��பிய வார$ ெத5ணீ2 
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மண&கம ழல&க) மா2ப) 
      மன$திைன வா&க ம�ற� 
கண&�ைழ மட"ைத மாைர� 
      க8�ன லாட� கா5பா) 
மண&ெகா'?" �ண2ெகா' ேசாைல 
      ம5�நீ2 வாவி சா2"தா).   1669 
 
வாவிகளி) வ�ணைன 
 
சா"�நீ2 நிைற"த வாவி 
      தய&�ெச& �வைள வாவி 
?"�க ளவி6"த ெபா�றா 
      மைரமல2 �ைத"த வாவி 
ேத"�ண ரக)ற ெத5ணீ2$ 
      தி�மணி 9�வ வாவி 
வா<"தைவ ேபால�கா�8 கா�8 
      9ைழயவ2 வண&கி நி)றா2.   1670 
 
ம)னவ) த) ேதவியேரா� வாவி9���த� 
 
அ)னவா றைம"த ெத5ணீ 
      ரைல�ன லா�� ேபா6தி� 
இ)னவா றிய�/ ெக)றா& 
      �ைழயைர மைறய ேவவி* 
ெபா)னவா3 �ண&� ேபா2$த 
      �ண2#ைல மகளி ேரா� 
ம)னவா� வயிர$ ேதாளா) 
      வல3�ழி வாவி ��கா).   1671 
 
வாவியி) த)ைம 
 
மல&�பா< தய&� ெபா<ைக 
      மண�க�வா ய�$த ெச�ெபா� 
கல&கினா றிழி"� கீேழ 
      கல"�வ" ெத="த ெத5ணீ2 
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அல&கலா) மட"ைத மா2த 
      ன���ைண யாக E&கி 
வல&�லா< �ழி$� வா<$த 
      வாவி வா< ம�$த த)ேற.   1672 
 
நீ2 விைளயாட� 
 
அைல�ன� ெப�க ேலா� 
      மைலகட� வ5ண) ற)ைன 
மைல�ைன ெகா8யி� ��> 
      மட"ைதய2 மய&� வா�� 
மிைல�ைன ேகாைத ேசார 
      வி��ைண த=! வா�� 
கைல�ைன �கி7" ேதா� 
      ெமாழிய*ேபா<� கைரெகா' வா��.   1673 
 
ஆ2�ன� �ழி$� வா&க 
        வைனயரா யணிெபா) வாவி 
நீ2�ைன தட$தி :'ளா 
        னிைலெகா5� ெந�&க5 ேச*ப$ 
தா2�ைன மா2ப) ற)ேம� 
        றர&கநீ2 தய&க$ %வி 
வா2�ைன #ைலயி ன�லா2 
        மய&கம2 ெதாட&கி னாேர.   1674  
 
திரளி�3 சிவிறி E�கி 
        ெச=மைழ$ தாைர ெப<வா2 
ம�ளி�� பிைணய) மாைல* 
        பைடபல வழ&கி G6வா2 
��ளி�" ேதா� வா&கி$ 
        ேதா5மிைச �ள&கி E6*பா2 
இ�ளி�& �ழ> னா2க 
        ளிைறவ)ேம >ைனய ரானா2.   1675 
 
ம)ன) ேதா�/ நி�ற� 
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சா"ெத= சிவிறி$ தாைர 
        ச�2#க மாக E�கி* 
பா<"தன பவழ ெச&ேக 
        ழ&ைகயா) #க"த ெத5ணீ2 
ேவ<"தன திவைல யாகி 
        வி="தன ேவாி மாைல 
நா"தக� கிழவ) ெபா<ேய 
        ந&ைகமா2� �ைட"� நி)றா).   1676 
 
காைரயா2 வ5ண) மாைல� 
        கா�பைட 9ைட"த ேபா6தி்� 
தைரயா<� �றC3 சி"� 
        மித"தன சி�ல சி"தி 
ேவாியா2 �வைள ேவ<"த 
        ெம�>ய லவ2��$ ேதா�ற 
ஒைரயா< #தைல யாகி� 
        .)மைட ெயாளி$த வ)ேற.   1677 
 
வா> வ�றி வி�த� 
 
ெவ)றன� Eர) ற)ைன 
        E��மி) சிவிறி$ தாைர 
ெச)ெறன சிற"த காத� 
        ேறவிய2 திைள��� ேபா6தி� 
ஒ)றிய !ைழய2 கீ6நீ 
        ேரா*பறி$ தி�த ேலா� 
நி)றக3 �ழி"த ெத5ணீ2 
        ெநேரெலன விழி"த த)ேற.   1678 
 
மகளி2 நாண#ற� 
 
மாைல9" �கி7� வா2 
        வா2�ன ெலா=�� ேபா6தி) 
ஆைலயி) க��பி னி)ெசா 
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        லண&கனா ரவிழ$ த$த� 
ேகாலெம) /கி�க டா&கி� 
        �ைழ#க3 �டர� ேகா�8 
ேவைலநீ2 வ5ண) #)ன2 
        நாணினா) ெம>! ெச)றா2.   1679 
 
அ�மணி� கலாப வ�� 
        லவி6�கி லைச$� மீ��� 
தி�மணி வ5ண ேனா�" 
        ேதவிய2 திைள$�$ ெத5ணீ2* 
�ாிமணி* ெபா)ெச< வாவி* 
        �ைண�ற" த=வி* ��கா2 
க�மணி வ5�" ேத:& 
        ைக9ற� கல"த த)ேற.   1680 
 
ேவ/ விைளயாட�  
ேவ/ 
 
ெகா&ைகக �C�பநீ2 �ைட"�& ெகா<தளி2 
அ&ைகயி ேனா)�ைண த=வி யா893 
ெச&கய� க5மல2 சிவ*ப F6கி9 
ம&ைகய2 �ன�ெறாழி) மய&கி� ெற)பேவ.   1681 
 
�ன� இ�' ப�ட� 
 
அ8$தல$ தல$தக& க=மி� �&�ம* 
ெபா8�கல" த"திவா) பைட$த ?��ன� 
வ8�கல" தில&�வா ெண�&க5 ைம��ழ� 
பி8�கல" தி�Cம& கிய�ற* ப�டேத.   1682 
 
�ன� அள/பட� 
 
ெகா&ைகவா<� �&�ம� �ழ��& ேகாைதவா< 
ம&ைகமா2 சித2"தன வாச �5ண#� 
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ெச&க5மா லகல$� விைர9" ேத2$தேரா 
அ&க5மா >���ன லள/ ப�டேத.   1683  
 
திைரக' இைள$�$ ேதா)றின 
 
அண&கனா ரகல�� லைல$� மா&கவ2 
�ண&�G ழிள#ைல �C�ப$ தா�கி9� 
வண&�?& ெகா8யிைட வைள$�� வாவிவா< 
இண&�நீ2$ திைரயைவ யிைண*ப ெவா$தேவ.   1684 
 
தாமைரயி) ெசய� 
 
வட"தவ ழிள#ைல வி�ம ம&ைகய2 
�ைட"திட ெவ="தநீ2 �ளி$த தாமைர 
மட"ைதய2 �ளி$ெத=� ேபா6தி) வா5#க� 
அைட"தேதா2 ெபா>விைன யறிவி$ தி�டேவ.   1685 
 
�ன� கைரேயறி மீ5ட� 
 
வைள$தைக ெயா5பைண$ ேதாளி மாெரா� 
திைள$தக& க=மிய தர&க$ ெத5�ன� 
இைள$தவ2 மணி�கைர ேயற சீற8 
திைள$�#) சிறிதிட3 ெச)/ மீ5டேத.   1686 
 
அரச) #த>ேயா2 ஒ� ம5டபமைடத� 
 
ெபா=�ெச) னாழிைக ெய�ைல ?&கழ� 
ெதா=�வ" திைளயவ �ண2$த$ ெதா5ைடவா< 
எ=திய ெகா8யனா2 Gழ E2�ெபாழி� 
ப=�ைழ யிலா*பக� ேகாயி ெல<தினா).   1687  
 
ேதவியி) ெசய� 
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ேதவிய2 தி�மணி ேமனி நீ2�ைட$ 
தாவிய� �ைன�கி ல��) ேம7Sஇ� 
காவிய& க5ணினா2 காக �5ட$தி) 
ஆவியா [2&�ழ லாவி I�8னா2.   1688  
 
த5ணிற$ த5க= நீாி ென<த>) 
க5ணிற� க�&கைட யித=� ெப<திைட 
த5ண/" தமனக� ெகா="�3 சா2$திய 
ஒ5ணிற* பிைணயல) /வ�க* ப�டேத.   1689 
 
ெபா)மைல� காவிய� றிமி2"� ?&கம6 
ெத)மைல ச"தன ெம=தி$ தாமைர 
ந)மல2$ தா�மீ த*பி ந&ைகமா2 
ெம)#ைல$ தட&கC� வி�"� ப�டேவ.   1690 
 
க5ணக& �ளி2*ப� க�லார� க�ைற9� 
த5ண/& �வைளதா ெமறி$த தாம#� 
ஒ5ணிற$ தாமைர ெயா>ய 7"தழீஇ 
எ5ண�� ெப�&கவி னிைளய ெர<தினா2.   1691 
 
காம� நிற$தக� லார� க�ைறக' 
சாமைர ெயன$தம ரைச*ப$ தாமைர 
ேதம� �ைடயிைல கவி*ப$ ேதவிய2 
?ம� மட"ைதய2 ேபா)/ ேதா)றினா2.   1692  
 
ேதவ2க 8ைச#க& கா*ப$ தீ3�ைவ 
ஆவியா ரமி6தயி) றி�"த வாயிைட* 
பாைவய2 க�&கணா� ப�� வா2க'ேபா) 
மாவர சழி$தவ) ம�&� ��றினா2.   1693 
 
ஆ&ேகா2 வி3ைசய) ேதா)ற� 
ேவ/ 
 
வ3சிய& ெகா�ப னா� ம)ன: மி�"த ேபா6தி) 
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வி3ைசய ெனா�வ) ேறா)றி வி��பினா றிழி"� வ"� 
ம3சிவ2 ேசாைல வாயி� வாயிேலா) வாயி லாக 
அ3சன வ5ண) ெச"தா மைரய8 வண&கி னாேன.   1694 
 
வ"தவைன உபசாி$த� 
 
வ"தவ) வண&க ேலா� 
        மாமைன Uவ> ெய)ைன 
க"தைண யாைன ேவ"த) 
        கழல8 ெசLவி ேயாெவ) 
ற"தமி லாழி யா'வா) 
        வினவ> ன�C மாெற) 
றி"திர னைனய நீரா� 
        கிைற3ச7 மி��க ெவ)றா).   1695 
 
வி3ைசய) ெகா5�வ"த நி�ப� 
 
உாிைமேயா 8�"த ேபா6தி 
        :ண2$�த� �ாி$ெத) ெற5ணி$ 
தி�#க" ெதா=� கா�ட$ 
        ேதவித) ம�&� நி)ற 
உாிைமெகா Cைழய �'ளா 
        ெளா�$திவா சி$� ண2$த 
அ�#8 ெயாழிய ெவ�லா 
        வணிகC மவ:� கீ"தா).   1696 
 
வி3ைசயி) ெச<தி .ற� 
 
கனிவள2 கிளவி யா�& 
        கதி2மணி� கல&க' வா&கி* 
பனிமதி வி��பி) வ"தா) 
        பா�வர* பணி$த பி)ைன 
இனியி� ெபய2$� நீேய  
        9ைரெயன ெவ�$�� ெகா5� 
�னிவள ாில&� ேவலா) 
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        கழல8 ெதா=� ெசா)னா).   1697 
 
�ட2மைல$ தி�5ட ேசாைல 
        �ேர"திர கா"த ெம):� 
வடமைல நகர மாC 
        ம)னவ) ேறவி ெப�ற 
தடமல2* ெபாிய வா�க� 
        ைடய)ம� றவைள ெய&ேகா) 
விடமைல$ தில&� ெசLேவ� 
        ெவ<யவ) ெபயர) ேவ�டா).   1698 
 
அதைன� ேக��$ திவி�ட) மகி6த� ; Gாியா$தமன� 
 
எ)றவ) ெபய2$�3 ெசா�ல 
        வி)பநீ2 ெவ'ள F6கி 
மி)றவ ழில&�� ேவலா) 
        வி3ைசய னவைன* ேபா�கி 
ெச)/த) ேகாயி� ேச2"தா) 
        ெச&கதி2$ திகிாி யா: 
ம)றழ� ��&க #"நீ 
        ரைலகட ல=வ� பா<"தா).   1699  
 
மாைல 
 
அழலவ) �ளி$த பி)ைன 
        யண&கிவ ர"தி ெய):� 
மழைலய& கிளவி ெசLவா< 
        மட"ைத9 மைட"த ேபா6தி� 
�ழலம2 கிளவி யா2த& 
        ."த7� �ளி$� வி�மி 
எழிலகி லாவி ேபா2*ப 
        வி�வி�� பி�5ட த)ேற.   1700  
 
இர! 
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விரவின பரைவ* ப)மிமீ) 
        மிைடமணி� கலாப மாக 
ம�வின பரைவ ய��) 
        மய&கி�� �கிைல வா&கி* 
�ாிவண) மதிய ெம)பா) 
        ெபாழிகதி2$ தட�ைக நீ�8 
இரெவ: மட"ைத ெச�வ 
        Uகாிய ெவ="� ேபா"தா).   1701  
 
திவி�ட) இ)ப� Uக2த� 
 
ஏரணி வி��பி ன&ேக 
        ெழ=நிலா விாி"த ேபா6தி� 
சீரணி மணிவ5 டா2��3 
        சிகழிைக* பவழ வாயா2 
காரணி வ5ண ென):& 
        க�&களி ேவழ" த)ைன 
வாரணி யிளெம) ெகா&ைக 
        வாாி9' வைள$�� ெகா5டா2.   1702 
 
ப&கய #க$� ந�லா2 
        பவழவா<� கவள& ெகா5� 
ெபா&கிய களிய தாகி ்
        மய&கிய ெபா�வி� ேவழ� 
�&�ம* ெபா8நி) றா8� 
        �வ�8ள& ெகா&ைக ெய):� 
த&ெகாளி மணி#$ ேத"�" 
        தட$திைட யிைற3சி� ற)ேற.   1703 
 
ேவ<ம� C�வ$ ேதாளா2 
        ெவ�#ைல$ தட&க ெள):� 
?ம� தட$�� டா6"�  
        ெபா�ெபா8 �ைதய வா8� 
காம� காம ெம):& 
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        க�&கய� ப8"� ெச)/ 
ேதம� �ழல3 சாய� 
        ேறவிைக* ப�ட த)ேற.   1704 
 
காதலா 7ாிைம பா&கி� 
        க8கம6 காம வ�>$ 
தாதெலா" தத2"� சி"த$ 
        திைள$தவ$ தட�ைக ேவழ� 
மாதரா ளமி6தி) சாய� 
        ேறா�8யா� வண�க* ப��* 
ேபா�லா� �ண2ெம) ெகா&ைக� 
        �வ�8ைட* ?5ட த)ேற.   1705 
 
�ய�பிரைபயி) வாயி:' மதி ��த� 
 
ெச&கய� க5ணி னாC3 
        ெச�வ:" திைள$�$ தீ"ேத) 
ெபா&கிய வமளி ேமலா� 
        �ண2#ைல ெந�&க* ��>$ 
த&கிய ெபா=தி� றா6"� 
        த5கதி2 மதிய" தாேன 
ம&ைகத) பவழ ெசLவா< 
        ம�$தக மைட"த த)ேற.   1706  
 
ேதவி அ3சியலற� 
 
அைட"த� மதிய மாக 
        வாயிைட யரச) றி5ேடா' 
மிைட"தேதா ெணகிழ வி�மி 
        ெம�>ய� ெவ�வ ேலா�் 
மட&கைல யைல�� நீரா) 
        ம��8ன) வினவ மாேதா 
வட"தவ ழிளெம) ெகா&ைக 
        ெம�லேவ மிழ�றி னாேள.   1707 
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ம)ன) அவைள$ ேத�ற� 
 
வண&கியிL !லக ெம�லா 
        மகி6"�க5 ப�� நீ2ைம 
அண&கிவ2 சி/வ) வ"�) 
        அணிவயி� றக$�* ப�டா) 
கண&�ைழ ய3ச ெல)/ 
        க�மணி வ5ண) ேற�ற* 
பண&�லா� பரைவ ய��� 
        பாைவ9� பாி! தீ2"தா'.   1708  
 
Gாிேயாதய� 
 
க&��வா< மட"ைத க5ட 
        கன!ெம< யாக� ேவ58 
ம&��வா னக�� ெச)/ 
        மதியவ) மைற"த பி)ைன 
அ&�லா யி�ைள நீ�� 
        மாயிர& கதிாி னா:� 
ெகா&�லா& �ழ> காN& 
        �ழவிய ��வ& ெகா5டா).   1709  
 
�ய�பிரைபயி) க�*ப* ெபா>! 
 
�ல��ாி சி/வைன$ தாி$�� ேகாலமா 
நில��ாி நிழெலாளி நிர"� ேதா)றலா� 
வல��ாி மணி�க� வி�"த த)னேதா2 
நல��ாி தி�வின ண&ைக யாயினா'.   1710 
 
மி)னில& கவிெராளி ேமனி ெம�லேவ 
ெதா)னல� ெபய2"�ெபா) �ட2"� ேதா)றலா) 
ம)னில& க�மணி வளர வாCமி6 
ெபா)னில� �ைரவேதா2 ெபா>! ெம<தினா'.   1711  
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�த�வ� ேப/ 
 
ேகாணல� ெபா>"�வி5 �ளிர� �&�ம$ 
ேதாணல� ெபா>"தேதா2 ேதா)ற ேலா�த) 
ேகணல� ெபா>தர� கிள�3 ேசாதிய 
நாணல� ெபா>தர ந�பி ேதா)றினா).   1712 
 
நகரமா"த2 மகி6சி 
 
ெபா>ெக: ெமா>கC� ெபா)ெச< மாமணி 
ஒ>கல ெவா>கC� விரவி Iழிநீ2 
க>ெக= கைனகட� கல&கி ய)னேதா2 
ப>ெக= #ரெசா> பர"ெதா >$தேத.   1713 
 
�ைளப� �ழ>ைச �8ெயா டா2*ப!� 
வைளப� கற&கிைச வயிெரா ேட&க!� 
தைளப� தைகமல2 மாைல தா�க� 
கிைளப� வளநக2 கி7கி 7$தேத.   1714 
 
ெதா$திள& க8மல2 �ைத"த ேகாைதயா2 
ெமா<$திள& �மரேரா டா� #)கைட 
ம$தள* பாணி9 மதன கீத#� 
ைக$தல$ தாள#& கல"தி ைச$தேவ.   1715  
 
சிைறநக2 சீ$தன திலத #��ைட 
இைறநக2 விழவணி யிய)ற நீ5�நீ2$ 
�ைறநக2 �5ணெந< நாவி %&கின 
நிைறநக ரவ2ெதாழி னிைன*பி க"தேவ.   1716 
 
சினகர$தி� ெச<தைவ 
 
�5ணெந< ெய=பக லா8$ ெதா)னக2 
ந5ணிய நானநீ ரா8 ந�பிைய* 
�5ணியா வாசைன ெச<� �&கவ) 
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தி5ணிய வ8மல2 ேசட3 ேச2$தினா2.   1717 
 
��ற$தா2 வ�த� 
 
வ=வ> னா3சிலா) வ5ெபா னாழியா) 
த=மல ரல&கலா) றாைத தாெனன 
ெச=மல ரணி�ழ� ேறவி மாெரன 
எ=ெப�& கிைளகC மினிதி னீ58னா2.   1718 
 
அவ2க' �ழவிைய$ த=வி ேமா"� மகி6த� 
 
எ=த� பாிதிய& �ழவி ேய<*பேதா2 
ெதா=தைக வ8ெவா� ந�பி ேதா)ற7� 
த=வின2 #ய&கின2 #ய&கி$ த�#ேள 
ஒழிவிலா !வைகநீ2� கட75 F6கினா2.   1719 
 
அ"தண2 #த>ேயா2 வா6$�த� 
 
அற$தைக ய"தண2 �=! மாட�ேவ) 
மற$தைக ம)னவ2 �=! மாநக2$ 
திற$த� #திய� மீ58 ெச�வைன* 
ெபா/$தவ2 ெபா>!ைர �ைடெபா ழி"தேத.   1720 
 
திவி�ட) அ"தண2 #த>ேயா��� அரதன #த>யைவ அளி$த� 
 
��மணி� ேகாைவ9& �ளி2ெபா� �)ற#� 
அ�மணி� கல&கC மர$த வாைட9� 
�ாிமணி வளநக2 ��"� ெகா'ெகன� 
க�மணி ெயாளியவ) கவர� கா�8னா).   1721 
 
நாமகரண� 
 
தி�ெவா� திைச#க" ெதளி2*ப$ ேதா)றினா) 
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தி�ெவா� ெவ)றியி� ேச� மாதலா� 
தி�ெவா� திக6தர விசய ென)றேரா 
தி�!ைட மா2பைன நாம3 ேச2$தினா2.   1722 
 
விமான� வ�ைக 
 
வி3ைசய �லகி��� வி�$� ேமாைகெய) 
ற3சன வ5ணன& க�C மாயிைட 
ம3�ைட வி��பினி) றிழி"� வ"த� 
ெச3�ட �மி6வேதா2 ெச�ெபா) மானேம.   1723 
 
மணிந� விமானெமா) றிழி"� வ"�ந� 
அணிநக ரNகின த8க ெள)ற7� 
பணிவைர ெகாண2மினீ2 பா&கி ென)றன) 
�ணிந� �டெராளி �C��� ேவ>னா).   1724 
 
ம3�G6 மைழUைழ மான" த):ேளா2 
வி3ைசய2 மட"ைதய2 விள&� ேமனிய2 
க3�கி யவெரா� மிழி"� காவல) 
இ3சிG6 நகரணி யி��ைக ெய<தினா2.   1725 
 
ெபா>ெகன* �ரவல) ெபா)ெச< நீ5#8 
ம>த� ந/ெநய� மகளி2 ெப<த7& 
க>த� கைனகட ல)ன காதேலா 
ெடா>த� நைகெயா> 9வ"ெத ="தேத.   1726  
 
நாவிகா ற=விம) ன/ெந< யா8ய 
பாைவமா2 த&கைள* பாைவ ேகாயி7� 
ேகவியா& கி�"தபி னிைறவ� கி)னண� 
ேதவிேகா) றம)ெறா= ெதா�வ) ெச*பினா).   1727 
 
%த) .றிய ெச<தி 
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எ&க'ேகா ெனறிகதி2* ெபயர னீ2மல2� 
ெகா&�ேச ரல&கலா) �ளிர$ த&கினா' 
ம&�ேறா< மணிவைர ம)ன) ற)மக' 
ெதா&க�G6 �ாி�ழ� ேசாதி மாைலேய.   1728  
 
ம&��வா) மைழெக= மி)னி) ம)னவ) 
ெதா&க�வா< மட"ைதக5 �யி7 மாயிைட� 
க&��வா<� கதி2மதி கவானி) ேம>�" 
த&க5மா� வி��பக மல2வி$ தி�டேத.   1729 
 
ெத5கதி2$ தி�மணி கனவி� ேச2"தபி) 
க5கதி2$ திள#ைல கா�ப ைண$தன 
த5கதி2$ தமனிய* பாைவ ேபா�வேதா2 
ஒ5கதி2$ தி�மக C�வ ெம<தினா'.   1730 
 
வயா 
 
வானிவ2 மணிநைக விமான ேமற!� 
கானிவ2 க�பக ேசாைல காண!� 
மானிவ2 ேநா�கினா' வயாவி னாள� 
ேதனிவ ரல&கலா< தீ2�க* ப�டேத.   1731 
 
அமிதேசன) பிற*� 
 
மாணி�க ம��பிய வ5ெபா) மாநில$ 
தாணி*ெபா) னைனயவ ளைனய ளாயபி) 
ேகாணி��� வி��பிைட� �ழகி$ தி&கC� 
நாணி*ேபா #�ெவா� ந�பி ேதா)றினா).   1732 
 
ேதம� ெச&க= நீாி) ெசLவித6 
காம� பவழவா< கம=& க5மல2 
தாமைர யகவித6 �ைர9" தா:ேமா2 
?ம� தமனிய� �ழவி ேபா7ேம.   1733  
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வானிைட மணிவிள� ெகாி"த வ5ெடா� 
ேத:ைட மல2மைழ சித2"த தLவழி 
மீ:ைட விாிதிைர ெவ5ச& கா2$தன 
தா:ைட ெயாளிதிைச தவ6"ெத ="தேத.   1734 
 
ெபயாி�த� 
 
அள*ப�" திற7ைட யரச2 ெதா��ைட 
அள*ப�" திற>ேனா டலர$ ேதா)றினா) 
அள*ப�" திற>ன னமித ேதசென) 
றள*ப�" திற�ெபய ரமர� .றினா2.   1735  
 
ஐயன தழ�க5 ப�க வLவழி் ைமயணி  
மைழ#கி� வ5ண) மாமனா2 
ைவயக #ைடயவ� �ண2$தி வாெவன 
ெந<ெயா� வ"தன னிைலைம யி)னேத.   1736 
 
%தைன 9பசாி$த� 
 
எ)றவ) ெமாழித7 மில&� ேநமியா) 
நி)றக3 �ட2த� நிதியி னீ$தம& 
க)றவ� க�ளின னரச ெச�வேமா 
ெடா)றின :வ"�த) :லக ெம<தினா).   1737 
 
ேவ/ 
 
வி5டா ாி�லா ெவ"திற ேலா)ெபா� �டராழி$ 
த5டா2 மா2ப) ற)மக ன)மா மணிேயேபா� 
க5டா2 க5களி .�3 ெச�வ� கவிென<தி் 
வ5டா ைர�பா) ம&ைகய2 கா*ப வள2கி)றா).   1738 
 
க5கவ2 ேசாதி� காம� ெத<வ� பலகா*ப$ 



44 

 

த5கம6 ேபாதி� றாமைர யாC" தைகவா6$த 
வி5கவ2 ேசாதி$ த5கதி ேரா)ேபா� விாிெவ<தி 
ம5கவ2 ேசாதி$ த5கதி2 வ5ண) வள2கி)றா).   1739 
 
தவ6த� 
 
ெச�ெபா� ேகாைவ� கி5கிணி ேய&க$ திலக3ேச2 
அ�ெபா� ேகாைவ* ப)மணி மி)னி� டைரGழ* 
ைப�ெபா� ேகாைவ* பாடக ெம)சீ ற8ந�லா2 
த�ெபா� ேகாைவ* ?5#ைல #)றி� றவ6கி)றா).   1740 
 
ேபாதா2 ெபா<ைக* ேபாதவி6 ெபா�றா மைரகா�8 
மாதா2 சாய) ம&ைகய2 .வ மகி6ெவ<தி� 
காதா2 ெச�ெபா� றா6�ைழ மி)னி) கதி2Eச$ 
தாதா2 ?வி) ற5டவி ேசறி$ தவ6கி)றா).   1741 
 
க5ணி) ெச�வ& க5டவ2 க5ேட மன�வி�ம 
ம5ணி) ெச�வ� ைவக7� ைவக) மகி6ெவ<தி 
வி5ணி) ெச�வ ெச&கதி ேரா)ேபா� விைளயா8$ 
த5ெண) ெச�ைக* ெபா):�' வா&கி$ தள2கி)றா).   1742 
 
க�வி க�பி$த� 
 
ஐயா5 ெட�ைல ையயன ைண"தா னவேனா� 
ைமயா ாி)ப� காத> நாவி) மகளாக* 
ெபா<யா� க�வி ெச�வ2க ட�மா� �ண2வி$தா) 
ெந<யா2 ெசLேவ னீெளாளி ேநமி* பைடயாேன.   1743 
 
மக' பிற*� 
 
காம ெச�வ ென)/ல ெக�லா& களி%&�� 
ஏம ெச�வ ந�பிெயா 8): மிைளயாக 
ேசம ெச�வ) ேறவி பய"தா 8ைசெய�லா� 
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ஓம ெச�வ& ெகா58னி ேத$� ெமாளியாேள.   1744 
 
ெபயாி�த� 
 
பாரா2 ெச�ைக* ப�கிைள ெய�லா #டனீ58* 
ேபரா ெவ)றி� ெகா)றிய வா/ ெபயாி�� 
சீரா ேராைக வி3ைசய2 ேசணி ெசலவி��� 
காரா2 வ5ண) காதெலா 8)ப� கடலா6"தா).   1745 
 
ஐய) றா: மLவைக யாேல வள2 ெவ<த 
ைம95 க5ணி மாெப�"ேதவி மகி6 %&க$ 
ெத<வ� ேபணி* ெப�றன2 ேபN" தி�ேவேபா� 
ெம<யி) ேசாதி Gெழாளி மி)னி) ெபயராC�.   1746  
 
ேததா ெவ)ேற ேதெனா� வ5� திைசபா�� 
ேபாதா2 சாய� ?&ெகா8 ேபால* ெபா>ெவ<தி$ 
தாதா2 ேகாைத$ தாயெரா டாய� �ைடGழ 
மாதா2 சாய) மாமயி ல)னா' வள2கி)றா'.   1747  
 
ேவ/ 
 
மழைல� கனிவா< மணிவ5� 
        வ�8 ம�&� பாரா�ட 
அழன� கல2"த வரவி"த 
        வமளி ேச2"த விளவ)ன� 
கழனி ெச"ெந� கதிெர):& 
        கவாி Eச� க5ப���� 
பழன� �வைள நீ2நாட) 
        பாைவ வா2$ைத பக��ேற).   1748  
 
ெச�ெபா� சில��& கி5கிணி93 
        ெச�வ ெச3சீ ற8ேபா�ற 
வ�ப$ �கி>) வட3G6"த 
        வ��) மணிேம கைல ம��ட 
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அ�ெபா� ��ைள யி�பா7 
        மளக வ�> ய�கில&க* 
ைப�ெபா� �8ைக நிழ/ள&க* 
        பட2"தா டாய� ப8"தாேள.   1749 
 
ப"தாட� 
 
ந&ைக ந�லா2 பாரா�ட 
        நைகயா� டாய� �கேலா� 
ம&ைக மடவா2 ப"தாட) 
        மய&கி யாட) மணிநில$�� 
ெகா&ைக ேச2"த �&�ம$தி) 
        �ழ��& ேகாைத ெகா<தா�� 
அ&க ராக$ �கC�பா<" 
        த"தி வான மைட"த�ேவ.   1750 
 
காவி நாN& க5ணா2த& 
        ைகயி ேன"�& க"�க&க' 
ஆவி தா# #ைடயனேபா 
        ல8��" ேதா/ மட&கா� 
?வி னா2"த மணிநில$�* 
        ெபா&கி ெய="� ெபா)ேன"தி 
நாவி நா/ மிள&ெகா&ைக$ 
        தட&க' ெச)/ நNகியேவ.   1751  
 
காிய �ழ7� ெபா�ேறா�3 
        ெச<ய வா9& கதி2#/வ� 
மாிய திைச9 மதிமய&� 
        ம�ெபா) #க$� மடவா2க' 
திாிய$ த�ைம* �ைட$தா73 
        ெச)/ ேச2"� திைள��மா� 
அாிய ெச<9& கா#க2ேபா 
        லளிய வ"ேதா வட&காேவ.   1752  
 
ெச�ெபா� ��ைள ெம�விரலா� 
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        றி�$தி ெசறி"த ேதர��� 
வ�ப$ �கி>) வட3G6"� 
        மணிேம கைல9" தாேன�றி 
அ�ெபா� ���ைப ெம)#ைலேம 
        லணி"த ெபா)ஞா ண�ெகா��கி* 
ைப�ெபா� றிலத Uதெலா��கி* 
        பாைவ ப"� ைக�ெகா5டா'.   1753  
 
ேவ/ 
 
க"தா� மா>யாைன� கா2வ5ண) பாைவ 
        க�ேமக� �ழ)மடவா2 ைகேசா2"� நி�ப� 
ெகா"தா�� ?&�ழ7& ேகாைதகC மாட� 
        ெகா<ெபால" �கிலைச$த ெகா<சக" தா6"தாட 
வ"தா�" ேத:#ர� வாிவ5� மாடமணி 
        வட#� ெபா)ஞாN� வா2#ைலேம லாட* 
ப"தா� மாேடத) பைடெந�&க ணாட* 
        பைணெம)ேறா ணி)றாட* ப"தா� கி)றா'.   1754 
 
க"�க&க' ைக$தல$தா ேல/5� ெபா&கி� 
        க�&க5N" தா##ற� கல"ெத="த ேபா6தி) 
வ"தன!3 ெச)றன!� வான$தி) ேம7 
        மணிநில$� மீ�ெநறி மறி�வன வாகி 
அ"�கி> னிைட$ேதா9 மகல�� றீ5� 
        மணிம�&� G=மணியா2 வட#" தா��� 
ெகா"தவி=� ?&�67& ேகாைதகC F6�& 
        �வைள வா� க5ணிவ�& �றி*பறிய மா�டா'.   1755 
 
ந/மாைல வ"தைல*ப ந)ேமனி ேநாமா 
        ன&காயி* ப"தாட ன)ற)றா ெம)பா2 
இ/மா>� மி)ம�&� ெல)பாவ ெம)பா2 
        இள#ைலேம ேல2வட�வ" %)/மா ெல)பா2 
ெச/மா>& கிைவகாணி� ேறவிதா ென)பா2 
        ெச&க5மா� காNேம� சீறாேனா ெவ)பா2 
ெப/மா/ தாய�" ேதாழிய� நி)/ 
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        பிைணயனா ட)ேம� ப)ெமாழி மிழ�/கி)றா2.   1756 
 
நீரா>� க�8 நிர"ெத="� ெபா&கி 
        நிழறய&�� ெபா)னைறேம னி)றா�கி)ற 
காரா> ம3ைஞ களிசிற"தா� ேபால� 
        க�&�ழ> ப"தாட� காத>$த ேபா6தி� 
சீரா> மா�வ5ண) ேறவி9" தா:� 
        ெசLவர$த U5ெணழினி ேச2"ெதா�&� ேநா�கி ்
வாரா> ெம)ெகா&ைக ைமயாி�க5 மாத2 
        வ�"தினா ண&ைகயினி வ�கE& ெக)றா2.   1757  
 
ேவ/ 
 
அ�மணி #8யவ ன�ளி ெத)ற7� 
ப�மணி* ப"�ைக வி��* பாைவத) 
�ாிமணி� �ழ��ற" தாழ* ேபா"தேரா 
க�மணி ெயாளியவ) கழ�ெச) ெற<தினா'.   1758 
 
ம&ைகைய வல*�ைட� �ற&கி) ேம>ாீஇ 
அ&ைகயா லணிUத ல��� நீ2�ைட$ 
ெத&�மி 7வைகேயா 8னிதி �"தபி) 
ந&ைகத னல&கிள2 ேமனி ேநா�கினா).   1759 
 
இளைமயா ெல=த� மிைணெம) ெகா&ைகயி) 
வளைமயா� ெபா>த�� வன*பி) மா�சியா� 
�ளைமயா னறவிாி �வைள� க5ணியா) 
உளமயா !யி2*பேதா �வைக ெய<தினா).   1760 
 
ெச�விைய$ தி���ழ றி�$தி$ ேதவித) 
அ��)ேம >னிதின& கி�வி யாயிைட 
ம��? ம"திர சாைல ம5டப� 
பி��?" ெதாியலா) ெபய2"� ேபாயினா).   1761 
 
அ�$த� லவெரா� மா<"� ம�றவ2 
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க�$ெதா� ெபா�"திய க�ம G6சியா) 
தி�$த� சய�வர #ரச" தி5களி� 
ெற�$தி)ேம லைறெகன விைறவ ேனயினா).   1762 
 
வா>ய ச"தெம) ேச/ ம�8$�* 
\>ய" தைழெயா� பிைணய� ேவ<"தன 
பா>ய� ப>ெப/ #ரச� ப)ைமயி� 
ஆ>ய& கதி2ெகாள வதி2"த ைற"தேவ.   1763 
 
வா6கந� ம)னவ) வா6க ைவயக� 
ஆ6கந� ம��பைக யல2க ந�லற� 
E6கத5 �ன�பயி2 விைளக மாநில� 
தா6கம� ற�"�ய2 சா�ற� ேக5மிேன.   1764 
 
�'ளணி வா2ெபாழி� ெபா)ெச< மாநக2 
உ'ளணி பர*�மி :ய2மி) ேறாரண� 
ெவ'ளணி வி���மி) வி�"� ேபா�/மி) 
க'ளணி மலெரா� கல&க' ெப<�மிேன.   1765 
 
இ)ைறநா C'C/$ தீைர3 ஞா'கC� 
ம)றல3 சயமர� வைர"த தாதலா� 
ஒ)றிவா ழரசேரா �லக மீ5�க 
ெவ)/தா னி8#ர சைற"த ெத)பேவ.   1766  
 
ெகா8ப� ெந�நக2� ேகாயி� Eதிவா< 
இ8ப� மைழ#கி ெல)ன வி)னண� 
க8ப� #ர�க5 ணதி2"த காெரன 
ம8ப� மாடவா< மயி�க5 மா)றேவ.   1767  
 
#2ெசா� வாிவைள Fாி$ தாைனேயா 
டரச� மரசர� லா� மாயிைட$ 
திைரெசறி கைனகட� ெச)/ ேத2$தென* 
�ைரெசறி �ாிைசயி) �றணி #�றினா2.   1768 
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ெவ5மைல ெச)னிேம� வி3ைச ேவ"த�� 
க5மைல$ திழித�& கடல" தாைனய2 
வி5மைல$ திழித�� விள&� ேசாதிய2 
எ5மைல சில�பிைட யிைறெகா5 S58னா2.   1769  
 
அLவைர யைரச2ேகா ன��க) ற)மக) 
ெசLவைர யைனயேதா� ெச�வ) ற)ெனா�� 
ைமவைர ெந�&கண� மட"ைத த)ெனா�� 
இLவைர யைரெசதி2 ெகா'ள ெவ<தினா).   1770 
 
ெபா)னக2* �ற$தேதா2 �ாிைச வா2ெபாழி�் 
த)னக$ திய�றிய தய&� ெபா)னக2 
ம)ன2க� கிைறவ)வ" தி�*ப ம5மிைச 
இ"நக2� கிைறவ: ெமதி2ெகா5 ெட<தினா).   1771 
 
க5�ட ாில&�ேவ� காள வ5ண:� 
ெவ5�ட ெராளியவ) றா:� வி3ைசய2 
த5�ட2$ தமனிய வ5ண) ற)ெனா�� 
ம5�ட �/*பேதா2 வைகய ராயினா2.   1772  
 
இ��ைட� கிைளகC� விரவி யி)னண� 
ெத�!ைட$ திைச#க" ெதளி*ப$ ேத2$தேரா 
ம�!ைட மகரநீ2 வளாக� வானவ2 
உ�!ைட 9லக�வ" திழி"த ெதா$தேத.   1773 
 
சிைகமணி ய=$திய ெச�ெபா� ெச)னிய 
நைகமணி� ேகா�ர வாயி னா)ெகா� 
வைகமணி$ தல$தேதா2 மதைல மாளிைக 
ெதாைகமணி$ ெதாழி�பல ெதாடர$ ேதா�றினா2.   1774 
 
பளி&கிய� பலைக9� பவழ$ %5கC�  
விள&�ெபா� கல&கC� ெவ'ளி ேவ9C�  
இள&கதி2 #$த# மிய�றி யி)னண� 
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வள&கவி) றைனயத� மதைல மாடேம.   1775  
 
மீ)#க வி��பிைட விாி"த ெவ5ணிலா* 
பா)#க" ெதா�*பன பனி��� ேவதிைக 
ேம)#க" தி�$திய ெவ'ளி #)றிலா) 
நா)#க ம�&கி: ந�வ ெதா��ேம.   1776 
 
அ&கத� ைக"�ேகா லளவி னாடர& 
கி&�வ" தி/$தன ெவ): மீ�டன 
ெச&கதி2* பவழ�கா னிைர$த ெச�ெபானா) 
ம&கல ெச<ைகய ம3� G6"தேவ.   1777  
 
விளி�பிைட மரகத ேவதி க�8ய 
வள�ெப/ மணிநைக ம3ச மீமிைச 
இள�ெப�3 �ாி9ைள யாிநி) ேற"திய 
உள�ெபா> யாசன #யர வி�டேவ.   1778 
 
ம5ட&� மகரவா சன$� ெம)மயி� 
க5ட&க' �ைரவன கனெபா� ெகா�ைடய 
அ5ட&ெகா ள)னெம) Kவி யா2$தன 
எ5ட&� மணியன விய�ற* ப�டேவ.   1779 
 
வாாி$த5 கதி2மணி #$த மாைல9� 
பாாி$த பளி&ெகழி� பழி$த ேகாைவ9� 
?ாி$த ெபாழிகதி2* ெபா)ெச< தாம#� 
ேவாி$த5 பிைணய7 மிைடய* ப�டேவ.   1780  
 
ம3�ைட மாளிைக மிைடம ணி$தல� 
ப3�ைட$ தவி�க' பர*பி* ?வ�$ 
த3�ட ாி��ைக யட2"ெத ="தேரா 
ெவ3�ட2� கட!ைள வி�"� ெச<தேவ.   1781 
 
சயமர மாளிைக யிய�றி ச"தன* 
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பயமர நிழெலாளி ம3ச� பாவின 
வியமர$ ெதாழிலவ2 விைன#8" தெத) 
றியமர$ ெதா=திக ெள="தி ைச$தேவ.   1782 
 
ம&கல நாழிைக வ"த ம)ன2க' 
இ&�வ" ேத/க ெவ)/ சா�ற7� 
ச&ெகா> பர"தன தய&� மா#ர(�) 
ச&ெகா>$ ெத="தன வரச2 ேதா)றினா2.   1783  
 
ேவ�றரச2  
ேவ/ 
 
எாிமணி வயிர* ?ணா 
        னி��வா �ல$�� ேடா)றி 
அ�மணி* �ாிைச ேவ>் 
        யேயா$தியா' கி)ற ேவ"த) 
தி�மணி நிழ�/3 ெச�ெபா) 
        ென�#8 தி�வி� Eச* 
�ாிமணி யார" தாழ* 
        ெபா)னக2 ெபா>ய* ��கா).   1784  
 
�ழவிய� ப�கி ேபா�வா) 
        ���ல& �ளிர$ ேதா)றி ்
அ=வநீ2* �ாிைச ேவ> 
        ய$தின �ரம தா'வா) 
#ழவ&க ளிர5� ெச�ெபா) 
        #ைள�கதி2� கனக வ�> 
த=விய தைனய ேதாளா) 
        ற)ெனாளி தய&க சா2"தா).   1785 
 
ந5�ெபா) கிைள�� நாட 
        னாதவ) �ல$�� ேடா)றி� 
�5டல �ரம தாC& 
        �&�ம� �வ!$ ேதாளா) 
க58ைக தவழ* ?5� 
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        கதி2மணி #8யி) ேமலா� 
வ5�க' பரவ ெச)/ 
        வளநக2 ம�ள* ��கா).   1786 
 
ஊழிகா5 பாிய ேதா)ற 7�கிர �ல$� ேவ"த) 
வாைழதா6 ேசாைல ேவ> வாரண வாசி ம)ன) 
Gழிமா >யாைன 9"தி �ட2�ைழ தி�வி� Eச 
ஏைழய2 கவாி Eச ெவழினக ாிைச*ப ெச)றா).   1787 
 
ெசாாிம� கல"த ேசாைல Gாிய �ரம தாC� 
அாி�ல$ தரச2 ேகாமா னவி2மணி யார" தா&கி* 
ெபா�மைல* பக� U"தி* �யலைல$ தி�5� E6"த 
�ாிமல2� �3சி தாழ* ெபா)னக2 �கழ* ��கா).   1788 
 
ெசா)மல2" �லக ேம$�3 
        �டரவ) ம�க) ேறாலா 
ம)மல2" தில&� ெச<ைக 
        வள&ெக= ம�ைர யா'வா) 
ெத)மைல வள2"த ெத<வ 
        ச"தன" திைள$த மா2ப) 
மி)மல ரார" தா&கி 
        வியனக2 வி��ப* ��கா).   1789  
 
ஐ�ெப�& �ல$த ராய வரச�� பிற� மா&க5  
க�ெபறி களிந� யாைன� கட�பைட �ற$த தாக 
வ�ெபறி வளாக3 ெச�ெபா) ம3ச&க5 ம>ர ேவறி 
ெவ�பாி விள&�" தாைன ேவலவ2 விள&� கி)றா2.   1790 
 
தி�"திய திலத� க5ணி$ 
        ேதவிள& �மர) ேபா7� 
அ�"தைக யரச ந�பி 
        ய�திற லமித ேதச) 
பர"தபி) பசைல .ர* 
        பனி�கதி2 வ�வ ேதேபா� 
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விாி"ெதாளி �டர ேவ"த2 
        விள&ெகாளி ம=&க ெச)றா).   1791 
 
மைழ�ைர மத$த தாய 
        மழகளி யாைன த)ேம� 
வைழவள2 ேசாைல ேச2"த 
        மணிவ5� மறிவ ேவேபா� 
எ=ெதழி லழக) ற)ேம 
        >ைளயவ2 க�&க5 E6"� 
விழவய2 நகாி) வ"த 
        ேவ"தைர வி�ட வ)ேற.   1792 
 
வைரெசறி" தைனய ெச�ெபா) 
        ம3ச&க5 ம>ர$ ேதா)றி 
அைரச2க ளி�"த ேபா6தி 
        னாழிய" தட�ைக ேவ"த) 
விைரெசறி �ழல& ."த) 
        ெம�>ய� வ�க ெவ)றா) 
#ைரெசா> கல"த ச&� 
        வயிெரா� #ர)ற வ)ேற.   1793 
 
இளவரச2 வ�ைக  
ேவ/ 
 
ம)னவ) மட"ைத மணிமாட நிைல9'ளா� 
ெபா)னமளி ேமல�$த ெபா&கைணயி) ேமலா� (�) 
க)னமைன யார8க ளார�ளி ெத)றா2 
இ)னைகய ?"தவிசி னி)றினி திழி"தா'.   1794  
 
வ3சியைன யா2மணிெதா ட2"த�ட2 ஞாணா� 
அ3சில வி�&�ழல ைச$தயி� பி8$தா2 
க3�க #க$த#ைல க�மிக E�கி 
ம3சிவ� மாமயில னா2ம�&� G6"தா2.   1795  
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ஆயெமா� தாயாிைட யாளரச2 த&க' 
ேணயமி� ெந3சினிைட யாCமட வாளா<* 
பாயமதி தாரைகெயா ேடாைரபட ேவகி$ 
%யமணி நீ2 நிைலக ேடாறிவ2வ ெதா$தா'.   1796 
 
வ5�வழி ெச�லவய ம)ன2மதி ெச�ல� 
க5டவ2க' க5க'களி ெகா5ட�� ெச�ல 
எ58ைச9 ேம$ெதா>ெயா 8)ெனா>க' ெச�ல 
வி5டமல ர�>மிைச ெம�லநனி ெச)றா'.   1797 
 
அ�ெமல8 தாமைரச ராவிெயா� ேநாவ 
ெச�ெம>த6 வாெயாடவ2 சி"தைன �8*ப 
ெவ�#ைலக ேளாடவ2க' காத)மிக E&க 
ைம�மல2 நிக2��மணி மாளிைக யைட"தா'.   1798  
 
ெபா)ேனந) மணி�ெகா�ேப ?மிேம 
        லாரண&ேக ேபா�றி ேபா�றி 
அ)ேனெய� மரச2�ல$ தவி2விள�ேக 
        யாரமி2ேத ேபா�றி 9)ற) 
மி)ேன2U5 ணிைடேநாமா) ெம)மல2ேம) 
        ெம)ெமலேவ ெயா�&கா ெய)/ 
ம)ேன2ேச யயிென�&க5 ம&ைகமா2 
        ேபா�றிைச*ப மாட� ��கா'.   1799 
 
அணிதய&� ேசாபான Eதிவா 
        யண&கைனயா ர8R ேட$த 
மணிதய&� மாளிைகேம� வாணிலா 
        வள2#)றி) ம�&� G6"� 
கணிதய&� விைனநவி)ற க5ட$ 
        திைரமகளி2 ைகயி னீ�கி$ 
�ணிதய&� ேவலரச2 மன"�ள&க 
        �ட2"தில&கி$ ேதா)றி னாேள.   1800 
 
வ8யர$த மிைடவழி$�� க�&க5N3 
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        ெச�ெபா)னா� வைள$த Gர� 
ெகா8யர$த ெம�விரலா� ெகா5டரச2 
        �லவர! ெகாழி�� நீரா' 
#8யர��* ?&க5ணி Fாி$ேத2 
        ேவ"த2தைம #ைறயா� கா�8* 
ப8யர��� பாைவ��* ைபைபயேவ 
        யிைனயெமாழி பகரா நி)றா).   1801 
 
இ��வா �ல$தரச) 
 
அ&கார வல2கதிர மணி�ட� 
        மாியைணேம லம2"� ேதா)றி$ 
த&கார மணிநிழ�/" தடவைரயா 
        ரகல$தா) றகர நா/& 
ெகா&கார வா2�ழலா2 �வி#ைலக5 
        #க�ெபா�த �வ!$ ேதாளா) 
இ&கா� நிகாி�லா வி��வா 
        �ல$திைறவ னி�"த ேகாேவ.   1802 
 
ஆதியா ன�ளாழி தா&கினா 
        னாயிரெச& கதிேரா னாN3 
ேசாதியா) �ர2வண&� தி�வ8யா) 
        ��நீறா நிைனய* ப�ட 
காதியா ன�ளியெபா� கதி2ெகா'#8 
        கவி$தா5டா2 ம�க) க5டா< 
ஓதியா ெமாழியினிவ :/ வ>�� 
        நிகராவா �ளேரா ேவ"த2.   1803  
 
ஆழி$ேத ெரா)ேறறி யைலகட> 
        ன�ேவா�8 யமர2 த"த 
மாைழ$ேத2 ம�&கறா மணி#89 
        மணிகல#" திைறயா வLவி 
ஊழி$ேத ரரசிைற3ச !லெகலா 
        ெமா��ைட�கீ =ற&க� கா$த 
பாழி$ேதா� பரத)பி னிவனிவனா 
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        னிலமட"ைத பாி! தீ2"தா'.   1804  
 
இ)னவன �ய2�ல# மிளைம9மி& 
        கிவ)வ8!3 ெசா�ல ேவ5டா 
ம)னவ)ற) மடமகேள ம�றிவ:� 
        கிடம�&கி) ம3ச3 ேச2"� 
ெபா)னவி� மணியைணேம� ெபாழிகதிாீ5 
        ெட="த�ேபா� ெபா>"� ேதா)/& 
ெகா)னவி)ற ேவ��மர) ���ல$தா2 
        ேகானிவேன .ற� ேகளா<.   1805 
 
அ�ளாழி யறவரச ன�ளினா 
        லக)ஞால� பாி! தீ2$தா) 
உ�ளாழி 9ைடயாிவ னைடவி)மி�க 
        கைட*பணிெகா5 �ைழேயா2 ேபால 
இ�ளாழி நிழ�/ C�� ெமாிெபா)மணி் 
        ெந�#8சா<$ திைற3ச* ப�டா) 
ம�ளா=& கழிவன*பி) ம�றிவேன 
        �ல#த�க5 வயேவா) க5டா<.   1806 
 
Gழி�& கட�றாைன 9ட)/ள&க 
        �ர2ெகாண2"� ெசாாி"த மாாி$ 
தாழி��ப� �யறா&கி சர.ட3 
        ச"தி$த தைகேயா ன)ேனா) 
யாழிர&� மணிவ5� மில&கிைழயா2 
        க�&க5N ம�&� நீ&கா 
Eழி��ெபா� �டரார வைரமா2ப 
        னிவ)சீ2யா) விள�ப ேவ5டா.   1807 
 
இ&கிவன திடம�&கி ெனழி�றய&� 
        மணிம3ச மில&க ேவறி 
ச&கிவ2ெவ5 சாமைர9" தா6�ைழயி) 
        நீ'�ட�" தய&கி Eச� 
�&�ம3ேச2 ெகா=�ெபா8யி� �ர5�த)னி 
        னிற3சிவ"த �ளி2#$ தார� 
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ெச&கதிேரா ெனாளிப��3 ெசLவைரேந 
        ரகல$தா) றிற#& ேகளா<.   1808 
 
தகரநா றி�3ேசாைல சய�?றா) 
        /றவரசா< நி)ற காைல 
மகரயா6 நர�பிய�கி வர&ெகா5� 
        வடமைலேம 7லக மா5ட 
சிகரமா >யாைனயா) வழிம�க) 
        ெச"தாம" தவ6"� தீ"ேத) 
பக�மா மணி#8யா னமர�ேம 
        பாரா��� ப8ய)பாவா<.   1809 
 
ச�கர2தா� பிற"�வாி$ தர&கநீ2 
        வளாகெம�லா" த&கீ6� ெகா5ட 
உ�கிரெம<� �ல$தரச ெனாளிேவ>L 
        விைளயவன ��ேவ க5டா< 
அ�கிரந� ெப�"ேதவி மடமகேள 
        யரசண&� மண&ேக யி):� 
வி�கிரம� கட�றாைன விற�ேவ"த 
        ாிவ2சிலைர விள�ப� ேகளா<.   1810 
 
�5டல�ர$தா2 ேகாமா) 
 
ஏல3ெச< ைப&ெகா8யி னிண2தைத"� 
        ெபா)னைறேம� ெகா="தீ) ேறறி� 
ேகால3ேச2 வைரேவ>� �5டல$தா2 
        ேகாமானி� ெகாைலேவ� காைள 
ஞால&க Cட) பர! நாதவ)ற) 
        �லவிள�� நைகேய ன�பி 
ேபா>&க ணரசி�ைல ெபா)னார 
        வைரமா2ப) ெபா>!& காணா<.   1811 
 
Gாிய$தா2 ேகாமா) 
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ெசாாிமல2$த5 மலரணி"த ேசாைலG6 
        Gாிய$தா2 ேகாமா) ேறாலா 
அாி�ல$தா2 ேபாேரறிL வாிேய/ 
        ேபா>�"த வரச காைள 
வாிமல2$� மணிவ5� �ைடவ�� 
        மாைலயா2 மகளி2 வ�க5 
�ாிமல2$த5 வைரயகல� �ராதா2 
        �5ணிய&க' �ணரா தாேர.   1812 
 
பா58ய) 
 
ேவைலவா<� க�&கட7' ெவ5ச&� 
        மணி#$�� விரவி ெய&�� 
மாைலவா<� க��பறா வக)ப5ைண 
        தழீஇய�ேக ய�வி %&�� 
ேசாைலவா< மலரணி"த G6�ழலா 
        ாியாழிைசயா� /ைள�ைக ேவழ� 
மாைலவா< நி)/ற&�� ம�ைரG6 
        வளநாட) வ8!& காணா<.   1813  
 
க5�ட2க' விடவன)/ 
        கா2ேமக ெமனவதி�& களிந�யாைன 
வி5�ட� ெந�&�ைட�கீ6 விற�ேவ"த) 
        றிறமிதைன விள�ப� ேகளா< 
த5�டேரா) வழிம�க) ெற)மைலேம� 
        ச"தன#3 ெச�ெபா) னார$ 
ெதா5�ட�� விரவியந� வைரமா2ப 
        :லகி�ேகா2 திலத& க5டா<.   1814 
 
கர�ர$தரச) 
 
மைழ�க���& ெகா8#�ைல ம�&ேகற 
        வர�பைண"� தடாவி நீ5ட 
கைழ�க��� க5ணீ:& கர�ர$தா2 
        ேகாமானி� கதி2ேவ� காைள 
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இைழ�க��� மிள#ைலயா ெயாிகதிேரா) 
        வழிம�க னிவனீாீ2"த5 
தைழ�க��பி) #��யி2��" தாரகல3 
        சா2"தவ2க டவ3ெச< தாேர.   1815 
 
உற"ைத�ேகா) 
 
வ5டைற9 மரவி"த வன$�ழா< 
        மத2$ெத="த மழைல ய)ன� 
உ5�ைற#) விைளயா8 யிைளயவ2க 
        ணைடபயி7 #ற"ைத� ேகாமா) 
ெகா5டைற9 மி8#ர�& ெகா8மதி7& 
        �ளி2�ன7� ெபாறி9� ?!� 
ஒ5�ைற9 #�F)/ #ைடயேகா 
        ேவயிவன ெதழி7& காணா<.   1816 
 
ஏமா&கத நாட) 
 
தழலவா" தாமைரயி னீாித=3 
        ெச&�வைள$ தா�� வாாி 
அழலவா3 ெச"ேதாைக யல&�ெபால& 
        கதி2ெச"ெந லைல$த வாைட 
பழனவா<* ைப&க��பி) ெவ5ேபா� 
        பவழ�கா� ெச�ெபா) மாட$ 
ெதழினிவா<� ெகாண2" தைச�� 
        மியேலமா& கதநாட னிவேனக5டா<.   1817 
 
மகைதேகா 
 
கா"தள&க� கம6�ைலயா� களிவ5� 
        களிறக�/& க>&க நாட) 
?"தளவ& கம6சார� ெபா)னைறG6 
        த5சில�ப ன)ேற ெபா)ேன 
ஏ"திள3சி& காதன$தி னினிதி�"த 
        விளவரச னி*பா லாேனா) 
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மா"தளி2க5 ம�&கணி"த மணிய�வி� 
        �)/ைடய மகைத� ேகாேவ.   1818 
 
அ&கநா �ைடயவ2ேகா னLவி�"தா 
        னிLவி�"தா னவ"தி� ேகாமா) 
ெகா&�வா2 ெபாழிலணி"த ேகாசல$தா2 
        ேகாமானி� �வைள வ5ண) 
க&ைகதா னி�கைர9& கதி2மணி9� 
        ப��ெபா):& கல"� சி"தி 
வ&கவா<$ திைரயைல��� வளநாட 
        னிவ)ேபா7� ைவேவ� காைள.   1819  
 
வ3சியி)ெம� >ைடயவைள வானிலா 
        வள2#)றி� வலமா< G6"� 
ப3சியி)ெம� ல8ேநாவ நைடபயி�றி* 
        பைடேவ"த2 பலைர� கா�8 
ம3சிவ� மாளிைகயி) வடம�&கி) 
        மணிம3ச ம>ர$ ேதா)/� 
வி3ைசய2த #லகாC� விற�ேவ"த2 
        �ழா&கா�8 விாி$� ெசா)னா'.   1820 
 
வி$தியாதர அரச2 
 
மா8ல&� மைழதவ6"� மணிய�வி 
        ெபா)னைறேம� வர)றி வ� ?" 
ேதா8ல&� க�பக#3 �ர�)ைன 
        வன&கCேம �ைத"� ெவ'ளி� 
ேகா8ல&� ெந�வைரேம� �ைடேவ"த 
        ாிவ2�ண&க' .ற� ேக�பி) 
ஏ8ல&� ?&ேகாதா யிைமயவாி) 
        ேவறாய திைம*ேப க5டா<.   1821 
 
அ&கவவ2 வளநக�& �லவர! 
        மைவயவ�ேறாடைற9� ேபா6தி) 
ெவ&கதிேரா) ெபயரவ:� கிளவரசிL 



62 

 

        ேவ"தெனெனா #)ன" தாேன 
ெகா&கிவ�& க�&�ழ> ெப�" தட&க5 
        இ�&�வைள பிைணய� ேபால 
ெச&கதிேரா ெனனவி�"த தி�"�ேவ 
        >ைளயவ)ேம� றிைள$த வ)ேற.   1822  
 
ேவ/ 
 
கடாமி� களிந� யாைன� 
        க!ளிழி கான Eதி 
விடாமிைக �ழ)/ E=� 
        விைரகவ2 மணிவ5 ேடேபா� 
படா#க� களி�றி னா)ற) 
        பவழ��) றைனய மா2பி� 
தடா#ைக யல&க ற)ேம� 
        ைறய�க5 சாி"த வ)ேற.   1823  
 
ஏ�8னா2 �ழ> னாC� 
        �ைழயவ ளி)ன ென)/ 
கா�8னா ளாவ த�லா� 
        காாிைக த)னி) #)ன� 
ஓ�8னா ணிைற9& க5N 
        #'ள#& களி$த த&ேக 
பா�8னா ெல)ைன ேபாக 
        பா)ைமேய ப>$த த)ேற.   1824 
 
வி5டழி நிைறய ளாகி 
        ெம�லேவ ந�&கி நாணி 
வ58வ2 மாைல ேநா�கி 
        மாதரா' மைறத ேலா�� 
ெகா5டேதா2 �மர) ேபால� 
        �&�ம� �வ!$ ேதா5ேம� 
ஒ5ெடா8 மாைல E6$தா 
        Cலெகா> பைட$த த)ேற.   1825 
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ஆ2$தத& கரவ$ தாைன 
        யா>$த #ர�3 ச&�� 
ேத2$தன மல�3 ெச�ெபா� 
        �5ண#" திைசக ெள�லா� 
ேபா2$தன பதாைக ெபா&கி* 
        ?மிய& கிழவ �'ள� 
ேவ2$தன ேவ2$�$ தாேம 
        ெவ<�யி2$ ெதாழி"த வ)ேற.   1826 
 
�ைன!தா னிக"த ேகாைத* 
        ெபா)னனா' ?மி பால2 
நிைன!தா னிக"� காைள 
        வ8ெவ: நிகள3 ேசர 
விைனகடா� விைள9 மாறியா� 
        ேவ58ய வா/ வாரா 
விைனயதா� விைனயி) ற)ைம 
        ெயனநிைன" தாறி னாேர.   1827 
 
ெந<$தைல* பா7� கா&� 
        ெந�வைர 9லகி) வ"த 
ைம$�ன �மர) ற)ைன 
        மடெமாழி மாைல G�ட 
இ$தைல ெய)ன ெச<தா 
        ெனாிகதி ராழி ேவ"த) 
ைக$தைல ேவ> னா��� 
        க8விைன #8வி$ தாேன.   1828  
 
வி5ணக� �க= நீ2ைம 
        வி=�கல� பர*பி யார 
ம5ணக வளாக$ �'ள 
        ம)னரா) ம5N நீ2த" 
ெத5ணக) �கழி னாைர 
        ெயழிெலாளி �C�ப வா�8* 
�5ணக& கம=� ேவலா) 
        ெபா)மைழ ெபாழிவி$ தாேன.   1829 
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த�மண) மணி#$ தாக$ 
        த5�ல மிய�றி� கா)யா� 
ற�மண� ற�*ைப G6"தா& 
        கத)மிைச பாிதி பா<$தி* 
ெப�மண ம)ன� ேக�ற 
        சமிைதயா� ெப��க* ப�ட 
தி�மணி 9�வி� ெச"தீ 
        ெச�வ$தி� சிற"த த)ேற.   1830 
 
த&கழ� ேவ'வி #�றி$ 
        ைதயல� காைள ேயா�� 
ெபா&கழ� வல3ெச< ேபா6தி� 
        �ைழ#க� ெபாறி$த ெத5ணீ2 
ைப&கழ லமர2 ப5� 
        பைட$தநீ ரமி6த* �'ளி 
அ&ெக= மதிய" த)ேம 
        ல��பியா& கணி"த வ)ேற.   1831  
 
ம)னவ �மர னா&� 
        மட"ைதைய* �ண2"� மாட$ 
தி)னகி லமளி ேமலா 
        >ள#ைல$ தட$� F6க 
அ)னவ) றாைத ெச&ேகா 
        லாைணேவ ல��க கீ2$தி 
த)னம2 மட"ைத� ேக�ற 
        சயமர மைறவி$ தாேன.   1832  
 
சயமர மைற"த ந)னா� 
        டமனிய ம3ச� பாவி 
இயமர" �ைவ*ப ேவறி 
        யிக)ம)ன ாி�"த ேபா6தி� 
பயமைல ம)ன) பாைவ� 
        கவரவ2 ப5� .றி� 
கயமல2 ெந�&க ணாேளா2 



65 

 

        காாிைக கா�8 னாேள.   1833 
 
வாிகழ) ம)ன ெர): 
        மணிெந�& �)ற ெம�லா� 
�ாி�ழ) மட"ைத ெய):" 
        ேதாைகய� ம3ைஞ ேநா�கி 
எாிகதி ராழி ேவ"த) 
        றி�மக ென):3 ெச�ெபா) 
விாிகதி2 வில&க� றி5ேடா� 
        �வ�8ைன வி��பி� ற)ேற.   1834 
 
மாதரா' �தாைர வா�க5 
        மலெரா� மணிவ5 டா2��� 
ேபா�லா� பிைணய� Eர) 
        ெபா)வைர யகல3 Gழ 
ஏதிலா ம)ன2 வாட 
        வி��ைட� கிைளஞ ெர�லா� 
காதலா� களி$� ெச�வ� 
        க8விைன #8வி$ தாேர.   1835 
 
கழ�வல� �ாி"த ேநா)றா� 
        கட�வ5ண) �த�வ) காம2 
�ழ�வல� �ாி"த ேகாைத 
        �ைழ#க� விய2*ப ேவ�டா) 
அழ�வல� �ாி"� G6"தா& 
        க$ெதாழி) #8$த பி)ைன$ 
தழ�வல� �ாி"த ேவலா) 
        றட#ைல வாாி சா2"தா).   1836 
 
மாதர3 சாய லாC 
        மணிவ5ண) சி/வ) றா:� 
ஓதநீ ாி)ப ெம): 
        ெமா>கட� றர&க F6க 
ேசாதிய� ெபயாி னாC3 
        �டரவ) �த�வ) றா:& 
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காத>� களி$�$ த&க' 
        கனவைர 9லக3 சா2"தா2.   1837 
 
ேவ/ 
 
எாிவிசய& ேகாேவ"தி ம)னெர):� 
அாிவிசய& ெகடநி)ற வாைண ேவலா) 
தி�விசய) றி�வ)ன ெச�வி ேயா�� 
ம�விசய& ெக=ேகாயி) மல2"� ��கா).   1838  
 
இைனயனவா மி�ெச�வ மி&� மா�கி* 
�ைனமல2வா னவ2ேபாக� �ண2��� ெப�றி. 
விைனயதனி) விைளவி)ன ெத)/ நாC� 
நிைனமி)ேமா ெநறிநி)/ நீ2ைம மி�கீ2.   1839 
------------- 

11.11.11.11.�ற�� ச��க� �ற�� ச��க� �ற�� ச��க� �ற�� ச��க� ((((1840184018401840----    2068)2068)2068)2068)    
 
ம)னிய �கழி னா)ற) 
        மக)வழி சி/வ2 வா9' 
இ)னைக மழைல ேக�டா& 
        கினிதினி னி�"த காைல* 
ம):ெம<$ �றவி� ��கா) 
        பயாபதி ம)ன2 ம)ன) 
அ)னத) ப�தி த)ைன 
        யறி9மா பகர 7�ேற).   1840 
 
திவி�ட:� அவ) ம�கC� பயாபதிைய அN�த� 
 
தி�மகி ழல&க) மா2பி� 
        ெச&கணா) வண&க ெச�வ* 
ெப�மகி6 ெவ<தி ேவ"த) 
        பிரசாபதி ெபாிய வா�க5 
உாிைமேயா 8�"த ேபா6தி 
        ெனா>கல ெனா>*ப ேவா8 
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அ�ைமெகா 8கிாி யா'வா) 
        சி/வ2ெச)ற Nகி னாேர.   1841 
 
தவ$தி) பயைன* பயாபதி உண2த� 
 
ஆ&கவ ரைண"த ேபா6தி 
        னமி6�ெகா* �ளி$த ேபா7� 
ேத&கம6 பவழ ெசLவா< 
        #/வனீ2 ப�கி$ ேத&கி 
ஈ&கிைவ யைனய ேதா�றி் 
        யி)பேம ப�க நி)ற 
E&கிய தவ$தி� கி):� 
        வி$திட� பால ெத)றா).   1842 
 
ந�விைன 
 
அல�ட) விள&� ம�ெபா� 
        �ைடநிழ லரச2 Gழ 
உல�ட) வண&க ேவாைட 
        9ய2களி� ெற�$த ேமலா� 
பல�ைட பணிய ெச�7� 
        ப5பி� நம��$ த"த 
நல:ைட$ தளிய ந&க 
        ண�விைன$ ெத<வ ம)ேற.   1843  
 
ேம7� அவ) எ5Nத� 
 
த)ைனேயா ரரச னா�கி$ 
        தர&கநீ2 வளாக மா'வி$ 
தி):யி ராகி ெச�7 
        ந�விைன ெய): மி)ன 
#):ப காாி த)ைன 
        #த�ெகட #ய7& கீ6ைம 
ந)னாி) மா"த ர)ேற 
        நரக&க� கரச ராவா2.   1844 
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ெச)றநா' ெபய� ேம:3 
        ெச�வ#3 ெச��� மா�கி 
நி)றநா ணில! ேம: 
        ெநறிநி)/ வ�"த ேவ5டா 
இ)/ேபா� வா6� ம)ேற 
        யி*ப8$ த)றி யா&க' 
ெபா)/நா' வ�வ தாயி) 
        வா6�ைகேயா2 ெபா�ள த)ேற.   1845  
 
வா6! நிைலய�ற� 
 
எாி�ைர ெயழில தாய 
        விள"தளி ாிர5� நாளி) 
மரகத !�வ ெம<தி 
        ம�ற� பசைல ெகா5� 
ச�கிைல யாகி E6"த 
        காி"�ம5 ணாத� க5�� 
ெவ�வில2 வா6� ெம)பா2 
        ெவளி�றிைன வில�க லாேமா.   1846  
 
தவ� சிற"த� என$ �ணித� 
 
பிற"தன2 பிற"� சால* 
        ெப�கின2 ெப�கி* பி)ைன 
இற"தன ெர)ப த�லா 
        >யாவ� மி)/ கா/ 
மைற"�யி2 வாழா நி)றா 
        ாி�ைலயா� வாழி ெந3ேச 
சிற"த� தவ$தி) மி�க 
        தி)ைமேய சி"தி க5டா<.   1847 
 
உட>) இழி! 
 



69 

 

பிற"�நா� �ற3ெச< கி)ற 
        ேபைதயிL !டல" தா:� 
இற"தநா' ேபா�வ தி)றா 
        யி�ைறயி) னாைள ேவறா<* 
பைற"�நா� ப�ற* ப�ற* 
        ப�/வி� டக7 மாகி� 
சிற"தன2 பிற2க க'யாேர 
        சி"ைதநீ சி"தி ெய)றா).   1848 
 
ெதாைகமல ரல&க� G8$ 
        %ந/3 க5ண ம*பி* 
�ைகநனி கமழ D�8* 
        �ற3ெசய* ப�ட ேமனி 
சிைகயிேனா2 சி/#� S5ட 
        சிைத"த=� ெகா=� மாயி் 
நைகெபாி �ைட$� நாணா 
        மிதைனநா மகி6த ென3ேச.   1849 
 
ஒ=கிய #ைட9 நீ� 
        #தலைக யிக*ப D/� 
அ=க>L வ'ள� யா�ைக 
        யக��ற மாயி� றாயி� 
க=ெகா� கவ�& கா�ைக 
        ைக$த8 ெகா5� கா$�� 
அழ�ள �ழ7 ம)ேனா 
        வாயிர சாதி மாேதா.   1850 
 
வ�விைன விைள$த மா"த2 
        ம�றத) வி$� மா�8* 
��விைன கான ம58* 
        �>யி)வா<* ப�ட ேதேபா� 
ந�விைன யினிதி X�� 
        ந�விைன #த�க5 மாறி 
இ�விைன யி)ப� ெவஃகி 
        யி/பேவ யறிவி லாதா2.   1851 
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பயாபதி த) அைமச�ட) ஆரா<த� 
 
இ)னன பல!3 சி"தி$ 
        தி�"த� மிைகெய) ெற5ணி 
ம)னவ :ைழய2 த�மா) 
        ம"திர$ தவைர� .வி* 
ெபா)னவி2 பவழ$ தி5கா� 
        �ாிமணி� .ட ெம<தி� 
த)னம ரைமச ேரா� 
        தானம2" தி�"� ெசா)னா).   1852 
 
நிைல$த ெச�வ$��� வ�� ஊன&க' யாைவ? எ)/ அவ) வினாத� 
 
மைலபயி� களிந� யாைன 
        ம)னரா� வLவ >)றா<� 
கைலபயி� மகளி2 க5ேபா� 
        க'வ2ைக* படா� நாC� 
நிைலயின ெச�வ� .ன� 
        வ�வன !ைரமி ென)றா) 
இைலபயி) மகர* ைப�? 
        ெணாிமணி� கடக� ைகயா).   1853 
 
அைமச2 இ/$த விைட 
 
ஆ'விைன மா�சி ெய): 
        மிர58: மர� கா$�$ 
ேதா'விைன� கள! காவ 
        7'வழி$ �)ன� ெச�லா 
வா'விைன$ தட�ைக ேவ"ேத 
        வ�வ� ம�/ #5ேடா 
ேகா'விைன பயி)ற .�ற& 
        �/கல தாயி ென)றா2.   1854 
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.�ற$தா2 ெகா'ள�பாலன யாைவ எ)ற வினா!� அத�� விைட9� 
 
ேகா'விைன பயி)ற .�ற 
        வரசனா� ெகா'ள� பால 
ேக'விைன பயி)ற �>� 
        கிள2"�நீ �ைரமி ென)ன 
வா'விைன �ாி"த ேதாளா) 
        மன$தைத 9ண2"� மாேதா 
நா'விைன �ாி"� ந&க 
        Cயி2நிைற ெகா'C ெம)றா2.   1855 
 
.�/வைன ெவ�7� உபாய� யா�? எ)/ வினவ� 
 
ச"தினா� றவி2�க லாேமா சா2பினா ெலாழி�க லாேமா 
ப"தியா #)ன" தாேம பைக$தி�" �<ய லாேமா 
ெவ"திற� கால) ற)ைன ேம�ெச)/ ெவ�ல லாேமா 
உ<"�யி2 யா&க' வா= #பாயநீ �ைரமி ென)றா).   1856 
 
அைமச2 விைட 
 
\ைழைம பல!3 ெச<� பிணி*பைட பர*பி வ"� 
வா=யி2 வாாி வLவி வ>"�யி2 வா&கி 95N& 
.ைழைம பயி)ற .�ற வரசைன� �தி��3 G6சி 
பாழிய" தட�ைக ேவ"ேத பயி)றில� யா&கெள)றா2.   1857  
 
அரச) ./த� 
 
ஆயின� கால) பாணி யா�பிற வரச ெச�வ� 
ேமயின& களி$தி யா&க' விைழ"�யி2வா=� வா6�ைக 
பாயிய ெவ="த ேவ&ைக பாாி�� மளவி� ைப��) 
மாயி�3 ��ைள ேம9 மா)மறி ேபா7 ெம)றா).   1858  
 
�ரவ2 .�/ 
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அ�&களி யாைன ேவ"ேத ய$�ைண* பாணி95ேடா 
க�&களி மதந�யாைன வா<�� கவள ேமேபா� 
ெப�&களி யாள) கால) பிைறெயயி றணி"�நி)ற 
இ�&களி யாண2 வா6வி� கிைம*பிைட ெபாி� க5டா<.   1859 
 
காலைன� கட*பத�� மா2�க� ./க= எ)/ அரச) அைமசைர வினாத� 
 
இ):யி ரழி9� ேபா6� மிைறவ:� �/திய�லா) 
#)னிய #கம) மா�டா #�றிய வறிவி னாைர 
ம)னவ) மகி6"� ேநா�கி வா=யி2 வL!& கால) 
த)ைனநா மிக"� ேச�3 சர5பிறி �ைரமி ென)றா).   1860 
 
#னிவைர� ேக��மா/ அைமச2 .ற� 
 
இனியன ேபா)/ ேதா)றி Uக2"தவ� கி/தி ெச<9� 
கனி�ைர கிளவி நீ�கி� க5ணனா2 க�$�� ெகா5� 
�னிவன நிைன9& கால) /ணிவன �ணி93 G�சி 
#னிவைர வண&கி� ேக�� #ய/ேமா வ8க ெள)றா2.   1861 
 
��கயா !யி2��3 ேசாைல� �ளிரணி* பழன நாட 
#�கயா !யி2��� ?வா2 #றிமிைட படைல மாைல$ 
தி�வயா !யி2�� மா2ப� ெசறிதவ2 சரண Fல$ 
த�கயா !யி2*பி ன�லா லர5பிறி தாவ �5ேடா.   1862 
 
பயாபதி �ய2நீ&கிய மன$தனாத� 
 
எாிகி)ற �டாி ென<ெப< தி�திாி %58 யா&� 
விாிகி)ற �லைம Eர2 ெமாழித7� விேசாதி ய)னா� 
பாிகி)ற !ாிைம வ�ல படெராழி மன$த னானா) 
ெசாாிகி)ற ம�வி) மாாி$ �வைலயி னைன"த தாரா).   1863 
 
க��பணி ெமாழியி னா2த& 
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        க�"தட& க5N� வ5�� 
���பைண #ைலயி னா�" 
        ெதாைடய7" �ைத"த மா2ப) 
அ��பணி யேசாக நீழ 
        ல8கள தணிெபா� ேகாயி� 
வி��பணி விழ! சா�றி 
        விய)#ர சைறக ெவ)றா).   1864  
 
அ�க) விழா 
 
ஒளியவ :லக� த):� 
        கர"தவ :யி2க C<9� 
அளியவ ன�'ெச< யாழி 
        9ைடயவ ன8ைம ெச<வா2� 
ெகளியவ ென"ைத ெப�மா� 
        கிய�றிய விழவி) மி�க 
களியவ ெர)ப ெச�ெபா� 
        கதி2#8 G� வாேர.   1865 
 
அ�'�ாி யழல3 ேசாதி 
        யாழியா னாதி யி�லா) 
ம�'�ாி விைனக� ெக)/ 
        ம/தைல யாய வாம) 
இ�'�ாி 9லக3 ேசரா 
        வியெனறி பய"த ெப�மா) 
ெபா�'�ாி விழ! கா5பா2 
        �5ணிய !லக& கா5பா2.   1866 
 
க5ணிய வறிவ) ெச�வ 
        விழவி:� களி$த மா"த2 
�5ணிய$ �க'க ெள):� 
        ெபா��5ண� �ைதய வா8* 
ப5ணிய) ெமாழியி னா2த& 
        க�&க5ணா� ப�� நீ2ைம 
வி5ணிய 7�வ ெம<தி 
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        விள&கிE� றி�*ப ர)ேற.   1867 
 
நகர� விழவணி கா5ட� 
 
எ�ைலசா) #ரசி� சா�றி 
        யி)னன வைறத ேலா�� 
ம�ல)மா நகர& ேக�ேட 
        வா:ல கிழி"த ேதேபா) 
#�ைலவா) க5ணி G8 
        #கி6நைக� கல&க டா&கி 
ெச�7�வா< ேதா/3 ெச�வ 
        விழவணி ேத2$த த)ேற.   1868 
 
இ)னிைச #ரச& ேக�ேட 
        ெம<ெபாி தினிய ேக�டா 
ம)னிய ந&க' வாணா' 
        வா6கந� மிைறவ ென)னா* 
ெபா)னிய) மல�3 சா"�3 
        �5ண#� �ைக9� ெபா&க$ 
�)னிய நகர மா"த2 
        �ற�க�ெப� றவ2க ெளா$தா2.   1869 
 
தி�விழா நைடெபற� 
ேவ/ 
 
?ரண மணி��ட நிைர$த ெபா)னணி 
ேதாரண ெம�$தன �ைத"த ெவ5ெகா8 
வாரணி #ரெசா� வைளக ளா2$தேரா 
காரணி கடெலா> ைகத வி2$தேத.   1870 
 
விைரயினா) ெம=கிய Eதி வாெயலா� 
திைரயினா2 ெச=மணி #$த3 சி"தினா2 யினா  
ெல)ைனயL ெவாளிெகா5 மாநக2 
�ைரயினா� ெபா):ல கிழி"த ெதா$தேத.   1871  
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அகி��ைக மாளிைககைள G6த� 
 
க=மிய காழகி லாவி காம� 
ெச=மணி மாளிைக ெச)னி G6வ� 
வி=மணி விள&கிய வில&க) மீமிைச$ 
த=விய விளமைழ தவ6வ ெதா$தேத.   1872 
 
அ"தண2 
 
ெவ5�கி 7�$�ெவ5 சா"� ெம<வழி$ 
ெதா58ர5 ம�>ைக ெயா>ய� G8னா2 
வ58ர5 மணி#$�� வயிர சாதி9� 
ெகா58ய லணிெயா� ேகால" தா&கினா2.   1873 
 
ெவ5ம�*பி ர�ைடய ேவழ மீமிைச� 
க5ம��� /*பன கமல* ?*ப>் 
வி5ம��� /*பன ேவ"தி ேவதிய2 
ம5ம��� /*பேதா2 வைகயி) ம)னினா2.   1874  
 
ேவ"த2 
 
ெச�மல2� க5ணிய2 ெச�ெபா� றாாின2 
ெகா<�மல2� �&�ம& �ைழ"த சா"தின2 
ைக�மல2 மணிநைக� கடக� வி�>ட 
ெம<�மல ரணியின2 ேவ"த ராயினா2.   1875 
 
ெச<"நிற� �வைளைக ெச<த G�8ன2 
அ"நிற" த=விய வர$த வாைடய2 
ெம<"நிற3 ெச<யன ேவழ மீமிைச� 
ைக"நிற மலெரா� கல"� ேதா)றினா2.   1876  
 
வணிக2 
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ெபா)மல2� க5ணிய2 ெபா)ெச< �5ணெமா< 
மி)மல2 ேமனிேம� விள&க வ*பினா2 
ெம)மல ரணிநைக மிளி�& ேகாலேமா 
8)மல ாி�நிதி� கிழவாீ58னா2.   1877  
 
ேபாெராளி* \தக !ைடய2 ைப�ெபானா� 
ஆெராளி த=விய வல2ெச< ?*ப> 
ேபாெராளி யாைனேம னிைர$�* ேபா"தன2 
வாரணி வன#ைல யவெரா ெட)பேவ.   1878 
 
அரச) விழாவி�ெக=த� 
 
நகரமா& ெக="தபி னர73 ச&ெகா� ்
#�ரவா< மணி#ர சதி� Fாிநீ2 
மகரமா� க�&கட) ம�C" தாைனயா) 
சிகரமா� யாைனேம� ெச�வ) ேறா)றினா).   1879 
 
�திைரக' பல 
 
ேவ��ைர க5ணிய2 கவாி Eசெவ5 
பா��ைர பவழ�கா� �ைடயி னீழலா) 
மா��ைர க�&கட� வளாக& காவல) 
கா��ைர �ரவிய& கட7� ேதா)றினா).   1880 
 
களி/ ஈ�ட� 
 
�தெம= �ரவிக' �ைடப ர"திைட 
மதமைழ ெபாழிவன வயிர� ேகா�டன 
கதமழ ெலழ!மி6 தைகய காணில 
விதெம= களி/க' பலமி ைட"தேவ.   1881 
 
பிற விழா ெச<திக' 
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ஆ2$தன ப�>ய மதி2"த �3சர� 
ேத2$தன ேத2��ழா" திைச$த ப�7யி்2 
ேபா2$தன ெகா8மிைட ெபாழி"த ?மைழ 
ேவ2$தன விளி"தன விைனக ெள)பேவ.   1882 
 
விாி"�ய2 ெவ'ளிெவ5 �ைடயி) மாெடலா� 
தி�"திய சாமைர திைசக ேட2$தன 
பர"ெத= பா�கட� பரைவ ெவ58ைர 
நிைர"ெத= Uைரெயா� நிைர$த ெவா$தேவ.   1883 
 
\>ய" தைழபிணி$ தி�ட வ�ட# 
மா>ய& கைச*பன வால வ�ட# 
ேம>ய& ெகாளியவ) மைறய ேவ<"தேரா 
கா>ய& கிடவிட& கா5கி லாரேரா.   1884 
 
ச"தன3 ெசறி"தன ெச*�" த5�ைக� 
க"தேம நிைற"தன கர5ட க&கC� 
ெகா"�ெமா<� மல2நிைற ேகா8 க&கC� 
உ"திெயா) ெறா)றிைன I)/ கி)றேவ.   1885 
 
நிர"தன ?*ப> நிைரெகா5 மாாியா< 
ெசாாி"தன ���பிவ2 �ண2ெகா' ?மைழ 
பர"தன ம&கல* பதாைக யLவழி� 
கர"தன க�விைன� �ழா&க ெள)பேவ.   1886 
 
பா�வா2 பலா58ைச பர! வா2பர" 
தா�வா ரறிவைன* பரவி யா2கC� 
.�வா2 �=!ெம< �=மி ெய&கN� 
ஊ�தா) விய>ட #'ள தி�ைலேய.   1887 
 
பயாபதியி) ெசய� 
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ெநாLவைக விைன*பைக யக�றி �ெனறி 
ெசLவைக ெமாழி"தவ) ெச�வ ேசவ8� 
கிLவைக ெய=வைக விழ! ெச�!ழி 
ெந<வைக ேவலவ னிைலைம ேக�கேவ.   1888 
 
சினகர� ேச2த� 
 
நீ2*ப> விைர*ப> நிர"� ேதனிமி2 
?*ப> ெயனவிைவ நிைர$�* �5ணிய) 
சீ2*ெபா> சினகர3 ெச)/ ேச2"தன) 
ஆ2*ெபா> த=விய வரவ$ தாைனயா).   1889 
 
நக2 வல� 
 
ேகா�ய2 ேகா�ர வா<த� ேச2"�த) 
நீ�ய2 மழகளி றி�வி$ தானிழி" 
ேத�ய ாினமல ேர"தி R2�ெபாழி) 
மா�ய2 வளநக2 வல&ெகா5 ெட<தினா).   1890 
 
அ�க� கட!' தாிசன� 
 
ம)னவ னைணத7 மல2"த வாணிலா* 
ெபா)னணி வளநக ரக$�* ெபா&காி 
�)னிய வைணமிைச$ �ள&�3 ேசாதிேயா 
ட)னணம ேசாகம2" த8க ேடா)றினா2.   1891 
 
ஆசன� 
 
�3சர$ தட�ைகய �ைழ ெச)னிய 
ம3சிவ2 ேதா�ற$� மகர வாெயா� 
ெச3�ட2 மணிநிைர ய=$தி ெச�ெபானா� 
அ3�ட �மி6வதL வைணயி) வ5ணேம.   1892 
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ஏழிய 7லகி7'ளி �C& ைகயக) 
றாழிய� விைனேகளா டவிய வாயிர� 
தாெழாளி �டரவ) ற)ைன� காணேவா2 
Gெழாளி ம58ல3 �டர$ ேதா)/ேம.   1893  
 
கவாி 
 
க=மிய பானிலா� கதிாி) க�ைறக' 
ெச=மணி$ திர5மிைச ெசறி"த ேபா�வன 
எ=வள2$ தைனயேதா ளிய�க ேர"தின 
ெதா=தைக 9�வின கவாி ேதா)/ேம.   1894 
 
�ைட 
 
ப�கலா� பானிலா* பர"த மாமணி 
அ�ெகலா மணி"தக ட�ெபா னா2"�ேம� 
ெப�கலா3 �டெராளி பிற&கி நி)றத� 
#��லா� பி58யா) �ைடயி) #�ைமேய.   1895 
 
அழ�வள2$ தைனயன தைழ9 மLவழ� 
தழ�வள2$ தைனயன மல�" தாமைர* 
ெபாழி�வள2 வைளய#� ெபா�ளி வ58ன� 
�ைழவள ரேசாகி)ேம� �ளி2ெச< கி)றேவ.   1896  
 
மாமைழ� க5ணிய2 ம�&� ேபா�வன 
%மைழ வள2ெகா8 �வ)றி* ப$திக' 
பாமைழ 9�!க' பல!" ேதா)றேவ 
?மைழ ெபா)னில� �ைதய E6"தேவ.   1897 
 
வானவ2 வா$தியெவா> 
 
ெமா<$தில& கல2மைழ #�� லாவிய 
ைம$தைல வி��பிைட மய&க வானவ2 
ைக$தல� பரவிய காம ாி)னிய� 
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எ$திைச ம�&கி: மிர&கி$ ேதா)/ேம.   1898 
 
கி)னர2 
 
ைம3ஞல� ப�கிய க�&க5 மாமணி* 
ைப3ஞல� ப�கிய ப�ம வ��லா2 
ெம<3ஞல� வி3ைசய2 விரவ ேமெலலா� 
கி3ஞர மி�ன&க' கிள2"� ேதா)/ேம.   1899 
 
எாிமணி ெந�#8 யிைம*பி� ெச&கண* 
�ாிமணி வ5ண:� ெபா)ெச யாழிய$ 
தி�மணி வ5ண:" ேதவி மா2கC� 
அ�மணி வ5ண:� க�� ேதா)றினா2.   1900  
 
ஒ5டம2 மணிகC ெமாளி2ெபா� சாதி9� 
ெகா5டன ாிய�றிய ேகால ெச<ைகயா� 
க5டவ2 க5கவ2 நகர& கா5ட7� 
வி5�தி2 விைனயின) ேவ"த னாயினா).   1901 
 
பணிெயா� ந/விைர ெம=கி* ப)மல2 
அணி9ைட யைனயன பல!3 ெச<தபி) 
மணி#8 நில#ற வண&கி வாம)ேம� 
/ணிப� விைனயின) /திெதா ட&கினா).   1902  
 
ேவ/ 
 
Fவ8வி னா>ர5� G6 �ட� நாண 
        #=�லக F8ெயழி) #ைளவயிர நா�றி$ 
%வ8வி னா>ல&� ெவ5�ைடயி னீழ� 
        �டேரா 9)ன8ேபா�றி ெசா�7வெதா) /5டா�  
ேசவ8க டாமைரயி) ேசயித6க S5ட 
        சிவ"தனேவா ேசவ8யி) ெச&கதி2க' பாய* 
?வ8! ெகா5டனேவா ெபா&ெகாளிக' G6"� 
        �ல&ெகாளா வாெலம�ெக� �5ணிய2த& ேகாேவ.   1903 
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க�மாைல ெவLவிைனக' காறளர �றி� 
        கைடயிலா ெவா5ஞான� கதி2விாி$தா ெய)/� 
அ�மாைல ந)ெனறிைய #)பய"தா ெய)/� 
        அ8ேய#) ன8பர! மாறறிவ த�லா� 
தி�மாேல ேதனா� மரவி"த ேம"�" 
        தி�வண&� ேசவ8யா< ேதவாதி ேதவ 
ெப�மாேன நி)ெப�ைம ந)�ணர மா�டா2 
        பிண&�வா2 த�ைமவிைன* பிண�ெகாழி�க லாேம.   1904  
 
ஒளியாகி 9லகாகி நீவிாி"தா ெய)ேகா 
        உலெகலா நி)ெனாளியி :'ளட&கி� ெற)ேகா 
அளியார 9லகநீ யா'கி)றா ெய)ேகா 
        அம�ல� தானி)ன த8யைட"த ெத)ேகா 
விளியாத ெம<*ெபா�ைள நீவிாி$தா ெய)ேகா 
        நீவிாி$த வாேறெம<* ெபா�'விாி"த ெத)ேகா 
ெதளியாம >�ைலநி) றி�வ8க5 ெம<�ைம 
        ெதளி"தா73 ெசLவேன ெதாி"�ைர�க லாேம.   1905 
 
களியாைன நா�ேகா�ட ெதா)/ைடய ெச�வ) 
        க5ெணாரா யிர#ைடயா) க5விள�க ெம<�� 
ஒளியாைன Iழி #த லானாைன ேயா&கி 
        உலகள! மாகி9யி2 தம��/க5 ெச<யா 
அளியாைன யாரழல3 ேசாதிவா< G6"த 
        அ�ளாழி யாைனயிைண ய8பர! வா2க� 
ெகளியாைன ெய"ைத ெப� மாைனேய ய�லா� 
        இைறயாக E&ெகா�வ ெர5Nமா ெற)ேன.   1906  
 
ெத�ளாைம யா� வினவ� பாலெதா) /5� 
        தி�வ8க' ெச�ெபானா ரரவி"த ேம"த 
இ�ளாழி ேய=ல�3 Gெழாளியி) F6க 
        இைமயாத ெச& க5ணி னிைமேயா2வ" ேத$த 
உ�ளாழி யா: ெமாளி மணி#8ேம� ைகைவ$ 
        ெதா�பா>� வர!லக நி):ைழய தாக 
அ�ளாழி #)ெச�ல* பி)ெச�வ ெத)ேனா 



82 

 

        அ8*படா தா<நி)ற வா)ஞால #5ேடா.   1907 
 
வாேனா2த #ல�ைடய மானீல வ5ண) 
        மகி6"திைற3� மாைலயணி மணி#8ேம� ைவகா 
ஊனா� மறவாழி ேயாைடமா� யாைன 
        உைடயா)ற ெனாளி#8யி) ேம7ைரேயா நி�க$ 
ேதனா� மரவி"த3 ெச)ேற"�� ேபா6� 
        தி�வ8க' ெச"ேதா� தீ5டாேவ யாகி� 
ஆனாவி� F!ல� மாCைடய ெப�மா) 
        அ89/வா ாி)ைமதா மறி!5ட த)ேற.   1908 
 
ேதன�ளி ம"தார ெச"தாம" தா6"� 
        திரளைரய ெச�பவள� வ�பாக Dறி 
வான�ளி மாணி�க ெச&கதி2க' Eசி 
        மதிம���� ெவ5�ைடேயா2 F)/ைடய வாம)  
யான�ள ேவ58ய8 யிைணபணி9� ேபா6� 
        இைமயவ2ேகா னாயிர ெச&கணா) வ"� 
தான�C மாெற)/ தா'பணி9� ேபா6�" 
        தைகெயா)ற ேத>ைறைம த�கேத ய)ேற.   1909 
 
வி5டா&� ெவLவிைன ெவYஉ!திர �றி 
        விாிகி)ற ெம<3ஞான �ட2 விள�� மா�8� 
க5டா2க ணி)னிைலைம க5ெடா=க யானி) 
        கதி2மய&� ேசாதியா� க5விள�க* ப��$ 
த5டாஅ மைரமலாி)ேம னட"தா ெய)/" 
        தமனீய* ெபா)னைணயி) ேமலம2"தா ெய)/� 
வ5டார ேசாகி னிழ� வாயம2"தா ெய)/� 
        வா6$தினா� வாராேயா வானவ2த&ேகாேவ.   1910  
 
க�வா2"த ெபா�ணிக6!& கால&க5 F)/& 
        கைடயிலா ந)ஞான� கதிரக$த வாகி 
ஒ�வாதி& கLெவாளியி னி):'ள வாகி� 
        உலெக�லா நி):ள$ ேதெயாளி�க ேவ5டா 
தி�வா2"த த5மா2ப ேதவாதி ேதவ 
        திரளைரய ெச"தளி ரேசாகம2"த ெச�வ 
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வ�வா�� ைவயக# நீ9�ேவ றாகி 
        மணிேமனி மாேல மய��வதி& ெக)ேனா.   1911  
 
ெச&க ெண�மாேல ெசறி"தில&� ேசாதி$ 
        தி�#ய&� F2$தியா< ெச<யதா மைரயி) 
அ&கண8 ைவ$த�C மாதியா யாழி 
        அறவரேச ெய)/நி) ன8பணிவ த�லா� 
எ&க ணிட ரக7மா றி"நிைலைம ெய<தி 
        இ�Cலக நீ��ம� ட�கநீ ெய)/ 
ெவ&கணி� விைனையயற ெவ)றா<#)னி)/ 
        வி5ண*ப3 ெச<9� வி=$தைகைம 95ேடா.   1912 
 
ேவ/ 
 
எ)/ந) ேக$தி யிைற3சி யிைறவைன 
ெச)/ய2 ேசவ8 ேசட" தைலைவ$� 
ெவ)றவ) ேகாயி� வல&ெகா5� மீ5�ெமா2 
ெபா)றவ6 ேவதிைக ம5டப� ��கா).   1913  
 
சாரண2 
 
ஆ&ெகா2 #னிவ ன�"தவ* ப��ண" 
தா&கிய மாமைல ய)ன தைகயவ) 
?&கம6 ேசவ8* ேபா�த) ெபா)#8 
தா&கிய தாம Uதியா� /ைட$தா).   1914 
 
ஆ�றி லைம"த வ�"தவ$ தா�விைன 
ஊ�/ ெசறி$த ெவா�ெபய2 மாதவ) 
மா�ற� ம"திர வா<ெமாழி யாயிைட 
ஏ�றன ெகா5டா& கிைறவ னி�"தா).   1915 
 
அைமச2 ேவ5�ேகா' 
 
வண&கி மணி#8 ம)ன னி�*ப 
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மண&கம6 க5ணிய2 ம"திர மா"த2 
அண&� மறவமி6 %�8 ய8க' 
பிண&�� பிறவிக' ேப2$�<மி ென)றா2.   1916  
 
#னிவ) .�/ 
 
வ)ன மணி#8 ம)ன னி�"திட 
இ)னிய� ெச�வ ெமைன*பல ெவ<திய 
ம)ன னறி9" தி�வற மா5பிைன 
எ)ைன வினவிய ெத)ைனேகா ெல)றா).   1917 
 
அைமச2 .�/ 
 
அ8க ள8சி லைம"த தயி�வா) 
#8ய #ய7 #ைறைம யறியா) 
ெந8தின �வ/ நீ2ைம9 ேமாரா) 
வ8வம2 ெச�வ) வைக9 ம�ேவ.   1918  
 
#னிவ) ெசய� 
 
ம"திர மா"த2 ெமாழித7� வானிைட 
அ"தர� வா= மமர2 வழிப�� 
த"திர ஞா)ற தவ$தி� கரச:� 
இ"திர ன)னா� ெக�$�ைர� கி)றா).   1919 
 
#னிவ2 உபேதச� 
 
கதி9& கதியி:� �*�ம$ �*பி) 
விதிெச< விைன9� விைனெவ� வைக9 
மதியவ2 கா#/� E�ட� மா5�� 
அதிபதி ேகெள) ற�"தவ) ெசா)னா).   1920 
 
ஓ�3 சகட$ ��C ெமாளிெகாள 
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E8 ெலா�வ) விசி/� வைளய#� 
ஆ�" �கC ெமன�ழ) றா�யி2 
நா�& கதியைவ நா)�ள க5டா<.   1921 
 
நரக2 வில&� மனித2ந� ேறவ2 
விரவி னவ2த� விக�ப #ைர*பி� 
ெப�� #ைரெய)/ ெப<�மல2$ தாேரா) 
உ�க ெவா�வா //வ :ைர$தா).   1922 
 
நரக2 கதி 
 
கீழா நரக& கிள$�� படல&க' 
ஏழா யி�ப$ திர�8ேயா ெடா)ப� 
ேபாழா மவ�/' ளவ2க' �க>ட� 
பாழா மில�கெம5 பஃ�ட னா)ேக.   1923 
 
நரக&களி) ெபய2 
 
இ�ளி னி�C மி�C� �ைக9� 
அ�ளி லள/ மண7� பர7� 
ம�ளி) மணி9 ெமனவி* ெபயர 
ெபா�ளி னரக&க' ேபாதர� ெகா5ணீ.   1924 
 
ஆ&க ணரக மைட"தா2 ப��ய2 
ஈ&க Nைர*பி ெனம��� பனிவ�� 
வா&கி யவ�றி) #தலத) வா2$ைதக' 
பா&கி) ெமாழிவ) பனிமல2$ தாேரா<.   1925  
 
ப$தட� ப$ெதா� F)றா மவ�றிைட 
ஒ$த !ைற9 ளில�கெமா2 #*ப� 
ெகா$ெதாி ெவ�பவ2 ��பி� �ழியைவ 
இ$�ைண ெய)பெதா ெர�ைல யிலேவ.   1926 
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ேபைழ* பிள!� பில$தி) #க&கC� 
தாழி* பதைல9� ேபா7" தைகயன 
ஆழ* பர"த வ=க லளறைவ 
\ைழ* பதக2 பிற�� மிடேம.   1927  
 
ேவதைனக' 
 
�ழிப� ��பி� க�வா< ெப�கி 
அ=க 7ட�பிைவ ய&� நிைற"தா� 
வ=வி யன�ப� பாைற� க5 ைவகி* 
�=வி :�'வ ெபாாிவ ெபா8வ.   1928  
 
�=வி :�5� ெபா8"தவ2 ெபா&கி 
எ=வ2 �ைகைய" ெத="தபி) மீ��� 
வ=வின2 E6வ2 மறி"�மL வாேற 
ஒழிவிலா ேவதைன 9'ளள ெவ�லா�.   1929 
 
அ"ேதா வறேன ெவனவைழ* பா2கைள 
வ"ேதா ெமனெசா�> வா&�பவ ாி�ைல 
ெவ"ேத விளி"� ெமாழியா2 வி=$�ய2 
#"ேத விைனய #ய)றன2 ��கா2.   1930 
 
அ)னண� ேவதைன ெய<� மவ2கைள$ 
�)னி 9ள2சில2 %2$த$ ெதாழிலவ2 
#)னதி� ெச<த விைனயி) #ைறபல 
இ)னண ெம<�மி ென)றிட2 ெச<வா2.   1931 
 
த&கி�� ேபாதி� றைலெச) றய)மைன 
அ&� மகி6"தா ளவளிவ' காெணன 
ெச&கன ேலெயன ெவ�பிய ெச�பினி� 
ெபா&கன� பாைவக' ��ல* �ண2*பா2.   1932 
 
ெகா'C மிைவெயன� .�8� வள2$தத� 
வ'Cகி2* ேப6வா< ஞம> வ8!க' 
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அ'ளி� க�வ வலறி யயல� 
#'ளி� �ைனமர ேமற #ய�வா2.   1933 
 
ேமய* ப�வ� வி��பிய மீனின� 
காய* ெப�"த8 கா5மி னிைவெயன$ 
தீைய* ப�கிய ெச*�$ திரளைவ 
வாைய* ெப�க* பிள"� ம�*பா2.   1934 
 
மறி*பல ெகா)/ மட*பிைண E6$�& 
கறி*பல ெவஃகி� கறி$தவ2 த�ைம 
உ/*�/* பாக வாி"தாி" %�8 
ஒ/*ப2 சிலைர யவ� ெமா�பா�.   1935 
 
இைட*பல ெசா�> ெயளியவ2 த�ைம 
உைட*ெபா�' ெவஃகி ெயா/$த பய$தா) 
#ைட*ெபா> ேமனிைய #5ம$ திைகயா� 
�ைட*ப ந�&கி* �ர'வ ெரா�சா2.   1936 
 
ெவ/*பன ேவெச<� ேமலா யவைர� 
�றி*பல ெசா�>ய நாைவ� ெகா8�றா� 
பறி*ப2 பாிய வயிர#� ெகா5� 
ெசறி*ப �கி2வழி ேயற சிலேர.   1937  
 
ெபாாி*ப2 சிைறெச<� ெபா&ெகாி மா�8� 
காி*ப2 கன�ப� காரக ேல�றி$ 
திாி*ப2 பலைர93 ெச��ர 7�ெப< 
�ாி*ப �டைல யவ� ெமா�பா�.   1938  
 
ப=*பல ப�றி* பறி*ப2 பைத*ப 
ம=*பல ெகா5டவ2 மா2ப� பிள*ப2 
க=*பல ேவ�றி யைக*ப2 க8ேத 
வி=*ெப�� ?ேணா< விைனயி) விைளேவ.   1939 
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பறி*ப2 பலரவ2 ைககைள* ப�றி 
ெசறி*ப2 விர�கைள சீ!வ2 ேமனி 
ெநறி*ப ெர7�� நிர"�ட) Eழ 
மறி*ப2 மைலமிைச ம�/ ெமா�சா2.   1940 
 
சாவ ந>"தி�" த5ணீ2* பிணிெபாி(�) 
ஆெவ) றல/ மவைரய� ந3சி) 
வாவிக' கா�ட>) ம58 ம�$�5� 
நா! ம=க நர�வ ெரா�சா2.   1941 
 
அழ>ைவ யா�ேறா ெமனவழ) ேறா8 
நிழ>ைவ யாெமன நீ'ெபாழி� ��கா� 
தழ�வளி தாேம தைலவழி சி"த� 
கழ�வன2 E6"� காிவ ெரா�சா2.   1942 
 
#�ைல #ைகமல2$ தாேரா< #த��ைர 
அ�ல ெலைன*பல வாயிர ேகா8க' 
எ�ைலயி /)ப மிவ�றி னி�ம8 
��>ன2 கீ6�கீ6* �ைர�ைர ேதா/�.   1943 
 
விளிவி /யெரா� ேம�ெபா&கி E=� 
அள! மவ2க5 #ைற9� பிற!� 
அளவி� கீ6�கீ ழிர�8 யைற"ேத) 
உளெராளி ஞானமஃ ெதா)/ ெமாழி$ேத.   1944  
 
ெப<யா வ�ந3�� ேபரழ� ��ட#� 
ெச<யா� �ழிகC3 சீநீ2$ தட&கC� 
ைநயா நரக ாிடமிைவ நாறி:� 
உ<யா பிற!யி ேராசைன� க5ேண.   1945 
 
எ=வி) #ழF) ற/விர ெல)ப 
வ=வி) #தலத) கீ6*�ைர வா6வா2 
ஒழிவில ெபா&�வ ேராசைன ேய6ேம) 
#=விைல3 ]�ெறா� #�கா வதேம.   1946  
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ஆ5� சி/ைம பதினா யிர#ள 
நீ5டவ2 வா6நா ணிைற! கடெல�ைல 
ஈ58த) கீ6�கீ6* ெப�கிவ� ெம&�� 
ேவ58� சி/ைமத� ேமேலா2 நிைறேவ.   1947 
 
F)/ ெமாேர= ெமாழிபஃ�� ப$திேனாேட 
ஏ)ற ந�ேல= மி�ப$ திர5�ெம) 
றா)ற வைலகட) #*ப$� F)/ெம) 
K)றின கீ6�கீ =ய2"தன வா6நா'.   1948 
 
#ைடெகா5 #=ெசவி ெமா5ப� பதக2 
உைடய" த>யி�* �5ப� ந3ேச 
�ைடயவ2 காணிய ேபா2நனி F�ட 
மிைடவ2 ப�ெகா5� ேவதைன மி�கா2.   1949 
 
ேவவா ரழ7' விளியா ரள�றி:' 
ஓவா2 �ைக9 Cைகயா !ழ�பவ2 
ஆவா வளிய நரக2 ப��ய2 
ஏவா2 சிைலயா யிர&�" தைக$ேத.   1950 
 
ஆ&�5 ெடன*ப� மா6�ய2 E6பவ2 
ேத&ெகா5ட ைப"தா2$ திற)ம)ன யாெரனி� 
தா&ெகா5ட தார ம/$�* பிற)வைர* 
?&ெகா5ைட மாைர* �ண� மவ��.   1951 
 
உ'ள& ெகா8யா �யி2�ெகாைல காதல2 
ெவ'ள& ெகா8யன ேமவி* பிற)ெபா�' 
ெகா'C& ெகா�ைம� �ண$தி) மனி$த�� 
ந'ளல2 சா<$ேதா< நரக மைடவா2.   1952  
 
ந�லற& கா<"� ந>"� ெபா�'பைட$ 
தி�லற3 ெச<யா தி/� பவ2கC� 
��லற� ��லா* �லவைர ைவ�ைர$ 
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த�லற3 ெச<9 மறிவி� லவ��.   1953 
 
ெத58ைர வா=" திமி7& கல&கC& 
ெகா58ைர யாக!யி2 ெகா�73 சாதி9� 
க58� காதைன நி)னா� ெசய*ப�� 
த58க ட�ெமா�3 சா2$திைன ெகா5ணீ.   1954  
 
ஆறா நரக வழ>: ளா6பவ2 
ேதறா2 தி�வற" ேதறி: ந�வத 
ேமறா2 சில2நனி ேயறி: நி�லல2 
ேவறா யினிெசா�ல ேவ5�வ �5ேடா.   1955  
 
வில&�கதி$�)ப� 
 
வில&�ட) சாதி விாி*பி� ெப��� 
உல&ெகா5ட ேதா5ம)ன ேவாரறி வாதி 
�ல&ெகா5ட ைவ�ெபாறி Rறா* �ண2"த 
நல&ெகா5ட ஞால$தி னா8 9ண2நீ.   1956 
 
நி)/ வ�"� நிேகாத* பிறவி9' 
ஒ)றறி ெவ<தி 9ழ�� #யி2பல 
அ)றி சிறி�5 டவ�றி: மLவழி 
ெச)/ ெபய2வ சில!ள க5டா<.   1957  
 
ஓரறி வாகி 9ழ�� #யி2கைள* 
ேபரறி வா�� பிறாி�ைல யி)னைவ 
யாரறி வாரழி 9"திற� யாெதனி� 
.ரறி வி�லவ2 ெகா)றி� கி)றா2.   1958  
 
உயி2ெதாைக யாற: ெளா)ெறாழி$ ேதைன* 
ெபய2$ெதாைக ெப�ற பிறவிக ட�ைம* 
பயி2$த7 மி)றி 9லக� பைத*ப 
ெசயி2$தவ2 ேபால ெச�$தி�& க5டா<.   1959 
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ஏைன ெயாழி"த விய&�ந� சாதிக' 
ஆைன #தலா வளிய வில&�க' 
மா:ட2 ப�றி வ>"� ந>"திட 
ஊென< 9�� #ழ�� ெமா�பா�.   1960 
 
ஊ2"� #=� #/பார ேம"தி9� 
சா<"த வில&�க டாCைட" தா6தர 
E2"� ம/$� மிைறசி 9வ*பவ2 
ேத2"� ெச�*ப!" ேத93 சிலேவ.   1961 
 
த8விைல வா6ந2 த8"திட* ப�� 
#8விைல வா6ந2 #��க #ாி"�� 
ெகா�வி ெலயின2க' ெகா�ல� �ைற"�� 
விட>ல ேவதைன ேவ"த வில&ேக.   1962 
 
அ"ேதா வளிய வில&�க' யா2க5N� 
ெநா"ேதா ெமனெச)/ ேநா�கி :னி*ெபா� 
வ"ேதா ெமனநி)ற மா5�ைட யா2கC� 
உ<"ேதா<" ெதாழிய #ய)றி� கி)றா2.   1963 
 
#னிவேர அறிபைவ 
 
க)னிய2 ேவ�ைக கட! ள��பிணி 
�)னிய �)ப வில&கி) ���ய2 
எ): மிவ�றிைன ெய�ேபா� பவர)றி் 
ம)ன வறிபவ2 ம�றி�ைல ம)ேனா.   1964 
 
வ>ய #ழ&கி: நாறி:� வ�கி 
ந>9 மிைவ ெயன ைந9 ெமா�பா� 
ப>ெப/ ெத<வ&க5 ேம>��* பா�/� 
க>யவ2 ைக9� கழி9 ெமா�பா�.   1965 
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க5களி ேனா�கி9& காத> :'ளி9� 
ம5க ளிைடவி�� ைவகி9� ��>9� 
த5கம6 தா2ம)ன தாய2 வள2*�ழி 
எ5கைள யி)றிட ெர<� ெமா�பா�.   1966 
 
இ)னன �)பேமா 8Lவில& கா�ந2 
எ)னவ ெர)னி னிைவநனி ேகளினி 
ம)னிய மாதவ ேம�ெகா5� மாய&க' 
பி)ைன #ய�வா2 பிற*� ம�ேவ.   1967 
 
ெபா�ளிைட மாய� �ண2$�� பிறைர 
ம�ளிக ளாக மய�� மவ�� 
இ�Cைட 9'ளெமா ேடத&க ெள5ணா 
அ�ளி லவ� மைவநனி யாவா2.   1968 
 
ப�ெறா� ப�றி #னி"தா2 பலபல 
ெச�ற நவி)றா2 ெச/*ெபா� ெச)றவ2 
��ற மழி��" �வ2*பைக �)னின2 
ம�றிL வில&ெக<� ம):யி2 ம)னா.   1969 
 
இ�ைல9யி ெர)/ மி�ைலபிற* ெப)/ 
ந�லன தீயன நா8 >லெவ)/� 
ப�லன ெசா�>* ப�$�5N� பாவிக' 
நி�லா� ெச�வ2 நிேகாத கதிேய.   1970 
 
ம�க�கதி 
 
மாக மைழவ5ைக ம)னவ ம�கC� 
ேமக கதியின ரேநக விக�பின2 
ேசக2 மிைலச2 மனித2 க8*பிய2 
ேபாக மனித ெரன*ெபா�� ப�டா2.   1971 
 
ேசக2 
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ப$� வைகய பரதவி ேரவத$  
த$த� கால விழிவி னக$தவ2 
சி$த" ெதளிவில2 சீல மைடவில2 
ெச$த வறிவின2 ேசக ரவேர.   1972 
 
மிேலச2 
 
தீவி:' வா=& �மா:ட2 ேதச$� 
ேமவி 9ைற9 மிைலச ெரன*ெபய2 
ஆவ ரவ�5 மிைலச ரவைர9� 
Eவ�" தாேரா< வில&கி:' ைவ*பா�.   1973  
 
வா7 ெந8ய2 வைள"த ெவயி�றின2 
கா7 ெமாேராெவா) /ைடய2 கைலயில2 
நா73 ெசவிய2 நைவெச< ம�*பின2 
சீல மைடவில2 தீவி:' வா6வா2.   1974 
 
ம�க� பிற*ெப: மா$திர ம�ல� 
மி�க ெவளி�/ வில&�க ேளயவ2 
ந�க !�வின2 நாணா ெவா=�கின2 
ெதா�கன2 ம5ேண �ைள$�5� வா6வா2.   1975 
 
?!� பழ: Uக2"� ெபாழி)மர� 
ேமவி 9ைற9 மிைலச2 மிக*பல2 
ஓவல2 வா6வ ெதா�பளி ேதாபெம) 
ேறவ� சிைலம)ன ெவ5ணி 9ண2நீ.   1976  
 
மனித2 
 
ேதச மிைலசாி� ேச2!ைட யாரவ2 
மாசி) மனித2 வ8வின ராயி:� 
.சி) மன$த2 ெகா�"ெதாழி� வா6�ைகய2 
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நீச ரவைர9 நீாி னிழி*பா�.   1977 
 
.ட) மிைலச2 �மா:ட ெர)றிவ2 
ஏடவி6 தாேரா ெயவரா பவெரனி� 
ேகா8� �த2�க #ைர$�� �ண&கைள 
நா8ன2 ெகா'ளா நலமி லவ��.   1978  
 
அட&கா மரபி னவ2க� கட&கா2 
விட&கா2 மண"த விட��� பிற!� 
உட&கா<" �ண�ெகா�* பா� #ய2"ேதா2 
ெதாட&கா விைனக ெடாட&� மவ��.   1979 
 
அ)ன பிறவி9 ளா&கவ ராபவ2 
இ):3 சிலவ ாிழிகதி* பா�ப��$ 
�)னிய ேபா6ேத ��&கி ெயாழிபவ2 
எ):� பிற2க ளறிவி� கிக"தா2.   1980 
 
ம�க' வதி9 மிர5டைர$ தீவி:' 
த�க நில$�* பிற"தவ2 த�#C� 
#��ல$ தாெரா�& .டா #ய�சிய2 
ஒ�கைல* ேபா�வா2 பல� #ளேர.   1981 
 
#��ல$ தாெரா� Fட$ ெதா=திய2 
த�க தகாெவ)ப ேதாரா$ தைகயவ2 
ம�க ெளன*ப� வாரல2 ம�றவ2 
ப�க& கிட��� பதெரன� ெகா5ணீ.   1982 
 
ந�ல நில&க ணல&ெகா' வ8!க' 
இ�ைல யம2"�ழி$ ேதா)ற ெலனவிைவ 
எ�ைலயி� ேயானிக ெள�லா மிக"ெத<த� 
அ�>ய" தாேரா யாி� ேபாிேத.   1983 
 
அ5ைண ய>�� டாதி யவ2கைள 
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ம5Nய2 ஞால$� மா:ட ராகைவ$ 
ெத5Nந2 யா�ள ெர�லா மைமயி:� 
ெப5ணி) பிறவி9� \�ைட$ த)ேற.   1984  
 
எ5ப$� நா)ெக: �றா யிர#ள 
ப5ெபா$த சாதி* பதெம)ப ம�றைவ 
க5ப�/" தாேரா< களி*பெதா2 ந�விைன$ 
தி5ப� /ைடயவ ாிL!ட� ேச2வா2.   1985 
 
சா2"த ெபா=ேத தைலநா� க�வி:' 
வா2"� வ=வா தைம"� வளாி:� 
மீ2"த5 கம6ந/" தாேரா யிட2பல 
.2"� வ�பயா& .ற !லவா.   1986 
 
�ழவி ய�3�ர3 ெச)/ �மர 
வ=வ வடவி யாிதி னிக"தா� 
கிழெவ: ெம�ைல ெகழீஇயின2 சா2"� 
வ=வின2 ெச�வ� ம�ேறா2 கதிேய.   1987 
 
மனித வி)ப� தா6"த� 
 
யாைன �ர*ப வர!ைற யா6�ழி 
நானவி2 ப�/� நா7 ெமா�வேனா2 
ேதென< யழி�ளி ந��" திற$த� 
மா:ய ாி)ப மதி$தைன ெகா5ணீ.   1988  
 
அ)�� பிற! மைம"தா& கக$தி�" 
தி)ப& க�� மி�வ2� கிைடபல 
�)ப&க ேடா)/" ெதாட2*பா �ளெவனி� 
#)பைவ யி�ெலனி) #�/" ெதாழிேல.   1989 
 
ந) மா5� 
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இ)ன நிைலைம யித:� பிற"தவ2 
ம):ெமா) /5� வத$தா� ெப/வ� 
ெபா)னிய� ேச2க�ப ேபாக நில&களி� 
�): #ய�சி �ணி9" திறேம.   1990 
 
#ய�சி �ணி திற� 
 
�): #ய�சி �ணி9" திறமைவ 
ப)னி 9ைர*பி� பலவா<* ெப�கி:� 
த)னிய றான" தவெமா� ?சைன 
எ):மி" நா)ெகன ெவ5ணி 9ண2நீ.   1991  
 
தைல9 மிைட9& கைட9மா சா�/� 
நிைலைமய தான நிழ)மணி* ?ேணா< 
உைலவி ேல�ேபா :டனீ பவனீ9� 
மைலவி� ெபா�ளி)ன மா�சிய ம)னா.   1992  
 
ஐைம யைம"தா2� ெக=ைம யைம"தவ2 
இ�ைம நிைனயா ாிைமபத மீவழி 
#�ைம�� #�மட& காய #ைறைமயி� 
ெபா<�ைமயி� �5ணிய� ேபா2��� ��"ேத.   1993 
 
இர*ேபா2 
 
�றவி யட�ைக பிற2��ந) றா�ற� 
உறவின2� ேகா��த) ெம<$தைல* பாெட) 
றறிவ ரைற"தா& கைற"தன) றான& 
�ைறவில ேன�பவ� ேக�ற �ணேன.   1994  
 
வ'ள� 
 
ேபாதிைச வா�ற� ெபா)/த/ க�ப� 
ஈத� கிவ/த ேல�பவ2 மா�ெட=  
காத� கழிப�றி லாைம ெதாி"தறி 
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ேவதமி) றீவா) �ணமிைவ ேயேழ.   1995 
 
த)னிய� 
 
தா: மட&கி யட&கின2� ேக"திய 
ஊன #யி2கC� ெக�லா #ண2வ� 
ஞான ெவா=�க� ெப�� நல$தைத 
ஈனமி >)ப நில&க� �வி$ேத.   1996  
 
கைடநி) றவ�/ க5க5 8ர&கி 
உைடயத� மா�ற> 758 ெகா�$ேதா2 
பைடெக= தாைனய2 ப�களி யாைன� 
�ைடெக= ேவ"த2க ளா�வ2 ேகாேவ.   1997  
 
ெபா�' 
 
ஊ/பல ெச<�யி2 க�கிட2 ெச<9� 
Eறி� ெபா�ைள விைனயவ2� கீ"தவ) 
ஏ/� பயனிஃ ெத)றினி யா)ெசா�> 
நாறிண2$ தாேரா< ந�வ �ைட$ேத.   1998 
 
த)ைக* ெபா�C மிழ"� தன�ெகா� 
�)க� கதிெச�7� வாயி� �ண2*பவ) 
வ)க� பதக2�� வா)ெபா�' ைக�ெகா�$ 
ெத)ைக* பணிெகா5மி ென)பவ ெனா$தா).   1999 
 
தான*பய) 
 
ஒ$த �ண&க ளைம"தா& �/வ2��$ 
த$�வ" ேதறி யவ)ெச<த தான&க' 
#$திற$ �'C� படா� #8ம)ன 
உ$தம ேதவ� C<�� #ண2நீ.   2000 
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மி�க விரத� விாிபல வாயி:� 
ெதா�கன ைவ"தி� ெசா7F)றி னா)கினி� 
ஒ�க வவ�றி :/பய3 ெசா�>8� 
த�கவ2� ெகா$ததி� ற)ன& �ைறேவ.   2001 
 
விரத� 
 
எ�லா விரத மிய�ெபா�� மாயி:� 
அ�லா விரத மைனயா யவ2க��� 
ெகா�லா விரத& �ைடம)ன வாெமனி) 
ெவ�லா வைகயி�ைல E&ெகழி� ேறாளா<.   2002 
 
தவ$தி) இய�� 
 
த�ைம 9ைடயவ2 தா&�" தவ$திய� 
எ�ைம வினவி ெனம�� #ைர*பாி 
��ைம9லக$ ெதாளிப� F�கேமா 
8�ைம யிக"தா2� கிைச9 ம�ேவ.   2003  
 
தவ3ெச<� வ"தா2 தவநிைல நி�பா2 
அவ3ெச<� வ"தா2� காி� ெபாி�� 
பவ3ெச<� மா�க' பாி9 ம�தா) 
எவ) ெச<� ெம)ைன R2மல2$ தாேரா<.   2004 
 
ெத�5டவ2 ேம�ெகாC3 ெச<தவ ெச�வ� 
இர5�� பல! மியலா<* ெப�� 
ம�58னி ெய)னைவ வ"த ெபா=ேத 
#ர5ட� ேதா5ம)ன #�ற !ண2நீ.   2005 
 
?சைன*பய) 
 
உலக&க5 F)/ #ைடய ெப�மா� 
கலைகயி� ?சைன யா�ற #ய)றா� 
திலக மிவெரன$ ேதவ2க ளாவ2 
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வில�3 �டெராளி E&ெகழி� ேறாளா<.   2006  
 
�5ணிய வாயி� ஏ6 
 
�5ணிய வாயி ெலனநா� �க6"�ைர 
க5ணிய நா)கா யட&� மட&கி:� 
U5ணிய ��வழி ேநா�கி Uனி$தவ2 
எ5ணிய வாயி�க ளி): #ளேவ.   2007 
 
அ�C" ெத�C& �ண$தி)க ணா2வ#� 
ெபா�ெளா)/ ேச�� �க6சி நிக6!� 
ம�ளி றவ#� வா>ய ஞான#� 
இ�ள/ தியான நிக6!ெம) ேறேழ.   2008 
 
அ�' 
 
ஆ�யி2 யாெதா) றிட�/ மா&கத� 
ேகா�யி2 ேபால !�கி 9ய�ெகா'ள 
ேநாி ன�#8 யாெதனி ென3சக$ 
தீர #ைடைம ய�ளி னிய�ேப.   2009  
 
ெத�' 
 
ைவயி:� வா6$தி:� வாளா வி�*பி:� 
ெவ<ய #னித� �ளி2த� ெவ/*ெபா� 
ைமய) #� Fட* ப�தி மய�கி)ைம 
ெச<ய மன$ேதா2 ெத�ளி) றிறேம.   2010  
 
�ண$தி)க5 ஆ2வ� 
 
அறிவ ர8#த லா2வ� ெப��க� 
உ/வ ெரா=�க #வ$த) #தலா 
இ/தியி� ப��ண ேநா�கெம) றி)ன 
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ெசறித> லா2வ&க' ெச�வ" த�ேம.   2011 
 
�க6 
 
ஆ�ற� வைகயா ல�"தவ ேம�ெகா5� 
ேநா�/ Uனி$த ெலா=�க" தைலநி�ற� 
ேபா�றி 9ைர$த� �க6சி நிக6விஃ 
ேத�/ மி�வி�� \2மல2$ தாேரா<.   2012 
 
தவ� 
 
அ�ற �வ2*பின ரா� ம�நிைல 
உ�றவ2� கிLவா ெறா=�க" தைலநி�ற� 
ந�றவ ெம)றி&� நா&க5 ெமாழி"த� 
ம�றி� வா:ல கா'வி�� ம)னா.   2013 
 
ஞான� 
 
��ெபா�' ேக�� Uனி$ேதா �ண2வ� 
மா�பைட .�� மய&கி� S2*ப� 
ேம�பைட ெம<�ைம விள��� விள�க� 
நா�பைட ேயா<ந�ல ஞான நிக6ேவ.   2014 
 
தியான� 
 
ெச)/ ெப��" தியான நிக6சி9� 
ஒ)ற !ைர*பி ெனா�நா� வைக*ப�� 
ந)றியி) மா�றிைன ந��மிர5 ட�லன 
ெவ)றி வி��ெபா� E�" த�ேம.   2015 
 
ேபா�றிய �5ணிய* ெபா��5ண #)�க6 
வா�றி #ய�வா2� ககநிக6 வாமைவ 
மா�றிய வ�ைற ம/தைல யா�ெகாளி� 
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பா�றி 9ழ*பி��� பாக நிக6ேவ.   2016  
 
கா�சி ெய:�ெபய2� கதி2விள� ேக�றிய 
மா�சி 9ைடயா2 வதமில ராயி:� 
ஆ�சி காித) றம�ல க�ல� 
மீ�சியி� ேபாி)ப ெவ'ள$ �ழேவ.   2017  
 
ெம<*ெபா� ேட/த� கா�சி விள�க� 
ெச*ப� மாயி) விைனெய:" தீயி�' 
அ*ப8 மா: நிைலய) றதைனநி) 
ைக*ெபா� ளா�ெகா' கதி2மணி* ?ேணா<.   2018 
 
ெத<வ மனித2 
 
ெத<வ மனித ரவைர$ ெதளி!றி) 
ஐய விசய: மாழி வலவ:� 
எ<த விவ2#த [ெரா)ப தி)மாிL 
ைவய ம�ள வ�ந �ளேர.   2019 
 
பிரதி வா�ேதவ2 
 
ஆழி யிழ"த வயக5ட னாதியா* 
பாழி வலவ) பைகவ2#� Fவ�� 
Eழ !ைர$ேத) விய)ெப� ஞால$�' 
ஊழிெதா Kழி 9ல*பில க5டா<.   2020 
 
ச�கரவ2$திக' 
 
ேதய விைனெவ�7" ெத<வ மனித�' 
நீ9 ெமா�வைன நி)�ல$ தாதி�க� 
பாய வி=சீ2* பரதைன 9'C/$ 
தாய திகிாி யவ� மவேர.   2021 
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தீ2$த&கர2 
 
தீ2$த3 சிற��" தி�ம/ மா2ப�� 
ேப2$�* பிறவா* ெப�ைம ெப/ந�� 
ஓ2$திL !லகி: C$தம2 ம�றவ2 
தா2$த&� மா2ப தவ$தி) வ�வா2.   2022 
 
ேபாக மனித2  
ேவ/ 
 
த�கமி� தான#த லாயதைல நி��� 
ம�களிவ ராவ2மத யாைனமற ேவேலா< 
��கவ� ேளப�வ2 ேபாகநில3 சா2"தா2 
ஒ�கவவ2 த)ைம9 #ைர�க!ல வாேவ.   2023 
 
உ$தம2க ேளைனயிைட ேயா2க'கைட ேயாரா� 
#$தைகய ராவரவ2 Fாிெந� ேவேலா< 
ப$�வைக பாதவ மிய�றிய பய$தா� 
அ$தைகய ெச<ைக9 மவ2�கைனய க5டா<.   2024 
 
அ&கி�வ2 த�பதிக' ெச<ைகைய யைற"தா� 
இ&கி�வ2 ெச<ைகதைம ெய5ணியறி வா<நீ 
த&�ரவ ேரா8�வ2 மாறி�வ2 தாமா< 
இ&கி�வ2 ேதவ2க' வள2*பவிய� கி)றா2.   2025 
 
ந�க�ழ வி*ப�வ நா�பதிெனா ெடா)பா) 
ஒ�கவ� நா'க'கைல ேயா�ட னிைற"தா� 
மி�கெவாளி G6"�மிளி2 ேமனியவ ராகி$ 
த�கவிள ைம*ப�வ ெம<தின2க டாேம.   2026 
 
ெகா�பழ� ெகா5ட�ைழ U5ணிைட Uட&க 
வ�பழ� ெகா5டமணி ெம)#ைல வள2"தா& 
க�பவழ வா9ளணி #'ெளயி றில&க 
ெச�பவழ ேமனியவ' க)னிைம சிற"தா'.   2027 
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நீலமணி க5டைனய �3சிக ணிைற"தா) 
ஞாலமளி ெகா5டநளி2 தாமைர #க$தா) 
ேகாலமணி மா��வ� �&�ம ம�$தா� 
ேபா7மணி ேமனிெயா� காைள ெபா>!�றா).   2028 
 
தா�ப� ச5பக மிக"த ந/ேமனி� 
கா��ைன காம2�ைழ ெபா���ைள மி)ன 
மீ�ப� க�பக விள"தளி2 மிைலசி* 
ேபா��ைன ேகாைதயவ' ?�ெபாழி லைண"தா'.   2029  
 
பவழவைர ய)னதிர ேடா�பரைவ மா2ப) 
றவ=மணி யாரெமா� தா2மணி தய&க� 
கவழமைன ேம!களி யாைனெயன வ"தா& 
கவி=மல ாீ2�ெபாழி7 ைளய: மைண"தா).   2030 
 
க)னியவ' ேம>ைளய காைளயி� க5N� 
ம):கம6 தாமைரயி) வாயித ழல&க� 
பி)னிெயன E6"த பிைண ய)னவவ' க5N� 
�):மி� நீலெமன வ"ெததி2 �ைத"த.   2031 
 
ைந9ெமன நி)றவிைட யா'�ணேமா2 நா)�� 
ைவயமகி6 காைளயிவ) மா5ட�ண நா)�� 
ஐெயன வக)றன வைண"தன2 கனி"தா2 
ெம<9மிைட !�றவி� வா�விதியி) வ5ண�.   2032  
 
அ)/#த) F)றள! ம�ல#8 கா/� 
ெச)/ெப� கி�களி சிற"�நனி காம� 
எ)/மிைட யி)றியிைம யாாி:க2 வா2�� 
நி)ற� பிராயம� ேவநிழ7� ேவேலா<.   2033  
 
ேபாகநில� 
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க&�லவ ணி�ைலக> யி�ைலந> வி�ைல 
அ&கவ2க ணாளிைடக ழி$தமி6 தயி)றா� 
எ&�மில வி)பெவழி ெல<தற� மீதா� 
த&கிய தவ$தரச2� கீ"தபய) றாேன.   2034  
 
அ)னமி� ேபாகமவ ெர<திவிைள யா8 
#)ன#8 ப�லமைவ F)/ட) #8$தா� 
பி):மவ2 த�வழி பிற"தவைர ேநா�கி 
மி):மினி ேத/வ� வா:லக ம)னா.   2035 
 
ப�ல#த ேலா2ப�தி F)றிர5� ெமா)/� 
அ�லவி� வ2�க மி6� ம�#ைறயி ேன/� 
ந�லநில& கால#ய2 ெவ)றிைவக ணா8 
ெசா�ல!ல வா விவ2க' ெச<ைக�ட2 ேவேலா<.   2036 
 
ெச�பவழ� ெவ5பளி&� ைப"தளி2 சிற��� 
வ�பழ� ெகா5டமணி ேமனியவ2 ?வா2 
ெகா�பவி=3 ச5பக&க5 #�ைலயிண2� ேகா&க� 
அ�பவழ வ5ண #தலானவ2ெம< நா�ற�.   2037 
 
நல&க5மி� ந�#லகி ன)ைமமி� நீரா� 
�ல&க5மி� ேபாகெமா� ேபாகநில$ �'ளா� 
வில&ெகா�ள வா6பறைவ யL!ட�� வி�டா� 
கல&க5மி� க�பநில ேம/வன க5டா<.   2038 
 
ேதவ2கதி$ �)ப�  
ேவ/ 
 
?விாி9 ந/ேமனி* ெபா)னில&� நிமி2ேசாதி$ 
ேதவ2கட" திற#ைர$த ேறவ��� மாிெதனி:� 
நாவிரவி நா#ைர*ப நா�வைகயா< விாி9மைவ 
ஓவாிய ெப���கழா ெயா�வைகயா 7ைர*ப�ேக'.   2039  
 
ஈைரவ2 பவண2கC மி�நா�வ2 விய"தர�� 
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ஒைரவ2 ேசாதிட� ெமா�பதி)ேம ல/வெர:& 
காைரய #/வைகயா< க�பக� மீ9லகி� 
சீைரய மி�லாத தி�மல2$தா2$ ேதவேர.   2040  
 
உ�றவ2�� ேமலவ2க ெளா)பதி)ம ெரா)பதி)ம2 
ம�றவ2�� ேமலவைர வைகயரவ2 ேமலவ2க' 
இ�றவர ெத5வைகயா மிவ2�ெக)/ மி�லாத 
ெச�றேநா< ெசயி2பைகெய) றிைவ#தலெசல !ண2நீ.   2041 
 
பவண2 
 
அ�மணியி ெனாளிநிழ�/ மாயிரமா� பணமணி"த 
தி�மணிேச2 #8யவ�" தீெயா=� சிைகய�மா* 
ப�மணிய படல3ேச2 பவண$�* பதி)ம2ெகளா5 
��மணிெகா ெண�#8யா< ./பா �ைடயவேர.   2042 
 
விய"தர2 
 
கி)னர2க5 #தலாய விய"தரைர� கிள"�ைர*பி) 
இ)னநர �லக$� ெளLவழி9 #ளராகி 
ெம)னர�பி னிைசேக��� ெவறியய2! க5�வ"�� 
ம)னவைர வண&கி9"த� மனமகி6வ ெரா�சாரா2.   2043 
 
�லகிாி9 மைலயர�& �ளி2ெபாழி7 நளி2கய#� 
பலகிாி9" தீவக#� ப�கட7� ப8நக�� 
உலகிாிய ெவளி*ப�� ெமாளிகர"� #ைற"திய�வ2 
அலகிாி9� பல�ண$ேதா யமர2கேள ைன*பலேர.   2044  
 
ேசாதிட2 
 
ச"திர�3 Gாிய�" தாரைக9 நா5மீ:� 
ெவ"திறல ேகா�கCமா ெமனவிள&கி வி��பாறா 
ம"தர$ைத வல3G6"� வ�பவ� நி�பவ�� 
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�"தர3ேச2 மணி#8யா< �ட2பவ�3 ேசாதிடேர.   2045  
 
எ5ணிய#$ ேதவ2கC மிவ2மட"ைத யவ�மா<� 
க5ணியK ந�கா�சி� கதி2விள��$ %58னா2 
ந5Nபேவா ெவனின5ணா2 ந�விரத" தைலநி)/ 
�5ணிய&க' பைட$தார� �=வினிைட* ெபா>வாேர.   2046  
 
காதலாி� பிைழயாரா<� க'^)ேற) க8"தக�றி 
ஈதேலா 8�>��� மிள�பி8ய2 #தலாயா2 
ஓதின#$ ேதவரா 9ய2"தவ2�� Cய2"�ளரா< 
ேசாதி9�ேப ெர5�ண:" �*�ர!" �):வேர.   2047  
 
க�பக2 
 
ம"தரமா ெந�மைலயி) ம$தக$� ேம�.�றி) 
அ"தர*ேப �லக$� ளமரைரம� றைற9&கா� 
இ"திரவி� ெலனெவளி*ப� 8ைமயவ2க ெடா=ேத$த 
�"தரந) மணி*ப8வ ெமன�ட2"� ேதா)/வேர.   2048  
 
அல2மாாி ேம�ெசாாிவா ரமி6தநீ ரா��வா2 
பல2மா5ட கலனணி"� பலா58ைச*பா2 பா�வா2 
மல2மா5ட மணி�கவாி ம�&கைச*பா2 மட"ைதயைர 
சில2மாண ேச2$�வா2 ேதவரா ய�ெபா=ேத.   2049  
 
ஆடா� ெமாளிதிக= மாரண&� தி�ேமனி 
வாடாத க5ணியின2 ம=&காத ?"�கில2 
ஏடா2"த ெதா&கலரா யி)பநீ2* ெப�ெவ'ள� 
நீடார� �ளி$தா� நிைலைமயேர யவெர�லா�.   2050 
 
ெபா)மாட ெந�நில$தா2 �கலமளி யைணேமலா2 
க)மா� ெபா)வள�& கதி2மணி��) றத)ேமலா2 
மி)மா� மிளி2"தில&� விமான$தா ெரனின�லா� 
ெசா)மா� பிறிதி�ைல �வ2�க3ேச2" தவ2க�ேக.   2051  
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க"த�வ� ேகா�89'ளா2 க5கனிய நாடக&க5 
8"திரேனா 8னிதினி�" திள�பி8யா2 பாரா�ட 
�"தரமா மணிமாட Gளிைகய ெரனின�லா� 
அ"தரேம� பிறிதி�ைல யமர�ல கைட"தவ2�ேக.   2052 
 
க"தார& களி$தைனய பனிெமாழியா2 க5கவர 
ம"தார வன$திைடயா2 மணி#ழவி னிைசவா&க 
ம"தார மணியர&கி ென:�வா2$ைத யைவய�லா� 
ெச"தாேரா< ேதவ2க' ெச< திற�ெறாழி)ம� /ைடயேர.   2053 
 
தீ2$த&க 8ற"தவ2�� சிற*ேபா� திைசெய�லா" 
ேத2$த&க ெணாளிபர*ப ெச�ெபா=�" த�#லகி� 
கா2$த&� மயிலைனயா2 காம3ேச2 கனிேகா�8 
தா2$த&� வைரமா2ப த�#�வி னகலாேர.   2054 
 
இைமயாத ெச&க5ண ாிரவறியா2 பகலறியா2 
அைமயாத பிற*பறியா ரழலறியா2 பனியறியா2 
�ைமயாகி மணிமாைல �ட2"தில&� ெந�#8யா2 
அைமயாத ந�7லகி னைகமணி*? ணமரேர.   2055  
 
ேதவ2 �ண3 ெச<த� 
 
அNவளவா< சி/�த)ம� றதிU�ப மிக*ெப�க� 
நணியவ2ேபா னிைன$�ழிேய ந5N/த� விைழதைகைம 
பணியினைம$ திட��றி*பி� பல!�! நனிேகாட� 
�ணிவைம9 ெந�ேவேலா< �ர�ைடய �ண&கேள.   2056 
 
ேதவ2 அைட9� �)ப� 
 
அளித�3ெச& ேகா7ைடேயா யமர���ம"தர#5 
ெடாளிேயா� ேபாி)ப #ய2"தவ2�ேக 9ய2"�ளவா� 
ெதளித� ந� கா�சிய� தி�"தியேம ென�"தைகேயா2� 
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ெகளிதக!� ெப��பா7� ெபறேலேனா2� காியேவ.   2057 
 
கைனகதிரா� கதி2கல"� க5ணில&� தி�F2$தி 
�ைனகதிெரா5 மணி*ப8வ� ெபாழி"த�ேபா� ெபா>"தத)ேம� 
வைனகதிாி) மணி#89� மாணி�க� கடக#ெம) 
றின#தலா சிட2"தினிதி னிய�பா<நி) ெறாி9ேம.   2058 
 
ெச="திர�?� பாைவகC" திக6மணியி) �ட2�ெகா="�� 
எ="தில&� ேமனியரா ெயாி9மணி� கல"தா&கி 
ெமாழி"�லவா� காாிைகயா2 #ைல#�றா விளைமயா2 
அழி"தலரா� காாிைகமா ரமரரச2 ேதவியேர.   2059 
 
இ)பேம ெபாிதாகி யிைடயறவி) றிைம*பள!� 
�)பெமா) றி�லாத �ற�க$தி� ெப�3ெச�வ� 
ம)ெப�மா தவ$தினா� வ�ெமா�நா ளீ/ைடய 
த)பத)க5 மிைசேயெய) ற8கட� ெபா� ெடளி"தா2.   2060 
 
பவண$தா2� ெகா�கடலா மிைகயம�� ப�லெமா)றா� 
இவெணா$த வமர��� மி�வி��பி� �டரவ2��� 
சிவெணா$த !ய2வா6நா' ெச)றபின2 ெச�கதி9� 
அவெணா$த த$தம� விதிவைகயா மதிபதிேய.   2061  
 
இர5டா� #தலவ2க� ேகழீைர" தீேரழா<$ 
திர58ர5டா< F!லக$ ெதாழி"தவ2ேச2 பிர5 8ர5டா< 
அர5டகவ" ேதறி*பி) னாரணவ �த�லகி) 
ம�5டாய மணி#"நீ2 பதிெனா)ற� கி�ம8ேய.   2062  
 
ஆ&கவ2ேம லமரரச2 #�Fவ2� ெகாேராெவா)றா< 
ஓ&கின2ேம ெலா)பதி)ம2� ெகா)ெறா)றா யவ2ேமலா2 
பா&கி:ற* ெப/�வன பதிைன"தி� கி�ம8ேம� 
வா&ெகா>நீ ெரா�F)/ வா6ெவ)ப மணி#8யா<.   2063 
 
ஆயிைடய வமரரச2 திற�வினவி னண&கைனயா2 
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ேவயிைடெம) பைண*ெபா�ேறா' விைழவி)றி* ெபாிதாகி 
ஏயிைடேயா ரறவி)றா வி)ப3ெச< தி�F2$தி 
ேசயிைடெயா' ெ◌ளாளிநிழ�ற ெச�மா"தா ாி�"தாேர.   2064 
 
ஊனிலா !/*பைமயா ெவாளியமா 9லெக�லா� 
பானிலா* பர"ெதறி*ப* பளி&கின� ப8வ�ேபா) 
ேமனிலா மணியைனயா2 ெவ5ச&ேக ாிைலைசயா� 
ேகானிலா வவாி)மி� கவாி�ைல� �ைடேவ"ேத.   2065 
 
அ*பால த$திதியா மதனிலைம" தாQணி) 
ெறா*பா�� பிறிதிவணி) Kழிநா� ெபய2"திழிவி) 
ெற*பா7" திாிவி)ேறா ாிய�பாய வி)ப$தா) 
ெம<*பால தLவைரச2 E�றி���� விய:லேக.   2066 
 
அற!ைர 
 
கதிநா)�& கதிேச�� வாயி7மிL விைவயிதனா� 
விதிமா5ட நரக#��) வில&�கC3 ேசராைம 
மதிமா5ட ந�கா�சி வழிநி)/ தவ"தா&கி� 
நிதிமா5ட ெப�3ெச�வ நீ&காத விய�ெப)றா).   2067  
 
உ/திகண) �ைர��&கா 7பசார #ைர*பேதா 
அ/தியி�ேப ர�ளீெர) றரசனா& க8ெதாழ7� 
இ/தியிலா* ேபாி)ப ெம<�மா ெற�$�ைர$தா) 
ம/தரவி� கதிபட� மாதவ$� வர�பாேயா).   2068  
---------------- 

12. 12. 12. 12. ��தி� ச��க� ��தி� ச��க� ��தி� ச��க� ��தி� ச��க� ((((2069206920692069----2130)2130)2130)2130)    
 
E�ேப�/��ாிய ெநறி 
 
இ�வைக விைனகC மி�ல திLவழி 
வ�வைக யிலாத� ம/வி) மாதவ2 
ெப�வழி யாெச7� ெபய2வி� Gளிைக� 
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ெகா�வழி ய�லதி& �ைர*ப தி�ைலேய.   2069  
 
பிற*பி) ெப�றி 
 
பிற"தவ) ெபாறி*�ல� கிவ� ம*�ல� 
சிற"தபி) விைழெவா� ெச�ற3 ெச<தி�� 
மைற"தைவ வாயிலா விைனக ளீ�8னா� 
இற"தவ) பி):மL விய�ைக ெய<�ேம.   2070 
 
%ேயா2 மா�சி 
 
பிறவிச� கரமி� ெபாி� ம3சினா) 
�றவி�க� �ணி�வ) /ணி"� %யனா< 
உறவி�க ண�Cைட ெயா=�க ேமா�பினா) 
மறவி�க ணிலாதேதா2 மா�சி ெய<�ேம.   2071 
 
Eடைட9� Eர2 
 
கா�சி9 ஞான#& கதி2$�$ த)ெபாறி ்
மா�சிைய ெவ[இமன" %ய னாயபி) 
நா�ெச<� நவி�றிய தியான Eதியா) 
மீ�சியி� E��ல ெக<�� Eரேன.   2072 
 
E�8) இய�� 
 
கைடயிெல5 �ண$த� காம ராக2க' 
இைடநனி யிலாத தி� >ய�ைக யி�ல� 
மிைடெயா� விைழ!ேவ ர/$த Eர2க' 
அைடவேதா2 நிைலபிற2� கறிய லா�ேமா.   2073  
 
மணிமல2" �மி6த� ெமாளி93 ச"தன$ 
�ணிமல2" �மி6த�" த5ைம$ ேதா�ற#� 
நணிமல2 நா�ற# ெம)ன வ)னதா� 
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அணிவ� சிவகதி யைடய தி)பேம.   2074 
 
பயாபதியி) மன!/தி 
 
வ�வ/ மாதவ :ைர*ப மா5�ைட 
அ8கள தறவமி6 �5ட வா�றலா) 
#8!ெகா Cலெக<த #ய�வ ென)றன) 
வி�கதி2 மணி#8 ெவ)றி ேவ"தேன.   2075 
 
மி�ெக= ேபாதிைக வில�க ற�கத) 
ெறா�கந) /ட)பட 7லக ேம)ெறன$ 
த�கவா< ெமாழி"தவ$ தரச ேன2"தில) 
ெதா�கவா) �கழவ� கைமச2 ெசா�>னா2.   2076 
 
இ��பில$ த��பட ெர<தி* ப��க6 
வ��டைத யிலன>" �5ண வா6பவ) 
ெபா��ட� வாயி�ெப� /<"� ேபா�வழி 
உ���வா ெனா�வைன 9வ"� நா�ேமா.   2077 
 
அைமச2 .�/ 
 
அ�3சிைற* பிணி9ழ" தைல*�5 ட3�வா) 
ெப�3சிைற தைன*பிைழ$ �<"� ேபாயபி) 
க�3சிைற� கயவ2ைக* ப�� ெவ"�ய2 
த�3சிைற� களம� ெச)/ சா�ேமா.   2078 
 
பிணிப� பிறவிேநா< ெபய2�� மாதவ� 
�ணிபவ) ற)ெனா� ெதாட2சி ேநா��ேமா 
அணி#8 �றமிென� ம8க ெள)றன2 
மணி#8 ம)னவ� கைமச ெர)பேவ.   2079  
 
�$திமதி 
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எனவவ2 ெமாழித7 ெம="� ேபாதியி) 
சிைனமல ாில&�ேவ� சி/வ2 த&கைள 
வனமல2� க5ணியா) .வி ம�றவ2� 
கின>லா னிL!ைர ெய�$� ெச*பினா).   2080 
 
தி�மக' இய�� 
 
ெபா�ளிலா2� கிLவழி* ெபாறியி) ேபாக#� 
அ�ளிலா2� கற$தினா� பய: ��வழி 
உ�'விலா மன$தவ2� �ண2!� ேபா)மன� 
ெத�ளிலா2� கிைசவில 8�வி) ெச�விேய.   2081  
 
தி�மக ணிைலைம93 ெச�வ2 ேக�8ேர� 
ம�விய மனிதைர யிக"� ம�றவ' 
ெபா�வ/ �கழினி2 �திய கா#/� 
ஒ�வ2க5 Nறவில Cண2"� ெகா5மிேன.   2082  
 
�5ணிய #ல"தபி) ெபா�ளி லா2கைள� 
க5ணில2 �ற"தி�& கணிைக மா2க'ேபா� 
எ5ணில ளிக6"தி�� யாவ2 த�ைம9� 
ந5ணிய ந5பில ண&ைக வ5ணேம.   2083  
 
உ�/நி) ெறா�வ2க5 ணி�� மா<வி8) 
ம�றவ2 �ண&கைள மைற$� மா5பிலா 
ெச�ற#3 சின&கC3 ெச���3 ெச<தி�� 
க�றவ2 த�ைம9& கழற ேநா��ேம.   2084 
 
அ�ெபன ெந8யக� கணிைக யா2தைம 
ந�பிய விைளயவ2 ெபா�C ைந9மா� 
வ�பின மணிவ5� வ��" தாமைர� 
ெகா�பிைன மகி6"தவ2 �ண&க ெள)பேவ.   2085  
 
ஆதலா லவ8ற$ த)� ெச<ய)மி) 
ஏதிலா ெரனவிக6" ெதாழி9� யாைர9� 
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காதலா ராபவ2 க�ற மா"தேர 
ேபா�லா மல&க[2 �ாி"� ேக5மிேன.   2086  
 
?மகளிய�� 
 
நிலமக ணிைலைம9 ெநறியி� ேக�8ேர� 
�லமில2 �ணமில ெர):& ேகாளில' 
வலமி� G6சியா2 வழிய5 ம�றவ' 
உலமி� வயிர$ேதா C�வ$ தாாினீ2.   2087  
 
த):ய2 மண>:� பல2க ட)னல� 
#):க2" திக"தவ2 Fாி$ தாைனR2 
பி):�வ" தவெரா�3 ெச)/ ேப2"தில' 
இ):மஃ தவடன திய�ைக வ5ணேம.   2088 
 
ெவ�றிேவ) மணி#8 ேவ"த2 த�ெமா�� 
உ�றேதா �ாிைமக ளி�ல' யாெரா�� 
ப�றில' ப�றின2 பால ள)னதா� 
#�/நீ2$ �கி>ைட #�ெப5 ணீ2ைமேய.   2089 
 
அ8மிைச யரச2க' பணிய வா5டவ) 
ெபா8மிைச ய*�ற� �ரள வி*�ற� 
இ8#ர சதிரெவா ாிளவ ற)ெனா� 
க8�� மவள� க�பி) வ5ணேம.   2090  
 
இ)னன விவடன திய�ைக யாதலா� 
அ)னவ' ெபா�ெளன வா2வ3 ெச<ய)மி) 
ம):யி2 காவ:� ம�க டா&கினா� 
பி)ைனU& க�மேம ேபண� பா>ேர.   2091 
 
பயாபதி �ற! 
 
மீனிவ2 விாிதிைர ேவ> காவ)ேம� 



114 

 

ஊனிவ2 ேவ>னீ �&க' பாலதா� 
யானினி ெயன�கர சா�க 7�றன) 
ேதனிவ ரல&க[2 ெசLவி கா5மிேன.   2092 
 
உ�றநா' சிலUம� ெக)ெனா ட�ல� 
ம�றநா' பலவைவ வ�வ வாதலா� 
க�றமா5 சி"ைதR2 கவ�சி நீ&�மி) 
இ�ைறயா) /ணி"தெத) றிைறவ) ெச*பினா).   2093 
 
ம�க' .�/ 
 
எ)ற7 மிைளயவ ாிைற3சி� ைகெதா= 
தி)றியா ம8கைள* பிைழ$த ெத)ெனன 
ஒ)/நீ ாி[ெரன !ைரெயா ழி"தேரா 
அ)றவ2� கயலவ னாகி ெச*பினா).   2094 
 
ஆவியா ய��ெபற லமி6த மாகிய 
ேதவிமா2 த&கைள� .வி ெசLவேன 
காவியா< ெந�&கணீ2 க�தி� ெற)ெனன 
ேமவினா2 தவமவ2 ேவ"த) #)னேர.   2095 
 
அைமச2 �ற$த� 
 
இைம*ப�� ெப�மிைக யினியி �"தென 
நைம*�/ பிறவிேநா< ந�&க ேநா�கிய 
அைமச� மரச2ேகா ன�ளி னா�றம 
�ைம*ெப�� பார$தி) ெறா=தி நீ�கினா2.   2096 
 
அணி#8 யமர2த" தா�ற* பா�கட� 
மணி#8 யமி6தநீ ரா8 மாதவ2 
பணிெயா� ப)மணி� கல&க ணீ�கினா) 
�ணிெவா� �ரைமநா �ைடய ேதா)றேல.   2097  
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#8ைய� கட>� எறித� 
 
அ�#8 �ற"தன னரச னாயிைட$ 
தி�#8 மணி$�ண2 ேதவ2 ெகா5�ேபா<* 
ப�#8 நிைரயன* பரைவ* பா�கட� 
ெப�#8 யைமெகன* ெப<ய* ப�டேத.   2098  
 
#ைரசதி2 #ழ&ெகா> Fாி$ தாைன9� 
திைரெசறி வளாக#3 சி/வ2� கீ"�ேபா< 
அைரச� மாயிர ரைரச2 ேகாெனா� 
விைரெசறி மணி#8 வில&க நீ�கினா2.   2099 
 
#8கC& கடக# #$தி னார#� 
�ட2வி� �ைழகC" �C�� ?5கC� 
வி��ட2� கல&கC� வி�ெட றி"தைவ 
ப��ட2 தாெமன* பர"தி ைம$தேவ.   2100 
 
வாிவைள வ5ண: மற&ெகா ேணமிய$ 
தி�வள2 மா2ப:3 ெச�வ) ெச)னிேம� 
எாிவள2 மணி#8 யிழி9 மாயிைட* 
�ாிவைள� கடெலன* �ல�� ெகா5டன2.   2101 
 
விசய திவி�ட2 �யர� 
 
காதல ராயி:& காத� ைகயிக" 
ேததில ராயின ம8க� கி)ெறன 
ஊ�ைல ெம=கினி) /�கி னாரவ2 
ேபாதல2 க5கC� �ன�ப ைட$தேவ.   2102  
 
#8ெக= ம)ன2#) னிைற3ச ந�ைம$த� 
க8கம ழகல$�� ெகா5ட காதெல� 
அ8கC மயலவ2 ேபால வாயினா2 
ெகா8தி� ெபாிதென� �ைழ"� ேபாயினா2.   2103  
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தா�க வகல$�$ தாம� வா&கி9� 
மீ�வ" ேதறி9 ேமவ� ெச<9ந� 
ேகா�க மியாவ2ெகா5 டா� வாெரன* 
ேபா�க #8யின2 �ல�ெபா ேடகினா2.   2104 
 
#னிவ2 சமாதான& .ற� 
 
நி)றிலா நிைலைமயி னீ&கி நி)றேதா2 
ெவ)றியா 7ல�ட) வண��� Eாிய� 
இ)/ேகா) �ாி"தத� கிர&க� ேவ5�ேமா 
எ)/தா னிைளயைர #னிவ2 ேத�றினா2.   2105 
 
அண&�சா ல8கள த�ள தா<வி8� 
பிண&கிநா� பித�றிய ேபைத வா<ெமாழி 
�ண&கடா ம�லேகா) �றி*� ம)ெறன 
வண&கினா2 மணி#8 மான Eரேர.   2106 
 
ம)ன2 நக��� ஏக� 
 
தி�!ைட ய8கட3 சி"ைத� ேகதமா� 
பாிெவா� ப)னிநா� பயி�றி ெல)/த� 
எாிவி� �ட2#8 யில&க$ தா6"�ேபா< 
ம�!ைட வளநக2 ம)ன2 �)னினா2.   2107 
 
ேவ�பைட* பிாி! 
 
பா�ப� ெச�வ#� பரைவ ஞால#� 
கா�ெபா8 யாக!& க�தி� றி)ைமயா� 
ஏ��ைட$ த)/ந� ம8ைம R5ெடன 
ேவ�பைட Eரைன$ ெதா=� மீ5டேத.   2108 
 
பயாபதி தவ� ேம�ெகா'ள� 
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ேவ�பைட வி�$� Eர$ 
        தவவர சதைன ேமவி 
��பைட #னிவ2 க5ணா 
        ேனா�கிய நய$த னாகி* 
பா�ப� விரத ேநா)ைம* 
        பைட*ெப�" தைலவ ைரவ2 
ேம�பைட ெச<ய ெச�7� 
        விைனவைர வில�க ைவ$தா).   2109 
 
�ண*பைட யில�க ெம5பா) 
        �ல!நா) கா�3 சீல� 
கண*பைட பதிென� டா� 
        மாயிர& க�வி யாக$ 
�ைண*பைட பிற2�� ெச<9" 
        ��நய$ தள! நீ�கி 
மண*�ைட சி"ைத ெய): 
        மட"ைதைய ெசறிய ைவ$தா).   2110  
 
ெசறிெவன* ப�வ F)/ 
        ெச=மதி� ெசறிய ெச<� 
ெபாறிெய:� வாயி ைல"� 
        ெபா�கத வைட$� மா�றி 
அறிவைம சி"ைத யி)மா� 
        டக�ப8 9ைழய ரா�கி� 
கைறயி[ ர/வ2 நி�ப 
        விைறவரா� கா�க ைவ$தா).   2111 
 
பைடெக= �ாிைச ெவ�வா2 
        �றநி)/ பதி)ம2 கா�க 
விைடயவ2 த�# ளாேர 
        9ைழயாீ ர/வ ராக 
உைடயத) :லக F)/ 
        ெமா�வழி* ப��க 7�/ 
மிைடெக= விைனவ2 தாைன 
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        ெம>யேம� ெச)/ வி�டா).   2112 
 
பி)னணி ேயா� நா)ைம 
        யபரகா$ திர�ெப� ேறைன$ 
த)னவ யவ&க5 #�றி$ 
        தய&��) மன&க ேளாவா 
�)னிய திைசயி :<�� 
        #ண2ெவ:� வயிர$ ேதா�8 
இ)னிய) ஞான ேவழ$ 
        ெதழிெல�$ ேதறி னாேன.   2113 
 
த��ெகயி� கா*� வா&க$ 
        தட�ைகமா� பக� U"தி$ 
தி��கிள2 �ணேம� ேச8 
        ெச=மைல� �வ�8 ேனா�8 
#��கிய !�! ேவ�ைக 
        #ைன*�ல மக�றி #�றி 
ெச��கிய விைனவ2 வா=" 
        தி5�/� பழி�க 7�றா).   2114 
 
நிைறயிலா2 ெபா/$த லா�றா 
        நிைலயி� நிைற"த ேநா)ைம� 
கைறயி [ரா/� ெகா$த 
        க5ணிய2 கவாி Eச 
#ைறயினா� ெப�� #'ள 
        சமாதிநீ2 #/க !5ட 
�ைறவிலா$ தியான ெம):& 
        ெகா�றவா C�வி� ெகா5டா).   2115 
 
வி5கடா3 ெச<9� ெவ<ய 
        விைனவ2க� கரண மாகி� 
க5கடா மிைற�� ேமாேர6 
        க8விைன ெபா8ெச< தி�ேட 
ெகா5கடா நவி)ற Eெர5 
        ெகா8மதி� ேகா�ைட ��8 
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எ5கடா #ைடய ெவ5ம2 
        �/�பைர ெயறி"� E6$தா2.   2116 
 
ஈ8ல2 ெவ�ளி 9'ளி� 
        ெட5மைர ெயறிய$ தீ9� 
ேப�வ" ெதா)/ பா<"� 
        #8"த� #8"த பி)ைன 
ஓ8வ" ெதா�$தி E6"தா 
        Cைழயவ ர/வ2 ப�டா2 
ஆடவ) றா:� ேபா6� 
        கழி$�வ" ெதா�வ னா6"தா).   2117 
 
பி):ேமா2 நா�வ2 ெதLவ2 
        #ைற#ைற பிண&கி E6"தா2 
அ)னவ2 த�# ளாேன 
        �ைற*பிண ெமா�வ னாகி$ 
த)ைனெம< பைத*ப ேநா�கி 
        யவைன9" த�*ப ேநானா2 
�)னிய �யி7 ேமைன$ 
        �ள�க3ெச< தி�வ2 ப�டா2.   2118 
 
ஆ&கவ ரழி"த பி)ைன 
        யரசைர யி�வேரா�� 
தா&கிR ாி�வ2 தா�கி$ 
        தைல�ணி* �5ட பி)ைன 
E&கிய வன"த ஞா)ைம 
        வி=நிதி #=�& ைக�ெகா5 
ேடா&கிய !லகி� ெக�லா 
        ெமா�ெப�& கிழவ னானா).   2119 
 
பயாபதி ேகவலமட"ைதைய மண$த� 
 
ெந8�ட னாய ெதLவ2 
        நா�வைர நீ/ ெச<தி� 
ட8க'பி) #8ெவ) பாைள 
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        யக*ப�$ தைனய ராக 
இ8#ர சதி�" தாைன 
        யரசேரா 8&க ணீ58� 
க8கம ழமர2 Eர) 
        க8விைன #8வி$ தாேர.   2120  
 
ெகா8கC& �ைட9& ேகால� 
        கவாி9 மமர2 த&க' 
#8கC மட"ைத மா� 
        #கி6 நைக� கல&க C3ெச� 
ற8யி� மிடமி) றாகி 
        F8யா காய ெம�லா� 
க8கம6 மல�3 சா"�3 
        �5ண#& கல"த வ)ேற.   2121 
 
ெபா)னாி மாைல ?வி) 
        ெபாழிம�* பிைணய) #$தி) 
மி)னிவ2 விள&�" தாம 
        ெமனவிைவ விரவி Eசி$ 
�)னிய விைனவ2 .�ட" 
        �ணி$�E� றி�"த ேகாைன* 
ப)னிய �திய ராகி 
        யமர2க' பர! கி)றா2.   2122 
 
பயாபதிைய அமர2 பர!த�  
ேவ/ 
 
க�மா� விைனயர� காறளர �றி*� 
ெப�மா) #8ெவ):� ெப5ணரசி த)ைன 
ஒ�வாைம ேவ�ெட<தி Iழி ெபய2"தா7� 
வ�மா றிலாத வளநகர� ��காேன.   2123 
 
சி"ைத மடவா ெடா�$த தியானவா' 
ெவ"� விைனேவ"த2 E8யபி) வி�ெடறி"� 
#"� #8ெவ):& க)னி #ைல#ய&கி 
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வ"� ெபயரா வளநகர� ��காேன.   2124  
 
அலகி� ெப�&�ண$ேதா னாவரண நீ�கி 
உலக மேலாக #டேன வி=&கி* 
�லவ) #8ெவ):� &ெகா89" தா:� 
நில! சிவகதி9 ணீ&கா� நி)றா).   2125 
 
ேவ/ 
 
இைனயன பலபரவி யிைற3சி ேய$தி யிைமயவ2க' 
கைனெயாி மி�ேவ'வி கல"� ெச<� களி*ெப<தி 
அைனயவ ரறவாழி யமி6த நீ&கா தக$தா8* 
�ைனயவி2 �டெராளியா2 �க6"� த$த மிட���கா2.   2126 
 
பயாபதி Gளாமணியா<$ திக6த� 
 
கள&கா5 வைக9ைட"� 
        கால2 காம2 ைகயகல 
விள&கா$ திைசயி)றி 
        விள&க Eர) ெம<*ெபா�ைள 
உள&கா5 ேகவல*ேப 
        ெராளியா >�ப �லெக�லா�  
�ள&கா �ய2"�லகி)  
        #8�ேகா2 Gளா மணியானா).   2127  
 
அ�மா� விைனயகல அமர2 நாC ம8பரவ* 
ெப�மா) பிரசாபதி பிரம ேலாக மினிதாள$ 
தி�மா� ெப� ேநமி திக6"த ெச"தா மைர$தட�ைக� 
க�மா� கட�வைர$த க5ணா2 ஞால& கா�கி)றா).   2128  
 
த&ேகா னம�லக மினிதி னாள$ தர&கநீ2* 
ெபா&ேகாத� �ைட9�$த ?மிெய�லா� ெபா� நீ�கி 
ெச&ேகா >னிேதாசி$ ேதவ2 கா*ப$ தி�மா7� 
அ&ேகால ேவலரச ர8பா ரா�ட வா'கி)றா).   2129 
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விசய திவி�டைர வா6$�த� 
 
வல��ாி வ5ண: மகர #"நீ2 மணிேமனி் 
உல��ாி ேதாளின: #லக ெம�லா #ட)வண&க 
சல��ாி விைனெவ)ற த&ேகா) ெச"தா மைரய8�கீ6 
நல��ாி விழவிய�றி நாC நாC மகி6கி)றா2.   2130 
---------------- 

�ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி     ��றி����றி����றி����றி�� 


