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ம�ைர ஐய�ெப�மாம�ைர ஐய�ெப�மாம�ைர ஐய�ெப�மாம�ைர ஐய�ெப�மா    
இய�றிய இய�றிய இய�றிய இய�றிய """"பா��ம�டல சதக�பா��ம�டல சதக�பா��ம�டல சதக�பா��ம�டல சதக�""""    

 
Source:  
�ைர ஐய�ெப
மா 
இய�றிய "பா��ம�டல சதக�"  
சீ�காழி , � அ�பா பிர�, 1932 
----------------  
 
கா��கா��கா��கா��    

 
தி�க� � மாாி ெப!ய" ெத#னவ# ெச�ேகா ேலா�க  
ம�கள� ெபா()� பா�� ம�டல சதக� வா*க  
ச�கமா ம�ைர +,�- ச�கர� சைடயி# மீதி�  
க�ைகயா� ெப�ற சி"தி. கணபதி கா01" தாேன.  (1) 
 
த�டமி* வழ�க" ெத#ன# றனி-ெச�ேகா2 தைழ.க0 பா��  
ம�டல சதக ெம#3� வ�தமி* வள�4� வா*க  
அ�ட�க  னிேவா� மா4த�. க
ெசய வமி�த 5ப�  
ெகா�டவ� பர�ெகா� டா6� 7மரைன வண.க8 ெச!வா�. (2) 
 
அைவ அட
க� அைவ அட
க� அைவ அட
க� அைவ அட
க�     
 
ஆ�டவ� த4த ச�க" தம�4தவ�. கட�கா. கீ�"தி0  
பா��ம� டல"ைத" தாேன பா:ேவ# பாைவ ப�க�  
தா�டவ மா: வா� # ேபயா�" த:0ப ேதேபா�  
;�டேப ரரவி#  #ன� ;நாக மாட2 ேபா=�.  (3)  
 
சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�----�� ெச�தா��� ெச�தா��� ெச�தா��� ெச�தா�    

 
ப>தி2 ம�ைர0 பதி?ர ;பதி பால3ய�  
வ>தி 1ர.கி#ற ெத#பா�� நா@�ைன வ�ைமெபற  
A>� தைழ.கி#ற ேவளாள� த�ைம )ய�வெரன  
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ெவ>�� ெப
மா# 1விந2ல த�பிெய� கா�ேகயேன.  (4) 
 
�� ெச�தா��� ெச�தா��� ெச�தா��� ெச�தா�    

 
வள�ெகா ளாிய நயினா4ைத யா�ெதா�ைட ம�டல"ைத  
விள�7� வடமைல ெத#காைர. கா@ைட மிகAய�"தா�  
நள�ெபB ைமய� ெப
மாெத# பா��ந# னா@�னி2வ4  
�ள�ெகாள ேவா�கிய ேவளாள� த�ைம )ய�"தினேன.  (5)  
------   
    

��������    

 
;மா� ெபா#ன� 1ய"தினி2 ேமவி0 ெபா(4தி
.க  
நாமா� ச�க0 பலைகயி ேலறி நல�ெப
.க.  
ேகாமா# மலய" �வச# பய4த 7மாிெய3  
மாமா� நீதி யரசா6� பா��ய# ம�டலேம.  (1) 
 
விகட� 1ாிதி.70 பாலைர ெவ#B விசயம�ட  
 கெடா#B  � ைல0 ெப�மா மண8ெச!� +ாியேத�0  
பக:� 1ரவி) +�4த சA4தர பா��யனா!  
ம7ட� 1ைனெசா.க� ெச�ேகா2ெச! பா��ய# ம�டலேம.  (2) 
 
ப>தB ேம
வி� ெச�:� கய=� பதி"�ைவய  
 >�4த# ெகா�ற. 7ைடயா2 நிழ�றி  ைற1ாி4ேத  
)>�ெச4 ேத3�: வ�டா:� ேவ�பணி ).கிர0ேப�  
வ>திெய# றாB  க#கா.7� பா��ய# ம�டலேம.  (3) 
 
ெத#றிைச ேம=� வடதிைச தாழA4 ேதவிமண  
ம#Bெச! கி#ற வரனா ரக"திய வ0ெபாதிைக.  
7#றினி ேல7 ெகனA4 தமி*ெபாதி Cட2ெவளி  
ம#றினி2 வ4� சமான8ெச! பா��ய# ம�டலேம.  (4) 
 
த�டமி* ெகா�: சிவ"தல� வி�: தல�விள.கி  
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ெய�ட
  �ச�க ேமறி யில.கண ல.ய8ெச!�  
7��ைக நீ�ெகா�: காேவாி த4� ெகா>4தமிழி#  
ம�டல� க�ட 7B னி பா��ய# ம�டலேம. (5) 
 
ஒ
கவி. ேகாெரா
 ேத�கா!ெபா# னா�ெச! �
@�.க2வி  
ெப
க-ெச! நாவல� வாழ. ெகா:"�0ர தாப�ெப�றா#  
தி
ம( த8ைசயி� ேகாைவ" தமி*ெகா�: ெச2வமிக  
வ
த
 வாகிய வாண3� பா��ய# ம�டலேம.  (6) 
 
ஏெரா.78 ெச8ெசா லக0ெபா
 F=. கில.கியமா!  
ேநெரா.க வா>� இர@ைடய� பா� நிB"தவவ�  
;ாி.க" த8ைசந� ேகாைவெகா� ேடெம-சி0 ெபா.கச"�  
வாாி. ெகாள-ெசா#ன வாண3� பா��ய# ம�டலேம.  (7) 
 
ெதாி1ல ேவா�த� ம�ைரம@ டா!-ெச2ல- ெச#றெபாதி  
ெய
தினி ேல�றி0 ெபாதி"தல8 ெச#றத� ேகய8சலா!0  
ெப
 ர சா�"திட. க0பன� ேகாைவ0ர ப4த�ெகா�ட  
வ
க
 மாணி.க# வா*வான பா��ய# ம�டலேம.  (8) 
 
ந�7� நா�ப"ெத� ணாயிர ேவாைர # னா@ெடா�ைடமா#  
ச.கர வ�"தி தரேவ�: ெம#Bவ4 தாதாி0ப"  
தி.கைன" ��1க* ெத#னவ# ேத�" ெதாி4த301�  
வ�.கமாகிய ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (9) 
 
ெகா2ல ெனா:த-ச# த@டா#வ� ணா#7ய வ#கண.க#  
12(ய ;.க@� நாவித# ?ர# 1னமட.கி  
ந2ல Aவ-ச# பைறெகா@� ெதா�ைடந# னா@�னிேல  
வ2ல 7�ைவ"த மாற3� பா��ய# ம�டலேம.  (10) 
 
+ேவ4த ாி�ற# 3டனி
4 தாெனன  # கிைல"  
ேதேவ4 திர#றா னி
வ�.7� ந2கிட" ெத#னவனா�  
;ேவ4த# ேமக� வில�கி:� ேபா� 1ய�70பிைண  
மரேவ4த#  #ெசா#ன ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (11) 
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கா5� 1ய�70 பிைணெசா2(. கீ�"தி. கவிைதெகா6�  
நீ5 
வ.7� காாிைன. கா"த ெநறி ைறயி#  
ேந5B ம#னவ 3"தர ேதச" தக#றி
.7�  
வா5B ம�கல ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (12) 
 
அரன� யா�.க  தி@டவ ெர-சி ல
4�கி#ற  
Aர3ைட யாரGேவ ளாள� மகிைம)� டா.78ெசா.க0  
பரன
 ளா2நிைல யாகிய ேகா@டய� பாாி=ள  
மரபவ�. க#ன� ெகா:"தா
� பா��ய# ம�டலேம.  (13) 
 
உ>ெதாழி ெலா#றிய2 பாகேவ க�றிG Aய
லகி2  
ெதா>வ� தா34 ெதாட
4 ெதாழி=4 �வ�.7ெம#ன  
ெவ>ெப
� C�ற"� ேவளாள ெர#Bல ேக>�ெவ#B  
ப>தற ந�7� யா!வா*வ� பா��ய# ம�டலேம.  (14) 
 
ஈ@:� ெகா�ய அரச�க ேபா�ெச! தி�3�நதி  
ேம@�� 174�வ4 ,�174 தா=� மிகAய�4த  
ேகா@ைடைய வி@: ெவளிேய வராெர#B CBகி#ற  
வா@டமி லா�ைற ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (15) 
 
ெபா
4திய சீவி2( 1",ாி# ேமவிய 1�டாிக"  
தி
4த
 ேளெச! தி:நா-சி யார�ம ென#பவைர"  
த
�ெப
� ெபா#மதி- சீ�.க
 ைண0ெபய� தா�7கி#ற  
வ
�ெப
 ேம#ைமெகா ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (16) 
 
?சிய ெத#ற� றமிேழா :லA� விய#ம�ைர  
ஈச#ெச� ேகா2ெச) மாகீ�"தி பா��ய னி#ப ற"  
ேதசி)� யாைன)4 ேத
� ெகா:"�" தி
 �ேம2  
வாசிைக )�1ைன ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (17) 
 
ந4ேதB� வாவி0 ெப
4�ைற ெய2ைல நம.ெகன-ெசா  
(4ேதB ெச8சைட ெய�மா 3டெனதி ேர�B.ெகா�:  
ெச4ேத ெனா>7� ெபாழி2ம� ரா1ாி" ெத#னவ# #  
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வ4ேத வள8ெசா=� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (18) 
 
பர"தினி ேல)ய� வாகிய பா�மகி* ப�7னி)"  
திர"தி
 நாளினி2 ேமைல- சித�பர" ேதநயமா!" 
�ைர"தன மாக-ெச! க2யாண ம�டப� ெசா�ணநவ  
இர"தின" தா�ெச!த ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம. (19) 
 
அ#1ற0 பா� > �� > ேதபயி ரா.கி தி�4  
தி#1ற" தா#விைள ெந2ெலா: தானிய மீ@�யைவ  
ெத#1ல" தா�ெத!வ ெமா.க2 வி
4ெதா: ெத#னவனா  
ம#ெபற" த4த
 ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (20) 
 
ப�மீ தBப"� +வாி� ேப
� பைட"தத�கா  
 �மீ� கீைர)� மாவ: A�ெகா�:  .கண�7.  
க�ேத7� ேபாதிட 
�B. க>"தைத. ைகயி=ள  
வ�வாெகா� ேடயாி ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (21) 
 
ெச4ெந2  தி�4த� ெபா#னா! விைள4திட- சி4ைதமகி*4  
த4ெந2 ெசலவிட2 ேபால0 1லவ�.7 மா�ல�.74  
�#னிய C(.7� ேவ��ய ேப�.7ந� J4தர�.7�  
ம#ன�.7 ந2கிய ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (22) 
 
உ>��: வா*பவ ேரவா* பவ�ம� Bலகி=ேளா�  
ெதா>��: பி#ெச2 பவெர#B வ6வ� ெசா#னவர0  
ப>தி#றி ேயக�ப னாேர ெர>ப� பா�யவ�  
வ>ெவா#றி லாதவG ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (23) 
 
களமா� கைற.க�ட- ெசா.ேகச� நி�க. கரணபர4  
தளமான பாத  
.ெகா: நா0ப� தைள"தி
0ப  
Aளமா தவெரா: ச�க0 பலைகயி ெலா.கைவ7�  
வளமான ப#னி
 ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (24) 
 
உ"தம னாமG வ>திைய- ேசாழ 3யி�கவ�4ேத  
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இ"தல� கா.7 மவனிற4 ேதவிட வி4�7ல0  
1"திர னா��ட ேவளாள� ெபா# � ெந2 �ைய  
ைவ"தர சா@சி ெகா:"த�� பா��ய# ம�டலேம.  (25) 
 
நளைன0 1க*கி#ற ெவ�பாைவ0 பா�ந# னா@கவிைத  
களக"தி2 மி.க 1கேழ4தி யா�கவி ராச# ற#ைன"  
தளவ0 ெப
நைக மாெதா: ெத#னவ# றா#மண8ெச!  
வளவ�7- சீதன மீ4த�� பா��ய# ம�டலேம.  (26) 
 
ேதனல� க�பக நாட38 ேசர38 ேசாழ38ெசா2  
தா3B ேமக� 1வியி ெல3�ப� தாமவணி  
மீனவ# மீன. ெகா�.ேக �ைணெகா�: ேம�7�யி2  
வானள ேவா-சிய ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (27) 
 
 ைளவாாி  #னெம� மா�க  தி@:�  ழ�ைகவைர"  
�ைளவாயி (@:� J:ேசாB K(  �கி(@:�  
விைளவா8 சில4திைய யாைடைய. கீறி ெவளியி(@:�  
வளமான கீ�"திெகா ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (28) 
 
பா�"ெதா
 பாண# பிண 8 Jம4� பைறய3யி�  
கா"தித� 70பி#1 நீ( பழிைய" த>வி.க�கா  
ேகா"திர" தாெர#ேற ேப�ெகா�: க�ப�7. ெகா"�டேன  
மா"ெதாழி2 தா#ெச!)� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (29) 
 
ேப�ெகா� டரJெச! மீனா@சி ய�ம#ற# பிைள"தமி*  
C�ெகா�ட Kல�ெகா ெசா.ேகச�  �மணி. ேகாைவ த2  
ேத�4� சிற.7� 7மர 7
பர" த�பிரா#ெசா2  
பா�ெகா ெப
ைமைய0 ெப�ற� பா��ய# ம�டலேம.  (30) 
 
ஆ6� சிவ3� 1ற�பாக வா�கவ ராள#ப�த�  
+64 திற3� 7B�பாக ேவயிவ�  #1வ4தா2  
தா64தி� ேடா64 �ணி0ேப ெனனA4 தட�ைகவிடா  
வா64 த�)�ெகா ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (31) 
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க�மண. ேகால8ெச! ம�ைகந� C4தைல. க�:சிவ#  
அ�யவ� ப8ச வ�.கா ெமனவ� ேயாடாி4�  
ப�மிைச. கீ�"தி ெகாள.ெகா:" ேதயர# பா�க
ைண  
வ�வான மான.க8 சாற3� பா��ய# ம�டலேம.  (32) 
 
நாமா ர�ைமேவ ளாள ர�ைமெய4 நா6ெம#B  
ேகாமா# வளவ# # Cற வவ3ைர Cறி"ெத#ன#  
பாவாண னாகவ4 தா�டவ ென#B பக
�க8ச  
மாவா� கள4ைத0 1கேழ4தி பா��ய# ம�டலேம.  (33) 
 
ெபா2லா- சமண ாி:4�#ப நீறி@:0 ேபா.கி.கட2  
க2லா� கட4� ப�.காJ வா�கி. கபாட4திற4  
ெத2லா
� ேபB ெபற"தி
" தா�டக ேம"�ைமய�  
வ2லாள ராகிய ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (34) 
 
ச�ர�க� ெகா�: தளக�"த ராகி" தைமய:"ேதா�.  
ெகதி�வ4த ச"
 சய8ெச!�  .க� இைறயவ�.7  
நிதிய� ெகா�ேடய4 நீள�. க#பா!  ைனய:வா�  
மதிெகா�ட காவிய� ெகா�ட�� பா��ய# ம�டலேம.  (35) 
 
�ாிச�ற  .க@ சிவன� யா�தைம" ,�"தேப  


வ"� நாைவ ய�யB" ேதா@� )லக"திேல  
ெபா
ச"தி )ள 1
ட
. 7ளிவ� ேபா�01கழா2  
வ
ச"தி யானா
� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (36) 
 
ஈசைன" ,� வி:"தாைர. காணி னிற0பென#B  
ேபJவா�  #னரG வ#ெறா�ட� ந.க� பிரா#வரேவ  
காJB� வாளா2 வயி�ைற. கிழி"த க(.காம
  
மாச�ற ெதா27� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (37) 
 
ேவ@ைகயி� ற�� ய�க@ க திட ேவ��ைவ"��  
பா@பட ேவெய:" ���:8 J�ற"ைத0 ப�றB"�.  
ேகா@1( யாெர# றி:ேப�ெகா� டா� #1 ெகா�:ெப�ற  
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வா@பைட யாள
� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (38) 
 
கா.7 மரச# மைனவிந� ;விைன. கா# கர  
+.ைக யாி4தர# பாத"தி ல#பிைன  �Bவி"த  
ேத.7� க
ைண வ�வா2 மி74த ெச
"�ைணயா!  
வா.கி# ெப
ைமெகா ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (39) 
 
ேதனல� ெகா#ைற யணிசிவ# ேகாயிைல- ெச�ெபா#னினா2  
,நல மா7� பிராகார� ேகா1ர� ,பி த  
Lன மிலா� 1ாிவாயி லாெர#B  ள"திேல  
மானத ;ைசெச! ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (40) 
 
174த சமய� விடா�ேதர� ஞானமி2 12லவரா  
=க4தவ� ேபாலவ�. 7ளாகி யி#ைம ெயாழி.7ம
  
மி74த சிவனிட" த#பாகி0 ;ெவன ேம�க2(னா2  
மகி*4ெதறி சா.கிய� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (41) 
 
ேவறா 
லக" தி
4�த# Nாினி2 ேமAகி#ற  
வாறா
8 ெச8சைட யா�ெத!வ ெம#ேற யறி4தவ�.74  
ேதறா தவ�.7� ெதளிய ம�ைர- சிவ#றைனய�  
மாறா ல�"தவ� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (42) 
 
தணவா வBப"� +வாி� றா �  த#ைமெப�B0  
பணவா ரணிகி#ற ெப�மா#ெபா� பாத"ைத0 ப�றைவ"�.  
7ணமான ைசவ ெநறிநி#B வா>� 7ல-சிைற)�  
மணேம� 7�யி2வா* ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (43) 
 
 தியவ� +வ� தமி*ெகா Jழிய2  திரெந2ைல  
�திெச! பர�7#ற மாடாைன காைளயா� ,வா0பN  
ெரதி�ெகா:� 7#B 1னவாயி2 ;வண ேமடகேம  
ம�ைர7� றால மிராேமச� பா��ய# ம�டலேம.  (44) 
 
ெச!ைக தவ"த சம�7� டைரயவ� ெச#Bெச!த  
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�!ய�7 ம�ைக. கரசி 7ல-சிைற )�மகி*4�  
ைசவ"ைத ேயா�க-ெச! ச�ப4த ேர@ைட"த� ணா�ெறதிேர  
ைவைய.7 ேளேயாட- ெச!த� பா��ய# ம�டலேம.  (45) 
 
அணிகாைர. கால�ைம ேசாணா: வி@:வ4 த�கேமபா*  
�ணிவா!. கணவேனா O�. கயிைல ெதாடரெவ�ணி"  
தணிவா நட.7� ெபா>தில4 தாதி தனியிர@ைட  
மணிமாைல ெகா�: 1க*த
� பா��ய# ம�டலேம.  (46) 
 
ந4தா வ�யவ� க�ேட"த வானக நா:வி@ேட  
இ4"ரா திகவ4 ேதேபா�றி ேவ��ய ெத!தவி#ப4  
த4தா68 ெசா.க ரBப"� நா= தர4தனிேய  
வ4தாட2 ெச!� விைளயா:� பா��ய# ம�டலேம. (47) 
 
தி
வாத Pரெர� மாணி.க வாசக� ெத#னவ# #  
ெவ
வா� கா@: நாிபாி யா!வி�க மீ�டைவதா�  
நாியாக ைவைக நதிெப
. கா!வ
� நாளி�ெசா.க  
ரறியா� ேபா!ம� Jம4த�� பா��ய# ம�டலேம. (48) 
 
ெதளிய ச�க0 1லேவா
� வாணி)8 ெச8சைடேம  
ெலாளிய க�ைக தாி"ேதா
� Cறி ெயாேரா�கவிைத  
ெவளிய ெச8ெசா� ெறாட�பா வைகைய விய4�ெகா�:  
வ6வ� மாைல பக�4தா
� பா��ய# ம�டலேம.  (49) 
 
கனமான மாைனய� க�ெகா�: காசி.70 ேபாைகயிேல  
தனமான வாைசயி� ெச#ற�7 த�கவ� க�1ைன4�  
1னமான ெச�ம (ற.கிட0 ேபா�Bந� ;வணமா  
வனமான காசி விள�கிய பா��ய# ம�டலேம.  (50) 
 
அைலைவ"த ைவைய" திைர-சீத ன"ைத) மளி.ெகா�:  
7ைலைவ"த த�ணB4 தாதல� ;மண� ெகாைளெகா�:  
நிைலைவ"த ச4தன வாச � வாாி நிலAெத#ற2  
மலய" தம*மண ேம?J� பா��ய# ம�டலேம.  (51) 
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மட=�ற 1@ப மணிநா-சி யார�ைம மாமண8ெச!  
திடமி.க வாைச )டேன 1�ைவயி� ெச#Bெம#ேற  
யட2ெப�ற ேவ�கட" தா
ம# னா
 மழக
4ெத#  
வடப"ர சாயி)4 தாமம� பா��ய# ம�டலேம.  (52) 
 
பா(3� ெவ�ெண யி34தயி� மீதி3� ப@ச�ைவ"த  
ேவ(3� Cாிய க�ணா ளேகாைதத# ?@�ட"ேத  
ஆ(3� ேவைலயி 34�யி2 ச�க" தழகெர3  
மா(
8 ேசாைல மைலயா
� பா��ய# ம�டலேம.  (53) 
 
ப4தா  ைல)ைம தாெயன வாாித# பா2 >க"  
த4தீர� வி@:. கடவாத வாாிதி தாைன #ன�  
ெச4ேத ெனா>7� கட�பா டவியி2 தி
.7ள"தி2  
வ4ேத ெய>கட லான�� பா��ய# ம�டலேம.  (54) 
 
கான� 1ைன)� ெநறி)ழி மாற# க
ைவ0ெப
4  
தான த
.க நிைற4தபா2 வ�ணநா த0பரைன"  
ேத#ெமா�: ெமா�டபி ேடக8ெச! ேபா� தி
A
வா!  
மா#ம> ேவாெடதி� கா@�:� பா��ய# ம�டலேம.  (55) 
 
அைரசிைல ெயா#B 1ன2?ழ மீ3 மைண.கைரயி2  
தைரமிைச பாதிய0 ப@சி) மாகிய" த�ணியநீ�.  
கைரமிைச0 பாதிய0 ப@சி) மீ3� கவ�4தி
.7�  
வைரெச! தி
0பர� 7#ற � பா��ய# ம�டலேம.  (56) 
 
அதிகார மாக-ெசா. ேகசைர0 ;ைசெச! தாைனநர  
பதியான ெம!க�ட ைசவ சிகாமணி ப.தியினா2  
விதியாக0 ;சி"த ேவளாள�. ேகெவைள நீறளி"த  
மதியா ம�ரா 1ாிய� பா��ய# ம�டலேம.  (57) 
 
தி
வா! ெமாழி"தி
 ேமனிய ரான�8 ெச4தமிழா  
ெலா
நா# மைறெயன ேவாதிய பாட2ெகா� ேடா�7பதி  
யி
நா= ப"�  ைட"தாகி ெய��ைச ேய�ற�ெப�B  
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வ
மா2 தி
0பதி )ள�� பா��ய# ம�டலேம.  (58) 
 
ெசக"தினி2 ப8ச� வரேவ ய
-சைன ெச!ைகயிேல  
1க*"�ைண யா�தி
0 1",�- சிவ# � ேம21ைட.க  
வக"�ைண யாக0ெப� ேறப�. காெசா# றளி"�வ
�  
மக"�வ மானா
� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (59) 
 
கைரெப�ற ேதா�ப8ச ல@சண மானெதா2 கா0பிய 4  
தைர �B� ேபா�றிய சி4தா மணி)4 தமி*-ச�க"தி2  
நிைரெப� Bய�ப"�0 பா@:� விள�க நிசAைரைய  
வைரந-சி னா�.கினி யா�வா*A பா��ய# ம�டலேம.  (60) 
 
அதிசய ெம!�B ச.கர வா"திக ளானவ
  
 தி�தமி* ெகா�: வைரயா� ந27  த2வள=@  
:திெகாள ேவா�7 நள38 சகர34 ெதா2=லகி2  
மதி7ல மாற# 7ல"தவ� பா��ய# ம�டலேம.  (61) 
 
ேதவி.7 ம#னவ# கா0பாென# ேறகி" தி
�பிவ4�  
ேமவி. கல4த விரவினி2 ேசாதி.க ேவ4த# த@�0  
;வி� ெபா(ைகைவ" ேதகிட0 ;Jர# ேபா4�தர  
மாவி�ைக ெபா�ைக த
மாற# பா��ய# ம�டலேம. (62) 
 
1ாிைச0 1ர"தினி� ேசர38 ேசாழ3� ேபா�1ாிய  
விாிய- சய�ெகா�ட ேபா*தினி2 யாமினி Q�கிவைன0  
பாிJ.7 ந2ல கவிபா� னா2வ
� பா.யெம#ேற  
வாிைச" தமி*1ைன பாாி)� பா��ய# ம�டலேம.  (63) 
 
அக"திய ேரவிட வா@ேசப8 ெச!தத� ேகா@: னி  
மிக.களி Cர0 1லேவா�க வா*"த விய#ம�ைர-  
ெசக"தர ெச#பவ#  #ேனெதா2 கா0பிய- ெச4தமிைழ  
மக"�வ மாயர� ேக�றிய பா��ய# ம�டலேம.  (64) 
 
ேபBத4 தா6  ைமயவ ேதக0 ெப
நலதைத.  
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CB8 சA4"ர லகிாிெய# ேறா�தமி* Cறிமிக  
?றிய ந2ல கவிராச ப��த� ேம#ைமெயா#ற  
மாற னரJ 1ாி4தா6� பா��ய# ம�டலேம.  (65) 
 
நர��க# ெகா�டா:  -ச�க� CBந� காசிக�ட  
மர��க ேமெசா2 இ(�க 1ராணம4 ைநடத8ெச!  
கர��க சீல னதி?ர ராம3� காசினியி2  
சர��க ராம3� வா*வ� பா��ய# ம�டலேம.  (66) 
 
இண�கி )லக"� ெம�ணிய2 வி�ேணா� எழி#மடவா�  
கண�ெகா�ட சாப4 தவி�4ேத விள�7� கனிம�ர  
7ண�ெகா�ட ேச� 1ராண"ைத0 பா�. 7வலய"தி2  
வண�7� நிர�ப வழகியா� பா��ய# ம�டலேம.  (67) 
 
ைத4நி#ற பாண மதேவ ெள:"�- சம�1ாிய  
ெமா!4நி#ற வ�: பJ4ேத ன
4தி  க�விாிய-  
ெச!4நி#ற ;8ேசாைல K>� க>7 ெசறிசயில  
ம!4நி#ற வாைன  
க3� பா��ய# ம�டலேம.  (68) 
 
ேசர�.78 ேசாழ�.7� மா � மீ� சிகாமணியா!0  
;ாி.7 மா4த�க ெள2ேலா
� வாாி0 1ைன4�ெகாள0  
பாாி.7� ெகா�ைக மடவா ெர:"�0 பணி4தைணய  
வாாி.7  "த� விைளவான பா��ய# ம�டலேம. (69) 
 
சி4தி.7� ேபB ெபறேவ வ
4தியி" ேதச"திேல  
ெதா4தி.78 ச8சீவி தீ�"த"தி லா�- Jர�பணிய  
அ4தி0 பிைறயணி ெய�மா#வ4 தா@ெகா� ட
ளAேம  
வ4தி.7� பாவ விேமாசன� பா��ய# ம�டலேம.  (70) 
 
ஒளிய மாய3� ேவத3 ெம!திட A�ப�ெதா>4  
�ளிய மா#ம>. ைகய�நி# றாட" �திெப
74  
ெதளிய சி"ர சைபெவளி ய�பல� சீ�ம
A�  
வளிய தா�ர சைப+#B� பா��ய# ம�டலேம.  (71) 
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மீனவ# ேவதிய� ப�ைக" த:.க விைர4தSமா#  
றா3ள ெநா4� ம3விற4 தாென#B த�டமிைழ.  
ேகா3ள ெம-ச. ெகா:"�"த� ப�கிைன. ெகா�:மகி*  
வானர ?ர# ம�ைர)� பா��ய# ம�டலேம.  (72) 
 
ெசா2(ய ம�ைக. கரசியா� ெகா�ைக" �ைணய>4தி0  
12கி மண8ெச!� ேநாிய# ேபா�ெவ#B ;தியணி  
ெந2ைலயி2 வா*கி#ற சீ�ெந: மாற�த� ேநச�ைவ"�  
வ2(ய� கா"�0 1ர4தவ� பா��ய# ம�டலேம.  (73) 
 
அாிண� ெபB�விழி" ேத#ெமாழி யாளபி ராமிய�ைம  
த
ண� வரநல" த�Tச� க�ெணாளி தா#சிற.க  
வ
ண# பாிேவா ��)� மைழ)� தா!வரவ"  
தி
வ
 ைள0;ைச ெச!தவ� பா��ய# ம�டலேம.  (74) 
 
ேதக� ெசழி"தி: ெம#ேற ெதளி4� சிவமயமா!  
ேமக� நிற�ெகா6� ேபாத�7 ேமவி�2 மீ3 �டா!.  
காக� பட�4� க
"� மதிசய� கா@:மல�  
வாச� ெபா
4�ெபா� றாமைர பா��ய# ம�டலேம.  (75) 
 
ேதேனB மி#ெசா (ராமா யண"தி2 தி
வ>4,  
ராேன றைனய தமி*.க�ப நாட னைம"�ைவ"த  
தாேனாி2 கீ�"திெச! ெவ�ெண!ந2 Lாி� சைடயென#3�  
வாேனB சீ�"திெகா ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (76) 
 
தி
4திய சீவி2( 1",ாி2 ஞான" தி
A
வா!0  
ெபா
4�ெசா. ேகச ரதிகார மா!ைவ"�0 ;ைசெச!ேத  
ய
4தவ ராகி" த
ம 1ர"தி ல
1ாிய  
வ
4தி
 ஞானச� ப4த
� பா��ய# ம�டலேம.  (77) 
 
ேதனிமி� காழி" தி
ஞான ச�ப4த� ெத#னவ#ற#  
Cனிமி ர-ெச!� 7�ட�த4 ெதா�டைர. C��க>வி2  
தானி:� நீB� விள�க ம�ைர" தனி(ைழ"�  
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மானி:� ேபB ெபறவா>� பா��ய# ம�டலேம.  (78) 
 
ெச!ெகா�ட ப�கய� ேபாேல  க � தி
விழி)�  
ைகெகா�ட வாழி)8 ச�க  ேம4தி. க
ட#மிைச  
ெம!ெகா�ட ேமக நிற�ெகா�ட மாய3 ேமவியசீ  
ைவ7�ட ;மிைய. கா@�:� பா��ய# ம�டலேம.  (79) 
 
ெத#னா:  "�ைட" ெத#3 மி�வ#றி- ேசர3ைட  
ந#னா: க2ெல#3� வ2(
� பா7 # னாெட#Bதா#  
ெசா#னா வல�1க* ேசாழ#  ேனநி#B ெசா2லAய�  
ம#னா6 நாட� வ#ேறாெத# பா��ய# ம�டலேம.  (80) 
 
இைட.காட�  #ெச2ல0 பி#ெச= மீச னி
0ப�ேபா2  
தைட.கான கா@�னி2  @ைடெய# ேறெபய� சா�றி-ெச8ெசா�  
ெறாைட.கான பாட2ெபா! யாெமாழி யா�ெதா:" ேத"�ம�  
மட.கான பாட2ெகா ெசGேவ6� பா��ய# ம�டலேம.  (81) 
 
1�ணிய8 ெச!தவ ாி�கிவ� பாவ� 1ாி4�லகி2  
ந�ணின ர�கவ ெர#ேற வரA�வி� ணா:தனி2  
த�ணிய நீாி2 ெவ601� கB0ப�4 த4த
வி  
ம�ணிய2 பா4தி
. 7�றால� பா��ய# ம�டலேம. (82) 
 
7ள�க�: நீ�ெகா�: ம8சன மா:ம. 78சர"ைத  
இள�ேகா கனம: வி2வன மீ3� றிட�1ாிய  
Aள�ெகா�: யாைன யைழ.க. கராைவ )ைளெச!தமா2  
வள�7ள" தாைனந2 Lர
� பா��ய# ம�டலேம.  (83) 
 
தரணியி2 ப2=
- ெசா.காி2 லாத தல�களி2ைல  
ெதாித
 ெசா�றமி* ெசா2லாத ெத!வ � ேதச"திைல  
ெபா
ெபB8 ச�க0 1லவைர0 ேபால0 1லவாி2ைல  
வ
ெசய லா(வ�  �ப:� பா��ய# ம�டலேம.  (84) 
 
கைடசியி2 யாவ
� க�: ெதா>8சீ�. கண�களைவ  
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1ைடெச! க
Pாி� ேறா#றிய சி"த� 174தைழ.க  
உட2மகி*4 தாெம#B ேச�"�. ெகாளெவன- ேச�"�.ெகா�: 
மடமயி ேலா�ப�க ரா�வ� பா��ய# ம�டலேம.  (85) 
 
பல�1க* க�ப 
ைம)ட னீ)ெமா0 பாெய#ற�  
 லவிய ச�ப4த� ம�ைக. கரசிெய# ேறாதிய��  
நிலவிய பா��ய�. க#றியி4 நீணில ேநாிய�.7�  
மைலெபB ேசர�.7 மி2ெல3� பா��ய# ம�டலேம.  (86) 
 
தா.காி தான விராவண ைன.ெகா#B தாசரதி  
ேபா.காி தாகிய பாதக� ேபா.கி0 1வியி�க�ைக  
ேத.கிய நீர#றி0 ;ைசெகா ளா�ெச! ேச�ெவ3�  
மா.கட2 K> மிராேமச� பா��ய# ம�டலேம.  (87) 
 
வ.ைக நகரா6 மா@ெகா�டா ைன4தா மைறெயனேவ  
ெய.கU8 ெசா2பா ரத8சனி V�வி2( ேய4திைசேயா#  
த.க தமிழிைச யா�பாட- ெச!ேதயி" தாரணியி2  
மி.க பாிJ ெகா:"த�� பா��ய# ம�டலேம.  (88) 
 
�ாிேயா தன#க#ன ன-Jவ" தாம# Bேராணெனா:  
ெபா
பா� டவ�.7- சயெம3� பாரத0 ேபா� �"�"  
தி
ேமA பாக வத�1ாி Wைல)� ெச!ம�ைர  
வ
மா ெல�7ல. கி@�ன# பா��ய# ம�டலேம.  (89) 
 
ஏழிைச யாைர ெய:"�" தைரமிைச ேய"�கவி  
ஆழிச� க"தா� 1க*பாட2 ெகா�ேட யவனியிேல  
ேமழியி னா2வள� ேவளாள� யா
 விய4தி
4�  
வாழி வள�ெபற வா*வ�� பா��ய# ம�டலேம.  (90) 
 
(யவைர ெவ#Bந� சாதாாி பா� # ெவளிம#றி2 
நய ட னா�0 ெபா
ளதி கார� நவி#றெசா.க�  
தயAட# யாவ
 மி#ப  Bம" தன0ெபா
ைள  
யிய(ைச நாடக மா-ெசா#ன பா��ய# ம�டலேம.  (91) 
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க2லாட� சி�ற� பல.ேகாைவ. ெகா0ப. கட�பவன"  
ெத2ேலா
� ெகா�ேட"� வாரலா தி4தேம2 காாிைக.7"  
�2(ய ச�க"தா� ெகா�ட Aைரநற J
திெயன-  
ெசா2(ய ேவளாள� K*வ�� பா��ய# ம�டலேம.  (92) 
 
தி
மி.க ேசர� கரJ ெபற"தமி* ெச0பிடA4  
த
மி.7 மி.கJ" தி"தமி* ெகா�ெக#B தா#ெசாலA�  
க
ைண. கட2ந� கட�பா டவியி� கல4தி
.க  
வாிைச0 1லைம ெச="திய பா��ய# ம�டலேம.  (93) 
 
பா@ெடா#B பா�0 பதினாB ேகா� பாிJெப�B"  
தீ@:� பதினாB Xறா யிர�ெபானா� ெச4தமி*.7  
ேவ@: வளவ#ற# ச�க"தி ேலறி விய4தி
4�  
வா@ட மிலா� களிC
� பா��ய# ம�டலேம.  (94) 
 
 �ம� டல"தி=� பா��ய# ம�டல  .யெம#ப  
வி�ம� டல"திெல2 ேலா
ேம ேபா�றி யிய�பவல  
ன�ம� டல8ெச! சA4தர பா��ய னாரரJ  
ம�ம� தவி�0பத# ேறாெவ3� பா��ய# ம�டலேம.  (95) 
 
காசி.78 ேச�A. 7�1க ேழெபற. க�றவ
�  
;சி.க யா
  பாசி.க ேநசி.7� ;தியினா2  
ேதசி� சித�பர" ேதநிைல நி�க-ெச! ேதசிற4த  
மாச�ற க2மட� ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (96) 
 
த�டாநா டா�ட வழ7ப@ டாாிம# த#னா@�ேல  
ம�ணா6� காைர.கா@ டா�த� மரபினி2 ம�ைகதைன0  
ப�ேக@ட ம#ன�70 ெப�ணா யழகார0 ப4த(ேல  
ம�காண. க@�ய ேவளாள� பா��ய# ம�டலேம.  (97) 
 
ெத#7ம ாி.7� வட.7ெவ ளா�B.74 ெத�7வ
  
ம#1B தி�:.க2 =.7�கா ைர.கா@�� 7�கிழ.கா  
ய#1B ேச�வி# ேம�கான ெவ2ைல.7 ளானெத2லா�  
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வ#ெப
 மாற# 1ர.கி#ற பா��ய# ம�டலேம. (98) 
 
தள
4 ேதவ�க@ ெக2லா� விநாயக� தா ய�4�  
பிைளெய# ேறெபய� ெப�றா ர�க��0 ேப
லகி  
=ளேவ ளாளாி2 பா��ேவ ளாள 
ய�வெர#ேற  
வளிய0 பிைள0 ெபயேரெகா பா��ய# ம�டலேம. (99) 
 
அ�க � வாழ- Jர�ேவத ம4தண� ஆ0ெப
க-  
ெச�ைகயி� ேகா2ெச=" ��ந2ல த�பி சிற.7�ந2ல  
க�கா 7லபதி  #ேன யிைசயா
ம காைதத#ைன  
ம�கள மா!.ேக@ டவ�வாழி பா��ய# ம�டலேம. (100) 
-------------------  
 
பிரதி ேபத� 
 
ெச!) அ� சீ� பாடா4தர� 
1 1 3 ெப!ய 
1 2 6 வாழ- 
2 2 6 வாழ 
2 4 2 பர�7# றா6� 
5 1 2 ளாி) மB க னா!" 
5 3 1 நல� 
2 3 3 +�4� 
4 2 5 ன0ெபாதிய. 
4 3 3 ெமனA4 
5 2 2  �ச�க 
6 2 4 ெகா:"� பிரதாபமா!" 
7 2 3 ெபா! யாெமாழி 
7 3 5 ெபாYநிதி 
10 2 5 பிண 
13 3 4 ேசரல� 
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14 1 4 க�B. 7வ2ய"தி2 
14 2 5 �ைண1ாிய 
14 3 4 ாி�7ல 
16 2 1 தர"தி
-
-தானமதி2 
20 2 2 தா� 
20 4 1 ம#ன�.7 ந2கி:� 
23 4 1 வ>வா� வா*கி#ற 
24 2 3  B.ெகா: 
26 2 1 கழ 
27 1 4 ேசாழ38 ேசரல34 
27 2 5 தானவயி# 
27 4 2 ேவா-சிய 
30 2 3 பாணிய� 
40 2 3 பிராகார� 
46 2 3 ேடா�. 
48 4 1 ெசா.க� மறியா� 
49 4 3 பக�4த�� 
50 1 2 பாைன 
50 2 1 தனமான"தர 
50 3 1 1னமாைன- 
50 3 5 ;ைவசியா, ;வசிய 
50 4 1 வனமான. 
50 4 1 வனமான 
52 1 1 மட(�ற 
52 4 3 தானான, தாமான 
68 1 1 ைத.கி#ற (எ�ைக  �B�) 
72 2 3 ம3வி
4 
72 4 1 வா3B 
78 2 1 Cனிமி� ெச!� சமணவ" 
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86 3 2 பா��மா ேதவிய ராம4த 
87 1 3 ேவ@ைடெச! தாகவத� 
87 2 2 தான பிரம"தி, வி
ம"ைய 
89 4 3 காவல# 
97 1 1 ெதா�ைட 
100 2 3 (அ�)� சீ
� பிற*4�ள) 
100 4 3 வா*க 
--------------- 


