
((((க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� 

((((carukkam carukkam carukkam carukkam 

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf
 
Acknowledgements: Acknowledgements: Acknowledgements: Acknowledgements:     
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a soft copy of this 
work.  
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland.  
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2018.2018.2018.2018.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwid
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website 
http://www.projectmadurai.org/ 
You are welcome to freely distribute thi
  

    
    

�ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 2222    
க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�க�யாண� ச	
க�    &  &  &  &  அரசிய� ச	
க�அரசிய� ச	
க�அரசிய� ச	
க�அரசிய� ச	
க�))))    

ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� : : : : ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�    
    

cULAmaNi cULAmaNi cULAmaNi cULAmaNi ----    part 2part 2part 2part 2    
carukkam carukkam carukkam carukkam 10101010----12121212, verses , verses , verses , verses 827827827827----1554155415541554    ))))    

author: tOlAmozittEvarauthor: tOlAmozittEvarauthor: tOlAmozittEvarauthor: tOlAmozittEvar    
In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a soft copy of this 

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

2018.2018.2018.2018.    
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 
Details of Project Madurai are available at the website  
http://www.projectmadurai.org/  
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

 

    

    

Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a soft copy of this 

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

e initiative devoted to preparation  
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.  

s file, provided this header page is kept intact. 



2 

 

�ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி �ளாமணி ----    பாக
 பாக
 பாக
 பாக
 2222    
((((க�யாண ச��க
க�யாண ச��க
க�யாண ச��க
க�யாண ச��க
    &  &  &  &  அரசிய� ச��க
அரசிய� ச��க
அரசிய� ச��க
அரசிய� ச��க
))))    
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� : : : : ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�    

 
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�). 
------------ 

8. 8. 8. 8. க�யாண ச��க
 க�யாண ச��க
 க�யாண ச��க
 க�யாண ச��க
 ((((827827827827----    1130)1130)1130)1130)    
கவி�.�/ 
 
ெச&க0மா� சி&க� ெவ)/ ெச1மல2$ திலக� க0ணி$ 
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�ாியமா லவ�� ெச)/ ெகா�*பென) /லக& கா��� 
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கிளெராளி மாட� ேகாயி� கி)னர2 ெக1வ ேலாவா 
வளெராளி வய&� ேதா)ற� வ�$தமா ன$� ம)ன) 
உளெராளி Aமி1� Bணா) பிாீதிதிமா வ2$த தனென) ேறா�� 
தளெராளி தய&� ேமனி$ தாமைர ெச&க ணாேன.        830 
 
ம0ணல& கனிAC சாதி மணி#ழா வதி� மாட� 
க0ணல& கனிA" ேதா)ற� க"த�வ நகர& கா*பா) 
வி0ணல& கனிAC சீ2$தி வி�கெவ� க<ெகா' ேபரா) 
ெப0ணல& கனிA நீ2ைம ெப�கிய !�வ$ ேதாளா).        831 
 
Bம� ெபால&ெகா' ேசாைல* ெபா)னணி �ாிைச ேவ?� 
காம� கபாட வாயி� க"தமா தன$ைத� கா*பா) 
ேதம� திலத� க0ணி$ திவாகர ேதவ ென)பா) 
தாமைர தய&� ேசாதி$ தாரணி �ரக$ ேதரா).        832 
 
�"தர* ெபா<A� B!C ���ெபா� �ைத"� Dசி 
ச"திர) றவ1 மாட ச�கிர வாள ம)ன) 
ம"தர மைல��� யாைன வசிர தாட ென)பா)  
அ"தர$ தமர2 ேகாமா னணி"�ேபா" தைனய நீரா).        833 
 
காரண& ��வ ேமக& க�! ெகா0 டதி2"� ெவ>ேயா) 
ேதரண& �/�� மாட$ ேதவர வன$� ெச�வ) 
ஏரண& �/��� ைப"தா ாிரமிய தரென) ேற&�� 
சீரண& �/��C ெச>ைக ெசC�ட2$ திலக* Bணா).        834 
 
க0ணிலா& கனக மாட� கத?ைக #கிேலா டா< 
வி0ணிலா வி�0� ேதா)/� விசய .ட$� ம)ன) 
ெவ0ணிலா விாி"த Bணா) ேவகமா ரதனீ0 #"நீ்2 
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ம0ெணலா� வண&க நி)ற மழகளி� றரேசா ெடா*பா).        835 
 
ெம)னர� ப:��" தீCெசா) ெம�?ய லவ2க' பாட� 
கி)னர� பிணி��C ெச>ைக� கி�தமா தன$ைத� கா*பா) 
ைக"நவி) றில&�C ெசFேவ� காவல) க�ட) ேச2"த 
ெம>நவி) றில&�C ெச�ெபா ன&கத� விைள"த ேபரா).        836 
 
ஓ&�நீ2* �ாிைச ேவ? ெயா0�ைற� �வைள ேவ>"த 
%&�நீ ��$த பா&கி� ேசாபன #ைடய ேதா)ற� 
ேத&�நீ2� கடல" தாைன சி$திர தரனிF ைவய� 
தா&�நீ ெராளிேயா ெடா)றி$ த0ணளி தய&க நி)றா).        837 
 
எ)றிவ ெர0ம2 த�ைம யிரத� �ர$� ளானா 
நி)/நீ2 காமி ென)/ நிறீஇயபி) னீதி ம)ன) 
ஒ)றிய !லக ெம�லா ெமா�&�ட) வி1&க 5�/ 
ெச)/ய2 கடேலா ெடா��C ேசைனப0 ணைம�க ெவ)றா).        838 
 
யாைன 
 
ெவ0ணிலா� �ழவி$ தி&க0 ேமக$�* பதி$த ேபா5� 
ஒ0ணிலா !�வ� ேகா�ட ேவாைடமா� களி�றி) ேமேலா2 
ப0ெணலா மணி"� ேதா)ற* ப�மி$�� க�வி ேய�றி� 
க0ணிலா� பதாைக ேச2$தி� காழகி� க1ம வி�டா2.        839 
 
�திைர 
 
க�<ய க�ம ெச>ைக� கதி2மணி� கனக Hல� 
ப�டெமா <ல&க* ப0ணி* ப�கைர பைத*ப யா$� 
ம�டவி ழல&க� Dர2 ேச2த5� வல$� #)னா� 
ெகா�<ய �ரத வா?$ ெத1"தன �திைர ேசைன.        840 
 
ேத2 
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மணி$ ெதாழி� வைள"த H�<) ம/*ப/$ திய�ற* ப�ட 
அணி$ ெதாழி லார� ேகாைவ யாடக� ெகா<Cசி ய�ெபா) 
�ணி$திைட பதி$த த�<� �ட2மணி$ �ரக$ தி0ேட2 
கணி$தள* பாிய நீர க�ெலன� கல"த வ)ேற.        841 
 
காலா�க' 
 
ஒ�<ய க?&க" தா0ேம� றிைர$��$ ��வ� ேகா<* 
ப�<ைக பைத*ப யா$�* பர�ைடய நரல D�கி� 
க�<ய கழல2 தார2 கதிெரா� கன5� வாள2 
ம��ய ரல&க� H< மற&கிள2 ம'ள2 H;"தா2.        842 
 
ச<ம)ன) த�பியி) �ற*பா� 
 
இ)னிைச யமர2 ேபெகா0 <ய)றமா நகர& கா��� 
ெபா)னவி� கடக* ைப�B� �ர"தர னைனய மா0பி) 
ம)னவ� கிைளய ேவ"த) வய&ெகாி* ெபய2ெகா ேடரா) 
க)னிைய� கா�� நீ2ைம� கட�பைட பர*பி ெச)றா).        843 
 
ச<ம)ன:ைடய ம�க) �ற*ப�த� 
 
அ&கல மல2"த ேதா)ற லாி�ர$ தவ2க' ேகாமா) 
ெபா&கல ரணி"த ைப"தா2* �?*ெபய2* ெபால& ெகா ேடரா) 
ம&கல� களி�றி னா)ற) ம�மக) மகர #"நீ2$ 
த&ெகா? மி�$த தாைன ெயா�கதி ெரறி*ப சா2"தா).        844 
 
ச<ேவ"த) மக) அ��ககீ2$தியி) �ற*பா� 
 
வாரணி #ரச மா2*ப வாிவைள வயிெரா ேட&க$ 
தாரணி மறவ2 Hழ$ தமனிய� கல&க டா&கி 
ஆரணி A�வ$ தி0ேட ராைனேம ல��க கீ2$தி 
நீரணி கடல" தாைன நிலெநளி பர*ப நி)றா).        845 
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ச<ம)ன) ஒ� விமான$ைத நி�மி$த� 
 
ேசைனப0 ணைம$� ெச)/ தி��கைட ெசறி"த ேபா;தி� 
றாைனA' ப�ந2 மா0பி� றாரவ� ெறா1� .ற  
ேவனவி� றட�ைக ேவ"த) வி0ணிய� விமான ெமா)/ 
வானவி� 5மி;"� மி)ன மன$தினா னி�மி$ தி�டா).        846 
 
விமான வ�ணைன 
 
ம�றத) வ<! ேக�பி) மரகத மணி�க ற)ேம� 
ெப�றத) னிைலயி� றாகி* ெப�கிய வளைம ேதா)றி 
��றிய ப��ெபா� ேசாதி ெசாாி"�ேபா>$ �ற�க& காண 
#�றிய #க�� நீல� �வ�<ைட #<"த த)ேற.        847 
 
பாாி$த பவழ$ தி0கா� பளி&�ேபா; பலைக த)ேம� 
Bாி$த �டாி) ெச�ெபா� ேபாதிைக* �ட&க ேடா/ 
8ாி$த0 �ட2ெவ0 #$தி) பIஉ$திர0 #ய&கி ஞா)ல 
ேவாி$த0 �வைல கால மாைலக' விசி$த வ)ேற.        848 
 
த�$�வி� 5மி1C ெச�ெபா� ற0<ைக$ திர'க டா&க 
ம�$தன வயிர$ த�ப மாடநீ0 மதைல ேதா/� 
ெதா�$தன ���� பாA" �ணரணி தய&� மாைல 
அ�$தன நிற$த வாக வ1$தின மணிக ெள�லா�.        849 
 
ஊ)றிய மகர* ேப;வா ெயாளி#க" ெதளி*ப D;"� 
நா)றன மணிெச> தாம நைக#க நிைற"த ேசாதி 
கா)றன கனக சால& கல"தன க&க ணீக� 
ேதா)றின பதாைக H;"� �ட2"தன Hல நாயி�.        850 
 
அCசிைற* பறைவ சாதி யாவி*ப வணி"� ேமலா� 
விCைசய2 மி�ன$ ேதவ2 வி0ணிய& ��வ ெம�லா� 
ெசC�ட ெரறி*ப ேச2"� ெச&கதி2* பரைவ சி"தி 
ெவC�ட2 வில&க நீ0� வி0ணிைட விாி"த த)ேற..        851 
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நீரணி நிழ�ெகா0 #$த மண)மிைச நிர"� ேதா)றி* 
Bரண �ட&க' ெச�ெபா� ெகா1&கதி2 �ைத"த கீழா�..        852 
 
ெகா1"திர' வயிர� ேகா<� .2#ைள ெசறி$� ெச�ெபா� 
ெச1"திர� �டகC ேச2"த தி�வள2 கபாட வாயி� 
ெபாழி"தத0 �டர வாகி* ெபால"ெதாட2 �ல�ப$ %&கி 
எ1"ெதா? சில�ப வி�மி யிண2ெகா0ட மணிக ெள�லா�..        853 
 
பா>கதி2* பளி&கி� ேகா$�* ப�மணி வயிரC H;"த 
வா>கதி2 சால வாயி லகிலயா !யி2$த வாவி 
மாயி� வி��பி) மா)/ மைழதவ; �)ற� ேபால 
ேசயவ2� ��வ& கா�<$ ேதநிைர ெகா0ட வ)ேற..        854 
 
ெச�ெபான& களியி� ெச>� சி$திர" ெதளி*ப$ தீ�< 
வ�பெவ0 #$த சா"தி) ம�<$� மணிக ெள�லா� 
ந�பிய ெவாளிய வாக$ ெதளி$�ந) ெக1த*ப��$ 
த��ல" ெதாி"� ேதா)/" தட$தின தல&க ெள�லா�..        855 
 
பாடக மில&க ெச&ேக; சீற<* பரைவ ய��� 
நாடக மகளி ரா� நாடக வர&� ந)ெபா) 
மாடக" ெதளி*ப ேவ>"த ம0டப$ தல#� வ0ண 
ஆடக மணி"த .ட நிைலகL மயல ெவ�லா�..        856 
 
மரகத மணிக ளீ)ற கதிெர:" தளி2க' வா2"� 
ெசாாிகதி2 வயிர&கா)ற �டெர:& ெகா1"� ேதா)றி* 
�ாிகதி2 #$த ெம):� ��நைக ய��� ப�பி 
விாிகதி2 ெச�ெபா) B$� வி0ணண& �/*ப D&கி..        857 
 
சய�பைவைய அைழ$�வர ம)ன) பணி$த� 
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கதி2நைக� கனெபா� ேசாதி� கனகசா ல&க ெள): 
ம�நக* ப�கி மா)ற மணிவ0� மய&கி வாேனா2 
விதிந� விமான ெம):& க�பக� விாி"த ேபா;தி� 
பதிநக2� கிைறவ) பாைவ சய�பைவ வ�க ெவ)றா)..        858 
 
ேவ/  
சய�பைவயி) ெசய� 
 
இ)ன த�0 ம)னவ) ெத)/கைட கா��& 
க)னிய �ண2$த? னிண2�ெகா< க�*பா' 
ப)னிய பளி�கைறெயா2 பCசைணயி) ேமலா' 
ம):மணி மாடமிைச மCைஞயி னிழி"தா'..        859 
 
மாகமைல ய)னமணி மாடநிைல A'ளா� 
ேபாகமி� B"தவிசி) மீ��ைத !�ற 
வாைகவன மாைல�ைன ம)ன)மக' ெச�வா' 
ேமகபட ல$திைட மின�ெகா<ெயா ெடா$தா'..        860 
 
அ&ைகயி னயி�பைடய ராMைடய2 Bண2 
ெகா&ைகவள ராத�ழ லா2க'�ைட கா*ப* 
ப&கய# க$தவ2ப லா0�பல .றி 
ந&ைகய< ேபா�றிெயன ந&ைகநைட க�றா'.        861 
 
காவ)மி� க)னிநக2 க)னிய2க' கா��� 
வாவியகி னா/மணி வாயிலைவ நீ&கி் 
நாவிகம; ெகா�பைனய ந&ைகநைக ேவலா) 
ேதவியம2 ேகாயில� ெசFவன மைட"தா'.        862 
 
ெமௗவ)மல2 ேவ>"�ம� நா/மணி ைய�பா� 
ெகாFைவ�யி� ெகா0ட�வ2 வா>�ெகா<ெயா ெடா*பா 
ெட>வமண நா/தி� ேமனி�ற& கா��� 
அFைவயெரா ெட>தி#த லFைவய< ேச2"தா'.        863 
 
வாA ேவைகயி) ெசய� 
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வண&கிய கண&�ைழைய வா&கி#ைல ேநாவ� 
�ண&ெக1 �ல$தைலவி ெகா0�மிைச ��? 
மண&கம; �ழ�சிைகA' வ0<ாிய ேமா"தா& 
கண&கினைன யாLவைக யா;கட5 ளா;"தா'.        864 
 
ெச�ெபானணி சீாியன ேசாினிைட ேநாெம) 
ற�ெபானணி ெநா>யன வணி"தல2 மிைலசி 
வ�பினணி வா�கணிைட ைமபிறழ ைவ$�� 
ெகா�பினைன யா'�ளி� மா/�யி� வி$தா'.        865 
 
சய�பைவ விமானேம� ெகா'ள� 
 
அ)னவைக ேதவிமக ேளாடம� ெம�ைல 
#):#க ேவாைரெயா� 82$தநல ேநா�கி 
ம):�ல ேவா2க'ெசால ம)ன)மக ட)ைன 
இ)னைகவி மானதல ேம/கினி ெத)றா).        866 
 
ெதா0ைடெதாைல வி$த�வ2 வா>மகளி2 Hழ� 
க0�வள2 தாயெரா� கC�கிய2 கா*பா 
வி0�வள2 ேசாதிெகா' விமானம� ேச2வா' 
வ0�வள2 க�ப#ைற வா)மெகளா ெடா$தா'.        867 
 
#)னி#< வி$தமி� விCைசயி) #தி2"தா2 
அ)னநைட யா�க<ைம யா2வெமா டைட"தா2 
பி)னிவி� ."தல2 பி<$தவயி� வாள2 
க)னியாி ராயிரவ2 க)னி�ைட கா$தா2.        868 
 
அC�ட2 மணி��ழவி யா�கழ) மாட� 
பC�ைடய ப"�கிளி பாைவெயா� Bைவ 
மC�ைடய மி)னினைன யா0மகி1 நீர 
ெசC�ட2 விமானம� ேச2"தன ெசறி"ேத.        869 
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க�பக மல2*பிைணய� ேச2"�கம; கி)ற 
ெபா�பைமெச& ேகா<கெமா டாைட�ைத !�ற 
ந��ைடய ேபைழ ந/C சா"�நனி ெப>த 
ெச*ெபா� கட*பக ம�$தன ெசறி"ேத.        870 
 
ெப�&கல நிைற"தமி� ெப�டகேமா ெட�லா 
அ�&கல# மா2"தவைற யாயினக ளா>ெபா) 
ெந�&ெகாளி நிைற"தமி� ேசாதிநிழ� Hழ* 
ெப�&க? விமானம� ெச)ற� ெபய2"ேத.        871 
 
ேவ/  
பலவைக ச�பிரம&க' 
 
#ரச மா2$தன #ர)றன #ாிவைள 
        #கி?ைட வயிேர&க 
அாிெயா டா�ளி யா?$த வதி2"தன 
        யணி#ழ வ� ெக�லா� 
விைரெச) மாெவா� விரவின களி/�த0 
        மிைட"தன க�மா) ேற2 
�ைரைச யாைனயி ென�$திைட யரச:� 
        �கெழா� ெபா?!�றா).        872 
 
சிகர யாைனயி) கவி;மணி சில�பின 
        சில�பின பணில&க' 
#கர வாயின பணவ&க0 #ர)றன 
        #ர)றன #கிெல�லா 
மகர மா�கட� வைரமிைச ெய1"தென 
        ெவ1"த� பைடமா�ற 
நகர வாயி?) �ற�பைண நட"த� 
        ந�&கின ெகா<ெய�லா�.        873 
 
ஒளி/ வா�பைட Aள2"த� கிள2"தன 
        �ைழ�கல !ைழேயா2க' 
களி/ கா$திர #/$த? ெனறி$தைல 
        க�#கி ெனாி!�ற 
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�ளி/ மி)னிய& �1ம?� ெச1மைல� 
        ெகா�#< Aடனா2$த 
ெவளிறி� ேக'வியா) ெப��பைட வி��பிைட 
        நிர"ெதாளி விாி"த)ேற        874 
 
சய�பைவ�� அவ'ேதாழி நா��வள& கா�ட� 
 
அமித மாகிய ெப��பைட யக)கட லக�வி�� பழெக>த 
அமித மாகிய ெப�வைர நிமி2சிைக யதனய லம2"ேதக 
அமித மாகிய நிைல$தைல மைலயணி ய�விக ளைவெய�லா� 
அமித மாபைவ சய�பைவ� க<ெதா1 தைவயைவ யறிவி$தா'.        875 
 
ந&ைக காணி� ந�மைல� ��பர* ெபா)மைல* �ைடD1& 
க&ைக யாறித) கைரயன க�பக� கா!களிைவ க0டா> 
இ&� நாமி� வி��பிைட யிய&க?� சிறியெவா$ �ளேவ:� 
அ&க ணா2��ந� #லகிைன யள*பெவா$ �ளவைவ யறிA&கா�.        876 
 
இைர�� மCசிைற* பறைவக ெளன*ெபய 
        ாினவ0� �ைடHழ 
Oைர�க ென):ம� �ழ�� ெகா0ெடதி2"தெழ 
        Oட&கிய விைலய$தா� 
றிைற�க ர&களி� ெச1மைல ச"தன$ 
        திர'கைள� கைரேம�ைவ$ 
தைர�� ம�றி� �ணகட� றிைரெயா�� 
        ெபா�தல தவியாேத.        877 
 
#"� ம�றித) #த)மைல* பிற"�ந� 
        மைலய� #ைழ* ேப�C 
சி"� ெவ)ப� வல$த� ெச1&கலC 
        சித2கி)ற திக;யா/ 
O"� ெபா)ெனாளி$ திைரெய:& கரதல* 
        �ட&களி :ைரெய):� 
ப"� ெபா&கநி) ற<$திட$ திைள*பெதா$ 
        �ளத�ப க�&கா�.        878 
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உய�C ச"தன* ெபாழிலைல$ ெதாளி2மணி� 
        கல&கைள Aமி;" தி��* 
ெபய�" ெத0<ைர* பிற&க5� பிண&கிய 
        ெப�வைர யகிேற�கி 
வயிர ேவதிைக மைலவ� ேகா�ர 
        வா>த?) ப<தீ0< 
அயிைர வா2கைர� �டகட� றிைரெயா� 
        ெபா�தல தவியாேத.        879 
 
ேதென> பாெலா� கல"தன சி)ெமாழி 
        சி/Oத� றி�ேவநC 
ேசைன மா#கி� படல&க0 மிைசெசல 
        சிைன#கி� #ரல� ேக� 
ேடைன யாைனக ளிைணெயன வி�"திட 
        வி�&ைகமா வின&கா��� 
கான யாைனக' க�வைர யைனயன 
        கன�வன விைவ காணா>.        880 
 
ேப>ைம யான&ெகா0 <�"த)ன ெப�வைர 
        ெநாிதர$ திைரசி"தி$ 
தீைம யாைனக' ெசவி�� ெசறிகடா" 
        திைள$த?� றிைசநாறி* 
ேபா>ைம யான&ெகா0 <ழித�� ெப�"திைச* 
        �ைடயன �ன�யா/ 
ேச>ைமயா னம�ெகாளி2 #$தி) ப�வட" 
        ெதளி*பெவா$ �ளபாவா>.        881 
 
க�விவா ன$தி னக�ெதா� டனெவன 
        நில$திைட� கவி) ெச>ய 
ம�விந& க�� மணிவ�� சித2*ப ெவா$ 
        �ளசில மைல ெய�லா� 
அ�வி ெவ0<ைர ெசாாிகி)ற வ�வைர� 
        �வ�க ளைவ #)னா� 
பரைவ ெவ0ெகா< ெய�$�ந� பைட�ெகதி 
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        ெர1வெதா$ �ளபாவா>.        882 
 
அல&க� வா2�ழ ?மி2த)ன சி)ெமாழி 
        யாிைவந� ம�&ெக�லா� 
வில&க� ேபா�வன ெவ0ம�* பிர�ைடய 
        ேவழ&க' விைளயா< 
இல&� மா�வைர யி/வைர$ தட&�$தி 
        யிட"திட வி�பா5� 
கல&ெகா' ேபைழக' கவி;"தென� கதி2மணி 
        ெசாாிகி)ற வைவ காணா>.        883 
 
அ&க0 மா�வைர ய�வித" தட�ைகயி� 
        �ைட$�நி) றம2" தா<* 
ைப&க� ெச�#க* பIஉ�ைகய� பக�த� 
        பி<�கண� �ைட Hழ 
ெச&க� PளிதC ெசவி*�ற$ ெதறித?� 
        சிகர&க ளிைடெய�லா� 
ெபா&கி� �&�ம* ெபா<ெயா$�* ெபா?கி)ற 
        ெபால&ெகா< �ைடேநா�கா>.        884 
 
�ள&� வா2�ைழ$ �வாித;$ �<யிைட 
        �ட2Oத� �ாிேகாதா> 
விள&� ெவ&கதி2 வில&கிய வி��பிைட 
        யிய&�த� �ல)ெகா'ளா* 
பளி&கி ெனா'ளைற* பர*பிைட* பா>வி$த 
        ப�மணி ெந�மா)ேற2 
வல&ெகா ண�பைட� கட?ைட மறி$தைவ 
        �ழ�கி)ற வைக ேநா�கா>.        885 
 
எ�$த மா�த ெமறித? ெனகி;"தன 
        சிகழிைக யிணேரா�� 
ெதா�$த மாைலக' �ண2ெகாள* �ைனவன 
        �கி?ைட �ைடேசார 
உ�$த காCசியி ெனாளிமணி� கதி2நைக* 
        ப�ட&க Lைடயாக 
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அ�$� D1ெமா ரணியிைழ யிைளயவ' 
        ப�கி)ற த�காணா>.        886 
 
ம�� #�மத மதகளி /ழ�க?) 
        மய&கிய மைழேமக� 
பி�� O0�ளி Aைற$த?� பனி$தந� 
        ெப��பைட மடவா2க' 
ந�� காதல ரகல$� ெளா�&�த� 
        பல2#)ைன நனிநாணி 
ெம�� B"�கி� விாி$தவா வ�கி)ற 
        விதைலக0 மிகேநா�கா>.        887 
 
இைலய நாடக$ ெதழி�ெக1 விமானமஃ 
        திய�கி)ற விைசத)னா) 
மைலயி ன�ெமா� வ�வெவா$ �ளவைவ 
        வரவில மடேனா�கி 
உைலவி� ைவயக$ ெதாளிெசA� பகலவ 
        :/�ட2 ெசாாிகி)ற 
வைலய& ைகயல வ�வ� ம�றித) 
        சல$த� வ?க0டா>.        888 
 
யாவ�� ேபாதன �ர$ைத அைடத� 
 
இ)ன ேபா�வன விைளயவ� �ைழயவ ளினியன பலகா�<* 
ப): மாயிைட* பழன&க' வளாவிய ப�க? ெந�நீ$த� 
�): நீ2வய� �ரமிய$ தகணிA� �டரணி நக2சா2"� 
ெத)ென) ேறனிமி2 தி�நிைல யகெம:C ெசறிெபாழி ல�ேச2"தா2.       889 
 
ேவ/  
ஒ� ேசாைலயி� யாவ�� த&கிய வ�ணைன 
 
ேமா� வி�டல2 ெமா>�மல2� காவி:' 
பா< வி�ட� பாைவத) ேகா)பைட 
.< யி�<ைட யாரன ேகாைதேம� 



15 

 

8< வி�டம2 ேத)#ாி வி$தேவ.        890 
 
ஆ2"த ெவ&களி யாைன� க!��ைட 
வா2"� D;மத 8சிய வ0<ன� 
ேசா2"� D&ெக�$ தி�ெறாட2 க0ணிைட* 
ேப2"� D;வன ேபால* பிற;"தேவ.        891 
 
#"தி நி)றிமி2 ேத)#ர) றா�கிய 
ம"த வி)னிைச வா&க வன$திைட 
ச"த ன$தட" தாெளா� சா2"தன 
க"ெத ன�கன 5&களி யாைனேய.        892 
 
�&� ம��ளி2 Bெநாி %ளிேம� 
ெபா&� ைள�க? மா�க' �ர0�வி� 
ற&ெகா ளி*பல ைக$தல� பாவிய 
ம&க ல*ெப�� ப"தியி) வ"தேவ.        893 
 
ப�ட மா2ெந�" ேத2ைப� ெபானா)மிைட 
ெகா�<� ேச2"தன ேகா:ைற ேகாயி5� 
வ�ட மாக வ�$தன2 வா:ல 
கி�ட மா>வ" திழி"த� ேபா5ேம.        894 
 
ெச�ெபா) மாளிைக A�வயி ர$திர� 
ட�ப #�ற தமனிய� .ட#� 
அ�ெபா) னாடர& ��மகி� ேச�ைகA� 
வ�� நீ2ைமய வா>வள& ெகா0டேவ.        895 
 
ெத'ளி ெவ0பவ ழ$திர R)றிய 
ெவ'ளி ம0டப #�விைர நா/ப 
ப'ளி ய�பல #�பக� ேகாயி5� 
வ'ள ற)னக2 வா>ம? !�றேவ.        896 
 
ெவௗ! நீெர)ன வாவிA மாெடலா� 
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ெத>வ நா/வ ேத&ெகா'ெச> �)ற# 
ெமௗவ) ம0டப #�மண� றா;வ�� 
எFவ பா5 மிைச"�ள ெவ)பேவ.        897 
 
ெகா�ற வ)ெகா<� ேகாயி� �ற�பைண 
��றி வி�ட� ��/� ெப��பைட 
ம�ைற ம)னெர� லா�வன$ தி)�ைட 
#�ற #)னின2 #$தணி மாைலயா2.        898 
 
க)னி 8ெதயி� H;க< காவி:� 
க)னி தாைதக0 ணா2நக ாிCசிA� 
க)னி மா2பல2 கா��& கைடயேதா2 
க)னி மாநக2 க)னி� கிய�றினா2.        899 
 
மி)னி னா2"த விமான$ தல$திைட* 
ெபா)ன னா2பல2 ேபா�ற விழி"�த) 
ம)ன னார� ளா)மணி மாளிைக� 
க)னி மாநக ெர>தின' க)னிேய.        900 
 
ேவ/  
ச<ம)ன:ைடய வர! ேக�ட பயாபதி ெசய� 
 
ம�றவ ாி�$த5 ம�சி ெச)/பி) 
��/நீ2 வளவய� �ரைம நா�ைட� 
ெகா�றவ) கழல< ெதா1� .ற5� 
ெவ�றிேவ லவெனாளி �L�ப D&கினா).        901 
 
அய?5'ளா2�� இ�ட க�டைள 
 
ஏரணி மணி�கல மணிக யா�ெம) 
றாரணி வளநக ரைறக ேகாடைண 
ேதாரண" திைசெதா/C �டர நா��க 
Bரண ெபா��ட� ெபா?ய ைவ�கேவ.        902 
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இரவல ாி�ெநதி கவ2க D0டய� 
�ரவல2 வ�ெகன* ேபாக %�வ2 
தி�வல2 சினகர) ெச�வ* ெபா)னக2 
விரவல2 மைழெயா� விழ! ெச>கேவ.        903 
 
எாிமணி �டரணி யில&� ந&ைகத) 
தி�மணி� காவி:� ெச�5C ெச>ைகயா� 
�ாிமணி* ெபால&�ைழ* ெபா�ம� ெவ�#ைல� 
��மணி� ெகா�பனா2 ேகாலC ெச>கேவ.        904 
 
உைழ�கல மகளிெரா �வ"� ெச�வன 
�ைழ�ைகய விள�பி< ��"� ப0Mக 
தழ��ைக நவி)றைக$ தாைன Dர2த� 
அழ�பைட ெயா���" தைமக காவேல.        905 
 
பயாபதி ம�சி�� மாியாைத ெச>த� 
 
இ)னன !ைழயவ2� க�ளி ேய"�ேதா0 
ம)னவ) ம�சிைய ம�ள� க��ைர$ 
ெத)ெனா�� ெபய2திO� பா<� ெக)ெறா� 
ெபா)னக2 மாளிைக ��ெக) ேறயினா).        906 
 
ம"திர� கிழவ�ட) ஆேலாசி$த� 
 
ேவ0�ப வவ)றிற$ த�ளி ேவ"த2ேகா) 
ஈ0<ய ம"திர� கிழவ2� ெக)ைனயா& 
கா0ட� திறலவ� காM மாெறன 
ஆ0டைக� கவ2கL மறிய ெச*பினா2.        907 
 
வி0ணிய� விCைசய2� கிைறவ) ேவ"தரா�  
க0ணிய ெப�&�ல� கட5� ேடா)றினா)  
ந0ணிய ெதாட2சிA நமி�கண0Mமா�  



18 

 

எ0Mவ வவ)றிற$ திைறவ வி�ைலேய.        908 
 
�ல$தி:& �ண$தி:& ெகா0ட ேகாலமா 
நல$தி: நி)ெனா� நிக2�� ந)ைமய) 
மைல$த?� வய$தி:� ெபாிய) ம�?:� 
உல$தி:� ெப�கிய !�வ$ ேதாளினா).        909 
 
ஆதலா லவ)றிற$ தியா� ெச>யி:� 
ஏதமா& கி�ைலேகா ?ைறவ ெவ)றன2 
ேகாதிலா� �ண��ாி �)ற னா�ெகா� 
நீதி�� கட?னி) றைனய நீ2ைமயா2.        910 
 
ேவ/  
 
பயாபதி த) அர0மைனைய அைடத� 
 
ஆ&கவ2 ெமாழிய� ேக�ேட யறிவி:� கரச ெர)/ 
வா&கி�& கடல" தாைன ம)னவ) மகி;"� ம�ற* 
B&�ைழ மகளி2 கா��� ெபா)னணி வாயி� ேபாகி$ 
ேத&கம ழல&க) மா2ப) றி�நக2 #�றC ேச2"தா).        911 
 
ம�சிைய அ:*ப அவ) ெச>த ஏ�பா�க' 
 
அ�கடா மாவி நா/ மழிமத& க�வி Dழ$ 
ெதா�கடா வயிர$ ேதா�< Aைடயன ெதாட2க T)ற 
வி�ெகாடா வியாள நி�ப ெம�லவ) பணிக' ெச>A� 
ப�கடா� களி/" ேத�� �ரவிA� ப0M ெக)றா).        912 
 
யாைனயி) வ�ைக 
 
பணி$தெசா� லதைன� ேக�ேட பைகநிைல� க"தி ேனா�� 
பிணி$தெபா� ெறாட2க0 வி��* ெபய2"தகா னிகள நீ�கி 
மணி$ெதாட2 ம�&கி) D;$� வாி�ாி� கைச D�கி 
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அணி$தைக* பாக2 ப0ணி� ெகா<ெய�$ த�� ேச2"தா2        913 
 
ேத2களி) வ�ைக 
 
ெச�ெபா)ெச> கி�� ேகா$�$ 
        திகிாிவா>* �ளகC ேச2$தி* 
ைப�ெபா)ெச> பரைவ$ த�<� 
        ப�மணி பதி$த தி0ேட2 
க�பCெச> �லக ெம�லா& 
        ைகவைள� ெகா'வ ேபால 
அ�ெபா)ெச> ெகா�Cசி ெந�றி 
        ெகா<ெய�$ தைண"த வ)ேற.        914 
 
�ரவிக' வ�ைக 
 
#�ற$தா ெனாிAC ெச�ெபா) #கனனி க�வி ேச2$தி 
��ற$தா தணி"� காம2 H;மணி� ேகாைவ H;"� 
ம�/$தா� வ��க� பால ம&கல மரபி� ப0ணி* 
ெபா�ற$தா2� கவாி ேவ>"� ெபா�கி)ற �ரவி ெய�லா�.        915 
 
காலா�க' வ�ைக 
 
ஒ�<ய Uழி ன)றி Aயி2ெகாள ெலாழிக ெவ)/ 
��<ன2 ெமாழிப வாயி� .�ற#" �ள&� நீரா2 
க�<ய கழல2 தா;"த கைசய2 கன5� வாள2 
ம��ய ரல&க� H< வயவ�� வ"� H;"தா2.        916 
 
வாிைசகLட) ம�சிைய அ:*�த� 
 
அ)னண" தாைன ப0ணி யைண"தபி) னைமசேரா� 
ம)னவ) ம�&கி னி)ற ம�சிைய வ�க ெவ)/ 
ெபா):த� ேவழ ெமா)/ ெபால&கல� �ல�ப ேவ�றி 
#):ற நி)/ காத) #/வேலா ட�ளி ெச>தா).        917 
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பயாபதி சி$திரதர:�� இ�டக�டைள 
 
ேத&கம ழல&க) மா2ப) சி$திர தரைன� .வி* 
பா&கைம பC� ப��" �கி�கL� பர*பி ேமலா� 
D&கிய �டர வாய மிைடமணி� கல)க' விCைச 
நீ&க�" திற? னா)ற) ென�நக2 நிைற�க ெவ)றா).        918 
 
ெபா)னணி கல$தி) �*ைப �ாிமணி� ேகாைவ* ேபா2ைவ 
ம)னிய வயிர� �)ற� வல��ாி மணியி) ேகாைவ 
பி)னிய பவழ வ�?* பிற&கேலா டைனய ெவ�லா� 
ெகா)னவி� ேவ? னா)ற) ேகாயி)#) �வி�க ெவ)றா).        919 
 
ஆ0�ற வைண"� ேவகி$ தழ�கி)ற ம�வி) ற0ேடா 
V0<நி) றினவ0 டா2�� மி)�ைவ நறவி) சாதி 
ேவ0�ந2 ேவ0� மா/ வி�"தய2" �ய�� வ0ண� 
தீ0ட�� விCைச ேவ"த) றி�நக2 ெசறி�க ெவ)றா).        920 
 
ேத&கனி �ழவி$ தீநீ2 ெச�பழ$ திரளி) க0ணி 
பா&கைம பளித சாதி பாசிைல$ தைழயி) க�ைற 
தீ&கைழ� க��பி) க�< திரணைற� க<ைக யி)ன 
ேதா&கல" திலாத ெசா�லா) ெறா)னக2 ெசாாிக ெவ)றா).        921 
 
க0ணிA& கம1C H��& க�ைறயா� க�ட* ப�ட 
த0ணிய மல�" தாம மாைலAC சத&ைக த�ேமா 
ெட0ணிய வ0ண மாைல ெயழினக ெர�ைல ெய�லா� 
வி0ணிய� விமான Dதி ெவறிெகாள மிைடவி ேவேலா>.        922 
 
�&�ம� �ழ�� ெகா�< ச"தன$ ெதாளிக0 .�< 
அ&க5; விைரயி) ேச�ேறா டகநக ரள/ ெச>� 
ம&�லா> வி��� 8ட வகி��ைக மய&க மா�<* 
ெபா&�ெபா� �0ண� Dசி மணவிைன �ைனவி ெய)றா).        923 
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பயாபதி த) ம�கைள வ��ப< ஏ!த� 
 
அைனயன வவைன ேயவி யரசிள& �மர2 த�ைம* 
�ைனமல2� க0ணி H<* ெபா)ெனழி லார" தா&கி் 
நைனக!' ேவழ ேமறி ந�ெமா� வ�க ெவ)றா) 
கைன�ர) #ரச மா2��� க<பைட� கால ேவலா).        924 
 
த) ப�ட$� யாைனைய வ�வி$த� 
 
தி&கைள யிர0� .றா ெச>�#) ெசறி$த ேபால 
ம&கல வ<வி) வ"த வல:ய2 வயிர� ேகா�� 
ெச&களி விதி2$த ேபா5C ெச�ெபாறி சி/க0 ேவழ� 
ெவ&களி வியாள� வ�ல விறல� வ�க ெவ)றா).        925 
 
ப�ட$� யாைனயி) வ�ணைன 
 
அ�ளறி" �ைழய ேரா< யர�வா வ�க ெவ)ன 
ம�ளிவ0 �ழ5" தாைர மழகளி றதைன ேம>*பா) 
இ�ளி�& �)ற ேம>�� மி��பிண ெர�$த ேமறி 
ெவ�வ� ெமாழியி� ேறறி ேம)#ைற$ ெதாழில னானா).        926 
 
அர�வா வதேனா டா< யியலறி" தைண"த பாக) 
�ைரைசதா ெனகி;$� ம�ேறா2 ��வட� �ரள D�கி 
உைரெச>கா� �வ� O&க ெசறி$ெதா)/ �ற$த தா�கி 
நிைரெச>கா னிகள� வி�� நில$தவ ேர/ ெக)றா).        927 
 
பி)னவ ேனறி$ %ச* 
        ெப�வட� பி<$த பி)ைன* 
ெபா)னவி2 ெதாட2க0 வி��* 
        �ற$��கா� �ேராைச ேகா$� 
ம)னவ ன�L மா/ 
        ம&கல� ேகாலC ெச>வா) 
�)ன�& கைவ#� ேகாேலா2 
        H;"�வ" தைணக ெவ)றா).        928 
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க��ெபா� #<$த கா>ெந� கதிரணி� கவள� க�ைற 
இ���ைட வயிர� ேகா�< னிைடயன பயிாி நீ�கி 
���ெபா� மல2க' வா>"த �கைளA மகல வாாி 
அ���ைட யல&க) மா2ப னர$தநீ ெரறிவி$ தாேன.        929 
 
�&�ம� �ழ�� ெகா�< ச"தன ெவ'ைள ெகா0� 
ம&கல வயிர� ேகா�� வல&ெகாள வைர"� ம�/ 
ச&கின ��வி னா5� வல��ாி சவியி னா5� 
அ&கத) பாக$ தீர$ த�ெகலா மணிவி$ தி�டா).        930 
 
ெபா�றிர� க<ைக B�<* �ாிமணி ேயாைட ேச2$தி 
#�றிய �ளக Hழி #க��ைத$ தில&க D;$� 
��றிநி) ெறாிAC ெச�ெபா� �ட2நிைல* ப�டC ேச2$தி� 
க�ைறய& கவாி� க0ணி க�ண8 ல$� ைவ$தா).        931 
 
தாரணி தய&க சா$தி$ தவிசி)ேம� விாி$� மCசி� 
ஏரணி தி�வி� ேல>*ப வி�வட� வில&க D�கி 
சீரணி மணிக' D;$� ெச�ெபா)ெச> �0ணC சி"தி� 
காரணி மி)னி� ேறா)ற� கத?ைக ந�வி$ தானா�.        932 
 
பயாபதி யாைனயி)ேம� ஏ/த� 
 
ேவழமா& கணி"த பி)ைன ேவ"த2ேபா� றிைச*ப ேவறி் 
Hெழாளி யார மி)ன �ட2��ைழ தி�வி� Dச 
ஏைழய2 கவாி ேய"த ெவாிகதி2 விாிவ ெதா$தா) 
ஊழிநீ �லக& கா�� #ழ!$ேதா L�வ$ தாரா).        933 
 
ஒ$�நி) /லக ெம�லா ெமா�&�ட) �ளிர ேவா�பி 
வி$தக2 �க1 ேமரா2 ெவ'ளிெவ0 �ைடெயா) ேறா&கி 
#$தெவ0 மாைல நா)/ #<மிைச நிழ�ற 8ாி 
ம$தமா� களி/ O"தி வளநக2 ம�ள ெச)றா).        934 
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பயாபதி ச<ம)னைன ச"தி�க*�ற*ப�ட வ�ணைன 
 
அரசிைற யரசெரா ெட1த5 மதி2த� 
#ரெசறி யிமிழிைச #ழெவா� க1மின 
திைரெசறி ெந�வைர கைடெதா/ திைசதிைச 
கைரெசறி கடெலா? க�கிய தெனேவ.        935 
 
�ைளப� �ழ?ைச �<ெயா� சி/பைற 
கிைளெயா� பட?ைக கிைளெயா� கிள2தர 
வைளெயா� வயிாிைச ம�வின மைழெயன 
வைளப� மணியர வறிவய2 !றேவ.        936 
 
ெசாாிவன மல2மைழ �ழ�வன ெவ1�ைக 
இாிவன ம�கர மி�'வன திைச#க� 
எாிவன �ட2மணி ெய1வன கத?ைக 
ெதாிவன வாியன ெத�ெவா� திைசேய.        937 
 
ெகா<ெயா� �ைடயிைட மிைடவன வி�'ெசய 
#<ெயா� �ட2�ைழ #ைளெவயி ெலாளிெசய 
அ<ெயா� �ைனகழ லரசிைற பைடெயழ 
இைடயிைட யிரெவா� பக?ைச வனேவ.        938 
 
�ரவிய �ர#க மி�ெதா/ ெபா<ெய1  
ம�விெகா0 மதமைழ ெபாழிெதா/ மளெற1  
ம�விய மனித� மனநனி யய2!/ 
ெத�!க' ப�வ� சிலாிைட ெதாிவா2.        939 
 
ெச�விய� களி/க' ெசவி�ைட யரவ#� 
உ�விய ?!ளிக ெளா?க? யரவ#� 
க�விெகா' வயவ2க' கழனர லரவ#� 
விரவிய ெசவிபிற விளிெகாள ?லேவ.        940 
 
வைளயவ2 மனநிைற யழித� வ<!ைட 
இைளயவ ாி��ற !ைரகளி னிைடயிைட 
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திைளெயா� நைகநனி சிலபல கனிவன 
விைள!ைட யவ2கL� விைழ!/ தகேவ.        941 
 
�யி5வ ெரா?ெயா� �ட#ழ வதி2ெவா� 
மயி?ன மகளி2த மவிநய மடநைட 
அயி?ய லரச2த ம�கைவ ெப�க?) 
இய?ய வளநக ாிடமிட மிலேவ.        942 
 
ச<ம)ன) எதி2ெகாள வ�த� 
 
�ரைமய ரதிபதி வ�ெமன ம�சிெச) 
ற�ைமெகா' �கழ� கைறத? ெனதி2ெகாள 
வரமி� ெந�வைர மணி#< ெந<யவ) 
உரமி� பைடெய1 !ைரநனி யாிேத.        943 
 
க�வைர வ�வன ெவன!ள களி/க' 
ெப�வைர ய�விக ெளன!ள ெபய2ெகா< 
அ�வைர ய��? ெயன!ள ாிைளயவ2 
ப�வைர யிைறAைட ெய1வேதா2 பைடேய.        944 
 
இ�பைடகளி) வ�ணைன 
 
நிலமிைச யவ2பைட நிலெநளி !றவ�� 
மைலமிைச யவ2பைட மைலெநாி !றவ�� 
அைலதிைர ெயா?கட லைவ�ைட ெபய2த� 
நிைலெபாி தாிதிப ெந�வைர நிைரய.        945 
 
#கி?ைட ��வன �ரவிக ெளனினைவ 
#கி?ைட ��வெதா2 #ைறைமைய Aைடயன 
அகி?� Oைழ�ைக யைவகம; வனெவனி) 
அகி?� Oைழ�ைக யவ2�க ழ�ேவ.        946 
 
வனமல2 ெபாழிவன மைழ#கி) மைழ#கி� 



25 

 

இனமல ாிைடயிைட விைரமைழ ெசாாிவன 
கனம? மணிவைர Aைடயவ :ைழயவ2 
இனம? யமராி னிழிவ� சிறிேத.        947 
 
அல2மிைச யிைளயவ ர<யிட வ<யிட� 
மல2மிைச யிய�பவ ாிய��க ெளனினல 
நிலமிைச யவெரா� நிலநைட பட2ெகன 
மைலமிைச யவாிைற ய�ளிய வைகேய.        948 
 
ேவ/ 
 
ச&�ேபா ெலாளியவ) றாைத த)பைட 
க&ைகேபா� பட2"த� கல��& காதலா� 
இ&�நீ2 ய#ைனயி னிழிவ ெதா$த� 
ம&��ேச2 மணிவைர ம)ன) றாைனேய.        949 
 
மாவிய� கட�பைட மய&கி வானிைட* 
Bவிய ?ணெரா� கவாி ெபா&கலா� 
பாவிய பனி$திைர* பரைவ பா�கட� 
ேமவிய வி��பிைட விாி"த ெதா$தேத.        950 
 
க1மிய #கிெலா� களி/ கா)மிைட" 
ெதா1கிய வ�விநீ ���� மாதலா� 
மைழ#கி) மழகளி ெற):� ேவ�/ைம 
உைழயவ �ைழயவ2� �ண2$த� ேவ0�ேம.        951 
 
�0ணிய மணிநிைர பர"� B!தி2" 
ெத0ணிய� ெகா<மிைட" தி�0� பா&ெகலா� 
க0ணிய� கவாிமா� கல"� கானக 
ம0ணிய� பரைவயா> வ�வ ெதா��ேம.        952 
 
ந"திய �ட2மணி நாக மீமிைச* 
ைப"�கி� கத?ைக பர"� ேதா)/வ 
ந"திய �ட2மணி நாக மீமிைச* 
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ைப"�கி� கத?ைக பர"த ேபா5ேம.        953 
 
கண&ெக1 கவாிக' கல"� காழகி� 
அண&கிவ2 நாவிகா லைள"� நாறலா� 
இண&கிய கட�பைட* பரைவ யிFவழி 
மண&கம ழிமகிாி வ�வ ெதா��ேம.        954 
 
காம� B&�ைழ� காம வ�?க� 
டாமாி யைனயவ2 தய&கி A0ைமயா� 
காம� B&�ைழ� காம வ�?க� 
டாமாி யைனயத$ தாைன வ0ணேம.        955 
 
மணிம�& �ைடயன வயிர� ேகா�<ன 
அணிம�& க�விய வைரக ள)னவா) 
மணிம�& �ைடயன வயிர� ேகா�<ன 
அணிம�& க�விய வரச ேவழேம.        956 
 
மCசிவ2 மணிவைர மகளி2 சீற< 
விCைசய" ெதாழி?ய வி�$த ெம�?ய� 
பCசி)ேம) மிதி*பி:� பைத$�* ைபயேவ 
அCசிேம ?வ2வத� கா2வC ெச>Aேம.        957 
 
ம)ன2 இ�வ�� ச"தி$த� 
 
மணிவைர யரச: மகர மா�கட� 
அணிவைர நில#ைட யாைண ேவ"த:�  
கணிவைர ெபா1தினா� க0M� றாரேரா 
பணிவைர யிலா$ெதாழி� பரைவ$ தாைனயா2.        958 
 
வரேவ�� 
 
அ�மல ரல&கலா) றட�ைக ெய):ம� 
ெபா>�மல2$ தாமைர #கி;�� ெம�ைலA0 
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ைம�மல2 ெந�வைர ம)ன) ம�றவ) 
ெச�மல ர&ைகயி� ெசறிய* ��?னா).        959 
 
வல��ாி வ0ண: மகர மா�கட� 
நல��ாி ந�ெலாளி ந�பி தா:மF 
!ல��ாி ேதாளினா ெனாளிெகா' ைப&கழ� 
கல��ாி தட�ைகயா� கதழ� .*பினா2.        960 
 
காம� கவிெனாளி� காைள மா2கைள$ 
தாமைர ெச&கணா� ற1வி* பி)னவ2 
Bம� ெபா)வைர யகல� ��?னா) 
சாமைர ந):த� றட�ைக யாைனயா).        961 
 
எழி�விாி ெந�வைர யிைறவ) ற)மக) 
அழ�விாி �டெராளி ய��க கீ2$திA� 
ெபாழிலணி ேபாதன$ திைறவ) ெபா)னணி� 
கழலவ ன<யிைண ைகயி� .*பினா).        962 
 
ஆ&கவ னழ�க0 ப�க ம�றவ) 
றா&ெக1 வைனயேதா ட1வி$ த)ெனா�� 
ஓ&கிய மழகளி ெற�$த ேம�றினா) 
D&கிய கைனகழ� ேவ"த2 ேவ"தேன.        963 
 
ேவ/ 
 
ம)னிய விCைச ேவ"த) ற�பிA ம�க) றா:" 
�)னிய �ரைம நாட) ெறா�கழ ெறா1த ேலா�� 
பி)னிய காத� ெவ'ள� ெப�கிய விாிவி� றாகி* 
ெபா)னிய� கழ? னா�ேகா2 ெபா&ெகாளி �ண2"த த)ேற.        964 
 
ெவC�ட ராழி யாL� விறலவ� கிைளய தாைத 
மC�ைட விCைச நாட) மலர< வண&கி ம�ற 
வCசமி� �கழி னா)ற) மன$ைதA� வண�கி யி�டா) 
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ெசC�ட ாில&� Bணா) றிற� சிறீ பால ென)பா).        965 
 
ஆ>"தசீ ரரச ரா&�� கல"தபி) னமி;த ெவ'ள� 
பா>"த� பரைவ ந)னீ2* பா�கட� பர"த ேதேபா� 
ஏ"திய காத� .ர ெவழினக2 ெபய2"� ��கா2 
கா"திய கனக* ைப�B� க�வைர யைனய ேதாளா2.        966 
 
எழி�ெகா'க" தைனய தி0ேடா ளிைளய ேராடரசாீ0<* 
ெபாழிலக" தழீஇய ேசாைல* ெபா)ன2� ேகாயி� ���$ 
த1மல2� ேகாைத ந�லா2 பலா0<ைச த��ப வா;$த 
ெச1மல2$ திர'க டா1C சி$திர .டC ேச2"தா2.        967 
 
இ�ேவ"த�� �மரேரா� ஆசன$தி� அம2த� 
 
ெவ'ெளாளி ெயயி�/* ேப;வா> விாிAைள யரச சீய� 
ஒ'ெளாளி தவழ ேவ"� ெமாளிமணி யைணயி) ேமேலா2 
க'ெளாளி கம1& ேகாைத மகளி2க' கவாி Dச$ 
ெத'ெளாளி� �மர ேரா� மி�"தன2 தி�"� ேவேலா2.        968 
 
ச<ம)ன) வ"த காாிய$ைத* பயாபதி வினவ� 
 
காம� மகளி2 D�& கனமணி* பவழ$ தி0கா� 
சாமைர பய"த ெத)ற ைக#<$ தா� சி"த* 
Bம� ெபாறிவ0 டா2*ப* ெபா?"தவ ாி�"த ேபா;தி) 
ஏம� கடல" தாைன யி�நில� கிழவ) ெசா)னா).        969 
 
வரேவ�� 
 
வி0ணிைட யிழி"� வ"த வி0ணவ2 கிழவ ெனா*பா> 
ம0ணிைட ெய)ைன யி&ேகா2 ெபா�ெளன மதி$� வ"த 
ெத0ணிைட Aண� மா"த2� கிைடெதாி வாிய ெதா)றா� 
க0ணிைட Aமி1C ெச"தீ� கடா�களி� /ழவ ெவ)றா).        970 
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ச<ம)ன) ம/ெமாழி 
 
ஏ&�நீ2 வளாக& கா�� மி��வா ம)ன ேரேற 
%&�நீ2 ம�த ேவ? �ரைமநா �ைடய ேதா)றா� 
ஏ&�நீ ரமி;தி) றீ2$தC ெச)றன2 ெதளி$த ல)ேற.  
ஓ&�நீ �லக" த): Lய2"தவ2� �ாிய ெத)றா).        971 
 
வ�த�� #த5 #)ேப ம�சிவ" �ண2$த� ேக�ேட) 
ெபா�த�க0 ணாிய ேவேலா> �ராண�� �லவ2 யா�� 
க�த�க0 ணாிய க0ணி கட�வ0ண� �ாிய ெள)ன$ 
த�த�� மகி;"� வ"ேத) றாழமீ& ெகாழிக ெவ)றா).        972 
 
விசயதிவி�ட2 அ��ககீ2$திAட) �ற*பட� 
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மணிெதளி$ தைம�க* ப�ட வ0ணேம வ0ண மாக$ 
�ணிய#) கல"� ெச>த �கி?ைக$ ெதாழி�க ேணா�கி 
அணியின ெதாளிக ேளாவிF வண&கின ��வ ேமாவி� 
கணிநல& க�த லாகா� க0கவ2 ேசாதி ெய)றா'.        1009 
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ப1திய ?லாத பாைவ A�வேமா2 ப<யி னா5� 
எ1�த� காிதி யா2�� மில&ெகாளி A�வ ேமனி 
ெமாழித5� காிதா ல$ைத #��ேவ> �ழ? ம�/) 
ெறா1தைக ய�ளி ன)ேற �ணி"தியா ென1தி� ெற)றா'.        1010 
 
சய�பைவயி) �றி*ைப மாதவேசைன ெதாிவி�க$ திவி�ட) தா> மகி;த� 
 
அ�ல� மட"ைத ேதாழி யவள� #க$தி னாேலா2 
சி�லணி மழைல ெசFவா>$ தி�ெமாழி பிற"த �0� 
வ�?த) ெமாழிேபா> நீெர� மாமியா ர<க� ெக�வா> 
எ�ைலயி� கிழைம த)னா ?ைறC�க ெவ)ப ெத)றா'.        1011 
 
எ)றவ0 ெமாழி"த ேபா;தி னில&ெகாளி* பலைக த)ேம� 
மி)றவ; ேமனி யாைள ெம)பைண$ ேதாளி� ��? 
இ)றினி தா� ம)ேற யி�"தவ* பய&க ண�பா� 
ஒ)றின விைள"த ெவ)றா& ெகாளியினா� �திய ளானா'.        1012 
 
திவி�ட) தா> அFேவாவிய$ைத$ த)மக:��� கா���ப< மாதவேசைனைய 
ஏவ5� அவ' ெசய5� 
 
ேபாதவி ழலாி நா/� �ாி�ழ 5�வ* பாைவ 
ேசாதிH; வ<! ந�பி �ட2மணி வ0ண0 காண 
மாதவ ேசைன கா�ட வ�ைலேயா ெவ)ன ைவய� 
ேகா�வ திவைண ய)ேற ய<க'யா #ணாி ென)றா'.        1013 
 
ம�றவ ெடா1� ேபாகி மணிவ0ண) மகி;"த ேகாயி� 
��றிநி) ெறாிAC ெச�ெபா� �ட2மணி வாயி ன0ணி 
இ�ெறன விைச$�* ��கா& கிைளயவ) கழ�ைக .*ப 
எ�/நீ வ"த ெத)றா� கி�ெவனா ெவ�$� ெசா)னா'.        1014 
 
அ�&கல #லகி) மி�க வரச2�ேக Aாிய வ)றி* 
ெப�&கல #ைடய ேர:� பிற2�கைவ ேபச லாகா 
இ�&க? #ழ!$ ேதாளா ெயாிமணி* பலைக ேமேலா2 
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ெந�&ெகாளி A�வ& ெகா0� நி)ைனயா னிைன"� வ"ேத).        1015 
 
ஓவிய$ைத� க0M�ற திவி�ட) ெசய� 
 
அ*ப<$ தாயி� கா0பா ெம)றன னரச ந�பி 
ைம*�ைட ெந�&க ணாL ம�&�நி) றவைர நீ�கி� 
ைக*�ைட* பலைக ேமலா� க)னிய ��வ& கா�ட 
ெம>*�ைட ெதாிய மா�டா) வி�"�ெகா0 மன$த னானா).        1016 
 
திவி�ட) வினா!� மாதவ ேசைனயி) ம/ெமாழிA� 
 
வானவ2 மக'ெகா� விCைச மா�ெகா' ம0M ளா'ெகா� 
ேதனிவ2 �ழ? ம�றி$ தி�Oத) மட"ைத ெய)ன 
மானிவ2 ேநா�கி ய)ேனா2 மகள�ல0 ம�/ நி)ற 
ஊனிவ ரல&க� ேவேலா A>$�ண2" த�L ெக)றா'.        1017 
 
திவி�ட) சய�பைவ என அறித� 
 
ம0மிைச மகளி ாி)ன வ<!ைட யவ2� ளி�ைல 
வி0மிைச மட"ைத ய�ல ளா>வி<) விCைச ேவ"த) 
க0மிைச நவி5& காத� க)னிய ��வ மாெம) 
ெற0மிைச யிவ�� ேபா;தி னி�ெவன வவLC ெசா)னா'.        1018 
 
திவி�ட) காத� ேநாA�றைம 
 
க)னிய ��வ& காைள கா0ட5& ேக<� காம)  
ெபா)னிய� கழல) றார) B�<ய சிைலய னாகி 
ம)னிய வி�ைக ேநா�கி மலரணி கைணA ேநா�கி$ 
�)னிய ெபா1� ேநா�கி ��சர" ெதா��க 5�றா).        1019 
 
ம0ணிய� வளாக ெம�லா 
        மகி;"�ட) வண&�� ேபா;�� 
உ0ணனி மகி;த� ெச�லா 
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        ெவாளிAைட A�வ� காைள 
க0ணிய� காத லாட) 
        க0ணி) :�வ& க0ேட 
ெவ0ெணயி) �)ற" தீயா� 
        ெவ���கி) றதேனா ெடா$தா).        1020 
 
மாக$� மதிய ம)ன வாMத) மட"ைத த)ைன 
ஆக$� ளட�கி* பி): மணிOத லழ� ேநா�கி 
நாக$ைத ந��� ம�� ன&ைகத) றிற$�� காம 
ேவக$ைத ெம�ல ெம�ல வி�வலா) ெப��கி யி�டா).        1021 
 
�ழைலயா) றி�$தி� ேகாைத H��வ) �றி*�0 டாயி) 
மழைலவா> திற"ேதா2 மா�ற ம�Lக மட"ைத ெய):� 
நிழலவா� பகழி ேபா5 ெந�&கேணா� ெக):� ெவ>ய 
அழ?னா லளிய னாவி ய�வேதா வழகி ெத):�.        1022 
 
சீற<* பர� ேதாAC சில�பிைண தி�"த ைவ*ப) 
D/ைட ந&ைக ெய)ற) கவா)மிைச யி�$தி ெய):� 
ேச/ைட� ேகாைத ேமலா� சிற"�வா2 ."த� ைகயா� 
ேவறிட$ ��வ� ெச>ய வி��பிய மன$த னானா).        1023 
 
அ"�கி லைச$த ேதா2ைக யவி;"தைச கி)ற ெத):� 
ைப"தளி2 ேமனி த)ேம� ப)மணி� கல&க V0�்� 
ெச"தளி2 �ைரA ேமனி ேசயிைழ திற$தி� காம 
ெவ"தழ� கனல 8�< வி�வலா) ெம?ய 5�றா).        1024 
 
Hாியா$தமன வ�ணைன 
 
வாைளயா ெந�&க ண�லா0 மணவிைன ெதாட&�& கால 
நாைளயா னம2க ேளா� H;"�வ" தறிவ ெல)/ 
காைளபா� ப�� ெவ>ேயா) �டதிைச� கனெபா� �)றி� 
Hளிவா ய�வி மாைல �ட2#< ெச)னி ேச2"தா).        1025 
 
வி0ணிய 5�வ Dதி ேமனி)/ மிழி" ெவ>ேயா) 
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க0ணிய� வில&க ென�றி கதிெர):& ைகயி W)றி 
ம0ணிய) மர$தி) சாைக Oதிபி<$ தைவA� வி��* 
ப0ணிய� பிறிெதா) றாகி* ைபயேவ மைற"� ேபானா).        1026 
 
ெவ>யவ ென):C ெச"தீ �டாினா� ெவ��ப* ப�� 
ைமெயாளி பர"த ேபா)/ க�கின திைசக0 ம�/ 
ெமா>யழ� ேமல வி;"த தழ)மீள 8'வ ேதேபா� 
ெச>யேதா ��வ ேம�பா� றிைச#கC சிற"த த)ேற.        1027 
 
மாைல�கால வ�ணைன 
 
க'Lலா& கழனி நீ$�� க�&கய� க!L� ெகா0� 
�'ெளலா& �ட�ைப ேச2"� பா2*பின� �ற"த" ேதா�பி 
உ'Lலா !வைக .ர$ �ைண�ண2" ெதா?$� ைவக 
வ'ளலா2 மன$�� ெகஃகா> மாைலவ" தி/$த த)ேற.        1028 
 
காதலா ரக)ற ேபா;தி� க��ைட மகளி2 ேபால* 
ேபாதெலா& �வி"த ெபா>ைக$ தாமைர ெபா?! நீ&க 
மீ�லா" திகிாி ெவ>ேயா) மைறத5C சி/ெவ' ளா�ப� 
தாதெலா மலர ந��$ த�ைமேய மி�$த வ)ேற.        1029 
 
ெச>ெயாளி ெச�க ெர):C ெச��ன� பர"� ேதறி 
ெவ>ெயாளி நிைற"த நீல வி��ெப): மணிெகா' ெபா>ைக 
ைமயி� ெள):C ேச�/' வள2தி&க� கதி2க ெள): 
ெமா>யிள& கமல நாள வைளய&க0 #ைள$த வ)ேற.        1030 
 
அ&ெகாளி வி��பி� ேறா)றி ய"திவா னக��� ெகா0ட 
தி&கள& �ழவி பா�வா>$ தீ&கதி ரமி;த மா"தி$ 
த&ெகாளி விாி"த வா�ப றாமைர �வி"த வா&ேக 
எ&�ள �ல��ெக�லா� ெமா�வரா யினிய நீரா2.        1031 
 
ேவ/ 
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மணவாய ம�?ைகயி) ம�நைன"� 
        வ0கனிக0 மத2*ப Dசி 
இண2வாய வன#�ைல யித;வாாி 
        யிள"தி&க� கதி2கா X)றி$ 
�ைணவாய ���பிர&க வரவி"த 
        வன$�தி2"த �கLC சீ$�$ 
திைணவாய க�&�வைள திைள$தைச��" 
        ெத)ற5ெமா) /ைட$ேத மாைல.        1032 
 
ைமப�� ெந�&க0ணா2 மணிமாட 
        மிைசயி�ட வைளவா>* பா0<� 
ெந>ப�� ெகா1C�டாி னகிலாவி 
        யிைடOைழ"� நிழ�கா� சீ*ப* 
ைபப�� மணிAமி;"� பணநாக 
        மிைரேத�� ப�வ மாைல 
ைகெப�� காமேநா Aைடயவ2�ேகா2 
        கன�ேபால வ�ேம காணி�.        1033 
 
கணிமிட�ற நறேவ&ைக யவி2�ண&கி) 
        மடவா2த& ைகேம� ெகா0� 
பணிமிட�/ ெமாழிபயி�/� ைப&கிளியி) 
        ெசFவழியி னிைசேம� பாட 
மணிமிட�ற ெச&க0ண பவழ�கா� 
        கேபாத&க0 மதைல ேதா/ 
மணிமிட�றி னாலகவ வன&கைனA 
        மன�வி�� மளிய மாைல.        1034 
 
சய�பைவ சினாலய$ைத அைடத� 
 
ெவC�ட2ேவ ?ைளயவனா& கிைனயனவி) 
        ெம?ெவ>த வி��� ெச�5� 
விCைசயைர ய)மடமா மகணிைலயா 
        தெனவினவி� விள�ப� ேக0மி) 
பCசில&� ேதர��� பாடக�கா� 
        பாைவய2க' பல2பா ரா�ட 
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ெசC�டேரா) மைழெபா1தி� சினவர)ற) 
        றி��ேகாயி� ெச)/ சா2"தா'.        1035 
 
சய�பைவயி) வழிபா� 
 
தி0ணிைலய மணி�கதவ" தா;திற"� 
        தி�விள��$ திகழ மா�< 
வி0ணியல ந/��ைகA& காழகி5� 
        வி��பிவ2"� வி�ம 8�<� 
க0ணிAட) ெவறிமல� ந/�ெபா<A& 
        கம;சா"�& ைகயி ேன"தி* 
ப0ணியல நர�பிைசேம� பரமைனேய 
        பணிெமாழியா' பரவா நி)றா'.        1036 
 
ேவ/  
வாி*பா�� 
 
மண&கம1" தாமைரயி) ம�$திவைல 
        ெகா*பளி$� மத2$� வாம) 
அண&கிவ2ேச வ<யினழ ெகழிேலேரா 
        ெராளிப�கி யல�� ேபா5� 
அண&கிவ2ேச வ<யினழ ெகழிேலேரா 
        ெராளிப�கி யல� மாயி) 
வண&கினவ ெராளிவிாி"� களிசிற"� 
        மதிமகிழ) ம�ேளா வ)ேற.        1037 
 
அ��பிவ� மரவி"த மறிவரன 
        த<நிழல தைட"ேதா ெம)/ 
���பிவாி யிைசபாட ெச�மா"� 
        �ட�மி;"� �L��� ேபா5� 
���பிவாி யிைசபாட ெச�மா"� 
        �ட�மி;"� �L�� மாயி) 
வி��பினரா>$ ெதா1ெத1வா2 ெம>�மற*� 
        #0மகி;!� விய*ேபா வ)ேற.        1038 
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அழலண&� தாமைரயா ர�ளாழி 
        Aைடயேகா ன<�கீ; ேச2"� 
நிழலண&கி #��யி2$� நிர"தல2"� 
        ேதாேட"தி நிழ�/� ேபா5� 
நிழலண&கி #��யி2$� நிர"தல2"� 
        ேதாேட"தி நிழ�/ மாயி� 
ெறாழிலண&� மன#ைடயா2 HெழாளிA� 
        D;களி*�C ெசா�ேலா வ)ேற.        1039 
 
ேவ/ 
 
மணிம� <�ெமாழி வாம) ேசவ< 
அணிம� L�!ைட யமி2தி) சாயலா' 
பணிெமாழி பல!ட) பரவி வா;$தினா' 
பிணிெமாழி பிறவிேநா> ெபய2க ெவ)னேவ.        1040 
 
சய�பைவ நிலா#�ற$ைத அைட� 
 
ெவ)றவ) றி�வ< வண&கி ெம�லேவ 
ெச)/த) வளநக2 ெச�ெபா) மாளிைக 
நி)ெறாளி விாிவேதா2 நில! ேவதிைக 
#)றி)ெச) ெற>தினா0 #கி;$த ேவ�ைகயா'.        1041 
 
ச"திேராதய வ�ணைண 
 
ெச>யவ) ெச&கதி2 ���க ெச�க2வா) 
ைபயேவ க�க5� பரைவ பா�கதி2 
ஐயேவ யவி2கதி ர��� வ"த� 
ைவயேம ெதாழ*ப�� வள2ெவ0 <&கேள.        1042 
 
இ�&கய$ ெதழி)மல2 நிர"� ேமலேதா2 
��&ைகய& கவி;"தென$ ேதா)/ மீ)�ழா� 
அ��பிய பசைலவா னக��$ தாரைக 
ஒ�&கிய) ெறாளிநைக Aமிழ ேநா�கினா'.        1043 
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சய�பைவ வ�"�த� 
 
தி&கள& ெகா1நைன ேச2"� தாரைக 
அ&ெகாளி #கி;நைக ய��� மாதலா) 
ம&கல மணமக) மண"த ேபாதலா� 
எ&�ள திைளயவ2� கிைளைம யி)பேம.        1044 
 
எ)/த) னக��ைட யியல� காைளயா� 
ஒ)றிய !'ளேநா ெயாளி�க 5�றன' 
இ)றிவ ளக$த� காம ேநாெயன* 
ெபா)றவ; பசைலெம> �கல 5�றேத.        1045 
 
சய�பைவ நாM�ப< ேதாழிய2 தனி$தனிேய ./த� 
 
ஆயின தி�வனா ளாய$ ேதாழிய2 
ேவெயன$ திர0டேதா' விள&� ேமனியா' 
ேமயின �றி*பிைன யறி"� ெம�லேவ 
பாயின பணிெமாழி பல!& .றினா2.        1046 
 
விCைசய �லகி: மினி� D&�நீ2 
மCசிவ2 ெபாழிலணி ம0ெண) ேறாதினா' 
அCசில ெமாழியவ ெளா�$தி யா&கய2 
பCசில& ககல��� பாைவ பா&கிேன.        1047 
 
பனிவைர* பா&க�� ப�வ ேசாைலA� 
தனியவ2� கினனனி பய��" த)மன� 
கினியவ ெரFவழி யிைசவ ரFவழி$ 
�னிவர வி�ெலன ெவா�$தி ெசா�?னா'.        1048 
 
காதலா2 காத)ைம கல"� காதல2� 
ேகதிலா ரயலரா யிய�ப வா>வி<� 
சாத5� பிற$த5 மிலாத தான#� 
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ேகாதென� ெகா0மிென) ெறா�$தி .றினா'.        1049 
 
திைணவிரா>* ெபா>ைகA" திகிாி* �'ளி:� 
கிைணயிரா* பிாி"தபி ெனாிெயா ெடா��மா� 
/ைணவரா� றனியவ2 திற$� ெசா�?ேனா2 
�ைணவரா� ப<யவ ாி�ைல* ெபா)னனீ2.        1050 
 
#�ைலயி) #��ெகா* �ளி$� 8ர�வா> 
ம�?ைக யிண2$�ண2 மய�� மா�த$ 
ெத�?A மிள�பிைற� கதி� ெம)பவா) 
ெம�?ய லவ2கைள ெம?! ெச>யேவ.        1051 
 
விைரெசறி �ாி�ழ� ேவ�க ண&ைகத) 
�ைரெசறி க<விைன நாைள* ேபா;தென 
#ைரெசறி யிமிழிைச #ழ&க� ேக�டன)ெசறி  
ம/கிெல) ெறா�$தி .றினா'.        1052 
 
நாைளநா ெள)ப� நனி$�C ேச>$தென 
வாைளயா ெந�&கணீ2 மய&கி ெய)ைனயி� 
ேகாைளயா� வி��பிைட� �ளி2ெவ0 <&களா2 
தாைளயா� வண&�� தா;"� ேக��ேம.        1053 
 
காம:& கைண*பய) ெகா0� க0களா� 
நா#ந) ன�விைன Oக� நாளவா> 
யாமமி& ெகா�&�ட னகல ெவ)/ ேபா> 
வாம)ற னக�ைழ வர&ெகா' வா&ெகாேலா.        1054 
 
இ)னன நைகெமாழி யி)ப� ேகா�<ேயா 
ட)னெம) னைடயவ ளமர வாயிைட 
ம)னவ� ேகழிைச$ ெத1"த %ாிய� 
க)னிA& க<கம ழமளி ேயறினா'.        1055 
 
இர! வ�ணைன 
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ம�?ைக மண&கம; மாைல ேபாக5� 
ப�?ய மவி"தன பர"த பா�கதி2 
ெம�லேவ ெம�லேவ ��&கி D&�நீ2 
எ�ைலெச) ெறாளி$ததF விளெவ0 <&கேள.        1056 
 
ந�விைன கழித5 ந?A" தீவிைன 
ெச�வேத ேபா?�' ெசறி"� H;"த� 
ப�விைன ம<"தன பட2"த தாயிைட 
வ�விைன� கயவேர வழ&�& க&�ேல.        1057 
 
மாடவா> �டெராளி ம1&கி ம&ைகய2 
ஆ�வா2 #ழவ&க0 ணய2"த யாெழா� 
பா�வா2 பாணிAC ��&கி ந)னக2 
ஆ�நீ2� கட�றிைர யவி"த ெதா$தேத.        1058 
 
மட"ைதய2 #ைல#க ம�$த மா2பின2 
அைட"�ேத :ற&கிய வல&க) மாைலயா2 
மிைட"தேதா டZஉ*பிைண ெநகிழ ெம�லேவ 
இட&கழி$ ெதாழிெலாழி" திைளய2 �Cசினா2.        1059 
 
ம��கைட ந/�பிழி$ திவைல நாவைள$ 
ெதா��க#� ெவறியய2 கள: 8�லா> 
ெச��க#� ப?ெப/ ெத�!" ேத2"�ேபா>� 
க�*��" �ற&�� க1�C ேசா2"தேவ.        1060 
 
இடCசிைற யிள�ெபைட� கீ"� பா2*பி)ேம� 
றடCசிைற வல$த� ேகா?$ தா"தம 
ெதா�&�தா0 #ட&கைவ$ �ற&� கி)றன 
�ட&ெகா'B� ெபாழி?ைட* �'ளி) ேசவேல.        1061 
 
கைன"தத& காத?்� கனவி� க0<ற" 
திைன"தேபா) றிைடயிைட ேநா�கி யி)�ர� 
�ைன"தக� �ண2ெபைட ��? ெம�லேவ 
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அன"த�0 #ர)றன வ)றி� ேசவேல.        1062 
 
%&காேதா2 இ�வ2 எ)ற� 
 
ம)னிய மணி$தட$ தா�ப� வா>�ைட" 
தி)னிய) மா�த மிய&�& க&��வா>� 
க)னிA& காைளA ெமாழிய� காாி� 
�)னிய !லெகலா" �யி�ெகா0 <�டேத        1063 
 
ைவகைற* ெபா1� 
 
ந'ளி� ளிைடய� நட*ப ைவகைற 
�'ளிமி ழிைசெயா� ��"� ேபா�வழி$ 
ெத'ளிய மதியவ) ெச>த தீைமேபா) 
ெம'ளேவ கைனயி�0 ெம?! ெச)றேத.        1064 
 
கிள2$தன கி5கி5* பரவ* ���ழா� 
வள2$தன மகரயா; ம�ளி யி)னிைச 
தள2$தன க�&கட� றர&க$ த)னேம 
விள2$த� �ணதிைச ேவைல வ�டேம.        1065 
 
Hாிேயாதய வ�ணைன 
 
ஆைணெச> தர�D� றி�*ப வாயிைட� 
ேகாைணெச> �/��.2 மட&� மா/ேபா� 
ேசMய2 திகிாியா) கதி2ெச) P)ற5� 
பாணியா� கர"தன பர"த ேசாதிேய.        1066 
 
விளி$தன �லாிெவ0 ச&க� ேவாியா� 
களி$தன கயமல2$ ெதா1தி ய�மல2 
ஒளி$�#) :ற&கிய ெவா?வ0 டா2$தன 
ெதளி$த� ெசறிெபாழி� ேற�ெப> மாாிேய.        1067 
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%0<ய �ட2விள� க)ன க)னிேயா 
டா0டைக யழ�வலC ெச>A மாரணி 
கா0டைக Aைட$த� கா0� நாெமன 
ஈ0<ய கதிரவ :தய ேமறினா).        1068 
 
உ�கின பனிெபாதி பாைற A�கநீ2 
ப�கின பகலவ) பரைவ ெவ&கதி2 
க�கின கய�வள ரா�ப� க0ெகாள* 
ெப�கின திைச#க� ெபய2"த ெதா$தேவ.        1069 
 
ேவ/  
கவி�.�/ 
 
நிைற"தா2 க<ந� விைனநீ தியினா� 
அைற"தா& க�ெச) ற�ெச) றவைக 
சிற"தா ெளா�கா ைளதிற$ �ைரயா 
மற"தா ம�வ� லவ2ெசா� 5கேவ.        1070 
 
#ரசைறத� 
 
��மா மணிேவ> �ைட#� ைமAைட* 
ெப�மா ன<ேப ணியB சைனநா' 
க�மா� களியா ைனக0ேம� கனெபா) 
அ�மா #ரசா2* பவைற" தனேர.        1071 
 
#ர�� #ழவி) �1!� #<ேச2 
அரச) னகாி) �1!& ெக1மி 
விைரA� �ைகA� மல�� ப?யி) 
இைரA" ெந�D திநிைற$ தனேவ.        1072 
 
பி<A& களி/� பிற!" ெநாி!� 
ற<A� மிடலா மிடமி) றில�� 
ெகா<A& �ைடA& �ளி2சா மர#� 
#<யி) �ட�� மிைச8 <னேவ.        1073 
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தி�மண வ�ணைன 
 
வ1வி) ெனறிவா மனமா நக2வா> 
விழவி) னணமா கவிதி$ தனரா>� 
க1!� மணிேபா� பவட) க<நா' 
எ1!� #ரெச& �மிய� பினேவ.        1074 
 
நைடமா ைலநட" த�ந" தி#க� 
�ைடமா ைல��" தன2�0 ணியநீ2 
இைடமா ைலநிக;" தெதாேர$ தரவ� 
கைடமா ைலநிக;" த�கா* பணிேய.        1075 
 
திைரச& ெகா?ேயா �சிற" தனேபா) 
#ைரச& ெகா?ேயா �#ழ& கிெயழச& ெகா?ேயா �ணரா வைகயா� 
அைரச& ெகா?ேயா ெட1வா2$ தனேவ.        1076 
 
�ணி#$ தநைக$ �வ2வா யிைளயா2 
கணி#$ தணிசி" தியக0 விரவி 
மணி#$ தமண� றிடலா கிமைற$ 
தணி#$ �மி;D திய�� �நேவ.        1077 
 
�கிலா2 ெகா<ெபா& கினெதா& கனிமி2" 
தகிலா2 �ைகயா விய�$ தைமயா� 
பகலா ெனா�வ" திர!� பகேல 
இகலா �டனா கியிைய" �ளேவ.        1078 
 
பல2ம) னியபா ட5மா ட5ேம 
வலம) னிமய& கி#ய& �தலா� 
நிலம) னவ�" ெந�மா� வைரேம� 
�லம) னவ�& �ளி2%& கினேர.        1079 
 
அக�வா னிைடய& கிழிவா னவ�� 
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#கிலா றிழிவிC ைசய�� #�கி்* 
பகலா ெனா�தா ைரபர" தனேபா� 
�கலா ெராளிேபா" த�ெபா) னகேர.        1080 
 
வடேம �#க� டல�� மல�� 
�டேம �கல$ தல�� மல�" 
தடேம �ளெபா) னவி;தா மைரA� 
திடேம வியவிC ைசய2சி" தினேர.        1081 
 
அணிேவ0 <ன2ெகா' ளவ�$ தன!� 
மணிேவ0 <ன2ெகா' ளவ�$ தன!� 
கணிேவ0 <னநா' கழிA" �ைணA� 
பணிேவ0 <ன2D திபர" தனேவ.        1082 
 
நற!0 ெடா�பா ன�வா ெரா�பா� 
�ற!0 டகலா வமி2த� �ண2வா2 
உற!0 டமர$ ெதா�பா 5ைறவா2 
பிற!0 ைடAமி) னனபி) னினேவ.        1083 
 
இழிகி) றன2விC ைசயெர$ திைசA� 
ெபாழிகி) ற�ெபா) மைழA� மைழA� 
�ழிகி) ற�ெதா� சனெவ' ளமத� 
ெகாழிகி) ற�நா #ைரயா த�ேவ.        1084 
 
ேவ/ 
 
தாமைர #க$தம னிய��ட மவ�றா� 
சாமைர #க$தன மத�களி/ த�ேம� 
Bமைர #க$ெதறி �ன�றிைர #க"� 
%மைர #க$தரச2 ெச)/பல2 H;"தா2.        1085 
 
வ0�ப� மாைலய2 மட*பி<க ட�ேம) 
ெகா0டய 5ைழ�கல மைழ�க0மட வா2க' 
எ0<ைசA ெம&�மிட மி)றிமிைட !�றா2 
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க0டவைர ேம�விர! கா2மயிெலா ெடா$தா2.        1086 
 
திவி�ட) மணவைற�� வ�ைக 
 
மாளிைக நிைர$த மணி மாடநக2 #)னா� 
ஆளியர ேச"�மணி யாசன மத)ேம� 
காைளகழ� ேவ"த2பல2 H;தர வி�"தா) 
நாெளா� ெபா?"தநைக மாமதிய ெமா$தா).        1087 
 
அ&கண யிராவண மிர0�ட ென�$த 
ம&கல மணி�கலச நீ2ெசாாிய வா<* 
ெபா&�திைர ெயா)றி� �ய�ெபாழிய ேவ"தி$ 
த&��ன� ெப>ததட மா�வைரெயா ெடா$தா).        1088 
 
ம)ன2க' ெசாாி"தமணி நீர�வி யா<* 
பி)ைனமல2 மாாியக� வானினவ2 ெப>ய 
மி)னவி2 விள&��ட2 ேவ�விடைல யா<* 
ெபா)னணி �ைன"��� ேவ'விநக2 ��கா).        1089 
 
சய�பைவயி) நீரா�� 
 
ம&�)மைழ H1மணி மா�வைரயி) ேமலா2 
க&ைக#த னீர�வி ெகா0�க? வான� 
எ&�மிட மி)றிெயழி� விCைசய ாிழி"தா2 
ந&ைகமண நீரணிைய நாெமாழிவ ெத)ேனா?        1090 
 
ஆ/�ல மா�வைரயி) ேமல�வி நீ�� 
D/ெப/ ெம�?யைல யா�<யபி) மீ�� 
நா/மல2 ந"தன வன$தனெவா ெட�லா 
ேவ/ப� BமைழA மாடவிைள வி$தா2.        1091 
 
சா"�ெசாாி மாாிெபாழி கி)றதைக ேயா�� 
ேத"�வைல DசிAள2 கி)றெதா� ெத)ற� 
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ேவ"த�ல ேகாபிறிெதா Iழிெகா? ெத)/ 
மா"த2ம�' வா�மகி; வா�#ள ரானா2.        1092 
 
சய�பைவ மணவைர அைட"தைம 
 
ம&கல வன*பினெதா2 ேகா<ம< தா&கி 
அ&ெகா? வி��பினவ2 த"தவணி ேச2$தி* 
ப&கய #க$தவ2 பலா0<ைச பராவ 
ெச&கய ென�&கணவ' ேவ'விநக2 ேச2"தா'.        1093 
 
�ேராகித) ெசய� 
 
ந&ைகமண ேவ'விநக ெர>�வத) #)ைன* 
ெபா&��ாி �லனல2 தாமைர �ைன"தா) 
ம&கல !ைழ�கல நிைர$தமண மாட� 
அ&க� ��"தழ� வள2�கிய வைம"தா2.        1094 
 
ம&கல சட&� 
 
சா"�ெம1 கி�டதட மாமணி நில$ைத 
ேச2"�திக; ெபா)னிய� சலாைகOதி தீ�<* 
ேப2"�ெமா� கா� விைரயி னா)ெம1� வி$தா) 
ஆ>"தமைற ேயாதியத னாாிட மறி"தா).        1095 
 
ப�$தமணி #$தமண லா�ச�ர மாக$ 
தி�$திெயா� பா�பணிய ைவ$ததிட2 Hழ$ 
த�*ைபயி :னி$தைல வட�ெகா� கிழ�கா>* 
பர*பின னத��ெமா� பாவைன பயி)றா).        1096 
 
நா)#க) வல$தவ னிட$�ெமா� காவ� 
ேம)#க மி�"��ண பா�ெவ/வி தாக* 
பா)#ைற பயி)றப� தி�க<ைக பா>$தி$ 
தா)#ைறயி ேனா�சமி ைத$ெதா1தி சா2"தா).        1097 
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#.2$தகால$தி� பல�� வ�த� 
 
ஆயிைட ந��கட 5ளானமர ராசா) 
ஏAைடய னாய�ர ம"திாி ெய1"தா) 
ேபாAைட வி��பி)மதி A���� கி)றா) 
ேமAைட யணி"தகணி ேவைலயி� ெவ)றா).        1098 
 
மணேவ'வி 
 
அ&�#) வள2$தவழ ேலகட! ளாக 
ம&ைகைய மண��1வி) #)ைனவைர ேவ"த) 
ெகா&�விாி தாரவ�� நீெரா� ெகா�$தா) 
ந&ைகெயா� நா0மல� ளாைளA ம�$தா).        1099 
 
ம)னியழ� ேவ'வியி லவ��வல மாக* 
பி)னிய த�*ைபக' பி<$தைவ வி�$தா& 
க)னமைன யாெளாடயி� ேவலவ னி�"தா) 
க)னிெயா <ைய"தகதி2 மாமதிய ெமா$தா).        1100 
 
க"�Lமி 1&காிய H;�ைகக' வி�ம 
வ"��ட ேர"திவல ேன�ழல மா�< 
அ"தண: ம&கழ லைம$�மிக ேவ�டா) 
ைம"த: மட"ைதைய மன$தி)மிக ேவ�டா).        1101 
 
ெபா&கழ�ெச> ேவ'வி#ைற ேபா�ற5 ெம1"தா) 
அ&ைகயி னண&கினணி ெம�விர� பி<$� 
ம&ைகெயா� காைளவல னாகவ� கி)றா) 
க&ைகெயா< ைய"�வ�கா2� கடெலாெடா$தா).        1102 
 
ைக�மலாி) Dரனவ' ைக#கி; பி<*ப 
ெம>�மயி ெரறி"�மணி ேவ2Oத ல��பி 
ெச>யதன சீற<க' ெசFவனிட மா�டா 
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அ�மயி? னாணதைன யாவரைற கி�பா2.        1103 
 
தான$தி) சிற*� 
 
பி):#ள ேவ'வி#ைற ெச)றபல ேபசி 
எ)ைனயைவ நி�கெவாி ேயா��ெதாழி லா2��* 
ெபா)ெனா� மணி��விய� ேபா"�ெபாழி கி)றா2 
க)னிதம2 காைளதம ெர)றிவ2 கல"ேத.        1104 
 
அ&கமி� 8)/மைற நா)கலகி� க�ப� 
இ&�#< விCைசெயன வி)னகைர க0ட 
ெபா&ெகாிய ேவ'விவ�� ேராகித னவ�� 
ச&கநிதி ெய)னெநதி மாாித� வி$தா2.        1105 
 
அ�"ததிகா�ட� 
 
வானெநறி ெய&��வள2 ேசாதிவட மீைன� 
கானமயி ல)னவட) #)ைனநனி கா�ட 
யா:மிவ' ேபா5ல� காணவிய� ேவேனா 
ஈனெமா� நாணமில ேனாெவன விக;"தா'.        1106 
 
ேவ/  
வ"தவ2 பாரா�< ெச�ல� 
 
எனமண விைனக' ெச�ல வி)னண ெம>� ெக)/ 
�னவைர கான #)னி மாதவ� ேபா� வா�� 
இனம? ெச�வ ம�/ மி*ப< வ�வ �0ேடா 
கனவி: ெம)ன மா"த2 க0�மீ' வா� மானா2.        1107 
 
ப'ளியைறைய ேச2த� 
 
இ<ப� #ரசி� சா�றி ேய�பவ ராைச தீர 
�ட2வி� மணியி) மாாி ெபா)ெனா� ெசாாிய ேவவி� 
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க<ப� ெந<ய மாட& க)னிேயா ேடறி னானா� 
#<!ெகா Lலக ெம>� மி)பமா 82$தி ெய)பா).        1108 
 
காத� ெவ'ள வ�ணைன 
 
க1மிய காக �0ட& கம;ெதா/& காள ேமக� 
�1மிய தைனய மாட� �வ�<ைட யமளி ேச2வா2 
வி1மல2* பிைணய லாL� விடைலA ேம� ெந�றி 
ெச1மணி சிைலெச) ேற/" ெத>வமா மி�ன ெமா$தா2.        1109 
 
ெபா)னிய� ெகா<யி ெனா�கி* 
        Bவைண* ெபா�"�� பாைவ 
க)னிநா ெணா��க& காைள 
        க0களி ெகா'ள ேநா�கி* 
பி)னவ ெளா�&க வா&கி்* 
        ெப�வைர யகலC ேச2$தி 
இ)னைக மழைல ேக�பா 
        ென)ெகாேலா ெவ)/ ெசா)னா).        1110 
 
நி)றநா ெண):& க)னி சிைறவி0� காைள தி0ேடா� 
�)றினா� ெசறி�க* ப�ட �மாிநீ ரமி2த யா/ 
ெச)/ேத) பக2"� ெச�ெபா� கலCசி"தி$ திைள$� வி�மி 
அ)றவ னா2வ ெவ'ள� கட?ைட ய1"தி� ற)ேற.        1111 
 
ப�வ$தா ல��பி* ேபாதா>* ைபயேவ யல2"� #�றி 
ம�வி$ேத& கனிெகா0 �'ளா) மன&ெகாள வளி"த காம$ 
தி�ெவா$த களியி) றீCசா றார!0 டார மா�டா2 
உ�வ$தா ?�வ ராகி A'ள$தா ெலா�வ ரானா2.        1112 
 
உலவிய வல&க) மாைல ெயாளிமல �ைடய மா2பி� 
�லவிய மணி#$ ேதா�& �வி#ைல� �வ� பாய� 
கலவிA& களி*�& காம* �லவிA& கல"� சால 
நிலவிய ம�!0 டா2ேபா ெனC�ண மய&கி யி�டா2.        1113 
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அ<�கல" தி�$தி ய�ெம) �ாி�ழ� ��ைள நீவி 
#<�கல ரணி"� காத) #கி;நைக #கி;*ப* ��?� 
க<�கணி யாய காைள கவா)மிைச யி�$தி� காம2 
�<�கணி யாய ெகா�� ேக�கம� றிதைன ெசா)னா).        1114 
 
ேவ/  
திவி�ட) சய�பைவயி) நல�பாரா�ட� 
 
ெச&�வைள நா/" தி�ேமனி ெசFவாA� 
அ&�வைள [ாித1 மா�ப5ேம நா/மா� 
இ&கிவைள #)பைட$த ேதவென) னி):யிைர* 
ைப&�வைள மாைலயா� காளா>* பைட$தாேன.        1115 
 
அ)��� காம$ தீமா�< யளியெவ) 
எ)��க ேவவ விைணெந�&க� B�பாைவ 
#)ெப�� #"நீ ர#தா> விைள$தினிய 
மி)ப�� O0ணிைடயா2 ெம�5�வ&ெகா0டேத.        1116 
 
பான ென�&க ணிைவேய பகழியா 
ேவன5ைட ேவ"த) ெவ)றி�� ேநா�றாேன 
யா: மளிய�ேற னி$�ைணேயா2 கால#� 
ேதனா2 ந/ேமனி தீ0�த�� ேநா�ேறேன.        1117 
 
காவியா கி)ற க�மா மைழ�க0ணி 
ேமவியா :0M மமி2தா> வி�"தாகி 
ஆவியா கி)றா ள�ம�"� மாகி)றா' 
பாவிேய) பாைவ�ேகா ராேளயா கி)ேறேன.        1118 
 
ெச�பவழ ேம>*ப$ திக;"தில&� சீற<யி) 
வ�பழ� ேநா�கி வழிப�வ ேதசா5� 
அ�பவழ வாA மளகCேச2 வாMத5� 
எ�பவேமா O&க யாெம�ைம யறிேயேம.        1119 
 
வ0ேட மட"ைத மணிைய�பா) ேமவியி�" 
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�0ேட ெயனOட&� O0ம�&� ேநாவி[2 
த0ேட) காணீ�" தளி2ேமனி நா�ற$தா� 
ப0ேடேபா� வ"� பயிலா� ேபாமிேன.        1120 
 
க'ள மடேநா�கி த)ைன� கர"தென 
�'ள$தி) ைவ*பி :�வ ம�காேண) 
ெம'ளெவ) ேறாளைணவா ெள):� வி�*பாரா 
ெத'L மன$தி:� ெக>தி� றறிேயேன.        1121 
 
காதலா� வ"ெத) கவா)ேம ?�*பி:� 
ஏதிலா' ேபா5 மிைம*பி னிைமயாேத 
ேபா�லா� வா0#கேம ேநா�கி* ெபா?ேவென) 
மாதரா ணாM�யா) வா1மா ேறாேரேன.        1122 
 
ேவ/ 
 
உல�பா ரா��" ேதாளவ ெனா0B& �ழலாைள 
நல�பா ரா�< நாகிள #�ைல ந�வி��� 
வல�பா ரா�< வ"தெதா2மா ாி*�ய ெலா$தா) 
�ல�பா ரா��& ெகா��ெமா2 #�ைல� ெகா< ெயா$தா'.        1123 
 
காதல2 ேசாைலைய அைடத� 
 
ேதனா2 ேகாைத ெச&கய� வா�க0 சிைறெகா'ள 
ஊனா2 ேவலா :'ள மிழ"தா :ைழயாைர 
ேமனா' ேபால ெம>*பட மா�டா) விைளயா�� 
கானா2 ேசாைல� காவக* ��கா) கம; தாரா).        1124 
 
ேசாைலயி� நிக;"தன 
 
த0டாாீ)/ ெச"தளி ேர"தி$ தழ�B$த 
வ0டா2 பி0< வா2தளி2 நீழ) மணிவ�ட& 
க0டா& ேகறி� காாிைகேயா� விைளயா<* 
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ப0டா) ெகா0ட பாைவயா2 பாட?ைச ேக�டா).        1125 
 
ேவ/  
மகளி2 வாி*பா�� 
 
வைரேவ"த) மடமகைள மணிேய2 ேமனிநிற& ெகா0� 
விைரேய"� தளிாீன� விைழயா> வாழி ேதமாேவ 
விைரேய"� தளிாீனி� ேவனி� ெற)ற லல2%�ற 
நிைரேய"� வ�நீேய ப�தி வாழி ேதமாேவ.        1126 
 
அ<ம�&கி னரசிைறCச 
        வாழியா'வா) ெப�"ேதவி 
ெகா<ம�&கி ெனழி�ெகா0�� 
        ைழய�வாழி ���க$தி 
ெகா<ம�&கி ெனழி�ெகா0� 
        �ைழவா யாயி� பல2பறி*ப� 
க<ம�&கி� ��கலேர 
        கா0< வாழி ���க$தி.        1127 
 
வண&கி ைவய" ெதாழநி)ற 
        ம)ன) காத) மடமக'ேபா� 
மண&க ணா/� B�பாைவ 
        வளர� வாழி ந/&�ரேவ 
மண&க ணா/� B�பாைவ 
        வள2$தி யாயி ?ைளயரா� 
கண&க ேளா� பறி*�0< 
        க0டா> வாழி ந/&�ரேவ.        1128 
 
ேவ/ 
 
இ)னண மிைளயவ2 பாட� ேக�ட5� 
ம)னவ) மடமக0 #க$� வாணிலா 
மி)னிேயா ரணிநைக #கி;$� மீ'வ� 
க)னவி ேறாளவ) க0ெகா0 <�டேவ.        1129 
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ேசாைலயினி)/ மீLத� 
 
உைழயவ ர<#த� பரவ ெவா0�ட2� 
�ைழயவ ெளாளிமன& கவர� ேகா�ய2 
மைழதவ; மதைலய மாட ேமறினா) 
#ைழயம ராியர சைனய ெமா>�பினா).        1130 
------------- 
9. அரசிய� ச��க� (1131 - 1154 ) 
நாவிேய கம1" ெதா&க னைகமணி வயிர* Bணா) 
ஆவியி னக$� ளாL ம�வைர யகல$ தாL" 
ேதவிேய யாக வ)ன தி�ெவா� மி�வ ராவா) 
Bவி:0 மட"ைத வ"� ��"தவா /ைர�க 5�ேற).        1131 
 
ஒ�ற) .�/ 
 
க0மிைச கனி"த ஒ�ற).�/ காத� 
        களி*ப� ெச�வ #"நீ2 
உ0மிைச A�ேகா2 ந�$ 
        �'ளிவ" �ைற*ப ேதேபா� 
வி0மிைச யிழி"� வ"த 
        ெவா�றேனா2 ெவCெசா) மா�ற 
ம0மிைச யி�"த விCைச 
        ம)னைன வண&கி ெசா)னா).        1132 
 
விைரெசல ?!ளி$ ேதேரா> விCைசய �லக மாL� 
அைரச2க <கிாி யாL� அ�வ க0ட ேனா�� 
திைரெசல !ரறி ஞால" தி)னிய கட�க ேள1& 
கைரெசல வ�வ ேபான� ேம�வர� க�� கி)றா2.        1133 
 
ச<ம)ன) .�/ 
 
அைரச2க' வ�க ேபாக வ�ப0ேட யறி"� த)ேற 
வைரெசறி சி&க ேவ/ மணிவ0ண னழி$த ஞா)ேற 
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விைரெசறி ெபாழி�ெகா' ேசாைல விCைசய �லகி� ப�ட 
�ைரசிறி ெத)ன ேலா� ெமா�ற: #ைர�க 5�றா).        1134 
 
ஒ�ற) .�/ 
 
அ�Lமா ற<க' ேக0ேமா 
        வாியர சதைன யா� 
ம�Lமா றிைளய காைள 
        வா>பிள" தி�ட வா2$ைத 
ெத�Lமா ெறா�வ) ெசா�ல� 
        ேக�ட5C ேசணி� வா;வா2 
ெவ�Lமா /'ள ெம�லா�  
        ெவ�0�ெம> விதைல ெகா0டா2.        1135 
 
விCைசய �லக ெம�லா� ெவ>�ற விாி"த மா�ற� 
அCசின) மைற$� சி)னா ளைமசாி மC� ெவ)பா) 
வCசைன சீய மாய வா2கழ லவைன� .வி 
எCச?� �கழி னா:� கி)னண மிைச*பி$ தாேன.        1136 
 
ெசாாிகதி2 வயிர* ைப�B ணரச2க' பல�C Hழ 
எாிகதி ராழி யா'வா னினிதின& கி�"த ேபா;தி) 
அாிய� ேக�க ெவ)ன வாிேக� ெவ)பா னா&�* 
ெபாியேதா2 விய*� ெச)/ ப�ட� ேபசி னானா�.        1137 
 
அ�வக0ட) சின&ெகா'ள� 
 
காியவ) வைள"த ெவ'ைள  
        ெயயி�றவ) காள ேமக� 
ெபாியெதா) றிர0� ெகா�ைம*  
        பிைறகFவி யி�"த த)னா) 
அாியத& ெக)ைன ெய)ைன  
        ெயனவாி ேக�ெசா)ன 
உைரெயதி2 கபில வ�ட�  
        க0ெணாி Aமி;"த மாேதா.        1138 
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ம<$தவா ெயயி/ கFவி ம�&கிேனா2 வயிர� க�P0 
அ<$த? னசனி Dழ வ�வைர ெநாிவ ேதேபா� 
ப<$தைல ந�&க ம�ற* பIஉ$திர' வயிர$ த�ப" 
ெதா<$தைல சிைத"� O&க$ �கெள1" ெதாழி"த த)ேற.        1139 
 
அாிேக�ைவ அ�வக0ட) இக;த� 
 
விCைசய ரதைன� க0� ெம>ெபாதி ெரறி"� வி�ம 
ெவCசின& கன)/ மீ��� விCைசய னவைன ேநா�கி 
வCசைன மன$த ராய மனிசைர வ?ய ெர)பா> 
அCசிைன ெபாி� ேமடா ெவ)றன னசனி ெயா*பா).        1140 
 
நில$திைட ம�க ளா�ற னி)ைன*ேபா லC� வா2�� 
மைல$�ைண ெப�கி� கா�� ம�றதி& ெக�ம ேனா2�ேகா2 
இைல$த� மி�ைல ம)ேனா ெவ)ற) னிர0� தி&க' 
பில$திைட ெபா<$த ேபா5� பிற;"தில& ெகயி�றி னாேன.        1141 
 
அாிேக�வி) நிைன*� 
 
கைனகதி2� கடக� ைகயா� க�றிர Lதிர ெவ�றி 
சினவழ ெலறி*ப ேநா�கி சிவ"தன) ெறழி$த ேலா� 
மனநனி மய&கி ம�ற விCைசய ரCச நி)ற 
நைனமல ரல&க� ேக� நைகெகா0ட மன$த னானா).        1142 
 
அ��ர லரச சீய மதைனேயா ரா�ப� றா'ேபா� 
ெநா<வைர யளவி� கீறி Oனி$த� விய$த� ெச>யா� 
க<வைர யல&க) மா2பி� காைளேய ெபாிய ென)/ 
தடவைர யைனய ேதாளா) ற):ேள விய"� நி)றா).        1143 
 
இ)றிவ னன5� ேபா;தி ெனதி2நி)/ கன�றி ெய)ைன 
ெச)றவ னா�ற றாேன க0டபி) ேற/ ம)னேற 
எ)/த) மன$தி ெல0ணி யிைய"தவா #கம) ெசா�?� 
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�)/ைட யரச) #)ைன� .*பிய ைகய னானா).        1144 
 
திவி�டைன� க�<� ெகாண�&க' எ)ற அ�வ�கிாீவ) க�டைளயி�மளவி� 
ஒ�வ) வ"� சய�பைவயி) தி�மண ெச>திைய� .றிய� 
 
அம2நனி ெதாட&� ேம:� 
        ஆ2$�நீ2 ெகாண2மி ென)/ 
�மரைன� �றி$த ெவCெசா� 
        �ைறெச)/ #<Aெம�ைல$ 
தம�ள& ெகா�வ) வ"� 
        ச�கிர வாள" த):' 
நமர� நிைலA ந&ைக 
        ேபா"த� ந�&க ெசா)னா).        1145 
 
அ�வக0ட) ேம)ேம5� சின&ெகா'ள� 
 
அ<களிF வவனி த)ேம ?ழி"த� மண&ேகா ெடா*பா' 
க<விைன நிைலA ம)ேற க0�வ" ெதா�வ) .ற 
��ெசா?ஃ ெதாழிக ெவ)/ �ைணெசவி �ைத$� வ�ேல 
#<#த /ள&க$ %�கி #னிவிைன #<! ெகா0டா).        1146 
 
ெப�கினா) ெவ�ளி க0M� 
        பிற"த� பிற&� ெச"தீ 
உ�கினா) ேபா)/ ேதா)ற 
        மயி2$�ைள A�$த ெத0ணீ2 
தி�கினா ெனயி/ ெசFவா> 
        கறி$தன) றிைசக ேளா�� 
அ�கிேனா2 ந�&க ேநா�கி 
        யழனைக �$� நி)றா).        1147 
 
மைலகைள மறி$� ம�ேறா2 மறிகட ன�வ ணி�டF 
வைலதிைர மகர #"நீ ர�வி� வா�� ேவ)ெகா� 
உலகிைன A'ள& ைக�ெகா0 ��ைளயா !��< யி�ெட) 
பல�ைன மட"ைத த)கீ;* பதி$தி� ேவ)ெகா ெல)றா).        1148 
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அ�வ�கிாீவ) அரச2 பலைர வ�வி$த� 
 
அன)றன) றைவக' ேபசி யைமAமF வரச2 தீைம 
மன&ெகாள* ப�வதாயி) மணிவைர Aலகி) வா1C 
சன&கைள$ திர�<* பி)ைன$ த�கெதா) றறிவ ென)றா) 
சின&ெக1 கால) ம�ேறா2 கால)ேம� சிவ"த ெதா*பா).        1149 
 
அரச2 வ<! 
 
சிற"ெதாி யனேலா ெடா*பா) 
        பணிெகா0� திைசக ேளா< 
அைற"தன2 #ரசி� சா�றி 
        யைறத5 மரச ெர�லா� 
மைற"தன !லக ெம)ன 
        மா>"தன திைசக ெள)ன* 
பற"தன2 வி��� ேபா2*ப� 
        கட�பைட பர*பி வ"தா2.        1150 
 
அரசாி) ெசய� 
 
ம�றவ ரைட"� ெவ>ேயா) மலர< வண&கி நி)/ 
ெச�றவ னி�"த வா/C ெச&க0V Aமி;"த வா/� 
எ�றிய வயிர$ தி0\ ெணாி"திைட கிட"த வா/� 
உ�றன பிற! ேநா�கி A'ள&க ண�&கி யி�டா2.        1151 
 
அரச2 .�/ 
 
�ாிAைள$ �ைளக ளாவி 
        வி�கி)ற �ழ5C ெச&க0 
க�#கி :ட&� மி)ேபா� 
        ��வ&க0 #ாி"� நீ&கா) 
ெபாியேதா2 #னி! ெகா0டா) 
        பிைறெயயி� றாிேயா ெடா*பா) 
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எாியி:' விளிய 5�றா2 
        யா2ெகாேலா வளிய ெர)பா2.        1152 
 
ஞாலேம� றிாி"� நாL #யி2கைள ந�&க* பா2��& 
காலைன� கத�ப� டா)ெகா ல)ெறனி� க�ப மா'வா2 
ேமெலன� கி�*பா2 ேபா5 ெமனெவ�0 டன�கி) றா)ெகா� 
ேவைலநீ �லகி) ம�றிF ெவ�ளி�� #தெல) ென)பா2.        1153 
 
ஊழிக' ெபய2�க 5�றிF !லகிைன* பிறிெதா) றா�கி ்
வா1யி ெரா�&� வாாி மறிகட ன�வ� ெப>வா) 
Hழிய ெதாட&� கி)ற தா&ெகாேலா ெசா�? னீெடா) 
றாழியா) ெவ�ளி� �0ேடா யாாிைர யாவ ெத)பா2.        1154 
 
தானவ ரர�க2 ப0ேட தCசமா மிவ�� ம0ேம� 
ஊனவ2 மனி$த ேரக !வ:�ேகா2 �கL மாகா2 
வானவ ாிவ�� மாறா> வ�பவ2 மதி*பி னி�ைல 
ஏனவ2 #னி! ெச>வா2 யா2பிற �ைரமி ென)பா2.        1155 
 
இ�றதிF !லக ெம)பா ெராி"தன திைசக ெள)பா2 
அ�றன மகர #"நீ ரக��ல2" ெதாழிA ெம)பா2 
ம�றினி ெமாழிய� ேவ0டா வ�வன வறிய லாகா 
உ�றபி னறி� ெம)றா& �ைரெயாழி வா� மானா2.        1156 
 
அ�வ�கிாீவ) .�/ 
 
அசேமா �லக மி)ேற யவி"தன ேபா)/ ெம)பா2 
நெசாி நைகயி னாேல ந�&கின திைசக ெள)பா2 
இைசக' பிற"த வா�றா ?ைனயன நிைனA� ேபா;தி்� 
கைசய& களிந� யாைன� காவல) கன)/ ெசா)னா).        1157 
 
இரத� �ர$ைத யா'வா)  
        �த�விைய AைனவC சி$�* 
�ாிம: ச2�கீ வா�ேக  
        �க)றன) ேபா5 ெம)ற 
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உைரதன� �ைர$த வாேற  
        Aைர$தன :லக ெம�லா� 
இைரதன� ெக)/ மா�றா  
        ெவாிப� ெவ�ளி$ தீயா).        1158 
 
ம)னாி) Dர�.�/ 
 
#ைரெசா? #ைழயி :'ளா) 
        #ழ&�கி) றதேனா ெடா*ப 
விைரெயா? விள&� தாரா) 
        விள�பிய ெவ�ளி மா�ற� 
அைரச2க ளதைன� ேக�ேட 
        யித:�ேகா வ<க ளிFவா 
/ைரெசல #னிவ ெத)ேறா 
        ெரா�ெலா? ெய1"த த)ேற.        1159 
 
ெச1மல ரல&க) மா2ப) ெச&க0V Aமிழ� க0�� 
எ1மல2" தைனய தி0ேடா ளிைவ�ம" தி�*ப ெத)ேன 
க1�ேபா� கள$� ெவ)/ கத?ைக ந�� ம)ேற� 
விழவய2 வி��பி னா2�� வி�"தின மா� ெம)பா2.        1160 
 
ஏவ� ெச>� வா1� யா#ள மாக ெவ&ேகா 
ேநாவ� ெச>� ேவ"த2 Oனி$�யி2 வா;ப வாயி� 
சாவ� ேபாக வா;�ைக தவ"தைல நி�ற ெலா)ேறா 
Dவ� ெச>த ெலா)ேறா நம�கினி விைளவ ெத)பா2.        1161 
 
நா0ெடாழி) மகளி2 #):� நைக�கிைள யாய$ �'L� 
D0ெடாழி� விள�பி ெய)ைன Dர&க' ெவறிய வாக 
ஆ0ெடாழி� ��"த த�மா வேதாவினி தாயி� ெற)/ 
%0ெடாழி� வளர$ த$த" ேதா'கைள ேநா�� கி�பா2.        1162 
 
நா'வ�* படாைம ந�ைம* �ற"த"தா� �தவி ந&க' 
ேடா'வ�* படாைம ம)ன) �க;வ�* ப�த 50ேடா 
வா'வ�* பிள! ேபா5& க0ணிைய மகி;"த காைள 
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ேக'வ�* பட�� Bச� ேக�<ரா நாைள ெய)பா2.        1163 
 
இனியி�" ெத)ைன பாவ ெம1மி) ேபா>* ெபா�� ெம)பா2 
#னிவன ெச>த ேவ"த) #<$தைல ெகாண2� ெம)பா2 
கனிவள2 கிளவி யாைள� ைக*ப�றி$ த�� ெம)பா2 
பனிவைர யரச2 மா�ற� ப�பல பாிதி ேவேலா>.        1164 
 
கனகசி$திர) அ�வ க0ட:�� .றிய உ/தி 
 
சினெமன* ப�ட தீA� பிற"த� ெச��� ந)னீ2 
மன!ண !0� மான* Bநி)ற வயிர ெவா'வா' 
அனலெதா) றக$த தாக வாரம2 ��தி ேவ��� 
கன�வேதா2 கால ெவா'வா' கைட�கணி$ ெதா�வ) ெசா)னா).        1165 
 
ேதா'கைள$ தக2$� D�கி$ 
        �ைண�கர& ெகா�< யா2$� 
வா'கைள$ �ைட$� ேநா�கி 
        வைகெச>வ ெதளிதி யா2��� 
நீ'கதி ாிைம�� ெமா'வா0 
        #க�ெபற ெந�*� சி"தி$ 
தா'கைள ெவ�*�� ெவ�ேபா2 
        தா&�வ தாிய ெத)றா).        1166 
 
தானவ ெரனி: மி*ேபா ாிழ"� ேபா>$ தரணி வா1� 
ஊனம �லக மாL 8ழிெயா) றி�வ) றாயி� 
வானவ �ல� ம0M� வ"�நி) வாயி� ப�றி 
ஈனெமா �ற&க� கா�< யி�வ)யா) ெறளியிய ெத)றா).        1167 
 
வாளினா� ெச�!0 ேட: மாயம� றா� ேம:" 
ேதாளினா லா� ேம:C ெசா�ெலலா ெமாழிக ம�ற� 
காைளத) :யிாி ேனா�& க)னிைய� ெகாண2"� த"� 
தாளிேல யி�ட பி)ைற$ தவி2கநி) சீ�ற ெம)றா).        1168 
 
ஆளிக� கரச னா&ேகா2 �/நாி யறிவி� லாத 
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மீளிைம ெபாறா� ெவ�பி ெவ�0ெட1 கி)ற ெத)றா� 
நாளி: ந&க' ேபா�வா2 நைகெசய* ப�வ த)ேற 
வாெளாளி வயிர மி): மணி#< ம)ன2 ேகாேவ.        1169 
 
ஆதலா ெல&க ளால& காவெதா) றி�ைல யாயி� 
ேபா�லா மல&க) மா2ப ெபா�வ� ெபா�"தி� ெற):� 
காதலா) கனக சி$திர) க��ைர யதைன� ேக�ேட 
ேகாதிலா மாாி ெப>த ேகாைடய& �)ற ெமா$தா).        1170 
 
வசிரக0ட) .�/ 
 
ம�றவ :ைர$த ேபா;தி) வசிர க0ட ென)பா) 
ெகா�றவ� கிைளய காைள ேகா$ெதாழி� பாக� B0டா) 
இ�றதா ெல&க ளா0ைம யா&கL மிழி"� நி�ப 
ெச�றேதா2 பைடA0 டாயி� ெற)/க0 சிவ"தி�டாேன.        1171 
 
மகரமா� கடைல ய�லா� சி/கய மதைல ேசரா 
சிகரமா� யாைன ேவ"ேத தானவ2 ெச�வ) றாயி) 
நிகரலா நீச2 த�ேம� நீெசல� பால ெத)/ 
�கெராி யவி�க 5�றா) ெபாழிமைழ ெபாழிவ ெதா$தா).        1172 
 
அ�வக0ட) ேகாப" தணி"தைம 
 
ேவ/ேவ றாகி நி)/ ெவCசினC ெச��கி விCைச� 
ேகறனா) ற�பி மா� ம�கL மி)ன ேபா�வ 
.றினா2 .ற ேலா�& �ைரயழ லவிவ ேதேபா� 
ஆறினா ென)ைன ெச>A மாயப0 ப�வ தானா�.        1173 
 
அவ) ம"திரசாைலைய அைடத� 
 
அரச2க ெணறியி� க0V2  
        யா�பிைழ* பிலாைம ெய)/ 
#ரெசன வதி�� ேப;வா>  
        #ழ&கிைச ெமாழியி� சா�றி 
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வைரெசறி" தைனய ேதாளா)  
        ம"திர சாைல ேச2"தா) 
உைரெசறி" த&�* ப�ட  
        H;சிA #ண2"� ேபா"ேத).        1174 
 
அாிமC�வி) .�/ 
 
க)னித) றிற$� சீறி� காவல) கனல� க0V2 
எ)னினி� க�� கி)ற ெத)றன ெனாிA மாழி 
ம)னவ� �ண2!& க0M மா�ற5� வ?A" ேதாL� 
அ)னவ னைமச2� ேகறா மவனாி மC� ெவ)பா).        1175 
 
%மேக� .றிய� 
 
அணிநக2 ேமக .ட மதைனயா0 டாிய ெச>ைக 
�ணிபவ) Pம ேக� ெசா�5வா ென)ன ெசா)னா) 
மணிவைர* பிற"� மா0ட வ�&கல ம)ன2 ேகாமா) 
பணிவைர ய)றி யாேர ெப/பவ2 பக2மி ென)றா).        1176 
 
அ&கார ேவக) .றியைவ 
 
வைரத)ேம� றழ?) ேபரா2 
        வளநக ரதைன யாL� 
அரசன& கார ேவக 
        னதைன�ேக� டழ)/ ெசா�வா) 
இரத� �ர$ைத யா'வா 
        னிக;"தன) ெபாி� ந�ைம* 
ெபா�தவ) கிைளைய #"நீ2* 
        �ற&கைர* ப�$� ெம)றா).        1177 
 
அாிேசன) .றிய� 
 
ம�?னா) மல2"த மா2]2  
        மைற"�நா மி�"� வ�ல 
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ெசா�?னா� ெவ�ல லாேம�  
        ெசா�5மி னி): ம)றி 
வி�?னா� விர! தாைன  
        ெச�வி:' Dர" த)னா� 
ெவ�லலா ெம)னி ென)ைன  
        வி�மி)ேபா>* ெபா�வ ெல)றா).        1178 
 
Bவி:� ெபா�த� ேவ0டா 
        H;சிேய ெபா�"த ேநா�கி 
யாவ� கா0ட லா� 
        மரச2�� நீதி ெய)/ 
சாவைத யC� வா2��" 
        தைகைமயி� லவ2�� ம)ேற 
ஓ!த ?)றி ேயாதி 
        ைவ$தத& ெகா�வ ென)றா).        1179 
 
அழலவி ரல&க� ேவேலா 
        னFவாி ேசன ென)பா) 
கழலவ) காத� ேறாழ) 
        கன)றவ) க�தி ெசா)ன 
ெமாழிெயதி �லக மா'வா 
        :வ"தவ) #க$ைத ேநா�கி*. 
பழிெபாி ெதாழிய ெசா)னா) 
        பைட$திற லாள ென)றா).        1180 
 
க�ட$�வச) .றிய� 
 
ெபா�வேதா ெவளிதி யா&க' 
        ெபா�"திற #ைரமி ென)ைன 
ம�விய மனித* ேபாேரா 
        வா)ெக1 ெத>வ* ேபாேரா 
இ�ைமயி னிய)ற ேபாேரா 
        யா�நா" �ணிவ ெத)றா) 
விாிசிைற AவணC ேச2"த 
        ெவ)றிந� ெகா<யி னாேன.        1181 
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ெச*பிய மா�ற& ேக�ேட 
        திற�சிாீ ேசன ென)பா) 
தி*பிய2 �க1C ெச�வ$ 
        தி�நிைல யகம தா'வா) 
அ*ப<$ தாயி� ேக0மி 
        னறி"தவ ரைற"த வாெற) 
றி*பைட நிைலைம ேயாரா 
        ென�$ெத�$ திய�� கி)றா).        1182 
 
ெபா�*பைட$ ெதாைகேயா2 8)/ 
        ேபா2$ெதாழி றா: 8)ேற 
ம�!ைட ம:ட" ெத>வ 
        மி�ைமA ெம)ன ம�ற 
ெவ�!ைட* பைடயி) �*ைப 
        ேமல� நா)� D�ற 
தி�பைட ெயாழி"� நி)ற 
        விைவA�பா& �ைடய ெவ)றா).        1183 
 
அ$திர மாதி யாக ேவாதிய நா)� விCைச 
ெதா$ெதாி �ட� ெமா'வா ெளனவிர0 டா� #)னா� 
ைவ$த!� கைடய ேதைன ெயாழி"த� பரம மாைய 
இ$திற$ திைனய ெவ)றா ெனாிமணி யிைம��� Bணா).        1184 
 
பைட�கல விக��� ேபாாி) 
        ப�திA� பர*பி னா&க0 
இைட*��" �ைர*பி� சால* 
        ெப��மஃ தி��க ெவ)/ 
நட*ப� ம�க ேளா� 
        ம�க�ேபா2 ந�ல ேவ:� 
�ைட*பில ��� மாயி� 
        �ற:ைர �ண2�� ெம)றா).        1185 
 
விCைசய2 ெபா�வ ராயி� விCைசயி� ெபா�� ம)றி் 
வCசைன யி)றி ம�க' ெபா�பேவ) ம�க� ேபாேர 
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எC�த ?)றி ேய�ற ெபா��ெம) றி)ன H;"� 
நCசனா� �ைர*ப� ேக�� ந)ற� �ணிமி ென)றா).        1186 
 
ஆ>"தவ ேரா� ேபாத" தாழியா ன�வி� �)றி� 
கா>"�வ" தி/$த பி)ைற� க<நக2 நம� த)ேம� 
ேச"ெதாி$ தி�� ெம)/ ெத)மைல யரச2 ெச)றா2 
வா>"�ம� ெறாழி"த ம)ன2 ேம�வர வ?$� நி)றா2.        1187 
 
ச<ம)ன) ஒ�ற) ெமாழிகைள ம�றவ��� அறிவி$த� 
 
ஒ�றனா& �ைர*ப� ேக�ேட ெயாளியவ) ெபயர ேனா�்C 
��றமா யவ�C H;நீ2 �ரைமநா �ைடய ேகா!�  
ம�றவ) �த�வ2 தா#� வ�ெகன வ"தா2 மா�ற� 
உ�றவா றறிய ெசா)னா ெனாளிவைர யரச2 ேகாேவ.        1188 
 
பயாபதிைய சா2"தவ2 சி"தைன 
 
விைசயி) ெச��கி னா5� D&�ேதா� ட��கி னா5 
கைசய& களி�ேறா ேடைன� கவனமா வல$தி னா5& 
அ�வ� கிாீவ னாதி அரச2க ளழ)/ ெவ�ேபா2 
நசிேம� வ�ப வாயி ன)ற� ேபா�வ �0ேடா.        1189 
 
எாிெயன �ாி"த ேகச$ தி�ெளன$ திர0ட ேமனி* 
ெபாியன வைள"த ெவ'ைள ெயயி�றின2 பில&ெகா' வாய2 
அாியன ெச>ப வ)ேற ய�ரெர) /�! க0ேட 
இாிவன ேரா� வா� ண�ைமA ெம0ணி� ெற)பா2.        1190 
 
எாிெபா&க ெவ1"த ெவ'ைள 
        ெயயி�றிைட யில&க ந��* 
��வ&க ெணறிய ேவ�றி* 
        ��"�நா� ெவ���� ேபா;தி� 
உ�வ&க' ெபாிய வா/ 
        #'ள&க' சிறிய வா/C 
ெச�வ&க0 விைள"த ேபா;தி� 
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        கா���" ெத��< ெய)பா2.        1191 
 
இைமயவ ரரச) றா: மிக�ெசய� க�தி வ"தா� 
அைமAமஃ தCச லாேமா யா0கட ன�வ தானா� 
நைவயின �ளெர) றCசி ந�&கின2 தம�� நாLC 
�ைவெப/ ேதாL� வாLC ெசா�5மி) ��&க ெவ)பா2.        1192 
 
மானம2 ெந�&க ணா2த� மனெமன ெவஃகி ைம"த2 
ஊனமி லகல 8;கி A'Lற சிவ"த ெவா'வா' 
ஈனமா ம�&கி னாரா திைர�கிட" தன�ப வி)/ 
தானவ2 ��தி மா"தி$ த�பசி தணிA ெம)பா2.        1193 
 
ஆ'வைர யைனய தாைன ய�வ� கிாீவ ென): 
நீ'வைர ம�&கி� றா;"த தி�ெவ: ம�வி நீ$த" 
தா'வைர யிழி"� வ"� தைகமணி நீல வ0ண) 
வா'வைர யகல ெம):& க�&கட) ம��� ம)ேற.        1194 
 
ஆதலா லத: ணா# மயி�பைட* �ைணக' ப�றி 
ேயதிலா ம)ன ெர): மி�மர� கட*� வாாி 
மீ�லா� ெவ�ளி ெய):� ெவFவழ) #ழ&க மா�<� 
காதலா2 க0க' B*ப� கா>$��& ைகேகா ெள)பா2.        1195 
 
அ��க கீ2$தி .றிய� 
 
உயிாி: மதி�க� பால  
        �'ள*ேப �ைறயி :'ள 
தயிற�� பனி��" தி0ைம  
        யானநா ணதைன ேய�றி 
வயிரவி) மன$த தாக�  
        ைகய� ைவய& கா��C 
ெசயிாி�வி� லதைன ேநா�கி  
        ெச&கதி2* ெபயர) ெசா)னா).        1196 
 
அ�"திற� ெவ�ளி� கா�ேறா 
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        ட��க*ேப �ைடய ேமக& 
ெகா�Cசிைல �லவ� ேகா?� 
        ��திநீ2 ெவ'ள ேமாட� 
க�&கைண ெய):" தாைர 
        கல"�ேம� ெபாழிய ேவ"த2 
ந�&கின2 பனி��� ேபா;தி 
        ன�ைமA மறிவ ெத)றா).        1197 
 
விசய) .�/ 
 
அைலகட� வ0ண) ற�# னல2�ைழ �ரL& காதி� 
சிைலப� வயிர$ ேதாளா) ெச&கதி2 #/வ ேறா)றி் 
இைலப� வயிர* ைப�B ணிைமயவ ர�ல ராயி) 
மைலப� கி�மி ேயாந� மா/நி� பனக ெள)றா).        1198 
 
வானவ2 ம�ள நாCசி) ம�றி� ம�$� மா�றா2 
ேதனம ரகல ெம):C ெச/!ெசC சா�க' ேபா�கி 
ஊனம2 �ழ�� ெபா&க !1தி�� ெவ)றி வி$தி் 
ஏனவ2 ெசவிக ளார வி���க; விைள*ப ென)றா).        1199 
 
திவி�ட) .�/ 
 
இ)னன பிற! ேமைன யி�நில$ தரச2 ேபச 
ம)னவ �மர) மாம) மலர< வண&கி வா;$தி 
மி)ெனா� விள&� ேவேலா Aள&ெகா� விள�பி ெய)ைன 
எ)ெனா� ப�வ த)ேற யினியி*பா� வ�வ ெத)றா).        1200 
 
ச<ம)ன) திவி�ட:�� ம"திர� ெகா�$த� 
 
ஆ&கவ) ெமாழி"த ேபா;தி 
        னைமAமிஃ தறிவ த)ேற 
ேத&கம ழல&க) மா2ப 
        வினிசிறி �0� நி)ற 
ேதா&கிய விCைச நி)னா 
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        5'ள$�� ெகா'ள� பால 
ஈ&கிைவ ெய)ன ேலா� 
        மிைறவைன$ ெதா1� ெகா0டா).        1201 
 
திவி�ட) ம"திர ேதவைதகL�� இ�டபணி 
 
ம"திர ெவ1$� வ'ள 
        5'ள$�* ெபாறி$த ேபா;ேத 
அ"தர வி��பி� ெற>வ 
        மMகின பணிெய) ென)னா 
ெவ"திற� விCைச� ேக�ற 
        விய)சிற* பிய�றி ேவேலா) 
O"ெதாழி� ��"த ேபா;தி 
        ேனா��மி ென�ைம ெய)றா).        1202 
 
அ�வக0ட) வி�$த %�வ2 வ�ைக 
 
ஓதிய விCைச வா>*ப !லக<* படா� நி)ற 
வாதிசா லமர க�ப மாெமன வம�& காைல$ 
%�வ ��வ� காைள ெசவி�� சர�ெப> %ணி 
மாதிர$ ெதாசி"த ேவேபா� வ"ெதா�& கி�வ2 நி)றா2.        1203 
 
%�வ2 .�/ 
 
ெபா)னவி2 திகிாி யாL� 
        �ரவல :�வ* ைப"தா2 
ம)னவ) றமர� யாேம 
        வா>ெமாழி ேக0மி) ம)னீ2 
க)னிைய$ த�தி ேராவ� 
        க)னிைய மகி;"த காைள 
இ):யி2 த�தி ேராவிF 
        விர0<ெலா) /ைரமி ென)றா2.        1204 
 
திவி�ட) ேகாப& ெகா'Lத�  
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ேவ/ 
 
க�$தவ2 க)னிேப �ைர�க� க0கL� 
ெபா<$தன �ைக$திர' ெபாழி"த தீ*ெபாறி 
அ�$ெத1 கி)றேதா ராவி யாரழ) 
ம�$த� மன$திைட ைம"த� ெக)பேவ.        1205 
 
விசயன� சின� 
 
க0கன 5மி;"�த� �ல#& காணல 
ெவ0கதி2 மணி#$த� விதி2��� ேமனிய) 
�0கL ெளஃெகறி" தைனய �)ெசாலா� 
வி0கைள ெவ�*பின) Dர ென)பேவ.        1206 
 
ந�ெதா/ மழ�ெகா< ந�&� O0�ளி 
உ�ெதா/ மயி2$�ைள Aயி2��� ெவ��ைக 
��ெதா/C ெசவி�� �)ெசா லாரழ) 
மி�ெதா/� வி���ற நிமி2"� கா�<னா).        1207 
 
ேதா�ற#C �டெராளி வ<! #)னிலா 
ேவ�/ைம Aைடயவா> விாி"� ேதா)றின 
மா�றமஃ ெதாழி"தன) மனி$த ன)ைமைய$ 
ேத�றின) றி�மகி; ெத>வ� காைளேய.        1208 
 
அமர2 ெசய� 
 
மா0டன மா�றல2 நா'க' Bமக' 
ஈ0�வ" திவெனா� திைள�க 5�றன' 
கா0�மி� காைளத) க)னி* ேபாெரனா 
ஈ0<ன2 வி0ணிைட யமர ெர)பேவ.        1209 
 
திவி�டன� க�டைள 
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%�வ2 #ைற*ப�" ெதா)ைம யா?வ0 
தீ�ைர ெகாண2"�நC ெசவிக' ��டவி* 
ேபைதய2 பிைழ$த� ெபா/�க� ேவ0�மா� 
ேபாதேல ெபா�ளிவ2 ேபாக ேபாகேவ.        1210 
 
ம�ற ேவ"த2 .�/ 
 
வி�லவ) ெமாழித5� Dர ேவ"த2க' 
ஒ�ெலன ெவா?$ெத1" �ட)/ ெசா�5வா2 
க�5ய2 க�வைர க�தி யாமிைவ 
ெசா�?ய தெனசில2 ��&க ெசா�?னா2.        1211 
 
ஆழிA மகல$த தி�!� வா&கியி*  
பாழிய" ேதாளினா) பால வா�கினா� 
ஏைழA ெம�ைமA மறிA ெம)றன2 
வாைழேம� வயிர&.2$ தைனய மா0பினா2.        1212 
 
வாணிலா மணிநைக #/வ லா<ற$ 
ேதணிலா ாிய��வ திய�பி ன�ல� 
காணலா ெம�ைலA� ��"� க��ைர 
ேபணலா� பிறபிற ]� கா0பேத.        1213 
 
கைலமிைச யினியெசா� க)னி காைளத) 
இைலமிைச யல&க)மா2 பிைசய� ேக��ேமா2 
மைலமிைச மைற"�வா Aைர��� வ�லதி� 
சிைலமிைச$ ேதாளினா) ேசவ க&கேள.        1214 
 
�)னிவ" திவன< ெதா1வ ேன5யி2 
த)னதா ம)ெறனி� றனத) றாதலா) 
ம):யி �வ��ேமா மான� ேவ0�ேமா 
ெவ)னவ :வ*பெத) ெற0ணி வ�மிேன.        1215 
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%�வ2 ெச�ல அசாீாி .றிய� 
 
எ)றவ2 ெமாழித5 ெம1"� %�வ2 
ெச)றன ராயிைட$ ெத>வ வா>ெமாழி 
ெவ)/D� றி���மிF விடைல ேயெயன 
நி)ற� நிலமக' பாி! நீ&கினா'.        1216 
 
வாிவைள #ர)றன வான �"�பி 
திாிவன வைற"தன ெச&க0 V*பட 
#ாிவன Dர2த� ��வ 8ாிவி� 
பாிவிைற யி)றிவ) பா< வ�டேம.        1217 
 
ந)னிமி$த&க' 
 
ஆளிேய றைனயவ னணிெபா) ேமனிேம 
னீெளாளி தவ;"த� ெந�&க ேணைழய2 
ேதாLம& கிடவயி� /<$த Dர2ைக 
வாL�B நி)றன மல2"த �'ளேம.        1218 
 
பைக*�ல$தி� தீயச�ன� 
 
அரசிள& �மரைன யன�/ மா�றல2 
#ரசி:0 மணியர !ைற"த #$தணி 
நிைர�ட2 ெந�&�ைட யக� ெந>கனி 
பிரச&க' �ைர�ைர வில&க* ெப>தேவ.        1219 
 
கதி2மணி$ ேத2�ெகா<C ேசறி� கா�ைகக' 
எதிெரதி2 சில�பின ெவாி"த மாதிர� 
உதிரநீ2* ��மைழ ெசாாி"த �சியி) 
அதி2த� கவ"த&க ளா< யி�டேவ.        1220 
 
விடவ� மிய��க <ாி" ெம�?ய) 
மடவர லவெரா� மா/ ப�டன2 
படவர வ��லா2 காதி� பெயன 
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�ட2த� �ழகடா மழி" "சா2"தேவ.        1221 
 
%ெவாளி மணி#< #க$த கி��ாி 
நாவைள� ெகா0டன நாம ெவ)றிேவ� 
Bெவாளி ம1&கின ேபா2ெச யாடவ2 
ஏவிைள ெகா�Cசிைல யி�/ D;"தேவ.        1222 
 
உ'ள< Aைம$�ைம$ தழ)ற ேமனிA& 
க'ளவி; க0ணிA& காி"த க0கL� 
எ'Lந2� கிடவயி� /<$த ேவைழய2 
வ'ளித;� க�&கM� வல"� <$தேவ.        1223 
 
பைகம)ன2 உ/தி 
 
வானமீ :சிA ணி)ற மா�றல2 
தாைனA ண�!D;" ததிர$ த&கL� 
.ன#0 ெட)பைத Aண2"� #'ளிைட 
மானமஃ ெதாழி"தில2 மற&ெகா0 ம)னேர.        1224 
 
ேவ/  
%�வ2 உைரேக�ட அ�வக0ட) ெசய� 
 
ேபாகிய %�வ2 ெபா)னவி ராழிெயா 
ேடகிய நாLைட யா�கி� வாெலன 
ஆகிய வா>ெமாழி .ற5 மாயிைட 
நாகம ழ)ெறறி நெசன ந�கா).        1225 
 
ம0<ணி மாநில ம)னைர மா�வைர 
ஒ0ெடா< தாைதெயா \1யி2 ெவௗவி$ 
தி0<ற� ேபசிய வசிறி யாைனA& 
ெகா0டனி2 .�தி ேராக< ெத)றா).        1226 
 
பைட எ1சி 
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ஆழியி னான� .ற5 மாயிைட 
வாழிய ேராெவன மா�வைர வா;பவ2 
Hழிய வாைனக' மாெவா� ேத2பல 
தாழல2 ப0ணின2 தா# ெம1"தா2.        1227 
 
காரணி க0#ர சா2$த கற&கின 
நீரணி ச&க நிைர"தன ெவ�பைற 
தாரணி தாைன சில�பின தா;"தன2 
ேபாரணி விCைசய2 Bமியி) ேமேல.        1228 
 
ேவ/ 
 
�ைடA& ெகா<A& �ளி2சா மைரA� 
பைடA� #<A� பலசி) ன#ேம 
இைடA� �ைடA� மி�பா லக#� 
அைடA� பைடA� மறித� காிேத.        1229 
 
ேவ/ 
 
ெபா)றவ; ேத2க? மாெவா� ேபாதக� 
எ)றிைவ ெய&� மிட�பி வி)றி 
நி)றன நி)ற� வா�பைட ய*பைட 
ெச)/ ெப�"திைச யா2$திைச யா2$தா2.        1230 
 
ெகா0ட� கிள2"� பர"� ெப�&கட� 
ம0�வ ேபா)மண மாநக2 #)னி 
வி0டவ; மி)னி� வாளின2 வி�?ன2 
எ0<ைச A�மி�' .ர விழி"தா2.        1231 
 
ேவ/  
இ�பைடA� ெபா�த� 
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பைடெய) ற5ேம பைடபா ர�!� 
இைடயி) றிெய1" ததிர0 �கட� 
விைடயி) றிெவ�0 ெட1கி) றனேபா� 
�ைடயி) றிநிர" தனேபா2$ ெதாழிேல.        1232 
 
ேவ/  
ேத2, �திைர 
 
காெரா� கா2கட ேலா� க�&கட� 
சீெரா� ெச)/ திைள*ப� ேபால$ 
ேதெரா� ேத2க? மாெவா� மாபல 
ேபாெரா� வ"� ��"தன வ)ேற.        1233 
 
ேவ/  
காலா', யாைன*ேபா2 
 
இைலேய ரயி�வா ளிெயாெட0 <ைசAC 
சிைலேய ெயன!0 �சிைல$ ெதா1தி ்
மைலேய மைலேயா �மைல" தனேபா� 
ெகாைலேவ ழெமாேட� றன�C சரேம.        1234 
 
�திைரகளி) ெசய� 
 
ெகா<ேம 5ைடயா ைனக'�� ப#ைத$ 
த<ேம லனவா கெவ1" தரச2 
#<ேம லனவா> #கி)ேம லனவா>* 
ப<ேம லனவா யினபா> பாிேய.        1235 
 
ேத2களி) ெசய� 
 
ஒ�பா) #<ேம 5�ளா ழிAைத$ 
தி�பா 5ெம1" ெதறிபா /ெசல* 
ெபா�பா லவ2க0 �ழல* ெபா�ேத2 
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வ�பா லறியா ைமமய& கினேவ.        1236 
 
யாைனகளி) ெசய� 
 
ெநறியா2 நிைரமா ெவா�ேத2 கெள�$ 
ெதறியா வைகயா Oதேல /கர� 
பறியா #றியா* பைடேயா2 பைடA� 
ெசறியா மதயா ைனதிாி" தனேவ.        1237 
 
காலா�களி) ெசய� 
 
க�நீ ரவ2க0 ெணாிெகா0 �கன) 
றி<நீ ��மி) ெனதிேர ெயறிய 
வ<நீ ரனவா ளிைடேய #ாியா* 
ப�மீ ெனனD;" �பைத$ தனேவ.        1238 
 
வி� அ/ப�டைம 
 
வ<� :திகF வியவா ைளெயா�� 
வி�மீ ெனறி%0 <�விைச$ தனேபா� 
அ�நா ணிைடேய றியவ� பிெனா� 
ெந�நா ணறவி� கணிமி2" தனேவ.        1239 
 
ேவ/  
அ��ககீ2$தியி) ேபா2 
 
ஆரழ லா)ெபய ரானணி ெவCசிைல 
ேபாரழ� வா2கைண மாாி ெபாழி"த� 
சீ2ெக1 விCைசய2 ெச"த< O"�� 
நீ2ெக1 ெவ'ள நிர"தைத ய)ேற.        1240 
 
ெத)மைல யாாிள ம)னவ) ம)னிய 
வி)மைல வா2தனி யி)ைமயி) விCைசய 
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ெபா)மைல ெயா)ெறா� ேபா2ெசய ேமவிய 
ம)மைல ேபால ெவ1"� மைல"தா2.        1241 
 
ேகாெளன நாெளன மி):� �)ெறறி 
ேவளைன யா)மிைச விCைசய2 ெவC�ட2 
வாளின2 வி�?ன2 மா�வைர ேபா�வன 
ேதாளின2 தாளின2 ேதா)றின ர)ேற.        1242 
 
ேதா)றிய விCைசய2 ேம�வி� ெவ&கைண 
கா)ற� தி0சிைல கா)ற5 ேமதிைச  
மா)ற� ம&�� பர"த� காாி�' 
நா)ற� ந0ணல2 ந0ணல ரானா2.        1243 
 
%ணி #க$த� ைக$தல ம�ைறேயா2 
பாணி #க$த� ெவCசிைல நி)ற� 
ேவM #க$த� ம0டல� ெவ&கைண 
காM #க$தள ேவAள வாேம.        1244 
 
ஒ)/ ெதா�$தேதா ராயிர மா�பல 
எ)/ ெதா�$தன ெவ0ணில வாCசர� 
அ)/ ெதா�$தவ ென>தன ைவயக� 
நி)/ ெதா�$� நிர"தன வ)ேற.        1245 
 
வி0மிைச ேயறிய ெவCசர� விCைசய2 
க0மிைச ேயறின ேமக< ேமதிைச 
எ0மிைச யி)றி யி�0டன ேவாெவன 
ம0மிைச D;"� மய&கின ர)ேற.        1246 
 
ேவ/ 
 
இ�'பா யினவா ?�ெவ) ெனனேவ 
ம�'வா2 ெவ�'வா2 மைறவா2 மறிவா2 
ெத�'வா2 திாிவா2 ெச�வா2 கைணயா� 
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உ�'வா2 கLமா கிAைட" தனேர.        1247 
 
ேவ/ 
 
உைட"தி� பைடயிைட ெயா?ெகா0 மா�வைர 
இைட"தி�� ப<ெய1" திடறி ேயகினா2 
பட"ெதா< :ட)ெற1 மர! ேபா�பைக 
கைட"தி�& க�"திற� கால Dரேர.        1248 
 
இ�தவி ெசா�ெதாட2 பாிய ெவ"தக$ 
த�சர� ப�ெதா/ மலறி வாலதி 
ெந<தென நி/$திநீ ��$� நீ'ெசவி 
ம<தர #�கின மான யாைனேய.        1249 
 
#ர�க Lைட"தன #<க0 8;கின 
வர�க ளவி"தன வரவ$ ேத2��ழா� 
விைரெசல வி!ளிக ளிடறி ெவ"த< 
நிைரெசல விழி"த� ��தி நீ$தேம.        1250 
 
அ�வ�கிாீவ:�� ஒ� %த) ேபாரழி"த ெச>திைய$ ெதாிவி$த� 
 
காெலதி2 கட5ைட" தி�ட ெதா*பந� 
பால� பைடAைட" தி�ட தி)ெறன 
மாெலதி2 கட�பைட மான ேவ"தைன� 
ேகாெலதி2 ைகயவ) ெறா1� .றினா).        1251 
 
��பய� பலெவா� Oண&� ேக'விேய 
ேபா�பய� பலெவா� �க;க ேளத�� 
ேவ�பய& ெகா0டன2 ெதFவ2 ந"தம2 
கா�பய& ெகா0டன2 கால ேவ?னா>.        1252 
 
Bமியரச2 விCைச Dரைர இக;"தைம.  
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ெபாியவா> வைளெயயி றில&க ந��ந� 
�ாியவா ெளாிெயழ #/�கி ந�ெமா� 
ெபாாியவ" தா2கL� �ற"த" தாாினி 
அாியெத) ெனனந�கா ரவனி ம)னேர.        1253 
 
கைலயிைன� கட"தெசா� க)னி காதல) 
அைலயி:� �ைட"தில ர��க) ைகயேதா2 
சிைலயி:� �ைட"�தC சி/ைம நாணிந� 
மைலயி:� கைட"தில2 மான ம)னேர.        1254 
 
அ�வ�கிாீவ) ெசய� 
 
ஒ)/வி� ?ர0�ேதா ெளா�வ ென>யேவ 
இ)/ந� பைடAைட" தி�ட தா>வி<) 
ந)/ேபா2 நம2கள ெத)/ ந�கன) 
�)/ேபா� ெப�கிய �வ!$ ேதாளினா).        1255 
 
ேவெறா� %�வ) உைர$தைம 
 
இரத� �ர$தி)ேம ெல1"த ேவ"த�� 
ெபா��தா மழி"தம2 �ற�கி� ேடா<னா2 
அாிதினி) விைளவைத ய)றி யாவ�& 
க�திய #<*பவ ாி�ைல கா0மிேன.        1256 
 
பாழி*ேபா �ைட"தன2 பைகவ2� கி)ெறன 
ஆழி*ேபா2$ தட�ைகயா� கவ2க ணீ2ைமைய$ 
தாழி*ேபா2 வில)றம ெனா�வ) .றினா) 
ஊழி*ேப ெராிAெண> ெசாாி"த ெதா*பேவ.        1257 
 
அ�வ�கிாீவன� வ�$த#� க�டைளA� 
 
வி0மிைச ெச)றவ2 ெம?!� ேவ�றவ2 
ம0மிைச ெச)றவ2 மறி"த மா�ற#� 
�0மிைச ெயஃக��� ெகாளி*ப ேபா)மன$ 
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�0மிைச ெயாழிபைட யாகி ^)றேவ.        1258 
 
இரதாவ2$த� 
 
இ�"தினி ெய)ைன[& ெக1க ெவ)/ேபா>* 
ெப�"தைக ய�&கல* ெபய2ெகா' �)றி)ேம� 
பர"தன பைடெயா� பா< வி�டன) 
க�"திர0 #கி��ைர காள ேமனியா).        1259 
 
அவ) த�பிய2 வ�ைக 
 
அ�வ� கிாீவ:� கிைளய காைளய2 
கைசய& க�&களி யாைன வ�லவ2 
விைசய2 கட�பைட பர*பி வி0மிைச 
நெசாி Aமி;த� நைகய2 ேதா)றினா2.        1260 
 
நீலரத) .றிய� 
 
இைளய�� ெபாியவ) ெசா�5 ெம�மிைற� 
�ைளவன ெச>தவ �யிைர ம�றவ2 
கிைளெயா�& கீ0டரசா� ம)ெறனி� 
வைளெயா�" தைல#<$ தி�"� வா;�ேம.        1261 
 
நீலக0ட) .றிய� 
 
மா5மா& �ைடய2ெகா) மனித2 ந�ெமா� 
ேபா5மா� ெபார5/ கி)ற ெத)/த) 
ேகாலவா� வைளெயயி றில&க ந�கன) 
நீலமா மணி�க0ட ென):& காைளேய.        1262 
 
ைவரக0ட) .றிய� 
 
#ைள"தவா ெளயி�றவ2 #ைலக' பா>"�ேத) 



85 

 

விைள"ததா2 ெவறிெகாள ைவ�� ேவ�றவ2 
உைள"தேபா2 நில$தி:' L�'ப ெவ)றன) 
வைள"தவா ெளயி�றவ) வயிர க0டேன.        1263 
 
�க0ட) .றிய� 
 
ஒ$தில& ெகா0சிைற Aவண) ற)ெனா� 
ைப$தில& கர!க' பைக*ப ேபா)ெமன� 
ைக$தல& ைகெயா� �ைட$� ந�கன) 
ெதா$தில& கல&கலா) �க0ட ென)பேவ.        1264 
 
அ�வ� க0டன� க�டைள 
 
த�பிய2 ெமாழிெய:" தய&� மாாியா� 
ெவ�பிய ெகா�மன& �ளி2"� ெவ>யவ) 
ந�ெபய2 #னி"தவ2 நய"த ம0மிைச 
O�ெபய2 நி/$�மி ென)/ ேநா�கினா).        1265 
 
திவி�ட) வ"த பைடயிைன எதி2$த� 
 
நCசிைன நC�ெச) ெறாி�க 5�றேபா� 
விCைசய2 ெவCசின� ெப��கி ேம�வர 
வCசமி) மணிெயாளி வ0ண) றாைனA� 
எCச?) ெற1"ெததி I)றி ேய�றேத.        1266 
 
இ�பைடகL� ெபா�� வ�ணைன 
 
வி0ணின தள!ேம� வ"த ேவ�பைட 
ம0ணின தள!மா ேற�ற வா�பைட 
க0ணிய கட�பைட யிர0� த�ைமA� 
எ0ணிணி நம�ெகளி தாவ தி�ைலேய.        1267 
 
கட?ர0 �ளெவனி� க��� ம�கட� 
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இைடநில #ைடயன ெண): ெமா*பில 
அடல�� பைடயைவ யிர0� மFவழி 
யடல�� பைடயைவ யிர0� ெமா��ேம.        1268 
 
தி0<ற� ேற2கேள ெசறி"த ெவ)ன!� 
ெகா0டேபா2 ேவழேம �ழீஇய ெவ)ன!� 
வி0டவ; �ரவிேய மிைட"த ெவ)ன!� 
க0டவ2 க0�ழி� கல"� ேதா)/ேம.        1269 
 
ைகவல* பைடயின2 கழல2 கைசய2 
ெசFவல2� க0ணிய2 ெச&க ணாடவ2 
இF!ல கிவ2�கிட மி�ைல #)னிவ2 
எF!ல �ைடயவ ெர)ன$ ேதா)றினா2.        1270 
 
அ)/ேபா2 மைல"த� தாைன யாயிைட 
ெச)/ேபா2 ப�மிட" திைசக ளி)ைமயா 
னி)/ேபா ராடவ2 ேநெரா* பா2ேகளா 
ெடா)/ேபா �லகிைன ^ழி ெயா$தேத.        1271 
 
ேபாி:� ெப�கிய சி)ன" த)னி:" 
தாாி: மா/மா ெறறி"� த�#ேள 
ேதாி:" ேதாி:" திைள�கி) றா2சில2 
காாி:� ெபாிதவ2 கைணெப> மாாிேய.        1272 
 
தாளிைட மிைட"தன தா'க ட�#ேள 
ேதாளிைட மிைட"தன ேதா'க ேடாளிைட 
வாளிைட மிைட"தன வா'க0 ம�றிைவ 
நாளிைட* ப�&ெகாேலா நா&க' ெசா�?ேன.        1273 
 
�ைடநில மைற*ப!& ெகா<க' ேபா2*ப!் 
மிைடநில மி�0ெம1� கி�ட தாயிைட* 
பைடநில வில&க!� பணிக0 மி)ன!� 
இைடநில மிைடயிைட யில&கி$ ேதா)/ேம.        1274 
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க�*�ைட� ைககளா� �ைட$�� க0கL ்
ெண�*ெபா� ெந�*ெபதி ெரறி*ப யாைனக0 
ம�*ெபா� ம�*பிைட மிைட"� மா)றேர2 
ெபா�*ெபா� ெபா�*பைவ ெபா�வ ேபா)றேவ.        1275 
 
கற&ெகன� காலச� கர&க டாெம) 
மற&கிள2 ம)னவ2த� ம�ட ெந�றிA� 
உற&க?� கடா�களி� /சி ேம5மா>$ 
திற&கிள2 �ரவிக <ாித2 கி)றேவ.        1276 
 
ெச�பிய� கி�கின ெச�ெபா� ற�<) 
அ��ெப> %ணிய வரவ$ ேத2��ழா� 
ெவ�பிய கைணமைழ விரவி வி�ெலா�் 
வ��ெப> மைழ#கி� ெபா�வ ேபா)றேவ.        1277 
 
இ)னவ ாி):ழி யி)ன ெச>பெவ) 
ெற)னவ ரறி!ம& கிைட� காவைக 
மி)னவி ெரஃகி: மிைட"த வாளி:� 
ம)னவ2 ெச�$ெதாழி) மய&கி யி�டேவ.        1278 
 
ேவ/ 
 
அச#ைட யாரக�க வா�/பவ ேர�� 
எசமி� �<$தைலவ2 ேபாகெவன ெவ&�& 
கைசய2 க�&கழல2 காலைனA ேநானா2 
ெவெசன விழி$�விற� Dர2திாி கி)றா2.        1279 
 
ஏ�றவ ாிைம*பி: மிக;"ெதறித� ெச>யா2 
ேதா�றவ2 �ற�ெகைடA நாணிமிக ேநா�கா2 
ேவ�றவைர Dரெநறி கா0மினி� ெவ)/் 
ேத�/வன2 ேபால!ண2 ெச)/திாி கி)றா2.        1280 
 



88 

 

தா�ைடய மா2�பக வா2கைண �ளி** 
ேவெரா�ப றி$தன ெர1$�வாி ேநா�கி* 
ேபெரா�/ காைளயவ னாெரனவி னாவி் 
ேந2ப�� ெம)/சில2 ேந�� திாி"தா2        1281 
 
அாிேசன) ேபாேர�/ வ�த� 
 
ேகடக மிட$த� வல$ததயி ெலா'வா' 
ஆடக ம�$தவணி Bணனல2 தாரா) 
ேறாடக ம�$த�ைத க0ணிெயா� �)னா2 
ஊடக ம�$ெதா�வ :"திநனி வ"தா).        1282 
 
ெவறிமி)விாி கி)றவிற லாழியிைற ேதாழ) 
அறிமி)ெபய2 யானFவாி ேசனெனன நி)ேற 
ெனறிமிெனதி ெர)ெனா<க� வ�?�ளி ராயி) 
மறிமின� வ)றிAயி2 வாழ5றி ென)றா).        1283 
 
வியா�கிரரத) அவைன எதி2$த� 
 
அ&கவ) ெமாழி"தெமாழி ேக�ட5 ம��க) 
ெவ&கைண ெதாி"த� வில�கிவிற� ெவ>ேயா> 
இ&கிவ னின��நிக ேராெவன விைச$ேத 
ெபா&��?$ ேத2*ெபயர) ேபா"�ெபார 5�றா).        1284 
 
ெபா)ைனயணி ெகா0ட�ைன ேகடக ெம�$�் 
மி)ைனAமி; கி)ற�ட2 வா0மிளிர Dசி் 
நி)ைனயறி யாதவ2க ணி)றிாிய வ"தா> 
எ)ைனயறி யாயறியி னி$தவி2தி ெய)றா).        1285 
 
நி)ைனயறி வ)ெபாி� நி)#ைறய ளா> 
க)னிையெயா2 காைளபிற ென>�வ� க0�� 
ம):மண வி�5'வயி றாரவயி� கி)றா>� 
கி):#ள ேவா�திய ெவ)/மிக ந�கா).        1286 
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க)னிய2த� பா)ைமவழி ெச�பவ� க0டா> 
#)னிய ெமாழி*�லவ2 �)#ைறைம ேயட2 
அ)னதறி யாதவ னய�கிாிவ ன)ேற 
எ)ைனயறி யாைமநின� கி):#ள ெத)றா).        1287 
 
வாAைர யி��கந� வாளிெனாளி வாயா� 
றீAைர ெச�$�மைல ெக)/ெசயி2 ெகா0�் 
காெயாி விழி$தன2 களி$தன2 ெதளி2$தா2 
மாயி� வி��பிைட ம�$�மைல ��றா2.        1288 
 
த&ெகாளி தய&�மணி ேகடக# ேமைன 
ெச&களி மயி2*�ளக ேசடக# ேம"தி$ 
தி&ெகளா� ஞாயி/ திைள$தி� வி��பி) 
அ&க0மைல கி)ற!ள ேவலைவA ெமா$தா2.        1289 
 
ேபாாிக? யாரெமா� B0மணிக0 மி)) 
ேநாிக5� வா'ெகளா� ேகடக நிழ�ற 
சாாிைக கற&ெகன மைல"��ழ� கி)றா2 
நீரக வளாகம� ச�கர நிக2$தா2.        1290 
 
ஓவிலயி� வி�ெமா� வ)ன� வில��& 
காவெலா� மீLெமா� வ)னவ2 க�$தி) 
ஆவத� வ)றியய னி)றவ2க' காM� 
பாவைனய ர�ல2பல பா<யினி ெய)ேனா.        1291 
 
ெகா"ெதாி யி��ெபறிஞ2 ெகா�ெச>கள ெனா$�� 
வ"�வன ேவ&ைகமல2 கா�சித2வ ேபா)/் 
O"தியவ2 D�ெமாளி வாMதிக டா�கி 
சி"தின தழ�ெபாறி சித2"ததிைச ெய�லா�.        1292 
 
ஆள� மட�றைகய னாயவாி ேசன) 
ேதாெளா� �ைத"ெதறிA� வாளதைன ேநா�கி� 
ேகாெளா� ம�$த�ளி2 மாமதிய ெமா** 
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வாெளா� ம�$�மணி ேகடக மைற$தா).        1293 
 
ஆ&�#) ெனறி"�ெபய2 கி)றவாி ேசன) 
B&கம ழல&க5ைட மா2பமி� ேபாழா> 
நீ&கெவறி" தாென<ய மா�கிைளய காைள 
ஓ&கிய வி��பினவ2 ெகா0டன ெராளி$தா2.        1294 
 
ேவ/ 
 
அழலா)ெபய ரவ)ைம$�ன 
        னாிேசனைன ெயறிய� 
கழலா)கட ெலாளியா)றம2 
        கல"தா2$தன2 காிய 
நிழலா)றம2 காி"தா2சில 
        ாிாி"தா2பல2 ெநாி"தா2 
தழலாரயி� வலேன"�� 
        சா2"தா2தைல சாி"தா2.        1295 
 
அாிேசனன& கழிவாத�க0 டயி�வாெளாளி மிளிர2 
விாிசீ2வ�ட மணிேகடகC �ழலாந� வ�வா) 
பாிேசரணி Aய2ேத2மி� பலயாைனA ெமறியா$ 
திாிசாாிைக நிகரானவ �ளேராதிற� வின!�.        1296 
 
சிகாி�#< தி�மாமணி ெசறி�0டல மில&க$ 
திகிாி*பைட யரச)றிற� சிற�கெவன* �க;"�் 
பக�"நல �ணேசன:� ப�வ�#கி ?<ேபா� 
�க��மத களிெற)ன!� �?ெய)ன!" திாிவா).        1297 
 
ேவ/ 
 
அ��க கீ2$தித), ெப��க� வா;$திேய 
தி��ைக ேவ?னா, ெனாி�� மா�றலா).        1298 
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ெபா)ன& �)றவ), மி):� வாளின) 
ம)ன) ேறாழனா;, #)னி வ"தன).        1299 
 
வ"த வ)ெபய, ாி"தி ர)ென:& 
க"� ெகா�களி, /"� காமேன.        1300 
 
இ�வ ��ெமதி2, ெபா��� ேவைலயி) 
அ�� நி)றவ2, ெவ�வி ேயா<னா2.        1301 
 
வாளி னாெலா�, ேதாைள D;$தேவா2 
ேதாளி னாலவ), வாைள யி�டன).        1302 
 
ேவ/ 
 
�ணேசன) Dழ� க0� .�றி:& ெகா<ய நீரா) 
இைணேசைன த): L'ேளா னிய�பிய களி*பி) மி�கா) 
கைணேச2"த %ணி$ ேதாளா) ைகசிைல பி<$�� ெகா0�் 
திைணேசர வ�க ெவ)/ வரேசன) றிக;"� நி)றா).        1304 
 
ம�றவ னி�ப ேதா2"� மதகளி றைனய காைள 
ெகா�றவ ன��க கீ2$தி �ண��க;" தா<* பா<� 
க�றவ) கைலக ெள�லா& கா#க ென):� ேபரா) 
ப�றிய வி�5 ம��� பா&�ட) பாி$� வ"தா).        1305 
 
வி�ெலா� ைகயி ேன"தி ெவ&கைண �ைழய வா&கி 
ெசா�ல� மாாி ேபால$ ெதா�$தவ) வி�$த ேலா�� 
ம�5/ காைள த)ேம� வராமேல வில�கி யி��� 
க�ெலன� கல&கி Dழ� ைகசிைல கைணேய றி�டா).        1306 
 
கா2ெசய) #ழ&கி யா2*ப� காைளA& கன)/ மி�க 
வா2சிைல வண&க வா&கி வா>�க வி�$த ேலா�� 
ேபா2ெசA& கள$� D;"தா) �க;வர ேசன ென)ன$ 
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தா2ெச>தா னவ2க ட�#� டானவ ெனா�வ) வ"தா).        1307 
 
ேவ/  
அாிேகதன) ெசய� 
 
�ட2மாைலக டைலH<ன �ழவி$தைல �ைழயா* 
பட2காதி:' ளைவெப>தன ப�வாய� ��தி$ 
ெதாட2மாமைழ மதயாைனைக �ணியாவைவ யிைடேய 
�ட2மாைலக' வி�Hலெமா ெடா�வ)றிாி கி)றா).        1308 
 
க'ளாவ� ��தி*�ன� கலனாவ� ைகேய 
ந'ளாதவ �டல�பிற கறியாவ� நம�ெக) 
/'ளாதவ �ளரா&ெகா?F !லகி)ெனன !ைரய2 
வி'ளாதவ2 சில2பி)ெசல விர�Dைளக' விளியா.        1309 
 
களியாைனயி ெனயிறாயின பறியாவைவ கறிய2 
அளியா�ப� பைடயாள2க ளைடயா2கைள Aடேன 
ஒளிவாளிைட யிைடவி��ட 5�வா!யி2 ப�கா$ 
ெதளியாெததி2 வ�வாராயி 5�வாவைவ ெசறியா.        1310 
 
எாிேபா�வன �ாிப&கிெயா <�'ேபா?�0 ெம>ேய2 
டாிேபாலதி ரக�வா:ற நிமிராவ< �ைடயா* 
பாிேபா�வன பி<யா!ட ல<யாவிைட மறிேத2 
ெபாாிேபாெலழ !ைதயாவிவ) வ�கி)றெதா2 ெபா?ேவ.        1311 
 
ஆழி*பைட Aைடயா)றம னாிேகதன ென)ேபா) 
பாழி*பைட ெபா�வாெரா� ெபா�வ)பல வறிேய) 
ஏைழ*பைட யி�ேவாெவன� ெகதிரா�வ தாயி� 
வாழி*பைட ெபா�ெத)ெனன ைவயாநனி வ"தா).        1312 
 
சா2$%லக) அவைன எதி2$த� 
 
க'ளா�களி யிலனா?க� களம0<ய ெச�வி) 
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உ'ளா�களி A�றானிவ :யி�0ெகன !�வி் 
ந'ளாதவ2 தைலவFவிய நைகவாள� Dசி$ 
த'ளாதவ ெனதிேரமி� சா2$%லக ேன�றா).        1313 
 
அாிேகதன) மாய ெசய�க' 
 
வைரயாெலன #கிலாெலன வி�ளாெலன மறிA� 
திைரயா2கட லளேவெசல விாிA"நனி சி/�� 
நிைரயா#கி) #<ேத>தர நிமி�"நில மித:� 
�ைரயாாிட மைறA�மி� ெபா�கி)றெதா2 ெபா?ேவ.        1314 
 
மாைல$தைல வள2மாமதி நிக��வைள ெயயி/C 
ேசாைல$தைல மைலேபா�வன ேதாL�மிைவ Aைடயா) 
காைல$தைல யிளஞாயி/ �ைரவா)மிைச ெயறியா 
Hல$தைல Oதியாலவ னாக"�ைள யி�டா).        1315 
 
சா2$%லக) அவைன� ெகா�ல� 
 
இ�வாைனயF வி�Hலெமா �ட5�மி� �ணியா* 
படDசின னயி�வாள� பட5�பல மாய) 
அடவாைமயி :�வ�#த ல�ேவதன தாக$ 
தடமா�வைர ெயனD;த5 #ைடவா2தம ரானா2.        1316 
 
ேவ/  
%மேகதன) ேபாேர�ற� 
 
வா1நா Lல"� ம�றவ) ம0ேம� 
        மைலெயன மறித5 மைலேம� 
ஆழியா) றம2க ளCசினா ரC� 
        மாயிைட ய�திற 5ைடயா) 
ஊழிநா ெளாிA& .�ற# #�# 
   ெமா*பவ) ைக*பைட நவி)றா) 
Hழிமா ?யாைன$ �ைளமதC ெசறி*ப$ 
         ேதா)றினா) Pமேக தனேன.        1317 



94 

 

 
மைலெய �$தி�ேகா மாநில� பிள�ேகா 
         மறிகட லறவிைற$ தி�ேகா 
உைலம�$ �லக� பதைலயா Uழி$ 
      தீம�$ �யி2கள� �0ேகா 
சிைலயிட$ �ைடயா2 கைணவல$ �ைடயா2 
          சில2நி)/ ெச>வதீ& ெக)ேனா 
நிைலயிட$ தவ� ணிகெரன� �ளேர 
          ேன�மி) ெச)ெறன நி)றா).        1318 
 
�வலனரத) %மேகதனைன ெந�&�த� 
 
வ0<ன� பா� மாைலய) வாி$த 
         கசின) வயிர*B ணிைர$த 
த0<ன) கழல) றமனிய$ தாரா) 
          சா2"தன) சா2த5 மவைன� 
க0டன ன)ேற கடெலாளி ேமனி� 
          காைளத) மாம:� கிைளயா) 
உ0<னி நம�ேகா2 ேபாெரன ெவதிேர 
         Aவ"�ெச) றவ�கிைவ Aைர$தா).        1319 
 
�வலனரத) .றிய� 
 
மைலெய�$ தி�வா> மாநில� பிள*பா> 
         மறிகட லறவிைற$ தி�வா> 
உைலம�$ �லக� பதைலயா Uழி$ 
         தீம�$ �யி2கள� �0பா> 
நிைலயிட$ �ளேரா நிகெரன� ெக)பா> 
     நி)றைன நிக�ன� காகி$ 
ெதாைலவிட$ த�லா� ெசா�?ைவ O&க� 
        ெகாழிAேமா %மேக தனேன.        1320 
 
%மேகதன) ெசய� 
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எ)ற5 ம�ேக� ெடாிAைட$ ேதேரா 
       ென)பவ னாமிவ ென)ேற 
ந)/ந) ெற)/ ந�கன ன�ேக 
         நாணில2 ந�மைல வா;வா2 
இ)ெறன� ெகதிரா> நீெகாேலா ெபா�வா 
    ெய)றன னிைனயன ெமாழியா� 
�)றி:� ெபாியா) .�றி:� ெவ>ேயா) 
          ெகா0டன) ற0�ைக வ?$ேத.        1321 
 
இ�வ�� ெபா�திற) 
 
இ)ெறன� ெகதிரா> நீெகாேலா ெபா�வா 
        ெய)றிக;" �ைர$தைன ேயடா 
நி)ெறன� ெகதிரா நீ2ைமய2 நி)ேபா 
        னிர�பவா> திற"�ைர* பவேரா 
எ)றன ெனன5 ெமதி2ெதழி$ தவ: 
    ெம1"தன ென1"தன னிவ:� 
அ)/ேபா2 மைல"தா ரதி2"ததிF !லக 
            மமெராழி$ தரச� நி)றா2.        1322 
 
ஆ2$தன திைசக ளதி2"ததிF !லக 
          மைலகட� கல&கின வி�ளா� 
ேபா2$த� வி��� �ல�பின வில&க� 
          �ர0டன ெபா�வைர$ �/க� 
சா2$தின2 �ைட��" த0<ன ெரதிர$ 
      தா&கிA� வா&கிA" த�$�� 
ேவ2$தன2 ெம>யா� ெவ��பின2 மன$தா� 
         வி��பிைன மய&கேவ திாி"தா2.        1323 
 
க0டவ2� ெக�லா& க0Mளா2 ேபா�வா2 
      கா0ட5� காிதவ ��வ� 
த0<ன ெதாளிய2 த&களா2* பிைசA" 
      தய&�தா ரார#� விரவி 
எ0<ைச ம�&� மிைடநில$ திைடA 
      மி�'ெக1 வி��பின தக#& 
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ெகா0டன சில�� �5&கின வில&க� 
       .�ற#" தைலபனி$ த�ேவ.        1324 
 
%மேக�Dழ அவைன சா2"தா2 ந�&�த� 
 
த��*ேபா ரத:� டமனிய� க<*�" 
        தாாிேனா டார#C சாிய* 
ப��*ேபா A�0டா னவ�ள& ெகா�$த) 
          ப�வைர காியெதா) றைனயா) 
��ட*ேபா ாியாைன$ %மேக தன:" 
     ேதா��ேமா ெவா�வ:� ெக)/ 
ம��*ேபா ரணி"த மணி#< ம)ன2 
       மய&கினா2 மான# மிழ"தா2.        1325 
 
ேவ/  
அ&காரேவக) திவி�டன� ேசைனயி) ேம� வ�த� 
 
ெபா�தா& கழி"� �ைகேக� Dழ 
       வாிேக� #)ன #<ய 
எாிதா&� ேவெலா <னி[&� நி)/ 
    ெப/கி)ற ெத)ைன ெய1ெக) 
றாிதா&க ணாவ ெதளிதா� மாெறா 
        ரம2ெச>ைக ெகா0� பிற2#) 
காிதா&க ளான கழ)ம)ன ேர/ 
          வ�ம&ெகா2 காைள க<ேத.        1326 
 
கணிெகா0 டல2"த நறேவ&ைக ேயா� 
      கம;கி)ற கா"த ளிதழா� 
அணிெகா0 டல2"த வனமாைல H< 
      யகிலாவி �Cசி கமழ 
மணி�0ட ல&க ளி�பா5� வ"� 
   வைரயாக மீ� திவள$ 
�ணிெகா0 <ல&� �ட2ேவ? ேனா� 
         வ�வா னிதெத)ெகா /ணிேவ.        1327 
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ேதவேசன) அவைன எதி2�க ெச�5த� 
 
அ�மாைல ேவ�வ� லழ�ேவக னா� 
          மவனாயி லாக வைமக 
எாிமைல ேவ�வ ?ைளயா2க ணி�க 
          விவென)ெனா ேட�க ெவனேவ 
ெபா�மாைல வா'ைக ெபா?ேக டக$த 
         னணிேபா தில&� #<ய) 
ெச�மாைல ம)ன ாிைறேதவ ேசன 
          ெனதிேர சிவ"� ெசலேவ.        1328 
 
அ&காரேவக) .றிய� 
 
மைலேம5 ெம)ைன மதியா� வா;தி 
      மனிச2� �வ"� பைடயா> 
நிலேம5 நி)/ ெபா�வா னிைன"� 
       வ�வா> நின�கி �/ேம 
சலேம5 மி)ன !ைடயாைய ெவ)/ 
           தைலெகா0ட பி)ைன Oமைர� 
�ல�ேவ2 கைள"� �<ெபா)/ வி*ப 
        னி�யா) மகி;"த �ணேன.        1329 
 
ேதவேசன:ைடய ம/ெமாழிA� இ�வ�� ெபா�த5� 
 
மைலேம5 நி)ைன மதியா� வா;வ) 
         மனித2� �வ"� பைடயா> 
நிலேம5 நி)/ ெபா�வா) ��"த 
     நிைலக0� நி)/ மிஙேன 
சலேம Aைர$தி யி�ேவா! னா0ைம 
        தழ�ேவக ெவ)ன ெவதிேர 
உலேம� ேதாளி ெனாளிேவ? ேனா� 
          ெமா�வா ெனதி2"� ெபா�வா).        1330 
 
வா'D� மா/� வ<ேவ?) வ"த 
        வ<ேவ� வில&�� வைகA" 
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ேதா'D� மா/ மைவமீL மா/ 
       மிைடெசா�5� Dர ெமாழிA" 
தா'D� ேபா;� கழேலா&� மா/ 
     ெமதி2தா&க ளா2�� ெமா?A" 
நா'Dய ல)றி AைரDய யாவ2 
        நவி�வா2 நம�� மாிேத.        1331 
 
மாலா ெலதி2"� மைலவாைய நீ� 
         ெபாரைவ*ப ெத)ைன யினிெய) 
ேவலா லழி*ப ெனனேவ ெலறி"� 
     விற�ேவக னா2*ப மறேவா) 
ேமலா ?ல&� மணிேகட க$தி 
          ெனா�பா� வில&கி ெயா�பா� 
ேறாலாத வாளி ெனறிய$ �ணி"� 
          �ட2கா)/ D;"த த�ேவ.        1332 
 
எ>ேவ ல/$� வறியாைன ேநா�கி 
      ெயறியா� நி�ப வவேனா2 
ெந>ேவ� ெபய2$� நி�மி$த ேத"தி 
       A�ெமா$� ேந2"� ெபா�தா) 
ெவFேவ ெற��< ெயா�ேதா ணிமி2$தி 
        விரெலா)/ ��< வரேவ 
ைவேவ? ேனா� நிமி2கி)ற ேதாைள 
         யறDசி னான� மறேவா).        1333 
 
அ&கார ேவக) இற$த� 
 
ெந>A�ற ேவ5 ெமா�ேதாL� Dழ 
      ெவா�ேதாளி னீ� ெச�ைவ 
ெச>A�ற ேபா;தி ெனதிேர வில&கி 
     யி�ேதவ ேசன) ெமாழிA� 
ைகA�ற ெதா)/ கவேல :ன�கி 
      �/மா/ ேபாக ெவன!� 
ைமA�ற காைள வ�வாைன வாளி 
         :யி2வFவி னான� மறேவா).        1334 
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ேவ/  
�வணேக� ேதா)/த� 
 
தாம மா2"த மணிைய�பா� 
          ைறய றாைத ைம$�னனாC 
ேசம மா2"த தனிெச&ேகா� 
       ேறவ ேசன) ைகவாளா� 
சாம வ0ண) றழ�ேவக) 
          சா>"தா) சா>"த ெபா1த$ேத 
%ம மார& கம;�Cசி 
         �வண ேக� ேதா)றினனா�.        1335 
 
அவ) உ/தி 
 
அஃேத யஃேத ய&கார 
           ேவக னா&ேகா ரயி�வாளா� 
ெவ>தா& ��/ D<னனா 
       ன)ேற ந)ேற ம/மா�ற� 
ைமேதா> மைலA� ம0ணக# 
          நமதா ெச>ெவ) ெச>ேயேன� 
ெச>தா ரமர �லகா'வ 
        னிர0< ெலா)/ தி0ணமிேத.        1336 
 
ச<ம)ன) அவைன ஏ�ற� 
 
எ)னா விர0� ம�&கி:ம� 
        றிளந� யாைன� �ழாCHழ* 
ெபா)னா2 ேத�� �ரவிகL 
         மிைட"� Bமி ெபாைற.ர 
#)னா� ெச�ல வ�வாைன 
       #"நீ2 வ0ண) ற)மாம) 
மி)னா2 விள&� விற�ேவலா) 
       க0ேட ெவ�0� ேம�ெச)றா).        1337 
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கான� �ரவி க?மாேவா 
          ெடதி2"த க�&ைக மதேவழ 
மான யாைன த�ேமாேட 
           மைல"த ேத� மாேற�ற 
ஈன மி�லா விைளயாேரா 
         <ைளயா2 திைள$தா ாிFவைகேய 
தாைன த�#� டா�க5ற$ 
         தா#" த�#� டைல*ெப>தா2.        1338 
 
�வணேக�வி) உைர 
 
அ�வி யில&� மதயாைன 
            யனல U)றி யைணேபா;தி� 
��வ ேரா� பைடெபா�த� 
      .<� ற)/ �லேவ"ேத 
ெபா�வ ெர)ன* ப�வார& 
     ெகா�வ2 ேபா"� ெபாரெவா�வ2 
ஒ�வி நி�ற 5ர&ெகா�ேலா 
     ெவ)றா :வண ேம"தினா).        1339 
 
ச<ம)னனி) ம/ெமாழி 
 
�ரவ ெர): #பசார 
        மி��க� ேகாைத மிளி2ேவலா> 
ெபா�வ ராயி) யாேரா�� 
        ெபா�வ2 Bமி ேவ0�பவ2 
ஒ�வி நி�ப �ர&ெகா�ேலா 
       ெவ): #ைரA #ண2தியிவ0 
இ�ேவ #'L� யா2பாலஃ 
          �/வ ெத)றா ெனாளி#<யா).        1340 
 
ஆக வைமக வ�ேவயF 
      வரச நீதி யாகிவி<� 
ேபாக ெபா�வ ெனன*�ைக"� 
     ெபா�ெவC சிைலெயா) றிடேன"தி் 



101 

 

ேவக யாைன ெசல!"தி 
         சி/நா ெணறி"� ெவCசர&க0 
மாக ெம�லா #டன�&க$ 
        ெதாட&கி னான� மைழேபா�வா).        1341 
 
ெதாட&� கி)ற ��சர&க' 
      ��&கி ெயா�ைக ெசவிகா/� 
#ட&� ெமா�ைக சிைலவைளயா 
         நிமி�& க0ட தி$�ைணேய 
இட&க ளி)றி வி��ெப�லா 
       மி�ள D2�ேகா V2��ைதய$ 
தட&க ?)றி ய�சரேம 
          மிைட"த தவனி வ�டேம.        1342 
 
ெசா�லா) ம?"த �கழினா) 
         �வண ேக� ெசாாிகி)ற 
க�லா2 ெகா0ட� ெபய�ேபா5& 
       கைணயி) மாாி கழ�ேவ"த) 
வி�லா� ெச>த விசாலவ�ட 
         ேம5 நா5 ம�&கி:மா>� 
ெகா�லா� ெச>த ேவலா��� 
        �ைடயா> நி)/ கவி$தேத.        1343 
 
வி�லா� ெச>த விசாலவ�ட" 
      த)னா ல"தி� வில�க*ப� 
ெட�லா$ திைசAC சரCசி"தி 
        யி�ள D1 ெம�ைலத):� 
ெசா�லா� �க;த� காியா)பா� 
        Pணி வறிய வாத5"தி0 
ம�லா� ெச>த ேதாளா)ேம) 
       மாய ெவ�ேபா2 ெச>��றா).        1344 
 
ெச>ய 5�ற மாயம�C சிைலA நிைலAC ��&கியைவ$. 
ெத>ய 5�ற பகழிையA ெம0ணி ேவ"த ென)ெச>தா) 
ைமய 5�ற மதயாைன மைல*ப !"தி மா�றாைன 
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ைநய 5�றா ெயன!ைரயா நாம வாளி சி"தி$தா).        1345 
 
ெதா�$த வாளி ய�ெபா1ேத �வண ேக� ைகயக$� 
ம�$த சிைலA� பகழிA�ெவ� மன$�� ெகா0ட மாயம�� 
அ�$�$ �ணிெச> த*�ற�ேபா யரச2 �ழா&க ளிாிய*பா>" 
��$த %வி ேதா)றாைம நில$தி :'�� ெகாளி$தேத.        1346 
 
அ��C சிைலA& ைக�மறிய வக$த விCைச �ணி*�0� 
வ��கி)ற மன$தினனா> ெவ>ேயா) மீ�� விறேலா)ேம� 
வ�� ெகா0ட வைளய&க' கைணய� வி�� வி�ேட/ 
ெச�ெபா) னாழி யிைவெய�லாC ெச)/ பாய சி"தி$தா).        1347 
 
இ*பா ?வ2க' ெபா��ெபா1தி னியாைன யிர0� ெமதி2தா�கி� 
ைக*பா ெல�$�� கைறம�*� மிைட"� க0க ெளாிசி"தி 
ெம>*பா ெல�$�� �$திAெம> வில&கி* பா>"� ெமா)ெறா)ைற* 
ெபா>*பா ?)றி ெய�$தி��* �ைட$�� ெபய2$�� ெபா�தனேவ.        1348 
 
�0ட ேவக* �'Lய2$தா) �ைள�ைக யாைன �ட2#<யா) 
�0டாீக� ெகாைலயாைன� �ைட"� ேபா�� ெபா1தக$�� 
ெகா0ட வாள) ேகடக$த) �திெகா' வா)ேபா ெல1"ெததிேர 
ம0� வாைன வயேவ"த) க0� வாளி சி"தினா).        1349 
 
�வணேக� அழித� 
 
ம�$த வாL& ேகடக#& கவச� க0M மா2பக# 
ம�$�� �$தி னா�ேபால� கழி"த த�� கழித5ேம 
எ�$� மறி�க* ப�டா)ேபா ?ல&� BM மார#"ேத" 
ெதா�$த தாம மாைலA#) ெசாாிய D;"தா) �ட2ேவலா).        1350 
 
ேவ/  
அவ) பைட சிதறி*ேபாத� 
 
%வி யா2�வ ண�ெகா< 
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ேமவி னா)பட ேவமிைக 
மாவி னா2கட� றாைனேபா2 
ஓவி யா&�ைட !�றேத.        1351 
 
சிாீேசன) ேபா2 மீ� ெச�ல� 
 
ெவ)/ ேவ�றவ2 நி)றன2 
எ)ற மா�ற மிைச$த5� 
ந)/ ந)ெறன ந��ேம� 
ெச)ற ன)சிாீ ேசனேன.        1352 
 
கைட"த கா2�கட� ேபா�கல" 
�ைட"த வா�பைட ெவ'ளநீ2� 
கைட"த வா)சிைற யாயினா) 
மிைட"த ேவ�பைட Dரேன.        1353 
 
ஓ�� த�மின$தா2�� அவ) .றிய� 
 
விCைச ேவ"த2க ேளமிைக 
அC� வாெரன வாயிைட 
நCச னா2கைள ந�கிைவ 
ெகாCசி லா)சில .றினா).        1354 
 
வாள2 வா2கழ� D�கிய 
தாள2 தா#ைட" ேதா<னா� 
நாைள நாMைட ந&ைகமா2 
ேதாைள நாணில2 ேதாயேவ.        1355 
 
ெபா)/ மிF!ட ?)ெபா�� 
ெட)/ நி�� மி���க; 
இ)/ நீாிக" தீ2களா� 
�)றி) ேம��ைட ேவ"தி2கா'.        1356 
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மான மாமணி D;$�யி2� 
.ன மாெமன ேவா�D2 
ஈன வா2மயி2� ேகதமா& 
கான மாவ� கா:ேம.        1357 
 
சிாீேசன) ஆAத$ைத* பிரேயாகி$த� 
 
ஈ0ட வி)னன ெசா�ல5 
மீ0� விCைசய ேர�றன2 
ஆ0ட ைக�ட ராயிைட$ 
%0< னா)�ட2 ேவ?னா).        1358 
 
இ�பைடகL� ப�ட அவதி 
 
ெகா0ட வாளின2 விCைசய2 
ம0< னாெரதி2 ம0ட5& 
க0டக' க0ட&க ளாயினா2 
வி0ட வா�பைட Dரேர.        1359 
 
க�வி* ��<?) க0ட#� 
இ�மி* ப�கைர* ேபா;கL� 
விரவி* ேபா2�கள வாெயலா� 
�ரவி$ �0ட&க' ேபா2$தேவ.        1360 
 
உ�*� நீரெவா' வா'களா 
ென�*� நீரவ2 Dச5� 
ெபா�*� D;வன ேபா)றன 
ம�*� நீ0மத யாைனேய.        1361 
 
சீ2# க"தெசC ேச�றி:' 
ளா2# க��க வா;"தேரா 
நீ2# க"நில #�றெபா� 
ேற2# கCசிைத !�றேத.        1362 
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சிாீேசன) #)னணி�� வ�த� 
 
மா5� வா�பைட* ேபாாி:' 
ஆ5 மாமிைச யானவ) 
கால னாெமன வ"தன) 
சீல மானசிாீ ேசனேன.        1363 
 
அவ) .றிய� 
 
ம0ணி) ேம5ைற வாெரா� 
ம0ணி) ேம�ெச� வ�லேன 
வி0ணி) ேம5ைற வாெரா� 
வி0ணி) ேம�ெச� வ�லேன.        1364 
 
சிாீபால) சிாீேசனெனா� ேபா2ெசய வ�த� 
 
வா>"த ேபாாிைவ வ�?ேர� 
ஏ"� மி)பைட ேபா"தென� 
கா>"த க��ைர ேக�ட5C 
ேச2"த ன)சிாீ பாலேன.        1365 
 
சிாீபால) ஒ� �திைர ேம�ெகா'ள� 
 
உவாி ேயா&� திைரெயன� 
கவாி ேவ>"த க?னமா 
இவர ேவறி னானேரா 
எவ� மC� மீ�<னா).        1366 
 
இ�வ�� ேபா2 ெச>த� 
 
திாிவி� சாாி ைகெசய� 
�ரவி ேச2"� ெபா&கின 
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வாிவி� வாளி ம)ன�� 
ம�! ேபா2ம ய&கினா2.        1367 
 
வி�5� வாL� �"த#� 
ெசா�? னா�ெறா ழி�ெகாளீஇ 
எ�ைல யி)/ ெபா�தெலா" 
ெதா�ல ம2ெதா ட&கினா2.        1368 
 
ெவ�5 நீர விCைசய) 
வி�5� D� �"த#� 
வ�? தி)ம <$தன) 
ம�ல மல2"த மா2பினா).        1369 
 
அ�ற �"த மா0டவ 
ெச�ற ல)ெற ழி$�ேம� 
ெகா�ற வ)ற) ேகாகி)ேம� 
ெவ�றி வாளி) Dசினா).        1370 
 
ஒளித ய&� ேதாளி)ேம� 
ெதளித மாெவ றி"தவா' 
உளித மாக நீ�<னா) 
பளித நா/ ேமனியா).        1371 
 
தளித ய&� த0ம�� 
களித ய&� க0ணியா� 
�ளித வாளி :�ற�0 
ெணளித மாயி ல&�ேம.        1372 
 
இ�ட வாள /$தபி) 
வி�ட மாவி) ேம�ெசலா$ 
��ட மா$� ர"தன) 
ம�� வா2$த மாைலயா).        1373 
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மாதி ேபா� மானமா 
மீ� ேபாக வி�டவ) 
ேசாதி .� �ட2#<� 
ேகத மாக ெவ0ணினா).        1374 
 
எ0ணி ன)ென �*ப5& 
க0ணி யஃ� க�திமா 
ம0ணி� வாவி யா&�ேம� 
வி0ணி) ேம5 மி�கேத.        1375 
 
ெகா0ட த)� ைச��றி 
க0� ம): கதியினா� 
வி0ட ல$தி) மீ�ேபா>. 
அ0ட ய$த �$தேத.        1376 
 
சிாீேசன) அழித� 
 
வானி) வா! விCைசய) 
மான மாம ணி�#< 
ஏைன ம)ன ேனதியா) 
மீனி) வ"� D;"தேத.        1377 
 
ேவ/  
அவ) ேசைன பி)னி�ேடாட� 
 
தி�நிைல யக#ைட ெச�வ) ெச&கதி2 
விாிநிைல மணி#< மிளி2"� D;த5� 
ெபா�நிைல யழி"�பி� �ற�ெகா �$த� 
ப�நிைல மைலயவ2 பரைவ$ தாைனேய.        1378 
 
ேவAைட ெவ'ளிேச2 வில&க� ேவ"த2க' 
ஆயிைட Aைடத5 மாழி யா)மக) 
கா>!ைட மன$தவ) கனக சி$திர) 
ேசயிைட ��"தன னி)/ ெச*பினா).        1379 
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கனகசி$திர) Dர உைர 
 
உ�விய வாளின :�$த கசின) 
ெவ�வர விழி$தன) Dர ேவகேமா 
ெடா�வைன ெயா�வன& கCசி ேயா�ேம� 
அ�வ�* �ைடயதF வா0ைம யா�ேம.        1380 
 
மதிெதா� ெந�வைர மான விCைசய2 
விதிப� மனிசைர ெவ�வி மீ0டன2 
அதிசய மி�ெவன வலர ந�கன) 
கதி2வி� வைளெயயி /ைடய காைளேய.        1381 
 
உைட"தவ2 மன&கைள A�வ D;$தி� 
மட"ைதய2 வ<�கண� ப�ல வா>வி<) 
மிைட"தவ2 ெதாட&கிய Dர� ேகா�<A' 
அைட"தவ ர�பைட� கCச� ேவ0�ேமா.        1382 
 
தா:ட� பிற"தத� பி):" த)றிற� 
வா:ட) �க;தர நி�� ம0மிைச 
மா:ட �யி2ெகாள மானமி� ?2கா' 
ஊ:ட� பித)ெபா�� �ைடய� ேவ0�ேமா.        1383 
 
ெந>யினா னிழ)/நீ2 நி)ற நீெளாளி 
ெவ>யவா ளமாிைட ெவ�வி யி�டத& 
ைகயினா� க�ைனயி) கவள& ெகா'ளிய 
ஐய)மா2 ேபா"தெத) றசதி யா<னா).        1384 
 
கனகசி$திர) ேபாாி�த� 
 
இ)னண ெமாழி"ெததி2 ெதழி$� மா�றல2 
ம)னிய கட�பைட ம0< வாளினா� 
க)னவி ேறாளினா) க0ட& க0டமா$ 
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�)னிய �ணிபல ெதாடர$ ேதா)றினா).        1385 
 
வில&�ேவ� ெகா0ைடைய A"தி ேவ�றவ2 
மல&கேம� ெச�வ� மான மாெமன* 
ெபால&கல& கழெலா� �ல�ப* Bமிேம� 
அல&கலா னட"தம ர1வ" தா&கினா).        1386 
 
ப$திர� க<*பின) ைப�ெபா� றாாின) 
சி$திர மணி$ெதாட2 திைள��" தாைனய) 
க$திைக� க0ணிய) காM� பாெலலா" 
ெதா$திண2� �Cசியா) காைள ேதா)றினா).        1387 
 
வ�பமா வி��ணி ப�ட மாெவா� 
ெச�ெபானா ?ய)றேத2 சி"தி D;"தன 
க�பமா ெவாழி"தன களி/ காைளவா' 
ெவ��லா� விைரயி:� ெவ/$த தி�ைலேய.        1388 
 
வா2�லா& க�&�ழ) ம)ன ேர�றவ2 
நீ2�லா& ��திA� �ளி*ப ேநாினி 
ஆ2ெகாேல� பவெரன வCச ெவCசின� 
கா2�லா #�ெமன� காைள ேதா)றினா).        1389 
 
காைளந& கைனகழ� கனக சி$திர) 
வாளம ர1வ$� ம0< னாெனன� 
ேகளவ2 ெமாழித5& கிாீவ) ற�பிமா2 
ஆளிவ2 கட�பைட யன)ெற 1"தேத.        1390 
 
அ�வ�கிாீவ) த�பிமா2 ேபாாி�த� 
 
ெவ�வி#) :ைட"�ேபா>* ெபய2"� ேவ�றவ2 
ஒ�வி�வா ள1வ�வ" �"� ம�பைட 
உர!நீ ாி�&கட ேலாத� ேபா"தபி) 
அரவநீ2 ேவைலமீ தைல*ப ெதா$தேத.        1391 
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ம)னவ� கிைளயவ2 வயிர மா�வைர 
அ)னவ ரயி�பைட யரச Dர2க 
�)னல2� க��பட2 ேதா)ற$ ேதா)/� 
#)னின2 கன)/ேபா2 #/க #�<னா2.        1392 
 
க0ணிைட சிவ"�ைக ��<� கா>"�த� 
ப0Mைட மழகளி /"தி னா2பைட 
எ0ணிைட யி�மிட மி)றி ெய&கM 
ம0ணிைட யவெரா� மய&கி நி)றேத.        1393 
 
இ�திற*ேபா2 நிக;சி 
 
இைலத� மாறின பகழி ெய&கMC 
சிைலத� மாறின சிைல$த ேத2��ழா� 
மைலத� மாறின ேபால மா)றேரா 
தைலத� மாறின தட�ைக ேவழேம.        1394 
 
#ாி"தன ,மணிெந�" ேதா'க0 #$�க 
ெநாி"தன களி/ைட ம�*� ேந2#கC 
சாி"தன தைலபல த/க ணி�லவ2 
இாி"தன ாிழி"த� ��தி நீ$தேம.        1395 
 
மைரமயி ரணி"தன மான மா*பல 
திைரெயன !�0டன திலக ெவ0�ைட 
Oைரெயன நிவ"தன O"� ம*�ன� 
கைரெயன� கிட"தன களி�றி) .ைவேய.        1396 
 
ெப�கிய ��திA� பிற�� ெச"த< 
அ��ைட யள�றி: ள1"தி* பாகேம 
ெசாாிகதி2� ேகாடக #<க ேடா)றலா� 
ெபா�கள� ��ெற�� கி)ற ெதா��ேம.        1397 
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யாைன*ேபா2 
 
மாடைட" ெததி2"�த� வயிர$ த0<னா� 
]டைட" தவ2பிட2 �ைட*ப வாைனயி) 
ேகா�ைட" �தி2"தன ெகா�#� ேகதைக$ 
ேதா�ைட" ெதா�வழி$ ெதா�$த ெலா$தேவ.        1398 
 
�ைழ�ட2" தில&�தா ரரச2 ேகாலமா0 
இைழ�ட2 ேதா'களா ெலறிய யாைனயி) 
தைழெசவி மத#க$ ெதாளி��C ச�கர 
மைழெசாாி #கி��� மதிய ெமா$தேவ.        1399 
 
ெச�வைர யைனயேதா0 ம)ன2 ேசைனA' 
அ�வைர ��மயி லைனய வாயின 
க�வைர யைனயன களிந� யாைனயி) 
ெப�வைர #க���� பி0< பாலேம.        1400 
 
ம0ணிய) ம)ன2ைக #/�கி வி�<ட� 
க0ணிய) யாைனேம� கைணய� பா>வன 
தி0ணிய ெந�வைர ெச)னி மீமிைச 
வி0ணிய� விள&�மீ) D;வ ேபா)றேவ.        1401 
 
க�$�D; கடா�களி� /ழவ2 த"தைல 
அ�$தகீ சக"தேமா ட�/ D;வன 
ெதா�$தேத) ெறாட2"த D* பிற&க ேலா�ட) 
உ�$தமா� வைரம�& ��வ ெமா$தேவ.        1402 
 
ேத2Dர2 ெசய� 
 
அணிய# மார#& ெகா<C�& ேகா5மா$ 
�ணிவிைன� கவனமா$ �ர��� பாகரா 
மணியவி2 ேதெர: மதைல நாயக2 
பணிவ�& ��திநீ2* பFவ$ ேதா�<னா2.        1403 
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��தி* ெப��க� 
 
Oத?ய ெச�நில� ��தி நீாி:0  
#தைலயி) #�ெகன நிவ"த ேதா�பர& 
கத?ைக கா�ெபா� க�கி$ தாமைர 
மதைலய" தாளைண வாைள ேபா)றேவ.        1404 
 
ைகவைர ெயா1கிய கைணய� பா>"�த� 
ெம>வைர நிைர$திட வி1"த யாைனக' 
ெந>வைர நீணில$ தல$� ேம�பல 
ெமா>வைர #ைனய<* �0ட ெவா$தேவ.        1405 
 
ஊடக ெமாிமணி நாக& கFவிய 
நாடக விாிமதி ந�&கி D;வேபா� 
ஆடக மணிநைக� கடக� ைகெயா� 
ேகடக" திைசதிைச கிள2"� D;"தேவ.        1406 
 
�ைள*ப� �0Mமி; ேசாாி பா>"தெழ� 
களி*ப� சில�பின கவ"த மா�வ 
#ைள*�ைட #ைட$திைட �டர 8�<ய 
விள�கி� ��றியி) விாி"� ேதா)/ேம.        1407 
 
விசய) Dர� 
 
அCசல ரம2�கள ெம): மா2வய� 
விCைசய2 ��திநீ2 ெவ'ள" ேத2$தெழ 
ெவCசின நாCசிலா 51� ெவ'ளியா) 
தCசமா2 த)�க; தய&க வி$தினா).        1408 
 
அ�வ�கிாீவனி) இைளேயா2 வின!த� 
 
ெவளியவ) மிளி2மைர �ைரAC ெச&கணா) 
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அளியில னம2�கள& கடா�ெகா' கி)றவF 
விைளயவ) யாெரன வினவி� ேக�டன2 
கிைளயம2 கிாீவ:� கிைளய Dரேர.        1409 
 
விசயைன எதி2$த� 
 
�ரைமய ரதிபதி சி/வ) மா2கL� 
ெபாியவ னிவெனன* பிற"த ெச�றேமா 
ெடாியவி2 ெவ�ளியா ாிைளய காைளய 
ெரா�வ)ேம னா�வ�� யாைன ேயா�<னா2.        1410 
 
இர$தின க0ட: ேமைன Dர�� 
வைர$தன2 வ�பைட Dதி வாெயலா� 
எாி$தன2 நா�வ� மிைளய காைளைய 
#ாி$தி� #னிவின ராகி #�றினா2.        1411 
 
விசய) அட&கின) எ)/ ஒ? எ1"த� 
 
அட&கின னரசிள& �மர ேனாெவன 
உட&கல" ெதா�ெலா? ெய1"த தாயிைட 
மட&க?� க�&கட) மல&கி� ெறா$த� 
தட&கம; �ரைமநா� டரச) றாைனேய.        1412 
 
�திய உதவி விசய:��� கிைட$த5� அவ) ேபாாி�த5� 
 
எாி�ைர Aைளேகளா <ல&� ெவ0பிைற 
விாிவன ெவனவிள& ெகயி�ெறா டாயிைட 
அாியர சைட"தெதா) தவைன ேயறினா) 
�ாிவைக நாCசி5� �திய ெத>தினா).        1413 
 
ெச>யவா> நாCசி5C ெச&க� சீய#� 
ஐயனா& ெக>த5 மதிர வா2$த� 
ைவயமா ளிைளயவ) றாைன ம�றவ2 
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ைமய)மா யாைனக0 மய&கி யி�டேவ.        1414 
 
ெபா�பைட �ைக"தவ2 வழ&� மாயிைட 
ெச�!ைட யவரக) ெச�வ மா2பக� 
உ�!ைட நாCசிலா 51தி� டானேரா 
ம�!ைட யவைரA� மய�� ைம"தேன.        1415 
 
கனகசி$திர) ேபா2�� வ�த� 
 
ஒ�வேனா2 நாCசிலா Xழி$ தீ*�ைர 
இ�வேரா <�வைர யாைன நா)ெகா� 
ெச�வி: ளம2ெவல� ேக�� ேச2"தன) 
க�வைர யைனயேதா� கனக நாமேன.        1416 
 
கனகசி$திர) மா>த� 
 
காைளய� கனகசி$ திர:& கா>"�த) 
வாைளவா> �ைட$ெததி2 ம�*ப ம�றவ) 
ேதாைளAC �ட2ெக1 நாCசி� வாயினா� 
ஆளிேய றைனயவ ன1"த U)றினா).        1417 
 
இர$தினக0ட) நிைல 
 
வைனகதி ாில&�ேதா' வயிர க0டேனா 
டைனவ� மலாAத� கம2ெதா ைல"த�& 
கனகசி$ திரன� பா�& ேக�டேரா 
அன�ப� மன$தன& ெகா�வ னாயினா).        1418 
 
அவ) ேபாாி�த� 
 
ெபா<$தைல நில$தவ2 ேபா� மா0ைமA 
#<$தி� ெகன#னி" ெத1"� 8ாிவா) 
ம�$தேதா2 வைரதைன வயிர� ைககளா� 
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எ�$தன னிர$தின� கிாீவ ென)பேவ.        1419 
 
வாி"�D; கைசய) வைன"த தா<ய) 
#ாி"ெத1 ��வ$த) #ழ&� தீெயன 
எாி"தன னி/வைர ெய�$� ேம�ெசல 
இாி"த� �ரைமய ாிைறவ) றாைனேய.        1420 
 
அ��ககீ2$தி அ��விட� 
 
ஆ&கவ னைடத5 ம��க கீ2$திைக 
வா&�வி� ��"த� வாளி ெயா)றவ) 
ஓ&கி�" %ணியி� �ட2"த ெதா�ெலன$ 
தா&க�" திறலவ) ச"தி$ ேதா�<னா).        1421 
 
ெதா�$த�" �ர"த�� விடைல ேதாளிைட 
ம�$த�& கிழி$த� ம0ணி:��க� 
க�$த�� க0�நி) றவ2க ட�ைமA� 
ப�$த� பகலவ) பகழி ெய)பேவ.        1422 
 
இர$தின க0ட) மா>த� 
 
வைரெயா� வைரெயன மறி"� ம0ணி)ேம� 
விைரAைட யல&கலா) D1 மாயிைட$ 
திைரெயா� கைனகட� கல&கி சி"தின 
�ைரAைட வில&க5� �ல�� ெகா0டேவ.        1423 
 
ேவ/  
அ�வக0ட:�� அறிவி$த� 
 
த�பிய2 பா� ம�க ளிற"த�" தன��* பா&கா> 
ெவ�பிய Dர2 ேபா�' விளி"த�� விைரவி ேனா< 
ெச�பிைன A��கி ெவ>தா> ெசவி#த� ெசாாி"தேதேபா 
ல�ெபா)ெச யாழியா:� �ைர$தன ரர��0 ேகாேலா2.        1424 
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அவ) ெசய� 
 
ஆ&கவ2 ெமாழி"த ேபா;தி ன�வைர காிய ெதா*பா) 
ஈ&கிவ2 மா�ற மாயி னி�"தினி ெய)ைன ெய)னா 
வா&�நீ �லகி� வா1 #யி2கைள வாாி� ெகா0� 
D&�நீ2� கட5� ெப>A� விCைசைய வி��க ேந2"தா).        1425 
 
ச0டேவைகயிட� .ற� 
 
ஓ2"தவ) மன$� விCைச ெயா��ைட ெய>த ேலா�C 
சா2"த� ச0ட ேவைக பணிபணி ெய)/ சார 
வா2"தநீ �லகி) வா1மனிதைர வ�ைல யாகி� 
ேத2"�ெகா0 ெடா�வ ாி)றி$ ெத>வேம ெச�$தி ெட)றா).        1426 
 
ச0டேவைக .�/வனிட� ./த� 
 
ெகா<யவ) வி�$த ேபா;தி� .�/வ) ற)ைன� .வி 
வ<ெயயி றில&க ந�� வாழிய ேதா'க ளி)/ 
வி�கதி ராழி ெவ>ேயா) ேவ0டெவ) வாA� ப�� 
#<AமிF !லக நீA #ைற$ெதாழி) #<$தி ெய)ன.        1427 
 
ேப>களி) ெசய� 
 
அண&�க' �1மி யா#� ெப�வயி றா2� ெம)/ 
�ண&ைகேகா$ தா< ந�� �டாிைல Hல ேம"தி 
வண&�� Hழ ம�ற மாெப�" ெத>வ� வ"� 
மண&கம; �ரைம நாட) றாைனேம) ம�$த த�மா.        1428 
 
ேப>களி) வ�ணைன 
 
ப�ட< ெந<ய D&� பர�<ன ெநா<��& கால 
ஒ�<ய வயி�ற வ�ற 5கிாிைட மயிர #)ைக 



117 

 

க�<ய க0ணி ]?$ தைலயின கழ�கா> ேபால 
வ�டமா A�L& க0ண கண&க'வ" திைர$த வ)ேற.        1429 
 
ச0டேவைகயி) ெசய� 
 
வைரகைள A�ள !"தி வ"தேதா2 ச0ட வாA 
நிைரகிள2 �டர தாகி நிமி2"தேதா ��வ ெச"தீ 
திைரகைள மறிய Dசி சிற"தேதா ர1வ #"நீ2 
விைரகிள ��வ$ ெத>வ மி�பைட வி�$த வாேற.        1430 
 
வைரகL மர: ம0M மறி$தி�� வாA ெச"தீ* 
�ைரகிள2 ெபா<க ளார* �ண2$தி�� �ண2"த ேபா;தி� 
றிைரகிள2 பரைவ #"நீ்2  திைர$��ெகா0 ெடா1� மிஃதா� 
கிள �லைக$ ெத>வ #0ணிய !ட)ற வாேற.        1431 
 
விசய) ேசைன மய���ற� 
 
ம�&கைவ �ண2$த பி)ைன வானக வளாக ெம�லா& 
க�&கெலா) றக)ற ேமலா� கவி$த� கவி$த ேலா�� 
இ�&க? Aலக ெம�லா மி�'ெகாள ெவ�வி ேநா�கி* 
ெபா�&க? யரச2 தாைன ேபா�கிட ம�ற த)ேற.        1432 
 
வாெளா� வா'க' Dழா ைம"தைர ைம"த �"தி$ 
தாெளா� தா'க டா�கி$ தைலெயா� தைலக0 #�<$ 
ேதாெளா� ேதா'க ேட>*ப �டரணி �ட2"� சி"த 
ஆLைட யரச) றாைன யரவேமா �ைட"த த)ேற.        1433 
 
திவி�ட) உ0ைம அறித� 
 
அ)னண #ைட"த ேபா;தி ன��கைன #க$� ேநா�கி 
எ)னி� விைள"த வாெற) றி�&கட� வ0ண) ேக�ப� 
க)னவி� வயிர$ ேதாளா> கா>"தவ) வி��க* ப�� 
ம):யி �0MC ச0ட ேவைகயா� வ�வ ெத)றா).        1434 
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ெச�றல) வி�$த பி)ைற ெச�$�யி2 ப�கி ன�லா) 
ம�றி� மறித ?�ைல மறி*பவ2 பிற� மி�ைல 
இ�றித) நிைலைம ெய)ன வி�&கட� வ0ண ன�கா& 
க�றமி லல&க� ேவேலா யCசிைன ேபாறி ெய)றா).        1435 
 
திவி�ட) ேப��� ெகா'ள� 
 
ேபெயாி Aமி;"� ந�ேம� வ�ெமன* ேப� கி)றா> 
நீெபாி தினிைய ெய)னா ெந<யவ) ற)ைன ேநா�கி� 
காெயாி �ட2வி� டா&�� கன)றன) கனலேலா� 
மாயி� வி��� மC�� வ<வின) வ'ள லானா).        1436 
 
நல��ாி ெச>ைக ேமனா� ெப�றந� ேறாழ ேனேபா� 
உல��ாி A�வ$ ேதாளா� ��றேபா; �தவ 5�/ 
வல��ாி வல$த தாக விட$தேதா2 வயிர வ�வி� 
கல��ாி கனெபா� Bணா) ைகவ"� ��"த வ)ேற.        1437 
 
திவி�ட) ேதா�ற� 
 
ெநதிெசாாி ச&க ேம"தி ெந�Cசிைல யிட&ைக� ெகா0� 
விதித� நீல ேமனி விாி"ெதாளி �L�ப நி)றா) 
மதிெயா� பால தாக வானவி) ம�&� ேகா?* 
�தியேதா2 ப�வ ேமக� ேபா"ெத1 கி)ற ெதா$தா).        1438 
 
திவி�ட) உர*ப5� ச0டேவைக தா;த5� 
 
வல��ாி சில�ப வா>ைவ$ 
        தி�Cசிைல வைளய ேவ�றி� 
கல��ாி கனெபா) னாழி� 
       ைகவிர� கதி2*ப H�< 
உல��ாி வயிர$ ேதாளா 
         :ர*பினா :ர*ப ேலா�C 
சல��ாி ெத>வ மCசி$ 
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          த):� வைட"த த)ேற.        1439 
 
நில$திைட நி)/ வான 
           #<Aற நிமி2"� க0ணி) 
�ல$தின தள! நீ&கி* 
          ெபா�ெமன !யி2$� வி�மி* 
பில$தின தளவி� ேப;வா> 
          பிற;"தில& ெகயி�ற தாகி 
சல$திைன* �ாி"த ெத>வ" 
         தைலபனி$ �ைட"த த)ேற.        1440 
 
அ�வக0ட) ேபா2�ெக1த� 
 
ெத>வமா& �ைட"� த)பா� 
     பைடயிைன$ திைர$�� ெகா0� 
ைமயி� வி��பி ேனற� 
      க0டபி) மா�/ ேவ"த) 
ைகயிைன* �ைட$�� க0க' 
         சிவ"�வா ெயயி/ கFவி 
ைவயக ந�&க ேநா�கி 
           மழகளி றைணக ெவ)றா).        1441 
 
திவி�ட) அ�வக0ட:ட) ேபாாிட� 
 
மா5மா� களி/ O"தி 
         ம�றவ) வ�த ேலா� 
மா5மா� �ரவி$ தி0ேட 
      ரரசர தரவ$ தாைன 
ேவ?னா :ட&� நி�லா 
      �ைட"திட ெவ�0� ேநா�கி 
நீலமா மணி��) ெறா*பா 
          ென�Cசிைல யிட&ைக� ெகா0டா).        1442 
 
க�ட) வ�ைக 
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வா>"தந� வயிர$ �0ட� 
         வைள"ெதாளி �L�ப வ'ளா� 
ேச"தன சி/க ேணா� 
       திைச#கC சிற� த�மா� 
ேவ>"தென விாி$� Dசி 
        வி��பிைட யிழி"� வ"� 
கா>"ெதாி கைணயி னா��� 
        க�ட: #ைழய னானா).        1443 
 
அ�வக0ட) உைர 
 
க�டைன வல&ெகா0 ேடறி� கா2#க& ைகயி ேன"தி ்
ம�ட� வி��பி ேனறி மணிவ0ண ெனதி2"த ேபா;தி) 
இ�டன� ெக>தி� ேறாரா ெனாிகதி ராழி ேவ"த) 
ெபா�டன� கினியி லாத �க;சிக' �கல 5�றா).        1444 
 
தானவ2 நி)ைன* ேபால$ த"திற லறிவி லாதா2 
ஈனவ ாிர&கி D;"தா ேரைனய2 ெதா1� வா;"தா2 
வானவ ெர)ைன யCசி வானிைட மைற"� ெச�வா2 
ஊனவ2 த�# ணீேய Aயிெரன� கிழ�க 5�றா>.        1445 
 
ம0M'வா; சிதைல சாதி ம�றைவ வா1 நா'க' 
எ0ணியா& கிக"த பி)ைன யிற�ெப> ெத1&க' ேபாலா� 
க0ணினா லதைன நீA& க�ட*�' ளதைன ேயறி 
வி0ணினா ெறதி2"� வ"தா> ேவ�கிைர யாகி ெய)றா).        1446 
 
மாறலா மனித2 த�ேம� வ0�ட ராழி யா:C 
சீறினா ென)ற ேபா;தி� சி/ெசாலா> நி�� ெம)/ 
ேதறினா2 ெமாழிக' ெகா0� ெசவி�� ெசா�க' ேக�� 
மாறிேன ென)ப ேதாரா யளிய�றா யன�வி� கி)றா>.        1447 
 
திவி�ட) விைட 
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எ)ற5 மதைன� ேக�ேட யி�&கட� வ0ண ன�� 
ந)/ந) /ைர$தி மீ�� ந�ைலேய ெபாி� ேமடா 
�)றி)ேம ?�"� நீநி) �1வி:0 ெமாழிவ த�லா� 
இ)/வ" ெத)# னி)/ மி�ெகாேலா க�தி� ெற)றா).        1448 
 
அ�வக0ட) சரமைழ ெபாழித� 
 
சிறியவ :ைரக' வ"ெத) ெசவி��� ெபா/�க லா�ேற) 
எறிகட� வளாக" த): ளிவ)ெபய ெராழி*ப ென)/ 
ெசறிமணி� கடக� ைகயா� றி0சிைல �ைழய வா&கி* 
ெபாறிOத� யாைன ேமலா) சரமைழ ெபாழிவி� கி)றா).        1449 
 
க�$தவ ென>த ேபா;தி� 
      க�ட)ற) சிற� த)னா� 
�ைட$திட ெநாி"�* ெபா&கி 
       சர&க'ேபா>* �ரள ேநா�கி 
விைட$திற� விடைல த)ேம� 
       ெவ�பிய மன$த னாகி* 
பைட$திற லாள) ெற>வ* 
        பைட$ெதாழி� பைற�க 5�றா).        1450 
 
அ�வக0ட) நாகா$திர� வி�த� 
 
காயி�� பைனய ெவ>ேயா) க�மணி வ0ண) ற)ேம� 
ஆயிர� பண$த தாய வ�மணி யா� நாக 
மாயி�� �கழி னா)ற) வ)சிைல வா&கி ெய>ய 
ேசயி�C �ட2க' சி"தி$ தீAமி;" ேதா<� ற)ேற.        1451 
 
திவி�ட) க�ாட$திர� வி�த� 
 
க0டன னதைன ம�ற� க�&கட� வ0ண) க0ேட 
ஒ0<ற 5வண* �'ளி :�விேனா2 ெத>வ வ�� 
ெகா0டன) ெறா�$த ேலா�& ெகா�Cசிைற Oட&க Dசி$ 
�0டமா நாக" த)ைன$ �0ட$தா� /ணி$த த)ேற.        1452 
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அ�வக0ட) ஆ�ேனயா`திர� வி�த� 
 
ஆயிைட யன)/ மீ�� மழ5மி ழாழி ேவ"த) 
தீெயா� �ண2$த ேபா;த$ ெத>வவ� ெப>த ேலா�� 
ேவAைட வில&க� ��� வி��பிைட ெவ�ப ெவ�பி 
ேசயிைட ெயாி"� சி"தி ெச�வ)ேம� ெச)ற த)ேற.        1453 
 
திவி�ட) வ�ணா$திர� வி�த� 
 
காரணி வ0ண) க0ேட கதி2மணி� கடக� ைகயா� 
வா�ண ெம): ம�� வா&கின) ெறா�$த ேலா�C 
சீரணி வி��� ம0M" திைசகL மி�ள D;"� 
நீரணி �ய?) றாைர நிர"�D;" தவி$த த)ேற.        1454 
 
அ�வக0ட) நி$திராபாண$ைத வி�த� 
 
வி0கைள ெவ�*� நீ2ைம 
         ெவ>யவ) ெவ�0� மீ��& 
க0கைள$ �யி�/ ம�� 
       ெதா�$தன) ெறா�$தேலா�� 
ம0கைள மய�கி மா�க 
          �யி�ெகாள மர&க' சாய* 
�0கைள யைணA� ேவலா) 
          பைட#க� ��க த)ேற.        1455 
 
திவி�ட) அத�� மாறாக ஓ2 அ�� வி�த� 
 
அயி5ைட யன�ெச> ேவேலா 
        னதைனA மறி"� ம�/$ 
�யி�விைட ெச>A ம�� 
          ெதா�$தன) ெறா�$த ேலா�� 
ெவயி?ைட விாி"� வி0பா� 
          விள&கிD ழி�ைள நீ�க* 
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பயி5ைட Aலக" ேதறி* 
           ப�ட� #ண2"த த)ேற.        1456 
 
அ�வ�கிாீவ) ஆழிவி�த� 
 
சீ�றெமா <ாிAC ெச�வ$ ெத>வவ� ெப>த ெவ�லா 
மா�றின ன/*ப ேநா�கி ம�றவ) மா�ற லா)ேப 
ரா�றைல யறி"� ெவ>ய வாழிைக ேய"தி யி):� 
ஏ�றைன ெபா�தி ேயாெவ) றில&ெகயி றில&க ந�கா).        1457 
 
திவி�ட) .�/ 
 
தாழியா ெத>A" ெத>வ* பைட#த ல/$� சால* 
பாழியா) ெம?"�� ப0ைட* பாவைன பயி�றி ெய)ைன 
ஆழியா� ெவ��ட 5�றா யல"தைன ெபாி� ெம)றா) 
Hழிமா� யாைன வ�ல �ரைமநா� <ைளய ேகாேவ.        1458 
 
ஆழியி) ெசய� 
 
�ைனகதி ரார மா2ப) 
      �ைக"�ைக #/�கி வி�ட 
கைனகதி2$ திகிாி கா)ற 
        கன�ட2 வைள�க* ப�� 
#ைனகதி2 கான ெச"தீ 
     #ழ&கிேம) 8ட*ப�ட 
வைனகதி2� �)ற� ேபால 
         மணிவ0ண) மைற"� ேபானா).        1459 
 
உல&ெகா0ட வயிர$ ேதாளா� 
��றைத Aணர மா�டா2 
நில&ெகா0� மனித ராழ 
நிர"தழ 5மி;"� ேநமி் 
�ல&ெகா0ட வயிர� �)றி) 
�ைடவ�� பாிதி ேபால 



124 

 

வல&ெகா0� வ"� ைம"த) 
வல*�ைட நி)ற த)ேற.        1460 
 
திவி�ட) ஆழிைய$ தி�*பிவிட� 
 
க)னவி� கடக$ ேதாளா) க0�ைக ெதா1� ெகா0� 
மி)னவி2 விள&� ேநமி வி�டன) வி�$த ேலா�� 
ம)னைன மா2� கீ0� மணி#< ெயறி"� ம�ைற* 
ெபா)னவி ேராைட யாைன* �க2Oத� ��க த)ேற.        1461 
 
அ�வக0ட) அழி!  
ேவ/ 
 
கழலவ) கன)/ வி�ட கதி2நைக ேநமி ேபாழ 
மழகளி யாைன த)ேம) மறி"�D; கி)ற ம)ன) 
நிழலவி2 வில&க ென�றி நிமி2"தேதா2 காள ேமக� 
அழலவ) றிகிாி பாய வ�/D; கி)ற ெதா$தா).        1462 
 
ெநறிதைல திாிவி லா)ேம னிைனவிலா) ெமாழிய* ப�ட 
ம/தைல #<�� ேம� வா>வழி யழி*ப ேதேபா� 
ெபாறிதைல மண"த காைள ேம�வர* �ண2$த ேநமி 
ெசறிதைல யிலாத ம)ன) ற)ைனேய ெச�$த த)ேற.        1463 
 
அ�வக0ட) D;சிைய� க0ேடா2 ./த�  
ேவ/ 
 
ெகாைலயாைன ேமேலா2 �ளி2ெவ0 �ைட�கீ;* 
பலயாைன ம)ன2 பல2ேபா�ற வ"தா) 
மைலயாக� ேபாழாக ம�றிவேனா சா>"தா) 
நிைலயாைம சால நிைலெப�ற த)ேற.        1464 
 
ெந�ந� ெந�&�ைட�கீ; ேநமி#) ெச�ல* 
ெபா�ந� வயேவ"த2 ேபா�றிைச*ப வ"தா) 
ெச�ந) மறேநமி ெச)ற�ேவ ேபாழ 
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எாிெபா) மணி#<யா னி)றிவேனா சா>"தா).        1465 
 
தாெனறி"த ேநமி தன�ேக பைகயாக$ 
ேதெனறி"த தாரா) சி/வைர�க0 D<னா) 
யானறி"த வா�றா ெலளிய !லக$தி� 
வானறி"த வா;�ைகA மாயேம ேபா5மா�.        1466 
 
வ?A ம�திற:� வா;!� வன*�� 
ெபா?!& கைடேபாகா Bமிேம� வா;D2 
க?ய)மி ென)றிதைன� கா��வா) ேபால 
ம?ெபா) மணி#<யா) ம�றிவேனா மா>"தா).        1467 
 
மாக மைழவ0ண) மா�றா)ேம� வி�ெடறி"த 
ேவக விறலாழி மீ�ேட ெபய2"�த) 
ேபாக வைரமா2ப� ேபா;ப�*ப* ெபா)றினா) 
ஆ�வ தாமதைன யாவ ரறிகி�பா2.        1468 
 
இற"தவைன அவ) ேதவிய2 காண� 
 
இ)னன க0டா2 ெமாழி"திர&� மாயிைட 
அ)ன மைனயா ரயக0ட) ேறவிமா2 
ெபா)னவி2 B&�ைழயா2 ெபா&ேக" திள#ைலயா2 
மி)னவி2 O0ணிைடயா2 ேம�வ" தMகினா2.        1469 
 
ெப�"ேதவி உயி2நீ$த� 
 
வ0டா2 மணி#<யா) மா2� �ணிகிட*ப� 
க0டா' ெப�"ேதவி க0ேடத) ைகேசா2"� 
ெவ0டாைர ேவென�&க ணீ28;கி ேம�பிறழ 
வி0டா Lயி2பி):� ெவ�/டல மாயினா'.        1470 
 
பிறமகளி2 ெசய� 
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ேகாைத சாிய� ெகா<ம�&� ேலரழிய 
மாத2 மடமCைஞ மாநில$� D;வனேபா� 
காதல) மா2பகல& க0ேடத& க0�ைட$�* 
ேபைத மடமகளி2 D;"தா2 பிைணய)னா2.        1471 
 
வா&� ெகா<#/�கி மாநில$� வி�டனேபா� 
தா&கா2 �ர0�தைல த�மாறா>� கிட"த& 
ேக&கினா ெர$�ைணேயா2 ேபா;த& கழி"ெத1"� 
நீ&காத வா�யிரா2 நீரா A�கினா2.        1472 
 
ேவ/ 
 
அைரச ேரேற யடலாழி 
          வலவ வா2��" ேதாலாதா> 
�ாிைச நகர�� ெறா�ப�ைடயா> 
       Bமி #1 தா0டா> 
ெச> �லக� பாரா�� 
          ெமாளியா ேயாைட யாைனயா> 
வைரெச> தைனய திரேடாளா> 
         மறித� ெபா�ேளா வயேவ"ேத.        1473 
 
வா: ம0M #டனC�� 
      வைகயா> ம)ன2 மணி#<ேம� 
ேத:� வ0�� பலெச)/ 
       திைள��C ெச�ெபா� ெசறிகழலா> 
நான ம0ணி யகிேற�கி 
           நாவி கம1 ெமழிலாக� 
ஈன ம0ணி ?வ2காண� 
      கிட$த ?னிேதா விக�ேவ"ேத.        1474 
 
�ழவி நாயி� ெறழிேல>��& 
       �ழ�பா2 ேகால� �&�மேம 
ெம1கி மீேதா2 மணியார� 
       Dசி� கிட"த விைரயாக� 
ஒ1� ��தி ேசறா< 
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       ேயாைட யாைன Oத)மீ� 
வ1வி D;"த வைகநா<) 
          மாய� ேபா5 மறேவ"ேத.        1475 
 
ெபா)னி னாய வமளிேம� 
         Bவி னாய வைணெபா�"தி 
அ)ன மைனயா ர<வ�ட 
       வம�� ப'ளி யமராேத 
ம): மி&ேகா2 மதயாைன 
           Oத)ேம� மறி"� மணி#<சா>$ 
ெத): #ைரயா> �யி�ேகாட 
          ?ைசேயா வ&க' ெப�மாேன.        1476 
 
மகர* ைப�B0 மடவா2க' 
       வயிர� �ைழA� ெபா�ேறா�" 
தகர� �ழ5 மளக#" 
          தி�$தி* பயி)ற தா;தட�ைக 
சிகர மைனய மதயாைன 
            ெசவிேம� சாி"� ெச&��தி 
பகர� க1� பாரா�ட� 
         கிட$த ற�ேமா பைடேவ"ேத.        1477 
 
ெவ>ய �டேரா) ற0கதிேரா 
       ெனனD& கிவ2க0 மதி?ய&கா2 
ைபய வ"� தாமைரயி) 
    பரைவ$ தட$� மாளிைகேம� 
 ஐய தல$� ெமலவிாி"த 
       தலரா ெச�5 மாைணயா> 
ெச>ய ��தி ேசறா< 
          சி/மா னிட2�ேக ேதா�றாேய.        1478 
 
பண&ெகா ணாக� பலH;"� 
      பக�ெச> மணியி) �டேர"தி 
அண&கி யகலா �ைழநி�� 
     மாைண Aைடய வட�ேவ"ேத 
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வண&கி வ"� பலெத>வ� 
        வழிபா டா�/ மறேநமி� 
�ண&ெகா' பைடயா> .டா� 
       #ளேரா நின��� ேகாமாேன.        1479 
 
ெப�மா மைழ�க0 மாேதவி 
      பிைணயி) மா;கி யிவணழிய 
வ�மா #ரச� பிற2ேப2ெகா0 
         டைறய வாழி யயனீ&க$ 
தி�மா நக�C ெச�வ#�/C 
       சிைதய� க0�C சீறாயா� 
உ�மா ெல):" திற?னா 
       Aலக� ேவ0டா ெதாழி"தாேயா.        1480 
 
8ாி #"நீ �லக&க0 #1�& காவ) #னி"தாேயா 
யா� மி�லா வ<ேயா&க'  வழிபா டா�ற மா�டாேயா 
சீாி) ம):� வளநா�" ெத>வ* பைடAC ெச�வ#நீ 
பாாி) ம)ன2 பிற2ெகா'ள* பணி$த ெத)ேனா பைடேவ"ேத.        1481 
 
ெதா1�C H;"� ம<ப�றி$ ெதாட2"�C ����0 ேகாைதA� 
வ1வ மய&கி மாழா"� ம�0�" ெத�0� மடவா2க' 
அ1த க0ணீ ரக)ஞால$ தரச ��க வ�வியா> 
ஒ1க ெந�மா) #னிெவ): 8ழி$ தீA மவி"தேத.        1482 
 
அ�வ�கிாீவைன$ தகன� ெச>த� 
 
மC� ேதாA� வைரயா2த� ம)ன) ற)ைன மதயாைன 
மC� ேதா)ற Oத?னிழி$ த"த ணாளா2 ெம>தீ0<* 
பC�" �கி5� B�ப��� பாய*ப'ளி ப�$தத)ேம� 
வCச மி�லா* �கழாைன வய&� ெச"தீ வா>*ெப>தா2.        1483 
 
த�பிய2 #த?ேயா2கைள$ தகன� ெச>த� 
 
ம)ன) ற�பி மா2கைளA ம�க டைமA ம�ெறாழி"த 
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ெபா)ன� �ைனதா2 ேவ"தைரA� ெபா�� ப�ட ேபா2�களமீ 
ெத):C சா� ெமாிவா>*ெப> திர&கி ய1தா& ேககினரா� 
உ)னி வ"த #<�ககிலா �ைட"த ேவ"த :ைழயாேர        1484 
 
உாிைம மகளி2 தாபத நிைல எ>த� 
 
ஆவி யாய வய�கிாீவ� கமி;த� B$த வCசாய� 
ேறவி மா2க' கலனழி$�  ேசணி AலகC ெச)ெற>தி 
Dவி� காம) வ�Dதி க�� ேவ? யா�வில�கி$ 
தாவி னிைறயி) றாழதனா� ெபாறியி) வாயி றா;*ெப>தா2.        1485 
 
ேவ/  
திவி�டைன$ ேதவ�� பிற�� ெகா0டா�த� 
 
எாிவள ெராளித� ேநமி ெய>திய 
தி�வள2 படெராளி ெச&க0 மாலவ) 
காிவள2 �Cசிேம� ெசாாி"த Bமைழ 
வாிவைள #ரெசா� மய&கி யா2$தேவ.        1486 
 
வி��பிைட அசாீாி 
 
அாிதினி னவென>த ெத>வ வ��க' 
உாிதினி ன/$ெதாளி2 ேநமி ெகா0ட� 
ெபாிதி� சி$திர ெம)/ ேபெரா? 
விாித� வி��பிைட விரவி நி)றேத.        1487 
 
எCசிய விCைசயாி) ேவ0�ேகா' 
 
ெவCசினC ெச��ெகா� Dய மான#� 
விCைசய ெராழி"தன ெராழி"� Dரைன 
மCசிவ2 மணிவைர வ0ண வாழிய 
அCசின� ெபாிதென வ<வ ண&கினா2.        1488 
 



130 

 

திவி�ட) அ�Lத� 
 
அCசிய ம)ன2க� க�ளி யாயிைட$ 
�Cசிய ம)னவ) றமர" ேதாமி�சீ2 
விCைசய �லகினி) மீ0� வா;ெகன 
எCச?� க<#ர� அைறய ஏயினா).        1489 
 
அவ) த) பா< Dடைடத� 
 
க�#கி� வ0ண:& க�ட) ேம?ழி" 
��ெமன வதி2த� ேமாைட யாைனேம� 
ெபா�மிக� ேவ"த2ேபா� றிைச*ப* ேபா"தேரா 
பாிமி� பைடவி� பா< ந0ணினா).        1490 
 
விசய:� திவி�ட:� த"ைதைய வண&க� 
 
விாித� தி&களி) விள&� ேமனிய) 
ெபாியவ) ற)ெனா�� ெபய2"� தாைதத) 
றி�வம2 ேசவ< ெச)/ தா;"தன) 
க�வைர யைனயேதா� கனெபா� றாாினா).        1491 
 
பாயபதி அ�கி� நி)ற அரசாிட� ./த� 
 
ம�கள தா�றலா) மல2"த க0ணின) 
மி��ேம� விாி"ெதாளி �L�� ேமனிய) 
ெதா�கநீ2 �ரைமநா �ைடய ேகானிைவ 
ப�கநி) றரச2க' பணிய ெசா�?னா).        1492 
 
அரச) ம�கL�� #<.�ட� க�த� 
 
தீத/ மணி#< ெச�வ� காைளய2 
தாைதெய) றிய5ைர தவ$தி ென>திேன) 
ஆதலா ?வ2தம தரச ேகாலெம& 
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காதல& க0ணிைவ காண லா�ேம.        1493 
 
எ)றவ) ெமாழித5 மில&� நீ0#< 
மி)றவ ழவிெராளி விCைச ேவ"தேனா 
ெடா)றிய வரச2க Lவ"� H�<னா2 
அ)றவ2� கரசிய) #ரச மா2$தேவ.        1494 
 
அரச2க' அபிேஷக� ெச>த� 
 
க&ைகAC சி"�! ெம): மாநதி 
த&�நீ ெரைனய!" த"� தாமைர 
ெபா&கிய #க$தெபா� �ட&க ளா�பல 
ம&கல மரபினா) ம)ன ரா�<னா2.        1495 
 
ேதவ2 அபிேஷக� ெச>த� 
 
தி�மணி நிழெலாளி$ ெத>வ வா)பைட 
ப�மணி* பா�கட� பரைவ நீ2#க" 
ெதாிமணி� �ட&களி ேன"தி ேய"தற) 
�ாிமணி� �Cசிேம� ெசாாி"த ெத)பேவ.        1496 
 
வி$தியாதர2 அபிஷக� ெச>த� 
 
ெவ"திற� விறெலாளி விCைச ேவ"த� 
ம"தர மணிமைல மல� ம�மைல 
அ"தர வ�விA� விரவி யா�<னா2 
இ"திர னைனயவ� கிைறCசி ெய)பேவ.        1497 
 
கா*பணிவி$த� 
 
தி�மக' பாிெவா� ெச)/ சா2த� 
#�வி: ெமாளியி: #லக" த)னி)ேம) 
ம�விய �ல� மரபி னா:ம� 
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க�#கி� வ0ணைன� காவ னா�<னா2.        1498 
 
#<H��த� 
 
வி�ெடாி மணிவைர ேநமி ேவ"தைன 
அ�<வ ென>தினா னாழி யாதலா) 
ம�<வ ரல&கலா) வா� ேதவென) 
ெறா�<ய ெவாளி#< ெயா)/ H�<னா2.        1499 
 
விசய:�� #< H��த� 
 
ெப�கிய மி�திற� ெபாிய ந�பி்ைய 
ம�விய �க;பல ேதவ நீ0#< 
க�விய மரபினா� கவி$�� காவல) 
றி�வம2 ேசவ< சில�ப வா;$தினா2.        1500 
 
திவி�டனிட� ஆழிெயாழி"த பைடகL� வ"� ேச2"தன 
 
இ�&க? விழவிேனா டரசி ய�ற5� 
ெப�&க? விழவின ெத>வ� ேபMவ 
��&க?� �டெராளி �L�ப$ ேதா)ற�பா�  
அ�&கல ெமாழி"த! மைட"த ெவ)பேவ.        1501 
 
ச�கர" த0�வா' ச&� வி��ைட 
மி�ெகாி மணியிைவ ெய>தி Dாிய) 
ம�கL ளரச2க' வண&�" ெத>வமா$ 
ெதா�ெகாி �டெராளி �L�ப$ ேதா)றினா).        1502 
 
பி):� அைட"தைவ 
 
ெச)/ய2 வல��ாி ெச�ெபா� றாமைர 
எ)றிய� ெபயாின விர0� மாநிதி 
ஒ)றல மணிகL ெமாளிெபா) மாைழA 
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நி)றிைவ ெசாாி"ெதாளி நிழ�/ கி)றேவ.        1503 
 
ச�கராAத� ேகாயிைல சா2த� 
 
மி�ெகாி �ட2#< H< ேவ"த2க 
ெடா�கவ ர<ெதாழ$ ேதா)/" ேதா)றலா� 
அ�கிர* ெப�Cசிற* ெப>தி யாயிைட 
ச�கர* ெப�Cெச�வ சாைல சா2"தேவ.        1504 
 
பிற!� ேகாயி�கைள சா2த� 
 
அ�&கல* ெப�"ெத>வ மைவA" த$தம� 
ெகா�&�ெச> வளநக ரைட"த ெவா0சிைற 
��&க?� க�ட�� �ட�" ேதா)றலா� 
ெப�&க? மாளிைக ேபண* ப�டேத.        1505 
 
�லவ2 திவி�டன� வரலா/ ./த� 
 
#ர�D� றி�"ததி2 8ாி$ தாைனய) 
அர�D� றி�"தன) பி)ைன யாயிைட� 
கைரெச>நீ2� க�&கட� ேவ? காவல� 
�ைரெச>�� சாிைதக' �லவ ேராதினா2.        1506 
 
ஆதிநா ளரசிய னீதி யா&ெக�$ 
ேதாதினா2 �லவ2க ேளா� மாயிைட$ 
தீதிலா2 திகிாியC ெச�வ2 ெச>ைகேம� 
ேகாதிலா$ திற�சில .ற* ப�டேவ.        1507 
 
எ1வைக ய�&கல மிர0� மாநிதி 
த1வின சனபத மீெர0 ணாயிர� 
விழவணி நக2கL� ேவ"த2 .�ட#� 
எ1வின #ைர*பினிF ெவ0ண ெவ)பேவ.        1508 
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ேகா<��)ற வரலா/ ./த� 
 
வ)றிற) ம?பல ேதவ2 த�ெமா� 
ெச)றவ2 ெச�றல2 ெச�$�* பி)னேர 
�)றெமா) ெற�$த5& ெகாண2"� .றினா2 
ெபா)ற?� �ராண�� �லவ ெர)பேவ.        1509 
 
திவி�ட) .�/ 
 
ஆ&கவ2 ெமாழித5 ம�&க ல��ழா� 
ஈ&கிைவ ெய)னி: #)ன ெம>தினா2 
வா&�நீ2 மண?:� பல2ெகா ேலாெவன 
D&கிய ெச��கில) Dர னாயினா).        1510 
 
திவி�ட) ேகா<��)ற$ைத* ெபய2$� உய2$த� 
 
அறிபவ ரைவயைவ ெமாழிய� ேக�ட5� 
ெநறிப� நிதியேம நிைற"த சி"ைதய) 
எறிகட� பைடயிேனா ெட1"� ெச)றேரா 
�/கின) ேகா<மா சிைலவ) �)றேம.        1511 
 
எாிமணி� கடக�ைக யிர0� 8)றிய* 
ெப�மணி நில�பில மாக� கீ;Oைழ$ 
த�மணி ெந�வைர யதைன ேய"தினா) 
தி�மணி ெந�#< ெச�வ ென)பேவ.        1512 
 
ைக"நில� �கOைழ" ெத�*ப� க�ெலன 
ைம"நில ெந�வைர மறிய ம�றத) 
ெச"நில #ைழ#கC சில��C சீாினா� 
அ"நில� வா>திற" தைழ*ப ெதா$தேத.        1513 
 
�)ற� ெபய2"த ேதா�ற� 
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பில&கL Lைறவன ெபாிய நாக$தி) 
�ல&ெக1 தா�சிய �ச" தா;வன 
அல&கலா ென�$திட வக;"ெத 1"தவF 
வில&க?) வி1கதி2 ேவ2க ெளா$தேவ.        1514 
 
�1விய �வைளய& �0� மா�ைன 
ஒ1கிய வ�விநீ ��� D;வன 
க1மிய நில�விட ெவ�*ப� கா2வைர 
அ1வத) க0Mணீ ரழிவ ெதா$தேத.        1515 
 
த1விய தடவைர$ தா;வ2 வாெயலா& 
�1மிய ெகா1#கி� வ1வி D;வன 
ெச1வைர ெசறிய#) :�$த ெச"�கி� 
அழிவன வ��வ" தைச"த ெதா$தேவ.        1516 
 
திவி�ட) �)/ட) நி)ற ேகால� 
 
ஒ)/த) ெசறி�ற& .)றி� ைக$தல� 
ஒ)றினா ெனாளிவைர Aயர ேவ"�� 
நி)றன ென<யவ னீல மாமணி� 
�)றேமா2 �)ற&ெகா0 ெட1"த ெதா*பேவ.        1517 
 
ேவ/ 
 
ெபா�மாைல ேவலரச2 ேபா�றிைச*ப* Bவி) 
அ�மா மைழெப> தம�லக மா2*ப� 
க�மா ென�வைரேயா2 ைக$தல$தி ேன"தி$  
தி�மா மணிவ0ண) ெச�மா"� நி)றா).        1518 
 
அ<ேம� B&கழ�க ள�ெபா) னில&� 
#<ேம� Hளா மணி#ைள$த ேசாதி 
க<ேம� விாிதாேரா) ைக$தல$த த)/ 
ப<ேம) மணிய�வி பாாி$த �)றேம.        1519 
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வைரெய�$த மாணி�க நீ'கடக� ைகயா� 
ெய�*பா) ேபானிமி2"� ேநா�கா� நி�ப 
விைரெய�$த B"தா2 விற�ேவ"த ரCசி* 
�ைரெய�$த மாமகர* ெபா)#<க' சா>$தா2.        1520 
 
ேவ/  
திவி�ட) ேகா<��)ைற அ� #)னி�"த இட$தி� ைவ$�$ த) யாைனயி) மீ� 
ஏறி� ெகா'ள� 
 
ேகா<� �)ற& ேகா<ய� ேபா5& �வ!$ேதா' 
ேகா<� �)ற& ெகா0ட� மீ�ேட ெகாளநா�<� 
ேகா<� �)ற� ேபா"தென நி)ற ெகாைலேவழ& 
ேகா<� �)ற ம)னவ ேனறி� �ளி2வி$தா).        1521 
 
தாமைர த&�" த0�ன� ேவ?$ தடநீ"தி$ 
தாமைர த&�" த0�ன ன)னா� டகெம>தி$ 
தாமைர த&�" த0�ட ெரா0ெபா� கைலந�லா2 
தாமைர த&�" த0�க; பாட$ தைகெப�றா2.        1522 
 
மாைல$ த0ேக; மாமதி ேபா5� வள2ேசாதி 
மாைல$ த0ேக; மாமணி #$த� �ைடநீழ) 
மாைல$ த0ேக; வ0�ன னாடா2 மகி;ெவ>� 
மாைல$ த0ேக; மா�கட� வ�ட� வளாயி�ேற.        1523 
 
ைமயா2 ெச)னி மாளிைக #)றி) மல2ேமA� 
ைமயா2 ெபா>ைக$ த0�ன னாட) வரேலா�� 
ைமயா2 க0ணி னா�பய ெம�லா மடவாாி� 
ைமயா நி)ேற ெய>தின ெம)ேற மகி;!�றா2.        1524 
 
திவி�ட) #த?ேயா2 நக2��க� 
 
ஆ�ப) னாMC ெச"�வ2 வாயா ரமி;%றி 
ஆ�ப) னாM" ேதெமாழி ந�லா ரல2%வி 
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ஆ�ப) னாM� வி�டன ரா2வ� களி.ர 
ஆ�ப) னாM� ப��க ழான" நக2��கா).        1525 
 
தாமைர நா/" த0பைண ெய�லா மகி; நாற 
சாமைர Dச$ தா;�ைழ ெச�ெபா) �ட2Dச$ 
ேதமைர யாLC ேசயிைழ யாL" தி�மா5� 
Bமைர ேவ?* ேபாதன ெம):" நக2��கா2.        1526 
 
ேவ/  
நகைரயல&காி$த� 
 
Hழிண2ெம) ம�?ைகA� வைளய#மி)  
        H��ெமழி /ைதய H�<  
யாழகவி மணிவ0� மணிஞிமி/  
          ம�கர# மிைச*ப ெச>ய  
காழகி5 ந/Cசா"�& க<வாச*  
         B�ெபா<A& கம;"� ைகேபா>  
ஏ1ல� மண&ெகா�*ப ெவழினகரா  
        ெரதி2ெகா'ள விைறவ) ��கா).        1527 
 
நகரா2 எதி2ெகா'Lத� 
 
Hழிண2ெம) ம�?ைகA� வைளய#மி)  
       H��ெமழி /ைதய H�<  
யாழகவி மணிவ0� மணிஞிமி/  
         ம�கர# மிைச*ப ெச>ய  
காழகி5 ந/Cசா"�& க<வாச*  
          B�ெபா<A& கம;"� ைகேபா>  
ஏ1ல� மண&ெகா�*ப ெவழினகரா  
       ெரதி2ெகா'ள விைறவ) ��கா).        1528 
 
மாளிைக� கதவ� திற"த� 
 
ேகா�ர#& கழி"��ளி2 நகைரவல&  
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         ெகா�Dதி �ைடேயா) ெச�ல  
��ர# ேமகைலA& கல"ெதா?*ப  
        O0ம�&� :ட&க ேவா<  
மா�ர$� மாளிைகத� மணி�கதவ"  
        தா;திற"� மன$தி) றா1�  
ேவ>�ைரA ெம)பைண$ேதா0 ெம�?யலா2  
         ெம�லேவ திற"தா ர)ேற.        1529 
 
�க;சி 
 
ேபா2 ேமக ம)னதிற� ெபா�களி�/  
    ேமலரச2 ேபா�றி� .வ  
சீ2ேமக ெமனெசறிக ணி< #ரச& 
    க<ததி2"� திைசேம லா2*ப 
நீ2ேமக #$திென�" த0�ைட�கீ; 
     நிழ�/L�� ேநமி தா&�& 
கா2ேமக வ0ணனிவ) வ�வாைன� 
       கா0மிேனா க0க ளார.        1530 
 
ெச"தாஅ மைர�ைரAC ெச1&க0M" 
   தட�ைகA� பவள வாA� 
அ"தாஅ மைரநா/ ம<யிைணA 
   மைவயைவேய கா0மி) கா0மி) 
ந"தாஅ மைரநாட னைகயில&� 
   மணியார நவி)ற மா2ப� 
ைப"தாஅ மைர மட"ைத பாரா�ட* 
    ெபா?"தில&�� ப<A& கா0மி).        1531 
 
உர�கால #றெசவிய ேவா&ெக�$தி  
    ேனாைடமா� யாைனேம ெலாளிH; மாைல 
நிர�கால மணிநிைர$த ெந�&�ைட�கீ; 
   #<நிழ�ற ெந�மா� பி)ேன 
சர�கால ச"திரேனா2 தடவைரேம� 
   ெவ0#கி�கீ;$ தய&கி யா&ேக 
யர�கா�ப� வாயினிாிF வ�நனல2 
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    தாரா )ம� றவ)சீ2 கா0மி).        1532 
 
ேசதா�ப� D;"தைனய ெசFவாAC 
   ெச&�வைள திைள$த க0M 
மீதா2"த ெவ0ணிலா �டெராளிA� 
   ெவ'ளி��) றைனய ேதாL� 
ேபாதா2"த க�&�Cசி மணிெதாட2"தா� 
   ேபா��ற"தா;" தி�0ட வா/& 
காதா2"த �ைழதாழ� கதி�மி;"த 
    தி�#க$தி) கதி2*�& கா0மி).        1533 
 
சய�பிரைபயி) ேதா�ற� 
 
ேவ>காA ெம)பைண$ ேதா' ெவ0ெச" 
   தனெம1கி #$த" தா&கி  
ஏகாய மி�ட ெவ0�கி?) 
   மகளி �ைழநி) ேற$த 
ஆகாய மிய�கி)ற வ�மணிந� 
   ளிமான$தி னக$தா' ேபா5 
மாகாய வைரயாL ம)ன2ேகா) 
   மடமகைள வ�மி) கா0பா�.        1534 
 
."த� 
 
அ�மணி நீ'விமான$தி னாகாய* 
   பளி&கிய)ற விளி�பி னா5" 
தி�மணியி ெனாளிேமனி நிழெலறி*ப$ 
   தி�;"தில&� ெத>வ* பாைவ 
க�மணியி) கதி2�ழ�றி� கைட���<� 
   ைகெச>� வள2$த ேபா5� 
�ாிமணிெபா0 �ழறிகழ* ெபா)னைணேம 
    ?னிதி�"த ெபா?! கா0மி).        1535 
 
க0 
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மாநீல மிைடபதி$� ெவ0பளி&கி� ெசFவர$த விேரைக வா&கி* 
பானீர ேவ�வ<! பட$தி�$தி$ தாமைரA� பாாி$ த)ன 
%நீல வாெண�&க0 �ைழ#க$தி :'ளி ல&க$ ேதா)/கி)ற 
வா>நீல மணிைய�பா ?Fவண&� வைரயண&ேகா வ)ேறா கா0மி).        1536 
 
ஒ*பைனக' 
 
எ1தா� ைமெயாளி� மி�ம�&� ெமறி$திைடேய ெச&ேக ேழா<$ 
ெதா1தா2�� வர&ெகா���" தட&க0ணி் �ைண#ைலயி) வளாகC Hழ 
வி1தாய �&�ம$தா ?லைதையA& ெகா1"திைனA மிைழ$தா2 பி): 
#1தார #$தணி"தா2 O0ம�&� 5ளதாக #ய)றா ர�ல2.        1537 
 
ேபாதாவி ேயகம;"� �ைரவ�ட� ெபா)னிைழயா� ெபா?"� ேதா)றி 
ஊதாவி யா:ட&� ெமா'ளர$த O0க?&க ெமா)/ ேச2$தி 
மீதா< வி�5மி1 மிைடமணிெயா0 கலாப&க0 மிளிர D�கி 
யாதா: மிவரட�க மிவள�� லகலாைம யறி"� ெச>தா2.        1538 
 
க"தார& ெகாளD�கி� க<விாி"� B�பாைள கம1& காைல 
ந"தாஅ வன$திைளயா ெர1வியாழ  நர�பி:�� நலCசா ?)ெசா) 
ம"தார மல2கம1 மணிைய�பா) ைமமத2$த மைழ�க0 மாத2 
ெச"தாஅ மைரய<யி) ெசFவிAம� றி�வாயி� ெற>வ ேமயா�.        1539 
 
ேவ/  
நகரமா"தாி) ெசய� 
 
இ)னன பல!& கா�< யிைளயவ2 காM� ேபா;தி) 
ம)னவ ரரச2 த)ேம� மாைலA மல�C சி"தி 
மி)னவி2 சிவிறி த�மா� விைரெபாழி தாைர D�கி$ 
ெதா)னக ரா2வ ெம):& களி$ெதாழி ெறாட&கி� ற)ேற.        1540 
 
ெச�ெபா)ெச> ெபா<யி னா5C சிவிறியி) றாைர யா5� 
அ�ெபா)ெச> மலாி னா5 மகி��ைக யாவி யா5� 
ைப�ெபா)ெச> பதாைக யா5� பர"தி�' ப�ட Dதி 
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க�பCெச> யாைன யாைன� க0விள� �/$த வ)ேற.        1541 
 
க)னிய2 ெசய� 
 
ம)னிய �கழி னா)ேம� வா&�வி� ��வ மாக 
மி)னவி2 பகழி க0ணா* �ாிைசெவ0 மாட மாக$ 
�)னிய சால வாயி� /ைளகேள �ைளக ளாக� 
க)னிய ெர>� த$த& க<நக2 காவ� ெகா0டா2.        1542 
 
நகரமா"த2 ெசய� 
 
ஆ�வா ரண&� ெகா'வா ரா2வCெச> க�வி D�கி* 
பா�வா2 க0� .றி* பர!வா2 பணி"� #)னா� 
.�வா2 ெகா�ற& ெகா'ள� ./வா ராகி ெய&�� 
ஊ�ேபா� காிய தாக ெவாளிநக �ைழய2 H;"தா2.        1543 
 
Hாியா$தமன� 
 
அ&�லா& ெகா<யி னா5 மகி��ைக யா5 ெம&� 
ம&�லா> வி��� 8ட ம1&கிய �டர னாகி 
இ&�லா விள&க மா�ேட னினிெயன ெவ0ணி ெவ>ேயா) 
ெகா&�லா& �ளி2ெகா' ேசாைல� �டவைர� �வ� ேச2"தா).        1544 
 
உட) வ"தவ2 ஆ&கா&� ெச)/ உைறத� 
 
மணிவைர யரச) ம�ைற வா;நக2� ேகாயி� ��கா) 
பணிவைர Aைழய ராகி* பயாபதி ப�க நி)றா2 
தணிவைர யிலாத ெச>ைக$ த$தம� கிய)ற ேகாயி� 
அணிவைர யைனய தி0ேடா ள��கேனா டரச2 ேச2"தா2.        1545 
 
திவி�ட) சய�பிரைபயி) ேகாயிைல அைடத� 
 
மC�ைட மாட� ேகாயி� வைளவ0) ��க பி)ைன 
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ெசC�ட2 மகர* Bணா) றி�ெவதி2 ெகா'ள ெச)/ 
விCைசய� பாைவ ேமய விைடமணி விமானC ேச2"தா) 
எCச?� ெச�வ" த)னா ?"திர னிர�< A'ளா).        1546 
 
சய�பிரைபைய* ப�ட$�$ ேதவியா�க #ரசைறத� 
 
மாைலயா& கைட"த ேபா;தி) ம&கல$ ேதவி* ப�ட& 
காைலயா மணிவ ெத)/ க0ணதி2 #ரசி� சா�றி* 
பாைலயா; மழைல யாைள� கா*பணி பயி)ற ெச�வ� 
ேவைலH 1லக ெம�லா� வி�#ற விைள"த த)ேற.        1547 
 
வி<ய� வ�ணைன 
 
அ&ெகாளி விள�கி னா5 மணிகல �டாி னா5" 
தி&கைள யைனய ெச�வி தி�Oத ெலாளியி னா5 
ம&கல மரபி� ற�லா மய&கி�0 மைற"� ேபாக� 
க&�5 ெம�ல ெம�ல� ைகயக) றி�ட த)ேற.        1548 
 
திவி�ட) ேதவியி) மாளிைகைய அைடத� 
 
காாி� ளக)ற ேபா;தி� கம?னி ெய):C ெச�வி� 
ேகா�� ளாழி ெவ>ேயா ன�ளிய !தயC ேச2"தா) 
ஆாி� ளைனய ."த� க�ளிய மன$த னாகி* 
ேபர� ளாழி யா:� ெபய2"�ெபா) மாடC ேச2"தா).        1549 
 
ேதவி*ப�ட� ெகா0ட� 
 
விCைசய �ல� ம0M� 
வி0Mெமா) றாயேத ேபா� 
ெசC�ட2 மணிA� ெபா): 
மாைலA� விைரAC ேச2$தி 
அC�ட2 வயிர* ைப�B 
ணைலகட� வ0ண) ற)னா� 
பC�ைட ய��� பாக 
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வரெசா� ப�ட& ெகா0டா'.        1550 
 
�வலனச< விைடெப�/* ேபாத� 
 
ேதவித) றாைத� ேக�ற 
ெப�Cசிற* பிய�றி ெச�வ) 
ேவ>விாி ெவ'ளி� �)றி) 
விCைசய �லக ெம�லா� 
ஓவில �கழி னா:� 
�ட)ெகா�$ �ாிைம ேயா�� 
Bவிாி A�வ$ தாரா) 
பி)ெச)/ வி�$�* ேபா"தா).        1551 
 
திவி�ட) கவைலய�ற நிைல 
 
ெதFவர& கி)ைம யா5" திைசயினி� வண�க� பால 
வFவழி யி)ைம யா5 ம�மணி வ0ண னா&� 
ெமௗவல& �ழ?யா5 மணிநில மட"ைத யா5C 
ெசFவல2$ தி�வினா5C ெச��கிய களிய னானா).        1552 
 
ேவ/ 
 
ேதவ2க <ைச#க& கா*பா மாநிதி 
ஓவல விர0�நி) ெறா�&� D;தர 
ேமவிய வ�&கல� விள&க ேநா�கிய 
காவல) ெச�வநீ2� கட50 8;கினா).        1553 
 
தி�வம2 தாமைர ெச�ெபா னாயித; 
ம�விய தி�வ< வாம) ெபா)னக2 
விரவிய விழெவா� ேவ'வி� ெகா$தேரா 
க�விய வளநக2 க0� ளி2"தேத.        1554 
------------- 

அரசிய� ச��க
  �றி�"அரசிய� ச��க
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  �றி�"    


