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ெபயைரயைட,

2. பரத அசைத விைள#க#F:ய கட"நீைர#ெகா;, நாA திைச &க&

ந;Pதலா" 1. நா01தி# கிA&கைத7ைடைமயா"; 2.நா01 தி#கிAC
ெச"Aதலா".,

7. திமாA#1 ேமக#1C சிேலைட. மாA -மய#கைதெச8கி0ற. மாெபைமமி#க.

நிைறகமல# க;ணாகி- 1. தாமைர (Kப

ேபா0ற ஆயிர

க;கைள

7ைடயனா8, 2. மி#கநீைர த0னிடேத ெகா;டதா8. ேகாலவைளயாழி
ெகா5ைகயா"-1. அழகிய ச1 ச#கரகைள தாிதலா", 2. அழகிய

ச1கைள7ைடய (அ"ல உலைக O5ள) கடைல73ெகா5.தலா",

8. சிவ+#1

ேமக#1C சிேலைட. Oல விரவியபாணியா8 1. Oலா7த

ெபாதிய ைகைய 7ைடயவனா8, 2. O$ெகா;ட நீட0 F:ய அழ1ைடயதா8.
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&ெதாழிA மிய$ற$1ாிய எ"லா

வ0ைம7&ைடய நி0னி$ சிறதா ெராவமி"ைல ெய0ப 1றி(.
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வான
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சீயி ேமகேம ெசக;மா$ காளாேன
னாயி ேமகேம ய"லேவா-ேபாரவ

நீலமCேச ேக3:யா னி0ைனய"லா ெத0ைனயித#
காலமCேச ெல0பாைர# கா;கிேல-ேனாலமறா
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14. பிறரா ல&தநீ;ணப:+

யாழிநீைர7;ணி+
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7ணதிவதன. கா-க$பக ேசாைல. ெகாைடயா0 மி#க இைவ பணி7
ப:7யத" - த0ைன அைவ க.
மி1த".

வி பி எதிபா#1 ப:யான ெகாைடயா0
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ேவ3ட"-வி (த".

17. பர -ெபா4(. இ &த" 27 ஆ க;ணிவைர தைலவி ேமகைத ேநா#கி

தன எளிைம F4கிறா5.
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20 ேவாி-வாசைன.
------

விைள7
னைள7

பேயாதரேம ெவ பாத ெச ெபா
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25

ெலகெளழி @#கரேச ெய0ெச8ேக0-மகலமா
மிதிரவி" வாகி ெய<கி0ற ைம(யேல

26

வதிரவி" வாைட வகா;-அதர
வி;ேண 7ன#கிவ$ைற வி;ைரேத ன"லாெத

27

+;ேணய ேவ3ைகெயவ# ேகாேவ0-க;ணழலா"
ெவதா னில#1 Rறாக தா1ைகயா0

28

மதா னில#1 வா8திறேவ-னத#
1தைத மார0 1ரகதமா ெம0ேற

29

வதைத ய1ைர#க மா3ேட0-க5ள
மாத; டைலவா8 ம கர# 1 மவ0ற0

30

ேகாத;ட நாெண04 Fேறனா0-Eத;ட

----------

21. பேயாதர -1 ேமக ,2 தன . ெவ பாதெச ெபா0-ேதம".
23. க1"-இர9.

24. நாAத"-ெதா1த". தா5 வட

- &மாைல. தகன

ெச8- எாி.

25. எழி" இ#1சிைல- அழகிய க(வி". மாரேவ5 - ம0மத0.

26. இதிரவி"- வானவி". வாைட இரவி" வ வ ெமன# F3க.

27. ேவ3ைக - காத0 மி1தி.

28. இ&த" 36 வைர 75ள க;ணிகளா$ ெற0ற", கிளி &த@யன  ெச"ல

த#கனவ"லெவ04 தைலவி F4கிறா5. க;ணழலா" ெவதா0- ம0மத0.

நில#1

- Jமியி" ெபா:யா7தி R . Rறாக--வ0ைமயைட7 ப:.

(இற ெதாழித ம0மத+

இய1 ப:), தா1ைகயா"--ேதராயி

தா1தலா". மதானில -ெத0ற$கா$4.

29. 1 தைத-நிறைத7ைடய கிளி. மார0-ம0மத0. 1ரகத - 1திைர.
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30. த;டைல-ேசாைல. வ;. ேகாத;டநா;-வி0னா;.

-------

ேகாள# 1யி$ெக"லா ேகாேவ யவ0 றன
காள# 1யி$1 கழேறானா-னாெளா0றி
ல0(றா 9#1 மரச+ட Sவித
(0(றா 9#1

(க0றிேட0-ெம0(ர#

ேகா பி# 1ட"பனி#1 ெகாைசமட மCைஞ#1C
ேசா பி தள யபணிேய0-ேற பிரச

நி$கி0ற Jைவ#1 நீ51ழலா ெசா"@யேத

க$கி0ற Jைவ#1 க3ைரேய0-ெபா$கா"
ெவறிப

R3ட0ன

ெவ;பாA நீ

பிறிபேபா ன3( பிாி#1-1றிபறி
காதலா A5ள# கவைல யேக3க

ேவாதலா காெத0 4ைரயாேட-னாதலா
A5ேள (<1வ த0றி ெயாவ#1

வி5ேள +ன#1 விள பிேன0-ெற5ளியB
ேலாவா ெர"லா &த9வா# ெகா(ைர#க
ேவ வா8 நி0ற ெவழி@ேய-Jதல

ெப87தவி 7 (ாிதா$ ேப%தவி 7Cசிறி
ெம87தவி 7 (ாிய ேவ;டாேவா-8ய
அடலாழி யான:#ேக ய0பாய காத$

31

32

33

34

35

36

37

38

39

11

40

கடலாழி Eகிேன0 க;டா-7ட"வா:

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

31. 1யி0-ேமக . காள -சி4 சி0ன . கழ4த" -ெசா"Aத". நா5 ஒ0றி"-

ஒகாலதி"..

32. அ0(ற- அ0($4. உ#1 - மன

கைர7 . அரச0- இ1 சிபி ச#கரவதி.

உட"-சாீர . ஈவித-அ4#க ெச8த. (கAத" - ெசா"Aத". ெம0(ர -

ெம"@ய9ட".

33. பனித"-ந1த". ெகாைச -இழி9. மCைஞ-மயி".பணித"- ெசா"Aத".

ேத பிரச -இனியேத0.

34. J ைவ#1 -JO:ய. Jைவ-நாகணவா8(5. க3ைரத" - ெசா"Aத".

35. ெவறி-வாசைன. பம

- தாமைர. அ0ன , பாைல7

நீைர7 பிாி

தெம0ப கவிமர(. இ 'நீ பிாிதமி Pநீைமயிேனாதிம

-

ஓாிபா0ைம# 1வைமய தா1 ' என மாறனலகார5. , "பா@த நீ

பிாிU" என அழககல பக 5.

பயி045ள.

38 &த" 51 வைர75ள க;ணிகளா", ேமகதினிட மைமத  ெசா"ல$1ாிய
த1தி விள#கபகிற.

38. ஆதலா" நீ என#1 தவறா த9வாெய0ப 1றி(.

39. ேப%தவி -  ெசா"ல". ெம87தவி-சாீர உபகார ; அ  ெச"ல".

40. அட"-வ@. ஆழி-ச#கர . கட லாழி - இெபயெரா3ப;( ெதாைக.

ஆகட" எ0ப ெபா5.
-----------

வி &கிேல சதாக மீள திமா"பா0

ைம &கிேல சதாக மா3டாேயா-ெப8 மதேவ5
த;ணபC ெச8வெதலா தாேமா தான:#கீ

வி;ணபC ெச8தள ேவ;டாேவா-ெவ;ணதி0
சீதாைன நீயிர ெத8வ ழா8ெகாணெத
னாதர9 தீதள லாகாேதா-ேகதைக#1

41

42

43

12

மி0ேக5வ னா#கியநீ வி;ேணா ெபமாைன

44

ெய0ேக5வ னா#கினா ேலராேதா-&0ேக3
ெம5ளாிய தாம ெமன#1தவா ேயAன#1
வ5ளெல+ நாம

45

வ<வாேதா-ெத5.கட0

ஞால ளவேம ந"@ளைம ேபாகாம$

46

ேகால ளவேம ெகா;தவா8-சீலதா
Vனா 7டலா 74ைணயா8 ெத8வமா

47

யானா மதாெய0 னாயிரா-யானாத

ெநCசமா8# க;ணா8 நிைனவா8 விைனேய$1

48

தCசமா8 நி0ற தனி&தேல-பCசவ#கா8

ெம8 ெச0றவைர ெவ"லேவ ெவ;சக

49

ைவ ெசகமல மாேயா0பா-@
ந"லெதன# காேர நடதள ேவ;நீ

50

ய"லெதன# காேர ய5ெச8வா-ெசா"@

----------

41. வி & கிேலச - அதிகாித | கவைல. ச-. மதேவ5 – ம0மத0.

42. த; அ( அC% எ8வ - 1ளித ((Kப) பாணகைளைத7

வி;ணப

எ8வ.

ெச8த" - ெசா" Aத". ெவ; ணதி0 சீதர0-ெவ5ளிய

சகதிைன7ைடய திமா".

43. ெகாண - ெகா;வ. ஆதர9-விப . ேகதைக - தாைழ.
44. ேக5வ0-கணவ0,
45. தாம -மாைல.
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46. ஞால -உலக . அவ -R;. ேகால -அழ1. ளவ -திழா8. உத9த" ெகாத". சீல -8ைம.

48. தCச

(க@ட .

50. ந"லெதன# காேர என9 , அ"ல என#1 ஆேர என9
--------

தெமன# கதரேம சா$றாேய A8ய#
கெமன# கதரேம க;டா8-ெபாி

ெமைனேதா0றி ேயாயா ெம8தினா பாேம
அைனேதா0றி ேயா ழ0றா--நிைனதா
தம பிறப4#1 தாயாகி ேமனா

ள&தி$ பிறதா5பா ல0ேறா-நம
கமC சைனயவ$கா8# கா8கதிைர பா8

ெபாமC சைனசி4வ0 ேபானா0-றரணிதனி0
மீ பாைவ விட&; டவன0ேறா
மா பரைவ மைனவதா-னாதலா

ேலா  மிவாி Aயேதா ாிைலய0ேற

(ாி ேதாைர ெதா1ைரேத0-ஆதலா$
ேறனி0 (ற ெத8வ ளவின0பா"
யானி0 (ற ெத<தளா8-வானி$

திவைல பி@$றிவ ெத8வேம நீெய0

கவைலயற ேபா காைல#-1வலயதி
ெல பிரா W மவெபய ெம$பயி0ற

பிாி#க

51

52

53

54

55

56

57

58

14

59

த பிரா0 ெச8தைம7C சா$ற#ேக5-உ பாி$
ப0னிவ மா0ேற பாிதி# கட9ள

60

ம0னிவ ெத8வ ம வ-ெமா0னலைர
-----------

51. கதரேம! "ெசா"@ த " என சா$றாேய" உ8ய#க என#1 அதரேம
என# F3க. கதர --ேமக . த -தனித0ைமப0ைம . அதர

&:9.

52. &த" 57 வைர75ள க;ணிகளா", தைலவி ேமகைத ேநா#கி ெச"Aத"
இழிவாக#கத படா ெதா04ெதா3 உயவாக மதி#கப3டெத04 சாிதிர
ஆதாரெகா; விள#கி அைத திநைற ந பியிட
ேவ;கிறா5

 ெச04 வ ப:

53. அ&தி$பிறதா5 எ0ப இ1 சீைதைய7ணதி$4.

54. கமC% அைனயவ0--காிய ேமக ேபாA மிராம0. கா8கதி-Oாி ய0.
அCசைன சி4வ0 - அ+ம0. தரணி-Jமி.

55. பாைவ-1. கட", 2. பரைவ நாசியா.

57. ேத0 இ0 (ற ஊ என9 , யா0 இ0(ற  என9

ெகா5க.

பிாி ெபா5

58. திவைல-ளி. பி@$றி-ளி. 1வலய -Jமி.

59. &த" 133 வைர75ள க;ணிகளா" தைலவி, தா0 வி பிய தைலவன 

ஊ , ெபய , சிற( , பிற9

60. ஒ0னல-பைகவ

தலவரலா4 மாகியவ$ைற# F4கிறா5.

--------பா7

விைடய பதிெனாவ திைசயி$

கா7 கடாயாைன# காவல-யகதி

ெவ;ணிலா வி3 விள1 கலாமதி7

ெம;ணிலா தாரைகயி னீ3ட&-க;ணி
லடமா ஞான ததவ நாக

61

62
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ெதட

விCைசய சித-கட

ரர#க ாிய#க ர9ண &தேலா
பர#1 கணக5 பல

ெப#கறா

நீேர< ேம< நின ெபகண&
பாேர< ேம< பபத&-மீேர

&#1 (வன& மாடகமா" ெவ$(

ெம#1 மாவர% ெம"லா-ெதா#கதா0
&;டக நாபி &ைள#1C ச&கேனா

ட;ட வளாக மடகAக;-க;டளி
&0னிய வ;ண &: விைளயா

த0னிகாி" லாத தனி&த"வ0-அ0னமா8.
மீனாகி யாைமயா8 ெவ5ேளன மா8மடக0
மானாகி மாையயா8 வாமனமா8-ஆனாத

மானிடரா8 பா8பாியா8 வா< ம:யவ#1
தானிடரா$ ற(1த த பிரா0-ேமனாளி$

-----------

62. தாரைக-வி;மீ0. ஈ3ட
63. ெத5 -ெதளி9.

- F3ட .

66. ஆடகமா"ெவ$(- மகேம. அரவர%-ஆதிேசட0.

67. &;டக -தாமைர. நாபி- ெகாJ. ச&க0-பிரம0.

69. ஏன -ப0றி. மடக"மா0 நரசிக .

70. இட-0ப .

---------

63

64

65

66

67

68

69

70
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ைபநாக ப5ளிேம$ பகயக5 Jெதாளி
ைமநாக ேபா$க; வளநா3-ெபா0னாய
வ0ன &ளாி மலதவிசி" R$றி#1

ம0ன &ணத9ண ராைமயா-ெல0ைனய"லா
@நி திைரமடைத ெய8தAமா யி$ேறாெவ0
&0னி திைரமடைத :னளா-வநிைலேய
காயதிாி7 கைலமக5சா விதிாி7

மாய ெதாிைவயரா யா1வர-ேநயதா
ேகாலதா5 ைகெதா< Fாிைலய &#கவ3

Oலதா ேளவ$ ெறாழி"ேக3ப-ஞால
மானிட மைக வ:வாக வைற7
கானிட

நலமா1

யாெத04 க;சாதி-யானா
ேயாசைனேயா நா$றிைச7 &தி

தலமாC %கதவன த0+-◌ௗலமாற

வா0 றிக< கைக&த0 மைகமா மாகழியி$
ேறா0றிய&$ ப#க வாதசியி$ ேற0றிக<
கத னைனய# 1ைடதாட லான தி#1
ேவதெனன நாம

விள பிேய-பா8த

திமணி& தாறைல#1 தீரதி னி0ற
மம9 வCசியி0கீ ைவக-வகாக
-----------

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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71. நாகப5ளி-பா பைண. ஒளித"-விள1த". ைமநாக -நீலமைல.
72. வ0ன -நிற . தவி% -ஆசன . உணத-யிெல<ப.

73. நிதிைரமடைத - நிதிரா ேதவி. உ0னி-எ;ணி. திைரமடைத-இல#1மி.

ஊ:னளாக எ0ப ஊ:னளாக என# கைட#1ைறயாயி$4 .
74. ஆயெதாிைவய-பாகிய.

75. ேகால தா5-அழகிய திவ:. Oலதா5-#ைக

76. க;சாதி- பா.
77. அல

மாற-பாவ

நீக.

78. &$ப#க -%#கிலபY .

80. தீர -கைர.மம9-வாசைன ெபாதிய. வCசி-ஒ மர . அ1- ப#க .
----------

வானேம தாவி வள மகிழ:யி0

ஞானேம தாவிெய+ ந0&னிவ0-றாென8தி
ெச8ய கமல ெச8யவைள# க;வேத

ையய பயெதத வ0ைனயா-8யெபய
Zேர ெதனெபய Eமிைல தைததா8
நீேர ெயன&னிவ ெனC%கி-பாேரத

ம0னிள வCசியி0கீ வைறத லா$ெபய

ெம0னிள வCசியா ெர04ைர-த0+ைழயி
லான வர&னிவ னDவன# ெகா;:ப
வானவ ேதாலா வ@ேதா$4-தானவரா"

வி;ணா :ழ விாிCசெனா Fபிநா3

ட;ணா ழா8மா தவ+ண -ந;ணா
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மிைடெக ெம04 விைடெகாத பி0ன#

கிைடெகத ெசவவா8# கி5ைள-யைடெகாத
(;டாிக மாளிைகேம$ Jைவ தணதைம7

ம;டெரலா மா$ற லக0றைம7-க;டளி
ெசதிைவ நாவா0 ெற8வ வ:வக$றி
ையவ மாகி யவனிேம"-வதளி
யாட$ பறைவ யாச னக"வி% (

ேதட திைசயைன ேத:யநா-ணிC

---------

87

88
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81. வானேம தாவி-ஆகாயதி0 க3பர. மகி-வ1ளமா . ேமதாவி%கதவனதி@த ஒ &னிவ0.
85. தானவ- அ%ர.

87. கிைட-ெசெந3:. வ-பவள . கி5ைள-கிளி. கி5ைள, Jைவ எ0பன இ1
ஆ1ெபயரா8 நி04 இல#1மிைய 7ணதின.
88. தணத"-பிாித". அ;ட | ேதவ.

89. ெத8வவ:9- அரா#த திDயசாீர . ஐவ -பCசJதமயமான

மானிடசாீர . அவனி-Jமி.

90. ஆட"-வ@. பறைவயரச0- கட0.
------------

%கதவன ேநா#கி ைணயாய ெச"வி
7கதவன மீெத04ண-(1தள

ேமதாவி க; விதளிப ெவD9யி#1
மாதாவி ன"லா0 மகிதத$பி0-ேபாதா
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&1வைள ெமா81ழைல &0றிறனி$ க;
ெப1வைள &0ைக பி:பதிமக.

காதலா" வதந பி ைகபி:தா ென0றலறி#
ேகாதிலா மா&னிைய# F9தA -ேவதிய+

க;(ைகய ெச8ய கதி (ைகய# காெவளிற

வி;(ைகய வா8 :ப ெம8பதற-ம;(ைகய
வதா0 கரகநீ வாகி சபிபத$1

&தா&0 சகாழி &0கா3ட-சிைத
மயகினா னCசினா0 வா81ழறி பாேம0
&யகினா0 ெசைக &கிதா0-றியகி
ப<தா0 4ளவி0மா லCசெலன வாேனா
வி<தா மைரதாளி" R-&<

மறியாைம ெச8ேத னெபா4தி ெய0ன
ெவறியாழி ய மா னிரகி ெசறிழா8#

ேகாைத மண (ணத ெகா;டAம (;டாிக
மாைத மண
-----------

(ண ைவகியபி-னீதி

93
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100

92-93. ேபா-J. &1-வாசைன. வைளத"-Oத", ெமா81ழ"- அடத Fத",

அ இ1 அ0ெமாழி ெதாைகயா8 இளவCசியாைர 7ண தி$4. &0றி" -

&0&$ற .
96. கரக

- கம;ட ல .

97. ைக&கித"-ைகF(த".
100. ேகாைத- ஆ;டா5.

---------
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யறதிற பா ேகமியா னDவனCேச ைக#1
பிறதாக5 R ெபற$1C-சிறதமல

மாமாதி0 ேபேர வழ1ைக#1# ேக3டவர.
மாமா தவ+# களியபி0-Jமாைத

பாமா5 ளி3டா பணி விைட ெகாேபா8
ேதமா மலேரா0 ெசவிபப-நா

மைறயாள னDவன வதரசி னீழ0

&ைறயாய ேவ5வி &:-ெபாைறயாத
பாதார வித

பணிேதத பா$கட@$

சீதார வித திவிெனா -Jதலேதா
ேப4ெபற ேவபCச ேபா வ:9க

R4ெபற மா&னி#1 Rடளி#-Fறாிய
ஞால ெத<ப நா01 சர7க

நீல தடவைரேபா னி0றபிரா0-ேமைல
சிகர# 1டகிாியி$ ெச0றிழி கீைழ
மகா# கட"வயி4 ம3-மக@டதி$
பாச கிழி பரவி மதகிடறி

யாரC %3: யகிA3:--நார
ைரெயறி விம# ெகா இடக
திைரெயறி &தC சிதறி# கைரயி"
--------------
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102

103
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109
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101. அறதிற பா ேநமியா0 திமா".

103. ேத -ேத0. நாம -(க.

104. ெபாைறயாத – எ"லாவ$ைற7 தாகிய.
106. ேப4-சவித(ஷாத .

109, பார -கைர, மத1 - மைட.

110. விம#ெகா - பவள# ெகா. டக- அைசய.
------------

ெகாழி#1கா ேவாி 1திேதாட பா8
%ழி#1கா ேவாி ைறயா-ெனழி$ககி

ேயாகி பக@ைள 7;டா#கி ேய% ைப
தாகி (யறத த;டைல7-ேதகமல
Jமிைச ய0ன

ெபாதி வல (ாி7

ேநமி7 ேமதிய நீ5கய&-காம

ளமகிழ ெவ;ணிலா ெவா;கதிைர# க0ன"
வளமதைன \0ற வயA-மளவி0றி

த0ைனேய ேபால தைழப தரணி#ேகா
ர0ைனேய ேபால வ5ெச8வா0-ம0+
மநைற Rதி மணிமாட# ேகாயி$

றிநைற வாவா% ேதவ-னிரணியைன
பாாி Aாகிழித ப0னகதா0 ப0னகதா0

வாாிநிக வ;ணதா0 வ;ணதா-னாாிட
த;ணளியா0 ற;ணளியா0 றாதவன ச#கரதா0
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க;ணினழ கா&கதா0 கா&கதா0-வி;Pலகி
ன"ல%ர# க;ணியா னா4 ழா8# க;ணியா0

("ல%ர# 1#ெகா:யா0 (3ெகா:யா0-ெறா"@லைக
வCசைன யக4தா0 வா8தவ: வக4தா0

கCசைன&0 க;சிவதா0 க;சிவதா0-4C%#
------------

118

119

120

111. சிதறி-சிதறப3. ெகாழி#1 கா-ெகாழித$கிடமாகிய ேசாைல, ேவாி-ேத0

112. % (-வ;. இடறி-ேமாதி. ஆர -சதன . நார

113. வல (ாி - ஒவைகச1. ேநமி-ச#கரவாகபறைவ. கய -தடாக . காம-

அழ1, ம0மத+மா .

114, க0ன"--க (.

115. தரணி- Jமி.

116. மநைறRதி – வாசைன ெபாதியேத0 ஒ<1கி0ற ெத.

117. ப0னகதா0 -1. பலநககைள7ைடயா0, 2. பா ைப (அைணயாக)

உைடயா0, வாாி-கட". வ;ணதா0-1, நிறைத7ைடயவ0, 2. ெச<ைமயான

சகைத7ைடயவ0

118. அளி-1, கைண, 2. வ;. வனச - தாமைர, கர -ைக, 1. அழ1 ஆ&கதா0.

2. கா&கதா0 - வி" ைல7ைடயா0.

119. ந"ல %ர#1 அ;ணியா0 - ந"ல ேதவக.#1# கி3மவ0 .
க;ணி- தைலO3. (3ெகா: – கட#ெகா:.

---------

திைரயா0 மலாி திைரயா0 கவிைக

வைரயா0 ெச< வைரயா0-றைரயான
மைகயா0 ேவதநிய மைகயா0 ெச0னியிேலா

கைகயா0 O:யகா$ கைகயா0-பகய#ைக

121
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யாரண0 ேகசவ னாழியா ன%த0

காரண ென ெபமா0 கா1த-னாரண0
யாதவ0 க;ண னி:ேக ச0&1த0
மாதவ ேகாவித0 ைவ1த0-சீதர0
மாய னனத0 மOதன0றிமா

லாய0 &ராாி யளாள0-ஹயகழ$
ேறவாதி ேதவ0 றிநா யகேதவ0

றாவா விடெகத த பிரா-ேனாவா
படதிக< மாடரவ பா8#கிட ேமலா
மிட திகைவ 1த தி நட

ெபாைற ர:#கமல Jேதாய வ
நைற ணி0ற. ந பி-மைற
மாயிர

ேபவா யநத0 பணாடவிேம0

மாயி ஞால மகிதிைறCச-ேசயிதா
ர;ட 1ழா& மதவ ாீ3ட&

ெதா;ட 1ழா& ெதா<ேதத-ப;ைட
--------------

123

124

125

126

127

128

129

130

121. திைர-இ1, திபா$கட". இதிைர- இல#1மி. வைர#கவிைகயா0 என#

F3க. வைர-ேகாவதனகிாி. கவிைக-1ைட, ெச<  வைரயா0-ெச<ைமயான

வராபதிைய7ைடயா0.
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122. ேவதநியம

ைகயா0 - ேவத விதிகைள வி (மவ0 (பிரம0 )ெச0னி , க

எ0பன தைலெய0+

ெபாைள7ணதி நி0றன, க

ைகயிAைடயா0. (சிவ0)

ைகயா0 . தைலைய#

126. தாவாவிட- ெகடாத 0ப .
127. திகத"-விள1த".
128. J-Jமி. ேதாய-ப:ய.

129. ேபவா8-ெபாியவா8. அநத0- ஆதிேசட0. பணாடவி-படெதா1தி.
--------

திவா8 ெமாழி7 திெமாழி7

ேவதா

தவா8 ெமாழி7 தைழப-ெவாவாத
திக. நா. திவிழா நி0ேறாக
மகல ெவ;சக

வா8பிளிற-வகம

ந0பCேச நாடக#கா ன பி#1 நாயகித

னி0பCேச நாளி @னிெதாநா5-அ0பம
த0னிைசயா$ (5ேவத0 சாமேவ த பா
மி0னிைசயா$ ப5ளி ெய<தளி-ம0னி
சில (திைர ேமா திமணி&தா$றி
னல (தி மCசனநீ ரா:-நல பா9

ேசைல கைளதணி ெத8வ ப%ளப
மாைல (திய வைகO:# - ேகால

தய1தி வாரா தைனெகா;ட பி0ன

ாிய1கட$ சக மிைசப-ெபயேதா
திமணி ம;டப சிகC %மத

131
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133
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வதவிசி ேனறி யளி-ெபாதியதா"
ேவத&

ேவதாத ெம8ததி வா8ெமாழி7

நாத& ேக3 நயகி-ேயா

மண வடவைரயி ன ெபா$ 1வ3:$
மண ம9@ தயக-திநாம
-------------

138

139

140

131. திவா8ெமாழி – ந மாவாரளிெச8த. திெமாழி-திமைகயாவா
&த@யவகளளிெசய". ேவதா-பிரம0, வா8ெமாழி-ேவத .

132. பிளிற-&ழக.

134. &த" 200 வைர75ள க; ணிகளா" தைலவி திநைற ந பி ைய

உலாவ ேபா க; ைமய" ெகா;டைம Fறி அ ைமய" தீர அவாிட
திழா8மாைல வாகிவ ப: ேமகைத ேவ;கிறா5,
135. சில ( திைர - ஒ@#கி0ற அைல.

139. நாத

140. அண -கைம கலத சிவ(. தண -(ைம. ெமள@-கிாீட .
---------

மி3ட வதன ெத<திய காி

வ3ட மதியி0 ம4ேவ8ப#-கி3டாிய
ேத1ைழ#கீ# க$பகதி$ ெச பா ( Oதெதன
J1ைழ#கீ வா1 (ாிதயக-பாகி$
பதி#1 க9வ& மா(

பாிதி

7தி#1 மாகத#10 ெறாப#-1திெதாகா3
கா"Rத கைக விலகி# க:மாபி0

141

142

143

ெச04
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ேம" Rத ெத0ன& B" வி3:லக-O"R1
ெகா;ட@0கீ ேதா04 1டதிைசயி$ ெச#கெரன

வி;:ல1 ெபா0னாைட ெம8யைசய-ெதா;டெரலா
ப$றி# கழலவிடா பாதார விததி0

ெவ$றி# கழ@0 ெவயிெலறி#க-ம$4தா0
ேவ;

பலகல+ ேமகவ: வி$ேக$ப

J;ேகளப

(யதணி-நீ;டகட$

ெப;ணா:யத0 ெபாிய திவ:ைவ#

க;ணா: ம;:லதி$ க;சாதி-வ;ண
திம1$ ேக$றெதா சி$4ைடவா5 R#கி
யிம1 ைம பைட7 ேமதி-திம4கி$
ேபாதரA நா$கட"O Jதல

வான

மாத ரர ைபயக5 வதீ;:-பாத

-----------

141. வதன -ெந$றி.

142. 1ைழ- 1. தைழ, 2. 1;டல , வா1(ாி-ேதா5வைள.
143. பாிதி-இரவி.

144, க:-விள#க . &B"-ய^ேஞாபRத . O"-கப .
145. 1ட திைச-ேம$றிைச. ெச#க-ெசDவான .

147. கல0- ஆபரண . களப -சதன#1ழ (.

148. கட$ெப;--இல#1மி. நா:ய - வி பிய.

149. ம1"-இைட, ம1-ப#க . R#கி க3:. ம41-Rதி.
150. ேபாதா"-வா". ஈ;:-ெநகி.
---------

144

145

146

147

148

149

150

27

ெதா<வா வைளகைலநா; ேசாவா மயலா
ய<வா &ைலபசைல யாவா-1<வாகி

ய மா த நி$ப வவிைனேய0 ைகெதா<ேத0

வி மா ெவ பா ெம@வாேன-ென மா+#

ெக0ெனC% ெம0கைல7 ெம0னாPC ச1மவ0
ந0ெனC சறிய தனிேதா$ேற0-பி0+ெமா

வி;ணப &;ெட04 ெம8நகி# ைகFபி

வ;ண  கிெலா #கி வா8(ைத#-க;Pதலா
Rர0 சிைலயி4த ேவேத விைனவிைள#1
மார0 சிைலயி4#க வாராேதா-பாரமைல
ய0ெறத ைகயா லழ"R சியெத0ற$

10ெறத ேபா 1ைறயாேமா-நி0ெறறி#1C
ெச8ய கதிமைறத சீராழி யா0மதியி0

ெவ8ய கதிமைற#க ேவ;டாேவா-ைகயைம
&0னநீ வாயட#1 &நீைர ெய0ெபா3டா
@0னநீ வாயட#கி ேலலாேதா-ப0னகதி0

Jமாேம <ைளத ேபாவாளி (01யி"வா

மாமரெமா0 4ைள#க மா3டாேதா-ேசமைல
மாவா8 பிளத மரகதேம வ (ைரபா

நாவா8 பிளதா னைகயாேமா-Jவா8த

---------

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

28

151. கைல-உைட. மய"-காமமய# க .

155. பாரமைல-ெபாியமைல. அ இ1# ேகாவதனைத 7ண .
156. ெத0 ற$104 - ெத0ற" பிறபத$கிடமாகிய ெபாதியமைல.

158. &நீ-கட". ைகயைம# கட"வாயடக ெச8த இராமாவதாரதி". இ,
“ெவ0ேவ$ ெகௗாிய ெதா0& ேகா:, &ழகி

ெபௗவ மிர1 &04ைற,

ெவ"ேபாாிராம னமைற# கவித, ப"Rழால ேபால, ெவா@யாவித0றிD
வ<கVேர" என அகநாW$றிA

(ெச8. 72)

"'மாேயா வட#1, ெநகட"ேபாலடகி நி$க'' ''இைம#1 கடேலழிேல காதரா ,

னைம#1 கட" பா தமதீ" என ேதைவ7லாவிA
பயி045ள.

(க;ணி – 91, 317)

159. வாளி-அ (. ேச- எ.
--------

ய 1ெதாசித ேதாளா8 ெசவிெவ(

161

மாய 1ழெலாசிதா லாகாேதா- மாயமா8#
காதி %ழ"கா$ைற# கா8த வாைடயா8

162

வாதி %ழ"கா$ைற மா$றாேயா-ேமாதிவ
ம;ணா4 நீக வழிக;ட நீெயன

163

க;ணா4 நீகவழி கா3டாேயா-த;ணாத
தா தி ைபழா8 தாராேய$ க;ணெனன

164

ேவா தி நாமமா %;ணாேதா-Rதி#க

நீெநமா லான நிைல நி0ேச வ:ெதா<

நாெனமா லாகேவா ந பிேய-மாநில
பாைவயைக சக பறிபத$1 நி0சக

165

29

166

தீவகேமா ேநமி திமாேல-ேமவ
தி#கைட#க; சாதா8 திவா8 மலரா

ய3கடேல ெய0+ மளவி0-ம#கமைல
நாத0 சிறிேத நைகேகா3: ெவ;ேகா3
மாதக மீேத மைறதலா$-சீதர0ற0
ைவய

(ைத#1 மலகதி மாரேவ

ெள8ய ( ைத#1 மில#காேன0--ெச8யநிற
Uதகவா ைட#1 ெபாிய திவைர#1
பாதகவா ைட#1
------------

167

168

169

170

பாிவாேன-னாதலா

162. மாயமா8 %ழ"கா$ைற# காதி#கா8த நீ என# F3க. உழ" கா$4 உழ"த$ ேகவாயி#1

(அதாவ வ ) கா$4.

163. க;ணா4- க;ணி@ ெப1

நீெப#1.

164. க;ண0 - திமா". இ சிேலைடயா", க;ேணா3ட&ைடய ென0+

ெபாைள 7ணதி$4.)

165. ெநமா"-1. திமா" 2 (ெபாியமய#க .)

166. தீவக - இண#1பாைவ . (பாைவமிக .)

168. நைகேகா3: சிாி. ேகா- ெகா (. மாதக -யாைன.

169. ைவய

(ைத#1மல - உலகிைன 75ளட#கின தாமைரமல ேபா A திவ:.

கதி-நிைன.

170. Uதக ஆைட- ெபா0னாைட. பாதகவாைட-ெகா:ய வாைட#கா$4.
------------

லதி# கமல னைண7ெகா ெல0றிேத
+தி# கமல ளமாேன0-ெகா$ற

171

30

ெகா8ழா8 மாபகல Fெகா ேலாெவனேவ
ைகழா8 ம;%ழி# ைகேசாேத-ென8தி
பயனாA காண வாியா0 காிய

(யனாA காணமா" J;ேட0-வயமார0
ராைத திபவள தா0ேவ3 :ளெத0ற

Vைத திபவள ெமா"கிேன0-மாவைர
யாய0 பவனிெதா< த04&த @0றள9
ய நயன யினீகி-யாெயா4#க
ப கழ0மற பாைவ கிளிற

ச பனிநீ தனதக$றி-ெவயரா8
ேபாத# கலனிழ Jவிழ நீாிழ

காத$ சிைறயித" க;டாேய-மாளப
தாராைன ேவ3ைகெய"லா ததாைன & மத&
வாராைன ய0றைழ#க வதாைன#-காரான

ெம8யாைன ய0ப#1 ெம8தாைன# க;ைககா"
ெச8யாைன ேவைலயைண ெச8தாைன-ைவயெமலா
ெப$றாைன# காண ெபறாதாைன# க0மைழயி$
க$றாைன# காதெதா க"லாைன-ய$றா#1
-----------

172

173

174

175

176

177

178

179

180

171. அதி மாைல#கால .அமல0- மலம$றவ0. உள -மன. ெகா -

Jெகா.

172. ம;%ழித"-Fட@ைழத".

31

174. திபவள -அழகிய பவள

ேபாA அதர . ஒ"1த"-%1த".

175. யா8-தா8. ஒ4த"- த;: த".
178. வாத" ஒ<1த".

180. க$றா0-க0ேறா F:ய ப%. இ, சாதிெயாைம. க"லா0-

ேகாவதனைத# 1ைடயாக9ைடயா0.
-----------

வா8தாைன ெச பவள வாயாைன மாம:ய
பா8தாைன யாடரவ பாயாைன-Jவைர
மாமாைல# க;டதி மாைலவ &0னேம
ேதமாைல வாக ெச"Aகா$-Jமாய0
&0ன தத &ளாி தி#கரதா

வி0ன த#1ெமன ெவ;ணாேத-நி0+ைடய
தி&ழ#கி0 மி#கெதன ெசக;மா" ைகசகி0
வா8&ழ#க ேக3 மயகாேத-ேம9

வான சிைலயி0 வன(ளெத0 ெற ெபமா0

Fன$ சிைலக; Fசாேத-ேமனில

மி0ேசாதி ெய"லா வி<1ெம04 நாதகதி0
ந0ேசாதி க; மிக நாணாேத-நி0ேசாதி

ைமயழகி னீல மணியழகி ெல மா0ற0

ெம8யழ1 ந0ெற04 ெவ5காேத- 8யமணி
யார# கபாட மணி#ேகாயி" வாசெலலாC
ேசர# கட தி&0ேபா8-ரதி"

181

182

183

184

185

186

187

188

32

நி04 வணகி ெந:ேததி வா8(ைத

ெச04 ெபமா0 திெசவியி$-404கட$
ைதய$ காேச70 றாேவ3 ெடாேபைத

ைமய$ கைரேச மா$றியா;-ெம87கி#
---------------

189

190

183. &ளாி – தாமைர.
185. வன(-அழ1.

186. நாதக -வா5.

188. கபாட -கத9,
--------

ெகா பைனயா ேளாவிரக ெகா;டா ள த0ைன
ெய ெபமா0 ேக3டளா ேயெத0னில பா:
ம3(ல+ &;மித மாேயா +வமலா$
க3(ல+

ேவ$4வ காண$க-(3(ற

Eதி (கேழ &கபத"லா0 ம$ெறாவ
கீதி ெசவிம# ேகள$க- நீதாக

Jெவத ெவ;ேகா3 (;ணியைன ய"லாெத0
னாெவ ேவ4 நவில$க -ேகாெவத
கைக 7ல9 கழ@னா$ க"லாெத0

ெசைக தைலமிைசேபா8 ேசர$க-பகயதா
டா#1 திழா8 தாமமண ம"லாெத0
E#1

பிறி மண ேமாவ$க-மா#கட"ேபா

191

192

193

194

195

196

33

லCசன வ;ண ன:#கமல ம"லாெத

ெனCச& ெமா0ைற நிைனய$க-ெசC%ணேகா
:ெக<த ெகாைக ெய<பிற( ெம ெபமா0
ெகாகைணத ேதாள"லா$ Fட$க-மைகந"S
ெச04 வதி யிதா ளவ.#10

ப;ளவ தாமைரயா5 ப$4 திமாபி0
வ;ளவ தாவாகி வா.
-----------

193. தரக -அைல.

197. %ண1ேதம",

198. ெகா1- ந4மண ,

199. ம0ற" - ந4மண ,

-----------

ெசகமல வய"ேச திநைற வாழிேய

சீரா ந பியிைண திவ:க5 வாழிேய
பகம4 ேமதாவி பயதெச"வி வாழிேய

பாாி0மைற ெத0ெசா"லா$ ப1ைரேபா0 வாழிேய
ெயகெளதி ராச னிைணமலதா5 வாழிேய
வாழிேய

ெசைக1வி த0ேபா ேசவிேபா வாழிேய
ெச(ேவா வாழிெசவி ேசேபா

---------

198

199

ம0ற" கமதா வழெக04-நி0றிர

\:"வர வர&னிவ ெனெபா<

197

வாழிேய.

200

