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தி�நைற�� ந
பி ேமகவி� ��. 
இ� ம�ைர� தமி��ச�க��� ''ெச�தமி�'' உதவி�ப�திராதிப�  
இராமா�ைஜய�காரா" பாிேசாதி#க�ெப$ற�, 
ெச�தமி�� பிர%ர
 - 43. 
ம�ைர� தமி��ச�க&�திராசாைல�  
பதி�( - 1921. 

-----------  
): 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....    
 
அமி�தி+மினிய தமி�ெமாழியக�ேத அக�ெபா�.
 (ற�ெபா�.
ப$றி 
ஆ0ேறாசா லழ1ெபற� பாட�ப3ட பிரப�த�க.
 அன�தேம. அவ$45 
���பிரப�த�க. மட�1
. 
 
ேமகவி� �� எ0ப� ேமகமாகிய வி� �ைத7ைடயெதன விாி7 ம0ெமாழி�-
ெதாைகயா8� பிரப�த��#1� ெபயராயி$4. ேமக�ைத� ��வி3ட 
வி��தா�த&ைடயெத0ப� க���. 
 
தி�நைற��ந
பி ேமகவி� �� எ0+மி�, 'காம�ப1தி#கட9 .
வைரயா�' எ0ற 
விதி�ப:, தி�நைற�ாிேல ேகாயி"ெகா;ெட<� த�ளி75ள ந
பியிட�� 
மா"ெகா;ட ஒ� தைலவி, அவாிட�ேத த0னா$றாைமைய� ெதாிவி�� அவரணி�த 
தி���ழா8மாைலைய வா�கிவ�
ப: ேமக�ைத� ��வி�
 வி��தா�த�ைத 
விடயமாக ைவ�� மிக9
 நய&ைடயதாக� பாட�ப3:��பெதா� க@ெவ; 
பா3�. 
 
தி�நைற�� எ0ப� ேசாழநா3�� தி��பதி75 ஒ04. ேசாழ0 ேகா�ெச�கணா0, 
ந
பிைய�பணி�� ேசரபா;:ய�கைள ெவ"Aத$1 ெவ$றிவா5ெப$ற தல
 இ�. 
இ0+
, இத0 மா0மியெம"லா
 இ�B@0 60-&த" 140-வைர75ள 
க;ணிகளா" விள�1
. 
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இ�பா3:0 &த@A5ள '' ேபா�மணவாளண�1'' எ0+C ெச87ளா" இ� இ� இ� இ� 
தி யகவி பி�ைள�ெப�மாைளய�காரா! இய"ற� ப#டெத%& ெதாிகிற�தி யகவி பி�ைள�ெப�மாைளய�காரா! இய"ற� ப#டெத%& ெதாிகிற�தி யகவி பி�ைள�ெப�மாைளய�காரா! இய"ற� ப#டெத%& ெதாிகிற�தி யகவி பி�ைள�ெப�மாைளய�காரா! இய"ற� ப#டெத%& ெதாிகிற�. 
ஆ�வாராசா�ய�கைள� பி0ப$றி அவ�க5 ம�களாசாசன
 ெச8� ேபா�த 
திDயேதச�க.#ெக"லா
 B$ெற3�� தி��பதிய�தாதி7
 அவ$43சிற�த 
ேகாயி", தி�மைல, தி�மா@�C ேசாைலமைல எ0ற E04 திDயேதச�க.#1
 
&ைறேய தி�வர�க� த�தாதி, தி�வர�க#கல
பக
, தி�வர�க�� மாைல; 
தி�ேவ�கட மாைல, தி�ேவ�கட�த�தாதி; அழகர�தாதி எ0ற பிரப�த�க.
 
அ�ளி�ெச8த திDயகவி, ஆ�வா�க.5, ''மாற0பணி�த தமி� மைற#1 
ஆற�க�Fறவவதாி�த" தி�ம�ைகம0னைன� பி0 ப$றி, அவ� அதிகமாக 
ஈ�ப3�� பல தி��பதிகம�ளி�ெச8� மட@ய$றிய தி�நைற��ந
பி விஷய�தி@� 
பா3ைடயிய$றினா ெர0ப� ெபா��த மானெத04 ேதா04கிற�. 
ேமA
, இ�பா3� ெசா0ேனா#1
ெபா�ேணா#1�ெதாைடேநா#1 
நைடேநா#1��ைறயிேனா#ேகா ெட�ேநா#1�காண இல#கியமா' யைம� 
தி��ப�
, 
 

"ேகசவைனேயெசவிக5 ேக3கதி�வர�க� 
தீசைனேயெச0னியிைறCசி�க ேநச&ட0 க;ணைனேய  
கா;கவி�க;ணிண�ெகா5காயா
J 
வ;ணைனேயவா��� கெவ0வா8''  

 
எ0ற தி�வர�க#கல
பக� ெச87ேளாெடா�ப இ�பா3:0 192-&த" 198-
வைர75ள க;ணிக5 அைம�தி��ப�
, இதி" பலவிட��
 அKட�பிரப�த-
நைடேயாெடா�த நைட விரவிவ�வ�
 அDவா4 ெகா5வத$ காதாரமா1
. 
 
இ�பா3� இ�B4க;ணிகளா$ பல அாிய விஷய�கைள விள#கி அேநக 
சாித�க.
, மட#1, &ர;, உவைம, பி0வ�நிைல, சிேல ைக &த@ய பல 
அணிக.
 உைடயதா8� ப:�பவ�#1 மி#க இனி ைம7ைடயதாக9
 எளிதி$ 
ெபா�5 விள�1வதாக9
, க$ேபா�#1� ெச875 ெச87�திறைமைய உ;டா#க 
வ"லதாக9
 இய$ற�ப3:�#கிற�. 
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இ�பிரப�த
 இத$1&0 அ�சிட�ெப$றி��பி+
, பிரதிக5 கிைட�த$-
காிதாயி��ப� ப$றி# 1றி�(ைர7ட0 இ�ெபா<� ெச�தமி��பிர%ரமாக 
ெவளியிட�ப3ட�. 
 
இைத ய�சி3டதி$ சி$றறி9ைடய எ0னா" ஏ$ப3ட பிைழகைள அறிஞ�க5 
ெபா4��� தி��தியளி#1மா4 ேவ;�கிேற0. 
 
         இ�ஙன
, இராமா�ைஜய�கா�, 
         உதவி�ப�திராதிப�, ெச�தமி�, 
-------------  

தி�நைற�� ந
பி ேமகவி� ��தி�நைற�� ந
பி ேமகவி� ��தி�நைற�� ந
பி ேமகவி� ��தி�நைற�� ந
பி ேமகவி� ��....    
 
தனிய%தனிய%தனிய%தனிய%. . . .     
ேநாிைச ெவ;பா.  
ேபா�மண வாளண�1.("Aநைற ��ந
பி  
மீ�மண வாளர�; ேமகவி� �� தைன�  
ெசா"Aவா� ேக3பா� �தி�பாாி
 ேமதினிேம"  
ெவ"Aவா ெர"லா
 விைர��.  
 
கா�(கா�(கா�(கா�(    
ந
மா�வா�.  
நாரணைன ெயD9யி�#1 நாயகைன ய;டா;ட  
Jசணைன நாகைணயி$ (;ணியைன-வாரண&0  
வ�தாைன ேய�� மைறயா யிர�தமிழா$  
ற�தாைன ெநCேச தாி. 
 
தி�ம�ைகயா�வா�.  
நா3:யசீ�� ெத0னைற�� ந
பி தி�வ:#ேக  
O3:யேதா� ேமகவி� ��#1# F3ட
  
ெபா@ய0ப ேர��
 (னலா@ நாட0  
க@ய0 பரகால0 கா�(. 
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)!)!)!)!. . . .     
க@ெவ;பா.  
 
சீ�ெகா;ட ெச�கமல� ெச"வ� தி�மக. 
நீ�ெகா;ட ேவைல நிலமக.-ேம�ெகா;ட          1 
 
கா�த; மணி#கடக# ைகயா ல:வ�ட� 
பா�த; மணி�%:ைக� பாய0ேம$-ேச���ற�1C          2 
 
ெச�க;மா A�தி� தி��தா மைர�பிற�த 
வ�க;மா ஞால� தைன��யி�#1�-த�கா&
          3 
 
மாாி வழ�1த0 மாறாேம ைக
பா4 
காாிய ெம04 க�தாேம-பாாி$          4 
 
அளி#கி0ற த;ண� �ளிய&த ந"கி 
யளி#கி0ற ெகா;E வரேச-களி#கி0ற          5 
 
ேமAலக ேமறி விாிCசநா ம
பைட�� 
நாA திைச&க& ந;Pதலா0-மாAமா          6 
 
நீலநிற மாகி நிைறகமல# க;ணாகி#  
ேகால வைளயாழி ெகா5ைகயா$ - Oல
          7  
 
விரவிய பாணியா8 மி0ைனயிட
 தா�கி 
யாவ மணி7 மழகா"-வரமளி#1,          8 
 
ெம�ேத வ�#1 மிைறவரா8 ேமலாய 
&�ேத வ�நிகரா E��திேய-ைம�தக0ற          9 
 
வான�� ேளபிற�� வான�� ேளதவ��� 
வான�� ேளவள�
 வானேம-வான��          10 
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--------  
1. &த" 19-க;ணிவைர ேமக�தி0 சிற�(# Fற�ப�கிற� 
2. கடக
-வைள. பா�த5-பா
(. %:ைக - தைல. 
3. உ�தி-ெகா�J�. த�கா - த�கி. 
5. ெகா;E, (ய", ெகா;ட", ேமக
, மC%, ம�1", கன
, எழி@, பேயாதா
, 
வி;, கா�, க�தர
, மாாி எ0பன ஒ�ெபா�3 ெசா$க5. 
6. இ� &த" E04 க;ணிகளா" &ைறேய பி�
ம விKP, ��திர�#1
 
ேமக��#1C சிேலைட Fற�ப�கி0ற�. அவ$45, பிரம+#1
 ேமக��#1C 
சிேலைட வ�மா4:-- 
ேமAலகேமறி-1.ச�தியேலாக�ைத யைட��, 2. ஆகா7மாகிய இட�ைத யைட��, 
விாிCசநாம
 பைட�� - விாிCச0 எ0+
 ெபயைரயைட��,  
2. பர�த அ�ச�ைத விைள#க#F:ய கட"நீைர#ெகா;�, நாA திைச &க& 
ந;Pதலா" 1. நா01தி# கிA&க�ைத7ைடைமயா"; 2.நா01 தி#கிAC 
ெச"Aதலா".,  
7. தி�மாA#1
 ேமக��#1C சிேலைட. மாA
-மய#க�ைத�ெச8கி0ற. மா-
ெப�ைமமி#க. 
நிைறகமல# க;ணாகி- 1. தாமைர� (Kப
 ேபா0ற ஆயிர
 க;கைள 
7ைடயனா8, 2. மி#கநீைர� த0னிட�ேத ெகா;டதா8. ேகாலவைளயாழி 
ெகா5ைகயா"-1. அழகிய ச�1 ச#கர�கைள� தாி�தலா", 2. அழகிய 
ச�1கைள7ைடய (அ"ல� உலைக� O���5ள) கடைல73ெகா5.தலா", 
8. சிவ+#1
 ேமக��#1C சிேலைட. Oல
 விரவியபாணியா8 1. Oலா7த
 
ெபா��திய ைகைய 7ைடயவனா8, 2. O$ெகா;ட நீ�ட0 F:ய அழ1ைடயதா8. 
மி0-1. பா�வதி,2. மி0ன". இட�தா�கி-1.இட� பாக�ேத ெகா;�, 2. த0னிட�ேத 
ெகா;�. அரவ
-1. பா
(, 2. ஒைச. 
9. பைட�த" கா�த" அழி�த" எ0+
 &�ெதாழிA மிய$ற$1ாிய எ"லா 
வ0ைம7&ைடய நி0னி$ சிற�தா ெரா�வ�மி"ைல ெய0ப� 1றி�(. 
10. இ� ெசா$ெபா�3 பி0வ� நிைல, வான��ேள வள�
 வான
 எ0ற� 
&ர;விைள�தழி�த விய�(. வான�� ேவைல-ெபாிய ச�கிைன7ைடய கட". 
-------- 
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ேவைலவா8 நீர��தி ெவ$பி லாசி��� 
ேசாைலவா8# க;�#1� ேதா0றேல -ஞாலமிைச�          11 
 
தான& ெம87� த�ம&� க"வி7 
மான&� தான& மாதவ&-நான#          12 
 
க��ெகா;ைட ம�ைகய�த� க$(நிைல நி$ப 
த��ெகா;ட ேல7ைன#ெகா; ட0ேறா-ெந��1&வ          13  
 
ராழிநீ� �8ய வ&த ரான�9
 
வாழிQ 7;ட வளம0ேறா -தா<ம:          14  
 
யா9Cசி� தாமணி7 ம
(ய&C ச�க&�  
கா9
 பணிய9ய� கா�ேவ�ேத-நாவினா$          15 
 
சாதக&� ேதாைச� தனிமயிA
 ேபாலேவ  
ேமதைகைய நி0வாைவ ேவ3:��ேத0-Jதல���          16  
 
ப"Aயி�� கா#க� பரமா &ன#ெகன� 
("Aயி�� கா#கி$ (கழ0ேறா-வ"லெதா�          17 
 
சீ�யி� ேமகேம ெச�க;மா$ காளாேன 
னா�யி� ேமகேம ய"லேவா-ேபாரவ          18  
 
நீலமCேச ேக3:யா னி0ைனய"லா ெத0ைனயி�த# 
காலமCேச ெல0பாைர# கா;கிேல-ேனாலமறா          19 
 
வி;மாாி ேயெப�மா0 ேவாி� �ழா8ேவ3ெட0 
க;மாாி ெப8வெத"லா� க;டாேய- த;ைம          20 
---------- 
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11. க;ப��த" - உற�1த". (இ� 1றி�(ெமாழி)  
12. நான
-க��ாி. 
14. பிறரா ல&தநீ�;ண�ப:+
 அ� ஆழி நீ�ேபா Aவராவதாக நீ 
யாழிநீைர7;ணி+
 அ� அ&த நீராக ெவளிவி�தலா" யா0ெசா"A மவ$45ள 
1$ற�கைள நீ#கி# 1ண&ைடயனவாக# Fற வ"ைல எ0ப� 1றி�(. பிற9
 
இ�ஙனேம கா;க. 
15. ஆ-காமேத+. அ
(ய
, ச�1 எ0பைவ இ�1� ப�மநிதி, ச�கநிதிகைள 
7ண��திவ�தன. கா-க$பக� ேசாைல. ெகாைடயா0 மி#க இைவ பணி7
 
ப:7ய�த" - த0ைன அைவ க.
 வி�
பி எதி�பா�#1
ப:யான ெகாைடயா0 
மி1த". 
16. ேமதைகைய-&0னிைல விளி. ேம
ப3ட த1திைய7ைடேயா8 எ0ப� ெபா�5. 
ேவ3ட"-வி�
(த". 
17. பர
-ெபா4�(. இ� &த" 27 ஆ� க;ணிவைர தைலவி ேமக�ைத ேநா#கி� 
தன� எளிைம F4கிறா5. 
18. சீ�யி�
-சிற�பா Aய� தைல7ைடய. அகர
 ெதாைட ேநா#கி இகரமா8� 
திாி�� நி0ற�. &த" அ:யி" ேமகெம04
 இர;டாம:யி" ஏக
 எ04
 பிாி#க. 
ஏக
-ஒ04. 
20 ேவாி-வாசைன.  
------ 
 
விைள7
 பேயாதரேம ெவ
பாத ெச
ெபா 
னைள7
 பேயாதரேம யாேன0-கிைளபிாியா#          21 
 
ேகால மைழேய 1யி0மா ரைனய�தி# 
கால மைழயாேம கா�பாரா�-நீலநிற          22 
 
ம�1A#1 ேவ�ேத மல�#க; (ைத�தைனய 
க�1A#1 ெநCச� கைரகி0ேற-னி�1          23 
 
நட�தகன ேம&ைலயி னாA� தரள 
வட�தகன ேமெச8� மா8�ேத0-விட�திர;ட          24 
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தி�கெளழி @#1� சிைலமார ேவ;&னியி 
ெல�கெளழி @#கரேச ெய0ெச8ேக0-ம�கலமா          25 
 
மி�திரவி" வா�கி ெய<கி0ற ைம�(யேல 
வ�திரவி" வாைட வ����கா;-அ�தர��          26 
 
வி;ேண 7ன#கிவ$ைற வி;�ைர�ேத ன"லாெத 
+;ேணய ேவ3ைகெயவ�# ேகா�ேவ0-க;ணழலா"          27 
 
ெவ�தா னில��#1
 Rறாக� தா�1ைகயா0 
ம�தா னில��#1
 வா8திறேவ-ன�த#          28 
 
1��த�ைத மார0 1ரகதமா ெம0ேற 
வ��த�ைத ய�1ைர#க மா3ேட0-க���5ள          29 
 
மாத; டைலவா8 ம� கர��# 1
மவ0ற0 
ேகாத;ட நாெண04 Fேறனா0-Eத;ட          30  
---------- 
 
21. பேயாதர
-1 ேமக
,2 தன
. ெவ
பாதெச
ெபா0-ேதம".  
23. க�1"-இர9. 
24. நாAத"-ெதா�1த". தா5 வட
 - &��மாைல. தகன
 ெச8�- எாி��.  
25. எழி" இ#1�சிைல- அழகிய க��(வி". மாரேவ5 - ம0மத0. 
26. இ�திரவி"- வானவி". வாைட இரவி" வ�� வ��� ெமன# F3�க. 
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" ெவ�தா0- ம0மத0. 
நில��#1
 - Jமியி" ெபா:யா7தி��� R���
. Rறாக--வ0ைமயைட7
ப:. 
(இற� ெதாழி�த ம0மத+
 இய�1
ப:), தா�1ைகயா"--ேதராயி��� 
தா�1தலா". ம�தானில
-ெத0ற$கா$4. 
29. 1�� த�ைத-நிற�ைத7ைடய 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          31  
 
ல0(றா 9#1 மரச+ட S�வி�த 
(0(றா 9#1
 (க0றிேட0-ெம0(ர��#          32 
 
ேகா
பி# 1ட"பனி#1� ெகா�ைசமட மCைஞ#1C 
ேசா
பி� தள�� �ய�பணிேய0-ேற
பிரச          33 
 
நி$கி0ற Jைவ#1 நீ51ழலா� ெசா"@யேத 
க$கி0ற Jைவ#1
 க3�ைரேய0-ெபா$கா"          34 
 
ெவறி�ப�
 R3ட0ன
 ெவ;பாA நீ�
 
பிறி�ப�ேபா ன3(� பிாி#1�-1றி�பறி��          35 
 
காதலா A5ள# கவைல ய�ேக3க 
ேவாதலா காெத0 4ைரயாேட-னாதலா          36 
 
A5ேள (<�1வ த0றி ெயா�வ�#1
 
வி5ேள +ன#1 விள
பிேன0-ெற5ளியB          37 
 
ேலா�வா ெர"லா &த9வா�# ெகா�(ைர#க 
ேவ� வா8 நி0ற ெவழி@ேய-Jதல���          38 
 
ெப87தவி 7
(ாி�தா$ ேப�%தவி 7Cசிறி� 
ெம87தவி 7
(ாிய ேவ;டாேவா-�8ய          39 
 
அடலாழி யான:#ேக ய0பாய காத$ 
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கடலாழி E�கிேன0 க;டா-7ட"வா:          40 
------------ 
 
31. 1யி0-ேமக
. காள
-சி4� சி0ன
. கழ4த" -ெசா"Aத". நா5 ஒ0றி"-
ஒ�கால�தி"..  
32. அ0(ற- அ0($4. உ#1
 - மன
 கைர7
. அரச0- இ�1 சிபி� ச#கரவ��தி. 
உட"-சாீர
. ஈ�வி�த-அ4#க� ெச8த. (கAத" - ெசா"Aத". ெம0(ர
-
ெம"@ய9ட".  
33. பனி�த"-ந��1த". ெகா�ைச -இழி9. மCைஞ-மயி".பணி�த"- ெசா"Aத". 
ேத
பிரச
-இனியேத0. 
34. J ைவ#1
-J�O:ய. Jைவ-நாகணவா8�(5. க3�ைர�த" - ெசா"Aத". 
35. ெவறி-வாசைன. ப�ம
 - தாமைர. அ0ன
, பாைல7
 நீைர7
 பிாி� 
த���ெம0ப� கவிமர(. இ� 'நீ� பிாி�தமி� �Pநீ�ைமயிேனாதிம
 - 
ஓாி�பா0ைம# 1வைமய தா1
' என மாறனல�கார��5.
, "பா@��த நீ� 
பிாி�U�" என அழக�கல
பக� �5.
 பயி045ள�. 
38 &த" 51 வைர75ள க;ணிகளா", ேமக�தினிட மைம�த �� ெசா"ல$1ாிய 
த1தி விள#க�ப�கிற�. 
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 - இ�ெபயெரா3��ப;(� ெதாைக. 
ஆ�கட" எ0ப� ெபா�5. 
----------- 
 
வி
&கிேல ச�தாக மீள� தி�மா"பா0 
ைம
&கிேல ச�தாக மா3டாேயா-ெப8
மதேவ5          41 
 
த;ண�பC ெச8வெதலா� தாேமா தான:#கீ�  
வி;ண�பC ெச8த�ள ேவ;டாேவா-ெவ;ண�தி0          42 
 
சீதாைன நீயிர�� ெத8வ� �ழா8ெகாண��ெத 
னாதர9 தீ��த�ள லாகாேதா-ேகதைக#1          43 
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மி0ேக5வ னா#கியநீ வி;ேணா� ெப�மாைன 
ெய0ேக5வ னா#கினா ேலராேதா-&0ேக3�          44 
 
ெம5ளாிய தாம ெமன#1தவா ேயAன#1 
வ5ளெல+ நாம
 வ<வாேதா-ெத5.கட0          45 
 
ஞால� �ளவேம ந"@ளைம ேபாகாம$ 
ேகால� �ளவேம ெகா;�தவா8-சீல�தா          46 
 
Vனா 7டலா 74�ைணயா8� ெத8வமா 
யானா ம��தாெய0 னா�யிரா-யானாத          47 
 
ெநCசமா8# க;ணா8 நிைனவா8 விைனேய$1� 
தCசமா8 நி0ற தனி&தேல-பCசவ�#கா8          48 
 
ெம8��� ெச0றவைர ெவ"லேவ ெவ;ச�க
 
ைவ��� ெச�கமல மாேயா0பா-@���          49 
 
ந"லெதன# காேர நட�த�ள ேவ;�நீ 
ய"லெதன# காேர ய�5ெச8வா�-ெசா"@�          50 
---------- 
 
41. வி
& கிேலச
- அதிகாி�த | கவைல. ச��-��. மதேவ5 – ம0மத0. 
42. த; அ�( அC% எ8வ� - 1ளி��த ((Kப) பாண�கைள�ைத7
 எ8வ�. 
வி;ண�ப
 ெச8த" - ெசா" Aத". ெவ; ண�தி0 சீதர0-ெவ5ளிய 
ச�க�திைன7ைடய தி�மா".  
43. ெகாண��� - ெகா;�வ��. ஆதர9-வி��ப
. ேகதைக - தாைழ. 
44. ேக5வ0-கணவ0, 
45. தாம
-மாைல. 
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46. ஞால
-உலக
. அவ
-R;. ேகால
-அழ1. �ளவ
-தி���ழா8. உத9த" - 
ெகா��த". சீல
-�8ைம. 
48. தCச
 (க@ட
. 
50. ந"லெதன# காேர என9
, அ"ல� என#1 ஆேர என9
 பிாி#க 
-------- 
 
த��ெமன# க�தரேம சா$றாேய A8ய#  
க��ெமன# க�தரேம க;டா8-ெபாி�          51 
 
ெமைன�ேதா0றி ேயா�யா ெம8தினா� பா�ேம  
அைன�ேதா0றி ேயா� �ழ0றா�--நிைன�தா�          52 
 
தம� பிற�ப4#1� தாயாகி ேமனா 
ள&தி$ பிற�தா5பா ல0ேறா-நம�          53 
 
க�மC சைனயவ$கா8# கா8கதிைர� பா8�� 
ெபா�மC சைனசி4வ0 ேபானா0-றரணிதனி0          54 
 
மீ� பாைவ விட&; டவன0ேறா 
மா� பரைவ மைனவ�தா-னாதலா          55 
 
ேலா � மிவாி Aய��ேதா ாிைலய0ேற 
��(ாி� ேதாைர� ெதா1��ைர�ேத0-ஆதலா$          56  
 
ேறனி0 (ற��� ெத8வ� �ளவின0பா" 
யானி0 (ற�� ெத<�த�ளா8-வானி$          57 
 
திவைல பி@$றிவ�� ெத8வேம நீெய0 
கவைலயற� ��ேபா� காைல#-1வலய�தி          58 
 
ெல
பிரா W� மவ�ெபய� ெம$பயி0ற 
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த
பிரா0 ெச8தைம7C சா$ற#ேக5-உ
பாி$          59 
 
ப0னி�வ� மா0ேற�� பாிதி# கட9ள�  
ம0னி�வ� ெத8வ ம��� வ�-ெமா0னலைர�          60 
----------- 
 
51. க�தரேம! "ெசா"@� த��
" என� சா$றாேய" உ8ய#க��
 என#1 அ�தரேம 
என# F3�க. க�தர
--ேமக
. த��
-தனி�த0ைம�ப0ைம . அ�தர
 &:9. 
52. &த" 57 வைர75ள க;ணிகளா", தைலவி ேமக�ைத ேநா#கி� ��ெச"Aத" 
இழிவாக#க�த� படா� ெதா04ெதா3� உய�வாக மதி#க�ப3டெத04 சாி�திர 
ஆதார�ெகா;� விள#கி அைத� தி�நைற�� ந
பியிட
 �� ெச04 வ�
ப: 
ேவ;�கிறா5 
53. அ&தி$பிற�தா5 எ0ப� இ�1 சீைதைய7ண��தி$4.  
54. க�மC% அைனயவ0--காிய ேமக
ேபாA மிராம0. கா8கதி�-Oாி ய0. 
அCசைன சி4வ0 - அ+ம0. தரணி-Jமி. 
55. பாைவ-1. கட", 2. பரைவ நா�சியா�. 
57. ேத0 இ0 (ற�� ஊ� என9
, யா0 இ0(ற� �� என9
 பிாி��� ெபா�5 
ெகா5க. 
58. திவைல-�ளி. பி@$றி-�ளி��. 1வலய
-Jமி. 
59. &த" 133 வைர75ள க;ணிகளா" தைலவி, தா0 வி�
பிய தைலவன � 
ஊ�
, ெபய�
, சிற�(
, பிற9
 தலவரலா4 மாகியவ$ைற# F4கிறா5.  
60. ஒ0னல�-பைகவ�  
--------- 
 
பா7
 விைடய� பதிெனா�வ ��திைசயி$ 
கா7� கடாயாைன# காவல��-�யகதி�          61 
 
ெவ;ணிலா வி3� விள�1� கலாமதி7 
ெம;ணிலா� தாரைகயி னீ3ட&�-க;ணி          62 
 
ல�ட�மா ஞான� த��தவ� நாக� 
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ெத�ட�
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----------- 
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--------- 
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க�த னைனய# 1ைட�தாட லான தி#1 
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----------- 
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74. ஆய�ெதாிைவய�-பா�கிய�.  
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--------- 
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121. திைர-இ�1, தி��பா$கட". இ�திைர- இல#1மி. வைர#கவிைகயா0 என# 
F3�க. வைர-ேகாவ�தனகிாி. கவிைக-1ைட, ெச<� � வைரயா0-ெச<ைமயான 
�வராபதிைய7ைடயா0. 
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122. ேவதநியம
 ைகயா0 - ேவத விதிகைள வி�
(மவ0 (பிரம0 )ெச0னி , க
 
எ0பன தைலெய0+
 ெபா�ைள7ண��தி நி0றன, க
 ைகயா0 . தைலைய# 
ைகயிAைடயா0. (சிவ0) 
126. தாவாவிட�- ெகடாத �0ப
.  
127. திக�த"-விள�1த". 
128. J-Jமி. ேதாய-ப:ய. 
129. ேப�வா8-ெபாியவா8. அந�த0- ஆதிேசட0. பணாடவி-பட�ெதா1தி. 
-------- 
 
தி�வா8 ெமாழி7� தி�ெமாழி7
 ேவதா� 
த�வா8 ெமாழி7� தைழ�ப-ெவா�வாத          131 
 
தி�க. நா.� தி�விழா நி0ேறா�க 
ம�கல ெவ;ச�க
 வா8பிளிற-வ�கம���          132 
 
ந0பCேச� நாடக#கா ன
பி#1 நாயகித 
னி0பCேச� நாளி @னிெதா�நா5-அ0பம���          133 
 
த0னிைசயா$ (5ேவ�த0 சாமேவ த
பா� 
மி0னிைசயா$ ப5ளி ெய<�த�ளி-ம0னி�          134 
 
சில
(திைர ேமா�� தி�மணி&�தா$றி 
னல
(தி� மCசனநீ ரா:-நல
பா9          135 
 
ேசைல கைள�தணி�� ெத8வ� ப%��ளப 
மாைல (திய வைகO:# - ேகால
          136 
 
தய�1தி� வாரா தைனெகா;ட பி0ன 
ாிய�1கட$ ச�க மிைச�ப�-ெபய��ேதா�          137 
 
தி���மணி ம;டப��� சி�கC %ம�த 
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வ��தவிசி ேனறி ய�ளி�-ெபா��தியதா"          138 
 
ேவத&
 ேவதா�த ெம8�ததி� வா8ெமாழி7 
நாத&� ேக3� நய���கி-ேயா�          139 
 
ம�ண வடவைரயி ன
ெபா$ 1வ3:$ 
ம�ண ம9@ தய�க�-தி�நாம          140 
------------- 
 
131. தி�வா8ெமாழி – ந
மா�வார�ளி�ெச8த�. தி�ெமாழி-தி�ம�ைகயா�வா� 
&த@யவ�கள�ளி�ெசய". ேவதா-பிரம0, வா8ெமாழி-ேவத
. 
132. பிளிற-&ழ�க. 
134. &த" 200 வைர75ள க; ணிகளா" தைலவி தி�நைற�� ந
பி ைய 
உலாவ�
ேபா� க;� ைமய" ெகா;டைம Fறி அ
ைமய" தீர அவாிட
 ெச04 
தி���ழா8மாைல வா�கிவ�
ப: ேமக�ைத ேவ;�கிறா5, 
135. சில
( திைர - ஒ@#கி0ற அைல. 
139. நாத
 
140. அ�ண
-க�ைம கல�த சிவ�(. த�ண
-(�ைம. ெமள@-கிாீட
. 
--------- 
 
மி3ட வதன� ெத<திய க��ாி 
வ3ட மதியி0 ம4ேவ8�ப#-கி3டாிய          141  
 
ேத�1ைழ#கீ�# க$பக�தி$ ெச
பா
( O��தெதன� 
J�1ைழ#கீ� வா1 (ாிதய�க�-பா�கி$          142 
 
பதி#1� க9��வ& மா�(
 பாிதி 
7தி#1 மாகத#10 ெறா�ப#-1தி�ெதா�கா3          143 
 
கா"R��த க�ைக வில�கி# க:மா�பி0 
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ேம" R��த ெத0ன&� B" வி3:ல�க�-O"R�1          144 
 
ெகா;ட@0கீ�� ேதா04� 1டதிைசயி$ ெச#கெரன 
வி;:ல�1 ெபா0னாைட ெம8யைசய�-ெதா;டெரலா
          145 
 
ப$றி# கழலவிடா� பாதார வி�த�தி0 
ெவ$றி# கழ@0 ெவயிெலறி#க-ம$4�தா0          146 
 
ேவ;�
 பலகல+ ேமகவ: வி$ேக$ப� 
J;�ேகளப
 (ய�தணி��-நீ;டகட$          147 
 
ெப;ணா:யத0 ெபாிய தி�வ:ைவ# 
க;ணா: ம;:ல�தி$ க;சா�தி-வ;ண�          148  
 
தி�ம��1$ ேக$றெதா� சி$4ைடவா5 R#கி 
யி�ம��1 ைம
பைட7 ேம�தி�-தி�ம4கி$          149 
 
ேபாதரA நா$கட"O� Jதல��
 வான�� 
மாத ரர
ைபய�க5 வ�தீ;:�-பாத�          150 
----------- 
141. வதன
-ெந$றி. 
142. 1ைழ- 1. தைழ, 2. 1;டல
, வா1(ாி-ேதா5வைள.  
143. பாிதி-இரவி. 
144, க:-விள#க
. &�B"-ய^ேஞாபRத
. O"-க��ப
.  
145. 1ட திைச-ேம$றிைச. ெச#க�-ெசDவான
. 
147. கல0- ஆபரண
. களப
-ச�தன#1ழ
(. 
148. கட$ெப;--இல#1மி. நா:ய - வி�
பிய. 
149. ம��1"-இைட, ம��1-ப#க
. R#கி க3:. ம41-Rதி. 
150. ேபாதா"-வா". ஈ;:-ெந��கி. 
--------- 
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ெதா<வா� வைளகைலநா; ேசா�வா� மயலா 
ய<வா� &ைலபசைல யாவா�-1<வாகி          151 
 
ய
மா த� நி$ப வ�விைனேய0 ைகெதா<ேத0 
வி
மா ெவ�
பா ெம@வாேன-ென
மா+#          152 
 
ெக0ெனC% ெம0கைல7 ெம0னாPC ச�1மவ0 
ந0ெனC சறிய� தனிேதா$ேற0-பி0+ெமா�          153 
 
வி;ண�ப &;ெட04 ெம8�ந��கி# ைகF�பி 
வ;ண� � கிெலா �#கி வா8(ைத��#-க;Pதலா
          154 
 
Rர0 சிைலயி4�த ேவ�ேத விைனவிைள#1 
மார0 சிைலயி4#க வாராேதா-பாரமைல          155 
 
ய0ெற��த ைகயா லழ"R சியெத0ற$ 
10ெற��த ேபா� 1ைறயாேமா-நி0ெறறி#1C          156 
 
ெச8ய கதி�மைற�த சீராழி யா0மதியி0 
ெவ8ய கதி�மைற#க ேவ;டாேவா-ைகயைம��          157 
 
&0னநீ வாயட#1 &�நீைர ெய0ெபா�3டா 
@0னநீ வாயட#கி ேலலாேதா-ப0னக�தி0          158 
 
Jமாேம <��ைள�த ேபா�வாளி (01யி"வா� 
மாமரெமா0 4��ைள#க மா3டாேதா-ேசமைல��          159 
 
மாவா8 பிள�த மரகதேம வ
(ைர�பா� 
நாவா8 பிள�தா னைகயாேமா-Jவா8�த          160 
--------- 
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151. கைல-உைட. மய"-காமமய# க
.  
155. பாரமைல-ெபாியமைல. அ� இ�1# ேகாவ��தன�ைத 7ண���
.  
156. ெத0 ற$104 - ெத0ற" பிற�பத$கிடமாகிய ெபாதியமைல. 
158. &�நீ�-கட". ைகயைம��# கட"வாயட�க� ெச8த� இராமாவதார�தி". இ�, 
“ெவ0ேவ$ ெகௗாிய� ெதா0&� ேகா:, &ழ�கி�
 ெபௗவ மிர�1 &04ைற, 
ெவ"ேபாாிராம ன�மைற# கவி�த, ப"Rழால
ேபால, ெவா@யாவி�த0றிD 
வ<�கVேர" என அகநாW$றிA
 (ெச8. 72)  
"'மாேயா வட#1, ெந��கட"ேபாலட�கி நி$க'' ''இைம#1� கடேலழிேல கா�தரா
, 
னைம#1� கட" பா�� தம��தீ�" என� ேதைவ7லாவிA
 (க;ணி – 91, 317) 
பயி045ள�. 
159. வாளி-அ
(. ேச- எ��.  
-------- 
 
�ய 1��ெதாசி�த ேதாளா8 ெசவிெவ��( 
மாய� 1ழெலாசி�தா லாகாேதா- மாயமா8#          161 
 
காதி� %ழ"கா$ைற# கா8�த வாைடயா8 
வாதி� %ழ"கா$ைற மா$றாேயா-ேமாதிவ�
          162 
 
ம;ணா4 நீ�க வழிக;ட நீெயன� 
க;ணா4 நீ�கவழி கா3டாேயா-த;ணா��த          163 
 
தா� தி�
 ைப��ழா8 தாராேய$ க;ணெனன 
ேவா� தி� நாமமா %;ணாேதா-Rதி�#க          164 
 
நீெந�மா லான நிைல நி0ேச வ:ெதா<�  
நாென�மா லாகேவா ந
பிேய-மாநில���         165 
 
பாைவய�ைக� ச�க
 பறி�பத$1 நி0ச�க� 
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தீவகேமா ேநமி� தி�மாேல-ேமவ�          166 
 
தி�#கைட#க; சா�தா8 தி�வா8 மலரா  
ய�3கடேல ெய0+ மளவி0-ம�#கமைல          167 
 
நாத0 சிறிேத நைகேகா3: ெவ;ேகா3� 
மாத�க மீேத மைறதலா$-சீதர0ற0          168 
 
ைவய
 (ைத#1 மல�க�தி மாரேவ 
ெள8ய
( ைத#1 மில#காேன0--ெச8யநிற�          169 
 
Uதகவா ைட#1
 ெபாிய தி�வைர#1
 
பாதகவா ைட#1
 பாிவாேன-னாதலா          170 
------------ 
 
162. மாயமா8� %ழ"கா$ைற# காதி#கா8�த நீ என# F3�க. உழ" கா$4 - 
உழ"த$ ேக�வாயி�#1
 (அதாவ� வ���
) கா$4.  
163. க;ணா4- க;ணி@��� ெப�1
 நீ��ெப�#1. 
164. க;ண0 - தி�மா". இ� சிேலைடயா", க;ேணா3ட&ைடய ென0+
 
ெபா�ைள 7ண��தி$4.)  
165. ெந�மா"-1. தி�மா" 2 (ெபாியமய#க
.)  
166. தீவக
- இண#1�பா�ைவ . (பா�ைவமி�க
.) 
168. நைகேகா3: சிாி��. ேகா�- ெகா
(. மாத�க
-யாைன. 
169. ைவய
 (ைத#1மல� - உலகிைன 75ளட#கின தாமைரமல� ேபா A� தி�வ:. 
க�தி-நிைன��. 
170. Uதக ஆைட- ெபா0னாைட. பாதகவாைட-ெகா:ய வாைட#கா$4. 
------------ 
 
ல�தி# கமல னைண7�ெகா ெல0றி��ேத 
+�தி# கமல� �ளமாேன0-ெகா��$ற          171 
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ெகா8�ழா8 மா�பகல� F��ெகா ேலாெவனேவ 
ைக�ழா8 ம;%ழி��# ைகேசா��ேத-ென8தி          172 
 
பயனாA� காண வாியா0 காிய 
(யனாA� காணமா" J;ேட0-வயமார0          173 
 
ராைத தி��பவள� தா0ேவ3 :ள�ெத0ற 
Vைத தி��பவள ெமா"கிேன0-மா�வைர          174 
 
யாய0 பவனிெதா< த04&த @0றள9
 
�ய நயன� �யினீ�கி-யாெயா4#க�          175 
 
ப�� கழ0மற�� பாைவ கிளி�ற�� 
ச�� பனிநீ� தன�தக$றி-ெவ��யரா8�          176 
 
ேபாத# கலனிழ�� Jவிழ�� நீாிழ�� 
காத$ சிைறயி��த" க;டாேய-மா�ளப�          177 
 
தாராைன ேவ3ைகெய"லா� த�தாைன &
மத&
 
வாராைன ய0றைழ#க வ�தாைன#-காரான          178 
 
ெம8யாைன ய0ப�#1 ெம8�தாைன# க;ைககா" 
ெச8யாைன ேவைலயைண ெச8தாைன-ைவயெமலா
          179 
 
ெப$றாைன# காண� ெபறாதாைன# க0மைழயி$ 
க$றாைன# கா�தெதா� க"லாைன-ய$றா�#1          180 
----------- 
 
171. அ�தி மாைல#கால
.அமல0- மலம$றவ0. உள
-மன�. ெகா�� - 
J�ெகா��. 
172. ம;%ழி�த"-Fட@ைழ�த".  
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174. தி��பவள
-அழகிய பவள
 ேபாA
 அதர
. ஒ"1த"-%��1த".  
175. யா8-தா8. ஒ4�த"- த;:� த". 
178. வா�த" ஒ<1த". 
180. க$றா0-க0ேறா� F:ய ப%. இ�, சாதிெயா�ைம. க"லா0-
ேகாவ��தன�ைத# 1ைடயாக9ைடயா0. 
----------- 
 
வா8�தாைன� ெச
பவள வாயாைன மாம:ய� 
பா8�தாைன யாடரவ� பாயாைன�-J��வைர          181 
 
மாமாைல# க;ட�தி மாைலவ� &0னேம 
ேதமாைல வா�க ெச"A�கா$-Jமாய0          182 
 
&0ன� த��த &ளாி� தி�#கர�தா 
வி0ன� த�#1ெமன ெவ;ணாேத-நி0+ைடய          183 
 
தி&ழ#கி0 மி#கெதன� ெச�க;மா" ைக�ச�கி0 
வா8&ழ#க� ேக3� மய�காேத-ேம�9
          184 
 
வான� சிைலயி0 வன�(ளெத0 ெற
ெப�மா0 
Fன$ சிைலக;� Fசாேத-ேமனில��          185 
 
மி0ேசாதி ெய"லா
 வி<�1ெம04 நா�தக�தி0 
ந0ேசாதி க;� மிக நாணாேத-நி0ேசாதி          186 
 
ைமயழகி னீல மணியழகி ெல
மா0ற0 
ெம8யழ1 ந0ெற04 ெவ5காேத- �8யமணி          187 
 
யார# கபாட மணி#ேகாயி" வாசெலலாC 
ேசர# கட�� தி�&0ேபா8�-�ர�தி"          188 
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நி04 வண�கி ெந:ேத�தி வா8(ைத��� 
ெச04 ெப�மா0 தி��ெசவியி$-404கட$          189 
 
ைதய$ காேச70 றா�ேவ3 ெடா�ேபைத 
ைமய$ கைரேச� மா$றியா;-ெம87�கி#          190 
--------------- 
 
183. &ளாி – தாமைர. 
185. வன�(-அழ1.  
186. நா�தக
-வா5.  
188. கபாட
-கத9, 
-------- 
 
ெகா
பைனயா ேளா�விரக� ெகா;டா ள� த0ைன 
ெய
ெப�மா0 ேக3ட�ளா ேயெத0னில
பா:          191 
 
ம3(ல+ &;�மி��த மாேயா +�வமலா$ 
க3(ல+
 ேவ$4�வ� காண$க-(3(ற��          192 
 
E��தி (கேழ &க�பத"லா0 ம$ெறா�வ� 
கீ��தி ெசவிம���# ேகள$க- நீ��தா�க�          193 
 
Jெவ��த ெவ;ேகா3�� (;ணியைன ய"லாெத0 
னாெவ��� ேவ4 நவில$க -ேகாெவ��த          194 
 
க�ைக 7ல9� கழ@னா$ க"லாெத0 
ெச�ைக தைலமிைசேபா8� ேசர$க-ப�கய�தா          195 
 
டா#1� தி���ழா8� தாமமண ம"லாெத0 
E#1
 பிறி� மண ேமாவ$க-மா#கட"ேபா          196 
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லCசன வ;ண ன:#கமல ம"லாெத 
ெனCச& ெமா0ைற நிைனய$க-ெசC%ண�ேகா          197 
 
:�ெக<�த ெகா�ைக ெய<பிற�( ெம
ெப�மா0 
ெகா�கைண�த ேதாள"லா$ Fட$க-ம�ைகந"S          198 
 
ெச04 வ��தி யி��தா ளவ.#10 
ம0ற" கம�தா� வழ�ெக04-நி0றிர��          199 
 
ப;�ளவ� தாமைரயா5 ப$4� தி�மா�பி0 
வ;�ளவ� தா�வா�கி வா.          200 
-----------  
193. தர�க
-அைல.  
197. %ண�1ேதம", 
198. ெகா�1- ந4மண
, 
199. ம0ற" - ந4மண
, 
----------- 

ெச�கமல வய"ேச�� தி�நைற�� வாழிேய 
சீரா� ந
பியிைண� தி�வ:க5 வாழிேய  
ப�கம4 ேமதாவி பய�தெச"வி வாழிேய 
பாாி0மைற ெத0ெசா"லா$ ப1��ைர�ேபா0 வாழிேய  
ெய�கெளதி ராச னிைணமல��தா5 வாழிேய 
\:"வர வர&னிவ ென�ெபா<�
 வாழிேய  
ெச�ைக1வி� த0ேபா� ேசவி�ேபா� வாழிேய 
ெச�(ேவா� வாழிெசவி ேச��ேபா�
 வாழிேய. 

---------   


