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சிவ�பிரகாச 
வாமிக� பவ� திர�� 

க��ப�கின� 
. அ இராமசாமி� �லவ� விள�க� �றி��ட� 

தி� ெந�ேவ! ெத�னி"திய ைசவசி"தா"த %&பதி��� கழக(, !மிெட�, 

பிரகாச( சாைல, ெச�ைன.1 

1978, கழக ெவளி)� -1444 

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

 

உலா எ�ப,, ேபைத, ெப,(ைப, ம-ைக, மட"ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிள( 

ெப. எ�( எ/வைக�ப�வ மாத�க0( க.� காத�1�( வ.ண( தைலவ� 

ஒ�வ� ெத�வி� உலாவ"தா� எ�4 க!ெவ.பாவா& பாட�ப�வதா�(. 

உலாவி� ெதாட�க5தி� பா��ைட5 தைலவைடய சிற��, நீராட�, அழ� 

ெச8,ெகா�ள�, உ4தி9 
&ற( �ைட:ழ5 த� ஊ�தியி� ஏறி5ெத�வி� வ�த� 

எ�மிைவ 1ற�ப�(. இ=>லா%� உலா��ற( என>( ெபய� ெப4(. 

பா��ைட5 தைலவைடய இய&ெபய� 1ற�ப�கிறப?யா@(, அவைன� க.� 

மாத�க� காA&றதாக� 14வத�லாம� அ(மாத�கைள� பா�5,� பா��ைட5 

தைலவ� காA&றதாக எ-�- 1ற�படாைம யா( இ, �ற�ெபா�ைள9 சா�"த 

ெப.பா& ைக�கிைளயா8� பாடா. திைணB� அட-�(. இதனா� இத&� 

உலா��ற( எ�( ெபய�( வழ-கலாயி&4. இ=>லா%ைல� �லவ�க� த(ைம� 

ேபணிய அரச�க� மீ,( கட>ள� மீ,( அறிவாசிாிய�க� மீ,( பா�வ, வழ�கமாக 

இ��கிற,. நம, தமிC ெமாழியி� தி��ைகலாயஞான>லா Aத!ய பல 

உலா%�க� உ�ளன. இ=>லா%� தி�ெவ-ைகயி� எ/"த�ளிய சிவபிரா� மீ, 

பாட� ெப&ற,. 

 

கா��கா��கா��கா��    

ேநாிைச ெவ.பா 

நாவல�த( வா8Eதி நா0 Aலாவ�ேம 

தாவ�ந( ெவ-ைகயிைற த�லா� - பாெவேமா� 

அ(ெபா& றைளFண வாழ5 தக�ப�ட 

�(ப� கடா�களி&ைற� ெகா.�. 
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(கா��) தா அ�(-ெக�தல&ற. ஆழ5தக�ப�ட பி�ைளயா� எ�ப, தல�பி�ைளயா� 

ெபய�. 

 

தலவிேசட( 

Fேம> ெச(ம& �கCவ?வ- ெகா.ட�ன 1 

பாேம> ம-ைக�கC ப.பினா� - ஏேம> 

வி�!& க�"தட-க. ேம>H சிறியIத� 2 

வ�!� கிட-ெகா�5த வ.ைமயினா� -அ�!மல� 

யாண�5 தவிசி ெனகினவர சி�றள>- 3 

காண� கிைடயாத க-ைகயா� - மாண� 

ெபா�வாிய F-க� ெபாறியாியா& ெச�4 4 

ம�வாிய ந&றா. மலரா� - விர>சைட� 

கானி��க வி=E�- கதி��கிையெப� ென�4மறி 5 

மானி���- ைக5தா மைரயினா� - யானி���- 

காய5 தி��ப,�� காேரன� ெகா(ேபாெவ� 6 

ேறய� பிைறயி��� மீ�Hசைடயா� – JயA�  

க.Kெமழி� L�ெகா�வா� கா(��ண� 1விளெம� 7 

வ.ணவிைல கா��( வதன5தா� - அ.ண� 

வ/ைவ யட�5, வய-ெகாெளறி ப5த� 8 

ம/ைவ Bவ�� ம/வா� - பழவ?ைம� 

க.ணைனBH சி�ேலா� கட>ெளன5 த�ெனா�(ைவ5 9 

ெத.ணவழ னHசயி�ற ெவ(பிரா� - ெப.K�வ( 

 

ெப&ற வ�ெளா�(ேபா8� ெப.வைல�ப� �&ற,ய� 10 

அ&ற வறிஞ ரக(��ேவா� - A&றவிாி 

த5,வெம� றாறா4" தா-கட", ேபாயற5தி� 

எ85தவ���� கா�� மிய�பினா� -A5தமணி 

ஆ&றி& ெபா�?�வா M���ள5தி ல�4ெச�4 

ேதா&ற� �ாிய" ெதாழி&சி5த� - ஏ&4- 

கைணையமல ெர�4 க�தா மதைன5 

,ைணைய வி�5ெதாி5த ேதா�ற� - அைணB( 

பிற��� கிற��� ெப�ம�", ெச8B- 
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�றி��� காியA, ��ேறா� - சிற�ப� 

 

ெபாியவைர9 ச-க( ெபற�ப"தி ேச�5, 15 

விாிய விைலA� விாி5, - வாிைசபட 

அ�ன( பைட5,மிைச யா-கி�வ வி�ட�5தி 

ம�( ப/�கா8 வரவளி5," - த�ன" 

,ைறப�ந� ெச�னியி&ற� ேறாழைமவா� க-ைக 

ெபாைறபடந� ேறற� �ாி", - Aைறப�மி( 

ம.ணி�ேம� ெவ&� வளAைடேய மி(மடவா� 

வி.ணி�ேம� ெவ&ப,நா ேம>வெம� - ெற.ணிேம� 

ெகா-ைக� கலைவ� �ளி�ச" தழி5தைல5,� 

க-ைக� �னைல� க�5ெத/",- - க-ைக��5 

 

தானா யகெம�4 தானதனா ெலHஞா�4( 20 

ஆனா விைனக ளழி5தி��( - மானாக� 

ேகா�- கைழB- �டவைளB( வி.Aக�( 

நா�- கைழB நளினமல�� - கா�- 

ெகா�5த மணிபல>- ெகா.� தன�கி- 

க�5த ெபயைர யளி5,( - பைட5த 

பழ� �கழி� ப?A/,( ேபா��ப 

ஒ/�மணி A5தா 4ைடயா� - A/�பவH 

சி",( விவசி5,9 ெச8பணி��� காரணமா8 

வ",Aத னி�ெற/-கா8 வ�னியா� - எ"ைத 

 

5-10. Fேம> ெச(ம�-நா�Aக�. பாேம> ம-ைக-கைலமக�. ஏ-அ(�. யாண�5 

தவி
-அழகிய இ��ைக. எகி� அர
-நா�Aக�. ெபாறி அாி-தி�மகைளBைடய 

தி�மா�. 

ம�வாிய-ேச�த&காிய. ஏ8-ெபா�"தி. அ-அ"த. வ/ைவ-யாைன. அட�5,-ெகா�4. 

10-15. ஆறா4(-A�ப5தா4(. A5தமணியா4-மணிA5த ஆ4. மதைன-காமைன. 

,ைணைய-இரதிைய. 

15-20. வைர-கீ&றைம"த. ச-க(-ச-�கைள. ெபற-1�டமாக. ப"தி-வாிைச. 

அ�ன(-அ�ன( பறைவ. ெவ&�-மைல. க�5,-ஒ5,. 

20-25. நாயக(-தைலைம. ஆனா-நீ-காத. கைழ-க�(�. Aக�-Aக�ைட. கைழ-

L-கி�. கா�-ெதா�தி. பழ� �கC-நீ-காத �கC. ப?-Fமி. விவசி5,-இவ� 

ேகாசைல நா�?ேல மணிபி-கைல நகர5தி� அ"தண �ல5தி� ேதா�றியவ�. 
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வ4ைம ேமN�டா� எ-�" திாி"தா�. ஒ� கால5தி� ஒ� ெத8Eக9 
ைனயி� 

LCகினா�. அ-ேக �ேபரைடய த-ைகயா& கிைட5த 

அணிகல�கைள�ெகா.� கணநாத� ஒ�வ� உண�5தியவா4, A,��ைற 

யைட", உ�வி! வா�கி�ப? உேராமச Aனிவ�ைடய அ�ைள�ெப&றா�. 

அ�"தவ( �ாி", பழமைலநாத�ைடய க�டைளயி�ப? அணிகல�க� 

ைவ�க�ப�?�"த வ�னி மர( ேவ.?ய ெபா�ைள� ெகா��க அாிய தி��பணிக� 

பல>( ெச8, E�ேப&ைறயைட"தா� எ�ப, வி�5தாசல �ராண(. 

---- 

 

அ�"தவ�க ெள�4 மமரெர�4( ேபாி� 25 

?�"தவ�க ெள�லா மிர�ப� - ெபா�"தி 

Aனியா தவ���வர A&ற- ெகா�5தி- 

கினியா� வரெவ� றி��பா� - நிைனயாம� 

ேவத >ண> ெவ45,� �கCLவ� 

ஒ,தமி OK� �ழ�ெசவியா� - தாைதயிகC 

கா!&�5 த�க கணி9சிைக9 ச.?ெசாாி 

பா!&�5 த�க பழமைலயா� - சா!��� 

ைக�கரக5 ,&றிழிB- காவிாிேபா& ெச�4ந4H 

ெச�காிதC5 தாமைரயி� ேற�பாய - வ�கமல 

 

ஏ� கனலா யி�ப
(ெபா ெனா.ெபா��டா8 30 

L� காியாியா8 ெமா85ததட( - P�ெபற 

ஞால- க�,HெசH ஞாயி& றி�(பக�மா� 

ேகால- க�,- �ளி�ெபாழி�வா8� - கால- 

க�தி யி�ளி��ப� க�ெசவிமா ணி�க( 

பாிதிெயன நி�4 ப�க� - ��தி�ைர 

ேசெயாளிய F.மணி:C தி.
வ�A& 4-கவாி� 

வாயி ெறாிபளி�� மாடAற5 - Jய
ைத 

மாடந( பி�� வழிவி�வா� வி.ெண/", 

நீ� �ன�ேபால நி�றில-க� - பாடநக� 

 

25-30. அமர�-ேதவ�க�. Aனியா,-சினவாம�. இைனயாம�-வ�"தாம�. 

தமிCஊ.-ேதவார� பாட�க�. உழ� ெசவியா�-ஏ-�கிற கா,கைளBைடயவ�. 

கணி9சி-ம/. ச.?-ச.ேட
ர�. சா!-ெந&பயி�. ெச�க� இதC-சிவ"த இதC. கமல(-

தாமைர. 
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30-35. ெபா���-தாமைர ெமா��. அாி-வ.�. P�ெபற-ெப�ைமைய அைடய. 

க�,(-எ.K(. பாிதி-கதிரவ�. ��தி�ைர-உதிர5ைத�ேபா�ற. ேசெயாளி-

ெச"நிற ெவாளி. 

 

இ"திர� க�றி- ெகன�ெக�4 ேவளைச5த 35 

ைப"தைழய ேதாரண(வி. பாலைசய - வ"தைணயி� 

நாயகனா னீ��,யி ன-ைக விள�கவி�ப 

ேமய மணி�F. விள�ேக&ற9 - ேசயிைழயா� 

A�றி& 4க.மா&ற ெமா8�ழ!& F"ெதாைடக� 

அ�றி5 ,களா ல,நிர�ப - ம�றி� 

ெகா/ந�ெசா� மா,கிளி 1றா தட�க� 

பழ�மய& Fைவ பகர - ெவழி! 

மைற5தி�", ெச�லமணி மாளிைகைய ேவத 

Aைற5தி�", தீ��ைகேபா8 Lட - நைற5தி�", 

 

ெச"தா மைரநாத� ேறாி& பதாைகெயா� 40 

ந"தா மதி&ெகா?க ண�பாட� - ப"தா�( 

ம-ைகய�க� ெச-ைக வைளெயா!�ப ேவ�ம!B( 

ெவ-ைக நகாி��� ேவ.?ேய - ப-�ப� 

ெப.ணாைச ந(பிப
( ெபா�னாைச ெப&ற>ள( 

ம.ணாைச தா ம�>தலா� - வி.ணாைச 

ெகா�0H சிற��� ெகா��ப5 தி�>ள-ெகா. 

ெட�0- �றிய>� வி�4ெபா85 - ெத�0- 

கன> நன>ேபா& கா�? யிர", 

மைனவிBைம ேயா� மண", - வினவின���� 

 

ப.ைட யற5தி� ப?வமி, ெவ�ன>�� 45 

ெகா.டவி!- ைகய� �லைம"த� - உ.ட 

ப?தா-கி மாய�ேற�� பா�தா-கி யா-ெக( 

�?தா-கி ந�!ைசெம� ேகாைத - A?தா-� 

க�வி Bறநீல க.ட� 4ைணவனல�9 

ெச�வி BைறB" தி�மா�ப� - வ�விரக( 

F.ட மட"ைதயேர ெபா�லா ெனந�லா� 

J.� திகிாி9 
ைம,ற"தா� - யா.�( 

இைலெய�ற� ேக�ப>மி� னாெத� றிர�ேபா� 
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நிைலக.டா- ெக�ெபா�0 ேந�ேவா� - அைலB.� 

 

35-40. ைப"தைழய-பசிய தைழகளாலாகிய. F. விள��-அணிகல�களி� ஒளிேய 

விள�காக. அ�4த�-பைக5த�. 

40-45. ெச"தாமைரநாத�-கதிரவ�. ந"தா-ெகடாத. ஏ�ம!B(-அழ� மி�(. 

ப-�ப�-ப/, ெபா�"திய. ப?வ(-வ?வ(. 

45-50. நீலக.ட�-காிய க/5ைதBைடய சிவபிரா�-விரக(-காத�. 

-----  

 

பாலாழி� கி�4நிைல பா�மதி�ெக� ெறா�பிக", 50 

ேதாலா ,லகைன5,H :C�கழா� - ேமலாய 

ெச-கமல வாண&ேக ெச"நாவி� ேம>த�ெவ. 

ம-ைகெய ம=>ைரைய மா&றிேய - ச-ைகயற 

L>ல� ேளா���A,சீ�5தி ெவ.ம-ைக 

நா>ைறய ைவ5த நல5தினா� - ேதவிக! 

வ",த�சீ� பா�நைர ம.மீதி ல"நிைலேய 

இ"திர�றா னா�� மிய�பினா� - நி"ைதயற 

உ.� பைணயலெர� ெறா.காைவ� கீC�ப�5தி� 

ெகா.� �ைரதீ� ெகாைடயினா� - க.��கC 

 

ப.� மலா, பய( �ண�",நிதி5 55 

த.ப,ம( ெவ�ற தட�ைகயா� - வ.�லவ� 

த(ைமவிழி கா��" தகவி னிைமேபால9 

ெச(ைம ெபற�கா��H சீ�ைடயா� - ெம8(ைமெபற 

ந�லா ெரா�வ �ளேர லவ�ெபா��டா� 

எ�லா���( ெப8Bமைழ ெய�4AனH - ெசா�லா�( 

ஐய மகல வகிலெமலா" த&
�?� 

ெப8Bமைழ ெய�( ெபயராள� - ,8ய 

மைறேயா� மி?�பைகஞ� வா8ைமநா ெம�4( 

அைறேயா ெமன�ெபா8 யைறவா� - Aைறேயாதி 

 

ேவ!�றH ெச8ய விைள5,� க�(பயில� 60 

1! ெகா���- �ல5ேதா�ற� - மா!ர>( 

ஆ�5தி வி�"தா லைடயா� கதவழ� 
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மா5திைரயா8 நி�ெறாளி�( வா8தலா� - F5தெபா�� 

ஏத� படாம வி�",தவ ந�லறெம� 

Fத� ப?B� �ைத�கி�ேறா� - ேவத� 

நில(ெபய�5, ைவ5த ெந�ேவாி& ெச�னி 

�ல(ெபய�5, ைவ5த �ண5தா� - தல(பைட5ேதா� 

க.ட �ல5தி& க�தி னிர�?யா( 

ப.ட �ல5தி� பயனானா� - ம.ட!க� (61) 

 

ந�லேகா !�4 நைவ�ேகா ெலன9ெசB-ேகா� 65 

வ�லேகா ல.ணா மைலவ�ள� - ம�ல@ற9 

ச"தி ெபா�5தி5 த�Hசீ� ெகடாத��கி� 

�"தி மகிழ&�தவணி5தா - A"ைதேயா� 

ெச8B�ேபா& ெச8த தி��ேகாயி @�ளி�"ெத( 

ைபB�ேபா� கி&�( பரHேசாதி - ைமB� 

இ�"த�� மா�கடைம ெய�4" ,தியா 

வர"தரெவ� A�னி�ற வ�ள� - வைர"தவிைட 

 

பவனி 

 

த�மதியி ெல�RC தன,மதி கா�?யற� 

ெபா�ம!B- க�ப( �கேவ&றி9 - ெசா�ம!B( 

 

50-55. பாலாழி-பா&கட�. ேதாலா,-ேதா&காம�. ெச-கமலவாண�-நா�Aக�. 

பைண-கிைள. �ைரதீ�-�&ற( ேபா�கிய. 

55-60. நிதி5த.ப,ம(-ப,மநிதி. தட�ைக-ெபாிய ைக. மி?�பைகஞ�-வ4ைம��� 

பைகயாக இ��பவ�. 

60-65. அயில-தி�ன. ஆ�5திவி�",. மகிC9சிைய உ.டா��( வி�",. ெச�னி-

ேசாழ�. வா8த�-வாச�. ஏத(-�&ற(. 

65-70. ைபB�-,�ப(. ைமB�-மய@���. 

----------  

 

இ"திர ேமேனா� ேம5த5 தி�>லா 70 

வ"த�0 ந�விழ>. ம&ெறா�நா� - ச"தமைற 

A�S� வ?>ெகா� A"%� �ைன"த�ன 
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ெபா8"% ற�மைறேயா� ேபா"ெத�ளி� - ெந8"%4 

மாமHச ெண�! வ�மாைன" ைதயAத( 

ஏம" த�ெந8 யிளெவ"நீ� - ேதA", 

வி�வநீ� க���ர(பா� ெவ.டயி�ெச" ேத�க�(பி� 

ெச�வநீ� ப�கனியி� றீHசா4 - ந�!ளநீ� 

ச"தன ெம�பனிநீ� ச-க� �ன� Aதலா 

வ"தன ெகா.�தி� மHசன5ேதா - �",திைர� 

 

க-ைக நிற"திாிய� க�னி� பிைறதிைக�ப� 75 

ெபா-கி யைல5,� �ற(ேபா", - ெச-கய�க� 

பாB" தடமா� பட�சைடமீ தா�?யபி� 

ஏB-க& பா�மைலமா ென�ளாத - மாB( 

�!Bாி மா&றி� �ைனமணிய பா(பி� 

ெம!Bாி ய�ன,கி� ேத8", - வ!ெக/ந& 

பHசவ ென�ன A?:�?� பா�ைவ�கீC9 

ெசH
ட��ெபா& ற�?& றிலகAமி� - �Hசனிக� 

காதி&�" ேதாளி&�- க.டமணி� Fெண�ன9 

ேசாதி� �ைழக� 
ம�பி5, - வாதி�பி� 

 

உ.ட வழனH ெசா/கி� பர"தெதன� 80 

க.ட A/,- க�Hசா", - ெகா.டணி", 

ெபா�னைனயா� ெநHசிய-க� F-கலைவ9 ேச&றி!�- 

க�னிைரேபா� A5தவட- ைக�ைன", - த"நிக�ைம" 

நாக நிைன>வர நா4 மல�5தாம( 

ஆக A/, மணி"தி��� - பாக 

மதிய மணியிைழ5, ைவ5த�ன ெச(ெபா& 

�திய மதாணி �ைன", - நிதியவணி 

மா5திைரதா ன�றி வைளவ�>- கா��ெமன9 

ேச�5தின�ேக Tர" திகCவி5,9 - சா5தியF. 

 

70-75. ச"தமைற-இைசவ?வான மைற. A"%�-A��ாி%�. ஆைன",-ஆ�களி� 

ஐ", ெபா��. ஐயAத(-பHசாமி�த(. ச-க��ன�-ச-�நீ�. 

75-80. ேவ8",-உ�5,, �ைழக�-�.டல-க�. 
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80-85. அழ�நH
-தீைய�ேபா�ற நH
. A5தவட(-A5,மாைல. ைக�ைன",-

அழ� ெச8,. ைப"நாக(-பட5ைதBைடய பா(�. மல�5தாம(-மல�மாைல. ஆக(-

உட�. மதாணி-மா���பத�க(. ேகTர(-ேதாளணி. 

-------- 

 

எ�ன ம/மா னிைய"த விரல�ல 85 

ம�னமணி யாழி ம!வி5,5 - த�ெனாழிய� 

ைகெச8த Eர��� க�?யதா8 A&றாம� 

ெமா8ெச8த கால� Aர.A��கி - ைமெச8த 

ேமனி யர�க� விறேலா� கண5தழி5, 

வானி ன�5த மதிேத85,5 - தாைடய 

ெவ�றி� கணி"தெதன Eர� கழேனா�றா� 

ஒ�றி� கிட�ப ெவாளி�வி5, - ம�ற& 

�ைகAதனி� ேற"திந4( F-�வைள5 தீப 

வைகAத� ெகா.�பணி மாறி5 - தைகைம 

 

வல�க ணிட�பா !ட�க. வல�பா& 90 

கல�க நிழலா? கா�? - நில�கலA( 

ெபா&கலA ம�ன மைறB( �கCLவ� 

ெசா&கைளB ெமா5,5 ,தி�பவி�" - த&கதி�த� 

அ-க" திர.டAத தாைரெயா/� கானெதன5 

த-� மணி�பி?ய சாமைரக� - அ-கைசய9 

சா"தா&றி ேப�Aரணி5 தாமைரA5 த�னெவய� 

ேபா"தா&றி ஞா-க�� ெபா!ெவ8த - ேவ"தா&ற& 

பி�ைள மதியிைனA� ெப&ெற�5த தா8மதிேபா� 

ெவ�ைள மணி�கவிைக ேமனிழ&ற5 - ெதா�ைளவைள 

 

ஒ�றா யிர(வா ெயா!�� மைவேபா�4 95 

ெச�றா யிரெம. ?ைசவி/-க� - ��றா5 

திர.டா யிர-ைக ெதழி��ம, ேபா&ைக 

இர.டா� Aழெவா� றிர-க - ம�.டா�ந� 

த"திகர- ெகா.டெதன ந&ற. KைமAழ-க9 

ச"தமைற ேயா�விைழB" தாள-க� - A"ததிர� 

க.ண� மல�வா8� கைழெயறி", பி�ெறாடர 

வ.ண விைச��ழ�க� வா85ெதா!�ப - ம.ணிய-க� 
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ஏைனயபா தாள5 திைறயர>( வி.ணர>( 

வா�ேம ெற�ன ம!"தா��ப - மீன 

 

85-90. ம�ன-ெபா�"த. Aர. A��கி-வ!ைமைய அழி5,. மதி-தி-க�. 

ேநா�றா�-வ!ைம ெபா�"திய தி�வ?. 

90-95. நிழலா?-க.ணா?; நில�கல(-ம.ணா& ெச8தகல(. ெபா&கல(-

ெபா�னா& ெச8த கல(. மைற ம.பா5திரA( ேதவார( ெபா� பா5திரA( 

ேபா�றெத�க. “F
ர� நா�மைற ம�கலநிக���(” எ�ப, நா�வ� 

நா�மணிமாைல. கவிைக-�ைட. நிழ&ற-நிழைல9 ெச8ய. 

95-100. Aழ>-ம5தள(. த.Kைம-ஒ!� க�விகளி� ஒ�4. கைழ-ேவ8-�ழ�. 

உ�ேம4-ேபாி?. 

---------  

 

அைல��த�வி ேபா&றெபாி ய(ைம� ெபய�ெகா� 100 

மைல��த�வி த�ெகா/ந� வ"தா� - ெதாைல�பி� 

A,��ற( ெவ-ைகெயன A�- க�ைண 

மதெக�ற க.Kைடயா� வ"தா� - இ,��ற( 

எ� மழவிைடயா� வ"தா ெனன�ேகா? 

சி�ன மAதH ெசவி����ப - ம�சிவ 

ெச",வ�வா8 ம-ைகப-க ேதவாதி ேதவெவன 

வ"திக�நி� றா���ெமா! வானள�ப� - ப"திமணி 

மாட� கைரேச� ம4கிலHசி ம�பைதயா 

நீட� �,நீ� நிைற"ெதா!�ப - ஆட9 

 

சில�ெச" தழ&ெகா/", ேச�ேபா8 விழ�ேபா& 105 

பல�ெச" ,கிெலறி", ப&ற - மல�சி"தி 

உ(ப�ேம னி&ப >லகெந�� கர@ய�5த 

த(ப,ம� ைகெயளிதி& றா-�வி�ப9 - ெச(ெபாென�" 

த.�மிைச ெகா.� சகமீ�றா ட�ைனBட� 

ெகா.�மணி Eதி �4கிேய - ப.� 

சிைலயாகி ெநா8,ப�ட தீதகல ேம� 

மைலயாகி நி�றவா வ"த - நிைலயாகி 

நாரணனா8 வி.Kய�வா ன�னிற5தா& ெச-கமல 

ஆரணனா8 மி�க வணியினா� - வாரணனா8 
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நி�ற ப
(ெபா ென�"தி�5ேத�� க.�வ", 110 

ம�ற விள-கதி�ேபா� வ"ேதறி - ெவ�றித� 

த"தி Aக�A�க� ச-காிந& ச.?யிவ� 

த"த மரபிரத" தா-கடவி - வ"தைணய� 

க�டைள�க& ெபா�ைரேபா& கா&ெபா� ம4�ாிHச 

A�?A?� ெபா�வி. Aக�ாிHச� - ப��ைட5ேத� 

க.ேடா� விழிக� களி�ப நிைலெபய�5,5 

தி.ேடா ளிைறவ� ெச@5,த@( - ப.ேடா� 

 

�ழா-க� 

 

சிர",ணி5தா ேனாடம��ப9 ெச�மத&� ேவத� 

இ�", பைட5தபைட ெய�ன5 - தி�"திைழயா� 

 

100-105, 105-110. ேச.ேபா8-ெதாைலவி&ேபா8. உ(ப�-ேதவ�க�. சிைல-வி�. 

நாரண�-தி�மா�. ெச-கமல ஆரண�-நா�Aக�. வாரண�-இ"திர�. 

111-115. க�டைள�க�-ெபா�ைரக�. கா&ெபா�-ேத� உ�ைளயி� ெபா�. 

ம4�-ெத�. A?�ெபா�-ேத�A?யி� ெபா�. Aக�-வி.Aக�. சிர",ணி5தா�-

நா�Aகைடய தைலைய� கி�ளியவ�. அம��ப-ேபா� ெச8ய. இ�",-எ.ணி. 

---------  

 

A&றின�A& றாதAைலயி& ெப�வாC>H 115 

சி&றிைடயி ன��ர>H ேச�",ளா� - A&4( 

அைம�க நிக�ேதா ளண-கா தைல5த( 

பிைம�க( விழியா !4�பா� - 
ைம�� 

வ�", I
�ெப�4 வாKத!& றீ��" 

தி�", திலகH சிைத�பா� - பர"தஞிமி 

Rதி5 திாிB( பலமலாி ெனா.மண(ேபா� 

ேபதி5 தைமBமி� ேபரழகா� - ேமாதி� 

கிழியா Aகி�சிைத��- ேகதன�ெபா& ேறேரா� 

அழியா ெவாிதீ யழைக - விழியா� 

 

வி/-கினா ேர, விைளயா தினிெம8 120 
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�/-கினா� மாைல ெபாாி"தா� - ெச/"தரள 

மாைல ெபா?",விழி வா�நீ� கல"ெதா/கி� 

பாைலெபாழி யா�பா ரதிேபா�றா� - ேமைலநா� 

1&ைற Aனி"த �ைரகழ@ A��ர5தி� 

ஆ&ற� கைள"த வணிநைகB( - ேபா&றிலரா85 

த(ைமேநா8 ெச8த த4க� சிைலமத&கா8 

ெவ(ைம விழிேய விய"தி�வா� - ெச(ைம5 

தவ-ெகா.ேடா மா,ைமயா ட�னழ� ெகா.ேடா 

எவ�ெகா. ?டமளி5த ெத�பா� - தவ-ெகா.ேட� 

 

ஆக வழகா லளி5த திடமாகி� 125 

ேபாகவிேட ெம�ெறதி�தா( ேபா�வா� - ஆக( 

ம�> மதிென. மட-� பிைற�ேப� 

இரவி தைனமைற�பி ென�பா� - பர>4P� 

க�4பயி� ேமய� கடாவி� ெசவியாி"தா- 

கி�4தைல வ&கா ணிைணவிழிக� - ந�றி��ப� 

ெகா-ைக யழகழிய� ெகா.டெத�பா� ெகா�பவ���9 

ச-கரென� (ேப� தகாெத�பா� - ம-ைகBைம 

ெகா-ைகவ�� க.�- �ழிய>ர( பாயாத 

எ-க. Aைல��வ! யி�ெல�பா� - ெச-�தைல� 

 

115-120. A&றின�-வ", திர.டன�. அைம-L-கி�. அ(� இைம��(-

அ(ைப�ேபா� விள-�(. இ4�பா�-ஆடவைர வ�5,வா�க�. I
��-இைட. 

ஞிமி4-வ.�. 

120-125 ெபாாி"தா�-தீய�ெப&றா�. பாரதி-கைலமக�. ெம8�/-கினா�-உட� 

வ�"தினா�. அணிநைக-அழகிய ப�. 

125-130. ஆக(-மா��. இரவி-கதிரவ�. �ழிய-�ழி வி/மா4. உர(-மா��. 

---------  

 

பி�ைள� பழியாள� ெப.பழிைய யH
வேரா 130 

எ�ள5 தைனேய மி�ெற�பா� - உ�0� 

���வா� ெந&றி�ைட5 ேதாவிதிேய ெய�பா� 

ப��வா� ேபா!ைறைய� பா��பா� - A��வா8 

த-கAத A(ெபறா� தாC�ழ!& F��ைனயா� 

எ-க� விழி�கிவ�தா( யாெர�பா� - ப-�வ�( 
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ஆர மணிமா� பைணய� கிைட5தா@( 

பார Aைல�ககல( ப&4ேமா - ேந�கி- 

க-ைகயறி யாம& கல�� மிைமயமைல 

ம-ைகயறி யாம� வ�வேரா - ம-ைக 

 

அறியாம& க-ைக யைணB மவெர� 135 

ெநறியா� வராெர�4 நி&பா� - �றியா 

இைணவிழியா ேனா�கா ெரனி Iத�ேம� 

அைணவிழியா ேனா�கினமா ெம�பா� - கைணவிழியா� 

ஏ"திள- ெகா-ைக யிைடவ�5த� மா5திைரயா8� 

ேபா"தன ெவ�4 ெபா�Aவா� - நா"தவHெச8 

தி�ேலா மதனா !ைனயாம ெல�ெச8ய 

வ�ேலா ெமன5திைக5தா� ம&ெறா�5தி - ந�ேலா� 

 

ேபைத 

 

ெபா,(ப� வன(யா( �கேவா மிவடா� 

ெப,(ைபயா A�னெம( ேபைத - �த(ைப 

 

விழிேம>- கா,ேதா. ேமவ� �ைனவா� 140 

ெமாழிேம>( Eைண Aனிவா� - பழிேம>- 

க�லா� பர�A& கர5த�ேபா& ற�க.L8 

எ�லா� A-கர"ேத ென�றி��பா� - ெபா�லாத 

ெவ(� பைகயாகி ேம�விைளவ ேதாராம� 

அ(�!ைய வாவா ெவனவைழ�பா� - ெச(ெபாய� 

ெத&றிமிைச ெம�னைடய ெத�ற� வரேவ&49 

ச&4Aள மHசா, த-�வா� - ப&4த> 

த�ெப�ைம ெபா�னறியா5 த�ைமேபா& ெப.ணரசா" 

த�ெப�ைம தானறியா5 த�ைமயா� - ெபா�பாிவி� 

 

130-135. பி�ைள�பழியாள�-சீராளைன� ெகா�4 பழி ேத?யவ�. ப��வா�-எ�5, 

வி/-�பவ�. ஆர( மணிமா�ப� - மாைலகைளயணி"த அழகிய மா�ைபBைடயவ�. 

அகல(-இைறவ�ைடய மா�பகல(. 
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135-140. கைணவிழியா�-அ(ைப�ேபா�ற விழிைய உைடயவ�க�. ெபா�Aவா�-

மன-�A4வா�க�. இைனயாம�-வ�"தாம�. ெபா,(ப�-மர9ெசறி>; மர�ெபா",. 

�த(ைப-காதணி. 

140-145. பர�-கட>�. கர5த�-மைற5த�. L8-L?� ெகா.�. ெத&றி-தி.ைண. 

--------  

 

ஒ�கைலயி& ெகா�ளி ெனாளி�ெபா� மணியி��பி& 145 

ற�கவள� லாெர��க5 த�ககிலா� - மி�க 

வ?வழ�� ேக&ற மணவாள� றாென� 

ப?Bளென� றாராB( ப.பா� - A?வி� 

உ�வழி"த ேவைள Bாியெனன� 14( 

ெபா�வழி"த ேவா�கைறB( F.பா� - தி�வழ-� 

ெபா�ேன ெயழி�Aைளேய F-ெகா?ேய ெப.ணரேச 

மி�ேன மயிேல விழிமணிேய - அ�ேன 

வ�க வ�கெவன வாரா, தா8ெநH 


�க >�க >ழ�வா� - ெப�கறிஞ� 

 

ெநHச( �ைரய நிகC>& ெறா�சிறி,( 150 

வHச( �காத மத�விழியா� - ,Hசி 

வி/"த கதிேர ெயழ�ேபா� வி/"த 

ெத/"தெதன ெவா�� ெமயி&றா� - அ/-க>ர( 

மீ�கா ணள>( ெவளி�படா >�பைகைய 

ேநா�கா, வா/ I
�பினா� - சீ��காம� 

மாதர/� கா&றா� வ?விழி> காணாம� 

ேபைத ெயனவிக/( ெப.ெப�மா� - காத@ள" 

த�ள5 தம�ேபா& றமரலா �(மக.ைம 

ெகா�ள� க�,- �றியினா� - பி�ைள� 

 

ப�வ5தா ெலா5,� பக�விள��� ப�டா- 155 

��வ5தா ெலா=வா ெரா�தா� - ெத�வி&ேபா89 

ெச-கெண� மா@" திைசAக மீசெனன� 

ப-கெமாழி 14( ப?ெய�ன9 - ச-க( 

பழி��( வ/9ெசா& பத�ேச�5, ைவ5த 

இ/��- க!ெய�ப ெத�ன� - ெகாழி��( 
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�/தியைள" தி�லெமன� ேபா&றிவிர& ேகால( 

எ/திவிைள யா? யி���( - ெபா/தி!ைச 

ேவத9 சில(� மிளி�பத5தா� Lெவயி@( 

காத9 சில(� கர-ெகா.டா� - நாத� 

 

பைணயா னறிய ப
",ழா8 நாக 160 

அைணயா னறிய வாியா� - ,ைணயா8 

அ?யவைர� கா�� ம�ளா� பைன�ைக� 

ெகா?யவைர� கா��- ெகாைலயா� -க?ெகா� 

பனியிதழி மாைல� பட�சைடயா� ெவ&பி� 

கனியிதழி மாைல� கழியா� - இனியந4- 

காவி� காிய கள5தினா ென(Aைடய 

ஆவி� காிய வAதானா� - பாவி5 

,�� மக5ைத Bவ�பா னிகCவா� 

அ�� மக5ைத யழி�பா� - ெப��( 

 

145-150. ஒ�கைல-ம�-�. த�ககிலா�- த�திய&றவ�. ெபா�>-ஒ��. விழிமணி-

க.மணி. 

150-155. �ைரய-ஒ�ப. ,Hசி-மைற",. எயி&றா�-ப&கைளBைடயவ�. உர( 

மீ�கா. அள>(-மா�பி� ேமேல காK( வைரயி@(. I
��-இைட. காம�மாத�-

இரதி. தமரலா�-உறவினர�லாதவ�. மக.ைம-மகளா"த�ைம. 

155-160. �/தியைள" தி�லெமன-மணலா& சி&றி� இைழ5,. Lெவயி@-காத-

A��ர-கைளB( அழி�க. சில(�-மைலவி�. 

160-165. நாத�பைணயா�-இைச பா�( ேவ8-�ழைலBைடய தி�மா�. ,ழா8- 

,ளசி. பைன�ைக-பைன ேபா�ற ைககைளBைடயாைன. க?ெகா�-மண-ெகா.ட. 

காவி-க�-�வைள. பாவி5,-உ�ள5தி� எ.ணி. உவ�பா�-மகிCவா�. மக(-

த�கன, ேவ�வி. 

----------  

 

உ��பவள மாய ெவா�வ னிரதி 165 

வி��பவள மாய விழி5தா� - ெபா���வள� 

ம-ைக� �ைழயா8 ம/5தன�ெக� ேற",ேவா� 

ச-ைக� �ைழயா9 சைம5தபிரா� - ெவ-ைக� 

பழமைலயா னா0( பதியிலா� சீ&ற( 
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எழமைலயா னா0 மிைறவ� - ெதாழமைலயா� 

வாழி யர(ைபய� தா� வ.டலய� ேபைதயரா� 

Fழி ெய/"தளக( ேபா8�ப?ய - ஆழிெந�H 

ெச(ெபா& ெகா?5ேத� தி�ம4கி S�",வர 

அ(ெபா& ெகா?�4� ம�ைனயேரா - �(ப�� 

 

காியா ெனதி�ெச� றவ�தாழ5 தாC", 170 

ெபாியா னிைலசிறி,( ேபைத - ெதாியாம� 

அ�ைனமீ ாி5ேத ரம�பவ�யா� ைம"தனி, 

ப�கெவ� றாைடAத� ப&4த@( - மி�னைனயா� 

வ&�45த ேவா�ெபா�ைள வ�0வனா� ப5,Aைற 

ெசா&ெபா�5தி ேயா," ,ணி>ேபா� - த&பத5தா� 

ஓ,( பிரமெமா� தாென�ப ெதா�றைனமா� 

கா,பவ( ப5ெத�5,� கா�?ேனா� - சாத( 

இவ��நா ேமெத� றிய(�வெம� ெற.ணி5 

,வ��( விைனவழியா& ேறா�4( - எவ���மிவ� 

 

த"ைதேய ய�றி5 தைனயனா காதவ�கா. 175 

அ"தமி�சீ�� காைர�கா ல(ைமதைன - A"ெதா�நா� 

த�பா வ�ளா& றன�க(ைம ெய�றவ�கா. 

அ�பா ெவெமாழிB ம�பினா� -,�பா� 

அயிேல� மக�மா� டறி"தவ�கா ெண-க� 

மயிேல ெயன>ைர�ப ம&4( - ெவயிேல� 

இைழயா ளிவS ெரவKைரB ெம�ன 

உைழயா ாிவS�ந( L�தா� - அைழயா8 

விைளயாட ெவ�4 நைக5, விள(ப 

Aைளயா Aைலயிைளயா. ேமாக- - கிைளயா� 

 

165-170. வி��ப-வி��ப5ைதBைடய. வள(-காம�. �ைழயா-காதணியா. 

பதியிலா�- தன�ெகா� தைலவனி�லாதவ�. மைலயா�-ேபா� �ாியாதவ�. ெதாழ 

மைலயா�-த�ைன வண-�ேவாாிட( மா4படாம!��பவ�. Fழி-�/தி. 

170-175. ெபாியா�-ெபாியவனாகிய கட>�. ப�க-14க. கா,பவ(-வ�5,கிற 

பிறவி. சாத(-உ.ைம. ,வ�க(-வ!�கி�ற. 

175-180. ,�பா�-வ!ைம ெபா�"திய. ெவயி�ஏ� இைழயா�-ஒளித-கிய அழகிய 

அணிகல�கைள அணி"த ேபைத. எவ.-எ=விட5த,. உைழயா�-
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ப�க5தி@�ளவ�க�. Aைளயா-ேதா�றாத. கிைளயா�-ேதா�றாதவளாகி. ப?வ(-

வ?வ(. 

----------- 

 

ப?வ நனிந�� பா�5தா டவ/( 180 

A?யி !ள(பிைறB A�னா� - வ?வழக� 

ைகயி லளமா- காத!யா ெள(ெப�மா� 

ெமா8யகல( ேவ8", A��யி���H - ெச8ய 

க��ைகயின� ேபாேத க�5JC நடா5த 

மட�ெகா?யி= Eச�ேதா. மாைல - அ�5ெதன�� 

வா-கி Bத>ெமன ைம�க. க@C",�க5 

தீ-கி@ைம ப-க� றி�விழ>� - யா-களிள( 

ேபைதெயன ைவ�ப� ெப,(ைப9 ெசய@மலா� 

மாதிவேளா� ம-ைகெசய� ம�னினா� - யாதினியாH 

 

ெச8BH ெசயெல�4 சி"தி5 ,ள-கல-கி� 185 

ெப8BH சி4வைள�ைக� ெப.ணAேத - ஐய� 

தி�5தா� நிைன�கிர5த� ெச8,( �ைனத& 

�ாி5தா Lைலவ" ,ர5தி& - ப�5தாெல� 

ேறாதி� க@Cைக ெயாழி5தா ாிவள�4 

ேபைத� ப�வ( ெப4ைகயா� - ஆதி� 

ெப�மா� வி�5தக�றா� ேபர�ளா� பாக5 

ெதா�மா னிவ�பா�5 ,வ"தா� - ெபா�மார� 

%ற�5த ேகா? Iைன�பகழி ெகா.டா@( 

மாறிவ�ெக� ெச8வா� வறிதக�றா� - ேவெறா�5தி 

 

ெப,(ைப 

 

சீ��� மிைறஞரா" ேத�Aர@( ேபாதாக� 190 

பா���( ெப,(ைப� ப�வ5தா� - யா���" 

தைன�காணி� வா8நீ� த�(�ளியி .மா� 

தைன�காணி ன��ெமா� ைதய� - நைன�காம( 

உ�ள ம�(ப >ண�>ைடய ேயாகிக��- 

க�ள ம�(�கய& க.ணினா� - ெகா�0" 

தகைவயி� ப-கா�கி5 தாமி��ப� க.க� 
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Aகவின� வி�ட
வ� L�கா� - மிக>( 

�ாி"தெந�- 1"த& ெபாைறவ�A� னாணா� 

வ�",ந4H ச"த வைளயா� - தி�"த 

 

180-185. ெமா8 அகல(-வ!ய மா��. ேவ8",-அணி",. A��யி���(-மண5ைத 

ெவ��ப�5,(. க��ைகயி�-ெகா�ைற மாைலயி�. க�5,-க�5ைத. ஊC-

ஊCவ!. மட�ெகா?-ேபைத. க@C",-அ/,. ம�னினா�-ெபா�5தினா�. 

185-190. ெச8,(-ெச8கிேறா(. உர5தி�-மா�பி�. க@Cைக-அ/ைக. ஒ�மா�-

மாைன�ேபா�ற ெபாிய நாயகி. Iைன�பகழி-1ைரBைடய கைண. மா4-மா4பா�. 

வறி,-E.. 

190-195. Aர@(-ஒ!��(. ெகா�0"தகைவ-எ�ேலாைரB( வ�5,த� Aத!ய 

ெப�ைமைய. வைளயா�-க/5,ைடயவ�. 

--------   

 

மன-�ைழ��( ெப.வள�5தா� மான� �த(ைப 195 

கன-�ைழ�� ந��(வா� காதா� - Aன-�ைழ��( 

ம.வி�5,� F
 மண-�ைழ�பா. A�பிறC"த 

எ.வி�5,9 ெச=வ னிய(�வா� - ெப.வி�5,� 

Fம-ைக யாணவா( ெபா&பினா� க�விெகா� 

பாம-ைக தாளி& பணி�வா� - காம�ற� 

வ�!யிவ� ேபா@மவ� வா�ேபா@- க.ணினள 

வி�ைல��" தாயி ெனன�ப�வா� - ெம�ல 

இைடயயிரா தாழி ெய/-கதி�A� ேறா�4( 

A? Iனிேபா& ேறா�4 Aைலயா� - அ?யழ� 

 

Fழி யழி�ப� �ற"திாியா ட&ேபா&4" 200 

ேதாழிய�% றாயிரவ� :C",வர� - ேகழி� 

நிைலய >4�� நிகரா தவ&றி� 

வைலய மைல�ப மன-ெகா. - ?லகிலHசி 

ெச�4 ��",வள� சி�ேலாதி த�பைகயா( 

எ�4ெந�( பாசி யிைடெயா,-க - ம�றன4- 

காவிவிழி க.���ப� க.ணீ� �ைழபைக5த 

ஆவிபட� வ�ைள ய?,ட�க5 - Jவிதழ 

ஆ(ப� மல�வா ய,க.� வா8திற�ப 

ேம(ப� வைளக/5தா� EC"ெதாளி�ப� - 1(ப� 
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Aைகக.� தாழ Aைலைய Aழ"தா� 205 

பைகக.� ெஞ.டைளக� பா��ப5 - தைகெகா.� 

வா8"தகைண� கா&� வரா!ாிய5 தா��ற��� 

ேபா"த கமட( �ற-கா�ட� - கா"த0ைட 

த�ெனதி�கH சHசிவ", சாயா, நி&ப�ைக 

அ"நிைலயி& ெகா8தா- க,ப&ற - மி�னைனயா� 

ஆடவேரா டா?னா ளாக� �னலா? 

மாட மணிம4கி� வ",ற@( - நீ� 

க�(� மல�- கல",விைழ வா�க 

வி�(�மத� ேபா�Lைல Eதி - தி�(பி� 

 

195-200. Aன(-ேபைத� ப�வ5தி�. Fம-ைக-தி�மக�. ஆணவா(-ஆ. 

த�ைமைய வி�(�(. பாம-ைக-கைலமக�. அயிரா,-ஐய�படாம�. 

200-205. ேகழி�-உவைமயி�லாத. இலHசி-தடாக(. சி�ேலாதி-சிலவாகிய 1"த�. 

காவி-க�-�வைள. உ��ப-சி"த. வ�ைள-வ�ைள�ெகா?. ஆ(ப�-ெச=வ�!. 

205-210. ெஞ.�-ந.�க�. அைளக�-வைளக�. வரா!ாிய-வரா� மீ�க� 

அHசிேயாட. தா��ற��-�றவ?��. கமட(-ஆைம. �ற-கா�ட-ேதா&ேறாட. 

கா"த�-கா"த� மல�(. உைட-ேதா�வியைடய. கHச(-தாமைர. சாயா,-

ேதா�வியைடயாம�. ஆ?னாளாக-கல"தவைள�ேபால. மணிம4�-அழகிய ெத�. 

---------  

 

பாிதிெந�" ேத�வ�த� பா�5தவக ல��� 210 

இரதிெயன5 தாெமதி ேர&றா� - க�தி� 

அாிய Iத&க ணரைசய�� கா��- 

காிய மிட&றAைத� க.டா� - உாிய 

இைறவ&�5 த�கா- கிைறHசினா V!� 

AைறA& றிரத Aதல - �ைறவ&ற 

ம�� விழிவார வார5 தக�படா 

ெதா�� ம�-கி @ைமம-ைக ���" 

தி�5ேதாளி& க.வழித� சி"ைதேபா8� காம 

எாி5ேதா&ற ெம8,4ம= ெவ�ைல - உ�5ேதா� 

 

ெப�நா. ட�5,� பிைணவிழிB ணீ�- 215 
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��நா. மல��ைக� ���( - அரநா. 

அக�கி�ற வ��!&ப� டாைடBநி& பி�க� 

�க�கி�றா ளி(Aளாி� Fைவ� - பக���ற9 

ேசாதி த�மிவ&�9 :�?ய�கா� ம&றிவ�றா� 

ஏ,த� ந�� ெமன�ெக�ன - ஓதி 

ெப�ெகா�5தி ெச�ற�� ெப.ணண-ேக யி�ப( 

ப�க& கிர.டா( பதமா( - அ�கி�5த� 

ஈ"த�0 ெம�ன விைறவி ய�கி��� 

வா8"த Aத&பதமா ைவ5ெத.ணி� - ேபா"த 

 

மன�களி�� ம�கிமைல மாைதயHசி )ச� 220 

தன�களி�ப ெவ.Kமல� த�ைன - நின�களி�ப� 

எ�ன வவடா னிவ.மன(ேப தி5தெதனா� 

க�ன லைனயெமாழி� காாிைகேய - ெபா�னிரத( 

ம-ைக Aைலகேளா வ�ளறட" ேதா�கேளா 

இ-கிைவயி ன�ல விய(ெப�ன - அ-கவ0- 

1றா, த�கைட�க. ேகாமா� �ய5,4�ப 

ேவறான ,�ளெமன� ெம8ெய�4 - ேதறா� 

ெகாைலமாைல ேவ&கணா� ெகா.�மட மாத� 

தைலமாட Eதியய னீ-க9 - சிைலமார� 

 

210-215. எதிேர&றா�-எதிேர ெச�றா�. விழ>-தி�விழாவி�. ஆரவார5,-

ஆரவார5தி�. ஒ��(-அைசB(. ���(-த/>(. காமஎாி-காம5தீ. உ�5,-சின",. 

215-220. ��-ெச"நிறமைம"த. ���-வைளய�. அர-பா(�(. நா.-நாKகி�ற. 

Aளாி�Fைவ-தாமைர மலைர. ஓதி-அறி>. 

220-225. ம�கி-மி�",. ேபதி5த,-மா4பா�ைடயைட"த,. க�ன�-க�(�. 

உ4�ப-தா�க. ெகாைலமாைல ேவ&கணா�-ெகாைல ெச8B" த�ைமையBைடய 

மாைலயணி"த ேவ&பைட ேபா@- க.ைணBைடயவ�. எ8ய-கைண ெச@5த. 

-----------  

 

கி�?�ெகா. ெட"ைதA�ெச� கி�ற விநாயக&�� 225 

��?�ெகா. ெட8யநா� ெகா.டக�றா� - 
�?�ெகா. 

ெடா�பாக ேவாத& ெகா�ெபா�0 மி�லா�ேற� 

அ�பா� ம4கி னைட"ததா� - இ�பா� 
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ம-ைக 

 

இல�ேபா லவாவி யிைசயளிக 0.ணா. 

மல�ேபா� மல�ெச=வி ம-ைக - அல�ேபா 

தைலம-ைக ெச8யா ளற>- காியா� 

மைலம-ைக சால>ெம� ம-ைக - கைலம-ைக 

ெவ�ைள யவ�க�த ேவ.டா ெவம-ைக 

க�ைள வி�5,மத- கா.ம-ைக - கி�ைளெமாழி9 

 

ெச"தி�ெம� ெகா-ைக தி�மா றிைள��-கா�  230 

�"திதனி& ெகா�0( ெபா!வினா� - இ"திர�ற� 

ஆ�க5 திைனவிைழயா வா&4 ம�"தவ-க� 

நீ�கி5 தைனநிைனB நீ�ைமயா� - சீ��கமல 

ஆதியய� மீ�1 ரர(ைபயைர யா��-கா� 

மாதிாிைக யாக>( வா8�பினா� - ேசாதிமணி 

அ�4 
டெரா� றைம"த மைன�கி- 

க�4 தளி�ெம8� கவிைடயா� - இ�4 

தி�5ேத� விழாெவ�4 ேச?ய�க ளீ.? 

ம�5ேத ரளி:C மல�" - தி�5ேத� (231) 

 

இைழB" ,கி@ ெமைன5,- ெகாண�", 235 

விைழB( ப?யணிய ேவ.ட� - �ைழB( 

மன5ெதா�ெம� R
 மணிேம கைலயா( 

இன5ெதா� ேசர>�5 தி��9 - சனி5தவிட( 

A&4- கவரா Aகி.AைலA� றாைனயா� 

A&4- க�ைணெகா� L?னா� - A&4( 

��வவணி மாறா� ெபா�விழி�� ைமயி�� 

உ�வ மதிைய Bவ", - ம�>ெமா� 

ைப5த ெந?யக�( பா(ெப�ன� பி��A� 

ைவ5த �ழ!� மல��ைன"தா� - ெமா85த�கC (236) 

 

225-230. இல�-வ4ைமBைடயவ�. நா� மல�-அ�றல�"த மல�. அைலம-ைக-

தி�மக�. அற>-காியா�-மிக>- க�ைமயானவ�. 
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230-235. ஆ�க(-ெச�வ( ஆ&4(-ெச8B(. நீ�ைமயா�-த�ைமBைடயவ�. ஆதி-

எ.ணி�ைகயி� Aதலாகிய. மீ�1�-ெத8வேலாக5,�ள அழ�மி�"த. மாதிாிைக-

மாதிாி. உ(-எ.Kகி�ற வா8�பினா�-மா�சிைமBைடயவ�. க�4-ைககி�ற 

ம�5ேத�-ந4மண5ைத ஆரா8கி�ற 

235-240. இைழ-அணிகல(. ,கி�-ஆைட. விைழB(ப?-வி�(�மா4. �ைழB( 

மன(-கனி"த உ�ள(. Aகி�-Aகிைழெயா5த. ெபா�விழி-காேதா� ேபா� ெச8கி�ற 

விழி. ைப5த-பட5ைதBைடய. 

---------  

 

ஈச&�5 தி-கெளா�ேற ெய�4கதி �(பிைறB( 240 

வாச� �ழ�A� வ�5தணி"தா� - ேநச5 

திலக மதி�கிழி"த சி&றரவ ெம�ன 

இலகமணி9 
�?�ைன" தி�டா� - கலகமிட� 

க.ணி&� ேவ�வி�5த ேவாைலெயன� காதி&� 

வ.ண�ெபா� ேனாைல வதிவி5தா� - ந.ணி 

Aய-� Aேராணி A/மதிேயா ெட�ன 

வய-�ெகா? L�கார மா�? - உய-கியய� 

ஏைன மதிமாத ெர�லா மி��பெதன 

ஆனமணி மாைலக/5 தா�வி5தா� - மானவைள 

 

கா�க மணிெபா& கடக- கரHெசறி5,9 245 

ேச�க வ?யி& சில(பணி"தா� - ேநா�கAத( 

அ�னா ெளாழி"த வணிபல>" தா-கினா� 

ெபா�னா !ய�ற>�� ேபா�றைம"தா� - பி�னா� 

உ��பசி ய�ன ெவா�5தி யளி�ப� 

க���ரெம� பா� க>�ெகா. - ?��பெவா� 

மா, �4தி மயிேலெபா& ேறெரா�ந( 

Eதிதனி� வ"தா� விமலெனன யா,( 

வ�வ,ண ராம� மகிC"ெத/", ந-ைக 

ெபா�வத�( Eதி �ற�ப� - ��வதி! 

 

உ&றெப�" தாைனெயன >.க.K ெமா.க>0( 250 

ப&4�க� வா0( பாிைசBமா( - A&றிைழயா� 

எ.ணிலா ாீ.? யி�ம�-�( ேபா&றிவர5 

த.ணிலா ேவணியர� ற�ெனதி�ேபா8 - அ.ண�ேம� 
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வ.� மலெர�( வா�சிைலயி ேன�ெதா�5,� 

ப.�மத ென8த பாிெச�ன� - ெகா.� 

வில-க விழி�பகழி வி&��வ ேம&றி 

இல-க வ�மிைறேதா ெள8தா� - கல-கல�( 

அ.ணறா� ேயாகநிைல ய�ைமயா& ற�பாிதி� 

க.ணினா ேனா�கெவாி காம5தீ - ஒ.Kதலா� 

 

240-245. கதி�( பிைறB(-:ாிய� பிைறையB( ச"திர� பிைறையB(. ேவ�-காம�. 

L�கார(-L��5 த0�க, L��5திெய�ப�. ஆ�வி5தா�-ேசர9 ெச8தா�. 

245-250. ேச�க-சிவ��மா4. ேநா�கAத(-பா�5த&�ாிய அAத(. அ�னா�-

ஒ5தவ�. க���ரெம�பா�-ப9ைச� க&Fர-கல"த பாகைட. உ�வதிவி-காம�. 

250-255. உ.க.-ைமB.டக.. ஒ.க>0(-ஒ�ளிய க�னA(. A&றிைழயா�-

ேவைல�பா� A&றிய அணிகல�கைள அணி"தவ�க�. விழி�பகழி-விழி�கைண. 

வி&��வ(-��வமாகிய வி�. பாிதி�க.-கதிரவனாகிய க.. 

-----------  

 

ஆகநீ றாகா வள>ேபா8� ப&4த@( 255 

ேபாகமா� மாைல ெபா?"ெதாழிய� - பாகவாH 

ெசா�லா� பணிB� ெடாைல"தன வ�றிBள 

எ�லா A�கி யிைலயாக - ந�லா� 

இ,வ"த ெத(மா ெலன>�ள மாCகி 

ம,வ"த ெகா�ைறய"தா� வ�ள� - எதி�வ", 

நி�4 ெதா/வா னிைனயி- கியா-ெகாணர 

எ�4 மறியா வி�(ைபெயலா( - அ�றிவ��5 

த"தா Bலகிய�� தாமலா& ��மாைல 

வ"தா� வ�5,( வள�பிைறைய - அ"ேதா 

 


ம",வ"தி� ேபாேத 
�வி5தா ),� 260 

அைம"த தி�வ�0� காேமா - சைம"தெவா� 

ேகாைத யைனயா� �ழ!ைசய வ.�றலா� 

ேமைதத� க�யாண� ேவ.�தலா� - ேபா,பல 

F5த வவயவமா( ெபா&பினா Xறினிைம 

வா85தைமயா� மாறா மண5தினா� - சீ�5தி�ைன 

நி�றி�5ேதா� ேக&ற நிைலயா ளைண"த�ளா8 
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எ�4ைர5, ேவ.�த@ ெம(பிரா - ன�ற�5த 

ப-�ைமைய யHசி� பட�சைடயி� ைவ5ெதாளி5தா( 

க-ைகயிைன யி=வி�வ� காணாம� - எ-கிவைள 

 

நாெமாளி�ப ெம�னா நடா5தினா� ெபா&றி�5ேத� 265 

காம ன�5,� கைணமாாி - ேகாமள�ெபா� 

வHசிமிைச J�5, வ�"தி�ைக வி�டக�றா� 

அHசனேவ& க.ணா ளவ�க�பா� - கHச( 

 

மட"ைத 

 

அட-� ெபா��? னம�தி�வி& ேகா? 

மட-� கவி�1� மட"ைத - Iட-� 

ெகா?மி� ெனா/�கா� �ளி��ய�ேம னி�ற 

ப?ம� 1"த@ைட� பாைவ - ெதா?ம� 

ெச-ைக� �மாரேவ� ெச=ேவைல ெயா�பா�க9 

ச-க� �லவ���5 தாைர�ப - அ-க�5, (266) 

 

255-260. ஆக(-உட�. ெபா?"ெதாழிய-Jளாக. பா� அவா(-இனிைம ெபா�"திய 

பா�( வி�(�கி�ற. இைலயாக-இ�ைலயாக. மாCகி-வ�"தி. இ�(ைப-,�ப(. 

��மாைல-இழி"த மாைல�கால(. 

260-265. ேகாைத அைனயா�-மாைலைய� ேபா�றவ�. ேமைத த�-ேம�ைமெப&ற. 

ஊறினிைம-பாிசவி�ப(. 

265-270. ேகாமள(-இளைம. வHசி-வHசி� ெகா?. அHசண(-ைம. ெபா���-

தாமைர� ெகா�ைட. Iட-�-அைசகிற. ெதா?-கடக(. 

----------  

 

மாரேவ ள(பா�கி� வா���வ� ெக�சிைலB( 270 

ேந�ேம ெய� ெந�-க.ணா� - சீ�லா- 

காரளக( வி�த�ேவ& க.�மிCL� 1ச�கா 

தாரெமயி றா(ப!த ழா?க>� - ேவரேறா� 

கா"தள-ைக ேயாதிெகா-ைக காயமிைட வாைழெதாைட 

மா"தளி�ெச" தாெள�4 மாதெரன� - ேபா"தவ�க� 

எ�லா��� ெமா�ப விைச�பவ&ைற ெயா�பா�க� 



26 

 

ெபா�லா ெதன>ய�"த �5தAத( - நி�லாம� 

மாதவ�க. மா�ெகா�ள மா�ெகா.ட ெப.K�>( 

யா,மழ கி�ைல ெயனவ"தா� - ேகாதி� 

 

,றவறெமா� 4.ெட�4 ெசா�@Aைற த&க. 275 

K4மள> ெம� A�வா� - ெபாறியர>( 

ம"தர ெவ&� மறிகட@ மி�றAத" 

த"த�0H ெச=வா85 தளிாியலா� - ெச"தி�ேவா 

ெடா5தக லாத >யி��பா- கிையவிளி5, 

A5த மண�பர"த A�றி�வா8 - இ5தைலயி� 

ெவ�றா 0ைட"தா� விாிப
(ெபா& F.ெகா�க 

எ�றா� ெபா�"தி யிள"தளி��ைக� - க�றாட� 

காம� மணிேம கைலக!�ப� Fெணா!�ப9 

ேசமவிைட யி�ெற�4 ேதராத - தாம 

 

Aைலேம& 4கிட-க A.டக9ெச( ேபாதி� 280 

சிைலேம& சி4விய�> ேசர5 - தைலேம� 


�(பெர/" தா��ப5 ,க.மாைல J��ப� 

க�-�வைள� க.பிறC> கா�ட� - ெப�(�வியி� 

A"த?5,9 ெச�வ Aைறயா& ெறாட�வெதன 

அ"தர5, ம-ைக ய�5ெத/வா� - ப"த?5,� 

Fைவ விைளயா�( ேபாதி ெலா�Lவ� 

பாைவ விைழB( பழமைலயா� - ேகாைவ 

எ/," தி��கர5தா ென8யாம� ேவத( 

A/,( �க/ Aத�வ� - ெதா/," 

 

270-275. ேந�(-ஒ�பா�( கா� அளக(-1"த� Aகி�. வி�Iத�-ெந&றிவி�. ேவ� 

க.-க.ேவ�. ஓதி-மைல. காய(-ஆகாய(. மா�ெகா.ட-தி�மா�ெகா.ட. 

ேகாதி�-�&றம&ற. 

275-280. இ5தைலயி�-இ=விட5தி�. உைட"தா�-ேதா&றா�. க�4-வைளய�. 

க!�ப-ஒ!�க.ேசம(-காவ�. 

280-285. A.டக9 ெச(ேபா,-ெச"தாமைர மலைர�ேபா�ற Aக(. சிைல-ெந&றி. 

J��ப-சி"த. பிறC>-பிறCத�. A",-A�ன�. Aைறயா�-ஊழி� Aைறயா�. Fைவ-

ெப.. Lவ�பா-ேதவார(. ேகாைவ-தி��ேகாைவயா�. 
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,தி5, A/நா� ெடாைல�ேபா �ள5தா� 285 

விதி5, வ�ேமா� விைனB" - திதிதெதாழி@( 

ெகா�0மவ ேரா�லக- ேகாற& ெறாழி��ாி"," 

ெத�0ம� ளா.ைம சிைதயா தா� - உ�0மைற 

க&4( பிறைர� கட>ெள�பா�� கா.ைகAத& 

�&ற( ெபா45ெதைனயா� ெகா�0வா� - A&4" 

தன�க?ைம ெய�மா& ற(பிரா� F�ைக9 

சின�க?ய ேவழ>ாி9 ெச�வ� - மன�கினிய 

,-க மணிெந�"ேத� ேதா�4த@( வ�விைர", 

ந-ைகவாி� ப"ெதா�(ேபா8 ந.ணினா� - எ-க� 

 

க�5தைனA� க.டா� க�ெந�-க. ணீேரா 290 

ப�5த Aைலயி� பச�ேபா - ெதாி5தமல�� 

ைப"ெதாிய !��ல�ேவா ப�வைளக டHெசலேவா 

வ",வள� நா&�ண5தி� மா8தேலா - A"தியதி- 

ேகேதா வறிேயா மிைவெயலா ெம8தினா� 

காேதா டம�ெச8 கய&க.ணா� - மாேதா� 

�ற5தி��ப� க.�தா� ��!யேம& ேசற� 

ம45த�5ேதா� :C9சி மன5,� - �றி5, 

நின��ெவ�றி யாயி னின�ேக யிவ�ேதா� 

என��ெவ�றி யாயி ெனன�ேக - இன�காிB- 

 

ேகாடாத நி�பா& ெகாழநேன ெய�ெனா�ப" 295 

தாடா ெயன>ைர�ப வ�பா-கி - ஓடா 

அண-ேக ெயன�ேபா லவைளமதி5 தா8ெகா� 

இண-ேக �ன�ெகா=வா ேள- - �ண-1� 

இைறவி யலேளா வி,த�ேமா ெவ�ன 

மைறவி யலனி= வழ��� - ெபறவி= 

வி�வ��� ேமா, மிய&ைக5த� ெற�னா 

உ�வ� ெகா?ெந�"ேத M�", - விைரவி� 

தி�5, மிவ�ெபா& ெற��கட", ெச�றா� 

வ�5,மத னா.ெடாழிய ம&4( - ஒ�5தி 
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285-290. A/நா� ெதாைல�ேபா�-A/நாைளB( ேபா��பவ�. திதி5ெதாழி�-

கா5த&ெறாழி�. ேகாற�-ெகா�@த�. ெத�0(-ெதளி"த. அ�ளா.ைம-

தி�வ�ைளயா�சி ெச8B"த�ைம. வ�விைர",-மிகவிைர",. ந-ைக-மட"ைத. 

290-295. க�5த�-தைலவ�. பச��-பசைல. �ல�>-வா�த�. ெசலேவா-கழ@தேலா. 

வைளக�-வைளய�க�. மா8தேலா-அழிதேலா. இைவெயலா(-இ9 ெசயெலலா(. 

அம�-ேபா�. ��!ய-த/வ. ம45,-நீ�கி. இன�காி-ஒ5தசா�சி. 

295-300. ேகாடாத-மா4படாத. அவைள-அவைளB(. ஏ�-அழ�. மறவி-மறதி. 

இய&ைக5 த�4-இய��ைடய த�4. மத�-காம�. ஆ. ெடாழிய-அ=விடேம 

நி&க. 

----------  

 

அாிைவ 

 

த�A5தி ேவெற�ேபா� தாA"த& ேசர� 300 

அ�A5தி ெய� மாிைவ - ஒ�A5தி 

ேவ.?Bக- ேகா? விைள5த தவ-ெகா�5,� 

கா.ட@"த& ெகா�ள� க�,வா� - ஈ.?மதி 

ந�ளி��ெச� 49சி நKகி& �ழெலாெடா=வா 

ஒ�ெளழி� வா.Aக5ேதா ெடா�பாவா� - வி�ளலற 

ேந�"த விைளஞ�4 ெநHசிய-� மாெற�ன 

வா�"தெந�- 1"த� வகிாினா� - ேச�"த 

கய!ர. ெடா5,� கிைடசிவ", நா�ப. 

அய!�.� ெவ.ணிற5த வாகி - மய��ாி", 

 

நீ.ட வ?வக�4 ேந�வ�ைள மீேதா?� 305 

கா.டைகய வாயினிக� க.ணினா� - J.�
ட� 

அ�ன மணி��ைழக ளHசனேவ& க.ட�ள 

ம�னவி�" தாYச� வா�ெசவியா� - த�� 

நிலைவ விாி5ெதா��கி நி&�- �Aத 

மல�ளேத ெலா��நைக வாயா� - இலகவாி 

L�ெற8தி ெயா�வைளெவ. A5, வடமாக� 

கா�ெற8தி ெனா��- கள5தினா� - ஈ�ெற8, 

மா"தளி� A�னா� வைரய�றி ெயா=வாத 

ேவ8"ெதாளி� ப�வைளய ெம�ைகயா� - ஏ"திைடேம� 

 



29 

 

ஏB மி�வா ெரழிெலா�வா மி�கவ! 310 

EB ெமனெவ/"த ெவ(Aைலயா� - காயெமன� 

ெபா81 றியவறிேய( �.டாிக5 தாளிைழயி� 

ெச81ெற� ெற.ண>ள சி&றிைடயா� - ைம1ர 

ேந�"த ெவ4(��ழி நி�ெறழ�ேபா @"திமிைச 

வா�"த >ேராமெம( வ�!யினா� - 1�"தமணி 

ேநமி வைளெகா ெண?ேயா� றி�>"தி5 

தாமைரைய ெவ�றிக/" தாளினா� - ேசாமA? 

காண நட��- க�5தா& பற"தவ�ன( 

நாண நட�� நைடயினா� - Eைண   

 

300-305. ஒ� A5தி-ஒ�ப&ற E�ேப4. ஒ=வா-ஒ�பாகாத. ஒ�-ஒ�ளிய. வா�"த-

ஒ/கிய. வகி�த�-ப-�ெச8த�. 

305-310. வ�ைள-கா,. ம�ன-நிைலெபற. கா�4-க�கி. ேவ8",-ெபா�னா@ 

மணியா@( அழ� ெச8ய�ப��. வைளய-வைளய�கைளBைடய. 

310-315. இ�-ெபாிய. வா�-க9
. எழி�-அழ�. ஒ�வா-நீ-காத. EB(-அழிB(. 

1றிய-1ற. ைம1ர-க�ைமெபா�"த. உ"தி-ெகா�FC. ேநமி-உ�ைள. வைள-ச-�. 

ேசாமA?-தி-கைளயணி"த A?. 

----------   

 

கர-ெகா.� ெச(பவள� கா�மணிமா ட5, 315 

வர-ெகா.ட ெபா&றவிசி� ைவகி - மர-ெகா.ட 

ேகா� �ைழ", �ைழ�ப9 சிைலவ�ைம� 

பா� �ைழ", பழமாக� - பா�( 

இைசயா� விள��ெபHசா ெத8,கைல மா�ைக 

அைசயா வியவர வயர - நைசயா� 

நர(�ெமாழி க&க நவி&4- ��வி� 

இர-� மிைசபா? ேய&றி - வி�(பAத( 

அ�னா ளி��ப வவ�பா-கி ெச�4மைல 

A�னா 0��� Aனிநிக�ைவ - இ"நா� 

 

அைசயா த�5த பழமைலைய ய�ன 320 

இைசயா @���வா ெய�ன - இைசயா 

எளிய தி,ெவ� றிைசEைண ேயா�( 
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அளிய ெனதி�ெச� றைட"தா� - ஒளிெகா� 

மதிT� A?B மைரேம வ?B- 

கதி�ேவ� விழிகளி�ப� க.டா� - ெகாதியா 

ெவ�>4�ப9 ெச�4 ெவ�>&றா- ெக�ேன 

ம�>4��- ெகா�ைற மைலைய - உ��வி�ப9 

சா�"தா� பழமைலயா& றாேன B��&றா� 

ேசா�"தா� விழிய�வி J-கினா� - ேத�"தா� 

 

ெமாழிக&ற Eைண Aைறெய�ன EC", 325 

பழிய&ற தாளி& பணிய - ஒழிவ&ற 

ேகா�வைளக ேடா&றா� �விAைலக� P�F5தா� 

நா�வைகய ப.� ந/வினா� - :�வைளயி� 

ெநா"தா ள,பா-கி ேநா�கி ய�.மைலA� 

வ"தாட� யாழா� மகிCவி5, - ந"தா 

இைசெப4வா ென.ணி யிழ"தா. Aத@" 

திைசெப4வா� வ"ெத/", தீரா - வைசெப4வா� 

நி�றா ெளன�ெகா.� நி�லா, ேபாயினா� 

��றாத வ�பிெனா� 1டேவ - ந�றா0( 

 

315-320. வர( ெகா.ட-ேம�ைமைய� ெகா.ட. ேகா�-கிைள. சிைலவ�ைம-

மைலயா&ற�. பா�-ெப�ைம. �ைழ",-ெக��. விள���-ேமனி ெவ05த�. 

கைலமா�-நாமக�. வியவா-விய",. அயர-ேசார. நர(�-Eைண நர(�. நவி&4(-

க&பி��(. ��வி�-��ைவ�ேபால. மைல A�னா� உ���-இராவண� ெபா��� 

A� கால5தி� அக5திய� இைசபா? மைலைய உ�க9 ெச8த ெச8தி 1ற�ப�கிற,. 

320-325. இைசயா-இைச",. அளிய�-அ�ைளBைடயவ�. மதிT�A?-தி-க� 

தவ/( A?. மைரேம> அ?-தாமைர மலைர�ேபால� ெபா�"திய தி�வ?. 

ெவ�>4�ப-அH
தைல9 ெச8ய. ம�>4��(-வாசைன ெபா�",(. 

ெகா�ைறமைல-சிவெப�மா�. உ��வி�ப9 சா�"தா�-உ���வி��மா4 

ெச�றா�. உ��&றா�-அ(மைலயா� தாேன உ�கினா�. ேத�"தா�-இைசயி� 

ேத�9சி ெப&றா�. 

325-330. ேகா� வைளக� ேதா&றா�-வைள"த வைளய�கைள இழ"தா�. P�-

பசைல. நா�வைகய ப.�-நா&�ண-க�. :�வைள-:� ெகா.ட ச-�. 

அ��மைல-மைலேபா�ற அ�ைளBைடய சிவபிரா�. ந"தா-ெகடாத. Aத@(-

யாைழB(. ந�றா0(-ந�� அ?ைமெகா.ட. 

----------  
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ஆனாய னா�த மாியவிைச� க�லாம� 330 

காணா� மல���ழலா� காமெமா� - தானா0( 

இ�னிைசேக� ��0�க& கி(மைலதா ன(மைலேயா 

எ�னிைசய9 ெசா�ெக� ெற�5திய(பி� - ெபா�னவி�ெச( 

F.டய-� ெம�Aைலயா ேரைனய�பி� ேபாயினா� 

கா.ட�ந( ெவ-ைகநக�� காவலா� - நீ.ட 

க�மா @லக- கட"தா�ற� க.க� 

தி�மா மலெர�ற ேற&ற( - வ�மா4 

ெதா�ளா யிர5,5ெதா. V&ெறா�ப ெதா.மல�( 

எ�ளா விழிெயா�4 மி�டவ? - உ�ளா� 

 

மதன� மல��பகழி மாறா ம4கி� 335 

�,ந� மணி5ேதாி& ேபானா� - அதனி� 

 

ெதாிைவ 

 

இ�"த பதினா யிரவர(ைப மா�� 

ெதாி",மத� ைவ5த ெதாிைவ - தி�"த 

நட"தா லரசவ�ன ந9ச� படாத 

தட"தா மைரெவ�ற தா��( - அைட"தா���( 

வ.டைம யா, வாியாC பயிலா, 

த.டளி� ேதா�வி த�ைக��- - ெகா.டமணி� 

க.ணி� றி���- கனக மைலவண-க 

எ.ணி� றி��� மிளAைல��( - �.ணி� 

 

றண-�4வ த�றி ய���ாியா ேவ!� 340 

இண-ெகறிB A.க ணிைண��( - வண-கி 

ஒ?B( வாிசிைலநா K&றி��ப ெத�4 

க?B Aாி��வ- க��( - ெந?யமணி 

வ�ைள� ெகா?பா� ம�விலக. ேணா�டெமன� 

ெகா�ைள� கவி�1� �ைழக��" - ெத�0& 

4வைம1 ற�க�தி ெனா�ற&ெகா� ற�லா 

,வைமேவ றி�லா >�வா� - உவைம 

காிய�ழ லாக� கமH:� Aகிறா� 
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உாியெபா� ளாக >ைர�பா� - அாியமல� 

 

330-335. ந9ச�படாத-வி�(ப�படாத. வ.�-வைளய�. வாியாC-இைச ெபா�"திய 

யாC. க.-Aைல�க.; :
க(. கனகமைல-ேம�மைல. 

335-340, 3340-345. அண-�4வத�றி-,�ப5ைதயைடவத�லாம�. ேவ!� 

இண-க-ேவ!� இண-�ாைல. உ.க.-ைமB.டக.. வாிசிைல-வாி", 

க�ட�ெப&ற வி�. நா.-நாண(. க?B(-ெவ4��(. Aாி-வைள"த. கமH:�-

நிைற"த :�. 

--------  

 

ெகா�ைளெகாள ெவ.ணி� �யி�1வ ந�லாய 345 

ெவ�ளெமா� ெச�4ெபாழி� ேமவினா� - க�ளழிய� 

F5தெகா? தா�வ�A� F(பைணக. மீேதற 

வா�5ைதெகா� கி�ைள ம�-கிாிய� - 15தெரன 

ஓதி Aகி�க. �வ", மயிலாட5 

தீதி� விழிக.� ேதனின-க� - தாதி� 

வி/", ப?",வ�( ேவறாக� ப�வ. 

ெட/",மல� வா8க. ெடதிர9 - ெச/"தாள 

ெவ.ணைகயா� க.� வி�5,5த� L�ைகெயதி� 

ஒ.ணைகய ச.பக-க 0�ளெவலா( - ெப.ணர
 (346) 

 

ெச�4 கவ�",நனி சி�கயா5 தி��Aைல 350 

எ�4 ெபயாியெவ& ேப&றினா� - ம�ற- 

�4கியிள" ெத�றெலதி� ெகா.?��ப9 ேசணி� 

உ4ெகா?ய ேத�ேதா� 4த@( - மறகி� 

நிர(� கதி�ேந� ெந�Hசிெயன5 த�பா� 

தி�(�விழி யாயெமா� ெச�றா� - ��(ைபநிக� 

ெகா-கநீ @.க� ெகா?ெம� றளி�ேபா�ற 

அ-ைகநீ� 1"த!�ேம லHச!5தா� - க-ைகநீ� 

பா8",தளி ரா, பவள நிற�ெகா/"தி� 

சா8",பட� வHசி9 சைடயழ�( - வா8"தசிைல 

 

ஆ�க" த�மதேவ ளHச5 திலகெமன 355 

ேநா�க- கிட"த Iதலழ�( - பா���( 
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விழியா8� கிட"த
ட� ேம�வா சிைகேபா� 

றழியா� ��வ5 தழ�( - பழியா� 

பர
 வ�-ைக பழி5த��வ" ெத8தி 

அர
 ெசB-க. ணழ�( - வாிைசப� 

ெதா.ட ரக5தம�H :ளா மணிவதன 

A.டக5,� ேக&றெகா? L�கழ�( - ம.�க�5 

ேதா?மைல ேவ"த லாவA,. ெட�கவி��� 

கா?Aனி யாத�ைழ� காதழ�( - P?ைசய 

 

345-350. ம�-கிாிய-ப�க5திேல ஓட. ஓதிAகி�-1"தலாகிய Aகி�. 

தரளெவ.ணைகயா� A5ைத� ேபா�ற ெவ�ளிய ப&கைளBைடயவ�. 

350-355. சி�கயா5தி��-ந�� அக�ப�மா4 க�?. ேசணி�-ெதாைலவி�. அ-ைக-

அழகிய ைகைய. 

355-360. பர
வ�-ைக-ம/�பைட ெபா�"திய ைக. வாிைசப�-Aைறைம 

ெபா�"திய. வதனA.டக(-Aக5தாமைர. மைலேவ"த�உலா-ேசரமா� பா?ய 

தி��ைகலாய உலா. P?ைசய-ெப�ைம ெபா�"த. 

----------  

 

ஆ5தெமாழி யாகவைன5,( பயி�ேவத 360 

வா�5ைத ெமாழிBமல� வாயழ�( - ஏ5,4த� 

ஏவ !��� மிைனயவ�ேம& ெச�றவிட- 

காவ !���- க/5தழ�( - நாவ� 

வில-கறா� றி.ைம வி�5, வண-�( 

அல-கறாC தி.ேடா ளழ�( - இல-க 

எ�5தம/ மானபய ேமைன வரத( 

அ�5தமல ர-ைக யழ�( - வ?5தகதி� 

ேவறா ெம-க. விள-கிைழெகா- ைக5த/(� 

மாறா வணியி4 மா�பழ�( - %றாய 

 

எ.ணி& சிற"த விதCமலரா டா/ெந�- 365 

க.ணி� கைணயா- கவானழ�( - ந.ணி� 

�?5தாவி 1&ெற- �?A/, மா�ெகா� 

அ?5தா மைரயி னழ�- - க?5தாம 

ெம�Aைலக. ணி&� வி�"தி� டைமயா, 

ந�மணிA5 ,(�ைனய ந�கினா� - ெபா�மைலைய 
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வாெரா/�- ெகா-ைகெப4( வ.ண5தா -கட"தா� 

ேபாெரா/�( ேவளா& ெபா!வழி"தா� - சீெரா/�( 

ைவ5தமணி க.ட� வதன5 ெதா�வதன( 

ைவ5,Aைல ேவழமைல மா��ெபார - ெந85த�ழ� 

 

மா, த/வ மன-ெகா.� பி5தைளய9 370 

:,ெபா� ச"தAைல5 ேதாழிமா� - L,லகி� 

ஆடவ�க ட(மி லழகனா மாேயா( 

PடைமB ைம5தட-க� ெப.K�வா8� - 1ட 

இ�"த ெப�"தைகைய ெய-�ல�ெப. ேவ�� 

வ�"தற� ெம�4 மதி5, - விைர", 

மைனயி& ெகா�ேபா8 மலரைணயி& ேச�5த 

விைன>& 4யி�. ?ைலெய� - றைனவ���( 

ஐய( விைளய வவ�ேசா�", பி�ெறளி>& 

48B( வைகேய ,ைரமிென�றா� - ஐய� 

 

உ�ெவளிைய� க.டா 0ைழயைர9ெச� ெக�றா� 375 

அ�ெவளிைய� ��கி Bய�"தா� - ெபா�ெவளிய� 

அ�லரா மாத ரறிஞ���5 தாம�ல 

தி�லரா யா.� ெமதி�நி&க - வ�லரா( 

ஈச ாிவ�� ெமதி�நி�றா ெர�றி��ப� 

பாசமில னாதி பகவ�ேற� - வாசவ�றா� 

A�னி45த வHசிறக� Lாிவைர T�வெதன5 

த�னிைல�ெபா� Eதிதனி& சா�"ததா� - பி�ெனா�5தி 

 

ேபாிள(ெப. 

 

க.ணி& சிற"த க�மணிேபா� வானவ�த( 

ெப.ணி& சிற"தெவா� ேபாிள(ெப. - வி.ணி& 

 

360-365. ஆ5த ெமாழி-உ4தி ெமாழி. இைமயவ�-ேதவ�. நாவ�-நாவல" தீ>. 

வில-க�-மைல. அல-க�-மாைல. ம�5த-ெபா�"திய. வ?5த கதி�ேவ�-

1ரா�க�ப�ட ஒளி த-கிய ேவ�. மாறா-நீ-காம�. 

365-370. கவா�-ெதாைட. வா� ஒ/�(-க9
� ெபா�",(. ைம5தமணி-நீலமணி. 

370-375. :,-ெசா�க�டா� கா8. ேவ��-வி�(பி. 
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375-380. உ�ெவளி-ெபா8யான ேதா&ற(. உைழயைர-அ.ைமயி� உ�ள 

ேதாழியைர. வாசவ�-இ"திர� ெப.ணி�-ெப.க0���. 

-----------  

 

��மதிதா ெனா��ெமழி� 1�Aக5ைத ெயா��" 380 

தி�மலாி னா.மல�> தீ�5,� - ெபா�மத�வா� 

க.ெணா�� நீல� க?மலைர வாCவி�க� 

ப.ெணா�� மி�ெசா& ப?யிலா� - வி.ணி& 

கி�
டாி� ம&ெறா� ெறழி�Aகெமா= வாம� 

ஒ�
ட� ம�ெபா& பழி�ப>�ளா� - ெபா�
ட�ேவ� 

மாவ?ைய ேநா�கி வரெலா5,� காதள>" 

தாவ?ேபா8 மீ0" தட-க.ணா� - காவ?ேபா� 

க.K- �ைழJ-� கா,Aற5 த-�நாி� 

ந.K- �மிCெவ�ற நாசியா� - எ.K( 

 

AைகAதல ெவ�லா Aைறெயா5 ,வைம5 385 

தைகதவிர A&4" தன5தா� - பைகமலாி� 

உ&றமட வா� ெளா�வேர க�விகவி� 

ெப&றி?ன� ெறா=வா� ெப�ைமயா� - ெபா&றக� 

ேவ8"தபவ ள�கா� விய�மா ளிைகெயா�றி� 

ஆ8"த �ராண% ல"தணைன - வா8"த 

மட-கலைண B85, வண-கி ம�-�& 

றட-கலM� தீL�� ம.ண� - ெதாட-�கைத 

ஒ�ேறா ,கெவ� 4ைர�பவவ ேனா,வா� 

அ�ேறா� பக�A�க ணா.டைகதா� – ��ேறா 

 

?ண-�Aைல� ெப.ணாத ேலலாைம யி�மா� 390 

அண-��வ� ெப.வ?வ மாகி� - கண-ெகா� 

Aைனவ� தவமிழ", ேமாகி�பா� ெச�ல 

அைனய� மகளீ ரம�"த - மைனயி� 

ப!Aக5தா னாகி� ப!�ெக8த வான( 

�!Aக5தா ெர(மா�A� ேபா"தா� - க!Aக5,� 

��4�(� ேபா�றைல"தா� ேபா&4மவி காாிAனH 

ெச�4 வ�ெசா& றிாித�ேபா� - ெம�றளிரா( 

ேமனி திாி"தா�ைக ெவ�வைளக� ேபா�கினா� 
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ேவனி� மத�கைணயா� ெவ8,யி�5தா� - பாைரேபா� 

 

380-385. தி�மலாி� நா. மல�> தீ�5,-ெச"தாமைர மலாி� அ�றல�தைல 

ெயாழி5,. ெபா& பழி�ப-அழைக� ெக��க. தாவ?ேபா8-ேபா���9 ெச�4. தட(-

ெபாிய. 

385-390. விய� மாளிைக-சிற"த மாளிைக. மட-கலைண-அாியைண. அட-கல�-

அட-காதவ�களாகிய பைகவ�க�. 

.390-395. ஏலாைமயி�-A?யாதப?யினா�.Aைனவ�-Aனிவ�. ேபா&4(-யாவ�( 

�க/(. ெவ� வைளக�-ெவ�ளிய வைளய�க�. ெவ8,யி�5தா�-ெப�L9
 

வி�டா�. 

---------  

 

ஆைட �ைல"தா ரைண"தாவி தாாீெர� 395 

ேறடவிCF" தா.A� னிைறHசினா� - நீடழ!� 

கா�� மர�கி& க�5,�கா ெர�ன>யி� 

1��. மல��க� ெகா?யிைடயா� - ேக�� 

மடவா�க� ெக�லா( வைசவிைள5தா ெர�ற9 

சைடவா னவ�றாென� ற�பா� - அைடவாேன� 

நாவனக� ந(பிெப� ந�மண�F( ப"தாிைட� 

பாவல�A& 14( பழிெமாழிைய - யாவ�க0( 

1ற ெவ��கணி"த ேகால Aதவியா 

ஏறமட� மாைவெயளி ேத&4வெல� - RறAத( 

 

அ�ன ெமாழியா லைறத@A� க�கனிA� 400 

சி�ன Aனிமகளி� சி"ைதகவ� - த�னைனயா� 

வ"தா ெனனAழ-க மாெத.ண A&றியெத� 

ற"தா மைர5தா ளணிசில(ப - A"தா 

இைறவெனதி ேர&றா ெளழி&ெப��க- க.ணா� 

�ைறவ தறAக", ெகா.டா� - கைறமிட&4� 

ப.ண வைனெமாழி"த பாவ Aட�ப!5, 

வ.ணந4" J
 வைளெயாழிய� - க.ணிைணB� 

நீ�ெப�க ெநHச நிைறயழிய ெம�Aைலக� 

P�ெப�க9 ெச=வா8 பிைழபித&ற - ஏ�ெப�� 
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மாதவ�த மாத�&ற வா4மி�றி� கையா&றி� 405 

சாத@4 வா�ேபா& றைனமற"தா� - ேகாைதயா� 

தாேனா பழமைலைய9 சா�"தைச�பா ெள�4ெமாழி5 

ேதேனா ெவHெசா& றி�Aக5தி� - வாேனா� 

தனிநா யக�A?யி& ற.�னN ெத�4 

பனிநீ� ெதளி5தணி�ப� பாைவ - Aனியா� 

உண�"தவச நீ-கி ெயாழி"தா� வைளக� 

�ண�"த Aைலபசைல F5தா� - ெகாண�"த 

ெதாைடெபா?�ப ெவ.டரளH 
.ண( படெம8 

யிைடய�5தா� நீ-�ெவ,� ேப&றா� - சைடயட�க� 

 

395-400. �ைல"தா�-கைலய� ெப&றா�க�. அைண",-ேச�",. ஆவி-உயி�. 

நாவ�நக�-தி�நாவX�. ந(பி-
"தர�. மட�மா-பன-க��கா& ெச8த �திைர. 

400-405. கைறமிட&4� ப.ணவ�-சிவபிரா�. வ.ண ந4"J
-அழகிய ந�ல 

ஆைட. பிைழ பித&ற-பிைழயான ெசா&கைள� ேபச. 

405-410. மாதவ�த( மாத�-தா�காவன Aனிவ�களி� மைனவிமா�. அவச(-மய�க(. 

�ண�"த-ெந�-கிய. ெவ,��-ெவ�ப(. 

---------  

 

க-ைகநீ ர�ேறயி� க.ணீ ெரனவ/தா� 410 

ெபா-ெகாியி� ECபறைவ ேபா�றிைன"தா� -ம-ைகய�க� 

ெசா�@த� யா��� ெமளிய வாியவாH 

ெசா�!ய வ.ணH ெசயெல�4 - ெம�!யைல� 

ெகா.� மைனயி& �4க மல�.� 

வ.�ப�- 1"த� மல�விழியா� - ப.� 

தி�மா@ நா�Aக" ேத�( ெபா�ைள� 

க�மா மிட&ெற- க�(ைப� - ெப�மாைன5 

ெத�ளAைத5 ெத8வ சிகாமணிைய5 த�ன?யா� 

உ�0யிைர5 ேதா�றா >4,ைணைய� - க�ளவி/- 

 

ெகா�ைற� பவளெந�- ��ைற� பழமைலைய 415 

ம�றி& �னி��ெமா� மாமணிைய9 - ெச�4& 

4ள5,� �ண�",விடா ேதா-கி�ப A&றா� 

கிள5த& காியெப�- கீ�5தி - வள5ெதா�4( 
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நா� நிைலநி&ப ந(ப� ெச@5த�ேபா8 

நீ�தி�5 ேத�நிைலயி னி�றதா� - ஆ� 

பைட�க. மகளி� பலாி=வா றாக� 

கைட�க ண��சிறி, கா�?9 - சைட�க. 

 

நிலாவினா� ெவ-ைக நிைலயினா னாதி 416 

Bலாவினா� ேபா"தா லா. 

 

410-415. இைன"தா�-வ�"தினா�. க�மா மிட4-மிக�காிய க/5,. ம�றி� 

�னி��(-ெபா�ன(பல5தி� ஆ�(. கிள5த&�-14த&�. நிலாவினா�-தி-கைள 

யணி"தவ�. ஆதிBலாவினா�-ேசரமா� ெப�மாளா� பாட�ெப&ற ஆதிBலாைவ 

Bைடய சிவெப�மா�. 

 

ேநாிைசெவ�பாேநாிைசெவ�பாேநாிைசெவ�பாேநாிைசெவ�பா    

ேபைத Aதலாக� ேபாிள(ெப. ணீறாக 

ஓைத ெய/கட�ேபா ேலா-கிேனா� - காத@ற9 

சி"தா மணிெந�(ெபா& ேறாி& றி�>லா5 

த"தா� பழமைலநா த�. 

 

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�    

ேநாிைசெவ�ேநாிைசெவ�ேநாிைசெவ�ேநாிைசெவ�பாபாபாபா    

ெவ-ைக� பதி�பழய ெவ&�� கணிA/," 

த-க5 தி�>லா9 சா&றினா� - ச-க5,� 

ேபா&4" தமிC%� ெபா,�க?"தா ென�4லகH 

சா&4H சிவ�பிரகா ச�. 

 

தி�ெவ�ைக�லா ��றி��தி�ெவ�ைக�லா ��றி��தி�ெவ�ைக�லா ��றி��தி�ெவ�ைக�லா ��றி��. (. (. (. (422)422)422)422)    
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