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உ���மணி க
யாண��மி. 

இஃ� பாடசாைலகளி� க�� இ��வா
ப�க� 

மகாநவமி கால�தி� ேபா!ற ேகாலா#ட�தி�� 

இ��$ெப&க� விவாக ��சா�தி 'த
ய கால(களி� 

�மிய)$பத�� பல இராக(களி+ இைச��,ெசா�ல� த�கதா- 

'த
+ கைடயி+ பிராஸ(க/ைடயதா- 

தி�ெந�ேவ
 ஜி�லா 1வி�
2�3� தா+கா ம(கல 

ஆ�திர திராவிட, ஸ5கி�த வி�வா6 

மகா1 இராய+வ-ய(காரவ�க� �மார� 

த�கால�தி� ேகாய2�3ாி�< மி5ட� 5ேட65 �ைரயவ�க� 

பாடசாைல 7பா�தியாய�மாகிய 

எ. ஆ�. 1னிவாஸ-ய(காரா� இய�ற$ப#ட�. 

ெச6ைன : கலார�நாகர அ,;�<ட�தி� பதி$பி�க$ப#ட� 

கா$பிைர# ாிஜி5ட� ெச-ய$ப#ட� 

1896 

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

‘உ�=க& ெட�ளாைம ேவ&!'�� ெப��ேத�� 

க,சாணி ய6னா �ைட��.’ 

 

1 

1மேதராமா>ஜாயநம: 

 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர....    

 

1 க&ணபிரா6 ��மணீேதவிைய மண 2ாி�த சாி�திர, வடெமாழியி+ 

ெத6ெமாழியி+ ெச-7ளாக '6ேனாரா� ெச-ய$ப#)�$ப� வி�வா6க� 

மா�திர அறிய�<)யதாயி��த� ப�றி வி�வா6க/ ம�றவ� 

ேக#டான�தி�� ப) 'த
+ கைடயி+ பிராஸ(க/ைடயதா7, பல 

இராக(களி+ இைச��� �மி ேகாலா#ட(க/��, ெசா�ல� <)யதா7, 
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ெபா�� எளிதி� விள(�ப) ெச�தமிழிேலேய இ��மி ெச-ய$ப#!ள�. இைத, 

சகல ரAக ஜன(க/( க&! களி<�வதா� யானிய�ற 'ய6றி��� ேவB சில 

C�கைள7 பிர;ாி�க ெவன�� மனD�க '&டா��வா�கெள6B ந2கி6ேற6. 

 

1896 பி$பிரவாி 25        ம. ரா. 1. 

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

உ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மி....    

1 

1மேதராமா>ஜாயநம: 

 

தாரணி7 ��மணியி6 சாி�திரெசால�தாேன 

தாரணியி�ேசைனய� ேகா6 - சரண �தி$ேபேன.         (1) 

 

ச��'கனா�ேதவியேர - சர5வதிேயதாேய 

ம�ரமி� அமி�த நிக� - வா�க��வா- நீேய.         (2) 

 

க�றவ�க� '6 சிறி� - க�லாதவ� ெசா�+ 

��ற'�ள பாட�க/ - �ணெமனேவெச�+,         (3) 

 

ஆத
னா�கைலகெள�லா - அறி�த ெபாிேயாேர 

ேபைதைமயா� நா6 ெச-தி! - பிைழக� ெபாB$Eேர.         (4) 

 

ஆயிரமாபண(கெளாளி� - அன�த6 மீ� ப!�தா6 

ஆய�பா) தனி+தி�ேத - அைனவ���ம�� ெகா!�தா6.         (5) 

 

அ(கவைன மண2ாிய - அவனிதனி+தி��, 

ெச(கமைல வள��தேதச, - சிற$2கைள மதி��.         (6) 

 

ெசா�லலாி தானா+ – ெசா�+ேவ னி$ேபாேத 

'�ைல மலரணி�தில(� – ெமா-�ழ ேலமாேத,         (7) 

 

ேத6மல�களினி
��ேத – திர�நதி ேபா�பா7 
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மா6மத�தா� வF�கிமைல - ம�திக� கீG,சா7         (8) 

 

கமகமெவ6 ேறபலவி6 - கனியி6 மண அ)�� 

�'�ெம6றவாசைனயா� - �ர(�க/ ந)��.         (9) 

 

ெத6னமர�திளநீைர� - தி&க'க தா(� 

அ6னத6 �ைல தா(�வத� - க�(கத 
ேயா(�.         (10) 

 

பா� ெசாாி7ெம�ைமவிழ$ - ப;(க�2கெளா)7 

கா�வா-க� வழிவய
� - க�பிரச வ)7.         (11) 

 

ஆலயி#ட க�பிரச - ஆBகளாேயா! 

வாைல$ெப&க� <�த�க&! – மயி�கெள( �மா!.         (12) 

 

அணியான தாமைரயி� - அ6ன(க� �யி� <� 

தணிவி�லாத கழனிகளி� - ச(கின(க� ஊ�.         (13) 

 

இ6Iபலவள(க� ெப�ேற - இல��மியா� வாச 

எ6I மகிைம ெபB வித�$ப - எ6Iெமா�ேதச.         (14) 

 

அ�த நா#)��&)னெம6 - றணிநகெராளிJ; 

இ�திர6ற6 நக�மத� – கிைணெயன நா�<;.         (15) 

 

மாாித� வானவைர - மாளிைகக� ஓ(� 

Lாிய6ற6 பாியவ�றி� - ;க'டேன 3(�.         (16) 

 

ேமைடமீ� ப�த)�� - ெம�
யலா� தாேம 

ஓ!மதிைய$ ப�ெத6Bற – ெவாளி�த� =ேபாேம.         (17) 

 

ச��ரகா�த� க�களினா� – தளவாி ைச<! 

இ��கிரண அதி+றேவ - இனிய ஜலஓ!.         (18) 
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ேவதிய�க� Jதிகளி� – ேவதெவா 
ேச� 

நாத�களா ம6ன�ெத�வி� - நாெணா
ேய சா�.         (19) 

 

வணிக��ல திலக�வள� – மைனகளி ேலெய(� 

பணிக/ட6 மணிக�தன - பலவிட(களி� த(�.         (20) 

 

ேM�திர(க� உF�ந6றா-, - ெச�ெந�பயி� ெச-7 

L�திர�த( �ல(க/ம� – ெதா6னக ாி+-7.         (21) 

 

அ�தவள ந6னகைர யர;ெச-7 ராஜ6 

;�தரமா ெய�லா��� - ;'கன காேபாஜ6,         (22) 

 

ெப�ைம7ட6 Jம6எI – ெபயரதைன$ N&டா6 

உாிைம7ட6 கட�LF – உலகமைத யா&டா6.         (23) 

 

சின$2
7 ப;=ெமா6றா ேச��� நீைர7&ண 

கன�தயாைன சி(க'ட6 – ைக,சரச ப&ண.         (24) 

 

சீறிவ� பைகவ�கைள, - ெச��கள�தி� ெவ6றா6 

ஆறிெலா� கடைமெகா&ேட - யர;ெச-� நி6றா6.         (25) 

 

இ�தவித அர;2ாி�- தினிதி�� �ேபா� 

அ�தராஜ6 நாயகியா� - அரைப நிக�மா�.         (26) 

 

ம(களமா- ஐவ�களா - ைம�த�கைள$ ெப�றா� 

அ(கவ��ெக�லா பிறகா - றாக�$ப'�றா�.         (27) 

 

ெச(கமைல வயி�றிI��� - ேச��தி��தலாேல 

ெபா(கிமி��ெதளிய விைட- Nாி�த�ேமேல.         (28) 
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வனசமல� ெமா#!களி� - வ&)�$பெத6ன 

கனகமணி'ைல 'க�தி� - காிய நிற �6ன.         (29) 

 

ப�மினியா� ேதகெமலா - பசியநர ேபாட 

விதவிதமா 'ண=களி� - மிக=�சி<ட         (30) 

 

'P6B மாச(க� - 'F�நிைற=�றா� 

இP6Bேலாக2கG - ஏ�திைழைய$ ெப�றா�.         (31) 

 

க&மணிேந� ெப&மணிைய� ைககளிேலெய!�தா� 

தி&ைம7ட6தாதிய�க� ேசைன7�ேள ெகா!�தா�         (32) 

 

பதிேனாரா நாளதனி� - பலசட(�க� ெச-� 

விதி'ைறேயய�தண��� - மி�கனக ெப-�.         (33) 

 

ம(களமாெய�லா� - மனமகிG��வ�தா� 

ந(ைக தன����மணிெயI - நாமமைத� த�தா�.         (34) 

 

;�லபMச�திர6 ேபா� ேதாைகயவ�வளர 

வி�ரம ேச�ம6னI�� - மகமகிG,சிக� கிளர         (35) 

 

பவளவிதG வா- திற�ேத - ைப�ெதா)யா� ேப; 

அவி�மழைல, ெசா�ேக#ேட ய�(கிளிக� <;.         (36) 

 

அழகிய வ�தாமைரெம� ல)ெபய���ைவ�� 

அழைகேநா�கி மன ெவ�&ேட - யன(க/திைக��         (37) 

 

த6ைனநிக�ெப&க/ட6 சரசமாக�<) 

மி6ைனநிக� >&ணிைடயா� - மிக மகிG�ேதயா).         (38) 
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ெசெபா6 தக!களாேல - சிBJ!க� அைம��$ 

ைபெபா6மய$பா�திர(களி� - பால)சி� ைம��.         (39) 

 

த(கமணி$பாைவக#�, – சாதெம!�3#) 

ம(ைகய�க/டனா) - மகிGவ� ெப�மா#),         (40) 

 

சி(காரவன�தனிேல - ேச���Dச�மீ� 

அ(கைனமா�டேனறி - ஆ!வளமா�.         (41) 

 

பாிமள(க� J;கிற - பலமல�க� ெகா-வா� 

அாியக�(<�த+��� - அமல�க� ெப-வா�.         (42) 

 

இ6னவைகயிளைமதைன - இ�திைர7கழி�க 

க6னியவ#ெகRவனமா - காலம� ெசழி�க         (43) 

 

ெசறி�ழ+ க�'கிைல, – சீெயனேவ யிகF 

சிB>த+ அSடமியி6 – தி(கெளன� திகF         (44) 

 

க�2�வ ம6மத6ைக� - க�2�வமா�. 

தி���ெமழி� விழியிர&! – ெசவிவைர� �ேம�.         (45) 

 

நாசிநB ெச&பக�தி6 - ந6மல� ேபா�மி6I 

ஊச
ைன 7வைமயாக - ெவாளி�ெசவிக� �6I.         (46) 

 

வி���ம அவளிதG�� மி�தி7ேம ெசா�த 

'��கைள 'லய�ைப 'F�ெமா� �த�த,         (47) 

 

ச(கதைன� கF�ெதனேவ - சா�BவெதாRவா� 

ெச(க�ைப� ேதா#கிைணயா- - ெச$2வ� பா�மீ�.         (48) 

 

ெம�விர�க� கா�த&மல� - ேம6ைமதைன$ ெபா��� 
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ந�விர
6 நக(கிளியி6 – நாசிெயன� தி���.         (49) 

 

எ+மி,ச பழெமனேவ - இள'ைலக� ப��� 

இைல7&ெட6 ைறய'ற - எளியவிைட இ���.         (50) 

 

ெதாைடயதைன, ெசRவாைழ� - 3&எனலா க&! 

வ)வமி� 'ழ�தா#� – மய(�வ� ந&!.         (51) 

 

அனி,சமல� ேம6ைமயிைன - அவளா�தா6ெபற= 

பனி,சமதி ப�ெதனேவ பதநக(க/ற=,         (52) 

 

அ6ன(களி6 <#டெம�லா - அவ� நைட���ேதா�� 

இ6னமி�த�தி6 ;ைவைய - ெயழி�ெமாழிக� ஏ��,         (53) 

 

;�தரமா பா�ைவயினா� - ேதாழிய� மய(க 

இ�தவித யRவன�தி� - எ�திைழயாளிய(க,         (54) 

 

த�ைதச' க�தனிேல - சா��தவ�களாேல 

ந�த6ைம�த6 வ)வழைக - ந6�ண��தா� ேமேல.         (55) 

 

க6னிைக��� க&ண6 மீ� - காத�மிக மீற 

க6ன�வி� காம6கைணக� – க6னிைக ேம�சீற.         (56) 

 

காத�மிகமிTசிய�த� - க6னிைக7���ள 

மாதி6மண நட��த�� - ம6ன6 மன(ெகா�ள.         (57) 

 

சகலகைல7 ண��தவைர, - சைப��வரவி#டா6 

மக#�மண ெச7நிைனைவ - ம6ன6 ெவளியி#டா6         (58) 

 

ச��மைறக� சா5திர(க� - தைமயறிJ� வாாீ� 

வ�ைவெச-7 ப�வமெத6 - மகளைட�தா� பாாீ�.         (59) 
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தாரணியி� ேதசெமலா - சTசாி�ேதா� நீேர 

சீரணி7 ஒ�வரைன� ெதாி�� ெசா�+Jேர         (60) 

 

ம6னனிRவா Bைர�க+ேம - மா#சிைம�ேக7ாிேயா� 

ம6னவI� கி6னவித - வF�திரன$ெபாிேயா�.         (61) 

 

எ(ேகாேவ ேக#ட�/ - எ�திைச7 ேச��ேதா 

அ(க(கார சா#சிெச-ப� - லரசாிடசா��ேதா.         (62) 

 

க&V�ற வரசாி�நி6 - க6னி�ேக�� நாத6 

க&ண6 ெசF��வாரைகைய� - கா�த�/ நீத6.         (63) 

 

பாதகியா Nதைனயி6 - பாெலா!யி� �)�தா6 

மீ� வ� சகடமைத ெம�ல)யா�ெபா)�தா6         (64) 

 

ஜக2கழ ம�தமர- தாரணியி�சா-�தா6 

மகிைமெபற�ெகா!�தி�ணா - வ��ததIயி� மா-�தா6         (65) 

 

பாதஒ6B தா�கியரா$ - பட�தினிேலந)�தா6 

மா…….. 2வியி� விழ - மா�பினிேலயி)�தா6.         (66) 

 

ைகயிெலா� �6ேற�தி க�மைழைய�த!�தா6 

ெம-ய6ப ரானவ��� ேம6ைமதைன�ெகா!�தா6.         (67) 

 

நீரா� ேமகமைத- நிக�'ட�வ&ண6 

சீரா�தாமைர ேபா� - திகFமி�க&ண6.         (68) 

 

ெபா6மயமா உைடயணிய�ேத ெபா
= ெபB ெம-ய6 

சி6மயமா ஞானிய� -ேத��தறியா ைவய6.         (69) 
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ம(கலராய+1நி - வாஸ6 தமிG��வ�தா6 

தி(க� வழிய��ல�தி� - திலகெனனவ�தா6         (70) 

 

ேதவகிவ; ேதவ���, சிB2த�வ6 ஆகி 

ேகாவல�பா)யி� ந�த ேகாப6மைன�ேககி.         (71) 

 

வள��ததி னா+ய��தராஜ - வச�தினானவேன 

கிள��ெதாளி� ெவ&�ைடகவி�தா- ேக#ட��ம6னவேன         (72) 

 

அ6னவ��நி6மகைள - யளி�தி!த� ந6றா 

அ6னியராம6னவ�க# – களி�திட� ந6ற6றா         (73) 

 

இ6னப) ந�சைபேயா� - எ!��ைர�தா� ெம�ள 

ம6னIமR வாறிய�ற - மன சிறி� ெகா�ள         (74) 

 

Nம6ன6ற ன�'த� - 2த�வ6 ��மிெய6B 

நாம'Bமா ெகா)ய6 - நவி6றேனநி6B,         (75) 

 

ஆமாமாந6 �ைர�தீ� – அைவேயாேர நீ(க� 

மாமகிைம ெப�றவ�கா� - மைனக/�ேக ேபா(க�.         (76) 

 

மா!ேம-�� மிைடயI�� - ம6ன�ெப& த�வாேரா 

நா!கா�� ம6னெர�லா - நைமயி கழாேரா.         (77) 

 

ந�றா-ேபா� பா�ெகா!�த - ந(ைக7யி� �)�� 

ச�B வ
யி�லாத – சகடமைத ெயா)��,         (78) 

 

ம�தமர சா-�த�= – மா!க� ேம-�த�= 

க�தாம� மாமIயி� – கவ��திட� ெச-த�=,         (79) 

 

ஆய�ெப&க� J#)
�லா – வ,சமய க&! 
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---------------- - -------------- வாாி�தி�)ய&!,         (80) 

 

வயி�ைறவள���� திாி�த�= வன(களி� ேச��த�= 

கயி�றினிேல க#!$ப#!� கா�ைகக� ேசா��த�=         (81) 

 

ைவயக�தி� Jர� ெச-7 - வ6ெறாழி�க� தாேமா 

ஐயIடனிைத நீ(க� – அறிவி�க =மாேமா,         (82) 

 

ேசதிநா#ைடயா/கி6ற - சி;பா லNப6 

ேமதினியி� அரச��ெக�லா - மிT; பிரதாப6,         (83) 

 

ஆத
னா� ��மணிைய – ஆய��� தரXன 

ேசதியதிப தி��தவ, – சி�தி$பேத ஞான.         (84) 

 

இ6னவித ��மி7ைத� - ெதF�� மிக��தி�தா6 

அ6னவ6 ெசா�மிTசவTசி - யரசI சமதி�தா6.         (85) 

 

அ(கி��த ேமேலா�க� - அரச6 விைடெப�றா� 

ம(ைக�காக மனதிர(கி மைனகளிேல7�றா�.         (86) 

 

இ�தவித நி,சயி�ேத - இைறவI ம�காைல 

அ�த'B சி;பால� – கI$பின6 மணேவாைல.         (87) 

 

நகரமைத யல(காி�க – நாதIைர ெகா!�தா� 

சகல� அRவாB ெச-ய� – த�'ய�சிக ெள!�தா�.         (88) 

 

பனிநீரா� நிலெமFகி$ ப�த�கைள யி!வா� 

கனிவாைழ� 3&க/ட6 - க'�கைள ந!வா�,         (89) 

 

'��களா� ஜால�கைள – '6'க$ பி�<#) 



12 

 

;�தமான மணிமகர ேதாரண(க� நா#)         (90) 

 

பவள�கா� மீதினி�ெவ& ப#!கைள, ேச�$பா� 

அைவகைள ெவ�ள6னெமன அைனவ�க/ பா�$பா�.         (91) 

 

அகி�2ைகயி6 படலெமலா அ&டமைத P! 

'கி��லெம6 ைறய'�B – '6மயி� களா!.         (92) 

 

க�யாண$ ப�தலணி கண�கிட= ேபாேமா 

��யமாக, ெசா�+த��� – �ணிவ� =நாேமா,         (93) 

 

மரகதந� மணி�3&க� வாிைசயாக நா#) 

விாிகதி��ேகாேமதக�� - வி#ட(கைள$N#),         (94) 

 

��வி�த மணிகளினா� ெகா!(ைக தைனயிைண�� 

ெபா�வ� ைவYாிய�தா� ேபாதிைக ………………..         (95) 

 

இ�தரநீல மணிகளினா� – எழி�விதா னமா�கி 

வி�ைதப�ம ராகமணி - விள��கைள� 3�கி.         (96) 

 

ச�தமாக ெவ(�'�� சர(க�பல ெதா(க 

ப�த� ……….. ட�� ப�ைமக/ த(க         (97) 

 

தளமதைன$ பலநிறேச� சாிைக$ப#டா� மைற�தா� 

வளைமயாக� க
யாண - வ5��கைள நிைற�தா�.         (98) 

 

இRவிதமா-�க
யாண - எ�தன ெச-ேசதி 

அR=��� மணியிட�தி� – அறி�ைகயி# டா�தாதி,         (99) 

 

ேசதிபதி தைனயைட7 – ேசதிேக#!� �)�தா� 

மா�மிக மன'�கி - மாத�ட6 ெநா)�தா�.         (100) 
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சகிமாேரெய6ன ெச-ேவ6 – த�ைதெச-த நியாய 

மகியிெலவ� எைன�கா�க வF��வா�பாய.         (101) 

 

மடைமமி� ��மி7ைர�� - ம6னவI தணி�தா6 

ெகா)ய6 சி;பால� ெகைன� - ெகா!�திட= �ணி�தா6         (102) 

 

மாயைனேய நாதெனன - மனதிெல&ணியி��ேத6 

தீயவனா '��மியா
, - சீவைன7 ெபா��ேத6.         (103) 

 

அகமகிG�ேத யி��தெத�லா – அழி�தா ேனபாவி 

;கTசிறி� மி�லாம� - �)��ேத எ6னாவி.         (104) 

 

உ���மணி யிRவைகயா – 7�கிமிக ேவ(கி 

இ���ம�த ேவைளயிேல - யிைச�தனேளா� பா(கி.         (105) 

 

மாதரேச க&மணிேய - மன��ய� ெகா�ளாேத 

மாதவைன யைட7வைக – வF��ேவ னி$ேபாேத         (106) 

 

இ$2ர�திேலா� மைறேயா6 எவாி+ேம மி�ேகா6 

ஒ$பிலாத �ண(களினா� - உய�=ெபB த�ேகா6.         (107) 

 

ஆகம(க� சா5திர(க� - அைற7 வழிநி6ேறா6 

ேமாகமி� மி�திாிய(க� – 'Fவ�ேம ெவ6ேறா6,         (108) 

 

உ(க� �ல��வான – =ய�மைற ேயா62�ர6 

இ(கிதமா- ராஜதைய – இனி�ெபB பா�ர6,         (109) 

 

அ6னவைன� க&ணனிட – அI$பி வி)�மாேன 

அ6ேயாகமா- ெநா)$ெபாFதி� - அைழ�� வ�வாேன.         (110) 



14 

 

 

ெசறி�ழலா� ��மணி��� – ெதாிவி�தா ளிRவணேம 

மைறயவைன$ ேபாயைழ�� – வ�தாள� கணேம.         (111) 

 

வ�தவ�த வ�தணைன - ம(ைகய�,சி�தா� 

;�தர ேசராசன�ைத� - ேதாைகசம�$பி�தா�         (112) 

 

மைறயவI J�றி��க – ம(ைகய வள!�தா� 

�ைறகெள�லா மவIடேன - <Bத���ெதா!�தா�,         (113) 

 

ேவதியேனயா6 ெச-தி! - வி&ண$பேகளா- 

மாதவேன நாதெனன - மகிG�ேத6 ெவ�நாளா-.         (114) 

 

தாைத7மிR =��மிெயI - தைமய6 மனேபாேல 

ேசதிபதி� ெகைன7தவ, – சி�தி�த தனாேல.         (115) 

 

'�திவ� ெவ�ளிய6B - '<��த �றி$பி#டா6 

த�ைத விவாக�திI��, – சகல' சாியி#டா6.         (116) 

 

ஆத
னா�க
யாண - ஆவ�= தி&ண 

நாதனாக'�� தைனநா6 – ந&VவெதR வ&ண,         (117) 

 

ம(கி
ய தாி��'6ேன - மைலமக� த6ேகாயி� 

ெச(ைக7ற வண(கிெம�ள� - தி�2 த�வாயி�.         (118) 

 

ஆ�வ'ட6 பாதிவழி - யைட�தி!ம$ேபா� 

கா�வ&ண6 எைனவ+வி� – கவ�� தி!த�L�.         (119) 

 

க�திெயழி� �வாரைகயி� - க&ணனிட ெச�+ 

சாியான த�ண�தி�யா6 - சா�றினைத, ெசா�+.         (120) 
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உ6ன�ளா� மாயIமிR - Dாினிேலவ�தா� 

எ6ைன வல�ைகபி)�ேத - யி6பமைத� த�தா�,         (121) 

 

உ6ைன7ேமா� ெத-வெமன =ள�தி� வண(கிவ�ேவ6 

ெபா6ைன7 மணிகைள7 - Nரணமா-� த�ேவ6.         (122) 

 

திட'டேன யிைவகெளலா - ெச$பியவ� ')�க 

கட=ள�ேகா வி
6மணி7 – கணகண ெவ6ற)�க.         (123) 

 

க6னிைகேய ெப&மயிேல - கன��ய� ெகா�ளாேத 

ெபா6னகார� �வாரைக��$ ேபாகிேற னி$ேபாேத.         (124) 

 

க&ணனிட நி6னழ� – கவைலக/ 'ைர$ேப6 

தி&ணமாக ந6ெமாழிக� - ெச$பிமன(கைர$ேப6.         (125) 

 

காத�ெகா&ட ெவ&ணெம�லா – ைக<#)� த�ேவ6 

மாதவ6வ� ெத!��$ேபா�. மா��க ெச-�வ�ேவ6.         (126) 

 

எ6ன=ைர� த�தணI ஏ�திைழ ைய�ேத�றி 

க6னிமன( ெகா&)��த - கல�கெமலா மா�றி.         (127) 

 

ஏகமன�� ளவனா- - எF�தவI அ6B 

ேவக'ட6 2ற$ப#டா6 - Jமனக� நி6B,         (128) 

 

காகம� வலமாக� – காைடயி டேபாக 

ேவக'டேன க�ட6 – வி&ணி 
டேமக.         (129) 

 

மைறயவ�க ளி�வெரதி� - மகிG=ட6 ேமவிட= 

நிைற�ட�ைத ெய!�ெதா�ெப& ேநாிெலதி�$ பட=.         (130) 

 

;பச�ன பலக&ேட கயவI நட�தா6 
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அபாிமித மானமைல - யாBBவன கட�தா6.         (131) 

 

;�தரேச�� �வாரைகைய� – 3ரமதி� க&டா6 

அ�தண6 ெம-Nாி�ேத - யான�த ெகா&டா6,         (132) 

 

வானவைர7ய� ேகா#ைட - மதி�சி கரெதாி7 

வானவ�க� நா#)னிேல – மணியிெனா ளிவிாி7.         (133) 

 

இ6பமி� மாளிைகக& - ெண#!ம#! ேதா6B 

அ62டேன பா��தவ�க� – அகலாெரT ஞா6B.         (134) 

 

ப#டண�தி� ��ளாக$ - பா�$பாI ெச6றா6 

வ#டமதி� LG�தவர& – மைனயிெனதி� நி6றா6.         (135) 

 

ேமலாிய காவ+ட6 – விள(கி!ம� ேகாயி� 

காவல�க� க$பமிட� கா�தி��� வாயி�.         (136) 

 

வாயிைல�கா$ ேபாாிடத6 - வரவதைன, ெசா�ல 

மாயனிட ெச6றவ�க� - மகிG��ைர�தா� ெம�ல.         (137) 

 

அ&ண+ைர ெப�ற�த அ�தண I#ேபாக 

க&ணெனதி� ெகா&ட வைன� - க&டன6 விைரவாக         (138) 

 

அய� விலாம� அ��கிய பா�திய - ஆசமன அளி�தா6 

உய�மணி ேசராசன�ைத - 7தவமன(களி�தா6.         (139) 

 

ேவதிய�த( �லதிலகா - மி�மைறக� க�றா- 

எ�நிைன� ெதளிேய6ற6 இ�லமதி +�றா-,         (140) 

 

எ6மைனெச- 2&ணியேமா – யா6'6ெச- 2&ணியேமா 
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எ6'ேனா�க� '6னாளி 
ய�றிய2& ணியேமா         (141) 

 

இ�தவித 'பசார – இைறவI ேம<ற 

அ�தணI ேக#!மிக - ஆன�த மீற,         (142) 

 

க�திவ�த காாிய�ைத� - க&ண6 ெசவி�ளிர 

பாிதி'6 தாமைரேபா�ேகா - பால6 'கெமாளிர.         (143) 

 

உைர�திட+ க&ணன�த – =���மணி யிI�வ 

தி��த'ட னவளி$ேபா� - ேச��தி��� ப�வ.         (144) 

 

விவரமாக= ைரெயனேவ ேவதிய6 ெசா�வாேன 

தவளநைக$ பவளவிதG - ைதயேல ெபா6மாேன.         (145) 

 

த(கநிற ெப�றி��� - ைதயலவ� ேதக 

இ(கிதமா ெய!��ைர�க – எவ��� நி�வாக,         (146) 

 

கா�வைர நீ&)��� – க&ம6 மதன2 

மா�ளN ெவ6றிதைழ – வ�ணி$ப �வ2.         (147) 

 

வதனமைத மதிெயனேவ - வ�ணி�த� <! 

இதமான ெமாழிகைள�ேக# )ள(கிளி கேளா!         (148) 

 

மி6னைலேய ெயா$பாக – விள(கியெம� 
ைடயா� 

அ6னெமன� க&ேடா�க� - அதிசயி�� நைடயா�         (149) 

 

சா��யமாய வ�ேப; – சரசமான வா�கிய 

மா��யமா-� ேக#!மன - மகிG�திட+6 பா�கிய.         (150) 

 

ம(ைக7ைன மாைலயிட – மனதினிேல ேமாக 
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�(க'ற� ெகா&டதினா� ெதாட��த �ைனேயாக         (151) 

 

அ6னவைள, சி;பால� களி�திடேவ சி�த 

ம6ன6Jம6 ெகா&டதினா� - மாதரசி நி�த         (152) 

 

மன�கவைல ெகா&!மிக வா!வதி னாேல 

உன�கவைள� கவ�வைக உைர�கேற6 ேக�மாேல         (153) 

 

சீ�ைமெபB( க
யாண தின�தினி ேலமா� 

பா�வதிைய� ெதாF�Nைச ப&ணி வ�ேபா�,         (154) 

 

�தி�தவைள� ைகப�றி� ெகா&!ேதாி� ெச�வா- 

எதி���வ� பைகவ�கைள ரணகள�தி� ெவ�வா-         (155) 

 

இ$ப) ேவதியIைர�க இ�ேதா� Nாி�தா6 

அ$ப)ேய ெச-ேவென6 ைறய6வா� களி�தா6.         (156) 

 

ேவதிய��� விைல7ய��த ெவ�மதிக� ெகா!�தா6 

மாதவI விைடயளி�ேத மைறயவைன வி!�தா6.         (157) 

 

Nமி2கG �வாரைகயா ெபா6னகைர வி#டா6 

Jமநக�� க�தணI வி�பி$ 2ற$ப#டா6.         (158) 

 

இ(கிRவித மி��ைகயிேல இள(�யி ேலமாேன 

ந(ைக��� மணிநிைலைம நவி6றி! ேவ6நாேன.         (159) 

 

ேவதியைன யI$பிய�த ெம�
ய லா�வாட 

பாதக6ம6 மத6கைணக� – பாைவயி6 ேம�ேபாட         (160) 

 

ெவ2
ேபா� ெத6ற�வ�� ேம�விழ= �)$பா� 

அ2நிக� விழியி
�� ைத(கலநீ� வ)$பா�.         (161) 
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மாவி6தளி� தி6B�யி� மா(கிைள ேம�தாவி 

பாைவயி6 ப�க�தி�வ�� பTசம5வ ர<வி         (162) 

 

திாிவ�க& டTசிய�த� – ெதாிைவ மிக�கல(க 

க�'கி�வ& ண6வ)வ - க&ண6 '6ேனயில(க,         (163) 

 

ச��ரகிரண ெகா)ய – தழெலன ேவJ; 

;�தரமா மலரைணைய� – ெதாடவவ� ெம-<;.         (164) 

 

இ�தவித ெநா��ெம
� – தி���ம�த மி6னா� 

ைப�ெதா) ேதாழியிIடனி$ - ப)பலெசா� ெசா6னா�.         (165) 

 

3�ெச6ற ேவதியI - �வாரைக ேச��தாேனா 

மாதவைன� க&ெட6மன - வ��த' ெசா6னாேனா.         (166) 

 

க&ணெனைன$ பலவ�தமா-� – கவரெவ& Vவாேரா 

அ&ண6 பலராம6'த – லவ�தைட ெச-வாேரா         (167) 

 

தைடயிலாம லவ�வாிI – ச'�திர�ைத$ ேபாேல 

பைடக/ட6 வ�தி��� - பைகவ� திர�ேமேல.         (168) 

 

ேபா�ெதா!�� ஜயி�காம� – ேபாவாேர யானா� 

சீ�ெபறேவ ெய6ைனமண ெச-யாம� ேபானா�.         (169) 

 

எ6னெச-ேவ ென6ற�த – ஏ�திைழ 7ேநாக 

'6னி��த ேதாழிய�க� – ெமாழி�தன� சீராக         (170) 

 

அTசாேத ெப&மயிேல - அ6னேம ெச�ேதேன 
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கTசமல�� க&ணIைன� கவரவ� வாேன.         (171) 

 

பகலவ�'6 பனிேபால$ - பைகவ�திர� ேபா� 

மகிG=டேன க&ணைனநீ மாைலயிட லா�.         (172) 

 

இ�தவித ேதாழிய�க� – இைச�தி! ம$ேபா� 

அ�தண6ற6 வரவதைன யறி�தன ேளமா�.         (173) 

 

ேவதிய6ற6 வழியிைன�க& விழி�த ப)ேநா�க 

மாதவI வ�தனன - ம(ைக�ய� நீ�க         (174) 

 

வ�மைறேயா6 'கமி��� மகிG,சிதைன� க&டா� 

அாிைவ7ட� Nாி�ேத - யான�தெகா&டா�.         (175) 

 

ச�ேதாஷ ஜயெமனேவ - ச��மைறேயா6 ெசா�
 

வ�த=ட6 சி�ைதமிக – மகிG�தன ளRவ�
.         (176) 

 

அ�தண�� நவமணிேச� – ஆசனெமா6 றளி�தா� 

ச�தர'கி யான�த – ச'�திர�தி� �ளி�தா�.         (177) 

 

அாியவழி கட��வ�த - ஆயாச ேபாக 

இ�2ற' ெவ&கவாி – யிர#)ன� ந6றாக         (178) 

 

பனிநீரா�கா�விள�கி$- பலமல�க� 3வி 

இனிைம7ட Iபசாி�ேத இயபின ள�ேதவி.         (179) 

 

3யவேனகைல வ�ேலா- – �வாரைக ெச6றாேயா 

மாயவாைன� க&ெட6மன – வ��த 'ைர�தாேயா,         (180) 

 

மாதவI எ6மீதி� – மனதிர(கி னாேரா 
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நாதனாக ெவைனவாி�க - நாைள வ�வாேரா         (181) 

 

இ�தவித ேவதியைன – ேய�திைழ வினாவ 

அ�தணI எ!��ைர�தா6ஆந�த ேமவ.         (182) 

 

ெப&ணரேச �வாரைகைய$ – பிாிய'ட6 ேச��ேத6 

க&ணன� ெகா+வினிேல – களி$2டேன சா��ேத6.         (183) 

 

கிளிெமாழிேய நி6�ண(க� – ேக#!மன( களி�தா6 

இளைமெபB 'ைன�கவ�ேவ6 - எ6Bந�வா� களி�தா6         (184) 

 

நாைளவ�� பைகவ�ட6 ந!(கவ2 ெதா!$பா6 

வாைளெயா�த விழியாேள – மாைலதைன� ெகா!$பா6         (185) 

 

இ6னவித மைறயவI - இயப, ச�ேதாஷி�தா� 

ெபா6Iடேனமணி7தவி$ ேபாகவிைட யளி�தா�,         (186) 

 

வ6னமயி� த6Iடேன ம(ைகய�'க�தா� 

க6னிவிவா க�திI��� - காவல�க� வ�தா�.         (187) 

 

அ(க'ட6 ெகா(கண' – அவ�தி மைலயாள 

வ(க'( க
(க'த� – மகராS#ர ேசாள,         (188) 

 

மாளவ ேகாசலபா&) – ம,ச(கா னாட 

சா/வ <�,சர��டேன – த�தியா� மராட         (189) 

 

சகலேதச ராஜ�க/ - சா��திட ேவJம6 

த�தியாக மகிGெவா!ப- சாி�தா ன$Nம6,         (190) 

 

ேமவியந� லரச�க/ – வி!திகளி� ேச��தா� 
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காவல�ம� நகைர� க&!களி <��தா�.         (191) 

 

ேசதியதி பதியான - சி;பாலன ைட�தா6 

ஈதறி�த ��மிய$ேபா ெததி�ெகா&! நட�தா6.         (192) 

 

க&டவைன யைழ��வ�ேத - காவல6ற6 ைம�த6 

வி&ெடா!ந6 மாளிைகயி� வி!�தா ேனம�த6.         (193) 

 

பலராம6 த6Iடேன - பலமி�யா தவ� 

உலவிர Jமனக� - உ�றா� மாதவ�.         (194) 

 

மாமனானJ மIம – மாதவென தி�ெச6B 

ேகாமகைன வள�நக���� – <#)வ�தா ன6B.         (195) 

 

ேகாபால6 ெத�வி�வர� - ேகாைதய�க� க&டா� 

மாபார�தன( க�விம - ைமய�மிக� ெகா&டா�.         (196) 

 

'கமதைன$ பா��தவ�க� 'க�திைனேய பா�$பா� 

நைகயதைன� க&டவ�க� நைகயினி�க& ேச�$பா�         (197) 

 

ஆய�பிராைன$பா��� - அவசர�தினாேல 

ஆயிைழயா ெளா��திசில – பணி�தன� ைகேமேல.         (198) 

 

நீலவிழியி� றிலக - ெந�றியி� ைமயி#டா� 

மாைலவ�� காணெவா� ம(ைக2ற$ ப#டா�,         (199) 

 

இைடயி�பாதி, ேசைல7!� - தி��த ெவா�மா� 

வ)=மி� �மாிைய� காணவ� தனள$ேபா�         (200) 

 

ப#டண��$ ெப&கெள�லா பா��� மதிமய(க 

ெந#!யி�$2 வி#டவ�க� நி6Bமிக� திய(க         (201) 
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க&ண6பல ராம���� களி$2மிக$ ெபா(க 

க&ணியேச� வி!தியில� காவல��த(க         (202) 

 

மBதினT L�ேயாதய�தி� மைறகளிேல ேத��தா� 

'ைறைமயாக, சட(�கைள ')�கவ�� ேச��தா�         (203) 

 

ல�ன சமீப�தெத6றி ராஜI�� ைர�தா� 

வி�னநீ�� 5வாமிNைஜ விதி$ப)� ெதா!�தா�         (204) 

 

ெகௗாிNைஜ ெச-7ம�த� கால' வ�த!�க 

காாிைகைய யல(காி�க� க#டைள7(ெகா!�க         (205) 

 

பாிமளேச� ைதலமைத$ - பாைவதைல� கி#டா� 

அாிைவய�க� மTசனநீ – ர(கைன� �வி#டா�.         (206) 

 

விைர�ழ
 னீரமைத - ெம6Bகி லா�ேபா�கி 

ெதாிைவய�க ளகிலதைன சிBெபா) களா�கி         (207) 

 

அகி�ெபா)ைய� தீயி
#ேட - ய$2ைகைய$ பி)�தா� 

'கி��ல ேபா�<�தைலய - ெமா-�ழலா� ')�தா�.         (208) 

 

ம(ைக�ழ� '),சினிேல – ம�
ைக$ N,L#) 

தி(க�பாதி எI>த
� - திலகமைத� தீ#)         (209) 

 

வாிவிழிக ளிர&)னி+ – ைமயதைன யி#டா� 

அாியைவர� ேதா!கைள – யவ�ெசவி யி
#டா�.         (210) 

 

ேஜாதிமணி P���தி, - Lாிய6 ேபா�மி6ன 

காதினிேல '��'த� - கல6க� பல�6ன.         (211) 
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விைல7ய� ந�ல#)ைக7 -ெவ&'�� மாைல 

உலகெமலா ெமாளிJ; – ஒ�கனக மாைல.         (212) 

 

ெபா�பாைவ பாத(களி� – 2�,ேசாி ெகா+; 

ந�பாத சர(களிேல - ந�லந�லதிI;.         (213) 

 

நைககெள�லா N#)ய�த – ந(ைகய�# ெச6றா� 

சகலவித, ேசைலகைள� - தா(ெகாண��� நி6றா�.         (214) 

 

தாதியவ� சாிைகநிைற – தா#!$ப� திாிெய!�க 

ேகாைதெயா��தி யைதயணித� – �ணம6ெறன� த!�க.         (215) 

 

சைபயல(கா ர�ைதெயா� - ைதய�ைகயி� ெகா�ள 

அ2]ப மி�ேவாெவ6 - றைதெயா��தி த�ள.         (216) 

 

பளபளெவ6 ெறாளி�காசி$ ப#டதைன ெய!�க 

அளவிலாத =வைக7ட6 – அ(கைன7 '!�க.         (217) 

 

ேதாடா$பா#^� கா$2� ேதா�வைள7மில(க 

ஆ!மிைடயி� த(க – ெவா#)யாண ம��ல(க.         (218) 

 

ரTசைனயா- ஜகெமார#) - ரவி�ைகதைன� ெதா#டா� 

மTச�நிற பாசிப�� – மணிவ(கி7 மி#டா�.         (219) 

 

இ�திைரேயா சர5வதிேயா - இ�திரனிட ஆ� 

;�தாிேயாஎன� �தி�தா� – ேதாைகய ெர�லா�.         (220) 

 

மாத�களா ய�தெமன - ம6னனிட ெசா�ல 

ேகாைதய���� தரவளி�தா6 - ேகாவி+��, ெச�ல.         (221) 
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இதமானவா�திய ேகாஷ – எFகடைல யட�க 

விதவிதமா யி���பல - வி��க� '6நட�க,         (222) 

 

தாதிய�களி� 2றெவ& - சாமர(க� ேபாட 

மாத�கெள(� நிைற�� - ம(கள(க� பாட         (223) 

 

பரதசா5திர�தி6ப) – பாைவய� களாட 

இரத(களிேல றிெய�லா ராஜ� க/<ட.         (224) 

 

பாிமள$N ஹார(க/- பா�பழ ேத(கா7 

அாியக�$ Nரகளி$ பா�� அைட�கா7,         (225) 

 

ப#!க� Eதாபர(க� – பலமணி ேசரணிக� 

த#!களிெல !��வ�தா� - தாதிக� ெப&மணிக�,         (226) 

 

அரச�Jதி 'தலான - அன�தJதி தா&) 

அர&மைனயா ளாலய�ைத யைட�தா�க� ேவ&).         (227) 

 

ெபா6மயமா( ேகாவி+��� - ெபா�ெகா)யா� ெச6றா� 

சி6மயமா ெயாளி�'மா – ேதவி'6ேன நி6றா�         (228) 

 

ந(ைகயவ� சாSடா(க - நம5கார ெச-தா� 

ெச-ைகயி$N ெவ!��ைமயி6 - தி�வ)யி� ெப-தா�.         (229) 

 

தாப�தீர$பா�வதி��, ச�தனா பிேஷக 

3பதீபைந ேவ�திய - ெசா�ல= அேனக.         (230) 

 

ெச-�ைகக� <$பிநி6B ேதவிநம5 காி�தா� 

எ-�ப�தி மீறவ$ேபா இRவித 5ேதா�தாி�தா�.         (231) 

 

அ&டெமலா '&!மிF அாியி6 சேகாதாிேய 
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ெத&டனி#! வண(�ெமைன� ேதவிநீ யாதாிேய         (232) 

 

எ&ணாிய ெவ6�யர - இ$ெபாFேத யாிவா- 

க&ணென6ைன மண2ாிய- க�ணெய6 ேம�2ாிவா-.         (233) 

 

அபிைகயா# கிRவிதமா- அன�த� ெத&டனி#டா� 

ெகாபைனயா ளபிைகயி6 – ேகாவி�தைன வி#டா�         (234) 

 

ெவளிேயறி வ�ேபா� – ேவ�த�க� பா����க 

அளிக�ெமா-�� �ழ
ைய� க&டாைச மிக$ெப�க.         (235) 

 

அ6னெம6ன நட��வ�த - ஆயிைழய$ ேபா� 

ம6ன�<#ட� ��ளி��� – மாதவ6 ற6மீ�.         (236) 

 

கைட�க&க� ெச+�திமி� களி$பதைன� ெகா&டா� 

அ)'தலா ')வைர7 அவனழைக� க&டா�.         (237) 

 

Nரணச� திர6ேபால$ ெபா���மவ6 'க' 

தாரணி7 மைலெயனேவ– சா��தி! மா�பக',         (238) 

 

வ)=மி� தாமைரேபா� – மாதவ6ேந� திர' 

இைடயினிேல பளபளெவ6 - றில(�E தாபர'.         (239) 

 

கா�'கேம� தி,சிவ�த – கமலமல�� ைக7 

கா�'கிைல$ ேபா6ெறாளி�- க#டழக6 ெம-7.         (240) 

 

க&!வைக ெகா&!தைன� – க6னி சமீபி�க 

அ&ட�ெதாF நாயகI� – க(க 2ளகி�க.         (241) 

 

மாதரசி தன�ேக�ற - ம(ைகெயன மதி�தா6 
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மாதவன வைள�கவர - ம&ணி6 மிைச�தி�தா6.         (242) 

 

பாைவதைன ம�
ைக$N$ ப�ெதன ேவதா(கி 

யாவ�பா�� திட�ேதாி� ஏறின6 மிகேவா(கி,         (243) 

 

பபபப ெமனேவ – பாTசஜ6ய Pதி 

த2ர ேநா�கி, ெச�ல, - ச����க� ேமாதி.         (244) 

 

சி;பால6 சா�வ6'த� ேத�Jர�க ள!�தா� 

ப;பால6 மீதி�வ�� பாண(கைள� ெதா!�தா�.         (245) 

 

இட�ைகயி� வி�ேல�தி – ரணகள�தி� நி6றா6 

கட�ேபா+ ேசைனெய�லா - கண$ெபாFதி� ெகா6றா6.         (246) 

 

உ��மி 'தலானவைர - ெயா�ெநா)யி� ெவ6றா6 

உ��மணிெயா! �வாரைகயா – ஊ�ேநா�கி ெச6றா6         (247) 

 

நாரண6மா ேதா!வ� - ந�ேசதி யறி�தா� 

ஊாி+�ள ஜன(கெள�லா – ஒ�மி�க, ெசறி�தா�.         (248) 

 

ம�தார$N மைழைய - வானவ�க� ெப-ய 

அ�தண ெர�லா(<) – யாசிகைள, ெச-ய,         (249) 

 

ேதாைகய�க ளாலா�தி ;�றிதி�S) கழி�க 

ஓைகயினா� சகல��� உ�ளம� ெசழி�க         (250) 

 

நகரதைன வல வ�ேத - ந�ேகாவி� ேசர 

அகமகிG�ேத ��மணி7 – அர&மைன� �ளார.         (251) 

 

�ல��ைவ வரவைழ��� ேகாபால6 அ6B 

க
யாண '<��தமைத� க&!ெசா�க ெவ6B.         (252) 



28 

 

 

உ�தர= ெகா!�த=ட6 - ேயாசைனக� ப&ணி 

வி�தக6 '<��தமி#டா6 - மிகமனதி� எ&ணி,         (253) 

 

ந�லதிதி வார'ட6 – நM�ர ேயாக 

எ�லாTேச� தின�தி��றி$ - பி#டா6 விவாக,         (254) 

 

க&ணI�தா ர$ப)ேய - க)நக� சி(கார 

ப&Vவி�தா ெர�லா� – பாி=ட ன�ேநர.         (255) 

 

க
யாண$ ப�தல� க&டவ� மன(கவ� 

விைலமதி$2 மி�ைலெயன – ெம,;வா�க ெளவ�,         (256) 

 

நாக;ர தவி+டேன – ந�
ர#ைட ேமள 

ேமாக�த� ைக�தாள – 'ர;ட ென�காள,         (257) 

 

த2�மீ#)$ பலேப� – ச(கீத பாட 

�2�= நாரத� – 3ரமதி ேலாட,         (258) 

 

தி�தி2�லா( �ழ`த, - ேசயிைழயா� பாட 

த�திமி�ேதா ெம6Bெசா�
� – ைதயல� களாட         (259) 

 

'���த�தின� த6ைற�� – '��தIட6 மா� 

மக��வTேச� மணவைற�� – வ�தாள$ ேபா�         (260) 

 

ம(கள5நான(க� ப&ணி - ம(ைக7மா தவ� 

இ(கிதமா ய(கி��க - எழிலா�மா தவ�,         (261) 

 

ஓம�&ட ைவ��லாஜ - ேஹாமம� ெச-தா� 

ேநம'ட6 மா'னிவ� – ெந-களதி� ெப-தா�.         (262) 
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ைம'கி�வ& ண6ைகயா� - ம(கி
ய N&டா� 

அமிமிதி� த��ததிைய - அ(கைன7 க&டா�.         (263) 

 

ேகாதான Nதான – ேகா)க6னி தான 

மாதான பலெகா!�ேத – வழ(கினா6 சமான.         (264) 

 

NாிதMிைண களினா� - ெபா(கின� N;�க� 

வாாி,ெசாாி�த வா�தியா� - மகிG�தன� வி&;ர�க�.         (265) 

 

நல(�களி# Yச
ேல - நாத6 ��மணியாட 

இல(�மவைர� க&டவ�க� – எவ�க/( ெகா&டாட.         (266) 

 

ப�ளியைற யல(கார - பா����களி <��தா6 

கி�ைள ெமாழியா/டேன – கி�SணI�ேள ேச��தா6.         (267) 

 

ெச(க�ேப க&மணிேய - ெதவி#)டாத ேதேன 

ம(ைகய� சிேரா6மணிேய – ம�விடவா மாேன.         (268) 

 

ஊட�தைன யிRவிதமா- – உபசாி�ேத ேபா�கி 

<ட
னா லான�த – ேகாைதய�� �&டா�கி,         (269) 

 

அIபவி�ேத தாரணிைய – யா&)�� தான�த 

கனகவ5 திர�தாி�த - க&ணபிரா6 எ6B.         (270) 

 

அ��தவ� '6<றியைத அ2வியி6 ேமேல 

ெதாி��ைர�தா னமிG�(க� – ெச�தமி ழினேல.         (271) 

 

வி�
2� 3�ம(கல�தி� - விள(� 1நிவாஸ6 

அ�
மல�� ேகாைதயி6ேச வ)பணி7 தாள6,         (272) 
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அ&ண6மல�� தி�வ)யி� – ஆ,�தனா ப�த6 

க&ணனா யிரெபயைர�- க��கி6ற சி�த6.         (273) 

 

திட'Bந�………. ………………. ேச��ேதா6 

வடெமாழி7, ஆ�திர' - வ&டமிF ேத��ேதா6         (274) 

 

Nமிெயலா வாழியதி� – ெபா���யி� க�வாழி 

மாமைறேயா� வாழிெயழி� - ம6னவ� வாழி.         (275) 

 

க&ணIட6 ��மணி7 காசினி யி�வாழி 

2&ணியTேச� அவ�கைதைய$ 2க6றவ� க�வாழி.         (276) 

 

க��த6மீ� ெசா6ன�மி� கைதய �=வாழி 

ப�தி7ட6 ேக#பவ� ப)$பவ �வாழி.         (277) 

 

உ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மிஉ���மணி க�யாண���மி    ����ெப�ற#����ெப�ற#����ெப�ற#����ெப�ற#....    
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