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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 

TIRUMAYILAI PRABANDHANKAĻ consists of the following four works: 

(i) Tirumayilaippillait-tamil, (ii) Tirumayilaikkōvai, (iii) Tirumayilai Uvamai Veņpā and 

(iv) Tirumayilai Veņpā. Of these, the first two deal about God Singaravelar enshrined 

at the temple of Sri Kapaliśvara in Mylapore. The other two deal about the Gods 

Kapalisvara, Vinayaka in dancing, Singaravelar and Karpakavalli. These works which 

are rich in similes, metaphor, etc., describe the greatness of these deities and the 

beauty of Mylapore. 

 

Other works describing the greatness of these Gods are Tirumayilai Ula, 

Tirumayilaikkalambakam, Kapāliśvara Pañcaratnam, Karpakavalli Mālai, 

Singaravelar Veņpa, Tirumayilai Yamakavantādi. 

 

The place now known as Mylapore is the same as the one called "Mayilappu ", etc. 

This is referred to in great detail by Thirujñāna- sambandar and Tirunavukkarasu 

Nāyaṇār in their works like the Tēvāram. 

 

The Vinayakar enshrined in the temple at Mylapore is known as 'Küttāḍum Pillaiyar' 

or Natana Vinayakar. The Lord Siva who is enshrined here is known as Kapāli, since 

he appeared with the ornaments of skulls before Parvati. There are other names for 

this place like Punnai Vanam, Vēdapuri, Sukrapuri, etc. Śrī Rāma, Vālī, Sugrīva, 

Vāyilā Nāyaṇār, Elēlasingan and others are said to have worshipped the Gods. of 

this place. This is the place where Sivanesaccelvar, an ardent devotee of Lord Siva, 

who had collected the bones of his deceased daughter Pūm pavai in a pot, had her 

life revived with the help of Tirujñāna- sambandamurti.. 

 

It is mentioned in these works that there are many holy Tirthas like "Vāli Tirtha, Rama 

Tirtha, Kapāli Tirtha, etc., " in this place. 
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The names of all these Gods and other deities are mentioned in the stanzas of all 

these works. 

 

TIRUMAYILAIPPILLAITTIRUMAYILAIPPILLAITTIRUMAYILAIPPILLAITTIRUMAYILAIPPILLAIT----TAMIL.TAMIL.TAMIL.TAMIL.    

 

This is a work eulogizing Lord Singaravelar. The "Pillaittamil" is one of the 96 kinds of 

works in Tamil literature. It describes the impor- tant features, usually of the life of a 

God or a very great man, dividing the period of youth into ten parts. It is again 

subdivided into two groups relating to Anpaṛpillaittamil and Penpārpilļaittamil. 

 

The Anparpillaittamil comprises of 10 chapters known as Kāppu, Senkirai, Tāl, 

Śappani, Muttam, Vārāņai, Ambuli, Siruparai, Sirril, Siruter and the names Kalangu, 

Ammāņai and Usal, replace the terms Siruparai, Sirril, and Sirutter in the 

Penparpillaittamil. This is sung during the bright fortnight of the odd months of a new 

born baby starting with the 3rd month and ending with the 21st month. In the 

Pillaittamil all the ten sections have 10 stanzas except the first section called Kappu 

which will be in 9 to 11 stanzas. 

 

The work Singāravēlar Pillaittamil contains 101 stanzas in beautiful style. The author 

is said to be one Tandavarayar belonging to Tondai- nāḍu, who was patronized by 

one, Pumpāvai Vēlappa Mudaliar. This is said to have been sung (Arangerruppaḍi) in 

the month of Avani of the year Bhava corresponding to the Saka year 1678. The style 

of this work is very beautiful and superb. It is in praise of God Muruka. 

 

TIRUMAYILAIKKŌVAI .TIRUMAYILAIKKŌVAI .TIRUMAYILAIKKŌVAI .TIRUMAYILAIKKŌVAI .    

 

This work represents the type called "Kõvai" in Tamil literature and sings the praise of 

the Lord Singāravēlar enshrined in the Kapā- liśvara temple in Mylapore. It deals with 

Akapporul like Morality, etc., and contains 416 stanzas. This is a rich composition in 
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a very beautiful style, abounding in literary flourishes. It describes the greatness of 

Mylapore and of the Lord Muruka. This is the work of one, Ambala- vāṇakkavirāyar, a 

good scholar in Tamil, who was the Tamil Pandit in the Dharmapuram Mutt, and was 

the preceptor of Arunacalakavi- rayar. He is different from the Ambalavāṇakavirayar, 

the author of Arappalisvarar Satakam. 

 

TIRUMAYILAI UVAMAI VENPÅ.TIRUMAYILAI UVAMAI VENPÅ.TIRUMAYILAI UVAMAI VENPÅ.TIRUMAYILAI UVAMAI VENPÅ.    

This is composed in ordinary style by Natalinga Kaviraja of Tirunel veli. Mylapore is 

compared to Manmatha, lotus, the scriptures, etc. 

 

TIRUMAYILAI VEŅPĀ.TIRUMAYILAI VEŅPĀ.TIRUMAYILAI VEŅPĀ.TIRUMAYILAI VEŅPĀ.    

 

In more than 100 verses, Lord Siva in the form of Kapālīśvara, enshrined at the 

temple in Mylapore is praised. The style is simple and beautiful. This gives an 

account of the greatness of the place and its holy tank. 

This work also is rich in literary flourishes, abounding in double entendre. Even the 

name of the author is not known. 

 

All the above mentioned four works are printed from the paper manuscripts of this 

library bearing numbers (i) R. 861 and R. 887, (ii) R. 884, (iii) R. 883 and (iv) R. 886. 

These manuscripts were purchased from one Sri C. V. Jambulingam Pillai of 

Mylapore in the year 1925-26. 

 

After printing Tirumayilaikkovlai, it was brought to my notice that a copy of the same 

is available in Dr. U. V. Swaminatha Iyer Library, Adyar, Madras. On examination of 

this manuscript, it was found to contain the twelve verses from 373 to 384 which are 

missing in the manuscript of this library as well as 47 additional verses 417 to 463 in 

the end. These have been copied, edited and added as Appendix-I and Appendix-II 

respectively, printed on pages 141 to 150. 
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I have to express my thanks to Srimathi Rukmini Devi, the Adhyaksha of the Dr. U. V. 

Swaminatha Iyer Library, Adyar, Madras, for permitting me to copy the above verses 

from the manuscript of that Library. 

 

My thanks are due also to Messrs. V. R. Kalyanasundaram, V. S. Krishnan and M. 

Pasupathy, Pandits of this Library who prepared the press copy and corrected the 

proofs. 

 

Government Oriental Manuscripts Library, Madras-5,  T. CHANDRASEKHARAN, 

Dated 15th December 1952.  Curator. 

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

���ைர���ைர���ைர���ைர....    

 

தி�மயிைல� பிரப�தக� எ�ற இ�ெதா��பி%�-1. தி� மயிைல� பி�ைள�தமி�, 

2. தி�மயிைல* ேகாைவ, 3. தி�மயிைல உவைம ெவ-பா, ெவ-பா 4. தி�மயிைல 

எ�%# ெபயாிய நா�� "4க� அடகி5�ளன. இவ.6� $�னைவ இர-/#, 

ெச�ைன மயிலா�7� கபா8�சர�தி�க- ேகாயி4 ெகா-/�ள சிகார 

ேவலராகிய $�க� ெப�மாைன� பா'/ைட� தைலவராக* ெகா-/ இய.ற� 

ெப.6�ளன. பி�னைவ இர-/# மயிலா�7ாி4 எ9�த�ளி 5�ள கபா8ச�, 

க.பகவ4:ய#ைம, ;�தா/# விநாயக�, சிகாரேவல� ஆகிேயாாி� அ�# ெப�< 

சிற��*கைள5#, மயிைல�பதியி� ெப�ைம கைள5#, உவைம வாயிலாக=# 

சிேலைட $த:யவ.றா># விள*� கி�றன. 

 

மயிைல� பதிைய� ப.றியனவாகிய ேவ6 பிரப�தக�, தி�மயிைல உலா, 

தி�மயிைல* கல#பக#, கபா8ச� ப<சர�தின#, க.பகவ4: மாைல, சிகார ேவல� 

ெவ-பா, தி�மயிைலயமகவ�தாதி எ�பனவா#. 

 

மயிலா�7� எ�6 த.கால�தி4 ;ற�ெப6# இ�தல# "மயிலா��" என $�� 

வழக�ப'ட@. இ@ ேதவார# ெப.ற தி��பதியா�#. தி�ஞானச#ப�த+��தி 

நாயனா� இ�தல�ைத� ப.றி ஒ� பதிக# பா! 5�ளா�. தி�நா=*கர� நாயனா�# 
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ேவ6 தலகைள� ப.றி� தாம�ளிய தி��பதிககளி4 மயிைலைய� ப.றி* 

�றி�பி'/�ளன�. அ�ப�திக� பி�வ�வனவா#. 

 

"ம�� மதிதவ9 மாட Cதி 

மயிலா�பி >�ளா�" (�*க தி��தா-: 1) 

 

"மயிலா���ேள ெச!ப/ ெவ-டைலெயா� 

ேற�தி வ�@ " (தி�ெவா.றிD�� தி��தா-: 6) 

 

உமாேதவியா� மயி>�வ�ைத யைட�@ இ�தல�@ இைறவைன� 7சி�தைமயா4 

இத.� மயிலா��, மயிலா�7� எ�%# ெபய�க� உ-டாயின. இ�ெபய�களி� 

சிைதேவ மயிைல எ�ப@. க.பகா#பிைக 7சி�த ெசEதிைய� தி�ஞான ச#ப�த� 

 

"ம'!'ட ��ைனய கான� மடமயிைல* 

க'!'ட ெகா-டா� கபா8� சரமம��தா�,'' 

 

எ�6 ெதாிவி�த�ளின�. 

 

இ� எ9�த�ளியி�*�# விநாயக�*�* ";�தா/# பி�ைளயா�", எ�ப@ ெபய�. 

இ�ெபய� "நடன விநாயக�,” என வடெமாழியி4 வழக�ெப6#. 

ேகாயி4ெகா-/�ள சிவெப�மா� ெபய� கபா8�வர� எ�ப@, பா�வதி 

ேதவியா�*� இைறவ� கபாலேம�தியவனாக இ�தல�தி4 கா'சி ெகா/�தைமயி� 

இ�ெபய� வழகலாயி.6. ($�� காபா8 க�க� இ� �!ேயறி 

யி��தனெர�6#, அவ�க� மயிைல� ெப�மா%*�* "கபா8�வர� ” எ�6 

ெபயாி'டன ெர�6# சில� ;6வ�.) கபா8�வர� எ9�த�ளி5�ள ேகாயி>*�* 

கபா8�சர ெம�6 ெபய�. அ#பிைகயி� ெபய� க.பகவ4:ய#ைம. $�க� 

ெப�மா%*�� சிகார ேவலெர�6 ெபய�. இ�த� தல�@*�ாிய வி�'ச# ��ைன. 

ஆத:� ��ைனவன ெம�6# இ�தல�@*� ஒ� ெபய�-/. ேவத�ாி, �*கிர�ாி 

எ�ற ேவ6 ெபய�கF$ள. உமா ேதவியா�, $�க* கட=�, இராம�, வா:, 

�*கிாீவ�, வாயிலா� நாய னா�, ஏேலல சிக� $தலானவ� இ�தல�@ இைறவைன 

வழிப'/� ேப6 ெப.றன�. 
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சிவேநச� ெச4வ� எ�%< சிவன!யா� த#மக� 7#பாைவ எ�பவ� இற�த பி��, 

அவ� எ>#�கைள ஒ� �ட�தி4 ேசமி�@ ைவ� தி�*க, தி�ஞான ச#ப�த+��தி 

நாயனா� இ� எ9�த�ளியேபா@, �ட�தி>�ள எ>#�கைள மீ-/# 

மகளா�மா6 பதிக# பா!ய ெப�ைம ெப.ற@ இ�தல#. 

 

வா: தீ��த#, இராம தீ��த#, கபா: தீ��த#, �*கிர தீ��த#, ேவ� தீ��த# 

$த:யன இ��ள �-ணிய தீ��தகளா#. இ� "4களி4 பலவிடகளி4 

ேம.;றிய ெசEதிக� ;ற� ெப.6�ளன. அைவகளி4 சில வ�மா6: 

 

தி�மயிைல� பி�ைள� தமி� $தலான நா�� பிரப�தகளி>#, கட=� வண*க� 

ெசE5'க� ;�தா/# பி�ைளயாைர� ப.றியன. 

 

"ேபாி�ப C/த= ;�தா/ ைமகர� 

பி�ைளசர ண�@தி�பா# [தி�மயிைல� - கா��� ெசE5�.] 

 

"ப�காவி H9 மயிைலந. ேகாைவ� பட�வத.� 

$�கா ெரா�ெகா#பி. ;�தா/# ேபர�தி $�னி.�ேம." 

(தி�மயிைல* கட=� வா��@.] 

 

";�த விநாயக% �#ப$ைல யாாி�வ� 

கா�த விநாயக% கா��" [தி�மயிைல உவைம ெவ-பா கா��.] 

 

"கா�$க� தாைன* கனி*�வல< ெசEநடன* 

கா�$க� தாைன கழ4" [தி�மயிைல ெவ-பா கா��.] 

 

இைறவ� தி�நாம# கபா8ச ெர�ப@ : 

 

" மயி47சி*க =.றவ� கடால* கர�தின� 

க<ச#ேபா� றா!ய தாைள� பழி��@#" (தி�மயிைல� : கா�� :2] 
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"க��த� ம�= கபாலென�6 [தி�மயிைல உவைம: 6.] 

 

அ#பிைகயி� ெபய� க.பக வ4: ெய�ப@ : 

 

சிைலமக� க.பக வ4:ைய� ேபா.6@# (தி�மயிைல கா�� : 3] 

 

வைள�ர$ க.பக வ4:5<ேச� ப-பால� தைளமயிைல (தி�மயிைல உவைம : 

7) 

 

"ேவI� ைதய4 

நாயகிேய க.பகமானா� " [தி�மயிைல உவைம : 74] 

 

$�க� ெப�மானி� ெபய� சிகார ேவலெர�ப@ : 

 

''சிகார ேவலைன� பர=ெம� 

ெமE��க� தமி�தைழய ேவ" (தி�மயிைல கட=� வண*க#.] 

 

"சிகார ேவலெர% நாம< சிவ�மர� 

மகா@ ெப.ற மயிைலேய" [தி�மயிைல ெவ-பா: 42] 

 

தலவி�'ச# ��ைன எ�ப@ : 

 

"க�த< ேச#பா� ��னாக� தட�தின� " [தி�மயிைல கா��: 2] 

 

"��ைன வள� மயிலா�7�" [தி�மயிைல உவைம : 67] 

 

"7மண*�# 

��னாக ேமயா� �ாி " [தி�மயிைல ெவ-பா : 2] 

 

இராம� $தலானவ�க� வழிப'/�ேப6 ெப.றன� இ�தல�தி4 எ�ப@: 
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" ெசா�ம:சீ ராம�சா $-!@�*ைக �*ாீவ� 

ம�மத%# ேபா.6 மயிைலேய '' (தி�மயிைல ெவ-பா : 49] 

 

"சகரனா�* க�நா' டசதர�ேச 5.சவக� 

மகலமாE� ெசEத மயிைலேய " (தி�மயிைல ெவ-பா: 48] 

 

"வா:த*க� சக� வசி'ட ேவதக� 

மா>மா4 ேபா*� மயிைலேய ” [தி�மயிைல ெவ-பா : 43] 

 

"க-ணிழ�த ெவ�ளி கதியைடவா� $*கணைன 

வ-ண$ற� ேபா.6 மயிைலேய ' [தி�மயிைல ெவ-பா : 46] 

 

7#பாைவைய� ச#ப�த� ெப�மா� உயி��பி�த@: 

 

"காழி*ேகா ெவ�ெள>#ைப 

மாதக மா*�# மயிைலேய'' [தி�மயிைல ெவ-பா: 25] 

 

இ�தல�தி4 பல �-ணிய தீ��தக� உ�ளன எ�ப@ : 

 

"வா:தீ�� த<ேச� மயிைலேய (தி�மயிைல ெவ-பா : 37) 

 

"ேவததீ�� த<சிற�த ெவ�ளிதீ�� த#பிறவி 

வாைததீ�� ேதா� மயிைலேய (தி�மயிைல ெவ�பா : 39) 

 

"சா.6 மிராமதீ�� த#பிறவி ேநாEதைன 

மா.6 வள<சா4 மயிைலேய” (தி�மயிைல ெவ-பா : 47) 

 

இ�@ைண� சிற��*க� வாE�த இ� பழ#ெப�# பதியி4தா� ெபாEயா- 
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ெமாழியாராகிய தி�வ�Fவ� வா��தி��தா�. தி�வ�Fவ� ஆலய# இ�தல�தி4 

உள@. அ�ெசEதிைய* �றி*�# ப�திகளாவன: 

 

"வ�Fவாி� ெசா4வளேம வாE�த "( தி�மயிைல உவைம:4) 

 

"க�ளமிலா =�ள�@* க.��வா# வா�கியா� 

வ�Fவேரா /#வா� மயிைலேய" (தி�மயிைல ெவ-பா : 2) 

 

"கா*கி. சினகா*க காவா*கா. ெகா4>ெம%# 

வா*கி�மி* ேகாரவா� மயிைலேய" (தி�மயிைல ெவ-பா :3) 

 

I. I. I. I. தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�    

இ@, தி�மயிைல� சிகாரேவலைர� பா'/ைட�தைலவராக* ெகா-/ 

இய.ற�ப'/�ள பிரப�தமா�#. தமி� ெமாழியி>�ள ெதா-J. றா6 வைக� 

பிரப�தகளி4 பி�ைள�தமி� எ�ப@ ஒ�6. ேதவ�கைளேயா, மானிடாி. 

சிற�தாைரேயா தைலவராக* ெகா-/, அவ�கள@ இளைம� ப�வ நிக��சிகைள� 

ப�@� ப�வகளாக� பிாி�@� பா/வ@ பி�ைள� தமிழா�#. இ@ ஆ-பா. 

பி�ைள�தமி�, ெப-பா. பி�ைள�தமி� என இ�வைக�ப/#. கா��, ெசகீைர, 

தா4, ச�பாணி, $�த#, வாராைன, அ#�:, சி6பைற, சி.றி4, சி6ேத� எ�%# 

ப�@� ப�வகைள* ெகா-ட@ ஆ-பா. பி�ைள�தமிழா#. இவ.6� சி6பைற, 

சி.றி4, சி6 ேத� எ�பனவ.ைற வில*கி, கழ�, அ#மாைன, ஊச4 எ�ற +�6 

ப�வகைள� ேச��@ ெப-பா. பி�ைள�தமி� பாட�ெப6#. பிற�@ +�றா# 

மாத# $த4 இ�ப�ெதா6 மாத#வைர ஒ.ைற�ப'ட மாதகளி4 வள�பிைற� 

ப�வ�தி4 பி�ைள� தமிைழ� பாடேவ-/#. 

 

"+�6 $த4+ ேவ9 திகளி4 

ஒ.ைற ெப.ற $.66 மதியி� 

ெகா�Fக பி�ைள* கவிைய* ;��ேத." (இல*கணவிள* : பா'!ய4: 49) 

 

எ�ற H�திர�தா4 இதைன5ணரலா#. +�6, ஐ�@, ஏழா# ஆ-/ களி># 

பி�ைள�தமி� பாடலா#. பி�ைள�தமிழி4 கா���ப�வ# ஒ�ப@ $த4 பதிெனா� 
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பாட4க�வைர பாட�ப/#. ம.ற� ப�வக� ப�@� ப�@� 

பாட4கFைடயனவா#. 

 

சிகாரேவல� பி�ைள�தமி� என�ப/# இ�":4, கா�� $த4 சி6 ேத� ஈறாக� 

ப�@� ப�வகF�ளன. கட=� வா��@� பாட>'பட 101 

பாட4கைள*ெகா-ட@ இ�"4. நைடசிற�@�ள@. $�க�ெப�மானி� 

சிற��*கைள� பலவா6 எ/�@*;6கி�ற@. இ�"ைல இய.றிய �லவ� ெபய� 

தா-டவராய� எ�ப@#, அவ� ெதா-ைட நா'ைட�ேச��தவெர� ப@#, சக 

ஆ-/ ஆயிர�த6".ெற9ப�ெத'!4 (18-ஆ# ".றா-/) பவ வ�ஷ# 

ஆவணிமாத# உ�திர'டாதி ந'ச�திர�தி4 இ�"ைல அர ேக.றினாெர�6# 

ெதாிகி�ற@, 

 

"நயம@ர கவிெபாழி5 நி�ணதா- டவராய 

நாவல னிைச�@ பா! 

நா�மைறெசா4 வாண� தமி� வாண�நிைற ெதா-ைடவள 

ந�னா' /ேளா�க� ெம�ச 

இய4�6 சகா�தேமா ராயிர� த6".6 

எ9ப�@ எ'டா- !னி4 

எE@பவ வ�டமா வணி5�தி ர'டாதி 

யி��ட னரேக. றி/< 

ெசயமில�-தமி� ெகா-ட சிகார ேவலவ” (சி6ேத��. 10) 

 

எ�ற ப�தி இதைன 5ண��@கி�ற@. 

 

இ� "லாசிாிய�, மயிலா�7ாி4 வா��@ வ�த 7#பாைவ ேவல�ப $த:யாெர�%# 

ெச4வாி� ஆதரவினா4, இ�"ைல5#, தி�மயிைல யமக வ�தாதி" "சிகார ேவல� 

ெவ-பா” எ�ற "4கைள5# இய.றி அரேக.றினா� எ�6 பி� வ�# பாடலா4 

அறிய� ப/கி�ற@. 

 

த-பா� @தி*� மயிைலய� தாதி சயில ந4�# 

ெப-பாக� த�த�� சிகார ேவலவ� பி�ைள�தமி� 

ெவ-பாவா +�6 மரேகற� ெசE@ந� ேம�ைமெப.றா� 

ப-பா வல��க� 7#பாைவ ேவல�ெமE� பா*கியேன. 
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(தி�மயிைல யமக வ�தாதி : இ6தி; அரேக.ற#.) 

 

2. 2. 2. 2. தி�மயிைல� ேகாைவதி�மயிைல� ேகாைவதி�மயிைல� ேகாைவதி�மயிைல� ேகாைவ    

இ@, தி�மயிைல* கபா8� சர�தி�க- எ9�த�ளி5�ள சிகார ேவலராகிய 

$�க� ெப�மாைன� பா'/ைட� தைலவராக*ெகா-/ பாட� ப'/�ள ேகாைவ 

ெய�%# ஒ�வைக� பிரப�த விேசடமா�#. இதைன அ�சி'ட பிற�, அைடயா6 

மகாமேகாபா�தியாய, டா*ட� உ. ேவ. சாமி நாைதய� அவ�க� "4நிைலய�தி4 

பைனேயாைல� பிரதி ெயா�றி��ப@ ெதாிய வ�த@. அத%�, இ�"4 நிைலய� 

பிரதியி4 இ4லாத 373-384-ஆ# எ- வைர5�ள பாட4கF#, இ6தியி4 47 

பாட4க� அதிக மாக=# காண�ப'டன. அவ.ைற5# பிறேச�*ைகயாக 

ெவளியி'/�ேள�. ெதா-J.றா6வைக� பிரப�தகளி4 ேகாைவ ெய�ப@# 

ஒ�6. இஃ@ அக�ெபா�ைள� ப.றிய@. கள=, க.� எ�%# ஒ9*ககைள* 

;6வதாE அைம�@, க'டைள* க:�@ைற எ�ற பாவைகயா4 பாட� ெப6வ@. 

தி��சி.ற#பல* ேகாைவயா�, த<ைச வாண� ேகாைவ, அ#பிகாபதி* ேகாைவ, 

ேகாP��ர* ேகாைவ $தலாயின இQவைகைய� சா��தைவயா#. 

 

தி� மயிைல* ேகாைவ ெய�ற இ� "4 நிைலய� பிரதியி4 கட=� வா��@, அைவ 

யட*க� ெசE5'கF'பட 418 க'டைள*க:�@ைறக F�ளன. க.பிய:4 

பர�ைதயி. பிாி= எ�ற ப�தி5ட� $!�@�ள@. சிகார ேவலைர� ப.றிய 

சிற��*கF#, மயிைல�பதியி� ெப�ைமகF# இ� ":4 அழ�பட* ;ற� 

ெப.6�ளன. ெசா4நைட, ெபா�ளழ� இவ.றி4 சிற�@�ள@. "வைர= கடாத4" 

எ�%# ப�தியி4 பக4 வ�வாைன இர= வ�ெக�ற4" எ�%� @ைறெயா� 

6�ள@. தைலவிைய� ச�தி�பத.காக பக.கால�தி4 வ�� தைலவைன வில*கி, 

இர=� ெபா9தி4 வ�மா6;6த4, எ�ப@ இத� ெபா�� இ� @ைற*�ாிய 

பாடைல ஆசிாிய� மிக அழகாக* ;6கி�றா�. 

 

ெச�தி. பதி5வ� ேதா�மயிலா�ாி� ெச4வ�ம�த 

த�தி* கிைளயவ� சிகார ேவல� சயிலம�னா 

ப�தி* கதி�விாி ந-பக4 நீவர4 பா�ைமய�றா4 

அ�தி*� நீவாி. ச�தி*�< சி�தி*� மாரணேக. (தி�மயிைல*: 252) 
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இ6தி வாியி4 அைம�@�ள ெசா�னய$# ெபா�ணய$# ந#ைம* களி��ற� 

ெசEகி�றன. இ@ ேபா�ற பல சிற�த பாட4க� இ� ":4 ஆகாேக 

காண�ப/கி�றன. 

 

இ� "ைல இய.றிய ஆசிாிய� ெபய� அ#பலவாண* கவிராய� எ�ப@. இவ� சிற�த 

தமி� �லவ�. த�ம�ர மட�@ ஆதீன வி�@வானாக இ��தவ�. அற�பளீ �வர� 

சதக# பா!ய அ#பலவாண* கவிராயாி%# இவ� ேவறானவ� எ�6 ெதாிகி�ற@. 

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

3. 3. 3. 3. தி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பா....    

இஃ@ மயிைல� பதி*�#, ம�மத�, தாமைர�7, ேவத# $தலான பல 

ெபா��கF*�# உவைம அைம5மா6 பாட� ெப.ற ".6 $�ப@ 

ெவ-பா*கைள* ெகா-/ள@. நைட சாதாரணமாக உ�ள@. தி� ெந4ேவ: 

நட:க கவிராச� எ�பவரா4 பாட�ெப.ற@ எ�6 +ல� பிரதியி� இ6தியி4 

�றி*க�ப'/�ள@. இ� "ைல� ப.றிய வரலாறாக ேவெறா�6# �ல�படவி4ைல. 

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

4. 4. 4. 4. தி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பா....    

இ� ":4, மயிலா�7ாி4 எ9�த�ளி5�ள சிவபிராைன� ப.றிய ேதா�திரகளாக* 

கட=� வா��@ நீகலாக "6 பாட4கF�ளன. நைடயழ� சிற�@�ள@. 

இ�தல�@� சிவெப�மாைன வழிப'/� ேப6 ெப.றவ�கைள� ப.றி5#, இ� 

பதியி� பழ#ெப�ைமைய5#,இ��ள தீ��தகளி� சிற��*கைள5# ந�� 

விள*க$ட� எ/�@* ;6கி�ற@. ெபா@வாக=# சிேலைடகளாக=# பாட4க� 

அைம�@�ளன. இதைன இய.றினா� இ�னா� எ�6 ெதாியவி4ைல. 

 

ேம.;ற�ப'டவ.6�, "தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�" எ�ப@, இ� "4 

நிலய�தி>�ள R. 861, 887 எ�ற எ-கைள* ெகா-/�ள காகித* ைகெய9�@� 

பிரதிகைள ஆதாரமாக* ெகா-/ ெவளிட� ப/கி�றன. அைவ 1925-26-ஆ# 

ஆ-!4 மயிலா�7� R சி. வி. ஜ#�:க# பி�ைள எ�பவாிடமி��@ விைல*� 

வாக�ப'டனவா#. தி�மயிைல* ேகாைவ எ�ற "4 R. 884-ஆ# எ-T�ள 

பிரதியிைன5#, "தி�மயிை◌ உவைம ெவ-பா எ�ப@ R. 883-ஆ# எ- ெகா-ட 

பிரதியிைன5#, தி�மயிைல ெவ-பா " எ�ப@ R. 886 -ஆ# எ-ணிைன5# 

ஆதாரமாக* ெகா-/ ெவளியிட� ெப6கி�றன. இ# +�6# காகித� பிரதிகேள. 
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இைவ5# 1925-26-ஆ# ஆ-!4 ேம.�றி�பி'டவாிடமி��@ "4 நிைலய�@*காக 

விைல*� வாக� ெப.றனவா#. 

 

இ6தியாக, இ� நா�� "4கைள5# +ல�பிரதிகளி:��@ ெபய��@ எ9தி, 

அ�சி/வத.�ாிய வைகயி4 அைம�@* ெகா/�த இ� "4 நிைலய ப-!த�க� ; 

R வி. ஆ�. க4யாண��தர#, R வி. எV. கி�Wண�, R எ#. ப�பதி 

ஆகிேயா�*� என@ ந�றி உாியதா#. 

 

இ� "4 நிலய தி�மயிைல� சிகாரேவல� ேகாைவ� பிரதியி4, காண� ெபறாத, 

பாட4கைள தகளிடமி��த பிரதியி:��@ எ/�@ ெவளியிட அ� �ட� 

அ%மதியளி�த அைடயா6 மகாமேகாபா�யாய, தாXிணா�ய கலாநிதி, டா*ட� 

உ.ேவ.�வாமிநாைதய� "4 நிைலய நி�வாகிக'� எ� ந�றியறிதைல� 

�ல�ப/�@கி�ேற�. 

 

ெச�ைன,  தி. ச�திரேசகர�. 

1952-ஆ# ௵ !ச#ப� ௴ 15. 

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

1. 1. 1. 1. தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�    

((((தி�மயிைல� சிகார ேவல! பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� சிகார ேவல! பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� சிகார ேவல! பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� சிகார ேவல! பி�ைள� தமி�))))    

((((தா�டவராய� "லவ! இய$றிய&தா�டவராய� "லவ! இய$றிய&தா�டவராய� "லவ! இய$றிய&தா�டவராய� "லவ! இய$றிய&))))    

 

சிவமய# 

தி��சி.ற#பல#. 

தி�மயிைல� சிகாரேவல� பி�ைள�தமி�. 

 

;�தா/# விநாயக� வண*க#. 

 

சீ�ெகா-ட $�தமி�ெசா4 நாவல �ள�@ந. 

      ெச9மைறகளி� சிர�@# 

ெத�மயிைல Dரக� தய�$த: ேயா�ெதா9� 

      தி�*கபா 8செர�ன� 

ேப�ெகா-ட ேவணி�பி தாம�= ேகாயி. 
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      பிற��ண பா:ட�@# 

ேபாி�ப C/த= ;�தா/ ைமகர� 

      பி�ைளசர ண�@தி�பா# 

தா�ெகா-ட ப�னி� �ய�தா6 $கவைன� 

      சகாித �#�த4வைன� 

சரவணைன $�கைன* �கைனயாி ம�கைன� 

      சாடா'சர� தி�ம��ரைன 

ேவ�ெகா-ட மா$த. Hரைன* கிர=<� 

      ெவ.பிைன* கடைலெவ�ற 

Cரைன� சிகார ேவலைன� பர=ெம� 

      ெமE��க� தமி� தைழகேவ. 

----------- 

1. 1. 1. 1. கா�"� ப�வ�கா�"� ப�வ�கா�"� ப�வ�கா�"� ப�வ�....    

தி�மா4, 

$கி4வ-ண� மரகத ெம%#பசிய மணிவ-ண� 

      $@க� கட:� வ-ண� 

$ைகவி-/ ேத�ெசாாி5 நறிய7 ைவ�7வி� 

      $9நீல வ-ண ன#ெபா� 

@கி4வ-ண� வி�@�ம வாEவ-ண ன#�ய� 

      @ைண�தாளி� C-ண� வ-டா� 

@ழாEம=: வ-ணென� றா�வா�க� ெச�தமிைழ� 

      ெசா># வ-ணைன� பர=வா# 

அகி4வ-ண மிலகி� தன*ேகா'/ வ�ளிக' 

      க<சன$ ெம9தி Yத:� 

அழெகா9� ெபா'!'/ ெவ'சிமல� ;�த: 

      னணி�த!க ள�ப !ய�ேம4 

மிகி4வ-ண ேவட� கைண*கிைனவ ென�6சர- 

      ேம= ெமைனயா' ெகா-ட�� 

ேவடைன� ெத�மயிைல Dரைன� சிகார 

      ேவலைன* கா�த �ளேவ.       1 

 

கபா8��ர�. (ேவ6.) 

 

அ�த- P#பா னதிH�ந. பிரத*கண 

      ர<ச# ேப�தா ச6ேவைள�, ெபா!�தவ� 
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அ�ப� ேத��ேதா தியபாட. �றி�@ேவ 

      ளக# 7#பாைவ யதாக� பைட�தவ� 

க�த< ேச#பா� ��னாக� தட�தின� 

      க-க- P-ேடா� மயி47சி*க =.றவ� 

க�த� ேதகா4 கபால* கர�தின� 

      க<ச# ேபா�றா !யதாைள� பழி��@# 

எ�த� தீகியா ைவ5ேமாட� @ர�திந4 

      :�ப கா-கா ெணனேமான� ெபா�'ெசா:4 

எ�� தா�தா ெம%ஞான* ��*கைள 

      ெய�ற� ேச-ேகா �ரவாயி. ெற��தைல 

ச�த ேகாகா� நிைற;ட. றல�@ய� 

      தக� ேதா�றா தனமீதி. ெசழி�தி/# 

சக< ேச��தாE தமி�"ைல� ெதாி�த� 

      ட�< ேசாேகாகா கியேசைய� �ர*கேவ.       2 

 

க.பகவ4: அ#ைம. (�ய வ���) 

 

கனகைர ய'டவ� �த4வ� தம*க 

      கதிய�� ப�ைசந� ெமEய�பி. ேறா.றிய 

க=ாிைய ெயா'டல� வளவ� @தி�தி/ 

      ெகௗாிைய� ெப.ற�� ெச4விைய� ேத*�6 

க�$கி ெலா�தி/ மலரள க�ெதாளி� 

      க�ைண 5வ'ெட9 க-ணிைய� 7*ெகா/ 

க�த! ய�*க�� கனித� ெமE*கதி 

      காிசற =.ற�� க�னிைய� சீ��திக� 

 

தினகர� $.ெபா: ய�ண னிற�ெதாளி� 

      திக�வ! வ�தளி� ெம4:ைய� பா*ெகா/ 

தின$# வ9�தின� விழி$� %தி�தி/ 

      ெதளி=ற ைக*க� ெந4:ைய* கா�த�� 

திர�கனி ைய�ெபாழி மல�ம@ ைவ*கைட 

      திைரய$ ைத�ெபா�� ெசா4:ைய� சீ�ெசறி 

தி�மயிைல�சிவ� மைனவிைய ய.�த 

      சிைலமக� க.பக வ4:ைய� ேபா.6@# 

 

மனகவ ச�திர� $னிவ ரக�திைன 
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      வடைவய ன.சிைற யி4ைலவி' டா��தி/ 

மகிையமி ��ெதாளி� சரவண ந.�ன4 

      வனசம ல��சி6 ப�ளியி. கா��திைக 

வன$ைல ெதா'/T மகைவயி க.ெபா� 

      மறவ= ண�*�4 ெவEயைன� தா��@ய� 

மகபதி ைய�த� வள�*கன�தினி� 

      மகிழவ ைம�தி/ ைமயைன* ;��தயி4 

 

அனகைன ைவ��6 சமண�ம த�திைன 

      யழியநி ைன�தர �Eய=. ேற'!ைன 

அன:ைட 5.றபி� னவ�சப த�ப! 

      யைல�தி யி'ெடதி� ெச4ல$. கா' !ய 

அதிசய சி�தைன யலகி4ப =�தைர 

      யசனிெகா ல�பணி ைசவைன� தீ��த�க� 

அாியய ைன�பழ வ!யெரன� ெசEத 

      வழகயி4 ைக*ெகாF ெமEயைன* கா*கேவ.       (3) 

 

தி�மக�. (ேவ6.) 

 

ெசா.கமல வா%லக மிQ=லகி>-ெட�6 

      ��திதி� மா4ச@$க� 

�*கிர� $த.ேறவ� தவ$னிவ ெர9வ�� 

      @திெச5� ெத�மயிைலவா� 

வி.கமல ெவ-!க� ெச<சைடயி� ேம4ைவ�த 

      விமல*க பா8ச�த# 

ெமE�பாதி �!ெகா-ட க.பகமி� னாFத=# 

      ேவல�ற ைன��ர*க 

ப.கமல $�த$# தமி�*�$தி� பவள$# 

      பைண�ேதாளி %*�ேவ5# 

பா'டளி@ ைத�தைப ;�த.� $கி>மிைண 

      பக�தலாி தானவ!வ� 

ெபா.கமல மீ@ந. ெசேகா னடா�தவ� 

      7ேவ�த� வ-�ய�@# 

�ய4வ-ண� ம�ம�@ மகலாதி �*�ந# 

      ெபா�மா ெத%<ெச4:ேய.       4 
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கைலமக�, 

 

ப-!க ள�பாிய தமி�பா/ ம�ணகிாி 

      பாமாைல க-/ேவ த� 

பயைனெயா� பா'டாக ந*கீர� �க4கி�ற 

      பா*க-/ ேமா�காெசைட* 

ெகா-!க ள*காிைட ேயகைர� தாெல�ன 

      ;6ெம� ��ெசா4ெகாF# 

��பரைன மயிைலவள� சிகார ேவேல�@ 

      �மரைன� தனி��ர*க 

ெப-!க� வள�ப*க நவமியி. 7சி�த 

      ேப�ள< ேச�பாரதி 

ேபர�த காரமட� ஞானவா தி�தெவாளி 

      ெப�கவ�� ப%வலா'! 

ெவ-!க� ேமனிெயா/ ெசQவா5 ம�மத% 

      மி*கவிழி 5#��வ$# 

ேமவியா ழ#ெபாழி5# ெவ�ளியிைழ5 ம<சதிைர 

      ேவ4�ழ> மிைசவாணிேய.       5 

 

 

;�தா/# விநாயக�. 

 

த-ேகா'/ ெவ-மதிைய வானதிைய ெய'டலா. 

      சைடேபால மட4விாிதலா4 

தனி+�6 க-கFள வா.ெற�ன மரெமலா� 

      தாTெவ� னிைறமயிைலவா� 

ெவ-ேகா' ெட9�தாணி ெகா-ெடா�வி யாத�ெசா4 

      ேவத�ெபா �'பாரத# 

ெவ.பக� ெத9தவல க.பக� ெச<சரண 

      ேம�ைம5ற வ<ச:�பா# 

தி-ேகா'/ மைலயிமய மக-$ைல* ேகா'[6 

      ெத�தமி�* கடைல5-/ 

சிவசமய ாிைடமி�னி ம6சமய� ெந<ச� 

      தி/*கிட* �$றியா��@ 

வி-ேகா'! னர=-ட வகெமா� ெப-ணாக 

      ெமEய$த மைழ[க�] ெபாழி5# 
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ேமகெமன $�வ�த பாலைன� சிகார 

      ேவலைன* கா�த�ளேவ.       6 

 

நா�$க�. 

 

உைரைய� பைட�தநா4 ேவதக F#பைட� 

      @பநிடத $#பைட�ேத 

ஓ@மிதி காசமா றக#� ராண# 

      ெரா�பதிைன5# பைட�@� 

தைரைய� பைட�தமர �லைக�பைட�@யி�க 

      ட#ைம�ப ைட�தத�றி� 

த�ைன�பைட� தமா ற�ைன� பைட*கவ4 

      ச@$கைன ய<ச:�பா# 

பைரைய�ப ைட�தசிவ %ணரவாி தாெமா� 

      பத�ெபா�F ண��@��ைவ 

பாகீர தி*�$ைம மா@*� ந/=நிைல 

      பா��ெதா9� கி�ற�தைன 

விைரைய� பைட�தந6 நீபம4 �ட�ெவ'சி 

      ேவ-!� தாி�த�யைன 

மி*க�க� தி�மயிைல ேமவிவள� சிகார 

      ேவலைன* கா�த�ளேவ.       7 

 

வ/க* கட=�. (ேவ6.) 

 

ெகா<� கிளிநா� மைறேயா@ �யி: 

      னிைசயா� ேபா.;=# 

�ளி�கா வினி.ைப� ேதாைகநட �ல=< 

      ெச�ெந4 க�னெலன 

வி<� வள<ேச� ெத�மயிைல விசாக� 

      ெப�மா� �க�ெப�மான 

ெவ.றி� ெப�மா� சிகார ேவல� 

      ெப�மா டைன*கா*க 

@<ச :லாதா� �விகா*�� @�தி� 

      பணியா னி!*�ரலா� 

Hல� பைடயா� விாி�ைடயா� @கிைல� 

      �ைனயா ம��ைடயா� 



21 

 

வ<ச� மன#ேபா. க<�கியா� மைற�தா� 

      பிரம� சிர*கர�தா� 

ம@ர� தமிேழா� ெகா-டா/# வ/வி4 

      வ/க� ெப�மாேள.       8 

 

ெவ�றிேவ4. (ேவ6.) 

 

மய� மன�தி னாலைம�த ப�#ெபா%ல க�ேதா� 

      மகிதல�ேதா� பாதல�ேதா� வண�மயிைலயி4வா� 

�யவாியி னதளாைட 5/�தகபா 8ச� 

      �மரெனன வ�த��ெசE ��பரைன* கா*க 

அயனாிைய யயனாிேபா. 6ர�தசிக $கவ� 

      அச$கித� வயி.6தி�த வலகி4ெப�# பைடயா4 

ெசயமி�ம� Hர%யி ர�னெமன� �சி�@ 

      ெத�கடனீ ரா.றாக� தீ��தகதி� ேவேல.       9 

 

கா��திைக மாத�. (ேவ6.) 

 

அகனக# விள*கிெய9 சலதி5#வி ள*கிவி 

      யகில$#வி ள*கிநக� தா� 

அடவி5#வி ள*கிமல� �வைள5#வி ள*கியல 

      ரா#பல=# விள*கி 

ககன$#வி ள*�சைட யாவிைனவி ள*கியி�� 

      க�தர#வி ள*கியரனா� 

க-ெணனவி ள�மதி த�மைனவி ெயனவ�த 

      கா��திைக� த#பணி�வா# 

மகனகம கி��சி56 சசிமகெள ன��விெசா� 

      மடமயி� !�த��யைன 

ம@Yக�மைல*�றவ� சி6மிதன ெவ.பைணய 

      மட4ெகாF# ய.�மரைன 

இகனகெம ன*கட= எதிவதமி ய.ற=ண 

      னிக4ெகாளநி ைன�த�கைன 

இைமயவ�வ 9�தவள மி�மயிைல யி.�!ெகா 

      ெளழிலயில ைன*கா*கேவ.       10 
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கா��� ப�வ# $.றி.6. 

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

2. 2. 2. 2. ெசகீைர� ப�வ�ெசகீைர� ப�வ�ெசகீைர� ப�வ�ெசகீைர� ப�வ�....    

 

ம�மமிைச யிலகிய த*க$ காதிலணி 

      மகர�- டல$Yத:4 

வ�சிரம $�@சி6 �'!ெயா/ க'!யம 

      ணி�ப'ட $#ம�ட$# 

ப�மவச ல�திைணெசா� ெமாE#பிலணி வலய$# 

      ப�னி�க ர*கடக$# 

ைப#ெபானைர வட$மைர ஞாT"�ர$மி� 

      பகய� தாFெம�ைம� 

த�மநிைற $�"> மில�# ரா6க' 

      ச-$க$ ம�ப� காண� 

த-:� மீெத9மி ள#பாிதி ேபா:�தர 

      த%ைவநிக� ம<ைஞமிைசேய. 

தி�மயிைல தனி�ம�= சிகார ேவலேன 

      ெசகீைர யா!யி�ேள 

ெசக-மா. றி�ம�க கைகயா ட�$�க 

      ெசகீைர யா!ய�ேள.       (1) 

 

மி�ன:ைண யாமிைடயி ன�நலா� ச�தரசிைல 

      ேமைடயிைட நி�6மதிைய 

[*] ெவ-ெணெயன ெவ-ணிய க-மிமீ Fகிளிைய 

      ெம�மழைல ெமாழிதி��தி� 

மி�ன4ெசறி ;�த.� மண+'/ �ைகையமைழ 

      ெபE5$கி ெல�6நா!� 

ேபைடமயி னடனமிட வ-!ைசக� பா/#ெப 

      ��ெதா-ைட வள நா'!னி4 

க�ன4ெசறி யாைலயி. சாறா6 ேபாலேவ 

      கமல�த டாகேமவி* 

கத:*�# Cதிந/ க$கி.� ம�ள� ந/ 

      கழனிக' �#பாEதலா4 

ெச�ெந4விைள மயிைலவள� சிகார ேவலேன 

      ெசகீைர யா!ய�ேள 

ெசக-மா. றி�ம�க கைகயா ட�$�க 
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      ெசகீைர யா!ய�ேள.       2 

--- 

[*] எ-ணி5 க-ணி மீ@கிளி- (பாட#) 

 

பா.கடெல ன�ெப�� சிவச�தி தீ��த$6 

      பகய �ளி��@மலர� 

பைணம�� ெப�ைமக� 6�தி$'!யெதன� 

      ப�ம!� பா4ெபாழியவி- 

மா.க#வ� கதிரவ� ேநா���ரவி ய<சிேய 

      மன*கதியி� மிகநட*க 

வானவ�ம ட�ைதய�க ளிைமயாத க-கண�. 

      மட�ைதய�க� க-களாக� 

H.கறிய $கி>ல= பனச�தி� $'கனி� 

      �ைளவி-/ேத ற4ெசாாி5# 

�ர��ைன ச-பக மில<சி நிைற சாைலயி. 

      6Eய7 மாாிெபாழிய� 

ேச.கFக- மயிைலவள� சிகார ேவலேன 

      ெசகீைர யா!ய�ேள 

ெசக-மா. றி�ம�க கைகயா தி�$�க 

      ெசகீைர யா!ய�ேள.       3 

 

�*கிலெம %<சிறிய வி�@ேள 5யிெர%< 

      H*ம=ட >டனடகி� 

�ேராணித� ேச.றினா ன�னமய நீாினா. 

      ]4வ! வா5தி�@ 

மி*கபிர ப<ச�தி� யாெனனெத %#ப.றி� 

      ேவ^�றி ைய�தவாவா# 

ெவகிைள ைன�@ெவ� @�பேம காE�ெதழி4 

      விைன�த�ச னா.றறிப/# 

இ*கனைவ ெமEெயன மய*�மா ய�தவி�� 

      ேததிலா�* ெகளியனாகி 

எதி�வ�@ $�திய�� ச�சிதா ன�த�# 

      ேரசேன ��ராசேன 

தி*கி>ய� மயிைலவள� சிகார ேவலேன 

      ெசகீைர யா!ய�ேள 

ெசக-மா. றி�ம�க கைகயா தி�$�க 
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      ெசகீைர யா!ய�ேள.       4 

 

$கமலைர ேமா�@$� தா!யி� விர:னா� 

      $�க=ெண றி�ெதயிறிலா 

$6வ4க- /ளமகி�� தா6பா4 _றி/ 

      $ைல*க-க ய*கிD'! 

நைகமல�ெவ @#பெவ� நீரா'! ேநய$ட 

      ன6�� மகளா'! 

ந.6கி: னாெலா.றி ெந.றியி. றி�நீ6 

      நனி நில� ெபா'/மி'ேட 

அக4கல� தயினிநீ� �.றிய# மானீ�த 

      வணிெதா'!� ேம4வள��தி 

ஐயேன யைரயேன யா6$க ேனெய�ெற# 

      ம#ைமெகா- டாடவ�த 

சிகிாிதிக� மயிைலவள� சிகார ேவலேன 

      ெசகீைர யா!ய�ேள 

ெசக-மா. றி�ம�க கைகயா ட�$�க 

      ெசகீைர யா!ய�ேள.       5 

 

மணிமக ர*�ைழ $�ெகா/ ெமள:5# 

      வைள�' !5மா' 

மா�பணி க-!ைக நி�தில மாைல$� 

      மல�ெவ' சி5மாட� 

திணி�ய மிைசெசறி ேகD ர�ெதா/ 

      சி6க கணமாட� 

ெசEயெபா� னைரஞா ணைரவட மாட� 

      திக�பாி �ரமாட� 

பணிெமாழி க.பக வ4:நி� னழைக� 

      பாிெவா/ ெகா-டாட� 

ைபயெவ 9�@ வ��@க டா'ச 

      பகய $கமாட 

அணிமயி ைல�பதி யானட மா!ட 

      வா/க ெசகீைர 

யா�ைம ெப.ற� ளா6$ க��த 

      னா/க ெசகீைர,       6 
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க<சம ல�*கைண $ய�6 பிைச�@நி� 

      ைக#மல� வாடாேம 

கனிபவ ள�@வ� வாயித `றி* 

      கவி%ைட நைனயாம 

ெச<சர ண�ைத5 ைத�த9 தி�க- 

      !ர-$� @திராேம 

சி6பிைற ேவணிய� மா�பிைட யா!� 

      தி�வ! காயாேம 

�<சர ெம�ைவ ைச�@ தவ��@� 

      6கைட ேயறாேம 

�வ=� தி-�ய மீெதாளி தா= 

      �ைழக�� >காேம 

அ<சம ல��ெபாEைக மயிைலயி னரேச 

      யா/க ெசகீைர 

யா�ைம ெப.ற� ளா6$ க��த 

      னா/க ெசகீைர.       7 

 

�-டல# ெவயி:ர வி-டல ெம�:ைச 

      ெகா-டல# வ�கா@# 

��# பாிமள ச�தன மிலகிய 

      ெகாகல ரணிமா��# 

ம-டல மிைசமதி ம-டல ெம%$க 

      ம-டல ேமாரா6# 

ம�தர கிாிவட வி�த$ நிகெரன 

      வ�றட மி�ேதாF# 

த-டமி� ெபாழிகளப யி�றி/ மழைலக� 

      தகிய கனிவா5# 

சகர ரணிபிைற க-!க4 தி�Yத 

      றனி:/ தி�நீ6# 

அ-ட�க ெடாழவ� மயிைலயி னரேச 

      யா/க ெசகீைர 

யா�ைம ெப.ற� ளா6$ க��த 

      னா/க ெசகீைர.       8 

 

(ேவ6.) 

 



26 

 

�வ/ேதா றி��6 ேகாேவ ெச�ேத %-டா/# 

      �றவ�ம க'�!ணாளா சேக த�தீ�# 

தவ$னி வ.க�� வா�ேவ ெச<ேச- ம<சா�# 

      சரவண ந.�ைன ந-பா வி-பா ாி�ேபத� 

�வன# ளி�தவி தாதா ெவ�றா யி�ேறா�ெசா. 

      ெபா�ைள விாி�திைல +கா வ#பா ெவ�ேறா@# 

சிவ�ம ர�ெப� மாேன ெசேகா ெசகீைர 

      தி�மயி ைல�பதி ேவலா ெசேகா ெசகீைர,       (9) 

 

காிெபா� ம.பாி காலா !-ேட ாி�ேசைன 

      கைளெபா� வி.கைண யாேல ெகா�றாE க-ேடா! 

விாிகட� ம�தியி� மாவாE நி�ேறா� வ�Hர� 

      மி�தவ ம.ெசE@ மீளா $�ேபாE ெவ�ேறாEெபா. 

ற�வம ர�*கர சாேனா -பா� ெப-பாகா 

தமி�$னி ச.�� நாதா ந#பா ல�பா4வ� 

சிரமிைச ைவ�தி/ தாளா ெசேகா ெசகீைர 

தி�மயிைல�பதி ேவலா ெசேகா ெசகீைர.       10 

 

ெசகீைர� ப�வ# $.றி.6. 

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

3. 3. 3. 3. தால� ப�வ�தால� ப�வ�தால� ப�வ�தால� ப�வ�....    

 

ஊேன �ம�த மானிட� $ய�ெபா� 

      %லகி. ��ேதF# 

ஒளிநா� $க% ெமமதி/*க- ெணாழி�தா 

      ெளனேவ $ைறயிடலா4 

காேன� @ளவ� �ய*கமல* க-ண� 

      மகர வ!வாகி* 

கட>' ���த# மைறதி�/ க�வ 

      %டல< சிைத�ெதவ�*� 

நாேன தைலவ ெனன�த�*கி நா# 

      நரக� தனி.கிட�@ 

ைந5# பிறவி ெதாைலவத.கா நா!� 

      பரவி� 7சி�த 

மீேன �ர�ற� த��க�த ேவேள 
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      தாேலா தாேலேலா 

ேவத �ாிவா� சிகார ேவலா 

      தாேலா தாேலேலா.       1 

 

ந�ளி� யாம� தாலய�@ ண�தா 

      விள*ைக* a-/கி�ற 

ந.�-ணிய�தா :�பிறவி ைந�தி� 

      �வியா- மாவ:யா# 

வ�ளி ேயா�பா� +வ!ம- மா4ெச� 

      றிர*�# ேபாதிைச�த 

வ-ைம க-/ த/�தெகா/ மாபா 

      தக�தா� +=ல�# 

எ�ளி ேயச ெவா�கணிழ� ெதEதா 

      நீசவ! ெவEதி 

எ�ெசE 3வெம� ெறைன�தவ$ மிய.றி� 

      ெதளி�@ 7சி�த 

ெவ�ளீ �ர�ற� த��க�த ேவேள 

      தாேலா தாேலேலா 

ேவத �ாிவா� சிகார ேவலா 

      தாேலா தாேலேலா.       2 

 

ைவய# �க9� தசரத� $�மதைல 

      யாகி� தாடைகைய 

வைத�@ $னிவ� மககா�@ வ:யா� 

      சனக� வி4ெலா!�@� 

ெசEயசீைத தைன மண�@ ெசமத* கினித� 

      �தைன ெவ�6 

சீைர �ைன�@ வன<ெச�6 சி�@ 

      வார மைணயைட�@� 

@Eய ெவ�ளி மைலெய/�தா� 6வள 

      C��தி மைனவிெகா-/ 

@க வேயா�தி நக�ம�ட< H! 

      ராம� வ�திைற<�# 

ெமEய கபா8 �ர�ற�த ேவேள 

      தாேலா தாேலேலா 

ேவத �ாிவா� சிகார ேவலா 
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      தாேலா தாேலேலா.       3 

 

ஒளிவி- Tலக� தி�திர%* ெகா.ைற* 

      கவிைக நிழ.6த4ேபா4 

ஓ�# பாாிசாத வ4:* �த= 

      ெகா9ெகா# பாEவள��@ 

தளி�ெபா� ன#ெபா� னலரா� மா4ச@ரா 

      னன�த ெனன�ெசழி�@� 

தைழ*�� ேதனா லர#ைபய�க ட�ைப 

      ;�த றைனநைன�@* 

�ளி� த- ம/வி. க<சம<ச* �லவி� 

      திைள*�< சிைனபலவாE* 

�வி$� த�#� தாரைகயி� ;'ட# 

      ேபால மிகவிளகி 

மிளி��� னாக� தீச�த�த ேவேள 

      தாேலா தாேலேலா 

ேவத �ாிவா� சிகார ேவலா 

      தாேலா தாேலேலா .       4 

 

அ�ேபா� வ!வா< சிவேனய 

      ர�ைம� தவ�தா. ெப.ெற/�த 

அாிைவ யழைக* க-/வ*� 

      மளவி4 கிைளஞ�* க�ளாேம 

ெத�7 மியினி. ெகௗணிய�ேகா� 

      ெசயேல விய�த கவ�*களி*க� 

சி�தி� தி�*�# ேபாதரவா. 

      சிைதய வவ-ெமE யனலழ.றி 

எ�ேபா� �ட�தி. ெல/�தைம�த� 

      ெறதி��த சி6வ� $ன#ைவ*க 

இ�ெசா. றமி�ப� ேதா/த> 

      ெம9�த மடமா தைரயா'ெகா� 

மி�7# பாைவ bச�த�த 

      ேவேள தாேலா தாேலேலா 

ேவத �ாிவா� சிகார 

      ேவலா தாேலா தாேலேலா.       5 
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(ேவ6.) 

 

இ�தீவ ர�தினைன வ-டா�வ ன�பிைளஞ 

      ெர�பா� வா�வாரா# 

இ��ராணி ெபா.பி%ய� ெப-ேகா! 5.6ல= 

      ேம4Cேட நீ�வா� 

ம�தார ம'டT� ச�த�வ �*ைக�ைன 

      மாேவ மாகாவா# 

ம�தார ெவ'சி நிைற ந�தாவ ன�தி�மி� 

      ேதேன காலா6# 

ெச�தான மி'டெபா9 தா#7த ல�தி>6 

      நீேரா பாலாறா# 

ெதா�ேதாெம ன��ர�க ணி�றா/ �*கிர�ாி 

      யா�ேகா ேவேவேள 

த�தாவ ள�@ாிய� ககாள� ெப.ற�த 

      தாேலா தாேலேலா 

சகிராம ெவ.றிமி� ககாந தி*�மர 

      தாேலா தாேலேலா.       6 

 

அ#ேபா� க��ைனயி னி�ேறால மி'டல6 

      ேபாேத ேபாதாேதா� 

அ#ேபாத க�தி�$ன# வ�தா�வ ட�த�ம� 

      மாேன மாேனவா 

=#பாணி ய�த� மகி 9<சீ� ைர�த�� 

      நாதா நாதாேவ� 

ஒ�றாE$ைள�த$த ைல�ேதப ர�பிரம 

      ^பா ^பா7# 

ெகா#பாமி ைட*�றமி ன-பாத ாி�தி/# 

      ணாளா தாளாறாE 

ெகா�தாம ல�*�-ம@ ந�தாத �*ர�ாி 

      யாேன யாேனயா 

ச#7ர ண�பரம� ககாள� ெப.ற�த 

      தாேலா தாேலேலா 

சகிராம ெவ.றிமி� ககாந தி*�மர 

      தாேலா தாேலேலா.       7 
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ைபகாEப 9�தக$ ககா� $கி.�$ய� 

      மானா� ேபாலாநீ 

ப#7வ ��திட># வ�ேதய ��சைனெசE 

      ேவதா ேவயாநீ� 

ெகாகா�$ ைக�தளவ# ெவகாம மி*கநைக 

      மானா� தானாமா4 

ெகா-டாைச 5.றவ�ைக க-P�வ ெதா�பிதழி 

      மாேகா ேழதா�ேச� 

ெசேகத ைக*�-மட4 ெவ-டாத /�த$� 

      நீேச வா�ேபாலா# 

ெச<சா: $�தெமாளி� சிகார ச*ர�ாி 

      நாடா� ேகாமாேன 

சகா�தி �*�ைழய� ககாள� ெப.ற�த 

      தாேலா தாேலேலா 

சகிராம ெவ.றிமி� ககாந தி*�மர 

      தாேலா தாேலேலா.       8 

 

(ேவ6.) 

 

ப-ைடநா� மைறேத ��� பரேன 

      தாேலா தாேலேலா 

ப�தவ4 விைனதீ �#ப! ய��வாE 

      தாேலா தாேலேலா 

�-ட: இைடH 9#பிர ணவேம 

      தாேலா தாேலேலா 

�#பக ெவளிநா த�த� ெமாளிேய 

      தாேலா தாேலேலா 

ெதா-ட�க Fளேம =<சர வணேன 

      தாேலா தாேலேலா 

ெதா#பத ம��ேப ாி�பெமE வ!ேவ 

      தாேலா தாேலேலா 

த-டமி� மயிேல ச�ற� �தேன 

      தாேலா தாேலேலா 

சகாி �த4வா ஐகர� @ைணவா 

      தாேலா தாேலேலா. 

ஒ-பதி ப�பா சகைள ெயாழிவாE 
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      தாேலா தாேலேலா 

உ-�ைவ ெயாளிD 6�ெதா: மணேம 

      தாேலா தாேலேலா       9 

 

தி-�வி ெபா�-மா ெத�ற$# மயேம 

      தாேலா தாேலேலா 

ெத-கட ல$ேத க-ெகாF மணிேய 

      தாேலா தாேலேலா 

ப-பக ாிைசேய ந-பின� நைசேய 

      தாேலா தாேலேலா 

ைப�தமி 9ைரேய யி�திர� @ைரேய 

      தாேலா தாேலேலா 

த-ெபாழி� மயிேல ச�ற� �தேன 

      தாேலா தாேலேலா 

சகாி �த4வா ைவகர� @ைணவா 

      தாேலா தாேலேலா.       10 

 

தால� ப�வ# $.றி.6. 

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

4. 4. 4. 4. ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�....    

 

பனிவ'ட மதி5ட� பாிதிவ' ட�@�' 

      பா�வ'ட விரத ேமறி� 

பகய=� வ'ட�ெபா �'/நா� $கனா�� 

      பழமைற� �ரவி தா-ட* 

�னிவ'ட வாயிர� ெத'/$! ேம�வி. 

      ெகா/வ'ட வாக கியினா� 

;ராழி வ'ட*க ர�தெனா� வாளியாE* 

      ெகா-ட-ட வ'ட =யிைர 

$னிவ'ட $��ரவ ெரதி�வ'ட மி'ைட�@ 

      $கவ'ட மிலக $�ேபா� 

$ய4=.ற ேபாதவ�க� கரவ'ட மன@�னி 

      $கி4வ'ட விளமி� ன4ேபா4 

தனிவ'ட மி'/நைக ெசEதவ� ற�த�த 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள 
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ச-$கவி சாகேன ெத�மயிைல ேவலேன 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள.       1 

 

$�@வா னிமய�தி� ேமைனதவ மகிைமயா� 

      $ளாி�த ட�@ தி�த 

$@மைறெசா ல�ணநிற வனிைதைய வி�#பிேய 

      $*கணா� ேவ'� நாளி4 

இ�தமானிட�ரக� சி�த�வி< ைசய�$னிவ 

      ாிைமயவ�க ெடா9த லாேல 

இQவிைடய ணி�ேத.ற� த*கண� தி*கண� 

      ேதெகனவி ய�@ வ�@ 

வி�தமா கிாிைய5# ட*கியQ வாதரவி� 

வி4வல� றைன$ /*கி 

ேமதினியி >ளசிவ� தலெமலா� தாிசி�@ 

      மி*கெச� தமி�வி ள�# 

ச�தனா சல$னிவ ண�கா ரண�ரவ 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள 

ச-$கவி சாகேன ெத�மயிைல ேவலேன 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள.       2 

 

கானமிைச 5ல=ெவ கர!�: யாைனைய* 

      கணபண� ெப�மா �ண* 

கயி.றிைடமி %*காிய ெபா.பணிெய ன�தம@ 

      க�தர� தி'/ $னிவ� 

ஊன$த யி�6நக� �-ணீ��!�திரவி 

      D�ேதாி� ேமா: H'! 

ஒ-மதியி ைன�பிழி� ெதா9�ப� னீாிேல 

      5#ப�*� விைன5 ைர�@ 

_னதன வாெளயி. றாிைவய�க Fட:ைட� 

      ெபE@�ல கிாிேய ைழ5# 

பி/கியவ� ைகயி:'டா/ம# மாைனெயன� 

      பிலவாEதிற�@ ;6# 

தானவ�க Fயி�-ட காலா5 த*கட=� 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள 

ச-$கவி சாகேன ெத�மயிைல ேவலேன 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள.       3 
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வ'டமி/ ேமாராழி ைவய�தி னி.க'/ 

      மரகத� �ரவி த#ைம 

மைன*�திைர யா*கிவி- டவ9$கி ேலைழ5# 

      வைளகி�ற சா'ைட யா*கி 

அ'ட�ல ெவ.�$ைற யிடமா*கி வா�திக 

      ளைவெய'/# வாவி யா*கி 

யாைனெய' ைட5$ைக� aர�தி யா*கி திைற 

      யள*�மிட மௗைக வா*கி� 

சி'ட�6 ெபாழிேல9 மன�தவன மா*கிேய 

      !ைச5-T 7த கைள� 

ேசைனகF மா*கிமல ாீயனாிெயா !�திர� 

      ெசேகா:� $ைறந ட*க� 

ச'டமி/ நவCர� தைமயெனன வ�தவ� 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள 

ச-$கவி சாகேன ெத�மயிைல ேவலேன 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள.       4 

 

ம@$க� @-/யி�வ ைத�தமர� $னிவரைர 

      வாதி*� நிசிசர ைர5# 

வ<ச$ம 9*கா6 மிவற> �!ெகா-ட 

      மனித�ப சாச� கைள5# 

வி@$க க�கந. சன�க� வறிஞராE 

      C/ேதா றிர�@- ண=# 

ேவெறா�வ� காதறைன 5�ள#ைவ� @ைணய�றி 

      ேவறி4ைல ெய%வ ைரவிலா� 

ெபா@$க# பா��@ழ># ேவசிய�க- மய4ெகா-ட 

      ��டைர5 ேமன ைம�தாE 

ேபாதி�த மைற$த. பிரணவ� ெபா�ெல�ன 

      �க4டா ைவ�6 ெசா4: 

ச@$க�$ !�தைல� ைட�தி/க ரகளா. 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள 

ச-$க: சாகேன ெத�மயிைல ேவலேன 

      ச�பாணி ெகா'! ய�ேள.       5 

 

(ேவ6.) 
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விற�மி� $*கிர 7த� பைடந4 

      Cர�க� �ைடHழ 

வி-ெடா/ ெபா.ேற� மிைசெச� றெகா� 

      ெவ.பி னி��தம�ெசE 

மறவ= ண�ெப� வா�தி 5-!ட 

      வடைவ� தி�=�வா# 

வ!ேவ4 ெதா'!க4 ெவ�றபி� மண#விாி 

      வாைக� ெதாைகH! 

நற=மி� க.பக நளிநீ ழ.�! 

      ந-ண வைம�திடலா4 

நாக# பணிெச5 மாக- ட4ன� 

      ண�%த� மனநாண* 

�றமக- $.ெசல மய�$தி� கிழவ� 

ெகா'/க ச�பாணி 

ெகா�தல� க.பக வ4:த ��* 

      ெகா'/க ச�பாணி.       6 

 

ெத�றற வ��@ல =#ெபாழி� ம�னிய 

      ெசEயப ரகிாி5# 

திைரெயா: $ழெவா: வைளெயா: ெசறி5� 

      சீரா� ெச�a�# 

எ�6#வ ல�திாி ெய�6ட னி�@= 

      மிைமயவ �#பர=# 

ஏரக $�தி� மாெறா9 தி�வா 

      வின��! ெய�பதி5# 

ப�றிய $யலக தீ��தி/ சார. 

      பழ$தி� ேசாைலயி%# 

ப.பல ேகா!� றி<சிநி ல�ெத9 

      ைப#ெபா. ெகா/$!ேச� 

��6ேதா றாட> மா!ய $�க� 

      ெகா'/க ச�பாணி 

ெகா�தல� க.பக வ4:த ��க 

      ெகா'/க ச�பாணி.       7 

 

ம<சாி ெமாE�த �ழ.பிைற Yத:ைண 
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      வா�விழி மதி$க$# 

வ�ைளக� ெசவிபவ ள#மித� $�ெதாளி� 

      வாணைக ெசகா�தள 

அ<சாி 5.றைக யசலமி ைண�தன 

      மா:ைல யக/�தி 

ஆ6� தி��ழி ெகா!யிைட யரவ4� 

      லாைன* ைகெதாைடந4 

ச<சாி க�சர ண�ன# மயி:� 

      சாய. �யி:னிைச 

த�ைதெசா� ெமE�தளி� ேமனி� ெதEவ� 

      த�ைமவ ன�பினிள# 

�<சாி ைய��ண� �<சர� @ைணவா 

      ெகா'/க ச�பாணி 

ெகா�தல� க.பக வ4:த ��க 

      ெகா'/க ச�பாணி.       8 

 

சரவண பவெவ% மறிஞ� மன�தி :��ேபாேன 

      தமி�ெகா/� ன!யிைன @திெசE� ல�ைத வள��ேபாேன 

அரவைன யாியய னமராி /*க- ெணாழி�ேதாேன 

      அைலகட4 �வறிட வயிைலெய /�@ வி/�ேதாேன 

விரகெமE மயற� �றம* ள�� $ற�தாேன 

      விைரெவா/ மதகாி $கைனவ ன�தி லைழ�ேதாேன 

�ரவ� திக��ய வ6$க ெகா'/க ச�பாணி 

      �கமயி ைலயி�வள� ��பர ெகா'/க ச�பாணி.       (9) 

 

பலகைல �6$னி யறியெநா !*�� Fைர�ேதாேன 

      பைகயற வயெல% $ைறம� வி��த க��ேதாேன 

அலகி4 ெமEய! ய�ணகி ாி*க�� ைவ�ேதாேன 

      அவனவ ள@ெவ% ம�=� வ�ைத யைம�ேதாேன 

நலதவ $ய4பவ ரTகிய $�தி நில�ேதாேன 

      நதிமதி $!யின� ெதா9ெமௗ ன�ைத விாி�ேதாேன 

�லமயி� மிைசவ� சரவண ெகா'/க ச�பாணி 

      �கமயி ைலயி�வள� ��பர ெகா'/க ச�பாணி.       10 

 

ச�பாணி� ப�வ# $.றி.6. 
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------------------- 

5. 5. 5. 5. ��த� ப�வ���த� ப�வ���த� ப�வ���த� ப�வ�....    

 

ெபாழி5< ெச�ேத� மல��ெபாழி4க� 

      ெபாதி5 நீ�- �யலள*க� 

ெபா.ேகா' !மய� ெபா�� பரச� 

      �த4வி* க�ைண� த-ணிலவி� 

விழி5 ம�� $ன@மதி 

      வி#ப வதன ேமலைம�@ 

வி#$ �ட#ேபா. றன<�ர�@ 

      ேம� வைரC ழ�விெயன 

வழி5# பாைல மணி�ெச#ெபா� 

      வ�ள� ேத�தி நி�ைகதர 

வாகி யயி�ற வQவிைடேய 

      ம@ர� தமிழா� ேதவார# 

ெமாழி5 மழைல� தி�வாயா� 

      $�த� த�க $�தேம 

$கிேறாE ��ைன* காம�= 

      $�கா $�த� த�கேவ.       1 

 

வான� ெபா�ளா கியசி�தா 

      மணி5 மா% மி� நிதி5# 

மல��ெபா� மர$ மர#ைபய�க� 

      வாEெச� ேத% கடல$@# 

தான� ெபா�'கி# �ாி*ேகா'/� 

      தவள* கவள* களி.றி�மிைச 

த� மர�# �வியர�� 

      த�ேதா� $�தி� தடேம=# 

ஞான� ெபா�F� தரவ4ல 

      ந#ப� பழி�சி வணகி நி�6 

நா�� மைற*� $த.ெபா�ைள 

      நவிலா ெய�$� ேனாெரழி�தி� 

ேமான� ெபா�'ெசா4 தி�வாயா� 

      $�த� த�க $�தேம 

$கிேறாE ��ைன* காம�= 

      $�கா $�த� த�கேவ.       2 
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சதி�$� தைர5 ெம-ணாத 

      சக� �லேவா� நி�ைற<ச� 

தனி�ெபா. பலைக மீதி��@ 

      த-டா ேமான� தண�தி��@ 

கதி�$� தில�# ெவ-ணைகய 

      கய.க- மாத� க��@வ*�# 

கட#பா டவியி� வா�ேசாைல* 

      க'=Fடேன த�*க< ெசE@ 

எதி�$� தக�தா லவ�ெசா�ன 

      ெவ4லா� ெபா�F மக��த�பாE 

இைறய னா�ெசா4 ெபா��ெபா�ெள� 

      றீ�@ கர#ெபா� $!@ள*கி 

$தி�$� தமிைழ� �க�வாயா� 

      $�த� த�க $�தேம 

$கிேறாE ��ைன* காம�= 

      $�கா $�த� த�கேவ.       3 

 

ம6வ. ெறாளி�# மதி$க$# 

      வ!ேவல#�# வா���த# 

வய� நீல மா�வ-/ 

      வைலவா �திேந நி�விழி5# 

சி6க� சிற�த தம�க#ேபா. 

      றிக��@ Yட� Y-ணிைட5# 

ெச#ெபா. �ட<H ழிளநீ�தி- 

      சிைலைய� ெபா�த கனதன$# 

உ6�� த$@< ச�*கைரேத 

      ெனா�த ெமாழி5 மிக�ெசறி�த 

உ�றா ெய%க. பகவ4: 

      5ள�தா மைரைய யல��@நிலா 

$6வ. ெபா��@� தி�வாயா� 

      $�த� த�க $�தேம 

$கிேறாE ��ைன* காம�= 

      $�கா $�த� த�கேவ.       4 

 

ந�த மி�பி $.6கா� நளின $�த# பக$6# 
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      ந�ைத $�த ந:ப/#ேவE ந�ென. க�ன� $�தினரச4 

ம�த* கச*ேகா' ேடன�தி� வ-ேகா' /ள$� த6�ெத/�ப� 

      வா�$� த�ேதா மி�னிைன5 ம�ச $�தமைல ேபா@# 

ெகா�தி� 7க $�@திாி ெகா*கி� $�த# �லானா6# 

      �ளி�ெவ- மதிய $�தம6* ேகாதாE $�த ேகாதானி� 

$�த $6வ. றி�வாயா� $�த� த�க $�தேம 

      $கிேறாE. ��ைன* காம�= $�கா $�த� த�கேவ       .(5) 

 

(ேவ6) 

களமாாி ெந.கதி�க ெள9�வா ெலா-கிாி* 

      /�பவதி ேன6 சக# 

கதி�மதிய ன�தெமன ெவ-ணில= கால*க 

      !*�வைள �$த மலர 

வளவ�ெசE தி��பணிெசE $க�பினவ மணிகளா4 

      வைளகி�ற சிகாி ம�ட# 

வா�$கிைல யளவி/ ேகதனக ரகளா4 

      வானவைர வரவ ைழ*�# 

இளைவயிெல றி*�மணி ெந/Cதி யாவண� 

      திைர5ெமா: கட4க ெளா*�# 

இரதிD� வசிமாத� இவெர�6 மாத��ழ 

      ெலழி:ெயன மயின !*�# 

அளவி�வ� நிைறமயிைல யதிபெனன வ�$�க 

      வ$தவாE $�த ம�ேள 

அ=ண�கிைள கைளேவ4 விமயமக ட�பா4 

      வ$தவாE $�த ம�ேள.       6 

 

ஒளி�சிைறவி ாி�@வைள ய6காைல D�றி5ட 

      >';னி மி��ெத 9�ேத 

ஓ!யா !�பா! நா!D !�ெபைட* 

      Fட�மல�* காவி ேனகி� 

@ளிம@வ யி�ற@@ வ��பிெதன வி'/நைற 

      ெசாறி5மல� வாவி 5.6� 

��-$ைக� ைட�தவி�� @�தி*� ைட�திக� 

      @ைத�தக� ேதைன 5-/ 

களிமி�தி யா�மனம யிகியிைச $ரலா@ 

      காேலா/ கா4க� பி�னி* 
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கதிரவன ல��@ெச� தாமைர� ப�ளியி. 

      க�மணிக� ேபா.க- /யி4 

அளிக�பயி� மயிைல தனி லதிபெனன வ�$�க 

      வ$தவாE $�த ம�ேள. 

அ=ண�கிைள கைளேவல விஷயமக ட�பா4 

      வ$தவாE $�த ம�ேள.       7 

 

வ�னமல� வாவியிைட ெச�6சி6 +லக� 

      வால$த ெம�ன =-/ 

ம@நீர ��திந6 மண#C� ச�தனெம� 

      மகர�த $டறி மி��@ 

ய�ன$ய� �ைடயாக ெந'!த�வி ாி�த த- 

      பகய� தவிசி� ேமவி� 

பலகைல* ேக�வி$ய4 ேவ�தெரன ேவ6பல 

      பறைவெம� �ர4க ேளா��@ 

த�னினெம %#ெபைடைய ேயா�சிைறயி னா�ெமல� 

      த9வி�திைள�@ Cதி 

தனி4வ�@ "�ரமி ரகிய! ேப��தி/� 

      ைதயலா� நைடக� க.�# 

அ�னநிைற மயிைல தனி லதிபெனன வ�$�க 

      வ$தவாE $�த ம�ேள 

அ=ண�கிைள கைளேவ4 விமயமக ட�பால 

      வ$தவாE $�த ம�ேள.       8 

 

வகி� மதிைய யிைணெசா� %த># 

      வைளக� ெசறி5 ம�த$# 

வாிைவ யட� ெந!ய விழி5# 

      வ:ய வைரைய ெயா�தி/# 

நகில விைன5 ெமாளிமி� னிைட5 

      நைகயி� 6கிாி� $�த$# 

நளின மலாி� $க$ மினிய 

      நறிய ெமாழி5 ம.�த 

எகின நைடைய யிக9 நைட5 

      மி�ேளா !க> ைம*�ழ4 

எழி> ம�ண நிற$ மில� 

      மிமய வரசி ��திர 
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$கிைல யைனய க�ைண வ!வி� 

      $த4வ த�க $�தேம. 

$திய மைறக� பர= மயிைல 

      $த4வ த�க $�தேம.       9 

 

அ�= $�= மகி4 தல$ 

      மT= மைல5 ம.6ள 

அளவி4 ெபா�F ெநா!யி னளவி 

      னைமைய நிைன5 நி.�ண 

ஒ�வ னிதய மகிழ ெவா�ெசா4 

      >ணர =ைரெசE வி.பன 

உதய வ�ண� வ�ண நளி� 

      =பய சரண சி.பர 

ம�வி� மண$# ெவளியி� வளி5 

      ம@வி4 ரச$ ெமா�பவ� 

மனதி னிைற5 நிமல வ�ளி� 

      வ!வ வகர வ*கர 

$�க மைரயி� மலாி� வள� 

      $�க த�க $�தேம 

$திய மைறக� பர= மயிைல 

      $த4வ த�க $�தேம.       10 

 

$�த� ப�வ# $.றி.6. 

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

6. 6. 6. 6. வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�....    

 

ெச<சரணி� விர:�$ ழ�தா'க ளீரா6 

      ெசைகக� சிவ�ப c�றி� 

ெச<சதைக க�ெகா<ச"�ர ெமா:�திட� 

      சிவ�மா� பினிைட தவ��@ 

ச<சாிக- ெவ-டைலைய ேவணிந/ ம/வினி. 

      ற�நீ ரால ல#பி� 

த-ெகா�ைற மாைலகளி d6ேத ேன�திவா� 

      றா=மா %*க ��தி� 

ப<�ரமி ைச�தசி6 வ-ைட�பி !�@ெநளி 
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      பா#பி�வா யி.ப/�தி� 

பனிமதிைய வாகி5ைம Yத:ைணய தாெமன� 

      பா��@விைள யா/ �மர� 

ம<சாிய ளி�தபி! யாைனமண வாள�ற 

      வ�ளிநா யக�வ �கேவ 

ம<ச-$தி ாி<சிெகாF# வி<சிவிாி க<சநிைற 

      மயிைல நாயக� வ�கேவ.       1 

 

சிைலYத: லணி�'! பளபெளன ெவாளிவிட� 

      ெசEயெபா. ப'ட மி�ன� 

ெசவிமகர �-டல# ப�னிர- டாதி�த� 

      ெசறிவெதன ெவயிெல றி�ப* 

கைலமதி$ க�தமி�த ெமா9�கனி வாயினி. 

      கதி�$6வ னிலவ றி��* 

க-டசர ெமாளி�தவ� $�@மா :ைக�திர� 

      கன=/� ேபா4வி ளக 

விைலயிலா மாணி*க மரகதம 9�திகதி� 

      வி4வா� வலய ெமாளிர 

ெவ.றிC ர*கழ4 சதைககி- கிணிமணிெகா� 

      Cர" �ர$ ழக 

மைலமகட வ�தி�வ� ெச4வநா யகனீப 

      மாைலநா யக�வ �கேவ 

ம<ச-$தி ாி<சிெகாF# வி<சிவிாி க<சநிைற 

      மயிைல நாயக� வ�கேவ.       2 

 

ெசகய4வி ழி�ெசவி: ெயா*கைலயி� ைவ�@ைன� 

      தி-சிைல* ேகா/ கா'!� 

சீத$ைல கா'!நட மா/மயி4 கா'!வள� 

      திக�வ� வழிகா'!நி� 

சகாிக ர�ேத�தி நறியநீ ரா'!யி� 

      தனகிாி� பாe' !ேயா� 

தகநவ ர�தின� ேதா'!�மிைச யா'!ந. 

      றாரா'! $�தா' !ட 

இகிவ�க ளிQவா6 சீரா'ட4 க-/வா 

      னிைமயவ�க� பாரா' ட># 

ஈேர9 பதினா> �வன$ேமா ர-டெம% 
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      ெம-ணாிய ேகா! ய-ட 

மகளக4 யாணமிக வள�நா யகநீப 

      மாைலநா யகனவ �கேவ 

ம<ச-$தி ாி<சிெகாF# வி<சிவிாி க<சநிைற 

      மயிைல நாயக� வ�கேவ.       3 

 

கைகயக $கமல�� ெததி�வ�@ வாெவ�6 

      ைகெகா'! நி�ற ைழ*க* 

க-/தைல ைய*கவி�� தி�தாF ைத�@மத 

      களிெறன� பிளிறி யா��@� 

ெசைகம4 ரா.பிைச� தீரா6 நயன$< 

      ேச�ப* க>��@ ெபாகி� 

ேதகி�தி ைக�@�சி ன�@� பிணீ*க� 

      திைள�தி/த >.6 ேநா*கி* 

ெகாைகபிதி� வி'ேடா/ பா>ட னைன�ப* 

      �டைகயா ேல�தி ெம4ல* 

ெகா<சி*� லாவியிஃ தியாைதய ேனெய�6 

      ெகா-டா/ ைமய ெவ.பி� 

மைகவத னா#�ய# பா��@நைக யா!5� 

      மகி9நா யக�வ �கேவ 

ம<ச-$தி ாி<சிெகாF# வி<சிவிாி க<சநிைற 

      மயிைல நாயக� வ�கேவ.       4 

 

ெபா.பளி கா.ெசEத a-ேடா6 $�னிழ4 

      ெபா:�தில �தைல ேநா*கி� 

7தநா யக�மதைல யாதலா :வ%ெம� 

      ெபா��களி% நிைறவ ென�ேற 

ப.பல கணக�வ� தக கிைற<சி� 

      பாி�ெத/* க=- ணிெமE� 

பாிசி�@ ெவ'கமணி ம-டப� திைடயி'ட 

      ப<சைனயி� ேம.ற வ��@ 

க.பரசி யாமிமய மா@ெச கா�தள 

      ைகவிர4க� ப.றி நி�6 

காதி:� �-டல< �ழலYத லணி�!ைக 

      கதிரா6 ேபா.6 லக 

ம.�ய# ரா6� >கநட மி/��ர 
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      மணியநா யக�வ �கேவ 

ம<ச-$தி ாி<சிெகாF# வி<சிவிாி க<சநிைற 

      மயிைல நாயக� வ�கேவ.       5 

 

(ேவ6.) 

காதி %ன@ மதைலெமாழி* 

      க�தி* ேக'ேடா ாிைசேகளா� 

க-ணா >ன@ தி�வழைக* 

      க-ேடா� பிறவி� @ய�காணா� 

தீதி >�வ� தீ-!னவ� 

      ெசழி*� மடவா� $ைலதீ-டா�. 

சீத $6வ றைன�பா��ேதா� 

      திக9 நில= தைன�பாரா� 

ஓதி னாிய வாE$�த 

      $-ைம யாக� ெப.ேறா�க� 

ஒ�6 மிர-/ +�ெற�% 

      $ய��த $�தி நனிேவ-டா� 

ஆதி $தேல யா6$க 

      வ$ேத வ�க வ�கேவ 

அக ெமா�ெப- ணாமயிைல 

      யைரேச வ�க வ�கேவ.       6 

 

C6 நிைறெமE 5யி�காம 

      விைழேவ $�தி ெய%மத$# 

விைலD� ம-T* ெகா*�ெமன 

      மிைச5 மாசீ வக�மத$# நீ6 �ைனத4 - பாவெமன 

      நீ�தி� தி/சா ரண�மத$# 

நீ/ க�ம $�திெயன 

      நிக��@ மீமா< ைசய�மத$# 

ேத6# பிரம< ெசக�ெதனேவ 

      ெச��# ேவதா� த#மிர-/# 

திற<ேச� $�தி ெய%#ேபத� 

      ெச�*� மக.றி 5'சமய# 

ஆ6 $ைரெசE யா6$க 

      வ$ேத வ�க வ�கேவ 

அக ெமா�ெப- ணாமயிைல 
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      யைரேச வ�க வ�கேவ.       7 

 

ெபாறிேயா ைர�@� தகளியதாE� 

      7த ைம�@ மத�ெறா-டாE� 

ெபா��@ மவாவா >-டா�# 

      �ல�க ைள�@ மணிவிள*காE� 

ெசறிD Tட#ேப யாலயமாE� 

      திரநீ� �ழிைன* க#பமதாE� 

ெதளிநீ�* கைக யார$தாE� 

      ெச#ெபா. சிகாி ேசகரமாE 

ெநறிேச� வாயி. றி�வாயாE 

      நி��த மடவா� �வாசமதாE 

நிேவத $ளனா யைம�ெத-ணி 

      நிக��@ ெமாழிக� வா�சியமாE 

அறிேவா �ள<ேச ரா6$க 

      வ$ேத வ�க வ�கேவ 

அக ெமா�ெப- ணாமயிைல 

      யைரேச வ�க வ�கேவ.       8 

 

(ேவ6.) 

$டவ� Yகர ெந!ய மைலயி� 

      $!யி �ற= நTக4ேபா4 

$திய மைற5 மறிய வாிய 

      $த4வ %ன@ வ!ைவேய 

அட� மமர� $னிவ� மனித 

      ர�ர ரைனவ ரறியேவ 

அமல வர% மிமய மயி> 

      ம�F மழ� $த4வேன 

உட> ம=ண ாி�ைள $/� 

      $தய ரவியி னயிலேன 

உரக பட$ $ட> ெநறிய 

      =லக மில� மயிலேன 

மட:� வனச நய� வதன 

      நிமல வ�க வ�கேவ 

மகர சலதி $ரசி� மயிைல 

      வரத� வ�க வ�கேவ.       9 
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பிரம� க=ணி ய��ல திலக 

      பிரபல� வ�க வ�கேவ 

ெப�க நிதிய வசிய �த= 

      ெபாிய� வ�க வ�கேவ 

பரம� பர= கம4 சரண 

      பகவ� வ�க வ�கேவ 

பைழய வ!ய ாிைதய ம�= 

      பனவ� வ�க வ�கேவ 

�ரவ னபணி யிமய சயி: 

      �ழக� வ�க வ�கேவ 

�ணக ணபண பணியி னணிய� 

      �மர� வ�க வ�கேவ 

மாக தநிற $கி�ெமE வைளய� 

      ம�க� வ�க வ�கேவ 

மகர சலதி $ரசி� மயிைல 

      வரத� வ�க வ�கேவ.       (10) 

 

வ�ைக� ப�வ# $.றி.6. 

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

7. 7. 7. 7. அ�"*� ப�வ�அ�"*� ப�வ�அ�"*� ப�வ�அ�"*� ப�வ�....    

 

சி�தச� கவிைகயா ெனன=#ப� �கலமர 

      ெசகெம� ெமா:பரவலா. 

ெசEயெபா� னாரெமா� திரணெமன நிைனயேவ 

      ெசEயவ4 லவனாதலா4 

��த$த ெம�னேவ நைகயினி4 ெவா9கலா. 

      7ரண* கைலயா'சியா4 

ெபா�மைல வா�தியி ேனா�பிறவி 56தலா. 

      7மிதைன வல#வ�தலா4 

$�தம�� வாயினா4 வாரண* கரென�6 

      $�d ெல/�ேதாதலா4 

$�தமி�� ச#ப�த ராசனிவ னாதலா� 

      $.6 நிைன ெயா�ப�க-டாE 

அ�தன� !�மதைல யாதலா னிவ%ட 

      ன��8 யாடவாராE 
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ஆதிமயி ைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       1 

 

காசிப� வர�@ைதய னாதலா லாைச56 

      க'!ளைம 5ட�ேமவலா4 

ககனவழி ேயகிய* க4ேலால ேமாலமி/ 

      கட4வாயி னி.றகலா4 

மாசி4 க��தனிவ னாதலா னாேடா6 

      மனமகி�ந4 :�ப$றலா4 

ம�தம6 @ைணயாகி 5�திதைன ெம:வி�த 

      மா�கழி� வா*�மிகலா4 

ேதசிக ெனன�ெபய� ெசா4:லாாி %காண 

      சீய�த நாதெனனலா4 

ெச#பாதி bசன# பிைறயாக ேவா'டலா. 

      சீ�a*கி னி�ைனெயா�பா� 

ஆசிைட Yட�க. பகவ4: ேசய%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயி ைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 வாட வாராE.       2 

 

க.கடக மி@ன$6 ெசைக5. றாEமல�* 

      கா:.சி ல#�வ�தாE 

கவினார மாைலய* க�தர< Hழ* 

      கணகFட ேனதிாி�வாE 

சி.ெசா�ப மாசி*� ழ�ைதெயன =லெகலா� 

      ெதாிசி*க ேவவள�வாE 

சிவ�சடா $!மீ@< சிQவ!ய ரகமீ@< 

      ெசழி�@மிக ேவதிக9வாE 

எ.கதிர வ.�$� கைலக�கிர கி*கேவ 

      b�வாE ��திய��வாE 

இ�ெதாழி4க ளிவ%*� மாறா தி�*ைகயா 

      :வனி�ைன ெயா�பதறிவாE 

அ.�த கபா8ச� சிகார ேவல%ட 

      ன#�8 யாட வாராE 

ஆதிமயிைலய�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       3 
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ேதாி%� ளாகிேய நீ�ழ> வாயிவ� 

      ேறேர6 சிவ�ைம�தனா# 

ெத�னி: ைகயிேனக வ<�வா யிவ%ைன� 

      ெச4வி�த ராம�ம�க� 

வாாிதிக ழி�பி$� ெதாளிையெயா� தாயிவ� 

      மாணி*க ெவாளியாயிேனா� 

வ��ண* க�றி5� தரமறிகி லாயிவ� 

      வைளச$� திர$வறிேவா� 

;ாிரவி னி�ெளா�ற க.றிடவ லாயிவ� 

      ெகா/விைனயி னி�ேளா'/ேவா� 

;றினி� றனி>ெமா� ேகா!�ண மதிகமா 

      ;டவிைள யாடநி�ேபா4 

ஆ�மிைல ெய�6நிைன யாமெல# ைமய%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயிைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       4 

 

Cரெனா� வ�றாளி %ைதக�ப'டவ� 

      Cர�*� $த4வனாேனா� 

ெவEயவ� $கக-/ நாணிமைற வாயிவ� 

      ேவ4க-/ கதி�கன-T# 

ேகார$ட னி���� சாப$. றாயிவ� 

      ��சாமியாE $�னி�ேறா� 

�*கிட* �ர4காணி ன<�வா யிவ�ெகா.ற* 

      ெகா!*�ரெல� 6மகி�ேவா� 

ேநர#வர ேவ$�னி நீநட� பாயிவ� 

      ேநர#வர ேவ நிைனகிேலா� 

நி�ைத*� மாளாைவ யிவெனE@ ெநறிக-/ 

      நீ/ல� ேளா�வா��@வா� 

ஆரண# பரவவ� சிகார ேவல%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயி ைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       5 

 

எQ=யி� தன*�நீ யி�ப'ச னாதியிவ 
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      ென�நாF ெமா�ப'சனா# 

இடமிட# த�றியிட# ேவறி4ைல 5�றன* 

      ெக-!ைச5 மிவெனE@ேவா� 

ஒQெவா� கைல*�லைக வல#வ�@ ெப6ைவயிவ 

      ேனா@ெம- ெண-கைல5ேளா� 

ஓயாத ைல�தல� ேதேதE� வாயிவ 

      ேனாரதல� @.6E�ேவா� 

நQவிவிழி யா�ைன* க-ேட� வா�களிவ 

      னயனC* கண# ேவ-/வா� 

ந4லவ� ச@��திதனி >�$க# பாரா�க. 

      ணா�ெசா4வ த�6க-டாE 

அQவவ� க��தறி� த��ெசE$� ேகச%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயி ைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       6 

 

வி-ணா6 தைலைவ�த பரம.� ெமE<ஞான 

      விதிைய$ைற யா5ைர�தா� 

மீனவ� ;�ெவ�� நீகவம ண�கெண<ச# 

      Cடெவ- ணீறளி�தா� 

உ-ணா! Dன.ற வகெமா� ெப-ணாக 

      ெவா�ெநா!யி னி.சைம�தா� 

ஊைமெயா� பி�ைளவாE வி-/" >ைர�திட= 

      ெமா�ெமாழியி� வா*களி�தா� 

எ-ணாத பலெவ-ணி ெய�ம6� தீ�*�மிட 

      ெம�த4 ெமன�திைக�தாE 

இைமயவ�க ெடா9கபா 8�ர� ெதEதி 

      :'டகா மியெமE@வாE 

அ-ணாவி னமி�ெதா�த சிகார ேவல%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயிைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாட வாராE.       7 

 

மன�தனி னிைன�த=ட ன*கீர� $�வ�@ 

      வனக.கி $கிையெவ�றா� 

வாசவ� $த.ேற வைர�த�வி னீழ4�! 
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      ைவகமிக வா�வளி�தா� 

கன�த� தமி��சக ம@ைரநக� +�கவ� 

      கடைலேவ லானீவினா� 

க!கிய- ணாமைலயி ன�ணகிாி $�ெறா9@ 

      க�Tமா ேவா!வ�தா� 

தன�தனியி ��ேத� நீெய�ற 7ரண 

      சமாதிைய இய.றேவ-டா 

சகலவ! வாE நி�ற ெதEவெம� ெற-ணிநீ 

      தா�ப.றி $�திெப6வாE 

அன�த�ண க4யாண சிகார ேவல%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயிைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       8 

 

ெவ#ைமய= ண�க�வாாி ெவ.ப<ச ேவவி'ட 

      ேவெலா� றி��பதறிவாE 

ேவத� $!�தைலக ெளா�ெறாெடா� ற!ப'/ 

      வி-ெண�6 �-ணீ�வர� 

ெச#ைமவிர4 காE�ப$� �'!ய@ மறிவாயி� 

      ெச#ம4$ன# வ�தயாைன 

சீறிட$� னவமதி� �-/நீ ப'ட@ய� 

      ெச��வெத� யா�மறிவா� 

$#ைம5 மளி*கவல ெனா�ம�ைல யாகிமணி 

      $�றி:ைட நி�6க<ச 

$கலம�� @�ைனயவ� வாெவ�ற ைழ�த@= 

      $�ெசEத �-ணியகா- 

அ#ைம$� நீவ�த ேதென� 6ைர�திடா 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயிைல�பதியி� ேம=மயி ல�த%ட 

      ன#�8 யாடவாராE.       9 

 

சி�ன# பைட�தசம ெண-ணா யிர#ேப�க 

      ெட�ம@ைர ைவைய*கைர� 

தி'டதனி ன'டக9 ேவற=< ெசE@பி� 

      றி�#பிவ� ேபா@வழியி4 

க�னக6�த=ட >ள$ைடய பாதக* 
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      க-பைன* காெட�னேவ 

காT$க# வி-ணி!ைய ேயவி�@ ர�தசி6 

      காைள5ைன வரவைழ�தா� 

ெபா�ன# �ய�தட# ந-Tமட வா�களணி 

      7ணி�மணி யா>மீச� 

ெபா.ேகாயி4 க'/மணி வ�சிர� தா>மல� 

      7�தவி� ேபா4விளக 

அ�னக ெள�தின$# வா�ெதா-ைட நாட%ட 

      ன#�8 யாடவாராE 

ஆதிமயி ைல�பதியி� ேம=மயில�த%ட 

      ன#�8 யாடவரராE.       10 

 

அ#�:� ப�வ# $.றி.6. 

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

8. 8. 8. 8. சி$றி$ ப�வ�சி$றி$ ப�வ�சி$றி$ ப�வ�சி$றி$ ப�வ�....    

 

ைவய மள�த நி�மாம� 

      மா�பி னட*க* ெகள�@வமா 

மணிச. ற9�த� ெப�விர:� 

      வ��தி மயகி ெம:வ@க- 

ைபய ேனெய� றைன�@ெம4ல 

      வா.றி� ேத.றி யகமகிழ 

அழ� ெபாழிெபா. 6கி4சா�தி 

      யாழி சக யகைகயினி4 

ைபய ைவ�@� பா.�க'/# 

      பவள வாயி� $6வ>6# 

ப!ெசE @ைமயா� ைகெகா/*க� 

      பாி�@ வாகி* க-ெணா.6# 

ெசEய கமல� ெபா.றாளா. 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதயல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       1 

 

@'ட நமைன மா��ைத�@� 

      @க மதைன C��ெதாி�@� 
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@Eய ெவ�ளி ெவ.ெப/�த 

      ெதாைலயா வர*க� ேறாெணாி�@* 

�'ட ெவ�ைள* கட>தி�த 

      ெகா!ய விட�ைத மிட.றட*கி* 

�ைலெசE �ஞ�வா� $��ர�ைத* 

      �றிய நைகயா. ெபா!�ப/�தி 

வ'ட மதியி %ட.ேறE�@ 

      வ:ய த*க� சிர<சிைத�@ 

வண�# �:பா# ெப:ெய6#� 

      ம.6 ம6ப� @ட� +�6 

சி'ட�* க��ெசE சிவ��த4வா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       (2) 

 

க�வா� பிறவி* கட4 கட�தி* 

      கதிC ட�F ெம�ெற-ணி* 

க-/ ெதா9@ �தியந6 

      கட�ப மலரா ல��சி*க 

ம�வா� தம*� கி'டாத 

      மல��தா� வ��த ம6கி�வ�@ 

மதைல $!�த பி[�] த�த�த 

      மதைல ெய�ப தறிவி�தாE 

ெபா�வா ரண�தி� $கைனெவ�ற 

      �ைழ*ைக யாைன $கெனன நீ 

ேபாதிவா ளாெவன ெவ#ைம� 

      �ைட�தாE நின*� $ைறெய�றா. 

றி�வா� மா�ப� றி�ம�கா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       3 

 

உ�ைத ேவட dெண�சி 

      >-டா ெனனயா மிக��ேதாேமா 

உன@ மாம ெனEதி�! 

      5ர:. க'/- ட!5-ட 
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நி�ைத சிறி@ $ைர�ேதாேமா 

      நி�$� னவ�ற� ெப�வயி.றா 

நீல ெனனயா# பக��ேதாேமா 

      நி�ைன* கட#ப ென�ேறாேமா 

வி�ைத* �ற�தி த��திைனமா 

      விைச�த ெதா�வ�* கிைச�ேதாேமா 

விைளயாட யேராமண. ேசா.ைற 

      ேவ'டா4 வி��ெத� றறிேயாேமா 

சி�ைத மகி�க. பகவ4: 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       (4) 

 

மீ-/ம!� தாயாக� வ-ட4 

      விைளயா' !டேமா பைகெய�தாE 

வி-T ம-T*க வ4ல 

      விைர�7 கமல< சிரம�6 

ப-/ நி�த பல�ேம=# 

      பாரா வாரா வாாிய�6 

ப<சா னன�தி� $*�ைடேயா� 

      பாழி� �ய�தா �கன�6 

ெஞ-/ ெகா9�தா4 வைளகிடவா 

      நீதி ேபாலா< Hரன�6. 

ெந!ய ெகா!ய மய4விைள*� 

      நீல* கிர=< ச$ம�றா. 

ெச-/ பி!�@� சீ�கா�தாE 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       5 

 

வ-டா� மல�*�< சிைய$!�@ 

      மணிெபா. �!ைக� தைன�தி��தி 

வ�ள* �$த வாE$6வ4 

      வழ� நிலவி ன$@-/ 

த-டா மைரந� $கேவ�ைவ 

      த�ைன� @ைட�@ $�த$-/ 



53 

 

தய� நைடக- /ளமகி��@ 

      தாயா� வி/�த தித.ேகாதா� 

ெதா-டா 5க� பணியிய.6�@ 

      ெதா9#ப ெர#ைம Cதிெதா6� 

@ர�தி� ேபைத� ெப-கெண<ச� 

      @!*க� ெசEதா யி@நீதி[தைக]ேயா 

தி-டா� �ைனப� னி�ேதாளா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       6 

 

மதியி னில= கான.�� 

      வைளயி� ெபாிய பா-ட�@� 

வய:� ெச�ெந. கதிாி%தி� 

      வ-$� தாிசி ெகாழி�தி'/� 

�திய நதியி� பா4வா��@� 

      ெப�$� தி�பி யா�+!� 

�ைனச� தன�H' ட/�ேப.றி� 

      7� �ம�தா >மிaவி 

$திய பவள� ெபாறிைவ�@ 

      +'! $ளாி� தா�மா'! 

$ய�6 சைம�த சி6ேசா.ைற 

      $�ன $ன*கி' /-ேணேமா 

திதிய ம�மா� ம�ேகாேன 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       7 

 

ஆதி மைற5 மய�மா> 

      மறியா� பரம� றி��ேதாளி� 

னக�மா� பிைடயி. றவ��ேதறி 

      யணி�த தவள� aளிதமாE 

7தி யதனி ேலப!�@ 

      �9தி யா'ட� றய��த@=# 

�ாிெம� ;�த ாிமயமயி. 

      �ளக� தன�தி. றிமி�-ண� 
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தாதி நைன�@ விைளயா/� 

      தக= நின*� சகசமலா� 

தமிேய �றி�த மணி:@�பா. 

      றா�க- $�தி 56�தாேதா 

தீதி4 �ண�தா�* க���ாி5< 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       8 

 

ஆ6 தைலயா� தவ�@தி�த 

      ஆ6 தைலயா� நா�மைற5� 

ளா6 தைலயா மகா�@ 

      ளா6 தைலேய ெசா>ெமளிேய 

;6 தைல�ெசா >'ெகா�ளாE 

      ெகாதி�தாE சீறி* ேகாபி�தாE 

�ணி�தாE ந!�த யிைசப!�தாE 

      ேகால ம6� தனினட�தாE 

ேவ6 தைலவ ���6#ைப 

      வில*க வலவ ல�ளேரா 

ேமலா ைம�@ ெதாழி>ன*� 

      விைளயா' ட�றி யி@ெதாழிேலா 

ேத6 தைல�ச க�தமி�ெசா4 

      ேசேய சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       9 

 

மாேவ� தியைப� @ண����ைன 

      வன�தி� மலைர� பறி�ேதாேமா 

மைறேதாE கபா: தீ��த�தி� 

      வ�@ �னைல* �ைட�ேதாேமா 

+ேவ� த�க�ெசE நி�ேகாயி4 

      $க�பி. சி6ேசா றைம�ேதாேமா 

+கி. சிறிய $�சி4ெகா-/ 

      $�றி. றரள ெகாண��ேதாேமா 

பாேவ� த�கணி� ன�ணகிாி� 

      பா/� தமிைழ� பழி�ேதாேமா 
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பலகா4 நாக ளா!ட�தி. 

      பைகைம க�தி வ�வெத�ேனா 

ேதேவ� திரனா� தி�ம�கா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல 

சீலா மயிைல� பதிேவலா 

      சிறிேய< சி.றி4 சிைதேயேல.       10 

 

சி.றி. ப�வ# $.றி.6. 

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

9. 9. 9. 9. சி+பைற� ப�வ�சி+பைற� ப�வ�சி+பைற� ப�வ�சி+பைற� ப�வ�....    

 

அச$கித� ன�ைனெப6 நி�த�ச@ ரகக 

      ளகிதல�தி ன-ணி டமிலா 

த/*கி'ட பா-டெமன ெவா�றி�ேம ெலா�6.ற 

      வ�தைன5 +�க ன:�C� 

மசகதிர ெளா�பவி/ $ன@வ! ேவ:னா� 

      ம!�தபி% ம�ப !வர 

வா�ண$ தி�தகதி� $�னி�ெள ன*க�வி 

      மறநி�த ைர*; ளிக� 

$சல$த லான!� த#மிமிள ெக�னேவ 

      $@நில� தி'ட ைர�@ 

$�னி�ற ேபா��தைலவ� க�தர� தி�கிமணி 

      $!ையவி' டாட� ெசEேத 

திைச�கழ ெவ.றி�ாி ேசனாபதி� தைலவ 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள 

ெசகதல# �கழவ� மயிைலய# பதி$�க 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள.       1 

 

எ-!ைசக F<ெச*க� நிறமாக வககி 

      ர�தக� சி�த வான� 

ெத-ணி4பிைற யக4பக: >.றெதன ேவேதா.ற 

      ெவ-கிாிக� ெபா!ய தாக* 

ெகா-ட:! 5*கெவன� ேப�வாEதிற�தல6 

      �ரல-ட ;ட $'ட* 

ேகாதிலவ� C�வ@ நிைலநி�ற மி�ெனன* 
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      �வலய� தி�ைள ேயா'ட 

ம-!கிாி ப#பர< Hைறவளி ேபாலேவ 

      ம-T#வி- T<� +�6 

மாையபல ெசE@�� ேத�7த Cர�க- 

      மயகி�தி யகி $/�# 

தி-!�த Hளாளி பிள�தி/ �ேபாாிேய 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள 

ெசகதல# பரவவ� மயிைலய# பதி$�க 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள.       2 

 

கடேல9 நிைறேயாாி ைம�ெபா9தி %-!/ 

      கதிாி�வ! ேவெல/�@* 

காிய நிசி சர�பிசித =ட:னிைற கைறய*க 

      ைர�ர� ேவய க�@* 

�ட�+ைள நிணெமலா# Cரகா ளி�பசி� 

      ைற�திடவ ள�@ ம.ைற* 

�ைற�தைலக ெள�பற� தைலயினி� றா!/ 

      ;.6மவ �யி�- பனா# 

நடனவி4 ர#ைபய�வி மானெமதி� ெகாளேவறி 

      நாகேலா க�ெதE த># 

நாிக9� க9@கா4 ைகசிர# பகி'/ 

      ந4வி�� ேதய�� @ைண� 

திடமழிவி4 சிக$க வைனெவ�ற சரபேம 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள 

ெசகதல# பரவவ� மயிைலய# பதி$�க 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள.       3 

 

�கவ�த ம*கிடாவி ைள�தவ�* கரெசா� 

      ெபாறி*�யி4 தாக ேவாட 

�ேலாமிைச கர�தவைள� ப.6மச $கிைகைய� 

      ெபா�காள %@ ணி*க 

அகைவந ட�தெத� ேறயறி� த�Hர 

      னமரைர� சிைறயி4 ைவ*க 

அலகி4பல 7தகண மிரதமயி4 வா�கைணவி4 

      லா%ன* கீ�த %�ப� 

@க$ட னைலவாயி� ைவகி5� ற#பிைய� 
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      aத%� பி5#வ ணகா� 

@'டவ= ண*கடைல ேயார#பி� வடைவயா. 

      ]ளிபட ெவ�6 ஞான� 

சிகெமன வாைக�ைன ப�னி� �ய�தேன 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள 

ெசகதல# பரவவ� மயிைலய# பதி$�க 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள.       4 

 

ேகாலவா ரணநா�� ேகா'/ல* ைகக�ெகா/ 

      ெகா/நி�த� ப.� ைவகைள* 

ேகாதி�ம� ட�@ர: னிைடயி' !!�@* 

      ெகாழி�@ெவ- மாவ தா*கி 

பா4ேலா சனநீவி ச�னதிநி ேவதன# 

      ப-ணிெயா� ;�� ற'ேபE 

பாிவாகி ேயதி�ன ெவ-ணிவ� ெபா9ைத�@ 

      ப'!னி� ேபE�ப றி�@� 

சாலெவா� பி!ய�ளி வாயினிட மிடறினி. 

      ற*கிவி* கி*க டநிைண� 

த-ணீ� �!�திைள� பாறிமகி� வாகி நி� 

      சா�தி�� �க�க� பா/# 

சீவசிவ 7தகண நாதேச ைன�தைலவ 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள 

ெசகதல# பரவவ� மயிைலய# பதி$�க 

      சி6பைற $ழ*கி ய�ேள.       5 

 

(ேவ6.) 

 

களமிைச யாலம ட*கிய $*கண� 

      ைக�@! யிைசெய�ன ககன� 

திைடெசாாி யாயிர வத� 

      கைக$ ழ*ெக�ன� 

@ளவணி ெந/மா4 ெகா'!ய $ழவ� 

      @ழனியி னா��ெப�ன� 

�ர�$னி வர�ெதா� மைவயி�வி ள�< 

      ��தி� ெதானிெய�ன* 

�ளம@ நிகெரன =ன@தி���க� 
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      ;6க :�ெப�ன* 

�ணி4ெகா/ �றவ�� றி<சிநி ல�பைற 

      ெகா'/# தி�ெப�ன 

$ளாிய ய�றைல �'ெடா: ெய�ன 

      $ழ*�க சி6பைறேய 

$�தமி� மயிைலயி ன�F� $�க 

      $ழ*�க சி6பைறேய.       6 

 

�டவி* �ரெமன ேவத� ைம�தெபா 

      ���#வி தி��பைடய� 

ெபா.றி� வானவ� ந.றின ெம�� 

      க��@ம கி��சி ெபற� 

தடவி* ரமசம� நி�தாதி யகி� 

      சி�ைதக ல*க$ற� 

ேசT6# வி<ைசய� Cைணக� வி'/� 

      ெசவிநிைற ய$@-ண* 

கடமி* �ள திைச யாைனக ெளா'டைல 

      கா@க� ெசவி/பட* 

க'ெசவி ெய'/ெந ளி�@ப ய�ெதறி 

      கன>மி� க-+ட 

$ட=� படவர வமளிெய� ம�க 

      $ழ*�க சி6பைறேய 

$@தமி� மயிைலயி ன�F� $�க 

      $ழ*�க சி6பைறேய       7. 

 

நாகநி ழ.ற� வானவ ெரனேவ 

      ந.7 மாாிெபய 

நளின� தி�மக Iடற வி��த� 

      ணாரண� மா�பைணய* 

ேகாகில $தலா கியசில பறைவக� 

      �ைழமர $ைழ Yைழய* 

�<சர ெமா/சீ ய#பைக யி�றிேயா� 

      �ைகயின டகியிட 

வாகன மாகிய நி�மயி� மகி�வாE 

      மகிதல நி�றாட 

வ<சைன ெச5நி� த�திரேளெழ%# 
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      வாாிைய வி'ேடாட 

ேமாகினி யாகிய மாறி� ம�* 

      $ழ*�க சி6பைறேய 

$@தமி� மயிைலயி ன�F� $�க 

      $ழ*�க சி6பைறேய.       8 

 

சிைலYத� ைம*�ழ4 வனச மல�*ெகா! 

      பணிசரணா� 

திைரய$ ைத�ெபா� க�ைண நிைற�தி/ 

      கய4விழியா� 

கைலமதி ெயா�பேதா� தி�வதன�தின� 

      பி!யிைடயா� 

கனகம ய*கிாி கைடப/ ெச�பிைன 

      யிக�$ைலயா� 

$ைல$ைக $�ெதன $6வ4 விைள�தி/ 

      சி6நைகயா� 

$தி�கத :*கணி நறியச �*கைர 

      ெய%ெமாழியா� 

மைலமக� ெப.ற�� $�க $ழ*�க 

      சி6பைறேய 

மயிைல நக�*கிைற �த4வ $ழ*�க 

      சி6பைறேய.       9 

 

ப!யி னிட�ெதைன* க�வி %தி�தி/# 

      பைகத!ேவாE 

பலகைல க.றவ� ெசா>#வழி நி.பவ 

      ரறிெபா�ேள. 

@!யிைட ந.�ற மடமயி ைல��ண� 

      �கமயேம 

�ர�$னி வ�*க�� ெசயவ� த.பர 

      �யெசா^பா 

அ!கF ற�தவ� மனதி� ைள�ெபா� 

      மிளரவிேய 

அமல�ெச வி*�ண ெம%ெமா� ெசா.ெபா� 

      ள�� ��ேவ 

வ!வழ ைக�ெபா� $�க $ழ*�க 
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      சி6பைறேய 

மயிைலந க�*கிைற �த4வ $ழ*�க 

      சி6பைறேய.       10 

 

சி6பைற� ப�வ# $.றி.6. 

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

10. 10. 10. 10. சி+ேத!� ப�வ�சி+ேத!� ப�வ�சி+ேத!� ப�வ�சி+ேத!� ப�வ�....    

 

ைபயவ� @தயகிாி மீேதறி யிரவி�' 

      படலெமா/ சீத மி*க� 

பனி�தைலய க.றிெவ- மதி$க ம9க=# 

      ப-ணிவா ன�@ மீ�க� 

ெவEயத- கிரணெவாளி 5�ளட க�ெசE@ 

      ேமதியினி4 வா9 $யி�க� 

விழிக'� $தவிமி� ப.பல� ணகைளவி 

      ள*கிைவ கைறெய 9�த 

@Eயதமி� மைற�ைசவ� ெசைகயி ன�*கிய� 

      @ைனயினி. ற�வ :யினா. 

@'டநிசி சர�பைகைய நீ*கியQ =ணவினா. 

      �ர�மகிழ வனச மலர� 

ெசE5#ெவ கதிரவ� ேற�நாண மாDா 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       1 

 

பாராள வ�தவத ாி�@*க பா8ச� 

      பாத#ப ணி�@ ெபய*�நா' 

ப�திெசE தர*க�தைம ெவ4>#வர# வாகிய� 

      ப�@$க ராவ ணைன5# 

ேபரான �#பக� ண�றைன5 ம.6ள� 

      பி�ைளகைள 5#ப ைடைய5# 

பில�தினி :��@வ� மா+ல பல$ட� 

      ெப6வர கைள5# ெவ�6 

தாரான வாைக5 மணி�தேயா� தியி�வ�@ 

      தன@ெச ேகா4ந ட�தி� 

த�மிைறக !ைரகைள* ெகா-/க ளாைலய� 

      தா�க'! ைவ�த ேநய� 
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சீராம� ெசEேத� வ�தவ! ேவலவ. 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத��'! ய�ேள.       2 

 

கைலயார ேவக.ற �#ப$னி ெசா4:ல* 

      கண$ட� காவிய�@* 

கனிம@ர நவரச$ மசல$� க�பா/ 

      கா�தார� திைசb ர$# 

மைலயா� மகி4�� ம�தி%ள வாச$ட� 

      ம.6$ள காவி� மண$# 

வள�ெதா-ைட நாடதனி4 விைளெச�ெந4 வயe/ 

      ம�ள�கைள கைள5 மாத� 

தைலயார ேம:�த ன*ேகா'!� மீதணிQ 

      வா@க. 7ர கான� 

த�மண$# வ�வி�� a'டமைன ெதா6ம'ட 

      ச'டாச மண$ $-ேட 

சிைலயார ேவளி�த# வ�#Cதி தனி�$�க 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள       3 

. 

க�வைள தி�றி*க ��@மா னி�மைன* 

      க�6�னி நி�6 $ைலயி� 

க-!ற� a.6பா லா.ெச�ெந4 விைள5$ய� 

      க$�கனி ெநறி5� சியினி4 

த�வைள வயி6ைள� தீ�ற$� தினி.ெப�� 

      த-ணிலவி னா4வா வியினி4 

தாமைரயி� மல��வி5 மா#ப�மல� விாி5மி� 

      த-பைன� ெதா-ைட நா'!4 ெபா�வைள 

கட4H��த 7=லகி னி�ன�' 

      �@ைமயறி வி*க ேவ-! 

ெபா.�6தி ��தணிைக ெவ.பிெனா� தினெமா� 

      ெபாEைகதனி >-டா* கியவி� 

ெச�வைள மாைலயணி சிகார ேவ4வ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 
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திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       4 

 

வா�ெப6த ன�தி�* காமா'சி தவமறிய 

      வ�தேய கா#ப ேரச� 

மதகாி சில�தியா =டன#பி ேவட%# 

      வண�கா ள�தி bச� 

நீ�ெப6# டாடவி� >கெவா� பதிென'/ 

      நி�தியி/ தியாக ராச� 

நி�த�� தக9� வ�@7 சி*கவ� 

      நிக�ேவத கிாிb �ர� 

தா�ெப6சி ர�தி�வ� மாசிலா மணிbச� 

      த-!�� பாH ாீசனா� 

த�தி� வி.ேகால நாத�தி� வா�மீச� 

      தாம�தி� வ4: தாயா� 

சீ�ெப6தி �*கபா 8சர�� ேவலவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள       5 

 

உ�மய# தாெம�ற ெபாறி�ல� கரணக 

      ெளா�ைறெயா� றறிய மா'டா 

@�%யி� மறிவி*க வறி5ம@ வ�றிேய 

      5னெதனெத ன�தி ய�# 

ெபா�மய$ நிலமய$ மைனயா'! மய$ெமE� 

      ெபா�தவ� ைதயினி >-ேடா 

ெபாE5ண�வி தைனவி'/ ெமE5ண�ைவ நா'!ேய 

      �=னேபா கக ெள4லா# 

ெம�மயம தாகேவ நீநிைன� வாெய�ற 

      னிதய�தி ேலவி ளகி 

ெய�F*� ெள-ெணEேபா ெல�ெபா9@ மகலாத 

      வி�பவ! வாகி நிைற�த 

சி�மயநி ராமய� ழ�ைதவ! ேவலவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       6 
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ப�தி5ட %ைதய�ெத 9�@�ன� +�கிேய 

      பாி�@ெவ- ணீற ணி�@ 

பக� 7த ��தி$த ைல�ைத5 மிய.றிேய 

      ப@மா சன�தி :��@ 

��திெயா� மி*க$* �ணைம�@ �லைன5# 

      �ற#விடா @�ள ட*கி� 

ேபா*�வர வானயிைட பிகைலயி� வா5ைவ� 

      7ாி�@ ேளநி 6�தி நி�திய# தாமிைதய �-டாிக மல�ேள 

நீ/சின கர# ைம�@ நிமலவ!=�Iற� பாவி�@ விதி$ைற 

      நிைன�@சிவ 7ைச ெசE@ 

'சி�திெப6 வாயிலா�* க��கபா 8ச��த 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       7 

 

ஆசி4விைர வா�கவி யாியச� த�தமி�* 

      க�ணகிாி நாத� த�னா4 

ஐ�தில* கண$$ைர யதிம@ர கவிைததைன 

      ய��மி� ந.கீ ரனா4 

ேப�சி� திராதிகவி பிரம�ர ேவதிய� 

      பி�ைளெய% நி�வா* கினா4 

ெப��வி� தாரகவி பாரகா விய$த. 

      பிரப�த ம.6 ெம4லா# 

மாசி4வர $6க�சி ய�பனா. ெச�aாி� 

      ம�=பகழி*;� தனா4 

வள��மர ��பர� த#பிரா னா4வழியி4 

      வ�ெபாEயா ெமாழிய வைவயா4 

ேத�ெப6 $லகறிய வறிவி�த ேதசிக 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       8 

 

$�@ெதாைக ெய-ெபய� $ைறபிற� ��வள= 

      $தல�த மிைடேபா :க� 

ெமாழி�ணர� �ற�ெத9� திய4�தனி ைம�ேதா� 
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      ெமாழிைய�@ பா: �திைண 

5�தைன5 +�றிட� @#வழ* ��ெசE5 

      ேளா��றி� பா4ெவளி யிதனா4 

ஓ@த4 ெசால@வி. �சா.றறி ெசா4ெபய� 

      விைனகFட னிைட5ாிெசா னா�கா# 

ஐ�திைண யக#�ற$ திைரேகாட லாதியா 

      மகைவெபா �ளல கார$ 

மணியிர- டா6�� பாயிர- டா�மய. 

      ப Qைவ� தில*க ணெம%< 

ெச�தமி�* �6$னி வண��� ேதசிக 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       9 

 

�யைல நிக� ெசைகயின� 7#பாைவ Dரவ�நி� 

      �க�ம�= பி�ைள� தமிழா4 

�கெலன� த#ம$த வா*கினா ெலா�சீ� 

      �க�ற@� வா*க தாக 

நயம@ர கவிெபாழி5 நி�ணதா- டவராய 

      நாவல ணிைச�@ பா! 

நா�மைறெசா4 வாண�தமி� வாண� நிைற ெதா-ைடவள 

      ந�னா'/ ேளா�க� ெம�ச 

இய4�6ச கா�தேமா ராயிர� தா6 ". 

      ெற9ப� திடென' டா-!னி4 

ெவE@பவ வ�டமா வணி5�தி ர'டாதி 

      யி:�� டனர ேக.றி/< 

ெசயமில� தமி�ெகா-ட சிகார ேவலவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள 

திைரவாாி $�த�ைற மயிலா� ாி*கிைறவ 

      சி6ேத ��'! ய�ேள.       10 

 

சி6ேத�� ப�வ# $.றி.6. 

தி�மயிைல� பி�ைள� தமி� $.6#. 

---------------------- 
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தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�தி�மயிைல� பி�ைள� தமி�        --------        பா,- �த$.றி�" அகராதிபா,- �த$.றி�" அகராதிபா,- �த$.றி�" அகராதிபா,- �த$.றி�" அகராதி....    

(பா'/ ப�வ#, பாட4 எ-) 

 

அகனக# 1.10 களமாாி 5.6 

அச$கித� 9.1 களமிைச 9.6 

அ�த- 1.2 க.கடக 7.3 

அ#ேபா�* 3.7 கனகைர 1.3 

அ�=$�= 5.10 காசிப� 7.2 

அ�ேபா� 3.5 காதி%ன@ 6.6 

ஆசி4விைர 10.8 கானமிைச 4.3 

ஆதிமைற5 8.8 �-டல# 2.8 

ஆ6தைல 8.9 �வ/ேதா 2.9 

இ�தீவ 3.6 ெகா<�கிளி 1.8 

உ�ைதேவட 8.4 ேகாலவாரண 9.5 

உைரைய� 1.7 சதி�$� 5.3 

உ�மய# 10.6 சரவணபவ 4.9 

ஊேன�ம�த 3.1 சி�தச� 7.1 

எ-!ைச 9.2 சிைலYத: 6.2 

எQ=யி� 7.7 சிைலYத� 9.9 

ஒ-பதி 3.10 சி�ன#பைட� 7.10 

ஒளி�சிைற 5.7 சீ�ெகா-ட 0 

ஒளிவி- 3.4 �*கில 2.4 

க�வைள 10.4 ெசகய4 6.3 

கைகயக 6.4 ெச<சர 6.1 

க<சம 2.7 ெசா.கமல 1.4 

கடேல9 9.3 த-ேகா'/ 1.6 

காிெபா� 2.10 @'டநமைன 8.2 

க�வா� 8.3 ெத�றறவ�� 4.7 

கைலயார 10.3 ேதாி%� 7.4 
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ந�தமி�பி 5.5 ம�#மிைச 2.1 

ந�ளி� 3.2 ம6வ. 5.4 

நாகநிழ. 9.8 மன�தனி 7.8 

ப!யினிட� 9.10 மாேவ� 8.10 

பணிவ'ட 4.1 மி�ன:ைண 2.2 

ப-!க 1.5 மீ-/ம!� 8.5 

ப-ைடநா� 3.9 $கமலைர 2.5 

ப�தி5ட 10.7 $கி4வ- 1.1 

பாராள 10.2 $டவ� 6.9 

பலகைல 4.10 $�@ெதாைக 10.9 

பா.கட 2.3 $�@வா 4.2 

பிரம� 6.10 வகி�மதி 5.9 

�கவ� 9.4 வ'டமி/ 4.4  

�டவி* 9.7 வ-டா� 8.6 

�யைல நிக� 10.10 வ�னமல� 5.8 

ைபகாE 3.8 வா�ெப6 10.5 

ைபயவ� 10.1 வான�ெபா� 5.2  

ெபாழி5< 5.1 வி-ணா6 7.7 

ெபாறிேயா 6.8 விற�மி� 4.6 

ெபா.பளி 6.5 Cரெனா� 7.5  

ம<சாி 4.8 C6 நிைற 6.7 

மணிமக 2.6 ெவ#ைமய= 7.9 

மதியினி4 8.7 ைவயமள�த 8.1 

ம@$க� 4.5 ைவய#�க 3.3 

மய�மன� 1.9  

-----------------------  
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2. 2. 2. 2. தி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பா    

((((தி�ெந0ேவ* நட*க கவிராஜ! பா2ய&தி�ெந0ேவ* நட*க கவிராஜ! பா2ய&தி�ெந0ேவ* நட*க கவிராஜ! பா2ய&தி�ெந0ேவ* நட*க கவிராஜ! பா2ய&) .) .) .) .    

 

கா�"கா�"கா�"கா�"....    

7மா� மகி�மயிைல �-ணியைன� ேபா.றி ெசE@ 

நாமா %வைமெவ-பா நா�பாட*-காமா% 

;�த விநாயக% �#ப$ைல யாாி�வ� 

கா�த விநாயக% கா��.         (1) 

 

30303030....    

��தரமா� தீ��த� @ைர�சாரயி னா/தலா4 

வி�ைத* �ள#வி�#� ேம�ைமயதா- ெல�ைதய�� 

ேவ-/தலா ெல�6# விய�மயிைல� த�தி$க� 

பா-!ய விநாயகெனா� பா#�.         (2) 

 

�'கரணி தீ��த# �ைனவள�தா. பாைவ$க# 

$'�திைர $க�@- டா*�தலா. - க'ெசவியா 

ேனா� நகாி* ��கீ�*கா. ெச�aரா� 

றா�மயி லா�ாிேவ� தா�.   (3) 

 

வ�Fவாி� ெசா4வளேம வாE�தச�த மா4வைரயா4 

வி�Fவைக வாயிலா�*� ேமலதா.-6�ளைலH� 

மாமயி4வ� ��ைனயிேல வ�ததா. ெச�aேர 

யாமயிைல ெய�6@தி� பா#.   (4) 

 

��ைனமர< ேச�தலா. ெபாEயிலா ெமEவிள�� 

த�ைமயினா. க�ளவன< சா�த:னா.-ம�%மதி4 

Cரமா�� தா-ட%*� ேம.படலா லா=ைட�தாE 

c�கள�ைத D�மயிைல D�.   (5) 

 

க��த� ம�= கபாலென� 6கா-பா4 

நி��த� ெபாEயிலா�பா4 நிைறவா4-தி��@�ைன* 

க�=ைட�தாE ப�ைச* கதிாில�< ச�நிதியா 
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லா=ைட�தாE க.பக�தா யா#.   (6) 

 

கைக த%மதி5 காTதலா. றா#ரவ�னி 

த� மிைறவனிட< சா�த:னா4-அைக 

வைள�ர$ க.பகவ4 :5<ேச� ப-பால� 

தைள மயிைல ேயவிதிபா த#.   (7) 

 

க-Tவ�H� ேவைல* க��@ைவ* கா'சியதா4 

எ-ணியேபா தாயின� பணியா.- ெப-வ!= 

ெத.�$க� ேசைவத�< சீரா4 மயிைலநக� 

ெத.�த= ெத�றளிைக ேய.   (8) 

 

ந�கா�ைத ேவகட�@ ன-ணிேய பா>றலா4 

ம�கதி�ேவ லாராைச வ�தைனயா-ெல�றளிைக 

வாேய ம�வி வர�தரலா. க.பகமா� 

தாேய வ!=ைடய தாE.   (9) 

 

ெபாதிைகமைல ேம.கீ�� ெபா��@$க வாE�பா. 

பதி�லேச கரரா# ப-பா.-��திெசய 

�ற#வள��தா� ேகா�ய4 பா!ேய ைகயினா4 

யற#வள��தா� க.பக�தா யா#.   (10) 

 

க�cரா� பா.றி�#� க-ணி ன�ளா. 

ம�த�ப ராைச வள�தா-:�ைம* 

கடனா விரதிநதி கைகெயன� ேசரலா. 

�ைடம� a�மயிலா� 7�.   (11) 

 

ஆரமைல ேம4பா லTகலா. �#ப$னி 

ேநர $த4வ நிைர தரலா4 - நாாிசிவ 

காமவ4: ேம= கனவள�தா4 ெத�7ைவ 

நா# மயிைல நக�.   (12) 

 

ேவைளெய�6# ேபா.6# விய�பினா. காசிம�ன� 
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நாF# பர= நல�தா4--HF 

மரகத�தாE க.பக வ4:ெய� வாE�பா. 

�ாிய#ைம D�மயிலா� 7�.   (13) 

 

$�னீாி நாக $!யாட ல*கடனா 

ந�னீ�� ெபாியவ� நா/தலா4 -த�ேன� 

கயிலாய ��ள* களி�பா. பிரைம 

மயிலா �ாிெயன=# வா��@.   (14) 

 

�#ப$னி ச�தா. ெகா.ற� தமி��ெபறலா. 

ெச#�ன4 வாாி சிற�ததனா-ல#�வியி. 

ெபா�மைலயி� சீ�வச�த� 7வா��த தா4மயிைல 

ந�மலய ெம�6தி� நா/.   (15) 

 

உலகி�பா. க4யாண $.6த= ப-பா4 

இல�மைல யாசல< ேசாி�பா.-பல��க9# 

ெச'!* க��ெசயலா. சீ��பாவ நாசகைக 

இ'டமயி லா�ாிேய யா#.   (16) 

 

அ�திதீ�� தக- ணழ�றலா. க4யாண 

ச�திெய�த நாF� தைழ�திடலா4-$�தி* 

கடைன வழ� கன�தா4 மயிைல 

இடமா< சிவசயில ேம.   (17) 

 

�#ப நியதிதிாி ;ட� சிவெமனலா. 

ச#ப�த� பா��ைன5� த-பலவா.- ெகா#�ழ4 

வாEெமாழி�தா 5க� ம�=தலா4 �.றால 

நா# மயிைல நக�.   (18) 

 

களவி ல!யவைர* க-பா�*�# ப-பா4 

வள�கபா 8செர�%# வா��தா4 - அளவளவா 

ெமா�பைன5# ப*க $றலா. க�ைவந4e� 

இ��வியி. ெற�மயிைல ேய.   (19) 
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நாக மகிைமயினா4 ந.;ைழ� ெசா.ெபறலா4 

ஏக வ!விலாி ய��றலா. - பாகெம4லா 

ேகாமதி �லா=தலா. ேகாமாசீ ராைசநக� 

7மயி4வா� ெத�மயிலா� 7�.   (20) 

 

7மி வண�த�ைம 7Tதலா4 மீ6கி�ற 

ேநமி�ழி� @�வா� ேந�ைமயினா4- நாமி� 

வழிபா/ ெசEத@ைண மாைல �ாிவரலா. 

�ழிய4 மயிைலெயன� ெசா4.   (21) 

 

காைள வ!வா� களி��றலா. சிகார 

ேவைள வணகிய�� ேவ-/தலா4-நீFலகி� 

மானதியா கைக வாE�தவ�ெகா- டா/தலா. 

கான�ேப ேரமயிைல கா-.   (22) 

 

காணவ� ம�பெனதி� கா'சி ெகா/�பதனா. 

7Tவ�னி ேபா>$�� 7�ததனா. - ேபTமிைச� 

பாவண� தா%மைவ   (ேவ.) 

பாலெனா� பா>றலா. 

7வணேம ெத�மயிலா� 7�.   (23) 

 

கான�ேப ரா6சிவ கைக�ள காTதலா4 

ஈன�தா �#ெப�ைம ெயE@தலா. - கான4�ைன 

ந�தா� வைக��ன4நீ� நா!*ேகா ைத*கிைசவா. 

��தாேர யாமயிலா� 7�.   (24) 

 

ஆ��ைரயி னாம ைமதலா. ப<சவள 

கா��களி� ேம�ைமெப6 கா'சியினா4- மீ��வன 

;��பா� வண� �ண�தினா. ெற�மயிைல 

யா�பd ெர�ேற யறி.   (25) 

 

கட#பவ�ன ெப-ெபறலா. க.பக விமான 

மிட#பழ� கா'சி யிைசவா.-றிடெகா� 



71 

 

கபா8ச ென�6 களிவா4 மயிைல* 

கபா8� �ர ம@ைர கா-.   (26) 

 

பரவ� �!யி���� பா:ெய�ற வாE�பா4 

அரச� திைறெகா�F கவ�பா. காி$கைன* 

ேகானா'சி யாட. �ல=சி�தி யா*கினதா4 

மீனா'சி க.பகமாேம.   (27) 

 

ஆட4 யாைன*� மணி7'ட லா:ைறவ� 

;ட>*� ெம�$கவாE* ெகா-டதனா4 - நீ/ெசQேவ 

ெளா�6 $த.றலெம� 6.றதா ேலா�பர 

��6 மயிைலெய�ேற ;6.   (28) 

 

நீ�*கைரயி. ேச� நிைலைமயா. காளிய�ேகா� 

;�*�:ச நி6�@ ெகா�ைகயா4-ஊ�*�Fய� 

மாட ம@ைர வன�@* கிைச�ததனா4 

ஏடகேந ராமயிைல ேய. 29 

 

ைவைக*�# ெபா�னி வளநா'/* �<சிற�த 

ெமEைவ�த கீ��தி விள�தலா.—ைகைவ�த 

ேவல� ம�=# வி��பா. பழ$தி� 

ேசாைல மயிைலெயன� ெசா4.   (30) 

 

ேநாிய� மீ�வ� நி�6தின# ெபா�தலா. 

சீாியேர காT< சிற�பினா4-சா�த:னா 

ல�ேற� தினகாணி ய-ண4�க ழா��தெகா/ 

��ேற மயிைலெயன* ;6.   (31) 

 

ேகா�மண# C�தலா. ;�பழனி வாயமதா. 

பகயனா. ேறவ� பர=தலா4-மைகவ�ளி 

ேம= �க%# வி�#�தலா. ெற�மயிைல 

யாவின� �!*�நிக ரா#.   (32) 
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ஊர�$ன# வி-ணாக $.றிடலா லகிைச�த 

ேசரல�*�# பாEமா சி�திடலா-ேலாாிைறவ� 

ெச<ெசா. கவிைதெகா�F< சீரா. றி�மயிைல 

ய<ச* கள�ைதநிக ரா#.   (33) 

 

வ�மீ� மதைல வழ�தலா4 வ�தவ�*� 

ந�மா மண#ெபா��த ந4�தலா.-ெற�னா^� 

ேவ�த� மகி��திடலா� மி��டபா. ேச�தலா4 

ஆE�தவவி நாசிமயிைல.   (34) 

 

ஆனிைலயி. கா'சி ய�Fதலா. ைகம9வா 

Cன$.ேறா �Eய விர�தலா.—ேறனா� 

�ைனவளவ னாாி� �க�ெபறலா ென<ேச 

நிைனமயிைல D�க�c� ேந�.   (35) 

 

ேபைத� பிணியக.6# ெப.றியினா ெல�ெபா9@ 

ேமாத* கட4$ரச ெமா�@ளதா4 - நீதகி�ைள� 

ேப�சினா4 ேவத� பிற�பா. றி��பா�சி 

லா�சிராம மயிைல யா#.   (36) 

 

க<சந ைகேம= கனதன�தா� வா�*ைகயினா4 

வ<சி5ைர ேம4கீ� வாE�தலா4-மி<� 

�ட#பாE�த காேவாி ;/# விய�பா. 

கட#7� மயிைலநக� கா-.   (37) 

 

ஆராெரா� றாவ�ெசQ வ�தி வி���றலா. 

ேபராவா� க.பக�தாE� ெப-ணிைசவா.-;� 

�யி4வா� �ழைல* ;/ நய�தா4 

மயிைலசிரா� ப�ளி மைல.   (38) 

 

காேவாி Hழரக ைகநாக நா/தலா4 

பாேவ� சில#பி பணிவதனா. - 7ேவ5# 

ெசகண%# ேபா.6< சிற���தா. ெற�மயிைல 
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யகண�வா ழாைன*கா வா#.   (39) 

 

மாலயன- ணா�பதிக# வாE�ததா. சி�தைனயி4 

நாைல5க- ேடா�*�தவி ந-Tதலா. - ேகால$6# 

உ-ணா $ைலயா Fவ�தா� �க�மிகலா4 

அ-ணா மைலமயிைல யா#.   (40) 

 

aய மைல*�$�� ேதா�6தலா. க.பக$< 

ேசயவ� னித#ப!வ< ேச�தலா. றாEெபாிய 

நாயகி5 $�த நதி5ேம. ெகா�வதனா4 

ஆயவி��த ெவ.�மயி ைல.   (41) 

 

ப4ல*� $�த�' ச#ப�த�* களி�ததனா. 

வ4லெகாைட 5ெகா/*� மா-பதனா4-ம4�# 

வர�@ைறெந4 வாயிலா� வ-ைம ெபறலா4 

அர�@ைற5� ெத�மயிைல யா#.   (42) 

 

வ�ெறா-ட� பாட வ�#ெப- மண#வில*கி 

ய�றா-டா� ந4� ம�ைமயா4-ஒ�றிைனெமE 

க-டவ�*� கா'/ க�ைணயினா4 ெவ-ைணநக� 

அ-ட��க� ெத�மயிைல யா#.   (43) 

 

நாவி�ம� னவ�*க�ைள ந4�தலா லா^ர� 

ேசவ!கா ண�பதி= ேச��பதனா.-பாவி� 

தி�*ெக!ல வா�=�ைன சீரா லதிைக 

யி�*�மைற H�மயிைல ேய,   (44) 

 

நா>மைற ெபா�F ந�மயிேல ந4�தலா. 

தாலமதி. ெப-ெகா/*�� த�ைமயினா. - பாலென�6< 

ச#ப�த� ேம�ைம தைழ�திடலா. ெற�மயிைல 

ந#ப�தி� ேவா�aராE நா/.   (45) 

 

ேதாைக வண�தலா. ெறா-ைடமா� க-டதனா. 
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வாைகேவ�சி காரமா வி��பதா4 - நாக# 

வள�மாத மா:ைச�த வ-ைமயா. கா<சி 

கிள�மயிைல ெய�ேற கிள�@. 46 

 

க#ைப� தி�நகாி. காTலா. ைகவைள5# 

வி#ப� தைண*�# விய�பினா4 - ந#ப�வல 

மாமா'சி ேச��@ வாிைச* ெகா>�ெபறலா. 

காமா'சி க.பக�தாE கா-.   (47) 

 

பாவலவ� தாமிைசய� பாக $வ�தனா. 

7=லகி. க.பக�தி� ெபா.�ளதா.—7=ல� 

ெம�சிய7# பாைவ விளகியதா. ெற�மயிைல 

க�H ெரன= க�@.   (48) 

 

ெமE�ெபா��ேவ ட�க��@ ேம.ெகாளலா லைவ பி�பா. 

ைக�ெபா��க� ந#பின�*�* காTதலா4—எE��றேவ 

ய�தகைன� தா*� மபிலா� மயிைலநக� 

க�தம: ேகாவe� கா-.   (49) 

 

ெதா-ைடநா' டா�காT< H��சியினா. ைகேவழ# 

வி-/ ந!�த$�த ேம�ைமயா.—ற-டைலக� 

பா5 �யி4க� பயி>வதா. ெற�$4ைல 

வாயி4 மயிைலெய�ேற வா��@.   (50) 

 

$டக4 வள� $@ைமயினா. காT 

மிடெகா- !ைறவ னி��பதா4 - அட��தவயி 

ேனசா கர�தா� நிைறத:னா. ெற�மயிைல 

பாH ெரனேவ பணி.   (51) 

 

ேவளாள வ-ைம விள�தலா4 ர�னசைப 

Hளாத ரவின.பா. ேறா�6தலா4- நீ� தட�தி� 

வ-டா� �ழ.ெப- ம�=தலா லகா 

ட-ட%ைற ெத�மயிைல யா#.   (52) 
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க4:னிைச ேகாயி. காTதலா. க.பக�7 

வ4:5 காவி ம�=தலா4 - வ4:�ண� 

ேவட� கதி�ேவ4 விள�தலா. ெற�மயிைல 

யாட. றி��தணிைக யா#.   (53) 

 

சகாழி மா�ம�=� த�ைமயா ெய�னாF 

மகாத நாக வ!விைசவா.—ெகாகா�# 

7கட#ப� ேகாயிெல�6# ேபா.6வதா. ெற�மயிைல 

ேவகட$ மா#�வியி� ேம4.   (54) 

 

ேவட� பாி=றலா4 ேவழ$ெகா- டா/தலா4 

ஆடக நீ�நாக மT�தலா-னீ/க.பக 

ஞான�7 ேகாைத நல�தரலா. ெற�மயிைல 

யான*கா ள�தியிைற யா#.   (55) 

 

ந�திவைர� சா�பா னதித* கண$ளதா4 

உ�@மன� திகிாி ெயா.6ைமயா4-வி�ைத 

யயிெல/�தா� சிகார னாகவ� ப-பால* 

கயிைல !யிைலநக� கா-.   (56) 

 

க.பக�ேத னாாிைமய* க-Tறலா. காசியி% 

$.பனமா கா'சி 5த=தலா.-ற.பர<சா� 

பி�கி�! யானவைர� ேபTதலா. ேகதார# 

ெபா� மயிைலெய�ேற ேபா.6.   (57) 

 

ஈன� �ைல�சி*� மி��தவ லா:லைக 

மான� திைசயாத வி��தலா.-றானநிைற 

க�ன� விைளயா'/* கா'/தலா 8-ெடா�ேகா 

க�ன மயிைலெய�ேற கா-.   (58) 

 

எ�� கதிெபறலா ேல9லேம ய�பதனா4 

ெத�ப%வ4 ேவ�கைதைய� ெச��தலா- ல�பி�பிணி 
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க�னிைக�� னாக$ய� கைக5ற லா.காசி 

ம�% மயிைலெய�ேற வா��@.   (59) 

 

கமைல யி��பிட$ கா'/வி*�# ப-பா4 

அமைல வ!வா மதனா-:ைமேயா� 

வலமாE வண�# வைள�தா� மயிைல 

தலமா� தி��ப�� பத#.   (60) 

 

இல<சி விய�பா ெலழி�மைறேயா� ெசா.�� 

பல��திய ெப-ெகா/*�# ப-பா4- தல<சிற�த 

ெத�6ப'ட ண�தா ாிைசவா4 வ!=றலா 

ெலா�6ெமா.றி D�மயிைல D�.   (61) 

 

$.றி4 வன�சைன +வரா� பதாெலா�சா� 

�.6$னி ய�பெர�6# ேபா.6வதா.-க.பக<ேச� 

ேகசகாி5# பாக மிைசவதா. ெற�மயிைல • 

யாசி4தி� வா�மிD ரா#.   (62) 

 

ெச'!மக ள�பா. றிாி�- டர�பணியா. 

க'டழகி ெப-ணின4லா� க.பக�தா.-கி'/ 

$9*��6 ேவத $ைறைமயா ெலேகாமா� 

க9*��6 ெத�மயிைல கா-.   (63) 

 

ெப-ைண வள��பதனா. ேபரா6 ேதா�6தலா. 

க-Tதலா� நாF களி��றலா4-ந-ணின�*�� 

பா�a�ெச# ெபா�%த= ப-பா4 மயிைல5 

மாமா�a ெரனேவ மதி.   (64) 

 

பதிேசா6 ேகதைகயி. 7�பதா. ப�த 

ரதி�மாட கா'/ மைறவா.-பதிகா 

வ�கா4 வழி�@ைணயி� வாE�பா� மயிைல* 

��காc ெர�6தின ;6.   (65) 
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ெப-ைண$�த ;/# ெப�ைமயினா லா^ர� 

ந-ணியதி ெசய�ைத நா/தலா--ெல-Tம�பி 

........ ............ ................... 

.......... ............. ..................   (66) 

 

ெசா4லரச� க.ப/ ேதா�6தலா. பாடல�தி� 

வ4ல ெபய� ம�=தலா- ன4:ைசயி� 

ெற�ைன வள�தா. றி��பா திாி��:D� 

��ைன வள�மயிலா� 7�.   (67) 

 

சிவகாமி யா�வா9< சீாி� சிற�பா. 

பலகாம மா.6# பாிவா4 - உவாிமி� 

ெம4ைலயிைன நாகவன ெம�பதா. ெற�மயிைல 

தி4ைலவன ெம�6தின< ேச�.   (68) 

 

நாக# �:பயி> ந4ேவைல ெகா�வதனா. 

பாக ெமா�க. பக$ளதா-ேலக%ய� 

கபால நாடக#ெப- காTதலா. ெற��:D� 

கபால� வா�மயிைல கா-.   (69) 

 

ப<சா* கரமதனா. பாைத ப��பதனா4 

ம<சா� சத�தீ�*கா4 ம-டப�தா.-6<சி4ேப 

ர#பல$ காT மணியா லர�றி��சி. 

ற#பல$� ெத�மயிைல யா#.   (70) 

 

ககைரயா4 ேம4$க�தி. காத4 வி���தலா. 

ற�பர மான�த சா�பதனா—ைலகர% 

க.பகெம� றாட4 கணி�திடலா. க.பக�தாE 

ந.சிவகா மி�ெபெண�ேற நா/   (71) 

 

ேதாணி ெய�6 க-டதனா. 6கேவ� ேதா�6தலா. 

7Tநிைல யழ� 7�ததா.-ேச-விைனதீ� 

காாி மகி��@ க:தீ��ப தா.காழி 
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Dேர மயிைலெய�% +�.   (72) 

 

��ளிமயி4 விள�# ெபா.பினா4 7கதி�ேவ4 

வ�ளலதி கார# வாE�பதனா.-க�ளவிைன 

தீ��ெதா�பா ல�ைதய4 மகி�ேசைவ ேம.காE�தலா 

லா��தனேவ றா�மயிைல யா#.   (73) 

 

வா'க� ெப-ெண�6# வர�தரலா4 $�தய� 

நாக/�த ேபெராளி;� ந4:ட�தா4 - ேயாகமி�< 

ெசயவார ெகா�F< சிற�பா4ேவ I�ைதய4 

நாயகிேய க.பகமா னா�.   (74) 

 

ேககய# 7சி�@* கி�ைபெபற லா:ைறவ� 

பாகமதி ல<ச4 பழ�தலா4 - நாகத� 

நீ/கா ேவாி நிதிதலா :�மயி 

லா/@ைற ெத�மயிைல யா#.   (75) 

 

ெசேகா :ைறவ� தின$# பர=தலா. 

ெபாேகாைத நாF# ெபா:வதனா. - ற� 

ம�ைம� பதிகவிைச யாெழா:*�# ப-பா. 

ற�ம�ர மயிைலநக� தா�.   (76) 

 

ெபா�னினீ�� சக# ெபா��தி� �ேவதவ� 

மி�% மகிைம யிைசவதா4 - $�ைனமக 

னாடேவ $*�ள$ ந4�வதா4 ந�றறிவ� 

காட�மயி ேலசென�6 கா-.   (77) 

 

அ�தகமா மா4விைனதீ�� ைதகர�ேதா னா/தலா. 

சி�@ரேந ரால� சிற��ளதா4-ம�திர�தி� 

சாைல விள�� த�தியினா. ெற�மயிைல 

யாலவன ெம�ேற யறி.   (78) 

 

சமயநிைல நி6�@� த.பரனா� வாE�பா 
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லைம=6 ேம.ெகாளி னணியா->ைமயவ�பா. 

ேபாகமா�� ேதா�$ைல 7#பாைவ 5�ளதலா4 

நாகமயி ைலந�ளா 6.   (79) 

 

ெசா.�லவ �'�கலா. H��@க�� தா�*�ழவி 

க.பக� ெபா�d�* க�Fவதா-ல.பா4 

$�கனா� ெசEெதாழி:� ேமாக $றலா.. 

ற�மயிைல ெத��கe� தா�.   (80) 

 

இைலய�த ைனகணப தீ��ரெம� றா�பால� 

தைலவ�கபா 8செர�6< சா�பா. - ெகாைலயி4 

ம!மதைல* கா'/# வர�தா4 ெசகா'ட 

�!மயிைல ெய�6தின ;6.   (81) 

 

ம�%ைர ந4க வணிக�மக� ைகெதாழலா4 

@�%# வ�னி வாTத.�� ேதா�6தலா4-மி�%வ-/ 

வா��ழ. ெப-பாக ம�=தலா4 ெத�ம�த 

e� நிக ராமயிலா� 7�.   (82) 

 

��தி வழிபடலா. ெசா4:னா4 வாாி 

விாிய*ேகா� ெசEவி�ப� பால* - கரவி4�க 

ழா�யர� ெசEதாட லரைனவி�� பா4மயிைல 

பாகமைற* கா'/� பதி.   (83) 

 

ஓடமி� வ�ளமதி ேலா'/வி*� ெமE�பதனா4 

நீ/��த� கீழாக நி�றிடலா4 -- நா!வ� 

பி�ைளைய* கா-பா�*� ெப�ைமயினா. ெற�மயிைல 

ெகா�ள#7 aெரன= ;6.   (84) 

 

பரைவயிட� aதிைச�த பாக�6 ப-பா4 

அரவி�த� 7#பாைவ ய�பா4-வாிைச5ட� 

க.பக�தாE விடக- க-Tதலா. ெற�மயிைல 

5.பன<ேச ��தி�வா ^�.   (85) 
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கைலய�*�< ெச4வ# கல�தளி*�# ப-பா4 

ெகாைலமறைல� ேபா*� �ண�தா4 - அைலயி. 

�டவைல ேகாகாாி ;/தலா னாF 

கடc� மயிைலெய�ேற கா-.   (86) 

 

7�ர�*கா யா�மாைவ� 7சி� @த=தலா4 

மாசிலா ேதா� மணிநிைறவா. - ேபசிெலா�பி 

லா$ைல5 ம��சைனெசE த�பா தைன5ய�பா. 

காமயிைல ெத�6ைறைச கா-.   (87) 

 

ம�திர<ெசா4 வாலரச� வண�மிட� தா4வ�<ச# 

ப�த�*�# ெபா�ெகா/*�# பா�ைமயா-ைல�த�=. 

மாமணி5< ேச�@ைறைச ம�னிேயா� யா�மாசி 

லாமணிக பா8ச னா#.   (88) 

 

7ச�தா னகளப# 7�தெபா�னி வாE�ததனா4 

ேநச�தா� வாEைம நிக9வதா4 -மாசி4 

வர�ணைர* கா*�# வள�தா4 மயிைல 

யரனா ாிைடம�a ரா#.   (89) 

 

நாவல�*�* கா�ப! ந4�தலா. ேறாணிவள 

ேமவிய�� ஞான*க-/ ேவ-/தலா4 - மாவல� 

ேபா.6 மயிைல �ைனதலா. ெற�மயிைல 

யா.ற>6 Cழிமிழைல.   (90) 

 

மாகநீ� வாாி வழ�தலா. ைக*ெகா-ட 

ேமாகவி� ேவ�ர% $.றிடலா4-ேமகெமா�பா 

யாரா வ9தநிைற நாத.� $த=தலா. 

;றா மயிைல�#ப ேகாண#.   (91) 

 

ேதவிெசE5# 7ைச சிற�பாக* ெகா�Fதலா4 

ஆவியி4லா�* காவி யளி�பதா4-ேமவாிய 

ப�தி$.6 ேநச� பணியா� ெபா��ெபறலா. 
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ச�தி$.ற� ெத�மயிைல தா�.   (92) 

 

அம�நீதி ேநச�பணி ய�றள*�< சீரா. 

றைம ேந� ேகாவண$< சா�பா. - �ைமதைலயா 

ெய4லா�# ேபா.ற விடநாக ேம.ெகாளலா4 

ந4e� மயிைல நக�.   (93) 

 

ேவT �ர�தவ�*� ேவனி லக.6வதா. 

றாTப�# 7ைசெகாF� த�ைமயா4-ேபTகி�ற 

ப�மயிைல* காவிாி5# ைப#�ன> காTதலா. 

ெற�மயிைல� ப'P� �ர#.   (94) 

 

ெபா�னியக� ேம=தலா. ��ைனவள# பா/தலா. 

ெச�னி5ைக* ெகா-Pச� ேச�தலா4-வ�ன# 

பயி>மைல� சாமிெயா� பாலென�%# வாE�பா� 

மயிைல வல<�ழி5 மா#.   (95) 

 

காவிாி*�# வியபரா. க�தசா மி*கிைசவா. 

7விாி*� நாக# ெபா��@தலா4- ேம= மைற 

நா4வ��த� மாசகல ந-Tதலா. ெற�மயிைல 

ேவ:ைறவ ேனகரமா ேம   (96) 

 

ஆல�தா4 மா-டவைர ய�றைழ*� கீ��தியினா. 

றால�தா� திகI� சா�த:னா-ேலல* 

�ழக� வழிப/ேவா�* ��ளி�*�# ேவI� 

பழன மயிைல� பதி.   (97) 

 

தெகா��தி* கி�னாக� தா�வைளவா4 ேநரய��@ 

�கி:ய� தா�மகி� ;�த:னா-ல�� 

தின�தா� வணகின�*�� சீ�ைம தரலா. 

பன�தா� மயிைல� பதி.   (98) 

 

ேவலவெர� னாF# வி�#�# பதியதனா. 
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பாலளி�@ பாலைன*கா� பா.6தலா. - ேகாலமி� 

ெச�ைனநக �*க/�த ெத�பா4 வள�தலா 

>�Fமயி e�ேசE ஞe�.   (99) 

 

அ�ப%*� வகமைல யா�கா'சி கா'/தலா4 

வி�பிர� ெசா.ேக'�# விய�பினா4 - ெமE�பா 

மைறேயா@ மா$னிவ� வா9� தி�மைற*கா' 

!ைறவ� மயிைலயா ேன.   (100) 

 

வாகீச� ந.பணிெகா� வாE�பதனா. 7ைவகிைள 

பாகீைச வாகமக� பா/தலா - லா;ர� 

;��தவ! விைச�@ ெகா-டா4 மயிைல 

7�@��தி ெய�ேற �க4.   (101) 

 

��தம: யாசான* �#பி' !ைற<�தலா. 

ச�தமா ணி*க� தைழ�பதனாஉைல�தட*�# 

வாயிலா�* கி�ப# வழ�தலா லா=ைடயா� 

ேகாயி4 மயிைலெய�ேற ;6.   (102) 

 

ந4ல7# பாைவெதா9# ந.ெபாிய நாயகியா# 

வ4:ய� ெளவ�*�# வாE�பதனா. - ெறா4ைல 

மனவா*�* ெக'டா� ம�=கட. சா�பா. 

�னவாயி. ெற�மயிலா� 7�.   (103) 

 

அ�பா யிேல வள=# பிாியாத 

த�பாத ேசைவ த�தலா4 - இ�பாக 

ேநடாைன* ெகா-டா! ேநசி�@ நி.பதனா4 

ஆடாைன யா�மயிைல யா�.   (104) 

 

பாிதி�ல ராம� பணி�@ெச># ப-பா 

ெலா�சிவ னாகெகா I��தா-:�விைன5� 

தீ��@மட வா�பவ$� தீ��பத. ேச@நக� 

;��தமயி லா�ாி*ெகா� பாீ#.   (105) 
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மானில�@ $�@ மகிைம� பதிெயனலா. 

றானட க.ேறா�< சா�வதனா. பா�ைமமி� 

மகலநீ� வாE�பா4 வள�� தரேகாச 

மைகமயி லா�ாிேந� வா#.   (106) 

 

சி�@ மதி>< ெசறிய நட�ததனா4 

வி�ைதயா ன�தவ4: ேமவினதா4 - எ�ைதயிட 

கைகசி� திரமாக* கல�ததனா. ெற�மயிைல 

கைகெகா- டாென�ேற க�@.   (107) 

 

சி�@ கைரயி. ெசறிதலா. சி.பரமா 

ம�தரக னா/ மைறயினா4-வி�ைத 

பயி4வா�� த�ெபா��த# பா>. றிைசவா4 

மயிைலநக� ெச�பைற5 மா#.   (108) 

 

ெத*கண�தி. காசி ெசய4நட�@ ெம�பதனா. 

ப*கணேம ெய�# ப��திடலா-ல*கணி5# 

ேவ�த� கயிலாய� ேம=தலா ெலக�சி�@ 

7�@ைறயா� ெத�மயிலா� 7�.   (109) 

 

ச�தி விநாயக%� தானா/� த�ைமயினா. 

��தி யிைச�@ 7�@ைறயா- ெல�ைத5� 

$4ைலயன க-காT $ைறைமயா. ெற�மயிைல 

ெந4ைலநக ெர�ேற நிைன.   (110) 

 

ேவ-ட வள��ததனா4 ேம>#வ�னி 7-பதனா. 

கா-ட�ேமா� ெப-வ!= காTதலா4 - நீ-/ய��த 

ேவனி4 வி��பா� விய�பா� மயி8ச� 

சா:வா Pசெர�6 சா.6.   (111) 

 

அ�தியினி. 7ைவ யைழ�திடலா லQேவழ# 

ப�தாவி னாட� பாிவறலா� - $�தித� 

க#ைபநதி* கீ�பா. காTதலா4 க.பக�தா 
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ய#பிைகேய கா�திமதி யா#.   (112) 

 

ெச�தமிழி ென4ைல சிற�பதனா. றி-!ைரக� 

ச�தத$ ேமாைச தைழ�திடலா4-வி�ைதெப6 

க�னிய# 7#பாைவ கதிதரலா. ெற��மாி 

ப�%மயி லா�ாி*ெகா� பா#.   (113) 

 

+வ� தமி�ெகாளலா4 $�%.6 ம�பைத� 7# 

பாைவ யிய.6# பணியினா.-காவலவ� 

ேபா.றி யர�ாிைம 7-பதா ெல�சி�ைத 

யா.ற மயிைலநகரா#.   (114) 

 

ேதசிகமா� பி�ைள சிற�த�ளி னா/தலா4 

ஈச�நா கைலய<ேச�� தி��றலா. - ேப�மிைச� 

ெசா4: னழ�< �க�தரலா. ெற�மயிைல 

வ4லவ! C�ர மா#.   (115) 

 

வ�ளி மணமைல5# வாE�பா. றி�மைலயி 

%�F கதி�காம $.றிடலா4--வ�ள>ய� 

ம�6�� பிரமணிய ம�வலா. ெற�மயிைல 

��6ேதா றாடெல�ேற ;6.   (116) 

 

வாரண$ கான மடமயி>< ேச�வதனா. 

காரணேவ� சிகார கா'/தலா. — ;�மயிைல* 

க.பக வி��பினா. கா�தன�� மீ6தலா 

>.பன<ேச� வ�ளிமயி e�.   (117) 

 

H'/மைல� சா�பாE� @ல�தலா. ேறாைகவழி 

பா'! >ய�# பசியினா-8'/# 

�ய4H� தளவாE ��திர� சிற�பா4 

மயிைலமா Dரெம�6 மா#.   (118) 

 

சி�@ வாE*�# சிற�பா. சிவகா# 
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��தாியா க.பக$� ேதா�6தலா4 - வ�தி� 

தணிவிைச5 ேமE�பா ல�'பலவா ெல�ைத 

யணிC�� ர$#மயிைல யா#.   (119) 

 

ெசா�னா கம#விள�� ேதா.ற�தா4 மாயவனா  (�) 

நி  (ாி)�னா 

கமெகா-!ைற H/தலா4 - ம�%# 

வயிரவ கபாலெர�6# வா��@ மிய4பா4 

மயிைலம ேய�திர மைல.   (120) 

 

ச�னதி யா<சி�@ தைழ�திடலா. ��னாக� 

@�% மதி.�ேம. ேறா�6தலா- ெல�னிைறவ� 

ப*கமதி4 ந#பி பாி=றலா. ெற�மயிைல 

மி*க�� கா�ாியா ேம.   (121) 

 

ெப-ணாக< ேச��ததனா. �டபா. கட:ைசவா 

ெல�னாF க.பக< ேச��தி� - மி�னாக# 

நீ-டா �6�!யா4 நி�தமயி ேலசெர�ைன 

யா-டா தாி*�ந#பி5 மா#.   (122) 

 

நா>திைச $க$ ந-Tதலா. பாரதி5 

ேகால$6 பக �ல=தலா4-ஆ>மைற 

ய�ன கமல மடவாவி H9தலா4 

ம�%மயி e�பிரமா வா#.   (123) 

 

நாகமணி ெய�6லேகா� நாடெவயி4 ந4�தலா 

ேலக%*�* க-ெண� றிய#�தலா.-பாகமதி. 

ப�னிர-/ ெசகர�@� ப-ணவனா காத:னா 

>�னிரவி கா-மயிலா� 7�.   (124) 

 

எ'ெட'/ வா�கைலயா :�திைர*� ெமE�@ைணயா4 

வ'டநில வா� மகிைமயினா:'ட$ட� 

க.பக<ேச� நாகதில க-Tறலா. கி�திரனா# 

ெபா.�மி� ெத�மயிலா� 7�.   (125) 
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தி�மயிைல உவைம ெவ-பா 

ம�த நில�தா� ம�=�க வாE�பா. 

ற�வி>ய� க.பக$< சா�பா4-ெலா�ெவ-ணா4 

ேதவ� கபாலெர�6< ேச�த:னா4 வி-Tலக# 

7=லகி� ேம4மயிலா� 7�.   (126) 

 

எ'/நா க<H�� தி/தலா. க.பக$ 

கி'ட:4லா ெவேகா�ைக* ேகயிைசவா4-வ'ட� 

�வனக F*�ய��த ெபா.பா4 மாேம� 

நவமயிைல ெய�6தின நா/.   (127) 

 

சல*கட># பா:. ற9=தலா4 நாக� 

தில*�மி*� நாத னிைசவா.பல�தா. 

ற�மயிலா� பா:4 சிற�தெவ-ைம ேச�பா. 

க�மயிைல ேயபா. கட4.   (128) 

 

ஆவி னிைறவா லய%# வி�#�தலா4 

மாவி� $கநா! ம�=தலா.-காவி 

பயி4விழி� 7#பாைவ பறி=றலா ெல�6 

மயிைலயி� தாமைர�7 வா#.   (129) 

 

பய�, 

மயிைல5வ ைமெவ-பா வாசி�ேபா� ேக'ேபா� 

பயி>மிக� சி�ைத பதி�ேபா�-கயிைல$த 

ெல4லா� தல$ மிைற<�தவ� ேபெறE@# 

வ4லா� �க#ெப6 வா�.   (130) 

 

தி�மயிைல உவைம ெவ-பா $.6#. 

------------------ 
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தி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பாதி�மயிைல உவைம ெவ�பா        ----        பா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதி    

 

அ�திதீ�� 17 கமைலயி�� 60 

அ�தியினி. 112 க#ைப� 47 

அ�தகமா 78 க��த� 6 

அ�ப%*� 100 க�cரா� 11 

அம�நீதி 93 கைலய�* 86 

அ�பா 104 க4:னிைச 53 

ஆட4யாைன 28 களவில! 19 

ஆ��ைர 25 க.பக�ேத 57 

ஆரமைல 12 காணவ� 23 

ஆராெரா� 38 காவிாி*�# 96 

ஆல�தா4 97 காேவாி 39 

ஆவினிைற 129 காைளவ! 22 

ஆனிைலயி. 35 கான�ேப 24 

இல<சி 61 ��தம: 102 

இைலய�த 81 �#பநியதி 18 

ஈன��ைல� 58 �#ப$னி 15 

உலகி� 16 ேககய# 75 

ஊர�$ன# 33 ேகா� 32 

எ'/நாக< 127 சகாழி 54  

எ'ெட'/ 125 ச�திவிநா 110 

எ�� 59 சமய நிைல 79 

ஓடமி� 84 சல*கட 128 

ககைர 71 ச�னதி 121 

கைக� 7 சி�@கைர 108 

க<சந 37 சி�@மதி 107 

கட#ப 26 சி�@வாE 119 

க-Tவ� 8 சிவகாமி 68 
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��தரமா� 2 ப<சா*கர 70 

��திவழி 83 பதிேசா6 65 

H'/மைல� 118 பரவ��! 27 

ெசேகா 76 பரைவயிட� 85 

ெச'!மக 63 பாிதி�ல 105 

ெச�தமிழி 113 ப4ல*� 42 

ெசா4லரச� 67 பாவலவ� 48 

ெசா.�லவ 80 �'கரணி 3 

ெசா�னா* 120 ��ளிமயி4 73 

தெகா��தி* 98 ��ைனமர< 5 

aயமைல 41 7ச�தா 89 

ெத*கண�தி. 109 7�ர�*கா 87 

ேதசிகமா� 115 7மா� 1 

ேதவிெசE5# 92 7மிவண 21 

ெதா-ைடநா' 50 ெப-ணாக< 122 

ேதாைக 46 ெப-ைணவள�� 64 

ேதாணிெய�6 72 ெப-ைண$�த 66 

ந�திவைர� 56 ேபைத�பிணி 36 

ந4ல7# 103 ெபாதிைகமைல 10 

ந�கர�ைத 9 ெபா�னீயக� 95 

நாகமகிைம 20 ெபா�னினீ�� 77 

நாகமணி 124 ம�திர< 88 

நாக#�: 69 மயிைல 130 

நா>திைச 123 ம�தநில� 126 

நா>மைற 45 ம�%ைர 82 

நாவல�*�* 90 மாகநீ� 91 

நாவி�ம� 44 மாலயன- 40 

நீ�*கைர 29 மானில�@ 106 

ேநாிய� 31 $டக4 51 
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$.றி4 62 வா'க� 74 

$�னீாி 14 வாரண$ 117 

+வ�தமி� 114 ேவட�பாி 55 

ெமE�ெபா�� 49 ேவT�ர� 94 

வ�ளிமண 116 ேவ-டவள�� 111 

வ�Fவாி� 4 ேவலவெர� 99 

வ�மீ� 34 ேவளாள 52 

வ�ெறா-ட� 43 ேவைளெய� 13  

வாகீச� 101 ைவைக*�# 30  

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

3. 3. 3. 3. தி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பா    

 

கா��. 

சீ�ம4� 7#பாைவ� ெச4வ� றி�மயிைல 

D�ெவ-பா மாைலெசால =�%வா-ேம�ம:ெபா. 

கா�$க� தாைன* கனி*�வல< ெசEநடன* 

கா�$க� தாைன கழ4.   (1) 

 

நா4வ� @தி. 

ெசா4லரச� ச#ப�த� ��தரனா� வாசக�தி� 

ெறா4லரச� தா-$!யி. H/ேவ�-க4லளி�த 

ேத�ெமாழியா� ேக�வ� றி�மயிைல ெவ-பாைவ  

நா�ெமாழியா நி.க நய�@.   (2) 

 

"4. 

கைக $!ேயா� கயிலாய ெவ.பினக 

மைக* கிய#� மயிைலேய - @க 

ெவாளியா ராியா�* ெகாளி�பா ர!யா�* 

ெகாளியா ராியா �ைழ.   (1) 

 

க�ளமிலா =�ள�@* க.��வா# வா�கியா� 

வ�Fவேரா /#வா� மயிைலேய-��ளி5ைட� 
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��னாக ேமயா� �ய�பரம� 7மண*�# 

��னாக ேமயா� �ாி.   (2) 

 

கா*கி. சினகா*க* காவா*கா. ெகா4>ெம%# 

வா*கி�மி* ேகா�வா� மயிைலேய--ஆ*�மய* 

ககர�த ர�த� கணி�சியா� க�ளவிைன* 

ககர�த ர�த ரக#.   (3) 

 

ேதா/ெசறி �ைழயா� ெசா�றியளி� தா@ல�*� 

வா/ப� தீ�*� மயிைலேய - நீ/�க�� 

சக� தவ��லேவா� சா.றாியா� மாம@ைர* 

சக� தவ��லேவா� சா��.   (4) 

 

சா.6 $�ைக� த�*காEக� ெசக�#ைப 

மா.6 �ைவ;� மயிைலேய-ேபா.6கி�ற 

ேவதெமாழி வா*கினா� ெமE�ெதா-ட� தா$# 

ேவதெமாழி வா*கினா ாி4.   (5) 

 

இ4$�றி4 ேதா6 மில*கமிலா� 7<ெச!க� 

ம4��க மி*க மயிைலேய-�ல�மைல* 

காாிைகயா ேர.றா� கட4கைட�த ேதவ�ெம* 

காாிைகயா ேர.றா� கைட.   (6) 

 

ஆ�*� கட>��* காE�சிய�க ெணE தயி�பா4 

வா�*�# வள<ேச� மயிைலேய- மா�*கசகா 

ய�ெப�மா� பாணியர வ<சைடேம. H/ெப#மா� 

அ�ெப�மா� பாணியர னா�=. 7 

 

மா�விழியா� ெச�@கி�ேந� ம'கல#ெபா� மாாிெப6 

வா�வழி�@ ெச4> மயிைலேய-மீ�விழிேயா� 

பாத� தி��தினா� பாவிேய� த�பித 

பாத� தி��தினா ரா�=.   (8) 
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ேகாயிலா� த�ென<ச ெகா-/ சிவனி�*க 

வாயிலா� வா9 மயிைலேய-aய 

சிைலமாத க�த� தி�மால க�த� 

சிைலமாத க�த� ெசறி=.   (9) 

 

காசிதி�* காள�தி கா<சிதி�� தி4ைலயி%# 

மாசி:ைச யா� மயிைலேய-ஆசி4 

சைடயனா� ெமE�ெபா�ளா� தா#ேபா.6� திக' 

சைடயனா� ெமE�ெபா�ளா� சா��.   (10) 

 

சகர� ராண�ைத� சா��த =��திர�@ 

மகலமா ேயா@ மயிைலேய - த�# 

பரசினா� வ<சியா� ப-பாள� நாF# 

பரசினா� வ<சியா� ப.6.   (11) 

 

ம�%யி�< சகர% மான� பலதல%# 

ம�னைவ ேமலா மயிைலேய - பி�னிெயாளி 

மாசைடயா� ேகாபால� ம��ைடயா ாி��ைடயா� 

மாசைடயா� ேகாபாலா வா�=.   (12) 

 

ேபாக $ட�ேமா*க# ேபாகி5ல ேகா�ெப6வா� 

மாக மிழி5 மயிைலேய-ேயாக� 

மிழைலயா� +��தியா� ெமEய�பி. ேபா.6 

மிழைலயா� +��தியா� C/.   (13) 

 

ஆரா ம��@-ட அ-ட� பவம��தாE 

வாரா� �க;� மயிைலேய-ேயரா�ெபா� 

அ#பர�தா� தாமைரயா�* க-ணாதா ராடக�சி. 

ற#பர�தா� தாமைரயா ரா�=.   (14) 

 

ஊழி யைட�ெத4லா# ஒ�றாE ம!�தா># 

வாழி யழியா மயிைலேய - காழியா� 

காாியா� ஆ^�� க<சாற� வா��@*க-ட* 

காாியா� ஆ^ர� கா��.   (15) 
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;விள�ேத மா��ளிமா* ெகா�ைறெயாளி� ேசாைலக� 

மாவிளக ேவா� மயிைலேய -மாவின!* 

க-ட க�ைமயா� க#ப� கட4விட<ேச� 

க-ட க�ைமயா� கா��.   (16) 

 

$�பழ�ேத னாெளா�சா� ெமாEெயழி: நீெரா�சா� 

ைம�பரைவ ேச� மயிைலேய- ெயா�பிலா� 

ெசQவிதழி* க-ணியா� ேதவிகய. க-ணியா< 

ெசQவிதழி* க-ணியா� ேச�=.   (17) 

 

ேபா.6கி�ற ச�திகைக� �-ணிய நீ ெர�பவ$ 

மா.6கி�ற சீ�சா4 மயிைலேய-சா.6ம� 

7தியா� ெவ-காட� ேபா.6# பரமவி 

7தியா� ெவ-காட� 7.   (18) 

 

நாதமற ந.ேபாத ந-ணி�த. ேபாத#ேபாE 

வாதம6� ேதா�வா� மயிைலேய-சீதமதி* 

கைக� தைலய� கமல மல�பிரம� 

கைக� தைலய� களி��.   (19) 

 

த-டா� பவெவயி.�� த-ணிழைல� த�@��ைன 

வ-டால நி.� மயிைலேய-ப-[க# 

ெவ-ண�த� ேபாத� வில�ப'சி யாE�ேதட 

ெவ-ண�த� ேபாத� இட#.   (20) 

 

ைக�நி�ற Hல*க காளி வடா@ திைச 

ம�னி யளி*� மயிைலேய - @�னி� 

பர<ேசாதி யா�+ல� ப�தி5ட� வா��@# 

பர<ேசாதி யா�+ல� ப.6.   (21) 

 

ேவளாள� மாமைறேத� ேவதிய�க டாடாள� 

வாளாள� வா9 மயிைலேய -யாளாக 

ைவைக*� வ�தா� மண�த/�@ வ�ெறா-ட� 
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ைவைக*� வ�தா� மைன.   (22) 

 

ஆதவேரா� ேகா! யட��ெதா�றாE* காெலாளிேபா4 

மாதவ�வா� சீ�சா4 மயிைலேய-7தரமா�. 

மாதிட�த ராரா� மதிலழி�தா� ெபா.சிைலேச� 

மாதிட�த ராரா� மைன.   (23) 

 

ச�@�ைவ* ெகா�வி4 தைகேச� வயிரவ�ைக 

ைவ�@� தர#வா� மயிைலேய - ப�தி5ட� 

மாற� ெச��@ைணயா� வா��@வா� மாம@ைர 

மாற� ெச��@ைணயா� வா�=.   (24) 

 

காத கம�ேசாைல* காழி*ேகா ெவ�ெள>#ைப 

மாதக மா*� மயிைலேய-ஆதி5� 

வா�றா� பலவா� உமாபதியா� மா4பிரம 

ரா�றா� பலவா� உைழ.   (25) 

 

அ�தண�*�* ேகாதான# ஆ.6வா� $�திெய%# 

ம�தண�ைத ேம= மயிைலேய - நி�ைதய.ற 

ச�தி யிடகழியா� தா#வண�� த�ைமயினா� 

ச�தி யிடகழியா� சா��.   (26) 

 

ேவ:யா ெமEய�� ேமவ� சிவைப;� 

வா: விைள�த மயிைலேய-+லசர* 

ெகா�ைறயளி� தா�H/ ேகாமாேன ெய�பா�*�* 

ெகா�ைற யளி�தா �ைழ.   (27) 

 

த-பா. கட>ற�< ச*கர�ேபா4 ெவ-மைறயி4 

வ-டா� தட<H� மயிைலேய-அ-!* 

கனநாத னீலக-ட� க-/ெதா9# 7த 

கணநாத னீலக-ட� கா��.   (28) 

 

காம வைல�ப'ட க:கம�ன� ெவ#பவமா 
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மாமைலைய* ெக4> மயிைலேய-தீம9வா� 

ைக#மா %/*ைகயா� க-Tதலா� ெவ-ணீ.றா� 

ைக#மா %/*ைகயா� கா��.   (29) 

 

ஆE�தம% வி�மத�தி ைல�ெத9�@< ைசவ$#ேப� 

வாE�ததல� ேதா� மயிைலேய-ேயE�த 

�க��@ைணயா� சீராள� ேபா.6வா� நாயக� 

�க��@ைணயா� சீராள� 7.   (30) 

 

�-ணிய�க� வாழிடமாE� 7மா தி��பிடமாE 

ம-ணி. சிவ<சா� மயிைலேய-ந-ணிையய# 

ஏ.றா� மதியா� மதிலழி�தா� ஏறியெவ� 

ஏ.றா� மதியா� இட#.   (31) 

 

எ-ணி� $னிகணக� இ�பைடய* �#ப$னி 

ம-ணி4 வ9�@ மயிைலேய-ந-Tம� பி. 

7சலா� ேநசனா� ேபா.6வா� பா��த%ட� 

7சலா� ேநசனா� 7.   (32) 

 

@Eய மதியணி�தா� ேசாதிமய மாயி��@ 

ைவய மளி*� மயிைலேய - ெசEயபத� 

தாேமா தரனா� தம*க��வா� ேவணிவழி� 

தாேமா தரனா� அக#.   (33) 

 

தீDர க-ணா� ெச>ப�த =ைமயாேளா� 

மாDர மாE�ேச� மயிைலேய-ேநD� 

ப�பதியா� ேபயா� பாி�திைற<� $*க' 

ப�பதியா� ேபயா� பதி.   (34) 

 

அக வணிக னைல$9கி மாமக�தி4 

ம�கண மா.6 மயிைலேய- ெபா�விட� 

பா�பணிவா� ேகாவா மணியைனயா� ப�த�கள� 

பா�பணிவா� ேகாவா� அக#.   (35) 
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ைம�ப!5 க-ணா� மயிலாE� பரவவ�� 

ைம�ப!க- ட�வா� மயிைலேய -யி�ப!யி. 

ற-!யா� தாயனா� த#பால� பாரைண5� 

த-!யா� தாயனா� சா��.   (36) 

 

பா:தீ�� தகைக பா:*�< சீ�சா�ற 

வா:தீ�� த<ேச� மயிைலேய-கா>ெமாளி 

அ<ச* கர�தா னனவரத $#பர=# 

அ<ச* கர�தா னக#.   (37) 

 

ேசா$கனா� ைகயி. ெறாட*�-ட @*கமற 

மாமைறக� ேபா.6 மயிைலேய - ஆமழநா' 

டானாய னா�Hத�* க�ற��வா ெர�பால� 

பானாய னா�Hத� ஆ�=.   (38) 

 

ேவததீ�� த<சிற�த ெவ�ளிதீ�� த#பிறவி 

வாைததீ�� ேதா� மயிைலேய - ேகாதி4 

மைலவி4லா� தீயா� மன�திரா� ெந<ச 

மைலவி4லா� தீயா� அக#.   (39) 

 

H�$!�பா� ெசQேவ'/� ��தரேவ ல��டேன 

வா�சைடயா� த�த மயிைலேய-சீ�சா4 

மைறஞான ச#ப�த� வா��@வா� நா�� 

மைறஞான ச#ப�த� வா�=.   (40) 

 

ச-$கனா� தீ��த< சகலகைல ஞான 

வ-ைம யளி*� மயிைலேய-உ-ைம 

அ!யா �ைழயா� அ��தவ�*கா* க4லா4 

அ!யா �ைழயா� அக#.   (41) 

 

சிகார ேவலெர% நாம< சிவ�மர� 

மகா@ ெப.ற மயிைலேய -ெயேகா 

அ�ண�தி யா�வா னைட�@Eவா ன�நா� 
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அ�ண�தி யா�வா னக#.   (42) 

 

வா:த* க�சக� வசி'டனா4 ேவதக� 

மா>மா4 ேபா*� மயிைலேய- Hல� 

பைடயான வ:யா� பயெக/�தா� 7த� 

பைடயா� வ:யா� பதி.   (43) 

 

7கமல� த-ண4 �ரா�தக�பா. ப4வரக� 

வாகவழி ப'ட மயிைலேய-ஓ�# 

உமாபதியா� ெமEக-டா� உ�% கய.க- 

உமாபதியா� ெமEக-டா� ஊ�.   (44) 

 

அ�திாிமா�* க-டனள ைனவாைல மாதி:க# 

ைவ�@ வண� மயிைலேய - வி�த� 

த�ம @ைரயா� தடாதைகைய ேவ'ட 

த�ம @ைரயா� தல#.   (45) 

 

க-ணிழ�த ெவ�ளி கதியைடவா� $*கணைன 

வ-ண$ற� ேபா.6 மயிைலேய -ந-ணி5ய� 

ேசரமான ேகா'�:யா� ேத��@ெதா9 வா�தர�தி. 

ேசரமா� ேகா'�:யா� ேச�=.   (46) 

 

சா.6 மிராமதீ�� த#பிறவி ேநாEத�ைன 

மா.6# வள<சா4 மயிைலேய-ஏ.6* 

ெகா!யா� ம�வா� ெகா�ைறயா� எ�6 

ெகா!யா� ம�வா� �!.   (47) 

 

சகரனா�* க�நா' டசரத�ேச 5.சவக� 

மகலமாE� ெசEத மயிைலேய- ெபா�மல�* 

க-ண�ப ர�ப� க�@ கழல�$* 

க-ண�ப ர�ப� களி��.   (48) 

 

ெசா�ம:சீ ராம�சா $-!@�*ைக �*ாீவ� 
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ம�மத%# ேபா.6 மயிைலேய-ெபா�னிரத 

வாதியா னாரானா� மா@லராE ஞாதிக�$� 

வாதியா னாரானா� வா�=.   (49) 

 

பா-டவ�க� ேவைக$னி ெபௗம�� மா:யம� 

மா-டபத# ெப.ற மயிைலேய-ஆ-டவனா� 

ஆவா கன�த� அைன�@ல�� த#வயேம 

ஆவா கன�த� அக#.   (50) 

 

சிேலைடக�. 

 

ஊ@#ெபா. ெகா4ல�ட ேனா�ம�ன� CதிகF# 

மாதக ேம= மயிைலேய--நீத� 

வ�மதைல ெமEய� வன�தி�! மாத� 

உ�மதைல ெமEய� உைற=.   (51). 

 

ெபா� கட:ட�@# ெபாEயாத வாதிக'�# 

வக# ெபா�ேம= மயிைலேய-அக 

ம��ெதாிய லா�வா� மைல�ெதாிைவ யா�ேபா4 

உ��ெதாிய லா�வா� உைற=.   (52) 

 

காரா� �ாிைச5 காாிைகயா� மா�பக$# : 

வாரா�< சீ�சா4 மயிைலேய-ஏரா� 

க.பக�ைத ய.பதியா� காள�தி யா�கயிைல 

ெவ.பக� ைதய� வி���.   (53) 

 

C/ெதா6 மாடக� Cதியி% கா'!ட�@ 

மா/ ெசறி5 மயிைலேய - நீ/�க� 

ேவலவைன த�தா வள$கைன வி-/ மைற 

நாலவைன� த�தா� நக�.   (54) 

 

ஓ@#7*காவன$ $�ளமற� ெப.ேறா�# 

வாத< ெசறி5 மயிைலேய - சீதமதி* 

கீ.றினா� மாதைரயா� கீ��தியினா� ெமEய�ப� 
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ேபா.றினா� மாதைரயா� 7.   (55) 

 

ேபாத<ேச ர�தி5ட� 7வாத வ�திகF 

மாதகாE ம�% மயிைலேய-ேயாதிய�ப� 

;�பி'டா� வ�னியா� ;ட:ேல வ�தியி'ட 

மா�பி'டா� வ�னியா� வா�=.   (56) 

 

அ#�ெசறி க-ணா ர�ய$< ேசாைலகF# 

வ#� ெசறி5 மயிைலேய-ெகா#�9@ 

கா�பி'ட ேகால�தா� க-டறியா� ேகாைதைய$� 

க��பி'ட ேகால�தா� சா��.   (57) 

 

மா4மகைன� ெச9க�#ைப மாதவைர மாமலைர 

மாைல மண*�# மயிைலேய-ஆல 

�!யா� பணியா� �ர#ெபா!�தா� ேகால� 

@!யா� பணியா� ெதாட��.   (58) 

 

ெம��#ெபா� வாணிப� ெம4:ய�க- T�தட$ 

ம�ச கல*� மயிைலேய-ெய�ச� 

தைலயாி�தா ர#�:யா� ெமEயாி�தா� தா= 

கைலயாி�தா ர#�:யா� கா��.   (59) 

 

��தர<ேச� Cதியி%< ெசா�மைறேயா� நாவினி> 

ம�தரக� ம�% மயிைலேய—அ�தர<ேச� 

ெபா�ன# பலவ� �லவ�*� ெம'டாத 

வ�ன# பலவ� மகி�=.   (60) 

 

காவல�க� ;= க��யி4க� 7ைவய�க� 

மாவிள�< சீரா� மயிைலேய-தாவி�ெமE 

ஞான< �ைவ�தா�*� ந.ற�ைத க-ட� 

தான< �ைவ�தா� ெசறி=.   (61) 

 

ேகாதி4 ெகாைட��*க9 ேகாேவ�த� ேசைனகF# 
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மாதிரக� ம�% மயிைலேய - பாதிமதி 

ந*கரவ� பணியா� நாடா� சிவெப�மா� 

ந*கரவ� பணியா ரா�=.   (62) 

 

வ<ச� பைக$!�ேபா� வா:ப�க� பாவாண� 

வ<சி மண*� மயிைலேய - பி<�மதி 

ேவணியினா� ஆ.றா� விறலழி�தா� வா�கியா# 

நாணியினா� ஆ.றா� நக�.   (63) 

 

ப'டம�ன� ைகயினி># ப-!யி> ேகணியி># 

வ'ட� திக9 மயிைலேய- $'!4 

திாிய# பகனா� சிவனா� பரனா� 

அாிய# பகனா� அக#.   (64) 

 

ம-/# விரகமினா� மாதவ�7 ைவகைணேவ� 

வ-/ ெநகி�*� மயிைலேய-ெதா-ட�* 

ெகளியா ரளியா ாிதழியா� தி4ைல 

ெவளியா ரளியா� வி���.   (65) 

 

மாக< ெசறிேசாைல ம�னவ�க� மாதவ�க� 

வாைக தைழ*� மயிைலேய-ஆக�@� 

ேபைதயா� வாரண�தா னாரண�தா� ேபசாிய 

ேமைதயா� வாரண�தா� C/.   (66) 

 

ஆசி4 க:மா=.மாவண$ காவல�# 

வாச< சிற*�# மயிைலேய-தாச%*கா 

C� பத�தா� மைனC�தா� நர�*க�F# 

பா� பத�தா� பதி.   (67) 

 

ஓைட மலாிட�@ $�தியா ன�ெத�# 

வாைட ம:5 மயிைலேய-ேதா/ெசறி 

க<சா சன�தா� க�தாியா� க��ெத9�த 

ந<சா சன�தா� நக�.   (68) 
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காe�< ேசாைலகF க#பமத யாைனகF# 

மாeர ம�% மயிைலேய-ேமe�# 

பாகீ ரதி�பிாியா� ப-/ைவத வ�ெறா-ட� 

மாகீ ரதி�பிாியா� வா�=.   (69) 

 

ஆசி4 �க�ேவ�த ராவ�@< ேசைனயி%# 

வாசி ம�= மயிைலேய - ேப�ைசவ 

ேவதா கமவி�தா� மீனவ�ேபா� Cர�*� 

மாதா கமவி�தா� வா�=.   (70) 

 

ஏ�ழவ� வாாிதிநீ� இ4வா�வா� சீரார 

வார< ெச>�@ மயிைலேய - ;ாியேவ. 

காமா'சி ையமண�தா� கா<சியிேல மாவ!யி. 

றாமா'சி ைய மண�தா� சா��.   (71) 

 

ஆர மணிவள�ைத யக�� தானிய�ைத 

வாாி வழ� மயிைலேய -ஓாி� 

பாிெசEதா� மா-டா ெர>#ைப� பாி�@ 

காிெசEதா� மா-டா� களி��.   (72) 

 

ஆ-டா-ெட- ணீரரச� மா�பகம� ன#பசி*� 

மா-டா�ெப. ேறா� மயிைலேய-ேச-டா=# 

ெவ.�� த%வினா� வி-ெணாட-ட ெம4லா�த# 

ெபா.�� த%வினா�7.   (73) 

 

ேபைழ யில�ேதா6# ெப-/கFE யானக� 

மாைழ ம:5 மயிைலேய - ஊைழமா�* 

க-ட%*�� ப*க� தரக-டா� க-பறி�த 

ெதா-ட%*�� ப*க�த� ேதாE=.   (74) 

 

��தர; ராE�சிய�*�� ேசாைல� @�ம# 

ம�தர< ேச� மயிைலேய-இ�தார# 

7-டா ாி��தா ாிதழியா� ெபா.;ட4 
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ஆ-டா ாி��தா ரக#.   (75) 

 

ேவ6. 

நாக$.6 ந.�கைன ந-ணி� ேச��த�ளி 

வாைகயிரா ம�மா� மயிைலேய - ஆக� 

@�*�.ற மணவனா ��ள�த ரகி� 

தி�*�.ற மணவனா� ேச�=.   (76) 

 

ெவ-�ாி5� த-�ன> ேமவி* கதி�மணி5# 

வ-ணிற�ெசE மாேன� மயிைலேய - எ-ணி 

$�*ேகா'ட ேமயா� $�@ைமேச� ெதEவ 

தி�*ேகா'ட ேமயா� ெசறி=.   (77). 

 

தாமைர5� த-ணீ�< சா��தந. ெபாEைக5# 

மாமதிய ேநரா மயிைலேய - காம@ைர� 

சி�த� களக6�பா� ெச<சைடயா� $�தி 

வி�த� களக6�பா� C/.   (78) 

 

த-ட� தைன*ெகா-/ ச*கா�ேப �.றாிைய 

ம-ட:க� மா% மயிைலேய - இ-ைடமல� 

H!னா� பா!னா� ெசா�மைறக ள#பல�தி4 

ஆ!னா� பா!னா� ஆ�=.   (79) 

 

பா-டரக� ற�க-ணாE� பா�மீ திரெவாழி�@ 

மா-!ரவி ேநரா மயிைலேய - பா-டவ�க� 

7சி�@� ேபா.றினா� ேபானகெமE� ெதா-ட�*கா 

யாசி�@� ேபா.றினா ரா�=.   (80) 

 

சகாழி ேமவி� ச@$கைன� தானளி�@ 

மகா� தி�மா4 மயிைலேய-ககாள� 

வி-ட காியா� நா4 ேவத ரறிவறியா� 

க-ட காியா� களி��.   (81) 
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ேவதமளி� த<ச* கர#விளகி ேவதாவாE 

மாதைரயி. சீ�சா4 மயிைலேய -சீதெவாளி� 

ேசாம� றைன$!�தா� ேசாதி*க- ணால�நா� 

காம� றைன$!�தா� கா��.   (82) 

 

த-மதிய# 7-/சர* ெகா�ைறமல� சா��தவன 

வ-ண�7 காேந� மயிைலேய-க-Tதலா� 

சீல# ெபாியானா� மாமதிெவE ேயா�ேச-ம- 

கால# ெபாியானா� கா��.   (83) 

 

அ<�ைக7- டா/ைகயா லகைனயா� +�தசிவ 

ம<சைனேய மா% மயிைலேய - பி<�மதி* 

ககா தரனா� கைடேய னிைடெய�6 

மிகா தரனா ாிட#.   (84) 

 

ேவைலய/� தா6தைல ேமவி* கட�பமல� 

மாைலேவ ெளா*� மயிைலேய-ஆல$-ட 

அ<�க�த ெகா�றா ரக�த�றி +வ�*� 

ெந<�க�த ெகா�றா� நில#.   (85) 

 

7ேம. ெபா:�தி��@ ெபா�வ-ண� ேப�ேம4 

மாமா%< சீ�சா4 மயிைலேய - காமாாி 

;ர#ெபE தான�6 ;ட:�மா ற�பைட*� 

நார#ெபE தா� னக�.   (86) 

 

ப�%# ெபாதியி��@ ைப�தமி�மா ைத�பய�@ 

ம�%�#ப ேனரா மயிைலேய -$�மல�*ைக 

மாதாைவ� தார ம�வினா� ��றைலயி� 

மீதாைவ� தாரம�# C/.   (87) 

 

ெபா�னைனயா FE�திடலா. ெபா.க<ச� சக�தா� 

ம�% ம@ைர மயிைலேய -ப�%# 

மைறவன�தா� பாலா வ/@ைறயா� ம�% 

மிைறவன�தா� பாலா னிட#.   (88) 
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ெபா�னா லயமாE� �க��பரைவ யாாிடமாE 

ம�னா^� மா% மயிைலேய - $�னாேளா� 

நாகெமE தா�;டா� ஞாயிெலE தா�தீயா� 

ஆகெமE தா�;டா� ஆ�=.   (89) 

 

வானவிைட ேயா�தலா4 வ-ப�$� தா.க$* 

மானைனயா ெரா*� மயிைலேய--ேதனைனயா�. 

ேவயைனயா� ��ற $ைல5ைமைய ேவா'டாெர� 

தாயைனயா� ��றா� தல#.   (90) 

 

ேபாதக�தா. சாதக�தா. ெபாEயா நீ ரா.ெபாEைக 

மாதவைர மா% மயிைலேய - மா@ைமைய� 

பாலாிற வாாிதழி� பாகீ ரதிைய$! 

ேம4 ாிறவா� வி���.   (91) 

 

ப�%மா சார$ட� ெசE5' பயி4�லேவா� 

ம�%கைழ ேநரா மயிைலேய - $�னெமா� 

தா5மா னா�Cடா� தாTவா னா�மாலா# 

பா5மா னா�Cடா� ப.6.   (92) 

 

ெவ-$�தா. பாகதனா4 ேவழ�ேப ரா.கைழக� 

வ-ம�த மாவா மயிைலேய--தி-ைமெசறி 

ேவE$�த� க-டா ெமாழி5ைமயா� ெமEயா 

ஆE$�த� க-டா� அக#.   (93) 

 

ெவ-ைமெச#ைம� ப4:த�க- ேம=தலா. க<சமி�னா� 

வ-ண$க ேநரா மயிைலேய-ஒ-கரக* 

ைகயா னன�தா� க9�ப�றி யாE�ேத/ 

ைமயா னன�தா� அக#.   (94) 

 

ஈச.�* க-மலைர b�@வைள ெகா-மா4 

வாச*கர மா% மயிைலேய - ேநச.�� 

aதைம�தா� ேதாலா நடைரகி� ேதாயம-வி- 
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ேவாதைம�தா� ேதாலா� மைன.   (95) 

 

ைகவைளயா� ச*கர�தா. காலாழி யா�மாய� 

ைமவிழியா� ேநரா மயிைலேய -ைகவிர=# 

ேபாதக�தா� ேபாதக�தா� காணாதா� ��ைனநிழ. 

சாதக�தா� ேபாதக�தா� சா��   (96) 

 

ப�%ம�தி மாவரசா. பா5ம#� ேவலா.கா 

ம�%பைட ேநரா� மயிைலேய - @�னி நி�பா. 

ச#ப�த மா.றினா� தாெடா9ேதா ெம�பா�த# 

ெவ#ப�த மா.றினா� C/.   (97) 

 

ைம�ப!�த க-ட மதியணி�தா� ேந�$�நீ� 

ைவ�பி��த சீ�சா4 மயிைலேய-@�பி��த 

ெச<சைடயா ைரய� சிவெவ�னா� க4>ற9 

ெந<சைடயா ைரய� நில#.   (98) 

 

வானி4வ க.பக�தா. ேற%வா� மானில�தி4 

வா%லக மா% மயிைலேய-;னில=� 

ேதE<ச மதியா� தி�நீ றிடா�*க�ள� 

தா<ச மதியா� தல#.   (99) 

 

ெபாEயா ெமாழியா� �கழா. �ராாிய�� 

ைவயா �ாிேவ� மயிைலேய - ைநயா* 

கயிைல யிட�தா� க!யவி�7 ேகாைத 

மயிைல யிட�தா� மைன. (100) 

 

தி�மயிைல தி�மயிைல தி�மயிைல தி�மயிைல ெவ�பா �$+�ெவ�பா �$+�ெவ�பா �$+�ெவ�பா �$+�....    

------------------- 
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தி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பாதி�மயிைல ெவ�பா    --------        பா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதிபா,- �த$ .றி�" அகராதி    

 

அகவணிக 35 காமவைல� 29 

அ�தண� 26 காரா��ாி 53 

அ#�ெசறி 57 காe�< 69 

அ<�ைக 84 காவல�க� 61 

அ�திாி 45 ;விள�ேத 16 

ஆசி4க: 67 ேகாதி4 62 

ஆசி4�க� 70 ேகாயிலா� 9 

ஆ-டா- 73 ைக�நி�ற 21 

ஆதவேரா� 23 ைகவைளயா� 96 

ஆராம�� 14 சகர� 11 

ஆ�*� 7 சகரனா�* 48 

ஆE�த 30 சகாழி 81 

ஆரமணி 72 ச-$கனா� 41 

இ4$�றி4 6 ச�@�ைவ* 24 

ஈச.�* 95 சா.6மிரா# 47 

ஊ@#ெபா. 51 சா.6$� 5 

ஊழியைட� 15 சிகார 42 

எ-ணி� 32 சீ�ம4� 1 

ஏ�ழவ� 71 ��தர 75 

ஓைடம4 68 ��தர< 60 

ஓ@# 7 55 H�$!�பா� 40 

கைக 1 ெசா4லரச� 2 

க-ணிழ�த 46 ெசா�ம: 49 

க�ளமிலா 2 ேசா$கனா� 38 

கா*கி. 3 த-ட�தைன 79 

காசிதி�* 10 த-டா� 20 

காதகம� 25 த-பா. 28 
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த-மதிய# 83 ேபா.6கி�ற 18 

தாமைர5� 78 ெம��# 59 

தீDர 34 ைம�ப!�த 

@Eயமதி 33 ைம�ப!5 36 

ேதா/ெசறி 4 வ<ச� 63 

நாக$.6 76 வா:த*க� 

நாதம. 19 வானவிைட  

ப'டம�ன� 64 ம-/# 65 

ப�%ம�தி 97 ம�%யி�< 12 

ப�%மா 92 மாக<ெசறி 66 

ப�%# 87 மா4மகைன 58 

பா-டரக� 80 மா�விழி 8 

பா-டவ� 50 $�பழ�ேத 17 

பா:தீ��. 37 ைம�ப!�த 98 

�-ணிய�க� 31 வா:த* 43 

7கமல� 44 வானவிைட 90 

7ேம. 86 வானில= 99 

ேபைழயில� 74 C/ெதா6 54 

ெபா� 52 ெவ-�ாி 77 

ேபாக$ட� 13 ெவ-$�தா. 93 

ெப-ணாக< ெவ-ைம 

ெப-ைண$� ேவததீ�� 39 

ெபாEயா 100 ேவதமளி� 82 

ெபா�னைனயா 88 ேவ:யா 27 

ெபா�னாலய 89 ேவைலய/� 85 

ேபாதக�தா. 91 ேவளாள� 22 

ேபாத<ேச 56  

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

 


