நற்றிைண
எட் த்ெதாைக - சங்க

ல்

naRRiNa
(in tamil- Unicode/utf-8 encoding)

Acknowledgements:
Etext - adding of descriptive notes to verses, Proof reading, Web versions in TSCII &
Unicode
N D LogaSundaram & his daughter Ms. Selvanayagi - Chennai
Bare Etext and PDF version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This webpage presents the Etext in Tamil script in Unicode/utf-8 encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
You need to have Unicode Tamil font installed on your computer and the browser set to
display webpages with "utf-8" charset.
© Project Madurai 1998 - 2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact

2

நற்றிைண
எட் த்ெதாைக - சங்க

ல்

இத்ெதாைக ெதாகுப்பித்ேதான் - பன்னா தந்த மாறன் வ தி
ெதாகுத்ேதான் - அறியப்படவில்ைல
400 பாடல்கள். சி ைம ௮ அ உயர் ௧௨ அ
385 ம் பாடல் பிற்பகுதி மைறந்த
234 ம் பாடல் என ஐ
வ ம் ெகா க்கப்பட் ள்ள
56 பாடல்களின் ஆசிாியர் அறியப்படவில்ைல
ஏைனயவற்றின் ஆசிாியர்கள் ௧௯௨
திைணக்குறிப் கள் ல் பதிப்பித்ேதாரால் அகம், க ,
ஐங்கு
உள்ளதற்கு இைணயாக காட்டப்பட் ள்ளன.
எனி ம் பாடல் விளக்க அ க்குறிப் கள் பழைமயானேத.
கட ள் வாழ்த்
மா நிலம் ேசவ ஆக நீர்
வைள நரல் ெபௗவம் உ க்ைக ஆக
விசும் ெமய் ஆக திைச ைக ஆக
பசுங் கதிர் மதியெமா சுடர் கண் ஆக
இயன்ற எல்லாம் பயின் அகத் அடக்கிய
ேவத தல்வன் என்ப
தீ அற விளங்கிய திகிாிேயாேன
பாரதம் பா ய ெப ந்ேதவனார்
ல்
1 குறிஞ்சி - கபிலர்
நின்ற ெசால்லர் நீ ேதா இனியர்
என் ம் என் ேதாள் பிாி அறியலேர
தாமைரத் தண் தா ஊதி மீமிைசச்
சாந்தில் ெதா த்த தீம் ேதன் ேபால
ைரய மன்ற ைரேயார் ேகண்ைம
நீர் இன் அைமயா உலகம் ேபாலத்
தம் இன் அைமயா நம் நயந்த ளி
ந
தல் பசத்தல் அஞ்சிச்
சி ைம உ பேவா ெசய் அறியலேர
பிாி

உணர்த்திய ேதாழிக்குத் தைலவி ெசால் ய
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2 பாைல - ெப ம்ப மனார்
அ ந் பட ழ்ந்த ெப ந் தண் குன்றத்
ஒ வல் ஈந்தின் உலைவஅம் காட்
ஆ ெசல் மாக்கள் ெசன்னி எறிந்த
ெசம் ம த் தைலய ெநய்த்ேதார் வாய
வல் யப் ெப ந் தைலக் கு ைள மாைல
மான் ேநாக்கு இண் இவர் ஈங்ைகய சுரேன
ைவ எயிற் ஐயள் மடந்ைத ன் உற்
எல் ைட நீங்கும் இைளேயான் உள்ளம்
காெலா பட்ட மாாி
மால் வைர மிளிர்க்கும் உ மி ம் ெகா ேத
உடன் ேபாகாநின்றாைர இைடச்
சுரத் க் கண்டார் ெசால் ய
3 பாைல - இளங்கீரனார்
ஈன் ப ந் உய ம் வான் ெபா ெந ஞ் சிைனப்
ெபாாி அைர ேவம்பின் ள்ளி நீழல்
கட்டைள அன்ன இட் அரங்கு இைழத்
கல்லாச் சிறாஅர் ெநல் வட் ஆ ம்
வில் ஏர் உழவர் ெவம் ைனச் சீ ர்ச்
சுரன் தல் வந்த உரன் மாய் மாைல
உள்ளிெனன் அல்ெலேனா யாேன உள்ளிய
விைன
த்தன்ன இனிேயாள்
மைன மாண் சுடெரா படர் ெபா
எனேவ
ன் ஒ காலத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலமகன்
பின் ம் ெபா ள் கைடக் கூட் ய ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
4 ெநய்தல் - அம்

வனார்

கானல் அம் சி கு க் கடல் ேமம் பரதவர்
நீல் நிற ன்ைனக் ெகா நிழல் அைசஇ
தண் ெப ம் பரப்பின் ஒண் பதம் ேநாக்கி
அம் கண் அாில் வைல உணக்கும் ைறவெனா
அலேர அன்ைன அறியின் இவண் உைற வாழ்க்ைக
அாிய ஆகும் நமக்கு எனக் கூறின்
ெகாண் ம் ெசல்வர்ெகால் ேதாழி உமணர்
ெவண் கல் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி
கண நிைர கிளர்க்கும் ெந ெநறிச் சகடம்
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மணல் ம த் உர ம் ஓைச கழனிக்
க ங் கால் ெவண் கு கு ெவ உம்
இ ங் கழிச் ேசர்ப்பின் தம் உைறவின் ஊர்க்ேக
தைலவன் சிைறப் றத்தானாக ேதாழி அலர்
அச்சம் ேதான்றச் ெசால் வைர கடாய
5 குறிஞ்சி - ெப ங்குன்

ர்கிழார்

நிலம் நீர் ஆர குன்றம் குைழப்ப
அகல் வாய்ப் ைபஞ் சுைனப் பயிர் கால்யாப்ப
குறவர் ெகான்ற குைறக் ெகா நைறப் பவர்
ந ங் காழ் ஆரம் சுற் வன அைகப்ப
ெப ம் ெபயல் ெபாழிந்த ெதாழில எழி
ெதற்கு ஏர் இரங்கும் அற்சிரக் காைல ம்
அாிேத காதலர்ப் பிாிதல் இன் ெசல்
இைளயர்த் த உம் வாைடய
மயங்கு இதழ் மைழக் கண் பயந்த ேத
தைலவன் ெசல க் குறிப் அறிந்
ேவ பட்ட தைலவிக்குத் ேதாழி ெசால் ய
6 குறிஞ்சி - பரணர்
நீர் வளர் ஆம்பற் ம் ைடத்திரள் கால்
நார் உாித்தன்ன மதன் இல் மாைம
குவைள அன்ன ஏந் எழில் மைழக் கண்
திதைல அல்குல் ெப ந் ேதாள் கு மகட்கு
எய்தச் ெசன் ெசப் நர்ப் ெபறிேன
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் னாஅ
அத்தக் குமிழின் ெகா
க்கு விைள கனி
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும்
வல் வில் ஓாி கானம் நாறி
இ ம் பல் ஒ வ ம் கூந்தல்
ெப ம் ேப
வள் யாம் வந்தனம் எனேவ
இர க்குறிப்பாற்பட் ஆற்றானாய தைலவன்
ேதாழி ேகட்ப தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
7 பாைல - நல்ெவள்ளியார்
சூ ைட நனந் தைலச் சுைன நீர் மல்க
ெப வைர அ க்கத் அ வி ஆர்ப்ப
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கல் அைலத் இழித ம் க வரற் கான் யாற் க்
கைழ மாய் நீத்தம் கா அைல ஆர்ப்ப
தழங்கு குரல் ஏெறா
ழங்கி வானம்
இன்ேன ெபய்ய மின் மால் ேதாழி
ெவண்ெணல் அ ந்திய வாி தல் யாைன
தண் ந ஞ் சிலம்பில் ஞ்சும்
சிறியிைலச் சந்தின வா ெப ங் காட்ேட
பட்ட பின்ைற வைரயா கிழேவான் ெநட்
இைடக் கழிந் ெபா ள்வயிற் பிாிய ஆற்றாளாய
தைலவிக்குத் ேதாழி ெசால் ய
8 குறிஞ்சி - (?)
அல்கு படர் உழந்த அாி மதர் மைழக்கண்
பல் ம் பைகத் தைழ டங்கும் அல்குல்
தி மணி ைர ம் ேமனி மடேவாள்
யார் மகள்ெகால் இவள் தந்ைத வாழியர்
யரம் உறீஇயினள் எம்ேம அகல்வயல் ௫
அாிவனர் அாிந் ம் த வனர்ப் ெபற் ம்
தண் ேச தாஅய் மத ைட ேநான் தாள்
கண் ேபால் ெநய்தல் ேபார்வில் க்கும்
திண் ேதர்ப் ெபாைறயன் ெதாண்
தன் திறம் ெப க இவள் ஈன்ற தாேய
இயற்ைகப் ணர்ச்சி இ திக்கண் தைலமகைள
ஆயத்ெதா ம் கண்ட தைலமகன் ெசால் ய
9 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
அழிவிலர் ய ம் ஆர்வ மாக்கள்
வழிப ெதய்வம் கண் கண்டாஅங்கு
அலமரல் வ த்தம் தீர யாழ நின்
நல ெமன் பைணத் ேதாள் எய்தினம் ஆக ன்
ெபாாிப் ம் ன்கின் அழற் தைக ஒண் றி
சுணங்கு அணி வன ைல அணங்கு ெகாளத் திமிாி
நிழல் காண்ேதா ம் ெந ய ைவகி
மணல் காண்ேதா ம் வண்டல் ைதஇ
வ ந்தா ஏகுமதி வால் எயிற்ேறாேய
மா நைன ெகா தி மகிழ் குயில் ஆ ம்
ந ந் தண் ெபாழில கானம்
கு ம் பல் ஊர யாம் ெசல் ம் ஆேற

6
உடன்ேபாகா நின்ற தைலமகன் தைலமகட்கு உைரத்த
10 பாைல - (?)
அண்ணாந் ஏந்திய வன ைல தளாி ம்
ெபான் ேநர் ேமனி மணியின் தாழ்ந்த
நல் ெந ங் கூந்தல் நைரய
ப்பி ம்
நீத்தல் ஓம் மதி க் ேகழ் ஊர
இன் க ங் கள்ளின் இைழ அணி ெந ந் ேதர்க்
ெகாற்றச் ேசாழர் ெகாங்கர்ப் பணீஇயர்
ெவண் ேகாட் யாைனப் ேபாஒர் கிழேவான்
பைழயன் ேவல் வாய்த்தன்ன நின்
பிைழயா நல் ெமாழி ேதறிய இவட்ேக
உடன்ேபாக்கும் ேதாழி ைகய த்த
11 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
ெபய்யா ைவகிய ேகாைத ேபால
ெமய் சாயிைன அவர் ெசய் குறி பிைழப்ப
உள்ளி ெநா மலர் ேநர் உைர ெதௗளிதின்
வாரார் என் ம் லவி உட்ெகாளல்
ஒழிக மாள நின் ெநஞ்சத்தாேன
ணாி ெபா த மணல் அைடகைர
ஆழி ம ங்கின் அலவன் ஓம்பி
வலவன் வள் ஆய்ந் ஊர
நில விாிந்தன்றால் கானலாேன
காப் மிகுதிக்கண் இைடயீ பட்
ஆற்றாளாய தைலமகட்கு தைலமகன்
சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி ெசால் ய
12 பாைல - கயமனார்
விளம்பழம் கம ம் கமஞ்சூற் குழிசிப்
பாசம் தின்ற ேதய் கால் மத்தம்
ெநய் ெதாி இயக்கம் ெவளில் தல் ழங்கும்
ைவகு லர் வி யல் ெமய் கரந் தன் கால்
அாி அைம சிலம் கழீஇ பல் மாண்
வாி ைன பந்ெதா ைவஇய ெசல்ேவாள்
இைவ காண்ேதா ம் ேநாவர் மாேதா
அளியேரா அளியர் என் ஆயத்ேதார் என
ம்ெமா வர தான் அயர ம்

7
தன் வைரத்

அன்றி ம் க

ழ்ந்தன கண்ேண

ேதாழி உடன்ேபாக்கு அஞ்சுவித்த
13 குறிஞ்சி - கபிலர்
எழாஅ ஆக ன் எழில் நலம் ெதாைலய
அழாஅ தீேமா ெநா மலர் தைலேய
ஏனல் காவலர் மா ழ்த் ப் பறித்த
பகழி அன்ன ேசயாி மைழக் கண்
நல்ல ெப ந் ேதாேளாேய ெகால்லன்
எறி ெபான் பிதிாின் சி பல தாஅய்
ேவங்ைக
உகும் ஓங்கு மைலக் கட்சி
மயில் அறி அறியா மன்ேனா
பயில் குரல் கவ ம் ைபம் றக் கிளிேய
இயற்ைகப் ணர்ச்சியின் பிற்ைற
ஞான் தைலவியின் ேவ பா கண்ட ேதாழி
தைலவி மைறத்தற்குச் ெசால் ய
14 பாைல - மா

லனார்

ெதால் கவின் ெதாைலய ேதாள் நலம் சாஅய
நல்கார் நீத்தனர்ஆயி ம் நல்குவர்
நட்டனர் வாழி ேதாழி குட் வன்
அகப்பா அழிய றி ெசம்பியன்
பகல் தீ ேவட்ட ஞாட்பி ம் மிகப் ெபாி
அலர் எழச் ெசன்றனர் ஆயி ம் மலர் கவிழ்ந்
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள்அம் சாரல்
இனம் சால் வயக் களி பாந்தட் பட்ெடன
ஞ்சாத் யரத் அஞ்சு பி ப் சல்
ெந வைர விடரகத் இயம் ம்
க மான் ல் ய கா இறந்ேதாேர
இயற்பழித்த ேதாழிக்குத் தைலவி இயற்பட ெமாழிந்த
15 ெநய்தல் - அறி ைடநம்பி
ழங்கு திைர ெகாழீஇய ாி எக்கர்
ணங்கு கில் டக்கம் ேபால கணம் ெகாள
ஊைத ற் ம் உர நீர்ச் ேசர்ப்ப
வின் அன்ன நலம் தி உண்
நீ ணர்ந்தைனேயம் அன்ைமயின் யாேம

8
ேநர் ைட ெநஞ்சம் தாங்கத் தாங்கி
மாசு இல் கற்பின் மடேவாள் குழவி
ேபஎய் வாங்கக் ைகவிட்டாங்கு
ேச ம் எம்ெமா வந்த
நா ம் விட்ேடம் அலர்க இவ் ஊேர
வைர நீட் த்தவழி ேதாழி தைலமகற்குச்
ெசால் வைர கடாய
16 பாைல - சிைறக்கு

ஆந்ைதயார்

ணாின் ணரா ெபா ேள ெபா ள்வயிற்
பிாியின் ணரா
ணர்ேவ ஆயிைடச்
ெசல்
ம் ெசல்லாய் ஆயி ம் நல்லதற்கு
உாிைய வாழி என் ெநஞ்ேச ெபா ேள
வாடாப் வின் ெபாய்ைக நாப்பண்
ஓ மீன் வழியின் ெக வ யாேன
வி நீர் வியலகம் ணி ஆக
எ மாண் அளக்கும் வி ெநதி ெபறி ம்
கனங்குைழக்கு அமர்த்த ேசயாி மைழக் கண்
அமர்ந் இனி ேநாக்கெமா ெசகுத்தெனன்
எைனய ஆகுக வாழிய ெபா ேள
ெபா ள் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிைன
ெந ங்கித் தைலவன் ெசல அ ங்கிய
17 குறிஞ்சி - ெநாச்சிநியமங்கிழார்
நாள் மைழ தைலஇய நல் ெந ங்குன்றத்
மால் கடல் திைரயின் இழித ம் அ வி
அகல் இ ங் கானத் அல்கு அணி ேநாக்கி
தாங்க ம் தைகவைர நில்லா நீர் சுழல்
ஏந் எழில் மைழக் கண் க ழ்த ன் அன்ைன
எவன் ெசய்தைனேயா நின் இலங்கு எயி உண்கு என
ெமல் ய இனிய கூற ன் வல் விைரந்
உயிாி ம் சிறந்த நா ம் நனி மறந்
உைரத்தல் உய்ந்தனேன ேதாழி சாரல்
காந்தள் ஊதிய மணி நிறத் ம்பி
தீம் ெதாைட நரம்பின் இமி ம்
வான் ேதாய் ெவற்பன் மார் அணங்கு எனேவ
ன்னிைலப் றெமாழியாகத் தைலமகள்
ேதாழிக்குச்ெசால் ய

9

18 பாைல - ெபாய்ைகயார்
ப வரல் ெநஞ்செமா பல் படர் அகல
வ வர் வாழி ேதாழி வன்
வ
ள் எயி அ த்திய கதவின்
கானல்அம் ெதாண் ப் ெபா நன் ெவன் ேவல்
ெதறல் அ ந் தாைனப் ெபாைறயன் பாசைற
ெநஞ்சம் ந க்கு உம் ஞ்சா மறவர்
திைர த கட ன் இனி கண் ப ப்ப
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யாைனத்
தடாஅ நிைல ஒ ேகாட்டன்ன
ஒன் இலங்கு அ விய குன் இறந்ேதாேர
பிாிவிைட ஆற்றாளாகிய தைலவிையத் ேதாழி வற்
19 ெநய்தல் - நக்கண்ைணயார்
இற ப் றத் அன்ன பிணர் ப தட
தல்
சுற க் ேகாட்டன்ன ள் இைலத் தாைழ
ெப ங் களிற் ம ப்பின் அன்ன அ ம்
திர்
நல் மான் உைழயின் ேவ படத் ேதான்றி
விழ க் களம் கம ம் உர நீர்ச் ேசர்ப்ப
இன மணி ெந ந் ேதர் பாகன் இயக்க
ெசலீஇய ேசறி ஆயின் இவேள
வ ைவ ஆகிய சில் நாள்
வாழாளாதல் நற்கு அறிந்தைன ெசன்ேம
ணர்ந்

நீங்கிய தைலவைனத் ேதாழி வைர

20 ம தம் - ஓரம்ேபாகியார்
ஐய கு மகட் கண் கும் ைவகி
மகிழ்நன் மார்பில் ஞ்சி அவிழ் இணர்த்
ேதம் பாய் மராஅம் கம ம் கூந்தல்
ளங்குஇயல் அைசவர க ங்கம் யல்வர
ெசறிெதா ெதௗ ர்ப்ப சி ம கில்
ப் ேபால் உண்கண் ெபயர்ப்ப ேநாக்கி
ெசன்றனள் வாழிய மடந்ைத ண் பல்
சுணங்கு அணி ற்ற விளங்கு ணள்
மார்
யக்கிைட ெஞமிர்ந்த ேசார் குைழ
பழம் பிணி ைவகிய ேதாள் இைணக்
குைழந்த ேகாைத ெகா
யங்கலேள

கடாய

த்திய

10

பரத்ைதயிற்பிாிந் வந்த தைலமகன் யாைர ம்
அறிேயன் என்றாற்குத் தைலவி ெசால் ய
வாயிலாகப் க்க ேதாழிதைலவிக்குச் ெசால் ய
21

ல்ைல - ம தன் இளநாகனார்

விைரப் பாி வ ந்திய ங்கு ெசலல் இைளயர்
அைரச் ெசறி கச்ைச யாப் அழித் அைசஇ
ேவண் அமர் நைடயர் ெமன்ெமல வ க
தீண்டா ைவ ள் தீண் நாம் ெசலற்கு
ஏமதி வலவ ேதேர உ க் காண்
உ க்கு ந ெநய் பால் விதிர்த்தன்ன
அாிக் குரல் மிடற்ற அம் ண் பல் ெபாறிக்
காம தைகய கான வாரணம்
ெபயல் நீர் ேபாகிய வியல் ெந ம் றவில்
லரா ஈர் மணல் ம ரக் ெகண்
நாள் இைர கவர மாட் தன்
ேபைட ேநாக்கிய ெப ந்தகு நிைலேய
விைன

ற்றி மீள்வான் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய

22 குறிஞ்சி - (?)
ெகா ச்சி காக்கும் அ க்கற் ைபந்திைன
ந் விைள ெப ங் குரல் ெகாண்ட மந்தி
கல்லாக் க வெனா நல் வைர ஏறி
அங்ைக நிைறய ெஞமி க் ெகாண் தன்
திைர அணற் ெகா ங் க ள் நிைறய க்கி
வான் ெபயல் நைனந்த றத்த ேநான்பியர்
ைக ஊண் இ க்ைகயின் ேதான் ம் நாடன்
வந்தனன் வாழி ேதாழி உலகம்
கயம் கண் அற்ற ைப அ காைல
பீள திரங்கிய ெநல் ற்கு
நள்ெளன் யாமத் மைழ ெபாழிந்தாங்ேக
வைர

ம ந்த ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய

23 குறிஞ்சி - கணக்காயனார்
ெதா பழி மைறத்த ன் ேதாள் உய்ந்தனேவ
வ க் ெகாள் கூைழ ஆயேமா ஆட ன்
இ ப் ெமய்ய ஒன் உைடத்ேத க க் ெகாள

உம் ஆம்

11
அன்ைன காக்கும் ெதால் நலம் சிைதய
காண்ெதா ம் க ழ்தல் அன்றி ம் ஈண் நீர்
த் ப் ப பரப்பின் ெகாற்ைக ன் ைறச்
சி பாசைடய ெசப் ஊர் ெநய்தல்
ெதண் நீர் மலாின் ெதாைலந்த
கண்ேண காமம் கரப் அாியவ்ேவ
தைலவி

யர் ஆற்றாைம உணர்ந்த ேதாழி வைர

கடாய

24 பாைல - கணக்காயனார்
பார் பக ழ்ந்த ேவ ைட வி க் ேகாட்
உ ம் அைடந்தன்ன ெந ம் ெபாாி விளவின்
ஆட் ஒழி பந்தின் ேகாட்
க்கு இ
கம்பலத்தன்ன ைபம் பயிர்த் தாஅம்
ெவள்ளில் வல்சி ேவற் நாட் ஆர் இைடச்
ேச ம் நாம் எனச் ெசால்ல ேசயிைழ
நன் எனப் ாிந்ேதாய் நன் ெசய்தைனேய
ெசயல்ப மனத்தர் ெசய்ெபா ட்கு
அகல்வர் ஆடவர் அ அதன் பண்ேப
ெபா ட்பிாி க்கு உடன்பட்ட ேதாழிையத் தைலவி உவந்
25 குறிஞ்சி - ேபாி சாத்தனார்
அவ் வைள ெவாிநின் அரக்கு ஈர்த்தன்ன
ெசவ் வாி இதழ ேசண் நா பிடவின்
ந ந் தா ஆ ய ம்பி பசுங் ேகழ்ப்
ெபான் உைர கல் ன் நல் நிறம் ெப உம்
வள மைல நாடன் ெந நல் நம்ெமா
கிைள ம சி திைனக் கிளி க ந் அைசஇ
ெசால் டம் ெபறாஅன் ெபயர்ந்தனன் ெபயர்ந்த
அல்லல் அன் அ காதல் அம் ேதாழி
தா உண் ேவட்ைகயின் ேபா ெதாிந் ஊதா
வண் ஓரன்ன அவன் தண்டாக் காட்சி
கண் ம் கழல் ெதா வ த்த என்
பண் இல் ெசய்தி நிைனப் ஆகின்ேற
தைலமகைளத் ேதாழி குைற நயப் க் கூறிய
26 பாைல - சாத்தந்ைதயார்
ேநாேகா யாேன ெநகிழ்ந்தன வைளேய

கூறிய

12
ெசவ்வி ேசர்ந்த ள்ளி ெவள் அைர
விண் ப் ைர ம் ணர் நிைல ெந ங் கூட் ப்
பிண்ட ெநல் ன் தாய் மைன ஒழிய
சுடர்
எறிப்பத் திரங்கிச் ெச ங் காய்
ட திர் பலவின் அத்தம் ம்ெமா
ெக
ைண ஆகிய தவேறா ைவ எயிற்
ெபான் ெபாதிந்தன்ன சுணங்கின்
இ ஞ் சூழ் ஓதி ெப ந் ேதாளாட்ேக
தைலவி பிாி உணர்ந் ேவ பட்டைம
ெசால் ேதாழி ெசல அ ங்குவித்த
27 ெநய்தல் - குடவாயிற் கீரத்தனார்
நீ ம் யா ம் ெந நல் வின்
ண் தா உைறக்கும் வண் னம் ஓப்பி
ஒழி திைர வாித்த ெவண் மணல் அைடகைரக்
கழி சூழ் கானல் ஆ ய அன்றி
கரந் நாம் ெசய்த ஒன் இல்ைல உண் எனின்
பரந் பிறர் அறிந்தன் ம் இலேர நன் ம்
எவன் குறித்தனள் ெகால் அன்ைன கயந்ேதா
இற ஆர் இனக் கு கு ஒ ப்ப சுறவம்
கழி ேசர் ம ங்கின் கைணக் கால் நீ
கண் ேபால் த்தைம கண்
ண் பல
சி பாசைடய ெநய்தல்
கு ேமா ெசன் எனக் கூறா ேதாேள
சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇய
28 பாைல -

கூற்றனார்

என் ைகக் ெகாண் தன் கண்ஒற்றி ம்
தன் ைகக் ெகாண் என் நல் தல் நீவி ம்
அன்ைன ேபால இனிய கூறி ம்
கள்வர் ேபாலக் ெகா யன் மாேதா
மணி என இழித ம் அ வி ெபான் என
ேவங்ைக தாய ஓங்கு மைல அ க்கத்
ஆ கைழ நிவந்த ைபங் கண் ங்கில்
ஓ மைழ கிழிக்கும் ெசன்னி
ேகா உயர் பிறங்கல் மைலகிழேவாேன
பிாிவின்கண் ஆற்றாளாகிய தைலவிக்குத்
ேதாழி ெசால் ய - குைற நயப் ம் ஆம்
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29 பாைல -

தனார்

நின்ற ேவனில் உலந்த காந்தள்
அழல் அவிர் நீள் இைட நிழ டம் ெபறாஅ
ஈன் கான் ம ந்த பிண ப் பசி கூர்ந்ெதன
மான்ற மாைல வழங்குநர்ச் ெசகீஇய
பார்த் உைற ம் ல் அதர்ச் சி ெநறி
யாங்கு வல் நள்ெகால்தாேன யான் தன்
வைனந் ஏந் இள ைல ேநாவெகால் என
நிைனந் ைகந்ெநகிழ்ந்த அைனத்தற்குத் தான் தன்
ேபர் அமர் மைழக் கண் ஈாிய க ழ
ெவய்ய உயிர்க்கும் சாயல்
ைம ஈர் ஓதி ெப மடத்தைகேய
மகள் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய
30 ம தம் - ெகாற்றனார்
கண்டெனன் மகிழ்ந கண் எவன்ெசய்ேகா
பாணன் ைகய பண் ைடச் சீறியாழ்
யாணர் வண் ன் இம்ெமன இமி ம்
ஏர்த ெத வின் எதிர்ச்சி ேநாக்கி நின்
மார் தைலக்ெகாண்ட மாணிைழ மகளிர்
கவல் ஏ ற்ற ெவய்
ழ் அாிப் பனி
கால் ஏ ற்ற ைபத காைல
கடல்மரம் கவிழ்ந்ெதனக் கலங்கி உடன் ழ்
பலர் ெகாள் பலைக ேபால
வாங்கவாங்க நின் ஊங்கு அஞர் நிைலேய
பரத்ைதயிற் பிாிந் வந்த தைலவன் யாைர ம்
அறிேயன் என்றார்க்குத் ேதாழி ெசால் ய
31 ெநய்தல் - நக்கிரனார்
மா இ ம் பரப் அகம் ணிய ேநாக்கி
ேசயிறா எறிந்த சி ெவண் காக்ைக
பாய் இ ம் பனிக் கழி ைழஇ ைபங் கால்
தான் ழ் ெபைடக்குப் பயிாி உ சுரக்கும்
சி
ஞாழல் ைற மார் இனிேத ௫
ெப ம் லம் உற்ற ெநஞ்செமா பல நிைனந்
யா ம் இைனேயன் ஆயின் ஆனா
ேவ பல் நாட் ல் கால் தர வந்த

14
பல உ பண்ணியம் இழித நில மணல்
ெந ஞ் சிைன ன்ைன க ஞ் சூல் ெவண் கு கு ௧0
உல த் திைர ஓதம் ெவ உம்
உர நீர்ச் ேசர்ப்பெனா மணவா ஊங்ேக
தைலவன் சிைறப் றத்தானாக தைலவி வன் ைற எதிர் அழிந்த
32 - குறிஞ்சி - கபிலர்
மாேயான் அன்ன மால் வைரக் கவாஅன்
வா ேயான் அன்ன வயங்கு ெவள் அ வி
அம் மைல கிழேவான் நம் நயந் என் ம்
வ ந்தினன் எனப ஓர் வாய்ச் ெசால் ேதறாய்
நீ ம் கண்
மெரா ம் எண்ணி ௫
அறி அறிந் அளவல் ேவண் ம் ம த்தரற்கு
அாிய வாழி ேதாழி ெபாிேயார்
நா நட்பின் அல்ல
நட் நாடார் தம் ஒட் ேயார் திறத்ேத
தைலவிக்குக் குைற நயப் க் கூறிய
33 - பாைல - இளேவட்டனார்
ப

சுடர் அைடந்த பகு வாய் ெந வைர
ரம் ேசர் சி கு பரந்த மாைல
லம் கூட் ண் ம் ல்ெலன் மன்றத்
கல் ைட ப வில் க ழி தந்
நிைற ெபயல் அறியாக் குன்றத் ஊண் அல் ல்
வர் ெசய் ஆைட ெசந் ெதாைட மறவர்
அதர் பார்த் அல்கும் அஞ்சுவ ெநறியிைட
இறப்ப எண் வர் அவர் எனின் ம த்தல்
வல் வம்ெகால்ேலா ெமல் யல் நாம் என
விம்
கிளவியள் என் கம் ேநாக்கி
நல் அக வன ைலக் கைர ேசர்
மல்கு னல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ேண ௩௩
பிாி உணர்த்தப்பட்ட தைலமகள குறிப்
அறிந்த ேதாழி தைலமகற்குச் ெசால் ய
34 - குறிஞ்சி - பிரமசாாி
கட ட் கற்சுைன அைட இறந் அவிழ்ந்த
பறியாக் குவைள மலெரா காந்தள்

15
கு தி ஒண் உ ெகழக் கட்
ெப வைர அ க்கம் ெபாற்பச் சூர்மகள்
அ வி இன் இயத் ஆ ம் நாடன் ௫
மார் தர வந்த படர் ம அ ேநாய்
நின் அணங்கு அன்ைம அறிந் ம் அண்ணாந்
கார் ந ங் கடம்பின் கண்ணி சூ
ேவலன் ேவண்ட ெவறி மைன வந்ேதாய்
கட ள் ஆயி ம் ஆக ௧0
மடைவ மன்ற வாழிய
ேக
ேதாழி ெதய்வத்திற்கு உைரப்பாளாய் ெவறி விலக்கிய
35 - ெநய்தல் - அம்

வனார்

ெபாங்கு திைர ெபா த வார் மணல் அைட கைரப்
ன் கால் நாவல் ெபாதிப் ற இ ங் கனி
கிைள ெசத் ெமாய்த்த ம்பி பழம் ெசத் ப்
பல் கால் அலவன் ெகாண்ட ேகாட்கு அசாந்
ெகாள்ளா நரம்பின் இமி ம் சல் ௫
இைர ேதர் நாைர எய்தி வி க்கும்
ைற ெக மரந்ைத அன்ன இவள் நலம்
பண் ம் இற்ேற கண் சின்ெதய்ய
உைழயின் ேபாகா அளிப்பி ம் சிறிய
ெஞகிழ்ந்த கவின் நலம்ெகால்ேலா மகிழ்ந்ேதார் ௧0
கட்களி ெச க்கத் அன்ன
காமம்ெகால் இவள் கண் பசந்த ேவ
மணமகைனப் பிற்ைற ஞான்
க்க ேதாழி நன்கு
ஆற் வித்தாய் என்ற தைலமகற்குச் ெசால் ய
36 - குறிஞ்சி - சீத்தைல சாத்தனார்
கு ங் ைக இ ம்
க் ேகாள் வல் ஏற்ைற
தல் இ ம் பி
லம்ப தாக்கி
தாழ் நீர் நனந் தைல ெப ங் களி அ உம்
கல்லக ெவற்பன் ெசால் ன் ேதறி
யாம் எம் நலன் இழந்தனேம யாமத் ௫
அலர் வாய்ப் ெபண் ர் அம்பெலா ஒன்றி
ைர இல் தீ ெமாழி பயிற்றிய உைர எ த்
ஆனா ெகௗைவத் ஆக
தான் என் இழந்த இல் அ ங்கல் ஊேர
இர க்குறிச் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால் ய
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37 - பாைல - ேபாி சாத்தனார்
பிணங்கு அாில் வா ய பழ விறல் நனந் தைல
உணங்கு ஊண் ஆயத் ஓர் ஆன் ெதள் மணி
ைபபய இைசக்கும் அத்தம் ைவ எயிற்
இவள ம் ெச ேனா நன்ேற குவைள
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ ௫
கைல ஒழி பிைணயின் கலங்கி மாறி
அன்பி ர் அகறிர் ஆயின் என் பரம்
ஆகுவ அன் இவள் அவலம் நாகத்
அணங்குைட அ ந் தைல உட வலன் ஏர்
ஆர் க நல் ஏ திாித ம் ௧0
கார் ெசய் மாைல வ உம் ேபாழ்ேத
வைரவிைட ைவத் ப் பிாிவின்கண் ேதாழி ெசால் ய
38 - ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
ேவட்டம் ெபாய்யா வைல வளம் சிறப்ப
பாட்டம் ெபாய்யா பரதவர் பகர
இ ம் பனந் தீம் பிழி உண்ேபார் மகி ம்
ஆர் க யாணர்த் ஆயி ம் ேதர் ெக
ெமல்லம் லம்பன் பிாியின் ல்ெலன ௫
லம் ஆகின்ேற ேதாழி கலங்கு நீர்
கழி சூழ் படப்ைப காண்டவாயில்
ஒ கா ஓைல ள் மிைட ேவ
ெபண்ைண இவ ம் ஆங்கண்
ெவள் மணல் படப்ைப எம் அ ங்கல் ஊேர ௧0
தைலவி வன் ைற எதிர் அழிந்

ெசால் ய

39 - குறிஞ்சி - ம தன் இளநாகனார்
ெசால் ன் ெசால் எதிர் ெகாள்ளாய் யாழ நின்
தி
கம் இைறஞ்சி நா தி க ெமன
காமம் ைகம்மிகின் தாங்குதல் எளிேதா
ெகா ங் ேகழ் இ ம் றம் ந ங்கக் குத்தி
விைளயா ய ல நா ேவழத்தின் ௫
தைல ம ப் ஏய்ப்ப கைட மணி சிவந்த நின்
கண்ேண கதவ அல்ல நண்ணார்
அரண் தைல மதிலர் ஆக ம் ரசு ெகாண்
ஓம் அரண் கடந்த அ ேபார் ெசழியன்
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ெப ெபயர் கூடல் அன்ன நின் ௧0
க ம் ைடத் ேதா ம் உைடய வால் அணங்ேக
இரண்டாம் கூட்டத்

எதிர்ச்சியில் தைலவன் ெசால் ய

40 - ம தம் - (?)
ெந நா ஒள் மணி க மைன இரட்ட
குைர இைலப் ேபாகிய விர மணற் பந்தர்
ெப ம் பாண் காவல் ண்ெடன ஒ சார்
தி ந் இைழ மகளிர் விாிச்சி நிற்ப
ெவறி உற விாிந்த அ ைவ ெமல் அைணப் ௫
னி நா ெசவி ய
தல்வன் ஞ்ச
ஐயவி அணிந்த ெநய்யாட் ஈரணிப்
பசு ெநய் கூர்ந்த ெமன்ைம யாக்ைகச்
சீர் ெக மடந்ைத ஈர் இைம ெபா ந்த
நள்ெளன் கங்குல் கள்வன் ேபால ௧0
அகல் ைற ஊர ம் வந்தனன்
சிறந்ேதான் ெபயரன் பிறந்த மாேற
தைலமகட்குச் பாங்காயினார் ேகட்பப் பரத்ைத ெசால் ய
41 - பாைல - இளந்ேதவனார்
ைபங் கண் யாைன ப உ தாள் உைதத்த
ெவண் றக் களாி வி நீ ஆ
சுரன் தல் வ ந்திய வ த்தம் ைபபய
பாஅர் ம சி கூவ ன் தணி ம்
ெந ஞ் ேசண் ெசன் வ ந் வர் மாேதா ௫
எல் வந்த நல் இைச வி ந்திற்கு
கிளர் இைழ அாிைவ ெநய் ழந் அட்ட
விளர் ஊன் அம் ைக எறிந்த ெநற்றி
சி
ண் பல் வியர் ெபாறித்த
கு நைடக் கூட்டம் ேவண் ேவாேர ௧0
பிாி உணர்த்தப்பட் ஆற்றாளாய தைலமகைளத்
ேதாழி உலகியல் கூறி வற்
த்திய
42 -

ல்ைல - கீரத்தனார்

மறத்தற்கு அாி ஆல் பாக பல் நாள்
அறத்ெதா வ ந்திய அல்கு ெதாழில் ெகாளீஇய
பழ மைழ ெபாழிந்த
நீர் அவல

18
நா நவில் பல் கிைள கறங்க மாண் விைன
மணி ஒ ேகளாள் வா தல் அதனால் ௫
ஏகுமின் என்ற இைளயர் வல்ேல
இல் க்கு அறி நர் ஆக ெமல்ெலன
மண்ணாக் கூந்தல் மாசு அற கழீஇ
சில் ேபா ெகாண் பல் குரல் அ த்திய
அந்நிைல குத ன் ெமய் வ த் றாஅ ௧0
அவிழ்
யினள் கைவஇய
மட மா அாிைவ மகிழ்ந் அயர் நிைலேய
விைன

ற்றி மீள்வான் ேதர்பாகற்குச் ெசால் ய

43 - பாைல - எயினந்ைதயார்
கில் விாித்தன்ன ெவயில் அவிர் உ ப்பின்
என் ழ் நீ ய குன்றத் க் கவாஅன்
ஓய்ப்பசி ெசந்நாய் உயங்கு மைர ெதாைலச்சி
ஆர்ந்தன ஒழிந்த மிச்சில் ேசய் நாட்
அ ஞ் சுரம் ெசல்ேவார்க்கு வல்சி ஆகும் ௫
ெவம்ைம ஆர் இைட இறத்தல் மக்ேக
ெமய் ம உவைக ஆகின் இவட்ேக
அஞ்சல் என்ற இைற ைகவிட்ெடன
ைபங் கண் யாைன ேவந்
றத் இ த்த ன்
கைள நர்க் காணா கலங்கிய உைட மதில் ௧0
ஓர் எயில் மன்னன் ேபால
அழி வந்தன்றால் ஒழிதல் ேகட்ேட
பிாி உணர்த்தப்பட்ட ேதாழி
தைலவைனச் ெசல அ ங்குவித்த
44 - குறிஞ்சி - ெப ங் ெகௗசிகனார்
ெபா இல் ஆயேமா அ வி ஆ
நீர் அைலச் சிவந்த ேபர் அமர் மைழக் கண்
குறியா ேநாக்கெமா
வல் நல்கி
மைன வயின் ெபயர்ந்த காைல நிைனஇய
நினக்ேகா அறி நள் ெநஞ்ேச னத்த ௫
நீ இைல விைள திைன ெகா ங் கால் நிமிரக்
ெகா ங் குரல் ேகாடல் கண்ணி ெச ம் பல
பல் கிைளக் குறவர் அல்கு அயர் ன்றில்
குடம் காய் ஆசினிப் படப்ைப நீ ய
பல் மர உயர் சிைன மின்மினி விளக்கத் ௧0
ெசல் மைழ இயக்கம் கா ம்
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நல் மைல நாடன் காதல் மகேள
இச்ெசறிப்பின் பிற்ைற ஞான்
குறியிடத் வந் ெசால் ய

தைலமகன்

45 - ெநய்தல் - (?)
இவேள கானல் நண்ணிய காமர் சி கு
நீல் நிறப் ெப ங் கடல் கலங்க உள் க்கு
மீன் எறி பரதவர் மகேள நீேய
ெந ங் ெகா
டங்கும் நியம
ர்க்
க ந் ேதர்ச் ெசல்வன் காதல் மகேன ௫
நிணச் சுறா அ த்த உணக்கல் ேவண்
இனப் ள் ஒப் ம் எமக்கு நலன் எவேனா
ல நா
ம் ெசல நின்றீேமா
ெப நீர் விைள ள் எம் சி நல் வாழ்க்ைக
ம்ெமா
ைரவேதா அன்ேற ௧0
எம்மேனாாில் ெசம்ம ம் உைடத்ேத
குைற ேவண் ய தைலவைனத் ேதாழி ேசட்ப த்த
46 - பாைல - (?)
ைவகல் ேதா ம் இன்ப ம் இளைம ம்
எய் கைண நிழ ன் கழி ம் இவ் உலகத்
காணீர் என்றேலா அாிேத அ நனி
ேபணீர் ஆகுவிர் ஐய என் ேதாழி
ண் அணி ஆகம் லம்ப பாணர் ௫
அயிர்ப் க் ெகாண்டன்ன ெகான்ைற அம் தீம் கனி
பைற அைற க ப்பின் அைற அைறயாத் யல்வர
ெவவ் வளி வழங்கும் ேவய் பயில் அ வத்
எவ்வம் மிகூஉம் அ ஞ் சுரம் இறந்
நல் வாய் அல்லா வாழ்க்ைக ௧0
மன்னாப் ெபா ட் பிணிப் பிாி ம் யாம் எனேவ
பிாி

உணர்த்திய தைலமகற்குத் ேதாழி ெசால் ய

47 - குறிஞ்சி - நல்ெவள்ளியார்
ெப ங் களி உ ைவ அட்ெடன இ ம் பி
உயங்கு பிணி வ த்தெமா இயங்கல் ெசல்லா
ெநய்தல் பாசைட ைர ம் அம் ெசவிப்
ைபதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்ெயன
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அ ம் ண் உ நாின் வ ந்தி ைவகும் ௫
கானக நாடற்கு இ என யான் அ
கூறின் எவேனா ேதாழி ேவ உணர்ந்
அணங்கு அறி கழங்கின் ேகாட்டம் காட்
ெவறி என உணர்ந்த உள்ளெமா மறி அ த்
அன்ைன அய ம்
கு நின் ௧0
ெபான் ேநர் பசைலக்கு உதவா மாேற
சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமகட்கு உைரப்பாளாய்ச் ெசால் ய
48 - பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
அன்ைற அைனய ஆகி இன் உம் எம்
கண் உள ேபாலச் சுழ ம் மாேதா
ல் இதழ்க் ேகாங்கின் ெமல் இதழ்க் குைடப்
ைவகு மீனின் நிைனயத் ேதான்றி
ற அணி ெகாண்ட நா கடத்திைட ௫
கி ன் என இ க்கும் ேகால் ெதா மறவர்
வ நவில் அம்பின் விைனயர் அஞ்சா
அமர் இைட உ தர நீக்கி நீர்
எமர் இைட உ தர ஒளித்த காேட
பிாி

உணர்த்திய தைலவற்குத் ேதாழி ெசால் ய

49 - ெநய்தல் - ெநய்தல் தத்தனார்
ப திைர ெகாழீஇய பால் நிற எக்கர்த்
ெதா ேயார் ம ந்ெதனத் ைற லம்பின்ேற
வைல கந்த டங்கு இறா பரைவப்
ப
ள் ஓப்ப ன் பகல் மாய்ந்தன்ேற
ேகாட் மீன் எறிந்த உவைகயர் ேவட்டம் ம ந் ௫
எம ம் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என
ெசன் நாம் அறியின் எவேனா ேதாழி
மன்றப் ன்ைன மா சிைன ந
ன்றில் தாைழய கம ம்
ெதண் கடற் ேசர்ப்பன் வாழ் சி நல் ஊர்க்ேக ௧0
ேதாழி தைலமகைள இர க்குறி நயப்பித்த
சிைறப் றமாகத் ேதாழி ஆற்றாைம வியந் உம் ஆம்
50 - ம தம் - ம தம் பா ய இளங்க ங்ேகா
அறியாைமயின் அன்ைன அஞ்சி
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குைழயன் ேகாைதயன் கு ம் ைபத் ெதா யன்
விழ அயர் ணங்ைக த உகம் ெசல்ல
ெந நிமிர் ெத வில் ைக கு ெகா மிைட
ெநா மலாளன் க ெமனத் தாக்க ன் ௫
ேகட்ேபார் உளர்ெகால் இல்ைலெகால் ேபாற் என
யாண பசைல என்றனன் அதன் எதிர்
நாண் இைல எ வ என் வந்திசிேன
ெச ந ம் விைழ ம் ெசம்மேலான் என
ந
தல் அாிைவ ேபாற்ேறன் ௧0
சி ைம ெப ைமயின் காணா
ணிந்ேத
ேதாழி பாணர்க்கு வாயில் ம த்த
51 குறிஞ்சி - ேபராலவாயர்
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி ஓங்கு கைழக்
காம் ைட விடர் அகம் சிலம்ப பாம் உடன்
ஓங்கு வைர மிளிர ஆட்
ங்கு ெசலல்
க ங் குரல் ஏெறா கைன ளி தைலஇப்
ெபயல் ஆனாேத வானம் ெபயெலா
மின் நிமிர்ந்தன்ன ேவலன் வந்ெதன
பின் வி
ச்சி அளிப் ஆனாேத
ெப ந் தண் குளவி குைழத்த பா அ
இ ஞ் ேச ஆ ய தல ெகால்களி
ேபைத ஆசினி ஒசித்த
ததர் ேவங்ைகய மைல கிழேவாற்ேக
ஆற்ற
இடத்

ஏதம் அஞ்சி ேவ பட்டாள் ெவறியாட
சிைறப் றமாகச் ெசால் ய

52 பாைல - பாலத்தனார்
மாக் ெகா அதிரற் ெவா பாதிாித்
த் தகட் எதிர் மலர் ேவய்ந்த கூந்தல்
மணம் கமழ் நாற்றம் மாீஇ யாம் இவள்
சுணங்கு அணி ஆகம் அைடய யங்கி
ங்கு உவர்க் கவவின் நீங்கல் ெசல்ேலம்
நீேய ஆள்விைன சிறப்ப எண்ணி நா ம்
பிாிந் உைற வாழ்க்ைக ாிந் அைமயைலேய
அன் இைல வாழி என் ெநஞ்ேச ெவம் ேபார்
மழவர் ெப மகன் மா வள் ஓாி
ைக வளம் இையவ ஆயி ம்
ஐ ஏகு அம்ம இையந் ெசய் ெபா ேள

ற்ற
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தைலமகன் ெசல

அ ங்கிய

53 குறிஞ்சி - நல்ேவட்டனார்
யான் அ· அஞ்சிெனன் கரப்ப ம் தான் அ·
அறிந்தனள்ெகால்ேலா அ ளினள்ெகால்ேலா
எவன்ெகால் ேதாழி அன்ைன கண்ணிய
வான் உற நிவந்த ெப மைலக் கவாஅன்
ஆர் க வானம் தைலஇ ந நாள்
கைன ெபயல் ெபாழிந்ெதன கானக் கல் யாற்
ளி இைல கழித்தன கிழ் இணெரா வ ம்
வி ந்தின் தீம் நீர் ம ந் ம் ஆகும்
தண்ெணன உண் கண்ணின் ேநாக்கி
னியா ஆடப் ெபறின் இவள்
பனி ம் தீர்குவள் ெசல்க என்ேறாேள
வைர

நீட் ப்ப ேதாழி சிைறப் றமாகச் ெசால் ய

54 ெநய்தல் - ேசந்தங் கண்ணனார்
வைள நீர் ேமய்ந் கிைள தல்ெசலீஇ
வாப் பைற வி ம்பிைனஆயி ம் ச் சிைற
இ ம் லா அ ந் ம் நின் கிைளய சிறி இ ந்
க ங் கால் ெவண் கு கு எனவ ேகண்மதி
ெப ம் லம்பின்ேற சி
ன் மாைல
அ நீ அறியின் அன் மார் உைடைய
ெநா மல் ெநஞ்சம் ெகாள்ளா என் குைற
இற்றாங்கு உணர உைரமதி தைழேயார்
ெகாய்குைழ அ ம்பிய குமாி ஞாழல்
ெதண் திைர மணிப் றம் ைதவ ம்
கண்டல் ேவ
ம் ைற கிழேவாற்ேக
காமம் மிக்க கழிபடர்கிளவி
55 குறிஞ்சி - ெப வ தி
ஓங்கு மைல நாட ஒழிக நின் வாய்ைம
காம் தைலமணந்த கல் அதர்ச் சி ெநறி
உ பைக ேபணா இரவின் வந் இவள்
ெபாறி கிளர் ஆகம் ல்ல ேதாள் ேசர்
அ காற் பறைவ அள இல ெமாய்த்த ன்
கண் ேகாள் ஆக ேநாக்கி பண் ம்
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இைனையேயா என வினவினள் யாேய
அதன் எதிர் ெசால்லாளாகி அல்லாந்
என் கம் ேநாக்கிேயாேள அன்னாய்
யாங்கு உணர்ந் உய்குவள்ெகால் என ம த்த
சாந்த ெஞகிழி காட்
ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யாேன
வைரவிைட ெம
ஆற் விக்கும்
ேதாழி தைலவற்குச் ெசால் ய
56 பாைல - ெப வ தி
கு நிைலக் குரவின் சி நைன ந
வண் த நாற்றம் வளி கலந் ஈய
கண் களி ெப உம் கவின் ெப காைல
எல் வைள ெஞகிழ்த்ேதார்க்கு அல்லல் உறீஇச்
ெசன்ற ெநஞ்சம் ெசய்விைனக்கு அசாவா
ஒ ங்கு வரல் நைசய வ ந் ம்ெகால்ேலா
அ ளான் ஆத ன் அழிந் இவண் வந்
ெதால் நலன் இழந்த என் ெபான் நிறம் ேநாக்கி
ஏதிலாட் இவள் எனப்
ேபாயின் ெகால்ேலா ேநாய் தைலமணந்த
வைரவிைட ெம
ஆற் விக்கும்
ேதாழிக்குத் தைலவி ெசால் ய
57 குறிஞ்சி - ெபா ம்பில் கிழார்
தடங்ேகாட் ஆமான் மடங்கல் மா நிைரக்
குன்ற ேவங்ைகக் கன்ெறா வதிந்ெதன
ஞ்சு பதம் ெபற்ற ய்த் தைல மந்தி
கல்ெலன் சுற்றம் ைக கவியாக் கு கி
ங்கு சுைர ெஞ ங்க வாங்கி தீம் பால்
கல்லா வன் பறழ்க் ைகந் நிைற பிழி ம்
மா மைல நாட ம ட்ைக உைடத்ேத
ெசங் ேகால் ெகா ங் குரல் சி திைன வியன் னம்
ெகாய் பதம் கு கும்காைல எம்
ைம ஈர் ஓதி மாண் நலம் ெதாைலேவ
ெசறிப் அறி றீஇ வைர
58 ெநய்தல் -

கடாய

கூற்றனார்

24
ெப
ெசல்வர் ெபான் ைடப் தல்வர்
சி ேதாட் ேகாத்த ெசவ் அாிப்பைறயின்
கண்ணகத் எ திய குாீஇப் ேபால
ேகால் ெகாண் அைலப்பப் படீஇயர்மாேதா
ைர ேவண்மான் ெவளியன் தித்தன்
ரசு தல் ெகாளீஇய மாைல விளக்கின்
ெவண் ேகா இயம்ப ண் பனி அ ம்ப
ைகயற வந்த ெபா ெதா ெமய் ேசார்ந்
அவல ெநஞ்சினம் ெபயர உயர் திைர
நீ நீர்ப் பனித் ைறச் ேசர்ப்பன்
ஓ ேதர் ண் கம் ைழந்த மாேவ
பகற்குறி வந் நீங்கும் தைலமகன் ேபாக்கு
ேநாக்கி ேதாழி மாவின்ேமல்ைவத் ச் ெசால் ய
59

ல்ைல - கபிலர்

உ ம் ெகாலீஇ வாி ணல் அகழ்ந்
ெந ங் ேகாட் ப் ற்றத் ஈயல் ெகண்
எல்
யல் எறிந்த ேவட் வன் சுவல
பல் ேவ பண்டத் ெதாைட மறந் இல்லத்
இ மைடக் கள்ளின் இன் களி ெச க்கும்
வன் லக் காட் நாட்ட ேவஅன் கலந்
நம்வயின் ாிந்த ெகாள்ைகய ெநஞ்சத்
உள்ளினள் உைறேவாள் ஊேர ல்ைல
ண் ைக அவிழ்ந்த றவின்
ெபாைற தைல மணந்தன் உய மார் இனிேய
விைன ற்றி மீள்வான்ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய
60 ம தம் -

ங்கேலாாியார்

மைல கண்டன்ன நிைல ணர்நிவப்பின்
ெப ெநற் பல் கூட் எ ைம உழவ
கண்பைட ெபறாஅ தண் லர் வி யல்
க ங் கண் வராஅல் ெப ந் த மிளிர்ைவய
கர்ைவ அாிசிப் ெபாம்மற் ெப ஞ் ேசா
கவர் ப ைகைய க ம மாந்தி
நீர் உ ெச வின் நா
அ த்த நின்
ந நெரா ேசறிஆயின் அவண்
சா ம் ெநய்த ம் ஓம் மதி எம்மில்
மா இ ங் கூந்தல் மடந்ைத
ஆய் வைள கூட் ம் அணி மார் அைவேய

25

சிைறப் றமாக உழவர்க்குச் ெசால்
ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇய
61 குறிஞ்சி - சி ேமா

வாளாய்த்

கனார்

ேகளாய் எல்ல ேதாழி அல்கல்
ேவணவா ந ய ெவய்ய உயிரா
ஏ மான் பிைணயின் வ ந்திெனனாக
யர் ம ங்கு அறிந்தனள் ேபால அன்ைன
ஞ்சாேயா என் கு மகள் என்ற ன்
ெசால் ெவளிப்படாைம ெமல்ல என் ெநஞ்சில்
ப மைழ ெபாழிந்த பாைற ம ங்கில்
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல்
கான் ெக நாடற் படர்ந்ேதார்க்குக்
கண் ம் ப ேமா என்றிசின் யாேன
தைலவன் வர உணர்ந் தைலவிக்குச்
ெசால் வாளாய்த் ேதாழி ெசால் ய
62 பாைல - இளங்கீரனார்
ேவர் பிணி ெவதிரத் க் கால் ெபா நரல் இைச
கந் பிணி யாைன அயர் உயிர்த்தன்ன
என் ழ் நீ ய ேவய் பயில் அ வத்
குன் ஊர் மதியம் ேநாக்கி நின் நிைனந்
உள்ளிெனன் அல்ெலேனா யாேன ள் எயிற்
திலகம் ைதஇய ேதம் கமழ் தி
தல்
எம ம் உண் ஓர் மதிநாட் திங்கள்
உர குரல் ெவவ் வளி எ ப்ப நிழல் தப
உலைவ ஆகிய மரத்த
கல் பிறங்கு உயர் மைல உம்பர· எனேவ
ன் ஒ காலத் ப்ெபா ள்வயிற் பிாிந்
வந்த தைலவன் பின் ம் ெபா ள்வ க்கப்பட்ட
ெநஞ்சிற்குச் ெசல அ ங்குவித்த
63 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
உர க் கடல் உழந்த ெப வைலப்பரதவர்
மிகு மீன் உணக்கிய
மணல் ஆங்கண்
கல்ெலன் ேசாிப் லவற் ன்ைன
விழ நா விளங்கு இணர் அவிழ்ந் உடன் கம ம்

26
அ ங்கல் ஊேரா அறன் இன் அதனால்
அறன் இல் அன்ைன அ ங் க ப் ப ப்ப
பசைல ஆகி விளிவ ெகால்ேலா
ள் உற ஒசிந்த மயங்கு அள்ளல்
கழிச் சுரம் நிவக்கும் இ ஞ் சிைற இ ளி
திைர த
ணாியின் க உம்
ம திைரச் ேசர்ப்பெனா அைமந்த நம் ெதாடர்ேப
அலர் அச்சத்தால்ேதாழி சிைறப் றமாகச்
ெசறிப் அறி றீஇய
64 குறிஞ்சி - உேலாச்சனார்
என்னர்ஆயி ம் இனி நிைன ஒழிக
அன்னவாக இைனயல் ேதாழி யாம்
இன்னமாக நத் றந்ேதார் நட் எவன்
மரல் நார் உ க்ைக மைல உைற குறவர்
அறியா அ த்த சிறியிைலச் சாந்தம்
வற ற் ஆர
க்கி ைபெயன
மரம் வறிதாகச் ேசார்ந் உக்காங்கு என்
அறி ம் உள்ள ம் அவர் வயின் ெசன்ெறன
வறிதால் இகுைள என் யாக்ைக இனி அவர்
வாி ம் ேநாய் ம ந் அல்லர் வாரா
அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம்
காமம் படர் அட வ ந்திய
ேநாய் ம வ த்தம் காணன்மார் எமேர
பிாிவிைடத் தைலவிய அ ைம கண்
க திய ேதாழிக்குத் தைலவி ெசால் ய

விடக்

65 குறிஞ்சி - கபிலர்
அ தம் உண்க நம் அயல் இலாட்
கிடங்கில் அன்ன இட் க் கைரக் கான் யாற் க்
கலங்கும் பாசி நீர் அைலக் கலாவ
ஒளி ெவள் அ வி ஒண் ைற ம த்
ய ெபா த ண் கூர் யாைன
நற் ேகா நயந்த அன் இல் கானவர்
விற் சுழிப்பட்ட நாமப் சல்
உ மிைடக் க இ கைர ம்
ெப மைல நாடைன வ உம் என்ேறாேள
விாிச்சி ெபற் ப் கன்ற ேதாழி தைலமகட்குச் ெசால் ய

27

66 பாைல
மிளகு ெபய்தைனய சுைவய ன் காய்
உல தைல உகாஅய்ச் சிதர் சிதர்ந் உண்ட
லம் ெகாள் ெந ஞ் சிைன ஏறி நிைனந் தன்
ெபாறி கிளர் எ த்தம் ெவறி பட ம கி
ன் றா உய ம் ெவந் கள் இயவின்
நயந்த காதலற் ணர்ந்தனள் ஆயி ம்
சிவந் ஒளி ம ங்கி அமர்த்தனெகால்ேலா
ேகாைத மயங்கி ம் கு ந் ெதா ெநகிழி ம்
காழ் ெபயல் அல்குல் காசு ைற திாியி ம்
மாண் நலம் ைகயறக் க
ம் என்
மாயக் கு மகள் மலர் ஏர் கண்ேண
மைன ம ட்சி இனிசந்த நாகனார்
67 ெநய்தல் - ேபாி சாத்தனார்
ேசய் விசும் இவர்ந்த ெச ங் கதிர் மண் லம்
மால் வைர மைறய ைற லம்பின்ேற
இற அ ந்தி எ ந்த க ங் கால் ெவண் கு கு
ெவண் ேகாட் அ ஞ் சிைறத் தாஅய் கைரய
க ங் ேகாட் ப் ன்ைன இைறெகாண்டனேவ
கைணக் கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழித்
ைணச் சுறா வழங்க ம் வழங்கும் ஆயிைட
எல் இமிழ் பனிக் கடல் மல்கு சுடர்க் ெகாளீஇ
எம ம் ேவட்டம் க்கனர் அதனால்
தங்கின் எவேனாெதய்ய ெபாங்கு பிசிர்
ழ இைசப் ணாி எ த ம்
உைட கடற் படப்ைப எம் உைறவின் ஊர்க்ேக
பகற்குறி வந்

நீங்கும் தைலமகைனத் ேதாழி வைர

68 குறிஞ்சி - பிரான் சாத்தனார்
விைளயா ஆயெமா ஓைர ஆடா
இைளேயார் இல் டத் இற்ெசறிந்தி த்தல்
அற ம் அன்ேற ஆக்க ம் ேதய்ம் என
கு
ைர சுமந் ந மலர் உந்தி
ெபாங்கி வ
நீர் ெநஞ்சு உண ஆ கம்
வல் தின் வணங்கிச் ெசால் நர்ப் ெபறிேன
ெசல்க என வி நள்மன்ெகால்ேலா எல் உமிழ்ந்

கடாய

28
உர உ ம் உர ம் அைர இ ள் ந நாள்
ெகா
டங்கு இலங்கின மின்னி
ஆ மைழ இ த்தன் அவர் ேகா உயர் குன்ேற
சிைறப் றமாகத்ேதாழி தைலவிக்கு
உைரப்பாளாய்ச் ெசறிப் அறி றீஇய
69

ல்ைல - ேசகம் தனார்

பல் கதிர் மண் லம் பகல் ெசய் ஆற்றி
ேசய் உயர் ெப வைரச் ெசன் அவண் மைறய
பறைவ பார்ப் வயின் அைடய றவில்
மா எ த் இரைல மடப் பிைண த வ
ல்ைல ைக வாய் திறப்ப பல் வயின்
ேதான்றி ேதான்
தல் விளக்கு உறாஅ
மதர்ைவ நல் ஆன் மாசு இல் ெதண் மணி
ெகா ங் ேகால் ேகாவலர் குழேலா ஒன்றி
ஐ வந் இைசக்கும் அ ள் இல் மாைல
ஆள்விைனக்கு அகன்ேறார் ெசன்ற நாட் ம்
இைனயவாகித் ேதான்றின்
விைன வ த் அைமதல் ஆற்றலர்மன்ேன
விைனவயிற் பிாிதல்ஆற்றாளாய தைலவி ெசால் ய
70 ம தம்
சி

ெவள்ளாங்கு ேக சி ெவள்ளாங்கு ேக
ைற ேபாகு அ ைவத்
ம அன்ன
நிறம் கிளர் விச் சி ெவள்ளாங்கு ேக
எம் ஊர் வந் எம் உண் ைறத் ைழஇ
சிைனக் ெகௗ ற் ஆர்ைகைய அவர் ஊர்ப் ெபயர்தி
அைனய அன்பிைனேயா ெப மறவிையேயா
ஆங்கண் தீம் னல் ஈங்கண் பரக்கும்
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என்
இைழ ெநகிழ் ப வரல் ெசப்பாேதாேய
காமம் மிக்க கழிபடர்கிளவி ெவள்ளி

தியார்

71 பாைல - வண்ணப் றக் கந்தரத்தனார்
மன்னாப் ெபா ட் பிணி ன்னி இன்னைத
வைள அணி ன்ைக நின் இகுைளக்கு உணர்த்
பல் மாண் இரத்திர்ஆயின் ெசன்ம் என

எனப்

29
வி நள் ஆத ம் உாியள் வி ேன
கண் ம் த ம் நீவி ன் நின்
பிாிதல் வல் ேரா ஐய ெசல்வர்
வைக அமர் நல் இல் அக இைற உைற ம்
வண்ணப் றவின் ெசங் காற் ேசவல்
ழ் ைணப் பயி ம் ைகய
ரல் குரல்
ம் இலள் லம்பக் ேகட்ெடா ம்
ெபாம்மல் ஓதி ெப வி ப் றேவ
தைலவைனத் ேதாழி ெசல

அ ங்குவித்த

72 ெநய்தல் - இளம்ேபாதியார்
ேப ப ேபணார் ெபாிேயார் என்ப
நா
தக்கன் அ கா ங்காைல
உயிர் ஓரன்ன ெசயிர் தீர் நட்பின்
நினக்கு யான் மைறத்தல் யாவ மிகப் ெபாி
அழிதக்கன்றால் தாேன ெகாண்கன்
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனி ம் தான் எற்
பிாிதல் சூழான்மன்ேன இனிேய
கானல் ஆயம் அறியி ம் ஆனா
அலர் வந்தன் ெகால் என் ம் அதனால்
லர்வ ெகால் அவன் நட் எனா
அஞ்சுவல் ேதாழி என் ெநஞ்சத்தாேன
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலவிக்கு உைரப்பாளாய்ச் ெசால் ய
73 பாைல -

லங்கீரனார்

ேவனில்
க்கின் விைள ணர் அன்ன
மாணா விரல வல் வாய்ப் ேபஎய்
மல்லல்
ர் மலர்ப் ப உணீஇய
மன்றம் ேபா ம் ன்கண் மாைல
தம்ெமா ம் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழியச்
ெசல்ப என்ப தாேம ெசவ் அாி
மயிர் நிைரத்தன்ன வார் ேகால் வாங்கு கதிர்ச்
ெசந்ெநல்அம் ெச வின் அன்னம் ஞ்சும்
க் ெக படப்ைபச் சாய்க்காட் அன்ன என்
தற் கவின் அழிக்கும் பசைல ம்
அயேலார் ற் ம் அம்ப ம் அளித்ேத
ெசல க் குறிப் அறிந்

ேவ பட்ட தைலவி ெசால் ய
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74 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
வ க் கதிர் திாித்த வல் ஞாண்ெப வைல
இ க் குரற் ணாிப் ெபௗவத் இ மார்
நிைறயப் ெபய்த அம்பி காேழார்
சிைற அ ங் களிற்றின் பரதவர் ஒய் ம்
சி
ஞாழற் ெப ங் கடற் ேசர்ப்பைன
ஏதிலாள ம் என்ப ேபா அவிழ்
மணற் கானல் ன்ைன ண் தா
ெகாண்டல் அைச வளி க்குெதா ம் கு கின்
ெவண் றம் ெமாசிய வார்க்கும் ெதண் கடல்
கண்டல் ேவ ய ஊர் அவன்
ெபண் என அறிந்தன் ெபயர்த்தேலா அாிேத
தைலவி பாணற்கு வாயில்ம த்த
75 குறிஞ்சி - மா

லனார்

நயன் இன்ைமயின் பயன் இ என்னா
ம் ெபாறிப் ெபா ந்த அழல் உமிழ் அகன் ைப
பாம் உயிர் அணங்கியாங்கும் ஈங்கு இ
தகாஅ வாழிேயா கு மகள் நகாஅ
உைரமதி உைட ம் என் உள்ளம் சாரல்
ெகா விற் கானவன் ேகாட் மா ெதாைலச்சிப்
பச்சூன் ெபய்த பகழி ேபால
ேசயாி பரந்த மா இதழ் மைழக் கண்
உறாஅ ேநாக்கம் உற்ற என்
ைபதல் ெநஞ்சம் உய் மாேற
ேசட்ப க்கப்பட் ஆற்றானாகிய தைலமகன்
ேதாழி ேகட்பச்ெசால் ய
76 பாைல
வ மைழ கரந்த வால் நிற விசும்பின்
ண் ளி மாறிய உலைவ அம் காட்
ஆல நீழல் அைச நீக்கி
அஞ்சுவழி அஞ்சா அைசவழி அைசஇ
வ ந்தா ஏகுமதி வால் இைழக் கு மகள்
இம்ெமன் ேபர் அலர் ம் ஊர்ப் ன்ைன
மலர் உதிர்ந்த ேதன் நா
லவின்
கானல் வார் மணல் மாீஇ
கல் உறச் சிவந்த நின் ெமல் அ உயற்ேக
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ணர்ந் உடன்ேபாகாநின்ற தைலவன் இைடச் சுரத் த்
தைலவிக்கு உைரத்த அம் வனார்
77 குறிஞ்சி
மைலயன் மா ஊர்ந் ேபாகி ைலயன்
ெப ந்
கறங்கப் பிற லம் க்கு அவர்
அ ங் கு ம் எ க்கி அயா உயிர்த்தாஅங்கு
உய்த்தன் மன்ேன ெநஞ்ேச ெசவ் ேவர்ச்
சிைனெதா ம் ங்கும் பயம் ெக பலவின்
சுைள ைட ன்றில் மைனேயாள் கங்குல்
ஒ ெவள் அ வி ஒ யின் ஞ்சும்
ஊறலஞ் ேசாிச் சீ ர் வல்ேலான்
வாள் அரம் ெபா த ேகாள் ேநர் எல் வைள
அகன் ெதா ெசறித்த ன்ைக ஒள் தல்
திதைல அல்குல் கு மகள்
குவைள உண்கண் மகிழ் மட ேநாக்ேக
பின்னின்ற தைலவன் ெநஞ்சிற்கு உைரத்த
78 ெநய்தல்
ேகாட் சுறா வழங்கும் வாள் ேகழ்இ ங் கழி
மணி ஏர் ெநய்தல் மா மலர் நிைறய
ெபான் ேநர் ண் தா
ன்ைன உம்
ழ் தாழ் தாைழப் க் கமழ் கானல்
படர் வந் ந
ம் சுடர் ெசல் மாைல
ேநாய் ம ப வரல் நாம் இவண் உய்கம்
ேகட் சின் வாழி ேதாழி ெதண் கழி
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் ேதாயி ம்
ள் நிமிர்ந்தன்ன ெபாலம் பைடக் க மா
வலவன் ேகால் உற அறியா
உர நீர்ச் ேசர்ப்பன் ேதர்மணிக் குரேல
வைர

ம ந்த

கீரங்கீரனார்

79 பாைல - கண்ணகனார்
சிைற நாள் ஈங்ைக உைற நனி திரள்
கூைர நல் மைனக் கு ந் ெதா மகளிர்
மணல் ஆ கழங்கின் அைற மிைசத் தாஅம்
ஏர் தர ற்ற இயக்கு அ ங் கவைலப்

கபிலர்

32
பிாிந்ேதார் வந் நப் ணரப் ணர்ந்ேதார்
பிாிதல் சூழ்த ன் அாிய ம் உண்ேடா
என் நாம் கூறிக் காமம் ெசப்
ம்
ெசப்பா வி ேன உயிெரா ம் வந்தன்
அம்ம வாழி ேதாழி
யாதனின் தவிர்க்குவம் காதலர் ெசலேவ
பிாி

உணர்ந்

80 ம தம் -

ேவ பட்ட தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய

தன்ேதவனார்

மன்ற எ ைம மலர் தைலக் காரான்
இன் தீம் பாற்பயம் ெகாண்மார் கன் விட்
ஊர்க் கு மாக்கள் ேமற்ெகாண் கழி ம்
ெப ம் லர் வி ய ன் வி ம்பிப் ேபாத்தந்
தைழ ம் தா ம் தந்தனன் இவன் என
இைழ அணி ஆயெமா தகு நாண் தைடஇ
ைதஇத் திங்கள் தண் கயம் ப
ம்
ெப ந் ேதாட் கு மகள் அல்ல
ம ந் பிறி இல்ைல யான் உற்ற ேநாய்க்ேக
ேசட்ப க்கப்பட் ஆற்றானாய தைலவன்
ேதாழி ேகட்ப தன் ெநஞ்சிற்கு உைரத்த
81

ல்ைல - அகம்பன்மாலாதனார்

இ நிலம் குைறயக் ெகாட் ப்பாிந்தின்
ஆதி ேபாகிய அைச இல் ேநான் தாள்
மன்னர் மதிக்கும் மாண் விைனப் ரவி
ெகாய்ம் மயிர் எ த்தில் ெபய்ம் மணி ஆர்ப்ப
ண்கதில் பாக நின் ேதேர ண் தாழ்
ஆக வன ைலக் கைரவலம் ெதறிப்ப
அ தனள் உைற ம் அம் மா அாிைவ
வி ந் அயர் வி ப்ெபா வ ந்தினள் அைசஇய
வல் இன் நைக காண்கம்
உ பைக தணித்தனன் உர வாள் ேவந்ேத
விைன

ற்றிய தைலவன்ேதர்ப்பாகற்கு உைரத்த

82 குறிஞ்சி - அம்

வனார்

ேநா ம் ெநகிழ்ச்சி ம் டச்சிறந்த
ேவய் வனப் ற்ற ேதாைள நீேய

33
என் உய அறிதிேயா நல் நைடக் ெகா ச்சி
கு ணர்ந் இயன்ற வள்ளி ேபால நின்
உ
கண் எறிப்ப ேநாக்கல் ஆற்றெலேன
ேபாகிய நாகப் ேபாக்கு அ ங் கவைல
சி கட் பன்றிப் ெப ஞ் சின ஒ த்தல்
ேச ஆ இ ம் றம் நீெறா சிவண
ெவள் வசிப் படீஇயர் ெமாய்த்த வள் அழீஇ
ேகாள் நாய் ெகாண்ட ெகாள்ைளக்
கானவர் ெபயர்க்கும் சி கு யாேன
ேதாழியிற் ணர்ச்சிக்கண் தன்னிைலக் ெகாளீஇய
83 குறிஞ்சி - ெப ந்ேதவனார்
எம் ஊர் வாயில் உண் ைறத் தைடஇய
கட ள்
மரத் உடன் உைற பழகிய
ேதயா வைள வாய் ெதண் கண் கூர் உகிர்
வாய்ப் பைற அசாஅம் வ
ந் கூைக
ைம ஊன் ெதாிந்த ெநய் ெவண்
க்கல்
எ வான் சூட்ெடா ம யப் ேப
ம்
எஞ்சாக் ெகாள்ைக எம் காதலர் வரல் நைசஇத்
ஞ்சா அலம ெபா தின்
அஞ்சு வரக் க ங் குரல் பயிற்றாதீேம
இர க்குறி வந்த தைலவன்
சிைறப் றத்தானாக ேதாழி ெசால் ய
84 பாைல (?)
கண் ம் ேதா ம் தண் ந ங்க ப் ம்
திதைல அல்கு ம் பல பாராட்
ெந ந ம் இவணர் மன்ேன இன்ேற
ெப நீர் ஒப்பின் ேபஎய் ெவண் ேதர்
மரன் இல் நீள் இைட மான் நைச
உம்
சு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற
பிறவா ெவண்ெணய் உ ப் இடந்தன்ன
உவர் எ களாி ஓைம அம் காட்
ெவயில் ற்றி ந்த ெவம் அைல அ ஞ் சுரம்
ஏகுவர் என்ப தாேம தம்வயின்
இரந்ேதார் மாற்றல் ஆற்றா
இல் ன் வாழ்க்ைக வல்லாேதாேர
பிாிவிைட ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிக்குச் ெசால் ய
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85 குறிஞ்சி - நல்விளக்கனார்
ஆய் மலர் மைழக் கண் ெதண் பனி உைறப்ப ம்
ேவய் ம ள் பைணத் ேதாள் விறல் இைழ ெநகிழ ம்
அம்பல்
ர் அரவம் ஆயி ம்
கு வாி இ ம்
அஞ்சிக் கு நைடக்
கன் ைட ேவழம் நின் காத் அல்கும்
ஆர் இ ள் க கிய அஞ்சு வ சி ெநறி
வாரற்கதில்ல ேதாழி சாரல்
கானவன் எய்த ள மான் ெகா ங் குைற
ேதம் கமழ் க ப்பின் ெகா ச்சி கிழங்ெகா
காந்தள்அம் சி கு ப் பகுக்கும்
ஓங்கு மைல நாடன் நின் நைசயினாேன
தைலவன் வர

உணர்ந்த ேதாழி தைலவிக்கு உைரத்த

86 பாைல - நக்கீரர்
அறவர் வாழி ேதாழி மறவர்
ேவல் என விாிந்த க ப்பின் ேதால
பாண் ல் ஒப்பின் பகன்ைற மல ம்
க ம் பனி அற்சிரம் ந ங்க காண்தகக்
ைக வல் விைனவன் ைத
ெசாாிந்த
சுாிதக உ வின ஆகிப் ெபாிய
ேகாங்கம் குவி ைக அவிழ ஈங்ைக
நல் தளிர் நயவர டங்கும்
ற்றா ேவனில் ன்னி வந்ேதாேர
குறித்த ப வத்தின்விைன
த் வந்தைம
ேகட்ட ேதாழி தைலவிக்கு உைரத்த
87 ெநய்தல் - நக்கண்ைணயார்
உள் ஊர் மா அத்த ள் எயிற் வாவல்
ஓங்கல்அம் சிைனத் ங்கு யில் ெபா தின்
ெவல் ேபார்ச் ேசாழர் அழிசிஅம் ெப ங் காட்
ெநல் அம் ளிச் சுைவக் கனவியாஅங்கு
அ கழிந்தன்ேற ேதாழி அவர் நாட் ப்
பனி அ ம் உைடந்த ெப ந் தாட் ன்ைன
ைற ேமய் இப்பி ஈர்ம் றத் உைறக்கும்
சி கு ப் பரதவர் மகிழ்ச்சி ம்
ெப ந் தண் கான ம் நிைனந்த அப் பகேல

35

வைரவிைட ைவத் ப்பிாிய ஆற்றாளாய தைலவி
கனாக் கண் ேதாழிக்கு உைரத்த
88 குறிஞ்சி - நல்லந் வனார்
யாம் ெசய் ெதால் விைனக்கு எவன்ேப ற்றைன
வ ந்தல் வாழி ேதாழி யாம் ெசன்
உைரத்தனம் வ கம் எ மதி ணர்திைரக்
கடல் விைள அ தம் ெபயற்கு ஏற்றாஅங்கு
உ கி உகுதல் அஞ்சுவல் உ க்காண்
தம்ேமான் ெகா ைம நம் வயின் எற்றி
நயம் ெபாி உைடைமயின் தாங்கல் ெசல்லா
கண்ணீர் அ வியாக
அ ேம ேதாழி அவர் பழம் திர் குன்ேற
சிைறப் றமாகத்ேதாழி தைலவிக்கு உைரப்பாளாய்ச்ெசால்
89
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ர்க் காவிதி

ெகாண்டல் ஆற்றி விண்தைலச்ெசறீஇயர்
திைரப் பிதிர் க ப்ப க உகந் ஏறி
நிைரத் நிைற ெகாண்ட கமஞ் சூல் மா மைழ
அழி ளி கழிப்பிய வழி ெபயற் கைட நாள்
இ ம் பனிப் ப வத்த மயிர்க் காய் உ ந்தின்
அகல் இைல அகல சி அகலா
அல்க ம் அைலக்கும் நல்கா வாைட
ப ம யாைன அயா உயிர்த்தாஅங்கு
இன் ம் வ ேம ேதாழி வாரா
வன்கணாளேரா இையந்த
ன்கண் மாைல ம் லம் ம் ந்
த்ேத
ெபா ள் ற்றி ம த்தந்தான் எனக்
ேகட்ட ேதாழி தைலவிக்கு உைரத்த
90 ம தம் - அஞ்சில் அஞ்சியார்
ஆ இயல் விழவின் அ ங்கல்
ர்
உைடேயார் பன்ைமயின் ெப ங் ைக வா
வறன் இல் ைலத்தி எல் த் ேதாய்த்த
காப் கர் ெகாண்ட ன் ங் க ங்கெமா
வாடா மாைல யல்வர ஓ
ெப ங் கயி நா ம் இ ம் பனம் பிைணயல்

ய

36
ங் கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள்
அ தனள் ெபய ம் அம் சில் ஓதி
நல்கூர் ெபண் ன் சில் வைளக் கு மகள்
ஊசல் உ ெதாழில் சல் கூட்டா
நயன் இல் மாக்கள ெகழீஇ
பயன் இன் அம்ம இவ் ேவந் ைட அைவேய
ேதாழி தைலமக க்கு உைரப்பாளாய்
பாணைன ெந ங்கி வாயில்ம த்த
91 ெநய்தல் - பிசிராந்ைதயார்
நீ உணர்ந்தைனேய ேதாழி
உகப்
ன்ைன த்த இன் நிழல் உயர் கைரப்
பா இமிழ் பனிக் கடல் ைழஇ ெபைடேயா
உடங்கு இைர ேத ம் தடந் தாள் நாைர
ஐய சி கண் ெசங் கைடச் சி மீன்
ேமக்கு உயர் சிைனயின் மீமிைசக் குடம்ைப
தாய்ப் பயிர் பிள்ைள வாய்ப் படச் ெசாாி ம்
கானல் அம் படப்ைப ஆனா வண் மகிழ்ப்
ெப நல் ஈைக நம் சி கு ப் ெபா ய
ள் உயிர்க் ெகாட்பின் வள் உயிர் மணித் தார்க்
க மாப் ண்ட ெந ந் ேதர்
ெந நீர்ச் ேசர்ப்பன் பகல் இவண் வரேவ
ேதாழி தைலமகட்கு வைர

ம ந்

உைரத்த

92 பாைல (?)
உள்ளார்ெகால்ேலா ேதாழி ைணய
ேவனில் ஓதி பா நைட வழைல
வாி மரல் கும்பின் வா அவண
வறன் ெபா ந் குன்றத் உச்சி கவாஅன்
ேவட்டச் சீ ர் அகன் கண் ேகணிப்
பய நிைரக்கு எ த்த மணி நீர்ப் பத்தர்
ன் தைல மடப் பி கன்ேறா ஆர
வில் க ந் ஊட் ன ெபய ம்
ெகால் களிற் ஒ த்தல் சுரன் இறந்ேதாேர
பிாிவிைட ேவ பட்ட கிழத்திக்குத் ேதாழி ெசால் ய
93 குறிஞ்சி = மைலயனார்

37
பிரசம் ங்க ெப ம் பழம் ணர
வைர ெவள் அ வி மாைலயின் இழிதர
கூலம் எல்லாம் லம் உக நா ம்
மல்லற் அம்ம இம் மைல ெக ெவற் எனப்
பிாிந்ேதார் இரங்கும் ெப ங் கல் நாட
ெசல்கம் எ ேமா சிறக்க நின் ஊழி
ம ங்கு மைறத்த தி ந் இைழப் பைணத் ேதாள்
நல்கூர் சுப்பின் ெமல் இயல் கு மகள்
ண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வ ந்திய
பழங்கண் மாைம ம் உைடய தழங்கு குரல்
மயிர்க் கண் ரசிேனா ம் ன்
உயிர்க் குறிெயதிர்ப்ைப ெபறல் அ ங்குைரத்ேத
வைர

கடாய

94 ெநய்தல் - இளந்திைரயனார்
ேநாய் அைலக் கலங்கிய மதன் அழி ெபா தில்
காமம் ெசப்பல் ஆண்மகற்கு அைம ம்
யாேன ெபண்ைம தட்ப ண்ணிதின் தாங்கி
ைக வல் கம்மியன் கவின் ெபறக் கழாஅ
மண்ணாப் பசு த் ஏய்ப்ப குவி இணர்ப்
ன்ைன அ ம்பிய ல நீர்ச் ேசர்ப்பன்
என்ன மகன்ெகால் ேதாழி தன்வயின்
ஆர்வம் உைடயர் ஆகி
மார் அணங்கு நைர அறியாேதாேன
தைலமகன்சிைறப் றமாக தைலவி
ேதாழிக்கு உைரப்பாளாய்ச்ெசால் ய
95 குறிஞ்சி - ேகாட்டம்பலவனார்
கைழ பா இரங்க பல் இயம் கறங்க
ஆ மகள் நடந்த ெகா ம் ாி ேநான் கயிற்
அதவத் தீம் கனி அன்ன ெசம் கத்
ய்த் தைல மந்தி வன் பறழ் ங்க
கைழக் கண் இ ம் ெபாைற ஏறி விைசத் எ ந்
குறக் கு மாக்கள் தாளம் ெகாட் ம் அக்
குன்றகத்த ேவ கு மிைளச் சீ ர்
சீ ேராேள நா மயிர்க் ெகா ச்சி
ெகா ச்சி ைகயகத்த ேவ பிறர்
வி த்தற்கு ஆகா பிணித்த என் ெநஞ்ேச

38
தைலமகன் பாங்கற்கு இவ்விடத்
இத்தன்ைமத் என உைரத்த
96 ெநய்தல் - ேகாக்குள ற்றனார்
இ ேவ ந
ஞாழல் மா மலர்தாஅய்
ன்ைன தைதந்த ெவண் மணல் ஒ சிைற
வ
ணர்ந்த ெபாழிேல உ ேவ
ெபாம்மற் ப திைர நம்ேமா ஆ
றம் தாழ் இ ளிய பிறங்குகுரல் ஐம்பால்
வாினர் அ ளிய ைறேய அ ேவ
ெகா ங் கழி நிவந்த ெந ங் கால் ெநய்தல்
அம் பைக ெநறித் தைழ அணி ெபறத் ைதஇ
தமியர் ெசன்ற கானல் என் ஆங்கு
உள் ேதா உள் ேதா உ கி
ைபஇப் ைபயப் பசந்தைன பசப்ேப
சிைறப் றமாகத்ேதாழி தைலவிக்கு
உைரப்பாளாய் வைர கடாய
97
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அ ந் ப வி ப் ண் வ ம் வாய் லரா
எவ்வ ெநஞ்சத் எ·கு எறிந்தாங்கு
பிாிவில லம்பி வ ம் குயி
ம்
ேத நீர் ெகழீஇய யா நனி ெகா ேத
அதனி ம் ெகா யள் தாேன மதனின்
ய்த் தைல இதழ ைபங் கு க்கத்திய
பித்திைக விர மலர் ெகாள்ளீேரா என
வண் சூழ் வட் யள் திாித ம்
தண்டைல உழவர் தனி மட மகேள
ப வம் கண்

ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிக்கு உைரத்த

98 குறிஞ்சி - உக்கிரப் ெப வ தி
எய்ம் ள் அன்ன ப உ மயிர்எ த்தின்
ெசய்ய்ம்ம் ேமவல் சி கட் பன்றி
ஓங்கு மைல வியன் னம் படீஇயர் ங்கு ெபாறி
ைழ ைழ ம் ெபா தில் தாழா
பாங்கர்ப் பக்கத் ப் பல் பட்ெடன
ெமல்லெமல்லப் பிறக்ேக ெபயர்ந் தன்
கல் அைளப் பள்ளி வதி ம் நாடன்

39
எந்ைத ஓம் ம் க
ைட வியல் நகர்த்
ஞ்சாக் காவலர் இகழ் பதம் ேநாக்கி
இரவின் வ உம் அதனி ம் ெகா ேத
ைவக ம் ெபா ந்தல் ஒல்லாக்
கண்ெணா வாரா என் நார் இல் ெநஞ்ேச
இர க்குறி வந் ஒ கும்தைலவைனத்
ேதாழி வைர கடாய
99

ல்ைல - இளந்திைரயனார்

நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீள்இைட
கில் விாித்தன்ன ெவயில் அவிர் உ ப்பின்
அஞ்சுவரப் பனிக்கும் ெவஞ் சுரம் இறந்ேதார்
தாம் வரத் ெதௗ த்த ப வம் காண்வர
இ ேவா என்றிசின் மடந்ைத மதி இன்
மறந் கடல் கந்த கமஞ் சூல் மா மைழ
ெபா த்தல்ெசல்லா இ த்த வண் ெபயல்
கார் என் அயர்ந்த உள்ளெமா ேதர் இல
பிடவ ம் ெகான்ைற ம் ேகாட ம்
மடவ ஆக ன் மலர்ந்தன பலேவ
ப வம் கண் ஆற்றாளாய தைலவிையத்
ேதாழி ப வம் அன் என் வற்
த்திய
100 ம தம் - பரணர்
உள் ெதா ம் நகுேவன் ேதாழி வள்உகிர்
மாாிக் ெகாக்கின் கூரல் அன்ன
குண் நீர் ஆம்பல் தண் ைற ஊரன்
ேதம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என் வயின்
வான் ேகால் எல் வைள ெவளவிய சல்
சினவிய கத் சினவா ெசன் நின்
மைனேயாட்கு உைரப்பல் என்ற ன் ைன ஊர்ப்
பல் ஆ ெந நிைர வில் ன் ஒய் ம்
ேதர் வண் மைலயன் ந்ைத ேபர் இைசப்
லம் ாி வயிாியர் நலம் ாி ழவின்
மண் ஆர் கண்ணின் அதி ம்
நன்னர் ஆளன் ந ங்கு அஞர் நிைலேய
பரத்ைத தைலவிக்குப்பாங்காயினார் ேகட்ப
விற க்கு உடம்படச்ெசால் ய
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101 ெநய்தல் - ெவள்ளியந்தின்னனார்
ற்றா மஞ்சட் பசும் றம் க ப்பச்
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின்
கணம் ெகாள் குப்ைப உணங்கு திறன் ேநாக்கி
ன்ைன அம் ெகா நிழல் ன் உய்த் ப் பரப் ம்
ைற நணி இ ந்த பாக்கம் உம் உைற நனி
இனி மன் அளிேதா தாேன னி தீர்ந்
அகன்ற அல்குல் ஐ அைம சுப்பின்
மீன் எறி பரதவர் மட மகள்
மான் அமர் ேநாக்கம் காணா ஊங்ேக
பின்னின்ற தைலமகன் ேதாழி ேகட்பச் ெசால் ய
102 குறிஞ்சி - ெசம்பியனார்
ெகா ங் குரற் குைறத்த ெசவ் வாய்ப்ைபங் கிளி
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் ெகாண்
நின் குைற
த்த பின்ைற என் குைற
ெசய்தல்ேவண் மால் ைக ெதா
இரப்பல்
பல் ேகாட் பலவின் சாரல் அவர் நாட்
நின் கிைள ம ங்கின் ேசறிஆயின்
அம் மைல கிழேவாற்கு உைரமதி இம் மைலக்
கானக் குறவர் மட மகள்
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனேவ
காமம் மிக்க கழிபடர்கிளவி
103 பாைல - ம தன் இள நாகனார்
ஒன் ெதாிந் உைரத்திசின் ெநஞ்ேச ன் கால்
சிறியிைல ேவம்பின் ெபாிய ெகான்
கடாஅம் ெச க்கிய க ஞ் சின ன்பின்
களி நின் இறந்த நீர் அல் ஈரத்
பால் அவி ேதால் ைல அக நிலம் ேசர்த்திப்
பசி அட டங்கிய ைபங் கட் ெசந்நாய்
மாயா ேவட்டம் ேபாகிய கணவன்
ெபாய்யா மரபின் பிண நிைனந் இரங்கும்
வி ந்தின் ெவங் காட் வ ந்
ம் யாேம
ஆள்விைனக்கு அகல்வாம் எனி ம்
மீள்வாம் எனி ம் நீ ணிந்த ேவ
ெபா ள்வயிற்பிாிந்த தைலவன் இைடச்சுரத்
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ஆற்றாதாகிய ெநஞ்சிைனக்கழறிய
104 குறிஞ்சி - ேபாி சாத்தனார்
ம் ெபாறி உ ைவப் ேபழ் வாய்ஏற்ைற
ேதம் கமழ் சிலம்பின் களிற்ெறா ெபாாிேன
கல் மீமிைச உ கண் அஞ்சாக்
குறக் கு மாக்கள் கற்சியின் எறிந்த
ெதாண்டகச் சி பைறப் பாணி அயல
ைபந் தாள் ெசந்திைனப் ப கிளி ஓப் ம்
ஆர் க ெவற்பன் மார் நயந் உைற ம்
யாேன அன்றி ம் உளர்ெகால் பானாள்
பாம் ைட விடர ஓங்கு மைல மிளிர
உ
சிவந் எறி ம் ெபா ெதா ெப நீர்
ேபாக்கு அற விலங்கிய சாரல்
ேநாக்கு அ ஞ் சி ெநறி நிைன ேமாேர
தைலவி ஆ பார்த்
105 பாைல -

உற்ற அச்சத்தால் ெசால் ய

டத்தி மாறன்

ளி ெகா வலந்த ள் அைர இலவத்
ஒளிர் சிைன அதிர சி விளிபட
ெவவ் வளி வழங்கும் ேவய் பயில் ம ங்கில்
க நைட யாைன கன்ெறா வ ந்த
ெந நீர் அற்ற நிழல் இல் ஆங்கண்
அ ஞ் சுரக் கவைலய என்னாய் ெந ஞ் ேசண்
பட்டைன வாழிய ெநஞ்ேச குட் வன்
குட வைரச் சுைனய மா இதழ்க் குவைள
வண் ப வான் ேபா கம ம்
அம் சில் ஓதி அ ம் படர் உறேவ
இைடச் சுரத் மீள ற்ற
ெநஞ்சிைனத் தைலமகன் கழறிய
106 ெநய்தல் - ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயன்
அறித ம் அறிதிேயா பாக ெப ங்கடல்
எறி திைர ெகாழீஇய எக்கர் ெவறி ெகாள
ஆ வாி அலவன் ஓ வயின் ஆற்றா
அைசஇ உள் ஒழிந்த வைச தீர் கு மகட்கு
உயவிெனன் ெசன் யான் உள் ேநாய் உைரப்ப
ம ெமாழி ெபயர்த்தல் ஆற்றாள் ந மலர்
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ஞாழல் அம் சிைனத் தாழ்இணர் ெகா தி
றி திமிர்ந் உதிர்த்த ைகயள்
அறி அஞர் உ வி ஆய் மட நிைலேய
ப வ வரவின்கண் பண் நிகழ்ந்தேதார் குறிப்
உணர்ந்த தைலவன் அதைனக் கண் தாங்ககில்லானாய்
மீள்கின்றான் ேதர்ப்பாகற்குச்ெசால் ய
107 பாைல - (?)
உள் ெதா ம் நகுேவன் ேதாழி வள்உகிர்ப்
பி பிளந்திட்ட நார் இல் ெவண் ேகாட் க்
ெகா
ேபால் காய வால் இணர்ப் பாைல
ெசல் வளி க்க ன் இைல தீர் ெநற்றம்
கல் இழி அ வியின் ஒல்ெலன ஒ க்கும்
ல் இைல ஓைமய
வழங்கு அத்தம்
ெசன்ற காதலர்வழி வழிப்பட்ட
ெநஞ்ேச நல்விைனப்பாற்ேற ஈண் ஒழிந்
ஆனாக் ெகௗைவ மைலந்த
யாேன ேதாழி ேநாய்ப்பாேலேன
பிாிவிைட ெம ந்த தைலவி ேதாழிக்குச் ெசால் ய
108 குறிஞ்சி
மைல அயற் க த்த ைம ஆர் ஏனல்
ைணயின் தீர்ந்த க ங்கண் யாைன
அைணயக் கண்ட அம் கு க் குறவர்
கைணயர் கிைணயர் ைக ைன கவணர்
விளியர் றக்கு ஆர்க்கும் நாட
பழகிய பைக ம் பிாி இன்னாேத
ைக ஏர் இலங்கு எயிற் இன் நைக மடந்ைத
சுடர் ைர தி
தல் பசப்ப
ெதாடர் யாங்கு விட்டைன ேநாேகா யாேன
வைரயா ெந ங் காலம்வந் ஒ கலாற்றாளாய ேதாழி
தைலமகள ஆற்றாைம கூறி வைர கடாய
109 பாைல - மீளிப் ெப ம்ப மனார்
ஒன்
ம் என்ற ெதான் ப நட்பின்
காதலர் அகன்ெறன கலங்கிப் ேப ற்
அன்னேவா இந் நன் தல் நிைல என
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வினவல் ஆனாப் ைனயிைழ ேகள் இனி
உைரக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்ெமன
இைரக்கும் வாைட இ ள் கூர் ெபா தில்
ளி ைடத் ெதா வின் ணிதல் அற்றத்
உச்சிக் கட் ய கூைழ ஆவின்
நிைல என ஒ ேவன் ஆகி
உலமர கழி ம் இப் பகல் ம ெபா ேத
பிாிவிைட ஆற்றாளாய தைலமகள
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய

நிைலகண்ட

110 பாைல - ேபாதனார்
பிரசம் கலந்த ெவண் சுைவத் தீம்பால்
விாி கதிர்ப் ெபாற்கலத் ஒ ைக ஏந்தி
ைடப்பின் சுற் ம் ந் தைலச் சி ேகால்
உண் என் ஓக்கு பிைழப்ப ெதண் நீர்
த் அாிப் ெபாற்சிலம் ஒ ப்பத் தத் ற்
அாி நைரக் கூந்தற் ெசம்
ெசவி யர்
பாி ெம ந் ஒழிய பந்தர் ஓ
ஏவல் ம க்கும் சி விைளயாட்
அறி ம் ஒ க்க ம் யாண் உணர்ந்தனள்ெகால்
ெகாண்ட ெகா நன் கு வறன் உற்ெறன
ெகா த்த தந்ைத ெகா ஞ் ேசா உள்ளாள்
ஒ கு நீர் ணங்கு அறல் ேபால
ெபா
ம த் உண் ம் சி ம ைகயேள
மைனம ட்சி மகள்நிைல உைரத்த

உம் ஆம்

111 ெநய்தல் - (?)
அத்த இ ப்ைபப் வின் அன்ன
ய்த் தைல இறெவா ெதாைக மீன் ெபறீஇயர்
வாி வைலப் பரதவர் க விைனச் சிறாஅர்
மரல் ேமற்ெகாண் மான் கணம் தைகமார்
ெவந் திறல் இைளயவர் ேவட் எ ந்தாங்கு
திமில் ேமற்ெகாண் திைரச் சுரம் நீந்தி
வாள் வாய்ச் சுறெவா வய மீன் ெகண்
நிணம் ெபய் ேதாணியர் இகு மணல் இழித ம்
ெப ங் கழிப் பாக்கம் கல்ெலன
வ ேம ேதாழி ெகாண்கன் ேதேர
விாிச்சி ெபற் ப் கன்ற ேதாழி தைலவிக்கு உைரத்த
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112 குறிஞ்சி - ெப ங்குன்

ர் கிழார்

வி ந் எவன்ெசய்ேகா ேதாழி சாரல்
அ ம் அற மலர்ந்த க ங் கால் ேவங்ைகச்
சு ம் இமிர் அ க்கம் லம்பக் களி அட்
உ ம் இல் உள்ளத் அாிமா வழங்கும்
ெப ங் கல் நாடன் வர அறிந் வி ம்பி
மாக் கடல் கந் மணி நிறத் அ வித்
தாழ் நீர் நனந் தைல அ ந் படப் பாஅய்
மைல இைமப்ப ேபால் மின்னி
சிைல வல் ஏற்ெறா ெசறிந்த இம் மைழக்ேக
ப வ வரவின்கண்ஆற்றாளாய
தைலவிையத் ேதாழி வற்
த்திய
113 பாைல - இளங்கீரனார்
உைழ அணந் உண்ட இைற வாங்கு உயர்சிைனப்
ல் அைர இரத்திப் ெபாதிப் றப் பசுங் காய்
கல் ேசர் சி ெநறி மல்கத் தாஅம்
ெப ங் கா இறந் ம் எய்த வந்தனவால்
அ ஞ் ெசயல் ெபா ட் பிணி ன்னி யாேம
ேச ம் மடந்ைத என்ற ன் தான் தன்
ெநய்தல் உண்கண் ைபதல் கூர
பின் இ ங் கூந்த ன் மைறயினள் ெபாி அழிந்
உதியன் மண் ய ஒ தைல ஞாட்பின்
இம்ெமன் ெப ங் களத் இயவர் ஊ ம்
ஆம்பல்அம் குழ ன் ஏங்கி
கலங்கு அஞர் உ ேவாள் லம் ெகாள் ேநாக்ேக
இைடச் சுரத்

ஆற்றானாய தைலவன் ெசால் ய

114 குறிஞ்சி - ெதால்கபிலர்
ெவண் ேகா ெகாண் வியல் அைற ைவப்ப ம்
பச்சூன் ெகண் வள் உகிர் ணக்க ம்
ம குெதா
லா ம் சி கு அரவம்
ைவகிக் ேகட் ப் ைபயாந்திசிேன
அளிேதா தாேன ேதாழி அல்கல்
வந்ேதான்மன்ற குன்ற நாடன்
ளி ெபயல் ெபாறித்த ள்ளித் ெதால் கைர
ெபா திைர நிவப்பின் வ ம் யா அஞ்சுவல்
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ஈர்ங் குரல் உ மின் ஆர் க நல் ஏ
பாம் கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வைர ெபாத்தி
ைமயல் மடப் பி இைனய
ைக ஊன்
இழித களி எறிந்தன்ேற
ஆ பார்த் உற்ற அச்சத்தால் ேதாழி தைலவிக்கு
உைரப்பாளாய் சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
115

ல்ைல - (?)

மலர்ந்த ெபாய்ைகப் க் குற் அ ங்க
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனி படீஇயர்
அன்ைன ம் சிறி தணிந் உயிாினள் இன் நீர்த்
தடங் கடல் வாயில் உண் சில் நீர் என
மயில் அ இைலய மாக் குரல் ெநாச்சி
மைன ந ெமௗவெலா ஊழ் ைக அவிழ
கார் எதிர்ந்தன்றால் காைல காதலர்
தவச் ேசய் நாட்டர்ஆயி ம் மிகப் ேபர்
அன்பினர் வாழி ேதாழி நன் கழ்
உலப் இன் ெபறி ம் தவிரலர்
ேகட் சின் அல்ெலேனா விசும்பின் தகேவ
பிாிவிைட ஆற்றாளாய தைலமகைளத் ேதாழி
ப வம் காட் வற்
த்திய
116 குறிஞ்சி - கந்தரத்தனார்
தீைம கண்ேடார் திறத் ம்ெபாிேயார்
தாம் அறிந் உணர்க என்பமாேதா
வ வப் பிண்டம் நாப்பண் ஏ ற்
இ ெவதிர் ஈன்ற ேவல் தைலக் ெகா
ைள
சூல் திர் மடப் பி நாள் ேமயல் ஆ ம்
மைல ெக நாடன் ேகண்ைம பலவின்
மாச் சிைன றந்த ேகாள் திர் ெப ம் பழம்
விடர் அைள ழ்ந் உக்காஅங்கு ெதாடர் அறச்
ேச ம் ெசன் உக்கன்ேற அறியா
ஏ கல் அ க்கத் இ ள் ைக இ ந்த
குறிஞ்சி நல் ஊர்ப் ெபண் ர்
இன் ம் ஓவார் என் திறத் அலேர
வைர நீட் ப்ப ஆற்றாளாய தைலவி ேதாழிக்கு
வன் ைற எதிரழிந் ெசால் ய

46
117 ெநய்தல் - குன்றியனார்
ெப ங் கடல் ழங்க கானல் மலர
இ ங் கழி ஓதம் இல் இறந் ம ர
வள் இதழ் ெநய்தல் கூம்ப ள் உடன்
கமழ் ம் ெபா ம்பர்க் கட்சி ேசர
ெசல் சுடர் ம ங்கச் சிவந் வாங்கு மண் லம்
கல் ேசர் நண்ணிப் படர் அைட ந ங்க
லம்ெபா வந்த ன்கண் மாைல
அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள்
வாழெலன் வாழி ேதாழி என்கண்
பிணி பிறிதாகக் கூ வர்
பழி பிறிதாகல் பண் மார் அன்ேற
வைர நீட ஆற்றாளாய தைலவி வன் ைற
எதிரழிந் ெசால் ய சிைறப் ற ம்ஆம்
118 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
அைடகைர மாஅத் அலங்கு சிைன ெபா யத்
தளிர் கவின் எய்திய தண் ந ம் ெபா ம்பில்
ேசவெலா ெகழீஇய ெசங் கண் இ ங் குயில்
கன் எதிர் ஆ ம் ம காைல ம்
அகன்ேறார்மன்ற நம் மறந்திசிேனார் என
இணர் உ
உைடவதன்தைல ம் ணர்விைன
ஓவ மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட் ய
கி ைக அன்ன ய்த் தைலப் பாதிாி
வால் இதழ் அலாி வண் பட ஏந்தி
மலர் ெத
ெதா
வ ம்
ெநா மலாட் க்கு ேநாம் என் ெநஞ்ேச
ப வம் கண்

ஆற்றாளாய தைலவி ெசால் ய

119 குறிஞ்சி - ெப ங்குன்

ர்கிழார்

திைன உண் ேகழல் இாிய னவன்
சி ெபாறி மாட் ய ெப ங் கல் அடாஅர்
ஒண் ேகழ் வயப்
ப உம் நாடன்
ஆர் தர வந்தனன் ஆயி ம் படப்ைப
இன் சுப் ெப ங் கைல நன் ேமயல் ஆ ம்
பல் மலர்க் கான் யாற் உம்பர் க ங் கைல
க ம் ஆட் வ ைடய தாவன உக ம்
ெப வைர நீழல் வ குவன் குளவிய

47
கூதளம் தைதந்த கண்ணியன் யாவ ம்
யங்கல் ெப குவன் அல்லன்
லவி ெகாளீஇயர் தன் மைலயி ம் ெபாிேத
சிைறப் றமாகத்ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇய
120 ம தம் - மாங்கு

கிழார்

தட ம ப் எ ைம மட நைடக் குழவி
ண் ெதா ம் யாத்த காண்தகு நல் இல்
ெகா ங் குைழ ெபய்த ெச ஞ் ெசய் ேபைத
சி தாழ் ெசறித்த ெமல் விரல் ேசப்ப
வாைள ஈர்ந் த வல் தின் வைகஇ
ைக உண் அமர்த்த கண்ணள் தைக ெபறப்
பிைற தல் ெபாறித்த சி
ண் பல் வியர்
அம் கில் தைலயில் ைடயினள் நப் லந்
அட் ேலாேள அம் மா அாிைவ
எமக்ேக வ கதில் வி ந்ேத சிவப்பாள் அன்
சி
ள் எயி ேதான்ற
வல் ெகாண்ட கம் காண்கம்ேம
வி ந்
121

வாயிலாகப் க்க தைலவன் ெசால் ய
ல்ைல - ஒ

சிைறப்ெபாியனார்

விைதயர் ெகான்ற ைதயல் ழி
இ
ைற நிரப்பிய ஈர் இைல வரகின்
கைவக் கதிர் கறித்த காமர் மடப் பிைண
அரைல அம் காட் இரைலய வதி ம்
றவிற் அம்ம நீ நயந்ேதாள் ஊேர
எல் விட்டன் ேவந் எனச் ெசால்
பாியல் வாழ்க நின் கண்ணி காண் வர
விாி உைளப் ெபா ந்த ங்கு ெசலல் க மா
வண் பாி தயங்க எழீஇ தண் ெபயற்
கான் யாற் இகுமணற் கைர பிறக்கு ஒழிய
எல் வி ந் அய ம் மைனவி
ெமல் இைறப் பைணத் ேதாள் யில் அமர்ேவாேய
விைன ற்றி ம த்த ம் தைலமகற்குத்
ேதர்ப்பாகன் ெசால் ய
122 குறிஞ்சி - ெசங்கண்ணனார்

48
இ ங் கல் அ க்கத் என்ைனயர் உ த
க ங் கால் ெசந்திைன க
ண்ெடன
கல்லக வைரப்பில் கான் ெக சி கு
ெமல் அவல் ம ங்கின் ெமௗவ ம் அ ம்பின
நைர உ ம் உர ம் நாம நள் இ ள்
வைரயக நாடன் வ உம் என்ப
உண் ெகால் அன் ெகால் யா ெகால் மற் என
நின் மதி வல் உள்ளெமா மைறந்தைவ ஆ
அன்ைன ம் அமரா கத்தினள் நின்ெனா
நீேய சூழ்தல் ேவண் ம்
ேவய் கண்ணி அ ெபா ந் மாேற
சிைறப் றமாகத்ேதாழி தைலவிக்கு
உைரப்பாளாய்த் தைலவன் ேகட்பச் ெசால் ய
123 ெநய்தல் - காஞ்சிப் லவனார்
உைரயாய் வாழி ேதாழி இ ங் கழி
இைர ஆர் கு கின் நிைர பைறத் ெதா தி
வாங்கு மடற் குடம்ைப ங்கு இ ள் வன் ம்
ெபண்ைண ஓங்கிய ெவண் மணற் படப்ைப
கானல் ஆயெமா காைலக் குற்ற
கள் கமழ் அலர தண் ந ங் காவி
அம் பைக ெநறித் தைழ அணிெபறத் ைதஇ
வாி ைன சிற்றில் பாி சிறந் ஓ
ல த் திைர உைதத்த ெகா ந் தாட் கண்டல்
ேசர்ப் ஏர் ஈர் அைள அலவன் பார்க்கும்
சி விைளயாட ம் அ ங்கி
நிைனக்கு ெப ந் யரம் ஆகிய ேநாேய
தைலவன்சிைறப் றத்தானாக ேதாழி
தைலவிக்கு உைரப்பாளாய்ச்ெசால் ய
124 ெநய்தல் - ேமாசி கண்ணத்தனார்
ஒன் இல் காைல அன்றில் ேபாலப்
லம் ெகாண் உைற ம் ன்கண் வாழ்க்ைக
யா ம் ஆற்ேறன் அ தா ம் வந்தன்
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்ைக
ைக
அதிரல் ேமாட் மணல் எக்கர்
நவ்வி ேநான் குளம் அ ந்ெதன ெவள்ளி
உ க்கு ெகாள்கலம் க ப்ப வி ப் றத்
ெதண் நீர்க் குமிழி இழித ம்

49
தண்ணீர் தைதஇ நின்ற ெபா ேத
பிாி

உணர்த்தப்பட்ட ேதாழி தைலவற்கு உைரத்த

125.குறிஞ்சி - (?)
இைர ேதர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்ைற
ெகா வாிப் ற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி
நல் அரா ந ங்க உரறி ெகால்லன்
ஊ உைலக் கு கின் உள் உயிர்த் அக ம்
ந நாள் வ தல் அஞ்சு ம் யாம் என
வைரந் வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மைல
நல் நாள் வ ைவ கூ நீ இன்
நம்ெமா ெசல்வர்மன் ேதாழி ெமல்ல
ேவங்ைகக் கண்ணியர் எ
எறி களமர்
நிலம் கண்டன்ன அகன் கண் பாசைற
ெமன் திைன ெந ம் ேபார் ாிமார்
ஞ்சு களி எ ப் ம் தம் ெப ங் கல் நாட்ேட
வைர

நீட் ப்ப ஆற்றாளாய தைலவிையத் ேதாழி வற்

126 பாைல - (?)
ைபங் காய் நல் இடம் ஒாீஇய ெசங்காய்க்
க ங் களி ஈந்தின் ெவண் றக் களாி
இ நீ ஆ ய க நைட ஒ த்தல்
ஆள் ெபறல் நைசஇ நாள் சுரம் விலங்கி
ைனத ம் வம்பலர்க் காணா அச் சினம்
பைனக் கான் ஆ ம் பாழ் நாட் அத்தம்
இறந் ெசய் ெபா
ம் இன்பம் த ம் எனின்
இளைமயின் சிறந்த வளைம ம் இல்ைல
இளைம கழிந்த பின்ைற வளைம
காமம் த த ம் இன்ேற அதனால்
நில்லாப் ெபா ட் பிணிச் ேசறி
வல்ேல ெநஞ்சம் வாய்க்க நின் விைனேய
ெபா ள் வ த்த ெநஞ்சிைனத் தைலவன்
ெந ங்கிச் ெசல அ ங்கிய
127 ெநய்தல் - சீத்தைலச் சாத்தனார்
இ ங் கழி ைழஇய ஈர்ம் ற நாைர
இற எறி திவைலயின் பனிக்கும் பாக்கத்

த்திய

50
உவன் வாின் எவேனா பாண ேபைத
ெகா மீன் ஆர்ைகச் ெச நகர் நிைறந்த
கல்லாக் கதவர் தன் ஐயர் ஆக ம்
வண்டல் ஆயெமா பண் தான் ஆ ய
ஈனாப் பாைவ தைலயிட் ஓ ம்
ெமல்லம் லம்பன் அன்றி ம்
ெசல்வாம் என் ம் கானலாேன
பாணற்குத் ேதாழி வாயில் ம த்த
128 குறிஞ்சி - நற்ேசந்தனார்
பகல் எாி சுடாின் ேமனி சாய ம்
பாம் ஊர் மதியின் தல் ஒளி கரப்ப ம்
எனக்கு நீ உைரயாயாயிைன நினக்கு யான்
உயிர் பகுத்தன்ன மாண்பிேனன் ஆக ன்
அ கண் சினால் யாேன என் நனி
அ தல் ஆன்றிசின் ஆயிைழ ஒ குரல்
ஏனல் காவ னிைட உற் ஒ வன்
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ெணனச்
சி
றம் கைவயினனாக அதற்ெகாண்
அ·ேத நிைனந்த ெநஞ்செமா
இ· ஆகின் யான் உற்ற ேநாேய
குைற ேநர்ந்த ேதாழி தைலவி குைற நயப்பக் கூறிய
ேதாழிக்குத் தைலவி அறத்ெதா

நின்ற

உம் ஆம்

129 குறிஞ்சி - ஒளைவயார்
ெப நைக ேகளாய் ேதாழி காதலர்
ஒ நாள் கழியி ம் உயிர் ேவ ப உம்
ெபாம்மல் ஓதி நம் இவண் ஒழியச்
ெசல்ப என்ப தாேம ெசன்
தம் விைன ற்றி வ உம் வைர நம் மைன
வாழ் ம் என்ப நாேம அதன்தைல
ேகழ் கிளர் உத்தி அர த் தைல பனிப்ப
ப மைழ உ மின் உரற் குரல்
ந நாள் யாமத் ம் தமியம் ேகட்ேட
பிாி

உணர்த்தப்பட்ட ேதாழி தைலமகைள

130 ெநய்தல் - ெநய்தல் தத்தனார்

கம் க்க

51
வ இன் நிைறந்த மான் ேதர்த்ெதண் கண்
ம வாய்த் தண் ைம ந வண் ஆர்ப்ப
ேகா ன் எறிந் காைலத் ேதான்றிய
ெசந் நீர்ப் ெபா விைனச் ெசம்மல்
ர்த்
தம ெசய் வாழ்க்ைகயின் இனிய உண்ேடா
எைன வி ப் ைடயர் ஆயி ம் நிைனவிலர்
ேநர்ந்த ெநஞ்சும் ெநகிழ்ந்த ேதா ம்
வா ய வாி ம் ேநாக்கி நீடா
எவன் ெசய்தனள் இப் ேபர் அஞர் உ வி என்
ஒ நாள் கூறின் மிலேர விாிநீர்
ைவயக வைரயள இறந்த
எவ்வ ேநாய் பிறி உய த் ைண இன்ேற
பிாிவிைட ெம ந்த தைலவி வன் ைற எதிரழிந்
131 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
ஆ ய ெதாழி ம் அல்கிய ெபாழி ம்
உள்ளல் ஆகா உய ெநஞ்செமா
ஊட ம் உைடயேமா உயர் மணற் ேசர்ப்ப
திைர திர் அைரய தடந் தாள் தாைழச்
சுற ம ப் அன்ன ட் ேதா ஒசிய
இற ஆர் இனக் கு கு இைறெகாள இ க்கும்
நற மகிழ் இ க்ைக நல் ேதர்ப் ெபாியன்
கள் கமழ் ெபாைறயா அன்ன என்
நல் ேதாள் ெநகிழ மறத்தல் மக்ேக
மணமைனயில் பிற்ைற ஞான்
க்க ேதாழிையத்
தைலவன் ேவ படாைம ஆற் வித்தாய் ெபாிைய
காண் என்றாற்குத் ேதாழி ெசால் ய
132 ெநய்தல் - (?)
ேபர் ஊர் ஞ்சும் யா ம் இல்ைல
தி ந் வாய்ச் சுறவம் நீர் கான் ஒய்ெயனப்
ெப ந் ெத உதிர்த ெபய
தண் வளி
ேபார் அைம கதவப் ைர ெதா ம் வ
கூர் எயிற் எகினம் ந ங்கும் நல் நகர்ப்
பயில்பைட நிவந்த பல் ஞ் ேசக்ைக
அய ம் மாண் சிைறய ேவ அதன்தைல
காப் ைட வாயில் ேபாற் ஓ என் ம்
யாமம் ெகாள்பவர் ெந நா ஒண் மணி
ஒன் எறி பாணியின் இரட் ம்

ெசால் ய

52
இன் ெகால் அளிேயன் ெபான் ம் நாேள
காப் மிகுதிக்கண்ஆற்றாளாகிய
தைலவிக்குத் ேதாழி ெசால் ய
133 குறிஞ்சி - நற்றமனார்
ேதாேள ெதா ெகாட் ஆனா கண்ேண
வாள் ஈர் வ யின் வ
இழந்தனேவ
த ம் பசைல பாயின் திதைலச்
சில் ெபாறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல்
மணி ஏர் ஐம்பால் மாேயாட்கு என்
ெவவ் வாய்ப் ெபண் ர் கவ்ைவ ற்ற
நாம் உ
யரம் ெசய்யலர் என் ம்
கா
ேதாழி காதல்அம் கிளவி
இ ம் ெசய் ெகால்லன் ெவவ் உைலத் ெதௗ த்த
ேதாய் மடற் சில் நீர் ேபால
ேநாய் ம ெநஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிேத
வைரவிைட ைவத் ப்பிாி ஆற்றாளாய
தைலவி வற்
த் ம் ேதாழிக்குச்ெசால் ய
134 குறிஞ்சி - (?)
இனிதின் இனி தைலப்ப ம் என்ப
இ ெகால் வாழி ேதாழி காதலர்
வ குறி ெசய்த வைரயகச் சி திைனச்
ெசவ் வாய்ப் பாசினம் கடீஇயர் ெகா ச்சி
அவ் வாய்த் தட்ைடய அவைண ஆக என
ஏயள்மன் யா ம் ந்ைத வாழியர்
அம் மா ேமனி நிைர ெதா க் கு மகள்
ெசல்லாேயா நின் ள் எயி உண்கு என
ெமல் ய இனிய கூற ன் யான் அ·
ஒல்ேலன் ேபால உைரயா வேல
இற்ெசறிப்பார் என ஆற்றாளாய தைலவிைய
அ· இலர் என்ப பட ேதாழி ெசால் ய
135 ெநய்தல் - கதப்பிள்ைளயார்
ங்கல் ஓைல ஓங்கு மடற் ெபண்ைண
மா அைர ைதத்த மணல் ம
ன்றில்
வைரயாத் தாரம் வ வி ந் அய ம்

53
தண் கு வாழ்நர் அம் கு ச் சீ ர்
இனி மன்றம்ம தாேன பனி ப
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பாிய
ழங்கு திைரப்
மணல் அ ந்தக் ெகாட்கும்
வால் உைளப் ெபா ந்த ரவித்
ேதேரார் நம்ெமா நகாஅ ஊங்ேக
வைர நீட் ப்ப அலர்ஆம் எனக் கவன்ற
ேதாழி சிைறப் றமாகச்ெசால் ய
136 குறிஞ்சி - நற்றங் ெகாற்றனார்
தி ந் ேகால் எல் வைள ேவண் யான் அழ ம்
அ ம் பிணி உ நர்க்கு ேவட்ட ெகாடாஅ
ம ந் ஆய்ந் ெகா த்த அறேவான் ேபால
என்ைன வாழிய பலேவ பன்னிய
மைல ெக நாடெனா நம்மிைடச் சிறிய
தைலப்பிாி உண்ைம அறிவான் ேபால
நீப்ப நீங்கா வாின் வைர அைமந்
ேதாள் பழி மைறக்கும் உதவிப்
ேபாக்கு இல் ெபாலந் ெதா ெசறீஇேயாேன
சிைறப் றமாகத்தைலவி ேதாழிக்கு உைரத்த
137 பாைல - ெப ங்கண்ணனார்
தண்ணிய கம ம் தாழ் இ ங் கூந்தல்
தட ெமன் பைணத் ேதாள் மட நல்ேலாள்வயின்
பிாியச் சூழ்ந்தைன ஆயின் அாிய ஒன்
எய்திைன வாழிய ெநஞ்ேச ெசவ் வைர
அ வி ஆன்ற நீர் இல் நீள் இைட
கயந் தைல மடப் பி உயங்கு பசி கைளஇயர்
ெப ங் களி ெதாைலத்த டத் தாள் ஓைம
அ ஞ் சுரம் ெசல்ேவார்க்கு அல்குநிழல் ஆகும்
குன்ற ைவப்பின் கானம்
ெசன் ேசண் அகறல் வல் ய நீேய
தைலவன் ெசல

அ ங்கிய

138 ெநய்தல் - அம்

வனார்

உவர் விைள உப்பின் குன் ேபால்குப்ைப
மைல உய்த் ப் பக ம் நிைலயா வாழ்க்ைக

54
கணம் ெகாள் உமணர் உயங்குவயின் ஒழித்த
பண் அழி பழம் பார் ெவண் கு கு ஈ ம்
தண்ணம் ைறவன் ன் நாள் நம்ெமா
பாசைடக் க த்த கைணக் கால் ெநய்தல்
டன் ெநறித ெதாடைல ைதஇ
கண் அறி ைடைம அல்ல
ண் விைன
இைழ அணி அல்குல் விழ ஆ மகளிர்
ழங்கு திைர இன் சீர் ங்கும்
அ ங்கல்
ர் அறிந்தன்ேறா இன்ேற
அலர் ஆயிற் என ஆற்றாளாய தைலமகட்குத்
தைலவன் சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால் ய
139
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உலகிற்கு ஆணியாகப் பலர் ெதாழ
பல வயின் நிைலஇய குன்றின் ேகா ேதா
ஏயிைன உைரஇயேரா ெப ங் க எழி
ப மைல நின்ற நல் யாழ் வ நரம்
எழீஇயன்ன உைறயிைன ழவின்
மண் ஆர் கண்ணின் இம்ெமன இமி ம்
வணர்ந் ஒ கூந்தல் மாஅேயாள
ணர்ந் இனி
கர்ந்த சாரல் நல் ஊர்
விர மலர் உதிர சி
இர ப் ெபயல் ெபாழிந்த உதவிேயாேய
தைலவன் விைன ற்றி வந் பள்ளி
இடத்தானாக ெபய்த மைழைய வாழ்த்திய
140 குறிஞ்சி -

தங்கண்ணனார்

ெகாண்டல் மா மைழ குடக்கு ஏர் குைழத்த
சி ேகால் இணர ெப ந் தண் சாந்தம்
வைக ேசர் ஐம்பால் தைக ெபற வாாி
லர்விடத் உதிர்த்த கள் ப கூைழப்
ெப ங் கண் ஆயம் உவப்ப தந்ைத
ெந ந் ேதர் வழங்கும் நில மணல் ற்றத்
பந்ெதா ெபய ம் பாிவிலாட்
அ ளி ம் அ ளாள் ஆயி ம் ெபாி அழிந்
பின்னிைல னியல்மா ெநஞ்ேச என்ன உம்
அ ந் யர் அவலம் தீர்க்கும்
ம ந் பிறி இல்ைல யான் உற்ற ேநாய்க்ேக

55
குைற ம க்கப்பட்ட தைலவன் தன் ெநஞ்சிைன ெந ங்கிய
141 பாைல - சல் யங்குமரனார்
இ ஞ் ேச ஆ ய ெகா ங் க ள் கய வாய்
மாாி யாைனயின் ம ங்குல் தீண்
ெபாாி அைர ெஞமிர்ந்த ழற் காய்க் ெகான்ைற
நீ ய சைடேயா ஆடா ேமனிக்
குன் உைற தவசியர் ேபால பல உடன்
என் ழ் நீள் இைடப் ெபாற்பத் ேதான் ம்
அ ஞ் சுரம் எளியமன் நினக்ேக ப ந் பட
பாண் ெலா ெபா த பல் பிணர்த் தடக் ைக
ஏந் ேகாட் யாைன இைச ெவங் கிள்ளி
வம் அணி உயர் ெகா அம்பர் சூழ்ந்த
அாிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள்
விாி ஒ கூந்தல் விட் அைமகலேன
ெபா ள் கைடக்கூட் ய ெநஞ்சிற்குத்
தைலவன் ெசால் ச் ெசல அ ங்கிய
142
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வான் இகு ெசாாிந்த வயங்கு ெபயற்கைட நாள்
பாணி ெகாண்ட பல் கால் ெமல் உறி
ெஞ ேகால் கலப் ைப அதள சு க்கி
பறிப் றத் இட்ட பால் ெநாைட இைடயன்
ண் பல் வைல ஒ திறம் நைனப்ப
தண் கால் ைவத்த ஒ ங்கு நிைல ம விளி
சி தைலத் ெதா தி ஏமார்த் அல்கும்
றவின ேவ ெபாய்யா யாணர்
அல் ல் ஆயி ம் வி ந் வாின் உவக்கும்
ல்ைல சான்ற கற்பின்
ெமல் இயற் கு மகள் உைறவின் ஊேர
விைன

ற்றி மீ

ம்தைலமகன் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய

143 பாைல - கண்ணகாரன் ெகாற்றனார்
ஐேத கம்ம யாேன ஒய்ெயன
த மணல் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றத்
ஓைர ஆய ம் ெநாச்சி ம் காண்ெதா ம்
நீர் வார் கண்ேணன் க
ம் என்னி ம்
கிள்ைள ம் கிைள எனக் கூஉம் இைளேயாள்
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வ இலள் அம்ம தாேன குழீஇ
அம்பல்
ர் அலர் வாய்ப் ெபண் ர்
இன்னா இன் உைர ேகட்ட சில் நாள்
அறிேயன் ேபால உயிேரன்
நறிய நா ம் நின் க ப் என்ேறேன
மைன ம ட்சி
144 குறிஞ்சி - கச்சிப்ேபட் ப் ெப ந்தச்சனார்
ெப ங் களி உ ைவ தாக்க ன் இ ம் பி
க வி மா மைழயின் அரவம் அஞ்சு
ேபா ஏர் உண் கண் க ழ ம் ஏதில்
ேபைத ெநஞ்சம் கவைல கவற்ற
ஈங்கு ஆகின்றால் ேதாழி பகுவாய்ப்
பிண ப்
வழங்கும் அணங்கு அ ங் கவைல
அவிர் அறல் ஒ கும் விைர ெசலல் கான் யாற் க்
கைர அ ங் குட்டம் தமியர் நீந்தி
விர மலர் ெபாறித்த ேதாளர்
இரவின் வ தல் அறியாேதற்ேக
ஆற்ற ஏதத்திற்குக்கவன்
சிைறப் றமாகத் தைலவி ெசால் ய
145 ெநய்தல் - நம்பி குட் வன்
இ ங் கழி ெபா த ஈர ெவண் மணல்
மாக் ெகா அ ம்பின் மா இதழ் அலாி
கூந்தல் மகளிர் ேகாைதக் கூட் ம்
காமர் ெகாண்கன் நாம் ெவங் ேகண்ைம
ஐ ஏய்ந்தில்லா ஊங்கும் நம்ெமா
ணர்ந்தனன் ேபால உணரக் கூறி
தான் யாங்கு என் ம் அறன் இல் அன்ைன
யான் எழில் அறித ம் உாியள் நீ ம் நம்
பராைரப் ன்ைனச் ேசாி ெமல்ல
நள்ெளன் கங்கு ம் வ மேரா
அம்ம வாழி ேதாழி அவர் ேதர் மணிக் குரேல
இர க்குறி வந் தைலமகன்
சிைறப் றத்தானாக ேதாழி வைர கடாய
146 குறிஞ்சி - கந்தரத்தனார்

57
வில்லாப் வின் கண்ணி சூ
நல் ஏ
வல் என பல் ஊர் திாித
ெந மாப் ெபண்ைண மடல் மாேனாேய
கடன் அறி மன்னர் குைட நிழற் ேபாலப்
ெப ந் தண்ெணன்ற மர நிழல் சிறி இழிந்
இ ந்தைன ெசன்ேமா வழங்குக சுடர் என
அ ளிக் கூ ம் ஆர்வ மாக்கள்
நல்ேலம் என் ம் கிளவி வல்ேலான்
எ தி அன்ன காண் தகு வனப்பின்
ஐயள் மாேயாள் அணங்கிய
ைமயல் ெநஞ்சம் என் ெமாழிக் ெகாளிேன
பின்னின்ற தைலவன் ன்னிைலப் றெமாழியாக
ேதாழி ேகட்பச்ெசால் ய
147 குறிஞ்சி - ெகாள்ளம்பக்கனார்
யாங்கு ஆகுவேமா அணி தற் கு மகள்
ேதம் ப சாரற் சி திைனப் ெப ங் குரல்
ெசவ் வாய்ப் ைபங் கிளி கவர நீ மற்
எவ் வாய்ச் ெசன்றைன அவண் எனக் கூறி
அன்ைன ஆனாள் கழற ன் நின்
அ வி ஆர்க்கும் ெப வைர நாடைன
அறிய ம் அறிேயன் காண்ட ம் இலேன
ெவதிர் ைன தட்ைடேயன் மலர் க் ெகாய்
சுைன பாய்ந் ஆ ற் ம் இலன் என நிைனவிைல
ெபாய்யல் அந்ேதா வாய்த்தைன அ ேகட்
தைல இைறஞ்சினேள அன்ைன
ெசல ஒழிந்தைனயால் அளிைய நீ னத்ேத
சிைறப் றமாகத்ேதாழி ெசால் ய
148 பாைல - கள்ளம்பாளனார்
வண்ணம் ேநாக்கி ம் ெமன் ெமாழி கூறி ம்
நீ அவண் வ தல் ஆற்றாய் எனத் தாம்
ெதாடங்கி ஆள்விைனப் பிாிந்ேதார் இன்ேற
ெந ங் கயம் ாிந்த நீர் இல் நீள் இைட
ெசங் கால் மராஅத் அம் ைடப் ெபா ந்தி
வாங்கு சிைல மறவர் ங்கு நிைல அஞ்சா
கல் அைளச் ெசறிந்த வள் உகிர்ப் பிணவின்
இன் னிற் இ ம்ைப தீர சினம் சிறந்
ெசங் கண் இ ம்
க் ேகாள் வல் ஏற்ைற
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உயர் ம ப் ஒ த்தல் கர் கம் பா ம்
அ ஞ் சுரம் இறப்ப என்ப
வ ந்ேதன் ேதாழி வாய்க்க அவர் ெசலேவ
பிாி ணர்ந்

ேவ பட்ட தைலவிையத் ேதாழி வற் றீஇய

149 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
சில ம் பல ம் கைடக்கண் ேநாக்கி
க்கின் உச்சிச் சுட் விரல் ேசர்த்தி
ம கில் ெபண் ர் அம்பல் ற்ற
சி ேகால் வலந்தனள் அன்ைன அைலப்ப
அலந்தெனன் வாழி ேதாழி கானல்
மலர் தீண் ய நா கு உச் சுவல்
க மான் பாிய கதழ் பாி கைடஇ
ந நாள் வ உம் இயல் ேதர்க் ெகாண்கெனா
ெசல அயர்ந்திசினால் யாேன
அலர் சுமந் ஒழிக இவ் அ ங்கல் ஊேர
ேதாழி தைலவிைய உடன்ேபாக்கு வ த்த
சிைறப் றமாகச் ெசால் ய உம் ஆம்
150 ம தம் - க வன் இளமள்ளனார்
நைக நன்கு உைடயன் பாண ம் ெப மகன்
மிைள வ சிைதயக் களி பல பரப்பி
அரண் பல கடந்த ரண் ெகாள் தாைன
வ தி வாழிய பல எனத் ெதா
ஈண்
மன் எயில் உைடேயார் ேபால அ· யாம்
என்ன ம் பாியேலா இலம் எனத் தண் நைடக்
க மா கைடஇ வந் எம் ேசாித்
தா ம் கண்ணி ம் காட் ஒ ைமய
ெநஞ்சம் ெகாண்டைம வி ேமா அஞ்ச
கண் ைடச் சி ேகால் பற்றிக்
கதம் ெபாி உைடயள் யாய் அ ங்கேலா இலேள
தைலநின் ஒ கப்படா நின்ற பரத்ைத
தைலவைன ெந ங்கிப் பாணற்கு உைரத்த
151 குறிஞ்சி - இளநாகனார்
நல் தல் பசப்பி ம் ெப ந் ேதாள் ெநகிழி ம்
ெகால் ரண் இ ம்
அ ம் ைழத் தாக்கிச்
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ெசம் ம க் ெகாண்ட ெவண் ேகாட் யாைன
கல் மிைச அ வியின் க உஞ் சாரல்
வாரற்கதில்ல ேதாழி க வன்
றி ஆர் ெப ங் கிைள அறிதல் அஞ்சி
கறி வளர் அ க்கத் களவினில் ணர்ந்த
ெசம் க மந்தி ெசய்குறி க ங் கால்
ெபான் இணர் ேவங்ைகப் ஞ் சிைனச் ெசலீஇயர்
குண் நீர் ெந ஞ் சுைன ேநாக்கிக் கவிழ்ந் தன்
ன் தைலப் பா மயிர் தி த் ம்
குன்ற நாடன் இரவினாேன
இர க்குறிச்சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால் ய
152 ெநய்தல் - ஆலம்ேபாி சாத்தனார்
மடேல காமம் தந்த அலேர
மிைட எ க்கின் அலர் தந்தன்ேற
இலங்கு கதிர் ம ங்கி எல் விசும் படர
லம் தந்தன்ேற கன் ெசய் மண் லம்
எல்லாம் தந்ததன்தைல ம் ைபெயன
வடந்ைத வைல வ குடம்ைபப்
ெபைட ணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அைளஇ
கங்கு ம் ைகயற தந்தன்
யாங்கு ஆகுெவன்ெகால் அளிெயன் யாேன
மடல் வ த்த தைலவன் ன்னிைலப்
றெமாழியாக ேதாழி ேகட்பச்ெசால் ய
153 பாைல - தனிமகனார்
குண கடல் கந் குடக்கு ஏர் இ ளி
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர்
ெசம் ெசாாி பாைனயின் மின்னி எவ் வா ம்
தன் ெதாழில் வாய்த்த இன் குரல் எழி
ெதன் ல ம ங்கில் ெசன் அற்றாங்கு
ெநஞ்சம் அவர்வயின் ெசன்ெறன ஈண் ஒழிந்
உண்டல் அளித் என் உடம்ேப விறல் ேபார்
ெவஞ் சின ேவந்தன் பைக அைலக் கலங்கி
வாழ்ேவார் ேபாகிய ேபர் ஊர்ப்
பாழ் காத்தி ந்த தனி மகன் ேபான்ேற
பிாிவிைட ெம ந்த தைலவி ெசால் ய
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154 குறிஞ்சி - நல்லா ர் கிழார்
கான ம் கம்ெமன்றன்ேற வான ம்
வைர கிழிப்பன்ன ைம இ ள் பரப்பி
பல் குரல் எழி பா ஓவாேத
மஞ்சு தவழ் இ ம்பில் களி வலம் ப த்த
ெவஞ் சின உ ைவப் ேபழ் வாய் ஏற்ைற
அஞ்சுதக உர ம் ஓைச ேகளா
ஞ்சுதிேயா இல விலாட்
ேபர் அஞர் ெபா த கர் ப ெநஞ்சம்
நீர் அ ெந ப்பின் தணிய இன் அவர்
வாரார் ஆயிேனா நன்ேற சாரல்
விலங்கு மைல ஆர் ஆ உள் ெதா ம்
நிலம் பரந் ஒ கும் என் நிைற இல் ெநஞ்ேச
இர க்குறித் தைலவன்சிைறப் றமாக வைர

கடாய

155 ெநய்தல் - பராயனார்
ஒள் இைழ மகளிெரா ஓைர ம் ஆடாய்
வள் இதழ் ெநய்தற் ெதாடைல ம் ைனயாய்
விாி ங் கானல் ஒ சிைற நின்ேறாய்
யாைரேயா நிற் ெதா தெனம் வின
ம்
கண்ேடார் தண்டா நலத்ைத ெதண் திைரப்
ெப ங் கடல் பரப்பின் அமர்ந் உைற அணங்ேகா
இ ங் கழி ம ங்கு நிைலெபற்றைனேயா
ெசால் இனி மடந்ைத என்றெனன் அதன் எதிர்
ள் எயிற்
வல் திறந்தன
பல் இதழ் உண்க ம் பரந்தவால் பனிேய
இரண்டாம் கூட்டத் த்தைலவிைய எதிர்ப்பட் த்
தைலவன் ெசால் ய உணர்ப் வயின் வாரா
ஊடற்கண் தைலவன் ெசாற்ற உம் ஆம்
156 குறிஞ்சி - கண்ணங் ெகாற்றனார்
நீேய அ அறிந் ஒ ங்கா ஆர் இ ள் வந் எம்
க
ைட வியல் நகர்க் காவல் நீவி ம்
ேபர் அன்பிைனேய ெப ங் கல் நாட
யாேம நின் ம் நின் மைல ம் பா பல் நாள்
சி திைன காக்குவம் ேச ம் அதனால்
பகல் வந்தீேமா பல் படர் அகல
எ ைவ நீ ய ெப வைரச் சி கு
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அாியல் ஆர்ந்தவர் ஆயி ம் ெபாியர்
பா இமிழ் விடர் ைக ழங்க
ஆ மைழ இ த்த எம் ேகா உயர் குன்ேற
இர க்குறி ம த்த
157 பாைல - இளேவட்டனார்
இ ங் கண் ஞாலத் ஈண் ெதாழில் உதவிப்
ெப ம் ெபயல் ெபாழிந்த வழி நாள் அைமயத்
பல் ெபாறி அரவின் ெசல் றம் க ப்ப
யாற் அறல் ணங்கிய நாட் பத ேவனில்
இணர் ைத மாஅத்த ணர் குயில் விளித்ெதா ம்
நம்வயின் நிைன ம் ெநஞ்செமா ைகம்மிகக்
ேகட்ெடா ம் க
மால் ெபாிேத காட்ட
கு ம் ெபாைற அயல ெந ந் தாள் ேவங்ைக
அம் ந் தா உக்கன்ன
ண் பல் தித்தி மாஅேயாேள
ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலவன் ப வம்
உணர்ந்த ெநஞ்சிற்கு உைரத்த
158 குறிஞ்சி - ெவள்ைளக்கு

நாகனார்

அம்ம வாழி ேதாழி நம்வயின்
யாேனா காேணன் அ தான் கரந்ேத
கல் அதர் மன் ம் கால் ெகால் ம்ேம
கைன இ ள் மன் ம் கண் ெகால் ம்ேம
விடர் ைகச் ெசறிந்த ெவஞ் சின இ ம்
கர் க ேவழம் லம்பத் தாக்கி
கு தி ப கிய ெகா ங் க ட் கய வாய்
ேவங்ைக தெலா
ைடக்கும்
ஓங்கு மைல நாடன் வ உம் ஆேற
ஆ

பார்த்

உற்ற அச்சத்தால் சிைறப் றமாகச் ெசால் ய

159 ெநய்தல் - கண்ணம் ல்லனார்
மணி ணிந்தன்ன மா இ ம் பரப்பின்
உர த் திைர ெகாழீஇய ம ெப ந் ைற
நில க் குவித்தன்ன ேமாட் மணல் இ கைர
ேகா
ணர்ந்தன்ன கு கு ஒ க்கு எண்ணி
எல்ைல கழிப்பினம்ஆயின் ெமல்ல
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வளி சீத் வாித்த ன்ைன ன்றில்
ெகா மீன் ஆர்ைகச் ெச நகர்ச் ெசலீஇய
எ எனின் அவ ம் ஒல்லாள் யா ம்
ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்
உைடதிைர ஒ யின் ஞ்சும் ம கடற்
சில் கு ப் பாக்கம் கல்ெலன
அல்குவதாக நீ அமர்ந்த ேதேர
தைலவியின் ஆற்றாைம ம் உலகிய

ம் கூறி வைர

160 குறிஞ்சி - (?)
நய ம் நண் ம் நா
நன்கு உைடைம ம்
பய ம் பண் ம் பா அறிந் ஒ க ம்
ம்மி ம் அறிகுெவன்மன்ேன கம்ெமன
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன ைல
விதிர்த் விட்டன்ன அந் ண் சுணங்கின்
ஐம் பால் வகுத்த கூந்தல் ெசம் ெபாறி
தி
தல் ெபா ந்த ேதம் பாய் ஓதி
நீர் இலஞ்சிப் த்த குவைள
எதிர் மலர்ப் பிைணயல் அன்ன இவள்
அாி மதர் மைழக் கண் காணா ஊங்ேக
கழற்
161

எதிர்மைற
ல்ைல - (?)

இைற ம் அ ந் ெதாழில்
த்ெதன ெபாைறய
கண் ேபால் நீலம் சுைனெதா ம் மலர
ததர் ேவங்ைகய வியல் ெந ம் றவின்
இம்ெமன் பறைவ ஈண் கிைள இாிய
ெந ந் ெத அன்ன ேநர் ெகாள் ெந வழி
இைளயர் ஏகுவனர் பாிப்ப வைள எனக்
காந்தள் வள் இதழ் கவிகுளம் அ ப்ப
ேதாள் வ யாப்ப ஈண் நம் வரவிைனப்
ள் அறி றீஇயினெகால்ேலா ெதௗ ளிதின்
காதல் ெக மிய நலத்தள் ஏதில்
தல்வற் காட் ப் ெபாய்க்கும்
திதைல அல்குல் ேதம் ெமாழியாட்ேக
விைன ற்றிப் ெபய ம்தைலவன்
ேதர்ப்பாகன் ேகட்ப ெசால் ய

கடாய
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162 பாைல - (?)
மைன உைற றவின் ெசங் காற் ேபைடக்
காமர் ைணய ேசவல் ேசர
லம்பின் எ த
ன்கண் மாைலத்
தனிேய இ த்தல் ஆற்ேறன் என் நின்
பனி வார் உண்கண் ைபதல க ழ
ம்ெமா வ வல் என்றி எம்ெமா
ெப ம் ெபயர்த் தந்ைத நீ
கழ் ெந நகர்
யாய நனி மிக மடைவ னாஅ
ேவனில் இற்றித் ேதாயா ெந
ழ்
வழி நார் ஊச ன் ேகாைட க்குெதா ம்
ஞ்சு பி வ
ம் அத்தம்
வல்ைல ஆகுதல் ஒல் ேமா நினக்ேக
உடன் ேபா வல் என்ற தைலவிக்குத் தைலவன் ெசாற்ற
163 ெநய்தல் - (?)
உயிர்த்தனவாகுக அளிய நா ம்
அயிர்த் கள் கந்த ஆனா ஊைதய
எல்
ம் இர ம் என்னா கல்ெலனக்
கறங்கு இைச இன மணி ைக ணர்ந் ஒ ப்ப
நில த் தவழ் மணற் ேகா ஏறிச் ெசலவர
இன் என் ெநஞ்சம் ேபால ெதான் நனி
வ ந் மன் அளிய தாேம ெப ங் கடல்
நீல் நிறப் ன்ைனத் தமி ஒண் ைகைத
வானம் ழ்கிய வயங்கு ஒளி ெந ஞ் சுடர்க்
கதிர் காய்ந் எ ந் அகம் கன ஞாயிற்
ைவகு வனப்பின் ேதான் ம்
ைகைதஅம் கானல் ைறவன் மாேவ
வைர

ம ந்

ெசால் ய

164 பாைல - (?)
உைற றந்தி ந்த றவில் தனா
ெசங் கதிர்ச் ெசல்வன் ெத த ன் மண் பக
உலகு மிக வ ந்தி உயா
காைலச்
ெசன்றனர் ஆயி ம் நன் ெசய்தனர் எனச்
ெசால் ன் ெதௗ ப்ப ம் ெதௗ தல் ெசல்லாய்
ெசங்ேகால் வாளிக் ெகா வில் ஆடவர்
வம்ப மாக்கள் உயிர்த் திறம் ெபயர்த்ெதன

64
ெவங் கடற் அைட தல் ப
ைட தழீஇ
உ பசிக் கு நாி கு கல் ெசல்லா
மா
றக்ெகா க்கும் அத்தம்
ஊ இலராகுதல் உள்ளாமாேற
ெபா ள்
த் வந்தான் என்ப வாயில்கள்வாய்க்
ேகட்ட ேதாழி தைலவிக்கு உைரத்த
165 குறிஞ்சி - (?)
அமர்க் கண் ஆமான் அ நிறம் ள்கா
பைணத்த பகழிப் ேபாக்கு நிைனந் கானவன்
அணங்ெகா நின்ற மைல வான் ெகாள்க எனக்
கட ள் ஓங்கு வைர ேபண்மார் ேவட் எ ந்
கிைளய மகி ம் குன்ற நாடன்
அைடத ம்ேதா ம் அ ைம தனக்கு உைரப்ப
நப் ணர் இல்லா நயன் இேலார் நட்
அன்ன ஆகுக என்னான்
ஒல்கா ஒழி மிகப் பல்கின ேத
ெநா மலர் வைர ம் ப வத் ேதாழி
தைலவிக்கு அறத்ெதா நிைல பயப்பச்
ெசால் ய வைர ம ந்த உம் ஆம்
166 பாைல - (?)
ெபான் ம் மணி ம் ேபா ம் யாழ நின்
நன்னர் ேமனி ம் நா இ ங் க ப் ம்
ேபா ம் பைண ம் ேபா ம் யாழ நின்
மாதர் உண்க ம் வனப்பின் ேதா ம்
இைவ காண்ேதா ம் அகம் ம ந் யா ம்
அறம் நிைலெபற்ேறார் அைனேயன் அதன்தைல
ெபாலந்ெதா ப் தல்வ ம் ெபாய்தல் கற்றனன்
விைன ம் ேவ
லத் இெலேன நிைனயின்
யாதனின் பிாிேகா மடந்ைத
காதல் தா ம் கட
ம் ெபாிேத
ெசல க் குறிப்பினால் ேவ பட்ட
கிழத்திக்குத் தைலவன் ெசால் ய
167 ெநய்தல் - (?)
க ங் ேகாட் ப் ன்ைனக் குடக்கு வாங்கு ெப ஞ் சிைன
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வி ந்தின் ெவண் கு கு ஆர்ப்பின் ஆஅய்
வண் மகிழ் நாளைவப் பாிசில் ெபற்ற
பண் அைம ெந ந் ேதர்ப் பாணியின் ஒ க்கும்
தண்ணம் ைறவன் ெதா ம் வந்த
பயன் ெதாி ப வற் ைப தீர் பாண
நின் வாய்ப் பணி ெமாழி கைளயா பல் மாண்
ஞாழெலா
ன்ைன தாஅம்
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த
இைற ஏர் எல் வைளக் கு மகள்
பிைற ஏர் தி
தல் பாஅய பசப்ேப
ேதாழி பாணற்கு வாயில் ம த்த
ெதா
வந்த பாணற்குச் ெசால் ய உம் ஆம்
168 குறிஞ்சி - (?)
சு ம் உண விாிந்த க ங் கால் ேவங்ைகப்
ெப ஞ் சிைனத் ெதா த்த ெகா ங் கண் இறாஅல்
ள் ற் க் கசிந்த தீம் ேதன் கல் அைளக்
குறக் கு மாக்கள் உண்ட மிச்சிைலப்
ன் தைல மந்தி வன் பறழ் நக்கும்
நன் மைல நாட பண் எனப் ப ேமா
நின் நயந் உைறவி இன் உயிர் உள்ளாய்
அணங்குைட அரவின் ஆர் இ ள் ந நாள்
ைம ப சி ெநறி எ·கு ைண ஆக
ஆரம் கம ம் மார்பிைன
சாரற் சி கு ஈங்கு நீ வரேல
ேதாழி இர க்குறி ம த்த
169

ல்ைல - (?)

ன்னிய
த்தனம் ஆயின் நன் தல்
வ வம் என் ம் ப வரல் தீர
ப ம்ெகால் வாழி ெந ஞ் சுவர்ப் பல்
பரற் தைல ேபாகிய சிரற் தைலக் கள்ளி
மீமிைசக் க த்த
ந
ல்ைல
ஆ தைலத்
வின் ேதா தைலப்ெபயர்க்கும்
வன் ைக இைடயன் எல் ப் பாீஇ
ெவண் ேபாழ் ைதஇய அலங்கல்அம் ெதாடைல
ம குடன் கம ம் மாைல
சி கு ப் பாக்கத் எம் ெப நகராேன
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விைன

ற்றி ம த்தராநின்றான் ெநஞ்சிற்கு உைரத்த

170 ம தம் - (?)
மடக் கண் தகரக் கூந்தல் பைணத் ேதாள்
வார்ந்த வால் எயிற் ேசர்ந் ெசறி குறங்கின்
பிைணயல் அம் தைழ ைதஇ ைணயிலள்
விழ க் களம் ெபா ய வந் நின்றனேள
எ மிேனா எ மின் எம் ெகா நற் காக்கம்
ஆாியர் வன்றிய ேபர் இைச ள் ர்
பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மைலயன
ஒ ேவற்கு ஓ யாங்கு நம்
பன்ைமய எவேனா இவள் வன்ைம தைலப்ப ேன
ேதாழி விற க்கு வாயில் ம த்த
171 பாைல - (?)
நீர் நைசக்கு ஊக்கிய உயவல் யாைன
ேவனிற் குன்றத் ெவவ் வைரக் கவாஅன்
நிலம் ெசல ெசல்லாக் கயந் தைலக் குழவி
ேசாி அம் ெபண் ர் ெநஞ்சத் எறிய
ஊர் ஆன்கன்ெறா
கு ம் நாடன்
பன் மைல அ ஞ் சுரம் இறப்பின் நம் விட்
யாங்கு வல் ந மற்ேற ஞாங்க
விைனப் ண் ெதண் மணி ழ்ந்தன நிகர்ப்பக்
க
கால்ெகாள் ம் ெபா
ெகாள் பானாள்
ஆர்வ ெநஞ்செமா அைளஇ
மார் உறப் ப த்தல் மாீஇய கண்ேண
பிாி

உணர்த்தப்பட்ட ேதாழி தைலமகட்கு உைரத்த

172 ெநய்தல் - (?)
விைளயா ஆயெமா ெவண் மணல் அ த்தி
மறந்தனம் றந்த காழ் ைள அைகய
ெநய் ெபய் தீம் பால் ெபய் இனி வளர்ப்ப
ம்மி ம் சிறந்த
வ்ைவ ஆகும் என்
அன்ைன கூறினள் ன்ைனய நலேன
அம்ம நா
ம் ம்ெமா நைகேய
வி ந்தின் பாணர் விளர் இைச க ப்ப
வலம் ாி வான் ேகா நர ம் இலங்கு நீர்த்
ைற ெக ெகாண்க நீ நல்கின்
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இைறப

நீழல் பிற மார் உளேவ

பகற்குறி வந்த தைலமகைனத் ேதாழி
வைர கடாய குறிெபயர்த்தீ ம் ஆம்
173 குறிஞ்சி - (?)
சுைனப் க் குற் ம் ெதாடைல ைதஇ ம்
மைலச் ெசங் காந்தட் கண்ணி தந் ம்
தன் வழிப் ப உம் நம் நயந்த ளி
ெவறி என உணர்ந்த அாிய அன்ைனைய
கண்ணி ம் கனவி ம் காட் இந் ேநாய்
என்னி ம் வாரா மணியின் ேதான் ம்
அம் மைல கிழேவான் ெசய்தனன் இ எனின்
ப வண் ஆர்க்கும் ைபந் தார் மார்பின்
ெந ேவட்கு ஏதம் உைடத்ேதா
ெதா ேயாய் கூ மதி வின வல் யாேன
ேதாழி தைலவிக்கு உைரப்பாளாய் சிைறப் றமாகச்
ெசால் ய ெவறி அச்சுறீஇத் ேதாழி
அறத்ெதா நிைல பயப்பித்த உம் ஆம்
174 பாைல - (?)
கற்ைற ஈந்தின் ற் க் குைல அன்ன
ஆள் இல் அத்தத் தாள் அம் ேபாந்ைதக்
ேகா ைட ெந ஞ் சிைன ஆண் குரல் விளிப்பின்
எதிர் வழங்கும் வளி வழங்கு ஆர் இைடச்
ெசன்ற காதலர் வந் இனி
யங்கி
பிாியா ஒ வழி உைறயி ம் ெபாி அழிந்
உயங்கிைன மடந்ைத என்றி ேதாழி
அற் ம் ஆகும் அ· அறியாேதார்க்ேக
ழாக் ெகாள்ைக ழ்ந்த ெகாண்
மல்லல் மார் ம த்தனன்
ல் மற் எவேனா அன் இலங்கைடேய
விைன ற்றி வந் எய்திய காலத் ஆற்றாளாய
தைலவிையத் ேதாழி வற் றீஇ நின்றாட்கு அவள் ெசால்
175 ெநய்தல் - (?)
ெந ங் கடல் அைலத்த ெகா ந் திமிற் பரதவர்
ெகா மீன் ெகாள்ைள அழி மணல் குைவஇ

ய
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மீன் ெநய் அட் க் கிளிஞ்சில் ெபாத்திய
சி தீ விளக்கில் ஞ்சும் ந மலர்ப்
ன்ைன ஓங்கிய ைறவெனா அன்ைன
தான் அறிந்தன்ேறா இலேள பானாள்
ேசாிஅம் ெபண் ர் சி ெசால் நம்பி
சு வான் ேபால ேநாக்கும்
அ பால் அன்ன என் பசைல ெமய்ேய
ேதாழி சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
176 குறிஞ்சி - (?)
எம் நயந் உைறவி ஆயின் யாம் நயந்
நல்கினம் விட்ட என் நலத்ேதான் அவ் வயின்
சால்பின் அளித்தல் அறியா அவட்கு அவள்
காதலள் என் ேமா உைரத்திசின் ேதாழி
நிைரத்த யாைன கத் வாி க ப்பப்
ேபா ெபாதி உைடந்த ஒண் ெசங் காந்தள்
வாைழ அம் சிலம்பின் வம் படக் குைவஇ
யாழ் ஓர்த்தன்ன இன் குரல் இன வண்
அ வி ழவின் பாெடா ஒராங்கு
ெமன்ெமல இைசக்கும் சாரல்
குன்ற ேவ த் தம் உைறவின் ஊேர
பரத்ைத தைலவியின் பாங்கிக்குப்
பாங்காயினார் ேகட்ப விற க்குச் ெசால் ய
177 பாைல - (?)
பரந் ப கூர் எாி கானம் ைநப்ப
மரம் தீ ற்ற மகிழ் தைலஅம் காட்
ஒ க்கு அ ம் ெவஞ் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர்
குறிப்பின் கண் சின் யாேன ெநறிப் பட
ேவ ம் இலங்கு இைல ைடப்ப பலைக ம்
பீ சூட் மணி அணிபவ்ேவ
பண்
ம் நனி பல அளிப்ப இனிேய
வந்தன் ேபா ம் ேதாழி ெநாந் ெநாந்
எ
எழில் உண்கண் பாைவ
அழித ெவள்ளம் நீந் ம் நாேள
ெசல க் குறிப் அறிந்த தைலமகள் ேதாழிக்கு உைரத்த
178 ெநய்தல் - (?)
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ஆ அைம ஆக்கம் ஐ பிைசந்தன்ன
ேதா அைம வித் தடந் தாள் நாைர
நலன் உணப்பட்ட நல்கூர் ேபைட
கழி ெபயர் ம ங்கில் சி மீன் உண்ணா
ைகைத அம் ப சிைனப் லம்ெபா வதி ம்
தண்ணம் ைறவன் ேதேர கண்ணின்
காண ம் இையந்தன் மன்ேன நாணி
நள்ெளன் யாமத் ம் கண் பைட ெபேறஎன்
ள் ஒ மணி ெசத் ஓர்ப்ப
விளிந்தன் மா அவர்த் ெதௗ ந்த என் ெநஞ்ேச
சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇய
179 பாைல - (?)
இல் எ வயைல ஈற் ஆ தின்ெறன
பந் நிலத் எறிந் பாைவ நீக்கி
அவ் வயி அைலத்த என் ெசய் விைனக் கு மகள்
மான் அமர்ப்பன்ன ைமயல் ேநாக்கெமா
யா ம் தா ம் ம ப்ப ேதெனா
தீம் பால் உண்ணாள் ங்குவனள் விம்மி
ெந ந ம் அைனயள்மன்ேன இன்ேற
ைம அணற் காைள ெபாய் கலாக
அ ஞ் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன்
ந் ஏர் ெவண் பல் கிழ் நைக திறந்ேத
மைன ம ட்சி
180 ம தம் - (?)
பழனப் பாகல் யி
சு குடம்ைப
கழனி நாைர உைரத்த ன் ெசந்ெநல்
விர ெவள்ளாிசியின் தாஅம் ஊரன்
பலர்ப் ெபறல் நைசஇ நம் இல் வாரலேன
மாேயாள் நலத்ைத நம்பி விடல் ஒல்லாேள
அன்னி ம் ெபாியன் அவனி ம் வி மிய
இ ெப ேவந்தர் ெபா களத் ஒழித்த
ன்ைன வி மம் ேபால
என்ெனா கழி ம் இவ் இ வர இகேல
தைலமகற்கு வாயில் ேநர்ந்த ேதாழி
தைலமகளிடத் ப் ெபாறாைம கண்

ெசால் ய
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181

ல்ைல - (?)

உள் இைறக் குாீஇக் கார் அணற் ேசவல்
பிற லத் ைணேயா உைற லத் அல்கி
வந்ததன் ெசவ்வி ேநாக்கி ேபைட
ெநறி கிளர் ஈங்ைகப் வின் அன்ன
சி பல் பிள்ைளய குடம்ைப க த ன்
வைலயின் நைனந்த றத்த அயல
கூரல் இ க்ைக அ ளி ெந
நிைனந்
ஈர ெநஞ்சின் தன் வயின் விளிப்ப
ைகயற வந்த ைமயல் மாைல
இாீஇய ஆக ன் இன் ஒ இழந்த
தார் அணி ரவி தண் பயிர் மிப்ப
வந்தன் ெப விறல் ேதேர
உய்ந்தன்றாகும் இவள் ஆய் தற் கவிேன
விைன

ற்றிப் குந்த

கண்ட ேதாழி மகிழ்ந்

உைரத்த

182 குறிஞ்சி - (?)
நில ம் மைறந்தன் இ
ம் பட்டன்
ஓவத் அன்ன இட ைட வைரப்பின்
பாைவ அன்ன நிற் றங்காக்கும்
சிறந்த ெசல்வத் அன்ைன ம் ஞ்சினள்
ெக த் ப்ப நன் கலம் எ த் க் ெகாண்டாங்கு
நன் மார் அைடய யங்கி ெமன்ெமல
கண்டனம் வ கம் ெசன்ேமா ேதாழி
கீ ம் ேம ம் காப்ேபார் நீத்த
வ ந் தைலப் ெப ங் களி ேபால
தமியன் வந்ேதான் பனியைல நீேய
வைர நீட் ப்ப தைலமகள் ஆற்றாைம அறிந்த
ேதாழி சிைறப் றமாகச் ெசால் வைர கடாய
183 ெநய்தல் - (?)
தம் நாட் விைளந்த ெவண்ெணல் தந்
பிற நாட் உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி
ெந ெநறி ஒ ைக நில மணல் நீந்தி
அவண் உைற னிந்த ஒக்கெலா
லம் ெபயர்ந்
உமணர் ேபாக ம் இன்னாதாகும்
மடைவ மன்ற ெகாண்க வயின்ேதா
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இன்னா அைலக்கும் ஊைதய ஓ ம்
ம் இல் லம்பின் மாைல ம் உைடத்ேத
இன மீன் ஆர்ந்த ெவண் கு கு மிதித்த
வ நீர் ெநய்தல் ேபால
வாழாள் ஆதல் சூழாேதாேய
வைரவிைட ைவத் ப் பிாி ம் தைலவற்குத் ேதாழி ெசால் ய
184 பாைல - (?)
ஒ மகள் உைடேயன் மன்ேன அவ ம்
ெச மிகு ெமாய்ம்பின் கூர்ேவற் காைளய
ெப மைல அ ஞ் சுரம் ெந நல் ெசன்றனள்
இனிேய தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அ மற்
யாங்ஙனம் ஒல் ேமா அறி ைடயீேர
உள்ளின் உள்ளம் ேவேம உண்கண்
மணி வாழ் பாைவ நைட கற்றன்ன என்
அணி இயற் கு மகள் ஆ ய
மணி ஏர் ெநாச்சி ம் ெதற்றி ம் கண்ேட
மைன ம ட்சி
185 குறிஞ்சி - (?)
ஆனா ேநாேயா அழி படர்க் கலங்கி
காமம் ைகம்மிக ைகய
யரம்
காண ம் நல்காய் ஆயின் பாணர்
பாிசில் ெபற்ற விாி உைள நல் மான்
கவி குளம் ெபா த கல் மிைசச் சி ெநறி
இரவலர் ெம யா ஏ ம் ெபாைறயன்
உைர சால் உயர் வைரக் ெகால் க் குடவயின்
அகல் இைலக் காந்தள் அலங்கு குைலப் பாய்ந்
பறைவ இைழத்த பல் கண் இறாஅல்
ேத ைட ெந வைர ெதய்வம் எ திய
விைன மாண் பாைவ அன்ேனாள்
ெகாைல சூழ்ந்தனளால் ேநாேகா யாேன
பாங்கற்குத் தைலவன் ெசால் ய
ேதாழிக்குத் தைலவன் ெசால் ய

ேசட்ப க்கும்
உம் ஆம்

186 பாைல (?)
கல் ஊற்

ஈண்டல கயன் அற வாங்கி
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இ ம் பிணர்த் தடக் ைக நீட் நீர் ெநாண்
ெப ங் ைக யாைன பி எதிர் ஓ ம்
கானம் ெவம்பிய வறம் கூர் கடத்திைட
ேவனில் ஓதி நிறம் ெபயர்
ேபாத்
பாண் யாழ் கைடய வாங்கி பாங்கர்
ெந நிைல யாஅம் ஏ ம் ெதாழில
பிறர்க்கு என ய ம் ேபர் அ ள் ெநஞ்செமா
காமர் ெபா ட் பிணி ேபாகிய
நாம் ெவங் காதலர் ெசன்ற ஆேற
பிாிவிைட ெம ந்த ேதாழிக்குத் தைலவி ெசால் ய
187 ெநய்தல் - ஒளைவயார்
ெநய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒ க
கல் ேசர் மண் லம் சிவந் நிலம் தணிய
பல் ங் கான ம் அல்கின்றன்ேற
இன மணி ஒ ப்ப ெபா
படப் ட்
ெமய்ம் ம காமத் யாம் ெதா
ஒழிய
ேத ம் ெசல் றம் மைற ம் ஊெரா
யாங்கு ஆவ ெகால் தாேன ேதம் பட
ஊ வண் இமி ம் ேகாைத மார்பின்
மின் இவர் ெகா ம் ண் ெகாண்கெனா
இன் நைக ேமவி நாம் ஆ ய ெபாழிேல
தைலமகன் பகற்குறி வந் மீள்வான ெசல ேநாக்கி
தைலமகள் தன் ள்ேள ெசால் வாளாய்ச் ெசால் ய
188 குறிஞ்சி (?)
ப நீர்ச் சிலம்பில் க த்த வாைழக்
ெகா மடல் ஈன்ற கூர் வாய்க் குவி ைக
ஒள் இைழ மகளிர் இலங்கு வைளத் ெதா உம்
ெமல் விரல் ேமாைச ேபால காந்தள்
வள் இதழ் ேதா ம் வான் ேதாய் ெவற்ப
நன்றி விைள ம் தீெதா வ ம் என
அன் நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத் த்
ேதம் திர் சிலம்பில் தைடஇய
ேவய் ம ள் பைணத் ேதாள் அழியலள்மன்ேன
பகற்குறி ம த்
189 பாைல (?)

வைர

கடாய
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தம் அல இல்லா நம் நயந் அ ளி
இன் ம் வாரார் ஆயி ம் ெசன்னியர்
ெதறல் அ ங் கட ள் ன்னர் சீறியாழ்
நரம் இைசத்தன்ன இன் குரற் கு கின்
கங்ைக வங்கம் ேபாகுவர்ெகால்ேலா
எவ் விைன ெசய்வர்ெகால் தாேம ெவவ் விைனக்
ெகாைல வல் ேவட் வன் வைல பாிந் ேபாகிய
கானப் றவின் ேசவல் வாய் ல்
சிலம்பி அம் சிைன ெவ உம்
அலங்கல் உலைவ அம் கா இறந்ேதாேர
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய

190 குறிஞ்சி (?)
ேநா இனி வாழிய ெநஞ்ேச ேமவார்
ஆர் அரண் கடந்த மாாி வண் மகிழ்த்
திதைல எ·கின் ேசந்தன் தந்ைத
ேதம் கமழ் விாி தார் இயல் ேதர் அழிசி
வண்
சு ெநய்தல் ெநல் ைட மல ம்
அாியல் அம் கழனி ஆர்க்கா அன்ன
காமர் பைணத் ேதாள் நலம்
எய்திய
வைல மான் மைழக் கண் கு மகள்
சில் ெமாழித் வர் வாய் நைகக்கு மகிழ்ந்ேதாேய
பின்னின்ற தைலமகன் ஆற்றானாகி ெநஞ்சிற்குச்
ெசால் ய அல்லகுறிப்பட் மீள்வான் ெநஞ்சிற்குச்
ெசால் ய உம் ஆம் இைடச் சுரத் ச் ெசன்
தைலமகள் நலம் உள்ளி மீள ற்ற ெநஞ்சிைனக்
கழறிய உம் ஆம்
191 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
சி
ஞாழல் ேதன் ேதாய் ஒள் இணர்
ேநர் இைழ மகளிர் வார் மணல் இைழத்த
வண்டற் பாைவ வன ைல ற்றத்
ஒண் ெபாறிச் சுணங்கின் ஐ படத் தாஅம்
கண்டல் ேவ க் காமர் சி கு
எல் வந்தன்ேறா ேதர் எனச் ெசால்
அலர் எ ந்தன் இவ் ஊேர பல
ம்
என் ேநாக்கினேள அன்ைன நாைள
மணிப்
ண்டகம் ெகாய்ேயன் ஆயின்
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அணிக் கவின் உண்ைமேயா அாிேத மணிக் கழி
ந ம் ங் கானல் வந் அவர்
வ ந் ேதர் ேபாதல் அதனி ம் அாிேத
ேதாழி தைலமகன் சிைறப் றமாக ெசறிப்
அறி
ப்பான் ேவண் ச் ெசால் ய
192 குறிஞ்சி (?)
கு தி ேவட்ைக உ ெக வய மான்
வ மிகு ன்பின் மழ களி பார்க்கும்
மரம் பயில் ேசாைல ம ய ழியர்
உ வத்
வின் நாள் ேமயல் ஆ ம்
மாாி எண்கின் மைலச் சுர நீள் இைட
நீ நயந் வ தல் எவன் எனப் பல லந்
அ தைன உைற ம் அம் மா அாிைவ
பயம் ெக பலவின் ெகால் க் குட வைரப்
தம் ணர்த்த தி இயல் பாைவ
விாி கதிர் இள ெவயில் ேதான்றி அன்ன நின்
ஆய் நலம் உள்ளி வாின் எமக்கு
ஏமம் ஆகும் மைல தல் ஆேற
இர க்குறி ம க்கப்பட்
ஆற்றானாய தைலமகன் ெசால் ய
193 பாைல (?)
அட்டரக்கு உ வின் வட்
ைக ஈங்ைகத்
ய்த் தைலப்
மலர்த் ளி தைலக் கலாவ
நிைற நீர்ப் னிற் ப் லம் ைழஇ ஆனாய்
இ ம் றம் த உம் ெப ந் தண் வாைட
நினக்குத் தீ அறிந்தன்ேறா இலேம
பைணத் ேதாள் எல் வைள ெஞகிழ்த்த எம் காதலர்
அ ஞ் ெசயல் ெபா ட் பிணிப் பிாிந்தனராக
யா ம் இல் ஒ சிைற இ ந்
ேபர் அஞர் உ விைய வ த்தாதீேம
பிாிவிைட ஆற்றாளாகிய தைலமகள் ெசால் ய
194 குறிஞ்சி - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
அம்ம வாழி ேதாழி ைகம்மா
யா ெசய்வாங்ெகால் நாேம கய வாய்க்
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கன் ைட ம ங்கின் பி
ணர்ந் இய ம்
வலன் உயர் ம ப்பின் நிலம் ஈர்த் தடக் ைக
அண்ணல் யாைனக்கு அன்றி ம் கல் மிைசத்
தனி நிைல இதணம் லம்பப் ேபாகி
மந்தி ம் அறியா மரம் பயில் ஒ சிைற
குன்ற ெவற்பெனா நாம் விைளயாட
இ ம் கவர்ெகாண்ட ஏனற்
ெப ங் குரல் ெகாள்ளாச் சி பசுங் கிளிக்ேக
சிைறப் றமாகச் ெசறிப் அறி றீஇய
195 ெநய்தல் - (?)
அ ளாயாகேலா ெகா ேத இ ங் கழிக்
கு ைள நீர்நாய் ெகா மீன் மாந்தி
தில்ைலஅம் ெபா ம்பில் பள்ளி ெகாள் ம்
ெமல்லம் லம்ப யான் கண் சிேன
கல்ெலன் ள்ளின் கானல்அம் ெதாண்
ெநல் அாி ெதா வர் கூர் வாள் உற்ெறன
பல் இதழ் தயங்கிய கூம்பா ெநய்தல்
நீர் அைலத் ேதாற்றம் ேபால
ஈாிய க
ம் நீ நயந்ேதாள் கண்ேண
களவின்கண் ெந ங்காலம் வந்ெதா க
ஆற்றாளாயின ேதாழி வைர கடாய
196 ெநய்தல் - ெவள்ைளக்கு

நாகனார்

பளிங்கு ெசறிந்தன்ன பல் கதிர் இைடஇைட
பால் கந்தன்ன பசு ெவண் நிலவின்
மால் இடர் அறியா நிைற
மதியம்
சால் ம் ெசம்ைம ம் உைடைய ஆத ன்
நிற் கரந் உைற ம் உலகம் இன்ைமயின்
எற் கரந் உைறேவார் உள்வழி காட்டாய்
நற் கவின் இழந்த என் ேதாள் ேபால் சாஅய்
சி கு சி கு ெசாீஇ
அறி காி ெபாய்த்த ன் ஆகுேமா அ ேவ
ெநட் ைட கழிந் ெபா ள்வயிற் பிாிந்த
காலத் ஆற்றாளாகிய தைலமகள் திங்கள்
ேம ட் த் தன் ள்ேள ெசால் ய
197 பாைல - நக்கீரர்
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ேதாேள ெதா ெநகிழ்ந்தனேவ தேல
பீர் இவர் மலாின் பசப் ஊர்ந்தன்ேற
கண் ம் தண் பனி ைவகின அன்ேனா
ெதௗ ந்தனம் மன்ற ேதயர் என் உயிர் என
ஆழல் வாழி ேதாழி நீ நின்
தாழ்ந் ஒ க ப்பின் ழ்ந்த காெலா
வண் ப
மலர் உண் ைறத் தாீஇய
ெப மட மகளிர் ன்ைகச் சி ேகால்
ெபாலந் ெதா ேபால மின்னி கணங் ெகாள்
இன் இைச ரசின் இரங்கி மன்னர்
எயில் ஊர் பல் ேதால் ேபாலச்
ெசல் மைழ தவ ம் அவர் நல் மைல நாட்ேட
வைர

நீட ஆற்றாளாகிய தைலமகைளத் ேதாழி ஆற் வித்த

198 பாைல - கயமனார்
ேசயின் வ உம் மதவ யா உயர்ந்
ஓைம நீ ய கான் இைட அத்தம்
ன்நாள் உம்பர்க் கழிந்த என் மகள்
கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்ேற தந்ைத
தன் ஊர் இடவயின் ெதா ேவன் ண் பல்
ேகா ஏந் அல்குல் அ ம்பிய திதைல
வார்ந் இலங்கு வால் எயிற் ெபா ந்த தாஅர்
சில் வைள பல் கூந்தலேள அவேள
ைம அணல் எ த்தின் ன்பின் தடக் ைக
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ்த்
தந்ைததன் ஊர் இ ேவ
ஈன்ேறன் யாேன ெபா க ம் ெபயேர
பின் ெசன்ற ெசவி இைடச்
சுரத் க் கண்டார்க்குச் ெசால் ய
199 ெநய்தல் - ேபாி சாத்தனார்
ஓங்கு மணல் உ த்த ெந மாப் ெபண்ைண
ங்கு மடல் குடம்ைபப் ைபதல் ெவண் கு கு
நள்ெளன் யாமத் உய ேதா உ கி
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளெமா உள் உைடந்
உெளேன வாழி ேதாழி வைள நீர்க்
க ஞ் சுறா எறிந்த ெகா ந் திமிற் பரதவர்
வாங்கு விைசத் ண் ல் ஊங்குஊங்கு ஆகி
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வளி ெபாரக் கற்ைற தாஅய் நளி சுடர்
நீல் நிற விசும்பின் மீெனா
ைரய
ைபபய இைமக்கும் ைறவன்
ெமய் ேதாய் யக்கம் காணா ஊங்ேக
வன் ைற எதிரழிந்த
200 ம தம் - கூட

ர்ப் பல் கண்ணனார்

கண்ணி கட் ய கதிர அன்ன
ஒண் குரல் ெநாச்சித் ெதாியல் சூ
யா கிடந்தன்ன அகல் ெந ந் ெத வில்
சா என வ ம்
வாய்க் குயவ
ஈ ம் ஆங்கண் வன்றிசின் மாேதா
ஆம்பல் அமன்ற தீம் ெப ம் பழனத் ப்
ெபாய்ைக ஊர்க்குப் ேபாேவாய்ஆகி
ைக கவர் நரம்பின் ப வற் பாணன்
ெசய்த அல்லல் பல்குவ ைவ எயிற்
ஐ அகல் அல்குல் மகளிர் இவன்
ெபாய் ெபாதி ெகா ஞ் ெசால் ஓம் மின் எனேவ
ேதாழி தைலமகள குறிப் அறிந் வாயிலாகப் க்க
பாணன் ேகட்ப குயவைனக் கூவி இங்ஙனம்
ெசால்லாேயா என் குயவற்குச் ெசால் ய
201.குறிஞ்சி - பரணர்
மைல உைற குறவன் காதல் மட மகள்
ெபறல் அ ங்குைரயள் அ ங் க க் காப்பினள்
ெசால் எதிர் ெகாள்ளாள் இைளயள் அைனேயாள்
உள்ளல் கூடா என்ேறாய் மற் ம்
ெசவ் ேவர்ப் பலவின் பயம் ெக ெகால் த்
ெதய்வம் காக்கும் தீ தீர் ெந ங் ேகாட்
அவ் ெவள் அ விக் குட வைரயகத்
கால் ெபா
இ ப்பி ம் கதழ் உைற க கி ம்
உ ம் உடன் எறியி ம் ஊ பல ேதான்றி ம்
ெப நிலம் கிளாி ம் தி நல உ வின்
மாயா இயற்ைகப் பாைவயின்
ேபாதல் ஒல்லாள் என் ெநஞ்சத்தாேன
கழறிய பாங்கற்குத் தைலமகன் ெசால் ய
202 பாைல - பாைல பா ய ெப ங் க ங்ேகா
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ெபாரச் சிவந்த லால் அம் ெசங் ேகாட்
ஒ பல் த்தம் ஆர்ப்ப வ சிறந்
வன் சுவல் பராைர
க்கி கன்ெறா
மடப் பி தழீஇய தடக் ைக ேவழம்
ேதன் ெசய் ெப ங் கிைள இாிய ேவங்ைகப்
ெபான் ைர கவளம் றந்த
ஊட் ம்
மா மைல விடரகம் கைவஇ காண்வர
கண் சின் வாழிேயா கு மகள் ந்ைத
அ மீன் பயந்த அறம் ெசய் திங்கள்
ெசல் சுடர் ெந ங் ெகா ேபால
பல் ங் ேகாங்கம் அணிந்த காேட
உடன் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தைலமகட்குச் ெசால் ய
203 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
ழங்கு திைர ெகாழீஇய ாி எக்கர்
தடந் தாட் தாைழ ள் ைட ெந ந் ேதாட்
அக மடல் ெபா ளிய ைக திர் வான் ங்
ேகா வார்ந்தன்ன ெவண் த் தாைழ
எறி திைர உைதத்த ன் ெபாங்கித் தா ேசார்
சி கு ப் பாக்கத் ம கு லா ம க்கும்
மணம் கமழ் கானல் இையந்த நம் ேகண்ைம
ஒ நாள் பிாியி ம் உய் அாி என்னா
கதழ் பாி ெந ந் ேதர் வர ஆண் அ ங்கச்
ெசய்த தன் தப்பல் அன்றி ம்
உய ப் ணர்ந்தன் இவ் அ ங்கல் ஊேர
தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக
ேதாழி ெசால் வைர கடாய
204 குறிஞ்சி - மள்ளனார்
தளிர் ேசர் தண் தைழ ைதஇ ந்ைத
குளிர் வாய் வியன் னத் எல் பட வ ேகா
கு ஞ் சுைனக் குவைள அைடச்சி நாம் ணாிய
ந ந் தண் சாரல் ஆ கம் வ ேகா
இன் ெசால் ேமவைலப்பட்ட என் ெநஞ்சு உணக்
கூ இனி மடந்ைத நின் கூர் எயி உண்கு என
யான் தன் ெமாழித ன் ெமாழி எதிர் வந்
தான் ெசய் குறி நிைல இனிய கூறி
ஏ பிாி மடப் பிைண க ப்ப ேவ பட்
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உ கைழ நிவப்பின் சி கு ப் ெபய ம்
ெகா ச்சி ெசல் றம் ேநாக்கி
வி த்த ெநஞ்சம் விடல் ஒல்லாேத
பின்னின்ற தைலமகன் ஆற்றானாய் ேதாழி
ேகட்பத் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
205 பாைல - இளநாகனார்
அ வி ஆர்க்கும் ெப வைர அ க்கத்
ஆளி நன் மான் ேவட் எ ேகாள் உகிர்ப்
ம் ெபாறி உ ைவ ெதாைலச்சிய ைவந் தி
ஏந் ெவண் ேகாட் வயக் களி இ க்கும்
ன் அ ங் கானம் என்னாய் நீேய
குவைள உண்கண் இவள் ஈண் ஒழிய
ஆள்விைனக்கு அகறிஆயின் இன்ெறா
ேபாயின் ெகால்ேலா தாேன படப்ைபக்
ெகா
ள் ஈங்ைக ெந மா அம் தளிர்
நீர் ம கதழ் ெபயல் தைலஇய
ஆய் நிறம் ைர ம் இவள் மாைமக் கவிேன
தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ெசல அ ங்கிய
ேதாழி ெசல அ ங்கச் ெசால் ய உம் ஆம்
206 குறிஞ்சி - ஐ ர்

டவனார்

ய்த் தைலப் னிற் க் குரல் பால் வார் இைறஞ்சி
ேதா அைலக் ெகாண்டன ஏனல் என்
கல் மீமிைசக் கு வன குழீஇ
ெசவ் வாய்ப் பாசினம் கவ ம் என் அவ் வாய்த்
தட்ைட ம் ைடத்தைன கவைண ம் ெதா க்க என
எந்ைத வந் உைரத்தனனாக அன்ைன ம்
நல் நாள் ேவங்ைக ம் மலர்கமா இனி என
என் கம் ேநாக்கினள் எவன்ெகால் ேதாழி
ெசல்வாள் என் ெகால் ெசறிப்பல் என் ெகால்
கல் ெக நாடன் ேகண்ைம
அறிந்தனள்ெகால் அ· அறிகெலன் யாேன
தைலமகன் சிைறப் றத்தானாகத் ேதாழி ெசால் ய
207 ெநய்தல் - (?)
கண்டல் ேவ க் கழி சூழ் படப்ைப
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ண்டகம் ேவய்ந்த குறியிைறக் குரம்ைபக்
ெகா மீன் ெகாள்பவர் பாக்கம் கல்ெலன
ெந ந் ேதர் பண்ணி வரல் ஆனாேத
குன்றத் அன்ன குவ மணல் நீந்தி
வந்தனர் ெபயர்வர்ெகால் தாேம அல்கல்
இைளய ம் திய ம் கிைள டன் குழீஇ
ேகாட் சுறா எறிந்ெதன சு ங்கிய நரம்பின்
திர் பரதவர் மட ெமாழிக் கு மகள்
வைல ம் ண்
ம் பற்றி ெப ங் கால்
திைர எ ெபௗவம் ன்னிய
ெகாைல ெவஞ் சிறாஅர் பாற்பட்டனேள
ெநா மலர் வைர ழி ேதாழி ெசவி க்கு அறத்ெதா
208 பாைல - ெநாச்சி நியமங் கிழார்
விறல் சால் விளங்கு இைழ ெநகிழ விம்மி
அறல் ேபால் ெதௗ மணி இைட ைல நைனப்ப
விளி இல க
ம் கண்ெணா ெபாி அழிந்
எவன் இைன வா தி சுடர் தற் கு மகள்
ெசல்வார் அல்லர் நம் காதலர் ெச
ம்
ேநான்மார் அல்லர் ேநாேய மற் அவர்
ெகான் ம் நம் ங் குைரயர் தாேம
சிறந்த அன்பினர் சாய ம் உாியர்
பிாிந்த நம்மி ம் இரங்கி அ ம் ெபா ள்
யா ஆயி ம் வ வர் அதன்தைல
இன் ைணப் பிாிந்ேதார் நா த்
த வ ேபா ம் இப் ெப மைழக் குரேல
ெசல ற்றார குறிப் அறிந் ஆற்றாளாய
தைலமகள் உைரப்ப ேதாழி ெசால் ய
209 குறிஞ்சி - ெநாச்சி நியமங்கிழார்
மைல இடம்ப த் க் ேகாட் ய ெகால்ைலத்
தளி பதம் ெபற்ற கான் உ குறவர்
சில வித் அகல இட்ெடன பல விைளந்
இறங்குகுரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள்
மழைல அம் கு மகள் மிழைலஅம் தீம் குரல்
கிளி ம் தாம் அறிபவ்ேவ எனக்ேக
ப ம்கால் ைப ள் தீ ம் படாஅ
தவி ம்காைலஆயின் என்
உயிேரா எல்லாம் உடன் வாங்கும்ேம

நின்ற
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குைற ம க்கப்பட் ப் பின்னின்ற தைலமகன்
ஆற்றானாய் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் வானாய்ச்
ெசால் ய ேதாழி ேகட் க் குைற
ப்ப பயன்
210 ம தம் - மிைளகிழான் நல்ேவட்டனார்
அாிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்
ம கால் உ த ஈரச் ெச வின்
வித்ெதா ெசன்ற வட் பற்பல
மீெனா ெபய ம் யாணர் ஊர
ெந ய ெமாழித ம் க ய ஊர்த ம்
ெசல்வம் அன் தன் ெசய் விைனப் பயேன
சான்ேறார் ெசல்வம் என்ப ேசர்ந்ேதார்
ன்கண் அஞ்சும் பண்பின்
ெமன் கட் ெசல்வம் ெசல்வம் என்ப ேவ
ேதாழி தைலமகைன ெந ங்கிச்
ெசால் வாளாய் வாயில் ேநர்ந்த
211 ெநய்தல் - ேகாட்

ர் நல்லந்ைதயார்

யார்க்கு ெநாந் உைரக்ேகா யாேன ஊர் கடல்
ஓதம் ெசன்ற உப் ைடச் ெச வில்
ெகா ங் கழி ம ங்கின் இைர ேவட் எ ந்த
க ங் கால் கு கின் ேகாள் உய்ந் ேபாகிய
டங்கு ற இறவின் ேமாவாய் ஏற்ைற
எறி திைர ெதாகுத்த எக்கர் ெந ங் ேகாட் த்
கடற் தைலய ேதா ெபாதி தாைழ
வண் ப வான் ேபா ெவ உம்
ைற ெக ெகாண்கன் றந்தனன் எனேவ
வைர நீட ஒ தைல ஆற்றாளாம் என்ற
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தன் ள்ேள ெசால் ய
212 பாைல- குடவாயிற் கீரத்தனார்
பார்ைவ ேவட் வன் ப வைல ெவாீஇ
ெந ங் கால் கணந் ள்அம் லம் ெகாள் ெதௗ விளி
சுரம் ெசல் ேகா யர் க ெமன இைசக்கும்
நரம்ெபா ெகாள் ம் அத்தத் ஆங்கண்
க ங் குரற் பம்ைபக் கத நாய் வ கர்
ெந ம் ெப ங் குன்றம் நீந்தி நம் வயின்
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வந்தனர் வாழி ேதாழி ைகயைத
ெசம் ெபான் கழல்ெதா ேநாக்கி மா மகன்
கவ க் ெகாள் இன் குரல் ேகட்ெடா ம்
அவ க் ெகாள் மனத்ேதம் ஆகிய நமக்ேக
ெபா ள்
த் த் தைலமகேனா வந்த வாயில்கள்வாய்
வர ேகட்ட ேதாழி தைல மகட்குச் ெசால் ய
213 குறிஞ்சி - கச்சிப்ேபட் ப் ெப ந்தச்சனார்
அ வி ஆர்க்கும் ெப வைர நண்ணி
கன் கால்யாத்த மன்றப் பலவின்
ேவர்க் ெகாண்
ங்கும் ெகா ஞ் சுைளப் ெப ம் பழம்
குழவிச் ேசதா மாந்தி அயல
ேவய் பயில் இ ம்பின் ஆம் அறல் ப கும்
ெப ங் கல் ேவ ச் சி கு யா என
ெசால்ல ம் ெசால்லீர் ஆயின் கல்ெலன
க வி மா மைழ ழ்ந்ெதன எ ந்த
ெசங் ேகழ் ஆ ய ெச ங் குரற் சி திைனக்
ெகாய் னம் காவ ம் மேதா
ேகா ஏந் அல்குல் நீள் ேதாளீேர
மதி உடன்ப க்கும் தைலமகன் ெசால் ய
214 பாைல - க

ர்க் ேகாசனார்

இைச ம் இன்ப ம் ஈத ம் ன் ம்
அைச நர் இ ந்ேதார்க்கு அ ம் ணர் ஈன்ம் என
விைனவயின் பிாிந்த ேவ ப ெகாள்ைக
அ ம் அவிழ் அலாிச் சு ம் உண் பல் ேபா
அணிய வ
ம் நின் மணி இ ங் க ப் என
எஞ்சா வஞ்சினம் ெநஞ்சு உணக் கூறி
ைம சூழ் ெவற்பின் மைல பல இறந்
ெசய் ெபா ட்கு அகன்ற ெசயிர் தீர் காதலர்
ேகளார்ெகால்ேலா ேதாழி ேதாள
இலங்கு வைள ெநகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி
நகுவ ேபால மின்னி
ஆர்ப்ப ேபா ம் இக் கார்ப் ெபயற் குரேல
உலகியலால் பிாி உணர்த்தப்பட்ட தைலமகன்
குறித்த ப வம் கண் தைலமகள் ெசால் ய
215 ெநய்தல் - ம ைரச் சுள்ளம் ேபாதனார்
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குண கடல் இவர்ந் கு உக் கதிர் பரப்பி
பகல் ெக ெசல்வன் குடமைல மைறய
லம் வந் இ த்த ன்கண் மாைல
இலங்கு வைள மகளிர் வியல் நகர் அயர
மீன் நிணம் ெதாகுத்த ஊன் ெநய் ஒண் சுடர்
நீல் நிறப் பரப்பில் தயங்கு திைர உைதப்ப
கைர ேசர் இ ந்த கல்ெலன் பாக்கத்
இன் நீ இவைண ஆகி எம்ெமா
தங்கின் எவேனாெதய்ய ெசங்கால்
ெகா
அவ் வைல பாியப் ேபாகிய
ேகாட் சுறாக் குறித்த ன்ெபா
ேவட்டம் வாயா எமர் வாரலேர
பகற் குறி வந் மீள்வாைன அவள் ஆற் ம் தன்ைமயள்
அல்லள் நீயிர் இங்குத் தங்கற் பாலீர் எம ம் இன்ன
ஒ தவற்றினர் எனத் ேதாழி தைலமகற்குச் ெசால் ய
இர க் குறி ம த் வைர கடாய உம் ஆம்
216 ம தம் - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
னி தீர் கூட்டெமா
ன்னார் ஆயி ம்
இனிேத கா நர்க் காண் ழி வாழ்தல்
கண்
வி மம் ைக ேபால் உதவி
நம் உ
யரம் கைளயார்ஆயி ம்
இன்னா அன்ேற அவர் இல் ஊேர
எாி ம ள் ேவங்ைகக் கட ள் காக்கும்
கு கு ஆர் கழனியின் இதணத் ஆங்கண்
ஏதிலாளன் கவைல கவற்ற
ஒ
ைல அ த்த தி மா ண்ணிக்
ேகட்ேடார் அைனயராயி ம்
ேவட்ேடார் அல்ல பிறர் இன்னாேர
தைலமகட்குப் பாங்காயினார் ேகட்பத் தைலமகன்
தைலநின் ஒ கப் படாநின்ற பரத்ைத பாணற்கு ஆயி ம்
விற க்குஆயி ம் ெசால் வாளாய் ெந ங்கிச் ெசால் ய
217 குறிஞ்சி - கபிலர்
இைச பட வாழ்பவர் ெசல்வம் ேபாலக்
காண் ெதா ம் ெபா
ம் கதழ் வாய் ேவழம்
இ ங் ேகழ் வயப்
ெவாீஇ அயல
க ங் கால் ேவங்ைக ஊ பட மற

84
ெப ஞ் சினம் தணி ம் குன்றநாடன்
நனி ெபாி இனியனாயி ம் னி படர்ந்
ஊடல் உ ேவன் ேதாழி நீ
லம் ேசண் அகல நீக்கி
லவி உணர்த்தல் வன்ைமயாேன
தைலமகள் வாயில் ம த்த
218 ெநய்தல் - கிடங்கில் காவிதிக் கீரங்கண்ணனார்
ஞாயி ஞான் கதிர் ம ங்கின்ேற
எல்
ம்
ெகா யின் லம் அைடந்தன்ேற
வாவ ம் வயின்ெதா ம் பறக்கும் ேசவ ம்
நைக வாய்க் ெகாளீஇ நகுெதா ம் விளிக்கும்
ஆயாக் காதெலா அதர்ப் படத் ெதௗ த்ேதார்
கூறிய ப வம் கழிந்தன் பாாிய
பராைர ேவம்பின் ப சிைன இ ந்த
குராஅற் கூைக ம் இராஅ இைசக்கும்
ஆனா ேநாய் அட வ ந்தி இன் ம்
தமிேயன் ேகட்குெவன் ெகால்ேலா
பாியைரப் ெபண்ைண அன்றிற் குரேல
வைரவிைட ெம ந்த தைலமகள் வன் ைற எதிர்ெமாழிந்த
219 ெநய்தல் - தாயங்கண்ணனார்
கண் ம் ேதா ம் தண் ந ங் க ப் ம்
பழ நலம் இழந் பசைல பாய
இன் உயிர் ெப ம்பிறி ஆயி ம் என்ன உம்
லேவன் வாழி ேதாழி சி கால்
அலவெனா ெபய ம் ல த் திைர நளி கடல்
ெப மீன் ெகாள் ம் சி கு ப் பரதவர்
கங்குல் மாட் ய கைன கதிர் ஒண் சுடர்
திரா ஞாயிற் எதிர் ஒளி க க்கும்
கானல்அம் ெப ந் ைறச் ேசர்ப்பன்
தாேன யாேன ணர்ந்தமாேற
வைரவிைட ைவத் ப் பிாிய ஆற்றாளாய
தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய
220 குறிஞ்சி - குண் கட்பா யாதனார்
சி

மணி ெதாடர்ந்

ெப ங் கச்சு நிறீஇ
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கு
கிழ் எ க்கங் கண்ணி சூ
உண்ணா நல் மாப் பண்ணி எம் டன்
ம குடன் திாித ம் சி கு மாக்கள்
ெபாி ம் சான்ேறார்மன்ற விசிபிணி
ழ க் கண் லரா விழ ைட ஆங்கண்
ஊேரம் என் ம் இப் ேபர் ஏ
நர்
தாேம ஒப் ர அறியின் ேதெமாழிக்
கயல் ஏர் உண்கண் கு மகட்கு
அயேலார் ஆகல் என் எம்ெமா படேல
குைற ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள கம் க்க பின்னின்ற
தைலமகன் ேதாழி ேகட்பத் தைலமகைள ஓம்ப த்த உம்
ஆம்.தான் ஆற்றானாய்ச் ெசால் ய உம் ஆம்
221

ல்ைல - இைடக்காடனார்

மணி கண்டன்ன மா நிறக் க விைள
ஒண் ந் ேதான்றிய தண் தல் அணிய
ெபான் ெதாடர்ந்தன்ன தைகய நன் மலர்க்
ெகான்ைற ஒள் இணர் ேகா ெதா ம் ங்க
வம் விாித்தன்ன ெசம் லப் றவில்
நீர் அணிப் ெப வழி நீள் இைடப் ேபாழ
ெசல்க பாக நின் ெசய்விைன ெந ந் ேதர்
வி ந் வி ப்
உம் ெப ந் ேதாட் கு மகள்
மின் ஒளிர் அவிர் இைழ நல் நகர் விளங்க
நைட நாட் ெசய்த நவிலாச் சீற ப்
ங் கட் தல்வன் உறங்குவயின் ஒல்கி
வந்தீக எந்ைத என் ம்
அம் தீம் கிளவி ேகட்கம் நாேம
விைன

ற்றி ம த்தராநின்ற தைலமகன் பாகற்குச் ெசால் ய

222 குறிஞ்சி - கபிலர்
க ங் கால் ேவங்ைகச் ெசவ் வாங்கு சிைன
வ க் ெகாளப் பிணித்த வி
ாி ரற்சிக்
ைக ைன சி ெநறி வாங்கி ைபெயன
விசும் ஆ ஆய் மயில் க ப்ப யான் இன்
பசுங் காழ் அல்குல் பற் வனன் ஊக்கிச்
ெசல டன் வி ேகா ேதாழி பல டன்
வாைழ ஓங்கிய வைழ அைம சிலம்பில்
ஞ்சு பி ம ங்கின் மஞ்சு பட காணா
ெப ங் களி பிளி ம் ேசாைல அவர்
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ேசண் ெந ங் குன்றம் காணிய நீேய
ேதாழி தைலமகன் வர உணர்ந் சிைறப் றமாகச்
ெசறிப் அறி றீஇ வைர கடாய
223 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
இவள்தன் காமம் ெப ைமயின் காைல என்னாள் நின்
அன் ெபாி உைடைமயின் அளித்தல் ேவண்
பக ம் வ தி பல் ங் கானல்
இன்னீர்ஆகேலா இனிதால் எனின் இவள்
அலாின் அ ங் க ப் ப குவள் அதனால்
எல் வம்ேமா ெமல்லம் லம்ப
சுறவினம் க த்த நிைற இ ம் பரப்பின்
ைறயி ம் ஞ்சாக் கண்ணர்
ெபண்
ம் உைடத் இவ் அம்பல் ஊேர
பகற்குறி வந் மீள்வாைனத் ேதாழி இர க்குறி
ேநர்வாள் ேபான் அ
ம் ம த் வைர கடாய
224 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
அன்பினர் மன் ம் ெபாியர் அதன்தைல
பின்பனி அைமயம் வ ம் என ன்பனிக்
ெகா ந்
ந் றீஇக் குர அ ம்பினேவ
ணர்ந்தீர் ணர்மிேனா என்ன இணர்மிைசச்
ெசங் கண் இ ங் குயில் எதிர் குரல் பயிற் ம்
இன்ப ேவனி ம் வந்தன் நம்வயின்
பிாியலம் என் ெதௗ த்ேதார் ேதஎத்
இனி எவன் ெமாழிேகா யாேன கயன் அறக்
கண் அழிந் உலறிய பல் மர ெந ெநறி
வில் சு கவைல விலங்கிய
ெவம் ைன அ ஞ் சுரம் ன்னிேயார்க்ேக
ேதாழியால் பிாி உணர்த்தப்பட்ட தைலமகள்
ெபயர்த் ம் ெசால் கடாவப்பட் அறிவிலாேதம்
என்ைன ெசால்
ம் பிாியார் ஆகாேரா என் ெசால் ய
225 குறிஞ்சி - கபிலர்
கு உறழ் ன்ெபா க ஞ் சினம் ெச க்கிப்
ெபா த யாைன ெவண் ேகா க ப்ப
வாைழ ஈன்ற ைவ ஏந் ெகா
ைக
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ெமல் இயல் மகளிர் ஓதி அன்ன
ெவா
யல் வ ம் மால் வைர நாடைன
இரந்ேதார் உளர்ெகால் ேதாழி தி ந் இைழத்
ெதாய்யில் வன ைல வாி வனப் இழப்பப்
பயந் எ ப வரல் தீர
நயந்ேதார்க்கு உதவா நார் இல் மார்ேப
வன் ைற எதிர் அழிந்த பரத்ைத தைலமகட்குப்
பாங்காயின வாயில் ேகட்பச் ெசால் ய உம் ஆம்
226 பாைல - கணி ன்குன்றனார்
மரம் சா ம ந் ம் ெகாள்ளார் மாந்தர்
உரம் சாச் ெசய்யார் உயர்தவம் வளம் ெகடப்
ெபான் ம் ெகாள்ளார் மன்னர் நன் தல்
நாம் தம் உண்ைமயின் உளேம அதனால்
தாம் ெசய்ெபா ள் அள அறியார் தாம் கசிந்
என் ழ் நி ப்ப நீள் இைட ஒழிய
ெசன்ேறார்மன்ற நம் காதலர் என் ம்
இன்ன நிைலைமத் என்ப
என்ேனா ம் அறிப இவ் உலகத்தாேன
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகள் வன் ைற எதிர்ெமாழிந்த
227 ெநய்தல் - ேதவனார்
அறிந்ேதார் அறன் இலர் என்ற ன் சிறந்த
இன் உயிர் கழியி ம் நனி இன்னாேத
ன்ைனஅம் கானல் ணர் குறி வாய்த்த
பின் ஈர் ஓதி என் ேதாழிக்கு அன்ேனா
ப மணி யாைனப் பசும் ட் ேசாழர்
ெகா
டங்கு ம கின் ஆர்க்காட் ஆங்கண்
கள் ைடத் தடவில் ள் ஒ த் ஓவாத்
ேதர் வழங்கு ெத வின் அன்ன
ெகௗைவ ஆகின்ற ஐய நின் அ ேள
வைரயா ெந ங்காலம் வந் ஒ க ேதாழி
தைலமகைன வைர
கச் ெசால் ய
228 குறிஞ்சி -

டத்தி மாறனார்

என் எனப்ப ேமா ேதாழி மின் வசி
அதிர் குரல் எழி
திர் கடன் தீர
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கண் ர் விாிந்த கைன இ ள் ந நாள்
பண் இல் ஆர் இைட வ உம் நம் திறத்
அ ளான்ெகால்ேலா தாேன கானவன்
சி
றம் க க்கும் ெப ங் ைக ேவழம்
ெவறி ெகாள் சாபத் எறி கைண ெவாீஇ
அ ந் பட விடரகத் இயம் ம்
எ ந்
ழ் அ விய மைல கிழேவாேன
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச்
ெசால் வாளாய் தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய
229 பாைல - (?)
ேச ம் ேச ம் என்ற ன் பல லந்
ெசன்மின் என்றல் யான் அஞ்சுவேல
ெசல்லாதீம் எனச் ெசப்பின் பல்ேலார்
நிறத் எறி ன் ெசா ன்திறத் அஞ்சுவேல
அதனால் ெசன்மின் ெசன் விைன
மின் ெசன்றாங்கு
அவண் நீடாதல் ஓம் மின் யாமத்
இைழ அணி ஆகம் வ க் ெகாள யங்கி
உைழயீராக ம் பனிப்ேபாள் தமிேய
குைழவான் கண்ணிடத் ஈண் த் தண்ெணன
ஆ ய இள மைழப் பின்ைற
வாைட ம் கண் ேரா வந் நின்ற ேவ
தைலமகனால் பிாி உணர்த்தப்பட்ட ேதாழி
தைலமகைள ஆற் வித் ச் ெசல்ல உடன்பட்ட
ெசல அ ங்குவித்த உம் ஆம்
230 ம தம் - ஆலங்கு

வங்கனார்

யப் பி ச் ெசவியின் அன்ன பாசைட
கயக் கணக் ெகாக்கின் அன்ன கூம்
ைக
கைணக் கால் ஆம்பல் அமிழ் நா தண் ேபா
குணக்குத் ேதான் ெவள்ளியின் இ ள் ெகட விாி ம்
கயற்கணம் க த்த ெபாய்ைக ஊர
னி இல் பரத்ைதைய எற் றந் அ ளாய்
நனி லம் அைலத்த எல்ைல நீங்க
வறம்கூர்ந்த ெச வில் தண்ெணன
ம
னல் பரத்தந்தாஅங்கு
இனிேத ெதய்ய நின் கா ங்காேல
ேதாழி வாயில் ம த்த
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231 ெநய்தல் - இளநாகனார்
ைம அற விளங்கிய மணி நிற விசும்பில்
ைகெதா ம் மரபின் எ மீன் ேபால
ெப ங் கடற் பரப்பின் இ ம் றம் ேதாய
சி ெவண் காக்ைக பல டன் ஆ ம்
ைற லம் உைடத்ேத ேதாழி பண் ம்
உள் ஊர்க் குாீஇக் க உைடத்தன்ன
ெப ம் ேபா அவிழ்ந்த க ந் தாட் ன்ைனக்
கானல்அம் ெகாண்கன் தந்த
காதல் நம்ெமா நீங்காமாேற
சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசால்
232 குறிஞ்சி -

வைர

கடாய

ெவங்கண்ணனார்

சி கண் யாைனப் ெப ங் ைக ஈர் இனம்
குளவித் தண் கயம் குைழயத் தீண்
ேசாைல வாைழ ைணஇ அயல
ேவரல் ேவ ச் சி கு அலற
ெசங் காற் பலவின் தீம் பழம் மிைச ம்
மா மைல நாட காமம் நல்ெகன
ேவண்
ம் வாழிய எந்ைத ேவங்ைக
உக வாிந்த ன்றில்
கல் ெக பாக்கத் அல்கிைன ெச ேன
பகல் வ வாைன இர

வா எனத் ேதாழி ெசால் ய

233 குறிஞ்சி - அஞ்சில் ஆந்ைதயார்
கல்லாக் க வன் ந ங்க ள் எயிற்
மட மா மந்தி மாணா வன் பறழ்
ேகா உயர் அ க்கத் ஆ மைழ ஒளிக்கும்
ெப ங் கல் நாடைன அ ளிைன ஆயின்
இனி என ெகாள்ளைலமன்ேன ெகான் ஒன்
கூ ெவன் வாழி ேதாழி ன் ற
நா ைட ெநஞ்சத் ஈரம் ெபாத்தி
ஆன்ேறார் ெசல் ெநறி வழாஅச்
சான்ேறான் ஆதல் நன்கு அறிந்தைன ெதௗ¢ேம
வைரயா ெந ங்காலம் வந் ஒ க
இவள் ஆற்றாள் என்ப உணர்ந் சிைறப்

90
றமாகத் தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய
234 -

லபாடம் மைறந்

ேபான

ஆனால் நற்றிைண மைறந்த பாடல் இ·தாகலாம் என
ஐ ற் க் காட்டப்ப ம் பாடல்கள் கீ ள்ளன
களவியற் காாிைக பதிப்பித்த ேபராசிாியர் ைவயா ாிப்பிள்ைள
அவர்கள் பக்கம் ௧௨௯ ல் நற்றிைண ஆகலாம் என இதைன
குறித் ள்ளார். இைறயனார் அகப் ெபா
ைர சூத்திரம்
28 ம் இ·ேத 'அறத்ெதா நிற்ற க்கு' எ த் க் காட்டாக
ஆளப்ப கின்றதாம்
ேம ம் ௮ அ கள் மட் ேம உள்ளைம ேநாக்த்தக்க
சான்ேறார் வ ந்திய வ த்த ம் ம
வான் ேதாய் அன்ன கு ைம ம் ேநாக்கித்
தி மணி வரன் ம் குன்றம் ெகாண் இவள்
வ
ைல ஆகம் வழங்கிேனா நன்ேற
அ· ஆன்
அைட ெபா ள் க
விர் ஆயின் குைடய
க மலம் தந்த நல் ேதர்ச் ெசம்பியன்
பங்குனி விழவின் உறந்ைதய
உள்ளி விழவின் வஞ்சி ம் சிறிேத
அதான் ெதாலங்காப்பியப் ெபா ளதிகார உைரயில் (களவியல் ௨௩)
நச்சினார்க்கினியர் ேமற்ேகாளன் நற்றிைண பாடலாக ேதாற் கிற
அ· வ மா
ெந ந ம் ன்னாள் எல்ைல ம் ஒ சிைற
ைவ ஆக ன் கிளத்தல் நாணி
ேநர் இைற வைளத் ேதாள் நின் ேதாழி ெசய்த
ஆர் உயிர் வ த்தம் கைளயாேயா என
எற் குைற உ திர் ஆயின் ெசாற் குைற
எம்பதத் எளியள் அல்லள் எமக்கு ஓர்
கட் காண் கட ள் அல்லேளா ெப ம
ஆய்ெகால் மிளகின் அமைல அம் ெகா ங் ெகா
ஞ்சு
வாிப் றம் ைதவ ம்
மஞ் சுசூழ் மணிவைர மன்னநன் மகேள
இவ்விரண் ல் ஏேதா ஒன் நற்றிைண
மைறந் ேபான பாடலாகலாம்
235 ெநய்தல் - (?)
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உர த் திைர ெபா த பிணர் ப தட
தல்
அர வாள் வாய ள் இைலத் தாைழ
ெபான் ேநர் தாதின் ன்ைனய கம ம்
பல் ங் கானல் பகற்குறி வந் நம்
ெமய் கவின் சிைதயப் ெபயர்ந்தனனாயி ம்
குன்றின் ேதான் ம் குவ மணல் ஏறி
கண்டனம் வ கம் ெசன்ேமா ேதாழி
தண் தார் அகலம் வண் இமிர் ஊத
ப மணிக் க மாக் கைடஇ
ெந நீர்ச் ேசர்ப்பன் வ உம் ஆேற
வைர

நீட ஆற்றாளாங் காலத் த் ேதாழி வைர

236 குறிஞ்சி - நம்பி குட் வன்
ேநா ம் ைகம்மிகப் ெபாிேத ெமய் ம்
தீ உமிழ் ெதற ன் ெவய்தாகின்ேற
ஒய்ெயனச் சிறி ஆங்கு உயிாியர் ைபெயன
ன்றில் ெகாளிேன நந் வள் ெபாி என
நிைரய ெநஞ்சத் அன்ைனக்கு உய்த் ஆண்
உைர இனி வாழி ேதாழி ைர இல்
ண் ேநர் எல் வைள ெநகிழ்த்ேதான் குன்றத்
அண்ணல் ெந வைர ஆ தண்ெணன
வியல் அைற ழ்கிய வளி என்
பயைல ஆகம் தீண் ய சிறிேத
தைலமகன் சிைறப் றமாக வற்
க்கும்
ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய
237 பாைல - காாிக்கண்ணனார்
நனி மிகப் பசந் ேதா ம் சாஅய்
பனி ம கண் ம் பண் ேபாலா
இன் உயிர் அன்ன பிாி அ ங் காதலர்
நீத் நீ னர் என் ம் லவி
உட்ெகாண் ஊ ன் ம் இைலேயா மடந்ைத
உவக்காண் ேதான் வ ஓங்கி வியப் ைட
இரவலர் வ உம் அளைவ அண் ரன்
ர எதிர்ந் ெதாகுத்த யாைன ேபால
உலகம் உவப்ப ஓ அ ம்
ேவ பல் உ வின் ஏர்த ம் மைழேய

ம ந்த
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ேதாழி உைர மா பட்ட
238

ல்ைல - கந்தரத்தனார்

வறம் ெகால ந்த கானத் கு ம் ங்
ேகாைத மகளிர் கு உ நிைர க ப்ப
வண் வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம்
மாைல அந்தி மால் அதர் நண்ணிய
ப வம் ெசய்த க வி மா மைழ
அவர் நிைல அறி ேமா ஈங்கு என வ தல்
சான்ேறார்ப் ைரவேதா அன்ேற மான் உடன்
உர உ ம் உர ம் நீாின் பரந்த
பாம் ைப ம ங்கல் அன்றி ம் மாண்ட
கனியா ெநஞ்சத்தா ம்
இனிய அல்ல நின் இ நவில் குரேல
தைலமகள் ப வம் கண்

அழிந்த

239 ெநய்தல் - குன்றியனார்
ஞான்ற ஞாயி குடமைல மைறய
மான்ற மாைல மகிழ்ந்த பரதவர்
இனி ெப ெப மீன் எளிதினின் மாறி
அலவன் ஆ ய ல மணல் ன்றில்
காமர் சி கு ச் ெசல்ெநறி வழியின்
ஆய் மணி ெபாதி அவிழ்ந்தாங்கு ெநய்தல்
ல் இதழ் ெபாதிந்த த் தப மிதிக்கும்
மல்லல் இ ங் கழி ம நீர்ச் ேசர்ப்பற்கு
அைமந் ெதாழில் ேகட்டன்ேறா இலேம ன்ைக
வார் ேகால் எல் வைள உைடய வாங்கி
யங்கு எனக் க ழ்ந்த இவ் ஊர்
எற் ஆவ ெகால் யாம் மற்ெறான் ெசயிேன
ேதாழி தைலமகன் சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
240 பாைல - நப்பாலத்தனார்
ஐேத கம்ம இவ் உலகு பைடத்ேதாேன
ைவ ஏர் வால் எயிற் ஒள் தற் கு மகள்
ைக கவர் யக்கம் ெமய் உறத் தி கி
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட ங்கு ைல ஆகம்
யில் இைடப்ப உம் தன்ைமய ஆயி ம்
ெவயில் ெவய் ற்ற பரல் அவல் ஒ க்கில்
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கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி
ஆன் வழிப் ப நர் ேதாண் ய பத்தல்
யாைன இன நிைர ெவள ம்
கானம் திண்ணிய மைல ேபான்றிசிேன
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகள் ெசால் ய
ெநஞ்சினால் ெபா ள் வ க்கப்பட்
ஆற்றானாய தைலமகன் ெசால் ய உம் ஆம்
241 பாைல - ம ைரப் ெப ம தனார்
உள்ளார்ெகால்ேலா ேதாழி ெகா ஞ் சிைறப்
ள் அ ெபாறித்த வாி ைடத் தைலய
நீர் அழி ம ங்கின் ஈர் அயிர் ேதான்ற
வளரா வாைட உளர் நனி தீண்ட ன்
ேவழ ெவண் விாிவன பல டன்
ேவந்
சு கவாியின் ம் தல் அணிய
மைழ கழி விசும்பின் மாறி ஞாயி
விழித் இைமப்ப ேபால் விளங்கு மைறய
எல்ைல ேபாகிய ெபா தின் எல் உற
பனிக்கால் ெகாண்ட ைப ள் யாமத்
பல் இதழ் உண்கண் க ழ
நில்லாப் ெபா ட்பிணிப் பிாிந்திசிேனாேர
தைலமகள் வன் ைற எதிர் அழிந்த
242

ல்ைல - விழிக்கட்ேபைதப் ெப ங்கண்ணனார்

இைல இல பிடவம் ஈர் மலர் அ ம்ப
தல் இவர் தளவம் ங் ெகா அவிழ
ெபான் எனக் ெகான்ைற மலர மணி எனப்
பல் மலர் காயாங் கு ஞ் சிைன கஞல
கார் ெதாடங்கின்ேற காைல வல் விைரந்
ெசல்க பாக நின் ேதேர உவக்காண்
கழிப் ெபயர் களாில் ேபாகிய மட மான்
விழிக் கட் ேபைதய இனன் இாிந் ஓட
காமர் ெநஞ்செமா அகலா
ேத உ நின்ற இரைல ஏேற
விைன ற்றி ம த்தராநின்ற தைலமகன்
கார் கண் பாகற்குச் ெசால் ய
243 பாைல - காமக்கணிப் பசைலயார்

94

ேதம் ப சிலம்பில் ெதௗ அறல் தழீஇய
கல் அயல
மணல் அைடகைர
அலங்கு சிைன ெபா ளிய ந வ மாஅத் ப்
ெபா ம் ேதா அல்கும் ங் கண் இ ங் குயில்
கவ ெபயர்த்தன்ன நில்லா வாழ்க்ைக இட்
அகறல் ஓம் மின் அறி ைடயீர் என
ைகயறத் றப்ேபார்க் கழ வ ேபால
ெமய் உற இ ந் ேமவர வல
இன்னா ஆகிய காைல ெபா ள்வயிற்
பிாியல் ஆடவர்க்கு இயல் எனின்
அாி மன்றம்ம அறத்தி ம் ெபா ேள
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகள் ெசால் ய
244 குறிஞ்சி - கூற்றங்குமரனார்
வி ந்த மாாிப் ெப ந் தண் சாரல்
கூதிர்க் கூதளத் அலாி நா ம்
மாதர் வண் ன் நயவ ம் தீம் குரல்
மணம் நா சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும்
உயர் மைல நாடற்கு உைரத்தல் ஒன்ேறா
யர் ம ங்கு அறியா அன்ைனக்கு இந் ேநாய்
தணி மா இ என உைரத்தல் ஒன்ேறா
ெசய்யாய் ஆத ன் ெகா ைய ேதாழி
மணி ெக ெந வைர அணி ெபற நிவந்த
ெசயைல அம் தளிர் அன்ன என்
மதன் இல் மா ெமய்ப் பசைல ம் கண்ேட
அறத்ெதா நிைல வ த்த
ேதாழிையத் தைலவி கம் க்க
245 ெநய்தல் - அல்லங்கீரனார்
நைகயாகின்ேற ேதாழி தைகய
அணி மலர் ண்டகத் ஆய் ங்ேகாைத
மணி ம ள் ஐம்பால் வண் படத் ைதஇ
ணி நீர்ப் ெபௗவம் ைணேயா ஆ
ஒ கு ண் சுப்பின் அகன்ற அல்குல்
ெதௗ தீம் கிளவி யாைரேயா என்
அாி
ணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என
ண் ம ெந ந் ேதர்ப் ரவி தாங்கி
தான் நம் அணங்குதல் அறியான் நம்மின்

95
தான் அணங்குற்றைம கூறி கானல்
சு ம் இமிர் சுடர் தல் ேநாக்கி
ெப ங் கடற் ேசர்ப்பன் ெதா
நின்ற ேவ
குைற ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள

கம் க்க

246 பாைல - காப்பியஞ் ேசந்தனார்
இ உ ஊங்கண் இனிய ப உம்
ெந ஞ் சுவர்ப் பல்
ம் பாங்கில் ேதற் ம்
மைன மா ெநாச்சி மீமிைச மாச் சிைன
விைன மாண் இ ங் குயில் பயிற்ற ம் பயிற் ம்
உரம் ாி உள்ளெமா சுரம் பல நீந்தி
ெசய்ெபா ட்கு அகன்றனராயி ம் ெபாய்யலர்
வ வர் வாழி ேதாழி றவின்
ெபான் க் ெகான்ைறய பிட த் தைள அவிழ
இன் இைச வானம் இரங்கும் அவர்
வ
ம் என்ற ப வேமா இ ேவ
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற் றீஇய
247 குறிஞ்சி - பரணர்
ெதான் ப
ப்ெபா
ரண் மிகச் சிைனஇக்
ெகான்ற யாைனச் ெசங் ேகா கழாஅ
அழி ளி ெபாழிந்த இன் குரல் எழி
எ·கு பஞ்சிற் ஆகி ைவகைறக்
ேகா உயர் ெந வைர ஆ ம் நாட நீ
நல்காய்ஆயி ம் நயன் இல ெசய்யி ம்
நின் வழிப்ப உம் என் ேதாழி நல் தல்
வி ந் இைறகூ ய பசைலக்கு
ம ந் பிறி இன்ைம நன்கு அறிந்தைன ெசன்ேம
நீட் யாைம வைர எனத் ேதாழி ெசால் ய
248

ல்ைல - காசிபன் கீரனார்

சி
ல்ைலத் ேதம் கமழ் பசு
ெபாறி வாி நல் மான் கர் கம் க ப்ப
தண் தல் அணிெபற மலர வண் ெபயல்
கார் வ ப வம் என்றனர்மன் இனி
ேபர் அஞர் உள்ளம் ந ங்கல் காணியர்
அன் இன்ைமயின் பண் இல பயிற் ம்

96
ெபாய் இ அதிர் குரல் வாய் ெசத் ஆ ம்
இன மயில் மடக் கணம் ேபால
நிைன ம ள்ேவேனா வாழியர் மைழேய
ப வம் கண் ஆற்றாளாகிய தைலமகைளத்
ேதாழி மைழ ேமல் ைவத் ப் ப வம் ம த்த
249 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
இ ம்பின் அன்ன க ங் ேகாட் ப் ன்ைன
நீலத் அன்ன பாசிைல அகம்ெதா ம்
ெவள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண்
ெபான்னின் அன்ன ந ந் தா உதிர
ப் ெபாறிக் ெகாண்ட நா கு உச் சுவல்
வாி வண் ஊத ன்
ெசத் ெவாீஇ
பாி ைட வயங்கு தாள் பந்தின் தாவத்
தாங்க ம் தைக வைர நில்லா ஆங்கண்
மல்லல்அம் ேசாி கல்ெலனத் ேதான்றி
அம்பல்
ர் அலர் எழ
ெசன்ற அன்ேறா ெகாண்கன் ேதேர
வைரவிைட ெம ந்த
250 ம தம் - ம ைர ஓைலக் கைடயத்தார் நல்ெவள்ைளயார்
நகுகம் வாராய் பாண பகுவாய்
அாி ெபய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப ெத வில்
ேதர் நைடபயிற் ம் ேதெமாழிப் தல்வன்
நா ெசவ் வாய் சிைதத்த சாந்தெமா
காமர் ெநஞ்சம் ரப்ப யாம் தன்
யங்கல் வி ப்ெபா கு கிேனமாக
பிைற வனப் உற்ற மாசு அ தி
தல்
நா இ ங் க ப்பின் எம் காத ேவ உணர்ந்
ெவ உம் மான் பிைணயின் ஒாீஇ
யாைரேயா என் இகந் நின்ற ேவ
தல்வெனா
க்க தைலமகன்
ஆற்றானாய்ப் பாணற்கு உைரத்த
251 குறிஞ்சி - ம ைரப் ெப ம திள நாகனார்
ெந நீர் அ விய க ம் பாட் ஆங்கண்
பிணி தல் அைரய ெப ங் கல் வாைழக்
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ெகா
தல் ஆய் கனி மந்தி கவ ம்
நல் மைல நாடைன நயவா யாம் அவன்
நனி ேபர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி
நின் றங்காத்த ம் காண்ேபாய் நீ என்
தளிர் ஏர் ேமனித் ெதால் கவின் அழிய
ப ெப கட ட் ேபணி க சிறந்
டங்கு நிைலப் பறைவ உடங்கு பீள் கவ ம்
ேதா இடம் ேகாடாய் கிளர்ந்
நீ ைன விைளேமா வாழிய திைனேய
சிைறப் றமாகச் ெசறிப் அறி றீஇய
252 பாைல - அம்ெமய்யன் நாகனார்
உலைவ ஓைம ஒல்கு நிைல ஒ ங்கி
சிள்
கறங்கும் ேசய் நாட் அத்தம்
திறம் ாி ெகாள்ைகய இறந் ெசயின அல்ல
அ ம் ெபா ட் கூட்டம் இ ந்ேதார்க்கு இல் என
வ யா ெநஞ்சம் வ ப்ப சூழ்ந்த
விைன இைட விலங்கல ேபா ம் ைன சுவர்ப்
பாைவ அன்ன பழிதீர் காட்சி
ஐ ஏய்ந் அகன்ற அல்குல் ைம கூர்ந்
மலர் பிைணத்தன்ன மா இதழ் மைழக் கண்
யல் ேவட் எ ந்த
கு விைசக் கத நாய்
நல் நாப் ைர ம் சீற
ெபாம்மல் ஓதி ைனஇைழ குணேன
ெபா ள்வயிற் பிாி ம் எனக் கவன்ற
தைலமகட்குத் ேதாழி ெசால் ய
253 குறிஞ்சி - கபிலர்
ள் ப் பதி ேசாி ம் ணர்ந்ேதார்க் காணி ம்
பள்ளி யாைனயின் ெவய்ய உயிாிைன
கழிபட வ ந்திய எவ்வெமா ெபாி அழிந்
எனவ ேகளாய் நிைனயிைன நீ நனி
உள்ளி ம் பனிக்கும் ஒள் இைழக் கு மகள்
ேபர் இைச உ ெமா மாாி ற்றிய
பல் குைடக் கள்ளின் வண் மகிழ்ப் பாாி
பல உ குன்றம் ேபால
ெப ங் கவின் எய்திய அ ங் காப்பினேள
ெசறிப் அறிவிறீஇ வைர

கடாய
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254 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
வண்டல் ைதஇ ம் வ திைர உைதத் ம்
குன் ஓங்கு ெவண் மணற் ெகா அ ம் ெகாய் ம்
னி இல் நல்ெமாழி இனிய கூறி ம்
ெசால் எதிர் ெபறாஅய் உயங்கி ெமல்லச்
ெசலீஇய ெசல் ம் ஒ இ ம் பரப்ப
உமணர் தந்த உப் ெநாைட ெநல் ன்
அயினி மா இன் அ ந்த நீலக்
கணம் நா ெப ந் ெதாைட ர ம் மார்பின்
ைண இைல தமிைய ேசக்குைவ அல்ைல
ேநர் கண் சி த நீாின் மாற்றி
வானம் ேவண்டா உழவின் எம்
கானல்அம் சி கு ச் ேசந்தைன ெச ன
ேதாழி பைடத்

ெமாழிந்த

255 குறிஞ்சி - ஆலம்ேபாி சாத்தனார்
க
கால் கிளர ஊர் ம ந்தன்ேற
உ ெக மரபின் குறிஞ்சி பா
க
ைட வியல் நகர்க் கானவர் ஞ்சார்
வயக் களி ெபா த வாள் வாி உ ைவ
கல் ைகச் சிலம்பில் கு
ம் அன்ேனா
ெமன் ேதாள் ெநகிழ்ந் நாம் வ ந்தி ம் இன்
வாரார்ஆயிேனா நன் மன்தில்ல
உயர் வைர அ க்கத் ஒளி
மின்னிப்
ெபயல் கால்மயங்கிய ெபா
கழி பானாள்
தி மணி அர த் ேதர்ந் உழல
உ
ச் சிவந் எறி ம் ஓங்கு வைர ஆேற
ஆ

பார்த்

உற்ற

256 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
நீேய பாடல் சான்ற பழி த சீற
அல்கு ெப நலத் அமர்த்த கண்ைண
காேட நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த
லம்
ற்றி ந் நலம் சிைதந்தனேவ
இந் நிைல தவிர்ந்தனம் ெசலேவ ைவந் திக்
கள டன் கமழ பிட த் தைள அவிழ
கார் ெபயல் ெசய்த காமர் காைல

அவர்

99
மடப் பிைண தழீஇய மா எ த் இரைல
காழ் ெகாள் ேவலத் ஆழ் சிைன பயந்த
கண் கவர் வாி நிழல் வதி ம்
தண் ப கான ம் தவிர்ந்தனம் ெசலேவ
ெபா ள்வயிற் பிாிந்தான் என் ஆற்றாளாகிய
தைலமகைளத் தைலமகன் ஆற்றிய
257 குறிஞ்சி - வண்ணக்கன் ேசா ம ங்குமரனார்
விளி இல் அரவெமா தளி சிறந் உைரஇ
மைழ எ ந் இ த்த நளிர் ங்கு சிலம்பின்
கைழ அமல் நீ ய வான் உயர் ெந ங் ேகாட்
இலங்கு ெவள் அ வி வியன் மைலக் கவாஅன்
அ ம் வாய் அவிழ்ந்த க ங் கால் ேவங்ைகப்
ெபான் ம ள் ந
கல்மிைசத் தாஅம்
நல் மைல நாட நயந்தைன அ ளாய்
இயங்குநர் ம ந்த அயம் திகழ் சி ெநறிக்
க மா வழங்குதல் அறிந் ம்
ந நாள் வ தி ேநாேகா யாேன
ேதாழி தைலமகன

ஏதம் ெசால்

வைர

கடாய

258 ெநய்தல் - நக்கீரர்
பல் ங் கானல் பகற்குறி மாீஇ
ெசல்வல் ெகாண்க ெசறித்தனள் யாேய
கதிர் கால் ெவம்பக் கல்காய் ஞாயிற் த்
தி
ைட வியல் நகர் வ வி ந் அயர்மார்
ெபாற்ெறா மகளிர் றங்கைட உகுத்த
ெகாக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட
அகல் அங்கா அைச நிழல் குவித்த
பச்சிறாக் கவர்ந்த பசுங் கட் காக்ைக
ங்கல் வங்கத் க் கூம்பில் ேசக்கும்
ம ங்கூர்ப் பட் னத் அன்ன இவள்
ெந ங்கு ஏர் எல்வைள ஓ வ கண்ேட
ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇய
259 குறிஞ்சி - ெகாற்றங் ெகாற்றனார்
யாங்குச் ெசய்வாம்ெகால் ேதாழி ெபான்
ேவங்ைக ஓங்கிய ேதம் கமழ் சாரல்

100
ெப ங் கல் நாடெனா இ ம் னத் அல்கி
ெசவ் வாய்ப் ைபங் கிளி ஓப்பி அவ் வாய்ப்
ெப வைர அ க்கத் அ வி ஆ
சாரல் ஆரம் வண் பட நீவி
ெபாி அமர்ந் இையந்த ேகண்ைம சி நனி
அாிய ேபாலக் காண்ேபன் விாி திைரக்
கடல் ெபயர்ந்தைனய ஆகி
லர் பதம் ெகாண்டன ஏனற் குரேல
ேதாழி தைலமகைளச் ெசறிப் அறி றீஇ வைர

கடாய

260 ம தம் - பரணர்
க நீர் ேமய்ந்த க ந் தாள் எ ைம
பழனத் தாமைரப் பனிமலர் ைணஇ
தண் ேசர் மள்ளாின் இய அயல
குன் ேசர் ெவண் மணல் ஞ்சும் ஊர
ெவய்ைய ேபால யங்குதி ைன எழத்
ெதவ்வர்த் ேதய்த்த ெசவ் ேவல் வயவன்
ம
னல் வாயில் இ ப்ைப அன்ன என்
ஒ பல் கூந்தல் நலம் ெபறப் ைனந்த
ைக அவிழ் ேகாைத வாட் ய
பைகவன்மன் யான் மறந் அைமகலேன
ஊடல் ம த்த தைலமகள் ெசால் ய
261 குறிஞ்சி - ேசந்தன்

தனார்

அ ளிலர்வாழி ேதாழி மின் வசி
இ ள் ங்கு விசும்பின் அதி ம் ஏெறா
ெவஞ் சுடர் கரந்த கமஞ் சூல் வானம்
ெந ம் பல் குன்றத் க் கு ம் பல ம கி
தா இல் ெப ம் ெபயல் தைலஇய யாமத்
களி அகப்ப த்த ெப ஞ் சின மாசுணம்
ெவளி இல் காழ் மரம் பிணித் நனி மிளிர்க்கும்
சாந்தம் ேபாகிய ேதம் கமழ் விடர் ைக
எ ைவ ந ம் நீ ய
ெப வைரச் சி ெநறி வ தலாேன
சிைறப் றமாகத் ேதாழி இர க்குறி விலக்கி வைர
கடாய தைலமகள் இயற்பட ெமாழிந்த உம் ஆம்
262 பாைல - ெப ந்தைலச் சாத்தனார்

101

தண் னக் க விைளக் கண் ேபால் மா மலர்
ஆ மயிற் பீ யின் வாைடய
யல்வர
உைற மயக்குற்ற ஊர் ஞ்சு யாமத்
ந ங்கு பிணி ந ய நல் எழில் சாஅய்
னி கூர் மனத்தள் னி படர் உழக்கும்
பைணத் ேதாள் அ ம்பிய சுணங்கின் கைணக் கால்
குவைள நா ம் கூந்தல் ேதெமாழி
இவளின் தீர்ந் ம் ஆள்விைன வ ப்ப
பிாிவல் ெநஞ்சு என் ம்ஆயின்
அாி மன்றம்ம இன்ைமய இளிேவ
தைலமகள் ஆற்றாக் குறிப் அறிந்

பிாிவிைட விலக்கிய

263 ெநய்தல் - இளெவயினனார்
பிைற வனப் இழந்த த ம் யாழ நின்
இைற வைர நில்லா வைள ம் மைறயா
ஊர் அலர் ற் ம் ெகௗைவ ம் நாண் விட்
உைர அவற்கு உைரயாம்ஆயி ம் இைர ேவட்
க ஞ் சூல் வயெவா கானல் எய்தா
கழனி ஒழிந்த ெகா வாய்ப் ேபைடக்கு
ட திர் நாைர கடல் மீன் ஒய் ம்
ெமல்லம் லம்பற் கண் நிைலெசல்லாக்
கரப்ப ம் கரப்ப ம் ைகம்மிக்கு
உைரத்த ேதாழி உண்கண் நீேர
சிைறப் றமாகத் ேதாழி தைலமகைன வைர
264 பாைல - ஆ ர்க் காவிதிகள் சாேதவனார்
பாம் அைளச் ெசறிய ழங்கி வலன் ஏர்
வான் தளி ெபாழிந்த காண் இன் காைல
அணி கிளர் கலாவம் ஐ விாித் இய ம்
மணி ைர எ த்தின் மஞ்ைஞ ேபால நின்
ெபய் கூந்தல் சு வளி உளர
ஏகுதி மடந்ைத எல் ன் ெபா ேத
ேவய் பயில் இ ம்பில் ேகாவலர் யாத்த
ஆ ண் ெதண் மணி இயம் ம்
ஈகாண் ேதான் ம் எம் சி நல் ஊேர
உடன் ேபாகாநின்ற தைலமகன் தைலமகைள
வற் றீஇய உடன்ேபாய் ம த்தரா

கடாய

102
நின்றான் ஊர்காட்

வற் றீஇய ம் ஆம்

265 குறிஞ்சி - பரணர்
இ கு னம் ேமய்ந்த அ ேகாட்
ற்றல்
அள்ளல் ஆ ய ள்ளி வாிக் கைல
ைள அம்பின் வில்ேலார் ெப மகன்
ந் ேதாள் யாப்பின் மிஞி காக்கும்
பாரத் அன்ன ஆர மார்பின்
சி ேகாற் ெசன்னி ஆேரற்றன்ன
மாாி வண் மகிழ் ஓாி ெகால் க்
க மயில் கலாவத் அன்ன இவள்
ஒ ெமன் கூந்தல் நம் வயினாேன
பின்னின்ற தைலமகன் ெநஞ்சிற்கு உைரத்த
266

ல்ைல - கச்சிப்ேபட்

இளந்தச்சனார்

ெகால்ைலக் ேகாவலர் கு ம் னம் ேசர்ந்த
கு ங் காற் குரவின் குவி இணர் வான்
ஆ ைட இைடமகன் சூடப் க்கும்
அக ள் ஆங்கண் சீ ேரேம
அ ேவ சா ம் காமம் அன்றி ம்
எம் விட் அகறிர்ஆயின் ெகான் ஒன்
கூ வல் வாழியர் ஐய ேவ பட்
இாீஇய காைல இாியின்
ெபாிய அல்லேவா ெபாியவர் நிைலேய
தைலமகைனச் ெசல டன்பட்ட க நகர்
வைரப்பில் கண் மகிழ்ந்த தைலமகற்குத் ேதாழி
ம்மாேல ஆயிற் என் ெசால் ய உம் ஆம்
267 ெநய்தல் - கபிலர்
ெநாச்சி மா அ ம் அன்ன கண்ண
எக்கர் ெஞண் ன் இ ங் கிைளத் ெதா தி
இலங்கு எயிற் ஏஎர் இன் நைக மகளிர்
உணங்கு திைன ழ ம் ைக ேபால் ஞாழல்
மணம் கமழ் ந
வாிக்கும் ைறவன்
தன்ெனா
ணர்த்த இன் அமர் கானல்
தனிேய வ தல் நனி லம் உைடத் என
வாேரன்மன் யான் வந்தெனன் ெதய்ய
சி நா ஒண் மணித் ெதௗ இைச க ப்ப

103
இன மீன் ஆர்ைக ஈண்
ள் ஒ க்குரல்
இைவ மகன் என்னா அளைவ
வய மான் ேதான்றல் வந் நின்றனேன
ேதாழி காப் க் ைகமிக்குக் காமம்
ெப கிய காலத் ச் சிைறப் றமாகச்
ெசால் ய வைர கடாய உம் ஆம்
268 குறிஞ்சி - ெவறி பா ய காமக்கண்ணியார்
சூ ைட நனந் தைலச் சுைன நீர் மல்க
மால் ெபயல் தைலஇய மன் ெந ங் குன்றத்
க ங் காற் குறிஞ்சி மதன் இல் வான்
ஓ க் கண்டன்ன இல்வைர இைழத்த
நா ெகாள் பிரசம் ஊ நாடற்குக்
காதல் ெசய்த ம் காதலன்ைம
யாதனிற்ெகால்ேலா ேதாழி வின கம்
ெபய்ம் மணல் ற்றம் க ெகாண்
ெமய்ம் ம கழங்கின் ேவலற் தந்ேத
தைலமகட்குச் ெசால் ய தைலமகன் வந்ெதா க ம்
ேவ பா கண்டாள் அவன் வ வானாக ம் நீ ேவ பட்டாய்
ெவறி எ த் க் ெகாள் ம் வைகயான் என்ற உம் ஆம்
269 பாைல - எயினந்ைத மகன் இளங்கீரனார்
கு ம்ைப மணிப் ண் ெப ஞ் ெசங் கிண்கிணிப்
பால் ஆர் வர் வாய்ப் ைபம் ட் தல்வன்
மாைலக் கட் ல் மார் ஊர் இழிய
அவ் எயி ஒ கிய அவ் வாய் மாண் நைகச்
ெசயிர் தீர் ெகாள்ைக நம் உயிர் ெவங் காத
தி
கத் அலம ம் கண் இைணந் அல்க ம்
ெப ம வள்ளியின் பிணிக்கும் என்னார்
சி பல் குன்றம் இறப்ேபார்
அறிவார் யார் அவர் ன்னியவ்ேவ
ேதாழி வாயில் ம த்த

ெசல

அ ங்குவித்த

270 ெநய்தல் - பரணர்
தடந் தாள் தாைழக் குடம்ைப ேநானாத்
தண்டைல கம ம் வண் ப நாற்றத்
இ ள் ைர கூந்தல் ெபாங்கு கள் ஆ

உம் ஆம்

104
உ ள் ெபாறி ேபால எம் ைன வ தல்
அணித் தைக அல்ல பிணித்தல் ேதற்றாப்
ெப ந் ேதாட் ெசல்வத் இவளி ம் எல்லா
எற் ெபாி அளித்தைன நீேய ெபாற் ைட
விாி உைளப் ெபா ந்த பாி ைட நன் மான்
ேவந்தர் ஓட் ய ஏந் ேவல் நன்னன்
கூந்தல் ரற்சியின் ெகா ேத
மறப்பல் மாேதா நின் விறல் தைகைமேய
ேதாழி வாயில் ேநர்கின்றாள் தைலமகைன
ெந ங்கிச் ெசால் வாயில் எதிர்ெகாண்ட
உடனிைலக் கிளவி வைகயால்
271 பாைல
இ ம் னிற் எ ைமப் ெப ஞ் ெசவிக் குழவி
ைபந் தா எ வின் ைவகு யில் ம
ம்
ெச ந் தண் மைனேயா எம் இவண் ஒழிய
ெசல் ெப ங் காைள ெபாய்ம் ம ண் ேசய் நாட் ச்
சுைவக் காய் ெநல் ப் ேபாக்கு அ ம் ெபாங்கர்
ழ் கைடத் திரள் காய் ஒ ங்குடன் தின்
சுைனச் சி நீர் கு யினள் கழிந்த
குவைள உண்கண் என் மகள் ஓரன்ன
ெசய் ேபாழ் ெவட் ய ெபாய்தல் ஆயம்
மாைல விாி நிலவில் ெபயர்
றங்காண்டற்கு
மா இ ந் தாழி கவிப்ப
தா இன் கழிக எற் ெகாள்ளாக் கூற்ேற
மைன ம ண்
272 ெநய்தல் -

ெசால் ய
க்கல் ஆசான் நல்ெவள்ைளயார்

கடல்அம் காக்ைகச் ெசவ் வாய்ச் ேசவல்
ப வ மகளிர் ெகா ெகாய் அழித்த
ெபாம்மல் அ ம்பின் ெவண் மணல் ஒ சிைற
க ஞ் சூல் வதிந்த காமர் ேபைடக்கு
இ ஞ் ேசற் அயிைர ேதாிய ெதண் கழிப்
உைடக் குட்டம் ழ ம் ைறவன்
நல்காைமயின் நைச ப தாக
ெப ங் ைகயற்ற என் சி ைம பலர் வாய்
அம்பல்
ர் அலர்ந்
ேநாய் ஆகின் அ ேநாயி ம் ெபாிேத

105
வைரயா ெந ங்காலம் வந்ெதா க ஆற்றாளாய
தைலமகள் ெசால் ய ேதாழி தைலமக க்குச்
ெசால் வாளாய் தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய உம் ஆம்
273 குறிஞ்சி - ம ைர இளம்பாலாசிாியன் ேசந்தன் கூத்தனார்
இ· எவன்ெகால்ேலா ேதாழி ெமய் பரந்
எவ்வம் கூர்ந்த ஏ
யரம்
ெவம்ைமயின் தான் வ த் றீஇ நம் வயின்
அறியா அயர்ந்த அன்ைனக்கு ெவறி என
ேவலன் உைரக்கும் என்ப ஆக ன்
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யாைன
நீர் ெகாள் ெந ஞ் சுைன அைமந் வார்ந் உைறந்
கண் ேபால் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும்
குன்ற நாடைன உள் ெதா ம்
ெநஞ்சு ந க்கு உம் அவன் பண் த படேர

என்

ேதாழி தைலமகன வர உணர்ந் தைலமகட்கு
உைரப்பாளாய் நின் ேவ பா தாய்க்குப் லனாக அவள்
ேவலைனக் கூவி ெவறி அய ம் என்ப படச் ெசால் ய
274 பாைல - காவன்

ல்ைலப்

தனார்

ெந வான் மின்னி கு ந் ளி தைலஇ
ப மைழ ெபாழிந்த பகுவாய்க் குன்றத்
உைழ ப மான் பிைண தீண்ட ன் இைழ மகள்
ெபான் ெசய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம்
குமிழ் தைலமயங்கிய கு ம் பல் அத்தம்
எம்ெமா வ திேயா ெபாம்மல் ஓதி எனக்
கூறின் ம் உைடயேரா மற்ேற ேவ பட்
இ ம்
வழங்கும் ேசாைல
ெப ங் கல் ைவப்பின் சுரன் இறந்ேதாேர
ேதாழி ப வம் மா பட்ட
275 ெநய்தல் - அம்

வனார்

ெசந்ெநல் அாிநர் கூர் வாட் ண் றக்
காணார் தெலா ேபாந்ெதன ேவ
பைடய ம் கதிெரா ம் மயங்கிய ப க்ைகத்
தன்
வி மம் அறியா ெமன்ெமல
ெத கதிர் இன் யில் பசு வாய் திறக்கும்
ேபைத ெநய்தற் ெப நீர்ச் ேசர்ப்பதற்கு

106
யான் நிைனந் இரங்ேகனாக ேநாய் இகந்
அறனிலாளன் கழ எற்
ெபறி ம் வல்ேலன்மன் ேதாழி யாேன
சிைறப் றமாகத் தைலமகன வர ணர்ந்
வற்
ப்ப வன் ைற எதிர்ெமாழிந்த
276 குறிஞ்சி - ெதால் கபிலர்
ேகா
ைவயா ேகாள் வாய் நாய
கா ேதர்ந் அைசஇய வய மான் ேவட்
வயவர் மகளிர் என்றிஆயின்
குறவர் மகளிேரம் குன் ெக ெகா ச்சிேயம்
ேசேணான் இைழத்த ெந ங் காற் க தில்
கான மஞ்ைஞ கட்சி ேசக்கும்
கல் அகத்த எம் ஊேர ெசல்லா
ேசந்தைன ெசன்மதி நீேய ெப மைல
வாங்கு அைமப் ப னிய நற உண்
ேவங்ைக ன்றில் குரைவ ம் கண்ேட
பகற்குறி வந் ெபய ம்
தைலமகைன உலகியல் ெசால் ய
277 பாைல -

ம்பி ேசர் கீரனார்

ெகா ைய வாழி ம்பி இந் ேநாய்
ப கதில் அம்ம யான் நினக்கு உைரத்ெதன
ெமய்ேய க ைம அன்றி ம் ெசவ்வன்
அறி ம் காிேதா அறனிேலாய் நினக்ேக
மைன உறக் காக்கும் மாண் ெப ங் கிடக்ைக
ண் ள் ேவ த் தாெதா ெபா ளிய
தா ப பீரம் ஊதி ேவ பட
நாற்றம் இன்ைமயின் பசைல ஊதாய்
சி கு ம் பறைவக்கு ஓ விைர டன்
ெநஞ்சு ெநகிழ் ெசய்ததன் பயேனா அன் இலர்
ெவம் மைல அ ஞ் சுரம் இறந்ேதார்க்கு
என் நிைல உைரயாய் ெசன் அவண் வரேவ
பட்ட பின்ைற வைரயா கிழேவான் ெநட் ைடக்
கழிந் ெபா ள்வயிற் பிாியஆற்றளாகிய
தைலமகள் ம்பிக்குச் ெசால் ய
278 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்

107

ப காழ் நாறிய பராஅைரப் ன்ைன
அ மரல் ெமாக்குளின் அ ம் வாய் அவிழ
ெபான்னின் அன்ன தா ப பல் மலர்
சூ நர் ெதா த்த மிச்சில் ேகா ெதா ம்
ெநய் கனி பசுங் காய் ங்கும் ைறவைன
இனி அறிந்திசிேன ெகாண்கன் ஆகுதல்
கழிச் ேச ஆ ய கைணக் கால் அத்திாி
குளம்பி ம் ேசயிறா ஒ ங்கின
ேகாைத ம் எல்லாம் ஊைத ெவண் மணேல
ேதாழி தைலமகட்கு வைர

ம ந்த

279 பாைல - கயமனார்
ேவம்பின் ஒண் பழம் ைணஇ இ ப்ைபத்
ேதம் பால் ெசற்ற தீம் பழம் நைசஇ
ைவகு பனி உழந்த வாவல் சிைனெதா ம்
ெநய் ேதாய் திாியின் தண் சிதர் உைறப்ப
நாட் சுரம் உழந்த வாள் ேகழ் ஏற்ைறய
ெபா த யாைனப் ட் தாள் ஏய்ப்ப
பசிப் பி உைதத்த ஓைமச் ெசவ் வைர
ெவயில் காய் அைமயத் இைமக்கும் அத்தத்
அதர் உழந் அைசயினெகால்ேலா ததர்வாய்ச்
சிலம் கழீஇய ெசல்வம்
பிற ைழக் கழிந்த என் ஆயிைழ அ ேய
மகட் ேபாக்கிய தாய் ெசால் ய
280 ம தம் - பரணர்
ெகாக்கி க்கு ஒழிந்த தீம் பழம் ெகாக்கின்
கூம் நிைல அன்ன ைகய ஆம்பல்
ங்கு நீர்க் குட்டத்
ெமன
ம்
தண் ைற ஊரன் தண்டாப் பரத்தைம
லவாய் என்றி ேதாழி லேவன்
பழன யாைமப் பாசைடப் றத்
கழனி காவலர் சுாி நந் உைடக்கும்
ெதான்
திர் ேவளிர் குன் ர் அன்ன என்
நல் மைன நனி வி ந் அய ம்
ைக
இன்ைமயின் எய்தாமாேற
வாயில் ேவண் ச் ெசன்ற ேதாழிக்குத் தைலமகள்

108
ம த் ெமாழிந்த தைலமகைன ஏற் க்ெகாண்
வழிபட்டாைளப் கழ்ந்
க்க ேதாழிக்குத்
தைலமகள் ெசால் ய உம் ஆம்
281 பாைல - கழார்க் கீரன் எயிற்றியார்
மாசு இல் மரத்த ப உண் காக்ைக
வளி ெபா ெந ஞ் சிைன தளிய
ங்கி
ெவல் ேபார்ச் ேசாழர் கழாஅர்க் ெகாள் ம்
நல் வைக மிகு ப க் ெகாைடேயா உகுக்கும்
அடங்காச் ெசான்றி அம் பல் யாணர்
விடக்குைடப் ெப ஞ் ேசா உள் வன இ ப்ப
மைழ அைமந் உற்ற மால் இ ள் ந நாள்
தாம் நம் உைழயராக ம் நாம் நம்
பனிக் க ைமயின் நனி ெபாி அ ங்கி
ஞ்சாம் ஆக ம் அறிேவார்
அன்பிலர் ேதாழி நம் காதேலாேர
வன்ெபாைற எதிர் அழிந்த தைலமகள்
ேதாழிக்குச் ெசால் ய ஆற்றாள் எனக்
கவன்ற ேதாழி தைலமகட்கு உைரத்த உம் ஆம்
282 குறிஞ்சி - நல்

ர்ச் சி

ேமதாவியார்

ேதா அைம ெசறிப்பின் இலங்கு வைள ெஞகிழ
ேகா ஏந் அல்குல் அவ் வாி வாட
நல் தல் சாய படர் ம அ ேநாய்
காதலன் தந்தைம அறியா உணர்த்த
அணங்கு கழங்கின்
வாய் ேவலன்
கிளவியின் தணியின் நன் மன் சாரல்
அகில் சு கானவன் உவல் சு கமழ் ைக
ஆ மைழ மங்கு ன் மைறக்கும்
நா ெக ெவற்பெனா அைமந்த நம் ெதாடர்ேப
சிைறப் றமாகத் ேதாழி ெசறிப்
அறி றீஇ வைர கடாய
283 ெநய்தல் - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
ஒள் தல் மகளிர் ஓங்கு கழிக் குற்ற
கண் ேநர் ஒப்பின கமழ் ந ெநய்தல்
அகல் வாிச் சி மைன அணி ம் ைறவ
வல்ேலார் ஆய்ந்த ெதால் கவின் ெதாைலய

109
இன்ைன ஆகுதல் தகுேமா ஓங்கு திைர
ந்நீர் மீமிைசப் பலர் ெதாழத் ேதான்றி
ஏ ற விளங்கிய சுடாி ம்
வாய்ைம சான்ற நின் ெசால் நயந்ேதார்க்ேக
பகற்குறி வந்த தைலமகைனத் ேதாழி வைர
கடாய . க நகர் க்க ேதாழி பிற்ைற ஞான்
ேவ படா ஆற்றினாய் என் ெசால் ய உம் ஆம்
284 பாைல - ேதய் ாிப் பழங்கயிற்றினார்
றம் தாழ் இ ண்ட கூந்தல் ேபாதின்
நிறம் ெப ம் ஈர் இதழ்ப் ெபா ந்த உண்கண்
உள்ளம் பிணிக்ெகாண்ேடாள்வயின் ெநஞ்சம்
ெசல்லல் தீர்கம் ெசல்வாம் என் ம்
ெசய்விைன
யா எவ்வம் ெசய்தல்
எய்யாைமேயா இளி தைலத்த ம் என
உ தி க்காத் ங்கி அறிேவ
சிறி நனி விைரயல் என் ம் ஆயிைட
ஒளி ஏந் ம ப்பின் களி மா பற்றிய
ேதய் ாிப் பழங் கயி ேபால
வ ெகால் என் வ ந்திய உடம்ேப
ெபா ள்
யாநின்ற தைலமகன்
ஆற்றானாகிச் ெசால் ய
285 குறிஞ்சி - ம ைரக் ெகால்லன் ெவண்ணாகனார்
அர இைர ேத ம் ஆர் இ ள் ந நாள்
இரவின் வ தல் அன்றி ம் உர க் கைண
வன் ைகக் கானவன் ெவஞ் சிைல வணக்கி
உளமிைசத் தவிர்த்த ள மான் ஏற்ைறய
மைனவாய் ஞம ஒ ங்கு ைட ஆட
ேவட் வலம் ப த்த உவைகயன் காட்ட
ந காற் குரம்ைபத் தன் கு வயிற் ெபய ம்
குன்ற நாடன் ேகண்ைம நமக்ேக
நன்றால் வாழி ேதாழி என் ம்
அயேலார் அம்ப ன் அகலான்
பக ன் வ உம் எறி னத்தாேன
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச்
ெசால் வாளாய் தைலமகன் ேகட்ப அம்ப
அல ம் ஆயிற் என் ெசால் ய

ம்

110

286 பாைல -

ைறக்கு மாவிற் பாலங் ெகாற்றனார

ஊசல் ஒண் குைழ உைட வாய்த்தன்ன
அத்தக் குமிழின் ஆய் இதழ் அலாி
கல் அைற வாிக்கும் ல்ெலன் குன்றம்
ெசன்ேறார்மன்ற ெசலீஇயர் என் உயிர் என
ைன இைழ ெநகிழ விம்மி ெநாந் ெநாந்
இைனதல் ஆன்றிசின் ஆயிைழ நிைனயின்
நட்ேடார் ஆக்கம் ேவண்
ம் ஒட் ய
நின் ேதாள் அணி ெபற வரற்கும்
அன்ேறா ேதாழி அவர் ெசன்ற திறேம
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்த

287 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
விசும் உறழ் ாிைச ெவம்ப ற்றி
ைபங் கண் யாைன ேவந்
றத் இ த்த
நல் எயி ைடேயார் உைடயம் என் ம்
ெப ந் தைக மறவன் ேபால ெகா ங் கழிப்
பாசைட ெநய்தற் பனி நீர்ச் ேசர்ப்பன்
நாம தைல ந ங்கு பைக அஞ்சான்
காமம் ெப ைமயின் வந்த ஞான்ைற
அ கா ஆகி அவன்கண் ெநஞ்சம்
நள்ெளன் கங்குல் ள் ஒ ேகட்ெடா ம்
ேதர் மணித் ெதௗ இைசெகால் என
ஊர் ம கங்கு ம் யில் மறந்த ேவ
காப் மிகுதிக்கண் ஆற்றாளாகிய தைலமகள் ெசால் ய
288 குறிஞ்சி - குளம்பனார்
அ வி ஆர்க்கும் அணங்குைட ெந ங் ேகாட்
ஞாங்கர் இள ெவயில் உணீஇய ஓங்கு சிைனப்
பீ மஞ்ைஞ ெபைடேயா ஆ ம்
குன்ற நாடன் பிாிவின் ெசன்
நல் தல் பரந்த பசைல கண் அன்ைன
ெசம்
ெபண் ெரா ெநல் ன் நிறீஇ
கட் ன் ேகட்கும்ஆயின் ெவற்பில்
ஏனற் ெசந் திைனப் பால் ஆர் ெகா ங் குரற்
சி கிளி க கம் ெசன் ம் இந்
ெந ேவள் அணங்கிற் என் ம்ெகால் அ ேவ

111

ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகட்கு
உைரப்பாளாய் ெவறி அறி றீஇ வைர
289

கடாய

ல்ைல - ம ங்கூர்ப் பட் னத் ச் ேசந்தன் குமரனார்

அம்ம வாழி ேதாழி காதலர்
நிலம் ைடெபயர்வதாயி ம் கூறிய
ெசால் ைடெபயர்தேலா இலேர வானம்
நளி கடல் கந் ெசறிதக இ ளி
கைன ெபயல் ெபாழிந் க ங் குரல் பயிற்றி
கார் ெசய் என் உைழய ேவ ஆயிைட
ெகால்ைலக் ேகாவலர் எல் மாட் ய
ெப மர ஒ யல் ேபால
அ ள் இேலன் அம்ம அளிேயன் யாேன
பிாிவிைடப் ப வம் கண்

ெசால் ய

290 ம தம் - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
வயல் ெவள் ஆம்பல் சூ த
ப் க்
கன் ைடப் னிற்றா தின்ற மிச்சில்
ஓய்நைட
பக ஆ ம் ஊரன்
ெதாடர் நீ ெவ·கிைன ஆயின் என் ெசால்
ெகாள்ளல்மாேதா ள் எயிற்ேறாேய
நீேய ெப நலத்ைதேய அவேன
ெந நீர்ப் ெபாய்ைக ந நாள் எய்தி
தண் கமழ்
மலர் ஊ ம்
வண் என ெமாழிப மகன் என்னாேர
பரத்ைத விற ேமல் ைவத் த் தைலமகைள
ெந ங்கிச் ெசால் ய பரத்ைதயிற்பிாிய வாயிலாய்ப்
க்க பாணன் ேகட்ப ேதாழி ெசால் ய உம் ஆம்
291 ெநய்தல் - கபிலர்
நீர் ெபயர்ந் மாறிய ெசறி ேசற் அள்ளல்
ெநய்த் தைலக் ெகா மீன் அ ந்த இனக் கு கு
குப்ைப ெவண் மணல் ஏறி அைரசர்
ஒண் பைடத் ெதாகுதியின் இலங்கித் ேதான் ம்
தண் ெப ம் ெபௗவ நீர்த் ைறவற்கு நீ ம்
கண்டாங்கு உைரயாய் ெகாண்ேமா பாண
மா இ
ள் ர் மன்னன் மா ஊர்ந்

112
எல் த் தாீஇய இன நிைரப்
பல் ஆன் கிழவாின் அழிந்த இவள் நலேன
வாயிலாகப் க்க பாணற்குத் ேதாழி தைலமகள
குறிப் அறிந் ெந ங்கிச் ெசால் ய
292 குறிஞ்சி - நல்ேவட்டனார்
ெந ந் தண் ஆரத் அலங்கு சிைன வலந்த
பசுங் ேகழ் இைலய ந ங் ெகா த் தமாலம்
தீம் ேதன் ெகாள்பவர் வாங்கு பாி ம்
யாணர் ைவப்பின் கானம் என்னாய்
களி ெபாரக் கைரந்த கயவாய்க் குண் கைர
ஒளி வான் பளிங்ெகா ெசம் ெபான் மின் ம்
க ங் கற் கான்யாற் அ ஞ் சுழி வழங்கும்
கராஅம் ேபணாய் இரவாின்
வாேழன் ஐய ைம கூர் பனிேய
இர க்குறி ம த்த
293 பாைல - கயமனார்
மணிக் குரல் ெநாச்சித் ெதாியல் சூ
ப க் கள் ஆர் ைகப் பார்
குயவன்
இ ப
வ ம் அகன்தைல மன்றத்
விழ த் தைலக்ெகாண்ட பழ விறல்
ர்ப்
ங் கண் ஆயம் காண்ெதா ம் எம்ேபால்
ெப வி ப்
கமாேதா எம் இற்
ெபாம்மல் ஓதிையத் தன் ெமாழிக் ெகாளீஇ
ெகாண் உடன் ேபாக வ த்த
வன்கண் காைளைய ஈன்ற தாேய
தாய் மைன ம ண் ெசால் ய
அவாிடத்தாைரக் கண் ெசால் ய
294 குறிஞ்சி -

க்கயத்

உம் ஆம்

வண்ணக்கன் கம் ர் கிழான்

தீ ம் வளி ம் விசும் பயந்தாங்கு
ேநா ம் இன்ப ம் ஆகின் மாேதா
மாயம் அன் ேதாழி ேவய் பயின்
எ ைவ நீ ய ெப வைரஅகம்ெதா ம்
ெதான் உைற ப்ெபா
ரண் மிகச் சிைனஇக்
ெகான்ற யாைனக் ேகா கண்டன்ன

113
ெசம் ைடக் ெகா
ைக அவிழ்ந்த காந்தள்
சிலம் டன் கம ம் சாரல்
இலங்கு மைல நாடன் மலர்ந்த மார்ேப
மணமைன ள் க்க ேதாழி தைலமகள
கவின் கண் ெசால் ய
295 ெநய்தல் - ஒளைவயார்
ாிந்த சிலம்பின் ெநாிந்த வள்ளியின்
றன் அழிந் ஒ வ ம் தாழ் இ ங் கூந்தல்
ஆய ம் அ ங்கின் யா ம் அ· அறிந்தனள்
அ ங் க அயர்ந்தனள் காப்ேப எந்ைத
ேவ பல் நாட் க் கால் தர வந்த
பல விைன நாவாய் ேதான் ம் ெப ந் ைற
க மைடக் கள்ளின் சா அன்ன எம்
இள நலம் இற்கைட ஒழியச்
ேச ம் வாழிேயா திர்கம் யாேம
ேதாழி ெசறிப் அறி றீஇ வைர

கடாய

சிைறப் ற ம் ஆம்

296 பாைல - குதிைரத் தறியனார்
என் ஆவ ெகால் ேதாழி மன்னர்
விைன வல் யாைனப் கர் கத் அணிந்த
ெபான் ெசய் ஓைடப் ைன நலம் க ப்ப
ழற் காய்க் ெகான்ைறக் ேகா அணி ெகா இணர்
ஏ கல் மீமிைச ேமதக மல ம்
பிாிந்ேதார் இரங்கும் அ ம் ெபறல் காைல ம்
விைனேய நிைனந்த உள்ளெமா
ைனஇச்
ெசல்ப என்ப காதலர்
ஒழி ம் என்ப நாம் வ ந் படர் உழந்ேத
ேதாழியால் பிாி

உணர்த்தப்பட்ட தைலமகள் ெசால் ய

297 குறிஞ்சி - ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்
ெபான் ெசய் வள்ளத் ப் பால் கிழக்கு இ ப்ப
நின் ஒளி எறியச் ேசவ ஒ ங்காய்
பல் மாண் ேசக்ைகப் பைக ெகாள நிைனஇ
மகிழா ேநாக்கம் மகிழ்ந்தைன ேபான்றைன
எவன்ெகால் என் நிைனக்க ம் நிைனத்திைல
நின் ள் ேதான் ம் குறிப் நனி ெபாிேத

114
சிதர் நைன ைணஇய சிதர் கால் வாரணம்
திர் கறி யாப்பின் ஞ்சும் நாடன்
ெமல்ல வந் நல் அகம் ெபற்றைம
ைமயல் உ குவள் அன்ைன
ஐயம் இன்றிக் க ங் கவவினேள
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகட்கு உைரப்பாளாய்
தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய ேதாழி தைலமகைள
அறத்ெதா நிைல வ ப்பித்த உம் ஆம்
298 பாைல - விற்

ற்

வண்ணக்கன் தத்தனார்

வம்ப மாக்கள் வ திறம் ேநாக்கி
ெசங் கைண ெதா த்த ெசயிர் ேநாக்கு ஆடவர்
ம வாய்த் தண் ைமத் தழங்கு குரல் ேகட்ட
எ ைவச் ேசவல் கிைளவயிற் ெபய ம்
அ ஞ் சுரக் கவைல அஞ்சுவ நனந்தைலப்
ெப ம் பல் குன்றம் உள்ளி ம் மற் இவள்
க ம் ைடப் பைணத் ேதாள் ேநாக்கி ம் ஒ திறம்
பற்றாய் வாழி எம் ெநஞ்ேச நல் தார்ப்
ெபாற்ேறர்ச் ெசழியன் கூடல் ஆங்கண்
ஒ ைம ெசப்பிய அ ைம வான் ைக
இ ம் ேபா கம ம் கூந்தல்
ெப மைல தழீஇ ம் ேநாக்கு இைய ேமாமற்ேற
ேதாழியால் ெபா ள் வ ப்பித் த் தைலமகைள
எய்தி ஆற்றாதாய ெநஞ்சிைன ெந ங் கிச்
ெசால் தைலமகன் ெசல அ ங்கிய
299 ெநய்தல் - வடம வண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனார்
உ ெக யாைன உைட ேகா அன்ன
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாைழ வான்
தயங்கு இ ங் ேகாைட க்க ன் ண் தா
வயங்கு இைழ மகளிர் வண்டல் தாஅம்
காமர் சி கு
லம்பி ம் அவர்காண்
நாம் இலம் ஆகுதல் அறி ம் மன்ேனா
வில் எறி பஞ்சி ேபால மல்கு திைர
வளி ெபா வயங்கு பிசிர் ெபாங்கும்
நளி கடற் ேசர்ப்பெனா நகாஅ ஊங்ேக
ேதாழி தைலமகன் சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
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300 ம தம் - பரணர்
சுடர்த் ெதா க் ேகாமகள் சினந்ெதன அதன் எதிர்
மடத் தைக ஆயம் ைகெதா தாஅங்கு
உ கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்
தாமைரக்கு இைறஞ்சும் தண் ைற ஊரன்
சி வைள விைல எனப் ெப ந் ேதர் பண்ணி எம்
ன் கைட நிறீஇச் ெசன்றிசிேனாேன
நீ ம் ேதெரா வந் ேபர்தல் ெசல்லா
ெநய் வார்ந்தன்ன ய் அடங்கு நரம்பின்
இ ம் பாண் ஒக்கல் தைலவன் ெப ம் ண்
ஏஎர் த ம்பன் ஊ
ர் ஆங்கண்
பிச்ைச சூழ் ெப ங் களி ேபால எம்
அட் ல் ஓைல ெதாட்டைன நின்ேம
வாயில் ம த்த வைர கடாய உம் ஆம் மாற்ேறார்
ெநா மலாளர் வைரவின் ேம ட் ம தத் க் கள
301 குறிஞ்சி - பாண் யன் மாறன் வ தி
நீள் மைலக் க த்த ெப ங் ேகாற் குறிஞ்சி
நாள்மலர் ைர ம் ேமனி ெப ஞ் சுைன
மலர் பிைணத்தன்ன மா இதழ் மைழக் கண்
மயில் ஓரன்ன சாயல் ெசந் தார்க்
கிளி ஓரன்ன கிளவி பைணத் ேதாள்
பாைவ அன்ன வனப்பினள் இவள் என
காமர் ெநஞ்செமா பல பாராட்
யாய் மறப் அறியா மடந்ைத
ேதம் மறப் அறியாக் கமழ் கூந்தலேள
ேசட்ப த் பிாிவின்கண் அன்பின்
இயற்ைகயில் தகுவைகயேதார் ஆற்றாைமயினான்
என் ேதாழி தன் ள்ேள ெசால் ய
302 பாைல - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
இைழ அணி மகளிாின் விைழதகப் த்த
நீ சுாி இணர சுடர் க் ெகான்ைறக்
கா கவின் த்தஆயி ம் நன் ம்
வ மைழக்கு எதிாிய மணி நிற இ ம் தல்
நைர நிறம் ப த்த நல் இணர்த் ெத ழ்
தாஅம் ேதரலர்ெகால்ேலா ேசய் நாட்
களி உைதத் ஆ ய கவிழ் கண் இ நீ
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ெவளி இல் காழ ேவலம் நீ ய
பழங்கண்
ெநறி மைறக்கும்
வழங்கு அ ங் கானம் இறந்திசிேனாேர
ப வம் கழிந்த

கண்

தைலமகள் ெசால் ய

303 ெநய்தல் - ம ைர ஆ லவியநாட்

ஆலம்ேபாி சாத்தனார்

ஒ அவிந் அடங்கி யாமம்
நள்ெளன
க ெக பாக்கம் யில் ம ந்தன்ேற
ெதான் உைற கட ள் ேசர்ந்த பராைர
மன்றப் ெபண்ைண வாங்கு மடற் குடம்ைபத்
ைண ணர் அன்றில் உய க் குரல் ேகட்ெடா ம்
ஞ்சாக் கண்ணள் யர் அடச் சாஅய்
நம்வயின் வ ந் ம் நன் தல் என்ப
உண் ெகால் வாழி ேதாழி ெதண் கடல்
வன் ைகப் பரதவர் இட்ட ெசங் ேகால்
ெகா
அவ் வைல பாியப் ேபாக்கி
க
ரண் எறி சுறா வழங்கும்
ெந நீர்ச் ேசர்ப்பன்தன் ெநஞ்சத்தாேன
ேவட்ைக தாங்ககில்லாளாய்த் ேதாழிக்குத் தைலமகள்
ெசால் ய சிைறப் றத்தான் என்ப ம ந்த உம் ஆம்
304 குறிஞ்சி - மாேறாக்கத்

நப்பசைலயார்

வாரல் ெமன் திைனப் லர் க் குரல் மாந்தி
சாரல் வைரய கிைளஉடன் குழீஇ
வளி எறி வயிாின் கிளி விளி பயிற் ம்
நளி இ ஞ் சிலம்பின் நல் மைல நாடன்
ணாின் ண மார் எழிேல பிாியின்
மணி மிைட ெபான்னின் மாைம சாய என்
அணி நலம் சிைதக்குமார் பசைல அதனால்
அசுணம் ெகால்பவர் ைக ேபால் நன் ம்
இன்ப ம் ன்ப ம் உைடத்ேத
தண் கமழ் ந ந் தார் விறேலான் மார்ேப
வைரயா ெந ங்காலம் வந்ெதா க ஆற்றாளாகிய
தைலமகள் வன் ைற எதிர் ெமாழிந்த
305 பாைல - கயமனார்
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வாி அணி பந் ம் வா ய வயைல ம்
மயில் அ அன்ன மாக் குரல் ெநாச்சி ம்
க
ைட வியல் நகர் காண் வரத் ேதான்ற
தமிேய கண்ட தண்டைல ம் ெத வர
ேநாய் ஆகின்ேற மகைள நின் ேதாழி
எாி சினம் தணிந்த இைல இல் அம் சிைன
வாிப் றப் றவின் லம் ெகாள் ெதௗ விளி
உ ப் அவிர் அைமயத் அமர்ப்பனள் ேநாக்கி
இலங்கு இைல ெவள் ேவல் விடைலைய
விலங்கு மைல ஆர் இைட ந
ம்ெகால் எனேவ
நற்றாய் ேதாழிக்குச் ெசால் ய

மைன ம ட்சி ம் ஆம்

306 குறிஞ்சி - உேராேடாகத் க் கந்தரத்தனார்
தந்ைத வித்திய ெமன் திைன ைபபயச்
சி கிளி க தல் பிறக்கு யாவணேதா
குளிர் ப ைகயள் ெகா ச்சி ெசல்க என
நல்ல இனிய கூறி ெமல்லக்
ெகாயல் ெதாடங்கினேர கானவர் ெகா ங் குரல்
சூற் ெபாைற இ த்த ேகால் தைல இ வி
விழ ஒழி வியன் களம் க ப்பத் ெத வர
ைபதல் ஒ நிைல காண ைவகல்
யாங்கு வ வ ெகால்ேலா தீம் ெசால்
ெசறி ேதாட் எல் வைளக் கு மகள்
சி
னத் அல்கிய ெப ம் ற நிைலேய
னம் ம
உைரத் ச் ெசறிப்
அறி றீஇய சிைறப் ற ம் ஆம்
307 ெநய்தல் - அம்

வனார்

கவர் பாி ெந ந் ேதர் மணி ம் இைசக்கும்
ெபயர் பட இயங்கிய இைளய ம் ஒ ப்பர்
கடல் ஆ வியல் இைடப் ேபர் அணிப் ெபா ந்த
திதைல அல்குல் நலம் பாராட் ய
வ ேம ேதாழி வார் மணற் ேசர்ப்பன்
இைற பட வாங்கிய ழ
தற் ன்ைன
மா அைர மைறகம் வம்மதி பானாள்
விாி கானல் ணர் குறி வந் நம்
ெமல் இணர் ந ம் ெபாழில் காணா
அல்லல் அ ம் படர் காண்கம் நாம் சிறிேத
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குறி நீட ஆற்றாளாகிய தைலமகைளத் ேதாழி வற்

த்திய

308 பாைல - எயினந்ைத மகன் இளங்கீரனார்
ெசல விைர ற்ற அரவம் ேபாற்றி
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆயிைழ
யாம் தற் கைரய ம் நாணினள் வ ேவாள்
ேவண்டாைமயின் ெமன்ெமல வந்
வினவ ம் தைகத்த ம் ெசல்லாள் ஆகி
ெவறி கமழ்
தயங்க நல் விைனப்
ெபாறி அழி பாைவயின் கலங்கி ெந
நிைனந்
ஆகம் அைடதந்ேதாேள அ கண்
ஈர் மண் ெசய்ைக நீர் ப பசுங் கலம்
ெப மைழப் ெபயற்கு ஏற்றாங்கு எம்
ெபா ள் ம ெநஞ்சம் ணர்ந் உவந்தன்ேற
ெநஞ்சினால் ெபா ள் வ க்கப்பட்ட
தைலமகன் தைலமகைள எய்தி ஆற்றானாய்
ெநஞ்சிைனச் ெசால் ச் ெசல அ ங்கிய
309 குறிஞ்சி - கபிலர்
ெநகிழ்ந்த ேதா ம் வா ய வாி ம்
தளிர் வனப் இழந்த என் நிற ம் ேநாக்கி
யான் ெசய்தன் இவள் யர் என அன்பின்
ஆழல் வாழி ேதாழி வாைழக்
ெகா மடல் அகல் இைலத் தளி தைலக் கலா ம்
ெப மைல நாடன் ேகண்ைம நமக்ேக
வி மமாக அறி நர் இன் என
கூ ைவமன்ேனா நீேய
ேத வன்மன் யான் அவ ைட நட்ேப
வைர நீட ஆற்றாள் எனக் கவன் தான் ஆற்றாளாகிய
ேதாழிையத் தைலமகள் ஆற் வித்த
310 ம தம் - பரணர்
விளக்கின் அன்ன சுடர் வி தாமைர
களிற் ச் ெசவி அன்ன பாசைட தயங்க
உண் ைற மகளிர் இாிய குண் நீர்
வாைள பிற ம் ஊரற்கு நாைள
மகட் ெகாைட எதிர்ந்த மடம் ெக ெபண்ேட
ெதாைலந்த நாவின் உைலந்த கு ெமாழி
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உடன்பட் ஓராத் தாயெரா ஒழி டன்
ெசால்லைலெகால்ேலா நீேய வல்ைல
களி ெப வல்சிப் பாணன் ைகயைத
வள் உயிர்த் தண் ைம ேபால
உள் யா ம் இல்ல ஓர் ேபார்ைவஅம் ெசால்ேல
வாயிலாகப் க்க விற ையத் ேதாழி ெசால் ய
விற ைய எதிர்ப்பட்ட பரத்ைத ெசால் ய

உம் ஆம்

311 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
ெபயிேன வி மான் உைளயின் ெவ ப்பத் ேதான்றி
இ ங் கதிர் ெநல் ன் யாணர·ேத
வறப்பின் மா நீர் ண்டகம் தாஅய்ச் ேச
லர்ந்
இ ங் கழிச் ெச வின் ெவள் உப் விைள ம்
அழியா மரபின் நம்
ர் நன்ேற
ெகா மீன் சு
ைக ம கி ள் மயங்கி
சி
ஞாழல் ைற மார் இனிேத
ஒன்ேற ேதாழி நம் கானல பழிேய
க ங் ேகாட் ப் ன்ைன மலர்த் தா அ ந்தி
இ ங் களிப் பிரசம் ஊத அவர்
ெந ந் ேதர் இன் ஒ ேகட்டேலா அாிேத
அலர் கூறப்பட் ஆற்றாளாகிய
தைலமகைளத் ேதாழி ஆற் வித்த
312 பாைல - கழார்க் கீரன் எயிற்றியார்
ேநாேகா யாேன ேநாம் என் ெநஞ்ேச
பனிப் தல் ஈங்ைக அம் குைழ வ ட
சிைற குவிந்தி ந்த ைபதல் ெவண் கு கு
பார்ைவ ேவட் வன் காழ் கைளந்த ள
மாாி நின்ற ைமயல் அற்சிரம்
யாம் தன் உைழயம் ஆக ம் தாேன
எதிர்த்த தித்தி ற்றா ைலயள்
ேகாைடத் திங்க ம் பனிப்ேபாள்
வாைடப் ெப ம் பனிக்கு என்னள்ெகால் எனேவ
ெபா ள் வ த்த தைலமகன்
ெநஞ்சிைன ெந ங்கிச் ெசால் ய
313 குறிஞ்சி - தங்கால் ெபாற்ெகால்லன் ெவண்ணாகனார்

120
க ங் கால் ேவங்ைக நாள் உ
ப்
ெபான் ெசய் கம்மியன் ைகவிைன க ப்ப
தைக வனப் ற்ற கண்ணழி கட்டழித்
ஒ பல் கூந்தல் அணி ெபறப் ைனஇ
காண்டற் காதல் ைகம்மிக கடீஇயாற்கு
யாங்கு ஆகுவம்ெகால் ேதாழி காந்தள்
கமழ் குைல அவிழ்ந்த நயவ ஞ் சாரல்
கூதள ந ம் ெபாழில் லம்ப ஊர்வயின்
மீள்குவம் ேபாலத் ேதான் ம் ேதா
லர்ந்
அ வியின் ஒ த்தல் ஆனா
ெகாய்பதம் ெகாள் ம் நாம் கூஉம் திைனேய
ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகட்குச் ெசால்
னம் அழி உைரத் ெசறிப் அறி றீஇய
314 பாைல -

வாளாய்

ப்ேபர் நாகனார்

திர்ந்ேதார் இளைம அழிந் ம் எய்தார்
வாழ் நாள் வைக அள அறிஞ ம் இல்ைல
மாாிப் பித்திகத் ஈர் இதழ் அலாி
ந ங் காழ் ஆரெமா மிைடந்த மார்பில்
கு ம் ெபாறிக் ெகாண்ட ெகாம்ைம அம் கர்ப்பின்
க ங் கண் ெவம் ைல ெஞ ங்கப் ல் க்
கழிவதாக கங்குல் என்
தாம் ெமாழி வன்ைமயின் ெபாய்த்தனர் வாழிய
ெநா வி வன்ன காய் வி கள்ளி
அலங்கல்அம் பாைவ ஏறி லம் ெகாள்
ன் றா ழ் ெபைடப் பயி ம்
என் ழ் நீளிைடச் ெசன்றிசிேனாேர
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகள் ெசால் ய
315 ெநய்தல் - அம்

வனார்

ஈண் ெப ந் ெதய்வத் யாண் பல கழிந்ெதன
பார்த் ைறப் ணாி அைலத்த ன் ைட ெகாண்
த் விைன ேபாகிய ாி வாய் அம்பி
நல் எ
நைட வளம் ைவத்ெதன உழவர்
ல் ைடக் காவில் ெதாழில் விட்டாங்கு
ந விைர நன் ைக ெகாடாஅர் சி
ஞாழெலா ெகழீஇய ன்ைன அம் ெகா நிழல்
ழ
தற் பிணிக்கும் ைறவ நன் ம்
வி மிதின் ெகாண்ட ேகண்ைம ெநாவ்விதின்

121
தவ ம் நன்கு அறியாய்ஆயின் எம் ேபால்
ெஞகிழ் ேதாள் க ழ்ந்த கண்ணர்
மலர் தீய்ந்தைனயர் நின் நயந்ேதாேர
தைலமகைனப் பரத்ைத ெநாந்
316

ெசால்

ய

ல்ைல - இைடக்காடனார்

மடவ அம்ம மணி நிற எழி
மலாின் ெமௗவல் நலம் வரக் காட்
கயல் ஏர் உண்கண் கனங்குைழ இைவ நின்
எயி ஏர் ெபா தின் ஏய்த ேவம் என
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின்
நல் தல் நீவிச் ெசன்ேறார் தம் நைச
வாய்த் வரல் வாரா அளைவ அத்தக்
கல் மிைச அ க்கம் ைதயக் கால் ழ்த்
தளி த தண் கார் தைலஇ
விளி இைசத்தன்றால் வியல் இடத்தாேன
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி வற்
317 குறிஞ்சி - ம ைரப்

த்த

வண்ட நாகன் ேவட்டனார்

நீ

இ ஞ் சிலம்பின் பி ய
ணர்ந்த
ம் ெபாறி ஒ த்தல் ஏந் ைக க ப்ப
ேதா தைல வாங்கிய நீ குரற் ைபந் திைன
பவளச் ெசவ் வாய்ப் ைபங் கிளி கவ ம்
உயர் வைர நாட நீ நயந்ேதாள் ேகண்ைம
அன்ைன அறிகுவள்ஆயின் பனி கலந்
என் ஆகுவெகால்தாேன எந்ைத
ஓங்கு வைரச் சாரல் தீம் சுைன ஆ
ஆயெமா குற்ற குவைள
மா இதழ் மா மலர் ைரஇய கண்ேண
ேதாழி தைலமகைன வைர

கடாய

318 பாைல - பாைல பா ய ெப ங் க ங்ேகா
நிைனத்த ம் நிைனதிேரா ஐய அன் நாம்
பைணத் தாள் ஓைமப் ப சிைன பயந்த
ெபா ந்தாப் கர் நிழல் இ ந்தெனமாக
ந க்கம் ெசய்யா நண் வழித் ேதான்றி
ஒ த் மிைசக் ெகாண்ட ஓங்கு ம ப் யாைன

122
ெபாறி ப தடக்ைக சு க்கி பிறி ஓர்
ஆ இைடயிட்ட அளைவக்கு ேவ உணர்ந்
என் ழ் விடர் அகம் சிலம்ப
ன் தைல மடப் பி
லம்பிய குரேல
பிாி

உணர்த்தப்பட்ட தைலமகைனத் ேதாழி ெசால் ய

319 ெநய்தல் - விைனத்ெதாழில் ேசாகீரனார்
ஓத ம் ஒ ஓவின்ேற ஊைத ம்
தா உளர் கானல் தவ்ெவன்றன்ேற
மணல் ம
ர் அகல் ெந ந் ெத வில்
கூைகச் ேசவல் குராேலா ஏறி
ஆர் இ ஞ் ச க்கத் அஞ்சுவரக் குழ ம்
அணங்கு கால் கிள ம் மயங்கு இ ள் ந நாள்
பாைவ அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின்
தட ெமன் பைணத் ேதாள் மடம் மிகு கு மகள்
சுணங்கு அணி வன ைல யங்கல் உள்ளி
மீன் கண் ஞ்சும் ெபா
ம்
யான் கண் ஞ்ேசன் யா ெகால் நிைலேய
காப் மிகுதிக்கண் ஆற்றானாகிய தைலமகன்
தைலமகைள நிைனந் தன் ள்ேள ெசால் ய
320 ம தம் - கபிலர்
விழ ம் ழ்த்தன்
ழ ம் ங்கின்
எவன் குறித்தனள்ெகால் என்றி ஆயின்
தைழ அணிந் அலம ம் அல்குல் ெத வின்
இைளேயாள் இறந்த அைனத்தற்கு பழ விறல்
ஓாிக் ெகான்ற ஒ ெப ந் ெத வில்
காாி க்க ேநரார் லம்ேபால்
கல்ெலன்றன்றால் ஊேர அதற்ெகாண்
காவல் ெசறிய மாட் ஆய்ெதா
எழில் மா ேமனி மகளிர்
வி மாந்தனர் தம் ெகா நைரக் காத்ேத
பரத்ைத தனக்குப் பாங்காயினார்
ேகட்ப ெந ங்கிச் ெசால் ய
321

ல்ைல - ம ைர அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்

ெசந் நிலப் றவின் ன் மயிர்ப்

ைவ

123
பா இன் ெதௗ மணித் ேதா தைலப்ெபயர
கான ல்ைலக் கய வாய் அலாி
பார்ப்பன மகளிர் சாரற் றத் அணிய
கல் சுடர் ேச ம் கதிர் மாய் மாைல
ல்ெலன் வ மைன ேநாக்கி ெமல்ல
வ ந் ம்ெகால்ேலா தி ந் இைழ அாிைவ
வல்ைலக் கட மதி ேதேர ெசன்றிக
கு ந் அவிழ் கு ம்ெபாைற பயிற்ற
ெப ங் க
ர் மரம் ேதான் ம்ேம
விைன

ற்றி மீள்வான் ேதர்ப்பாகற்குச் ெசால் ய

322 குறிஞ்சி - ம ைரப் பாலாசிாியன் ேசந்தன் ெகாற்றனார்
ஆங்கனம் தணிகுவ ஆயின் யாங்கும்
இதனின் ெகா ய பிறி ஒன் இல்ைல
வாய்ெகால் வாழி ேதாழி ேவய் உயர்ந்
எறிந் ெசறித்தன்ன பிணங்கு அாில் விடர் ைக
ஊன் தின் பிணவின் உயங்கு பசி கைளஇயர்
ஆள் இயங்கு அ ம் ைழ ஒற்றி வாள் வாிக்
க ங் கண் வயப்
ஒ ங்கும் நாடன்
தண் கமழ் வியல் மார் உாிதினின் ெபறா
நல் தல் பசந்த படர் ம அ ேநாய்
அணங்கு என உணரக் கூறி ேவலன்
இன் இயம் கறங்கப் பா
பல் மலர் சிதறிப் பர
ப க்ேக
ேதாழி சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
தைலமகள் பாங்கிக்கு உைரத்த உம் ஆம்
323 ெநய்தல் - வடம வண்ணக்கன் ேபாிசாத்தனார்
ஓங்கித் ேதான் ம் தீம் கள் ெபண்ைண
ந வண ேவெதய்ய மடவரல்
ஆய ம் யா ம் அறியா அவணம்
ஆய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந் நின்
கிைளைம ெகாண்ட வைள ஆர் ன்ைக
நல்ேலாள் தந்ைத சி கு ப் பாக்கம்
வாி எக்கர்ப் ன்ைன உதிர்த்த
ம தா ஊ ம் ேதேனா ஒன்றி
வண் இமிர் இன் இைச கறங்க திண் ேதர்த்
ெதாி மணி ேகட்ட ம் அாிேத
வ ம் ஆ ஈ அவண் மறவாதீேம

124

ேதாழி இர க்குறி ேநர்ந்த
324 குறிஞ்சி - கயமனார்
அந்ேதா தாேன அளியள் தாேய
ெநாந் அழி அவலெமா என் ஆகுவள்ெகால்
ெபான் ேபால் ேமனித் தன் மகள் நயந்ேதாள்
ேகா
ற் யாைன கா டன் நிைறதர
ெநய் பட்டன்ன ேநான் காழ் எ·கின்
ெசல்வத் தந்ைத இட ைட வைரப்பின்
ஆ பந் உ ட் நள் ேபால ஓ
அம் சில் ஓதி இவள் உ ம்
பஞ்சி ெமல் அ நைடபயிற் ம்ேம
தைலமகன் பாங்கற்குச் ெசால் ய
இைடச் சுரத் க் கண்ேடார் ெசால் ய

உம் ஆம்

325 பாைல - ம ைரக் கா லவியங் கூத்தனார்
கவிதைல எண்கின் ப உ மயிர் ஏற்ைற
இைர ேதர் ேவட்ைகயின் இரவில் ேபாகி
நீ ெசயல் சிதைலத் ேதா
ைனந் எ த்த
அர வாழ் ற்றம் ஒழிய ஒய்ெயன
ர வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும்
ஊக்கு அ ங் கவைல நீந்தி மற் இவள்
ப்ேபால் உண்கண்
நலம் சிைதய
ங்கு நீர் வாரக் கண் ம்
தகுேமா ெப ம தவிர்க ம் ெசலேவ
ேதாழி ெசல

அ ங்குவித்த

326 குறிஞ்சி - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
ெகா ஞ் சுைளப் பலவின் பயம் ெக கவாஅன்
ெச ங் ேகாள் வாங்கிய மாச் சிைனக் ெகாக்கினம்
மீன் குைட நாற்றம் தாங்கல்ெசல்லா
ய்த் தைல மந்தி ம் ம் நாட
நினக்கும் உைரத்தல் நா வல் இவட்ேக
ண் ெகா ப் பீரத் ஊழ் உ
எனப்
பசைல ஊ ம் அன்ேனா பல் நாள்
அாி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண
வண் எ ம் உணராவாகி

125
மலர் என மாீஇ வ உம் இவள் கண்ேண
ேதாழி தைலமகைன வைர கடாய
327 ெநய்தல் - அம்

வனார்

நாடல் சான்ேறார் நம் தல் பழி எனின்
பா இல க
ம் கண்ெணா சாஅய்ச்
சாத ம் இனிேத காதல்அம் ேதாழி
அந் நிைல அல்லஆயி ம் சான்ேறார்
கடன் நிைல குன்ற ம் இலர் என் உடன் அமர்ந்
உலகம் கூ வ உண் என நிைலஇய
தாயம் ஆக ம் உாித்ேத ேபா அவிழ்
ன்ைன ஓங்கிய கானற்
தண்ணம் ைறவன் சாயல் மார்ேப
வைரயா ெந ங்காலம் வந்ெதா க ஆற்றாளாய
தைலமகள் வன் ைற எதிர் அழிந்த
328 குறிஞ்சி - ெதால் கபிலர்
கிழங்கு கீழ் ழ்ந் ேதன் ேமல் ங்கி
சிற்சில வித்திப் பற்பல விைளந்
திைன கிளி க
ம் ெப ங் கல் நாடன்
பிறப் ஓரன்ைம அறிந்தனம் அதனால்
அ இனி வாழி ேதாழி ஒ நாள்
சி பல் க வித் ஆகி வலன் ஏர்
ெப ம் ெபயல் தைலக னேன இனிேய
எண் பிழி ெநய்ய ெவண் கிழி ேவண்டா
சாந் தைலக்ெகாண்ட ஓங்கு ெப ஞ் சாரல்
விலங்கு மைல அ க்கத்தா ம்
கலம் ெப விற ஆ ம் இவ் ஊேர
ேதாழி வைரவிைட ஆற்றாளாகிய
தைலமகைள வற்
த்த
329 பாைல - ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெசாகுத்தனார்
வைரயா நயவினர் நிைரயம் ேபணார்
ெகான் ஆற் த் றந்த மாக்களின் அ பிணன்
இ
ைட ம ங்கில் ெதா ம் இடம் ெபறாஅ
னிற் நிைர கதித்த ெபாறிய
பா
இறகு ைடத் இற்ற பைறப் ன் வி
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ெசங் கைணச் ெசறித்த வன்கண் ஆடவர்
ஆ ெகாள் ெநஞ்சேமா அதர் பார்த் அல்கும்
அத்தம் இறந்தனர் ஆயி ம் நத் றந்
அல்கலர் வாழி ேதாழி உ க் காண்
இ விசும் அதிர மின்னி
க வி மா மைழ கடல் கந்தனேவ
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத்
ேதாழி ப வம் காட் வற்
த்த
330 ம தம் - ஆலங்கு

வங்கனார்

தட ம ப் எ ைமப் பிணர்ச் சுவல் இ ம் ேபாத்
மட நைட நாைரப் பல் இனம் இாிய
ெந நீர்த் தண் கயம்
ெமனப் பாய்ந்
நாட் ெதாழில் வ த்தம் ட ேசண் சிைன
இ ள் ைன ம தின் இன் நிழல் வதி ம்
யாணர் ஊர நின் மாண் இைழ மகளிைர
எம் மைனத் தந் நீ தழீஇயி ம் அவர்தம்
ன் மனத் உண்ைமேயா அாிேத அவ ம்
ைபந் ெதா மகளிெரா சி வர்ப் பயந்
நன்றி சான்ற கற்ெபா
எம் பா ஆதல் அதனி ம் அாிேத
ேதாழி தைலமகைன வாயில் ம த்த
331 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
உவர் விைள உப்பின் உழாஅ உழவர்
ஒ ைக உமணர் வ பதம் ேநாக்கி
கானல் இட்ட காவற் குப்ைப
ல மீன் உணங்கல் ப
ள் ஓப்பி
மட ேநாக்கு ஆயெமா உடன் ஊர் ஏறி
எந்ைத திமில் இ
ந்ைத திமில் என
வைள நீர் ேவட்டம் ேபாகிய கிைளஞர்
திண் திமில் எண் ம் தண் கடற் ேசர்ப்ப
இனிேதெதய்ய எம் னி இல் நல் ஊர்
இனி வாின் தவ ம் இல்ைல எைனய உம்
பிறர் பிறர் அறிதல் யாவ
தமர் தமர் அறியாச் ேசாி ம் உைடத்ேத
ேதாழி இர க்குறி ேநர்ந்த
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332 குறிஞ்சி - குன்

ர்கிழார் மகன் கண்ணத்தனார்

இகுைள ேதாழி இ· என் எனப்ப ேமா
குவைள கு நர் நீர் ேவட்டாங்கு
நா ம்நாள் உடன் கவவ ம் ேதாேள
ெதால் நிைல வழீஇய நின் ெதா எனப் பல் மாண்
உைரத்தல் ஆன்றிசின் நீேய விடர் ைக
ஈன் பிண ஒ க்கிய இ ங் ேகழ் வயப்
இைர நைசஇப் பாிக்கும் மைல தல் சி ெநறி
தைலநாள் அன்ன ேபணலன் பல நாள்
ஆர் இ ள் வ தல் காண்ேபற்கு
யாங்கு ஆகும்ேம இலங்கு இைழ ெசறிப்ேப
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத் ேதாழி
கள க் காலத் வற்
ப்பதைலவி கூறிய
வன் ைற எதிர்ம த்த உம் ஆம்
333 பாைல - கள்ளிக் கு ப்

தம் ல்லனார்

மைழ ெதாழில் உலந் மா விசும் உகந்ெதன
கைழ கவின் அழிந்த கல் அதர்ச் சி ெநறிப்
பரல் அவல் ஊறல் சி நீர் ம ங்கின்
தல் யாைனய
ெபா
உண் ம்
சுரன் இறந் அாிய என்னார் உரன் அழிந்
உள் ம ெநஞ்செமா வண்ைம ேவண்
அ ம் ெபா ட்கு அகன்ற காதலர் யக்கு எதிர்ந்
தி ந்திைழப் பைணத் ேதாள் ெப நர் ேபா ம்
நீங்குகமாேதா நின் அவலம் ஓங்குமிைச
உயர் கழ் நல் இல் ஒண் சுவர்ப் ெபா ந்தி
நயவ குரல பல்
நள்ெளன் யாமத் உள் ெதா ம் ப ேம
ெபா ள்வயிற் பிாிவின்கண் ஆற்றாளாகிய
தைலமகைளத் ேதாழி வற்
த்த
334 குறிஞ்சி
க விரல் மந்திச் ெசம் கப் ெப ங் கிைள
ெப வைர அ க்கத் அ வி ஆ
ஓங்கு கைழ ஊசல் ங்கி ேவங்ைக
ெவற் அணி ந
கற்சுைன உைறப்ப
கைலய திைளக்கும் வைரஅக நாடன்
மாாி நின்ற ஆர் இ ள் ந நாள்
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அ வி அ க்கத் ஒ ேவல் ஏந்தி
மின் வசி விளக்கத் வ ெமனின்
என்ேனா ேதாழி நம் இன் உயிர் நிைலேய
ேதாழி இர க்குறி

கம் க்க

335 ெநய்தல் - ெவள்ளி தியார்
திங்க ம் திகழ் வான் ஏர்த ம் இமிழ் நீர்ப்
ெபாங்கு திைரப் ணாி ம் பா ஓவாேத
ஒ சிறந் ஓத ம் ெபய ம் ம
னற்
பல் ங் கானல் ள் இைலத் தாைழ
ேசா ெசாாி குைடயின் கூம்
ைக அவிழ
வளி பரந் ஊட் ம் விளி இல் நாற்றெமா
ைம இ ம் பைனமிைசப் ைபதல உய ம்
அன்றி ம் என் ற நர ம் அன்றி
விரல் கவர்ந் உழந்த கவர்வின் நல் யாழ்
யாமம் உய்யாைம நின்றன்
காமம் ெபாிேத கைளஞேரா இலேர
காமம் மிக்க கழிபடர்கிளவி
மி ர்ந் தைலமகள் ெசால் ய
336 குறிஞ்சி - கபிலர்
பிணர்ச் சுவற் பன்றி ேதால் ைலப் பிணெவா
கைணக் கால் ஏனல் ைகம்மிகக் கவர்த ன்
கல் அதர் அ ம் ைழ அல்கி கானவன்
வில் ன் தந்த ெவண் ேகாட் ஏற்ைற
ைன இ ங் க ப்பின் மைனேயாள் ெகண்
கு
ைற பகுக்கும் ெந மைல நாட
உர ச் சின ேவழம் உ
பார்க்கும்
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின்
ஈர் அைளப் ற்றம் கார் என ற்றி
இைர ேதர் எண்கினம் அக ம்
வைர ேசர் சி ெநறி வாராதீேம
ஆ

பார்த் ற் ச்ெசால் ய

337 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
உலகம் பைடத்த காைல தைலவ
மறந்தனர்ெகால்ேலா சிறந்திசிேனாேர
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திரா ேவனில் எதிாிய அதிரல்
பராைரப் பாதிாிக் கு மயிர் மா மலர்
ந ேமாேராடெமா உடன் எறிந் அைடச்சிய
ெசப் இடந்தன்ன நாற்றம் ெதாக்கு உடன்
அணி நிறம் ெகாண்ட மணி ம ள் ஐம் பால்
தாழ் ந ங் க ப்பில் ைபெயன ள்கும்
அ ம் ெபறல் ெப ம் பயம் ெகாள்ளா
பிாிந் உைற மரபின ெபா ள் பைடத்ேதாேர
ேதாழி தைலமகன் ெபா ள்வயிற் பிாித ற்றான
குறிப்பறிந் விலக்கிய ேதாழி உலகியல்
கூறிப் பிாி உணர்த்திய உம் ஆம்
338 ெநய்தல்-ம ைர ஆ லவியநாட்

ஆலம்ேபாிசாத்தனார்

க ங் கதிர் ஞாயி மைல மைறந்தன்ேற
அ ம் ெகா
மிய ஆழி ேபாழ்ந் அவர்
ெந ந் ேதர் இன் ஒ இர ம் ேதான்றா
இறப்ப எவ்வம் ந
ம் நின் நிைல
நி த்தல் ேவண் ம் என்றி நிைலப்ப
யாங்ஙனம் வி ேமா மற்ேற மால் ெகாள
வியல் இ ம் பரப்பின் இைர எ ந் அ ந்
ல நா சி கு மன்றத் ஓங்கிய
ஆ அைரப் ெபண்ைணத் ேதா மடல் ஏறி
ெகா வாய்ப் ேபைடக் குடம்ைபச் ேசாிய
உயிர் ெசலக் கைடஇப் ணர் ைணப்
பயிர்தல் ஆனா ைபதல்அம் கு ேக
ஒ வழித் தணந்த காைல ஆற்றாத
தைலமகள் வன் ைற எதிர்ெமாழிந்த
339 குறிஞ்சி - சீத்தைலச் சாத்தனார்
ேதாலாக் காதலர் றந் நம் அ ளார்
அலர்வ அன் ெகால் இ என் நன் ம்
லரா ெநஞ்செமா
வ கூறி
இ ேவம் நீந் ம் ப வரல் ெவள்ளம்
அறிந்தனள்ேபா ம் அன்ைன சிறந்த
சீர் ெக வியல் நகர் வ வனள் யங்கி
நீர் அைலக் கைலஇய ஈர் இதழ்த் ெதாைடயல்
ஒள் தல் ெப ம்ைப நல் நலம் ெபறீஇ
மின் ேநர் ஓதி இவள நாைள
பல் மலர் கஞ ய ெவறி கமழ் ேவ த்
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ெதண் நீர் மணிச் சுைன ஆ ன்
என்ேனா மகளிர்தம் பண் என்ேறாேள
சிைறப் றமாகத் தைலவன் ேகட்பச் ெசால் ய
340 ம தம் - நக்கீரர்
ல்ேலன் மகிழ்ந லத்த ம் இல்ேலன்
கல்லா யாைனக் க ந் ேதர்ச் ெசழியன்
பைட மாண் ெப ங் குள மைட நீர் விட்ெடன
கால் அைணந் எதிாிய கைணக் ேகாட் வாைள
அள்ளல்அம் கழனி உள்வாய் ஓ
பக ேச உைதத்த ள்ளி ெவண் றத்
ெசஞ் சால் உழவர் ேகால் ைட மதாி
ைபங் காற் ெச வின் அைண தல் பிற ம்
வாணன் சி கு அன்ன என்
ேகாள் ேநர் எல் வைள ெநகிழ்த்த ம்ேம
பரத்ைதயிற் ம த்தந்த தைலமகைனத்
தைலமகள் ெநாந் ெசால் ய
341 குறிஞ்சி - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
வங்கா வாிப் பைறச் சி பா
ைணயின்
ெசம் ெபாறி அரக்கின் வட் நா வ க்கும்
விைளயா இன் நைக அ ங்கா பால் ம த்
அைலயா உலைவ ஓச்சி சில கிைளயாக்
குன்றக் குறவெனா கு ெநா பயிற் ம்
ைண நன்கு உைடயள் மடந்ைத யாேம
ெவம் பைக அ
ைனத் தண் ெபயல் ெபாழிந்ெதன
நீர் இரங்கு அைர நாள் மயங்கி கூதிெரா
ேவ
ல வாைட அைலப்ப
ைண இேலம் தமிேயம் பாசைறேயேம
விைனவயிற் பிாிந்

ஆற்றானாகிய தைலமகன் ெசால் ய

342 ெநய்தல் - ேமாசி கீரனார்
மா என மதித் மடல் ஊர்ந் ஆங்கு
மதில் என மதித் ெவண் ேதர் ஏறி
என் வாய் நின் ெமாழி மாட்ேடன் நின் வயின்
ேசாி ேசரா வ ேவார்க்கு என் ம்
அ ளல் ேவண் ம் அன் உைடேயாய் என
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கண் இனிதாகக் ேகாட்
ம் ேதரலள்
யாேன எல்வைள யாத்த கானல்
வண் உண் ந
ண்ணிதின் வாித்த
ெசன்னிச் ேசவ ேசர்த்தின்
என் எனப் ப ேமா என்ற ம் உண்ேட
குைற ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள கம் க்க
தன் ெசால் ேகளா விட ன் இறப்ப ஆற்றான்
ஆயினான் என உணர்ந் ஆற்றாளாய்த்
தன் ள்ேள ெசால் ய தைலமக க்குக் குைற
ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள கம் க்கலளாய்
ஆற்றா தன் ள்ேள ெசால் ய உம் ஆம்
343 பாைல - க

ர்க் கதப்பிள்ைளச் சாத்தனார்

ல்ைல தாய கல் அதர்ச் சி ெநறி
அைடயா இ ந்த அம் கு ச் சீ ர்த்
தா எ ம கின் ஆ றம் தீண் ம்
ெந
ழ் இட்ட கட ள் ஆலத்
உகு ப அ ந்திய ெதாகு விரற் காக்ைக
ன்கண் அந்திக் கிைளவயின் ெசறிய
பைடய வந்த ைப ள் மாைல
இல்ைலெகால் வாழி ேதாழி நத் றந்
அ ம் ெபா ட் கூட்டம் ேவண் ப்
பிாிந் உைற காதலர் ெசன்ற நாட்ேட
தைலமகள் பிாிவிைட ஆற்றாளாய்ச் ெசால் ய
344 குறிஞ்சி - ம ைர அ ைவ வாணிகன் இளேவட்டனார்
அணி வைர ம ங்கின் ஐ வளர்ந்திட்ட
மணி ஏர் ேதாட்ட ைம ஆர் ஏனல்
இ ம் பி த் தடக் ைகயின் தைடஇய ெப ம் னம்
காவல் கண்ணினம்ஆயின் ஆயிைழ
நம் நிைல இைட ெதாிந் உணரான் தன் மைல
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம்
சாரல் நீள் இைடச் சால வண் ஆர்ப்ப
ெசல்வன் ெசல் ம்ெகால் தாேன உயர் வைரப்
ெப ங் கல் விடரகம் சிலம்ப இ ம்
களி ெதாைலத் உர ம் க இ மைழ ெசத்
ெசந் திைன உணங்கல் ெதாகுக்கும்
இன் கல் யாணர்த் தம் உைறவின் ஊர்க்ேக
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ேதாழி சிைறப் றமாகத் தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய
345 ெநய்தல் - நம்பி குட் வனார்
கானற் கண்டல் கழன் உகு ைபங் காய்
நீல் நிற இ ங் கழி உட்பட ழ்ந்ெதன
உ கால் க்க ங்கி ஆம்பல்
சி ெவண் காக்ைக ஆவித்தன்ன
ெவளிய விாி ம் ைறவ என் ம்
அளிய ெபாிய ேகண்ைம ம் ேபால்
சால் எதிர்ெகாண்ட ெசம்ைமேயா ம்
ேதறா ெநஞ்சம் ைகய
வாட
நீ ன் வி ம்பார் ஆயின்
வாழ்தல் மற் எவேனா ேதய்கமா ெதௗ ேவ
ெதௗ¢விைட விலங்கிய
346 பாைல - எயினந்ைத மகன் இளங்கீரனார்
குண கடல் கந் குடக்கு ஏர் இ ளி
தண் கார் தைலஇய நிலம் தணி காைல
அரசு பைக வ ம் அ
ைன இயவின்
அழிந்த ேவ அம் கு ச் சீ ர்
ஆள் இல் மன்றத் அல்கு வளி ஆட்ட
தாள் வ ஆகிய வன்கண் இ க்ைக
இன் நக்கைனமன் ேபாலா என் ம்
நிைற
மதியின் இலங்கும் ெபாைறயன்
ெப ந் தண் ெகால் ச் சி பசுங் குளவிக்
க பதம் கம ம் கூந்தல்
மட மா அாிைவ தட ெமன் ேதாேள
ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலமகன் ஆற்றானாய்த்
தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
347 குறிஞ்சி - ெப ங்குன்

ர் கிழார்

ழங்கு கடல் கந்த கமஞ் சூல் மா மைழ
மாதிர நனந் தைல ைதயப் பாஅய்
ஓங்கு வைர மிளிர ஆட் பாம் எறி
வான் கு தைலய குன்றம் ற்றி
அழி ளி தைலஇய ெபா தில் ைலயன்
ேபழ் வாய்த் தண் ைம இடம் ெதாட்டன்ன
அ வி இழித ம் ெப வைர நாடன்
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நீர் அன நிைலயன் ேபர் அன்பினன் எனப்
பல் மாண் கூ ம் பாிசிலர் ெந ெமாழி
ேவனில் ேதைரயின் அளிய
காண
ேமா ேதாழி என் நலேன
வைரயா ெந ங்காலம் வந்ெதா க ஆற்றாளாய
தைலமகைளத் ேதாழி வற்
க்க ம த்த
348 ெநய்தல் - ெவள்ளி

தியார்

நிலேவ நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி
பால் ம கட ன் பரந் பட்டன்ேற
ஊேர ஒ வ ம் சும்ைமய ம
ெதாகு ஈண்
க ெக ம கின் விழ அய ம்ேம
காேன மலர் கஞ ய ெபாழில் அகம்ேதா ம்
தாம் அமர் ைணய வண் இமி ம்ேம
யாேன ைன இைழ ெஞகிழ்த்த லம் ெகாள் அவலெமா
கைன இ ங் கங்கு ம் கண்பைட இெலேன
அதனால் என்ெனா ெபா ம்ெகால் இவ் உலகம்
உலகெமா ெபா ம்ெகால் என் அவலம் உ ெநஞ்ேச
ேவட்ைக ெப கத் தாங்கலளாய்
ஆற்றாைம மீ ர்கின்றாள் ெசால் ய
349 ெநய்தல் - மிைள கிழான் நல்ேவட்டனார்
க ந் ேதர் ஏறி ம் கா ன் ெசன் ம்
ெகா ங் கழி ம ங்கின் அ ம் மலர் ெகாய் ம்
ைகைத க்கி ம் ெநய்தல் குற் ம்
ணர்ந்தாம் ேபால உணர்ந்த ெநஞ்செமா
ைவக ம் இைனயம் ஆக ம் ெசய் தார்ப்
பசும் ண் ேவந்தர் அழிந்த பாசைற
ஒளி ேவல் அ வத் க் களி படப் ெபா த
ெப ம் ண்
நர்க்குப் ேபஎய் ேபால
பின்னிைல னியா நம்வயின்
என் என நிைன ம்ெகால் பரதவர் மகேள
தைலமகன் ேதாழி ேகட்பத் தன்

ள்ேள ெசால் ய

350 ம தம் - பரணர்
ெவண்ெணல் அாிநர் தண் ைம ெவாீஇ
பழனப் பல் ள் இாிய கழனி
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வாங்கு சிைன ம தத் ங்கு ணர் உதி ம்
ேதர் வண் விராஅன் இ ப்ைப அன்ன என்
ெதால் கவின் ெதாைலயி ம் ெதாைலக சார
விேடஎன் வி க்குெவன்ஆயின் கைடஇக்
கவ க் ைக தாங்கும் ம ைகய குவ
ைல
சா ய சாந்திைன வா ய ேகாைதைய
ஆசு இல் கலம் தழீஇயற்
வாரல் வாழிய கைவஇ நின்ேறாேள
தைலமகள் ஊடல் ம த்தாள் ெசால் ய
351 குறிஞ்சி - ம ைரக் கண்ணத்தனார்
இளைம தீர்ந்தனள் இவள் என வள மைன
அ ங்க ப் ப த்தைன ஆயி ம் சிறந் இவள்
பசந்தனள் என்ப உணராய் பல் நாள்
எவ்வ ெநஞ்செமா ெதய்வம் ேபணி
வ ந்தல் வாழி ேவண் அன்ைன க ந் தாள்
ேவங்ைகஅம் கவட் ைடச் சாந்தின் ெசய்த
களிற் த் ப் அஞ்சாப்
அதள் இதணத்
சி திைன வியன் னம் காப்பின்
ெப குவள்மன்ேனா என் ேதாழி தன் நலேன
ேதாழி அ கு அ த்த
352 பாைல - ம ைரப் பள்ளிம தங்கிழார் மகனார் ெசாகுத்தனார்
இைல மாண் பகழிச் சிைல மாண் இாீஇய
அன் இல் ஆடவர் அைலத்த ன் பல டன்
வம்பலர் ெதாைலந்த அஞ்சுவ கவைல
அழல் ேபால் ெசவிய ேசவல் ஆட்
நிழெலா கதிக்கும் நிணம் ாி
நாி
பச்சூன் ெகாள்ைள மாந்தி ெவய் ற்
ேதர் திகழ் வ ம் லம் ைழஇ நீர் நயந்
ப க்ைக நீழல் ஒ க்கு இடம் ெபறாஅ
அ ஞ் சுரக் கவைல வ த ன் வ ந்திய
நமக்கும் அாிய ஆயின அைமத் ேதாள்
மாண் ைடக் கு மகள் நீங்கி
யாங்கு வந்தனள்ெகால் அளியள் தாேன
ெபா ள்வயிற் பிாிந்த தைலமகன் இைடச் சுரத் க்கண்
ஆற்றானாய்த் தன் ள்ேள ெசால் ய
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353 குறிஞ்சி - கபிலர்
ஆள் இல் ெபண் ர் தாளின் ெசய்த
ணங்கு ண் ப வல் ேபால கணம் ெகாள
ஆ மைழ தவ ம் ேகா உயர் ெந வைர
ட திர் பலவின் குடம் ம ள் ெப ம் பழம்
கல் ெக குறவர் காதல் மடமகள்
க விரல் மந்திக்கு வ வி ந் அய ம்
வான் ேதாய் ெவற்ப சான்ேறாய்அல்ைல எம்
காமம் கனிவ ஆயி ம் யாமத்
இ ம்
ெதாைலத்த ெப ங் ைக யாைன
ெவஞ் சின உ மின் உர ம்
அஞ்சுவ சி ெநறி வ தலாேன
ேதாழி ஆற்ற

அ ைம அஞ்சி தான் ஆற்றாளாய்ச் ெசால் ய

354 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
தான் அ ெபா த்தல் யாவ கானல்
ஆ அைர ஒழித்த நீ இ ம் ெபண்ைண
ழ் காேவாைலச் சூழ் சிைற யாத்த
கானல் நண்ணிய வார் மணல் ன்றில்
எல் அன்ன இ ள் நிறப் ன்ைன
நல் அைர
தல் அவ் வயின் ெதா த்த
ங்கல் அம்பித் வல் அம் ேசர்ப்பின்
க ெவயில் ெகாதித்த கல் விைள உப்
ெந ெநறி ஒ ைக நிைர ெசலப் பார்ப்ேபார்
அளம் ேபாகு ஆகுலம் க ப்ப
ெகௗைவ ஆகின்ற ஐய நின் நட்ேப
ேதாழியால் ெசறிப் அறி றீஇ வைர கடாய
மைனவயின் ேதாழிையத் தைலமகன்
கழ்ந்தாற்கு ம த் ச் ெசால் ய உம் ஆம்
355 குறிஞ்சி - (?)
தல்வன் ஈன்ற ங் கண் மடந்ைத
ைல வாய் உ க்கும் ைக ேபால் காந்தட்
குைலவாய் ேதா ம் ெகா மடல் வாைழ
அம் மடல் பட்ட அ வித் தீம் நீர்
ெசம் க மந்தி ஆ ம் நாட
ந்ைத இ ந் நட்ேடார் ெகா ப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகாிகர்
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அம் சில் ஓதி என் ேதாழி ேதாட் யில்
ெநஞ்சின் இன் றாய்ஆயி ம் அ நீ
என் கண் ஓ அளிமதி
நின் கண் அல்ல பிறி யா ம் இலேள
ேதாழி அ கு அ த்த ேதாழி தைலமகள
ஆற்றாைம கண் வைர கடாய உம் ஆம்
356 குறிஞ்சி - பரணர்
நிலம் தாழ் ம ங்கின் ெதண் கடல் ேமய்ந்த
விலங்கு ெமன் விச் ெசங் கால் அன்னம்
ெபான் ப ெந ங் ேகாட் இமயத் உச்சி
வான் அரமகளிர்க்கு ேமவல் ஆகும்
வளராப் பார்ப்பிற்கு அல்கு இைர ஒய் ம்
அைச இல் ேநான் பைற ேபால ெசல வர
வ ந்திைன வாழி என் உள்ளம் ஒ நாள்
காத உைழயளாக
குணக்குத் ேதான் ெவள்ளியின் எமக்குமார் வ ேம
வைர ம க்கப்பட் ஆற்றானாகிய
தைலமகன் தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
357 குறிஞ்சி - குறமகள் குறிெயயினி
நின் குறிப் எவேனா ேதாழி என் குறிப்
என்ெனா நிைலயா ஆயி ம் என் ம்
ெநஞ்சு வ ப்ப த் க் ெகட அறியாேத
ேசண் உறத் ேதான் ம் குன்றத் க் கவாஅன்
ெபயல் உழந் உலறிய மணிப் ெபாறிக் கு மிப்
பீ மஞ்ைஞ ஆ ம் ேசாைல
அம் கண் அைறய அகல் வாய்ப் ைபஞ் சுைன
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அைடச்சி
நீர் அைலக் கைலஇய கண்ணிச்
சாரல் நாடெனா ஆ ய நாேள
தைலமகன் வைர நீ ய இடத் ஆற் வல் என்ப
படச் ெசால் ய மைன ம ண் ேவ பாடாயினாய்
என்ற ேதாழிக்குத் தைலமகள் ெசால் ய உம் ஆம்
358 ெநய்தல் - நக்கீரர்
ெப ந் ேதாள் ெநகிழ அவ் வாி வாட
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சி ெமல் ஆகம் ெப ம் பசப் ஊர
இன்ேனம் ஆக எற் கண் நாணி
நின்ெனா ெதௗ த்தனர் ஆயி ம் என்ன உம்
அணங்கல் ஓம் மதி வாழிய நீ என
கணம் ெக கட ட்கு உயர் ப
உய்
பரவினம் வ கம் ெசன்ேமா ேதாழி
ெப ஞ் ேசயிறவின் ய்த் தைல டங்கல்
சி ெவண் காக்ைக நாள் இைர ெப உம்
பசும் ண் வ தி ம ங்ைக அன்ன என்
அ ம் ெபறல் ஆய் கவின் ெதாைலய
பிாிந் ஆண் உைறதல் வல் ேயாேர
பட்டபின்ைற வைரயா ெபா ள்வயிற் பிாிந்த காலத்
ேதாழி இவள் ஆற்றா ளாயினாள் இவைள இழந்ேதன்
எனக் கவன்றாள் வற்
த்த அக்காலத் ஆற்றாளாய்
நின்ற தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய உம் ஆம்
359 குறிஞ்சி - கபிலர்
சிலம்பின் ேமய்ந்த சி ேகாட் ச் ேசதா
அலங்கு குைலக் காந்தள் தீண் தா உக
கன் தாய் ம
ம் குன்ற நாடன்
உ க்கும் தைழ தந்தனேன யாம் அ·
உ ப்பின் யாய் அஞ்சு ேம ெகா ப்பின்
ேக ைடக் ேக அஞ்சு ேம ஆயிைட
வாடலெகால்ேலா தாேம அவன் மைலப்
ேபா ைட வ ைட ம் பாயா
சூ ைட அ க்கத்த ெகாயற்கு அ ந் தைழேய
ேதாழி தைழேயற் க் ெகாண்
தைலமகன் குறிப்பின் ஓ ய

நின்

360 ம தம் - ஓரம்ேபாகியார்
ழ
கம் லர்ந்
ைறயின் ஆ ய
விழ ஒழி களத்த பாைவ ேபால
ெந ைநப் ணர்ந்ேதார்
நலம் ெவளவி
இன் த மகளிர் ெமன் ேதாள் ெபறீஇயர்
ெசன்றீ ெப ம சிறக்க நின் பரத்ைத
பல்ேலார் பழித்தல் நாணி வல்ேல
காழின் குத்திக் கசிந்தவர் அைலப்ப
ைகஇைட ைவத்த ெமய்யிைடத் திமி ம்
னி ைடக் கவளம் ேபால நனி ெபாி
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உற்ற நின் வி மம் உவப்ெபன்
மற் ம் கூ ம் மைன ம
யிேல
பரத்ைதயிற் பிாிந்த தைலமகைனத் ேதாழி
தைலமகள் குறிப்பறிந் வாயில் ம த்த
தைலமகள் ஊ ச் ெசால் ய உம் ஆம்
361

ல்ைல - ம ைரப் ேபராலவாயர்

சி
ல்ைலப் ெபாி கமழ் அலாி
தா ம் சூ னன் இைளஞ ம் மைலந்தனர்
விசும் கடப்பன்ன ெபாலம் பைடக் க மா
ப மைழ ெபாழிந்த தண் ந ம் றவில்
ெந நா ஒண் மணி பா சிறந் இைசப்ப
மாைல மான்ற மணம் ம வியல் நகர்த்
தந்தன ெந ந்தைக ேதேர என் ம்
அ ம் படர் அகல நீக்கி
வி ந் அயர் வி ப்பினள் தி ந் இைழேயாேள
வாயில்கேளா

ேதாழி உறழ்ந்

ெசால் ய

362 பாைல - ம ைர ம தன் இள நாகனார்
விைன அைம பாைவயின் இய
ந்ைத
மைன வைர இறந் வந்தைன ஆயின்
தைல நாட்கு எதிாிய தண் பத எழி
அணி மிகு கானத் அகன் றம் பரந்த
க ஞ் ெசம் தாய் கண் ம் ெகாண் ம்
நீ விைளயா க சிறிேத யாேன
மழ களி உாிஞ்சிய பராைர ேவங்ைக
மணல் இ ம ங்கின் இ ம் றம் ெபா ந்தி
அமர் வாின் அஞ்ேசன் ெபயர்க்குெவன்
மர் வாின் மைறகுெவன் மாஅேயாேள
உடன்ேபாகாநின்ற தைலமகன் தைலமகட்குச் ெசால் ய
363 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
கண்டல் ேவ க் கழி சூழ் படப்ைபத்
ெதண் கடல் நாட் ச் ெசல்ெவன் யான் என
வியம் ெகாண் ஏகிைனஆயின் எைனய உம்
உ விைனக்கு அசாவா உைல இல் கம்மியன்
ெபாறி அ பிைணக் கூட் ம் ைற மணல் ெகாண்
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வம்ேமா ேதாழி ம நீர்ச் ேசர்ப்ப
ைபந் தைழ சிைதய ேகாைத வாட
நன்னர் மாைல ெந ைந நின்ெனா
சில விளங்கு எல் வைள ெஞகிழ
அலவன் ஆட் ேவாள் சிலம் ெஞமிர்ந்

எனேவ

பகற்குறி வந் நீங்கும் தைலமகைனத் ேதாழி
தைலமகைள என்ைன ஆற் விக்குெமன் ஆகாேதா
எம்ெப மான் கவலா ெசல்வ யான் ஆற் விக்குமிடத் க்
கவன்றால் நீ ஆற் வி எனச் ெசால் ய ைக ைற ேநர்ந்த
ேதாழி தைலமகட்குக் ைக ைற உைரத்த உம் ஆம்
364

ல்ைல - கிடங்கில் காவிதிப் ெப ங் ெகாற்றனார்

ெசால் ய ப வம் கழிந்தன் எல்ைல ம்
மயங்கு இ ள் ந நாள் மங்குேலா ஒன்றி
ஆர் க வானம் நீர் ெபாதிந் இயங்க
பனியின் வாைடய
னி வந் இ ப்ப
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள்
வாழெலன் வாழி ேதாழி ஊழின்
உ ம் இைச அறியாச் சி ெசந் நாவின்
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப
பல் ஆ தந்த கல்லாக் ேகாவலர்
ெகான்ைறஅம் தீம் குழல் மன் ேதா இயம்ப
உயிர் ெசலத் ைனத ம் மாைல
ெசயிர் தீர் மாாிய ஒ ங்கு தைலவாிேன
தைலமகள் பிாிவிைட ெம ந்த
365 குறிஞ்சி - கிள்ளிமங்கலம் கிழார் மகனார் ேசர ேகாவனார்
அ ங் க அன்ைன காவல் நீவி
ெப ங் கைட இறந் மன்றம் ேபாகி
பகேல பல ம் காண வாய் விட்
அகல் வயற் படப்ைப அவன் ஊர் வினவி
ெசன்ேமா வாழி ேதாழி பல் நாள்
க வி வானம் ெபய்யா ஆயி ம்
அ வி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
வான் ேதாய் மா மைலக் கிழவைன
சான்ேறாய் அல்ைல என்றனம் வரற்ேக
ேதாழி தைலமகன் சிைறப் றத்தானாக தைலமகட்கு உைரப்பாளாய்
இயற்பழித் இன்ன ெசய் ம் என்பாளாய்ச் ெசால் ய

140

366 பாைல - ம ைர ஈழத் ப்

தன் ேதவனார்

அர க் கிளர்ந்தன்ன விர
பல் காழ்
ண் கில் ஊ வந் இைமக்கும்
தி ந் இைழ அல்குல் ெப ந் ேதாட் கு மகள்
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அறக் கழீஇ
கூதிர் ல்ைலக் கு ங் கால் அலாி
மாதர் வண்ெடா சு ம் பட
த்த
இ ம் பல் ெமல் அைண ஒழிய க ம்பின்
ேவல் ேபால் ெவண் ைக விாியத் தீண்
க் குைறக் குாீஇ யன் ெசய் குடம்ைப
ங்கில்அம் கைழத் ங்க ஒற் ம்
வட ல வாைடக்குப் பிாிேவார்
மடவர் வாழி இவ் உலகத்தாேன
உலகியல் கூறிப் ெபா ள்வயிற் பிாிய
வ த்த ெநஞ்சிற்குத் தைலமகன் ெசால் ய
367

ல்ைல - நக்கீரர்

ெகா ங் கண் காக்ைகக் கூர் வாய்ப் ேபைட
ந ங்கு சிைறப் பிள்ைள தழீஇ கிைள பயிர்ந்
க ங் கண் க ைனச் ெசந்ெநல் ெவண் ேசா
சூ ைடப் ப ய கவாிய கு ங் கால்
கூ ைட நல் மைனக் கு வின இ க்கும்
தில் அ மன் ேபர் இைசச் சி கு
ெமல் இயல் அாிைவ நின் பல் இ ங் க ப்பின்
குவைளய ெதா த்த ந
ல்ைலத்
தைள அவிழ் அலாித் தண் ந ங் ேகாைத
இைளய ம் சூ வந்தனர் நம ம்
விாி உைள நன் மாக் கைடஇ
பாியா வ வர் இப் பனி ப நாேள
வர

ம ந்த

368 குறிஞ்சி - கபிலர்
ெப ம் னம் கவ ம் சி கிளி ஓப்பி
க ங் கால் ேவங்ைக ஊசல் ங்கி
ேகா ஏந் அல்குல் தைழ அணிந்
ம்ெமா
ஆ னம் வ த ன் இனிய ம் உண்ேடா
ெநறி ப கூைழக் கார் திர் இ ந்த
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ெவறி கமழ் ெகாண்ட நாற்ற ம் சிறிய
பசைல பாய்த
த ம் ேநாக்கி
வறி உகு ெநஞ்சினள் பிறி ஒன் சுட்
ெவய்ய உயிர்த்தனள் யாேய
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாேம
ேதாழி தைலமகற்குச் ெசறிப் அறி றீஇய
369 ெநய்தல் - ம ைர ஓைலக் கைடயத்தார் நல்ெவள்ைளயார்
சுடர் சினம் தணிந் குன்றம் ேசர
நிைற பைறக் கு கினம் விசும் உகந் ஒ க
எல்ைல ைபபயக் கழிப்பி ல்ைல
அ ம் வாய் அவி ம் ெப ம் ன் மாைல
இன் ம் வ வ ஆயின் நன் ம்
அறிேயன் வாழி ேதாழி அறிேயன்
ெஞைம ஓங்கு உயர் வைர இைமயத் உச்சி
வாஅன் இழித ம் வயங்கு ெவள் அ விக்
கங்ைகஅம் ேபர் யாற் க் கைர இறந் இழித ம்
சிைற அ க ம் னல் அன்ன என்
நிைற அ காமம் நீந் மாேற
பட்ட பின்ைற வைரயா ெபா ள்வயிற் பிாிந்
ஆற்றாளாகிய தைலமகள் வன் ைற எதிர் அழிந்த
370 ம தம் - உைற ர்க் க வாய்ச் சாத்தனார்
வாராய் பாண நகுகம் ேநாிைழ
க ம் ைடக் க ஞ் சூல் நம் கு க்கு உதவி
ெநய்ேயா இைமக்கும் ஐயவித் திரள் காழ்
விளங்கு நகர் விளங்கக் கிடந்ேதாட் கு கி
தல்வன் ஈன்ெறனப் ெபயர் ெபயர்த் அவ் வாித்
திதைல அல்குல்
ெபண் ஆகி
ஞ்சுதிேயா ெமல் அம் சில் ஓதி என
பல் மாண் அகட் ல் குவைள ஒற்றி
உள்ளிெனன் உைற ம் எற் கண் ெமல்ல
ைக நாண்
வல் ேதாற்றி
தைக மலர் உண்கண் ைக ைதத்த ேவ
ஊடல் நீட ஆற்றானாய் நின்றான் பாணர்க்குச் ெசால் ய
ன் நிகழ்ந்ததைனப் பாணர்க்குச் ெசால் ய உம் ஆம்
371
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காயாங் குன்றத் க் ெகான்ைற ேபால
மா மைல விடர் அகம் விளங்க மின்னி
மாேயாள் இ ந்த ேதஎம் ேநாக்கி
வியல் இ விசும் அகம் ைதயப் பாஅய்
ெபயல் ெதாடங்கினேவ ெபய்யா வானம்
நிழல் திகழ் சுடர்த் ெதா ெஞகிழ ஏங்கி
அழல் ெதாடங்கினேள ஆயிைழ அதன் எதிர்
குழல் ெதாடங்கினேர ேகாவலர்
தழங்கு குரல் உ மின் கங்குலாேன
விைன

ற்றி ம த்தராநின்றான் பாகற்குச் ெசால் ய

372 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
அழிதக்கன்ேற ேதாழி கழி ேசர்
கானற் ெபண்ைணத் ேத ைட அழி பழம்
வள் இதழ் ெநய்தல் வ ந்த க்கு இ
அள்ளல் இ ஞ் ேசற் ஆழப் பட்ெடன
கிைளக் கு கு இாி ம் ைறவன் வைளக் ேகாட்
அன்ன ெவண் மணற் அகவயின் ேவட்ட
அண்ணல் உள்ளெமா அமர்ந் இனி ேநாக்கி
அன்ைன தந்த அலங்கல் வான் ேகா
உைலந்தாங்கு ேநாதல் அஞ்சி அைடந்ததற்கு
இைனயல் என் ம் என்ப மைன இ ந்
இ ங் கழி ழ ம் பனித் தைலப் பரதவர்
திண் திமில் விளக்கம் எண் ம்
கண்டல் ேவ க் கழி நல் ஊேர
ேமல் இற்ெசறிப்பான் அறிந் ஆற்றாளாகி நின்ற
தைலமகள் ஆற்ற ேவண் உலகியல் ேமல் ைவத் ச்
சிைறப் றமாகச் ெசறியார் எனச் ெசால் ய
373 குறிஞ்சி - கபிலர்
ன்றிற் பலவின் ப சுைள மாீஇ
ன் தைல மந்தி ர்ப்ப தந்ைத
ைம ப மால் வைர பா னள் ெகா ச்சி
ஐவன ெவண்ெணல் கு உம் நாடெனா
சூ ைடச் சிலம்பின் அ வி ஆ
கார் அ ம் அவிழ்ந்த கணி வாய் ேவங்ைகப்
பா அைம இதணம் ஏறி பாசினம்
வணர் குரற் சி திைன க ய
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ணர்வ ெகால்ேலா நாைள ம் நமக்ேக
ெசறிப் அறி றீஇய
374
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ரம் தைல மணந்த நிரம்பா இயவின்
ஓங்கித் ேதான் ம் உமண் ெபா சி கு க்
களாிப் ளியின் காய் பசி ெபயர்ப்ப
உச்சிக் ெகாண்ட ஓங்கு குைட வம்பலீர்
ற்ைற ம் உைடயேமா மற்ேற பிற்ைற
ழ் மா மணிய ைன ெந ங் கூந்தல்
நீர் வார் ள்ளி ஆகம் நைனப்ப
வி ந் அயர் வி ப்பினள் வ ந் ம்
தி ந் இைழ அாிைவத் ேதெமாழி நிைலேய
விைன ற்றி மீள்வான் இைடச்
சுரத் க் கண்டார்க்குச் ெசால் ய
375 ெநய்தல் - ெபா ம்பில் கிழார் மகன் ெவண்கண்ணி
நீ சிைனப் ன்ைன ந ந் தா உதிர
ேகா
ைன கு கின் ேதா தைலப் ெபய ம்
பல் ங் கானல் மல்கு நீர்ச் ேசர்ப்ப
அன் இைல ஆத ன் தன் லன் நயந்த
என் ம் நா ம் நன் தல் உவப்ப
வ ைவஆயிேனா நன்ேற ெப ங் கடல்
இர த் தைல மண் லம் ெபயர்ந்ெதன உர த் திைர
எறிவன ேபால வ உம்
உயர் மணல் படப்ைப எம் உைறவின் ஊேர
வைரயா ெந ங்காலம் வந்ெதா க தைலமகள
நிைல உணர்ந்த ேதாழி வைர கடாய
376 குறிஞ்சி - கபிலர்
றஞ்ெசவி யாைனத் தடக் ைகயின் தைடஇ
இைறஞ்சிய குரல ைபந் தாட் ெசந் திைன
வைரேயான் வண்ைம ேபால பல உடன்
கிைளேயா உண் ம் வைளவாய்ப் பாசினம்
குல்ைல குளவி கூதளம் குவைள
இல்லெமா மிைடந்த ஈர்ந் தண் கண்ணியன்
சுற் அைம வில்லன் ெசயைலத் ேதான் ம்
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நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய
நன்கு அவற்கு அறிய உைரமின் பிற்ைற
அணங்கும் அணங்கும் ேபா ம் அணங்கி
வ ம் னம் காவல் விடாைம
அறிந்தனிர்அல் ேரா அறன் இல் யாேய
ேதாழி கிளிேமல் ைவத் ச்
சிைறப் றமாகச் ெசறிப் அறி றீஇய
377 குறிஞ்சி - மடல் பா ய மாதங்கீரனார்
மடல் மா ஊர்ந் மாைல சூ
கண் அகன் ைவப்பின் நா ம் ஊ ம்
ஒள் தல் அாிைவ நலம் பாராட்
பண்ணல் ேமவலமாகி அாி உற்
அ பிணி ஆக விளியலம்ெகால்ேலா
அகல் இ விசும்பின் அர க் குைறப த்த
பசுங் கதிர் மதியத் அகல் நிலாப் ேபால
அளகம் ேசர்ந்த தி
தல்
கழ
ெம க்கும் ேநாய் ஆகின்ேற
ேசட்ப க்கப்பட் ஆற்றானாகிய தைலமகன்
ேதாழி ேகட்ப தன் ள்ேள ெசால் ய
378 ெநய்தல் - வடம வண்ணக்கன் ேபாி சாத்தனார்
யாம ம் ெந ய கழி ம் காம ம்
கண்படல் ஈயா ெப கும் ெதண் கடல்
ழங்கு திைர ழவின் பாணியின் ைபபய
பழம் ண் உ நாின் பரைவயின் ஆ ம்
ஆங்கு அைவ ந ய ம் நீங்கி யாங்கும்
இர இறந் எல்ைல ேதான்றல அலர் வாய்
அயல் இற் ெபண் ர் பசைல பாட
ஈங்கு ஆகின்றால் ேதாழி ஓங்கு மணல்
வாி ஆர் சி மைன சிைதஇ வந்
பாி தரத் ெதாட்ட பணிெமாழி நம்பி
பா இமிழ் பனி நீர்ச் ேசர்ப்பெனா
நாடா இையந்த நண்பின அளேவ
ேதாழி சிைறப் றமாகச் ெசால் ய
தைலமகன் ஒ வழித் தணந்த பின்ைன
வன் ைற எதிர்ெமாழிந்த உம் ஆம்
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379 குறிஞ்சி - குடவாயிற் கீரத்தனார்
ன் தைல மந்தி கல்லா வன் பறழ்
குன் உைழ நண்ணிய ன்றில் ேபாகா
எாி அைகந்தன்ன
தைத இணர
ேவங்ைகஅம் ப சிைனப் ெபா ந்தி ைகய
ேதம் ெபய் தீம் பால் ெவளவ ன் ெகா ச்சி
எ
எழில் சிைதய அ த கண்ேண
ேதர் வண் ேசாழர் குடந்ைதவாயில்
மாாி அம் கிடங்கின் ஈாிய மலர்ந்த
ெபயல் உ நீலம் ேபான்றன விரேல
பாஅய் அவ் வயி அைலத்த ன் ஆனா
ஆ மைழ தவ ம் ேகா உயர் ெபாதியில்
ஓங்கு இ ஞ் சிலம்பில் த்த
காந்தள்அம் ெகா
ைக ேபான்றன சிவந்ேத
ேதாழி தைலமகற்குத் தைலமகைள மடைம
கூறிய காப் க் ைகம்மிக்க காலத் த்
தைலமகள் ேதாழிக்குச் ெசால் ய உம் ஆம்
380 ம தம் - கூட

ர்ப் பல்கண்ணனார்

ெநய் ம் குய் ம் ஆ ெமய்ய
மாசு பட்டன்ேற க ங்க ம் ேதா ம்
திதைல ெமன் ைலத் தீம் பால் பி ற்ற
தல்வற் ல் ப் னி நா ம்ேம
வால் இைழ மகளிர் ேசாித் ேதான் ம்
ேதேராற்கு ஒத்தெனம் அல்ேலம் அதனால்
ெபான் ைர நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ்
எழாஅல் வல்ைல ஆயி ம் ெதாழாஅல்
ெகாண் ெசல் பாண நின் தண் ைற ஊரைன
பா மைனப் பாடல் கூடா நீ நிைலப்
ரவி ம் ண் நிைல னிகுவ
விரகு இல ெமாழியல் யாம் ேவட்ட இல் வழிேய
பாணற்குத் ேதாழி வாயில் ம த்த
381
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அ ந் யர் உழத்த ன் உண்ைம சான்ம் எனப்
ெப ம்பிறி இன்ைமயின் இேல ம் அல்ேலன்
கைர ெபா
இழித ம் கான் யாற் இகுகைர
ேவர் கிளர் மராஅத் அம் தளிர் ேபால
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ந ங்கல் ஆனா ெநஞ்செமா இ ம்ைப
யாங்கனம் தாங்குெவன் மற்ேற ஓங்கு ெசலல்
க ம் பகட் யாைன ெந மான் அஞ்சி
ஈர ெநஞ்சேமா இைச ேசண் விளங்க
ேதர் சு இ க்ைக ேபால
மாாி இாீஇ மான்றன்றால் மைழேய
பிாிவிைட ஆற்றாளாகிய தைலமகள்
ப வ வரவின்கண் ெசால் ய
382 ெநய்தல் - நிகண்டன் கைலக்ேகாட் த் தண்டனார
கானல் மாைலக் கழி நீர் மல்க
நீல் நிற ெநய்தல் நிைர இதழ் ெபா ந்த
ஆனா அைலக்கும் கடேல மீன் அ ந்தி
ள்ளினம் குடம்ைப உடன் ேசர் உள்ளார்
றந்ேதார் ேதஎத் இ ந் நனி வ ந்தி
ஆர் உயிர் அழிவ ஆயி ம் ேநாிைழ
கரத்தல் ேவண் மால் மற்ேற பரப் நீர்த்
தண்ணம் ைறவன் நாண
நண்ணார் ற் ம் பழிதான் உண்ேட
ஒ வழித் தணந்த காலத் ப் ெபா
பட ஆற்றாளாகி
நின்ற தைலமகைளத் ேதாழி ஆற் விக்கல்லாள்
ஆயினாட்குத் தைலமகள் ெசால் ய
383 குறிஞ்சி - ேகாளி ர்கிழார் மகனார் ெசழியனார்
கல் அயற் க த்த க ங் கால் ேவங்ைக
அலங்கல்அம் ெதாடைல அன்ன கு ைள
வயப் னிற் இ ம் பிணப் பசித்ெதன வயப்
கர் கம் சிைதயத் தாக்கி களி அட்
உ ம் இைச உர ம் உட்குவ ந நாள்
அ ளிைன ேபா
ம் அ ளாய் அன்ேற
கைன இ ள் ைதத்த அஞ்சுவ ம் இயவில்
பாம் உடன் இாிக்கும் உ ேமா
ஓங்கு வைர நாட நீ வ தலாேன
ேதாழி ஆ

பார்த் ற் ச் ெசால் ய

384 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
ைபம் றப் றவின் ெசங் காற் ேசவல்
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களாி ஓங்கிய கைவ டக் கள்ளி
ளாி அம் குடம்ைப ஈன் இைளப்பட்ட
உய நைடப் ேபைட உணீஇய மன்னர்
ைன கவர்
பாழ் உகு ெநற் ெப உம்
அரண் இல் ேசய் நாட் அதர் இைட மலர்ந்த
நல் நாள் ேவங்ைகப் ெபான் ம ள்
ப் ப்
பரந்தன நடக்க யாம் கண்டனம் மாேதா
காண் இனி வாழி என் ெநஞ்ேச நாண் விட்
அ ந் யர் உழந்த காைல
ம ந் எனப்ப உம் மடேவாைளேய
உடன் ேபாகாநின்றான் ம ந்
தன் ெநஞ்சிற்குச் ெசால் ய
385 ெநய்தல் - (?)
எல்ைல ெசன்றபின் மல ம் கூம்பின
ல நீர் அைடகைர யாைமப் பார்ப்ேபா
அலவ ம் அைளவயிற் ெசறிந்தன ெகா ங் கழி
இைர நைச வ த்தம் ட மரமிைசப்
ள் ம் பிள்ைளய வதிந்தன அதனால்
ெபா தன் ஆத ன் தமிைய வ தி
எ
எழில் மைழக்க - - - - - - - --------------------386 குறிஞ்சி - தங்கால் ஆத்திேரயன் ெசங்கண்ணனார்
சி

கட் பன்றிப் ெப ஞ் சின ஒ த்தல்
கட் கண்ணிக் கானவர் உ த
குல க் குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர்
விடர் அைளப் பள்ளி ேவங்ைக அஞ்சா
கைழ வளர் சாரல் ஞ்சும் நாடன்
அணங்குைட அ ஞ் சூள் த குெவன் என நீ
ம்ேமார் அன்ேனார் ன்னார் இைவ என
ெதாிந் அ வியந்தெனன் ேதாழி பணிந் நம்
கல் ெக சி கு ப் ெபா ய
வ ைவ என் அவர் வந்த ஞான்ேற
பரத்ைதயின் ம த்தந்த தைலமகற்கு வாயில்
ேநர்ந்த ேதாழி தைலமகைள கம் குவல்
என ற்பட்டாள் தைலமகள் மாட் நின்ற
ெபாறாைம நீங்காைம அறிந் பிறி ஒன்றன்ேமல்
ைவத் பாவிேயன் இன் ேபைதைம ெசய்ேதன்
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எம்ெப மாட் குறிப் உணர்ந்
வழிப ேவனாேவன்மன்ேனா எனச்ெசால் ய
387 பாைல - ெபா ம்பில் கிழார் மகனார்
ெநறி இ ங் க ப் ம் நீண்ட ேதா ம்
அம்ம நா ம் ெதால் நலம் சிைதய
ஒல்லாச் ெசந் ெதாைட ஒாீஇய கண்ணிக்
கல்லா மழவர் வில் ைட விலங்கிய
ன் அ ங் கவைல அ ஞ் சுரம் இறந்ேதார்
வ வர் வாழி ேதாழி ெச இறந்
ஆலங்கானத் அஞ்சுவர இ த்த
ேவல் ெக தாைனச் ெசழியன் பாசைற
உைற கழி வாளின் மின்னி உ க்காண்
ெந ம் ெப ங் குன்றம் ற்றி
க ம் ெபயல் ெபாழி ம் க ெக வாேன
பிாிவிைட ெம ந்த தைலமகைளத்
ேதாழி ப வம் காட் வற் றீஇய
388 ெநய்தல் - ம ைர ம தங்கிழார் மகனார் ெப ங்கண்ணனார்
அம்ம வாழி ேதாழி நன் தற்கு
யாங்கு ஆகின் ெகால் பசப்ேப ேநான் ாிக்
கயி கைட யாத்த க நைட எறி உளித்
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர்க் ெகாளீஇ
ந நாள் ேவட்டம் ேபாகி ைவகைறக்
கடல் மீன் தந் கானற் குைவஇ
ஓங்கு இ ம் ன்ைன வாி நிழல் இ ந்
ேதம் கமழ் ேதறல் கிைளய மாந்தி
ெபாிய மகி ம் ைறவன் எம்
சிறிய ெநஞ்சத் அகல் அறியாேன
வைர நீட ஆற்றாளாகிய ேதாழிக்குத் தைலமகன்
சிைறப் றமாகச் ெசால் ய மைன ள் ேவ படா
ஆற்றினாய் என்றாற்குத் தைலமகள் ெசால் ய உம் ஆம்
389 குறிஞ்சி - காவிாிப்

ம்பட் னத் ச் ெசங்கண்ணனார்

ேவங்ைக ம்
ஈன்றன அ வி ம்
ேதம் ப ெந வைர மணியின் மா ம்
அன்ைன ம் அமர்ந் ேநாக்கினேள என்ைன ம்
களிற்
கம் திறந்த கல்லா வி த் ெதாைட
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ஏவல் இைளயெரா மா வழிப்பட்ெடன
சி கிளி ரணிய ெப ங் குரல் ஏனல்
காவல் நீ என்ேறாேள ேசவெலா
சிலம்பின் ேபாகிய சிதர் கால் வாரணம்
ைதச் சுவல் கிைளத்த ழி மிகப் பல
நன் ெபான் இைமக்கும் நாடெனா
அன்
காமம் அைமக நம் ெதாடர்ேப
பகற்குறி வந் ஒ காநின்ற காலத் த்
தைலமகன் ேகட்பச் ெசால் ய
390 ம தம் - ஒளைவயார்
வாைள வாளின் பிறழ நா ம்
ெபாய்ைக நீர்நாய் ைவகு யில் ஏற்கும்
ைக வண் கிள்ளி ெவண்ணி சூழ்ந்த
வயல் ெவள் ஆம்பல் உ வ ெநறித் தைழ
ஐ அகல் அல்குல் அணி ெபறத் ைதஇ
விழவின் ெசலீஇயர் ேவண் ம்மன்ேனா
யாணர் ஊரன் கா நன்ஆயின்
வைரயாைமஓ அாிேத வைரயின்
வைரேபால் யாைன வாய்ெமாழி
யன்
வைர ேவய் ைர ம் நல் ேதாள்
அளிய ேதாழி ெதாைல ந பலேவ
பாங்கு ஆயின வாயில் ேகட்ப ெந ங்கிச் ெசால் ய
தைலமகள் ேதாழிக்கு உைரப் பாளாய் வாயிலாகப்
க்கார் ேகட்ப ெசால் ய உம் ஆம்
391 பாைல - பாைல பா ய ெப ங்க ங்ேகா
ஆழல் மடந்ைத அ ங்குவர் ெசலேவ
ப் ெபாறி அன்ன ள்ளி அம் ெபா ம்பின்
பனிப் பவர் ேமய்ந்த மா இ ம ப்பின்
மலர் தைலக் காரான் அகற்றிய தண் நைட
ஒண் ெதா மகளிர் இைழ அணிக் கூட் ம்
ெபான் ப ெகாண்கான நன்னன் நல் நாட்
ஏழிற்குன்றம் ெபறி ம் ெபா ள்வயின்
யாேரா பிாிகிற்பவேர குவைள
நீர் வார் நிகர் மலர் அன்ன நின்
ேபர் அமர் மைழக் கண் ெதண் பனி ெகாளேவ
பிாி

உணர்த்தப்பட்

ஆற்றாளாய தைலமகைளத்
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ேதாழி வற்

த்திய

வைர

உணர்த்திய

உம் ஆம்

392 ெநய்தல் - ம ைர ம தன் இளநாகனார்
க ஞ் சுறா எறிந்த ெகா ந் தாட் தந்ைத
ள் இமிழ் ெப ங் கடல் ெகாள்ளான் ெசன்ெறன
மைன அ
ஒழிந்த ன் தைலச் சிறாஅர்
ைணயதின் யன்ற தீம் கண் ங்கின்
பைண ெகாள் ெவம் ைல பா ெபற் உவக்கும்
ெபண்ைண ேவ உைழ கண் சீ ர்
நல் மைன அறியின் நன் மன்தில்ல
ெசம்மல் ெநஞ்செமா தாம் வந் ெபயர்ந்த
கானெலா அழி நர் ேபாலாம் பானாள்
னி படர் கைளயி ம் கைளப
நனி ேபர் அன்பினர் காதேலாேர
இர க்குறி கம் க்க வைர நீட
ஆற்றாளாய தைலமகைளத் ேதாழி வைர
உணர்த்தி வற்
த்திய உம் ஆம்
393 குறிஞ்சி - ேகா ர் கிழார்
ெந ங் கைழ நிவந்த நிழல் ப சிலம்பின்
க ஞ் சூல் வயப்பி கன் ஈன் உயங்க
பால் ஆர் பசும் னி தீாிய களி சிறந்
வாலா ேவழம் வணர் குரல் கவர்த ன்
கானவன் எறிந்த க ஞ் ெசலல் ெஞகிழி
ேவய் பயில் அ க்கம் சுடர மின்னி
நிைல கிளர் மீனின் ேதான் ம் நாடன்
இரவின் வ உம் இ ம்ைப நாம் உய
வைரய வந்த வாய்ைமக்கு ஏற்ப
நமர் ெகாைட ேநர்ந்தனர்ஆயின் அவ டன்
ேநர்வர்ெகால் வாழி ேதாழி நம் காதலர்
வர் ஆகிய வர ம் நின்
வ ைவ நாண் ஒ க்க ம் கா ங்காேல
வைர
394

ம ந்த
ல்ைல - ஒளைவயார்

மரந்தைல மணந்த நனந் தைலக் கானத்
அலந்தைல ெஞைமயத் இ ந்த கு ைஞ
ெபான் ெசய் ெகால்லனின் இனிய ெதௗ ர்ப்ப
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ெபய்ம் மணி ஆர்க்கும் இைழ கிளர் ெந ந் ேதர்
வன் பரல் ரம்பின் ேநமி அதிர
ெசன்றிசின் வாழிேயா பனிக் க நாேள
இைடச் சுரத் எழி உைறத்ெதன மார்பின்
கு ம் ெபாறிக் ெகாண்ட சாந்தெமா
ந ந் தண்ணியன்ெகால் ேநாேகா யாேன
விைன ற்றி ம த்தராநின்ற தைலமகைன இைடச்
சுரத் க் கண்டார் ெசால் ய வன்ெசால்லால் குைற
நயப்பித்த ேதாழி தந் அளித்த உம் ஆம்
395 ெநய்தல் - அம்

வனார்

யாைர எ வ யாேர நீ எமக்கு
யாைர ம் அல்ைல ெநா மலாளைன
அைனத்தால் ெகாண்க நம்மிைடேய நிைனப்பின்
க ம் பகட் யாைன ெந ந் ேதர்க் குட் வன்
ேவந் அ மயக்கத்
ரசு அதிர்ந்தன்ன
ஓங்கற் ணாி பாய்ந் ஆ மகளிர்
அணிந்தி பல் மாீஇ ஆர்ந்த
ஆ லம் குத ேபர் இைச மாைலக்
கடல் ெக மாந்ைத அன்ன எம்
ேவட்டைன அல்ைலயால் நலம் தந் ெசன்ேம
நலம் ெதாைலந்த எனத் தைலவைனத்
ேதாழி கூறி வைர கடாய
396 குறிஞ்சி - (?)
ெபய் ேபாகு எழி ைவகு மைல ேசர
ேதன் ங்கு உயர் வைர அ வி ஆர்ப்ப
ேவங்ைக தந்த ெவற் அணி நல் நாள்
ெபான்னின் அன்ன ஞ் சிைன ைழஇ
கமழ் தா ஆ ய கவின் ெப ேதாைக
பாசைற மீமிைசக் கணம் ெகாள் ஞாயிற்
உ கதிர் இள ெவயில் உண் ம் நாடன்
நின் மார் அணங்கிய ெசல்லல் அ ேநாய்
யார்க்கு ெநாந் உைரக்ேகா யாேன பல் நாள்
காமர் நனி ெசால் ெசால்
ஏமம் என் அ ளாய் நீ மயங்கிைனேய
ேதாழி தைலமகைன வைர கடாய
வைர உணர்த்தப்பட் ஆற்றாளாய்ச்
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ெசால் ய

உம் ஆம் இர க்குறி ம த்த

397 பாைல - அம்

உம் ஆம்

வனார்

ேதா ம் அழி ம் நா ம் ெசன்ெறன
நீள் இைட அத்தம் ேநாக்கி வாள் அற் க்
கண் ம் காட்சி ெதௗவின என் நீத்
அறி ம் மயங்கி பிறி ஆகின்ேற
ேநா ம் ெப கும் மாைல ம் வந்தன்
யாங்கு ஆகுெவன்ெகால் யாேன ஈங்ேகா
சாதல் அஞ்ேசன் அஞ்சுவல் சாவின்
பிறப் ப் பிறி ஆகுவ ஆயின்
மறக்குேவன்ெகால் என் காதலன் எனேவ
பிாிவிைட ஆற்றாளாகி நின்ற
தைலமகைள வற் றாநின்ற ேதாழிக்கு
ஆற் வல் என்ப படச் ெசால் ய
398 ெநய்தல் - உேலாச்சனார்
உ ெக ெதய்வ ம் கரந் உைறயின்ேற
விாி கதிர் ஞாயி ம் குடக்கு வாங்கும்ேம
நீர் அைலக் கைலஇய கூைழ வ யாச்
சாஅய் அவ் வயி அைலப்ப உடன் இையந்
ஓைர மகளி ம் ஊர் எய்தினேர
பல் மலர் ந ம் ெபாழில் பழிச்சி யாம் ன்
ெசன்ேமா ேசயிைழ என்றனம் அதன் எதிர்
ெசால்லாள் ெமல் யல் சிலேவ நல் அகத்
யாணர் இள ைல நைனய
மாண் எழில் மலர்க் கண் ெதண் பனி ெகாளேவ
ன் ற உணர்ந் பகற்குறி வந் மீ ம் தைலமகைன
நீ தான் இவள தன்ைமைய ஆற் வி எனச் ெசால் ய
399 குறிஞ்சி - (?)
அ வி ஆர்க்கும் ெப வைர அ க்கத்
கு தி ஒப்பின் கமழ் ங் காந்தள்
வாி அணி சிறகின் வண் உண மல ம்
வாைழ அம் சிலம்பில் ேகழல் ெகண் ய
நிலவைர நிவந்த பல உ தி மணி
ஒளி திகழ் விளக்கத் ஈன்ற மடப் பி
களி
றங்காப்ப கன்ெறா வதி ம்
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மா மைல நாடன் நயந்தனன் வ உம்
ெப ைம உைடயள் என்ப
த ேமா ேதாழி நின் தி
தல் கவிேன
ெந ங்காலம் வந் ஒ க ஆற்றாைம ேவ பட
நின்ற தைலமகைளத் ேதாழி எம்ெப மான்
இதற்காய நல்ல
ாி ம் என் தைலமகன்
சிைறப் றத்தானாகச் ெசால் ய இதற்காய
நல்ல
ாி ம் ெப மான் திறம் ேவண் ம்
என்றாட்குத் தைலமகள் ெசால் ய உம் ஆம்
400 ம தம் - ஆலங்கு

வங்கனார்

வாைழ ெமன் ேதா வார் உ
ஊக்கும்
ெநல் விைள கழனி ேநர் கண் ெச வின்
அாிவனர் இட்ட சூட் அயல் ெபாிய
இ ஞ் சுவல் வாைள பிற ம் ஊர
நினின் அைமகுெவன்ஆயின் இவண் நின்
இன்னா ேநாக்கெமா எவன் பிைழப் உண்ேடா
மறம் ெக ேசாழர் உறந்ைத அைவயத்
அறம் ெகட அறியாதாங்கு சிறந்த
ேகண்ைமய அைளஇ நீேய
ெக அறியாய் என் ெநஞ்சத்தாேன
பரத்ைத தைலவைனப் கழ்ந்த
ன் நின்
யாேதா கழ்ந்தவா எனின் நின் இன்
அைமயாம் என் ெசான்னைமயான் என்ப
நற்றிைண ற் ம்
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