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நாலாயிர தி விய பிரபத

ஆவா பாரக இரடா ஆயிர

இரடா ஆயிர

திமைகயாவா அளிெச"த ெபாிய திெமாழி (948-948--2031)
--2031)

திமைகயாவா அளிெச"த தி$%தாடக (20322032-2051)

திமைகயாவா அளிெச"த தி ெந&தாடக (20522052-2081)
----------

திமைக ஆவா ெபாிய திெமாழி 948 - 2031
1. ெபாிய திமதிரதி' மகிைம
948 வாேன வா வ திேன மன தா

ெப ய இைபயி பிற 
ேன  இைளயவ-தேமா
அவ த கலவிேய கதி
ஓேன ஓ உ வ ஓ ெபாளா
உண" எ$ ெப பத திாி 
நாேன நா நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

(1)

949 ஆவிேய அ*ேத என நிைன  உகி
அவ அவ பைண *ைல ைணயா+
பாவிேய உணரா எ தைன பக,
ப-ேபா ஒழி தன நா0க0
1வி ேச அன ைணெயா 3ண
45 3ன 6ட ைதேய ெதா- எ
நாவினா உ ய நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

950 ேசமேம ேவ& தீவிைன ெப8கி

ெதாிைவமா உவேம மவி
ஊமனா க&ட கனவி, ப- ஆ
ஒழி தன கழி த அ நா0க0
காமனா தாைத ந*ைட அக0

(2)

3

த அைட தா மன  இ+பா
நாம நா உ ய நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

(3)

951 ெவறிேய ேவ& :5 ெபா;6 இர<கி

ேவகணா கலவிேய கதி
நிறவா நிலா ெந=சிைன உைடேய
எ ெச ேக ெந வி>3 அண"
பறி ஆ அ? பாரக கீ&ட
பாழியா ஆழியா அேள
ந? நா உ ய நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

(4)

952 க0வேன ஆேன ப? ெச  இ+ேப
க&டவா திாித ேதேன,
ெத0ளிேய ஆேன ெச கதி86 அைம ேத
சி8ெகன திவ0 ெப@ேற
உ0 எலா உகி8 6ர த-  ஒழி ேத
உட3 எலா க&ண நீ ேசார
ந0 இ0 அள" பக, நா அைழ+ப
- நாராயணா எ$ நாம

(5)

953 எபிரா எ ைத எ$ைடA >@ற

என86 அர> எ$ைட வா5நா0
அபினா அர8க ெவ8ெகாள ெந8கி
அவ உயி ெச6 த எ அ&ண
வ3 உலா ேசாைல மா மதி0 த=ைச
மா மணி8 ேகாயிேல வண<கி
நபிகா0 உ ய நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

(6)

954 இ-பிற+3 அறிB இவ அவ எனீ

இன ஓ தைம எ? உணாீ
க@பக 3லவ கைளக& எ? உலகி
க&டவா ெதா&டைர+ பா
ெசா ெபா0 ஆளீ ெசா,ேக வமி
45 3ன 6ட ைதேய ெதா-மி
ந ெபா0 கா&மி பா நீ உ மி
- நாராயணா எ$ நாம

(7)

4

955 க@றிேல கைலக0 ஐ3ல க

க ேள தி திேன மன ைத
ெப@றிேல அதனா ேபைதேய நைம
ெப நில  ஆ உயி86 எலா
ெச@றேம ேவ& திாிதேவ தவி ேத
ெச கதி86 உ D ஆ? எ&ணி
ந ைண ஆக+ ப@றிேன அேய
- நாராயணா எ$ நாம

(8)

956 6ல த ெசவ த தி அயா

ப ய ஆயின எலா
நில தர ெச D நீ0 வி>3 அE
அெளா ெப நில அளி86
வல த ம@? த தி ெப@ற
தாயி$ ஆயின ெச D
நல த ெசாைல நா க&ெகா&ேட
- நாராயணா எ$ நாம

(9)

957 ம=> உலா ேசாைல வ& அைற மா நீ

ம<ைகயா வா0 கFகறி
ெச=ெசாலா எ த ெத வ ந மாைல
இைவ ெகா& சி8ெகன ெதா&G
=>ேபா அைழமி ய வாி நிைனமி
ய இH ெசாF, ந? ஆ
ந=>-தா க&G ந*ைட விைன86
- நாராயணா எ$ நாம

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

(10)

2. தி பிாிதி
958 வாF மா வல  ஒவன உட ெகட

வாி சிைல வைளவி  அ?
ஏல நா? த& தட ெபாழி இடெபற
இ த ந இமய 0
ஆF மா *கி அதிதர அ வைர
அக உற *க ஏறி
JF மா மயி நட ெசD தட= >ைன+
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(1)

5

959 கல<க மா8 கட அாி6ல பணிெசய

அ வைர அைண க;
இல<ைக மாநக ெபாெச த அக0-தா
இ த ந இமய 
வில<க ேபாவன விற இ சின தன
ேவழ<க0 யர
பில ெகா0 வா0 எயி@? அாி-அைவ திாித
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(2)

960  ெகா0 K& இைடA >ாி 6ழ ள<6 எயி@?

இள<ெகாதிற  ஆய
இ ெகா0 ெவ 6ர இன விைட அட தவ
இ த ந இமய 
க ெகா0 ேவ<ைகயி ந? மல அமளியி
மணி அைறமிைச ேவழ
பியிேனா வ& இைச ெசால யிெகாE
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(3)

961 மற ெகா0 ஆ0-அாி உ என ெவவர

ஒவன அக மாவ
திற  வானவ மணி * பணிதர
இ த ந இமய 0
இற<கி ஏன<க0 வைள ம+3 இட திட8
கிட  அ6 எாி :>
பிற<6 மா மணி அவிேயா இழித
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

962 கைர ெச

(4)

மா8 கட கிட தவ கைன கழ

அமரக0 ெதா- ஏ த
அைர ெச ேமகைல அலமக0-அவெளா
அம த ந இமய 
வைரெச மா8 களி? இள ெவதி வள *ைள
அைள மி6 ேத ேதா +
பிரச வாாி த இள பி86 அ0ெசD
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

963 பண<க0 ஆயிர உைடய ந அர"-அைண+
ப0ளிெகா0 பரமா எ?

(5)

6

இண<கி வானவ மணி * பணிதர
இ த ந இமய 
மண ெகா0 மாதவி ெந< ெகா வி>3 உற
நிமி  அைவ *கி ப@றி+
பிண<6 L ெபாழி Kைழ  வ& இைச ெசா,
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(6)

964 கா ெகா0 ேவ<ைகக0 கன வைர த-விய
கறி வள ெகா னி+
ேபா ெகா0 ேவ<ைகக0 3ன வைர த-விய
L ெபாழி இமய 0
ஏ ெகா0 L= >ைன தட ப  இன மல
எ; இ; இைமேயாக0
ேபக0 ஆயிர பரவி நி? அெதா-
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(7)

965 இர"   இ0 ெபகிய வைர *ைழ

இ பசி-அ ர
அரவ ஆவி86 அக-ெபாழி த-விய
அவைர இமய 
பரம ஆதி எ பனி *கி வ&ண எ?
எ&ணி நி? இைமேயாக0
பிரமேனா ெச? அெதா- ெப தைக+
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

(8)

966 ஓதி ஆயிர நாம<க0 உண தவ86

உ? ய அைடயாம
ஏத இறி நி? அE ந ெப தைக
இ த ந இமய 
தா மகிய பி& வி& அலகிற
தழ 3ைர எழி ேநா8கி
ேபைத வ&க0 எாி என ெவவ
பிாிதி ெச? அைட ெந=ேச

968 காிய மா *கி படல<க0 கிட  அைவ

*ழ<கிட களி? எ?
ெபாிய மா>ண வைர என+ ெபயத
பிாிதி எ ெபமாைன
வாி ெகா0 வ& அைற ைப ெபாழி ம<ைகய

(9)

7

கFயன ஒF மாைல
அாிய இ இைச பா ந அயவ86

(10)

அ விைன அைடயாேவ

--------

3. திவதாி
968 *@ற M  ேகா ைணயா * அ ேநா8கி வைள 

இ@ற கா ேபா த0ளி ெம0ள இ  அ<6 இைளயா*
ெப@ற தா ேபா வ த ேப Aசி ெப *ைல ஊ உயிைர
வ@ற வா<கி உ&ட வாயா வதாி வண<6ேம

(1)

969 *6 ப@றி8 ைக தல தா * ஒ ேகா ஊறி

விதி விதி  க& >ழ? ேம கிைளெகா& இமி
இ எ அ+ப M த ஆ? எ? இைளயவ ஏசா*
ம உ& வ& ப&க0 பா வதாி வண<6ேம
970 உறிக0 ேபா ெம

(2)

நர3 எ-  ஊ தள  உ0ள எ0கி

ெநறிைய ேநா8கி8 க& >ழ? நி? ந<கா*
அறிதி ஆகி ெந=ச அபா ஆயிர நாம ெசாF

ெவறி ெகா0 வ& ப&க0 பா வதாி வண<6ேம

(3)

971 Jைள ேசார8 க& இ<கி பி  எழ M  இமி

தா0க0 ேநாவ தமி *; த0ளி நடவா*
காைள ஆகி க? ேம  6? எ  அ? நிறான
வாைள பாD த& தட 45 வதாி வண<6ேம
972 ப& காம ஆன ஆ? பாைவய வா

அ*த

உ&ட ஆ? வா5 த ஆ? ஒ8க உைர  இமி
த& காலா ஊறி ஊறி த0ளி நடவா*
வ& பா த& ழாயா வதாி வண<6ேம
973 எ

(4)

(5)

த ெசாேலா ஈைள ஏ<கி இமி இைள  உடல

பி த ேபாலA சி த ேவறா + ேபசி அயரா*
அ த எ ைத ஆதி M தி ஆ5 கடைல8 கைட த
ைம த ேசாதி எெபமா வதாி வண<6ேம

(6)

8

974 ப+ப அ+ப M த ஆ? பா5+ப சீ திரைள

ஒ+ப ஐ8க0 ேபாத உ த உ தம கா&மி எ?
ெச+3 ேந ெம ெகா<ைக நலா தா சிாியாத *ன
ைவ+3 ந<க0 வா5" ஆனா வதாி வண<6ேம

(7)

975 ஈசி ேபாமி ஈ<6 இேரமி இமி இைள தீ உ0ள

சி இ;G எ? ேப> 6வைள அ க&ணியபா
நாச ஆன பாச வி; ந ெநறி ேநா8க உறி
வாச ம6 த& ழாயா வதாி வண<6ேம

(8)

976 3லக0 ைநய ெம யி M  ேபா  இ  உ0ள எ0கி

கல<க ஐ8க0 ேபாத உ தி க&ட பித@றா*
அல<க ஆய த& ழா ெகா& ஆயிர நாம ெசாF
வல<ெகா0 ெதா&ட பா ஆ வதாி வண<6ேம

(9)

977 வ& த& ேத உ& வா- வதாி ெந மாைல8

க&ட ேவF ம<ைக ேவ த கFய ஒF மாைல
ெகா& ெதா&ட பா ஆட8  நீ0 வி>பி

அ&ட அலா ம@? அவ86 ஓ ஆ;சி அறிேயாேம
---------

(10)

4. திவதாி ஆசிரம
978 ஏன * ஆகி இ நில இட  அ?

இைண-அ இைமயவ வண<க
தானவ ஆக தரணியி 3ரள
தட= சிைல 6னி த எ தைலவேத அம ேசாைல8 க@பக பய த
ெத வ ந ந? மல ெகாண 
வானவ வண<6 க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

979 கானிைட உைவ > சர ர 

க& * ெகா ெதாழி உரேவா
ஊ உைட அகல  அ கைண 6ளி+ப
உயி கவ  உக த எ ஒவ-

(1)

9

ேத உைட8 கமல  அயெனா ேதவ
ெச? ெச? இைற=சிட ெப6
வானிைட * நீ8 க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

(2)

980 இல<ைகD கட, அட அ +பி

இ நிதி86 இைறவ$ அர8க
6ல<கE ெகட * ெகா ெதாழி 3ாி த
ெகா@றவ-ெகா-= >ட >ழற
வில<கF உாி=சி ேமநிற வி>பி
ெவ& கி ெகா என விாி 
வல த மணி நீ8 க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

(3)

981 ணி" இனி உன86A ெசா,வ மனேம
ெதா- எ- ெதா&டக0- தம86+
பிணி ஒழி  அமர ெப வி>3 அE
ேப அளாள எ ெபமாஅணி மல8 6ழலா அரைபய கி,
ஆர* வாாி வ  அணி நீ
மணி ெகாழி  இழி த க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

982 ேப

(4)

இைட86 இ  வ த ம@? அவ0-த

ெப *ைல >ைவ திட ெப@ற
தா இைட86 இ த அ=>வ எ?
தள திட வள த எ தைலவேச *க; உAசி அ&ட* >ம த
ெசெபா ெச வில<கF இல<6
வா *க; இழி த க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

983 ேத அண<6 அ6 ெச-< கய க&ணி

திற  ஒ மற ெதாழி 3ாி 
பா அண<6 இமி ஏ? ஏ- * அட த
பனி *கி வ&ண எ ெபமாகாரண- தனா க 3ன கய த
க வைர பிள" எழ8 6 தி
வாரண ெகாண த க<ைகயி கைரேம

(5)

10

(6)

வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன
984 ெவ திற களி? ேவைலவா

அ*

வி&ெணா வி&ணவ86 அர>
இ திர@6 அளி எம86 ஈ தE
எ ைத எ அக0 எ ெபமாஅ தர  அமர அ-இைண வண<க
ஆயிர *க தினா அளி
ம தர  இழி த க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

(7)

985 மா *னி  ஒ கா வாி சிைல வைள த

மனவ ெபா நிற  உரேவா
ஊ *னி  அவன உட இ பிளவா
உகி Kதி ம  அய அரைன
தா *னி  இ;ட ெவ திற சாப
தவி தவ-தவ3ாி  உய த
மா *னி ெகாண த க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

(8)

986 ெகா&ட மாத<க0 6ல வைர ெதா6 நீ8

6ைர கட உல6 உட அைன 
உ&ட மா வயி@ேறா ஒ& >ட ஏ த
உப ஊழிD ஆனாஅ&ட ஊ அ?  அ? அ தர  இழி  அ<6
அவனியா0 அலமர+ ெப6
ம& மா மணி நீ8 க<ைகயி கைரேம
வதாி ஆAசிரம  உ0ளாேன

(9)

987 வ திைர மணி நீ8 க<ைகயி கைரேம

வதாி ஆAசிரம  உ0ளாைன
க< கட * நீ வ&ணைன எ&ணி
கFய வா ஒFெச த ப$வ
வரெச த ஐ  ஐ  வலாக0
வானவ உல6 உட மவி
இ< கட உலக ஆ& ெவ& 6ைட8 கீ5
இைமயவ ஆ6வ தாேம

--------

(10)
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5. திசாள$கிராம
988 கைலD காிD பாிமா"

திாிD கான கட ேபா
சிைலD கைணD ைணயாகA
ெசறா ெவறிA ெச8கள 
மைல ெகா& அைல நீ அைண க;
மதி0 நீ இல<ைக வா0 அர8க
தைலவ தைல ப  அ?  உக தா

(1)

சாள8கிராம அைட ெந=ேச

989 கட 45 காிD பாிமா"

ஒF மா ேத காலாE
உட 45  எ- த க இல<ைக
ெபாயா வ வா A சர ர தாஇட 45  எ<6 இ வி>பி
இைமேயா வண<க மண கம-
தட 45  எ<6 அழ6 ஆய

(2)

சாள8கிராம அைட ெந=ேச

990 உல" திைரD 6ல வைரD

ஊழி *தலா எ& தி86
நில" >ட இE ஆ
நிறா ெவறி விற ஆழி
வலவ வாேனா-த ெபமா
மவா அர8க86 எ=ஞா?
சலவ-சல 45  அழ6 ஆய

(3)

சாள8கிராம அைட ெந=ேச

991 ஊரா 6ட ைத உ தம

ஒ கா இ கா சிைல வைளய
ேதரா அர8க ேத-ெவ0ள
ெச@றா வ@றா வ 3ன 45
ேபரா ேப ஆயிர உைடயா
பிற<6 சிைற வ& அைறகிற
தாரா-தாரா வய 45 த

(4)

சாள8கிராம அைட ெந=ேச

992 அ  ஆ  எ- தா0 பில வா

வி;

12

அலற அவ0 M86 அயி வாளா
வி தா விள<6 >ட ஆழி
வி&ேணா ெபமா ந&ணா*
க  ஆ  எ- த ெப மைழைய8
க ஒ? ஏ தி இன நிைர8கா
த தா-தட 45  அழ6 ஆய
சாள8கிராம அைட ெந=ேச

993 தா

ஆ

வ த ேப

(5)

உயி

தயி வி- உட உ&ட
வாயா 1ய வாி உவி
6றளா A ெச? மாவFைய
ஏயா இர+ப Mவ ம&
இேற தா எ? உல6 ஏ-
தாயா காயா மல வ&ணசாள8கிராம அைட ெந=ேச

(6)

994 ஏேனா அ=ச ெவ சம 0

அாி ஆ பாிய இரணியைன
ஊ ஆ அகல பிள" எ த
ஒவ தாேன இ >ட ஆ
வா ஆ தீ ஆ மாத ஆ
மைல ஆ அைல நீ உல6 அைன 
தா ஆ தா$ ஆனா-த
சாள8கிராம அைட ெந=ேச

(7)

995 ெவ தா எ3 > நீ?

ெம யி Lசி ைகயக  ஓ
ச  ஆ தைலெகா& உல6 ஏ-
திாிD ெபாிேயா-தா ெச? எ
எ தா சாப தீ என
இல<6 அ* நீ திமாவி
த தா-ச  ஆ ெபாழி 45 த
சாள8கிராம அைட ெந=ேச

996 ெதா& ஆ இன* இைமேயா

ைண P மாவி அ தண
அ&டா எம8ேக அளா எ?
அைணD ேகாயி அ6 எலா

(8)

13

வ& ஆ ெபாழிF பழன 
வயF அயேல கய பாய
த& தாமைரக0 *க அல 
சாள8கிராம அைட ெந=ேச

(9)

997 தாரா ஆ வய 45 த

சாள8கிராம  அகைள
கா ஆ 3றவி ம<ைக ேவ த
கFய ஒFெச தமி5மாைல
ஆ ஆ உலக  அறி" உைடயா
அமர ந நா; அர> ஆள+
ேப ஆயிர* ஓமிக0
அறி இைவேய பித@?மிேன

--------

(10)

6. ைநமிசாரணிய
ைநமிசாரணிய
998 வா0 நிலா *?வ சி? Kத ெப ேதா0
மாதரா வன *ைல+ பயேன
ேபணிேன அதைன+ பிைழ என8 கதி
ேபைதேய பிறவி ேநா அ?+பா
ஏ& இேல இ ேத எ&ணிேன எ&ணி
இைளயவ கலவியி திற ைத
நாணிேன வ  உ திவ அைட ேதைநமிசாரணிய 0 எ தா

(1)

999 சில3 அ உவி க ெந< க&ணாதிற தனா அற ைதேய மற 
3ல ப  உ&Q ேபாகேம ெப8கி
ேபா8கிேன ெபா-திைன வாளா
அல 3ாி தட8ைக ஆயேன மாயா
வானவ86 அரசேன வாேனா
நல 3ாி  இைற=> திவ அைட ேதைநமிசாரணிய 0 எ தா

1000 4திைன+ ெப8கி களவிைன ணி 

>ாி 6ழ மட ைதயதிற 8
காதேல மி6  க&டவா திாி த
ெதா&டேன நம-தம ெச D

(2)
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ேவதைன86 ஒ<கி ந<கிேன ேவைல
ெவ& திைர அலமர8 கைட த
நாதேன வ  உ திவ அைட ேதைநமிசாரணிய 0 எ தா

(3)

1001 வ3 உலா  த மைனவிைய ற 
பிற ெபா0 தார எ? இவ@ைற
நபினா இற தா நம-தம ப@றி
எ@றி ைவ  எாி எ-கிற
ெசபினா இயற பாைவைய பா:
த-" என ெமாழிவத@6 அ=சி
நபேன வ  உ திவ அைட ேதைநமிசாரணிய 0 எ தா

(4)

1002 இைபயா அட+3& இமிேனா @? எ?

இர தவ86 இைலேய எ?
ெந= ெசாலா ம? த நீசேன அ ேதா
நிைன8கிேல விைன+ பய தைன
க= ெசாலா கயா காலனா தமரா
பவ ஓ ெகா மிைற86 அ=சி
ந<கி நா வ  உ திவ அைட ேதைநமிசாரணிய 0 எ தா

(5)

1003 ெகாய மன தா சின ெதாழி 3ாி 
திாி  நா இன ெதா திைள தி;
ஓD உழ? உயிகேள ெகாேற
உணவிேல ஆதலா நமனா
பாைய+ ெபாி பாி> அழி தி;ேட
பரமேன பா@கட கிட தா
நா நா வ  உ திவ அைட ேத
-ைநமிசாரணிய 0 எ தா

1004 ெந=சினா நிைன  வாயினா ெமாழி 
நீதி அலாதன ெச 
=சினா ெச, ெதா ெநறி ேக;ேட
ள<கிேன விள<கனி *னி தா
வ=சேன அேய ெந=சினி பிாியா
வானவா தானவ86 எ?
ந=சேன வ  உ திவ அைட ேத-

(6)
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(7)

ைநமிசாரணிய 0 எ தா
1005 ஏவினா கFயா நFக எ? எேமஎ<ஙேன வா- ஆ??-ஐவ

ேகாவினா ெச D ெகாைமைய ம ேத
6?<6 ெந< கட வ&ணா
பாவி ஆ இ ெசா ப மல ெகா& உ
பாதேம பரவி நா பணி  எ
நாவினா வ  உ திவ அைட ேத
-ைநமிசாரணிய 0 எ தா

(8)

1006 ஊ இைடA >வ ைவ  எ3 1& நா;

உேராம ேவ  ஒப வாசதா உைட8 6ரைப பிாிDேபா உ-த
சரணேம சரண எ? இ ேத
ேத உைட8 கமல திவி$86 அரேச
திைர ெகா0 மா ெந< கட கிட தா
நா உைட தவ தா திவ அைட ேத-

(9)

ைநமிசாரணிய 0 எ தா

1007 ஏத வ  அQகாவ&ண நா எ&ணி
எ-மிேனா ெதா- எ? இைமேயாநாத வ  இைற=> ைநமிசாரணிய 
எ ைதையA சி ைதD0 ைவ 
காதேல மி6 த கFய வா ஒFெச
மாைல-தா க@? வலாக0
ஓத நீ ைவய ஆ& ெவ& 6ைட8 கீ5

(10)

உப ஆ6வ தாேம

----------

7. சிகேவ%'ற
1008 அ க& ஞால அ=ச அ<6 ஓ ஆ0 அாி ஆ

அ"ண

ெபா<க ஆக வ0 உகிரா ேபா5 த 3னித இடைப< க& ஆைன8 ெகா3 ெகா& ப திைமயா அ8கீ5
ெச< க& ஆளி இ; இைற=> சி<கேவ56றேம

(1)
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1009 அைல த ேப5 வா

வா0 எயி@? ஓ ேகாளாி ஆ

அ"ண

ெகாைல8 ைகயாள ெந=> இட த  உகிராள இடமைல த ெச சா  எறி த Lச வ  வா க+ப
சிைல8 ைக ேவட ெதழி+3 அறாத சி<கேவ56றேம
1010 ஏ

த ேப5 வா

வா0 எயி@? ஓ ேகாளாி ஆ

அ"ண

வா த ஆக வ0 உகிரா வகி த அமான இட ஓ த மா" உைட த 6? அறிD நி? அழலா
ேத

(2)

த ேவD அல இலாA சி<கேவ56றேம

(3)

1011 எSவ ெவS ேவ ெபாெபயேரா ஏதல இ உயிைர

வSவி ஆக வ0 உகிரா வகி த அமான இடகS" நாD க-6 உAசி+ேபாெதா கா >ழ?

ெத வ அலா ெசல ஒ&ணாA சி<கேவ56றேம
1012 ெமற ேப5வா

வா0 எயி@? ஓ ேகாளாி ஆ

ெபாற ஆக வ0 உகிரா ேபா5 த 3னித இடநிற ெச தீ ெமா& 4ைற நீ0 வி>L இாிய

அ"ண

ெச? கா&ட@6-அாிய ேகாயி சி<கேவ56றேம
1013 எாி த ைப< க& இல<6 ேப5 வா

திாி த ஆைனA >வ பா86 சி<கேவ56றேம

(6)

M"ல6 பிற"

அைன  அ=ச ஆ0 அாி ஆ இ த அமான இடகைன த தீD க, அலா வி உைட ேவட ஆ
திைன தைனD ெசல ஒ&ணாA சி<கேவ56றேம
1015 நா த-ப நாஅ*க$ ஈச$ ஆ

(7)

*ைறயா

ஏ த அ<6 ஓ ஆ0 அாி ஆ இ த அமான இடகா த வாைக ெந@? ஒF+ப க அத ேவ <கைழ ேபா
ேத

(5)

எயி@ெறா இ எS உ எ?

இாி  வாேனா கல<கி ஓட இ த அமான இடெநாி த ேவயி *ைழD0 நி? நீ0 ெநறிவா உ-ைழ

1014 *ைன த சீ@ற வி& >ட+ ேபா

(4)

த தீயா வி& சிவ86 சி<கேவ56றேம

1016 நைல ெந=ேச நா ெதா- ந*ைட ந ெபமா

(8)
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அFமாத 3க நிற ஆயிர ேதாள இடெநF மகி க உைட+ப 3 இைல ஆ  அதவா
சிF சி எ? ஒ அறாத சி<கேவ56றேம

(9)

1017 ெச< க& ஆளி இ; இைற=> சிங8ேவ56? உைடய

எ<க0 ஈச எ பிராைன இ தமி5 P-3லவ
ம<ைக ஆள ம$ ெதா சீ வ& அைர தா8 கFய
ெச<ைகயாள ெச=ெசா மாைல வலவ தீ இலேர
------

(10)

8. திேவகட 1

1018 ெகா<6 அல த மல8 6 த

ஒசி த ேகாவல எ பிரா
ச<6 த<6 தட< கட யி
ெகா&ட தாமைர8 க&ணின
ெபா<6 30ளிைன வா பிள த
3ராண-த இட-ெபா<6 நீ
ெச< கய திைள86 >ைன திேவ<கட அைட ெந=சேம

(1)

1019 ப0ளி ஆவ பா@கட அர<

க இர<க வ ேப *ைல
பி0ைளயா உயி உ&ட எ ைத
பிரா-அவ ெப6 இடெவ0ளியா காியா மணி நிற
வ&ண எ? எ&ணி நா0ெதா?
ெத0ளியா வண<6 மைல தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

1020 நிற மா ம இ@? :ழ

நட த நிமல ேநமியா
எ? வானவ ைகெதா- இைண
தாமைர அ எ பிரா
கறி மாாி ெபாழி திட க
ஆ-நிைர86 இட நீ86வா
ெச? 6ற எ தவ தி

(2)
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ேவ<கட அைட ெந=சேம
1021 பா த@6 ஆ

(3)

அ? பாரத ைகெச

தி; ெவற பர=>ட
ேகா  அ<6 ஆய-த பாயி 6ரைவ
பிைண த எ ேகாவல
ஏ வா-த மன  உ0ளா இடெவ ைத ேமவிய எ பிரா
தீ த நீ தட ேசாைல 45 தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

(4)

1022 வ& ைகயா அ"ண86 நாயக

ேவ0வியி ெச? மாணியா
ம& ைகயா இர தா மராமர
ஏ- எ த வல தினா
எ& ைகயா இமய  உ0ளா
இ=ேசாைல ேமவிய எ பிரா
தி& ைக மா ய தீ தவ தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

(5)

1023 எ& திைசகE ஏ5 உலக*

வா<கி ெபா வயி@றி ெப 
ப& ஓ ஆ இைல+ ப0ளி ெகா&டவ
பா மதி86 இட தீ தவ
ஒ& திற அ"ண உர  உகி
ைவ தவ ஒ0 எயி@ெறா
தி& திற அாியாயவ தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

(6)

1024 பா நீ எாி கா@றிேனா

ஆகாச* இைவ ஆயினா
ேப ஆயிர ேபச நிற
பிற+பிF ெப6 இடகா வா பனி நீ0 வி>பிைடA
ேசா மா *கி ேதா தர
ேச வா ெபாழி 45 எழி தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

1025 அபர அன கா நில சல

(7)

19

ஆகி நிற அமர-ேகா
வ3 உலா மலேம மF மட
ம<ைக-த ெகா-ந-அவ
ெகாபி அன இைட மட8 6ற
மாத நீ0 இதணெதா?
ெச 3ன-அைவ காவ ெகா0 தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம 8

1026 ேப> இ திநாம எ; எ- 

ெசாF நி? பின
ேப>வா-தைம உ ய வா<கி
பிற+3 அ?86 பிரா இடவாச மா மல நா? வா ெபாழி
45 த உல686 எலா
ேதசமா
திக- மைல தி
ேவ<கட அைட ெந=சேம

(9)

1027 ெச< கய திைள86 >ைன தி

ேவ<கட  உைற ெசவைன
ம<ைகய தைலவ கFகறி
வ& தமி5A ெச=ெசா மாைலக0
ச<ைக இறி தாி  உைர8கவ
லாக0 த=சமதாகேவ
வ<க மா கட ைவய காவல
ஆகி வா-உல6 ஆ0வேர

-----

(10)

9. திேவகட 2
1028 தாேய த ைத எ? தாரேம கிைள ம8க0 எ?

ேநாேய ப;ெடாழி ேத Kைன8 கா&ப ஓ ஆைசயினாேவ ஏ L ெபாழி 45 விைர ஆ திேவ<கடவா!-

நாேய வ  அைட ேத நகி ஆ0 எைன8 ெகா&டேள
1029 மா ஏ

(1)

க& மடவா மய8கி ப; மா நில 

நாேன நானாவித நரக 36 பாவ ெச ேதேத ஏ L ெபாழி 45 திேவ<கட மா மைல எ

ஆனா !-வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள

(2)

20

1030 ெகாேற ப உயிைர 6றி8ேகா0 ஒ? இலாைமயினா
எேற$ இர தா86 இனி ஆக உைர  அறிேய6? ஏ ேமக அதி 6ளி மா மைல ேவ<கடவா

அேற வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள
1031 6ல-தா எ தைனD பிற ேத இற  எ

(3)

ெதாழி ேத

நல-தா ஒ? இேல நல ஓ அற ெச  இேலநில ேதா நீ0 *கி ேச ெநறி ஆ திேவ<கடவா!அல ேத வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள

(4)

1032 எ+ பாவ பல" இைவேய ெச  இைள ெதாழி ேத
+பா நி அேய ெதாட  ஏ த" கி@கிறிேலெச+3 ஆ தி& வைர 45 திேவ<கட மா மைல எ

அ+பா!-வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள
1033 ம& ஆ

(5)

நீ எாி கா ம=> உலா" ஆகாச* ஆ

3& ஆ ஆ8ைக-த$0 3லபி தள  எ
வி& ஆ நீ0 சிகர விைரஆ திேவ<கடவா!-

ெதாழி ேத-

அ&ணா வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள
1034 ெதாிேய பாலகனா

(6)

பல தீைமக0 ெச மி;ேட

ெபாிேய ஆயினபி பிற8ேக உைழ  ஏைழ ஆேனகாி ேச L ெபாழி 45 கன மா மைல ேவ<கடவா!-

அாிேய வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள

(7)

1035 ேநா@ேற ப பிறவி Kைன8 கா&ப ஓ ஆைசயினா

ஏ@ேற இ+ பிற+ேப இட உ@றன-எ ெபமா
ேகா ேத பா  ஒ-6 6ளி ேசாைல 45 ேவ<கடவா

ஆ@ேற வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள

(8)

1036 ப@ேற ஒ? இேல பாவேம ெச  பாவி ஆேன

ம@ேற ஒ? அறிேய-மாயேன எ<க0 மாதவேன
க ேத பா  ஒ-6 கமலA >ைன ேவ<கடவா!-

அ@ேற வ  அைட ேத அேயைன ஆ; ெகா&டேள

(9)
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1037 க& ஆ

ஏ5 உல686 உயி ஆய எ கா வ&ணைன

வி&ேணா-தா பர" ெபாழி ேவ<கட ேவதியைன
தி& ஆ மாட<க0 45 தி ம<ைகய-ேகா கFய

ப& ஆ பாட ப  பயிவா86 இைல பாவ<கேள
-------

(10)

9. திேவகட 3
1038 க& ஆ கட 45 இல<ைக86 இைறவ-த

தி& ஆக பிள8கA சர ெசல உ தா
வி&ேணா ெதா- ேவ<கட மா மைல ேமய
அ&ணா அேய இடைர8 கைளயாேய

(1)

1039 இல<ைக+ பதி86 அ? இைற ஆய அர8க

6ல ெக; அவ மாள ெகா+ 30 திாி தா
வில<க 6மி திேவ<கட ேமய
அல<க ளப *யா

அளாேய

(2)

1040 நீ ஆ கட, நில$ *- உ&
ஏ ஆல இள தளிேம யி எ தா
சீ ஆ திேவ<கட மா மைல ேமய
ஆரா அ*ேத அேய@6 அளாேய
1041 உ&டா -உறிேம ந? ெந

அ* ஆக

ெகா&டா -6ற0 ஆ நில ஈ அயாேல
வி& ேதா சிகர திேவ<கட ேமய
அ&டா அேய$86 அ03ாியாேய
1042 1& ஆ

அதT அாியா

(4)

வ  ேதாறி

ேபணா அ"ண உடல பிள தி;டா
ேச& ஆ திேவ<கட மா மைல ேமய
ேகா0 நாகைணயா

(3)

6றி8ெகா0 எைன நீேய

1043 மனா இ மனிச+ பிறவிைய நீ8கி

த ஆ8கி த இ அ0 ெச D தைலவ
மி ஆ *கி ேச திேவ<கட ேமய

(5)
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எ ஆைன எ அ+ப எ ெந=சி உளாேன
1044 மா ஏ

(6)

மட ேநா8கிதிற  எதி வ த

ஆ ஏ5 விைட ெச@ற அணி வைர ேதாளா
ேதேன திேவ<கட மா மைல ேமய

ேகாேன எ மன 6ெகா& இ தாேய

(7)

1045 ேசய அணிய என சி ைதD0 நிற

மாய மணி வா0 ஒளி ெவ& தரள<க0
ேவ வி& உதி ேவ<கட மா மைல ேமய
ஆய அ அல ம@? அறிேயேன
1046 வ தா

எ மன 36 தா

(8)

மனி நிறா -

ந தாத ெகா-= >டேர எ<க0 நJ
சி தாமணிேய திேவ<கட ேமய

எ தா !-இனி யா உைன எ? விேடேன

(9)

1047 விலா மF ேவ<கட மா மைல ேமய

ம ஆ திர0 ேதா0 மணி வ&ண அமாைன8
க ஆ திர0 ேதா0 கFய ெசான மாைல
வலா-அவ வானவ ஆ6வ தாேம
-------

(10)

11. திேவகட 4
1048 வானவ-த<க0 சி ைத ேபால எ

ெந=சேம இனி உவ  மா தவ
மானவ-த<க0 சி ைத அம  உைறகிற எ ைத
கானவ இ கா அகி-3ைக
ஓ<6 ேவ<கட ேமவி மா& 6ற0

ஆன அ தண@6 இ? அைம ெதாழி L&டாேய
1049 உற" >@ற எ? ஒ? இலா ஒவ

உக தவ-தைம ம&மிைச+
பிறவிேய ெக+பா அ க& எ ெந=ச எபா
6றவ மாதகேளா வ&
6றி=சி ம0 இைச பா ேவ<கட 

(1)
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அறவ நாயக@6 இ? அைம ெதாழி L&டாேய

(2)

1050 இ&ைட ஆயின ெகா& ெதா&டக0

ஏ வா உறேவா வானிைட8
ெகா& ேபா இட" அ க& எ ெந=ச எபா
வ& வா5 வட ேவ<கட மைல
ேகாயி ெகா& அதேனா மீமிைச-

அ&ட ஆ& இ+பா@6 அைம ெதாழி L&டாேய
1051 பாவியா ெச தா

எ ெந=சேம

ப& ெதா& ெச தாைர ம&மிைச
ேமவி ஆ;ெகா& ேபா வி>3 ஏற ைவ86 எ ைத
ேகாவி நாயக ெகா&ட உ  உய
ேவ<கட மைல ஆ& வானவ

ஆவியா

(3)

இ+பா@6 அைம ெதாழி L&டாேய

(4)

1052 ெபா<6 ேபாதிD பி&D உைட+

3 த ேநாபிய ப0ளிD0 உைற
த<க0 ேதவ தா<கEேம ஆக எ ெந=ச எபா
எ<6 வானவ தானவ நிைற 
ஏ  ேவ<கட ேமவி நி? அ0

அ க& நாயக@6 இ? அைம ெதாழி L&டாேய

(5)

1053 வாி ஆைடய ம;ைடய சம&

ெதா&டக0 ம& உ& பின
தம தா<கEேம த8க எ ெந=ச எபா
கவாி மா8 கண ேச ேவ<கட
ேகாயி ெகா&ட க& ஆ வி>பிைட

அமர நாயக@6 இ? அைம ெதாழி L&டாேய

(6)

1054 த8கினா சம& ெச  ேசா? த&

தயிாினா திரைள மிட@றிைட
ெந86வா அல8க&-அ க& எ ெந=ச எபா
ம0க0 வ&க0 பா ேவ<கட
ேகாயி ெகா& அதேனா வானிைட
அ8க ேமவிநி@பா@6 அைம ெதாழி L&டாேய
1055 ேசய அணிய சிறிய ெபாிய

(7)

24

எப சில ேபச8 ேக; ேத எ ெந=ச எபா என86 ஒ? ெசாலாேத
ேவ க0 நி? ெவ& * தேம ெசாாி
ேவ<கட மைல ேகாயி ேமவிய

ஆய நாயக@6 இ? அைம ெதாழி L&டாேய

(8)

1056  ஆ உைர தேத உைர

தா எ ெந=ச எபா ணி  ேக0
பா ஆ+ பல பணி  ஏ தி8 கா&கிலா
ஆ தாமைரேயா$ ஈச$
அமர-ேகா$ நி? ஏ  ேவ<கட 

ஆ  த$86 இ? அைம ெதாழி L&டாேய

(9)

1057 மி$ மா *கி ேம" த& தி

ேவ<கட மைல ேகாயி ேமவிய
அன ஆ நிக5 த அமர ெபமாைன8
கனி மா மதி0 ம<ைகய கF
கறி இ தமிழா உைர த இ

ம$ பாட வலா86 இட ஆ6 வா உலேக

----

(10)

12. தி எ +,
1058 காைச ஆைட M ஓ8 காத ெச

நாச ஆக நப வல நபி ந ெபமா
ேவயி அன ேதா0 மடவா ெவ&ெண

தானவ ஊ

ஏச நிற எ ெபமா-எS"0 கிட தாேன

உ&டா இவ எ?

(1)

1059 ைதயலா0ேம காத ெச த தானவ வா0 அர8க

ெபா இலாத ெபா *க0 ஒபேதா ஒ? அ?
ெச த ெவ ேபா-தனி அ<6 ஓ ெச=சர தா உள
எ த எ ைத எ ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(2)

1060 * ஓ 1 வானர தி வாயி ெமாழி  அர8க

ம ஊ-தைன வாளியினா மாள *னி  அவேன
பி ஓ 1 ஆதி-மன86 ஆகி ெபநில தா
இனா 1த என நிறா-எS"0 கிட தாேன

(3)
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1061 ப  அைண த ெம விரலா0 பாைவ-த காரண தா
ெவ திற ஏ? ஏ- ெவற ேவ த விாி 3க5 ேச
ந த ைம த ஆக ஆ6 நபி ந ெபமா
எ ைத த ைத த ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(4)

1062 பால ஆகி ஞால ஏ- உ& ப& ஆ இைலேம

சால நாE ப0ளி ெகா0E தாமைர8 க&ண எ&ணி
நீல ஆ வ& உ& வா- ெந த அ த& கழனி
ஏல நா? ைப 3றவி-எS"0 கிட தாேன

(5)

1063 ேசா த நபி எ? ெதா&ட மி& ெதாட  அைழ86

ஆ த நபி ெச<க& நபி ஆகி, ேதவ86 எலா
M த நபி *8க& நபி எ? *னிவ ெதா-
ஏ  நபி எ ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(6)

1064 தி<க0 அ+3 வா எாி கா ஆகி திைச*கனா

த<க0 அ+ப சாமி அ+ப பாக  இ த வ& உ&
ெதா<க அ+3 நீ0 *யா 45 கழ 4டநிற
எ<க0 அ+ப எ ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(7)

1065 *னிவ M தி Mவ ஆகி ேவத விாி  உைர த

3னித Lைவ வ&ண அ&ண 3&ணிய வி&ணவ-ேகா
தனிய ேசய தா ஒவ ஆகி, த அயா86
இனிய எ ைத எ ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(8)

1066 ப  இ86 ெம விரலா0 பாைவ பனி மலரா0
வ  இ86 மாவ நீல ேமனி மணி வ&ண
அ தர தி வா- வாேனா-நாயக ஆ அைம த

இ திர@6 த ெபமா-எS"0 கிட தாேன

(9)

1067 இ&ைட ெகா& ெதா&ட ஏ த எS"0 கிட தாைன

வ& பா ைப 3றவி ம<ைகய-ேகா கFய
ெகா&ட சீரா த& தமி5 ெச மாைல ஈ ஐ  வலா
அ&ட ஆ0வ ஆைண அேற ஆ0வ-அம உலேக
----------

(10)
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13. திவ-.$ேகணி
1068 வி ெப விழ" க=ச$ ம,

ேவழ* பாக$ :ழA
ெச@றவ-தைன 3ர எாி ெச த
சிவ உ? ய கைள ேதைவ
ப@றல :ய8 ேகா ைகயி ெகா&
பா த-த ேத* நிறாைன
சி@றைவ பணியா * ற தாைன
-திவF8ேகணி8 க&ேடேன

(1)

1069 ேவத ைத ேவத தி >ைவ+ பயைன

வி-மிய *னிவர வி-<6
ேகா இ இ கனிைய ந தனா களி@ைற
6வலய ேதா ெதா- ஏ 
ஆதிைய அ*ைத எைன ஆ0 உைட
அ+பைன-ஒ+பவ இலா
மாதக0 வா- மாட மா மயிைல
திவF8ேகணி8 க&ேடேன

1070 வ=சைன ெச ய தா

(2)

உ ஆகி

வ த ேப அலறி ம& ேசர
ந=> அம *ைலஊ உயி ெசக உ&ட
நாதைன தானவ @ைற
வி=ைச வானவ சாரண சி த
விய தி ெச ய ெப& உ ஆகி
அ >ைவ அ*த அ? அளி தாைனதிவF8ேகணி8 க&ேடேன

(3)

1071 இ திர$86 எ? ஆயக0 எ த

எழி விழவி பழ நைடெச
ம திர விதியி Lசைன ெபறா
மைழ ெபாழி திட தள  ஆய
எ தேமா இன ஆ-நிைர தளராம
எ ெபமா அ0 என
அ த இ வைரயா மைழ த தாைனதிவF8ேகணி8 க&ேடேன

(4)
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1072 இ ைண+ பம  அலமக0-தன86

இப ந 3வி-தன86 இைறவ
த ைண ஆய பாைவ ந+பிைன

-தன86 இைற ம@ைறேயா86 எலா

வ ைண ப=ச பா&டவ86 ஆகி
வா உைர 1 ெச? இய<6
எ ைண எ ைத த ைத தமாைனதிவF8ேகணி8 க&ேடேன

(5)

1073 அ தக சி?வ அரச-த அரச@6

இைளயவ அணி இைழையA ெச?
எ தம86 உாிைம ெச என தாியா
எ ெபமா அ0 என
ச த அ 6ழலா0 அல8க& P@?வ-த
ெப& எ தி P இழ+ப
இ திர சி?வ ேத * நிறாைனதிவF8ேகணி8 க&ேடேன

(6)

1074 பரத$ தபி ச 8கன$

இல86மேனா ைமதிFD
இர" ந பக, தி ெச ய நிற
இராவணா தகைன எமாைன6ரவேம கம- 6ளி ெபாழிU
6யிெலா மயிக0 நி? ஆல
இரவியி கதிக0 Kைழத ெச தறியா
திவF8ேகணி8 க&ேடேன

(7)

1075 ப0ளியி ஓதி வ த த சி?வ

வாயி ஓ ஆயிர நாம
ஒ0ளிய ஆகி+ ேபாத ஆ<6 அத$86
ஒ? ஓ ெபா?+3 இல ஆகி
பி0ைளையA சீறி ெவ6& 1& 3ைட+ப
பிைற எயி@? அன விழி+ ேப5 வா
ெத0ளிய சி<க ஆகிய ேதைவ
-திவF8ேகணி8 க&ேடேன

1076 மீ அம ெபா ைக நா0மல ெகா வா
ேவ;ைகயிேனா ெச? இழி த
கா அம ேவழ ைகஎ  அலற

(8)
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கரா அத காFைன8 கவ
ஆைனயி யர தீர+ 30 ஊ 
ெச? நி? ஆழிெதா;டாைனேத அம ேசாைல மாட மா மயிைல
திவF8ேகணி8 க&ேடேன

(9)

1077 ம$ த& ெபாழி, வாவிD மதிE

மாட மாளிைகD ம&டப*
ெதன ெதா&ைடய-ேகா ெச த ந மயிைல
திவF8ேகணி நிறாைன
கனி ந மாட ம<ைகய தைலவ
காம சீ8 கFகறி
ெசான ெசா-மாைல ப  உட வலா
>க இனி ஆ0வ வா-உலேக

------

(10)

14. திநீமைல
1078 அ? ஆய 6ல8 ெகாேயா அணி மா

மல ம<ைகெயா அ3 அளவி அ"ண86
எறா$ இர8க இலாதவ$86
உைறD இட ஆவ-இ ெபாழி 45
ந? ஆய 3ன நைறV திவாF
6ட ைத தட திக5 ேகாவநக
நிறா இ தா கிட தா நட தா@6
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

(1)

1079 கா&டாவன எப ஓ கா அமர86

அைரயன க& அவ நி@க *ேன
M& ஆ அழ உ&ண *னி த"
அ அறிD * உலக ெபாைற தீ 
ஆ&டா அ"ண-அவ மா"-அகல
உகிரா வகி ஆக *னி  அாியா
நீ&டா 6ற0 ஆகி நிமி தவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

1080 அல ம$ அட >ாி ச<க எ 

அட ஆழியினா அணி ஆ உவி
3ல ம$ வட 3ைன ெகா<ைகயினா0

(2)
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ெபாைற தீர * ஆ0 அ வா0 அமாி
பல மன பட >ட ஆழியிைன+
பகேலா மைறய+ பணிெகா& அணிேச
நில மன$ ஆ உல6 ஆ&டவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

1081 தா<காத ஓ ஆ0 அாி ஆ

(3)

அ"ண-

தைன :ட *னி  அவனா அம
L< ேகாைதய ெபா<6 எாி M5க விைள 
அ அறிD ெவறி ெகா0 வா0 அமாி
பா<6 ஆக * ஐவெரா அ3 அளவி
பதி@ைற  இர;+ பைட ேவ த பட
நீ<காA ெசவி நிைற கா தவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

(4)

1082 மா, கட ஆர மைல8 6வ இ;

அைண க; வர3 உவ மதி ேச
ேகால மதி0 ஆய இல<ைக ெகட
பைட ெதா; ஒகா அமாி அதிர
கால இ எ? அய வாளியினா
கதி நீ0 * ப  அ?  அம
நீல *கி வ&ண எம86 இைறவ@6
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

(5)

1083 பா ஆ உல6 பனி மா வைரD

கட, >ட இைவ உ& என86
ஆரா என நிறவ எ ெபமா
அைல நீ உல686 அர> ஆகிய அ+
ேபராைன *னி த *னி86 அைரய
பிற இைல Kன86 எ$ எைலயினா
நீ ஆ ெபயரா ெநமா-அவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

1084 3க ஆ உ ஆகி *னி தவைன+

3க5 :ட *னி  உயி உ& அ>ர
நக ஆயின பா5பட நாம எறி 
அ அறிD ெவறி ெகா0 வா0 அ"ண
பகராதவ ஆயிர நாம அ+
பணியாதவைன பணியா அமாி

(6)
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நிக ஆயவ ெந=> இட தா-அவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

(7)

1085 பிAசA சி? JF பி  உலகி

பிண தி மடவா-அவ ேபா அ<ஙேன
அAச இல நா& இல ஆதைமயா
அவ ெச ைக ெவ?  அணி மா மல 1
நAசி நமனா அைடயாைம நம86
அ0ெச என உ0 6ைழ  ஆவெமா
நிAச நிைனவா86 அ0ெச D- அவ@6
இட மா மைல ஆவ- நீமைலேய

(8)

1086 ேப> அள" அ? இ வமி நம

பிற ேக;பத * பணிவா விைனக0
நாச அ ெச தி ஆதைமயா
அேவ நம உ விட நா0மலேம
வாச அணி வ& அைற ைப 3றவிமன ஐ ெதா ைந  உழவா மதிஇ
நீச-அவ ெச? அைடயாதவ$86
இட மா மைல ஆவ-நீமைலேய

(9)

1087 ெநமா-அவ ேமவிய நீமைலேம

நில" 3க5 ம<ைகய-ேகா அமாி
கட மா களி யாைன வலா கFய
ஒF ெச தமி5 மாைல வலா86 உடேன
வி மா விைன ேவ& ேம உல6
எளி ஆயி அறி இல<6 ஒF ேச
ெகா மா கட ைவயக ஆ& மதி8
6ைட மனவ ஆ

--------

அ வேர

15. தி$கட-ம-ைல:
தி$கட-ம-ைல:1
1088 பா-ஆய உ& உமி5 த பவள 1ைண

ப கடF அ*த ைத பாி வா கீ&ட
சீராைன எமாைன ெதா&ட-த<க0
சி ைதD0ேள *ைள  எ- த தீ கபிைன
ேபா ஆைன8 ெகா3 ஒசி த ேபா ஏ@றிைன
3ண மத இற நட த ெபா 6றிைன

(10)
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கா ஆைன இட க த க@பக ைத8

க&ட நா-கடமைல தலசயன ேத

(1)

1089 L& அவ த பிற86 அைட  ெதா& ப;

ெபா
Pைல ெம
P எ? எ? ஓதி
மா& அவ த ேபாகாேத வமி எ ைத
எ வண<க+பவாைன கண<க0 ஏ 
நீ&ட வ ைத க *கிைல எமா-தைன
நிறW நி தில ைத ெதா  ஆ ேசாைல8
கா&டவ ைத8 கன எாிவா + ெப வி தாைன8
க&ட நா-கடமைல தலசயன ேத

1090 உட3 உவி M? ஒறா

M தி ேவ? ஆ

உல6 உ ய நிறாைன அ? ேப Aசி
விட ப6 வி தகைன க? ேம 
விைளயாட வலாைன வைரமீ கானி
தட ப6 க *கிைல த=ைச8 ேகாயி
தவ ெநறி86 ஓ ெப ெநறிைய ைவய கா86
க பாிேம க@கிைய நா க&ெகா&ேடக ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

1091 ேப

(3)

தாைய *ைல உ&ட பி0ைள- தைன

பிைண ம+பி க< களி@ைற பிைண மா ேநா8கி
ஆ
தாய தயி ெவ&ெண அம த ேகாைவ
அ தண-த அ*த ைத 6ரைவ *ேன
ேகா தாைன 6ட ஆ  த-தைன
ேகா6ல<க0 தளராம 6ற ஏ தி8
கா தாைன எமாைன8 க&ெகா&ேடக ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

1092 பா

(2)

(4)

தாைன திாி சகட பாறி :ழ

பாலக ஆ ஆ இைலயி ப0ளி இப
ஏ தாைன இல<6 ஒளி ேச மணி8 6? அன
ஈ இர& மா வைர ேதா0 எமா-தைன
ேதா தாைன நிலமக0 ேதா0 1தி ெச? அ+
ெபா அைறவா + 3க+ ெப த மல ம<க8
கா தாைன எமாைன8 க&ெகா&ேட
-க ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

(5)
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1093 கிட தாைன தட< கட,0 பண<க0 ேமவி

கிள ெபாறிய மறி திாிய அதனிபிேன
பட தாைன ப மத த களி@றி ெகா3
பறி தாைன பா இட ைத எயி? கீற
இட தாைன வைள ம+பி ஏன ஆகி
இ நில$ ெப வி>3 எ தா வ&ண
கட தாைன எமாைன8 க&ெகா&ேட-

க ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

(6)

1094 ேபணாத வF அர8க ெமFய அ?

ெப வைர ேதா0 இற ெநாி  அ? அ"ண-ேகாைன+
L& ஆக பிள" எ த ேபா வேலாைன
ெபா கட,0 யி அம த 30 ஊதிைய
ஊ& ஆக+ ேப *ைல ந=> உ&டா-தைன
உ0Eவா உ0ள ேத உைறகிறாைன8
காணா திாிதேவ க&ெகா&ேடக ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

(7)

1095 ெப& ஆகி இ அ*த வ=சி தாைன

பிைர எயி@? அ? அட அாியா + ெபகினாைன
த& ஆ த வா 3ன 45 ெம ய எ$
தட வைரேம கிட தாைன பண<க0 ேமவி
எ&ணாைன எ& இற த 3கழினாைன
இல<6 ஒளி ேச அரவி த ேபா? நீ&ட
க&ணாைன8 க& ஆர8 க&ெகா&ேட
-க ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

(8)

1096 ெதா& ஆயா-தா பர" அயினாைன
ப கட த தாளாள@6 ஆ0 ஆ உ த
வி&டாைன-ெத இல<ைக அர8க ேவ ைத

-வில<6 உ&ண வல< ைகவா A சர<க0 ஆ&

ப& ஆய ேவத<க0 நா6 ஐ 
ேவ0விகE ேக0விேயா அ<க ஆ?
க&டாைன ெதா&டேன க&ெகா&ேட

-க ெபாழி 45 கடமைல தலசயன ேத

1097 பட நாக  அைண8 கிட  அ? அ"ண-ேகாைன+
பட ெவ6& ம இைட ேபா பழன ேவF
தட ஆ த கடமைல தலசயன 

(9)
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தாமைர8க& யி அம த தைலவ-தைன8
கட ஆ க< களி? வலா ெவ ேபா8
கFகறி ஒFெச த இப+ பாட
திட ஆக இைவ ஐ  ஐ  வலா
தீவிைனைய *த அாிய வலா தாேம

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

(10)

16. தி$கட-ம-ைல:
தி$கட-ம-ைல:2
1098 ந&ணாத வா0 அ"ண இைட+ 386 வானவைர

ெப& ஆகி அ* ஊ; ெபமானா மவினிய
த& ஆ த கடமைல தலசயன  உைறவாைர

எ&ணாேத இ+பாைர இைற+ ெபா- எ&ேணாேம

(1)

1099 பா வ&ண மட ம<ைக பனி ந மா மல8 கிழ தி

நீ வ&ண மாவ தி இ8ைகைய * நிைன  அவ ஊ
காவ&ண * * நீ8 கடமைல தலசயன
ஆ எ&Q ெந=> உைடயா-அவ எைம ஆ0வாேர

(2)

1100 ஏன தி உ" ஆகி நில-ம<ைக எழி ெகா&டா
வான தி-அவ *ைறயா மகி5  ஏ தி வல ெகா0ள
கான தி கடமைல தலசயன  உைறகிற
ஞான தி ஒளி உைவ நிைனவா எ நாயகேர

(3)

1101 வி&டாைர ெவ? ஆவி வில<6 உ&ண ெம இயலா

ெகா&டா ம அகல அழ ஏற ெவ சம 8
க&டாைர கடமைல தலசயன  உைறவாைர8

ெகா&டா ெந=> உைடயா-அவ எ<க0 6லெத வேம

(4)

1102 பிAசA சி? JFA சம& 6&ட *தலாேயா

விAைச86 இைற எ$ அS இைறைய+ பணியாேத
கAசி8 கிட தவ ஊ கடமைல தலசயன
நAசி ெதா-வாைர நA> எ த ந ெந=ேச

1103 3ல ெகா0 நிதி8 6ைவேயா 3ைழ8 ைக மா களி@? இன*

நல ெகா0 நவமணி8 6ைவD >ம  எ<6 நா? ஒசி 
கல<க0 இய<6 மைல8 கடமைல தலசயன

(5)
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வல<ெகா0 மன தா-அவைர வல<ெகா0 எ மட ெந=ேச

(6)

1104 ப=சிA சி? ைழ உ ஆகி மவாத

வ=ச+ ெப& ந=> உ&ட அ&ண * ந&ணா
க=ைச8 கட தவ ஊ கடமைல தலசயன
ெந=சி ெதா-வாைர ெதா-வா

எ 1

ெந=ேச

(7)

1105 ெச- நீ மல8 கமல திைர உ  வ பக;டா
உ- நீ வய உழவ உழ பி * பிைழ  எ- த
க- நீ க கம- கடமைல தலசயன
ெதா- நீ மன தவைர ெதா-வா

எ 1

ெந=ேச

(8)

1106 பிண<க0 இ கா-அத$0 நட ஆ பி=ஞகேனா
இண<6 திA ச8கர  எ ெபமானா86 இட வி>பி
கண<க0 இய<6 மைல8 கடமைல தலசயன
வண<6 மன தா-அவைர வண<6 எ-த மட ெந=ேச

(9)

1107 க கம- ெந ம?கி கடமைல தலசயன 

அக0 அேய நிைனD அயவக0-த அயா
வ ெகா0 ெந ேவ வலவ கFகறி ஒF வலா
* ெகா0 ெந மனவ-த *தவ ஆவாேர
--------

(10)

17. திவிடெவைத - தைலவைன பிாித தைலவியி'
ஆ2றாைம கட தா" இரக-

1108 திவE ெவ& மதிேபா தி *க  அாிைவ

ெச-< கட அ*தினி பிற த
அவE நி ஆக  இ+ப அறி 
ஆகி, ஆைச விடாளா
6வைள அ க&ணி ெகாF அ பாைவ
-ெசா, நி தா0 நய தி த

இவைள உ மன தா எ நிைன  இ தா ?
-இடெவ ைத எ ைத பிராேன

1109 ள ப *?வ ேதாழிய86 அளா0

(1)
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ைண *ைல சா  ெகா& அணியா0
6ள ப 6வைள8 க&-இைண எ-தா0
ேகால ந மல 6ழ@6 அணியா0
வள ப * நீ ைவய * அள த
மா எ$ மா இன ெமாழியா0

இள ப இவE86 எ நிைன  இ தா ?இடெவ ைத எ ைத பிராேன

(2)

1110 சா த* LQ ச தன8 6ழ3

தட *ைல86 அணியி, தழ ஆ
ேபா த ெவ& தி<க0 கதி >ட ெமFD
ெபா கட 3லபி, 3ல3
மா தளி ேமனி வ&ண* ெபா ஆ
வைளகE இைற நிலா எ-த

ஏ திைழ இவE86 எ நிைன  இ தா ?இடெவ ைத எ ைத பிராேன

(3)

1111 ஊழியி ெபாிதா நாழிைக எ$
ஒ& >ட யிறதா எ$
ஆழிD 3ல3 அறி, உற<கா
ெதற, தீயினி ெகா ஆ
ேதாழி ஓ எ$ ைண *ைல அர86

ெசா,மி எ ெச ேக? எ$

ஏைழ எ ெபா$86 எ நிைன  இ தா ?
-இடெவ ைத எ ைத பிராேன

(4)

1112 ஓதி, உ ேப அறி ம@? ஓதா0

உ6 நி தி உ நிைன 
காதைம ெபாி ைகயற" உைடய0
கய ெந< க& யி மற தா0
ேபைதேய ேபைத பி0ைளைம ெபாி
ெத0ளிய0 வ0ளி K& ம<6

ஏதல *னா எ நிைன  இ தா ?இடெவ ைத எ ைத பிராேன

1113 த 686 ஏ த8கவா நிைனயா0

தட< கட Kட<6 எயி இல<ைக
வ 6 மட<க வா0 அம ெதாைல த

(5)
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வா ைத ேக; இ3? மய<6
மி ெகா ம<6 ><க ேம ெந<கி
ெம *ைல ெபா பய தி த

எ ெகா இவE86 எ நிைன  இ தா ?இடெவ ைத எ ைத பிராேன

(6)

1114 உள கனி  இ86 உைனேய பித@?
உன86 அறி என86 அ3 ஒ? இலளா
வள< கனி+ ெபாழி 45 மாF=ேசாைல
மாயேன எ? வா ெவ"
கள< கனி *?வ காாிைக ெபாி
கவைலேயா அவல ேச தி த

இள< கனி இவE86 எ நிைன  இ தா ?இடெவ ைத எ ைத பிராேன

1115 அல ெக- தட8ைக ஆய வா

அழிDமா எ உ0ள எ$
3ல ெக- ெபா நீ+ 3;6ழி பா
ேபாேமா நீமைல86 எ$
6ல ெக- ெகாF8 ேகாமள வF
ெகா இைட ெந மைழ8 க&ணி

(7)

ஆப@6

இல<6 எழி ேதாளி86 எ நிைன  இ தா ?
-இடெவ ைத எ ைத பிராேன

1116 ெபா 6லா பயைல L தன ெம ேதா0

ெபா கய க& யி மற தா0
அபினா உேம ஆதர ெபாி இS
அண<கி$86 உ@ற ேநா அறிேய
மி 6லா ம<6 ><க ேம ெந<கி
:<கிய வன *ைலயாE86

எெகா ஆ? 6றி+பி எ நிைன  இ தா ?
-இடெவ ைத எ ைத பிராேன 9

1117 அன* மீ$ ஆைமD அாிD

ஆய எ மாயேன அளா
எ$ இ ெதா&ட86 இ அ0 3ாிD
இடெவ ைத எ ைத பிராைன
ம$ மா மாட ம<ைகய தைலவ

(8)
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மானேவ கFய வா ஒFக0
பனிய ப$வ பாவா நாE
பழவிைன ப@? அ?+பாேர

---------

(10)

18. திவ3ட4யகர - தைலவன5 உெவளி பா& கட தைலவி
ேதாழிேதாழி-தாய$%$ 78த-

1118 திாி3ர M? எாி தா$ ம@ைற

மலமிைசேம அய$ விய+ப
*ாி திைர மா கட ேபா *ழ<கி
M"ல6 *ைறயா வண<க
எாி அன ேகசர வா0 எயி@ேறா
இரணிய ஆக இர& றா

அாி உ ஆ இவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(1)

1119 ெவ திற :ராி :ர ஒ+பா

ேவத உைர  இைமேயா வண<6
ெச தமி5 பாவா-தா வண<6
ேதவ இவெகா? ெதாி8கமா;ேட

வ  6ற0 உவா நிமி 
மாவF ேவ0வியி ம& அள த

அ தண ேபாறிவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(2)

1120 ெச ெபா இல<6 வல<ைக வாளி

தி& சிைல த&ெடா ச<க ஒ0 வா0
உப இ >ட ஆழிேயா
ேகடக ஒ& மல ப@றி எ@ேற
ெவ3 சின  அட ேவழ :ழ
ெவ& ம+3 ஒ? பறி  இ&ட

அ3த ேபாறிவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

1121 ம=> உய மா மணி8 6ற ஏ தி
மா மைழ கா  ஒ மாய ஆைன

(3)
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அ=ச அத ம+3 ஒ? வா<6

ஆயெகா? மாய அறியமா;ேட

ெவ >ட ஆழிD ச<6 ஏ தி
ேவத * ஓவ நீதி வான 

அ >ட ேபாறிவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(4)

1122 கைலகE ேவத* நீதி P,

க@ப* ெசா ெபா0-தா$ ம@ைற
நிைலகE வானவ86 பிற86
நீைமயினா அ0ெச  நீ&ட
மைலகE மா மணிD மலேம
ம<ைகD ச<க* த<6கிற

அைல கட ேபாறிவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(5)

1123 எ<ங$ நா இவ வ&ண எ&ணி
ஏ அறிகில ஏ திைழயா
ச<6 மன* நிைறD எலா
தமன ஆக+ 36  தா*
ெபா<6 க< கட Lைவ காயா
ேபா அவி5 நீல 3ைன த ேமக

அ<ஙன ேபாறிவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(6)

1124 *-சி வ& ஆய த& ழாயி

ெமா  மல8 க&ணிD ேமனி அ சா 
இ-சிய ேகால இ தவா?
எ<ஙன ெசா,ேக? ஓவி நலா

எ-திய தாமைர அன க&Q
ஏ  எழி ஆக* ேதாE வாD

அழகியதா இவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

1125 ேமவி எ+பா, வி&ேணா வண<க

ேவத உைர+ப * நீ மட ைத
ேதவி அ+பா அதி ச<க இ+பா
ச8கர ம@? இவ வ&ண எ&ணி

(7)
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காவி ஒ+பா கடேலD ஒ+பா
க&Q வ" ெநய ஆ

எ

ஆவி ஒ+பா இவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(8)

1126 த=ச இவ86 எ வைளD நிலா

ெந=ச* தமேத சி தி ேத@6
வ=சி ம<6 ெந<க ேநா8கி
வா திற  ஒ? பணி த உ&
ந=ச உைட  இவ ேநா86 ேநா8க
நா இவ-தைம அறியமா;ேட

அ=>வ ம@? இவ ஆெகா? எனஅ;ட3யகர ேத எறாேர

(9)

1127 மனவ ெதா&ைடய-ேகா வண<6

நீ0 * மாைல வயிரேமக
த வF த 3க5 45 த கAசி
அ;ட3யகர  ஆதி-தைன
கனி ந மா மதி0 ம<ைக ேவ த
காம சீ8 கFகறி 6றா
இ இைசயா ெசான ெச=ெசா மாைல
ஏ த வலா86 இட ைவ6 தேம

----------

(10)

19. தி பரேமரவிணகர
11287 ெசா, வ ெசா ெபா0 தா அைவ ஆ
>ைவ ஊ? ஒF நா@ற* ேதா@ற* ஆ
ந அர நாரண நா*க$86
இட-தா-தட 45  அழ6 ஆய கAசி
பலவ விலவ எ? உலகி
பலரா + பல ேவ த வண<6 கழ
பலவ மைலய-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

1129 கா ம$ நீ0 வி>3 கட,

>ட நில$ மைலD த உ தி
தா ம$ தாமைர8க&ண இட-

(1)
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தட மா மதி0 45  அழ6 ஆய கAசி
ேத ம$ ெதனவைன *ைனயி
ெசவி திற வா;ய தி& சிைலேயா
பா ம$ பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(2)

1130 உர த ெம அைண+ ப0ளி ெகா&டா

ஒகா *ன மா உவா 8 கட,0
வர த மா மணிவ&ண இட

-மணி மாட<க0 45  அழ6 ஆய கAசி

நிர தவ ம&ைணயி 3& Kக ேவ
ெந வாயி உக ெசவி *ன நா0
பர தவ பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(3)

1131 அ&ட* எ& திைசD நில$

அைல நீெரா வா எாி கா *தலா
உ&டவ எ ைத பிரான இட

-ஒளி மாட<க0 45  அழ6 ஆய கAசி

வி&டவ இ&ைட8 6ழா*டேன
விைர தா இாிய ெசவி *னி 
ப& ஒகா வைள தா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(4)

1132 13 உைட தி& ைக வ தா0 களி@றி

ய தீ  அரவ ெவவ *ன நா0
L 3ன ெபா ைக 38கா-அவ$86
இட-தா-தட 45  அழ6 ஆய கAசி
ேத ெபாழி 6? எயி ெதனவைன
திைச+ப ெசேம விய  அ? ெசற
பா3 உைட+ பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

1133 தி& பைட8 ேகாளாியி உ ஆ

திறேலா அகல ெசவி *ன நா0
3& பட+ ேபா5 த பிரான இடெபா மாட<க0 45  அழ6 ஆய கAசி
ெவ& 6ைட நீழ ெச<ேகா நட+ப
விைட ெவ ெகா ேவ-பைட * உய த

(5)
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ப&3 உைட+ பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(6)

1134 இலகிய நீ0 * மாவF-த

ெப ேவ0வியி மா& உ ஆ *ன நா0
சலெமா மா நில ெகா&டவ$86
இட-தா-தட 45  அழ6 ஆய கAசி
உல6 உைட மனவ ெதனவைன8
கனி மா மதி0 45 கW ெவவ
பல பைட சாய ெவறா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

1135 6ைட திற மனவ ஆ

(7)

ஒகா

6ர<ைக+ பைடயா மைலயா கடைல
அைட தவ எ ைத பிரான இடஅணி மாட<க0 45  அழ6 ஆய கAசி
விைட திற விலவ ெநெமFயி
ெவவ ெச ேவ வல< ைக+ பி த
பைட திற பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(8)

1136 பிைற உைட வா0 Kத பிைனதிற 
*ேன ஒகா ெசவி உமி
மைற உைட மா விைட ஏ5 அட தா@6
இட-தா-தட 45  அழ6 ஆய கAசி
கைற உைட வா0 மற மன ெகட
கடேபால *ழ<6 6ர கவா +
பைற உைட+ பலவ-ேகா பணி த
பரேமA>ரவி&ணகர-அேவ

(9)

1137 பா ம$ ெதா 3க5+ பலவ-ேகா

பணி த பரேமA>ரவி&ணகேம
கா ம$ நீ0 வய ம<ைகய-த
தைலவ கFகறி 6றா உைர த
சீ ம$ ெச தமி5 மாைல வலா
தி மா மக0-த அளா உலகி
ேத மனரா ஒF மா கட 45
ெச- நீ உல6 ஆ& திக5வகேள

---------

(10)
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20. தி$ேகாவ9
1138 ம=> ஆ வைர ஏ- கடக0 ஏ-

வானக* ம&ணக* ம@? எலா
எ=சாம வயி@? அட8கி ஆFேம ஓ
இள தளிாி க&வள த ஈச தைன=சா நீ வள >ர86 ெப&ைண ெதபா
1ய நாமைறயாள ேசா*A ெச ய
ெச=சாF விைள வய,0 திக5  ேதா?
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

1139 ெகா  அல த ந? ழா

(1)

சா த 1ப

தீப ெகா& அமர ெதாழ பண ெகா0 பாபி
ச  அணி ெம *ைல மலரா0 தரணி-ம<ைக
தா இவ அ வ தைமயாைனவ தைன ெச  இைச ஏ5 ஆ? அ<க ஐ 
வள ேவ0வி நா மைறக0 M? தீD
சி தைன ெச  இெபா- ஒ? ெசவ
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(2)

1140 ெகா-  அல மலA ேசாைல8 6ழாெகா0 ெபா ைக8

ேகா0 *தைல வா0 எயி@?8 ெகா&ட@6 எ0கி
அ- திய மா களி@றி$86 அ? ஆழி ஏ தி
அ தரேம வர ேதாறி அ0 ெச தாைனஎ- த மல8 க நீல இ தி கா;ட
இ 3ைன *  அபிA ெச ெபாகா;ட
ெச- தட நீ8 கமல தீவிைகேபா கா;
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(3)

1141 தா<6 அ ேபா மாF பட+ பறைவ ஊ 
தராதல ேதா 6ைற * த தைமயாைன
ஆ<6 அபி8 க& நீ ேசா  அ3 
அயவக;6 ஆ அ*த ஆனா-தைனேகா<6 அ3 >ர3ைன 6ர" ஆ ேசாைல8
6ழா வாி வ& இைச பா பாட ேக;
தீ< க3 க&வள கழனி 45 த
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(4)
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1142 கைற வள ேவ கர *தலா8 கவ த வாF

கைண ஒறினா மய இல<ைக-த$0
பிைற எயி@? வா0 அர8க ேசைன எலா
ெப தைகேயா உட ணி த ெபமா-தைனமைற வளர 3க5 வளர மாடேதா?
ம&டப ஒ& ெதாளி அைன  வார ஓத
சிைற அைண த ெபாழி அைண த ெதற :>
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

1143 உறி ஆ த ந? ெவ&ெண

(5)

ஒளியா ெச? அ<6

உ&டாைன8 க& ஆ Aசி உரேலா ஆ8க
தறி ஆ த க< களிேற ேபால நி?
தட< க&க0 பனி ம6 தைமயாைனெவறி ஆ த மல-மக0 நா-ம<ைகேயா
விய கைல எ& ேதாளினா0 விள<6 ெசவA
ெசறி ஆ த மணி மாட திக5  ேதா?
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(6)

1144 இ< ைக மா காி *னி  பாிைய8 கீறி

இன விைடக0 ஏ5 அட  மத சா 
வ சகட இற உைத  மைல அ;
வ=ச ெச க=ச$86 ந=> ஆனாைனக< க*6 ப> பாைள ெவ& *  ஈ?
கா எலா மரகத ஆ பவள கா;ட
ெச தி மிக ெமா; அல  ேத ெகா0 ேசாைல
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(7)

1145 பா ஏ? ெப பார தீர+ ப&

பாரத  1 இய<கி பா த ெசவ
ேத ஏ? சாரதி ஆ எதி தா ேசைன
ெச8கள  திற அழியA ெச@றா-தைனேபா ஏ? ஒ? உைடயா$ அளைக8 ேகா$
3ர தர$ நா*க$ ெபா  ஊேபா
சீ ஏ? மைறயாள நிைற த ெசவ
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

1146 1 வவி பா-மக0 L-ம<ைகேயா

>ட ஆழி ச<6 இபா ெபாF  ேதாற
காவவி க@பகேம ேபால நி?

(8)
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கல தவக;6 அ03ாிD க தினாைன
ேசவ ைக திவா க& சிவ த ஆைட
ெச ெபா ெச தி உவ ஆனா-தைனதீ வவி சிவ அயேன ேபாவா ம$
தி8ேகாவU-அத$0-க&ேட நாேன

(9)

1147 வாரண ெகா0 இட க த மாைல நீல

மரகத ைத மைழ *கிேல ேபாவா-தைனA
சீ அண<6 மைறயாள நிைற த ெசவ
தி8ேகாவU-அத$0 க&ேட எ?
வா அண<6 *ைல மடவா ம<ைக ேவ த
வா; கFய ஒF ஐ  ஐ  வலார
காரண<களா உலக கல  அ<6 ஏ த
கர  எ<6 பர தாைன8 கா&ப-தாேம

---------

(10)

21. திவயிதிர4ர
திவயிதிர4ர
1148 இ த& மா நில ஏன-அ ஆ

வைள

ம+பினி அக  ஒ8கி
க த& மா கட க& யிறவ இடகமல ந மல ேதற
அ தி இ இைச *ர? எ- அளி 6ல
ெபாளி அ ெபாழிUேட
ெச தி நா0 மல ெச? அைண  உழித
திவயி திர3ரேம

(1)

1149 மி$ ஆழி அ<ைகயவ ெச யவ0
உைற த தி மாப
ப$ நாமைற+ ப ெபா0 ஆகிய
பர இட-வைரA சார
பி$ மாதவி+ ப தF ெபைட வர
பிணி அவி5 கமல 
ெதன எ? வ& இ இைச *ரத
திவயி திர3ரேம

1150 ைவய ஏ- உ& ஆ இைல ைவகிய
மாயவ அயவ86
ெம ய ஆகிய ெத வநாயக இட-

(2)
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ெம த6 வைரA சார
ெமா ெகா0 மாதவி ச&பக *ய<கிய
*ைல அ ெகா ஆட
ெச ய தாமைரA ெச- பைண திக5த
திவயி திர3ரேம

(3)

1151 மா? ெகா& உட? எதி த வ அ"ண-த

மா3-அக இ பிளவா8
? ெகா& அவ 6லமக@6 இ அ0
ெகா தவ இட-மிைட 
சா? ெகா&ட ெம க3 இள< கைழ தைக
வி>3 உற மணி நீழ
ேச? ெகா&ட த& பழன-அ எழி திக5
திவயி திர3ரேம

(4)

1152 ஆ<6 மாவF ேவ0வியி இர  ெச?

அக இட அள  ஆய
L< ெகா86 இன விைட ெபாதவ இட
-ெபா மல திக5 ேவ<ைக

ேகா<6 ெச&பக8 ெகாபினி 6திெகா
6ர8கின இைர  ஓ
ேத கல த த& பல<கனி Kகத
திவயி திர3ரேம

(5)

1153  உலாவிய மட ைத-த ெகா= ெசாF

திற  இள< ெகாேயா
கா உலாவிய க *கி தி நிற தவ
இட-கவி ஆ
வா உலாவிய மதி தவ5 மா வைர
மா மதி0 3ைட 4ழ
ேத உலாவிய ெச- ெபாழி த-விய
திவயி திர3ரேம

1154 மினி K& இைட மட8 ெகா காரண
வில<கFமிைச இல<ைக
மன நீ0 * ெபாெச த ைம தன
இட-மணி வைர நீழ
அன மா மல அரவி த  அமளியி
ெபைடெயா இனி அமர

(6)
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ெச ெந ஆ கவாி8 6ைல :> த&
திவயி திர3ரேம

(7)

1155 விைர கம5 த ெம க< 6ழ காரண
வி இ?  அட மைழ86
நிைர கல<கிட வைர 6ைட எ தவ
நிலவிய இட-தட ஆ
வைர வள திக5 மத காி ம+ெபா
மைல வள அகி உ தி
திைர ெகாண  அைண ெச- நதி வய 36
திவயி திர3ரேம

(8)

1156 ேவ ெகா0 ைக தல  அரச ெவ ேபாாினி

விசய$86 ஆ மணி ேத
ேகா ெகா0 ைக தல  எ ைத ெபமா இட6ல" த& வைரA சார
கா ெகா0 க& ெகா ைகஎழ க*6 இள
பாைளக0 கம5 சார
ேசக0 பா த ெச- நதி வய 36
திவயி திர3ரேம

(9)

1157 Mவ ஆகிய ஒவைன M"ல6

உ& உமி5  அள தாைன
ேதவ தானவ ெச? ெச? இைற=ச த&
திவயி திர3ர 
ேம" ேசாதிைய ேவ வலவ கF
கறி விாி  உைர த
பா" த& தமி5+ ப  இைவ பாட+
பாவ<க0 பயிலாேவ

---------

22. தி-ைல திசிதிர7ட 1
1158 ஊ வாட உ&ணா உயி காவ இ;
உடF பிாியா+ 3ல ஐ  ெநா 
தா வாட வாட தவ ெச ய ேவ&டாதமதா இைமேயா உல6 ஆளகி@J
கா ஆட ம=ைஞ8 கண ஆட மாேட
கய ஆ கா நீ+ பழன 3ைடேபா

(10)
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ேத ஆட மாட8 ெகா ஆ திைல

திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(1)

1159 காேயா நீ கனி உ& :>

க< கா Kக  ெந< கால ஐ 
தீேயா நி? தவ ெச ய ேவ&டா
வா

-தி மாபைனA சி ைதD0 ைவ  எJ

ஓ ேவத மFகிற ெதாசீ
மைறயாள நாE *ைறயா வள த
தீ ஓ<க ஓ<க+ 3க5 ஓ<6 திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(2)

1160 ெவ3 சின + 3ன8 ேகழ ஒ? ஆ

விாி நீ * ெவ0ள உ0386 அ- த
வ3 உ& ெபாழி 45 உல6 அ? எ தா
அ+ேபா அைணவா வி+ேபா இ+Jர
ைப ெபா$ *  மணிD ெகாண 
பைட மனவ பலவ- ேகா பணி த
ெச ெபா மணி மாட<க0 45 த திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(3)

1161 அ மா நில அ? அள+பா 6ற0 ஆ

அ"ண ெப ேவ0வியி ெச? இர த
ெபமா திநாம பித@றி K-த
பிறவி ய நீ<6 எனகி@J
க மா கட,0 கிட தா உவ 
கைவ நா அரவி-அைண+ ப0ளியிேம
திமா திம<ைகெயா ஆ திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(4)

1162 ேகா ம<க வ<க8 கட ைவய உ ய

6ல மன அ<க ம-வி ணிய
தா அ<6 அம0 பைட ெதா;ட ெவறி
தவ மா *னிைய தம86 ஆ8ககி@J
L-ம<ைக த<கி 3ல-ம<ைக மனி
3க5-ம<ைக எ<6 திகழ 3க5 ேச
ேசம ெகா0 ைப L ெபாழி 45 த திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(5)
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1163 ெந

வா

அழ அ3 ர  * நீ

ணிய+ பணிெகா& அணி ஆ  இல<6
ைம ஆ மணிவ&ணைன எ&ணி K-த
மன ேத இ ப வாழவH
அS வா இள ம<ைகய ேபச" தா
அ மா மைற அ தண சி ைத 3க
ெசS வா 8 கிளி நாமைற பா திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(6)

1164 ெமௗவ 6ழ ஆ Aசி ெம ேதா0 நய 

மகர >ழலA >ழ நீ பய த
ெத வ தி மா மல ம<ைக த<6
திமாபைனA சி ைதD0 ைவ  எJ
ெகௗைவ8 களி@றி ம+3 ெபா+பி
கம5 ச  உ தி நிவா வல ெகா0
ெத வ+ 3ன 45  அழ6 ஆய திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(7)

1165 மா வாயி அ<க மதியா கீறி

மைழ மா * 6? எ  ஆய-த<க0
ேகா ஆ நிைர ேம  உல6 உ&ட மாய
6ைர மா கழ  6றி+3 உைடB
Mவாயிர நாமைறயாள நாE
*ைறயா வண<க அண<6 ஆய ேசாதி
ேதவாதிேதவ திக5கிற திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

(8)

1166 ெச நீல ேவ க& மடவாதிற A

சின ேதா நி? மன தா வள86
அ நீல பாவ அகல 3க5 ேச
அமர86 எ தாத அ&ட  இ+J
ெப நீ நிவா உ தி * த ெகாண  எ<6
வி  வய,0 கய பா  உகள
தி நீல நி? திக5கிற திைல
திAசி ரட ெச? ேசமிகேள

1167 சீ ஆ ெபாழி 45  அழ6 ஆய திைல
திAசி ரட  உைற ெச< க& மா,86
ஆராத உ0ள தவ ேக; உவ+ப

(9)
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அைல நீ உல686 அேள 3ாிD
கா ஆ 3ய ைக8 கFகறி 6றா
ஒF மாைல ஓ ஒபேதா ஒ? வலா
பா ஆ உலக அள தா அ8கீ5+
பல கால நி@6ப வா5வ-தாேம

---------

(10)

23. தி-ைல திசிதிர7ட 2
1168 வாட ம இைட ேபாகி மலைர8 ெகா? ஒ8கF தி;

ஆட ந மா உைட  ஆய ஆ-நிைர86 அ? இட தீ+பா
ய மா மைழ கா த  த என வகிறாேச உய L ெபாழி திைலA சி திரட  உ0ளாேன
1169 ேப

(1)

மக0 ெகா<ைக ந=> உ&ட பி0ைள பாி> இ எறா

மா நில மா மக0 மாத ேக0வ இவ எ? வ& உ&
L-மக0 நாயக எ? 3ல ெக- ேகாவிய பா

ேத மல 1வ வவா-சி திரட  உ0ளாேன
1170 ப& இவ ெவ&ெண

(2)

உ&டா எ? ஆ Aசிய  இழி+ப

எ& திைசேயா வண<க இைண ம ஊ நட தி;
அ&ட வான தவ ஆயிர நாம<கேளா
தி& திற பாட வவா-சி திரட  உ0ளாேன

(3)

1171 வைள8 ைக ெந<க& மடவா ஆ Aசிய அ=சி அைழ+ப

தைள  அவி5 தாமைர+ ெபா ைக த& தட 386 அ&ட காண
*ைள த எயி@? அழ நாக  உAசியி நி? அ வாட
திைள  அம ெச  வவா-சி திரட  உ0ளாேன

(4)

1172 பவ8 க *கி ஒ  *  உைட மா கட ஒ 

அவி திர0 திக5கிற ஆயிர ெபாமைல ஒ 
உவ8 க< 6ழ ஆ Aசிதிற  இன மா விைட ெச@?
ெதவி திைள  வவா-சி திரட  உ0ளாேன

1173 எ யA சிைத த இல<ைக மல<க வ மைழ கா+பா

உ ய+ ப வைர தா<கி ஆநிைர கா தா எ? ஏ தி
ைவய  எவ வண<க அண<6 எ- மா மைல ேபால

(5)
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ெத வ+ 30 ஏறி வவா-சி திரட  உ0ளாேன

(6)

1174 ஆவ இைவ ெச  அறிவா? அ=சன மா மைல ேபால

ேம" சின  அட ேவழ :ழ *னி  அழ6 ஆய
காவி மல ெந< க&ணா ைக ெதாழ :தி வவா-

ேதவ வண<6 த& திைலA சி திரட  உ0ளாேன

(7)

1175 ெபா<கி அமாி ஒகா ெபாெபயேராைன ெவவ

அ<6 அவ ஆக அைள தி; ஆயிர ேதா0 எ-  ஆட
ைப< க& இர& எாி காற நீ&ட எயி@ெறா ேப5 வா A
சி<க உவி வவா-சி திரட  உ0ளாேன

(8)

1176 க *கி ேபாவ ஓ ேமனி ைகயன ஆழிD ச<6

ெப விற வானவ 4ழ ஏ5 உல6 ெதா- ஏ த
ஒ மக0 ஆய மட ைத ஒ தி நிலமக0 ம@ைற
திமகேளா வவா-சி திரட  உ0ளாேன

(9)

1177 ேத அம L ெபாழி திைலA சி திரட அம த
வானவ-த<க0 பிராைன ம<ைகய-ேகாமவா
ஊ அம ேவ கFகறி ஒ& தமி5 ஒபேதா ஒ?
தா இைவ க@? வலாேம சாரா தீவிைன-தாேன
--------

(10)

24. தி$காழி சீராமவிணகர
1178 ஒ 6ற0 ஆ

இ நில Mவ ம& ேவ&

உல6 அைன  ஈ அயா ஒ8கி ஒ?
தக எனா மாவFையA சிைறயி ைவ த
தாடாள தா0 அைண: த8க கீ தி
அ மைறயி திர0 நா6 ேவ0வி ஐ 
அ<க<க0-அைவ ஆ? இைசக0 ஏ-
ெதவி மF விழா வள* சிற86 காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

1179 நா*க நா0 மிைக த8ைக இ86 வா ைம

நல மி6 சீ உேராமசனா நவி@றி ந8க
ஊ*க ஆ தைல ஓ; ஊ& ஒழி த எ ைத

(1)

51

ஒளி மலA ேசவ அைண: உ- ேச ஓடA
4 *க ஆ வைள அைளவா உ6 த * ைத
ெதா 66 சிைன எனA 45  இய<க எ<6
ேத *க ஆ கமல வய ேச பா காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(2)

1180 ைவ அைண த Kதி8 ேகா; வராக ஒ? ஆ
ம& எலா இட  எ  மத<க0 ெச 
ெந அைண த திகிாியினா வாண தி& ேதா0
ேந தவ தா0 அைணகி@J ெந தேலா
ைம அைண த 6வைளக0 த க&க0 எ?
மல8 6*த வா எ? கைடசிமாக0
ெச அைண  கைள கைளயா ஏ? காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(3)

1181 ப=சிய ெம அ+ பிைனதிற  * நா0

பா விைடக0 ஏ5 அட  ெபான ைப L&
ெந=> இட  6தி உக உகி ேவ ஆ&ட
நிமல தா0 அைணகி@J நீல மாைல
த=> உைடய இ0 தைழ+ப தரள ஆ<ேக
த& மதியி நிலா8 கா;ட பவள-தனா
ெச= >ட ெவயி விாி86 அழ6 ஆ காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(4)

1182 ெதS ஆய மற மன 6தி ெகா&

தி8 6ல தி இற ேதா86 தி திெச 
ெவS வாய மா கீ& ேவழ அ;ட
வி&ணவ-ேகா தா0 அைண: விகித மாத
அS ஆய வா0 ெந< க& 6வைள கா;ட
அரவி த *க கா;ட அேக ஆப
ெசS வாயி திர0 கா; வய 45 காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

1183 ைப< க& விற ெச *க  வாF மாள

பட வன 8 கவ தெனா பைட ஆ தி& ைக
ெவ க& விற விராத உக வி 6னி த
வி&ணவ-ேகா தா0 அைண: ெவ@3+பா,ம
<க *க மாளிைக ேம ஆய ?
 இைடயா *க8 கமலA ேசாதி-தனா

(5)
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தி<க0 *க பனி பைட86 அழ6 ஆ காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(6)

1184 ெபா இ வல 3ாி அர8க *க0 ப 

3@? மறி தன ேபால+ 3விேம சி த
ெசவி வல 3ாி சிைல8 ைக மைல ேதா0 ேவ த
திவ ேச  உ கி@J திைர நீ ெத0கி
மவி வல3ாி ைகைத8 கழி ஊ ஆ
வய ந&ணி மைழ த நீ தவ5 கா மனி
ெதவி வல3ாி தரள ஈ$ காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(7)

1185 ப; அர" ஏ அக அ6 பவளA ெசS வா

பைண ெந ேதா0 பிைண ெந< க& பா ஆ இெசா
ம; அவி- 6ழF8கா வாேனா காவி
மர ெகாண தா அ அைண: அணிக0 தாவ
ெந; இைலய க< க*கி ெச< கா :ழ
நீ0 பலவி தா5 சிைனயி ெந<6 Jன
ெத;ட பழ சிைத  மA ெசாாிD காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(8)

1186 பிைற த<6 சைடயாைன வல ேத ைவ 

பிரமைன த உ தியிேல ேதா@?வி 
கைற த<6 ேவ தட< க& திைவ மாபி
கல தவ தா0 அைணகி@J க-நீ 
ைற த<6 கமல  யி? ைகைத
ேதா ஆ ெபாதி ேசா@?A >&ண ந&ணி
சிைற வ& களி பா வய 45 காழிA
சீராமவி&ணகேர ேசமி நீேர

(9)

1187 ெச< கமல  அய அைனய மைறேயா காழிA
சீராமவி&ணக எ ெச< க& மாைல
அ கமல தட வய 45 ஆF நாட
அ0 மாாி அர; அ*8கி அைடயா சீய
ெகா<6 மல8 6ழFய ேவ0 ம<ைக ேவ த
ெகா@ற ேவ பரகால கFய ெசான
ச<க *க தமி5-மாைல ப  வலா
தட< கட 45 உல686 தைலவ தாேம

---------

(10)
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25.திவா.
25.திவா.:
திவா.:1
1188 வ  உன அேய மன 36 தா

36 ததபி வண<6 எ
சி தைன86 இனியா -திேவ எ ஆ உயிேர
அ தளி அணி ஆ அேசாகி இள
தளிக0 கல  அைவ எ<6
ெச தழ 3ைரD திவாF அமாேன

(1)

1189 நீல தட வைர மா மணி நிகழ8

கிட தேபா அர" அைண
ேவைல தைல8 கிட தா அேய மன  இ தா ேசாைல தைல8 கண மா மயி நட ஆட
மைழ *கி ேபா? எ-  எ<6

ஆைல+ 3ைக கம- அணி ஆF அமாேன
1190 ெநன ேபா

(2)

வ எ? எ? எ&ணி

இராைம எ மன ேத 36 த
இைம86 எ? இ ேத-எறி நீ வள= ெச?வி
ெச ெந ைழ வர3 ஒாீஇ அாிவா
*க  எ- வாைள ேபா க3
அ ந நா அைணD அணி ஆF அமாேன

(3)

1191 மினி ம$ Kட<6 இைட மடவா-த

சி ைத மற  வ  நி
ம$ ேசவ8ேக மறவாைம ைவ தாயா3ைன ம$ ெச தி வ& ெபாழி
வா -அக பைணக0 கல  எ<6

அன ம$ வய அணி ஆF அமாேன

(4)

1192 நீ ப மல மாைல இ; நி

இைண-அ ெதா- ஏ  எ மன
வாட நீ நிைனேய-மர எ த மா *னிவா
பாட இ ஒF ச<கி ஓைச
பர  ப பைணயா மF  எ<6

ஆட ஓைச அறா அணி ஆF அமாேன

(5)
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1193 க த மா மல எ; இ; நி

காம ேசவ ைகெதா- எ-
3 திேய மன ேத 36 தாைய+ ேபாகெலா;ேடச தி ேவ0வி சட<6 நாமைற
ஓதி ஓவி  ஆதியா வ

அ தணாள அறா அணி ஆF அமாேன

(6)

1194 உல" திைர8 கட ப0ளிெகா& வ 

உ அேய மன 36 த அ+
3லவ 3&ணியேன 36 தாைய+ ேபாகெலா;ேடநில" மல+ 3ைன நாழ நீழ த&
தாமைர மலாிமிைச மF

அலவ க&ப86 அணி ஆF அமாேன

(7)

1195 ச<6 த<6 தட< கட கட

மைலD0 கிட தா அ03ாி 
இ<6 எ$0 36 தா இனி+ ேபாயினா அைறேயா!ெகா<6 ெச&பக மFைக மல
3கி இ இள வ& ேபா இள
ெத<கி தா அைளD திவாF அமாேன

(8)

1196 ஓதி ஆயிர நாம* பணி 

ஏ தி நி அைட ேத@6 ஒ ெபா0
ேவதியா அைரயா உைரயா ஒ மா@ற-எ தா
நீதி ஆகிய ேவத மா *னி
யாள ேதா@ற உைர  ம@றவ86

ஆதி ஆ

இ தா

அணி ஆF அமாேன

(9)

1197 3F வ& அைறD ெபாழி 3ைட 45

ெத ஆF இ த மாயைன
கF ம$ தி& ேதா0 கFய ஒFெச த
நல இ இைச மாைல நா, ஓ
ஐ  ஒ? நவி? தா உட

வல ஆ

----------

உைர+பா86 இட ஆ6-வா உலேக

(10)
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26. திவா. - 2
1198 1 விாிய மல உழ8கி ைணேயா பிாியாேத
L விாிய ம Kக ெபாறி வாிய சி? வ&ேட
தீ விாிய மைற வள86 3க5 ஆள திவாF

ஏ வாி ெவ சிைலயா$86 எ நிைலைம உைரயாேய

(1)

1199 பிணி அவி- ந? நீல மல கிழிய ெபைடேயா

அணி மலேம ம Kக அ? கால சி? வ&ேட
மணி க-நீ ம<6 அல வய ஆF மணவாள
பணி அறிேய நீ ெச? எ பயைல ேநா

உைரயாேய

(2)

1200 நீ வான ம& எாி கா ஆ நிற ெநமா-த

தா ஆய ந? ளவ ெப? தைகேய@6 அளாேன
சீ ஆ வள ெபாழி 45 திவாF வய வா-
 வாய சி? 6ேக 6றி+3 அறி  றாேய

(3)

1201 தானாக நிைனயாேன த நிைன  ைநேவ@6 ஓ

மீ ஆய ெகா ெந ேவ0 வF ெச ய ெமFேவேனா?
ேத வாய வாி வ&ேட திவாF நக ஆE
ஆ-ஆய@6 எ உ? ேநா

அறிய ெச? உைரயாேய

(4)

1202 வா0 ஆய க& பனி+ப ெம *ைலக0 ெபா அப
நா0 நாE நி நிைன  ைநேவ@6 ஓ ம& அள த
தாளாளா த& 6ட ைத நகராளா வைர எ த
ேதாளாளா எ-தன86 ஓ ைணயாள ஆகாேய

(5)

1203 தா ஆய த ளவ வ& உ-தவைர மாப

ேபா ஆைன8 ெகா3 ஒசி த 30 பாக எ அமா
ேத ஆ ெந :தி திவாF நக ஆE
கா ஆய எ$ைடய கன வைளD கவவாேனா?

(6)

1204 ெகா& அரவ திைர உல" 6ைர கடேம 6லவைரேபா

ப& அரவி அைண8 கிட  பா அள த ப&பாளா
வ& அம வள ெபாழி 45 வய ஆF ைம தா எ

க& யி நீ ெகா&டா 86 எ கன வைளD கடேவேனா?

(7)
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1205 6யி ஆ, வள ெபாழி 45 த& 6ட ைத8 6ட ஆ
யிலாத க&_இைணேய நி நிைன  யேவேனா?

*ய ஆ, இள மதி8ேக வைள இழ ேத@6 இ நேவ
வய ஆF மணவாளா ெகா0வாேயா மணி நிறேம?

(8)

1206 நிைல ஆளா நி வண<க ேவ&டாேய ஆகி, எ
*ைல ஆள ஒநா0 உ அகல தா ஆளாேய
சிைலயாளா மர எ த திற ஆளா திெம ய
மைலயாளா நீ ஆள வைள ஆள மா;ேடாேம

(9)

1207 ைம இல<6 க< 6வைள ம<6 அல வய ஆF

ெந இல<6 >ட ஆழி+ பைடயாைன ெநமாைல
ைக இல<6 ேவ கFய க& உைர த தமி5-மாைல

ஐ இர& இைவ வலா86 அ விைனக0 அைடயாேவ
----------

(10)

28. திவா. – 3
1208 க0வெகா? யா அறிேய-காியா ஒ காைள வ 

வ0ளி ம<6 எ-த மட மானிைன+ ேபாத எ?
ெவ0ளி வைள8 ைக+ ப@ற ெப@ற தாயைர வி; அக?
அ0ள அ L< கழனி அணி ஆF 36வெகாேலா?
1209 ப& இவ ஆய ந<கா

பற 36  எ மக0-த

ெதா&ைட அ ெச< கனி வா Kக தாைன உக  அவபி
ெக&ைட ஒ& க& மிளிர கிளிேபா மிழ@றி நட 

வ& அம கான ம6 வய ஆF 36வெகாேலா?
1210 அ=>வ ெவ ெசா ந<கா

(1)

(2)

அர8க 6ல+ பாைவ-தைன

ெவ சின M86 அாி த விறேலா திற ேக;கி ெம ேய
ப=சிய ெம அ எ பைண ேதாளி பர8கழி 
வ=சி அ த& பைண 45 வய ஆF 36வெகாேலா?

1211 ஏ அவ ெதா பிற+3? இைளயவ வைள ஊதி மன
1வ ஆயவ ஊ ெசா:க0 ெசாH அறிேய

(3)
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மாதவ த ைணயா நட தா0 தட 45 3றவி

ேபா வ& ஆ ெசம 3ன ஆF 36வெகாேலா?
1212 தா

(4)

எைன எ? இர<கா0 தட ேதாளி தன86 அைம த

மாயைன மாதவைன மதி  எைன அகற இவ0
ேவ அன ேதா0 விசிறி ெபைட அன என நட 

ேபாயின L< ெகாயா0 3ன ஆF 36வெகாேலா?

(5)

1213 எ ைண எ? எ ேத@6 இைறேய$ இர<கி@றில0
த ைண ஆய எ-த தனிைம86 இர<கி@றில0
வ ைண வானவ86 ஆ வர ெச@? அர<க  உைறD
இ ைணவெனா ேபா

எழி ஆF 36வெகாேலா?

(6)

1214 அைனD அ த$ எ? அேயா*86 இர<கி@றில0

பிைன-த காதல-த ெப ேதா0 நல ேபணினளா
மிைனD வ=சிையD ெவ? இல<6 இைடயா0 நட 
3ைனD அன* 45 3ன ஆF 36வெகாேலா?

(7)

1215 *@றி, ைப< கிளிD ப  ஊச, ேப>கிற

சி@றி ெம LைவD வி; அகற ெச-< ேகாைத-தைன+
ெப@றிேல *@? இைழைய பிற+பிF பிேன நட 
ம@? எலா ைகெதாழ+ ேபா

வய ஆF 36வெகாேலா?

(8)

1216 காவி அ க&ணி எ&ணி க மா மல+ பாைவ ஒ+பா0

பாவிேய ெப@றைமயா பைண ேதாளி பர8கழி 
1வி ேச அன அன நைடயா0 ெநமாெலா ேபா
வாவி அ த& பைண 45 வய ஆF 36வெகாேலா?
1217 தா

மன நி? இர<க தனிேய ெநமா ைணயா

ேபாயின L< ெகாயா0 3ன ஆF 36வ எ?
கா சின ேவ கFய ஒFெச தமி5-மாைல ப 

ேமவிய ெந=> உைடயா த=ச ஆவ வி& உலேக
--------

(9)

(10)
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28. திநா7 மணிமாட$ேகாயி1218 ந தா விள8ேக அள த@6 அாியா

நர நாரணேன க மா *கிேபா
எ தா எம8ேக அளா என நி?
இைமேயா பர" இட-எ திைசD
க தார அ ேத இைச பாட மாேட
களி வ& மிழ@ற நிழ ைத 
ம தார நி? மண ம6 நா<

மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(1)

1219 *தைல தனி மா *ர& தீர அ?

* நீ தடA ெச< க& ேவழ உ ய
விதைல தைலA ெச? அத@ேக உதவி
விைன தீ த அமா இட-வி& அண"
பதைல8 கேபாத  ஒளி மாட ெந@றி+
பவள8 ெகா-< கால ைப< கா 3றவ
மதைல தைல ெம ெபைட  நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(2)

1220 ெகாைல+ 3& தைல8 6ற ஒ? உ ய அ?

ெகா மா *தைல86 இடெச  ெகா<6 ஆ
இைல 3&டாீக தவ0 இப அேபா
அைண தி;ட அமா இட-ஆ0 அாியா
அைல+3&ட யாைன ம+3 அகி,
அணி *  ெவ& சாமைரேயா ெபானி
மைல+ ப&ட அ&ட திைர உ  நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(3)

1221 சிைற ஆ உவண+ 30 ஒ? ஏறி அ?

திைச நா6 நா6 இாிய ெசவி
கைற ஆ ெந ேவ அர8க மய
கட 45 இல<ைக கட தா இட-தா*ைறயா வள8கிற * தீய நா ேவத
ஐ ேவ0வி ஆ? அ<க ஏழி இைசேயா
மைறேயா வண<க+ 3க5 எ  நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

1222 இைழ ஆ ெகா<ைக தைல ந=ச உ&;

(4)
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இள< க? ெகா& விள<கா எறி 
தைழ வாட வ தா0 6 த ஒசி 
தட தாமைர+ ெபா ைக 38கா இட-தா6ைழ ஆட வF8 6ல ஆட மாேட
6யி வ நீ ெகா மாட ம6
மைழ ஆ ேசாைல மயி ஆ, நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(5)

1223 ப& ேந ெமாழி ஆ Aசிய அ=ச வ=ச+

ப6 வா 8 க-86 இர<கா அவ0-த
உ&ணா *ைல ம@? அவ0 ஆவிேயா
உடேன >ைவ தா இட-ஓ<6 ைப தா0
க& ஆ கபி கைழ தி? ைவகி
க-நீாி M5கி ெச- நீ தட 
ம& ஏ  இள ேமதிக0 ைவ6 நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(6)

1224 தைள8 க; அவி5 தாமைர ைவ6 ெபா ைக

தட 386 அட<கா விட கா அரவ
இைள8க திைள தி; அத உAசி-தேம
அ ைவ த அமா இட-மா மதிய
திைள86 ெகா மாளிைக 45 ெதவி
ெச- *  ெவ&ெண@6 எனA ெச? *றி
வைள8ைக Kைள+ பாைவய மா? நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(7)

1225 ைள ஆ க ெம 6ழ ஆ Aசிய-த

கி வாாிD சி@றி சிைத  *@றா
இைளயா விைளயா;ெடா காத ெவ0ள
விைளவி த அமா இட-ேவ ெந< க&
*ைள வா0 எயி@? மடவா பயி@?
ெமாழி ேக;  *திராத இ ெசா
வைள வாய கி0ைள மைற பா நா<
மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

1226 விைட ஓட ெவ? ஆ Aசி ெம ேதா0 நய த

விகிதா விள<6 >ட ஆழி எ$
பைடேயா ச<6 ஒ? உைடயா என நி?
இைமேயா பர" இட-ைப தட +

(8)
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ெபைடேயா ெச< கால அன ைக+ப
ெதாைக+ 3&டாீக திைடA ெச<க-நீ
மைட ஓட நி? ம வி* நா<

மணிமாட8ேகாயி-வண<6 எ மனேன

(9)

1227 வ& ஆ ெபாழி 45  அழ6 ஆய நா<
மணிமாட8ேகாயி ெநமா,86 எ?
ெதா& ஆய ெதா சீ வய ம<ைகய-ேகா
கFய ஒFெச தமி5-மாைல வலா
க&டா வண<க8 களி யாைன மீேத
கட 45 உல686 ஒ காவல ஆ
வி& ேதா ெந ெவ& 6ைட நீழF கீ5
விாி நீ உல6 ஆ& வி3வேர

----------

(10)

29. திநா7 வ%தவிணகர
1228 சல ெகா&ட இரணியன அக மாவ கீ&

தட< கடைல8 கைட  அ*த ெகா& உக த காைள
நல ெகா&ட க *கிேபா திேமனி அமா
நா0ேதா? மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிசல ெகா& மல ெசாாிD மFைக ஒ& ெச தி
ெச&பக<க0 மண நா? வ& ெபாழிFTேட
வல ெகா& கய ஓ விைளயா நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

1229 தி&ணிய ஓ அாி உவா

(1)1

திைச அைன  ந<க

ேதவெரா தானவக0 திைச+ப இரணியைன
ந&ணி அவ மா" அகல  உகி ம த நாத
நா0ேதா? மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிஎ& இ மி6 ெப= ெசவ  எழி விள<6 மைறD
ஏ5 இைசD ேக0விகE இயற ெப< 6ண ேதா
ம&ணி மி6 மைறயவக0 மF" எ  நா<
ைவ6 தவி&ணகர வண<6 மட ெந=ேச

1230 அ&ட* இS அைல கட, அவனிகE எலா

அ* ெச த தி வயி@ற அர ெகா& திாிD
*&ட-அ நிைற  அவக& சாப-அ நீ86
*தவ-அவ மகி5  இனி மவி உைற ேகாயி-

(2)
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எ& திைசD ெப= ெச ெந இள ெத<6 கதF
இைல8ெகா ஒ& 6ைல8 க*ேகா இசF வள ெசாாிய
வ& பல இைச பாட மயி ஆ, நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(3)

1231 கைல இல<6 அக அ6 அர8க 6ல8 ெகாைய8

காெதா M86 உட அாிய கதறி அவ0 ஓ
தைலயி அ< ைக ைவ  மைல இல<ைக 3கA ெச த
தட ேதாள மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிசிைல இல<6 மணி மாட  உAசிமிைசA 4ல
ெச-< ெகா&ட அக இாிய ெசாாி த ெச- * த
மைல இல<6 மாளிைகேம மF" எ  நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(4)

1232 மி அைனய K& ம<6 ெமFய@கா இல<ைக

ேவ த * ஒப ேதா0 இப ேபா உதிர
த நிக இ சிைல வைள  அ? இல<ைக ெபாெச த
தட ேதாள மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிெச ெநெலா ெச<கமல ேச கயக0 வாைள
ெச<க-நீெரா மிைட  கழனி திக5  எ<6
ம$ 3க5 ேவதியக0 மF" எ  நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(5)

1233 ெப&ைம மி6 வ" ெகா வ தவைள+ ெபாிய

ேபயின உ" ெகா மாள உயி உ&
தி&ைம மி6 மெதா ந சகட இ? தE
ேதவ-அவமகி5  இனி மவி உைற ேகாயிஉ&ைம மி6 மைறெயா ந கைலக0 நிைற ெபாைறக0
உத" ெகாைட எ? இவ@றி ஒழி" இலா+ ெபாிய
வ&ைம மி6 மைறயவக0 மF" எ  நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

1234 விள<கனிைய இள< க? ெகா& உதிர எறி 

ேவ ெந< க& ஆ Aசியக0 ைவ த தயி ெவ&ெண
உள6ளிர அ* ெச  இS உல6 உ&ட காைள
உக  இனி நா0ேதா? மவி உைற ேகாயிஇளப ந க*6 6ைல ெத<6 ெகா ெச ெந
ஈ க3 க&வளர8 கா தட" 3னலா
வள ெகா&ட ெப= ெசவ வள அணி நா<

(6)
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ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச <7>
1235 ஆறாத சின தி மி6 நரக உர அழி த

அட ஆழி தட8 ைகய அல-மக;6 அர@6
றாக8 ெகா தE தி உடப இைமேயா
6ல *தவ மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிமாறாத மல8 கமல ெச<க-நீ தபி
ம ெவ0ள ஒ-க வய உழவ மைட அைட+ப
மாறாத ெப= ெசவ வள அணி நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(8)

1236 வ<க மF தட< கட,0 வானவகேளா

மா *னிவ பல  மா மலக0 1வி
எ<க0 தனி நாயகேன எம86 அளா எ$
ஈச-அவ மகி5  இனி மவி உைற ேகாயிெச< கய, வாைளகE ெச ெநFைட8 6தி+ப
ேச உகE ெச- பைண 45 :திெதா? மிைட 
ம<6 மதி அக உாி=> மணி மாட நா<
ைவ6 தவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(9)

1237 ச<6 மF த& *த ச8கர * ஏ 

தாமைர8 க& ெநய பிரா-தா அம ேகாயி
வ<க மF கட உலகி மF" எ  நா<
ைவ6 தவி&ணகேம வ& அைறD ெபாழி 45
ம<ைகய-த தைலவ மவல-த உட ணிய
வா0 :> பரகால கFகறி ெசான
ச<க மF தமி5-மாைல ப -இைவ வலாக0
தரணிெயா வி>3 ஆE தைம ெப?வாேர

----------

30. திநா7 அாிேமயவிணகர
1238 தி மட ைத ம& மட ைத இபா, திகழ

தீவிைனக0 ேபா அகல அயவக;6 எ?
அ0 நட  இS ஏ5 உலக தவ பணிய வாேனா
அம  ஏ த இ த இட-ெப 3க5 ேவதிய வா5த இட<க0 மலக0 மி6 ைகைதக0 ெச<க-நீ
தாமைரக0 தட<க0ெதா? இட<க0ெதா? திகழ
அ இட<க0 ெபாழி த-வி எழி திக- நா<

(10)
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அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(1)

1239 ெவறி மி6 நரக உர-அ அழிய விசி?

விற ஆழி தட8 ைகய வி&ணவக;6 அ?
6? ெகா 6ைர கடைல8 கைட  அ*த அளி86
6மணி எ ஆ அ*த 6லவி உைற ேகாயிஎ? மி6 ெப= ெசவ  எழி விள<6 மைறேயா
ஏ5 இைசD ேக0விகE இயற ெப< 6ண ேதா
அ? உலக பைட தவைன அைனயவக0 நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(2)

1240 உப இS ஏ5 உல6 ஏ5 கட, எலா

உ&ட பிரா அ&டக0 * க& மகி5" எ த8
6ப மி6 மத யாைன ம+3 ஒசி  க=ச
6=சி பி  அ த பிரா ேகாயி-ம<6 எ<6
ைப ெபாெனா ெவ& * த பல 3ைன கா;ட
பல<கனிக0 ேத கா;ட பட அர" ஏ அ6
அ3 அைனய க& மடவா மகி5" எ  நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(3)

1241 ஓடாத ஆ0 அாியி உவ-அ ெகா& அ?

உல+பி மி6 ெப வர த இரணியைன+ ப@றி
வாடாத வ0 உகிரா பிள  அவ-த மக$86
அ0ெச தா வா- இட-மFைக ெச<க-நீ
ேச ஏ? மலA ெச தி ெச-< க*க பாைள
ெச&பக<க0 மண நா? வ& ெபாழிF ஊேட
ஆ ஏ? வய ஆைல+ 3ைக கம- நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(4)

1242 க&டவ-த மன மகிழ மாவF-த ேவ0வி8

கள" இ மி6 சி? 6ற0 ஆ Mவ எ? இர தி;
அ&ட* இS அைல கட, அவனிகE எலா
அள த பிரா அம இட-வள< ெகா0 ெபாழி அயேல
அ&ட உ? *ழ" ஒFD வ& இன<க0 ஒFD
அ மைறயி ஒFD மடவா சிலபி ஒFD
அ&ட உ? அைல கடF ஒF திக- நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

1243 வா0 ெந< க& மல8  த ைமதிF8கா இல<ைக

(5)
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மன * ஒப ேதா0 இப ேபா உதிர
தா0 ெந தி& சிைல வைள த தயரத ேச எ-த
தனிA சர& வானவ86 அர> க இட-தட ஆ
ேச& இட ெகா0 மல8 கமல ேச கயக0 வாைள
ெச ெநெலா அ  அாிய உதி த ெச- * த
வா0 ெந< க& கைடசியக0 வா அணி நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(6)

1244 தீ மன தா க=சன வ=சைனயி திாிD

ேத$க$ Lதைன-த ஆ உயி ெச6 தா
காமைன தா பய த க ேமனி உைட அமா
க இட-ெபா 3ன ைற ைற *  உ தி
நா மன தா ம திர<க0 நா ேவத ஐ 
ேவ0விேயா ஆ? அ<க நவி? கைல பயி? அ<6
ஆ மன  மைறயவக0 பயி, அணி நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

(7)

1245 க?-அதனா விள" எறி  கனி உதி த காைள

காம சீ *கி வ&ண காFக0 * கா+பா
6?-அதனா மைழ த  6ட ஆ  த
6ல" இட-ெகா மதி0க0 மாளிைக ேகா3ர<க0
? மணி ம&டப<க0 சாைலக0 1 மைறேயா
ெதா86 ஈ& ெதா-திெயா மிக+ பயி, ேசாைல
அ? அலவா ம உ& அ<6 அளி *ர, நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

1246 வ=சைனயா வ தவ0-த உயி உ& வா

த

தயி உ& ெவ&ெண அ* உ& வF மி8க
க=ச உயி-அ உ& இS உல6 உ&ட காைள
க இட-காவிாி ச  அகி கனக உ தி
ம=> உல" ெபாழிU வயU வ 
வள ெகா+ப மா மைறேயா மா மலக0 1வி
அ=சF  அ<6 அாி சர& எ? இைற=> அணி நா<
அாிேமயவி&ணகர-வண<6 மட ெந=ேச

1247 ெச? சின விைட ஏ- பட அட  பிைன

(8)

ெசSவி ேதா0 3ண  உக த திமா-த ேகாயி
அ? அய$ அர ேசD அைனயவக0 நா<
அாிேமயவி&ணகர அம த ெச-< 6ைற

(9)
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கறி ெந ேவ வலவ ம<ைகய-த ேகாமா
கFகறி ஒF மாைல ஐ திெனா M?
ஒறிெனா ஒ? இைவ க@? வலா உலக 
உ தமக;6 உ தம ஆ

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

உப ஆவகேள

(10)

31. திநா7 திேதவனாெதாைக
1248 ேபா அல த ெபாழி ேசாைல+ 3ற எ<6 ெபா திைரக0

தா உதிர வ  அைல86 தட ம&ணி ெத கைரேம
மாதவ-தா உைறD இட வய நா<ைக-வாி வ&
ேதெதன எ? இைச பா-தி ேதவனாெதாைகேய

1249 யாவ ஆ

யாைவD ஆ

(1)

எழி ேவத+ ெபா0கE ஆ

Mவ ஆ *த ஆய M தி அம  உைறD இட
மா வ தி& பைட மைன ெவறி ெகா0வா ம$ நா<ைகேதவ ெச? இைற=> ெபாழி-தி ேதவனாெதாைகேய

(2)

1250 வா நா ம& நா ம@? உ0ள ப உயி

தா ஆய எ ெபமா தைலவ அம  உைறD இட

ஆனாத ெப= ெசவ  அ மைறேயா நா<ைக-த$0__
ேத ஆ மல+ ெபாழி 45-தி ேதவனாெதாைகேய 3

1251 இ திர$ இைமயவ *னிவகE எழி அைம த

ச த மலA ச*க$ கதிரவ$ ச திர$
எ ைத எம86 அ0 என நிறE இட எழி நா<ைக> தர ந ெபாழி 3ைட 45-தி ேதவனாெதாைகேய

(4)

1252 அ&ட* இS அைல கட, அவனிகE 6ல வைரD

உ&ட பிரா உைறD இட ஒளி மணி ச  அகி கனக
ெத& திைரக0 வர திர; திக5 ம&ணி ெத கைரேம
தி& திறலா பயி-நா<ைக தி ேதவனாெதாைகேய

1253 ஞால எலா அ* ெச  நாமைறD ெதாடராத

பாலக ஆ ஆ இைலயி ப0ளிெகா0E பரம இட
சாF வள ெபகி வ தட ம&ணி ெத கைரேம

(5)
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ேச உகE வய-நா<ைக தி ேதவனாெதாைகேய

(6)

1254 ஓடாத ஆளாியி உ ஆகி இரணியைன

வாடாத வ0 உகிரா பிள  அைள த மால இட
ஏ ஏ? ெப= ெசவ  எழி மைறேயா நா<ைக-த$0ேச ஏ? ெபாழி த-"-தி ேதவனாெதாைகேய

(7)

1255 வா ஆ இள< ெகா<ைக ைமதிFைய மண 3ணவா

கா ஆ தி& சிைல இ? த தனி8 காைள க இட
ஏ ஆ ெப= ெசவ  எழி மைறேயா நா<ைக-த$0சீ ஆ மல+ ெபாழி 45-தி ேதவனாெதாைகேய

(8)

1256 6ப மி6 மத யாைன பாகெனா 6ைல  :ழ

ெகா3-அதைன+ பறி  எறி த  த அம  உைறD இட
வ3 அவி- ெச&பக  மண கம- நா<ைக-த$0ெச ெபா மதி0 ெபாழி 3ைட45-தி ேதவனாெதாைகேய

(9)

1257 கா ஆ த திேமனி8 க&ண அம  உைறD இட
சீ ஆ த ெபாழி நா<ைக தி ேதவனாெதாைகேம
 ஆ த ேவ கFய ? தமி5+ ப  வலா
ஏ ஆ த ைவ6 த  இைமயவேரா இ+பாேர
--------

(10)

32. திநா7 வ4ேடாதம
1258 கப மா கட அைட  இல<ைக86 ம
கதி *-அைவ ப 
அபினா அ?  அர> அவ தபி86
அளி தவ உைற ேகாயிெச பலா நிைர ெச&பக மாதவி
4தக வாைழக0 45
வ3 உலா க*6 ஓ<கிய நா<ர
◌்-வ&3ேடா தமேம

1259 பலவ திக5 L< கட3 ஏறி அ8

காளிய பண அர<கி
ஒைல வ  உற+ பா  அ நடெச த

(1)

67

உப-ேகா உைற ேகாயிநல ெவ தழ M? நா ேவத ஐ
ேவ0விேயா ஆ? அ<க
வல அ தண மகிய நா<
-வ&3ேடா தமேம

(2)

1260 அ&ட ஆனவ வானவ-ேகா$86 எ?

அைம த ேசா?-அ எலா
உ& ேகா-நிைர ேம  அைவ கா தவ
உக  இனி உைற ேகாயிெகா&ட ஆ *ழவி 6ளி வா ெபாழி
6ல மயி நட ஆட
வ& -தா இைச பா நா<
-வ&3ேடா தமேம

(3)

1261 ப< ைக யாைனயி ெகாபிைன+ பறி  அத
பாகைனA சா+ 386
ஒ<க மலைர8 ெகா? பி க=சைன
உைத தவ உைற ேகாயிகபிT உய சாFக0 விைளத
கழனியி மF வாவி
ம<6 எலா ெபாழி ஓ<கிய நா<
-வ&3ேடா தமேம

1262 சா ேபா

(4)

விழ தா0 நிமி  ஈச த

பைடெயா கிைளேயா
ஓட வாணைன ஆயிர ேதா0கE
ணி தவ உைற ேகாயிஆ வா ெகா அக வி>3 அணவி+ ேபா +
பகலவ ஒளி மைற86
மாட மாளிைக 45த நா<வ&3ேடா தமேம

1263 அ< ைகயா அ M? நீ ஏ@? அய

அல ெகா ெதா- ஏ த
க<ைக ேபாதர8 கா நிமி தளிய
க&ண வ  உைற ேகாயிெகா<ைக ேகா<6-அைவ கா;ட வா
கா;ட மா பம<க0

6*த<க0

(5)
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ம<ைகமா *க கா; நா<வ&3ேடா தமேம

(6)

1264 உைளய ஒ& திற ெபாெபயேரா-தன

உர பிள  உதிர ைத
அைளD ெவ சின  அாி பாி கீறிய
அ+ப வ  உைற ேகாயிஇைளய ம<ைகய இைண-அA சிலபிேனா
எழி ெகா0 ப  அ+ேபா ைக
வைளயி நி? ஒF மகிய நா<வ&3ேடா தமேம

(7)

1265 வாைள ஆ தட< க& உைம-ப<க வ

சாப ம@? அ நீ<க
Mைள ஆ சிர  ஐய * அளி த எ
*கி வ&ண உைற ேகாயிபாைள வா க*6 ஊ உய ெத<கி வ&
பழ விழ ெவவி+ ேபா
வாைள பா தட 45த நா<வ&3ேடா தமேம

(8)

1266 இ  வா சைட ஈசைன+ பய த நா

*கைன த எழி ஆ
உ தி மா மலமீமிைச+ பைட தவ
உக  இனி உைற ேகாயி6 தி வாைழயி ெகா-< கனி Kக  த
6ைளைய த-வி+ ேபா
ம தி மாபைணேம ைவ6 நா<வ&3ேடா தமேம

(9)

1267 ம&Qளா 3க5 ேவதிய நா<

வ&3ேடா தம 0
அ&ண ேசவ8கீ5 அைட  உ தவ
ஆF ம அ0 மாாி
ப&Q0 ஆதர+ பாய பாட இ+
ப  வலா உலகி
எ& இலாத ேப இப உ@? இைமயவ
ேரா வேர

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

(10)
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33. திநா7 ெசெபா'ெச"ேகாயி1268 ேப அணி  உலக தவ ெதா- ஏ 

ேப அளாள எ பிராைன
வா அணி *ைலயா0 மல-மகேளா
ம&-மகE உட நி@ப
சீ அணி மாட நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
கா அணி ேமக நிற ஒ+பாைனக&ெகா& உ

ெதாழி ேதேன

(1)

1269 பிற+ெபா M+3 ஒ? இலவ-தைன
ேபதியா இப ெவ0ள ைத
இற+3 எதி கால கழி" ஆனாைன
ஏ5 இைசயி >ைவ-தைன
சிற+3 உைட மைறேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
மைற+ ெப ெபாைள வானவ-ேகாைனக& நா வா5 ெதாழி ேதேன

(2)

1270 திட வி>3 எாி நீ தி<கE >ட

ெச- நில  உயிகE ம@?
பட ெபா0கE ஆ நிறவ-தைன
ப<கய  அய-அவ அைனய
திட ெமாழி மைறேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
கட நிற வ&ண-தைன-நா அேய
க&ெகா& உ

ெதாழி ேதேன

1271 வைச அ? 6ற0 ஆ

மாவF ேவ0வி

ம& அளவி;டவ-தைன
அைச" அ? அமர அ-இைண வண<க
அைல கட யிற அமாைன
திைச*க அைனேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
உய மணி ம6ட 4 நிறாைனக&ெகா& உ

(3)

ெதாழி ேதேன

(4)
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1272 தீ மன  அர8க திற அழி தவேன

எ? ெச? அைட தவ-தம86
தா மன  இர<கி அளிைன8 ெகா86
தயரத மதைலைய சயேம
ேத மல+ ெபாழி 45 நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
காமைன+ பய தா-தைன-நா அேய
க&ெகா& உ

ெதாழி ேதேன

(5)

1273 மைல மா * நீ அதபட மைலயா
அைணெச  மகி5 தவ-தைன
கFமீ இயற க மதி0 இல<ைக
கல<க ஓ வாளி ெதா;டாைனெசவ நாமைறேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
அF மா மலரா0-தெனா அேய
க&ெகா& அல தீ ேதேன

(6)

1274 ெவ சின8 களி? விெலா ம,

ெவ6& இ?  அட தவ-தைன
க=சைன8 கா த காைள அமாைன
க *கி தி நிற தவைன
ெச=ெசா நாமைறேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
அ=சன8 6ற நிற ஒ+பாைனக&ெகா& அல தீ ேதேன

(7)

1275 அறிய வாண ஆயிர ேதாE

ணிய அ? ஆழி ெதா;டாைன
மி திக5 6மி ேவ<கட மைலேம
ேமவிய ேவத ந விள8ைக
ெத திைச திலத அைனயவ நா<ைகA
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
ம?-அ ெபாFய மகி5  நிறாைனவண<கி நா வா5 ெதாழி ேதேன

1276 கள<கனி வ&ணா க&ணேன எ-த
கா *கிேல என நிைன தி;
உள கனி தி86 அயவ-த<க0

(8)
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உ0ள 0 ஊறிய ேதைன
ெதளி த நாமைறேயா நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
வள ெகா0 ேப இப மனி நிறாைனவண<கி நா வா5 ெதாழி ேதேன

(9)

1277 ேத அம ேசாைல நா<ைக ந ந"0
ெசெபாெச ேகாயிF$0ேள
வானவ-ேகாைன8 க&டைம ெசா,
ம<ைகயா வா0 கFகறி
ஊன இ பாட ஒபேதா ஒ?
ஒழி" இறி8 க@?வலாக0
மான ெவ& 6ைட8கீ5 ைவயக ஆ&
வானவ ஆ6வ மகி5 ேத

---------

(10)

34. திநா7 திெத2றியபல
1278 மா@றரச மணி *D திற, ேத>

ம@? அவ-த காதFமா 6ைழD த ைத
கா தைளD உட கழல வ  ேதாறி
கத நாக கா  அளி த க&ண க&GP@றித5 ெகா0 அரவி த Kைழ த ப0ள 
இள< க*கி * பாைள ப6 வா ந&
ேச@? அைளயி ெவ& * த சி  நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(1)

1279 ெபா@ெறா ேதா0 மட மக0- த வ" ெகா&ட

ெபாலாத வ ேப Aசி ெகா<ைக வா<கி
ெப@? எ த தா ேபால ம+ப ஆ
ேபணா ந=> உ& உக த பி0ைள க&Gெந ெதா த மல நீல நிைற த 4ழ
இ= சிைறய வ& ஒFD ெந< கணா-த
சி@றேம சில3 ஒFD மிழ@? நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

1280 பட அைட த சி? 6ரைப Kைழ  386

ப> ெவ&ெண பத ஆர ப&ைண *@?
அட அட த ேவ கணா ேதா8ைக ப@றி

(2)
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அல தைலைம ெச  உழ, ஐய க&Gமட எ த ெந ெத<கி பழ<க0 :ழ
மா<கனிக0 திர; உ;டாவ நீ+ ெபானி
திட எ  மல >ம  அ<6 இழிD நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(3)

1281 வா ஆ *ைல மடவா0 பிைன86 ஆகி

வைள ம+பி க= சின  வ தா0 ஆ த
கா ஆ தி& விைட அட  வைவ ஆ&ட
க *கிேபா தி நிற  எ க&ண க&Gஏ ஆ மல+ ெபாழிக0 த-வி எ<6
எழி மதிைய8 கா ெதாடர விள<6 ேசாதிA
சீ ஆ மணி மாட திக- நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(4)

1282 கைல இல<6 அக அ6 கமல+ பாைவ

கதி * த ெவ& நைகயா0 க< க& ஆ Aசி
*ைல இல<6 ஒளி மணி+ L& வட* ேத +ப
Mவாத வைர ெந ேதா0 M தி க&Gமைல இல<6 நிைரA ச தி மாட :தி
ஆடவைர மட ெமாழியா *க  இர&
சிைல வில<கி மன சிைற ெகா& இ86 நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(5)

1283 தாேபா, ஏ? எ- தா தரணியாள

அ க& தாி தி+பா அர8க-த<க0
ேகாேபா, ஏ? எ- தா 6ற அன
இப ேதா0 உட ணி த ஒவ க&Gமாேபா, ெம ேநா8கி ெச ய வாயா
மரகதேபா மட8 கிளிைய8 ைகேம ெகா&
ேதேபா, ெம மழைல பயி@? நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

1284 ெபா<6 இல<6 3ாி P, ேதா, தாழ+

ெபாலாத 6ற0 உ ஆ ெபா தா வாண
ம<கல ேச மைற ேவ0வி-அத$0 386
ம& அகல 6ைற இர த ைம த க&Gெகா<6 அல த மல8 6ழலா ெகா<ைக ேதா த
6<6ம தி 6ழ3 அைள த ேகால-தனா

(6)
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ெச< கல<க ெவ& மணேம தவ- நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(7)

1285 சிலபி இைடA சி? பரேபா ெபாிய ேம

தி8 6ளபி கணகண+ப தி ஆகார
6,<க நில-மட ைத-தைன இட  3கி8
ேகா;ைட ைவ தளிய எ ேகாமா க&Gஇல<கிய நா மைற அைன  அ<க ஆ?
ஏ5 இைசD ேக0விகE எ& தி86 எ<6
சிலபிய ந ெப= ெசவ திக- நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(8)

1286 ஏ5 உல6 தா5 வைரD எ<6 M

எ& திைசD ம&டல* ம& அ&ட
ேமாைழ எ-  ஆழி மி6 ஊழி ெவ0ள
* அக; ஒ8கிய எ M தி க&Gஊழிெதா? ஊழிெதா? உய த ெசவ 
ஓ<கிய நாமைற அைன  தா<6 நாவ
ேச5 உய த மணி மாட திக- நா<
தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாேல

(9)

1287 சீ அணி த மணி மாட திக- நா<

தி ெத@றியபல  எ ெச< க& மாைல
 அணி த ேவ வலவ ஆF நாட
ெகா மாட ம<ைகய-ேகா 6ைறய ஆளி
பா அணி த ெதா 3கழா கFய ெசான
பாமாைல இைவ ஐ  ஐ  வலா
சீ அணி த உலக  மன ஆகி
ேச& வி>பி வானவ ஆ

---------

திக5வ-தாேம

35. திநா7 திமணி$7ட
1288 13 உைட+ பைன8 ைக ேவழ

ய ெக தளி ம$
கா3 உைட8 6ற ஏ தி8
க மைழ கா த எ ைதL 3ன ெபானி *@?
36  ெபா வரற எ<6

(10)

74

ேத ெபாழி கம- நா<
திமணி8ட தாேன

(1)

1289 கSைவ வா0 எயி@? வ ேப 8

கதி *ைல >ைவ  இல<ைக
வSவிய இைப தீர8
க< கைண ர த எ ைதெகாSைவ வா மகளி ெகா<ைக8
6<6ம க-வி+ ேபா த
ெத வ நீ கம- நா<
திமணி8ட தாேன

(2)

1290 மா ெதாழி மட<கA ெச@?

ம இற நட  வ தா0
ேச ெதாழி சிைத + பிைன
ெசSவி ேதா0 3ண த எ ைதநா ெதாழி மைற வலாக0
நய  அற பய த வ& ைக
தீ ெதாழி பயி, நா<
திமணி8ட தாேன

(3)

1291 தா<6-அ சின  வ தா0
தட8 ைக மா ம+3 வா<கி
L< 6  ஒசி  30 வா
பிள  எ அட த எ ைதமா<கனி Kக த ம தி
வ  வ& இாிய வாைழ
தீ< கனி Kக நா<
திமணி8ட தாேன

(4)

1292 க மக0 இல<ைகயா;

பில< ெகா0 வா திற  தேம
வ-அவ0 ெசவிD M86
வாளினா த த எ ைதெப மக0 ேபைத ம<ைக
தெனா பிாி" இலாத
திமக0 ம" நா<
திமணி8ட தாேன

(5)
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1293 ெக&ைடD 6றE 30E

ேகழ, அாிD மா"
அ&ட* >ட அலா
ஆ@ற, ஆய எ ைதஒ& திற ெதன ஓட
வட அர> ஓ;ட க&ட
தி& திறலாள நா<
திமணி8ட தாேன

(6)

1294 6ற* வா$ ம&Q

6ளி 3ன தி<கேளா
நிற ெவ >ட அலா
நிைலகE ஆய எ ைதமற* வய, கா"
மாட* மண< ெகா& எ<6
ெதற வ  உல" நா<
திமணி8ட தாேன

(7)

1295 ச<ைகD ணி" ெபா D
ெம D இ தரணி ஓ3
ெபா<கிய *கி, அலா+
ெபா0கE ஆய எ ைதப<கய உ6 த ேதற
பகிய வாைள பாய
ெச< கய உகE நா<
திமணி8ட தாேன

(8)

1296 பாவ* அற* :

இப* ப-தா$
ேகாவ* அE அலா8
6ண<கE ஆய எ ைதMவாி எ<க0 M தி
இவ என *னிவேரா
ேதவ வ  இைற=> நா<
திமணி8ட தாேன

1297 தி<க0 ேதா

மாட நா<

திமணி8ட தாைன
ம<ைகய தைலவ வ& தா8

(9)
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கFய வா ஒFக0 வலா
ெபா<6 நீ உலக ஆ&
ெபா-உல6 ஆ& பி$
ெவ கதி+ பாிதி வ;ட 
ஊ ேபா

----------

விள<6வாேர

(10)

36. திநா7$ காவளபா:
1298 தா அள  உலக *@?

தட மல+ ெபா ைக 386
நா வள நவி? அ<6 ஏ த
நாக தி ந8க தீ தா
மா வள ெபகி ம$
மைறயவ வா- நா<ைக8
காவளபா ேமய
க&ணேன கைளக& நீேய

(1)

1299 ம& இட  ஏன ஆகி

மாவF வF ெதாைல+பா
வி&ணவ ேவ&டA ெச?
ேவ0வியி 6ைற இர தா
& என மா@றா-தைம
ெதாைல தவ நா<ைக ேமய
க&ணேன காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

(2)

1300 உ  எ- வாF மாவி

ஒ கைண உவ ஓ;
க  உைட தபி86 இப8
கதி * அர> அளி தா
ப  எ- பல" மா"
பழ வி-  ஒ-6 நா<ைக8
க தேன காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

1301 *ைன*க  அர8க மாள

*க0 ப  அ?  :5  ஆ<6
அைனயவ@6 இைளயவ@ேக

(3)

77

அர> அளி  அளினாேன
>ைனகளி கயக0 பாயA
>3 ேத Kக நா<ைக8
கைன கழ காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

(4)

1302 பட அர" உAசி-தேம

பா  ப நட<க0ெச 
மடவர ம<ைக-தைன
மாவக  இ தினாேன
தட வைர த<6 மாட
த6 3க5 நா<ைக ேமய
கட"ேள காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

(5)

1303 மலைர அ; மாள

க=சைன மைல  ெகா?
ப அர> அவி  :ழ+
பாரத+ ேபா * தா
ந அர& காவி நீழ
நைற கம5 நா<ைக ேமய
க அர& காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

(6)

1304 M தவ@6 அர> ேவ&

*3 1 எ- தளி
மா  அம பாக :ழ
மத காி ம+3 ஒசி தா
L  அம ேசாைல ஓ<கி
3ன பர  ஒ-6 நா<ைக8
கா தேன காவள த&
பாயா

கைளக& நீேய

1305 ஏ" இள< கனி86 ஆகி

இைமயவ-ேகாைனA ெச@?
கா வள க இ? 8
க@பக ெகா& ேபா தா
L வள ெபாழிக0 45 த
3ர தர ெச த நா<ைக8

(7)
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காவளபா ேமய

க&ணேன கைளக& நீேய

1306 ச த ஆ

சமய ஆகி

சமய ஐ Lத ஆகி
அ த ஆ ஆதி ஆகி
அ மைற-அைவD ஆனா
ம த ஆ ெபாழிக0ேதா?
மட மயி ஆ, நா<ைக8
க த ஆ காவள த&
பாயா

(8)

கைளக& நீேய

(9)

1307 மா வள ெபகி ம$

மைறயவ வா- நா<ைக8
காவளபா ேமய
க&ணைன8 கFய ெசான
பா வள ப  வலா
பாமிைச அரச ஆகி8
ேகா இள மன தாழ8
6ைட நிழ ெபாFவ-தாேம

---------

(10)

37. திநா7 திெவள$%ள
1308 க& ஆ கடேபா திேமனி காியா

ந&ணா *ைன ெவறி ெகா0வா ம$ நா<
தி& ஆ மதி0 45 திெவ0ள86ள 0
அ&ணா அேய இடைர8 கைளயாேய

(1)

1309 ெகா  ஆ ளவ மல ெகா& அணிவாேன
ந தாத ெப 3க5 ேவதிய நா<A
ெச தாமைர நீ திெவ0ள86ள 0
எ தா

அேய இடைர8 கைளயாேய

1310 6றா 6ளி மாாி த  உக தாேன
ந? ஆய ெப 3க5 ேவதிய நா<A
ெசறா வண<6 திெவ0ள86ள 0

(2)
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நிறா

ெநயா

அேய இட நீ8ேக

(3)

1311 கா ஆ காி8 ெகா3-அ ஒசி த களிேற
நானாவைக நலவ மனிய நா<
ேத ஆ ெபாழி 45 திெவ0ள86ள 0
ஆனா

அேய$86 அ03ாியாேய

(4)

1312 ேவ ஆ திேவ<கட ேமய விள8ேக

நா ஆ 3க5 ேவதிய மனிய நா<A
ேச ஆ ெபாழி 45 திெவ0ள86ள தா

பாடாவேவ விைன ஆயின பா@ேற

(5)

1313 கலா கடைல அைண க; உக தா
நலா பல ேவதிய மனிய நா<A
ெசவா திெவ0ள86ள  உைறவாேன
எலா இட ெகமா? அளாேய
1314 ேகாலா நிைர ேம

(6)

த எ ேகாவல-ேகாேவ

நா ஆகிய ேவதிய மனிய நா<A
ேச ஆ வய 45 திெவ0ள86ள 0
மாேல என வ விைன தீ தளாேய

(7)

1315 வாராக-அ ஆகி இ ம&ைண இட தா

நாராயணேன நல ேவதிய நா<A
சீ ஆ ெபாழி 45 திெவ0ள86ள 0
ஆராஅ*ேத அேய@6 அளாேய

(8)

1316 L ஆ தி மா மக0 3கிய மாபா

நா ஆ 3க5 ேவதிய மனிய நா<
ேதவா திெவ0ள86ள  உைறவாேன
ஆ ஆ அயா இவ எ? அளாேய

(9)

1317 ந அ3 உைட ேவதிய மனிய நா<A
ெசவ திெவ0ள86ள  உைறவாைன
கF மF ேதா0 கFய ெசான மாைல
வல என வலவ வானவ-தாேம

(10)
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----------38. திநா7 பாத'பளி
1318 கவள யாைன8 ெகா3 ஒசி த

க&ண எ? காம சீ
6வைள ேமக அன ேமனி
ெகா&ட ேகா எ ஆைன எ?
தவள மாட நீ நா<ைக
தாமைரயா0 ேக0வ எ?
பவள வாயா0 எ மட ைத
பா தப0ளி பாவாேள

(1)

1319 க=ச வி;ட ெவ சின த

களி? அட த காைள எ?
வ=ச ேமவி வ த ேபயி
உயிைர உ&ட மாய எ?
ெச=ெசாலாள நீ நா<ைக
ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
ப=சி அன ெம அயா0
பா தப0ளி பாவாேள

(2)

1320 அ&ட-ேகா எ ஆைன எ?

ஆய மாத ெகா<ைக 36
ெச&ட எ? நாமைறக0
ேத ஓ ெசவ எ?
வ& உலா" ெபாழி ெகா0 நா<ைக
ம$ மாய எ? எ? ஓதிப&ேபா அ?-எ மட ைத
பா தப0ளி பாவாேள

(3)

1321 ெகாைல ஆனா0 பாி> அழி தா0-

ேகா வைளயா-த *க+ேப
மைல * நீ த; இல<ைக
க; அழி த மாய எ?
ெசவ ம6 மைறேயா நா<ைக
ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
ப வைளயா0 எ மட ைத
பா தப0ளி பாவாேள

(4)
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1322 அர8க ஆவி மாள அ?

ஆ5 கட 45 இல<ைக ெச@ற
6ர8கரச எ? ேகால
விF எ? மா மதிைய
ெந86 மாட நீ நா<ைக
நிமல-தா எ? எ? ஓதி
பர8கழி தா0 எ மட ைத
பா தப0ளி பாவாேள

(5)

1323 ஞால *@? உ& உமி5 த
நாத எ? நானில 45
ேவைல அன ேகால ேமனி
வ&ண எ? ேம எ- 
ேச உகE வய ெகா0 நா<ைக
ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
பாF நல ெம-ெமாழியா0
பா தப0ளி பாவாேள

(6)

1324 நா எ-த உ0ள ெகா&ட

நாத எ? நாமைறக0
ேத எ? காண மா;டாA
ெசவ எ? சிைற ெகா0 வ&
ேச உல" ெபாழி ெகா0
நா<ைக ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
பாடக ேச ெம-அயா0
பா தப0ளி பாவாேள

(7)

1325 உலக ஏ  ஒவ எ?
ஒ& >டேரா உப எ தா
நில" ஆழி+ பைடய எ?
ேநச எ? ெத திைச86
திலத அன மைறேயா நா<ைக
ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
பல ஏச எ மட ைத
பா தப0ளி பாவாேள

1326 க&ண எ? வானவக0
காதF  மலக0 1"

(8)
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எ&ண எ? இப எ?
ஏ5 உல686 ஆதி எ?
தி&ண மாட நீ நா<ைக
ேதவ-ேதவ எ? எ? ஓதி
ப&ணி அன ெம-ெமாழியா0

(9)

பா தப0ளி பாவாேள

1327 பா0 நல மைறேயா நா<ைக+
பா தப0ளிA ெச< க& மாைல
வா ெகா0 நல *ைல மடவா0
பாடைல தா ெமாழி த மா@ற
 ெகா0 நல ேவ கFய
? தமி5+ ப  வலா
ஏ ெகா0 நல ைவ6 த 0

(10)

இப நாE எ வாேர

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

39. திவித,
1328 Kைம ெதா-ேதா K-த பணிெச  இ86 K அேயா
இைம86 இப ெப@ேறா எ தா இ தYாீேர
எைம8 கதா8 கம அளி ஆ ஆ எ? இர<கி

(1)

நைம ஒகா கா; நட தா நா<க0 உ ேயாேம?
1329 சி ைத-த$0 நீ<கா இ த திேவ மவினிய

ைம தா அ த& ஆF மாேல ேசாைல மழ களிேற
ந தா விள8கி >டேர நைறV நிற நJ எ
எ தா

இ தYரா

(2)

அேய@6 இைறD இர<காேய

1330 ேப>கிற இேவ-ைவய ஈ அயா அள த

Mசி வ& *ர, க&ணி *B!-உைம8 காQ
ஆைச எ$ கடF :5  இ<6 அய ேதா அயலா
ஏ>கிற இேவ காQ இ தYாீேர

1331 ஆைச வ-வா ஏ  எம86 இ<6 இ-8கா

(3)

 அேயா86

ேதச அறிய உம8ேக ஆளா
திாிகிேறா*86
காசி ஒளியி திக- வ&ண கா;G எ ெபமா
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வாசி வH இ தYாீ!-வா5 ேத ேபா நீேர

(4)

1332 தீ எ ெபமா நீ எ ெபமா திைசD இ நில$
ஆ எ ெபமா ஆகி நிறா அேயா காேணாமா
தா எ ெபமா த ைத த ைத ஆ: அேயா*8ேக எ ெபமா அHேரா நீ?-இ தYாீேர

(5)

1333 ெசாலா ஒழியகிேல அறி த ெசாF K அயா

எலாேரா ஒ8க எ&ணியி தீ அேயைன
நலா அறி: தீயா அறி: நம86-இS உலக தி
எலா அறி:-ஈேத அறிB இ தYாீேர

(6)

1334 மா;G ஆனீ பணி நீ ெகா0ள எைம+ பணி அறியா
:;G இதைன ேவேற ெசாேனா இ தYாீேர
கா;G ஆனீ K-த அ8க0 கா; உம86 இ த
நா;ேட வ  ெதா&ட ஆன நா<க0 உ ேயாேம?

(7)

1335 *ைன வ&ண பாF வ&ண *- நிைலநிற

பிைன வ&ண ெகா&ட வ&ண வ&ண எ&Q<காெபானி வ&ண மணியி வ&ண 3ைரD திேமனி
இன வ&ண எ? கா;G இ தYாீேர

(8)

1336 எ ைத த ைத தமா எ? எ? எம ஏ5 அள"

வ  நிற ெதா&டேரா8ேக வாசி வHரா
சி ைத-த$0 * தி நி@றி சிறி திேமனி

இ த வ&ண எ? கா;G இ தYாீேர

(9)

1337 ஏ ஆ ெபாழி 45 இ தYாி எ ைத ெபமாைன8
கா ஆ 3றவி ம<ைக ேவ த கFய ஒFெச த
சீ ஆ இ ெசா மாைல க@? திாிவா உலக தி
ஆ ஆ அவேர அமர86 எ? அமர ஆவாேர
----------

(10)
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40. திெவளிய%:
1338 ஆ Aசிய அைழ+ப ெவ&ெண

உ& ஒகா

ஆ இைல வள த எ ெபமா
ேப Aசிைய *ைல உ& இைண ம இ? 
ெப நில அள தவ ேகாயிகா த நீ0 க*6 கதFD ெத<6
எ<6 ஆ ெபாழிகளி நேவ
வா த நீ பாD ம&ணியி ெதபாதிெவ0ளிய<6-அேவ

1339 ஆநிைர ேம

(1)

 அ? அைல கட அைட தி;

அர8க-த சிர<கைள உ;
கா நிைற ேமக கல த ஓ உவ8
க&ணனா கதிய ேகாயிL நிைரA ெச தி 3ைன *  அபி
ெபாபிைட வாி வ& மி&
ேத இைர  உ& அ<6 இ இைச *ர,திெவ0ளிய<6-அேவ

(2)

1340 க விட உைடய காளிய தட ைத8

கல8கி * அல8கழி  அவ-த
பட இற+ பா  ப மணி சி த+
ப நட பயிறவ ேகாயிபட அர" அ6 பாைவ நலாக0
பயி@றிய நாடக  ஒF ேபா
அைட 3ைட த-வி அ&ட நி? அதிதிெவ0ளிய<6-அேவ

1341 கறைவ * கா  க=சைன8 கா

காளேமக தி உவ
பறைவ * உய  பா@கட யிற
பரமனா ப0ளிெகா0 ேகாயிைறைறேதா? ெபா மணி சித?
ெதா6 திைர ம&ணியி ெதபா
ெசறி மணி மாட8 ெகா கதி அண"திெவ0ளிய<6-அேவ

1342 பாாிைன உ& பாாிைன உமி5 

(3)

த

(4)
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பாரத ைகெயறி  ஒகா
ேதாிைன ஊ  ேதாிைன ர த
ெச< க& மா ெச? உைற ேகாயிஏ நிைர வய,0 வாைளக0 ம?கி
எம86 இட அ? இ எ? எ&ணி
சீ மF ெபா ைக ெச? அைணகிறதிெவ0ளிய<6-அேவ

(5)

1343 கா@றிைட+ Lைள கர ெதன அர ைத

உற கட அர8க-த ேசைன
@றிைடA ெசல ெகா< கைண ர த
ேகால வி இராம-த ேகாயிஊ@றிைட நிற வாைழயி கனிக0
ஊ5  :5 தன உ& ம&
ேச@றிைட8 கயக0 உக0 திக5 வய 45திெவ0ளிய<6-அேவ

(6)

1344 ஒ0ளிய கம ெச வ எ? உண த

மாவF ேவ0வியி 386
ெத0ளிய 6ற0 ஆ Mவ ெகா&
தி86 உற வள தவ ேகாயிஅ0ளி அ ெபாழிவா இ  வா5 6யிக0
அாி அாி எ? அைவ அைழ+ப
ெவ0ளியா வண<க விைர  அ0ெச வாதிெவ0ளிய<6-அேவ

(7)

1345 * உைட அமர86 இட ெச D அ>ர-

த ெபமாைன அ? அாி ஆ
மயிைட ைவ  மாவ * கீ&ட
மாயனா மனிய ேகாயிபயிைட மாட  அயிைட 1ணி
பதி த ப மணிகளி ஒளியா
வி பக இர" எ? அறி"-அாி ஆயதிெவ0ளிய<6-அேவ

1346 6 6 ஆக8  நி? அமர

6ண<கேள பித@றி நி? ஏ த
அயவ86 அளி அர"-அைண யிற
ஆழியா அம  உைற ேகாயி-

(8)
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க உைட8 கமல அயிைட மலர
கெபா ெப= ெச ெந அைசய
வ" உைட அன ெபைடெயா ேச
வய-ெவ0ளிய<6-அேவ

(9)

1347 ப& * ஏன ஆகி அ? ஒகா

பா இட  எயி@றினி ெகா&
ெத& திைர வட+ பா@கட யிற
திெவ0ளிய<6யாைன
வ& அைற ேசாைல ம<ைகய தைலவ
மான ேவ கFய வா ஒFக0
ெகா& இைவ பா தவ உைடயாக0
ஆ0வ-இ8 6ைர கட உலேக

----------

(10)

41. தி 4ள;த%:
1348 அறிவ அறியா அைன  உல6

உைடயா எைன ஆ0 உைடயா
6றிய மாணி உ ஆய
 த மனி அம இடநறிய மலேம >3 ஆ8க
எழி ஆ ம=ைஞ நட ஆட
ெபாறி ெகா0 சிைற வ& இைச பா30ளLத<6-தாேன

1349 க0ள8 6ற0 ஆ

(1)

மாவFைய

வ=சி  உலக ைக+ப 
ெபா0ைள8 கர த ேபாதக தி
ப தவி த 3னித இடப0ளA ெச?வி கய உகள
பழன8 கழனி-அத$0 ேபாய
30E பி0ைள86 இைர ேத30ளLத<6-தாேன

1350 ேமவா அர8க ெத இல<ைக
ேவ த :யA சர ர 
மா வா பிள  ம அட 
மத சா த மால இட-

(2)
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கா ஆ ெத<கி பழ :ழ
கயக0 பாய 66 இாிD
L ஆ கழனி எழி ஆ30ளLத<6-தாேன

(3)

1351 ெவ@பா மாாி ப- ஆ8கி

விற வா0 அர8க தைலவ-த
வ@3 ஆ திர0 ேதா0 ஐ நா6
ணி த வ வி இராம இடக@3 ஆ 3ாிைசெச 6ற
கவி ஆ ட மாளிைகக0
ெபா@3 ஆ மாட எழி ஆ30ளLத<6-தாேன

(4)

1352 ைம ஆ தட< க& க<  த

ஆ Aசி மைறய ைவ த தயி
ெந ஆ பாேலா அ* ெச த
ேநமி அ< ைக மாய இடெச ஆ ஆர இைர கதிA
ெச< கா நாைர ெச? அைணD
ெபா யா நாவி மைறயாள30ளLத<6-தாேன

(5)

1353 மினி அன K& ம<6

ேவ ஏ தட ேதா0 ெமFய@கா
ம$ சின த மழ விைடக0
ஏ5 அ? அட த மால இடம$ * நீ அரவி த
மலேம வாி வ& இைச பாட
3ைன ெபா ஏ தா உதி8630ளLத<6-தாேன

1354 6ைடயா வில<க ெகா& ஏ தி

மாாி ப-தா நிைர கா 
சைடயா ஓட அட வாண
தட ேதா0 ணி த தைலவ இட6யா வ& க0 உ&ண
ேகால நீல ம; உ686ம
3ைட ஆ கழனி எழி ஆ-

(6)
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30ளLத<6-தாேன

(7)

1355 கைற ஆ ெந ேவ மற மன

:ய விசய ேத கடவி
இைறயா ைகயி நிைறயாத
*&ட நிைற த எ ைத இடமைறயா * தீ-அைவ வள86
ம$ 3கழா வ&ைமயா
ெபாைறயா மி8க அ தண வா530ளLத<6-தாேன

(8)

1356 னி ம&Q வி& நா

ேதாறா இ0 ஆ Mய நா0
அன ஆகி அ மைறக0
அளிAெச த அமல இடமி$ ேசாதி நவமணிD
ேவயி *  சாமைரD
ெபா$ ெபானி ெகாண  அைல8630ளLத<6-தாேன

(9)

1357 க@றா மறி  காளிய-த

ெசனி ந<க நடபயிற
ெபா தாமைரயா0-த ேக0வ
30ளLத<6-தேம
க@றா பர" ம<ைகய-ேகா
கா ஆ 3யைக8 கFகறி
ெசா- தா ஈ ஐ  இைவ பாட
ேசார நிலா-ய-தாேம

---------

(10)

42. தி$7ட9
1357 தா த ெபைம அறியா 1

ேவ த86 ஆய ேவ த ஊேபாகா த0 விர ெம கைல ந மடவா
 த கம--டUேர

1358 ெச? தி& திமி ஏ? உைடய பிைன

(1)
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ெப? த& ேகால ெப@றா ஊேபாந? த& தீ ேத உ&ட வ&
6றி=சி பா-டUேர
1359 பி0ைள உவா

(2)

தயி உ& அேய

உ0ள 36 த ஒவ ஊேபாக0ள நாைர வய,0 கயமீ

(3)

ெகா0ைள ெகா0E-டUேர

1360 @? ஏ உவி 6ற0 ஆ

நில நீ

ஏ@றா எ ைத ெபமா ஊேபாேச@? ஏ உழவ ேகாைத+ ேபா ஊ&
ேகா ேத *ர,-டUேர

(4)

1361 ெதா&ட பரவ >ட ெச? அணவ
அ&ட  அம அக0 ஊேபாவ&ட அைலD0 ெக&ைட மிளிர
ெகா&ட அதி-டUேர

(5)

1362 த8க ேவ0வி தக த தைலவ

8க ைட த ைணவ ஊேபாஎ8க இ K& மணேம எ<6
ெகா8கி பழ :5-டUேர

(6)

1363 க த& கட, மைலD உல6

அ  அக0 அம ஊேபால-◌்
ெப த& *ைல+பி0ைள ஓ8
6 த த-"-டUேர

(7)

1364 கைல வா5 பிைணேயா அைணD திநீ-

மைல வா5 எ ைத ம" ஊேபாஇைல தா5 ெத<கி ேமநி? இளநீ8
6ைல தா5 கிட<கி-டUேர

1365 ெப6 காத அேய உ0ள

உக+ 36 த ஒவ ஊ ேபாஅ6 ைகைத மலர ெக&ைட

(8)
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66 எ? அ=>-டUேர

(9)

1366 காவி+ ெபநீ வ&ண க&ண

ேமவி திக- டUேம
ேகாைவ தமிழா கFய ெசான
பாைவ+ பாட பாவ ேபாேம
----------

(10)

43. திெவளைற
1368 ெவறி மா ம- ஏ தி * ம&மிைச

மனைர Mெவ-கா
ெகாற ேதவ!-நி 6ைர கழ ெதா-வ ஓ
வைக என86 அ03ாிேயமறி மா ெபாழி Kைழத  மFைக
ெமௗவF ேபா அல தி
ெதற மா மண கம5தர வ தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(1)

1369 வைச இ நாமைற ெக த அ மல அய@6
அளி * பாி *கமா
இைச ெகா0 ேவத-P எ? இைவ பய தவ
ேன!-என86 அ03ாிேயஉய ெகா0 மாதவி+ ேபாெதா உலாவிய
மாத :தியிவாய
திைச எலா கம- ெபாழி 45 தி
ெவ0ளைற நிறாேன

1370 ெவ ய ஆ

(2)

உல6 ஏ5 உட நF தவ

உடலக இ பிளவா8
ைகயி நீ0 உகி+ பைட-அ வா தவ
ேன!-என86 அ03ாிேயைமயி ஆத வரா இன பாய வ&
தட திைட8 கமல<க0
ெத வ நா? ஒ& ெபா ைகக0 45 தி
ெவ0ளைற நிறாேன

1371 வா பாி உக மன-த உயி ெசக

(3)

91

ஐவக;6 அர> அளி த
காபி ஆ தி ேவ<கட+ ெபா+ப!-நி
காதைல அ0 என86மா ெபாழி தளி ேகாதிய மட8 6யி
வா -அ வ+3 எ த
தீ பல<கனி ேத-அ Kக தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(4)

1372 மான ேவ ஒ& க& மடவர ம&-மக0

அ-<க * நீ+ பர+பி
ஏன ஆகி அ? இ நில இட தவ
ேன!-என86 அ03ாிேயகான மா *ைல கைழ8 க3 ஏறி ெவ&
*?வ ெச  அலகிற
ேதனி வா மல *6 உ686 தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(5)

1373 ெபா<6 நீ0 * அமரக0 ெதா- எழ

அ*திைன8 ெகா தளி+பா
அ<6 ஓ ஆைம-அ ஆகிய ஆதி!-நி
அைமைய அ0 என86த<6 ேபைடேயா ஊய மகர
ைதயலா 6ழ அைணவா
தி<க0 ேதா ெசனி மாட ெச? அைண தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(6)

1374 ஆறிேனா ஒ நா6 உைட ெந *

அர8க-த சிர எலா
ேவ? ேவ? உக வி-அ வைள தவ
ேன!-என86 அ03ாிேயமா? இ ேசாதிய மரகத+ பாசைட
தாமைர மல வா த
ேதற மா தி வ& இ இைச *ர தி
ெவ0ளைற நிறாேன

1375 * இS ஏ5 உல6 உண" இறி இ0 மிக

உபக0 ெதா- ஏ த
அன ஆகி அ? அ மைற பய தவ
ேன!-என86 அ03ாிேய-

(7)
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ம$ ேகதைக 4தக எ? இைவ
வன திைடA >3 இன<க0
ெதன என வ& இ இைச *ர தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(8)

1376 ஆ<6 மாவF ேவ0வியி இர  ெச?
அக-இட *-திைனD
பா<கினா ெகா&ட பரம!-நி பணி  எேவ என86 அ03ாிேயஓ<6 பி&யி ெச மல ஏறி வ&
உழிதர மா ஏறி
தீ 6யி மிழ@? பட+ைப தி
ெவ0ளைற நிறாேன

(9)

1377 ம=> உலா மணி மாட<க0 45 தி
ெவ0ளைற-அத ேமய
அ=சன 3ைரD தி உவைன
ஆதிைய அ*த ைத
ந=> உலாவிய ேவ வலவ கF
கறி ெசா ஐஇர&
எ=ச இறி நி? ஏ த வலா இைம
ேயா86 அர> ஆவகேள

---------

(10)

44. திவரக:
திவரக: 1
1378 உ திேம நா*கைன+ பைட தா உல6 உ&டவ

எ ைத ெபமா இைமேயாக0 தாைத86 இட எபராச திேனா மணிD ெகாழி86 3ன காவிாி
அ திேபா, நிற  ஆ வய 45 ெத அர<கேம

(1)

1379 ைவய உ& ஆ இைல ேம" மாய மணி நீ0 *
ைப ெகா0 நாக  அைணயா பயி, இட எபராைதய நலா 6ழ மாைலD ம@? அவ தட *ைலA
ெச ய சா  கல  இழி 3ன 45 ெத அர<கேம

1380 ப& இS ைவய அள+பா ெச? மாவF ைகயி நீர
ெகா&ட ஆழி தட8 ைக8 6றள இட எபரா-

(2)
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வ& பா ம வா 3ன வ  இழி காவிாி

அ&ட நா? ெபாழி 45  அழ6 ஆ ெத அர<கேம

(3)

1381 விைள த ெவ ேபா விற வா0 அர8க நக பா5பட

வைள த வ வி தட8ைக-அவ$86 இட எபராைள8 ைக யாைன ம+3 அகி, ெகாண  உ தி *ன
◌்திைள86 ெசவ+ 3ன காவிாி 45 ெத அர<கேம

(4)

1382 வ3 உலா  த ம&ேடாதாி காதல வா 3க

அ3-தனா *னி த அழக இட எபராஉப-ேகா$ உல6 ஏ- வ  ஈ& வண<6 நல

◌்ெசெபா ஆ மதி0 45  அழ6 ஆ ெத அர<கேம
1383 கைல உ த அக அ6 வ ேப

மக0 தா

(5)

என

*ைல ெகா தா0 உயி உ&டவ வா5 இட எபரா6ைல எ த கதF+ ெபாழிU வ  உ தி *
அைல எ86 3ன காவிாி 45 ெத அர<கேம

(6)

1384 க=ச ெந=> க மல சகட* காFனா

=ச ெவற >ட ஆழியா வா5 இட எபராம=> ேச மாளிைக நீ அகி 3ைகD மா மைறேயா
ெச=ெசா ேவ0வி+ 3ைகD கம- ெத அர<கேம

(7)

1385 ஏன மீ ஆைமேயா அாிD சி? 6றE ஆ

தா$ஆய தரணி தைலவ இட எபராவா$ ம&Q நிைறய+ 36  ஈ& வண<6 நேத$
பா, கல தனவ ேச ெத அர<கேம

(8)

1386 ேசய எ? மிக+ ெபாிய K& ேநைமய ஆய இ
மாைய ஆ அறியா வைகயா இட எபராேவயி *  மணிD ெகாண  ஆ 3ன காவிர

ஆய ெபா மா மதி0 45  அழ6 ஆ ெத அர<கேம
1387 அF மாத அம தி மாவ அர<க ைத8

கF ம$ மதி0 ம<ைகய-ேகா கFகறி ெசாந
இைச மாைலக0 நா இர& இர& உட

(9)
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வலவ-தா உல6 ஆ& பி வா உல6 ஆ0வேர
----

(10)

45. திவரக:
திவரக: 2
1388 ெவவாதா0 வா ெவவி ேவ<கடேம
ேவ<கடேம எகிறாளா
மவாளா எ 6ட<கா வா0 ெந< க&
யி மற தா0-வ& ஆ ெகா&ட
உவாள வானவ-த உயிராள
ஒF திைர நீ+ ெபௗவ ெகா&ட
திவாள எ மகைளA ெச தனக0
எ<ஙன நா சி தி8ேகேன?

(1)

1389 கைல ஆளா அக அ6 கன வைளD
ைக ஆளா-எ ெச ேக நா?

விைல ஆளா அேயைன ேவ&திேயா?
ேவ&டாேயா? எ$-ெம ய

மைலயாள வானவ-த தைலயாள
மராமர ஏ5 எ த ெவறிA
சிைலயாள எ மகைளA ெச தனக0
எ<ஙன நா சி தி8ேகேன?

(2)

1390 மா ஆய ெம ேநா8கி வா0 ெந< க&

நீ ம6 வைளD ேசா
ேத ஆய ந? ழா அல<கF
திற ேபசி உற<கா0 கா&மிகா-ஆய க மைனயி தயி உ&
ெந பக ந த ெப@ற
ஆ-ஆய எ மகைளA ெச தனக0
அமைனமீ அறிகிேலேன

1391 தா

வாயி ெசா ேகளா0 த ஆய

ேதா அைணயா0 தட ெம ெகா<ைகேய ஆரA சா  அணியா0 எ ெபமா

ேப

திவர<க எ<ேக? எ$-

மாய *ைல உ& இS உல6 உ&ட

(3)
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ெப வயி@ற ேபசி ந<கா
மா மாய எ மகைளA ெச தனக0
ம<ைகமீ மதி8கிேலேன

(4)

1392 L& *ைலேம சா  அணியா0 ெபா கய க&

ைம எ-தா0 Lைவ ேபணா0 ஏ&
அறியா0 எ தைனD எ ெபமா
திவர<க எ<ேக? எ$-

நா0 மலரா0 நாயக ஆ நா அறிய
ஆ +பா வள த நபி
ஆ& மக ஆ எ மகைளA ெச தனக0
அமைனமீ

(5)

1393 தா ஆ வன மாைல தாராேனா?

எ? எேற தள தா0 கா&மி
யாதா$ ஒ? உைர8கி எ ெபமா
திவர<க எ$-Lேம
மா ஆள 6ட ஆ ம4த
மன86 ஆ *ன ெசற
1தாள எ மகைளA ெச தனக0
எ<ஙன நா ெசா,ேகேன?

(6)

1394 வா ஆE இள< ெகா<ைக வ&ண ேவ?
ஆயினவா? எ&ணா0 எ&ணி
ேபராள ேப அலா ேபசா0 இ+

ெப& ெப@ேற எ ெச ேக நா?

தா ஆள த& 6ட ைத நக ஆள
ஐவ86 ஆ அமாி உ த
ேத ஆள எ மகைளA ெச தனக0
எ<ஙன நா ெச+3ேகேன?

(7)

1395 உற" ஆ இல0 எ? எ? ஒழியா

பல ஏ> அல ஆயி@றா
மறவாேத எ+ெபா- மாயவேன
மாதவேன எகிறாளாபிறவாத ேபராள ெப& ஆள
ம& ஆள வி&ேணா-த<க0
அறவாள எ மகைளA ெச தனக0
அமைனமீ அறிகிேலேன

(8)
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1396 ப ேதா கழ மவா0 ைப< கிளிD
பா ஊ;டா0 பாைவ ேபணா0

வ தாேனா திவர<க? வாராேனா?

எ? எேற வைளD ேசாச ேதாக ெபௗழிய ஐ தழ ஓ3
ைத திாிய சாமேவதி
அ ேதா வ  எ மகைளA ெச தனக0
அமைனமீ அறிகிேலேன

(9)

1397 ேச உகE வய 3ைட 45 திவர<க 
அமாைனA சி ைதெச த
நீல மல8 க& மடவா0 நிைற அழிைவ
தா ெமாழி த-அதைன ேநரா
கால ேவ பரகால கFகறி
ஒF மாைல க@? வலா
மாைல ேச ெவ& 6ைட8கீ5 மனவ ஆ
ெபா-உலகி வா5வ-தாேம

----------

(10)

46. திவரக:
திவரக: 3
1398 ைக மான மழ களி@ைற கட கிட த கமணிைய

ைம மான மரகத ைத மைற உைர த திமாைல
எமாைன என86 எ? இனியாைன பனி கா த

அமாைன யா க&ட-அணி நீ ெத அர<க ேத

(1)

1399 ேபராைன 6?<6 எ ெபமாைன தி த&கா

ஊராைன கரபT உ தமைன *  இல<6
கா ஆ தி& கட ஏ- மைல ஏ5 இS உல6 ஏ5 உ&

ஆரா எ? இ தாைன8 க&ட-ெத அர<க ே◌◌்\"த

(2)

1400 ஏ ஆகி உல6 இட  அ? இ நில$ ெப வி>3தா
ஆய ெபமாைன த அயா மன  எ?
ேத ஆகி அ* ஆகி திக5 தாைன மகி5  ஒகா
ஆ-ஆய ஆனாைன8 க&ட-ெத அர<க ேத

(3)

97

1401 வள தவைன தட< கட,0 வF உவி திாி சகட

தள  உதிர உைத தவைன தாியா அ? இரணியைன+
பிள தவைன ெப நில ஈ அ நீ;+ ப& ஒநா0

அள தவைன யா க&ட-அணி நீ ெத அர<க ேத
1402 நீ அழ ஆ

ெந நில ஆ

(4)

நிறாைன அ? அர8க-

ஊ அழலா உ&டாைன க&டா பி காணாேம
ேப அழ ஆ ெப வி>3 ஆ பி மைறேயா ம திர தி
ஆ அழலா உ&டாைன8 க&ட-ெத அர<க ேத

(5)

1403 த சின ைத தவி  அைட தா தவ ெநறிைய தாியா

க=சைன8 ெகா? அ? உலக உ& உமி5 த க@பக ைத
ெவ சின த ெகா ெதாழிேலா விைச உைவ அைசவி த
அ சிைற+ 30 பாகைன யா க&ட-ெத அர<க ேத

(6)

1404 சி தைனைய தவெநறிைய திமாைல பிாியா

வ  என மன  இ த வடமைலைய வாி வ& ஆ
ெகா  அைண த ெபாழி ேகாவ உல6 அள+பா அ நிமி த
அ தணைன யா க&ட-அணி நீ ெத அர<க ேத

(7)

1405 வாி த உைடயவ86 1 ைம இலாA சமண86

அவக;6 அ<6 அ0 இலா அளாைன த அைட த
எமக;6 அேய@6 எமா@6 எ அைன86
அமர86 பிரானாைர8 க&ட-ெத அர<க ேத
1406 ெபா

வ&ண மன  அக@றி 3ல ஐ  ெசல ைவ 

ெம வ&ண நிைன தவ86 ெம
நிற வி தகைன
ைம வ&ண க *கிேபா திக5 வ&ண மரகத தி

அS வ&ண வ&ணைன யா க&ட-ெத அர<க ேத
1407 ஆ மவி நிைர ேம

(9)

த அணி அர<க  அமாைன8

காம சீ8 கFகறி ஒFெச த மF 3க5 ேச
நா ம" தமி5-மாைல நா இர&ேடா இர&ைனD
தா மவி வலாேம சாரா தீவிைன தாேம
--------

(8)

(10)
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47. திவரக:
திவரக: 4
1408 ப&ைட நாமைறD ேவ0விD ேக0வி+

பத<கE பத<களி ெபாE
பி&ட ஆ விாி த பிற<6 ஒளி அன,
ெபகிய 3னெலா நில$
ெகா&ட மாத* 6ைர கட ஏ-
ஏ- மா மைலகE வி>3
அ&ட* தா ஆ நிற எ ெபமாஅர<க மா நக அம தாேன

(1)

1409 இ திர பிரம ஈச எ? இவக0
எ& இ ப 6ண<கேள இய@ற
த ைதD தாD ம8கE மி8க
>@ற* >@றி நி? அகலா+
ப த* ப த அ?+ப ஓ ம 
பாைமD ப உயி86 எலா
அ த* வா5" ஆய எ ெபமாஅர<க மா நக அம தாேன

(2)

1410 ம$ மா நில$ மைலகE கட,

வான* தானவ உல6
$ மா இ0 ஆ ல<6 ஒளி ><கி
ெதாைல நாமைறகE மைறய
பி$ வானவ86 *னிவ86 நகி
பிற<6 இ0 நிற ெகட ஒநா0
அன ஆ அ? அ<6 அ மைற பய தா
-அர<க மா நக அம தாேன

(3)

1411 மா இ< 6ற ஒ? ம  ஆக

மா>ண அதெனா அளவி
பா இ ெபௗவ பக வி& அலற
ப திைர வி>பிைட+ படர
ேச இ வி>3 தி<கE >ட
ேதவ தா உட திைச+ப
ஆயிர ேதாளா அைல கட கைட தாஅர<க மா நக அம தாேன

1412 எ<ஙேன உ வ தானவ நிைன தா?

(4)
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-இரணிய இல<6 L& அகல

ெபா<6 ெவ 6தி ெபாமைல பிள 
ெபாழித அவி ஒ  இழிய
ெவ க& வா0 எயி@? ஓ ெவ0ளி மா வில<க
வி& உற8 கன விழி  எ- த
அ<ஙேன ஒ8க அாி உ ஆனாஅர<க மா நக அம தாேன

(5)

1413 ஆயிர 6ற ெச? ெதா8கைனய

அட 3ைர எழி திக5 திர0 ேதா0
ஆயிர ணிய அட ம-+ ப@றி
ம@? அவ அக வி>3 அைணய
ஆயிர ெபயரா அமர ெச? இைற=ச
அறியி அைல கட நேவ
ஆயிர >ட வா அர"-அைண யிறாஅர<க மா நக அம தாேன

1414 >ாி 6ழ கனி வா

திவிைன+ பிாி த

ெகாைமயி க விைச அர8க
எாிவிழி  இல<6 மணி * ெபாெச 
இல<ைக பா5ப+பத@6 எ&ணி
வாி சிைல வைளய அ சர ர 
மறி கட ெநறிபட மைலயா
அாி6ல பணிெகா& அைல கட அைட தாஅர<க மா நக அம தாேன

1415 ஊழி ஆ

(6)

ஓம  உAசி ஆ

(7)

ஒகா

உைடய ேத ஒவ ஆ உலகி
4ழி மா யாைன ய ெக  இல<ைக
மல<க அ? அ சர ர 
பாழியா மி8க பா த$86 அளி
பகலவ ஒளி ெகட+ பகேல
ஆழியா அ? அ<6 ஆழிைய மைற தாஅர<க மா நக அம தாேன

1416 ேபயினா *ைல ஊ& பி0ைள ஆ

ஒகா

ெப நில வி-<கி அ உமி5 த
வாய ஆ மா ஆ ஆ இைல வள 
மணி * வானவ-தம86ச

(8)

100

ேசய ஆ அேயா86 அணிய ஆ வ  எ
சி ைதD0 ெவ ய அ?86
ஆய ஆ அ? 6ற ஒ? எ தா
-அர<க மா நக அம தாேன

(9)

1417 ெபா$ மா மணிD * த* >ம 

ெபா திைர மா நதி 3ைட 45 
அன மா உல" அைல 3ன 45 த
அர<க மா நக அம தாைன
ம$ மா மாட ம<ைகய தைலவ
மான ேவ கFய வா ஒFக0
பனிய ப$வ பாவா நாE
பழவிைன ப@? அ?+பாேர

-----------

(10)

48. திவரக:
திவரக: 5
1418 ஏைழ ஏதல கீ5மக எனா

இர<கி ம@? அவ@6 இ அ0 >ர 
மாைழ மா மட ேநா8கி உ ேதாழி
உபி எபி எ? ஒழி திைல உக 
ேதாழ நீ என86 இ<6 ஒழி எற
ெசா@க0 வ  அேய மன  இ திட
ஆழி வ&ண நி அ-இைண அைட ேதஅணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(1)

1419 வாத மா மக ம8கட வில<6

ம@? ஓ சாதி எ? ஒழி திைல உக 
காத ஆதர கடF$ ெபகA
ெச தகவி$86 இைல ைகமா? எ?
ேகா இ வா ைமயினாெயா உடேன
உ&ப நா எற ஒ& ெபா0 என86ம
ஆத ேவ& எ? அ-இைண அைட ேத
-அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

1420 க ெகா0 L ெபாழி காம ெபா ைக

ைவ6 தாமைர வா<கிய ேவழ
*D வ&ண ஓ *- வF *தைல
ப@ற ம@? அ நி சர& நிைன+ப

(2)

101

ெகாய வா வில<கி உயி மல<க8
ெகா&ட சீ@ற ஒ? உ& உள அறி  உன
அயேன$ வ  அ-இைண அைட ேதஅணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(3)

1421 ந=> ேசாவ ஓ ெவ சின அரவ

ெவவி வ  நி சர& என சர& ஆ
ெந=சி ெகா& நி அ சிைற+ பறைவ86
அைட8கல ெகா  அ0ெச த அறி 
ெவ ெசாலாளக0 நம-தம கய
ெகாய ெச வன உள அத@6 அேய
அ=சி வ  நி அ-இைண அைட ேத
அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(4)

1422 மாக மா நில *- வ  இைற=>

மல அ க&ட மா மைறயாள
ேதாைக மா மயி அனவ இப
@றிலாைமயி அ த இ<6 ஒழி 
ேபாக நீ எ தி பி$ ந இைட8ேக
ேபாவா எற ெபா அ0 என86ம
ஆக ேவ& எ? அ-இைண அைட ேத
-அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(5)

1423 ம$ நாமைற மா *னி ெப@ற

ைம தைன மதியாத ெவ @றதைன அ=சி நி சர& என சர& ஆ
தக" இ காலைன உக *னி  ஒழியா
பிைன எ? நி திவ பிாியா
வ&ண எ&ணிய ேப அ0 என86
அன ஆ6 எ? அ-இைண அைட ேதஅணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

1424 ஓ வா ைமD உவனிய+ பிற+3

உன86 * த த அ தண ஒவ
காத எ மக 3க இட காேண
க& நீ தவா என86 எ?
ேகா இ வா ைமயினா உைன ேவ&ய
6ைற *  அவ சி?வைன8 ெகா தா ஆதலா வ  உ அ-இைண அைட ேத-

(6)
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(7)

அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன
1425 ேவத வா ெமாழி அ தண ஒவ

எ ைத நி சர& எ$ைட மைனவி
காத ம8கைள+ பய த, காணா0
கய ஓ ெத வ ெகா& ஒளி86 எ? அைழ+ப
ஏதலா *ேன இ அ0 அவ@6A
ெச  உ ம8க0 ம@? இவ எ? ெகா தா
ஆதலா வ  உ அ-இைண அைட ேத
-அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(8)

1426 ள<6 நீ0 * அரச-த 6ாிசி

ெதா&ைட மனவ தி& திற ஒவ@6
உள ெகா0 அபிேனா இ அ0 >ர  அ<6
ஓ நாழிைக ஏ5 உட இ+ப
வள ெகா0 ம திர ம@? அவ@6 அளிA
ெச த ஆ? அேய அறி  உலக
அள த ெபா அேய அைட  உ ேத
-அணி ெபாழி திவர<க  அமாேன

(9)

1427 மாட மாளிைக 45 திம<ைக

-மன ஒனல-த<கைள ெவ,

ஆடமா வலவ கFகறி
அணி ெபாழி திவர<க  அமாைன
நீ ெதா 3க5 ஆழி வலாைன
எ ைதைய ெநமாைல நிைன த
பாட ப -இைவ பாமி ெதா&G

(10)

பாட Kமிைட+ பாவ நிலாேவ

-------

49. தி ேப நக
1428 ைக இல<6 ஆழி ச<க க *கி தி நிற த

ெபா இல ெம ய-த தா0 அைடவேர அைம ஆ86ம
ெச அல கமல ஓ<6 ெசறி ெபாழி ெத தி+ேப
ைப அர"-அைணயா நாம பரவி நா உ

த ஆேற

(1)
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1429 வ<க ஆ கடக0 ஏ- மைலD வானக* ம@?

அ க& மா ஞால எலா அ*ெச  உமி5 த எ ைத
தி<க0 மா *கி அண" ெசறி ெபாழி ெத தி+ேப
எ<க0 மா இைறவ நாம ஏ தி நா உ

(2)

த ஆேற

1430 ஒவைன உ தி+ Lேம ஓ<6வி  ஆக-தனா

ஒவைனA சாப நீ8கி உப ஆ0 எ? வி;டா
ெப வைர மதி0க0 45 த ெப நக அர"-அைணேமக

வைர வ&ண-த ேப கதி நா உ

த ஆேற

(3)

1431 ஊ அம தைல ஒ? ஏ தி உல6 எலா திாிD ஈச

ஈ அம சாப நீ8கா என ஒ& 3னைல ஈ தா
ேத அம ெபாழிக0 45 த ெசறி வய ெத தி+ேப
வானவ-தைலவ நாம வா5 தி நா உ
1432 வ8கர வா

(4)

த ஆேற

* கீ&ட மாயேன எ? வாேனா

386 அர& த தளா என ெபா ஆக தாைன
ந86 அாி உவ ஆகி நக கிள  இட  உக த

ச8கரA ெசவ ெதேப தைலவ தா0 அைட  உ

(5)

ேதேன

1433 வில<கலா கட அைட  விள<கிைழ ெபா; விலா
இல<ைக மா நக86 இைறவ இப 3ய ணி தா
நல ெகா0 நாமைற வலாக0 ஓ  ஒF ஏ த8 ேக;
மல<6 பா

வய தி+ேப மவி நா வா5 த ஆேற

(6)

1434 ெவ&ெண -தா அ*ெச ய ெவ6& ம  ஆ Aசி ஓAசி

க&ணி ஆ 6?< கயி@றா க;ட ெவ;ெடா? இ தா
தி&ண மா மதி0க0 45 த ெத தி+ேப0 ேவைல
வ&ணனா நாம நாE வா

ெமாழி  உ

த ஆேற

(7)

1435 அ ெபா ஆ உலக ஏ- அறிய ஆ +பா-த$0
ெகா3 அனா பிைன ேகால த@6 ஏ? ெகாறா
ெச ெபா ஆ மதி0க0 45 த ெத தி+ேப0 ேம"
எபிரா நாம நாE ஏ தி நா உ

த ஆேற

1436 நா வைக ேவத ஐ  ேவ0வி ஆ? அ<க வலா

(8)
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ேமைல வானவாி மி8க ேவதிய ஆதி கால
ேச உக0 வய தி+ேபA ெச< க& மாேலா வா5வா
சீல மா தவ த சி ைத ஆளி எ சி ைதயாேன

(9)

1437 வ& அைற ெபாழி தி+ேப வாி அர"-அைணயி ப0ளி
ெகா& உைறகிற மாைல8 ெகா மதி0 மாட ம<ைக
தி& திற ேதா0 கFய ெச=ெசாலா ெமாழி த மாைல
ெகா& இைவ பா ஆட8 வ-நீ0 வி>ேப
----------

(10)

50. திநதி4ரவிணகர
1438 தீ அ? நில ெதா எாி காFெனா நீ ெக-

வி>3 அைவ ஆ
மா> அ? மன திெனா உற8கெமா இற8ைக அைவ
ஆய ெபமா
தா ெசற உைள  தயி உ& 6ட ஆ தட
மாவ தைகேச
நாத உைறகிற நக ந தி3ரவி&ணகர
-ந&Q மனேம

(1)

1439 உ D வைக உ& ெசான ெச யி உல6 ஏ- ஒழி

யாைம *ன நா0
ெம யி அளேவ அ*ெச ய வல ஐய-அவ
ேம" நக-தாைமய வாி வ& ம உ& கிைளேயா மல
கி& அதேம
ைநவள நவி@? ெபாழி ந தி3ரவி&ணகர
-ந&Q மனேம

(2)

1440 உப உல6 ஏ- கட ஏ- மைல ஏ- ஒழி

யாைம *ன நா0
த ெபா வயி? ஆ அள" உ& அைவ உமி5 த தட
மாவ தைக ேச
வ3 மலகிற ெபாழி ைப ெபா வ பி மணி
க<6 வய 45
நப உைறகிற நக ந தி3ரவி&ணகர
-ந&Q மனேம

(3)
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1441 பிைறயி ஒளி எயி? இலக *?கி எதி ெபா என
வ த அ>ர
இைறக0-அைவ-ெந?-ெந? என ெவறிய-அவ வயி? அழல
நிற ெபமா
சிைற ெகா0 மயி 6யி பயில மலக0 உக அளி *ரல
அெகா0 ெந மா
நைறெச ெபாழி மைழ தவ- ந தி3ரவி&ணகரந&Q மனேம

(4)

1442 Mள எாி சி தி *னி" எ தி அம ெச  என

வ த அ>ர
ேதாE அவ தாE *ேயா ெபா ஆக ெநா
ஆ அள" எ தா
வாE வாி வி, வைள ஆழி கைத ச<க இைவ
அைக உைடயா
நாE உைறகிற நக ந தி3ரவி&ணகரந&Q மனேம

(5)

1443 தபிெயா தா ஒவ த ைணவி காத ைண

ஆக *ன நா0
ெவபி எாி கானக உலா" அவ-தா இனி
ேம" நக-தாெகா3 6தி ெகா& 6யி வ மயி ஆ, எழி
ஆ 3ற" ேச
நபி உைறகிற நக ந தி3ரவி&ணகரந&Q மனேம

(6)

1444 த ைத மன உ  ய ந த இ0 வ த விற
ந த மதைல
எ ைத இவ எ? அமர க த மல ெகா& ெதாழ
நிற நக-தாம த *ழ" ஓைச மைழ ஆக எ- கா மயிக0
ஆ ெபாழி 45
ந தி பணிெச த நக ந தி3ரவி&ணகரந&Q மனேம

1445 எ&ணி நிைன" எ தி இனி இைல இைற எ? *னி
யாள தி ஆ

(7)
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ப&ணி மF கீதெமா பா அவ ஆடெலா
ட எழி ஆ
ம&ணி இேபால நக இைல என வானவக0
தா மலக0 1
ந&ணி உைறகிற நக ந தி3ரவி&ணகர
-ந&Q மனேம

(8)

1446 வ<க மF ெபௗவ-அ மா *க உAசி 3க

மி8க ெபநீ
அ<க அழியா அவன ஆைண தைல 4 அயா
அறிதிேய
ெபா<6 3ன உ  மணி க<6 இ0 சீ? ஒளி
எ<6 உளதா
ந<க0 ெபமா உைறD ந தி3ரவி&ணகரந&Q மனேம

1447 நைற ெச

(9)

ெபாழி மைழ தவ- ந தி3ரவி&ணகர

ந&ணி உைறD
உைற ெகா0 3க ஆழி >ாி ச<க-அைவ அ ைக உைட
யாைன ஒளி ேச
கைற வள ேவ வல கFய ஒF மாைல-இைவ
ஐ  ஐ 
*ைறயி இைவ பயில வல அயவக0 ெகாவிைனக0
*- அக,ேம

----------

(10)

51. திவிணக:
திவிணக:1
1448 வ& உQ ந? மல இ&ைட ெகா&

ப&ைட ந விைன ெகட எ? அேம
ெதா&ட அமர பணிய நி? அ<6
அ&டெமா அக-இட அள தவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன
1449 அ&ண ெச  அைல கட கைட  அத$0
க&Qத ந=> உ&ண8க&டவேன
வி&ணவ அ* உண அ*தி வ
ெப& அ* உ&ட எ ெபமாேன

(1)

107

ஆ&டா

உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய

ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(2)

1450 6ழ நிற வ&ண நி? ெகா&ட

தழ நிற வ&ண ந&ணா நகர
விழ நனி மைல சிைல வைள" ெச  அ<6
அழ நிற அ3-அஆனவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(3)

1451 நிலெவா ெவயி நில" இ >ட

உலக* உயிகE உ& ஒகா
கைல த 6ழவியி உவிைன ஆ
அைல கட ஆ இைல வள தவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(4)

1452 பா எ- கட எ- மைல எ- ஆ

சீ ெக- இS உல6 ஏ- எலா
ஆ ெக- வயி@றினி அட8கி நி? அ<6
ஓ எ-  ஓ உ ஆனவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(5)

1453 கா ெக- கடகE மைலகE ஆ

ஏ ெக- உலக* ஆகி *த
லாகE அறி"-அ நிைலயிைன ஆ
சீ ெக- நாமைற ஆனவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன
1454 உ86 உ? ந? ெந

(6)

ெகா& ஆ அழF

இ86 உ? அ தண ச தியிவா
ெப8கெமா அமரக0 அமர ந6
இ8கினி இ இைச ஆனவேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(7)
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1455 காத ெச  இைளயவ கலவி த

ேவதைன விைன அ ெவ"த ஆ
ஆதF உன அ அQ6வ நா
ேபா அல ெந*+ 3&ணியேன
ஆ&டா உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய
ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(8)

1456 சாத, பிற த, எ? இவ@ைற8

காத ெச
ஓத ெச
ஆத ெச
ஆ&டா

யா உன கழ அைட ேத
நாமைற ஆகி உப
M" ஆனவேன
உைன8 கா&ப ஓ அ0 என86 அEதிேய

ேவ&ேட மைனவா58ைகைய-வி&ணக ேமயவேன

(9)

1457 L ம ெபாழி அணி வி&ணக ேம

காம சீ8 கFகறி ெசான
பா ம தமி5-இைவ பாட வலா
வாமன அ-இைண ம"வேர
---------

(10)

52. திவிணக:
திவிணக:2
1458 ெபா? ேத 3ெசா ெந=சி ெபா0 இப என இர&

இ? ேத ஐ3லக0 கட ஆயின வாயி ஒ;
அ? ேத ஆவA ெச@ற அைவ-தைம மன  அக@றி
ெவ? ேத நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(1)

1459 மற ேத உைன *ன மற த மதி இ மன தா

இற ேத எ தைனD அதனா இைப8 6ழியி
பிற ேத எ  ஒழி ேத ெபமா தி மாபா
சிற ேத நி அ8ேக-திவி&ணக ேமயவேன
1460 மா ஏ

(2

ேநா8கிய-த வயி@?8 6ழியி உைழ86

ஊ ஏ ஆ8ைக-தைன உதவாைம உண  உண வாேன மா நிலேம வ  வ  எ மன  இ த
ேதேன!-நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(3)
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1461 பிறி ேத ெப@ற ம8க0 ெப& எ? இவ பி உதவா

அறி ேத நீ பணி த அ0 எ$ ஒ0 வா0 உவி
எறி ேத ஐ3லக0 இட தீர எறி  வ 
ெசறி ேத நி அ8ேக-திவி&ணக ேமயவேன

(4)

1462 பா& ேத வ& அைறD 6ழலாக0 பலா& இைச+ப
ஆ&டா ைவய எலா அர> ஆகி * ஆ&டவேர
மா&டா எ? வ தா அ ேதா மைனவா58ைக-தைன
ேவ&ேட நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(5)

1463 கலா ஐ3லக0-அைவ க&டவா? ெச யகிேல

மலா ம அம0 மல மாள ம அட த
மலா மல அ சீ மதி0 நீ இல<ைக அழி த

விலா நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(6)

1464 ேவறா யா இர ேத ெவ6ளா மன8ெகா0 எ தா

ஆறா ெவ நரக  அேயைன இட8 கதி
ற ஐவ வ  6ைம8க8 6வி;டவைர

ேதறா உ அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன
1465 தீ வா

(7)

வ விைனயா உட நி? சிற தவேபா

ேமவா ெவ நரக  இட உ@? விைர  வ தா
Mவா வானவ-த *தவா மதி ேகா0 வி த

ேதவா நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(8)

1466 ேபா ஆ தாமைரயா0 3லவி 6ல வானவ-த

ேகாதா ேகா இ ெச<ேகா 6ைட மன இைட நட த
1தா 1 ெமாழியா >டேபா எ மன  இ த
ேவதா நி அைட ேத-திவி&ணக ேமயவேன

(9)

1467 ேத ஆ L 3றவி திவி&ணக ேமயவைன

வா ஆ மதி0 45 வய ம<ைகய-ேகா மவா
ஊ ஆ ேவ கFய ஒFெச தமி5-மாைல வலா
ேகா ஆ
----------

வானவ-த ெகா மா நக வேர

(10)
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53. திவிணக:
திவிணக:3
1468 ற+ேப அேல இப றவா நி உவ

மற+ேப அேல எ? மறவா யா உலகி
பிற+ேப ஆக எ&ேண பிறவாைம ெப@ற நி
திற ேத ஆதைமயா-திவி&ணகராேன

(1)

1469 ற ேத ஆவA ெச@றA >@ற ற தைமயா

சிற ேத நி அ8ேக அைம திமாேல
அற-தா ஆ
திாிவா உைன எ மன  அக ேத

திறபாம ெகா&ேட-திவி&ணகராேன
1470 மா ஏ

(2)

ேநா86 நலா மதிேபா *க  உல"

ஊ ஏ க& வாளி86 உைட  ஓ;ட  உ அைட ேதேகாேன 6?<6D0 6ழகா திநைறV
ேதேன வ 3ன 45 திவி&ணகராேன

(3)

1471 சா  ஏ  ெம *ைலயா தட ேதா0 3ண இப ெவ0ள 

ஆ5 ேத அ நரக  அ-  பய பைட ேத
ேபா ேத 3&ணியேன உைன எ தி எ தீவிைனக0
தீ ேத நி அைட ேத-திவி&ணகராேன

(4)

1472 ம@? ஓ ெத வ எ&ேண உைன எ மன  ைவ +

ெப@ேற ெப@ற" பிறவாைம-எ ெபமா
வ@றா நீ0 கட 45 இல<ைக இராவணைனA
ெச@றா

ெகா@றவேன திவி&ணகராேன

(5)

1473 ைம ஒ& க< கட, நில$ மணி வைரD

ெச ய >ட இர& இைவ ஆய நிைன ெந=சி
உ D வைக உண ேத உ&ைமயா இனி யா ம@? ஓ
ெத வ பிறி அறிேய-திவி&ணகராேன

(6)

1474 ேவேற ?வ உ& அேய விாி  உைர86

ஆேற நீ பணியா அைட நி திமன 
ேற ெந=>-தனா 6ண ெகா& ம@? ஓ ெத வ

ேதேற உைன அலா-திவி&ணகராேன

(7)
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1475 *ளி தீ த ெவ கட  Mாி+ ெப< களி@றா

விளி தீ த மா மரேபா :5 தாைர நிைனயாேத
அளி  ஓ த சி ைத நிபா அேய@6 வா-உலக
ெதளி ேத எ? எ வ? திவி&ணகராேன
1476 ெசாலா

(8)

தி மாவா உன86 ஆகி ெதா& ப;ட

நேலைன விைனக0 நFயாைம ந3-நJ
மலா 6ட ஆG ம4தேன உலகி
ெசலா ந இைசயா

திவி&ணகராேன

(9)

1477 தா ஆ மல8 கமல தட 45 த த& 3றவி

சீ ஆ ெந ம?கி திவி&ணகராைன8
கா ஆ 3ய தட8 ைக8 கFய ஒF மாைல

ஆ ஆ இைவ வலா அவ86 அல நிலாேவ
-------------

(10)

54. திநைற<:
திநைற<:1
1478 க&Q >ழ? Jைளேயா ஈைள வ  ஏ<கினா

ப& இ ெமாழியா ைபய நடமி எனாத*
வி&Q மைலD ேவத* ேவ0விD ஆயினா
ந&Q நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(1)

1479 ெகா<6 உ& 6ழலா  இ  சிாி  நீ

இ<6 எ இமி எபா வ த? எ? இகழாத*

தி<க0 எாி கா ெச= >ட ஆயவ ேத> உைட
ந<க0 நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(2)

1480 ெகா<6 ஆ 6ழலா  இ  சிாி  எைம

எ ேகால ஐயா எ இனி8 கா&ப? எனாத*

ெச<ேகா வலவ தா0 பணி  ஏ தி திக- ஊ-

ந ேகா நைறV-நா ெதா- எ- ெந=சேம

1481 ெகா3 அரவ* வFD ெவற K& ஏ இைட

வ3 உ& 6ழலா வாச அைட  இகழாத*

(3)
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ெச ெபா க*6-இன-தா கனிD ெச- ேசாைல 45
நப நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(4)

1482 வில<6 கய, ேவ, ஒ& காவிD ெவற க&

சல ெகா&ட ெசாலா-தா<க0 சிாி  இகழாத *
மல<6 வரா, வாைளD பா வய 45த
நல ெகா0 நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(5)

1483 மி ேந இைடயா ேவ;ைகைய மா@றியி 

எ நீ இமி எபா வ த? எ? இகழாத*

ெதா நீ இல<ைக மல<க வில<6 எாி ஊ;னா
ந நீ நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(6)

1484 வி ஏ Kதலா ேவ;ைகைய மா@றி சிாி  இவ

ெபாலா திைர தா எ$ 3ற -உைர ேக;பத*
ெசா ஆ மைற நா6 ஓதி உலகி நிலாயவ
நலா நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(7)

1485 வா0 ஒ& க& நலா தா<க0 மதன எறா-தைம8
ேக0மிக0 ஈைளேயா ஏ<6 கிழவ எனாத*
ேவ0" விழ" :தியி எ? அறாத ஊ
நாE நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(8)

1486 கனி ேச  இல<6 ந வாயவ காதைம வி;ட

6னி ேச  உடல ேகாF தள  இைளயாத*
பனி ேச வி>பி பாமதி ேகா0 வி தா இட
நனி ேச நைறV நா ெதா- எ- ெந=சேம

(9)

1487 பிைற ேச Kதலா ேபQத நைம இலாத*

நைற ேச ெபாழி 45 நைறV ெதா- ெந=சேம எற
கைற ஆ ெந ேவ ம<ைகய-ேகா கFகறி ெசா
மறவா உைர+பவ வானவ86 இ அர> ஆவேர
---------

(10)
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55. திநைற<:
திநைற<:2
1488 கல<க * நீ கைட  அ*த ெகா& இைமேயா
ள<க தீர ந6 ேசாதிA >ட ஆய
வல<ைக ஆழி இட<ைகA ச<க உைடயா ஊநல ெகா0 வா ைம அ தண வா--நைறVேர

(1)

1489 *ைன ஆ சீய ஆகி அ"ண *ர& மாவ

3ைன வா0 உகிரா ேபா5பட ஈ த 3னித ஊசிைன ஆ ேதமா= ெச தளி ேகாதி8 6யி "
நைன ஆ ேசாைல 45  அழ6 ஆய-நைறVேர

(2)

1490 ஆைன 3ரவி ேதெரா காலா0 அணிெகா&ட

ேசைன ெதாைகையA சா இல<ைக ெச@றா ஊமீைன த-வி :5  எ- ம0ள86 அலம 
நான+ 3தF ஆைம ஒளி86-நைறVேர
1491 உறி ஆ ெவ&ெண

(3)

உ& உரேலா க;&

ெவறி ஆ  த பிைன-ெபா; ஆ ெவறா ஊெபாறி ஆ ம=ைஞ L ெபாழிேதா? நட ஆட
ந? நா0மலேம வ& இைச பா-நைறVேர

(4)

1492 விைட ஏ5 ெவ? ெம ேதா0 ஆ Aசி86 அப ஆ

நைடயா நிற மத சா த நாத ஊெபைடேயா அன ெப வைளயா-த பி ெச?

நைடேயா இயF நாணி ஒளி86-நைறVேர
1493 ப6 வா

வ ேப

ெகா<ைக >ைவ  ஆ உயி உ&

36 வா நிற ேபாதக :ழ+ ெபாதா ஊெந6 வா ெந த L ம மா தி கமல தி
ந6 வா

(5)

மலேம அன உற<6-நைறVேர

(6)

1494 *  P, *+3ாி P, * ஈ த

அ தணாள பி0ைளைய அ=ஞா? அளி தா ஊெபா தி வா- பி0ைள86 ஆகி 30 ஓ
ந  வா ைப 3ன வாவி-நைறVேர

(7)
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1495 ெவ0ைள+ 3ரவி ேத விசய@6 ஆ

விற விVக

வி0ள சி 8ேகா விழ ஊ த விமல ஊெகா0ைள8 ெகா- மீ உ& 66 ஓ ெபைடேயா
ந0ள8 கமல ேதற உ686-நைறVேர

(8)

1496 பாைர ஊ பார தீர+ பா த-த

ேதைர ஊ ேதவேதவ ேச? ஊதாைர ஊ த& தளி ேவF 3ைட 4ழ

நாைர ஊ ந வய 45 த-நைறVேர

(9)

1497 தாம ளப நீ0 * மாய-தா நிற

நாம திர0 மா மாளிைக 45 த நைறVேம
காம8 கதி ேவ வலா கFய ஒF மாைலேசம ைண ஆ ெச+3-அவ86 திமாேல

-----------

(10)

56. திநைற<:
திநைற<:3
1498 அபர* ெப நில$ திைசக0 எ;

அைல கட, 6ல வைரD உ&ட க&ட
ெகா3 அம வட மர தி இைலேம ப0ளி
னா திவேய டகி@J
வ3 அவி- ெச&பக தி வாச உ&
மணி வ& வ6ள தி மலேம ைவ6
ெசபிய ேகாA ெச<கணா ேச த ேகாயி
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

1499 ெகா-< கய ஆ

(1)

ெந ெவ0ள ெகா&ட கால

6ல வைரயி மீ ஓ அ&ட  அ+பா
எ-  இனி விைளயா ஈச எ ைத
இைண-அ8கீ5 இனி இ+J இன வ& ஆ,
உ- ெச?வி மணி ெகாண  கைரேம சி தி
உல6 எலா ச தன* அகி, ெகா0ள
ெச- ெபானி வள ெகா86 ேசாழ ேச த
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

(2)
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1500 பSவ நீ உைட ஆைட ஆகA >@றி

பா அகல திவயா பவன ெம யா
ெசSவி மாதிர எ; ேதாளா அ&ட
தி *யா நிறாபா ெசலகி@J
கSைவ மா களி? உ தி ெவ&ணி ஏ@ற
கழ மன மணி *ேம காக ஏற
ெத வ வா0 வல ெகா&ட ேசாழ ேச த
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

1501 ைப< க& ஆ0-அாி உ ஆ

(3)

ெவவ ேநா8கி

ப வர ேதா0 இரணியைன+ ப@றி வா<கி
அ ைக வா0 உகி Kதியா அவன ஆக
அ 6தி ெபா<6வி தா அ8கீ5 நி@J
ெவ க& மா களி? உ தி ெவ&ணி ஏ@ற
விற மன திற அழிய ெவ மா உ த
ெச<கணா ேகாA ேசாழ ேச த ேகாயி
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

(4)

1502 அ? உலக MறிைனD அள  ேவ? ஓ

அாி உ ஆ இரணியன ஆக கீ&
ெவ? அவைன வி& உலகி ெசல உ தா@6
வி  ஆ: ேம எ-  வில<க பா 
ெபா சிதறி மணி ெகாண  கைரேம சி தி+
3ல பர  நில பர86 ெபானி நாட
ெத தமிழ வட 3ல8ேகா ேசாழ ேச த
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

(5)

1503 தனாேல த உவ பய த தா ஆ

தய<6 ஒளி ேச M"ல6 தா ஆ வா ஆ
தனாேல த உவி M தி M? ஆ
தா ஆய ஆயினா சர& எ? உ :
மி ஆ ேவ ஏ  விைள த ேவைள
வி& ஏற தனி ேவ உ  உலக ஆ&ட
ெத நாட 6ட ெகா<க ேசாழ ேச த
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

1504 *ைல தட த ந=> உ& =ச+ ேப Aசி
* வைர8 6லபதி ஆ காF+பிேன
இைல தட த 6ழ ஊதி ஆய மாத

(6)
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இன வைள ெகா&டா அ8கீ5 எ தகி@J
மைல தட த மணி ெகாண  ைவய உ ய
வள ெகா86 வ 3ன அ ெபானிநாட
சிைல தட8 ைக8 6லA ேசாழ ேச த ேகாயி
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

(7)

1505 *86 இல<6 கனி வ வா + பிைன ேக0வ
ம எலா * அவியA ெச? ெவறிA
ெச8கள  திற அழியA ெச@ற ேவ த
சிர ணி தா திவ K ெசனி ைவ+J
இ86 இல<6 திெமாழி வா எ& ேதா0 ஈச@6
எழி மாட எ-ப ெச  உலக ஆ&ட
தி8 6ல  வளA ேசாழ ேச த ேகாயி
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

(8)

1506 தா ஆள த& அர<க ஆள Lேம

தனியாள *னியாள ஏ த நிற
ேப ஆள ஆயிர ேப உைடய ஆள
பிைன86 மணவாள-ெபைம ேக;J
பா ஆள அவ இவ எ? அ- ைத ஏ@ற
பைட மன உட ணிய+ பாிமா உ த
ேத ஆள ேகாA ேசாழ ேச த ேகாயி
திநைறV மணிமாட ேசமிகேள

1507 ெச ெமாழி வா

(9)

நா ேவத வாண வா-

திநைறV மணிமாடA ெச< க& மாைல+
ெபா  ெமாழி ஒ? இலாத ெம ைமயாள
3ல ம<ைக8 6ல ேவ த 3லைம ஆ த
அ ெமாழி வா 8 கFகறி இப+ பாட
பாவா விய உலகி நமனா பா
ெவ ெமாழி ேக; அ=சாேத ெம ைம ெசாF
வி&ணவ86 வி  ஆ6 ெப த8ேகாேர

---------

57. திநைற<:
திநைற<: 4
1508 ஆE பணிD அேயைன8

ெகா&டா வி&ட நிசாசரைர
ேதாE தைலD ணி" எ தA

(10)
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> ெவ சிைலவா A சர ர தாேவE ேசD அைனயா
ேவ-கணா பயி :தி
நாE விழவி ஒF ஓவா
நைறV நிற நபிேய

1509 *னி ஆ

(1)

வ  Mெவ-கா

* ேச மன உட ணிய
தனி வா ம-வி பைட ஆ&ட
தா ஆ ேதாளா-வா 3றவி
பனி ேச *ைல ப அப
பான ஒபா க& கா;ட
நனி ேச வய,0 *  அைல86
நைறV நிற நபிேய

1510 ெத0 ஆ கடவா

(2)

விட வாயA

சின வா0 அரவி யி அம 
0ளா வ மா விழ வாளி
ர தா இர தா மாவF ம&30 ஆ 3றவி L< காவி
ெபால ெகா0 மாத க& கா;ட
ந0 ஆ கமல *க கா;
நைறV நிற நபிேய

1511 ஒளியா ெவ&ெண

(3)

உ&டா எ?

உரேலா ஆ Aசி ஒ& கயி@றா
விளியா ஆ8க ஆ+3&
விமி அ-தா-ெம மலேம
களியா வ& க0 உ&ண
காம ெதற அல 1@ற
நளிவா *ைல *?வF86
நைறV நிற நபிேய

1512 வி ஆ விழவி வட மைர

விபி விபா ம அட 
க ஆ திர0 ேதா0 க=சைன8
கா தா பா தா காளியேமெசா ஆ >தி *ைற ஓதிA
ேசா*A ெச D ெதாழிFேனா

(4)
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நலா மைறேயா பல வா-
நைறV நிற நபிேய

(5)

1513 வ0ளி ெகா-ந *தலாய

ம8கேளா *8கணா
ெவ0கி ஓட விற வாண
விய ேதா0 வன ைத ணி  உக தாப0ளி கமல திைட+ ப;ட
ப6 வா அலவ *க ேநா8கி
ந0ளி ஊ வய 45 த
நைறV நிற நபிேய

(6)

1514 மிைடயா வ த ேவ மன

:ய விசய ேத கடவி
6ைடயா வைர ஒ? எ  ஆய
-ேகா ஆ

நிறா  ஆழி+

பைடயா-ேவத நா6 ஐ 
ேவ0வி அ<க ஆ? இைச ஏ5
நைடயா வல அ தண வா5
நைறV நிற நபிேய

(7)

1515 ப  ஆ விரலா0 பா=சாF

 த *8க பாரத 
க  ஆ களி@?8 கழ மன
கல<க ச<க வா ைவ தாெச தாமைரேம அயேனா
சிவ$ அைனய ெபைமேயா
ந தா வ& ைக மைறேயா வா5
நைறV நிற நபிேய

(8)

1516 ஆ? பிைறD அரவ*

அட3 சைடேம அணி  உடல
நீ? Lசி ஏ? ஊ
இைறேயா ெச? 6ைற இர+ப
மா? ஒ? இலா வாச நீ
வைர மா" அகல  அளி  உக தாநா? ெபாழி 45  அழ6 ஆய
நைறV நிற நபிேய

(9)
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1517 நைம உைடய மைறேயா வா5

நைறV நிற நபிைய8
கனி மதி0 45 வய ம<ைக8
கFய ஒFெச தமி5-மாைல
பனி உலகி பாவா
பா சாரா பழ விைனக0
மனி உலக ஆ& ேபா

(10)

வாேனா வண<க வா5வாேர

-----------

58. திநைற<:
திநைற<: 5
1518 மா ெகா&ட ேதா மாவி மாணி ஆ

தா ெகா& தாளா அள த ெபமாைன
ேத ெகா&ட சார திேவ<கட தாைன

மாவF ம&

நா ெச? நா நைறVாி க&ேடேன

(1)

1519 * நீைர * நா0 கைட தாைன M5 த நா0

அ நீைர மீ ஆ அைம த ெபமாைன
ெத ஆF ேமய திமாைல எமாைன
ந நீ 45 நைறVாி க&ேடேன

(2)

1520 1 வாய 30 ஊ  வ  ைற ேவழ

Mவாைம நகி *தைல ணி தாைன
ேதவாதிேதவைன ெச< கமல8 க&ணாைன
நாவா

உளாைன நைறVாி க&ேடேன

1521 ஓடா அாி ஆ

(3)

இரணியைன ஊ இட த

ேச ஆ ெபாழி 45 திநீமைலயாைன
வாடா மல ழா மாைல *யாைன
நா0ேதா? நா நைறVாி க&ேடேன

(4)

1522 க ஆ மதி0 45 கதி இல<ைக8 கா அர8க
வ ஆக கீள வாி ெவ சர ர த
விலாைன ெசவ விJடண@6 ேவறாக
நலாைன நா நைறVாி க&ேடேன

(5)
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1523 உப-உலேகா உயி எலா உ தியி

வ3 மலேம பைட தாைன மாேயாைன
அ3 அன க&ணா0 அேசாைத-த சி<க ைத
நபைன நா நைறVாி க&ேடேன

(6)

1524 க; ஏ? நீ0 ேசாைல8 கா&டவ ைத தீ M;

வி;டாைன ெம ய அம த ெபமாைன
ம; ஏ? க@பக ைத மாத86 ஆ வ& வைர
ந;டாைன நா நைறVாி க&ேடேன

(7)

1525 ம&ணி மீ பார ெக+பா மற மன

ப&ணிேம வ த பைட எலா பாரத 
வி&ணி மீ ஏற விசய ேத ஊ தாைன
ந&ணி நா நா நைறVாி க&ேடேன

(8)

1526 ெபா<6 ஏ? நீ0 ேசாதி+ ெபா ஆழி-தேனா

ச<6 ஏ? ேகால தட8 ைக+ ெபமாைன
ெகா<6 ஏ? ேசாைல8 6ட ைத8 கிட தாைன
ந ேகாைன நா நைறVாி க&ேடேன

(9)

1527 ம$ மைர வ>ேதவ வா5 *தைல
ந நைறV நிற நபிைய வ3 அவி5 தா
க நவி, ேதாளா கFய ஒF வலா

ெபா-உலகி வானவ86+ 3 ேதளி ஆ6வேர

---------

(10)

59. திநைற<:
திநைற<: 6
1528 ெபைட அட த மட அன பிாியா மல8 கமல

மட எ  ம Kக வய உ த திநைறV*ைட அட த சிர ஏ தி M"ல6 பF திாிேவா

இட ெக த திவாள இைண-அேய அைட ெந=ேச
1529 கழி ஆ கன ச<க கல  எ<6 நிைற  ஏறி

வழி ஆர *  ஈ? வள ெகா86 திநைறVபழி ஆ விற அர8க ப *க0-அைவ சிதற

(1)
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அழ ஆ சர ர தா அ-இைணேய அைட ெந=ேச

(2)

1530 >ைள ெகா&ட பல<கனிக0 ேத பாய கதFகளி

திைள ெகா&ட பழ ெக-மி திக5 ேசாைல திநைறVவைள ெகா&ட வ&ண த பி ேதாற M"லேகா
அைள ெவ&ெண

(3)

உ&டா-த-அ-இைணேய அைட ெந=ேச

1531 ? ஒளி கி படல னி எ<6 மாளிைகேம

நி? ஆர வா M நீ0 ெசவ திநைறVம? ஆர8 6ட ஆ வைர எ  மைழ த த

6? ஆ திர0 ேதாள 6ைர கழேல அைட ெந=ேச

(4)

1532 அகி 6ற ச தன* அ ெபா$ அணி * 

மிக8 ெகாண  திைர உ  விய ெபானி திநைறVபக கர த >ட ஆழி+ பைடயா இS உல6 ஏ-
3க8 கர த தி வயி@ற ெபா-அேய அைட ெந=ேச

(5)

1533 ெபா *  அாி உகி 3ைழ8 ைக மா காி8 ேகா

மின த& திைர உ  விய ெபானி திநைறVமி ஒ த K& ம<6 ெம-இயைல தி மாவி

மன தா ைவ  உக தா மல அேய அைட ெந=ேச

(6)

1534 சீ தைழ த கதிA ெச ெந ெச< கமல  இைட இைடயி

பா தைழ 8 க3 ஓ<கி+ பய விைள86 திநைறVகா தைழ த தி உவ க&ண-பிரா வி&ணவ-ேகா

தா தைழ த ழா

*ய தளி அேய அைட ெந=ேச

(7)

1535 6ைல ஆ த ப-8 காD ப>< காD பாைள * 

தைல ஆ த இள< க*கி தட= ேசாைல திநைறVமைல ஆ த ேகால ேச மணி மாட மிக மனி
நிைல ஆர நிறா-த நீ0 கழேல அைட ெந=ேச

1536 மைற ஆ ெப ேவ0வி8 ெகா- 3ைக ேபா

நிைற ஆர வா M நீ0 ெசவ திநைறVபிைற ஆ சைடயா$ பிரம$ * ெதா- ஏ த

(8)

வள  எ<6

இைற ஆகி நிறா த இைண-அேய அைட ெந=ேச

(9)
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1537 தி& களக மதி0 3ைட 45 திநைறV நிறாைன
வ& களக நில" எறி86 வய ம<ைக நகராள
ப&க0 அக பயிற சீ+ பாட-இைவ ப  வலா
வி&க0 அக  இைமயவ ஆ
----------

:@றி  வா5வாேர

(10)

60. திநைற<:
திநைற<: 7
1538 கிட த நபி 6ட ைத ேமவி ேகழ ஆ

உலைக

இட த நபி எ<க0 நபி எறிஞ அர& அழிய8
கட த நபி க ஆ இல<ைக உலைக ஈ அயா
நட த நபி நாம ெசாF-நேமா நாராயணேம

(1)

1539 விட-தா உைடய அரவ ெவவ ெசவி *ன நா0 *
தட தாமைர நீ+ ெபா ைக 386 மி8க தா0 ஆள
இட தா ைவய ேகழ ஆகி உலைக ஈ அயா

நட தா$ைடய நாம ெசாF-நேமா நாராயணேம

(2)

1540 Lணா அன, த?க& ேவழ ம?க வைள ம+ைப+

ேபணா வா<கி அ*த ெகா&ட ெபமா தி மாவ
பாணா வ& *ர,  த ஆ Aசி தயி ெவ&ெண
நாணா உ&டா நாம ெசாF-நேமா நாராயணேம

(3)

1541 க ஆ மதி0 45 கAசி நக0 நAசி பாடக 0

எலா உல6 வண<க இ த அமா இல<ைக8ேகா
வ ஆ0 ஆக விலா *னி த எ ைத விJடண@6
நலா$ைடய நாம ெசாF-நேமா நாராயணேம

(4)

1542 6ைடயா வைரயா நிைர * கா த ெபமா மவாத

விைட-தா ஏ- ெவறா ேகாவ நிறா ெத இல<ைக
அைடயா அர8க :ய+ ெபா ேமவி ெவ @ற
நைடயா உ&ண8 க&டா நாம-நேமா நாராயணேம

1543 கான எ&6 6ர<6 *>" பைடயா அட அர8க
மான அழி  நிற ெவறி அமா என86 எ?

(5)
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ேத$ பா, அ* ஆய திமா திநாம-

நா$ ெசாேன நம உைரமி-நேமா நாராயணேம

(6)

1544 நிற வைரD கிட த கட, திைசD இ நில$

ஒ? ஒழியா வ&ண எ&ணி நிற அமானா
6? 6ைடயா எ த அகEைடய திநாம-

ந? கா&மி ெதா&G ெசாேன-நேமா நாராயணேம

(7)

1545 க< கா மாாி கேல ெபாழிய அேல எம86 எ?

ப<கா நீேய சர& எ? ஆய அ=ச அ=சா*
ெந<கா 6ற 6ைட ஒ? ஏ தி நிைரையA சிரம தா
ந<கா வ&ண கா தா நாம-நேமா நாராயணேம

(8)

1546 ெபா<6 3ணாி8 கட 45 ஆைட நில மா மக0 மல மா

ம<ைக பிரம சிவ இ திர வானவ நாயக ஆய
எ<க0 அக0 இைமேயா தைலவைடய திநாமந<க0 விைனக0 தவிர உைரமி-நேமா நாராயணேம

(9)

1547 வாவி தட 45 மணி * தா@? நைறV ெநமாைல

நாவி பரவி ெந=சி ெகா& நபி நாம ைத
காவி தட< க& மடவா ேக0வ கFய ஒF மாைல
ேமவிA ெசால வலா பாவ நிலா :Dேம
----------

(10)

61. திநைற<:
திநைற<: 8
1548 கறவா மட நா6 த க? உ0ளினாேபா

மறவா அேய உைனேய அைழ8கிேறநற" ஆ ெபாழி 45 நைறV நிற நபி
பிறவாைம எைன+ பணி-எ ைத பிராேன

(1)

1549 வ@றா *நீெரா மா வைர ஏ-

@? ஆக * @றிய ெதா 3கேழாேன
அ@ேற அேய உைனேய அைழ8கிேற
ெப@ேற அ0 த தி-எ எ ைத பிராேன

(2)
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1550 தாேர பிற86 உ அ0 எனிைட ைவ தா

ஆேர அேவ பகி8 களி8கிேறகா ஏ கடேல மைலேய தி8ேகா;

(3)

ஊேர உக தாைய உக  அேயேன
1551 30 வா

பிள த 3னிதா எ? அைழ8க

உ0ேள நி? எ உ0ள 6ளி ஒவா
க0வா கடமைல8 கிட த கேப

வ0ளா உைன எ<ஙன நா மற8ேகேன?

(4)

1552 வி ஏ Kத ெந< க&ணிD நீD

க ஆ க< கான திாி த களிேற
நலா நர நாரணேன எ<க0 நபி

ெசாலா -உைன யா வண<கி ெதா- ஆேற
1553 பனி ஏ

(5)

பர< 6றி பவள திரேள

*னிேய திMழி8கள  விள8ேக
இனியா ெதா&டேரா ப6 இ அ* ஆய
கனிேய உைன8 க&ெகா& உ

ெதாழி ேதேன

(6)

1554 கதிேய இைல நி அ0 அல என86

நிதிேய திநீமைல நி தில ெதா ேத
பதிேய பரவி ெதா- ெதா&ட-தம868

கதிேய உைன8 க&ெகா& உ

ெதாழி ேதேன

(7)

1555 அ தா அாிேய எ? உைன அைழ8க

பி தா எ? ேப>கிறா பிற எைன
* ேத மணி மாணி8கேம *ைள8கிற

வி ேத உைன எ<ஙன நா விேகேன
1556 1யா

(8)

>ட மா மதிேபா உயி86 எலா

தா ஆ அளி8கிற த& தாமைர8 க&ணா
ஆயா அைல நீ உல6 ஏ- * உ&ட
வாயா உைன எ<ஙன நா மற8ேகேன

1557 வ& ஆ ெபாழி 45 நைறV நபி86 எ?

(9)
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ெதா& ஆ கFய ஒFெச தமி5-மாைல
ெதா&G இைவ பாமி பா நி? ஆட
உ&ேட வி>3 உ-தம86 இைல யேர
----------

(10)

62. திநைற<:
திநைற<: 9
1558 30 ஆ

ஏன* ஆ

36  எைன உ0ள ெகா&ட

க0வா எற, எ க&க0 நீக0 ேசாதமா
உ0ேள நி? உகி ெந=ச உைன உ0ளிய8கா
ந0ேள உைன அலா நைறV நிற நJேயா
1559 ஓடா ஆ0 அாியி உ ஆ

(1)

மவி எ-த

மாேட வ  அேய மன ெகா0ள வல ைம தா
பாேட ெதா&ட-தைம8 கவிைத+ ப$வெகா&

நாேட உைன அலா நைறV நிற நJேயா

(2)

1560 எமா$ எ அைனD எைன+ ெப@? ஒழி தத@பி
அமா$ அமைனD அேய$86 ஆகி நிற
ந மான ஒ& >டேர நைறV நிற நJ உ

ைம மான வ&ண அலா மகி5  ஏ தமா;ேடேன
1561 சிறியா

ஓ பி0ைளD ஆ

(3)

உல6 உ& ஓ ஆ இைலேம

உைறவா எ ெந=சி உ0ேள உைறவா உைற த-தா
அறியா இ தறிேய அேய-அணி வ& கி&

நைற வா ெபாழி 45 நைறV நிற நJேயா

(4)

1562 நீ&டாைய வானவக0 நிைன  ஏ தி8 கா&3 அாிதா

ஆ&டா எ? ஆதாி8க+பவா 86 நா அைம
L&ேட எ ெந=சி உ0ேள 36 தாைய+ ேபாக ஒ;ேட
நா-தா உன86 ஒழி ேத-நைறV நிற நJேயா

(5)

1563 எ தாைத தாைத அ+பா எ-வ பழ அைம

வ தா எ ெந=சி உ0ேள வ தாைய+ ேபாக ஒ;ேட
அ ேதா!-எ ஆ உயிேர அரேச அ0 என86
ந தாம த த எ தா

நைறV நிற நJேயா

(6)
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1564 ம அ=ச ஆயிர ேதா0 ம-வி ணி த ைம தா

எ ெந=ச 0 இ  இ<6 இனி+ ேபா + பிற ஒவ
வ ெந=ச 386 இ8க ஒ;ேட வைள  ைவ ேதந ெந=ச அன ம$ நைறV நிற நJேயா

(7)

1565 எ+ேபா ெபா மல இ; இைமேயா ெதா- த<க0

ைக+ேபா ெகா& இைற=சி கழேம வண<க நிறா
இ+ேபா எ ெந=சி உ0ேள 36 தாைய+ ேபாக ஒ;ேடந ேபா வ& கி& நைறV நிற நJேயா

(8)

1566 ஊ ேந ஆ8ைக-தைன உழ  ஓபி ைவ தைமயா

யா ஆ எ-தன86 ஆ அேய மன 36 த
ேதேன தீ< கபி ெதளிேவ எ சி ைத-தனா
நாேன எ த+ ெப@ேற-நைறV நிற நJேயா

(9)

1567 ந நீ வய 3ைட 45 நைறV நிற நபிைய8

க நீர மா வைர ேதா0 கFகறி ம<ைகய-ேகா
ெசா நீர ெசா-மாைல ெசா,வாக0 45 வி>பி

ந நீைமயா மகி5  ெந< கால வா5வாேர
----------

(10)

63. திநைற<:
திநைற<: 10
1568 சின இ ெச< க& அர8க உயி மாளA

ெச@ற விF எ? க@றவ தத
மன*0 ெகா& எ? எ+ேபா நி? ஏ 
மா *னிைய மர ஏ5 எ த ைம தைன
நனவி ெச? ஆ86 ந&ண@6 அாியாைன
நா அேய நைறV நிற நபிைய8
கனவி க&ேட இ? க&டைமயா எ
க&-இைணக0 களி+ப8 களி ேதேன

1569 தா

நிைன த கேற ஒ8க எைனD

தைனேய நிைன8கA ெச  தா என86
ஆ நிைன  அ0 ெச D அ+பைன
அ? இS ைவயக உ& உமி5 தி;ட

(1)
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வாயைன மகர8 6ைழ8 காதைன
ைம தைன மதி0 ேகாவ இைடகழி
ஆயைன அமர86 அாி ஏ@ைற எ
அபைன அறி ஆதாிேயேன

(2)

1570 வ த நா0 வ  எ ெந=> இட ெகா&டா

ம@? ஓ ெந=> அறியா அேய$ைடA
சி ைத ஆ வ  ெத3ல86 எைனA
ேசெகாடா இ சி8ெகன+ ெப@ேற
ெகா  உலா ெபாழி 45 6ட ைத தைல8
ேகாவிைன 6ட ஆய  தைன
எ ைதைய எ ைத த ைத தமாைன
எபிராைன-எ தா மற8ேகேன?

(3)

1571 உர<களா இயற மன மாள

பாரத  ஒ ேத ஐவ86 ஆ A ெச?
இர<கி ஊ  அவ86 இ அ0 ெச D
எபிராைன வ3 ஆ 3ன காவிாி
அர<க ஆளி எ ஆளி வி& ஆளி
ஆழி 45 இல<ைக மல<கA ெச?
சர<க0 ஆ&ட த தாமைர8 க&ண$86
அறி எ மன தா5  நிலாேத

(4)

1572 ஆ<6 ெவ நரக  அ- ேபா

அ=ேச எ? அேயைன அ<ேக வ 
தா<6 தாமைர அன ெபா ஆ அ
எபிராைன உப86 அணி ஆ நிற
ேவ<கட  அாிைய பாி கீறிைய
ெவ&ெண உ& உரFனிைட ஆ+3&ட
தீ< கபிைன ேதைன ந பாFைன
அறி எ மன சி ைத ெச யாேத

1573 எ0 தைன+ெபா- ஆகி, எ?

எ மன  அகலா இ86 3க5
த; அல த ெபாேன அல ேகா<கி
தா5 ெபாழி திமாF=ேசாைல அ
க;ைய க3 ஈற இ சா@ைற
காதலா மைற நா6 * ஓதிய
ப;டைன பரைவ யி ஏ@ைற எ

(5)
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ப&பைன அறி பாட ெச ேயேன

(6)

1574 ப&ணி இ ெமாழி யா5 நரபி ெப@ற
பாைல ஆகி இ<ேக 36  எ
க&Q ெந=> வாD இட ெகா&டா
ெகா&ட பி மைறேயா மன த உ0
வி& உளா ெபமாைன எமாைன
:<6 நீ மகர திைள86 கட
வ&ண மா மணி வ&ண எ அ&ண
வ&ணேம அறி வா

உைரயாேத

(7)

1575 இனி எ+ பாவ வ  எ  ெசாH எம86-

இைமேய அ0ெப@றைமயா அ
னிைய தீ  இபேம தகிற ஓ
ேதா@ற ெதா ெநறிைய ைவய ெதாழ+ப
*னிைய வானவரா வண<க+ப
* திைன ப த-தா Kககிற ஓ
கனிைய காத ெச  எ உ0ள ெகா&ட
க0வைன-இ? க&ெகா&ேடேன

(8)

1576 எ ெச ேக அேய உைரB இத@6

எ? எ மன ேத இ86 3க5
த=ைச ஆளிைய ெபாெபயேரா ெந=ச
அ? இட தவைன தழேல 3ைர
மி ெச வா0 அர8க நக பா5பட
45 கட சிைற ைவ  இைமேயா ெதா-
ெபா ெச மா வைரைய மணி8 6றிைன
அறி எ மன ேபா@றி எனாேத

(9)

1577 ேதா வி& அல L ெபாழி ம<ைகய

ேதாற வா0 கFய தி ஆF
நாட ந நைறV நிற நபி-த
நல மா மலA ேசவ ெசனியி
4D ெதா- எ-  ஆD
ெதா&டக;6 அவ ெசான ெசா-மாைல+
பாட ப -இைவ பாமி ெதா&G
பாட Kமிைட+ பாவ நிலாேவ

-------

(10)

129

64. திேசைற
1578 க& ேசார ெவ 6தி வ  இழிய

ெவ தழேபா  தலாைள
ம& ேசர *ைல உ&ட மா மதலா
வானவ-த ேகாேவ எ?
வி& ேச இள தி<க0 அக உாி=>
மணி மாட ம6 ெசவ
த& ேசைற எ ெபமா தா0 ெதா-வா
கா&மி-எ தைலேமலாேர

(1)

1579 அ 3வ வாி ெந< க& அல-மகைள
வைர அகல  அம  மல
ெகா3 உவ விள<கனிேம இள< க?
ெகா& எறி த  த ேபாலா
வ3 அல த& ேசாைல வ& ேசைற
வா உ  ேகாயி ேமய
எ ெபமா தா0 ெதா-வா எ+ெபா-
எ மன ேத இ8கிறாேர

(2)

1580 மீ ஓ வா0 எயி? மி இலக

* வில6 உவினாைள8
காேதா ெகா M86 அ? உட அ? த
ைக தல தா எ? நி?
தாேதா வ& அல3 த& ேசைற
எ ெபமா தாைள ஏ தி
ேபாேதா 3ன 1" 3&ணியேர
வி&ணவாி ெபாFகிறாேர

(3)

1581 ேத ஆE வா0 அர8க ெத இல<ைக

ெவ சம + ெபாறி :ழ
ேபா ஆE சிைல-அதனா ெபா கைணக0
ேபா86வி தா எ? நாE
தா ஆE வைர மாப த& ேசைற
எ ெபமா உப ஆE
ேபராள ேப ஓ ெபாிேயாைர
ஒகா, பிாிகிேலேன

(4)
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1582 வ தி86 ம@றவ86 மா> உடபி
வ அமண தம86 அேல
* திA ெச? அாி உ ஆ இரணியைன
*ர& அழி த *தவ86 அலாச த+ L மலA ேசாைல த& ேசைற
எ ெபமா தாைள நாE
சி தி+பா86 எ உ0ள ேத ஊறி
எ+ெபா- தி தி86ேம

1583 ப& ஏன ஆ

(5)

உலைக அ? இட த

ப&பாளா எ? நி?
ெதா& ஆேன திவேய ைண அலா
ைண இேல ெசா,கிேற
வ& ஏ  மல+ 3றவி வ& ேசைற
எ ெபமா அயா-தைம8
க&ேட$86 இ காணீ-எ ெந=>
க& இைணD களி86 ஆேற

(6)

1584 ைப விாிD வாி அரவி ப கட,0

யி அம த ப&பா எ?
ைம விாிD மணி வைரேபா மாயவேன
எ? எ? வ& ஆ நீல
ெச விாிD த& ேசைற எ ெபமா
தி வைவA சி தி ேத@6 எ
ஐ அறி" ெகா&டா$86 ஆ0 ஆனா86
ஆ0 ஆ-எ அ3-தாேன

(7)

1585 உ&ணா ெவ @ற ஓவாத

பாவ<க0 ேசரா-ேமைல
வி&ேணா ம&ேணா வ  இைற=>
ெம தளிேபா அயினாைன
ப& ஆர வ& இய3 ைப ெபாழி 45
த& ேசைற அமா-தைன
க& ஆர8 க& உகி ைக ஆர
ெதா-வாைர8 க<காேல

1586 க0ள ேத ெபா

அக ேத ஆதலா

ேபா ஒகா கவைல எ$

(8)
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ெவ0ள ேத@6 எெகாேலா?-விைள வய,0

க நீல கைளஞ தாளா
த0ள ேத மண நா? த& ேசைற
எ ெபமா தாைள நாE
உ0ள ேத ைவ+பா86 இ காணீஎ உ0ள உ6 ஆேற

(9)

1587 L மா& ேச க< 6ழலாேபா நட 

வய நிற ெபைடேயா அன
ேதமாவி இ நிழF க& யி,
த& ேசைற அமா-தைன
வா மா ேத+ பரகால கFகறி
ஒF மாைல ெகா& ெதா&G
1 மா& ேச ெபா அேம 4;மி-K
ைண8 ைகயா ெதா- நிேற

----------

(10)

65. திவ=>:
திவ=>: 1
1588 த ைத காF ெப வில<6 தா0 அவிழ ந0 இ;க&

வ த எ ைத ெபமானா மவி நிற ஊேபா,* தி வான மைழ ெபாழிD Mவா உவி மைறயாள
அ தி M? அன ஓ3 அணி ஆ :தி அ- 1ேர

(1)

1589 பாாி  எ- த பைட மன-தைம மாள பாரத 

ேதாி பாக ஆ ஊ த ேதவ-ேதவ ஊேபா,நீாி பைண த ெந வாைள86 அ=சி+ ேபான 66 இன<க0

(2)

ஆர க"ேளா அ6 அைணD அணி ஆ வய 45 அ- 1ேர

1590 ெச ெபா மதி0 45 ெத இல<ைக86 இைறவ சிர<க0 ஐ இர&

உப வாளி86 இல86 ஆக உதி த உரேவா ஊேபா,ெகாபி ஆ த மாதவிேம ேகாதி ேம த வ& இன<க0
அ3 அரா" க& மடவா ஐபா அைணD அ- 1ேர

(3)

1591 ெவ0ள 0 ஓ ஆ இைலேம ேமவி அேய மன 36  எ

உ0ள 0E க&Q0E நிறா நிற ஊேபா,30E+ பி0ைள86 இைர ேத+ ேபான காத ெபைடேயா
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அ0ள ெச?வி கய நா அணி ஆ வய 45 அ- 1ேர
1592 பக, இர" தாேன ஆ

(4)

பா வி&Q தாேன ஆ

நிகாி >ட ஆ இ0 ஆகி நிறா நிற ஊேபா,கிF ெகாD ேத கE னி மாத  தவா

அகிF 3ைகயா *கி ஏ 86 அணி ஆ :தி அ- 1ேர
1593 ஏ இல<6 தாமைரேபா ெசSவா

(5)

*?வ ெச தளி

மா வ  எ மன 36  நிறா நிற ஊேபா,நீ மாட தனிA 4ல ேபாழ8 ெகா&ட ளி 1வ
ஆட அரவ  ஆ+3 ஓவா அணி ஆ :தி அ- 1ேர

(6)

1594 மாைல+ 36  மல-அைணேம ைவகி அேய மன 36  எ

நீல8 க&க0 பனி மக நிறா நிற ஊேபா,ேவைல8 கடேபா ெந :தி வி& ேதா >ைத ெவ& மணி மாட 
ஆைல+ 3ைகயா அழ கதிைர மைற86 :தி அ- 1ேர

(7)

1595 வ=சி ம<6 இைட ேநாவ மண  நிற கனவக  எ

ெந=> நிைறய8 ைக+பி நிறா நிற ஊேபா,ப=சி அன ெம அ ந பாைவமாக0 ஆடக தி

(8)

அ சிலபி ஆ+3 ஓவா அணி ஆ :தி அ- 1ேர

1596 எ ஐ3ல$ எழி, ெகா& இ<ேக ெநந எ- தளி

ெபா அ கைலக0 ெமF" எ த ேபான 3னித ஊேபா,ம$ * நீ அரவி த மலேம வாி வ& இைச பாட

அன ெபைடேயா உட ஆ அணி ஆ வய 45 அ- 1ேர
1597 ெநF 6வைள க& கா;ட நீாி 6*த வா

கா;ட

அF8 கமல *க கா; கழனி அ- 1 நிறாைன
வF+ ெபாபி 6யி " ம<ைக ேவ த பரகால

ெசாF ெபாF த தமி5-மாைல ெசால பாவ நிலாேவ 10
--------

(9)
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66. திவ=>:
திவ=>: 2
1598 ெநF 6வைள க& கா;ட நீாி 6*த வா

கா;ட

அF8 கமல *க கா; கழனி அ- 1 நிறாைன
வF+ ெபாபி 6யி " ம<ைக ேவ த பரகால
ெசாF ெபாF த தமி5-மாைல ெசால பாவ நிலாேவ
1599 சி<க-அ ஆ

(10)

அ"ண திற ஆக * கீ& உக த

ச<க இட தாைன தழ ஆழி வல தாைன
ெச< கமல  அய அைனயா ெத அ- ைதயி மனி நிற
அ கமல8 க&ணைன-அேய க&ெகா&ேடேன

(1)

1600 ேகா ஆனா மய8 ெகாைல ஆ ம-8 ெகா&டE

Mவா வானவைன *- நீ வ&ணைன அயா86
ஆஆ எ? இர<கி ெத அ- ைதயி மனி நிற

ேதவாதிேதவைன-யா க&ெகா& திைள ேதேன

(2)

1601 உைடயாைன ஒF நீ உலக<க0 பைட தாைன

விைடயா ஓட அ? விற ஆழி விைச தாைன
அைடயா ெத இல<ைக அழி தாைன அணி அ- 1
உைடயாைன-அேய அைட  உ

ேபாேனேன

(3)

1602 6றா மாாி த தவைன 6ல ேவழ அ?

ெபாறாைம அத$86 அ0ெச த ேபா ஏ@ைற
அ? ஆவி ந? ெந அம  உ&ட அணி அ- 1
நிறாைன-அேய க&ெகா& நிைற ேதேன
1603 க=சைன8 கா

(4)

தாைன க&ணம<ைகD0 நிறாைன

வ=சன+ ேப *ைலV உயி வா ம  உ&டாைன
ெச=ெசா நாமைறேயா ெத அ- ைதயி மனி நிற
அ=சன8 6ற-தைன-அேய க&ெகா&ேடேன

(5)

1604 ெபாியாைன அமர தைலவ@6 பிரம$86

உாி யாைன உக தா-அவ$86 உணவத$86
அாியாைன அ- 1 மைறேயாக0 அபணிD
காியாைன-அேய க&ெகா& களி ேதேன

(6)
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1605 தி வா5 மாவ-தைன திைச ம& நீ எாி *தலா
உ ஆ
அ ஆ

நிறவைன ஒF ேச மாத ைத
நிறவைன ெத அ- ைதயி மனி நிற

க ஆ க@பக ைத-க&ெகா& களி ேதேன

(7)

1606 நிைல ஆ0 ஆக எைன உக தாைன நில மக0-த

*ைல ஆ0 வி தகைன * நாமைற :திெதா?
அைல ஆ கடேபா *ழ<6 ெத அ- ைதயி மனிநிற
கைல ஆ ெசா@ெபாைள-க&ெகா& களி ேதேன

(8)

1607 ேபராைன 6ட ைத+ ெபமாைன இல<6 ஒளி ேச

வா ஆ வன*ைலயா0 மல-ம<ைக நாயகைன
ஆரா இ அ*ைத ெத அ- ைதயி மனி நிற
கா ஆ க *கிைல-க&ெகா& களி ேதேன
----------

(9)

67. திவ=>:
திவ=>: 3
1608 திற *க அைனயா ெத அ- ைதயி மனி நிற

அற *தவ-அவைன அணி ஆFய-ேகா மவா
கைற ெந ேவ வலவ கFகறி ெசா ஐ இர&

*ைற வ-வாைம வலா *- ஆ0வ-வா-உலேக

(10)

1609 தி"86 தி ஆகிய ெசவா

ெத வ 86 அரேச ெச ய க&ணா
உவA ெச= >ட ஆழி வலாேன
உல6 உ&ட ஒவா தி மாபா
ஒவ@6 ஆ@றி உ D வைக இறா
உட நி? ஐவ எ$0 36  ஒழியா
அவி திறிட அ=சி நி அைட ேத
அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

1610 ப  ஆ ெம விர ந வைள ேதாளி

பாைவ L-மக0-தெனா உடேன
வ தா எ மன ேத மனி நிறா
மா வ&ணா மைழேபா ஒளி வ&ணா

(1)
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ச ேதாகா ெபௗழியா ைத திாியா
சாம ேவதியேன ெநமாேல
அ ேதா நி அ அறி ம@? அறிேய-

அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

1611 ெந

(2)

ஆ ஆழிD ச<க* ஏ 

நீ&ட ேதா0 உைடயா அேயைனA
ெச யாத உலக திைடA ெச தா
சி?ைம86 ெபைம86 உ0 36 
ெபா யா ஐவ எ ெம 6 ஏறி+
ேபா@றி வா5வத@6 அ=சி நி அைட ேத
ஐயா நி அ அறி ம@? அறிேயஅ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

(3)

1612 பரேன ப=சவ Lழிய ேசாழ

பா மன மன-தா பணி  ஏ 
வரேன மாதவேன ம4தா
ம@? ஓ ந ைண நி அலா இேல கா&
நரேன நாரணேன திநைறV
நJ எ ெபமா உப ஆE
அரேன ஆதிவராக * ஆனா
அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

(4)

1613 வி&டா வி& 3க ெவ சம  அாி ஆ

பாிேயா மா"-அக ப@றி+ பிள 
ப& ஆ உ ய ஓ மா வைர ஏ 
ப&பாளா பரேன பவி திரேன
க&ேட நா கFDக தத தைம
கம ஆவ எ-தன86 அறி ேத
அ&டா நி அ அறி ம@? அறிேய
-அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

1614 ேதாயா இ தயி ெந

அ* உ&ண

ெசானா ெசாF ந6 பாிேச ெப@ற
தாயா ஆ+3& இ  அ- ஏ<6
தாடாளா தைரேயா86 வி&ேணா86
ேசயா கிேரத திேரத வாபர
கFDக-இைவ நா6 * ஆனா
ஆயா நி அ அறி ம@? அறிேய

(5)
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-அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

(6)

1615 க?  க=சைன அ=ச *னி தா

கா வ&ணா கடேபா ஒளி வ&ணா
இ? தி; ஆ விைட ஏ- * ெவறா
எ தா அ தர ஏ- * ஆனா
ெபா? 8ெகா& தா ெபா?8ெகாணா+ ேபாகேம
Kகவா 36  ஐவ
அ?  திறிட அ=சி நி அைட ேத
-அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

(7)

1616 ெநயாேன க ஆகF நJ

நிைனேய நிைன  இ<6 இ+ேபைன8
க ஆ காைளய ஐவ 36 
காவ ெச த அ8 காவைல+ பிைழ 
6ேபா  உ அ8கீ5 வ  36 ேத
ைற ேசா? இைவ த  என86 அளி
அேயைன+ பணி ஆ&ெகா0-எ தா
அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

1617 ேகா ஆ

ஐவ எ ெம

(8)

6 ஏறி

ைற ேசா? இைவ தா எ? 6ைம 
ேபாகா நா அவைர+ ெபா?8ககிேல
3னிதா 30 ெகாயா ெநமாேல
தீ வா நாகைணயி யிவாேன
திமாேல இனிA ெச வ ஒ? அறிேய
ஆஆ எ? அேய@6 இைற இர<கா
-அ- 1 ேம திைச நிற அமாேன

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

68. திவ=>:
திவ=>: 4
1618 அன ம$ ைப L ெபாழி 45 த
அ- 1 ேம திைச நிற அமாைன8
கனி ம$ தி& ேதா0 கFகறி
ஆF நாட ம<ைக8 6ல ேவ த
ெசான இ தமி5 ந மணி8 ேகாைவ
1ய மாைல இைவ-ப  வலா
மனி மனவ ஆ உல6 ஆ&

(9)
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மான ெவ& 6ைட8கீ5 மகி5வாேர

(10)

1619 ெச< கமல திமகE 3விD ெச ெபா

திவயி இைண வட *னிவ ஏ த
வ<க மF தட< கட,0 அந த எ$
வாி அரவி அைண யிற மாேயா கா&மிஎ<6 மF நிைற 3க5 நா ேவத ஐ 
ேவ0விகE ேக0விகE இயற தைம
அ கமல  அய அைனயா பயி, ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(1)

1620 * இS உல6 ஏ- இ0 ம& உ&ண

*னிவெரா தானவக0 திைச+ப வ 
ப$ கைல நா ேவத+ ெபாைள எலா
பாி *க ஆ அளிய எ பரம கா&மிெச ெந மF கதி கவாி :ச ச<க
-அைவ *ரல ெச< கமல மலைர ஏறி

அன மF ெபைடேயா அம ெசவ 

அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(2)

1621 6ல தைலய மத ேவழ ெபா ைக 386

ேகா0 *தைல பி8க அத@6 அ$<கி நி?
நில திக- மலA >ட ஏ ேசாதீ என
ெந=> இட தீ தளிய எ நிமல கா&மிமைல திக5 ச  அகி கனக மணிD ெகா&
வ  உ தி வயக0ெதா? மைடக0 பாய
அைல  வ ெபானி வள ெப6 ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(3)

1622 சில3 *த கல அணி  ஓ ெச<க 6ற

திக5 த என தி உவ பறி ஆகி
இல<6 3வி மட ைத-தைன இட  3கி
எயி@றிைட ைவ தளிய எ ஈச கா&மி3ல3 சிைற வ& ஒF+ப Lக ெதா8க
ெபாழிக0ெதா? 6யி வ மயிக0 ஆல
அல3 திைர+ 3ன 3ைட 45  அழ6 ஆ ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(4)
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1623 சின ேம" அட அாியி உவ ஆகி

திற ேம" இரணியன ஆக கீ&
மன ேம" வ=சைனயா வ த ேப Aசி
மாள உயி வSவிய எ மாேயா கா&மிஇன ேம" வாி வைள8 ைக ஏ  ேகாைவ
ஏ வாய மரகதேபா கிளியி இ ெசா
அன ேம" நைட மடவா பயி, ெசவ 

அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(5)

1624 வானவ-த ய தீர வ  ேதாறி

மா& உ ஆ Mவ மாவFைய ேவ&
தா அமர ஏ5 உல6 அள த ெவறி
தனி *த ச8கர+ பைட எ தைலவ கா&மிேத அம ெபாழி த-" எழி ெகா0 :தி
ெச- மாட மாளிைகக0 டேதா?
ஆன ெதா சீ மைறயாள பயி, ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(6)

1625 ப  அைண த ெம விரலா0 சீைத86 ஆகி

பகலவ மீ இய<காத இல<ைக ேவ த
அ த இ தி& கர சிர<க0 3ர& :ழ
அ கைணயா எ  உக த அமா கா&மிெச தமி- வடகைலD திக5 த நாவ
திைச*கைன அைனயவக0 ெசைம மி8க
அ தண-த ஆ6தியி 3ைக ஆ ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

(7)

1626 6ப மி6 மத ேவழ 6ைலய ெகா3

பறி  மழ விைட அட  6ரைவ ேகா 
வ3 அவி- மல8 6ழலா0 ஆ Aசி ைவ த
தயி ெவ&ெண உ& உக த மாேயா கா&மிெச பவள மரதக ந * த கா;ட
திக5 Lக கதF பல வள மி86 எ<6
அ ெபா மதி0 ெபாழி 3ைட 45  அழ6 ஆ ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

1627 ஊ ஏ? க=செனா ம, வி,

ஒ& காிD உ0 சக உைடயA ெச@ற
நீ ஏ? ெப வF ேதா0 உைடய ெவறி

(8)
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நில" 3க5 ேநமி அ<ைக ெநேயா கா&மிேச ஏ? ெபாழி த-" எழி ெகா0 :தி
திவிழவி மணி அணி த தி&ைணேதா?
ஆ ஏ? மல8 6ழலா பயி, ெசவ 
அணி அ- 1 நி? உக த அமர-ேகாேவ

----------

(9)

69. சி84.< சலசயன
1628 பறி ஆ

மீ ஆகி அாி ஆ

பாைர+

பைட  கா  உ& உமி5 த பரம-தைன
அ? அமர86 அதிபதிD அய$ ேசD
அ பணிய அணி அ- 1 நிற ேகாைவ
கறி ெந ேவ வலவ ஆF நாட
கFகறி ஒFெச த இப+ பாட
ஒறிெனா நா6 ஓ ஐ  வலா
ஒF கட 45 உல6 ஆE உப-தாேம

(10)

1629 க0ள மன வி0E வைக கதி கழ ெதா-:

ெவ0ள * பரைவ திைர விாிய கைர எ<6
ெத0E மணி திக- சி?3FVA சலசயன 

உ0E என உ0ள E உைறவாைர உ0ளீேர

(1)

1630 ெதவி திாி சி? ேநாபிய ெச= ேசா@ெறா க=சி
மவி+ பிாி தவ வா ெமாழி மதியா வ  அைட:திவி ெபாF மைறேயா சி?3FVA சலசயன 
உவ8 6ற0 அக0 அ உணமி-உண:ேர

(2)

1631 பைறD விைன ெதா- உ மி நீ-பணிD சி? ெதா&G
அைறD 3ன ஒபா வய ஒபா ெபாழி ஒபா
சிைற வ& இன அைறD சி?3FVA சலசயன 

உைறD இைற அ அல ஒ? இைறD அறிேயேன

(3)

1632 வா ஆ மதி ெபாதிD சைட ம-வாளிெயா ஒபா

தா ஆகிய தைலவ-அவ அமர86 அதிபதி ஆ
ேத ஆ ெபாழி த-" சி?3FVA சலசயன 

ஆ ஆயன அ அல ஒ? அறிேய அேயேன

(4)
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1633 ந தா ெந நரக திைட நQகாவைக நாE

எ தா என இைமேயா ெதா- ஏ  இட எறி நீA
ெச தாமைர மல சி?3FVA சலசயன 
அ தாமைர அயா

உன அேய@6 அ03ாிேய

(5)

1634 *- நீல* மல ஆப, அரவி த* விரவி8

க-நீெரா மடவா-அவ க& வா *க மல
ெச- நீ வய த-" சி?3FVA சலசயன

ெதா- நீைம-அ உைடயா அ ெதா-வா ய இலேர
1635 ேச

(6)

ஓ<6 த& திமாF=ேசாைல மைல உைறD

மாயா என86 உைரயா

இ-மைற நாகி உளாேயா?

தீ ஓ3ைக மைறேயா சி?3FVA சலசயன -

தாேயா? உன அயா மன தாேயா? அறிேயேன

(7)

1636 ைம ஆ வாி நீல மல8 க&ணா மன வி;;

உ வா உன கழேல ெதா- எ-ேவ கிளி மடவா
ெசSவா ெமாழி பயி, சி?3FVA சலசயன 
ஐ வா

அர"-அைணேம உைற அமலா அளாேய

(8)

1637 க மா *கி உவா கன உவா 3ன உவா
ெப மா வைர உவா பிற உவா நின உவா
தி மா மக0 ம" சி?3FVA சலசயன 
அ மா கட அ*ேத உன அேய சர& ஆேம
-------

(9)

70. தி$கணமைக
1638 சீ ஆ ெந ம?கி சி?3FVA சலசயன 

ஏ ஆ *கி வ&ண-தைன இைமேயா ெபமாைன
கா ஆ வய ம<ைக86 இைற கFய ஒF மாைல
பாரா இைவ பரவி ெதாழ+ பாவ பயிலாேவ
1639 ெப 3ற8 கடைல அட ஏ@றிைன

ெப&ைண ஆைண எ& இ *னிவ86 அ0

(10)
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த தவ ைத * தி திர0 ேகாைவைய
ப த ஆவிைய நி தில ெதா திைன
அபிைன அலைர அேய மன 
ஆைசைய அ*த ெபாதி இ >ைவ8
கபிைன கனிைய-ெச? நா

-க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

1640 ெம

(1)

நல தவ ைத திவ ைத த

ெம ைய ெபா யிைன ைகயி ஓ ச<6 உைட
ைம நிற8 கடைல கட வ&ணைன
மாைல ஆ இைல+ ப0ளி ெகா0 மாயைன
ெநனைல பகைல இ@ைற நாளிைன
நாைள ஆ வ தி<கைள ஆ&ைன
கனைல கபினிைட ேதறைலக&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

(2)

1641 எ<கE86 அ0ெச கிற ஈசைன

வாச வா 6ழலா0 மைல-ம<ைக-த
ப<கைன+ ப<கி ைவ  உக தா-தைன
பாைமைய பனி மா மதிய தவ5
ம<6ைல >டைர வட மா மைல
உAசிைய நAசி நா வண<க+ப
க<6ைல பகைல-ெச? நா
-க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

1642 ேப

(3)

*ைல தைல ந=> உ&ட பி0ைளைய

ெத0ளியா வண<க+ப ேதவைன
மாயைன மதி0 ேகாவ இைடகழி
ைம தைன அறி அ தண சி ைதD0
ஈசைன இல<6 >டA ேசாதிைய
எ ைதைய என86 எ +பினி ைவ+பிைன
காசிைன மணிைய-ெச? நாக&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

1643 ஏ@றிைன இமய 0 எ ஈசைன

இைமைய ம?ைம86 ம திைன
ஆ@றைல அ&ட  அ+3ற  உ தி
ஐயைன ைகயி ஆழி ஒ? ஏ திய
@றிைன 6 மா மணி8 6றிைன

(4)
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நிறW நிற நி தில ெதா திைன
கா@றிைன 3னைல-ெச? நா-

க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

(5)

1644 +பைன ர<க படA சீறிய

ேதாறைல >ட வா கல ெப த ஓ
ெச+பிைன திம<ைக மணாளைன
ேதவைன திக- பவள  ஒளி
ஒ+பைன உல6 ஏழிைன ஊழிைய
ஆழி ஏ திய ைகயைன அ தண
க@பிைன-க-நீ மல வய
க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

(6)

1645 தி தைன திைச நா*க த ைதைய
ேதவ-ேதவைன Mவாி *னிய
வி தைன விள<6 >டA ேசாதிைய
வி&ைண ம&ணிைன க&Qத ய
அ தைன அாிைய பாி கீறிய
அ+பைன அ+பி ஆ அழ ஆ நிற
க தைன-களி வ& அைறD ெபாழிக&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

1646 ெவ சின8 களி@ைற விள<கா

(7)

விழ8

க? :சிய ஈசைன ேப மக0
=ச ந=> >ைவ  உ&ட ேதாறைல
ேதாற வா0 அர8க ெகட ேதாறிய
ந=சிைன அ*த திைன நாதைன
நA>வா உAசிேம நி@6 நபிைய
க=சைன =ச வ=சி த வ=சைனக&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

(8)

1647 ப&ணிைன ப&ணி நிற ஓ பாைமைய
பா,0 ெந யிைன மா உ ஆ நிற
வி&ணிைன விள<6 >டA ேசாதிைய
ேவ0விைய விள8கி ஒளி-தைன
ம&ணிைன மைலைய அைல நீாிைன
மாைல மா மதிைய மைறேயா-த<க0
க&ணிைன-க&க0 ஆரள" நி?க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேடேன

(9)
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---------71. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 1
1648 க&ணம<ைகD0 க&ெகா&ேட எ?

காதலா கFகறி உைரெச த
வ&ண ஒ& தமி5 ஒபேதா ஒ? இைவ
வல ஆ உைர+பா மதிய தவ5
வி&ணி வி&ணவ ஆ மகி5" எ வ
ெம ைம ெசாF ெவ& ச<க ஒ? ஏ திய
க&ண நி-தன86 6றி+3 ஆகி
க@கலா கவியி ெபா0-தாேன

(10)

1649 சிைல இல<6 ெபா ஆழி தி& பைட த& ஒ& ச<க
எகிறாளா
மைல இல<6 ேதா0 நாேக ம@? அவ$86 எ@ேற கா&
எகிறாளா
*ைல இல<6 L பயைல *3 ஓட அ3 ஓ
இ8கிறாளாகைல இல<6 ெமாழியாள க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(1)

1650 ெசவைர * ஆ> அ? த சிைல அேறா ைக தல த?

எகிறாளா
ெபா வைர * ேபா ெதாைல த ெபா ஆழி ம@? ஒ ைக
எகிறாளா
ஒவைரD நி ஒ+பா ஒ+3 இலா எ அ+பா
எகிறாளாக வைரேபா நிறாைன க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

1651 $ மா மணி *ேம ழா

அல<க ேதா?மா

எகிறாளா
மி$ மா மணி மகர 6&டல<க0 வி :>
எகிறாளா
ெபானி மா மணி ஆர அணி ஆக  இல<6மா
எகிறாளாகனி மா மதி0 3ைட 45 க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(2)

(3)
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1652 தா ஆய த& ளப வ& உ-த வைர மாப

எகிறாளா
ேபா ஆைன8 ெகா3 ஒசி த 30பாக எ அமா
எகிறாளா
ஆரா$ கா&மிக0 அ பவள வா அவ$86
எகிறாளாகா வான நி? அதி க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(4)

1653 அ தல* தாமைரேய அ ைககE ப<கயேம

எகிறாளா
* தல* ெபா LQ எ ெந=ச 0 அகலா
எகிறாளா

வ தட< க& மலரவேளா வைர ஆக 0 இ+பா0?
எகிறாளாக8 கமல க0 உ686 க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(5)

1654 ேப ஆயிர உைடய ேபராள ேபராள

எகிறாளா
ஏ ஆ கன மகர 6&டல த எ& ேதாள
எகிறாளா
நீ ஆ மைழ *கிேல நீ0 வைரேய ஒ86மா
எகிறாளாகா ஆ வய ம" க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(6)

1655 ெசS அர த உைட ஆைட-அதேம ஓ சிவளிைக8 கA>
எகிறாளா
அS அர த அ-இைணD அ ைககE ப<கயேம
எகிறாளா

ைம வள86 மணி உவ மரகதேமா? மைழ *கிேலா?

எகிறாளாைக வள86 அழலாள க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

1656 ெகா@ற+ 30 ஒ? ஏறி ம\ேட வகிறா

(7)
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எகிறாளா
ெவ@றி+ ேபா இ திர@6 இ திரேன ஒ86மா
எகிறாளா

ெப@ற8கா அவ ஆக ெப& பிற ேதா உ ேயாேமா?
எகிறாளாக@ற P மைறயாள க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

(8)

1657 வ& அம வனமாைல மணி *ேம மண நா?

எகிறாளா
உ& இவபா அ3 என86 எ? ஒகா, பிாிகிேல
எகிறாளா
ப& இவைர8 க& அறிவ எS ஊாி? யா எேற

பயிகிறாளாக&டவ-த மன வழ<6 க&ண3ர  அமாைன8
க&டா0ெகாேலா?

-----------

(9)

72.தி$கண4ர
72.தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 2
1658 மா வள ெம ேநா8கி மாதரா0 மாயவைன8

க&டா0 எ?
கா வள க ெபாழி 45 க&ண3ர  அமாைன8
கFய ெசான
பா வள தமி5-மாைல பனிய P இைவ ஐ 
ஐ  வலா
L வள க@பக ேச ெபா உலகி மனவ ஆ +
3க5 த8ேகாேர

(10)

1659 ெத0ளிB ேதவ86 ேதவ தி த8கீ

ெவ0ளிB ெவ ய வி- நிதி வ&ண ஓ
0E நீ8 க&ண3ர ெதா-தா0 இவ0

க0விேயா? ைக வைள ெகா0வ த8கேத?

(1)

1660 நீ0 நிலா*@ற  நி? இவ0 ேநா8கினா0

காQேமா க&ண3ர எ? கா;னா0
பாணனா தி&ண இ8க இனி இவ0
நாQேமா? ந? ந? நைறVர8ேக

(2)
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1661 அவி ேசா ேவ<கட நீமைல எ? வா -

ெவவினா0 ெம ய வினவி இ8கிறா0
ெப6 சீ8 க&ண3ர எ? ேபசினா0

உகினா0 உ0ெமF தா0 இ எெகாேலா?

(3)

1662 உ&Q நா0 இைல உற8க*-தா இைல
ெப&ைமD சால நிைற தில0 ேபைத-தா
க&ண ஊ க&ண3ர ெதா- கா8 கட

வ&ணேம எ&ண இவ;6 இ எெகாேலா?

(4)

1663 க&ண ஊ க&ண3ர ெதா- காாிைக

ெப&ைம எ? த$ைட உ&ைம உைர8கிறா0
ெவ&ெண

உ& ஆ+3&ட வ&ண விளபினா

வ&ண* ெபா நிற ஆவ ஒழிDேம

(5)

1664 வட வைர நி? வ  இ? கண3ர

இடவைக ெகா0வ யா எ? ேபசினா0
மடவர மாத எ ேபைத இவ86 இவ0

கடவ எ-க& யி இ? இவ ெகா0ளேவ?

(6)

1665 தர<க நீ ேபசி$ த& மதி காயி$

இர<6ேமா? எ தைன நா0 இ  எ0கினா0
ர<க வா

கீ& உக தான ெதாைம ஊ

அர<கேம எப இவ0-தன86 ஆைசேய

(7)

1666 ெதா& எலா நி அேய ெதா- உ Dமா

க& தா க&ண3ர ெதாழ+ ேபாயினா0
வ& உலா ேகாைத எ ேபைத மணி நிற

ெகா& தா ேகாயிைம ெச வ த8கேத?
1667 *0 எயி? ஏ

தில ைழ *ெகாடா

ெத0ளிய0 எப ஓ ேத> இல0 எ ெச ேக
க0 அவி5 ேசாைல8 கண3ர ைக ெதா-

பி0ைளைய+ பி0ைள எ? எ&ண+ ெப?வேர?
----------

(8)

(9)
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73. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 3
1668 கா மF க&ண3ர  எ அகைள+

பா மF ம<ைகய-ேகா பரகால ெசா
சீ மF பாட இைவ ப  வலவ

(10)

நீ மF ைவய  நீ நி@பாகேள

1669 கைர எ த >ாி ச<6 கன பவள  எ- ெகாD

திைர எ  வ 3ன 45 தி8க&ண3ர  உைறD
விைர எ த ழா அல<க விற வைர ேதா0 3ைடெபயர
வைர எ த ெபமா$86 இழ ேத-எ வாி வைளேய

(1)

1670 அாி விர" *கி கண தா அகி 3ைகயா வைரேயா
ெதாி" அாிய மணி மாட தி8க&ண3ர  உைறD
வாி அரவி அைண யி? மைழ மத த சி? த? க&

காி ெவவ ம+3 ஒசி தா@6 இழ ேத-எ கன வைளேய

(2)

1671 <க மா மணி மாட ெந *க; 4Fைக ேபா

தி<க0 மா *கி ணி86 தி8க&ண3ர  உைறD
ைப< க& மா விைட அட  பனி மதி ேகா0 வி  உக த
ெச< க& மா அமா$86 இழ ேத-எ ெசறி வைளேய

(3)

1672 கண ம" மயி அக" க ெபாழி 45 ெந ம?கி

திண ம" கன மதி0 45 தி8க&ண3ர  உைறD
மண ம" ேதா0 ஆ Aசி ஆ8க ேபா உரேலா

3ண மத இற நட தா@6 இழ ேத-எ ெபா வைளேய
1673 வா

எ த ம திர தா அ தண த ெச

ெதாழிக0

தீ எ  மைற வள86 தி8க&ண3ர  உைறD
தா எ த சி? ேகா,86 உைள  ஓ தயி உ&ட
வா

(4)

ைட த ைம த$86 இழ ேத-எ வாி வைளேய

1674 மட எ த ெந தாைழ ம<6 எலா வள பவள

திட எ  >ட இைம86 தி8க&ண3ர  உைறD
அட அட  அ? இரணியைன *ர& அழிய அணி உகிரா

(5)
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உட எ த ெபமா$86 இழ ேத-எ ஒளி வைளேய

(6)

1675 வ& அம மல+ 3ைன வாி நீழ அணி * த

ெத& திைரக0 வர திர; தி8க&ண3ர  உைறD
எ& திைசD எ- கட, இ நில$ ெப வி>3

உ& உமி5 த ெபமா$86 இழ ேத-எ ஒளி வைளேய

(7)

1676 ெகா<6 மF க< 6வைள க& ஆக ெத& கய<க0
ெச< கமல *க அல  தி8க&ண3ர  உைறD
வ<க மF தட< கட,0 வாி அரவி அைண யிற
ெச<கமலநாப$86 இழ ேத-எ ெசறி வைளேய

(8)

1677 வா ஆE இள< ெகா<ைக ெந பைண ேதா0 மட+ பாைவ
சீ ஆE வைர மாவ தி8க&ண3ர  உைறD
ேபராள ஆயிர ேப ஆயிர வா அர"-அைணேம

ேபராள ெபமா$86 இழ ேத-எ ெப

வைளேய

(9)

1678 ேத ம" ெபாழி 3ைட 45 தி8க&ண3ர  உைறD

வாமனைன மறி கட 45 வய ஆF வள நாட
காம சீ8 கFகறி க& உைர த தமி5-மாைல
நா மவி இைவ பாட விைன ஆய ந&ணாேவ
---------

(10)

74. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 4
1679 வி&ணவ-த<க0 ெபமா திமாவ
ம&ணவ எலா வண<6 மF 3க5 ேச
க&ண3ர  எ ெபமா கதி *ேம
வ&ண ந? ழா

வ  ஊதா -ேகா J

(1)

1680 ேவத *தவ விள<6 3ாி Pல

பாத பரவி+ பல பணி  ஏ தி
காதைம ெச D க&ண3ர  எ ெபமா
தா ந? ழா

தா5  ஊதா -ேகா J

1681 வி&ட மல எலா ஊதி நீ எ ெப?தி?

(2)
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அ&ட *தவ அமரக0 எலா
க& வண<6 க&ண3ர  எ ெபமா
வ& ந? ழா

வ  ஊதா -ேகா J

1682 நீ மFகிற ஓ மீ ஆ

ஓ ஆைமD ஆ

சீ மFகிற ஓ சி<க உ ஆகி
கா மF வ&ண க&ண3ர  எ ெபமா
தா மF த& ழா

(3)

தா5  ஊதா -ேகா J

(4)

1683 ஏ ஆ மல எலா ஊதி நீ எ ெப?தி?

பா ஆ உலக பரவ ெப< கட,0
கா ஆைம ஆன க&ண3ர  எ ெபமா
தா ஆ ந? ழா

தா5  ஊதா -ேகா J

(5)

1684 மாவி திவ வல ஏ  ச8கர த

பாைர+ பிள த பரம பர=ேசாதி
காாி திக5 காயா வ&ண கதி *ேம

தா5  ஊதா -ேகா J

தாாி ந? ழா

(6)

1685 வாமன க@கி ம4த மாதவ

தா ம$ தாசரதி ஆய தடமாவ
காம-த தாைத க&ண3ர  எ ெபமா
தாம ந? ழா

தா5  ஊதா -ேகா J

(7)

1686 நீல மலக0 ெந நீ வய ம<கி

சால மல எலா ஊதாேத வா0 அர8க
கால க&ண3ர  எ ெபமா கதி *ேம

ேகால ந? ழா

ெகா& ஊதா -ேகா J

(8)

1687 ந த மதைல நில ம<ைக ந ைணவ

அ த *தவ அமரக0-த ெபமா
க த கம5 காயா வ&ண கதி *ேம
ெகா  ந? ழா

--------

ெகா& ஊதா -ேகா J

(9)
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75. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 5
1688 வ& அம ேசாைல வய ஆF ந நாட

க&ட சீ ெவறி8 கFய ஒF மாைல
ெகா&ட நிற வ&ண க&ண3ர தாைன

ெதா&டேரா பாட நிைன  ஊதா -ேகா J

(10)

1689 த ைத காF வில<6 அற வ  ேதாறிய
ேதாற பி தமிேய-த
சி ைத ேபாயி@? திவ0 அவனிைட+
ெப? அள" இ ேதைன
அ திகாவல அ* உ? ப>< கதி
அைவ >ட அதேனா
ம தமாத வன *ைல தடவ 
வFெச வ ஒழியாேத

(1)

1690 மாாி மா8 கட வைளவண@6 இைளயவ

வைர 3ைர திமாவி
தாாி ஆைசயி ேபாயின ெந=ச*
தா5 த ஓ ைண காேண
ஊ =சி@? உலக* யிற
ஒளியவ வி>3 இய<6
ேத ேபாயி@? திைசகE மைற தன
ெச வ ஒ? அறிேயேன

(2)

1691 ஆய மாயேம அறி ம@? எ ைகயி

வைளகE இைற நிலா
ேபயி ஆ உயி உ& பி0ைள ந
ெப& உயி86 இர<6ேமா?

1ய மா மதி8 கதி >ட ைண இைல
இைண *ைல ேவகிறதா
ஆய ேவயி$86 அழிகிற உ0ள*
அ=ேச எபா இைலேய

1692 கய ெகா0 3& தைல8 களி? உ  ெவதிற
கழ மன ெப ேபாாி
மய<க ெவ& ச<க வா ைவ த ைம த$
வ தில மறி கட நீ

(3)
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தய<6 ெவ& திைர திவைல K& பனி எ$
தழ *க  இள *ைலேம
இய<6 மாத வில<கி எ ஆவிைய
என86 என+ ெபறலாேம

(4)

1693 ஏ- மா மர ைளபட சிைல வைள 
இல<ைகைய மல<6வி த
ஆழியா நம86 அளிய அெளா
பக எைல கழிகிறதா

ேதாழி நா இத@6 எ ெச ? ைண இைல
>ட ப *நீாி
ஆழ வா5கிற ஆவிைய அவ ஓ
அ தி வ  அைடகிறேத

(5)

1694 *ாிD ெவ& திைர * கய தீ+பட

*ழ<6 அழ எாி அபி
வாி ெகா0 ெவ சிைல வைளவி த ைம த$
வ தில எ ெச ேக?

எாிD ெவ கதி யிற பாவிேய
இைண ெந< க& யிலா
காிய நாழிைக ஊழியி ெபாியன
கழிD ஆ? அறிேயேன

(6)

1695 கல<க மா8 கட கைட  அைட  இல<ைகய

ேகான வைர ஆக
மல<க ெவ சம  அ சர ர த எ
அகE வாரானா
இல<6 ெவ கதி இள மதி-அதெனா
விைட மணி அ ஆய
வில<க ேவயின ஓைசD ஆ இனி
விைளவ ஒ? அறிேயேன

1696 *- இS ைவயக *ைற ெகட மைறத,
*னிவ$ *னி" எ த
ம-வினா மன ஆ உயி வSவிய
ைம த$ வாரானா
ஒ-6 K& பனி86 ஒ<கிய ேபைடைய
அட<க அ சிைற ேகாF
த-" ந0 இ0 தனிைமயி கய ஓ

(7)

152

ெகா விைன அறிேயேன
1697 கன ெச

(8)

மா மதி0 கண3ர தவெனா

கனவினி அவ த த
மன ெச இப வ  உ0 3க ெவ0கி எ
வைள ெநக இ ேதைன
சின ெச மா விைடA சி? மணி ஓைச எ
சி ைதையA சி வி86
அன த அறிF அாி 6ர பாவிேய
ஆவிைய அகிறேத

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

(9)

76. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 6
1698 ெதா&G உ D வைக க&ேட ள<கா அர8க ள<க *

தி& ேதா0 நிமிர சிைல வைளய சிறிேத *னி த திமாவ
வ& ஆ  த மல-ம<ைக வ8 க& மட ைத மா ேநா8க
க&டா க&ெகா& உக த க&ண3ர நா ெதா-ேம.

(1)

1699 ெபா தா அர8க ெவ சம + ெபாற அ? 30 ஊ 

ெப ேதா0 மாF தைல 3ரள ேப த அர8க ெத இல<ைக
இ தா-தைம உடெகா& அ<6 எழி ஆ பில + 386 ஒளி+ப
க தா0 சிைல ைக8ெகா&டா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம 2
1700 வF இைடயா0 ெபா;டாக மதி0 நீ இல<ைகயா-ேகாைவ
அல ெச  ெவ சம 0 ஆ@ற மி6 த ஆ@றலா
வ ஆ0 அர8க 6ல+பாைவ வாட *னி-த ேவ0விைய8

கவிA சிைலயா கா தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம

(3)

1701 மைல * நீ அதபட வாி ெவ சிைல கா வைளவி 

ெகாைல வில<6 பணிெச ய ெகாேயா இல<ைக 3க உ@?
ெதாைல மர<க0 3க+ ெப  வைல நிமி  வா அணவ
கலா கடைல அைட தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம
1702 ஆைம ஆகி அாி ஆகி அன ஆகி அ தண-த

ஓம ஆகி ஊழி ஆகி உவாி 45 த ெந 3ணாி
ேசம மதி0 45 இல<ைக8 ேகா சிர* கர* ணி  *

(4)
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காம பய தா க ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம

(5)

1703 வ தா இ நீ மட ெந=ேச ந ேம விைனக0 வாரா *

தி தா அர8க ெத இல<ைக ெச தீ உ&ண சிவ  ஒநா0
ெப ேதா0 வாண@6 அ0 3ாி  பிைன மணாள ஆகி *

(6)

க தா0 களி? ஒ? ஒசி தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம
1704 இைல ஆ மல+ L ெபா ைகவா

*தைல-தனா அட+3&

ெகாைல ஆ ேவழ ந86 உ@?8 6ைலய அத$86 அ03ாி தா
அைல நீ இல<ைக தச8கிாீவ@6 இைளேயா@6 அரைச அளி *
கைல மாA சிைலயா எ தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம
1705 மா ஆ

(7)

மனேம அ யாி வ தா இ நீ வF மி8க

கா ஆ ம கா சின த க- கத மா க-ைதD
மா ஆ விைடD மத காிD மல உயி மவி 
காலா சகட பா

தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம

(8)

1706 6றா மாாி ப- ஆ8கி ெகா ஏ இைடயா0 ெபா;டாக

வ தா0 விைட ஏ5 அ? அட த வாேனா ெபமா மா மாய
ெசறா 1 ப=சவ86 ஆ திாி கா சகட சின அழி 
கறா விள<கா

எறி தா ஊ க&ண3ர நா ெதா-ேம

1707 க மா *கி ேதா

(9)

ெந மாட8 க&ண3ர  எ அகைள

தி மா மகளா அ0மாாி ெச-நீ ஆF வள நாட
ம" ஆ 3ய ைக8 கFகறி ம<ைக ேவ த ஒF வலா

இ மா நில 86 அர> ஆகி இைமேயா இைற=ச வா5வாேர
---------

(10)

77. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 7
1708 விய உைட விைட இன உைடதர மட மக0
6ய மிைட தட வைர அகல-அ உைடயவநய உைட நைட அன இைளயவ நைட பயி
கய மிைட கண3ர-அக0-த இடேம

1709 இைண மF ம இற எதிெனா இக ெச 

(1)
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ைண மF *ைலயவ0 மண மி6 கலவிD0மண மF விழவிெனா அயவ அளவிய
கண மF கண3ர-அக0-த இடேம

(2)

1710 3ய உ? வைர-மைழ ெபாழிதர மணி நிைர

மய உற வைர 6ைட எவிய ெநயவ*ய ள மிைள *ய ள வள விைள வய
கய E கண3ர-அக0-த இடேம

(3)

1711 ஏதல நைகெசய இைளயவ அைள ெவெண
ேபா ெச  அமாிய 3னித-ந விைர மல
ேகாதிய மகர 6லவிய மல-மக0
காதெச

கண3ர-அக0-த இடேம

(4)

1712 ெதா&ட அமர *னிவ ெதா- எழ

அ&டெமா அக-இட அள தவ அமெச 
வி&டவ பட மதி0 இல<ைக * எாி எழ8
க&டவ கண3ர-அக0-த இடேம

(5)

1713 ம-" இய பைட உைடயவ இட மைழ *கி

த-விய உவின-திமக0 மவிய
ெகா-விய ெச- மல *-சிய பறைவ ப&
எ-விய கண3ர-அக0-த இடேம

(6)

1714 பாிதிெயா அணி மதி பனி வைர திைச நில
எாி திெயா என இன இயவின ெசலவின>திெயா அ மைற *ைற ெசா, அயவ
கதிய கண3ர-அக0-த இடேம

(7)

1715 ப 36 அ-இைண பல ெதாழ மல ைவ6
ெகா 36 தட வைர அகல-அ உைடயவ* 36 ெந வய பைட ெசல அ மல
க 36 கண3ர-அக0-த இடேம

1716 3ல ம$ மலமிைச மல-மக0 3ணாிய

நிலமக0 என இன மகளிக0 இவெரா
வல ம$ பைடDைட மணி வண-நிதி 6ைவ8

(8)
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(9)

கல ம$ கண3ர-அக0-த இடேம
1717 மF 3க5 கண3ர உைடய எ அகைள
வF ெக- மதி0 அய வய அணி ம<ைகய
கFயன தமி5 இைவ வி-மிய இைசயிெனா

(10)

ஒF ெசா, அயவ உ? ய இலேர
---------

78. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 8
1718 வாேனா அள" * * நீ வள த கால வF உவி

மீ ஆ வ  விய  உ ய8 ெகா&ட த& தாமைர8 க&ண
ஆனா உவி ஆ ஆய-அவைன-அ மா விைள வய,0

கா ஆ 3றவி க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

(1)

1719 மல<6 வில<6 ெந ெவ0ள ம?க அ<6 ஓ வைர ந;

இல<6 ேசாதி ஆ அ*த எ  அள" ஓ ஆைம ஆ
வில<க திாிய தட< கட,0 >ம  கிட த வி தகைன-

கல<க * நீ8 க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

(2)

1720 பா ஆ அள" * * நீ பர த கால வைள ம+பி
ஏ ஆ உவ  ஏன ஆ எ த ஆ@ற அமாைன ஆ ஆர இைர கதி 66 பாய கய இாிD

கா ஆ 3றவி க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன
1721 உைள த அாிD மானிட* உடனா

ேதாற ஒ?வி 

விைள த சீ@ற வி& ெவப ேவ@ேறா அகல ெவ சம +
பிள  வைள த உகிராைன-ெப த& ெச ெந 6ைல த 

கள ெச

3றவி க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

1722 ெதா- நீ வவி 6ற0 உ" ஆ

(4)

வ  ேதாறி மாவFபா

*-நீ ைவய * ெகா&ட Mவா உவி அமாைனஉ- நீ வய,0 ெபா கிைள+ப ஒபா *ைல *ைகேயா
க-நீ மல க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன
1723 வவா

(3)

ம-ேவ பைட ஆக வ  ேதாறி Mெவ-கா

(5)
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ப ஆ அர> கைளக;ட பாழியாைன அமாைன6யா வ& ெகா& உ&ண ேகால நீல ம; உ686

(6)

க ஆ 3றவி க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

1724 ைவய எலா உட வண<க வண<கா மனனா

ெவ ய சீ@ற8 க இல<ைக 6ெகா& ஓட ெவ சம A
ெச த ெவேபா நபரைன-ெச- த& கான மண நா?

ேதாறி

ைகைத ேவF8 க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

(7)

1725 ஒ@ைற8 6ைழD நா=சி, ஒபா ேதாற தா ேதாறி
ெவ@றி ெதாழிலா ேவ ேவ த வி&பா ெசல ெவ சம A
ெச@ற ெகா@ற ெதாழிலாைன-ெச தீ M? இ இ+ப
க@ற மைறேயா க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன

1726 வாி8 கனிவா

(8)

நில ம<ைக ய தீ  உ ய பாரத 0

இவாி  அரச தமாற இ0 நா0 பிற த அமாைனஉவாி ஓத *  உ த ஒபா ஒபா ஒ& ெச ெந

கவாி :> க&ண3ர -அேய க&ெகா&ேடேன
1727 மீேனா ஆைம ேகழ அாி 6ற0 ஆ

(9)

*$ இராம ஆ

தா ஆ பி$ இராம ஆ தாேமாதர ஆ க@கிD
ஆனா-தைன8 க&ண3ர  அய கFய ஒFெச த

ேத ஆ இ ெசா தமி5-மாைல ெச+ப பாவ நிலாேவ
-----

(10)

79. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 9
1728 ைக மான மத யாைன இட தீ த க *கிைல
ைம மான மணிைய அணி ெகா0 மரகத ைத
எமாைன எ பிராைன ஈசைன எ மன 0
அமாைன-அேய அைட  உ

ேபாேனேன

(1)

1729 த மான மைழ *கிைல பிாியா த அைட தா

வ மான தவி86 மணிைய அணி உவி
திமாைல அமாைன அ*த ைத கட கிட த
ெபமாைன-அேய அைட  உ

 பிைழ ேதேன

(2)
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1730 விைட ஏ5 அ? அட  ெவ6& வில<க உற+

பைடயா ஆழி த;ட பரம பர=ேசாதி
மைட ஆ நீல ம6 வய 45 க&ண3ர ஒ?
உைடயா$86 அேய ஒவ86 உாிேயேனா?
1731 மி8காைன மைற ஆ

விாி த விள8ைக எ$0

38காைன 3க5 ேச ெபாFகிற ெபாமைலைய
த8காைன கைக தட< 6றிமிைச இ த
அ8கார8 கனிைய-அைட  உ

1732 வ தா
எ தா

ேபா

(3)

ேபாேனேன

(4)

எ மன ேத வ  நீ 36 த பிைன
அறியா

இேவ அைமயாேதா?-

ெகா  ஆ ைப ெபாழி 45 6ட ைத8 கிட  உக த
ைம தா உைன எ? மறவாைம ெப@ேறேன

(5)

1733 எ=சா ெவ நரக  அ- தி ந<6கிேற@6

அ=ேச எ? அேயைன ஆ;ெகா0ள வலாைனெந=ேச நீ நிைனயா இைற+ெபா- இ திக&டா ம=> ஆ மாளிைக 45 வய ஆF ைம தைனேய

(6)

1734 ெப@றா ெப@? ஒழி தா பி$ நி? அேய$86

உ@றா ஆ வள  எ உயி ஆகி நிறாைன
*@றா மா மதி ேகா0 வி தாைன எமாைன-

எ தா யா மற8ேக? இ ெசா எ ஏைழ ெந=ேச

(7)

1735 க@றா ப@? அ?86 பிறவி+ ெப< கடேல

ப@றா வ  அேய பிற ேத பிற த பிைன
வ@றா நீ வய 45 வய ஆF அமாைன+
ெப@ேற ெப@ற" பிறவாைம ெப@ேறேன

(8)

1736 க& ஆ க&ண3ர கைக க கம-

த& ஆ தாமைர 45 தைலAச<க ேமதிைசD0
வி&ேணா நா0மதிைய விாிகிற ெவ >டைர-

க& ஆர8 க&ெகா& களி8கிற இ<6 எ?ெகாேலா?

(9)
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1737 ெச நீர ேவ வலவ கFகறி ம<ைகய-ேகா

க நீ *கி வ&ண க&ண3ர தாைன
இ நீ இ தமி5 இ இைச மாைலக0 ெகா& ெதா&G
வ நீ ைவய உ ய இைவ பா ஆமிேன
--------

(10)

80. தி$கண4ர:
தி$கண4ர: 10
1738 வ& ஆ L மா மல-ம<ைக மண ேநா8க

உ&டாேன!-உைன உக -உக  உ-தன8ேக

ெதா& ஆேன@6 எ ெச கிறா ? ெசா,-நாேவத

க&டாேன க&ண3ர  உைற அமாேன

(1)

1739 ெப நீ வி&Q மைலD உல6 ஏ-

ஒ தாரா நி$0 ஒ8கிய நிைன அலா
வ ேதவ ம@? உள எ? எ மன  இைறD
கேத நா-க&ண3ர  உைற அமாேன

(2)

1740 ம@? ஓ ெத வ உள எ? இ+பாேரா

உ@றிேல உ@ற உ அயா86 அைம
ம@? எலா ேபசி, நி தி எ; எ- 
க@? நா-க&ண3ர  உைற அமாேன

(3)

1741 ெப& ஆனா0 ேப இள< ெகா<ைகயி ஆ அழேபா
உ&ணா ந=> உ& உக தாைய உக ேத நாம& ஆளா வா0 ெந< க&ணி ம மலரா0
க&ணாளா க&ண3ர  உைற அமாேன

(4)

1742 ெப@றா >@ற* எ? இைவ ேபேண நா

ம@? ஆ ப@? இேல ஆதலா நி அைட ேத
உ@றா எ? உ0ள  ைவ  அ0ெச க&டா க@றா ேச க&ண3ர  உைற அமாேன

1743 ஏ தி உ ேசவ எ&ணி இ+பாைர+
பா தி  அ<6 நம-தம ப@றா
ேசா த நா அ=> எ? ெதாடாைம நீ

(5)
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கா திேபா-க&ண3ர  உைற அமாேன

(6)

1744 ெவ0ைள நீ ெவ0ள  அைண த அர"-அைணேம
0E நீ ெம0ள யிற ெபமாேன
வ0ளேல உ தம86 எ? நமதம

க0ளேபா-க&ண3ர  உைற அமாேன

(7)

1745 மா& ஆகி ைவய அள த" வா0 அ"ண
L& ஆக கீ&ட" ஈ& நிைன  இ ேத
ேபணாத வவிைனேய இட எ தைனD
காேண நா-க&ண3ர  உைற அமாேன
1746 நா;னா

(8)

எைன உன86 * ெதா& ஆக

மா;ேன அ தைனேய ெகா& எ வவிைனைய
பா;னா உைன எ ெந=ச  இ தைம
கா;னா -க&ண3ர  உைற அமாேன

(9)

1747 க&ட சீ8 க&ண3ர  உைற அமாைன

ெகா&ட சீ ெதா&ட கFய ஒF மாைல
ப&டமா + பா அயவ86 எ=ஞா?
அ&ட ேபா
------------

ஆ;சி அவ86 அ அறி ேதாேம

(10)

81. தி$கண%:
1748 வ<க மா * நீ வாி நிற+ ெபாிய

வா0 அரவி அைண ேமவி
ச<க ஆ அ ைக தட மல உ தி
சாம மா ேமனி எ தைலவஅ<க ஆ? ஐ  ேவ0வி நா ேவத
அ< கைல பயி? எாி M?
ெச< ைகயா வள86 ள8க இ மன ேதா
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

1749 கவள மா கத த காி உ ய-ெபா ைக8

கரா ெகாள8 கல<கி உ0 நிைன 
வள ேம வ  ேதாறி வ *தைல

(1)
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ணிபட-> பைட ர ேதா6வைள நீ0 *ளாி 6*த ஒ& க-நீ
ெகா  மல ெந த ஒ& கழனி
திவE மாளிைக 45 ெச- மணி+ 3ாிைச
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(2)

1750 வாைத வ  அடர வான* நில$

மைலகE அைல கட 6ளி+ப
மீ ெகா& உகE மீ உ ஆகி
விாி 3ன வாி அக; ஒளி ேதாேபா அல 3ைன மFைக ெமௗவ
3 விைர ம மல அைண 
சீத ஒ& ெதற திைசெதா? கம-
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(3)

1751 ெவறி ேச தி&ைம வில<க மா ேமனி
ெவ0 எயி@? ஒ0 எாி த? க&
பறி ஆ அ? பா-மக0 பயைல
தீ தவ ப=சவ பாகஒ? அலா உவ  உல+3 இ ப கால 
உய ெகா ஒளி வள மதிய
ெச? ேச ெசனிA சிகர ந மாட
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(4)

1752 மனவ ெபாிய ேவ0வியி 6ற0 ஆ

Mவ நீெரா ெகா&
பி$ ஏ5 உல6 ஈ அ ஆக
ெப திைச அட<கிட நிமி ேதாஅன ெம கமல  அணி மல+ Jட 
அைல 3ன இைல8 6ைட நீழ
ெச ெந ஒ& கவாி அைசய :@றி86
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

1753 ம-வினா அவனி அரைச Mெவ-கா

மணி * ெபாப  உதிர8
6-" வா 3ன,0 6ளி  ெவ ேகாப
தவி தவ-6ைல மF கதF8
6-" வா க*6 6ர" ந பல"
6ளி த 4த மாதவிD

(5)
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ெச-ைம ஆ ெபாழிக0 த-" ந மாட
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(6)

1754 வா உளா-அவைர வFைமயா நFD

மறி கட இல<ைகயா-ேகாைன
பா$ ேந சர தா பன<கனிேபால+
ப * உதிர வி வைள ேதாகா உலா மயிF கண<க0 நி? ஆட
கண *கி *ரச நி? அதிர
ேத உலா வாி வ& இ இைச *ர,
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(7)

1755 அரவ நீ0 ெகாேயா அைவD0 ஆசன ைத

அ=சிடாேத இட அத@6
ெபாிய மா ேமனி அ&ட ஊவ
ெப திைச அட<கிட நிமி ேதாவைரயி மா மணிD மரகத திரE
வயிர* ெவதி உதி * 
திைர ெகாண  உ தி வயெதா? 6வி86
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(8)

1756 பனிய பார பா-மக;6 ஒழிய

பாரத மா ெப ேபாாி
மனக0 மய மணி ெந தி& ேத
ைம ன@6 உ த மா மாய$ மாதவிD >ர3ைன+ ெபாழி,
45  எ- ெச&பக மலவா
ெதன எ? அளிக0 *ர? இைசபா
தி8க&ண<6D0 நிறாேன

(9)

1757 கைல உலா அ6 காாிைகதிற 

கட ெப பைடெயா ெச?
சிைலயினா இல<ைக தீ எழA ெச@ற
தி8க&ண<6D0 நிறாைன
மைல 6லா மாட ம<ைகய தைலவ
மான ேவ கFய வா ஒFக0
உல" ெசா-மாைல ஒபேதா ஒ?
வலவ86 இைல-ந6ரேவ

-------

(10)
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82. திநாைக:
திநாைக: அேசா பதிக
1758 ெபா இவ ேமனி மரகத தி

ெபா<6 இள= ேசாதி அகல  ஆர
மி இவ வாயி ந ேவத ஓ
ேவதிய வானவ ஆவ ேதாழீ
எைனD ேநா8கி எ அ6 ேநா8கி
ஏ  இள< ெகா<ைகD ேநாக6கிறா
அைன எ ேநா86 எ? அ=>கிேறஅAேசா ஒவ அழகியவா

(1)

1759 ேதா அவி5 நீல மண ெகா86

45 3ன 45 6ட ைத8 கிட த
ேசடெகா எ? ெதாி8கமா;ேட
ெச= >ட ஆழிD ச<6 ஏ தி
பாடக ெம அயா வண<க
ப மணி * ெதா இல<6 ேசாதி
ஆடக L& ஒ நா6 ேதாEஅAேசா ஒவ அழகியவா

1760 ேவ

(2)

இ= ேசாைல வில<க 45 த

ெம ய மணாள இS ைவய எலா
தாயின நாயக ஆவ ேதாழீ
தாமைர8 க&க0 இ த ஆ?
ேச இ< 6ற திக5 த ஒ+பA
ெசSவிய ஆகி மல த ேசாதி
ஆயிர ேதாெளா இல<6 LQஅAேசா ஒவ அழகியவா

1761 வ3 அவி- ழா

(3)

மாைல ேதா0ேம

ைகயன ஆழிD ச<6 ஏ தி
நப ந இல 36  நிறா
நாகாிக ெபாி இைளய
ெச பவள இவ வாயி வ&ண
ேதவ இவர உவ ெசாலF
அ பவள திரேளD ஒ+பஅAேசா ஒவ அழகியவா

(4)
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1762 ேகாழிD ட, ேகாயி ெகா&ட

ேகாவலேர ஒ+ப 6ற அன
பாழி அ ேதாE ஓ நா6 உைடய
ப& இவ-தைமD க&டறிேயா
வாழியேரா இவ வ&ண எ&ணி
மா கட ேபா? உள ைகயி ெவ ய
ஆழி ஒ? ஏ தி ஓ ச<6 ப@றிஅAேசா ஒவ அழகியவா

(5)

1763 ெவ சின ேவழ ம+3 ஒசி த

ேவ தெகா? ஏ திைழயா மன ைத

த=> உைடயாளெகா? யா அறிேய

தாமைர8 க&க0 இ த ஆ?
க=சைன அ=ச * கா விைச த
காைளய ஆவ க&டா வண<6
அ=சன மா மைலேயD ஒ+பஅAேசா ஒவ அழகியவா

(6)

1764 பிணி அவி5 தாமைர ெமா; அல 
ேப அளாளெகா? யா அறிேய

பணிD எ ெந=ச இ எெகா? ேதாழீ
ப& இவ-தைமD க&டறிேயா
அணி ெக- தாமைர அன க&Q
அ ைகD ப<கய ேமனி வான 
அணி ெக- மா *கிேலD ஒ+பஅAேசா ஒவ அழகியவா

(7)

1765 ம=> உய மா மதி தீ&ட நீ&ட

மாF=ேசாைல மணாள வ  எ
ெந=>0E க&Q0E நி? நீ<கா

நீமைலயாெகா? நிைன8கமா;ேட

ம=> உய ெபாமைலேம எ- த
மா *கி ேபா? உள வ  காணீ
அ சிைற+ 30E ஒ? ஏறி வ தாஅAேசா ஒவ அழகியவா

1766 எ& திைசD எறி நீ8 கட,
ஏ5 உல6 உடேன வி-<கி

(8)
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ம& ஓ ஆ இைல+ ப0ளிெகா0E

மாயெகா? மாய அறியமா;ேட

ெகா&ட ந மாவைரேயD ஒ+ப
ெகா<6 அல தாமைர க&Q வாD
அ&ட  அமர பணிய நிறாஅAேசா ஒவ அழகியவா

(9)

1767 அன* ேகழ, மீ$ ஆய

ஆதிைய நாைக அழகியாைர
கனி ந மா மதி0 ம<ைக ேவ த
காம சீ8 கFகறி 6றா
இ இைசயா ெசான ெச=ெசா மாைல
ஏ- இர& ஓ ஒ? வலா
மனவ ஆ உல6 ஆ& மீ&
வானவ ஆ

-------

மகி5" எ வேர

(10)

83. தி 4-லாணி:
4-லாணி: 1
1768 தைன ைநவி8கிேல வ விைனேய ெதா- எ--

ெபாைன ைநவி86 அ+ L= ெச தி மண நீழவா
எைன ைநவி  எழி ெகா& அகற ெபமா இட
3ைன * த ெபாழி 45  அழ6 ஆய 3லாணிேய

(1)

1769 உகி ெந=ேச நிைன  இ<6 இ  எ? ெதா- எ-*6 வ& உ மல8 ைகைதயி நீழF * ஒநா0
ெப6 காதைம எ உ0ள எ த+ பிாி தா இட
ெபா * நீ கைர8ேக மணி உ  3லாணிேய

(2)

1770 ஏ ெச தா மற8ேக? மனேம ெதா- எ--

தா ம6 தட 45 ெபாழி தா5வ ெதாட  பி
ேபைத நிைன+ பிாிேய இனி எ? அகறா இட
ேபா நாE கம- ெபாழி 45 த 3லாணிேய

1771 ெகா<6 உ& வ&ேட காியாக வ தா ெகாேய@6 *

ந<க0 ஈச நம8ேக பணி த ெமாழி ெச தில
ம<ைக நலா ெதா- எ--ேபா அவ ம$ ஊ

(3)
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ெபா<6 * நீ கைர8ேக மணி உ  3லாணிேய

(4)

1772 உணாி உ0ள >மா விைனேய ெதா- எ--

ணாி நாழ ந? ேபா ந 45 6ழ ெப  பி
தணாி ஆவி தள என அ3 த தா இட
3ணாி ஓத பணில மணி உ  3லாணிேய

(5)

1773 எ0கி ெந=ேச நிைன  இ<6 இ  எ? ெதா- எ-வ0ள மாய மணிவ&ண எமா ம" இட
க0 அவி- மல8 காவிD 1 மட ைகைதD
30E அ0ள பழன<கE 45 த 3லாணிேய
1774 பரவி ெந=ேச ெதா- எ--ேபா

(6)

அவ பால ஆ

இர" நாE இனி க& யிலா இ  எ பய?

விரவி * த ெந ெவ& மண ேம ெகா& ெவ& திைர
3ரவி என+ 3தெச  வ  உ  3லாணிேய

(7)

1775 அல* ஆழி+ பைடD உைடயா நம86 அப ஆ
சல-அ ஆகி தக" ஒ? இல நா ெதா- எ-உல" கா ந கழி ஓ<6 த& ைப ெபாழிU இைச
3ல" கான களி வ& இன பா 3லாணிேய

(8)

1776 ஓதி நாம 6ளி  உAசி-தனா ஒளி மா மல+
பாத நாE பணிேவா நம8ேக நல ஆதF
ஆ தாரா எனி, த அறிD அப ஆ +

ேபா மாேத ெதா--அவ ம$ 3லாணிேய

(9)

1777 இல<6 *  பவள8 ெகா-  எழி தாமைர+

3ல<க0 *@? ெபாழி 45 த அழ6 ஆய 3லாணிேம
கல<க இலா+ 3கழா கFய ஒFமாைலக0

வலெகா0 ெதா&ட86 இட ஆவ-பா இ ைவ6 தேம
-------------

(10)
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84. தி 4-லாணி:
4-லாணி: 2
1778 கா ஆ மட ெப&ைண அறி அாி6ர,

ஏ வாயிT இய<6 எஃகி ெகாதாேலா
L ஆ மண கம- 3லாணி ைகெதா-ேத
பாவா

(1)

இ நம86 ஓ பாைமேய ஆகாேத?

1779 *ன 6ற0 உ ஆ

Mவ ம& ெகா& அள த

மன சாிைத8ேக மா ஆகி ெபா பய ேத
ெபான கழி8 கான 30 இன<கா0 3லாணி
அன ஆ

P பய தா@6 ஆ<6 இதைனA ெச+3மிேன

(2)

1780 வSவி ழா -அதேம ெசற தனி ெந=ச

ெசSவி அறியா நி@6ெகா? நி தில<க0

பSவ திைர உல" 3லாணி ைகெதா-ேத
ெத வA சிைலயா@6 எ சி ைத-ேநா

(3)

ெச+3மிேன

1781 பாிய இரணியன ஆக அணி உகிரா

அாி உ ஆ 8 கீ&டா அ0 த தவா நம86
ெபா திைரக0 ேபா  உல" 3லாணி ைகெதா-ேத
அாி மல8 க& நீ தப அ கி, நிலாேவ

(4)

1782 விலா இல<ைக மல<க சர ர த

வலாள பி ேபான ெந=ச வ அள"
எலா எ-தைன ஏசி, ேபசி$
3லாணி எ ெபமா ெபா

(5)

ேக; இ ேதேன

1783 >ழ? இல<6 ெவ கதிேரா ேதேரா ேபா

அழ? ெகா ஆகி அ >டேரா தா அமா
ெச- தட L=ேசாைல 45 3லாணி ைகெதா-ேத
இழ தி ேத-எ-த எழி நிற* ச<6ேம

மைற தா
(6)

1784 கைன ஆ இ-6ரF கா மணியி நா ஆட
திைனேய$ நிலா தீயி ெகாதாேலா
3ைன ஆ மணி மாட+ 3லாணி ைகெதா-ேத

விைனேயேம ேவைலD ெவ தழேல :>ேம

(7)
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1785 13 உைட8 ைக ேவழ ெவவ ம+3 ஒசி த

பாபி அைணயா அ0த தவா நம86
L= ெச தி ெபா ெசாாிD 3லாணி ைகெதா-ேத
ேதப இள பிைறD எ-தன86 ஓ ெவ தழேல

(8)

1786 ேவத* ேவ0விD வி&Q இ >ட

ஆதிD ஆனா அ0த தவா நம86
ேபா அல 3ைன 45 3லாணி ைகெதா-ேத
ஓத* நா$ உற<கா இ ேதேன

(9)

1787 ெபா அல 3ைன 45 3லாணி அமாைன

மி இைடயா ேவ;ைக ேநா ர இ ததைன
க நவி, தி& ேதா0 கFய ஒFவலா
மனவ ஆ
-------------

ம& ஆ& வா நா *$வேர

(10)

85. தி$%8%::
தி$%8%:: 1
1788 தவள இள பிைற 0E * நீ

த& மல ெதறேலா அறி ஒறி
வள எ ெந=சக ேசார ஈ
45 பனி நா0 யிலாதி+ேப
இவE ஓ ெப&ெகா எ? இர<கா
எ நல ஐ  * ெகா& ேபான
6வைள மல நிற வ&ண ம$
6?<68ேக எைன உ

திமி

(1)

1789 தா அவி5 மFைக 3F வ த
த& மதியி இள வாைட இேன
ஊைத திாித  உழறி உ&ண
ஓ இர" உற<ேக உற<6
ேபைதய ேபைதைமயா இ 
ேபசி, ேப>க ெப வைளயா
ேகாைத ந? மல ம<ைக மாவ
6?<68ேக எைன உ

திமி

(2)

168

1790 காைலD மாைல ஒ & க<6

நாழிைக ஊழியி நீ& உலா"
ேபாவ ஓ தைம 36  நி@6
ெபா<6 அழேல ஒ86 வாைட ெசாF
மாலவ மா மணி வ&ண மாய
ம@? உள அைவ வ திடா*
ேகால மயி பயி, 3றவி
6?<68ேக எைன உ

திமி

(3)

1791 க மணி L& ெவ& நா6 அைண 
கா இமி ஏ@? அண தா5  உலா"
ஒ மணி ஓைச எ உ0ள த0ள
ஓ இர" உற<காதி+ேபெப மணி வானவ உAசி ைவ த
ேப அளாள ெபைம ேபசி
6 மணி நீ ெகாழி86 3றவி
6?<68ேக எைன உ

திமி

(4)

1792 தி& திமி ஏ@றி மணிD ஆய

தீ 6ழ ஒைசD ெதறேலா
ெகா&ட ஓ மாைலD அ தி ஈற
ேகால இளபிைறேயா 
ப&ைடய அல இைவ நம86
பாவிேய ஆவிைய வா;ட ெச D
ெகா&ட மணி நிற வ&ண ம$
6?<68ேக எைன உ

திமி

(5)

1793 எFD ந பக, இ ேத

ஏசி, ஏ>க ஏ திைழயா
நல அவ திற நா அறிேயா
நா& மட அAச நம86 இ<6 இைல
வலன ெசாF மகி5வேர,
மா மணி வ&ணைர நா மறேவா
ெகாைல வள இள *ைல 36
6?<68ேக எைன உ

திமி

1794 ெச< க& ெநய காிய ேமனி

ேதவ ஒவ இ<ேக 36  எ
அ<க ெமFய வைள கழல

(6)
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ஆெகாேலா? எ? ெசான பிைன

ஐ<கைண விF த ஆ&ைம எேனா
ஆ-அதைன அறியமா;ேட
ெகா<6 அல த& பைண 45 3றவி
6?<68ேக எைன உ

திமி

(7)

1795 ேகவல அ? கடF ஓைச

ேக0மிக0 ஆய ைக ஆப வ  எ
ஆவி அள" அைண  நி@6
அறிD ஐ  கைண ெதாி தி;
ஏ வல கா; இவ ஒவ
இ+பேய 36  எ திடா*
ேகாவல  த 6றி+3 அறி 
6?<68ேக எைன உ

திமி

(8)

1796 ேசா  என நி? ெதாழ இர<கா

ெதா நல ெகா& என86 இ?தா?
ேபா+ப ஓ ெபா-பட த  ேபானா
ேபாயின ஊ அறிேய எ ெகா<ைக
M திகிறன ம@? அவ-த
ெமா அகல அைணயா வாளா
 த இைமயவ-ேகா வி3
6?<68ேக எைன உ

திமி

(9)

1797 ெச@றவ ெத இல<ைக மல<க

ேதவ பிரா தி மா மகைள+
ெப@? எ ெந=சக ேகாயி ெகா&ட
ேப-அளாள ெபைம ேபச8
க@றவ காம சீ8 கFய
க& அக  மன  அகலா8
ெகா@றவ *@? உல6 ஆளி நிற
6?<68ேக எைன உ

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

திமி

86. தி$%8%::
தி$%8%:: 2
1798 அ86 3Fயி அதE உைடயா-அவ ஒவ
ப8க நி@க நிற ப&ப ஊேபா,-

(10)
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த8க மர தி தா5 சிைன ஏறி தா

வாயி

ெகா8கி பி0ைள ெவ0 இற" உ&Q 6?<6ேய 1
1799 <க ஆ அரவ திைர வ  உலவ ெதா கட,0

ெபா<6 ஆ அரவி யி, 3னித ஊேபா,ெச< கா அன திக5 த& பைணயி ெபைடேயா
ெகா<6 ஆ கமல  அலாி ேச 6?<6ேய 2

1800 வாழ8 க&ேடா வ  கா&மி ெதா&Gகா0!-

ேகழ ெச<க& மா *கி வ&ண ம" ஊஏைழA ெச<கா இ ைண நாைர86 இைர ேத

ைழ+ பாைவ8 கா வய ேமD 6?<6ேய 3
1801 சிர * ஐ  ஐ  சி தA ெச? அர8க
உர* கர* ணி த உரேவா ஊேபா,இர" பக, ஈ ேத *ரல ம? எலா

6ரவி Lேவ-தா மண நா? 6?<6ேய 4
1802 கSைவ8 களி@? மன மாள கF மா ேத

ஐவ86 ஆ அ? அமாி உ தா ஊேபா,ைம ைவ  இல<6 க&ணா-த<க0 ெமாழி ஒ+பா

ெகாSைவ8 கனி வா 8 கி0ைள ேப> 6?<6ேய 5
1803 தீ நீ வ&ண மா மல ெகா& விைர ஏ தி

1 நீ பரவி ெதா-மி எ-மி ெதா&Gகா0!மா நீ வ&ண மவி உைறD இட வானி
 நீ மதிைய மாட தீ& 6?<6ேய 6

1804 வFA சி? K& இைடயாாிைட நீ ைவ8கிற

அல சி ைத தவிர அைடமி அBகா0!ெசாF திேவ அைனயா கனி வா எயி? ஒ+பா
ெகாைல *ைல ெம அ3 ஈ$ 6?<6ேய 7

1805 நா ஆ இ&ைட நா0 மல ெகா& ந தமகா0

ஆரா அேபா எெபமா ஊ-அைடமிக0தாரா ஆ வா 3ன ேம  வய வா-
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 வா

நாைர ேபைடெயா ஆ 6?<6ேய 8

1806 நிற விைனD ய ெகட மா மல ஏ தி

ெச? பணிமி எ-மி ெதா-மி ெதா&Gகா0
எ? இர" பக, வாி வ& இைச பாட
6றி *ைல மறிைட நா? 6?<6ேய 9

1807 சிைலயா இல<ைக ெச@றா ம@? ஓ சின ேவழ

ெகாைல ஆ ெகா3 ெகா&டா ேமய 6?<6ேம
கைல ஆ ப$வ வலா கFய ஒF மாைல
நிைல ஆ பாட பாட+ பாவ நிலாேவ 10
--------------

87. திவ-லவா
1808 த ைத தா

ம8கேள >@ற எ? உ@றவ ப@றி நிற

ப த ஆ வா58ைகைய ெநா  நீ பழி என8 கதினாேய
அ த ஆ ஆதி ஆ ஆதி86 ஆதி ஆ ஆய ஆய
ைம தனா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

ம" ெந=ேச 1

1809 மி$ மா வFD வ=சிD ெவற K& இைட Kட<6
அன ெம நைடயினா கலவிைய அவ  அ=சினாேய
$ மா மணி *+ ப=சவ86 ஆகி * 1 ெசற

ம" ெந=ேச 2

மனனா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

1810 L& உலா ெம *ைல+ பாைவமா ெபா யிைன ெம
ேபQவா ேப> அ+ ேபAைச நீ பிைழ என8 கதினாேய
நீ0 நிலா ெவ& 6ைட வாணனா ேவ0வியி ம& இர த

இ எ?

ம" ெந=ேச 3

மாணியா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

1811 ப& உலா ெம ெமாழி+ பாைவமா பைண *ைல அைண நா எ?
எ&Qவா எ&ண-அ ஒழி  நீ பிைழ  உய8 கதினாேய
வி& உளா வி&ணி மீ இயற ேவ<கட  உளா வள<ெகா0 * நீ
வ&ணனா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ
1812 ம=> ேதா

ெவ& 6ைட மன ஆ

ம" ெந=ேச 4

வாரண 4ழ வா5 தா
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=சினா எப ஓ ெசாைல நீ ய என8 கதினாேய
ந=> ேதா ெகா<ைகேம அ ைக வா ைவ  அவ0 நாைள உ&ட
ம=சனா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

ம" ெந=ேச 5

1813 உவி ஆ பிறவி ேச ஊ ெபாதி நர3 ேதா 6ரைபD0 386

அவி ேநா ெச  நி? ஐவ-தா வா5வத@6 அ=சினாேய
திவி ஆ ேவத நா6 ஐ  தீ ேவ0விேயா அ<க ஆ?
மவினா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ
1814 ேநா

ம" ெந=ேச 6

எலா ெப த ஓ ஆ8ைகைய ெம

என8 ெகா& வாளா

ேபய-தா ேப> அ+ ேபAைச நீ பிைழ என8 கதினாேய
தீ உலா ெவ கதி தி<க0 ஆ ம<6 வா ஆகி நிற
மாயனா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

ம" ெந=ேச 7

1815 ம=> ேச வா எாி நீ நில கா இைவ மய<கி நிற

அ=> ேச ஆ8ைகைய அரண அ? எ? உய8 கதினாேய
ச  ேச ெம *ைல+ ெபா மல+ பாைவD தா* நாE
வ  ேச வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

ம" ெந=ேச 8

1816 ெவ0ளியா பி&யா ேபாதியா எ? இவ ஓகிற

க0ளP-தைனD கம அ? எ? உய8 கதினாேய
ெத0ளியா ைகெதா- ேதவனா மா *நீ அ* த த
வ0ளலா வலவா5 ெசா,மா வைல ஆ

ம" ெந=ேச 9

1817 மைறவலா 6ைற" இலா உைறD ஊ வலவா5 அக0-தைமA

சிைற 6லா வ& அைற ேசாைல 45 ேகால நீ0 ஆF நாட
கைற உலா ேவவல கFய வா ஒF இைவ க@? வலா
இைறவ ஆ

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

இ நில காவ L& இப ந6 எ வாேர 10

88. திமா.?ேசாைல:
திமா.?ேசாைல: 1
1818 * ற உைர8ேக விைர8 6ழ மடவா

கலவிைய வி தமாற
அ தர ஏ- அைல கட ஏ-
ஆய எ அக0-த ேகாயிச ெதா மணிD அணி மயி தைழD
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த-வி வ  அவிக0 நிர 
வ  இழி சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(1)

1819 இ&ைடD 3ன, ெகா& இைட இறி

எ-மிேனா ெதா- எ? இைமேயா
அ&ட பரவ அரவைண யிற
>ட *8 கட"0-த ேகாயிவி& அல 1ளி ேவ வள 3றவி
விைர மல 6றி=சியி ந? ேத
வ& அம சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(2)

1820 பிணி வள ஆ8ைக நீ<க நி? ஏ த

ெப நில அளி * அளி
அணி வள 6ற0 ஆ அக-இட *-
அள த எ அக0-த ேகாயிகணி வள ேவ<ைக ெந நில-அதனி
6றவ-த கவணிைட ர த
மணி வள சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

1821 4ைமயி ஆய ேப

(3)

*ைல >ைவ 

> சர அ சிைல ர 
நீைம இலாத தாடைக மாள
நிைன தவ மன ெகா&ட ேகாயிகா மF ேவ<ைக ேகா<6 அல 3றவி
க மல8 6றி=சியி ந? ேத
வா 3ன 45 த& மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(4)

1822 வண<க இ அர8க ெச8கள  அவிய

மணி * ஒப 3ரள
அண<6 எ-  அவ-த கவ த நி? ஆட
அமெச த அக0-த ேகாயிபிண<கF ெந ேவ Kதி *க கிழி+ப
பிரச வ  இழிதர ெப ேத
மண< கம5 சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(5)
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1823 விட கல  அம த அரவைண யி?

விள<கனி86 இள< க? விசிறி
6ட கல  ஆ 6ரைவ * ேகா த
 த எ அக0-த ேகாயிதட< கட *க  வி>பிைட+ பிளிற
தடவைர8 களி? எ? *னி 
மட<க நி? அதி மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

1824 ேத$க ஆவி ேபா

(6)

உக அ<6 ஓ

ெச- திர0 பன<கனி உதிர
தா உக  எறி த தட< கட வ&ண
எ&ணி * இட ெகா&ட ேகாயிவானகA ேசாைல மரகதA சாய
மா மணி8 க அத Kைழ 
மா Kக சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(7)

1825 3த மி6 வி>பி 3ணாி ெச? அணவ

ெபா கட அரவைண யி?
பத மி6 பாியி மி6 சின தவி த
பனி *கி வ&ண-த ேகாயிகத மி6 சின த கட தட8 களி@றி
க"0 வழி களி வ& பக
மத மி6 சார மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

(8)

1826 3 தி இ சமண 3 த எ? இவக0

ஒ தன ேபச" உவ தி;
எ ைத ெபமானா இைமயவ தைலவ
எ&ணி * இட ெகா&ட ேகாயிச தன+ ெபாழிF தா5 சிைன நீழ
தா5வைர மகளிக0 நாE
ம திர  இைற=> மாF=ேசாைலவண<6 வா மட ெந=ேச

1827 வ& அம சார மாF=ேசாைல
மா மணி வ&ணைர வண<6

(9)
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ெதா&டைர+ பர" >ட ஒளி ெந ேவ
45 வய ஆF ந நாட
க&ட ந ேவF ம<ைகய தைலவ
கFய வா ஒFெச த ப$வ
ெகா& இைவ பா தவ உைடயாக0

(10)

ஆ0வ-இ8 6ைர கட உலேக

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

89. திமா.?ேசாைல:
திமா.?ேசாைல: 2
1828 Mவாி * *தவ *ழ<6 ஆ கட,0 கிட 

L வள உ தி-த$0 3வன பைட  உ& உமி5 த
ேதவக0 நாயகைன திமாF=ேசாைல நிற

ேகாவல ேகாவி தைன ெகா ஏ இைட ெகாேலா?

(1)

1829 3ைன வள L ெபாழி ஆ ெபானி 45 அர<க நக0

*ைனவைன M"ல6 பைட த *த M தி-தைன
சிைன வள L ெபாழி 45 திமாF=ேசாைல நிறா
கைன கழ காQெகாேலா-கய க&ணி எ காாிைகேய?

(2)

1830 உ& உல6 ஏழிைனD ஒ பாலக ஆ இைலேம

க&யி ெகா& உக த க மாணி8க மா மைலைய
தி& திற மா காி ேச திமாF=ேசாைல நிற

அ&ட-த ேகாவிைன இ? அQ6ெகா-எ ஆ -இைழேய?
1831 சி<க-அ ஆ

(3)

அ"ண திற ஆக * கீ& உக த

ப<கய மா மல8 க& பரைன எ பர >டைர
தி<க0 ந மா *கி ேச திமாF=ேசாைல நிற

ந<க0 பிராைன இ? நQ6ெகா-எ ந Kதேல?
1832 தானவ ேவ0வி-தனி தனிேய 6ற0 ஆ

நிமி 

வான* ம&ணக* அள த திாிவி8கிரம
ேத அம L ெபாழி 45 திமாF=ேசாைல நிற

வானவ-ேகாைன இ? வண<கி ெதாழ வல0ெகாேலா?
1833 ேநச இலாதவ86 நிைனயாதவ86 அாியா

வாச மல+ ெபாழி 45 வட மா மைர+ பிற தா

(4)

(5)
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ேதச எலா வண<6 திமாF=ேசாைல நிற

ேகசவ நபி-தைன8 ெக&ைட ஒ& க&ணி காQெகாேலா?
1834 30ளிைன வா

(6)

பிள  ெபா மா காி ெகா3 ஒசி 

க0ளA சக உைத த க மாணி8க மா மைலைய
ெத0 அவி ெகாழி86 திமாF=ேசாைல நிற

வ0ளைல வா0 Kதலா0 வண<கி ெதாழ வல0ெகாேலா?

(7)

1835 பா த$86 அ? அளி பாரத  ஒ ேத * நி?

கா தவ-தைன வி&ேணா க மாணி8க மா மைலைய
தீ தைன L ெபாழி 45 திமாF=ேசாைல நிற
M திைய8 ைகெதாழ" *D ெகா-எ ெமா

6ழ@ேக?

(8)

1836 வல3ாி ஆழியைன வைர ஆ திர0 ேதாள-தைன

3ல 3ாி Pலவைன ெபாழி ேவ<கட ேவதியைன
சில3 இய ஆ? உைடய திமாF=ேசாைல நிற

நல திக5 நாரணைன நQ6 ெகா-எ ந Kதேல?

(9)

1837 ேதட@6 அாியவைன திமாF=ேசாைல நிற

ஆட பறைவயைன அணி ஆ -இைழ காQ எ?
மாட8 ெகா மதி0 45 ம<ைகயா கFகறி ெசான

பாட ப$வ ப  பயிவா86 இைல-பாவ<கேள

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

(10)

90. தி$ேகா3:<
1838 எ<க0 எ இைற எ பிரா

இைமேயா86 நாயக ஏ  அயவத<க0 த மன + பிாியா அ0 3ாிவாெபா<6 த& அவி 3த ெச ய
ெபாகேள சிதற இல<6 ஒளி

ெச<கமல மல-தி8ேகா;Vராேன
1839 எSவ ேநா

தவி+பா எம86 இைற

இ நைக வ வா நில-மக0
ெசSவி ேதாய வலா தி மா மக;6 இனியாெமௗவ மாைல வ& ஆ மFைக

(1)
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மாைலெயா அைண த மாத

ெத வ நாற வ-தி8ேகா;Vராேன

(2)

1840 ெவ0ளியா காியா மணி நிற வ&ண

வி&ணவ-தம86 இைற எம86
ஒ0ளியா உய தா உல6 ஏ- உ& உமி5 தா0E நீ ெமா& ெகா& சாமைர8 க@ைற
ச தன உ தி வ  அைச

ெத0E நீ+ 3றவி-தி8ேகா;Vராேன

(3)

1841 ஏ? ஏறி இல<6 ஒ& ம-+ ப@? ஈச@6

இைச  உடபி ஓ
?-தா ெகா தா 6ல மா மக;6 இனியாநா? ெச&பக மFைக மல 3கி
இ இள வ& ந ந?

ேதற வா ம86-தி8ேகா;Vராேன

(4)

1842 வ<க மா கட வ&ண மா மணி வ&ண
வி&ணவ-ேகா மமல
ெதா<க நீ0 *யா ெநயா ப கட தாம<6 ேதா மணி மாட ெவ& ெகா
மாகமீ உய  ஏறி வா உய

தி<க0-தா அண"-தி8ேகா;Vராேன

(5)

1843 காவல இல<ைக86 இைற கல<க

சர ெசல உ  ம@? அவ
ஏவல தவி தா எைன ஆEைட எ பிராநா வல 3வி மன வ  வண<க மா
உைறகிற இ<6 என

ேதவ வ  இைற=>-தி8ேகா;Vராேன

(6)

1844 க? ெகா& விள<கனி எறி  ஆ-நிைர86
அழி" எ? மா மைழ
நி? கா  உக தா நில மா மக;6 இனியா6றி *ைலயி வாச* 6ளி
மFைக மண* அைள  இள
ெதற வ  உல"-தி8ேகா;Vராேன

(7)
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1845 L< 6  ஒசி  ஆைன கா

 அாி மாA

ெச6  அேயைன ஆ0 உக 
ஈ<6 எ$0 36 தா இைமேயாக0-த ெபமா1<6 த& பலவி கனி ெதா6
வாைழயி கனிெயா மா<கனி

ேத<6 த& 3ன 45-தி8ேகா;Vராேன

(8)

1846 ேகாைவ இ தமி5 பாவா 6ட ஆவா

தட மா மலமிைச
ேம" நா*கனி விள<6 3ாி Pல
ேம" நாமைற வாண ஐவைக ேவ0வி
ஆ? அ<க வலவ ெதா-

ேதவ-ேதவபிரா-தி8ேகா;Vராேன

(9)

1847 ஆ, மா வலவ கFகறி ம<ைகய
தைலவ அணி ெபாழி
ேசக0 பா கழனி தி8ேகா;Vராைன
நீல மா *கி வ&ணைன ெநமாைல
இ தமிழா நிைன த இ

நா, ஆ? வலா86 இட ஆ6-வா உலேக
------------

(10)

91. பதிென' தி பதிக
1848 ஒ ந >@ற என86 உயி ஒ& ெபா0

வ ந ெதா கதி ஆகிய ைம தைன
ெநந க&ட நீமைல இ? ேபா

க ெந 45 க&ணம<ைகD0 கா&ேம

(1)

1848 ெபாைன மா மணிைய அணி ஆ த ஓ

மிைன ேவ<கட  உAசியி க& ேபா
எைன ஆEைட ஈசைன எபிரா-

தைன யா ெச? கா&-த&காவிேல
1850 ேவைல ஆ இைல+ ப0ளி விபிய

பாைல ஆ அ*த திைன ைப ழா
மாைல ஆFயி க& மகி5  ேபா

(2)
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ஞால உனிைய8 கா&-நா<ாிேல

(3)

1851 ள8க இ >டைர அ"ண உட

பிள86 ைம தைன+ ேபாி வண<கி+ ேபா
அள+3 இ ஆ அ*ைத அமர86 அ0

விள8கிைனA ெச? ெவ0ளைற8 கா&ேம

(4)

1852 >டைலயி > நீற அம த ஓ

நடைல தீ தவைன நைறV8 க& எ
உடைலD0 36  உ0ள உ8கி உ&

விடைலையA ெச? கா&-ெம ய 0ேள

(5)

1853 வாைன ஆ அ*த த த வ0ளைல

ேதைன நீ0 வய ேசைறயி க& ேபா
ஆைன வா; அE அமர-த

ேகாைன யா 6ட ைதA ெச? கா&ேம
1854  தலா மகி5 ேகாவல ஆ

(6)

ெவ&ெண

மா  அ- ைதயி க& மகி5  ேபா
பா த0-பாழியி ப0ளி விபிய

ேவ தைனA ெச? கா&-ெவஃகா"ேள

(7)

1855 ப த ஆவிைய பா மதிைய அணி

ெதா ைத மாF=ேசாைல ெதா- ேபா
* திைன மணிைய மணி மாணி8க

வி திைனA ெச? வி&ணக8 கா&ேம

(8)

1856 கப மா களி? அ=சி8 கல<க ஓ

ெகா3 ெகா&ட 6ைர கழ  தைன
ெகா3 உலா ெபாழி ேகா;V8 க& ேபா
நபைனA ெச? கா&-நாவாDேள

(9)

1857 ெப@ற மாளிைக+ ேபாி மணாளைன

க@ற P கFகறி உைரெச த
ெசா திற-இைவ ெசாFய ெதா&டக;6
அ@ற இைல அ&ட அவ86 ஆ;சிேய

(10)
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---------92. ெபாகத ெபாேகா
1858 இர8க இறி எ ேகா ெச த தீைம
இைமேய எம86 எ தி@?8 காணீ

பர8க யா இ? உைர  எ? இராவண
ப;டன இனி யாவ86 உைர8ேகா?

6ர86-நாயககா0 இள<ேகாேவ
ேகால வ வி இராமபிராேன
அர8க ஆ அைழ+பா இைல நா<க0

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(1)

1859 ப  நீ0 *D அவ@? இர;+

பாழி ேதாE பைட தவ ெசவ
சி த ம<ைகயபா ைவ 8 ெக;டா
ெச வ ஒ? அறியா அேயா<க0
ஒ த ேதா0 இர& ஒ *D
ஒவ-த திற ேதா அறி வா5 ேதா
அ த எ ெபமா எைம8 ெகாேல

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(2)

1860 த&டகாரணிய 36  அ?

ைதயைல தகவிF எ ேகாமா
ெகா&ேபா  ெக;டா எம86 இ<6 ஓ
6@ற இைல ெகாேல 6ல ேவ ேத
ெப&ரா ெக இ8 6-தைன+
ேப>கிற எ? தாசரதீ உ

அ&டவாண உக+பேத ெச தா

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

1861 எ=ச இ இல<ைக86 இைற எ ேகா
தைன * பணி  எ<க0 க&*க+ேப
ந=>-தா அர8க 686 எ?
ந<ைகைய அவ தபிேய ெசானா
வி=ைச வானவ ேவ&@ேற ப;ேடா
ேவாி வா ெபாழி மா மயி அன
அ=> அ ஓதிைய8 ெகா& நடமி

(3)
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அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(4)

1862 ெசெபா நீ0 * எ<க0 இராவண
சீைத எப ஓ ெத வ ெகாண 
வ3 உலா க காவி சிைறயா
ைவ தேத 6@ற ஆயி@?8 காணீ
6பேனா நி6ப$ ப;டா
@ற மானிடமா வ  ேதாறி
அபினா எைம8 ெகாறிகிற

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(5)

1863 ஓத மா கடைல8 கட  ஏறி

உயெகா0 மா8 க காைவ இ? 
காத ம8கE >@ற* ெகா?
க இல<ைக மல<க எாி 
1 வ த 6ர<68ேக உ<க0
ேதாற ேதவிைய வி;8 ெகாடாேத
ஆத நி? பகிற அ ேதா

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(6)

1864 தாழ இறி * நீைர அ=ஞா?

தைக தேத க& வ=சி K& ம<6
மாைழ மா மட ேநா8கிைய வி;
வாழகிலா மதி இ மன தாைன
ஏைழைய இல<ைக86 இைற-தைன
எ<கைள ஒழிய8 ெகாைலயவைன
4-மா நிைன மா மணி வ&ணா

ெசாFேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(7)

1865 மன ெகா& ஏ? ம&ேடாதாி *தலா

அ கய க&ணினாக0 இ+ப
தனெகா0 ெம *ைல ேநா8க ஒழி 
த=சேம சில தாபத எ?
3னெகா0 ெம மயிைலA சிைறைவ த
3ைமயாள ெந=சி 3க எ த
அன<க அன தி& ேதா0 எ இராம@6

அ=சிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

1866 3ர<க0 M? ஓ மா திைர+ ேபாதி

(8)
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ெபா<6 எாி86 இைர க&டவ அபி
சர<கேள ெகா ஆ அகிற
சாபவா உட நிறக ெதா-ேதா
இர<6 நீ எம86 எ ைத பிராேன
இல<6 ெவ கதிேரா-த சி?வா
6ர<6க;6 அரேச எைம8 ெகாேல
றிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

(9)

1867 அ<6 அS வானவ86 ஆ6ல தீர

அணி இல<ைக அழி தவ-தைன
ெபா<6 மா வலவ கFகறி
3கற ெபா<க த ெகா& இS உலகினி
எ<6 பா நி? ஆமி ெதா&G
இைமேய இட இைல இற தா
த<6 ஊ அ&டேம க& ெகா0மி
சா@றிேனா-தட ெபா<க த ெபா<ேகா

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

(10)

93. %ழமணி>ர
1868 ஏ கிேறா நா த-ப இராம திநாம

ேசா த நJ >8கிாீவா உைம ெதா-கிேறா
வா ைத ேபசீ எைம உ<க0 வானர ெகாலாேம
 த ேபால ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம
1869 எபிராேன எைன ஆ0வா

(1)

எ? எ? அல@றாேத

அபி வா +ப; ஆ@றகிலா இ திரசி  அழி தா
நபி அKமா >8கிாீவா அ<கதேன நளேன
6பகண ப;+ேபானா_-6ழமணி1ரேம

(2)

1870 ஞால ஆE உ<க0 ேகாமா எ<க0 இராவண@68

கால ஆகி வ தவா க& அ=சி க *கிேபா
நீல வா5க >ேடண வா5க அ<கத வா5க எ?
ேகால ஆக ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம

1871 மண<க0 நா? வா 6ழலா மாதக0 ஆதர ைத+

3ண த சி ைத+ 3ைமயாள ெபாற வாி சிைலயா
கண<க0 உ&ண வாளி ஆ&ட காவல$86 இைளேயா

(3)
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6ண<க0 பா ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம

(4)

1872 ெவறி த ேதா மான ேவ&ேடா தான எம86 ஆக

இ? தமி எ<க0 வா5நா0 எ ெபமா-தமகா0
நி? காணீ க&க0 ஆர நீ எைம8 ெகாலாேத
6? ேபால ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம

(5)

1873 கF * நீ மா@றி வ  காவ கட  இல<ைக

அல ெச தா உ<க0 ேகாமா எைம அம8கள 
ெவலகிலா அ=சிேனாகா& ெவ கதிேரா சி?வா
ெகாலேவ&டா ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம

(6)

1874 மா@ற ஆவ இ தைனேய வமி அர8க உ0ளீ
சீ@ற Kேம தீர ேவ& ேசவக ேபசாேத
ஆ@ற சாற ெதா பிற+பி அKமைன வா5க எ?
@ற அனா காண ஆG-6ழமணி1ரேம
1875 கவள யாைன பா

(7)

3ரவி ேதெரா அர8க எலா

வள ெவற ெவறியாள-த தம ெகாலாேம
தவள மாட நீ அேயா தி காவல-த சி?வ
6வைள வ&ண காண ஆG-6ழமணி1ரேம

(8)

1876 ஏ ஒ  ஏ  நீ0 இைல ேவ எ<க0 இராவணனா

ஓ+ேபானா நா<க0 எ ேதா உ வ ஓ காரண தா
4+ ேபா ேதா உ<க0 ேகாமா ஆைண ெதாடேரமி
8  ஆகிேறா-6ழமணி1ரேம

(9)

1877 ெவற ெதா சீ ெத இல<ைக ெவ சம  அ? அர8க

6ற அனா ஆ உ த 6ழமணி1ர ைத8
கறி ெந
நீ நிற ேவ ைக8 கFய ஒFமாைல

ஒ? ஒ? ஐ  M? பாநி? ஆமிேன
-----------

(10)
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94. கணைன அம உண அைழத1878 ச த மல8 6ழ தாழ தா உக  ஓ தனிேய

வ  எ *ைல தட-தைன வா<கி நி வாயி ம 
ந த ெபற+ ெப@ற நJ நா உக  உ&Q அ*ேத

எ ைத ெபமாேன உ&ணா

எ அம ேசம உ&ணாேய

(1)

1879 வ<க மறி கட வ&ணா மா *கிேல ஒ86 நJ

ெச<க& ெநய திேவ ெச<கமல 3ைர வாயா
ெகா<ைக >ர திட உைன8 விD காணாதி ேத

எ<6 இ  ஆயகேளா எ விைளயாகிறாேய?

(2)

1880 திவி ெபாF த எழி ஆ ஆய-த பி0ைளகேளா
ெதவி திைள8கிற நJ ெச கிற தீைமக0 க&;
உகி எ ெகா<ைகயி தீ பா ஓ;ட  பா திகிற
மவி8 6ட<கா இ  வா

*ைல உ&ண நீ வாரா

(3)

1881 ம8க0 ெப? தவ ேபா,-ைவய  வா- மடவா

ம8க0 பிற க&Q86-ஒ86 *தவா மத8 களி? அனா
ெச8க இள பிைற-தைன வா<கி நி ைகயி தவ

ஒ8கைலேம இ  அம உக  இனி உ&ண நீ வாரா

(4)

1882 ைம த க< 6=சி ைம தா மா ம ஊ நட தா

வி தகேன விைரயாேத ெவ&ெண வி-<6 விகிதா
இ தைன ேபா அறி எ-த ெகா<ைக >ர  இ8ககிலா

உ தமேன அம உ&ணா

உல6 அள தா

1883 பி0ைளக0 ெச வன ெச யா

(5)

அம உ&ணா

ேபசி ெபாி வFைய

க0ள மன தி உைடைய காணேவ தீைமக0 ெச தி
உ0ள உகி எ ெகா<ைக ஓ;ட  பா திகிற

ப0ளி8 6றி+3A ெச யாேத பா அ* உ&ண நீ வாரா

(6)

1884 த மக ஆக வ ேப Aசி தா *ைல உ&ண8 ெகா8க

வ மக ஆ அவ0 ஆவி வா<கி *ைல உ&ட நJ
ந மக0 ஆ மகேளா நானில-ம<ைக மணாளா
எ மகேன அம உ&ணா

எ அம ேசம உ&ணாேய

(7)
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1885 உ த அக0 *னிவ உைன நா எ ைகயி ேகாலா

ெநா திட ேமாத" கிேல K<க0-த ஆ-நிைர எலா
வ  36த ேபா வானிைட ெத வ<க0 காண
அ தி அ ேபா அ<6 நிேல ஆழி அ ைகயேன வாரா

(8)

1886 ெப@ற தைலவ எ ேகாமா ேப அளாள மதலா

>@ற8 6ழா  இள< ேகாேவ ேதாறிய ெதா 3கழாளா
க@? இன ேதா? மறி  கான திாி த களிேற

எ@?86 எ அம உ&ணாேத எ ெபமா இ தாேய

(9)

1887 இைம இட ெகட ேவ& ஏ  எழி ேதா0 கFகறி

ெசைம+ ப$வ Pெகா& ெச<க& ெநயவ-தைன
அம உ& எ? உைர8கிற பாட இைவ ஐ  ஐ 
ெம ைம மன  ைவ  ஏ த வி&ணவ ஆக, ஆேம
--------------

(10)

95. ச பாணி ெகா3ட ேவ&த1888 L< ேகாைத ஆ Aசி கைட ெவ&ெண

ஆ<6 அவ0 ஆ + 3ைட8க 3ைடD&
ஏ<கி இ  சிQ<கி விைளயா
ஓ<6 ஓத வ&ணேன ச+பாணி

386 உ&ண

ஒளி மணி வ&ணேன ச+பாணி

1889 தாய மன<க0 த+ப தயி ெந

(1)

உ&

ஏ எ பிரா8க0 இ நில  எ<க0-த
ஆய அழக அக0 அரவி த
வாயவேன ெகா;டா ச+பாணி
மா வ&ணேன ெகா;டா

ச+பாணி 2

1890 தா ேமா உ; தயி ெந

வி-<கி;

தாேமா தவ5வ எ? ஆ Aசிய தாபினா
தா ேமாதர8 ைகயா ஆ8க த-3 இ த
தாேமாதரா ெகா;டா ச+பாணி
தாமைர8 க&ணேன ச+பாணி

(3)
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1891 ெப@றா தைள கழல+ ேப  அ<6 அய இட 
உ@றா ஒவ இறி உலகினி
ம@றா அ=ச+ ேபா வ=ச+ ெப& ந=> உ&ட
க@றாயேன ெகா;டா ச+பாணி
கா வ&ணேன ெகா;டா

ச+பாணி

(4)

1892 ேசா  என நிைன ெதா-வ வர தர

ேப Aசி *ைல உ&ட பி0ளா ெபாியன
ஆ Aசிய அ+ப தவ அவ8காகA
சா@றி ஓ ஆயிர ச+பாணி
தட< ைககளா ெகா;டா

(5)

ச+பாணி

1893 ேகவல அ? உ வயி? வயி@?86

நா அவ அ+ப தவ கவிைள+
L அல நீ0 * ந த-த ேபா ஏேற
ேகாவலேன ெகா;டா ச+பாணி
6ட ஆG ெகா;டா

1894 30ளிைன வா

பிள  L< 6 த சா

0ளி விைளயா 1<6 உறி ெவ&ெணைய
அ0ளிய ைகயா அேய *ைல ெந
பி0ைள+ பிரா ெகா;டா ச+பாணி
ேப

(6)

ச+பாணி

*ைல உ&டாேன ச+பாணி



(7)

1895 யாD பிற அறியாத யாம 

மாய வலைவ+ ெப& வ  *ைல தர
ேப எ? அவைள+ பி  உயி உ&ட
வாயவேன ெகா;டா ச+பாணி
மாவ&ணேன ெகா;டா

1896 க0ள8 6ழவி ஆ

ச+பாணி

(8)

காலா சகட ைத

த0ளி உைத தி; தா ஆ வவாைள
ெம0ள ெதாட  பி  ஆ உயி உ&ட
வ0ளேல ெகா;டா ச+பாணி
மா வ&ணேன ெகா;டா

ச+பாணி

(9)
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1897 கா ஆ 3ய ைக8 கFகறி ம<ைகய-ேகா
ேபராள ெந=சி பிாியா இடெகா&ட
சீராளா ெச தாமைர8 க&ணா த& ழா
தா ஆளா ெகா;டா ச+பாணி
தட மாவா ெகா;டா

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

ச+பாணி

(10)

96. ம2ைற அவதாரகளி' ேம'ைமேயா&

கி@ணாவதாரதி'
கி@ணாவதாரதி' எளிைமைய அAபவித1898 எ<கா$ ஈ ஒ+ப ஓ மாய உ&ேட?
-நர நாரண ஆ

உலக  அறP

சி<காைம விாி தவ எ ெபமா
அ அறிD ெச=>ட நில$
ெபா<6 ஆ கட, ெபா+3 ெந+3
ெந8கி+ 3க ெபா மிட? அ தைனேபா
அ<கா தவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

(1)

1899 6? ஒ? ம தா அரவ அளவி

6ைர மா கடைல8 கைட தி; ஒகா
நி? உ&ைட ெகா& ஓ; வ  நிமிர
நிைன த ெபமா அ அறிD *
ந? உ&ட ெதா சீ மகர8 கட ஏ5 மைல ஏ5
உல6 ஏ5 ஒழியாைம நபி
அ? உ&டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

(2)

1900 உைள தி; எ- த ம-ைகடவக0

உல+3 இ வFயா-அவபா வயிர
விைள தி;ட எ? எ&ணி வி&ேணா பரவ
அவ நா0 ஒழி த ெபமா *ன நா0
வைள தி;ட விலாளி வ வா0 எயி@?
மைல ேபா அ"ண உட வ0 உகிரா
அைள தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

1901 தள தி; இைமேயா சர& தா என தா

(3)
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சர& ஆ *ர& ஆயவைன உகிரா
பிள தி; அமர86 அ0ெச  உக த
ெபமா திமா விாி நீ உலைக
வள தி;ட ெதா சீ விற மாவFைய
ம& ெகா0ள வ=சி  ஒ மா& 6ற0 ஆ
அள தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

1902 நீ&டா 6ற0 ஆ

ெந வா அள"

அயா ப ஆ5 ய ஆய எலா
தீ&டாைம நிைன  இைமேயா அள"
ெசல ைவ த பிரா அ அறிD *
ேவ&டாைம நம-தம எ தமைர
வினவ+ ெப?வா அல எ? உல6 ஏ5
ஆ&டா-அவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

(4)

உ& ஆ+3& தவேன

(5)

1903 பழி தி;ட இப+ பய ப@? அ? +

பணி  ஏ த வலா ய ஆய எலா
ஒழி தி; அவைர தன86 ஆ8கவல
ெபமா திமா அ அறிD *
ெதழி தி; எ- ேத எதி நிற மன
சின ேதா0-அைவ ஆயிர* ம-வா
அழி தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

(6)

1904 பைட தி; அ இS ைவய உ ய *ன நா0

பணி  ஏ த வலா ய ஆய எலா
ைட தி; அவைர தன86 ஆ8க என
ெதளியா அர8க திற ேபா அவிய
மிைட தி; எ- த 6ர<ைக+ பைடயா
வில<க 3க+ பா Aசி விம கடைல
அைட தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

1905 ெநறி தி;ட ெம ைழ ந ேந-இைழேயா
உட ஆய வி என வ ஏ அதைன
இ? தி; அவ0 இப அேபா அைண தி;
இள< ெகா@றவ ஆ ள<காத * நீ

(7)
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ெசறி தி; இல<ைக மல<க அர8க
ெச- நீ0 * ேதாெளா தா0 ணிய
அ? தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

(8)

1906 >ாி தி;ட ெச< ேக5 உைள+ ெபா<6 அாிமா
ெதாைலய பிாியா ெச? எ தி எ தா
இாி தி; இட<ெகா& அட<காதத வா
இ ? ெச த ெபமா *ன நா0
வாி தி;ட விலா மர ஏ- எ 
மைலேபா உவ  ஓ இரா8கதி M86
அாி தி;டவ கா&மி-இ? ஆ Aசியரா
அைள ெவ&ெண

உ& ஆ+3& தவேன

(9)

1907 நிறா *க+3A சிறி நிைனயா

வயி@ைற நிைற+பா உறி+ பா தயி ெந
அ? ஆ Aசிய ெவ&ெண வி-<கி உரேலா
ஆ+3& த ெபமா அேம
ந? ஆய ெதா சீ வய ம<ைகய-ேகா
கFய ஒFெச த தமி5-மாைல வலா
எறா$ எ தா இட இப எ தி
இைமேயா86 அ+பா ெசல எ வாேர

----------

(10)

97. கணன5 ெச"திைய$ %றி5 யேசாைத பணிதB
ஆ"சிய Cைறயி&தB

1908 மான உைட  உ<க0 ஆய 6ல

அதனா பிற ம8க0-தைம
ஊன உைடயன ெச ய+ ெபறா எ?
இர+ப உர+பகிேல
நா$ உைர திேல ந த பணி தில
ந<ைககா0 நா எ ெச ேக?

தா$ ஓ கனிD கீைழ அக 
தயி கைடகிறா ேபா,

1909 காைல எ-  கைட த இ ேமா வி@க+
ேபாகிேற க&ேட ேபாேன

(1)
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மாைல ந?< 6=சி ந த மக அலா
ம@? வ தா இைல
ேமைல அக  ந<கா வ  கா&மிக0
ெவ&ெணேய அ? இ த
பா, பதி 6ட க&ேல பாவிேய
எ ெச ேக? எ ெச ேகேனா?

(2)

1910 ெத0ளிய வா A சிறியா ந<ைககா0

உறிேமைல தடா நிைற த
ெவ0ளி மைல இ தா ஒ த ெவ&ெணைய
வாாி வி-<கியி;
க0வ உற<6கிறா வ  கா&மிக0
ைக எலா ெந வயி?
பி0ைள பர அ? இS ஏ5 உல6 ெகா0E
ேபைதேய எ ெச ேகேனா?

(3)

1911 ைம ந3 ேவ க& நலா0 *ன ெப@ற

வைள வ&ண ந மா ேமனி
த நபி நபிD இ<6 வள த
அவ இைவ ெச தறியா
ெபா
நபி 30Eவ க0வ ெபாதி அைற
ேபாகிறவா தவ5 தி;
இ நபி நபியா ஆ Aசிய86 உ " இைல
எ ெச ேக? எ ெச ேகேனா?

(4)

1912 த ைத 36 தில நா இ<6 இ திேல

ேதாழிமா ஆ இைல
ச த மல8 6ழலா0 தனிேய
விைளயா இட 6?கி
ப  பறி  கி ப@றி8 கீறி
பற ப?ெச D

ந த மதைல86 இ<6 எ கடேவா? ந<கா
எ ெச ேக? எ ெச ேகேனா?

1913 ம&மக0 ேக0வ மல ம<ைக நாயக

ந த ெப@ற மதைல
அ&ண இைல8 6ழ ஊதி ந ேசாி8ேக
அF-தா வ த பிைன
க& மல ேசா  *ைல வ  விமி

(5)
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கமலA ெசSவா ெவE+ப
எ மக0 வ&ண இ8கிறவா ந<கா
எ ெச ேக? எ ெச ேகேனா?

(6)

1914 ஆயிர க& உைட இ திரனா86

அ? ஆய விழ" எ+ப
பாசன நலன ப&களா 3க+
ெப த அதைன எலா
ேபாயி  அ<6 ஒ Lத வ"ெகா&
உ மக இ? ந<கா
மாய அதைன எலா *@ற வாாி
வைள  உ& இ தா ேபா,

1915 ேதா

(7)

த தயி ந? ெந D பா,

ஓ ஓ 6ட @றி எ?
ஆ Aசிய  அைழ8க" நா இத@6
எ0கி இவைன ந<கா
ேசா த பிரா இைவ ெச ய+ ெபறா எ?
இர+ப உர+பகிேல
ேப Aசி *ைல உ&ட பிைன இ+
பி0ைளைய+ ேப>வ அ=>வேன

(8)

1916 ஈ வFD உைடய இ நபி
பிற த எ- தி<களி
ஏ அல க&ணியினாைன வள தி
ய*ைன நீராட+ ேபாேன
ேசட தி ம? மாவ கிட 
திவயா மைலேபா
ஓ சகட ைதA சாய பிைன
உர+3வ அ=>வேன

(9)

1917 அ=>வ ெசாF அைழ திட ந<ைககா0

ஆயிர நாழி ெந ைய
ப=சிய ெம அ+ பி0ைளக0 உ&கி?
பாக-தா ைவயாகேள
க=ச கய கற" எ; நாளி எ
ைகவல  ஆ இைல
ெந=ச  இ+பன ெச ைவ தா நJ
எ ெச ேக? எ ெச ேகேனா?

(10)
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1918 அ<ஙன தீைமக0 ெச வகேளாநJ ஆய மட ம8கைள?

ப<கய நீ 6ைட  ஆகிறாக0
பிேன ெச? ஒளி தி 
அ<6 அவ L கி வாாி8ெகா&;
அர" ஏ இைடயா இர+ப
ம<ைக நH வ  ெகா0மி எ?
மர ஏறி இ தா

ேபா,

(11)

1919 அAச திைன தைன இைல இ+ பி0ைள86

ஆ&ைமD ேசவக*
உAசியி * தி வள  எ ேத$86
உைர தில தா இ? ேபா
பAசிைல+ L< கட3 ஏறி விைசெகா&
பா  386 ஆயிர வா
நA> அழ ெபா ைகயி நாக திேனா
பிண<கி நீ வ தா

ேபா,

(12)

1920 தபர அலன ஆ&ைமகைள
தனிேய நி? தா ெச வேரா?

எ ெபமா உைன+ ெப@ற வயி? உைடேய
இனி யா எ ெச ேக?

அபர ஏ- அதி இ 6ர
அ<6 அன ெச< க& உைட
வ3 அவி5 கான  மா விைடேயா
பிண<கி நீ வ தா

ேபா,

(13)

1921 அன நைட மட ஆ Aசி வயி? அ 

அ=ச அ வைரேபா
ம$ க< களி@? ஆ உயி வSவிய
ைம தைன மா கட 45
கனி ந மா மதி0 ம<ைகய காவல
காம சீ8 கFகறி
இ இைச மாைலக0 ஈ ஏ- வலவ86
ஏ இட இைலேய

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

(14)
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98. ஆ"சி ஒதி கணேனா& ஊ: உைரத1922 காதி க+3 இ; கF<க உ 

தா நல த& அ ழா ெகா அணி 
ேபா ம?  3றேம வ  நிறீ-

ஏ86? இ எ? இ எ? இ எேனா?

(1)

1923 வ ஆைட உ  ஒ ெச& சி,+பி
கவ ஆக *  கF8 கA>8 க;
>வ ஆ கதவி 3றேம வ  நிறீ-

இவ ஆ? இ எ? இ எ? இ எேனா?

(2)

1924 கள8 ெகா ஒ? உைடB தனி+ பாகீ

உளA சகட-அ உ?8கி நிமி தீ
மைள8ெகா பா வ  இல 36 தீ

இள  இ எ? இ எ? இ எேனா?

(3)

1925 நாம பல" உைட நாரண நJ

தாம ளவ மிக நாறிகிறீ
காம என+ பா வ  இல 36 தீ

ஏம -இ எ? இ எ? இ எேனா?

(4)

1926 >@? 6ழ தாழ >ாிைக அைண 

ம@? பல மா மணி ெபா ெகா அணி 
*@ற 36  *?வ ெச  நிறீ-

எ@?86? இ எ? இ எ? இ எேனா?

(5)

1927 ஆ-ஆய ஆ-நிைரD அ<6 ஒழிய

 ஆய ஓ ெகா@ற வி ஒ? ைக ஏ தி
ேபானா இ தாைரD பா  36தீ-

ஏேனாக0 * எ? இ எ? இ எேனா? 6
1928 மேல ெபாத திர0 ேதா0 மணவாளீ

அேல அறி ேதா K மன தி க ைத
ெசாலா ஒழிB ெசானேபாதினா வாாீஎேல இ எ? இ எ? இ எேனா?

(7)
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1929 386 ஆ அரவ பி  ஆ; 3னிதீ

இ8 கால<க0 யா உம86 ஏெதா? அேலா
த8கா பல ேதவிமா சால உைடBஎ8ேக இ எ? இ எ? இ எேனா?
1930 ஆ அைச  ஆ

(8)

மடவாெரா நீ ேபா 8

8 6ரைவ பிைண ேகாமள+ பி0ளா
ேத தி மா மக0 ம&மக0 நி@ப-

ஏ இ எ? இ எ? இ எேனா?

(9)

1931 அF8 கமல8 க&ணைன அ<6 ஓ ஆ Aசி

எF+ ெபா- ஊய ஊட திற ைத8
கF மF ேதா0 கFய ெசான மாைல
ெசாF தி+பா-அவ 8க இலேர
----------

(10)

99. பழெமாழியா- பணி5 உைரத பா3&
1932 30 உ ஆகி ந0 இ0 வ த

Lதைன மாள இல<ைக
ஒ0 எாி ம& உ&ண+ பணி த
ஊ8க-அதைன நிைன ேதாக0 அவி5 ேகாைத காத, எ<க0
காாிைக மாத க 
பி0ைள-த ைகயி கி&ணேம ஒ8க+
ேப>வ? எ ைத பிராேன

(1)

1933 மறி மF    உவ  ஆ
மா விைட ஏ- அட  ஆய
அ? ந<க ஆ-நிைர கா த

ஆ&ைம ெகாேலா? அறிேய நா-

நிற பிராேன நீ0 கட வ&ணா
நீ இவ0-தைன நி ேகாயி
*றி எ- த *<ைகயி ேதனா
* ைக வைள கவ தாேய

(2)
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1934 ஆ மF ஆழி ச<ெகா ப@றி

ஆ@றைல ஆ@ற மி6 
கா *கி வ&ணா க=சைன *ன
கட த நி க திற தாேனாேந இைழ மாைத நி தில ெதா ைத
ெந< கட அ* அைனயாைள
ஆ எழி வ&ணா அ ைகயி வ; ஆ
இவ0 என8 ககிறாேய?

(3)

1935 மகிய ேதாE மா உாி அதE
உைடயவ-தம86 ஓ பாக

நகிய நலேமா? நரகைன ெதாைல த
கரதல  அைமதியி க ேதா?

அF அ ேகாைத அணி நிற ெகா&
வ  *ேன நி? ேபாகா
ெசாF எ-நபி இவைள நீ உ<க0
ெதா&ட ைக த& எற ஆேற?

(4)

1936 ெச அழியாத மனக0 மாள

ேத வல ெகா& அவ ெச,
அ வழி வான அதபட8 க&ட

ஆ&ைம ெகாேலா? அறிேய நா-

திெமாழி எ<க0 ேத மல8 ேகாைத
சீைமைய நிைன திைல அ ேதா
ெப வழி நாவ கனியி$ எளிய0
இவ0 என+ ேப>கிறாேய

(5)

1937 அர8கிய ஆக 3 என விலா

அணி மதி0 இல<ைகயா-ேகாைனA
ெச86 அழி  அமர பணிய * நிற
ேசவகேமா ெச த இ??-

*86 இத5 வா Aசி * ைக ெவ& ச<க
ெகா& *ேன நி? ேபாகா
எ86 இைல86 ஆக எறி ம- ஓAச
எ ெச வ? எ ைத பிராேன

1938 ஆழி அ தி& ேத அரச வ  இைற=ச
அைல கட உலக * ஆ&ட

(6)
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பாழி அ ேதா0 ஓ ஆயிர :ழ
பைட ம-+ ப@றிய வFேயாமாைழ ெம ேநா8கி மணி நிற ெகா&
வ  *ேன நி? ேபாகா ?

ேகாழி ெவ& *;ைட86 எ ெச வ-எ தா !6? த? ெந< கட வ&ணா

(7)

1939 ெபா தல ஆக 30 உவ  ஏற

வ0 உகிரா பிள  அ?
ெப தைக86 இர<கி வாFைய *னி த
ெபைமெகாேலா ெச த இ??-

ெப தட< க&ணி >3 உ? ேகாைத
ெபைமைய நிைன திைல ேபசி
க< கட வ&ணா க"0 ெகா&ட நீ ஆ
இவ0 என8 ககிறாேய

1940 நீ அழ வா ஆ

(8)

ெந நில கா ஆ

நிற நி நீைமைய நிைன ேதாசீ ெக- ேகாைத எ அல இல0 எ?
அன ஓ ேத@றைம தாேனாபா ெக- பSவ  ஆ அ* அைனய
பாைவைய+ பாவ ெச ேத$86
ஆ அழ ஓ3 அ தண ேதா;ட
ஆக நி மன  ைவ தாேய?

(9)

1941 ேவ;ட ைத8 கதா அ-இைண வண<கி

ெம ைமேய நி? எ ெபமாைன
வா0 திற தாைன ம<ைகய தைலவ
மான ேவ கFய வா ஒFக0
ேதா; அல ைப தாA >ட *யாைன+
பழெமாழியா பணி  உைர த
பா; இைவ பாட ப திைம ெபகிA
சி த* திெவா மி6ேம

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

(10)
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100. தைலமகைன பிாித தைலமக ஆ2றாைம மீதி3&$
ி3&$ 78த1942 தி தா

ெசேபா ேத

தி மா மக0-த கணவ
ம தா ெதா 3க5 மாதவைன வரதி தா

ெசேபா ேத

1943 கைரயா

கா8ைக+ பி0ளா

க மா *கி ேபா நிற த
உைர ஆ ெதா 3க5 உ தமைன வரகைரயா

கா8ைக+ பி0ளா

1944 வா

L< 6யிேல

1945 ெகா;டா

பF8 6;

1946 ெசாலா

(4)

ைப< கிளிேய

>ட ஆழி வல உய த
ம ஆ ேதா0 வட ேவ<கடவைன வரெசாலா

(3)

பF8 6;

6ட ஆ உல6 அள த
ம; ஆ L< 6ழ மாதவைன வரெகா;டா

(2)

L< 6யிேல

6ளி மாாி த  உக த
மா வா கீ&ட மணி வ&ணைன வரவா

(1)

ைப< கிளிேய

(5)

1947 ேகாழி  எ$மா

ேதாழி நா எ ெச ேக?

ஆழி வ&ண வ ெபா- ஆயி@?ேகாழி  எ$மா

(6)

1948 காம@6 எ கடேவ?

க மா *கி வ&ண@6 அலா
L ேம ஐ<கைண ேகா + 36  எ யகாம@6 எ கடேவ?

(7)
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1949 இ<ேக ேபாெகாேலா-

இன ேவ ெந< க& களி+ப?

ெகா<6 ஆ ேசாைல8 6ட ைத8 கிட த மா
இ<ேக ேபாெகாேலா?

(8)

1950 இனா எ? அறிேய

அேன ஆழிெயா
ெபா ஆ சா<க உைடய அகைளஇனா எ? அறிேய

(9)

1951 ெதா&G பாமிேனா

>3 ஆ ெபாழி ம<ைகய-ேகா
ஒ& தா ேவ கFய ஒF மாைலக0
ெதா&G பாமிேனா
---------------

(10)

101. பிாி+ ஆ2றாத தைலவி இரகி$ 78த1952 6ற ஒ? எ  ஏ தி மா மைழ

அ? கா த அமா அர8கைர
ெவற விFயா :ரேம ெகாேலா-

ெதற வ  தீ :>? எ ெச ேக

1

1953 கா வா பனி8 கட, அனவ

தா மாவ* க&ட த&டேமாேசா மா *கி ளியிT வ 
ஈர வாைட-தா ஈ எைனேய?

2

1954 ச<6 மாைமD தள ேமனிேம
தி<க0 ெவ கதி சீ?-எ ெச ேக?-

ெபா<6 ெவ& திைர+ 3ணாி வ&ணனா
ெகா<6 அல த தா " எைனேய

1955 அ<6 ஓ ஆ 86ல 0 வள  ெச?
அ<6 ஓ தா

உ ஆகி வ தவ0

3
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ெகா<ைக ந=> உ&ட ேகாயிைம ெகாேலாதி<க0 ெவ கதி சீ?கிறேத?
1956 அ<6 ஓ ஆ0 அாி ஆ

4

அ"ணைன

ப<கமா இ ? ெச தவ
ம<6 மா மதி வா<கேவ ெகாேலாெபா<6 மா கட 3ல3கிறேத?

5

1957 ெச? வா சிைல வைள  இல<ைகைய
ெவற விFயா :ரேம ெகாேலா*றி ெப&ைணேம *ளாி8 ;டக 
அறிF 6ர அட எைனேய?

6

1958 Lைவ வ&ணனா 30ளிேம வர

ேமவி நி? நா க&ட த&டேமா:" இ ஐ<கைண விF அ3 ேகா 
ஆவிேய இல86 ஆக எ வேத?
1959 மா இன ழா

7

வ எ ெந=சக

மாF அ ழா வ  எ உ03க
ேகால வாைடD ெகா& வ த ஓ
ஆF வ ததா-அாி காவேல

8

1960 ெக&ைட ஒ& கQ யி, எ நிற

ப& ப& ேபா ஒ86-மி8க சீ
ெதா&ட இ;ட L ளவி வாசேம
வ& ெகா&வ  ஊமாகிேல

9

1961 அ? பாரத  ஐவ 1தனா A

ெசற மாயைன ெச< க& மாFைன
மறி ஆ 3க5 ம<ைக வா0 கF-

கறி ெசா வலா86 அல இைலேய
------------

10
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102. தைலவி பிாி+ ஆ2றா5 வதி$ 78த1962 6ற எ  மைழ த  இைளயாெரா

மறி 6ரைவ பிைண த மா எைன மாெச தா
*றி தனி நிற ெப&ைணேம கிட  ஈகிற
அறிF ;ைட+ பிாி8ககி@பவ ஆெகாேலா?
1963 L< 6  ஒசி  ஆைன கா

1

 அாி மாA ெச6 

ஆ<6 ேவழ தி ெகா3 ெகா& வ ேப *ைல
வா<கி உ&ட அS வாய நி@க இS ஆய வா
ஏ<6 ேவ <6ழ எேனா ஆ இளைமேய

2

1964 மெலா க=ச$ =ச ெவற மணிவ&ண
அF மல த& ழா நிைன தி ேதைனேய
எFயி மாத வ  அ அ அறிD

ெகாைல வ ஏ@றி மணிD ேகாயிைம ெச Dேம

3

1965 ெபா  மா மர ஏ- எ த 3னிதனா

தி  ேசவ எ மன  நிைனெதா?
க த& மா கட க<6 ஆ86 அ அறிD
வ த வாைட வ இத@6 இனி எ ெச ேக?

4

1966 அைன *னிவ அறிF 6ர ஈவ

ம$ மறி கட ஆ+ப வைள ேசாவெபா அ கைல அ6 அன ெம நைட L< 6ழபிைன மணாளதிற த ஆயின பிைனேய

5

1967 ஆழிD ச<6 உைடய ந<க0 அக0-தா

பாழிைமயான கனவி நைம+ பகவி தா
ேதாழிD நா$ ஒழிய ைவய யிற

ேகாழிD கிற இைல  இ0 ஆயி@ேற

6

1968 காம-தன86 *ைற அேல கட வ&ணனா
மா மணவாள என86 தா$ மக ெசாF
யாம<க0 ேதா? எாி :> எ இள< ெகா<ைகக0
மா மணி வ&ணதிற தவா

வளகிறேவ

7
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1969 ம=> உ? மாF=ேசாைல நிற மணாளனா

ெந=ச நிைறெகா& ேபாயினா நிைனகிறில
ெவ >ட ேபா

வியாம எSவிட 38கேதா?

ந=> உடல யிறா நம86 இனி நலேத
1970 காம கைண86 ஓ இல8க ஆ

8

நல தி மி6

L ம ேகால ந ெப&ைம சி தி  இரா ேபா
1 மல நீ ெகா ேதாழி நா ெதா- ஏ தினா

கா *கி வ&ணைர8 க&களா காண ஆெகாேலா?

9

1971 ெவறி விைட உட ஏ5 அட த அகைள

மறி மF 3க5 ம<ைக ம கFகறி ெசா
ஒ? நிற ஒப உைர+பவ-த<க0ேம

எ? நிலா விைன ஒ? ெசாF உலகிேல
---------

10

103. தைலவி இரகி$ 7ற1972 ம இல<6 பாரத  ேத ஊ  மாவFைய+

ெபா இல<6 தி& வில<கி ைவ  ெபா கட 45
ெத இல<ைக ஈ அழி த ேதவ86-இ காணீ-

எ இல<6 ச<ேகா எழி ேதா@றி ேதேன

1

1973 இ தா எ உ0ள  இைறவ கைற ேச

ப தா0 களி@?86 அ0 ெச த ெச< க&
ெப ேதா0 ெநமாைல+ ேப பா ஆட

வ தா எ ெகா<ைக ஒளி ம$ அேன

2

1974 அேன இவைர அறிவ மைற நா6

*ேன உைர த *னிவ இவ வ 
ெபா ஏ வைள கவ  ேபாகா மன 36 
எேன-இவ எ&Q எ&ண? அறிேயாேம

1975 அறிேயாேம எ? உைர8க ஆேம எம86ெவறி ஆ ெபாழி 45 விய 6ட ைத ேமவி

3
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சிறியா ஓ பி0ைள ஆ

உறி ஆ ந? ெவ&ெண

ெம0ள நட தி;

உ& உக தா-தைமேய?

4

1976 தைமேய நாE வண<கி ெதா-வா86

தைமேய ஒ8க அ0 ெச வ ஆதலா
தைமேய நாE வண<கி ெதா- இைற=சி
தைமேய ப@றா மன  எ? ைவ ேதாேம

5

1977 ைவ தா அயா மன தினி ைவ  இப

உ
எ

தா-ஒளி வி>பி ஓ அ ைவ  ஓ அ86
தா ம& எ? இைமேயா ெதா- ஏ தி

ைக தாமைர 6வி86 க&ண எ க&ணைனேய

6

1978 க&ண மன 0ேள நி@க" ைக வைளக0

எேனா கழற? இைவ என மாய<க0?

ெப& ஆேனா ெப&ைமேயா நி@க அவ ேமய
அ&ண மைலD அர<க* பாேடாேம?

7

1979 பாேடாேம-எ ைத ெபமாைன? பாநி?
ஆேடாேம-ஆயிர ேபராைன? ேப நிைன 

4ேடாேம-4 ழா

அல<க? 4 நா

ேடாேம-ட8 6றி+3 ஆகி? ந ெந=ேச

8

1980 ந ெந=ேச ந ெபமா நாE இனி அம

அன ேச கான அணி ஆF ைகெதா-
*ன ேச வவிைனக0 ேபாக *கி வ&ண

ெபான ேச ேசவேம ேபா அணிய+ெப@ேறாேம

9

1981 ெப@? ஆரா-ஆயிர ேபராைன+ ேப பாட

ெப@றா கFய ஒFெச தமி5-மாைல
க@றா ஓ *@? உல6 ஆ0வ இைவ ேக;க
உ@றா86 உ? ய இைல உலக ேத
------------

10
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104. திமா.' திஅவதாரகளி- ஈ&ப&த1982 நிைல இட எ<6 இறி ெந ெவ0ள உப

வள நா Mட இைமேயா
தைல இட ம@? எம86 ஓ சர& இைல என
அர& ஆவ எ$ அளா
அைல கட நீ 6ழப அக ஆட ஓ
அக வா உாி=ச *கி
மைலகைள மீெகா& வ மீைன மாைல
மறவா இைற=> எ மனேன

1

1983 ெச மி6 வா0 எயி@ற அர" ஒ? >@றி
திைச ம&Q வி&Q உடேன
ெவவர ெவ0ைள ெவ0ள *- 6ழப
இைமேயாக0 நி? கைடய
ப வைர ஒ? நி? *கி பர 
>ழல8 கிட  யி,
அ வைர அன தைம அட ஆைம ஆன
திமா நம86 ஓ அரேண

2

1984 தீ அ? தி<க0 ெபா<6 >ட உப

உப-உல6 ஏழிேனா உடேன
மாதிர ம& >ம த வட 6? நிற
மைல ஆ? ஏ- கட,
பாதம 45 6ளபி அக ம&டல தி
ஒபா ஒ<க வள ேச
ஆதி * ஏன ஆகி அர& ஆய M தி
அ நைம ஆE அரேச

3

1985 தைள அவி5 ேகாைத மாைல இபா தய<க

எாி கா? இர& த? க&
அள" எழ ெவைம மி8க அாி ஆகி அ?
பாிேயா சின<க0 அவிழ
வைள உகி-ஆளி ெமா பி மறேவான ஆக
மதியா ெச? ஓ உகிரா
பிள" எழ வி;ட 6;ட-அ ைவய M
ெப நீாி *ைம ெபாிேத

1986 ெவ திற வாண ேவ0வியிட எ தி அ<6

4
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ஓ 6ற0 ஆகி ெம ைம உணர
ெச ெதாழி ேவத நாவி *னி ஆகி ைவய
அ M? இர  ெபறி$
ம தரமீ ேபாகி மதி நி? இைற=ச
மலேரா வண<க வள ேச
அ தர ஏழிT ெசல உ த பாதஅ நைம ஆE அரேச

5

1987 இ நில மன-தைம இ நா, எ;
ஒ நா, ஒ? உடேன
ெச KதU ேபாகி அவ ஆவி ம<க
ம-வாளி ெவற திறேலா
ெப நில-ம<ைக மன மல-ம<ைக நாத
3லம<ைக ேக0வ 3க5 ேச
ெப நில உ& உமி5 த ெப வாய ஆகி
யவ நைம ஆ0வ ெபாிேத

6

1988 இைல மF ப0ளி எ தி இ மாய என

இன ஆய மா பி எழி ேச
அைல மF ேவகணாைள அகவி+பத@6
ஓ உ ஆய மாைன அைமயா
ெகாைல மF எ வி த ெகாேயா இல<ைக
ெபா ஆக ெவறி அம0
சிைல மF ெச= சர<க0 ெசல உ த ந<க0
திமா நம86 ஓ அரேண

7

1989 * உலக<க0 ஏ- இ0ம& உ&ண
*தேலா : அறியா

எ இ வ த? என இைமேயா திைச+ப

எழி ேவத இறி மைறய
பி$ வானவ86 *னிவ86 நகி
இ0 தீ  இS ைவய மகிழ
அன-அ ஆ இ  அ<6 அறP உைர த
அ நைம ஆE அரேச

1990 ைணநிைல ம@? எம86 ஓ உள எ? இரா

ெதா-மிக0 ெதா&ட ெதாைலய
உண *ைல * ெகா த உரேவாள ஆவி
உக உ& ெவ&ெண மவி

8
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பைண *ைல ஆய மாத உரேலா க;ட
அதேனா ஓ அட ேச
இைண ம இ@? :ழ நைடக@ற ெத@ற

9

விைன+ ப@? அ?86 விதிேய

1991 ெகாைல ெக- ெச *க த களி? ஒ? ெகா?

ெகாேயா இல<ைக ெபாயா
சிைல ெக- ெச= சர<க0 ெசல உ த ந<க0
திமாைல ேவைல 3ைட 45
கF ெக- மாட :தி வய ம<ைக ம$
கFகறி ெசான ப$வ
ஒF ெக- பாட பா உழகிற ெதா&ட

10

அவ ஆ0வ உப உலேக

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

105. திசாழ1992 மா அம ெம ேநா8கி ைவேதவி இ ைணயா
கா அம க அத ேபா
கா அம க அத ேபா

கா உைற தா கா& ஏG!கா உைற த ெபா அ8க0

வானவ-த ெசனி மல க&டா

சாழேல

1993 த ைத தைள கழல ேதாறி+ ேபா

ந த 6ல மதைலயா
ந த 6ல மதைலயா

ஆ +பா

வள தா கா& ஏG!வள தா நா*க@6

த ைத கா& எ ைத ெபமா கா& சாழேல
1994 ஆ5 கட 45 ைவயக தா ஏச+ ேபா

ஏ5 உல6 உ& இட உைட தா சாழேல
1995 அறியாதா86 ஆ ஆய ஆகி+ ேபா

3

ஆ +பா

உ& உக தா கா& ஏG!உ& உக த ெபா வயி@?86

எறி நீ உல6 அைன  எ தாதா சாழேல

2

ஆ +பா

தா5 6ழலா ைவ த தயி உ&டா கா& ஏG
தா5 6ழலா ைவ த தயி உ&ட ெபா வயி? இS

உறி ஆ ந? ெவ&ெண
உறி ஆ ந? ெவ&ெண

1

4
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1996 வ&ண8 க< 6ழ ஆ Aசியா ெமா &

க&ணி8 6?< கயி@றா க;&டா கா& ஏGக&ணி8 6?< கயி@றா க;&டா ஆகி,
எ&ண@6 அாிய இைமேயா86 சாழேல

(5)

1997 கற+ பைற கற<க க&டவ-த க& களி+ப
மறி மர8கா   ஆனா கா& ஏG!மறி மர8கா   ஆனா ஆகி,
எ? அாிய இைமேயா86 சாழேல
1998 ேகாைத ேவ ஐவ86 ஆ

1த ஆ
1த ஆ

(6)

ம& அகல ? இவா

மனவனா ெசா,&டா கா& ஏG!மனவனா ெசா,&டா ஆகி,

ஓத நீ ைவயக * உ& உமி5 தா சாழேல

(7)

1999 பா மன ம<க+ பைடெதா; ெவ சம 

ேத மன@6 ஆ
ேத மன@6 ஆ

அ? ேத ஊ தா கா& ஏG!அ? ேத ஊ தா ஆகி,

தா மன-த<க0 தைலேமலா சாழேல

(8)

2000 க&டா இர<க கழிய8 6ற0 உ ஆ

வ& தாரா ேவ0வியி ம& இர தா கா& ஏG
வ& தாரா ேவ0வியி ம& இர தா ஆகி,
வி& ஏ5 உல686 மி8கா கா& சாழேல

(9)

2001 க0ள தா மாவFைய Mவ ம& ெகா& அள தா
ெவ0ள தா ேவ<கட தா எபரா கா& ஏG!ெவ0ள தா ேவ<கட தாேன, கFகறி
உ0ள தி உ0ேள உள க&டா
-----------

சாழேல

106. உலகைத பிரளயதி.5 எ ெபமா'
உ"விதைம
உ"விதைம 7றி உலகி2% உபேதசித-

2002 ைம நிற க< கடவா
வானவ யா* எலா

உல6 இறி

(10)
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ெந

நிற ச8கர த திவயி@றி
ெந< கால கிட த ஓாீ
எ நறி ெச தாரா ஏதிேலா
ெச

ெத வ ைத ஏ கிறீ?

நறி 6ேறமி ெதா&டகா0

அ&டைனய ஏ தீகேள

(1)

2003 நிலாத ெப ெவ0ள ெந வி>பி மீ
ஓ நிமி த கால
ம ஆ&ட தட8 ைகயா பகிர&ட
அக+ப த கால  அ?

எலா அறியாேரா? எ ெபமா
உ& உமி5 த எAசி ேதவ

அலாதா தா உளேர? அவ அேள
உல6 ஆவ அறிBகேள?

(2)

2004 ெந@றிேம க&ணா$ நிைற ெமாழி வா

நா*க$ நீ&ட நா வா
ஒ@ைற8 ைக ெவ& பக; ஒவைனD
உ0ளி;ட அமரேரா
ெவ@றி+ ேபா8 கட அைரய வி-<காம
தா வி-<கி உ ய8ெகா&ட
ெகா@ற+ேபா ஆழியா 6ண பரவாA
சி?ெதா&ட ெகாய ஆேற

(3)

2005 பனி+ பரைவ திைர தப பா எலா

ெந< கடேல ஆன கால
இனி8 கைளக& இவ86 இைல எ? உலக
ஏழிைனD ஊழி வா<கி
*னி தைலவ *ழ<6 ஒளி ேச தி வயி@றி
ைவ  உைம உ ய8ெகா&ட
கனி8 களவ தி உவ  ஒவைனேய
கழ ெதா-மா கHகேள

2006 பா ஆ காணாேம பரைவ மா

ெந< கடேல ஆன கால
ஆரா$ அவ$ைடய தி வயி@றி
ெந<கால கிட த உ0ள 
ஓராத உணவிH உணதிேர

(4)
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உல6 அள த உப ேகாமா
ேபராள ேபரான ேபக0
ஆயிர<கEேம ேபசீகேள

2007 ேப

(5)

இ86 ெந ெவ0ள ெப வி>பி-மீ

ஓ+ ெப6 கால
தா இ86 வ&ணேம உைம த
வயி@? இ தி உ ய8ெகா&டா
ேபா இ8க ம@? இ<6 ஓ 3 ெத வ
ெகா&டா ெதா&G ெப@ற
தா இ8க மைண ெவ நீ ஆ;திேராமா;டாத தக" அ@றீேர?

6

2008 ம& நா வி& நா வானவ
தானவ ம@? எலா
உ&ணாத ெப ெவ0ள உ&ணாம
தா வி-<கி உ ய8ெகா&ட
க&ணாள க&ணம<ைக நகராள
கழ 4 அவைன உ0ள 
எ&ணாத மானிட ைத எ&ணாத
ேபா எலா இனிய ஆேற

7

2009 மற கிள த க< கட நீ உர ர 

பர  ஏறி அ&ட  அ+பா
3ற கிள த கால  ெபா உலக
ஏழிைனD ஊழி வா<கி
அற கிள த தி வயி@றி அகபயி
ைவ  உைம உ ய8ெகா&ட
நிற கிள த க= ேசாதி ெந தைகைய
நிைனயாதா நீச-தாேம

8

2010 அ&ட தி *க அ- த அைல * நீ

திைர தப ஆஆ எ?
ெதா&ட86 *னிவ86 அமர86
தா அளி உலக ஏ-
உ& ஒ த திவயி@றி அகபயி
ைவ  உைம உ ய8ெகா&ட
ெகா&ட ைக மணி வ&ண த&
6ட ைத நக பா ஆGகேள

9
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2011 ேதவைரD அ>ரைரD திைசகைளD

கடகைளD ம@? *@?
யாவைரD ஒழியாேம எ ெபமா
உ& உமி5 த அறி  ெசான
கா வள ெபாழி ம<ைக8 கFகறி
ஒF மாைல க@? வலா
L வள திமகளா அ0ெப@?+
ெபா-உலகி ெபாFவ-தாேம

-------------
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107. எெபமா' திறதி- உதவாத அவயவக பயன2றன என2012 நீ0 நாக >@றி ெந வைர ந; ஆ5 கடைல+

ேபணா கைட  அ*த ெகா& உக த ெபமாைன
L& ஆர மாவைன 30 ஊ ெபா மைலையகாணாதா க& எ? க& அல க&டாேம
2013 நீ0வா 6ற0 உ ஆ

1

நி? இர  மாவF ம&

தாளா அளவி;ட த8கைண86 மி8காைன
ேதாளாத மா மணிைய ெதா&ட86 இனியாைனேகளாA ெசவிக0 ெசவி அல ேக;டாேம

2

2014 1யாைன 1ய மைறயாைன ெத ஆF

ேமயாைன ேமவா0 உயி உ& அ* உ&ட
வாயாைன மாைல-வண<கி அவ ெபைம

ேபசாதா ேபA> எ? ேபA> அல ேக;டாேம

3

2015 டா இரணியைன8  உகிரா மா" இட த
ஓடா அட அாிைய உபரா ேகாமாைன
ேதா ஆ ந? ழா மாவைன-ஆவ தா

பாடாதா பா; எ? பா; அல ேக;டாேம

4

2016 ைம ஆ கட, மணி வைரD மா *கி,

ெகா ஆ 6வைளD காயா" ேபா? இ&ட
ெம யாைன ெம ய மைலயாைன ச<6 ஏ 
ைகயாைன-ைக ெதாழா ைக அல க&டாேம

5
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2017 க0 ஆ ழாD கணவல விைளD

*0 ஆ *ளாிD ஆப, * க&ட8கா
30 ஆ ஓ ஏன ஆ + 386 இட தா ெபா அ86 எ?உ0ளாதா உ0ள ைத உ0ளமா8 ெகா0ேளாேம

6

2018 கைன ஆ கட, கவிைளD காயா"

அைனயாைன-அபினா ஆவ தா எ?
>ைன ஆ மல இ; ெதா&டரா நி?

நிைனயாதா ெந=> எ? ெந=> அல க&டாேம

7

2019 ெவறி ஆ க<  த ஆ Aசிய ைவ த

உறி ஆ ந? ெவ&ெண தா உக  உ&ட
சிறியாைன ெச< க& ெநயாைன-சி தி 

அறியாதா எ? அறியாதா க&டாேம

8

2020 ேதெனா வ& ஆ, திமாF=ேசாைல

தா இடமா8 ெகா&டா தட மல8 க&ணி8கா
ஆ விைட ஏ5 அ? அட தா@6-ஆ0 ஆனா அலாதா
மானிடவ அல எ? எ மன ேத ைவ ேதேன
2021 ெம

9

நிற பாவ அகல திமாைல8

ைக நிற ஆழியா 4- கழ 48
ைக நிற ேவ ைக8 கFய ஒF மாைல
ஐெயா? ஐ  இைவ-பா ஆமிேன
----------

10

108. பிற ைப ேபா$கி அGமா8 ஆவா

எெபமாைன பிராதித-

2022 மா@ற உள ஆகி, ெசா,வ ம8க0

ேதா@ற8 6ழி ேதா@?வி+பா ெகா எ? இனஆ@ற<கைர வா5 மரேபா-அ=>கிேற

நா@ற >ைவ ஊ? ஒF ஆகிய நJ

2023 சீ@ற உள ஆகி, ெச+3வ ம8க0

(1)
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ேதா@ற8 6ழி ேதா@?வி+பா ெகா எ? அ=சிகா@ற திைட+ப;ட கலவ மனேபாஆ@ற ள<கா நி@ப ஆழி வலவா

(2)

2024 1<6 ஆ பிறவி8க& இன 3க+ ெப 

வா<கா எ? சி தி  நா அத@6 அ=சிபாேபா ஒ ைரயிேல பயிறாேபா-

தா<கா உ0ள த0E எ தமைர8க&ணா

(3)

2025 உ ஆ பிறவி8க& இன 3க+ ெப 

திாிவா எ? சி தி தி எ? அத@6 அ=சிஇ பா எாி ெகா0ளியி$0-எ?ேபேபாஉகாநி@6 எ உ0ள ஊழி *தவா

(4)

2026 ெகா0ள8 6ைறயாத இைப8 6ழியி

த0ளி+ 3க+ ெப திெகா எ? அத@6 அ=சிெவ0ள திைட+ப;ட நாி இனேபாேலஉ0ள ள<காநி@ப ஊழி *தவா

(5)

2027 பைட நிற ைப தாமைரேயா அணி நீல
மைட நி? அல வய ஆF மணாளா
இைடய எறி த மரேம ஒ  இராேமஅைடய அளா

என86 உ-த அேள

(6)

2028 ேவபி 3- ேவ3 அறி உ&ணா-அேய

நா பி$ உ ேசவ அறி நயேவ
ேதப இள தி<க0 சிைறவி  ஐவா +
பாபி அைண+ ப0ளிெகா&டா

பர=ேசாதீ

(7)

2029 அணி ஆ ெபாழி 45 அர<க நக அ+பா!ணிேய இனி நி அ0 அல என86
மணிேய மணி மாணி8கேம ம4தா!பணியா

என86 உ D வைக-பர=ேசாதீ

2030 ந தா நரக  அ- தாவைக நாE-

எ தா ெதா&ட ஆனவ86 இ அ0 ெச வா
ச ேதாகா தைலவேன தாமைர8 க&ணா!-

(8)
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அ ேதா அேய@6 அளா

உ அேள

(9)

2031 6ற எ  ஆ-நிைர கா தவ-தைன
மறி 3க5 ம<ைக ம கFகறி ெசா
ஒ? நிற ஒப வலவ-தேம

எ? விைன ஆயின சாரகிலாேவ
---------

(10)

இரடா ஆயிர

திமைக ஆவா - தி$%8 தாடக (2032 – 2051
2051)
51)
2032 நிதியிைன பவள 1ைண

ெநறிைமயா நிைனய வலா
கதியிைன க=ச மாள8
க& * அ&ட ஆE
மதியிைன மாைல வா5 தி
வண<கி எ மன  வ த
விதியிைன8 க& ெகா&ட
ெதா&டேன-விகிேலேன

(1)

2033 கா@றிைன 3னைல தீைய

கமதி0 இல<ைக ெச@ற
ஏ@றிைன இமய ஏய
எழி மணி திரைள இப
ஆ@றிைன அ*த-தைன
அ"ண ஆ உயிைர உ&ட
@றிைன 6ண<ெகா& உ0ள
?-நீ ?மாேற

(2)

2034 பா இ பரைவ-த$0

ப வைர திாி  வாேனா86
ஆ இ  அ*த< ெகா&ட
அ+பைன எ பிராைன
ேவ இ= ேசாைல 45 
விாி கதி இாிய நிற
மா இ= ேசாைல ேமய
ைம தைன-வண<கிேனேன

(3)
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2035 ேக;க யா உ@ற உ&

ேகழ ஆ உலக ெகா&ட
L8 ெக- வ&ணனாைர+
ேபாதர8 கனவி க&
வா8கினா கம-தனா
மன தினா சிர ைத-தனா
ேவ;ைக மீ1ர வா<கி
வி-<கிேன@6 இனியவாேற

(4)

2036 இ3 அன? உ&ட நீேபா

எ ெபமா$86 எ-த
அ ெபற அ3 38கி;
அைமL& உ  ேபாேன
வ 3ய வ&ணனாைர
மவி எ மன  ைவ 
கபி இ சா? ேபால+
பகிேன@6 இனியவாேற

(5)

2037 Mவாி *தவ ஆய

ஒவைன உலக ெகா&ட
ேகாவிைன 6ட ைத ேமய
6 மணி திரைள இப+
பாவிைன பAைச ேதைன
ைப ெபாைன அமர ெசனி+
Lவிைன+ 3க- ெதா&ட
எ ெசாF+ 3க5வ தாேம?

(6)

2038 இைமைய ம?ைம-தைன

எம86 : ஆகி நிற
ெம ைமைய விாி த ேசாைல
விய தி அர<க ேமய
ெசைமைய கைம-தைன
திமைல ஒைமயாைன
தைமைய நிைனவா எ-த
தைலமிைச ம$வாேர

2039 வானிைட+ 3யைல மாைல

வைரயிைட+ பிரச ஈற
ேதனிைட8 கபி சா@ைற

(7)
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திவிைன மவி வாழாமானிட+ பிறவி அ ேதா
மதி8கில ெகா0க-த த
ஊனிைட8 6ரைப வா58ைக86
உ?திேய ேவ&னாேர

(8)

2040 உ0ளேமா ஒறி நிலா

ஓைசயி எாி நி? உ&Q
ெகா0ளிேம எ?3ேபால8
6ைழDமா எ-த உ0ள
ெத0ளிB ேதவ86 எலா
ேதவரா உலக ெகா&ட
ஒ0ளிB உைம அலா
எ-ைமD ைண இேலாேம

(9)

2041 சி த* ெசSைவ நிலா

எ ெச ேக தீவிைனேய?

ப திைம86 அ3 உைடேய
ஆவேத பணியா எ தா
*  ஒளி மரகதேம
*ழ<6 ஒளி *கி வ&ணா எ
அ த நி அைம அலா
யா ஒ? அறிகிேலேன

(10)

2042 ெதா& எலா பரவி நிைன

ெதா- அ பணிDமா?
க& தா கவைல தீ+பா
ஆவேத பணியா எ தா
அ&ட ஆ எ& திைச86
ஆதி ஆ நீதி ஆன
ப&ட ஆ பரம ேசாதி
நிைனேய பர"ேவேன

2043 ஆவிைய அர<க மாைல

அ-86 உட3 எAசி வாயா
1 ைம இ ெதா&டேன நா
ெசாFேன ெதாைல நாம
பாவிேய பிைழ தவா? எ?
அ=சிேன@6 அ=ச எ?

(11)
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காவிேபா வ&ண வ  எ
க&Qேள ேதாறினாேர

(12)

2044 இ3 அன? உ&ட நீ

ேபாத ெகா0க எ-த
அ பிணி பாவ எலா
அகறன எைன வி;
>3 அம ேசாைல 45 த
அர<க மா ேகாயி ெகா&ட
கபிைன8 க&ெகா& எ
க&-இைண களி86மாேற

(13)

2045 காவிைய ெவற க&ணா

கலவிேய கதி நாE
பாவிேய ஆக எ&ணி
அத$0ேள ப- ெதாழி ேத
1வி ேச அன ம$
45 3ன 6ட ைதயாைன+
பாவிேய பாவியா
பாவிேய ஆயிேனேன

(14)

2046 * ெபாலா இராவண-த
* மதி0 இல<ைக ேவவி 
அபினா அ$ம வ  ஆ<6
அ-இைண பணிய நிறா86
எ3 எலா உகி உ8கி;
எ$ைட ெந=ச எ$
அபினா ஞான நீ ெகா&
ஆ;வ அயேனேன

(15)

2047 மாய மா மாயA ெச@?

ம இற நட  ைவய
தா அமா பரைவ ெபா<க
தட வைர திாி  வாேனா86
ஈD மா எபிரானா86
எ$ைடA ெசா@க0 எ$
1ய மா மாைலெகா&
4;வ ெதா&டேனேன

(16)
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2048 ேபசினா பிறவி நீ தா-

ேப உளா ெபைம ேபசி
ஏசினா உ  ேபானா
எப இS உலகி வ&ண
ேபசிேன ஏச மா;ேட
ேபைதேய பிறவி நீ த@6
ஆைசேயா ெபாி ெகா0கஅைல கட வ&ணபாேல

(17)

2049 இைள+பிைன இய8க நீ8கி
இ  * இைமைய8 ;
அள+3 இ ஐ3ல அட8கி
அ3 அவக&ேண ைவ 
ள8க இ சி ைதெச 
ேதாற, >டவி; ஆ<ேக
விள8கிைன விதியி கா&பா

ெம ைமைய8 கா&கி@பாேர?

(18)

2050 பி& ஆ ம&ைட ஏ தி

பிற மைன திாித  உ&Q
*&யா சாப தீ த
ஒவ ஊ உலக ஏ 
க&V அர<க ெம ய
கAசி ேப மைல எ?
ம&னா உ ய அலா
ம@ைறயா86 உ ய ஆேம?

(19)

2051 வானவ-த<க0-ேகா$

மலமிைச அய$ நாE
ேத மல 1வி ஏ 
ேசவA ெச< க& மாைல
மான ேவ கFய ெசான
வ& தமி5-மாைல நாைல 
ஊன-அ இறி வலா
ஒளி வி>3 ஆ0வ தாேம

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

(20)
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திமைக ஆவா - தி ெந&தாடக (2052 – 2081)
2052 மி உ ஆ

* உவி ேவத நா6 ஆ

விள86 ஒளி ஆ *ைள  எ- த தி<க0-தா ஆ
பி உ ஆ * உவி பிணி M+3 இலா+
பிற+பிF ஆ இற+பத@ேக எ&ணா எ&Q
ெபா உ ஆ மணி உவி Lத ஐ  ஆ
3ன உ ஆ அன உவி திக- ேசாதி
த உ ஆ எ உவி நிற எ ைத
தளி 3ைரD திவ எ தைலேமலேவ

(1)

2053 பா-உவி நீ எாி கா வி>3 ஆகி

ப ேவ? சமய* ஆ + பர  நிற
ஏ உவி Mவேம என நிற
இைமயவ-த தி" ேவ? எ&Qேபா
ஓ உவ ெபா உவ ஒ? ெச தீ
ஒ? மா கட உவ ஒ நிற
M"" க&ட ேபா ஒறா ேசாதி
*கி உவ எ அக0 உவ-தாேன

(2)

2054 திவவி க ெநமா ேசய எ?

திேரைத8க& வைள உவா
திக5 தா எ?
ெப வவி கட அ*த ெகா&ட கால
ெபமாைன8 க நீல வ&ண-தைன
ஒ வவ  ஓ உ எ? உணர ஆகா
ஊழிேதா? ஊழி நி? ஏ த அலா
க வவி ெச< க&ண வ&ண-தைனக;ைரேய-யா ஒவ கா&கி@பாேர?

(3)

2055 இ திர@6 பிரம@6 *தவ-தைன

இ நில கா தீ நீ வி& Lத ஐ  ஆ
ெச திற த தமி5 ஓைச வடெசா ஆகி
திைச நா6 ஆ தி<க0 ஞாயி? ஆகி
அ தர தி ேதவ86 அறிய ஆகா
அ தணைன அ தணமா; அ தி ைவ த
ம திர ைத ம திர தா மறவா எ?
வா-திேய வாழலா மட ெந=சேம

2056 ஒ& மிதியி 3ன உவி ஒ கா நி@ப

(4)
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ஒ கா, காம சீ அ"ண உ0ள 
எ& மதிD கட  அ&டமீ ேபாகி
இ வி>பிT ேபா எ-  ேமைல
த& மதிD கதிரவ$ தவிர ஓ
தாரைகயி 3ற தடவி அ+பா மி86
ம& *- அக+ப  நிற எ ைத

மல 3ைரD திவேய வண<கிேனேன

(5)

2057 அல3ாி த ெந தட8ைக அமர-ேவ த

அ சிைற+ 30 தனி+ பாக அ"ண86 எ?
சல3ாி  அ<6 அ0 இலா தைமயாள
தா உக த ஊ எலா த தா0 பா
நில பர  வ க,ழி+ ெப&ைண ஈ த
ெந ேவ க0 ப * த உ த உ தி
3ல பர  ெபா விைள86 ெபா ைக ேவF+
L< ேகாவU ெதா--ேபா ெந=ேச

(6)

2058 வ@3 உைடய வைர ெந ேதா0 மன மாள

வ வாய ம- ஏ தி உலக ஆ&
ெவ@3 உைடய ெந< கட,0 தனி ேவ உ த
ேவ0 *தலா ெவறா ஊ-வி த ேமய
க@3 உைடய மட8 கனி காவ L&ட
க ெபாழி 45 ெந ம?கி கமல ேவF
ெபா@3 உைடய மைல-அைரய பணிய நிற
L< ேகாவU-ெதா--ேபா ெந=ேச

2059 நீரக தா

(7)

ெநவைரயி உAசி ேமலா

நிலா தி<க0 &ட தா நிைற த கAசி
ஊரக தா ஒ& ைற நீ ெவஃகா உ0ளா
உ0Eவா உ0ள தா உலக ஏ 
காரக தா காவான  உ0ளா க0வா
காம L< காவிாியி ெதபா ம$
ேபரக தா ேபரா எ ெந=சி உ0ளா

ெபமா உ திவேய ேபணிேனேன

2060 வ<க தா மா மணி வ  உ  * நீ

மைலயா மதி0 கAசிVரா ேபரா
ெகா<6 தா வள< ெகாைற அல<க மாவ
6லவைரய மட+ பாைவ இட+பா ெகா&டா

(8)
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ப<க தா பா@கடலா பாாி ேமலா
பனி வைரயி உAசியா பவள வ&ணா

எ<6 உ@றா ? எ ெபமா உைன நா
ஏைழேய இ<ஙனேம உழிதேகேன

2061 ெபா ஆனா

(9)

ெபாழி ஏ- காவ L&ட

3க5 ஆனா இக5வாய ெதா&டேன நா
எ ஆனா எ ஆனா என அலா
எ அறிவ-ஏைழேய? உலக ஏ 

ெத ஆனா வட ஆனா 6டபா ஆனா
6ணபால மத யானா இைமேயா86 எ?
* ஆனா பி ஆனா வண<6 ேசாதி
திMழி8கள  ஆனா

*த ஆனாேய

(10)

2062 ப; உ86 அய  இர<6 பாைவ ேபணா0
பனி ெந< க& நீ தப+ ப0ளி ெகா0ளா0
எ0 ைண+ ேபா எ 6ட<கா இ8ககிலா0
எ ெபமா திவர<க எ<ேக? எ$

ம; வி8கி மணி வ& *ர,  த
மட மாைன இ ெச தா-தைம ெம ேய
க;விAசி ெசா எனA ெசானா0 ந<கா !-

கட வ&ண இ ெச தா கா+பா ஆேர?

(11)

2063 ெந=> உகி8 க& பனி+ப நி@6 ேசா

ெந உயி86 உ& அறியா0 உற8க ேபணா0
ந=> அரவி யி அம த நJ எ$
வ3 ஆ L வய ஆF ைம தா எ$
அ சிைறய 3;ெகாேய ஆ பா
அணி அர<க ஆேமா? ேதாழீ எ$

எ சிறகிகீ5 அட<கா+ ெப&ைண+ ெப@ேற
இ நில  ஓ பழி பைட ேத ஏ பாவேம

2064 க எ 8 க-மாாி கா தா

எ$

காம L< கAசி ஊரக தா எ$
வி இ?  ெமFய ேதா0 ேதா தா எ$
ெவஃகாவி யி அம த ேவ ேத எ$
ம அட  மலைர அ? அ;டா எ$
மா கீ&ட ைக தல  எ ைம தா எ$

(12)
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ெசா எ  த கிளிையA ெசாேல எ?

ைண *ைலேம ளி ேசார ேசாகிறாேள

(13)

2065 *ைள8 கதிைர 6?<6D0 *கிைல Mவா
M"ல6 கட  அ+பா *தலா நிற
அள+3 அாிய ஆ அ*ைத அர<க ேமய
அ தணைன அ தண-த சி ைதயாைன
விள86 ஒளிைய மரகத ைத தி த&காவி
ெவஃகாவி திமாைல+ பாட8 ேக;
வள ததனா பயெப@ேற வக எ?

மட8 கிளிைய8 ைக+பி வண<கினாேள

(14)

2066 க உய த ெந மதி0 45 கAசி ேமய

களி? எ? கட கிட த கனிேய எ?
அFய L மல+ ெபா ைக+ பழன ேவF
அணி அ- 1 நி? உக த அமா எ?
ெசா உய த ெந :ைண *ைல ேம தா<கி
1 *?வ நைக இைறேய ேதாற ந86
ெம விரக0 சிவ+3 எ த தடவி ஆ<ேக
ெம கிளிேபா மிக மிழ@? எ ேபைதேய

2067 க? ேம

 இனி உக த காளா

(15)

எ?

க ெபாழி 45 கண3ர  எ கனிேய எ?
ம? அமர8   ஆ மகி5 தா எ?
வட திேவ<கட ேமய ைம தா எ?
ெவ? அ>ர 6ல கைள த ேவ ேத எ?
விாி ெபாழி 45 திநைறV நிறா எ?
? 6ழ க நிற  எ ைணேய எ?
ைண *ைலேம ளி ேசார ேசாகிறாேள

(16)

2068 ெபா<6 ஆ ெம இள< ெகா<ைக ெபாேன L+ப
ெபா கய க& நீ அப+ ேபா  நி?
ெச< கால மட+ 3றவ ெபைட86+ ேப>
சி? 6ர,86 உட உகிA சி தி  ஆ<ேக
த&கா, த& 6ட ைத நக பா
த& ேகாவU பா ஆட8 ேக;
ந<கா

ந 686 இேவா நைம? என

நைறV பாவா0 நவிகிறாேள

(17)
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2069 கா வ&ண திேமனி க&Q வாD

ைக தல* அ-இைணD கமல வ&ண
பா வ&ண மட ம<ைக ப த பி த
பனி மலேம பாைவ86 பாவ ெச ேத
ஏ வ&ண எ ேபைத எ ெசா ேகளா0
எ ெபமா திவர<க எ<ேக? எ$

நீவ&ண நீமைல8ேக ேபாேவ எ$
இ அேறா நிைற அழி தா நி@6மாேற

(18)

2070 *@? ஆரா வன *ைலயா0 பாைவ மாய

ெமா அகல 0 இ+பா0 அஃ க&
அ@றா0 த நிைற அழி தா0 ஆவி8கிறா0
அணி அர<க ஆேமா? ேதாழீ எ$

ெப@ேற வா A ெசா இைறD ேபச8 ேகளா0
ேப பா த& 6ட ைத நக பா
ெபா@றாமைர8 கய நீராட+ ேபானா0

ெபா அ@றா0 எ மக0-உ ெபா$ அஃேத?

(19)

2072 ேத ஆE வா0 அர8க ெசவ மாள

ெத இல<ைக * மல<கA ெச தீ ஒகி
ேபா ஆள ஆயிர ேதா0 வாண மாள
ெபா கடைல அர& கட  386 மி8க
பா ஆள பா இட  பாைர உ&
பா உமி5  பா அள  பாைர ஆ&ட
ேப ஆள ேப ஓ ெப&ைண ம&ேம

ெப தவ த0 எ? அலா ேபச ஆேம?

(20)

2072 ைம வ&ண ந?< 6=சி8 6ழ பி தாழ
மகர ேச 6ைழ இபா இல<கி ஆட
எ வ&ண ெவ சிைலேய ைணயா இ<ேக
இவரா வ தா எ *ேன நிறா
ைக வ&ண தாமைர வா கமல ேபா,
க&-இைணD அரவி த அD அஃேத
அS வ&ண  அவ நிைலைம க& ேதாழீ
அவைர நா ேதவ எ? அ=சிேனாேம

2073 ைநவள ஒ? ஆராயா நைம ேநா8கா

நாணினா ேபா இைறேய நய<க0 பி$
ெச " அளவி எ மன* க&Q ஓ

(21)
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எ ெபமா திவ8கீ5 அைணய இ+பா
ைகவைளD ேமகைலD காேண க&ேட
கன மகர8 6ைழ இர& நா6 ேதாE

எSவள" உ& எ ெபமா ேகாயி? எேற@6
இ அேறா எழி ஆF எறா தாேம

2074 உ0 ஊ சி ைத ேநா

(22)

என8ேக த  எ

ஒளி வைளD மா நிற* ெகா&டா இ<ேக
ெத0 ஊ இள ெத<கி ேதற மா திA
ேச உகE திவர<க ந ஊ என
க0 ஊ ைப ழா மாைலயாைன8
கனவிட தி யா கா&ப க&ட ேபா
30 ஊ க0வா நீ ேபாேக எப
எறா, இ நம86 ஓ 3லவி-தாேன

(23)

2075 இ ைகயி ச<6-இைவ நிலா எேல பாவ!-

இல<6 ஒF நீ+ ெப ெபௗவ ம& உ&ட
ெப வயி@ற க *கிேல ஒ+ப வ&ண
ெப தவ த அ தவ  *னிவ 4ழ
ஒ ைகயி ச<6 ஒ ைக ம@? ஆழி ஏ தி
உல6 உ&ட ெப வாய இ<ேக வ  எ
ெபா கய க& நீ அப+ 3லவி த 
3ன அர<க ஊ எ? ேபாயினாேர

(24)

2076 மி இல<6 தி"" ெபாிய ேதாE

காி *னி த ைக தல* க&Q வாD
த அல த ந? ழா மலாி கீேழ
தா5  இல<6 மகர ேச 6ைழD கா;
எ நல$ எ நிைறD எ சி ைதD
எ வைளD ெகா& எைன ஆE ெகா&
ெபா அல த ந?= ெச தி+ ெபாழிFTேட
3ன அர<க ஊ எ? ேபாயினாேர

2077 ேத ம" ெபாழிFட  மல த ேபாைத

ேத-அதைன வா ம  உ ெபைடD நீD
L மவி இனி அம  ெபாறியி ஆ த
அ? கால சி? வ&ேட ெதா-ேத உைன
ஆ மவி நிைர ேம த அமர-ேகாமா
அணி அ- 1 நிறா$86 இேற ெச?

(25)
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நீ மவி அ=சாேத நி? ஓ மா

நி நய தா0 எ? இைறேய இயபி8 காேண

2078 ெச< கால மட நாரா

(26)

இேற ெச?

தி8க&ண3ர 386 எ ெச< க& மா,86
எ காத எ ைணவ86 உைர தியாகி
இ ஒ+ப எம86 இப இைல நாE
ைப< கான ஈ எலா உனேத ஆக+
பழன மீ கவ  உ&ண தவ த தா
இ<ேக வ  இனி இ  உ ெபைடD நீD
இ நில தி இனி இப எ தலாேம

(27)

2079 ெத இல<ைக அர& சிதறி அ"ண மாளA

ெச? உலக MறிைனD திாி  ஓ ேதரா
ம இல<6 பாரத ைத மாள ஊ த
வைர உவி மா களி@ைற ேதாழீ எ-த
ெபா இல<6 *ைல8 6வ; L;8ெகா&
ேபாகாைம வேலனா + 3லவி எ தி
எனி அ<க எலா வ  இப எ த
எ+ெபா- நிைன  உகி இ+ப நாேன

(28)

2080 அ? ஆய 6லமகE86 அைரய-தைன

அைல கடைல8 கைட  அைட த அமா-தைன
6றாத வF அர8க ேகாைன மாள
ெகா சிைலவா A சர ர  6ல கைள 
ெவறாைன 6? எ த ேதாளினாைன
விாி திைர நீ வி&ணகர மவி நாE
நிறாைன த& 6ட ைத8 கிட த மாைல
ெநயாைன-அ நாேய நிைன தி;ேடேன
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வி&ணவ-த ெபமாேன அளா எ?
அன ஆ *னிவேரா அமர ஏ த
அமைறைய ெவளி+ப த அமா-தைன
ம$ மா மணி மாட ம<ைக ேவ த
மான ேவ பரகால கFய ெசான
பனிய P தமி5-மாைல வலா ெதாைல+
பழவிைனைய *த அாிய வலா தாேம

-----------
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