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ப?தா-கி மாயேற பாதா-கி யா-ெக(
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45

7

நிைலக.டா- ெகெபா0 ேநேவா - அைலB.
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மா5திைரயா8 நிெறாளி( வா8தலா - F5தெபா
ஏத படாம வி",தவ நலறெம
Fத ப?B ைதகிேறா - ேவத
நில(ெபய5, ைவ5த ெநேவாி& ெசனி
ல(ெபய5, ைவ5த ண5தா - தல(பைட5ேதா
க.ட ல5தி& கதி னிர?யா(
ப.ட ல5தி பயனானா - ம.ட!க (61)
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வலேகா ல.ணா மைலவ ள - மல@ற9
ச"தி ெபா5தி5 தHசீ ெகடாதகி
"தி மகிழ&தவணி5தா - A"ைதேயா
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ைபB ேபா கி&( பரHேசாதி - ைமB
இ"த மாகடைம ெய4" ,தியா
வர"தரெவ Aனிற வ ள - வைர"தவிைட

பவனி

தமதியி ெலRC தன,மதி கா?யற
ெபாம!B- கப( கேவ&றி9 - ெசாம!B(

50-55. பாலாழி-பா&கட. ேதாலா,-ேதா&காம. ெச-கமலவாண-நாAக.
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பைகயாக இபவ.
60-65. அயில-தின. ஆ5திவி",. மகிC9சிைய உ.டா( வி",. ெசனிேசாழ. வா8த-வாச. ஏத(-&ற(.
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ெபா8"% றமைறேயா ேபா"ெத ளி - ெந8"%4
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வ"தன ெகா.தி மHசன5ேதா - ",திைர
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ெபா-கி யைல5, ற(ேபா", - ெச-கயக
பாB" தடமா படசைடமீ தா?யபி
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ெபானைனயா ெநHசிய-க F-கலைவ9 ேச&றி!கனிைரேபா A5தவட- ைகைன", - த"நிகைம"
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ெமா8ெச8த கால Aர.Aகி - ைமெச8த
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ெவ ைள மணிகவிைக ேமனிழ&ற5 - ெதா ைளவைள
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ேநாறா -வ!ைம ெபா"திய திவ?.
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கிழியா Aகிசிைத- ேகதனெபா& ேறேரா
அழியா ெவாிதீ யழைக - விழியா
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/-கினா மாைல ெபாாி"தா - ெச/"தரள
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- ெபாலாத

ெவ( பைகயாகி ேமவிைளவ ேதாராம
அ(!ைய வாவா ெவனவைழபா

- ெச(ெபா

ய

ெத&றிமிைச ெமனைடய ெதற வரேவ&49
ச&4Aள மHசா, த-வா

- ப&4த>

தெபைம ெபானறியா5 தைமேபா& ெப.ணரசா"
தெபைம தானறியா5 தைமயா

- ெபாபாிவி

130-135. பி ைளபழியாள-சீராளைன ெகா4 பழி ேத?யவ. பவா-எ5,
வி/-பவ. ஆர( மணிமாப - மாைலகைளயணி"த அழகிய மாைபBைடயவ.
அகல(-இைறவைடய மாபகல(.

15

135-140. கைணவிழியா-அ(ைபேபாற விழிைய உைடயவக . ெபாAவாமன-A4வாக . இைனயாம-வ"தாம. ெபா,(ப-மர9ெசறி>; மரெபா",.
த(ைப-காதணி.
140-145. பர-கட> . கர5த-மைற5த. L8-L? ெகா.. ெத&றி-தி.ைண.
--------

ஒகைலயி& ெகா ளி ெனாளிெபா மணியிபி&

145

- மிக

றகவள லாெரக5 தககிலா

வ?வழ ேக&ற மணவாள றாென
- A?வி

ப?Bளென றாராB( ப.பா

உவழி"த ேவைள Bாியெனன 14(
- திவழ-

ெபாவழி"த ேவாகைறB( F.பா

ெபாேன ெயழிAைளேய F-ெகா?ேய ெப.ணரேச
மிேன மயிேல விழிமணிேய - அேன
வக வகெவன வாரா, தா8ெநH
க >க >ழவா

- ெபகறிஞ

ெநHச( ைரய நிகC>& ெறாசிறி,(
வHச( காத மதவிழியா

150

- ,Hசி

வி/"த கதிேர ெயழேபா வி/"த
ெத/"தெதன ெவா ெமயி&றா

- அ/-க>ர(

மீகா ணள>( ெவளிபடா >பைகைய
ேநாகா, வா/ I பினா

- சீகாம

மாதர/ கா&றா வ?விழி> காணாம
ேபைத ெயனவிக/( ெப.ெபமா

- காத@ள"

த ள5 தமேபா& றமரலா (மக.ைம
ெகா ள க,- றியினா

- பி ைள

பவ5தா ெலா5, பகவிள படாவ5தா ெலா=வா ெராதா - ெதவி&ேபா89
ெச-கெண மா@" திைசAக

மீசெனன

ப-கெமாழி 14( ப?ெயன9 - ச-க(
பழி( வ/9ெசா& பதேச5, ைவ5த
இ/- க!ெயப ெதன - ெகாழி(

155
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/தியைள" திலெமன ேபா&றிவிர& ேகால(
எ/திவிைள யா? யி( - ெபா/தி!ைச
ேவத9 சில( மிளிபத5தா Lெவயி@(
காத9 சில( கர-ெகா.டா - நாத

பைணயா னறிய ப ",ழா8 நாக

160

அைணயா னறிய வாியா - ,ைணயா8
அ?யவைர கா மளா பைனைக
ெகா?யவைர கா- ெகாைலயா -க?ெகா
பனியிதழி மாைல படசைடயா ெவ&பி
கனியிதழி மாைல கழியா - இனியந4காவி காிய கள5தினா ென(Aைடய
ஆவி காிய வAதானா - பாவி5
, மக5ைத Bவபா னிகCவா
அ மக5ைத யழிபா - ெப(

145-150. ஒகைல-ம-. தககிலா - ததிய&றவ . ெபா>-ஒ. விழிமணிக.மணி.
150-155. ைரய-ஒப. ,Hசி-மைற",. எயி&றா -ப&கைளBைடயவ . உர(
மீகா. அள>(-மாபி ேமேல காK( வைரயி@(. I -இைட. காமமாதஇரதி. தமரலா-உறவினரலாதவ. மக.ைம-மகளா"தைம.
155-160. /தியைள" திலெமன-மணலா& சி&றி இைழ5,. Lெவயி@-காதAர-கைளB( அழிக. சில(-மைலவி.
160-165. நாதபைணயா-இைச பா( ேவ8-ழைலBைடய திமா. ,ழா8,ளசி. பைனைக-பைன ேபாற ைககைளBைடயாைன. க?ெகா -மண-ெகா.ட.
காவி-க-வைள. பாவி5,-உ ள5தி எ.ணி. உவபா-மகிCவா. மக(தகன, ேவ வி.
----------

உபவள மாய ெவாவ னிரதி
விபவள மாய விழி5தா - ெபாவள
ம-ைக ைழயா8 ம/5தனெக ேற",ேவா
ச-ைக ைழயா9 சைம5தபிரா - ெவ-ைக
பழமைலயா னா0( பதியிலா சீ&ற(

165
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எழமைலயா னா0 மிைறவ - ெதாழமைலயா
வாழி யர(ைபய தா வ.டலய ேபைதயரா
Fழி ெய/"தளக( ேபா8ப?ய - ஆழிெநH
ெச(ெபா& ெகா?5ேத திம4கி S",வர
அ(ெபா& ெகா?4 மைனயேரா - (ப

170

காியா ெனதிெச றவதாழ5 தாC",
ெபாியா னிைலசிறி,( ேபைத - ெதாியாம
அைனமீ ாி5ேத ரமபவயா ைம"தனி,
ப

கெவ றாைடAத ப&4த@( - மினைனயா

வ&45த ேவாெபாைள வ 0வனா ப5,Aைற
ெசா&ெபா5தி ேயா," ,ணி>ேபா - த&பத5தா
ஓ,( பிரமெமா தாெனப ெதாறைனமா
கா,பவ( ப5ெத5, கா?ேனா - சாத(
இவநா ேமெத றிய(வெம ெற.ணி5
,வ( விைனவழியா& ேறா4( - எவமிவ

175

த"ைதேய யறி5 தைனயனா காதவகா.
அ"தமிசீ காைரகா ல(ைமதைன - A"ெதாநா
தபா வளா& றனக(ைம ெயறவகா.
அபா ெவ

ெமாழிB மபினா -,பா

அயிேல மகமா டறி"தவகா ெண-க
மயிேல ெயன>ைரப ம&4( - ெவயிேல
இைழயா ளிவS ெரவKைரB ெமன
உைழயா ாிவSந( Lதா - அைழயா8
விைளயாட ெவ4 நைக5, விள(ப
Aைளயா Aைலயிைளயா. ேமாக- - கிைளயா

165-170. விப-விப5ைதBைடய. வள(-காம. ைழயா-காதணியா.
பதியிலா- தனெகா தைலவனிலாதவ. மைலயா-ேபா ாியாதவ. ெதாழ
மைலயா-தைன வண-ேவாாிட( மா4படாம!பவ. Fழி-/தி.
170-175. ெபாியா-ெபாியவனாகிய கட> . ப

க-14க. கா,பவ(-வ5,கிற

பிறவி. சாத(-உ.ைம. ,வக(-வ!கிற.
175-180. ,பா-வ!ைம ெபா"திய. ெவயிஏ இைழயா -ஒளித-கிய அழகிய
அணிகலகைள அணி"த ேபைத. எவ.-எ=விட5த,. உைழயா-

18

பக5தி@ ளவக . Aைளயா-ேதாறாத. கிைளயா -ேதாறாதவளாகி. ப?வ(வ?வ(.
-----------

180

ப?வ நனிந பா5தா டவ/(
A?யி !ள(பிைறB Aனா
ைகயி லளமா

- வ?வழக

- காத!யா ெள(ெபமா

ெமா8யகல( ேவ8", AயிH - ெச8ய
கைகயின ேபாேத க5JC நடா5த
மடெகா?யி= Eசேதா. மாைல - அ5ெதன
வா-கி Bத>ெமன ைமக. க@C",க5
தீ-கி@ைம ப-க றிவிழ>

- யா-களிள(

ேபைதெயன ைவப ெப,(ைப9 ெசய@மலா
- யாதினியாH

மாதிவேளா ம-ைகெசய மனினா

ெச8BH ெசயெல4 சி"தி5 ,ள-கல-கி

185

ெப8BH சி4வைளைக ெப.ணAேத - ஐய
தி5தா நிைனகிர5த ெச8,( ைனத&
ாி5தா Lைலவ" ,ர5தி& - ப5தாெல
ேறாதி க@Cைக ெயாழி5தா ாிவள4
ேபைத பவ( ெப4ைகயா - ஆதி
ெபமா வி5தகறா ேபரளா பாக5
ெதாமா னிவபா5 ,வ"தா

- ெபாமார

%ற5த ேகா? Iைனபகழி ெகா.டா@(
மாறிவெக ெச8வா வறிதகறா - ேவெறா5தி

ெப,(ைப

சீ மிைறஞரா" ேதAர@( ேபாதாக
பா( ெப,(ைப பவ5தா

- யா"

தைனகாணி வா8நீ த(ளியி

.மா

தைனகாணி னெமா ைதய - நைனகாம(
உ ள ம(ப >ண>ைடய ேயாகிகக ள ம(கய& க.ணினா

- ெகா 0"

தகைவயி ப-காகி5 தாமிப க.க

190
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Aகவின விட வ Lகா

- மிக>(

ாி"தெந- 1"த& ெபாைறவA னாணா
வ",ந4H ச"த வைளயா

- தி"த

180-185. ெமா8 அகல(-வ!ய மா. ேவ8",-அணி",. Aயி(-மண5ைத
ெவ ப5,(. கைகயி-ெகாைற மாைலயி. க5,-க5ைத. ஊCஊCவ!. மடெகா?-ேபைத. க@C",-அ/,. மனினா -ெபா5தினா .
185-190. ெச8,(-ெச8கிேறா(. உர5தி-மாபி. க@Cைக-அ/ைக. ஒமாமாைனேபாற ெபாிய நாயகி. Iைனபகழி-1ைரBைடய கைண. மா4-மா4பா.
வறி,-E..
190-195. Aர@(-ஒ!(. ெகா 0"தகைவ-எேலாைரB( வ5,த Aத!ய
ெபைமைய. வைளயா -க/5,ைடயவ .
--------

மன-ைழ( ெப.வள5தா மான த(ைப
கன-ைழ ந(வா காதா

195

- Aன-ைழ(

ம.வி5, F மண-ைழபா. AபிறC"த
எ.வி5,9 ெச=வ னிய(வா

- ெப.வி5,

Fம-ைக யாணவா( ெபா&பினா

கவிெகா

பாம-ைக தாளி& பணிவா
வ!யிவ

ேபா@மவ

- காமற

வாேபா@- க.ணினள

விைல" தாயி ெனனபவா

- ெமல

இைடயயிரா தாழி ெய/-கதிA ேறா4(
A? Iனிேபா& ேறா4 Aைலயா

- அ?யழ

Fழி யழிப ற"திாியா ட&ேபா&4"
ேதாழிய% றாயிரவ :C",வர - ேகழி
நிைலய >4 நிகரா தவ&றி
வைலய மைலப மன-ெகா. - ?லகிலHசி
ெச4 ",வள சிேலாதி தபைகயா(
எ4ெந( பாசி யிைடெயா,-க - மறன4காவிவிழி க.ப க.ணீ ைழபைக5த
ஆவிபட வ ைள ய?,டக5 - Jவிதழ
ஆ(ப மலவா ய,க. வா8திறப
ேம(ப வைளக/5தா EC"ெதாளிப - 1(ப

200
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Aைகக. தாழ Aைலைய Aழ"தா

205

பாப5 - தைகெகா.

பைகக. ெஞ.டைளக

வா8"தகைண கா& வரா!ாிய5 தாற
ேபா"த கமட( ற-காட - கா"த0ைட
தெனதிகH சHசிவ", சாயா, நி&பைக
அ"நிைலயி& ெகா8தா- க,ப&ற - மினைனயா
ஆடவேரா டா?னா ளாக னலா?
மாட மணிம4கி வ",ற@( - நீ
க( மல- கல",விைழ வாக
வி(மத ேபாLைல Eதி - தி(பி

195-200. Aன(-ேபைத பவ5தி. Fம-ைக-திமக . ஆணவா(-ஆ.
தைமைய வி((. பாம-ைக-கைலமக . அயிரா,-ஐயபடாம.
200-205. ேகழி-உவைமயிலாத. இலHசி-தடாக(. சிேலாதி-சிலவாகிய 1"த.
காவி-க-வைள. உப-சி"த. வ ைள-வ ைளெகா?. ஆ(ப-ெச=வ!.
205-210. ெஞ.-ந.க . அைளக -வைளக . வரா!ாிய-வரா மீக
அHசிேயாட. தாற-றவ?. கமட(-ஆைம. ற-காட-ேதா&ேறாட.
கா"த -கா"த

மல(. உைட-ேதாவியைடய. கHச(-தாமைர. சாயா,-

ேதாவியைடயாம. ஆ?னாளாக-கல"தவைளேபால. மணிம4-அழகிய ெத.
---------

பாிதிெந" ேதவத பா5தவக ல
இரதிெயன5 தா

ெமதி ேர&றா

அாிய Iத&க ணரைசய

210

- கதி

கா-

காிய மிட&றAைத க.டா

- உாிய

இைறவ&5 தகா- கிைறHசினா V!
AைறA& றிரத Aதல - ைறவ&ற
ம விழிவார வார5 தகபடா
ெதா ம-கி @ைமம-ைக "
தி5ேதாளி& க.வழித சி"ைதேபா8 காம
எாி5ேதா&ற ெம8,4ம= ெவைல - உ5ேதா

ெபநா. ட5, பிைணவிழிB ணீ-

215
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நா. மலைக ( - அரநா.
அககிற வ!&ப டாைடBநி& பிக
ககிறா ளி(Aளாி Fைவ - பகற9
ேசாதி தமிவ&9 :?யகா ம&றிவறா
ஏ,த ந ெமனெகன - ஓதி
ெபெகா5தி ெசற ெப.ணண-ேக யிப(
பக& கிர.டா( பதமா( - அகி5த
ஈ"த0 ெமன விைறவி யகி
வா8"த Aத&பதமா ைவ5ெத.ணி - ேபா"த

மனகளி மகிமைல மாைதயHசி )ச

220

தனகளிப ெவ.Kமல தைன - நினகளிப
என வவடா னிவ.மன(ேப தி5தெதனா
கன லைனயெமாழி காாிைகேய - ெபானிரத(
ம-ைக Aைலகேளா வ ளறட" ேதா கேளா
இ-கிைவயி னல விய(ெபன - அ-கவ01றா, தகைடக. ேகாமா ய5,4ப
ேவறான , ளெமன ெம8ெய4 - ேதறா
ெகாைலமாைல ேவ&கணா ெகா.மட மாத
தைலமாட Eதியய னீ-க9 - சிைலமார

210-215. எதிேர&றா -எதிேர ெசறா . விழ>-திவிழாவி. ஆரவார5,ஆரவார5தி. ஒ(-அைசB(. (-த/>(. காமஎாி-காம5தீ. உ5,-சின",.
215-220. -ெச"நிறமைம"த. -வைளய. அர-பா((. நா.-நாKகிற.
AளாிFைவ-தாமைர மலைர. ஓதி-அறி>.
220-225. மகி-மி",. ேபதி5த,-மா4பாைடயைட"த,. கன-க(.
உ4ப-தாக. ெகாைலமாைல ேவ&கணா -ெகாைல ெச8B" தைமையBைடய
மாைலயணி"த ேவ&பைட ேபா@- க.ைணBைடயவ . எ8ய-கைண ெச@5த.
-----------

கி?ெகா. ெட"ைதAெச கிற விநாயக&
?ெகா. ெட8யநா ெகா.டகறா - ?ெகா.
ெடாபாக ேவாத& ெகாெபா0 மிலாேற
அபா ம4கி னைட"ததா - இபா

225
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ம-ைக

இலேபா லவாவி யிைசயளிக 0.ணா.
மலேபா மலெச=வி ம-ைக - அலேபா
தைலம-ைக ெச8யா ளற>- காியா
மைலம-ைக சால>ெம ம-ைக - கைலம-ைக
ெவ ைள யவகத ேவ.டா ெவ

ம-ைக

க ைள வி5,மத- கா.ம-ைக - கி ைளெமாழி9

ெச"திெம ெகா-ைக திமா றிைள-கா
"திதனி& ெகா 0( ெபா!வினா

230

- இ"திரற

ஆக5 திைனவிைழயா வா&4 ம"தவ-க
நீகி5 தைனநிைனB நீைமயா

- சீகமல

ஆதியய மீ1 ரர(ைபயைர யா-கா
மாதிாிைக யாக>

- ேசாதிமணி

( வா8பினா

அ4 டெரா றைம"த மைனகி
க4 தளிெம8 கவி

ைடயா

-

- இ4

தி5ேத விழாெவ4 ேச?யக ளீ.?
ம5ேத ரளி:C மல" - தி5ேத (231)

இைழB" ,கி@ ெமைன5,- ெகாண",

235

விைழB( ப?யணிய ேவ.ட - ைழB(
மன5ெதாெம R மணிேம கைலயா(
இன5ெதா ேசர>5 தி9 - சனி5தவிட(
A&4- கவரா Aகி.AைலA றாைனயா
A&4- கைணெகா L?னா

- A&4(

வவணி மாறா ெபாவிழி ைமயி
உவ மதிைய Bவ", - ம>ெமா
ைப5த ெந?யக( பா(ெபன பி
ைவ5த ழ! மலைன"தா

A

- ெமா85தகC (236)

225-230. இல-வ4ைமBைடயவ. நா

மல-அறல"த மல. அைலம-ைக-

திமக . அற>-காியா -மிக>- கைமயானவ .
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230-235. ஆக(-ெசவ( ஆ&4(-ெச8B(. நீைமயா -தைமBைடயவ . ஆதிஎ.ணிைகயி Aதலாகிய. மீ1-ெத8வேலாக5, ள அழமி"த. மாதிாிைகமாதிாி. உ

(-எ.Kகிற வா8பினா -மாசிைமBைடயவ . க4-ைககிற

ம5ேத-ந4மண5ைத ஆரா8கிற
235-240. இைழ-அணிகல(. ,கி-ஆைட. விைழB(ப?-வி(மா4. ைழB(
மன(-கனி"த உ ள(. Aகி -Aகிைழெயா5த. ெபாவிழி-காேதா ேபா ெச8கிற
விழி. ைப5த-பட5ைதBைடய.
---------

ஈச&5 தி-கெளாேற ெய4கதி (பிைறB(
வாச ழA வ5தணி"தா

240

- ேநச5

திலக மதிகிழி"த சி&றரவ ெமன
இலகமணி9 ?ைன" திடா

- கலகமிட

க.ணி& ேவ வி5த ேவாைலெயன காதி&
வ.ணெபா ேனாைல வதிவி5தா

- ந.ணி

Aய- Aேராணி A/மதிேயா ெடன
வய-ெகா? Lகார மா? - உய-கியய
ஏைன மதிமாத ெரலா மிபெதன
ஆனமணி மாைலக/5 தாவி5தா

- மானவைள

245

காக மணிெபா& கடக- கரHெசறி5,9
ேசக வ?யி& சில(பணி"தா

- ேநாகAத(

அனா ெளாழி"த வணிபல>" தா-கினா
ெபானா !யற> ேபாறைம"தா

- பினா

உபசி யன ெவா5தி யளிப
கரெம பா க>ெகா. - ?பெவா
மா, 4தி மயிேலெபா& ேறெராந(
Eதிதனி வ"தா விமலெனன யா,(
வவ,ண ராம மகிC"ெத/", ந-ைக
ெபாவத( Eதி றப - வதி!

உ&றெப" தாைனெயன >.க.K ெமா.க>0(
ப&4க வா0( பாிைசBமா( - A&றிைழயா
எ.ணிலா ாீ.? யிம-( ேபா&றிவர5
த.ணிலா ேவணியர றெனதிேபா8 - அ.ணேம

250

24

வ. மலெர

( வாசிைலயி ேனெதா5,

ப.மத ென8த பாிெசன - ெகா.
வில-க விழிபகழி வி&வ ேம&றி
இல-க வமிைறேதா ெள8தா

- கல-கல(

அ.ணறா ேயாகநிைல யைமயா& றபாிதி
க.ணினா ேனாகெவாி காம5தீ - ஒ.Kதலா

240-245. கதி( பிைறB(-:ாிய பிைறையB( ச"திர பிைறையB(. ேவ -காம.
Lகார(-L5 த0க, L5திெயப. ஆவி5தா -ேசர9 ெச8தா .
245-250. ேசக-சிவமா4. ேநாகAத(-பா5த&ாிய அAத(. அனா ஒ5தவ . கரெமபா-ப9ைச க&Fர-கல"த பாகைட. உவதிவி-காம.
250-255. உ.க.-ைமB.டக.. ஒ.க>0(-ஒ ளிய கனA(. A&றிைழயாேவைலபா A&றிய அணிகலகைள அணி"தவக . விழிபகழி-விழிகைண.
வி&வ(-வமாகிய வி. பாிதிக.-கதிரவனாகிய க..
-----------

ஆகநீ றாகா வள>ேபா8 ப&4த@(

255

ேபாகமா மாைல ெபா?"ெதாழிய - பாகவாH
ெசாலா

பணிB ெடாைல"தன வறிBள

எலா Aகி யிைலயாக - நலா
இ,வ"த ெத(மா ெலன> ள மாCகி
ம,வ"த ெகாைறய"தா வ ள - எதிவ",
நி4 ெதா/வா னிைனயி- கியா-ெகாணர
எ4 மறியா வி(ைபெயலா( - அறிவ5
த"தா Bலகிய தா

மலா& மாைல

வ"தா வ5,( வளபிைறைய - அ"ேதா

ம",வ"தி ேபாேத வி5தா ),
அைம"த திவ0 காேமா - சைம"தெவா
ேகாைத யைனயா

ழ!ைசய வ.றலா

ேமைதத கயாண ேவ.தலா - ேபா,பல
F5த வவயவமா( ெபா&பினா Xறினிைம
வா85தைமயா மாறா மண5தினா - சீ5திைன
நிறி5ேதா ேக&ற நிைலயா ளைண"தளா8

260
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எ4ைர5, ேவ.த@ ெம(பிரா - னற5த
ப-ைமைய யHசி படசைடயி ைவ5ெதாளி5தா(
க-ைகயிைன யி=விவ காணாம - எ-கிவைள

நாெமாளிப ெமனா நடா5தினா ெபா&றி5ேத

265

காம ன5, கைணமாாி - ேகாமளெபா
வHசிமிைச J5, வ"திைக விடகறா
அHசனேவ& க.ணா ளவகபா - கHச(

மட"ைத

அட- ெபா? னமதிவி& ேகா?
மட- கவி1 மட"ைத - Iட-
ெகா?மி ெனா/கா ளியேம னிற
ப?ம

1"த@ைட பாைவ - ெதா?ம

ெச-ைக மாரேவ
ச-க லவ5 தா

ெச=ேவைல ெயாபாக9
ைரப - அ-க5, (266)

255-260. ஆக(-உட. ெபா?"ெதாழிய-Jளாக. பா அவா(-இனிைம ெபா"திய
பா( வி(கிற. இைலயாக-இைலயாக. மாCகி-வ"தி. இ(ைப-,ப(.
மாைல-இழி"த மாைலகால(.
260-265. ேகாைத அைனயா -மாைலைய ேபாறவ . ேமைத த-ேமைமெப&ற.
ஊறினிைம-பாிசவிப(.
265-270. ேகாமள(-இளைம. வHசி-வHசி ெகா?. அHசண(-ைம. ெபாதாமைர ெகாைட. Iட--அைசகிற. ெதா?-கடக(.
----------

மாரேவ ள(பாகி வாவ ெகசிைலB(
- சீலா-

ேநேம ெய

ெந-க.ணா

காரளக( வி

தேவ& க.மிCL 1சகா

தாரெமயி றா(ப!த ழா?க>

- ேவரேறா

கா"தள-ைக ேயாதிெகா-ைக காயமிைட வாைழெதாைட
மா"தளிெச" தாெள4 மாதெரன - ேபா"தவக
எலா ெமாப விைசபவ&ைற ெயாபாக

270

26

ெபாலா ெதன>ய"த 5தAத( - நிலாம
மாதவக. மாெகா ள மாெகா.ட ெப.K>(
யா,மழ கிைல ெயனவ"தா

- ேகாதி

,றவறெமா 4.ெட4 ெசா@Aைற த&க.
K4மள> ெம

Aவா

275

- ெபாறியர>(

ம"தர ெவ& மறிகட@ மிறAத"
த"த0H ெச=வா85 தளிாியலா

- ெச"திேவா

ெடா5தக லாத >யிபா- கிையவிளி5,
A5த மணபர"த Aறிவா8 - இ5தைலயி
ெவறா 0ைட"தா
எறா

விாிப (ெபா& F.ெகா க

ெபா"தி யிள"தளிைக - கறாட

காம மணிேம கைலக!ப Fெணா!ப9
ேசமவிைட யிெற4 ேதராத - தாம

Aைலேம& 4கி

ட-க A.டக9ெச( ேபாதி

280

சிைலேம& சி4விய> ேசர5 - தைலேம
(பெர/" தாப5 ,க.மாைல Jப
க-வைள க.பிறC> காட - ெப(வியி
A"த?5,9 ெசவ Aைறயா& ெறாடவெதன
அ"தர5, ம-ைக ய5ெத/வா - ப"த?5,
Fைவ விைளயா( ேபாதி ெலாLவ
பாைவ விைழB( பழமைலயா - ேகாைவ
எ/," திகர5தா ென8யாம ேவத(
A/,( க/ Aதவ - ெதா/,"

270-275. ேந(-ஒபா( கா அளக(-1"த Aகி. விIத-ெந&றிவி. ேவ
க.-க.ேவ. ஓதி-மைல. காய(-ஆகாய(. மாெகா.ட-திமாெகா.ட.
ேகாதி-&றம&ற.
275-280. இ5தைலயி-இ=விட5தி. உைட"தா -ேதா&றா . க4-வைளய.
க!ப-ஒ!க.ேசம(-காவ.
280-285. A.டக9 ெச(ேபா,-ெச"தாமைர மலைரேபாற Aக(. சிைல-ெந&றி.
Jப-சி"த. பிறC>-பிறCத. A",-Aன. Aைறயா-ஊழி Aைறயா. Fைவெப.. Lவபா-ேதவார(. ேகாைவ-திேகாைவயா.
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285

,தி5, A/நா ெடாைலேபா ள5தா
விதி5, வேமா விைனB" - திதிதெதாழி@(
ெகா 0மவ ேராலக- ேகாற& ெறாழிாி","
ெத 0ம ளா.ைம சிைதயா தா - உ 0மைற
க&4( பிறைர கட>ெளபா கா.ைகAத&
&ற( ெபா45ெதைனயா ெகா 0வா - A&4"
தனக?ைம ெய

மா& ற(பிரா Fைக9

சினக?ய ேவழ>ாி9 ெசவ - மனகினிய
,-க மணிெந"ேத ேதா4த@( வவிைர",
ந-ைகவாி ப"ெதா(ேபா8 ந.ணினா

க5தைனA க.டா

- எ-க

கெந-க. ணீேரா

290

ப5த Aைலயி பசேபா - ெதாி5தமல
ைப"ெதாிய !லேவா பவைளக டHெசலேவா
வ",வள நா&ண5தி மா8தேலா - A"தியதிேகேதா வறிேயா மிைவெயலா ெம8தினா
காேதா டமெச8 கய&க.ணா

- மாேதா

ற5திப க.தா !யேம& ேசற
ம45த5ேதா :C9சி மன5,

- றி5,

நினெவறி யாயி னினேக யிவேதா
எனெவறி யாயி ெனனேக - இனகாிB-

ேகாடாத நிபா& ெகாழநேன ெயெனாப"
தாடா ெயன>ைரப வபா-கி - ஓடா
அண-ேக ெயனேபா லவைளமதி5 தா8ெகா
இண-ேக னெகா=வா ேள

- - ண-1

இைறவி யலேளா வி,தேமா ெவன
மைறவி யலனி= வழ - ெபறவி=
விவ ேமா, மிய&ைக5த ெறனா
உவ ெகா?ெந"ேத M", - விைரவி
தி5, மிவ ெபா& ெறகட", ெசறா
வ5,மத னா.ெடாழிய ம&4( - ஒ5தி

295
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285-290. A/நா

ெதாைலேபா-A/நாைளB( ேபாபவ. திதி5ெதாழி-

கா5த&ெறாழி. ேகாற-ெகா@த. ெத 0(-ெதளி"த. அளா.ைமதிவைளயாசி ெச8B"தைம. வவிைர",-மிகவிைர",. ந-ைக-மட"ைத.
290-295. க5த-தைலவ. பச-பசைல. ல>-வாத. ெசலேவா-கழ@தேலா.
வைளக -வைளயக . மா8தேலா-அழிதேலா. இைவெயலா(-இ9 ெசயெலலா(.
அம-ேபா. !ய-த/வ. ம45,-நீகி. இனகாி-ஒ5தசாசி.
295-300. ேகாடாத-மா4படாத. அவைள-அவைளB(. ஏ-அழ. மறவி-மறதி.
இய&ைக5 த4-இயைடய த4. மத-காம. ஆ. ெடாழிய-அ=விடேம
நி&க.
----------

அாிைவ

300

தA5தி ேவெறேபா தாA"த& ேசர
அA5தி ெய

மாிைவ - ஒA5தி

ேவ.?Bக- ேகா? விைள5த தவ-ெகா5,
கா.ட@"த& ெகா ள க,வா - ஈ.?மதி
ந ளி ெச 49சி நKகி& ழெலாெடா=வா
- வி ளலற

ஒ ெளழி வா.Aக5ேதா ெடாபாவா

ேந"த விைளஞ4 ெநHசிய- மாெறன
- ேச"த

வா"தெந- 1"த வகிாினா

கய!ர. ெடா5, கிைடசிவ", நாப.
அய!. ெவ.ணிற5த வாகி - மயாி",

305

நீ.ட வ?வக4 ேநவ ைள மீேதா?
- J. ட

கா.டைகய வாயினிக க.ணினா

அன மணிைழக ளHசனேவ& க.ட ள
- த

மனவி" தாYச வாெசவியா

நிலைவ விாி5ெதாகி நி&- Aத
மலளேத ெலாநைக வாயா

- இலகவாி

Lெற8தி ெயா வைளெவ. A5, வடமாக
காெற8தி ெனா- கள5தினா
மா"தளி Aனா

- ஈெற8,

வைரயறி ெயா=வாத

ேவ8"ெதாளி பவைளய ெமைகயா

- ஏ"திைடேம

29

310

ஏB மிவா ெரழிெலாவா மிகவ!
EB ெமனெவ/"த ெவ(Aைலயா

- காயெமன

ெபா81 றியவறிேய( .டாிக5 தாளிைழயி
ெச81ெற ெற.ண>ள சி&றிைடயா

- ைம1ர

ேந"த ெவ4(ழி நிெறழேபா @"திமிைச
வா"த >ேராமெம

( வ!யினா

- 1"தமணி

ேநமி வைளெகா ெண?ேயா றி>"தி5
தாமைரைய ெவறிக/" தாளினா

- ேசாமA?

காண நட- க5தா& பற"தவன(
நாண நட நைடயினா

- Eைண

300-305. ஒ A5தி-ஒப&ற Eேப4. ஒ=வா-ஒபாகாத. ஒ -ஒ ளிய. வா"தஒ/கிய. வகித-ப-ெச8த.
305-310. வ ைள-கா,. மன-நிைலெபற. கா4-ககி. ேவ8",-ெபானா@
மணியா@( அழ ெச8யப. வைளய-வைளயகைளBைடய.
310-315. இ-ெபாிய. வா-க9 . எழி-அழ. ஒவா-நீ-காத. EB(-அழிB(.
1றிய-1ற. ைம1ர-கைமெபா"த. உ"தி-ெகாFC. ேநமி-உைள. வைள-ச-.
ேசாமA?-தி-கைளயணி"த A?.
----------

கர-ெகா. ெச(பவள காமணிமா ட5,

315

வர-ெகா.ட ெபா&றவிசி ைவகி - மர-ெகா.ட
ேகா ைழ", ைழப9 சிைலவைம
பா ைழ", பழமாக - பா(
இைசயா விளெபHசா ெத8,கைல மாைக
அைசயா வியவர வயர - நைசயா
நர(ெமாழி க&க நவி&4- வி
இர- மிைசபா? ேய&றி - வி(பAத(
அனா ளிப வவ பா-கி ெச4மைல
Aனா 0 Aனிநிகைவ - இ"நா

அைசயா த5த பழமைலைய யன
இைசயா @வா ெயன - இைசயா
எளிய தி,ெவ றிைசEைண ேயா(

320

30

- ஒளிெகா

அளிய ெனதிெச றைட"தா
மதிT A?B மைரேம வ?Bகதிேவ விழிகளிப க.டா

- ெகாதியா

ெவ>4ப9 ெச4 ெவ>&றா- ெகேன
ம>4- ெகாைற மைலைய - உவிப9
சா"தா
ேசா"தா

பழமைலயா& றாேன B&றா
விழியவி J-கினா

- ேத"தா

ெமாழிக&ற Eைண Aைறெயன EC",

325

பழிய&ற தாளி& பணிய - ஒழிவ&ற
ேகாவைளக ேடா&றா

விAைலக

நாவைகய ப. ந/வினா

PF5தா

- :வைளயி

ெநா"தா ள,பா-கி ேநாகி ய.மைலA
வ"தாட யாழா மகிCவி5, - ந"தா
இைசெப4வா ென.ணி யிழ"தா. Aத@"
திைசெப4வா வ"ெத/", தீரா - வைசெப4வா
நிறா ெளனெகா. நிலா, ேபாயினா
றாத வபிெனா 1டேவ - நறா0(

315-320. வர( ெகா.ட-ேமைமைய ெகா.ட. ேகா-கிைள. சிைலவைமமைலயா&ற. பா-ெபைம. ைழ",-ெக. விள-ேமனி ெவ05த.
கைலமா-நாமக . வியவா-விய",. அயர-ேசார. நர(-Eைண நர(. நவி&4(க&பி(. வி-ைவேபால. மைல Aனா

உ-இராவண ெபா

A கால5தி அக5திய இைசபா? மைலைய உக9 ெச8த ெச8தி 1றபகிற,.
320-325. இைசயா-இைச",. அளிய-அைளBைடயவ. மதிTA?-தி-க
தவ/( A?. மைரேம> அ?-தாமைர மலைரேபால ெபா"திய திவ?.
ெவ>4ப-அH தைல9 ெச8ய. ம>4(-வாசைன ெபா",(.
ெகாைறமைல-சிவெபமா. உவிப9 சா"தா -உவிமா4
ெசறா . உ&றா -அ(மைலயா தாேன உகினா . ேத"தா -இைசயி
ேத9சி ெப&றா .
325-330. ேகா வைளக

ேதா&றா -வைள"த வைளயகைள இழ"தா . P-

பசைல. நாவைகய ப.-நா&ண-க . :வைள-: ெகா.ட ச-.
அ மைல-மைலேபாற அைளBைடய சிவபிரா. ந"தா-ெகடாத. Aத@(யாைழB(. நறா0(-ந அ?ைமெகா.ட.
----------

31

ஆனாய னாத மாியவிைச கலாம
காணா மலழலா

330

காமெமா - தானா0(

இனிைசேக  0க& கி(மைலதா ன(மைலேயா
எனிைசய9 ெசாெக ெற5திய(பி - ெபானவிெச(
F.டய- ெமAைலயா ேரைனயபி ேபாயினா
கா.டந( ெவ-ைகநக காவலா - நீ.ட
கமா @லக- கட"தாற க.க
திமா மலெரற ேற&ற( - வமா4
ெதா ளா யிர5,5ெதா. V&ெறாப ெதா.மல(
எ ளா விழிெயா4 மிடவ? - உ ளா

மதன மலபகழி மாறா ம4கி

335

,ந மணி5ேதாி& ேபானா - அதனி

ெதாிைவ

இ"த பதினா யிரவர(ைப மா
ெதாி",மத ைவ5த ெதாிைவ - தி"த
நட"தா லரசவன ந9ச படாத
தட"தா மைரெவற தா( - அைட"தா(
வ.டைம யா, வாியாC பயிலா,
த.டளி ேதாவி தைக- - ெகா.டமணி
க.ணி றி- கனக மைலவண-க
எ.ணி றி மிளAைல( - .ணி

றண-4வ தறி ய ாியா ேவ!
இண-ெகறிB A.க ணிைண( - வண-கி
ஒ?B( வாிசிைலநா K&றிப ெத4
க?B Aாிவ- க( - ெந?யமணி
வ ைள ெகா?பா மவிலக. ேணாடெமன
ெகா ைள கவி1 ைழக" - ெத 0&
4வைம1 றகதி ெனாற&ெகா றலா
,வைமேவ றிலா >வா

- உவைம

காியழ லாக கமH: Aகிறா

340

32

உாியெபா ளாக >ைரபா

- அாியமல

330-335. ந9சபடாத-வி(பபடாத. வ.-வைளய. வாியாC-இைச ெபா"திய
யாC. க.-Aைலக.; : க(. கனகமைல-ேமமைல.
335-340, 3340-345. அண-4வதறி-,ப5ைதயைடவதலாம. ேவ!
இண-க-ேவ! இண-ாைல. உ.க.-ைமB.டக.. வாிசிைல-வாி",
கடெப&ற வி. நா.-நாண(. க?B(-ெவ4(. Aாி-வைள"த. கமH:நிைற"த :.
--------

ெகா ைளெகாள ெவ.ணி யி1வ நலாய
ெவ ளெமா ெச4ெபாழி ேமவினா

345

- க ளழிய

F5தெகா? தாவA F(பைணக. மீேதற
வா5ைதெகா கி ைள ம-கிாிய - 15தெரன
ஓதி Aகிக. வ", மயிலாட5
தீதி விழிக. ேதனின-க

- தாதி

வி/", ப?",வ( ேவறாக பவ.
ெட/",மல வா8க. ெடதிர9 - ெச/"தாள
ெவ.ணைகயா

க. வி5,5த Lைகெயதி

ஒ.ணைகய ச.பக-க 0 ளெவலா( - ெப.ணர (346)

ெச4 கவ",நனி சிகயா5 திAைல
எ4 ெபயாியெவ& ேப&றினா

350

- மற-

4கியிள" ெதறெலதி ெகா.?ப9 ேசணி
உ4ெகா?ய ேதேதா 4த@( - மறகி
நிர( கதிேந ெநHசிெயன5 தபா
தி(விழி யாயெமா ெசறா

- (ைபநிக

ெகா-கநீ @.க ெகா?ெம றளிேபாற
அ-ைகநீ

1"த!ேம லHச!5தா

- க-ைகநீ

பா8",தளி ரா, பவள நிறெகா/"தி
சா8",பட வHசி9 சைடயழ( - வா8"தசிைல

ஆக" தமதேவ ளHச5 திலகெமன
ேநாக- கிட"த Iதலழ( - பா(

355

33

விழியா8 கிட"த ட ேமவா சிைகேபா
றழியா வ5 தழ( - பழியா
பர வ-ைக பழி5த வ" ெத8தி
அர ெசB-க. ணழ( - வாிைசப
ெதா.ட ரக5தமH :ளா மணிவதன
A.டக5, ேக&றெகா? Lகழ( - ம.க5
ேதா?மைல ேவ"த

லாவA,. ெடகவி

கா?Aனி யாதைழ காதழ( - P?ைசய

345-350. ம-கிாிய-பக5திேல ஓட. ஓதிAகி-1"தலாகிய Aகி.
தரளெவ.ணைகயா

A5ைத ேபாற ெவ ளிய ப&கைளBைடயவ .

350-355. சிகயா5தி-ந அகபமா4 க?. ேசணி-ெதாைலவி. அ-ைகஅழகிய ைகைய.
355-360. பர வ-ைக-ம/பைட ெபா"திய ைக. வாிைசப-Aைறைம
ெபா"திய. வதனA.டக(-Aக5தாமைர. மைலேவ"தஉலா-ேசரமா பா?ய
திைகலாய உலா. P?ைசய-ெபைம ெபா"த.
----------

ஆ5தெமாழி யாகவைன5,( பயிேவத

360

வா5ைத ெமாழிBமல வாயழ( - ஏ5,4த
ஏவ ! மிைனயவேம& ெசறவிடகாவ !- க/5தழ( - நாவ
வில-கறா றி.ைம வி5, வண-(
அல-கறாC தி.ேடா ளழ( - இல-க
எ5தம/ மானபய ேமைன வரத(
அ5தமல ர-ைக யழ( - வ?5தகதி
ேவறா ெம

-க. விள-கிைழெகா- ைக5த/(

மாறா வணியி

4 மாபழ( - %றாய

எ.ணி& சிற"த விதCமலரா டா/ெநக.ணி கைணயா- கவானழ( - ந.ணி
?5தாவி 1&ெற- ?A/, மாெகா
அ?5தா மைரயி னழ- - க?5தாம
ெமAைலக. ணி& வி"தி டைமயா,
நமணிA5 ,(ைனய நகினா

- ெபாமைலைய

365

34

வாெரா/- ெகா-ைகெப4( வ.ண5தா
ேபாெரா/( ேவளா& ெபா!வழி"தா

-கட"தா

- சீெரா/(

ைவ5தமணி க.ட வதன5 ெதாவதன(
ைவ5,Aைல ேவழமைல மாெபார - ெந85தழ

மா, த/வ மன-ெகா. பி5தைளய9

370

:,ெபா ச"தAைல5 ேதாழிமா - L,லகி
ஆடவக ட(மி லழகனா மாேயா

(

PடைமB ைம5தட-க ெப.Kவா8 - 1ட
இ"த ெப"தைகைய ெய-லெப. ேவ
வ"தற ெம4 மதி5, - விைர",
மைனயி& ெகாேபா8 மலரைணயி& ேச5த
விைன>& 4யி. ?ைலெய - றைனவ(
ஐய( விைளய வவ ேசா", பிெறளி>&
48B( வைகேய ,ைரமிெனறா

- ஐய

உெவளிைய க.டா 0ைழயைர9ெச ெகறா
அெவளிைய கி Bய"தா

375

- ெபாெவளிய

அலரா மாத ரறிஞ5 தாமல
திலரா யா. ெமதிநி&க - வலரா(
ஈச ாிவ ெமதிநிறா ெரறிப
பாசமில னாதி பகவேற - வாசவறா
Aனி45த வHசிறக Lாிவைர Tவெதன5
தனிைலெபா Eதிதனி& சா"ததா - பிெனா5தி

ேபாிள(ெப.

க.ணி& சிற"த கமணிேபா வானவத(
ெப.ணி& சிற"தெவா ேபாிள(ெப. - வி.ணி&

360-365. ஆ5த ெமாழி-உ4தி ெமாழி. இைமயவ-ேதவ. நாவ-நாவல" தீ>.
வில-க-மைல. அல-க-மாைல. ம5த-ெபா"திய. வ?5த கதிேவ1ராகபட ஒளி த-கிய ேவ. மாறா-நீ-காம.
365-370. கவா-ெதாைட. வா ஒ/(-க9  ெபா",(. ைம5தமணி-நீலமணி.
370-375. :,-ெசாகடா கா8. ேவ-வி(பி.
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375-380. உெவளி-ெபா8யான ேதா&ற(. உைழயைர-அ.ைமயி உ ள
ேதாழியைர. வாசவ-இ"திர ெப.ணி-ெப.க0 .
-----------

மதிதா ெனாெமழி 1Aக5ைத ெயா"

380

திமலாி னா.மல> தீ5, - ெபாமதவா
க.ெணா நீல க?மலைர வாCவிக
- வி.ணி&

ப.ெணா மிெசா& ப?யிலா

கி டாி ம&ெறா ெறழிAகெமா= வாம
- ெபா டேவ

ஒ ட மெபா& பழிப> ளா

மாவ?ைய ேநாகி வரெலா5, காதள>"
- காவ?ேபா

தாவ?ேபா8 மீ0" தட-க.ணா

க.K- ைழJ- கா,Aற5 த-நாி
ந.K- மிCெவற நாசியா

- எ.K(

AைகAதல ெவலா Aைறெயா5 ,வைம5
தைகதவிர A&4" தன5தா

385

- பைகமலாி

உ&றமட வா ெளாவேர கவிகவி
ெப&றி?ன ெறா=வா ெபைமயா

- ெபா&றக

ேவ8"தபவ ளகா வியமா ளிைகெயாறி
ஆ8"த ராண% ல"தணைன - வா8"த
மட-கலைண B85, வண-கி ம-&
றட-கலM தீL ம.ண - ெதாட-கைத
ஒேறா ,கெவ 4ைரபவவ ேனா,வா
அேறா பகAக ணா.டைகதா – ேறா

?ண-Aைல ெப.ணாத ேலலாைம யிமா
அண-வ ெப.வ?வ மாகி - கண-ெகா
Aைனவ தவமிழ", ேமாகிபா ெசல
அைனய மகளீ ரம"த - மைனயி
ப!Aக5தா னாகி ப!ெக8த வான(
!Aக5தா ெர(மாA ேபா"தா - க!Aக5,
4( ேபாறைல"தா ேபா&4மவி காாிAனH
ெச4 வெசா& றிாிதேபா - ெமறளிரா(
ேமனி திாி"தாைக ெவ வைளக

ேபாகினா

390
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ேவனி மதகைணயா ெவ8,யி5தா - பா

ைரேபா

380-385. திமலாி நா. மல> தீ5,-ெச"தாமைர மலாி அறலதைல
ெயாழி5,. ெபா& பழிப-அழைக ெகக. தாவ?ேபா8-ேபா9 ெச4. தட(ெபாிய.
385-390. விய மாளிைக-சிற"த மாளிைக. மட-கலைண-அாியைண. அட-கலஅட-காதவகளாகிய பைகவக .
.390-395. ஏலாைமயி-A?யாதப?யினா.Aைனவ-Aனிவ. ேபா&4(-யாவ(
க/(. ெவ

வைளக -ெவ ளிய வைளயக . ெவ8,யி5தா-ெபL9

விடா.
---------

ஆைட ைல"தா ரைண"தாவி தாாீெர

395

ேறடவிCF" தா.A னிைறHசினா - நீடழ!
கா மரகி& க5,கா ெரன>யி
1. மலக ெகா?யிைடயா

- ேக

மடவாக ெகலா( வைசவிைள5தா ெரற9
சைடவா னவறாென றபா - அைடவாேன
நாவனக ந(பிெப நமணF( ப"தாிைட
பாவலA& 14( பழிெமாழிைய - யாவக0(
1ற ெவகணி"த ேகால Aதவியா
ஏறமட மாைவெயளி ேத&4வெல - RறAத(

அன ெமாழியா லைறத@A ககனிA
சின Aனிமகளி சி"ைதகவ - தனைனயா
வ"தா ெனனAழ-க மாெத.ண A&றியெத
ற"தா மைர5தா ளணிசில(ப - A"தா
இைறவெனதி ேர&றா ெளழி&ெபக- க.ணா
ைறவ தறAக", ெகா.டா

- கைறமிட&4

ப.ண வைனெமாழி"த பாவ Aடப!5,
வ.ணந4" J வைளெயாழிய - க.ணிைணB
நீெபக ெநHச நிைறயழிய ெமAைலக
Pெபக9 ெச=வா8 பிைழபித&ற - ஏெப

400

37

405

மாதவத மாத&ற வா4மிறி கையா&றி
சாத@4 வாேபா& றைனமற"தா

- ேகாைதயா

தாேனா பழமைலைய9 சா"தைசபா ெள4ெமாழி5
ேதேனா ெவ

Hெசா& றிAக5தி - வாேனா

தனிநா யகA?யி& ற.னN ெத4
பனிநீ ெதளி5தணிப பாைவ - Aனியா
உண"தவச நீ-கி ெயாழி"தா
ண"த Aைலபசைல F5தா

வைளக
- ெகாண"த

ெதாைடெபா?ப ெவ.டரளH .ண( படெம8
யிைடய5தா நீ-ெவ, ேப&றா

- சைடயடக

395-400. ைல"தா-கைலய ெப&றாக . அைண",-ேச",. ஆவி-உயி.
நாவநக-திநாவX. ந(பி- "தர. மடமா-பன-ககா& ெச8த திைர.
400-405. கைறமிட&4 ப.ணவ-சிவபிரா. வ.ண ந4"J -அழகிய நல
ஆைட. பிைழ பித&ற-பிைழயான ெசா&கைள ேபச.
405-410. மாதவத( மாத-தாகாவன Aனிவகளி மைனவிமா. அவச(-மயக(.
ண"த-ெந-கிய. ெவ,-ெவப(.
---------

410

க-ைகநீ ரேறயி க.ணீ ெரனவ/தா
ெபா-ெகாியி ECபறைவ ேபாறிைன"தா

-ம-ைகயக

ெசா@த யா ெமளிய வாியவாH
ெசா!ய வ.ணH ெசயெல4 - ெம!யைல
ெகா. மைனயி& 4க மல.
வ.ப- 1"த மலவிழியா
திமா@ நாAக

- ப.

" ேத( ெபாைள

கமா மிட&ெற- க(ைப - ெபமாைன5
ெத ளAைத5 ெத8வ சிகாமணிைய5 தன?யா
உ 0யிைர5 ேதாறா >4,ைணைய - க ளவி/-

ெகாைற பவளெந- ைற பழமைலைய
மறி& னிெமா மாமணிைய9 - ெச4&
4ள5, ண",விடா ேதா-கிப A&றா
கிள5த& காியெப- கீ5தி - வள5ெதா4(

415
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நா நிைலநி&ப ந(ப ெச@5தேபா8
நீதி5 ேதநிைலயி னிறதா - ஆ
பைடக. மகளி பலாி=வா றாக
கைடக ண சிறி, கா?9 - சைடக.

நிலாவினா ெவ-ைக நிைலயினா னாதி
Bலாவினா ேபா"தா

416

லா.

410-415. இைன"தா -வ"தினா . கமா மிட4-மிககாிய க/5,. மறி
னி(-ெபான(பல5தி ஆ(. கிள5த&-14த&. நிலாவினா-தி-கைள
யணி"தவ. ஆதிBலாவினா-ேசரமா ெபமாளா பாடெப&ற ஆதிBலாைவ
Bைடய சிவெபமா.

ேநாிைசெவ

பா

ேபைத Aதலாக ேபாிள(ெப. ணீறாக
ஓைத ெய/கடேபா ேலா-கிேனா - காத@ற9
சி"தா மணிெந(ெபா& ேறாி& றி>லா5
த"தா பழமைலநா த.

சிறபாயிர
ேநாிைசெவ

பா

ெவ-ைக பதிபழய ெவ& கணிA/,"
த-க5 தி>லா9 சா&றினா - ச-க5,
ேபா&4" தமிC% ெபா,க?"தா ென4லகH
சா&4H சிவபிரகா ச.

திெவைகலா றி.
றி. (422)
(422)
--------xxxx------------

