
ெப�யா�வா�
உ�ைன�� ஒ�கைலய�� ெகா�� த� இ� ம�வ�

உ�ெனா� த�க� க��தான ெச��வ��
க�ன�ய�� மகிழ� க�டவ� க��ள�ர�

க�றவ� ெத�றிவர� ெப�ற என�� அ�ள�
ம�� �����யா� ெவ�ளைற யா�

மதி��� ேசாைல மைல�கரேச க�ண�ர� அ�ேத
எ�னவல� கைளவா� ஆ�க ெச�கீைர

ஏ�ல�� �ைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ.

ஆ�டா�
கா��� ேவ�கட� க�ண �ரநக�
வா�டமி�றி மகி���ைற வாமன�
ஓ�டரா வ�� எ� ைக�ப�றி த�ேனா��
���மாகி� ந�  ��� �டேல

�லேசகரா�வா�
ம���க� ெகளசைலத� மண�வய�� வா��தவேன
ெத�ன�ல�ைக ேகா���க� சி��வ��தா� ெச�ெபா�ேச�
க�ன�ந�மா மதி��ைட�� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
எ��ைடய இ�ன�ேத இராகவேன தாேலேலா     719

��ட�க மலரத�ேம� �வன�ெய�லா� பைட�தவேன
தி��றலா� தாடைகத� உர��வ� சிைலவைள�தா�
க�டவ�த� மன� வழ��� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
எ��ைச�� ஆ�ைடயா� இராகவேன தாேலேலா     720

ெகா��மலி க���ழலா� ெகௗசைல த� �லமதலா�*
த��ெப���க��சனக� தி�ம�கா! தாசரத�*
க�ைகய��� த���தமலி கண�ர�ெத�க�மண�ேய*
எ�க� �ல��  இ�ன�ேத இராகவேன! தாேலேலா.    721

தாமைரேம லயனவைன� பைட�தவேன தசரத� த�
மாமதலா� ைமதிலி த� மணவாளா! வ��ன�க�
காமர�க ள�ைசபா�� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
ஏம��� சிைலவலவா! இராகவேன! தாேலேலா      722

பாரா�� பட�ெச�வ� பரதந�ப�� ேகய�ள�
ஆரா அ�� இைளயவேனா�  அ��கான மைட�தவேன



சீரா�� வைர மா�பா தி��க�ண�ர�தரேச
தாரா�� ந���� எ� தாசரத� தாேலேலா        723

��ற� எ�லா� ப�� ெதாடர� ெதா� கான� அைட�தவேன!
அ�றவ�க�� அ�ம��ேத! அேயா�தி நக��� அதிபதிேய!
க�றவ�க� தா� வா�� கண�ர�� எ� க�மண�ேய!
சி�றைவ த� ெசா� ெகா�ட சீராமா! தாேலேலா!      724

ஆலின�ைல� பாலகனா ய��லக ��டவேன
வாலிையெகா� றரசிைளய வானர��� கள��தவேன
காலி�மண� கைரயைல��� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
ஆலிநக��� அதிபதிேய அேயா�தி மேன தாேலேலா   725

மைலயதனா� அைணக�� மதிள�ல�ைக அழி�தவேன
அைலகடைல� கைட�தமர�� க�த�ள�� ெச�தவேன
கைலவலவ� தா� வா�� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
சிைலவலவா ேசவகேன சீராம தாேலேலா        726

தைளயவ��� ந����சி தயரத�த� �லமதலா�
வைளயெவா� சிைல அதனா� மதிள�ல�ைக அழி�தவேன
கைள க�ந�� ம��கல�� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
இைளயவ�க� க��ைடயா� இராகவேன தாேலேலா      727

ேதவைர�� அ�ரைர�� திைசகைள�� பைட�தவேன
யாவ�� வ�� அ� வண�கி அர�கநக�� �ய��றவேன
காவ�� ந� நதி பா�� கண�ர�ெத� க�மண�ேய
ஏவ� ெவ�சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா    728

க�ன�ந�மா மதி��ைட�� கண�ர�ெத� கா��த�
த�ன�ேம� தாேலேலா எ��ைர�த தமி�மாைல
ெகா�நவ��� ேவ�வலவ� �ைட��லேச கர�ெசா�ன
ப�ன�ய �� ப���வ�லா� பா�காய ப�த�கேள.  729

தி�ம�ைகயா�வா�

ெப�ய தி�ெமாழி

�த� தி�ெமாழி



சிைலய�ல�� ெபா�னாழி தி�பைடத� ெடா�ச�க� எ�கி� றாளா�,
மைலய�ல�� ேதா�நா�ேக ம�றவ�� ெக�ேறகா� எ�கி� றாளா�,
�ைலய�ல�� ��பயைல ��ேபாட அ�ேபா� ய���கி� றாளா�,
கைலய�ல�� ெமாழியாள� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா.
1648

ெச�வைர �� ஆ� அ��த சிைலய�ேறா ைக�தல�� எ�கி�றாளா�,
ெபா�வைர �� ேபா� ெதாைல�த ெபா�னாழி ம�ெறா� ைக
எ�கி�றாளா�,
ஒ�வைர�� நி�ெனா�பா ெரா�ப�ல� எ�ன�பா எ�கி�றாளா�,
க� வைரேபா� நி�றாைன� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா.
1649

���மா மண���ேம� �ழாயல�க� ேதா��மா� எ�கி�றாளா�,
மி��மா மண� மகர ��டல�க� வ�� வ ��� எ�கி�றாளா�,
ெபா�ன�� மா மண�யார� அண� அக�� இல��� மா� எ�கி�றாளா�,
க�ன�மா மதி��ைட�� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா. 1650

தாராய த��ளப வ���த வைர மா�ப� எ�கி�றாளா�,
ேபாராைன� ெகா�ெபாசி�த ��பாக� எ�ன�மா� எ�கி�றாளா�,
ஆரா�� கா�மி�க� அ�பவள� வாயவ�� ெக�கி� றாளா�,
கா�வான� நி�ற தி�� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா.  1651

அ��தல�� தாமைரேய அ�ைக�� ப�கயேம எ�கி�றாளா�,
���தல�� ெபா��� ெம�ெந�ச� ��ளகலா எ�கி� றாளா�,
வ��தட�க� மலரவேளா வைரயாக� ��ள���பா� எ�கி� றாளா�,
க��கமல� க� உ���� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா.1652

ேபராய�ர�ைடய ேபராள� ேபராள� எ�கி�றாளா�,
ஏரா� கனமகர ��டல�த� எ�ேதாள� எ�கி�றாளா�,
ந�ரா� மைழ �கிேல ந��வைரேய ஒ��மா� எ�கி�றாளா�,
காரா� வயலம�� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா. 1653

ெச�வர�த உைடயாைட யத� ேமேலா� சிவள�ைக�க� எ�கி�றாளா�,
அ�வர�த வ� இைணேய ம�ைகக�� ப�கயேம எ�கி�றாளா�,
ைம வள���� மண���வ� மரகதேமா மைழ�கிேலா எ�கி�றாளா�,
ைகவள��� மழலாள� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா. 1654

ெகா�ற��� ெளா�ேறறி ம��ேட வ�கி�றா� எ�கி� றாளா�,
ெவ�றி�ேபா ��திர�� மி�திரேன ஒ��மா� எ�கி�றாளா�,
ெப�ற�கா லவனாக� ெப�ப�ற�ேதா� உ�ேயாேமா எ�கி�றாளா�,
க�ற �� மைறயாள� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா. 1655



வ�டம�� வனமாைல மண���ேம� மணநா�� எ�கி�றாளா�,
உ��வ�பா ல�ெபன�ெக� ெறா�கா�� ப��கிேல� எ�கி� றாளா�,
ப��வைர� க�டறிவ ெத���� யா� எ�ேற பய��கி� றாளா�,
க�டவ�த� மன� வழ��� க�ண�ர�த�மாைன� க�டா� ெகா�ேலா.
1656

மாவள� ெம�ேனா�கி மாதரா� மாயவைன� க�டா� எ��,
காவள�� க�ெபாழி��� க�ண�ர� த�மாைன� கலிய� ெசா�ன,
பாவள�� தமி�மாைல ப�ன�ய �� இைவைய�� ைம���வ�லா�,
�வள�� க�பக�ேச� ெபா��லகி� ம�னவரா�� �க� த�ேகாேர. 1657

இர�டா� தி�ெமாழி

ெத�ள�ய��. ேதவ���� ேதவ� தி��த�கீ�
ெவ�ள�ய�� ெவ�ய வ��நிதி வ�ண�,ஓ
���ந��� க�ண �ர� ெதா�தாள�வ� க�வ�ேயா,
ைகவைள ெகா�வ� த�கேத?   1658

ந�ண�லா ��ற�� நி�றிவ� ேநா�கினா�,
கா�ேமா க�ண�ர� எ�� கா��னா�,
பாணனா� தி�ண மி��க இன�ய�வ�
நா�ேமா, ந�� ந�� நைற �ர��ேக.    1659

அ�வ� ேசா� ேவ�கட� ந��மைல எ�� வா�
ெவ�வ�னா� ெம�ய� வ�னவ�ய���கி�றா�,
ெப��சீ�� க�ண�ர� எ�� ேபசினா�
உ�கினா�, உ�ெமலி�தா� இ� ெவ�ெகாேலா.    1660

உ��� நாள��ைல உற�க�� தான��ைல,
ெப�ைம�� சால நிைற�தில� ேபைத தா�,
க�ண�� க�ண�ர� ெதா�� கா��கட�
வ�ணா� ேம�, எ�ண� இவ�� இ� ெவ�ெகாேலா.   1661

க�ண�� க�ண �ர� ெதா�� கா�ைக,
ெப�ைம�� த��ைட உ�ைம உைர�கி�றா�,
ெவ�ெண� உ�டா���ட வ�ண� வ�ள�ப�னா�,
வ�ண�� ெபா�ன�ற மாவ ெதாழி�ேம.   1662

வடவைர நி���  வ�� இ�� கண�ர�,
இடவைக ெகா�வ� யா� எ�� ேபசினா�,
மடவர� மாதெர� ேபைத ய�வ��கிவ�
கடவெத�, க��ய� லி�றிவ� ெகா�ளேவ.   1663

தர�கந�� ேபசி�� த�மதி காய���,
இர��ேமா எ�தைன நாள��� ெத�கினா�
�ர�க�வா� கீ��க� தான� ெதா�ைம ஊ�
அர�கேம எ�ப திவ�தன� காைசேய. 1664



ெதா�ெட�லா� நி�ன�ேய ெதா� ���மா
க��,தா� கண�ர� ைக ெதாழ� ேபாய�னா�
வ��லா� ேகாைதெய� ேபைத மண� நிற�
ெகா��தா�, ேகாய��ைம ெச�வ� த�கேத?  1665

��ெளய� ேற��தில, �ைழ ��ெகாடா,
ெத�ள�ய�  எ�பேதா�  ேதசில� எ�ெச�ேக�,
க�ளவ�� ேசாைல� கண�ர� ைகெதா��
ப��ைளைய, ப��ைளெய� ெற�ண� ெப�வேர?   1666

கா�மலி க�ண�ர�� எ� அ�கைள,
பா�மலி ம�ைகய� ேகா� பரகால� ெசா�,
சீ�மலி பாட� இைவ ப��� வ�லவ�,
ந��மலி ைவய�� ந�� நி�பா�கேள.   1667

��றா� தி�ெமாழி
கைரெய��த ��ச��� கனபவள� ெத�ெகா���,
திைரெய��� வ��ன� �� தி��க�ண �ர��ைற��,
வ�ைரெய��த �ழாயல�க� வ�ற� வைர�ேதா� �ைடெபயர
வைரெய��த ெப�மா�� கிழ�ேதென� வ�வைளேய.   1668

அ�வ�ர� �கி� கண�தா னகி��ைகயா� வைரேயா��
ெத�வ�ய மண�மாட� தி��க�ண �ர��ைற��,
வ�யரவ� னைண��ய��� மைழமத�த சி�த�க�,
க�ெவ�வ ம��ெபாசி�தா� கிழ�ேதென� கனவைளேய.   1669

��கமா மண�மாட ெந��க��� �லிைகேபா�
தி�க� மா �கி��ண���� தி��க�ண �ர��ைற��
ைப�க�மா� வ�ைடயட���� பன�மதிேகா� வ����க�த
ெச�க�மா ல�மா�� கிழ�ேதென� ெசறிவைளேய.   1670

க� ம�� மய�லக� க�ெபாழி��� ெந�ம�கி�,
திணம�� கன மதி��� தி��க�ண �ர��ைற��,
மணம�� ேதாளா��சி யா��க�ேபா� உரேலா��
�ண�ம�த மிறநட�தா� கிழ�ேதென� ெபா�வைளேய.   1671

வாெய��த ம�திர�தா� அ�தண�த� ெச�ெதாழி�க�
த�ெய��� மைறவள���� தி��க�ண �ர��ைற��
தாெய��த சி�ேகா�� �ைள�ேதா�� தய���ட,
வா��ைட�த ைம�த�� கிழ�ேதென� வ�வைளேய.  1672

மடெல��த ெந��தாைழ ம��ெக�லா� வள�பவள�,
திடெல���� �ட�ைம��� தி��க�ண �ர��ைற��,
அடலட��த� றிரண�யைன �ரணழிய அண��கிரா�,
உடெல��த ெப�மா�� கிழ�ேதென� ஒள�வைளேய.   1673



வ�டம�� மல����ைன வ�ந�ழ லண���த�,
ெத��ைரக� வர�திர��� தி��க�ண �ர��ைற��,
எ��ைச�� எ��ட� இ�நில�� ெப�வ�����,
உ��மி��த ெப�மா�� கிழ�ேதென� ஒள�வைளேய.   1674

ெகா��மலி க���வைள க�ணாக ெத�கய�க�
ெச�கமல �கமல���� தி��க�ண �ர��ைற��,
வ�கமலி தட�கட�� வ�யரவ� னைண��ய��றா,
ெச�கமல நாப�� கிழ�ேதென� ெசறிவைளேய.   1675

வாரா� மிள�ெகா�ைக ெந�� பைண�ேதா� மட�பாைவ,
சீரா�� வைர மா�வ� தி��க�ண �ர��ைற��,
ேபராள னாய�ர�ேப ராய�ரவா�  அரவைணேம�
ேபராள� ெப�மா�� கிழ�ேதென� ெப�வைளேய. 1676

ேதம�� ெபாழி��ைட�� தி��க�ண �ர��ைற��
வாமனைன, மறிகட� �� வயலாலி வளநாட�,
காம�சீ�� கலிக�றி க��ைர�த தமி�மாைல,
நாம�வ� ய�ைவபாட வ�ைனயாய ந�ணாேவ.   1677

நா�கா� தி�ெமாழி

வ��ணவ� த�க� ெப�மா� தி�மா�வ�,
ம�ணவ ெர�லா� வண��� மலி �க�ேச�,
க�ண�ர�� எ� ெப�மா� கதி���ேம�,
வ�ண ந���ழா� வ��தா� ேகா���ப�.     1678

ேவத �த�வ� வ�ள�� ���ல�,
பாத� பரவ�� பல�� பண��ேத�தி,
காத�ைம ெச��� க�ண�ர� ெத�ெப�மா�,
தா� ந���ழா� தா���தா� ேகா���ப�.        1679

வ��டமல ெர�லா �திந� ெய�ெப�தி,
அ�ட �த�வ னமர�க ெள�லா��,
க�� வண��� க�ண�ர� ெத�ெப�மா�
வ�� ந���ழா� வ��தா� ேகா���ப�.       1680

ந��மலி கி�றேதா� ம�னாேயா ராைம�மா�,
சீ�மலி கி�றேதா� சி�க உ�வாகி,
கா�மலி வ�ண� க�ண�ர� ெத�ெப�மா�,
தா�மலி த��ழா� தா���தா� ேகா���ப�.    1681

ஏரா� மலெர�லா �தி ந� ெய�ெப�தி,
பாரா �லக� பரவ� ெப��கட��,
காராைம யான க�ண�ர� ெத�ெப�மா�,
தாரா� ந���ழா� தா���தா� ேகா���ப�.    1682



மா�வ�� தி�வ� வலேன�� ச�கர�த�,
பாைர� ப�ள�த பரம� பர�ேசாதி,
கா�� திக�காயா வ�ண� கதி���ேம�,
தா�� ந���ழா� தா���தா� ேகா���ப�.     1683

வாமன� க�கி ம��த� மாதவ�
தா�ம�� தாச ரதியாய தடமா�வ�,
காம�ற� தாைத க�ண�ர� ெத�ெப�மா�,
தாம ந���ழா� தா���தா� ேகா���ப�.         1684

ந�ல மல�க� ெந�ந�� வய� ம��கி�,
சால மலெர�லா �தாேத, வாளர�க�
கால� க�ண�ர� ெத�ெப�மா� கதி���ேம�,
ேகால ந���ழா� ெகா��தா� ேகா���ப�.       1685

ந�த� மதைல நிலம�ைக ந� �ைணவ�,
அ�த �த�வ� அமர�க� த�ெப�மா�,
க�த� கம�காயா வ�ண� கதி���ேம�,
ெகா�� ந���ழா� ெகா��தா� ேகா���ப�.      1686

வ�டம�� ேசாைல வயலாலி ந�னாட�,
க�டசீ� ெவ�றி� கலிய ெனாலிமாைல,
ெகா�ட� நிறவ�ண� க�ண �ர�தாைன,
ெதா�டேரா� பாட நிைன��தா� ேகா���ப�.     1687

ஐ�தா� தி�ெமாழி

த�ைத காலி� வ�ல�கறவ�� ேதா�றிய ேதா�ற� ப��,தமிேய�ற�
சி�ைத ேபாய���� தி�வ�� அவன�ைட� ெப�மள வ���ேதைன,
அ�தி காவலன��� ப��கதி� அைவ �ட அதேனா��,
ம�த மா�த� வன�ைல தடவ�� வலிெச�வ ெதாழியாேத.  1688

மா� மா�கட� வைள வண� கிைளயவ� வைர�ைர தி�மா�ப��,
தா� னாைசய�� ேபாய�ன ெந�ச�� தா��தேதா� �ைணகாேண�,
ஊ�� ��சி��லக�� �ய��ற� ஒள�யவ� வ���ப�ய���,
ேத�� ேபாய���� திைசக�� மைற�தன ெச�வெதா� றறிேயேன. 1689

ஆய� மாயேம ய�றி ம�ெற�ைகய�� வைளக�� இைறநி�லா,
ேபய�� ஆ�ய� ����� ப��ைள ந� ெப��ய��� கிர��ேமா,
�ய மாமதி� கதி���ட� �ைணய��ைல இைண�ைல ேவகி�றதா�,
ஆய� ேவய��� கழிகி�ற ��ள�� அ�ேசெல� பா�ைலேய. 1690

கய�ெகா� ��தைல� கள���� ெவ�திற� கழ�ம�ன� ெப��ேபா��,
மய�க ெவ�ச�க� வா� ைவ�த ைம�த�� வ�தில�, மறிகட� ந��
தய�� ெவ�திைர� திவைல�� பன�ெய��� தழ��க�
திள�ைலேம�,
இய�� மா�த� வ�ல�கிெல� ஆவ�ைய என�ெகன� ெபறலாேம. 1691



ஏ� மாமர� �ைளபட� சிைலவைள� தில�ைகைய மல��வ��த
ஆழியா�,நம�க�ள�ய அ�ெளா�� பகெல�ைல கழிகி�றதா�,
ேதாழி நாமித� ெக�ெச��� �ைணய��ைல �ட�ப� ��ந���,
ஆழ ஆ�கி�ற ஆவ�ைய அ�வேதா� அ�திவ� தைடகி�றேத. 1692

���� ெவ��ைர ��கய� த��பட �ழ�கழ ெல�ய�ப��,
வ�ெகா� ெவ�சிைல வைளவ��த ைம�த�� வ�தில� எ�ெச�ேக�,
எ��� ெவ�கதி� �ய��ற� பாவ�ேய� இைணெந�� க��ய�லா,
க�ய நாழிைக ஊழிய�� ெப�யன கழி�மா றறிேயேன. 1693

கல�க மா�கட� கைட�தைட� தில�ைகய� ேகான� வைரயாக�,
மல�க ெவ�சம� த�சர� �ர�த ெவ� ம�க�� வாரானா�,
இல�� ெவ�கதி �ளமதி யதெனா�� வ�ைடமண� ய��,ஆய�
வ�ல�க� ேவய�ன ேதாைச� மாய�ன� வ�ைளவெதா� றறிேயேன.  1694

��தி� ைவயக� �ைறெகட மைறத�� �ன�வ�� �ன�ெவ�தி,
ம�வ�னா� ம�ன� ஆ�ய�� வ�வ�ய ைம�த�� வாரானா�,
ஒ�� ��பன�� ெகா��கிய ேபைடைய யட�கவ� சிைறேகாலி,
த�� ந�ள��� தன�ைமய�� க�யேதா� ெகா�வ�ைன யறிேயேன. 1695

கன�ெச� மாமதி� கண�ர� தவெனா�� கனவ�ன� லவ�த�த,
மன�ெச ய��ப�வ� ���க ெவ�கிெய� வைளெநக இ��ேதைன,
சின�ெச� மா�வ�ைட� சி�மண� ஓைசெய� சி�ைதைய� சி��வ����,
அன�த ல�றிலி� அ��ர� பாவ�ேய னாவ�ைய ய�கி�றேத. 1696

வா�ெகா� ெம��ைல மட�ைதய� தட�கட� வ�ணைன� தா�நய��,
ஆ�வ� தாலவ� �ல�ப�ய �ல�பைல அறி���� உைரெச�த,
கா�ெகா� ைப�ெபாழி� ம�ைகய� காவல� கலிக�றி ெயாலிவ�லா�,
ஏ�ெகா� ைவ��த மாநக� ��� இைமயவெரா�� ��வேர. 1697

ஆறா� தி�ெமாழி
ெதா���. உ��� வைக க�ேட� �ள�கா அர�க� �ள�க��
தி�ேடா� நிமிர� சிைல வைளய� சிறிேத �ன��த தி�மா�ப�,
வ�டா� ��த� மல�ம�ைக வ��க� மட�ைத மா ேநா�க� க�டா�,
க�� ெகா�� க�த க�ண�ர� நா� ெதா��ேம.     1698

ெபா��தா அர�க� ெவ�சம��� ெபா�ற அ�� ������,
ெப��ேதா� மாலி தைல �ரள� ேப��த அர�க� ெத�ன�ல�ைக,
இ��தா� த�ைம �ட�ெகா�ட� ெகழிலா� ப�ல��� ��ெகாள��ப,
க��தா� சிைலைக� ெகா�டா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1699

வ�லி ய�ைடயா� ெபா��டாக மதி�  ந� �ல�ைக யா�ேகாைவ,
அ�ல� ெச�� ெவ�சம��� ஆ�ற� மி��த ஆ�றலா�,
வ�லா� அர�க� �ல�பாைவ வாட �ன� த� ேவ�வ�ைய,
க�வ�� சிைலயா� கா�தா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1700



ம�ைல ��ந� ரத�பட வ�ெவ� சிைலகா� வைளவ���,
ெகா�ைல வ�ல�� பண� ெச�ய� ெகா�ேயா� இல�ைக �க���,
ெதா�ைல மர�க� �க�ெப�� �வைல நிமி��� வானணவ,
க�லா� கடைல யைட�தா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1701

ஆைம யாகி அ�யாகி அ�ன மாகி அ�தண�த�
ஓம மாகி ஊழியா� உல� ���த ெந���ண�
ேசம மதி��ழில�ைக�ேகா� சிர��கர�� �ண��� ��
காம� பய�தா� க���� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1702

வ��தா தி�ந� மடெந�ேச ந� ேம� வ�ைனக� வாரா ��
தி��தா அர�க� ெத�ன�ல�ைக ெச�த� ��ண� சிவ�ெதா�நா�,
ெப��ேதா� வாண� அ������ ப��ைன மணாள னாகி ��
க��தா� கள�ெறா� ெறாசி�தா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1703

இைலயா� மல���� ெபா�ைகவா� �தைல த�னா� அட�����,
ெகாைலயா� ேவழ� ந������ �ைலய அத�� க�����தா�,
அைலந� �ல�ைக� தச�கி�வ�� இைளேயா� கரைச ய�ள�,��
கைலமா� சிைலயா� எ�தா�� க�ண �ர�நா� ெதா��ேம. 1704

மாலா� மனேமய���ய�� வ��தா தி�ந� வலிமி�க
காலா� ம��� கா�சின�த க��� கதமா� க�ைத��,
மாலா� வ�ைட�� மதக��� ம�ல� உய��� ம�வ���,
காலா� சகட� பா��தா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1705

��றா� மா� ப�தா�கி� ெகா�ேய �ைடயா� ெபா��டாக,
வ�றா� வ�ைடேய ழ�றட��த வாேனா� ெப�மா� மாமாய�,
ெச�றா� �� ப�சவ��கா�� தி�கா� சகட� சின மழி��,
க�றா� வ�ள�கா ெயறி�தா�� க�ண�ர� நா� ெதா��ேம. 1706

க�மா �கி� ேதா� ெந�மாட� க�ண �ர�ெத� அ�கைள,
தி�மா மகளா ல��மா� ெச�ந� ராலி வளநாட�,
ம�வா� �ய�ைக� கலிக�றி ம�ைக ேவ�த ெனாலிவ�லா�
இ�மா நில��� கரசாகி இைமேயா� இைற�ச வா�வாேர. 1707

ஏழா� தி�ெமாழி
வ�ய�ைட வ�ைடய�ன� உைட தர மடமக�,
�யமிைட தடவைர யகலம �ைடயவ�,
நய�ைட நைடயன� இைளயவ� நைடபய��,
கயமிைட கண�ர� அ�க�தமிடேம. 1708

இைணமலி ம�திெனா ெட�திற இக�ெச��
�ைணமலி �ைலயவ� மணமி� கலவ���,
மணமலி வ�ழவ�ெனா ட�யவ� அளவ�ய,
கணமலி கண�ர� அ�க�த� இடேம.   1709

�ய�� வைரமைழ ெபாழிதர மண�நிைர,



மய�ற வைர�ைட ெய�வ�ய ெந�யவ�,
�ய��ள� மிைள�ய� �ளவள வ�ைளவய�,
கய��� கண�ர� அ�க�த� இடேம.       1710

ஏதல� நைகெசய இைளயவ� அைளெவெண�
ேபா�ெச� தம�ய �ன�த�ந� வ�ைரமல�
ேகாதிய ம�கர� �லவ�ய மல�மக�
காத�ெச� கண�ர� அ�க�த� இடேம.      1711

ெதா�ட�� அமர�� �ன�வ�� ெதா�ெதழ
அ�டெமா டகலிட� அள�தவ� அம��ெச��
வ��டவ� படமதி ள�ல�ைக�� ென�ெயழ
க�டவ� கண�ர� அ�க�த� இடேம.     1712

ம�வ�ய� பைட�ைட யவன�ட� மைழ�கி�,
த�வ�ய உ�வ�ன� தி�மக� ம�வ�ய
ெகா�வ�ய ெச�மல� ��சிய பறைவப�
எ�வ�ய கண�ர� அ�க�த� இடேம.      1713

ப�திெயா டண�மதி பன�வைர திைசநில�
எ�திெயா ெடனவ�ன இய�வ�ன� ெசலவ�ன�
��திெயா ட�மைற �ைறெசா� ம�யவ�
க�திய கண�ர� அ�க�த� இடேம.       1714

ப���� ம�ய�ைண பல�ெதாழ மல�ைவ�
ெகா���� தடவைர அகலம �ைடயவ�
����� ெந�வய� பைடெசல அ�மல�
க���� கண�ர� அ�க�த� இடேம.    1715

�லம� மல�மிைச மல�மக� �ண�ய
நிலமக ெளனவ�ன மகள��க ள�வெரா��
வலம� பைட�ைட மண�வண� நிதி�ைவ
கலம� கண�ர� அ�க�த� இடேம.        1716

மலி�க� கண�ர �ைடயெவ� அ�கைள
வலிெக� மதிளய� வயலண� ம�ைகய�
கலியன தமிழிைவ வ��மிய இைசய�ெனா�
ஒலிெசா�� அ�யவ� உ��ய �லேர.   1717

எ�டா� தி�ெமாழி
வாேனா ரள�� ����ந�� வள��த கால�, வலி��வ��
ம�னா� வ�� வ�ய���ய� ெகா�ட த�டாமைர க�ண�,
ஆனா ��வ� லானாய� அவைன ய�மா வ�ைளவய��,
கானா� �றவ�� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1718

மல�� வ�ல�� ெந� ெவ�ள� ம�க அ�ேகா� வைரந��
இல�� ேசாதி யார�த� எ�� மளேவா� ஆைமயா�,



வ�ல�க� தி�ய� தட�கட�� �ம�� கிட�த வ��தகைன,
கல�க� ��ந��� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1719

பாரா� அள�� ����ந�� பர�த கால�, வைளம��ப��
ஏரா� உ�வ� ேதனமா� எ��த ஆ�ற ல�மாைன,
�ரா� ஆர� இைரக�தி� ��� பாய� கயலி���,
காரா� �றவ�� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1720

உைள�த அ��� மான�ட�� உடனா�� ேதா�ற ஒ��வ���,
வ�ைள�த சீ�ற� வ��ெவ��ப ேவ�ேறா� அகல� ெவ�சம��,
ப�ள�� வைள�த �கிராைன� ெப��த� ெச�ெந� �ைலத���,
கள�ெச� �றவ�� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1721

ெதா�ந�� வ�வ�� �ற��வா� வ�� ேதா�றி மாவலிபா�,
��ந�� ைவய� ��ெகா�ட �வா ��வ� ன�மாைன
உ�ந�� வய�� ெபா�கிைள�ப ஒ�பா� ��ைல �ைகேயா��
க�ந�� மல�� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1722

வ�வா� ம�ேவ பைடயாக வ�� ேதா�றி �ெவ�கா�,
ப�யா� அர� கைளக�ட பாழி யாைன ய�மாைன,
��யா வ�� ெகா���ண� ேகால ந�ல� ம������,
க�யா� �றவ�� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1723

ைவய ெம�லா �ட�வண�க வண�கா ம�ன னா��ேதா�றி,
ெவ�ய சீ�ற� க�ய�ல�ைக ��ெகா� ேடாட ெவ�சம��,
ெச�த ெவ�ேபா� ந�பரைன� ெச��த� கான� மணநா��,
ைகைத ேவலி� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன.    1724

ஒ�ைற� �ைழ�� நா�சி�� ஒ�பா� ேதா�ற� தா�ேதா�றி,
ெவ�றி� ெதாழிலா� ேவ�ேவ�த� வ��பா� ெச�ல ெவ�சம��,
ெச�ற ெகா�ற� ெதாழிலாைன� ெச�த� ���� மி�லி��ப,
க�ற மைறேயா� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன.   1725

�வ�� கன�வா� நிலம�ைக �ய�த��� ��ய� பாரத���,
இவ�� தரச� த�மாற இ��நா� ப�ற�த அ�மாைன,
உவ� ேயாத� ����த ஒ�பா ெலா�பா ெலா�ெச�ெந�,
கவ� வ ��� க�ண�ர� த�ேய� க�� ெகா�ேடேன. 1726

ம�ேனா� ஆைம ேகழல� �றளா� ���� இராமனா��
தானா� ப���� இராமனா��  தாேமாதரனா�� க�கி��
ஆனா� ற�ைன க�ண�ர� த�ேய� கலிய ெனாலிெச�த
ேதனா ��ெசா� தமி�மாைல ெச�ப� பாவ� நி�லாேவ.  1727

ஒ�பதா� தி�ெமாழி
ைக�மான மதயாைன இட�த���த க��கிைல
ைம�மான மண�ைய அண�ெகா� மரகத�ைத,
எ�மாைன ெய�ப�ராைன ய�சைன எ� மன���



அ�மாைன, அ�ேய�  அைட����� ேபாேனேன.    1728

த�மான மைழ�கிைல� ப��யா� த�னைட�தா�,
வ�மான� தவ����� மண�ையயண���வ��,
தி�மாைல ய�மாைன அ�த�ைத� கட�கிட�த
ெப�மாைன அ�ேய னைட����� ப�ைழ�ேதேன.    1729

வ�ைடேயழ� றட��� ெவ��� வ�ல�க�ற
பைடயாலாழி த�ட பரம� பர�ேசாதி,
மைடயா� ந�ல�ம��� வய��� க�ண�ரெமா�
�ைடயா��� அ�ேய� ஒ�வ�� ��ேயேனா?       1730

மி�காைன மைறயா� வ���த வ�ள�ைக எ���
��காைன� �க�ேச� ெபாலிகி�ற ெபா�மைலைய
த�காைன� க�ைக� தட���றி� மிைசய���த
அ�கார� கன�ைய அைட����� ேபாேனேன.  1731

வ�தா� எ� மன�ேத வ�� ந� ���தப��ைன,
எ�தா� ேபாயறியா� இ�ேவ அைமயாேதா
ெகா�தா� ைப�ெபாழி��� �ட�ைத� கிட��  உக�த
ைம�தா உ�ைன எ��� மறவாைம� ெப�ேறேன.       1732

எ�சா ெவ�நரக� த��தி ந���கி�ேற��,
அ�ேசெல� ற�ேயைன ஆ�ெகா�ள வ�லாைன,
ெந�ேச ந� நிைனயா� இைற�ெபா��மி��திக�டா�,
ம�சா� மாள�ைக�� வயலாலி ைம�தைனேய.       1733

ெப�றா� ெப�ெறாழி�தா� ப����நி� ற�ேய���,
உ�றானா� வள��� எ��ய�ராகி நி�றாைன,
��றா மாமதிேகா� வ���தாைன ெய�மாைன
எ�தா� யா�மற�ேக� இ� ெசா�ெலனேனைழ ெந�ேச.   1734

க�றா� ப�ற���� ப�றவ�� ெப��கடேல
ப�றா வ�த�ேய� ப�ற�ேத� ப�ற�தப��ைன
வ�றா ந�� வய� �� வயலாலி ய�மாைன�
ெப�ேற� ெப�ற�� ப�றவாைம ெப�ேறேன.   1735

க�ணா� க�ண�ர� க�ைக க�கம��
த�ணா� தாமைர �� தைல�ச�க ேம�திைச��
வ��ேணா� நா�மதிைய வ��கி�ற ெவ��டைர
க�ணார� க��ெகா�� கள��கி�றதி� ெக��ெகாேலா. 1736

ெச�ந�ர ேவ�வலவ� கலிக�றி ம�ைகய�ேகா�
க�ந�� �கி�வ�ண� க�ண �ர�தாைன
இ�ந���தமி� இ�ன�ைச மாைலக� ெகா��ெதா���,
வ�ந�� ைவய��ய இைவபா� யா�மிேன.      1737



ப�தா� தி�ெமாழி
வ�டா�� மாமல� ம�ைக மணேநா�க�
உ�டாேன உ�ைன �க��க� ��றன�ேக
ெதா�டாேன�� எ�ெச�கி� றா�ெசா�� நா�ேவத�
க�டாேன க�ண �ற��ைற ய�மாேன     1738

ெப�ந��� வ���� மைல� �லேக��
ஒ�தாரா நி�� ெளா��கிய நி�ைனய�லா�
வ�ேதவ� ம��ளெர� ெற�மன� திைற��
க�ேத�நா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.    1739

ம��ேமா� ெத�வ �ளெத� றி��பாேரா
��றிேல� உ�ற� ��ன� யா��க�ைம
ம�ெற�ல� ேபசி�� நி�தி� ெவ�ெட����
க�� நா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.    1740

ெப�ணானா� ேப�ள� ெகா�ைகய� னாரழ�ேபா�
உ�ணாந� ���க� தாைய �க�ேத�நா�
ம�ணாளா வா�ெந�� க�ண� ம�மலரா�
க�ணாளா க�ண �ர��ைற ய�மாேன.        1741

ெப�றா�� ��ற� ெம�றிைவ ேபேண�நா�
ம�றா�� ப�றிேல னாதலா� நி�னைட�ேத�
உ�றாென� ��ள�� ைவ�த�� ெச�க�டா�
க�றா��ேச� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.    1742

ஏ�தி�� ேசவ� ெய�ண� ய���பாைர,
பா��தி�� த�� நம�றம� ப�றா�
ேசா�த�நா� அ��� ெம�� ெதாடாைம ந�
கா�திேபா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.     1743

ெவ�ைளந�� ெவ�ள� தைண�த அரவைணேம�
���ந�� ெம�ள� �ய��ற ெப�மாேன
வ�ளேல உ�றம�� ெக��� நம�றம�
க�ள�ேபா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.   1744

மாணாகி ைவய மள�த��� வாள�ண�
�ணாக� கீ�ட��� ஈ�� நிைன�தி��ேத�
ேபணாத வ�வ�ைன ேயன�ட ெர�தைன��
காேண�நா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.     1745

நா��னா ெய�ைன �ன���� ெதா�டாக
மா��ேன ன�தைனேய ெகா�ெட� வ�வ�ைனைய
பா��னா ��ைனெய� ெந�ச� தி��தைம
கா��னா� க�ண �ர��ைற ய�மாேன.     1746

க�டசீ�� க�ண �ர��ைற ய�மாைன



ெகா�டசீ�� ெதா�ட� கலிய ெனாலிமாைல
ப�டமா�� பா� ம�யவ�� ெக�ஞா���
அ�ட�ேபா யா�சி யவ��க தறி�ேதாேம.      1747

தி�ெந��தா�டக�
க��ேம�� தின��க�த காளா�. எ���,
க�ெபாழி� �� கண�ர�ெத� கன�ேய எ���,
ம�ற மர� ��தா� மகி��தா� எ���,
வட தி�ேவ�கட� ேமய ைம�தா எ���,
ெவ�� அ�ர� �ல�கைள�த ேவ�ேத எ���,
வ��ெபாழி��� தி�நைற�� நி�றா� எ���,
��� �ழ� க�நிற�� எ� �ைணேய எ���
�ைண�ைலேம� �ள�ேசார� ேசா��கி� றாேள. 2067

ெச�கால மடநாரா� இ�ேற ெச��
தி��க�ண�ர� ��ெக�ெச�க�மா���
எ�காதெல��ைணவ���ைர�தியாகி�
இ�ெவா�பெதம�கி�பமி�ைல*நா��
ைப�கானம�ெத�லா�னேதயாக� பழனம��கவ����ண�த�வ�*த�தா�
இ�ேக வ�தின�தி����ெபைட�� ந���
இ�நில�திலின�ெத�பெம�தலாேம.     2078

சிறிய தி�மட�
ஆரா�� க�ப��பா� நாயகேர  நானவைன
காரா� தி�ேமன� கா�மல��ேபா�
சீரா� தி�ேவ�கடேம தி��ெகாவ� ஊேர
மதி� க�சி ஊரகேம ேபரகேம
ேபரா ம�தி��தா� ெவ�ள ைறேய ெவஃகாேவ
ேபராலி த�கா� நைர�� தி���லி��
ஆராம� ���த வர�க� கணம�ைக      2673

ெப�ய தி�மட�
க�னவ��� கா�டக�ேதா� வ�லி� க�மல��,
ந�ன� வசம� றாரா�� எ�தாேம,
ம��� வ� நில�� வாளா� ���த�ேபா�,
எ��ைடய ெப�ைம�� எ�நல�� எ��ைல��,
ம�� மல�ம�ைக ைம�த�, கண�ர���    (2674 - 90)

க�ணைன� க�ண�ர�தாைன, ெத�னைற��
ம��� மண�மாட� ேகாய�� மணாளைன,
க�னவ��ேதா� காைளைய� க�டா��� ைகெதா��



எ�ன�ைலைம ெய�லா� அறிவ�� தா� எ�ெப�மா�,
த�ன��� ஆக�� தாராேன�, - த�ைனநா�    (2674 - 133)

ந�மா�வா�

மாைல ந�ண�� ெதா�ெத�மிேனா வ�ைனெகட
காைலமைல கமலமல���ந��
ேவைல ேமா�� மதி��� தி��க�ண�ர��
ஆலி�ேமலாலம��தா� அ�ய�ைணகேள.  3880

க�ள வ��� மல��� ந��ைற��மி�
ந�ள� ேச�� வய��� கிட�கி� �ைட
ெவ�ள�ேய��த மதி��� தி��க�ண�ர
��ள� நா��ெதா�ேத�மிேனாெதா�டேர. 3881

ெதா�ட���த� �ய�ேபாகந�ேரகமா�
வ��� வாடா மல��� ந��ைற��மி�
வ��  பா�� ெபாழி� �� தி��க�ண�ர�
த�டவாண� அமர� ெப�மாைனேய . 3882

மாைன ேநா�கி மட�ப��ைனத�ேக�வைன
ேதைன வாடா மல��� ந��ைற��மி�
வாைன��� மதி��� தி��க�ண�ர�
தானய�த ெப�மா� சரணா�ேம. 3883

சரணமா�� தனதாளா அைட�தா��ெக�லா�
மரணமானா� ைவ��த� ெகா���� ப�ரா�
அரணைம�த மதி��� தி��க�ண�ர�
தரண�யாள� தனத�ட��ச�பா�ேம. 3884

அ�பனா�� தனதாளைட�தா��ெக�லா�
ெச�ேபானாக�� அவண�ட�கீ�டவ�
ந�ேபாேன��த மதி��� தி��க�ண�ர�
த�ப� நா�� தன ெம�ய��� ெம�யேன.  3885

ெம�யனா�� வ���ப��ெதா�வா��ெக�லா�
ெபா�யனா�� �றேம ெதா�வா��ெக�லா�
ெச�ய��வாைள�க�� தி��க�ண�ர�
ைதய� ஆக�தைண�பா�க�கண�யேன. 3886

அண�யனா�� தனதாளைட�தா��ெக�லா�
ப�ண��� சாரா ப�றவ�ெக��தா��



மண� ெபாேன��த மதி��� தி��க�ண�ர�
பண�மி� நா��பரேம��த�பாதேம. 3897

பாதநா��பண�ய� தண���ப�ண�
ஏதா� என�ேகலின�ெய��ைற
ேவத நாவ� வ����� தி��க�ண�ர�
தாதியாைன அைட�தா��� அ�ல� இ�ைலேய 3898

இ�ைல அ�ல� என�ேகலின�ெய��ைற
அ�லி மாதரம�� தி�மா�ப�ன�
க�லிேல��த மதி��� தி��க�ண�ர�
ெசா�ல நா���ய� பா�சாராேவ 3890

பா�சாராவ�ைன ப�றற ேவ��வ ��
மாட ந�� ����� சடேகாப� ெசா�
பாடலான தமி� ஆய�ர��ள��ப���
பா�யா� பண�மினவ� தா�கேள.3891


