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�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா    
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� : : : : நாநாநாநா. . . . ேச�ராம�ய�ேச�ராம�ய�ேச�ராம�ய�ேச�ராம�ய�    

 
 
Source:Source:Source:Source:    
�ேசல ெவ�பா �ேசல ெவ�பா �ேசல ெவ�பா �ேசல ெவ�பா     
இஃ� த�சா	
 ஜிலா வி�ண�ேப�ைட பிர�ம� நாராயைணய
 ��திர��, 
தி�ெநேவ! ஜிலா ெப"பாடசாைலகளி% இ%&ெப'�ர& ஆ)& 
ெவர�கிள
'*மாகிய,  
நாநாநாநா. . . . ேச�ராம�யரா�ேச�ராம�யரா�ேச�ராம�யரா�ேச�ராம�யரா�    இய�ற�ப��ய�ற�ப��ய�ற�ப��ய�ற�ப��,  
த+சந,
 �ம� இல'*மண- ேபா.றிக0    எ2திய 3%4க��ட%    
ம�ைர, தமி5+ச6க 4�திராசாைலயி பதி-பி'க-ெப.ற�.  
கீலக - 7 ஆவணி மாத�. 1908.  
இத% விைல அணா 3.  (Copyright, 
Registered) 
------------- 
� சம&த�தி9� சமதி��:;ைடய  �. பாகவேதா�தமாளி%  
�. பாதாரவி<த6களிேல ப'தி=
வமா> இ<3 சம
-பி'க-ப�ட�. 
------------ 

 
�� �க��� �க��� �க��� �க�....    

 
இ<3லான� �*ேசல4னிவர� தி@ய சாி�திர�ைத விள'*கி%ற�. இ+சாித�, 
பதிென" �ராண6கA0 ஒ%றாகிய �ம� பாகவத� ப�தாவ� &க<த� எ"ப� 
எ"ப�ெதா%C அ�யாய6களி90ள�. 
 
*றி�த �*ேசல 4னிவ
, அவ<திநகர�தி அவதாி��, இளைமயி � கி��ண 
பரமா�மாேவாD , � சா<தீப மகா4னிவ
பா கவி பயி%C, பர&பர� அ�ய<த� 
அ%�.C வா5<த பி%ன
, � கி��ண பகவா%, �வாரகா நகர�தி அரF 
ெச9��6 கால�தி, �*ேசல 4னிவ
 ெகா:ய வCைம ேநா;.C�, இரவா- 
ெப�ைம;�, மறவா அ%�� உைடயரா> நிக5Hழி, அவர� அ%பி% மைனவியி% 
ேவ"DேகாA'கிர6கி�, தம'* பால சிேனகராகிய �வாரகாதிபதியா. ெச%C, த� 
மைனவி அளி�த அவ.ெபாதிைய யவி5��, அ-பகவாJ'* அ
-பி'க, அவ
 
ேபரவாHட% அதி ஓ
 பி:ைய� தம� அ�ைம� தி�வாயி. ெகா0ளேவ, அவ<தி 
நகர�தி, �*ேசல 4னிவ�'*+ சகல ேபாகபா'கிய6கA� தLணேம 
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உ.பவி'க, அதைள அ'*ேசல 4னிவ�'* அறிவி'காம, அவைர வ<த 
ேகால�ேதாேட தி��பவிD'க, அ�4னிவ
, அ-பகவாJைடய தி�வ: ெதாிசன� 
ெப.ற பரமான<த�தி M5கி, அவ<தி நகர� வ<�, அவ" விைள<�0ள சகல 
ெசவ6கைள;6 க"N.C, � கி��ண பகவாJைடய ப'தவா.சய�ைத 
நிைன<��கி, ப%னா0 வா5<�, பர� பத� ெப.றன
 எ%ப� இ-�"ய கைதயி% 
F�'கமா�. 
 
இ'கைதைய விள'*� இ<3லான�, அவ<தி கா"ட�, �வைரகா"ட�, ைவ*<த 
கா"ட� என M%றாக- ப*'க-ப�D0ள�. அவ<திகா"ட�தி, �*ேசல 
4னிவர� *ண�தி% ெப�ைம;�, தாி�திர�தி% ெகாDைம;�, ெசவநிைலயாைம, 
யா'ைக நிைலயாைம 4த!ய விஷய6கA�, அ�4னிவ
 �வாரைகைய 
யைட<த��, �வைரகா"ட�தி, 4'தாில'கண�, அ%பினில'கண�, 
ப'தவா.சய�, சா�ச6கபல%, பழைம 4த!ய விஷய6கAட%, அ�4னிவ
 � 
கி��ண பகவாைன� தாிசி��, அவ�ட% ச�பாஷி�� உபசாி'க-ெப.C, 
அவலளி��, அP'கிரக� ெப.C� தி��பிய��, ைவ*<த கா"ட�தி, அ�4னிவ
 
வCைமேநா> நீ6கி, அளவிலா+ ெசவ4.C � பகவாJைடய தசாவதார 
மகிைமைய &�தி��� தி�வ: நீழலைட<த��, விாி'க-ப�D0ளன. 
 
இ+சாிதமான� வி��த-பாவா ெத%ெமாழியி. ெச>ய-ப�:�-பிJ�, அதைன 
யாவ�� எளிதி9ண
த ல�ைமயாயி�-ப� ப.றி, ெவ"பாவா விள'க- 
ப�:�'கி%ற�. இ@ெவ"பாவான� ெசாலைமதி ெபா�ளைமதி ெப.C, 
ப:-ேபா
'* இல*ேபாத� த�வதாகி%ற�. சி.சில ெச>;0க0 �மா% 
�கேழ<தி- �லவாி% அ�ைம வா'ைக ெயா-ப விள6*கி%றன. ஆனா 
அ<3களி, அ'கால6களி, வியவ&ைதயி%றி பிரேயாகமாகிய சில இட'க
 
ெமாழிக0, இ<3!. காண-படாைம ஓ
 விேசட�. அ%றி;�, இ<3லாசிாிய
, தம� 
கவி� திற%ைமைய' கா�ட' க�தா�, ப'தியி% வ!ைமயா ம�D�, இ<3ைல 
இய.றியதாக� ெதாிவதா, இதைன ஓ
 அP'கிரக கிர<தமாகH� ெகா0ள 
இட<த�கி%ற�. 
 
இ<3!J'* Mலகிர<தமாகிய �பாகவத� தசம& க<த�தி ''ப�ர� ��ப� 
பல<ேதாய� ேயாேம ப'�யா -ரய+சதி, த<அஹப'�;பஹ�த� அ&நாமி -ரயதா� 
மந:'' எ%ற Fேலாக�தி% க��திJ'ேக.ப, யாவேரJ� அ%�ட% த6க0 த*தி'* 
மி�சா�, இய%றவளH ஓ
 �"யக
ம�ைத- �ாிவேர, அ�ேவ அன<த6-
ேகா:யாக மதி'க-பDமாதலா, இ<3ைல ஆரா>பவ
, R" ேதா.ற மி%றி, 
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அ<தர6க உ"ைமேயாD, தம� ஆ"டவைன வழி பட ேவ"Dெம%ப��, 
அ@வழிபா�:.* மி*<த ெசவ� ேவ"ட.பாலத%ெற%ப��, அ@வழிபாDைட 
யாைர ஆ"டவ% அளவி%றி ஆதாி'கி%றன ென%ப�� இ<3லா உண
வ� 
ம�Dம%C, Fவாசி�தமான அPபவ�தா9�, க"Dணர' S:யதாகி%ற�. 
 
இ<3ைல இய.றிய �ேச�ராம>ய
 அவ
கA'*, இ<3ைல� ெதாட6*வத.* 
4%னி�<த ப.பல க�ட6க0, இ<3ைல- பா: 4:;மளவி, அ�கி நீ6கிவி�டன 
ெவ%ப�, உ"ைம- பிரமாணமாக ேவCபDகி%ற�. ஆதலா, ஒ@ெவா�வ�� 
இ<3ைல' க.Cண
த அவசிய ெமன� ேதா.Cகி%ற�. 
 
இ<3, அரசா6க�தி% கன� ெட'&��' கமி�:யா
 அவ
க0, ஆ6கில- 
பாடசாைலகளி கீ5தர- பாீைககA'*' *றி-பி�டா, மி*தி;� ந%ைம பய'*� 
எ%ப� உ"ைம. 
 
த+சந,
.  
கீலகீ வ�ட� சி�திைர மாத�                           இல'*மண- ேபா.றிக0. 
------------------- 
 

சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�....    
 

1111.... தி�நய� வி வா� பிரம!தி�நய� வி வா� பிரம!தி�நய� வி வா� பிரம!தி�நய� வி வா� பிரம!    மாதி� "த�ய# அவ#க% இய�றியைவமாதி� "த�ய# அவ#க% இய�றியைவமாதி� "த�ய# அவ#க% இய�றியைவமாதி� "த�ய# அவ#க% இய�றியைவ    
அ(சீர* யாசிாிய வி�அ(சீர* யாசிாிய வி�அ(சீர* யாசிாிய வி�அ(சீர* யாசிாிய வி� த� த� த� த�. . . .     
 
தி�ம�H மணிமா
ப% தி�வ:ைய� திற<ேதாC� சி<ைத  ெச>;�,  
ஒ� மைறேயா னா%மைற; 4ண
<த*ேச ல%சாித 4லகி யா��,  
ம�மலாி னC<ேதைன வ":ன� ேபா வி��பெவ"பா வாக+ ெசா%னா%,  
த�ம நிைற கி��ணகக
+ ேச�ரா ைமயெனJ< தமி5வ ேலாேன.  (1) 
 

ேநாிைச ெவ"பா  
4'கனி;� ச
'கைர; Mவா ம�<�மித.  
ெகா'* ெமன-�லவ �"மகிழ -- இ'கவிஞ%  
ெசா.றா Jள6கனி<� Uய F*ணன%றி    (2) 
ம.றாாி@ வாறிய��வா
. 

-----------  
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2222.... ம+,�ப�டண� இ/� ைஹ12� ெஹ�மா1ட# ம+,�ப�டண� இ/� ைஹ12� ெஹ�மா1ட# ம+,�ப�டண� இ/� ைஹ12� ெஹ�மா1ட# ம+,�ப�டண� இ/� ைஹ12� ெஹ�மா1ட#     பிரம!  தி�நய�பிரம!  தி�நய�பிரம!  தி�நய�பிரம!  தி�நய�. . . . சாசாசாசா. . . . 
� �ைவய#� �ைவய#� �ைவய#� �ைவய#    அவ#க% பிஅவ#க% பிஅவ#க% பிஅவ#க% பி....ஏஏஏஏ. . . . இய�றியைவஇய�றியைவஇய�றியைவஇய�றியைவ....    

 
ேநாிைச ெவ"பா  
வி"பD'*� ேசாைல�ேத% ேவாி- ெபா*�ட%ன�  
த"பD'ைக- ெபா>ைக த��ப-பா> - ப"பD'*�  
வி"D�ர ேவதிய
த� ெம>'*ல�தி 9.பவி�த  
த"டமி5வா ழி% 4க�தா% சா
<�.   (1) 

 
ேதசா ர�6கைலஞ% ேச�ரா ம>ய%வைச  
ேபசாத வா>ைமயினா% ெப�பிெனாD - மாசி*ேச  
ல%கைதைய ெவ"பாவா னா: நவி%றி�டா%  
எ% கழC வ%ெப�ைம V6*.  (2) 

 
ெசாலழ* ெமா"ெபா�ளி. ேறா%றழ*< Uயவணி  
நலழ*� ேவC நைவதவி�� - பலழ*� . 
ேசர- �ைன<�ைர�தான ெச<தமி5 ெவ" பாவிதைன  
ேநெரா-பி லாதப: ேந
<�.    (3) 

 
ஓத' கடல4தா ெலா" �லவ
' S"வி�<ெதா%  
ேறதமற R<� விைறவ% ேபா - நாதம!  
ந.றமிழி னாலளி�தா னவி�<� நாவல
'*'  
க.றபய% தாJCவா% க"D.         (4) 

 
3333....     பி� காளேமகெமன� ெபய#ெப�ற அ��கவி பிரம! ெத�தி��ேபைர பி� காளேமகெமன� ெபய#ெப�ற அ��கவி பிரம! ெத�தி��ேபைர பி� காளேமகெமன� ெபய#ெப�ற அ��கவி பிரம! ெத�தி��ேபைர பி� காளேமகெமன� ெபய#ெப�ற அ��கவி பிரம! ெத�தி��ேபைர     

அன/அன/அன/அன/தகி�5ைணய6காரவ#க% இய�றிய�தகி�5ைணய6காரவ#க% இய�றிய�தகி�5ைணய6காரவ#க% இய�றிய�தகி�5ைணய6காரவ#க% இய�றிய�. . . .     
 
 (க"ணJ'*� 
இ<3!.*� சிேலைட.) 
 

ேநாிைச ெவ"பா 
அ6க6 க�ைமயா ல
�தமிக- பா
-பா
'ேக  
இ6கிடலா. ச6க ெமD'ைகயா - ந6கணைன  
மான வழகா> வ2�தின%* ேசலெவ"பா  

மானக
வா5 ேச�ரா ம%. 
 

4444....     தி�ெந�ேவ, ெத��� �தி�ெந�ேவ, ெத��� �தி�ெந�ேவ, ெத��� �தி�ெந�ேவ, ெத��� �� ெத� கவிரா7 மகா � ெத� கவிரா7 மகா � ெத� கவிரா7 மகா � ெத� கவிரா7 மகா ----ர ர ர ர ----ர ர ர ர ----    ! ! ! !     
ெந�ைலய�ப�பி%ைள அவ#க% இய�றியைவெந�ைலய�ப�பி%ைள அவ#க% இய�றியைவெந�ைலய�ப�பி%ைள அவ#க% இய�றியைவெந�ைலய�ப�பி%ைள அவ#க% இய�றியைவ....    
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அCசீர: யாசிாிய வி��த� 
அ�<�வைர ய�பதிைய யரF�ாி<தவைர-= தைன த% னாவி,  
அ�<�வைர ய�பதி%ம ராமரேம5 �ைள�த வைர யாி'கா வாைம,  
அ�<�வைர ய�பதிேவ Fவ.H>� தா
 மாம:ைய யவனி Vைக,  
அ�<�வைர ய�பதி%ம
 ெகாளா� ெபற-பதம�A ம%பி னாைர.  (1) 

 
*%றதனா% மைழதD�த *ழகைர4%னாண��'  
          ெகா"D MU
,  
ெச%ற%பி. ெறாிசி��� தீயவிைன ெயா�வC  
             ைம ேசர+ ெச.C�,  
�%றவ�� ெசவெமாD ெதாைல வி ெபா��  
            ெசவ4.ற Uேயா% மா
பி%,  
மி%ற�4- �ாி3ல% வி�தக'* ேசலெனன விள6*  

                        ேமேலா%.  (2) 
 

ேமத*ந
 சாிைதயிைன ெவ"பாவா. ப�திைமயி% விள�பி� தி6க0,  
ஆதவJ 4ளவைர;� �கழைட<தா% வி"D�ர ம�4% ெச>த,  
மாதவ�த6 க<தண
த� மர �தி�தா% நாரணேவ0 வர�தி வ<த,  
நீதமாக வா�ேச� ராமய பாரதியி% நீணில�தி. றாேன.    (3) 

 
ேநாிைச ெவ"பா.  
விேசட- ெபா�0 விள6க வி�தக4 ேமவ'  
*ேசல
 சாிைத ெவ"பா' Sறி+ - Fசீல'ேகா  
வி<தன�0 ெப.றானி� ேமதினியி வி"D�ர�  
வ<தேச� ராமம%னவ%. 

-----------  
    

5555.... தி�விைட ம�8# வி வா�தி�விைட ம�8# வி வா�தி�விைட ம�8# வி வா�தி�விைட ம�8# வி வா�. . . . மகா மகா மகா மகா ----    ள ள ள ள ----    ள ள ள ள ––––    !!!!    ேகாவி/தசாமி பி%ைள ேகாவி/தசாமி பி%ைள ேகாவி/தசாமி பி%ைள ேகாவி/தசாமி பி%ைள 
அவ#க%  இய�றியைவஅவ#க%  இய�றியைவஅவ#க%  இய�றியைவஅவ#க%  இய�றியைவ....    

 
அCசீர:யாசிாிய வி��த�.  
தி�வமி* மிலற�தி. ெசறி<தா9� ெபாிய
மன< திற�பா ெர%ேறா
,  
உ�வமி* ெமாழி தன'ேக;ாியெதன- பலதிற�தா Jலகி. கா�:' ,  
க�வமி*� ப: கட<த*ேச 4னி சாிைதையெவ" கவியா !<த,  
ப�வமி* மவ%யா ேர ெய%றி:!- பாாீ
யா� பக� ேவமா.  (1) 
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4�தி�<�6 கயமி�<�� பசி தவி
'க 4:*வேதா 4திேயா
 வா2�,  
ச�தி�<த நாெடனிJ ம%ன4ணீ
 தா னி ேவ. சாி'* வாேமா,  
ெசா�தி�<� மிலாேர ேபா% றிDவ ாிைவயி�<�� ேசாC நீ��,  
ைவ�தி�<தா
 ெப� ைமதைன யி�தைகய ெதனHைர'க வலா
 யாேர.  (2) 

 
நீ
 நாேட யிைவயிர"D� ெநறி4ைறைய ைவ�தி�'* நீணா டா*�,  
கா
 நாேட
 க"டJமி< நீ
 நா�:% கவி னதைன' க"ேட ய%ேறா ,  
பா
 நாD இ<நாேட நா� ெபாி�� ேகாவி ெகாA� ப:ய தாெம%,  
றா
 நா�:% ெப�ைம தைன யவன%றி ம.றவரா லைறய லாேமா .   (3) 

 
நலமண'*6 காவிாிமா நதிமண'* மி<நா�: னDவ ணா��,  
�லமண'*� வி"Wாி ம"W
க ெள@ெவைவ;� ேபா.C மாேற,  
தலமண'* மைற;ட%4� தீ வள
'*� ேவதிய
கடைலவ னானா%,  
ெபாலமண'* நாரண-ேப
-;6 கவJ� நாக�ைம- �னிைத யா��.   (4) 

 
மைறவழிேய �ாிதவ�தா லவதாி�ேதா% மி�தி;ைர வழித- பாேதா% ,  
கைறவழியா
 க"டன: கனவிJேம மறவாேதா% கைலேச
 ஞான,  
நிைறவழியா
 பார�வாக� தவனா
 ேகா�திர4� ெநறிேயா
 ேதற,  
அைறவழியா ரா ப&த� ப-ெபய
ெகா0 X�திர4 மைமய- ெப.ேறா%.  (5) 

 
தாரணியி% 4%ேனாேன யாயி:J 4ட% பிற<தா
 தமிJ 4%ேனா%,  
சீரணியா
 மழநா�D- ெபாிய சர" மர �ைடநா% மைறேத
 ெசவ%,  
ஏரணியா
 ெப"கA' *6 கவிய�0 ெச>ெதாழி ேச ெரமி%ைம யாள%,  
ஆரணியா
 க"டன�ள�<தமிழி% கட கட<த வறிவனாமா.   (6) 

 
சிர<தாி�த மாராம% ேச� �ாி< திடலாேல  
                  ேச� ராம�,  
தர<தாி�த ெபய
 �ைன<தா% ம%பைதக0 பவ' கடைல�  
             தண-பா ென"ணி,  
உர<தாி�த 3.கைரயி% Cஞ.CதலாJ�ப
கA4வ'*  

                    மா.றா. ,  
பர<தாி�த மா ேச� ராமெனன- ெபய
 �ைன<த  
            பாவ ேலாேன .  (7) 



8 

 

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

6666....     !வி�,� 8# 9!வி�,� 8# 9!வி�,� 8# 9!வி�,� 8# 9. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . எ1எ1எ1எ1. . . . ைஹ12� தமி;�ப�*த#ைஹ12� தமி;�ப�*த#ைஹ12� தமி;�ப�*த#ைஹ12� தமி;�ப�*த#    
மகா மகா மகா மகா ----    ள ள ள ள ----    ள ள ள ள ----    !!!!. . . . மமமம. . . . ெபாெபாெபாெபா. . . . ஈ1வா =# தியாயிஈ1வா =# தியாயிஈ1வா =# தியாயிஈ1வா =# தியாயிபி%ைளபி%ைளபி%ைளபி%ைள    அவ#க% இய�றியைவஅவ#க% இய�றியைவஅவ#க% இய�றியைவஅவ#க% இய�றியைவ....    
 

ேநாிைச ெவ"பா 
 ஐய% *ேசல ன��சாித� ெவ"பாவா  
ைவய�தா
 ெகா0ள வழ6கின% கா" - ெச>யாதி�  
மா�ரா ம%ேபா மைற3. ெபா�Aண
<த  
ேசா�ரா ம%றா% சிற<�.        (1) 

 
க!��ைற.  
ெசா9� ெபா�A� Fைவேயா டணிெபறேவெதா D��' ,  
க96 கைரய' கவியிைச� தா% க� மா4கிலா�,  
ெசவ% *ேசல. க�0ெச> திைய+ேச� ராமென% ேபா%,  
ெவ9� ெப�� �கேழ<தி ெகாேலாவி% வி0Aமிேன.  (2) 

 
7777....     !ைவ��ட� மகா !ைவ��ட� மகா !ைவ��ட� மகா !ைவ��ட� மகா ----ள ள ள ள ----ள ள ள ள ----    ! ! ! ! . . . . எ1எ1எ1எ1. . . . ஞானசிகாமணி ஞானசிகாமணி ஞானசிகாமணி ஞானசிகாமணி �த,யா# அவ#க% �த,யா# அவ#க% �த,யா# அவ#க% �த,யா# அவ#க% 

பிபிபிபி....ஏஏஏஏ. . . . இய�றிய�இய�றிய�இய�றிய�இய�றிய�....    
 

எ"சீர: வி��த�.  
சீதமண6 கம5 �ளப மாைல+ ெசவ% 
ேசவ:யி% ெசவேம ேவ": நி%ற  

நாதன�� *ேசல%ற% காைத 4%ேனா
 
நவி%றவழி வி��தெமன ந!<ேத ய%பி%  

ேச�ரா ைமயனி%C ெச-�� ெவ"பா� 
தீ<தமிழி% Fைவவ:'*� ேதைன;"ேட�  

ஓ��க ேழ<�நள ெவ"பா- �கேழ< தீெய%ன  
Hைர�திDேவ 4"ைம தாேன. 

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

8888....     இ/ �லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப# பாைளய6ேகா�ைடஇ/ �லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப# பாைளய6ேகா�ைடஇ/ �லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப# பாைளய6ேகா�ைடஇ/ �லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப# பாைளய6ேகா�ைட    
மகா மகா மகா மகா ----    ள ள ள ள ----    ள ள ள ள ----!!!!. . . . அஅஅஅ. . . . ேவ?வன,6க�பி%ைள அவ#க% இய�றிய�ேவ?வன,6க�பி%ைள அவ#க% இய�றிய�ேவ?வன,6க�பி%ைள அவ#க% இய�றிய�ேவ?வன,6க�பி%ைள அவ#க% இய�றிய�. 
 

ேநாிைச ெவ"பா  
க"ணன: ேயக��6 காசி. *ேசல4னி  
உ"ைம+ சாிதமைத ேயாதினா% - ெவ"பா'  
கவியாக+ ெச>தா% கவி%ேச� ராம%  
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ெசவியார� ேத'கி�ேவ ேத
<�. 
 

9999.... இ/�லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப��இ/�லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப��இ/�லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப��இ/�லாசிாியாி� இ�>யி# ந�ப��, , , , தி�ெந�ேவ, *1*ாி@� ேகா#� தி�ெந�ேவ, *1*ாி@� ேகா#� தி�ெந�ேவ, *1*ாி@� ேகா#� தி�ெந�ேவ, *1*ாி@� ேகா#� 
பிளீட�மாகிய மகா பிளீட�மாகிய மகா பிளீட�மாகிய மகா பிளீட�மாகிய மகா ----    ள ள ள ள ----    ----    ! ! ! ! . . . . சிசிசிசி....பிபிபிபி....A�ப�யாபி%ைள அவ#க% பிA�ப�யாபி%ைள அவ#க% பிA�ப�யாபி%ைள அவ#க% பிA�ப�யாபி%ைள அவ#க% பி....ஏஏஏஏ...., , , , 
இய�றிய�இய�றிய�இய�றிய�இய�றிய�....    

 
ேநாிைச ெவ"பா 
எ%னதவ� ெச>தனேரா வி�மகைவ� தா% ெபறேவ  
ம%Jலகி. ற<ைதெயன மா"�ைடேயா
 - ந%னலமா>  
ஓதிடH� ெச>த�ேவ ;"ைம;ய
 3னவி%ற  
ேச�ரா ம>ய% ெசய. 

--------- 
 
இ/�� அர6ேக�றிய கால� இட� �த,யனஇ/�� அர6ேக�றிய கால� இட� �த,யனஇ/�� அர6ேக�றிய கால� இட� �த,யனஇ/�� அர6ேக�றிய கால� இட� �த,யன....    
 

ேநாிைச ெவ"பா  
கீலக�ேச
 ேமட6 கிளாி� ப�ெதா%றதனி  
வாலறிவ
 4% ேச� ராம>ய% - சீலமி*�  
[*]ம6ைகநக ர-ப
 மட�திலர6ேக.றினா 
ப6கமி* ேசலெவ" பா. 
------- 

[*] ம6ைகநக
 எ%ற� பாைளய6ேகா�ைட. 
---------- 
ஓ�. 
கடH0 �ைண. 

�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா�ேசல ெவ�பா....    
 
ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�....    
ேநாிைச ெவ"பா . 
விநாயக' கடH0. 
 
பா
�க2� ப�த
 பரH6 *ேசலன�  
சீ
 �க26 காைதையயா% ெச-பேவ - கா
�க26 
ைக�மா னம
<த கடH ளம
<த�ைழ'  
ைக�மா 4க'கடH0 கா-�.             (0.1) 
 
தி�மா. 
அ%ப
' ெகளியவரா ய"டெமலா ேம%ைம;ற  
வ%ப
'* மா.றவரா> வ<�தி�ேதா% - �%பமி*�  
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ேவழ< தைன'கா�ேதா% ெம!யலா ட%ேனாD  
மாழ மம
<ேதா னர".    (0.2) 
 
தLிணாM
�தி. 
ேவத சிைகயி% வி2-ெபா�ேள நாவ
'கா-  
ேபா�6 *�வ:க0 ேபா.றிேன - னாதவைன-  
பா
�த பனிேபா. பற<தேத ெய%ென�ச�  
ேபா
�த ப2தா
 �ைர.      (0.3) 
 
Fக
. 
ேவத< ெதளி�த வியாச4னி 4%ெபா�நா  
ேளாதி யைழ-ப Hலெகலா� - ேபதமற  
ெவா%றாகி ேயென% Cைர'கெவலா மா�F காி  
ன%றா*< தா"மலைர நாD.         (0.4) 
 
� ச6கரா+சாாிய
. 
த��வ6க ணீ6*< தனியிட�ேத தா%ேறா%C  
ம��வித மா
'க மைறவி�ெத% - சி�தமைத�  
தா% ெகா"டா% ச6கரா சாாியனா ெம6*ரவ%  
வா%ெகா"ட ேபறைட<ேத% வா><�.       (0.5) 
 
அ:யா
. 
ஈசன:பரவி யி% �டேன ய%ேனா% சீ
 
ேநச4ட% ேக�D ெநகி5<��கி- - பாச�  
தைளயC�த சா%ேறா
 தைம-பணியி ென%C�  
விைனயC�� ேமவிடலா� RD.     (0.6) 
 
3.பய%. 
இ�ைமயிேல ெய+Fக4 ெம>தியபி னி%ப4ட  
ன�ைமயிேல வி�D மைட<திDவ
 --- ெச�ைமயிேல  
வா26 *ேசல4னி வா% சாிைத தா% ேக�D�  
தா2� �வி மனித
 தா�.     (0.7) 
 
3ெச> காரண�. 
F�மா வி�<ேதைன� Uேயா% *ேசல4னி-  
ெப�மா% சாிதமைத- ேபெச%ேற - ெய�மா%ேபா.  
ச"4கேன ெசால+ சடல- பயென%ேற  
ப" 4கமா- பா:%னி- பா.     (0.8) 



11 

 

 
அைவயட'க�. 
எ-ெபா�0 யா
 தாேன யிய�பி:J ெம�ஞா%C  
ம-ெபா�ளி% ெம>-ெபா�ைள யா><திDத!-�வியி  
லா%ேறா
 *ணெம% ற��*ேசல%சாித<  
ேதா%றHைர� தி�ேட% அணி<�.        (09) 
ஆக+ ெச>;0 - 9 
------------ 

��������....    
�தலாவ� �தலாவ� �தலாவ� �தலாவ�     ----        அவ/தி கா�ட�அவ/தி கா�ட�அவ/தி கா�ட�அவ/தி கா�ட�....    

 
பா�லக� ேபா.ற- பாி�சி�� ேவ<தJேம  
சீ�வ+ ெச6ேகா ெச9�� நா0 - ேவ�டேன  
ப<த< தைன' கைள<� ப.றறேவ நி%றFக%  
வ<தைண<தா% ம%ன% ம�6*.    (1.1) 
 
வ<த4னி பாத� வண6கி� த*4கம%  
சி<ைத மகி5 U6க+ ெச-பி;ய
 - �<திமி*�  
ேபரா
 *ேசல% ெப�� �கைழ� தா% வினவ+  
சீரா
 4னி;ைர-பா% ேற
<�.      (1.2) 
 
காயமளா� மாட' க:நகர மா
க!X5  
ேதய� திலக ெமன+சிற<ேத - �யேதா
  
ெபா%னா ெடன-ெபா!;� ெபா.பா
 வடம�ைர  
ந%னா வல
 வா5 நக
.  (1.3) 
 
அ<நீ ணக
-பா6க ர<நலா 7:ேயறி  
த<நீ" மணி'கல6க டாமி%னி� - �%னீ  
ளி�"மாய- ெபா%Jலக ேம>-ப வில6*�  
அ�"மா நகரவ<தி யா.    (1.4) 
 
வாச' க�6S<த% மாதரா
 நீ
*ைடய  
RF6 களப விைரநீ
தா% - ேதசெமலா6  
கானாறா- ேபா<� கட! னிைட R5<ேத  
மீனா.ற� ேபா'*� விைர<� .    (1.5) 
 
ேகாைத மடமாத
 ெகா"டணி;� ெபா.சில�ேப  
ேயத ெம%நி% றிர-பனவா6 --- காைதயளா�  



12 

 

ேந�திரேம கா�வன நீNதேல ேகாDவன  
கா�திரேம கா<�வ% கா".    (1.6) 
 
கா>வழி ெச96 கதிரவJ< தி6கAேம  
ேபாயகல மா�டாம. ேபா<� �ற� - ேநய4ட%  
ற6*< திக5 ெபாறிக0 சா
<த மதி.கதவ  
ம6* திற'கமய மா><� .  (1.7) 
 
க"ண% க�ேமனி கா"பா% *ேசலன�  
த"ண% கமலமல
� தா0பரவ� - தி"டேல5  
வ<தைண<தா. ேபா%றேத மாக 4கDாி�F  
ம<த மதிX ழக5.   (1.8) 
 
ேதாமைன��6 கா;< �றவிகைள ;6கா;6  
காமைன;6 கா;ெமா� க"Nத96 - காம4ற-  
ேபாக< தைனவி.*� ெபா%னைனயா
 ப%மC*  
மாக 4ய
<ேதா6* மா.    (1.9) 
 
வ<தவி�< U�: வ�வி�<�< தாேனா�பி  
ந<த!ன% னாவல
'* நகிேய - சி<ைதகளி 
U6க3 லா>பி%ேனா
 ெதா%மC* ெபா%னவிர  
வா6கா6 ெகாளி
வனேவ யா�.          (1.10) 
 
MHல* ேமெவஃ* 4�ைம- பDெபா�A�  
நாHலH மி%ெசா னய- ெபா�A< - ேதHல*�  
நாண� திக2ேம நவா ணிப
வா2�  
மாணமதி- ேபா6* மC*.  (1.11) 
 
ம�ம� தயி பாய மாேற.*� வ% ேபா
'  
க�ம' க�6கழலா
 கா!% - ெப�ெமா!ேபா> 
மா<த
வா5 ம"Nலேகா வாJல*< தா%ம"D�  
ேவ<த
 வா5 Rதிபல ேவ.   (1.12) 
 
ஒ�M%C தீவள
'* 4>��ண
ேவ த�ேதா  
:� M%C 3ேலா� ெம%C� - வ�M%C  
கால< ெதாி<�ண
��6 காசக%மா ேவதிய
வா5  
சீலமC ேகா6*� சிற<�    (1.13) 
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ேவத 4ழ'ெகா!;� வி%னா" 4ரெசா!;�  
நாதமி* மாவண�தி ன"ெணா!;6 - சாதமளி�  
U�D மவெரா!; ெமா"கணிைக யா�ெடா!;  
ேமா�Dேம ேயாத ெவா!.        (1.14) 
 
இ�மா நகெரா�சா ேரல6 கம5சார.  
ைக�மா' கரட' க9ழி;மி5 - ெவ�மாவி 
ேத>'*4ய
 ஞாழலகி. ேறவதா ர�ம!வா  
ேன>'*4ய
 கான4ள ேத.    (1.15) 
 
கான� ெதா�சிைறேய கான' *றமகளி
  
மான' காிேயாD மாCெசய - ேவன'  
*�ைள ;ர-� ெநD6 ேகாளாிமா' *%ற�  
ெவ�ள' கிட<தேத வி"    (1.16) 
 
மைழப:; ம�மா மைலமீதி ெல%C6  
*ைழப:;� மா4னிவ
 S�ட< - தைழப:;<  
தா�விேனா D�ெபா!ய� த6* 4ய
ேசாி  
ேம�வினி% ேறா6*� விய<�.      (1.17) 
 
நிலனாறி வானி வ<� நீ"டத� ேமவி' 
*லனாC� ெபாறசிகர6 ெகா"D - நலனாற�  
ேதமதிய< ேதா><தமர
 சி<தி'க நி%றேத  
Uமதிேயா
 *%ற� ெதாட
.      (1.18) 
 
சாிைய 4த ஞான+ ச�
வித4� ேவத� 
விாித�ெம>< 3!% விள'*� - ெபாியேதா
  
ேபாத வி��தி;ேம ெபா.பி. ெபா!;மா.  
சீத 4னிவராி% ேசா
H.       (1.19) 
 
தழேலா�பி ைய<தவி��� த��வ<ேத
 ஞான  
நிழேலா�� நீெணறிேயா
 நி�த6 - கழேலா�ப  
நி%ற வைர-�ற�ேதா
 நீலமணி வ"ணன��  
*%றெமன ேவா6*6 *ண%.               (1.20) 
 
*ணேமறி� தா% தவ' *%ேறறி' க"ண%  
மணேமC� பாதமல
 வா'கி. - கணேமற  
ேவறமன� ேதயி��தி ேயத- �ைரயாC  
மாற மகி5<தா% வதி<�.        (1.21) 
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சீட
 திறேனா'கி+ ெச-� சா< தீபனிட�  
)ட ம�< ெத>வ- ெப�மைறக ேளடவி5��  
4'*.ற ேமாட 424தலா6 க"ணJட%  
ப'*வமா>' க.றா% பாி<�.       (1.22) 
 
ேவதேம தானா> விள6*� ெபா�டானா>-  
ேபாதேம தானா>- ெபா!;ெமா� - நாதேம  
தானா>� திக5க"ண% ற%Jடேன தா% பயில  
வானா வ�0 ெப.றா னா.           (1.23) 
 
அ2<�பசி� தீயா.றி யா'ைகநனி வாட+  
ெச2<தைச;� வ.றி� திக5<தா% - ெதா2<தைகய
  
ெச>யா விரதெமலா� ெச>� மைற'*ல�தா
  
ெபா>யா ெவா2'க�  �*<�.       (1.24) 
 
ச<திெசப� வ<தைனச0 சா.C4' காவழா-  
�<தி;ட% ெச>ெதாளி�� �"ணியவா - ைன<தவிய�  
த.ேபாத< தான2வ� தாேன பிர�மதா  
ய.ேபாத நீ'* மவ%.       (1.25)  
 
ெம�தியப க<ைத�ணி ெம!ைழயி னா.ெபால�  
ெபா�தியைத ந9ைடயா- =Nதலா - ெல�திைச;6  
ேகாதி. *ேசலெனன' SC 4ய
நாம<  
தீதறேவ ெப.றா% சிற<�.      (1.26)  
 
ம<திரமா ேவத� மதி�தறியா மால:ைய+  
சி<ைதயினி ெல�ஞா%C� ேசவி�� - ந<த!லா-  
=சைனக ளா.றிDவா% �"ணியனா மி�மைறேயா%  
வாசைன ெகா0  =வா% மகி5<�.   (1.27 )  
 
இ%னதவ� தி.கிண6க ேவ.ற�ைண யாமைறேயா%  
வ%ெனDேவ% மீளி வர*ணேன - 4%ன�  
ச!யா� தவ-பயனா. சா�ேமா
 மாைத�  
க!யாண� ெச>தா% கனி<�.         (1.28) 
 
கா<த Jடகா-பா0 காத% மைனெய%ேற  
சா<த *"ேமேலா
 சா.Cெமாழி - ேய<ெதழிலா  
ாி�மா% ெசயேனா'கி- ேபா9 மிைய<த*ண  
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ம�மா Hைடய ளவ0.        (1.29) 
 
நாண 4தனா%*� ந%கைமய நானில�தி%  
மாண மைற'*ல�ேத வ<�தி�தா0 - காண'க"  
கா�சிெயன' க"ேடா
 கனி<��க' க.பைம;�  
மா�சிதைன- ="டா" மகி5<�. ( 1.30)  
 
வ�வி�< U�ட மன6ெகா0A6 கா<த  
ன�கி�< த%னா னக�தி. - க�தியைத  
ேயா
<தா.C 4"ைமையேய ெச-� ெமா�வைர; 
ேந
<தல
ெசா. \.றிடா ணி%C.      (1.31) 
 
ேகாதி% மகவைடயா
 கDகதி நாததிெயன�  
தீதி% மைறெயD��+ ெச-�தலா. - ேகாைத;ட%  
ெபா%*லH மா
பைனேய ேபா.C *ேசல% ேச
<தா%  
ற% *லேம  ேயா6க� தைழ��.          (1.32)  
 
ேசர Hடெபா�ம+ ேசனயன 4�*ழிய-  
பார 4ைல R6கி- பா Fர-ப - ேவரவி�<  
ேதா%றா விைடேதா%ற� ேதாைகசில வா":.*  
ளி%றா" மகவி�ப� ேத2.   (1.33) 
 
ெசவமக0 வா5H.ேறா
 சி<தி'க ேவா
மகH6  
கவிமக0 கா<த% க�ைணெசயா% - ெசவமகா
  
ப��� பதிேன2� பா
�கழ- பா!�தா% 
க��6 கழேவ<ேத கா".    (1.34) 
 
காத!ெனா D0ள' க��தி% பய% வா>-ப  
ேவதமிலா ந%ைம<த ாீ%றாைர - மாதவ%றா  
ேளாதா
 �Cவிைனேபா 9.C- பி:�தேத  
தீதா
 மி:ெய%J< தீ.  (1.35)  
 
பலைன��6 கா�:- பல
நைக'க' ைகநீ�:+  
ெசாலைன��� X�: 4க+ ேசா
	�: - மலைன���  
மான4ட ேனாட மைனகெடாC ெம�ஞா%C  
மீன4ட ேன.பதிழி ேவ.   (1.36)  
 
ஏ.ப திக5+சிெயJ மி%ெசா. கைட-பி:��  
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ேநா.ப தைன ேநா.*� P"ணறிஞ% - ேதா.*2வா5  
கானவா> நீவார6 க"Dற'கி' ெகா"Dவ-பா%  
ேதனவா மி%ெமாழிபா. ேச
��.   (1.37)  
 
ேச
�தநீ வாரமைத� தீ�Fைவயி. றா%சைம��'  
பா
�ததிதி' ேகா
பாக� ப6கி�D+ - சீ
�தமைன  
தானளி'க� தானயி%C தாேமா தர%பாத<  
ேதனளி'க� ேத'கிDவா% ேற
<�.  (1.38 )  
 
இ6ங னிவனி�-ப வி%�ைடய� ைம<த
'*  
ம6ங ன:சிவா>' கா.றாைம - ெய6ங%ெகா  
க"D மன4ைடயா0 கா<த னிடெமா%C�  
வி"D ெமாழியா0 ெவC�� .    (1.39) 
 
ஒ� மகH' கீ;6கா ேலா
 மகெவ. ெக%J  
மி��பH� 4�மகH ேம.* - ம�மகH  
ெளா@ெவா% ற2-�ரA MD4க� வா:Dேம  
ெல@வரறா ெத% ெச>வாேள.      (1.40) 
 
அ�மா Hணவி%றி யா.றாம ெல�வயிC  
F�மா கிட<� �:'*ெதன� - த�மாவி  
ேபாகநி. கி%றாைர- =6ைகயா. றானைண��+  
ேசாக4ற+ ேசா
வா ேவ"D.   (1.41)  
 
ப'க��- பாலாி%ைக- ப'கண6க" ேடா:-ேபா>  
ெந'*�கி' க"ணி%C� நீ
 த��ப - மி'க2ேத  
யி%னா னி� வயி%றா ென% வா; MCதலா  
ல%னாயி- ேபாேத ய�0.   (1.42)  
 
ேவC மைன+ சிCவ% வி�:%க ண�டகறி'  
SC4த லானெவலா6 Sெற%றா% - SCவைக  
யி%னனெவ% ற%னைவ; ெம+ Fைவெகா ^ெய%ேற  
ய%ைன;ைட V
�ேத ய2�.    (1.43)  
 
F�:4த. பகலJ< ேதா%ற வய%மாத  
ாி�ட4ட% ற�மகH' கி�டாரா% - ம�டகல 
R5தாேய ெய6க�*� ேவ"Dமைவ Vெயன'க"  
R5நீ
 ெப�'* நில� R5<�.       (1.44)  
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இ@வ"ண ெமாவேவா ாிளமகH ேம<திைழபா%  
ைமவ"ண' க"ணீ
 வ:'*த9� - ெச@வ"ண'  
ைக�தல�தா. றானைண��' காதலைர ேயா
வித�தி.  
சி�தெநா< தா.றிDவா ேட
<�.    (1.45)  
 
=_ேல ெபா.=ணா� ெபா.கைலேய வ.கைலயா  
மா" பாிகலேம மாவிைலயா� - வாேணா'கி 
ய%பி னளி'* மன-பாேல யா-பாலா  
மி% �தவ
' ெக�ஞா%C ேம.    (1.46) 
 
ேகா:ெபா% J0ளா
'*6 ேகாதி ெலா�மதைல  
நா:யவா ேறா�ப னனியாிதா - னீD�ய
  
ெவ@விடமா> வா�D மி:யி.ப% ம'கடைம  
ெய@விதமா>' கா-பா ளிவ0.    (1.47)  
 
ெவ�ைம மி:'கட! R5<�மன� �"ணா;�  
ெச�ைமமன' கா<தனிட� ெச-பிடா - ளி�ைமதனி%  
4%ெச> தவ4:'க 4%னி�D நி.*மிவ  
ளி%ெச> F*ணெம% ேன.    (1.48)  
 
ேந
<த மி:+ சாகர�ைத நீ<�வெத@ வாெறனேவ  
ேயா
<ெதா�நா A%னி ;ள<�ணி<� - S
<தமதி'  
கா<தன: ேபா.றி' கழறிDவா ட%க��ைத�  
தீ<த" ெமாழியா ெடளி<�.    (1.49)  
 
ெபா.பி% மி:யி9ேம ேபாேய.ற றா5ெவ%ேற  
க.பி�த M�ைரைய' ைக'ெகா"டா> - ந.�னித  
நானைதேய ேயா
<� நவி9ெம%ற% �9ைரக 
ளானைவேய ேக�ட�0க வா><�.    (1.50)  
 
ைம<த ரனமி%றி வா: மிகவ�<தி+  
ெச<தளி
 ேமனி திய6கினேர - ைய<தவி�ேதா  
யி%ன:சி லா.�வியி !%Jயி
தா னி.*ெமன  
ந%ெனறிேயா
 ெசாவா
 நய<�.    (1.51)  
 
ம%J 4யிரைன��� வா5கந% ெக%ெற%C�  
ப%Jமைற ேத
<� பக
<திடலா% -- ம%னவேன 
ைம<த
 நனிவா5த% மா"ப%ேறா ெவ%Cைர�தா  
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ளி<� 4க�தா ெளD��.   (1.52) 
 
ஆ'க� பைட�ேதா ர�<தவ ரஃதிலா  
ேர'க4C பாவியரா மி@Hலகி - ேனா'*6கா  
கா<தேன ெய%றா0சீ
' க.�ைடய மாதரா
  
ேபா<ேத�த நி%றா0 �ல
<�.   (1.53)  
 
வன-பழி'*� வா>ைம நலனழி'*� மான  
நிைன-பழி'*� ெந�ச� சிைத'*� - விைன-�*��6  
காத!கா< த
'*� கலா�விள'*6 காசினியி  
ேவதைனக0 ெச>; மி:.    (1.54)  
 
அல �ாி<ேத யழி�தா9< தீமி:யி  
னலவனா6 S.Cவேன நானில�தி. - ெசா96கா  
S.ேறா Hயிெரா%ேற ெகா96 ெகாD:ேயா  
ேபா.C*ண 46ெகா9� ேபா�.  (1.55) 
 
இ%ன வCைமயிைன ெய%C ெமாழி�திDத  
ெசா%னகைல ந%ெற%ேற ெசா!Dேம - ம%னவேன  
ேவதசிைக ேயா
<தவேன வி�தகேன ெய%Cைர�தா0  
சீதெமாழி வாயா ெடளி<�.     (1.56)  
 
ெபா%னவி�� மா
பJட% ேபா.C மைற42��  
ந%னலமா>' க.றதனா ன.றவ�ேதா - ய%னவ%பா.  
ெசவ6 ெகாDவ<ெத� ேச>கேணா> தீ
�திெயன  
விவ�தன� தாAைர�தா0  R5<�.   (1.57)  
 
��ட ரகழல� Uேயா ரக6 *ளிர  
வி�ட 4ட%ேறா%C ெம<ைதபா – ன�ட
நீ 
தாவி. ெப��ெசவ< தாெவJ4% ற<த�0வா 
னாவ9ட% ெசவி ரவ".   (1.58) 
 
ம.றவ% றா%மC'கி வானவ
'கா நல4தீ<  
�.றவ% ெதா"ேசைவ ;"டா*� - ப.ற.ேறா>  
ெபா>யா- �கழி%�� ேபா� ெமனHைர�தா"  
ைமயா
 விழியா" மதி��.  (1.59)  
 
க"ணைன ய%ப
 க���0வா5 நீலமணி  
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வ"ணைன ெய>திந� ம'கAய - ெவ"ணினிதி  
ந"ணிவா ெவ%றிட9� ந6ைக 4கேநா'கி�  
ெத"ணிைலயா% ெச-பிDவா% ேற
<�.   (1.60)  
 
ைம<த
 தம'கிர6கி வாD� மடமயிேல  
4<ைத ய�<தவ6க" 4.Cவி�ேதா
 - ந<த!லா  
வி%ப< தைனயைடவ ேரைனேயா
 ெவ<�மன�  
�%ப< தைனயைடவ
 X5.   (1.61)  
 
ம'க டைம- ேபா.ற மாநிதிய� ேவ":னா  
யி'கைனய ெசாலா யி��சிைறயா
 - ப'கிமா-  
ப9யி
'*+ ெசவ� பண4"ேடா ெசாெல%றா%  
ெசா9ண
வி னி%ேறா% Cணி<�.   (1.62)  
 
ெசா!ய வ@Hயி
க0 ேசா
<ேத.ற றாJ"ேடா  
�!யேசா றி%றி;யி
 ேபாயி.ேறா - ெம!யலா>  
நாைள;ண வி.கா ந!;ேபா வி%ெற%றா%  
ேவைள ெவ*"ேடா% விைர<� .   (1.63)  
 
க�-ைபய" ட��யி
'*6 கலம
ேத ைர'*�  
வி�-�ண 	�D� விமல% - ம�'*ழலா>  
நி%ைம<த
' காவா� நீ6*வேனா ெவ%Cைர�தா%  
ெச%ம' கடகட<ேதா% ேற
<�.  (1.64 ) 
 
அலரவ% றீ�:ைவ�த வா;" 42�  
மலரவி
 S<தெலழி% மாேத - நல4Cநி%  
ைம<த
' கன4"டா� மா5க ெலனHைர�தா%  
ப<த6 கைள<ேதா% பாி<�.   (1.65)  
 
ெகாைலகளH ெபா>யாைச *>ய� 4தலா�  
பலதீ விைன-பா. பD��� - சலதி;ைற  
ெய�மா ன:'கமல ேம�� மிைச;ைடயா
  
த�மா ெவC'*< தன�.       (1.66) 
 
வா'கி�<�� M6ைகயரா> வா><தமைர ேபா!ல6*�  
ேநா'கி�<� ம<தகரா> P"ெசவியி% ேபா'கி�<�  
மிலாரா ெய%C 4யி
-பிணமா யா'*ேம  
ெபாலாேர ேபா.C� ெபா�0.   (1.67 )  
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பிற<திD� ேபா� பிறவா� மா<த  
ாிற<திD� ேபா� மிறவா - �ைற<திD�  
ம�தியிேல ேதா%றி மைற<தி%ன ெச>நிதிைய  
ந�திடா
 நேலா
 நய<�.  (1.68) 
 
பாச< தைனயC��- ப6கமிலா ெம>�ஞான  
ேநச< தைன;ைடயா
 ெந�சமதி. - காசகல  
வா5*ழலா% வா%பதேம வா>'க மகி5வ�ேவ  
தா5*ழலா> Mாி� தன�.             (1.69 ) 
 
�%�லா யா'ைக ெபா�ளா- ெபா�ளிலதா  
ல%பிலா
 ைம<த
' கசமழி<தா - ெய%�லா  
MனD�த நா"4தலா ;.றக%ற ேதா
<திைலேய  
ேதனD�த ெசாலா> ெதளி.     (1.70) 
 
4%ெப� தைனைம<த
 4�லகி. ெப.றைனேயா  
பி%ெப� தைனேப
 ெபCைவேயா --- ெகா%ெப.றா 
யி�ைம<த
 ைம<தெரன ெவ6ங னிைச*வேத 
ைம�ைம<ைத நீ'கா> மதி.    (1.71)  
 
தாயா
 மைனயா
 தைனயரா
 சா.றிDநா  
னீயாெர% ெற"ணைலேய ேநாிைழேய – ேவயா�< 
ேதாளா> மதி��ணரா> ெசா%மய'க ெம%றவ
ெசா.  
ேகளாயி� மாய6 ெகD.        (1.72) 
 
ேகெட% றிைவவிD��' ேக:லா ாி%ப���  
நீD �யாிட��� ேந
நி%றா
 - ேதாடவி5 =6  
ேகாதாய@ வாேற நீ ேகாபால% ெகா6கல��  
பாதார வி<த� பணி.        (1.73) 
 
அ<தண% மா.ற மைன��ேம ய�ெசவியி.  
சி<ைத;ட% ேக�D� ெதளிH.C� ைம<த
பா  
ைவ�தமய% மாறா� ம%னளிைட மாறாD�  
ெபா>�த PF-பா0 �ல
<�.          (1.74)  
 
தீதில�4ய.சி ெச>யா �C6ெகாேலா  
ேவாதி 9ய
ெசவ ெமா"�வியி. - ேபாதி  
லவனைனயா ெய%Cைர�தா0 யா
'* ெம� ஞா%C�  
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பவநிைனயா- பாைவ பாி<�.   (1.75)  
 
ந%னிலேம யானா9� நா: நனி;2�  
த%னிைலேய தாJண�� சா%றவேன - ம%னியா  
வி�திடா. *.றிDேமா ேமH பய ென%றா0ெசா  
த�திடா நி%றகிைள தா%.         (1.76) 
 
எ�மா% ற�ெமனேவ ெய%C� 4யவி%றி+  
F�மா வி�<தா. Fகெம%ன - வ�மா  
வைட*வேதா ெசவ மைற<திDவா ெய%றா0  
பைட *வைள' க"ணா0 பாி<�.     (1.77)  
 
தீதி. றிெரளபைத;< ேத
பிரக லாதJேம  
ேயாதி யைழ�த!னா 9�ப
ேகா% - ேகாதிலா>  
வ<தா"டா ன%ேற வ�வாேனா ம%னவேன  
ெச<தா மைர'க"ண% ேற
<�.    (1.78) 
 
எ%C4ைல யா4ய.சி ெய"ணியைவ 4.Cவி'*�  
ெவ%ற �லனாதா வியJலகி% - ம%ற  
4ய.சி தி�விைன யா'* 4ய.றி%ைம  
யி%ைம �*�தி விD�.                  (1.79) 
 
க"ண% கழ!ைணேய க"டா> கைளகணா�  
ெத"ண% மன�வா><தா> ேதசிகேன - வி"ணவ
ேகா%  
ேபா.C மவ%பா. ெபா�ளிர'கி ெல%ென%றா0  
சா.Cமயி. சாயலா  டா5<�.   (1.80) 
 
அைண<ேதா ெரவேரJ மாதாி�த% மாய<  
தண<ேதா
 தம'*� தகேவ - ;ண
<ேதா;%  
ம'கைள; ெம%றைன;� மாளா வCைமயினி  
ைவ'க' கடேனா வ2��.   (1.81) 
 
ைம<த
 தம'கிர6கி வாD� மைனவியவ0  
சி<ைத நனிெநா<� ெச-பியைத- - �<தியிேல  
தானிைனயா� த"Dவைர ேபாக� தைல-ப�டா 
னானினிய �0ளா னவ%.   (1.82) 
 
ைப<�ளவ மாயவைன- பா
�தா. பவநீ6*�  
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ைந<தவிவ ெள"ண� நனிநிர��� - சி<ைததனி  
ெல%C%னி+ ெச-பிDவா ேன<திைழபா யாவ�ேம  
4%C%னி- ேபா.C� 4னி.    (1.83)  
 
ெத>வ6 *�விைற4% ெசேவா ர�0 ேவ":'  
ைகவ<த ெகா"Dவ<� கா"*வரா% - ைமவ<த  
க"ணா> கழறிDவா> ைக;ைறயா ெத%றா% சீ
-  
ப"ணா
 மைறேயா% பாி<�.     (1.84)  
 
கா<தJைர ேக�ட கணேம ;பவாச6  
S<த விள6*யி96 ெகா"ேட.றா – ேள<தல�  
ெண!னி.ற% பாக� ெநDநா0 வைரேச
�தா  
ளலலற+ ெச>தா ளவ.        (1.85)  
 
ெச>த வவற%ைன+ சீ
மைறேயா% க<ைதயினி.  
ெப>� 4:<த பிதிராம-- ெல>த �ய
  
நீ6க0 கணவ%ைக நீ�:னா" ம.றதைன�  
தா6கினா% ற"ணளியா% றா%.   (1.86)  
 
4%� நட<தறியா% Mவா 4தல�A�  
த%�ய< தா<�ைணயா� த"Dவைர - ய%�டேன  
மா
'கமைத' ேக�D வழிநட<தா% ெச%மமக%  
மா
'கமைத' க"ேடா% மகி5<�.   (1.87)  
 
ப�F ம�6கமர ைமய. பி: ெய%ேற  
ெகா�சி யைண�த ெகாD6களி.ைற - ெந�F�கி'  
க"D பி:`ட' காத 9ட%ைண;�  
ப"ைடமைல நீ�தா% பல.     (1.88) 
 
க<தமல�<தளி�6 கா;6 கனி;மவி
  
ம<திகA< ேதரா மரவைகக0 - ச<தத4<  
�%னிடேவ பாJகர< ேதா%றிடா- பவன6க0  
பி%னிடேவ ேபா<தா% ெபய
<�.  (1.89)  
 
வாச மல
X: வா><த மணி="D  
RF கம5சா<த� ேமலணி<� - ேநச4ட%  
கா<த னிட� ெச96 காத!யி% ேமHபல  
சா<த நதிகட<தா% றா%.    (1.90)  
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அ�வ�தா
 சி.றிைடயா ர6க� பைடைய-  
��வ�தா
 வி!னிைட- =�: - ;�வ�தா
  
காைளய
க ேளாD கD� ேபா
 �ாிநகர�  
மீளி பலவக%றா% மீ"D.    (1.91)  
 
ஏைன வழிெயலா ெம6ங% கட-பெதன�  
தாேன நிைன<� தய6*6கா - ேவனி  
ெல2நா ெவனெவ2<� வ<தேத ெய6*<  
ெதா2நாம� Uேயாைன+ X5<�.  (1.92) 
 
ம"N மற9� வளி;6 கதிரவ%ற%  
க"N மவ%கர46 க.பக�சா
 - வி"N6  
ெகாதி�தி�டேவ ேமவியத' ெகாேவனி. Sேம.  
பதி�திடH மாேமா பத�.    (1.93)  
 
ந� பைகைய நீ
ெகா"ேட நா%மைறேயா
 ெவ%றிDவ  
ர��னைல' ெகா":�-பி ைனயமற - ெவ�பைக; 
ேமவா ெதன�ெதளி<� ெவ0ளெமலா6 ெகா"டனனா. 
பாவா
 கதி
'கர�தா. பாJ.   (1.94) 
 
வா6* கட!னிைட வா><த வடைவதைன  
ேயா6* கடFவ.ற H.றெதன - லா6க�ெபா>  
ெந�ச� பைத�� ெநDேவனி. கா.றாம 
ல�சி ெயாளி�தேத யா�.         (1.95) 
 
இ�தைகய ெவ-பி !��பசியா வா:;மீ-  
ைப�தத� நீழ. பதி<தி�<�< - த���ன 
னா:;ேம காணா� நாHல
<�� ந�தைனேய  
பா:;ேம ெசவா% பாி<�.      (1.96)  
 
பா
-பா% பD<�யர� பா
'க- படாெத%ேற  
ேத
-பாிமீ U�< திக5கதிேரா% - ேபா
-பவி�0  
=42�� =6கமல- ேபாதட6க- ேபாயினனா  
ேவ>42� ேமா6* *ட  ெவ.�.  (1.97) 
 
ெவ>ேயா னகல வி2மிேயா% க6*!ைட-  
ைபயேவ ெச%Cவழி பா
'*6கா - ைலயேகா  
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கானேவ% 4�ைட��' கா,%ற ேவலா�  
ேமானேம R5<தா% 4னி.       (1.98 )  
 
ெமல ெவ2<�� ெம�வா ய:ைவ��  
ம! னட<� மலம�6கா - வைல ெயா�  
ேகாயி ெலதி
க"டா% ேகாபால. ேக ெந�ச6  
ேகாயிலா R<ததவ' *%C.       (1.99)  
 
இ%றிரா வி6ங னி�<� கழி-பெதன  
4%றி றனி.பD�தான Mதறிேவா% - ெபா%றா!லா  
ெந�ச� �26க நிைன-பா னிைவெயலா< 
��ச9ேம க"ணி. ெறாைல<�.   (1.100) 
 
தனிேய நனி;ண
<�� ச.*�வி% ெசாைல  
4னிவி%றி' ேக�D 4யல - !னிைமேய  
ெய%C மயலா
ெசா ேல.ெறா% Cஞ.றிDத  
வ%னிேய யா*மா ம.C.          (1.101)  
 
இ�வறி<� மிலா ளிய�பியெசா. ேக�D'  
க�ெமன-பஃ றார6 கட<ேத% - 4�ெவயி!  
வா: ;ட%ெம!<ேத% வ"Dவைர ேக�கி!J�  
நீD வழிெய%பா
 ேந
<�.   (1.102)  
 
ம.ைற வழிகட'க மா�டா ெதா�வித�தி 
9.றி:J� நீ-பெதவ ேனா6*கட - ெபா.றவ�  
வா><தி:J� மானகாி% ம.ெற%ைன யா
மதி-பா  
ரா><திட9 மிைலயிைவ யா%.   (1.103) 
 
ம%ன
 4:யிடC� மாேயா% றி�'ேகாயி 
ெல%னவித மாயைடேவ ென>�றிJ< - த%னனா
  
Xழ வி�<ெதாளி�< Uேயா% மலர:ைய�  
தாழ- ெபCவேனா தா%.    (1.104) 
 
 க.பக�ைத+ சா
<தி�<�6 கா�சிர�ைத ேவ�:டேபா.  
ெபா.பக�தாென�மா%பா. ேபா<தைட<� -- ம.ப4C�  
ெசவ< தைனவி��ப சீ
ைமேயா ெவ%Cண
<�  
பவ��த 4.றா% பைத��.    (1.105)  
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எ%ன �ய�றிJ மி@வளH வ<தைமயா%  
4%ன 4ைர�தப: 4%Cவைர - ந%னக
'*- 
ேபா>மீள வ%னிவழி ேபாக� தைல-ப�டா% 
றா> மீள+ சாரா தவ%.       (1.106) 
 
த"Dவைர மா
'கம� தானறியா ேத6*மவ.  
ெகா"Dவைர மா
'க6 *றி-பா%ேபா% --- ம"Dமாி  
ேபாதலர- �"ணிய
க0 ேபா.றிைச-ப- ெபா.கர�ைத'  
காத9ட னீ�:னன' கா.   (1.107) 
 
ெவ>ேயா% வழிவழிேய ெம>;ண
<ேதா% றாேனகி-  
ைபயேவ ெச%றைட<தா% ப%னாளி% - ெம>யம
<ேதா
  
சீ
பயி%மா- =42�< ேத'கிDவா ன%னல6க0  
கா
பயி%ேம லாழி' கைர.    (1.108) 
 
ச6க< தைனவா><� சால Hயிேர�பி�  
�6கமீ னானம;�� ேதானறில6கி- - ப6கமிலா  
மா! னிற6கா�: பானிக
'*� வா6*கட%  
மா! ெனழி.ெபா%J� வா><�.   (1.109) 
 
வா6* கட%மீன ம.C� ம�விடலா  
R6* �வக.றி RFமண< - தா6*6  
கைளகணா% *.ற6 கர-பா
ேபா ல%C<  
தைழகேண
 =�த ெந> த.  (1.110) 
 
க�பைகய
 ெம%ேற க�தி;யி
 ெகாவா
ேபா.  
ப�பைகயா ாிலா- பா�திய
க0 - A�பைகயா 
வாாிமீ% ேபா5<� மC* ெதாC� வி.பா
  
ேநாினமீ ேதாைகெகாள ெந�F.  (1.111) 
 
மீன� விைலெகா0வா% ேமH மிளைம<த
  
வானவி ென.றி வைல+சிய
க" --- மீன�பா><  
த%னா �ைர கடவா தா6க��ெபா% னீ<ேத*6  
ெகா%னா
 ெகாD�தைவேய ெகா"D.    (1.112) 
 
ம�6கி வைல+சிய
க" மாமC* ேதாC�  
ெந�6கிவிைல வி.*� ெநDநா - ெளா�6*ல
<த  
மீனா.ற� ேபா'*மவ
 வி"4கிேலய S<தலணி  
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=நா.ற� ேத%றாழ� = .   (1.113)  
 
இ@வைகய சீைர யி�க"ணா. க"Dநனி  
ெச@விய ெந�Fவைக ேச
<தி�<தா -- ெனளவிய�  
ெச.ேறா னி�<தா% சிறிேத யிைவ நிைன<தா%  
ெபா.ேற% மல
-�%ைன ேபா<�.   (1.114 )  
 
வ6க4ைக- பா
'கீய மாகாணி- ெபா%Jமிேல  
ன6கவ
ேக ளா�>-ப வ<தமிேல% - ெச6கமல'  
க"ண% கழ!ைணேய காணவ<ேத ென%றா9  
ெம"ண6 ெகாளா�"ைம ெய%C.   (1.115) 
 
எ% ெச>ேவ னி%ெசா !ய�பி யிர-பெலன-  
ெபா%ெச>த =-�%ைன ேபா<தக%C - வ%ெச>த  
மா9மி'*' Sறி மனமகி5<த6 ேகறினா%  
கா9மி' வா96 கல�.    (1.116)  
 
பா�பைணேச
 ெப�மா%ற% பாத மல
ேபா.றி  
S�பைண;� ேசா6க�H6 Sவைடய - ேம�பDத"  
சாகரேம தா":� தைரயைட<தா% C%Cபவ  
சாகரேம தா":னா% றா%.   (1.117)  
 
4தலாவ� அவ<திகா"ட 4.றி.C. 
ஆக+ ெச>;0  (126) 
-------------  

இர�டாவ� இர�டாவ� இர�டாவ� இர�டாவ� ----        �வைர கா�ட��வைர கா�ட��வைர கா�ட��வைர கா�ட�....    
 
ெத>வ வண'க�. 
 
ெச6கரேம S-பிநனி ேத
வா
 விைனயி��*+  
ெச6கதிேரா ென%ப
 சிற-�.ேறா
 - த6*�க  
ழ%ப ரைழ-ப4ன மாதாவி. ெச%ற�"மா  
!%ப� தி��தா  ளிைண . 
 
3.  
 
பாச� தைள நீ��- பாவ' கட கட<�  
ேநச' கலேனறி நீ"4�தி� - ேதசின
ேபா.  
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காJ� மைல;6 கட96 கட<த4னி  
மானகைர' க"டா% மகி5<�.  (2.1) 
 
ேவத 4தி�தவிட� ேமேலா �ைற;மிட�   
நாத6 கதி�தவிட� நேலா
'ேக – ேபாதா<  
ெத�Aமிட ம%பரக� ேதவா லய� X5<  
த�Aமிட ம��வைர யா�.  (2.2) 
 
அற%4தலா நா%கிைன; மா6கா6 க�ளி  
மற%4தலா ேவைனயH� மா.C� - திறJறேவ  
ந�பினா �0ள�ேத ஞானவ: வா> மிளி��  
த�பிரா% வா5�வைர தா%.  (2.3) 
 
இ�விைனெயா- பாக வி�<தவ
பா ஞான  
H�வினனி ேயா6* 4ய
மா - றி�வ:க0  
ேதா>வா% றவ�ெச>த ெதாபதியா< த"Dவைர'  
ேக>வா% பதி;ளேதா வி6*.      (2.4) 
 
4�தி'* வி�ெத%ேகா Mவா 42ஞான  
சி�தி'* வா><த திறென%ேகா - ப�தி'*+  
சா%ற பயென%ேகா சா� ெமவைர;ேம  
தா%றானா>+ ெச>�வைர தா%.   (2.5)  
 
த.ேபாத< ேதா%றா� தல<தனிேல ேதா%Cகி%ற  
சி.ேபாத மாெயாளி�� சீ
'க"ண% - அ.ேபாத� 
நீ'கி ய�0ளி-பா ேன
<த �வைரதைன�  
U'கி னத.க�ேவ ெசா.  (2.6) 
 
இ%னநக
' கா"ட9ேம ேய
4கிேல> வ"ணைனேந
  
�%ன9ற' க"டவ%ேபா. X5Fக�தா. - ெபா%னக�� 
�%ைமெயன ேவ�ளக� ேபா
-ப நட<தனனா 
ந%ைம நிைன'*�  நல%.  (2.7) 
 
ெச<தமி5ேத
 நாவல
ெச> தீ6கவியி% சீரணி;  
ம<தமிலா- பெபா�A மா<ெதளிH� - ச<தத4�  
ேவழ6க" ட�ச விள6கியேத ;%JெதாC  
மாழ6ெகா" ேடா6* மக5.  (2.8) 
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அ%C தி�மா லகில மள<தநா 
ணி%C வள
<த�ேபா னீணில�தி% - ம%ற'  
கிள
<தனேவ மாமதிக0 ேக�டHட J0ள<  
தள
<திDமா ெறா%னல�< தா�.  (2.9) 
 
இ�<தன<தா� ெப.C ெமளியவரா ெய%C  
ம�<தன<தா% ெகா0வா னறி<� - ெப�<தின4  
மாவி4த% M%C மழி'*6 கணிைகய
தா  
ேமவிவா5 Rதி பல ேவ.   (2.10) 
 
M%C வ�ண�தா
 4%J� பணி'ெகலா  
M%Cெமா� ேகாலா ;ைர-பத%4- ேன%Cடேன  
ய%னா
 க��ைதயறி< தா.றிDபி% ேனா
வா2< 
ெத%னா
 ெத�விள6* ேத.   (2.11)  
 
மாணி'க' கானிCவி ைவர வட�=�:  
யாணி-ெபா. ெறா�:!ேல யா�D வி��- - ேபணி�த�  
ெபா.ப�ைம க"வளர- ேபா.றிDந ைவசிய
த�  
வி. ெபாிய Rதிபல ேவ.   (2.12) 
 
அ�சாத ெந�F மழியாத ெசவ4�  
ென�சாத கீ
�தி; ெம@Hல* - மி�சாத  
Rர4ட% ெவ.றிமக" ேமவ விள6கிDேம  
தீர4மா
 ேவ<த
 ெத�.  (2.13) 
 
4�தீ வ*'* 4�மைறயி% ேம�ெபா�ைள  
ெய�ேத வ�4ணர ேவ�திைச�� - 4�தீJ6  
க%ன% ெமாழி;ைர'*6 காசவி�ேதா
 த�மC*  
ெபா%னவிர ேவா6*� ெபா!<�.  (2.14) 
 
அக2� மதி9 மளவி. ெற�H<  
திக2< �வைரநக
+ சீைர- - �க2 
மிைமயவ
தா6 கா"பா னி�<தவ�தா ெல%C  
மிைமயா'க" ெப.றா ாிைச<�.    (2.15)  
 
ெத�வி ெனழி க"D சி<தி-பா% ச.ேற  
*�வி Jதி�த*ண' ேகாமா% – ம�H<  
தி�'ேகாயி. ேச
<திDவா% ெச%றனனா ெல%C  
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மி�'ேகா� நாவா னிைச<�.    (2.16) 
 
 மி%னா
 மதிவதன மீ�நனி =�ெதாளி��  
ெபா%னா
 *வைளயிைட- ேபாயினா% - ெசா%னாC6  
க"ண% தி�'ேகாயி. க"டா% கர4கி5�தா%  
ப"ணி%ற வாயா% பாி<�.   (2.17) 
 
ஏ<ெதழி.சீ
 த"Dவைர ேய%ற மதாணியதா�  
வா><தபல Rதிவனமணியா6 - கா<�ெமாளி  
வி�:ல* நா-ப" விள6*< தனிமணியா  
மி�டெமலா மீ<த�0ேவானி.    (2.18)  
 
மாமதிேல ந.றாணா� வானகேம ப<தரா<  
Uமதிய மீேன Fட
விள'கா< - ேதாமி.  
சதிபதியா
 )ட�ேபா. சால- ெபா!; 
மதியதிேயா ேனா6* மக�.   (2.19) 
 
ேகாயி 4ன6*Cக' Sசினா% மீ"D�ெபா%  
வாயினிைட வ<தைட<தா% மாமைறேயா% -- ேசயி%  
*ணெமலா6 ெகா"ட *ேசல4னி ேவ<த
  
கணெமலா6 கா�தி��த க"D.   (2.20) 
 
ைகதைலேம ேலற' கழி;டல ேமைந<��  
ைநத!லா ந%மன�ேதா ன"ணினா% - ெபா>த!லா  
சீ
�வார பால
 சிற<ேதா6*� ெபா%வாயி  
ேற
�வார' க<ைதேயா% ேற
<�.  (2.21) 
 
வாயிகா- பாைர மகி5U6க ேவ":' 
ேகாயிறைன' கா'*6 *ண4ைடV
 - தாயி%  
மன4ைடV
 ேக�:ெரன வா>மல
<தா% க"ண%  
றன4ைடV ெர%றிைச��� தா%.   (2.22) 
 
க"ணைன ேந
 க"ட களி-பைட<ேத% காசினிேயா
  
ந"ணாிய வி%ப� நனியைட<ேத% - க"ணைன'*� 
ைப<�வ� ேதாைன- பரவிசா 7பமைத  
ய<த4ற நீரைட<த தா.    (2.23)  
 
எளிேய% மைறேயா ாின��தி�ேத ென%ேப
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விளிவா
 *ேசலெனன ேமேலா- ரளிேய  
Fர'*46 ேகாைடேன ெதா%மைறக0 க.ேற%  
பர'*�க5+ சா<தீப% பா.   (2.24) 
 
ெநDநா ணனியைல<� நீAவாி நீ<தி-  
படமாக+ ேச'ைக- பரம% - ெறாDகழைல'  
காண  நிைன<ேத% க��தறிR ெர%Cைர�தா%  
மாண' *லமைறேயா
 ம%.   (2.25)  
 
*%ெறD��' கா�த�A6 ேகாமா னிட6*Cகி+  
ெச%றD� ெத%ைனயவ" ேச
�திDத - ன%ெறD�த  
காய- ெப�ைமயினீ
 ைகதவமி �"ணியமா�  
ேநய� �டென%றா  னி%C.   (2.26)  
 
இ%னெசா. ேக�ட ெவழி வாயி கா-பவ�  
ண%ன
ெந� சிலா நைவ;ைடேயா
 - ப%ன��ெசா.  
\.றினா
 நாேவத� U4னியி ன.ெசவியி 
ேல.றினா ர<ேதா ெவD��.   (2.27)  
 
ப9லக� ேபா.Cகி%ற ைப<�ளவ மாெல6ேக  
யல9C� நீெய6ேக யா><திைலெகா - ெசா96கா.  
ெகா96 களிC6 ெகாFH� நனிெபா�<�  
ெம9ெமா� மி%மினி; ேம .   (2.28) 
 
விேல<� =N� விதவிதமா 	
திகA  
மேல<� காவல� மாநிதி;� - ெசாேல<�  
ேகாதிலா' ைக;ைற;6 ேகால4ேம ேவ"Dமா  
லாதியா% பாேபா மவ
'*.   (2.29) 
 
சீ�டேன ெச%றா. றிைசபரH ந%4கம 
ேன�டேன ேய��ேம ெய@Hல*< - ேத�டேன  
ம.றி%ேற வாராத வ%Cயர� வா><திDேம  
ச.ேறJ மா><திைலேய தா%.    (2.30) 
 
ெந%ன9"ட பாக� நிக5�தவி%றி யாமற<தா  
!%ன9"ட H%ன�ைப ெய@வித<தா% - ம%னனவ%  
ந%னிைனவி ேலா
<திDவா% ைறயலம
 க<ைதேயா  
;%னிைலேய யி-ேபா �ண
.    (2.31) 
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ெசவ ர� ந�ேப ெசவ ாிட�தைம;�  
மலவ
த< ந�ேபா வைமயா� - ெதா9லகி%  
ம%ன
 பல
 ேபா.C� மாமக0 ேச
 க"ணனிட�  
�%ன�ேபா ெசா9 4ைர.   (2.32)  
 
த<ைத தா> ம'க டமாிவெர% C%னாம  
வ<� சமாி வைத'கி%ற - ச<தமன
  
ந�ெப%னா� நலறிைவ ந%*ணரா M-பைட<தா>  
தி�ப4ட னி@H"ேம ேத
.  (2.33)  
 
கவிபயி ,ரதைன' க"டறியா ேரJமிக+  
ெசவ4ைட யாேர சிற<திDவா
 --- கவிமிக�  
ேத
<தாேர யானா9< தீமி:ய ராமாகி.  
சா
<திடா
 ேவ<த% சைப.   (2.34) 
 
ஓதியநா ண�ெப% Cைர�தைனேய ய<ந��  
யாதி�<தா. ெச%றபல வா":.*� - ேபாதிெயன  
�%ைன யைழ�திடலா 4�ப
ேகா% ேமான<தா  
ென%ைனேயா ேதேர மிய��.   (2.35) 
 
அ<நாடJ'ேக.ப வா><தன%ேபா 9%ன�ைப  
யி<நாேட ேவ<திரJ ெம>தாிதா% - 4%னாA  
ன%பதைன' ெகா"ேடேக லாயிெல%C� ம%னெரலா  
ம%பரல
 யா
'* மறி.  (2.36 )  
 
அ%C மிக ந�ெப%ேற ய.றம� ேநா'காம  
!%Cநீ ெச%றா !ைம-ெபா2தி -வ%Cயா  
மா
<திDவா> ெந>யா ரவி
Fடைர 4�தமி:.  
சா
<திDேமா த"ணீ
ைம தா%.   (2.37) 
. 
ேகாதிலா H%*ல�ேதா
 ெகா0A� ெதாழி!%றி�  
தீதிலா- ேப
 நிைனH ேத
<� வ<� -- Xதிலா>  
காத� நட<திைள�தா> காயமதி க"ேட6*�  
ேபாதமிலா- ைப6*ழவி ேபா%C.  (2.38) 
 
நிதியா ரளைக நி�பJ� நீ0வா%  
பதியா ராசJ� பேலா
 �தியா
<த  
க"ணைனேய காணவிவ" கா�தி��த காணாேய  
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ம"ணம
ப% ம%ன�ேம வ<�.  (2.39)  
 
ேமதி *ள6 *ழ-ப ெவ0வாைள வா%ெற6கி%  
ேமாதி' கனி;தி
�த ெமா>நீரா. - றீதி  
ல�ளீர ெநவள
'* ம�ேசாழ நாட  
னி�ளீ�� =ணா னிவ%.    (2.40) 
 
சார% 4க� ப:ய� த"ணீ �டப:ய�  
ேதா. றமி2� ெசவிப:ய' - காரவி�6  
க"டனம
<த�A6 காசின% னாடனிவ%  
வ"டமி5ேத
 பா":ய% ம%.        (2.41)) 
 
ஏதிலா ராவிதைன ேய.ெறாளி�� வாேள<தி-  
ேபதிலா நி.*மி- ேப
வ0ள - ேகாதிலா>  
ேமக மைலயமர ேவகளிெற% ேற6*பி:  
ேதக< தள
ேசர% ேச>.           (2.42) 
 
வா6*சிைல தா6*� வைரம�ளி வ%ேறாளா%  
மா6*யிக0 பாட மயி!ன6க0 - பா6கா>  
நடன ம� ெச>ய ந%ம<தி யா
'*6  
*ட* நாடாAகி%ற ேகா.             (2.43) 
 
காைளய
க0 X26 களிேறC ேபா%றவிவ%  
வாைளய� பாய வல��ாிதா% - பாைளயம
  
வா%க4ேக V%றெதன வா>�திடேவ தா%மிளி�<  
ேத%கம5தா
 சீ
'க!6க% ேச>.            (2.44)  
 
தீ6*யிேல> ெம%ெமாழியா
 ெச"டாட ேநா'கியி�  
மா6கனிைய� தா�பறி�� ம<தியின - ேமா6*வைக  
ெகா"டாD� பா�சால' ேகானிவனா< ேத%ெசாாிய  
வ"டாD< தாரணி<த ம%.             (2.45)  
 
ேசைன �ைடXழ+ ேச
<ெதாளி
ேவ ளி@வழக%  
யாைனம�-)%ற வ
4�த மீைன-ேபா  
ெல6*� பர<திடலா ேலாவாென% ைற;C���  
வ6ககா டாAகி%ற ம%.       (2.46) 
 
ெச<தா மைரய%ன� ெச>நடன< தா%க"ேட  
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யி<தாெவ% ற�ெபா%ைன Vவா
ேபா. - ைப<தாைத-  
�%ைன மல
ெசாாி;� =�ெபாழி%ம ராடமன%  
மி%ைன;மி5 ேவலமாி@ ேவ<�.            (2.47)  
 
ெம%கா. சிைறய%ன ெம%னைட; ெம!ைழயி%  
ற%கா. றனிநைட;< தா%க"D -- ெபா%காவி.  
=<தா மைரசிாி-ப- =6*வைள க"கா�D< 
ேத<தா ாிவ%ம+ச% ேச>.              (2.48)  
 
ஆைல யம
க�- ப�சாC தா%பா;�  
ேசாைலயிேல ேமதி Fகி��"D - பாைல'  
கைடவா
 தம'களி'*� கா<தார ேவ<த  
னிைடவா யில6* மிவ%.           (2.49) 
 
இ@ேவ<த
 த�4 ெளவ
'* நீ ெயா�திDவா>  
ெத@ேவ<த �<தா2< ேதவைனேய - யி@வளவி.  
கா"பா னிைன�திDத கா%4டவ% ேகா.ேறைன  
R"பா
� திட%மாJ ேம.           (2.50) 
 
இ�தைலவா> நி.* மிவ
'ெகலா ேமவல
க"  
ெம�தHள
 மாநிதி; ேம;"டா - ெல�தைனநா�  
கா�தா96 *.றமிைல காசிலா H%றJ'ேகா  
ேவ�தைவயி ேவைலெயேனா வி0.             (2.51)  
 
ஆத!னா ைலய வறி<�நி% a
தி��பி-  
ேபாதேல ந%ைமெயன- �லறிேவா - ேராத9ேம  
ெய%C ெமாழி.*ண6க ேள<�6 *ேசல4னி  
க%றியிைவ யா>வா% க95<�.                (2.52) 
 
மி%னவி�� =N� விள6*கி%ற மாநிதி;�  
ெபா%னவி� M
�தி;மி- ேபாெத6ேக- யி%ன9C�  
நாமைடேவா Mதாைத நாளிJேம க"டதிைல  
யாமித.ெக% ெச>வா மினி .        (2.53)  
 
க<ைதயிலா
 ைக;ைறைய' கா"பாேர ைகெகா�:+  
சி<ைத மகிழ+ சிாி-பெரன - வ<தவ�ேதா  
ெப"ணி யி�-பவ@வி கா-பா
 பா9ைர-பா
  
தி"ணியெம>� ஞான+ சில
.             (2.54) 
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யாெர% றறி<தீ ர�<தவமா ராாியைன-  
ேபெர% ெறன'க�தி- ேபணாைம - ேநர%C  
வா>ைம ெபாைறெயா2'க மாதவெம>� ஞான4ட%  
றா>ைமெயலா� வா><த Fக%.            (2.55)  
 
மா<த
 பிற-ெப>த மாதவேம ேவ"Dெமன+  
சா<த மைற ேத
<� சா.றிடலா% - மா<த�'*"  
ேம%மைறேயா ரா>� ேதா%ற ெம>�தவ<தா ென@வள ேவா 
தா% 4ைறேய ெச>தி�-ப
 தா�.           (2.56)  
 
அ<தணேர Mவ�'* மாசிாிய ரா<ெத>வ  
ம<தணேர ைய<ெதாழி9 மா.றவலா - ர<தணேர  
ெத>வெமன' ெக%Cகண% ெச-பிடH� யாமயி
�தா 
9>வெதவ ன�மா Hைர.              (2.57)  
 
இ�ைமயிேல ய<தண�'ேக%ற வைக தா% �ாி<தா.  
ெச�ைமயிேல தானைடவ
 சீெரலா - ம�ைமயிேல  
வாJலக- ேபாகம�� வா><தத.பி J":Dவா
  
ேதJலH மீசன:� ேத%.           (2.58) 
 
இ�தைகய வ<தணைர ேயைழயெர% C%னெலவ  
ன�தைகய
 ேபா.C ம4தனிவ% - சி�தமைத�  
தானட'கி� த��வ�தி% சா%ற ெபா� ேட
ஞான�  
ேமைட'க வா>வா% விைர<� .           (2.59) 
 
4�த ாில'கண<தா% 4.C 4ணரா�  
சி�த மிைச<தப: ெச-பிDத - ற�த�  
மடைம தைனவிள'*� மாதவமா ர%ேனா
  
திடமதைன' ேக"மி% ெறளி<�.          (2.60)  
 
உலக< தைனெவC�ேத ேயா6கிDெம>� ஞான�  
விலகா ெநறிேய விள6*6 - கலகம.ேறா
'  
ெக�மா9 4�மா9� யாரா9 ெம@ேவ<த
  
த�மா9 மா�பயென% றா%.        (2.61) 
 
ேவதம� ெபா>�தா9� ேவைல கைரயிழ<�  
=தலேம *%றநிைல ேபா<தா9� - ேபாத4C  
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ம<நிைலதா னீ6கா தைவக"D �%சிாி-பா
  
த<நிைலேய ேயா��பவ
 தா�.           (2.62)  
 
இ%பமைத+ ெச>தா9 ேமைழயெர% ெற"ணிலா�  
�%பமைத+ ெச>தா9� U>ைமேயா- ாி%ப�%ப  
மி%றி+ Fகநிைலயி ெல�ஞா%C 4.றிDவா  
ர%றியைவ யாயா ரக�.                 (2.63)  
 
க.பக�ைத யி6கைழ�த. காயமதி. றா� ெசல% 
4.பகைல- பி.பகலா 4.Cவி�த - ல.பெமன+  
சி�திகைள� தா�ேவ"டா
 ெச-� 4ய
சீவ% 
4�திைன- ெப.ற4த ேவா
.         (2.64) 
 
ஆDவா ர6ைகெகா�: யா
�திDவா ர%ேபாD  
பாDவா �0ள� பாதி�திDவா - ேராDவா  
ந%ம�த
 ேபா.றிாிவா ேரா6கி நைக�திDவா
  
ெச%ம�ைத+ ெச.ேறா
 ெதளி<�.        (2.65)  
 
க<ைத ;D-பா
 க�தாிய ேமானநிைல  
சி<ைத யட6கேவ ேச
<திDவா
 - 4<ைத  
மைறெமாழி;< த%மயேம வா><திDவா ெர%C6  
*ைறெமாழியா நேலா
 *றி��.              (2.66)  
 
த%ைன யறி;< தனிஞான� தாெல%C<  
த%ைன�தா ேனா'*< தவ4ைடேயா
 - ெபா%Jலகி.  
=மைரத" ணீாி% �ளிய� பழ�ேதா:%  
ேறாமறேவ ேதா%றிDவ
 ேதா><�.         (2.67)  
 
இ%ேனா
 ெப�ைம ெயளிதி !ைச'*வேதா  
4%ேனா�< ேத
<� ெமாழிவாிதா - ெல%னைனயா  
ெர6க% ெமாழி*வேத ெய�மா ன�W"ட  
வி6ங Jைர�ேத மிைச<�.         (2.68)  
 
இ�மா மைறேயா ெனழி ஞானி யாயிJேம  
ய�மா க�� மக%றிலனா - F�மா  
வி�'*� Fக�ெப.றா ென�ஞா%C� ஞான�  
தி�'*மிக ேவா6க� ெதளி<�.    (2.69 )  
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ஆதிநா ண�ெப% றைற<தான� மாகா"பா  
ேனாதினா ன%றி ெயா�ெபா�A� - நீதியா%  
பாவி��பி- ேபா<திலனா. ப.ெறலா ம.றிடேவ  
ேமவி��பி� ேத
மைறேயா
 ேவ<�.           (2.70) 
 
ஆவாவி வ<தணைன ய%�டேன கா"ெடாCேம  
நாவார- பாட நைசெகா0A - ேமாவா�  
ெம>யி. �ளகெம2� ேமவி-ேபா>' க"ண%பா%  
ைமயி!வ% சீ
வ2�� வா�.         (2.71) 
 
வ%றிணிய ெந�Fைடயா
 வாயட6க 4�தர�  
*%றைனய சீரதைன' Sறியபி - ன%Cைடய  
மாதவேம ="ெடா2* மாமைறேயா% பா9ைர-பா
  
யாதவனி கா-பாாிைச<�.           (2.72 )  
 
மைற ெயலா ேமா
<�நனி வ%பிணிெவ� பாச+  
சிைறெயலா� ெசா.ெறாளி�< ேதேவ - *ைறெயலா<  
தீ
<ேத6 களி'கடைல� ேத'கிேன மி%பெமலா  
மா
<ேத 4ன�வர வா.      (2.73) 
 
க6ைக4த னீரா:' காசினிந. ேகா�திர�தி.  
ெபா6*மா தான� �ாிபய%றா% --- ச6ைக�  
�ாிசறேவ தா% கிைட'*< Uமைறேயா ;%ற%  
றாிசனேம கா"ேபா
 தம'*.                 (2.74)  
 
சிறிேயா
 மடைமயா. ெச>தபிைழ த%ைன' 
*றிேய தி�Hள�தி. ெகா"ேட - யறிேவா  
யக5வாைர� தா6* நில�ேபால� த�ைம  
யிக5வா
- ெபாC�த றைல.              (2.75)  
 
ச.ேற யிவணி�'கி. சா
<தியா6 க"ணனிட�  
ந.ேற மைறேத�% னவரைவ+ - ெசா.ேற  
க:தி% வ�வெமன' காசிலா. ேபா.றி+  
ச:தியி� �க%றா
 தா5<�.             (2.76) 
 
இ�வைர;< தா5�த ெவம�பிைழ ெகா0ேள%  
4�மைறேபா ெய%ேற ெமாழி<� - க�ெமனேவ  
ெச%றா
 தி�மா ெசவிமD-பா% ெச>தவ�தி%  
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*%றா% விைடெப.C' ெகா"D.      (2.77) 
 
ெச�ெபா ென2ய� திர"Dவா யிதா":  
ய�ெபா% 4:ம%ன ராரைவேபா> - த�பிரா.  
காணா ரவணம�6 காவலைர� தா6ேக�டா
  
ேசணா டளி�திDமா ேசா
H.              (2.78) 
 
ெபா%னா �வளக�ேத ேபாயினா ெர�ெப�மா%  
மி%னா
 பல
Xழ ேவெய%றா - ர%ேனா
ெசா.  
ேக�ட Hடேன கிைளெமாழியா
 கா'*மிட  
ேமா�ட� பி:�தா �வ<�.                (2.79) 
 
தி6கெளாD ேம%ைம திக5ச6க� தா%வா><�  
ெபா6* ம4த� ெபா!H.C - ம6க!லா-  
ெபா%J� விள6க- ெபா�<திDேம பா.கடேபா%  
ம%J 4வளக�தி% மா"�.             (2.80)  
 
சாலHேம ெம>42�� சா
<த பழி;ைடேயா%  
பாலம
த பாவெமன- பாவி��' - ேகால�ேச
  
சீ�வள க�Xழ+ ேச
<தனேபா. ேறா%றியேவ  
கா�வ'*� ப�சத�' க0.             (2.81)  
 
இ%ன ெவழிவா><த ேவCவள க�திெலா�  
ெசா%ன மல
ம�ச�ேத ேதா%றினா% - ெபா%னவி��  
ெபா%னா டைலயமர- =�ச� தியபாைம 
 மி%னா0 பதமமர ேவ.              (2.82) 
 
அ<த- �ர6கா'* மாயிைழயா
 த�மிட�ேத  
ந<தவிலா ெவ�வரைவ நாத%பா. - சி<ைத;ட%  
ெசா.றிDR ெர%Cைர�தா
 ெதா9லகி. கீ
�திெயலா  
4.றிDவா யிகா-பா ேரா
<�.         (2.83) 
 
கா'*6 கிைளெமாழியா
 க"ண னிட6*Cகி  
வா'* மல
�ேதனி% வா> மல
<தா
 - ேத'*Cமா  
ேகாயிலா ெந�ச6 ெகாD��' *ைற தவி
'*�  
வாயி கா- பா
த� வரH.             (2.84)  
 
ேக�டா
 தி�மா கிள
வாயி கா-பாைர  
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வா�டா மைரவா> வரHைர�தா
 - ேத�டாத  
ெம%ெமாழியா
 ெசாலவ� ேமவினரா காவல
க0  
ெபா%ெமாழியா ர<த- �ர�.              (2.85)  
 
மி%Jகி%ற மீ%களிைட ேமHகி%ற த"மதிேபா.  
C%Jகி%ற மாதாிைட� ேதா%றிநனி - ம%Jகி%ற  
ேதா%றைலேய க"டா
 ெதா2தா ெர2<தாரைக  
வா%றைலேய ேநா'க மல
<�.              (2.86)  
 
சி<ைத களிU6க+ சீ
மைறயா. றாேம�தி 
4<�தா ைனெயாD'கி 4%னி%றா
 - வ<ததி 
ெண%ென%றா ெனலா<ேத ெர�மா%றா ேனைனய�  
ம%னனிட� ெசாவா
 மகி5<�.            (2.87)  
 
ஆதிநா ைளயநி%ேனா டா
<தகைல க.றவனா6  
ேகாதிலா ந%ன�ேப ெகா"டவனா< - தீதிலா-  
ப"�ைடயா% க<ைதெகாA� பா
-பா% *ேசலெனன  
ம"பரH வா%வ<தா% ம.C.             (2.88) 
 
வ.றிெய9� பா
யா'ைக மாதவனி% ேமைவ�த  
ப.றதைன யாேமா ப*�தறிேவா - ம.ைறநா0  
வ<� தி�வா> வதிகி%றா% ம.றி�ேவ  
ைப<�ளேவா  ெய� வி"ண-ப�.           (2.89)  
 
ேக�ட ெபா2ேத கிள� 4கமலர  
வா�டமிலா ெந�ச மகி5=-ப' - ேகா�டமிலா  
ந.றவமா ராாியைன நா: யிவணைழ-)
  
ச.ேறJ< தாழாம. றா%.            (2.90) 
 
க"ண னJமதிைய' காவல
க டாேம.C�  
தி"ெணனேவ ேச
<தா
 தி�வாயி - ன"Nமவ"  
ேகாதி. *ேசலன: *�பி�D' SறிDவா
 
 தீதி% ெமாழியா. ெறாி<�.             (2.91)  
 
பி:யின6க0 Xழ- பிற6*களி ேற.றி%  
C:யிைடயா
 Xழ� �ல6*6 - க:கம2�  
ைப<�ளவ� ேதா%பா. பக
<ேத ம�மைறேயா>  
சி<ைத;ட னீவ<த சீ
.              (2.92)  
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ம%வரH பா
'* மைற4தேலா> சா%ற*ண  
நி%வரH ேக�ட ெந:யனவ% - ெபா%வரவி  
ேனாைகநனி =-ப Hன�வர ேவமதி�தா%  
ேறாைக ெமாழி யி%ப< �ற<�.              (2.93)  
 
இ%ேன யைழ�திDமி னி%ேன யைழ�திDமி 
னி%ேன யைழ�திDமி ென%Cைர�தா% - 4%ேனத%  
றா>வ�ைக ேக�ட தனி'*ழவி தா% ேபா%C  
ேநயமல
 =�திடேவ ெந�F.               (2.94) 
 
இல'கண ேம;0ளா னி@வைகேய ெசா.றா%  
மல'*C� பிலா மைறேயா> - தல'கணி  
வாரா வி:%க:ேத வ0ள !வைம-பி.  
சாரா வி�<திDவ% றா%.               (2.95)  
 
ஆத!னா லாாியேன ய"ண லகமகிழ  
ேவதமி%றி- ேபா<த�0க ெவ%ற6ைக- - ேபாதகேம  
S-பினா ைரய% *Uக!��+ ெச%றனனா  
கா-பினா ேராD6 கனி<�.            (2.96) 
 
அ%ன�தா% க"ட வறிவிலா ெர%ெச>ேத�  
ெசா%னHைர ெந�ச� FDகிறேத - ம%னவ%றா% 
ேற
<தாேன யாமாகி. ேசராத தீ6*"ேடா  
ேவா
<தாேர த6க Aள�.              (2.97) 
 
அ�0 ேச� ம<தணேன யாத!னா லா%ற  
ெத�0ேச�< ேதவனிட� ெச-பா - னி�0 ேச�  
ெந�ச ாி� நிைன<� நி%ேற திட�ெபா�<தி  
ய�Fதைல வி�டா ரறி<�.           (2.98) 
 
ம%னைனேய காN மகி5+சி4% னீ
�திடேவ  
ந%னயமா>� தா%பி% னட<திட9� - ப%னாிய  
பவள4� பா
�தா% பரவியிட- பா�லகி.  
ெசாவள4 மிைலெய%றா% X5<�.            (2.99)  
 
ப%மணிவா> பி%படேவ பா
-பா%4% றா% ேபா<�  
ெபா%மணிவாய<த- �ர�திJ'* - ந%பணிேபா  
ல"ைமயனா>+ ெச%றைட<தா னா6கம
ப ேலாவிய6க 
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A"ைமயிேல க"ணெனன ேவா
<�.        (2.100) 
 
ஈ6கிவனி@ வாெற>த வி%J�வ< திைலெயன-  
=6கதி
 தா% பா
'*� ெபால%=வி - ேனா6*4கி.  
பா
'* மயி!% பF- பா
'*� ைப6க%றி%  
ேச
'ைகமீ தா
<தான� ேத.             (2.101)  
 
இ6ங% றி�மா !%வரH பா
�தி�-ப  
வ6ங னவJ மகமகி5<ேத - ெய6ஙJேம  
F�மா வி�'காம. X5<ெதைவ;6 க"Dவ<தா  
ென�மா னி�'* மிட�.               (2.102)  
 
மி:ேயா �ணவிழ<ேதா
 ெவ-�ழேவா
 Mவ
  
க:தினிேல ெபா%ன4த6 காH� - ப:ெபCவா
  
ேபா%C *ேசல4னி ெபா%னா
 தி�மா
ப%  
சா%றH�' க"டா% றனி��.          (2.103)  
 
ேவத 4:வி விள6*� வி2-ெபா�ைள  
ேயதமிலா ந%மணிைய ெய�மாைன - ேபாத  
H�வாைன ;"ைமயைன ெயா-பிலா மாைல  
ய�வாைன' க"டா னறி<�.            (2.104)  
 
கா"ட9ேம =��வைக கா விைசயா� தானட<தா  
னீ"டவJ6 க"N.ேற ேநய4ட% - மா"ட=�  
ப0ளி க:தக%C பா
-பா ன:பணி<தா%  
க0ளமிலா' க"ண% கனி<�.          (2.105)  
 
திலகம" ேடாய� தி�வ:தா% ேபா.றி'  
*லமைறேயா ைன�த2வி' ெகா"டா - Jலகெமலா  
ெம>ய%ப% மாமைறேயா
 ேவ<தெனன+ ெசாவா>ைம  
ெபா>யாம. கா'*� ெபா��D.       (2.106) 
 
இ%ேற Fபதினமா மி%ேற Fபதினமா  
மி%ேற Fபதினமா ெம%றJ'* - ந%ேற  
யற� ப!�த வி9 மைட<த�ேவ வா5H�  
மற�பற<த நி%வரவா% ம.C�          (2.107)  
 
இ%னவித< தா%�க5<ேத ெய�மா% மைறேயாைன+  
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ெசா%ன) ட�ேத.றி� Uநீரா. - ெபா%னவிர  
நீரா�:- ப�டாைட ேந
ெபறேவ தாJD�தி-  
பாரா�: நி%றா% பாி<�.         (2.108)  
 
ஐய ன:விள'கி ய<நீ
 சிரேம<தி  
ைமய !�ணீ6க மாமாேயா% - ெச>யெபா% 
னாசனேம ேய.றி ய�+சைனதா% ெச>�வ<தா%  
ேபாசனேம `�ட- �க.        (2.109) 
 
��ைப மலரனேம Uெவ0ளி மாவைரயா+  
ெச�ெபா. ப�-ேப சிகரமா - வ��னலா  
ெந>ேய க�ைன ெநD6*%றா� தா%பைட�தா%  
ெச>யசி. C": பல ேச
��.         (2.110)  
 
ெசால4த Mேட Fைவெப�'க மாவ"ண  
னல4த M�ட நல4ைடேயா% --- பல4�  
4"D பசிதீ
<தா J�ப�ேம நா	
<தா
  
ப"ைடய4 �"D� பாி<�.         (2.111)  
 
விைரேச� ந.சா<த ெம>ெயலா� =சி  
;ைரேச� மி%ெசா 9ைர�ேத- �ைரேசரா  
ம�ச�ேத ேய.றி மகி5<தளி�தா% பாகைட;6  
*�ச�தா. காRசி' ெகா"D.     (2.112) 
 
வழிவ< திைள�ேதா% மலர: ேநா>தீர'  
கழிமகிழ ேவபி:�தா% க"ண --- னழிவிலதா�  
ப%4கம% ப"ணHேம பாரா தவனாகி  
ந%ேமான� ேதயி�<தா ன%*.         (2.113) 
 
பி�த�% ம�த
 பிசாச
 *ண�தவரா  
ந�தவ ெர%ேற நவி%றிDவ
 - சி�தம�  
வி�டகலா ைதய% வி2H�ைவ+ சி<தி��  
நி�ைடயிேல தானி�<தா ேன
.        (2.114) 
 
நீ�.ற H-பி ென�-�.ற மி%ெனாளியி  
ேன�.ற ெவமமா னிட6கல<� - ேப�.ற  
த.ேபாத< தான2வி� த%ைன;ேம தா%மற<தா  
ன.ேபா� வ<நிைலயி ன%*.        (2.115)  
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நாதா<த வா5ேவ நா: யிவனி�-ப  
ேவதா<த� ேதயில* ெம>'க"ண% - ேபதா<த  
மிலா% வரவறி<ேத யி%�டேன தா%ெசாவா%  
ெசாலா
 மைறேயா. Cதி��.    (2.116 )  
 
*%றைனய சீரா;% ேகாதி தாிசன�தா  
ெல%றJட =ாி�ேத னி%�.ேற% - ம%றல<தா
  
சீ
ெப.ற ேவ<த�A< ேதவ�A ெம%ேபC  
யா
 ெப.றா
 யா
ெபCவா ேர.       (2.117)  
 
="டதைய ெய%பானீ =ரணமா> ைவ�த�0வா  
யா"டவேன ெய%ற னகமறிவா> - ேச"டலேம  
தா% ெபறிJ 4%ன�பி.சா%ற�ேவா ெவ%Cைர�தா%  
வா%ெப.ேறா
 ேபா.Cகி%ற மா.  (2.118) 
 
4�தி தைனயளி'* ேமான நிைலேச
'*�  
ப�தி மிக-ெப�'*� ப%னாிய - சி�திெயலா6  
S�Dவி'* நீ
X5*வலய�ேத ந%ெனறியி 
னா�Dவி'* நேலா
த� ந��.       (2.119)  
 
ந�ேப திரவியமா ந�ேப ெப��ேபறா  
ந�ேப யி�0சீ>'* ந.கதிரா - ந�ேப  
பவமC'*6 S
வாளா� ப"�ைடயா
 ந�ேப  
தவமளி'*� த%ைமயதா< தா%.       (2.120)  
 
நலா
 *ண4ைர-ேபா
 நாமண'க ைவ��ல%வா>+  
ெசலா
ெசா. ேக�ேபா
 ெசவிமண'* - நலாைர'  
கா"ேபா
 த6 கணமண'க' காதமண வாேதாத%  
மா"ேபாைர- ேபா.C மன�.     (2.121) 
 
அ%ேனா
த� ந�ேப ய�<தவ�தா ெல>�ெமன  
ந%aக0 ேட
<ேத நவி%றிDமா% - 4%னாளி  
ெல%னதவ� ெச>ேதேனா ெவ�மாேன நி%ன�ைப-  
ெபா%னவிர ெவ>த. ெபா��D.       (2.122 )  
 
4%� ப:�த 4த9%ைன யா%க"ேட  
ய%ப ெநDநா�க ளாயி.றா - பி%�  
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க!யாண� ெச>தைனேயா கா%4ைளதா J"ேடா  
ச!யாம. றாெனன'*+ சா.C.     (2.123)  
 
எ�தைனேப
 ைம<த ாிைச;டேன தா%பிற<தா  
ர�தைனேப ��Fகேமா வாாியேன - 4�தைனய  
வ%னவ
'* ேவதவிதி யா><ேத ;பநயன�  
பி%னமி%றி+ ெச>தைனேயா ேபF.      (2.124) 
 
கனமதிேல ேத
<தாேரா காதல
க ணல  
தினமதிேல ச.*�ைவ� ேத: - மனமதிேல  
ெச�ைம பதி<தனேவா ேதமைரயி J"ைமெயலா  
ெம�ைமயா0 ேகாேன யிய��.     (2.125)  
 
ைம<த
 வ�<தாம% ம.றவ
க ெள"ணியைவ  
சி<ைத களிU6க+ ெச>கிறேயா - 4<ைத  
ய�<தவ�தா ல%றி யைடவேரா ம'க  
ளி�<தவ�தா ;"ைம யி�.      (2.126) 
 
மாதவேம ெச>தா9 மாமைறேய ேத
<தா9 
ேமதமிலா நலறேம ேய%றா9� - =தல�ேதா
  
ைம<தரைட யாராகி வாJலக< தா%ேசரா
  
4<ைதமைற ெசா9 ெமாழி.       (2.127)  
 
நாக Fரேவாைச நRைண யி% ேனாைச  
பாகி% ெமாழியைனயா
 ப"ேணாைச - யாகவிைவ  
யாH மினிெத%பார� �தவ ாி%மழைல  
யாவ9ட% ேகளாத வ
.     (2.128) 
 
நான4த. ச<திெசப ந%* நட' கி%றனேவா  
ேமான4ற+ சி<ைத 4யகிறேதா - வானவிைவ  
ெச>வா Jட�� திடேமா வ�"மைழைய-  
ெப>ேவா> ெதளி<திடேவ ேபF.   (2.129)  
 
சீரா
நி% a
 நி%C ேச
<திDவா யி6ஙெனன  
நீரா
நி% ற%ைமெயலா ேந.Cவைர - யாரா><�  
ெகா":�<ேத ன%�டேன S:னா> ந.*ண6க"  
ம":�<த மாதவேன வ<�.      (2.130) 
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காத மி�<தா96 காசினியி ல%�ைடேயா
  
ேபத மறநிைன<� ேபசிDவா - ேரத4ேளா  
ர"ைம'க ேண
<தா9 ம%பைரேய தானிைனயா 
�"ைம'க N.றHய
 ேவா>.        (2.131)  
 
ஆவி யைனயா>நீ யா�< தி�நா�:.  
ேசாெவனேவ மாாி ெசாாிகிறேதா-- சாவியி%றி+  
ெச<ெந றைழ��+ ெசழி'கிறேதா ம.றற4<  
த<நிைலயி னி.கிறேதா தா%.         (2.132)  
 
4%னா ளி�வ�ேம 4<ைத மைறெயலா�  
ெபா%னா
சா< தீபனிட� ேபா>- ப:�த - ப%னாA6  
S+ெசலா� ேபா�D' *ளி
சி<ைத யா9ைர�த  
ேப+ெசலா� ஞாபகேமா ேபF.      (2.133)  
 
ந6*ரவ னிலா "ைம- பா
�ேதா
 நாளதனி.  
ெபா6க வி.*ெகாD ேபா�ெமன - ம6*றவ5  
கானி விறெகா:��' காேனாவ- ேபா<தனேம  
யானி னியபா யம
<�.           (2.134)  
 
அ-ெபா2� நீறா ரர% ேமனி ேய>'*4கி  
ல-� தைனேம><ேத ய�பிைகயி% - ெச-பாிய  
ைப�ேமனி வா><� பர<தேத வா%42�6  
க�ெம%றி�"டேத கா%.           (2.135)  
 
இ:�ெதாளிவி ேல<தி யிைசயா
<த வ��  
ெதாD�ெதாளி� மி%ேன<தி� �%J6 - கD�தமைர  
ேய.றிDவா% ேபால ெவ2<தனேவ ெவ6ேகாைட  
ேதா.றிDவா% மா4கிக0 X5<�.      (2.136) 
 
 இ:ேய 4ழவமா ேவ%றர6ேக கானா  
வ:ெயD� தாD மவேர --- வ:வைம<த  
ந%மயிலா' க"Dவ-ேபா
 நாமா- ெபா!<தனேம  
த%ைம;ேளா> ஞாபகேமா சா.C.   (2.137)  
 
4.C 4ண
<த 4திேயா
க ண.கவி தா%  
ச.C< தைடயி%றி+ சா.றிட ேபா - க.Cண
<ேதா>  
ேம%ேம9� ெப>தனேவ ெவ0ள� ெப�'ெகD-ப  
வா%ேமனி% \.C மைழ.     (2.138)  
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ைகநைனய' கானைனயக கானகேம தானைனய  
ெம>நைனய வி<தன4 ேமநைனய+ - ெச>நைனய'  
கா%றேத தாைர' கன மைழதா% =விCதி  
ேபா%றேத ய<த- ெபா2�.      (2.139)  
 
ஊ.Cகி%ற மாாி ெயாழிவி%றி- ெப>திடேவ  
யா.ற!னி ெய%ென%ேற யா><திD6கா - S.ெறனேவ  
வ<� Fழ%றேத மாமர6க0 R5�திடேவ  
க<த� மாவைச'*6 கா.C.      (2.140)  
 
ேமா�கி%ற கா.றி% 4�மர6க டாமைச<ேத  
ேயா�கி%ற சாைக ெயா!�திD த% மீ�  
கரமைம��- ேபா�6 கனமைழேய நிெல% 
Cர4ைர�த ேபா%றனேவ ;.C.  (2.141) 
 
சா.C� பலமாH< த�மி. �க-பறைவ  
ேபா.C *ட�ைப- �*<ெதாளி-ப' - கா.Cமைழ'  
கா.றா%ேபா. ைகக ளவி��' கதிரவJ<  
ேதா.றா%ேபா. ெச%றா% Cனி<�.  (2.142)   
 
கைல;ண
+சி ேக0வி கழி�ேதா �டேன  
�ைல;ண
+சி ேயா�ளேம ேபா%C-  நிைல;ண��  
வானமக0 S<த வள
<த� ேபா. ேறா%றியேத  
Vனமி* மான வி�0.    (2.143)  
 
*�<ைதய: ேச
<� *Cகி;ேம ெகா%ைற  
யி�<த�வி. ற6கி;ேம ெய>��- ெப�<�ய
தா%  
ெகா"D திாி<தனேம ேகாதிலா ய-ெபா2�  
க"டெதலா� ெந�Fளேதா கா".   (2.144)  
 
மா�D� விறகா% மய6* நம'கிர6கி'  
கா�D மர46 கணீ
விDமா - வா�ட4ற 
விர- பதேம யினி�த Fைவ-பதமா+  
சாரHற ஞாபகேமா சா.C.        (2.145) 
 
இ<தவித நாமய6கி ேய6*6கா. ற%*ல��  
ைம<தனவ ன"பெனாD மாவன�தி - ன<திடேவ  
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ெச>; மி�ைள+ சிைத-பா%ேபா. ேறா%றினனா  
ைவயமகி5 த"கதிேரா% வ<�.       (2.146)  
 
கா.C மைழ' கா�பா�D' கானக�ேத காாி�ளி  
லா.ற!%றி ெய>�த வ�ைம<த
 – ேந.ைறநா 
ெள%J.றா ெர%ேற ெயதி
கா"பா% ேபா9தி�தா% 
ம%ன.ற ெச6கதிேரா% வ<� .       (2.147)  
 
ெவ>ேயா Jதி-ப விமலமைற+ சா<தீப  
ெம>ேயா னைம�ேத: ெவ6கானி - ைபய%மா  
ெர6கைட<தா ெர%J.றா ெர%றிர6கி வ<திD6கா  
ல6கவைன' க":லேமா யா�.   (2.148) 
 
க"D நனிவண6*6 காைல' க�ைணயனா>�  
ெதா"D �ாிேவாாி. றா>ைமயேர --- ப"Dமைற  
க.ற கட%ெகாD�தீ
 காசC�தீ ெர%ற%ேன  
;.ற �க5பைட�ேதா ேனா
<�.     (2.149) 
 
கவி தைன-ேபால' காத!;6 காதல��  
ெசல- ெபா�A< திகழெவன- - பவிதமா  
மாசி ய�Sறி ய%பா> நைமயைழ��-  
ேபசியக� ேபாயினேன ேபா<�.         (2.150) 
 
இ%னெவலா� ஞாபகேமா ெவ%ன%ப ெவ%Cைர�ேத  
;%னாிய ைகதவனா ேயா
மனித% - ற%ைன-ேபா  
ன%ன
 வினவி நலமைறேயா ன%�"பா  
னி%Jெமாழி< தி�டா னிைச<�.      (2.151)  
 
ப<தைனதா னீ�தவேன ப.பலநா ளி%பி%�  
வ<தைனயா ெல%னெகாD வ<தைனநீ - த<தைனேய  
ன%ெற%றா% ப'கண�தி ன.Fைவயி. சி<தைனதா%  
ெச%றெப�6 க0வ% ெறாி<�.          (2.152)  
 
இனியHண ேவேதJ மி%றிவ� வாேயா  
மனியாHன �0ளமைத வ0ளா - நனியறேவ%  
ேவ"D மதனி ெவCைம யJ-�வேளா  
="��க ழ%பா �க.        (2.153)  
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இ6ங னளி�திெய% ெவ�மா னி�கர6க  
ள6ஙனேம நீ�ட வ�மைறேயா- ென6ங%  
ெகாD�திDவா னி%பாேல ெகா0ேவா
'*' கா:  
மD�திDவா% ேபா9மவ% ம.C.      (2.154 ) 
 
பலநா�க0 க"ட பழ6க�ைத வா6கி' 
*லநாாி ேபா.C*ண' *%றா - ணலநா.  
வா><� 4:<த வவ. ெபாதிைய' க"Dெகா"டா%  
வா><த �க5' க"ண% மகி5<�.         (2.155)  
 
அ%பி. கிைட�த வவ.ெபாதிைய� தானவி5�ேத  
யி%பினி� க"ேணா'கி ெய�ெப�மா% - 4%�தவ�  
ெச>த பயென%ேற சி<ைத;ட% ற%வாயி.  
ெப>தா ைவேலா
 பி:.         (2.156)  
 
ேத�டா+ Fைவயம�� சி<ைத ;ட% சிறி�  
ேபா�டா 9ட��நனி =ாி'*6 -  ேக�டா9�  
யாவ
'* நா	C ெம%றயி%றா ன-பி:தா%  
ேறவா'க% \�:ேனா% ேரா<�.      (2.157) 
 
4%Jமவ ெலா%C 4ைன4றி<த திைலேய  
தி%Jத.*+ ச
'கைர;< ேதைவயிைல - ;%J  
4லெகலா 4"ேடான@ ேவா
பி:�தா% ெகா"D  
நல4டேன தி%றா னய<�.        (2.158)  
 
அவ! ெலன'* மிக வாவெலன H%ற%  
ெசவிதனிேல ேக�டாேயா ெச-பா> - �வியதனி%  
4%� ெமாழி<திலேன 4%னவெவ% ற-பி:தா  
ன%�டேன தி%றா னண.     (2.159) 
 
பா6கா>' ெகா:.ெறா�'கி- ப'*வமா>+ ச.றி��தி�  
ேத6கம5 ெம%C சிரமைச�ேத - ேயா6*வைக  
ெகா"ட- பி:யவ96 ேகாபால% றானயி%றா%  
ப"ைடவிைன யாH� பறி��.      (2.160) 
 
பி%ேபா
 பி:ெயD��- ெப>திD6கா வாயினிட  
4%ேபா: வ<� 4ளாிமக - ள%ேபாD  
கா<த% கர�பி:�தா0 ைக�மாவி% ைகயதைன-  
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ேபா<� பி:பி:�தா. ேபா%C.      (2.161) 
 
இ<தவித� ெசா.ற வி�: தைன ேநா'கி  
வி<ைதயி� ந%*ைர�தா> ேமலவேன - சி<ைத;ட%  
கா<த Jணா�தD�த க.பழேகா ெவ%றா% சீ  
ேரா<� பாி�சி� திைற.            (2.162)  
 
அ%C விட�ைத யானயி%ற காைலயி9�  
ெச%C தD�ததிைல ேதவி;ைம -- ந%C  
கணவ Jணா�தD-ேபா
 க.�ைடய ேராந.  
*ணவளேல நீெயன'*' SC.        (2.163)  
 
கா<த% *றி-பறி<� காலம� தா5'காம  
^<�பச ாி�ேத யினிைம;ட% - ேபா<ெதைவ;  
4.சாக� ேதா:ய.ற 9�தமித% ெச>ைகய%ேறா  
ந.சா<த6 ெகா"ேடா> நவி.      (2.164)  
 
பசியறி<� ப'*வமா>- ப
�தாH' ேக.ற  
Fசியறி< U�:டலா. றாேயா> - பFவைனய  
தா>'*-பி% றாரெமன� தாரணியி. ேப
ெப.றா
  
வா>'*6 *லமைனயா
 ம.C.      (2.165)  
 
க.��வா>- ேபா<த க�6*ழலா0 காசினியி.  
ெபா.��வா>+ சா�� ெபா!வைம<தா0 - ெசா.பிற6*  
ந.*ண�தா ண.*ல�தா ணானிலேம ந"ணாிய  
ச.*ண�தா0 =மகேள தா%.    (2.166) 
 
F�மா வி�'*� Fகேனய� ேதாைகயவ  
ெள�மா Jணா�தD'க வி@Hலகி - ல�மா  
விைச*வேளா ெவ%Cைர�தா ென@Hலக ேவ<�<  
திைச*விய- ேபா.Cகி%ற ேச>.    (2.167) 
 
கைலெயலா ேமா
<� காிசC�த Uேபா.  
*லெகலா6 ெகா"டாட ேவா6*� - விைலயிலா+  
ெசவ� ெசழி'கெவன� தி%றனென% ேறா
 பி:�தா%  
ெசவியவ டானறி<தா ேட
<�.       (2.168)  
 
பி:யவ.ேக ெசவ� பிற'*� பிJேமா
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பி:யவ9< தி%றாேன. ேபN - ம:யவரா>�  
தாமமர ேவ"Dெமன� ைதயலவ டா%றD�தா0  
காமராம
 க"ண % கர�.     (2.169)  
 
அ%றி;ேம ய%ப னணிமைன'* ேவ"Dவ�  
�%றியசீ
+ ெசவமேதா Uய�க5 - ெபா%றிக2  
மா
ப% பணிெசயேலா மா"�C3 ேக�D மிக  
ேவா
பவேன ;"ைம ;ைர.         (2.170)  
 
ஆத!னா. கா<த. கைம<தவித மாகH%னி'  
காதம�� ெபா.*ைழயா0 காத9ட% - மாதர�  
த%ெசயேல தா%ெச>தா0 தாரணிதா ேன�திடேவ  
ந%ெசயேல தா% �ாிேவா> ந%*.     (2.171)  
 
அ%ப�'ேக ெய%C ம:ைம� ெதாழிெச>மா  
ெல%��க- ப�திெச; மி�மைறேயா. - கி%ப4ட 
னீதளி�த லா*மி�வாகா ெத%*வேனா  
தாளி�த =<தாரா> சா.C.       (2.172) 
 
அற� சிறிேதா
 மா<த ரறியா� ெச>தா. 
றிற�சிற-ப ேம9லக� ேச
வா
 -- மற�சிறி�  
மி%றிய� மாதவமா ாி�மைறேயா. கிஃதாிேதா  
ெவ%றியம
 ேவ<ேத விள��.        (2.173)  
 
=மகட ேனா'கமைத- =ரணமா>� தானறிய'  
ேகாமக.* ந.Fக%றா% Sறியபி - னாமகடா%  
வா><தி�'* ந%னா வல
ேபா.C� சீ
'கைதைய  
பா><�பிJ� ெசாவா னம
<�.      (2.174)  
 
அ%றிரேவா
 ெம%பD'ைக ய"ணறர வாாியJ<  
�%றியேப ரான<த� U'க4.C - ம%றிக2�  
சீ�வள க�ைதெயலா� சி<தி��' க"வள
<தா 
னாரHள ம6ங னம
<�.       (2.175)  
 
கதி�தி'*6 காைல' கடெனலா 4.றி  
மதி*ல�� ம%ன%பா வ<� - நிதியமிக-  
ெப.றவ% ேபா யாெதா%C� ேபசா� ஞான நிைல  
;.றவ%றா% ெசவா%ற% a
'*.    (2.176)  
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அ'காைல' க"ணJேம ய%�டேன தா%வ<�  
மி'கா
வ� ேதா�:யி R5<திடேவ -- ெதா'காசி  
Sறி மகி5<� *ேசல4னி ேயகினனா  
ேதறி4ன� வ<தவழி ேச
<�.     (2.177)  
 
மல
வதன� ேப
�� மணியதர6 கா�:+  
சிலதியைர� தா%சின<� சீறி' - *லமைறேயா.  
ெகா%C� ெகாD�திலேன `ரJ-பி வ<தா%மா  
ன%றிெத%றா
 மாத
 நைக��.       (2.178) 
 
தாெயதிேர க"ட� ேபா. றா6கினா% காR5<தா%  
ேபாெயதிேர ெகா"டா% �ைன வி�தா - ேனய4ளா  
ென%ேற யறிவி�தா ேனெக%றா% மாதாி�  
ந%ேறக% ேறெய%றா
 ந��.   (2.179)  
 
க�: யைண�தா% கர4கி5�தா% காத9ட%  
ற�:' ெகாD�தா%பி% ைறவ<தா - னி�ட4ட%  
ெபா%னா ரமளி �கவளி�தா% ேபாெவ%றா%  
மி%னா
 ந%ெற%றா
 விய<� .        (2.180)  
 
ம%ன
 பலாி�'க ம.றிவைன ேயமதி�தா  
ன%ன�ள� தாெனனேவ நா:னா% --- ப%னாிய  
வி%ெமாழிக0 ெசா.றா னிைச<�மன ேமெக%றா%  
ெம%ெமாழியா
 ந%றிெத%றா
 ேவ�D.            (2.181) 
 
*%றாத ந"ப% ெகாDவ< தைதவாாி�  
தி%றா% மகி5<� சிரமைச�� - ந%றாக  
ெவா%ேறJ மீேயாம ேலா�:வி�டா னி%னவ% சீ
  
ந%ேறெய% றா
மாத
 ந�D.      (2.182)  
 
மாேயா% ெசயைல மதி�தறிவா
 யா
ெகாேலா  
ேவேயா ெவன-ெபா!ேதா" ெம%மயிகா - ேளாயாம  
!%னவித� ேபச !2'*ைட�ெத% றா
சிேலா 
ர%னவ
த� வாயட6க வ%C.             (2.183) 
 
இ<தவித மாத ாிய�ப ெவழி%மைறேயா%  
ச<த4C< த"Dவைர தானீ6கி' - ெகா<தளி'*�  
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வ.றா- ெப�6கட9� வ%பிறவி மாகட9�  
ெச.றாJ. றாa
� திைச.  (2.184) 
 
    இர�டாவ� தவைரகா�ட ��றி�(இர�டாவ� தவைரகா�ட ��றி�(இர�டாவ� தவைரகா�ட ��றி�(இர�டாவ� தவைரகா�ட ��றி�(....    
ஆக+ ெச>;0.  (311) 
----------------- 

=�றாவ�=�றாவ�=�றாவ�=�றாவ�    :  :  :  :  ைவ�/த கா�ட�ைவ�/த கா�ட�ைவ�/த கா�ட�ைவ�/த கா�ட�....    
    
ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�. . . .     
சி<ைதய� தா% ெறளிய� ேத
வா
 விைனயரH' 
க<த4% ேப�வண மாெம%ப
 - ச<தத4<  
UேமH< ெதா"ட�ள< ேதா%றி� �ல6*கி%ற  
பாேமக வ"ண% பத�. 
 
��������....    
எ�மா ன�ளா விைள�த Hட��நனி  
ய�மா= ாி�த தவ%க<ைத -  ெப�மா%ெபா%  
வ�திரமா வா� மணி��ளவ மாமணியா+  
சி�திாி�தா. ேபா%ற சிற<�.         (3.1) 
 
காதி. ெபா!ெபா�0க0 காெலாளிெபா. *"டலமா  
தீதி. பவி�திர<தா% ெச�ெபானவி
 - ேமாதிரமா  
மாறியேத மாதவJ ம%மதனா வா><தனேன  
`றியேத ேதக Hர�.       (3.2) 
 
மாதவேம ெச>� மன'*விய ேவத%ைன  
ேயாதியம
 4�த �Cவிைன ேபா% - மாதவைன  
நீ6கி- பற<தேத நீAலைக மா>'கெவ2  
Rாி�ைள ேய>'* மி:.             (3.3) 
 
ஜய% வரவறி<ேத யாதி�த J6*ளிர  
ெம>யி% மிைசRச ெம%கா.C - ைபயேவ  
பாைல வனெமலா� ைப<த�'க ளா
<திD =�  
ேசாைலெயன� ேதா%றி.ேற X5<�.         (3.4) 
 
இைவயைன��6 க"டா னிC�=� ெகா"டா  
னைவயைன��� ெவ%றHய
 நேலா% - �வியைன���  
ேபா.C6 *ேசலைனேய ேபா�வழியி. றா6க"டா
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ேவ.Cபவ ம%ன
 விைர<�.       (3.5) 
 
மணிவா
 4:ேதாய மாதவ%ற% றாளி.  
பணிவா
 சில
�தி-பா
 பா
-பா- ரணிவா  
ர:தைலேம லா
-பா ரக�=-பா ெர%C�  
ப:தைலேம. கா-ேபா
 பாி<�.   (3.6) 
 
ெபா%னா
 வைர ேம. ெபா!<திD�� ேதெளனேவ  
மி%னா
 மணிேச
 விய%ேறா
ேம - ெத%னா
  
மைறேயாைன� தாேம�தி மா"�றாேவ வா5�தி  
யிைறேயா�� ெச%றா ாிைச<�.    (3.7) 
 
ம"ெடாியா மவைகேய வான� திைடயமர
  
க"ெடாியா ம%மய6க' கா%மலைர - ெய"ெடாியா 
ேத6க விைற�தனேர ேய�தினெர ெயேலா�<  
U6க' களி'கடைல� �>��.      (3.8) 
 
ப!யேம தா%4ழ6க- ப%மி%னா
 ப"Nடேன  
 நவிய!. றாந:'க நா%மைறேயா
 ெசா!யலா
  
ேவத 4ைர'க ெவ* 4னிவ ெர�தினா 
ேரத� தவி
�ேதாைன ேய.     (3.9) 
 
இ%னபல ெவலா ெமதி
க"D6 க"ணன:  
த%னம� ெந�சி. றவ
<திலேன - ம%Jலகி  
ெல%C 4Cவனைவ ெய�மா ன�ெள%ேற  
ெச%றிDவா% மா4னிவ% ேற
<�.      (3.10) 
 
ம%ன
 பல� மைறேயா� மாதவ�< 
�%Jபைட ேயா�< ெதாட
<� வர - 4%ன< 
தைரெச> தவ-ேபறா� த%aைர+ சா
<தா%  
�ைர ெச>யா- �"ணிய%றா% ேபா<�.   (3.11) 
 
பழ6க<ைத- பா
-பா% பாி�சி�ேத ேவத  
4ழ6கபல ம%ன
 4தேலா
 - ெச26கர6க0  
S-ப+ சிற-�.றா. ேகாதி. றவ� ேபால-  
=-பெதா% C"ேடா �க.    (3.12) 
 
த%a
- �ற�சா
<த த'கணேம த"மைறேயா%  
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மி%a�� ெபா%னி% வியனகரா>- - ெபா%a�  
மா
ப% றி�வ�ளா% மாறியேத மாதவ
'*+  
சா
பா*< த%சி.\
 தா%.      (3.13) 
 
ம.பDகா ெனலாேம மாட நிைலவா><�  
ெசா.பDநா வேலா
 ெசால.காிதா> - வி.பDெபா% 
னாேட வி2<� நய<த�ேபா. ேறா%றியேத  
)ேடர+ சி.\
தா% பி%.     (3.14) 
 
அயJல*� ெசாலா ராி;ல* மீச%  
வியJல*� ெபா%Jல*� ேவ.C - நயJல*  
ெமா�திDேமா மாேயா Jயர�ளா யாவ�ேம  
கா�திDவா% வா><த நக
'*.   (3.15) 
 
நDநிைலைம நீ6காைன நலறேம X5<�  
ெகாDநிைலயி னி%ற� ேபா. Sேம -- வDவ.ேறா
'  
கீ<த Hதவிேபா ெல%C4ய
< ேதா6கியேத  
வா><தமதி' ெக�டா மதி.            (3.16)  
 
அமி
த6 கவ
<ேதா ரணிநக
ேமா ெத%C  
திமிதமிD� பா.கடறா% ெச-ப - Hமி5திைரேச
  
வாாிதிேய X5<� வைள<த� ேபா. ேறா%றியேத  
சீாிய ெகா" ேடா6*மக5+ ேச
H.          (3.17)  
 
இ<திர%நீ% ேமைட ெய26கதிரா ெவ"களிC  
க<தDகா
' ைக�மாவா' கா"பDத% - 4<ைத4னி  
சாப நிைன<� தள
<�பி% றீ�மன�  
தாப� பிறவிட�ேபா>� தா%.               (3.18)  
 
ெவ0ளியமா ட<ேதாC ேமHமணி- =ணலா
  
ந0ெளாளிதா% Rச நDவி��த - ெற0Aதி�-  
பா.கட! னா-ப" ப�ைமயா
 தானம
த  
ேல.*ேம ெய%C மிைச<�.                     (3.19)  
 
ெகா9கி%ற யாைன' *ழா�ெபாழி;< தானம�  
ப!ட4� ெச%C பர<திடலா% - ெசா9கி%ற  
ேதவ
 வ2'*ெமன+ சி<தி�� ம"ேம.கா%  
ேமவி நட'கா
 விைழ<�.                          (3.20)  
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ம6கல�தி% மா"�� வைகவைகயா மாளிைக;<  
ெதா6கல6 S<தன. ேறாைகய�� - ப6கமிலா  
ம'க� ெப�ைம; மாதன4 மாவள4  
மி'க நகாி�வா ேம.                    (3.21) 
 
நேலா� ஞானிகA நா!ர"D ேயாகமதி  
வேலா� மாதவ� ம.C4ள -  ெவேலா�  
மீேத Fவ
'கெமன ேவ�தி !த%ெப�ைம  
ேயேத ெயனHைர-ப யா%.                  (3.22)  
 
இ%னெவலா6 க"ேட ெயழி%மா ல�0வ!யா.  
பி%J4ள ெவ%C ெப�மைறேயா% - ெபா%னவி�  
மாமதி வா>+ ெச%றைட<தா% ம%ன
 பல�டேன  
=மதிேயா
 காN� �ர�.               (3.23)  
 
அ-ேபா தக6*ளிர வாவ9ட% ைக;ைறக0  
ைக-ேபாதி ேல<தி' களிசிற-ப - ெம>-பாத�  
தாைன ெயதி
ெகா0வா% சா
<தா ரைனவ�ேம  
யானபல ம6கலேம யா
<�.                     (3.24)  
 
வா5<தனேம ெய%C மல
4க6க" ம"ேடாய�  
தா5<தனரா>� ேத7�� சா<தனிட - மா5<�மி*  
ம%�ைடய ராகி யைமதரேவ தா�ெசவா  
ெர%��க ெம>சி!
'க ேவ.                  (3.25)  
 
ப!யேம யா
-ப- பலபைட;� X5<�வர  
ெம!யலா
 ம6கலேம ேம�படேவ -- ெசா!யலா
 
ேவத ம�4ழ6க Rதி தைன+சா
<தா  
ேனத< தவி
�ேதா னிைச<�.                   (3.26)  
 
இ��றமா
 மாட� ெதழி.சாள ர�தி%  
ம�Hறேவ மாவதன� ைவ��- - ெபா�விலா  
வாாியைன ேநா'கி யைற<திDவா ராயிைழயா
  
சீாியJ� ெசவமைத� ேத
<�.                 (3.27) 
 
கி0ள� தைசய.C'கீற 9ைட;D��'  
ெகா0ள+ேசா ற.ற *ேசல%றா% --- வி0ளாிய  
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மாதனேம வா><� வ�கி%றா% ம%மதனா>  
ேசாதாிேய காெண%றா
 X5<�.         (3.28) 
 
க<தM ல��சி��' கானக�ேத தா%வதி<�  
ப<தமற+ ெச>தவேம ப"ணிDேவா-ாி<தமைற  
ேயாைன- ேபா யாேர ;ய
வைட<தா
 யாரைடவா
  
மாைன- ேபா. க"ணா> மதி.               (3.29)     
 
யாவ ாிட�� ம��க�ைண தா6கிDேவா
  
ேதவாி9 ேமெல%ேற ெச-�மைற - Mவ�ேம  
தா��க2� ேவதிய.*� தாரணியி ேலாெப�ைம  
ேம�பDவி" ேபCபல ேவ.                    (3.30) 
 
க.பா
 மைனேவ"ட' க"ண னிட� ெச%ேற  
ய.பா ரவலளி�ேத ய%னவனா. - ெபா.பா��  
ேபரதைன- ெப.C- ெப��பா' கியனா*�  
சீரதைன- ெப.றா% ெறளி.        (3.31) 
 
காய< தைன ெவC��' கானி. றவ�ெச>�  
ேநய4ட ெனா%ேற நிைன<திDேவா
 - ேதயெமலா  
மாள' ெகாD�தா9 மாயிைழேய ேவ"டாேர  
மாAெமன ெவலா மதி�� .                     (3.32) 
 
ப.ற.றா ேரJ� பரம னளி�த�தா%  
ெப.C'ேக யாயி:J மி@Hலகி% - 4.றிைழேய  
த0Aவேரா நேலா
 த*தியல ெவ%Cைர�ேத  
ெய0Aவேரா ெவ%ேனா விய��.              (3.33) 
 
ெச<தி�வ< �.றா9< தீமி:தா னா.றா9�  
சி<ைதநிைல *%றா
 சிவ4ண
ேவா
 - 4<ைத+  
சனக%ேபா. ேறா><திDவா
 தாரணியி ெல%C6  
கனகமணி- ="மா
பா> கா".                        (3.34)  
 
ப.ற.றா J'கி- பட
தி�H� பா'கிய4 
4.றிைழ; ந%ெற%பா
 4%னாளி - ன.றவமா
  
ெம>+ெசவன ெர%பா% வி��� மிளைம;.C�  
�>+சிலேனா ேபாகமதி. ேறா><�.                  (3.35) 
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எ%ற Fகன:தா ேன�தி+ ெசவனெரJ  
மி%றவ�ேதா% யாாிளைம ேய.றெதவ% - ம%ற9.ற  
ெத@வா ற�ெளனேவ ேய<��க5 ேவ<தJ'ேக  
ய@வா ற�0வா னவ%.                  (3.36)  
 
ேப�லக� ேபா.C� பி�* ெவJ<தவ�ேதா%  
சீ�Cந% ைம<த% ெசவன4னி - ேம�நிக
 
ேகாலம� தா% ெகா0A6 ேகாதி. பனிவைரயி.  
சாலேவ ெச>தா% றவ�.                 (3.37)  
 
தவ� �ாி;� சா<த% சாீரெமலா< தாேன  
�வனெமன M:யேத �.C - நவமான  
க.� நனிபட
<� காம� = வி%றிDேம  
ெசா.ெபCம- �.றதைன+ X5<� .          (3.38) 
 
அ'கா லகிலமைத யாA�ைச யாதிமன%  
ெறா'க�க5+ ெசவி Fகனிெய%பா" - மி'கநC�  
ைப<தா �*'*� பட
மல
தா% ெகா>வா%கா%  
வ<தாேள மாத�ட% ம.C.                (3.39) 
 
='ெகா>வா% ேபா<த �னிைதயவ0 ெச<ேதைன  
வா'*கி%ற மாமல
ேச
 வ%மீக - ேநா'கினா0  
வ<தைட<தா டா%றனிேய ம.றதைன யா><திDவா%  
ச<த:தா% ெச>யாம. றா%.               (3.40)  
 
�.றி%க" ேணா'*த9� �"ணிய%ற% ெச>யவிழி 
4.Cறேவ தா% க"டான ெமா>*ழலா" - ம.றதைன-  
ெபா%வ" ெடனவயி
�ேதா
 =6ெகா�3பா. *�திட9 4 
% ெகா" ெட2<தா% 4னி.               (3.41)  
 
ேயாகம� *%ற Hய
�.றி வ<தைட<ெத%  
னாகம� ேநாகவி� யா
ெச>தா
 - ேவக4ட  
J.Cணர வா>வா JC6கா 9ய
கயைல+  
ெச.றவிழி மா%க"டா% ேற
<�.               (3.42) 
 
=மகேளா ெபா%மகேளா ெபா%னா� :ைறமகேளா  
நாமகேளா ந!ரதி ந%மகேளா - ேகாமகேளா  
ெவ%றயி
�தா% காமJேம யி%பமல ர�பவ%ேம  



57 

 

ெவ%றிெகாள வி�டா% விைர<� .                   (3.43)  
 
ெபா6கிெய26 காம- �!6க�தீ- ப.றிகனி  
ம6*த! லாத4.ற மாதவ�ேதா% - ெகா6கல
 ெம%  
S<த% மடவா0 *ளி
ைகைய- ப.றினனா  
ேபா<த�ய
 ேபா*� ெபா��D.              (3.44)  
 
ெவ�'ெகா"D ெம>விதி
�� ேவ
��- பைத��-  
ெபா�'ெகனேவ ைக-பறி��- ேபா<� - *�'ெகா"ட  
வ�சில�ேப யா
-ப வா6கம�� பா6கிய
பா.  
ற�செமன R5<தா டவி��.                 (3.45) 
 
பாயவன� ெத%னேவா பா
��- பய<தாெள%  
றாயிைழயி% ெச>ைக யறியாம- ேனய4ட%  
பர6கிய
க0 ப.பலவா� ப'*வ�ைத- ப"ணி;ேம  
தீ6கக9 மா
'கமிைல ேத
<�.              (3.46) 
 
அ-ெபா2� ைசயாதி ய"ண லக6*ளிர�  
�-பித5வா>- ப%மைனவி X5<�வர - ெவா-ெபா�H�  
=வன�தி% கா�சி- ெபா!Hதைன' க":Dவா 
னாவ9ட% ேபா<தா னவ".                (3.47)  
 
ம%�.றி னி%C வ�மா தவ.க"ேட  
ய%�. ற:பணி< த%ேனா%ற  - னி%�.ற  
க"ணி. *�திநீ
 கா9மி� யா
 ெசயெல%  
ெற"ணிமிக வா>வா னிைச<�.                (3.48) 
 
பா6கிய
த� பா!�<த பா%ெமாழியா� த% மகைள  
ேயா6*வைக ேயாD. Cய
4னி'கி� - தீ6கதைன  
யா
ெச>தா ெர%றிடேவ ய<நிக5H 4.Cைர�தா0  
தா
ெச>த ேவ<த% றன'*.                (3.49) 
 
எ%ெச>தா> ேபதா ெயனவிர6கி யா6ெக>தி  
ம% ெச>த ெம>ேயா> மடமகளி% - �%ெச>ைக  
ம%னி� த�0�ாிவா> மாதவேன ெய%றிர<தா%  
ெச%னியவ% ெபா%ன:யி. ேச
��.  (3.50)  
 
இ-ெபா2ேத ;%மகைள ெய%றன'*+ சீ
மைனயா�  
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த-பறநீ V<திDவா> தாராேய - ெவ-�றெம%  
சாப�தீ ப.Cெமன+ சா.றிட9� ச�மதி�தா%  
ேகாப�தீ' கா.றாத ேகா.                 (3.51) 
 
ம%ன
 பலைர வரவைழ�� ேவதமதி.  
ெசா%ன ப:ேய �:யிைடைய - 4%னரழ%  
ம%ற விைனெச>� மா4னியி% ைக'ெகாD�தா%  
ெவ%றித� விலம
ைக ேவ<�.               (3.52)  
 
சீலமி* மா4னி;� ெசவ+ Fகனி;ேம 
ேகால4ட% S:' *லாHநா0 - ஞாலமகி5  
சீரா ரFவினியா< ேதவ�ேம ேமாகி�தா
  
காரா
 *ழலாைள' க"D.              (3.53)  
 
அமர
ேநா> தீ
'* மFவினியா< ேதவ
  
சமரமி*� ேவளா. றவி��� - திமிரமி*�  
=6*ழலா> மார% ெபாரவிைச<தா% காெவ%றா  
ரா6*ழ9 ம%னா ரறி<�.               (3.54) 
 
சி<ைத சிவமா� ெசவன4னி ெய%கணவ  
ென<ைதைச யாதிமன ென%றறிR
 - ந<�  
நரக� திைட-பDத னாடாம ெல%ற%  
விரக�தி னி%C>R
 வி�D.                 (3.55)  
 
எ<ெதழிேல மி'க விளைம தைனவா><�  
ேபா<தெவ� ேபாக-ேபா. ெபா%னழி<� - ேத><த  
�றவித�� ேபாக� Fக-பDேமா நல  
நறHத�� ெசாலா> நவி.                (3.56) 
 
கா<தJட% யா46 க:மலாி� தீ
�த�தி.  
ேபா<� ப:<தா. ெபாலனவிர- வா><திளைம  
ெகா":Dேவா மாேத *றி-பா யிைச<தவைர  
ம":Dேப ேராைக;ட% வ<� .              (3.57) 
 
இ%ன Hைரத%ைன யி%Jயி
�த% னாயக.*+  
ெசா%ன Hடேனந. \4னி; - ம%னத.*+  
ச�மதி�தா% ைறய றனி'க.பி% ெமா>� ெப�வ�<  
த�மதியி. ெகா":டேவ தா% .              (3.58)  
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ேபா<�மல ர�தட�ேத ேபா>-ப:ய Mவ�ேம  
ேய<ெதழிவா% ேசாதி ெயனெவ2<தா
 - கா<ைதயவ0  
க.பி% வ!யா.ற% கா<தைனேய க"Dமி*  
ெபா.பி% விள6கின0 ெபா% ேபா%C.               (3.59) 
 
ேதசா ரFவினியா< ேதவ
 திற�ேபா.றி-  
ேபசாநி% ேறா6*� ெப�ைமேயா - ேனச4ட  
னிலா Aட%S: இ%�.றி�<தனேன  
ெசாலா�� ேபாகமைத� �>��.                  (3.60) 
 
மாதரவ
 ேச
<� வ*��ைர'க வி@வாC  
மாதவJ� ேச
<தா% மைனவாயி - லாதரவி.  
பேலா� மான<த பா�பமதி. றா�ப:ய  
நேலா�� ேபா.றிடேவ ந%*                (3.61)  
 
ேதாி னிழி<� சிCமைனைய ேநா'*த9�  
ேபாி% ெபால%மைனயா- ெப��ற9� - சீாி%  
ெபா!வளைன- பா
���தா% �%சிாி�தா% ஞான  
ம!வளைன' க"ேடா% மகி5<�.         ( 3.62)  
 
அ<தண%ற னிலாA ம%ற ெவழிவா><�  
வ<தைண<தா" மி%ேபா9 மாத�ட% - சி<ைத மகி5  
U6கிDமா ெறா-பி. Cைண'கணவ% ற%வரைவ�  
தா6கிDமா ற%�டேன தா%.               (3.63) 
 
மி%ன. ெகா:யா
பா% ேமH மரகதமா  
ந%ன ாிைலபட
<� நைவர- - ெபா%னவி
=  
வா><�திக5 ம.ைற மணிகAேம கா>கனியா  
ேவ><� விள6 கி.ேற யிைச<�.              (3.64)  
 
வ<தைன தா% ெச>� மகி5நைன-ெபா% னாதன�தி.  
சி<ைத;ற ேவ.றி+ சிரகநீ
 - த<�தவ-  
ெபா.றா மைரவிள'கி- =�ப�டா ல<நீைர  
ெயா.றாநி% றி�டா Aவ<�.         (3.65) 
 
ச<தனேம =சி� தைகசா%ற =மாைல  
�<தி;ட% சா�தி- ெபால%\ம6 - க<தெமழ  
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நீ�:; பசாி�� நீரா� சன�வைள��'  
கா�: வண6 கி�டா0 கனி<�.               (3.66)  
 
இ%னவித ேம<திைழயா ேள�தி மகி5<தி�-ப  
வ%னவJ ம%�டேன ய�ெபானவி
 - ெசா%னவைர  
ேய>'*< தி�மா ளிைக'ெக2<தா ென6ஙJேம  
வா>'*மிைச ;0ளா% மகி5<�.             (3.67)  
 
ெபா.*ைவ; 4�தி% ெபால%*ைவ;� சீ
பவள 
ந.*ைவ;� ேபா.றாிய நைவர' - க.*ைவ; 
ம.ைற மணி'*ைவ;� வா><த வைறேதாC  
4.Cறேவ க"டா% 4னி.                (3.68)  
 
F�: Pத%மீ� ேதா%ற விைடயினிட�  
ப�Dைடதா ேனா6கி- பக�டேவ - வி�ெடாளிதா%  
RF6 கல%வைகக" ெம>ேயா6க ேவைம<த
  
ேபF4ைர ேக�டா% ெபாி�.              (3.69) 
 
ைப�ெபா. கல�தினிைட- பவைகயா� ப'கண4�  
ெச�ெபா. ப�-ப%4< ேத
<U�ட - வ��தவ
  
ம.றதைன- பாரா� வா><தவிைள யா�:னிட 
4.றதைன' க"டா Jவ<�.         (3.70) 
 
R�:%க ெணா@ேவா
 வியனைறயி. ேச
வளெம<  
நா�:%க" ெச%றா9 ந"ணாிதா - ேல�:%க"  
b�: 4:யாதா. ெற>வ� த�0வ!ைய' 
S�:- �கவெதவ% SC.      (3.71) 
 
அ�ளா. கிைட�த வ�நிதிய ெமலா  
ம�0வழிேய யா*கெவ% றா><� - ெபா�ளைன��  
ம%ப
'*< ேதவா லய-பணி'* மா%றறிவா 
ாி%ப
'* மீ<தா னிவ%.           (3.72) 
 
ேவைசேய ேபா9� விய%ம'க0 ெசவெமன-  
பாச மC�ேதா
 பக�ைரைய - யாைச;ட%  
ெகா"D தனெமலா6 S42� ேமயளி�தா%  
ம"D ேபேராைக;ட% ம.C.       (3.73) 
 



61 

 

இ@விதமா யிலற�தி Rேர5 �வி�கழ+  
ெச@விதய ேமாD திக5நாளி- ெலளவியேம  
ெச.ற4னி யி+ெசவ� ேச
<தெதவ ென%ெறா�கா 
A.Cணர வா>வா Jள�.         (3.74) 
 
ேகசவ%பா ெலா%ைற;ேம ேகளா தி�<திடH�  
பாசமி*� பா5�ெசவ� ப.றியெத% - ேமாசம�  
ெச>திDேம யி<நிதிதா% ேச
<ேதா
'* ஞானநிைல  
ெப>திDேமா வ�மா வினி.              (3.75) 
 
எலா Hயி
'* மிழிவா யி�'*ெமைன-  
ெபாலா- ெப��ெசவ� =தல�தி - வலா
'*  
ேமலா யி��திDேம ேமலவேன யி'ெகாDைம  
ேயலா ெதன'ேக யினி.                (3.76)  
 
ப0ளமதி. ற"ணீ
தா% பா><திடேபா. க"ணன�0  
ெவ0ளம� தா5<ேதா
பா% ேமவிDேம - க0ளமிலா
  
ச6க< �ற�தி� தைல;ய
��� ெசவ�தா.  
ப6க 4ளவா� பல.                (3.77) 
 
ெம>-ெபா�ைள ேயவில'கி மீளா வி�0ெகாD'*�  
ெபா>-ெபா�ைள- ேபா'க- �யவ"ண - ைன-�கழ-  
பா:� �தி-பா% பரவசமா ய%�டேன  
யா: ய2வா னவ%.                 (3.78) 
 
ேமனா" மைறகவ
<� ேவைலயிட� ெச%ேறாைன  
மீனா ;யி
4:�� மீ�Dமைற - யானா  
வ�ைள ;வ<தளி�த வ-பேன ேபா.றி  
ெபா�ைள மைற�திDவா> ேபா<�.              (3.79)  
 
ப"D கடகைடய- ப
வதேம தான2<த'  
க"D கமட' கவிJ�வ6 - ெகா"D  
பாி�த மணிவ"ணா பாதமல
 ேபா.றி  
ெயாி�திDவா யி-ெபா�ைள யி%C.           (3.80)  
 
பாவியவ% றா%F��:- பாரதைன யாதல�தி%  
ேமவியிட ேவன வி2H�வா - யாவிதைன  
வா6கி- �விவிாி�த மாேல ய:ேபா.றி  
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தீ6கதைன� தீ
-பா> ெதாி��.               (3.81) 
 
எ6* 4ளென% றிய�பியெசா. கா�த.ேக  
ய6*ெப�< Uணி லடலாியா>- - ெபா6கிெய2<  
தா
��' கனக னக�பிள<ேதா> சீ
ேபா.றி  
கா�திDவா ;0ள6 கனி<�.                (3.82)  
 
மாவ!பா% Mவ:ம" வா6கி M% றாம:யி.  
ேசவ:ைய ய%ேனா% சிரமதனி - லாவ9ட%  
ைவ�� மகி5<த�A� வாமனா ேபா.றி;%பா.  
க<� ம:ேயைன' கா.                (3.83)  
 
அ<தணைர- ேபணா தக6 ெகா"D த�தம�  
சி<ைதயினி. ேகாைட��� சீாிலா
 - ச<தத4�  
பாரதனி% மாள- பரெசD�த ப"ணவH%  
ேபராதைன- ேபா.Cெமைன- ேப" .               (3.84) 
 
மா<தெரலா ந%ெனறியி வ<ெதா2க� த"ண�ளா.  
சா<தமி* ம%ன% றயரத%பா - ேல<ெதழிலா
  
ெசவ� தி�மகனா>+ ேச
<த�A� சீராமா  
நவழியி. ேச
�த�0வா> ந%*.              (3.85)  
 
ேபாரதைன+ ெச>யா� ேபாயி�-ப ேவவிசய%  
ேபரதைன நா�ட- பிற6*மைற+ - சீரதைன  
`�: யம
4:�த H�தமேன நி%ன�ைள-  
ெபா�:Dவா ;0ள� �*<�.               (3.86)  
 
க<ைத யவறி%C காத9ட ென%றைனேய  
சி<ைத *ளிர+ சிற-பி�தா - ெய<ைதேய  
ெந�F�க- ேபா.றி நிைன<திDெம. *%பதேம  
த�சமலா% ம.Cளேவா தா%.                (3.87) 
 
க"ணா� நீர��ப' ைகதைலேம. றா%மலர-  
ப"ணா�< ேதா�திர6க0 ப"N6கா.-  ற"ணா�  
ம%��வா ம"ண ல�மைறேயா% றா% மகிழ  
வி%��வா>- ேபா<தா னிைச<�.               (3.88)  
 
தன'ேகா ��வமிலா� த"ணீ�6 காண�  
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தன'ேகா ��ெவD�த சா9< - தன'ேகா  
��வமிலா ெவ�மா JC*ளி
ெந� ச%ப
'  
*�வெமாD ேபா<தா Jவ<�.                (3.89)  
 
ெச6கதி�� ெவ"கதி�� ேச
<த ெசவிேய>-ப-  
ெபா6*கதி
+ ச'கர4� ேபா.Cகி%ற - ச6க4ேம  
ெய�மா% வலமிடேம ேய<ெதாளிதா% Rசிடேவ  
ய�மா%பா. ேபா<தா னண.              (3.90) 
 
=மா �டசி!
'க- �"ணிய
க டாேம�த�  
ேதமா மல
ெசாாிய� ேதHலேகா
 – பாமா 
 மைற4ழ6க வ<தைட<தா% மாவ"ண ன%ப%  
*ைறவி26க� த%Jள�ேத ெகா"D.            (3.91)  
 
இ6ேகநீ
 வ�மி னி%ேற ெதா2மி%கா0  
ப6ேக �க'க"ண. பாDமி%க0 - ச6ேக<�6  
க"ணன: ேச
மிெனன' காa �ர6க!-ப-  
�"ணிய%பா. ேபா<தான- ேபா�.              (3.92)  
 
க"டா% விைர<ெத2<தா% காR5<தா% ெம>ய%�  
ெகா"டா னவெனாளியி. S:னா - J"டா  
ன�ள4த ெம>சி!
-ப வா:னா ென%C<  
ெத�ள4த M�D4னி ேத
<�.              (3.93) 
 
ேவத4: ேதராவ@ வி"Dவிைன+ சி<தி��-  
ேபாத4: வா>நிைற;� =ரணமா> - நாத4:  
தானா>- பரேபாத� த%மயமா>� தானம
<தா  
னானா வ�0ேச ரவ%.       (3.94)  
 
கான� திைடயம
<�6 கா>கனிேய தாJக
<�  
மான வைரவதி<� மாதவேம - ேமான4ற+  
ெச>திDேவா
' க%றி+ சிற<திDநி% ெம>'கா�சி  
ெய>தியேத நாேய.* மி%C.         (3.95)  
 
ெவ�சகட< தாJைத��� ெவ6கானி. றானட<�  
ந�சரவ மீ� ந:��ேம - ம�Fதவ5  
க%னிகெர% ென�சி. கழ!ைணைய� தானி��த  
வ%னி- பழகிைன ெகா ேலா�.            (3.96) 
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எ%Cபல ேபசி யி�<தழ ெவ" ெண>ெயனேவ  
ெயா%றியத% J0ள 4ைட<��க - நி%றமைற  
ய%பைன'க" ேணா'கி ய��:�மா றாJைர�தா  
னி%பேன ேவ�டெதவ ென%C.            (3.97)  
 
ப"ணா
 மைற4:;� ப6கய�ேதா J6காணா  
வ"ணானி% பாத மைட<ேத.*� த"ணா�6  
க.பக�ேத வி%பத46 காசினியி ெல-பத4  
ம.பெமன� ேதா%றிDேம யா�.             (3.98)  
 
எ-பிற-ேப ;.றா9 ெம�மானி% ெபா%ன:ைய  
ய-பிற-�� ேதாC மக�தி��தி - யி-பிற-பி  
ெல>திய� ேபால விைச<திDவா யா
'*ம�0  
ெச>திDவா ெய%றா% ெறளி<�.                 (3.99) 
 
4%�� ெவC�ேத% 424தேல நி%பாயா%  
பி%�� விைழேய% ெப��ெசவ
 - �%�றேவ  
தாளி'க லாேமாநீ சா%றவநி% பாதமல
 
ேதனளி'க� ேத'*வ� ேத
<�.                (3.100)  
 
ஆதலா ைலய வநி�தியவி+ ெசவ�தி%  
ேமதக4% ேன
<தமி: ேவ"Dகிேற% - காத9ட 
ன%ப
 மனவி�-ப மா.Cவி'* நீெயன'*  
மி%ப4ட% ெச>வா யி�.              (3.101) 
 
ம�வி நிைன+ சா
<தா
 வ%Cயர� தா5த  
ற�மேயா மாதவேன சா.றா> - தி�வளி�த  
�%பா லைண<ேதா
'கா 4�தமேன ம.றத.*�  
�%பா வ�<�வெத% ெசா.             (3.102)  
 
ெம>-ெபா�டா ேனா
<ேதா
க" ேமவிெயவ N.றி:J�  
ெபா>-ெபா�டா% ப.Cவேரா �"ணியேன - யி-�வியி 
ல<தா மைரநீ
ேபா லா�4ைன யி+ெசவ�  
சி<தா *ல�ெச;ேமா ெச-�.                (3.103)  
 
மீ"D< தனேம விைழவதிைல ெய%றாயா�  
ேவ"D� ெபாைனேய ெவC�தி�டா> - யா"Dமஃ  
ெத%ைன விைழயா திழி<தெதா'* மா><திைலெகா  
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9%னியைத யி-ேபா �ண
.              (3.104)  
 
ஆதலால%ப வ�நிதிய- ப.றி%றி'  
காத% மைனேயாD காசினியி. - ேபதமற-  
ப%னா�க0 வா5<ெத� பதிெய>த மா4னிேவா
  
ம%னாாி. கீ<ேத% வர�.             (3.105) 
 
மாமைறேயா% றா%மC'கா வ"ண மகி5<�ைர��  
மாமைறக A<ேதரா மா%மைற<தா% - ேறாமC�த  
வ<தJ ம"ண ல�0விய<� ப%னா�க0  
சி<ைத;� வா5<தா% சிற<�.               (3.106) 
 
க"ணன: ேயக�தி' காசி *ேசல4னி  
;"ெணகிழ- ேபா.C ெமா�தின�தி - வி"ணவ
க0  
க.பக-=� தா�ெசாாிய' க"ணJல க�ேச
<தா%  
வி.பன
க0 ேபா.ற விய<�.               (3.107) 
 
வாாிதனி வ<தைட; மாநதியி% ேறா.றெமன'  
காாிய96 க"ண% கழ.ேபாதி. - ேபாிய9  
மாதவJ� வ<தைட<� மாறா மகி5+சி;ட 
னாதவனி. றா%ெபா!<தா னா6*.         (3.108)  
 
எ%ற Fக4னிவ ேன
 திக2� ெபா%ன:'ேக  
ெயா%C6 க��தினனா ;�தமேன - �%றியசீ
'  
காைதயா. ச%ம' கடகட<ேத ென%றா%ம  
ேனைதயா% ெசாேவனினி.                (3.109) 
 
=�றாவ� ைவ�/த=�றாவ� ைவ�/த=�றாவ� ைவ�/த=�றாவ� ைவ�/த    காகாகாகா����ட ��றி�(ட ��றி�(ட ��றி�(ட ��றி�(....    
ஆக+ ெச>;0 421. 
------------------------------ 
 
வாழிவாழிவாழிவாழி. . . .     
ேவதம� வாழி வியJலேகா
 தா�வாழி  
=தலம% வாழி �"ணிய�� - ேபாதமம  
ர%ப% *ேசல ன�� �க2 மால�A  
மி%�டேன வாழி யிைச<�. 
 
ஆக+ெச>;0 422. 
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*ேசல &வாமிக0 தி�வ:கேள சரண�. 
-----------------   

�ேசல#�ேசல#�ேசல#�ேசல#    ெவ�பாெவ�பாெவ�பாெவ�பா    
ெச�B%ெச�B%ெச�B%ெச�B%    எ�எ�எ�எ�    ----    அ��பதCைரஅ��பதCைரஅ��பதCைரஅ��பதCைர    

 
ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�ெத�வ வண@க�. . . .         
1. கடHளம
<த - கடH0 வி��பிய;  �ைழ'ைக�மா - உ0 �ைள;ைடய; �தி'ைக 
யா
<த யாைன. 
2. மா.றவ
 – பைகவ
;  ேவழ� - யாைன. ஈ6* கேஜ<திரைன;ண
��கி%ற�. 
ெம!யலா0 – இல'*மி;  ஆழ� - கட. ஈ6* தி�-பா.கடைல ;ண
��கி% ற�.  
3. ப2தா
�ைர - ெபா> நிர�பிய*.ற�. 
8.  சடல� - சாீர�. 
---------- 
    
அவ/திகாஅவ/திகாஅவ/திகாஅவ/திகா�ட��ட��ட��ட�....    
2. 4கம% - உபசார�. 
3. காய� – ஆகாய�;  ஆ
க! - கட. 
5. விைரநீ
 - வாசைன ெபா�<திய நீ
. 
6. கா�வன - ெகாைல� ேதாழி �ாிவன;  கா�திர� – உட;  கா<�வன - FDவ%.  
8. பரவ - �தி'க. 
9. ேதா� – *.ற�;  மC* ெத�. ;  மாக� - ஆகாய�.  
10.  ந<த! ெகDத!லாத;  பி%ேனா
 - X�திர
.  
11. 4�ைம-பD ெபா�0 - வைர-பDெபா�0, திைர-பD ெபா�0, தைர-பD 
ெபா�0 ஆகிய M%Cவைக- பDெபா�0க0.  
12. ம�ம� – மா
�;  மாC - பைக.  
13. M%C தீ - ஆகவனீய�, கா� நாகப�திய�, த'கணா'கினிய� எJ� 
Mவைகய6கி; காசக - *.ற� நீ6கிய. 
14. ஆவண� - கைடRதி. 
15. க�கரட� – யாைனமத�;  ெவ�மாவி. கDைம;0ளவாசைன;  ஞாழ - 
*6*மமர�. 
16. என'*�ைள - ப%றி'*�: 
18.  நாறி - ேதா%றி . 
20. த��வ� – உ"ைம. 
22. )D – ெப�ைம;  4'*.ற� - ஐய�, திாி�, அறியாைம எJ� M%C *.ற6க0. 
25. த.ேபாத� - ஜீவேபாத�.;  அ.ேபாத� - அ�ஞான�. 
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26. ெபால� – �"D, ைத�த 
28. மீளி – தைலவ%, அரச% 
31. அல
 ெசா - பழி+ெசா. 
35. ஏதமிலா - *.றமிலாத. 
37. ேதா.*2 – யாைன' S�ட�;  நீவார� – வன ெந. 
40. எ@வ� - �'க�. 
44. R5தாேய - ஆைச;0ள அ%ைனேய.  
49. வ.கைல -மரHாி.  
50. �9ைர - அ.பமான ெசா 
51. அ:சி - ேசாC. 
52. இ<� - ச<திர%.  
53. ஆ'க� - ெசவ�,  
54. கலா� - கலக�.  
55. அல - �%ப�. S.Cவ% - யம%.  
57. ேச> – *ழ<ைத;  விவதன�தா0 - பிரகாச� ெபா�<திய 4க�ைத ;ைடயவ0  
58. ந�ட – சிேநகி�த;  தாவி - அழித!லாத.  
60. ெத"ணிைலயா% – ெதளி<த நிைலைய;ைடயவ%.  
62. இ'கைனய - க��� ேபா%ற.  
63. ேவைள - ம%மதைன.  
65. அலரவ% - பிரம%.  
66. *>ய� – வ�சைன;  சலதி - ச4�திர�. ஈ6* தி�-பா.கட.  
67. M6ைகய
 - ஊைமய
. 
67. இ%ன – �%ப�;  ந�திடா
 - வி��பா
 . 
68. *ழலா% ேவ>6*ழ9ைட யவ%; Mாி�தன� - ெபாியதன�. 
71. ெகா% – அ+ச�; ைம�ைம<ைத - மி*<த அ�ஞான�ைத, இ�"ட மய'க�ைத . 
74. மய - மய'க�. 
76. உைலயா - ெகDத!லாத. 
80. கைளக" – ஆதரH;  ெத"ண% - ெத0ளிய�� ந%ைம;மான. 
81. தண<ேதா
 - நீ6கினா
. 
83. 4%C%னி - 4%� ெந�6கி. 
84. ைக;ைற - ைகயி ெகா"D ேபா*� ெபா�0. 
85. கணேம – உடேன;  அல - �%ப�. 
86.பிதிராம - உதிராம, 
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88. ம�F - ேமக�. 
89. பாJ - Xாிய%. 
91. மீளி - தைலவ%. ஈ6* *ேசல4னி. 
92. எ2நா - அ'கினி. 
93. அற – நீ
; வளி – கா.C;  S - =மி,  
95. வா6* - வைள<த. 
96. ந�த% - ச6ேக<திய கடH0  
98. வி2மிேயான - ேமேலா%. 
101. �னி - �%ப�.  
105. கா�சிர� - எ�: மர�. எச 
106. 1- வ� மா - ேமக�. 2- வ� மா - தி�மா. 3-வ�மா ெப�ைம.  
111. வாாி- கட. 
112. ெகா% - இளைம அல� ெப�ைம.  
115. அ<த� - அழ*. 
116. கா - கா.C. ; ஆ9� - ேச�� அல� ஒ!'*�.  
117. S�� – பா>மர�; ேசா6* - மர'கல�.  
-------------   
 
�வைரகா�ட��வைரகா�ட��வைரகா�ட��வைரகா�ட�. . . .     
2.  உதி�த - எ2<த. 
3.  மற% - பாவ�. 
6. த.ேபாத� – ஜீவேபாத�;  சி.ேபாத� – ஞானேபாத�;  அ.ேபாத� - அ�ஞான�.  
7. 4கிேல> - ேமக�ைதெயா�த. 
8. ேவழ� - அகைழ+ ெசா9மிட�� யாைன ; கவிைய+ ெசா9மிட�� க���. 
11. 4%J� – நிைன'*�;  பி%ேனா
 - X�திர
. 
12. வி - பிரகாச�. 
14. க%ன - க���. 
16. இ�'* - ேவத�. 
18. நா-ப" - நD. 
19. சதிபதி - &திாி ��ஷா0;  )ட� - மணேமைட 
25. உவாி - கட. 
26. ைகதவ� - வ�சைன. 
27. நைவ;ைடேயா
 - பழி பாவ4ைடேயா
. 
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28. எ9� - XாியJ�. 
29. ஊ
திக0 – வாகன6க0;  ெசாேல<� – �கேழ<�;  ேகால� - அழ*. 
30. ந%4கம% - நஉபசார�.  
31. ெக%ன - ேந.C. 
33. தம
 – ப<�;  சம
 - ;�த�. 
35. யாதி�<தா - நிைனவி�<தா  
37. அ.ற� - சமய�,  
40. ேமதி - எ�ைம. 
41. சார - Uற, மைழ ெப>த;  ேதர - ேத%.  
42. ஏதிலா
 – பைகவ
;  ேபதிலா - மதி மய'கமி%றி.  
43. வைர - மைல.  
47. தா� - மகர<த- ெபா:.  
48. காவி - ேதா�ட�தி.  
50. ெத@ேவ<த
 - பைகயரச
. 
51. காF - *.ற�.  
52. க%றி- ைந<�;  க95<� - கல6கி.  
55. ேபெர%C ேப
 + எ%C - ெபாிய Xாிய% அதாவ� ஞான Xாிய%. 
58. அ�ைம - மCபிற-�, 
62. ேவைல - கட. 
64. தி�'* - க".  
71. நைச - ஆைச.   
74. ேக�திர� - ேL�திர�. 
74. �ாிF - *.ற�. 
78.  ேசணாD – Fவ
'க�;  ேச
H - இ�-பிட�. 
79.  உவளக� - அ<த-�ர�. 
81.  கா
 - ேமக�. 
82.  ஏC - உய
+சி. 
84.  மீ% - ந�ச�திர�. 
87. தாைன - வ&திர�.  
93. ஒைக – ச<ேதாஷ� 
95. மல'*C�� - அ2'* நிைற<த ெபாலா-�. 
99. கா-பினா
 - காவலாளிக0, �வாரபாலக
. 
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100. அ"ைம – சமீப�;  ஓவிய� – சி�திர�;  =6கதி
 - அழகிய கிரண� வா><த 
Xாிய%;  ேச
'ைக – ேச�மிட� 

103.  ப: – =மி 
104.  திலக� - ெபா�D. 
110. க�ைன - ெபாாி'கறி. 
112.  விைர – வாசைன;  பாகைட - பா'*, ெவ.றிைல;  *�ச� - ஓ
வைகவிசிறி.  
114.  ந�தவ
 – ஈ"D  நகர�சிற-� �-ெபா�"ேம.C;  ”ந'கீர%'' எ%றதி நகர� 
சிற-�- ெபா�ட�த உ+சிேம. �லவ
 ெகா0.  ந+சினா
'கினிய
 
உைர�தவா.CJ 4ண
க.  
116.  நாதா<த� - ஞானநிைலகளி ஒ%C.  
118.  ேச"டல� - Fவ
'க�.  
123. கா%4ைள - *ழ<ைத.  
125.  கன� – ேவதFவர�தி% ஒ%C 
127. ஏத� - *.ற�. 
129. நான� - &நான�.  
132.  சாவி - ச-ப�ைட அல� பத
. 
134.  ம6* - ேமக�, 
135. அ-� - ஜல�. 
137. 4ழவ� - 4ரF  
139. ெச> – வய;  கனமைழ - ெப�மைழ.  
140.  க<� -யாைன க�D�தறி;  அட�� - ேபா'*�.  
141. சாைக – மா'ெகா-�;  உர� - தி�ட�, ஊ'க�.  
142.  *ட�ைப – F�D;  �ைன<� - விைர<�  
145. 1-வ� பத� – *ைழH;  2- வ� பத� - ேசாC.  
146.  ந<திடேவ – வ�<திடேவ;  த"கதிேரா% - ச<திர%.  
147.  ெச6கதிேரா% - Xாிய%.  
148.  விமல� - அழ*, அ2'கி%ைம.  
151.  ைகதவ% – வ�சக%. 
155.  நாாி – &திாீ. 
161.  4ளாிமக0 - �'மணி. 
168.  காிF - *.ற�. 
174.  காம
 - அழ*. 
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177.  ஆ
வ� - ச<ேதாஷ�.  
178.  சி லதிய
 - ேதாழிய
. 
179.  �ைன வி�தா% - அல6காி�தா%. 
180.  ைதவ<தா% – தடவினா%;  அமளி - பD'ைக  
183.  ேவ> – M'கி;  இ2'* - *.ற�. 
 
ைவ�/தகா�ட�ைவ�/தகா�ட�ைவ�/தகா�ட�ைவ�/தகா�ட�....    
1.  உவண� – 
க�ட%;  பா – பரவிய;  இC�=� - ஆ+சாிய�. 
7.  ��ேத0 - 
ெத>வ�. இ6* பரமசிவ�.  
9. ப!ய� - 
வா�திய�.  
14. )D - ெப�ைம.  
15. ந�திDவா% - வி����ப:  
16. வD - *.ற�.  
17. திைர - அைல.  
21. ெதா6க - =மாைல.  
28. கீற கிழி�த, 
31. அ.பா
 - அ%� நிைற<த;  ெபா.� - அழ*.  
34.  ம%ற - விவாக�.  
38. க.� - 4ைல'ெகா:. 
40.  வ%மீக� - �.C.  
41. 4% - க�த.  
44. �!6க� – தீ-ெபாறி; ெகா6* - வாசைன.  
45.  *� - நிற�, ெப�ைம.  
47. �-பித5 – பவளேபா%ற HதD;  ெபா!H - அழ*.  
48. கா9� - வ:;�.  
54. சமர� – ேபா
;  ேவ0 – ம%மத%;   திமிர� - இ�0. 
55. எ%ற% - எ% ேபாி90ள ; விரக� - காமேநா>. 
56. ெபா% – அழ*; நறH - ேத%. 
57. க: - வாசைன. 
61. பா�ப� – க"ணீ
. 
64. நீரா�சன� – க"_Cகழி'* ேமா
வைக யாலா�தி. 
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66. கல% – ஆபரண� 
77. ப6க� - *.ற�. 
79. ஆனா - அழியாத. 
82. அடலாி - வ!மி*<த சி6க�. இ6* நரசி�ம' கடH0. 
90. ெசவி - அழ*. ெச@விெய%J� ெசா!% சிைதH.; அ�மா% - அழகிய மஹா%. 
மா% எ%ப� மஹா% எ%J� வடெசா!% சிைதH. 
102. தி� - ெசவ�. 
103. சி<தா*ல� - மன'கவைல. 
106. ெபாைனேய - இல'*மிையேய, 
107. வி.பன
 - க.ேறா
. 
    
�ேசல ெவ�பா அ��பதCைர ��றி�(�ேசல ெவ�பா அ��பதCைர ��றி�(�ேசல ெவ�பா அ��பதCைர ��றி�(�ேசல ெவ�பா அ��பதCைர ��றி�(....    
---------------------- 
 

ெச�B% �த��றி�பகராதி ெச�B% �த��றி�பகராதி ெச�B% �த��றி�பகராதி ெச�B% �த��றி�பகராதி ....    
    

�த��றி���த��றி���த��றி���த��றி��. . . . ––––    ெச�B% எ�ெச�B% எ�ெச�B% எ�ெச�B% எ�    
அக2� மதி9 2.15 அமி
த6 கவ
<ேதா 3.17 
அ'கா லகிலமைத 3.39 அ�மா Hணவி%றி 1.41 
அ�சாத ெந�F 2.13 அயCல*� 3.15 
அைண<ேதா ெரவேரJ 1.81 அ�வ�தா
 சி.றிைடயா 1.91 
அ<தணேர Mவ�'* 2.57 அ�ளா. கிைட�த 3.72 
அ<தணைர- ேபN 3.84 அ�0ேச� ம<தணேன 2.98 
அ<தண% மா.ற 1.74 அலரவ% றீ�:ைவ�த 1.65 
அ<தண%ற 3.63 அல �ாி<ேத 1.55 
அ<த- �ர6கா'* 2.83 அ2<� பசி� 1.24 
அ<நா டJ'ேக.ப 2.36 அற%4தலா 2.3 
அ<நீ ணக
-பா6 1.4 அ%C தி�மா லகில 2.9 
அ-ெபா2� ைசயாதிய"ண 3.47 அ%Cமிக ந�ெப%ேற 2.37 
அ-ெபா2� நீறா 2.135 அ%ன�தா% க"ட 2.97 
அ-ேபா தக6*ளிர 3.24 அ%ேனா
த� ந�ேப 2.122 
அமா
ேநா> தீ
'* 3.54 
 
ஆ'க� பைட�ேதா 1.53 இ:ேய 4ழவமா 2.137 
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ஆDவா ர6ைகெகா�: 2.65 இ�வைர;< 2.77 
ஆதலா ல%ப வ� 3.105 இ�வறி<� மிலா 1.102 
ஆதலா ைலய 3.101 இ�தைகய வ<தணைர 2.59 
ஆத!னா ைலய 2.52 இ�தைகய ெவ-பி 1.96 
ஆதவினா லாாியேன 2.96 இ�தைலவா> 2.51 
ஆதிநா ண�ெப% 2.70 இ<திராீ% 3.18 
ஆதிநா ைளயநி%ேனா 2.88 இ-ெபா2ேத ;%மக% 3.51 
ஆைல யம
க�- 2.49 இ�மா நகெரா�சா 1.15 
ஆவாவி@ வ<தணைன 2.71 இ�மா மைறேயா 2.69 
ஆவி யைனயா>நீ 2.132 இ�ைமயிேல 2.58 
இ6ேகாீ
 வ�மி 3.92 இ�<தன<தா� 2.10 
இ6ங னிவனி�-ப 1.39 இ��றமா
 3.27 
இ6ங% றி�மா 2.102 இ�வினெயா- பாக 2.4 
இ:�ெதாளிவி 2.136 இல'கண ேம;0ளா 2.95 
 
இைவயைன��' 3.5 இ%னவித ேம<திைழயா 3.67 
இ@வைகய சீைர 1.113 இ%னவித< தா% 2.108 
இ@வ"ண ெமா@ேவா 1.45 இ%னெவாைக க"ேட 3.23 
இ@விதமா பிலற�தி 3.74 இ%ேன யைழ�திDமி 2.94 
இ@ேவ<த
 த�4 2.50 இ%ேனா
 ெப�ைம 2.68 
இ%பமைத+ 2.63 ஈ6கிவனி@ 2.101 
இ%றிரா வி6ங 1.100 உலக6 தைனெவC�ேத 2.61 
இ%ேற Fபதினமா 2.107 எ6* 4ளென% 3.82 
இ%ன நக
' 2.7 எ�தைனேப
 ைம<த 2.124 
இ%ன வCைமயிைன 1.56 எ<ெதழிேல மி'க 3.56 
இ%ன Hாை◌த%ேன 3.58 எ-பிற-ேப 3.99 
இ%ன ெவழிவா><த 2.82 எ�மா ன�ளா 3.1 
இ%னெசா. ேக�ட 2.27 எ�மா% ற�ெமனேவ 1.77 
இ%னதவ� 1.28 எலா Hயி
'* 3.76 
இ%னபல ெவலா 3.10 எளிேய% மைறேயா 2.24 
 
எ%ெச>தா> 3.50 ஒ�M%C தீவள
'* 1.13 
எ%ெச>ேவ னி% 1.115 க6ைக4த னீரா:' 2.74 
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எ%ற Fக4னிவ 3.109 க�பைகய
 ெம%ேற 1.111 
எ%ற Fகன:தா 3.36 க"டா% விைர<ெத2<தா% 3.93 
எ%C பல ேபசி 3.97 க"ண னJமதிைய' 2.91 
எ%C4ைல யா4ய.சி 1.79 க"ணன: ேயக�தி' 3.107 
எ%ன �ய�றிJ 1.106 க"ணைன ய%ப
 1.60 
ஏதிலா ராவிதைன 2.42 க"ணைனேந
 2.23 
ஏ<ெதழி.சீ
 2.18 க"ண% க�ேமனி 1.8 
ஏ.ப திக5+சி 1.37 க"ண% கழ!ைனேய 1.80 
ஏைன வழிெயலா 1.92 க"N� ேச��ப' 3.88 
ஐய ன:விள'கி 2.109 க<தமல �<தளி�6 1.89 
ஐய% வரவறி'ேத 3.4 க<ைத யவறி%C 3.87  
ஒதியநா ண�ெப% 2.35 க<ைத ;D-பா
 2.66  
ஒ�மகH' கீ;6கா 1.40 க<ைதயிலா
 2.54 
 
க�-ைபய" 1.64 காயவழி ெச96 1.7 
கவிபயி ,ரதைன' 2.34 காைளய
க0 X26 2.44 
க.பக�ைத 2.64 கான� திைடயம
<�6 3.95 
க.பா
 ம"ேவ"ட' 3.31 கான� ெதா�சிைறேய 1.16 
கனமதிேல ேத
<தாேரா 2.125 கி0ள� தைசய.C' 3.28 
கா'*6 கிைளெமாழியா
 2.84 *ணேமறி� தான 1.21 
கா"ட9ேம =��வைக 2.105 *%றைனய சீரா;% 2.117 
காத மி�<தா96 2.131 *%ெறD��' 2.26 
காத!ெனா D0ள' 1.35 ேகசவ%பா ெலா%ைற;ேம 3.75 
காதி. ெபா!ெபா�0க0 3.2 ேகெட% றிைவவிD��' 1.73 
கா<த Jட 1.29 ேக�ட ெபா2ேத 2.90 
கா<தJட% யா46 3.57 ேக�டா
 தி�மா 2.85 
கா<தJைர ேக�ட 1.85 ைகதைலேம ேலற' 2.21 
காய6 தனெவC��' 3.32 ெகாைலகளH 1.66 
காயமளா� 1.3. ெகா9கி%ற 3.20 
 
ேகா:ெபா% 1.47 சீட
 திறேனா'கி+ 1.22 
ேகாதிலா H% 2.38 சீரா
கி% a
நி%C 2.130 
ேகாைத மடமாத
 1.6 சீ�டேன ெச%றா. 2.30 
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ேகாயி% 4ன6*Cக' 2.20 சீலமி* மா4னி;� 3.53 
ச6க< தைனவா><� 1.109 F�: 3த%மீ� 3.69 
ச<தM ல��சி��' 3.29 F�:4த. 1.44 
ச<தனேம =சி� 3.66 F.பக�ைத+ 1.105 
ச<திெசப� 1.25 ெச6கதி�� 3.90 
சாிைய4த 1.19 ெச<தமி5ேத
 2.8 
ச.ேற யிவணி�'கி. 2.76 ெச<தா மைரய%ன� 2.47 
சார% 4க�ப:ய� 2.41 ெச<தி�வ' U.�96 3.34 
சாலHேம ெம>42�� 2.81 ெச�ெபா ென2ப� 2.78 
சி6ைத சிவமா� 3.55 ெச>த வவற%ைன+ 1.86 
சி<ைத களிU6க+ 2.87 ெசவ ர�ந�ேப 2.32 
சிறிேயா
 மடைமயா. 2.75 ெசவமக0 1.34 
 
ேசர Hடெபா�ம+ 1.33 தாயா
 மைனயா 1.72 
ேச
�தநீ 1.38 தி6கெளாD ேம%ைம 2.80 
ேசைன �ைடXழ+ 2.46 திலகம" ேடாய� 2.106 
ெசால4த Mேட 2.111 தீ6*யிேல> ெம%ெமாழியா
 2.45 
ெசா!ய வ@Hயி
க0 1.63 தீதி ல�4ய.சி 1.75 
ேசாதி% மகவைடயா
 1.32 தீதி.றி ெரளபைத;< 1.78 
த"Dவைர மா
'கம� 1.107 ��ட ரகபழல� 1.58 
த<ைத தா> ம'க 2.33 ��ைப மலரனேம 2.110 
தவ��ாி;� சா<த% 3.38 ெத>வ6 *�விைற4% 1.84 
தழேலா�பி 1.20 ெத�வி ெனழிக"D 2.16  
த.ேபாத6 ேதா%றா� 2.6 ேதசா ரFவினியா
 3.60  
தன'ேகா ��வமிலா� 3.89 ேதாினிழி<� சிCமேனைய 3.62  
தனிேய நனி;ண
<�� 1.101 ேதாமைன��6 1.9 
த%a
- �ற�சா
<த 3.13 ந6*ரவ னிலா 2.134 
த%ைன யறி;< 2.67 நDநிலைம நீ6காேன 3.16 
 
ந�ேப திரவியமா 2.120 ப'க��- பாலாி% 1.42 
ந�பைகைய 1.94 ப"D கட 3.80 
நலா
 *ண4ைர-ேபா
 2.121 ப"N
 மைற4:;� 3.98 
நேலா� ஞானிகA 3.22 பலன��6 1.36 
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ந%னிலேம யானா9� 1.76 ப!யேம 3.26 
நாக Fரேவாைச 2.128 ப9லக� ேபா.C 2.28 
நாண 4தனா%*� 1.30 பவியேம தா%4ழ'க- 3.9 
நாதா<த வா5ேவ 2.116 பழ6க'ைத- 3.12 
நான4த. ச<திெசப 2.129 ப0ளமதி. 3.77 
நிதியா ரளைக 2.39 ப.ற.ற J'கி- 3.35 
நிலனாறி வானிவ<� 1.18 ப.ற.ேறா9� 3.33 
நீ�.ற H-பி 2.115 ப%மணிவா> 2.100 
ெநDநா ணனிய 2.25 பா6கிய
த� 3.49 
ெந%ன9"ட பாக� 2.31 பாச� தைள 2.1 
ேந
<தமி:+ 1.49 பாச< தைனயC��- 1.69 
 
பா�பைணேச
 1.116 ெப>-ெபா�டா 3.103 
பாயவன+ ெச%னேவா 3.46 ேப�லக� ேபா.C� 3.37 
பா�லக� 1.1 ைப<�ளவ மாயவைன- 1.83 
பா
-பா% பD<�யர� 1.97 ைப�ெபா. கல�தினிைட- 3.70 
பாவியவ% 3.81 ெபா6கிெய26 3.44 
பி:யின6க0 Xழ- 2.92 ெபா.*ைவ; 3.68 
பி�த�% ம�த
 2.114 ெபா.பி% மி:யி9ேம 1.50 
பிற<திD� ேபா� 1.68 ெபா%*+ வைரேம. 3.7 
�.றி% க" *ே◌'*த9� 3.41 ெபா%னவி�� 1.57 
�%�லா யா'ைக 1.70 ெபா%னா �வளக�ேத 2.79 
='ெகா>வா% ேபா
த 3.40 ேபா'�மலர�தட�ேத 3.59 
=_ேல ெபா.=ணா� 1.46 ேபாரதைன+ ெச>யா� 3.86 
="டதைய 2.118 ம'க டைம-ேபா.ற 1.62 
=மகேளா ெபா%மகேளா 3.43 ம'கல�தி% 3.21 
=மா �டசி!
'க- 3.91 ம�F ம�6கமர 1.88 
 
மணிவா
 4:ேதாப 3.6 ம%ன
 பலைர 3.52 
ம"ெடாியா 3.8 ம%ன
 4:யிடC� 1.104 
ம"N மற9� 1.93 ம%னைனேய காN 2.99 
ம<திரமா 1.27 ம%J 4யிரைன��� 1.52 
மர<தெரலா ந%ெனறியி 3.85 மாணி'க' கானிCவி 2.12 
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ம�ம� தயிபாய 1.12 மாதசவ
 ேச
<� 3.61 
ம�வி கிேன+சா
<தா
 3.102 மாதவேம ெச>தா9 2.127 
மைழப:; ம�மா 1.17 மாதவேமெச>� 3.3 
மைறெயலா 2.73 மா<த
 பிற-ெப>த 2.56 
ம.பDகா ெனலாேம 3.14 மாமதிேல ந.றாணா� 2.19 
ம.றவ% றா% 1.59 மாமைறேயா% 3.106 
ம.ைற வழிகட'க 1.103 மாவ!பா% Mவ:ம" 3.83 
ம%�.றி னி%C 3.48 மி:ேயா �ணவிழ<ேதா
 2.103 
ம%வாH பா
'* 2.93 மி%னவி�� =N� 2.53 
ம%ன
 பல� 3.11 மி%ன. ெகா:யா
 3.64 
 
மி%னா
 மதிவதன 2.17 M%C வ�ண�தா
 2.11 
மி%Jகி%ற 2.86 ெம�தியப 1.26 
மீ"D< தனேம 3.104 ெம>-ெபா�ைள 3.78 
மீன� விைலெகா0 1.112 ெமல ெவ2<�� 1.99 
4�த ாில'கண<தா% 2.60 ெம%கா. சிைறய%ன 2.48 
4�தி தைனயளி'* 2.119 ேமஞ" மைறகவ
<� 3.79 
4�தி'* வி�ெத%ேகா 2.5 ேமதி *ள6*ழ-ப 2.40 
4�தீ வ*'* 2.14 ைம<த ரனமி%றி 1.51 
4றC 4ண
<த 2.138 ைம<த
 தம'கிர6கி 1.61 
4%� நட<தறியா% 1.87 ைம<த
 தம'கிர6கி 1.82 
4%� ப:�த 2.123 ைம<த
 வ�<தாம% 2.126 
4%�� ெவC�ேத% 3.100 யாெர% றறி<தீ 2.55 
4%ெப� தைனைம<த
 1.71 யாவ ாிட�� 3.30 
4%னளி�வ�ேம 2.133 ேயாகம� *%ற 3.42 
MHல* ேமெவஃ* 1.11  
 
வ6க4ைக- பா
'கீய 1.114 வி�:%F *@ேவா
 3.71 
வ<த"தா% ெச>� 3.65 விைரேச� ந.சா<த 2.112 
வ<த4னி 1.2 விேல<� =N� 2.29 
வ<தவி�< U�: 1.10 ெவ�சகட6 3.96 
வ�வி�< U�ட 1.31 ெவ�ைம மி:'கட! 1.48 
வழிவ< திைள�ேதா% 2.113 ெவ>ேயா னகல 1.98 
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வ.றிெய9� 2.89 ெவ>ேயா% வழிவழிேய 1.108 
வன-பழி'*� 1.54 ெவ�கெகா"D 3.45 
வ%றிணிய ெந�Fைடயா
 2.72 ெவ0ளியமா 3.19 
வா'கி�<�� M6ைகயரா> 1.67 ேவைசேய ேபா9� 3.73 
வா6* கட!னி 1.95 ேவத 4:வி 2.104 
வா6* கட% 1.110 ேவத 4தி�தவிட� 2.2 
வா6*சிைல தா6*� 2.43 ேவத 4ழ'ெகா!;� 1.14 
வாச மல
X: 1.90 ேவதம� ெபா>�தா9� 2.62 
வாச' க�6S<த% 1.5 ேவத4: ேதாவ@ 3.94 
வாயிகா- பாைர 2.22 ேவதேம தானா> 1.23 
வாாிதனி வ<தைட; 3.108 ேவC மைன+சிCவ% 1.43 
வா5கதனேம 3.25  
--------------- 


