
    
    
    

திாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க�திாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க�திாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க�திாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க�    
இய�றிய � �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�இய�றிய � �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�இய�றிய � �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�இய�றிய � �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�....    

பி�ைளயவ�களி� பி�ைளயவ�களி� பி�ைளயவ�களி� பி�ைளயவ�களி� """"பிரப�த�திர� பிரப�த�திர� பிரப�த�திர� பிரப�த�திர� " " " " ப�தி ப�தி ப�தி ப�தி 34 34 34 34 ((((3409340934093409----3750)3750)3750)3750)    
    

kumarakurupara cuvAmikaL carittiramkumarakurupara cuvAmikaL carittiramkumarakurupara cuvAmikaL carittiramkumarakurupara cuvAmikaL carittiram    
by tiricipuram mInATcicuntaram piLLaiby tiricipuram mInATcicuntaram piLLaiby tiricipuram mInATcicuntaram piLLaiby tiricipuram mInATcicuntaram piLLai    

pirapantat tiraTTu, part 34, verses pirapantat tiraTTu, part 34, verses pirapantat tiraTTu, part 34, verses pirapantat tiraTTu, part 34, verses ((((3409340934093409----3750)3750)3750)3750)    
In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 
Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten, Univ of Koeln, Germany for providing a scanned PDF of this work. The e-text has been generated using Google OCR and subsequently edited by K.Kalyanasundaram. We thank Mr. Sezhian Annamalai for his assistance in the proof-reading of this work. Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2020.2020.2020.2020.    Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website https://www.projectmadurai.org/ You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 
  



2 

 

திாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க� இய�றியதிாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க� இய�றியதிாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க� இய�றியதிாிசிர�ர� மீனா�சி�தர� பி�ைளயவ�க� இய�றிய    
� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�....    

 
Source:Source:Source:Source:    
தி��ைகலாய பரபைர� தி�வாவ��ைறயாதீன�� மஹாவி��வா� 
திாிசிர�ர �மீனா�சி��தர பி�ைளயவ களி� பிரப�த�திர�� 
இ� ௸ ஆதீன��� தைலவ களாகிய �ல� ைவ�திய#$க ேதசிகரவ க� 
உதவிைய�ெகா(� ௸ பி�ைளயவ க� மாணா�க� �மீனா�சி 
தமி*�காேல+ பிாி�,பா-மாகிய உ.ேவ. சாமிநாைதயரா/ 
ெச�னப�0ன கம ஷிய/ அ3சி45ட�தி4 பதி7பி�க7ெப4ற�. 
இர(டா பதி7�, அ8ய ௵, ஆனி௴, 1926 
விைல 9.5-10-0. 
copyright reserved 
-------------- 
உ   -  சிவமய. 

தி�!பன�தா� காசிமட�#�தைலவ�களாகியதி�!பன�தா� காசிமட�#�தைலவ�களாகியதி�!பன�தா� காசிமட�#�தைலவ�களாகியதி�!பன�தா� காசிமட�#�தைலவ�களாகிய    
� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�� �மர��பர�வாமிக� சாி�திர�....    

 
க4பக விநாயக . 
3409. :ேம; <கமணியா=7 �க*�ேகா� >ட?��டா 
யாேம; கட<கிலா யணிேம; கர�த�வா=7 
பாேம; பதநிதியா=7 பழவ0ய  மி0�ர�� 
காேம; ெப�$க�ைண� க4பக�க� றிைன�ெதாAவா.        (1) 
 
காசி வி�ேவச . 
3410. உ(ணா� ெப�$க�ைண ெயா��தியிட? B*த#னா 
ெல(ணா� ம4ெறா��தி ேயறியேம #டநி�C 
ம(ணா� மாறிழி�� வல?Bழ3 ெச=தம� 
வி(ணா� �க*�காசி வி�ேவச  பத ேபா4றி.        (2) 
 
Dவ ணாக ஷண ைபரவ . 
3411.அ�னெந�$ ெகா0Eய �த வ(ண-ெமா( ெச$கமல7 
ெபா�னம� மCமா ப7 ��ேதF ேநா�>ெதாC 
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மி�ன<<( ண�$கிட�ெகா( 0�கபா ல3Bல3 
ெசா�னவயி ரவ7ெப�மா� Cைண7பாத� ெதாAெதAவா.        (3) 
 
<�க�கட;�. 
3412. வைரெயறிE ெவ�ளிய5  வா=ேவ/ைக� ெகா��லவ  
�ைரெயறிE$ கவிழிண மா7 ேபா*��ெப� வி(Gலகி/ 
விைரெயறிதா � கட;ளைர� >0ேய4றி ெவ(டாள� 
திைரெயறிE? ெச�திலம  ெசHேவ�ெபா4 பதபணிவா.        (4) 
 
---------------- 
 
I/. 
 
பா(0நா��வள. 
3413. ெபா�:�த ைகலாய7 �(ணியநா யகனளவா� 
ெத�:�த மலயவள விைழ��தி� <0B0� 
ெகா�:�த �ரவலனா� ேதவிெயா�$ >0ெகா(ட 
ம�:�த ம�ைரEைட வள�த�பா( 0யநா�.        (1) 
 
3314. ெச�தமிA? ச�தன<� திைசெயலா பாிமளி�க 
ம�தவளி Eமி*மலய வைர�>�மி நி�றிழி�� 
ெகா�தவிA மல Jசி� >ளி ெகA<� ெத��திைற�� 
<�தெவA �ன4ெபா�ைந <Aவள�த த�நா�.        (2) 
 
3415. அ�Cதடா தைக7ெபய :( டரசளி�த மாேதவி 
க�Cத#/ பலவி��க நைமேயைக� ெகா(�ய �தா 
ெளா�Cறந மிய4ெபயேர EC�தன�க� ெகனமகி*�� 
��Cகய C�Fவேபா4 C�Fவநீ � கழனிெதாC.        (3) 
 
3416. ேவ#�ாி� திைறயவேன வி�பிநைம� கா�>ெமனி4 
சா#ெயK நம�>ளேதா >ைறெய�C தைழவனேபா/ 
வா#யெந� <ைளவி�தி ம�ள நீ  பா=3�த-$ 
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ேகா#யெச= யிட$கெடாC$ >லவிெயA வனைப$5*.        (4) 
 
3417. வா$>திைர ெகா�?சிைலயா வ(கமல� ெகா0நாணா 
ேவா$>வரா/ க0�கைணயா ெவாளி த�வா Kலகில�கா 
J$>�ன4 றட?ெச-�� ேவபணிதி( ேடாளா�ேபா 
லா$ெகா�தா Kபைகைய யைட��ெபா� ெசயேன�.        (5) 
 
3418. J$>வன மாத நகி/ விள$>வன ேமனிெயாளி 
ேய$>வன �0ம�$> #ர$>வன கா4சில� 
L$>வன >ழ/வ(� �ழ-வன க�ெந�$க 
ணீ$>வன மி0யாதி ெந�$>வன தி�வாதி.        (6) 
 
3419. க(ம�; வனெவவ �>$ கதி �><க ேபாலக< 
ெம(ம�; ெபா�ளாதி ேயாராC ெமமல� 
ப(ம�; வ(0ன< பா5C கைழ�க�� 
ெமா(ம�; க?சநா த<ேமா$> ெத�ைனEேம.        (7) 
 
3420. வானள; க�?ேசாைல ம(ணள�த மாறிகிாி 
ேதனள; 5�ப0 ெசHவான ேபா �தகைல 
5னள; பிைறெயா�பா4 ெகா(ட�ாி Mக3ச$க� 
தானள; கதி  நா7ப� டய$க/க;� �வமணிேய.        (8) 
 
3421. சாெலலா ெவ(டரள� தைளெயலா? ெச?சா# 
காெலலா$ க�$>வைள காெவலா$ கனி3சாC 
பாெலலா$ கைழ�க�� பா$ெகலா மிக�தி��தி 
Iெலலா நனிவித�� Nவ/வள�த த�நா�.        (9) 
 
3422. ெத=வநா யக�சீ �தி தி��தியேவ ெடதிாீ ��3 
ைசவேம ெபா�ெள�C தாபி�த தி�நதிதா� 
ெம=விர  ;யி ெபா�வ விரா;தலா4 றி�வமி> 
ெபா=விரா ;த#/லா7 �க*மி>�த த�நா�.        (10) 
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3423. ம(Gலக� ெதா�ேவ�த� றி�மகைள மண�ாி�� 
க(Gதலா  5ட-ற வைனயாிள$ கா� <ைளசீ  
வி(Gலக� ெதா�ேவ�த� றி�மகைள ேவ�ட�ளி 
ந(Gெமா� >�C<ைட� த�நா�� நலெபாிேத.        (11) 
 
�ைவ>(டநகரவள. 
3424. ஆ=�த�க*7 ேபா ைவEைட ய�தி�நா� 0K�கழ> 
ேதா=�ததி� <கெம�ன� �ல$>நக ெரா�ற�தா 
ேன=�தெப�? ைசவ >ழா� தி��கயிைல ெய�றிைச7ப 
வா=�தவயி ணவ க0� ைவ>(ட ெமKநகர.        (12) 
 
3425. <ழ;ெபா# வனவர$க M;ல>$ ெகா(டா� 
விழ;ெபா# வனமC> வி(ணிய- ெவ(பிைற�ேகா� 
�ழ;ெபா# வனமணிெச Eபாிைகய$ >தைலெமாழி 
மழ;ெபா# வனதி�வ ம/>மா ட$கெளலா.        (13) 
 
3426. ெப�>விற� ைம�தெரா� பிண$>மாி மத மைழ�க� 
க�><கி4 >ழ�மடவா  கழ4றிJ சிய>ைழக 
ள�>மணி மCகிைடJ*� தளவாத ெப�?ெச/வ 
<�>நிக  ைம�த வி� <Aமணி�ேத � காறைடE.        (14) 
 
3427. க�$>வைள ம���விழி காதளேவா 0யமடவா 
ெரா�$>பயி� மாளிைகேம ேலா$>மர மிய�தல�� 
ெந�$>மல � >7ைபகைள ெதாழி�மடவா  ெந��யி 7ப 
வி�$>ளி வா� ற�;>�> ெம(ணி/பல மல �>7ைப.       (15) 
 
3428. ஒ$>தி� மாளிைகேம ெலா(ணிலா <4ற�� 
J$>பாி ய$கமிைச ேம;மா டவ மய$கி7 
பா$>ெபா# மாத <க ெம�Cப�$ க�Lாி 
யா$>மதி� கி�வரைத� கள$கெமK மறியாம(.        (16) 
 
3429. ஓவா� நீரா�0 ெனா�ளியெம� Cகினைன�� 
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தாவாத வ/>�<ைல� தட�ேதா�ற மடமாத  
ேமவாத நாணமிக ைம�த விழி �ைத7பரவ 
ராவாவி� திர� ேபா4க( ெப4றிலெம� றய�வா .        (17) 
 
3430. ெபா�ெச=த ேமனில��7 ெபா4ெறா0யா 9ட�மிக� 
ெத�ெச=த சிலெபா#�>? சிCெபாA� 5ட�மிக� 
ெகா�ெச=ேம கைலெயா#�> ெப�ெபாA� >றி��ண �� 
ம�ெச=வா னவரA�கா CCதலா� மகவிழ�தா .        (18) 
 
3431. மாதரா  தி�<க< <ழ�தாF வய$கலவ� 
காத/5 ரவ நகி-$ ைக�தல< <C$கி�ைள 
ேமதகவா= வ�பா��$ கா�மிளி  த�வ�ைள 
ேகாதக�ம4 றவ >ழ-$ 5றியக( ட<வ(ேட.        (19) 
 
3432. மரகதமா ட��மிைச வய$>CெசH வா�ப0த/ 
�ர;ய ப3 ��மாேயா� ெபா4கைல ேபா � த�நிக �> 
<ரவயிர மாடமிைச ெயா(க�ேம கப0த/ 
கரவி/பளி� >�7ெப�மா� காி�ேதா/ேபா � த�நிக�.       (20) 
 
3433. மைறயவ த$ >0ெயா�பா/ வய$>மர சா(ைமEைட 
யிைறயவ த$ >0ெயா�பா #ையத�வா ணிக�தைம�த 
நிைறயவ த$ >0ெயா�பா னில;ேவ ளா(ைம�ாி 
�ைறயவ த$ >0ெயா�பா4 Cவ�றி�ம� நகர��.        (21) 
 
பா(0 ேவளாள  சிற7�. 
3434. இ�தைகய நக வாA ெம(ணி/ேவ ளா(>0E 
F�தமமி� கவ பா(0 ேவளாள ெர�Cைர�> 
ம�தைகய  நனிவா*வா ரள;7படா7 ெப��கழா  
வி�தகந/ ெலாA�க<�� ெகா(ட�ன ேம�ைமயினா .       (22) 
 
3435. வளெப�> <ழ;ெதாழி/ வா*�ைகயா/ யாவ��> 
Mளெப�> மகி*ெச=வா �(ைமேய தைலநி4பா  
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களெப�> காமாதி க0��சிவ பரன0�>� 
தளெப�> மல Lவி� தா*�ெதAந� னியம�தா .        (23) 
 
மக7ேபCக�தி இ�<�>ரவ  ேநா��ழ�த/. 
 
3436. அ�னவ� ெளா�வ மைன யறவழா7 ெப�நிைலயி 
ெல�ன�ெமாH வா க4பி னிாியாத மைனவிெயா� 
ெபா�னைனய மக4ெபCவா� ேபா4Cதி�3 ெச�L வா* 
<�னவைன Eள$>றி�� <னிவிலா ேநா��ழ�தா .        (24) 
 
3437. ஆC<க7 ெப�மானா ரணிவிழா3 ேசவி��$ 
5Cெப�$ ேகாயி/வல$ ெகா�பணி�� மார�<த 
ேலCவிேச டெபா#நா ெள=திEற3 ேசவி�� 
மாCதவி ர0யா �> மாறா� மைடயி��.        (25) 
 
��திர7ேபC. 
3438. இ�Kமள வாவிரத மிHவாC �ாித�நா( 
ம�Kமவ  ெப�$க4பி� மைனவியா  வயினி�C 
ப�Kமைல வாயம �த ப(ணவனா  தி�வ�ளா 
-�Kமற$ >�க#7ப ெவா�வரவ தாி�தனேர.        (26) 
 
3439. பாலனா ரவதாி�த ப(பினி� <�>ரவ  
ேவலனா ர��ேபா4றி Jடாத மகி*3சிெயழ3 
சாலநா ணா�ாி�த தவ7பயK4 ேறாெம�C 
ேகாலநா� மைறயவரா4 சாதகா திக� >யி4றி.        (27) 
 
3440. மி0யெனா� ெச=ேபா4C விதெமனJ �ற/>றி�த 
ப0ைமய�ஞா னாசிாிய� றைன7ேபா4C ப(ெபனவ$ 
ெகா0வி/வாி ைசகளிய4றி7 ேபா4றிவள � தனேராப 
ம0வி/பிைற ேபாலவள �தா  மாதவ�� ைம�தனா .        (28) 
 
��திர  ேபசாைம ெதாி�� அவ க� வ��த/. 
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3141, ஓரா(� ெப�மகி*3சி E4றவி� <�>ரவ 
ாீரா(� <தலாக7 ேப�வெர� ெறதி பா �� 
பாரா(� வ�<ைளயா  ேபசாத ப(�ண �� 
நாரா(� மகி*மன��� ��பேம நனி�ம7பா .        (29) 
 
3442. :$ைகயா ெல��தைண��7 �/#ன�3 சிEேமா�� 
நா$ைகயா விைனயா4றி ந�றி�ெப4 றனெம�C 
தீ$ைகயா யா�கைல ேத �தா க� யாவைரE 
M$ைகயா� கி�வாைர M$ைகயா ெரன�ெதளி�தா .        (30) 
 
3443. <�ெச=த தீவிைனேயா <4றிய� ேவCளேதா 
ெபா�ெச=த கி(கிணி�தா� �(ணிய3ெச� L 7ெப�மா 
ென�ெச=த வாறினிநா ெம�ெச=� ெமனமய$கி� 
ெகா�ெச=த ெகா�$கவைல� >ழிசியா யின ெமாழிவா .       (31) 
 
ேவC. 
3444. ெச�தி/வா* >மர7 ��ேத� ேசவ0� கமல ேபா4றி 
ந��ப/ விரத:(� நா�பல கழி�த பி�ைற 
ய�தவா னவ�ெச Eேப ர�ளினா� M$ைக ேயயா= 
வ��ேதா� றியதி3 ேசேய� ம4றினி Eைர7ப ெத�ேன.        (32) 
 
3445. �4ற< மிழி7ப ந�டா  ெதா>திE நைக7ப ம(ேம� 
ம4றவ  யா� ெம�ள வாயிலா Mைக ைம�த4 
ெப4றதி4 ெபாறாைம ந�C ெப�பழி யி�ைம யாெல� 
ற4ற<� ெளா�; மாறீ தைமதர� �ணி�தா  ம�ேனா.        (33) 
 
தி�3ெச�L  ெச/ல��ணித/. 
3446. வ�தெவ$ கவைல தீர வாாிB* தி�3ெச� Lாி4 
ெகா�தவி* கட7ப� தாரா� ேகாயி#� Mைக யாய 
ைம�தைர� ெகா�ேபா= வி�டா/ வ�வ� கா(� ெம�C 
சி�ைதயி4 Cணி�ெத A�தா  ேசையE$ 5�0� ெகா(ேட.        (34) 
 



9 

 

ந�னிமி�த7ேபC. 
3447. உ4றேதா ைர�தா மா(0 ெலா=ெயன3 ெச/லா நி4> 
ம4றவ  மைனயி னி�C மCகி/வ� தனர7 ேபா� 
ெப4றெமா� றிள$க� ேறா� ெப�ம0 �ர�த பாேலா 
�4ற� ேநேர க(டா �ல7பிலா மகி*3சி :�தா .        (35) 
 
3448. மைறயவ ாி�வ ர7பா/ வ�தன ர�;$ க(டா  
>ைறயிைல ேபாேபா ெவ�ேறா ேரதில� 5ற� ேக�டா  
நைறகம* கி�ற ேதமா$ கனிசில  ந/க� ெகா(டா  
நிைறத� மகி*3சி ெபா$க நட�தன  நிகாி லாதா .        (36) 
 
3449. வா�றவ* மலய நி�C வ�ெப� ெபா�ைந நீ�த� 
தா�றவ* நடைவ ச4C� த(மல � த��க( ெமா=�ேத 
யா�றவ* நடைவ ச4C மாழிசா னடைவ ச4C� 
ேத�றவ* �கழா ராக3 ெச�Cெச� Lைர3 ேச �தா .        (37) 
 
தி�3ெச�L �கா�சி. 
 
3450. ஒ�வைர மா ப ேபா*�த �ண ��ேப ர3ச :(� 
ெப�வைர யைன�� ேபா�� பிற$>C ெவ�ேவ ைலய� 
றி�வ�� ெபCவா ென(ணி3 ெசறி�தன நி4ற/ ேபா- 
ெபா�வி/ப� மாடேமா$கி7 ெபா#தி� Jதி க(டா .        (38) 
 
3451. வ�ளைல3 B*த ரா� வான��� கி��க( ெச=த 
க�ள< மதி- ெவ�� க�கிய ��ள� ேதா �� 
வ�ளைல3 B*�� நாF வான�ைத� தா$கா நி4>$ 
க�ளமி/ லாத ெசெபா4 க0மதி4 ெபா#; க(டா .        (39) 
 
3452. அ��த0 வண$> ேவாைர வா*வி�> ம�ைள E�னி� 
க���<� ேபால வி�K$ ைக7பைட ெச-�ேத ெல�C 
வி��திட வாிய <�� வி��� ம<மி ைற�� 
ம��தெவ( 0ைர�ைக யாழி வ�ளைல வண$க/ க(டா .        (40) 
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3453. திாி�ர ெமாிE( M*க3 சின��ெச4 றி�வா னமா� 
வாிசிைல ேம� வாக மல �கர$ ெகா(ட ஞா�C 
பாி;C ம(ட� தா$க7 பைட��ேவ றி��தி ெய�ன7 
�ாித� வா�ேறா= ெசெபா4 ேகா�ர ெபா#த/ க(டா .        (41) 
 
3454. ஒ�ட லம �த த$க F(ைமைய விள�கி யா$> 
ேம�;? சம*7ப ேவா$> விாிமணி� ேகா� ர��7 
ேப�� மயி- <�கா4 ேசவ- பிற$கா நி�ற 
கா��� கல$க ேவா$>$ ெகா0மிைச� கல�த/ க(டா .        (42) 
 
3455. <4றிய வ��சா லாC <க7பிரா� றாிசன�தா4 
ப4றிய வகேம ேபால7 �ற�திK$ >ளி 3சி பப3 
�4றிய வாச I4C� காவத� �ைன�� J� 
ெமா4றிய சா�� :சி EC ெப�$ >ழா$க� க(டா .        (43) 
 
இைலவி:தி. 
3456. இைலயமி/ >மர ேவ(<� வண$>வா � ெக�C� ��ப 
மிைலய� பைகச4 ேறK மிைலப� பிணிநி ர7� 
மிைலயள4 Cழ�C J*த #ைலபல பவ��3 சா � 
மிைலெயன விைலவி :தி ெய��ெத�� �தவ/ க(டா .        (44) 
 
3457. இ�னப/ வளK ேநா�கி ெயபிரா� றி�<� ெச�C 
ெபா�ன0 வண$கி7 ேபா4றி7 �(ணிய <த/வா வி�த7 
ப�ன� மதைல தானி� னைட�கல பா ��� ெகா�ெள� 
C�ன�� தM �4றா �Cதவ �ாி�தீ� ேறாேர.        (45) 
 
3458. ஈ�றவ ெராழி�த பி�ைற யிைச�திடா மதைல யா�� 
கா�றந/ லறி; ெச�L ர(ணலா ர�ளி4 ேறா�ற3 
சா�றவ  மதி�>� ெத=வ3 ச(<க விலாச ைவகி� 
ேதா�றலா ��வ <�ேள ேதா�ற�க( 0��தா ர�ேற.        (46) 
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ெச�திலா(டவ� தி�வ�� �ாித/. 
 
3459. இHவண? சிலநா� ைவக ெவாிம�� B��3 ேசவ/ 
ைகவ(ண� ெகா0யா� ெகா(ட கா$ேகய� க�ைண :��3 
ெசHவ(ண� >மர னாேவா  தி�;�� ெகா(� ேதா�றி 
யHவ(ண7 ெபா��யா ேமெய� றறிதர வா=ம ல ��.        (47) 
 
3460. ம�விய நீயா ெர�ன வா=திற� த0ேய ென�ன7 
ெபா�வில� கர<7 பாK ெபா#த� ைமப� ெதா�C� 
த�மி� ெமாழிக� >�ள வியெலலா <ணர3 சா4றி7 
ெப�கில� கிய<$ 5றி7 பிற*தரா7 �லைம ெச=�.        (48) 
 
3461. கட�மைட திற�தா ெல�ன� கவி�க/ வா�> ந/கி 
யட/ெகA பிரச$ க�தி னைமெப�? சிற7� ந/கி 
மடனி> சமய மாதி வய$>தீ� ைககF? ெச=� 
பட மைற யைன��� ேதறா7 பதமல  ெச�னி B�0.        (49) 
 
3462. தவல�� தவ�தா ெல=�? ைசவசி� தா�த ;(ைம 
Nவ-<7 ெபா�F� ெத�ளி I4>� பரேன யாதி 
கவ#/ெச$ க4ேறா யாைட கவி�சைட ேவட� தா$கி 
யவமி/ப� >வ �ெக <(ைம யறிவிெய� Cபேதசி��.        (50) 
 
3463. தி���ெவ( ணீC ந/கி� தி�;�� கர�தா ைனய� 
வ���த #�றி ெய/லா வா=�தமா தவ�தி� மி�கா  
ெபா���ெச$ க4ேறா யாைட :(� ெச? சைடக டா$கி 
ய��திற லாC க�0 ேவட< மைமய7 :(�.        (51) 
 
ேவC. 
>மர>�பரெர�C ெபய ெபCத/. 
 
3464. ேகாலம# தி�3ெச�L � >மரேவ� க�ைணயினா4 >மர னாகி3 
சீலம# >�பரனீ யாதிெயன வா=மல �த திற�ைத ேயா �� 
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ஞாலம# தவ >மர >�பரென� Cைர�>ெமா� நாம� தா$கி 
Mலம# <த4>ரவ ன�ணிைன�தா ன�தெவ�ள M*கி னாேர.        (52) 
 
இவ  I/ ெச=ய�க��த/. 
 
3465. ஒ�>மர >�பரமா <னிதைமயா� ெகா(ட�ளி Kபேத சி�த, 
>�பரைன� �திெச=வா� க�திெய� ேகா�ெமன� >றி�க -4றா, 
ர�ைமயப� ெமாழிகFF� ெத�கைலE வடகைலE மநாதி யாய, 
ெபா�வி#ர( டK�><த லாசிாிய� பிைற<0�த �க*7�� ேதளா/.        (53) 
 
3466 அைனயனிைட� ேக��ண �� விாி�தவி� வ�<னிவ � கரசா ;�ளா , 
நிைனEமிைவ ெயா�தனேவ யாயிKமிH விர(டKF நிகாி லாத, 
வைன�க*�ெத� ெமாழிமைறயி4 சிற7ெபA�ைத� ெதனைவ�ேத வய$க� 
ெகா(ட, 
திைனயவிேச ட<ம�றி ய0<0மா லயனி�K ெம=தா <�ேனா�.        (54) 
 
3467. பி�தெனன விக*�த�ெம( ணா�பா �கெவன; ெப(பா4 S�, 
சி�தமகி*� த�ேவ��3 ெசல;மிK? ெசய4காிய ெசய;� தாேன, 
ெயா�த<த4 �லவெனன ;ற;ெமA தி�வானா;ற; ேமா$>, 
வி�தகவ( கயிைலயக வ�வி��� ேக�0ட;ேமய தமா.        (55) 
 
க�த  க#ெவ(பா. 
 
3468. ஆத#4ெற� கைலேயநா$ ேகா�ெமன� �ணி��ெப�க�� ேபா 7ப 
ேமதக7: ேம;<த ெல��தணி<4 சிற�தக#ெவ(பா ெவா�C 
ேபாதகனா கியெப�மா4 ேகாதியள வ�$ேக�வி7 �லவ  Bழ� 
காத#னா யிைடயம �தா ரற$கடைல ெய��கவ�த கா�சி யாேர.        (56) 
 
ேவC. 
3469. இைனயாிHவாC ேமவ J�றவ ாீ� ேக��� 
�ைனதர மகி*�� ெச�L  �>�தம  ேதா4ற ேநா�கி� 



13 

 

தைனயெர� ெற(ண றீ �� த$>ல ெத=வ ெம�ேற 
நிைனத� <ள�த ராகி� ெதாAதன  நீ$கி னாேர.        (57) 
 
ைகைல�கலபக. 
3470. பி�ன வ( �லவ ேரறா=7 பிற$>வா  ெச�L ர(ண/ 
ெபா�ன0 வண$கி7 ேபா4றி7 �றவிைட ெகா(ெட A�ேத 
ய�னெம�னைடயா  Bழ வவி தி�� கயிைல சா �� 
க�னவி/ சிைலயி னா �>� கலபக ெமா�C பா0.        (58) 
 
தி�ெந/ேவ# <த#ய Dதலதாிசன. 
3471. ஆ$>நி� ெறA�� ேவT� ற�ளிய <�த ெம�ன 
ேவா$> �(ணியனா  ேமய ெந/ேவ# Eவ�� ேபா4றி 
வா$>ெவ? சிைலயி ராம� வழிபட7 பழிெயாழி��� 
தா$>ந� னகாி ராேம3 சர�5உ� தா*�� ேபா4றி.        (59) 
 
3472. மி�னிய ேமா# வாேனா  ேமெவழி லரைப மாத  
<�னிய ெமா=பி� ேவட  ெமா=ெகா03 சியேர யாகி� 
��னிய சார ேறாC� �ைத��வா* >4றால�� 
ம�னிய >Cப லாவா* வ�ளலா  பாத ேபா4றி.        (60) 
 
3473. ஒ��ைண மாைல பாக� �வ�தவ  �ழிய/ ேபா4றி� 
க�;றா த�ள வ/லா  கான7ேப  நகர ேபா4றி7 
ப�வர ெலம�> நீ7பா  ப4Cமா டாைன ேபா4றி3 
ெச�ம# Bல� ைதய  தி�7�ன வாயி/ ேபா4றி.        (61) 
 
3474. ேபணிய த�ள வ/லா  ெப���ைற �>�� ேபா4றி� 
ேகாணிய பிைற< 0�தா  >ளி ெகா�$ >�ற ேபா4றி 
ேயணிய$ கர�� நாத ாி��தமி*7 ��L  ேபா4றி7 
:ணிய ெல-பா� ெகா(டா  :வண நகர ேபா4றி.        (62) 
 
3475. ெச=யேவ( மகி*�� ேமய தி�7பர$ >�ற ேபா4றி 
ெய=யயா வ��> ந/> ேமடக நகர ேபா4றி 
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ையயதீ விைனய C7பா ரா7பU ரைட�� ேபா4றி7 
ெபா=யவ � ெகாளி�> ம4ைற� தல$கF �>�� ேபா4றி.        (63) 
 
3476. சக�திய� <A� நீ��� த��வ <ண �த ேயாக 
ரக�திய/ >மர7 ��ேத ளக�திய4 >ண �தி யா$>3 
�க�திய -(ைம <4C� �ணிதர வ�ள7 ெப4றா  
நக�திய/ சிைலயா  ேமய 5டைல ந(ண வ�தா .        (64) 
 
3477. அற$கிள  க/வி யாK மணிகிள ெராA�கி னாK 
நிற$கிள �(ைம யாK நிகாிலா7 ெப�ைம யாள  
திற$கிள  வி�7பா4 ெச�ற ெச�றப/ #ட�� <�ள 
மற$கிள  ெச��கி� M*> �லவைர வாதி/ ெவ/வா .        (65) 
 
3478. சிலைரைய� தில�க ண�தா4 சிலைரமி� கில�கி ய�தா4 
சிலைரவ( பிரச$ க�தா4 சிலைரந� கிய4C பாவா4 
சிலைரேந �ைர�>? ெசா/லா4 சிலைரெம=? ஞான Iலா4 
சிலைரம4 C�ள Iலா4 சிற7�ற ெவ/- வாேர.        (66) 
 
3479. அ�(ம# யிைனய  5ட லா/வா=7 �ற�தி ெல=த7 
ெபா�(ம# யHV  ேமய �(ணிய ெரதி ெகா( ெட=தி� 
ெத�(ம# தர7பணி�� ேச �தன ரளவ ளாவி� 
க�(ம# ேசாைல யாதி கா��� மகி*3சி ெச=வா .        (67) 
 
ம�ா◌ாநகர� கா�சி. 
3480. நிற$ெகா� ெபா#E ேமனி நி�மல� >மர ேவைள7 
�ற$ெகா� �ம�த/ ெச=வ ெபா#�தக$ ெகா�� ம�> 
மற$ெகா� ேமய Nைம� க(டன மகி*3சி ேமய 
திற$ெகா� >லவா நி4>? ெசAமயி னடன$ கா(க.        (68) 
 
3481. இ�ெபாழி ல0க ளாக விண �>ைழ <கம தாக 
வ��பவி* மல வா யாக வ�$கனி ெச=E ளாக� 
த�$கனி �ளியா நி4>� த(ணறா வைனய ெச=E 
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ெளா�$>ற� �ளியா நி4>? �ைவ ெபா9உ <�;$ கா(க.        (69) 
 
3482. நைமயணி பவ மா ணா�க  நா0 ந� நீழ/ வா*வா  
தைமய0 வண$க வ�தா  சா�றத� ேகாேர ெய�C 
ளைமதர� >றி�� ேம�ேம� மகி*�தல �>7ப ெத�ன3 
�ைமத� தா 7:3 சி��$ கடபம  Bழ/ கா(க.        (70) 
 
3483. <0கேளா ராC� தா$> <�கேவ ள�ள7 ெப4ற 
வ0கG$ கவிE ெளாHெவா� றவா=7பிறி தவாவா  ேபால 
ெவா0வி/ ப/ கனிகF�F ெமாHெவா�ேற யவாவி ேவC 
க0தர7 பலப A�த ெபாழிைலN$ க(ணி4 கா(க.        (71) 
 
3484. ேசவல$ ெகா0�ைக3 ெசHேவ 0��தK� கிரக ெப4ற 
பாவல ராய ;$க� பா�0/யா JA மாேபா4 
காவல$ >Cப லா�க� கனி�தப/ கனிைய ந3சி 
ேமவ� பலJ ெமா=�� J*த� வள<$ கா(க.        (72) 
 
3485. சி�தந/ ெலாA�க ேமாவா� ேதசிக7 ெபா#; வா=�த 
;�தம வ0ேக F$க� ெச=EF� ெபா�ேள ேபால7 
ைப�த: ெபாழி- ளீர7 பலா7பA� த0ம( கீள 
ெமா=�தப/ கனிெசறி�த <Aவள? சிறி� கா(க.        (73) 
 
3486. ெச=யக4 ேறா=�த வாைட தி�வைர E���7 ேபா�த 
ைவயேர Eைம�க( ேடா� ��கவி யாள  மான� 
ெகா=மல 3 ேசாைல ேமலா4 >ளிெரK பவன ேமவ 
ெம=�ந� ந��>4 ேறா� மி�கவா னர$க� கா(க.        (74) 
 
3487. எ(ணிலா ேவா� கா/களிையதர7 ெப4C ெம�C� 
த(ணிலா வழிவா* ேவ�த  நா�0ைன� தணவா தாகி� 
க(ணிலா ெந=த/ ேவ#� கடலக �>தா தாகி 
ம(ணிலா வி�த ைவைய மாநதி வள<$ கா(க.        (75) 
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3488. அ0கG ம0சா � ேதாைர யள4றக �>த ரா� 
<0வி#� ெப=த ;=�> <ைறைமேபா4 ற�பா4 சா �த 
ம0வ� ெவ�ள <4C வாாிதி Eவ � கா� 
ப0யி#� ெப=த ;=�> பழநதி யி�ேவ ய�ேறா.        (76) 
 
3489. எ�Cப/ வள<$ கா�0 மகி*வி�> மிய/பி னாேரா 
ெடா�Cப� மாட� 5ட -��>� ேதா$> ெசெபா4 
>�Cநி� றைனய தாய ேகா�ர ம�$> தா*�� 
��C ப� மணியி ைம�>? �ட 7ெப� Jதி B*��.        (77) 
 
3490. ெகா0யெவ� நிரய� தா*த/ >றி�� ெவ$ 54ற ேமய 
க0நக  �>வா ெர�C �>தரா� கனக� ேகாயி 
ல0யவ ெரதி ெகா( ேட�த வ�பிைட யறா� ெபா$க 
ெந0யைக >வி��7 ��கா  நிகாி�மா தவ�தி� மி�கா .        (78) 
 
3491. விைழவர ந/>? சி�தி ேவழ�ைத வண$கி ேம�� 
>ைழசிைல ெயா�ைக� ெகா(ட >ழக ெபா4 பாத ேபா4றி� 
தைழதர ;லக ெம/லா� த(ணளி மிைகயா Y�ற 
மைழமத � கய4க ணைம <�ெச�C வண$கி நி�றா .        (79) 
 
3492. வண$கிநி4 பா�� ெக/லா ;லக< வா=7ப J�C$ 
>ண$ெகA >மாி ேயயா ெய4ைற�>$ >ல; ம�ைன 
யிண$>C மகவா� ெத=வ� ேகாலம$ கினி� கா�ட 
;ண$கிய விைனயா  க(� <0தரா ;வைக E4C.        (80) 
 
அ$கய4கணைம பி�ைள�தமி*. 
 
3493. அ�ைமபா ரா��? சா�ேறா ரைமச� நிதி<� னாக� 
தி�மட ெமா�C கா�ட3 ெச�றதி லம �� ெத=வ 
ம�மல � 5�த லைம மக�தி�� ேகால <�னி� 
க��ேதா றினி�> பி�ைள� கவி7பிர ப�த? ெச=தா .        (81) 
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அர$ேக4ற/. 
 
3494. <��ேப ர�ளா லைம ெமா=�தப/ வள< ேமவி 
ந��ம� நகரா� ேவ�த  நாயக  கனவி4 ெச�C 
ச��B* வைரவா* ந?ேச= த�ன�� ெப4றா ாீ$> 
வ��பா 0ய� ேக�> வா?ைசேய ெம�C5ற.        (82) 
 
3495. நலம# ப�தி வா=�த நாயக  �யிெலA�� 
>லம# யைம3ச ராதி யறிஞைர� >றி�� ேநா�கி 
நிலம# நM ��ள விேசடெம� னிக*�� ெம�ன7 
�லம# யவ� ேமா �தா ��ள� �க-வாரா/.        (83) 
 
3496. நாதேன தி�ைவ >(ட நகாினி லவத ாி�தா 
ராதர மிலாத Mைக யாயவ ைரயா( ெட/ைல 
ேமத> தி�3ெச�Lாி/ ேவலவ ர�ள7 ெப4ேற 
ேயாத/ ெச= ப�U/ வ/லா ராயின ெரா�வாி�K.        (84) 
 
3497. ெச=யக4 ேறா=�த வாைட தி�வைர E��� மி�ேபா� 
ெமா=ெயாளி3 சைடக டா$கி <�னிய ேவட :(� 
ெத=வெவ( ணீC க(0 திக*தர� தல$க ேடாC 
ைமயற3 ெச�C ெச�C வண$கியி� தல�� வ�தா .        (85) 
 
3498. வ�தவ  கய4க ணைம மலர0 வண$கி7 ேபா4றி3 
ச�தமி� கைம�த பி�ைள� தமி*7பிர ப�த பா03 
��தர வ/# <�� ெதாAதர$ ேக4ற/ ெச=வா 
K��த <�ள� ெத(ணி யி��தன �ண தி ெய�றா .        (86) 
 
3499. மனெநக வறிஞ  5C வா �ைதE$ கய4க ணைம 
கனவி/வ� �ைர�த வாC$ கைட7பி0� தர� ேத �ேத 
யனகமா  கனைவ யா� மறிதர ெவ���� 5றி� 
தைனய� மகி*3சி ெபா$க� தைலமிைச� கர$க� 57பி.        (87) 
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3500 யாவ�� ெதாட �� ெச/ல ெவHவிட� தி��தா ர�த 
ேமவ�� தவ�த ெர�C வினவியH விட�ைத3 சா �� 
ேதவ� ெபCத4 ெகா/லா� தி�வ�� ெப4றீ  Nைம7 
பாவ�� தவ�தா4 ெப4ேற ெமன7பல ;ைர��7 ேபா4றி.        (88) 
 
3501. யா�நீ  ெச=தீ ெர$க ளைமேம #ய� ெம�ன� 
தா�ெச= :ணீ  பி�ைள� தமி*7பிர ப�த ெம�ன, 
ேவா�N ம�பா லைம Eைர�தன� கனவி ெல�ன 
ேவ�N ம�ேப யைம ெயA�த� Fத4ெக� ேறாதி.        (89) 
 
3502. ெவ�ளிய நீC ந/கி ேமத> மாசி 5ற 
வ�ளிய >ண�தா� மி�க நாயக  மகி*�ேத4 ேறய$ 
>�ளிய ந�னா ேட �தா  �தின< <டேன ேமவ� 
த�ளிய விைனயி னாைர� தா*�தன ரைழ��� ெகா(�.        (90) 
 
3503. ெசா/#ய பலவா4 றாK? �டரல$ கார? ெச=ேத 
ய/#ய மல 7ைப$ 5�த ல$கய4 க(ணி யைம 
ந/#ய4 றி�<� ைவகி ந4றமி* தைன7: சி��7 
ப/#ய <ழ�கி யார ப?ெசய ேவ(� ெம�றா .        (91) 
 
3504. ஆ ெகா(ட சைடயா  ைம�த ர�Fப ேதச ெப4றா  
கா ெகா(ட <தலா ேவாதி7 பிரச$க$ கவின3 ெச=� 
பா ெகா(ட ப�வ ெமா�C பக�ம� தின��� தீர 
நா ெகா(ட மகி*3சி :�தா  நாயக ராதி ேயா�.        (92) 
 
3505. ெச4றமி/ �லவ  சி$க� தினெமா� ப�வ மாக 
வ4றமி லறிஞ  ெம3ச வணி�தர$ ேக4C ேபா� 
ப4றிய �க*வா ரரைன7 ப�வ�தி� மழவா யைம 
ெவ4றிநா யக ம 0�க( ேமவிJ4 றி��தா ள�ேற.        (93) 
 
3506. நாயக ாிC: �4றா  நா�மைற யவ � க*�தா  
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Lயம4 C�ேளா  யா�� ேதா�Cெத= Jக ெம�றா  
ேமயவி3 சிற7பி ேனா� ெம=�தவ� தைலவ ராேனா 
ராயவி7 பிரப� த�ைத யணிெபற <4C வி�தா .        (94) 
 
3507. <�னிய ெபாிேயா � >4ற மக��வ <A�� ேத �� 
ம�னிய வரச  ெசெபா னாியைண ேய4றி ைவ��7 
ெபா�னிய� மணிக ளாேல ெபா��தபி ேடக? ெச=� 
மி�னிய/ Jர க(ைட மிளிெரழி4 றாளி4 ேச ��.        (95) 
 
3508. மைழமத� களிC பா=மா மாமணி3 சிவிைக ந/கி 
விைழ>ைட ெகா0<� னான வி��க� பல; மீ�� 
தைழதி�மடெமா� றைம ச�நிதி Eற3ச ைம��� 
>ைழத� ம�� ெபா$கி� >லவம4 றி�;? ெச=வா .        (96) 
 
நீதிெநறிவிள�க. ேவC. 
3509. இ�பதினாயிர$க#7ெபா னிைய�தவ� வாEைடய 
வாியநா யக�ரெம� றைறEநக ெரா�Cதவி 
ம�வியநீ திைய3���கி வ>�த�ள ேவ(�ெமன7 
ெபா�விலா நீதிெநறி விள�க<ற7 �க�ற�ளி.        (97) 
 
ம�ைர�கலபக. 
 
3510. அைமெயன மகி*3சிெசE ைமயைரE ெமன7பணி�� 
ெசைமEைட7 பலாிர7ப3 சிற�தகல பகபா0 
ெவைமதவி  நாயக பா/ விைடெப4C7 �றேப �� 
தைமநிக  பவாி/லா  வடதிைசேய சா�வரா/.        (98) 
 
திாிசிரா7ப�ளிையயைடத/. 
 
3511. எ(ணாிய த�3ெசறிE மி�$காK$ க�$>�C$ 
க(ணாிய கா�யாC$ கட��பாி சன?Bழ 
வி(ணவ� <னிவர� விைழ�ேத�த� தாயான 
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ப(ணவ வா* திாிசிரா7 ப�ளிநக ர�கைட�தா .        (99) 
 
3512. ஓதாம -ண �தவ த வ�ைகேக� �ளமகி*�� 
ேபாதா� �ன4றட?B ழ$நகர7 �ரவலனா  
மீதா� ெப�?சிற7பா/ வி�பிெயதி  ெகா�வ�� 
பாதார வி�தமல  பணி�தைழ��� ெகா�ெச�றா .        (100) 
 
3513. வி(ணள; ெந�?சிகர ேம;சிரா மைல7ெப�மா� 
க(ணள; தி�வ0க� க(�ெதாழ3 ெச=வி�� 
ம(ணள; ெப��க*சா� மாதவ �>7 பலவாிைச 
த(ணள; ப0சைம��� தணவா� ம�;வா .        (101) 
 
ேவC. 
3514. வ�ைள� >ைழமா மCமா ப மாேல யைனய நாயக�$ 
ெகா�ைள� தமிழா  பிரச$க$ >லவ� ேக�� மனமகி*�� 
பி�ைள7 ெப�மாைளய$கா  வ�� பிாிய <ற�கல7ப 
ெவ�ைள� திறமி #�வைரE ேநா�கி T� விள�வா .        (102) 
 
3515. ேப� <லக <வ��ெகாள7 ெப�க விய4றி நவமாக� 
கா� பர7ப ேவ(�மதி/ ைவ�>$ >றிநீ  கைரமிெனன 
மா� தவி�$ க�டெனன <�தி வ>�தா ைரய$கா  
J� �க*சா/ விைடெய�றா  ேவ4ைக7 பிரானா  மாணா�க .        (103) 
 
3516. ெச�� பற�� ெச/-ெமன வ�ட மி��3 ெச/-ம� 
ந� விைடதா� <�ட<�ட3 ெச/- நல�த ெத�Cைர7ப 
வ� ெமாழி�தா ெமன3சாபி வதன? சா=�தா ைரய$கா  
ப� ெமாழியி� ெபா�Fண �� மகி*�தா ரைனய பா �திவேர.        (104) 
 
3517. ச�த7 ெபா�7பி னம >மர சாமி ய��ெப4 றவ�ைர�த 
வ�த7 ப0ேய ெவ�விைட�கா சகில விய7ப7 ேபாக�� 
ந�த7 ெப�> மனமகி*3சி யைட�ேத ெயா�நா யகாி��தா 
ாி�த7 �வன� தற�தைழ7ப ;தி�தா  பி�ன ாி�ெச=வா .        (105) 
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வா�ேபா�கிழத#ய Dதலதாிசன. 
 
3518. பாக ெமா�ெப( >0யி��> பரமான�த  J4றி��>$ 
காக ெமாிய� கன/J� ெபா�7�$ கடப� �ைற7பதிE 
மாக <கிேறா= த�மீ$ேகா= மைலE� தி�7ப ரா=��ைறE 
மாக மணிமா/ பணிபா3சி லா3சி ராம7 ெப�பதிE.        (106) 
 
3519. இைமயா  வண$> ைப?ஞீ# ெய�K� தல<� தவ��ைறE 
மைமயா வள$க( மிக7ெப�> மாைன� கா; பா4CைறE 
நைமயா ெளா�M�கீசர< ந�ேற ெபா#E$ க4>0E$ 
கைமயா ெவCபி Z மைலE$ கவைல கைளE ெந�$கள<.        (107) 
 
3520. ப4C <��>� தி��கா��7 ப�ளி நக� ம4Cள;? 
ச4C விலகா7 பாிசன$க� Bழ3 சா �� சா ��பணி� 
ெத4C திைரநீ � காவிாிBழியலா  திாிசி ராமைல�க 
G4C மகிழ நாயக �>$ கா�சி ெகா��த$ >ைறகி�றா .        (108) 
 
சமயவாத. 
3521. ஆய ெபாA� க�டைன�ெகா( டைவயி4 ேறா4ற ைவய$கா  
ேமய பலைவ ணவ கடைம ேயவ வவ�� விைர� ெதா�வ  
பாய �க*சா/ >மர>� பரமா <னிவ  <னேபா�� 
ேமய சமய வாதம� ெச=ேவா வி�7ப <றிென�றா .        (109) 
 
3522. எ�றெபாA� <Cவ#�ேத ெய$> நிகA ெப� �கழா 
ெரா�ற வதK� >ட ப�டா �ண வி4 சிற�த நாயக� 
ம�ற வறிஞ  பல�வர வைழ�தா  பா?ச ரா�திர <4 
C�ற ெந�மா/ �கெழ���3 ெசா/வா ர�ச4 ெற���ைர7பா.        (110) 
 
ேவC 
3523. அவ  தி� ெந�மா லாதி ெய�றன ரறிவி� மி�க 
விவரஃ �(ைம ய�த ெம�ப� <(ேட ெய�றா 
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ரவ நC� �ளவ� தாேரா ன9பேம ெய�றா ரா=�த 
விவ ெப�$ கபால� ேத4ற ெதவ�ட4 ெச�நீ ெர�றா .        (111) 
 
3524. அவ மC மா ப� ஞான3 ேசாதிெய� றைற�தா  சா�ற 
விவரவ� மாைய ேதாயா தி�7பேன -(ைம ெய�றா 
ரவாி மாைய ேபா�> வ/லென� றைற�தா ர7ேபா 
திவெரா� மா�ெபா= மாென� ெற(Gறா ெத�ைனெய�றா .        (112) 
 
3525. அவ திகி ாிய�� ேவ3ைச யா-�� ெகா�வ ென�றா 
ாிவ மக� ெத3ச னா7�� கிழ�தன� றைலைய ெய�றா 
ரவ க� ேமனி3 ெசம லாரண <ைர�ேதா ென�றா 
ாிவ சிவ மாதி நா�> வா�ைகE ெமA7� ெம�றா .        (113) 
 
3526. அவ தி� மனாள� யா; மளி�த�( <த/வ ென�றா 
ாிவ �த/ வைர�கா வாம #��ததா #ையE ெம�றா 
ரவ பிற7 ெபாழி�க வ/ேலா னாழியா� றாேன ெய�றா 
ாிவ பாி7 பிறவி தீ �த தி/ைலேய யி�K ெம�றா .        (114) 
 
3527. அவ பிர ணவ�தி� ேமய ெபா�ளாி யாவ ென�றா 
ாிவ நC$ க��ைக B� மிைறயவ  யாவ ெர�றா 
ரவ மத� களிC 5வ இைட�தவ னாிேய ெய�றா 
ாிவாிைற யவ�ெச/ வாேனா ேவவல னி��க ெவ�றா .        (115) 
 
3528. அவ �� ேடா�த ம�கா ண�Fைட <>�த ென�றா 
ாிவெரா� சா�த� றாெய� றியாவ� மறிவ ெர�றா 
ரவாிரா வணைன� ெகா�ேற யமரைர� கா�தா ென�றா 
ாிவாிரா வணென� ேபரா=� ெத(Gக Jரெம�றா .        (116) 
 
3529. அவ  <த4 >ண�தென�C மாழிய பைடேயா ென�றா 
ாிவரவ4 க�ெச ய4ைக யிய4ைகதா மதேம ெய�றா 
ரவ �ர ரமா ராக வாழி<� கைட�தா ென�றா 
ாிவ க� விட<( ணாேன/ யாவ� மிற7ப ெர�றா .        (117) 
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3530. அவராி ேயாெம� றாதி யைற>வ �ண J ெர�றா 
ாிவரஃ தைம ய7ப ாிய4றி� நாம ெம�றா 
ரவ�ல கைன�� மா�க வயைன<� னீ�றா ென�றா 
ாிவ�ல களி�க மாைல T�றன� பிரம ென�றா .        (118) 
 
3531. அவாிைம யவ ச காய னரவைண3 ெச/வ ென�றா 
ாிவ �வ� டாவி� ைம�த� ெச=தெத3 சகாய ெம�றா 
ரவ  திற/ வாண� ேபாாி #ாி�தவ� யாவ ென�றா 
ாிவ தவ �ாிய� தாேன த�வா ெம(ணி ெய�றா .        (119) 
 
3532. அவரவ னைசயி ன�றி யG;ம4 றைசயா ெத�றா 
ாிவ பர� ேயாகி� ேவைள ேயவிய ெத4C� ெக�றா 
ரவாி� க(G ெம$க ளாி�கி� �டேர ெய�றா 
ாிவ�ைம பர�க( ெபா�த வி�(டெத Kலக ெம�றா .        (120) 
 
3533. அவர�� தவைர வ?சி யாதவ� றி�மா ெல�றா 
ாிவாி� ெம=ேய ேலா ெப( ெண=திய ெதHவா ெற�றா 
ரவ�ல ேகா� நாரா யணனிஃதறிJ ெர�றா 
ாிவ Nனி� �ண�நாரா யணிெய�பா� யாவ ெள�றா .        (121) 
 
3534. அவராி <ழ�தா� :N ம(ண/ B 0னேன ெய�றா 
ாிவராி தான� தானி ெய<ைட யிைறவ னி�K 
மவரவ  விைழ�த ேத�ேத ய�Fவா� <ைலக� றா7ேபா 
0வெரA <தல வ4றி னிழி�தேதா <ழ�தா ெள�றா .        (122) 
 
3535. அவ வியா பகனா ;�ளா ன4�த ெந�மா ெல�றா 
ாிவ சிைல ய0ேயா ம�ேதா ெவ$கG ப�ட ெத�றா 
ரவ வர$ ெகா(ேட4 றாைன ய�டன� றி�மா ெல�ற 
ாிவரவ� ற�ைன ய�ட ெதHவர வ#யா ெல�றா .        (123) 
 
3536. அவ�ல >(ட காைல யக7படா ெரவேர ெய�றா 
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ாிவரக7 படா�கா ண(ட$ கட�தவ ென�C ெம�றா 
ரவ மைற யவ �>� ேதவா மரவி�த� க(ணென�றா 
ாிவரவ ாிய�$ காய� திாி7ெபா�� யாவென�றா .        (124) 
 
3537. அவரர வைணயா� சா ேப Eய 3சிெய� றைற�தா ரா=�த 
விவ பணி க�ட� ற�ைன வினவிய ெத(G ெம�றா 
ரவ�யி  மய�க ேபா�கி ய��பவ னாிேய ெய�றா 
ாிவ மய� ெகாழி�>$ >/ைல யாதலா #�ெம= ெய�றா .        (125) 
 
3538. இ�னண மவ ெசா/ வா �ைத யாைவE மC��7 பி�K 
ம�னநா யகைர ம4ைற யறிஞைர யினி� ேநா�கி 
<�னவ னாய ெவ$க( <தலவ� ெப�ைம ச4ேற 
ந�ன யா �க/ேவா$ ேக(மி ென�றன  நவில -4றா .        (126) 
 
ேவC. 
3539. ஓ$> காய� திாிமK;� >ாிய ெபா�ளா த#னாK� 
தா$> தாச ரதிவண$கி� தாபி� ேத�� த#னாK 
J$> கயிைல7 ெபா�7பைட�� ேம�ேம4 க(ண� விைழ�திர7ப7 
பா$> ெபCந4 >ண�தைம�த மக7ேப Cத; பாிசாK.        (127) 
 
3540. வய$> ெமா�ேந� திரமாய மலேரா ேடாரா யிர$கமல 
நய$ெகா( மல ெகா( ெடமாைன யாிந� க�3சி� த#னாK 
மிய$> ம�ர  தைலசா=7ப ெவஃக ம�த� திடலாK 
<ய$க ெவA�த வாலால <வ7பி ன��� திற�தாK.        (128) 
 
3541. க�� >ைழ�>$ காமKட/ க�க விழி�த திற�தாK 
வி�� மதைல ந�$கவ� ெவ$54 Cைத�த விறலாK 
மி�� <தலா <மதி- ெமாியி� M*க3 ெசயலாK 
ம�� ெகா0ய மன�த�க� ேவ�வி யழி�த வதனாK.        (129) 
 
3542. வ#ய பா� பத7பைடகா( \ப4 >த; வள�தாK 
ெம#ய ெவா�மா னிடமட$க/ Jர$ ெக��த வதனாK 
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ெபா#ய மக]உ வாியாக7 �ண �� சா�த4 ெபறலாK 
ெமா#ய �ன/ைவ7 பிட�தா�ேறா ரேநக  ேபா4ற ;றலாK.        (130) 
 
3543. அ�ன  தம�> ேவ(�வன ெவ/லா மளி�த வ�ளாK 
ந�ன ெரா�பா� பிற7பிKமா/ :தி� ேத�� நல�தாK 
<�ன ாி�வ ர0யிெனா� <0E� ேதட ெவழலாK? 
ெசா�ன <தYறாதிEயி � >ணநீ� ெதாளி�� �ணிபாK        (131) 
 
3544. காசிவைர7பி4 ெபா=ெமாழி�ேதா� ைகத பி�தவதனாK 
மாசி� மதி/ெச4 றி�ஞா�C மாேல றா=�தா$ >தலாK 
வாச மலேரா னளவிரைல மாைல யணிE ெபா#வாK 
பாச மறஞா ன< J� ேவ�ேடா � >த; ப0யாK.        (132) 
 
3545. ��C க�ைண7 ப�பதிேய ெசா4ற பலவா னவ��F 
ெம�C <ய �ேதா ெனன�ெதளிJ ாி�ேறா ேந4ேறா ெவா�வனிய4 
ற�C >ைழம(ணி�நீவி ர�ேதா ைசவ நி�ைதெகாள 
ெலா�C �Aதி ம(வாயி #��� ெகாள4ேகா ;ைரTேர.        (133) 
 
3546. எ�னா <0; பட;ைர�தா ெர$க� ைசவ சிகாமணி யா  
ம�னா வைவயி #��ேதா க� யா� ெமA�� வண$கினா  
ெபா�னா� மணியா லபிேடக �ாி�தா  மகி*�� நாயக� 
பி�னா ெளா�மா மடமிய4றி� ெகா��தா  மைலேபா4 பிற$கேவ.       (134) 
 
3547. அ�ன பணியி4 ெபா#யரச  தபா/ விைடெப4 ற$ கக�C 
சி�ன <ழ$க� >ைடநிழ4ற3 ெசெபா4 சிவிைக ேம4 ெகா(� 
ப�ன வாிய பாிசன< பா$> Bழ வழி�ெகா(டா  
க�ன/ க<கி4 ெபா#த�கீ*� கா�ைட ேநா�கி நட�கி�றா .        (135) 
 
அ�பிலால��ைற<த#யவ4ைற�தாிசி�த/. 
3548. அ(ண #ட$ெகா( டமர�பி லால� �ைறைய வழி ப��� 
க(ண வினிய கதிகா��$ காU � க�ைப� ைகெதாA� 
வ(ண மதி/B* மழபா0 வாேனா  �கA ெந=�தான 
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ெம(ண ம�வ7 பணி�ேத�தி ெயதி ேதா� ைறயா ெற=�வா .        (136) 
 
ேவC. 
3549. சதி ெகாைள யா4றம  த�க யாவ� 
ெமதி ெகாள வவெரா� ெம=தி நீ(<0� 
கதி தவ ழாலய$ க�தி E��5உ 
வதி மைற <த#த ன0க� ேபா4றினா .        (137) 
 
3550. பகரர சிைனெவளி7 ப��த வாவிE 
நிகரC கயிைலE நீ�வி மான< 
�கரற வறவள � தவ�ெபா4 ேகாயி- 
நக வள <AைமE ந�C ேநா�கினா .        (138) 
 
3551. ெபா=யி# யாரம  :�� ��திZ  
ைவயக �க*தர வய$> க(0Z 
ைரய ேசா4 C��ைற பழன மாதியா 
ெம=யைம தலெமலா வி�பி7 ேபா4றினா .        (139) 
 
3552. ஆயிைட நி�ெறA� தறிவி� ேமலவ  
மாயி� �வி�ெகலா வர$க ண/>� 
தாயன த$>� சாமி ைவ>த� 
ேமயேதா  தி�மைல வி�7பி4 ேபா4றினா .        (140) 
 
3553. தி�வல? �ழிெயா� திக*ப� \3சர 
ெபா�வ�? ச�தி<� தெபா� ேம4றளி 
ய�� ெசறி த�பைழ யாைற ம4ற;� 
ெத�Fற7 பணி��ேபா=� >ட�ைத ேச �தன .        (141) 
 
3554. <4றிய வ��>ட M�> வ�ளலா  
ப4றிய ப4பல தளிE? ெச�Cெச� 
ெறா4றிய வ�பினா -வ�� ேபா4றினா  
�4றிய நகர<? B*�� தா*�தேரா.        (142) 
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3555. ெபா��ைற �>மயி4 �லவ  மாணவ  
வி��ைற பாிசன ேமவி3 B*வர 
ெவ��ைற தபிரா னினி� ேமவிய 
ம��ைற மாநக  வ�� ேபா4றினா .        (143) 
 
3456. J*தர மறெமலா வி�பி ந/லற 
வா*தர வவதாி� ேதா$> மா(பினா  
தா*தர #லாதற� தைழய7 பி7பில? 
B*தி� வாவ� �ைறவ� ெத=தினா .        (144) 
 
3557. அ�(ம# மாசிலா மணிைய யைமைய� 
ெத�(ம# Mலைர யரைச3 ேசவியா 
ம�(ம# மன�த�� �க த மா(�சா/ 
ெபா�(ம# தி�மட �>த� ேமயினா .        (145) 
 
3558. ப4பல ெரதி ெகாள7 பா$கி ேன>� 
ம4ெபா# ய��0� மாளி ைக7பிரா� 
சி4பர ;�நம3 சிவாய ேதசிக� 
ெபா4பம  தி�வ0 �க*�� ேபா4றினா .        (146) 
 
3559. ெவ�ளிய நீCக( மணிE ேமதக 
ெவா�ளிய காவிேதா EைடE ேவட<� 
ெத�ளிய சைடE<( 0த<? ெசHவிசா/ 
வ�ளிய >ழா$கைள மகி*�� ேநா�கினா .        (147) 
 
3560. தாதமா � க�த�� தA; ைம�தெர� 
ேறாதமா � க�த� <ல7பிலா3சக 
நீதமா � க�த� ெந�?ச� மா �கரா 
ேபாதமா � க�த� ெபா#ய� க(டன .        (148) 
 
3561. சா4Cமி� தானேமா  தான� தாெனனா7 
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ேபா4Cசீ � >�நம3 சிவாய �(ணிய 
னா4Cேப ர�ணிைன� தகம கி*�தன  
ேதா4Cேப ரற�தைல ெய�7ப� ேதா�றினா .        (149) 
 
3562. தரம# >மர� வாமி ச4>� 
வரவர ெவன�தி� வா=ம ல �திட� 
கரமல  >வி�தன  வண$கி� காம சா 
^ரவ� கிடKற ;வ�� ைவகினா .        (150) 
 
3563. ேபாத�தி4 சி�தியி4 ெபா��த ம4C� 
ேமத> I/களி4 பலவி னாவிேய 
யாதர$ 5 ெதளி ;(ைம யா=�தன 
ேரா�ந$ >ரவேன ெயன;� ேளா �தன .        (151) 
 
3564. ம�;ற வளவளா= மகி*�� பி�ெனழீஇ7 
ெபா�வ� வடமட :ைச யா4றிவ� 
த��ெசறி ப�தியி ல<� ெகா(டன  
ெவ�விலH விடெனாாீஇ விைடெப4 ேறகினா .        (152) 
 
3565. பிாிவ� பாிசன ெப�பி4 B*தர7 
பாிவ� வி��க� பல; ெமா=�திட� 
திாிவ� வள?ெச=மா Zர? ேச �தன  
�ாிவ� சைடயைர7 ேபா4றி� தா*�தன .        (153) 
 
3566. அ$>நி� ெறA��ேபா=� த�ைம ய(G� 
ச$>நி� றவி >ைழ� த�ம #$க  த 
ெபா$>ெம� மலர0 ேபா4றி7 ��கன  
த$>ெம=? ஞானச ப�த  த�தளி.        (154) 
 
3567. ஆவயி ெனதி ெகாF மளவி லாெரா� 
ேமவ� ஞானச ப�த  ேம�ைம<4 
ேறாவற ;ண �தவ �ண �� ேபா4றினா  
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ேதவ� ெபற4க�? சி�தி ெப4றவ .        (155) 
 
3568. Nவ-மி� தான< ேநா�க லாெமன� 
கவலC மன�திைட� க�� ேம/ைவயி 
லவமக/ பலெரA� த�ள ேவ(�மா 
-வைமயி Yெரன ;வ�� ெச�றன .        (156) 
 
3569. தி�மட� ���>� த�ளி� ேதசிக 
ர�>ெச� றி��தன ரா�ற ேக�வியி� 
ம�விய ப4பல  வ�� B*�தன  
ெபா�வற வளவளா= மகி*3சி :�தன .        (157) 
 
3570. நைடெகA க/விE நய�> ஞான<$ 
தைடயற ெவAபிர ச$க வா=ைமE 
மைடEைட� ெதன�கவி வ0�> வா�>மி� 
>ைடமயி ேனா�கியா$ >ள வி ய�தன .        (158) 
 
3571. மாசC ெப��க* மாசி லாமணி� 
ேதசிக  ெப�வள3 ெச�தி லாதிப  
Jசிய ேபர�� �ம�த ேமலவ  
ேத�சா� <க$>றி� திதைன3 ெச7�வா .        (159) 
 
3572. >4றமி/ க/விE$ ேகாதி� ஞான< 
ம4றமி/ >மரேவ ள�ளி4 ெப4றவ  
ம4றவ� ற�ைதயா  மலர 0�ெதாA 
�4றவ  தைமவண$ கா ெகா ேலாெவ�றா .        (160) 
 
3573. ெவ�ளிய நீறணி ேமனி யாெரலா 
வ�ளிய ெதாழ4>ாி மா(ப ராயிK� 
ெத�ளிய தாயவா3 சிர ேபத�தா 
ன�ளிய விதிையE நய7ப ேரெய�றா .        (161) 
 



30 

 

3574. மன�திைட மாசிலா தி��த� மா(பற 
<ன7ப� பிறெவலா ேமாைச நீரேவ 
ெயன7�க -தெலவ ென�ன மாசற� 
மின7ப� கா�சிய� ெற�C வி(டன .        (162) 
 
3575. கா�சிேய க��த/ க�த ேவள�( 
மா�சி N ேபா-ந  மரப� றாெலன 
வா�சிசா -(ைமைய யறித ராவண7 
:�சிதா ன�ெளா� �ண த ராெத�றா .        (163) 
 
3576. பிறரறி த#ெனவ� வ�த/ ேப�ெம� 
றறம# த�ைமவா ழவ� ைர�திட 
ெநறியி� ாிைனயெர� Cண �� நீணில$ 
>றிவழி பா�ெச= �=ய� ெகா�ெக�றா .        (164) 
 
3577. ஆட/வா �ரவிேயா ரரச ராயினா  
ேவடேம ெபா�ெளன� ெகா(� வி(ண� 
நாட� ெப�பத ந(ணி னார� 
ேகாடேல ெபா�ெளன7 பி�K$ 5றினா .        (165) 
 
3578. ஐ��ேப ரறிெவK? ெச=E ள�தெம� 
<��நீ ாிய�ெக� றவ ெமா ழி�திட 
ந��ம3 ெச=Eளி� ெபா�ண வி4Cேக 
K�� நீ  ெசைமேய4 Cறிென� றாரேரா.*        (166) 
 
------- 
[$] இத� பி�னி��த 7- பாட/க�, வரலா4C <ைறைமைய3 ெசHவேன 
ெதாியாதவ க� ெசா/ல� ேக��3 ெச=ய7ப�டைமயி�, ெகா�ள� த�கனவ/ல 
ெவ�C பி�ைளயவ க�, நா$க� பாட$ேக�ட கால�தி4 ெசா/#யி��தைமயி� 
அவ4ைற இ$ேக பதி7பி�கவி/ைல. 
இ�த7பாக�தி4 >ாிய பாட/கைள7 பி�� அவ க� இய4றவி/ைல. 
---------- 
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ேவC. 
3579. எ$க ளாாிய� ேம4Cதி யா$கெள7 ேபா� 
<$க� ேபர� ளா4 ெசய/ ேவ(�ம4 Cத4>� 
தி$க� B0ேயா� றி�மக னார�� ெச/வ 
ந$க� வா*ெவன7 ெப4Cளீ  நய�த�� �ாிJ .        (167) 
 
3580. எ�C ேவ(ட- <மணி� ேகாைவெயா� றியபி 
ெயா�C மா�தி� தி�மிென� றவ கர� �தவி3 
ெச�C நீ�வட மட�5உ7 :சைன ெச=� 
ெவ�றி ேம;வா  சிலபபக/ விைழ�தவ ணம �தா .        (168) 
 
3581. ேகால மா த� மாசிலா மணி7ெப�$ >ரவ  
சால வ�� ெச= த�ைமயா4 ப�தியி4 றா<? 
சீல மா த� தி�வ< �(�ட� றிைள�தா  
ஞால ேம�� ெச� L 7பிரா னய�தமா ணா�க .        (169) 
 
3582. ம�K மாதர$ 5 தர வி$ஙன ம�வி� 
��K ம7�ர7 பா$>C தல?சில ெதாA� ப�K 
ேம�ைமயா 9 7பிரா� ப$>னி� தி�நா� 
ெகா�K மா வ�தி4 பணிதர/ >றி�ெதA� தனேர.        (170) 
 
வழV ழத#யவ4ைற� தாிசி�த/. 
 
3583. மைலயி னி�றிழி ய�வியி� <மத வ0�>$ 
ெகாைலயி னி�Cநீ$ கா7ெப�$ ெகா�$களி Cாி�தா  
நிைலயி னி�றவ  ெசறிவA Vைரேந � த�a4 
றைலயி னி�றதா� டாமைர மல பணி� ெதA�தா .        (171) 
 
3584. காிய க(ட வா* த�தி� வப மா காள 
மாிய மாதவ  ெதாAெதA Jழிந� றைமE 
ெபாிய வா?சிய <த#ய ெப��தல ெம/லா 
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<ாிய காத#4 ேபா4றியா 9 ம�$ >4றா .        (172) 
 
3585. ேகால மா தல� தா பல  வ�ெததி  ெகா�ள3 
சீல மாதவ7 ெபாியவ  சிற7ெபா� ெச�C 
ஞால ேம�தணி <0ெந� கியந/ Jதி7 
பால ேலாசன� றி�வ�� ெப��ெகழ7 பணி�ேத.        (173) 
 
3586. ஓ$> ேகா�ர வாயி-� �>��மி� >ய சீ  
J$> கி�றேத வாசிர ய7ெபய  ேமவ� 
தா$> காவண பணி��:$ ேகாயி-� சா �தா  
ேத$> காத#4 �4றிட$ ெகா(டவ  தி�<�.        (174) 
 
3587. கைரயி ல��மீ7 ெபா$கிட� ைகதைல <கி*7ப 
விைரய மா பணி நீ4றிைன விழிகணீ  கைர7ப7 
�ைரயி லாதக( ெப4றேப றி�ெவன7 ேபா4றி 
Eைரெச யாதேப ரான�த� திைள��வ7 �4றா .        (175) 
 
3588. மாய� மா ப< வானக நா�<( மதியா 
தாய ேபெரயி/ BAம� தளியக� தம �� 
ேமய ந�தியா ேகசைர வி�7ெபா� க(� 
பாய கி(கிணி� தா�பணி� ெதA�தன  பாி�ேத..        (176) 
 
3589. பர; சீரச ேல3�ர <த#ய பல; 
விர; ம�பினா4 ெச�றன  ேமதக7 பணி�� 
�ர; சாெலா� தி�மட ��கினி தம �தா 
ரர; நீ 3சைட ய(ணலா  �க*விாி� தைறவா .        (177) 
 
தி�வா9  நா�மணிமாைல. 
3590. அ�� மீ�ெகா� நா�மணி மாைலெயா� றைற�தா$ 
கி�� மீ�ெகா� பல விய7 �றவர$ ேக4றி 
வ�� மீ�ெகா� ந#மல மா=�தவ  மகி*�தா  
��� மீ�ெகா� சிலச வாத க ெடா�கா .        (178) 



33 

 

 
சமயவாத<, மC7�. 
3591. ப0ைம யாள நீ  பலவைக I/கF பயி�றீ  
ம0ைம யி�றிெய7 ெபா��கF <ைர�திட வ/Y  
க0ைம யா ெகாF? சமெமன/ க0��நீ ரா(டா 
ன0ைம ெய�Cைர ெச=வெதH வாCச4 றைறேவா.        (179) 
 
3592. அநாதி நி�திய மக(ட: ரணசிவ <யி� 
மநாதி நி�திய <�தியி4 சமெமன வைற�தா 
ரநாதி நி�திய� ச�வவ/ லவKயி ராய 
வநாதி நி�திய� �த�தர கீனென� றC�தா .        (180) 
 
3593. ப3ைச மாமயி/ பாகK பக�மா� மா; 
மி3ைச ஞான ந4கிாிையெய� றியபி� M�றா/ 
வி3ைச யாள க� சமெமன விாி��ைர ெச=வா  
ெகா3ைச TரY ாித4கிைற ெகா��தி� ெம�றா .        (181) 
 
3594. ஏE மி3ைச<� M�ைறE <யி 7ெபா�� 0ைறவ� 
ேறாE யா  ெபா�� டைனயM� ைறE<யி  ேதாE 
பாE I�<ைற யி�றியா ாியெரன7 பயி/;4 
றாE I-ண 3 சியெரன வழ�ெக�� தைறJ .        (182 ) 
 
3595. எ�C க�தேவ 0�வ�� ெப4றவ ாியப� 
>�C வா சிைல ேகா��� நாணரா� 5�0 
ய�C மா4கைண :�0<7 �ர�ெதாி யைம�த 
ம�C ளா0மா� திர$ெகாேலா சி�ெதன வ>�தா .        (183) 
 
3596. உ(ைம ெய�ப� ச4Cேமா  கி# தைன Eண வா � 
க(ைம யாகிய தபிரா� ேபா/ல னா�மா 
வ(ைம யாEண � திட;ண  சிதெதன மதியா 
ெவ(ைம TரNம� >ைர�த#4 பயனிைல ெய�றா .        (184) 
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3597. தி��� ஞானச ப�த ெவ� ெள-�ெப( ெச=தா  
ெபா��� மா<ய லகெனாழி� தளி�தன  ெபா�ேபா4 
றி��� ேமா ெகா0� ேகா ப;� த�றைல சிைத�தா  
வ��� மாெறன ேவாதின  ம4றவ  மீ��.        (185) 
 
3598. இ�� தீய�� தழ4றி� மழ4Cவ தி�ேபா 
வ�� ெச�தழ ேலாசிறி தா=��பா � �ைர7c  
வி�� மீசK? சீவK? சமெமன விாி��7 
ெபா�� ராணேர ெய�றன  �க*7ெப� �லவ .        (186) 
 
3599. எ�C 5ற- ெம�தைன நா�களி$ கிவேரா 
ெடா�C வாதநா? ெச=யிK மC7பெர� C�னி� 
க�C ெந?சரா= மC��ைர யாமேல கழி�தா  
ந�C ந�றிவ  வாதெம� றிவ நனி நைக�தா .        (187) 
 
தலயா�திைர. 
3600. ஆய காைலயி ல�தல நி�ெறA� தரனா  
ேமய L=ைமயி� மிக7ெபா#� ேதா$>கீ* ேவd  
பாய மாமைற� கா� I/ பர;ந� னாைக 
தீய தாய� தீ �த�� ெசறி�>ந� ளாC.        (188) 
 
3601. தி$க� B0த� றி�7பணி7 ெப�ைமைய� ெதாி7பா 
ென$க ணாவிK� கர�ழ வார$ைக ேய�தி 
ய$க ணா பணி �ாி�க ^ர� மகவா4 
ற$க� ெவபசி தணி�தவ  தய$>ெச$ கா�.        (189) 
 
3602. பா$> சா/கட Vர�� பதி�தெவ( கா� 
ேத$> ம4Cள தலெமலா? ெச�Cெச� றிைற?சி 
வா$> நீ �திைர வாவியி/ வாைளமீ� பாய 
ேவா$> சீ ெகா��� ளி��>ேவdைரவ� �4றா .        (190) 
 
3603. வி�7பி னாெலதி  ெகா�Fவா  தெமா� ேமவி7 
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ெபா�7பி னா4சிைல ெச=�<7 �ரம� �ராண 
ர�7பி னா4�ாி <ைலEைம யாெளா� மம �த 
��7பி னா4ெபா# மல ெசறி �ட �தளி �>�தா .        (191) 
 
3604. வ�� ளா�ட4 பிணிெயா� பவ7பிணி மா=�> 
மி�� வா*<0 வயி�திய நாதைன யி�கி� 
த�� ேநாிைட� ைதயைல� க(டன  தா*�தா  
<�� க(கணீ  ெபாழிதர வான�த <திர.        (192) 
 
3605. தமா� தீர� ம��பி� ற�ளவ� நி�C 
நமா� க(மணி ேபா/பவ  நீ$கிந� >�ள 
மமா> ைழ�திட வான�த <கி*�ெதழ <��� 
>மார �$கவ� றி�<ன க >Cகின  மாேதா.        (193) 
 
3606. �தி�க <�தி� நா3�ட � தி�;�� ேகால 
மதி�க <�தி� விழிய�� வ0விைன வா$கி7 
பதி�க <�தி� மனநிைற யி�ப�தி4 ப0�� 
கதி�க <�தி�$ க�மல� தைடதவி ரறிேவ.        (194) 
 
3607. ஆ� வா மன$ >ைழதர வரகர ெவ�C 
பா� வா விழி ெபாழித� ம�வியி4 ப0வா  
நீ� வா ெப�$ களிெயாளி தகழெந� �யி �� 
M� வா �ள க�தினா� ேமனிைய <�ேனா .        (195) 
 
3608. இ�த வாCேப ரான�த <கி*�ெதழ ேவ�தி3 
ச�த மாெரா� தி�மட �>�தன  தணவா 
வ�த நாயக ர��>றி� �ற$>ம7 ெபாAத� 
க�த னாாிள$ >ழவியா=� ேதா�றினா  கனவி/.        (196) 
 
<���>மாரசாமி பி�ைள�தமி*. 
3609. இ$> நைம நீ பா�றா ேதகைல ெய�C 
த$> ேபர� ளாKத4 :திE? சா�தி7 
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ெபா$> ேபெரழி4 �(ணிய  மைற�தன  விழி�தா 
ெர$> மா=விாி� ெதA��ைப$ ெகாA��ெகாளிைசயா .        (197) 
 
3610. >மி*ம றி�தக�ைடயறா� மகன�� >றி�தா$ 
கிமி*ெப �$களி ேயா�ெபா� :�தெவ� ெற��ேத 
யமி*� <4�ைவ �ற�தர3 �ைவயைம பி�ைள� 
தமி*< 0�தன  பா�� �லவ  த� தைலவ .        (198) 
 
3611. இ�ன ெச�தமி* யா�ேம� திடவர$ ேக4றி 
ய�ன மாநக  தனி4சில நா�வதி� தக�C 
ெபா�ன வா$கைண� காழிநா யகன0 ேபா4றி3 
ெசா�ன மாமதி4 றி/ைலைய யைட�தன  ெதாAேத.        (199) 
 
3612. எதி ெகா� வாெரா� ெப��தி� Jதிைய யிைற?சி3 
சதி ெகா� ெசமணி� ேகா�ர வா=த�<� றா*�� 
பிதி த ரா�தி� மாளிைக வல$ெகா� ெபய �� 
<தி� ம�பினா4 றி�நட ராச <� ெச�றா .        (200) 
 
3613. நீ� மான�த நிைற�ெதழ ெந?செந� >�க� 
5� ம?ச# யி�கர? ெச�னிேம4 >விய� 
ேத� மாலய4 காியரா=3 சிதபர ம�C 
ளா� வா  நட$ க(டன ரவசரா=� திைள�தா .        (201) 
 
3614. ஐய  வா*தி� Mல�டா ன<�ன லவ/வா=3 
ெச=ய தாமைர மல தி� ேவ�க� நக�$ 
ைகய ேரா;ெந/ வாயி-$ க(டவ � க�ேள 
ெப=ய வா*கழி7 பாைலE ெப�டைட� திைற?சி.        (202) 
 
3615. தி/ைல மாநட ராச த நடன<? ேசவி� 
ெத/ைல யி/லேதா  களி7பினா லாவயி னி�7பா  
வ/ைல மாமட வளபல ம#தர3 சைம��� 
ெதா/ைல மாவிைன தீ �தவ  B*சிற7 ேபா�.        (203) 
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சிதபர<மணி�ேகாைவ. 
3616. ஈ(ட வாவயி னி$ஙன மம த� ேம/ைவ 
5(ட ெசெபா�� ெசறிெயா� <மணி� ேகாைவ 
யா(ட >?சித3 ெச=யதா மைரய0� கணி�� 
நீ(ட ேபாி�ப <Aகின  நிகAம7 ேபா�.        (204) 
 
சிதபா3ெச=E�ேகாைவ. 
3617. :தி சாதன� கிழைமய  சில வ�� ேபா4றி 
நீதி I�<த4 பல;ைர� தீ நிக* யா7பி4 
காதி நாFதா ரணெமலா பரமத மவா; 
ேமாதி யா<E மாற�� ெச=விெர� Cைர7ப.        (205) 
 
3618. காைவ ேந தர மகி*��ள$ கனி��ப/ ெச=E� 
ேகாைவ யா7பிய4 கா�0னி �ைர�தன  ெகா��தா  
மாைவ ெவ(0ைர வாாிைய வில$கைல மா=�த 
Lைவ ேவ-ைட� ேதா�றலா  ேசவ0� ெதாAப .        (206) 
 
சமயவாத. 
3619. அாிய ெச=EG( ெபா�ெளலா மைட�தவ � க�ளி7 
ெபாிய ராயிர� கா4ெப� ம(டப பிற$க 
;ாிய சா�றவ ேரா�ைற ெபாAதில$ ெகா�சா  
விாிய வ�தக பிரமவா திய �ைட மிைட�தா .        (207 ) 
 
3620. அ�C க�தனா  �ாித� ேபர� ளைட�ேதா 
ெம�C வ�ெதா� ைசவசி� தா�தியா ாீ$> 
ந�C ேமவின ெர�பரா லவெரவ  நா$க 
ெளா�C ேபசிட வ�தன ெமனவித� �ைர�தா .        (208) 
 
3621. ேசாதி நாெமன ம�Fற3 ெசா4றைல மாயா 
வாதி யா�ைர ேக�ட-$ >Cநைக மல �� 
நீதி யாரவாி�>ழா� ேதEளா  நீ$க 
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ேளாதி யானிC� �விெரன ம4றவ �ைர7பா .        (209) 
 
3622. ஏக ேமெயன மைறெயலா <ழ$க; ெம�ேனா 
ேமாக நீரரா= M�ெறன ெல�றவ  ெமாழி�தா  
பாக வா=ைமயா4 பர;ெம=? ஞானந4 பயனா� 
மாக நா�0K Nைமெயா7 பாெரவ  மதி�கி�.        (210) 
 
3623. ஏக ெம�Cமா மைறEைர� தி�ெமன விைச�தீ 
ேரக ெம�ெறவ � >ைர�தத மைறயச� ேதலா 
ேதக ெம�ற� பதிையேய யி�சிறி ெத(ணா 
ேதக ெம�றதா ெல�பி  N மறி;ந� ெற�றா .        (211) 
 
3624. ஏக ெம�றேத �ணிெபனி னியபிய மைறதா 
ேனக ெம�பைத மற�� M� றிைச�தி�$ ெகா/ேலா 
ேவக ெம�றைத ய�றிM� ெற�ெனனி னிைச7ேபா 
ேமக வாத கா( ஞாதி� வாதிM� ெற�றா .        (212) 
 
3625. எ�ற காைலயி லவி�ைதவ/ லவாிஃ �ைர7பா 
ெரா�C 5Cேக ெம�ைனய� �விதெம� Cைர�த 
ன�C ம4றித K(ைமைய நவி-க ெவ�றா 
ர�C ம4றத4 கிைறெகா�7 பாரறி வாள .        (213) 
 
3626. உைரெச= I/கள� �விதெம� Cைர�தி� <(ைம 
கைரெச= வாம� ேவற�ைம யாத/க� �ைர�> 
வைரெச= ம4றித னா-ள ம�Kயி  யா;� 
திைரெச= ைவ7பி4றா னாநி4> பதிெய�C ெதளிமி�.        (214) 
 
3627. எ�ற காைலயி4 ற��வ மசிெயன ெல�ேன 
ெயா�ற ேவா�மி ென�றன �(ைம ேநா�கா� 
ம�ற யாபர ெம�றள4 றA�தி� மதிேயா  
ந�ற வாயினீ  நவி-�$ ேக(ெமன நவி/வா .        (215) 
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3628. ஆய த��வ மசிெயK மைற7ெபா� ளமல 
ேனய மாாிய மானென� றி�ெபா� ணிக*�தி 
ேயய ேவறிலா ைமையவிாி� திைச�தேத ய�றி� 
Lய மாமைற தனிெய�ற தி�ெறன3 ெசா4றா .        (216) 
 
3629. ஏக வாதயா? ெச=யவ� தனெமன விைச7c  
ேமாக மாெயவ ாிட?ெசய <�னினீ  பிைழேய 
யாக விH;ைர பித4றெல� னட$>தி ெர�C 
பாக ேமவினா � க�F<� தம பிK பக �தா .        (217) 
 
3630. இ�த வா �ைதேக� டைனய ேதா4 றி��தன ெர$க� 
ச�த னாசல3 சாமியா ர��ெபC த�ேகா 
ர�த மாதல� த0க�பா/ விைடெகாட$ ெகA�� 
ப�த ேமா;ம4 C�ளபஃறலெமலா பணிவா .        (218) 
 
தல யா�திைர. 
3631. ெபா�வி லாவள ம#தி�7 பாதிாி7 �#Z  
தி�வி லா >றி� தைடதரா� தி��திைன நகர$ 
க�வி லா�ட� மாணிதா* >ழிக�� >ழியி 
#�வி லா�தி� வதிைக<4 பல;?ெச� றிைற?சி.        (219) 
 
ேவC. 
3632. விைரெகAச� தன�>ற� ேமத>கா ரகி4CணிE 
வைரெகA< பலெபா�F வர�றிவ� ெப� ெப(ைண� 
திைரெகAத( �ன/வள$5  தி�ெவ(ெண= ந/^ாி4 
�ைரெகA< ெப��கழா  பாிசன�தி ெனா� �>�தா .       (220) 
 
3633. நாவ^  நபிதைன� த��தா(ட நெப�மா� 
ேம;மா லய �>�� ேமதினிமா  �ற7பணி�� 
பா;ேப ர��மிக7 பாி��விழி7 �ன/வார� 
தாவிலா ன�தெமழ7 ேபா4றிைச��7 �ற?சா �தா .        (221) 
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3634. வாேனா$> கயிலாய மைலேயா$> ந�திபிரா� 
றாேனா$> ேபர�ளா4 ற�தவ�� டைக Iைல� 
ேதேனா$> ெச�தமிழா4 றி��தெமாழி ெபய �த�ண$ 
ேகாேனா$> தளி�>�� >பி�டா ��F�கி.        (222) 
 
3635. தீராத ெப�$காத/ சி�ைதெயழ7 பணி�ெதA�� 
ேநராதா  �ரெபா0�த நி�தைரவ( 0���ைறZ 
ேராராவ$ கைண�ேத�தி E�F�கி ய�ண�தி 
தாரா ெபா4 :$கழ- தா*��பணி� தி��4றா .        (223) 
 
3636. அாிய�க ழாள சக லாகமப( 0தர0க� 
பிாியமன ம?சினரா=7 ேப�4C7 �றவிைடெகா( 
�ாியசிவ ெப�மா�வா ேழா$>மதி லாமா�L  
பிாியமி> ேகாவ^  ேபG�ெச� றிைற?சினா .        (224) 
 
3637. :ேம; நா�<க��7 ��ேதF மCவிெனா� 
மாேம; வனமா ப மாயவK <ரணட$க� 
தாேம; வி(கிழி��� தழ-�வ மா=நி�றா  
ேதேம; தி�வ0க� ெச�C �>� திைற?சினா .        (225) 
 
3638. ஆயெப�� தலநி�C ம?சிவிைக ேம4ெகா(� 
பாயபாி சன?Bழ7 பழமைலேபா=7 �>��மிக� 
Lயமணி <�தாC ேதா=�� ெப� மகி*திைள7ப� 
தாயைனய ெப�மானா  சர(பணி�� �றேபா�தா .        (226) 
 
3639. L$காைன மாட<த4 �4C<ள தலெம/லா 
நீ$காத காதெலா� ேந ெச�C ெதாAெதA�� 
:$காவி� மயிலா- �ன4பா# நா�� மற� 
ேத$காத மைற3சிலபா� தி��கA�>� றிைனயைட�தா .        (227) 
 
3640. தி�வாத Vர��>3 ெச=யெப�� �ைற�ேகால 
ெமா�வா� கா(பி�த ;ப பிரா� றா�பணி�� 
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ெபா�வாத வளபர; மிைட3�ர< �>�ேத�தி 
ம�வாதா  �ரெபா0�தா  க3B� வண$கினா .        (228) 
 
3641. ேதவ க�வ� த<தா��� தி�வா�மி Z பணி�� 
யாவ�$ைக >வி�ேத�த ெவ=திமயி ைலEபணி�� 
பாவ�வ( �க*பைட�த ெவா4றிZ  பாB ைப$ - 
காவ�வ( 0�</ைல வாயி- ேபா=� ைகெதாAதா .        (229) 
 
3642. அைமதி� நட$காG மால$கா டைண�திைற?சி3 
ெசைம திக* தி�3ெச�L � ேதசிகனாாினிதம� 
ெவைமயக றி��தணிைக ெவ4பைட�� பணி�ேத�தி� 
தைமநிக  வாிய சில நாள$>� தாி�தி��தா .        (230) 
 
3643. ேமத>ேவ$ கடகிாிேவ� த� விள$> தி�நகாி� 
காத�மி> ம�னவ� ெமதி ெகா(� கனவாிைச 
யாதரவி4 ெசய7ெப4ேற ய�னவேரா டளவளா=7 
ேபாத;� வா பிற; ேபா=7பணிவா� >றி�ெகா(டா .        (231) 
 
3644. <�தி<த/ வைன�தணிைக <�னவைன ெயாளி ஞான 
ச�திதர� றைனய$> விைடெகா(� சா �ேதா �>7 
��தி<த ெல7பயK ெபா���ெமா� தி��கா?சி 
ய�திEாி7 ெப�மாைன ய0வண$க நிைன�ெதA�தா .        (232) 
 
3645. ப/லா� ெமதி ெகா�ள7 பர;கா? சிையயைட�� 
ெசா/லா� மைறமாவி ெனா�Mல3 �டெராளிைய 
வ/லா� <ைல3�வ� வைள3�வ�$ ெகா(� மகி* 
வி/லா� ெம=7ெபா�ைள J$>கா த#4பணி��.        (233) 
 
3646. எH;ல> மீ�றாைள யி�காம� ேகா�ட��3 
ெசHவிெதாி� த0பணி�� ேதசிகனா கியெப�மா� 
<H;ல>� ெதாAேத�த <�னிவள ாிடமாய 
வHவியமி/ >மரேகா� டபணி�தா ர��ெபாிய .        (234) 
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3647. க4றபல ெரா�$கைண�� ைக>வி��� ெதாAேத�தி 
E4ற ெப� மகி*3சியினா லளவளா Eட�ம�வ7 
ெபா4ற�க*� கா?சியிைட7 �(ணியமா தலபல; 
ம4றமற7 பணி�தி��தா ராC<க4 க��ைடயா .        (235) 
 
3648. அ�னதல� திைடநி�C ெமA�த�ளி ய�$காK 
<�னாிய ெப�வைரE <ழ$கிவ� ப�னதிE 
மி�னைவக� கட�ேதகி ெய(ணி/பாி சன?Bழ7 
ெபா�னசல3 சிைலயாள  காள�தி ேபா=7�>�தா .        (236) 
 
3649. அ�னம# �ன4ெச�L ராC<க7 ெப�மானா 
ாி�ன��ெப4 றவாி$ேக ெய=தினா ெரனமகி*�� 
ப�னாிய காள�தி7 பா �திபனா ெரதி ெகா�ள 
ந�ன  மகி*3 சியி4சிற�� ந/லார$ கினிதைட��.        (237) 
 
3650. பிற$கிவ� ெபா�<காி7 ெப��தீ �த ப0�தா0 
யற$>ல; மா/வைரயி ன0ம�வி7 பணி�ெதA�� 
நிற$கிள�? ேசாபான வழிேயறி ேநயமிக 
மற$கிள ெவ? B4பைடயா  ம�Kதி� வ0ேபா4றி.        (238) 
 
3651. அ�� திர( ேடா��வா யைம�த�கி னி4பாைர 
ெய���க7 பணி�ேத�தி ெய/ைலயிலா ன�த<ற 
வ��தவி  மன$கைரய மாறா� விழிெபாழிய� 
���தவி � �=�ேதென� றினி��தி� தன மீ(டா .        (239) 
 
3652. அ�தநக 7 �ரவலனா ரளவிலா வாிைசெயா� 
ச�தமட ெமா�றிய4றி� தர3சிலநா ள$கம �� 
ப�தமிற ெப�மானா  பா4ெச�C விைடெப4C� 
க�த தி� வ��ெப4றா  காசிநக  >றி�ெதAவா .        (240) 
 
ேவC. 
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3653. உைரம# சிவிைக ேம4ெகா( �ல7பிலா வி�� ெமா=7ப 
வைரம# மதமா/ யாைன வாபாி� >ழா$க� Bழ� 
கைரம# சி�ன மா 7ப� க/ெலன விய$க ேள$க� 
தைரம# வளைம சா�ற த(டக நா� நீ��.        (241) 
 
3654. ெசறித� காK$ >�C? சிைல�ெதA நதிE யா� 
மறித� நக� மாக வைமத� ெத-$க� த�ளி 
ெவறித� ெந=த/ :��� திைசெயலா J� வாச� 
>றித� ைகைத ேவ#� க�நட$ >லவ நீ��.        (242) 
 
3655. மைழ<கி றவழா நி4>? ேசாைலE ம�த ைவ7�$ 
கைழெகA வைரE மாக மாளவ$ கட�� ெச�C 
>ைழெபா0 �ர<$ கா�$ ெகா(ட/க( ப��>$ >�C 
விைழத� நக� மாக விராட<$ கட�� ெச�C.        (243) 
 
3656. >டப� ெச��த� ேமதி >C>� கைன��7 பாய 
விடப� தட�� நி�C ெமA�திள வாைள தாவ� 
தடப� வான� ேதாE� தாைழ<7 �ைட�கா= சி�த 
வடப� <ைலயா ர?� ம�திய ேதய நீ��.        (244) 
 
3657. ெவ$ைகமா/ வைரயி� ேகா� விைர�தச� தன�தி� C(�$ 
ெகா$ைகயா  மல� <��$ >�மணி கF�த ர$க 
வ$ைகயா/ வாாி வாாி ய�கி� கைர7பா/ J�$ 
க$ைகB* கிட�த ெத=வ� காசிமா நகர ��கா .        (245) 
 
காசிநகர�கா�சி. 
3658. அவி �ன4 க$ைக ெபா$கி யைலெயறி கி�ற ேதா4ற� 
தவி த#� றைட�� காசி� தல�திைட யிற7ேபா � ெக/லா� 
தவ சிைல யாக� ெகா(ட தபிரா ன�ளா4 ெச�னி 
யிவ தர ேவ(� ெம�ப ெத(G� ேபா- மாேதா.        (246) 
 
3659. ம(ணக*� திைர��3 ெச/- வரநதி திைர�ைக யாேல 
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ெய(ண� �#மா/ யாைன ெய��தக� கைரேம/ Jச/ 
க(ணக னா$> ைவகி� கழிபவ ���க7 ேபா �க 
;(ணய� தீ�0 ைவ�>? B*3சிேய ெயா�> மாேலா.       (247) 
 
3660. �ரநதி ெய�K$ க$ைக� �ைறெயறி Nைரயி னீ�ட 
மரன� ளால$ ெக=தி யா�யி  கழி7ேபா � ெக/லா 
வரனைம ேதாளி4 சா�த ெவ(டைல மாைல ேகா�ேத 
EரKற விட$க ேடாC மைம�தைத ெயா�> மாேலா.        (248) 
 
3661. வைரயினி� றிழி�� ெச/- வரநதி� திைரயி� J�க 
�ைரயC தவ�தா லா$>7 ேபா��யி  கழி7ேபா � ெக/லா 
விைரயக ேறாளி4 B�ட ெவ=யக� ெசவியி� 5�ட$ 
கைரயற3 ேச �� ைவ�க7 �ர�வ� க��> மமா.        (249) 
 
ம�வைற வா$>ேமவிைற சா��. 
3662. ேகால$ெகா� க$ைக யா4றி� >ைர�ன4 கயைல ெவௗ;? 
சீல$ெகா� >ர(ட ெம/லா� திர(�ட� ெபா#E� ேதா4ற 
ஞால$ெகா ளா$> ேமவி� கழிபவ  <0ேம ன(G$ 
கால$ெகா� வ�> றி��� கவி�றன ேபா- மாேதா.        (250) 
 
3663. ெபா�வ�$ க$ைக யா4C7 �க*7ெப�� �ைறக ேடாC 
ெமா�வ� மீன$ 5 ம ெமா=�தன ;ற�த ேதா4ற 
ம�விய$ கிற�ேதா � ெக/லா வள$ெகா�ைக விர/ேச ராழி 
தி�விய� மா ப� தார? ெசறி�திட3 ேச �த� மாK.        (251) 
 
3664. �(ணிய� க$ைக யா4றி� ெபா�வC கைரயி� பா$க 
ர(ணிய மைறேயா  யா� மாரழ/ வள �>� ேதா4ற 
ந(ணிய$ கிற�ேதா  ெந4றி ந��கர ந�வி� ேத��� 
க(ணிய ெச�தீ ேய4ற வள 7ப� க��> மாேலா.        (252) 
 
3665. இ�கைர Eைட��7 ெபா$கி யிைர�ெதA க$ைக யாC 
த�விய/ கான� ெகா�ைற சா�� ெகாண�� ேதா4ற 
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ெமா�வற வா$>ேமவி Eட/கழி7 பவ த� ேதாளி� 
ம�வணி B�ட3 ேச �� ைவ�தி� கா�சி மாK.        (253) 
 
3666. வைரநட� தைனய கா�சி வய�க?சா/ க$ைக யா4றி� 
றிைரபல <க$க ேடாC வைளெய�� ெதறிE? ெச=ைக 
Eைரயிற� த$க( மா(ேடா ெரா�ளிய ெசவியி4 S�> 
�ைரயC >ைழக ளாக ெவ(ணில Jச/ ேபா-.        (254) 
 
3667. <�னிய நாக  ைவ7� <Aதளா ெயAநீ � க$ைக 
ம�னிய வ$> ேமவி மா(டவ  கள�� ந?ச� 
��னிய �>�த4 ெக(ணி Eைறயிட� ��வி3 ெச�C 
ம�னிய விைள; ேநா�கி வ�ெமா� பாி� ேபா-,        (255) 
 
3668. ெசா/ல� ெப�ைம சா�ற L�திைர� க$ைக யா4றி 
ென/ைலயி/ வள$க( <4C மி�விழி வி��� ேநா�கி 
ய/ல/ெவ பிறவி7 பாச மைல�தி� ந�னீ ரா0 
ெய/ைலயி #�ப ெவ�ள ெம=தின ர7பா4 ெச/வா .        (256) 
 
3669. வி(ணவ ெரா�$> BA வி3�வ நாத  ேமய 
வ(ணல? சிகர� ேகாயி லைண�தி� க(ணீ  வார� 
க(ண� ம�� ெபா$க� ைக>வி� திைற?சி J*�தா  
ப(ண< தைனய தீ?ெசா4 ைப�தமி* வ0�க வ/லா .        (257) 
 
�(0விநாயக பதிக, காசி�கலபக. 
3670. ெவ�வ� ம��சா C(0 விநாயக7 ெப�மா� மீ� 
ெபா�வ� வி��த ப��7 �க*3சியி4 பா07 ேபா4றி 
யி�வ� <ணரா வி3� ேவச ேம #ய� ேவா க� 
க�வ� நீர ராக� கலபக �ைன�� பா0.        (258) 
 
3671. ஆன�த <யி க ெள=த வான�த வ/# ேயா� 
மான�த மகா க ேளா� மான�த வன�� ேமய 
வான�த வ0வா  தைம யான�த3 ெச=E� பா0 
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யான�த பய7ப7 ேபா4றி யான�த ெம=� நாளி/.       (259) 
 
3672. இ�த> தல�ேத நாF மறபல விய4ற ேவ(� 
ம�தைக யற$க ளா4ற4 கைமத� மிட< ேவ(� 
ைப�தவி� நகரா� ேவ�ைத7 பா �க; ேவ(� ெம�னா3 
சி�தைவ� தி��தா  ெச�L 3 ெச/வ த� தி�மா ணா�க .        (260) 
 
3673. ெசா/-மி� நகரா� ேவ�த  ���கரா யி��த லாேல 
ெயா/-ம4 றவ த பாைட ெயா�$>நா� ெதாிய ேவ(� 
�/-ம4 றத4ெக? ஞா�C ெபா���ப/ வா�> ந/க 
வ/- ெவ( கமல3 ெச/வி மா(பிைன� �தி7பா ெம�C.        (261) 
 
சகலகலாவ/#மாைல. 
3674. ��திE( <0ய ெவ(ணி7 ெபா#Eநா மகைள ேநா�கி 
<�திய பிரம னாவி னம �த<4 றிைழம ட�தா= 
ந�திய ெவ�ைள ேமனி நி�மல ந$கா ெய�C 
சி�திய விைனயா  மாைல சிற7�ற ெவா�C பாட.        (262) 
 
3675. கைலமக� க�ைண :��� கா�சித� த�ளி ய$> 
நிைலெபC ���க  பாைட நிக*மK மைற<� னாய 
தைலைமெகா� பல;? சால வ/லரா=� தைழE மாC 
மைலவC ம��ெச= தாF( மகி*3சியி4 றிைள�தா ர�ேற.        (263) 
 
3676. அ�நக  �ர�> ேவ�த � கைம�தவா ாிய பா4 ெச�C 
ப�ன� மைனயா  ேவத மாதிய பலவி னாவி 
<�ன� மவ�� >�ள ச$ைகக( <A�� தீ �தா 
ெர�ன� மிC: ெத=த வைனய� ெம=தி னாேர.        (264) 
 
3677. ம4றவ  வ�ள லாைர மகி*��ட னைழ��� ெகா(� 
ெகா4றவ  <�� ெச�C >லவிவ  ெப�ைம ேத4ற 
;4றவ  தா<$ க/வி E(ைமயா திகேளா � ேதப4 
ற4றவ ெர�C ப�டா$ கறி�தன  சிற7�3 ெச=தா .        (265). 
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3678. நயப� சி�$கா ர�தின>பிர ச$க$ ேக�� 
வயப� Jர ெர/லா மய$>� ேசா �� J*வா  
வியப� ெவேபா ரா4C மி>பிர ச$க$ ேக��7 
பயப� <திேயா �$க( சிவ��ேம ெலA�� பா 7பா .        (266) 
 
காசியி/ மடமைம�த/ 
3679. இ�னண நிகA நாளி ெல(ண�� ���க � ெக/லா 
ம�னவ  தி�3ெச� L வா* வ�ளலா ர��ெப4 றா பா4 
ப�ன� மகி*3சி 5 �� பர;ம� காசி ைவ7பி� 
மி�ன> மடெமா� றா4றி� ெகா��தன  விைழ�� மாேதா.        (267) 
 
3680. எ(ணற ;லக� ��ேளா  யாவ� ��க ேபா�$ 
க(ணக லைறெயா� ேற4C ெவளியிட$ கா�� மாC 
ப(ணிய மட�� ேமவி7 பர�தநீ � க$ைக யா0 
வ(ணவா� :ைசயா4றி மகி*�தினி தி�7பா ரானா .        (268) 
 
3681. அரசரா4 ெபா��த7 ப�ட வளவC நிதிய$ ெகா(� 
பர;த மட�� வ�தா  பசி�தழ லவிE மாC 
விரவC �ைவநா� >(0 விைழதர V�0 Z�07 
�ர;ற ம4C <�ள வறெமலா ேபா4றி வா*நா�.        (269) 
 
ேகதாேரச ேகாயி4றி�7பணி. 
3682. சைட<07 ெப�மா னா ேக தாரநா யகனா ர�னா  
மிைடத� கனவி/ வ�� ெவ=யெவ$ கா� B*�� 
�ைட ெந�$ கிடம ைற�ேத �ாி�� நீ ெவளிெச= ெய�ேற 
யைட;ற வ�ளி3 ெச=தா ரறி�தன ரறிவி� ேமலா .        (270) 
 
3683. ஆயிைட7 பலேரா ெட=தி யட ெப�$ கா� ேபா�கி� 
தாயிK மினிய னான தபிரா� ற�ைன� க(� 
மீEய  மகி*3சி ெபா$க வி�7ெபா� பணி�ெதA�� 
பாEய  ெசெபா4 ேகாயி/ பகர�? சிற7பி4 ெச=வா .        (271) 
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3684. ம�னிய ேகாயி லா�கி மைறயவ  <தேலா  Bழ 
வி�னிய <கி# ேன$க ெவ(ணிய கால� ேதாC 
ப�னிய :ைச ேயா$க7 ப(�ற3 ெச=வி� ேத�தி 
ந�னிய ம�� நீ$கா  நா0ய$ கமரா நி�றா .        (272) 
 
���க� >��க(மா களி� அA�காC. 
3685. இ�னாிH வாC ேமவ ேவ4றமி� கHV ராF 
ம�ன  த பிாிய ேம�ேம/ வள �ெதA வ(ண$ காGஉ 
வ�ன த$ >�வா E�ளா  மடைமயா லளவ ளா; 
<�ன ந� ெபாழி�� தீரா M(ெடA மA�கா C4றா .        (273) 
 
3686. உCமA� காெற� ேறா� ெமா�ெப� பாவி ய�ேதா 
ெசCத# றி�வ? ெச4C� தீEழி E=�> ெம�C 
மCவC சா�ேறா  ெசா4ற வா �ைதE <ணரா ராகி� 
கCவிற மரச  தபா4 ெச�றி� கழற -4றா .        (274) 
 
3687. மற�த� பைகவ ெர/லா மலர0 வண$கி7 ேபா4ற 
வற�த� ெச$ேகா ேலா3� ம(ணேல ெத�பா னி�C 
<ற�தவி� நகர ��கீ$ >�ன�� ெப4றா  I#4 
சிற�தவ ெரனிK$ ெகா(ட ெத=வமா� திரெபா= ெய�றா .        (275) 
 
3688. >��களா �ைர�த வா �ைத ெகா4றவ  ெசவியி4 ேகளா 
;��கிள ர0ேக ணீ$க Fைர�த� த>ேமா ெவ�ன� 
தி��கியா <ைர�ேத ம/ேல? சிற�த� மைவயி4 5வி7 
ெபா��ெகன3 ேசாதி� த7பா4 �க-வி ெரைமெய�றா .        (276) 
 
3689. எ�ற- மிய/ேப ய$க ெண=தின ராக ெவ$க( 
ம�றல$ கட7ப� த(டா  வ�ளலா  தி�மா ணா�க  
ந�ெறன வரச  தா< நைக<க மல �� <�ேபா4 
க�ற# #��ைக ந/கி3 ெசய�த> கடK? ெச=�.        (277) 
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3690. எ$கட$ >��க ளாவா ாிய�த/ ேக(மி ென�ன 
வ$கவ  நீ$க� 5C வா �ைதைய யைறமி ென�ன 
;$கட� ெத=வ ெபா=ேய E(ைமேய லக$ைக த<� 
ெவ$கன #�ைப ேய�தி� கா��மி� விள$க ெவ�றா .        (278) 
 
3691. அHவிய மன�த ராகி� >��களா ரைற�த வா �ைத 
ெசHவிய மன�தா  ேக��3 ெச=யவா= <Cவ/ :�� 
நHவிய$ கர�� <�க ணாயனா �(ைம யி�த 
ெவHவிய மன�தா  ேதற விள�>� ெமன;� ெகா(�.        (279) 
 
சபத? ெச=� மA ஏ�த/. 
3692. ெவ�;ற வி�7�� க�0 ெவ�தழ4 �>�தி� கா=3சி 
வ�வியி$ ெக�ன ம�ன  வய$>ெகா/ -ைலயி #��7 
ெபா�வ�� ���தி Zதி யி��ைதேபா க��� கா=�த 
;�வம4 றதைன ய$> வ�வி�தா �லக ம?ச.        (280) 
 
3693. எதி வர� க(ட ேவ�த ாி�விழி ெவ�7ப <4றா  
<தி சின� >��க ெள�பா  <க ெபாதி Eேராம <4C 
மதி தர� தீ�> ெம�ேற ய?சின ரக�றி ��தா  
சதிரறி யாைம தீ �தா  சா4Cவா ெரA�� நி�ேற.        (281) - 
 
3694. �ைரயக -ய ; சா/ேவ தாக �ராண$ 5C 
<ைரபிர மாண ெம�னி Kவைமயி/ ைசவ ெமா�ேற 
கைரத� சமய ெம�னி4 க��ம3 சமய$ 5C 
நைரவிைட Eய �த ேதேவ நாட� பிரம ெம�னி�.        (282) 
 
3695. ஈ�றிெகா� வி:தி ய�க ந>மணி ெயA�ேதா ைர��� 
��றிய வ�பி4 ேகாட/ சாதன ெம�னி4 ேறாலா 
ெவ�றிெச= சாிைய யாதி நா�>ேம விள$கா ெற�னி 
ெனா�றிெயா� றா #�ப� �Cவேத <�தி ெய�னி�        (283) 
 
3696. எ(ணிலா ;யிாீ ேடற ெவ��த�� ேவட ெம$க 
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ள(ணல$ ைகைல யாளி ய0யவ  ேவட ெம�னி4 
க(ண� மைனயா  பாத வழிப� கடைம :(ேடா  
ம(ண� பிறவி7 ெபௗவ வற7ப� ெம=ைம ெய�னி�.        (284) 
 
3697. பதிெயK? சிவK� ெக�C ப$கய ென�மா/ ேவ�த� 
மதிகதி  வாேனா  யா� வழிவழி ய0ைம ெய�னி4 
ெபாதித� க4ேறா யாைட �ைன�தயா� �ைன�� 5C 
விதிவA வா� நி4> ேமதக ;ைடேய ென�னி�.        (285) 
 
3698. யாKய  தி�3ெச� L வா ழிைறவ�மா ணா�க ென�னி4 
றாKய  த� நாF� தைழ�திட -(ைம ெய�னி 
னாKய  ெகா07 பிரானா ராலய7 ெபா�ைள நாF 
மீKய  கட/வி ��த விடெமன� >றி�ேத ென�னி�.       (286) 
 
3699. இ��டா தி��க ெவ�ேற யாவ� மறிய� 5றி3 
ச�<க ென�மா ேறறா� தனி7பர சிவேன ெம=ெய� 
ற�கர மலாி ேல�தி யைவEளா  யா�$ காண� 
>�>�7 ெப=தி நி�றா  >வலய <=ய வ�தா .        (287) 
 
3700. ஆதன� தி��த ேவ�த ாிழி�தக ந�ந�$கி� 
காத#4 ேபா4றி ெய�ன காாிய? ெச=ேதா ெம�றா  
ேபாதமி� >ைடேயா ராகி7 �ாி�தைவ யி��தா  யா� 
ேமத> சிவேன ெத=வ ேவறிைல ெய�C ேத �தா .        (288) 
 
3701, நீ0ய ெபாறாைம யாேல நிைறெப�$ கலக? ெச=� 
50ய >��க� ெச�னி >னி��மா  பA�தா நி4> 
நா0ய <கேரா ம�ைத நக$களி4 கீறி� ெகா(� 
வா0ய மன�த ராகி மா(ெபாழி� தி��தா ர�ேற.        (289) 
 
3702. எாிதழ/ விA$க7 ப�ட வி�ைப�கீ ழி�க ெவ�C. 
�ாிமதி யரச  ேவ(ட7 :மியி லைத7ேபா க�� 
விாிதர வைனயா  ந/> வி��<4 பல; ெப4C7 



51 

 

பாிதியி� விள�க மி�கா  பர;த மட�தி4 ��கா .        (290) 
 
3703. <�ைனயி4 ெச/வ நா4றி <னிவற வரச  ந/க 
ெவ�ைனயி� >��க� ெச=த சகாயெம� Cவைக ெய=தி 
ந�னய� தற$க( ேம�ேம னானில பரவ வா4றி 
ய�ைனயி4 ெபா#E ெம$க ைளய தா மி��தா ர�ேற.        (291) 
<கா$கிமட. 
3704. மாதவ� �ய �தா ராய வாகீச <னிைய ேநா�கி� 
காத/ெச= வி:தி� ேக4ற க(மணி விைளE :மி 
ேமதக� ெகாளின� ெற�ன வவ <க ர$கி ேமவி 
ேயா�ம7 :மி ைக�ெகா( �ய மட ெமா�C ெச=தா .        (292) 
 
பாபைரேயா . 
3705. அ4�த பய7ப விHவா றம பவ  தம�>7 பி�� 
ெசா4பயி லறபா #�>� Lயவ  யாவ ெர�C 
க4பைன கழ�ற தபா4 பணி�ாி கா�சி யா�� 
ெபா4பைம ெசா�க நாத <னிவைர7 �க�C ெகா(ேட        (293) 
 
3706. அ�னவ  தம�>� தீ�ைக யாதிய வைமய3 ெச=ேத 
E�ன�$ >மர7 ��ேத F(ைமE� ெதளிய� ேத4றி7 
ப�ன�� தேபா4 ெச=� பா#7பா யற$க ெள�C 
ந�னல பய�>? ெசா�க நாதைர� கய4க ணாைள.        (294) 
 
3707. ேமத> தி�3ெச� L வா* ேவ-ைட� கட; ளாைர 
யாதர பய7ப ந/கி யைமதர7 :சி ெய�C 
காத/ெச யிடப� தி$க� க�திய க(ண ப�க� 
தீதற7 ெபா#�� ேதா�C� திாிதிைய� திதியி� மாேதா.        (295) 
 
3708. அ�ெறா� தி�3ெச�Lாி லணிெகA >மர னாகி 
ந�Cவ� த�ளி3 ெச=த நாதைர� தியான? ெச=ேத 
ெதா�CC கல7பி4 ெசெபா4 Cைணய0� கமல நீழ 
ெலா�றிெயா� றா�ேமவி Eல7பிலா ன�த <4றா .        (296) 
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3709. பி�ன வ( ெசா�க நாத  பிற$கற ெப�க3 ெச=� 
ப�ென� நா�க� ைவகி7 பகர� ணாசல7ேப  
ம�னிய வ0க டபா/ வய$>த <ாிைம ந/கி 
ந�ன ெச யிட7 மாத நய�த� க(ண ப�க.        (297) 
 
3710. �வாதசி� திதியி4 ெச�L 3 �7பிர மணிய  பாத� 
தவாவC� தைட�த த$க ளாாிய� பாத� �4றா  
தவாவ� ணாசல7ேப ர0கF� த�ம யா; 
<வா;ற நட�தி7 ப�னா ெளாA�க�� ைவகி7 பி�ன .        (298) 
 
3711. அபல வாண ேதவ � கைம�தத <ாிைம ந/கி 
ந�C மகர மாத நய�த�� கிலப� க�தி4 
பபிய திதிப� னா�கி4 ற$>� பாத? ேச �தா 
ாிபர பலவா ண7ேப ாிைறவ� ப�னா� ைவகி.        (299) 
 
3712. அற�திைன வி��தி ெச=ேத ய��சைட ய7ப ேதவ � 
>ற�தம �ாிைம ந/கி ெயாளிெகA >ப மாத 
நிற�த�� கிலப� க�தி னிக*திர ேயாத சி�க( 
விற4ெப�$ >ரவ� பாத ேமவின �வ7� ேமவ.        (300) 
 
3713. சைடய7ப ேதவ னா�� தைரமிைச7 ப�னா� ைவகி 
யைடய7ேபா ரற$க ெள/லா மைமதர வி��தி ெச=� 
நைடE4ற நல?சா றி/ைல நாயக M �தி யா பா� 
மிைடE4ற ;ாிைம ந/கி விள�க?சா� ேமட மாத.        (301) 
 
3714. :ரைண� திதியி லாசா� ெபா�ன0� கமல? சா �தா  
நாரைண மன��� தி/ைல நாயக வ0க ளா� 
பாரைண யற$க ேளா$க7 ப(G� காசி ைவ7பி4 
சீரைண ெயா�வ  தைம� காாிய? ெச=ய ைவ��.       (302) 
 
தி�7பன�தா�காசிமட. 
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3715. திைரம# ெபா�னி நா��� தி�7பன� தாளி� ேமவி 
Eைரம# மடெமா� C(� ப(ணியH Vாி� ேமய 
வைரம# சிைலைக ேய�� வ� சைட ய7ப  ேகாயி4 
�ைரம# பணிக� ப/ல ெபா4�ற விய4றி7 பி�ன .        (303) 
 
3716. த�தி� மட�� ேமய த<ைட ய0யா � ெக/லா 
ந�திய மகி*வி U�ட ந�னில பல;� ேத0 
<�திய வாசா னாம <னிவ�� >ாிைம ந/கி 
E�திய மீனமாத <4றி� க(ண ப�க.        (304 ) 
 
3717. ந4றிர ேயாத சி�கணலம# யாசா� பாத� 
�4றினி தம �தா  பி�ன ெரா�<த4 >ரவ னாம 
ெப4றவ  ப�னா� ைவகி7 ெப�கிய வற$க( <4C$ 
ெகா4றவ  மகி*3சி ேம� ேம4 ெகாள�>ைற யறநடா�தி        (305) 
 
3718. சிதபர நாத ேதவ  ெகாள�தி� ;ாிைம ந/கி� 
கதப� வி�3சி க7ேப  கல�தி� தி$க ட�னி 
#தப� க(ண ப�க� ேத4றச� தமியி லாசா� 
பதப� நீழ -4C7 பர;ேப ாி�ப <4றா .        (306) 
 
3719. அ3சித பரநா த7ேப ர0களா  ப�னா� ைவகி 
ந3சிய காசி யாதி யறெமலா நய�க ேவாபி 
ெம3சிய சைடய7 ப �> வி��த <ாிைம ந/கி 
E3சமா  >ப மாத� �4ற�� கிலப�க�தி/.        (307) 
 
3720. ம�விய தசமி த�னி4 >ரவ த மல �தா F4றா  
த�விK? சிற�த வ(ைக3 சைடய7ப வ0க ளா� 
ெபா�வி/ ப/ லற< ப�னா� ெபா4ெபா� ெபா#ய ேவாபி 
ய�ைமயா <ாிைமத�ைன� கணபதி ய0க� கீ��,        (308 ) 
 
3721. மகரமா மதியி4 க(ண ப�க�� நவமி வா=�த 
நிகரC திதியி லாசா னி�மல பாத <4றா 
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ரகமல � தற$க ேளா பி� கணபதி ய0க ளா� 
மிகலற7 ப�னா� ைவகியிைச7பல J�07 பி�ன .        (309) 
 
3722. <A�ண ாிராம #$க M �திக� >ாிைம ந/கி7 
பAதக #டப மாத பரவிய க(ண ப�க� 
ெதாAத> சிற7� வா=�த �வாதசி� திதியி4 றி$க 
ெளAத� �க*7ேப ராசா னிைணய0� கமல <4றா .        (310) 
 
3723. <�னிய விராம #$க M �திக டா< ப�னா( 
ம�னிய வற$கேளாபி வளம# Eாிைம யா� 
ப�னிய ெசா�க#$க வ0க�>7 பரவ ந/கி� 
��னிய ேமட மாத? ��கில ப�க� த�னி/,        (311) 
 
3724. வ�ச� � தசியி லாசா� மைரமல 7 பாத? ேச �தா  
ெப�க�� ெசா�க #$க7 ெபய ெபC M �தி யா� 
ெமா�வற7 ப�னா� ைவகி E4றப/ லற< ேமாபி� 
க�த� <ாிைம த�ைன� கணபதி ய0க� கீ��.        (312) 
 
3725. �களC கடக மாத? ��கில ப�க� த�னி 
#க*விேல காத சி�க ெணழி4>� பாத? ேச �தா  
�க*மி> கணப தி7ேப  :(டேப ர0க ளா� 
மகமகி* ப�னா� ைவகி யற$க�ப4 பல; ேமாபி.        (313) 
 
3726. <A7�க ழிராம #$க M �தியா � >ாிைம ந/கி 
விA7பமா  �லாமா த�தி� ேமய�� கிலப� க�தி 
#A�கிேல காத சி�க ேண4றமா  ஞான ேமான 
ெவாA�கமா  >ரவ� பாத <4றினி தி��தா ர�ேற.        (314) 
 
3727. :ாிய ெர�C? சாரா7 �க*மி> ெச�L  ேமய 
5ாிய வ0ேவ4 ெச$ைக� >மரேவ ள�ள7 ெப4ற 
வாாிய ராதி யாக� கணபதி ய0க ளீறா3 
சீாிய ெவா�பா� Mவ  திறமிைவ ெதாி�தா ம�ேற.        (315) 
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இ�Iைல ஆ�>வி�தவ  சிற7�. 
3728. இவ ெப� �கைழ யாேனா ெவ���ைர ெச=ய வ/ேல� 
>வலய� தறிஞ  யா�$ 5றிK <0யா வா>� 
தவலற3 ெசா/# <4றா� திற�திK� தா*ெவா� றி/ைல 
யவமக/ ேசட னா- மைற�திட <4றா ெத�னி�.        (316) 
 
3729. ச�மைற <0;� ேதறா� த��வ <ண �� ளீ கா 
வி�வைர Eைர�த ேதா �தீ ாினிமகி* வா=ைம ேம�ைம 
ெபா�வக ெமாA�க மாதி யா;ேமா ��வா=7 ேபா�த 
<�மதி யிராம #$க M �தியா  சீ �தி ெசா/வா.        (317) 
 
3730. ஆர� Fைமயா� பாக னாலய7 ெபா��க ட< 
ேளாரG ேவK ெவள; மற�கைட ேயாைர� காணி4 
கா ெகA ந?ச ெம�C$ கC�ெதA 54ற ெம�C 
ேபா ெகA வடைவ ெய�C ெபா��ெகன வ?� நீரா .        (318) 
 
3731. காGத4 ெகளியா ராE$ க�ெமாழி யைடயா ராE 
ேபGத4 >ாிய வான ெவாA�க��� பிறழா ராE 
வாGத4 ெகா0ேயா  பாக  பணிவய� கி�வா ராE 
:Gத4 கைம�த ெத�C ெபாைறெயன7 ெபா#E நீரா .        (319) 
 
3732. தி�வள  தி�வா7 பா03 சிவபிரா னம�$ ேகாயி 
-�வள  தர7� ��கி ECவிழா வாதி ேயாபி� 
>�வள  மணி7: ணாைட >ைட ெகா0 யாதி யா;� 
த�வள  ெகாைடE நாண� ெகா���ள� தைழ�> நீரா .        (320) 
 
3733. த<த4 >றவ4 க�C தவாவ�� >ரவ னாய 
<<த4 கட; ளா �> <தலவ� றி�3ெச�Lாி/ 
வி<ற7 :ைச யாதி வி�7ெபா� நட�> மாC 
ெச<த4 ெபா�ணி ர7பி� க�டைள ெச=� ைவ�தா .        (321) 
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3734. தி/ைலமா நகர� ெத=வ3 ேச=ஞ^  தி�7பன�தா 
ெடா/ைலமா விைனக ணீ�கி3 �ட திாி ேலா�கி நாF 
வி/ைலJ �ய ெபா� மாட மிளி தி� வாலவா=< 
ென/ைலயி றல$க ேடாC$ க�டைள யிய$க3 ெச=தா .        (322) 
 
3735. சீலமா  ெப�மா� ேமய சிலசில தல$க டமி� 
ஞாலமா  கிலமி� ெற�ன7 பணிபல நகந டா�தி� 
காலமா  :ைச யாதி� க�டைள நியம ேமவ� 
ேகாலமா � தில$> ெசெபா4 >பாபி ேடக? ெச=தா .        (323) 
 
3736. த�7பல ெசறிE$ ேகாயி4 றாடைக T3� ர?சா  
தி�7பன� தாளி� <�னா� தி�மட �திய தாக7 
ெபா�7��க� பிள�ெத���� ெகா�வ�� ெபா��க� Jசி� 
தி�7�க* ேம�ேம ேலா$க3 ெச=தன  வ#ய தாேய.        (324) 
 
3737. அவனியி4 ற$கி ராம மாகிய பலவ4 C�F 
<வைமயி/ க�$க/ ெச$க ெலன7ப� <ைவக� ெகா(ேட 
தவலC :ைச யா4ற� த>மிட ம�0 னாF 
மிவ �ன4 5வேலா� மடபல விய4றி னாேர.        (325) 
 
3738. வடெமாழி பயி�C ளா �>� ெத�ெமாழி வள$க4றா �> 
மிடவிய வி/ல ப4ப/ ெபா#ெவா� மிய4றி ந/கி7 
பட �ைவ7 பா^ ணாைட <த4பல வள< ந/கி 
மடனற� காG� ேதாC வாிைசயி Kவ7�3 ெச=வா .        (326) 
 
3739. இ�Cப நயன? ெச=ய ேவ(�ெம� றிய� வா �> 
மி�Cக/ யாண? ெச=ய ேவ(�ெம� றிய� வா �> 
மி�Cேசா பனமி ய4ற ேவ(�ெம� றிய� வா �> 
மி�Cசீ ம�த? ெச=ய ேவ(�ெம� றிய� வா �>.        (327) 
 
3740. இ�C�� திர�பி ற�தா ென�Cவ� திய� வா �> 
மி�Cநா? சிரா�த? ெச=ய ேவ(�ெம� றிய� வா �> 



57 

 

மி�Cெச/ கி�ேறா� தீ �த யா�திைர� ெகன3ெசா/ வா �> 
மி�Cந மிட�ெத� னா ெபா� ென(ணில ;த; நீரா .        (328) 
 
3741. ெத�ெமாழி வ/ல ராய சீாிய � >Cெபா� Jசி7 
ப�ெமாழி களி- <�ள பரபர� சாித ெம/லா 
ந�ெமாழி3 ெச=E ளாக3 ெச=� ந/ >கெவ� ேறாதி 
ெம�ெமாழி <கம� 5றி யா�>வ  ேம�ேம லமா.        (329) 
 
3742. ஆகம �ராண ெம/லா பைழயன வாக� காணி4 
ேபா>ய  பைனயி4 ெகா(ட ெசAமட4 ��த க�தி 
ேலாைகயி ெனA� ேவாைர� ெகா(�ற ெவA� வி��3 
ேசகC க�ைம Z�07 பாச<? ெசறி��3 ேச 7பா .        (330) 
 
3743. காசிேய <த# ராேம3 �ர$கைர யிCதியாக 
மாசிலா� த�ம நாF வள �தி� மதK� ேக4ப7 
ேபசிய ெபா�7ேப ராK ெப�?சிற7 �7ேப ராK 
Jசிநீ �லக� ேதற விள�>வா  விள�க மி�கா .        (331) 
 
3744. ெபா��திய தி�7பன�தா� ெபா#தி� மட�தி K�ளா� 
தி��திய வாதி யாசா� றி�;�7 பதி�ைட ெச=� 
பாி�தபி ேடக� Lய நிேவதன பக� ம4ைற 
விாி�தப/ -பசா ர$க(ட�தி� ேம�ைம மி�கா .        (332) 
 
3745. விடல� ேவதி க�0 மி�ெக�7 ெப=� நாF$ 
ெகடல�$ ெகா0வி ��க மாதிய ெகAம வா�கி 
Eடல�$ கைளE$ க�ேட ெயா(�ன/ வழிய7 பா=�தி7 
படல� ந�த ன$க� பலபணி விைட�கா3 ெச=தா .        (333) 
 
3746. ச#7பற விட�ைத ேயாபி� தம�>7பி� றா$கா நி4> 
ெமா#7�க*� க�வி யாய �(ைமயி Kண �� ேத0 
வ#�தெத� ெமாழியி ேனா� வடெமாழி Eற�க4 பி��� 
க#�தந/ ெலாA�க யா;$ க4பி��3 சிற7�3 ெச=வா         (334) 



58 

 

 
3747. அ0மண/ பர7பி ம(ணா லைமகல மத�ேம/ ைவ��� 
க0ப� நC: வி��� கம*ெசய3 ��த நீ� 
ப0யினீ  ேமா� ம4C பர7பிய த(ணீ 7 ப�த  
>0ெகா� மா �க� ேதாC$ ேகாைடைவ� �வ�> நீரா         (335) 
 
3748. க�$கட/ >0�>$ ெகா(M� க4பக$ காமேதK, 
வி�$>ண7 ப�ம? ச$க ெமன7ெபா# நிதியி ர(�, 
��$>த #/லா ேம�ைம ெதா>சி�தா மணியிH ெவ/லா, 
ெமா�$>ேச � ���ெகா( ெட�ன7 ெபா#ெகாைட Eைட3ெச$ ைகயா .       
 (336) 
 
3749. அக#ட� தைன��? ச$ைக யறவறி பவ தா ேமK 
மிகல�� தம� ெச/வ மிHவள ெவன�ேத ராைம 
�கல� <�ெப4 ேறா பி� �கிKம$ கறித ராைம 
பகல� மிHவி ர(� நீ$>றா7 ப(� மி�கா .        (337) 
 
ேவC. 
3750. :ேம; தி�3ெச�L ராC<க7 ெப�மானா  ெபா4றா� வா*க 
ேதேம; மவர��சா  >மர>� பர<னிவ  சீ �தி வா*க 
மாேம; மவ மரபி4 பதி�Mவ  �கAம7பா/ வ�ேதா ராகி� 
தாேம; மிராம#$க வ0கF பி� வ�ேவா�� தைழ�� வா*க.        (338) 
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