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4611. ெபா9த க:ச; ேம ெதழி னீல;
ெத9த ேகா$க;

9 தள=

பா$கம கா த>: ேசரெகா(

ம9த ெச தமி ழா? ேவத நாயக மா/@ள ைத
ெகா9த மா/வைர வா?விைர வாெயா ெகா0 நிறேத.

(1)

ஐய .
4612. வி(Bல ேகாவிதி ந(Bல ேகாதி ேம=Cமா/
க(Bல ேகாவர ெவா(Bல ேகாத( கட-த
ம(Bல ேகாெபாைற7 9(ேவத நாயக வள/ ெவ4பி
ல(Bல ேகாதிவ ெபான0 ேதா?தவ மா4றியேத.

ணி=.

(2)
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4613. 9ெவற ேமனியி

ம$ைகெய னாமக 9மகேள

காெவற ெச$ைக தலேவத நாயக காைள தபா4
றாெவ றைடயல ேபா/வா ெவ@ழ4 றா ந ைம
வாெவ றைழ7பன ேபாறிைம யாநி4@ வாக(கேள.

(3)

@றி7பறித/.
4614. கயலாத ேப கிறD0 யன$ களி@: ெச ெந/
வயலா @ள ைத வேவத நாயக வள/ ெவ4பி
#யலா ாிவக( மள ேணாக மிர( ந/@
மயலா விட; மமி*ந/ காழியி னா?மனேம.

(4)

இயைக !ண#சி

இர  பினி4ற4ெக(ண/.
4615. விழிேய ெயவ@ மனேவத நாயக ேவ @ள ைத7
ெபாழிேய வைரயிட த:ேசென: ேசE ெபாயர$
கழிேய யிர7 ெமா ேரைட த ம கர7பினவ
பழிேய ெயனெறாி தாயிர7 பாமிவ பா$க4ேற.

(5)

இர  பினிைலநி4ற/.
4616. கணிெச?தி( ேடாெண மா/ேவத நாயக காமெவ4பி4
பணிெச? திறதைம ேத ெகா$ காம7 பசி தணிய
மணிெச? @ழ4றி வனீ F$ ெகாGைவ3ெசG வாயமி*த
மணிெச?

ம/@4 றடH*கி E(ண வளிதிேம.

(6)

;னிைலயாக/.
4617. ேதா4றிய க/வி கட/ேவத நாயக $க ெவ4பி4
ேபா4றிய வாய ெதா ைன H*கிE

9க ெகா?:

சா4றிய Dச -ைகந றாட றண த0ேய
னா4றிய மாதவ ேமாதனி நிற தைற@திேர,

வ(ேடா3சிம$கைண த/.

(7)
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4618. காரணி க4பக$ க4ேறா சி தாமணி க/விகட
னாரணி சி ைத7 க*ேவத நாயக ந(ப ெவ4பி/
வாரணி வ(0ன$ கா( நீ$கவி

மாதைர பா4

றாரணி யா( ம=( 0த றகாமேக.

(8)

ெம?ெதா7பயிற/.
4619. ெபாேபா4 ெபா#E$ @ணேவத நாயக 9பெவ4பி
ெலேபா4 ெபறல

ேபCெப4 றாக ெளவாிவகா

மேபா மைறயிைட7 படாைட நீவி மகி*  க(ண
பிேபா #வபத$ ைகயா/ வட=

ெப4றனேன.

(9)

ெபா?பாராட/..
4620. க/லா ந/லவ கீயா Iணி4 கழிதிநா
ளி/லா வாJ

க*ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி

ெலா/லா ேசட பட;$க ள/@ -டெனதி
ெவ/லாத தாலல ேவாம( ம  ெம#கிறேத.

(10)

இட ெப4Cதழா/,
4621. மினிைச ேபாதிய ெம?ேவத நாயக ேவவைரவா?7
ெபானிைச பாைறE மாதவி7 ப த

9=தி 

மனிைச பாய- ;(டண$ ேகE வதமற
வினிைச ேயாமண நாமினி தா4ற4 கிடமிேவ.

(11)

வழிபாமCத/.
4622. எ(ண

ெபா#ய விர7பாாி/ யா மிரகந/@

தி(ண

ெபா#E

க*ேவத நாயக3 ேச?வைர7பா4

ம(ண

ெபா#E மலெகா0 ேயெய றLவைளE

வ(ண

ெபா#E ெமாநா( ெபா#E

வைகயேள.

இைடMCகிளத/.
4623. ந$காம ெனC மடவா கத ந@ெமழி4சி$
க$காம L$@ள Nேவத நாயக காைளெவ4பி/
ெவ$காம ேவட திமத ேவழ

ெவளிவர3ெச?

(12)
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த$காம ர

மைற7ப ேவாெவ4றி யாவேவ. பாவேவ.

(13)

நீநிைன திர$க/.
4624. எ?யா3 சழக ெரLமத ேவழதி4 ேகறைனய
ைகயா @ள ைத வேவத நாயக காமெவ4பி
ைனயா =கி7 பைதபைத தாவி ந$கிேவ
ெம?யா மிவதி வாMற -(0ப ேமவெலேற,

(14)

மCெததிேகாட/.
4625. ேமேம ெலJ  ெகாJ  ெகா( ேடா$கழ/ Iயைவ
றா ேம/ விJ  த7ப மாL தவாத க*
வா ேம/ வய$க வளேவத நாயக வள/ ெவ4ப ேகா
மாேம ெலழாவைக ந நா( ட@

வ#ெகாவேத.

(15)

வறி நைகேதா4ற/.
4626. ஆ4றா ெமனவ ததாைர ேவ த மா? தக7
ேபா4றா =ய

க*ேவத நாயக 9பெவ4பி

மா4றாத வபCகாம வாாிெகா வ$கெமன
ேதா4றா விைடயவ ெசGவாயி/ ெவ(ணைக ேதா4றியேத.

(16)

;Cவ4@றி7 ணத/.
4627. த தா வள பல வாேவத நாயக த(ணியற
ன தா வளவைர வாயிவ வா(;க நமதியி
; தா நைகெவ(ணிலவாய ெதற ;கெமLேமா
ர தா மைரைய மலதிய தா#ஃ ததிசயேம.

(17)

;ய$@த-Cத/.
4928. ைரதவி ம$கள மா/ேவத நாயக 9பவைர
தைரயிவ ெகா$ைக @ட ப4றி ய/@4 றட$@ைட 
விைரகம* தி7பிய3 ெசGவா யமி

வி பிE(டா

நைரதிைர H7 ெமாழி தா நமL நமக: ேம.

(18)
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ண3சியி மகி*த/.
4629. Nேயா ாிணக மறாேவத நாயக Nய வைர
வாேயா ரமல ாி3ேசாைல ேயாதட ம4றதL
ணீேயா ெகா0 னகல/@/ 9வதி னீ ைவ
யாேயா மவஃ (B

வ( டாயின யானண$ேக.

(19)

க*த/.
4630, எளி விட#/ க*ேவத நாயக ேவ த/ெவ4பி4
Cளி ெயJமறி ேநாகீ F$ ெகா$ைக@ ேதா4றதைன
Eளி ECய 9( விளத ெதாகயிைல
ெவளி வைரெய றறியாெசா/ வாெர விள

ேம.

(20)

ஏ4 றவணித/.
4631. இ மா நில:ெசா/ க*ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி/
வி மா ெவJ;ைல யி மா த@ மிளிகல$க
ள மா @ழ ;த4 ெபா4றா(ம  ெதா டல$காிக
ெவ மா தவ:ெச?த ேவாவறி ேயென னிைககேள.

(21)

வ ைற அணி ழிநாணிய ண  ெதளிவித/.
4632, ெபாேன ;கி4@

க*ேவத நாயக 9பL@

ெமேன Eவறி Qத#4 ேபத ெமன@ம4ைற
நிேனய மாயி ேதாழி@ நீ7 ேபதமறி
ெகாேன யணிெதாழி4 ேபத;( ெடைக @றிதேள.

(22)

ெபநய7 ைரத/.
4633. ெம#Qெர றியா@ மேவத நாயக ேவ @ள ைத
ெயா#Q
ெபா#Q ர

ன4றட (ேட ெயைனெதா( வ7பெகா(
மரகா ப னாCெமா 9=ெமL

வ#Qம4 ேறாமல $ெகா(ெடா வ/# வய$க/வ(ேட.

ெத?வதிற ேபச/.
4634. எறிE$ க#த றைலசா? திடதமிழினைம
யறிE

ட மணிேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4

(23)
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ெசறிE
;ழிE

ப0ந

மிேபைரEமிC ேசதெத?வ

ப0யிைட ேயெச?E ேமாச4C ;னைலேய.

(24)

பிாிேயெனற/ .
4635, ேகானாட ேமழி ெகா0யாள மாைல @வைளயினா
வானாட ேன

க*ேவத நாயக வள/ ெவ4பி4

ேறனா 9$@ழ லா?வா பிாியிL: ெச$கதியா
Rனா யிநிக நி4பிாி ேயெனC ;(ைமயிேத.

(25 )

பிாி வெக ற/.
4636. ெபேவத நாயக மா/பா வெதாC ெப4றவபா4
றேவசி தாமணி ேயெய றைடபவ த விைர=
ெபாேவய ெறனவி நிறக றியானி7 ெபாழிலக ேத
(26)

வேவவ  ம0 5வ னீவ ைமயிலேன.

இடமணிெதற/.
4637. ெபாேனா கழயி ராணிெகா ேலாெவL
ெயேனா தி=ள ெத(ணF

ெபா4பண$ேக

H@ெம H@ெமC

மிேனா ல= ய/ேவத நாயக ேவெபா@
மேனா வறிய@ ெமதைன Nரம4 றதைனேய.

(27)

ெதளி=.
4638. திக* ேவைல ெபா$கி ெயழேவா$க ;4C: சின வகா
லக*ேவ ெராபறி ெத$கB

Iசி மCெமC

மிக*ேவயி/ லாதத வாைதெபா? யாவ:ச ேம:ெச?யா
க*ேவத நாயக மா/@ள Nவைர7 (ணியேர.

பிாி= ழிமகி*3சி .

ெச/-$கிழதிெசல=க(ளெதா ெசா/ல/.
4639. வ(ேட? @வைள ெதாைடேவத நாயக வள/ ெவ4 பி4,
ற(ேட மல@ழ/ ேசாதர ெகா$ைக தனி7ெபாைற யா/,

(28)
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வி(ேட ம$@ற ளாடந ேனாக ந

ேமலைமயா ,

ெகா(ேட யிய$@த/ பாெந:ச ேமந$ @லெத?வேம.

(29)

பாகெனா ெசா/ல/.
4640. கன
மன

ேபால ந/@ைக யா ேவத நாயக காைள ெவ4பி

ேபால ேநாகெம பா-ற யானிC மா7ெபJ த

தன ேபா லைடயெவ ைகயா/ வ0ய தாக ெபய
தன ேபா னட7ப பாவல வாெவன தாயிேர.

(30)

பிாி=ழிகல$க/.

ஆயெவள

வழிபடக(0 மாயேமாெவற/.

4641. Nேண ெபாதிர ேடா ேவத நாயக $க ெவ4பி
னாேண Eைர7பதி

மா( ைட யா@ நம@ நனி

ேசேண யிவ;ைல ேச தன ேமாவறி3 ேச த ேபா/
Iேண கனெவாC க(டன ேமாெவ விைள தேவ.

(31)

வாயி/ ெப4C?த/.
4642. பாமாைல S

க* ேவத நாயக7 ப(பெவ4பி

னாமாைல மா?@ ம ண தா விைர நாவிகம*
9மாைல ேயாதி யிவவிழி மாெசC @ல=
மாமாைல யாெவா மினா வதன மதியகேத.

(32)

ப( பாராட/.
4643. நனியா வ:ெசா/ க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி
#னியா ;வைம ெதாித#4 @4ற மிலதறி
கனியா விைணEC7 பி4கிைண மாறி கழறிம4ைற
தனியா ;C7பி4 கேவ யிைணெயன3 சா4Cேம,

பய ேதா7பழி3ச/.
4644. அ(டாைர வா0 யதாைர நா0ந காதாி@
வ(டாைர ேவ? ய மா/ேவத நாயக மன ெவ4பி

(33)
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ெல(டாைர மாறிL மாறா தி=4 ெறைனய0ைம
ெகா(டாைர Qறவ வாழிய ேராவி @வலயேத.

(34)

க(பைடெபறாக$@ேனாத/.
4645. ெபாகட/ க/வி கட/ ெபாC ைமகட/ ெபா4 கட
ெறகட லாய க*ேவத நாயக3 ெச/வ ெவ4பி
லகட லாெயைன யா(டாைர நீ$கி யஞகடேலா
0கட H*கின னிப சடைலெய ெற?வேன.

(35)

இட தைல7பா.

த ெத?வ தெமன3ேசற/.
4646. திேவத நாயக மா/@ள Nரன சிெமாழிைய7,
ெபாேவயி மாசியி ;ற த ெத?வமி7 ேபா த ,
த ேவ ெயனவி7 பி4ெகா7 பாெகா தைடE;(ேடா ,
மேவ Eமன ெபாழி#ைட3 ேசC

வதிெந:ேச

(36)

; றகா(ட/.
4647. எ(ேண யிலாத க*ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
ம(ேண ாி த மாதவ ெமன மலர0ைவ
(ேணய ேமா$க =வைம யிலாத =C7ேபாேமா
ெப(ேண ெயனநிற தா ; யா:ெச? ெப தவேம.

(37)

;ய$க/.
4648. ைக7பட விெசா4 ய/ ேவத நாயக காைளெவ4U
ைக7பட வாBத லாாிவ ேபர க(ேதா
ைக7பட வா= கDல: சார கனதன;$
ைக7பட தா#னி3 சி தா மணிEந$ ைக7பேம.

க*த/.
4649. ெச/லா ெபாழி4ெற @ளN ரதிப றி திய V/,
வ/லா ைர@

க*ேவத நாயக மா/வைரவா?,

(38)

10

ந/லா C7  சிலவ; (ெடப நாLவ,
ெம/லா மிவக; ெதேப மJ=$ைக ேய வேன.

(39)

ஆய?த/.
4650. நினேக பரெமைம கா7பெத பா@ நிைலைம ந/கி
மனேகத மா4C திற/ ேவத நாயக மா/வைரயா
Lனேக ய0ைம பலெசா/வ தா/வ Hதியெம
னேக* மயிலைன யா?நின தாய

@ தேள.

(40)

பா$க45ட .

தைலவபா$கைன3 சாத/.
4651. ெகா7பா பல@$ @வாயி ேனா ெகாகி ெகா பரறி
வ7பா ெராழிய வளேவத நாயக வளைல3 சா
த7பா ரலாாி வ ேதல

மாைத ய7பந ைம

த7பா ெரவமன ேனEயி7 பா$கைன3 சாதாிேன.

(41)

பா$க தைலவைன உ4ற வினாத/.
4652. வி4ேபா ாி தைன ேயாெதGவ ேரா விடாெத3
ெசா4ேபா ாி தைன ேயாதக ேரா வி( ெடா நி4க
ெந4ேபா ாி@ள Nேவத நாயக ேநய ெவ4பி
ம4ேபா ாிநி ய வாட4 ேகெவ மனவேன.

(42)

தைலவ உ4ற ைறத/.
4653. மடவாகணறி வ#யா ாிட( வ(டமி*@
கடவா ரண த மா/ேவத நாயக காைள ெவ4பி
#டவா Cெம கைலமா மதிையெயா ேரைழய/@/
விடவா ராவ

விJ$கிய தான(பி மிகவேன.

க4றறி பா$ககழற/.
4654. ெசா4ற நா ைரேவத நாயக $க ெவ4பி
-4ற ெசா4றெத காN டழ/  @லாவெலாத

(43)
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தி4ற ெவனிைட கிGவாC வாைவ ேய4கைலக
(44)

க4ற$ ேகட நC நறாெல$க காவலேன.

கிழேவா கழ4ெறதிமCத/.
4655. ேகாணாைம நிற @ணேவத நாயக ெகா(ட/ெவ4பி
னாணாைம E பிLன@ள ேதாமதி ந;க;
மாணாைம ேயாவிள$ ெகா$ைகE: ெச$ைகE ம4றைவE$
(45)

காணாைம யான(ப ேனகைர தாயி கெமாழிேய.

கிழேவா4பழித/.
4656. ைதயா
பைதயா

ன/@ ெபாேவத நாயக 9பெவ4பி4

னிெறா ேபைத மட= படறிவி4

றைதயாம #Gவ(ண

வாைவ ேயைலய தவயி4C
(46)

சிைதயாம/ ைவ@ பிரமா(ட ;4Cெமா சி4ெறC ேப.

கிழேவா ேவைகதா$க4கைம சா4ற/.
4657. ேபா ெச? மாைல7 ய ேவத நாயக 9பெவ4பி4
றீ ெச? 54ற

வாிLம: ேசெனா ேசயாிக(

மா ெச? ேநா?கினி யா ெச? ேவL? ம திறனா
ேளா ெச? யா ப- ெமாGவா3ெசG வாய; ெதா றறிேய.

(47)

பா$க தமானதJ$க/.
4558. க ேப ெமாழிய:  ேப விழிெபாழி4 காமேகா$
க ேப ;ைலெயC ப/கா4 ெசா-மிவ னாறமதி
யி

ேபயG ேவ திைழ கா த$ெகா ேலாவித4 ெகெச?

யா

வ ேப ரறிஞ க*ேவத நாயக மா/வைரேக.

(48)

தைலவேனாடJ$க/.
4659. விட ேம மனமி/ க* ேவத நாயக ேவவைர7பா
மடேம ெலாளி@ழலா ெபா ெடெசாம
னாநி ெசவி கடேம ெலJவ0 ேவலாயி4 றா#னி யா ெச?ேக
கட ேம/ வாினத4 கியாரா ;0E$ கைரெசயேவ.

(49)
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எGவிட எGவிய4ெறற/ .
4660. ம(கா@: ெச/வ7 ய/ ேவத நாயக மா/@ளN
வி(கா@ மா/வைர ேயாதிைர ேயா=ைர ேம=மிட$
க(கா@ ேபாிய/ யாத(ண ேல ெவ4றி கா@ெமா
ெப(கா@ ேதாணிைன யிGவாC வா0ய ெப?வைளேக.

(50)

அவ அஃ இGவிட இGவிய4ெறற/.
4661. எLயி ேமவிட மா/ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4ேப
மLயி ேபா4றவ ேறா(மல க(ண வைன7 பைக
Lயி ேபா ெம# E மிைட வ4றவ4 S*  நட
ெகாLயி ேபா#C மா@ ந( பாவிள$ ெகா$ைககேள.

(51)

பா$க இைறவைனேத4ற/.
4662. வழிெயC ேபரற$ ெகாேவத நாயக மா/வைரவா?
விழிெயC ேவ/ ெகா(ட மினிைன யா க( மீ>ம$
கழிெய Cயாி$ கிைவய காமக4 காBம
மிழிெயC ேமா= ணி 4 றி த விராமெனாேத.

(52)

பா$க @றிவழி3ேசற/.
4663. கனியா 9 ெபாழி/ S*@ள Nர(ண/ க/விக(ேண
நனியா F(மதி மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
பினியா ேமாத ெபகாய ேதா பிாி  நிC
தனியா ேமாவறி ேயனிைற 5றிய தா@ழேல.

(53)

இைறவிையகா(ட/ .
4664. தீேத யிலாத க*ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
Sேத ;ைலசிைல ேயFத/ ெச?ய வகமல7
ேபாேத ;கம ேபநைக ெச$ைக7 ய-ைரத
மாேத யிவளி ேவயிட மாைலய ம4றி/ைலேய.

இக* தத4கிர$க/.

(54)
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4665. ெசறியாைம யி4@ள Nேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி
மறியாைம ேநாகி யிய# ேவ4 ய வாடெமாாீஇ
@றியாைம ெகா( வ தா திக=$ 5$ெகா/ேலா
வறியாைம யா#க* ேத க* ேதனல ன(ணைலேய.

(55)

தைலவைனவியத/.
4666. ெபாைறயா4 விெவற மா/ேவத நாயக 9பெவ4பி
னிைறயா4 @ைறவி னைறயா @ழ# ெந$கெணL$
கைறயா4 ெபா#யயி ேலC( ெந:ச$ கல$க#றி
திைறயா4 ெபா#Eந ம(ண/வ தா மிக தி(ணியேன.

(56)

தைலவிையவியத/.
4667. ேமகைத ேயநிக ைகேவத நாயக ேவவைரைக மா
நாகைத ேயெபா மா;ைல தா$கிவ நமLV
ேலகைத ேயெகா(0

ம(;J தா(ட ெள ெப

ேசாகைத ேய ணி7 பாபிணி7 பாரல ேதா4றதிேன.

(57)

தைலவ றன@ தைலவிநிைல5ற/.
4668. க0ெயாC மி4@ள Nேவத நாயக காைளெவ4பி4
ப0ெயாC மா;கி ெலாறைன நா07 பாி மல
ர0ெயாC மா4றி நிலNறி ெய$@ மவிரமிL
ெகா0ெயாC நிற க(வ ேத க* ெகா4றவேன.

(58)

தைலவ ேசற/.
4669. வளேவத நாயக மா/வைர7 பா4ெபாறி வ(கி(0
Eளேவ யல$க4 @ழ/ வ ேறாய ெவாளி@ைழக
கிளேவ? ெபா= திரேடா வட கிள ெதமன
தளேவ ெயாழிய ெவதிநி4@ ேமாெவ றனிEயிேர.

தைலவிையகா(ட/.
4670. உ=ைட தCயி ெரப ெபா? ைமப/ ேலா மவா,
தி=ைட த(ணளி மா/ேவத நாயக3 ெச ம/ெவ4பி4.

(59)
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ெபா=ைட ெதா(கB: ெசGவாE ேம ெதழி4 9(;ைலE ,
ம=ைட த(@ழ - ம4C

வா? தெத மLயிேர

(60)

கலவியிமகி*த/.
4671. ெபாமைல E:ெச

மணிமா மைலE

ண தெதேகா

ெவமைல விெற ைவ7பா- ேதL மிைண தெத ேகா
ெநமைல வா?@ள Nேவத நாயக ேநய ெவ4பி4
கமைல ேதா(;ைல யாLமி

மா$ கல தேவ.

(61)

க*த/.
4672. ரவல க(மணி மா/ேவத நாயக 9பெவ4பி4
பரவல ரா பL: ெசGவா யழ@ பட  கவ
தரவல நீ$@ெம ேறா திர ேதயம தைமக(ேட
யிரவல ெரC க/வா லவ ெரதிLேம.

(62)

பா$கிெயாவெகன7பகத/.
4673. ைம7ேபா ரகென$ க(மட வா?கவி வாணெச ெபா
ைவ7ேப யைனய தமி*ேவத நாயக மா/வைரவா?
ைக7ேபா யிலாதநி ெம? நிழ ெலனவி காவகெத
ென?7ேப ெயாழிய வினி7பா$கி ேயா ெமJ தேள.

(63)

பா$கி45ட/.
4674. தளி ைர ெச$ைக தலேவத நாயக த(ணியற
@ளிம# ேசாைல ெயL

ெபா4 றக0 @ைளயெரL

ெமாளிமணி Sழ7 ெபா#வன வாம4 Cைவநநீ
மிளித நாயக மாமணி யாயிC ேம=கேவ.

பா$கிமதிEடபா.

ேதா4றதாலாரா?த/.
4675. ேபாெச? மாைல7 யேவத நாயக 9பெவ4பி4
காெச? ேவ/விழி ெய ெப மா0 கவி ெசெயழி

(64)
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மீ ெச? ேபா ெகா? ேதா ைன வா?வி7பி4@ைட ேதா
(65)

யா ெச? ேதாவறி ேயறி ேமனி யலசியேத.

ஒJகதாைலய தீத/.
4676. கைன7ேபா வ வ( ள@ழ லா?வி( கல த பிைற
நிைன7ேபா வந4 @ணேம நிர பி நிலா=த#
ைன7ேபா மாைல7 ய ேவத நாயக ந பி க*
தைன7ேபா/ விள$க# னினா4 ெறாழ7ப தைமயேத.

(66)

ைன நய7 ைரத/.
4677. எ(B$ @ண

ெபாி ேயா ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி4

க(B$ கதி;ைல யா?ெச$ கமல க$@வைள
ய(B: ெசJ:ெச$ @வைள ெசG வா ப/ ெவ ளா பெலன7
(67)

ப(B திற-ைட வா ைன யா பக தேள.

ைன விய ைரத/.
4678. வ(டா ரணி ய மா/ேவத நாயக மன ெவ4பி4
க(டா ெமாழியா? ;ைல@ ந4 சா $ க$@ழ4@
வ(டா ெம?@7 பசைலE மிC வழ$@வேத4
ெகா(டா வள3 ைன வாய0 ேயL$ @ைட@வேன.

(68)

தைகயண$@Cத/.
4679. ேவளா( மர  கணிேவத நாயக ேவவைர7பா4
கனா னனி3ச ெவ/ வா மக ேளயிவ( ச4றிேவ?
ேதாளா மவயி4 ெற$ேகா மகளி3 ைனயக



காளா மகிழவி ேனவ வாெளாதி ராவிேர.

(69)

ந$க நாட .
4680. நா@ ந/ல பதினாயிர ெபா னவி-ெமா
பா@ ந/@

க*ேவத நாயக7 ப(பெவ4பி

மா கல$கின க(ட/ கீள வ#ெயா ெச$
ேகா களி4ெறதி ேவெலறி தாெனா ெகா4றவேன.

(70)
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ெபடவாயி/ெப4றிர=வ#ECத/.
4681. மற3சா நீத க*ேவத நாயக வள/வைர7
ற3சா ப4றி7 ெபாளைட வாாி4 கல ேப
ரற3சா ப4றி கதியைட வாாினிG வாயிைழத
றிற3சா ப4றி யைடவாமி ேறய திவிைனேய.

(71)

ஊவினாத/.
4682. யாேனா திய மதியன வாBத # ெசான/Y
வாேனா ெவனவய$ @ H ெரம வாகைழவி4
ேகாேனா வி ர7 பாேனா ெவனவள ெகா(ட/வ(ட
ேமேனா வறவம தாேவத நாயக ேவவைரேக.

(72)

ெபயவினாத/.
4683. தம திரெமன ெகாேவத நாயக த(ணியகா
ெபாம திர பல S*@ள Nரன ெபா4ெறா0Q
ெதம திர  ;ைரQ F

Hாினி3 ெச7பாிய

ெபம திரெமனி L ;ைர7 U F ெபயாிைனேய.

(73)

ெகதிவினாத/.
4684. எேறா ெவனெவாளி மா/ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி4
கேறா வ$ைகந/ Y F

ன ககிெயைக

வேறா? கைண7பட (பட ெவா(பட வாBத4ைக
@ேறா ெவனவ த ேதாவி ேகாெடா @:சரேம.

(74)

ஒழி த வினாத/.
4685. ெபாழியா மைழய ெறL
கழியா F

ேவத நாயக 9பெவ4பி4

ன ;4ேறL ெகாC கைடகணி

ெமாழியா விதெம ெமாழி தா4 பழிவ  H>$ெகாேலா
ெவாழியா திட$ெகா( ெடJ;J7 9(;ைல E4றவேர.

யாேரயிவமனெத(ண

யாெதனேதத/.

(75)
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4686. சீேர ைனE திற/ ேவத நாயக3 ெச ம/ெவ4பி4
பாேர றிய F( மதிய திய பதியசிைல
ேபாேர விலமத யாைனெய?ேதாெமC ெபா?Eைர7பா
(76)

ராேர யிவமன ெத(ணம4 றியாெத றறிகிலேம.

எ(ண ெதளித/.
4687. ேதராைச E

வி E ெப வாL: ெசறி 

க*7

ேபராைச ேயெகா( டவேவத நாயக7 ேபக ெவ4பி
Zராைச ம4Cம4 ேறாராைச யாEற லா#வ
5ராைச ந மட வாராைச யா?@0 ெகா(டேவ.

(77)

இவ;வழி ஒைமயி4 ேபாத/.
4688. தாவா வ#யி ; யா: ெச? தவ; தவ7பயL$
ேகாவா ெவா$கி தாெலன7 பா$கிE$ ேகாமக>
ேமவா வி தன ேபா?3 ெசா/- வா ெவ/- வாமயேனா?
மாவா* @ள ைத வேவத நாயக மா/வைரேக.

(78)

மாவினாத/.
4689. திமா மகி*@ள Nேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி
#மா மதியி4 ெபா#வா ணயன ெதழி ;கதீ
வமான தLயி ேகெகா( ைததெவ வாளிE$ ெகா(
ெடாமானி$ ேகவ த (ேடா=( டாயி Lைரமிகேள.

மன

(79)

வினாத/.

4690. கனதிைட மின ெலனவிள$ காவி4 கல  நி4U
சினதிைட ெயC: ெசலாெவ மன:ெசயி தீ லவ
மனதிைட வாJ

ய/ ேவத நாயக மா/வைர F

னதிைட ேயவ த ேதாெநா த தாகி7 க-மிேன.

பா$கி எதிெமாழி ெகாத/.
4691. பமா 
பமா

வ(க கா ேபாதி காமர

பா0டேம

ெபாழி4@ள Nேவத நாயக7 ப(பL@

பமா த ெவ$க# காணாைம ேபா4சக பா/வ(

(80)
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பமா

பைலயி @றி:சியி ேலெயC

பாதிலேம.

(81)

இைறவைன ந@த/.
4692. இைழ ெகா( ெடாளிநிற மா/ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி4
கைழ ெகா( ெச?சிைல ைகெகா( சிதச காமைழ
@ைழ ெகா( ேதாC மலெகா(ெட? வாாி த ெகா4றவ
தைழ ெகா( காம ைழெய?வ வி/#றி3 சாறவேர.

(82)

பா$கிமதியினி அவரவமனகணத/.
4693. பழிேய யிலாத க*ேவத நாயக7 ப(பெவ4பி4
கழிேய ாிவ ன$ காத/ ெபா? ெயC கைரEமிவ
விழிேய யவ வ த ேவைட ெபா? ெயC விள

மவ

ெமாழிேய யிவ@ ;ளீெடா ேறெயC ;Lேம.

(83)

தைலவ உேகா சா4ற/.
4694. வி(மணி ேந

விளகமி ேகாறமி* ெம?7 லவ

க(மணி யாய க*ேவத நாயக காைளவைர
E(மணி ேயாப/ படதர ேவ  ெமாளிமணிேயா
த(மணி யாயசி தாமணி, ேயாநைச சா4Cமிேன.

(84)

பா$கியி45ட .

பா$கி @ல;ைறகிளத/.
4695. தைரவா ெயJக4 பக

ேவத நாயக த(ணியற

வைரவா? மட$க/ சிCேதைர MBம வா=$ெகா/ேலா
ைரவா? களி4ற(ண ேலEய வா@ல7 (ணிய /
-ைரவா? @றவ @லெகா ைப ேவட -ாிைமயேற.

தைலவ தைலவிதைனEயத/.
4696. ந ேப ாிநிதி மா/ேவத நாயக ந பிவைர
ெகா ேபாயிவதிைர ெகா ேபய/ லா4றைர ெகா ெப ப
வ ேபயG வாறி தா-

பாிதி மதியி:ேச4

(85)
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ற ேப மலைர யவா=த லா வ மாெசைனேய.

(86)

பா$கி அறியா ேபாC வினாத/.
4697. வி தன காெமL ேதா ேவத நாயக ேவவைரவா?3
ச தன காவி/வி( மீேபா4 பர  தவாவ(டலா
ட தன காாிைக மாபல ைரய வவ>ம
ன தன காகவ தாளிவ ெளC நவி-திேய,

(87)

இைறேயா இைறவி தைமயிய ப/.
4698 ம:ேச @ழ-ழன:ேச விழிெமாழி வான;ேத
ப:ேச பதமத வ:ேச விமி ;ைல பாகணியா?
வி:ேச ம#@ள Nேவத நாயக ேவவைரெய
ென:ேச யிைடயண$ ேகெயைன வா0ய ேநாிைழேக.

(88)

பா$கி தைலவியைமசா4ற/.
4699. வாமா றமி*@த =

ேவத நாயக மா/வைரெய$

ேகாமா த/வி ெயளிய ெகா/ ேலா நல$ 5மிதிைல7
9மா றிமக ளாகிய சீைதைய7 9தல வா
ேழமா விழிமட வா ெளாதிெய பாெரவேர.

(89)

தைலவ இறியைமயாைமயிய ப/.
4700. @வி தா-( வாகதி யி ைம ெகாளாதவ@
தவி தா-( ப/ேபாக ; தைத வானவ@
மவி தாரணி ேதா ேவத நாயக மா/வைர F
திவி தா-( ெடளிேய4ெக: ஞாC ப/ ெச/வ; ேம.

(90)

பா$கி நி@ைற நீேய ெசCைரெயற/.
4701. நC வதிமன தா ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
கC வதிைக Eயி நீெம? ேய4கைர நி@ைற நீ
ெவC வதிவ0 ேவல(ண ேலEட ேம-யிவ
ெதாC வதிய/ ெபL:S திர; ;ண ைளேய.

(91)
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பா$கிைய தைலவ பழித/.
4702. ெபானாலைமமணி7 9(ேவத நாயக 9பெவ4பி
னினா ;0Eமி காாிய ெமC நிைன ள
பினா -ழC திாி தன னீயின ெபபி ெமாழி
ெசானா#னிEைன3 ெசா/வெத ேனெய விைனேய

(92)

பா$கி ேபைதைமMட/.
4703. திேக றிய க* மா/ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி
#ேக றியெமாழி ேயாவிய7 9ைசக( ேட? த கசி
ேக றியகிளி ெபாவ ேபைதைம 9(டவ>(
மிேக றியனி Cயரறி வா ெகா/ெசG ேவலவேன.

(93)

தைலவ தைலவி Hதறி=ைடைமெமாழித/,
4704. ெபாைன7 ெபாமட வாெயைன ேநா@க 9வழிேய
ெயைன கவ  த பா/ ைவ ேத பி ெமமனேத
தைன7 ெபா தைவ தா ேபைத ெயப தகேவா
மிைன7 ெபாமணி7 9(ேவத நாயக ேவவைரேக.

(94)

பா$கி ;LC ண3சி ;ைறEற5ற/.
4705. ஒறா4றி ;ெறளி தாபிL மா4ற4 ெகா ைணேத
திறா4ற ேவ( ெமமகிெத னாெரளி ேயLம@ 
நறா4C$ காாிய ெமேவத நாயக ந பிெச ெபா
ெமறா4 றிள$க; க$@ள Nவைர விதகேர.

(95)

தனிைலதைலவ சா4ற/.
4706. எளாத ேபெரழி ேல திைழ ேயநி னில$கிைறவி
விளாத ேபர( ேமவாத ேபாெதC

ெவ?ய வழி

நளாத F(மதி மா/ேவத நாயக ந பி ந 
ெகாளாத பாவியி ெனனாவி ேத பி @ைல திேம.

பா$கிEலகிய-ைரத/.
4707. ந/லா ைர@

க* ேவத நாயக ந பி ெவ4பி

(96)
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ம/லா யத(ண ேலயிைட MC மட$கெவ$க
வி/லா Fத#ைய ேவடைன ேய4றம ேவவ7ப7
ப/லா ரறிய வைர ெத? வா?மண7 ப தாிேல.

(97)

தைலவ மCத/.
4708. ந தாத நீநைச யா/வா வா4ெகா ந(பனனீ

(@$

ெச தா மைரதட ெதா( தீெரL: சீைமெயா
ெகா தா @ழ#ைய ேவடஞ தீெரன 5றிய
ம தார தா நிகேவத நாயக மா/வைரேக.

(98)

பா$கிய:சிய3 Cத/ .
4709. வி/லா மணி7பணி மா/ேவத நாயக ேவவைரவா
ய/லா நிறெதம ெபா/லா ர>ம4 ற3ச;;
ளி/லா ெகா:சிைல வ/லாாி$ ெக?வ ெர?திLைன
ம/லா யைதய ெவ?வாெச? வா( மதி7பாிேத.

(99)

தைலவைகEைற க*த/.
4710. ந தா மணி7பணி மா/ேவத நாயக ந பி ெவ4ெப
ன தா மணிமக வாகா

ேதLைவ யாதாிய

சி தா மணிE தாிL$ ெகாேடனி3 ெசJமணிF
ப தா மணி;ைல தா$கினஃதியா ெச?த பாகியேம.

(100)

பா$கி ைகEைற மCத/.
4711. ம தார தா நிகேவத நாயக மா/வைரெய:
ெச தா7 ப $கிளி மா;ைல ேமL: ெசJமணிதா
க தா களி4ெறம காணி4க( ேச  கCதிதிC
த தா ெரவெரனி யா$கெள ேனாெசால தகேவ.

(101)

ஆ4றாெந:சிேனாடவ லத/ .
4712. பாட தவ:ெச? தவகைட வாயிைல7 ப4பல
நாட தவ:ெச? தவ ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
5ட தவ:ெச? திலமட வாைர @ைழEந ேபா/
வாட தவ:ெச?த தாெலெச? வாமி த வ/விைனேக.

(102)
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பா$கி தைலவைன ஆ4Cவிதக4ற/.
4713. ேசாைலயி ேல@யி/ 5$@ள Nர Cதிெச?தமி*
ேவைலயி ேலைள ேவா ேவத நாயக ேவவைரவா?
ேகாைலயி ேலவிழி யா@ைர7 ேபனி @ைறவதி
காைலயி ேலநிைக மாைலE ேம4ப/ களி4ற(ணேல.

(103)

இர  @ைறெபறா வ திய கிழேவா மடேல ெபாெளன மதித/.
4714. வா?@ ம  னிைசெயன நா0வ தாக# ேநா?
ேத?@ ம  க*ேவத நாயக3 ேச?பனி ேநா?
சா?@ ம  திவாகர ேனE டவாமயேனா?
மா?@ ம  ெந: ேசமட ேலயறி ம4றிைலேய.

(104)

பா$கி@ உலகி ேம/ ைவைரத/.
4715. ேசேலC ெச?@ள Nேவத நாயக3 ெச ம/ெவ4பி
Rேல றிய/பி4 கிழிேயCைகயி Lவல தீ
பாேலC ெமெமாழி யாவிழி ேயCப ேடCெந
மாேலறி னாமட ேமேலC வாமதி வாBதேல.

(105)

அதைன த ேம/ ைவ3சா4ற/.
4716. 9ேவறி வ( ப( சாதாாி பா
ேகாேவறி ய

ெபாழி4@ள ைத

C சீேவத நாயக ேகாவைர7பா4

றேவறி ைகவிழி காெவ ெபகணி S0 மட
மாேவறி நாைள நி RIதி வா?வ வாமயிேல.

(106)

பா$கி தைலமக அவயவதைம சா4ற/.
4717. அைடE மவ@ந மா/ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4
ெறாைடE: 

: ெசறிEைம

பா ;த4 ேறாCC7

மிைடE மைவயவ மாகா ெதJதிெய மினைனயா
ாிைடE நைடE ெமJைவ ேயமட ேலCைவேய.

தைலமக தைனதாேன க*த/.

(107)
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4718. ெபா த =லக வழேகா  ெம?யி ெபா?யிெதC
தி த ெவJ திற/ ேவத நாயக3 ெச மெலா7ப
க தட$ க(@ழ மா;ைல ய/@/ ெச$ ைக ;தெம?
யி தவ மாத ாிைடெயாC

ெபா?ெய ெறJவேன.

(108)

பா$கியளிய/கிளத/.
4719. ேசல

ெவறக( ணாநட மாட/ெச? சீ@ளN

மால

ய@ வைள ேவத நாயக வள/ ெவ4பி

ேலல

ைன @ழ லா ெபா டாக விைறவெந

தால

ர7பவ தால: சிைதத றகாெதCேம.

(109)

பா$கி ெகா(நிைல 5ற/,
4720. ந பைன யாய வேவத நாயக ந பிெவ4பி
ல பைன யாத க பைன யார

பக4றவி(ேடா

E பைன யாசிைத =@றி தாயG ெவாவிைனெய$
ெகா பைன யாநி @ைறமC தா4பி @றிதேள.

(110)

தைலவியிைளைமதைம பா$கி தைலவ4@ைரத/.
4721. வைளயா @ட$ைகய மா/ேவத நாயக வள/ ெவ4பி4
Cைளயா @ழெமாழி க(க விC கி-வ
கிைளயா @றி7பி னைளயாக/ லாெமாழி ேகட#னிG
விைளயா ணலம(ண ேலவிைழ தாெயனி ெனபயேன.

(111)

தைலவ தைலவிவதியவ(ண;ைரத/.
4722, ேகா$கி4 ெபா#@ள Nேவத நாயக ேகாவைர7பா
னீ$கி4 ெற[உ$@C @$கா4ற( ெணL ெந7பிைனத
பா$கி4 பதியைவ ெதனாவி வா0ய பா ெமாழிைய
தா$கி4 ெறLமிைட யாயிைள யாெளன றகேவ.

பா$கி ெசGவியைம ெச7ப/ .
4723. ெசறியவி தாரணி S*ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
@றியவி தாவட

ேபாேலா சிறிய @ர ைபE 

(112)
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கறியவி தார விைளயாட ேலாவி யட$கிைய 
ெபாறியவி தாாி னி7பாெக ெசC க/வேவ.

(113)

தைலவ ெசGவிெயளிைம ெச7ப/.
4724. ச தான தா ெவL

ேவத நாயக த(ணியற

ன தாந மா/வைர வா?விைர வாய ன@@ழலா?
ப தா னிய ;ைல ெயGவா றி7பிL

பாதைலவ

வ தா ெனனிெனற வ தா ெனனெவதி வ திேம.

(114)

எைன மைற7பிெனளிெதனந@த/.
4725. உைடயா பிறாி/ -ைடைம Eறவ C$ெகாL(B
#ைடயா நின@ாி யாரா யிLெம Lதவியிறி
யைடயா யெதாைட யாயைட வா?ெகா லகளிC
விைடயா ராிெயL மா/ேவத நாயக ேவவைரேக.

(115)

அ தைக ெபாறாதவ ல ப/.
4726. ெம?ேயா @தித க*ேவத நாயக ேவவைரவா J ேத
ையேயா விவ தி வா?ெகெச? ேதெவG வழ4ெகா
ெபா?ேயா ெவன3சில வாைத;ன/கி7 ெபா#யவி
ெந?ேயா ெவனநைக ந/கிய தா4பி னிைன7பாிேத.

(116)

பா$கி தைலவைனேத4ற/.
4727. வி4றா ரணி ய மா/ேவத நாயக ேவெளா0க
-4றா ெரன= கல$க மல$க ெலாளி யதா?
ப4றா மகளி ரலேதாழியர ப4றினவ
ம4றாெர ேபாெலெசா # நா( மறாள மடமயிேல

(117)

பா$கி ைகEைறேய4ற/.
4728. ஏழி4 ெபா#களி4 றாேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி4
Sழி4 ர@மி ேதாற/ைக சாறெம [யதைழ
காழி4 ெபா#ய/@ லாகணி யாகெவ ைகE4ற மா
Dழி4 ெபவ# யா=ள ெவப ணதியேத.

(118)
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தைலவ ஆ4ற/.
4729. ஓயி ேநாையம4 ேறாயி ேர4பதி ெலா(டைழேய4
றாயி ேநாையயி7 ேபயி ேர4ற த>ண தி3
சீயி ேரா பெவ ெச?வெத ெச?Eம( ெச/-@7 பல
வாயி ேரா

க* ேவத நாயக மா/வைரேக.

(119)

இைறவறன@ @ைறேந7பா$கி இைறவிகவ @ைறEணத/.
4730. பாிய காியக S*ேவத நாயக7 பாாிவைர
@ாிய பிாிய ெராவ வவ ந
யாிய ெதாிய=

ேமா னேத

வா?திற வாதளி ர$ைகயர7

ெபாிய வ7 ற யா:ெசய தகெத ெப(ண;ேத.

(120)

இைறவி அறியா ேபாC @றியா 5ற/.
4731. கனியி4 ெபா#ெபாழி/ S*@ள Nர காிசCத
வனியி4 ெபா#E
Fனியி4 க

க* ேவத நாயக வளன

தின/ேபா #னி@ Fவலாிய

பனியி4 ெபா#பிைற ேபா/வள ராநி4@

பா ெமாழிேய

(121)

பா$கி யிைறேயா4க(டைமபகத/.
4732. ைமEைற வாக( மட ைதக/ லா?கட/ வாாிெயL:
ெச?Eைற நீ@ள Nேவத நாயக3ெச ம/ ெவ4பிற
ெபா?Eைற யாெமாழி யாகழி யா ந

னதினிC$

ைகEைற யாநி4 கதின ரா?நி4ப க(டனேன.

(122)

பா$கிைய தைலவிமைறத/.
4733. ெதைன கதிய சீேவத நாயக3 ெச ம/வைர
தைன கதி7 @வறி மா@: சர$கதி7
ெபாைன கதி மணிைய கதி7 ன

@வா

ெரைன கதிவ தாெரப ெதெசவி ேக4பதேற.

பா$கி எைன மைற7பெதெனனதழா/

(123)
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4734. ெபாைன மைற7ப ெதாாீஇயைட தாக# ேபாகந/@
மிைன மைற7ப மா/ேவத நாயக ேவவைரவா
யைன மைற7ப( ேடாத மக= க07பணிெச
ெயைன மைற7பெத ேனாெப மா0 யிவிய7ேப.

(124)

பா$கி ைகEைற க*த/.
4735. அைலதைல மானைன யா?நிதி ேகாLயி ராயமைன
;ைலதைல காணாி தி ;த ெமC ெமாழிபலவா
கைலதைல யாவி7 பா4ெகா தாெர கயி4 @ண
மைலதைல ேயறிநி ேறா ேவத நாயக மா/வைரேக.

(125)

ேதாழி கிழேவா யநிைலகிளத/,
4736. ெச?ேயா வ$@ள Nேவத நாயக3 ேச?வைரெய
ெம?ேயா விைளத காேலா நட  ெம# தனவ$
ைகேயா ச#தன மா தளி ெகா?ெதப காெணாவ
ைரேயா பிறிெதாC

வா?திற வாநி றல வேர.

(126)

மCத4கைமமாட/.
4737. மைழேய  கா@ள Nேவத நாயக மா/வைர7ைப
தைழேய  ைகெயா காB ெதாC

ெப தகவ;

பிைழேய  ெபா?பல ேபசின யானினி7 ேபசறிேய
@ைழேய  ெமா(ெசவி யா?மைற ேவE @றிதனேன.

(127)

தைலவ @றி7 ேவறாக ெநறி7பட5ற/.
4738. சீலைத ேநாகிய மா/ேவத நாயக3 ேச?நகேரா
தாலைத ேநாகி Eதியெவ$ ேகாப; தா$கவ த
காலைத ெயெச?வ ெதCயி தார கதி-C$
ேகாலைத ேயாசிறி ேயனறி ேய@றி ேயெனாCேம.

ேதாழி தைலவிைய ;னித/.
4739. விள தகாத க*ேவத நாயக ேவவைரவா
ெயள தகாத விளமயி ேலசிறி ேயைன நபா

(128)
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ெகாள தகாதறி யாைமயி னா4ெசான 54றிைனE
;ள தகா Lளத4 றா @வ ைரேய.

(129)

தைலவி பா$கிைய;னித/.
4740. காE ;னிE ெமனாேவத நாயக காைளெவ4பி
னீE ;னிE

ப0யைட தாெரா ேநயநம வாE

;னிE மினிெவளி7 ப வாினய4ப/ ேபE
;னிெம றாெலைன ேயாநிைன7 ேப வேத.

(130)

தைலவி ைகEைறேய4ற/.
4741. ெபாேனா ேந மதிேவத நாயக 9பெவ4பி
னிேனா வா தைழய ேநாகிெய ேனயமன
ெமேனா வா நி ெசாமC7 ேபெகா/ைக ேய4றதைழ
மிேனா ேநாிைட யா?தைட யாெதைக ேம=த4ேக.

(131)

இைறவிைகEைறேய4றைமயா$கியிைறவ4@ணத/.
4742. நனிைல ேயநி4@ மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
ெபானிைல ேவல தைழெயC 5றிய ேபாவைக
ெயனிைல ேய4றன( ேமா தன ெளா4றி யிய பியேப
;னிைல ேயவ/ விைனயா =ண தன( ;4றிைழேய.

(132)

பா$கி தைலமக4@@றியிட$5ற/.
4743. பா$கா மரகத7 பாைற ;கிம( ப0த-4C
நீ$கா ைற ெதன நா7ப Bற3 4C நிெறாளி9
வா$கா மச த ன3ேசாைல யா பக லாமிட
I$கா ெவJ க* மா/ேவத நாயக ேவவைரேக.

(133)

பா$கி @றியிடதிைறவிையெகா(ேசர/.
4744. சீம# சா த @ணேவத நாயக3 ெச ம/வைர3
சாம# மாமயி லாத ேனாகி தளிக ெகா?
காம# @ெறதி 5?I* னெலதி ைகமறிதியா
ேமம# காவின காட4 கிைறவி ெயJ தேள.

(134)
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பா$கி தைலமகைள@றியிட? நீ$க/.
4745. @ல= நலம# சீேவ நாயக ேகாவைர7பா
-ல= நலமல ெகா?தி$ @Cவ -Cமள= மில=
கல=ெசG வாய; ேதயினி திGவிடேத நில=
கலவ மயிலாட ேனா@ நிறேள.

(135)

இைறேயா @றியிடெததி7பத/.
4746. அ ேதா நட  வ தின ேவாபத ம/@மிைட
ப ேதா ெவL;ைல7 பார

ெபாறா பைததேவா

ந ேதா ெவL$கள தீேவத நாயக ந பிவைர
வ ேதா வியெமன நிறெத ேம/ைவத மனேள.

(136)

ண3சியி மகி*த/.
4747. க(ண தவ:ெச? தமன ம4றிவ காம
ந(ண தவ:ெச? தேதா( ;ைலைய ந#க#ைய
ம(ண தவ:ெச? தவ ேவத நாயக மா/வைரவா
E(ண தவ:ெச? தவா ய;ெதன ெகா7ெபவேர.

(137)

க*த/.
4748. இரேவ விள$@$ கள$க மறாதிக ேல4றரவ
வாேவ மைறE நிைறE$ @ைறEம4 ேறா தினெம?
கரேவ ECம

மதிேயா விவ;க காமமதி

திரேவத நாயக மா/வைர7 பாெலா@: ெச7பாிேத.

(138)

தைலமகைள தைலமக வித/.
4749. ெபாேவயி/ பமல 9தி தா-

ன4றடெமா(

0ேவெச தாமைர நா7ப Bறாவி04 சீCேமா
ெவா ேவத நாயக மா/வைர3 சார -றவன7ைப
யிேவ Eற*திர ேடாளாய நா7ப ெணJ தேள

பா$கி தைலவிைய3சா  ைகEைறகாட/.

(139)
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4750. ;க7பைக யாய கமல;

வ( ;ழ$@ம$ைக

கக7பைக யாயெச$ கா த>$ ெகா?த

பாய;/ைல

பக7பைக யாய நைகயா? ெகாண தன பாக#@
மிக7பைக யாய ெகாைட ேவத நாயக ேவவைரேக.

(140)

தைலவிைய7 பா$கி45ட/.
4751. இளி4 கமல மல த வைளயி ேவறிய
ளி4 கழி த கநீல மாயதி4 CLவ வா
வளி4 ெபாிய ெபாளி4 ெபாிய னைம த பR4
ெறளி4 ெபாிய ெனL

ேவத நாயக3 ேச?வைரேக.

(141)

நீ$கிதைலவ4 ேகா பைட சா4ற/.
4752. நிறேவ/ைக ெகா(ட ெந தைக ேயெயம நீதிEமிG
=றேவ ெலL

பக ; ேத திைடQ ற7 ாி ேத

றிறேவ/ விழிபழி சாரா வைகய சி ைத ெச?ேய
மறேவ ெலைனெயC V/ ேவத நாயக மா/வைரேக.

(142)

உலகிய ேம படவி  விலக/.
4753. பா#4 சைம த திைனH ர-ெமம ப4C ெகா$
ேகா#4 சைம த ;யZL ேதL$ைக ெகா(ட தி
ேவ#4 சைம தைக யாயிC ைவகி வி0E;ெச
மா#4 சைம த ெகாைடேவத நாயக மாலவைரேக.

(143)

வி திைறவி ப/.
4754. காதா யிLமினி யாெயப பால கா ெப$
ேகாதா யிL
Sதா யிL

வள சீேவத நாயக ேகா வைர7பா4
வள 9(;ைல Q$ைக ெதாட ெபா

யாதா யிLெமன கின; தா;ண4 ெககச7ேப .

ஒசாபக4@றி.

கிழேவா பிாி ழி கிழதி மாைலய ெபாJக(0ர$க/.

(144)
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4755. ேவயாம/ ைவ7பதி/ சீேவத நாயக ேவவைரவா
Qயாம Yந ாீயா வள4றி னிைடவிழ/ேபா4
பாயாம/ வ/# சீ7பவ ேம/கட4 பா/ விJ தா
(145)

மாயாம லன பழிேபா ெலJ த மாைலEேம,

பா$கி ல ப/.
4756. ந மாைல ேயநிக மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி
ெல மாைல ேயாெச? வதியா திைறவ ாிைணதட ேதா
ள மாைல ேயவிைழ தாமாைல ேய4ற வண$கண$க
வி மாைல ேயவின யாரவ வாழிய ெவ4ைற@ேம.

(146)

தைலவனீடதைலவிவ த/.
4757. ெபாேனா ெவLமதி மா/ேவத நாயக 9பெவ4பி
லேனா வவிழி காவிெய றாதனி யாவிெயறா
மிேனா ெவLமிைட ேத

ெம றாக ேவ

ெரேனா வராெதாளி தாரளி தாெர

ெமறா

மிைறயவேர.

(147)

தைலவிைய7 பா$கிகழற/.
4758. 50ன பிபிாி வாபிாி தா பி 5வவா
ேனா0ன ேதாC வ பி மைறவ ;>ணபா7
பா0ன க4ப தேவத நாயக பாதிபேனா
]0ன ேபாகல$ ேகலய ேலாாி ெனாழிவதேற.

(148)

தைலவி ;னிைல7 றெமாழிெமாழித/.
4759. தைகE4 றி@றி7 பாெமாழி யா;ன தா;ண
மிைகE4 றிநர/ லாெகா வாைத வி7பதிL
திைகE4 றிெம?7 க*ேவத நாயக3 ெச/வெனா
பைகE4 றிம ேவநC நC படபவேக .

தைலவி பா$கிெயாபகத/.
4760. ஏ04 பதி7ப: சீேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி/,
ேவ07 ப0ய ெரC ெச? ேதானி ெம?Eெமாறா,

(149)
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நா 07 பைடதில யாெனெச? ேகெசா னவி ெமாழிேயா,
507 பிாி7 பிாி7பி 5டெவா( ேகா4ெறா0ேய.

(150)

தைலவிைய7 பா$கிய3 Cத/.
4761. ெந:சிைற ெகா(ட விைறெவளி ேதா4ற நிறீஇ7 ன
ள:சிைற வனி யிைறெகாள3 ெச?த தறி தனேர
ன:சிைற ேவனம ாி4சிைற ைவ7பந ளா ந#ய
ெவ:சிைற ெச?த திற/ ேவத நாயக ேவவைரேக.

(151)

நீ$க4கைம தைலவிநிைன திர$க/.
4762. காவிெயாறாக மத ேவத நாயக காைள ெவ4பி
னாவிெயா றாக7 ைன @ழ லா? நல ந(ணெவ$க
காவிெயா றாக வைம த ேபாெம?E மC ெச?த
பாவிெயா றாக7 பைடதில ேனெயன பாவமிேத.

(152)

தைலவிகவவர/ பா$கிசா4ற/.
4763. ேபெரா# நீவய/ S*@ள Nர ெப தமி*7பா3
சீெரா# ேய4@: ெசவி ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
காெரா# ேய4C மகி*மயி/ ேபாலந$ காவல த
ேதெரா# ேய4C மகி*வா? @ைழநி றி3ெசவிேக.

(153)

பா$கி தைலவ4@3 சிைற7 றமாக3 ெசறி7பறி=Cத/.
4764. பணியா பணிய ந@ேவத நாயக7 ப(ப ெவ4பி4
கணியா மமல வா? திற தா;4 க0 தபைக
தணியா திைனயற நா@றி தாத0 தாாினியா
திணியா மனதி மயி/கா ெச/ ேவெம: சிCமைனேக.

(154)

;னிைல7 றெமாழி ெமாழி தறி=Cத/.
4765. சிற7பிL: ெச/வதிL

ெபா# ேவாெச ெபாேன4றவேர

Eற7பிL ந/@ ெமாேவத நாயக = ப/ ெவ4பி4
பற7பிL

பா0L$ 50L நீ0ன பாதிபதா

மற7பிL நீவி மறIவ( ^ெர$க( மாதிைனேய.

(155 )
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;னிCணத/.
4766. தாேவ$ைக ெயறிர7 பாகாம ேதL தழ-மி*க(
மாேவ$ைக யன வ# ேவத நாயக மா/வைரேம4
9ேவ$ைக காட த0 தா திைனயி7 னைதயினி
காேவ$ைக விடன$ கா7ேப மைனயக$ காவலேன.

(156)

;னிCணதி ஓ பைட சா4ற/.
4767 இைனெய Cள$ெகா(0 ேதெம ;ள: சிைக திக
விைனெய Cள$ெகா( 0ேல ைமய ேனயினி ேமவிடH
மைனெய Cள$ெகா( டவ(வா ரதி மயிைலEல
கைனெய Cள$ெகா(ட மா/ேவத நாயக வ(ணெலாேத.

(157)

கிழேவா த:ச ெபறா ெந:ெசாகிளத/.
4768. த(ணிய வாற0 ெகா7  ெகா ெவ7

தவ ேபா4

க(ணிய விப த ன ப;$ கா0ய
(ணிய வா @ள Nேவத நாயக 9பெவ4பி
ன(ணிய வாமன ேமெயெச? வா;( ண#யேக.

(158)

பக4@றி இைடQ.

இைறவைன7 பா$கி @றிவா/ விலக/.
4769. றவாி வானிக $@ர ேனாக7 ன

@ 

@றவாி யாளி ெபாமா Cலா=வ ேகா4ெறா07ெபா
னிறவாி மான7 ெபா#ேவத நாயக ேநயெவ4பி
மறவாி ேவ/விழி பா4பல கா-

வமைனேய.

(159)

இைறவிைய7 பா$கி @றிவா/விலக/.
4770. கட$ெகா( ெடJகளி4 றா ேவத நாயக காைளெவ4பி
#ட$ெகா( ெடJ;ைல E$@ைல E:சி4 றிைடEெம?யி4
றிட$ெகா( ெடJபச7 $க(ெட ேனாசி ைத ெச?தனளா?
மட$ெகா( ெடJமயி ேலயினி வார#G வ(ெபாழி4ேக.

(160)
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இைறமகளா0டேநாகியJ$க/.
4771. கனேம ெபா=ெச$ ைகேவத நாயக காைளவைர7
னேம =தைல நிைனயா மைனயி4 @வமி
தினேமெய நறி ெகாறா@ ;? =(?= ெச7பினிைல
(161)

மனேம ெச? நறி ெகா றாெக பதைன மற தனேம.

பா$கியா0ட

விெகா(டகற/.

4772. @ர/கவ ரா க0 தெத( ணாதி @ளி னேத
Eர/கவ கா4களி4 றாவாி4 ேபாஞ 4றறமீ
சிர/கவ ெச?@ள Nேவத நாயக3 ெச ம/ெவ4ப
(162)

தர/கவ ேராதிய ெசறாெர ேறாமி றைதகேள.

பினா ெந தைக @றி வயினீ ெசறிர$க/.
4773. ேவனின$ காம ேவ ேவத நாயக Iர ெவ4ெப
Rனின$ கா;யி நி4@$ெகா/ ேலாக( Bறாெதாழியி
ேனனின$ காத மயிலைன யாாிG விடெததிரா
(163)

மானின$ காளளி காகிளி காெள மவியேத.

வC$கள நா0 மCக/.
4774. ஒமா பி ெசC வமான வக(ட ேவாாிட

ேபா4

றிமா னி த விடமாயி4 றா#L: ெச?வ(ேடா
ெபாமான Iர7 ய ேவத நாயக 9பெவ4பி/
வமா மயி#ன$ கா( ; ேபா#ப வா*விைனேய.

(164)

@C ெதா0வாJH ேநாகி மதி மய$க/.
4775. ெகா(டைல ெவற ெகாைடேவத நாயக ேகாவைரயி
த(டைல நிCழ/ கிறன

யாம தாைரE(

வ(டைல ெயா(@ழ/ வாJ:சி4 [ர ம4றதைன
க(டைல கிறன க(கெள ெச?ய கடவனேவ.

இர=@றி.

(165 )
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இைறேயா இ@றி ேவ(ட/.
4776. மினா ;ழ$@வ ேமக$க/ லாைம மி@மனதி4
Cனா ம# த N$கி ேளா$@; ]ய தமி*
ெதனா ெவனவள மா/ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
ெபானா ெவLமட Iவி தா? F மி4 ேபாவேன.

(166)

ெநறியின தைம 5ற/.
4777. ேவேலா லா= ெமம; ள: வ ேவழமி
நாேலா கீள3 சைமேய Cலா= நடைவEற
Vேலா நா>

பயி/ேவத நாயக F(மதி3சீ
(167)

மாேலா நபைட யாேக த@நீ மவாிேத.

இைறேயா ெநறியின ெதளிைம5ற/.
4778. ேபாேத யிட$ெகாணி ெபானைன யா( ;ைல7 ேபாகளிC
மாேத யிைட3சி$க ம/@4 பணிெயா மாCெகாேள
காேத ெதனிL; ள: வ ேலாகல$ ேக @ண
(168)

மீேதறி நிற க*ேவத நாயக ேவவைரேக.

பா$கியவனாடணியிய/ வினாத/.
4779. நினா 0யமட வாவிைள யாந னீழெலவ
ெபானா 0ைழெயவ 9

விைரெயவ ேபா4Cைடெய

னி நா0 ேமைவ தேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
மினா0ைசய(ண ேலெய(ண ேல

விள

கேவ.

(169)

கிழேவா அவணாடணியிய/வினாத/.
4780. எனா டணியிய லாE$ @றி7 ளினி ண ேத
ெபானா 0யமட மாேத ன/ெகா ெபா$@ெபானி
நனா 0ய/@ள Nேவத நாயக ந பிவைர
நினா டணியிய ெல/லா ெமன@ நிக*கேவ.

அவ4@ தனாடணியிய/பா$கிசா4ற/.

(170)
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4781. நாவ க4ப தேவத நாயக ந பிெவ4பி4
Sவ ;த ;07ப ெபா ேவ$ைக ண@றி:சி
பாவ 9 வ ெச:சா  நீ  பட ைன 
காவ பி(0 நிழ4பயி/ வாெர

மாிைவயேர.

(171)

இைறவி@ இைறேயா @ைறயறி=Cத/.
4782. எ0ைன ெயா@

பழிE மிலாெறG விாித வா .

ெவ0ைன ெயா@ நைக ேவத நாயக ேவவைரவா?
வ0ைன ெயா@ ;ைலயா?ப மா=C வைடயி4க(
க0ைன ெயா@ மிவர/ ேவ(0ன காதலேர.

(172)

ேநராதிைறவி ெந:ெசாகிளத/.
4783. க(ணைன யா க* வாெரன3 சீதவ காவிமல
க(ணைன யா@ள Nேவத நாயக காைளவைர
க(ணைன யாகாி ேத தாி ேம=$ கவழிந$
க(ணைன யாவ வாமன ேமெய கவேத.

(173)

ேநாிைழபா$கிெயா ேந ைரத/.
4784. கவா ரண$கவி கீேவாெவ வாரண$ ைகEைடேயா
மவார ண$கட வாேவத நாயக வள/ெவ4பி
ெலாவா ரண$கர வ:S லாவழி E4ெறாவ
வவா ரண$கைன யா?நிைன யாெய மC7பேவ.

(174)

ேந தைமபா$கிெந தைக@ைரத/.
4785. @ரவிைட யா@ழ/ ெபான0 I*  @ைறEைரதிG
விரவிைட யானிர ேதகர ேதன/ ெனைணE
திரவிைட யாவ சிைலகனி யாக= ேத தன சீ
வரவிைட யாளி ெயL

ேவத நாயக மா/வைரேக.

@றியிைடநிறீஇதா? யிலறித/.
4786. வ(0ைய 9 ெதாைட மா/ேவத நாயக மன ெவ4பி4
க(0ைய ெமெமாழி மாேத கரட கடவயிர
த(0ைய ேகா களிெறா Cன@ தளித=

(175)
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(176)

பி(0ைய வ தைல கிற நிற ேபறேவ.

இைறவிகிைறவ வரவறி=Cத/
4787. வ0ெயாC ேவென$ க(மட வா?திட வா?ைம ெகாபல
@0ெயாC வா@ள Nேவத நாயக ேகாவைர7பா
க0ெயாC வா ன ;னா வெவ$ களிCவ 
பி0ெயாC நா0 நி4கிறதி ேறா ந ெப

ெபாழி4ேக

(177)

அவெகா( ேசற/.
4788. 9ெகா(ட ேவ$ைகயி வா? பி வ  ெபா திய
காெகா(ட 9$@ழ லாயிC

9த கா(பத4@ 

ேதெகா(ட தாமைர தா ெபய ெம/ல3ெச/ வாநிற
மா ெகா(ட ெகா(ட ெலL

ேவத நாயக யா/வைரேக.

(178)

@றிE?த கற/.
4789. ம(ணி4 ெபா#E
ெர(ணி4 ெபா#E

வண:ெச தமிைழ வளதறிஞ

க*ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4 

க(ணி4 ெபா#E நCநீல$ ெகா? ைக ெகா(ந
வி(ணி4 ெபா#Eமி ேனEC ேவனி$@ ேம=கேவ.

(179)

வ(ைறதாேரா வ ெததி7பத/.
4790. இாியா விளி மலமாளி ைக3ெசG வித*7 த=
ாியா ;Jமணி7 9ெணாளி ேயகதி ேபால ெவJ
தாியா தனக( மணிேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி/
விாியா =லா?திற ேதா தி மாதி$@ ேமவியேத.

(180)

ெபமக ஆ4றின தைமநிைன திர$க/.
4791. க/லா மனதி4 ககி வா?; கவழிைக
வி/லா விழி@ மாிமாவ ம@ வில$கிமதி
வ/லா க*@ள Nேவத நாயக மனவL
ெகா/லாாி னீ$கைட தா?பாவி ேயெபாதமேன.

(181)
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ரவல ேற4ற/.
4792. ஒ ேகா வாரண மாளாி 54றி4@ ேகனைலேய
ெபா ேகா வாாிE நீ வ ெவ$காி ெபா$காிேந
வேகா விLம காயா4C க: வ ேலாமய$ேக
றி ேகா நெமாழி வா?ேவத நாயக3 ேச?வைரேக.

(182)

ணத/.
4793. தறியா மதிEம தாம தர; தனிகயிறா
;றியா வர= ெமா தாழி யா;J7 பா4கடைல3
ெசறியா திக= ;(ேட ம;தி திறெமவகா
ெவறியா மலெதாைட ேதாேவத நாயக ேவவைரேக.

(183)

ெசறியா மலதி க*த/.
4794. ஏ4றல ேவாைத @ளNர ெவ$க# ெயL ?@
கா4றல ேவாெவL மா/ேவத நாயக காைளெவ4பி4
54றல ேவாெவL$ க(மட I$ @ளிநைக@
ேதா4றல ேவா;த நா>@ நா(ெம? $@வேத.

(184)

இைறமகளிைறவைன@றிவா/விலக/,
4795. பாிகாி பா= கேவத நாயக7 ப(பெவ4பி4
ாிகாி நீதி ெகLமிைற வார4க ேபா4றியி
ெதாிகாி யாத; ளாCந ளாC ெச-ெமம
மாிகாி ெயப ரரகர ெவபா/ வாயைட ேத.

(185 )

அவ இைறவிையயி/வயி வித/.
4796. வாரக ேதா?;ைல யா?ேவத நாயக வள/ ெவ4பி4
Sரக ேதா?ெபாழி #Gவி ணீநி4ற [?ைமயC
நாரக ேதாE மைனேத0 ந(ணிL ந(Bெம/ல7
பாரக ேதாயநி பாதார வி த

படமைனேக.

இைறவிையெய?தி7பா$கிைகEைறகாட/.
4797. விைரம# 5 தல$ கான தள=க( Iைரெந?த

(186)
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-ைரம# மாைமமி ேனS0 ெயா4றி Eறெகாண ேத
றிைரம# நாைர யைண7 ெபைடகித: ெச7பேவ(டா
மைரம# வா@ள Nேவத நாயக மா/வைரேக.

(187)

இ ெகா(ேடக/.
4798. வ பைர ந  ெகாளாேவத நாயக மா/வைர79$
ெகா பைர நீயைண தா-: சின  ெகாதி@ மைன
யி பைர ேமவியி க$@# வா?நி4ப ேத4@$ ெகாேலா
வ பைர யாவிழி யா?ெம/ல3 ெச/கநி னா?மைனேக.

(188)

பி4ெசறிைறவைன வர=விலக/.
4799. சீராழி ய$ைக7 ய/ ேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
காராழி ேமெலJ ெதன3 ெசறிக$ க$@# வா?7
ேபராழி ய

ய மாளிைக வாJெமா ெப(ெபா0

ேறாராழி ேய*பாி ெயா(ேடாி லா?வர ேலா=கேவ.

(189)

ெபமக மய$க/.
4800. மயிநீ வாJெம னாமா ெனன7ெப மானமிேகா
ெசயிநீ வாJ
பயிநீ வாJ

க*ேவத நாயக3 ெச/வ ெவ4பி4
ப $கதி ெரா4Cைம7 பCமி

Lயி நீ வாJ ;டெலைப ேய-?வ ெனா(ெடா0ேய.

(190)

ேதாழி தைலமக யகிள  வித/.
4801. இரகா ப/ கா0 ெயனநா வலாிC மா7பந/@
தரகா ப ேனவ# மா/ேவத நாயக தாெவ4பி/
வரகா ப ேனதிர ேடா @ழ மாைக வ( நிவா
யரகா ப/ ேசதி0 னி பாிணாம மறி ?வேள.

திமக ண தவ ேசற/,
4802. காேல க( ணாக ககி ளாயிL$ காவ/ ெகா(ட
மாேல நிக@ள Nேவத நாயக மன ெவ4பி4
ேசேல? விழி;ைல தாகெவ ேறா>4ற ெச:ச ெதாளி

(191)
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ேபாேல யக4ற ெவளிதாெவ R@7 ேபாவேன.

(192)

இர=@றியிைடQ.

இைறவிகி@ைள இைறவர=ணத/.
4803. நைகதா ரணி@ழ மாேதைப ேதாைக ந@மயி/ க(
;ைகதா தகணி3 Sழ# வாெய/# ;4C

ப4றி

தைகதா ரணி க* மா/ேவத நாயக தாெவா
பைகதா ெபாவ யிலா தJ$கி7 பைததெலேன.

(193)

தா @றி ம(டைமதைலவியவ@ணத/.
4804. அயிேர ெயL:ெசா லனெம யிதா கைற@வெல
Lயிேர? பவ@றி ெயCம4 ேறா@றி E4C மதா
தயிேர ெயன= >ைட திைட ேதக$@ ற$கள=:
ெசயிேர யிலாத க* ேவத நாயக3 ேச?வைரேக.

(194)

பா$கி தைலவறீ$ெகதிய ப/.
4805. வ0க0 ேவ/விழி யா?ேவத நாயக வள/ ெவ4பி4
ெறா0க0 மாைலய ேதாவா0 ெய/# ைன திைன தா$
க0க0 நீெசC மாழா தBக= ளபிலேபா
;0க0 மாைல மபெச? தாெபா? ;J@றிேய.

(195)

ல தவ ேபாத/.
4806. கனேம? @ழ# ெபா @ க$க$@/வா? வனேம= வைட யிJ7 பJத ெசா/ வாணெகாள
தினேம சிவிைக ய ேவத நாயக3 ேச?வைரெய
மனேம ெயைனெக தா? ெகா தா?ய வாழியேவ.

ல தபிவC$கள

தைலவிக(0ர$க/.

4807. மனாக ேமவி வளேவத நாயக வளCைற7
னாக ேமெய தவ

ாி தா?ய ேபா நி4@

ெமனாக ;மிவ.B4ேறா பயனிறி ெய?திைறவ

(196)
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ரனாக ; L தாநீ யணி  தைழ7பத4ேக. -

(197)

தைலவிதCைண@ைரத/.
4808. ெபானார மாப7 ய/ேவத நாயக 9பெவ4பி
மினார மாப ெனாகணி கீ*நிற ெமெகா0@
தனார

வா$@ S0ன யாெனC த$கிவா

ெயனா ர;தைன யா? ெதாி தாகி திக*3சியேற.

(198)

தைலமகளவல பா$கிதணித/.
4809. காமைர ெவற கவி ேவத நாயக காைளெவ4பி
னாமைர யாம ந(ணின ெச?த ந@@றிேயா
பாமைர ேமகைல யா?ெம? ைம ேயE பாிெவாழிக
தாமைர ேவ$ைகயி ேமேல றியதிற தாLணேர.

(199)

இைறவ ேம4பா$கி@றிபிைழ7ேப4ற/.
4810. பாடா 

;ரெறாைட Q க* ப4றிய ேகா

னாடா @0@ ;த/ேவத நாயக ந பிெவ4பி
மாடாெர
ேவடா F

H@ வரமற தீாிப

வா?ம7ப

H@ வேவமG D7ெபய வி>மிேன.

(200)

இைறவிேம#ைறவ@றிபிைழ7ேப4ற/.
4811. நேத ம# ெச$ைக மா/ேவத நாயக ந பிெவ4ப
கேதநி ம$ைகைய யா? தத4 ேகா$ காியேவ
;ேத ெயLநைக யா?பிற @4ற ெமாழிநரறி
ெயாேதத$ @4ற ;ைர7பா ெரவாிG =லகதிேவ.

(201)

அவ@றிம(டைமயவளவ4கிய ப/.
4812. ேமலாய ெத@ள Nேவத நாயக ேவவில$க4
பாலாய நி@றி ேயாரா ேவC ப$@றிய
பாலாய நி@றி ெயறைட ேதய/ லJ$கெவ$க
ேசலாய க(ணித பா-4ற தாெலா தீவிைனேய.

(202)
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அவ ெமாழிெகாைம ெசறவளவகிய ப/.
4813. ஏடா ரல$க4 யேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
ேலாடா விளி/ ெவளி/ வJைவ EJைவயாி
5டா ெவதிெகாள க(ெமா மா@C காைமயினா/
Iடா வஞ4C3 ெசேறென றாரப ெம/#யேல.

(203)

எபிைழ7பெற றிைறவிேநாத/.
4814. க ேதா 0க/களி4 றா ேவத நாயக காைள ெவ4பி/
வ ேதா வவெச? @றி@றி யா மயிCயிலா
தி ேதா ெவLFத லா? பிண$ ேகாைதைய ேய4றJ$கி
ய ேதா விைறவ கியா ெச?த தீ$@ களவிைலேய.

(204)

தா? :சாைம.
4815. நில$ெகா(ட தாெண மா/ேவத நாயக ேநய ெவ4பி
னல$ெகா(ட வா(;க தா?ெநா3சி7 9=தி நளி>
மில$ெகா(ட தா?க( யிலா கெந?த ெலCவைம
ல$ெகா( டவெசா/ வத@ மால7 ெபாவிழிேக.

(205)

நா?:சாைம .
4816. வா? யி றா- மறாவ

ப@ வ ெகா

ேநா?யி றா- நிைலைம Eறாெத$@ ேநாகியைல
ேப?யி றா-

க*ேவத நாயக7 ேபக ெவ4ெப

றா?யி றா-ெம னா?யி லா தவ@ைரேத.

(206)

ஊ :சாைம.
4817. ஆவ ெத@ள Nேவத நாயக வ(ண/ க*
பாவ மற லணிகாண தீப

பலவைம

5வ ாி நக ளாாிG வாC @லவியிப
நீவ ெரனிெனG வாறப தாமி$@ ேநவேவ.

காவலக@த/.
4818. மி0ெயா# மா4றிய மா/ேவத நாயக ேவ @ளN
க0ெயா# ேயா$@ ம= ப4 றாெதC காவலைக

(207)
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0ெயா# ேயா$க க07 ற தா@மி ெறா#யா
#0ெயா# ேய4@ மாவாயி ேனெச?வ ெதனண$ேக.

(208)

நில= ெவளி7பத/.
4819. சினகதி ேவ-ைட யாெனளி ேய4க ெச?ய மத
றனகதி வா4றெவ மாேற கடவி தனிவநா(
மனகதி வி/வ# மா/ேவத நாயக வள/ க
ெழனகதி Iசி ெநவா ;க0 ெலJநிலேவ.

(209)

5ைக @ழCத/.
4820. ப0யிைட யா? க* மா/ேவத நாயக7 ப(பெவ4பி4
C0யிைட யாெயன ேவளல N4ற வ>ெமபா
ல0யிைட யா?மல ராயறி யாெள றவவநா
ெகா0யிைட யா?ெகா0 ேதெகா$ 5ைக @ழCவேத.

(210)

ேகாழி@ர4காத/.
4821. வி(மாாி ெயன வ ேவத நாயக ேவவைரவா?
க(மாாி ெப?ய கைரேவ ெவ7பா4றெவ க(BCம
(மாாி நீ$க களநீ0 5உ?யி Zெகாழி@
ம(மாாி ;ெப?த N ேகாழி ேகாெசா மடமயிேல.

(211)

வைரத/ ேவைக.

தைலமகைள7பா$கி பவர/ வினவ/.
4822. ெகா0ெயா ேந மிைடயா? பைகஞ @மிவைள
த0ெயா ேச@ திற/ ேவத நாயக வ(ண/ ெவ4பி4
க0ெயா ேம=ந4 றா?ெகா/ைக தா?ெகா/ கCதவ ெபா4
ெறா0ெயா ெதா/கவி வாத4 ேகெவ ேறா>ைரேய.

அமைற ெசவி#யறி தைம 5ற/.
4823. அள=க( டா ெச தமி* ேவத நாயக வ(ண/ ெவ4பி4
றள=க( டாணைக யா?;ைல7 ெபாL தவாவைவ7
பிள=க( டாவிழி ;: ெசவி# ெபாிண 

(212)
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கள=க( டாகC தா சிவ தாளி க(க>ேம.

(213)

தைலமகவ ெதாழி4கைம சா4ற/.
4824. நிைறெயா# நீ@ள Nேவத நாயக ேநய ெவ4பி4
சிைறெயா# வாரண

ெவ$5ைக வாெயா# ேசவகைக7

பைறெயா# ஞாளி @ைர7ெபா# ம/@

பய தவக(

ணைறெயா# ேயாதி யிலாெவG வாCC ந மிைறேய.

(214)

தைலமகR@3 ெசல ஒ7பத/.
4825. பாேரா வி(B

க*ேவத நாயக7 ப(பெவ4பி4

காேரா 9$@ழ லாயி$ கிைறவ கல7பாி
நாேரா நாமவ 8ேககி ேயயிப ந(BவமG
Dேரா ம4றத4 ேககி மாC ;ணகேவ.

(215)

பா$கி இைறவைன7பழித/.
4826. ேகாமா றட$@ள Nேவத நாயக ெகா(ட/ெவ4பி/
வாமா றடெந ேதேமன

H@ வர மற தா

தாமாற க/விய ராயிL ம4றவ த பதிேக
நாமாற =ளதி ேன@த ேலநல நLதேல.

(216)

இைறவியிய4படெமாழித/.
4827. உ4றெவ/ லாமறி வாரறி யாைமந

H*விைனேய

ெபா4றவ/ லா;ைல யா?ேவத நாயக 9பதித
க4றவ/ லாெசா/ @ளN க

கச7ப வா?

@4றம/லால த ேம4ெசா/ல லாவெதா @4றெமேன.

(217)

கன= ந# ைரத/.
4828. யிலா விழிக யி/ க$@/ வா?யிலணிேபா
தயிலா தரவ தைண7ப @ைரத நாெயழலா
ெவயிலா தட$@ள Nேவத நாயக ேவ த/வைர
மயிலா ெமLமிய லா?விழி ேதL( மய$கினேன.

(218)
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கவினழி ைரத/.
4829. தாவாத க/வி தி=ைட யா ெபாழி4 ற(@ளN
ேராவாத வா*ைக7 ய/ ேவத நாயக = பன
ேமவா தவ நல

ேபா#ைற ேயா வ  ேவ/விழியா?

காவாத தைமயி னா4 ெகாைள ேபாயெத கடழேக.

(219)

தCய தைலவ4@ணத/ ேவ(ட/ .
4830. வாச தமி* ைன E
ேநச தட

க ேழா ெபாழி/ வா @ளN

ய மா/ேவத நாயக ேநயெவ4பி

ேலச தைகயைட யாமட வாயிைற ெகCயர
ேபச த@ந H(ேடன

மைனெப( ெப4றவேள.

(220)

 Cபா$கி ெசா/ெலன3ெசா/ல/.
4831. இகேத வளாி திர ேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
;கேத யிவ0 ேவ-ைட யாE ;Jய
தகேத மலெதாைட யாண ராரல தா;ண 
னகேத யமவெரG வாCைர7 பாரய லாரவேக .

(221)

அலபா4ற அ3சகிளவி.
4832. அ/லா

9$@ழ லா? ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி

ெலா/லா: ெச?வெகா -(ெம# ேவCய ேரா  ;
வி/லா N4Cவ ேமேம லலர மி@ண N7
ப/லா N4Cவ ேரெலெச? ேவ ெகா

பாவியேன.

(222)

ஆCபா4ற அ3சகிளவி.
4833. பிைழயா ெச?தன ேனா ல ேவா ெப

ேபCபைக

தைழயா ைவ@ தைகேவத நாயக தாெவ4ப
@ைழயா திவணி றெநறி ேயத$ ெகா0மதிZ
கைழயா ேபாக=

பிெச- மாெல னவாமனேம,

காமமிககழிபடகிளவி.
4834. @லேம விய @ணேவத நாயக ேகாCைற நீ
கலேம யில$கல ேமவிழி நீ$ கல$கலேம

(223)
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சலேம சல:சல ேமெயாழி யாத ச:சலேம
வலேம =வல ேமயப ேதாைள மவலேம.

(224)

தLைகயாெற?திகிளவி.
4835. @ல= @வைளய தாேவத நாயக ேகாகடேல
நில= மைணE

ெவC7பா? பச த நிற

பைட7பா

Eல= வைளெபா தாெதறி வாய/ -ற$கிைலE
கல= கெத றண தா?ெகா னீE$ கணவைரேய.

(225)

ெநறிவில@வித/.
4836. தாயைன யா ெச தமி*ேவத நாயக தாெவ4பி4
றீயைன யாபயி/ ெவ$கா ெனறியி4 ெசறியிேடா
ேவயைன யாEயி ெகா(ேடகி னா?ெவ4 Cடனிமித:
சாயைன யா?வர/ ெபா/லா ெதாழிெய றைலவLேக.

(226)

@றிவில@வித/.
4837. இைளேத ெம#E மிைடயாயி ேறயித ேணC ன
வைளேத தழ/ கவ( ேகா0ெய றாளைன ம4றிவி
கிைளேத @ர/ ெகா( டனேவத நாயக ேகசாிெவ4
பிைளேத மல@ழ லா?வர Y$ெக றிய பிைறேக.

(227)

ெவறிவில@வித/.
4838. ;றியாட/ ெகா(ட ெபாழி4@ள Nர ;தலவன
ெனறியாட/ ெகா(ட க*ேவத நாயக ேநயெவ4பி
மறியாட/ ெகா(ட க( ணாெயைன3 Sம வி4ெற றைன
ெவறியாட/ ெகா(டன ணீபிறி ேதாதி வில@கேவ.

பிறவில@வித/.
4839. நேற கதி ந@ேவத நாயக ந பிெச ெபா4
@ேற ெகாவ ெதனெகாண ேதெபா @விதனரா
மிேற திலெர ;ைலவிைல காமிG விய/பி ெமாழி

(228)
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ெசேற ெசவியக தீதெத ெச?வ றி திைழேய.

(229)

@ரவைரவைரெவதிெகா>வித/.
4840. ேவயாதி /வழி ய/வர னீ$க விாி ன4ேக
சாயாதி ெச?@ள Nேவத நாயக தாெவ4பி மாயா தியலப ெபாெகா( ெடைனவைர ய7 கின
தாயா தியெரதி காயா திைச நC தா@ழேல.

(230)

வைர=கடாத/
வினவிய ெசவி#@ மைறதைமவிள ப/.
4841. ைகதா? ந$ க(மணி க(மணி ேசார கனதன;
ைபதா யைடய வைட தெத 5ெறன7 பாெகாவா?
ைமதா யைனய வேவத நாயக மா/வைரநி
ைததா? வெமC மா4றின ேவெறாC சா4றியிேற.

(231)

அலரறி=Cத/.
4842. பலரா? க*ெப4ற மா/ேவத நாயக பாLெவ4பி
மலரா? ெதாைடதட ேதாள(ண னீ ெச?த மனடா
னலரா? தளிைக ய

ெம மா;ைல ந$க ெகா0

கலரா? ;0 த காயா ெதவ க* வாகனி ேத.

(232)

தாயறி=Cத/.
4843. ெதGவா? வநாி லாேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
@Gவா? பிள7ப7 பலாகனி ெதா ெகா>நகரா?
ெவGவா? வ0ெந ேவ/விழி மாெபா ேமனிெயா
ெசGவா? விள7பி4 களேவா  தா?க( சிவ தனேள.

(233)

ெவறிய3 Cத/.
4844. ேமலா னறிவி மிளிேவத நாயக ேவவைரவா?3 றா?
Sலா ம#;கி ெலாதைக யா? ெத?வ ெதாட ெத
மாலா மய$@ மடமாL( ேணா?மதி யாவனி
காலா னிய$க தகாிய$ காைம கதினேள.

(234)
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பிறவைர=ணத/.
4845. ெசா/லா ெப

க* மா/ேவத நாயக Nயெவ4பி

ம/லா யத மடமா ெகா$ைக வழ$@ெதாழி
#/லா திவி னிைடேபா? கழிய ெவJத/ க(
ப/லா வி பின யா வி

பாதன

பாாிடேத.

(235)

வைரெவதி=ணத/.
4846. கைழமல ர$ைக ெகாளாேவத நாயக காமெவ4பி4
றைழகதி ேவல(ண ேலமட மாமண ைத@றிதிG
=ைழEC வாெயனி யாவ வாாி றெவ ம(
மைழ;கி/ க(வ வாதைப$ 5ெழவ ம(ணகேத

(236)

வைரEநா>ணத/.
4847. ஒபா சைடயிைட ெவ(டா மைரெயன D4றேத
தபா மதிநிதி ேபா49 =தி@ தைழகணிக
வபா வல( மகி*ேவத நாயக வள/ வைர
நிபா மண

ாி காலமி ேனவ  ேந தேவ,

(237)

அறிவறி=Cத/ .
4848. ெசறிெவ பெகா க*ேவத நாயக3 ேச?வைர7ெப(
ணறிெவ பெப

ேபதைம ெதபரமCதா(

;றிெவ ப @ தாேவ லவெவ

;ைலெயம@

மறிெவ ப@றி யாெநறி ேயாந மா(பைட ேத.

(238)

@றிெபயதித/.
4849. இரவல ேர மதிேவத நாயக ேவ த/ெவ4பி4
பரவல ந/கிய தி7ெபாழி/ ேவெறாC பாவ0ேவ4
கரவல ேவடக( காணாம ேலகளி தாடவ
ரவல ெபா$ெகழி ெல$க(மி னாெளா ேபாகேவ.

பக/ வவாைனயிர= வெகற/.

(239)
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4850. ர= கிர= ரவமாதி நீ@ ெபா#விLகா
தர= கிர= @றிேவத நாயக தாெவ4பி/ வர=
கிர= சிதேவ லவபக/ வார4க நீ கர=
(240)

கிர= சிற தெத பாாி கட4 விேக.

இர=வவாைன7பக/ வெகற/.
4851. ;கதா மைரைக யகதா மைரயிப ;4றிய ெபா4
பகதா மைரய

பகதா மைரபத தாமைரம4

றகதா மைரயிளி4ெபா# யாபக ல$கைடேய
(241)

மகதா மைரய க* ேவத நாயக மா/வைரேக.

பக#LமிரவிL

பயிC வெகற/.

4852. வ(ெகா0 வா?நி றிரவி4 ெபா#E மலக பல
ெவ(ெகா0 வாவி4 ெபா#மல  பல ெவனி ெவ4றி
ெயா(ெகா0 யாரணி யாயி ேபா ;றவதி
தி(ெகா0 யாைர3 ெசC

ேவத நாயக3 ேச?வைரேக.

(242)

பக#LமிரவிLம க#வெணற/ .
4853. பக#4 @வலய மாE மலப ேமயிரவி
#க#4 கதாி யா ப/ சிவ@ மில$கறி= மிக#4
ெபா#@ள Nேவத நாயக ேவவைர7பா லக#4
(243)

ெசா-மி ேபா மB@ மவமணேம.

உரேவானாH$@லLமர

கJ

வா?ைமE$5ற/.

4854. ஆ@$ ெகாைட7 க* மா/ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4
ேபா@ திற4ெப ேதாளா?நி னா04@

ெபா$@தி

D@$ @லதி4@ ெமாGவா @0@ ெமாழிவாிய
சீ@ ந/ வா?ைம@ ேமலா நீசி ைத ெச?களேவ.

ஆCபா4றவ3ச$5ற/.
4855. கடாவ0 ெநமைல யா$@ள Nர கதலவ
தடாவ0 Iழ7 ெபா#ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி/
விடாவ0 ேவல மடமா ேசா வ மீக;4C$

(244)
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@டாவ0 S* தக* காாி ணீவ$ ேகாள:சிேய.

(245)

ஆ4றாதைமயா4ற5ற/.
4856. 93ெசறி வாணிற மா/ேவத நாயக 9பவைர
கா3ெசறி வாபிL மி4ெசறி வா> கனC சில
ேப3ெசறி வா ைக வைளெயறி வாகன/ ெப4றெந
H3ெசறி வாவிJ வாெளJ வாெள$க( ெமா?@ழேல.

(246)

காவ மிக=ைரத/.
4857. ப0தல ேதம# யி4@ள Nர பைகவ;0
ய0தல ேதைவ தேவத நாயக வ(ண/ ெவ4பி
;0தல ேத  ெதாைடயா? மகைள ;னி தைனெய
ம0தல ேதயி ெலறைண7 பாயி/ வா:ைசய4ேற.

(247)

காமமிக=ைரத/
4858. வி(ணா0யெம?7 க* ேவத நாயக ேவவைரவா?7
(ணா 0யவ0 ேவல(ண ேலெவளி ேபாதவல
(ணா0 ேமனி Eறவா0 Eள ;@ ந@
க(ணா0 யன க0மாப மறி கதியிைலேய.

(248)

கன= ந# ைரத/.
4859. ந தைன யாந/ லேவத நாயக ந பிெவ4பி
னி தைன யா:ெசா/வ ெதேன4 றிரவிைட நீகனவி/
வ தைன யா$க( வ தைன யாமன ைவ ;த
த தைன யா பி ெசறைன யாெமC சா4Cமிேன.

(249)

கவினழி ைரத/ .
4860. மிைகேய ெபா= மிலாேவத நாயக ேவவைரவா?
;ைகேய ெபா= ;ைலமா ேமனி ;  ெவற
நைகேய ெபா=

விள7 ற லான# F(ம$@4

றைகேய ெபா= மிைள7 ற லாெலெகா/ சா4Cவேத.
--------------

(250)
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ஒ வழிதணத/.

தபதிகக4சிதைலவ சா4ற/.
4861. ெபவாைள ெதன

பழ

Iழ தா= ெபநக

கிவாைள ெவற க( ணாயிC ெசறிக ெலLமி
ெகாவாைள ெயாத திற/ ேவத நாயக = ப/வைர
திவாைள வ  வைரேவன$ @4றி ெச7 கேவ.

(251)

பா$கிவிலக/.
4862. ெசா/ல ணி தைன Mேக @வெலC ெசா4ற தறி3
ெச/ல ணி தைன வக(ைம 9( ெதCபைகைய
ெவ/ல ணி த விற/ ேவத நாயக ேவவைரவா?
ெகா/ல ணி தைன ெய$கைள ேயாநி @றி7 நேற.

(252)

தைலவனீ$க/ ேவ(ட/.
4863. ச4ேறா @ைறE( டதெபா ேடகி தவாதவிைர
=4ேறா கணதி#$ ெக?வ/ யாகைல Eளெவ/லா$
க4ேறா கJ$ கனேவத நாயக காைள ெவ4பி
ம4ேறா கள$ ெகாேள மேறெலா( மடமயிேல.

(253)

பா$கிவித/.
4864. ெகா7ப ேவயற ேம4றா ெகாC @ைறEைர
வி7ப ேவமற ெமேவத நாயக ேவவைரயா?
க7ப ேவெயL மாேற கடவிெவ$ கா4றி விைர
த7ப ேவெம? ெயனிேனக லாநி னணிநகேக.

(254)

பா$கிதைலவிகவ ெசல=ணத/.
4865. ேகா$க

பன @வி;ைல யா?த$ @ல7பதிகி

றா$க

பன ெமாழியிைன யானக ேலனகறா4

றா$க

பன  C ேமெயC: சா4றி ந ;

வா$க

பனெச றாேவத நாயக மா/வைரேக.

(255)
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தைலவி ெந:ெசா லத/.
4866. ைகயா/ ெவாி ைத வவாெர ைககட$ க(ணிெலா4றி
ைவயா லயி4பைட யாவ7 பா;ைல மாபைண7பா
ெம?யா/ விள$@ க* ேவத நாயக ேவவைரவா?7
ெபா?யா னிைற தவ ேபா4பிாி தாெர க-வேத.

(256)

ெசேறானீட#4காமமிககழிபடகிளவி.
4867. ெபாெபாழி யாவ7 ய/ ேவத நாயக 9ப; நீ
ாி ெபாழி யாத க

ைன காளி$ ேகதைககா

ெபாழி யா?ைற யாாின ராெலன3 ெசா/-கி#
ரெபாழி யாைமய ேறாவளி யாகணி யாவேவ.

(257)

தைலவிைய7பா$கியா4Cவித/.
4868. நாவ மான மிலாேவத நாயக ந பிெவ4பி
னீவ மானைன யாயப த H ெநறிவ யா4 றாவ
மானன மாறா மல மலபறி3 Sவ
(258)

மான மிக7பா ெவமவ ெதா/ கேழ.

தைலவிகிைறேயா வ தைமEணத/.
4869. ேத$ கைலெம?7 க*ேவத நாயக3 ெச/வெனானா
சா$ கவைல யைடய மிேனய: சல:சலநீ
8$ கவிம# த(ைற3 ேச7ப4 றாணதி
Q$ கைணமத ேபா$க( ணீ மினியிைலேய.

(259)

பா$கி தைலவெனா ெநா வினாத/.
4870. ெகா$கி தாரணி ேதா ேவத நாயக ேகாவைரS*
ெபா$கி தாரணி யா(மன வா=யி ேபா4C யா
மி$கி தாெம மி னீ$கிய நா(;4C ெமGவண நீ
ெய$கி தா?நி மனெம$ கி த திய

தைலவ பா$கிெயா ெநா வினாத/.

திேய.

(260)
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4871. யாேன கியபி னைட தெத/ லா; னண$@ந
தாேன ெயLெமLட ேப ெசா-

பல சா4றலாி

காேன ெயா மத [4றல ேபா4றிந கா4றிமிைன
மாேனெயG வாறி தா? ேவத நாயக மா/வைரேக.

(261)

தைலவிையயா4Cவிதி தவைம 5ற/.
4872. காகா 0யெகாைட ைகேவத நாயக காைள ெவ4பி4
சீகா 0யநின Nகா 0Eநி றி தகல
தாகா 0E$@றி3 சாகா 0Eெமா( டடெறாவி7
ேபாகா 0யவ0 ேவ/விழி மாயி ேபா4றினேன.

(262)

---------வைரவிைடைவ7 ெபாவயி4 பிாித/.

எெபாபிாி=ணேத திைழெகற/.
4873. ேவறாய ெதGவைர ெவ/ேவத நாயக ேவ @ளN3
ேசறாய க(ணி ;ைலவிைல யாவ திக*;ைல@
மாறாய யாைன ெவாி ேம4 ம  வரெகாணவ/
பாறாய காெச றநிதி ேபா?3ெசா/ பணிெமாழிேக.

(263)

நிெபாபிாி=ைரநீயவெகற/.
4874. நேற நவி- நயேவத நாயக ந பிெச ெபா4
@ேற ைரதிர ேடாளா? நின @ல=வர
ெவாேற யலா4பிறி ேதாேத Lைரகிம4 ேறாவியமா
மிேற ெமாழியிைட நீேயெச ேறாதி ெயJ தேள.

(264)

நீேடென றவனீ$க/.
4875. தவியாம மபைத யா ேவத நாயக தாவைர7
வியாைன மீ ெநேவ$ைக ேய4றி7 ெபாசி$க ேபா
லவியா மணிவிள கனா ;கதி னல த மல
@வியா; யாவ ேவ மC ேகெலாளி ேகா4ெறா0ேய.

பா$கிதைலவிகவ ெசல=ணத/.

(265)
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4876. நேறெய ேகாவறி தீேதெய ேகாெவ னவி-வ/யா
ெவேற க* ெகா(ட மா/ேவத நாயக ேவ பைகவ
ெசேற Eழ/ ெகா$ கானட தாரப ேதெமாழிE
(266)

@ேற? ;ைலவிைல த ட ேன மண$ 5த4ேக.

தைலவியிர$க/.
4877. பிாிேய மடமயி ல:சாய னிைன7 பிாியிLயி
தாிேய ெனன ;ன: ெசா4ற ந/ ேலா@ைழ தாவியேச
யாிேய மலவழி ெசா/லா தகறெத னா4C

வைக

ெதாிேய மய$க ெவாேவத நாயக3 ேச?வைரேக.

(267)

பா$கிெகா:ெசா4ெசா/ல/.
4878. ெவ7பா Eலைக வைளE$ க#யழ/ I7பத4ேகா ர7பா? ;ைளத வ ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி
ெலா7பா யிLமாி யாEண ராம -ள$கவறி
(268)

ெச7பா? பிறைர வைரவத4 ேகாவப ெசறேவ.

தைலவிெகா:ெசா4ெசா/ல/.
4879. 
ர

ேபாைத சாெறாைட ேதா ேவத நாயக ேதாறெலானா

ேபாைக நீதைட ெவ$கானி லப ரைட த

ேவ

ெப ேபாாி னாெல4 கைட த ேமா மி7 ேப3 ைரதா
யி

ேபாக/ ேலாவறி ேய@றி ேயனி னிய மனேம.

(269)

வ@வமீ(ெடன7பா$கிவ#த/.
4880. ேபாேர ெவதி மிைமயாக( ^ெகதி ெபாதி3ெச/வாேர ெபைடைய கேபாத: சிைறநிழ/ ைவதளி@:
சீேர யைமைய ேநா@வ ேநாகி4 றி

வரா/

ேவேர? @ழலண$ ேக/ேவத நாயக ேவவைரேக.

பவ$க( ெபமக ல ப/.
4881. க*ேவத நாயக வள/ ப( டார

காவறிஞ

திக*ேவ?ெபா வாாி வவ மான திைரகடனீ
ாிக*ேவயி மா;கி/ வாாி வமித4 ெகெச?வ/யா

(270)
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னகழேவ தைனEைட ேயனாக வப ரைட திலேர.

(271)

இ@ைளவ ெபற/.
4882. உ(ைம Eைர7ப Lணேவத நாயக =தமற
வ(ைம நிக7ப7 பயி/வா ெனJ  மைழபரைவ
த(ைம நிர7

ன/வா  வ: ச$கணிைக

க(ைம மல@ழ/ காகால ெமC கத/வ ேப.

(272)

தைல க(மCத/ .
4883. கால தழீஇயைப$ காரC ேதெரC கைரதா?
ஞால தழீஇய க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
ேகால தழீஇய ப மயி லா

ெபா ெகாைற ந/@

ேமல தழீஇய @ழலா? ெச$ கா த ைக ேய4@மிேற .

(273)

அவ Nதாகிவ தைட ததி7ெபாJெதன3சா4ற/.
4884. பிேன தைலவக ேதவ கிற ேபசிட
;ேன மைலவ காவ த தா ;J நீல=(க(
மிேன @ள ைத7 பதிேவத நாயக ேவவைரவா
ெயேன யினிய ேரா=தி ேம=தி யிபைதேய.

(274)

தைலமகளா4ற/.
4885. யாL4ற விப மவ@ மிலாதத ெறனிெலபா4
றாL4ற ப; ம4றாத லாெல றளெவாழிய
ஆL4ற வாயி ரனா ; [தி$ @றவிதா
மீL4ற ெச?@ள Nேவத நாயக ேவவைரேக.

(275)

அவனவ ல ப/.
4886. காேரா ெவL$@ழ/ ேசாதர வாத க(களிைம
நீேரா ெபகவG ெவள தJ தி நிைல தளரா$
ேகேராைத சா/@ள Nேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
லாேரா விைர  ெந: ேசெய7 பா ந

மண$கிைனேய.

(276)
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பாகெனா ெசா/ல/.
4887. உலவா ;கி/ சிைல வா$கிய
கலவாத ப$ கல  ந

9 வ7ெபாழிய

மாகல$ @ தமி*@

@லவார ண த மா/ேவத நாயக ேகா வைர7பா/
வலவா நளெனன N(க ேதாினி வ/விைர ேத.

(277)

ேமகெதா ெசா/ல/.
4888. சீராைன யாநி வரெவன கபி4 சிற தமயி
ேலாராைன யா;ைல க(;த: Sட =ய$கனேறா
ேதராைன SJ மைன ேவத நாயக3 ேச?வைரெய
வாராைன 5றி மகி*விெய ேற ; ெச மா;கிேல.

பா$கிவல

(278)

ாி ேகடவ வரவறி=Cத/.

4889. ெபா$ேகாைத வாாி7 வி ர7 ேபாெறGவ ேபா4றெவ4றி
ய$ேகாைத S ய ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி/
ெவ$ேகாைத ேவலவ ேமவின ெரC விள$கவைக3
ச$ேகாைத ேயநம கி$ேகாைத ேயாதிவ( டா@ழேல.

வல

(279)

ாிகிழதி வா*த/.

4890. ஊ4C$ கரட கடகளி4 றாவர ேவாதிெயன
கா4C ைணயி4 Cய தீத ச$கைட தாக#ைய
மா4C$ கமலைக மா/ேவத நாயக மனவற
ேபா4C

கழி4 ெபா#கெவ: ஞாC

வியிடேத.

(280)

தைலவ வ ழி7பா$கி நிைனதைமவினாத/.
4891. ெகாளதா

வாிL( மகி*ேவத நாயக ேகா வைர7ெபா

வளதா தர ைவ தயனா0ைடதனி ைவ@ழிேத
தளதா தவி*@ழ ெல தி மா தராதிபாி
Lளதா மைரமல 4ற ( ேடா=(ைம ேயாகேவ

தைலவனிைனதைம ெச7ப/ .
4892. ஞால$ெகா சீதி7 ய/ ேவத நாயக ந பிெவ4பி/
ேவல$ெகா க(ணி மற தறி ேயL விள$கிைழதா

(281)
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ேனல$ெகா 5 த-: ெசGவாE

ெவ(ணைக ேய;க;

ேகால$ெகா ெச$ைகE ெமைன ; னாெகா(ட ெகா$ைகEேம.

(282)

பா$கி தைலவிையயா4Cவிதி த அைம 5ற/.
4893. வ(டார வா மமல ேராதிைய வ(கவிஞ
ப(டார மான ெகாைடேவத நாயக7 ப(ப ெவ4பி4
ற(டார வா தட ேதாள(ண ேலதனி யா4Cவிேத
க(டார வா=C நிெப வா?ைம கைட7பி0ேத.

(283)

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

வைர= ம#=.

காதல ;ைலவிைலவிதைமபா$கிகாத#@ணத/.
4894. சிைல@ நாBெம னாFத லாயற: ேசதந
னிைல@ நாB ெமனாேவத நாயக ேநய ெவ4பி
;ைல@ நாB

ப

ெபா வைரய

;ைல@ாிய

விைல@ள நாB

ப0@வி தாெச ெபா ேவ தாிேற.

(284)

தைலவி ந4றாEள மகி*3சிEள/.
4895. ேகானா வாழ வேவத நாயக ேகாவைரவா?
மீனா பா4கட மாேயா வர= வி பிய
ேபானா மைன வரெவதி ேர4C7 ாி வ@
ேதனா மாைலெயா 0 நா ேம=ந: ெச/வைரேய.

(285)

பா$கி தமவைரெவதி தைம தைலவி@ணத/.
4896. மைழெயாளி மினி4 க

ைன ேம4பட வ(பவள

தைழெயாளி த(ைற3 ேச7ப ரளித தன;J
மிைழெயாளி 9(;ைல யா?ந

ேர4Cவ7 ெப?தினவ(

@ைழெயாளி ர:ெசவி மா/ேவத நாயக ேகா வைரேக.

தைலமக>வைகயா4றாளெதாகிளத/.
4897. ெந:ேச ய ய நீ$@வ தாரப நீமவ

(286)
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வி:ேச க*பிர தாப$ களி4றி ; ேவகவிைக
ந:ேச? களிC சிைல நி4@ ேமாவிப நா ப0வா
ம:ேச ெயன7ெபா ெபாழிேவத நாயக மா/வைரேக.

(287)

தைலவைன7பா$கி வா*த/.
4898. எனா யிரG =யி@யி ேரா மிடகட/வா?
மினா மணியணி மா/ேவத நாயக ேவ தன 
னா ெபாவ விJ தழி யாதி$@ ேதாறிய
ெபானா கழலவ வாழிய ேராவி7 வியிடேத.

தைலவிமண

(288)

ெபாடாக அண$ைக7 பராநிைலகாட/.

4899. நேற? மனெம? ெமாழி ேவத நாயக ந பிெச ெபா4
@ேற? ;ைலநி மண

ெபா டாக @லமல N?

ெவேற ெபா#E மண$ைக யிண$க விைழ  பரா?
நிேற வர பல ேவ( த/ கா(0 ெந தைகேய.

(289)

பராநிைலக(ட தைலமக மகி*த/.
4900. நாேம மண

ெபா டா4றிட தகைத நLதலா

தாேம ந கா4றி வர ேவ( வெரனி4 சா4Cமி
9ேமன

(ணிய ேமா; ைத ேயா ெச?த (ணியேமா

மாேம ெவன7 ெபா#ேவத நாயக மா/வைரேக.

(290)

-----------

அறெதா நி4ற/.

ைகயCேதாழிக(ணீ ைடத/.
4901. கிளிைய7 ப ற ெதாட ேவாப  ெகடேவா
ெவாளிைய3 ெசEமைல வ(டல

பாைவ ெகா( ேடா0னேவா

களிைய கட தைன ேச தன ேளாக-* காரணெம
ெவளிைய7 ெபாமிைட யா?ேவத நாயக ேவவைரேக.

தைலமக க-*த4காரண$5ற/.

(291)
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4902. கனேவ @  கல தக றா காணவவா?
நனேவ கைம நCநீல ;த நனிE@
தனேவ ம#;த மாநில மா@வ தாைவ 
மனேவத நாயக மா/@ள Nரன வாயிைழேய.

(292)

தைலவ ெத?வ$கா0ெதளி7பெதளி தைம 5ற/.
4903. ேச-ண =ளி யம@ ேகாகாி ெச7 நறா
தா-ண வ(ட கைகைத ேயா; ெபா? சா4றியெத
கா-ண ேவாெத?வ$ கா0 Eைரத ைகதவேம
மா-ண ேவா

க*ேவத நாயக மா/வைரேக.

(293)

இைறவி தைலவனிக தைமயிய ப/.
4904. ஆ?ெமாழி மாC படாேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4
றா?ெமாழி வாளய4 ேப?ெமாழி ேயெத?வ: சாெறன=
ேள?ெமாழி 5றி யிக தா தைலவ ெரனி4 ட
வா?ெமாழி ந

வ ெதGவாC 5C மதிFதேல.

(294)

பா$கி இய4பழித/,
4905. தவேர கJ

க*ேவத நாயக தாெவ4பி4

Cவேர யித*மட வா?ெத?வ$ கா0 ; S>ைரத
வவேர விரதி யைட தவ ேபாலக றாரவெரா7
பவேர ெதாியி ெனவேர Eளாாி த7 பாரகேத.

(295)

தைலமக இய4பட ெமாழித/.
4906. திவா @ள ைத7 பதிேவத நாயக3 ேச?வைரவா
ெயாவா மற7ப ெகாேலாெவைன யறி Eள ம4ெறா
றிவா ாிவா ;ைல7U ெராழிதர ெவ7ப0E
வவாவ திப தவா ெபாவா வாிவிழிேய.

ெத?வ ெபாைறெகாள3ெச/@வெமற/.
4907. காைட விJ$@

க*ேவத நாயக காைள ; நீ7

ேபைட யைணதிற காலன :

ெப ைறவ

(296)
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ேரைட ெயாழி7பெர

பா/வ திேன ெபா?ய ெரCளிேயா

ேகைட யண$கிைழ ேயெலC வா*வ$ ேக*மயிேல.

(297)

இ/வயி4ெசறிதைமயிய ப/.
4908. ேசரல ர:ச திற/ ேவத நாயக3 ேச?வைரவா?
வாரல மா;ைல யா?த வயி4றி ; ைவத ேபா
னாரல மாைல ெயாாீஇெயைன ேயாசிைற நா0ைவதா
_ரல N4Cவ ேதா தைன ெயைன Eஞ4Cவேத.

(298)

ெசவி# கைனயிளவ வரக(டைம 5ற/.
4909. காெகா(ட ெச$ைக கவி ேவத நாயக காைள ெவ4பி/
வாெகா(ட 9(;ைல யாெயாழி யா மவெவேபா
னீெகா(ட க(ணின ள/லக( டாயைன ேந4றிரவி4
றாெகா(ட ேதாள வரக( சீ4ற தைழதனேள.

(299)

எறிவைள ேவ4Cைமேக வினாத/.
4910. ஆட/வி டாட னணியாய$ 50 யலபறி3
Sட/வி டாளிைச பாட/வி டாள 7ெபைவE
ேதட/வி டாளி க*ேவத நாயக3 ேச?வைரெய4
5ட/வி டாெளைன E4றன ேளாந$ @லெகாJ ேத .

(300)

பா$கிெவறிவிலக/.
4911. ேசலாய க(ணி @யிாீ வ ெபா? தி  பல
Vலாய ேநா4ற மதிேவத நாயக ேநாைமயக4
பாலாய வாயி வா$@வ ேதெம? பகவ#யி
ேமலாய ெவ

#7 ேபாெதன I$@4ற ேவலவேர.

ெவறிவிலகிய வழி3ெசவி#பா$கிையவினாத/.
4912. ேவ?த த ேதாளிE ேடா?த த ேநாயற ெம?தமி*@7
பா? த த யாைன தேவத நாயக பாLவைர
யா? த த வபினி$ ேக?த த ேவ/வல த(ணைலநி

(301)
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வா?த த 5Cத ெல மதி ய மதி வாBதேல.

(302)

9த ண3சியாலறெதாநி4ற/.
4913. நென மா/@ள Nேவத நாயக ந பி ெவ4பி
னிென ேவ/விழி ேநவ ேநாெகெறா நில$ெகா?
கென ேதாெளா வளற தா ;ைக ேய4றனட
ெபாென

பாைவெக ேறவ(ட லாயதி7 9$ெகா0ேய.

(303)

ற ண3சியாலறெதாநி4ற/.
4914. தனிைட யாயைவ N(ட =C7பி றைககவவா
மினிைட யாைய கடலைல யா/விைர தீதிநா
ெளனிைட யாE4ற ெதறJ தாவிைர ெத?தினேனா
மனிைட யாயளி தா ேவத நாயக மாைலெயாேத.

(304)

களிCத ண3சியாலறெதாநி4ற/.
4915. ;ைல7பைக தீர கதிய ேதாெவா ெமா?களிC
சிைல7பைக வாBத ேனெரதி நாெடC பாவிய@
தைல7பைக யாய தைகேவத நாயக தாெவாேதா
மைல7பைக யாயதி( ேடாளா ரளிதன வா:ைசைவேத.

(305)

தைலமக ேவ4Cைமக( ந4றா? ெசவி#ையவினாத/.
4916. ;ைலமீ ேபாத ெபாக நீல ெவ( ;@7ப
விைலமீ ெதாளி@ழ4 @4றெத ேனாெவதி ேர4றவ த
தைலமீ ைவ@$ கழ/ ேவத நாயக தாெவ4பி4
சிைலமீ ெததி Fத லா?மைற யா(ைம ெச7 கேவ.

(306)

ெசவி# ந4றா?@ ;னிைலெமாழியாலறெதாநி4ற/.
4917. உள=4ற ேதாைக பயி/ ேவத நாயக = ப/ ெவ4பி4
றள=4ற ேதாெவL ெவ(ணைக யா(மன: சா தனாீ
தள=4ற ேதா;ைல ேதாறிய ேதாவிைல ேயாவலக(
கள=4ற ேதாவிைல ேயாெவL நாவ ெதா காதலேர.

(307)
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ந4றா? தம@ அறெதாநி4ற/.
4918. மைழேய யைனயைக மா/ேவத நாயக வள/ வைர
Eைழேய Eைறவி ;@ைற தாண

ெமாமகளG

விைழேய? ;ைல த க கிைச த விைறயவைன7
பிைழேய யறெதாி I ாி Iமண

ெப றேவ.

(308)

-----------

உட ேபா@.

பா$கி தைலவ4@ உடேபா@ணத/.
4919. சீ;J  பைட ேதாேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி4
கா;J  ெதJ ைம பா ;ைலவிைல காBெமC
பா;J $ெகா தா-$ ெகாடாெரம பாதிப
ேன ;J $ெகா ணககைழ ேத@க விCவ ேத.

(309)

தைலவ உட ேபா@ மCத/.
4920. ப:சி4 ப0L
ெந:சி4@

பைத@ெம பாத

படராி

ெவ பா லாரணி தெற ெனநக

ம:சி4 ெபா#E$ ெகாைடேவத நாயக மா/வைரவா?
ந:சி4 ெபா#விழி யாெளாெடG வாC நட7பேவ.

(310)

பா$கிதைலவைனEட பத/.
4921, வரேம விய=4 பவ ேவத நாயக வள/ ெவ4பா
ரேம மத$ கJேக ெயகின: ெச தழ4
றிரேம ெச தாமைர ெவ$களி ேயெசறி கா:சிெச நா
Eரேம திகள/ ேவாநிெனா ேடகிென

ெமா(ெடா0ேக.

(311)

தைலவ ேபா@டபத/.
4922. அேனா மலர0 ேயாெம ைமய ெவG வ: ரேமா
கேனா =Cதழ4 ெறா(டமி* வாண@ காசினிேயா
ெபாேனா ெகா@

ய/ ேவத நாயக 9ப ெவ4பி

ெலேனாமி ேனா நட7பத4 ெக(ணிய ெதமனேம.

(312)

62

பா$கி தைலவி@ட ேபா@ணத/.
4923. ஈ தி கனிE( பாடல: S0 யிையEமகி4
சா தி ற ;ைல ேம49ச வா:சித ைதய/ ெகாேலா
ேவ திப F மயி ெலறப 5றின ெர(ணெமேனா
ேவ தி விெகா மா/ேவத நாயக ேவவைரேக.

(313)

தைலவிநாணழிபிர$க/.
4924. ற7ேப ைதயாின4 றாயா தியர ேபாகிெயC
மற7ேப Cறா ைற நா(ேபா? கழிவைக வா:சிதலா4
சிற7ேப கவிஞ@3 ெச?ேவத நாயக3 ேச?வைரெய7
பிற7ேப யைடயிL மாகா ெதJைமE

ெப(பிற7ேப.

(314)

க4பி ேம பாபா$கி கழற/.
4925. @லதிL ந(பிL$ 5ேவத நாயக ேகாவைரெய
நிலதிL ேம= @லமா த@யி ேநய ைவ@
நலதிL மிக நாணெமா ேறய த நாB$க4
வலதிL மிகத றாமதி வாBத மாமயிேல.

(315)

தைலவிெயா7பெடJத/.
4926. @றி7பா ெமாழிந ெவளி7பைட யா#னி 5Cகந
ெனறி7பா மகி*ெந மா/ேவத நாயக ேநயவைர
ெவறி7பா னமைரய நீ$@க ேவ$@க I$@க(
மறி7பா ெமாழியப ேம/ைவத காத மனெதனேக.

(316)

பா$கி ரதிய/ ைரழி தைலமக ெசா/ல/.
4927. ெபாைறயி4 றிற#4 @லனி4 @0யி4 கழி4ெச/வ
நிைறயி4 ெறளி4 ெபா#ேவத நாயக ேநய ெவ4பி
லைறயி4 றதள ேவ 

பாைல யக: மி4

சிைறயி4 ெகா0ய ேவாம ேவாெவL: சிெமாழிேய.

பா$கிைகயைடெகாத/.

(317)
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4928. வா$கா வைவ@ மா/ேவத நாயக மனெவ4பி
ேல$கா ெம#E மிைடயிைட நீைவத வின>
N$கா விறல(ண ேலபிறி தாகி4 ைவEண=
நீ$கா ெம#E ம#E$ கவி ெந;கிேல.

(318)

பா$கிைவகிவித/.
4929. 9$கா ெவL$@ழ மாேத யிைறெயா ேபாகநி
பா$கா ம0ெதாட ேதேவத நாயக பாLெவ4பி/
வா$கா விைரவி/ வேவ னயலவ வாயடகி
ேய$கா ெம#E நம@ ேம4பவி ேனயிைசேத.

(319)

தைலமகைள தைலமக ர?த/.
4930. ம4ற0 ேயெசா ;கமென ேனாவிள வ/#நிெபா4
சி4ற0 ெம/ல7 ெபயதிட/ ேவ(: சின7பைகவ
4ற0 ேபா4ற7 ெபா#ேவத நாயக = ப/வைர7
ப4ற0 நீழ #ளமர காவி பாி க(ேட .

(320)

தைலமக ெபாழி/க( வியத/.
4931. ஏெவற ெவா(க ணிளமயி ேலயிG விள ெபாழிறா
காெவ றைடந தேவத நாயக காைளயளி
ேயாெவ றவாவ @ளிநிழ/ ெச?E ;வ  ந ைம
வாெவ றைழ7ப ேபா45 வி ண மா$@யிேல.

(321)

தைலமக தைலமக அைசவறி தித/.
4932. காம க/வி கட/ ேவத நாயக காைளெயானா
தாம =: ர மா# ந(பக/ சா தநி
9ம = பத ெநா தன வா(;க

ேபாதேவ

Nம ேவாதிச4 ேறயி7 பாமி த3 ேசாைலயிேல.

உவ தலS0E(மகி* ைரத/.
4933. ெம/#ய பாத வ0 ;க விய ைட3
ெசா/#ய மா க7பினி4 பாடல: Sத4@
வ/#ய ேத

வ# ேவத நாயக மா/வைரெய

(322)
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/#ய ைகெச? தவெமைன ேயா; கலாிேத.

(323)

க(ேடாரயித/.
4934. @லதவ ேராைக ெகா> ேவத நாயக ேகாவைரயா*
வலதவ ேராவட/ வி(ணவ ேராகட ம(ணவேரா
லதவ ேராவ நமகாி ேத ர

க:ச:

சலதவ ேராவல ம4ற ேமாவ தைமயேத.

(324)

க(ேடாகாத# விலக/.
4935. மாெம? வா0ன _ரணி தC வCவழியா
ேபா ெச? ேவா கட லா* தைம யா#னி7 ேபாகாி
தீ ெச? ேவாைர ெதCேவத நாயக3 ேச?வைர வா*
கா ெச? ேவலெவ

மி4ற$கி ேய@க காைலயிேல.

(325)

க(ேடா த பதியணிைமசா4ற/.
4936. மீேறா? விழிெயா விதக நீE

விலகமி

காேறா? வில$க/ கட தா4 களி7 ற க(Bறலா
ேதேறா? @வைள7 யேவத நாயக3 ெச/வனக
வாேறா? மதிலக* S*@ள NெரL மாநகேர.

(326)

தைலவ ற பதியைட தைமதைலவி@ணத/.
4937. கடேத நட  வ தின ெமC கதமிேன
வடேத Eற$க மா/ேவத நாயக மனனம
தடேத மலெபா# E$@ள Nாி சா தனமிG
விடேத ECவள$ காBக 9Bக விபைதேய.
------------

க4ெபா ண த ெகௗைவ.

ெசவி#பா$கிையவினாத/.
4938. தள தெதனாய தனிதெத னீதைழ Nாி4கGைவ
கிள தெதன$@ல ெகா ப @4றெத கி(0வ(ட

(327)
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ள தெத 9$@ழ லா?ேவத நாயக = ப/ெவ4பி/
வள தெத ன மி மதிதீ வி

பிைன மாLத4ேக.

(328)

பா$கி ெசவி#@ணத/.
4939. வமன வாணம மா4றா ;கநைக மா4Cநரா
நமன வாடவ த மண ேநகில நா0யற
தமன வா*=ற3 ெச?ேவத நாயக தாெவ4பி
-மன வாட; னா ர தாணி ெனாமகேள.

(329)

ெசவி#ேத4Cேவாெகதிரழி ெமாழித/.
4940. நா0 வளத க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி
Y0 வளதெத ேனாய ேராெவபி ெந?ெயா நீ
ரா0 வளதபி னாம0 ேய4றி ய;@ைழ
N0 வளதத4 ேகாபிாி தாெள ெனாமகேள.

(330)

ெசவி#தனறிவிைமதைன ெநா ைரத/.
4941. ெபானா( மம7 ய/ேவத நாயக 9பவைர
மினா ெணந/வ ெதம0 ேமவி விைழ ளெதா
Cனா ரமக யாேனெய றாளஃ (ைமெயேற
னனா @றி7பறி ேய சிறிேயனி றய ெபாேட.

ெசவி# ெத?வ

(331)

வா*த/ .

4942. எயிேலா வா*@ள Nேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி
லயிேலா ேம=ைக யா?; ேகெயனவமைனவா?
@யிேலா ேநெமாழி ேம=ற 50னி ேகாயிெலதி
மயிேலா வாரண3 ேசவ-

விட பி வா*வேன.

(332)

ெசவி# ந4றா?@ அறெதாநி4ற/.
4943. ;ைலேதா றினவல ப/-ம4 ேறெய ;@ைற 
கைல ேதா றினமதி மா/ேவத நாயக காவல ெபா
மைல ேதா றினெவா காைளயி ேனமக ேபாயினண
னிைல ேதா றினவட மீL

கJ நிைலயைட ேத.

(333)
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ந4றா?டா$கிதெனா ல ப/.
4944. ெபேக ம#@ள Nேவத நாயக7 ேபகவைர
;ேக யைனய4@ மா-4ற தைம; ேனEைரயா
தேக யி  ெம பிைளைய7 பாவி யழெலJ 
திேக ம# ர: ெச/லவி டாெயன ெச?தைனேய.

(334)

அேகடபா$கியJ$க/க( ந4றா? ல ப/.
4945. தாேன தைனெயா7 பவ ேவத நாயக தாெவ4பி/
யாேன ைர7ப லJ$ேச லறனி றநில

I*

மீேன? பவ(;க வாடமறா ெல விழிெவ7ப
மாேனநி ெபா;க வாடம ேறாெவைன வாவேத.

(335)

ந4றா? பா$கிய த ெமா ல ப/.
4946. வாி@$ @ம;ைல Qாிள

பா7ைப வ0 ெவயி/

பாி@$ கJ@ பைததா$ கைண@

பர4க$கா

பிாி@ தைகெயா ரயலா பி ெசறன ேபைத ய
ாிாி@ தைகய ெரவேவத நாயக ேவ தெலாேத.

(336)

ந4றா? அயலாத ெமா ல ப/.
4947. அேப வள@ நயேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி/
வேப தவி த மன7ேபைத Qெர வ தெலU
ாிேப Eள$ெகா( ட ேநா நா> மிய4றியறா
ேப Eதர: ம  ெப4 ேறனினி3 ெசா/வெதேன.

(337)

ந4றா? தைலமக பயி#ட த ெமா ல ப/.
4948. அைனேய யைனய வேவத நாயக வ(ண/வைர3
ைனேய க திைன ேய? ன ேமமல3 S*ெபாழிேல
ைனேயெச? ம:சன3 சாைல ெசவி# ெபா#ம0ெய
மைனேயெயா தீெர Lைரதா ெச/ ேபாத

நிமித

ேபா4ற/.

மைனEமேக.

(338)
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4949. ெதேன யலள @$@ள Nர ெசJ

விேய

ெபாேன தமி*@ தேவத நாயக 9பெவ4பி
-ேனய மாவிழி ேபா4ெகா0 ேயெம?E ெளாCைடயா
ாிேன வரகைர தா# ேவ ப# ெய4ைற@ேம.

(339)

ர தணிவித/.
4950. ;கமாதி யா ;( டக வாட3 ெச?த ;ன4கவ
பகமாதி யானி ெனாழிேவா வ7பைத7 பா4றியேத
தகமா திவாகர ேவா தழ4 காற( ெணன7 ாிெய
மகமா தினாெவாழி7 பாேவத நாயக மா/வைரேக.

(340)

தமக(ெமைமதைமகிர$க/.
4951. பர/ெசறி கானதி ேலா$@ெம ேகா$@ம7 ப: ம:
விர/ெசறி ெம/ல0 ெய$ஙன மா4CமG ெவ பர/ேப
ர/ெசறி கா4களி4 றா ேவத நாயக = ப/ ெவ4பி4
@ர/ெசறி ெமெமாழி யாெளன ளாEயி ெகா(Cேம.

(341)

இளைமதைம@ளெம# திர$க/.
4952. ப/ேலா ;ைளதி/ வாேயா விL;ைல7 பாமண@:
ெசா/ேலா @தைல நைடேயா @றி ணதேவா
ெச/ேலா ெவL$ைக திற/ ேவத நாயக3 ேச?வைரE
க/ேலா ெவன நட தா?மக ேளெகா$ காெனறிேய.

(342)

அ3சதைமக3ச;4றிர$க/.
4953. நைனவா? ெபாழி4@ள Nேவத நாயக ந பிவைர
மைனவா ய #7 பாைவ@ ம: மக பர/ெவ
Fைனவா? கட ;ழ$கா ெவதி # ேநா@ ேவ
தைனவா?நி ற: ெம ேறபாவி ேயன3ச தா$கினேன.

க(ேடாாிரக .
4954. ெம?ேயா ெம?யாய ெதL

ேவத நாயக ேவவைரவா?7

ெபா?ேயா ெவLமிைட நீதா ளவைள ; ேபா4றியைத
ைகேயா பிைசயெவா( க(ேணா க-ழ கவCகவ

(343)
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ைறேயா ெவனாC ேமாெப4ற பாவி யக$@ைழ ேத.

(344)

ெசவி# ஆ4றாதாையேத4ற/.
4955. மாணா நைக@நி ேபணா ய@ ம(ணிேவ
ேசணா வி

க*ேவத நாயக3 ேசையெயா7பா

9ணா ர0ெயாற4 @பட தா? நி ெபாைனத ேத
ேயணா ரயி4கண னா?வ ேத# ெதளிெதனேக.

(345)

ஆ4றிைட;ேகா4பகவைரவினாத/.
4956. ஒேதவ னீர0 ;7ேபா ேமா ர னாெலாைர 
ெபாேதயிG வாC ெச/ Iேர* வைளெய

ேபா4Cெமாபா

கேத மணி@ள Nேவத நாயக காைளவைர
வேத ெமாழியிப ேதாகா வலபி மவினேள.

(346)

மிேகாேரகாட/.
4957. இைரE

ன4@ள Nேவத நாயக ேவ த/ ெவ4பி4

றிைரE தழ4கட ெதேனா நட ெம? தீ தைனயிG
=ைரE: ெசாலத@ ேமா=ண ரா?ெகா -லகிய ; வைரE
திைரE ெதாட த( ேடாசிவ மாயைனேய.

(347)

ெசவி# எயி4றிெயா ல ப/.
4958. ஆE$ கைல F( மதிேவத நாயக வ(ண/வைர
ேயE$ ெகா

#7 ப4றா# 9(ட ெவயி மகேள

தாE தளர தளரா மனதய4 சா ெகா(ேடா
ேதE$ ெகா0யிைட ெசறன ேளாவி ெதCெநறிேய.

(348)

ெசவி#@ரெவா ல ப/.
4959. அபாைவ ய

ர7 ேபாேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4

றபாைவ நீதய4 சாேப தழீஇயி$@3 சா தவ@
நிபாைவ ந/கிைன ேயாெச/ல ெலC நிக*திைனேயா
ெவபாைவ ெகனெச? தாயளி ேயாெடாளி ாீ$@ரேவ.

(349)
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வக(0ர$க/,
4960. எதிவ த ெவ?ய தரக0 யா$கைவ Q$கிைவேயா
வதிவ த ெந:ச மிலாத காைள ய0 வியி4
கதிவ த ெதன7 ெபா#ேவத நாயக காைள வைர
ெவதிவ த ேதாள0 M$@ைவ ேயெல விள

வேத.

(350)

ெசவி#கல ட வேவாக( ேகட/.
4961. மாறா மகி*3சிE4 ேறLைம க( மதனிரதி
ேவறா விவைரய/ லாெதன ேவவ Iபைகஞ
ேரறா ெமனவள மா/ேவத நாயக ேவ த/வைர
ேதறா ெவாதி ெயாவனிG வாCற3 ெசறனேர.

(351)

அவ ல பேற4ற/.
4962. அனாயி

மாக(ட மாLம4 றியா க(ட வ(ண-: ெசா

;னா? த@றி7 பாLண ேதெபா ;க தளி@
மனா? வள

க*ேவத நாயக மா/@ளN

நனா யகெமன3 ெச/வாாி ேநர ந#விறிேய.

(352)

ெசவி# த/விையகாணா கவைல5த/.
4963. ெபாமக வா*@ள Nேவத நாயக 9பெவ4பி
ெலமக வ தன ேளாெவL தா?கினி ெயLைர7 ேப
கமக ேகவ Lத4றீE தீ@மி கானட த
வமக யா மக காணாைம யானிC வாவேன.

(353)

-----------

மீசி

தைலவிேசணகறைம ெசவி#தா?@ணத/.
4964. ஏ?7 @ மாC ெபா#ேவத நாயக ேவ த/ க*
ேபா?7 @ மாநில ெம/லா வி7  ேகனயலா
மா?7 @ மாநைக மாறக( ேடனல மாைதவ#
தா?7 @ ேவலவ ெகா( ெச றா மகி* தமைனேக.

(354)
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தைலவ த H சா தைம சா4ற/.
4965. மவித* நீ@ள Nேவத நாயக வள/வைர
யாவித ேணறி தழ/ெகா நீகிளி யா? த ன
மிவித மாக; யா வ  நி4க(ட I ெபாழிறா
Lவித* ேகாைவெயா7 பாயைட தாந Nரகேத.

(355)

தைலவி ;ெச/ேவா த ெமாதா வர/ பா$கிய@ணதிவித/.
4966. 07பைக யாய ம$@ன/ Yகவி ெசா/ லவ
மி07பைக யாய விற/ ேவத நாயக ேவவைரவா?
க07பைக யாய காி மி/ லாெனா காகட தி7
ப07பைக யாயவ வ தா ெளன3ெசா-

பா$கியேக.

(356)

; ெசேறா பா$கிய@ணத/.
4967. வ(ேடாைக ெகா> மமல 5 த-

வாைகய தா

தி(ேடா ைனEெமா ெச ம- மா- தி=ெமா
த(ேடா டலெதாைட யாேவத நாயக தாெவ4பி4
க(ேடாமி ேனவர காாிைக Q$க காத/ ெகா(ேட.

(357)

பா$கிய ேக ந4றா?@ணத/.
4968. தாேய Eவைகெகாணீயினி தா4C தவ;
தாேய @C$ெகா மணவாள ேனாந

பJ

மனெமானா

வாேய யட$கிட வ தா ெளன3சில வ  ெசா4றா
5ேயவ ெறGவைர ெகாேவத நாயக ேகாவைரேக.

(358)

ந4றா? ேக அவLள$ேகா ேவலைனவினாத/.
4969. ெதளியாைம யாெனாC ேகக-4 ேறLைர தி( விைய
யளியாைம ேபா4பாி7 ேபா ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4
களியாைம E(க ெணா ர

ேபா?வ காைளமிைன

ெயாளியாைம ேயெயனி ேலாதனி ேலா=?@ ெமாளியேன.
------------

(359)
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தமைன வைரத/.

ந4றா?மணனயேவைகயி4 ெசவி#ைய வினாத/.
4970. ெச தா மைரயி லன7ேபைட Iந3 ேசவ/ெச?E
ந தா மண@ள Nேவத நாயக ந பிெவ4பி4
ப தா ;ைலைய மி/வா? மண:ெச? பாகவள4
(360)

ற தா @ணதி வா வ வா விழி தா@ழேல.

ெசவி#@ இ@ைளவைர தைமEணத/.
4971. வி க 5ட வி

ந4 றா?ெக விள

 யா

ெபா க 5 தல னா?ேவத நாயக 9பெவ4பி/
வ க 5றிற

மி4கிைள நா7ப( வைர தனெச

ப க 5(ெசய

(361)

பாெரC Nத பக தனேர.

வைர தைம ெசவி#ந4றா?@ணத/.
4972. ந$க( ணிர ப தவ
ெவ$க( ணிர

ாி யாைமயி னாமனா?

ெதாைடேவத நாயக ேவ@ளN

ர$க(ணி மாைத ;ரச$ கிைளெயா மா7பவவ
(362)

த$க(ணி S0 வைர தன ரா:சில சா4றினேர

தைலவ பா$கி@யா வைர தைம Fம@ இய

ெசெறற/.

4973. ெவ4ேப ைரயிள$ ெகா$ைகநி ம$ைகைய ெம/#யலா?
ெபா4ேப ம#E

க*ேவத நாயக 9பவைர

க4ேப ரமதி/ S*@ள Nெர$ க0மைனயா
ம4ேப ெபா#மண: ெச?தா Fமகி தைறதியிேற.

(363)

உட ேபாகிைடQ
பா$கிதான ;ேன சா4றிய ைரத/.
4974. மL
ெரL

கழி4 ெபா#ேவத நாயக மா/@ளN

பதிநி மைனவா? மணநீ யிய4றிய

பL: சிலவத
ெபாL
----------

வாE ;ர ெம பாைவகள7

கல =ண  ; ேன க ேறனைனேக.

(364)
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உட ேபாகிைடQ.

நீ$@$கிழதிபா$கிய தம@த ெசல=ணதிவித/.
4975. ேதனாC பா? ெதாைட ேதா ேவத நாயக3 ேச?வில$க4
கானாC ேமவிய காாிைக Q$ க>கற;(
டானாC 9$@ழ4 பா$கிய பா4ெசC

மாயிைழேயா

8னாC ேவலவ பிபட தாெள Cைரதிேம.

(365)

தைலமகட ெசல=ஈறா@ணதிவித/.
4976. அளிெயாC தா7 ய மா/ேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி4
ெறளிெயாC மாதவ தீெதாJ ேதன ெச?தி தவா4
CளிெயாC ேசாிE4 ெற4பய தா>ய$ காமெலா
களிெயாC காைள பி யாவிைழ ேதக/ கழCமிேன.

(366)

ந4றா?@ அ தணெமாழித/.
4977. திமகணினி -றமட வா? நல: ேசகநி
ெனாமக ள: மகளா கில ர Nெவறி7
ெபமக ட$@ யெதா காைள பி ேனகின(மா
மமக( மL ெசG வா? ேவத நாயக மா/வைரேக.

(367)

ந4றா? அறெதாநி4ற#4றமபி ேசறைலதைலவிக( தைலவ4@ைரத/.
4978. சீேர யவா= திறல(ண ேலப : ெச தமிேழ
தாேர ைன ய மா/ேவத நாயக தாெவ4பி
லாேர த7பவ யாெனெச? ேகவி/- ம

$ெகா(

காேர ெயனவைள தாெகா$ கான$ கானவேர.

(368)

தைலமகைளதைலமக விதகற/.
4979. தேனாிலாத தமி*ேவத நாயக தாெவ4பி4
ெபாேனய: ேச/ைக ெநாிேய லயலவ ேபாெரனினி
;ேன யகைண ெயாறா/ெவ/ ேவென ெமாழிவதவ
பிேன நட த யாேன @வென ெபநகேக.

(369)
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தமட ெச/பவ அவ றேநாகிகவ றர4ற/.
4980. 54ேற4ற ேபா

ற$கா(ப வபைட ெகா(சின

தா4ேற4ற வ@7 ற$ெகா தானம ராத# ம(
சா4ேற4ற மிக க*ேவத நாயக தாவைர
ேய4ேற4ற ந ெப மாபாி வாவ ெள(ணாிேத.

(370)

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

வைரத/.

ெசேறா மீ( வ  அ தணைரE

சாேறாைரE;னி

வைர  ெகா(ழிக(ேடாமகி*  5ற/.
4981. ம(ெப4ற ச$க நிதிேவத நாயக மன ெவ4பி4
ர(ெப4ற வாழி தைரவாயிG வாெறவ தா

ாி தா

ெர(ெப4ற விGவண: ெச?தாெர பாமி$ கி/ைலயி
க(ெப4ற ேபறைட தா வள மாமண$ க(B4றிேற.

(371)

இ/வா*ைக.

தைலவ தைலவி ;பா$கிைய7 க*த/.
4982. பர=4ற சீ@ள Nேவத நாயக பாL ெவ4பி
லரவ4ற வ/@#G வாயிைழ யாாிப

யானைடய

=ர=4ற மா;ைல நீயபி4 ெச?த =தவிெகேனா
விர=4ற யா ெச?வ ெதெச?E ேம வி வி(;கி4ேக.

(372)

தைலவைன7பா$கி வா*த/,
4983. அ0ெதாழி/ ெச?E ெமனேகா ;கம னைறவத(ணா
மி0ெதாழி றீ@ள Nேவத நாயக ேவவைரவா?
க0ெதாழி லா4றிய சீாிய நீEமி காாிைகE$
@0ெதாழி லா4றி ெநநா>

வா*க @வலயேத.

பா$கி தைலவிைய வைரEநாள=

வ தாதி தைமEைரயாெயற/.

(373)
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4984. 9மா வள@ள Nேவத நாயக 9பவைர
ேகாமா றைன7பிாி யாைற வாயிC @Cத#
றீமா க$கட ெபாற வா ;ன: ெசறேபா
ேதமா விழியண$ ேகெய$ங னா4றி யி தைனேய.

(374)

ெபமக>ைரத/.
4985. அணிமாைல ெயா@ மேவத நாயக வ(ண/ ெவ4ெப
பிணிமாைல ெயL

ெபகி( Hட7ெப? ேதமைழைய

தணிமாைல ேயாதிந/ லாயப தா; த தெச
மணிமாைல ேயெச$ கதிமாைல யாயைத மா4றியேத.

பா$கி தைலவைன வைரEநாளள=

(375)

நிைலெபறவா4றிய நிைலைம வினாத/.

4986. சீமண ;4CC ;ன F ேதாெள தி திைழ ெபா
வாமண ;4ற ;ைல நீெதG வாC மவினைப
தாமண ;4ற யேவத நாயக தாெவ4பி4
ேபாமண ;4றெவா ேவ/வல ேன 

ரவலேர.

(376)

மறமைனவெசவி#@ இ@ைளயி ற=ணத/.
4987. பிாியா ைமE மவ ேகாL ேமெயற/ ேபைதைமேய
யாியா மலகண னாெயெசா/ ேகனன மனமிL
வாியா கழ/வள -

ேவத நாயக மா/வைரE

டாியா கண;மி ெப?வ ாீ றவ7பலேன.

(377)

இ/வா*ைக நெறC பா$கி ெசவி#@ைரத/.
4988. வள;ற வா*@ள Nேவத நாயக வள/ ெவ4பி
னள;ற வ

வி ேதா 0ைற நய க7பைட

தள;ற வார மளிE4C$ ெகா(க ; றா விழி
;ள;ற வி$ங மைனவா*ைக நீ0ன >மகேள .

மணமைன3ெசCவ தெசவி#ெபா4ெறா0க4பியன 4றா?@ணத/.
4989. தி தி வாகர ேனேவத நாயக3 ேச?வைரய
ம தி தீாிள ேவ?ேதாள னா?நி மனவைக
ெபா தி நிமக க4ேபா  தீசி7 லெதாமீ

(378)
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ன தி ெச?வத னாலத4 க7ெபய ராயினேத.

(379)

நமைனவா*ைகதைமEைரத/.
4990. அமரா வதிE மளகா ாிEெமா றாகி ம(ேம/
அமரா வதிவ : ேநம னா?க# யா4 ாிE
அமரா வதிய @றாேவத நாயக வ(ணறேன
யமரா வதிக: ெசறிவைர ந மைன ய மைனேய.

(380)

ெசவி# ந4றா?கிவ காதைலEமறிவித/.
4991. க4ேறா ாிட மகி*ேவத நாயக காைள ெவ4பி
-4ேறா ாிடைற ேவாெரன தாL ;ண தேவா
ப4ேறா ாிட7 படாிL மாைற பாடறிேய
(381)

ம4ேறா ாிடநி/ லாதிைற M மதகயேம.
--------------

பரைதயி4 பிாி=.

காதல பிாி=ழிக(ேடா லவிேகவிதாமGவிைறவிெகற/.
4992. பாட/ விைள@

க*ேவத நாயக பாLெவ4பி

னீட/ விைள@$ @ழ4ெபா மாத நிர
யாட/ விைள@

சதி

வயZர4 ேகாைக ய க=

Hட/ விைள@ெமா காரண மாமதி ெயா(Bத4ேக.

(382)

தனிழியிைறவினிதJதிர$க/.
4993. ேதாெடா ேமா
பாெடா S

விழிமாத S ெதாைடயறமி*7

யேவத நாயக பாLெவ4பி4

ேபெடா ேசவ மகி*வய Zர பிாி தனன4
காெடா ேமல

#ேவட பாெலைன கா0யிேற.

ஈ$கிெவெனன7பா$கி வினாத/.
4994. ாியா ெவவ மகி*ேவத நாயக 9பெவ4பி4
பாியா வினிய வ;தயி/ ேபா

பசியேரா

(383)
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விாியா நிைறத( ன/வய Zர விழியிைமேபா4
பிாியா திக= ெமேனா வ த/ ெப(ணரேச.

(384)

இைறமக றெதாJகிைறமக>ணத/,
4995. ெதளிநீ ெகாளாதட ேமதி கல$க றிைளத 
ெமாளிநீ ந@வய Zரனி நாெளைன ெயா( @ண
வளிநீைம 9(ட ய/ேவத நாயக வ(ண-ளா
ெவளி நீர ாி4க தி7ெபா மாதாி ெப?வேன.

(385)

தைலவிைய7பா$கிகழற/.
4996. ெவ4பா@ தி(ணிய ேதா ேவத நாயக ேவவைரவா?7
ெபா4பா@ மக ெபா#ய மைனயற 9(வி
த4பா@ சி ைதயி ேனா ப லலாலப ரா ைரத/
க4பா@ ேமா@ல மாத@ ேமத@ காாிைகேய.

(386)

தைலவி ெசGவணியணி  ேச0ைய விழி அGவணி
Eைழயக( அJ$கி5ற/.
4997. நைன தன ேபர( மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி
#ைன தறி யாெபா 0/லா திக*பவாி ;னிவ
வைன தெச: சா  மல$ கலL

வய$@7ப

ைன த0 ைவ7பெத னாமி ேவா

ெபா#ெவபேத.

(387)

பரைதயக(பழித/.
4998. ந/லா பல

க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி/

வி/லா Fத# EC7ெபாC ேச த வித தவL
ப/லா ேமா

ப0 @றி ேதாவி7 படமCகி

ெல/லா =C7 : சிவ தைட தாளிG விள$ெகா0ேய.

பரைதயலகியேனாகிவித/.
4999. அேத ெமபா கேவத நாயக வ(ண/ெவ4பி/
வேத மலவிழி 9தன ளா-( மகி*கிைளS
>ேத ெயாளிபவ பனி நா> ;ன@விைட

(388)
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ெகாேத மவB4 றயனா >தய$ @Cெகமி4ேக.

(389)

தைலவ வர=க(வ  வாயி/க( ெமாழித/.

5000. ேச7 4ற தாமைர ைகேவத நாயக3 ெச ம/ெவ4பி4
ேகா7 4ற ெபாவிைல மாதாி னீ$கி ெகா0யிைடயா
97 4ற ேதா ட மீ(டைம யா4ற( ன-லக$
கா7 4ற Dர லகிய ேலா த கதினேர.

(390)

தைலமக வர=பா$கி தைலவி@ணத/.

5001. மைழE க ெகாைடேவத நாயக வள/ெவ4பி
-ைழE க விழியா? தைலவ4 றாரவ த
பிைழE கவ தறா ெலதிெசC ேபணி7பணி
தைழE க சின தீ ர0ெதாழி லா4Cகேவ.

(391)

தைலவைனதைலவி எதிெகா( பணித/.

5002. காம =$ைக தலேவத நாயக காைளெவ4பி
ேலம =$க ெபாமா த;ளிைய தனேரா
மாம = பத மி$@ற = மன
பாம =

வ தேவா

க ழீாி சா-ெம பாகியேம.

(392)

ண3சியி மகி*த/.

5003. Sலாய ேமக நிகேவத நாயக ேதாற/ ெவ4பி4
ேசலாய க(ணி சிற7பி4 றமிப: சி4றிபேமா
மாலாய விப மிதனிL ம(மிைச ம4CெமாC
ேமலாய ெதபவ ெகாளறி ேவயC ெவளறிேவ.

ெவளணியணி  விழி தைலமக வாயி/ ேவ(ட/.

(393)
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5004. ளணி ெதா$க4 யேவத நாயக 9பெவ4 

(ெந:

ெவளணி க(டைட ேதLைட ேதென மி@பிைழ
ளணி யாகி7 ல தண$ காம -வ7பநC$
களணி 5 த4 @ைரவைர ேந$ கதி;ைலேய.

(394)

தைலவிெந?யா0ய தி@ைளசா4ற/.

5005. வல

ாி ;த ;யிதா$ கிைறவி மக=யி

நல

ாி வாசெந? யா0ன ளா#C நாவலத$

@ல

ாி ேநாி/ ெகாைடேவத நாயக ேகாவைரம

ல

ாி ேதாள(ண ேலெய(ண ேல க/வத4ேக.

(395)

தைலவ தமானவைக 5த/.

5006. 9B

ப0ைமய ெசா/ேவத நாயக 9பெவ4பி

மாB

ப0ந மகேவ  ைகE

வைரயவி

நாB

ப0ெயJ ெகா$ைகE

காB

ப0ெய தவ:ெச?த ேவாவி க(க>ேம.

பா- நர பிைப7 $
(396)

தைலவி@ அவவர/ பா$கிசா4ற/.

5007. நேம லவ க* மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி/
வேம லட;ைல யாயப ந மைன வாயி/ வ தா
நிேம/ ெவC7 4 றக/பவ ராயிL நீ பய த
ெபாேம/ ெவC7 4 றக/வெகா ற(ணிய (ணியேர.

(397)

தைலவிEண  தைலவெனா லத/.

5008. ந/ேலா க*ந(ப மா/ேவத நாயக ந பிெவ4பி4
ெசா/ேலா மழ=( மி*;ைல7 பாமண: S* த ெம?
யி/ேலாாி வாத ெலகைல தீ(த ெலைகவி
ப/ேலா ாிட

பயிற த ேறEட/ பாவிய4ேக.

(398)
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தைலவிபாணைன மCத/.

5009. நபா/ வள@

க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி

னிபாெம? ய ைட யா8ர ெரறி$@ நீ ெசா/வெத
மிபா னC;/ைல வி4பா ாிட$களி Iவி4கிறா?
வபா மன7 ைல7 பாணாெச# மைன வாயி/ விேட.

(399)

வாயிமCக7படபாண 5ற/.

5010. ம4ெகா( ெடறிதி( யதா னிமித:ெசG வாயி4க:
ெசா4ெகா( ெடறி த த0ேய4@7 ேபா Cக#ைய7
ெபா4ெகா( ெடறிE

ய/ ேவத நாயக 9பவைர

க4ெகா( ெடறிய4க ெவ ெப மா0 கCநிேற.

(400)

விற#வாயி மCத/.

5011. ெச?ேய  வா@ள Nேவத நாயக3 ெச ம/ ெவ4பி
ெம?ேய  Hரெம?யபின ேரெசா/ல ேவ($ெகாேலா
ைபேய  ம(மிைச7 பா0 ெயலா: ெசC பா0யி
ைகேய 

பா(மக ேளக ேளயினி கைரேக.

(401)

பா$கிவாயி மCத/.

5012. மீறவ* நீ@ள Nேவத நாயக ேவவைரவா?
ேதறவ ேழாதி யம தன சிC@ழவி
தாறவ ழிப

ெவCதா பரைதய த$க( ;ைல

காறவ* மா ைட Mரகி$ ேகெயன காாியேம.

வி ெதாவ ழி7 ெபாCத/ க(0ைறேயா மகி*த/.

5013. ெப ேபா நீ@ள Nேவத நாயக7 ேபகெவ4பி4

(402)
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க ேபா ெமெமாழி யாவிழி வா?விைல காாிைகயா
ர ேபா ெகா$ைக யவா?7பல நாளம தா-மைன
வ ேபா ெதாவி ேதாவ தா4 ெச ைம மாறிேம

(403)

பளியிடதJ$க/.

5014. பழியா வளனி4 ெபா#ேவத நாயக பாL ெவ4பி
ெலாழியாத த(ணளி யாேமா மய$ெகா ேவ4கமித
ெமாழியா மிறி ;க$கவி* ேதெயா ;3 ட@$
கழியா விைள விாி கழியி கா0யேத.

(404)

சீேறெலறவ சீற0 ெதாJத/

5015. மா ேம4 ெபா#E

வளேவத நாயக வள/ ெவ4பி/

ேவ ேம4 ெபா#க( விள$கிைழ ேயயிG ெவ@ளிெயவ
யா ேம4 பிைழ ாி ேயபிாிேயனி னனி3ச ெவற
கா ேம4 பணிவ/ ெபாCதாள ேவ($ கடLனேக.

(405)

இஃெத$ைகய காணின றெறற/.

5016. 9ணின ேறாளி4 ய/ ேவத நாயக 9பனக
நாணின ேறா/விE ;4ேற @4 ேறவ னய7பவதா
ேமணின ேறாமில4 ெகL4ற ெதபாிஃெத$ைகயக(
காணின ேறாபிைழ H>ெம ேறE கல$@வேன.

பரைதயி4பிாி=.

அ$கவயாைரEமறிேயெனற/.

5017. விற#ய ேறாவ# மா/ேவத நாயக ேவணகவா?7
பற#ய/ வாவ4 ற@தி Eேளனவ பாயிேளா
டற#ய ேலாதி யண$ேக கC7ப தழகிதC

(406)
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திற#ய/ சீய: சிCேதைர Mனிைர ேதவ(ேட.

(407)

காமகிழதிையக(டைமபகத/.

5018. பாவா? ம# த க*ேவத நாயக பாLநக
ேரவா? மCகி/ விைளயா ேசையெயா ேர திைழக(
டாவா?; த$ெகா தாள ேநாக3சி4 றா?நினகிG
Dவா யிவபல ாிLெம றாளய ேலாரண$ேக.

(408)

தைலவிைய7பா$கி தணித/.

5019. ேபாதார வ(ைற 9$@ழ லா? வி ேயழிL@
மாதார மான ய/ ேவத நாயக வ(ண னக
மாதார மி/லவ ேராெபா மாதர வாவினநி
பாதார வி த

பணி தா ெவ@>த/ ப(ப/லேவ.

(409)

தைலமக லவி தணியாளாகதைலமகRட/.

5020. இனிய மா@ள Nேவத நாயக ேவ தனக
மினிய ேபர ளா ;ைன நாளிப ேம=றதீ
னிய பாைலந

ெம? நிழ/ ேபா4பி ெறாட தவ(

மனிய வா@ழ மான றிேதாெப வ:சைனேய.

(410)

பா$கி அபிைலெகா0ையெயனதைலவைனயிக*த/.

5021. அ பா? மலெதாைட ேதாேவத நாயக வ(ணனக
ெப பாய னீற$ காேத வ த=

ேபBமன

மி பா யக/வி ாிழிெபா மாதத மிபெமாேற
க பா யிவளிப

ேவ பா யி04பி கைரவெதேன.

ஆயிைழைம தLமா4றாைமE வாயிலாக வரெவதிேகாட/.

(411)
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5022. இளேவC ேபா- மகைவத ேறாளி #Cக7 /#
வளேவத நாயக மா/@ள Nரவ தாமைனவா?7
பிளேவ EறாெதJ தா4றாைம E ெப ேதா$கியதா
-ளேவ பயக> ேமேம-

யா:சின Nட#ேன.

(412)

மண தவ ேபாயபி வ தபா$கிேயா0ண$கியைம தைன
இனிதி4 க*த/.

5023. திதைலெகா 9(;ைல யா?ெபா மாதத: ேசாிெச/;தைல ெகா ணீவய Zரனி$ ெக?த ;க$ெகா
விதைல ெகா ேவCய7 ேபராழி நீ த3ெச? ெமமக4@
மதைலெய ேபத@ மா/ேவத நாயக மானகேக.

(413)

தைலவி தைலவைன7 க*த/.

5024. ேசரா ெதாJ$கழ மா/ேவத நாயக3 ெச மலணி
ேயரா வய/கJ Hரா பரைதயாி றிL அ )
ேமாரா ரலர ெபாழி தா ரலவைர ேயா ெபா
வாரா வன;ைல யா?பழ$ ேக(ைம மற7பிலேர.

(414)

பா$கிதைலவிைய7 க*த/.

5025. ெபா4ேப Eெகா(ட மா/ேவத நாயக 9பனக
ெவ4ேப Eெகா(ட ேதாளா பிைழ@ ெவ@ள#றி
ய4ேப Eெகா(ட சி ைதயி னா4ெபாC தா>தலா4
க4ேப Eெகா(ட ெப4றிய ேபா-மி காாிைகேய.
-------------

ஓத4பிாி=.

க/வியி4பிாி= தைலவ பா$கி@ணத/.

(415)
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5026. ெவ4பத ேறாெவன7 ெபாLறி4 சீதி விள$@ெநறி
நி4பத ேறாப வ ;றி L(ைம நிர பிய V
ல4பத ேறாெவL ெம?ேவத நாயக வ(ணைல7ேபா4
க4பத ேறாசிற7 பாநற7 பாE$ க$@ழேல.

(416)

பா$கி மCத/.

5027. நய@நி க/வி யேவத நாயக ந பி; ேபா?
வய@

வைகய(ண ேலபிாி வாெயனி/ வாவிழிநீ

பய@

ப0 ப0 ேம/ I* தத பலைரEமி

@ய@ மிைறவிைய யாரா4C வாாிஃெதாததேற.

(417)

தைலவLடபத/.

5028. ந4றவ ேர க* மா/ேவத நாயக ந பி; ேபா?
க4றவ ேரெயன ேமேம லறி=ற க4றெவலா:
ெசா4றவ ேரசிற தாசிர க பித ேதாறவபா4
ெப4றவ ேரயவ ாி4சிற தாண ெப(ண;ேத.

(418)

பா$கி தைலவி@ணத/.

5029. வ4றன வாBத ம$ைகந/ லா?மண வாளாிC
ெப4றன ேபாெம ெற(ணா வியி4 பிற$@த
=4றன வாெகாைட மா/ேவத நாயக = ப ; ேபா?
க4றன 5றி7 ெபறநட தாக$ காவழிேய.

(419)

தைலமக கா7பவ$க( ல ப/.

5030. எ/லா ;ண த க*ேவத நாயக ேவ த/வைர3
ெச/லா மினி( ெடாசாப$ ேகா03 சின$ெகாள
வ/லா

ெபாழியெவ ேறெயJ மா#னி வ(கைலக

க/லா ;ண த ேபாெம றப கதிலேர.

(420)
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தைலமகைள7 பா$கி ஆ4Cவித/.

5031. நாவ த சி ைத7 க*ேவத நாயக ந பிெவ4பி
னீவ த க(ெணா நீயண$ ேகன@ நீரண$ேக
ேபவ த க/வி ெயலா;ண பா@7 பிாி தவத
ேதவ த ெதC ; காவ த தா-(ைம ெச7 த4ேக.

(421)

---------காவ4பிாி=.

ேதாழி தைலவகாவ4பிாி=ணத/.

5032. ெதளியா? கல$க லல$கல$ 5 தல: சி4றிைடயா?
ெவளியா? விள$@ க*ேவத நாயக ேவவைரவா? க
ளியா Eயிாிப ேம=C 9=C காவ/ ெகாவா
னளியா யகறன வபாி னீ$கிய வபாிேற .

(422)

தைலமக 5தி7பவ$க( வ த/.

5033. தைரவள ஞாயி ெறL

ேவத நாயக தாெந

வைரவள வாைட யிவ த தா#L

வ திலேரா

ைரவள மாதைர ேயா

த/ ெச?வ ெதாழி  பல

திைரவள மாதைர ேயா

த/ ெச?திட3 ெசறவேர.

(423)

ேதாழியா4Cவித/.

5034. ெச7ேபா ெம;ைல யா?விர/ கறி3 சிவ7பெவா
;7ேபா$ 5ட #ைழதண$ ேக/ெவ

;Jமட$க

ெலா7ேபா Iர7 யேவத நாயக = பனக
ாி7ேபா வ தன வாசர4 காலெம ெற?தபேர.
-----------

Nதி4 பிாி=.

(424)
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Nதி4@7 பிாி= தைலமகனா-ண தேதாழி தைலமக@ைரத/.

5035. நாCெகா ெச?@ள Nேவத நாயக ந பிவைர7
ேபCெகா சீய மிர(ெடதி ெதன7 ெபாிெததி 
மாCெகா ேவ த த ேபா தணி7 பான த மனாிC
சீCெகா ேவ4க ணலா?N ேம4ெகா ெசறனேர.

(425)

தைலவி ;பனி7பவ$க(வ த/.

5036. மிைக ேதா றிய க* மா/ேவத நாயக ேவவைரவா?7
ைக ேதா றியெவன ேதாறிய தா ; ெபா  பனி
பைக ேதா றியவிட N ெச றாாி பாதைடயா
ரைகேதா றியமன ேதெனெச? ேகL ளண$@வேன '

(426)

ேதாழியா4Cவித/.

5037. வவா யண$@ வ ேத #வ ெதாட திைழ@
;வவா? நிலத ேபாமா4றி மன4 றா தளவ7
பவவா? ெபாழி4@ள Nேவத நாயக பாLநக
ாிவவா? ெமாழிதவ றாெரன ;பனி ெய? ;ேன.

(427)

-----------ைண வயி4பிாி=,

ைண வயி4 பிாி தைம ேதாழி தைலமக@ணத/.

5038. ேபாெகா(ட மன ாிவர னா ெபா ெமா
நாெகா(ட மன ைணயாக3 ெசறன ந(ப தமி*
தாெகா(ட தி( ய மா/ேவத நாயக தாநக
வாெகா(ட ெம;ைல யா?விைர தீ(வெமேற.

தைலமக பிபனி7பவ$க(வ த/.

(428)
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5039. ெசறா ெராவ @தவி ெச? வா மன ெச?யெநறி
நிறா பயி/@ள Nேவத நாயக ேநயன
ெளாறா மகளி ெரனயா கல$கவி$ @4றவா/
@றா மணி ைன ெதன7பி ேறாC ெகா பனிேய.

(429)

ேதாழியா4Cவித/.
5040. க4றா கJ

க*ேவத நாயக காைளயிக

-4றா மகளி ெரனகல$ ேக#க ேலாடெவா
வி4றா ரர  @தவியி$ ெக?தின ேவ த ெபாழி4
4றா ெகா பி பனிெச?ய லாவெத [ெமாழிேய.

(430)

---------ெபா%வயிபிாி&.
ெபா%வயிபிாி&.

தைலவ ெபாபிாி=பா$கி@ணத/.
5041, ெபானா ெலைவE நிர

ெமனா;ன7 ெபானிறெம?

னா வ ந க7பிாி ெவ$ஙன: ெசா/-வ/யா
ெறனா ெவL தமி* மா/ேவத நாயக3 ெச மனக
ெரனா ெமLமிைட யா? க னீவிைர ெத?வேன.

(431)

ெபாபிாி=பா$கி தைலவி@ணத/,
5042. ஆைச Eறாத க*ேவத நாயக வ(ண/வைர
ஆைச Eறா கிைமE மிெற ற@வி7பா
ஆைச Eறாமன ாிC ெச றாரயி/ ேவலLகி
ஆைச Eறாமறி ெதா(@மி* பா?க( ணண$கரேச.

(432)

தைலவியிள ேவனி4பவ$க( ல ப/.
5043. அேள கதிய மா/ேவத நாயக வ(ண/வைர7
ெபாேள கதி யகறன ரபாி7 ேபாதவா
ாிேள கதிய க/லா மனதி ெனJ தன F( ேள
க ணமா தெதாC: S*@யிேல.

தைலவிையேதாழியா4Cவித/.

(433)
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5044. ேசேல யைனயக( ணா?ம த மாத ேதெச-தி7
பாேல க$@யி4 சின$க ளா7ப7 பவனிவ
மாேல Eத= மதI Cண வ தாகல$ேக/
ேவேல ெயாளிகர தாேவத நாயக ேவவைரேக.

(434)

தைலமக றைலமகள =ெவளி7பாக( ெசா/#ய.
5045. ெபாெனாC மாப7 ய/ேவத நாயக 9பவைர
மிெனாC ேதாCமி7 பாசைற வா? த மினிL@7
பிெனாC ேமக

பிைறE மதிE பிைணEம ம

;ெனாC மீதிC

9ேத வித  ெமாழிதாிேன.

(435)

பாசைற;4றி மீ(]வயி வ ததைலவ பாக4@3 ெசா/#ய.
5046. 5றிய சீதி @ணேவத நாயக ேகானகவா?
ேதறிய பாக நளேனெய ேகாநிைன3 ேசரலேபா
பாறிய பாசைற நிெறJ தா$@7 ப0 ெந ேத
ேரறிய யானி$ கிழி ேத னி தில ெனவிய7ேப.

(436)

பா$கி தைலவ வ ழி மகி* ைரத/.
5047. விைரேயா வ ெதாைட ேதா ேவத நாயக ேவணக7ெபா
வைரேயா சிறிெதன வாேனா$க வ ெபா வள$@விதா
Eைரேயா வ$கதி ேவல(ண ேலநல ேமாவநி
றிைரேயா வமி7 வியினி/ வா*ைக சிற7 Cேம.

(437)

தைலமகேளா0 ததைலமக கா7பவ$க( மகி*  ெசா/#ய.
5048. சிைலயாக வா? த Fத#வ ச தன3 ேசறணி த
;ைலயாக வி ம ;ய$கின

யா ெபா ;Jமைன ெபா

மைலயாக வா*@ள Nேவத நாயக வள/ ெச$ைக
தைலயாக ேம=த/ ேபா4ெபாழி வாழிய த(;கிேல.

ளேகாைவ 'றி).
'றி).

வி%த .

(438)
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5049. V#ய4றி Qதெலாேற Eனெதன ேகாடைலப R- ேமா ந
மா#ய4றி ெகாதிைம திைணேகாைவ ேய4றைனயா லளவி லாத
ேச#ய4C ன4@ளN ேவதநா யகமகிபா சிற7ப3 ெச?E
பா#ய4ற ேல4ற#ைவ யிர(0L நீ ெய7ேபா

(நீதிV4 சிற7 7பாயிர .)
----------------

பயி- வாேய .

(439)

