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 நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த� ஆ�வா�ஆ�வா�ஆ�வா�ஆ�வா�    பா�ர�க�பா�ர�க�பா�ர�க�பா�ர�க�    �த� ஆயிர��த� ஆயிர��த� ஆயிர��த� ஆயிர�        உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    1. � ெபாியா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�� ப�லா�� & தி�ெமாழி (1-473) 2.  � ஆ�டா� அ�ளி�ெச�த தி��பாைவ (474-503) 3.  � ஆ�டா� அ�ளி�ெச�த நா�சியா
 தி�ெமாழி (504-646) 4.  � �லேசகர� ெப�மா� அ�ளி�ெச�த ெப�மா� தி�ெமாழி (647-751) 5.  தி�மழிைசபிரா" அ�ளி�ெச�த தி��ச#த வி�$த% (752-871) 6.  � ெதா�டர&ெபா&யா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�மாைல (872-916) 7.  � ெதா�டர&ெபா&யா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி��ப�ளிெய'�சி (917-926) 8.  தி��பாணா�வா
 அ�ளி� ெச�த அமலனாதிபிரா" தனிய"க� (927-936) 9.  � ம*ரகவியா�வா
 அ�ளி�ெச�த க�ணி +�சி,$தா%- (937-947) 10.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த ெபாிய தி�ெமாழி (948-1447); (1448-2031) 11.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�/��#தா�டக% (2032-2051) 12.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி� ெந�#தா�டக% (2052-2081) 13.  � ெபா�ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த 0த� தி�வ#தாதி (2082-2181) 14.  � 1த$தா�வா
 அ�ளி�ெச�த இர�டா% தி�வ#தாதி (2182-2281) 15.  � ேபயா�வா
 அ�ளி�ெச�த 3"றா% தி�வ#தாதி (2282-2381) 16.  தி�மழிைசயா�வா
 அ�ளி�ெச�த நா"0க" தி�வ#தாதி (2382-2477) 17.  � ந%மா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�வி�$த% (2478-2577) 18.  � ந%மா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�வாசிாிய% (2578-2584) 19.  � ந%மா�வா
 அ�ளி�ெச�த ெபாிய தி�வ#தாதி (2585-2671) 20.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�ெவ'56றி�/ைக (2672) 21.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த சிறிய தி�மட� (2673-2712) 22.  தி�ம.ைகயா�வா
 அ�ளி�ெச�த ெபாிய தி�மட� (2713-2790) 23.  � ந%மா�வா
 அ�ளி�ெச�த தி�வா� ெமாழி (2791-3342); (3343-3892) 24.  தி�வர.க$* அ0தனா
 அ�ளி�ெச�த இராமா+ச 76ற#தாதி (3893-4000) ------------------              
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 நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�நாலாயிர� தி
விய� பிரப�த�    ----        �த� ஆயிர� �த� ஆயிர� �த� ஆயிர� �த� ஆயிர�     ெபாியா�வா� தி�ெமாழி ெபாியா�வா� தி�ெமாழி ெபாியா�வா� தி�ெமாழி ெபாியா�வா� தி�ெமாழி         தி��ப�லா!"தி��ப�லா!"தி��ப�லா!"தி��ப�லா!"    (1(1(1(1----473)473)473)473)     ெபாியா�வா� தி��ப�லா!"ெபாியா�வா� தி��ப�லா!"ெபாியா�வா� தி��ப�லா!"ெபாியா�வா� தி��ப�லா!"     1.  ப�லா�� ப�லா�� ப�லாயிர$தா��         பலேகா&7றாயிர% ம�லா�டதி�ேதா�மணிவ�ணா. உ"         ெச9வ&ெச9விதி�/கா�-.        (1)  ெபாியா�வா� தி�ெமாழிெபாியா�வா� தி�ெமாழிெபாியா�வா� தி�ெமாழிெபாியா�வா� தி�ெமாழி   2. அ&ேயாேமா�% நி"ெனா�% பிாி: இ"றி        ஆயிர% ப�லா��  வி&வா� நி" வல மா
வினி� வா�கி"ற        ம.ைக;% ப�லா��  வ&வா
 ேசாதி வல$* உைற;% <ட
        ஆழி;% ப�லா��  பைடேபா
 -/� 0ழ.�% அ� பா=ச        ச"னிய0% ப�லா�ேட            (1)  3 வாழா>ப>� நி"றீ
 உ�ளீேர� வ#*        ம�@% மண0% ெகா�மி"  5ழா>ப>� நி"றீ
கைள எ.க�        �'வினி6 -�தெலா>ேடா%  ஏழா>காC% பழி�- இேலா% நா.க�        இரா/கத
 வா� இல.ைக  பாழா� ஆக� பைட ெபா�தாD/��        ப�லா�� 5,*ேம             (2)      4 ஏ� நில$தி� இ�வத" 0"ன% வ#*        எ.க� �ழா% -�#* 5� மன% உைடE
க� வர%- ஒழி       வ#* ஒ�ைல/ 5�மிேனா நா�% நகர0% ந"� அறிய நேமா  
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       நாராயணாய எ", பா� மன% உைட� ப$த��ளீ
 வ#*        ப�லா�� 5,மிேன             (3)      5 அ�ட/ �ல$*/� அதிபதி ஆகி        அ<ர
 இரா/கதைர  இ�ட/ �ல$ைத எ�$*/ கைள#த        இ�&ேகச" தன/�  ெதா�ட/ �ல$தி� உ�ளீ
 வ#* அ&ெதா'*        ஆயிர நாம% ெசா�G�  ப�ைட/ �ல$ைத$ தவி
#* ப�லா�� ப�       லாயிர$தா�� எ"மிேன             (4)      6 எ#ைத த#ைத த#ைத த#ைத த% 3$த�ப"        ஏ�ப&கா� ெதாட.கி வ#* வழிவழி ஆ>ெச�கி"ேறா% தி�       ேவாண$ தி�விழவி�  அ#திய% ேபாதி� அாி;� ஆகி        அாிைய அழி$தவைன�  ப#தைன தீர� ப�லா�� ப�லாயிர$       தா�� எ", பா�*ேம             (5)      7 தீயி6 ெபாGகி"ற ெச=<ட
 ஆழி        திக� தி��ச/கர$தி"  ேகாயி6 ெபாறியாேல ஒ6,�� நி",        �&�& ஆ>ெச�கி"ேறா% மாய� ெபா�பைட வாணைன ஆயிர#       ேதாH% ெபாழி ��தி  பாய� <ழ6றிய ஆழி வ�லாD/��        ப�லா�� 5,*ேம             (6)      8 ெந�யிைட ந�லேதா
 ேசா,% நியத0%        அ$தாணி� ேசவக0%  ைக அைட/கா;% க'$*/�� 1ெணா�        கா*/�/ ��டல0%  ெம�யிட ந�லேதா
 சா#த0% த#* எ"ைன  
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       ெவ�Hயி
 ஆ/கவ�ல  ைப;ைட நாக�பைக/ ெகா&யாD/��        ப�லா�� 5,வேன             (7)      9 உ�$*/ கைள#த நி" Iதக ஆைட        உ�$* கல$த* உ��  ெதா�$த *ழா�மல
J&/ கைள#தன        J�% இ$ெதா�ட
கேளா% வி�$த திைச/ க�ம% தி�$தி$ தி�       ேவாண$ தி�விழவி�  ப�$த ைப# நாகைன� ப�ளி ெகா�டாD/��        ப�லா�� 5,*ேம            (8)      10 எ#நா� எ%ெப�மா" உ"தன/� அ&       ேயா% எ", எ'$*�ப>ட அ#நாேள அ&ேயா.க� அ&/�&�        K�ெப6, உ�#த* கா�  ெச#நா� ேதா6றி$ தி� ம*ைரயி6        சிைல �னி$* ஐ#தைலய  ைப#நாக$ தைல� பா�#தவேன உ"ைன�        ப�லா�� 5,*ேம            (9)      11 அ�வழ/� ஒ",% இ�லா அணி ேகா>&ய
        ேகா" அபிமான*.க" ெச�வைன� ேபால தி�மாேல நாD%        உன/�� பழ அ&ேய" ந� வைகயா� நேமா நாராயணா எ",        நாம% பல பரவி  ப� வைகயாC% பவி$திரேன உ"ைன�        ப�லா�� 5,வேன             (10)      12 ப�லா�� எ", பவி$திரைன� பர       ேம>&ைய� சா
.க% எ"D% வி� ஆ�டா" த"ைன வி�G-$M
 வி>�       சி$த" வி�%பிய ெசா� ந� ஆ�� எ", நவி", உைர�பா
 நேமா  
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       நாராயணாய எ", ப�லா��% பரமா$மைன� J�#தி�#*        ஏ$*வ
 ப�லா�ேட             (11) -----------  க!ண$ க!ண$ க!ண$ க!ண$ தி�வவதார�தி�வவதார�தி�வவதார�தி�வவதார�     13 வ�ண மாட.க� J� தி�/ேகா>&N
/  க�ண" ேகசவ" ந%பி பிற#தினி�  எ�ெண� <�ண% எதிெரதி
 Mவிட/  க�ண" 06ற% கல#* அள, ஆயி6ேற            (1)      14 ஓ�வா
 வி'வா
 உக#* ஆG�பா
  நா�வா
 ந%பிரா" எ.�$தா" எ"பா
  பா�வா
கH% ப�பைற ெகா>ட நி",  ஆ�வா
கH% ஆயி6, ஆ��பா&ேய            (2)      15 ேபணி� சீ
 உைட� பி�ைள பிற#தினி� காண$ தா% -�வா
 -/�� ேபா*வா
  ஆ� ஒ�பா
 இவ" ேந
 இ�ைல கா� தி�- ேவாண$தா" உல� ஆH% எ"பா
கேள             (3)      16 உறிைய 06ற$* உ�>& நி", ஆ�வா
  ந,ெந� பா� தயி
 ந"றாக$ M:வா
  ெசறி ெம" 5#த� அவிழ$ திைள$* எ.�%  அறி: அழி#தன
 ஆ��பா& ஆயேர    (4)      17 ெகா�ட தா� உறி ேகால/ ெகா�ம'$ த�&ன
 பறிேயாைல� சயன$த
  வி�ட 0�ைலய�%- அ"ன ப�Gன
  அ�ட
 மி�&� -�#* ெந�யா&னா
             (5)        18 ைக;% காC% நிமி
$*/ கடார நீ
 ைபய ஆ>&� ப<= சி, ம=சளா� 
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 ஐய நா வழி$தாH/� அ.கா#திட  ைவய% ஏ'% க�டா� பி�ைள வா;ேள (6)      19 வா;� ைவயக% க�ட மடந�லா
  ஆய
 -$திர" அ�ல" அ�#ெத�வ%  பாய சீ
 உைட� ப�- உைட� பாலக"  மாய" எ", மகி�#தன
 மாதேர             (7)        20 ப$* நாH% கட#த இர�டா% நா�  எ$ திைச;% சயமர% ேகா&$*  ம$த மா மைல தா.கிய ைம#தைன  உ$தான% ெச�* உக#தன
 ஆயேர            (8)      21 கிட/கி� ெதா>&� கிழிய உைத$தி�%  எ�$*/ ெகா�ளி� ம�.ைக இ,$தி�%  ஒ�/கி� -�கி� உதர$ேத பா�#தி�%  மி�/� இலாைமயா� நா" ெமG#ேத" ந.காய (9)      22 ெச#ெந� ஆ
 வய� J� தி�/ேகா>&N
  ம"D நாரண" ந%பி பிற#தைம  மி"D 7� வி>�சி$த" விாி$த இ�  ப"D பாட� வ�லா
/� இ�ைல பாவேம             (10) ----------  க!ணன& தி�ேமனியழ(க!ணன& தி�ேமனியழ(க!ணன& தி�ேமனியழ(க!ணன& தி�ேமனியழ(     23 சீத/ கடC� அ0* அ"ன ேதவகி  ேகாைத/ �ழலா� அேசாைத/�� ேபா$த#த ேபைத/ �ழவி பி&$*� <ைவ$* உ�@% பாத/ கமல.க� காணீேர        பவள வாE
 வ#* காணீேர            (1)      24 0$*% மணி;% வயிர0% ந"ெபா"D% த$தி� பதி$*$ தைல�ெப�தா6 ேபா� எ.�%  
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 ப$* விரC% மணிவ�ண" பாத.க�  ஒ$தி>� இ�#தவா காணீேர        ஒ�@தP
 வ#* காணீேர            (2)      25 பைண$ேதா� இள ஆ��சி பா� பா�#த ெகா.ைக அைண$* ஆர உ�� கிட#த இ� பி�ைள இைண/காG� ெவ�ளி$ தைள நி", இல.�%  கைண/கா� இ�#தவா காணீேர        காாிைகE
 வ#* காணீேர             (3)      26 உழ#தா� ந,ெந� ஒேரா
 தடா உ�ண  இழ#தா� எாிவினா� ஈ
$* எழி� ம$தி"  பழ#தா%பா� ஓ�ச பய$தா� தவ�#தா"  0ழ#தா� இ�#தவா காணீேர        0கி�0ைலE
 வ#* காணீேர             (4)      27 பிற.கிய ேப��சி 0ைல <ைவ$* உ�&>� உற.�வா" ேபாேல கிட#த இ�பி�ைள மற% ெகா� இரணிய" மா
ைவ 0" கீ�டா" �ற.�கைள வ#* காணீேர        �வி0ைலE
 வ#* காணீேர             (5)      28 ம$த/ களி6, வ<ேதவ
 த%0ைட�  சி$த% பிாியாத ேதவகித" வயி6றி�  அ$த$தி" ப$தா% நா� ேதா"றிய அ�<த"  0$த% இ�#தவா காணீேர        0கி�நைகE
 வ#* காணீேர            (6)      29 இ�.ைக மதகளி, ஈ
/கி"றவைன�  ப�.கி� பறி$*/ெகா�� ஓ�% பரம"த"  ெந�.� பவள0% ேந
நா@% 0$*%  ம�.�% இ�#தவா காணீேர        வா@தP
 வ#* காணீேர            (7)      30 வ#த மதைல/ �ழா$ைத வGெச�*  
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 த#த/ களி, ேபா� தாேன விைளயா�%  ந#த" மதைல/� ந",% அழகிய  உ#தி இ�#தவா காணீேர        ஒளியிைழE
 வ#* காணீேர             (8)      31 அதி�. கட�நிற வ�ணைன ஆ��சி  ம*ர0ைல ஊ>& வ=சி$* ைவ$*�  பதற� படாேம பழ# தா%பா� ஆ
$த  உதர% இ�#தவா காணீேர        ஒளிவைளE
 வ#* காணீேர             (9)      32 ெப� மா உரG6 பிணி�-�� இ�#* அ.�  இ� மா ம�த% இ,$த இ� பி�ைள  �� மா மணி�1� �லாவி$ திக'%  தி�மா
: இ�#தவா காணீேர        ேசயிைழE
 வ#* காணீேர             (10)      33 நா�க� ஓ
 நாைல#* தி.க� அளவிேல தாைள நிமி
$*� சகட$ைத� சா&�ேபா�  வா� ெகா� வைளஎயி6, ஆ�யி
 வ9வினா"  ேதா�க� இ�#தவா காணீேர        <ாி�ழP
 வ#* காணீேர            (11)      34 ைம$ தட.க�ணி யேசாைத வள
/கி"ற ெச�$தைல நீல நிற$*� சி,�பி�ைள  ெந�$தைல ேநமி;% ச.�% நிலாவிய  ைக$தல.க� வ#* காணீேர        கன.�ைழE
 வ#* காணீேர             (12)      35 வ�� அம
 1.�ழ� ஆ��சி மகனாக/  ெகா�� வள
/கி"ற ேகாவல/ �>ட6�  அ�ட0% நா�% அட.க வி'.கிய  க�ட% இ�#தவா காணீேர        காாிைகE
 வ#* காணீேர             (13)      
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 36 எ% ெதா�ைட வா�� சி.க% வா எ", எ�$*/ெகா��  அ# ெதா�ைட வா� அ0* ஆதாி$* ஆ��சிய
  த% ெதா�ைட வாயா� த�/கி� ப��% இ�  ெச# ெதா�ைட வா� வ#* காணீேர        ேசயிைழE
 வ#* காணீேர             (14)      37 ேநா/கி யேசாைத +@/கிய ம=சளா�  நா/� வழி$* நீரா>�% இ# ந%பி/�  வா/�% நயன0% வா;% 0,வC%  3/�% இ�#தவா காணீேர        ெமா��ழP
 வ#* காணீேர             (15)      38 வி� ெகா� அமர
க� ேவதைன தீர 0"  ம� ெகா� வ<ேதவ
த% மகனா� வ#*  தி� ெகா� அ<ரைர$ ேதய வள
கி"றா"  க�க� இ�#தவா காணீேர        கனவைளE
 வ#* காணீேர             (16)      39 ப�வ% நிர%பாேம பாெர�லா% உ�ய$ தி�வி" வ&: ஒ/�% ேதவகி ெப6ற உ�: காிய ஒளி மணிவ�ண" -�வ% இ�#தவா காணீேர        1�0ைலE
 வ#* காணீேர             (17)      40 ம�@% மைல;% கடC% உல� ஏ'%  உ�@# திற$* மகி�#* உ�@% பி�ைள/�  வ�ண% எழி�ெகா� மகர/�ைழ இைவ  தி�ண% இ�#தவா காணீேர        ேசயிைழE
 வ#* காணீேர            (18)      41 06றிC% Mைத;% 0"ைகேம� 1ைவ;%  சி6றி� இைழ$*$ திாித�ேவா
கைள�  ப6றி� பறி$*/ெகா�� ஓ�% பரம"த"  ெந6றி இ�#தவா காணீேர        ேநாிைழE
 வ#* காணீேர             (19) 
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      42 அழகிய ைப%ெபா"னி" ேகா� அ.ைக/ ெகா��  கழ�க� சத.ைக கல#* எ.�% ஆ
�ப  மழ க"றின.க� மறி$*$ திாிவா"  �ழ�க� இ�#தவா காணீேர        �வி0ைலE
 வ#* காணீேர             (20)      43 <��பா
 �ழG யேசாைத 0" ெசா"ன  தி�� பாதேகச$ைத$ ெத"-*ைவ� ப>ட"  வி��பா� உைர$த இ�பேதா� ஒ",%  உைர�பா
 ேபா� ைவ�#த$* ஒ"றியி��பேர             (21) --------  தால� ப�வ�தால� ப�வ�தால� ப�வ�தால� ப�வ�     44 மாணி/க% க>& வயிர% இைட க>&  ஆணி� ெபா"னா� ெச�த வ�ண� சி,$ெதா>&� ேபணி உன/�� பிரம" வி�த#தா"  மாணி/ �றளேன தாேலேலா        ைவய% அள#தாேன தாேலேலா             (1)      45 உைடயா
 கனமணிேயா� ஒ� மா*ள%1  இைட விரவி/ ேகா$த எழி6 ெத�கிேனா�%  விைட ஏ, காபாG ஈச" வி�த#தா"  உைடயா� அேழ� அேழ� தாேலேலா        உலக% அள#தாேன தாேலேலா            (2)      46 எ"த%பிரானா
 எழி6 தி�மா
வ6��  ச#த% அழகிய தாமைர$ தாள6�  இ#திர" தாD% எழி� உைட/ கி�கிணி  த#* உவனா� நி"றா" தாேலேலா        தாமைர/ க�ணேன தாேலேலா            (3)      47 ச.கி" வல%-ாி;% ேசவ&/ கி�கிணி;%  
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 அ.ைக� சாிவைள;% நா@% அைர$ெதாட�%  அ.க� வி<%பி� அமர
க� ேபா$த#தா
  ெச.க� க�0கிேல தாேலேலா        ேதவகி சி.கேம தாேலேலா             (4)      48 எழி� ஆ
 தி�மா
:/� ஏ6�% இைவ எ",  அழகிய ஐ%பைட;% ஆர0% ெகா��  வ' இ� ெகாைடயா" வயி�சிரவண"  ெதா'* உவனா� நி"றா" தாேலேலா        Mமணி வ�ணேன தாேலேலா             (5)      49 ஓத/ கடG" ஒளி0$தி" ஆர0%  சாதி� பவள0% ச#த� சாிவைள;%  மா த/க எ", வ�ண" வி�த#தா"  ேசாதி� <ட
 0&யா� தாேலேலா        <#தர$ ேதாளேன தாேலேலா             (6)      50 கா" ஆ
 ந,#*ழா� ைகெச�த க�ணி;%  வா" ஆ
 ெச'=ேசாைல/ க6பக$தி" வாசிைக;%  ேத" ஆ
 மல
ேம� தி�ம.ைக ேபா$த#தா�  ேகாேன அேழ� அேழ� தாேலேலா        �ட#ைத/ கிட#தாேன தாேலேலா             (7)      51 க�ெசா� ெபா6<ாிைக கா%- கனகவைள  உ�சி மணி�<>& ஒ�தா� நிைர� ெபா61  அ�<தD/� எ", அவனியா� ேபா$த#தா�  ந�<0ைல உ�டா� தாேலேலா        நாராயணா அேழ� தாேலேலா            (8)      52 ெம� திமி�% நான� ெபா&ெயா� ம=சH% ெச�ய தட.க�@/� அ=சன0% சி#*ர0% ெவ�ய கைல�பாகி ெகா�� உவளா� நி"றா� ஐயா அேழ� அேழ� தாேலேலா        அர.க$* அைணயாேன தாேலேலா            (9)      



13 

 53 வ=சைனயா� வ#த ேப��சி 0ைல உ�ட அ=சன வ�ணைன ஆ��சி தாலா>&ய ெச=ெசா� மைறயவ
 ேச
 -*ைவ� ப>ட" ெசா� எ=சாைம வ�லவ
/� இ�ைல இட
தாேன             (10) -------------  அ�*+� ப�வ�அ�*+� ப�வ�அ�*+� ப�வ�அ�*+� ப�வ�     54 த"0க$*� <>& M.க$ M.க$ தவ�#* ேபா��  ெபா"0க/ கி�கிணி ஆ
�ப� -'தி அைளகி"றா"  எ"மக" ேகாவி#த" 5$திைன இள மா மதீ  நி"0க% க�@ள ஆகி� நீ இ.ேக ேநா/கி� ேபா             (1)      55 எ" சி,/�>ட" என/� ஒ
 இ"ன0* எ%பிரா" த" சி,/ைககளா� கா>&/ கா>& அைழ/கி"றா" அ=சன வ�ணேனா� ஆட� ஆட உ,திேய� ம=சி� மைறயாேத மா மதீ மகி�#* ஓ& வா                       (2)      56 <6,% ஒளிவ>ட% J�#* ேசாதி பர#* எ.�% எ$தைன ெச�யிC% எ"மக" 0க% ேநெரா9வா� வி$தக" ேவ.கட வாண" உ"ைன விளி/கி"ற ைக$தல% ேநாவாேம அ%-P க&* ஓ& வா                       (3)      57 ச/கர/ ைகய" தட.க�ணா� மலர விழி$* ஒ/கைலேம� இ�#* உ"ைனேய <>&/ கா>�% கா� த/க* அறிதிேய� ச#திரா சல% ெச�யாேத ம/க> ெபறாத மலட" அ�ைலேய� வா க�டா�              (4)      58 அழகிய வாயி� அ0த ஊற� ெதளி:ற மழைல 06றாத இள=ெசா�லா� உ"ைன/ 5கி"றா"  �ழக" சிாீதர" 5வ/ 5வ நீ ேபாதிேய� -ைழயில ஆகாேத நி"ெசவி -க
 மா மதீ                        (5)      59 த�ெடா� ச/கர% சா
.க% ஏ#*% தட/ைகய" 
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 க� *யி�ெகா�ள/ க�தி/ ெகா>டாவி ெகா�கி"றா" உ�ட 0ைல�பா� அறா க�டா� உற. காவி&� வி�தனி� ம"னிய மா மதீ விைர#* ஓ& வா              (6)      60 பாலக" எ", பாிபவ% ெச�ேய� ப�� ஓ
 நா� ஆG" இைல வள
#த சி,/க" அவ" இவ" ேம� எழ� பா�#* பி&$*/ெகா�H% ெவ�Hேம� மாைல மதியாேத மா மதீ மகி�#* ஓ& வா              (7)      61 சிறிய" எ", எ" இள= சி.க$ைத இகேழ� க�டா� சி,ைமயி" வா
$ைதைய மாவGயிைட� ெச", ேக� சி,ைம� பிைழ ெகா�ளி� நீ;% உ" ேதைவ/� உாிைய கா� நிைறமதீ ெந�மா� விைர#* உ"ைன/ 5கி"றா"           (8)      62 தாழியி� ெவ�ெண� தட.ைக ஆர வி'.கிய  ேபைழ வயி6, எ%பிரா" க�டா� உ"ைன/ 5கி"றா"  ஆழிெகா�� உ"ைன எறி;% ஐ;ற: இ�ைல கா�  வாழ உ,திேய� மா மதீ மகி�#* ஓ& வா               (9)      63 ைம$தட. க�ணி யேசாைத த"மகD/� இைவ  ஒ$தன ெசா�G உைர$த மா6ற% ஒளி-$M
  வி$தக" வி>�சி$த" விாி$த தமி� இைவ  எ$தைன;% ெசா�ல வ�லவ
/� இட
 இ�ைலேய             (10) ------------  ெச�கீைர� ப�வ�ெச�கீைர� ப�வ�ெச�கீைர� ப�வ�ெச�கீைர� ப�வ�     64 உ�ய உல� பைட$* உ�ட மணிவயிறா        ஊழிெதா, ஊழி பல ஆG" இைலயத"ேம�  ைபய உேயா�-*யி� ெகா�ட பர%பரேன        ப.கய நீ� நயன$* அ=சன ேமனியேன  ெச�யவ� நி" அகல% ேசம% என/ க�தி        ெச�: ெபாG மகர/ கா* திக�#* இலக  ஐய என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (1) 
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      65 ேகாளாியி" உ�வ. ெகா�� அ:ண" உடல%        ��தி �ழ%பி எழ 5
 உகிரா� �ைடவா�  மீள அவ"மகைன ெம�%ைம ெகாள/ க�தி        ேமைல அமர
பதி மி/� ெவ��� வர/  காள ந" ேமகமைவ க�ெலா� கா� ெபாழிய/        க�தி வைர �ைடயா/ காGக� கா�பவேன  ஆள என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (2)      66 ந%0ைட நாயகேன நா"மைறயி" ெபா�ேள        நாவி;� ந6கமல நா"0கD/� ஒ�கா�  த%மைன ஆனவேன தரணி தல0'*%        தாரைகயி" உல�% தடவி அத" -ற0%  வி%ம வள
#தவேன ேவழ0% ஏ� விைட;%        விரவிய ேவைலதD� ெவ", வ�மவேன  அ%ம என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (3)      67 வானவ
தா% மகிழ வ" சகட% உ�ள        வ=ச 0ைல�ேபயி" ந=ச% அ* உ�டவேன  கானக வ� விளவி" கா� உதிர/ க�தி/        க", அ* ெகா�� எறி;% க�நிற எ"க"ேற  ேதDகD% 0ரD% தி�திற� ெவ#நரக"        எ"பவ
 தா% ம&ய� ெச� அதிர� ெச�C%  ஆைன என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (4)      68 ம$* அள:# தயி�% வா
�ழ� ந"மடவா
        ைவ$தன ெந� களவா� வாாி வி'.கி ஒ�.�  ஒ$த இைணம�த% உ"னிய வ#தவைர        ஊ� கர$திெனா�% உ#திய ெவ#திறேலா�  0$தி" இள0,வ� 06ற வ�வத"0"        0"ன 0க$* அணிஆ
 ெமா��ழ�க� அைலய  அ$த என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (5) 
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      69 காய மல
நிறவா க�0கி� ேபா� உ�வா        கானக மா ம�வி6 காளிய" உ�சியிேல  Mய நட% பயிC% <#தர எ"சி,வா        *.க மத/காியி" ெகா%- பறி$தவேன  ஆய% அறி#* ெபா�வா" எதி
வ#த ம�ைல        அ#தர% இ"றி அழி$* ஆ&ய தாளிைணயா�  ஆய என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (6)      70 *�- உைட ஆய
க� த% ெசா� வ'வா* ஒ�கா�        Mய க�.�ழ� ந6 ேதாைகமயி� அைனய  ந�பிைனத" திறமா ந� விைட ஏ� அவிய        ந�ல திற� உைடய நாதD% ஆனவேன  த�பின பி�ைளகைள$ தனமி� ேசாதி-க$        தனி ஒ� ேத
 கடவி$தாெயா� 5>&ய எ"  அ�ப என/� ஒ�கா� ஆ�க ெச.கீைர        ஆய
க� ேபாேரேற ஆ�க ஆ�கேவ             (7)      71 உ"ைன;% ஒ/கைலயி6 ெகா�� த% இ� ம�வி        உ"ெனா� த.க� க�$* ஆயின ெச�* வ�%  க"னிய�% மகிழ க�டவ
 க��ளிர        க6றவ
 ெத6றிவர ெப6ற என/� அ�ளி  ம"D �,.�&யா� ெவ�ளைறயா� மதி� J�        ேசாைலமைல/� அரேச க�ண-ர$* அ0ேத  எ" அவல% கைளவா� ஆ�க ெச.கீைர        ஏ� உல�% உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ             (8)      72 பாெலா� ெந� தயி
 ஒ� சா#ெதா� ச�பக0%        ப.கய% ந�ல க��1ர0% நாறி வர  ேகால ந,%பவள� ெச#*வ
 வாயினிைட/        ேகாமள ெவ�ளி0ைள ேபா� சில ப� இலக  நீல நிற$* அழகா
 ஐ%பைடயி" ந�ேவ        நி" கனிவா� அ0த% இ6, 0றி#* விழ  ஏC% மைற�ெபா�ேள ஆ�க ெச.கீைர        ஏ� உல�% உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ             (9) 
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      73 ெச.கமல/ கழG6 சி6றித� ேபா� விரG6        ேச
 திக� ஆழிகH% கி�கிணி;% அைரயி6  த.கிய ெபா"வட0% தாள ந" மா*ைளயி"        1ெவா� ெபா"மணி;% ேமாதிர0% கிறி;%  ம.கல ஐ%பைட;% ேதா�வைள;% �ைழ;%        மகர0% வாளிகH% <>&;% ஒ$* இலக  எ.க� �&/� அரேச ஆ�க ெச.கீைர        ஏ� உல�% உைடயா� ஆ�க ஆ�கேவ             (10)      74 அ"ன0% மி" உ�:% ஆளாி;% �றH%        ஆைம;% ஆனவேன ஆய
க� நாயகேன  எ" அவல% கைளவா� ஆ�க ெச.கீைர        ஏ� உல�% உைடயா� ஆ�க ஆ�க எ",  அ"னநைட மடவா� அேசாைத உக#த பாி<        ஆன -க�� -*ைவ� ப>ட" உைர$த தமி�  இ"னிைச மாைலக� இ� ப$*% வ�லா
 உலகி�        எ�திைச;% -க� மி/� இ"ப% அ* எ�*வேர            (11) ----------   ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�ச�பாணி� ப�வ�     75 மாணி/க/ கி�கிணி ஆ
�ப ம�.கி" ேம�  ஆணி� ெபா"னா6 ெச�த ஆ�ெபா" உைட மணி  ேபணி பவளவா� 0$*இல.க ப��  காணி ெகா�ட ைககளா� ச�பாணி        க�.�ழ6 �>டேன ச�பாணி             (1)      76 ெபா" அைரநாெணா� மாணி/க/ கி�கிணி  த" அைர ஆட தனி� <>& தா�#* ஆட  எ" அைர ேம�நி", இழி#* உ.க� ஆய
த%  ம" அைரேம� ெகா>டா� ச�பாணி        மாயவேன ெகா>டா� ச�பாணி             (2)      
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 77 ப� மணி 0$* இ"பவள% பதி$த"ன  எ" மணிவ�ண" இல.� ெபா6 ேதா>&" ேம�  நி" மணிவா� 0$* இல.க நி" அ%ைமத"  அ%மணி ேம� ெகா>டா� ச�பாணி        ஆழிய. ைகயேன ச�பாணி             (3)      78 M நிலா06ற$ேத ேபா#* விைளயாட  வா" நிலா அ%-P ச#திரா வா எ",  நீ நிலா நி6 -கழாநி"ற ஆய
த%  ேகா நிலாவ ெகா>டா� ச�பாணி        �ட#ைத/ கிட#தாேன ச�பாணி             (4)      79 ->&யி6 ேச,% -'தி;% ெகா��வ#*  அ>& அ0/கி அக% -/� அறியாேம  ச>&$ தயி�% தடாவினி� ெவ�ெண;% உ�  ப>&/ க"ேற ெகா>டா� ச�பாணி        ப6பநாபா ெகா>டா� ச�பாணி            (5)      80 தாாி$* 76,வ
 த#ைத ெசா6 ெகா�ளா*  ேபா
 உ�$* வ#* -�#தவ
 ம� ஆள�  பாாி$த ம"ன
 பட� ப=சவ
/� அ",  ேத
 உ�$த ைககளா� ச�பாணி        ேதவகி சி.கேம ச�பாணி            (6)      81 பர#தி>� நி"ற ப�கட� த"ைன  இர#தி>ட ைக%ேம� எறிதிைர ேமாத/  கர#தி>� நி"ற கடைல/ கல.க�  சர# ெதா>ட ைககளா� ச�பாணி        சா
.க வி6ைகயேன ச�பாணி            (7)      82 �ர/� இன$தாேல �ைரகட� த"ைன  ெந�/கி அைண க>& நீ� நீ
 இல.ைக  அர/க
 அவிய அ� கைணயாேல  ெந�/கிய ைககளா� ச�பாணி        ேநமிய. ைகயேன ச�பாணி             (8) 
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      83 அள#* இ>ட Mைண அவ" த>ட ஆ.ேக  வள
#தி>� வா� உகி
� சி.க உ�வா�  உள# ெதா>� இரணிய" ஒ�மா
: அகல%  பிள#தி>ட ைககளா� ச�பாணி        ேப� 0ைல உ�டாேன ச�பாணி            (9)      84 அைட#தி>� அமர
க� ஆ�கட� த"ைன  மிைட#தி>� ம#தர% ம$தாக நா>&  வட% <6றி வா<கி வ"கயி, ஆக/  கைட#தி>ட ைககளா� ச�பாணி        கா
0கி� வ�ணேன ச�பாணி            (10)      85 ஆ>ெகா�ள$ ேதா"றிய ஆய
த% ேகாவிைன  நா>கம� 1%ெபாழி� வி�G-$M
� ப>ட"  ேவ>ைகயா� ெசா"ன ச�பாணி ஈைர#*%  ேவ>ைகயினா� ெசா�Cவா
 விைன ேபா*ேம             (11) -----------  தள�நைட� ப�வ�தள�நைட� ப�வ�தள�நைட� ப�வ�தள�நைட� ப�வ�     86 ெதாட
 ச.கிGைக சலா
-பிலா
 எ"ன$        M.� ெபா"மணி ஒG�ப�  ப� 0%மத� -ன� ேசார வாரண%        ைபய நி", ஊ
வ* ேபா�  உட" 5&/ கி�கிணி ஆரவாாி�ப        உைட மணி பைற கற.க  தட# தாளிைண ெகா�� சா
.கபாணி        தள
நைட நடவாேனா             (1)      87 ெச/காிைட +னி/ெகா%பி6 ேதா",%        சி,பிைற 0ைள� ேபால  ந/க ெச# *வ
வா�$ தி�ைண மீேத        நளி
 ெவ�ப� 0ைள இலக  அ/�வட% உ�$* ஆைம$தாG  
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       1�ட அன#தசயன"  த/க மா மணிவ�ண" வா<ேதவ"        தள
நைட நடவாேனா             (2)      88 மி"D/ ெகா&;% ஓ
 ெவ� தி.கH%        J� பாிேவட0மா��  பி"ன6 *ல.�% அரசிைல;%        Iதக� சி6றாைடெயா�%  மி"னி6 ெபாG#த ஓ
 கா
0கி� ேபால/        க'$தினி6 காைறெயா�%  த"னி6 ெபாG#த இ�&ேகச"        தள
நைட நடவாேனா             (3)      89 க"ன6 �ட% திற#தா� ஒ$* ஊறி/        கணகண சிாி$* உவ#*  0" வ#* நி", 0$த% த�% எ"        0கி�வ�ண" தி�மா
வ"  த"ைன� ெப6ேற6�$ த"வா� அ0த%        த#* எ"ைன$ தளி
�பி/கி"றா"  த" எ6, மா6றல
 தைலக� மீேத        தள
நைட நடவாேனா             (4)      90 0" ந� ஓ
 ெவ�ளி� ெப�மைல/ �>ட"        ெமா�ெமா� விைர#* ஓட�  பி"ைன$ ெதாட
#த* ஓ
 க�மைல/ �>ட"        ெபய
#* அ&யி�வ* ேபா�  ப"னி உலக% பரவி ஓவா� -க��        பலேதவ" எ"D%  த" ந%பி ஓட� பி" 5ட� ெச�வா"        தள
நைட நடவாேனா             (5)      91 ஒ� காG6 ச.� ஒ� காG6 ச/கர%        உ�ள& ெபாறி$* அைம#த  இ� காC. ெகா�� அ.� அ.� எ'தினா6ேபா�        இல�சிைன பட நட#*  ெப�காநி"ற இ"ப-ெவ�ள$தி"ேம�  
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       பி"ைன;% ெப�* ெப�*  த� கா
/ கட�வ�ண" காம
 தாைத        தள
நைட நடவாேனா             (6)      92 பட
 ப.ைகய மல
வா� ெநகிழ�        பனி ப� சி,*ளி ேபா�  இட. ெகா�ட ெச9வா� ஊறி ஊறி        இ6, இ6, Kழநி",  க�= ேச/ க'$தி" மணி/�ர� ேபா�        உைட மணி கணகெணன  தட# தாளிைண ெகா�� சார.கபாணி        தள
நைட நடவாேனா             (7)      93 ப/க% க�= சி,�பாைற மீேத        அ�விக� பக
#தைனய  அ/�வட% இழி#* ஏறி$ தாழ        அணி அ��� -ைட ெபயர  ம/க� உலகினி6 ெப�* அறியா        மணி/ �ழவி உ�வி"  த/க மா மணிவ�ண" வா<ேதவ"        தள
நைட நடவாேனா             (8)      94 ெவ� -'தி ேம6 ெப�*ெகா�� அைள#த* ஓ
        ேவழ$தி" க�.க", ேபா�  ெத� -'தியா& திாிவி/கிரம"        சி, -க
பட விய
$*  ஒ� ேபா* அல
கமல� சி,/கா� உைற$*        ஒ",% ேநாவாேம  த� ேபா* ெகா�ட தவிசி" மீேத        தள
நைட நடவாேனா             (9)      95 திைர நீ
� ச#திர ம�டல% ேபால�        ெச.க�மா� ேகசவ" த"  தி� நீ
 0க$*$ *ல.� <>&        திக�#* எ.�% -ைடெபயர  ெப� நீ
$ திைர எ' க.ைகயிC%  
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       ெபாியேதா
 தீ
$த பல%  த� நீ
� சி,�ச�ண% *�ள% ேசார$        தள
நைட நடவாேனா             (10)      96 ஆய
 �ல$தினி� வ#* ேதா"றிய        அ=சனவ�ண" த"ைன$  தாய
 மகிழ ஒ"னா
 தளர$        தள
நைட நட#ததைன  ேவய
 -க� வி>�சி$த" சீரா�        விாி$தன உைர/கவ�லா
  மாய" மணிவ�ண" தா� பணி;%        ம/கைள� ெப,வ
கேள             (11) -------------  அ/ேசா� ப�வ�அ/ேசா� ப�வ�அ/ேசா� ப�வ�அ/ேசா� ப�வ�     97 ெபா" இய� கி�கிணி <>& -ற. க>&$  த" இய� ஓைச சல"-சல" எ"றிட  மி" இய� ேமக% விைர#* எதி
 வ#தா6ேபா�  எ" இைட/� ஓ>டரா அ�ேசா அ�ேசா        எ%ெப�மா" வாரா� அ�ேசா அ�ேசா            (1)      98 ெச.கமல� 1வி6 ேத" உ�@% வ�ேட ேபா�  ப.கிக� வ#* உ" பவளவா� ெமா��ப  ச.� வி� வா� த�� ச/கர% ஏ#திய  அ.ைககளாேல வ#* அ�ேசா அ�ேசா        ஆர$ த'வா� வ#* அ�ேசா அ�ேசா (2)      99 ப=சவ
 Mதனா�� பாரத% ைகெச�*  ந=< உமி� நாக% கிட#த ந6 ெபா�ைக -/�  அ=ச� பண$தி"ேம� பா�#தி>� அ��ெச�த  அ=சனவ�ணேன அ�ேசா அ�ேசா        ஆய
 ெப�மாேன அ�ேசா அ�ேசா (3)      100 நாறிய சா#த% நம/� இைற ந�� எ"ன$  
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 ேதறி அவH% தி�:ட%பி6 1ச  ஊறிய 5னிைன உ�ேள ஒ�.க அ",  ஏற உ�வினா� அ�ேசா அ�ேசா        எ%ெப�மா" வாரா� அ�ேசா அ�ேசா            (4)      101 கழ� ம"ன
 Jழ/ கதி
 ேபா� விள.கி  எழC6, மீ�ேட இ�#* உ"ைன ேநா/�%  <ழைல ெபாி* உைட$ *�ேசாதனைன  அழல விழி$தாேன அ�ேசா அ�ேசா        ஆழி அ. ைகயேன அ�ேசா அ�ேசா            (5)      102 ேபா
 ஒ/க� ப�ணி இ� 1மி�ெபாைற தீ
�பா"  ேத
 ஒ/க ஊ
#தா� ெச'#தா
 விசய6கா�  கா
 ஒ/� ேமனி/ க�% ெப�. க�ணேன  ஆர$ த'வா� வ#* அ�ேசா அ�ேசா        ஆய
க� ேபாேரேற அ�ேசா அ�ேசா (6)      103 மி/க ெப�%-க� மாவG ேவ�வியி6  த/க* இ* அ", எ", தான% வில/கிய  </கிர" க�ைண$ *�%பா6 கிளறிய  ச/கர/ ைகயேன அ�ேசா அ�ேசா        ச.க% இட$தாேன அ�ேசா அ�ேசா (7)      104 எ" இ* மாய%? எ" அ�ப" அறி#தில"  0"ைனய வ�ணேம ெகா�� அளவா� எ"ன  ம"D ந0சிைய வானி6 <ழ6றிய  மி"D 0&யேன அ�ேசா அ�ேசா        ேவ.கடவாணேன அ�ேசா அ�ேசா            (8)      105 க�ட கடC% மைல;% உல� ஏ'%  0�ட$*/� ஆ6றா 0கி�வ�ணா ஓ எ",  இ�ைட� சைட0& ஈச" இர/ெகா�ள  ம�ைட நிைற$தாேன அ�ேசா அ�ேசா        மா
வி� ம,வேன அ�ேசா அ�ேசா (9)      
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 106 *"னிய ேபாி�� J�#* உலைக 3ட  ம"னிய நா"மைற 06,% மைற#திட�  பி" இ9 உலகினி� ேபாி�� நீ.க அ",  அ"னம* ஆனாேன அ�ேசா அ�ேசா        அ�மைற த#தாேன அ�ேசா அ�ேசா            (10)      107 ந�<வா
 0" நி6�% நாராயண" த"ைன  அ�ேசா வ�க எ", ஆ��சி உைர$தன  ம�< அணி மாட� -*ைவ/ேகா" ப>ட" ெசா�  நி�சC% பா�வா
 நீ� வி<%- ஆ�வேர             (11) --------  *ற� *�க�*ற� *�க�*ற� *�க�*ற� *�க�     108 வ>� ந�ேவ வள
கி"ற மாணி/க-  ெமா>� +ைனயி� 0ைள/கி"ற 0$ேத ேபா�  ெசா>�� ெசா>� எ"ன$ *ளி/க$ *ளி/க எ"  �>ட" வ#* எ"ைன� -ற%-��வா"        ேகாவி#த" எ"ைன� -ற%-��வா"            (1)      109 கி�கிணி க>&/ கிறி க>&/ ைகயினி6  க.கண% இ>�/ க'$தி6 ெதாட
 க>&$  த" கண$தாேல சதிரா நட#* வ#*  எ" க�ண" எ"ைன� -ற%-��வா"        எ%பிரா" எ"ைன� -ற%-��வா"            (2)      110 க$த/ கதி$*/ கிட#த ெப�=ெச�வ%  ஒ$*� ெபா�#தி/ெகா�� உ�ணா* ம� ஆ�வா"  ெகா$*$ தைலவ" �&ெகட$ ேதா"றிய  அ$த" வ#* எ"ைன� -ற%-��வா"        ஆய
க� ஏ, எ" -ற%-��வா" (3)      111 நா#தக% ஏ#திய ந%பி சர� எ",  தா�#த தன=சய6� ஆகி தரணியி�  ேவ#த
க� உ>க விசய" மணி$ தி�ேத
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 ஊ
#தவ" எ"ைன� -ற%-��வா"        உ%ப
ேகா" எ"ைன� -ற%-��வா" (4)      112 ெவ�கல� ப$திர% க>& விைளயா&/  க� பல ெப�த க�#தைழ/ காவி" கீ��  ப� பல பா&� ப�லா�� இைச�ப ப��  ம� பல ெகா�டா" -ற%-��வா"        வாமன" எ"ைன� -ற%-��வா" (5)      113 ச$திர% ஏ#தி$ தனி ஒ� மாணியா�  உ$தர ேவதியி� நி"ற ஒ�வைன/  க$திாிய
 காண/ காணி 06,% ெகா�ட  ப$திராகார" -ற%-��வா"        பா
 அள#தா" எ" -ற%-��வா" (6)      114 ெபா$த உரைல/ கவி�$* அத"ேம� ஏறி  தி$தி$த பாC% தடாவினி� ெவ�ெண;%  ெம$த$ தி�வயி, ஆர வி'.கிய  அ$த" வ#* எ"ைன� -ற%-��வா"        ஆழியா" எ"ைன� -ற%-��வா" (7)      115 3$தைவ காண 0* மண6�", ஏறி/  5$* உவ#* ஆ&/ �ழலா� இைச பா&  வா�$த மைறேயா
 வண.க இைமயவ
  ஏ$த வ#* எ"ைன� -ற%-��வா"        எ%பிரா" எ"ைன� -ற%-��வா" (8)      116 க6பக/ கா: க�திய காதG/�  இ�ெபா'* ஈவ" எ", இ#திர" காவினி�   நி6பன ெச�* நிலா$ திக� 06ற$*�  உ�$தவ" எ"ைன� -ற%-��வா"        உ%ப
ேகா" எ"ைன� -ற%-��வா" (9)      117 ஆ��சி அ", ஆழி� பிரா" -ற%-�கிய  ேவ�$ தட#ேதாளி ெசா� வி>�சி$த" மகி�#*  
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 ஈ$த தமி� இைவ ஈைர#*% வ�லவ
  வா�$த ந"ம/கைள� ெப6, மகி�வேர             (10) -------      க!ண$ அ�1/சி கா2"த�க!ண$ அ�1/சி கா2"த�க!ண$ அ�1/சி கா2"த�க!ண$ அ�1/சி கா2"த�     118 ெம�< ஊ* ச.க% இட$தா" ந� ேவ� ஊதி  ெபா�� Jதி6 ேதா6ற ெபாைற உைட ம"ன
/கா�  ப$* ஊ
 ெபறா* அ", பாரத% ைகெச�த  அ$ Mத" அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா"            (1)      119 மைல -ைர ேதா� ம"னவ�% மாரத�% ம6,%  பல
 �ைலய 76,வ�% ப>டழிய பா
$த"  சிைல வைளய$ தி�ேத
ேம� 0"நி"ற ெச.க�  அலவைல வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா"            (2)      120 கா;% நீ
 -/�/ கட%- ஏறி காளிய"  தீய பண$தி6 சில%- ஆ
/க� பா�#* ஆ&  ேவயி" �ழ� ஊதி வி$தகனா� நி"ற  ஆய" வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா" (3)      121 இ�>&6 பிற#* ேபா� ஏைழ வ� ஆய
  ம�>ைட$ தவி
�பி$* வ" க=ச" மாள�  -ர>& அ#நா� எ.க� 1%ப>�/ ெகா�ட  அர>ட" வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா"            (4)      122 ேச� 1�ட சா� சிதறி$ தி�& ெந�/�  ஆ�1�� ந#த" மைனவி கைட தா%பா�  ேசா�1�� *�ளி$ *&/க$ *&/க அ",  ஆ�1�டா" அ�1�சி கா>�கி"றா"  
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       அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா"            (5)      123 ெச�- இள ெம"0ைல$ ேதவகி ந.ைக/��  ெசா�பட$ ேதா"றி ெதா,�பா&ேயா% ைவ$த  *�ப0% பாC% தயி�% வி'.கிய  அ�ப" வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா" (6)      124 த$*/ ெகா�டா� ெகாேலா? தாேன ெப6றா� ெகாேலா?  சி$த% அைனயா� அேசாைத இள=சி.க%  ெகா$* ஆ
 க�.�ழ6 ேகாபால ேகாளாி  அ$த" வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா" (7)      125 ெகா.ைக வ" 5னிெசா6 ெகா�� �வலய$  *.க/ காி;% பாி;% இரா�சிய0%  எ.�% பரத6� அ�ளி வ"கா" அைட  அ. க�ண" அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா"            (8)      126 பதக 0தைலவா�� ப>ட களி,  கதறி/ ைக5�பி எ" க�ணா க�ணா எ"ன  உதவ� -� ஊ
#* அ.� உ,*ய
 தீ
$த  அதக" வ#* அ�1�சி கா>�கி"றா"        அ%மேன அ�1�சி கா>�கி"றா" (9)      127 வ�லா� இல.ைக மல.க� சர# *ர#த  வி�லாளைன வி>�சி$த" விாி$த  ெசா� ஆ
#த அ�1�சி� பாட� இைவ ப$*%  வ�லா
 ேபா� ைவ�#த% ம"னி இ��பேர             (10) -----------  தா3�பா� உ!ண அைழ�த�தா3�பா� உ!ண அைழ�த�தா3�பா� உ!ண அைழ�த�தா3�பா� உ!ண அைழ�த�     
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 128 அர: அைணயா� ஆய
 ஏேற        அ%ம% உ�ண$ *யிெலழாேய  இர:% உ�ணா* உற.கி நீ ேபா�        இ",% உ�சி ெகா�டதாேலா  வர:. காேண";வயி, அைச#தா�        வன 0ைலக� ேசா
#* பாய$  தி� உைடய வா�ம�$*$        திைள$* உைத$*� ப�கிடாேய             (1)      129 ைவ$த ெந�;% கா�#த பாC%        வ& தயி�% ந, ெவ�ெண;%  இ$தைன;% ெப6றறிேய"        எ%பிரா" நீ பிற#த பி"ைன  எ$தைன;% ெச�ய� ெப6றா�;        ஏ*% ெச�ேய" கத% படாேத  0$* அைனய 0,வ� ெச�*        3/� உறி=சி 0ைல உணாேய             (2)      130 த#த% ம/க� அ'* ெச"றா�        தா�மா
 ஆவா
 தாி/ககி�லா
  வ#* நி"ேம6 1ச� ெச�ய        வாழ வ�ல வா<ேதவா  உ#ைதயா
 உ"திற$த
 அ�ல
        உ"ைன நா" ஒ", உர�பமா>ேட"  ந#தேகாப" அணி சி,வா        நா" <ர#த 0ைல உணாேய             (3)      131 க=ச"த"னா� -ண
/க�ப>ட        க�ள� சக� கல/� அழிய  ப=சி அ"ன ெம�ல&யா�        பா�#த ேபா* ெநா#தி�% எ",  அ=சிேன" கா� அமர
 ேகாேவ        ஆய
 5>ட$* அளவ"றாேலா  க=சைன உ" வ=சைனயா�        வைல�ப�$தா� 0ைல உணாேய             (4)      
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 132 தீய -#தி/ க=ச" உ"ேம�        சின% உைடய" ேசா
: பா
$*  மாய#த"னா� வைல�ப�/கி�        வாழகி�ேல" வா<ேதவா  தாய
 வா��ெசா� க�ம% க�டா�        சா6றி� ெசா"ேன" ேபாகேவ�டா  ஆய
 பா&/� அணிவிள/ேக        அம
#* வ#* எ" 0ைல உணாேய             (5)      133 மி" அைனய +� இைடயா
        விாி �ழ�ேம� +ைழ#த வ��  இ" இைச/�% வி�G-$M
        இனி* அம
#தா� உ"ைன/ க�டா
  எ"ன ேநா"- ேநா6றா� ெகாேலா        இவைன� ெப6ற வயி, உைடயா�  எ"D% வா
$ைத எ�*வி$த        இ�&ேகசா 0ைல உணாேய             (6)      134 ெப�&
 வா�வா
 நி" ஒ�பாைர�        ெப,*% எ"D% ஆைசயாேல  க�டவ
க� ேபா/� ஒழி#தா
        க�ணிைணயா� கல/க ேநா/கி  வ�� உலா% 1.�ழGனா
 உ"        வாய0த% உ�ண ேவ�&/  ெகா�� ேபாவா" வ#* நி"றா
        ேகாவி#தா நீ 0ைல உணாேய            (7)      135 இ� மைல ேபா� எதி
#த ம�ல
        இ�வ
 அ.க% எாிெச�தா� உ"  தி� மG#* திக' மா
:        ேத/க வ#* எ" அ��� ஏறி  ஒ� 0ைலைய வா�ம�$*        ஒ� 0ைலைய ெந�&/ெகா��  இ� 0ைல;% 0ைற 0ைறயா�        ஏ.கி ஏ.கி இ�#* உணாேய             (8)      
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 136 அ. கமல� ேபாதக$தி�        அணி ெகா� 0$த% சி#தினா6ேபா�  ெச. கமல 0க% விய
�ப        தீைம ெச�* இ% 06ற$Mேட  அ.க% எ�லா% -'தியாக        அைளய ேவ�டா அ%ம வி%ம  அ.� அமர
/� அ0* அளி$த        அமர
 ேகாேவ 0ைல உணாேய            (9)      137 ஓட ஓட/ கி�கிணிக�        ஒG/�% ஓைச� பாணியாேல  பா&� பா& வ�கி"றாைய�        ப6பநாப" எ", இ�#ேத"  ஆ& ஆ& அைச#* அைச#தி>�        அதD/� ஏ6ற 5$ைத ஆ&  ஓ& ஒ&� ேபா�விடாேத        உ$தமா நீ 0ைல உணாேய             (10)      138 வா
 அணி#த ெகா.ைக ஆ��சி        மாதவா உ� எ"ற மா6ற%  நீ
 அணி#த �வைள வாச%        நிகழ நா,% வி�G-$M
�  பா
 அணி#த ெதா� -கழா"        ப>ட
பிரா" பாட� வ�லா
  சீ
 அணி#த ெச.க�மா� ேம�        ெச"ற சி#ைத ெப,வ
 தாேம            (11) -----------  கா& (�த�கா& (�த�கா& (�த�கா& (�த�     139 ேபா��பா� உைடய நி" த#ைத;% தா�$தா"        ெபா� திற6 க=ச" க&ய"  கா�பா�% இ�ைல கட�வ�ணா உ"ைன        தனிேய ேபா� எ.�% திாிதி  ேப��பா� 0ைல உ�ட பி$தேன ேகசவ        ந%I உ"ைன/ கா* �$த  
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 ஆ�� பால
 ெப��க� எ�லா�% வ#தா
        அைட/கா� தி�$தி நா" ைவ$ேத"            (1)      140 வ�ண� பவள% ம�.கினி6 சா$தி        மல
�பாத/ கி�கிணி ஆ
�ப  ந�ணி$ ெதா'% அவ
 சி#ைத பிாியாத        நாராயணா இ.ேக வாரா�  எ�ண6� அாிய பிராேன திாிைய        எாியாேம கா*/� இ�வ"  க�@/� ந",% அழ�% உைடய        கனக/ க&�-% இைவயா%             (2)      141 ைவய% எ�லா% ெப,% வா
கட� வா'%        மகர/�ைழ ெகா��ைவ$ேத"  ெவ�யேவ காதி� திாிைய இ�வ" நீ        ேவ�&ய ெத�லா% த�வ"  உ�ய இ9 ஆய
 �ல$தினி� ேதா"றிய        ஒ�<ட
 ஆய
ெகா'#ேத  ைமய"ைம ெச�* இள ஆ��சிய
 உ�ள$*        மாதவேன இ.ேக வாரா�            (3)      142 வண% ந", உைடய வயிர/ க&�- இ>�        வா
கா* தாழ� ெப�/கி/  �ண% ந", உைடய
 இ/ ேகாபால பி�ைளக�        ேகாவி#தா நீ ெசா�C/ ெகா�ளா�  இைண ந", அழகிய இ/ க&�- இ>டா�        இனிய பலா�பழ% த#*  <ண% ந", அணி 0ைல உ�ண$ த�வ" நா"        ேசா$த% பிரா" இ.ேக வாரா�            (4)      143 ேசா$த% பிரா" எ", இர#தாC% ெகா�ளா�        <ாி�ழலாெரா� நீ ேபா�/  ேகா$*/ �ரைவ பிைண#* இ.� வ#தா�        �ண.ெகா�� இ�வேனா? ந%I  ேப
$*% ெபாியன அ�ப% த�வ"        பிராேன திாியிட ஒ>&�  
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 ேவ�$ தட#ேதாளா
 வி�%-% க�.�ழ�        வி>�ேவ நீ இ.ேக வாரா�             (5)      144 வி�ெண�லா% ேக>க அ'தி>டா� உ"வாயி�        வி�%பி அதைன நா" ேநா/கி  ம�ெண�லா% க�� எ" மன$*�ேள அ=சி        ம*Jதேன எ", இ�#ேத"  -� ஏ*% இ�ைல உ"கா* மறி;%        ெபா,$* இைற� ேபா* இ� ந%I  க�ணா எ" கா
0கிேல கட�வ�ணா        காவலேன 0ைல உணாேய             (6)      145 0ைல ஏ*% ேவ�ேட" எ", ஓ& நி"காதி6        க&�ைப� பறி$* எறி#தி>�  மைலைய எ�$* மகி�#* க�-மாாி        கா$*� ப<நிைர ேம�$தா�  சிைல ஒ", இ,$தா� திாிவி/கிரமா        தி� ஆய
பா&� பிராேன  தைல நிலா� ேபாேத உ"காைத� ெப�/காேத        வி>&>ேட" �6றேம அ"ேற? (7)      146 எ" �6றேம எ", ெசா�ல:% ேவ�டா கா�        எ"ைன நா" ம� உ�ேடனாக  அ"-6, ேநா/கி அ&$*% பி&$*%        அைனவ
/�% கா>&6றிைலேய?  வ" -6, அரவி" பைக/ ெகா& வாமன        ந%I உ"கா*க� M�%  *"-6றன எ�லா% தீ
�பா� பிராேன        திாியி>�� ெசா�Cேக" ெம�ேய             (8)      147 ெம� எ", ெசா�Cவா
 ெசா�ைல/ க�தி$        ெதா��-�டா� ெவ�ெணைய எ",  ைகைய� பி&$*/ கைர உரேலா� எ"ைன/        காணேவ க>&6றிைலேய?  ெச�தன ெசா�G� சிாி$* அ.� இ�/கி�        சிாீதரா உ"கா* M�%  
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 ைகயி6 திாிைய இ�கிடா� இ#நி"ற        காாிைகயா
 சிாியாேம             (9)      148 காாிைகயா
/�% உன/�% இ'/� உ6, எ"        கா*க� K.கி எாியி�?  தாாியா தாகி� தைல ெநா#தி�% எ",        வி>&>ேட" �6றேம அ"ேற?  ேசாியி6 பி�ைளக� எ�லா�% கா*        ெப�/கி$ திாிய:% கா�&  ஏ
 விைட ெச6, இள.க", எறி#தி>ட        இ�&ேகசா எ"த" க�ேண <10>      149 க�ைண/ �ளிர/ கல#* எ.�% ேநா/கி/        க&கம� 1.�ழலா
க�  எ�ண$*� எ",% இ�#* தி$தி/�%        ெப�மாேன எ.க� அ0ேத  உ�ண/ கனிக� த�வ" க&�- ஒ",%        ேநாவாேம கா*/� இ�வ"  ப�ைண/ கிழிய� சகட% உைத$தி>ட        ப6பநாபா இ.ேக வாரா�             (11)      150 வா எ", ெசா�G எ"ைகைய� பி&$*        வGயேவ காதி6 க&�ைப  ேநாவ$ திாி/கி� உன/� இ.� இ'/�6, எ"?        கா*க� ெநா#தி�% கி�ேல"  நாவ6 பழ% ெகா��ைவ$ேத" இைவ காணா�        ந%I 0" வ=ச மகைள�  சாவ� பா� உ�� சக� இற� பா�#தி>ட        தாேமாதரா இ.ேக வாரா�             (12)      151 வா
 கா* தாழ� ெப�/கி அைம$*        மகர/�ைழ இட ேவ�&�  சீரா� அேசாைத தி�மாைல� ெசா"ன ெசா�        சி#ைத;� நி", திகழ�  பா
 ஆ
 ெதா� -கழா" -*ைவ ம"ன"  
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       ப"னி� நாம$தா� ெசா"ன  ஆராத அ#தாதி� ப"னிர��% வ�லா
        அ�<தD/� அ&யாேர             (13) -------------   நீரா2ட�நீரா2ட�நீரா2ட�நீரா2ட�     152 ெவ�ெண� அைள#த �@.�%        விைளயா� -'தி;% ெகா��  தி�ெணன இ9 இரா உ"ைன$        ேத�$*/ கிட/க நா" ஒ>ேட"  எ�ெண� -ளி�பழ% ெகா�� இ.�        எ$தைன ேபா*% இ�#ேத"  ந�ண� அாிய பிராேன        நாரணா நீராட வாரா�             (1)      153 க",க� ஓட� ெசவியி6        க>ெட,%- பி&$* இ>டா�  ெத"றி/ ெக�% ஆகி� ெவ�ெண�        திர>& வி'.�மா கா�ப"  நி"ற மராமர% சா�$தா�        நீ பிற#த தி�ேவாண%  இ", நீ நீராட ேவ��%        எ%பிரா" ஓடாேத வாரா�             (2)      154 ேப��சி 0ைல உ�ண/ க��        பி"ைன;% நி�லா* எ"ெந=ச%  ஆ��சிய
 எ�லா�% 5&        அைழ/க:% நா" 0ைல த#ேத"  கா��சின நீெரா� ெந�G        கடார$தி6 1ாி$* ைவ$ேத"  வா�$த -க� மணிவ�ணா        ம=சன% ஆட நீ வாரா�             (3)      155 க=ச" -ண
�பினி� வ#த        க&ய சகட% உைத$*  
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 வ=சக� ேப�மக� *=ச        வா� 0ைல ைவ$த பிராேன  ம=சH% ெச.க'நீாி"        வாசிைக;% ந,=சா#*%  அ=சன0% ெகா�� ைவ$ேத"        அழகேன நீராட வாரா�             (4)      156 அ�ப% கல#த சி6,�&        அ/கார% பாG6 கல#*  ெசா�பட நா" <>� ைவ$ேத"        தி"ன� உ,திேய� ந%பி  ெச�- இள ெம"0ைலயா
க�        சி,-ற% ேபசி� சிாி�ப
  ெசா�பட நீராட ேவ��%        ேசா$த% பிரா" இ.ேக வாரா�            (5)      157 எ�ெண�/ �ட$ைத உ�>&        இள%பி�ைள கி�ளி எ'�பி/  க�ைண� -ர>& விழி$*/        கழக�� ெச�;% பிராேன  உ�ண/ கனிக� த�வ"        ஒGகட� ஓதநீ
 ேபாேல  வ�ண% அழகிய ந%I        ம=சன% ஆட நீ வாரா�             (6)      158 கற#த ந6பாC% தயி�%        கைட#* உறிேம� ைவ$த ெவ�ெண�  பிற#த*ேவ 0தலாக�        ெப6றறிேய" எ%பிராேன  சிற#த ந6றா� அல
 M6,%        எ"பதனா� பிற
 0"ேன  மற#*% உைரயாட மா>ேட"        ம=சன% ஆட நீ வாரா�             (7)      159 க"றிைன வா� ஓைல க>&        கனிக� உதிர எறி#*  
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 பி" ெதாட
#* ஓ& ஓ
 பா%ைப�        பி&$*/ெகா�� ஆ>&னா� ேபாC%  நி"திற$ேத" அ�ேல" ந%I        நீ பிற#த தி� ந"னா�  ந", நீ நீராட ேவ��%        நாரணா ஓடாேத வாரா�             (8)      160 1ணி$ ெதா'வினி6 -/��        -'தி அைள#த ெபா"-ேமனி  காண� ெபாி*% உக�ப"        ஆகிC% க�டா
 பழி�ப
  நா� இ$தைன;% இலாதா�        ந�பி"ைன காணி6 சிாி/�%  மாணி/கேம எ"மணிேய        ம=சன% ஆட நீ வாரா�             (9)      161 கா
 மG ேமனி நிற$*/ க�ணபிராைன உக#*  வா
 மG ெகா.ைக யேசாைத ம=சன% ஆ>&ய ஆ6ைற�  பா
 மG ெதா� -*ைவ/ ேகா" ப>ட
பிரா" ெசா"ன பாட�  சீ
 மG ெச#தமி� வ�லா
 தீவிைன யா*% இலேர             (10) --------  (ழ�வார� கா�ைகைய வா என�(ழ�வார� கா�ைகைய வா என�(ழ�வார� கா�ைகைய வா என�(ழ�வார� கா�ைகைய வா என�     162 பி"ைன மணாளைன ேபாி6 கிட#தாைன  0"ைன அமர
 0த6 தனி வி$திைன  எ"ைன;% எ.க� �& 0'* ஆ>ெகா�ட  ம"னைன வ#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        மாதவ"த" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�             (1)      163 ேபயி" 0ைல உ�ட பி�ைள இவ" 0"ன%  மாய� சக�% ம�*% இ,$தவ"  காயாமல
 வ�ண" க�ண" க�.�ழ�  M�* ஆக வ#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        Mமணி வ�ண" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�             (2) 
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      164 தி�ண/ கல$தி6 திைர உறிேம� ைவ$த  ெவ�ெண� வி'.கி விைரய உற.கி�%  அ�ண� அமர
 ெப�மாைன ஆய
த%  க�ணைன வ#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        கா
0கி� வ�ண" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�            (3)      165 ப�ள$தி� ேம;% பறைவ உ�/ ெகா��  க�ள அ<ர" வ�வாைன$ தா" க��  -� இ* எ", ெபா*/ேகா வா� கீ�&>ட  பி�ைளைய வ#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        ேப� 0ைல உ�டா" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�             (4)      166 க6றின% ேம�$*/ கனி/� ஒ� க"றிைன�  ப6றி எறி#த பரம" தி�0&  உ6றன ேபசி நீ ஓ&$ திாியாேத  அ6ைற/�% வ#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        ஆழியா"த" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�            (5)      167 கிழ/கி6 �& ம"ன
 ேக� இலாதாைர  அழி�பா" நிைன#தி>� அ9 ஆழிஅதனா�  விழி/�% அளவிேல ேவ
 அ,$தாைன/  �ழ6� அணி ஆக/ �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        ேகாவி#த"த" �ழ�வாரா� அ/கா/கா� (6)      168 பி�ட$ திரைள;% ேப�/� இ>ட நீ
� ேசா,%  உ�ட6� ேவ�& நீ ஓ&$ திாியாேத  அ�ட$* அமர
 ெப�மா" அழ� அம
  வ�� ஒ$* இ��ட �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        மாயவ"த" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�            (7)      169 உ#தி எ'#த உ�வ மல
த"னி�  ச#த� ச*0க"த"ைன� பைட$தவ"  ெகா#த/ �ழைல/ �ற#* -ளி அ>&$  த#த$தி" சீ�பா� �ழ�வாரா� அ/கா/கா�  
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       தாேமாதர"த" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�             (8)      170 ம"ன"த" ேதவிமா
 க�� மகி�: எ�த  0" இ9 உலகிைன 06,% அள#தவ"  ெபா"னி" 0&யிைன� 1 அைணேம� ைவ$*�  பி"ேன இ�#* �ழ�வாரா� அ/கா/கா�        ேப
 ஆயிர$தா" �ழ�வாரா� அ/கா/கா�            (9)      171 க�டா
 பழியாேம அ/கா/கா� கா
வ�ண"  வ�� ஆ
 �ழ�வார வா எ"ற ஆ��சி ெசா�  வி� ேதா� மதி� வி�G-$M
/ ேகா" ப>ட" ெசா�  ெகா�டா&� பாட/ �,கா விைன தாேம             (10) ----------  ேகா� ெகா!"வா என�ேகா� ெகா!"வா என�ேகா� ெகா!"வா என�ேகா� ெகா!"வா என�     172 ேவG/ ேகா� ெவ>& விைளயா� வி� ஏ6றி  தாG/ ெகா'#ைத$ தட.க'$தி6 1��  IG$ தைழைய� பிைண$*� பிறகி>�  காG� பி" ேபாவா6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        கட� நிற வ�ண6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா             (1)      173 ெகா.�% �ட#ைத;% ேகா>&N�% ேப�%  எ.�% திாி#* விைளயா�% எ"மக"  ச.க% பி&/�% தட/ைக/�$ த/க ந�  அ.க% உைடய* ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        அர/� வழி$த* ஓ
 ேகா� ெகா�� வா            (2)      174 க,$தி>� எதி
நி"ற க=சைன/ ெகா"றா"  ெபா,$தி>� எதி
வ#த -�ளி" வா� கீ�டா"  ெநறி$த �ழ�கைள நீ.க 0" ஓ&�  சி,/க", ேம��பா6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        ேதவபிராD/� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா            (3)      
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 175 ஒ"ேற உைர�பா" ஒ� ெசா�ேல ெசா�Cவா"  *", 0&யா" *ாிேயாதன" ப/க�  ெச", அ.�� பாரத% ைகெயறி#தாD/�/  க",க� ேம��ப* ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        கட�-நிற வ�ண6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா             (4)      176 சீ
 ஒ", Mதா�$ திாிேயாதன" ப/க�  ஊ
 ஒ", ேவ�&� ெபறாத உேராட$தா�  பா
 ஒ"றி� பாரத% ைகெச�* பா
$த6�$  ேத
 ஒ"ைற ஊ
#தா6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        ேதவபிராD/� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா             (5)      177 ஆல$* இைலயா" அரவி" அைண ேமலா"  நீல/ கடC� ெந�.கால% க�வள
#தா"  பால� பிராய$ேத பா
$த6� அ��ெச�த  ேகால� பிராD/� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        �ட#ைத/ கிட#தா6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா             (6)      178 ெபா6றிக� சி$திர5ட� ெபா��பினி�  உ6ற வ&வி� ஒ� க�@% ெகா�ட அ/  க6ைற/ �ழல" க&ய" விைர#* உ"ைன  ம6ைற/ க� ெகா�ளாேம ேகா� ெகா�� வா        மணிவ�ண ந%பி/� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா             (7)      179 மி"னிைட� சீைத ெபா�>டா இல.ைகய
  ம"ன" மணி0& ப$*% உட" Kழ$  த" நிக
 ஒ", இ�லா� சிைல கா� வைள$* இ>ட  மி"D 0&ய6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        ேவைல அைட$தா6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா            (8)      180 ெத" இல.ைக ம"ன" சிர% ேதா� *ணிெச�*  மி" இல.�% 1� விIடண ந%பி/�  எ" இல.�% நாம$* அள:% அர< எ"ற  மி" அல.கார6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா        ேவ.கட வாண6� ஓ
 ேகா� ெகா�� வா            (9) 
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      181 அ/கா/கா� ந%பி/�/ ேகா� ெகா�� வா எ",  மி/கா� உைர$த ெசா� வி�G-$M
� ப>ட"  ஒ/க உைர$த தமி� ப$*% வ�லவ
  ம/கைள� ெப6, மகி�வ
 இ9 ைவய$ேத             (10) --------  1/ 52ட�1/ 52ட�1/ 52ட�1/ 52ட�     182 ஆனிைர ேம�/க நீ ேபாதி        அ�ம�#* ஆவ* அறியா�  கானக% எ�லா% திாி#* உ"        காிய தி�ேமனி வாட  பாைனயி6 பாைல� ப�கி�        ப6றாதா
 எ�லா% சிாி�ப  ேதனி� இனிய பிராேன        ெச�பக� 1� J>ட வாரா�             (1)      183 க� உைட ேமக.க� க�டா�        உ"ைன/ க�டா� ஒ/�% க�க�  உ� உைடயா� உல� ஏ'%        உ�டாக வ#* பிற#தா�  தி� உைடயா� மணவாளா        தி�வர.க$ேத கிட#தா�  ம�வி மண% கம�கி"ற        ம�Gைக� 1� J>ட வாரா�             (2)      184 ம�ெசா� மாளிைக ஏறி        மாத
க�த% இட% -/�  க�ெசா� ப>ைட/ கிழி$*        கா%- *கி� அைவ கீறி  நி�சC% தீைமக� ெச�வா�        நீ� தி�ேவ.கட$* எ#தா�  ப�ைச$ தமனக$ேதா�        பாதிாி� 1� J>ட வாரா�             (3) 
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      185 ெத�வி"க� நி", இள ஆ��சி        மா
கைள$ தீைம ெச�யாேத  ம�:% தமனக0% சீ
        மாைல மண% கம�கி"ற  -�வ% க�.�ழ� ெந6றி        ெபாG#த 0கி6-க", ேபாேல  உ�வ% அழகிய ந%I        உக#* இைவ J>ட நீ வாரா�             (4)      186 -�ளிைன வா� பிள#தி>டா�        ெபா� காியி" ெகா%- ஒசி$தா�  க�ள அர/கிைய 3/ெகா�        காவலைன$ தைல ெகா�டா�  அ�ளி நீ ெவ�ெண� வி'.க        அ=சா* அ&ேய" அ&$ேத"  ெத�ளிய நீாி� எ'#த        ெச.க'நீ
 J>ட வாரா�             (5)      187 எ�*கேளா� ெபா�தி        ஏ*% உேலாபா� கா� ந%I  க�திய தீைமக� ெச�*        க=சைன/ கா�ெகா� பா�#தா�  ெத�வி"க� தீைமக� ெச�*        சி/ெகன ம�ல
கேளா�  ெபா�* வ�கி"ற ெபா"ேன        -"ைன� 1� J>ட நீ வாரா�             (6)      188 �ட.க� எ�$* ஏற வி>�/        5$தாட வ�ல எ% ேகாேவ  மட% ெகா� மதி0க$தாைர        மா�ெசய வ�ல எ" ைம#தா  இட#தி>� இரணிய" ெந=ைச        இ� பிள: ஆக 0" கீ�டா�  �ட#ைத/ கிட#த எ% ேகாேவ        ��/க$தி� 1� J>ட வாரா�             (7) 



42 

      189 சீமாGக" அவேனா�        ேதாழைம ெகா�ள:% வ�லா�  சாமா, அவைன நீ எ�ணி�        ச/கர$தா� தைல ெகா�டா�  ஆமா, அறி;% பிராேன        அணி அர.க$ேத கிட#தா�  ஏமா6ற% எ"ைன$ தவி
$தா�        இ�வா>சி� 1� J>ட வாரா�             (8)      190 அ�ட$* அமர
க� Jழ        அ$தாணி;� அ.� இ�#தா�  ெதா�ட
க� ெந=சி� உைறவா�        Mமலரா� மணவாளா  உ�&>� உலகிைன ஏ'%        ஓ
 ஆGைலயி6 *யி� ெகா�டா�  க�� நா" உ"ைன உக/க/        க�0ைக� 1� J>ட வாரா�             (9)      191 ெச�பக ம�Gைகேயா�        ெச.க'நீ
 இ�வா>சி  எ� பக
 1:% ெகாண
#ேத"        இ", இைவ J>ட வா எ",  ம� பக
 ெகா�டாைன ஆ��சி        மகி�#* உைர ெச�த இ% மாைல  ப� பக
 வி�G-$M
/ ேகா"        ப>ட
பிரா" ெசா"ன ப$ேத             (10) -----------  கா�பிட�கா�பிட�கா�பிட�கா�பிட�     192 இ#திரேனா� பிரம"        ஈச" இைமயவ
 எ�லா%  ம#திர மா மல
 ெகா��        மைற#* உவரா� வ#* நி"றா
  ச#திர" மாளிைக ேச�%  
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       ச*ர
க� ெவ�ளைற நி"றா�  அ#திய% ேபா* இ* ஆ�%        அழகேன கா�பிட வாரா�             (1)      193 க",க� இ�ல% -�#*        கத,கி"ற ப< எ�லா%  நி"ெறாழி#ேத" உ"ைன/ 5வி        ேநசேம� ஒ",% இலாதா�  ம"றி� நி�ேல� அ#தி� ேபா*        மதி6 தி�ெவ�ளைற நி"றா�  ந", க�டா� எ"த" ெசா�C        நா" உ"ைன/ கா�பிட வாரா�            (2)      194 ெச�- ஓ* ெம"0ைலயா
க�        சி,ேசா,% இ�C% சிைத$தி>�  அ�ேபா* நா" உர�ப� ேபா�        அ&சிC% உ�&ைல ஆ�வா�  0� ேபா*% வானவ
 ஏ$*%        0னிவ
க� ெவ�ளைற நி"றா�  இ�ேபா* நா" ஒ",% ெச�ேய"        எ%பிரா" கா�பிட வாரா�             (3)      195 க�ணி� மண�ெகா� Mவி/        காGனா� பா�#தைன எ", எ",  எ� அ�% பி�ைளக� வ#தி>�        -இவ
 ஆ
?- 0ைற�ப�கி"றா
  க�ணேன ெவ�ளைற நி"றா�        க�டாெராேட தீைம ெச�வா�  வ�ணேம ேவைலய* ஒ�பா�        வ�ளேல கா�பிட வாரா�             (4)      196 ப�லாயிரவ
 இ9 ஊாி�        பி�ைளக� தீைமக� ெச�வா
  எ�லா% உ"ேம� அ"றி� ேபாகா*        எ%பிரா" நீ இ.ேக வாரா�  ந�லா
க� ெவ�ளைற நி"றா�  
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       ஞான� <டேர உ"ேமனி  ெசா� ஆர வா�$தி நி", ஏ$தி�        ெசா�பட/ கா�பிட வாரா�             (5)      197 க=ச" க,/ெகா�� நி"ேம�        க� நிற� ெச% மயி
� ேபைய  வ=சி�பத6� வி�$தா"        எ"ப* ஓ
 வா
$ைத;% உ��  ம=< தவ� மணி மாட        மதி6 தி�ெவ�ளைற நி"றா�  அ=<வ" நீ அ.� நி6க        அழகேன கா�பிட வாரா�     6      198 க�ள� சக�% ம�*%        கல/� அழிய உைதெச�த  பி�ைளயரேச நீ ேபைய�        பி&$* 0ைல உ�ட பி"ைன  உ�ளவா, ஒ",% அறிேய"        ஒளி;ைட ெவ�ளைற நி"றா�  ப�ளிெகா� ேபா* இ* ஆ�%        பரமேன கா�பிட வாரா�             (7)      199 இ"ப% அதைன உய
$தா�        இைமயவ
/� எ",% அாியா�  �%ப/ களி, அ>ட ேகாேவ        ெகா�. க=ச" ெந=சினி6 56ேற  ெச%ெபா" மதி� ெவ�ளைறயா�        ெச�வ$தினா� வள
 பி�ளா�  க%ப/ கபாG கா� அ.�        க&* ஓ&/ கா�பிட வாரா�             (8)      200 இ�/ெகா� நீ
 ச.கி6 ெகா�&>�        எழி� மைறேயா
 வ#* நி"றா
  த�/ேக� ந%பி ச#தி நி",        தா� ெசா�C/ ெகா�ளா� சில நா�  தி�/கா�- நா" உ"ைன� சா$த  
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       ேத< உைட ெவ�ளைற நி"றா�  உ�/ கா>�% அ#தி விள/� இ",        ஒளி ெகா�ள ஏ6,ேக" வாரா�            (9)      201 ேபா* அம
 ெச�வ/ெகா'#* -ண
 தி�ெவ�ளைறயாைன  மாத
/� உய
#த அேசாைத மக"த"ைன/ கா�பி>ட மா6ற%  ேவத� பய" ெகா�ள வ�ல வி>�சி$த" ெசா"ன மாைல  பாத� பய" ெகா�ள வ�ல ப$த
 உ�ளா
 விைன ேபாேம             (10) --------------  பால� கிாீைடபால� கிாீைடபால� கிாீைடபால� கிாீைட     202 ெவ�ெண� வி'.கி ெவ,. கல$ைத        ெவ6பிைட இ>� அத" ஓைச ேக>�%  க�ணபிரா" க6ற க�வி த"ைன/        கா/ககி�ேலா% உ"மகைன/ காவா�  -�ணி6 -ளி� ெப�தா� ஒ/�% தீைம        -ைர -ைரயா� இைவ ெச�ய வ�ல  அ�ண6 க�ணா" ஓ
 மகைன� ெப6ற        அேசாைத ந.கா� உ"மகைன/ 5வா�             (1)      203 வ�க வ�க வ�க இ.ேக        வாமன ந%I வ�க இ.ேக  காிய �ழ� ெச�ய வா� 0க$* எ%        கா�$த ந%I வ�க இ.ேக  அாிய" இவ" என/� இ", ந.கா�        அ=சனவ�ணா அசலக$தா
  பாிபவ% ேபச$ தாி/ககி�ேல"        பாவிேயD/� இ.ேக ேபாதராேய             (2)      204 தி� உைட� பி�ைளதா" தீயவா,        ேத/க% ஒ",% இல" ேத< உைடய"  உ�க ைவ$த �ட$ேதா� ெவ�ெண�        உறி=சி உைட$தி>�� ேபா#* நி"றா"  அ�� இ�#தா
 த%ைம அநியாய%  
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       ெச�வ*தா" வழ/ேகா? அேசாதா�  வ�க எ", உ"மக" த"ைன/ 5வா�        வாழ ஒ>டா" ம*Jதனேன             (3)      205 ெகா�ட�வ�ணா இ.ேக ேபாதராேய        ேகாயி6 பி�ளா� இ.ேக ேபாதராேய  ெத� திைர J� தி��ேப
/ கிட#த        தி�நாரணா இ.ேக ேபாதராேய  உ�� வ#ேத" அ%ம% எ", ெசா�G        ஓ& அக% -க ஆ��சிதாD%  க�� எதிேர ெச", எ�$*/ெகா�ள/        க�ணபிரா" க6ற க�வி தாேன             (4)      206 பாைல/ கற#* அ��- ஏற ைவ$*�        ப�வைளயா� எ"மக� இ��ப  ேமைல அக$ேத ெந��- ேவ�&�        ெச", இைற�ெபா'* அ.ேக ேபசி நி"ேற"  சாள/கிராம% உைடய ந%பி        சா�$*� ப�கி>�� ேபா#* நி"றா"  ஆைல/ க�%பி" ெமாழி அைனய        அேசாைத ந.கா� உ"மகைன/ 5வா�             (5)      207 ேபாத
 க�டா� இ.ேக ேபாத
 க�டா�        ேபாதேர" எ"னாேத ேபாத
 க�டா�  ஏேதD% ெசா�G அசலக$தா
        ஏேதD% ேபச நா" ேக>கமா>ேட"  ேகா*கல% உைட/�>டேனேயா        �", எ�$தா� �ட% ஆ� 5$தா  ேவத� ெபா�ேள எ" ேவ.கடவா        வி$தகேன இ.ேக ேபாதராேய 6      208 ெச#ெந� அாிசி சி, ப��-�        ெச�த அ/கார% ந,ெந� பாலா�  ப"னிர�� தி�ேவாண% அ>ேட"        ப��% இ� பி�ைள பாி< அறிவ"  இ"ன% உக�ப" நா" எ", ெசா�G  
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       எ�லா% வி'.கி>�� ேபா#* நி"றா"  உ"மக" த"ைன அேசாைத ந.கா�        5வி/ ெகா�ளா� இைவ;% சிலேவ             (7)      209 ேகசவேன இ.ேக ேபாதராேய        கி�ேல" எ"னா* இ.ேக ேபாதராேய  ேநச% இலாதா
 அக$* இ�#*        நீ விைளயாடாேத ேபாதராேய  Mசன% ெசா�C% ெதா'$ைதமா�%        ெதா�ட�% நி"ற இட$தி� நி",  தா�ெசா�C/ ெகா�வ* த"ம% க�டா�        தாேமாதரா இ.ேக ேபாதராேய (8)      210 க"ன� இல>�வ$ேதா� சீைட        காெர�ளி" உ�ைட கல$தி� இ>�  எ" அக% எ", நா" ைவ$*� ேபா#ேத"        இவ" -/� அவ6ைற� ெப,$தி� ேபா#தா"  பி"D% அக% -/� உறிைய ேநா/கி�        பிற.�ஒளி ெவ�ெண;% ேசாதி/கி"றா"  உ"மக" த"ைன அேசாைத ந.கா�        5வி/ ெகா�ளா� இைவ;% சிலேவ             (9)      211 ெசா�G� அரசி� ப�தி ந.கா�        Jழ� உைடய" உ"பி�ைள தாேன  இ�ல% -�#* எ"மகைள/ 5வி/        ைகயி� வைளைய/ கழ6றி/ெகா��  ெகா�ைலயி� நி",% ெகாண
#* வி6ற        அ.� ஒ�$தி/� அ9 வைள ெகா�$*  ந�லன நாவ6 பழ.க� ெகா��        நா" அ�ேல" எ", சிாி/கி"றாேன             (10)      212 வ�� களி$* இைர/�% ெபாழி� J� வ�-ன6 காவிாி$ ெத"னர.க"  ப�� அவ" ெச�த கிாீைட எ�லா% ப>ட
பிரா" வி>�சி$த" பாட�  ெகா�� இைவ பா&/ �னி/க வ�லா
 ேகாவி#த"த" அ&யா
க� ஆகி  எ� திைச/�% விள/காகி நி6பா
 இைணய& எ"தைல ேமலனேவ             (11) -------- 
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  ஆய�ம�ைகய� �ைற6"ஆய�ம�ைகய� �ைற6"ஆய�ம�ைகய� �ைற6"ஆய�ம�ைகய� �ைற6"     213 ஆ6றி� இ�#* விைளயா�ேவா.கைள�  ேச6றா� எறி#* வைள *கி6 ைக/ெகா��  கா6றி6 க&யனா� ஓ& அக% -/�  மா6ற0% தாரானா� இ", 06,%        வைள$ திற% ேபசானா� இ", 06,% (1)      214 ��டல% தாழ �ழ� தாழ நா� தாழ  எ� திைசேயா�% இைற=சி$ ெதா'* ஏ$த  வ�� அம
 1.�ழலா
 *கி6 ைக/ெகா��  வி� ேதா� மர$தானா� இ", 06,%        ேவ�ட:% தாரானா� இ", 06,% (2)      215 தட% ப� தாமைர� ெபா�ைக கல/கி  விட% ப� நாக$ைத வா� ப6றி ஈ
$*  பட% ப� ைப#தைல ேம� எழ� பா�#தி>�  உட%ைப அைச$தானா� இ", 06,%        உ�சியி� நி"றானா� இ", 06,% (3)      216 ேதDக" ஆவி ெச�$*� பன.கனி  தா" எறி#தி>ட தட% ெப�#ேதாளினா�  வானவ
 ேகா" விட வ#த மைழ த�$*  ஆனிைர கா$தானா� இ", 06,%        அைவ உ�ய/ ெகா�டானா� இ", 06,% (4)      217 ஆ��சிய
 ேசாி அைள தயி
 பா� உ��  ேப
$* அவ
 க�� பி&/க� பி&;��  ேவ�$ தட#ேதாளினா
 ெவ�ெண� ேகா� மா>டா* அ.�  ஆ�-�� இ�#தானா� இ", 06,%        அ&;�� அ'தானா� இ", 06,% (5)      218 த�ளி$ தள
 நைட யி>� இள% பி�ைளயா�  உ�ள$தி" உ�ேள அவைள உற ேநா/கிக  
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 க�ள$தினா� வ#த ேப��சி 0ைல உயி
  *�ள� <ைவ$தானா� இ", 06,%        *வ/� அற உ�டானா� இ", 06,% (6)      219 மாவG ேவ�வியி� மா� உ�வா�� ெச",   3வ& தா எ", இர#த இ% ம�ணிைன  ஒர& இ>� இர�டா% அ&த"னிேல  தாவ& இ>டானா� இ", 06,%        தரணி அள#தானா� இ", 06,%            (7)      220 தாைழ த�-ஆ%ப6 தட% ெப�% ெபா�ைகவா�  வா'% 0தைல வைல�ப>� வாதி�- உ�  ேவழ% *ய
 ெகட வி�ேணா
 ெப�மானா�  ஆழி பணி ெகா�டானா� இ", 06,%        அத6� அ�� ெச�தானா� இ", 06,% (8)      221 வான$* எ'#த மைழ 0கி� ேபா� எ.�%  கான$* ேம�#* களி$* விைளயா&  ஏன$* உ�வா� இட#த இ% ம�ணிைன$  தான$ேத ைவ$தானா� இ", 06,%        தரணி இட#தானா� இ", 06,% (9)      222 அ. கமல/ க�ண"த"ைன அேசாைத/�  ம.ைக ந�லா
க� தா% வ#* 0ைற�ப>ட  அ.� அவ
 ெசா�ைல� -*ைவ/ேகா" ப>ட" ெசா�        இ.� இைவ வ�லவ
/� ஏத% ஒ", இ�ைலேய             (10) -----------              
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 அ�ம� தர ம7�த�அ�ம� தர ம7�த�அ�ம� தர ம7�த�அ�ம� தர ம7�த�     223 த"ேந
 ஆயிர% பி�ைளகேளா�        தள
நைடஇ>� வ�வா"  ெபா" ஏ� ெந�ெயா� பா� அ0* உ�� ஒ�        -�Hவ" ெபா�ேய தவ'%  மி"ேந
 +�ணிைட வ=சமக� ெகா.ைக        *=ச வா�ைவ$த பிராேன  அ"ேன உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ              (1)      224 ெபா"ேபா� ம=சன% ஆ>& அ0* ஊ>&�        ேபாேன" வ�மள: இ�பா�  வ" பார� சகட% இற� சா&        வட/கி� அக% -/� இ�#*  மி"ேபா� +�ணிைடயா� ஒ� க"னிைய        ேவ6,�வ% ெச�* ைவ$த  அ"பா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட"        உன/� அ=<வ" அ%ம% தரேவ             (2)      225 �%மாய$ெதா� ெவ�ெண� வி'.கி/        �ட$ தயி
 சா�$*� ப�கி  ெபா�% மாய ம�* ஆன அ<ரைர�        ெபா",வி$* இ", நீ வ#தா�  இ% மாய% வ�ல பி�ைள- ந%I உ"ைன        எ"மகேன எ"ப
 நி"றா
  அ%மா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ (3)      226 ைமஆ
 க� மட ஆ��சிய
 ம/கைள        ைமய"ைம ெச�* அவ
 பி"ேபா�  ெகா� ஆ
 1#*கி� ப6றி$ தனி நி",        �6ற% பல பல ெச�தா�  ெபா�யா உ"ைன� -ற% பல ேப<வ        -$தக$*/� உள ேக>ேட"  ஐயா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�  
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       அ=<வ" அ%ம% தரேவ             (4)      227 0�ேபா*% கைட#* ஈ�&ய ெவ�ெணயி       ேனா� தயி�% வி'.கி  க�பா� ஆய
க� காவி6 ெகாண
#த        கல$ெதா� சா�$*� ப�கி  ெம��பா� உ�� அ' பி�ைளக� ேபால        வி%மி வி%மி அ'கி"ற  அ�பா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ            (5)      228 க�%பா
 நீ� வய6 கா�கதி
� ெச#ெநைல/        க6றாநிைர ம�&$ தி"ன  வி�%பா/ க", ஒ", ெகா�� விள.கனி        Kழ எறி#த பிராேன  <�%பா
 ெம"�ழ6 க"னி ஒ�$தி/��        J�வைல ைவ$*$ திாி;%  அர%பா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட"        உன/� அ=<வ" அ%ம% தரேவ (6)      229 ம�>டா
 ெம"�ழ6 ெகா�� ெபாழி� -/�        வா�ைவ$* அ9 ஆய
த% பா&  <�>டா
 ெம"�ழ6 க"னிய
 வ#* உ"ைன�        <6,% ெதாழ நி"ற ேசாதி  ெபா��- தாய% இேல" எ%ெப�மா" உ"ைன�        ெப6ற �6ற% அ�லா� ம6, இ.�  அர>டா உ"ைன அறி#* ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ             (7)      230 வாளா ஆகிC% காணகி�லா
 பிற
        ம/கைள ைமய"ைம ெச�*  ேதாளா� இ>� அவேரா� திைள$* நீ        ெசா�ல� படாதன ெச�தா�  ேகளா
 ஆய
 �ல$தவ
 இ� பழி        ெக>ேட" வா�வி�ைல ந#த"  காளா� உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�  
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       அ=<வ" அ%ம% தரேவ (8)      231 தா�மா
 ேமா
 வி6க� ேபாவ
 தம�ப"மா
        க6றா நிைர� பி"- ேபாவ
  நீ ஆ��பா& இள. க"னிமா
கைள        ேந
படேவ ெகா�� ேபாதி  கா�வா
/� எ",% உக�பனேவ ெச�*        க�டா
 கழற$ திாி;%  ஆயா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ             (9)      232 ெதா$தா
 1.�ழ6 க"னி ஒ�$திைய�        ேசாைல$ தட% ெகா�� -/�  0$தா
 ெகா.ைக -ண
#* இரா நாழிைக        3ேவ' ெச"றபி" வ#தா�  ஒ$தா
/� ஒ$தன ேப<வ
 உ"ைன        உர�பேவ நா" ஒ",% மா>ேட"  அ$தா உ"ைன அறி#*ெகா�ேட" உன/�        அ=<வ" அ%ம% தரேவ (10)      233 காரா
 ேமனி நிற$* எ%பிராைன/        க&கம� 1.�ழ� ஆ��சி  ஆரா இ"ன0* உ�ண$ த�வ" நா"        அ%ம% தாேர" எ"ற மா6ற%  பாரா
 ெதா�-கழா" -*ைவ ம"ன"        ப>ட
பிரா" ெசா"ன பாட�  ஏரா
 இ"னிைச மாைலக� வ�லா
        இ�&ேகச" அ&யாேர             (11) -------------  க!ணைன� க$றி$பி$ ேபா�கிய அ$ைன இர�(த�க!ணைன� க$றி$பி$ ேபா�கிய அ$ைன இர�(த�க!ணைன� க$றி$பி$ ேபா�கிய அ$ைன இர�(த�க!ணைன� க$றி$பி$ ேபா�கிய அ$ைன இர�(த�     234 அ=சன வ�ணைன ஆய
 ேகால/ ெகா'#திைன  ம=சன% ஆ>& மைனக�ேதா,% திாியாேம  க=சைன/ கா�#த கழ� அ& ேநாவ/ க"றி"பி"  
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 எ"ெசய� பி�ைளைய� ேபா/கிேன"? எ�ேல பாவேம (1)      235 ப6,ம=ச� 1சி� பாைவமாெரா� பா&யி6  சி6றி� சிைத$* எ.�% தீைம ெச�* திாியாேம  க6,$ Mளி;ைட ேவட
 கானிைட/ க"றி" பி"  எ6,/� எ" பி�ைளைய� ேபா/கிேன"? எ�ேல பாவேம (2)      236 ந"மணி ேமகைல ந.ைகமாெரா� நா�ெதா,%  ெபா"மணி ேமனி -'தியா&$ திாியாேம  க�மணி நி", அதி
 கா"- அதாிைட/ க"றி"பி"  எ" மணிவ�ணைன� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம (3)      237 வ�ண/ க�.�ழ� மாத
 வ#* அல
 M6றிட�  ப�ணி� பல ெச�* இ� பா& எ.�% திாியாேம  க�@/� இனியாைன/ கா" -அதாிைட/ க"றி"பி"  எ�ண6� அாியாைன� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம (4)      238 அ9வ9 இட% -/� அ9 ஆய
 ெப�&
/� அ@/கனா�/  ெகா9ைவ/ கனிவா� ெகா�$*/ 5ைழைம ெச�யாேம  எ9:% சிைல உைட ேவட
 கானிைட/ க"றி" பி"  ெத�வ$ தைலவைன� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம             (5)      239 மிட, ெம'ெம'$* ஓட ெவ�ெண� வி'.கி� ேபா��  ப&, பல ெச�* இ� பா& எ.�% திாியாேம  க&, பல திாி கா" -அதாிைட/ க"றி" பி"  இடற எ"பி�ைளைய� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம             (6)      240 வ�ளி +ட.�-இைட மாத
 வ#* அல
 M6றிட$  *�ளி விைளயா&$ ேதாழேரா� திாியாேம  க�ளி உண.� ெவ.கா" -அதாிைட/ க"றி" பி"  -�ளி" தைலவைன� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம (7)      241 ப"னி� தி.க� வயி6றி6 ெகா�ட அ� பா.கினா�  எ" இள. ெகா.ைக அ0த% ஊ>& எ�$* யா"  
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 ெபா"ன& ேநாவ� -லாிேய கானி6 க"றி" பி"  எ" இள= சி.க$ைத� ேபா/கிேன" எ�ேல பாவேம (8)      242 �ைட;% ெச��-% ெகாடாேத தாேமாதரைன நா"  உைட;% க&யன ஊ", ெவ% பர6க� உைட/  க&ய ெவ. கானிைட/ கா�- அ& ேநாவ/ க"றி" பி"  ெகா&ெய" எ"பி�ைளைய� ேபா/கிேன":எ�ேல பாவேம (9)      243 எ",% என/� இனியாைன எ" மணிவ�ணைன/  க"றி" பி" ேபா/கிேன" எ", அேசாைத கழறிய  ெபா" திக� மாட� -*ைவய
ேகா" ப>ட" ெசா�  இ" தமி� மாைலக� வ�லவ
/� இட
 இ�ைலேய (10) ------------   க!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" அக!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" அக!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" அக!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" அ$ைன மகி�த�$ைன மகி�த�$ைன மகி�த�$ைன மகி�த�     244 சீைல/ �த%ைப ஒ�கா* ஒ�கா*        ெச#நிற ேம6 ேதா"றி�1  ேகால� பைண/ க�<% 5ைற- உைட;%        �ளி
 0$தி" ேகாடால0%  காG� பி"ேன வ�கி"ற கட�வ�ண"        ேவட$ைத வ#* காணீ
  ஞால$*� -$திரைன� ெப6றா
 ந.ைகமீ
        நாேன ம6, ஆ�% இ�ைல (1)      245 க"னி ந" மா மதி� J�த� 1%ெபாழி6        காவிாி$ ெத"னர.க%  ம"னிய சீ
 ம*Jதனா ேகசவா        பாவிேய" வா�: உக#*  உ"ைன இள.க", ேம�/க� சி,காேல        ஊ>& ஒ��ப�$ேத"  எ"னி" மன% வGயா� ஒ� ெப� இ�ைல        எ"�>டேன 0$த% தா (2)      246 கா�க� ஊ� ேபா�/ க",க� ேம�$*  
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       மறிேயா&/ கா
/ேகாட61�  J& வ�கி"ற தாேமாதரா க6,$        Mளி கா� உ" உட%-  ேபைட மயி6 சாய6 பி"ைன மணாளா        நீரா>� அைம$* ைவ$ேத"  ஆ& அ0*ெச� அ�பD% உ�&ல"        உ"ேனா� உடேன உ�பா" (3)      247 க& ஆ
 ெபாழி� அணி ேவ.கடவா க�%        ேபாேரேற நீ உக/�%  �ைட;% ெச��-% �ழC% த�வி/க/        ெகா�ளாேத ேபானா� மாேல  க&ய ெவ. கானிைட/ க"றி" பி" ேபான        சி,/�>ட� ெச. கமல-  அ&;% ெவ*%பி உ"க�க� சிவ#தா�        அைச#தி>டா� நீ எ%பிரா" (4)      248 ப6றா
 ந�.க 0" பா=சச"னிய$ைத        வா�ைவ$த ேபாேரேற எ"  சி6றாய
 சி.கேம சீைத மணாளா        சி,/�>ட� ெச.க� மாேல  சி6றாைட;% சி,�ப$திர0% இைவ        க>&G" ேம� ைவ$*� ேபா�  க6றாயேரா� நீ க",க� ேம�$*/        கல#* உட" வ#தா� ேபாC% (5)      249 அ=<ட
 ஆழி உ" ைகயக$* ஏ#*%        அழகா நீ ெபா�ைக -/�  ந=< உமி� நாக$திேனா� பிண.க:%        நா" உயி
 வா�#தி�#ேத"  எ" ெச�ய எ"ைன வயி, ம,/கினா�?        ஏ*% ஓ
 அ�ச% இ�ைல  க=ச" மன$*/� உக�பனேவ ெச�தா�        காயா%1 வ�ண% ெகா�டா�            (6)      250 ப"றி;% ஆைம;% மீன0% ஆகிய  
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       பா6கட� வ�ணா உ"ேம�  க"றி" உ�வாகி ேம�-ல$ேத வ#த        க�ள அ<ர
 த%ைம�  ெச", பி&$*� சி,/ைககளாேல        விள.கா� எறி#தா� ேபாC%  எ",% எ"பி�ைள/�$ தீைமக� ெச�வா
க�        அ.ஙன% ஆவ
கேள (7)      251 ேக>� அறியாதன ேக>கி"ேற" ேகசவா        ேகாவல
 இ#திர6�/  கா>&ய ேசா,% கறி;% தயி�%        கல#* உட" உ�டா� ேபாC%  ஊ>ட 0த� இேல" உ"த"ைன/ ெகா��        ஒ�ேபா*% என/� அாி*  வா>ட% இலா� -க� வா<ேதவா உ"ைன        அ=<வ" இ", ெதா>�%             (8)      252 தி� ஆ
 ெவ�ச.� உைடயா� தி�நா� தி�        ேவாண% இ", எ' நா�;0"  ப�ேந
 ெமாழியாைர/ 5வி 0ைள அ>&�        ப�லா�� 5,வி$ேத"  க�ணால% ெச�ய/ கறி;% கல$த*        அாிசி;% ஆ/கி ைவ$ேத"  க�ணா நீ நாைள$ெதா>�/ க"றி" பி" ேபாேக�        ேகால% ெச�* இ.ேக இ� (9)      253 -6றர: அ��� அேசாைத ந� ஆ��சி த"        -$திர" ேகாவி#தைன/  க6றின% ேம�$* வர/ க�� உக#* அவ�        க6பி$த மா6ற% எ�லா%  ெச6ற% இலாதவ
 வா�த� ெத"-*        ைவ வி>�சி$த" ெசா�  க6, இைவ பாட வ�லா
 கட�வ�ண"        கழGைண கா�ப
கேள             (10) -------------------  
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 க!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" க$னிய� கா�ற�க!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" க$னிய� கா�ற�க!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" க$னிய� கா�ற�க!ண$ மீ!"வ�� ேகால� க!" க$னிய� கா�ற�     254 தைழகH% ெதா.கC% த*%பி எ.�%        த�@ைம எ/க% ம$தளி தா�IG  �ழ�கH% கீத0% ஆகி எ.�%        ேகாவி#த" வ�கி"ற 5>ட% க��  மைழெகாேலா வ�கி"ற* எ", ெசா�G        ம.ைகமா
 சாலக வாச� ப6றி  +ைழவன
 நி6பன
 ஆகி எ.�%        உ�ள% வி>� ஊ� மற#* ஒழி#தனேர (1)      255 வ�G +� இத� அ"ன ஆைட ெகா��        வைச அற$ தி�வைர விாி$* உ�$*  ப�G +� ப6றாக உைடவா� சா$தி        பைண/க�< உ#தி பல தைழ ந�ேவ  0�ைல ந� ந,மல
 ேவ.ைக மல
        அணி#* ப� ஆய
 �ழா% ந�ேவ  எ�Gய% ேபாதாக� பி�ைள வ�%        எதி
நி", அ.� இனவைள இழேவ"மிேன            (2)      256 <ாிைக;% ெதறி-வி�C% ெச��-ேகாC%        ேமலாைட;% ேதாழ"மா
 ெகா�� ஓட  ஒ� ைகயா� ஒ�வ"த" ேதாைள ஊ"றி        ஆநிைரயின% மீள/ �றி$த ச.க%  வ�ைகயி� வா&ய பி�ைள க�ண"        ம=சH% ேமனி;% வ&:% க�டா�  அ�ேக நி"றா� எ"ெப� ேநா/கி/ க�டா�        அ* க�� இ9 ஊ
 ஒ", -ண
/கி"றேத (3)      257 �", எ�$* ஆநிைர கா$த பிரா"        ேகாவலனா�/ �ழ� ஊதி ஊதி/  க",க� ேம�$*$ த" ேதாழேரா�        கல#* உட" வ�வாைன$ ெத�வி6 க��  எ",% இவைன ஒ�பாைர ந.கா�        க�டறிேய" ஏ& வ#* காணா�  ஒ",%நி�லா வைள கழ", *கி�  
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       ஏ#* இள 0ைல;% எ" வச% அலேவ             (4)      258 <6றி நி", ஆய
 தைழக� இட�        <��ப.கி ேந$திர$தா� அணி#*  ப6றி நி", ஆய
 கைட$தைலேய        பாட:% ஆட/ க�ேட" அ"றி� பி"  ம6, ஒ�வ
/� எ"ைன� ேபசெலா>ேட"        மாG�=ேசாைல எ% மாய6� அ�லா�  ெகா6றவD/� இவ� ஆ% எ", எ�ணி/        ெகா�மி"க� ெகாUராகி6 ேகாழ%பேம             (5)      259 சி#*ர% இல.க$ த" தி�ெந6றிேம�        தி�$திய ேகாற%-% தி�/�ழC%  அ#தர% 0ழவ$ த� தைழ/ காவி"கீ�        வ�% ஆயேரா� உட" வைளேகா� Kச  அ#த% ஒ", இ�லாத ஆய� பி�ைள        அறி#* அறி#* இ9 Kதி ேபா*மாகி�  ப#* ெகா�டா" எ", வைள$* ைவ$*�        பவளவா� 0,வC% கா�ேபா% ேதாழீ (6)      260 சால� ப� நிைர� பி"ேன தைழ/ காவி"கீ�$        த" தி�ேமனிநி", ஒளி திகழ  நீல ந� ந,.�=சி ேந$திர$தா�        அணி#* ப� ஆய
 �ழா% ந�ேவ  ேகால� ெச#தாமைர/ க� மிளிர/        �ழ� ஊதி இைச� பா&/ �னி$* ஆயேரா�  ஆG$* வ�கி"ற ஆய� பி�ைள        அழ� க�� எ"மக� அய
/கி"றேத             (7)      261 சி#*ர�-ெபா& ெகா�� ெச"னி அ�பி$        தி�நாம% இ>� அ.� ஓ
 இைலய#த"னா�  அ#தர% இ"றி$ த" ெநறி ப.கிைய        அழகிய ேந$திர$தா� அணி#*  இ#திர" ேபா� வ�% ஆய�பி�ைள        எதி
நி", அ.� இனவைள இழேவ� எ"ன  ச#தியி� நி", க�U
 ந.ைக த"  
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       *கிெலா� சாிவைள கழ�கி"றேத             (8)      262 வல. காதி� ேம�-ேதா"றி� 1 அணி#*        ம�Gைக வனமாைல ெமௗவ� மாைல  சிG.கார$தா� �ழ� தாழ வி>�$        தீ.�ழ� வா�ம�$* ஊதி ஊதி  அல.கார$தா� வ�% ஆய� பி�ைள        அழ� க�� எ"மக�  வில.கி நி�லா* எதி
நி", க�U
        ெவ�வைள கழ", ெம�% ெமGகி"றேத             (9)      263 வி�ணி"மீ* அமர
க� வி�%பி$ ெதாழ        மிைற$* ஆய
 பா&யி� KதிNேட  க�ண" காG� பி"ேன எ'#த�ள/        க�� இளஆ�/ க"னிமா
 கா06ற  வ�ண% வ�� அம
 ெபாழி6 -*ைவய
ேகா"        வி>�சி$த" ெசா"ன மாைல ப$*%  ப� இ"ப% வர� பா�% ப$த
 உ�ளா
        பரமான ைவ�#த% ந�@வேர             (10) --------------  ேகாவ��தனகிாிைய� (ைடெகா!டைமேகாவ��தனகிாிைய� (ைடெகா!டைமேகாவ��தனகிாிைய� (ைடெகா!டைமேகாவ��தனகிாிைய� (ைடெகா!டைம     264 அ>�/ �வி ேசா6,� ப��பத0%        தயி
- வாவி;% ெந�- அள,% அட.க�  ெபா>ட$ *6றி மாாி� பைக -ண
$த        ெபா� மா கட�வ�ண" ெபா,$த மைல  வ>ட$ தட.க� மட மா" க"றிைன        வைலவா�� ப6றி/ ெகா�� �றமகளி
  ெகா>ைட$ தைல� பா� ெகா�$* வள
/�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (1)      265 வ' ஒ",% இ�லா� ெச�ைக வானவ
ேகா"        வG�ப>� 0னி#* வி�/க�ப>ட  மைழ வ#* எ' நா� ெப�* மா$ த��ப        ம*Jத" எ�$* மறி$த மைல  
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 இழ: தாியாத* ஓ
 ஈ6,� பி&        இள= சீய% ெதாட
#* 0��தC%  �ழவி இைட/ கா� இ>� எதி
#* ெபா�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (2)      266 அ% ைம$ தட.க� மட ஆ��சிய�%        ஆனாய�% ஆநிைர;% அலறி  எ%ைம� சர� ஏ",ெகா� எ", இர�ப        இல.� ஆழி/ ைக எ#ைத எ�$த மைல  த%ைம� சர� எ"ற த% பாைவயைர�        -னேம�கி"ற மானின% கா�மி" எ",  ெகா%ைம� -ய/ �"ற
 சிைல �னி/�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (3)      267 க� வா�� சின ெவ.க� களி6றிD/�/        கவள% எ�$*/ ெகா��பா" அவ" ேபா�  அ&வா� உற/ ைகயி>� எழ� பறி$தி>�        அமர
ெப�மா" ெகா�� நி"ற மைல  கட�வா�� ெச", ேமக% கவி�#* இற.கி/        க*வா�� பட நீ
0க#* ஏறி எ.�%  �டவா�� பட நி", மைழ ெபாழி;%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய             (4)      268 வான$தி� உ�ளீ
 வGE
 உ�ளீேர�        அைறேயா வ#* வா.�மி" எ"பவ" ேபா�  ஏன$* உ� ஆகிய ஈச" எ#ைத        இடவ" எழ வா.கி எ�$த மைல  கான/ களி-யாைன த" ெகா%- இழ#*        க*வா� மத% ேசார$ த" ைக எ�$*/  5ன6 பிைற ேவ�& அ�ணா#* நி6�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (5)      269 ெச�பா� உைடய தி�மா� அவ" த"        ெச#தாமைர/ ைகவிர� ஐ#திைன;%  க�- ஆக ம�$* மணி ெந�#ேதா�        கா%- ஆக/ ெகா�$*/ கவி$த மைல  
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 எ�பா�% பர#* இழி ெத� அ�வி        இல.� மணி 0$*வட% பிறழ/  ��பாய% என நி", கா>சித�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய            (6)      270 பட.க� பல:% உைட� பா%-- அைரய"        பட
 1மிைய$ தா.கி/ கிட�பவ" ேபா�  தட.ைக விர� ஐ#*% மலர ைவ$*$        தாேமாதர" தா.� தடவைரதா"  அட.க� ெச", இல.ைகைய ஈடழி$த        அDம" -க� பா&$ த% �>ட"கைள/  �ட.ைக/ ெகா�� ம#திக� க�வள
$*%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (7)      271 சல மா 0கி� ப� கண� ேபா
/கள$*�        சர- மாாி ெபாழி#* எ.�% 1சG>�  நGவா" உற/ ேகடக% ேகா�பவ" ேபா�        நாராயண" 0" 0க% கா$த மைல  இைல ேவ� �ர%ைப$ தவ மா 0னிவ
        இ�#தா
 ந�ேவ ெச", அணா
 ெசாறிய/  ெகாைல வா�� சின ேவ.ைகக� நி", உற.�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (8)      272 வ" ேப�0ைல உ�ட* ஓ
 வா� உைடய"        வ" M� என நி"ற* ஓ
 வ" பர$ைத  த" ேப
 இ>�/ ெகா�� தரணி த"னி6        தாேமாதர" தா.� தடவைர தா"  0"ேப வழி கா>ட 0</ கண.க�        0*கி6 ெப�* த% உைட/ �>ட"கைள/  ெகா%- ஏ6றி இ�#* �தி பயி6,%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய             (9)      273 ெகா& ஏ, ெச# தாமைர/ ைகவிர�க�        ேகால0% அழி#தில வா&6, இல  வ&: ஏ, தி�:கி
 ெநா#*% இல        மணிவ�ண" மைல;% ஓ
 ச%பிரத%  
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 0& ஏறிய மா 0கி6 ப� கண.க�        0" ெந6றி நைர$தன ேபால எ.�%  �& ஏறி இ�#* மைழ ெபாழி;%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேய (10)      274 அரவி6 ப�ளிெகா�� அரவ% *ர#தி>�        அரவ�-பைக ஊ
தி அவDைடய   �ரவி6 ெகா& 0�ைலக� நி", உற.�%        ேகாவ
$தன% எ"D% ெகா6ற/ �ைடேம�  தி�வி6 ெபாG மைறவாண
 -$M
$        திக� ப>ட
பிரா" ெசா"ன மாைல ப$*%  பர: மன% ந"� உைட� ப$த
 உ�ளா
        பரமான ைவ�#த% ந�@வேர             (11) ----------  க!ண$ (ழ� ஊத�க!ண$ (ழ� ஊத�க!ண$ (ழ� ஊத�க!ண$ (ழ� ஊத�     275 நாவல% ெபாிய தீவினி� வா'%        ந.ைகமீ
க� இ* ஓ
 அ6-த% ேகளீ
  M வல%-ாி உைடய தி�மா�        Mய வாயி6 �ழ�-ஓைச வழிேய  ேகாவல
 சி,மிய
 இள. ெகா.ைக        �*கG�ப உட� உ�-அவி�#* எ.�%  காவC% கட#* கயி,மாைல        ஆகி வ#* கவி�#* நி"றனேர             (1)      276 இட அணைர இட$ ேதாெளா� சா�$*        இ�ைக 5ட� -�வ% ெநாி#* ஏற/  �டவயி, பட வா� கைட5ட/        ேகாவி#த" �ழ�ெகா� ஊதின ேபா*  மட மயி�கெளா� மா"பிைண ேபாேல        ம.ைகமா
க� மல
/ 5#த� அவிழ  உைட ெநகிழ ஓ
ைகயா� *கி� ப6றி        ஒ�கி ஓ� அாி/க� ஒட நி"றனேர            (2)      277 வா" இளவர< ைவ�#த/  
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       �>ட" வா<ேதவ" ம*ைரம"ன" ந#த-  ேகா" இளவர< ேகாவல
 �>ட"        ேகாவி#த" �ழ�ெகா� ஊதின ேபா*  வா" இள%ப&ய
 வ#* வ#* ஈ�&        மன% உ�கி மல
/க�க� பனி�ப$  ேத" அள: ெசறி 5#த� அவிழ�        ெச"னி ேவ
�ப� ெசவி ேச
$* நி"றனேர (3)      278 ேதDக" பில%ப" காளிய" எ"D%        தீ�ப� 1�க� அட.க உழ/கி/  கானக% ப& உலாவி உலாவி/        க�=சி,/க" �ழ� ஊதின ேபா*  ேமனைகெயா� திேலா$தைம அர%ைப        உ��பசிய
 அவ
 ெவ�கி மய.கி  வானக% ப&யி� வா� திற�- இ"றி        ஆட� பாட� இைவ மாறின
 தாேம            (4)      279 0" நரசி.கம* ஆகி அ:ண"        0/கிய$ைத 0&�பா" 3:லகி�  ம"ன
 அ=<% ம*Jதன" வாயி6        �ழG" ஓைச ெசவிைய� ப6றி வா.க  ந" நர%- உைடய *%-�ேவா�        நாரதD% த% த% Kைண மற#*  கி"னர மி*ன.கH% த% த%        கி"னர% ெதா�கிேலா% எ"றனேர             (5)      280 ெச% ெப�# தட.- க�ண" திர� ேதாள"        ேதவகி சி,வ" ேதவ
க� சி.க%  ந% பரம" இ#நா� �ழ� ஊத/        ேக>டவ
க� இட
 உ6றன ேகளீ
  அ%பர% திாி;% கா#த�ப
 எ�லா%        அ0த கீத வைலயா� <�/���  ந% பர% அ", எ", நாணி மய.கி        ைந#* ேசா
#* ைக%மறி$* நி"றனேர            (6)      281 -வி;� நா" க�ட* ஒ
 அ6-த% ேகளீ
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       1ணி ேம�/�% இள.ேகாவல
 5>ட$*  அைவ;� நாக$*- அைணயா" �ழ� ஊத        அமரேலாக$* அள:% ெச", இைச�ப  அவி;ணா மற#* வானவ
 எ�லா%        ஆய
-பா& நிைறய� -�#* ஈ�&�  ெசவி-உணாவி" <ைவ ெகா�� மகி�#*        ேகாவி#தைன$ ெதாட
#* எ",% விடாேர            (7)      282 சி,விர�க� தடவி� பாிமாற�        ெச.க� ேகாட� ெச�ய வா� ெகா�பளி�பக  �,ெவய
� -�வ% �&G�ப/        ேகாவி#த" �ழ�ெகா� ஊதின ேபா*  பறைவயி" கண.க� 5� *ற#*        வ#* J�#* ப�கா� கிட�ப/  கறைவயி" கண.க� கா� பர�பி>�/        கவி�#* இற.கி� ெசவி ஆ>டகி�லாேவ (8)      283 திர�� எ' தைழ மைழ0கி� வ�ண"        ெச.கமல மல
 J� வ�&ன% ேபாேல  <��� இ��ட �ழ� தா�#த 0க$தா"        ஊ*கி"ற �ழ�-ஓைச வழிேய  ம��� மா"-கண.க� ேம�ைக மற#*        ேம�#த -�C% கைடவா� வழி ேசார  இர�� பா�% *C.கா� -ைடெபயரா        எ'* சி$திர.க� ேபால நி"றனேவ             (9)      284 க�.க� ேதாைக மயி6 IG அணி#*        க>& ந"� உ�$த Iதக ஆைட  அ�.கல உ�வி" ஆய
 ெப�மா"        அவெனா�வ" �ழ� ஊதின ேபா*  மர.க� நி", ம* தாைரக� பா;%        மல
க� K'% வள
 ெகா%-க� தா'%  இர.�% 5%-% தி�மா� நி"ற நி"ற        ப/க% ேநா/கி அைவ ெச�;% �ணேம (10)      285 �ழ� இ��� <��� ஏறிய �=சி/  
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       ேகாவி#தDைடய ேகாமள வாயி6  �ழ� 0ைழ=<களி" ஊ� �மி�$*/        ெகாழி$* இழி#த அ0த� -ன�த"ைன/  �ழ� 0ழவ% விள%-% -*ைவ/ேகா"        வி>�சி$த" விாி$த தமி� வ�லா
  �ழைல ெவ"ற �ளி
 வாயினராகி�        சா*ேகா>&;� ெகா�ள� ப�வாேர             (11) ---------------  ந:றா3 இர�க�ந:றா3 இர�க�ந:றா3 இர�க�ந:றா3 இர�க�     286 ஐய -'தி உட%- அைள#* இவ�        ேப�<% அல#தைலயா��  ெச�ய 7G" சி6றாைட ெச�ப"        உ�/க:% வ�ல� அ�ல�  ைகயினி� சி,Mைத ேயா� இவ�        06றி� பிாி#*% இல�  ைப அரவைண� ப�ளியாெனா�        ைகைவ$* இவ�வ�ேம             (1)      287 வாயி6 ப�C% எ'#தில மயி       �% 0& 5&6றில  சா�: இலாத �,#தைல� சில        பி�ைளகேளா� இண.கி  தீ இண/� இண.� ஆ& வ#* இவ�        த" அ"ன ெச%ைம ெசா�G  மாய" மா மணிவ�ண"ேம� இவ�        மா� உ,கி"றாேள             (2)      288 ெபா.� ெவ�மண� ெகா�� சி6றிC%        06ற$* இைழ/கCறி�  ச.� ச/கர% த�� வா� வி�C%        அ�ல* இைழ/கCறா�  ெகா.ைக இ"ன% �வி#* எ'#தில        ேகாவி#தேனா� இவைள�  ச.ைக யாகி எ" உ�ள% நா�ெதா,%  
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       த>�H�- ஆகி"றேத             (3)      289 ஏைழ ேபைத ஓ
 பாலக" வ#* எ"        ெப�மகைள எ�கி  ேதாழிமா
 பல
 ெகா��ேபா�� ெச�த        J��சிைய யா
/� உைர/ேக"  ஆழியா" எ"D% ஆழ ேமாைழயி�        பா��சி அக�ப�$தி  3ைழ உ�- அறியா* எ"D%        3*ைர;% இலேள             (4)      290 நா�% ஊ�% அறியேவ ேபா�        ந�ல *ழா� அல.க�  J& நாரண" ேபா% இட% எ�லா%        ேசாதி$* உழித
கி"றா�  ேக� ேவ��கி"றா
 பல
 உள
        ேகசவேனா� இவைள�  பா&காவ� இ�மி" எ", எ",        பா
 த�மாறினேத             (5)      291 ப>ட% க>&� ெபா6ேறா� ெப�* இவ�        பாடக0% சில%-%  இ>ட மாக வள
$* எ�$ேதD/�        எ"ேனா� இ�/கCறா�  ெபா>ட� ேபா�� -ற�ப>� நி", இவ�        1ைவ� 1வ�ணா எ"D%  வ>ட வா
 �ழ� ம.ைகமீ
 இவ�        மா� உ,கி"றாேள             (6)      292 ேபச:% தாியாத ெப�ைமயி"        ேபைதேய" ேபைத இவ�  5சமி"றி நி"றா
க� த% எதி
        ேகா� கழி#தா" 3ைழயா�  ேகசவா எ",% ேக&P எ",%        கி=<க வா� ெமாழியா�  வாச வா
�ழ� ம.ைகமீ
 இவ�  
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       மா� உ,கி"றாேள 7      293 காைற 1@% க�ணா& கா@% த"        ைகயி� வைள �C/�%  5ைற உ�/�% அய
/�% த"        ெகா9ைவ� ெச9வா� தி�$*%  ேதறி$ ேதறி நி", ஆயிர% ேப
$        ேதவ" திற% பித6,%  மாறி� மா மணிவ�ண"ேம� இவ�        மா� உ,கி"றாேள             (8)      294 ைக$தல$* உ�ள மா� அழிய/        க�ணால.க� ெச�* இவைள-  ைவ$* ைவ$*/ெகா�� எ"ன வாணிப%?        ந%ைம வ��ப�$*%-  ெச�$தைல எ' நா6,� ேபா� அவ"        ெச�வன ெச�*ெகா�ள  ைம$ தட0கி� வ�ண" ப/க�        வளர வி�மி"கேள             (9)      295 ெப�� ெப�$த க�ணால.க� ெச�*        ேபணி ந% இ�ல$*�ேள  இ�$*வா" எ�ணி நா% இ�/க        இவH% ஒ", எ�@கி"றா�  ம�$*வ� பத% நீ.கினா� எ"D%        வா
$ைத ப�வத"0"  ஒ��ப�$* இ�மி" இவைள        உலகள#தா" இைட/ேக             (10)      296 ஞால% 06,% உ�� ஆGைல$ *யி�        நாராயணD/� இவ�  மாலதாகி மகி�#தன� எ",        தா� உைர ெச�ததைன  ேகால% ஆ
 ெபாழி� J� -*ைவய
ேகா"        வி>�சி$த" ெசா"ன  மாைல ப$*% வ�லவ
க>�  
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       இ�ைல வ� *யேர             (11) --------------------  தைலவ$பி$ ெச$ற மகைள�(றி�&� தா3 பலப; உ$னி ஏ�(த�தைலவ$பி$ ெச$ற மகைள�(றி�&� தா3 பலப; உ$னி ஏ�(த�தைலவ$பி$ ெச$ற மகைள�(றி�&� தா3 பலப; உ$னி ஏ�(த�தைலவ$பி$ ெச$ற மகைள�(றி�&� தா3 பலப; உ$னி ஏ�(த�     297 ந�ல* ஓ
 தாமைர� ெபா�ைக        நா�மல
 ேம� பனி ேசார  அ�G;% தா*% உதி
#தி>�        அழகழி#தா� ஒ$ததாேலா  இ�ல% ெவறிேயா&6றாேலா        எ"மகைள எ.�% காேண"  ம�லைர அ>டவ" பி"ேபா�        ம*ைர� -ற% -/கா� ெகா�ேலா? (1)      298 ஒ",% அறி: ஒ", இ�லாத        உ�வைற/ ேகாபால
 த.க�  க", கா� மா,மா ேபாேல        க"னி இ�#தாைள/ ெகா��  ந",% கிறி ெச�* ேபானா"        நாராயண" ெச�த தீைம  எ",% எம
க� �&/� ஓ
        ஏ�</ெகா�? ஆயி�. ெகா�ேலா? (2)      299 �மாி மண% ெச�* ெகா��        ேகால% ெச�* இ�ல$* இ�$தி  தம�% பிற�% அறிய$        தாேமாதர6� எ", சா6றி     அமர
 பதி;ைட$ ேதவி        அரசாணிைய வழிப>�  *மில% எழ� பைற ெகா>&$        ேதாரண% நா>&�. ெகா�ேலா?            (3)      300 ஒ� மக� த"ைன உைடேய"        உலக% நிைற#த -கழா�  தி�மக� ேபால வள
$ேத"        ெச.க� மா� தா" ெகா�� ேபானா"  
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 ெப� மகளா�/ �& வா�#*        ெப�%பி�ைள ெப6ற அேசாைத  ம�மகைள/ க�� உக#*        மணா>�� -ற%ெச�;. ெகா�ேலா?             (4)      301 த% மாம" ந#தேகாபால"        தழீஇ/ ெகா�� எ" மக� த"ைன�  ெச%மா#திேர எ", ெசா�G        ெச'. கய6 க�@% ெச9வா;%  ெகா%ைம 0ைல;% இைட;%        ெகா'%பைண$ ேதா�கH% க�&>�  இ% மகைள� ெப6ற தாய
        இனி$ தாியா
 எ"D. ெகா�ேலா?             (5)      302 ேவட
 மற/�ல% ேபாேல        ேவ�&6,� ெச�* எ"மகைள/  5&ய 5>டேம யாக/        ெகா�� �& வா'. ெகா�ேலா?  நா�% நக�% அறிய        ந�ல* ஓ
 க�ணால% ெச�*  சா� இற� பா�#த ெப�மா"        த/கவா ைக�ப6,. ெகா�ேலா?            (6)      303 அ�ட$* அமர
 ெப�மா"        ஆழியா" இ", எ"மகைள�  ப�ட� பழி�-/க� ெசா�G�        பாி< அற ஆ�&�. ெகா�ேலா?  ெகா�� �&- வா�/ைக வா�#*        ேகாவல� ப>ட% கவி$*�  ப�ைட மணா>&மா
 0"ேன        பா*காவ� ைவ/�. ெகா�ேலா?            (7)      304 �&யி6 பிற#தவ
 ெச�;%        �ண% ஒ",% ெச�தில" அ#ேதா  நைட ஒ",% ெச�தில" ந.கா�        ந#தேகாப" மக" க�ண"  
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 இைட இ�பாC% வண.க        இைள$* இைள$* எ"மக� ஏ.கி/  கைடகயிேற ப6றி வா.கி/        ைக த'%- ஏறி�. ெகா�ேலா?             (8)      305 ெவ�ணிற$ ேதா� தயி
 த"ைன        ெவ�வைர�பி" 0" எ'#*  க� உற.காேத இ�#*        கைடய:% தா"வ�ல� ெகா�ேலா?  ஒ�ணிற$ தாமைர� ெச.க�        உலகள#தா" எ"மகைள�  ப� அைறயா� பணிெகா��        பாி< அற ஆ�&�. ெகா�ேலா? (9)      306 மாயவ" பி"வழி ெச", வழியிைட மா6ற.க� ேக>�  ஆய
க� ேசாியிC% -/� அ.�$ைத மா6ற0% எ�லா%  தாயவ� ெசா�Gய ெசா�ைல� த� -*ைவ� ப>ட" ெசா"ன  Mய தமி� ப$*% வ�லா
 M மணிவ�ணD/� ஆளேர             (10) ------------------   உ�தி பற�உ�தி பற�உ�தி பற�உ�தி பற�த�த�த�த�     307 எ" நாத" ேதவி/� அ", இ"ப�1 ஈயாதா�  த" நாத" காணேவ த�1 மர$திைன  வ" நாத� -�ளா� வGய� பறி$தி>ட  எ" நாத" வ"ைமைய� பா&� பற        எ%பிரா" வ"ைமைய� பா&� பற            (1)      308 எ" வி� வG க�� ேபா எ", எதி
வ#தா"  த" வி�Gேனா�% தவ$ைத எதி
வா.கி  0" வி� வG$* 0*ெப� உயி��டா"  த" வி�G" வ"ைமைய� பா&� பற        தாசரதி த"ைமைய� பா&� பற (2)      309 உ��பிணி ந.ைகைய$ ேத
 ஏ6றி/ ெகா��  
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 வி��-6, அ.� ஏக விைர#* எதி
 வ#*  ெச�/� உ6றா" Kர% சிைதய$ தைலைய�  சிைர$தி>டா" வ"ைமைய� பா&� பற        ேதவகி சி.க$ைத� பா&� பற (3)      310 மா6,$தா� ெச", வன%ேபாேக எ"றிட  ஈ6,$தா� பி"ெதாட
#* எ%பிரா" எ", அழ  56,$ தா� ெசா�ல/ ெகா&ய வன% ேபான  சீ6ற% இலாதாைன� பா&� பற        சீைத மணாளைன� பா&� பற (4)      311 ப=சவ
 Mதனா�� பாரத% ைகெச�*  ந=< உமி� நாக% கிட#த ந6 ெபா�ைக -/�  அ=ச� பண$தி"ேம� பா�#தி>� அ��ெச�த  அ=சன வ�ணைன� பா&� பற        அேசாைதத" சி.க$ைத� பா&� பற (5)      312 0& ஒ"றி 3:லக.கH% ஆ�� உ"  அ&ேய6� அ�� எ", அவ"பி" ெதாட
#த  ப&யி� �ண$*� பரத ந%பி/� அ",  அ&நிைல ஈ#தாைன� பா&� பற        அேயா$திய
 ேகாமாைன� பா&� பற (6)      313 காளிய" ெபா�ைக கல.க� பா�#தி>� அவ"  நீ�0& ஐ#திC% நி", நட%ெச�*  மீள அவD/� அ��ெச�த வி$தக"  ேதா�-வG Kரேம பா&� பற        M மணிவ�ணைன� பா&� பற (7)      314 தா
/� இள#த%பி/� அர< ஈ#* த�டக%  76றவ� ெசா6ெகா�� ேபாகி +ட.�- இைட�  J
�பணகாைவ� ெசவிெயா� 3/� அவ�  ஆ
/க அாி#தாைன� பா&� பற        அேயா$தி/� அரசைன� பா&� பற (8)      
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 315 மாய� சகட% உைத$* ம�* இ,$*  ஆய
கேளா� ேபா� ஆநிைர கா$* அணி  ேவயி" �ழ� ஊதி வி$தகனா� நி"ற  ஆய
க� ஏ6றிைன� பா&� பற        ஆநிைர ேம�$தாைன� பா&� பற            (9)      316 காரா
 கடைல அைட$தி>� இல.ைக -/�  ஓராதா" ெபா"0& ஒ"பேதா� ஒ"ைற;%  ேநரா அவ"த%பி/ேக நீ� அர< ஈ#த  ஆராவ0தைன� பா&� பற        அேயா$திய
 ேவ#தைன� பா&� பற (10)      317 ந#த" மதைலைய/ கா�$த ைனநவி",  உ#தி பற#த ஒளியிைழ யா
க�ெசா�  ெச#தமி�$ ெத"-* ைவவி>� சி$த"ெசா�  ஐ#திேனா� ஐ#*%வ� லா
/�அ�ல� இ�ைலேய (11) ------------  அ=ம$ சீைத�(� >றிய அைடயாள�அ=ம$ சீைத�(� >றிய அைடயாள�அ=ம$ சீைத�(� >றிய அைடயாள�அ=ம$ சீைத�(� >றிய அைடயாள�     318 ெநறி#த க�.�ழ� மடவா� நி" அ&ேய" வி�ண�ப%  ெசறி#த மணி 0&� சனக" சிைல இ,$* நிைன/ ெகாண
#த*  அறி#* அர< கைளக>ட அ�#தவ$ேதா" இைட வில.க�  ெசறி#த சிைலெகா� தவ$ைத� சிைத$த*% ஓ
 அைடயாள%             (1)      319 அ�Gய%1 மல
/ேகாதா� அ&பணி#ேத" வி�ண�ப%  ெசா�Cேக" ேக>ட�ளா� *ைணமல
/ க� மடமாேன  எ�Gய% ேபா* இனிதி�$த� இ�#த* ஓ
 இட வைகயி�  ம�Gைக மா மாைலெகா�� அ.� ஆ
$த*% ஓ
 அைடயாள% (2)      320 கல/கிய மா மன$தனளா�/ ைகேகசி வர% ேவ�ட  மல/கிய மா மன$தனனா� ம"னவD% மறா* ஒழிய/  �ல/�மரா கா� உைறய� ேபா எ", விைட ெகா��ப  இல/�மண" த"ெனா�% அ.� ஏகிய* ஓ
 அைடயாள%            (3) 
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      321 வா
 அணி#த 0ைல மடவா� ைவேதK வி�ண�ப%  ேத
 அணி#த அேயா$திய
ேகா" ெப�#ேதK ேக>ட�ளா�  5
 அணி#த ேவ� வலவ" �கேனா�% க.ைகத"னி6  சீ
 அணி#த ேதாழைம ெகா�ட*% ஓ
 அைடயாள%             (4)      322 மா" அம�% ெம"ேநா/கி ைவேதK வி�ண�ப%  கா" அம�% க�-அத
 ேபா�/ கா� உைற#த கால$*$  ேத" அம�% ெபாழி6 சார� சி$திர5ட$* இ��ப�  பா�ெமாழியா� பரதந%பி பணி#த*% ஓ
 அைடயாள%             (5)      323 சி$திர5ட$* இ��ப� சி,கா/ைக 0ைல தீ�ட  அ$திரேம ெகா�� எறிய அைன$* உல�% திாி#* ஓ&  வி$தகேன இராமாேவா நி" அபய% எ", அைழ�ப  அ$திரேம அத"க�ைண அ,$த*% ஓ
 அைடயாள%             (6)      324 மி" ஒ$த +�- இைடயா� ெம�- அ&ேய" வி�ண�ப%  ெபா" ஒ$த மா" ஒ", -�#* இனி* விைளயாட  நி" அ"பி" வழிநி", சிைல பி&$* எ%பிரா" ஏக�  பி"ேன அ.� இல/�மண" பிாி#த*% ஓ
 அைடயாள%             (7)      325 ைம$ த� மா மல
/�ழலா� ைவேதK வி�ண�ப%  ஒ$த -க� வானர/ேகா" உட" இ�#* நிைன$ ேதட  அ$த� சீ
 அேயா$திய
ேகா" அைடயாள% இைவ ெமாழி#தா"  இ$ தைகயா� அைடயாள% ஈ* அவ" ைக% ேமாதிரேம             (8)      326 தி/� நிைற -கழாள" தீ ேவ�வி� ெச"ற நா�  மி/க ெப�% சைப ந�ேவ வி� இ,$தா" ேமாதிர% க��  ஒ/�மா� அைடயாள% அDமா" எ", உ�சிேம�  ைவ$*/ெகா�� உக#தனளா� மல
/�ழலா� சீைத;ேம             (9)      327 வா
 ஆ�% 0ைல மடவா� ைவேதவி தைன/ க��  சீ
 ஆ�% திற� அDம" ெதாி#* உைர$த அைடயாள%  பா
 ஆ�% -க�� -*ைவ� ப>ட
பிரா" பாட� வ�லா
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 ஏ
 ஆ�% ைவ�#த$* இைமயவேரா� இ��பாேர             (10) ---------------  தி�மாைல� க!ட �வ" உைர�த�தி�மாைல� க!ட �வ" உைர�த�தி�மாைல� க!ட �வ" உைர�த�தி�மாைல� க!ட �வ" உைர�த�     328 கதி
 ஆயிர% இரவி கல#* எறி$தா� ஒ$த நீ�0&ய"  எதி
 இ� ெப�ைம இராமைன இ�/�% இட% நா�திேர�  அதி�% கழ6 ெபா� ேதா� இரணிய" ஆக% பிள#* அாியா�  உதிர% அைள#த ைகேயா� இ�#தாைன உ�ளவா க�டா
 உள
            (1)      329 நா#தக% ச.� த�� நா� ஒG� சா
.க% தி��ச/கர%  ஏ#* ெப�ைம இராமைன இ�/�% இட% நா�திேர�  கா#த� 0கி� விர6 சீைத/� ஆகி/ க�=சிைல ெச", இ,/க  ேவ#த
 தைலவ" சனகராச"த" ேவ�வியி6 க�டா
 உள
             (2)      330 ெகாைலயாைன/ ெகா%- பறி$*/ 5டல
 ேசைன ெபா�* அழிய�  சிைலயா� மராமர% எ�த ேதவைன� சி/ெகன நா�திேர�  தைலயா� �ர/கின% தா.கி� ெச", தடவைர ெகா�� அைட�ப  அைல ஆ
 கட6கைர K6றி�#தாைன அ.�$ைத/ க�டா
 உள
             (3)      331 ேதாய% பர#த ந�: JழG6 ெதா�ைல வ&: ெகா�ட  மாய/ �ழவி யதைன நா�றி� வ%மி" <வ� உைர/ேக"  ஆய
 மடமக� பி"ைன/� ஆகி அட� விைட ஏழிைன;%  Kய� ெபா�* விய
$* நி"றாைன ெம�%ைமேய க�டா
 உள
            (4)      332 நீ
 ஏ, ெச=சைட நீலக�டD% நா"0கD% 0ைறயா�  சீ
 ஏ, வாசக= ெச�ய நி"ற தி�மாைல நா�திேர�  வா
 ஏ, ெகா.ைக உ��பிணிைய வGய� பி&$*/ெகா��  ேத
 ஏ6றி� ேசைன ந�: ேபா
 ெச�ய� சி/ெகன/ க�டா
 உள
            (5)      333 ெபா�லா வ&: உைட� ேப��சி *=ச� -ண
0ைல வா�ம�/க  வ�லாைன மா மணிவ�ணைன ம�:% இட% நா�திேர�  ப�லாயிர% ெப�# ேதவிமாெரா� ெபௗவ% எறி *வைர  எ�லா�% Jழ� சி.காசன$ேத இ�#தாைன/ க�டா
 உள
             (6) 
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      334 ெவ�ைள விளிச.� ெவ=<ட
$ தி��ச/கர% ஏ#* ைகய"  உ�ள இட% வினவி� உம/� இைற வ%மி" <வ� உைர/ேக"  ெவ�ைள� -ரவி/ �ர/� ெவ�ெகா&$ ேத
மிைச 0"-நி",  க�ள� பைட$*ைண ஆகி� பாரத% ைகெச�ய/ க�டா
 உள
             (7)      335 நாழிைக 5, இ>�/ கா$* நி"ற அரச
க�த% 0க�ேப  நாழிைக ேபாக� பைட ெபா�தவ" ேதவகி த" சி,வ"  ஆழிெகா�� அ", இரவி மைற�ப� சய$திரத" தைலைய�  பாழி� உ�ள� பைட ெபா�தவ" ப/கேம க�டா
 உள
             (8)      336 ம�@% மைல;% மறிகட�கH% ம6,% யா:% எ�லா%  தி�ண% வி'.கி உமி�#த ேதவைன� சி/ெகன நா�திேர�  எ�ண6� அாிய* ஓ
 ஏன% ஆகி இ�நில% -/� இட#*  வ�ண/ க�.�ழ� மாதேரா� மண#தாைன/ க�டா
 உள
             (9)      337 காிய 0கி� -ைர ேமனி மாயைன/ க�ட <வ� உைர$*�  -ரவி 0க%ெச�* ெச#ெந� ஓ.கி விைள கழனி� -*ைவ$  தி�வி6 ெபாG மைறவாண" ப>ட
பிரா" ெசா"ன மாைல ப$*%  பர:% மன% உைட� ப$த
 உ�ளா
 பரம" அ& ேச
வ
கேள             (10) ----------------  தி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைல----1111     338 அல%பா ெவ�>டா/ ெகா", திாி;% அர/கைர/  �ல% பா� ப�$*/ �லவிள/கா� நி"ற ேகா" மைல  சில%- ஆ
/க வ#* ெத�வ- மகளி
க� ஆ�% சீ
�  சில%பா, பா;% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (1)      339 வ�லாள" ேதாH% வா� அர/க" 0&;% த.ைக  ெபா�லாத 3/�% ேபா/�வி$தா" ெபா�#*% மைல  எ�லா இட$திC% எ.�% பர#* ப�லா�� ஒG  ெச�லா நி6�% சீ
$ ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (2) 
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      340 த/கா
 மி/கா
கைள� ச=சல% ெச�;% சலவைர$  ெத/� ஆ% ெநறிேய ேபா/�வி/�% ெச�வ" ெபா"மைல  எ/ கால0% ெச", ேசவி$தி�/�% அ&யைர  அ/ கா" ெநறிைய மா6,% த� மாG�= ேசாைலேய             (3)      341 ஆனாய
 5& அைம$த விழைவ அமர
த%  ேகானா
/� ஒழிய/ ேகாவ
$தன$*� ெச�தா" மைல  வா" நா>&னி", மாமல
/ க6பக$ ெதா$* இழி  ேத" ஆ, பா;% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (4)      342 ஒ� வாரண% பணி ெகா�டவ" ெபா�ைகயி� க=ச"த"  ஒ� வாரண% உயி
 உ�டவ" ெச", உைற;% மைல  க� வாரண% த" பி& *ற#* ஓட/ கட�வ�ண"  தி�வாைண 5ற$ திாி;% த� மாG�= ேசாைலேய             (5)      343 ஏவி6,� ெச�வா" ஏ", எதி
#* வ#த ம�லைர�  சாவ$ தக
$த சா#* அணி ேதா� ச*ர" மைல  ஆவ$-தன% எ", அமர
கH% ந" 0னிவ�%  ேசவி$தி�/�% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (6)      344 ம"ன
 ம,க ைம$*ன"மா
/� ஒ� ேதாி"ேம�  0" அ.� நி", ேமாைழ எ'வி$தவ" மைல  ெகா� நவி� 5
ேவ6 ேகா" ெந�மாற" ெத"5ட6 ேகா"  ெத"ன" ெகா�டா�% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (7)      345 �,காத ம"னைர/ 5� கல/கி ெவ. கானிைட�  சி,கா� ெநறிேய ேபா/�வி/�% ெச�வ" ெபா"மைல  அ,கா� வாி வ��க� ஆயிர நாம% ெசா�G�  சி,காைல� பா�% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (8)      346 சி#த� -ைட$*� ெச.��தி ெகா�� 1த.க�  அ#தி� பG ெகா�$* ஆவ$-தன% ெச� அ�ப" மைல  இ#திர-ேகாப.க� எ%ெப�மா" கனி- வா� ஒ�பா"  
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 சி#*% -றவி6 ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய             (9)      347 எ>�$ திைச;% எ�- இற#த ெப�# ேதவிமா
  வி>� விள.க K6றி�#த விமல" மைல  ப>&� பி&க� பக� உாி=சி� ெச", மாைலவா�$  ெத>&$ திைள/�% ெத" தி�மாG�= ேசாைலேய            (10)      348 ம�த� ெபாழி� அணி மாG�= ேசாைல மைலத"ைன/  க�தி உைறகி"ற கா
/கட� வ�ண" அ%மா"த"ைன  விரத% ெகா�� ஏ$*% வி�G-$M
 வி>�சி$த" ெசா�  க�தி உைர�பவ
 க�ண" கழGைண கா�பேர             (11) ----------  தி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைலதி�மா+�?ேசாைல----2222     349 உ��பிணி ந.ைகத"ைன மீ>பா" ெதாட
#* ஓ&� ெச"ற  உ��பைன ஓ>&/ ெகா�&>� உைற$தி>ட உைற�ப" மைல  ெபா��பிைட/ ெகா"ைற நி", 0றி ஆழி;% கா<% ெகா��  வி��ெபா� ெபா" வழ.�% விய" மாG�= ேசாைலயேத             (1)      350 க=சD% காளியD% களி,% ம�*% எ�*%  வ=சைனயி� ம&ய வள
#த மணிவ�ண" மைல  ந=< உமி� நாக% எ'#* அணவி நளி
 மா மதிைய�  ெச=<ட
 நா வைள/�% தி�மாG�= ேசாைலயேத             (2)      351 ம"D நரக"த"ைன� J� ேபாகி வைள$* எறி#*  க"னி மகளி
த%ைம/ கவ
#த கட�வ�ண" மைல  -"ைன ெச�#திெயா� -ன ேவ.ைக;% ேகா.�% நி",  ெபா"அாி மாைலக� J� ெபாழி� மாG�= ேசாைலயேத            (3)      352 மாவG த"Dைடய மக" வாண" மக� இ�#த  காவைல/ க>டழி$த தனி/ காைள க�*% மைல  ேகாவல
 ேகாவி#தைன/ �ற மாத
க� ப� �றி=சி�  
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 பா ஒG பா& நட% பயி� மாG�= ேசாைலயேத             (4)      353 பல பல நாழ% ெசா�G� பழி$த சி<பால"த"ைன  அைலவைலைம தவி
$த அழக" அல.கார" மைல  �ல மைல ேகால மைல �ளி
 மா மைல ெகா6ற மைல  நில மைல நீ�ட மைல தி�மாG�= ேசாைலயேத             (5)      354 பா�டவ
 த%0ைடய பா=சாG ம,/க% எ�லா%  ஆ�� அ.� 76,வ
த% ெப�&
 ேம� ைவ$த அ�ப" மைல  பா� த� வ�&ன.க� ப�க� பா& ம*� ப�க$  ேதா�ட� உைடய மைல ெதா�ைல மாG�= ேசாைலயேத             (6)      355 கன.�ைழயா� ெபா�>டா/ கைண பாாி$* அர/க
 த.க�  இன% க' ஏ6,வி$த ஏழி6 ேதா� எ% இராம" மைல  கன% ெகாழி ெத� அ�வி வ#* J�#* அக� ஞால% எ�லா%  இன% �' ஆ�% மைல எழி� மாG�= ேசாைலயேத             (7)      356 எாி சித,% சர$தா� இல.ைகயிைன$ த"Dைடய  வாி சிைல வாயி6 ெப�* வா�/ ேகா>ட% தவி
$* உக#த  அைரய" அம�% மைல அமரெரா� ேகாD% ெச",  திாி<ட
 J'% மைல தி� மாG�= ேசாைலயேத             (8)      357 ேகா>�ம� ெகா�� இட#* �ட.ைகயி� ம� ெகா�� அள#*  மீ>�% அ* உ�� உமி�#* விைளயா�% விமல" மைல  ஈ>&ய ப� ெபா��க� எ%பிராD/� அ&;ைற எ",  ஓ>ட�% த� சில%பா, உைட மாG�= ேசாைலயேத             (9)      358 ஆயிர% ேதா� பர�பி 0& ஆயிர% மி" இலக  ஆயிர% ைப#தைலய அன#த சயன" ஆH% மைல  ஆயிர% ஆ,கH% <ைனக� பல ஆயிர0%  ஆயிர% 1% ெபாழிC% உைட மாG�= ேசாைலயேத             (10)      359 மாG�=ேசாைல எ"D% மைலைய உைடய மைலைய  நாG� 3
$தித"ைன நா� ேவத/-கட� அ0ைத  
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 ேம� இ�. க6பக$ைத ேவதா#த வி'� ெபா�ளி"  ேம� இ�#த விள/ைக வி>�சி$த" விாி$தனேன             (11)  --------------  தி��ேகா2;@�தி��ேகா2;@�தி��ேகா2;@�தி��ேகா2;@�     360 நா அகாாிய% ெசா� இலாதவ
        நா�ெதா,% வி�#* ஓ%-வா
  ேதவ காாிய% ெச�* ேவத%        பயி", வா� தி�/ேகா>&N
  3வ
காாிய0% தி�$*%        0த�வைன� சி#தியாத அ�  பாவகாாிகைள� பைட$தவ"        எ.ஙன% பைட$தா" ெகாேலா             (1)      361 �6ற% இ"றி/ �ண% ெப�/கி/        ��/கH/� அD5லரா��  ெச6ற% ஒ",% இலாத வ�ைகயி       னா
க� வா� தி�/ேகா>&N
$  *6றி ஏ� உல� உ�ட M மணி        வ�ண" த"ைன$ ெதாழாதவ
  ெப6ற தாய
 வயி6றிைன� ெப�        ேநா�ெச�வா" பிற#தா
கேள             (2)      362 வ�ண ந� மணி;% மரகத0%        அ'$தி நிழ� எ'%  தி�ைண J� தி�/ேகா>&N
$ தி�       மாலவ" தி�நாம.க�  எ�ண/ க�ட விர�களா� இைற�        ேபா*% எ�ணகிலா* ேபா�  உ�ண/ க�ட த% ஊ$ைத வா�/�/        கவள% உ#*கி"றா
கேள             (3)      363 உரக ெம� அைணயா" ைகயி� உைற  
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       ச.க% ேபா� மட அ"ன.க�  நிைரகண% பர#* ஏ,% ெச.        கமல வய6 தி�/ேகா>&N
  நரகநாசைன நாவி6 ெகா�� அைழ       யாத மானிட சாதிய
  ப�� நீ�% உ�/�. 5ைற;%        பாவ% ெச�தன தா% ெகாேலா             (4)      364 ஆைமயி" 0*க$திைட/ �தி        ெகா�� M மல
 சா&� ேபா�$  தீைம ெச�* இளவாைளக� விைள       யா� நீ
$ தி�/ேகா>&N
  ேநமி ேச
 தட.ைகயினாைன        நிைன�- இலா வG ெந=< உைட�  1மி-பார.க� உ�@% ேசா6றிைன        வா.கி� -�ைல$ திணிமிேன             (5)      365 1த% ஐ#ெதா� ேவ�வி ஐ#*        -ல"க� ஐ#* ெபாறிகளா�  ஏத% ஒ",% இலாத வ�ைகயி       னா
க� வா� தி�/ேகா>&N
  நாதைன நரசி.கைன நவி",        ஏ$*வா
க� உழ/கிய  பாத Mளி ப�தலா� இ9        உலக% பா/கிய% ெச�தேத             (6)      366 ��#த% ஒ", ஒசி$தாெனா�% ெச",        5& ஆ& விழா� ெச�*  தி�#* நா"மைறேயா
 இரா�பக�        ஏ$தி வா� தி�/ேகா>&N
/  க�# தட0கி� வ�ணைன/ கைட/        ெகா�� ைகெதா'% ப$த
க�  இ�#த ஊாி� இ�/�% மானிட
        எ$தவ.க� ெச�தா
 ெகாேலா             (7)      367 நளி
#த சீல" நயாசல" அபி 
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       மான *.கைன நா�ெதா,%  ெதளி#த ெச�வைன� ேசவக. ெகா�ட        ெச.க� மா� தி�/ேகா>&N
/  �ளி
#* உைறகி"ற ேகாவி#த" �ண%        பா�வா
 உ�ள நா>&D�  விைள#த தானிய0% இரா/கத
        மீ* ெகா�ளகிலா
கேள             (8)      368 ெகா%பி" ஆ
 ெபாழி�வா�/ �யிGன%        ேகாவி#த" �ண% பா� சீ
�  ெச%ெபா" ஆ
 மதி� J� ெச'. கழ       னி உைட$ தி�/ேகா>&N
  ந%பைன நரசி.கைன நவி",        ஏ$*வா
கைள/ க�ட/கா�  எ%பிரா" தன சி"ன.க� இவ
        இவ
 எ", ஆைசக� தீ
வேன             (9)      369 காசி" வா�/ கர% வி6கிC% கர       வா* மா6, இG ேசா, இ>�$  ேதச வா
$ைத பைட/�% வ�ைகயி       னா
க� வா� தி�/ேகா>&N
/  ேகசவா -�ேடா$தமா கிள
        ேசாதியா� �றளா எ",  ேப<வா
 அ&யா
க� எ%த%ைம        வி6க:% ெப,வா
கேள             (10)      370 சீத நீ
 -ைட J� ெச'. கழனி உைட$ தி�/ேகா>&N
  ஆதியா" அ&யாைர;% அ&ைமயி"றி$ திாிவாைர;%  ேகாதி� ப>ட
பிரா" �ளி
 -*ைவம" வி>�சி$த" ெசா�  ஏத% இ"றி உைர�பவ
 இ�UேகசD/� ஆளேர             (11) -----------------  ப�தரா3 இற�பா� ெப7� ேப7ப�தரா3 இற�பா� ெப7� ேப7ப�தரா3 இற�பா� ெப7� ேப7ப�தரா3 இற�பா� ெப7� ேப7     371 ஆைசவா�� ெச"ற சி#ைதய
 ஆகி        அ"ைன அ$த" எ" -$திர
 1மி  
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 வாச வா
 �ழலா� எ", மய.கி        மாH% எ�ைல/க� வா� திறவாேத  ேகசவா -�ேடா$தமா எ",%        ேகழ� ஆகிய ேக&P எ",%  ேப<வா
 அவ
 எ�*% ெப�ைம        ேப<வா" -கி� ந% பர% அ"ேற             (1)      372 சீயினா� ெசறி#* ஏறிய -�ேம�        ெச6ற� ஏறி/ �ழ%- இ�#* எ.�%  ஈயினா� அாி�- உ�� மய.கி        எ�ைலவா�� ெச", ேச
வத" 0"ன%  வாயினா� நேமா நாரணா எ",        ம$தக$திைட/ ைககைள/ 5�பி�  ேபாயினா� பி"ைன இ$ திைச/� எ",%        பிைண ெகா�/கிC% ேபாக ஒ>டாேர            (2)      373 ேசா
வினா� ெபா�� ைவ$த* உ�டாகி�        ெசா�C ெசா� எ", <6,% இ�#*  ஆ
 வினவிC% வா� திறவாேத        அ#த கால% அைடவத" 0"ன%  மா
வ% எ"ப* ஓ
 ேகாயி� அைம$*        மாதவ" எ"D% ெத�வ$ைத நா>&  ஆ
வ% எ"ப* ஓ
 1 இட வ�லா
/�        அரவ த�ட$தி� உ�யC% ஆேம             (3)      374 ேம� எ'#த* ஓ
 வா;/ கிள
#*        ேம� மிட6றிைன உ� எழ வா.கி/  காC% ைக;% விதி
 விதி
$* ஏறி/        க� உற/கம* ஆவத" 0"ன%  3ல% ஆகிய ஒ6ைற எ'$ைத        3", மா$திைர உ� எழ வா.கி  ேவைல வ�ணைன ேம:தி
 ஆகி�        வி�ணக$தினி� ேமவC% ஆேம             (4)      375 ம& வழி வ#* நீ
 -ல"ேசார        வாயி� அ>&ய க=சி;% மீ�ேட  
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 கைடவழி வார/ க�ட% அைட�ப/        க� உற/கம* ஆவத" 0"ன%  ெதாைட வழி உ%ைம நா�க� கவரா        Jல$தா� உ%ைம� பா�வ*% ெச�யா
  இைடவழியி� நீ
 5ைற;% இழK
        இ�Uேகச" எ", ஏ$த வ�Pேர             (5)      376 அ.க% வி>� அைவ ஐ#*% அக6றி        ஆவி 3/கினி6 ேசாதி$த பி"ைன�  ச.க% வி>� அவ
 ைகைய மறி$*�        ைபயேவ தைல சா��பத" 0"ன%  வ.க% வி>� உல:% கட6 ப�ளி        மாயைன ம*Jதைன மா
பி�  த.க வி>�ைவ$* ஆவ* ஓ
 க�ம%        சாதி�பா
/� எ",% சாதி/கலாேம             (6)      377 ெத"னவ" தம
 ெச�ப% இலாதா
        ேச அத/�வா
 ேபால� -�#*  பி"D% வ" கயி6றா� பிணி$* எ6றி�        பி" 0" ஆக இ'�பத" 0"ன%  இ"னவ" இைனயா" எ", ெசா�G        எ�ணி உ�ள$* இ�� அற ேநா/கி  ம"னவ" ம*Jதன" எ"பா
        வானக$* ம"றா&க� தாேம             (7)      378 5&/ 5& உ6றா
க� இ�#*        �6ற% நி6க ந6ற.க� பைற#*  பா&� பா& ஓ
 பாைடயி� இ>�        நாி� பைட/� ஒ� பா�ட% ேபாேல  ேகா& 3& எ��பத" 0"ன%        ெகௗ$*வ% உைட/ ேகாவி#தேனா�  5& ஆ&ய உ�ள$த
 ஆனா�        �றி�பிட% கட#* உ�யC% ஆேம             (8)      379 வா� ஒ� ப/க% வா.கி வG�ப        வா
#த நீ
/ �ழி/ க�க� மிழ6ற$  
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 தா� ஒ� ப/க% த#ைத ஒ� ப/க%        தார0% ஒ� ப/க% அல6ற  தீ ஒ� ப/க% ேச
வத" 0"ன%        ெச.க� மாெலா�% சி/ெகன� <6ற%  ஆ� ஒ� ப/க% நி6க வ�லா
/�        அரவ த�ட$தி� உ�யC% ஆேம             (9)      380 ெச$*� ேபாவேதா
 ேபா* நிைன#*        ெச�;% ெச�ைகக� ேதவபிரா"ேம�  ப$தரா� இற#தா
 ெப,% ேப6ைற�        பாழி$ ேதா� வி>�சி$த" -$M
/ேகா"  சி$த% ந"� ஒ�.கி$ தி�மாைல�        ெச�த மாைல இைவ ப$*% வ�லா
  சி$த% ந"� ஒ�.கி$ தி�மா� ேம�        ெச"ற சி#ைத ெப,வ
க� தாேம             (10) --------------    
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 தி�மா+$ நாம� இ"த�தி�மா+$ நாம� இ"த�தி�மா+$ நாம� இ"த�தி�மா+$ நாம� இ"த�     381 கா<% கைற உைட/ 5ைற/�% அ.� ஓ
 க6ைற/�%  ஆைசயினா� அ.� அவ$த� ேப
 இ�% ஆத
கா�  ேகசவ" ேப
 இ>� நீ.க� ேதனி$* இ�மிேனா  நாயக" நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (1)      382 அ.� ஒ� 5ைற அைர/� உ��பத" ஆைசயா�  ம.கிய மானிட சாதியி" ேப
 இ�% ஆத
கா�  ெச.க� ெந�மா� சிாீதரா எ", அைழ$த/கா�  ந.ைககா� நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (2)      383 உ�சியி� எ�ெண;% <>&;% வைள;% உக#*  எ�ச% ெபாG#தீ
கா� எ" ெச�வா" பிற
 ேப
 இ>U
?  பி�ைச -/� ஆகிC% எ%பிரா" தி�நாமேம  ந�<மி" நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (3)      384 மானிட சாதியி� ேதா"றி6, ஓ
 மானிட சாதிைய  மானிட சாதியி" ேப
 இ>டா� ம,ைம/� இ�ைல  வா" உைட மாதவா ேகாவி#தா எ", அைழ$த/கா�  நா" உைட நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (4)      385 மல% உைட ஊ$ைதயி� ேதா"றி6, ஓ
 மல ஊ$ைதைய  மல% உைட ஊ$ைதயி" ேப
 இ>டா� ம,ைம/� இ�ைல  �ல% உைட/ ேகாவி#தா ேகாவி#தா எ", அைழ$த/கா�  நல% உைட நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (5)      386 நா�% நக�% அறிய மானிட� ேப
 இ>�/  5& அ'.கி/ �ழியி� K�#* வ'/காேத  சா� இற� பா�#த தைலவா தாேமாதரா எ",  நா�மி" நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (6)      387 ம�ணி6 பிற#* ம� ஆ�% மானிட� ேப
 இ>� அ.�  எ�ண% ஒ", இ"றி இ�/�% ஏைழ மனிச
கா�  



86 

 க�@/� இனிய க�0கி� வ�ண" நாமேம  ந�@மி" நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (7)      388 ந%பி பி%பி எ", நா>� மானிட� ேப
 இ>டா�  ந%-% பி%-% எ�லா% நாC நாளி� அ'.கி� ேபா%  ெச%ெப�# தாமைர/ க�ண" ேப
 இ>� அைழ$த/கா�  ந%பிகா� நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (8)      389 ஊ$ைத/ �ழியி� அ0த% பா�வ* ேபா� உ.க�  3$திர� பி�ைளைய எ" 0கி� வ�ண" ேப
 இ>�  ேகா$*/ �ைழ$*/ �ணால% ஆ&$ திாிமிேனா  நா$ த� நாரண" த% அ"ைன நரக% -கா�             (9)      390 சீ
 அணி மா� தி�நாமேம இட$ ேத6றிய  K
 அணி ெதா�-க� வி>�சி$த" விாி$த ெசா�  ஓ
 அணி ஒ� தமி� ஒ"பேதா� ஒ",% வ�லவ
  ேப
 அணி ைவ�#த$* எ",% ேபணி இ��பேர             (10) ------------  க!ட� க!ட� க!ட� க!ட� எ$=� தி��பதிஎ$=� தி��பதிஎ$=� தி��பதிஎ$=� தி��பதி     391 த.ைகைய 3/�% தைமயைன$ தைல;%        த&#த எ% தாசரதி ேபா�  எ.�% த" -கழா இ�#* அரசா�ட        எ% -�ேடா$தம" இ�/ைக  க.ைக க.ைக எ"ற வாசக$தாேல        க� விைன கைள#தி�கி6�%  க.ைகயி" கைரேம� ைகெதாழ நி"ற        க�ட% எ"D% க&நகேர             (1)      392 சல% ெபாதி உட%பி" தழ� உமி� ேப�வா��        ச#திர" ெவ.கதி
 அ=ச  மல
#* எ'#* அண:% மணிவ�ண உ�வி"        மா� -�ேடா$தம" வா�:  நல% திக� சைடயா" 0&/ெகா"ைற மல�%  
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       நாரண" பாத$ *ழா;%  கல#* இழி -னலா� -க
 ப� க.ைக/        க�ட% எ"D% க&நகேர             (2)      393 அதி
 0க% உைடய வல%-ாி �மி�$தி        அழ� உமி� ஆழிெகா�� எறி#* அ.�  எதி
 0க அ<ர
 தைலகைள இட,%        எ% -�ேடா$தம" இ�/ைக  ச*0க" ைகயி6 ச*�-ய" தாளி6        ச.கர" சைடயினி6 த.கி/  கதி
 0க% மணிெகா�� இழி -ன6 க.ைக/        க�ட% எ"D% க&நகேர             (3)      394 இைமயவ
 இ,மா#* இ�#* அரசாள        ஏ6, வ#* எதி
 ெபா� ேசைன  நம-ர% ந@க நா#தக% விசி,%        ந% -�ேடா$தம" நக
தா"  இமவ#த% ெதாட.கி இ�.கட� அள:%        இ� கைர உல� இைர$* ஆட/  கைம உைட� ெப�ைம/ க.ைகயி" கைரேம�        க�ட% எ"D% க&நகேர             (4)      395 உ'வ* ஓ
 பைட;% உல/ைக;% வி�C%        ஒ� <ட
 ஆழி;% ச.�%  ம'ெவா� வாH% பைட/கல% உைடய        மா� -�ேடா$தம" வா�:  எ'ைம;% 5& ஈ�&ய பாவ% இைற�        ெபா'* அளவினி� எ�லா%  க'வி�% ெப�ைம/ க.ைகயி" கைரேம�        க�ட% எ"D% க&நகேர             (5)      396 தைலெப�* �0றி� சல% ெபாதி ேமக%        சலசல ெபாழி#திட/ க��  மைல� ெப�% �ைடயா� மைற$தவ" ம*ைர        மா� -�ேடா$தம" வா�:  அைல�- உைட$ திைரவா� அ�#தவ 0னிவ
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       அவபிரத% �ைட#* ஆட/  கல�ைபக� ெகாழி/�% க.ைகயி" கைரேம�        க�ட% எ"D% க&நகேர             (6)      397 வி6 பி&$* இ,$* ேவழ$ைத 0,/கி        ேம� இ�#தவ" தைல சா&  ம6 ெபா�* எழ� பா�#* அைரயைன உைத$த        மா� -�ேடா$தம" வா�:  அ6-த% உைடய ஐராவத மத0%        அவ
 இள%ப&ய
 ஒ� சா#*%  க6பக மல�% கல#* இழி க.ைக/        க�ட% எ"D% க&நகேர             (7)      398 திைர ெபா� கட� J� தி�மதி6 *வைர        ேவ#* த" ைம$*ன"மா
/கா�  அரசிைன அவிய அரசிைன அ�H%        அாி -�ேடா$தம" அம
:  நிைர நிைரயாக ெந&யன Nப%        நிர#தர% ஒ'/�வி>� இர��  கைர -ைர ேவ�வி� -ைக கம� க.ைக/        க�ட% எ"D% க&நகேர             (8)      399 வட திைச ம*ைர சாள/கிராம%        ைவ�#த% *வைர அேயா$தி  இட% உைட வதாி இடவைக உைடய        எ% -�ேடா$தம" இ�/ைக  தடவைர அதிர$ தரணி வி�� இ&ய$        தைல�ப6றி/ கைர மர% சா&/  கடGைன/ கல.க/ க�$* இழி க.ைக/        க�ட% எ"D% க&நகேர             (9)      400 3", எ'$* அதைன 3", எ'$* அதனா�        3", எ'$* ஆ/கி 3", எ'$ைத  ஏ", ெகா�� இ��பா
/� இர/க% ந"� உைடய        எ% -�ேடா$தம" இ�/ைக  3", அ& நிமி
$* 3"றினி6 ேதா"றி  
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       3"றினி� 3", உ� ஆனா"  கா" தட%ெபாழி� J� க.ைகயி" கைரேம�        க�ட% எ"D% க&நகேர             (10)      401 ெபா.� ஒG க.ைக/ கைர மG க�ட$*        உைற -�ேடா$தம" அ&ேம�  ெவ.கG நGயா வி�G-$M
/ ேகா"        வி>�சி$த" வி��- உ6,$  த.கிய அ"பா� ெச� தமி�- மாைல        த.கிய நா உைடயா
/�/  க.ைகயி6 தி�மா� கழGைண/ கீேழ        �ளி$தி�#த கண/� ஆேம             (11) ------------------  தி�வர�க� தி�வர�க� தி�வர�க� தி�வர�க� ((((1)1)1)1)     402 மா தவ$ேதா" -$திர" ேபா�        மறிகட�வா� மா�டாைன  ஓ*வி$த த/கைணயா        உ�:�ேவ ெகா�$தா" ஊ
  ேதாதவ$தி$ M� மைறேயா
        *ைறப&ய$ *H%பி எ.�%  ேபாதி� ைவ$த ேத" ெசாாி;%        -ன� அர.க% எ"ப*ேவ            (1)      403 பிற�- அக$ேத மா�� ஒழி#த        பி�ைளகைள நா�வைர;%  இைற� ெபா'தி� ெகாண
#* ெகா�$*        ஒ��ப�$த உைற�ப" ஊ
  மைற� ெப�# தீ வள
$தி��பா
        வ�வி�#ைத அளி$தி��பா
  சிற�- உைடய மைறயவ
 வா�        தி�வர.க% எ"ப*ேவ             (2)      404 ம�மக" த" ச#ததிைய  
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       உயி
மீ>� ைம$*ன"மா
  உ�மக$ேத Kழாேம        ��0கமா�/ கா$தா" ஊ
  தி�0கமா�� ெச.கமல%        தி�நிறமா�/ க�.�வைள  ெபா� 0கமா� நி", அல�%        -ன� அர.க% எ"ப*ேவ            (3)      405 5" ெதா'$ைத சித� உைர�ப/        ெகா&யவ� வா�/ க&யெசா6ேக>�  ஈ", எ�$த தாயைர;%        இரா�சிய0% ஆ.� ஒழிய  கா" ெதா�$த ெநறி ேபாகி/        க�டகைர/ கைள#தா" ஊ
  ேத"ெதா�$த மல
� ேசாைல$        தி�வர.க% எ"ப*ேவ             (4)      406 ெப�வர.க� அைவப6றி�        பிழ/� உைடய இராவணைன  உ� அர.க� ெபா�* அழி$* இ9        உலகிைன/ க�ெப,$தா" ஊ
  �ர: அ�%ப/ ேகா.� அலர/        �யி� 5:% �ளி
 ெபாழி� J�  தி�வர.க% எ"ப*ேவ        எ" தி�மா� ேச
விடேம             (5)      407 கீ� உலகி� அ<ர
கைள/        கிழ.கி�#* கிளராேம  ஆழி வி�$* அவ�ைடய        க� அழி$த அழி�ப" ஊ
  தாைழ- மட� ஊ� உாி=சி$        தவள வ�ண� ெபா& அணி#*  யாழி" இைச வ�&ன.க�        ஆள% ைவ/�% அர.கேம             (6)      408 ெகா'�- உைடய ெச'.��தி  
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       ெகாழி$* இழி#* �மி�$* எறிய�  பிழ/� உைடய அ<ர
கைள�        பிண% ப�$த ெப�மா" ஊ
  த'�- அாிய ச#தன.க�        தடவைரவா� ஈ
$*/ெகா��  ெதழி�- உைடய காவிாி வ#*        அ&ெதா'% சீ
 அர.கேம             (7)      409 வ� எயி6,/ ேகழCமா�        வா�எயி6,� சீய0மா�  எ�ைல இ�லா$ தரணிைய;%        அ:ணைன;% இட#தா" ஊ
  எ�Gய% ேபா* இ�=சிைற வ��        எ%ெப�மா" �ண% பா&  ம�Gைக ெவ�ச.� ஊ*%        மதி� அர.க% எ"ப*ேவ             (8)      410 �", ஆ� ெகா' 0கி� ேபா�        �வைளக� ேபா� �ைரகட� ேபா�  நி", ஆ� கணமயி� ேபா�        நிற% உைடய ெந�மா� ஊ
  �", ஊ� ெபாழி� +ைழ#*        ெகா& இைடயா
 0ைல அணவி  ம", ஊ� ெத"ற� உலா%        மதி� அர.க% எ"ப*ேவ             (9)      411 ப� வர.க� அைவப6றி� பைட ஆG$* எ'#தாைன�  ெச� அர.க� ெபா�* அழி$த தி�வாள" தி��பதிேம� தி�வர.க$ தமி�-மாைல வி>�சி$த" விாி$தன ெகா��  இ�வ
 அ.க% எாி$தாைன ஏ$த வ�லா
 அ&ேயாேம             (10) --------------  தி�வர�க� தி�வர�க� தி�வர�க� தி�வர�க� ((((2)2)2)2)     412 மரவ&ைய$ த%பி/� வா"பைணய% ைவ$*�ேபா�  
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       வாேனா
 வாழ�  ெச� உைடய திைச/க�ம% தி�$திவ#* உலகா�ட        தி�மா� ேகாயி�  தி�வ&த" தி�உ�:% தி�ம.ைக மல
/க�@%        கா>& நி",  உ� உைடய மல
நீல% கா6, ஆ>ட ஒGசG/�%        ஒளி அர.கேம             (1)      413 த" அ&யா
 திற$தக$*$ தாமைரயா� ஆகிC%        சித� உைர/�ேம�  எ" அ&யா
 அ* ெச�யா
 ெச�தாேர� ந", ெச�தா
        எ"ப
 ேபாC%  ம" உைடய விIடண6கா மதி� இல.ைக$ திைசேநா/கி        மல
/க� ைவ$த  எ"Dைடய தி�வர.க6� அ"றி;% ம6, ஒ�வ
/�        ஆ� ஆவேர?             (2)      414 க�� உைடய ெபாழி� ம�*% கத/ களி,% பில%பைன;%        க&ய மா:%  உ�� உைடய சகடைர;% ம�லைர;% உைடய வி>�        ஓைச ேக>டா"  இ�� அக6,% எறி கதிேரா" ம�டல$M� ஏ6றி ைவ$*        ஏணி வா.கி  அ�� ெகா�$தி>� அ&யவைர ஆ>ெகா�வா" அம�% ஊ
        அணி அர.கேம (3)      415 பதினாறா% ஆயிரவ
 ேதவிமா
 பணிெச�ய$        *வைர எ"D%  மதி� நாயகராகி K6றி�#த மணவாள
        ம"D ேகாயி�  -* நா�மல
/ கமல% எ%ெப�மா" ெபா" வயி6றி6        1ேவ ேபா�வா"  ெபா*-நாயக% பாவி$* இ,மா#* ெபா" சா�/�%        -ன� அர.கேம             (4)      416 ஆைமயா�/ க.ைகயா� ஆ� கடலா� அவனியா�  
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       அ� வைரகளா�  நா"0கனா� நா"மைறயா� ேவ�வியா�$ த/கைணயா�$        தாD% ஆனா"  ேசம% உைட நாரதனா
 ெச", ெச", *தி$* இைற=ச/        கிட#தா" ேகாயி�  1 ம�வி� -� இன.க� -� அைரய" -க� �ழ,%        -ன� அர.கேம             (5)      417 ைம$*ன"மா
 காதGைய மயி
 0&�பி$* அவ
கைளேய        ம"ன
 ஆ/கி  உ$தைரத" சி,வைன;% உய/ெகா�ட உயிராள"        உைற;% ேகாயி�  ப$த
கH% பகவ
கH% பழெமாழிவா� 0னிவ
கH%        பர#த நா�%  சி$த
கH% ெதா'* இைற=ச$ திைச-விள/கா� நி6கி"ற        தி�வர.கேம             (6)      418 �ற� பிரமசாாியா� மாவGைய/ �,%- அத/கி        அர<வா.கி  இைற�ெபா'தி� பாதாள% கலவி�/ைக ெகா�$* உக#த        எ%மா" ேகாயி�  எறி�- உைடய மணிவைரேம� இளஞாயி, எ'#தா6ேபா�        அர:-அைணயி"  சிற�- உைடய பண.க�மிைச� ெச'மணிக� வி>�        எறி/�% தி�வர.கேம             (7)      419 உர% ப6றி இரணியைன உகி
-+தியா� ஒ�ளிய மா
:        உைற/க ஊ"றி�  சிர% ப6றி 0& இ&ய/ க� பி*.க வா� அலற$        ெதழி$தா" ேகாயி�  உர% ெப6ற மல
/கமல% உல� அள#த ேசவ& ேபா�        உய
#* கா>ட  வர%- உ6ற கதி
�ெச#ெந� தா�சா�$*$ தைலவண/�%        த� அர.கேம            (8)      420 ேத: உைடய மீனமா� ஆைமயா� ஏனமாி  
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       �றH% ஆகி  3-உ�வி� இராமனா�/ க�ணனா�/ க6கியா�        0&�பா" ேகாயி�  ேசவெலா� ெபைட அ"ன% ெச.கமல மல
 ஏறி        ஊச� ஆ&�  1-அைணேம� *ைத#* எ' ெச%ெபா& ஆ& விைளயா�%        -ன� அர.கேம            (9)      421 ெச� ஆH% -�ளாள" ம�ணாள" ெச��ெச;%        நா#த% எ"D%  ஒ� வாள" மைறயாள" ஓடாத பைடயாள"        வி'/ைக யாள"  இர: ஆள" பகலாள" எைனயாள" ஏ' உலக�        ெப�% ேபராள"  தி�வாள" இனிதாக$ தி�/க�க� வள
கி"ற        தி�வர.கேம             (10)      422 ைக#நாக$* இட
 க&#த கன� ஆழி� பைட உைடயா"        க�*% ேகாயி�  ெத"நா�% வடநா�% ெதாழநி"ற தி�வர.க$        தி��பதியி" ேம�  ெம�#நாவ" ெம� அ&யா" வி>�சி$த" விாி$த தமி�        உைர/க வ�லா
  எ=ஞா",% எ%ெப�மா" இைணய&/கீ� இைண பிாியா*        இ��ப
 தாேம            (11) ----------------  எமபய� நீ�ெகன அர�க�தரவைணயாைன ேவ!"த�எமபய� நீ�ெகன அர�க�தரவைணயாைன ேவ!"த�எமபய� நீ�ெகன அர�க�தரவைணயாைன ேவ!"த�எமபய� நீ�ெகன அர�க�தரவைணயாைன ேவ!"த�     423 *�-ைடயாைர அைடவ* எ�லா%        ேசா
விட$*$ *ைண ஆவ
 எ"ேற  ஒ�பிேல" ஆகிC% நி" அைட#ேத"        ஆைன/� நீ அ�� ெச�தைமயா�  எ��- எ"ைன வ#* நG;%ேபா* அ.�        ஏ*% நா" உ"ைன நிைன/கமா>ேட"  அ�ேபாைத/� இ�ேபாேத ெசா�G ைவ$ேத"  
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       அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன            (1)      424 சா% இட$* எ"ைன/ �றி/ெகா� க�டா�        ச.ெகா� ச/கர% ஏ#தினாேன  நா ம&$* எ"ைன அேனக த�ட%        ெச�வதா நி6ப
 நம"தம
க�  ேபா% இட$* உ"திற$* எ$தைன;%        -காவ�ண% நி6பேதா
 மாைய வ�ைல  ஆ% இட$ேத உ"ைன� ெசா�G ைவ$ேத"        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன            (2)      425 எ�ைலயி� வாச� �,க� ெச"றா�        எ6றி நம"-தம
 ப6,%ேபா*  நி�Cமி" எ"D% உபாய% இ�ைல        ேநமி;% ச.க0% ஏ#தினாேன  ெசா�லலா% ேபாேத உ" நாம% எ�லா%        ெசா�Gேன" எ"ைன/ �றி/ெகா�� எ",%  அ�ல6 படாவ�ண% கா/க ேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன             (3)      426 ஒ6ைற விைடயD% நா"0கD%        உ"ைன அறியா� ெப�ைமேயாேன  06ற உல� எ�லா% நீேய ஆகி        3", எ'$* ஆய 0த�வேன!ஓ  அ6ற* வா�நா� இவ6� எ", எ�ணி        அ=ச நம"தம
 ப6ற� உ6ற  அ6ைற/� நீ எ"ைன/ கா/கேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன            (4)      427 ைப அரவி" அைண� பா6கடC�        ப�ளி ெகா�கி"ற பரம 0
$தி  உ�ய உல� பைட/க ேவ�&        உ#தியி6 ேதா6றினா� நா"0கைன  ைவய மனிசைர� ெபா� எ", எ�ணி/        காலைன;% உடேன பைட$தா�  ஐய இனி எ"ைன/ கா/கேவ��%  
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       அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன             (5)      428 த�ணன: இ�ைல நம"தம
க�        சால/ ெகா�ைமக� ெச�யாநி6ப
  ம�ெணா� நீ�% எாி;% காC%        ம6,% ஆகாச0% ஆகி நி"றா�  எ�ணலா% ேபாேத உ" நாம% எ�லா%        எ�ணிேன" எ"ைன/ �றி/ெகா�� எ",%  அ�ணேல நீ எ"ைன/ கா/கேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன             (6)      429 ெச=ெசா� மைற�ெபா�� ஆகி நி"ற        ேதவ
க� நாயகேன எ%மாேன  எ=சG� எ"Dைட இ" அ0ேத        ஏ� உல�% உைடயா� எ" அ�பா  வ=ச உ�வி" நம"தம
க�        வG#* நG#* எ"ைன� ப6,%ேபா*  அ=சைல எ", எ"ைன/ கா/கேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன            (7)      430 நா" ஏ*% உ" மாய% ஒ", அறிேய"        நம"தம
 ப6றி நG#தி>� இ#த  ஊேன -ேக எ", ேமா*%ேபா* அ.�        உ"ைன நா" ஒ",% நிைன/கமா>ேட"  வா" ஏய வானவ
 த.க� ஈசா        ம*ைர� பிற#த மா மாயேன எ"  ஆனா� நீ எ"ைன/ கா/கேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன             (8)      431 �", எ�$* ஆநிைர கா$த ஆயா        ேகாநிைர ேம�$தவேன எ%மாேன  அ", 0த� இ", அ,தியாக ஆதி அ= ேசாதி மற#* அறிேய"  ந",% ெகா&ய நம"தம
க�        நG#* வG#* எ"ைன� ப6,%ேபா*  அ", அ.� நீ எ"ைன/ கா/கேவ��%        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாேன            (9) 
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      432 மாயவைன ம*Jதனைன        மாதவைன மைறேயா
க� ஏ$*%  ஆய
க� ஏ6றிைன அ�<தைன        அர.க$* அரவைண� ப�ளியாைன  ேவய
 -க� வி�G-$M
 ம"        வி>�சி$த" ெசா"ன மாைல ப$*%  Mய மன$தின
 ஆகி வ�லா
        M மணிவ�ணD/� ஆள
 தாேம             (10) ----------------  த$ தகவி$ைமைய அறிவி�த�த$ தகவி$ைமைய அறிவி�த�த$ தகவி$ைமைய அறிவி�த�த$ தகவி$ைமைய அறிவி�த�     433 வா/�$ M�ைம இலாைமயினாேல        மாதவா உ"ைன வா�/ெகா�ள மா>ேட"  நா/� நி"ைன அ�லா� அறியா*        நா" அ* அ=<வ" எ"வச% அ",  3
/�� ேப<கி"றா" இவ" எ",        0னிவாேயC% எ" நாவிD/� ஆ6ேற"  கா/ைக வாயிC% க>�ைர ெகா�வ
        காரணா க�ள/ ெகா&யாேன             (1)      434 சழ/� நா/ெகா� -"கவி ெசா"ேன"        ச.� ச/கர% ஏ#* ைகயாேன  பிைழ�ப
 ஆகிC% த% அ&யா
 ெசா�        ெபா,�ப* ெபாிேயா
 கட" அ"ேற  விழி/�% க�ணிேல" நி" க� ம6ற�லா�        ேவ, ஒ�வேரா� எ" மன% ப6றா*  உைழ/� ஓ
 -�ளி மிைக அ", க�டா�        ஊழி ஏ� உல� உ�� உமி�#தாேன             (2)      435 ந"ைம தீைமக� ஒ",% அறிேய"        நாரணா எ"D% இ$தைன அ�லா�  -"ைமயா� உ"ைன� -�Hவ% ேபசி�        -க�வா" அ", க�டா� தி�மாேல  உ"Dமா, உ"ைன ஒ",% அறிேய"  
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       ஓவாேத நேமா நாரணா எ"ப"  வ"ைம ஆவ* உ" ேகாயிG� வா'%        ைவ>டணவ" எ"D% வ"ைம க�டாேய            (3)      436 ெந�ைமயா� உலேக'% அள#தா�       நி"மலா ெந&யா� அ&ேயைன/  �&ைம ெகா�வத6� ஐ;ற ேவ�டா        5ைற ேசா, இைவ ேவ��வதி�ைல  அ&ைம எ"D% அ/ ேகாயி"ைமயாேல        அ.க.ேக அைவ ேபாத�% க�டா�  ெகா�ைம/ க=சைன/ ெகா", நி" தாைத        ேகா$த வ" தைள ேகா� வி�$தாேன            (4)      437 ேதா>ட% இ�லவ� ஆ$ ெதா' ஓைட        *டைவ;% கிண,% இைவ எ�லா%  வா>ட% இ"றி உ" ெபா"ன&/ கீேழ        வைள�--அக% வ�$*/ெகா�� இ�#ேத"  நா>� மானிட$ேதா� என/� அாி*        ந�<வா
 பல
 ேகழ� ஒ", ஆகி/  ேகா>� ம� ெகா�ட ெகா�ைகயினாேன        �=சர% விழ/ ெகா%- ஒசி$தாேன             (5)      438 க�ணா நா"0கைன� பைட$தாேன        காரணா காியா� அ&ேய" நா"  உ�ணா நா� பசி ஆவ* ஒ", இ�ைல        ஓவாேத நேமா நாரணா எ",  எ�ணா நாH% இ�/� எ<� சாம        ேவத நா�மல
 ெகா�� உன பாத%  ந�ணா நா� அைவ த$*,மாகி�        அ", என/� அைவ ப>&னி நாேள            (6)      439 ெவ�ைள ெவ�ள$தி" ேம� ஒ� பா%ைப        ெம$ைதயாக விாி$* அத" ேமேல  க�ள நி$திைர ெகா�கி"ற மா
/க%        காணலா.ெகா� எ", ஆைசயினாேல  உ�ள% ேசார உக#* எதி
 வி%மி  
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       உேராம 5ப.களா�/ க�ண நீ
க�  *�ள% ேசார$ *யி� அைண ெகா�ேள"        ெசா�லா� யா" உ"ைன$ த$*,மாேற             (7)      440 வ�ண மா� வைரேய �ைடயாக        மாாி கா$தவேன ம*Jதா  க�ணேன காி ேகா� வி�$தாேன        காரணா களி, அ>ட பிராேன  எ�@வா
 இடைர/ கைளவாேன        ஏ$த�% ெப�. கீ
$தியினாேன  ந�ணி நா" உ"ைன நா�ெதா,% ஏ$*%        ந"ைமேய அ��ெச� எ%பிராேன            (8)      441 ந%பேன நவி", ஏ$த வ�லா
க�        நாதேன நரசி.கம* ஆனா�  உ%ப
ேகா" உல� ஏ'% அள#தா�        ஊழி ஆயினா� ஆழி 0" ஏ#தி/  க%ப மா காி ேகா� வி�$தாேன        காரணா கடைல/ கைட#தாேன  எ%பிரா" எ"ைன ஆ� உைட$ ேதேன        ஏைழேய" இடைர/ கைளயாேய            (9)      442 காம
 தாைத க�தல
 சி.க%        காண இனிய க�.�ழ6 �>ட"  வாமன" எ" மரகத வ�ண"        மாதவ" ம*Jதன" த"ைன�  ேசம ந"� அம�% -*ைவய
 ேகா"        வி>�சி$த" விய" தமி� ப$*%  நாம% எ", நவி", உைர�பா
க�        ந�@வா
 ஒ�ைல நாரண" உலேக            (10) --------------------  ப!ட$7 ப2;ன� கா�ேபப!ட$7 ப2;ன� கா�ேபப!ட$7 ப2;ன� கா�ேபப!ட$7 ப2;ன� கா�ேப     443 ெந�/ �ட$ைத� ப6றி ஏ,%        எ,%-க� ேபா� நிர#* எ.�%  
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 ைக/ ெகா�� நி6கி"ற ேநா�கா�        கால% ெபற உ�ய� ேபாமி"  ெம�/ ெகா�� வ#* -�#*        ேவத� பிரானா
 கிட#தா
  ைப/ ெகா�ட பா%-- அைணேயா�%        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப            (1)      444 சி$திர�$த" எ'$தா�        ெத"-ல/ ேகா" ெபாறி ஒ6றி  ைவ$த இல�சிைன மா6றி$        M*வ
 ஓ& ஒளி$தா
  0$*$ திைர/ கட6 ேச
�ப"        3தறிவாள
 0த�வ"  ப$த
/� அ0த" அ&ேய"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப            (2)      445 வயி6றி6 ெதா'ைவ� பிாி$*        வ"-ல� ேசைவ அத/கி/  கயி6,% அ/� ஆணி கழி$*/        காGைட� பாச% கழ6றி  எயி6றிைட ம�ெகா�ட எ#ைத        இரா�பக� ஓ*வி$* எ"ைன�  பயி6றி� பணிெச�ய/ ெகா�டா"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப            (3)      446 ம.கிய வ�விைன ேநா�கா�        உம/�% ஓ
 வ�விைன க�U
  இ.�� -ேக"மி" -ேக"மி"        எளி* அ", க�U
 -ேக"மி"  சி.க� பிரா" அவ" எ%மா"        ேச�% தி�/ேகாயி� க�U
  ப.க�படா* உ�ய� ேபாமி"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப             (4)      447 மாணி/ �ற� உ� ஆய        மாயைன எ" மன$*�ேள  
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 ேபணி/ ெகாண
#* -�த        ைவ$*/ ெகா�ேட" பிறி* இ"றி  மாணி/க� ப�டார% க�U
        வG வ" �,%ப
க� உ�ளீ
  பாணி/க ேவ�டா நடமி"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப             (5)      448 உ6ற உ,பிணி ேநா�கா�        உம/� ஒ", ெசா�Cேக" ேக�மி"  ெப6ற.க� ேம�/�% பிரானா
        ேப@% தி�/ேகாயி� க�U
  அ6ற% உைர/கி"ேற" இ"ன%        ஆ�விைனகா� உம/� இ.� ஓ
  ப6றி�ைல க�U
 நடமி"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப             (6)      449 ெகா.ைக� சி, வைர எ"D%        ெபா*%பினி� K�#* வ'/கி  அ.� ஓ
 0ைழயினி� -/கி>�        அ'#தி/ கிட#* உழ�ேவைன  வ.க/ கட� வ�ண" அ%மா"        வ�விைன ஆயின மா6றி�  ப.க� படாவ�ண% ெச�தா"        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப             (7)      450 ஏத.க� ஆயின எ�லா%        இற.க� இ�வி$* எ"D�ேள  Iதக வாைட� பிரனா
        பிரம ��வாகி வ#*  ேபாதி� கமல வ" ெந=ச%        -�#* எ" ெச"னி$ திடாி6  பாத இல�சிைன ைவ$தா
        ப�� அ", ப>&ன% கா�ேப             (8)      451 உறக� உறக� உறக�        ஒ�<ட
 ஆழிேய ச.ேக  
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 அற எறி நா#தக வாேள        அழகிய சா
.கேம த�ேட  இற: படாம� இ�#த        எ�ம
 உேலாகபாP
கா�  பறைவ அைரயா உறக�        ப�ளியைற �றி/ெகா�மி"            (9)      452 அரவ$* அமளியிேனா�%        அழகிய பா6கடேலா�%  அரவி#த� பாைவ;% தாD%        அக%ப& வ#* -�#*  பரைவ$ திைர பல ேமாத�        ப�ளி ெகா�கி"ற பிராைன�  பர:கி"றா" வி>�சி$த"        ப>&ன% காவ6 ெபா�>ேட             (10) -----------  தி�மா+�?ேசாைல� ெப�மாைன� ேபாகவிேட$ என�தி�மா+�?ேசாைல� ெப�மாைன� ேபாகவிேட$ என�தி�மா+�?ேசாைல� ெப�மாைன� ேபாகவிேட$ என�தி�மா+�?ேசாைல� ெப�மாைன� ேபாகவிேட$ என�     453 */க� <ழைலைய� J�#* கிட#த        வைலைய அற� பறி$*�  -/கினி6 -/� உ"ைன/ க�� ெகா�ேட" இனி�        ேபாக வி�வ*�ேட?  ம/க� அ,வைர/ க�Gைட ேமாத        இழ#தவ� த"வயி6றி6  சி/ெகன வ#* பிற#* நி"றா�!தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (1)      454 வைள$* ைவ$ேத" இனி� ேபாகெலா>ேட" உ" த"        இ#திர-ஞால.களா�  ஒளி$தி&� நி" தி�வாைண க�டா� நீ        ஒ�வ
/�% ெம�ய" அ�ைல  அளி$* எ.�% நா�% நகர0% த%0ைட$        தீவிைன தீ
/க� உ6,$  ெதளி$* வல=ெச�;% தீ
$த% உைட$ தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (2) 
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      455 உன/�� பணி ெச�தி�/�% தவ% உைட        ேய" இனி� ேபா� ஒ�வ"  தன/�� பணி#* கைட$தைல நி6ைக நி"        சாைய அழி: க�டா�  -ன$திைன/ கி�ளி� -* அவி கா>& உ"        ெபா"ன& வா�க எ",  இன$*/ �றவ
 -திய* உ�@% எழி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (3)      456 காத% பல:% திாி#* உழ"ேற6� அ.� ஓ
        நிழ� இ�ைல நீ
 இ�ைல உ"  பாத நிழ� அ�லா� ம6ேறா
 உயி
�பிட%        நா" எ.�% கா�கி"றிேல"  M* ெச"றா� �� பா�டவ
/கா� அ.� ஓ
        ெபா��<6ற% ேபசி� ெச",  ேபத% ெச�* எ.�% பிண%ப�$தா� தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (4)      457 காC% எழா க�ண நீ�% நி�லா உட�        ேசா
#* ந�.கி/ �ர�  ேமC% எழா மயி
/ 5�<% அறா என        ேதா�கH% K�: ஒழியா  மா� உகளாநி6�% எ" மனேன உ"ைன        வாழ$ தைல�ெப�தி>ேட"  ேச� உகளாநி6�% நீ� <ைன J� தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (5)      458 எ�$*/ ெகா& உைடயாD% பிரமD%        இ#திரD% ம6,%  ஒ�$த�% இ� பிறவி எ"D% ேநா�/�        ம�#* அறிவா�% இ�ைல  ம�$*வனா� நி"ற மா மணிவ�ணா        ம, பிறவி தவிர$  தி�$தி உ" ேகாயி6 கைட� -க� ெப� தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா� (6) 
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      459 அ/கைர எ"D% அன$த/ கடC�        அ'#தி உ" ேப
 அ�ளா�  இ/கைர ஏறி இைள$தி�#ேதைன அ=       ேச� எ", ைக கவியா�  ச/கர0% தட/ைககH% க�கH%        Iதக ஆைடெயா�%  ெச/க
 நிற$*� சிவ�-ைடயா� தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (7)      460 எ$தைன கால0% எ$தைன ஊழி;%        இ"ெறா� நாைள எ"ேற  இ$தைன கால0% ேபா�/ கிறி�ப>ேட"        இனி உ"ைன� ேபாகெலா>ேட"  ைம$*ன"மா
கைள வா�வி$* மா6றல
        76,வைர/ ெக�$தா�  சி$த% நி"பால* அறிதி அ"ேற தி�        மாG�= ேசாைல எ#தா�             (8)      461 அ", வயி6றி6 கிட#தி�#ேத அ&       ைம ெச�ய� உ6றி��ப"  இ", வ#* இ.� உ"ைன/ க��ெகா�ேட" இனி�        ேபாக வி�வ*�ேட?  ெச", அ.� வாணைன ஆயிர% ேதாH%        தி�� ச/கர% அதனா�  ெத"றி$ திைச திைச Kழ� ெச6றா� தி�       மாG�= ேசாைல எ#தா�             (9)      462 ெச", உலக% �ைட#தா�% <ைன$ தி�       மாG�= ேசாைல த"D�  நி"ற பிரா" அ&ேம� அ&ைம$ திற%        ேந
பட வி�ண�ப= ெச�  ெபா" திக� மாட% ெபாG#* ேதா",% -*       ைவ/ேகா" வி>�சி$த"  ஒ"றிேனா� ஒ"ப*% பாட வ�லா
 உல       க% அள#தா" தமேர    (10) 
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 --------  அ;ைம�ப2"� தா� ெப:ற ந$ைமகைள நிைன�&� களி�த�அ;ைம�ப2"� தா� ெப:ற ந$ைமகைள நிைன�&� களி�த�அ;ைம�ப2"� தா� ெப:ற ந$ைமகைள நிைன�&� களி�த�அ;ைம�ப2"� தா� ெப:ற ந$ைமகைள நிைன�&� களி�த�     463 ெச"னி ஓ.� த� தி�ேவ.       கட% உைடயா� உல�  த"ைன வாழ நி"ற ந%I        தாேமாதரா சதிரா  எ"ைன;% எ" உைடைமைய;% உ"        ச/கர� ெபாறி ஒ6றி/ெகா��  நி" அ�ேள -ாி#தி�#ேத"        இனி எ" தி�/�றி�ேப?               (1)      464 பறைவ ஏ, பரம-�டா        நீ எ"ைன/ ைக/ெகா�டபி"  பிறவி எ"D% கடC% வ6றி�        ெப�%பத% ஆகி"றதா�  இற: ெச�;% பாவ/ கா�        தீ/ெகாளீஇ ேவகி"றதா�  அறிைவ எ"D% அ0த-ஆ,        தைல�ப6றி வா�/ெகா�டேத (2)      465 எ%மனா எ" �லெத�வேம        எ"Dைடய நாயகேன  நி"Dேளனா�� ெப6ற ந"ைம இ9        உலகினி� ஆ
 ெப,வா
?  ந%ம" ேபாேல K�$* அ0/�%        நா>&� உ�ள பாவ% எ�லா%  <%ெமனாேத ைகவி>� ஓ&$        M,க� பா�#தனேவ             (3)      466 கட� கைட#* அ0த% ெகா��        கலச$ைத நிைற$தா6ேபா�  உட� உ�கி வா� திற#*        ம�$* உ"ைன நிைற$*/ெகா�ேட"  ெகா�ைம ெச�;% 56ற0% எ"  
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       ேகா�-ஆ& �,க� ெபறா  தட வைர$ ேதா� ச/கரபாணீ        சா
.க வி6 ேசவகேன             (4)      467 ெபா"ைன/ ெகா�� உைரக� மீேத        நிற% எழ உைர$தா6 ேபா�  உ"ைன/ ெகா�� எ" நாவக%பா�        மா6றி"றி உைர$*/ெகா�ேட"  உ"ைன/ ெகா�� எ"D� ைவ$ேத"        எ"ைன;% உ"னி� இ>ேட"  எ" அ�பா எ" இ�Uேகசா        எ" உயி
/ காவலேன             (5)      468 உ"Dைடய வி/கிரம%        ஒ", ஒழியாம� எ�லா%  எ"Dைடய ெந=சக%பா�        <வ
வழி எ'தி/ெகா�ேட"  ம" அட.க ம' வல.ைக/        ெகா�ட இராம ந%I  எ"னிைட வ#* எ%ெப�மா"        இனி எ.�� ேபாகி"றேத?            (6) 6      469 ப��பத$*/ கய� ெபாறி$த        பா�&ய
 �லபதி ேபா�  தி�� ெபாG#த ேசவ& எ"        ெச"னியி" ேம� ெபாறி$தா�  ம��- ஒசி$தா� ம� அட
$தா�        எ", எ", உ" வாசகேம  உ�� ெபாG#த நாவிேனைன        உன/� உாி$* ஆ/கிைனேய             (7)      470 அன#த"பாC% க�ட"பாC%        ஐ* ெநா�தாக ைவ$* எ"  மன#தD�ேள வ#* ைவகி        வாழ� ெச�தா� எ%பிரா"  நிைன#* எ"D�ேள நி", ெந/�/  
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       க�க� அ<%- ஒ'க  நிைன#தி�#ேத சிரம% தீ
#ேத"        ேநமி ெந&யவேன             (8)      471 பனி/ கடG� ப�ளி- ேகாைள�        பழகவி>� ஓ&வ#* எ"  மன/ கடG� வாழ வ�ல        மாய மணாள ந%I  தனி/ கடேல தனி� <டேர        தனி உலேக எ", எ",  உன/� இடமா� இ�/க எ"ைன        உன/� உாி$* ஆ/கிைனேய             (9)      472 தட வைரவா� மிளி
#* மி"D%        தவள ெந�.ெகா& ேபா�  <ட
- ஒளியா� ெந=சி" உ�ேள        ேதா",% எ" ேசாதி ந%I  வட தட0% ைவ�#த0%        மதி6 *வராபதி;%  இட வைகக� இக�#தி>� எ"பா�        இடவைக ெகா�டைனேய             (10)      473 ேவய
 த.க� �ல$* உதி$த        வி>�சி$த" மன$ேத  ேகாயி�ெகா�ட ேகாவலைன/        ெகா'.�ளி
 0கி�வ�ணைன  ஆய
-ஏ6ைற அமர
 ேகாைவ        அ#தண
த% அ0த$திைன�  சாைய ேபால� பாட வ�லா
        தா0% அ@/க
கேள             (11) ----------- 2.  2.  2.  2.  ஆ!டா�  ஆ!டா�  ஆ!டா�  ஆ!டா�  ----        தி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவதி��பாைவ    (474 (474 (474 (474 ----503)503)503)503)     474 மா
கழி$ தி.க� மதி நிைற#த ந"னாளா�    நீராட� ேபா*K
 ேபா*மிேனா ேநாிைழE
  சீ
 ம��% ஆ��பா&� ெச�வ� சி,மீ
கா�  
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   5
 ேவ6 ெகா�#ெதாழில" ந#தேகாப" �மர"  ஏ
 ஆ
#த க�ணி யேசாைத இள=சி.க%        கா
 ேமனி� ெச.க� கதி
மதிய% ேபா� 0க$தா"  நாராயணேன நம/ேக பைற த�வா"    பாேரா
 -கழ� ப&#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (1)  475 ைவய$* வா�K
கா� நா0% ந% பாைவ/��        ெச�;% கிாிைசக� ேகளீேரா பா6கடC�  ைபயி6 *யி"ற பரம" அ& பா&    ெந� உ�ேணா% பா� உ�ேணா% நா>காேல நீரா&  ைமயி>� எ'ேதா% மல
 இ>� நா% 0&ேயா%    ெச�யாதன ெச�ேயா% தீ/�றைள ெச", ஓேதா%  ஐய0% பி�ைச;% ஆ%தைன;% ைககா>&        உ�;மா, எ�ணி உக#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (2)    476 ஓ.கி உல� அள#த உ$தம" ேப
 பா&        நா.க� ந% பாைவ/�� சா6றி நீ
 ஆ&னா�  தீ.� இ"றி நா� எ�லா% தி.க� 0%மாாி ெப�*        ஒ.� ெப�= ெச#ெநW� கய� உகள�  1.�வைள� ேபாதி� ெபாறிவ�� க�ப��ப$        ேத.காேத -/� இ�#* சீ
$த 0ைல ப6றி  வா.க/ �ட% நிைற/�% வ�ள6 ெப�% ப</க�        நீ.காத ெச�வ% நிைற#*- ஏேலா
 எ%பாவா�             (3)  477 ஆழி மைழ/ க�ணா ஒ", நீ ைக கரேவ�    ஆழி;� -/� 0க#*ெகா� ஆ
$* ஏறி  ஊழி 0த�வ" உ�வ%ேபா� ெம� க,$*    பாழிய# ேதா� உைட� ப6பநாப" ைகயி�  ஆழிேபா� மி"னி வல%-ாிேபா� நி", அதி
#*    தாழாேத சா
.க% உைத$த சரமைழேபா�  வாழ உலகினி� ெப�திடா� நா.கH%        மா
கழி நீ
 ஆட மகி�#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (4     478 மாயைன ம"D வடம*ைர ைம#தைன$        Mய ெப�நீ
 ய0ைன$ *ைறவைன  ஆய
 �ல$தினி� ேதா",% அணி-விள/ைக$  
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       தாைய/ �ட� விள/க% ெச�த தாேமாதரைன  Mேயாமா� வ#* நா% Mமல
 Mவி$ ெதா'*    வாயினா� பா& மன$தினா� சி#தி/க  ேபாய பிைழ;% -�த�வா" நி"றன:%        தீயினி� M< ஆ�% ெச�--ஏேலா
 எ%பாவா�             (5)      479 -�H% சில%பின கா� -�-அைரய" ேகாயிG�        ெவ�ைள விளி ச.கி" ேப
-அரவ% ேக>&ைலேயா?  பி�ளா� எ'#திரா� ேப�0ைல ந=< உ��        க�ள� சகட% கல/� அழிய/ கா� ஓ�சி  ெவ�ள$* அரவி6 *யி� அம
#த வி$திைன        உ�ள$*/ ெகா�� 0னிவ
கH% ேயாகிகH%  ெம�ள எ'#* அாி எ"ற ேப
-அரவ%        உ�ள% -�#* �ளி
#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (6)      480 கீ< கீ< எ", எ.�% ஆைன�சா$த" கல#*        ேபசின ேப�<- அரவ% ேக>&ைலேயா? ேப�� ெப�ேண  கா<% பிற�-% கலகல�ப/ ைகேப
$*        வாச ந,. �ழ� ஆ��சிய
 ம$தினா�  ஓைச ப�$த தயி
-அரவ% ேக>&ைலேயா?        நாயக� ெப�பி�ளா� நாராயண"3
$தி  ேகசவைன� பாட:% நீ ேக>ேட கிட$திேயா?        ேதச% உைடயா� திற-ஏேலா
 எ%பாவா�             (7)      481 கீ�வான% ெவ�ெள", எ�ைம சி, K�        ேம�வா" பர#தன கா� மி/� உ�ள பி�ைளகH%  ேபாவா" ேபாகி"றாைர� ேபாகாம� கா$* உ"ைன/        5:வா" வ#* நி"ேறா% ேகா*கல% உைடய  பாவா� எ'#திரா� பா&� பைற ெகா��        மா வா� பிள#தாைன ம�லைர மா>&ய  ேதவாதி ேதவைன� ெச", நா% ேசவி$தா�    ஆவா எ", ஆரா�#* அ��- ஏேலா
 எ%பாவா�             (8)      482 Mமணி மாட$*� <6,% விள/� எாிய$        Mம% கமழ$ *யி�-அைணேம� க�வள�%  
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 மாமா" மகேள மணி/ கதவ% தா� திறவா�        மாமீ
 அவைள எ'�Iேரா? உ" மக� தா"  ஊைமேயா? அ"றி� ெசவிேடா? அன#தேலா?        ஏம� ெப�#*யி� ம#திர� ப>டாேளா?  மா மாய" மாதவ" ைவ�#த" எ", எ",        நாம% பல:% நவி", ஏேலா
 எ%பாவா�             (9)      483 ேநா6,� <வ
/க% -�கி"ற அ%மனா�    மா6ற0% தாராேரா வாச� திறவாதா
?  நா6ற$ *ழா� 0& நாராயண" ந%மா�        ேபா6ற� பைற த�% -�ணியனா� ப�� ஒ�நா�  56ற$தி" வா�K�#த �%பகரணD%        ேதா6,% உன/ேக ெப�#*யி�தா" த#தாேனா?  ஆ6ற அன#த� உைடயா� அ�.கலேம        ேத6றமா� வ#* திற-ஏேலா
 எ%பாவா�             (10)      484 க6,/ கறைவ/ கண.க� பல கற#*        ெச6றா
 திற� அழிய� ெச", ெச�� ெச�;%  �6ற% ஒ", இ�லாத ேகாவல
த% ெபா6ெகா&ேய    -6றர:-அ��6 -னமயிேல ேபாதரா�  <6ற$*$ ேதாழிமா
 எ�லா�% வ#* நி"        06ற% -�#* 0கி�வ�ண" ேப
 பாட�  சி6றாேத ேபசாேத ெச�வ� ெப�டா>& நீ        எ6,/� உற.�% ெபா��?-ஏேலா
 எ%பாவா�             (11)      485 கைன$* இள. க6,- எ�ைம க",/� இர.கி        நிைன$* 0ைல வழிேய நி", பா� ேசார  நைன$* இ�ல% ேச, ஆ/�% ந6 ெச�வ" த.கா�    பனி$ தைல Kழ நி" வாச6 கைட ப6றி  சின$தினா� ெத" இல.ைக/ ேகாமாைன� ெச6ற        மன$*/� இனியாைன� பாட:% நீ வா� திறவா�  இனி$ தா" எ'#திரா� ஈ* எ"ன ேப
 உற/க%    அைன$* இ�ல$தா�% அறி#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (12)      486 -�ளி" வா� கீ�டாைன� ெபா�லா அர/கைன/  
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       கி�ளி/ கைள#தாைன/ கீ
$திைமபா&� ேபா�  பி�ைளக� எ�லா�% பாைவ/-கள% -/கா
    ெவ�ளி எ'#* வியாழ% உற.கி6,  -�H% சில%பின கா� ேபா*-அாி/ க�ணினா�    ��ள/ �ளிர/ �ைட#* நீராடாேத  ப�ளி/ கிட$திேயா? பாவா� நீ ந"னாளா�        க�ள% தவி
#* கல#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (13)      487 உ.க� -ைழ/கைட$ ேதா>ட$* வாவி;�        ெச.க'நீ
 வா� ெநகி�#* ஆ%ப� வா� 5%பின கா�  ெச.க6ெபா&/ 5ைற ெவ�ப6 தவ$தவ
        த.க� தி�/ேகாயி6 ச.கி�வா" ேபாத#தா
  எ.கைள 0"ன% எ'�-வா" வா� ேப<%        ந.கா� எ'#திரா� நாணாதா� நா:ைடயா�  ச.ெகா� ச/கர% ஏ#*% தட/ைகய"        ப.கய/ க�ணாைன� பா�-ஏேலா
 எ%பாவா�             (14)      488 எ�ேல இள.கிளிேய இ"ன% உற.�திேயா    சி� எ", அைழேய"மி" ந.ைகமீ
 ேபாத
கி"ேற"  வ�ைல உ" க>�ைரக� ப�ேட உ" வா� அறி*%    வ�P
க� நீ.கேள நாேன தா" ஆயி�க  ஒ�ைல நீ ேபாதா� உன/� எ"ன ேவ, உைடைய?        எ�லா�% ேபா#தாேரா? ேபா#தா
 ேபா#* எ�ணி/ெகா�  வ� ஆைன ெகா"றாைன மா6றாைர மா6, அழி/க        வ�லாைன மாயைன� பா�-ஏேலா
 எ%பாவா�             (15)      489 நாயகனா� நி"ற ந#தேகாபDைடய        ேகாயி� கா�பாேன ெகா&$ ேதா",% ேதாரண  வாயி� கா�பாேன மணி/கதவ% தா� திறவா�    ஆய
 சி,மியேரா0/� அைற பைற  மாய" மணிவ�ண" ெந"னேல வா�ேந
#தா"        Mேயாமா� வ#ேதா% *யிெலழ� பா�வா"  வாயா� 0"ன0"ன% மா6றாேத அ%மா நீ        ேநய நிைல/ கதவ% நீ/�-ஏேலா
 எ%பாவா�             (16)      
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 490 அ%பரேம த�ணீேர ேசாேற அற= ெச�;%        எ%ெப�மா" ந#தேகாபாலா எ'#திரா�  ெகா%பனா
/� எ�லா% ெகா'#ேத �ல விள/ேக    எ%ெப�மா>& யேசாதா� அறி:றா�  அ%பர% ஊ� அ,$* ஓ.கி உல� அள#த        உ%ப
 ேகாமாேன உற.கா* எ'#திரா�  ெச%ெபா6 கழல&� ெச�வா பலேதவா    உ%பி;% நீ;% உக#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (17)      491 உ#* மத களி6ற" ஓடாத ேதா�-வGய"        ந#த ேகாபால" ம�மகேள ந�பி"னா�  க#த% கம'% �ழP கைட திறவா�        வ#* எ.�% ேகாழி அைழ$தன கா� மாதவி�  ப#த
ேம� ப�கா� �யி�-இன.க� 5வின கா�    ப#தா
 விரG உ" ைம$*ன" ேப
 பாட�  ெச#தாமைர/ ைகயா� சீ
 ஆ
 வைள ஒG�ப        வ#* திறவா� மகி�#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (18)      492 �$* விள/� எாிய/ ேகா>�/கா6 க>&�ேம�        ெம$ெத"ற ப=ச-சயன$தி" ேம� ஏறி/  ெகா$* அல
 1.�ழ� ந�பி"ைன ெகா.ைகேம�        ைவ$*/ கிட#த மல
 மா
பா வா�திறவா�  ைம$ தட.க�ணினா� நீ உ" மணாளைன        எ$தைன ேபா*% *யி� எழ ஒ>டா� கா�  எ$தைன ேயC% பிாி: ஆ6றகி�லாயா�        த$*வ% அ", தக:-ஏேலா
 எ%பாவா�             (19)      493 0�ப$* 3வ
 அமர
/� 0" ெச",        க�ப% தவி
/�% கGேய *யி� எழா�  ெச�ப% உைடயா� திற� உைடயா� ெச6றா
/�        ெவ�ப% ெகா�/�% விமலா *யி� எழா�  ெச�- அ"ன ெம" 0ைல� ெச9வா�� சி, ம�.��        ந�பி"ைன ந.கா� தி�ேவ *யி� எழா�  உ/க0% த>ெடாளி;% த#* உ" மணாளைன        இ�ேபாேத எ%ைம நீ
 ஆ>�ஏேலா
 எ%பாவா�             (20)      



113 

 494 ஏ6ற கல.க� எதி
 ெபா.கி மீ* அளி�ப        மா6றாேத பா� ெசாாி;% வ�ள6 ெப�% ப</க�  ஆ6ற� பைட$தா" மகேன அறி:றா�        ஊ6ற% உைடயா� ெபாியா� உலகினி�  ேதா6றமா� நி"ற <டேர *யி� எழா�        மா6றா
 உன/� வG ெதாைல#* உ" வாச6க�  ஆ6றா* வ#* உ" அ&பணி;மா ேபாேல        ேபா6றி யா% வ#ேதா% -க�#*-ஏேலா
 எ%பாவா�            (21)      495 அ.க� மா ஞால$* அரச
 அபிமான        ப.கமா� வ#* நி" ப�ளி/க>&6 கீேழ  ச.க% இ��பா
 ேபா� வ#* தைல�ெப�ேதா%    கி.கிணிவா�� ெச�த தாமைர� 1� ேபாேல  ெச.க� சி,� சிறிேத எ%ேம� விழியாேவா?        தி.கH% ஆதி$தியD% எ'#தா6ேபா�  அ.க� இர��% ெகா�� எ.க�ேம� ேநா/�திேய�        எ.க�ேம� சாப% இழி#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (22)      496 மாாி மைல 0ைழ=சி� ம"னி/ கிட#* உற.�%        சீாிய சி.க% அறி:6,$ தீ விழி$*  ேவாி மயி
 ெபா.க எ�பா�% ேப
#* உதறி        3ாி நிமி
#* 0ழ.கி� -ற�ப>��  ேபாத�மா ேபாேல நீ 1ைவ�1 வ�ணா உ"        ேகாயி� நி", இ.ஙேன ேபா#த�ளி ேகா�- உைடய  சீாிய சி.காசன$* இ�#* யா% வ#த        காாிய% ஆரா�#* அ��-ஏேலா
 எ%பாவா�             (23)      497 அ", இ9 உலக% அள#தா� அ& ேபா6றி        ெச", அ.�$ ெத"னில.ைக ெச6றா� திற� ேபா6றி  ெபா"ற� சகட% உைத$தா� -க� ேபா6றி        க", �ணிலா எறி#தா� கழ� ேபா6றி  �", �ைடயா எ�$தா� �ண% ேபா6றி        ெவ", பைக ெக�/�% நி"ைகயி� ேவ� ேபா6றி  எ", எ", உ" ேசவகேம ஏ$தி� பைற ெகா�வா"        இ", யா% வ#ேதா% இர.�-ஏேலா
 எ%பாவா�             (24)      
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 498 ஒ�$தி மகனா�� பிற#* ஓ
 இரவி�        ஒ�$தி மகனா� ஒளி$* வளர$  தாி/கிலா" ஆகி$ தா" தீ.� நிைன#த        க�$ைத� பிைழ�பி$*/ க=ச" வயி6றி�  ெந��- எ"ன நி"ற ெந�மாேல உ"ைன        அ�$தி$* வ#ேதா% பைற த�தி யாகி�  தி�$ த/க ெச�வ0% ேசவக0% யா% பா&        வ�$த0# தீ
#* மகி�#*-ஏேலா
 எ%பாவா�            (25)      499 மாேல மணிவ�ணா மா
கழி நீ
 ஆ�வா"        ேமைலயா
 ெச�வனக� ேவ��வன ேக>&ேய�  ஞால$ைத எ�லா% ந�.க 0ர�வன        பா� அ"ன வ�ண$* உ" பா=சச"னியேம  ேபா�வன ச.க.க� ேபா��பா� உைடயனேவ        சால� ெப�% பைறேய ப�லா�� இைச�பாேர  ேகால விள/ேக ெகா&ேய விதானேம        ஆG" இைலயா� அ��-ஏேலா
 எ%பாவா�             (26)      500 5டாைர ெவ�C% சீ
/ ேகாவி#தா உ"த"ைன�        பா&� பைறெகா�� யா% ெப, ச%மான%  நா� -க'% பாிசினா� ந"றாக�        Jடகேம ேதா�வைளேய ேதாேட ெசவி� 1ேவ  பாடகேம எ", அைனய ப� கலD% யா% அணிேவா%    ஆைட உ��ேபா% அத" பி"ேன பா6 ேசா,  3ட ெந� ெப�* 0ழ.ைக வழிவார/        5&யி�#* �ளி
#*-ஏேலா
 எ%பாவா�             (27)      501 கறைவக� பி" ெச", கான% ேச
#* உ�ேபா%        அறி: ஒ",% இ�லாத ஆ�/ �ல$* உ"த"ைன�  பிறவி ெப,#தைன� -�ணிய% யா% உைடேயா%    �ைற: ஒ",% இ�லாத ேகாவி#தா உ"த"ேனா�  உறேவ� நம/� இ.� ஒழி/க ஒழியா*    அறியாத பி�ைளகேளா% அ"பினா� உ"த"ைன�  சி,ேப
 அைழ$தன:% சீறிய�ளாேத        இைறவா நீ தாரா� பைற- ஏேலா
 எ%பாவா�             (28)      
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 502 சி6ற= சி,காேல வ#* உ"ைன� ேசவி$* உ"        ெபா6றாமைர அ&ேய ேபா6,% ெபா�� ேகளா�  ெப6ற% ேம�$* உ�@% �ல$தி6 பிற#* நீ        �6ேறவ� எ.கைள/ ெகா�ளாம� ேபாகா*  இ6ைற� பைறெகா�வா" அ", கா� ேகாவி#தா    எ6ைற/�% ஏ� ஏ� பிறவி/�% உ"த"ேனா�  உ6ேறாேம ஆேவா% உன/ேக நா% ஆ>ெச�ேவா%    ம6ைற ந% காம.க� மா6,-ஏேலா
 எ%பாவா�             (29)      503 வ.க/ கட� கைட#த மாதவைன/ ேகசவைன$        தி.க�-தி�0க$*� ேசயிைழயா
 ெச", இைற=சி  அ.�� பைறெகா�ட-ஆ6ைற அணி -*ைவ�        ைப.கமல$ த� ெதாிய� ப>ட
பிரா" ேகாைத ெசா"ன  ச.க$ தமி�மாைல 0�ப*% த�பாேம        இ.� இ� பாி< உைர�பா
 ஈாிர�� மா� வைர$ ேதா�  ெச.க�-தி�0க$*� ெச�வ$ தி�மாலா�        எ.�% தி�வ�� ெப6, இ"-,வ
 எ%பாவா�             (30) -----------------       
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 3.  3.  3.  3.  ஆ!டா� அ�ளி/ெச3த ஆ!டா� அ�ளி/ெச3த ஆ!டா� அ�ளி/ெச3த ஆ!டா� அ�ளி/ெச3த     நா/சியா� தி�ெமாழி நா/சியா� தி�ெமாழி நா/சியா� தி�ெமாழி நா/சியா� தி�ெமாழி ((((504504504504----646)646)646)646)     ைத�தி�களி� காமைன வழிபட�ைத�தி�களி� காமைன வழிபட�ைத�தி�களி� காமைன வழிபட�ைத�தி�களி� காமைன வழிபட�     504 ைத ஒ� தி.கH% தைர விள/கி$        த� ம�டல% இ>� மாசி 0"னா�  ஐய +� மண� ெகா�� ெத� அணி#*        அழகிD/� அல.காி$* அன.கேதவா  உ�ய:% ஆ%ெகாேலா? எ", ெசா�G        உ"ைன;% உ%பிைய;% ெதா'ேத"  ெவ�ய* ஓ
 தழ� உமி� ச/கர/ ைக        ேவ.கடவ6� எ"ைன விதி/கி6றிேய             (1)      505 ெவ�ைள +� மண�ெகா�� ெத� அணி#*        ெவ�வைர�பத" 0"ன% *ைற ப&#*  0�H% இ�லா� <�ளி எாி ம�$*        0ய", உ"ைன ேநா6கி"ேற" காமேதவா  க� அவி� 1.கைண ெதா�$*/ெகா��        கட�வ�ண" எ"ப* ஓ
 ேப
 எ'தி  -�ளிைன வா� பிள#தா" என�* ஓ
        இல/கினி6 -க எ"ைன எ�கி6றிேய             (2)      506 ம$த ந" ந,மல
 0�/க மல
        ெகா�� 0�ேபா*% உ" அ& வண.கி$  த$*வ% இG எ", ெந=< எாி#*        வாசக$* அழி$* உ"ைன ைவதிடாேம  ெகா$* அல
 1.கைண ெதா�$*/ெகா��        ேகாவி#த" எ"ப* ஓ
 ேப
 எ'தி  வி$தக" ேவ.கட வாண" எ"D%        விள/கினி6 -க எ"ைன விதி/கி6றிேய             (3)      507 <வாி� -ராண நி" ேப
 எ'தி�        <றவ ந6 ெகா&/கH% *ர.க.கH%  கவாி� பிணா/கH% க��- வி�C%        கா>&$ த#ேத" க�டா� காமேதவா  அவைர� பிராய% ெதாட.கி எ",%  
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       ஆதாி$* எ'#த எ" தட 0ைலக�  *வைர� பிராD/ேக ச.க6பி$*$        ெதா'* ைவ$ேத" ஒ�ைல விதி/கி6றிேய             (4)      508 வானிைட வா'% அ9 வானவ
/�        மைறயவ
 ேவ�வியி� வ�$த அவி  கானிைட$ திாிவ* ஓ
 நாி -�#*        கட�ப*% ேமா�ப*% ெச�வ* ஒ�ப  ஊனிைட ஆழி ச.� உ$தம
/� எ",        உ"னி$* எ'#த எ" தட 0ைலக�  மானிடவ
/� எ", ேப�<� ப&�        வாழகி�ேல" க�டா� ம"மதேன             (5)      509 உ�: உைடயா
 இைளயா
க� ந�லா
        ஓ$* வ�லா
கைள/ ெகா�� ைவக�  ெத�விைட எதி
ெகா�� ப.�னி நா�        தி�#தேவ ேநா6கி"ேற" காமேதவா  க�:ைட 0கி� வ�ண" காயாவ�ண"        க�விைள ேபா� வ�ண" கமல வ�ண$  தி� உைட 0க$தினி6 தி�/ க�களா�        தி�#தேவ ேநா/� என/� அ�H க�டா�             (6)      510 கா� உைட ெந�ெலா� க�%- அைம$*        க>& அாிசி அவ� அைம$*  வா� உைட மைறயவ
 ம#திர$தா�        ம"மதேன உ"ைன வண.�கி"ேற"  ேதய% 0" அள#தவ" திாிவி/கிரம"        தி�/ைககளா� எ"ைன$ தீ��% வ�ண%  சா� உைட வயி,% எ" தட 0ைல;%        தரணியி�-தைல�-க� தர/கி6றிேய             (7)      511 மா< உைட உட%ெபா� தைல உலறி        வா��-ற% ெவH$* ஒ�ேபா*% உ��  ேத< உைட$ திற� உைட/ காமேதவா        ேநா6கி"ற ேநா"பிைன/ �றி/ெகா� க�டா�  ேப<வ* ஒ", உ�� இ.� எ%ெப�மா"  
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       ெப�ைமைய$ தைல உைட$* ஆ/�% வ�ண%  ேகசவ ந%பிைய/ கா� பி&�பா�        எ"D% இ� ேப, என/� அ�H க�டா�             (8)      512 ெதா'* 0�ேபா*% உ" அ& வண.கி$        Mமல
 M�$ ெதா'* ஏ$*கி"ேற"  ப'* இ"றி� பா6கட� வ�ணD/ேக        பணிெச�* வாழ� ெபறாவி&� நா"  அ'* அ'* அலம#* அ%மா வழ.க        ஆ6ற:% அ* உன/� உைற/�% க�டா�  உ'வேதா
 எ�$திைன +க.ெகா� பா�#*        ஊ>ட% இ"றி$ *ர#தா� ஒ/�ேம             (9)      513 க��- வி� மல
/ கைண/ காமேவைள/        கழGைண பணி#* அ.� ஓ
 காி அலற  ம��பிைன ஒசி$*� -� வா�பிள#த        மணிவ�ண6� எ"ைன வ�$தி� எ",  ெபா��- அ"ன மாட% ெபாG#* ேதா",%        -*ைவய
ேகா" வி>�சி$த" ேகாைத  வி��- உைட இ"தமி� மாைல வ�லா
        வி�ணவ
 ேகா" அ& ந�@வேர             (10) ---------   சி:றி� சிைதேய� என�சி:றி� சிைதேய� என�சி:றி� சிைதேய� என�சி:றி� சிைதேய� என�     514 நாம% ஆயிர% ஏ$த நி"ற        நாராயணா நரேன உ"ைன  மாமி த" மக" ஆக� ெப6றா�        எம/� வாைத தவி�ேம  காம" ேபாத� கால% எ", ப.       �னி நா� கைட பாாி$ேதா%  தீைம ெச�;% சிாீதரா எ.க�        சி6றி� வ#* சிைதேயேல             (1)      515 இ", 06,% 0*� ேநாவ        இ�#* இைழ$த இ� சி6றிைல  
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 ந",% க� உற ேநா/கி நா% ெகாH%        ஆ
வ#த"ைன$ தணிகிடா�  அ", பாலக" ஆகி ஆGைல        ேம� *யி"ற எ% ஆதியா�  எ",% உ" தன/� எ.க�ேம� இர/       க% எழாத* எ% பாவேம             (2)      516 ��� நீ
 உைற ேகாளாீ மத       யாைன ேகா� வி�$தா� உ"ைன/  க�� மா� உ,ேவா.கைள/ கைட/        க�களா� இ>� வாதிேய�  வ�ட� +� மண� ெத�ளி யா% வைள/        ைககளா� சிரம� ப>ேடா%  ெத� திைர/கட6 ப�ளியா� எ.க�        சி6றி� வ#* சிைதேயேல             (3)      517 ெப�; மா 0கி�ேபா� வ�ணா உ"த"        ேப�<% ெச�ைக;% எ.கைள  ைமய� ஏ6றி மய/க உ" 0க%        மாய ம#திர% தா" ெகாேலா?  ெநா�ய
 பி�ைளக� எ"பத6� உ"ைன        ேநாவ நா.க� உைர/கிேலா%  ெச�ய தாமைர/ க�ணினா� எ.க�        சி6றி� வ#* சிைதேயேல             (4)      518 ெவ�ைள +� மண� ெகா�� சி6றி�        விசி$திர� பட Kதி வா�$  ெத�ளி நா.க� இைழ$த ேகால%        அழி$தி யாகிC% உ" த" ேம�  உ�ள% ஓ& உ�கல�லா�        உேராட% ஒ",% இேலா% க�டா�  க�ள மாதவா ேகசவா உ"        0க$தன க�க� அ�லேவ             (5)      519 06, இலாத பி�ைளகேளா% 0ைல        ேபா#திலாேதாைம நா�ெதா,%  



120 

 சி6றி� ேம� இ>�/ ெகா�� நீ சிறி*        உ�� தி�ெணன நா% அ*  க6றிேலா% கடைல அைட$* அர/       க
 �ல.கைள 06ற:%  ெச6, இல.ைகைய� 1ச� ஆ/கிய        ேசவகா எ%ைம வாதிேய�             (6)      520 ேபத% ந"� அறிவா
கேளா� இைவ        ேபசினா� ெபாி* இ" <ைவ  யா*% ஒ", அறியாத பி�ைளக       ேளாைம நீ நG#* எ" பய"?  ஓத மா கட�வ�ணா உ" மண       வா>&மாெரா� Jள,%  ேச*-ப#த% தி�$தினா� எ.க�        சி6றி� வ#* சிைதேயேல             (7)      521 வ>ட வா�� சி,Mைதேயா�        சி,<ள�% மணC% ெகா��  இ>டமா விைளயா�ேவா.கைள�        சி6றி� ஈடழி$* எ" பய"?  ெதா>� உைத$* நGேய� க�டா�        <ட
� ச/கர% ைகயி� ஏ#தினா�  க>&;% ைக$தா� இ"னாைம        அறிதிேய கட�வ�ணேன             (8)      522 06ற$* ஊ� -�#* நி" 0க% கா>&� -"0,வ� ெச�*  சி6றிேலா� எ.க� சி#ைத;% சிைத/       க/ கடைவேயா? ேகாவி#தா  06ற ம�ணிட% தாவி வி� உற        நீ�� அள#* ெகா�டா� எ%ைம�  ப6றி ெம��பிண/� இ>ட/கா� இ#த�        ப/க% நி"றவ
 எ" ெசா�லா
?            (9)      523 சீைத வாய0த% உ�டா� எ.க�        சி6றி� நீ சிைதேய� எ",  
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 Kதிவா� விைளயா�% ஆய
        சி,மிய
 மழைல� ெசா�ைல  ேவத வா�$ ெதாழிலா
க� வா� வி�G       -$M
 ம" வி>� சி$த"த"  ேகாைத வா�$ தமி� வ�லவ
 �ைற:        இ"றி ைவ�#த% ேச
வேர             (10) ------------  &கிைல� பணி�த�� என�&கிைல� பணி�த�� என�&கிைல� பணி�த�� என�&கிைல� பணி�த�� என�     524 ேகாழி அைழ�பத" 0"ன%        �ைட#* நீரா�வா" ேபா#ேதா%  ஆழிய= ெச�வ" எ'#தா"        அர:-அைணேம� ப�ளி ெகா�டா�  ஏைழைம ஆ6ற:% ப>ேடா%        இனி எ",% ெபா�ைக/� வாேரா%  ேதாழி;% நாD% ெதா'ேதா%        *கிைல� பணி$த�ளாேய             (1)      525 இ* எ" -�#த* இ.�? அ#ேதா        இ� ெபா�ைக/� எ9வா, வ#தா�?  ம*வி" *ழா� 0& மாேல        மாயேன எ.க� அ0ேத  விதி இ"ைமயா� அ* மா>ேடா%        வி$தக� பி�ளா� விைரேய�  �திெகா�� அரவி� ந&$தா�        ��#திைட/ 5ைற பணியா�             (2)      526 எ�ேல ஈ* எ"ன இளைம?        எ% அைனமா
 காணி� ஒ>டா
  ெபா�லா.� ஈ* எ", க�தா�        1.��#* ஏறி இ�$தி  வி�லா� இல.ைக அழி$தா�        ேவ�&ய* எ�லா% த�ேவா%  ப�லா�% காணாேம ேபாேவா%        ப>ைட� பணி$த�ளாேய             (3) 
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      527 பர/க விழி$* எ.�% ேநா/கி�        பல
 �ைட#* ஆ�% <ைனயி�  அர/க நி�லா க�ண நீ
க�        அலம�கி"றவா பாரா�  இர/கேம� ஒ",% இலாதா�        இல.ைக அழி$த பிராேன  �ர/�-அர< ஆவ* அறி#ேதா%        ��#திைட/ 5ைற பணியா� 4      528 காைல/ க*வி�கி"ற        கயெலா� வாைள விரவி  ேவைல� பி&$* எ"ைனமா
க�        ஓ>&� எ"ன விைளயா>ேடா?  ேகால� சி6றாைட பல:%        ெகா�� நீ ஏறியிராேத  ேகால% காிய பிராேன        ��#திைட/ 5ைற பணியா�             (5)      529 தட$* அவி� தாமைர� ெபா�ைக$        தா�க� எ% காைல/ க*வ  விட$ ேத� எறி#தாேல ேபால        ேவதைன ஆ6ற:% ப>ேடா%  �ட$ைத எ�$* ஏறவி>�/        5$தாட வ�ல எ% ேகாேவ  ப&6ைற எ�லா% தவி
#* எ.க�        ப>ைட� பணி$த�ளாேய             (6)      530 நீாிேல நி", அய
/கி"ேறா%        நீதி-அ�லாதன ெச�தா�  ஊரக% சால:% ேச�$தா�        ஊழி எ�லா% உண
வாேன  ஆ
வ% உன/ேக உைடேயா%        அ%மைனமா
 காணி� ஒ>டா
  ேபார விடா� எ.க� ப>ைட�        1.��#* ஏறியிராேத             (7) 
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      531 மாமிமா
 ம/கேள அ�ேலா%        ம6,% இ.� எ�லா�% ேபா#தா
  Mமல
/ க�க� வளர$        ெதா�ைல இரா$ *யி�வாேன  ேசமேம� அ", இ* சால        சி/ெகன நா% இ* ெசா"ேனா%  ேகாமள ஆய
 ெகா'#ேத        ��#திைட/ 5ைற பணியா�             (8)      532 க=ச" வைலைவ$த அ",        காாி�� எ�G6 பிைழ$*  ெந=< */க% ெச�ய� ேபா#தா�        நி"ற இ/ க"னியேராைம  அ=ச உர�பா� அேசாைத        ஆணாட வி>&>� இ�/�%  வ=சக� ேப��சிபா� உ�ட        மசிைமயிP 5ைற தாரா�             (9)      533 க"னியேரா� எ.க� ந%பி        காிய பிரா" விைளயா>ைட�  ெபா" இய� மாட.க� J�#த        -*ைவய
ேகா" ப>ட" ேகாைத  இ"னிைசயா� ெசா"ன மாைல        ஈைர#*% வ�லவ
 தா% ேபா�  ம"னிய மாதவேனா�        ைவ�#த% -/� இ��பாேர             (10)  ------------  >ட� இைழ�த�>ட� இைழ�த�>ட� இைழ�த�>ட� இைழ�த�        534 ெத�ளியா
 பல
 ைகெதா'% ேதவனா
  வ�ள� மாG�=ேசாைல மணாளனா
  ப�ளி ெகா�H% இட$* அ& ெகா>&ட/  ெகா�Hமாகி� நீ 5&� 5டேல             (1) 
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      535 கா>&� ேவ.கட% க�ண-ர நக
  வா>ட% இ"றி மகி�#* உைற வாமன"  ஓ>டரா வ#* எ" ைக� ப6றி$ த"ெனா�%  5>� மாகி� நீ 5&� 5டேல             (2)      536 1 மக" -க� வானவ
 ேபா6,த6�  ஆமக" அணி வா@த� ேதவகி  மா மக" மி� சீ
 வ<ேதவ
த%  ேகாமக" வாி� 5&� 5டேல             (3)      537 ஆ��சிமா
கH% ஆய�% அ=சிட  1$த நீ� கட%- ஏறி� -க� பா�#*  வா�$த காளிய"ேம� நட% ஆ&ய  5$தனா
 வாி� 5&� 5டேல             (4)      538 மாட மாளிைக J� ம*ைர� பதி  நா& ந% ெத�வி" ந�ேவ வ#தி>�  ஓைட மா மத யாைன உைத$தவ"  5�மாகி� நீ 5&� 5டேல             (5)      539 அ6றவ" ம�த% 0றிய நைட  க6றவ" க=சைன வ=சைனயி6  ெச6றவ" திக'% ம*ைர� பதி/  ெகா6றவ" வாி� 5&� 5டேல             (6)      540 அ", இ"னாதன ெச� சி<பாலD%  நி"ற நீ� ம�*% எ�*% -�H%  ெவ"றி ேவ� விற�-க=சD% Kழ 0"  ெகா"றவ" வாி� 5&� 5டேல             (7)      541 ஆவ� அ"- உைடயா
 த% மன$* அ"றி  ேமவல" விைர J� *வராபதி/  காவல" க", ேம�$* விைளயா�%  
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 ேகாவல" வாி� 5&� 5டேல             (8)      542 ெகா�ட ேகால/ �ற� உ�வா�� ெச",  ப�� மாவGத" ெப� ேவ�வியி�  அ�ட0% நிலD% அ& ஒ"றினா�  ெகா�டவ" வாி� 5&� 5டேல             (9)      543 பழ� நா"மைறயி" ெபா�ளா� மத%  ஒ'� வாரண% உ�ய அளி$த எ%  அழகனா
 அணி ஆ��சிய
 சி#ைத;�  �ழகனா
 வாி� 5&� 5டேல             (10)      544 ஊட� 5ட� உண
த� -ண
தைல  நீ� நி"ற நிைற -க� ஆ��சிய
  5டைல/ �ழ6 ேகாைத 0" 5றிய  பாட� ப$*% வ�லா
/� இ�ைல பாவேம             (11) --------  (யி: ப�&(யி: ப�&(யி: ப�&(யி: ப�&     545 ம"D ெப�%-க� மாதவ" மா மணி       வ�ண" மணி-0& ைம#த"  த"ைன உக#த* காரணமாக எ"        ச.� இழ/�% வழ/� உ�ேட?  -"ைன ��/க$தி ஞாழ� ெச�#தி�        ெபா*%பினி� வா'% �யிேல  ப"னி எ�ேபா*% இ�#* விைர#* எ"        பவள-வாய" வர/ 5வா�            (1)      546 ெவ�ைள விளிச.� இட.ைகயி� ெகா�ட        விமல" என/� உ�/ கா>டா"  உ�ள% -�#* எ"ைன ைநவி$* நாH%        உயி
�ெப�* 5$தா>�/ கா@%  க� அவி� ெச�பக�1 மல
 ேகாதி/        களி$* இைச பா�% �யிேல  
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 ெம�ள இ�#* மிழ6றி மிழ6றா* எ"        ேவ.கடவ" வர/ 5வா�             (2)      547 மாதG ேத
 0"- ேகா�ெகா�ள மாய"        இராவண" ேம� சர-மாாி  தா� தைல அ6, அ6, Kழ$ ெதா�$த        தைலவ" வர எ.�% காேண"  ேபா* அல
 காவி6 -*மண% நாற�        ெபாறி வ�&" காமர% ேக>� உ"  காதGேயா� உட" வா� �யிேல எ"        க�மாணி/க% வர/ 5வா�             (3)      548 எ"- உ�கி இன ேவ� ெந�. க�க�        இைம ெபா�#தா பல நாH%  *"ப/ கட� -/� ைவ�#த" எ"ப* ஓ
        ேதாணி ெபறா* உழ�கி"ேற"  அ"- உைடயாைர� பிாி: உ, ேநாய*        நீ;% அறிதி �யிேல  ெபா" -ைர ேமனி/ க�ள/ ெகா& உைட�        -�ணியைன வர/ 5வா�             (4)      549 ெம"னைட அ"ன% பர#* விைளயா�%        வி�G-$M
 உைறவா" த"  ெபா"ன& கா�ப* ஓ
 ஆைசயினா� எ"        ெபா� கய6 க�ணிைன *=சா  இ" அ&சிெலா� பா�-அ0* ஊ>&        எ�$த எ" ேகால/ கிளிைய  உ"ெனா� ேதாழைம/ ெகா�Hவ" �யிேல        உல� அள#தா" வர/ 5வா�             (5)      550 எ$ திைச;% அமர
 பணி#* ஏ$*%        இ�Uேகச" வG ெச�ய  0$* அ"ன ெவ� 0,வ� ெச�ய வா;%        0ைல;% அழ� அழி#ேத" நா"  ெகா$* அல
 காவி� மணி$தட% க�பைட        ெகா�H% இள. �யிேல எ"  



127 

 த$*வைன வர/ 5கி6றியாகி�        தைல அ�லா� ைக%மா, இேலேன             (6)      551 ெபா.கிய பா6கட� ப�ளிெகா�வாைன�        -ண
வ* ஓ
 ஆைசயினா� எ"  ெகா.ைக கிள
#* �ைம$*/ �*கG$*        ஆவிைய ஆ�ல% ெச�;%  அ% �யிேல உன/� எ"ன மைற#* உைற:?        ஆழி;% ச.�% ஒ� த��%  த.கிய ைகயவைன வர/ 5வி� நீ        சால$ த�ம% ெப,தி             (7)      552 சா
.க% வைளய வG/�% தட/ைக�        ச*ர" ெபா�$த% உைடய"  நா.க� எ% இ�G�#* ஒ>&ய க�ச.க%        நாD% அவD% அறி*%  ேத% கனி மா% ெபாழி� ெச#தளி
 ேகா*%        சி, �யிேல தி�மாைல  ஆ.� விைர#* ஒ�ைல/ 5கி6றியாகி�        அவைன நா" ெச�வன காேண            (8)      553 ைப.கிளி வ�ண" சிாீதர" எ"ப* ஓ
        பாச$* அக�ப>&�#ேத"  ெபா.� ஒளி வ�� இைர/�% ெபாழி� வா� �யி       ேல �றி/ெகா�� இ* நீ ேக�  ச.ெகா� ச/கர$தா" வர/ 5:த�        ெபா"வைள ெகா�� த�த�  இ.� உ�ள காவினி� வாழ/ க�தி�        இர�ட$* ஒ"ேற� தி�ண% ேவ��%             (9)      554 அ", உலக% அள#தாைன உக#*        அ&ைம/க� அவ" வG ெச�ய  ெத"றC% தி.கH% ஊட,$* எ"ைன        நG;% 0ைறைம அறிேய"  எ",% இ/ காவி� இ�#தி�#* எ"ைன$        தைத$தாேத நீ;% �யிேல  
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 இ", நாராயணைன வர/ 5வாேய�        இ.�$ைத நி",% *ர�ப"             (10)      555 வி� உற நீ�� அ& தாவிய ைம#தைன        ேவ6க� மட#ைத வி�%பி/  க�@ற எ" கட�-வ�ணைன/ 5:        க�.�யிேல எ"ற மா6ற%  ப� உ, நா"மைறேயா
 -*ைவம"ன"        ப>ட
பிரா" ேகாைத ெசா"ன  ந� உ, வாசக மாைல வ�லா
 நேமா        நாராயணாய எ"பாேர             (11) ------------  தி�மண� கனைவ உைர�த�தி�மண� கனைவ உைர�த�தி�மண� கனைவ உைர�த�தி�மண� கனைவ உைர�த�     556 வாரண% ஆயிர% Jழ வல=ெச�*  நாரண" ந%பி நட/கி"றா" எ", எதி
  1ரண ெபா6�ட% ைவ$*� -ற% எ.�%  ேதாரண% நா>ட/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (1)      557 நாைள வ*ைவ-மண% எ", நா� இ>�  பாைள/ க0� பாி< உைட� ப#த6 கீ�  ேகாளாி மாதவ" ேகாவி#த" எ"பா" ஓ
  காைள -�த/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (2)      558 இ#திர" உ�ளி>ட ேதவ
-�ழா% எ�லா%  வ#தி�#* எ"ைன மக> ேபசி ம#திாி$*  ம#திர/ ேகா& உ�$தி மண-மாைல  அ#தாி J>ட/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (3)      559 நா�-திைச$ தீ
$த% ெகாண
#* நனி ந�கி  பா
�பன� சி>ட
க� ப�லா
 எ�$* ஏ$தி  1� -ைன க�ணி� -னிதேனா� எ"த"ைன/  கா�--நா� க>ட/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (4) 
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      560 கதி
-ஒளி$ தீப% கலச% உட" ஏ#தி�  சதி
 இள ம.ைகய
 தா% வ#* எதி
ெகா�ள  ம*ைரயா
 ம"ன" அ&நிைல ெதா>� எ.�%  அதிர� -�த/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (5)      561 ம$தள% ெகா>ட வாி-ச.க% நி", ஊத  0$* உைட$ தாம% நிைர தா�#த ப#த6 கீ�  ைம$*ன" ந%பி ம*Jத" வ#* எ"ைன/  ைக$தல% ப6ற/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (6)      562 வா� ந�லா
 ந�ல மைற ஓதி ம#திர$தா�  பாசிைல நாண� ப�$*� பாிதி ைவ$*  கா� சின மா களி, அ"னா" எ" ைக�ப6றி  தீ வல= ெச�ய/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (7)      563 இ%ைம/�% ஏ� ஏ� பிறவி/�% ப6, ஆவா"  ந%ைம உைடயவ" நாராயண" ந%பி  ெச%ைம உைடய தி�/ைகயா� தா� ப6றி  அ%மி மிதி/க/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (8)      564 வாிசிைல வா� 0க$* எ"ைனமா
 தா% வ#தி>�  எாி0க% பாாி$* எ"ைன 0"ேன நி,$தி  அாி0க" அ�<த" ைக%ேம� எ" ைக ைவ$*�  ெபாாி0க#* அ>ட/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (9)      565 �.�ம% அ�பி/ �ளி
 சா#த% ம>&$*  ம.கல Kதி வல= ெச�* மா மண நீ
  அ.� அவேனா�% உட" ெச", அ.� ஆைனேம�  ம=சன% ஆ>ட/ கனா/ க�ேட" ேதாழீ நா"             (10)      566 ஆயD/காக$ தா" க�ட கனாவிைன  ேவய
 -க� வி�G-$M
/ேகா" ேகாைத ெசா�  Mய தமி�மாைல ஈைர#*% வ�லவ
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 வா;% ந" ம/கைள� ெப6, மகி�வேர             (11) -----------  வல�*ாி�(� கிைட�த ேப7வல�*ாி�(� கிைட�த ேப7வல�*ாி�(� கிைட�த ேப7வல�*ாி�(� கிைட�த ேப7     567 க��1ர% நா,ேமா? கமல� 1 நா,ேமா?  தி�� பவள� ெச9வா�தா" தி$தி$தி�/�ேமா?  ம��- ஒசி$த மாதவ" த" வா��<ைவ;% நா6ற0%  வி��-6,/ ேக>கி"ேற" ெசா� ஆழி-ெவ�ச.ேக             (1)      568 கடG6 பிற#* க�தா* ப=சசன"  உடG� வள
#*ேபா� ஊழியா" ைக$தல$  திடாி6 �&ேயறி தீய அ<ர
  நடைல� பட 0ழ.�% ேதா6ற$தா� ந6 ச.ேக             (2)      569 தட வைரயி" மீேத சர6கால ச#திர"  இைட உவாவி� வ#* எ'#தாேல ேபா� நீ;%  வட ம*ைரயா
-ம"ன" வா<ேதவ" ைகயி�  �&ேயறி K6றி�#தா� ேகால� ெப�= ச.ேக             (3)      570 ச#திர-ம�டல% ேபா� தாேமாதர" ைகயி�  அ#தர% ஒ", இ"றி ஏறி அவ" ெசவியி�  ம#திர% ெகா�வாேய ேபாC% வல%-ாிேய  இ#திரD% உ"ேனா� ெச�வ$*/� ஏலாேன             (4)      571 உ"ேனா� உடேன ஒ� கடG� வா�வாைர  இ"னா
 இைனயா
 எ", எ�@வா
 இ�ைல கா�  ம" ஆகி நி"ற ம*Jத" வாய0த%  ப"னாH% உ�கி"றா� பா=சச"னியேம             (5)      572 ேபா�$ தீ
$த% ஆடாேத நி"ற -ண
 ம�த%  சா�$* ஈ
$தா" ைக$தல$ேத ஏறி/ �&ெகா��  ேச�$ தீ
$தமா� நி"ற ெச.க� மா�த"Dைடய  
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 வா�$ தீ
$த% பா�#* ஆட வ�லா� வல%-ாிேய             (6)      573 ெச.கமல நா�-மல
ேம� ேத" +க�% அ"ன% ேபா�  ெச.க� க�ேமனி வா<ேதவDைடய  அ.ைக$ தல% ஏறி அ"ன-வச= ெச�;%  ச.�-அைரயா உ" ெச�வ% சால அழகியேத             (7)      574 உ�ப* ெசா�G� உல� அள#தா" வாய0த%  க�பைட ெகா�ளி� கட�வ�ண" ைக$தல$ேத  ெப� பைடயா
 உ" ேம� ெப�% 1ச� சா6,கி"றா
  ப� பல ெச�கி"றா� பா=சச"னியேம             (8)      575 பதினாறா% ஆயிரவ
 ேதவிமா
 பா
$தி��ப  ம* வாயி6 ெகா�டா6ேபா� மாதவ" த" வாய0த%  ெபா*வாக உ�பதைன� -/� நீ உ�ட/கா�  சிைதயாேரா உ"ேனா�? ெச�வ� ெப�=ச.ேக             (9)      576 பா=சச"னிய$ைத� ப6பநாபேனா�%  வா�#த ெப�= <6ற% ஆ/கிய வ�-*ைவ  ஏ�#த -க�� ப>ட
பிரா" ேகாைத தமி� ஈைர#*%  ஆ�#* ஏ$த வ�லா
 அவ�% அ@/கேர             (10) ------------  ேமகவி" A&ேமகவி" A&ேமகவி" A&ேமகவி" A&     577 வி� நீல ேமலா�-       விாி$தா6ேபா� ேமக.கா�  ெத� நீ
 பா� ேவ.கட$* எ"        தி�மாC% ேபா#தாேன?  க�ணீ
க� 0ைல/�வ>&6        *ளி ேசார� ேசா
ேவைன�  ெப� நீ
ைம ஈடழி/�%        இ* தம/� ஓ
 ெப�ைமேய?              (1)      
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 578 மா 0$தநிதி ெசாாி;%        மா 0கி�கா� ேவ.கட$*�  சாம$தி" நிற.ெகா�ட        தாளாள" வா
$ைத எ"ேன?  காம$தீ உ�-�#*        க*வ�ப>� இைட/ க.��  ஏம$* ஓ
 ெத"றC/�        இ.� இல/கா� நா" இ��ேபேன?         (2)      579 ஒளி வ�ண% வைள சி#ைத        உற/க$ேதா� இைவ எ�லா%  எளிைமயா� இ>� எ"ைன        ஈடழிய� ேபாயினவா�  �ளி
 அ�வி ேவ.கட$* எ"        ேகாவி#த" �ண% பா&  அளிய$த ேமக.கா�        ஆவி கா$* இ��ேபேன?             (3)      580 மி" ஆக$* எ'கி"ற        ேமக.கா� ேவ.கட$*$  த" ஆக$ தி�ம.ைக        த.கிய சீ
 மா
வ6�  எ" ஆக$* இள.ெகா.ைக        வி�%பி$ தா% நா�ேதா,%  ெபா" ஆக% -��த6� எ"        -ாி:ைடைம ெச�-மிேன             (4)      581 வா" ெகா�� கிள
#* எ'#த        மா 0கி�கா� ேவ.கட$*$  ேத" ெகா�ட மல
 சிதற$        திர�� ஏறி� ெபாழிK
கா�  ஊ" ெகா�ட வ�-உகிரா�        இரணியைன உட� இட#தா"  தா" ெகா�ட சாி-வைளக�        த�மாகி6 சா6,மிேன              (5)      
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 582 சல. ெகா�� கிள
#* எ'#த        த� 0கி�கா� மாவGைய  நில. ெகா�டா" ேவ.கட$ேத        நிர#* ஏறி� ெபாழிK
கா�  உல.� உ�ட விள.கனி ேபா�        உ� ெமGய� -�#* எ"ைன  நல. ெகா�ட நாரண6� எ"        நடைல-ேநா� ெச�-மிேன             (6)      583 ச.க மா கட� கைட#தா"        த� 0கி�கா� ேவ.கட$*�  ெச.க� மா� ேசவ&/ கீ�        அ&-K��சி வி�ண�ப%  ெகா.ைக ேம� �.�ம$தி"        �ழ%- அழிய� -�#* ஒ�நா�  த.�ேம� எ" ஆவி        த.�% எ", உைரEேர             (7)      584 கா
 கால$* எ'கி"ற       கா
0கி�கா� ேவ.கட$*�  ேபா
 கால$* எ'#த�ளி�        ெபா�தவனா
 ேப
 ெசா�G  நீ
 கால$* எ�/கி" அ%        பழ இைல ேபா� K�ேவைன  வா
 கால$* ஒ�நா� த%        வாசக% த#த�ளாேர             (8)      585 மத யாைன ேபா� எ'#த        மா 0கி�கா� ேவ.கட$ைத�  பதியாக வா�K
கா�        பா%--அைணயா" வா
$ைத எ"ேன  கதி எ",% தா" ஆவா"        க�தா* ஓ
 ெப�-ெகா&ைய  வைத ெச�தா" எ"D% ெசா�        ைவயக$தா
 மதியாேர?             (9)      
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 586 நாக$தி" அைணயாைன        ந"Dதலா� நய#* உைர ெச�  ேமக$ைத ேவ.கட/ேகா"        வி� Mதி� வி�ண�ப%  ேபாக$தி� வ'வாத        -*ைவய
ேகா" ேகாைத தமி�  ஆக$* ைவ$* உைர�பா
        அவ
 அ&யா
 ஆ�வேர             (10) ---------------  தி�மா+�?ேசாைல� பிராைன வழிபட�தி�மா+�?ேசாைல� பிராைன வழிபட�தி�மா+�?ேசாைல� பிராைன வழிபட�தி�மா+�?ேசாைல� பிராைன வழிபட�     587 சி#*ர� ெச%ெபா&� ேபா�        தி�மாG�=ேசாைல எ.�%  இ#திர ேகாப.கேள        எ'#*% பர#தி>டனவா�  ம#தர% நா>& அ",        ம*ர/ ெகா'=சா, ெகா�ட  <#தர$ேதாHைடயா"        <ழைலயினி", உ�*. ெகாேலா?            (1)      588 ேபா
/களி, ெபா�%        மாG�=ேசாைல அ% 1%-றவி�  தா
/ெகா& 0�ைலகH%        தவள நைக கா>�கி"ற  கா
/ெகா� பிடா/க� நி",        கழறி� சிாி/க$ தாிேய"  ஆ
/� இ�ேகா? ேதாழீ        அவ" தா
 ெச�த 1சைலேய             (2)      589 க�விைள ஒ�மல
கா�        காயா மல
கா� தி�மா�  உ�-ஒளி கா>�கி"றீ
        என/� உ� வழ/� ஒ", உைரE
  தி� விைளயா� தி� ேதா�        தி�மாG�=ேசாைல ந%பி  
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 வாிவைள இ6 -�#*        வ#திப6,% வழ/� உளேத?             (3)      590 ைப%ெபாழி� வா� �யி�கா�        மயி�கா� ஒ� க�விைளகா�  வ%ப/ கள.கனிகா�        வ�ண� 1ைவ ந,மல
கா�  ஐ% ெப�% பாதக
கா�        அணி மாG�=ேசாைல நி"ற  எ%ெப�மாDைடய        நிற% உ.கH/� எ" ெச�வேத?             (4)      591 *.க மல
� ெபாழி� J�        தி�மாG�=ேசாைல நி"ற  ெச.க� க�0கிG"        தி�:�� ேபா� மல
ேம�  ெதா.கிய வ�&ன.கா�        ெதா� 1=<ைனகா� <ைனயி6  த.� ெச#தாமைரகா�        என/� ஓ
 சர� சா6,மிேன             (5)      592 நா, ந,% ெபாழி�        மாG�=ேசாைல ந%பி/� நா"  7, தடாவி� ெவ�ெண�        வா�ேந
#* பராவி ைவ$ேத"  7, தடா நிைற#த        அ/கார அ&சி� ெசா"ேன"  ஏ, தி�:ைடயா"        இ", வ#* இைவ ெகா�H. ெகாேலா?             (6)      593 இ", வ#* இ$தைன;%        அ0* ெச�திட� ெபறி� நா"  ஒ", 7றாயிரமா/        ெகா�$*� பி"D% ஆH% ெச�வ"  ெத"ற� மண% கம'%        தி�மாG�=ேசாைல த"D�  
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 நி"றபிரா" அ&ேய"        மன$ேத வ#* ேந
ப&ேல             (7)      594 காைல எ'#தி�#*        காிய ��வி/ கண.க�  மாG" வர: ெசா�G        ம�� பா�த� ெம�%ைமெகாேலா?  ேசாைலமைல� ெப�மா"        *வாராபதி எ%ெப�மா"  ஆG" இைல� ெப�மா"        அவ" வா
$ைத உைர/கி"றேத             (8)      595 ேகா.� அல�% ெபாழி�        மாG�=ேசாைலயி6 ெகா"ைறக�ேம�  M.� ெபா" மாைலகேளா�        உடனா� நி", M.�கி"ேற"  1.ெகா� தி�0க$*        ம�$* ஊதிய ச.� ஒG;%  சா
.க வி� நா�-ஒG;%        தைல�ெப�வ* எ=ஞா", ெகாேலா?             (9)      596 ச#ெதா� காரகிC%        <ம#* தட.க� ெபா�*  வ#திழி;% சில%பா,        உைட மாG�=ேசாைல நி"ற  <#தரைன� <�%- ஆ
        �ழ6 ேகாைத ெதா�$* உைர$த  ெச#தமி� ப$*% வ�லா
        தி�மால& ேச
வ
கேள             (10) ---------------  காத�காத�காத�காத�----ேநா3 ெச3த பாி�ேநா3 ெச3த பாி�ேநா3 ெச3த பாி�ேநா3 ெச3த பாி�     597 கா
/ேகாட6 1/கா� கா
/கட� வ�ண" எ"ேம� உ%ைம�  ேபா
/ ேகால% ெச�* ேபார வி�$தவ" எ.� உ6றா"?  
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 ஆ
/ேகா இனி நா% 1ச� இ�வ*? அணி *ழா�$  தா
/� ஓ�% ெந=ச# த"ைன� பைட/க வ�ேல" அ#ேதா             (1)      598 ேம�-ேதா"றி� 1/கா� ேம�-உலக.களி" மீ* ேபா�  ேம� ேதா",% ேசாதி ேவத 0த�வ
 வல.ைகயி�  ேம� ேதா",% ஆழியி" ெவ=<ட
 ேபால� <டா* எ%ைம  மா6ேறாைல� ப>டவ
 5>ட$* ைவ$*/ெகா�கி6றிேர?             (2)      599 ேகாைவ மணா>& நீ உ" ெகா'.கனி ெகா�� எ%ைம  ஆவி ெதாைலவிேய� வாயழக
த%ைம அ=<*%  பாவிேய" ேதா"றி� பா%--அைணயா
/�% த% பா%-ேபா�  நா:% இர�� உள ஆ�$* நாணிGேயD/ேக             (3)      600 0�ைல� பிரா>& நீ உ" 0,வ�க� ெகா�� எ%ைம  அ�ல� விைளவிேய� ஆழி ந.கா� உ" அைட/கல%  ெகா�ைல அர/கிைய 3/� அாி#தி>ட �மரனா
  ெசா�C% ெபா�யானா� நாD% பிற#தைம ெபா� அ"ேற?             (4)      601 பா�% �யி�கா� ஈ* எ"ன பாட�? ந� ேவ.கட-  நாட
 நம/� ஒ� வா�: த#தா� வ#* பா�மி"  ஆ�% க�ள/ ெகா& உைடயா
 வ#* அ��ெச�*  5�வராயி&� 5வி +% பா>�/க� ேக>�ேம             (5)      602 கண மா மயி�கா� க�ணபிரா" தி�/ேகால% ேபா",  அணி மா நட% பயி", ஆ�கி"றீ
/� அ& K�கி"ேற"  பண% ஆ� அரவைண� ப6பல கால0% ப�ளிெகா�  மணவாள
 ந%ைம ைவ$த பாி< இ* கா�மிேன             (6)      603 நட% ஆ&$ ேதாைக விாி/கி"ற மா மயி�கா� உ%ைம  நட%-ஆ>ட% காண� பாவிேய" நா" ஓ
 0த� இேல"  �ட% ஆ� 5$த" ேகாவி#த" ேகா-மிைற ெச�* எ%ைம  உைட மா� ெகா�டா" உ.கH/� இனி ஒ", ேபா*ேம?             (7)      
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 604 மைழேய மைழேய ம� -ற% 1சி உ�ளா� நி",  ெம'� ஊ6றினா6 ேபா� ஊ6, ந� ேவ.கட$* உ� நி"ற  அழக�பிரானா
 த%ைம எ" ெந=ச$* அக�பட$  த'வ நி", எ"ைன$ தைத$*/ெகா�� ஊ6ற:% வ�ைலேய?            (8)      605 கடேல கடேல உ"ைன/ கைட#* கல/�-உ,$*  உடC� -�#*நி"ற ஊற� அ,$தவ6� எ"ைன;%  உடC� -�#*நி", ஊற� அ,/கி"ற மாய6� எ"  நடைலக� எ�லா% நாகைண/ேக ெச", உைர$திேய?             (9)      606 ந�ல எ" ேதாழி நாகைணமிைச ந%பர
  ெச�வ
 ெபாிய
 சி, மானிடவ
 நா% ெச�வெத"?  வி�G -*ைவ வி>�சி$த
 த.க� ேதவைர  வ�ல பாி< வ�வி�பேர� அ* கா��ேம             (10)  தி�வர�க�&/ ெச�வைன� கா�ற�தி�வர�க�&/ ெச�வைன� கா�ற�தி�வர�க�&/ ெச�வைன� கா�ற�தி�வர�க�&/ ெச�வைன� கா�ற�     607 தா% உக/�% த% ைகயி6 ச.கேம ேபாலாேவா  யா% உக/�% எ% ைகயி� ச.க0%? ஏ#திைழE
  தீ 0க$* நாகைணேம� ேச�% தி�வர.க
  ஆ 0க$ைத ேநா/காரா� அ%மேன அ%மேன             (1)      608 எழி� உைடய அ%மைனமீ
 எ" அர.க$* இ"ன0த
  �ழ� அழக
 வா� அழக
 க� அழக
 ெகா�1ழி�  எ' கமல� 1 அழக
 எ%மானா
 எ"Dைடய  கழ� வைளைய$ தா0% கழ� வைளேய ஆ/கினேர             (2)      609 ெபா.� ஓத% J�#த -வனி;% வி�-உல�%  அ.� ஆ*% ேசாராேம ஆ�கி"ற எ%ெப�மா"  ெச.ேகா� உைடய தி�வர.க� ெச�வனா
  எ% ேகா�-வைளயா� இட
 தீ
வ
 ஆகாேத?             (3)      610 ம�< அணி மாட மதி� அர.க
 வாமனனா
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 ப�ைச� ப<# ேதவ
 தா% ப�� நீ
 ஏ6ற  பி�ைச/ �ைறயாகி எ"Dைடய ெப�வைள ேம�  இ�ைச உைடயேர� இ$ ெத�ேவ ேபாதாேர?             (4)      611 ெபா�லா/ �ற� உ�வா�� ெபா6 ைகயி� நீ
 ஏ6,  எ�லா உல�% அள#* ெகா�ட எ%ெப�மா"  ந�லா
க� வா'% நளி
 அர.க நாகைணயா"  இ�லாேதா% ைக�ெபா�H% எ�*வா" ஒ$* உளேன             (5)      612 ைக� ெபா��க� 0"னேம ைக/ெகா�டா
 காவிாி நீ
  ெச�� -ரள ஓ�% தி�வர.க� ெச�வனா
  எ� ெபா�>�% நி", ஆ
/�% எ�தா* நா" மைறயி"  ெசா6ெபா�ளா� நி"றா
 எ" ெம��ெபா�H% ெகா�டாேர             (6)      613 உ�ணா* உற.கா* ஒGகடைல ஊட,$*�  ெப� ஆ/ைக யா�-�� தா% உ6ற ேப* எ�லா%  தி�ணா
 மதி� J� தி�வர.க� ெச�வனா
  எ�ணாேத த%0ைடய ந"ைமகேள எ�@வேர             (7)      614 பாசி M
$த/ கிட#த பா
-மக>�� ப�� ஒ� நா�  மா< உட%பி� சீ
 வாரா மான% இலா� ப"றி ஆ%  ேத< உைடய ேதவ
 தி�வர.க� ெச�வனா
  ேபசியி��பனக� ேப
/க:% ேபராேவ             (8)      615 க�ணால% ேகா&$*/ க"னித"ைன/ ைக�பி&�பா"  தி� ஆ
#* இ�#த சி<பால" ேத< அழி#*  அ�ணா#* இ�/கேவ ஆ.� அவைள/ ைக�பி&$த  ெப�ணாள" ேப@% ஊ
 ேப�% அர.கேம             (9)      616 ெச%ைம உைடய தி�வர.க
 தா% பணி$த  ெம�%ைம� ெப� வா
$ைத வி>�சி$த
 ேக>&��ப
  த%ைம உக�பாைர$ தா% உக�ப
 எ"D% ெசா�  த%மிைடேய ெபா�யானா� சாதி�பா
 ஆ
 இனிேய?             (10)  
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 க!ண$ இ��(� இட�&� ெகா!"ெச�க என�க!ண$ இ��(� இட�&� ெகா!"ெச�க என�க!ண$ இ��(� இட�&� ெகா!"ெச�க என�க!ண$ இ��(� இட�&� ெகா!"ெச�க என�     617 ம6, இ�#தீ
க>� அறியலாகா        மாதவ" எ"ப* ஓ
 அ"-த"ைன  உ6, இ�#ேதD/� உைர�ப* எ�லா%        ஊைமயேரா� ெசவிட
 வா
$ைத  ெப6றி�#தாைள ஒழியேவ ேபா��        ேப
$* ஒ� தா� இ� வள
#த ந%பி  ம6 ெபா�#தாம6 கள% அைட#த        ம*ைர� -ற$* எ"ைன உ�$தி�மி".             (1)      618 நாணி இனி ஓ
 க�ம% இ�ைல        நா�-அயலா�% அறி#ெதாழி#தா
  பாணியா* எ"ைன ம�#* ெச�*        ப�� ப�� ஆ/க உ,திராகி�  மாணி உ�வா� உல� அள#த        மாயைன/ காணி6 தைலமறி;%  ஆைணயா� நீ
 எ"ைன/ கா/க ேவ�&�        ஆ��பா&/ேக எ"ைன உ�$தி�மி".             (2)      619 த#ைத;% தா;% உ6றா�% நி6க$        தனிவழி ேபாயினா� எ"D% ெசா�C  வ#த பி"ைன� பழி கா�- அாி*        மாயவ" வ#* உ�/ கா>�கி"றா"  ெகா#தள% ஆ/கி� பர/கழி$*/        �,%- ெச�வா" ஓ
 மகைன� ெப6ற  ந#தேகாபால" கைட$தைல/ேக        ந�-இ�>க� எ"ைன உ�$தி�மி"             (3)      620 அ.ைக$ தல$திைட ஆழி ெகா�டா"        அவ"0க$* அ"றி விழிேய" எ",  ெச.க�</ ெகா�� க� ஆைட ஆ
$*�        சி, மானிடவைர/ காணி� நா@%  ெகா.ைக$தல% இைவ ேநா/கி/ காணீ
        ேகாவி#தD/� அ�லா� வாயி� ேபாகா  இ.�$ைத வா�ைவ ஒழியேவ ேபா�  
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       ய0ைன/ கைர/� எ"ைன உ�$தி�மி".             (4)      621 ஆ
/�% எ" ேநா� இ* அறியலாகா*        அ%மைனமீ
 *ழதி� படாேத  கா
/கட� வ�ண" எ"பா" ஒ�வ"        ைகக�ட ேயாக% தடவ$ தீ�%  நீ
/ கைர நி"ற கட%ைப ஏறி/        காளிய" உ�சியி� ந>ட% பா�#*  ேபா
/களமாக நி�$த% ெச�த        ெபா�ைக/ கைர/� எ"ைன உ�$தி�மி".            (5)      622 கா
$ த� 0கிC% க�விைள;%        காயா மல�% கமல� 1:%  ஈ
$தி�கி"றன எ"ைன வ#தி>�        இ�Uேகச" ப/க� ேபாேக எ",  ேவ
$*� பசி$* வயி, அைச#*        ேவ�� அ&சி� உ�@% ேபா* ஈ* எ",  பா
$தி�#* ெந� ேநா/�/ ெகா�H%        ப$தவிேலாசன$* உ�$தி�மி"             (6)      623 வ�ண%-திாி:% மன%-�ைழ:%        மான% இலாைம;% வா�ெவH�-%  உ�ண Cறாைம;% உ�ெமG:%        ஓத நீ
 வ�ண" எ"பா" ஒ�வ"  த�ண# *ழா� எ"D% மாைல ெகா��        J>ட$ தணி;% பில%ப" த"ைன�  ப� அழிய� பலேதவ" ெவ"ற        பா�&வட$* எ"ைன உ�$தி�மி"             (7)      624 க6றின% ேம�/கிC% ேம�/க� ெப6றா"        கா� வா� சாதி;% ஆக� ெப6றா"  ப6றி உரGைட யா�-% உ�டா"        பாவிகா� உ.கH/� ஏ�</ ெகாேலா?  க6றன ேபசி வச: உணாேத        காGக� உ�ய மைழ த�$*/  ெகா6ற/ �ைடயாக ஏ#தி நி"ற  
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       ேகாவ
$தன$* எ"ைன உ�$தி�மி"             (8)      625 5>&� இ�#* கிளி எ�ேபா*%        ேகாவி#தா ேகாவி#தா எ", அைழ/�%  ஊ>ட/ ெகாடா* ெச,�பனாகி�        உல�-அள#தா" எ", உயர/ 5:1%  நா>&� தைல�பழி எ�தி உ.க�        ந"ைம இழ#* தைலயிடாேத  J>� உய
 மாட.க� J�#*ேதா",%        *வராபதி/� எ"ைன உ�$தி�மி".            (9)      626 ம"D ம*ைர ெதாட/கமாக        வ� *வராபதித" அள:%  த"ைன$ தம
 உ�$*� ெப�ய ேவ�&$        தா��ழலா� *ணி#த *ணிைவ  ெபா" இய� மாட% ெபாG#* ேதா",%        -*ைவய
ேகா" வி>�சி$த" ேகாைத  இ"னிைசயா� ெசா"ன ெச=ெசா� மாைல        ஏ$தவ�லா
/� இட% ைவ�#தேம.             (10)  க!ண$ உக�த ெபா��ெகா!" காத�ேநா3 தணிமி$ என�க!ண$ உக�த ெபா��ெகா!" காத�ேநா3 தணிமி$ என�க!ண$ உக�த ெபா��ெகா!" காத�ேநா3 தணிமி$ என�க!ண$ உக�த ெபா��ெகா!" காத�ேநா3 தணிமி$ என�     627 க�ண" எ"D% க�#ெத�வ%        கா>சி� பழகி/ கிட�ேபைன�  -�ணி6 -ளி� ெப�தா6 ேபால�        -ற% நி", அழ� ேபசாேத  ெப�ணி" வ�$த% அறியாத        ெப�மா" அைரயி6 Iதக  வ�ண ஆைட ெகா�� எ"ைன        வா>ட% தணிய Kசீேர             (1)      628 பா�-ஆGைலயி� *யி� ெகா�ட        பரம" வைல�ப>� இ�#ேதைன  ேவலா� *"ன% ெப�தா6 ேபா�        ேவ�&6, எ�லா% ேபசாேத  ேகாலா� நிைரேம�$* ஆயனா�/  
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       �ட#ைத/ கிட#த �ட%-ஆ&  நீலா
 த�ண# *ழா� ெகா�� எ"        ெநறி ெம" �ழ�ேம� J>&ேர             (2)      629 க=ைச/ கா�#த க�வி�G        கைட/க� எ"D% சிைற/ேகாலா�  ெந=< ஊ��வ ேவ:��        நிைல;% தள
#* ைநேவைன  அ=ேச� எ"னா" அவ" ஒ�வ"        அவ" மா
: அணி#த வனமாைல  வ=சியாேத த�மாகி�        மா
வி6 ெகாண
#* -ர>Uேர             (3)      630 ஆேர உலக$* ஆ6,வா
?        ஆய
-பா& கவ
#* உ�@%  காேர, உழ/க உழ/���        தள
#*% 0றி#*% கிட�ேபைன  ஆராவ0த% அைனயா" த"        அ0த வாயி� ஊறிய  நீ
தா" ெகாண
#* -லராேம        ப�/கி இைள�ைப நீ/கீேர             (4)      631 அழிC% ெதாழிC% உ�/ கா>டா"        அ=ேச� எ"னா" அவ" ஒ�வ"  த'வி 0'சி� -�#* எ"ைன�        <6றி� <ழ", ேபாகானா�  தைழயி" ெபாழி�வா� நிைர� பி"ேன        ெந�மா� ஊதி வ�கி"ற  �ழG" ெதாைளவா� நீ
 ெகா��        �ளிர 0க$*$ தடKேர             (5)      632 நைட ஒ", இ�லா உலக$*        ந#தேகாப" மக" எ"D%  ெகா&ய க&ய தி�மாலா�        �ள�-/5, ெகாள�ப>�  -ைட;% ெபயரகி�ேல" நா"  
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       ேபா�/க" மிதி$த அ&�பா>&�  ெபா&$தா" ெகாண
#* 1சீ
க�        ேபாகா உயி
 எ" உட%ைபேய             (6)      633 ெவ6றி/ க�ள/ ெகா&யா"த"        மீமீ* ஆடா உலக$*  ெவ6ற ெவறிேத ெப6ற தா�        ேவ%ேப ஆக வள
$தாேள  �6ற% அ6ற 0ைலத"ைன/        �மர" ேகால� பைண$ேதாேளா�  அ6ற �6ற% அைவ தீர        அைணய அ0/கி/ க>Uேர             (7)      634 உ�ேள உ�கி ைநேவைன        உளேளா இலேளா எ"னாத  ெகா�ைள ெகா�ளி/ �,%பைன/        ேகாவ
$தனைன/ க�ட/கா�  ெகா�H% பய" ஒ", இ�லாத        ெகா.ைகத"ைன/ கிழ.ேகா�%  அ�ளி� பறி$தி>� அவ" மா
வி�        எறி#* எ" அழைல$ தீ
ேவேன             (8)      635 ெகா%ைம 0ைலக� இட
 தீர/        ேகாவி#த6� ஓ
 �6ேறவ�  இ%ைம� பிறவி ெச�யாேத        இனி� ேபா�� ெச�;% தவ%தா" எ"?  ெச%ைம உைடய தி�மா
வி�        ேச
$தாேனD% ஒ� ஞா",  ெம�%ைம ெசா�G 0க% ேநா/கி        விைடதா" த�ேம� மிக ந"ேற             (9)      636 அ�ல� விைள$த ெப�மாைன        ஆய
பா&/� அணி-விள/ைக  வி�G -*ைவநக
 ந%பி        வி>�சி$த" விய" ேகாைத  வி�ைல$ ெதாைல$த -�வ$தா�  
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       ேவ>ைக உ6, மிக வி�%-%  ெசா�ைல$ *தி/க வ�லா
க�        *"ப/ கடC� *வளாேர             (10)  விவிவிவி��தாவன�&� க!ணைன� க!டைம��தாவன�&� க!ணைன� க!டைம��தாவன�&� க!ணைன� க!டைம��தாவன�&� க!ணைன� க!டைம     637 ப>& ேம�#* ஓ
 காேர,        பலேதவ6� ஓ
 கீ�/-க"றா�  இ>U, இ>� விைளயா&        இ.ேக ேபாத/ க�Uேர?  இ>டமான ப</கைள        இனி* மறி$* நீ
 ஊ>&  வி>�/ ெகா�� விைளயாட        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (1)      638 அD.க எ"ைன� பிாி: ெச�*        ஆய
பா& கவ
#* உ�@%  �@.� நாறி/ �>ேட6ைற/        ேகாவ
$தனைன/ க�Uேர?  கண.கேளா� மி" ேமக%        கல#தா6 ேபால வனமாைல  மிD.க நி", விைளயாட        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (2)      639 மாலா�� பிற#த ந%பிைய        மாேல ெச�;% மணாளைன  ஏலா� ெபா�க� உைர�பாைன        இ.ேக ேபாத/ க�Uேர?  ேமலா� பர#த ெவயி�கா�பா"        வினைத-சி,வ" சிற� எ"D%  ேமலா�பி" கீ� வ�வாைன        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (3)      640 கா
$ த� கமல/ க� எ"D%        ெந�.கயி, ப�$தி எ"ைன  
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 ஈ
$*/ ெகா�� விைளயா�%        ஈச"த"ைன/ க�Uேர?  ேபா
$த 0$தி" ��பாய�        -க
 மா� யாைன/ க"ேற ேபா�  ேவ
$* நி", விைளயாட        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (4)      641 மாதவ" எ" மணியிைன        வைலயி6 பிைழ$த ப"றி ேபா�  ஏ*% ஒ",% ெகாள$ தாரா        ஈச"த"ைன/ க�Uேர?  Iதக-ஆைட உைட தாழ        ெப�. கா
ேமக/ க"ேற ேபா�  Kதி ஆர வ�வாைன        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (5)      642 த�ம% அறியா/ �,%பைன$        த" ைக� சா
.க% அ*ேவ ேபா�  -�வ வ>ட% அழகிய        ெபா�$த% இGைய/ க�Uேர?  உ�: காிதா� 0க% ேச�தா�        உதய� ப��பத$தி"ேம�  விாி;% கதிேர ேபா�வாைன        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (6)      643 ெபா�$த% உைடய ந%பிைய�        -ற%ேபா� உ�H% காியாைன/  க�$ைத� பிைழ$* நி"ற அ/        க� மா 0கிைல/ க�Uேர?  அ�$தி$ தாரா-கண.களா�        ஆர� ெப�� வான% ேபா�  வி�$த% ெபாிதா� வ�வாைன        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (7)      644 ெவளிய ச.� ஒ", உைடயாைன�  
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       Iதக-ஆைட உைடயாைன  அளி ந"� உைடய தி�மாைல        ஆழியாைன/ க�Uேர?  களி வ�� எ.�% கல#தா6ேபா�        கம� 1.�ழ�க� தட#ேதா� ேம�  மிளிர நி", விைளயாட        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (8)      645 நா>ைட� பைட எ", அய" 0தலா$        த#த நளி
 மா மல
 உ#தி  K>ைட� ப�ணி விைளயா�%        விமல"த"ைன/ க�Uேர?  கா>ைட நா&$ ேதDகD%        களி,% -�H% உட" ம&ய  ேவ>ைடயா& வ�வாைன        வி�#தாவன$ேத க�ேடாேம             (9)      646 ப�#தா�-களி6,/� அ��ெச�த        பரம"த"ைன� பாாி" ேம�  வி�#தாவன$ேத க�டைம        வி>�சி$த" ேகாைத ெசா�  ம�#தா% எ", த% மன$ேத        ைவ$*/ ெகா�� வா�வா
க�  ெப�#தா� உைடய பிரா" அ&/கீ��        பிாியா* எ",% இ��பாேர             (10) ---------------  4.  4.  4.  4.  (லேசகரா�வா� (லேசகரா�வா� (லேசகரா�வா� (லேசகரா�வா�     அ�ளி/ெச3த அ�ளி/ெச3த அ�ளி/ெச3த அ�ளி/ெச3த     ெப�மா� தி�ெமாழி  ெப�மா� தி�ெமாழி  ெப�மா� தி�ெமாழி  ெப�மா� தி�ெமாழி  ((((647647647647----751)751)751)751)     அர�க�ெப�மாைன எ$7 க!" மகி�ேவ$ என�அர�க�ெப�மாைன எ$7 க!" மகி�ேவ$ என�அர�க�ெப�மாைன எ$7 க!" மகி�ேவ$ என�அர�க�ெப�மாைன எ$7 க!" மகி�ேவ$ என�     647 இ�� இாிய� <ட
-மணிக� இைம/�% ெந6றி        இன$*$தி அணி பண% ஆயிர.க� ஆ
#த  அர:-அரச� ெப�= ேசாதி அன#த" எ"D%        அணி விள.�% உய
 ெவ�ைள-அைணைய ேமவி$  
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 தி�வர.க� ெப� நக�� ெத�ணீ
� ெபா"னி        திைர/ ைகயா� அ& வ�ட� ப�ளிெகா�H%  க�மணிைய/ ேகாமள$ைத/ க��ெகா�� எ"        க�ணிைணக� எ",ெகாேலா களி/�% நாேள             (1)      648 வா� ஓ
 ஈைர=X, *த.க� ஆ
#த        வைள உட%பி" அழ� நாக% உமி�#த ெச#தீ  Kயாத மல
� ெச"னி விதானேம ேபா�        ேம"ேமC% மிக எ.�% பர#தத" கீ�  காயா%1 மல
� பிற.க� அ"ன மாைல        க&-அர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  மாேயாைன மண$Mேண ப6றி நி", எ"        வாயார எ",ெகாேலா வா�$*% நாேள!             (2)      649 எ% மா�பி" அய" நா"� நாவினாC%        எ�$* ஏ$தி ஈாிர�� 0க0% ெகா��  எ%மா�% எழி6க�க� எ>&ேனா�%        ெதா'* ஏ$தி இனி* இைற=ச நி"ற ெச%ெபா"-  அ%மா"த" மல
/ கமல/ ெகா�1� ேதா"ற        அணி-அர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  அ%மா"த" அ&யிைண/ கீ� அல
க� இ>� அ.�        அ&யவேரா� எ",ெகாேலா அ@�% நாேள (3)      650 மாவிைன வா� பிள#* உக#த மாைல ேவைல        வ�ணைன எ" க�ணைன வ" �"ற% ஏ#தி  ஆவிைன அ", உய/ ெகா�ட ஆய
-ஏ6ைற        அமர
க� த% தைலவைன அ# தமிழி" இ"ப�  பாவிைன அ9 வடெமாழிைய ப6,-அ6றா
க�        பயி� அர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  ேகாவிைன நா உற வ'$தி எ"த" ைகக�        ெகா�%மல
 M� எ",ெகாேலா 5�-% நாேள             (4)      651 இைணயி�லா இ"னிைச யா� ெக'மி இ"ப$        *%-�:% நாரதD% இைற=சி ஏ$த  *ைணயி�லா$ ெதா� மைற 7�-ேதா$திர$தா�        ெதா� மல
/க� அய" வண.கி ஓவா* ஏ$த  
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 மணி மாட மாளிைகக� ம�� ெச�வ        மதி�-அர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  மணிவ�ண" அ%மாைன/ க��ெகா�� எ"        மல
� ெச"னி எ",ெகாேலா வண.�% நாேள            (5)      652 அளி மல
ேம� அய" அர" இ#திரேனா� ஏைன        அமர
க�த% �':% அர%ைபய�% ம6,%  ெதளி மதி ேச
 0னிவ
க�த% �':% உ#தி$        திைச திைசயி� மல
 Mவி� ெச", ேச�%  களி மல
 ேச
 ெபாழி�-அர.க$* உரக% ஏறி/        க�வள�% கட�வ�ண
 கமல/ க�@%  ஒளி மதி ேச
 தி�0க0% க��ெகா�� எ"        உ�ள% மிக எ",ெகாேலா உ��% நாேள             (6)      653 மற% திக'% மன% ஒழி$* வ=ச% மா6றி        வ" -ல"க� அட/கி இட
� பார$ *"ப%  *ற#* இ� 0�ெபா'* ஏ$தி எ�ைல இ�லா$        ெதா� ெநறி/க� நிைலநி"ற ெதா�டரான  அற% திக'% மன$தவ
த% கதிைய ெபா"னி        அணி அர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  நிற% திக'% மாேயாைன க�� எ" க�க�        நீ
 ம�க எ",ெகாேலா நி6�% நாேள             (7)      654 ேகா� ஆ
#த ெந�=சா
.க% 5ன6 ச.க%        ெகாைலயாழி ெகா�#த�� ெகா6ற ஒ� வா�  கா� ஆ
#த கதி/ க�ட" எ"D% ெவ"றி/        க�%பறைவ இைவ அைன$*% -ற=J� கா�ப  ேச� ஆ
#த ெந�.கழனி ேசாைல J�#த        தி�வர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  மாேலாைன/ க�� இ"ப/ கலவி எ�தி        வ�விைனேய" எ",ெகாேலா வா'% நாேள             (8)      655 Mராத மன/காத�-ெதா�ட
 த.க�        �ழா% �'மி$ தி��-க�க� பல:% பா&  ஆராத மன/ களி�ேபா� அ'த க�ணீ
        மைழ ேசார நிைன#* உ�கி ஏ$தி நாH%  
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 சீ
 ஆ
#த 0ழ:-ஓைச பரைவ கா>�%        தி�வர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  ேபா
 ஆழி அ%மாைன/ க�� *�ளி�        1தல$தி� எ",ெகாேலா -ரH% நாேள!             (9)      656 வ" ெப� வானக% உ�ய அமர
 உ�ய        ம� உ�ய ம�-உலகி� மனிச
 உ�ய  *"ப% மி� *ய
 அகல அய
: ஒ", இ�லா�        <க% வளர அக% மகி'% ெதா�ட
 வாழ  அ"ெபா� ெத"திைச ேநா/கி� ப�ளிெகா�H%        அணி-அர.க" தி�06ற$* அ&யா
 த.க�  இ"ப மி� ெப�. �': க�� யாD%        இைச#* உடேன எ",ெகாேலா இ�/�% நாேள             (10)      657 திட
 விள.� கைர� ெபா"னி ந�:பா>�$        தி�வர.க$* அரவைணயி6 ப�ளிெகா�H%  கட� விள.� க�ேமனி அ%மா"த"ைன/        க�ணார/ க�� உக/�% காத�த"னா�  �ைட விள.� விற�-தாைன/ ெகா6ற ஒ� வா�        5டல
ேகா" ெகாைட/ �லேசகர" ெசா6 ெச�த  நைட விள.� தமி�-மாைல ப$*% வ�லா
        நல#திக� நாரண"-அ&/கீ� ந�@வாேர             (11)  அர.கநாதன* அ&யா
/� அ&ேய" 658 ேத>� அ�# திற�-ேதனிைன$ ெத"        அர.கைன$ தி�மா* வா�  வா>ட% இ� வனமாைல மா
வைன        வா�$தி மா� ெகா� சி#ைதயரா�  ஆ>ட% ேமவி அல#* அைழ$* அய
:-       எ�*% ெம�ய&யா
க�த%  ஈ>ட% க�&ட/ 5�ேம� அ*        கா@% க� பய" ஆவேத             (1)      659 ேதா� உலா மல
-ம.ைக ேதாளிைண        ேதா�#த*% <ட
-வாளியா�  நீ� மா மர% ெச6ற*% நிைர  
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       ேம�$த*% இைவேய நிைன#*  ஆ&� பா& அர.க ஓ எ",        அைழ/�% ெதா�ட
 அ&�-ெபா&  ஆட நா% ெபறி� க.ைக நீ
 �ைட#*        ஆ�% ேவ>ைக எ" ஆவேத?             (2)      660 ஏ, அட
$த*% ஏனமா� நில%        கீ�ட*% 0" இராமனா�  மா, அட
$த*% ம� அள#த*%        ெசா�G� பா& வ� ெபா"னி� ேப
-  ஆ, ேபா� வ�% க�ண நீ
 ெகா��        அர.க" ேகாயி�-தி�06ற%  ேச, ெச� ெதா�ட
 ேசவ&� ெச'=        ேச, எ" ெச"னி/� அணிவேன             (3)      661 ேதா�$த த� தயி
 ெவ�ெண� பாCட"        உ�டC% உட", ஆ��சி க��  ஆ
$த ேதா� உைட எ%பிரா" எ"        அர.கD/� அ&யா
களா�  நா$ த'%- எழ நாரணா எ",        அைழ$* ெம� த'%ப$ ெதா'*  ஏ$தி இ"- உ,% ெதா�ட
 ேசவ&        ஏ$தி வா�$*% எ" ெந=சேம             (4)      662 ெபா� சிைல/ �ர� ஏ6,-எ�$த%        இ,$த� ேபா
-அர: ஈ
$த ேகா"  ெச� சிைல� <ட
 J� ஒளி$ தி�ண        மா மதி�-ெத" அர.கனா%  ெம� சிைல/ க�ேமக% ஒ", த%        ெந=சி� நி", திகழ� ேபா�  ெம� சிG
�பவ
 த%ைமேய நிைன#*        எ" மன% ெம� சிG
/�ேம             (5)      663 ஆதி அ#த% அன#த% அ6-த%        ஆன வானவ
 த%பிரா"  பாத மா மல
 J�% ப$தி  
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       இலாத பாவிக� உ�#திட$  தீதி� ந"ெனறி கா>& எ.�%        திாி#* அர.க" எ%மாD/ேக  காத� ெச� ெதா�ட
/� எ� பிற�பிC%        காத� ெச�;% எ" ெந=சேம            (6)      664 கா
-இன% -ைர ேமனி ந6 கதி
       0$த ெவ�ணைக� ெச�ய வா�  ஆர-மா
வ" அர.க" எ"D%        அ�% ெப�=<ட
 ஒ"றிைன�  ேச�% ெந=சின
 ஆகி� ேச
#*        கசி#* இழி#த க�ணீ
களா�  வார நி6பவ
 தாளிைண/� ஒ�        வார% ஆ�% எ" ெந=சேம             (7)      665 மாைல உ6ற கட6 கிட#தவ"        வ�� கி�� ந,#*ழா�  மாைல உ6ற வைர� ெப�# தி�       மா
வைன மல
/ க�ணைன  மாைல உ6, எ'#* ஆ&�பா&$        திாி#* அர.க" எ%மாD/ேக  மாைல உ6றி�% ெதா�ட
 வா�:/�        மாைல உ6ற* எ" ெந=சேம             (8)      666 ெமா�$*/ க� பனி ேசார ெம�க�        சிG
�ப ஏ.கி இைள$* நி",  எ�$*/ �%பி� ந>ட% இ>� எ'#*        ஆ&� பா& இைற=சி எ"  அ$த" அ�ச" அர.கD/� அ&       யா
க� ஆகி அவD/ேக  பி$தரா% அவ
 பி$த
 அ�ல
க�       ம6ைறயா
 06,% பி$தேர             (9)      667 அ�G மா மல
-ம.ைக நாத"        அர.க" ெம�ய&யா
க� த%  எ�ைல இ� அ&ைம$ திற$தினி�  
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       எ",% ேம: மன$தனா%  ெகா�G-காவல" 5ட�-நாயக"        ேகாழி/ேகா" �லேசகர"  ெசா�G" இ"தமி� மாைல வ�லவ
        ெதா�ட
 ெதா�ட
க� ஆவேர             (10)  அழகிய மணவாள$பா� பி�த$ என�அழகிய மணவாள$பா� பி�த$ என�அழகிய மணவாள$பா� பி�த$ என�அழகிய மணவாள$பா� பி�த$ என�     668 ெம� இ� வா�/ைகைய ெம� என/ ெகா�H% இ9  ைவய%த"ெனா�% 5�வ* இ�ைல யா"  ஐயேன அர.கா எ", அைழ/கி"ேற"  ைமய� ெகா�ெடாழி#ேத" எ"த" மாC/ேக             (1)      669 7G" ேந
-இைடயா
 திற$ேத நி6�%  ஞால% த"ெனா�% 5�வ* இ�ைல யா"  ஆGயா அைழயா அர.கா எ",  மா� எ'#ெதாழி#ேத" எ"த" மாC/ேக             (2)      670 மாரனா
 வாி ெவ= சிைல/� ஆ>ெச�;%  பாாினாெரா�% 5�வ* இ�ைல யா"  ஆர-மா
வ" அர.க" அன#த" ந�  நாரண" நரகா#தக" பி$தேன             (3)      671 உ�&ேய உைடேய உக#* ஓ�% இ%  ம�டல$ெதா�% 5�வ* இ�ைல யா"  அ�டவாண" அர.க" வ" ேப�-0ைல  உ�ட வாய"த" உ"ம$த" கா�மிேன             (4)      672 தீதி� ந"ெனறி நி6க அ�லா* ெச�  நீதியாெரா�% 5�வ* இ�ைல யா"  ஆதி ஆய" அர.க" அ# தாமைர�  ேபைத மா மணவாள"த" பி$தேன             (5)      673 எ% பர$த
 அ�லாெரா�% 5டல"  
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 உ%ப
 வா�ைவ ஒ"றாக/ க�தல"  த%பிரா" அமர
/� அர.க நக
  எ%பிராD/� எ'ைம;% பி$தேன             (6)      674 எ$ திற$திC% யாெரா�% 5�% அ�  சி$த#த"ைன$ தவி
$தன" ெச.க� மா�  அ$தேன அர.கா எ", அைழ/கி"ேற"  பி$தனா� ஒழி#ேத" எ%பிராD/ேக             (7)      675 ேபயேர என/� யாவ�% யாD% ஓ
  ேபயேன எவ
/�% இ* ேபசி எ"  ஆயேன அர.கா எ", அைழ/கி"ேற"  ேபயனா� ஒழி#ேத" எ%பிராD/ேக             (8)      676 அ.ைக-ஆழி அர.க" அ&யிைண  த.� சி#ைத$ தனி� ெப�% பி$தனா�/  ெகா.க
ேகா" �லேசகர" ெசா"ன ெசா�  இ.� வ�லவ
/� ஏத% ஒ", இ�ைலேய             (9) -------------  தி�ேவ�கட�தி� பிற�தB� இ��தB� ேபாதிய& என�தி�ேவ�கட�தி� பிற�தB� இ��தB� ேபாதிய& என�தி�ேவ�கட�தி� பிற�தB� இ��தB� ேபாதிய& என�தி�ேவ�கட�தி� பிற�தB� இ��தB� ேபாதிய& என�     677 ஊ" ஏ, ெச�வ$* உட6பிறவி யா" ேவ�ேட"  ஆேன, ஏ� ெவ"றா" அ&ைம$ திற% அ�லா�  5" ஏ, ச.க% இட$தா" த" ேவ.கட$*/  ேகாேனாி வா'% ��கா�� பிற�ேபேன             (1)      678 ஆனாத ெச�வ$* அர%ைபய
க� த6 Jழ  வா" ஆH% ெச�வ0% ம�-அர<% யா" ேவ�ேட"  ேத" ஆ
 1=ேசாைல$ தி�ேவ.கட� <ைனயி�  மீனா�� பிற/�% விதி உைடேய" ஆேவேன             (2)  679 பி" இ>ட சைடயாD% பிரமD% இ#திரD%  *"னி>�� -க� அாிய ைவ�#த நீ� வாச�  
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 மி" வ>ட� <ட
-ஆழி ேவ.கட/ேகா" தா" உமி'%  ெபா"-வ>&� பி&$* உடேன -க� ெப,ேவ" ஆேவேன            (3)      680 ஒ� பவள ேவைல உல: த" பா6கடC�  க� *யிC% மாேயா" கழGைணக� கா�பத6�  ப� பக�% வ�&ன.க� ப� பா�% ேவ.கட$*�  ெச�பகமா� நி6�% தி� உைடேய" ஆேவேன             (4)      681 க%ப மத யாைன/ க'$தக$தி"ேம� இ�#*  இ"- அம�% ெச�வ0% இ9 அர<% யா" ேவ�ேட"  எ%ெப�மா" ஈச" எழி� ேவ.கட மைலேம�  த%பகமா� நி6�% தவ% உைடேய" ஆேவேன             (5)      682 மி" அைனய +�ணிைடயா
 உ��பசி;% ேமனைக;%  அ"னவ
த% பாடெலா�% ஆட� அைவ ஆதாிேய"  ெத"ன என வ�&ன.க� ப� பா�% ேவ.கட$*�  அ"னைனய ெபா6�வ� ஆ% அ�#தவ$ேத" ஆேவேன             (6)      683 வா" ஆH% மா மதி ேபா� ெவ� �ைட/கீ� ம"னவ
த%  ேகா" ஆகி K6றி�#* ெகா�டா�% ெச�: அறிேய"  ேத" ஆ
 1=ேசாைல$ தி�ேவ.கட மைலேம�  கானாறா�� பா;% க�$* உைடேய" ஆேவேன             (7)      684 பிைற ஏ, சைடயாD% பிரமD% இ#திரD%  0ைறயாய ெப� ேவ�வி/ �ைற 0&�பா" மைற ஆனா"  ெவறியா
 த� ேசாைல$ தி�ேவ.கட மைலேம�  ெநறியா�/ கிட/�% நிைல உைடேய" ஆேவேன             (8)      685 ெச&யாய வ�விைனக� தீ
/�% தி�மாேல  ெந&யாேன ேவ.கடவா நி" ேகாயிG" வாச�  அ&யா�% வானவ�% அர%ைபய�% கிட#* இய.�%  ப&யா�/ கிட#* உ" பவளவா� கா�ேபேன             (9)      686 உ%ப
 உல� ஆ�� ஒ��ைட/கீ� உ��பசித"  
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 அ%ெபா6 கைல அ��� ெப6றாC% ஆதாிேய"  ெச% பவள-வாயா" தி�ேவ.கட% எ"D%  எ%ெப�மா" ெபா"மைலேம� ஏேதD% ஆேவேன            (10)      687 ம"னிய த� சார� வட ேவ.கட$தா"த"  ெபா" இயC% ேசவ&க� கா�பா" -ாி#* இைற=சி/  ெகா� நவிC% 5
ேவ6 �லேசகர" ெசா"ன  ப"னிய 76 தமி�-வ�லா
 பா.காய ப$த
கேள             (11)  வி�&வ�ேகா2" அ�மாைனேய ேவ!; நி:ற�வி�&வ�ேகா2" அ�மாைனேய ேவ!; நி:ற�வி�&வ�ேகா2" அ�மாைனேய ேவ!; நி:ற�வி�&வ�ேகா2" அ�மாைனேய ேவ!; நி:ற�     688 த� *யர% தடாேய� உ" சர� அ�லா� சர� இ�ைல  விைர �':% மல
� ெபாழி� J� வி$*வ/ேகா>� அ%மாேன  அாி சின$தா� ஈ"ற தா� அக6றி&D% ம6, அவ�த"  அ�� நிைன#ேத அ'% �ழவி அ*ேவ ேபா", இ�#ேதேன             (1)    689 க�டா
 இக�வனேவ காதல"தா" ெச�தி&D%  ெகா�டாைன அ�லா� அறியா/ �லமக� ேபா�  வி� ேதா� மதி� -ைட J� வி$*வ/ேகா>� அ%மா நீ  ெகா�டாளாயாகிC% உ" �ைரகழேல 5,வேன             (2)    690 மீ" ேநா/�% நீ� வய� J� வி$*வ/ேகா>� அ%மா எ"-  பா� ேநா/காயாகிC% உ" ப6, அ�லா� ப6, இேல"  தா" ேநா/கா* எ$*யர% ெச�தி&D% தா
-ேவ#த"  ேகா� ேநா/கி வா'% �& ேபா", இ�#ேதேன             (3)      691 வாளா� அ,$*� <&D% ம�$*வ"பா�  மாளாத காத� ேநாயாள" ேபா� மாய$தா�  மீளா$ *ய
 தாிD% வி$*வ/ேகா>� அ%மா நீ  ஆளா உன* அ�ேள பா
�ப" அ&ேயேன             (4)  692 ெவ.க�-தி�களி, அட
$தா� வி$*வ/ேகா>� அ%மாேன  எ.�� ேபா� உ�ேக"? உ" இைணய&ேய அைடய� அ�லா�  எ.�% ேபா�/ கைர காணா* எறிகட�வா� மீ�� ஏ;%  
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 வ.க$தி" 5%- ஏ,% மா� பறைவ ேபா"ேறேன             (5)      693 ெச#தழேல வ#* அழைல� ெச�தி&D% ெச.கமல%  அ#தர% ேச
 ெவ.கதிேரா6� அ�லா� அலராவா�  ெவ#*ய
 K>டாவி&D% வி$*வ/ேகா>� அ%மா உ"  அ#தமி� சீ
/� அ�லா� அக% �ைழய மா>ேடேன             (6)      694 எ$தைன;% வா" மற#த கால$*% ைப.5�க�  ைம$* எ'#த மா 0கிேல பா
$தி�/�% ம6, அைவ ேபா�  ெம�$ *ய
 K>டாவி&D% வி$*வ/ேகா>� அ%மா எ"  சி$த% மிக உ"பாேல ைவ�ப" அ&ேயேன             (7)      695 ெதா/� இல.கி யாெற�லா% பர#* ஓ&$ ெதா�கடேல  -/� அ"றி� -ற%நி6க மா>டாத ம6, அைவ ேபா�  மி/� இல.� 0கி�-நிற$தா� வி$*வ/ேகா>� அ%மா உ"  -/� இல.� சீ
 அ�லா� -/கில" கா� -�ணியேன             (8)      696 நி"ைனேய தா" ேவ�& நீ� ெச�வ% ேவ�டாதா"  த"ைனேய தா" ேவ��% ெச�வ%ேபா� மாய$தா�  மி"ைனேய ேச
 திகிாி வி$*வ/ேகா>� அ%மாேன  நி"ைனேய தா" ேவ�& நி6ப" அ&ேயேன             (9)      697 வி$*வ/ேகா>� அ%மா நீ ேவ�டாேய ஆயி&D%  ம6, ஆ�% ப6, இேல" எ", அவைன$ தா� நய#*  ெகா6ற ேவ�-தாைன/ �லேசகர" ெசா"ன  ந6றமி� ப$*% வ�லா
 ந�ணா
 நரகேம             (10) ------------  க$னிய� ஊ;� க!ணைன எ�(த�க$னிய� ஊ;� க!ணைன எ�(த�க$னிய� ஊ;� க!ணைன எ�(த�க$னிய� ஊ;� க!ணைன எ�(த�     698 ஏ
 மல
� 1.�ழ� ஆய
 மாத
        எைன� பல
 உ�ள இ9 ஊாி� உ"த"  மா
: த':த6� ஆைசயி"ைம        அறி#தறி#ேத உ"த" ெபா�ைய/ ேக>�  
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 5
 மைழ ேபா� பனி/ 5த� எ�தி/        5சி ந�.கி ய0ைன யா6றி�  வா
 மண6 �"றி6 -லர நி"ேற"        வா<ேதவா உ" வர: பா
$ேத             (1)      699 ெக�ைட ஒ� க� மடவா� ஒ�$தி        கீைழ அக$*$ தயி
 கைடய/  க�� ஒ�ைல நாD% கைடவ" எ",        க�ள-விழிைய விழி$*� -/�  வ�� அம
 1.�ழ� தா�#* உலாவ        வா�0க% ேவ
�ப ெச9வா� *&�ப  த� தயி
 நீ கைட#தி>ட வ�ண%        தாேமாதரா ெம� அறிவ" நாேன             (2)      700 க�மல
/ 5#த� ஒ�$தித"ைன/        கைட/கணி$* ஆ.ேக ஒ�$தித"பா�  ம�வி மன% ைவ$* ம6ெறா�$தி/�        உைர$* ஒ� ேபைத/�� ெபா� �றி$*  -ாி�ழ� ம.ைக ஒ�$தித"ைன�        -ண
தி அவH/�% ெம�ய" அ�ைல  ம�* இ,$தா� உ" வள
$திNேட        வள
கி"றதா� உ"த" மாைய தாேன.             (3)      701 தா�-0ைல� பாG� அ0தி�/க$        தவ�#* தள
நைடயி>�� ெச",  ேப�-0ைல வா�ைவ$* ந=ைச உ��        பி$த" எ"ேற பிற
 ஏச நி"றா�  ஆ�மி� காதேலா� யா" இ��ப        யா" விட வ#த எ" Mதிேயாேட  நீ மி� ேபாக$ைத ந"� உக#தா�        அ*:% உ" ேகார%-/� ஏ6�% அ"ேற.             (4)      702 மி"ெனா$த +�ணிைடயாைள/ ெகா��        K.� இ��வா� எ"த" KதிNேட  ெபா"ெனா$த ஆைட �/5டG>��        ேபாகி"ற ேபா* நா" க�� நி"ேற"  
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 க�@6றவைள நீ க�ணாG>�/        ைக விளி/கி"ற*% க�ேட நி"ேற"  எ"D/� அவைள வி>� இ.� வ#தா�?        இ"ன% அ.ேக நட ந%பி நீேய.             (5)      703 ம6 ெபா� ேதா� உைட வா<ேதவா        வ�விைனேய" *யி� ெகா�டவாேற  இ6ைற இரவிைட ஏம$* எ"ைன        இ"னைணேம� இ>� அக", நீ ேபா�  அ6ைற இர:% ஓ
 பி6ைற நாH%        அாிைவயேரா�% அைண#* வ#தா�  எ6,/� நீ எ" ம�.கி� வ#தா�?        எ%ெப�மா" நீ எ'#த�ேள             (6)      704 ைபயரவி" அைண� ப�ளியினா�        ப�ைடேயா% அ�ேலா% நா% நீ உக/�%  ைமயாி ஒ� க�ணினா�% அ�ேலா%        ைவகி எ% ேசாி வர: ஒழி நீ  ெச�ய உைட;% தி�0க0%        ெச.கனிவா;% �ழC% க��  ெபா� ஒ� நா� ப>டேத அைம;%        -�Hவ% ேபசாேத ேபா� ந%I             (7)      705 எ"ைன வ�க என/ �றி$தி>�        இனமல
 0�ைலயி" ப#த
-நீழ�  ம"னி அவைள� -ணர� -/�        ம6, எ"ைன/ க�� உழறா ெநகி�#தா�  ெபா"னிற ஆைடைய/ ைகயி6 தா.கி�        ெபா�-அ�ச% கா>& நீ ேபாதிேயC%  இ"ன% எ" ைகயக$* ஈ.� ஒ� நா�        வ�திேய� எ" சின% தீ
வ" நாேன            (8)      706 ம.கல ந� வனமாைல மா
வி�        இல.க மயி�-தைழ� IG J&  ெபா.� இள ஆைட அைரயி6 சா$தி        1.ெகா$*/ காதி6 -ணர� ெப�*  
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 ெகா.� ந,. �ழலா
கேளா�        �ைழ#* �ழ� இனி* ஊதி வ#தா�  எ.கH/ேக ஒ�நா� வ#* ஊத        உ" �ழG" இைச ேபாதராேத?             (9)      707 அ�G மல
$ தி�ம.ைக ேக�வ"        த"ைன நய#* இள ஆ��சிமா
க�  எ�G� ெபா'தினி� ஏம$* ஊ&        எ�கி உைர$த உைரயதைன/  ெகா�G நக
/� இைற 5ட6ேகாமா"        �லேசகர" இ"னிைசயி� ேமவி�  ெசா�Gய இ" தமி� மாைல ப$*%        ெசா�ல வ�லா
/� இ�ைல *"ப# தாேன.            (10) ------------  ேதவகியி$ *ல�ப�ேதவகியி$ *ல�ப�ேதவகியி$ *ல�ப�ேதவகியி$ *ல�ப�     708 ஆைல நீ� க�%- அ"னவ" தாேலா        அ%-ய$ தட. க�ணின" தாேலா  ேவைல நீ
 நிற$* அ"னவ" தாேலா        ேவழ� ேபாதக% அ"னவ" தாேலா  ஏல வா
 �ழ� எ"மக" தாேலா        எ", எ", உ"ைன எ" வாயிைட நிைறய$  தா� ஒG$தி�% தி�விைன இ�லா$        தாயாி6 கைட ஆயின தாேய             (1)      709 வ&/ ெகா� அ=சன% எ'* ெச% மல
/க�        ம�வி ேம� இனி* ஒ"றிைன ேநா/கி  0ட/கி� ேசவ& மல
� சி, க�#தா�        ெபாG;% நீ
-0கி6 �ழவிேய ேபால  அட/கியார� ெச= சி, விர� அைன$*%        அ.ைகேயா� அைண#* ஆைணயி6 கிட#த  கிட/ைக க�&ட� ெப6றில" அ#ேதா        ேகசவா ெக�ேவ" ெக�ேவேன             (2)      710 0#ைத ந"0ைற அ"- உைட மகளி
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       0ைற 0ைற த% த% �ற.கிைட இ�$தி  எ#ைதேய எ"த" �ல� ெப�= <டேர        எ' 0கி6 கண$* எழி� கவ
 ஏேற  உ#ைத யாவ" எ", உைர�ப நி" ெச.ேக�        விரGD% கைட/க�ணிD% கா>ட  ந#த" ெப6றன" ந�விைன யி�லா        ந.க�ேகா" வ<ேதவ" ெப6றிலேன.             (3)      711 களி நிலா எழி� மதி-ைர 0க0%        க�ணேன தி�ைக மா
:% தி�ேதாH%  தளி
 மல
/ க�. �ழ6 பிைறய*:%        தட.ெகா� தாமைர/ க�கH% ெபாG#த  இளைம-இ"ப$ைத இ", எ"த" க�ணா�        ப��ேவ6� இவ� தாெயன நிைன#த  அளவி� பி�ைளைம-இ"ப$ைத இழ#த        பாவிேய" என* ஆவி நி�லாேத             (4)      712 ம�:% நி" தி�ெந6றியி6 <>&        அைசதர மணிவாயிைட 0$த%  த�தC% உ"த" தாைதைய� ேபாC%        வ&: க��ெகா�� உ�ள% உ� �ளிர  விரைல� ெச= சி,வாயிைட� ேச
$*        ெவ�ளியா� நி", உைர/�% அ9 உைர;%  தி�விேல" ஒ",% ெப6றிேல" எ�லா%        ெத�வ ந.ைக யேசாைத ெப6றாேள             (5)      713 த� அ# தாமைர/ க�ணேன க�ணா        தவ�#* தள
#தேதா
 நைடயா�  ம�ணி6 ெச%ெபா& ஆ& வ#* எ"த"        மா
வி� ம"னிட� ெப6றிேல" அ#ேதா  வ�ண� ெச=சி, ைகவிர� அைன$*%        வாாி வா�/ெகா�ட அ&சிG" மி�சி�  உ�ண� ெப6றிேல" ஓ ெகா� விைனேய"        எ"ைன எ" ெச�ய� ெப6ற* எ% ேமாேய            (6)      714 �ழகேன எ"த" ேகாமள� பி�ளா�  
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       ேகாவி#தா எ" �ட.ைகயி� ம"னி  ஒ'� ேப
 எழி� இள=சி, தளி
ேபா�        ஒ� ைகயா� ஒ� 0ைல-0க% ெந�டா  மழைல ெம"னைக இைடயிைட அ�ளா        வாயிேல 0ைல இ�/க எ" 0க$ேத  எழி� ெகா� நி" தி�/ க�ணிைன ேநா/க#        த"ைன;% இழ#ேத" இழ#ேதேன!             (7)      715 0'*% ெவ�ெண� அைள#* ெதா>� உ�@%        0கி� இள= சி,$ தாமைர/ ைக;%  எழி�ெகா� தா%- ெகா�� அ&�பத6� எ��        நிைல;% ெவ� தயி
 ேதா�#த ெச9வா;%  அ'ைக;% அ=சி ேநா/�% அ# ேநா/�%        அணிெகா� ெச= சி,வா� ெநளி�ப*:%  ெதா'ைக;% இைவ க�ட அேசாைத        ெதா�ைல-இ"ப$* இ,தி க�டாேள             (8)      716 �"றினா� �ைட கவி$த*% ேகால/        �ரைவ ேகா$த*:% �டமா>�%  க"றினா� விள: எறி#த*% காலா�        காளிய" தைல மிதி$த*% 0தலா  ெவ"றி ேச
 பி�ைள ந� விைளயா>ட%        அைன$திC% அ.� எ" உ�ள% உ��ளிர  ஒ",% க�&ட� ெப6றிேல" அ&ேய"        கா@மா, இனி உ�ெடனி� அ�ேள.             (9)      717 வ=ச% ேமவிய ெந=< உைட� ேப��சி        வர�� நா
 நர%- எழ/ காி#* உ/க  ந=ச% ஆ
த� <ழி0ைல அ#ேதா        <ைவ$* நீ அ��ெச�* வள
#தா�  க=ச" நா� கவ
 க�0கி� எ#தா�        கைட�ப>ேட" வறிேத 0ைல <ம#*  த=ச ேம� ஒ"றிேல" உ�#தி�#ேத"        த/கேத ந�ல தாைய� ெப6றாேய             (10)      718 ம�ைல மா நக
/� இைறயவ"த"ைன  
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       வா" ெசC$தி வ#* ஈ.� அைண மாய$*  எ�ைலயி� பி�ைள ெச�வன காணா$        ெத�வ$ ேதவகி -ல%பிய -ல%ப�  ெகா�G காவல" மா� அ& 0&ேம�        ேகாலமா% �லேசகர" ெசா"ன  ந�Gைச$ தமி� மாைல வ�லா
க�        ந�@வா
 ஒ�ைல நாரண" உலேக             (11) -----------  தாலா2"தாலா2"தாலா2"தாலா2"     719 ம"D -க�/ ெகௗசைலத" மணிவயி, வா�$தவேன  ெத" இல.ைக/ ேகா" 0&க� சி#*வி$தா� ெச%ெபா" ேச
  க"னி ந" மா மதி� -ைடJ� கண-ர$* எ" க�மணிேய  எ"Dைடய இ"ன0ேத இராகவேன தாேலேலா             (1)      720 -�டாிக மலரத"ேம� -வனி எ�லா% பைட$தவேன  தி� திறலா� தாடைகத" உர% உ�வ� சிைல வைள$தா�  க�டவ
த% மன% வழ.�% கண-ர$* எ" க�மணிேய  எ� திைச;% ஆHைடயா� இராகவேன தாேலேலா             (2)      721 ெகா.� மG க�.�ழலா� ெகௗசைலத" �ல மதலா�  த.� ெப�% -க��சனக" தி� ம�கா தாசரதீ  க.ைகயிC% தீ
$த மG கண-ர$* எ" க�மணிேய  எ.க� �ல$* இ"ன0ேத இராகவேன தாேலேலா             (3)      722 தாமைர ேம� அயனவைன� பைட$தவேன தயரத"த"  மா மதலா� ைமதிGத" மணவாளா வ�&ன.க�  காமர.க� இைசபா�% கண-ர$* எ" க�மணிேய  ஏம�:% சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா             (4)      723 பா
 ஆH% பட
 ெச�வ% பரத ந%பி/ேக அ�ளி  ஆரா அ"- இைளயவேனா� அ�.கான% அைட#தவேன  சீ
 ஆH% வைர மா
பா தி�/ க�ண-ர$* அரேச  தா
 ஆ�% நீ� 0& எ" தாசரதீ தாேலேலா             (5) 
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      724 <6ற% எ�லா% பி" ெதாடர$ ெதா� கான% அைட#தவேன  அ6றவ
க>� அ�ம�#ேத அேயா$தி நக
/� அதிபதிேய  க6றவ
க�தா% வா'% கண-ர$* எ" க�மணிேய  சி6றைவத" ெசா6 ெகா�ட சீராமா தாேலேலா             (6)      725 ஆG" இைல� பாலகனா� அ", உலக% உ�டவேன  வாGைய/ ெகா", அர< இைளய வானர$*/� அளி$தவேன  காG" மணி கைர அைல/�% கண-ர$* எ" க�மணிேய  ஆG நக
/� அதிபதிேய அேயா$திமேன தாேலேலா             (7)      726 மைலயதனா� அைண க>& மதி�-இல.ைக அழி$தவேன  அைல கடைல/ கைட#* அமர
/� அ0* அ�ளி� ெச�தவேன  கைல வலவ
தா% வா'% கண-ர$* எ" க�மணிேய  சிைல வலவா ேசவகேன சீராமா தாேலேலா             (8)      727 தைள அவி'% ந,. �=சி$ தயரத"த" �ல மதலா�  வைளய ஒ� சிைலயதனா� மதி�-இல.ைக அழி$தவேன  கைள க'நீ
 ம�.� அல�% கண-ர$* எ" க�மணிேய  இைளயவ
க>� அ�� உைடயா� இராகவேன தாேலேலா             (9)      728 ேதவைர;% அ<ரைர;% திைசகைள;% பைட$தவேன  யாவ�% வ#* அ& வண.க அர.கநக
$ *யி"றவேன  காவிாி ந� நதி பா;% கண-ர$* எ" க�மணிேய  ஏ வாி ெவ=சிைல வலவா இராகவேன தாேலேலா             (10)      729 க"னி ந" மா மதி� -ைடJ� கண-ர$* எ" கா�$த"  த" அ&ேம� தாேலேலா எ", உைர$த தமி�மாைல  ெகா� நவிC% ேவ� வலவ" �ைட/ �லேசகர" ெசா"ன  ப"னிய 7� ப$*% வ�லா
 பா.காய ப$த
கேள             (11) ------------     
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 தசரத$ *ல�ப�தசரத$ *ல�ப�தசரத$ *ல�ப�தசரத$ *ல�ப�     730 வ" தாளி" இைண வண.கி வளநகர%        ெதா'* ஏ$த ம"ன" ஆவா"  நி"றாைய அாியைண ேம� இ�#தாைய        ெந�. கான% படர� ேபா�  எ"றா� எ% இராமாேவா உைன� பய#த        ைகேகசி த" ெசா6 ேக>�  ந"றாக நானில$ைத ஆ�வி$ேத"        ந"மகேன உ"ைன நாேன             (1)      731 ெவ9வாேய" ெவ9:ைர ேக>� இ�நில$ைத        ேவ�டாேத, விைர#* ெவ"றி  ைமவாய களிெறாழி#* ேதெராழி#*        மாெவாழி#* வனேம ேமவி  ெந�வாய ேவ� ெந�.க� ேநாிைழ;%        இள.ேகா:% பி"- ேபாக  எ9வா, நட#தைன? எ% இராமாேவா        எ%ெப�மா" எ" ெச�ேகேன             (2)      732 ெகா� அைண ேவ� வாி ெந�. க� ெகௗசைலத"        �ல மதலா� �னி வி� ஏ#*%  ம� அைண#த வைர$ ேதாளா வ� விைனேய"        மன% உ�/�% வைகேய க6றா�  ெம� அைணேம� 0" *யி"றா� இ", இனி�ேபா�        விய" கான மர$தி" நீழ6  க� அைணேம� க� *யில/ க6றைனேயா?        கா�$தா காிய ேகாேவ              (3)      733 வா ேபா� வா இ"ன% வ#* ஒ�கா6        க��ேபா மலரா� 5#த�  ேவ�ேபாC% எழி�-ேதாளி த"ெபா�>டா        விைடேயா"த" வி�ைல� ெச6றா�  மா ேபா� ெந�. கான% வ�விைனேய"        மன% உ�/�% மகேன இ",  நீ ேபாக எ" ெந=ச% இ� பிளவா��  
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       ேபாகாேத நி6�மாேற             (4)      734 ெபா�#தா
 ைக ேவ�-+திேபா� பர� பாய        ெம�ல&க� ��தி ேசார  வி�%பாத கா" வி�%பி ெவயி� உைற�ப        ெவ% பசிேநா� 5ர இ",  ெப�%பாவிேய" மகேன ேபாகி"றா�        ேககய
ேகா" மகளா�� ெப6ற  அ�%பாவி ெசா6 ேக>ட அ�விைனேய"        எ" ெச�ேக" அ#ேதா யாேன            (5)      735 அ%மா எ", உக#* அைழ/�% ஆ
வ�ெசா�        ேகளாேத அணி ேச
 மா
வ%  எ" மா
வ$திைட அ'#த$ த'வாேத        0'சாேத ேமாவா* உ�சி  ைக%மாவி" நைட அ"ன ெம"னைட;%        கமல% ேபா� 0க0% காணா*  எ%மாைன எ" மகைன இழ#தி>ட        இழிதைகேய" இ�/கி"ேறேன             (6)      736 1 ம�: ந,.�=சி -"சைடயா�        -ைன#* 1# *கி� ேச
 அ��6  காம
 எழி� விழ� உ�$* கல" அணியா*        அ.க.க� அழ� மாறி  ஏம� ேதா� எ" -த�வ" யா" இ",        ெசல$த/க வன% தா" ேச
த�  M மைறE
 இ* தகேவா? <ம#திரேன        வசி>டேன ெசா�P
 நீேர             (7)      737 ெபா" ெப6றா
 எழி� ேவத� -த�வைன;%        த%பிைய;% 1ைவ ேபாC%  மி" ப6றா +�ம�.�� ெம�Gய� எ"        ம�கிைய;% வன$தி6 ேபா/கி  நி" ப6றா நி" மக" ேம� பழி விைள$தி>�        எ"ைன;% நீ� வானி� ேபா/க  எ" ெப6றா�? ைகேகசி இ� நில$தி�  
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       இனிதாக இ�/கி"றாேய             (8)      738 0" ஒ� நா� ம'வாளி சிைலவா.கி        அவ"தவ$ைத 06,% ெச6றா�  உ"ைன;% உ" அ�ைமைய;% உ" ேமாயி"        வ�$த0% ஒ"றாக/ ெகா�ளா*  எ"ைன;% எ" ெம�;ைர;% ெம�யாக/        ெகா�� வன% -/க எ#தா�  நி"ைனேய மகனாக� ெபற� ெப,ேவ"        ஏ� பிற�-% ெந�#ேதா� ேவ#ேத!             (9)      739 ேத" ந� மா மல
/ 5#த6 ெகௗசைல;%        <மி$திைர;% சி#ைத ேநாவ  5" உ�வி" ெகா�#ெதா'$ைத ெசா6ேக>ட        ெகா&யவ�த" ெசா6ெகா�� இ",  கானகேம மிக வி�%பி நீ *ற#த         வளநகைர$ *ற#* நாD%  வானகேம மிக வி�%பி� ேபாகி"ேற"        மD-�ல$தா
 த.க� ேகாேவ             (10)      740 ஏ
 ஆ
#த க� ெந�மா� இராமனா�        வன% -/க அதD/� ஆ6றா$  தா
 ஆ
#த தடவைர$ ேதா� தயரத" தா"        -ல%பிய அ� -ல%ப�த"ைன  5
 ஆ
#த ேவ� வலவ" ேகாழிய
ேகா"        �ைட/ �ல ேசகர" ெசா6 ெச�த  சீ
 ஆ
#த தமி�மாைல இைவ வ�லா
        தீ ெநறி/க� ெச�லா
 தாேம             (11)  தி�ைல/ சி�திர>ட� இராம சாித�தி�ைல/ சி�திர>ட� இராம சாித�தி�ைல/ சி�திர>ட� இராம சாித�தி�ைல/ சி�திர>ட� இராம சாித�     741 அ.க� ெந� மதி� -ைட J� அேயா$தி எ"D%        அணி நகர$* உல� அைன$*% விள/�% ேசாதி  ெவ. கதிேரா" �ல$*/� ஓ
 விள/கா�$ ேதா"றி        வி� 0'*% உய/ ெகா�ட Kர"த"ைன�  ெச.க� ெந�. க� 0கிைல இராம"த"ைன$  



168 

       தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  எ.க� தனி 0த�வைன எ%ெப�மா"த"ைன        எ", ெகாேலா க� �ளிர/ கா@% நாேள             (1)      742 வ#* எதி
#த தாடைகத" உர$ைத/ கீறி        வ� ��தி ெபாழிதர வ"கைண ஒ", ஏவி  ம#திர% ெகா� மைற 0னிவ" ேவ�வி கா$*        வ�லர/க
 உயி
 உ�ட ைம#த" கா�மி"  ெச#தளி
வா� மல
 நைக ேச
 ெச'#த� ேசாைல$        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  அ#தண
க� ஒ� 3வாயிரவ
 ஏ$த        அணிமணி-ஆசன$* இ�#த அ%மா" தாேன             (2)      743 ெச9வாி ந6 க�ெந�.க� சீைத/� ஆகி�        சினவிைடேயா" சிைலயி,$* ம'வா� ஏ#தி  ெவ9வாி ந6 சிைலவா.கி ெவ"றி ெகா��        ேவ�ேவ#த
 பைக த&#த Kர"த"ைன$  ெத9வ
 அ=< ெந�%-ாிைச உய
#த பா.க
$        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  எ9வாி ெவ=சிைல$ தட/ைக இராம" த"ைன        இைற=<வா
 இைணய&ேய இைற=சிேனேன.            (3)      744 ெதா$* அல
 1= <ாி�ழ�-ைகேகசி ெசா�லா�        ெதா� நகர% *ற#* *ைற/ க.ைகத"ைன�  ப$தி உைட/ �க" கட$த வன% ேபா�� -/�        பரதD/�� பா*க0% அர<% ஈ#*  சி$திர5ட$* இ�#தா"த"ைன இ",        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  எ$தைன;% க��ளிர/ காண� ெப6ற        இ�நில$தா
/� இைமயவ
 ேந
 ஒ9வா
தாேம             (4)      745 வG வண/� வைர ெந�#ேதா� விராைத/ ெகா",        வ� தமி� மா 0னி ெகா�$த வாி-வி� வா.கி  கைல வண/� ேநா/� அர/கி 3/ைக நீ/கி        கரேனா� Mடண"த" உயிைர வா.கி  சிைல வண/கி மா" மறிய எ�தா"த"ைன$  
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       தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  தைல வண/கி/ ைக5�பி ஏ$தவ�லா
        திாிதலா� தவ0ைட$*$ தரணிதாேன             (5)      746 தன% ம�: ைவேதகி பிாிய� உ6,        தள
: எ�தி� சடா;ைவ ைவ�#த$* ஏ6றி  வன% ம�: கவியரச" காத� ெகா��        வாGைய/ ெகா", இல.ைகநக
 அர/க
ேகாமா"  சின% அட.க மா�தியா6 <�வி$தாைன$        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  இனி* அம
#த அ%மாைன இராம"த"ைன        ஏ$*வா
 இைணய&ேய ஏ$திேனேன.             (6)      747 �ைர கடைல அட� அ%பா� ம,க எ�*        �ைல க>& ம,கைரைய அதனா� ஏறி  எாி ெந� ேவ� அர/கெரா�% இல.ைக ேவ#த"        இ"Dயி
 ெகா�� அவ"த%பி/� அர<% ஈ#*  தி�மகேளா� இனி* அம
#த ெச�வ"த"ைன$        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  அர<-அம
#தா" அ& J�% அரைச அ�லா�        அர< ஆக எ�ேண" ம6, அர< தாேன             (7)      748 அ% ெபா" ெந� மணிமாட அேயா$தி எ�தி        அர< எ�தி அக$திய"வா�$ தா" 0" ெகா"றா"  த" ெப�#ெதா� கைத ேக>� மிதிைல� ெச�வி        உல� உ�ய$ தி� வயி, வா�$த ம/க�  ெச% பவள$ திர�வா�$ த" சாிைத ேக>டா"        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  எ%ெப�மா" த"சாிைத ெசவியா� க�ணா�        ப��ேவா% இ"ன0த% மதிேயா% ஒ"ேற             (8)      749 ெசறி தவ� ச%-க"த"ைன� ெச", ெகா",        ெச' மைறேயா" உயி
 மீ>� தவ$ேதா" ஈ#த  நிைற மணி� 1� அணி;% ெகா�� இலவண" த"ைன$        த%பியா� வா" ஏ6றி 0னிவ" ேவ�ட$  திற� விள.�% இல/�மைன� பிாி#தா"த"ைன$  
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       தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  உைறவாைன மறவாத உ�ள#த"ைன        உைடேயா% ம6, உ,*யர% அைடேயா% அ"ேற             (9)      750 அ", சராசர.கைள ைவ�#த$* ஏ6றி        அட� அரவ� பைகேயறி அ<ர
த%ைம  ெவ", இல.� மணி ெந�#ேதா� நா"�% ேதா"ற        வி� 0'*% எதி
வர$ த" தாம% ேமவி  ெச", இனி* K6றி�#த அ%மா"த"ைன$        தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�  எ",% நி"றா" அவ" இவென", ஏ$தி நாH%        இைற=<மிேனா எ�ெபா'*% ெதா�U
 நீேர            (10)      751 தி�ைலநக
$ தி��சி$ர5ட# த"D�        திற� விள.� மா�திேயா� அம
#தா" த"ைன  எ�ைல இ� சீ
$ தயரத"த" மகனா�$ ேதா"றி6,        அ* 0தலா$ த" உலக% -/க* ஈறா  ெகா� இயC% பைட$ தாைன/ ெகா6ற ஒ�வா�        ேகாழிய
ேகா" �ைட/ �லேசகர" ெசா6 ெச�த  ந� இய� இ" தமி�மாைல ப$*% வ�லா
        நல# திக� நாரண" அ&/கீ� ந�@வாேர             (11)   --------  5. 5. 5. 5. தி�மழிைசபிரா$ அ�ளி/ெச3ததி�மழிைசபிரா$ அ�ளி/ெச3ததி�மழிைசபிரா$ அ�ளி/ெச3ததி�மழிைசபிரா$ அ�ளி/ெச3த        தி�/ச�த வி��த�  தி�/ச�த வி��த�  தி�/ச�த வி��த�  தி�/ச�த வி��த�  ((((752752752752----871)871)871)871)     752 1 நிலாய ஐ#*மா� -ன6க� நி"ற நா"�மா�  தீ நிலாய 3",மா� சிற#த கா� இர��மா�  மீ நிலாய* ஒ",% ஆகி ேவ, ேவ, த"ைமயா�  நீ நிலாய வ�ண% நி"ைன யா
 நிைன/க வ�லேர?            (1)      753 ஆ,% ஆ,% ஆ,மா� ஓ
 ஐ#*% ஐ#*% ஐ#*மா�  ஏ, சீ
 இர��% 3",% ஏ'% ஆ,% எ>�மா�  ேவ, ேவ, ஞான% ஆகி ெம�யிேனா� ெபா�;மா�  ஊெறா� ஓைசயாய ஐ#*% ஆய ஆய மாயேன             (2)      



171 

 754 ஐ#*% ஐ#*% ஐ#*% ஆகி அ�லவ6, உளா;மா�  ஐ#* 3",% ஒ",% ஆகி நி"ற ஆதிேதவேன  ஐ#*% ஐ#*% ஐ#*% ஆகி அ#தர$* அைண#* நி",  ஐ#*% ஐ#*% ஆய நி"ைன யாவ
 காண வ�லேர?             (3)      755 3", 0�ப* ஆறிேனா� ஓ
 ஐ#*% ஐ#*% ஐ#*மா�  3", 3
$தி ஆகி 3", 3", 3", 3",மா�  ேதா", ேசாதி 3",மா� *ள/க% இ� விள/கமா�  ஏ", எ" ஆவி;�-�#த* எ" ெகாேலா? எ% ஈசேன             (4)      756 நி", இய.�% ஒ", அலா உ�/க� ேதா,% ஆவியா�  ஒ"றி உ�கல#* நி"ற நி"ன த"ைம இ"ன* எ",  எ",% யா
/�% எ� இற#த ஆதியா� நி" உ#திவா�  அ", நா"0க6 பய#த ஆதிேதவ" அ�ைலேய?             (5)      757 நாக% ஏ#* ேம� ெவ6ைப நாக% ஏ#* ம�ணிைன  நாக% ஏ#*% ஆக மாக% மாக% ஏ#* வா
-ன�  மாக% ஏ#* ம.�� தீ ஓ
 வா; ஐ#* அைம#* கா$*  ஏக% ஏ#தி நி"ற நீ
ைம நி"கேண இய"றேத             (6)      758 ஒ", இர�� 3
$தியா� உற/கேமா� உண
�சியா�  ஒ", இர�� கால% ஆகி ேவைல ஞால% ஆயினா�  ஒ", இர�� தீ;% ஆகி ஆய" ஆய மாயேன  ஒ", இர�� க�ணினாD% உ"ைன ஏ$த வ�லேன?            (7)      759 ஆதி ஆன வானவ
/�% அ�ட% ஆய அ�-ற$*  ஆதி ஆன வானவ
/�% ஆதி ஆன ஆதி நீ  ஆதி ஆன வான வாண
 அ#த-கால% நீ உைர$தி  ஆதி ஆன கால% நி"ைன யாவ
 காண வ�லேர             (8)      760 தா* உலா: ெகா"ைற மாைல *"D ெச=சைட� சிவ"  நீதியா� வண.� பாத நி"மலா நிலாய சீ
  ேவத வாண
 கீத ேவ�வி நீதியான ேக�வியா
  நீதியா� வண.�கி"ற நீ
ைம நி"க� நி"றேத             (9) 
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      761 த"Dேள திைர$* எ'% தர.க ெவ� தட.கட�  த"Dேள திைர$* எ'#* அட.�கி"ற த"ைம ேபா�  நி"Dேள பிற#* இற#* நி6ப:% திாிப:%  நி"Dேள அட.�கி"ற நீ
ைம நி"க� நி"றேத             (10)      762 ெசா�Gனா� ெதாட
�சி நீ ெசால�ப�% ெபா�H% நீ  ெசா�Gனா� ெசால�படா* ேதா",கி"ற ேசாதி நீ  ெசா�Gனா� பைட/க நீ பைட/க வ#* ேதா"றினா
  ெசா�Gனா� <�.க நி" �ண.க� ெசா�ல வ�லேர?            (11)      763 உல�த"ைன நீ பைட$தி உ� ஒ�/கி ைவ$தி மீ��  உல�த"Dேள பிற$தி ஓாிட$ைத அ�ைலயா�  உல� நி"ெனா� ஒ"றி நி6க ேவ, நி6றி ஆதலா�  உலகி� நி"ைன உ�ள Jழ� யாவ
 உ�ள வ�லேர?            (12)      764 இ"ைன எ", ெசா�ல� ஆவ* இ�ைல யா*% இ>&ைட�  பி"ைன ேக�வ" எ"ப
 உ" பிண/� உண
#த ெப6றிேயா
  பி"ைன ஆய ேகாலேமா� ேப�% ஊ�% ஆதி;%  நி"ைன யா
 நிைன/க வ�ல
 நீ
ைமயா� நிைன/கிேல?             (13)      765 M�ைம ேயாக% ஆயினா� *ழா�-அல.க� மாைலயா�  ஆைம ஆகி ஆ�கட6 *யி"ற ஆதிேதவ நி"  நாமேதய% இ"ன* எ"ன வ�ல% அ�ல ஆகிC%  சாம ேவத கீதனாய ச/ரபாணி அ�ைலேய?             (14)      766 அ.க% ஆ,% ேவத% நா"�% ஆகி நி", அவ6,ேள  த.�கி"ற த"ைமயா� தட.கட6 பண$தைல  ெச.க� நாகைண/ கிட#த ெச�வ% ம�� சீாினா�  ச.க வ�ண% அ"ன ேமனி சா
.கபாணி அ�ைலேய?             (15)      767 தைல/ கண% *க� �ழ%--சாதி ேசாதி ேதா6றமா�  நிைல/ கண.க� காண வ#* நி6றிேயC% நீ� இ�%  கைல/ கண.க� ெசா6 ெபா�� க�$தினா� நிைன/ெகாணா  
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 மைல/ கண.க� ேபா� உண
$*% மா>சி நி"த" மா>சிேய            (16)      768 ஏக 3
$தி 3", 3
$தி நாC 3
$தி ந"ைம ேச
  ேபாக 3
$தி -�ணிய$தி" 3
$தி எ� இ� 3
$தியா�  நாக 3
$தி சயனமா� நல. கட6 கிட#* ேம�  ஆக 3
$தி ஆய வ�ண% எ" ெகா�? ஆதிேதவேன             (17)      769 விட$த வா� ஒ
 ஆயிர% இராயிர% க� ெவ#தழ�  வி�$* K�: இலாத ேபாக% மி/க ேசாதி ெதா/க சீ
  ெதா�$* ேம� விதானமாய ெபௗவ-நீ
 அராவைண�  ப�$த பாய� ப�ளிெகா�வ* எ"ெகா� ேவைலவ�ணேன            (18)      770 -�ள* ஆகி ேவத% நா"�% ஓதினா� அ* அ"றி;%  -�ளி"வா� பிள#* -> ெகா&� பி&$த பி"ன�%  -�ைள ஊ
தி ஆதலா� அ* எ"ெகா� மி" ெகா� ேநமியா�  -�ளி" ெம�� பைக/ கட� கிட$த� காதG$தேத?             (19)      771 5ச% ஒ",% இ"றி மா<ண% ப�$* ேவைல-நீ
  ேபச நி"ற ேதவ
 வ#* பாட 0" கிட#த*%  பாச% நி"ற நீாி� வா'% ஆைமயான ேகசவா  ஏச அ", நீ கிட#தவா, 5, ேதறேவ             (20)      772 அர.கேன தர.க நீ
 கல.க அ", �", J�  மர.க� ேதய மாநில% �C.க மா<ண% <லா�  ெந�.க நீ கைட#தேபா* நி"ற Jர
 எ" ெச�தா
?  �ர.ைக ஆ� உக#த எ#ைத 5, ேதற ேவ, இேத            (21)      773 ப��% இ",% ேமCமா� ஒ
 பாலனாகி ஞால% ஏ�  உ�� ம�& ஆGைல$ *யி"ற ஆதிேதவேன  வ�� கி�� த� *ழா�-அல.கலா� கல#த சீ
�  -�டாீக� பாைவ ேச�% மா
ப 1மிநாதேன             (22)      774 வா� நிற$* ஓ
 சீயமா� வைள#த வா�-எயி6றவ"  
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 ஊ" நிற$* உகி
$தல% அ'$தினா� உலாய சீ
  நா�-நிற$த ேவதநாவ
 ந�ல ேயாகினா� வண.�  பா�-நிற/ கட6கிட#த ப6பநாப" அ�ைலேய?             (23)      775 க.ைக நீ
 பய#த பாத-ப.கய$* எ% அ�ணேல  அ.ைக ஆழி ச.� த�� வி�C% வாH% ஏ#தினா�  சி.கமாய ேதவேதவ ேத" உலா: ெம" மல
-  ம.ைக ம"னி வா'% மா
ப ஆழி ேமனி மாயேன             (24)      776 வர$தினி6 சிர$ைத மி/க வா�-எயி6, ம6றவ"  உர$தினி6 கர$ைத ைவ$* உகி
$தல$ைத ஊ"றினா�  இர$தி நீ-இ* எ"ன ெபா�?-இர#த ம� வயி6,ேள  கர$தி உ" க�$ைத யாவ
 காண வ�ல
? க�ணேன             (25)      777 ஆணிேனா� ெப�@% ஆகி அ�லேவா� ந�லவா�  ஊெணா� ஓைச ஊ,% ஆகி ஒ", அலாத மாையயா�  1ணி ேப@% ஆய" ஆகி ெபா�யிேனா� ெம�;மா�  காணி ேப@% மாணியா�/ கர#* ெச"ற க�வேன             (26)      778 வி� கட#த ேசாதியா� விள.� ஞான 3
$தியா�  ப� கட#த ேதச% ேம: பாவநாச நாதேன  எ� கட#த ேயாகிேனா� இர#* ெச", மாணியா�  ம� கட#த வ�ண% நி"ைன யா
 மதி/க வ�லேர?            (27)      779 பைட$த பா
 இட#* அள#* அ* உ�� உமி�#* ெபௗவ நீ
  பைட$* அைட$* அதி6 கிட#* 0" கைட#த ெப6றிேயா�  மிைட$த மாG மாGமா" வில.� கால"-ஊ
 -க�  பைட/கல% வி�$த ப� பைட$ தட/ைக மாயேன             (28)      780 பர$திC% பர$ைத ஆதி ெபௗவ நீ
 அைண/ கிட#*  உர$திC% ஒ�$தித"ைன ைவ$* உக#* அ* அ"றி;%  நர$திC% பிற$தி நாத ஞான3
$தி ஆயினா�  ஒ�$த�% நினா* த"ைம இ"ன* எ"ன வ�லேர?             (29)      
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 781 வானக0% ம�ணக0% ெவ6-% ஏ� கட�கH%  ேபானக% ெச�* ஆGைல$ *யி"ற -�டாீகேன  ேத" அக=ெச� த� ந,% மல
$ *ழா� ந" மாைலயா�  5" அக% -க$ ெதறி$த ெகா6ற வி�G அ�ைலேய?             (30)      782 காலேநமி காலேன கண/� இலாத கீ
$தியா�  ஞால% ஏ'% உ�� ப�� ஒ
 பால" ஆய ப�பேன  ேவைல ேவவ வி� வைள$த ெவ� சின$த Kர நி"  பால
 ஆய ப$த
 சி$த% 0$தி ெச�;% 3
$திேய             (31)      783 �ர/கின� பைட ெகா� �ைர கடG" மீ* ேபா�  அர/க
 அ.� அர.க ெவ=சர% *ர#த ஆதி நீ  இர/க ம� ெகா�$தவ6� இர/க% ஒ",% இ"றிேய  பர/க ைவ$* அள#* ெகா�ட ப6பபாத" அ�ைலேய?             (32)      784 மி" நிற$* எயி6, அர/க" Kழ ெவ=சர% *ர#*  பி"னவ6� அ�� -ாி#* அர<-அளி$த ெப6றிேயா�  ந"னிற$* ஒ
 இ"ெசா� ஏைழ பி"ைன ேக�வ ம"D சீ
�  ெபா" நிற$த வ�ண" ஆய -�டாீக" அ�ைலேய?             (33)      785 ஆதி ஆதி ஆதி நீ ஒ
 அ�ட% ஆதி ஆதலா�  ேசாதியாத ேசாதி நீ அ* உ�ைமயி� விள.கினா�  ேவத% ஆகி ேவ�வி ஆகி வி�ணிேனா� ம�@மா�  ஆதி ஆகி ஆய" ஆய மாய% எ"ன மாயேம?             (34)      786 அ%- உலா: மீD% ஆகி ஆைம ஆகி ஆழியா
  த%பிராD% ஆகி மி/க* அ"- மி/� அ* அ"றி;%  ெகா%- அரா: +�ம�.�� ஆய
-மாத
 பி�ைளயா�  எ%பிராD% ஆய வ�ண% எ"ெகாேலா? எ% ஈசேன             (35)      787 ஆடக$த 1�-0ைல யேசாைத ஆ��சி பி�ைளயா�  சா� உைத$* ஓ
 -�ள* ஆவி க�ள தாய ேப�மக�  Kட ைவ$த ெவ�ய ெகா.ைக ஐய பா� அ0*ெச�*  ஆடக/ ைக மாத
 வா�-அ0த% உ�ட* எ"ெகாேலா?             (36) 
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      788 கா�$த நீ� விள.கனி உதி
$* எதி
#த 1. ��#த%  சா�$* மா பிள#த ைக$ தல$த க�ண" எ"பரா�  ஆ��சி பாைல உ�� ம�ைண உ�� ெவ�ெண� உ�� பி"  ேப��சி பாைல உ�� ப�� ஓ
 ஏன% ஆய வாமனா             (37)      789 கட% கல#த வ"காி ம��- ஒசி$* ஒ
 ெபா�ைகவா�  விட% கல#த பா%பி" ேம� நட% பயி"ற நாதேன  �ட% கல#த 5$த" ஆய ெகா�ட�வ�ண த�*ழா�  வட% கல#த மாைல மா
ப காலேநமி காலேன             (38)      790 ெவ6- எ�$* ேவைல-நீ
 கல/கினா� அ* அ"றி;%  ெவ6- எ�$* ேவைல-நீ
 வர%- க>& ேவைல J�  ெவ6- எ�$த இ=சி J� இல.ைக க>டழி$த நீ  ெவ6- எ�$* மாாி கா$த ேமகவ�ண" அ�ைலேய?            (39)      791 ஆைன கா$* ஒ
 ஆைன ெகா", அ* அ"றி ஆய
-பி�ைளயா�  ஆைன ேம�$தி ஆென� உ�& அ", �"ற% ஒ"றினா�  ஆைன கா$* ைம-அாி/ க� மாதரா
 திற$* 0"  ஆைன அ", ெச", அட
$த மாய% எ"ன மாயேம             (40)      792 ஆய" ஆகி ஆய
-ம.ைக ேவய ேதா� வி�%பினா�  ஆய நி"ைன யாவ
 வ�ல
 அ%பர$ெதா� இ%பரா�?  மாய மாய மாைய ெகா�? அ* அ"றி நீ வ�$தC%  மாய மாய% ஆ/கினா� உ" மாய% 06,% மாயேம             (41)      793 ேவ, இைச#த ெச/க
 ேமனி நீ, அணி#த -"சைட/  கீ, தி.க� ைவ$தவ" ைக ைவ$த வ"கபா� மிைச  ஊ, ெச. ��தியா� நிைற$த காரண#தைன  ஏ, ெச", அட
$த ஈச ேப< 5ச% இ"றிேய             (42)      794 ெவ=சின$த ேவழ ெவ� ம��- ஒசி$* உ�$த மா  க=சைன/ க&#* ம� அள#*ெகா�ட காலேன  
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 வ=சன$* வ#த ேப��சி ஆவி பாC� வா.கினா�  அ=சன$த வ�ண" ஆய ஆதிேதவ" அ�ைலேய?             (43)      795 பாG" நீ
ைம ெச%ெபா" நீ
ைம பாசியி" ப<% -ற%  ேபாC% நீ
ைம ெபா6- உைட$ தட$* வ�� வி�� உலா%  நீல நீ
ைம எ", இைவ நிைற#த கால% நா"�மா�  மாG" நீ
ைம ைவயக% மைற$த* எ"ன நீ
ைமேய?             (44)      796 ம�@ளா� ெகா�? வி�@ளா� ெகா�? ம�@ேள மய.கி நி",  எ�@% எ� அக�படா� ெகா�? எ"ன மாைய நி" தம
  க�@ளா� ெகா�? ேசைய ெகா�? அன#த"ேம� கிட#த எ%  -�ணியா -ன#*ழா�-அல.க� அ% -னிதேன             (45)      797 ேதா� ெப6ற த� *ழா�-அல.க� ஆ� ெச"னியா�  ேகா� ப6றி ஆழி ஏ#தி அ=சிைற� -� ஊ
தியா�  நா� ெப6ற ந"ைம ந�ண% இ�ைலேயD% நாயிேன"  K� ெப6, இற�ெபா�% பிற�- அ,/�ேமா ெசாேல             (46)      798 காெரா� ஒ$த ேமனி ந.க� க�ண வி�ணி" நாதேன  நீ
 இட$* அராவைண/ கிட$தி எ"ப
 அ"றி;%  ஓ
 இட$ைத அ�ைல எ�ைல இ�ைல எ"ப
 ஆதலா�  ேச
:-இட$ைத நாயிேன" ெதாி#* இைற=<மா ெசாேல            (47)      799 �"றி� நி", வா" இ�#* நீ� கட6 கிட#* ம�  ஒ", ெச", அ* ஒ"ைற உ�� அ* ஒ", இட#* ப"றியா�  ந", ெச"ற நாளவ6,� ந� உயி
 பைட$* அவ
/�  அ", ேத: அைம$* அளி$த ஆதிேதவ" அ�ைலேய?             (48)      800 ெகா�ைட ெகா�ட ேகாைத மீ* ேத" உலா: 5னி 5"  உ�ைட ெகா�� அர.க ஓ>& உ� மகி�#த நாத" ஊ
  ந�ைட உ�� நாைர ேபர வாைள பாய நீலேம  அ�ைட ெகா�� ெக�ைட ேம;% அ# த� நீ
 அர.கேம            (49)      
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 801 ெவ� திைர/ க�. கட� சிவ#* ேவவ 0" ஒ
 நா�  தி� திற6 சிைல/ைக வாளி வி>ட Kர
 ேச�% ஊ
  எ� திைச/ கண.கH% இைற=சி ஆ� தீ
$த நீ
  வ�� இைர$த ேசாைல ேவG ம"D சீ
 அர.கேம             (50)      802 சர.கைள$ *ர#* வி� வைள$* இல.ைக ம"னவ"  சிர.க� ப$* அ,$* உதி
$த ெச�வ
 ம"D ெபா"-இட%  பர#* ெபா" நிர#* +#தி வ#* அைல/�% வா
 -ன�  அர.க% எ"ப
 நா"0க$* அய" பணி#த ேகாயிேல             (51)      803 ெபா6ைற உ6ற 06ற� யாைன ேபா
 எதி
#* வ#தைத�  ப6றி உ6, ம6, அத" ம��- ஒசி$த பாக" ஊ
  சி6ெறயி6, 06ற� 3.கி� 3", த�ட
 ஒ"றின
  அ6ற ப6ற
 <6றி வா'% அ#த� நீ
 அர.கேம             (52)      804 ேமா&ேயா� இல�ைசயாய சாப% எ�தி 0/கணா"  5� ேசைன ம/கேளா� ெகா�� ம�& ெவ=சம$*  ஓட வாண" ஆயிர% கர. கழி$த ஆதி மா�  I� ேகாயி� 5� நீ
 அர.க% எ"ற ேபரேத             (53)      805 இைல$ தைல� சர% *ர#* இல.ைக க>டழி$தவ"  மைல$ தைல� பிற#* இழி#* வ#* +#* ச#தன%  �ைல$* அைல$* இ,$* எறி#த �.�ம/ �ழ%பிேனா�  அைல$* ஒ'� காவிாி அர.க% ேமய அ�ணேல             (54)      806 ம"D மா மல
/ கிழ$தி ைவய ம.ைக ைம#தனா�  பி"D% ஆய
 பி"ைன ேதா� மண% -ண
#* அ* அ"றி;%  உ"ன பாத% எ"ன சி#ைத ம"ன ைவ$* ந�கினா�  ெபா"னி J� அர.க% ேமய -�டாீக" அ�ைலேய?             (55)      807 இல.ைக ம"ன" ஐ#ெதா� ஐ#* ைப#தைல நில$* உக  கல.க அ", ெச", ெகா", ெவ"றி ெகா�ட Kரேன  வில.� 7ல
 ேவத நாவ
 நீதியான ேக�வியா
  வல. ெகாள/ �ட#ைத;� கிட#த மாC% அ�ைலேய?             (56) 
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      808 ச.� த.� 0" ைக ந.ைக ெகா.ைக த.க� உ6றவ"  அ.க% ம.க அ", ெச", அட
$* எறி#த ஆழியா"  ெகா.� த.� வா
 �ழ� மட#ைதமா
 �ைட#த நீ
  ெபா.� த� �ட#ைத;� கிட#த -�டாீகேன             (57)      809 மர% ெகட நட#* அட
$* ம$த யாைன ம$தக$*  உர% ெகட� -ைட$* ஒ
 ெகா%- ஒசி$* உக#த உ$தமா  *ர.க% வா� பிள#* ம� அள#த பாத ேவதிய
  வர% ெகாள/ �ட#ைத;� கிட#த மாC% அ�ைலேய?             (58)      810 சாG ேவG த� வய� தட.கிட.� 1%ெபாழி�  ேகால மாட% நீ� த� �ட#ைத ேமய ேகாவலா  காலேநமி வ/கர" கர" 0ர" சிர% அைவ  காலேனா� 5ட வி6�னி$த வி�-ைக Kரேன             (59)      811 ெச'. ெகா'% ெப�%பனி ெபாழி#திட உய
#த ேவ�  வி'#* உல
#* எ'#* வி� -ைட/�% ேவ.கட$*� நி",  எ'#தி�#* ேத" ெபா�#* 1%ெபாழி� தைழ/ ெகா'%  ெச'# தட. �ட#ைத;� கிட#த மாC% அ�ைலேய?             (60)      812 நட#த கா�க� ெநா#தேவா? ந�.க ஞால% ஏனமா�  இட#த ெம� �C.கேவா? இல.� மா� வைர� <ர%  கட#த கா� பர#த காவிாி/ கைர/ �ட#ைத;�  கிட#தவா, எ'#தி�#* ேப< வாழி ேகசேன             (61)      813 கர�ட% ஆ� ெபா�ைக;� க�% பைன� ெப�% பழ%  -ர�� Kழ வாைள பா� �,.ெகா& ெந�#தகா�  திர�ட ேதா�-இரணிய" சின. ெகா� ஆக% ஒ"ைற;%  இர�� 5, ெச�* உக#த சி.க% எ"ப* உ"ைனேய             (62)      814 ந", இ�#* ேயாக நீதி ந�@வா
க� சி#ைத;�  ெச", இ�#* தீவிைனக� தீ
$த ேதவேதவேன  �", இ�#த மாட% நீ� பாடக$*% ஊரக$*%  



180 

 நி", இ�#* ெவஃகைண/ கிட#த* எ"ன நீ
ைமேய?            (63)      815 நி"ற* எ#ைத ஊரக$* இ�#த* எ#ைத பாடக$*  அ", ெவஃகைண/ கிட#த* எ" இலாத 0"ெனலா%  அ", நா" பிற#திேல" பிற#த பி" மற#திேல"  நி"ற*% இ�#த*% கிட#த*% எ" ெந=<ேள             (64)      816 நி6ப*% ஒ
 ெவ6பக$* இ��-% வி� கிட�ப*%  ந6ெப�# திைர/ கடC� நா" இலாத 0"ெனலா%  அ6-த" அன#த-சயன" ஆதி1த" மாதவ"  நி6ப*% இ��ப*% கிட�ப*% எ" ெந=<ேள             (65)      817 இ", சாத� நி", சாத� அ"றி யா�% ைவயக$*  ஒ"றி நி", வா�த� இ"ைம க��% நீச
 எ"ெகாேலா  அ", பா
 அள#த பாத-ேபாைத உ"னி வானி"ேம�  ெச", ெச", ேதவரா� இ�/கிலாத வ�ணேம?             (66)      818 ச�ட ம�டல$தி" ஊ� ெச", K� ெப6, ேம�  க�� K� இலாத காத�-இ"ப% நாH% எ�*K
  -�டாீக-பாத -�ய-கீ
$தி +% ெசவி ம�$*  உ�� +% உ,விைன$ *ய�� நீ.கி உ�%மிேனா             (67)      819 0$திற$* வாணிய$* இர�&� ஒ",% நீச
க�  ம$தரா� மய.�கி"ற* இ>� அதி� இற#* ேபா#*  எ$திற$*% உ�வ* ஓ
 உபாய% இ�ைல உ��றி�  ெதா$* இ,$த த� *ழா� ந" மாைல வா�$தி வா�மிேனா            (68)      820 காணிC% உ�� ெபாலா
 ெசவி/� இனாத கீ
$தியா
  ேபணிC% வர#தர மி�/� இலாத ேதவைர  ஆண% எ", அைட#* வா'% ஆத
கா� எ% ஆதிபா6  ேபணி +% பிற�- எD% பிண/� அ,/ககி6றிேர             (69)      821 �#தேமா� Jல% ேவ�க� ேதாமர.க� த�� வா�  ப#தமான ேதவ
க� பர#* வானக% உற  
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 வ#த வாண" ஈைர=X, ேதா�கைள$ *ணி$த நா�  அ#த அ#த ஆ�ல% அமரேர அறிவேர             (70)      822 வ�� உலா: ேகாைத மாத
 காரண$தினா� ெவ���  இ�ட வாண" ஈைர=X, ேதா�கைள$ *ணி$த நா�  0�ட" நீற" ம/க� ெவ�- ேமா& அ.கி ஓ&ட/  க�� நாணி வாணD/� இர.கினா" எ% மாயேன             (71)      823 ேபாதி� ம.ைக 1தல/ கிழ$தி ேதவி அ"றி;%  ேபா* த.� நா"0க" மக" அவ" மக" ெசாG�  மா* த.� 5ற" ஏற* ஊ
தி எ", ேவத 7�  ஓ*கி"ற* உ�ைம அ�ல* இ�ைல ம6, உைர/கிேல            (72)      824 மர% ெபாத� சர% *ர#* வாG Kழ 0" ஒ
 நா�  உர% ெபாத� சர% *ர#த உ%ப
-ஆளி எ%பிரா"  வர% �றி�பி� ைவ$தவ
/� அலா* வான% ஆளிC%  நிர%- நீ� ேபாக% எ$திற$*% யா
/�% இ�ைலேய             (73)      825 அறி#* அறி#* வாமன" அ&யிைண வண.கினா�  ெசறி#* எ'#த ஞானேமா� ெச�வ0% சிற#தி�%  மறி#* எ'#த ெத� திைர;� ம"D மாைல வா�$தினா�  பறி#* எ'#* தீவிைனக� ப6, அ,த� பா"ைமேய             (74)      826 ஒ"றி நி", ந6றவ% ெச�* ஊழி ஊழிேதா, எலா%  நி", நி", அவ" �ண.க� உ�ளி உ�ள% Mயரா��  ெச", ெச", ேதவேதவ
 உ%ப
 உ%ப
 உ%பரா�  அ"றி எ.க� ெச.க� மாைல யாவ
 காண வ�லேர?             (75)      827 -" -ல வழி அைட$* அர/�-இல�சிைன ெச�*  ந" -ல வழி திற#* ஞான ந6 <ட
ெகாளீஇ  எ"- இ� எ�கி ெந=< உ�கி உ� கனி#* எ'#த* ஓ
  அ"பி� அ"றி ஆழியாைன யாவ
 காண வ�லேர?             (76)      828 எ>�% எ>�% எ>�மா� ஒ
 ஏ'% ஏ'% ஏ'மா�  
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 எ>�% 3",% ஒ",% ஆகி நி"ற ஆதிேதவைன  எ>&" ஆய ேபதேமா� இைற=சி நி", அவ" ெபய
  எ>� எ'$*% ஓ*வா
க� வ�ல
 வான% ஆளேவ             (77)      829 ேசா
: இலாத காதலா� ெதாட/� அறா மன$தரா�  நீ
 அராவைண/ கிட#த நி"மல" நல. கழ�  ஆ
வேமா� இைற=சி நி", அவ" ேப
 எ>� எ'$*ேம  வார% ஆக ஓ*வா
க� வ�ல
 வான% ஆளேவ             (78)      830 ப$திேனா� ப$*மா� ஒ
 ஏழிேனா� ஒ
 ஒ"பதா�  ப$*-நா� திைச/க� நி"ற நா� ெப6ற ந"ைமயா�  ப$தி" ஆய ேதா6றேமா� ஒ
 ஆ6ற� மி/க ஆதிபா�  ப$தரா% அவ
/� அலா* 0$தி 06ற� ஆ�ேம?             (79)      831 வாசி ஆகி ேநச% இ"றி வ#* எதி
#த ேதDக"  நாச% ஆகி நா� உல�ப ந"ைம ேச
 பன.கனி/�  Kசி ேம� நிமி
#த ேதாளி" இ�ைல ஆ/கினா� கழ6�  ஆைச ஆ% அவ
/� அலா� அமர
 ஆக� ஆ�ேம?             (80)      832 கைட#த பா6கட6 கிட#* காலேநமிைய/ க&#*  உைட#த வாG த" தன/� உதவ வ#* இராமனா�  மிைட#த ஏ� மர.கH% அட.க எ�* ேவ.கட%  அைட#த மால பாதேம அைட#* நாH% உ�%மிேனா             (81)      833 எ$திற$*% ஒ$* நி", உய
#* உய
#த ெப6றிேயா�  0$திற$* 3ாி நீ
 அராவைண$ *யி"ற நி"  ப$* உ,$த சி#ைதேயா� நி", பாச% வி>டவ
/�  எ$திற$*% இ"ப% இ.�% அ.�% எ.�% ஆ�ேம             (82)      834 ம>� உலா: த� *ழா�-அல.கலா� ெபால" கழ�  வி>� K�: இலாத ேபாக% வி�ணி� ந�ணி ஏறிD%  எ>&ேனா� இர�� எD% கயி6றினா� மன#தைன/  க>& K� இலா* ைவ$த காத� இ"ப% ஆ�ேம             (83)      
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 835 பி" பிற/க ைவ$தன" ெகா�? அ"றி நி", த" கழ6�  அ"- உைற/க ைவ$த நா� அறி#தன" ெகா� ஆழியா"?  த" திற$* ஒ
 அ"பிலா அறி: இலாத நாயிேன"  எ" திற$தி� எ"ெகா� எ%பிரா" �றி�பி� ைவ$தேத?             (84)      836 ந�<-அரா அைண/கிட#த நாத பாத-ேபாதினி�  ைவ$த சி#ைத வா.�வி$* நீ.�வி/க நீ இன%  ெம�$த" வ�ைல ஆதலா� அறி#தன" நி" மாயேம  உ�$* நி" மய/கினி� மய/க� எ"ைன மாயேன             (85)      837 சா� சா� பாதேன சல% கல#த ெபா�ைகவா�  ஆ� அராவி" வ"பிட
 நட% பயி"ற நாதேன  ேகா� நீ� ைகய ெச�ய பாத% நாH% உ�ளினா�  Kடனாக ெம� ெசயாத வ�ண% எ"ெகா�? க�ணேன            (86)      838 ெந6றி ெப6ற க�ண" வி�ணி" நாதேனா� ேபாதி"ேம�  ந6றவ$* நாதேனா� ம6,% உ�ள வானவ
  க6ற ெப6றியா� வண.� பாத நாத ேவத நி"  ப6, அலா� ஒ
 ப6, ம6ற* உ6றிேல" உைர/கிேல             (87)      839 ெவ�ைள ேவைல ெவ6- நா>& ெவ� எயி6, அரா: அளா�  அ�ளலா/ கைட#த அ", அ�வைர/� ஓ
 ஆைமயா�  உ�ள ேநா�க� தீ
 ம�#* வானவ
/� அளி$த எ%  வ�ளலாைர அ"றி ம6, ஒ
 ெத�வ% நா" மதி�பேன?             (88)      840 பா
 மி�$த பார% 0" ஒழி�<வா" அ��<ன"  ேத
 மி�$* மாய% ஆ/கி நி", ெகா", ெவ"றிேச
  மாரத
/� வா" ெகா�$* ைவய% ஐவ
 பாலதா%  சீ
 மி�$த நி" அலா� ஒ
 ெத�வ% நா" மதி�பேன?             (89)      841 �ல.களாய ஈாிர�&� ஒ"றிC% பிற#திேல"  நல.களாய ந6கைலக� நாGC% நவி"றிேல"  -ல"க� ஐ#*% ெவ"றிேல" ெபாறியிேல" -னித நி"  இல.� பாத% அ"றி ம6, ஒ
 ப6, இேல" எ% ஈசேன            (90) 
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      842 ப� உலா: ெம" ெமாழி� பைட$ தட.கணா� ெபா�>�  எ� இலா அர/கைர ெந��பினா� ெந�/கினா�  க� அலா� ஒ
 க� இேல" கல#த <6ற% ம6, இேல"  எ� இலாத மாய நி"ைன எ"D� நீ/க� எ",ேம             (91)      843 விைட/ �ல.க� ஏ� அட
$* ெவ"றி ேவ6-க� மாதரா
  க&/ கல#த ேதா� -ண
#த காG ஆய ேவைல-நீ
  பைட$* அைட$* அதி� கிட#* 0" கைட#த நி"தன/�  அைட/கல% -�#த எ"ைன அ=ச� எ"ன ேவ��ேம             (92)      844 <�%- அர.� த� *ழா� *ைத#* அல
#த பாதேம  வி�%பி நி", இைற=<ேவ6� இர.� அர.கவாணேன  க�%- இ�#த க>&ேய கட� கிட#த க�ணேன  இ�%- அர.க ெவ=சர% *ர#த வி� இராமேன             (93)      845 ஊனி� ேமய ஆவி நீ உற/கேமா� உண
�சி நீ  ஆனி� ேமய ஐ#*% நீ அவ6,� நி"ற M�ைம நீ  வானிேனா� ம�@% நீ வள. கட6 பயD% நீ  யாD% நீ அ* அ"றி எ%பிராD% நீ இராமேன             (94)      846 அட/� அ�% -ல"க� ஐ#* அட/கி ஆைசயா% அைவ  ெதாட/� அ,$* வ#* நி" ெதாழி6க� நி"ற எ"ைன நீ  விட/ க�தி ெம�ெசயா* மி/� ஒ
 ஆைச ஆ/கிC%  கட6 கிட#த நி" அலா� ஒ
 க�ணிேல" எ% அ�ணேல            (95)      847 வர%- இலாத மாய மாய ைவய% ஏ'% ெம�%ைமேய  வர%- இ� ஊழி ஏ$திC% வர%- இலாத கீ
$தியா�  வர%- இலாத ப� பிற�- அ,$* வ#* நி"கழ�  ெபா#*மா தி�#த நீ வர%ெச� -�டாீகேன             (96)      848 ெவ�ய ஆழி ச.� த�� வி�C% வாH% ஏ#* சீ
/  ைகய ெச�ய ேபாதி� மா* ேச�% மா
ப நாதேன  ஐயி� ஆய ஆ/ைக-ேநா� அ,$* வ#* நி" அைட#*  
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 உ�வ* ஓ
 உபாய% நீ என/� ந�க ேவ��ேம             (97)      849 மற% *ற#* வ=ச% மா6றி ஐ%-ல"க� ஆைச;%  *ற#* நி"க� ஆைசேய ெதாட
#*நி"ற நாயிேன"  பிற#* இற#* ேப
 இட
� <ழி/கணி", நீ.�மா  மற#திடா* ம6, என/� மாய ந�க ேவ��ேம             (98)      850 கா>& நா" ெச� வ�விைன� பய"தனா� மன#தைன  நா>& ைவ$* ந�ல-அ�ல ெச�ய எ�ணினா
 என/  ேக>ட* அ"றி எ"ன* ஆவி பி"ைன ேக�வ நி"ெனா�%  1>& ைவ$த எ"ைன நி"D� நீ/க� 1ைவ வ�ணேன             (99)      851 பிற�பிேனா� ேப
 இட
� <ழி/க� நி",% நீ.�% அஃ*  இற�ப ைவ$த ஞான நீசைர/ கைர/ெகா� ஏ6,மா  ெபற6� அாிய நி"ன பாத-ப$தி ஆன பாசன%  ெபற6� அாிய மாயேன என/� ந�க ேவ��ேம             (100)      852 இர#* உைர�ப* உ�� வாழி ஏம நீ
 நிற$* அமா  வர% த�% தி�/�றி�பி� ைவ$த* ஆகி� ம"D சீ
  பர#த சி#ைத ஒ"றிநி", நி"ன பாத-ப.கய%  நிர#தர% நிைன�பதாக நீ நிைன/க ேவ��ேம             (101)      853 வி�: இலாத காதலா� விள.� பாத-ேபாதி� ைவ$*  உ�Hேவன* ஊன ேநா� ஒழி/�மா ெதழி/� நீ
�  ப�ளி மாய ப"றி ஆய ெவ"றி Kர �"றினா�  *�Hநீ
 வர%- ெச�த ேதா"ற� ஒ", ெசா�Gேட            (102)      854 தி�/ கல#* ேச�% மா
ப ேதவேதவ ேதவேன  இ�/ கல#த ேவத நீதி ஆகி நி"ற நி"மலா  க�/ கல#த காளேமக ேமனி ஆய நி" ெபய
  உ�/ கல#* ஒழிவிலா* உைர/�மா, உைரெசேய            (103)      855 க�. கவ#த" வ/கர" கர" 0ர" சிர% அைவ  இட#* 5, ெச�த ப� பைட$ தட/ைக மாயேன  
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 கிட#* இ�#* நி", இய.� ேபா*% நி"ன ெபா6கழ�  ெதாட
#* மீ�: இலாத* ஒ
 ெதாட
�சி ந�க ேவ��ேம            (104)      856 ம�ைண உ�� உமி�#* பி" இர#* ெகா�� அள#* ம�  க�@� அ�ல* இ�ைல எ", ெவ"ற கால% ஆயினா�  ப�ைண ெவ"ற இ"ெசா� ம.ைக ெகா.ைக த.� ப.கய/  க�ண நி"ன வ�ண% அ�ல* இ�ைல எ�@% வ�ணேம             (105)      857 க,$* எதி
#த காலேநமி காலேனா� 5ட அ",  அ,$த ஆழி ச.� த�� வி�C% வாH% ஏ#தினா�  ெதா,/ கல#த ஊன% அஃ* ஒழி/க அ", �"ற% 0"  ெபா,$த நி" -க�/� அலா� ஒ
 ேநச% இ�ைல ெந=சேம            (106)      858 கா� சின$த காசி ம"ன" வ/கர" ப:�&ர"  மாசின$த மாG மா" <மாG ேகசி ேதDக"  நாச% உ6, Kழ நா� கவ
#த நி" கழ6� அலா�  ேநச பாச% எ$ திற$*% ைவ$திேட" எ% ஈசேன             (107)      859 ேக� இ� சீ
 வர$தினா�/ ெக�% வர$* அய" அர"  நா&ேனா� நா>ட%-ஆயிர$த" நா� ந�ணிD%  Kட* ஆன ேபாக% எ�தி K6றி�#த ேபாதிC%  5�% ஆைச அ�ல* ஒ", ெகா�வேனா �றி�பிேல?            (108)      860 <�/�வாைர இ"றிேய <�.கினா� <�.கி;%  ெப�/�வாைர இ"றிேய ெப�/க ெம�* ெப6றிேயா�  ெச�/�வா
க� தீ/�ண.க� தீ
$த ேதவேதவ" எ",  இ�/� வா� 0னி/ கண.க� ஏ$த யாD% ஏ$திேன"            (109)      861 Mயனா;% அ"றி;% <�%- உலா: த� *ழா�  மாய நி"ைன நாயிேன" வண.கி வா�$*% ஈெதலா%  நீ;% நி" �றி�பினி6 ெபா,$* ந�� ேவைல-நீ
�  பாயேலா� ப$த
 சி$த% ேமய ேவைல வ�ணேன             (110)      862 ைவ* நி"ைன வ�லவா பழி$தவ
/�% மாறி� ேபா
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 ெச�* நி"ன ெச6ற$ தீயி� ெவ#தவ
/�% வ#* உைன  எ�த� ஆ�% எ"ப
 ஆதலா� எ% மாய நாயிேன"  ெச�த �6ற% ந6றமாகேவ ெகா� ஞால-நாதேன             (111)      863 வா�க� ஆகி நா�க� ெச�ல ேநா�ைம �"றி 3�- எ�தி  மாH% நா� அ* ஆதலா� வண.கி வா�$* எ" ெந=சேம  ஆள* ஆ�% ந"ைம எ", ந"�ண
#* அ* அ"றி;%  மீ�: இலாத ேபாக% ந�க ேவ��% மால பாதேம             (112)      864 சல% கல#த ெச=சைட/ க,$த க�ட" ெவ�தைல�  -ல" கல.க உ�ட பாதக$த" வ" *ய
 ெகட  அல.க� மா
வி� வாச நீ
 ெகா�$தவ" அ�$த சீ
  நல.ெகா� மாைல ந�@% வ�ண% எ�@ வாழி ெந=சேம             (113)      865 ஈனமாய எ>�% நீ/கி ஏத% இ"றி மீ*ேபா�  வான% ஆள வ�ைலேய� வண.கி வா�$* எ" ெந=சேம  ஞான% ஆகி ஞாயி, ஆகி ஞால 06,% ஓ
 எயி6,  ஏனமா� இட#த 3
$தி எ#ைத பாத% எ�ணிேய             (114)      866 அ$த" ஆகி அ"ைன ஆகி ஆH% எ% பிராDமா�  ஒ$* ஒ9வாத ப� பிற�- ஒழி$* ந%ைம ஆ>ெகா�வா"  0$தனா
 0�#தனா
 -�#* ந%0� ேமவின
  எ$தினா� இட
/கட6 கிட$தி ஏைழ ெந=சேம?             (115)      867 மா, ெச�த வா�-அர/க" நா� உல�ப அ", இல.ைக  நீ, ெச�* ெச", ெகா", ெவ"றி ெகா�ட Kரனா
  ேவ, ெச�* த%0� எ"ைன ைவ$திடாைமயா� நம"  5,ெச�* ெகா�� இற#த �6ற% எ�ண வ�லேன?             (116)      868 அ�ச% ேநாெயா� அ�ல� ப� பிற�- அவாய 3�- இைவ  ைவ$த சி#ைத ைவ$த ஆ/ைக மா6றி வானி� ஏ6,வா"  அ�<த" அன#த கீ
$தி ஆதி அ#த% இ�லவ"  ந�< நாகைன/ கிட#த நாத" ேவத கீதேன             (117)      
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 869 ெசா�GD% ெதாழி6க@% ெதாட/� அறாத அ"பிD%  அ�C% ந" பகGேனா�% ஆன மாைல காைல;%  அ�G நா�-மல
/ கிழ$தி நாத பாத-ேபாதிைன�  -�G உ�ள% வி�: இலா* 1�� மீ�ட* இ�ைலேய            (118)      870 ெபா"னி J� அர.க% ேமய 1ைவ-வ�ண மாய ேக�  எ"ன* ஆவி எ"D% வ�விைனயிD> ெகா'#* எ'#*  உ"ன பாத% எ"ன நி"ற ஒ�<ட
/ ெகா'மல
  ம"ன வ#* 1�� வா>ட% இ"றி எ.�% நி"றேத             (119)      871 இய/� அறாத ப� பிற�பி� எ"ைன மா6றி இ", வ#*  உய/ெகா� ேமகவ�ண" ந�ணி எ"னிலாய த"Dேள  மய/கினா" த" ம"D ேசாதி ஆதலா� எ" ஆவி தா"  இய/� எலா% அ,$* அறாத இ"ப K� ெப6றேத             (120) ------------  6.  6.  6.  6.  C ெதா!டர;ெபா;யா�வா� C ெதா!டர;ெபா;யா�வா� C ெதா!டர;ெபா;யா�வா� C ெதா!டர;ெபா;யா�வா�     அ�ளி/ெச3த தி�மாைல அ�ளி/ெச3த தி�மாைல அ�ளி/ெச3த தி�மாைல அ�ளி/ெச3த தி�மாைல ((((872872872872----916)916)916)916)     872 காவG6 -லைன ைவ$*        கGத"ைன/ கட/க� பா�#*  நாவG>� உழித
கி"ேறா%        நம"-தம
 தைலக� மீேத  3:ல� உ�� உமி�#த        0த�வ நி" நாம% க6ற  ஆவG�- உைடைம க�டா�        அர.க மா நக�ளாேன             (1)      872 ப�ைச மா மைல ேபா� ேமனி        பவளவா� கமல� ெச.க�  அ�<தா அமர
 ஏேற        ஆய
 த% ெகா'#ேத எ"D%  இ� <ைவ தவிர யா" ேபா�        இ#திர-ேலாக% ஆH%  அ� <ைவ ெபறிD% ேவ�ேட"        அர.க மா நக�ளாேன             (2) 
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      874 ேவத 76 பிராய% 7,        மனிச
 தா% -�வேரC%  பாதி;% உற.கி� ேபா�%        நி"றதி6 பதிைனயா��  ேபைத பாலக" அ* ஆ�%        பிணி பசி 3�-$ *"ப%  ஆதலா� பிறவி ேவ�ேட"        அர.க மா நக�ளாேன             (3)      875 ெமா�$த வ�விைன;� நி",        3", எ'$* உைடய ேபரா�  க$திரப#*% அ"ேற        பரா.கதி க�� ெகா�டா"  இ$தைன அ&ய
 ஆனா
/�        இர.�% ந% அர.க" ஆய  பி$தைன� ெப6,% அ#ேதா        பிறவி;� பிண.�மாேற             (4)      876 ெப�&ரா� <க.க� உ��பா"        ெபாிய* ஓ
 இ�%ைப 1��  உ�� இரா/ கிட/�% அ�ேபா*        உடC/ேக கைர#* ைந#*  த� *ழா�-மாைல மா
ப"        தம
களா�� பா& ஆ&  ெதா�� 1�� அ0த% உ�ணா$        ெதா'%ப
ேசா, உக/�மாேற            (5)      877 மற% <வ
 மதி� எ�$*        ம,ைம/ேக ெவ,ைம 1��  -ற% <வ
 ஓ>ைட மாட%        -ரH% ேபா* அறிய மா>U
  அற% <வ
 ஆகி நி"ற        அர.கனா
/� ஆ> ெச�யாேத  -ற= <வ
/ ேகால= ெச�*        -� ெகௗவ/ கிட/கி"றீேர            (6) 
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      878 -ைல-அற% ஆகி நி"ற        -$ெதா� சமண% எ�லா%  கைல அற/ க6ற மா#த
        கா�பேரா? ேக>பேரா தா%?  தைல அ,�- உ��% சாேவ"        ச$திய% கா�மி" ஐயா  சிைலயினா� இல.ைக ெச6ற        ேதவேன ேதவ" ஆவா"             (7)      879 ெவ,�ெபா� சமண
 0�ட
        விதி இ� சா/கிய
க� நி"பா�  ெபா,�- அாியனக� ேபசி�        ேபாவேத ேநாய* ஆகி  �றி�- என/� அைட;% ஆகி�        5�ேம� தைலைய ஆ.ேக  அ,�பேத க�ம% க�டா�        அர.க மா நக�ளாேன             (8)      880 ம6,% ஓ
 ெத�வ% உ�ேட?        மதி இலா மானிட.கா�  உ6றேபா* அ"றி நீ.க�        ஒ�வ" எ", உணர மா>U
  அ6ற% ேம� ஒ", அறிE
        அவ" அ�லா� ெத�வ% இ�ைல  க6றின% ேம�$த எ#ைத        கழGைண பணிமி" நீேர             (9)      881 நா>&னா" ெத�வ% எ.�%        ந�ல* ஓ
 அ��த"னாேல  கா>&னா" தி�வர.க%        உ�பவ
/� உ�;% வ�ண%  ேக>&ேர ந%பிமீ
கா�        ெக�டவா கனD% நி6க�  ேச>ைடத" ம&யக$*�        ெச�வ% பா
$* இ�/கி"றீேர             (10) 
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      882 ஒ� வி�லா� ஓ.� 0#நீ
        அைட$* உலக.க� உ�ய�  ெச�விேல அர/க
ேகாைன�        ெச6ற ந% ேசவகனா
  ம�விய ெபாிய ேகாயி�        மதி�-தி�வர.க% எ"னா  க�விேல தி� இலாதீ
        கால$ைத/ கழி/கி"றீேர             (11)      883 நமD% 06கலD% ேபச        நரகி� நி"றா
க� ேக>க  நரகேம <வ
/க% ஆ�%        நாம.க� உைடய" ந%பி  அவன* ஊ
 அர.க% எ"னா*        அய
$* K�#* அளிய மா#த
  கவைல;� ப�கி"றா
 எ",        அதD/ேக கவ�கி"ேறேன             (12)      884 எறி;% நீ
 ெவறிெகா� ேவைல        மாநில$* உயி
க� எ�லா%  ெவறிெகா� 1#*ளவ மாைல        வி�ணவ
ேகாைன ஏ$த  அறி: இலா மனிச
 எ�லா%        அர.க% எ", அைழ�பராகி�  ெபாறியி� வா� நரக% எ�லா%        -� எ'#* ஒழி;% அ"ேற            (13)      885 வ�&ன% 0ரC% ேசாைல        மயிGன% ஆC% ேசாைல  ெகா�ட� மீ* அண:% ேசாைல        �யிGன% 5:% ேசாைல  அ�ட
ேகா" அம�% ேசாைல        அணி தி�வர.க% எ"னா  மி�ட
பா�#* உ�@%ேசா6ைற        வில/கி நா�/� இ�மி" நீேர             (14) 
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      886 ெம�ய
/ேக ெம�ய" ஆ�%        விதி இலா எ"ைன� ேபால�  ெபா�ய
/ேக ெபா�ய" ஆ�%        ->ெகா& உைடய ேகாமா"  உ�ய�ேபா% உண
வினா
க>�        ஒ�வ" எ", உண
#த பி"ைன  ஐய�பா� அ,$*$ ேதா",%        அழக" ஊ
 அர.க% அ"ேற             (15)      887 Jதனா�/ க�வனாகி$        M
$தேரா� இைச#த கால%  மாதரா
 கய6க� எ"D%        வைல;� ப>� அ'#*ேவைன�  ேபாதேர எ", ெசா�G�        -#தி;� -�#* த"பா�  ஆதர% ெப�க ைவ$த        அழக" ஊ
 அர.க% அ"ேற             (16)      888 வி�%பி நி", ஏ$த மா>ேட"        விதி இேல" மதி ஒ", இ�ைல  இ�%-ேபா� வGய ெந=ச%        இைற-இைற உ��% வ�ண%  <�%- அம
 ேசாைல J�#த        அர.க மா ேகாயி� ெகா�ட  க�%பிைன/ க�� ெகா�� எ"        க�ணிைன களி/�மாேற             (17)      889 இனி திைர$ திவைல ேமாத        எறி;% த� பரைவ மீேத  தனி கிட#* அர< ெச�;%        தாமைர/க�ண" எ%மா"  கனி இ�#தைனய ெச9வா�/        க�ணைன/ க�ட க�க�  பனி-அ�%- உதி�மாேலா        எ" ெச�ேக" பாவிேயேன?             (18) 
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      890 �டதிைச 0&ைய ைவ$*/        �ணதிைச பாத% நீ>&  வடதிைச பி"- கா>&$        ெத"திைச இல.ைக ேநா/கி/  கட�-நிற/ கட:� எ#ைத        அரவைண$ *யிCமா க��  உட� என/� உ��மாேலா        எ" ெச�ேக" உலக$தீேர?            (19)      891 பா;% நீ
 அர.க# த"D�        பா%--அைண� ப�ளிெகா�ட  மாயனா
 தி� ந" மா
:%        மரகத-உ�:% ேதாH%  Mய தாமைர/ க�கH%        *வ
-இத�� பவள-வா;%  ஆய சீ
 0&;% ேத<%        அ&யேரா
/� அகல� ஆேம?             (20)      892 பணிவினா� மனம* ஒ"றி�        பவள-வா� அர.கனா
/�$  *ணிவினா� வாழ மா>டா$        ெதா�ைல ெந=ேச நீ ெசா�லா�  அணியி" ஆ
 ெச%ெபா" ஆய        அ�வைர அைனய ேகாயி�  மணி அனா
 கிட#தவா6ைற        மன$தினா� நிைன/க� ஆேம?             (21)      893 ேபசி6ேற ேபச� அ�லா�        ெப�ைம ஒ", உணர� ஆகா*  ஆச6றா
 த.க>� அ�லா�        அறிய� ஆவாD% அ�ல"  மாச6றா
 மன$*ளாைன        வண.கி நா% இ��ப* அ�லா�  ேபச$தா" ஆவ* உ�ேடா?        ேபைத ெந=ேச நீ ெசா�லா�             (22) 
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      894 க.ைகயி6 -னித% ஆய        காவிாி ந�:பா>��  ெபா.�நீ
 பர#* பா;%        1%ெபாழி� அர.க# த"D�  எ.க� மா� இைறவ" ஈச"        கிட#த* ஓ
 கிட/ைக க��%  எ.ஙன% மற#* வா�ேக"?        ஏைழேய" ஏைழேயேன             (23)      895 ெவ�ள-நீ
 பர#* பா;%        விாி ெபாழி� அர.க# த"D�  க�வனா
 கிட#தவா,%        கமல ந" 0க0% க��%  உ�ளேம வGைய ேபாC%        ஒ�வ" எ", உணர மா>டா�  க�ளேம காத� ெச�* உ"        க�ள$ேத கழி/கி"றாேய             (24)      896 �ளி$* 3", அனைல ஓ%-%        �றிெகா� அ#தணைம த"ைன  ஒளி$தி>ேட" எ"க� இ�ைல        நி"க@% ப$த" அ�ேல"  களி�ப* எ" ெகா��? ந%I        கட�வ�ணா கத,கி"ேற"  அளி$* என/� அ��ெச� க�டா�        அர.க மா நக�ளாேன             (25)      897 ேபாெத�லா% ேபா* ெகா�� உ"        ெபா"ன& -ைனய மா>ேட"  தீதிலா ெமாழிக� ெகா�� உ"        தி�/�ண% ெச�ப மா>ேட"  காதலா� ெந=ச% அ"-        கல#திேல" அ* த"னாேல  ஏதிேல" அர.க
/� எ�ேல        எ" ெச�வா" ேதா"றிேனேன?             (26) 
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      898 �ர.�க� மைலைய 7/க/        �ளி$*$ தா% -ர�&>� ஓ&$  தர.க நீ
 அைட/க� உ6ற        சல% இலா அணிC% ேபாேல"  மர.க� ேபா� வGய ெந=ச        வ=சேன" ெந=< த"னா�  அர.கனா
/� ஆ> ெச�யாேத        அளிய$ேத" அய
/கி"ேறேன             (27)      899 உ%பரா� அறிய� ஆகா        ஒளி;ளா
 ஆைன/� ஆகி�  ெச% -லா� உ�� வா'%        0தைலேம� சீறி வ#தா
  ந% பர% ஆய* உ�ேட?        நா�கேளா% சி,ைம ஓரா  எ%பிரா6� ஆ> ெச�யாேத        எ" ெச�வா" ேதா"றிேனேன            (28)      900 ஊ
 இேல" காணி இ�ைல        உற: ம6, ஒ�வ
 இ�ைல  பாாி� நி" பாத 3ல%        ப6றிேல" பரம 3
$தி  காெராளி வ�ணேன எ"        க�ணேன கத,கி"ேற"  ஆ
 உள
 கைளக�? அ%மா        அர.க மா நக�ளாேன             (29)      901 மன$தி� ஓ
 M�ைம இ�ைல        வாயி� ஓ
 இ"ெசா� இ�ைல  சின$தினா� ெச6ற% ேநா/கி$        தீவிளி விளிவ" வாளா  -ன$*ழா� மாைலயாேன        ெபா"னி J� தி�வர.கா  என/� இனி/ கதி எ" ெசா�லா�?  
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       எ"ைன ஆHைடய ேகாேவ            (30)      902 தவ$*ளா
 த%மி� அ�ேல"        தன% பைட$தாாி� அ�ேல"  உவ
$த நீ
 ேபால எ"த"        உ6றவ
/� ஒ",% அ�ேல"  *வ
$த ெச9வாயினா
/ேக        *வ/� அற$ *ாிச" ஆேன"  அவ$தேம பிறவி த#தா�        அர.க மா நக�ளாேன             (31)      903 ஆ
$* வ�� அல%-% ேசாைல        அணி தி� அர.க# த"D�  கா
$ திர� அைனய ேமனி/        க�ணேன உ"ைன/ கா@  மா
/க% ஒ", அறியமா>டா        மனிசாி� *ாிசனாய  3
/கேன" வ#* நி"ேற"        3
/கேன" 3
/கேனேன             (32)      904 ெம� எ�லா% ேபாக வி>�        விாி�ழலாாி6 ப>��  ெபா� எ�லா% ெபாதி#* ெகா�ட        ேபா�/கேன" வ#* நி"ேற"  ஐயேன அர.கேன உ"        அ�� எ"D% ஆைச த"னா�  ெபா�யேன" வ#* நி"ேற"        ெபா�யேன" ெபா�யேனேன             (33)      905 உ�ள$ேத உைற;% மாைல        உ�Hவா" உண
: ஒ", இ�லா/  க�ள$ேத" நாD% ெதா�டா�$        ெதா��/ேக ேகால% 1��  உ�Hவா
 உ�ளி6, எ�லா%        உட" இ�#* அறிதி எ",  ெவ�கி�ேபா� எ"D�ேள நா"  
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       வில: அற� சிாி$தி>ேடேன             (34)      906 தாவி அ", உலக% எ�லா%        தைலவிளா/ெகா�ட எ#தா�  ேசவிேய" உ"ைன அ�லா�        சி/ெகன� ெச.க� மாேல  ஆவிேய அ0ேத எ"த"        ஆ�யி
 அைனய எ#தா�  பாவிேய" உ"ைன அ�லா�        பாவிேய" பாவிேயேன             (35)      907 மைழ/� அ", வைர 0" ஏ#*%        ைம#தேன ம*ர ஆேற  உைழ/ க"ேற ேபால ேநா/க%        உைடயவ
 வைல;� ப>�  உைழ/கி"ேற6� எ"ைன ேநா/கா*        ஒழிவேத உ"ைன ய"ேற  அைழ/கி"ேற" ஆதி3
$தி        அர.கமா நக�ளாேன             (36)      908 ெதளிவிலா/ கல.க� நீ
 J�        தி�வர.க$*� ஓ.�%  ஒளி;ளா
 தாேம ய"ேற        த#ைத;% தா;% ஆவா
?  எளிய* ஓ
 அ�H% அ"ேற        எ" திற$*? எ%பிரானா
  அளிய" ந% ைபய� எ"னா
        அ%மேவா ெகா&யவாேற            (37)      909 ேம% ெபா�� ேபாக வி>�        ெம�%ைமைய மிக உண
#*  ஆ% பாி< அறி#*ெகா��        ஐ%-ல" அக$* அட/கி/  கா%- அற$ தைல சிைர$* உ"        கைட$தைல இ�#* வா'%  ேசா%பைர உக$தி ேபாC%  
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       J� -ன� அர.க$தாேன             (38)      910 அ&ைமயி6 �&ைம இ�லா        அய� ச*�ேபதிமாாி6 �&ைமயி6 கைடைம ப>ட        �/காி� பிற�பேரC%  0&யினி� *ளப% ைவ$தா�        ெமா� கழ6� அ"- ெச�;% அ&யைர உக$தி ேபாC%        அர.க மா நக�ளாேன 39      911 தி�ம,மா
வ நி"ைன�        சி#ைத;� திகழ ைவ$*  ம�விய மன$த
 ஆகி�        மா நில$* உயி
க� எ�லா%  ெவ�: உற/ ெகா", <>&>�        ஈ>&ய விைனயேரC%  அ�விைன� பயன *�யா
        அர.க மா நக�ளாேன             (40)      912 வாDளா
 அறிய� ஆகா        வானவா எ"ப
 ஆகி�  ேதDலா% *ளப மாைல�        ெச"னியா� எ"ப
 ஆகி�  ஊன% ஆயினக� ெச�;%        ஊனகாரக
கேளC%  ேபானக% ெச�த ேசட%        த�வேர� -னித% அ"ேற             (41)                     913 ப'* இலா ஒ'க�-ஆ6,�        பல ச*�ேபதிமா
க�     இழி�ல$தவ
கேளC%        எ% அ&யா
க� ஆகி�  ெதா'மி" நீ
 ெகா�மி" ெகா�மி"        எ", நி"ேனா�% ஒ/க  வழிபட அ�ளினா� ேபா�  
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       மதி�-தி�வர.க$தாேன             (42)      914 அமர ஓ
 அ.க% ஆ,%        ேவத% ஓ
 நா"�% ஓதி$  தம
களி6 தைலவராய        சாதி-அ#தண
கேளC%  +ம
கைள� பழி�ப
 ஆகி�        ெநா&�ப* ஓ
 அளவி� ஆ.ேக  அவ
க�தா% -ைலய
 ேபாC%        அர.க மா நக�ளாேன             (43)      915 ெப� உலா% சைடயினாD%        பிரமD% உ"ைன/ கா�பா"  எ� இலா ஊழி ஊழி        தவ% ெச�தா
 ெவ�கி நி6ப  வி� உளா
 விய�ப வ#*        ஆைன/� அ", அ�ைள ஈ#த  க�ணறா உ"ைன எ"ேனா?        கைளகணா/ க�*மாேற             (44)      916 வள எ'% தவள மாட        ம*ைர மா நகர# த"D�  கவள மா� யாைன ெகா"ற        க�ணைன அர.க-மாைல$  *ளவ$ ெதா�� ஆய ெதா� சீ
$        ெதா�டர&� ெபா& ெசா�  இைளய -" கவிைதேயC%        எ%பிரா6� இனியவாேற             (45) ------------  7.  7.  7.  7.  ெதா!ட� அ;�ெபா; ஆ�வா� ெதா!ட� அ;�ெபா; ஆ�வா� ெதா!ட� அ;�ெபா; ஆ�வா� ெதா!ட� அ;�ெபா; ஆ�வா� அ�ளி/ெச3த தி��ப�ளி எD/சிஅ�ளி/ெச3த தி��ப�ளி எD/சிஅ�ளி/ெச3த தி��ப�ளி எD/சிஅ�ளி/ெச3த தி��ப�ளி எD/சி        ((((917917917917----    926)926)926)926)     917 கதிரவ" �ணதிைச� சிகர% வ#* அைண#தா"        கைன இ�� அக"ற* காைல அ% ெபா'தா�  ம* விாி#* ஒ'கின மா மல
 எ�லா%  
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       வானவ
 அரச
க� வ#* வ#* ஈ�&  எதி
திைச நிைற#தன
 இவெரா�% -�#த        இ�. களி6, ஈ>ட0% பி&ெயா� 0ர<%  அதி
தG� அைல-கட� ேபா",ள* எ.�%        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய             (1)      918 ெகா'.ெகா& 0�ைலயி" ெகா' மல
 அணவி/        5
#த* �ண-திைச மா�த% இ*ேவா  எ'#தன மல
 அைண� ப�ளிெகா� அ"ன%        ஈ"பணி நைன#த த% இ�= சிற� உதறி  வி'.கிய 0தைலயி" பில% -ைர ேப�வா�        ெவ� எயி, உற அத" விட$திD/� அD.கி  அ'.கிய ஆைனயி" அ�#*ய
 ெக�$த        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய             (2)      919 <ட
-ஒளி பர#தன J� திைச எ�லா%        *"னிய தாரைக மி"ெனாளி <�.கி�  பட
 ஒளி ப<$தன" பனி மதி இவேனா        பாயி�� அக"ற* ைப% ெபாழி6 க0கி"  மடGைட/ கீறி வ� பாைளக� நாற        ைவகைற 5
#த* மா�த% இ*ேவா  அட�-ஒளி திக� த� திகிாி அ% தட/ைக        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய             (3)      920 ேம>� இள ேமதிக� தைள வி�% ஆய
க�        ேவ�.�ழ� ஓைச;% விைட மணி/ �ரC%  ஈ>&ய இைச திைச பர#தன வயC�        இாி#தன <�%பின% இல.ைகய
 �ல$ைத  வா>&ய வாிசிைல வானவ
 ஏேற        மா 0னி ேவ�விைய/ கா$* அவபிரத%  ஆ>&ய அ� திற� அேயா$தி எ% அரேச        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய.             (4)       921 -ல%பின ->கH% 1% ெபாழி�களி" வா�        ேபாயி6,/ க.�� -�#த* -லாி  கல#த* �ணதிைச/ கைனகட� அரவ%  
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       களி வ�� மிழ6றிய கல%பக% -ைன#த  அல.க� அ% ெதாைடய� ெகா�� அ&யிைண பணிவா"        அமர
க� -�#தன
 ஆதG� அ%மா  இல.ைகய
ேகா" வழிபா� ெச� ேகாயி�        எ%ெப�மா" ப�ளி எ'#த�ளாேய.             (5)      922 இரவிய
 மணி ெந�# ேதெரா�% இவேரா        இைறயவ
 பதிெனா� விைடய�% இவேரா  ம�விய மயிGன" அ,0க" இவேனா        ம�த�% வ</கH% வ#* வ#* ஈ�&  -ரவிெயா� ஆடC% பாடC% ேத�%        �மர-த�ட% -�#* ஈ�&ய ெவ�ள%  அ�வைர அைனய நி" ேகாயி� 0" இவேரா        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய             (6)      923 அ#தர$* அமர
க� 5>ட.க� இைவேயா        அ�#தவ 0னிவ�% ம�த�% இவேரா  இ#திர" ஆைன;% தாD% வ#* இவேனா        எ%ெப�மா" உன ேகாயிG" வாச�  <#தர
 ெந�/க வி�சாதர
 7/க        இய/க�% மய.கின
 தி�வ& ெதா'வா"  அ#தர% பா
 இட% இ�ைல ம6, இ*ேவா        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய             (7)      924 வ%பவி� வானவ
 வா;ைற வழ.க        மாநிதி கபிைல ஒ� க�ணா& 0தலா  எ%ெப�மா" ப&ம/கல% கா�ட6�        ஏ6பன ஆயின ெகா�� ந" 0னிவ
  *%-� நாரத
 -�#தன
 இவேரா        ேதா"றின" இரவி;% *ல.� ஒளி பர�பி  அ%பர தல$தினி", அக�கி"ற* இ�� ேபா�        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய (8)      925 ஏத% இ� த�@ைம எ/க% ம$தளி        யா� �ழ� 0ழவேமா� இைச திைச ெக'மி  கீத.க� பா&ன
 கி"னர
 ெக�ட
க�  
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       ெக#த�வ
 அவ
 க.�C� எ�லா%  மாதவ
 வானவ
 சாரண
 இய/க
        சி$த�% மய.கின
 தி�வ& ெதா'வா"  ஆதG� அவ
/� நா�-ஓல/க% அ�ள        அர.க$த%மா ப�ளி எ'#த�ளாேய.             (9)      926 க&-மல
/ கமல.க� மல
#தன இைவேயா        கதிரவ" கைனகட� 0ைள$தன" இவேனா  *&யிைடயா
 <ாி �ழ� பிழி#* உதறி$        *கி� உ�$* ஏறின
 J� -ன� அர.கா  ெதாைட ஒ$த *ளவ0% 5ைட;% ெபாG#*        ேதா"றிய ேதா� ெதா�டர&�ெபா& எ"D%  அ&யைன அளிய" எ", அ�ளி உ" அ&யா
/�        ஆ>ப�$தா� ப�ளி எ'#த�ளாேய            (10) -------------  8.   8.   8.   8.   தி��பாணா�வா� அ�ளி/ ெச3த தி��பாணா�வா� அ�ளி/ ெச3த தி��பாணா�வா� அ�ளி/ ெச3த தி��பாணா�வா� அ�ளி/ ெச3த அமல$ ஆதிபிரா$ அமல$ ஆதிபிரா$ அமல$ ஆதிபிரா$ அமல$ ஆதிபிரா$ ((((927927927927----936)936)936)936)     927 அமல" ஆதிபிரா" அ&யா
/� எ"ைன ஆ>ப�$த  விமல" வி�ணவ
ேகா" விைரயா
 ெபாழி� ேவ.கடவ"  நிமல" நி"மல" நீதி வானவ"        நீ� மதி� அர.க$* அ%மா" தி�/  கமல பாத% வ#* எ" க�ணி" உ�ளன ஒ/கி"றேத             (1)      928 உவ#த உ�ள$தனா� உலக% அள#* அ�ட% உற  நிவ#த நீ� 0&ய" அ", ேந
#த நிசாசரைர/  கவ
#த ெவ.கைண/ கா�$த" க&யா
                     ெபாழி� அர.க$* அ%மா" அைர�  சிவ#த ஆைடயி" ேம� ெச"ற* ஆ% என சி#தைனேய             (2)      929 ம#தி பா� வட ேவ.கட மா மைல வானவ
க�  ச#தி ெச�ய நி"றா" அர.க$* அரவி" அைணயா"  அ#தி ேபா� நிற$* ஆைட;% அத"       ேம� அயைன� பைட$த* ஓ
 எழி�  உ#தி ேமல* அ"ேறா அ&ேய" உ�ள$* இ"Dயிேர             (3) 
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      930 ச*ர மா மதி� J� இல.ைக/� இைறவ" தைல ப$*  உதிர ஓ>& ஓ
 ெவ.கைண உ�$தவ" ஓதவ�ண"  ம*ர மா வ�� பாட மா மயி�        ஆ� அர.க$* அ%மா" தி� வயி6,  உதர ப#த% எ" உ�ள$*� நி", உலாகி"றேத             (4)      931 பார% ஆய பழவிைன ப6, அ,$* எ"ைன$ த"  வார% ஆ/கி ைவ$தா" ைவ$த* அ"றி எ" உ� -�#தா"  ேகார மாதவ% ெச�தன" ெகா�?        அறிேய" அர.க$* அ%மா" தி�  ஆர மா
: அ* அ"ேறா அ&ேயைன ஆ>ெகா�டேத             (5)      932 *�ட ெவ� பிைறய" *ய
 தீ
$தவ" அ=சிைறய-  வ�� வா� ெபாழி� J� அர.க நக
 ேமய அ�ப"  அ�டர�ட பகிர�ட$* ஒ�        மா நில% எ' மா� வைர 06,%  உ�ட க�ட% க�U
 அ&ேயைன உய/ ெகா�டேத             (6)      933 ைகயி" ஆ
 <ாி ச.� அன லாழிய
 நீ� வைரேபா�  ெம�யனா
 *ளப விைரயா
 கம� நீ� 0& எ%  ஐயனா
 அணி அர.கனா
 அர       வி" அைணமிைச ேமய மாயனா
  ெச�ய வா� ஐேயா எ"ைன� சி#ைத கவ
#த*ேவ             (7)      934 பாிய" ஆகி வ#த அ:ண" உட� கீ�ட அமர
/�  அாிய ஆதி�பிரா" அர.க$* அமல" 0க$*/  காிய ஆகி� -ைட பர#*        மிளி
#* ெச9வாி ஓ& நீ�ட அ�  ெபாிய ஆய க�க� எ"ைன� ேபைதைம ெச�தனேவ             (8)      935 ஆல மா மர$தி" இைலேம� ஒ� பாலகனா�  ஞால% ஏ'% உ�டா" அர.க$* அரவி" அைணயா"  ேகால மா மணி-ஆர0% 0$*$        தாம0% 0&: இ�ல* ஓ
 எழி�  
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 நீல ேமனி ஐேயா நிைறெகா�ட* எ" ெந=சிைனேய             (9)      936 ெகா�ட�வ�ணைன/ ேகாவலனா� ெவ�ெண�  உ�ட வாய" எ" உ�ள% கவ
#தாைன  அ�ட
ேகா" அணி-அர.க" எ" அ0திைன/  க�ட க�க� ம6, ஒ"றிைன/ காணாேவ             (10) -----------  9.   9.   9.   9.   C ம&ரகவியா�வா� அ�ளி/ெச3த C ம&ரகவியா�வா� அ�ளி/ெச3த C ம&ரகவியா�வா� அ�ளி/ெச3த C ம&ரகவியா�வா� அ�ளி/ெச3த     க!ணி E! சி7�தா�* க!ணி E! சி7�தா�* க!ணி E! சி7�தா�* க!ணி E! சி7�தா�* ((((937937937937----947)947)947)947)     937 க�ணி +� சி,$ தா%பினா� க>� உ�ண�  ப�ணிய ெப� மாய" எ" அ�பனி�  ந�ணி$ ெத" ��5
 ந%பி எ"ற/கா�  அ�ணி/�% அ0* ஊ,% எ" நா:/ேக             (1)      938 நாவினா� நவி6, இ"ப% எ�திேன"  ேமவிேன" அவ" ெபா"ன& ெம�%ைமேய  ேத: ம6, அறிேய" ��5
 ந%பி  பாவி" இ"னிைச பா&$ திாிவேன             (2)      939 திாித#* ஆகிC% ேதவபிரா" உைட/  காிய ேகால$ தி�:�/ கா�ப" நா"  ெபாிய வ� ��5
 நக
 ந%பி/� ஆ�-  உாியனா� அ&ேய" ெப6ற ந"ைமேய             (3)      940 ந"ைமயா� மி/க நா"மைறயாள
க�  -"ைம ஆக/ க�*வ
 ஆதG�  அ"ைனயா� அ$தனா� எ"ைன ஆ�&�%  த"ைமயா" சடேகாப" எ" ந%பிேய             (4)      941 ந%பிேன" பிற
 ந"ெபா�� த"ைன;%  ந%பிேன" மடவாைர;% 0" எலா%  ெச%ெபா" மாட$ தி�/ ��5
 ந%பி/�  
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 அ"பனா� அ&ேய" சதி
$ேத" இ"ேற            (5)      942 இ", ெதா>�% எ'ைம;% எ%பிரா"  நி", த" -க� ஏ$த அ�ளினா"  �"ற மாட$ தி�/ ��5
 ந%பி  எ",% எ"ைன இக�: இல" கா�மிேன            (6)      943 க�� ெகா�� எ"ைன/ காாிமாற� பிரா"  ப�ைட வ� விைன பா6றி அ�ளினா"  எ� திைச;% அறிய இய%-ேக"  ஒ� தமி�� சடேகாப" அ�ைளேய             (7)      944 அ�� ெகா�டா�% அ&யவ
 இ"-ற  அ�ளினா" அ9 அ� மைறயி" ெபா��  அ��ெகா�� ஆயிர% இ" தமி� பா&னா"  அ�� க�U
 இ9 உலகினி� மி/கேத             (8)      945 மி/க ேவதிய
 ேவத$தி" உ>ெபா��  நி6க� பா& எ" ெந=<� நி,$தினா"  த/க சீ
� சடேகாப" எ" ந%பி/� ஆ>-  -/க காத� அ&ைம� பய" அ"ேற             (9)      946 பய" அ", ஆகிC% பா.� அல
 ஆகிC%  ெசய� ந"றாக$ தி�$தி� பணி ெகா�வா"  �யி� நி", ஆ
 ெபாழி� J� ��5
 ந%பி  0ய�கி"ேற" அவ" ெமா� கழ6� அ"ைபேய (10)      947 அ"ப" த"ைன அைட#தவ
க>� எ�லா%  அ"ப" ெத" ��5
 நக
 ந%பி/�  அ"பனா� ம*ரகவி ெசா"ன ெசா�  ந%-வா
 பதி ைவ�#த% கா�மிேன             (11) ------------  


