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 ஏ'ற4?-  ஒ�3� அதைன உணேர� நா� அ�3 அ4-  அைட�4 உைட�4 க�ப:�த ஆழி இ4-நீ  பைட�4 இட�4 உ�: உமி��த பா
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 அள;� ஓ
 அ- ைவ�4 ஓ
 அ-=� பா
 உ:�த  நீ
 அள;� ெச�ல நிமி
�தேத .
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 ஓத  வ�ண� பைட�த மய(+        (7)      2089  மய$க வல�?ாி வா� ைவ�4 வான�4  இய$+� எறி கதிேரா�-த�ைன �ய$+ அம@  ேத
 ஆழியா� மைற�த4 எ� நீ திமாேல!-  ேபா
 ஆழி( ைகயா� ெபா4?        (8)      2090  ெபா ேகா/: ஓ
 ஏனமா�C ?(+ இட�தா�(+ அ�3  உ�ஒ ேகா/-� ேம� கிட�த4 அ�ேற-விாி ேதா/ட  ேசவ-ைய நீ/- திைச ந:$க வி� 4ள$க  மா வ-வி� நீ அள�த ம�        (9)      2091  ம�D� மைல=� மறி கடE� மாத��  வி�D� வி%$கிய4 ெம� எ�ப
 எ�ணி�  அல+ அள; க�ட சீ
 ஆழியா�(+ அ�3 இ5  
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 வி� �த� ஐ�4� அவியாத  ஞான�� ேவ@வி=� ந�லற�� எ�பேர-  ஏனமா� நி�றா'+ இய�;        (12)      2094  இய�; ஆக ஈ� 4ழாயா� அ-(ேக ெச�ல  �ய�வா
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 அவ
        (13)      2095  அவ
 அவ
 தா� தா� அறி�தவா3 ஏ�தி  இவ
 இவ
 எ� ெபமா� எ�3 ,வ
மிைச�  சா
�தி=� ைவ�4� ெதா%வ
 உல+ அள�த  �
�தி உேவ �த�        (14)      2096  �த� ஆவா
 �வேர அ� �வ@J�  �த� ஆவா� �ாி நீ
 வ�ண� �த� ஆய  ந�லா� அ@ அ�லா� நாம நீ
 ைவயக�4C  ப�லா
 அJ� ப%4        (15)      2097  ப%ேத பல பகE� ேபாயின எ�3 அFசி  அ%ேத� அர;-அைணேம� க�: ெதா%ேத�-  கட� ஓத� கா� அைலCப( க�வள� ெச$க�  அட� ஓத வ�ண
 அ-        (16)      2098  அ-=� ப- கடCப ேதா@ திைசேம� ெச�ல  �-=� வி,�? அள�த4 எ�ப
 வ- உகிரா�  
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 ஈ
�தா� இரணியன4 ஆக� இ� சிைறC ?@  ஊ
�தா� உல+ அள�த நா�3        (17)      2099  நா�ற �ைல�தைல நF, உ�: உறி ெவ�ெண�  ேதா�ற உ�டா� ெவ�றி .� களி'ைற ஊ�றிC  ெபா4 உைட; க�டாG� ?@வா� கீ�டாG�-  ம4 இைட ேபா� ம� அள�த மா�        (18)      2100  மாE� க$ கடேல எ� ேநா'றா� ைவயக� உ�:  ஆK� இைல� 4யி�ற ஆழியா� ேகால(  க ேமனி� ெச$க� மா� க�பைட=@ எ�3�  திேமனி நீ தீ�டCெப'3?        (19)      2101  ெப'றா
 தைள கழலC ேப
�4 ஓ
 +ற@ உவா�  ெச'றா
 ப- கட�த ெச$க� மா� ந� தா-  மைரமல
� ேசவ-ைய வானவ
 ைக &Cபி  நிைர மல
 ெகா�: ஏ�4வரா� நி�3        (20)      2102  நி�3 நில� அ$ைக நீ
 ஏ'3 �வ-யா�  ெச�3 திைச அள�த ெச$க� மா'+ எ�3�  பைட ஆழி ?@ ஊ
தி பா�?-அைணயா� பாத�  அைட ஆழி ெநFேச அறி        (21)      2103  அறி=� உல+ எ�லா� யாேன=� அ�ேல�-  ெபாறி ெகா@ சிைற உவண� ஊ
�தா� ெவறி கம%�  கா�? ஏ� ெம�ேதாளி கைட ெவ�ெண� உ�டாைய�  தா�ேப ெகா�: ஆ
�த த%�?        (22)      2104  த%�? இ�த சா
$க நா� ேதா��தவா� அ$ைக  த%�? இ�த தா@ சகட� சா- த%�? இ�த-  �$ேகாைதயா@ ெவவ ெபா� ெபயேரா� மா
? இட�த  L$+ ஓத வ�ண
 விர�        (23)      2105  விரேலா: வா� ேதா��த ெவ�ெண� க�: ஆ��சி  



6 

 உரேலா: உறC பிணி�த நா�3 +ர� ஓவா4  ஏ$கி நிைன�4 அயலா
 காண இ�திைலேய?  ஓ$+ ஓத வ�ணா உைர        (24)      2106  உைர ேம'ெகா�: எ� உ@ள� ஓவா4 எCேபா4�  வைரேம� மரகதேம ேபால� திைரேம�  கிட�தாைன கீ�டாைன ேகழலா�C �மி  இட�தாைன ஏ�தி எ%�        (25)      2107  எ%வா
 விைடெகா@வா
 ஈ� 4ழாயாைன  வ%வாவைக நிைன�4 ைவக� ெதா%வா
  விைன� ,டைர ந�4வி(+� ேவ$கடேம - வாேனா
  மன� ,டைர� M�:� மைல        (26)      2108  மைலயா� +ைட கவி�4 மா வா� பிள�4  சிைலயா� மராமர� ஏ� ெச'3 ெகாைல யாைனC  ேபா
( ேகா: ஒசி�தன;� �$ +�த� சா��தன;�-  கா
( ேகா: ப'றியா� ைக        (27)      2109  ைகய வல�?ாி=� ேநமி=� கா
 வ�ண�4  ஐய மல
மக@ நி� ஆக�தா@ ெச�ய  மைறயா� நி� உ�தியா� மா மதி@ ��3 எ�த  இைறயா� நி� ஆக�4 இைற        (28)      2110  இைற=� நிலG� இ வி,�?� கா'3�  அைற ?னE� ெச�தீ=� ஆவா� பிைற மCபி�  ைப$க� மா� யாைன ப: 4யர� கா�4 அளி�த  ெச$க� மா� க�டா� ெதளி        (29)      2111  ெதளி4 ஆக உ@ள�ைத� ெச�நிறீஇ ஞான�4  எளி4 ஆக ந�+ உண
வா
 சி�ைத எளி4 ஆக�  தா� நா: க�ேற ேபா� த� 4ழாயா� அ-(ேக  ேபா� நா-(ெகா@J�-?ாி�4        (30)      
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 2112  ?ாி ஒ ைக ப'றி ஓ
 ெபா� ஆழி ஏ�தி  அாி உ;� ஆ@ உ;� ஆகி எாி உவ  வ�ண�தா� மா
? இட�த மா� அ-ைய அ�லா� ம'3  எ�ண�தா� ஆேமா இைம?        (31)      2113  இைமயாத க�ணா� இ@ அகல ேநா(கி  அைமயாC ெபாறி ?ல�க@ ஐ�4� நைமயாம�  ஆக�4 அைணCபா
 அைணவேர-ஆயிர வா�  நாக�4 அைணயா� நக
        (32)      2114  நகர� அ@?ாி�4 நா��க'+C �ேம�  பகர மைற பய�த ப�ப� ெபயாிைனேய  ?�தியா� சி�தியா4 ஓதி உ எ�D�  அ�தியா� ஆ� பய� அ$+ எ�?        (33)      2115  எ� ஒவ
 ெம� எ�ப
 ஏ� உல+ உ�: ஆ� இைலயி�  �� ஒவ� ஆய �கி� வ�ணா நி� உகிC  ேப�� தா� �ைல த�தா@ ேப
�திலளா� ேப
 அம
( க�  ஆ�� தா� �ைல த�த ஆ3?        (34)      2116  ஆறிய அ�? இ� அ-யா
 த� ஆ
வ�தா�  &றிய +'றமா( ெகா@ள� நீ ேதறி  ெந-ேயா� அ- அைடத'+ அ�ேற-ஈ
-ஐ�4  �-யா� பைட�த �ர�?        (35)      2117  �ரைண வK ெதாைலத'+ ஆ� எ�ேற ��ன�  தரணி தன4 ஆக�தாேன இரணியைனC  ?� நிர�த வ@ உகி
 ஆ
 ெபா� ஆழி( ைகயா� நீ  ம� இர�4 ெகா�ட வைக?        (36)      2118  வைக அ3 N� ேக@வி வா�வா
க@ நாJ�  ?ைக விள(+� �� ?னE� ஏ�தி திைசதிைசயி�  ேவதிய
க@ ெச�3 இைறF,� ேவ$கடேம ெவ� ச$க�  ஊதிய வா� மா� உக�த ஊ
        (37) 
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      2119  ஊ� வாி அரவ� ஒ� +றவ
 மா� யாைன  ேபர எறி�த ெப மணிைய( கா
 உைடய  மி� எ�3 ?'3 அைட=� ேவ$கடேம ேமல ,ர
  எ� எ�G� மால4 இட�        (38)      2120  இட�த4 �மி எ:�த4 +�ற�  கட�த4 கFசைன �� அFச கிட�த4;�  நீ
 ஓத மா கடேல நி�ற4;� ேவ$கடேம-  ேப
 ஓத வ�ண
 ெபாி4        (39)      2122  ெப வி� பகழி( +றவ
 ைக� ெச�தீ  ெவவிC ?ன� 4ற�த ேவழ� இ வி,�பி�  மீ� Lழ( க�: அF,� ேவ$கடேம ேம� அ,ர
-  ேகா� Lழ( க�: உக�தா� +�3        (40)      2122  +�3 அைனய +'ற� ெசயிG� +ண� ெகா@J�  இ�3 �தலாக எ� ெநFேச எ�3�  ?ற� உைரேய ஆயிG� ெபா� ஆழி( ைகயா�  திற� உைரேய சி�தி�தி        (41)      2123  திமகJ� ம�மகJ� ஆ�மகJ� ேச
�தா�  திமக/ேக தீ
�தவா3 எ�ெகா�-திமக@ேம�  பா� ஓத� சி�தC பட நாகைண( கிட�த  மா� ஓத வ�ண
 மன�?        (42)      2124  மன மா, தீ� அ விைன=� சாரா  தன� ஆய தாேன ைக&:� ?ன� ேமய  �� 4ழாயா� அ-(ேக ேபாெதா: நீ
 ஏ�தி  த� ெதாழாநி'பா
 தம
        (43)      2125  தம
 உக�த4 எ5 உவ� அ5 உவ� தாேன  தம
 உக�த4 எC ேப
 ம'3 அC ேப
 தம
 உக�4  எ5 வ�ண� சி�தி�4 இைமயா4 இCபேர  
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 அ5 வ�ண�-ஆழியா� ஆ�        (44)      2126  ஆேம அமர
(+ அறிய? அ4 நி'க  நாேம அறிகி'ேபா� ந� ெநFேச � ேமய  மா தவ�ேதா� தா@ பணி�த வா@ அர(க� நீ@ �-ைய  பாத�-அ�தா� எ�ணினா� ப�?        (45)      2127  ப� ?ாி�த நா�மைறேயா� ெச�னிC பK ஏ'ற  ெவ� ?ாி B� மா
ப� விைன தீர ?� ?ாி�த  ஆக�தா� தா@ பணிவா
 க�O
-அமர
-த�  ேபாக�தா� �மி ஆ@வா
        (46)      2128  வாாி ,(கி மத( களி3 ஐ�திைன=�  ேசாி திாியாம� ெச�நிறீஇ &ாிய  ெம�Fஞான�தா� உண
வா
 கா�பேர ேம� ஒநாள  ◌்ைக� நாக� கா�தா� கழ�        (47)      2129  கழ� ஒ�3 எ:�4 ஒ ைக ,'றி ஓ
 ைகேம�  ,ழE� ,ரா,ர
க@ அFச அழE�  ெச ஆழி ஏ�தினா� ேசவ-(ேக ெச�ல  ம; ஆழி ெநFேச மகி�        (48)      2130  மகி� அல+ ஒ�ேற ேபா� மா3� ப� யா(ைக  ெநகிழ �ய�கி'பா
(+ அ�லா� �கி� விாி�த  ேசாதிேபா� ேதா�3� ,ட
 ெபா� ெந: �- எ�  ஆதி கா�பா
(+� அாி4        (49)      2131  அாிய ?ல� ஐ�4 அட(கி ஆ� மல
 ெகா�: ஆ
வ�  ?ாிய பாிசினா� ?�கி� ெபாியனா�  மா'றா4 L'றி�த மாவKபா� வ� ைக நீ
  ஏ'றாைன( கா�ப4 எளி4        (50)      2132  எளிதி� இர�: அ-=� கா�பத'+ எ� உ@ள�  ெதளிய ெதளி�ெதாழி=� ெச5ேவ களியி�  
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 ெபா�தாதவைனC ெபார� உ'3 அாியா�  இ�தா� திநாம� எ�        (51)      2133  எ�ம
 பதிெனாவ
 ஈ
-அ3வ
 ஓ
 இவ
  வ�ண மல
 ஏ�தி ைவகE� ந�ணி  ஒ மாைலயா� பரவி ஓவா4 எCேபா4�  திமாைல( ைகெதா%வ
 ெச�3        (52)      2134  ெச�றா� +ைட ஆ� இ�தா� சி$காசன� ஆ�  நி�றா� மரவ- ஆ� நீ@ கடE@ எ�3�  ?ைண ஆ� மணி விள(+ ஆ� �� ப/: ஆ� ?�+�  அைண ஆ� திமா'+ அர;        (53)      2135  அரவ� அட� ேவழ� ஆ� +�த� ?@ வா�  +ரைவ +ட� �ைல ம� +�ற� கர; இ�றி  வி/: இ3�4 ேம��4 ஒசி�4 கீ�: ேகா�4 ஆ- உ�:  அ/: எ:�த ெச$க� அவ�        (54)      2136  அவ� தம
 எ5 விைனய
 ஆகிE� எ� ேகா�  அவ� தமேர எ�3 ஒழிவ4 அ�லா� நம� தமரா� ஆராயCப/: அறியா
 க�O
 அர; அைணேம� ேப
 ஆய'+ ஆ/ப/டா
 ேப
        (55)      2137  ேபேர வரC பித'ற� அ�லா� எ� ெப�மாைன ஆேர அறிவா
? அ4 நி'க ேநேர க-( கமல�4@ இ�4� கா�கிலா� க�ண� அ-(கமல� த�ைன அய�        (56)      2138  அய� நி�ற வ� விைனைய அFசிேன� அFசி  உய நி� திவ-ேய ேச
வா� நய� நி�ற ந� மாைல ெகா�: நேமா நாரணா எ�G� ெசா� மாைல க'ேற� ெதா%4        (57)      
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 2139  ெதா%4 மல
 ெகா�: Mப� ைக ஏ�தி  எ%4� எ% வாழி ெநFேச ப%4 இ�றி ம�திர$க@ க'பன;� மா� அ-ேய ைகெதா%வா�  அ�தர� ஒ�3 இ�ைல அைட        (58)      2140  அைட�த அ விைனேயா: அ�ல� ேநா� பாவ� மிைட�தைவ மீ�: ஒழிய ேவ�-� Nட$+ இைடைய �� இல$ைக ைவ�தா� �ர� அழிய �� ஒ நா@  த� வி� அ$ைக ைவ�தா� சர�        (59)      2141  சரணா மைற பய�த தாமைரயாேனா:  மர� ஆய ம� உயி
க/+ எ�லா� அர� ஆய ேப
 ஆழி ெகா�ட பிரா� அ�றி ம'3 அறியா4  ஓ
 ஆழி .��த உல+        (60)      2142  உல+� உல+ இற�த ஊழி=� ஒ� ேக� வில+ க$ கடE� ெவ'?� உலகினி� ெச�தீ=� மாத�� வாG� திமா� த� ?�தியி� ஆய ?ண
C?        (61)      2143  ?ண
 மதி� ஊ: ேபா� �$ +�த� சா��4  மண� மவ மா� விைட ஏ� ெச'3 கண� ெவவ ஏ� உல+� தாயின;� எ� திைச=� ேபாயின;�  .� அரவC ெபா$+ அைணயா� ேதா@        (62)      2144  ேதா@ அவைன அ�லா� ெதாழா எ� ெசவி இர�:� ேக@ அவன4 இ� ெமாழிேய ேக/-(+� நா நாJ� ேகா@ நாகைணயா� +ைர கழேல &3வேத  நாணாைம ந@ேள� நய�        (63)      2145  நயேவ� பிற
 ெபாைள ந@ேள� கீழாேரா:  உயேவ� உய
�தவேரா: அ�லா� வியேவ�  திமாைல அ�ல4 ெத�வ� எ�3 ஏ�ேத�  வ� ஆ3 எ� எ�ேம� விைன?        (64) 
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      2146  விைனயா� அட
Cபடா
 ெவ� நரகி� ேசரா
  திைனேயG� தீ(கதி(க� ெச�லா
 நிைனத'+ அாியாைன ேசயாைன ஆயிர� ேப
� ெச$க� காியாைன( ைகெதா%த(கா�        (65)      2147  காைல எ%�4 உலக� க'பன;� க'3 உண
�த ேமைல� தைல மைறேயா
 ேவ/பன;� ேவைல(க� ஓ
 ஆழியா� அ-ேய ஓ4வ4� ஓ
Cபன;�  ேப
 ஆழி ெகா�டா� ெபய
        (66)      2148  ெபய� க$ கடேல ேநா(+� ஆ3 ஒ� � உய� கதிரவேன ேநா(+� உயி� தமைனேய ேநா(+� ஒ� தாமைரயா@ ேக@வ� ஒவைனேய ேநா(+� உண
;        (67)      2149  உண
வா
 ஆ
 உ�ெபைம ஊழிேதா3 ஊழி? உண
வா
 ஆ
 உ� உவ� த�ைன? உண
வா
 ஆ
  வி�ணக�தா� ம�ணக�தா� ேவ$கட�தா� நா�ேவதC ப�ணக�தா� நீ கிட�த பா�?        (68)      2150  பால� தன4 உவா� ஏ� உல+ உ�: ஆ� இைலயி�  ேம� அ�3 நீ வள
�த ெம� எ�ப
 ஆ� அ�3 ேவைல நீ
 உ@ளேதா? வி�ணேதா? ம�ணேதா? ேசாைல .� +�3 எ:�தா� ெசா�E        (69)      2151  ெசா�E� தைன=� ெதா%மி� வி%� உட�? ெச�E� தைன=� திமாைல ந� இத�� தாம�தா� ேவ@வியா� த�திர�தா� ம�திர�தா�  நாம�தா� ஏ�4திேர� ந�3         (70)      2152  ந�3 பிணி �C?( ைகயக'றி நா�+ ஊழி நி�3 நில� �%4� ஆ�டாE� எ�3� 
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 விட� ஆழி ெநFசேம ேவ�-ேன� க�டா�  அட� ஆழி ெகா�டா�மா/: அ�?         (71)      2153  அ�? ஆழியாைன அD+ எ�G� நா அவ� த� ப�? ஆழி� ேதா@ பரவி ஏ�4 எ�G� ��? ஊழி காணாைன( கா� எ�G� க� ெசவி ேக@ எ�G�  �� ஆர� ��டா� ?க�        (72)      2154  ?க�வா� பழிCபா� நீ �� 4ழாயாைன  இக�வா� க4வா� ெநFேச! திக� நீ
( கடE� மைல=� இ வி,�?� கா'3�  உடE� உயி� ஏ'றா�        (73)      2155  ஏ'றா� ?@ ஊ
�தா� எயி� எாி�தா� மா
; இட�தா�  நீ'றா� நிழ� மணி வ�ண�தா� &'3 ஒபா� ம$ைகயா� �மகளா� வா
 சைடயா� நீ@ �-யா�  க$ைகயா� நீ@ கழலா� காC?        (74)      2156  காC? உ�ைன உ�ன( கழி=� அ விைனக@  ஆC? உ�ைன உ�ன அவி��ெதாழி=� �C? உ�ைன� சி�திCபா
(+ இ�ைல திமாேல நி� அ-ைய வ�திCபா
 கா�ப
 வழி        (75)      2157  வழி நி�3 நி�ைன� ெதா%வா
 வ%வா ெமாழி நி�ற �
�தியேர ஆவ
 ப%4 ஒ�3� வாராதவ�ணேம வி� ெகா:(+� ம� அள�த சீரா� திேவ$கட�        (76)      2158  ேவ$கட�� வி�ணக� ெவஃகா;� அஃகாத �$ கிட$கி� நீ@ ேகாவ� ெபா� நக� நா�+ இட�4� நி�றா� இ�தா� கிட�தா� நட�தாேன  எ�றா� ெக:மா� இட
        (77)      2159  இட
 ஆ
 ப:வா
 எ% ெநFேச ேவழ� 
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 ெதாட
 வா� ெகா: �தைல .��த பட� உைடய ைப� நாகC ப@ளியா� பாதேம ைகெதா%4�  ெகா�� நாகC �� ேபா4 ெகா�:        (78)      2160  ெகா�டாைன அ�லா� ெகா:�தாைர யா
 பழிCபா
? ம� தா என இர�4 மாவKைய ஒ� தாைர நீ
 அ$ைக ேதாய நிமி
�திைலேய நீ@ வி,�பி� ஆர� ைக ேதாய அ:�4?        (79)      2161  அ:�த க:� பைகஞ'+ ஆ'ேற� எ�3 ஓ-  ப:�த ெப� பாழி .��த விட�4 அரைவ வ�லாள� ைக(ெகா:�த மா ேமனி மாயவG(+ அ�லா4� ஆவேரா ஆ@?        (80)      2162  ஆ@ அம
 ெவ�றி அ: கள�4@ அ�நா�3  வா@ அம
 ேவ�- வைர ந/: நீ@ அரைவ� ,'றி( கைட�தா� ெபய
 அ�ேற ெதா� நரைகC ப'றி( கட�4� பைட        (81)      2163  பைட ஆ� வா@ க�ணா
 பாரசி நா@ ைப� �� ெதாைடயேலா: ஏ�திய Mப� இைட இைடயி� மீ� மாய மா.D� ேவ$கடேம ேம� ஒ நா@  மா� மாய எ�தா� வைர        (82)      2164  வைர +ைட ேதா@ கா�? ஆக ஆ நிைர கா�4 ஆய
 நிைர விைட ஏ� ெச'ற ஆ3 எ�ேன? உர; உைடய நீ
 ஆழி=@ கிட�4 ேந
 ஆ� நிசாசர
ேம� ேப
 ஆழி ெகா�ட பிரா�        (83)      2165  பிரா� உ� ெபைம பிற
 ஆ
 அறிவா
? உராஅ� உல+ அள�த நா�3 வராக�4 எயி'3 அள; ேபாதா ஆ3 எ�ெகாேலா எ�ைத அ-(+ அள; ேபா�த ப-?        (84)      
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 2166  ப- க�: அறிதிேய? பா�? அைணயினா� ?@  ெகா- க�: அறிதிேய? &றா� வ-வி� ெபாறி ஐ�4� உ@ அட(கி ேபாெதா: நீ
 ஏ�தி  ெநறி நி�ற ெநFசேம நீ        (85)      2167  நீ=� திமகJ� நி�றாயா� +�3 எ:�4C பா=� பனி ம3�த ப�பாளா! வாச� கைட கழியா உ@ ?கா காம
 �$ ேகாவ� இைடகழிேய ப'றி இனி        (86)      2168  இனி யா
 ?+வா
 எ% நரக வாச�? �னியா4 �ாி� தா@ ேகாமி� கனி சாய( க�3 எறி�த ேதாளா� கைன கழேல கா�பத'+ ந�+ அறி�த நாவல� .� நா:        (87)      2169  நா-E� நி� அ-ேய நா:வ� நா@ேதா3� பா-E� நி� ?கேழ பா:வ� .-E� ெபா� ஆழி ஏ�தினா� ெபா� அ-ேய .:ேவ'+  எ� ஆகி� எ�ேன என(+?        (88)      2170  என(+ ஆவா
 ஆ
 ஒவேர எ� ெபமா� தன(+ ஆவா� தாேன ம'3 அ�லா�? ?ன( காயா�  � ேமனி காணC ெபாதி அவி%� �ைவC �  மா ேமனி கா/:� வர�        (89)      2171  வர�தா� வK நிைன�4 மாதவ நி� பாத� சிர�தா� வண$கானா� எ�ேற உர�தினா� ஈ
 அாியா� ேந
 வKேயா� ஆய இரணியைன  ஓ
 அாியா� நீ இட�த4 ஊ�?        (90)      2172  ஊன( +ர�ைபயி� உ@ ?(+ இ@ நீ(கி  ஞான� ,ட
 ெகாளீஇ நா@ேதா3� ஏன�4 உவா� உல+ இட�த ஊழியா� பாத� 
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 மவாதா
(+ உ�டாேமா வா�?        (91)      2173  வா� ஆகி தீ ஆ� மறி கட� ஆ� மாத� ஆ�  ேத� ஆகி பா� ஆ� திமாேல ஆ� ஆ��சி ெவ�ெண� வி%$க நிைற=ேம �� ஒ நா@ ம�ைண உமி��த வயி3?        (92)      2174  வயி3 அழல வா@ உவி வ�தாைன அFச  எயி3 இலக வா� ம:�த4 எ� நீ ெபாறி உகிரா�  � வ-ைவ ஈ: அழி�த ெபா� ஆழி( ைகயா நி� ேசவ-ேம� ஈ: அழிய ெச'3?        (93)      2175  ெச'3 எ%�4 தீவிழி�4 ெச�ற இ�த ஏ%ல+�  ம'3 இைவ ஆ எ�3 வா� அ$கா�4 �'3� மைறயவ'+( கா/-ய மாயவைன அ�லா�  இைறேயG� ஏ�தா4 எ� நா        (94)      2176  நா வாயி� உ�ேட நேமா நாரணா எ�3 ஓவா4 உைர(+� உைர உ�ேட �வாத மா( கதி(க� ெச�E� வைக உ�ேட எ� ஒவ
 தீ( கதி(க� ெச�E� திற�?        (95)      2177  திற�பா4 எ� ெநFசேம ெச$க� மா� க�டா� அற� பாவ� எ�3 இர�:� ஆவா� ?ற� தா� இ� ம� தா� மறிகட� தா� மாத� தா� வா� தாேன க�டா� கைட(க� பி-        (96)      2178  பி- ேச
 களி3 அளி�த ேபராளா உ� த� அ- ேச
�4 அ@ ெப'றா@ அ�ேற ெபா- ேச
 அன'+ அ$ைக ஏ'றா� அவி
 சைடேம� பா��த ?ன� க$ைக எ�G� ேப
C ெபா�?        (97)      2179  ெபா� திக%� ேமனிC ?ாி சைட அ� ?�ணியG�  நி�3 உலக� தாய ெந:மாE� எ�3� 
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 இவ
 அ$க�தா� திாிவேரE� ஒவ� ஒவ� அ$க�4 எ�3� உள�        (98)      2180  உள� க�டா� ந� ெநFேச உ�தம� எ�3� உள� க�டா� உ@Jவா
 உ@ள�4 உள� க�டா� ெவ@ள�தி� உ@ளாG� ேவ$கட�4 ேமயாG�  உ@ள�தி� உ@ளா� எ�3 ஓ
        (99)      2181  ஓ
 அ-=� சா: உைத�த ஒ� மல
� ேசவ-=�  ஈ
 அ-=� காணலா� எ� ெநFேச! ஓ
 அ-யி� தாயவைன ேகசவைன த� 4ழா� மாைல ேச
 மாயவைனேய மன�4 ைவ        (100) -------------  14.  14.  14.  14.  &த�தா�வா� &த�தா�வா� &த�தா�வா� &த�தா�வா�     ----    இர'டா� தி%வ�தாதிஇர'டா� தி%வ�தாதிஇர'டா� தி%வ�தாதிஇர'டா� தி%வ�தாதி        (2182 (2182 (2182 (2182 ––––    2281)2281)2281)2281)     2182  அ�ேப தகளியா ஆ
வேம ெந� ஆக  இ�? உ+ சி�ைத இ: திாியா ந�? உகி  ஞான� ,ட
 விள(+ ஏ'றிேன� நாரண'+  ஞான� தமி� ?ாி�த நா�        (1)      2183  ஞான�தா� ந�+ உண
�4 நாரண� த� நாம$க@  தான�தா� ம'3 அவ� ேப
 சா'றினா� வான�4 அணி அமர
 ஆ(+வி(+� அஃ4 அ�ேற ந$க@ பணி அமர
 ேகாமா� பாி,        (2)      2184  பாி, ந3 மலரா� பா'கடலா� பாத� ?ாிவா
 ?கCெப3வ
 ேபாலா� ?ாிவா
க@ ெதா� அமர
 ேக@வி� 4ல$+ ஒளி ேச
 ேதா'ற�4 ந� அமர
 ேகாமா� நக
        (3)      2185  நக
 இைழ�4 நி�தில�4 நா@ மல
 ெகா�: ஆ$ேக திக%� மணி வயிர� ேச
�4 நிக
 இ�லாC ைப$ கமல� ஏ�திC பணி�ேத� பனி மலரா@ 
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 அ$க� வல� ெகா�டா� அ-        (4)      2186  அ- ��றி� இ5 உலக� அ�3 அள�தா� ேபாE�  அ- ��3 இர�4 அவனி ெகா�டா� ப-நி�ற நீ
 ஓத ேமனி ெந:மாேல நி� அ-ைய யா
 ஓத வ�லா
 அறி�4?        (5)      2187  அறி�4 ஐ�4� உ@ அட(கி ஆ� மல
 ெகா�: ஆ
வ� ெசறி�த மன�தரா� ெச5ேவ அறி�4 அவ� த� ேப
 ஓதி ஏ�4� ெப�தவ�ேதா
 கா�பேர  கா
 ஓத வ�ண� கழ�        (6)      2188  கழ� எ:�4 வா� ம-�4 க� ,ழ�3 மா'றா
 அழ� எ:�த சி�ைதயரா� அFச தழ� எ:�த ேபா
 ஆழி ஏ�தினா� ெபா� மல
� ேசவ-ைய ஓ
 ஆழி ெநFேச! உக�4        (7)      2189  உக�4 உ�ைன வா$கி ஒளி நிற� ெகா@ ெகா$ைக  அக� +ளிர உ� எ�றா@ ஆவி உக�4  �ைல உ�பா� ேபாேல �னி�4 உ�டா� நீ=� அைல ப�பா� ஆனைமயா� அ�3        (8)      2190  அ�3 அ4க�: அFசாத ஆ��சி உன(+ இர$கி  நி�3 �ைல த�த இ� நீ
ைம(+ அ�3 வர��ைறயா� நீ அள�த மா கட� .� ஞால� ெப �ைறயா� எ�4ேமா ேப
�4?        (9)      2191  ேப
�தைன மா சகட� பி@ைளயா� ம� இர�4  கா�தைன ப� உயி� காவலேன ஏ�திய நா உைடேய� � உைடேய� நி� உ@ளி நி�றைமயா�  கா அ-ேய� ப/ட கைட        (10)      2192  அவ
 இவ
 எ�3 இ�ைல அர; அைணயா� பாத� 
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 எவ
 வண$கி ஏ�தாதா
? எ�ணி� பவ� ெச%� கதிேரா� ஒ� மலேரா� க�Dதேலா� அ�ேற  ெதா%� தைகயா
 நாJ� ெதாட
�4?        (12)      2193  அவ
 இவ
 எ�3 இ�ைல அர; அைணயா� பாத� எவ
 வண$கி ஏ�தாதா
? எ�ணி� பவ� ெச%� கதிேரா� ஒ� மலேரா� க�Dதேலா� அ�ேற  ெதா%� தைகயா
 நாJ� ெதாட
�4?        (12)      2194  ெதாட
 எ:�த மா� யாைன .� கய� ?(+ அFசி  பட
 எ:�த ைப$ கமல� ெகா�: அ�3 இட
 அ:(க  ஆழியா� பாத� பணி�4 அ�ேற வானவ
 ேகா� பாழி தா� எ�தி'3 ப�:?        (13)      2195  ப�-C ெப� பதிைய ஆ(கி பழி பாவ� ெகா�: இ$+ வா�வாைர( &றாேத எ� திைச=� ேப
�த கர� நா�+ உைடயா� ேப
 ஓதி ேபைதகா@  தீ
�தகர
 ஆமி� திாி�4        (14)      2196  திாி�த4 ெவ� சம�4� ேத
 கடவி அ�3 பிாி�த4 சீைதைய மா� பி� ேபா� ?ாி�த4;� க� ப@ளிெகா@ள அழகியேத நாக�தி� த� ப@ளி ெகா@வா� தன(+?        (15)      2197  தன(+ அ-ைம ப/ட4 தா� அறியாேனE�  மன�4 அைடய ைவCப4 ஆ� மாைல வன� திடைர ஏாி ஆ� வ�ண� இய'3� இ4 அ�லா�  மாாி யா
 ெப�கி'பா
 ம'3?        (16)      2198  ம'3 ஆ
 இய� ஆவா
 வானவ
 ேகா� மா மலேரா� ,'3� வண$+� ெதாழிலாைன ஒ'ைறC பிைற இ�த ெசFசைடயா� பி� ெச�3 மாைல( +ைற இர�4 தா� �-�தா� ெகா�:?        (17) 
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      2199  ெகா�ட4 உலக� +ற@ உவா� ேகாளாியா� ஒ� திறேலா� மா
வ�4 உகி
 ைவ�த4 உ�ட4;� தா� கட�த ஏ� உலேக தாமைர(க� மா� ஒ நா@  வா� கட�தா� ெச�த வழ(+        (18)      2200  வழ(+ அ�3 க�டா� வK சகட� ெச'றா�  வழ(+ எ�3 நீ மதி(க ேவ�டா +ழ( க�3 தீ விளவி� கா�(+ எறி�த தீைம திமாேல!  பா
 விள$க� ெச�தா� பழி        (19)      2201  பழி பாவ� ைகயக'றி ப� காE� நி�ைன வழிவா�வா
 வா�வரா� மாேதா வ% இ�றி நாரண� த� நாம$க@ ந�+ உண
�4 ந�+ ஏ�4� காரண$க@ தா� உைடயா
 தா�        (20)      2202  தா� உளேர த� உ@ள� உ@ உளேத தாமைரயி� � உளேத ஏ�4� ெபா%4 உ�ேட வாம� தி ம; தா@ ம; ெச�னியேர ெச5ேவ அ நரக� ேச
வ4 அாி4        (21)      2203  அாிய4 எளி4 ஆ+� ஆ'றலா� மா'றிC ெபக �ய�வாைரC ெப'றா� காிய4 ஓ
 ெவ� ேகா/: மா� யாைன ெவ�றி �-�த�ேற த� ேகா/: மா மலரா� தா��4?        (22)      2204  தா��4 வர� ெகா�: த(க வைககளா� வா��4 கழிவாைர வா�வி(+� தா��த விள$ கனி(+( க�3 எறி�4 ேவ'3 உவா� ஞால� அள�4 அ-(கீ�( ெகா�ட அவ�        (23)      2205  அவ� க�டா� ந� ெநFேச ஆ
 அJ� ேக:�  அவ� க�டா� ஐ�?லனா� நி�றா� அவ� க�டா� கா'3 தீ நீ
 வா� க வைர ம� கா
 ஓத� 
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 சீ'ற� தீ ஆவாG� ெச�3        (24)      2206  ெச�ற4 இல$ைகேம� ெச5ேவ த� சீ'ற�தா� ெகா�ற4 இராவணைன &3$கா� நி�ற4;� ேவ� ஓ$+ த� சார� ேவ$கடேம வி�ணவ
 த� வா� ஓ$+ ெதா� ?கழா� வ�4        (25)      2207  வ�தி�4 அவைன வழி நி�ற ஐ��த�  ஐ�4� அக�4 அட(கி ஆ
வமா� உ�திC  ப- அமர
 ேவைலயா� ப�: அமர
(+ ஈ�த  ப- அமர
 வா%� பதி        (26)      2208  பதி அைம�4 நா- ப�4 எ%�த சி�ைத  மதி உாிFசி வா� �க: ேநா(கி கதி மி+�4 அ� ேகா� ேத- ஓ:� ெகா%�தேத ேபா�றேத  மா� ேத- ஓ:� மன�        (27)      2209  மன�4 உ@ளா� ேவ$கட�தா� மா கடலா� ம'3� நிைனC? அாிய நீ@ அர$க�4 உ@ளா� எைனC பல� ேதவாதி ேதவ� எனCப:வா� �� ஒ நா@ மா வா� பிள�த மக�        (28)      2210  மகனாக( ெகா�: எ:�தா@ மா�? ஆய ெகா$ைக அக� ஆர உ�ப� எ�3 உ�: மகைன� தா� ேதறாத வ�ண� தி�தினா� ெத� இல$ைக நீ3 ஆக எ�4 அழி�தா� நீ        (29)      2211  நீ அ�3 உல+ அள�தா� நீ�ட திமாேல  நீ அ�3 உல+ இட�தா� எ�பரா� நீ அ�3 கா
 ஓத� �� கைட�4 பி� அைட�தா� மா கடைல  ேப
 ஓத ேமனிC பிரா�        (30)      2212  பிரா� எ�3� நாJ� ெப� ?லாி எ�3�  +ரா ந� ெச%� ேபா4 ெகா�: வராக�4 
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 அணி உவ� பாத� பணி=� அவ
 க�O
 மணி உவ� கா�பா
 மகி��4        (31)      2213  மகி��த4 சி�ைத திமாேல ம'3� மகி��த4 உ� பாதேம ேபா'றி மகி��த4 அழ� ஆழி ச$க� அைவ பா- ஆ:� ெதாழி� ஆக� .��4 4ணி�4        (32)      2214  4ணி�த4 சி�ைத 4ழா� அல$க� அ$க� அணி�தவ� ேப
 உ@ள�4C ப�கா� பணி�த4;�  ேவ� பிற$+ சார� விற� ேவ$கடவைனேய  வா� திற$க@ ெசா�E� வைக        (33)      2215  வைகயா� அவனி இர�4 அள�தா� பாத� ?ைகயா� ந3 மலரா� ��ேன மிக வா��த அ�? ஆ(கி ஏ�தி அ-ைமCப/ேட� உன(+  எ� பா(கிய�தா� இனி        (34)      2216  இனி4 எ�ப
 காம� அதனிE� ஆ'ற இனி4 எ�ப
 த�ணீ� எ�தா� இனி4 எ�3 காம� நீ
 ேவளா4 நி� ெபைம ேவ/பேர�  ேசம நீ
 ஆ+� சிறி4        (35)      2217  சிறியா
 ெபைம சிறிதி�க� எ�4�  அறியா� தா� அறியா
 ஆவ
 அறியாைம  ம� ெகா�: ம� உ�: ம� உமி��த மாய� எ�3 எ� ெகா�: எ� ெநFேச இ        (36)      2218  இ� த� கமல�4 இ மலாி� உ@ேள  தி�4 திைச�கைன� த�தா� ெபா�திய நி� பாத$க@ ஏ�திC பணியாேவ� ப� பிறC?� ஏத$க@ எ�லா� எம(+        (37)      2219  எம(+ எ�3 இ நிதிய� ஏமா�4 இராேத  



23 

 தம(+ எ�3� சா
வ� அறி�4 நம(+ எ�3� மாதவேன எ�G� மன� பைட�4 ம'3 அவ� ேப
 ஓ4வேத நாவினா� ஓ�4        (38)      2220  ஓ�தி� ெபா@ �-;� இ�தைனேய உ�தம� ேப
 ஏ�4� திற� அறிமி� ஏைழகா@ ஓ�4 அதைன வ�Sேர� ந�3 அதைன மா/Oேர� மாதவ� ேப
 ெசா�Eவேத ஓ�தி� ,(+        (39)      2221  ,(காக வா$கி ,லாவி நி�3 ஐயா
 ெந(கா �� நீ
 நிைனமி� க�O
 திC ெபாK�த ஆக�தா� பாத� அறி�4� அறியாத ேபாக�தா� இ�ைல ெபா@        (40)      2222  ெபாளா� அம
 உலக� ?(+ இயல� ஆகா4  அளா� அற� அJ� அ�ேற அளாேல மா மைறேயா
(+ ஈ�த மணிவ�ண� பாதேம நீ மறேவ� ெநFேச! நிைன        (41)      2223  நிைனCப� திமாைல நீ�ட ேதா@ காண  நிைனCபா
 பிறC? ஒ�3� ேநரா
 மைனCபா� பிற�தா
 பிற�4 எ�4� ேபாி�ப� எ�லா� 4ற�தா
 ெதா%தா
 அ� ேதா@        (42)      2224  ேதா@ இர�: எ/: ஏ%� ��3� �- அைன�4�  தா@ இர�:� Lழ� சர� 4ர�தா� தா@ இர�:� ஆ
 ெதா%வா
 பாத� அைவ ெதா%வ4 அ�ேற எ� சீ
 ெக% ேதா@ ெச�=� சிறC?        (43)      2225  சிற�தா
(+ எ% 4ைணயா� ெச$க� மா� நாம� மற�தாைர மானிடமா ைவேய� அற� தா$+� மாதவேன எ�G� மன� பைட�4 ம'3 அவ�ேப
 ஓ4வேத நாவினா� உ@J        (44)      
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 2226  உள4 எ�3 இ3மாவா
 உ�: இ�ைல எ�3 தள
த� அத� அ+� சாரா
 அள; அாிய ேவத�தா� ேவ$கட�தா� வி�ேணா
 �- ேதா=� பாத�தா� பாத� பயி�3        (45)      2227  பயி�ற4 அர$க� தி(ேகா/- ப� நா@ பயி�ற4;� ேவ$கடேம ப�நா@ பயி�ற4 அணி திக%� ேசாைல அணி நீ
 மைலேய  மணி திக%� வ� தட(ைக மா�        (46)      2228  மாைல அாி உவ� பாதமல
 அணி�4  காைல ெதா%4 எ%மி� ைகேகாK ஞால� அள�4 இட�4 உ�: உமி��த அ�ணைல ம'3 அ�லா� உள� கிட�த ஆ'றா� உண
�4        (47)      2229  உண
�தா� மைற நா�+� ஓதினா� நீதி  மண�தா� மல
 மக@ ேதா@ மாேல மண�தா� ேபா�  ேவ� இ� சார� விய� இ ஞால� .�  மா இ� ேசாைல மைல        (48)      2230  மைல ஏ%� மா நில$க@ ஏ%� அதிர  +ைல .� +ைர கட�க@ ஏ%� �ைல .��த நF, உர�4C ெப�ைண நவி�3 உ�ட நாவ� எ�3 அFசா4 எ�ெநFேச அைழ        (49)      2231  அைழCப� திமாைல ஆ$+ அவ
க@ ெசா�ன பிைழC? இ� ெப� ெபயேர ேபசி இைழC? அாிய ஆயவேன யாதவேன எ�றவைன யா
 �கC?� மாயவேன எ�3 மதி�4        (50)      2232  மதி( க�டா� ெநFேச மணிவ�ண� பாத�  மதி( க�டா� ம'3 அவ� ேப
 த�ைன மதி( க�டா�  ேப
 ஆழிநி�3 ெபய
�4 கட� கைட�த நீ
 ஆழி வ�ண� நிற�        (51) 
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      2233  நிற� காிய� ெச�ய ெந: மலரா@ மா
வ�  அற� ெபாிய� ஆ
 அ4 அறிவா
 மற� ?ாி�த வா@ அர(க� ேபா�வாைன வானவ
 ேகா� தான�4 நீ@ இ(ைக(+ உ��தா� ெநறி?        (52)      2234  ெநறியா
 +ழ� க'ைற ��நி�3 பி� தா��4 அறியா4 இள$ கிாி எ�3 எ�ணி பிாியா4  �$ெகா-(க@ ைவ+� ெபா ?ன� +�3 எ�G� ேவ$கடேம யா� வி�?� ெவ'?        (53)      2235  ெவ'? எ�3 இ� ேசாைல ேவ$கட� எ�3 இ5 இர�:� நி'? எ�3 நீ மதி(+� நீ
ைம ேபா� நி'? எ�3 உள� ேகாயி� உ@ள� ைவ�4 உ@ளிேன� ெவ@ள�4 இள$ ேகாயி� ைகவிேட� எ�3        (54)      2236  எ�3� மற�தறிேய� ஏ� பிறC?� எCெபா%4�  நி�3 நிைனC? ஒழியா நீ
ைமயா� ெவ�றி அட� ஆழி ெகா�ட அறிவேன! இ�ப( கட� ஆழி நீ அளி( கா�        (55)      2237  காண( கழி காத� ைகமி(+( கா/-னா�  நாணCப:� எ�றா� நாDேம? ேபணி  க மாைலC ெபா� ேமனி கா/டா�� கா/:�  திமாைல ந$க@ தி        (56)      2238  திம$ைக நி�றJ� ெத�வ� நா வா��4� கம� கைடCபி-மி� க�O
 உாிைமயா� ஏ�திேனா� பாத� இ� தட(ைக எ�ைத ேப
 நா� திைச=� ேக/Oேர? நா�        (57)      2239  நா� ெப'ற ந�ைம=� நா ம$ைக ந� ெநFச�4 ஓ�பி இ�4 எ�ைம ஓ4வி�4 ேவ�பி� ெபா@ நீ
ைம ஆயிG� ெபா� ஆழி பா: எ�3 
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 அ@ நீ
ைம த�த அ@        (58)      2240  அ@ ?ாி�த சி�ைத அ-யா
ேம� ைவ�4  ெபா@ ெதாி�4 கா�+'ற அCேபா4 இ@ திாி�4 ேநா(கிேன� ேநா(கி நிைன�ேத� அ4 ஒ� கமல�  ஓ(கிேன� எ�ைன=� அ$+ ஓ
�4        (59)      2241  ஓ
 உவ� அ�ைல ஒளி உவ� நி� உவ�  ஈ
 உவ� எ�ப
 இ நில�ேதா
 ஓ
 உவ� ஆதியா� வ�ண� அறி�தா
 அவ
 க�O
 நீதியா� ம� காCபா
 நி�3        (60)      2242  நி�ற4 ஓ
 பாத� நில� ?ைதCப நீ�ட ேதா@ ெச�3 அள�த4 எ�ப
 திைச எ�லா� அ�3 க மாணியா� இர�த க@வேன! உ�ைனC பிரமாணி�தா
 ெப'ற ேப3        (61)      2243  ேப3 ஒ�3� �� அறிேய� ெப'3 அறிேய� ேபைதைமயா�  மா3 எ�3 ெசா�K வண$கிேன� ஏறி� ெப�ெத�த� ேகா: ஒசிய ெப� நைசயி� பி� ேபா�  எ�4 இ3�த ந� ஆய
 ஏ3        (62)      2244  ஏ3 ஏ%� ெவ�3 அட
�த எ�ைத எாி உவ�4 ஏ3 ஏறி ப/ட இ:சாப� பா3 ஏறி உ�ட தைல வா� நிைறய ேகா/: அ� ைக ஒ� +தி க�ட ெபா@ ெசா�K� கைத        (63)      2245  கைதயி� ெப� ெபாJ� க�ணா நி� ேபேர  இதய� இ�தைவேய ஏ�தி� கைதயி� திெமாழியா� நி�ற திமாேல உ�ைனC ப ெமாழியா� காணC பணி        (64)      2246  பணி�ேத� திேமனி ைப$ கமல� ைகயா� அணி�ேத� உ� ேசவ-ேம� அ�பா� 4ணி�ேத�  
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 ?ாி�4 ஏ�தி உ�ைன ?கKட� பா
�4 ஆ$ேக இ�4 ஏ�தி வா%� இ4        (65)      2247  இ4 க�டா� ந� ெநFேச இC பிறவி ஆவ4  இ4 க�டா� எ�லா� நா� உ'ற4 இ4 க�டா� நாரண� ேப
 ஓதி நரக�4 அ+ அைணயா( காரண�� வ�ைலேய� கா�        (66)      2248  க�ேட� திேமனி யா� கனவி� ஆ$+ அவ� ைக( க�ேட� கனE� ,ட
 ஆழி க�ேட�  உ3 ேநா� விைன இர�:� ஓ/:வி�4 பி�G�  ம3 ேநா� ெச3வா� வK        (67)      2249  வK மி(க வா@ எயி'3 வா@ அ;ண
 மாள  வK மி(க வா@ வைர ம�4 ஆக வK மி(க வா@ நாக� ,'றி ம3க( கட� கைட�தா�  ேகா@ நாக� ெகா�? ஒசி�த ேகா        (68)      2250  ேகா ஆகி மா நில� கா�4 ந� க� �கCேப மா ஏகி� ெச�கி�ற ம�னவ� � ேம;� ெச$ கமல நாபியா� ேசவ-(ேக ஏ� பிறC?�  த� கமல� ஏ��தா
 தம
        (69)      2251  தம
 உ@ள� தFைச தைல அர$க� த�கா�  தம
 உ@J� த� ெபாC? ேவைல தம
 உ@J� மாம�ைல ேகாவ� மதி@ +ட�ைத எ�பேர  ஏ வ�ல எ�ைத(+ இட�        (70)      2252  இட$ைக வல�?ாி நி�3 ஆ
Cப எாி கா�3  அட$கா
 ஒ:$+வி�த4 ஆழி விட� காE� தீ வா� அர; அைணேம� ேதா�ற� திைச அளCபா�  � ஆ
 அ- நிமி
�த ேபா4        (71)      2253  ேபா4 அறி�4 வானர$க@ �F,ைன ?(+ ஆ$+ அல
�த 
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 ேபா4 அாி�4ெகா�: ஏ�4� ேபா4 உ@ள� ேபா4�  மணி ேவ$கடவ� மல
 அ-(ேக ெச�ல  அணி ேவ$கடவ� ேப
 ஆ��4        (72)      2254  ஆ��4 உைரCப� ஆயிர� ேப
 ஆதி ந: அ�திவா� வா��த மல
 Mவி ைவகE� ஏ��த பிைற( ேகா/:� ெச$க� காி வி:�த ெப�மா�  இைற(+ ஆ/பட� 4ணி�த யா�        (73)      2255  யாேன தவ� ெச�ேத� ஏ� பிறC?� எCெபா%4�  யாேன தவ� உைடேய� எ� ெபமா� யாேன இ� தமி� ந� மாைல இைண அ-(ேக ெசா�ேன�  ெப� தமிழ� ந�ேல� ெப+        (74)      2256  ெப+ மத ேவழ� மாC பி-(+ �� நி�3  இ க� இள �$கி� வா$கி அ+ இ�த ேத� கல�4 நீ/:� திேவ$கட� க�O
  வா� கல�த வ�ண� வைர        (75)      2257  வைர� ச�தன( +ழ�?� வா� கலG� ப/:�  விைரC ெபாK�த ெவ� ம�Kைக=� நிைர�4(ெகா�:  ஆதி(க� நி�ற அறிவ� அ- இைணேய ஓதிC பணிவ4 உ3�        (76)      2258  உ3� க�டா� ந� ெநFேச உ�தம� ந� பாத�  உ3� க�டா� ஒ� கமல� த�னா� உ3� க�டா�  ஏ�திC பணி�4 அவ� ேப
 ஈ
 ஐFT3 எCெபா%4�  சா�தி உைர�த� தவ�        (77)      2259  தவ� ெச�4 நா� �கேன ெப'றா� தரணி நிவ�4 அளCப நீ/-ய ெபா' பாத� சிவ�த த� ைக அைன�4� ஆர( க%வினா� க$ைக நீ
 ெப�4 அைன�4C ேப
 ெமாழி�4 பி�        (78)      
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 2260  பி� நி�3 தா� இரCப ேகளா� ெப� பைண� ேதா@ �� நி�3 தா� இரCபா@ ெமா�� மலரா@ ெசா� நி�ற ேதா@ நல�தா� ேந
 இ�லா� ேதா�ற� அவ� அள�த நீ@ நில� தா� அ�தைன(+� ேந
        (79)      2261  ேந
�ேத� அ-ைம நிைன�ேத� அ4 ஒ� கமல�  ஆ
�ேத� உ� ேசவ-ேம� அ�பா� ஆ
�த அ-( ேகால� க�டவ
(+ எ�ெகாேலா ��ைனC ப-( ேகால� க�ட பக�?        (80)      2262  பக� க�ேட� நாரணைன( க�ேட� கனவி� மிக( க�ேட� மீ�: அவைன ெம�ேய மிக( க�ேட�  ஊ� திக%� ேநமி ஒளி திக%� ேசவ-யா� வா� திக%� ேசாதி வ-;        (81)      2263  வ-( ேகால வா@ ெந:$ க� மா மலரா@ ெச5விC ப-( ேகால� க�: அகலா@ ப�நா@ அ-(ேகாK ஞால�தா@ பி�G� நல� ?ாி�த4 எ�ெகாேலா? ேகால�தா� இ�ைல +ைற        (82)      2264  +ைறயாக ெவ� ெசா'க@ &றிேன� &றி  மைற ஆ$+ என உைர�த மாைல இைறேயG�  ஈ=�ெகா� எ�ேற இ�ேத� எைனC பகE�  மாய�க� ெச�ற வர�        (83)      2265  வர� கதி த�ைன வண$காத வ�ைம உர� கதி �
(க�தவைன நர� கல�த சி$கமா�( கீ�ட திவ� அ- இைணேய அ� க� மா ஞால�4 அ�4        (84)      2266  அ�4 எ�3� ேத� எ�3� ஆழியா� எ�3�  அ�4 அ�3 ெகா�: உக�தா� எ�3� அ�4 அ�ன ெசா� மாைல ஏ�தி� ெதா%ேத� ெசாலCப/ட ந� மாைல ஏ�தி நவி�3        (85) 



30 

      2267  நவி�3 உைர�த நாவல
க@ நா@ மல
 ெகா�: ஆ$ேக பயி�றதனா� ெப'ற பய� எ�ெகா�? பயி�றா
 த� ெம�� தவ�தா� கா�? அாிய ேமக மணி வ�ணைன யா� எ� தவ�தா� கா�ப�ெகா� இ�3?        (86)      2268  இ�றா அறிகி�ேற� அ�ேல� இ நில�ைத� ெச�3 ஆ$+ அள�த திவ-ைய அ�3  க(ேகா/-=@ கிட�4 ைகெதா%ேத� க�ேட�  தி(ேகா/- எ�ைத திற�        (87)      2269  திற�பி'3 இனி அறி�ேத� ெத� அர$க�4 எ�ைத திற�பா வழி� ெச�றா
(+ அ�லா� திற�பா� ெச- நரைக நீ(கி தா� ெச�வத� �� வாேனா
 க- நகர வாச� கத;        (88)      2270  கதவி கத� சிற�த கFசைன �� கா��4  அதவி ேபா
 யாைன ஒசி�4 பதவியா�C பாணியா� நீ
 ஏ'3 ப�: ஒகா� மாவKைய மாணியா�( ெகா�-ைலேய ம�?        (89)      2271  ம�Dலக� ஆேளேன வானவ
(+� வானவனா� வி�Dலக� த� அக�4� ேமேவேன ந�ணி� திமாைல ெச$க� ெந-யாைன எ$க@ ெபமாைன ைகெதா%த பி�        (90)      2272  பி�னா� அ நரக� ேசராம� ேப43L
  ��னா� வண$க �ய�மிேனா ப� B� அள�தாைன கா
( கட� .� ஞால�ைத எ�லா� அள�தா� அவ� ேசவ-        (91)      2273  அ-யா� �� கFசைன� ெச'3 அமர
 ஏ�4� ப-யா� ெகா-ேம� ?@ ெகா�டா� ெந-யா� த� நாமேம ஏ�4மி�க@ ஏ�தினா� தா� ேவ�:� 
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 காமேம கா/:� க-4        (92)      2274  க-4 ெகா: நரக� பி'காE� ெச�ைக ெகா-4 எ�3 அ4 &டா��ன� வ- ச$க� ெகா�டாைன &�த� வா� கீ�டாைன ெகா$ைக நF, உ�டாைன ஏ�4மிேனா உ'3        (93)      2275  உ'3 வண$கி� ெதா%மி� உல+ ஏ%� �'3� வி%$+� �கி� வ�ண� ப'றிC ெபா�தாதா� மா
? இட�4 �� பாடக�4@ இ�தாைன ஏ�4� எ� ெநF,        (94)      2276  எ� ெநFச� ேமயா� எ� ெச�னியா� தானவைன வ� ெநFச� கீ�ட மணி வ�ண� ��ன� ேச� ஊழியா� ஊழி ெபய
�தா� உல+ ஏ�4� ஆழியா� அ�திUரா�        (95)      2277  அ�திUரா� ?@ைள ஊ
வா� அணி மணியி� 4�தி ேச
 நாக�தி�ேம� 4யி�வா� ��தீ மைற ஆவா� மா கட� நF, உ�டா� தன(+� இைற ஆவா� எ$க@ பிரா�        (96)      2278  எ$க@ ெபமா� இைமேயா
 தைலமக� நீ  ெச$க� ெந: மா� திமா
பா ெபா$+ பட �(கி� ஆயிர வா�C பா�? அைணேம� ேச
�தா�  +ட�(+( ேகாயிலா( ெகா�:        (97)      2279  ெகா�: வள
(க +ழவியா�� தா� வள
�த4  உ�ட4 உல+ ஏ%� உ@ ஒ:$க ெகா�: +ட� ஆ- ேகாவலனா� ேமவி எ� ெநFச� இடமாக( ெகா�ட இைற        (98)      2280  இைற எ� ெபமா� அ@ எ�3 இைமேயா
 �ைற நி�3 ெமா�� மல
க@ Mவ அைற கழல 
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 ேசவ-யா� ெச$க� ெந-யா� +ற@ உவா� மாவ-வி� ம� ெகா�டா� மா�        (99)      2281  மாேல ெந-ேயாேன க�ணேன வி�ணவ
(+ ேமலா விய� 4ழா�( க�ணியேன ேமலா� விளவி� கா� க�றினா� L��தவேன! எ� த� அள; அ�றா� யாGைடய அ�?        (100)  -------------  ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர�     இய�பாஇய�பாஇய�பாஇய�பா    15.  15.  15.  15.  ேபயா�வா�   ேபயா�வா�   ேபயா�வா�   ேபயா�வா�   ----        ��றா� தி%வ�தாதி��றா� தி%வ�தாதி��றா� தி%வ�தாதி��றா� தி%வ�தாதி    (2282 (2282 (2282 (2282 ––––    2381)2381)2381)2381)     2282  தி( க�ேட� ெபா� ேமனி க�ேட� திக%� அ(க� அணி நிற�� க�ேட� ெச( கிள� ெபா� ஆழி க�ேட� ?ாி ச$க� ைக( க�ேட�  எ� ஆழி வ�ண�பா� இ�3        (1)      2283  இ�ேற கழ� க�ேட� ஏ� பிறC?� யா� அ3�ேத�  ெபா� ேதா� வைர மா
பி� �� 4ழா� அ�3 தி( க�: ெகா�ட திமாேல உ�ைன ம(க�:ெகா�: எ� மன�        (2)      2284  மன�4 உ@ளா� மா கட� நீ
 உ@ளா� மலரா@ தன�4 உ@ளா� த� 4ழா� மா
ப� சின�4� ெசந
 உக� ெச'3 உக�த ேத$+ ஓத வ�ண�  வ நரக� தீ
(+� ம�4        (3)      2285  ம�4� ெபாJ� அ�த�� தாேன  தி�திய ெச$ க� மா� ஆ$ேக ெபா�தி=� நி�3 உலக� உ�: உமி��4 நீ
 ஏ'3 �வ-யா� அ�3 உலக� தாேயா� அ-        (4)      2286  அ- வ�ண� தாமைர அ�3 உலக� தாேயா� ப- வ�ண� பா
( கட� நீ
 வ�ண� �- வ�ண� 



33 

 ஓ
 ஆழி ெவ�ேயா� ஒளி=� அஃ4 அ�ேற  ஆ
 ஆழி ெகா�டா'+ அழ+        (5)      2287  அழ+ அ�ேற ஆழியா'+ ஆழி நீ
 வ�ண�? அழ+ அ�ேற அ�ட� கட�த�? அழ+ அ�ேற  அ$ைக நீ
 ஏ'றா'+ அல
 ேமேலா� கா� க%வ  க$ைக நீ
 கா�ற கழ�?        (6)      2288  கழ� ெதா%4� வா ெநFேச! கா
( கட� நீ
 ேவைலC ெபாழி� அள�த ?@ ஊ
தி� ெச�வ� எழி� அள�4 அ$+ எ�ண'+ அாியாைன எC ெபா/+� ேசயாைன  ந�ண'+ அாியாைன நா�        (7)      2289  நாம� பல ெசா�K நாராயணா எ�3  நா� அ$ைகயா� ெதா%4� ந� ெநFேச வா மவி  ம�Dலக� உ�: உமி��த வ�: அைற=� த� 4ழா�  க�ணைனேய கா�க ந� க�        (8)      2290  க�D� கமல� கமலேம ைக�தல��  ம� அள�த பாத�� ம'3 அைவேய எ�ணி�  க மா �கி� வ�ண� கா
( கட� நீ
 வ�ண�  தி மா மணி வ�ண� ேத,        (9)      2291  ேத,� திறE� தி;� உவ��  மா, இ� +-CபிறC?� ம'றைவ=� ேபசி� வல� ?ாி�த வா� ச$க� ெகா�டா� ேப
 ஓத  நல� ?ாி�4 ெச�3 அைட=� ந�+        (10)      2292  ந�+ ஓ4� நா� ேவத�4 உ@ளா� நற; இாி=� ெபா$+ ஓதவிC ?ன� வ�ண� ச$+ ஓதC பா'கடலா� பா�? அைணயி� ேமலா� பயி�3 உைரCபா
 B� கடலா� N� அறிவினா�        (11)      
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 2293  அறி; எ�G� தா@ ெகாJவி ஐ�?லG� த�மி� ெசறி; எ�G� தி� கதவ� ெச�மி மைற எ�3� ந�+ ஓதி ந�+ உண
வா
 கா�பேர நா@ேதா3� ைப$ேகாத வ�ண� ப-        (12)      2294  ப- வ/ட� தாமைர ப�: உலக� நீ
 ஏ'3  அ- வ/ட�தா� அளCப நீ�ட �- வ/ட�  ஆகாய� ஊட3�4 அ�ட� ேபா� நீ�டேத  மா காயமா� நி�ற மா'+        (13)      2295  மா�பா� மன� ,ழிCப ம$ைகய
 ேதா@ ைகவி/:  B�பா� மன� ைவ(க ெநா�வி4 ஆ� நா� பால ேவத�தா� ேவ$கட�தா� வி�ேணா
 �- ேதா=� பாத�தா� பாத� பணி�4        (14)      2296  பணி�4 உய
�த ெபௗவC ப: திைரக@ ேமாத  பணி�த பண மணிகளாேல அணி�4 அ$+ அன�த� அைண( கிட(+� அ�மா� அ-ேய� மன� த� அைண( கிட(+� வ�4        (15)      2297  வ�4 உைத�த ெவ� திைரக@ ெச� பவள ெவ� ��த� அ�தி விள(+� அணி விள(கா� எ�ைத  ஒ அ�K� தாமைரயா@ ஒ�றிய சீ
 மா
வ�  திவ�K(ேகணியா� ெச�3        (16)      2298  ெச�ற நா@ ெச�லாத ெச$க� மா� எ$க@ மா� எ�ற நா@ எ� நாJ� நா@ ஆ+� எ�3� இறவாத எ�ைத இைண அ-(ேக ஆளா�  மறவா4 வா��4க எ� வா�        (17)      2299  வா� ெமாழி�4 வாமனனா� மாவKபா� �வ- ம� நீ அள�4 ெகா�ட ெந:மாேல தாவிய நி� எFசா இைண அ-(ேக ஏ� பிறC?� ஆளாகி  அFசா4 இ(க அ@        (18) 
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      2300  அளா4 ஒழி=ேம ஆ� இைலேம� அ�3 ெதளாத பி@ைளயா�� ேச
�தா� இளாத சி�ைதயரா� ேசவ-(ேக ெச� மல
 M� ைகெதா%4  ��ைதயரா� நி'பா
(+ ��?        (19)      2301  அளா4 ஒழி=ேம ஆ� இைலேம� அ�3 ெதளாத பி@ைளயா�� ேச
�தா� இளாத சி�ைதயரா� ேசவ-(ேக ெச� மல
 M� ைகெதா%4  �ைதயரா� நி'பா
(+ ��?        (20)      2302  ேப,வா
 எ5வள; ேப,வ
 அ5வளேவ  வாச மல
� 4ழா� மாைலயா� ேத, உைடய ச(கர�தா� ச$கினா� சா
$க�தா� ெபா$+ அரவ வ(கரைன( ெகா�றா� வ-;        (21)      2303  வ-; ஆ
 �- ேகா/- வானவ
க@ நாJ� க- ஆ
 மல
 Mவி காD� ப-யாைன  ெச�ைமயா� உ@ உகி ெச5வேன ெநFசேம  ெம��ைமேய காண வி�?        (22)      2304  வி�பி வி� ம� அள�த அF சிைறய வ�: ஆ
 ,�? ெதாைளயி� ெச�3 ஊத அ�?� ?ன� 4ழா� மாைலயா� ெபா� அ� கழ'ேக மன� 4ழா� மாலா� வ�        (23)      2305  வ$கா� இ நிலG� மா� வி,�?� கா'3�  ெந$+ தீ நீ
 உ;� ஆனா� ெபா�4� ,ட
 ஆழி ஒ�3 உைடயா� .� கழேல நாJ�  ெதாட
 ஆழி ெநFேச ெதா%4        (24)      2306  ெதா%தா� ப%4 உ�ேட M நீ
 உலக� �%4 உ�: ெமா� +ழலா@ ஆ��சி வி%4 உ�ட வாயாைன மா� விைட ஏ� ெச'றாைன வானவ
(+� 



36 

 ேசயாைன ெநFேச சிற�4?        (25)      2307  சிற�த எ� சி�ைத=� ெச$க� அர;�  நிைற�த சீ
 நீ@ க�சி=@J� உைற�த4;�  ேவ$கட�� ெவஃகா;� ேவJ(ைகCபா-=ேம  தா� கடவா
 த� 4ழாயா
        (26)      2308  ஆேர 4ய
 உழ�தா
 4�? உ'றா
 ஆ�ைடயா
  காேர மK�த க$ கடைல ேநேர கைட�தாைன காரணைன நீ
 அைணேம� ப@ளி அைட�தாைன நாJ� அைட�4?        (27)      2309  அைட�த4 அர; அைணேம� ஐவ
(+ ஆ� அ�3 மிைட�த4 பாரத ெவ� ேபா
 உைட�த4;� ஆ��சிபா� ம�4(ேக அ�மேன! வா@ எயி'3C ேப��சி பா� உ�ட பிரா�        (28)      2310  ேப��சி பா� உ�ட ெபமாைனC ேப
�4 எ:�4  ஆ��சி �ைலெகா:�தா@ அFசாேத வா��த இ@ ஆ
 திேமனி இ� பவள� ெச5வா�� ெதளா ெமாழியாைன� ேச
�4        (29)      2311  ேச
�த திமா� கட� +ட�ைத ேவ$கட�  ேந
�த எ� சி�ைத நிைற வி,�? வா��த மைற பாடக� அன�த� வ� 4ழா�( க�ணி இைறபா- ஆய இைவ        (30)      2312  இைவ அவ� ேகாயி� இரணியன4 ஆக� அைவெச�4 அாி உவ� ஆனா� ெசவி ெதாியா நாக�தா� நா� ேவத�4 உ@ளா� நற; ஏ'றா� பாக�தா� பா'கட� உளா�        (31)      2313  பா'கடE� ேவ$கட�� பா�?� பனி வி,�?�  B� கடE� N� Bல தாமைரேம� பா'ப/:  
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 இ�தா
 மன�� இடமாக( ெகா�டா�  +�4 ஒசி�த ேகாபாலக�        (32)      2314  பாலகனா� ஆ� இைலேம� ைபய உல+ எ�லா� ேம� ஒநா@ உ�டவேன! ெம��ைமேய மாலவேன  ம�தர�தா� மா நீ
( கட� கைட�4 வா� அ�த� அ�தர�தா
(+ ஈ�தா� நீ அ�3        (33)      2315  அ�3 இ5 உலக� அள�த அைசேவெகா�? நி�3 இ�4 ேவJ(ைக நீ@ நக
வா� அ�3 கிட�தாைன ேக: இ� சீராைன �� கFைச( கட�தாைன ெநFசேம! கா�        (34)      2316  கா� கா� என வி�?� க�க@ கதி
 இல+ �� தா
 அகல�தா� ெபா� ேமனி பா�க� ெதாழி� பா- வ�: அைற=� ெதா$கலா� ெச�ெபா� கழ� பா- யா� ெதா%4� ைக        (35)      2317  ைகய கன� ஆழி கா
( கட� வா� ெவ� ச$க�  ெவ�ய கைத சா
$க� ெவ� ,ட
 வா@ ெச�ய பைட பரைவ பாழி பனி நீ
 உலக� அ- அள�த மாய� அவ'+        (36)      2318  அவ'+ அ-ைமC ப/ேட� அக�தா� ?ற�தா�  உவ
(+� க$ கட� நீ
 உ@ளா� 4வ
(+� பவள வா�C �மகJ� ப� மணிC �� ஆர�  திக%� திமா
ப� தா�        (37)      2319  தாேன தன(+ உவம� த� உேவ எ5 உ;�  தாேன தவ உ;� தாரைக=� தாேன எாி ,ட� மா� வைர=� எ� திைச=� அ�ட�4 இ ,ட� ஆய இைற        (38)      2320  இைற ஆ� நில� ஆகி எ� திைச=� தா� ஆ�  



38 

 மைற ஆ� மைறC ெபா@ ஆ� வா� ஆ� பிைற வா��த ெவ@ள�4 அவி விள$+ ஒK நீ
 ேவ$கட�தா� உ@ள�தி� உ@ேள உள�        (39)      2321  உள� க�டா� ந� ெநFேச உ�தம� எ�3� உள� க�டா� உ@Jவா
 உ@ள�4 உள� க�டா�  வி� ஒ:$க( ேகா: உய� L$+ அவி ேவ$கட�தா� ம� ஒ:$க தா� அள�த ம�        (40)      2322  ம�G மணி �- நீ�: அ�ட� ேபா� எ� திைச=�  4�G ெபாழி� அைன�4� .� கழேல மி�ைன உைடயாக( ெகா�: அ�3 உல+ அள�தா� +�ற� +ைடயாக ஆ கா�த ேகா        (41)      2323  ேகாவலனா� ஆ நிைரக@ ேம��4 +ழ� ஊதி  மா வலனா�( கீ�ட மணி வ�ண� ேமவி  அாி உவ� ஆகி இரணியன4 ஆக�  ெதாி உகிரா� கீ�டா� சின�        (42)      2324  சின மா மத களி'றி� தி� மCைப� சா��4  ?ன� ேமய �மி அதைன� தனமாக  ேப
 அகல�4@ ஒ:(+� ேப
 ஆர மா
வனா
 ஓ
 அகல�4 உ@ள4 உல+        (43)      2325  உலக�� ஊழி=� ஆழி=� ஒ� ேக� அல
 கதி� ெச�தீ=� ஆவா� பல கதி
க@ பாாி�த ைப� ெபா� �-யா� அ- இைண(ேக �ாி�4 எ� ெநFேச ?ாி        (44)      2326  ?ாி�4 மத ேவழ� மாC பி-ேயா: ஊ-  திாி�4 சின�தா� ெபா4 விாி�த சீ
 ெவ� ேகா/: ��4 உதி
(+� ேவ$கடேம ேம� ஒ நா@  ம� ேகா/:( ெகா�டா� மைல        (45)      
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 2327  மைல �க: ேம� ைவ�4 வா,கிைய� ,'றி  தைல �க: தா� ஒ ைக ப'றி அைல �க/: அ�ட� ேபா� நீ
 ெதறிCப அ�3 கட� கைட�தா�  பி�டமா� நி�ற பிரா�        (46)      2328  நி�ற ெபமாேன நீ
 ஏ'3 உல+ எ�லா� ெச�ற ெபமாேன ெச$க�ணா அ�3 4ரக வா� கீ�ட 4ழா� �-யா�! ந$க@ நரக வா� கீ�டா=� நீ        (47)      2329  நீ அ�ேற நீ
 ஏ'3 உலக� அ- அள�தா�? நீ அ�ேற நி�3 நிைர ேம��தா�? நீ அ�ேற  மா வா� உர� பிள�4 மா மதி� ஊ: ேபா�  ேதவா,ர� ெபாதா� ெச'3?        (48)      2330  ெச'ற4;� ேசரா இரணியைன ெச�3 ஏ'3C ெப'ற4;� மா நில� பி�ைன(+ ஆ� �'ற� �ாி ஏ'றி� �� நி�3 ெமா��? ஒழி�தா� �ாி� ,ாி ஏ3 ச$கினா�! .��4        (49)      2331  .��த 4ழா� அல$க� ேசாதி மணி �- மா� தா��த அவி� தட வைரவா� ஆ��த மணி நீ
� ,ைன வள
�த மா �தைல ெகா�றா�  அணி நீல வ�ண�தவ�        (50)      2332  அவேன அ வைரயா� ஆ நிைரக@ கா�தா�  அவேன அணி மத� சா��தா� அவேன கல$காC ெப நகர� கா/:வா� க�O
  இல$கா?ர� எாி�தா� எ�4        (51)      2333  எ�தா� மராமர� ஏ%� இராமனா�  எ�தா� அ� மா� மறிைய ஏ�திைழ(+ ஆ� எ�த4;� ெத� இல$ைக( ேகா� Lழ ெச�3 +ற@ உ ஆ� �� நில� ைக(ெகா�டா� �ய�3        (52) 
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      2334  �ய�3 ெதா% ெநFேச! �ாி நீ
 ேவைல இய�ற மர�4 ஆ� இைலயி� ேமலா� பயி�3 அ$+ ஓ
 ம� நல� ெகா@ ெவ@ள�4 மாய( +ழவியா�  த� அல$க� மாைலயா� தா@        (53)      2335  தாளா� சகட� உைத�4 பக: உ�தி  கீளா ம4 இைட ேபா� ேகழ� ஆ� மீளா4 ம� அகல� கீ�: அ$+ ஓ
 மா4 உக�த மா
வ'+C ெப� அகல� காத� ெபாி4        (54)      2336  ெபாிய வைர மா
பி� ேப
 ஆர� ��:  காிய �கிKைட மி� ேபால ெதாி=$கா�  பா� ஒ:$க வ�: அைற=� ப$கயேம ம'3 அவ� த� நீ@ ெந:$ க� கா/:� நிற�        (55)      2337  நிற� ெவளி4 ெச�4 பசி4 காி4 எ�3 இைற உவ� யா� அறிேயா� எ�ணி� நிைற; உைடய நா ம$ைக தாG� நல� ?க� வ�லேள  � ம$ைக ேக@வ�ெபாK;?        (56)      2338  ெபாK�4 இ�ட கா
 வானி� மி�ேனேபா� ேதா�றி  மK�4 தி இ�த மா
வ� ெபாK�த  கட�ேம� ெகா�ட காியா� கழேல  ெத@ த�ேம� க�டா� ெதளி 57      2339  ெதளி�த சிலாதல�தி�ேம� இ�த ம�தி  அளி�த க:வைனேய ேநா(கி விள$கிய  ெவ� மதிய� தா எ�G� ேவ$கடேம ேம� ஒ நா@  ம� மதியி� ெகா�: உக�தா� வா�; 58      2340  வா%� வைக அறி�ேத� ைம ேபா� ெந: வைரவா��  தா%� அவி ேபா� தா
 கிடCப .%�  தி மா மணி வ�ண� ெச$க� மா� எ$க@  
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 ெபமா� அ- ேசரCெப'3 59      2341  ெப'ற� பிைண மத� ேப� �ைல மா� சகட�  �'ற( கா�4 ஊ: ேபா� உ�: உைத�4 க'3(  +ணிைல விள$ கனி(+( ெகா�: எறி�தா� ெவ'றிC  பணில� வா� ைவ�4 உக�தா� ப�: 60      2342  ப�: எ�லா� ேவ$கட� பா'கட� ைவ+�த�  ெகா�: அ$+ உைறவா
(+ ேகாயி� ேபா� வ�:  வள� கிள� நீ@ ேசாைல வ� �$ க-ைக  இள$ +மர� த� வி�ணக
 61      2343  வி�ணகர� ெவஃகா விாி திைர நீ
 ேவ$கட�  ம� நகர� மா மாட ேவJ(ைக ம�ணக�த  ெத� +ட�ைத ேத� ஆ
 திவர$க� ெத�ேகா/-  த� +ட$ைக நீ
 ஏ'றா� தா�; 62      2344  தா� சைட=� நீ@ �-=� ஒ� ம%;� ச(கர��  .� அர;� ெபா� நாD� ேதா�3மா� .%�  திர�: அவி பா=� திமைலேம� எ�ைத(+  இர�: உ;� ஒ�றா� இைச�4 63      2345  இைச�த அரவ�� ெவ'?� கடE�  பைச�4 அ$+ அ�4 ப:Cப அைச�4  கைட�த வ�தேமா க�சி ெவஃகாவி�  கிட�4 இ�4 நி�ற4;� அ$+? 64      2346  அ$க'+ இட
 இ�றி அ�திC ெபா%த�4  ம$க இரணியன4 ஆக�ைத ெபா$கி  அாி உவமா�C பிள�த அ�மா� அவேன  காி உவ� ெகா�? ஒசி�தா� கா��4 65      2347  கா��4 இைள மா'றி கதி
 இல+ மா மணிக@  ஏ��த பண( கதி
ேம� ெவ5;யி
Cப வா��த  
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 ம4 ைகடப� வயி3 உகி மா�டா
  அ4 ேக: அவ
(+ இ3தி ஆ$+ 66      2348  ஆ$+ மல� +வி=மா� உ�திவா�  ஓ$+ கமல�தி� ஒ� ேபா4 ஆ� ைக�  திகிாி ,ட
 எ�3� ெவ� ச$க� வானி�  பக� மதி எ�3� பா
�4 67      2349  பா
�த க:வ� ,ைன நீ
 நிழ� க�:  ேப
�4 ஓ
 க:வ� எனC ேப
�4 கா
�த  கள$ கனி(+( ைக நீ/:� ேவ$கடேம ேம� நா@  விள$ கனி(+( க�3 எறி�தா� ெவ'? 68      2350  ெவ'? எ�3 ேவ$கட� பா:� விய� 4ழா�  க'? எ�3 .:� க$ +ழ�ேம� ம� ெபா�ற  நீ�ட ேதா@ மா� கிட�த நீ@ கட� நீ
 ஆ:வா�  ��ட நா@ எ�லா� ?+� 69      2351  ?+ மத�தா� வா� �சி கீ� தா��4 அவி  உ+ மத�தா� கா� க%வி ைகயா� மி+ மத� ேத�  வி�ட மல
 ெகா�: விற� ேவ$கடவைனேய  க�: வண$+� களி3 70      2352  களி3 �கி� +�த ைக எ:�4 ஓ-  ஒளி3 மC? ஒசி ைக யாளி பிளிறி  விழ ெகா�3 நி�3 அதி� ேவ$கடேம ேம� நா@  +ழ( க�3 ெகா�: எறி�தா� +�3 71      2353  +�3 ஒ�றி� ஆய +ற மகளி
 ேகா� வைள( ைக  ெச�3 விைளயா:� தீ� கைழ ேபா� ெவ�3  விள$+ மதி ேகா@ வி:(+� ேவ$கடேம ேமைல  இள$ +மர
 ேகாமா� இட� 72      2354  இட� வல� ஏ� ��ட இரவி� ேத
 ஓ/-  
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 வட �க ேவ$கட�4 ம�G� +ட� நய�த  &�தனா� நி�றா� +ைர கழேல &3வேத  நா�த�னா� உ@ள நல� 73      2355  நலேம வK4ெகா� நF, ஊ/: வ� ேப�  நிலேம ?ர�: ேபா� Lழ சலேம தா�  ெவ� ெகா$ைக உ�டாைன மீ/: ஆ��சி ஊ/:வா�  த� ெகா$ைக வா� ைவ�தா@ சா
�4? 74      2356  சா
�4 அக: ேத�Cப� தடாவிய ேகா/: உ�சிவா�  ஊ
�4 இய$+� ெவ� மதியி� ஒ� �யைல� ேச
�4  சின ேவ$ைக பா
(+� திமைலேய ஆய� ?ன ேவ$ைக நா3� ெபாC? 75      2357  ெபாCபிைடேய நி�3� ?ன� +ளி�4� ஐ�4 ெநCபிைடேய நி'க;� நீ
 ேவ�டா விC? உைடய ெவஃகாேவ ேச
�தாைன ெம�� மல
 M�( ைகெதா%தா�  அஃகாேவ தீவிைனக@ ஆ��4? 76      2358  ஆ��த அ மைறேயா� நா��க�ேதா� ந� +ற$கி� வா��த +ழவியா� வா@ அர(க� ஏ��த �-C ேபா4 ��3 ஏ� எ�3 எ�ணினா� ஆ
�த அ-C ேபா4 ந$க/+ அர� 77      2359  அர� ஆ� நம(+ எ�3� ஆழி வலவ�  �ர� நா@ வல� ,ழி�த ெமா��ப� சர� ஆேம�  ஏ4 கதி? ஏ4 நிைல? ஏ4 பிறC?? எ�னாேத  ஓ4 கதி மாயைனேய ஓ
�4 78      2360  ஓ
�த மன�தரா� ஐ�4 அட(கி ஆரா��4  ேப
�தா� பிறC? ஏ%� ேப
(கலா� கா
�த விைர ஆ
 ந3� 4ழா� L$+ ஓத ேமனி நிைர ஆர மா
வைனேய நி�3 79      
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 2361  நி�3 எதிராய நிைர மணி� ேத
 வாண� ேதா@  ஒ�றிய ஈ
 ஐFT3 உட� 4ணிய ெவ�3 இல$+� ஆ
 ப: வா� ேநமி அர; அைணயா� ேசவ-(ேக ேந
ப:வா� தா� �யE� ெநF, 80      2362  ெநFசா� நிைனC? அாியேனE� நிைலCெப'3 எ� ெநFசேம ேபசா� நிைன(+$கா� ெநFச�4C ேபரா4 நி'+� ெபமாைன எ�ெகாேலா  ஓரா4 நி'ப4 உண
;? 81      2363  உணாி� உண
; அாிய� உ@ள� ?+�4 ?ணாிE� கா�? அாிய� உ�ைம இண
 அைணய  ெகா$+ அைண�4 வ�: அைற=� த� 4ழா�( ேகாமாைன எ$+ அைண�4 கா�:� இனி? 82      2364  இனி அவ� மாய� என உைரCபேரE�  இனி அவ� கா�? அாியேனE� இனியவ�  க@ள�தா� ம� ெகா�: வி� கட�த ைப$ கழலா�  உ@ள�தி� உ@ேள உள� 83      2365  உளனாய நா�மைறயி� உ/ெபாைள உ@ள�4 உளனாக� ேத
�4 உண
வேரE� உளனாய வ� தாமைர ெந:$ க� மாயவைன யாவேர க�டா
? உகCப
 கவி 84      2366  கவியினா
 ைக ?ைன�4 க� ஆ
 கழ� ேபா�  ெசவியி� ஆ
 ேக@வியரா�� ேச
�தா
 ?வியினா
 ேபா'றி உைர(க ெபாK=ேம பி�ைன(+ ஆ� ஏ'3 உயிைர அ/டா� எழி�? 85      2367  எழி� ெகா�ட மி�G( ெகா- எ:�4 ேவக� ெதாழி�ெகா�: தா� �ழ$கி� ேதா�3� எழி�ெகா�ட நீ
 ேமக� அ�ன ெந: மா� நிற� ேபால  கா
 வான� கா/:� கல�4 86 
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      2368  கல�4 மணி இைம(+� க�ணா நி� ேமனி மல
�4 மரகதேம கா/:� நல� திக%� ெகா�தி�வா� வ�: அைற=� த� 4ழா�( ேகாமாைன அ�தி வா� கா/:� அ4 87      2369  அ4 ந�3 இ4 தீ4 எ�3 ஐயCபடாேத  ம4 நி�ற த� 4ழா� மா
வ� ெபா4 நி�ற ெபா� அ� கழேல ெதா%மி� �%விைனக@ ��ன� கழE� �-�4 88      2370  �-�த ெபா%தி� +ற வாண
 ஏன� ப-�4 உ% சா� ைப� திைனக@ வி�த த-�4 எ%�த ேவ�$ கைழ ேபா� வி� திற(+� ேவ$கடேம ேம� ஒ நா@ தீ� +ழ� வா� ைவ�தா� சில�? 89      2371  சில�?� ெசறி கழE� ெச�3 இைசCப வி� ஆ3  அல�பிய ேசவ- ேபா� அ�ட� ?ல�பிய ேதா@ எ� திைச=� .ழ இட� ேபாதா4 எ�ெகாேலா வ� 4ழா� மா� அள�த ம�? 90      2372  ம� உ�:� ேப��சி �ைல உ�:� ஆ'றாதா�  ெவ�ெண� வி%$க ெவ+�: ஆ��சி க�ணி( கயி'றினா� க/ட தா� க/:�-�தா�  வயி'றிேனா: ஆ'றா மக� 91      2373  மக� ஒவ
(+ அ�லாத மா ேமனி மாய� மக� ஆ� அவ� மக� த� காத� மகைன� சிைறெச�த வாண� ேதா@ ெச'றா� கழேல  நிைறெச�4 எ� ெநFேச நிைன 92      2374  நிைன�4 உலகி� ஆ
 ெதளிவா
 நீ�ட திமா�? அைன�4 உல+� உ@ ஒ:(கி ஆ�ேம� கைன�4 உல;  ெவ@ள�4 ஓ
 பி@ைளயா� ெம@ள� 4யி�றாைன 
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 உ@ள�ேத ைவ ெநFசேம உ��4 93      2375  உ��4 உண
; எ�G� ஒளி ெகா@ விள(+ ஏ'றி  ைவ�4 அவைன நா- வைலCப:�ேத� ெம�ெதனேவ  நி�றா� இ�தா� கிட�தா� எ� ெநFச�4  ெபா�றாைம மாய� ?+�4        (94)      2376  ?+�4 இல$+� அ�திC ெபா%த�4 அாியா�  இக��த இரணியன4 ஆக� ,கி
�4 எ$+�  சி�தC பிள�த திமா� திவ-ேய  வ�தி�4 எ� ெநFசேம வா��4     (95)      2377  வா��திய வாயரா� வாேனா
 மணி ம+ட�  தா��தி வண$க� த%�பாேம ேக��த  அ-� தாமைர மல
ேம� ம$ைக மணாள�  அ-� தாமைர ஆ� அல
          (96)      2378  அல
 எ:�த உ�தியா� ஆ$+ எழி� ஆய  மல
 எ:�த மா ேமனி மாய� அல
 எ:�த  வ�ண�தா� மா மலரா� வா
 சைடயா� எ�3 இவ
க/+  எ�ண�தா� ஆேமா இைம?        (97)      2379  இம� .� மைல=� இ வி,�?� கா'3�  அம� .��4 அற விள$கி� ேதா�3� நம� .�  நரக�4 ந�ைம நDகாம� காCபா�  4ரக�ைத வா� பிள�தா� ெதா/:        (98)      2380  ெதா/ட பைட எ/:� ேதாலாத ெவ�றியா�  அ/ட?யகர�தா� அFஞா�3 +/ட�4(  ேகா@ �தைல 4Fச +றி�4 எறி�த ச(கர�தா�  தா@ �தேல ந$க/+� சா
;        (99)      2381  சா
; நம(+ எ�3� ச(கர�தா� த� 4ழா��  தா
 வா� வைர மா
ப� தா� �ய$+� கா
 ஆ
�த  
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 வா� அம� மி� இைம(+� வ� தாமைர ெந:$ க�  ேத� அம� �ேம� தி        (100)  -------------  16.  16.  16.  16.  தி%மழிைச ஆ�வா� தி%மழிைச ஆ�வா� தி%மழிைச ஆ�வா� தி%மழிைச ஆ�வா�     ----    நா�#க� தி%வ�தாதிநா�#க� தி%வ�தாதிநா�#க� தி%வ�தாதிநா�#க� தி%வ�தாதி    (2382 (2382 (2382 (2382 ----2477)2477)2477)2477)     2382  நா��கைன நாராயண� பைட�தா� நா��கG�  தா� �கமா�� ச$கரைன� தா� பைட�தா� யா� �கமா�  அ�தாதி ேமK/: அறிவி�ேத� ஆ� ெபாைள  சி�தாம� ெகா@மி� நீ
 ேத
�4        (1)      2383  ேத$கா� ேதவ� ஒவேன எ�3 உைரCப
  ஆ� அறியா
 அவ� ெபைம ஓ�  ெபா@ �-;� இ�தைனேய எ� தவ� ெச�தா
(+�  அ@ �-வ4 ஆழியா�பா�        (2)      2384  பாK� கிட�த4;� ப�: அர$க� ேமய4;�  ஆK� 4யி�ற4;� ஆ
 அறிவா
 ஞால�4  ஒ ெபாைள வானவ
 த� ெம�C ெபாைள அCபி�  அ ெபாைள யா� அறி�த ஆ3?    (3)      2385  ஆ3 சைட( கர�தா� அ�ட
ேகா� த�ேனா:�  &3 உைடய� எ�ப4;� ெகா@ைக�ேத? ேவ3 ஒவ
  இ�லாைம நி�றாைன எ�மாைன எC ெபா/+�  ெசா�லாைன� ெசா�ேன� ெதா+�4    (4)      2386  ெதா+�த வர�தனா�� ேதாலாதா� மா
வ�  வகி
�த வைள உகி
 ேதா@ மாேல உக�தி�  ஒநா�3 நீ உய
�தி உ@வா$கி நீேய  அ நா�+� ஆனா� அறி          (5)      2387  அறியா
 சமண
 அய
�தா
 ப;�த
  சிறியா
 சிவCப/டா
 ெசCபி� ெவறியாய  
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 மாயவைன மாலவைன மாதவைன ஏ�தாதா
  ஈனவேர ஆதலா� இ�3          (6)      2388  இ�3 ஆக நாைளேய ஆக இனி� சிறி4  நி�3 ஆக நி� அ@ எ�பாலேத ந�றாக  நா� உ�ைன அ�றி இேல� க�டா� நாரணேன  நீ எ�ைன அ�றி இைல            (7)      2389  இைல 4ைண ம'3 எ� ெநFேச! ஈசைன ெவ�ற  சிைல ெகா�ட ெச$க� மா� ேசரா +ைல ெகா�ட  ஈ
 ஐ�தைலயா� இல$ைகைய ஈ: அழி�த  &
 அ�ப� அ�லா� +ைற            (8)      2390  +ைறெகா�: நா��க� +�-ைக நீ
 ெப�4  மைறெகா�ட ம�திர�தா� வா��தி கைறெகா�ட  க�ட�தா� ெச�னிேம� ஏற( க%வினா�  அ�ட�தா� ேசவ-ைய ஆ$+           (9)      2391  ஆ$+ ஆரவார� அ4 ேக/: அழ� உமி%�  �$ கா
 அர; அைணயா� ெபா� ேமனி யா� காண  வ�லேம அ�லேம? மா மலரா� வா
 சைடயா�  வ�லேர அ�லேர வா��4            (10)      2392  வா��4க வா� கா�க க� ேக/க ெசவி ம+ட�  தா��தி வண$+மி�க@ த� மலரா� .��த  4ழா� ம�G நீ@ �- எ� ெதா�ைல மா� த�ைன  வழா வ� ைக &Cபி மதி�4            (11)      2393  மதி�தா� ேபா� நா�கி� மதியா
 ேபா� Lழ  மதி�தா� மதி ேகா@ வி:�தா� மதி�தா�  ம:( கிட�த மா �தைல ேகா@ வி:Cபா� ஆழி  விட'+ இர�:� ேபா� இர�-� L:          (12)      
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 2394  L: ஆ(+� ெப'றி அறியா4 ெம� வ�தி(  &: ஆ(கி நி�3 உ�: ெகா�3 உழ�L
 L: ஆ(+�  ெம�Cெபா@ தா� ேவத �த'ெபா@ தா� வி�ணவ
(+  ந'ெபா@ தா� நாராயணன             (13)      2395  நாராயண� எ�ைன ஆளி நரக�4�  ேசராம� கா(+� திமா� த� ேபரான  ேபசC ெபறாத பிண� சமய
 ேபச( ேக/:  ஆைசCப/: ஆ�வா
 பலர          (14)      2396  பல ேதவ
 ஏ�த ப- கட�தா� பாத�  மல
 ஏற இ/: இைறFசி வா��த வல
 ஆகி�  மா
(க�ட� க�ட வைகேய வ� க�O
  நீ
(க�ட� க�ட நிைல           (15)      2397  நிைலம�G� எ� ெநFச� அ�நா�3 ேதவ
  தைலம�ன
 தாேம மா'றாக பல ம�ன
  ேபா
 மாள ெவ� கதிேரா�மாய ெபாழி� மைறய  ேத
 ஆழியா� மைற�தாரா�           (16)      2398  ஆல நிழ'கீ� அறெநறிைய நா�வ
(+  ேமைல =க�4 உைர�தா� ெம�� தவ�ேதா� ஞால�  அள�தாைன ஆழி( கிட�தாைன ஆ�ேம�  வள
�தாைன� தா� வண$+மா3            (17)      2399  மா3 ஆய தானவைன வ@ உகிரா� மா
; இர�:  &றாக( கீறிய ேகாளாிைய ேவறாக  ஏ�தியிCபாைர ெவ�Eேம ம'3 அவைர�  சா�தியிCபா
 தவ�              (18)      2400  தவ� ெச�4 நா��கனா� ெப'ற வர�ைத  அவ� ெச�த ஆழியா� அ�ேற? உவ�4 எ�ைம(  காCபா� நீ காCபதைன ஆவா� நீ ைவ+�த�  ஈCபா=� எ5 உயி
(+� ந            (19) 
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      2401  நீேய உல+� எ�லா� நி� அேள நி'பன;�  நீேய தவ� ேதவ ேதவG� நீேய  எாி ,ட� மா� வைர=� எ� திைச=� அ�ட�4  இ ,ட� ஆய இைவ            (20)      2402  இைவயா பில வா� திற�4 எாி கா�ற  இைவயா எாிவ/ட( க�க@ இைவயா  எாி ெபா$கி( கா/:� இைமேயா
 ெபமா�  அாி ெபா$கி( கா/:� அழ+    (21)      2403  அழகியா� தாேன அாி உவ� தாேன  பழகியா� தாேள பணிமி� +ழவியா��  தா� ஏ� உல+(+� த�ைம(+� த�ைமயேன  மீ� ஆ� உயி
 அளி(+� வி�4           (22)      2404  வி�4� இடேவ�:� ெகா�ேலா விைட அட
�த  ப�தி உழவ� பழ� ?ன�4? ெமா��4 எ%�த  கா
 ேமக� அ�ன க மா� திேமனி  நீ
 வான� கா/:� நிக��4           (23)      2405  நிக��தா� பா� ெபா� ப,C?( கா
 வ�ண� நா�+�  இக��தா� இவைர=� Lய ?க��தா�  சினC ேபா
� ,ேவதைன� ேசனாபதியா�  மனC ேபா
 �-(+� வைக            (24)      2406  வைகயா� மதியா4 ம� ெகா�டா� ம'3�  வைகயா� வவ4 ஒ�3 உ�ேட? வைகயா�  வயிர� +ைழ�4 உ�D� மாவK தா� எ�G�  வயிர வழ(+ ஒழி�தா� ம'3            (25)      2407  ம'3� ெதா%வா
 ஒவைர=� யா� இ�ைம  க'ைற� சைடயா� காி க�டா� எ'ைற(+�  



51 

 க�:ெகா@ க�டா� கட�வ�ணா! யா� உ�ைன(  க�:ெகாளகி'+மா3              (26)      2408  மா� தா� ?+�த மட ெநFச� ம'ற4;�  ேபறாக( ெகா@வேனா ேபைதகா@! நீறா-  தா� காண மா/டாத தா
 அகல� ேசவ-ைய  யா� காண வ�ேல'+ இ4?          (27)      2409  இ4 இல$ைக ஈ: அழிய( க/-ய ேச4  இ4 வில$+ வாKைய L��த4 இ4 இல$ைக  தா� ஒ:$க வி� Nட$க த� தா
 இராவணைன  ஊ� ஒ:$க எ�தா� உகC?            (28)      2410  உகC? உவ� தாேன ஒளி உவ� தாேன  மகC? உவ� தாேன மதி(கி� மிகC ?வ�  ஒ�3(+ ஒ�3 ஓசைனயா� Lழ ஒ கைணயா�  அ�றி(ெகா�: எ�தா� அவ�           (29)      2411  அவ� எ�ைன ஆளி அர$க�4 அர$கி�  அவ� எ�ைன எ�தாம� காCபா� அவ� எ�ன4  உ@ள�4 நி�றா� இ�தா� கிட(+ேம  ெவ@ள�4 அர; அைணயி�ேம�?          (30)      2412  ேம� நா��க� அரைன இ/ட வி: சாப�  தா� நாரண� ஒழி�தா� தாரைக=@ வாேனா
  ெபமாைன ஏ�தாத ேப�கா@ பிற(+�  க மாய� ேபசி� கைத    (31)      2413  கைதC ெபா@ தா� க�ண� திவயி'றி� உ@ள  உைதCபள; ேபா4ேபா(+ இ�றி வைதCெபா@ தா�  வா��த +ண�4C படாத4 அைடமிேனா  ஆ��த +ண�தா� அ-            (32)      2414  அ-� சகட� சா- அர; ஆ/- யாைன  
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 பி-�4 ஒசி�4 ேப� �ைல நF, உ�: வ-C பவள  வா�C பி�ைன ேதாளி(கா வ� ஏ'3 எ�4 இ3�4  ேகா பி�G� ஆனா� +றிC?            (33)      2415  +றிC? என(+( ேகா/-U
 ேமயாைன ஏ�த  +றிC? என(+ ந�ைம பய(க ெவ3Cபேனா  ேவ$கட�4 ேமயாைன ெம� விைன ேநா� எ�தாம�  தா� கட�4� த�ைமயா� தா@?            (34)      2416  தாளா� உலக� அள�த அைசேவெகா�?  வாளா கிட�தJ� வா�திறவா� நீ@ ஓத�  வ�4 அைல(+� மா மயிைல மா அ�K( ேகணியா�  ஐ�தைல வா� நாக�4 அைண          (35)      2417  நாக�4 அைண( +ட�ைத ெவஃகா தி எ5;@  நாக�4 அைண அர$க� ேப
 அ�பி� நாக�4  அைணC பா'கட� கிட(+� ஆதி ெந:மா�  அைணCபா
 க�த� ஆவா�     (36)      2418  வா� உல; தீவளி மா கட� மா ெபாC?  தா� உல; ெவ� கதி� த� மதி=� ேம� நில;  ெகா�ட� ெபய� திைச எ/:� .��சி=�  அ�ட� திமா� அைகC?            (37)      2419  அைகC? இ� மனிசைர ஆ3 சமய�  ?ைக�தா� ெபா கட� நீ
 வ�ண� உைக(+ேம�  எ� ேதவ
 வாலா/:� எ5வா3 ெச�ைக=�  அCேபா4 ஒழி=� அைழC?          (38)      2420  அைழCப� திேவ$கட�தாைன( காண  இைழCப� தி(&ட� &ட மைழC ேப
  அவி மணி வர�றி வ�4 இழிய யாைன  ெவவி அர; ஒ:$+� ெவ'?          (39)      
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 2421  ெவ'? எ�3 ேவ$கட� பா-ேன� L: ஆ(கி  நி'கி�ேற� நி�3 நிைன(கி�ேற� க'கி�ற  B� வைலயி� ப/-�த Bலா/- ேக@வனா
  கா� வைலயி� ப/-�ேத� கா�        (40)      2422  காண� உ3கி�ேற� க� அவி ��4 உதிர  ஓண விழவி� ஒK அதிர ேபணி  வ ேவ$கடவா எ� உ@ள� ?+�தா�  திேவ$கட� அதைன� ெச�3     (41)      2423  ெச�3 வண$+மிேனா ேச� உய
 ேவ$கட�ைத  நி�3 விைன ெக:(+� நீ
ைமயா� எ�3�  க-( கமல நா��கG� க���ற�தாG�  அ-( கமல� இ/: ஏ�4� அ$+            (42)      2424  ம$+� ேதா� ெச�னி வட ேவ$கட�தாைன  க$+� ?+�தா
க@ காC? அணிவா� தி$க@  சைட ஏற ைவ�தாG� தாமைரேமலாG�  +ைட ஏற தா� +வி�4( ெகா�:    (43)      2425  ெகா�: +ட$கா� ேம� ைவ�த +ழவியா�  த�ட அர(க� தைல தாளா� ப�: எ�ணிC  ேபா� +மர� நி'+� ெபாழி� ேவ$கடமைல(ேக  ேபா� +மர@ளீ
! ?ாி�4            (44)      2426  ?ாி�4 மல
 இ/:C ?�டாிகC பாத�  பாி�4 ப:கா: நி'ப ெதாி�4 எ$+�  தா� ஓ$கி நி'கி�றா� த� அவி ேவ$கடேம  வாேனா
(+� ம�ேணா
(+� ைவC?        (45)      2427  ைவCப� மணி விள(கா மா மதிைய மாE(+ எ�3  எCெபா%4� ைக நீ/:� யாைனைய எCபா:�  ேவ: வைள(க( +றவ
 வி� எ:(+� ேவ$கடேம  நா: வைள�4 ஆ:4ேம� ந�3            (46) 
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      2428  ந�மணி வ�ண� ஊ
 ஆளி=� ேகாளாி=�  ெபா� மணி=� ��த�� � மர�� ப�மணி நீ  ேரா: ெபா4 உJ� கான�� வானர��  ேவ:� உைட ேவ$கட�     (47)      2429  ேவ$கடேம வி�ேணா
 ெதா%வ4;� ெம��ைமயா�  ேவ$கடேம ெம� விைன ேநா� தீ
Cப4;� ேவ$கடேம  தானவைர Lழ� த� ஆழிC பைட ெதா/:  வானவைர( காCபா� மைல            (48)      2430  மைல ஆைமேம� ைவ�4 வா,கிைய� ,'றி  தைல ஆைம தா� ஒ ைக ப'றி அைலயாம�  Wற( கைட�த ெபமா� தி நாம�  &3வேத யாவ
(+� &'3     (49)      2431  &'ற�� சாரா ெகா: விைன=� சாரா தீ  மா'ற�� சாராவைக அறி�ேத� ஆ'ற$  கைர( கிட(+� க�ண� கட� கிட(+� மாய�  உைர( கிட(+� உ@ள�4 என(+           (50)      2432  என(+ ஆவா
 ஆ
 ஒவேர? எ� ெபமா�  தன(+ ஆவா� தாேன ம'3 அ�லா� ?ன( காயா  வ�ணேன உ�ைனC பிற
 அறியா
 எ� மதி(+  வி� எ�லா� உ�ேடா விைல?            (51)      2433  விைல(+ ஆ/ப:வ
 விசாதி ஏ'3 உ�ப
  தைல(+ ஆ/பK திாிவ
 த(ேகா
 �ைல(கா�  விட� உ�ட ேவ�தைனேய ேவறா ஏ�தாதா
  கட� உ�டா
 க�லாதவ
    (52)      2434  க�லாதவ
 இல$ைக க/டழி�த கா+�த�  அ�லா� ஒ ெத�வ� யா� இேல� ெபா�லாத  ேதவைர ேதவ
 அ�லாைர தி இ�லா�  
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 ேதவைர� ேதேற�மி� ேத;           (53)      2435  ேதவரா� நி'+� அ� ேத;� அ� ேதவாி�  �வரா� நி'+� �4 ?ண
C?� யாவரா�  நி'கி�ற4 எ�லா� ெந:மா� எ�3 ஓராதா
  க'கி�ற4 எ�லா� கைட          (54)      2436  கைட நி�3 அமர
 கழ� ெதா%4 நாJ�  இைடநி�ற இ�ப�த
 ஆவ
 ?ைடநி�ற  நீ
 ஓத ேமனி ெந:மாேல நி� அ-ைய  யா
 ஓத வ�லா
 அவ
?          (55)      2437  அவ
 இவ
 எ�3 இ�ைல அன$கேவ@ தாைத(+  எவ� எதி
 இ�ைல க�O
 உவாி(  கட� நFச� உ�டா� கட� எ�3 வாண'+  உட� நி�3 ேதா'றா� ஒ$+        (56)      2438  ஒ$+ இ�த ந� விைன=� தீவிைன=� ஆவா�  ெப� +�த� சா��தவேன ேபசி� ம$+ இ�த  வானவ
 தா� தானவ
 தா� தாரைக தா� எ� ெநFச�  ஆனவ
 தா� அ�லாத4 எ�?            (57)      2439  எ� ெநFச� ேமயா� இ@ நீ(கி எ�பிரா�  ம� அFச �� ஒநா@ ம� அள�தா� எ� ெநFச�  ேமயாைன இ�லா விைட ஏ'றா� ெவ5விைன தீ
�4  ஆயாG(+ ஆ(கிேன� அ�? (58)      2440  அ�? ஆவா� ஆ
 அ�த� ஆவா� அ-ேயG(+  இ�? ஆவா� எ�லா�� நீ ஆவா� ெபா� பாைவ  ேக@வா கிள
 ஒளி எ� ேகசவேன ேக: இ�றி  ஆ@வா�(+ அ-ேய� நா� ஆ@          (59)      2441  ஆ@ பா
�4 உழிதவா� க�:ெகா@ எ�3� நி�  தா@பா
�4 உழிதேவ� த�ைமைய ேக/பா
(+  
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 அ� ெபாளா� நி�ற அர$கேன உ�ைன  வி�?வேத வி@ேள� மன�        (60)      2442  மன( ேகத� சாரா ம4.த� த�ைன�  தன(ேக தா� தFசமா( ெகா@ளி� என(ேக தா�  இ�3 ஒ�றி நி�3 உலைக ஏ� ஆைண ஓ/-னா�  ெச�3 ஒ�றி நி�ற தி            (61)      2443  தி நி�ற ப(க� திறவி4 எ�3 ஓரா
  க நி�ற க�லா
(+ உைரCப
 தி இ�த  மா
பி� சிாீதர� த� வ�: உல; த� 4ழா��  தா
 த�ைன� .-� தாி�4           (62)      2444  தாி�தி�ேத� ஆகேவ தாராகணC ேபா
  விாி�4 உைர�த ெவ� நாக�4 உ�ைன� ெதாி�4 எ%தி  வாசி�4� ேக/:� வண$கி வழிப/:�  �சி�4� ேபா(கிேன� ேபா4            (63)      2445  ேபாதான இ/: இைறFசி ஏ�4மிேனா ெபா� மகர(  காதாைன ஆதிC ெபமாைன நாதாைன  ந�லாைன நாரணைன ந� ஏ� பிறC? அ3(+�  ெசா�லாைன ெசா�Eவேத .4            (64)      2446  .4 ஆவ4 எ� ெநFச�4 எ�ணிேன� ெசா� மாைல  மா4 ஆய மாலவைன மாதவைன யாதாG�  வ�லவா சி�தி�திCேப'+ ைவ+�த�4  இ�ைலேயா ெசா�S
 இட�?            (65)      2447  இட� ஆவ4 எ� ெநFச� இ�ெற�லா� ப�:  பட நாகைண ெந-ய மா'+ திடமாக  ைவேய� மதி.- த�ேனா: அயைன நா�  ைவேய� ஆ/ ெச�ேய� வல�     (66)      2448  வல� ஆக மா/டாைம தா� ஆக ைவக�  
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 +ல� ஆக +'ற� தா� ஆக நல� ஆக  நாரணைன நா பதிைய ஞானC ெபமாைன  சீரணைன ஏ�4� திற�            (67)      2449  திற�ேப�மி� க�O
 திவ- த� நாம�  மற�4� ?ர� ெதாழா மா�த
 இைறFசி=�  சா4வரா�C ேபா4மி�க@ எ�றா� நமG� த�  M4வைர( &வி� ெசவி(+    (68)      2450  ெசவி(+ இ�ப� ஆவ4;� ெச$க� மா� நாம�  ?வி(+� ?வி அ4ேவ க�O
 கவி(+  நிைற ெபாளா� நி�றாைன ேந
ப/ேட� பா
(கி�  மைறC ெபாJ� அ�தைனேயதா�          (69)      2451  தா� ஒவ� ஆகி தரணி இட�4 எ:�4  ஏ� ஒவனா� எயி'றி� தா$கிய4� யா� ஒவ�  இ�றா அறிகி�ேற� அ�ேல� இ நில�ைத�  ெச�3 ஆ$+ அ-Cப:�த ேச�            (70)      2452  ேசய� அணிய� சிறிய� மிகC ெபாிய�  ஆய� 4வைர( ேகானா� நி�ற மாய� அ�3  ஓதிய வா(+ அதைன( க�லா
 உலக�தி�  ஏதில
 ஆ� ெம�F ஞான� இ�     (71)      2453  இ�லற� அ�ேல� 4றவற� இ� எ�G�  ெசா� அற� அ�லன;� ெசா� அ�ல ந�லற�  ஆவன;� நா� ேவத மா� தவ�� நாரணேன  ஆவ4 ஈ4 அ�3 எ�பா
 ஆ
?     (72)      2454  ஆேர அறிவா
 அைன�4 உல+� உ�: உமி��த  ேப
 ஆழியா� த� ெபைமைய? கா
 ெசறி�த  க�ட�தா� எ� க�ணா� காணா� அவ� ைவ�த  ப�ைட� தான�தி� பதி            (73)      
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 2455  பதிC பைகஞ'+ ஆ'றா4 பா� திைர நீ
C பாழி  மதி�4 அைட�த வா@ அரவ� த�ைன மதி�4 அவ� த�  வ� ஆக�4 ஏ'றிய மா ேமனி மாயவைன  அ�லா4 ஒ�3 ஏ�தா4 எ� நா (74)      2456  நா( ெகா�: மானிட� பாேட� நல� ஆக  தீ( ெகா�ட ெசFசைடயா� ெச�3 எ�3� �( ெகா�:  வ�லவா3 ஏ�த மகிழாத ைவ+�த�  ெச�வனா
 ேசவ-ேம� பா/: (75)      2457  பா/:� �ைற=� ப: கைத=� ப� ெபாJ�  ஈ/-ய தீ=� இ வி,�?� ேக/ட  மG;� ,தி மைற நா�+� மாய�  தன மாையயி� ப/ட த'?     (76)      2458  த'? எ�ைன� தா� அறியாேனE� தட$ கடைல(  க� ெகா�: M
�த கட� வ�ண� எ� ெகா�ட  ெவ5விைன=� நீ$க வில$கா மன� ைவ�தா�  எ5 விைன=� மா=மா� க�:            (77)      2459  க�: வண$கினா
(+ எ�னா�ெகா� காம� உட�  ெகா�ட தவ�தா'+ உைம உண
�த வ�: அல�?�  தா
 அல$க� நீ@ �-யா� த� ெபயேர ேக/-�4 அ$+  ஆ
 அல$க� ஆனைமயா� ஆ��4?            (78)      2460  ஆ��4ெகா�: ஆதிC ெபமாைன அ�பினா�  வா��த மன�4 இ�த வ�லா
க@ ஏ��த த�  ெம� +�த� ஆக வி�?வேர தா�� த�  ைவ+�த� கா�பா
 விைர�4           (79)      2461  விைர�4 அைடமி� ேம� ஒ நா@ ெவ@ள� பர(க  கர�4 உலக� கா�4 அளி�த க�ண� பர�4 உலக�  பா-ன ஆ-ன ேக/: ப: நரக�  L-ன வாச' கத;               (80) 
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      2462  கத; மன� எ�3� காணலா� எ�3�  +ைத=� விைன ஆவி தீ
�ேத� விைத ஆக  ந� தமிைழ வி�தி எ� உ@ள�ைத நீ விைள�தா�  க'ற ெமாழி ஆகி( கல�4           (81)      2463  கல�தா� எ� உ@ள�4 காம ேவ@ தாைத  நல� தாG� ஈ4 ஒCப4 உ�ேட? அல
�தல
க@  இ/: ஏ�4� ஈசG� நா��கG� எ�றிவ
க@  வி/: ஏ�த மா/டாத ேவ�4           (82)      2464  ேவ�த
 ஆ� வி�ணவ
 ஆ� வி� ஆகி த�ணளி ஆ�  மா�த
 ஆ� மா4 ஆ� ம'3 எ�லா� ஆ� சா
�தவ
(+�  த� ஆ'றா� ேநமியா� மா� வ�ண� தா� ெகா:(+�  பி�னா� தா� ெச�=� பிதி
 (83)      2465  பிதி� மன� இேல� பிFஞக� த�ேனா:  எதி
வ�;அவ� என(+ ேநரா� அதி�  கழ' கால ம�னைனேய க�ணைனேய நாJ�  ெதாழ( காத� ��ேட� ெதாழி�    (84)      2466  ெதாழி� என(+� ெதா�ைல மா� த� நாம� ஏ�த  ெபா%4 என(+ ம'3 அ4ேவ ேபா4� கழி சின�த  வ�லாள� வானர( ேகா� வாK மத� அழி�த  வி�லாள� ெநFச�4 உள�            (85)      2467  உள� க�டா� ந� ெநFேச உ�தம� எ�3�  உள� க�டா� உ@Jவா
 உ@ள�4 உள� க�டா�  த� ஒCபா� தா� ஆ� உள� கா� தமிேய'+�  எ� ஒCபா
(+ ஈச� இைம            (86)      2468  இமயC ெப மைல ேபா� இ�திரனா
(+ இ/ட  சமய வி�4 உ�: ஆ
 காCபா
 சமய$க@  
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 க�டா� அைவ காCபா� கா
(க�ட� நா��கேனா:  உ�டா� உலேகா: உயி
?            (87)      2469  உயி
 ெகா�: உட� ஒழிய ஓ4�ேபா4 ஓ-  அய
; எ�ற தீ
Cபா� ேப
 பா- ெசய� தீர�  சி�தி�4 வா�வாேர வா�வா
 சி3 சமயC  ப�தைனயா
 வா�ேவ� ப%4    (88)      2470  ப%4 ஆகா4 ஒ�3 அறி�ேத� பா'கடலா� பாத�  வ%வாவைக நிைன�4 ைவக� ெதா%வாைர(  க�: இைறFசி வா�வா
 கல�த விைன ெக:�4  வி� திற�4 L'றிCபா
 மி(+            (89)      2471  L'றி�4 வி� ஆள ேவ�:வா
 ேவ$கட�தா�  பா� தி�த ைவ�தாேர ப� மல
க@ ேம� தி�தி  வா�வா
 வ� மதி பா
�4 அ�பினரா� ம'3 அவ'ேக  தா�வா� இCபா
 தம
            (90)      2472  தம
 ஆவா
 யாவ
(+� தாமைரேமலா'+�  அமர
(+� ஆ: அர; ஆ
�தா'+� அமர
க@  தா@ தாமைர மல
க@ இ/: இைறFசி மா� வ�ண�  தா@ தாமைர அைடேவா� எ�3            (91)      2473  எ�3� மற�தறிேய� எ� ெநFச�ேத ைவ�4  நி�3� இ�4� ெந:மாைல எ�3�  தி இ�த மா
ப� சிாீதரG(+ ஆளா�  க இ�த நா@ �தலா( காC?    (92)      2474  காC? மற�தறிேய� க�ணேன எ�3 இCப�  ஆC? அ$+ ஒழிய;� ப� உயி
(+� ஆ(ைக  ெகா:�4 அளி�த ேகாேன +ணCபரேன உ�ைன  விட� 4ணியா
 ெம� ெதளி�தா
 தா�         (93)      2475  ெம� ெதளி�தா
 எ� ெச�யா
? ேவ3 ஆனா
 நீ3 ஆக  
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 ைக ெதளி�4 கா/-( களCப:�4 ைப ெதளி�த  பா�பி� அைணயா� அளா� அ-ேய'+  ேவ�?� கறி ஆ+� எ�3            (94)      2476  ஏ�ேற� அ-ைம இழி�ேத� பிறC? இ:�ைப  ஆ�ேற� அமர
(+ அமராைம ஆ�ேற�  கட� நா:� ம� நா:� ைகவி/: ேமைல  இட� நா: காண இனி (95)      2477  இனி அறி�ேத� ஈச'+� நா��க'+� ெத�வ�  இனி அறி�ேத� எ� ெபமா� உ�ைன இனி அறி�ேத�  காரண� நீ க'றைவ நீ க'பைவ நீ ந� கிாிைச நாரண� நீ ந�+ அறி�ேத� நா�              96 --------------   17.  17.  17.  17.  ந�மா�வா� ந�மா�வா� ந�மா�வா� ந�மா�வா�     ----    தி%வி%�த�தி%வி%�த�தி%வி%�த�தி%வி%�த�    (2478 (2478 (2478 (2478 ––––    2577)2577)2577)2577)     2478  ெபா�� நி�ற ஞான�� ெபா�லா ஒ%(+� அ%(+ உட�?�  இ� நி�ற நீ
ைம இனி யா� உறாைம உயி
 அளிCபா�  எ� நி�ற ேயானி=மா�C பிற�தா� இைமேயா
 தைலவா!  ெம�� நி�3 ேக/டளா� அ-ேய� ெச�=� வி�ணCபேம  1      2479  ெச% நீ
� தட�4( கய� மிளி
�தா� ஒCப ேசயாி( க� அ% நீ
 4J�ப அலமகி�றன வாழியேரா!  �% நீ
 �கி� வ�ண� க�ண� வி� நா/டவ
 �4வ
 ஆ� ெதா%நீ
 இைண அ-(ேக அ�? ./-ய .� +ழ'ேக  2      2480  +ழ� ேகாவல
 மடC பாைவ=� ம�மகJ� தி;� நிழ�ேபா�வன
 க�: நி'+�ெகா� மீJ�ெகா� த� அ� 4ழா� அழ� ேபா� அ:� ச(கர�4 அ�ண� வி�ேணா
 ெதாழ கட;� தழ� ேபா� சின�த அC ?@ளி� பி� ேபான தனி ெநFசேம?  3      2481  தனி ெநFச� �� அவ
 ?@ேள கவ
�த4 த� அ� 4ழா�(+ இனி ெநFச� இ$+( கவ
வ4 யா� இல� நீ ந:ேவ  
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 �னி வFசC ேப��சி �ைல ,ைவ�தா� �- .: 4ழா�C பனி நFச மாதேம எ�ம4 ஆவி பனிC? இய�ேவ?  4      2482  பனிC? இய�வாக உைடய த� வாைட இ( கால� இ5 ஊ
C பனிC? இய�? எ�லா� தவி
�4 எாி வி,� அ� த�ண� 4ழா�C பனிC ?ய� ேசா� தட$ க�ணி மாைம� திற�4(ெகாலா�  பனிC ?ய� வ�ண� ெச$ேகா� ஒநா�3 தடாவியேத  5      2483  தடாவிய அ�?� �ாி�த சிைலகJ� ேபாகவி/:  கடாயின ெகா�: ஒ�+� வ�K ஈ4 ஏG� அ,ர
 ம$க( கடாவிய ேவகC பறைவயி� பாக� மதன ெச$ேகா� நடாவிய &'ற� க�O
 உயி
 காமி�க@ ஞால�4@ேள  6      2484  ஞால� பனிCப� ெச3�4 ந� நீ
 இ/: கா� சிைத�4  நீல வ� ஏ3 ெபாராநி�ற வான� இ4 திமா� ேகால� ,ம�4 பிாி�தா
 ெகா:ைம +ழ3 த� �$ கால� ெகாேலா? அறிேய� விைனயா/-ேய� கா�கி�றேவ  7      2485  கா�கி�றனகJ� ேக/கி�றனகJ� காணி� இ� நா@ பா� +�ற நாட
 பயி�கி�றன இ4 எ�லா� அறி�ேதா�  மா� +�ற� ஏ�தி த� மா மைல ேவ$கட�4 உ�ப
 ந�?� ேச� +�ற� ெச�3 ெபா@பைடCபா� க'ற தி�ணனேவ  8      2486  தி� �F ,ட
 Nதி ேநமி அ� ெச�வ
 வி� நா: அைனய வ� � மணி வ�K யாேர பிாிபவ
 தா�? இைவேயா க� �$ கமல� கF ,ட
 ஆ- ெவ� ��4 அ�பி  வ� �$ +வைள மட மா� விழி(கி�ற மா இதேழ  9      2487  மாேயா� வட திேவ$கட நாட வ�K(ெகா-கா@  ேநாேயா உைர(கிE� ேக/கி�றிS
 உைறX
 Nம4 வாேயா? அ4 அ�றி வ�விைனேயG� கிளி=� எ@+� ஆேயா? அ:� ெதா�ைடேயா? அைறேயா இ4 அறி; அாிேத  10      



63 

 2488  அாியன யா� இ�3 கா�கி�றன க�ண� வி� அைனயா�  ெபாியன காத� ெபா/ேகா பிாி; என ஞால� எ�த'+ உாியன ஒ� ��4� ைப� ெபா�G� ஏ�தி ஓேரா +ட$ைகC ெபாியன ெக�ைட( +ல� இைவேயா வ�4 ேப
கி�றேவ  11      2489  ேப
கி�ற4 மணி மாைம பிற$கி அ@ள� பயைல ஊ
கி�ற4 க$+� ஊழிகேள இ4 எ�லா� இனேவ  ஈ
கி�ற ச(கர�4 எ� ெபமா� க�ண� த� அ� 4ழா� சா
கி�ற ந� ெநFசினா
 த�4 ேபான தனி வளேம  12      2490  தனி வள
 ெச$ேகா� நடா; தழ� வா� அர, அவிய  பனி வள
 ெச$ேகா� இ@ L'றி�4 பா
 �%4�  4னி வள
 காத� 4ழாைய� 4ழா; த� வாைட த-�4  இனி வைள காCபவ
 ஆ
? எைன ஊழிக@ ஈ
வனேவ  13      2491  ஈ
வன ேவE� அ� ேசE� உயி
ேம� மிளி
�4 இைவேயா ேப
வனேவா அ�ல ெத�வ ந� ேவ@ கைணC ேப
 ஒளிேய ேசா
வன நீல� ,ட
 வி: ேமனி அ�மா� வி,�? ஊ
 ேத
வன ெத�வ� அ�னீர க�ேணா இ� ெச%$ கயேல?  14      2492  கயேலா Nம க�க@? எ�3 களி3 வினவி நி'றீ
  அயேலா
 அறியிE� ஈ4 எ�ன வா
�ைத? கட� கவ
�த ?யேலா: உலா� ெகா�ட� வ�ண� ?ன ேவ$கட�4 எ�ெமா:� பயேலா இS
 ெகா�ைல கா(கி�ற நாJ� பல பலேவ  15      2493  பலபல ஊழிக@ ஆயி:� அ�றி ஓ
 நாழிைகையC பலபல &றி/ட &3 ஆயி:� க�ண� வி� அைனயா�!  பலபல நா@ அ�ப
 &-E� நீ$கிE� யா� ெமK4�  பலபல .ழ� உைட�4 அ�ம வாழி இC பா� இேள  16      2494  இ@ விாி�தா� அ�ன மா நீ
� திைரெகா�: வாழியேரா!  இ@ பிாி�தா
 அ�ப
 ேத
 வழி Mர� அர; அைணேம� இ@ விாி நீல( க நாயி3 ,ட
 கா�வ4 ேபா� இ@ விாி ேசாதிC ெபமா� உைற=� எறி கடேல  17 
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      2495  கட� ெகா�: எ%�த4 வான� அ5 வான�ைத அ�றி� ெச�3 கட� ெகா�: ஒழி�த அதனா� இ4 க�ண� ம�D� வி�D� கட� ெகா�: எ%�த அ( கால� ெகாேலா? ?ய� கால�ெகாேலா? கட� ெகா�ட க�ணீ
 அவிெச�யாநி'+� காாிைகேய  18      2496  காாிைகயா
 நிைற காCபவ
 யா
 எ�3 கா
 ெகா�: இ�ேன மாாி ைக ஏறி அைறயி:� கால�4� வாழியேரா  சாாிைகC ?@ள
 அ� த�ண� 4ழா� இைற &� அளா
  ேசாி ைக ஏ3� பழியா� விைள�த4 எ� சி�ெமாழி(ேக  19      2497  சி�ெமாழி ேநாேயா கழி ெப� ெத�வ� இ� ேநா� இன4 எ�3 இ� ெமாழி ேக/+� இள� ெத�வ� அ�3 இ4 ேவல நி� நீ  எ� ெமாழி ேக@மி� எ� அ�மைனமீ
 உல+ ஏ%� உ�டா� ெசா� ெமாழி மாைல அ� த�ண� 4ழா�ெகா�: ./:மிேன  20      2498  ./: ந� மாைலக@ Mயன ஏ�தி வி�ேணா
க@ ந� நீ
 ஆ/- அ� Mப� தராநி'கேவ அ$+ ஓ
 மாையயினா�  ஈ/-ய ெவ�ெண� ெதா: உ�ணC ேபா�4 இமி� ஏ'3 வ� &� ேகா/-ைட ஆ-ைன &�4 அட� ஆய
 த� ெகா�பிG(ேக  21      2499  ெகா�? ஆ
 தைழ ைக சி3 நா� எறி; இல� ேவ/ைட ெகா�டா/:  அ�? ஆ
 களி3 வின;வ4 ஐய
 ?@ ஊ� க@வ
 த� பாரக�4 எ�3� ஆடாதன த�மி� &டாதன  வ�? ஆ
 வினா� ெசா�லேவா எ�ைம ைவ�த4 இ5 வா� ?ன�ேத?  22      2500  ?னேமா? ?ன�4 அயேல வழிேபா+� அ விைனேய� மனேமா? மகளி
 N� காவ� ெசா�S
 ?�டாீக�4 அ� ேக� வன� ஓ
 அைனய க�ணா� க�ண� வா� நா: அம� ெத�வ�4 இன� ஓ
 அைனX
களா� இைவேயா N� இய�;கேள?  23      2501  இய�வாயின வFச ேநா� ெகா�: உலா;� ஒேரா +ட$ைக( கய� பா�வன ெப நீ
( க�க@ த�ெமா:� +�ற� ஒ�றா� 
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 ?ய�வா� இன நிைர கா�த ?@ ஊ
தி க@ ஊ� 4ழா�( ெகாய�வா� மல
ேம� மன�ெதா: எ�னா�ெகா� எ� ேகா� வைள(ேக?  24      2502  எ� ேகா� வைள �தலா க�ண� ம�D� வி�D� அளி(+� ெச$ேகா� வைள; விைளவி(+மா� திற� ேச
 அமர
  த� ேகாGைடய த� ேகா� உ�ப
 எ�லா எவ
(+� த� ேகா� ந� ேகா� உக(+� 4ழா� எ� ெச�யா4 இனி நானில�ேத?  25      2503  நானில� வா�( ெகா�: ந� நீ
 அற ெம�3 ேகா4 ெகா�ட ேவனி� அல� ெச�வ� ,ைவ�4 உமி� பாைல கட�த ெபா�ேன  கா� நில� ேதா��4 வி�ேணா
 ெதா%� க�ண� ெவஃகாஉ4 அ� �� ேத� இளF ேசாைல அCபால4 எCபாைல(+� ேசம�தேத  26      2504  ேசம� ெச$ேகா� அேள ெச3வா� ந/? ஆ+வ
 எ�3  ஏம� ெபற ைவய� ெசா�E� ெம�ேய ப�: எ�லா� அைற &�  யாம$க@ ேதா3 எாி L,� ந� க�ண� அ� த�ண� 4ழா�� தாம� ?ைனய அ5 வாைட ஈேதா வ�4 த�ெண�றேத  27      2505  த� அ� 4ழா� வைள ெகா@வ4 யா� இழCேபா� ந:ேவ வ�ண� 4ழாவி ஓ
 வாைட உலா;� வ@ வா� அலகா� ?@ ந�4 உழாேம ெபா நீ
� திவர$கா அளா�  எ�ண� 4ழா;மிட�4 உளேவா ப�:� இ�ன�னேவ?  28      2506  இ�ன�ன M4 எ�ைம ஆ@ அ'றCப/: இர�தா@ இவ@ எ�3  அ�ன�ன ெசா�லா ெபைடெயா:� ேபா�வ� நீல� உ�ட மி� அ�ன ேமனிC ெபமா� உலகி� ெப� M4 ெச�லா அ�ன�ன நீ
ைமெகாேலா? +-� சீ
ைம இ� அ�ன$கேள  29      2507  அ�ன� ெச�L� வ�டான� ெச�L� ெதா%4 இர�ேத�  ��ன� ெச�L
க@ மறேவ�மிேனா க�ண� ைவ+�தேனா: எ� ெநFசினாைர( க�டா� எ�ைன� ெசா�K அவாிைட நீ
 இ�ன� ெச�Sேரா? இ4ேவா தக;? எ�3 இைசமி�கேள  30      2508  இைசமி�க@ M4 எ�3 இைச�தா� இைசயில� எ� தைலேம� 
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 அைசமி�க@ எ�றா� அைச=� ெகாலா� அ� ெபா� மா மணிக@ திைச மி� மிளி� திேவ$கட�4 வ� தா@ சிமய�  மிைச மி� மிளிாிய ேபாவா� வழி(ெகா�ட ேமக$கேள?  31      2509  ேமக$கேளா உைரX
 திமா� திேமனி ஒ(+� ேயாக$க@ உ$கJ(+ எ5வா3 ெப'றீ
? உயி
 அளிCபா�  மாக$க@ எ�லா� திாி�4 ந� நீ
க@ ,ம�4 N� த� ஆக$க@ ேநாவ வ�4� தவ� ஆ� அ@ெப'றேத?  32      2510  அ@ ஆ
 தி� ச(கர�தா� அக� வி,�?� நிலG� இ@ ஆ
 விைன ெகட ெச$ேகா� நடா;தி
 ஈ$+ ஓ
 ெப�பா� ெபாேளா எG� இக�ேவா? இவ'றி� ?ற�தா@ எ�3 எ�ேணா? ெதேளா� அரவைணX
 இவ@ மாைம சிைத(கி�றேத  33      2511  சிைத(கி�ற4 ஆழி எ�3 ஆழிைய� சீறி  த� சீற-யா�உைத(கி�ற நாயக� த�ெனா: மாேல உன4    த� தா
தைத(கி�ற த� அ� 4ழா� அணிவா� அ4ேவ மனமா�Cபைத(கி�ற  மாதி�திற�4 அறிேய� ெசய'பால4ேவ  34      2512  பா� வா�C பிைறC பி@ைள ஒ(கைல( ெகா�: பக� இழ�த ேம�பா� திைசCெப� ?ல�?3 மாைல உல+ அள�த மா�பா� 4ழா�(+ மன� உைடயா
(+ ந�கி'ைற எ�லா� ேசா�வா� ?+�4 இ4 ஓ
 பனி வாைட 4ழாகி�றேத  35      2513  4ழா ெந:� .� இ@ எ�3 த� த� தா
 அ4 ெபயரா  எழா ெந: ஊழி எ%�த இ( கால�4� ஈ$+ இவேளா வழா ெந:� 4�ப�த@ எ�3 இர$கா
 அ�மேனா இல$ைக( +ழா ெந: மாட� இ-�த பிரானா
 ெகா:ைமகேள  36      2514  ெகா:$ கா� சிைலய
 நிைரேகா@ உழவ
 ெகாைலயி� ெவ�ய க:$ கா� இைளஞ
 4- ப:� க5ைவ�4 அ விைனேய� ெந:$ கால�� க�ண� நீ@ மல
C பாத� பரவிC ெப'ற  ெதா:$கா� ஒசி=� இைட இளமா� ெச�ற .� கடேம  37 
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      2515  கட� ஆயினக@ கழி�4 த� கா� வ�ைமயா� பல நா@ தட� ஆயின ?(+ நீ
 நிைலநி�ற தவ� இ4ெகா�  +ட� ஆ- இ� ம�D� வி�D� +E$க உல+ அள�4  நடமா-ய ெபமா� உ ஒ�தன நீல$கேள?  38      2516  நீல� தட வைரேம� ?�டாீக ெந:� தட$க@ ேபாலC ெபாK�4 எம(+ எ�லா இட�த;� ெபா$+ ��நீ
 ஞாலC பிரா� வி,�?(+� பிரா� ம'3� ந�ேலா
 பிரா�  ேகால� காிய பிரா� எ� பிரா� க�ணி� ேகால$கேள  39      2517  ேகாலC பக� களி3 ஒ�3 க� ?�ய +ழா� விாி�த நீல( க$+� களி3 எ�லா� நிைர�தன ேநாிைழX
  ஞாலC ெபா� மாதி� மணாள� 4ழா� ந$க@ .� +ழ'ேக ஏலC ?ைன�4 எ�ைனமா
 எ�ைம ேநா(+வ4 எ�3ெகாேலா?  40      2518  எ�3� ?� வாைட இ4 க�: அறி4� இ5வா3 ெவ�ைம ஒ�3� உ;� ,வ:� ெதாியில� ஓ$+ அ,ர
 ெபா�3� வைக ?@ைள ஊ
வா� அ@ அளாத இ� நா@  ம�றி� நிைற பழி M'றி நி�3 எ�ைன வ� கா'3 அ:ேம  41      2519  வ� கா'3 அைறய ஒ$ேக மறி�4 கிட�4 அல
�த ெம� கா� கமல� தட�ேபா� ெபாK�தன ம�D� வி�D� எ� கா'+ அளவி�ைம கா�மி� எ�பா� ஒ�4 வா� நிமி
�த த� கா� பணி�த எ�பா� எ� பிரான தட$ க�கேள  42      2520  க�D� ெச�தாமைர ைக=� அைவ அ-ேயா அைவேய  வ�ண� காிய4 ஓ
 மா� வைர ேபா�3 மதி விக'பா� வி�D� கட�4 உ�ப
 அCபா� மி(+ ம'3 எCபா� எவ
(+� எ�D� இட�த4ேவா எ�பிரான4 எழி� நிறேம?  43      2521  நிற� உய
 ேகால�� ேப� உ;� இைவஇைவ எ�3 அற� �ய� ஞான� சமயிக@ ேபசிE� அ$+ அ$+ எ�லா� உற உய
 ஞான� ,ட
 விள(கா� நி�ற4 அ�றி ஒ�3� 



68 

 ெபற �ய�றா
 இ�ைலயா� எ�பிரான ெபைமையேய  44      2522  ெப$ ேகழலா
 த� ெப$ க� மல
C ?�டாீக� ந� ேம� ஒ$ேக பிறழ ைவ�தா
 இ5வ கால� ஒவ
 ந� ேபா� வ$ ேக�பவ
 உளேர ெதா�ைல வாழிய� .� பிறC? ம$ேக வரC ெப3ேம ெசா�E வாழி மட ெநFசேம  45      2523  மட ெநFச� எ�3� தம4 எ�3� ஓ
 கம� கதி  விட ெநFைச உ'றா
 விடேவா அைம=� அCெபா�ெபயேரா� தட ெநFச� கீ�ட பிரானா
 தம4 அ-(கீ� விட ேபா�  திட ெநFச� ஆ� எ�ைம நீ�4 இ�3தா3� திாிகி�றேத  46      2524  திாிகி�ற4 வட மாத� தி$க@ ெவ� தீ �க�4 ெசாாிகி�ற4 அ4;� அ4 க�ண� வி�Y
 ெதாழேவ  சாிகி�ற4 ச$க� த� அ� 4ழா�(+ வ�ண� பயைல விாிகி�ற4 �% ெம�=� எ� ஆ� ெகா� எ� ெம�Kய'ேக?  47      2525  ெம�Kய� ஆ(ைக( கிமி( +வி� மிளி
த�4 ஆ$ேக ெச�Kய ெச�ைக�4 உலைக எ� காD� எ�னாE� த�ைன� ெசா�Kய .ழ� திமா� அவ� கவி ஆ4 க'ேற�  ப�Kயி� ெசா�E� ெசா�லா( ெகா@வேதா உ�: ப�:ப�ேட  48      2526  ப�:� பலபல L$+ இ@ கா�:� இC பா� இ@ ேபா�  க�:� அறிவ4� ேக/ப4� யா� இல� காள வ�ண வ�: உ� 4ழா�C ெபமா� ம4.தன� தாேமாதர� உ�:� உமி��4� கடாய ம� ேந
 அ�ன ஒ@ Nதேல  49      2527  ஒ@ Nத� மாைம ஒளி பயவாைம விைர�4 ந� ேத
 ந�Dத� ேவ�:� வலவ கடாகி�3 ேத� நவி�ற வி� �த� நாயக� நீ@ �- ெவ� ��த வாசிைக�தா� ம� �த� ேச
;'3 அவிெச�யாநி'+� மா மைல(ேக  50      2528  மைல ெகா�: ம�தா அரவா� ,ழ'றிய மாயC பிரா� அைல க�: ெகா�ட அ�த� ெகா@ளா4 கட� பரத
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 விைல ெகா�: த�த ச$க� இைவ ேவாி� 4ழா� 4ைணயா  4ைல ெகா�: தாய� கிள
�4 ெகா@வா� ஒ�4 அைழ(கி�றேத  51      2529  அைழ(+� க$ கட� ெவ� திைர( ைக(ெகா�: ேபா� அல
வா� மைழ(க� மட�ைத அர; அைண ஏற ம� மாத
 வி�வா� அைழ�4C ?ல�பி �ைலமைலேம� நி�3� ஆ3களா�  மைழ( க�ண நீ
 திமா� ெகா-யா� எ�3 வா
கி�றேத  52      2530  வா
 ஆயின �ைலயா@ இவ@ வாேனா
 தைலமக� ஆ� சீ
 ஆயின ெத�வ ந� ேநா� இ4 ெத�வ� த� அ� 4ழா�� தா
 ஆயிG� தைழ ஆயிG� த� ெகா�? அ4 ஆயிG� கீ� ேவ
 ஆயிG� நி�ற ம� ஆயிG� ெகா�: L,மிேன  53      2531  L,� சிறகா� பற�தீ
 வி� நா: N$க/+ எளி4  ேப,� ப- அ�ன ேபசி=� ேபாவ4 ெந� ெதா: உ�:  ஏ,�ப- அ�ன ெச�=� எ� ஈச
 வி�ேணா
 பிரானா
 மா, இ� மல
 அ-(கீ� எ�ைம� ேச
வி(+� வ�:கேள  54      2532  வ�:கேளா வ�மி� நீ
C � நிலC � மர�தி� ஒ� � உ�: களி�4 உழ�L
(+ ஒ�3 உைர(கிய� ஏன� ஒ�றா� ம� 4க@ ஆ- ைவ+�த� அ�னா@ +ழ�வா� விைர ேபா�  வி�: க@ வா� மல
 உளேவா N� வியKட�ேத?  55      2533  வியKட� உ�ட பிரானா
 வி:�த திவளா� உய� இட� ெப'3 உ��த� அFசல� ேதாழி ஓ
 த� ெத�ற� வ�4  அயKைட யா� அறி�தில
 அ� �� 4ழாயி� இ� ேத� ?யEைட நீ
ைமயினா� தடவி'3 எ� ?ல� கலேன  56      2534  ?ல( +�டலC ?�டாீக�த ேபா
( ெக�ைட வ�K ஒ�றா� வில(+�: உலாகி�3 ேவ� விழி(கி�றன க�ண� ைகயா� மல(+�: அ�த� ,ர�த மறி கட� ேபா�3 அவ'றா� கல(+�ட நா�3 க�டா
 எ�ைம யா� கழறலேர  57      2535  கழ� தல� ஒ�ேற நில� �%4 ஆயி'3 ஒ கழ� ேபா� 
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 நிழ� தர எ�லா வி,�?� நிைற�த4 நீ�ட அ�ட�4 உழ3 அல
 ஞான� ,ட
 விள(கா� உய
�ேதாைர இ�லா அழ3 அல
 தாமைர( க�ண� எ�ேனா இ$+ அள(கி�றேத?  58      2536  அளC? அ� த�ைமய ஊழி அ� க$+� அ� த�ண� 4ழா�(+ உளC ெப$ காதK� நீளிய ஆ� உள ஓ$+ ��நீ
 வளC ெப நாட� ம4.தன� எ�G� வ� விைனேய� தளC ெப நீ@ �3வ� ெச�ய வாய தட �ைலேய  59      2537  �ைலேயா �% �'3� ேபா�தில ெமா� �$ +ழ� +றிய  கைலேயா அைர இ�ைல நாேவா +ழ3� கட� ம� எ�லா� விைலேயா என மிளி� க� இவ@ பரேம ெபமா� மைலேயா திேவ$கட� எ�3 க'கி�ற வாசகேம?  60      2538  வாசக� ெச�வ4 ந�பரேம ெதா�ைல வானவ
 த� நாயக� நாயக
 எ�லா� ெதா%� அவ� ஞால� �'3�  ேவ� அக� ஆயிG� ேசாராவைக இர�ேட அ-யா� தாயவ� ஆ�( +லமா� வ�4 ேதா�றி'3 ந� இைறேய?  61      2539  இைறேயா இர(கிG� ஈ$+ ஓ
 ெப�பா� என;� இர$கா4  அைறேயா என நி�3 அதி� க$கட� ஈ$+ இவ@ த� நிைறேயா இனி உ� தி அளா� அ�றி காC? அாிதா�  �ைறேயா அர; அைணேம� ப@ளி ெகா�ட �கி� வ�ணேன?  62      2540  வ�ண� சிவ�4ள வா� நா: அம� +ளி
 விழிய  த� ெம� கமல� தட� ேபா� ெபாK�தன தா� இைவேயா  க�ண� திமா� தி�க� த�ெனா:� காத� ெச�ேத'+ எ�ண� ?+�4 அ-ேயெனா: இ( கால� இ(கி�றேவ  63      2541  இ(+ ஆ
 ெமாழியா� ெநறி இ%(காைம உல+ அள�த தி� தா@ இைண நில�ேதவ
 வண$+வ
 யா�� அவா ஒ(கா விைனெயா:� எ�ெமா:� ெநா�4 கனி இ�ைமயி�  க(கா� க-Cபவ
 ேபா� திநாம� ெசா� க'றனேம  64      
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 2542  க'3Cபிைண மல
 க�ணி� +ல� ெவ�3 ஒேரா கம� உ'3C பயி�3 ெசவிெயா: உசாவி உலக� எ�லா� �'3� வி%$கி உமி��த பிரானா
 திவ-(கீ� உ'3� உறா4� மிளி
�த க� ஆ� எ�ைம உ�கி�றேவ  65      2543  உ�ணா4 உற$கா4 உண
;3� எ�தைன ேயாகிய
(+� எ� ஆ� மிளி� இய�வின ஆ� எாி நீ
 வளி வா� ம� ஆகிய எ� ெபமா� தன4 ைவ+�த� அ�னா@ க� ஆ� அவிைனேய� உயி
 ஆயின காவிகேள  66      2544  காவி=� நீல�� ேவE� கயE� பலபல ெவ�3  ஆவியி� த�ைம அள; அ�ல பாாிC? அ,ைர� ெச'றமா  விய� ?@ வ�ல மாதவ� ேகாவி�த� ேவ$கட�  ேச
Mவி அ� ேபைட அ�னா@ க�க@ ஆய 4ைணமலேர  67      2545  மல
�ேத ஒழி�தில மாைல=� மாைலC ெபா� வாசிைக=� ேதா� தைழC ப�த
 த�: உற நா'றி ெபா கட� .� தாவிய எ� ெபமா� தன4 ைவ+�த� அ�னா� கல�தா
 வர; எதி
 ெகா�: வ� ெகா�ைறக@ கா
�தனேவ  68      2546  கா
 ஏ'3 இ@ ெசகி� ஏ'றி� ,ட(+ உைள�4 ெவ�வா� ஏ'3 எதி
�த4 ?� தைல மாைல ?வனி எ�லா� ஏ'3 அள�த ெந-ய பிரா� அளா வி:ேம? வா
 ஏ'3 இள�ைலயா� வ�ேத� உ� வைள�திறேம  69      2547  வா�� தி� ச(கர�4 எ$க@ வானவனா
 �-ேம� வா� ந3$ க�ணி� த� அ� 4ழா�(+ வ�ண� பயைல வா� மிக வ�4 நா@ தி$க@ ஆ�: ஊழி நி'க எ�ைம உைளவா� ?+�4 இ4 ஓ
 க$+� ஆயிர� ஊழிகேள  70      2548  ஊழிக@ ஆ� உல+ ஏ%� உ�டா� எ�றில� பழ� க�: ஆழி களா� பழ� வ�ண� எ�ேற'+ அஃேத ெகா�: அ�ைன நா� இவேளா எ�G� ஞால� உ�டா� வ�ண� ெசா�K'3 எ�G� ேதாழிகேளா உைரX
 எ�ைம அ�மைன .�கி�றேவ  71 



72 

      2549  .�கி�ற க$+� ,$கா இளி� க� திணி�ைபC ேபா�கி�ற தி$க@ அ� பி@ைள=� ேபா�க 4ழா� மல
(ேக தா�கி�ற ெநFச�4 ஒ தமியா/-ேய� மாைம(+ இ�3 வா�கி�ற ஆ3 இ4ேவா வ�4 ேதா�றி'3 வாKயேத?  72      2550  வா� ெவ� நில; உல+ ஆர� ,ர(+� ெவ� தி$க@ எ�G� வி� ,ரவி ,ர �தி
 மாைல பாிதி வ/ட� ேபாE� ,ட
 அட� ஆழிC பிரா� ெபாழி� ஏ� அளி(+�  சா�பி� தைகைமெகாலா� தமியா/- தள
�த4ேவ?  73      2551  தள
�4� �றி�4� வ திைரC பாய� தி ெந:$ க� வள
�4� அறி;'3� ைவய� வி%$கி=� மா� வைரைய( கிள
�4 மறிதர கீ�: எ:�தா� �- .: 4ழா� அைள�4 உ� சி3 ப,� ெத�ற� அ�ேதா வ�4 உலாகி�றேத 74      2552  உலாகி�ற ெக�ைட ஒளி அ�? எ� ஆவிைய ஊ:வ( +லாகி�ற ெவFசிைல வா@ �க�தீ
 +னி ச$+ இடறிC ?லாகி�ற ேவைலC ?ணாி அ� ப@ளி அ�மா� அ-யா
 நிலாகி�ற ைவ+�தேமா ைவயேமா N� நிைலயிடேம?  75      2553  இட� ேபா� விாி�4 இ5 ;ல+ அள�தா� எழி� ஆ
 த� 4ழா� வட� ேபா4 இைன=� மட ெநFசேம ந$க@ ெவ@ வைள(ேக விட� ேபா� விாித� இ4 வியCேப விய� தாமைரயி� தட� ேபா4 ஒ:$க ெம� ஆ�ப� அல
வி(+� ெவ� தி$கேள?  76      2554  தி$க@ அ� பி@ைள ?ல�ப த� ெச$ேகா� அர, ப/ட ெச$ கள� ப'றி நி�3 எ@+ ?� மாைல ெத�பா� இல$ைக ெவ$ கள� ெச�த ந� வி�ேணா
 பிரானா
 4ழா� 4ைணயா ந$கைள மாைம ெகா@வா� வ�4 ேதா�றி நKகி�றேத  77      2555  நK=� நரகைன L/-'3� வாண� தி� ேதா� 4ணி�த வK=� ெபைம=� யா� ெசா�E� நீ
�4 அ�ல ைம வைர ேபா� ெபாK=� உவி� பிரானா
 ?ைன �� 4ழா� மல
(ேக 
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 ெமK=� மட ெநFசினா
 த�4 ேபாயின ேவதைனேய  78      2556  தைன ெவ� ?ாி Bலைன வி�ேணா
 பரவ நி�ற நாதைன ஞால� வி%$+� அநாதைன ஞால� த�4� பாதைன பா'கட� பா�? அைணேம� ப@ளிெகா�டJ� சீதைனேய ெதா%வா
 வி�DளாாிE� சீாியேர  79      2557  சீ
 அர, ஆ�: த� ெச$ேகா� சில நா@ ெசSஇ( கழி�த  பா
 அர, ஒ�4 மைற�த4 நாயி3 பா
 அள�த  ேப
 அரேச எ� வி,�? அரேச எ�ைம நீ�4 வFசி�த  ஓ
 அரேச அளா� இளா� வ�4 உ3கி�றேத  80      2558  உ3கி�ற க�ம$க@ ேமலன ஓ
Cபிலரா� இவைளC ெப3கி�ற தாய
 ெம�� ெநா�4 ெபறா
ெகா�? 4ழா� +ழ�வா�� 43கி�றில
 ெதா�ைல ேவ$கட� ஆ/ட;� .�கி�றில
  இ3கி�றதா� இவ@ ஆக� ெம� ஆவி எாி ெகா@ளேவ  81      2559  எாி ெகா@ ெச� நாயி3 இர�: உடேன உதய மைலவா�  விாிகி�ற வ�ண�த எ� ெபமா� க�க@ மீ�: அவ'3@ எாி ெகா@ ெச� தீ L� அ,ரைரC ேபால எ� ேபாKய
(+� விாிவ ெசா�S
 இ4ேவா ைவய� �'3� விளாியேத?  82      2560  விளாி( +ர� அ�றி� ெம� ெபைட ேமகி�ற ��றி� ெப�ைண �ளாி( +ர�ைப இ4இ4வாக �கி� வ�ண� ேப
 கிளாி( கிளாிC பித'3� ெம� ஆவி=� ைந;� எ�லா�  தளாி� ெகாேலா அறிேய� உ�ய� ஆவ4 இ� ைதயE(ேக?  83      2561  ைதய� ந�லா
க@ +ழா$க@ +ழிய +%விG@J�  ஐய ந�லா
க@ +ழிய விழவிG� அ$+ அ$+ எ�லா� ைகய ெபா� ஆழி ெவ� ச$ெகா:� கா�பா� அவா;வ� நா�  ைமய வ�ணா மணிேய ��தேம எ� த� மாணி(கேம  84      2562  மாணி(க� ெகா�: +ர$+ எறி; ஒ�4 இேளா: �/-  
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 ஆணிCெபா� அ�ன ,ட
 ப:� மாைல உல+ அள�த மாணி(கேம எ� மரகதேம ம'3 ஒCபாைர இ�லா ஆணிCெபா�ேன அ-ேய� அ- ஆவி அைட(கலேம  85      2563  அைட( கல�4 ஓ$+ கமல�4 அல
 அய� ெச�னி எ�G� �ைட( கல�4 ஊ� �� அரG(+ நீ(கிைய ஆழி ச$க� பைட(கல� ஏ�திைய ெவ�ெண�(+ அ�3 ஆ��சி வ� தா�?களா� ?ைட(கல�தாைன எ�மாைன எ� ெசா�KC ?ல�?வேன?  86      2564  ?ல�?� கன +ர� ேபா� வாய அ�றிE� �$ கழி பா��4 அல�?� கன +ர� .� திைர ஆழி=� ஆ$+ அைவ நி� வல� ?@ள4 நல� பா:� இ4 +'றமாக ைவய� சில�?�ப- ெச�வேத திமா� இ� திவிைனேய  87      2565  திமா� உ ஒ(+� ேம அ� ேமவி� ெசF,டேரா� திமா� தி(ைக� தி� ச(கர� ஒ(+� அ�ன க�:�  திமா� உேவா: அவ� சி�னேம பித'றா நி'ப4 ஓ
 திமா� தைல(ெகா�ட ந$க/+ எ$ேக வ� தீவிைனேய?  88      2566  தீவிைன(+ ஆ நFைச ந� விைன(+ இ� அ�த�திைன  �விைன ேமவிய ேதவி மணாளைன ?�ைம எ@கா4 ஆவிைன ேம�(+� வ� ஆயைன அ�3 உல+ ஈ
 அ-யா� தாவின ஏ'ைற எ�மாைன எFஞா�3 தைலCெப�வேன?  89      2567  தைலCெப�4 யா� உ� திவ- .:� தைகைமயினா�  நிைலC? எ�த ஆ(ைக(+ ேநா'ற இ� மாய�� மாய� ெச5ேவ நிைலC? எ�திலாத நிைலைம=� கா�ேதா3 அ,ர
 +ழா� ெதாைலC ெப�த ேநமி எ�தா� ெதா�ைல ஊழி ,$கலேத  90      2568  ,$+ உறி ெவ�ெண� ெதா: உ�ட க@வைன ைவய� �'3� ஒ$+ற உ�ட ெப வயி'றாளைன மாவKமா/: இ$ +ற@ ஆகி இைசய ஓ
 �வ- ேவ�-� ெச�ற ெப$ கிறியாைன அ�லா� அ-ேய� ெநFச� ேபணலேத  91      
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 2569  ேப� நல� இ�லா அர(க
 ��நீர ெப� பதிவா� நீ@ நக
 நீ@ எாி ைவ�தளா� எ�3 நி�ைன வி�ேணா
  தா@ நில� ேதா��4 ெதா%வ
 நி� �
�தி ப� &'றி� ஒ�3 காணE� ஆ�ெகா� எ�ேற? ைவக� மாைல=� காைல=ேம  92      2570  காைல ெவ�ேயா'+ �� ஓ/:(ெகா:�த க$+� +3�ப
 மாைல ெவ�ேயா� பட ைவயக� பா;வ
 அ�ன க�:�  காைல ந� ஞான� 4ைற ப-�4 ஆ- க� ேபா4 ெச�4  மாைல ந� நாவி� ெகா@ளா
 நிைனயா
 அவ� ைமC ப-ேய  93      2571  ைமC ப- ேமனி=� ெச�தாமைர( க�D� ைவதிகேர ெம�Cப-யா� உ� திவ- .:� தைகைமயினா
  எCப- ஊ
 ஆ மிைல(க( +/: ஆ மிைல(+� எ�G� அCப- யாG� ெசா�ேன� அ-ேய� ம'3 யா4 எ�பேன.?  94      2572  யாதாG� ஓ
 ஆ(ைகயி� ?(+ அ$+ ஆC?�:� ஆC? அவி��4�  �4 ஆவியி� த:மா3� உயி
 ��னேம அதனா�  யாதாG� ப'றி நீ$+� விரத�ைத ந� L:ெச�=� மாதாவிைன பி4ைவ திமாைல வண$+வேன  95      2573  வண$+� 4ைறக@ பல பல ஆ(கி மதி விக'பா� பிண$+� சமய� பல பல ஆ(கி அைவ அைவேதா3 அண$+� பல பல ஆ(கி நி� �
�தி பரCபி ைவ�தா�  இண$+� நி�ேனாைர இ�லா� நி�க� ேவ/ைக எ%விCபேன  96      2574  எ%வ4� மீ�ேட ப:வ4� ப/: எைன ஊழிக@ ேபா�( கழிவ4� க�: க�: எ@க� அ�லா� இைமேயா
க@ +ழா� ெதா%வ4� .�வ4� ெச� ெதா�ைல மாைல( க�ணார( க�:  கழிவ4 ஓ
 காத� உ'றா
(+� உ�ேடா க�க@ 4F,தேல?  97      2575  4Fசா �னிவ� அ�லாதவ� ெதாடர நி�ற எFசாC பிறவி இட
 க-வா� இைமேயா
 தம(+�  த� சா
; இலாத தனிC ெப �
�தி த� மாய� ெச5ேவ ெநFசா� நிைனC? அாிதா� ெவ�ெண� ஊ� எ�G� ஈன� ெசா�ேல  98 
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      2576  ஈன� ெசா� ஆயிG� ஆக எறி திைர ைவய� �'3� ஏன�4 உவா� இட�த பிரா� இ$ க'பக� ேச
 வான�தவ
(+� அ�லாதவ
(+� ம'3 எ�லா எவ
(+�  ஞானC பிராைன அ�லா� இ�ைல நா� க�ட ந�ல4ேவ  99      2577  ந�லா
 நவி� +&
 நகரா� திமா� திC ேப
 வ�லா
 அ-( க�ணி .-ய மாற� வி�ணCப� ெச�த ெசா� ஆ
 ெதாைடய� இ� B3� வ�லா
 அ%�தா
 பிறC? ஆ� ெபா�லா அவிைன மாய வ� ேச'3 அ@ள� ெபா�� நில�ேத  100    -------------   18.  18.  18.  18.  ந�மா�வா� ந�மா�வா� ந�மா�வா� ந�மா�வா�     ----    தி%வாசிாிய�தி%வாசிாிய�தி%வாசிாிய�தி%வாசிாிய�    (2578 (2578 (2578 (2578 ––––    2584)2584)2584)2584)     2578  ெச(க
 மா �கி� உ:�4 மி(க  ெசF ,ட
C பாிதி .-  அ� ,ட
 மதிய� ��:  பல ,ட
 ?ைன�த பவள� ெச5வா�  திக� ப,F ேசாதி மரகத( +�ற�  கடேலா� ைக�மிைச( க�வள
வ4 ேபா�  Wதக ஆைட �- �� �தலா  ேமத+ ப� கல� அணி�4 ேசாதி  வாய;� க�ண;� சிவCப மீதி/:C  ப�ைச ேமனி மிகC பைகCப  ந�, விைன( கவ
தைல அரவி� அமளி ஏறி  எறி கட� ந:;@ அறி4யி� அம
�4  சிவ� அய� இ�திர� இவ
 �த� அைன�ேதா
  ெத�வ( +ழா$க@ ைகெதாழ கிட�த  தாமைர உ�தி� தனிC ெப நாயக  �;ல+ அள�த ேசவ-ேயாேய        (1)      2579  உல+ பைட�4 உ�ட எ�ைத அைற கழ�  ,ட
C �� தாமைர .:த'+ அவா;  ஆ
 உயி
 உகி உ(க ேநாிய  காத� அ�பி� இ�? ஈ� ேதற�  அ�த ெவ@ள�தா� ஆ� சிறC? வி/:  
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 ஒ ெபா/+ அைசேவா
 அைசக  திெவா: மவிய  இய'ைக மாயாC ெப விற� உலக�  ��றிெனா: ந� L: ெபறிG�  ெகா@வ4 எ�Dேமா ெத@ளிேயா
 +றிCேப?    (2)      2580  +றிCபி� ெகா�: ெநறிCபட உலக�  ��3 உட� வண$+ ேதா�3 ?க� ஆைண  ெம� ெபற நடாய ெத�வ� �வாி�  �த�வ� ஆகி ,ட
 விள$+ அகல�4  வைர ?ைர திைர ெபார ெப வைர ெவவர  உ� �ர� ஒK மK நளி
 கட� பட அர;  அர, உட� தட வைர ,ழ'றிய  தனி மா� ெத�வ�4 அ-யவ
(+ இனி நா�  ஆளாகேவ  இைச=$ெகா� ஊழிேதா3 ஊழி ஓவாேத?    (3)      2581  ஊழிேதா3 ஊழி ஓவா4 வாழிய  எ�3 யா� ெதாழ இைச=$ெகா� யாவைக  உலக�� யாவ� இ�லா ேம� வ�  ெப�பா�( கால�4 இ� ெபா/+ எ�லா�  அ� ெபற� தனி வி�4 ஒ தா� ஆகி  ெத�வ நா��க( ெகா% �ைள ஈ�3  �(க� ஈசெனா: ேத; பல NதK  �;லக� விைள�த உ�தி  மாய( கட;@ மா �த� அ-ேய?      (4)      2582  மா �த� அ-C ேபா4 ஒ�3 கவி��4 அல
�தி  ம� �%4� அகCப:�4  ஒ� ,ட
 அ-C ேபா4 ஒ�3 வி� ெசSஇ  நா��கC ?�ேத@ நா: விய�4 உவCப  வானவ
 �ைற�ைற வழிபட ெநறீஇ  தாமைர( கா: மல
( க�ெணா:  கனி வா� உைடய4� ஆ� இ நாயி3  ஆயிர� மல
�த�ன  க'பக( கா; ப'பல அ�ன  �- ேதா@ ஆயிர� தைழ�த  
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 ெந-ேயா�(+ அ�ல4 அ-யேதா உலேக?      (5)      2583  ஓஓ உலகின4 இய�ேவ!  ஈ�ேறா@ இ(க மைண நீரா/-  பைட�4 இட�4  உ�: உமி��4 அள�4 ேதஎ
�4 உல+ அளி(+�  �த� ெப$ கட;@ நி'ப ?ைடC பல  தா� அறி ெத�வ� ேபDத� தனா4  ?�லறிவா�ைம ெபா�த( கா/-  ெகா�வன �தலா அ�லன �யE�  இைனய ெச�ைக இ�? 4�? அளி  ெதா� மா மாயC பிறவி=@ நீ$காC  ப� மா மாய�4 அ%�4மா� நளி
�ேத      (6)      2584  நளி
 மதி� சைடயG� நா��க( கட;J�  தளி
 ஒளி இைமயவ
 தைலவG� �தலா  யாவைக உலக�� யாவ� அகCபட  நில� நீ
 தீ கா� ,ட
 இ வி,�?�  மல
 ,ட
 பிற;� சிறி4 உட� மய$க  ஒ ெபா@ ?றCபா: இ�றி �%வ4�  அகCபட( கர�4 ஓ
 ஆ� இைல� ேச
�த எ�  ெப மா மாயைன அ�ல4  ஒ மா ெத�வ� ம'3 உைடயேமா யாேம?      (7)  ------------  19.  19.  19.  19.  ந�மா�வா�  ந�மா�வா�  ந�மா�வா�  ந�மா�வா�  ----ெபாியதி%வ�தாதிெபாியதி%வ�தாதிெபாியதி%வ�தாதிெபாியதி%வ�தாதி    (2585 (2585 (2585 (2585 ––––    2671)2671)2671)2671)     2585  �ய'றி ,ம�4 எ%�4 ��4'ற ெநFேச  இய'3வா� எ�ெமா: நீ &- நயC? உைடய  நா ஈ� ெதாைட( கிளவி=@ ெபாதிேவா� ந� �ைவC  � ஈ�ற வ�ண� ?க�  (1)      2586  ?க�ேவா� பழிCேபா� ?கேழா� பழிேயா�  இக�ேவா� மதிCேபா� மதிேயா� இகேழா� ம'3  எ$க@ மா� ெச$க� மா� சீற� நீ தீவிைனேயா�  



79 

 எ$க@ மா� க�டா� இைவ    (2)      2587  இைவ அ�ேற ந�ல இைவ அ�ேற தீய  இைவ எ�3 இைவ அறிவேனE� இைவ எ�லா�  எ�னா� அைடC? நீ(+ ஒ�ணா4 இைறயவேன  எ�னா� ெசய'பால4 எ�?    (3)      2588  எ�னி� மி+ ?கழா
 யாவேர? பி�ைன=� ம'3  எ� இ� மி+ ?கேழ� யா� அ�லா� எ�ன  கF ேசாதி( க�ண� கட� ?ைர=� சீலC  ெபFேசாதி(+ எ� ெநF, ஆ/ெப'3        (4)      2589  ெப'ற தா� நீேய பிறCபி�த த�ைத நீ  ம'ைறயா
 ஆவா� நீ ேபசி� எ'ேறேயா  மாய மா மாயவைள மாய �ைல வா� ைவ�த  நீ அ�மா கா/:� ெநறி?        (5)      2590  ெநறி கா/- நீ(+திேயா? நி�பா� க மா        �றி ேமனி கா/:திேயா? ேம� நா@ அறிேயாைம  எ� ெச�வா� எ�ணினா�? க�ணேன ஈ4 உைரயா�  எ� ெச�தா� எ� பேடா� யா�?      (6)      2591  யாேம அவிைனேயா� ேசேயா� எ� ெநFசினா
  தாேம அD(கரா�� சா
�ெதாழி�தா
 � ேமய  ெச�மாைத நி� மா
வி� ேச
வி�4C பா
 இட�த  அ�மா! நி� பாத�4 அ+    (7)      2592  அ+� ,வ:� ெதாி; உணேரா� அ�ேப  ெப+� மிக இ4 எ�? ேபசீ
 பகலா�  ப�?ைடX
 பா
 அள�தீ
 பாவிெய� க� கா�? அாிய  N�? உைடX
! N�ைம Nம(+    (8)      2593  Nம(+ அ-ேயா� எ�3 எ�3 ெநா�4 உைர�4 எ�? மாலா
  



80 

 தம(+ அவ
 தா� சா
; அாிய
 ஆனா� எம(+ இனி  யாதாG� ஆகி: கா� ெநFேச அவ
திற�ேத  யாதாG� சி�தி�4 இ    (9)      2594  இ நா�வ
 ஈைர�தி� ேம� ஒவ
 எ/ேடா:  ஒ நா�வ
 ஓ
 இவ
 அ�லா� திமா'+  யா� ஆ
? வண(க� ஆ
? ஏ பாவ� ந� ெநFேச  நாமா மிக உைடேயா� நா�    (10)      2595  நாழா� அம
 �ய�ற வ� அர(க� இ� உயிைர  வாழாவைக வKத� நி� வKேய? ஆழாத  பா� நீ வாG� நீ காE� நீ தீ=� நீ  நீ� நீ ஆ� நி�ற நீ    (11)      2596  நீ அ�ேற ஆ� 4யாி� L�விCபா� நி�3 உழ�றா�  ேபா� ஒ�3 ெசா�K எ�? ேபா ெநFேச நீ எ�3�  கா��4 உபேதச� தாிG� ைக(ெகா@ளா� க�ண�தா@  வா��4வேத க�டா� வழ(+    (12)      2597  வழ(ெகா: மா3ேகா@ அ�3 அ-யா
 ேவ�ட  இழ(க;� கா�:� இைறவ இழC? உ�ேட?  எ� ஆ/ெகா�: ஆகிE� யா� ேவ�ட எ� க�க@  த�மா� கா/: உ� ேமனி� சா�        (13)      2598  சாயா� காியாைன உ@ அறியாரா� ெநFேச  ேபயா
 �ைல ெகா:�தா
 ேபய
 ஆ� நீ யா
? ேபா��  ேத�? ஊ� ,ைவ�4 ஊ� அறி�4 அறி�4� தீவிைன ஆ�  பா�பா
 வா�( ைக� நீ/ட� பா
�4        (14)      2599  பா
�4 ஓ
 எதிாிதா ெநFேச ப: 4யர�  ேப
�4 ஓதC W: அழி; ஆ� ேப�, இ�ைல ஆ
�4 ஓத�  த� ேமனி� தா@ தடவ தா� கிட�4 த��ைடய  ெச�ேமனி( க�வள
வா
 சீ
        (15) 
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      2600  சீரா� பிற�4 சிறCபா� வளரா4  ேப
 வாம� ஆகா(கா� ேபராளா மா
? ஆரC  ?�கி நீ உ�: உமி��த �மி நீ
 ஏ'? அாிேத?  ெசா�E நீ யா� அறிய .��4      (16)      2601  .��4 அ-யா
 ேவ�-ன(கா� ேதா�றா4 வி/டாE�  வா��தி:வ
 பி�G� த� வா�திறவா
 .��4 எ$+�  வா@ வைரக@ ேபா� அர(க� வ� தைலக@ தா� இ-ய  தா@ வைர வி� ஏ�தினா
 தா�    (17)      2602  தா�பா� ஆC?�டாE� அ� த%�? தா� இளகC  பா�பா� ஆC?�: பா: உ'றாE� ேசா�பா4 இC  ப� உைவ எ�லா� பட
வி�த வி�தா உ�  ெதா� உைவ யா
 அறிவா
? ெசா�E        (18)      2603  ெசா�K� +ைற இ�ைல .4 அறியா ெநFசேம  எ�K பக� எ�னா4 எCேபா4� ெதா�ைல(க�  மா� தாைன(+ எ�லா� ஓ
 ஐவைரேய மா3 ஆக(  கா�தாைன( கா�:� நீ கா�        (19)      2604  காணC?கி� அறி; ைக(ெகா�ட ந� ெநFச�  நாணCப:� அ�ேற நா� ேபசி�! மாணி  உ ஆகி(ெகா�: உலக� நீ
 ஏ'ற சீரா�  தி ஆக� தீ�-'3� ெச�3        (20)      2605  ெச�3 அ$+ ெவ� நரகி� ேசராம� காCபத'+  இ�3 இ$+ எ� ெநFசா� இ:(+�ட அ�3 அ$+C  பா
 உ;� பா
 வைள�த நீ
 உ;� க� ?ைதய(  கா
 உவ� தா� நிமி
�த கா�        (21)      2606  காேல ெபாத� திாி�4 க�4வரா� இனநா@  மாலா
 +-?+�தா
 எ� மன�ேத ேமலா�  த(+� இட�பா/-ெனா:� வ�விைனயா
 தா� L'3  



82 

 இ(+� இட� காணா4 இைள�4        (22)      2607  இைளCபா� இைளயாCபா� ெநFசேம ெசா�ேன�  இைள(க நம� தம
க@ ப'றி இைளC? எ�த  நா� த�4 ேமாதாம� ந�+வா� ந�காCபா�  தா� த�ைத எ5 உயி
(+� தா�        (23)      2608  தாேன தனி� ேதா�ற� த� அளC? ஒ�3 இ�லாதா�  தாேன பிற
க/+� த� ேதா�ற� தாேன  இைள(கி� பா
 கீ� ேம� ஆ� மீ�: அைமCபா� ஆனா�  அள(கி'பா
 பாாி�ேம� ஆ
?        (24)      2609  ஆராG� ஆதாG� ெச�ய அகKட�ைத  ஆரா��4 அ4 தி�த� ஆவேத? சீ
 ஆ
  மன�தைல வ� 4�ப�ைத மா'றிேன� வாேனா
  இன� தைலவ� க�ணனா� யா�    (25)      2610  யாG� எ� ெநF,� இைச�ெதாழி�ேதா� வ�விைனைய(  காG� மைல=� ?க( க-வா� தா� ஓ
  இ@ அ�ன மா ேமனி எ� இைறயா
 த�த  அ@ எ�G� த�டா� அ-�4      (26)      2611  அ-யா� ப- கட�த ��ேதா? அ4 அ�ேற�  �-யா� வி,�? அள�த ��ேதா? ெந-யா�  ெசறி கழ� ெகா@ தா@ நிமி
�4� ெச�3 உலக� எ�லா�  அறிகிலமா� நீ அள�த அ�3        (27)      2612  அ�ேற ந� க� காD� ஆழியா� கா
 உவ�  இ�ேற நா� காணா4 இCப4;� எ�ேறG�  க/க�ணா� காணாத அ5 உைவ ெநF, எ�G�  உ/க�ேண� காD� உண
�4        (28)      2613  உணர ஒவ
(+ எளிேயேன ெச5ேவ  
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 இண� 4ழா� அல$க� எ�ைத? உணர�  தன(+ எளிய
 எ5 அளவ
 அ5 அளவ� ஆனா�  என(+ எளிய� எ� ெபமா� இ$+        (29)      2614  இ$+ இ�ைல ப�:ேபா� L'றி�த� எ�Gைடய  ெச$க� மா� சீ
(+� சிறி4 உ@ள� அ$ேக  ம- அட(கி நி'பதனி� வ�விைனயா
 தா� ஈ�:  அ- எ:Cப4 அ�ேறா அழ+?        (30)      2615  அழ+� அறிேவாமா� வ�விைனைய� தீ
Cபா�  நிழE� அ- தா3� ஆேனா� ,ழல(  +ட$க@ தைலமீ4 எ:�4( ெகா�: ஆ- அ�3 அ�  தட$ கடைல ேமயா
 தம(+        (31)      2616  தம(+ அ-ைம ேவ�:வா
 தாேமாதரனா
  தம(+ அ-ைம ெச� எ�றா� ெச�யா4 எம(+ எ�3  த� ெச�=� தீவிைன(ேக தா�;3வ
 ெநFசினா
  யா� ெச�வ4 இ5விட�4 இ$+ யா4?        (32)      2617  யாதாG� ஒ�3 அறியி� த� உக(கி� எ� ெகாேலா  யாதாG� ேந
�4 அDகா ஆ3 தா� யாதாG�  ேத3மா ெச�யா அ,ர
கைள ேநமியா�  பா3பா3 ஆ(கினா�பா�?        (33)      2618  பா� ஆழி நீ கிட(+� ப�ைப யா� ேக/ேட=�  கா� ஆ%� ெநF, அழி=� க� ,ழE� நீ� ஆழி�  ேசாதியா� ஆதியா� ெதா�விைன எ�பா� க-=�  நீதியா� நி� சா
�4 நி�3        (34)      2619  நி�3� இ�4� கிட�4� திாித�4�  ஒ�3� ஓவா'றா� எ� ெநF, அகலா� அ�3 அ� ைக  வ� ?ைடயா� ெபா�ெபயேரா� வா� தக
�4 மா
; இட�தா�  அ�?ைடய� அ�ேற அவ�?        (35)      
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 2620  அவ� ஆ�? இவ� ஆ�? உவ� ஆ�? ம'3 உ�ப
  அவ� ஆ�? அவ� எ�3 இராேத அவ� ஆ�  அவேன என� ெதளி�4 க�ணG(ேக தீ
�தா�  அவேன எவேனE� ஆ�    (36)      2621  ஆ� ஆ3 அறி;ைடயா
 ஆவ4 அாி4 அ�ேற?  நாேம அ4 உைடேயா� ந� ெநFேச � ேம�  ம4கர� ேம த� 4ழா� மாலாைர வா��4 ஆ�  அ4 கரேம அ�பா� அைம        (37)      2622  அைம(+� ெபா%4 உ�ேட ஆராயி� ெநFேச  இைம(+� ெபா%4�? இைட�சி +ைம�திற$க@  ஏசிேய ஆயிG� ஈ� 4ழா� மாயைனேய  ேபசிேய ேபா(கா� பிைழ        (38)      2623  பிைழ(க �ய�ேறாேமா ெநFசேம ேபசா�?  தைழ(+� 4ழா� மா
வ� த�ைன அைழ�4 ஒகா�  ேபா� உபகார� ெபாKய( ெகா@ளா4 அவ� ?கேழ  வா� உபகார� ெகா�ட வா�C?        (39)      2624  வா�Cேபா இ4 ஒCப ம'3 இ�ைல வா ெநFேச  ேபா�C ேபாஒ� ெவ� நரகி� �விேய� தீC பால  ேப�� தா� உயி
 கலா�C பா� உ�: அவ@ உயிைர  மா��தாைன வா��ேத வK        (40)      2625  வKய� என நிைன�4 வ�4 எதி
�த ம�ல
  வKய �- இ-ய வா$கி வKய நி�  ெபா� ஆழி( ைகயா� ?ைட�தி:தி கீளாேத  ப� நாJ� நி'+� இC பா
        (41)      2626  பா
 உ�டா� பா
 உமி��தா� பா
 இட�தா� பா
 அள�தா�  பா
 இட� �� பைட�தா� எ�பரா� பா
 இட�  ஆவாG� தா� ஆனா� ஆ
 இடேம? ம'ெறாவ
(+  
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 ஆவா� ?காவா� அைவ        (42)      2627  அைவய� என நிைன�4 வ�த ,ர
பாேல  நைவைய நளி
விCபா� த�ைன கைவ இ�  மன�4 உயர ைவ�தி�4 வா��தாதா
(+ உ�ேடா  மன� 4யைர மா�(+� வைக?        (43)      2628  வைக ேச
�த ந� ெநF,� நா உைடய வா=�  மிக வா��4 Lழா எனிE� மிக ஆ��4  மாைல� தா� வா��தா4 இCப
 இ4 அ�ேற  ேமைல� தா� ெச�=� விைன?        (44)      2629  விைனயா
 தர �யE� ெவ�ைமைய அFசி  திைனயா� சிறிதள;� ெச�ல நிைனயா4  வாசக�தா� ஏ�திேன� வாேனா
 ெதா%4 இைறF,�  நாயக�தா� ெபா� அ-(க@ நா�        (45)      2630  நா� &3� &'றாவ4 இ�தைனேய நா@நாJ�  ேத$+ ஓத நீ
 உவ� ெச$க� மா� நீ$காத  மா கதி ஆ� ெவ� நரகி� ேசராம� காCபத'+  நீ கதி ஆ� ெநFேச நிைன      (46)      2631  நிைன�4 இைறFசி மானிடவ
 ஒ�3 இரCப
 எ�ேற  நிைன�திட;� ேவ�டா நீ ேநேர நிைன�4 இைறFச  எ5 அளவ
? எ5 இட�ேதா
? மாேல அ4 தாG�  எ5 அள;� உ�ேடா எம(+?    (47)      2632  எம(+ யா� வி� நா/:(+ உ�சம4 ஆ� L/ைட  அைம�தி�ேதா� அஃ4 அ�ேற ஆ� ஆ3? அைமC ெபாK�த  ெம� ேதாளி காரணமா ெவ� ேகா/: ஏ3 ஏ� உடேன  ெகா�றாைனேய மன�4( ெகா�:        (48)      2633  ெகா�ட� தா� மா� வைர தா� மா கட� தா� &
 இ@ தா�  
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 வ�: அறாC �ைவ தா� ம'3�தா� க�ட நா@  கா
 உவ� கா�ேதா3� ெநF, ஓ:� க�ணனா
  ேப
 உ எ�3 எ�ைமC பிாி�4        (49)      2634  பிாி�4 ஒ�3 ேநா(கா4 த��ைடய பி�ேன  திாி�4 உழE� சி�தைனயா
 த�ைம ?ாி�4 ஒகா�  ஆஆ என இர$கா
 அ�ேதா வKேதெகா�  மா வா� பிள�தா
 மன�?        (50)      2635  மன� ஆJ� ஓ
 ஐவ
 வ� +3�ப
 த�ைம�  சின� மா@வி�4 ஓ
 இட�ேத ேச
�4 ?ன� ேமய  த� 4ழாயா� அ-ைய� தா� காD� அஃ4 அ�ேற  வ� 4ழா� சீரா
(+ மா�??        (51)      2636  மா� பாவி�4 அFஞா�3 ம� இர�தா� மாயவ@ நF,  ஊ� பாவி�4 உ�டான4 ஓ
 உவ� கா�பா� ந�  க� அவா ம'3 ஒ�3 கா� உறா சீ
 பரவா4  உ�ண வா� தா� உ3ேமா ஒ�3?        (52)      2637  ஒ�3 உ�: ெச$க�மா� யா� உைரCப4 உ� அ-யா
(+  எ� ெச�வ� எ�ேற இ�தி நீ நி� ?கழி�  ைவ+� த� சி�ைதயிE� ம'3 இனிேதா நீ அவ
(+  ைவ+�த� எ�3 அJ� வா�?        (53)      2638  வாேனா மறி கடேலா மாதேமா தீயகேமா  காேனா ஒ$கி'3? க�-லமா� ஆ� ஈ�ற  க�3 உயர தா� எறி�4 கா� உதி
�தா
 தா@ பணி�ேதா�  வ� 4யைர ஆஆ ம$+        (54)      2639  ம$+ ஓத� ேமா4� மணி நாகைணயா
  ம$ேக வர அாியேரE� ஒ$ேக  எம(+ அவைர( காணலா� எCெபா%4� உ@ளா�  மன( கவைல தீ
Cபா
 வர;    (55)      
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 2640  வர; ஆ3 ஒ�3 இ�ைலயா� வா�; இனிதா� எ�ேல!  ஒ ஆ3 ஒவ� ?காவா3 உ மா3�  ஆயவ
 தா� ேசயவ
 தா� அ�3 உலக� தாயவ
 தா�  மாயவ
 தா� கா/:� வழி        (56)      2641  வழி� த$+ வ�விைனைய மா'றாேனா? ெநFேச!  தழீஇ(ெகா�: ேபா
 அ;ண� த�ைன ,ழி�4 எ$+�  தா�; இட$க@ ப'றி ?லா� ெவ@ள� தா� உகள  வா�; அட$க மா
; இட�த மா�        (57)      2642  மாேல ப-� ேசாதி மா'ேற� இனி உன4  பாேல ேபா� சீாி� ப%�ெதாழி�ேத� ேமலா�  பிறC? இ�ைம ெப'3 அ-(கீ�( +'ேறவ� அ�3  மறC? இ�ைம யா� ேவ�:� மா:        (58)      2643  மாேட வரCெப3வரா� எ�ேற வ�விைனயா
  காடாG� ஆதாG� ைக(ெகா@ளா
 ஊேட ேபா�C  ேப
 ஓத� சி�4 திைர( க�வள� ேபராள�  ேப
 ஓத சி�தி(க ேப
�4?        (59)      2644  ேப
�4 ஒ�3 ேநா(கா4 பி� நி'பா� நி�லாCபா�  ஈ
� 4ழா� மாயைனேய எ� ெநFேச ேப
�4 எ$+�  ெதா�ைல மா ெவ� நரகி� ேசராம� காCபத'+  இ�ைல கா� ம'ேறா
 இைற        (60)      2645  இைற �ைறயா� ேசவ-ேம� ம� அள�த அ� நா@  மைற �ைறயா� வா� நாட
 &- �ைற�ைறயி�  தா4 இல+ �� ெதளி�தா� ஒ5வாேத தா� வி,�பி�  மீ4 இலகி� தா� கிட(+� மீ�?        (61)      2646  மீ� எ�G� க�பி� ெவறி எ�G� ெவ@ளி ேவ�  வா� எ�G� ேக: இலா வா� +ைட(+� தா� ஓ
  மணி( கா�? ேபா� நிமி
�4 ம� அள�தா� ந$க@  பிணி(+ ஆ� ெப ம�4 பி�        (62) 
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      2647  பி� 4ர(+� கா'3 இழ�த .� ெகா�ட� ேப
�4� ேபா�  வ� திைர(க� வ�4 அைண�த வா�ைம�ேத அ�3  தி� ெச�ய ேநமியா� தீ அர(கி �(+�  ப� ெசவி=� ஈ
�த பர�    (63)      2648  பர� ஆ� அவ� ஆத� பாவிCப
 ஆகி�  உரனா� ஒ ��3 ேபா4� மர� ஏ� அ�3  எ�தாைன ?@ளி� வா� கீ�டாைனேய அமர
  ைகதா� ெதாழாேவ கல�4?    (64)      2649  கல�4 நK=� க:� 4யைர ெநFேச  மல$க அ-�4 ம-Cபா� வில$க� ேபா�  ெதா�மாைல ேகசவைன நாரணைன மாதவைன  ெசா� மாைல எCெபா%4� ./:    (65)      2650  ./டாய ேநமியா� ெதா� அர(க� இ� உயிைர  மா/ேட 4ய
 இைழ�த மாயவைன ஈ/ட  ெவறி ெகா�ட த� 4ழா� ேவதியைன ெநFேச  அறி க�டா� ெசா�ேன� அ4    (66)      2651  அ4ேவா ந�3 எ�3 அ$+ அம
 உலேகா ேவ�-�  அ4ேவா ெபா@ இ�ைல அ�ேற? அ4 ஒழி�4  ம� நி�3 ஆ@ேவ� எனிE� &:� மட ெநFேச  க�ண� தா@ வா��4வேத க�    (67)      2652  க�E� கைன கடE� ைவ+�த வா� நா:�  ?� எ�3 ஒழி�தனெகா�? ஏ பாவ� ெவ�ல  ெந-யா� நிற� காியா� உ@?+�4 நீ$கா�  அ-ேயன4 உ@ள�4 அக�    (68)      2653  அக� சிவ�த க�ணின
 ஆ� வ�விைனய
 ஆவா
  �க� சிைதவரா� அ�ேற �(கி மி+� திமா�  
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 சீ
( கடைல உ@ ெபாதி�த சி�தைனேய� த�ைன  ஆ
(+ அட� ஆ� ெச5ேவ அட
�4?    (69)      2654  அட
 ெபா� �-யாைன ஆயிர� ேபராைன  ,ட
 ெகா@ ,ட
 ஆழியாைன இட
 க-=�  மாதா பிதாவாக ைவ�ேத� என4 உ@ேள  யா4 ஆகி� யாேத இனி?      (70)      2655  இனி நி�3 நி� ெபைம யா� உைரCப4 எ�ேன?  தனி நி�ற சா
; இலா �
�தி பனி நீ
  அக�4 உல; ெசFசைடயா� ஆக�தா� நா�+  �க�தா� நி� உ�தி �த�    (71)      2656  �த� ஆ� தி உவ� ��3 அ�ப
 ஒ�ேற  �த� ஆ+� ��3(+� எ�ப
 �த�வா  நிக
 இல+ கா
 உவா நி� அக�த4 அ�ேற  ?க
 இல+ தாமைரயி� �?      (72)      2657  �ைவ=� காயா;� நீல�� �(கி�ற  காவி மல
 எ�3� கா�ேதா3� பாவிேய�  ெம� ஆவி ெம� மிகேவ �ாி(+� அ5வைவ  எ�லா� பிரா� உேவ எ�3      (73)      2658  எ�3� ஒநா@ ஒழியாைம யா� இர�தா�  ஒ�3� இர$கா
 உ( கா/டா
 +�3  +ைட ஆக ஆ கா�த ேகாவலனா
 ெநFேச  ?ைட தா� ெபாிேத ?வி      (74)      2659  ?வி=� இ வி,�?� நி� அக�த நீ எ�  ெசவியி� வழி ?+�4 எ� உ@ளா� அவி; இ�றி  யா� ெபாிய� நீ ெபாிைய எ�பதைன யா
 அறிவா
?  ஊ� ப+ ேநமியா� உ@J      (75)      
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 2660  உ@ளிE� உ@ள� த-(+� விைனC படல�  வி@ள விழி�4 உ�ைன ெம� உ'றா� உ@ள  உல+ அள;� யாG� உள� ஆவ� எ�ெகா�?  உல+ அள�த �
�தி உைர      (76)      2661  உைர(கி� ஓ
 ,'ற�தா
 உ'றா
 எ�3 ஆேர?  இைர(+� கட� கிட�த எ�தா� உைரC? எ�லா�  நி� அ�றி ம'3 இேல� க�டா� என4 உயி
(+ ஓ
  ெசா� ந�றி ஆ+� 4ைண      (77)      2662  4ைண நா@ ெப$ கிைள=� ெதா� +ல�� ,'ற�4  இைண நாJ� இ�? உைட�தாேமE� கைண நாணி�  ஓவா� ெதாழி� சா
$க� ெதா� சீைர ந� ெநFேச  ஓவாத ஊணாக உ�      (78)      2663  உ@ நா/:� ேத, அ�ேற? ஊ�விைனைய அF,ேம?  வி� நா/ைட ஒ�3 ஆக ெம�,ேம? ம� நா/-�  ஆ
 ஆகி எ5 இழிவி'3 ஆனாE� ஆழி அ$ைகC  ேப
 ஆய'+ ஆ@ ஆ� பிறC?      (79)      2664  பிறC? இறC? �C?C பிணி 4ற�4 பி�G�  இற(க;� இ�? உைட�தாேமE� மறC? எ�லா�  ஏதேம எ�3 அ�லா� எ�Dவேன ம� அள�தா�  பாதேம ஏ�தாC பக�?      (80)      2665  பக� இரா எ�ப4;� பாவியா4 எ�ைம  இக� ெச�4 இ ெபா%4� ஆ@வ
 தகவா�  ெதா%�ப
 இவ
 சீ
(+� 4ைண இல
 எ�3 ஓரா
  ெச%� பரைவ ேமயா
 ெதாி�4      (81)      2666  ெதாி�4ண
; ஒ�3 இ�ைமயா� தீவிைனேய� வாளா  இ�ெதாழி�ேத� கீ� நா@க@ எ�லா� கர�4வி�  அ� மாைன அ�நா�3 பி� ெதாட
�த ஆழி அ$ைக  
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 அ�மாைன ஏ�தா4 அய
�4      (82)      2667  அய
Cபா� அயராCபா� ெநFசேம ெசா�ேன�  உயCேபா� ெநறி இ4ேவ க�டா� ெசய'பால  அ�லேவ ெச�கி3தி ெநFசேம அFசிேன�  ம�ல
 நா@ வ5வினைன வா��4      (83)      2668  வா��தி அவ� அ-ையC �C ?ைன�4 நி� தைலைய�  தா��4 இ ைக &C? எ�றா� &Cபாத பா��த விதி  எ$+ உ'றா� எ�3 அவைன ஏ�தா4 எ� ெநFசேம  த$க�தா� ஆேமE� த$+      (84)      2669  த$கா �ய'றிய ஆ� தா� வி,�பி� மீ4 பா��4  எ$ேக ?(+ எ� தவ� ெச�தி/டனெகா� ெபா$+ ஓத�  த� அ� பா� ேவைலவா�( க�வள� எ�Gைடய  க�ண�பா� ந� நிற� ெகா@ கா
?    (85)      2670  கா
 கல�த ேமனியா� ைக கல�த ஆழியா�  பா
 கல�த வ� வயி'றா� பா�? அைணயா� சீ
 கல�த  ெசா� நிைன�4 ேபா(காேர� .�விைனயி� ஆ� 4யைர  எ� நிைன�4 ேபா(+வ
 இCேபா4?      (86)      2671  இCேபா4� இ�G� இனி� சிறி4 நி�றாE�  எCேபா4� ஈேத ெசா� எ� ெநFேச எCேபா4�  ைக கழலா ேநமியா� ந�ேம� விைன க-வா�  ெமா� கழேல ஏ�த �ய�      (87) -------------- ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர� ��றா� ஆயிர�         இய�பாஇய�பாஇய�பாஇய�பா    20.  20.  20.  20.  தி%ம�ைக ஆ�வா�  தி%ம�ைக ஆ�வா�  தி%ம�ைக ஆ�வா�  தி%ம�ைக ஆ�வா�  ----        தி% எ- .�றி%�ைகதி% எ- .�றி%�ைகதி% எ- .�றி%�ைகதி% எ- .�றி%�ைக    (267(267(267(2672)2)2)2)     2672  ஒ ேப
 உ�தி இ மல
� தவிசி�  ஒ�ைற அயைன ஈ�றைன ஒ �ைற  இ ,ட
 மீதினி� இய$கா �� மதி@  இல$ைக இ கா� வைளய ஒ சிைல  
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 ஒ�றிய ஈ
 எயி'3 அழ� வா� வாளியி�    (5)  அ/டைன �வ- நானில� ேவ�-  �C?ாி Bெலா: மா� உாி இல$+ மா
வினி� இ பிறC? ஒ மா� ஆகி  ஒ �ைற ஈ
 அ- �;ல+ அள�தைன  நா� திைச ந:$க அ� சிைறC பறைவ   (10) ஏறி நா� வா� �� மத�4 இ ெசவி  ஒ தனி ேவழ�4 அர�ைதைய ஒநா@ இ நீ
 ம:;@ தீ
�தைன �� தீ  நா�மைற ஐ வைக ேவ@வி அ3 ெதாழி� அ�தண
 வண$+� த�ைமைய ஐ�?ல�    (15) அக�திG@ ெசறி�4 நா�+ உட� அட(கி  �( +ண�4 இர�: அைவ அக'றி ஒ�றினி� ஒ�றி நி�3 ஆ$+ இ பிறC? அ3Cேபா
 அறி=� த�ைமைய �( க� நா� ேதா@  ஐ வா� அரேவா: ஆ3 ெபாதி சைடேயா�    (20) அறி; அ� த�ைமC ெபைம=@ நி�றைன  ஏ� உல+ எயி'றினி� ெகா�டைன &றிய அ3 ,ைவC பயG� ஆயிைன ,ட
வி:� ஐ� பைட அ$ைக=@ அம
�தைன ,�தர நா� ேதா@ ��நீ
 வ�ண நி� ஈ
 அ-    (25) ஒ�றிய மன�தா� ஒ மதி �க�4 ம$ைகய
 இவ� மல
 அன அ$ைகயி� �Cெபா%4� வட அறி4யி� அம
�தைன  ெநறி �ைற நா� வைக வண�� ஆயிைன  ேமத+� ஐ� ெப� �த�� நீேய    (30) அ3பத� �ரE� &�த� காரண� ஏ� விைட அட$க� ெச'றைன  அ3 வைக� சமய�� அறி; அ நிைலயிைன  ஐ�பா� ஓதிைய ஆக�4 இ�திைன  அற� �த� நா�+ அைவ ஆ�    (35) �
�தி ��3 ஆ� இ வைகC பய� ஆ�  ஒ�3 ஆ� விாி�4 நி�றைன +�றா ம4 மல
� ேசாைல வ� ெகா-C படCைப வ ?ன� ெபா�னி மா மணி அைல(+� ெச�ெந� ஒ� கழனி� திக� வன� உ:�த    (40) க'ேபா
 ?ாிைச( கனக மாளிைக நிமி
 ெகா- வி,�பி� இள� பிைற 4வ(+�  
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 ெச�வ� ம�+ ெத� தி( +ட�ைத அ�தண
 ம�திர ெமாழி=ட� வண$க  ஆ: அர; அமளியி� அறி4யி� அம
�த பரம நி� அ- இைண பணிவ�  வ� இட
 அகல மா'ேறா விைனேய    (45)  -------------  21. 21. 21. 21. தி%ம�ைக ஆ�வா� தி%ம�ைக ஆ�வா� தி%ம�ைக ஆ�வா� தி%ம�ைக ஆ�வா�     --------    சிறிய தி%மட$   சிறிய தி%மட$   சிறிய தி%மட$   சிறிய தி%மட$   ((((2673  2673  2673  2673  ----2712271227122712))))     2673  கா
 ஆ
 வைர( ெகா$ைக க� ஆ
 கட� உ:(ைக  சீ
 ஆ
 ,ட
� ,/- ெச$கEழிC ேப
 ஆ'3C ேப
 ஆர மா
வி� ெப மா மைழ( &�த�  நீ
 ஆர ேவK நிலம$ைக எ�G� இC பாேரா
 ெசாலCப/ட ��3 அ�ேற அ� ��3�     (1)  2674 ஆராயி� தாேன அற� ெபா@ இ�ப� எ�3   ஆ
 ஆ
 இவ'றினிைட அதைன எ�4வா
 சீ
 ஆ
 இ கைல=� எ�4வ
 சி(ெகன ம'3      (2)  2675  ஆராG� உ�: எ�பா
 எ�ப4 தா� அ4;� ஓராைம அ�ேற உலக�தா
 ெசா�E� ெசா�  ஓராைம ஆ� ஆ3 அ4 உைர(ேக� ேகளாேம  கா
 ஆ
 ?ரவி ஏ� ��ட தனி ஆழி  ேத
 ஆ
 நிைற கதிேரா� ம�டல�ைத( கீ�: ?(+  ஆரா அ�த� அ$+ எ�தி அதி� நி�3�     (3)  2676  வாரா4 ஒழிவ4 ஒ�3 உ�ேட? அ4 நி'க  ஏ
 ஆ
 �ய� வி/:( கா(ைகC பி� ேபாவேத ஏ
 ஆ
 இள�ைலX
 எ� தன(+ உ'ற4 தா� கா
 ஆ
 +ழ� எ:�4( க/- கதி
 �ைலைய     (4)  2677  வா
 ஆர L(கி மணி ேமகைல தி�தி  ஆ
 ஆ
 அயி� ேவ� க� அFசன�தி� நீ3 அணி�4  சீ
 ஆ
 ெச%� ப�4 ெகா�: அ-யா நி�ேற� நா�  நீ
 ஆ
 கமல� ேபா� ெச$க� மா� எ�3 ஒவ� 
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 பாேரா
க@ எ�லா� மகிழ பைற கற$க  சீ
 ஆ
 +ட� இர�: ஏ�தி ெச%� ெதேவ     (5)  2678 ஆ
 ஆ
 என� ெசா�K ஆ:� அ4 க�:  ஏ
 ஆ
 இள�ைலயா
 அ�ைனய� எ�லா�  வாராேயா எ�றா
(+� ெச�ேற� எ� வ�விைனயா� கா
 ஆ
 மணி நிற�� ைக வைள=� காேண� நா� ஆராG� ெசா�K'3� ெகா@ேள� அறி; அழி�4     (6)  2679 தீரா உட�ெபா: ேப43ேவ� க�: இர$கி  ஏ
 ஆ
 கிளி( கிளவி எ� அைன தா� வ�4 எ�ைன� சீ
 ஆ
 ெச%� ?%தி( காCபி/: ெச$ +றிFசி�     (7)  2680  தா
 ஆ
 ந3 மாைல� சா�த'+� தா� பி�G� ேநராதன ஒ�3 ேந
�தா@ அதனாE�      (8)  2681  தீரா4 எ� சி�ைத ேநா� தீரா4 எ� ேப4ற;  வாரா4 மாைம அ4 க�: ம'3 ஆ$ேக ஆராG� �4 அறி=� அ�மைனமா
 ெசா�Eவா
  பாேரா
 ெசாலCப:� க/:Cப:�திேர�  ஆராG� ெம�Cப:வ� எ�றா
 அ4 ேக/:    (9)  2682 கா
 ஆ
 +ழ� ெகா�ைட க/:வி�சி க/ேடறி  சீ
 ஆ
 ,ளகி� சில ெந� பி-�4 எறியா  ேவரா விதி
விதிரா ெம� சிKரா ைக ேமாவா  ேப
 ஆயிர� உைடயா� எ�றா@ ெபய
�ேத=�    (10)  2683 கா
 ஆ
 திேமனி கா/-னா@ ைகய4;� சீ
 ஆ
 வல�?ாிேய எ�றா@ தி� 4ழாய�    (11)  2684 தா
 ஆ
 ந3 மாைல க/:ைர�தா@ க/:ைரயா   நீ
 ஏ4� அFேச�மி� N� மகைள ேநா� ெச�தா� ஆராG� அ�ல� அறி�ேத� அவைன நா�  
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 &
 ஆ
 ேவ� க�ணீ
 உம(+ அறிய( &3ெகேனா? ஆரா� இ5 ைவய� அ- அளC?�ட4 தா�  ஆரா� இல$ைக ெபா- ெபா-யா L��த4 ம'3 ஆராேல க� மாாி கா�த4 தா� ஆழி நீ
     (12)  2685  ஆரா� கைட�திடCப/ட4 அவ� கா�மி� ஊ
 ஆ நிைர ேம��4 உல+ எ�லா� உ�: உமி��4�  ஆராத த�ைமயனா� ஆ$+ ஒநா@ ஆ�Cபா- சீ
 ஆ
 கைல அ�+� சீ
 அ-� ெச�4வ
 வா� வா
 ஆ
 வன�ைலயா@ ம�4 ஆரC ப'றி(ெகா�:  ஏ
 ஆ
 இைட ேநாவ எ�தைனேயா
 ேபா4� ஆ�  சீ
 ஆ
 தயி
 கைட�4 ெவ�ெண� திர�டதைன ேவ
 ஆ
 Nத� மடவா@ ேவ3 ஓ
 கல�4 இ/:  நா
 ஆ
 உறி ஏ'றி ந�+ அைமய ைவ�ததைனC ேபா
 ஆ
 ேவ� க� மடவா@ ேபா�தைன=� ெபா� உற(க� ஓராதவ� ேபா� உற$கி அறி; உ'3  தா
 ஆ
 தட� ேதா@க@ உ@ அள;� ைக� நீ/-  ஆராத ெவ�ெண� வி%$கி அ+ இ�த     (13)  2686 ேமா
 ஆ
 +ட� உ/- �� கிட�த தான�ேத   ஓராதவ� ேபா� கிட�தாைன( க�: அவJ� வாரா� தா� ைவ�த4 காணா@ வயி3 அ-�4 இ$+     (14)  2687  ஆ
 ஆ
 ?+4வா
 ஐய
 இவ
 அ�லா�  நீ
 ஆ� இ4 ெச�தீ
 எ�3 ஓ
 ெந:$ கயி'றா�  ஊரா
க@ எ�லா� காண உரேலாேட தீரா ெவ+ளிய@ ஆ� சி(ெகன ஆ
�4 அ-Cப  ஆரா வயி'றிேனா: ஆ'றாதா� அ�றி=� (15)  2688  நீ
 ஆ
 ெந:$ கய�ைத� ெச�3 அைல(க நி�3 உரCபி  ஓ
 ஆயிர� பண ெவ� ேகா இய� நாக�ைத வாரா� என(+ எ�3 ம'3 அத� ம�தக�4 சீ
 ஆ
 திவ-யா� பா��தா� த� சீைத(+    (16)  2689 ேந
 ஆவ� எ�3 ஓ
 நிசாசாி தா� வ�தாைள 
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 &
 ஆ
�த வாளா� ெகா- �(+� கா4 இர�:� ஈரா வி:�4 அவ/+ ��ேதாைன ெவ� நரக�    (17)  2690  ேசரா வைகேய சிைல +னி�தா� ெச�4வ
 வா� வா
 ஆ
 வன�ைலயா� ைவேதவி காரணமா  ஏ
 ஆ
 தட� ேதா@ இராவணைன ஈ
 ஐ�4   (18)  2691 சீ
 ஆ
 சிர� அ3�4 ெச'3 உக�த ெச$க� மா�  ேபா
 ஆ
 ெந: ேவேலா� ெபா�ெபயேரா� ஆக�ைத &
 ஆ
�த வ@ உகிரா� கீ�: +ட� மாைல    (19)  2692  சீ
 ஆ
 தி மா
பி�ேம� க/- ெச$ +தி ேசாரா( கிட�தாைன( +$+ம� ேதா@ ெகா/-  ஆரா எ%�தா� அாி உவா� அ�றி=�    (20)  2693 ேப
 வாம� ஆகிய கால�4 �வ- ம� தாரா� என(+ எ�3 ேவ�- சல�தினா� நீ
 ஏ'3 உல+ எ�லா� நி�3 அள�தா� மாவKைய  ஆராத ேபாாி� அ,ர
கJ� தாGமா� கா
 ஆ
 வைர ந/: நாக� கயி3 ஆக  ேபராம� தா$கி( கைட�தா� தி� 4ழா��    (21)  2694 தா
 ஆ
�த மா
வ� தட மா� வைர ேபாE� ேபா
 ஆைன ெபா�ைகவா�( ேகா/ப/: நி�3 அலறி நீ
 ஆ
 மல
( கமல� ெகா�: ஓ
 ெந:$ ைகயா� நாராயணா ஓ மணிவ�ணா நாகைணயா�  வாரா� எ� ஆ
 இடைர நீ(கா� என ெவ+�:     (22)  2695  தீராத சீ'ற�தா� ெச�3 இர�: &3 ஆக ஈரா அதைன இட
 க-�தா� எ� ெபமா�    ேப
 ஆயிர� உைடயா� ேப�C ெப�O
 N� மகைள� தீரா ேநா� ெச�தா� என உைர�தா@ சி(ெகன ம'3  (23)  2696 ஆராG� அ�லாைம ேக/: எ$க@ அ�மைன=� 
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 ேபா
 ஆ
 ேவ� க�ணீ
 அவ� ஆகி� �� 4ழா�  தாரா4 ஒழி=ேம த� அ-�சி அ�லேள ம'3  ஆராG� அ�லேன எ�3 ஒழி�தா@ நா� அவைன(   (24)  2697  கா
 ஆ
 திேமனி க�ட4ேவ காரணமா  ேபரா பித'றா திாிதவ� பி�ைன=�    (25)  2698  ஈராC ?+தE� இ5 உடைல� த� வாைட ேசாரா ம3(+� வைக அறிேய� .� +ழலா
    (26)  2699  ஆராG� ஏ,வ
 எ�G� அத� பழிைய வாராம� காCபத'+ வாளா இ�ெதாழி�ேத�   2730  வாரா� மட ெநFேச வ�4 மணிவ�ண�   (27)  2700 சீ
 ஆ
 தி� 4ழா� மாைல நம(+ அளி      தாரா� த� எ�3 இர�ட�தி� ஒ�3 அதைன  ஆராG� ஒ�னாதா
 ேகளாேம ெசா�ன(கா�  ஆரா=ேமE� பணி ேக/: அ4 அ�3 எனிE�  ேபாரா4 ஒழியாேத ேபா�தி: நீ எ�ேற'+  கா
 ஆ
 கட� வ�ண� பி� ேபான ெநFச�� வாராேத எ�ைன மற�த4 தா� வ�விைனேய�    (28)  2701  ஊரா
 உகCபேத ஆயிேன� ம'3 என(+ இ$+   (29)  2702   ஆரா�வா
 இ�ைல அழ�வா� ெம%+ ேபா�  நீரா� உ+� எ� ஆவி ெந:$ க�க@   (30)  2703  ஊரா
 உற$கிE� தா� உற$கா உ�தம� த�  ேப
 ஆயினேவ பித'3வ� பி�ைன=�   (31)  2704  கா
 ஆ
 கட� ேபாE� காம�த
 ஆயினா
 ஆேர ெபா�லாைம அறிவா
? அ4 நி'க  ஆராG� ஆதாG� அ�ல@ அவ@ காணீ
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 வா
 ஆ
 வன�ைல வாசவத�ைத எ�3 ஆராG� ெசா�லCப:வா@ அவJ� த�  (32)  2705  ேப
 ஆய� எ�லா� ஒழிய ெப� ெதேவ தா
 ஆ
 தட�ேதா@ தைள( கால� பி� ேபானா@  ஊரா
 இக��திடCப/டாேள? ம'3 என(+ இ$+  (33)  2706  ஆராG� க'பிCபா
 நாயகேர? நா� அவைன( கா
 ஆ
 திேமனி காD� அள;� ேபா�  சீ
 ஆ
 திேவ$கடேம தி(ேகாவ  Zேர மதி@ க�சி ஊரகேம ேபரகேம  ேபரா ம4 இ3�தா� ெவௗ¢ளைறேய ெவஃகாேவ  ேப
 ஆK த�கா� நைறU
 திC?KU
  ஆராம� .��த அர$க� கணம$ைக  (34)  2707 கா
 ஆ
 மணி நிற( க�ண[
 வி�ணகர�  சீ
 ஆ
 கண?ர� ேசைற திவ%�M
  கா
 ஆ
 +ட�ைத க-ைக கட�ம�ைல  ஏ
 ஆ
 ெபாழி� .� இடெவ�ைத நீ
மைல  சீ
 ஆ� மாKFேசாைல திேமா&
  (35) பாேரா
 ?க%� வதாி வடம4ைர   2708  ஊ
 ஆய எ�லா� ஒழியாேம நா� அவைன ஓ
 ஆைன ெகா�? ஒசி�4 ஓ
 ஆைன ேகா@வி:�த சீராைன ெச$க� ெந-யாைன ேத� 4ழா�� தாராைன தாமைர ேபா� க�ணாைன எ� அF சீ
  (36)  2709  ேப
 ஆயிர�� பித'றி ெப� ெதேவ  (37)  2710  ஊரா
 இகழிE� ஊரா4 ஒழிேய� நா�  வா
 ஆ
 �� ெப�ைண மட�  (38) -------------  
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 22. 22. 22. 22. தி%ம�ைகயா�வா� அ%ளி0ெச!த ெபாிய தி%மட$ தி%ம�ைகயா�வா� அ%ளி0ெச!த ெபாிய தி%மட$ தி%ம�ைகயா�வா� அ%ளி0ெச!த ெபாிய தி%மட$ தி%ம�ைகயா�வா� அ%ளி0ெச!த ெபாிய தி%மட$ ((((2713271327132713----2790)2790)2790)2790)     2713  ம�னிய ப� ெபாறி ேச
 ஆயிர வா� வா@ அரவி� ெச�னி மணி( +:மி� ெத�வ� ,ட
 ந:;@ ம�னி அ� நாக�4 அைணேம� ஓ
 மா மைல ேபா� மி�G� மணி மகர +�டல$க@ வி� Lச                  1  2714 4�னிய தாரைகயி� ேப
 ஒளி ேச
 ஆகாச� எ�G� விதான�தி� கீழா� இ ,டைர        ம�G� விள(+ ஆக ஏ'றி மறி கடE� ப�G திைர( கவாி Lச நிலம$ைக                 2  2715  த�ைன �ன நா@ அளவி/ட தாமைர ேபா� ம�னிய ேசவ-ைய வா� இய$+ தாரைக மீ� எ�G� மல
C பிைணய� ஏ��த மைழ( &�த�        ெத�ன� உய
 ெபாC?� ெத�வ வடமைல=�     3        2716  எ�G� இைவேய �ைலயா வ-; அைம�த அ�ன நைடய அண$ேக அ- இைணைய�    த�Gைடய அ$ைககளா� தா� தடவ தா� கிட�4 ஓ
 உ�னிய ேயாக�4 உற(க� தைல(ெகா�ட        4     2717 பி�ைன த� நாபி வலய�4C ேப
 ஒளி ேச
 ம�னிய தாமைர மா மல
 ��4 அ� மல
ேம� ��ன� திைச�கைன� தா� பைட(க ம'3 அவG� ��ன� பைட�தன� நா�மைறக@ அ� மைற தா�            5  2718  ம�G� அற� ெபா@ இ�ப� L: எ�3 உலகி� ந� ெநறி ேம�ப/டன நா�+ அ�ேற? நா�கினிE�         பி�ைனய4 பி�ைனC ெபய
த� எ�ப4 ஓ
 ெதா� ெநறிைய ேவ�:வா
 L� கனி=� ஊ� இைல=�     6           2719  எ�G� இைவேய Nக
�4 உடல� தா� வ�தி 
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 4�G� இைல( +ர�ைப� 4Fசி=� ெவ� ,டேரா�          ம�G� அழ� Nக
�4� வ� தட�திG@ கிட�4� இ�ன4 ஓ
 த�ைமயரா� ஈ$+ உடல� வி/: எ%�4      7       2720  ெதா� ெநறி(க� ெச�றா
 எனCப:� ெசா� அ�லா� இ�ன4 ஓ
 கால�4 இைனயா
 இ4 ெப'றா
 எ�ன;� ேக/: அறிவ4 இ�ைல உள4 எ�னி�         ம�G� க:$ கதிேரா� ம�டல�தி� ந� ந:;@            8  2721  அ�ன4 ஓ
 இ�Kயி� ஊ: ேபா� L: எ�G�      ெதா� ெநறி(க� ெச�றாைர� ெசா�Eமி�க@ ெசா�லாேத அ�னேத ேப,� அறி; இ� சி3 மன�4 ஆ$+ அ�னவைர( க'பிCேபா� யாேம அ4 நி'க           10  2722   ��ன� நா� ெசா�ன அற�தி� வழி �ய�ற அ�னவ
 தா� க�O
க@ ஆயிர( க� வானவ
 ேகா� ெபா� நகர� ?(+ அமர
 ேபா'றி ெசCப ெபா$+ ஒளி ேச
       ெகா� நவிE� ேகா� அாிமா� தா� ,ம�த ேகால� ேச
        11  2723  ம�னிய சி$காசன�தி�ேம� வா@ ெந:$ க�      க�னியரா� இ/ட கவாிC ெபாதி அவி��4 ஆ$+ இ� இள� �� ெத�ற� இய$க ம$+ இ�த        மி� அைனய N� ம$+� ெம� இயலா
 ெவ� �3வ�       12  2724  ��ன� �கி��த �கி� நிலா வ�4 அ�ப அ�னவ
 த� மா� ேநா(க� உ�: ஆ$+ அணி மல
 ேச
 ெபா� இய� க'பக�தி� கா: உ:�த மா: எ�லா� ம�னிய ம�தார� ��த ம4� திவைல             13  2725  இ� இைச வ�: அம� ேசாைலவா� மாைலேச
 ம�னிய மா மயி� ேபா� &�த� மைழ� தட$ க�       மி� இைடயாேரா:� விைளயா- ேவ�: இட�4 ம�G� மணி� தல�4 மாணி(க மFசாியி�                    14  
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 2726  மி�னி� ஒளி ேச
 பளி$+ விளி�? அ:�த ம�G� பவள( கா� ெச� ெபா� ெச� ம�டப�4@ அ�ன நைடய அர�ைபய
 த� ைக வள
�த இ� இைச யா�C பாட� ேக/: இ�?'3 இ வி,�பி�       15  2727  ம�G� மைழ தவ%� வா@ நிலா நீ@ மதி ேதா� மி�னி� ஒளி ேச
 வி,�? ஊ� மாளிைகேம� ம�G� மணி விள(ைக மா/- மைழ( க�ணா
       ப�G விசி�திரமாC பாCப:�த ப@ளிேம�                16  2728  4�னிய சாேலக� .� கதவ� தா@ திறCப அ�ன� உழ(க ெநாி�4 உ(க வா@ நீல� சி�ன ந3� தா4 .- ஓ
 ம�தார�           4�G ந3 மலரா� ேதா@ ெகா/- க'பக�தி�       17  2729 ம�G மல
வா� மணி வ�: பி�ெதாடர இ� இள� �� ெத�ற� ?+�4 ஈ$+ இள �ைலேம� ந� ந3� ச�தன� ேச3 உல
�த தா$+ அ� சீ
      மி� இைடேம� ைக ைவ�4 இ�4 ஏ�4 இள �ைலேம�    18  2730  ெபா� அ�? ஆர� ?ல�ப அக� +ைழ�4 ஆ$+     இ�ன உவி� இைமயா� தட$ க�ணா
 அ�னவ
 த� மா� ேநா(க� உ�: ஆ$+ அணி �3வ� இ� அ�த� மா�தி இCப
 இ4 அ�ேற            19  2731  அ�ன அற�தி� பய� ஆவ4 ஒ� ெபாJ� அ�ன திற�தேத ஆதலா� காம�தி�         ம�G� வழி�ைறேய நி'3� நா� மா� ேநா(கி� அ�ன நைடயா
 அல
 ஏச ஆடவ
ேம�           20           2732  ம�G� மட� ஊரா
 எ�ப4 ஓ
 வாசக�� ெத� உைரயி� ேக/: அறிவ4 உ�: அதைன யா� ெதளிேயா�       ம�G� வட ெநறிேய ேவ�-ேனா� ேவ�டாதா
 ெத�ன� ெபாதியி� ெச%F ச�தன( +ழ�பி�        21 
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  2733  அ�ன4 ஓ
 த�ைம அறியாதா
 ஆய� ேவ�     இ� இைச ஓைச(+ இர$காதா
 மா� விைடயி� ம�G� மணி ?ல�ப வாடாதா
 ெப�ைணேம�       பி�G� அ5 அ�றி� ெபைட வா�� சி3 +ரE(+          22  2734  உ�னி உட� உகி ைநயாதா
 உ�ப
வா��       4�G� மதி உ+�த M நிலா நீ@ ெநCபி� த� உடல� ேவவ� தளராதா
 காமேவ@             ம�G� சிைலவா� மல
 வாளி ேகா�4 எ�ய        23   2735  ெபா� ெந: Lதி ?காதா
 த� � அைணேம�       சி�ன மல
( +ழE� அ�+E� ெம� �ைல=� இ� இளவாைட தடவ தா� க� 4யிE� ெபா� அைனயா
 பி�G� தி உ3க ேபா
 ேவ�த�      24  2736  த�Gைடய தாைத பணியா� அர, ஒழி�4 ெபா� நகர� பி�ேன ?ல�ப வல�ெகா�: ம�G� வளநா: ைகவி/: மாதிர$க@          மி� உவி� வி� ேத
 திாி�4 ெவளிCப/:         25  2737  க� நிைர�4 தீ��4 கைழ உைட�4 கா� ,ழ�3 பி�G� திைர வயி'3C ேபேய திாி�4 உலவா ெகா� நவிE� ெவ� கான�M: ெகா:� கதிேரா�        4�G ெவயி� வ3�த ெவ� பர�ேம� பF, அ-யா�       26  2738  ம�ன� இராம� பி� ைவேதவி எ�3 உைர(+� அ�ன நைடய அண$+ நட�திலேள?       பி�G� க ெந:$ க� ெச5 வா� பிைண ேநா(கி� மி� அைனய N� ம$+� ேவகவதி எ�3 உைர(+�       27    2739  க�னி த� இ� உயிரா� காதலைன( காணா4 த�Gைடய �� ேதா�ற� ெகா�: ஏக தா� ெச�3 ஆ$+ அ�னவைன ேநா(கா4 அழி�4 உரCபி வா@ அம@      
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 க� நவி� ேதா@ காைளைய( ைகCபி-�4 மீ�:� ேபா�      28   2740  ெபா� நவிE� ஆக� ?ண
�திலேள? �$ க$ைக     ��ன� ?ன� பர(+� ந� நாட� மி� ஆ:� ெகா� நவிE� நீ@ ேவ� +(க@ +ல மதைல த� நிக
 ஒ�3 இ�லாத ெவ�றி� தனFசயைன          29  2741  ப�னாகராய� மடC பாைவ பாைவ த�     ம�னிய நா� அ�ச� மட� எ�3 இைவ அகல த�Gைடய ெகா$ைக �க� ெநாிய தா� அவ� த�        ெபா� வைர ஆக� தழீஇ( ெகா�: ேபா�� தன4          30 2742  ந� நகர� ?(+ நய�4 இனி4 வா��த4;� �� உைரயி� ேக/: அறிவ4 இ�ைலேய? .� கடE@        ெபா� நகர� ெச'ற ?ர�தரேனா: ஏ
 ஒ(+� ம�னவ� வாண� அ;ண
(+ வா@ ேவ�த�     31        2743  த�Gைடய பாைவ உலக�4� த� ஒ(+� க�னியைர இ�லாத கா/சியா@ த�Gைடய        இ� உயி
� ேதாழியா� எ� ெபமா� ஈ� 4ழா� ம�G மணி வைர� ேதா@ மாயவ� பாவிேய�        32  2744  எ�ைன இ4 விைள�த ஈ
 இர�: மா� வைர� ேதா@ ம�னவ� த� காதலைன மாய�தா� ெகா�:ேபா� க�னி த�பா� ைவ(க ம'றவேனா: எ�தைன ஓ
 ம�னிய ேப
 இ�ப� எ�தினா@ ம'3 இைவ தா�       33  2745  எ�னாேல ேக/Oேர ஏைழகா@ எ� உைர(ேக�? ம�G மைல அைரய� ெபா� பாைவ வா@ நிலா      மி�G� அணி �3வ� ெச5 வா� உைம எ�G� அ�ன நைடய அண$+ Nட$+ இைட ேச
             34  2746  ெபா� உட�? வாட ?ல� ஐ�4� ெநா�4 அகல த�Gைடய &ைழ� சடாபார� தா� தாி�4 ஆ$+ அ�ன அ� தவ�தி� ஊ: ேபா� ஆயிர� ேதா@      
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 ம�G கரதல$க@ ம/-�4 மாதிர$க@             35 மி�னி எாி Lச ேம� எ:�த .� கழ� கா� ெபா� உலக� ஏ%� கட�4 உ�ப
 ேம� சிE�ப   36  2747  ம�G +ல வைர=� மாத�� தாரைக=� த�னி� உடேன ,ழல ,ழ�3 ஆ:� ெகா� நவிE� �விைல ேவ� &�த� ெபா- ஆ- அ�னவ� த� ெபா� அகல� ெச�3 ஆ$+ அைண�திலேள?    37  2748  ப�னி உைர(+$கா� பாரத� ஆ� பாவிேய'+     எ� உ3 ேநா� யா� உைரCப( ேக@மி� இ� ெபாழி� .� ம�G� மைறேயா
 திநைறU
 மா மைல ேபா� ெபா� இயE� மாட( கவாட� கட�4 ?(+    38      2749  எ�Gைடய க� களிCப ேநா(கிேன� ேநா(+தE�  ம�ன� தி மா
?� வா=� அ- இைண=� ப�G கரதல�� க�கJ� ப$கய�தி� ெபா� இய� கா: ஓ
 மணிவைரேம� ��த4ேபா�    39  2750  மி�னி ஒளி பைடCப L� நாD� ேதா@ வைள=� ம�னிய +�டல�� ஆர�� நீ@ �-=� 4�G ெவயி� விாி�த .ளாமணி இைமCப ம�G மரகத( +�றி� ம$ேக ஓ
              40  2751  இ� இள வFசி(ெகா- ஒ�3 நி�ற4தா� அ�ன� ஆ� மா� ஆ� அணி மயி� ஆ� ஆ$+ இைடேய மி� ஆ� இள ேவ� இர�: ஆ� இைண� ெசC? ஆ� �� ஆய ெதா�ைட ஆ� ெக�ைட( +ல� இர�: ஆ�      41  2752  அ�ன தி உவ� நி�ற4 அறியாேத எ�Gைடய ெநF,� அறி;� இன வைள=� ெபா� இயE� ேமகைல=� ஆ$+ ஒழியC ேபா�ேத'+ ம�G மறிகடE� ஆ
(+� மதி உ+�த                42  
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 2753 இ� நிலாவி� கதி� எ� தன(ேக ெவ�4 ஆ+� த�Gைடய த�ைம தவிர தா� எ�ெகாேலா? ெத�ன� ெபாதியி� ெச%� ச�தி� தா4 அைள�4 ம� இ5 உலைக மன� களிCப வ�4 இய$+�            43  2754   இ� இள� �� ெத�றE� L,� எாி என(ேக ��னிய ெப�ைணேம� �@ �ளாி( &/டக�4 பி�G� அ5 அ�றி� ெபைட வா�� சி3 +ரE� எ�Gைடய ெநF,(+ ஓ
 ஈ
 வாளா� எ� ெச�ேக�?    44  2755  க� நவி� ேதா@ காம� கC?� சிைல வைளய ெகா� நவிE� �$ கைணக@ ேகா�4 ெபாத அைண�4 த�Gைடய ேதா@ கழிய வா$கி தமிேய�ேம�   எ�Gைடய ெநFேச இல(காக எ�கி�றா�      45  2756  பி� இதைன( காCW
 தா� இ�ைலேய ேபைதேய�   க� நவிE� கா/டக�4 ஓ
 வலK( க- மலாி� ந� ந3 வாச� ம'3 ஆராG� எ�தாேம ம�G� வ3 நில�4 வாளா$+ உ+�த4 ேபா�    46  2757  எ�Gைடய ெப�ைம=� எ� நலG� எ� �ைல=� ம�G� மல
 ம$ைக ைம�த� கண?ர�4   ெபா�மைல ேபா� நி�றவ� த� ெபா� அகல� ேதாயாேவ� எ� இைவதா� வாளா? என(ேக ெபாைற ஆகி    47  2758 �� இ�4 �(கி�3 �வாைம( காCப4 ஓ
 ம�G� ம�4 அறிL
 இ�ைலேய? மா� விைடயி�   4�G பிட
 எ�4� M(+�: வ� ெதாடரா� க�னிய
 க� மிளிர( க/:�: மாைலவா��     48  2759  த�Gைடய நா ஒழியா4 ஆ:� தனி மணியி� இ� இைச ஓைச=� வ�4 எ� ெசவி தன(ேக ெகா� நவிE� எஃகி� ெகா-4 ஆ� ெந-4 ஆ+� 



106 

 எ� இதைன( கா(+மா? ெசா�ல¦
 இ4 விைள�த     49  2760  ம�ன� ந3� 4ழா� வா� மா
ப� மா மதிேகா@ ��ன� வி:�த �கி� வ�ண� காயாவி�   சி�ன ந3� �� திக� வ�ண� வ�ண� ேபா� அ�ன கடைல மைல இ/: அைண க/-        50  2761  ம�ன� இராவணைன மா ம�: ெவ� சம�4C ெபா� �-க@ ப�4� ?ரள சர� 4ர�4 ெத� உலக� ஏ'3வி�த ேசவகைன ஆயிர( க�  ம�னவ� வான�� வானவ
 த� ெபா� உல+�   51  2762  த�Gைடய ேதா@ வKயா� ைக(ெகா�ட தானவைன பி� ஓ
 அாி உவ� ஆகி எாி விழி�4 ெகா� நவிE� ெவ� சம�4( ெகா�லாேத வ�லாள�   ம�G மணி( +Fசி ப'றி வர ஈ
�4    52  2763   த�Gைடய தா@ேம� கிடா�தி அவGைடய   ெபா� அகல� வ@ உகிரா� ேபா��4 ?க�பைட�த மி� இல$+ ஆழிC பைட� தட( ைக Lரைன ம�G இ5 அக� இட�ைத மா �4 நீ
 தா� வி%$க    53  2764  பி�G� ஓ
 ஏனமா�C ?(+ வைள மCபி� ெகா� நவிE� &
 Nதி ேவ� ைவ�4 எ:�த &�தைன ம�G� வட மைலைய ம�தாக மா,ண�தா� மி�G� இ ,ட� வி�D� பிற$+ ஒளி=�    54  2765   த�னிGடேன ,ழல மைல திாி�4 ஆ$+ இ� அ�த� வானவைர ஊ/- அவைடய ம�G� 4ய
 க-�த வ@ளைல ம'3 அ�றி=�  த� உவ� ஆ� அறியாம� தா� அ$+ ஓ
    55  2766  ம�G� +ற@ உவி� மாணியா� மாவK த�           ெபா� இயE� ேவ@வி(க� ?(+ இ�4 ேபா
 ேவ�த
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 ம�ைன மன� ெகா@ள வFசி�4 ெநF, உ(கி எ�Gைடய பாத�தா� யா� அளCப �வ- ம�    56  2767  ம�னா தக எ�3 வா� திறCப ம'3 அவG�     எ�னா� தரCப/ட4 எ�றEேம அ�4ைண(க� மி� ஆ
 மணி �- ேபா� வி� தடவ ேம� எ:�த     ெபா� ஆ
 கைன கழ� கா� ஏ� உல+� ேபா�( கட�4 அ$+    57  2768  ஒ�றா அ,ர
 4ள$க ெசல நீ/- ம� இ5 அக� இட�ைத மாவKைய வFசி�4 த� உலக� ஆ(+வி�த தாளைன தாமைரேம�        மி� இைடயா@ நாயகைன வி� நக@ ெபா� மைலைய     58  2769  ெபா�னி மணி ெகாழி(+� �$ +ட�ைதC ேபா
 விைடைய ெத�ன� +3$+-=@ ெச� பவள( +�றிைன ம�னிய த� ேசைற வ@ளைல மா மல
ேம�       அ�ன� 4யிE� அணி நீ
 வய� ஆK 59  2770  எ�Gைடய இ� அ�ைத எ5;@ ெப மைலைய க�னி மதி@ .� கணம$ைக( க'பக�ைத மி�ைன இ ,டைர ெவௗ¢ளைற=@ க� அைறேம� ெபா�ைன மரகத�ைத ?/+ழி எ� ேபா
 ஏ'ைற     60   2771  ம�G� அர$க�4 எ� மா மணிைய வ�லவா�C   பி�ைன மணாளைன ேபாி� பிறCபிKைய ெதா� நீ
( கட� கிட�த ேதாளா மணி� ,டைர எ� மன�4 மாைல இடெவ�ைத ஈசைன     61  2772  ம�G� கட�ம�ைல மாயவைன வானவ
 த�     ெச�னி மணி� ,டைர த�கா� திற� வKைய த�ைனC பிற
 அறியா� த�4வ�ைத ��திைன அ�ன�ைத மீைன அாிைய அ மைறைய        62  
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 2773   �� இ5 உல+ உ�ட �
�திைய ேகாவZ
      ம�G� இைடகழி எ� மாயவைன ேப� அலறC பி�G� �ைல உ�ட பி@ைளைய அ@ள�வா�      அ�ன� இைர ேத
 அ%�M
 எ%� ,டைர    63  2774   ெத� தி�ைல� சி�திர&ட�4 எ� ெச�வைன       மி�னி மைழ தவ%� ேவ$கட�4 எ� வி�தகைன ம�னைன மாKFேசாைல மணாளைன ெகா� நவிE� ஆழிC பைடயாைன ேகா/-U
        64  2775  அ�ன உவி� அாிைய திெம�ய�4 இ� அ�த ெவௗ¢ள�ைத இ�த\
 அ�தணைன ம�G மதி@ க�சி ேவJ(ைக ஆ@ அாிைய ம�னிய பாடக�4 எ� ைம�தைன ெவஃகாவி�       65  2776  உ�னிய ேயாக�4 உற(க�ைத ஊரக�4@ அ�னவைன அ/ட ?யகர�4 எ�மா� ஏ'ைற எ�ைன மன� கவ
�த ஈசைன வானவ
 த�      ��னவைன �ழி(கள�4 விள(கிைன         66  2777  அ�னவைன ஆத[
 ஆ�: அள(+� ஐயைன ெந�னைல இ�றிைன நாைளைய நீ
மைலேம�      ம�G� மைற நா�+� ஆனாைன ?�லாணி� ெத�ன� தமிைழ வடெமாழிைய நா$&ாி�      67    2778  ம�G� மணிமாட(ேகாயி� மணாளைன ந� நீ
 தைல�ச$க நா@ மதிைய நா� வண$+�       க�ணைன க�ண?ர�தாைன ெத� நைறU
 ம�G� மணிமாட(ேகாயி� மணாளைன            68  2779  க� நவி� ேதா@ காைளைய( க�: ஆ$+( ைகெதா%4 எ� நிைலைம எ�லா� அறிவி�தா� எ� ெபமா� த� அJ� ஆக�� தாராேன� த�ைன நா�     மி� இைடயா
 ேசாியிE� ேவதிய
க@ வா�விட�4�     69 
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  2780    த� அ-யா
 ��?� தரணி �%4 ஆJ� ெகா� நவிE� ேவ� ேவ�த
 &/ட�4� நா/டக�4� த� நிைலைம எ�லா� அறிவிCப� தா� �ன நா@  மி� இைட ஆ��சிய
 த� ேசாி( களவி�க�    70  2781  4�G பட� திற�4 ?(+ தயி
 ெவ�ெண�       த� வயி3 ஆர வி%$க ெகா%$ கய� க� ம�G மடேவா
க@ ப'றி ஓ
 வா� கயி'றா� பி�G� உரேலா: க/:�ட ெப'றிைம=�   71  2782   அ�ன4 ஓ
 �தமா� ஆய
 விழவி�க� 4�G சகட�தா� ?(க ெபF ேசா'ைற     72  2783  �� இ�4 �'ற தா� 4'றிய ெத'ெறன;� ம�ன
 ெபF சைவ=@ வா� ேவ�த
 Mதனா��    73  2784  த�ைன இக��4 உைரCப தா� �ன நா@ ெச�ற4;� ம�G பைற கற$க ம$ைகய
 த� க� களிCப    74  2785  ெகா� நவிE� &�தனா� ேப
�4� +ட� ஆ- எ� இவ� எ�னCப:கி�ற ஈடற;�     75  2786  ெத� இல$ைகயா/- அர(க
 +லC பாைவ ம�ன� இராவண� த� ந� த$ைக வா@ எயி'3�         76  2787  4�G ,: சின�4� .
Cபணகா ேசா
; எ�தி ெபா� நிற� ெகா�: ?ல
�4 எ%�த காம�தா�    77  2788  த�ைன நய�தாைள� தா� �னி�4 �(+ அாி�4 ம�னிய தி�ெணன;� வா��த மைல ேபாE�    78  
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 2789  த� நிக
 ஒ�3 இ�லாத தாடைகைய மா �னி(கா      ெத� உலக� ஏ'3வி�த தி� திறE� ம'3 இைவதா�    79    2790  உ�னி உலவா உல+ அறிய ஊ
வன நா� ��னி �ைள�4 எ%�4 ஓ$கி ஒளி பர�த ம�னிய �� ெப�ைண மட�         80  ------------  


