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13.

றா ஆயிர இயபா
ெபா!ைக ஆவா - #த$ தி%வதாதி

ைவய தகளியா வா கடேல ெந ஆக
ெவய கதிேரா விள(+ ஆக ெசய
,ட ஆழியா அ-(ேக ./-ென ெசா
இட ஆழி நீ$+கேவ எ3

(20822082-2181)
2181)

2082

-

-மாைல-

-

(1)

எ3 கட கைடத4 எ5 உலக நீ ஏ'ற4
ஒ3 அதைன உணேர நா அ3 அ4
அைட4 உைட4 கப:த ஆழி இ4
பைட4 இட4 உ: உமித பா
2083

?

?-

-

-நீ

பா அள; ஓ அ- ைவ4 ஓ அ-= பா உ:த
நீ அள; ெசல நிமி தேத . உ வி
ேப அள; கட ெப மா அறிகிேல
நீ அள; கட ெநறி

(2)

2084

-

(3)

3

ெநறி வாச தாேனயா நிறாைன ஐ4
ெபாறி வாச ேபா ( கதவ சாதி அறிவானா
ஆல மர நீழ அற நாவ (+ அ3 உைரத
ஆல அம கட4 அர
2085

-

(4)

அர நாரண நாம ஆவிைட ?@ ஊ தி
உைர B மைற உைற= ேகாயி வைர நீ
க ம அழிC? அளிC? ைகய4 ேவ ேநமி
உ வ எாி கா ேமனி ஒ3
2086

(5)

ஒ3 மறதறிேய ஓத நீ வணைன நா
இ3 மறCபேனா ஏைழகா@ அ3
க அர$க4@ கிட4 ைகெதா%ேத கேட
தி வர$க ேமயா திைச
2087

?

-

-

திைச= திைச உ3 ெதவ ெதவ4
இைச= க ம$க@ எலா அைச; இ சீ (
கண ெந: மா கட கைடத கா ஓத
வண பைடத மய(+

(6)

2088

-

மய$க வல?ாி வா ைவ4 வான4
இய$+ எறி கதிேரா தைன ய$+ அம @
ேத ஆழியா மைறத4 எ நீ தி மாேல
ேபா ஆழி( ைகயா ெபா 4

(7)

2089

-

!-

?

ெபா ேகா/: ஓ ஏனமாC ?(+ இடதா(+ அ3
உஒ ேகா/- ேம கிடத4 அேற விாி ேதா/ட
ேசவ-ைய நீ/- திைச ந:$க வி 4ள$க
மா வ-வி நீ அளத ம

(8)

2090

-

மD மைல= மறி கடE மா த
விD வி%$கிய4 ெம எப எணி
அல+ அள; கட சீ ஆழியா(+ அ3 இ5

2091

(9)

4

உல+ அள; உேடா உ வா

?

(10)

வா அவைன அல4 வாதா4 ைக உலக
தாயவைன அல4 தா ெதாழா ேப ைல நF,
ஊ ஆக உடா உ ெவா: ேப அலா
காணா க ேகளா ெசவி

2092

-

ெசவி வா க (+ உட எ3 ஐ?லG ெசதீ
?வி கா நீ வி த ஐ4 அவியாத
ஞான ேவ@வி= நலற எபேர
ஏனமா நிறா'+ இய;

(11)

2093

-

இய; ஆக ஈ 4ழாயா அ-(ேக ெசல
யவா இய அமர ன இய; ஆக
நீதியா ஓதி நியம$களா பரவ
ஆதியா நிறா அவ

(12)

2094

அவ அவ தா தா அறிதவா3 ஏதி
இவ இவ எ ெப மா எ3 ,வ மிைச
சா தி= ைவ4 ெதா%வ உல+ அளத
 தி உ ேவ த

(13)

2095

(14)

த ஆவா வேர அ வ @J
த ஆவா ாி நீ வண த ஆய
நலா அ @ அலா நாம நீ ைவயக4C
பலா அ J ப%4
2096

(15)

ப%ேத பல பகE ேபாயின எ3 அFசி
அ%ேத அர; அைணேம க: ெதா%ேத
கட ஓத கா அைலCப( கவள  ெச$க
அட ஓத வண அ2097

-

-

அ-= ப- கடCப ேதா@ திைசேம ெசல
-= வி,? அளத4 எப வ- உகிரா
2098

(16)

5

ஈ தா இரணியன4 ஆக இ  சிைறC ?@
ஊ தா உல+ அளத நா3

(17)

நாற ைலதைல நF, உ: உறி ெவெண
ேதாற உடா ெவறி . களி'ைற ஊறிC
ெபா 4 உைட; கடாG ?@வா கீடாG
ம 4 இைட ேபா ம அளத மா
2099

-

மாE க $ கடேல எ ேநா'றா ைவயக உ:
ஆK இைல 4யிற ஆழியா ேகால(
க ேமனி ெச$க மா கபைட=@ எ3
தி ேமனி நீ தீடCெப'3

(18)

2100

?

ெப'றா தைள கழலC ேப 4 ஓ +ற@ உ வா
ெச'றா ப- கடத ெச$க மா ந தா
மைரமல  ேசவ-ைய வானவ ைக &Cபி
நிைர மல ெகா: ஏ4வரா நி3

(19)

2101

-

நி3 நில அ$ைக நீ ஏ'3 வ-யா
ெச3 திைச அளத ெச$க மா'+ எ3
பைட ஆழி ?@ ஊ தி பா? அைணயா பாத
அைட ஆழி ெநFேச அறி

(20)

2102

-

(21)

அறி= உல+ எலா யாேன= அேல
ெபாறி ெகா@ சிைற உவண ஊ தா ெவறி கம%
கா? ஏ ெமேதாளி கைட ெவெண உடாைய
தாேப ெகா: ஆ த த%?
2103

-

த%? இ த சா $க நா ேதாதவா அ$ைக
த%? இ த தா@ சகட சா- த%? இ த
$ேகாைதயா@ ெவ வ ெபா ெபயேரா மா ? இடத
L$+ ஓத வண விர

(22)

2104

-

2105

விரேலா: வா ேதாத ெவெண க: ஆசி

(23)
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உரேலா: உறC பிணித நா3 +ர ஓவா4
ஏ$கி நிைன4 அயலா காண இ திைலேய
ஓ$+ ஓத வணா உைர

?
(24)

உைர ேம'ெகா: எ உ@ள ஓவா4 எCேபா4
வைரேம மரகதேம ேபால திைரேம
கிடதாைன கீடாைன ேகழலாC மி
இடதாைன ஏதி எ%
2106

எ%வா விைடெகா@வா ஈ 4ழாயாைன
வ%வாவைக நிைன4 ைவக ெதா%வா
விைன ,டைர ந4வி(+ ேவ$கடேம வாேனா
மன ,டைர M: மைல

(25)

2107

-

(26)

மைலயா +ைட கவி4 மா வா பிள4
சிைலயா மராமர ஏ ெச'3 ெகாைல யாைனC
ேபா ( ேகா: ஒசிதன; $ + த சாதன;
கா ( ேகா: ப'றியா ைக
2108

-

ைகய வல?ாி= ேநமி= கா வண4
ஐய மல மக@ நி ஆகதா@ ெசய
மைறயா நி உதியா மா மதி@ 3 எத
இைறயா நி ஆக4 இைற

(27)

2109

இைற= நிலG இ வி,? கா'3
அைற ?னE ெசதீ= ஆவா பிைற ம Cபி
ைப$க மா யாைன ப: 4யர கா4 அளித
ெச$க மா கடா ெதளி

(28)

2110

ெதளி4 ஆக உ@ளைத ெசநிறீஇ ஞான4
எளி4 ஆக ந+ உண வா சிைத எளி4 ஆக
தா நா: கேற ேபா த 4ழாயா அ-(ேக
ேபா நா-(ெகா@J ?ாி4

(29)

2111

-

(30)

7

?ாி ஒ ைக ப'றி ஓ ெபா ஆழி ஏதி
அாி உ ; ஆ@ உ ; ஆகி எாி உ வ
வணதா மா ? இடத மா அ-ைய அலா ம'3
எணதா ஆேமா இைம
2112

?

இைமயாத கணா இ @ அகல ேநா(கி
அைமயாC ெபாறி ?லக@ ஐ4 நைமயாம
ஆக4 அைணCபா அைணவேர ஆயிர வா
நாக4 அைணயா நக

(31)

2113

-

நகர அ @?ாி4 நாக'+C ேம
பகர மைற பயத பப ெபயாிைனேய
?தியா சிதியா4 ஓதி உ எD
அதியா ஆ பய அ$+ எ

(32)

2114

?

எ ஒ வ ெம எப ஏ உல+ உ: ஆ இைலயி
 ஒ வ ஆய கி வணா நி உ கிC
ேப தா ைல ததா@ ேப திலளா ேப அம ( க
ஆ தா ைல தத ஆ3

(33)

2115

?

ஆறிய அ? இ அ-யா த ஆ வதா
&றிய +'றமா( ெகா@ள நீ ேதறி
ெந-ேயா அ- அைடத'+ அேற ஈ ஐ4
-யா பைடத ர

(34)

2116

-

-

?

ரைண வK ெதாைலத'+ ஆ எேற ன
தரணி தன4 ஆகதாேன இரணியைனC
? நிரத வ@ உகி ஆ ெபா ஆழி( ைகயா நீ
ம இர4 ெகாட வைக

(35)

2117

?

வைக அ3 N ேக@வி வாவா க@ நாJ
?ைக விள(+  ?னE ஏதி திைசதிைசயி
ேவதிய க@ ெச3 இைறF, ேவ$கடேம ெவ ச$க
ஊதிய வா மா உகத ஊ

(36)

2118

(37)

8

ஊ  வாி அரவ ஒ +றவ மா யாைன
ேபர எறித ெப மணிைய( கா உைடய
மி எ3 ?'3 அைட= ேவ$கடேம ேமல ,ர
எ எG மால4 இட
2119

இடத4 மி எ:த4 +ற
கடத4 கFசைன  அFச கிடத4;
நீ ஓத மா கடேல நிற4; ேவ$கடேம
ேப ஓத வண ெபாி4

(38)

2120

-

ெப வி பகழி( +றவ ைக ெசதீ
ெவ விC ?ன 4றத ேவழ இ வி,பி
மீ Lழ( க: அF, ேவ$கடேம ேம அ,ர
ேகா Lழ( க: உகதா +3

(39)

2122

-

+3 அைனய +'ற ெசயிG +ண ெகா@J
இ3 தலாக எ ெநFேச எ3
?ற உைரேய ஆயிG ெபா ஆழி( ைகயா
திற உைரேய சிதிதி

(40)

2122

தி மகJ மமகJ ஆமகJ ேச தா
தி மக/ேக தீ தவா3 எெகா தி மக@ேம
பா ஓத சிதC பட நாகைண( கிடத
மா ஓத வண மன

(41)

2123

-

?

மன மா, தீ  அ விைன= சாரா
தன ஆய தாேன ைக&: ?ன ேமய
 4ழாயா அ-(ேக ேபாெதா: நீ ஏதி
த ெதாழாநி'பா தம

(42)

2124

தம உகத4 எ5 உ வ அ5 உ வ தாேன
தம உகத4 எC ேப ம'3 அC ேப தம உக4
எ5 வண சிதி4 இைமயா4 இ Cபேர
2125

(43)

9

அ5 வண ஆழியா ஆ
-

(44)

ஆேம அமர (+ அறிய அ4 நி'க
நாேம அறிகி'ேபா ந ெநFேச  ேமய
மா தவேதா தா@ பணித வா@ அர(க நீ@ -ைய
 அதா எணினா ப?
2126

பாத

?

-

ப ?ாித நாமைறேயா ெசனிC பK ஏ'ற
ெவ ?ாி B மா ப விைன தீர ? ?ாித
ஆகதா தா@ பணிவா கO அமர த
ேபாகதா மி ஆ@வா

(45)

2127

-

-

வாாி , (கி மத( களி3 ஐதிைன=
ேசாி திாியாம ெசநிறீஇ &ாிய
ெமFஞானதா உண வா காபேர ேம ஒ நாள
◌்ைக நாக காதா கழ

(46)

2128

கழ ஒ3 எ:4 ஒ ைக ,'றி ஓ ைகேம
,ழE ,ரா,ர க@ அFச அழE
ெச ஆழி ஏதினா ேசவ-(ேக ெசல
ம ; ஆழி ெநFேச மகி

(47)

2129

மகி அல+ ஒேற ேபா மா3 ப யா(ைக
ெநகிழ யகி'பா (+ அலா கி விாித
ேசாதிேபா ேதா3 ,ட ெபா ெந: - எ
ஆதி காபா (+ அாி4

(48)

2130

அாிய ?ல ஐ4 அட(கி ஆ மல ெகா: ஆ வ
?ாிய பாிசினா ?கி ெபாியனா
மா'றா4 L'றி த மாவKபா வ ைக நீ
ஏ'றாைன( காப4 எளி4

(49)

2131

எளிதி இர: அ-= காபத'+ எ உ@ள
ெதளிய ெதளிெதாழி= ெச5ேவ களியி
2132

(50)

10

ெபா தாதவைனC ெபார உ'3 அாியா
இ தா தி நாம எ
எம பதிெனா வ ஈ அ3வ ஓ இ வ
வண மல ஏதி ைவகE நணி
ஒ மாைலயா பரவி ஓவா4 எCேபா4
தி மாைல( ைகெதா%வ ெச3

2133

(51)

-

ெசறா +ைட ஆ இ தா சி$காசன ஆ
நிறா மரவ- ஆ நீ@ கடE@ எ3
?ைண ஆ மணி விள(+ ஆ  ப/: ஆ ?+
அைண ஆ தி மா'+ அர;

(52)

2134

அரவ அட ேவழ ஆ + த ?@ வா
+ரைவ +ட ைல ம +ற கர; இறி
வி/: இ34 ேம4 ஒசி4 கீ: ேகா4 ஆ- உ:
அ/: எ:த ெச$க அவ

(53)

2135

அவ தம எ5 விைனய ஆகிE எ ேகா
அவ தமேர எ3 ஒழிவ4 அலா நம தமரா
ஆராயCப/: அறியா கO அர; அைணேம
ேப ஆய'+ ஆ/ப/டா ேப

(54)

2136

ேபேர வரC பித'ற அலா எ ெபமாைன
ஆேர அறிவா அ4 நி'க ேநேர
க-( கமல4@ இ 4 காகிலா கண
அ-(கமல தைன அய

(55)

2137

?

அய நிற வ விைனைய அFசிேன அFசி
உய நி தி வ-ேய ேச வா நய நிற
ந மாைல ெகா: நேமா நாரணா எG
ெசா மாைல க'ேற ெதா%4

(56)

2138

(57)

11

ெதா%4 மல ெகா: Mப ைக ஏதி
எ%4 எ% வாழி ெநFேச ப%4 இறி
மதிர$க@ க'பன; மா அ-ேய ைகெதா%வா
அதர ஒ3 இைல அைட

2139

அைடத அ விைனேயா: அல ேநா பாவ
மிைடதைவ மீ: ஒழிய ேவ- Nட$+ இைடைய
 இல$ைக ைவதா ர அழிய  ஒ நா@
த வி அ$ைக ைவதா சர

(58)

2140

சரணா மைற பயத தாமைரயாேனா:
மர ஆய ம உயி க/+ எலா அர ஆய
ேப ஆழி ெகாட பிரா அறி ம'3 அறியா4
ஓ ஆழி .த உல+

(59)

2141

உல+ உல+ இறத ஊழி= ஒ ேக
வில+ க $ கடE ெவ'? உலகினி
ெசதீ= மா த வாG தி மா த
?தியி ஆய ?ண C?

(60)

2142

?ண ம தி ஊ: ேபா $ + த சா4
மண ம வ மா விைட ஏ ெச'3 கண ெவ வ
ஏ உல+ தாயின; எ திைச= ேபாயின;
. அரவC ெபா$+ அைணயா ேதா@

(61)

2143

ேதா@ அவைன அலா ெதாழா எ ெசவி இர:
ேக@ அவன4 இ ெமாழிேய ேக/- (+ நா நாJ
ேகா@ நாகைணயா +ைர கழேல &3வேத
நாணாைம ந@ேள நய

(62)

2144

நயேவ பிற ெபா ைள ந@ேள கீழாேரா:
உயேவ உய தவேரா: அலா வியேவ
தி மாைல அல4 ெதவ எ3 ஏேத
வ  ஆ3 எ எேம விைன

(63)

2145

?

(64)

12

விைனயா அட Cபடா ெவ நரகி ேசரா
திைனேயG தீ(கதி(க ெசலா நிைனத'+
அாியாைன ேசயாைன ஆயிர ேப  ெச$க
காியாைன( ைகெதா%த(கா

2146

(65)

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 ெகாடா ெபய
2147

ெபய  க $ கடேல ேநா(+ ஆ3 ஒ 
உய  கதிரவேன ேநா(+ உயி 
த மைனேய ேநா(+ ஒ தாமைரயா@ ேக@வ
ஒ வைனேய ேநா(+ உண ;

(66)

2148

(67)

உண வா ஆ உெப ைம ஊழிேதா3 ஊழி
உண வா ஆ உ உ வ தைன உண வா ஆ
விணகதா மணகதா ேவ$கடதா நாேவதC
பணகதா நீ கிடத பா
2149

?

?

?

பால தன4 உ வா ஏ உல+ உ: ஆ இைலயி
ேம அ3 நீ வள த ெம எப ஆ அ3
ேவைல நீ உ@ளேதா விணேதா மணேதா
ேசாைல . +3 எ:தா ெசாE

(68)

2150

?

?

?

ெசாE தைன= ெதா%மி வி% உட?
ெசE தைன= தி மாைல ந இத
தாமதா ேவ@வியா ததிரதா மதிரதா
நாமதா ஏ4திேர ந3

(69)

2151

ந3 பிணி C?( ைகயக'றி நா+ ஊழி
நி3 நில %4 ஆடாE எ3

2152

(70)

13

விட ஆழி ெநFசேம ேவ-ேன கடா
அட ஆழி ெகாடாமா/: அ?
அ? ஆழியாைன அD+ எG நா அவ த
ப? ஆழி ேதா@ பரவி ஏ4 எG ? ஊழி
காணாைன( கா எG க ெசவி ேக@ எG
 ஆர டா ?க

(71)

2153

?கவா பழிCபா நீ  4ழாயாைன
இகவா க 4வா ெநFேச திக நீ (
கடE மைல= இ வி,? கா'3
உடE உயி  ஏ'றா

(72)

2154

!

ஏ'றா ?@ ஊ தா எயி எாிதா மா ; இடதா
நீ'றா நிழ மணி வணதா &'3 ஒ பா
ம$ைகயா மகளா வா சைடயா நீ@ -யா
க$ைகயா நீ@ கழலா காC?

(73)

2155

காC? உைன உன( கழி= அ விைனக@
ஆC? உைன உன அவிெதாழி= C? உைன
சிதிCபா (+ இைல தி மாேல நி அ-ைய
வதிCபா காப வழி

(74)

2156

வழி நி3 நிைன ெதா%வா வ%வா
ெமாழி நிற  தியேர ஆவ ப%4 ஒ3
வாராதவணேம வி ெகா:(+ ம அளத
சீரா தி ேவ$கட

(75)

2157

ேவ$கட விணக  ெவஃகா; அஃகாத
$ கிட$கி நீ@ ேகாவ ெபா நக  நா+ இட4
நிறா இ தா கிடதா நடதாேன
எறா ெக:மா இட

(76)

2158

2159

இட ஆ ப:வா எ% ெநFேச ேவழ

(77)

14

ெதாட வா ெகா: தைல .த பட உைடய
ைப நாகC ப@ளியா பாதேம ைகெதா%4
ெகா நாகC  ேபா4 ெகா:
ெகாடாைன அலா ெகா:தாைர யா பழிCபா
ம தா என இர4 மாவKைய ஒ தாைர
நீ அ$ைக ேதாய நிமி திைலேய நீ@ வி,பி
ஆர ைக ேதாய அ:4
2160

?

அ:த க: பைகஞ'+ ஆ'ேற எ3 ஓப:த ெப  பாழி .த விட4 அரைவ
வலாள ைக(ெகா:த மா ேமனி மாயவG(+
அலா4 ஆவேரா ஆ@

(78)

?

(79)

2161

?

ஆ@ அம ெவறி அ: கள4@ அநா3
வா@ அம ேவ- வைர ந/: நீ@ அரைவ
,'றி( கைடதா ெபய அேற ெதா நரைகC
ப'றி( கட4 பைட

(80)

2162

பைட ஆ  வா@ கணா பாரசி நா@ ைப 
ெதாைடயேலா: ஏதிய Mப இைட இைடயி
மீ மாய மா.D ேவ$கடேம ேம ஒ நா@
மா மாய எதா வைர

(81)

2163

வைர +ைட ேதா@ கா? ஆக ஆ நிைர கா4 ஆய
நிைர விைட ஏ ெச'ற ஆ3 எேன உர; உைடய
நீ ஆழி=@ கிட4 ேந ஆ நிசாசர ேம
ேப ஆழி ெகாட பிரா

(82)

2164

?

பிரா உ ெப ைம பிற ஆ அறிவா
உராஅ உல+ அளத நா3 வராக4
எயி'3 அள; ேபாதா ஆ3 எெகாேலா எைத
அ-(+ அள; ேபாத ப-

2165

(83)

?

?

(84)
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ப- க: அறிதிேய பா? அைணயினா ?@
ெகா- க: அறிதிேய &றா வ-வி
ெபாறி ஐ4 உ@ அட(கி ேபாெதா: நீ ஏதி
ெநறி நிற ெநFசேம நீ

2166

?

?

நீ= தி மகJ நிறாயா +3 எ:4C
பா= பனி ம3த பபாளா வாச
கைட கழியா உ@ ?கா காம $ ேகாவ
இைடகழிேய ப'றி இனி

(85)

2167

!

இனி யா ?+வா எ% நரக வாச
னியா4 ாி தா@ ேகாமி கனி சாய(
க3 எறித ேதாளா கைன கழேல காபத'+
ந+ அறித நாவல . நா:
2168

(86)

?

நா-E நி அ-ேய நா:வ நா@ேதா3
பா-E நி ?கேழ பா:வ .-E
ெபா ஆழி ஏதினா ெபா அ-ேய .:ேவ'+
எ ஆகி எேன என(+

(87)

2169

?

என(+ ஆவா ஆ ஒ வேர எ ெப மா
ன(+ ஆவா தாேன ம'3 அலா ?ன( காயா
 ேமனி காணC ெபாதி அவி% ைவC 
மா ேமனி கா/: வர

(88)

2170
த

?

வரதா வK நிைன4 மாதவ நி பாத
சிரதா வண$கானா எேற உரதினா
ஈ அாியா ேந வKேயா ஆய இரணியைன
ஓ அாியா நீ இடத4 ஊ

(89)

2171

?

ஊன( +ரைபயி உ@ ?(+ இ @ நீ(கி
ஞான ,ட ெகாளீஇ நா@ேதா3 ஏன4
உ வா உல+ இடத ஊழியா பாத
2172

(90)

16

ம வாதா (+ உடாேமா வா

?

(91)

வா ஆகி தீ ஆ மறி கட ஆ மா த ஆ
ேத ஆகி பா ஆ தி மாேல ஆ ஆசி
ெவெண வி%$க நிைற=ேம  ஒ நா@
மைண உமித வயி3

2173

?

வயி3 அழல வா@ உ வி வதாைன அFச
எயி3 இலக வா ம:த4 எ நீ ெபாறி உகிரா
 வ-ைவ ஈ: அழித ெபா ஆழி( ைகயா நி
ேசவ-ேம ஈ: அழிய ெச'3

(92)

2174

?

ெச'3 எ%4 தீவிழி4 ெசற இத ஏ%ல+
ம'3 இைவ ஆ எ3 வா அ$கா4 '3
மைறயவ'+( கா/-ய மாயவைன அலா
இைறேயG ஏதா4 எ நா

(93)

2175

நா வாயி உேட நேமா நாரணா எ3
ஓவா4 உைர(+ உைர உேட வாத
மா( கதி(க ெசE வைக உேட எ ஒ வ
தீ( கதி(க ெசE திற

(94)

2176

?

திறபா4 எ ெநFசேம ெச$க மா கடா
அற பாவ எ3 இர: ஆவா ?ற தா இ
ம தா மறிகட தா மா த தா வா தாேன
கடா கைட(க பி-

(95)

2177

பி- ேச களி3 அளித ேபராளா உ த
அ- ேச 4 அ @ ெப'றா@ அேற ெபா- ேச
அன'+ அ$ைக ஏ'றா அவி சைடேம பாத
?ன க$ைக எG ேப C ெபா

(96)

2178

?

ெபா திக% ேமனிC ?ாி சைட அ ?ணியG
நி3 உலக தாய ெந:மாE எ3
2179

(97)

17

இ வ அ$கதா திாிவேரE ஒ வ
ஒ வ அ$க4 எ3 உள

(98)

உள கடா ந ெநFேச உதம எ3
உள கடா உ@Jவா உ@ள4 உள கடா
ெவ@ளதி உ@ளாG ேவ$கட4 ேமயாG
உ@ளதி உ@ளா எ3 ஓ
2180

(99)

ஓ அ-= சா: உைதத ஒ மல  ேசவ-=
ஈ அ-= காணலா எ ெநFேச ஓ அ-யி
தாயவைன ேகசவைன த 4ழா மாைல ேச
மாயவைனேய மன4 ைவ
2181

!

(100)

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

14.

&ததாவா - இர'டா தி%வதாதி

(2182 – 2281)

அேப தகளியா ஆ வேம ெந ஆக
இ? உ + சிைத இ: திாியா ந? உ கி
ஞான ,ட விள(+ ஏ'றிேன நாரண'+
ஞான தமி ?ாித நா
2182

ஞானதா ந+ உண 4 நாரண த நாம$க@
தானதா ம'3 அவ ேப சா'றினா வான4
அணி அமர ஆ(+வி(+ அஃ4 அேற ந$க@
பணி அமர ேகாமா பாி,

(1)

2183

பாி, ந3 மலரா பா'கடலா பாத
?ாிவா ?கCெப3வ ேபாலா ?ாிவா க@
ெதா அமர ேக@வி 4ல$+ ஒளி ேச ேதா'ற4
ந அமர ேகாமா நக

(2)

2184

நக இைழ4 நிதில4 நா@ மல ெகா: ஆ$ேக
திக% மணி வயிர ேச 4 நிக இலாC
ைப$ கமல ஏதிC பணிேத பனி மலரா@
2185

(3)
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அ$க வல ெகாடா அ-

(4)

அ- றி இ5 உலக அ3 அளதா ேபாE
அ- 3 இர4 அவனி ெகாடா ப-நிற
நீ ஓத ேமனி ெந:மாேல நி அ-ைய
யா ஓத வலா அறி4
2186

?

அறி4 ஐ4 உ@ அட(கி ஆ மல ெகா: ஆ வ
ெசறித மனதரா ெச5ேவ அறி4 அவ த
ேப ஓதி ஏ4 ெப தவேதா காபேர
கா ஓத வண கழ

(5)

2187

கழ எ:4 வா ம-4 க ,ழ3 மா'றா
அழ எ:த சிைதயரா அFச தழ எ:த
ேபா ஆழி ஏதினா ெபா மல  ேசவ-ைய
ஓ ஆழி ெநFேச உக4

(6)

2188

!

உக4 உைன வா$கி ஒளி நிற ெகா@ ெகா$ைக
அக +ளிர உ எறா@ ஆவி உக4
ைல உபா ேபாேல னி4 உடா நீ=
அைல பபா ஆனைமயா அ3

(7)

2189

அ3 அ4க: அFசாத ஆசி உன(+ இர$கி
நி3 ைல தத இ நீ ைம(+ அ3
வரைறயா நீ அளத மா கட . ஞால
ெப ைறயா எ4ேமா ேப 4

(8)

2190

?

ேப தைன மா சகட பி@ைளயா ம இர4
காதைன ப உயி  காவலேன ஏதிய
நா உைடேய  உைடேய நி உ@ளி நிறைமயா
கா அ-ேய ப/ட கைட

(9)

2191

2192

அவ இவ எ3 இைல அர; அைணயா பாத

(10)

19

எவ வண$கி ஏதாதா எணி பவ 
ெச% கதிேரா ஒ மலேரா கDதேலா அேற
ெதா% தைகயா நாJ ெதாட 4
?

?

அவ இவ எ3 இைல அர; அைணயா பாத
எவ வண$கி ஏதாதா எணி பவ 
ெச% கதிேரா ஒ மலேரா கDதேலா அேற
ெதா% தைகயா நாJ ெதாட 4

(12)

2193

?

?

ெதாட எ:த மா யாைன . கய ?(+ அFசி
பட எ:த ைப$ கமல ெகா: அ3 இட அ:(க
ஆழியா பாத பணி4 அேற வானவ ேகா
தா எதி'3 ப:

(12)

2194

பாழி

?

ப-C ெப  பதிைய ஆ(கி பழி பாவ
ெகா: இ$+ வாவாைர( &றாேத எ திைச=
ேப த கர நா+ உைடயா ேப ஓதி ேபைதகா@
தீ தகர ஆமி திாி4

(13)

2195

திாித4 ெவ சம4 ேத கடவி அ3
பிாித4 சீைதைய மா பி ேபா ?ாித4;
க ப@ளிெகா@ள அழகியேத நாகதி
த ப@ளி ெகா@வா தன(+

(14)

2196

?

தன(+ அ-ைம ப/ட4 தா அறியாேனE
மன4 அைடய ைவCப4 ஆ மாைல வன திடைர
ஏாி ஆ வண இய'3 இ4 அலா
யா ெபகி'பா ம'3

(15)

2197

மாாி

?

ம'3 ஆ இய ஆவா வானவ ேகா மா மலேரா
,'3 வண$+ ெதாழிலாைன ஒ'ைறC
பிைற இ த ெசFசைடயா பி ெச3 மாைல(
+ைற இர4 தா -தா ெகா:

(16)

2198

?

(17)

20

ெகாட4 உலக +ற@ உ வா ேகாளாியா
ஒ திறேலா மா வ4 உகி ைவத4 உட4;
தா கடத ஏ உலேக தாமைர(க மா ஒ நா@
வா கடதா ெசத வழ(+
2199

வழ(+ அ3 கடா வK சகட ெச'றா
வழ(+ எ3 நீ மதி(க ேவடா +ழ( க3
தீ விளவி கா(+ எறித தீைம தி மாேல
பா விள$க ெசதா பழி

(18)

2200

!

பழி பாவ ைகயக'றி ப காE நிைன
வழிவாவா வாவரா மாேதா வ% இறி
நாரண த நாம$க@ ந+ உண 4 ந+ ஏ4
காரண$க@ தா உைடயா தா

(19)

2201

தா உளேர த உ@ள உ@ உளேத தாமைரயி
 உளேத ஏ4 ெபா%4 உேட வாம
தி ம ; தா@ ம ; ெசனியேர ெச5ேவ
அ நரக ேச வ4 அாி4

(20)

2202

அாிய4 எளி4 ஆ+ ஆ'றலா மா'றிC
ெப க யவாைரC ெப'றா காிய4 ஓ
ெவ ேகா/: மா யாைன ெவறி -தேற
த ேகா/: மா மலரா தா4

(21)

2203

?

தா4 வர ெகா: த(க வைககளா
வா4 கழிவாைர வாவி(+ தாத
விள$ கனி(+( க3 எறி4 ேவ'3 உ வா ஞால
அள4 அ-(கீ( ெகாட அவ

(22)

2204

அவ கடா ந ெநFேச ஆ அ J ேக:
அவ கடா ஐ?லனா நிறா அவ கடா
கா'3 தீ நீ வா க வைர ம கா ஓத
2205

(23)

21

சீ'ற தீ ஆவாG ெச3
ெசற4 இல$ைகேம ெச5ேவ த சீ'றதா
ெகாற4 இராவணைன &3$கா நிற4;
ேவ ஓ$+ த சார ேவ$கடேம விணவ த
வா ஓ$+ ெதா ?கழா வ4

(24)

2206

வதி4 அவைன வழி நிற ஐத
ஐ4 அக4 அட(கி ஆ வமா உதிC
ப- அமர ேவைலயா ப: அமர (+ ஈத
ப- அமர வா% பதி

(25)

2207

பதி அைம4 நா- ப 4 எ%த சிைத
மதி உாிFசி வா க: ேநா(கி கதி மி+4 அ
ேகா ேத- ஓ: ெகா%தேத ேபாறேத
மா ேத- ஓ: மன

(26)

2208

மன4 உ@ளா ேவ$கடதா மா கடலா ம'3
நிைனC? அாிய நீ@ அர$க4 உ@ளா எைனC பல 
ேதவாதி ேதவ எனCப:வா  ஒ நா@
மா வா பிளத மக

(27)

2209

மகனாக( ெகா: எ:தா@ மா? ஆய ெகா$ைக
அக ஆர உப எ3 உ: மகைன தா
ேதறாத வண தி தினா ெத இல$ைக
நீ3 ஆக எ4 அழிதா நீ

(28)

2210

நீ அ3 உல+ அளதா நீட தி மாேல
நீ அ3 உல+ இடதா எபரா நீ அ3
கா ஓத  கைட4 பி அைடதா மா கடைல
ேப ஓத ேமனிC பிரா

(29)

2211

பிரா எ3 நாJ ெப  ?லாி எ3
+ரா ந ெச% ேபா4 ெகா: வராக4
2212

(30)

22

அணி உ வ பாத பணி= அவ கO
மணி உ வ காபா மகி4
மகித4 சிைத தி மாேல ம'3
மகித4 உ பாதேம ேபா'றி மகித4
அழ ஆழி ச$க அைவ பா- ஆ:
ெதாழி ஆக .4 4ணி4

(31)

2213

4ணித4 சிைத 4ழா அல$க அ$க
அணிதவ ேப உ@ள4C பகா பணித4;
ேவ பிற$+ சார விற ேவ$கடவைனேய
வா திற$க@ ெசாE வைக

(32)

2214

வைகயா அவனி இர4 அளதா பாத
?ைகயா ந3 மலரா ேன மிக வாத
அ? ஆ(கி ஏதி அ-ைமCப/ேட உன(+
எ பா(கியதா இனி

(33)

2215

இனி4 எப காம அதனிE ஆ'ற
இனி4 எப தணீ  எதா இனி4 எ3
காம நீ ேவளா4 நி ெப ைம ேவ/பேர
ேசம நீ ஆ+ சிறி4

(34)

2216

சிறியா ெப ைம சிறிதிக எ4
அறியா  தா அறியா ஆவ அறியாைம
ம ெகா: ம உ: ம உமித மாய எ3
எ ெகா: எ ெநFேச இ

(35)

2217

இ  த கமல4 இ மலாி உ@ேள
தி 4 திைசகைன ததா ெபா திய நி
பாத$க@ ஏதிC பணியாேவ ப பிறC?
ஏத$க@ எலா எம(+

(36)

2218

2219

எம(+ எ3 இ நிதிய ஏமா4 இராேத

(37)

23

தம(+ எ3 சா வ அறி4 நம(+ எ3
மாதவேன எG மன பைட4 ம'3 அவ ேப
ஓ4வேத நாவினா ஓ4
ஓதி ெபா @ -; இதைனேய உதம ேப
ஏ4 திற அறிமி ஏைழகா@ ஓ4 அதைன
வSேர ந3 அதைன மா/Oேர மாதவ ேப
ெசாEவேத ஓதி , (+

(38)

2220

, (காக வா$கி ,லாவி நி3 ஐயா
ெந (கா  நீ நிைனமி கO தி C ெபாKத
ஆகதா பாத அறி4 அறியாத
ேபாகதா இைல ெபா @

(39)

2221

ெபா ளா அம உலக ?(+ இயல ஆகா4
அ ளா அற அ J அேற அ ளாேல
மா மைறேயா (+ ஈத மணிவண பாதேம
நீ மறேவ ெநFேச

(40)

2222

! நிைன

நிைனCப தி மாைல நீட ேதா@ காண
நிைனCபா பிறC? ஒ3 ேநரா மைனCபா
பிறதா பிற4 எ4 ேபாிப எலா
4றதா ெதா%தா அ ேதா@

(41)

2223

ேதா@ இர: எ/: ஏ% 3 - அைன4
தா@ இர: Lழ சர 4ரதா தா@ இர:
ஆ ெதா%வா பாத அைவ ெதா%வ4 அேற எ
சீ ெக% ேதா@ ெச= சிறC?

(42)

2224

சிறதா (+ எ% 4ைணயா ெச$க மா நாம
மறதாைர மானிடமா ைவேய அற தா$+
மாதவேன எG மன பைட4 ம'3 அவேப
ஓ4வேத நாவினா உ@J

(43)

2225

(44)

24

உள4 எ3 இ3மாவா உ: இைல எ3
தள த அத அ + சாரா அள; அாிய
ேவததா ேவ$கடதா விேணா - ேதா=
பாததா பாத பயி3
2226

பயிற4 அர$க தி (ேகா/- ப நா@
பயிற4; ேவ$கடேம பநா@ பயிற4
அணி திக% ேசாைல அணி நீ மைலேய
மணி திக% வ தட(ைக மா

(45)

2227

மாைல அாி உ வ பாதமல அணி4
காைல ெதா%4 எ%மி ைகேகாK ஞால
அள4 இட4 உ: உமித அணைல ம'3 அலா
உள கிடத ஆ'றா உண 4

(46)

2228

உண தா மைற நா+ ஓதினா நீதி
மணதா மல மக@ ேதா@ மாேல மணதா ேபா
ேவ இ  சார விய இ ஞால .
மா இ  ேசாைல மைல

(47)

2229

மைல ஏ% மா நில$க@ ஏ% அதிர
+ைல . +ைர கடக@ ஏ% ைல .த
நF, உர4C ெபைண நவி3 உட நாவ எ3
அFசா4 எெநFேச அைழ

(48)

2230

அைழCப தி மாைல ஆ$+ அவ க@ ெசான
பிைழC? இ ெப  ெபயேர ேபசி இைழC? அாிய
ஆயவேன யாதவேன எறவைன யா கC?
மாயவேன எ3 மதி4

(49)

2231

மதி( கடா ெநFேச மணிவண பாத
மதி( கடா ம'3 அவ ேப தைன மதி( கடா
ேப ஆழிநி3 ெபய 4 கட கைடத
நீ ஆழி வண நிற

(50)

2232

(51)

25

நிற காிய ெசய ெந: மலரா@ மா வ
அற ெபாிய ஆ அ4 அறிவா மற ?ாித
வா@ அர(க ேபாவாைன வானவ ேகா தான4
நீ@ இ (ைக(+ உதா ெநறி
2233

?

ெநறியா +ழ க'ைற நி3 பி தா4
அறியா4 இள$ கிாி எ3 எணி பிாியா4
$ெகா-(க@ ைவ+ ெபா ?ன +3 எG
ேவ$கடேம யா வி ? ெவ'?

(52)

2234

ெவ'? எ3 இ  ேசாைல ேவ$கட எ3 இ5 இர:
நி'? எ3 நீ மதி(+ நீ ைம ேபா நி'? எ3
உள ேகாயி உ@ள ைவ4 உ@ளிேன ெவ@ள4
இள$ ேகாயி ைகவிேட எ3

(53)

2235

எ3 மறதறிேய ஏ பிறC? எCெபா%4
நி3 நிைனC? ஒழியா நீ ைமயா ெவறி
அட ஆழி ெகாட அறிவேன இப(
கட ஆழி நீ அ ளி( கா

(54)

2236

!

காண( கழி காத ைகமி(+( கா/-னா
நாணCப: எறா நாDேம
க மாைலC ெபா ேமனி கா/டா கா/:
தி மாைல ந$க@ தி

(55)

2237

? ேபணி

தி ம$ைக நிற J ெதவ நா வா4
க ம கைடCபி-மி கO உாிைமயா
ஏதிேனா பாத இ  தட(ைக எைத ேப
நா திைச= ேக/Oேர நா

(56)

2238

?

நா ெப'ற நைம= நா ம$ைக ந ெநFச4
ஓபி இ 4 எைம ஓ4வி4 ேவபி
ெபா @ நீ ைம ஆயிG ெபா ஆழி பா: எ3
2239

(57)

26

அ @ நீ ைம தத அ @

(58)

அ @ ?ாித சிைத அ-யா ேம ைவ4
ெபா @ ெதாி4 கா+'ற அCேபா4 இ @ திாி4
ேநா(கிேன ேநா(கி நிைனேத அ4 ஒ கமல
ஓ(கிேன எைன= அ$+ ஓ 4
2240

ஓ உ வ அைல ஒளி உ வ நி உ வ
ஈ உ வ எப இ நிலேதா ஓ உ வ
ஆதியா வண அறிதா அவ கO
நீதியா ம காCபா நி3

(59)

2241

நிற4 ஓ பாத நில ?ைதCப நீட ேதா@
ெச3 அளத4 எப திைச எலா அ3
க மாணியா இரத க@வேன உைனC
பிரமாணிதா ெப'ற ேப3

(60)

2242

!

ேப3 ஒ3  அறிேய ெப'3 அறிேய ேபைதைமயா
மா3 எ3 ெசாK வண$கிேன ஏறி
ெப ெத த ேகா: ஒசிய ெப நைசயி பி ேபா
எ 4 இ3த ந ஆய ஏ3

(61)

2243

ஏ3 ஏ% ெவ3 அட த எைத எாி உ வ4
ஏ3 ஏறி ப/ட இ:சாப பா3 ஏறி
உட தைல வா நிைறய ேகா/: அ ைக ஒ + தி
கட ெபா @ ெசாK கைத

(62)

2244

கைதயி ெப  ெபா J கணா நி ேபேர
இதய இ தைவேய ஏதி கைதயி
தி ெமாழியா நிற தி மாேல உைனC
ப ெமாழியா காணC பணி

(63)

2245

பணிேத தி ேமனி ைப$ கமல ைகயா
அணிேத உ ேசவ-ேம அபா 4ணிேத
2246

(64)

27

?ாி4 ஏதி உைன ?கKட பா 4 ஆ$ேக
இ 4 ஏதி வா% இ4
இ4 கடா ந ெநFேச இC பிறவி ஆவ4
இ4 கடா எலா நா உ'ற4 இ4 கடா
நாரண ேப ஓதி நரக4 அ + அைணயா(
காரண வைலேய கா

(65)

2247

கேட தி ேமனி யா கனவி ஆ$+ அவ ைக(
கேட கனE ,ட ஆழி கேட
உ3 ேநா விைன இர: ஓ/:வி4 பிG
ம3 ேநா ெச3வா வK

(66)

2248

வK மி(க வா@ எயி'3 வா@ அ;ண மாள
வK மி(க வா@ வைர ம4 ஆக வK மி(க
வா@ நாக ,'றி ம3க( கட கைடதா
ேகா@ நாக ெகா? ஒசித ேகா

(67)

2249

ேகா ஆகி மா நில கா4 ந க கCேப
மா ஏகி ெசகிற மனவ   ேம;
ெச$ கமல நாபியா ேசவ-(ேக ஏ பிறC?
த கமல ஏதா தம

(68)

2250

தம உ@ள தFைச தைல அர$க தகா
தம உ@J த ெபா C? ேவைல தம உ@J
மாமைல ேகாவ மதி@ +டைத எபேர
ஏ வல எைத(+ இட

(69)

2251

ட$ைக வல?ாி நி3 ஆ Cப எாி கா3
அட$கா ஒ:$+வித4 ஆழி விட காE
தீ வா அர; அைணேம ேதாற திைச அளCபா
 ஆ அ- நிமி த ேபா4

(70)

2252 இ

2253

ேபா4 அறி4 வானர$க@ F,ைன ?(+ ஆ$+ அல த

(71)

28

ேபா4 அாி4ெகா: ஏ4 ேபா4 உ@ள ேபா4
மணி ேவ$கடவ மல அ-(ேக ெசல
அணி ேவ$கடவ ேப ஆ4
ஆ4 உைரCப ஆயிர ேப ஆதி ந: அதிவா
வாத மல Mவி ைவகE ஏத
பிைற( ேகா/: ெச$க காி வி:த ெபமா
இைற(+ ஆ/பட 4ணித யா

(72)

2254

யாேன தவ ெசேத ஏ பிறC? எCெபா%4
யாேன தவ உைடேய எ ெப மா யாேன
இ  தமி ந மாைல இைண அ-(ேக ெசாேன
ெப  தமிழ நேல ெப +

(73)

2255

ெப + மத ேவழ மாC பி-(+  நி3
இ க இள $கி வா$கி அ + இ த
ேத கல4 நீ/: தி ேவ$கட கO
வா கலத வண வைர

(74)

2256

வைர சதன( +ழ? வா கலG ப/:
விைரC ெபாKத ெவ மKைக= நிைர4(ெகா:
ஆதி(க நிற அறிவ அ- இைணேய
ஓதிC பணிவ4 உ3

(75)

2257

உ3 கடா ந ெநFேச உதம ந பாத
உ3 கடா ஒ கமல தனா உ3 கடா
ஏதிC பணி4 அவ ேப ஈ ஐFT3 எCெபா%4
சாதி உைரத தவ

(76)

2258

தவ ெச4 நா கேன ெப'றா தரணி
நிவ4 அளCப நீ/-ய ெபா' பாத சிவத த
ைக அைன4 ஆர( க%வினா க$ைக நீ
ெப4 அைன4C ேப ெமாழி4 பி

(77)

2259

(78)

29

பி நி3 தா இரCப ேகளா ெப  பைண ேதா@
 நி3 தா இரCபா@ ெமா மலரா@ ெசா நிற
ேதா@ நலதா ேந இலா ேதாற அவ அளத
நீ@ நில தா அதைன(+ ேந
2260

ேந ேத அ-ைம நிைனேத அ4 ஒ கமல
ஆ ேத உ ேசவ-ேம அபா ஆ த
அ-( ேகால கடவ (+ எெகாேலா ைனC
ப-( ேகால கட பக

(79)

2261

?

பக கேட நாரணைன( கேட கனவி
மிக( கேட மீ: அவைன ெமேய மிக( கேட
ஊ திக% ேநமி ஒளி திக% ேசவ-யா
வா திக% ேசாதி வ-;

(80)

2262

வ-( ேகால வா@ ெந:$ க மா மலரா@ ெச5விC
ப-( ேகால க: அகலா@ பநா@ அ-(ேகாK
ஞாலதா@ பிG நல ?ாித4 எெகாேலா
ேகாலதா இைல +ைற

(81)

2263

?

+ைறயாக ெவ ெசா'க@ &றிேன &றி
மைற ஆ$+ என உைரத மாைல இைறேயG
ஈ=ெகா எேற இ ேத எைனC பகE
மாயக ெசற வர

(82)

2264

வர க தி தைன வண$காத வைம
உர க தி  (கதவைன நர கலத
சி$கமா( கீட தி வ அ- இைணேய
அ க மா ஞால4 அ4

(83)

2265

அ4 எ3 ேத எ3 ஆழியா எ3
அ4 அ3 ெகா: உகதா எ3 அ4 அன
ெசா மாைல ஏதி ெதா%ேத ெசாலCப/ட
ந மாைல ஏதி நவி3

(84)

2266

(85)

30

நவி3 உைரத நாவல க@ நா@ மல ெகா: ஆ$ேக
பயிறதனா ெப'ற பய எெகா பயிறா த
ெம தவதா கா? அாிய ேமக மணி வணைன யா
எ தவதா காபெகா இ3
2267

?

?

இறா அறிகிேற அேல இ நிலைத
ெச3 ஆ$+ அளத தி வ-ைய அ3
க (ேகா/-=@ கிட4 ைகெதா%ேத கேட
தி (ேகா/- எைத திற

(86)

2268

திறபி'3 இனி அறிேத ெத அர$க4 எைத
திறபா வழி ெசறா (+ அலா திறபா
ெச- நரைக நீ(கி தா ெசவத  வாேனா
க- நகர வாச கத;

(87)

2269

கதவி கத சிறத கFசைன  கா4
அதவி ேபா யாைன ஒசி4 பதவியாC
பாணியா நீ ஏ'3 ப: ஒ கா மாவKைய
மாணியா( ெகா-ைலேய ம

(88)

2270

?

மDலக ஆேளேன வானவ (+ வானவனா
விDலக த அக4 ேமேவேன நணி
தி மாைல ெச$க ெந-யாைன எ$க@
ெப மாைன ைகெதா%த பி

(89)

2271

பினா அ நரக ேசராம ேப43L
னா வண$க யமிேனா ப B
அளதாைன கா ( கட . ஞாலைத எலா
அளதா அவ ேசவ-

(90)

2272

அ-யா  கFசைன ெச'3 அமர ஏ4
ப-யா ெகா-ேம ?@ ெகாடா ெந-யா த
நாமேம ஏ4மிக@ ஏதினா தா ேவ:
2273

(91)

31

காமேம கா/: க-4
க-4 ெகா: நரக பி'காE ெசைக
ெகா-4 எ3 அ4 &டான வ- ச$க
ெகாடாைன &த வா கீடாைன ெகா$ைக நF,
உடாைன ஏ4மிேனா உ'3

(92)

2274

உ'3 வண$கி ெதா%மி உல+ ஏ%
'3 வி%$+ கி வண ப'றிC
ெபா தாதா மா ? இட4  பாடக4@
இ தாைன ஏ4 எ ெநF,

(93)

2275

எ ெநFச ேமயா எ ெசனியா தானவைன
வ ெநFச கீட மணி வண ன ேச
ஊழியா ஊழி ெபய தா உல+ ஏ4
ஆழியா அதிUரா

(94)

2276

அதிUரா ?@ைள ஊ வா அணி மணியி
4தி ேச நாகதிேம 4யிவா தீ
மைற ஆவா மா கட நF, உடா தன(+
இைற ஆவா எ$க@ பிரா

(95)

2277

எ$க@ ெப மா இைமேயா தைலமக நீ
ெச$க ெந: மா தி மா பா ெபா$+
பட (கி ஆயிர வாC பா? அைணேம ேச தா
+ட(+( ேகாயிலா( ெகா:

(96)

2278

ெகா: வள (க +ழவியா தா வள த4
உட4 உல+ ஏ% உ@ ஒ:$க ெகா:
+ட ஆ- ேகாவலனா ேமவி எ ெநFச
இடமாக( ெகாட இைற

(97)

2279

இைற எ ெப மா அ @ எ3 இைமேயா
ைற நி3 ெமா மல க@ Mவ அைற கழல
2280

(98)

32

ேசவ-யா ெச$க ெந-யா +ற@ உ வா
மாவ-வி ம ெகாடா மா
மாேல ெந-ேயாேன கணேன விணவ (+
ேமலா விய 4ழா( கணியேன ேமலா
விளவி கா கறினா Lதவேன எ த
அள; அறா யாGைடய அ?

(99)

2281

!

(100)

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

15.

றா ஆயிர இயபா
ேபயாவா - றா தி%வதாதி (2282 – 2381)

தி ( கேட ெபா ேமனி கேட திக%
அ (க அணி நிற கேட ெச ( கிள 
ெபா ஆழி கேட ?ாி ச$க ைக( கேட
எ ஆழி வணபா இ3
2282

இேற கழ கேட ஏ பிறC? யா அ3ேத
ெபா ேதா வைர மா பி  4ழா அ3
தி ( க: ெகாட தி மாேல உைன
ம (க:ெகா: எ மன

(1)

2283

மன4 உ@ளா மா கட நீ உ@ளா மலரா@
தன4 உ@ளா த 4ழா மா ப சின4
ெச ந உக ெச'3 உகத ேத$+ ஓத வண
வ நரக தீ (+ ம 4

(2)

2284

ம 4 ெபா J அத தாேன
தி திய ெச$ க மா ஆ$ேக ெபா தி=
நி3 உலக உ: உமி4 நீ ஏ'3 வ-யா
அ3 உலக தாேயா அ-

(3)

2285

அ- வண தாமைர அ3 உலக தாேயா
ப- வண பா ( கட நீ வண - வண
2286

(4)

33

ஓ ஆழி ெவேயா ஒளி= அஃ4 அேற
ஆ ஆழி ெகாடா'+ அழ+
அழ+ அேற ஆழியா'+ ஆழி நீ வண
அழ+ அேற அட கடத அழ+ அேற
அ$ைக நீ ஏ'றா'+ அல ேமேலா கா க%வ
க$ைக நீ காற கழ

2287

(5)

?

?

?

கழ ெதா%4 வா ெநFேச கா ( கட நீ ேவைலC
ெபாழி அளத ?@ ஊ தி ெசவ எழி அள4 அ$+
எண'+ அாியாைன எC ெபா /+ ேசயாைன
நண'+ அாியாைன நா
2288

(6)

!

நாம பல ெசாK நாராயணா எ3
நா அ$ைகயா ெதா%4 ந ெநFேச வா ம வி
மDலக உ: உமித வ: அைற= த 4ழா
கணைனேய காக ந க

(7)

2289

கD கமல கமலேம ைகதல
ம அளத பாத ம'3 அைவேய எணி
க மா கி வண கா ( கட நீ வண
தி மா மணி வண ேத,

(8)

2290

ேத, திறE தி ; உ வ
மா, இ +-CபிறC? ம'றைவ= ேபசி
வல ?ாித வா ச$க ெகாடா ேப ஓத
நல ?ாி4 ெச3 அைட= ந+

(9)

2291

ந+ ஓ4 நா ேவத4 உ@ளா நற; இாி=
ெபா$+ ஓத விC ?ன வண ச$+ ஓதC
பா'கடலா பா? அைணயி ேமலா பயி3 உைரCபா
B கடலா N அறிவினா

(10)

2292

(11)

34

அறி; எG தா@ ெகாJவி ஐ?லG தமி
ெசறி; எG தி கதவ ெசமி மைற எ3
ந+ ஓதி ந+ உண வா காபேர நா@ேதா3
ைப$ேகாத வண ப2293

ப- வ/ட தாமைர ப: உலக நீ ஏ'3
அ- வ/டதா அளCப நீட - வ/ட
ஆகாய ஊட34 அட ேபா நீடேத
மா காயமா நிற மா'+

(12)

2294

மாபா மன ,ழிCப ம$ைகய ேதா@ ைகவி/:
Bபா மன ைவ(க ெநாவி4 ஆ நா பால
ேவததா ேவ$கடதா விேணா - ேதா=
பாததா பாத பணி4
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தா கடவா த 4ழாயா
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திக% தி மா ப தா
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ெசற ெப மாேன ெச$கணா அ3
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அவேன அ வைரயா ஆ நிைரக@ காதா
அவேன அணி ம த சாதா அவேன
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எதா மராமர ஏ% இராமனா
எதா அ மா மறிைய ஏதிைழ(+ ஆ எத4;
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 நில ைக(ெகாடா ய3
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ய3 ெதா% ெநFேச ாி நீ ேவைல
இயற மர4 ஆ இைலயி ேமலா பயி3 அ$+ ஓ
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தாளா சகட உைத4 பக: உதி
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நிற ெவளி4 ெச4 பசி4 காி4 எ3
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பணில வா ைவ4 உகதா ப:
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இள$ +மர த விணக
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விணகர ெவஃகா விாி திைர நீ ேவ$கட
ம நகர மா மாட ேவJ(ைக மணகத
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இைசத அரவ ெவ'? கடE
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2348

67

பா த க:வ ,ைன நீ நிழ க:
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களி3 கி +த ைக எ:4 ஓஒளி3 ம C? ஒசி ைக யாளி பிளிறி
விழ ெகா3 நி3 அதி  ேவ$கடேம ேம நா@
+ழ( க3 ெகா: எறிதா +3

2352

71

+3 ஒறி ஆய +ற மகளி ேகா வைள( ைக
ெச3 விைளயா: தீ கைழ ேபா ெவ3
விள$+ மதி ேகா@ வி:(+ ேவ$கடேம ேமைல
இள$ +மர ேகாமா இட
2353

72

2354

இட வல ஏ ட இரவி ேத ஓ/-

43

க ேவ$கட4 மG +ட நயத
&தனா நிறா +ைர கழேல &3வேத
நாதனா உ@ள நல

வட

73

நலேம வK4ெகா நF, ஊ/: வ ேப
நிலேம ?ர: ேபா Lழ சலேம தா
ெவ ெகா$ைக உடாைன மீ/: ஆசி ஊ/:வா
த ெகா$ைக வா ைவதா@ சா 4
2355

? 74

சா 4 அக: ேதCப தடாவிய ேகா/: உசிவா
ஊ 4 இய$+ ெவ மதியி ஒ யைல ேச 4
சின ேவ$ைக பா (+ தி மைலேய ஆய
?ன ேவ$ைக நா3 ெபா C?
2356

75

ெபா Cபிைடேய நி3 ?ன +ளி4 ஐ4
ெந Cபிைடேய நி'க; நீ ேவடா வி C? உைடய
ெவஃகாேவ ேச தாைன ெம மல M( ைகெதா%தா
அஃகாேவ தீவிைனக@ ஆ4
2357

? 76

ஆத அ மைறேயா நாகேதா ந +ற$கி
வாத +ழவியா வா@ அர(க ஏத
-C ேபா4 3 ஏ எ3 எணினா ஆ த
அ-C ேபா4 ந$க/+ அர
2358

77

அர ஆ நம(+ எ3 ஆழி வலவ
ர நா@ வல ,ழித ெமாப சர ஆேம
ஏ4 கதி ஏ4 நிைல ஏ4 பிறC? எனாேத
ஓ4 கதி மாயைனேய ஓ 4
2359

?

?

?

78

ஓ த மனதரா ஐ4 அட(கி ஆரா4
தா பிறC? ஏ% ேப (கலா கா த
விைர ஆ ந3 4ழா L$+ ஓத ேமனி
நிைர ஆர மா வைனேய நி3
2360
ேப

79

44

நி3 எதிராய நிைர மணி ேத வாண ேதா@
ஒறிய ஈ ஐFT3 உட 4ணிய ெவ3 இல$+
ஆ ப: வா ேநமி அர; அைணயா ேசவ-(ேக
ேந ப:வா தா யE ெநF,

2361

80

ெநFசா நிைனC? அாியேனE நிைலCெப'3 எ
ெநFசேம ேபசா நிைன(+$கா ெநFச4C
ேபரா4 நி'+ ெப மாைன எெகாேலா
ஓரா4 நி'ப4 உண ;
2362

? 81

உணாி உண ; அாிய உ@ள ?+4
?ணாிE கா? அாிய உைம இண அைணய
ெகா$+ அைண4 வ: அைற= த 4ழா( ேகாமாைன
எ$+ அைண4 கா: இனி
2363

? 82

இனி அவ மாய என உைரCபேரE
இனி அவ கா? அாியேனE இனியவ
க@ளதா ம ெகா: வி கடத ைப$ கழலா
உ@ளதி உ@ேள உள
2364

83

உளனாய நாமைறயி உ/ெபா ைள உ@ள4
உளனாக ேத 4 உண வேரE உளனாய
வ தாமைர ெந:$ க மாயவைன யாவேர
கடா உகCப கவி
2365

?

84

கவியினா ைக ?ைன4 க ஆ கழ ேபா
ெசவியி ஆ ேக@வியரா ேச தா ?வியினா
ேபா'றி உைர(க ெபாK=ேம பிைன(+ ஆ
ஏ'3 உயிைர அ/டா எழி
2366

? 85

எழி ெகாட மிG( ெகா- எ:4 ேவக
ெதாழிெகா: தா ழ$கி ேதா3 எழிெகாட
நீ ேமக அன ெந: மா நிற ேபால
கா வான கா/: கல4
2367

86

45

கல4 மணி இைம(+ கணா நி ேமனி
மல 4 மரகதேம கா/: நல திக%
ெகாதிவா வ: அைற= த 4ழா( ேகாமாைன
அதி வா கா/: அ4

2368

87

அ4 ந3 இ4 தீ4 எ3 ஐயCபடாேத
ம4 நிற த 4ழா மா வ ெபா4 நிற
ெபா அ கழேல ெதா%மி %விைனக@
ன கழE -4

2369

88

-த ெபா%தி +ற வாண ஏன
ப-4 உ% சா ைப திைனக@ வித த-4 எ%த
ேவ$ கைழ ேபா வி திற(+ ேவ$கடேம ேம ஒ நா@
தீ +ழ வா ைவதா சில?
2370

89

சில? ெசறி கழE ெச3 இைசCப வி ஆ3
அலபிய ேசவ- ேபா அட ?லபிய ேதா@
எ திைச= .ழ இட ேபாதா4 எெகாேலா
வ 4ழா மா அளத ம
2371

? 90

ம உ: ேபசி ைல உ: ஆ'றாதா
ெவெண வி%$க ெவ+: ஆசி கணி(
கயி'றினா க/ட தா க/:- தா
வயி'றிேனா: ஆ'றா மக
2372

91

மக ஒ வ (+ அலாத மா ேமனி மாய
மக ஆ அவ மக த காத மகைன
சிைறெசத வாண ேதா@ ெச'றா கழேல
நிைறெச4 எ ெநFேச நிைன
2373

92

நிைன4 உலகி ஆ ெதளிவா நீட தி மா
அைன4 உல+ உ@ ஒ:(கி ஆேம கைன4 உல;
ெவ@ள4 ஓ பி@ைளயா ெம@ள 4யிறாைன
2374

?

46

உ@ளேத ைவ ெநFசேம உ4

93

உ4 உண ; எG ஒளி ெகா@ விள(+ ஏ'றி
ைவ4 அவைன நா- வைலCப:ேத ெமெதனேவ
நிறா இ தா கிடதா எ ெநFச4
ெபாறாைம மாய ?+4
2375

(94)

?+4 இல$+ அதிC ெபா%த4 அாியா
இகத இரணியன4 ஆக ,கி 4 எ$+
சிதC பிளத தி மா தி வ-ேய
வதி4 எ ெநFசேம வா4
2376

(95)

வாதிய வாயரா வாேனா மணி ம+ட
தாதி வண$க த%பாேம ேகத
அ- தாமைர மல ேம ம$ைக மணாள
அ- தாமைர ஆ அல
2377

அல எ:த உதியா ஆ$+ எழி ஆய
மல எ:த மா ேமனி மாய அல எ:த
வணதா மா மலரா வா சைடயா எ3 இவ க/+
எணதா

(96)

2378

ஆேமா இைம?

இம . மைல= இ வி,? கா'3
அம .4 அற விள$கி ேதா3 நம .
நரக4 நைம நDகாம காCபா
4ரகைத வா பிளதா ெதா/:

(97)

2379

ெதா/ட பைட எ/: ேதாலாத ெவறியா
அ/ட?யகரதா அFஞா3 +/ட4(
ேகா@ தைல 4Fச +றி4 எறித ச(கரதா
தா@ தேல ந$க/+ சா ;

(98)

2380

சா ; நம(+ எ3 ச(கரதா த 4ழா
தா வா வைர மா ப தா ய$+ கா ஆ த

2381

(99)

47

வா அம  மி இைம(+ வ தாமைர ெந:$ க
ேத அம  ேம தி

(100)

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

16.

தி%மழிைச ஆவா - நா#க தி%வதாதி (2382 -2477)

நாகைன நாராயண பைடதா நாகG
தா கமா ச$கரைன தா பைடதா யா கமா
அதாதி ேமK/: அறிவிேத ஆ ெபா ைள
சிதாம ெகா@மி நீ ேத 4
2382

ேத $கா ேதவ ஒ வேன எ3 உைரCப
ஆ  அறியா அவ ெப ைம ஓ 
ெபா @ -; இதைனேய எ தவ ெசதா (+
அ @ -வ4 ஆழியாபா

(1)

2383

(2)

பாK கிடத4; ப: அர$க ேமய4;
ஆK 4யிற4; ஆ அறிவா ஞால4
ஒ ெபா ைள வானவ த ெமC ெபா ைள அCபி
அ ெபா ைள யா அறித ஆ3
2384

?

(3)

ஆ3 சைட( கரதா அட ேகா தேனா:
&3 உைடய எப4; ெகா@ைகேத ேவ3 ஒ வ
இலாைம நிறாைன எமாைன எC ெபா /+
ெசாலாைன ெசாேன ெதா+4
2385

?

(4)

ெதா+த வரதனா ேதாலாதா மா வ
வகி த வைள உகி ேதா@ மாேல உகதி
ஒ நா3 நீ உய தி உ@வா$கி நீேய
அ நா+ ஆனா அறி
2386

அறியா சமண அய தா ப;த
சிறியா சிவCப/டா ெசCபி ெவறியாய

2387

(5)

48

மாயவைன மாலவைன மாதவைன ஏதாதா
ஈனவேர ஆதலா இ3
இ3 ஆக நாைளேய ஆக இனி சிறி4
நி3 ஆக நி அ @ எபாலேத நறாக
நா உைன அறி இேல கடா நாரணேன
நீ எைன அறி இைல

(6)

2388

இைல 4ைண ம'3 எ ெநFேச ஈசைன ெவற
சிைல ெகாட ெச$க மா ேசரா +ைல ெகாட
ஈ ஐதைலயா இல$ைகைய ஈ: அழித
& அப அலா +ைற
2389

(7)

!

+ைறெகா: நாக +-ைக நீ ெப4
மைறெகாட மதிரதா வாதி கைறெகாட
கடதா ெசனிேம ஏற( க%வினா
அடதா ேசவ-ைய ஆ$+

(8)

2390

ஆ$+ ஆரவார அ4 ேக/: அழ உமி%
$ கா அர; அைணயா ெபா ேமனி யா காண
வலேம அலேம மா மலரா வா சைடயா
வலேர அலேர வா4

(9)

2391

?

வா4க வா காக க ேக/க ெசவி ம+ட
தாதி வண$+மிக@ த மலரா .த
4ழா மG நீ@ - எ ெதாைல மா தைன
வழா வ ைக &Cபி மதி4

(10)

2392

மதிதா ேபா நாகி மதியா ேபா Lழ
மதிதா மதி ேகா@ வி:தா மதிதா
ம:( கிடத மா தைல ேகா@ வி:Cபா ஆழி
விட'+ இர: ேபா இர- L:

(11)

2393

(12)

49

L: ஆ(+ ெப'றி அறியா4 ெம வ தி(
&: ஆ(கி நி3 உ: ெகா3 உழL L: ஆ(+
ெமCெபா @ தா ேவத த'ெபா @ தா விணவ (+
ந'ெபா @ தா நாராயணன
2394

நாராயண எைன ஆளி நரக4
ேசராம கா(+ தி மா த ேபரான
ேபசC ெபறாத பிண சமய ேபச( ேக/:
ஆைசCப/: ஆவா பலர

(13)

2395

பல ேதவ ஏத ப- கடதா பாத
மல ஏற இ/: இைறFசி வாத வல ஆகி
மா (கட கட வைகேய வ  கO
நீ (கட கட நிைல

(14)

2396

நிைலமG எ ெநFச அநா3 ேதவ
தைலமன தாேம மா'றாக பல மன
ேபா மாள ெவ கதிேராமாய ெபாழி மைறய
ேத ஆழியா மைறதாரா

(15)

2397

ஆல நிழ'கீ அறெநறிைய நாவ (+
ேமைல =க4 உைரதா ெம தவேதா ஞால
அளதாைன ஆழி( கிடதாைன ஆேம
வள தாைன தா வண$+மா3

(16)

2398

மா3 ஆய தானவைன வ@ உகிரா மா ; இர:
&றாக( கீறிய ேகாளாிைய ேவறாக
ஏதியி Cபாைர ெவEேம ம'3 அவைர
சாதியி Cபா தவ

(17)

2399

தவ ெச4 நாகனா ெப'ற வரைத
அவ ெசத ஆழியா அேற உவ4 எைம(
காCபா நீ காCபதைன ஆவா நீ ைவ+த
ஈCபா= எ5 உயி (+ ந

(18)

2400

?

(19)

50

நீேய உல+ எலா நி அ ேள நி'பன;
நீேய தவ ேதவ ேதவG நீேய
எாி ,ட  மா வைர= எ திைச= அட4
இ ,ட  ஆய இைவ
2401

(20)

இைவயா பில வா திற4 எாி காற
இைவயா எாிவ/ட( கக@ இைவயா
எாி ெபா$கி( கா/: இைமேயா ெப மா
அாி ெபா$கி( கா/: அழ+
2402

(21)

அழகியா தாேன அாி உ வ தாேன
பழகியா தாேள பணிமி +ழவியா
தா ஏ உல+(+ தைம(+ தைமயேன
மீ ஆ உயி அளி(+ வி4
2403

வி4 இடேவ: ெகாேலா விைட அட த
பதி உழவ பழ ?ன4 ெமா4 எ%த
கா ேமக அன க மா தி ேமனி
நீ வான கா/: நிக4

(22)

2404

?

நிகதா பா ெபா ப,C?( கா வண நா+
இகதா இ வைர= Lய ?கதா
சினC ேபா  ,ேவதைன ேசனாபதியா
மனC ேபா -(+ வைக

(23)

2405

வைகயா மதியா4 ம ெகாடா ம'3
வைகயா வ வ4 ஒ3 உேட வைகயா
வயிர +ைழ4 உD மாவK தா எG
வயிர வழ(+ ஒழிதா ம'3

(24)

2406

?

ம'3 ெதா%வா ஒ வைர= யா இைம
க'ைற சைடயா காி கடா எ'ைற(+
2407

(25)
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க:ெகா@ கடா கடவணா யா உைன(
க:ெகாளகி'+மா3
!

மா தா ?+த மட ெநFச ம'ற4;
ேபறாக( ெகா@வேனா ேபைதகா@ நீறாதா காண மா/டாத தா அகல ேசவ-ைய
யா காண வேல'+ இ4

(26)

2408

!

?

இ4 இல$ைக ஈ: அழிய( க/-ய ேச4
இ4 வில$+ வாKைய Lத4 இ4 இல$ைக
தா ஒ:$க வி Nட$க த தா இராவணைன
ஊ ஒ:$க எதா உகC?

(27)

2409

உகC? உ வ தாேன ஒளி உ வ தாேன
மகC? உ வ தாேன மதி(கி மிகC ? வ
ஒ3(+ ஒ3 ஓசைனயா Lழ ஒ கைணயா
அறி(ெகா: எதா அவ

(28)

2410

அவ எைன ஆளி அர$க4 அர$கி
அவ எைன எதாம காCபா அவ என4
உ@ள4 நிறா இ தா கிட(+ேம
ெவ@ள4 அர; அைணயிேம

(29)

2411

?

(30)

ேம நாக அரைன இ/ட வி: சாப
தா நாரண ஒழிதா தாரைக=@ வாேனா
ெப மாைன ஏதாத ேபகா@ பிற(+
க மாய ேபசி கைத
2412

(31)

கைதC ெபா @ தா கண தி வயி'றி உ@ள
உைதCபள; ேபா4ேபா(+ இறி வைதCெபா @ தா
வாத +ண4C படாத4 அைடமிேனா
ஆத +ணதா அ2413

2414

அ- சகட சா- அர; ஆ/- யாைன

(32)

52

பி-4 ஒசி4 ேப ைல நF, உ: வ-C பவள
வாC பிைன ேதாளி(கா வ ஏ'3 எ 4 இ34
ேகா பிG ஆனா +றிC?
+றிC? என(+( ேகா/-U ேமயாைன ஏத
+றிC? என(+ நைம பய(க ெவ3Cபேனா
ேவ$கட4 ேமயாைன ெம விைன ேநா எதாம
தா கட4 தைமயா தா@

(33)

2415

?

தாளா உலக அளத அைசேவெகா
வாளா கிடத J வாதிறவா நீ@ ஓத
வ4 அைல(+ மா மயிைல மா அK( ேகணியா
ஐதைல வா நாக4 அைண
2416

(34)

?

(35)

நாக4 அைண( +டைத ெவஃகா தி எ5;@
நாக4 அைண அர$க ேப அபி நாக4
அைணC பா'கட கிட(+ ஆதி ெந:மா
அைணCபா க த ஆவா
2417

(36)

வா உல; தீவளி மா கட மா ெபா C?
தா உல; ெவ கதி  த மதி= ேம நில;
ெகாட ெபய  திைச எ/: .சி=
அட தி மா அைகC?
2418

அைகC? இ மனிசைர ஆ3 சமய
?ைகதா ெபா கட நீ வண உைக(+ேம
எ ேதவ வாலா/: எ5வா3 ெசைக=
அCேபா4 ஒழி= அைழC?

(37)

2419

அைழCப தி ேவ$கடதாைன( காண
இைழCப தி (&ட &ட மைழC ேப
அ வி மணி வரறி வ4 இழிய யாைன
ெவ வி அர; ஒ:$+ ெவ'?

(38)

2420

(39)

53

ெவ'? எ3 ேவ$கட பா-ேன L: ஆ(கி
நி'கிேற நி3 நிைன(கிேற க'கிற
B வைலயி ப/- த Bலா/- ேக@வனா
கா வைலயி ப/- ேத கா
2421

(40)

காண உ3கிேற க அ வி 4 உதிர
ஓண விழவி ஒK அதிர ேபணி
வ ேவ$கடவா எ உ@ள ?+தா
தி ேவ$கட அதைன ெச3
2422

(41)

ெச3 வண$+மிேனா ேச உய ேவ$கடைத
நி3 விைன ெக:(+ நீ ைமயா எ3
க-( கமல நாகG கறதாG
அ-( கமல இ/: ஏ4 அ$+
2423

(42)

ம$+ ேதா ெசனி வட ேவ$கடதாைன
க$+ ?+தா க@ காC? அணிவா தி$க@
சைட ஏற ைவதாG தாமைரேமலாG
+ைட ஏற தா +வி4( ெகா:
2424

(43)

ெகா: +ட$கா ேம ைவத +ழவியா
தட அர(க தைல தாளா ப: எணிC
ேபா +மர நி'+ ெபாழி ேவ$கடமைல(ேக
ேபா +மர @ளீ ?ாி4
2425

!

?ாி4 மல இ/:C ?டாிகC பாத
பாி4 ப:கா: நி'ப ெதாி4 எ$+
தா ஓ$கி நி'கிறா த அ வி ேவ$கடேம
வாேனா (+ மேணா (+ ைவC?

(44)

2426

ைவCப மணி விள(கா மா மதிைய மாE(+ எ3
எCெபா%4 ைக நீ/: யாைனைய எCபா:
ேவ: வைள(க( +றவ வி எ:(+ ேவ$கடேம
நா: வைள4 ஆ:4ேம ந3

(45)

2427

(46)

54

நமணி வண ஊ ஆளி= ேகாளாி=
ெபா மணி= த  மர பமணி நீ
ேரா: ெபா 4 உ J கான வானர
ேவ: உைட ேவ$கட
2428

(47)

ேவ$கடேம விேணா ெதா%வ4; ெமைமயா
ேவ$கடேம ெம விைன ேநா தீ Cப4; ேவ$கடேம
தானவைர Lழ த ஆழிC பைட ெதா/:
வானவைர( காCபா மைல
2429

(48)

மைல ஆைமேம ைவ4 வா,கிைய ,'றி
தைல ஆைம தா ஒ ைக ப'றி அைலயாம
Wற( கைடத ெப மா தி நாம
&3வேத யாவ (+ &'3
2430

(49)

&'ற சாரா ெகா: விைன= சாரா தீ
மா'ற சாராவைக அறிேத ஆ'ற$
கைர( கிட(+ கண கட கிட(+ மாய
உைர( கிட(+ உ@ள4 என(+
2431

என(+ ஆவா ஆ ஒ வேர எ ெப மா
தன(+ ஆவா தாேன ம'3 அலா ?ன( காயா
வணேன உைனC பிற அறியா எ மதி(+
வி எலா உேடா விைல
2432

?

?

விைல(+ ஆ/ப:வ விசாதி ஏ'3 உப
தைல(+ ஆ/பK திாிவ த(ேகா ைல(கா
விட உட ேவதைனேய ேவறா ஏதாதா
கட உடா கலாதவ
2433

(52)

கலாதவ இல$ைக க/டழித கா+த
அலா ஒ ெதவ யா இேல ெபாலாத
ேதவைர ேதவ அலாைர தி இலா
2434

(50)

(51)

55

ேதவைர ேதேறமி ேத;

(53)

ேதவரா நி'+ அ ேத; அ ேதவாி
வரா நி'+ 4 ?ண C? யாவரா
நி'கிற4 எலா ெந:மா எ3 ஓராதா
க'கிற4 எலா கைட

2435

கைட நி3 அமர கழ ெதா%4 நாJ
இைடநிற இபத ஆவ ?ைடநிற
நீ ஓத ேமனி ெந:மாேல நி அ-ைய
யா ஓத வலா அவ

(54)

2436

?

அவ இவ எ3 இைல அன$கேவ@ தாைத(+
எவ  எதி இைல கO உவாி(
கட நFச உடா கட எ3 வாண'+
உட நி3 ேதா'றா ஒ $+

(55)

2437

ஒ $+ இ த ந விைன= தீவிைன= ஆவா
ெப  + த சாதவேன ேபசி ம $+ இ த
வானவ தா தானவ தா தாரைக தா எ ெநFச
ஆனவ தா அலாத4 எ

(56)

2438

?

எ ெநFச ேமயா இ @ நீ(கி எபிரா
ம அFச  ஒ நா@ ம அளதா எ ெநFச
ேமயாைன இலா விைட ஏ'றா ெவ5விைன தீ 4
ஆயாG(+ ஆ(கிேன அ?

(57)

2439

அ? ஆவா ஆ அத ஆவா அ-ேயG(+
இ? ஆவா எலா நீ ஆவா ெபா பாைவ
ேக@வா கிள ஒளி எ ேகசவேன ேக: இறி
ஆ@வா(+ அ-ேய நா ஆ@

(58)

2440

ஆ@ பா 4 உழித வா க:ெகா@ எ3 நி
தா@பா 4 உழித ேவ தைமைய ேக/பா (+
2441

(59)

56

அ  ெபா ளா நிற அர$கேன உைன
வி ?வேத வி@ேள மன
மன( ேகத சாரா ம4.த தைன
தன(ேக தா தFசமா( ெகா@ளி என(ேக தா
இ3 ஒறி நி3 உலைக ஏ ஆைண ஓ/-னா
ெச3 ஒறி நிற தி

(60)

2442

தி நிற ப(க திறவி4 எ3 ஓரா
க நிற கலா (+ உைரCப தி இ த
மா பி சிாீதர த வ: உல; த 4ழா
தா தைன .- தாி4

(61)

2443

தாிதி ேத ஆகேவ தாராகணC ேபா
விாி4 உைரத ெவ நாக4 உைன ெதாி4 எ%தி
வாசி4 ேக/: வண$கி வழிப/:
சி4 ேபா(கிேன ேபா4

(62)

2444

ேபாதான இ/: இைறFசி ஏ4மிேனா ெபா மகர(
காதாைன ஆதிC ெப மாைன நாதாைன
நலாைன நாரணைன ந ஏ பிறC? அ3(+
ெசாலாைன ெசாEவேத .4

(63)

2445

.4 ஆவ4 எ ெநFச4 எணிேன ெசா மாைல
மா4 ஆய மாலவைன மாதவைன யாதாG
வலவா சிதிதி Cேப'+ ைவ+த4
இைலேயா ெசாS இட

(64)

2446

?

இட ஆவ4 எ ெநFச இெறலா ப:
பட நாகைண ெந-ய மா'+ திடமாக
ைவேய மதி.- தேனா: அயைன நா
ைவேய ஆ/ ெசேய வல
2447

(66)

2448

வல ஆக மா/டாைம தா ஆக ைவக

(65)

57

+ல ஆக +'ற தா ஆக நல ஆக
நாரணைன நா பதிைய ஞானC ெப மாைன
சீரணைன ஏ4 திற

(67)

திறேபமி கO தி வ- த நாம
மற4 ?ர ெதாழா மாத இைறFசி=
சா4வராC ேபா4மிக@ எறா நமG த
M4வைர( &வி ெசவி(+
2449

(68)

ெசவி(+ இப ஆவ4; ெச$க மா நாம
?வி(+ ?வி அ4ேவ கO கவி(+
நிைற ெபா ளா நிறாைன ேந ப/ேட பா (கி
மைறC ெபா J அதைனேயதா
2450

தா ஒ வ ஆகி தரணி இட4 எ:4
ஏ ஒ வனா எயி'றி தா$கிய4 யா ஒ வ
இறா அறிகிேற அேல இ நிலைத
ெச3 ஆ$+ அ-Cப:த ேச

(69)

2451

(70)

ேசய அணிய சிறிய மிகC ெபாிய
ஆய 4வைர( ேகானா நிற மாய அ3
ஓதிய வா(+ அதைன( கலா உலகதி
ஏதில ஆ ெமF ஞான இ
2452

(71)

இலற அேல 4றவற இ எG
ெசா அற அலன; ெசா அல நலற
ஆவன; நா ேவத மா தவ நாரணேன
ஆவ4 ஈ4 அ3 எபா ஆ

2453

?

(72)

ஆேர அறிவா அைன4 உல+ உ: உமித
ேப ஆழியா த ெப ைமைய கா ெசறித
கடதா எ கணா காணா அவ ைவத
பைட தானதி பதி
2454

?

(73)

58

பதிC பைகஞ'+ ஆ'றா4 பா திைர நீ C பாழி
மதி4 அைடத வா@ அரவ தைன மதி4 அவ த
வ ஆக4 ஏ'றிய மா ேமனி மாயவைன
அலா4 ஒ3 ஏதா4 எ நா
2455

நா( ெகா: மானிட பாேட நல ஆக
தீ( ெகாட ெசFசைடயா ெச3 எ3 ( ெகா:
வலவா3 ஏத மகிழாத ைவ+த
ெசவனா ேசவ-ேம பா/:

(74)

2456

(75)

பா/: ைற= ப: கைத= ப ெபா J
ஈ/-ய தீ= இ வி,? ேக/ட
மG; , தி மைற நா+ மாய
தன மாையயி ப/ட த'?
2457

(76)

த'? எைன தா அறியாேனE தட$ கடைல(
க ெகா: M த கட வண எ ெகாட
ெவ5விைன= நீ$க வில$கா மன ைவதா
எ5 விைன= மா=மா க:
2458

க: வண$கினா (+ எனாெகா காம உட
ெகாட தவதா'+ உைம உண த வ: அல?
தா அல$க நீ@ -யா த ெபயேர ேக/- 4 அ$+
ஆ அல$க ஆனைமயா ஆ4

(77)

2459

?

ஆ4ெகா: ஆதிC ெப மாைன அபினா
வாத மன4 இ த வலா க@ ஏத த
ெம +த ஆக வி ?வேர தா த
ைவ+த காபா விைர4

(78)

2460

விைர4 அைடமி ேம ஒ நா@ ெவ@ள பர(க
கர4 உலக கா4 அளித கண பர4 உலக
பா-ன ஆ-ன ேக/: ப: நரக
L-ன வாச' கத;

(79)

2461

(80)

59

கத; மன எ3 காணலா எ3
+ைத= விைன ஆவி தீ ேத விைத ஆக
ந தமிைழ விதி எ உ@ளைத நீ விைளதா
க'ற ெமாழி ஆகி( கல4
2462

கலதா எ உ@ள4 காம ேவ@ தாைத
நல தாG ஈ4 ஒCப4 உேட அல தல க@
இ/: ஏ4 ஈசG நாகG எறிவ க@
வி/: ஏத மா/டாத ேவ4

(81)

2463

?

ேவத ஆ விணவ ஆ வி ஆகி தணளி ஆ
மாத ஆ மா4 ஆ ம'3 எலா ஆ சா தவ (+
த ஆ'றா ேநமியா மா வண தா ெகா:(+
பினா தா ெச= பிதி

(82)

2464

(83)

பிதி  மன இேல பிFஞக தேனா:
எதி வ அவ என(+ ேநரா அதி 
கழ' கால மனைனேய கணைனேய நாJ
ெதாழ( காத ேட ெதாழி
2465

;

(84)

ெதாழி என(+ ெதாைல மா த நாம ஏத
ெபா%4 என(+ ம'3 அ4ேவ ேபா4 கழி சினத
வலாள வானர( ேகா வாK மத அழித
விலாள ெநFச4 உள
2466

உள கடா ந ெநFேச உதம எ3
உள கடா உ@Jவா உ@ள4 உள கடா
த ஒCபா தா ஆ உள கா தமிேய'+
எ ஒCபா (+ ஈச இைம

(85)

2467

இமயC ெப மைல ேபா இதிரனா (+ இ/ட
சமய வி 4 உ: ஆ காCபா சமய$க@
2468

(86)

60

கடா அைவ காCபா கா (கட நாகேனா:
உடா உலேகா: உயி
?

(87)

உயி ெகா: உட ஒழிய ஓ4ேபா4 ஓஅய ; எற தீ Cபா ேப பா- ெசய தீர
சிதி4 வாவாேர வாவா சி3 சமயC
பதைனயா வாேவ ப%4
2469

(88)

ப%4 ஆகா4 ஒ3 அறிேத பா'கடலா பாத
வ%வாவைக நிைன4 ைவக ெதா%வாைர(
க: இைறFசி வாவா கலத விைன ெக:4
வி திற4 L'றி Cபா மி(+
2470

L'றி 4 வி ஆள ேவ:வா ேவ$கடதா
பா தி த ைவதாேர ப மல க@ ேம தி தி
வாவா வ  மதி பா 4 அபினரா ம'3 அவ'ேக
தாவா இ Cபா தம

(89)

2471

தம ஆவா யாவ (+ தாமைரேமலா'+
அமர (+ ஆ: அர; ஆ தா'+ அமர க@
தா@ தாமைர மல க@ இ/: இைறFசி மா வண
தா@ தாமைர அைடேவா எ3

(90)

2472

(91)

எ3 மறதறிேய எ ெநFசேத ைவ4
நி3 இ 4 ெந:மாைல எ3
தி இ த மா ப சிாீதரG(+ ஆளா
க இ த நா@ தலா( காC?
2473

(92)

காC? மறதறிேய கணேன எ3 இ Cப
ஆC? அ$+ ஒழிய; ப உயி (+ ஆ(ைக
ெகா:4 அளித ேகாேன +ணCபரேன உைன
விட 4ணியா ெம ெதளிதா தா
2474

2475

ெம ெதளிதா எ ெசயா ேவ3 ஆனா நீ3 ஆக
?

(93)

61

ைக ெதளி4 கா/-( களCப:4 ைப ெதளித
பாபி அைணயா அ ளா அ-ேய'+
ேவ? கறி ஆ+ எ3

(94)

ஏேற அ-ைம இழிேத பிறC? இ:ைப
ஆேற அமர (+ அமராைம ஆேற
கட நா: ம நா: ைகவி/: ேமைல
இட நா: காண இனி
2476

(95)

இனி அறிேத ஈச'+ நாக'+ ெதவ
இனி அறிேத எ ெப மா உைன இனி அறிேத
காரண நீ க'றைவ நீ க'பைவ நீ ந கிாிைச
நாரண நீ ந+ அறிேத நா
2477

96

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

17.

நமாவா - தி%வி%த (2478 – 2577)

ெபா நிற ஞான ெபாலா ஒ%(+ அ%(+ உட?
இ நிற நீ ைம இனி யா உறாைம உயி அளிCபா
எ நிற ேயானி=மாC பிறதா இைமேயா தைலவா
ெம நி3 ேக/ட ளா அ-ேய ெச= விணCபேம
2478

!

ெச% நீ  தட4( கய மிளி தா ஒCப ேசயாி( க
அ% நீ 4Jப அலம கிறன வாழியேரா
% நீ கி வண கண வி நா/டவ 4வ ஆ
ெதா%நீ இைண அ-(ேக அ? ./-ய . +ழ'ேக

1

2479

!

+ழ ேகாவல மடC பாைவ= மமகJ தி ;
நிழேபாவன க: நி'+ெகா மீJெகா த அ 4ழா
அழ ேபா அ: ச(கர4 அண விேணா ெதாழ கட;
தழ ேபா சினத அC ?@ளி பி ேபான தனி ெநFசேம

2

2480

?

தனி ெநFச  அவ ?@ேள கவ த4 த அ 4ழா(+
இனி ெநFச இ$+( கவ வ4 யா இல நீ ந:ேவ
2481

3

62

னி வFசC ேபசி ைல ,ைவதா - .: 4ழாC
பனி நFச மா தேம எம4 ஆவி பனிC? இயேவ
?

பனிC? இயவாக உைடய த வாைட இ( கால இ5 ஊ C
பனிC? இய? எலா தவி 4 எாி வி, அ தண 4ழாC
பனிC ?ய ேசா  தட$ கணி மாைம திற4(ெகாலா
பனிC ?ய வண ெச$ேகா ஒ நா3 தடாவியேத

4

2482

தடாவிய அ? ாித சிைலகJ ேபாகவி/:
கடாயின ெகா: ஒ+ வK ஈ4 ஏG அ,ர ம$க(
கடாவிய ேவகC பறைவயி பாக மதன ெச$ேகா
ய &'ற கO உயி காமிக@ ஞால4@ேள

5

2483

நடாவி

ஞால பனிCப ெச34 ந நீ இ/: கா சிைத4
நீல வ ஏ3 ெபாராநிற வான இ4 தி மா
ேகால ,ம4 பிாிதா ெகா:ைம +ழ3 த $
கால ெகாேலா அறிேய விைனயா/-ேய காகிறேவ

6

2484

?

காகிறனகJ ேக/கிறனகJ காணி இ நா@
பா +ற நாட பயிகிறன இ4 எலா அறிேதா
மா +ற ஏதி த மா மைல ேவ$கட4 உப ந?
ேச +ற ெச3 ெபா @பைடCபா க'ற திணனேவ

7

2485

தி F ,ட Nதி ேநமி அ ெசவ வி நா: அைனய
வ  மணி வK யாேர பிாிபவ தா
க $ கமல க F ,ட ஆ- ெவ 4 அ பி
வ $ +வைள மட மா விழி(கிற மா இதேழ

8

2486

? இைவேயா

மாேயா வட தி ேவ$கட நாட வK(ெகா-கா@
ேநாேயா உைர(கிE ேக/கிறிS உைறX Nம4
அ4 அறி வவிைனேயG கிளி= எ@+
அ: ெதாைடேயா அைறேயா இ4 அறி; அாிேத

9

2487

வாேயா?
ஆேயா?

?

10

63

அாியன யா இ3 காகிறன கண வி அைனயா
ெபாியன காத ெபா /ேகா பிாி; என ஞால எத'+
உாியன ஒ 4 ைப ெபாG ஏதி ஓேரா +ட$ைகC
ெபாியன ெகைட( +ல இைவேயா வ4 ேப கிறேவ
2488

ேப கிற4 மணி மாைம பிற$கி அ@ள பயைல
ஊ கிற4 க$+ ஊழிகேள இ4 எலா இனேவ
ஈ கிற ச(கர4 எ ெப மா கண த அ 4ழா
சா கிற ந ெநFசினா த4 ேபான தனி வளேம

11

2489

12

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
2490

?

13

ஈ வன ேவE அ ேசE உயி ேம மிளி 4 இைவேயா
ேப வனேவா அல ெதவ ந ேவ@ கைணC ேப ஒளிேய
ேசா வன நீல ,ட வி: ேமனி அமா வி,? ஊ
ேத வன ெதவ அனீர கேணா இ ெச%$ கயேல
2491

?

கயேலா Nம கக@ எ3 களி3 வினவி நி'றீ
அயேலா அறியிE ஈ4 என வா ைத கட கவ த
?யேலா: உலா ெகாட வண ?ன ேவ$கட4 எெமா:
பயேலா இS ெகாைல கா(கிற நாJ பல பலேவ

2492

14

?

?

பலபல ஊழிக@ ஆயி: அறி ஓ நாழிைகையC
பலபல &றி/ட &3 ஆயி: கண வி அைனயா
பலபல நா@ அப &-E நீ$கிE யா ெமK4
பலபல .ழ உைட4 அம வாழி இC பா இ ேள

15

2493

!

16

இ @ விாிதா அன மா நீ  திைரெகா: வாழியேரா
இ @ பிாிதா அப ேத வழி Mர அர; அைணேம
இ @ விாி நீல( க நாயி3 ,ட காவ4 ேபா
இ @ விாி ேசாதிC ெப மா உைற= எறி கடேல
2494

!

17

64

கட ெகா: எ%த4 வான அ5 வானைத அறி ெச3
கட ெகா: ஒழித அதனா இ4 கண மD விD
கட ெகா: எ%த அ( கால ெகாேலா ?ய காலெகாேலா
கட ெகாட கணீ அ விெசயாநி'+
2495

?

?

காாிைகேய

காாிைகயா நிைற காCபவ யா எ3 கா ெகா: இேன
மாாி ைக ஏறி அைறயி: கால4 வாழியேரா
சாாிைகC ?@ள அ தண 4ழா இைற & அ ளா
ேசாி ைக ஏ3 பழியா விைளத4 எ சிெமாழி(ேக

18

2496

சிெமாழி ேநாேயா கழி ெப  ெதவ இ ேநா இன4 எ3
இ ெமாழி ேக/+ இள ெதவ அ3 இ4 ேவல நி நீ
எ ெமாழி ேக@மி எ அமைனமீ உல+ ஏ% உடா
ெசா ெமாழி மாைல அ தண 4ழாெகா: ./:மிேன

19

2497

./: ந மாைலக@ Mயன ஏதி விேணா க@ ந நீ
ஆ/- அ Mப தராநி'கேவ அ$+ ஓ மாையயினா
ஈ/-ய ெவெண ெதா: உணC ேபா4 இமி ஏ'3 வ &
ேகா/-ைட ஆ-ைன &4 அட ஆய த ெகாபிG(ேக

20

2498

ெகா? ஆ தைழ ைக சி3 நா எறி; இல ேவ/ைட ெகாடா/:
அ? ஆ களி3 வின;வ4 ஐய ?@ ஊ  க@வ
த பாரக4 எ3 ஆடாதன தமி &டாதன
வ? ஆ வினா ெசாலேவா எைம ைவத4 இ5 வா ?னேத

21

2499

?

?னேமா ?ன4 அயேல வழிேபா+ அ விைனேய
மகளி N காவ ெசாS ?டாீக4 அ ேக
வன ஓ அைனய கணா கண வா நா: அம  ெதவ4
இன ஓ அைனX களா இைவேயா N இய;கேள
2500

22

?

மனேமா?

?

இயவாயின வFச ேநா ெகா: உலா; ஒேரா +ட$ைக(
கய பாவன ெப நீ ( கக@ தெமா: +ற ஒறா
2501

23

65

?யவா இன நிைர காத ?@ ஊ தி க@ ஊ  4ழா(
ெகாயவா மல ேம மனெதா: எனாெகா எ ேகா வைள(ேக

?

எ ேகா வைள தலா கண மD விD அளி(+
ெச$ேகா வைள; விைளவி(+மா திற ேச அமர
த ேகாGைடய த ேகா உப எலா எவ (+ த ேகா
ந ேகா உக(+ 4ழா எ ெசயா4 இனி நானிலேத

24

2502

?

நானில வா( ெகா: ந நீ அற ெம3 ேகா4 ெகாட
ேவனி அல ெசவ ,ைவ4 உமி பாைல கடத ெபாேன
கா நில ேதா4 விேணா ெதா% கண ெவஃகாஉ4 அ 
ேத இளF ேசாைல அCபால4 எCபாைல(+ ேசமதேத

25

2503

ேசம ெச$ேகா அ ேள ெச3வா  ந/? ஆ+வ எ3
ஏம ெபற ைவய ெசாE ெமேய ப: எலா அைற &
யாம$க@ ேதா3 எாி L, ந கண அ தண 4ழா
தாம ?ைனய அ5 வாைட ஈேதா வ4 தெணறேத

26

2504

த அ 4ழா வைள ெகா@வ4 யா இழCேபா ந:ேவ
வண 4ழாவி ஓ வாைட உலா; வ@ வா அலகா
?@ ந4 உழாேம ெபா நீ  தி வர$கா அ ளா
எண 4ழா;மிட4 உளேவா ப: இனனேவ

27

2505

?

இனன M4 எைம ஆ@ அ'றCப/: இரதா@ இவ@ எ3
அனன ெசாலா ெபைடெயா: ேபாவ  நீல உட
மி அன ேமனிC ெப மா உலகி ெப M4 ெசலா
அனன நீ ைமெகாேலா +- சீ ைம இ அன$கேள

28

2506

?

அன ெசL  வடான ெசL  ெதா%4 இரேத
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வாகிற ஆ3 இ4ேவா வ4 ேதாறி'3 வாKயேத
2549

?

72

வா ெவ நில; உல+ ஆர ,ர(+ ெவ தி$க@ எG
வி ,ரவி ,ர தி மாைல பாிதி வ/ட
ேபாE ,ட அட ஆழிC பிரா ெபாழி ஏ அளி(+
சாபி தைகைமெகாலா தமியா/- தள த4ேவ
2550

?

தள 4 றி4 வ திைரC பாய தி ெந:$ க
வள 4 அறி;'3 ைவய வி%$கி= மா வைரைய(
கிள 4 மறிதர கீ: எ:தா - .: 4ழா
அைள4 உ சி3 ப, ெதற அேதா வ4 உலாகிறேத

73

2551

உலாகிற ெகைட ஒளி அ? எ ஆவிைய ஊ: வ(
+லாகிற ெவFசிைல வா@ கதீ +னி ச$+ இடறிC
?லாகிற ேவைலC ?ணாி அ ப@ளி அமா அ-யா
நிலாகிற ைவ+தேமா ைவயேமா N நிைலயிடேம

74

2552

?

75

இட ேபா விாி4 இ5 ;ல+ அளதா 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 ஆப அல வி(+ ெவ தி$கேள
2553

?

தி$க@ அ பி@ைள ?லப த ெச$ேகா அர, ப/ட
ெச$ கள ப'றி நி3 எ@+ ? மாைல ெதபா இல$ைக
ெவ$ கள ெசத ந விேணா பிரானா 4ழா 4ைணயா
ந$கைள மாைம ெகா@வா வ4 ேதாறி நKகிறேத

76

2554

நK= நரகைன L/-'3 வாண தி ேதா 4ணித
வK= ெப ைம= யா ெசாE நீ 4 அல ைம வைர ேபா
ெபாK= உ வி பிரானா ?ைன  4ழா மல (ேக
2555

77

73

ெமK= மட ெநFசினா த4 ேபாயின ேவதைனேய

78

தைன ெவ ?ாி Bலைன விேணா பரவ நிற
நாதைன ஞால வி%$+ அநாதைன ஞால த4
பாதைன பா'கட பா? அைணேம ப@ளிெகாட J
சீதைனேய ெதா%வா விDளாாிE சீாியேர
2556

சீ அர, ஆ: த ெச$ேகா சில நா@ ெசSஇ( கழித
பா அர, ஒ4 மைறத4 நாயி3 பா அளத
ேப அரேச எ வி,? அரேச எைம நீ4 வFசித
ஓ அரேச அ ளா இ ளா வ4 உ3கிறேத

79

2557

உ3கிற கம$க@ ேமலன ஓ Cபிலரா இவைளC
ெப3கிற தாய ெம ெநா4 ெபறா ெகா 4ழா +ழவா
43கிறில ெதாைல ேவ$கட ஆ/ட; .கிறில
இ3கிறதா இவ@ ஆக ெம ஆவி எாி ெகா@ளேவ

80

2558

?

எாி ெகா@ ெச நாயி3 இர: உடேன உதய மைலவா
விாிகிற வணத எ ெப மா கக@ மீ: அவ'3@
எாி ெகா@ ெச தீ L அ,ரைரC ேபால எ ேபாKய (+
விாிவ ெசாS இ4ேவா ைவய '3 விளாியேத

81

2559

?

விளாி( +ர அறி ெம ெபைட ேமகிற றி ெபைண
ளாி( +ரைப இ4இ4வாக கி வண ேப
கிளாி( கிளாிC பித'3 ெம ஆவி= ைந; எலா
தளாி ெகாேலா அறிேய உய ஆவ4 இ ைதயE(ேக

82

2560

?

ைதய நலா க@ +ழா$க@ +ழிய +%விG@J
ஐய நலா க@ +ழிய விழவிG அ$+ அ$+ எலா
ைகய ெபா ஆழி ெவ ச$ெகா: காபா அவா;வ நா
ைமய வணா மணிேய தேம எ த மாணி(கேம

83

2561

2562

மாணி(க ெகா: +ர$+ எறி; ஒ4 இ ேளா: /-

84

74

ஆணிCெபா அன ,ட ப: மாைல உல+ அளத
மாணி(கேம எ மரகதேம ம'3 ஒCபாைர இலா
ஆணிCெபாேன அ-ேய அ- ஆவி அைட(கலேம

85

அைட( கல4 ஓ$+ கமல4 அல அய ெசனி எG
ைட( கல4 ஊ  அரG(+ நீ(கிைய ஆழி ச$க
பைட(கல ஏதிைய ெவெண(+ அ3 ஆசி வ தா?களா
?ைட(கலதாைன எமாைன எ ெசாKC ?ல?வேன
2563

?

?ல? கன +ர ேபா வாய அறிE $ கழி பா4
அல? கன +ர . திைர ஆழி= ஆ$+ அைவ நி
வல ?@ள4 நல பா: இ4 +'றமாக ைவய
சில?ப- ெசவேத தி மா இ தி விைனேய

86

2564

தி மா உ ஒ(+ ேம அ ேம வி ெசF,டேரா
தி மா தி (ைக தி  ச(கர ஒ(+ அன க:
தி மா உ ேவா: அவ சினேம பித'றா நி'ப4 ஓ
தி மா தைல(ெகாட ந$க/+ எ$ேக வ  தீவிைனேய

87

2565

?

தீவிைன(+ ஆ நFைச ந விைன(+ இ அததிைன
விைன ேமவிய ேதவி மணாளைன ?ைம எ@கா4
ஆவிைன ேம(+ வ ஆயைன அ3 உல+ ஈ அ-யா
தாவின ஏ'ைற எமாைன எFஞா3 தைலCெபவேன

88

2566

?

தைலCெப4 யா உ தி வ- .: தைகைமயினா
நிைலC? எத ஆ(ைக(+ ேநா'ற இ மாய மாய ெச5ேவ
நிைலC? எதிலாத நிைலைம= காேதா3 அ,ர +ழா
ெதாைலC ெபத ேநமி எதா ெதாைல ஊழி , $கலேத

89

2567

, $+ உறி ெவெண ெதா: உட க@வைன ைவய '3
ஒ $+ற உட ெப வயி'றாளைன மாவKமா/:
இ $ +ற@ ஆகி இைசய ஓ வ- ேவ- ெசற
ெப $ கிறியாைன அலா அ-ேய ெநFச ேபணலேத

90

2568

91

75

ேப நல இலா அர(க நீர ெப  பதிவா
நீ@ நக நீ@ எாி ைவத ளா எ3 நிைன விேணா
தா@ நில ேதா4 ெதா%வ நி  தி ப &'றி ஒ3
காணE ஆெகா எேற ைவக மாைல= காைல=ேம
2569

?

காைல ெவேயா'+  ஓ/:(ெகா:த க$+ +3ப
மாைல ெவேயா பட ைவயக பா;வ அன க:
காைல ந ஞான 4ைற ப-4 ஆ- க ேபா4 ெச4
மாைல ந நாவி ெகா@ளா நிைனயா அவ ைமC ப-ேய

92

2570

ைமC ப- ேமனி= ெசதாமைர( கD ைவதிகேர
ெமCப-யா உ தி வ- .: தைகைமயினா
எCப- ஊ ஆ மிைல(க( + /: ஆ மிைல(+ எG
அCப- யாG ெசாேன அ-ேய ம'3 யா4 எபேன

93

2571

.?

யாதாG ஓ ஆ(ைகயி ?(+ அ$+ ஆC?: ஆC? அவி4
4 ஆவியி த:மா3 உயி னேம அதனா
யாதாG ப'றி நீ$+ விரதைத ந L:ெச=
மாதாவிைன பி4ைவ தி மாைல வண$+வேன

94

2572

வண$+ 4ைறக@ பல பல ஆ(கி மதி விக'பா
பிண$+ சமய பல பல ஆ(கி அைவ அைவேதா3
அண$+ பல பல ஆ(கி நி  தி பரCபி ைவதா
இண$+ நிேனாைர இலா நிக ேவ/ைக எ%விCபேன

95

2573

எ%வ4 மீேட ப:வ4 ப/: எைன ஊழிக@ ேபா(
கழிவ4 க: க: எ@க அலா இைமேயா க@ +ழா
ெதா%வ4 .வ4 ெச ெதாைல மாைல( கணார( க:
கழிவ4 ஓ காத உ'றா (+ உேடா கக@ 4F,தேல

96

2574

?

4Fசா னிவ  அலாதவ  ெதாடர நிற
எFசாC பிறவி இட க-வா இைமேயா தம(+
த சா ; இலாத தனிC ெப  தி த மாய ெச5ேவ
ெநFசா நிைனC? அாிதா ெவெண ஊ எG ஈன ெசாேல

97

2575

98

76

ஈன ெசா ஆயிG ஆக எறி திைர ைவய '3
ஏன4 உ வா இடத பிரா இ $ க'பக ேச
வானதவ (+ அலாதவ (+ ம'3 எலா எவ (+
ஞானC பிராைன அலா இைல நா கட நல4ேவ
2576

நலா நவி + & நகரா தி மா தி C ேப
லா அ-( கணி .-ய மாற விணCப ெசத
ெசா ஆ ெதாைடய இ B3 வலா அ%தா பிறC? ஆ
ெபாலா அ விைன மாய வ ேச'3 அ@ள ெபா நிலேத

99

2577

வ

100

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

18.

நமாவா - தி%வாசிாிய (2578 – 2584)

ெச(க மா கி உ:4 மி(க
ெசF ,ட C பாிதி .அ ,ட மதிய :
பல ,ட ?ைனத பவள ெச5வா
திக ப,F ேசாதி மரகத( +ற
கடேலா ைகமிைச( கவள வ4 ேபா
Wதக ஆைட -  தலா
ேமத+ ப கல அணி4 ேசாதி
வாய; கண; சிவCப மீதி/:C
பைச ேமனி மிகC பைகCப
ந, விைன( கவ தைல அரவி அமளி ஏறி
எறி கட ந:;@ அறி4யி அம 4
சிவ அய இதிர இவ த அைனேதா
ெதவ( +ழா$க@ ைகெதாழ கிடத
தாமைர உதி தனிC ெப நாயக
;ல+ அளத ேசவ-ேயாேய
2578

உல+ பைட4 உட எைத அைற கழ
,ட C  தாமைர .:த'+ அவா;
ஆ உயி உ கி உ(க ேநாிய
காத அபி இ? ஈ ேதற
அத ெவ@ளதா ஆ சிறC? வி/:
2579

(1)

77

ஒ ெபா /+ அைசேவா அைசக
தி ெவா: ம விய
இய'ைக மாயாC ெப விற உலக
றிெனா: ந L: ெபறிG
ெகா@வ4 எDேமா ெத@ளிேயா +றிCேப

?

(2)

+றிCபி ெகா: ெநறிCபட உலக
3 உட வண$+ ேதா3 ?க ஆைண
ெம ெபற நடாய ெதவ வாி
தவ ஆகி ,ட விள$+ அகல4
வைர ?ைர திைர ெபார ெப வைர ெவ வர
உ  ர ஒK மK நளி கட பட அர;
அர, உட தட வைர ,ழ'றிய
தனி மா ெதவ4 அ-யவ (+ இனி நா
2580

ஆளாகேவ

இைச=$ெகா ஊழிேதா3 ஊழி ஓவாேத

?

ஊழிேதா3 ஊழி ஓவா4 வாழிய
எ3 யா ெதாழ இைச=$ெகா யாவைக
உலக யாவ  இலா ேம வ 
ெப பா( கால4 இ  ெபா /+ எலா
அ  ெபற தனி வி4 ஒ தா ஆகி
ெதவ நாக( ெகா% ைள ஈ3
(க ஈசெனா: ேத; பல NதK
;லக விைளத உதி
மாய( கட;@ மா த அ-ேய

(3)

2581

?

மா த அ-C ேபா4 ஒ3 கவி4 அல தி
ம %4 அகCப:4
ஒ ,ட அ-C ேபா4 ஒ3 வி ெசSஇ
நாகC ?ேத@ நா: விய4 உவCப
வானவ ைறைற வழிபட ெநறீஇ
தாமைர( கா: மல ( கெணா:
கனி வா உைடய4 ஆ இ நாயி3
ஆயிர மல தன
க'பக( கா; ப'பல அன
- ேதா@ ஆயிர தைழத
2582

(4)

78

ெந-ேயா(+ அல4 அ-யேதா உலேக

?

ஓஓ உலகின4 இயேவ
ஈேறா@ இ (க மைண நீரா/பைட4 இட4
உ: உமி4 அள4 ேதஎ 4 உல+ அளி(+
த ெப $ கட;@ நி'ப ?ைடC பல
தா அறி ெதவ ேபDத தனா4
?லறிவாைம ெபா த( கா/ெகாவன தலா அலன யE
இைனய ெசைக இ? 4? அளி
ெதா மா மாயC பிறவி=@ நீ$காC
ப மா மாய4 அ%4மா நளி ேத
2583

(5)

!

நளி மதி சைடயG நாக( 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: இறி %வ4
அகCபட( கர4 ஓ ஆ இைல ேச த எ
ெப மா மாயைன அல4
ஒ மா ெதவ ம'3 உைடயேமா யாேம

(6)

2584

?

(7)

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

19.

நமாவா -ெபாியதி%வதாதி (2585 – 2671)

ய'றி ,ம4 எ%4 4'ற ெநFேச
இய'3வா எெமா: நீ &- நயC? உைடய
நா ஈ ெதாைட( கிளவி=@ ெபாதிேவா ந ைவC
 ஈற வண ?க

2585

?கேவா பழிCேபா ?கேழா பழிேயா
இகேவா மதிCேபா மதிேயா இகேழா ம'3
எ$க@ மா ெச$க மா சீற நீ தீவிைனேயா
2586

(1)

79

எ$க@ மா கடா இைவ

(2)

இைவ அேற நல இைவ அேற தீய
இைவ எ3 இைவ அறிவேனE இைவ எலா
எனா அைடC? நீ(+ ஒணா4 இைறயவேன
எனா ெசய'பால4 எ
2587

?

(3)

எனி மி+ ?கழா யாவேர பிைன= ம'3
எ இ மி+ ?கேழ யா அலா என
க F ேசாதி( கண கட ?ைர= சீலC
ெப Fேசாதி(+ எ ெநF, ஆ/ெப'3
2588

?

(4)

ெப'ற தா நீேய பிறCபித தைத நீ
ம'ைறயா ஆவா  நீ ேபசி எ'ேறேயா
மாய மா மாயவைள மாய ைல வா ைவத
நீ அமா கா/: ெநறி

2589

?

(5)

ெநறி கா/- நீ(+திேயா நிபா க மா
றி ேமனி கா/:திேயா ேம நா@ அறிேயாைம
எ ெசவா எணினா கணேன ஈ4 உைரயா
எ ெசதா எ பேடா யா
2590

?

?

?

?

(6)

யாேம அ விைனேயா ேசேயா எ ெநFசினா
தாேம அD(கரா சா ெதாழிதா  ேமய
ெசமாைத நி மா வி ேச வி4C பா இடத
அமா நி பாத4 அ +
2591

!

(7)

அ + ,வ: ெதாி; உணேரா அேப
ெப + மிக இ4 எ ேபசீ ப கலா
ப?ைடX பா அளதீ பாவிெய க கா? அாிய
N? உைடX Nைம Nம(+
2592

?

!

2593

(8)

Nம(+ அ-ேயா எ3 எ3 ெநா4 உைர4 எ மாலா
?

80

தம(+ அவ தா சா ; அாிய ஆனா எம(+ இனி
யாதாG ஆகி: கா ெநFேச அவ திறேத
யாதாG சிதி4 இ
இ நாவ ஈைரதி ேம ஒ வ எ/ேடா:
ஒ நாவ ஓ இ வ அலா தி மா'+
யா ஆ வண(க ஆ ஏ பாவ ந ெநFேச
நாமா மிக உைடேயா நா

(9)

2594

?

?

நாழா அம யற வ அர(க இ உயிைர
வKத நி வKேய
பா  நீ வாG நீ காE நீ தீ= நீ
நீ  நீ ஆ நிற நீ

(10)

2595

வாழாவைக

? ஆழாத

நீ அேற ஆ 4யாி LவிCபா நி3 உழறா
ேபா ஒ3 ெசாK எ ேபா ெநFேச நீ எ3
கா4 உபேதச தாிG ைக(ெகா@ளா கணதா@
4வேத கடா வழ(+

(11)

2596

?

வா

வழ(ெகா: மா3ேகா@ அ3 அ-யா ேவட
இழ(க; கா: இைறவ இழC? உேட
எ ஆ/ெகா: ஆகிE யா ேவட எ கக@
தமா கா/: உ ேமனி சா

(12)

2597

?

சாயா காியாைன உ@ அறியாரா ெநFேச
ேபயா ைல ெகா:தா ேபய ஆ நீ யா ேபா
ேத? ஊ ,ைவ4 ஊ அறி4 அறி4 தீவிைன ஆ
பாபா வா( ைக நீ/ட பா 4

(13)

2598

?

பா 4 ஓ எதிாிதா ெநFேச ப: 4யர
ேப 4 ஓதC W: அழி; ஆ ேப, இைல ஆ 4 ஓத
த ேமனி தா@ தடவ தா கிட4 தைடய
ெசேமனி( கவள வா சீ

(14)

2599

(15)

81

சீரா பிற4 சிறCபா வளரா4
ேப வாம ஆகா(கா ேபராளா மா ? ஆரC
?கி நீ உ: உமித மி நீ ஏ'? அாிேத
ெசாE நீ யா அறிய .4
2600

?

.4 அ-யா ேவ-ன(கா ேதாறா4 வி/டாE
வாதி:வ பிG த வாதிறவா .4 எ$+
வா@ வைரக@ ேபா அர(க வ தைலக@ தா இ-ய
தா@ வைர வி ஏதினா தா

(16)

2601

தாபா ஆC?டாE அ த%? தா இளகC
பாபா ஆC?: பா: உ'றாE ேசாபா4 இC
ப உ ைவ எலா பட வித விதா உ
ெதா உ ைவ யா அறிவா ெசாE

(17)

2602

?

ெசாK +ைற இைல .4 அறியா ெநFசேம
எK பக எனா4 எCேபா4 ெதாைல(க
மா தாைன(+ எலா ஓ ஐவைரேய மா3 ஆக(
காதாைன( கா: நீ கா

(18)

2603

காணC?கி அறி; ைக(ெகாட ந ெநFச
நாணCப: அேற நா ேபசி
உ ஆகி(ெகா: உலக நீ ஏ'ற சீரா
ஆக தீ-'3 ெச3

(19)

2604

! மாணி

தி

ெச3 அ$+ ெவ நரகி ேசராம காCபத'+
இ3 இ$+ எ ெநFசா இ:(+ட அ3 அ$+C
பா உ ; பா வைளத நீ உ ; க ?ைதய(
கா உ வ தா நிமி த கா

(20)

2605

காேல ெபாத திாி4 க4வரா இனநா@
மாலா +-?+தா எ மனேத ேமலா
த (+ இடபா/-ெனா: வவிைனயா தா L'3
2606

(21)

82

இ (+ இட காணா4 இைள4
இைளCபா இைளயாCபா ெநFசேம ெசாேன
இைள(க நம தம க@ ப'றி இைளC? எத
நா த4 ேமாதாம ந+வா நகாCபா
தா தைத எ5 உயி (+ தா

(22)

2607

தாேன தனி ேதாற த அளC? ஒ3 இலாதா
தாேன பிற க/+ த ேதாற தாேன
இைள(கி பா கீ ேம ஆ மீ: அைமCபா ஆனா
அள(கி'பா பாாிேம ஆ

(23)

2608

?

ஆராG ஆதாG ெசய அகKடைத
ஆரா4 அ4 தி த ஆவேத சீ ஆ
மனதைல வ 4பைத மா'றிேன வாேனா
இன தைலவ கணனா யா

(24)

2609

?

யாG எ ெநF, இைசெதாழிேதா வவிைனைய(
காG மைல= ?க( க-வா தா ஓ
இ @ அன மா ேமனி எ இைறயா தத
அ @ எG தடா அ-4

(25)

2610

அ-யா ப- கடத ேதா அ4 அேற
-யா வி,? அளத ேதா ெந-யா
ெசறி கழ ெகா@ தா@ நிமி 4 ெச3 உலக எலா
அறிகிலமா நீ அளத அ3
2611

(26)

?

?

அேற ந க காD ஆழியா கா உ வ
இேற நா காணா4 இ Cப4; எேறG
க/கணா காணாத அ5 உ ைவ ெநF, எG
உ/கேண காD உண 4

(27)

2612

2613

உணர ஒ வ (+ எளிேயேன ெச5ேவ

(28)

83

இண  4ழா அல$க எைத உணர
தன(+ எளிய எ5 அளவ அ5 அளவ ஆனா
என(+ எளிய எ ெப மா இ$+
?

இ$+ இைல ப:ேபா L'றி த எGைடய
ெச$க மா சீ (+ சிறி4 உ@ள அ$ேக
ம- அட(கி நி'பதனி வவிைனயா தா ஈ:
அ- எ:Cப4 அேறா அழ+

(29)

2614

?

அழ+ அறிேவாமா வவிைனைய தீ Cபா
நிழE அ- தா3 ஆேனா ,ழல(
+ட$க@ தைலமீ4 எ:4( ெகா: ஆ- அ3 அ
தட$ கடைல ேமயா தம(+

(30)

2615

தம(+ அ-ைம ேவ:வா தாேமாதரனா
தம(+ அ-ைம ெச எறா ெசயா4 எம(+ எ3
த ெச= தீவிைன(ேக தா;3வ ெநFசினா
யா ெசவ4 இ5விட4 இ$+ யா4

(31)

2616

?

யாதாG ஒ3 அறியி த உக(கி எ ெகாேலா
யாதாG ேந 4 அDகா ஆ3 தா யாதாG
ேத3மா ெசயா அ,ர கைள ேநமியா
பா3பா3 ஆ(கினாபா

(32)

2617

?

பா ஆழி நீ கிட(+ பைப யா ேக/ேட=
கா ஆ% ெநF, அழி= க ,ழE நீ ஆழி
ேசாதியா ஆதியா ெதாவிைன எபா க-=
நீதியா நி சா 4 நி3

(33)

2618

நி3 இ 4 கிட4 திாித4
ஒ3 ஓவா'றா எ ெநF, அகலா அ3 அ ைக
வ ?ைடயா ெபாெபயேரா வா தக 4 மா ; இடதா
அ?ைடய அேற அவ

(34)

2619

?

(35)

84

அவ ஆ இவ ஆ உவ ஆ ம'3 உப
அவ ஆ அவ எ3 இராேத அவ ஆ
அவேன என ெதளி4 கணG(ேக தீ தா
அவேன எவேனE ஆ

2620

?

?

?

?

ஆ ஆ3 அறி;ைடயா ஆவ4 அாி4 அேற
நாேம அ4 உைடேயா ந ெநFேச  ேம
ம4கர ேம த 4ழா மாலாைர வா4 ஆ
அ4 கரேம அபா அைம
2621

(36)

?

அைம(+ ெபா%4 உேட ஆராயி ெநFேச
இைம(+ ெபா%4 இைடசி +ைமதிற$க@
ஏசிேய ஆயிG ஈ 4ழா மாயைனேய
ேபசிேய ேபா(கா பிைழ

(37)

2622

?

பிைழ(க யேறாேமா ெநFசேம ேபசா
தைழ(+ 4ழா மா வ தைன அைழ4 ஒ கா
ேபா உபகார ெபாKய( ெகா@ளா4 அவ ?கேழ
வா உபகார ெகாட வாC?
2623

(38)

?

Cேபா இ4 ஒCப ம'3 இைல வா ெநFேச
ேபாC ேபாஒ ெவ நரகி விேய தீC பால
ேப தா உயி கலாC பா உ: அவ@ உயிைர
மாதாைன வாேத வK

(39)

2624 வா

வKய என நிைன4 வ4 எதி த மல
வKய - இ-ய வா$கி வKய நி
 ஆழி( ைகயா ?ைடதி:தி கீளாேத
ப நாJ நி'+ இC பா

(40)

2625

ெபா

பா உடா பா உமிதா பா இடதா பா அளதா
பா இட  பைடதா எபரா பா இட
ஆவாG தா ஆனா ஆ இடேம ம'ெறா வ (+
2626

?

(41)

85

ஆவா ?காவா அைவ

(42)

அைவய என நிைன4 வத ,ர பாேல
நைவைய நளி விCபா தைன கைவ இ
மன4 உயர ைவதி 4 வாதாதா (+ உேடா
மன 4யைர மா(+ வைக

2627

?

வைக ேச த ந ெநF, நா உைடய வா=
மிக வா4 Lழா எனிE மிக ஆ4
மாைல தா வாதா4 இ Cப இ4 அேற
ேமைல தா ெச= விைன

(43)

2628

?

விைனயா தர யE ெவைமைய அFசி
திைனயா சிறிதள; ெசல நிைனயா4
வாசகதா ஏதிேன வாேனா ெதா%4 இைறF,
நாயகதா ெபா அ-(க@ நா

(44)

2629

நா &3 &'றாவ4 இதைனேய நா@நாJ
ேத$+ ஓத நீ உ வ ெச$க மா நீ$காத
மா கதி ஆ ெவ நரகி ேசராம காCபத'+
நீ கதி ஆ ெநFேச நிைன

(45)

2630

நிைன4 இைறFசி மானிடவ ஒ3 இரCப எேற
நிைனதிட; ேவடா நீ ேநேர நிைன4 இைறFச
எ5 அளவ எ5 இடேதா மாேல அ4 தாG
எ5 அள; உேடா எம(+

(46)

2631

?

?

?

எம(+ யா வி நா/:(+ உசம4 ஆ L/ைட
அைமதி ேதா அஃ4 அேற ஆ ஆ3 அைமC ெபாKத
ெம ேதாளி காரணமா ெவ ேகா/: ஏ3 ஏ உடேன
ெகாறாைனேய மன4( ெகா:

(47)

2632

?

2633

ெகாட தா மா வைர தா மா கட தா & இ @ தா

(48)

86

வ: அறாC ைவ தா ம'3தா கட நா@
கா உ வ காேதா3 ெநF, ஓ: கணனா
ேப உ எ3 எைமC பிாி4
பிாி4 ஒ3 ேநா(கா4 தைடய பிேன
திாி4 உழE சிதைனயா தைம ?ாி4 ஒ கா
ஆஆ என இர$கா அேதா வKேதெகா
மா வா பிளதா மன

(49)

2634

?

மன ஆJ ஓ ஐவ வ +3ப தைம
சின மா@வி4 ஓ இடேத ேச 4 ?ன ேமய
த 4ழாயா அ-ைய தா காD அஃ4 அேற
வ 4ழா சீரா (+ மா?

(50)

2635

?

மா பாவி4 அFஞா3 ம இரதா மாயவ@ நF,
ஊ பாவி4 உடான4 ஓ உ வ காபா ந
க அவா ம'3 ஒ3 கா உறா சீ பரவா4
உண வா தா உ3ேமா ஒ3

(51)

2636

?

ஒ3 உ: ெச$கமா யா உைரCப4 உ அ-யா (+
எ ெசவ எேற இ தி நீ நி ?கழி
ைவ+ த சிைதயிE ம'3 இனிேதா நீ அவ (+
ைவ+த எ3 அ J வா

(52)

2637

?

வாேனா மறி கடேலா மா தேமா தீயகேமா
காேனா ஒ $கி'3 க-லமா ஆ ஈற
க3 உயர தா எறி4 கா உதி தா தா@ பணிேதா
வ 4யைர ஆஆ ம $+

(53)

2638

?

ம $+ ஓத ேமா4 மணி நாகைணயா
ம $ேக வர அாியேரE ஒ $ேக
எம(+ அவைர( காணலா எCெபா%4 உ@ளா
மன( கவைல தீ Cபா வர;

(54)

2639

(55)

87

வர; ஆ3 ஒ3 இைலயா வா; இனிதா எேல
ஒ ஆ3 ஒ வ ?காவா3 உ மா3
ஆயவ தா ேசயவ தா அ3 உலக தாயவ தா
மாயவ தா கா/: வழி
2640

!

வழி த$+ வவிைனைய மா'றாேனா ெநFேச
தழீஇ(ெகா: ேபா அ;ண தைன ,ழி4 எ$+
தா; இட$க@ ப'றி ?லா ெவ@ள தா உகள
வா; அட$க மா ; இடத மா
2641

?

(56)

!

மாேல ப- ேசாதி மா'ேற இனி உன4
பாேல ேபா சீாி ப%ெதாழிேத ேமலா
பிறC? இைம ெப'3 அ-(கீ( +'ேறவ அ3
மறC? இைம யா ேவ: மா:

(57)

2642

மாேட வரCெப3வரா எேற வவிைனயா
காடாG ஆதாG ைக(ெகா@ளா ஊேட ேபாC
ேப ஓத சி4 திைர( கவள  ேபராள
ேப ஓத சிதி(க ேப 4

(58)

2643

?

ேப 4 ஒ3 ேநா(கா4 பி நி'பா நிலாCபா
ஈ  4ழா மாயைனேய எ ெநFேச ேப 4 எ$+
ெதாைல மா ெவ நரகி ேசராம காCபத'+
இைல கா ம'ேறா இைற

(59)

2644

இைற ைறயா ேசவ-ேம ம அளத அ நா@
மைற ைறயா வா நாட &- ைறைறயி
தா4 இல+  ெதளிதா ஒ5வாேத தா வி,பி
மீ4 இலகி தா கிட(+ மீ

(60)

2645

?

மீ எG கபி ெவறி எG ெவ@ளி ேவ
வா எG ேக: இலா வா +ைட(+ தா ஓ
மணி( கா? ேபா நிமி 4 ம அளதா ந$க@
பிணி(+ ஆ ெப ம 4 பி

(61)

2646

(62)

88

பி 4ர(+ கா'3 இழத . ெகாட ேப 4 ேபா
வ திைர(க வ4 அைணத வாைமேத அ3
தி  ெசய ேநமியா தீ அர(கி (+
ப  ெசவி= ஈ த பர
2647

பர ஆ அவ ஆத பாவிCப ஆகி
உரனா ஒ 3 ேபா4 மர ஏ அ3
எதாைன ?@ளி வா கீடாைனேய அமர
ைகதா ெதாழாேவ கல4

(63)

2648

?

கல4 நK= க: 4யைர ெநFேச
மல$க அ-4 ம-Cபா வில$க ேபா
ெதாமாைல ேகசவைன நாரணைன மாதவைன
ெசா மாைல எCெபா%4 ./:

(64)

2649

./டாய ேநமியா ெதா அர(க இ உயிைர
மா/ேட 4ய இைழத மாயவைன ஈ/ட
ெவறி ெகாட த 4ழா ேவதியைன ெநFேச
அறி கடா ெசாேன அ4

(65)

2650

அ4ேவா ந3 எ3 அ$+ அம உலேகா ேவ-
அ4ேவா ெபா @ இைல அேற அ4 ஒழி4
ம நி3 ஆ@ேவ எனிE &: மட ெநFேச
கண தா@ வா4வேத க

(66)

2651

?

கE கைன கடE ைவ+த வா நா:
? எ3 ஒழிதனெகா ஏ பாவ ெவல
ெந-யா நிற காியா உ@?+4 நீ$கா
அ-ேயன4 உ@ள4 அக

(67)

2652

?

அக சிவத கணின ஆ வவிைனய ஆவா
க சிைதவரா அேற (கி மி+ தி மா
2653

(68)

89

சீ ( கடைல உ@ ெபாதித சிதைனேய தைன
ஆ (+ அட ஆ ெச5ேவ அட 4
?

(69)

அட ெபா -யாைன ஆயிர ேபராைன
,ட ெகா@ ,ட ஆழியாைன இட க-=
மாதா பிதாவாக ைவேத என4 உ@ேள
யா4 ஆகி யாேத இனி
2654

?

(70)

இனி நி3 நி ெப ைம யா உைரCப4 எேன
தனி நிற சா ; இலா  தி பனி நீ
அக4 உல; ெசFசைடயா ஆகதா நா+
கதா நி உதி த
2655

த ஆ தி உ வ 3 அப ஒேற
த ஆ+ 3(+ எப தவா
நிக இல+ கா உ வா நி அகத4 அேற
?க இல+ தாமைரயி 

?

(71)

2656

?

(72)

ைவ= காயா; நீல (கிற
காவி மல எ3 காேதா3 பாவிேய
ெம ஆவி ெம மிகேவ ாி(+ அ5வைவ
எலா பிரா உ ேவ எ3
2657

(73)

எ3 ஒ நா@ ஒழியாைம யா இரதா
ஒ3 இர$கா உ ( கா/டா +3
+ைட ஆக ஆ காத ேகாவலனா ெநFேச
?ைட தா ெபாிேத ?வி
2658

?வி= இ வி,? நி அகத நீ எ
ெசவியி வழி ?+4 எ உ@ளா அவி; இறி
யா ெபாிய நீ ெபாிைய எபதைன யா அறிவா
ஊ ப + ேநமியா உ@J

(74)

2659

?
(75)

90

உ@ளிE உ@ள த-(+ விைனC படல
வி@ள விழி4 உைன ெம உ'றா உ@ள
உல+ அள; யாG உள ஆவ எெகா
உல+ அளத  தி உைர
2660

?

(76)

உைர(கி ஓ ,'றதா உ'றா எ3 ஆேர
இைர(+ கட கிடத எதா உைரC? எலா
நி அறி ம'3 இேல கடா என4 உயி (+ ஓ
ெசா நறி ஆ+ 4ைண
2661

?

(77)

4ைண நா@ ெப $ கிைள= ெதா +ல ,'ற4
இைண நாJ இ? உைடதாேமE கைண நாணி
ஓவா ெதாழி சா $க ெதா சீைர ந ெநFேச
ஓவாத ஊணாக உ
2662

உ@ நா/: ேத, அேற ஊவிைனைய அF,ேம
வி நா/ைட ஒ3 ஆக ெம,ேம ம நா/-
ஆ ஆகி எ5 இழிவி'3 ஆனாE ஆழி அ$ைகC
ேப ஆய'+ ஆ@ ஆ பிறC?
2663

?

(78)

?

?

பிறC? இறC? C?C பிணி 4ற4 பிG
இற(க; இ? உைடதாேமE மறC? எலா
ஏதேம எ3 அலா எDவேன ம அளதா
பாதேம ஏதாC பக

(79)

2664

?

பக இரா எப4; பாவியா4 எைம
இக ெச4 இ ெபா%4 ஆ@வ தகவா
ெதா%ப இவ சீ (+ 4ைண இல எ3 ஓரா
ெச% பரைவ ேமயா ெதாி4

(80)

2665

ெதாி4ண ; ஒ3 இைமயா தீவிைனேய வாளா
இ ெதாழிேத கீ நா@க@ எலா கர4 வி
அ மாைன அநா3 பி ெதாட த ஆழி அ$ைக
2666

(81)

91

அமாைன ஏதா4 அய 4

(82)

அய Cபா அயராCபா ெநFசேம ெசாேன
உயCேபா ெநறி இ4ேவ கடா ெசய'பால
அலேவ ெசகி3தி ெநFசேம அFசிேன
மல நா@ வ5வினைன வா4
2667

வாதி அவ அ-ையC C ?ைன4 நி தைலைய
தா4 இ ைக &C? எறா &Cபாத பாத விதி
எ$+ உ'றா எ3 அவைன ஏதா4 எ ெநFசேம
த$கதா ஆேமE த$+

(83)

2668

த$கா ய'றிய ஆ தா வி,பி மீ4 பா4
எ$ேக ?(+ எ தவ ெசதி/டனெகா ெபா$+ ஓத
த அ பா ேவைலவா( கவள  எGைடய
கணபா ந நிற ெகா@ கா

(84)

2669

?

கா கலத ேமனியா ைக கலத ஆழியா
பா கலத வ வயி'றா பா? அைணயா சீ கலத
ெசா நிைன4 ேபா(காேர .விைனயி ஆ 4யைர
எ நிைன4 ேபா(+வ இCேபா4

(85)

2670

?

இCேபா4 இG இனி சிறி4 நிறாE
எCேபா4 ஈேத ெசா எ ெநFேச எCேபா4
ைக கழலா ேநமியா நேம விைன க-வா
 கழேல ஏத ய

(86)

2671

ெமா

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

20.

றா ஆயிர இயபா
தி%மைக ஆவா - தி% எ- .றி%ைக (2672)
(2672)

ஒ ேப உதி இ மல  தவிசி
ஒ ைற அயைன ஈறைன ஒ ைற
இ ,ட மீதினி இய$கா  மதி@
இல$ைக இ கா வைளய ஒ சிைல

2672

(87)

92

ஒறிய ஈ எயி'3 அழ வா வாளியி
அ/டைன வ- நானில ேவC?ாி Bெலா: மா உாி இல$+
மா வினி இ பிறC? ஒ மா ஆகி
ஒ ைற ஈ அ- ;ல+ அளதைன
நா திைச ந:$க அ சிைறC பறைவ
ஏறி நா வா  மத4 இ ெசவி
ஒ தனி ேவழ4 அரைதைய ஒ நா@
இ நீ ம:;@ தீ தைன  தீ
நாமைற ஐ வைக ேவ@வி அ3 ெதாழி
அதண வண$+ தைமைய ஐ?ல
அகதிG@ ெசறி4 நா+ உட அட(கி
( +ண4 இர: அைவ அக'றி ஒறினி
ஒறி நி3 ஆ$+ இ பிறC? அ3Cேபா
அறி= தைமைய ( க நா ேதா@
ஐ வா அரேவா: ஆ3 ெபாதி சைடேயா
அறி; அ  தைமC ெப ைம=@ நிறைன
ஏ உல+ எயி'றினி ெகாடைன &றிய
அ3 ,ைவC பயG ஆயிைன ,ட வி:
ஐ பைட அ$ைக=@ அம தைன ,
நா ேதா@ நீ வண நி ஈ அஒறிய மனதா ஒ மதி க4
ம$ைகய இ வ  மல அன அ$ைகயி
Cெபா%4 வ ட அறி4யி அம தைன
ெநறி ைற நா வைக வ ண ஆயிைன
ேமத+ ஐ ெப  த நீேய
அ3பத ரE &த காரண
ஏ விைட அட$க ெச'றைன
அ3 வைக சமய அறி; அ நிைலயிைன
ஐபா ஓதிைய ஆக4 இ திைன
அற த நா+ அைவ ஆ
 தி 3 ஆ இ வைகC பய ஆ
ஒ3 ஆ விாி4 நிறைன +றா
ம4 மல  ேசாைல வ ெகா-C படCைப
வ ?ன ெபானி மா மணி அைல(+
ெசெந ஒ கழனி திக வன உ:த
க'ேபா ?ாிைச( கனக மாளிைக
நிமி ெகா- வி,பி இள பிைற 4வ(+

(5)

(10)

(15)

(20)

தர

(25)

(30)

(35)

(40)
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ெசவ ம+ ெத தி ( +டைத
அதண மதிர ெமாழி=ட வண$க
ஆ: அர; அமளியி அறி4யி அம த
பரம நி அ- இைண பணிவ
வ  இட அகல மா'ேறா விைனேய

(45)

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

21.

தி%மைக ஆவா

--

சிறிய தி%மட$

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 எG இC
பாேரா ெசாலCப/ட 3 அேற அ 3

(2673 -2712)
2712)

2673

ஆராயி தாேன அற ெபா @ இப எ3
ஆ ஆ இவ'றினிைட அதைன எ4வா
சீ ஆ இ கைல= எ4வ சி(ெகன ம'3

(1)

2674

ஆராG உ: எபா எப4 தா அ4;
ஓராைம அேற உலகதா ெசாE ெசா
ஓராைம ஆ ஆ3 அ4 உைர(ேக ேகளாேம
கா ஆ ?ரவி ஏ ட தனி ஆழி
ேத ஆ நிைற கதிேரா மடலைத( கீ: ?(+
ஆரா அத அ$+ எதி அதி நி3

(2)

2675

வாரா4 ஒழிவ4 ஒ3 உேட அ4 நி'க
ஏ ஆ ய வி/:( கா(ைகC பி ேபாவேத
ஏ ஆ இளைலX எ தன(+ உ'ற4 தா
கா ஆ +ழ எ:4( க/- கதி ைலைய
2676

?

வா ஆர L(கி மணி ேமகைல தி தி
ஆ ஆ அயி ேவ க அFசனதி நீ3 அணி4
சீ ஆ ெச% ப4 ெகா: அ-யா நிேற நா
நீ ஆ கமல ேபா ெச$க மா எ3 ஒ வ

2677

(3)

(4)
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பாேரா க@ எலா மகிழ பைற கற$க
சீ ஆ +ட இர: ஏதி ெச% ெத ேவ
ஆ ஆ என ெசாK ஆ: அ4 க:
ஏ ஆ இளைலயா அைனய  எலா 
வாராேயா எறா (+ ெசேற எ வவிைனயா
கா ஆ மணி நிற ைக வைள= காேண நா
ஆராG ெசாK'3 ெகா@ேள அறி; அழி4

(5)

2678

தீரா உடெபா: ேப43ேவ க: இர$கி
ஏ ஆ கிளி( கிளவி எ அைன தா வ4 எைன
சீ ஆ ெச% ?%தி( காCபி/: ெச$ +றிFசி

(6)

2679

தா ஆ ந3 மாைல சாத'+ தா பிG
ேநராதன ஒ3 ேந தா@ அதனாE

(7)

2680

தீரா4 எ சிைத ேநா தீரா4 எ ேப4ற;
வாரா4 மாைம அ4 க: ம'3 ஆ$ேக
ஆராG 4 அறி= அமைனமா ெசாEவா
பாேரா ெசாலCப: க/:Cப:திேர
ஆராG ெமCப:வ எறா அ4 ேக/:

(8)

2681

கா ஆ +ழ ெகாைட க/:விசி க/ேடறி
சீ ஆ ,ளகி சில ெந பி-4 எறி
ேவரா விதி விதிரா ெம சிKரா ைக ேமாவா
ேப ஆயிர உைடயா எறா@ ெபய ேத=

(9)

2682

யா

கா ஆ தி ேமனி கா/-னா@ ைகய4;
சீ ஆ வல?ாிேய எறா@ தி  4ழாய

(10)

2683

தா ஆ ந3 மாைல க/:ைரதா@ க/:ைரயா
நீ ஏ4 அFேசமி N மகைள ேநா ெசதா
ஆராG அல அறிேத அவைன நா

2684

(11)

95

& ஆ ேவ கணீ உம(+ அறிய( &3ெகேனா
ஆரா இ5 ைவய அ- அளC?ட4 தா
ஆரா இல$ைக ெபா- ெபா-யா Lத4 ம'3
ஆராேல க மாாி காத4 தா ஆழி நீ

?

ஆரா கைடதிடCப/ட4 அவ காமி
ஊ ஆ நிைர ேம4 உல+ எலா உ: உமி4
ஆராத தைமயனா ஆ$+ ஒ நா@ ஆCபாசீ ஆ கைல அ+ சீ அ- ெச4வ வா
வா ஆ வனைலயா@ ம4 ஆரC ப'றி(ெகா:
ஏ ஆ இைட ேநாவ எதைனேயா ேபா4 ஆ
சீ ஆ தயி கைட4 ெவெண திரடதைன
ேவ ஆ Nத மடவா@ ேவ3 ஓ கல4 இ/:
நா ஆ உறி ஏ'றி ந+ அைமய ைவததைனC
ேபா ஆ ேவ க மடவா@ ேபாதைன= ெபா உற(க
ஓராதவ ேபா உற$கி அறி; உ'3
தா ஆ தட ேதா@க@ உ@ அள; ைக நீ/ஆராத ெவெண வி%$கி அ + இ த

(12)

2685

ேமா ஆ +ட உ /-  கிடத தானேத
ஓராதவ ேபா கிடதாைன( க: அவJ
வாரா தா ைவத4 காணா@ வயி3 அ-4 இ$+

(13)

2686

ஆ ஆ ?+4வா ஐய இவ அலா
நீ ஆ இ4 ெசதீ எ3 ஓ ெந:$ கயி'றா
ஊரா க@ எலா  காண உரேலாேட
தீரா ெவ+ளிய@ ஆ சி(ெகன ஆ 4 அ-Cப
ஆரா வயி'றிேனா: ஆ'றாதா அறி=

(14)

2687

நீ ஆ ெந:$ கயைத ெச3 அைல(க நி3 உரCபி
ஓ ஆயிர பண ெவ ேகா இய நாகைத
வாரா என(+ எ3 ம'3 அத மதக4
சீ ஆ தி வ-யா பாதா த சீைத(+

(15)

2688

2689

ேந ஆவ எ3 ஓ நிசாசாி தா வதாைள

(16)

96

& ஆ த வாளா ெகா- (+ கா4 இர:
ஈரா வி:4 அவ/+ ேதாைன ெவ நரக
ைல +னிதா ெச4வ வா
வா ஆ வனைலயா ைவேதவி காரணமா
ஏ ஆ தட ேதா@ இராவணைன ஈ ஐ4

(17)

2690 ேசரா வைகேய சி

சீ ஆ சிர அ34 ெச'3 உகத ெச$க மா
ேபா ஆ ெந: ேவேலா ெபாெபயேரா ஆகைத
& ஆ த வ@ உகிரா கீ: +ட மாைல

(18)

2691

சீ ஆ தி மா பிேம க/- ெச$ + தி
ேசாரா( கிடதாைன( +$+ம ேதா@ ெகா/ஆரா எ%தா அாி உ வா அறி=

(19)

2692

ேப வாம ஆகிய கால4 வ- ம
தாரா என(+ எ3 ேவ- சலதினா
நீ ஏ'3 உல+ எலா நி3 அளதா மாவKைய
ஆராத ேபாாி அ,ர கJ தாGமா
கா ஆ வைர ந/: நாக கயி3 ஆக
ேபராம தா$கி( கைடதா தி  4ழா

(20)

2693

தா ஆ த மா வ தட மா வைர ேபாE
ேபா ஆைன ெபாைகவா( ேகா/ப/: நி3 அலறி
நீ ஆ மல ( கமல ெகா: ஓ ெந:$ ைகயா
நாராயணா ஓ மணிவணா நாகைணயா
வாரா எ ஆ இடைர நீ(கா என ெவ+:

(21)

2694

தீராத சீ'றதா ெச3 இர: &3 ஆக
ஈரா அதைன இட க-தா எ ெப மா
ேப ஆயிர உைடயா ேபC ெபO N மகைள
தீரா ேநா ெசதா என உைரதா@ சி(ெகன ம'3

(22)

2695

2696

ஆராG அலாைம ேக/: எ$க@ அமைன=

(23)

97

ேபா ஆ ேவ கணீ அவ ஆகி  4ழா
தாரா4 ஒழி=ேம த அ-சி அலேள ம'3
ஆராG அலேன எ3 ஒழிதா@ நா அவைன(
கா ஆ தி ேமனி கட4ேவ காரணமா
ேபரா பித'றா திாித வ பிைன=

(24)

2697

ஈராC ?+தE இ5 உடைல த வாைட
ேசாரா ம3(+ வைக அறிேய . +ழலா

(25)

2698

ஆராG ஏ,வ எG அத பழிைய
வாராம காCபத'+ வாளா இ ெதாழிேத
வாரா மட ெநFேச வ4 மணிவண

(26)

2699

2730

சீ ஆ தி  4ழா மாைல நம(+ அ ளி
தாரா த  எ3 இரடதி ஒ3 அதைன
ஆராG ஒனாதா ேகளாேம ெசான(கா
ஆரா=ேமE பணி ேக/: அ4 அ3 எனிE
ேபாரா4 ஒழியாேத ேபாதி: நீ எேற'+
கா ஆ கட வண பி ேபான ெநFச
வாராேத எைன மறத4 தா வவிைனேய

(27)

2700

2701

ஊரா உகCபேத ஆயிேன ம'3 என(+ இ$+

ஆராவா இைல அழவா ெம%+ ேபா
நீரா உ + எ ஆவி ெந:$ கக@

(28)

(29)

2702

ஊரா உற$கிE தா உற$கா உதம த
ேப ஆயினேவ பித'3வ பிைன=

(30)

2703

கா ஆ கட ேபாE காமத ஆயினா
ஆேர ெபாலாைம அறிவா அ4 நி'க
ஆராG ஆதாG அல@ அவ@ காணீ

2704

?

(31)

98

வா ஆ வனைல வாசவதைத எ3
ஆராG ெசாலCப:வா@ அவJ த
ேப ஆய எலா ஒழிய ெப  ெத ேவ
தா ஆ தடேதா@ தைள( கால பி ேபானா@
ஊரா இகதிடCப/டாேள ம'3 என(+ இ$+

(32)

2705

?

ஆராG க'பிCபா நாயகேர நா அவைன(
கா ஆ தி ேமனி காD அள; ேபா
சீ ஆ தி ேவ$கடேம தி (ேகாவ
Zேர மதி@ கசி ஊரகேம ேபரகேம
ம 4 இ3தா ெவௗ
ேப ஆK தகா நைறU தி C?KU
ஆராம .த அர$க கணம$ைக
2706

(33)

?

ேபரா

¢ளைறேய ெவஃகாேவ

கா ஆ மணி நிற( கண[ விணகர
சீ ஆ கண?ர ேசைற தி வ%M
கா ஆ +டைத க-ைக கடமைல
ஏ ஆ ெபாழி . இடெவைத நீ மைல
சீ ஆ  மாK Fேசாைல தி ேமா&
பாேரா ?க% வதாி வடம4ைர

(34)

2707

ஊ ஆய எலா ஒழியாேம நா அவைன
ஓ ஆைன ெகா? ஒசி4 ஓ ஆைன ேகா@வி:த
சீராைன ெச$க ெந-யாைன ேத 4ழா
தாராைன தாமைர ேபா கணாைன எ அ F சீ

(35)

2708

2709

ேப ஆயிர பித'றி ெப  ெத ேவ

ஊரா இகழிE ஊரா4 ஒழிேய நா
வா ஆ  ெபைண மட

(36)

(37)

2710

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

(38)
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22.

தி%மைகயாவா அ%ளி0ெச!த ெபாிய தி%மட$ (27132713-2790)

மனிய ப ெபாறி ேச ஆயிர வா வா@ அரவி
ெசனி மணி( +:மி ெதவ ,ட ந:;@
மனி அ நாக4 அைணேம ஓ மா மைல ேபா
மிG மணி மகர +டல$க@ வி Lச
2713

4னிய தாரைகயி ேப ஒளி ேச ஆகாச
எG விதானதி கீழா இ ,டைர
மG விள(+ ஆக ஏ'றி மறி கடE
பG திைர( கவாி Lச நிலம$ைக

1

2714

தைன ன நா@ அளவி/ட தாமைர ேபா
மனிய ேசவ-ைய வா இய$+ தாரைக மீ
எG மல C பிைணய ஏத மைழ( &த
ெதன உய ெபா C? ெதவ வடமைல=

2

2715

எG இைவேய ைலயா வ-; அைமத
அன நைடய அண$ேக அ- இைணைய
தGைடய அ$ைககளா தா தடவ தா கிட4 ஓ
உனிய ேயாக4 உற(க தைல(ெகாட

3

2716

பிைன த நாபி வலய4C ேப ஒளி ேச
மனிய தாமைர மா மல 4 அ மல ேம
ன திைசகைன தா பைட(க ம'3 அவG
ன பைடதன நாமைறக@ அ மைற தா

4

2717

மG அற ெபா @ இப L: எ3 உலகி
ந ெநறி ேமப/டன நா+ அேற நாகினிE
பிைனய4 பிைனC ெபய த  எப4 ஓ
ெதா ெநறிைய ேவ:வா L கனி= ஊ இைல=

5

2718

?

2719

எG இைவேய Nக 4 உடல தா வ தி

6

100

4G இைல( +ரைப 4Fசி= ெவ ,டேரா
மG அழ Nக 4 வ தடதிG@ கிட4
இன4 ஓ தைமயரா ஈ$+ உடல வி/: எ%4
ெதா ெநறி(க ெசறா எனCப: ெசா அலா
இன4 ஓ கால4 இைனயா இ4 ெப'றா
என; ேக/: அறிவ4 இைல உள4 எனி
மG க:$ கதிேரா மடலதி ந ந:;@

7

2720

அன4 ஓ இKயி ஊ: ேபா L: எG
ெதா ெநறி(க ெசறாைர ெசாEமிக@ ெசாலாேத
அனேத ேப, அறி; இ சி3 மன4 ஆ$+
அனவைர( க'பிCேபா யாேம அ4 நி'க

8

2721

ன நா ெசான அறதி வழி யற
அனவ தா கO க@ ஆயிர( க வானவ ேகா
ெபா நகர ?(+ அமர ேபா'றி ெசCப ெபா$+ ஒளி ேச
ெகா நவிE ேகா அாிமா தா ,மத ேகால ேச

10

2722

மனிய சி$காசனதிேம வா@ ெந:$ க
கனியரா இ/ட கவாிC ெபாதி அவி4 ஆ$+
இ இள  ெதற இய$க ம $+ இ த
மி அைனய N ம $+ ெம இயலா ெவ 3வ

11

2723

ன கித கி நிலா வ4 அ ப
அனவ த மா ேநா(க உ: ஆ$+ அணி மல ேச
ெபா இய க'பகதி கா: உ:த மா: எலா
மனிய மதார த ம4 திவைல

12

2724

இ இைச வ: அம  ேசாைலவா மாைலேச
மனிய மா மயி ேபா &த மைழ தட$ க
மி இைடயாேரா: விைளயா- ேவ: இட4
மG மணி தல4 மாணி(க மFசாியி

13

2725

14

101

மினி ஒளி ேச பளி$+ விளி? அ:த
மG பவள( கா ெச ெபா ெச மடப4@
அன நைடய அரைபய த ைக வள த
இ இைச யாC பாட ேக/: இ?'3 இ வி,பி

2726

மG மைழ தவ% வா@ நிலா நீ@ மதி ேதா
மினி ஒளி ேச வி,? ஊ  மாளிைகேம
மG மணி விள(ைக மா/- மைழ( கணா
பG விசிதிரமாC பாCப:த ப@ளிேம

15

2727

4னிய சாேலக . கதவ தா@ திறCப
அன உழ(க ெநாி4 உ(க வா@ நீல
சின ந3 தா4 .- ஓ மதார
4G ந3 மலரா ேதா@ ெகா/- க'பகதி

16

2728

மG மல வா மணி வ: பிெதாடர
இ இள  ெதற ?+4 ஈ$+ இள ைலேம
ந ந3 சதன ேச3 உல த தா$+ அ  சீ
மி இைடேம ைக ைவ4 இ 4 ஏ4 இள ைலேம

17

2729

ெபா அ ? ஆர ?லப அக +ைழ4 ஆ$+
இன உ வி இைமயா தட$ கணா
அனவ த மா ேநா(க உ: ஆ$+ அணி 3வ
இ அத மாதி இ Cப இ4 அேற

18

2730

அன அறதி பய ஆவ4 ஒ ெபா J
அன திறதேத ஆதலா காமதி
மG வழிைறேய நி'3 நா மா ேநா(கி
அன நைடயா அல ஏச ஆடவ ேம

19

2731
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