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ஆ�ம உபேதச�ஆ�ம உபேதச�ஆ�ம உபேதச�ஆ�ம உபேதச�    
 
2791  உய�  அற உய� நல� உைடயவ$ எவ$? அவ$  
மய�  அற மதி நல� அ�ளின$ எவ$? அவ$  
அய�  அ'� அமர�க( அதிபதி எவ$? அவ$  
�ய� அ' *ட� அ+ ெதா,� எ, எ$ மனேன   (1) 
     
2792  மன$ அக� மல� அற மல�மிைச எ,த��  
மன$ உண�  அள  இல$ ெபாறி உண�  அைவ இல$  
இன$ உண� �, நல� எதி� நிக� கழிவி/�  
இன$ இல$ என$ உயி� மி0நைர இலேன     (2) 
     
2793  இல$ அ� உைடய$ இ� என நிைன  அாியவ$  
நிலனிைட வி*�பிைட உ�வின$ அ�வின$  
1லெனா2 1ல$ அல$ ஒழி  இல$ பர�த அ�  
நல$ உைட ஒ�வைன ந4கின� நாேம     (3) 
     
2794  நா� அவ$ இவ$ உவ$ அவ( இவ( உவ( எவ(  
தா� அவ� இவ� உவ� அ� இ� உ� எ�  
5� அைவ இைவ உைவ அைவ நல� தீ�0 அைவ  
ஆ� அைவ ஆயைவ ஆ�நி$ற அவேர     (4) 
     
2795  அவரவ� தமதம� அறி  அறி வைகவைக  
அவரவ� இைறயவ� என அ+ அைடவ�க(  
அவரவ� இைறயவ� 0ைற  இல� இைறயவ�  
அவரவ� விதிவழி அைடய நி$றனேர     (5) 
     
2796  நி$றன� இ��தன� கிட�தன� திாி�தன�  
நி$றில� இ��தில� கிட�தில� திாி�தில�  
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எ$'� ஓ� இய9வின� என நிைன  அாியவ�  
எ$'� ஓ� இய9ெவா2 நி$ற எ� திடேர     (6) 
     
2788  திட வி*�1 எாி வளி நீ� நில� இைவமிைச:  
பட� ெபா�( �,வ�� ஆ� அைவஅைவெதா'�  
உட9மிைச உயி� என; கர�� எ�0� பர��ள$  
*ட� மி0 *�தி<( இைவ உ=ட *ரேன     (7) 
     
2789  *ர� அறி  அ� நிைல வி= �த9 �,வ��  
வர$ �தலா� அைவ �,� உ=ட பரபர$  
1ர� ஒ� >$' எாி�� அமர�;0� அறிவிய��  
அர$ அய$ என உல0 அழி�� அைம�� உளேன   (8) 
     
2790  உள$ எனி9 உள$ அவ$ உ�வ� இ? உ� க(  
உள$ அல$ எனி9 அவ$ அ�வ� இ? அ� க(  
உள$ என இல$ என இைவ 0ண� உைடைமயி9  
உள$ இ� தைகைமெயா2 ஒழி  இல$ பர�ேத     (9) 
     
2791  பர�த த= பரைவ<( நீ�ெதா'� பர��ள$  
பர�த அ=ட� இ� என நில� வி*�1 ஒழி  அற;  
கர�த சி9 இட�ெதா'� இட� திக� ெபா�(ெதா'�  
கர�� எ�0� பர��ள$ இைவ உ=ட கரேன     (10) 
     
2792  கர வி*�1 எாி வளி நீ� நில� இைவமிைச  
வர$ நவி9 திற9 வ@ அளி ெபாைற ஆ�நி$ற  
பர$ அ+ேம9 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
நிர9 நிைற ஆயிர�� இைவ ப��� 5ேட   (11) 
---------- 
    
உலகி!" உபேதச�உலகி!" உபேதச�உலகி!" உபேதச�உலகி!" உபேதச�    
 
2793  52மி$ ��ற �  
52 ெச�� உ� உயி�  
52 உைடயானிைட  
52 ெச��மிேன   (1) 
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2794  மி$னி$ நிைல இல  
ம$ உயி� ஆ;ைகக(  
எ$/� இட�� இைற  
உ$/மி$ நீேர             (2) 
     
2795  நீ� �ம� எ$' இைவ  
ேவ��த9 மா��� இைற  
ேச�மி$ உயி�;0 அத$  
ேந� நிைற இ9ேல   (3) 
     
2796  இ9ல�� உ(ள��  
அ9ல� அவ$ உ�  
எ9ைல இ9 அ� நல�  
190 ப�' அ�ேற     (4) 
     
2797  அ�ற� ப�' எனி9  
உ�ற� 52 உயி�  
ெச�ற அ� ம$ உறி9  
அ�' இைற ப�ேற   (5) 
     
2798  ப�' இல$ ஈச/�  
��ற � நி$றன$  
ப�' இைலயா� அவ$  
��றி9 அட�ேக     (6) 
     
2799  அட�0 எழி9 ச�ப��  
அட�க; க=2 ஈச$  
அட�0 எழி9 அஃ� எ$'  
அட�0க உ(ேள       (7) 
     
2800  உ(ள� உைர ெசய9  
உ(ள இ� >$ைற<�  
உ(ளி; ெக2�� இைற  
உ(ளி9 ஒ2�ேக   (8) 
     
2801  ஒ2�க அவ$க=  
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ஒ2�கE� எ9லா�  
வி2� பி$/� ஆ;ைக  
வி2�ெபா,� எ=ேண     (9) 
     
2802  எ= ெப�;0 அ� நல��  
ஒ= ெபா�( ஈ' இல  
வ= 1க� நாரண$  
தி= கழ9 ேசேர     (10) 
     
2803  ேச��தட� ெத$ 0�  
A�B சடேகாப$ ெசா9  
சீ�� ெதாைட ஆயிர��  
ஓ��த இ: ப�ேத     (11) 
 ---------- 
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அ$யவ��" எளியவ�அ$யவ��" எளியவ�அ$யவ��" எளியவ�அ$யவ��" எளியவ�    
 
2804  ப�� உைட அ+யவ�;0 எளியவ$  
பிற�கF;0 அாிய  
வி�தக$ மல�மக( வி��1� ந�  
அ��ெபற9 அ+க(  
ம�� உ' கைட ெவ=ெண� களவினி9  
உரவிைட யா:1=2  
எ�திற� உர@ேனா2 இைண�தி���  
ஏ�கிய எளியேவ   (1) 
     
2805  எளிவ�� இய9வின$ நிைல வர�1  
இல பல பிற:பா�  
ஒளிவ�� �, நல� �த9 இல  
ேக2 இல 52 ஆ�  
ெதளித�� நிைலைமய� ஒழி  இல$  
�,வ�� இைறேயா$  
அளிவ�� அ�ளிேனா2 அக�தன$  
1ற�தன$ அைம�ேத   (2) 
     
2806  அைம  உைட அறெநறி �,வ��  
உய�  அற உய���  
அைம  உைட �த9 ெகட9 ஒ+  இைட  
அற நில� அ� ஆ�  
அைம  உைட அமர�� யாைவ<�  
யாவ�� தா$ ஆ�  
அைம  உைட நாரண$ மாையைய  
அறிபவ� யாேர?       (3) 
     
2807  யா�� ஓ� நிைலைமய$ என அறி   
      அாிய எ� ெப�மா$  
யா�� ஓ� நிைலைமய$ என அறி   
      எளிய எ� ெப�மா$  
ேப�� ஓ� ஆயிர� பிற பல  
      உைடய எ� ெப�மா$  
ேப�� ஓ� உ�வ�� உள� இ9ைல  
      இல� இ9ைல பிண;ேக   (4) 
     
2808  பிண;0 அற அ' வைகB சமய��  
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      ெநறி உ(ளி உைர�த  
கண;0 அ' நல�தன$ அ�த� இ9  
      ஆதி அ� பகவ$  
வண;0 உைட� தவெநறி வழிநி$'  
      1றெநறி கைளகH2  
உண;0மி$ பைச அற அவ/ைட  
      உண� ெகா=2 உண��ேத     (5) 
     
2809  உண��� உண��� இழி�� அக$' உய��� உ�  
      விய�த இ� நிைலைம  
உண��� உண��� உணாிE� இைறநிைல  
      உண�  அாி� உயி�கா(  
உண��� உண��� உைர�� உைர�� அாி அய$  
      அர$ எ$/� இவைர  
உண��� உண��� உைர�� உைர�� இைறI*மி$  
      மன:பHட� ஒ$ேற   (6) 
     
2810  ஒ$' என: பல என அறி  அ��  
      வ+வி/( நி$ற  
ந$' எழி9 நாரண$ நா$�க$  
      அர$ எ$/� இவைர  
ஒ$ற �� மன�� ைவ�� உ(ளி ��  
      இ� பைச அ'��  
ந$' என நல� ெச�வ� அவனிைட  
      ந��ைட நாேள   (7) 
     
2811  நாF� நி$' அ2 நம பழைம அ�  
      ெகா2விைன உடேன  
மாF� ஓ� 0ைற  இ9ைல மன$ அக�  
      மல� அற; க,வி  
நாF� ந� தி� உைட அ+க( த�  
      நல� கழ9 வண�கி  
மாF� ஓ� இட�திE� வண;ெகா2  
      மா(வ� வலேம   (8) 
     
2812  வல�தன$ திாி1ர� எாி�தவ$  
      இட�ெபற� ��தி�  
தல�� எ, திைச�க$ பைட�த ந9  
      உலக�� தா/�  
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1ல:பட பி$/� த$ உலக�தி9  
      அக�தன$ தாேன  
ெசால: 1கி9 இைவ பி$/� வயி�' உள  
      இைவ அவ$ �ய;ேக   (9) 
     
2813  �ய;0 அ' மதியி9 ந9 ஞான��(  
      அமரைர� �ய;0�  
மய;0 உைட மாையக( வானிE�  
      ெபாியன வ9ல$  
1ய9 க� நிற�தன$ ெப� நில�  
      கட�த ந9 அ+: ேபா�  
அய�:பில$ அல�'வ$ த, வ$  
      வண�0வ$ அம��ேத   (10) 
     
2814  அமர�க( ெதா,� எழ அைல கட9  
      கைட�தவ$ த$ைன  
அம� ெபாழி9 வள� 0�A�B  
      சடேகாப$ 0�ேறவ9க(  
அம� *ைவ ஆயிர�� அவ�றி/(  
      இைவ ப��� வ9லா�  
அமரேரா2 உய�வி9 ெச$' அ'வ� த�  
      பிறவி அ� சிைறேய   (11) 
---------- 
 
தைலமக� '(விட)தைலமக� '(விட)தைலமக� '(விட)தைலமக� '(விட)    
 
2815  அ� சிைறய மட நாரா� அளிய�தா� நீ<� நி$  
அ� சிைறய ேசவEமா� ஆஆ எ$' என;0 அ�ளி  
ெவ� சிைற: 1( உய��தா�;0 எ$ வி2 Kதா�B ெச$ற;கா9  
வ$ சிைறயி9 அவ$ ைவ;கி9 ைவ:1=டா9 எ$ ெச<ேமா?   (1) 
     
2816  எ$ ெச�ய தாமைர;க= ெப�மானா�;0 எ$ Kதா�  
எ$ ெச�<� உைர�த;கா9? இன; 0யி9கா( நீ� அ@ேர?  
�$ ெச�த �,விைனயா9 தி�வ+;கீ�; 0�ேறவ9  
�$ ெச�ய �யலாேத$ அக9வ�ேவா? விதியினேம     (2) 
     
2817  விதியினா9 ெபைட மண;0� ெம$நைடய அ$ன�கா(  
மதியினா9 0ற( மாணா� உல0 இர�த க(வ�;0  
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மதியிேல$ வ9 விைனேய மாளாேதா? எ$' ஒ��தி  
மதி எ9லா� உ( கல�கி மய�0மா9 எ$னீேர     (3) 
     
2818  எ$ நீ�ைம க=2 இர�கி இ� தகா� எ$னாத  
எ$ நீல �கி9 வ=ண�0 எ$ ெசா9@ யா$ ெசா9Eேகேனா?  
ந$ நீ�ைம இனி அவ�க= த�கா� எ$' ஒ� வா�Bெசா9  
ந$ நீல மக$றி9கா( ந90திேரா? ந9கீேரா?   (4) 
     
2819  ந9கி� தா$ கா�� அளி;0� ெபாழி9 ஏ,� விைனேய�ேக  
ந9க� தா$ ஆகாேதா? நாரணைன; க=ட;கா9  
ம90 நீ�: 1ன9 பட:ைப இைர ேத� வ= சி' 0�ேக  
ம90 நீ�; க=ேண�0 ஓ� வாசக� ெகா=2 அ�ளாேய   (5) 
     
2820  அ�ளாத நீ� அ�ளி அவ� ஆவி �வரா�$  
அ�( ஆழி: 1Hகட5� அவ� 5தி ஒ�நா( எ$'  
அ�( ஆழி அ�மாைன; க=ட;கா9 இ� ெசா9@  
அ�( ஆழி வாி வ=ேட யா�� எ$ பிைழ�ேதாேம?     (6) 
     
2821  எ$1 இைழ ேகா:ப� ேபால: பனி வாைட ஈ�கி$ற�  
எ$ பிைழேய நிைன�த�ளி அ�ளாத தி�மாலா�;0  
எ$ பிைழ�தா( தி�வ+யி$ தகவி/;0 எ$' ஒ� வா�Bெசா9  
எ$பிைழ;0�? இள� கிளிேய யா$ வள��த நீ அைலேய?   (7) 
     
2822  நீ அைலேய? சி' Lவா� ெந2மாலா�;0 எ$ Kதா�  
ேநா� என� �வ9 எ$ன �வலாேத இ��ெதாழி�தா�  
சாயெலா2 மணி மாைம தள��ேத$ நா$ இனி உன�  
வா� அலகி9 இ$ அ+சி9 ைவ:பாைர நாடாேய   (8) 
     
2823  நாடாத மல� நா+ நா(ேதா'� நாரண$ த$  
வாடாத மல� அ+;கீ� ைவ;கேவ வ0;கி$'  
5டா+ 5�றி��த9 விைன அ�ற� எ$ ெச�வேதா?  
ஊடா2 பனி வாடா� உைர�� ஈரா� என� உடேல   (9) 
     
2824  உட9 ஆழி: பிற:1 52 உயி� �தலா ��'மா�;  
கட9 ஆழி நீ� ேதா�றி அத/(ேள க=வள��  
அட9 ஆழி அ�மாைன; க=ட;கா9 இ� ெசா9@  



10 

 

விட9 ஆழி மட ெநIேச விைனேயா� ஒ$றா� அளேவ   (10) 
     
2825  அள  இய$ற ஏ� உலக�தவ� ெப�மா$ க=ணைன  
வள வய9 N� வ= 0�A�B சடேகாப$ வா��� உைர�த  
அள  இய$ற அ�தாதி ஆயிர��( இ: ப�தி$  
வள உைரயா9 ெபறலா0� வா$ ஓ�0 ெப� வளேம     (11) 
------------ 
 
மாறைன மா) சீல"ண�தா) ேச��த)மாறைன மா) சீல"ண�தா) ேச��த)மாறைன மா) சீல"ண�தா) ேச��த)மாறைன மா) சீல"ண�தா) ேச��த)    
 
2826  வள ஏ� உலகி$ �தலாய  
      வாேனா� இைறைய அ�விைனேய$  
களேவ� ெவ=ெண� ெதா2 உ=ட  
      க(வா எ$ப$ பி$ைன<�  
தள  ஏ� �'வ9 பி$ைன;0 ஆ�  
      வ9 ஆ$ ஆய� தைலவனா�  
இள ஏ' ஏ,� த,விய  
      எ�தா� எ$ப$ நிைன�� ைந�ேத     (1) 
     
2827  நிைன�� ைந�� உ( கைர�� உ�கி  
      இைமேயா� பல�� �னிவ��  
1ைன�த க=ணி நீ� சா�த�  
      1ைகேயா2 ஏ�தி வண�கினா9  
நிைன�த எ9லா: ெபா�(கH0�  
      வி��ஆ� �த@9 சிைதயாேம  
மன� ெச� ஞான�� உ$ ெப�ைம  
      மாNணாேதா? மாேயாேன   (2) 
     
2828  மா ேயானிகளா� நைட க�ற  
      வாேனா� பல�� �னிவ��  
நீ ேயானிகைள: பைட எ$'  
      நிைற நா$�கைன: பைட�தவ$  
ேசேயா$ எ9லா அறி ;0�  
      திைசக( எ9லா� தி�வ+யா9  
தாேயா$ எ9லா எ? உயி�;0�  
      தாேயா$ தா$ ஓ� உ�வேன            (3) 
     
2829  தா$ ஓ� உ�ேவ தனி வி�� ஆ�  
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      த$னி$ >வ� �தலாய  
வாேனா� பல�� �னிவ��  
      ம�'� ம�'� ��'� ஆ�  
தா$ ஓ� ெப�நீ� த$/(ேள  
      ேதா�றி அத/( க=வள��  
வாேனா� ெப�மா$ மா மாய$  
      ைவ0�த$ எ� ெப�மாேன   (4) 
     
2830  மா$ ஏ� ேநா;கி மடவாைள  
      மா�பி9 ெகா=டா� மாதவா  
Aேன சிைதய உ=ைட வி9  
      நிற�தி9 ெதறி�தா� ேகாவி�தா  
வா$ ஆ� ேசாதி மணிவ=ணா  
      ம�Nதா நீ அ�ளா� உ$  
ேதேன மல�� தி�:பாத�  
      ேச�மா' விைனேயேன   (5) 
     
2831  விைனேய$ விைன தீ� ம��� ஆனா�  
      வி=ேணா� தைலவா ேகசவா  
மைன ேச� ஆய� 0ல �தேல  
      மா மாயேன மாதவா  
சிைன ஏ� தைழய மராமர�க(  
      ஏ,� எ�தா� சிாீதரா  
இைனயா� இைனய ெபயாினா�  
      எ$' ைநவ$ அ+ேயேன     (6) 
     
2832  அ+ேய$ சிறிய ஞான�த$  
      அறித9 ஆ�;0� அாியாைன  
க+ ேச� த= அ� �ழா�; க=ணி  
      1ைன�தா$ த$ைன க=ணைன  
ெச+ ஆ� ஆ;ைக அ+யாைரB  
      ேச�த9 தீ�;0� தி�மாைல  
அ+ேய$ கா=பா$ அல�'வ$  
      இதனி$ மி;0 ஓ� அய�  உ=ேட?   (7) 
     
2833  உ=டா� உல0 ஏ� �$னேம  
      உமி��� மாையயா9 1;0  
உ=டா� ெவ=ெண� சி' மனிச�  
      உவைல ஆ;ைக நிைல எ�தி  
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ம= தா$ ேசா��த� உ=ேடE�  
      மனிச�;0 ஆ0� O� சிறி��  
அ=டாவ=ண� ம= கைரய  
      ெந� ஊ= ம��ேதா? மாேயாேன   (8) 
     
2834  மாேயா� தீய அலவைல:  
      ெப� மா வIச: ேப� 5ய�  
Kய 0ழவியா� விட: பா9  
      அ�தா அ�� ெச�திHட  
மாய$ வாேனா� தனி� தைலவ$  
      மலரா( ைம�த$ எ? உயி�;0�  
தாேயா$ த�மா$ எ$ அ�மா$  
      அ�மா >��திையB சா��ேத     (9) 
     
2835  சா��த இ� வ9 விைனகF�  
      சாி�� மாய: ப�' அ'��  
தீ��� த$பா9 மன� ைவ;க�  
      தி��தி 52 தி���வா$  
ஆ��த ஞானB *ட� ஆகி  
      அகல� கீ� ேம9 அள  இற��  
ேந��த உ�வா� அ�வா0�  
      இவ�றி$ உயிரா� ெந2மாேல   (10) 
     
2836  மாேல மாய: ெப�மாேன  
      மா மாயவேன எ$' எ$'  
மாேல ஏறி மா9 அ�ளா9  
      ம$/ 0�A�B சடேகாப$  
பா9 ஏ� தமிழ� இைசகார�  
      ப�த� பர � ஆயிர�தி$  
பாேல பHட இைவ ப���  
      வ9லா�;0 இ9ைல பாிவேத   (11) 
------- 
 
ஆராதைன�" எளியவ�ஆராதைன�" எளியவ�ஆராதைன�" எளியவ�ஆராதைன�" எளியவ�    
 
2837  பாிவ� இ9 ஈசைன: பா+  
விாிவ� ேமவ9 உ'5�  
பிாிவைக இ$றி ந9 நீ� K�  
1ாிவ� � 1ைக Lேவ       (1) 



13 

 

     
2838  ம�வா� த= அ� �ழாயா$  
�� ேவத �தலவ/;0  
எ� ஏ� எ$ பணி எ$னா�  
அ�ேவ ஆ( ெச�<� ஈேட       (2) 
     
2839  ஈ2� எ2:1� இ9 ஈச$  
மா2 விடா� எ$ மனேன  
பா2� எ$ நா அவ$ பாட9  
ஆ2� எ$ அ�க� அண�ேக     (3) 
     
2840  அண�0 என ஆ2� எ$ அ�க�  
வண�கி வழிப2� ஈச$  
பிண�கி அமர� பித�'�  
0ண�ெக, ெகா(ைகயினாேன     (4) 
     
2841  ெகா(ைக ெகாளாைம இலாதா$  
எ(க9 இராக� இலாதா$  
வி(ைக வி(ளாைம வி��பி  
உ( கல�தா�;0 ஓ� அ�ேத   (5) 
     
2842  அ�த� அமர�கH0 ஈ�த  
நிமி� *ட� ஆழி ெந2மா9  
அ�திE� ஆ�ற இனிய$  
நிமி� திைர நீ( கடலாேன   (6) 
     
2843  நீ( கட9 N� இல�ைக; ேகா$  
ேதா(க( தைல �ணிெச�தா$  
தா(க( தைலயி9 வண�கி  
நா(க( தைல;கழிமி$ேன     (7) 
     
2844  கழிமி$ ெதா=P�க( கழி���  
ெதா,மி$ அவைன ெதா,தா9  
வழி நி$ற வ9விைன மா(வி��  
அழிவி$றி ஆ;க� த�ேம     (8) 
     



14 

 

2845  த�ம அ�� பய$ ஆய  
தி�மகளா� தனி; ேக(வ$  
ெப�ைம உைடய பிரானா�  
இ�ைம விைன க+வாேர   (9) 
     
2846  க+வா� தீய விைனக(  
ெநா+யா�� அளைவ;க=  
ெகா+யா அ2 1( உய��த  
வ+  ஆ� மாதவனாேர     (10) 
     
2847  மாதவ$பா9 சடேகாப$  
தீ� அவ� இ$றி உைர�த  
ஏத� இ9 ஆயிர�� இ: ப��  
ஓத வ9லா� பிறவாேர     (11) 
------------ 
 
ஆராதி�பா��" மிக இனிய�ஆராதி�பா��" மிக இனிய�ஆராதி�பா��" மிக இனிய�ஆராதி�பா��" மிக இனிய�    
 
2848  பிறவி��ய� அற ஞான��( நி$'  
�றவிB *ட� விள;க� தைல:ெப�வா�  
அறவைன ஆழி:பைட அ�தணைன  
மறவிைய இ$றி மன�� ைவ:பாேர   (1) 
     
2849  ைவ:1 ஆ� ம��� ஆ� அ+யைர வ9விைன�  
�:1 ஆ� 1ல$ ஐ��� �Iச;ெகாடா$ அவ$  
எ:பா9 எவ�;0� நல�தா9 உய��� உய���  
அ:பாலவ$ எ�க( ஆய� ெகா,�ேத   (2) 
     
2850  ஆய� ெகா,�தா� அவரா9 1ைட<=4�  
மாய: பிராைன எ$ மாணி;கB ேசாதிைய  
Kய அ�ைத: ப�கி: ப�கி எ$  
மாய: பிறவி மய�  அ'�ேதேன     (3) 
     
2851  மய�  அற எ$ மன�ேத ம$னினா$ த$ைன  
உய�விைனேய த�� ஒ= *ட�; க�ைறைய  
அய�  இ9 அமர�க( ஆதி; ெகா,�ைத எ$  
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இைசவிைன எ$ ெசா9@ யா$ வி2ேவேனா?   (4) 
     
2852  வி2ேவேனா எ$ விள;ைக எ$ ஆவிைய  
ந2ேவ வ�� உ�ய; ெகா(கி$ற நாதைன  
ெதா2ேவ ெச�� இள ஆ�Bசிய� க=ணி/(  
விடேவ ெச�� விழி;0� பிராைனேய?     (5) 
     
2853  பிரா அ$ ெப� நில� கீ=டவ$ பி$/�  
விரா அ� மல�� �ழா� ேவ��த �+ய$  
மராமர� எ�த மாயவ$ எ$/(  
இரா$ எனி9 பி$ைன யா$ ஒH2ேவேனா?   (6) 
     
2854  யா$ ஒH+ எ$/( இ���வ$ எ$றில$  
தா$ ஒH+ வ�� எ$ தனி ெநIைச வIசி��  
ஊ$ ஒH+ நி$' எ$ உயிாி9 கல�� இய9  
வா$ ஒH2ேமா இனி எ$ைன ெநகி�;கேவ?   (7) 
     
2855  எ$ைன ெநகி�;கிE� எ$/ைட ந$ ெநIச�  
த$ைன அக9வி;க� தா/� கி9லா$ இனி  
பி$ைன ெந2� பைண� ேதா( மகி� O2 உைட  
�$ைன அமர� �,�த9 தாேன       (8) 
     
2856  அமர� �,�த9 ஆகிய ஆதிைய  
அமர�;0 அ�� ஈ�த ஆய� ெகா,�ைத  
அமர அ,�ப� �ழாவி எ$ ஆவி  
அமர� த,வி�' இனி அகE�ேமா?     (9) 
     
2857  அக@9 அகE� அ4கி9 அ40�  
1கE� அாிய$ ெபா� அ9ல$ எ�மா$  
நிக� இ9 அவ$ 1க� பா+ இைள:1 இல�  
பகE� இர � ப+�� 0ைட�ேத     (10) 
     
2858  0ைட�� வ=2 உ=4� �ழா� �+யாைன  
அைட�த ெத$ 0�A�B சடேகாப$  
மிைட�த ெசா9 ெதாைட ஆயிர�� இ: ப��  
உைட�� ேநா�கைள ஓ2வி;0ேம     (11) 
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------------- 
 
ஈ0வர� ஆ�ஜவ "ண2ைடயவ�ஈ0வர� ஆ�ஜவ "ண2ைடயவ�ஈ0வர� ஆ�ஜவ "ண2ைடயவ�ஈ0வர� ஆ�ஜவ "ண2ைடயவ�    
 
2859  ஓ2� 1( ஏறி  
N2� த= �ழா�  
நீ2 நி$றைவ  
ஆ2� அ�மாேன       (1) 
     
2860  அ�மானா�: பி$/�  
எ� மா=1� ஆனா$  
ெவ� மா வா� கீ=ட  
ெச� மா க=ணேன   (2) 
     
2861  க= ஆவா$ எ$'�  
ம=ேணா� வி=ேணா�;0  
த= ஆ� ேவ�கட  
வி=ேணா� ெவ�பேன   (3) 
     
2862  ெவ�ைப ஒ$' எ2��  
ஒ�க� இ$றிேய  
நி�0� அ�மா$ சீ�  
க�ப$ ைவகேல   (4) 
     
2863  ைவகE� ெவ=ெண�  
ைககல�� உ=டா$  
ெபா� கலவா� எ$  
ெம� கல�தாேன       (5) 
     
2864  கல�� எ$ ஆவி  
நல� ெகா( நாத$  
1ல$ ெகா( மாணா�  
நில� ெகா=டாேன     (6) 
     
2865  ெகா=டா$ ஏ� விைட  
உ=டா$ ஏ� ைவய�  
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த= தாம� ெச�� எ$  
எ= தா$ ஆனாேன     (7) 
     
2866  ஆனா$ ஆ$ ஆய$  
மீேனா2 ஏன��  
தா$ ஆனா$ எ$னி9  
தா$ ஆய ச�ேக     (8) 
     
2867  ச�0 ச;கர�  
அ�ைகயி9 ெகா=டா$  
எ�0� தானாய  
ந�க( நாதேன     (9) 
     
2868  நாத$ ஞால� ெகா(  
பாத$ எ$ அ�மா$  
ஓத� ேபா9 கிள�  
ேவத நீரேன       (10) 
     
2869  நீ�1ைர வ=ண$  
சீ� சடேகாப$  
ேந�த9 ஆயிர��  
ஓ�த9 இைவேய       (11) 
--------------- 
 
ஆ�வாேரா3 எ�ெப�மா� கல�த வைகஆ�வாேரா3 எ�ெப�மா� கல�த வைகஆ�வாேரா3 எ�ெப�மா� கல�த வைகஆ�வாேரா3 எ�ெப�மா� கல�த வைக    
 
2870  இைவ<� அைவ<� உைவ<�  
      இவ�� அவ�� உவ��  
எைவ<� எவ�� த$/ேள  
      ஆகி<� ஆ;கி<� கா;0�  
அைவ<( தனி�த9 எ�மா$  
      க=ண பிரா$ எ$ அ�த�  
*ைவய$ தி�வி$ மணாள$  
      எ$/ைடB Nழ9 உளாேன   (1) 
     
2871  Nழ9 பலபல வ9லா$  
      ெதா9ைல அ� கால�� உலைக;  
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ேகழ9 ஒ$' ஆகி இட�த  
      ேகசவ$ எ$/ைட அ�மா$  
ேவழ ம�:ைப ஒசி�தா$  
      வி=ணவ�;0 எ=ண9 அாியா$  
ஆழ ெந2� கட9 ேச��தா$  
      அவ$ எ$ அ�கவிலாேன   (2) 
     
2872  அ�க9 இலாய ெப�� சீ�  
      அமர�க( ஆதி �த9வ$  
க�கிய நீல ந$ ேமனி  
      வ=ண$ ெச�தாமைர; க=ண$  
ெபா� சிைற: 1( உவ�� ஏ'�  
      Lமகளா� தனி; ேக(வ$  
ஒ�கதியி$ *ைவ த�திH2  
      ஒழி  இல$ எ$ேனா2 உடேன   (3) 
     
2873  உட$ அம� காத9 மகளி�  
      தி�மக( ம=மக( ஆய�  
மட மக( எ$' இவ� >வ�  
      ஆF� உலக�� >$ேற  
உட$ அைவ ஒ;க வி,�கி  
      ஆ9 இைலB ேச��தவ$ எ�மா$  
கட9 ம@ மாய: ெப�மா$  
      க=ண$ எ$ ஒ;கைலயாேன   (4) 
     
2874  ஒ;கைல ைவ�� �ைல: பா9  
      உ= எ$' த�திட வா�கிB  
ெச;க� ெசக அ$' அவ(பா9  
      உயி� ெசக உ=ட ெப�மா$  
ந;க பிராேனா2 அய/�  
      இ�திர/� �தலாக  
ஒ;க � ேதா�றிய ஈச$  
      மாய$ எ$ ெநIசி$ உளாேன   (5) 
     
2875  மாய$ எ$ ெநIசி$ உ(ளா$  
      ம�'� எவ�;0� அ�ேவ  
காய�� சீவ/� தாேன  
      காE� எாி<� அவேன  
ேசய$ அணிய$ எவ�;0�  
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      சி�ைத;0� ேகாசர� அ9ல$  
Kய$ �ய;க$ மய;க$  
      எ$/ைட� ேதாளிைணயாேன     (6) 
     
2876  ேதா( இைண ேமE� ந$ மா�பி$  
      ேமE� *ட� �+ ேமE�  
தா( இைண ேமE� 1ைன�த  
      த= அ� �ழா� உைட அ�மா$  
ேக( இைண ஒ$'� இலாதா$  
      கிள�� *ட� ஒளி >��தி  
நா( அைண�� ஒ$'� அகலா$  
      எ$/ைட நாவி$ உளாேன   (7) 
     
2877  நாவி/( நி$' மல��  
      ஞான; கைலகF;0 எ9லா�  
ஆவி<� ஆ;ைக<� தாேன  
      அழி:ேபா2 அளி:பவ$ தாேன  
L இய9 நா9 தட� ேதாள$  
      ெபா� பைட ஆழி ச�0 ஏ���  
காவி ந$ ேமனி; கமல;  
      க=ண$ எ$ க=ணி$ உளாேன   (8) 
     
2878  கமல; க=ண$ எ$ க=ணி$ உ(ளா$  
      கா=ப$ அவ$ க=களாேல  
அமல�க( ஆக விழி;0�  
      ஐ�1ல/� அவ$ >��தி  
கமல�� அய$ ந�பி த$ைன;  
      க=4தலாெனா2� ேதா�றி  
அமல� ெத�வ�ெதா2 உலக�  
      ஆ;கி எ$ ெந�றி உளாேன   (9) 
     
2879  ெந�றி<( நி$' எ$ைன ஆF�  
      நிைர மல�: பாத�க( N+;  
க�ைற� �ழா� �+; ேகால;  
      க=ண பிராைன� ெதா,வா�  
ஒ�ைற: பிைற அணி�தா/�  
      நா$�க/� இ�திர/�  
ம�ைற அமர�� எ9லா�  
      வ�� என� உBசி<ளாேன   (10) 
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2880  உBசி<(ேள நி�0� ேதவ  
      ேதவ�0; க=ண பிரா/;0  
இBைச<( ெச9ல உண��தி  
      வ= 0�A�B சடேகாப$  
இB ெசா$ன ஆயிர��(ேள  
      இைவ<� ஓ� ப�� எ�பிரா�0  
நிBசE� வி=ண:ப� ெச�ய  
      நீ( கழ9 ெச$னி ெபா�ேம   (11) 
------------- 
 
ஈ0வர� காரணமி�றி4 ெச�5� உபகார�ஈ0வர� காரணமி�றி4 ெச�5� உபகார�ஈ0வர� காரணமி�றி4 ெச�5� உபகார�ஈ0வர� காரணமி�றி4 ெச�5� உபகார�    
 
2881  ெபா� மா நீ( பைட ஆழி ச�க�ெதா2  
தி� மா நீ( கழ9 ஏ� உல0� ெதாழ  
ஒ� மாணி; 0ற( ஆகி நிமி��த அ;  
க� மாணி;க� எ$ க=4ள� ஆ0ேம   (1) 
     
2882  க=4(ேள நி�0� காத$ைமயா9 ெதாழி9  
எ=ணிE� வ�� எ$ இனி ேவ=2வ�  
ம=4� நீ�� எாி<� ந9 வா< �  
வி=4� ஆ� விாி<� எ� பிராைனேய?   (2) 
     
2883  எ�பிராைன எ�ைத த�ைத த�ைத;0�  
த�பிராைன த= தாமைர; க=ணைன  
ெகா�1 அரா  �= ேந� இைட மா�பைன  
எ�பிராைன� ெதாழா� மட ெநIசேம   (3) 
     
2884  ெநIசேம ந9ைல ந9ைல உ$ைன: ெப�றா9  
எ$ ெச�ேயா�? இனி எ$ன 0ைறவின�?  
ைம�தைன மலரா( மணவாளைன�  
�I*�ேபா�� விடா� ெதாட�க=டா�   (4) 
     
2885  க=டாேய ெநIேச க�ம�க( வா�;கி$' ஓ�  
எ= தா/� இ$றிேய வ�� இயEமா'  
உ=டாைன உல0 ஏ,� ஓ� >வ+  
ெகா=டாைன; க=2ெகா=டைன நீ<ேம   (5) 
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2886  நீ<� நா/� இ� ேந�நி�கி9 ேம9 ம�ேறா�  
ேநா<� சா�ெகாடா$ ெநIசேம ெசா$ேன$  
தா<� த�ைத<� ஆ� இ? உலகினி9  
வா<� ஈச$ மணிவ=ண$ எ�ைதேய     (6) 
     
2887  எ�ைதேய எ$'� எ� ெப�மா$ எ$'�  
சி�ைத<( ைவ:ப$ ெசா9Eவ$ பாவிேய$  
எ�ைத எ� ெப�மா$ எ$' வானவ�  
சி�ைத<( ைவ��B ெசா9E� ெச9வைனேய     (7) 
     
2888  ெச9வ நாரண$ எ$ற ெசா9 ேகHடE�  
ம90� க= பனி நா2வ$ மாயேம  
அ9E� ந$ பகE� இைட52 இ$றி  
ந9கி எ$ைன விடா$ ந�பி ந�பிேய     (8) 
     
2889  ந�பிைய ெத$ 0'�0+ நி$ற அB  
ெச�ெபாேன திக,� தி� >��திைய  
உ�ப� வானவ� ஆதி அ� ேசாதிைய  
எ� பிராைன எ$ ெசா9@ மற:பேனா?     (9) 
     
2890  மற:1� ஞான�� நா$ ஒ$' உண��தில$  
மற;0� எ$' ெச�தாமைர; க=ெணா2  
மற:1 அற எ$ உ(ேள ம$னினா$ த$ைன  
மற:பேனா இனி யா$ எ$ மணிையேய?     (10) 
     
2891  மணிைய வானவ� க=ணைன த$ன� ஓ�  
அணிைய ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
பணிெச� ஆயிர��( இைவ ப��ட$  
தணிவில� க�பேர9 க9வி வா<ேம     (11) 
--------- 
 
பிாிவா!றாைம�" வ��த)பிாிவா!றாைம�" வ��த)பிாிவா!றாைம�" வ��த)பிாிவா!றாைம�" வ��த)    
 
2892  வா<� திைர உகF� கான9 மட நாரா�  
ஆ<� அம� உல0� �IசிE� நீ �Iசாயா9  
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ேநா<� பயைலைம<� மீ� ஊர எ�ேமேபா9  
நீ<� தி�மாலா9 ெநIச� ேகா( பHடாேய?   (1) 
     
2893  ேகா( பHட சி�ைதையயா�; A�வாய அ$றிேல  
ேச= பHட யாம�க( ேசரா� இர�0தியா9  
ஆ( பHட எ�ேமேபா9 நீ<� அர  அைணயா$  
தா( பHட த= �ழா�� தாம� கா��றாேய?   (2) 
     
2894  கா��ற ைகயறேவா2 எ9ேல இரா:பக9  
நீ ��ற; க=�யிலா� ெநI* உ�கி ஏ�0தியா9  
தீ ��ற� ெத$ இல�ைக ஊH+னா$ தா( நய�த  
யா� உ�ற� உ�றாேயா? வாழி கைன கடேல   (3) 
     
2895  கடE� மைல<� வி*�1� �ழா� எ�ேபா9  
*ட� ெகா( இரா:பக9 �Iசாயா9 த= வாடா�  
அட9 ெகா( பைட ஆழி அ�மாைன; கா=பா$ நீ  
உடல� ேநா� உ�றாேயா ஊழிேதா' ஊழிேய?     (4) 
     
2896  ஊழிேதா' ஊழி உல0;0 நீ�ெகா=2  
ேதாழிய�� யா�� ேபா9 நீரா� ெநகி�கி$ற  
வாழிய வானேம நீ<� ம�Nத$  
பாழிைமயி9 பH2 அவ$க= பாச�தா9 ைநவாேய? (5) 
     
2897  ைநவாய எ�ேமேபா9 நா( மதிேய நீ இ� நா(  
ைம வா$ இ�( அக�றா� மாழா�� ேத�1தியா9  
ஐ வா� அர  அைணேம9 ஆழி: ெப�மானா�  
ெம� வாசக� ேகH2 உ$ ெம��நீ�ைம ேதா�றாேய?   (6) 
     
2898  ேதா�ேறா� மட ெநIச� எ� ெப�மா$ நாரண�0 எ�  
ஆ�றாைம ெசா9@ அ,ேவாைம நீ ந2ேவ  
ேவ�ேறா� வைகயி9 ெகா+தா� எைன ஊழி  
மா�றா=ைம நி�றிேயா? வாழி கைன இ�ேள   (7) 
     
2899  இ�ளி$ திணி வ=ண� மா நீ�; கழிேய ேபா�  
ம�F�' இரா:பக9 �IசிE� நீ �Iசாயா9  
உ�F� சகட� உைத�த ெப�மானா�  
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அ�ளி$ ெப� நைசயா9 ஆழா�� ெநா�தாேய?   (8) 
     
2900  ெநா�� ஆரா; காத9 ேநா� ெம9 ஆவி உ( உல��த  
ந�தா விள;கேம நீ<� அளிய�தா�  
ெச�தாமைர� தட�க= ெச�கனி வா� எ� ெப�மா$  
அ� தாம� த= �ழா� ஆைசயா9 ேவவாேய?     (9) 
     
2901  ேவ  ஆரா ேவHைக ேநா� ெம9 ஆவி உ( உல��த  
ஓவா� இரா:பக9 உ$பாேல 5��� ஒழி�தா�  
மா வா� பிள�� ம�திைட ேபா� ம= அள�த  
>வா �த9வா இனி எ�ைமB ேசாேரேல     (10) 
     
2902  ேசாராத எ: ெபா�H0� ஆதியா� ேசாதி;ேக  
ஆராத காத9 0�A�B சடேகாப$  
ஓராயிர� ெசா$ன அவ�'( இைவ ப���  
ேசாரா� விடா� க=P� ைவ0�த� தி=ணனேவ   (11) 
------------ 
 
தி�மா) பர�(வ�ைத அவதார�திேல எ3�(�கா6ட)தி�மா) பர�(வ�ைத அவதார�திேல எ3�(�கா6ட)தி�மா) பர�(வ�ைத அவதார�திேல எ3�(�கா6ட)தி�மா) பர�(வ�ைத அவதார�திேல எ3�(�கா6ட)    
 
2903  தி=ண$ 52 �த9 �,�� ஆ�  
எ=ணி$ மீதிய$ எ� ெப�மா$  
ம=4� வி=4� எ9லா� உட$ உ=ட ந�  
க=ண$ க= அ9ல� இ9ைல ஓ� க=ேண   (1) 
     
2904  ஏ பாவ� பரேம ஏ� உல0�  
ஈ பாவ� ெச�� அ�ளா9 அளி:பா� ஆ�  
மா பாவ� விட அர�0: பிBைச ெப�  
ேகாபால ேகாளாிஏ' அ$றிேய?     (2) 
     
2905  ஏறைன Lவைன Lமக( த$ைன  
ேவ'இ$றி வி= ெதாழ� த$/( ைவ��  
ேம9 த$ைன மீதிட நிமி��� ம= ெகா=ட  
மா9 தனி$ மி;0� ஓ� ேத � உளேத?     (3) 
     
2906  ேத � எ: ெபா�F� பைட;க:  
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Lவி9 நா$�கைன: பைட�த  
ேதவ$ எ� ெப�மா/;0 அ9லா9  
L � Lசைன<� த0ேம?   (4) 
     
2907  த0� சீ�� த$ தனி �த@/(ேள  
மி0� ேத � எ: ெபா�F� பைட;க�  
த0� ேகால� தாமைர; க=ண$ எ�மா$  
மி0� ேசாதி ேம9 அறிவா� எவேர?   (5) 
     
2908  எவ�� யாைவ<� எ9லா: ெபா�F�  
கவ�  இ$றி� த$/( ஒ2�க நி$ற  
பவ� ெகா( ஞான ெவ(ளB *ட� >��தி  
அவ� எ� ஆழி அ� ப(ளியாேர     (6) 
     
2909  ப(ளி ஆ9 இைல ஏ� உல0� ெகா(F�  
வ(ள9 வ9 வயி�': ெப�மா$  
உ( உ( ஆ� அறிவா� அவ$ த$  
க(ள மாய மன;க��ேத?       (7) 
     
2910  க��தி9 ேத � எ9லா: ெபா�F�  
வ��தி�த மாய: பிரா$ அ$றி யாேர  
தி��தி� தி= நிைல > ல0� த��(  
இ��தி; கா;0� இய9வினேர?     (8) 
     
2911  கா;0� இய9வின$ க=ண ெப�மா$  
ேச�;ைக ெச�� த$ உ�தி<(ேள  
வா��த திைச�க$ இ�திர$ வானவ�  
ஆ;கினா$ ெத�வ உல0கேள       (9) 
     
2912  க(வா எ�ைம<� ஏ� உல0� நி$  
உ(ேள ேதா�றிய இைறவ எ$' br> ெவ( ஏற$ நா$�க$ இ�திர$ வானவ�  
1( ஊ�தி கழ9 பணி�� ஏ��வேர     (10) 
     
2913  ஏ�த ஏ� உல0� ெகா=ட ேகால;  
A�தைன; 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
வா��த ஆயிர��( இைவ ப��ட$  
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ஏ�த வ9லவ�;0 இ9ைல ஓ� ஊனேம   (11) 
-------- 
 
அ$யா� "ழா�ைத� 73� ஆைச5!8 உைர�த)அ$யா� "ழா�ைத� 73� ஆைச5!8 உைர�த)அ$யா� "ழா�ைத� 73� ஆைச5!8 உைர�த)அ$யா� "ழா�ைத� 73� ஆைச5!8 உைர�த)    
 
2914  ஊனி9 வா� உயிேர ந9ைல ேபா உ$ைன: ெப�'  
வா$ உளா� ெப�மா$ ம�Nத$ எ$ அ�மா$  
தா/� யா/� எ9லா� த$/(ேள கல�ெதாழி�ேதா�  
ேத/� பாE� ெந�<� க$னE� அ��� ஒ�ேத   (1) 
     
2915  ஒ�தா� மி;காைர இைலயாய மா மாய  
ஒ�தா� எ: ெபா�H0� உயி� ஆ� எ$ைன: ெப�ற  
அ� தா� ஆ� த�ைத ஆ� அறியாதன அறிவி��  
அ�தா நீ ெச�தன அ+ேய$ அறிேயேன       (2) 
     
2916  அறியா; கால��(ேள அ+ைம;க= அ$1 ெச�வி��  
அறியா மா மாய�� அ+ேயைன ைவ�தாயா9  
அறியாைம; 0ற( ஆ� நில� மாவ@ >வ+ எ$'  
அறியாைம வIசி�தா� என� ஆவி<( கல�ேத     (3) 
     
2917  என� ஆவி<( கல�த ெப� ந9 உதவி; ைக�மா'  
என� ஆவி த�ெதாழி�ேத$ இனி மீ(வ� எ$ப� உ=ேட?  
என� ஆவி ஆவி<� நீ ெபாழி9 ஏ,� உ=ட எ�தா�  
என� ஆவி யா�? யா$ ஆ�? த�த நீ ெகா=டா;கிைனேய   (4) 
     
2918  இனி யா� ஞான�களா9 எ2;க9 எழாத எ�தா�  
கனிவா� 5H2 இ$பேம எ$ கட9 படா அ�ேத  
தனிேய$ வா� �தேல ெபாழி9 ஏ,� ஏன� ஒ$றா�  
�னி ஆ� ேகாH+9 ைவ�தா� �ன பாத� ேச��ேதேன   (5) 
     
2919  ேச��தா� தீவிைனகH0 அ� நIைச தி= மதிைய  
தீ��தா� த� மன��: பிாியா� அவ� உயிைரB  
ேசா��ேத 1க9 ெகாடாB *டைர அர;கிைய >;0  
ஈ��தாைய அ+ேய$ அைட�ேத$ �த9 �$னேம   (6) 
     
2920  �$ ந9 யா� பயி9 �9 நர�பி$ �தி� *ைவேய  
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ப9 நலா� பயிE� பரேன பவி�திரேன  
க$னேல அ�ேத கா� �கிேல எ$ க=ணா  
நி$ அலா9 இேல$கா= எ$ைன நீ 0றி;ெகா(ேள   (7) 
     
2921  0றி;ெகா( ஞான�களா9 எைன ஊழி ெச� தவ��  
கிறி;ெகா=2 இ: பிற:ேப சில நாளி9 எ�தின$ யா$  
உறி;ெகா=ட ெவ=ெண� பா9 ஒளி�� உ=4� அ�மா$ பி$  
ெநறி;ெகா=ட ெநIசனா�: பிறவி� �ய� க+�ேத             (8) 
     
2922  க+ வா� த= அ� �ழா�; க=ண$ வி=ணவ� ெப�மா$  
ப+ வான� இற�த பரம$ பவி�திர$ சீ�  
ெச+ ஆ� ேநா�க( ெகட ப+�� 0ைட�� ஆ+  
அ+ேய$ வா�ம2��: ப�கி; களி�ேதேன             (9) 
     
2923  களி:1� கவ� � அ�' பிற:1: பிணி >:1 இற:1 அ�'  
ஒளி;ெகா=ட ேசாதி<மா� உட$A2வ� எ$' ெகாேலா  
�ளி;கி$ற வா$ இ� நில� *ட� ஆழி ச�0 ஏ�தி  
அளி;கி$ற மாய: பிரா$ அ+யா�க( 0ழா�கைளேய?             (10) 
     
2924  0ழா� ெகா( ேப� அர;க$ 0ல� 5ய �னி�தவைன  
0ழா� ெகா( ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெதாி�� உைர�த  
0ழா� ெகா( ஆயிர��( இைவ ப��� உட$ பா+  
0ழா�களா� அ+R� உட$A+நி$' ஆ2மிேன             (11) 
-----------   
 
தைலவியி� ஆ!றாைம க9ட தா� தைலவைன ேநா�கி� 78த)தைலவியி� ஆ!றாைம க9ட தா� தைலவைன ேநா�கி� 78த)தைலவியி� ஆ!றாைம க9ட தா� தைலவைன ேநா�கி� 78த)தைலவியி� ஆ!றாைம க9ட தா� தைலவைன ேநா�கி� 78த)    
 
2925  ஆ+ ஆ+ அக� கைர�� இைச  
பா+: பா+; க=ணீ� ம9கி எ�0�  
நா+ நா+ நரசி�கா எ$'  
வா+ வா2� இ? வா( �தேல             (1) 
     
2926  வா( �த9 இ� மடவர9 உ�ைம;  
கா4� ஆைச<( ைநகி$றா( விற9  
வாண$ ஆயிர� ேதா( �ணி�தீ� உ�ைம;  
காண நீ� இர;க� இSேர             (2) 
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2927  இர;க மன�ேதா2 எாி அைண  
அர;0� ெம,0� ஒ;0� இவ(  
இர;க� எழீ� இத�0 எ$ ெச�ேக$  
அர;க$ இல�ைக ெச�றீ�;ேக?             (3) 
     
2928  இல�ைக ெச�றவேன எ$/� பி$/�  
வல� ெகா( 1( உய��தா� எ$/� உ(ள�  
மல�க ெவ? உயி�;0� க=ணீ� மிக;  
கல�கி; ைகெதா,� நி$' இவேள             (4) 
     
2929  இவ( இரா:பக9 வா�ெவாீ இ� தன  
0வைள ஒ= க=ண நீ� ெகா=டா( வ=2  
திவF� த= அ� �ழா� ெகாP� என  
தவள வ=ண� தக கேள?             (5) 
     
2930  தக  உைடயவேன எ$/� பி$/�  
மிக வி��1� பிரா$ எ$/� என�  
அக உயி�;0 அ�ேத எ$/� உ(ள�  
உக உ�கிநி$' உ( உேள             (6) 
     
2931  உ( உ( ஆவி உல��� உல��� என  
வ(ளேல க=ணேன எ$/� பி$/�  
ெவ(ள நீ�; கிட�தா� எ$/� என  
க(வி தா$ பHட வIசைனேய             (7) 
     
2932  வIசேன எ$/� ைகெதா,� தன  
ெநIச� ேவவ ெந+� உயி�;0� விற9  
கIசைன வIசைன ெச�தீ� உ�ைம�  
தIச� எ$' இவ( பHடனேவ             (8) 
     
2933  பHட ேபா� எ, ேபா� அறியா( விைர  
மH2 அல� த= �ழா� எ$/� *ட�  
வHட வா� �தி ேநமிR� �ம�  
இHட� எ$ெகா9 இ? ஏைழ;ேக?             (9) 
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2934  ஏைழ ேபைத இரா:பக9 தன  
ேக� இ9 ஒ= க=ண நீ� ெகா=டா( கிள�  
வா�ைவ ேவவ இல�ைக ெச�றீ� இவ(  
மாைழ ேநா;0 ஒ$'� வாHேட$மிேன             (10) 
     
2935  வாHட� இ9 1க� வாமனைன இைச  
AH+ வ= சடேகாப$ ெசா9 அைம  
பாH2 ஓ� ஆயிர�� இ: ப�தா9 அ+  
NHடலா0� அ� தாமேம             (11) 
------------ 
 
இைறவ� ஆபரணாதிக:ட� வ�( கல�க ஆ�வா� மகி�த)இைறவ� ஆபரணாதிக:ட� வ�( கல�க ஆ�வா� மகி�த)இைறவ� ஆபரணாதிக:ட� வ�( கல�க ஆ�வா� மகி�த)இைறவ� ஆபரணாதிக:ட� வ�( கல�க ஆ�வா� மகி�த)    
 
2936  அ� தாம�� அ$1 ெச�� எ$ ஆவி ேச� அ�மா/;0  
அ� தாம� வா� �+ ச�0 ஆழி �9 ஆர� உள  
ெச�தாமைர�தட� க= ெச�கனி வா� ெச�கமல�  
ெச�தாமைர அ+க( ெச�ெபா$ தி� உட�ேப             (1) 
     
2937  தி� உட�1 வா$ *ட� ெச�தாமைர க= ைக கமல�  
தி� இடேம மா�வ� அய$ இடேம ெகா:L�  
ஒ�  இட�� எ�ைத ெப�மா�0 அரேன ஓ  
ஒ�  இட� ஒ$' இ$றி எ$/( கல�தா/;ேக             (2) 
     
2938  எ$/( கல�தவ$ ெச�கனி வா� ெச�கமல�  
மி$/� *ட� மைல;0; க= பாத� ைக கமல�  
ம$/� �, ஏ� உல0� வயி�றி$ உள  
த$/( கலவாத� எ: ெபா�F� தா$ இைலேய             (3) 
     
2939  எ: ெபா�F� தா$ ஆ� மரகத; 0$ற� ஒ;0�  
அ:ெபா,ைத� தாமைர:L; க= பாத� ைக கமல�  
எ:ெபா,�� நா( தி�க( ஆ=2 ஊழி ஊழிெதா'�  
அ:ெபா,ைத;0 அ:ெபா,� எ$ ஆரா அ�தேம             (4) 
     
2940  ஆரா அ�தமா� அ9 ஆவி<( கல�த  
கா� ஆ� க��கி9 ேபா9 எ$ அ�மா$ க=ண/;0  
ேநரா வா� ெச�பவள� க= பாத� ைக கமல�  
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ேப� ஆர� நீ( �+ நா= பி$/� இைழ பலேவ             (5) 
     
2941  பலபலேவ ஆபரண� ேப�� பலபலேவ  
பலபலேவ ேசாதி வ+  ப=1 எ=ணி9  
பலபல க=2 உ=2 ேகH2 உ�' ேமா�� இ$ப�  
பலபலேவ ஞான�� பா�1 அைண ேமலா�ேகேயா             (6) 
     
2942  பா�1 அைணேம9 பா�கடE( ப(ளி அம��த� �  
கா�1 அைண ேதா( பி$ைன;0 ஆ� ஏ' உட$ ஏ� ெச�ற� �  
ேத� பைணய ேசாைல மராமர� ஏ� எ�த� �  
L� பிைணய த= �ழா�: ெபா$ �+ அ� ேபா� ஏேற             (7) 
     
2943  ெபா$ �+ அ� ேபா� ஏ�ைற எ�மாைன நா9 தட� ேதா(  
த$ �+  ஒ$' இ9லாத த= �ழா� மாைலயைன  
எ$ �+  காணாேத எ$/( கல�தாைன  
ெசா9�+  காேண$ நா$ ெசா9Eவ� எ$? ெசா9Sேர             (8) 
     
2944  ெசா9S� எ$ அ�மாைன எ$ ஆவி ஆவிதைன  
எ9ைல இ9 சீ� எ$ க�மாணி;கB *டைர  
ந9ல அ�த� ெபற�0 அாிய 52� ஆ�  
அ9@ மல� விைர ஒ�� ஆ= அ9ல$ ெப= அலேன             (9) 
     
2945  ஆ= அ9ல$ ெப= அ9ல$ அ9லா அ@<� அ9ல$  
காணE� ஆகா$ உள$ அ9ல$ இ9ைல அ9ல$  
ேப4�கா9 ேப4� உ� ஆ0� அ9ல/� ஆ�  
ேகாைண ெபாி� உைட�� எ� ெப�மாைன; A'தேல             (10) 
     
2946  A'த9 ஒ$' ஆரா; 0ட; A�த அ�மாைன;  
A'தேல ேமவி; 0�A�B சடேகாப$  
Aறின அ�தாதி ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
A'த9 வ9லா� உளேர9 A2வ� ைவ0�தேம             (11) 
----------- 
 
ஆ�வா� இைறவைன4 சி�ெகன� பி$�த)ஆ�வா� இைறவைன4 சி�ெகன� பி$�த)ஆ�வா� இைறவைன4 சி�ெகன� பி$�த)ஆ�வா� இைறவைன4 சி�ெகன� பி$�த)    
 
2947  ைவ0�தா மணிவ=ணேன எ$ ெபா9லா�  
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      தி�;0றளா எ$/( ம$னி  
ைவ0� ைவக9 ேதா'� அ�� ஆய வா$ ஏேற  
      ெச� 0�தா அ�� தீைம உ$ அ+யா�;0� தீ���  
அ*ர�;0� தீைமக(  
      ெச� 0�தா உ$ைன நா$ பி+�ேத$ ெகா( சி;ெகனேவ.             (1) 
     
2948  சி;ெகனB சிறி� ஓ� இட�� 1ற:படா�  
      த$/(ேள உல0க(  
ஒ;கேவ வி,�கி: 10�தா$ 10�தத�பி$  
      மி;க ஞான ெவ(ளB *ட� விள;0ஆ� �ள;0  
அ�' அ�த� ஆ� எ�0�  
      ப;க� ேநா;0 அறியா$ எ$ ைப�தாமைர; க=ணேன             (2) 
     
2949  தாமைர; க=ணைன வி=ேணா� பர � தைலமகைன  
      �ழா� விைர:  
L ம�  க=ணி எ� பிராைன ெபா$மைலைய  
      நா� ம�வி ந$0 ஏ�தி உ(ளி வண�கி நா�  
மகி��� ஆட நா  அல�  
      பா ம�வி நி�க� த�த பா$ைமேய வ(ளேல             (3) 
     
2950  வ(ளேல ம�Nதனா எ$ மரகத மைலேய  
      உைன நிைன��  
எ(க9 த�த எ�தா� உ$ைன எ�ஙன� வி2ேக$  
      ெவ(ளேம 1ைர நி$ 1க� 0ைட�� ஆ+:  
பா+; களி�� உக�� உக��  
      உ(ள ேநா�க( எ9லா� �ர�� உ��� ேபா�தி��ேத?             (4) 
     
2951  உ��� ேபா�� எ$ உல:1 இலாத ெவ� தீவிைனகைள  
      நாச� ெச�� உன�  
அ�த� இ9 அ+ைம அைட�ேத$ வி2ேவேனா  
      ஐ�� ைப�தைல ஆ2 அர  அைண ேமவி: பா�கட9  
ேயாக நி�திைர  
      சி�ைத ெச�த எ�தா� உ$ைனB சி�ைத ெச�� ெச�ேத?             (5) 
     
2952  உ$ைனB சி�ைத ெச�� ெச�� உ$ ெந2 மா ெமாழி இைச  
      பா+ ஆ+ எ$  
�$ைன� தீவிைனக( �, ேவ� அாி�தன$ யா$  
      உ$ைனB சி�ைதயினா9 இக��த இரணிய$ அக9  
மா�வ� கீ=ட எ$  
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      �$ைன; ேகாளாிேய �+யாத� எ$ என;ேக?             (6) 
     
2953  �+யாத� எ$ என;ேக9 இனி? �, ஏ� உல0�  
      உ=டா$ உக�� வ��  
அ+ேய$ உH10�தா$ அக9வா/� அ9ல$ இனி  
      ெச+ ஆ� ேநா�க( எ9லா� �ர�� எம� கீ�  
ேம9 எ, பிற:1�  
      வி+யா ெவ� நரக�� எ$'� ேச�த9 மாறினேர             (7) 
     
2954  மாறி மாறி: பல பிற:1� பிற�� அ+ைய அைட��  
      உ(ள� ேதறி  
ஈ' இ9 இ$ப�� இ� ெவ(ள� யா$ >�கின$  
      பாறி: பாறி அ*ர� த� ப9 0ழா�க( நீ' எழ  
பா� பறைவ ஒ$'  
      ஏறி 5�றி��தா� உ$ைன எ$/( நீ;ேக9 எ�தா�             (8) 
     
2955  எ�தா� த= தி�ேவ�கட��( நி$றா� இல�ைக  
      ெச�றா� மராமர� 
ைப�தா( ஏ� உ�வ ஒ� வாளி ேகா�த வி9லா <  
      ெகா�� ஆ� த= அ� �ழாயினா� அ�ேத உ$ைன  
எ$/(ேள 0ைழ�த எ�  
      ைம�தா வா$ ஏேற இனி எ�0: ேபாகி$றேத?             (9) 
     
2956  ேபாகி$ற கால�க( ேபாய கால�க( ேபா0 கால�க(  
      தா� த�ைத உயி�  
ஆகி$றா� உ$ைன நா$ அைட�ேத$ வி2ேவேனா?  
      பாகி$ற ெதா9 1க� > ல0;0� நாதேன  
பரமா த= ேவ�கட�  
      ேமகி$றா� த= �ழா� விைர நா' க=ணியேன             (10) 
     
2957  க=ணி� த= அ� �ழா� �+; கமல� தட� ெப��  
      க=ணைன: 1க�  
ந=ணி ெத$ 0�A�B சடேகாப$ மாற$ ெசா$ன  
      எ=ணி9 ேசா�  இ9 அ�தாதி ஆயிர��( இைவ<�  
ஓ� ப�� இைசெயா2�  
      ப=ணி9 பாட வ9லா� அவ� ேகசவ$ தமேர             (11) 
-------------- 
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ப�னி� நாம� பா63ப�னி� நாம� பா63ப�னி� நாம� பா63ப�னி� நாம� பா63    
 
2958  ேகசவ$ தம� கீ� ேம9 எம� ஏ� எ, பிற:1�  
மா சதி� இ� ெப�' ந��ைட வா�  வா�;கி$றவா!  
ஈச$ எ$ க�மாணி;க� எ$ ெச�ேகால; க=ண$ வி=ேணா�  
நாயக$ எ� பிரா$ எ�மா$ நாராயணனாேல             (1) 
     
2959  நாரண$ �, ஏ� உல0;0� நாத$ ேவத மய$  
காரண� கிாிைச க�ம� இைவ �த9வ$ எ�ைத  
சீ� அண�0 அமர� பிற� பல�� ெதா,� ஏ�த நி$'  
வாரண�ைத ம�:1 ஒசி�த பிரா$ எ$ மாதவேன             (2) 
     
2960  மாதவ$ எ$றேத ெகா=2 எ$ைன இனி இ:பா9 பHட�  
யா� அவ�கF� ேச�ெகாேட$ எ$' எ$/( 10�� இ���  
தீ� அவ� ெக2;0� அ�த� ெச�தாமைர; க= 0$ற�  
ேகா� அவ� இ9 எ$ க$ன9 கH+ எ�மா$ எ$ ேகாவி�தேன             (3) 
     
2961  ேகாவி�த$ 0ட; A�த$ ேகாவல$ எ$' எ$ேற 0னி���  
ேத � த$ைன<� பா+ ஆட� தி��தி எ$ைன; ெகா=2 எ$  
பாவ� த$ைன<� பாற; ைக�� எம� ஏ� எ, பிற:1�  
ேம � த$ைமய� ஆ;கினா$ வ9ல$ எ�பிரா$ விH2ேவ             (4) 
     
2962  விH2 இல�0 ெசIேசாதி� தாமைர பாத� ைகக( க=கள  
◌் விH2 இல�0 க�I*ட� மைலேய தி� உட�1  
விH2 இல�0 மதிய� சீ� ச�0 ச;கர� பாிதி  
விH2 இல�0 �+ அ�மா$ ம�Nதன$ தன;ேக             (5) 
     
2963  ம�Nதைன அ$றி ம�' இேல$ எ$' எ�தாE� க�ம� இ$றி  
�தி N��த பாட9க( பா+ ஆட நி$' ஊழி ஊழிெதா'�  
எதி� Nழ9 1;0 எைன�ேதா� பிற:1� என;ேக அ�(க( ெச�ய  
விதி N��ததா9 என;ேக9 அ�மா$ திாிவி;கிரமைனேய             (6) 
     
2964  திாிவி;கிரம$ ெச�தாமைர; க= எ�மா$ எ$ ெச�கனி வா�  
உ�வி9 ெபா@�த ெவ(ைள: பளி�0 நிற�தன$ எ$' எ$' உ(ளி  
பரவி: பணி�� ப9 ஊழி ஊழி நி$ பாத ப�கயேம  
ம�வி� ெதா,� மனேம த�தா� வ9ைலகா= எ$ வாமனேன             (7) 
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2965  வாமன$ எ$ மரகத வ=ண$ தாமைர; க=ணின$  
காமைன: பய�தா� எ$' எ$' உ$ கழ9 பா+ேய பணி��  
K மன�தனனா�: பிறவி� �ழதி நீ�க எ$ைன�  
தீ மன� ெக2�தா� உன;0 எ$ ெச�ேக$? எ$ சிாீதரேன             (8) 
     
2966  சிாீதர$ ெச�ய தாமைர; க=ண$ எ$' எ$' இரா:பக9 வா�  
ெவாீஇ அலம�� க=க( நீ� ம9கி ெவ? யி��� உயி���  
மாீஇய தீவிைன மாள இ$ப� வளர ைவக9 ைவக9  
இாீஇ உ$ைன எ$/( ைவ�தைன எ$ இ�Pேகசேன             (9) 
     
2967  இ�Pேகச$ எ� பிரா$ இல�ைக அர;க� 0ல�  
��2 தீ��த பிரா$ எ�மா$ அமர� ெப�மா$ எ$' எ$'  
ெத�+யாகி9 ெநIேச வண�0 தி=ண� அறி அறி��  
ம�+ேயE� விேட9 க=டா� ந�பி ப�பநாபைனேய             (10) 
     
2968  ப�பநாப$ உய�  அற உய�� ெப�� திறேலா$  
எ�பர$ எ$ைன ஆ;கி; ெகா=2 என;ேக த$ைன� த�த  
க�பக� எ$ அ�த� கா� �கி9 ேபாE� ேவ�கட ந9  
ெவ�ப$ வி*�ேபா� பிரா$ எ�ைத தாேமாதரேன             (11) 
     
2969  தாேமாதரைன தனி �த9வைன ஞால� உ=டவைன  
ஆேமா தர� அறிய ஒ�வ�;0? எ$ேற ெதா,� அவ�க(  
தாேமாதர$ உ� ஆகிய சிவ�0� திைச�க�0�  
ஆேமா தர� அறிய எ�மாைன எ$ ஆழி வ=ணைனேய?             (12) 
     
2970  வ=ண மா மணிB ேசாதிைய அமர� தைலமகைன  
க=ணைன ெந2மாைல� ெத$ 0�A�B சடேகாப$  
ப=ணிய தமி� மாைல ஆயிர��( இைவ ப$னிர=2�  
ப=ணி9 ப$னி� நாம: பாH2 அ=ண9 தா( அைணவி;0ேம             (13) 
------- 
 
எ�ெப�மான( ேமா;� அளி�"� த�ைமஎ�ெப�மான( ேமா;� அளி�"� த�ைமஎ�ெப�மான( ேமா;� அளி�"� த�ைமஎ�ெப�மான( ேமா;� அளி�"� த�ைம    
 
2971  அைணவ� அர  அைணேம9 L�பாைவ ஆக�  
1ண�வ� இ�வ� அவ� �தE� தாேன  
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இைணவ$ ஆ� எ: ெபா�H0� 52 �த9 ஆ�  
1ைணவ$ பிறவி;கட9 நீ��வா�;ேக             (1) 
     
2972  நீ��� �ய�: பிறவி உHபட ம�' எ? எைவ<�  
நீ��� �ய� இ9லா 52 �த9 ஆ�  
L� த= 1ன9 ெபா�ைக யாைன இட� க+�த  
L� த= �ழா� எ$ தனி நாயக$ 1ண�:ேப             (2) 
     
2973  1ண�;0� அய$ ஆ� அழி;0� அர$ ஆ�  
1ண��த த$ உ�திெயா2 ஆக�� ம$னி  
1ண��த தி�ஆகி� த$ மா�வி9 தா$ ேச�  
1ண�:ப$ ெப�� 1ண�:1 எ�0� 1லேன             (3) 
     
2974  1ல$ ஐ�� ேம<� ெபாறி ஐ��� நீ�கி  
நல� அ�த� இ9ல� ஓ� நா2 105�  
அலம�� 5ய அ*ரைரB ெச�றா$  
பல� ��� சீாி9 ப+மி$ ஒவாேத             (4) 
     
2975  ஓவா� �ய�: பிறவி உHபட ம�' எ? எைவ<�  
>வா� தனி �தலா� > ல0� காவேலா$  
மா ஆகி ஆைம ஆ� மீ$ ஆகி மானிட� ஆ�  
ேதவாதி ேதவ ெப�மா$ எ$ தீ��தேன             (5) 
     
2976  தீ��த$ உல0 அள�த ேசவ+ேம9 L�தாம�  
ேச��தி அைவேய சிவ$ �+ேம9 தா$ க=2  
பா��த$ ெதளி�ெதாழி�த ைப��ழாயா$ ெப�ைம  
ேப���� ஒ�வரா9 ேபச; கிட�தேத?             (6) 
     
2977  கிட�� இ��� நி$' அள�� ேகழ9 ஆ� கீ�: 1;0  
இட�தி2� த$/( கர;0� உமி,�  
தட� ெப�� ேதா( ஆர� த, � பா� எ$/�  
மட�ைதைய மா9 ெச�கி$ற மா9 ஆ� கா=பாேர?             (7) 
     
2978  கா=பா� ஆ� எ� ஈச$ க=ணைன? எ$ கா4மா'?  
ஊ= ேபசி9 எ9லா உல0� ஓ� ��' ஆ�றா  
ேச= பால 5ேடா உயிேரா ம�' எ: ெபா�H0�  
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ஏ= பாE� ேசாரா$ பர�� உள$ ஆ� எ�0ேம             (8) 
     
2979  எ�0� உள$ க=ண$ எ$ற மகைன; கா���  
இ�0 இ9ைலயா9 எ$' இரணிய$ K= 1ைட:ப  
அ�0 அ:ெபா,ேத அவ$ 5ய� ேதா$றிய எ$  
சி�க: பிரா$ ெப�ைம ஆரா<� சீ�ைம�ேத?             (9) 
     
2980  சீ�ைம ெகா( 52 *வ�;க� நர0 ஈறா  
ஈ�ைம ெகா( ேதவ� ந2வா ம�' எ: ெபா�H0�  
ேவ� �த9 ஆ� வி�� ஆ� பர�� தனி நி$ற  
கா� �கி9 ேபா9 வ=ண$ எ$ க=ணைன நா$ க=ேடேன             (10) 
     
2981  க= தல�க( ெச�ய க� ேமனி அ�மாைன  
வ=2 அல�1� ேசாைல வ,தி வள நாட$  
ப= தைலயி9 ெசா$ன தமி� ஆயிர�� இ: ப��� வலா�  
வி= தைலயி9 5�றி��� ஆ(வ� எ� மா 5ேட             (11) 
------------ 
 
<�ஷா��த நி�ணய�<�ஷா��த நி�ணய�<�ஷா��த நி�ணய�<�ஷா��த நி�ணய�    
 
2982  எ� மா 5H2� திற�� ெச:ப� நி$  
ெச� மா பாட ப�1� தைல ேச��� ஒ9ைல  
ைக�மா �$ப� க+�த பிராேன  
அ�மா அ+ேய$ ேவ=2வ� ஈேத             (1) 
     
2983  ஈேத யா$ உ$ைன; ெகா(வ� எIஞா$'� எ$  
ைம ேதா� ேசாதி மணிவ=ண எ�தா�  
எ�தா நி$ கழ9 யா$ எ�த ஞான;  
ைக தா கால; கழி  ெச�ேயேல             (2) 
     
2984  ெச�ேய9 தீவிைன எ$' அ�( ெச�<� எ$  
ைக ஆ� ச;கர; க=ண பிராேன  
ஐ ஆ� க=ட� அைட;கிE� நி$ கழ9  
எ�யா� ஏ�த அ�(ெச� என;ேக             (3) 
     
2985  என;ேக ஆHெச� எ; கால��� எ$' எ$  
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மன;ேக வ�� இைட52 இ$றி ம$னி  
தன;ேக ஆக எைன; ெகா(F� ஈேத  
என;ேக க=ணைன யா$ ெகா( சிற:ேப             (4) 
     
2986  சிற:பி9 52 *வ�;க� நரக�  
இற:பி9 எ��க எ�த�க யா/�  
பிற:1 இ9 ப9 பிறவி: ெப�மாைன  
மற:1 ஒ$' இ$றி எ$'� மகி�வேன             (5) 
     
2987  மகி� ெகா( ெத�வ� உேலாக� அேலாக�  
மகி� ெகா( ேசாதி மல��த அ�மாேன  
மகி� ெகா( சி�ைத ெசா9 ெச�ைக ெகா=2 எ$'�  
மகி� �' உ$ைன வண�க வாராேய             (6) 
     
2988  வாரா� உ$ தி�: பாத மல�;கீ�:  
ேபராேத யா$ வ�� அைட<�ப+  
தாராதா� உ$ைன எ$/( ைவ:பி9 எ$'�  
ஆராதா� என;0 எ$'� எ;காேல             (7) 
     
2989  எ;கால�� எ�ைதயா� எ$/( ம$னி9 ம�'  
எ; கால�திE� யாெதா$'� ேவ=ேட$  
மி;கா� ேவத விமல� வி,�0� எ$  
அ;கார; கனிேய உ$ைன யாேன             (8) 
     
2990  யாேன எ$ைன அறியகிலாேத  
யாேன எ$ தனேத எ$' இ��ேத$  
யாேன நீ எ$ உைடைம<� நீேய  
வாேன ஏ��� எ� வானவ� ஏேற             (9) 
     
2991  ஏேற9 ஏ,� ெவ$' ஏ� ெகா( இல�ைகைய  
நீேற ெச�த ெந2I *ட�B ேசாதி  
ேதேற9 எ$ைன உ$ ெபா$ அ+ ேச��� ஒ9ைல  
ேவேற ேபாக எIஞா$'� விடேல             (10) 
     
2992  விட9 இ9 ச;கர�� அ=ணைல ேமவ9  
விட9 இ9 வ= 0�A�B சடேகாப$  
ெகட9 இ9 ஆயிர��( இைவ ப���  
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ெகட9 இ9 52 ெச�<� கிள�வா�;ேக             (11) 
-------------   
 
தி�மா>�?ேசாைல மைலைய வண@தி�மா>�?ேசாைல மைலைய வண@தி�மா>�?ேசாைல மைலைய வண@தி�மா>�?ேசாைல மைலைய வண@"க"க"க"க    
 
2993  கிள� ஒளி இளைம ெக2வத$ �$ன�  
வள� ஒளி மாேயா$ ம�விய ேகாயி9  
வள� இள� ெபாழி9 N� மா@�Iேசாைல  
தள�  இல� ஆகிB சா�வ� சதிேர             (1) 
     
2994  சதி� இள மடவா� தா�Bசிைய மதியா�  
அதி� 0ர9 ச�க�� அழக� த� ேகாயி9  
மதி தவ� 02மி மா@�Iேசாைல:  
பதிய� ஏ�தி எ,வ� பயேன             (2) 
     
2995  பய$ அ9ல ெச�� பய$ இ9ைல ெநIேச  
1ய9 மைழ வ=ண� 1ாி�� உைற ேகாயி9  
மய9 மி0 ெபாழி9 N� மா@�Iேசாைல  
அய9மைல அைடவ� அ� க�மேம             (3) 
     
2996  க�ம வ$ பாச� கழி�� உழ$' உ�யேவ  
ெப�மைல எ2�தா$ O2 உைற ேகாயி9  
வ� மைழ தவ,� மா@�Iேசாைல�  
தி�மைல அ�ேவ அைடவ� திறேம             (4) 
     
2997  திற� உைட வல�தா9 தீவிைன ெப�;கா�  
அற� �ய9 ஆழி: பைடயவ$ ேகாயி9  
ம' இ9 வ= *ைன N� மா@�Iேசாைல:  
1றமைல சார: ேபாவ� கிறிேய             (5) 
     
2998  கிறி என நிைனமி$ கீ�ைம ெச�யாேத  
உறி அம� ெவ=ெண� உ=டவ$ ேகாயி9  
மறிெயா2 பிைண ேச� மா@�Iேசாைல  
ெநறி பட அ�ேவ நிைனவ� நலேம             (6) 
     
2999  நல� என நிைனமி$ நர0 அ,�தாேத  
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நில� �ன� இட�தா$ நீ2 உைற ேகாயி9  
மல� அ' மதி ேச� மா@�Iேசாைல  
வல� �ைற எ�தி ம� த9 வலேம             (7) 
     
3000  வலIெச�� ைவக9 வல� கழியாேத  
வலIெச�<� ஆய மாயவ$ ேகாயி9  
வலIெச�<� வாேனா� மா@�Iேசாைல  
வலIெச�� நாF� ம� த9 வழ;ேக             (8) 
     
3001  வழ;0 என நிைனமி$ வ9விைன >�கா�  
அழ;ெகா+ அHடா$ அம� ெப��ேகாயி9  
மழ; களி�' இன� ேச� மா@�Iேசாைல  
ெதாழ; க��வேத �ணிவ� Nேத             (9) 
     
3002  N� எ$' கள � N�� ெச�யாேத  
ேவத� �$ விாி�தா$ வி��பிய ேகாயி9  
மா� உ' மயி9 ேச� மா@�Iேசாைல:  
ேபா� அவி� மைலேய 10வ� ெபா�ேள             (10) 
     
3003  ெபா�( எ$' இ? உலக� பைட�தவ$ 1க�ேம9  
ம�( இ9 வ= 0�A� வ= சடேகாப$  
ெத�( ெகா(ளB ெசா$ன ஓ� ஆயிர��( இ: ப��  
அ�Fைடயவ$ தா( அைணவி;0� �+�ேத             (11) 
---------- 
 
தி�மா>�?ேசாைல அழகர( வ$வழகி) ஈ3பட)தி�மா>�?ேசாைல அழகர( வ$வழகி) ஈ3பட)தி�மா>�?ேசாைல அழகர( வ$வழகி) ஈ3பட)தி�மா>�?ேசாைல அழகர( வ$வழகி) ஈ3பட)    
 
3004  �+B ேசாதியா� உன� �கB ேசாதி மல��த�ேவா?  
அ+B ேசாதி நீ நி$ற தாமைரயா� அல��த�ேவா?  
ப+B ேசாதி ஆைடெயா2� ப9 கலனா� நி$ ைப� ெபா$  
க+B ேசாதி கல�த�ேவா? தி�மாேல கH2ைரேய             (1) 
     
3005  கH2ைர;கி9 தாமைர நி$ க= பாத� ைக ஒ?வா  
*H2 உைர�த ந$ ெபா$ உ$ தி�ேமனி ஒளி ஒ?வா�  
ஒH2 உைர�� இ? உல0 உ$ைன: 1க�  எ9லா� ெப��பாE�  
பH2ைரயா� 1�0 எ$ேற காH2மா9 பரIேசாதீ             (2) 
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3006  பரIேசாதி நீ பரமா� நி$ இக��� பி$ ம�' ஓ�  
பர� ேசாதி இ$ைமயி$ ப+ ஓவி நிக�கி$ற  
பரIேசாதி நி$/(ேள பட� உலக� பைட�த எ�  
பரIேசாதி ேகாவி�தா ப=1 உைர;கமாHேடேன             (3) 
     
3007  மாHடாேத ஆகிE� இ� மல� தைல மா ஞால� நி$  
மாH2 ஆய மல� 1ைர<� தி� �வ� மன� ைவ;க  
மாHடாத பல சமய மதி ெகா2�தா� மல�� �ழா�  
மாHேட நீ மன� ைவ�தா� மா ஞால� வ��தாேத?             (4) 
     
3008  வ��தாத அ�� தவ�த மல� கதிாி$ *ட� உட�1 ஆ�  
வ��தாத ஞான� ஆ� வர�1 இ$றி �,� இய$றா�  
வ�� கால� நிக� கால� கழி கால� ஆ� உலைக  
ஒ��காக அளி:பா� சீ� எ�0 உல;க ஓ�வேன?             (5) 
     
3009  ஓ�வா� ஓ�� எ9லா� எ? உலக�� எ? எைவ<�  
சா�வா� நி$ 1கழி$ தைக அ9லா9 பிறி� இ9ைல  
ேபா� வா� 1ன� �ழா� �+யினா� Lவி$ேம9  
மா� வா� மா�பினா� எ$ ெசா9@ யா$ வா���வேன?             (6) 
     
3010  வா���வா� பல� ஆக நி$/(ேள நா$�கைன  
>��த நீ� உல0 எ9லா� பைட எ$' �த9 பைட�தா�  
ேக��த சீ� அர$ �தலா; கிள� ெத�வமா�; கிள���  
N��� அமர� �தி�தா9 உ$ ெதா9 1க� மாNணாேத?             (7) 
     
3011  மாNணாB *ட� உட�1ஆ� மலரா� 0வியா�  
மாNணா ஞான� ஆ� �,�� ஆ� �,� இய$றா�  
மாNணா வா$ ேகால�� அமர� ேகா$ வழி:பHடா9  
மாNணா உன பாதமல�B ேசாதி ம,�காேத?             (8) 
     
3012  ம,�காத ைவ� �திய ச;கர ந9 வல�ைதயா�  
ெதா,� காத9 களி' அளி:பா$ 1( ஊ��� ேதா$றிைனேய  
ம,�காத ஞானேம பைட ஆக மல� உலகி9  
ெதா,�பாயா�;0 அளி�தா9 உ$ *ட�B ேசாதி மைறயாேத?             (9) 
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3013  மைற ஆய நா9 ேவத��( நி$ற மல�B *டேர  
�ைறயா9 இ? உல0 எ9லா� பைட�� இட�� உ=2 உமி��� அள�தா�  
பிைற ஏ' சைடயா/� நா$�க/� இ�திர/�  
இைற ஆத9 அறி�� ஏ�த 5�றி��த9 இ� விய:ேப?             (10) 
     
3014  விய:1 ஆய விய:1 இ9லா ெம�I ஞான ேவதியைனB  
சய: 1கழா� பல� வா,� தட� 0�A�B சடேகாப$  
�ய;0 இ$றி� ெதா,� உைர�த ஆயிர��( இ: ப���  
உய;ெகா=2 பிற:1 அ';0� ஒ@ ��நீ� ஞால�ேத             (11) 
--------------- 
 
அழகைர 2!8� அAபவி�க ஏலா( ஆ�வா� கல@க எ�ெப�மா� அவர( அழகைர 2!8� அAபவி�க ஏலா( ஆ�வா� கல@க எ�ெப�மா� அவர( அழகைர 2!8� அAபவி�க ஏலா( ஆ�வா� கல@க எ�ெப�மா� அவர( அழகைர 2!8� அAபவி�க ஏலா( ஆ�வா� கல@க எ�ெப�மா� அவர( 
கல�க�ைத� தீ��த)கல�க�ைத� தீ��த)கல�க�ைத� தீ��த)கல�க�ைத� தீ��த)    
 
3015  ��நீ� ஞால� பைட�த எ� �கி9 வ=ணேன  
அ� நா( நீ த�த ஆ;ைகயி$வழி உழ9ேவ$  
ெவ� நா( ேநா� 5ய விைனகைள ேவ� அற: பா���  
எ� நா( யா$ உ$ைன இனி வ�� A2வேன?             (1) 
     
3016  வ$ மா ைவய� அள�த எ� வாமனா நி$  
ப9 மா மாய: ப9 பிறவியி9 ப+கி$ற யா$  
ெதா9 மா வ9விைன� ெதாட�கைள �த9 அாி��  
நி$ மா தா( ேச��� நி�ப� எIஞா$'ெகாேலா?             (2) 
     
3017  ெகா9லா மா;ேகா9 ெகாைலெச�� பாரத: ேபா�  
எ9லாB ேசைன<� இ� நில�� அவி�த எ�தா�  
ெபா9லா ஆ;ைகயி$ 1ண�விைன அ';க9 அறா  
ெசா9லா� யா$ உ$ைனB சா�வ� ஓ� N�Bசிேய             (3) 
     
3018  N�Bசி ஞானB *ட� ஒளி ஆகி எ$'�  
ஏ�Bசி ேக2 இ$றி எ�க4� நிைற�த எ�தா�  
தா�Bசி ம�' எ�0� தவி��� நி$ தா( இைண;கீ�  
வா�Bசி யா$ ேச�� வைக அ�ளா� வ�ேத             (4) 
     
3019  வ�தா� ேபாேல வ��� எ$ மன�திைன நீ  
சி�தாம9 ெச�யா� இ�ேவ இ� ஆகி9  
ெகா�� ஆ� காயாவி$ ெகா, மல�� தி� நிற�த  
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எ�தா� யா$ உ$ைன எ�0 வ�� அ4கி�பேன?             (5) 
     
3020  கி�ப$ கி9ேல$ எ$' இல$ �ன� நாளா9  
அ�ப சார�க( அைவ *ைவ�� அக$ெறாழி�ேத$  
ப�ப9 ஆயிர� உயி� ெச�த பரமா நி$  
ந� ெபா$ ேசாதி�தா( ந40வ� எIஞா$ேற?             (6) 
     
3021  எIஞா$'� நா� இ��� இ��� இர�கி ெநIேச  
ெம�Iஞான� இ$றி விைன இய9 பிற:1 அ,�தி  
எIஞா$'� எ�0� ஒழி  அற நிைற�� நி$ற  
ெம�I ஞானB ேசாதி; க=ணைன ேம �ேம             (7) 
     
3022  ேம  �$ப விைனகைள வி2��மிேல$  
ஓ த9 இ$றி உ$ கழ9 வண�கி�றிேல$  
பா  ெதா9 சீ�; க=ணா எ$ பரI*டேர  
A கி$ேற$ கா=பா$ எ�0 எ�த; A வேன?             (8) 
     
3023  Aவி; Aவி; ெகா2விைன� K�'( நி$'  
பாவிேய$ பல கால� வழி திைக�� அலம�கி$ேற$  
ேமவி அ$' ஆ நிைர கா�தவ$ உலக� எ9லா�  
தாவிய அ�மாைன எ�0 இனி� தைல:ெப�வேன?             (9) 
     
3024  தைல:ெப� கால� நம$தம� பாச� விHடா9  
அைல:L= உ=4� அ? அ9ல9 எ9லா� அகல  
கைல: ப9 ஞான�� எ$ க=ணைன; க=2ெகா=2  
நிைல: ெப�' எ$ ெநIச� ெப�ற� நீ2 உயிேர             (10) 
     
3025  உயி�க( எ9லா உலக�� உைடயவைன;  
0யி9 ெகா( ேசாைல� ெத$ 0�A�B சடேகாப$  
ெசயி� இ9 ெசா9 இைச மாைல ஆயிர��( இ: ப���  
உயிாி$ேம9 ஆ;ைக ஊனிைட ஒழிவி;0ேம             (11) 
 ---------------- 
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தி�ேவ@கட2ைடயாA�" அ$ைம ெச�யேவ93�தி�ேவ@கட2ைடயாA�" அ$ைம ெச�யேவ93�தி�ேவ@கட2ைடயாA�" அ$ைம ெச�யேவ93�தி�ேவ@கட2ைடயாA�" அ$ைம ெச�யேவ93�    
 
3026  ஒழி  இ9 கால� எ9லா� உடனா� ம$னி  
வ, இலா அ+ைம ெச�யேவ=2� நா�  
ெதழி 0ர9 அ�வி� தி�ேவ�கட��  
எழி9 ெகா( ேசாதி எ�ைத த�ைத த�ைத;ேக             (1) 
     
3027  எ�ைத த�ைத த�ைத த�ைத த�ைத;0�  
��ைத வானவ� வானவ� ேகாெனா2�  
சி�� L மகி,� தி�ேவ�கட��  
அ�த� இ9 1க�; கா� எழி9 அ=ணேல             (2) 
     
3028  அ=ண9 மாய$ அணி ெகா( ெச�தாமைர;  
க=ண$ ெச�கனி வா�; க�மாணி;க�  
ெத( நிைற *ைன நீ�� தி�ேவ�கட��  
எ= இ9 ெதா9 1க� வானவ� ஈசேன             (3) 
     
3029  ஈச$ வானவ�;0 எ$ப$ எ$றா9 அ�  
ேதசேமா தி�ேவ�கட�தா/;0?  
நீசேன$ நிைற  ஒ$'� இேல$ எ$க=  
பாச� ைவ�த பர� *ட�B ேசாதி;ேக             (4) 
     
3030  ேசாதி ஆகி எ9லா உல0� ெதா,�  
ஆதி>��தி எ$றா9 அள  ஆ0ேமா  
ேவதிய� �, ேவத�� அ�த�ைத  
தீ� இ9 சீ�� தி�ேவ�கட�தாைனேய?             (5) 
     
3031  ேவ� கட�க( ெம�ேம9 விைன ��ற �  
தா�க( த�கH0 ந9லனேவ ெச�வா�  
ேவ�கட�� உைறவா�;0 நம எ$ன9  
ஆ� கடைமஅ� *ம�தா�கHேக             (6) 
     
3032  *ம�� மா மல� நீ� *ட� Kப� ெகா=2  
அம��� வானவ� வானவ� ேகாெனா2�  
நம$' எ,� தி�ேவ�கட� ந�கH0B  
சம$ ெகா( 52 த�� தட� 0$றேம             (7) 
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3033  0$ற� ஏ�தி; 0ளி� மைழ கா�தவ$  
அ$' ஞால� அள�த பிரா$ பர$  
ெச$' ேச� தி�ேவ�கட மா மைல  
ஒ$'ேம ெதாழ ந� விைன ஓ<ேம             (8) 
     
3034  ஓ<� >:1: பிற:1 இற:1:பிணி  
5<மா' ெச�வா$ தி�ேவ�கட��  
ஆய$ நா( மல� ஆ� அ+�தாமைர  
வா<(F� மன��(F� ைவ:பா�கHேக             (9) 
     
3035  ைவ�த நா( வைர எ9ைல 0'கிB ெச$'  
எ��� இைள:பத$ �$ன� அைடமிேனா  
ைப�த பா�1 அைணயா$ தி�ேவ�கட�  
ெமா��த ேசாைல ெமா� L� தட� தா�வேர             (10) 
     
3036  தா( பர:பி ம= தாவிய ஈசைன  
நீ( ெபாழி9 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
ேக� இ9 ஆயிர�� இ: ப��� வ9லவ�  
வா�வ� வா�  எ�தி ஞால� 1கழேவ             (11) 
------------ 
 
ஆ�மா�க� அைன�(� அவேனஆ�மா�க� அைன�(� அவேனஆ�மா�க� அைன�(� அவேனஆ�மா�க� அைன�(� அவேன    
 
3037  1க,� ந9 ஒ�வ$ எ$ேகா?  
      ெபா� இ9 சீ�: Lமி எ$ேகா?  
திக,� த= பரைவ எ$ேகா? 
      தீ எ$ேகா? வா< எ$ேகா?  
நிக,� ஆகாச� எ$ேகா?  
      நீ( *ட� இர=2� எ$ேகா?  
இக�  இ9 இ? அைன��� எ$ேகா?  
      க=ணைன; A � ஆேற             (1) 
     
3038  A � ஆ' அறியமாHேட$  
      0$ற�க( அைன��� எ$ேகா?  
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ேம  சீ� மாாி எ$ேகா?  
      விள�0 தாரைகக( எ$ேகா?  
நா இய9 கைலக( எ$ேகா? 
      ஞான ந9 ஆவி எ$ேகா?  
பா  சீ�; க=ண$ எ�மா$ 
      ப�கய; க=ணைனேய             (2) 
     
3039  ப�கய; க=ண$ எ$ேகா?  
      பவளB ெச?வாய$ எ$ேகா?  
அ� கதி� அ+ய$ எ$ேகா?  
      அIசன வ=ண$ எ$ேகா?  
ெச�கதி� �+ய$ எ$ேகா?  
      தி� ம' மா�ப$ எ$ேகா?  
ச�0 ச;கர�த$ எ$ேகா?  
      சாதி மாணி;க�ைதேய             (3) 
     
3040  சாதி மாணி;க� எ$ேகா?  
      சவி ெகா( ெபா$ ��த� எ$ேகா?  
சாதி ந9 வயிர� எ$ேகா?  
      தவி  இ9 சீ� விள;க� எ$ேகா?  
ஆதி அ� ேசாதி எ$ேகா?  
      ஆதி அ� 1�ட$ எ$ேகா?  
ஆ�� இ9 கால�� எ�ைத  
      அB*த$ அமலைனேய             (4) 
     
3041  அB*த$ அமல$ எ$ேகா?  
      அ+யவ� விைன ெக2;0�  
நB*� மா ம��த� எ$ேகா?  
      நல� கட9 அ�த� எ$ேகா?  
அB *ைவ; கH+ எ$ேகா?  
      அ'*ைவ அ+சி9 எ$ேகா?  
ெந�B *ைவ� ேதற9 எ$ேகா?  
      கனி எ$ேகா? பா9 எ$ேகேனா?             (5) 
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3042  பா9 எ$ேகா? நா$0 ேவத:  
      பய$ எ$ேகா? சமய நீதி  
�9 எ$ேகா? �ட�0 ேக(வி  
      இைச எ$ேகா? இவ�'( ந9ல  
ேம9 எ$ேகா? விைனயி$ மி;க  
      பய$ எ$ேகா? க=ண$ எ$ேகா?  
மா9 எ$ேகா? மாய$ எ$ேகா?  
      வானவ� ஆதிையேய             (6) 
     
3043  வானவ� ஆதி எ$ேகா?  
      வானவ� ெத�வ� எ$ேகா?  
வானவ� ேபாக� எ$ேகா?  
      வானவ� ��'� எ$ேகா?  
ஊன� இ9 ெச9வ� எ$ேகா?  
      ஊன� இ9 *வ�;க� எ$ேகா?  
ஊன� இ9 ேமா;க� எ$ேகா?  
      ஒளி மணி வ=ணைனேய             (7) 
     
3044  ஒளி மணி வ=ண$ எ$ேகா?  
      ஒ�வ$ எ$' ஏ�த நி$ற  
நளி� மதிB சைடய$ எ$ேகா?  
      நா$�க; கட ( எ$ேகா?  
அளி மகி��� உலக� எ9லா�  
      பைட�� அைவ ஏ�த நி$ற  
களி மல�� �ளவ$ எ�மா$  
      க=ணைன மாயைனேய             (8) 
     
3045  க=ணைன மாய$ த$ைன  
      கட9 கைட�� அ�த� ெகா=ட  
அ=ணைல அB*தைன  
      அன�தைன அன�த$ த$ேம9  
ந=ணி ந$0 உைறகி$றாைன  
      ஞால� உ=2 உமி��த மாைல  
எ=4� ஆ' அறியமாHேட$  
      யாைவ<� எவ�� தாேன             (9) 
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3046  யாைவ<� எவ�� தானா�  
      அவரவ� சமய� ேதா'�  
ேதா�  இல$ 1ல$ ஐ��;0�  
      ெசால:படா$ உண�வி$ >��தி  
ஆவி ேச� உயிாி$ உ(ளா9  
      ஆ�� ஓ� ப�' இலாத  
பாவைன அதைன; A+9  
      அவைன<� Aடலாேம             (10) 
     
3047  A+ வ=2 அைற<� த= தா�;  
      ெகா=ட9 ேபா9 வ=ண$ த$ைன  
மா2 அல� ெபாழி9 0�A�  
      வ= சடேகாப$ ெசா$ன  
பாட9 ஓ� ஆயிர��(  
      இைவ<� ஓ� ப��� வ9லா�  
52 இல ேபாக� எ�தி  
      வி��1வ� அமர� ெமா��ேத             (11) 
----------------- 
 
தி�மாC�" அ�< ெச�பவைர ஆதாி�தC� அ�பிலாைர நி�தி�தC�தி�மாC�" அ�< ெச�பவைர ஆதாி�தC� அ�பிலாைர நி�தி�தC�தி�மாC�" அ�< ெச�பவைர ஆதாி�தC� அ�பிலாைர நி�தி�தC�தி�மாC�" அ�< ெச�பவைர ஆதாி�தC� அ�பிலாைர நி�தி�தC�    
 
3048  ெமா�� மா� L� ெபாழி9 ெபா�ைக  
      �தைலB சிைற:பH2 நி$ற  
ைக�மா ;0 அ�( ெச�த  
      கா� �கி9 ேபா9 வ=ண$ க=ண$  
எ�மாைனB ெசா9@: பா+  
      எ,��� பற��� �(ளாதா�  
த�மா� க�ம� எ$? ெசா9S�  
      த= கட9 வHட�� உ(ளீேர             (1) 
     
3049  த= கட9 வHட�� உ(ளாைர�  
      தம;0 இைரயா� த+�� உ=4�  
தி= கழ9 கா9 அ*ர�;0�  
      தீ�0 இைழ;0� தி�மாைல:  
ப=க( தைல;ெகா(ள: பா+  
      பற��� 0னி��� உழலாதா�  
ம= ெகா( உலகி9 பிற:பா�  
      வ9விைன ேமாத மைல�ேத             (2) 
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3050  மைலைய எ2�� க9 மாாி  
      கா�� ப*நிைர த$ைன�  
ெதாைல  தவி��த பிராைனB  
      ெசா9@B ெசா9@ நி$' எ:ேபா��  
தைலயிேனா2 ஆதன� தHட�  
      த20Hடமா�: பறவாதா�  
அைல ெகா( நரக�� அ,�தி;  
      கிட�� உைழ;கி$ற வ�பேர             (3) 
     
3051  வ�1 அவி� ேகாைதெபா�Hடா  
      மா9 விைட ஏ,� அட��த  
ெச�பவள� திர( வாய$  
      சிாீதர$ ெதா9 1க� பா+  
0�பி2 நHட� இH2 ஆ+  
      ேகா0 உகH2=2 உழலாதா�  
த� பிற:பா9 பய$ எ$ேன  
      சா� சன�களிைடேய?             (4) 
     
3052  சா� சன�ைத ந@<�  
      கIசைனB சாதி:பத�0  
ஆதி அ� ேசாதி உ�ைவ  
      அ�0 ைவ�� இ�0: பிற�த  
ேவத �த9வைன: பா+  
      5திக( ேதா'� �(ளாதா�  
ஓதி உண��தவ� �$னா  
      எ$ சவி:பா� மனிசேர?             (5) 
     
3053  மனிச�� ம�'� ��'� ஆ�  
      மாய: பிறவி பிற�த  
தனிய$ பிற:பி@ த$ைன  
      தட� கட9 ேச��த பிராைன  
கனிைய க��பி$ இ$ சா�ைற  
      கH+ைய ேதைன அ�ைத  
�னி  இ$றி ஏ�தி; 0னி:பா�  
      �,� உண� நீ�ைமயினாேர             (6) 
     
3054  நீ�ைம இ9 ��'வ� 5ய  
      ஐவ�;0 அ�(ெச�� நி$'  
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பா� ம90 ேசைன அவி�த  
      பரI*டைர நிைன�� ஆ+  
நீ� ம90 க=ணின� ஆகி  
      ெநIச� 0ைழ�� ைநயாேத  
ஊ$ ம9கி ேமா2 ப�:பா�  
      உ�தம�கH0 எ$ ெச�வாேர?             (7) 
     
3055  வா� 1ன9 அ� த= அ�வி  
      வட தி�ேவ�கட�� எ�ைத  
ேப� பல ெசா9@: பித�றி  
      பி�த� எ$ேற பிற� Aற  
ஊ� பல 1;0� 1கா��  
      உேலாக� சிாி;க நி$' ஆ+  
ஆ�வ� ெப�கி; 0னி:பா�  
      அமர� ெதாழ:ப2வாேர             (8) 
     
3056  அமர� ெதாழ:ப2வாைன  
      அைன�� உல0;0� பிராைன  
அமர மன�தி/( ேயா0 1ண���  
      அவ$ த$ேனா2 ஒ$' ஆக  
அமர� �ணிய வ9லா�க(  
      ஒழிய அ9லாதவ� எ9லா�  
அமர நிைன�� எ,�� ஆ+  
      அல�'வேத க�மேம             (9) 
     
3057  க�ம�� க�ம பல/�  
      ஆகிய காரண$ த$ைன  
தி� மணி வ=ணைன ெச�க=  
      மா@ைன ேதவபிராைன  
ஒ�ைம மன�தி/( ைவ��  
      உ(ள� 0ைழ�� எ,�� ஆ+  
ெப�ைம<� நா4� தவி���  
      பித�'மி$ ேபைதைம தீ��ேத             (10) 
     
3058  தீ��த அ+யவ� த�ைம�  
      தி��தி: பணிெகா(ள வ9ல  
ஆ��த 1க� அB*தைன  
      அமர� பிராைன எ�மாைன  
வா��த வள வய9 N� த=  
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      வள� 0�A�B சடேகாப$  
ேந��த ஓ� ஆயிர�� இ: ப��  
      அ�விைன நீ' ெச�<ேம             (11) 
----------- 
 
அ�4சாவதாரேம எளி( எ�8 அ�ளி4ெச�த)அ�4சாவதாரேம எளி( எ�8 அ�ளி4ெச�த)அ�4சாவதாரேம எளி( எ�8 அ�ளி4ெச�த)அ�4சாவதாரேம எளி( எ�8 அ�ளி4ெச�த)    
 
3059  ெச�ய தாமைர; க=ண$ ஆ� உல0  
      ஏ,� உ=ட அவ$ க=P�  
ைவய� வான� மனிச� ெத�வ�  
      ம�'� ம�'� ம�'� ��'� ஆ�  
ெச�ய N� *ட� ஞான� ஆ� ெவளி:  
      பH2 இைவ பைட�தா$ பி$/�  
ெமா� ெகா( ேசாதிேயா2 ஆயினா$ ஒ�  
      >வ� ஆகிய >��திேய             (1) 
     
3060  >வ� ஆகிய >��திைய �த9  
      >வ�;0� �த9வ$ த$ைன  
சாவ� உ(ளன நீ;0வாைன  
      தட� கட9 கிட�தா$ த$ைன  
ேதவ ேதவைன ெத$ இல�ைக  
      எாி எழB ெச�ற வி9@ைய  
பாவ நாசைன ப�கய� தட�  
      க=ணைன: பர மிேனா             (2) 
     
3061  பரவி வானவ� ஏ�த நி$ற  
      பரமைன பரIேசாதிைய  
0ரைவ ேகா�த 0ழகைன மணி  
      வ=ணைன 0ட; A�தைன  
அரவ� ஏறி அைல கட9  
      அம�� �யி9ெகா=ட அ=ணைல  
இர � ந$ பகE� விடா� எ$'�  
      ஏ��த9 மன� ைவ�மிேனா             (3) 
     
3062  ைவ�மி$ �� மன�� எ$' யா$  
      உைர;கி$ற மாயவ$ சீ�ைமைய  
எ�மேனா�க( உைர:ப� எ$? அ� நி�க  
      நா(ெதா'� வானவ�  
த�ைம ஆF� அவ/� நா$�க/�  
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      சைட�+ அ=ணE�  
ெச�ைமயா9 அவ$ பாத ப�கய�  
      சி�தி�� ஏ�தி� திாிவேர             (4) 
     
3063  திாி<� கா�ேறா2 அக9 வி*�1  
      திணி�த ம= கிட�த கட9  
எாி<� தீேயா2 இ� *ட� ெத�வ�  
      ம�'� ம�'� ��'� ஆ�  
காிய ேமனிய$ ெச�ய தாமைர;  
      க=ண$ க=ண$ வி=ேணா� இைற  
*ாி<� ப9 க�� 0Iசி எ�க(  
      *ட� �+ அ=ண9 ேதா�றேம             (5) 
     
3064  ேதா�ற� ேக2 அைவ இ9லவ$ உைடயா$  
      அவ$ ஒ� >��தியா�  
சீ�ற�ேதா2 அ�( ெப�றவ$ அ+;  
      கீ�: 1க நி$ற ெச�க=மா9  
நா�ற� ேதா�ற� *ைவ ஒ@ உற9  
      ஆகி நி$ற எ� வானவ�  
ஏ�ைறேய அ$றி ம�ெறா�வைர  
      யா$ இேல$ எ,ைம;0ேம             (6) 
     
3065  எ,ைம;0� என� ஆவி;0 இ$  
      அ�த�திைன என� ஆ� உயி�  
ெக,மிய கதி�B ேசாதிைய மணி 
      வ=ணைன 0ட; A�தைன  
வி,மிய அமர� �னிவ�  
      வி,�0� க$ன9 கனியிைன  
ெதா,மி$ Kய மன�த� ஆ�  
      இைற<� நி9லா �யர�கேள             (7) 
     
3066  �யரேம த� �$ப இ$ப  
      விைனக( ஆ� அைவ அ9ல$ ஆ�  
உயர நி$ற� ஓ� ேசாதி ஆ� உல0  
      ஏ,� உ=2 உமி��தா$ த$ைன  
அயர வா�0� நம$ தம�;0 அ�  
      நIசிைன அB*த$ த$ைன  
தயரத�0 மக$ த$ைன அ$றி  
      ம�' இேல$ தIசமாகேவ             (8) 
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3067  தIச� ஆகிய த�ைத தாெயா2  
      தா/� ஆ� அைவ அ9ல$ ஆ�  
எIச9 இ9 அமர� 0ல�த9  
      >வ� த��(F� ஆதிைய  
      அIசி நீ� உலக��(ளீ�க(  
      அவ$ இவ$ எ$' Aேழ$மி$  
ெநIசினா9 நிைன:பா$ எவ$ அவ$  
      ஆ0� நீ( கட9 வ=ணேன             (9) 
     
3068  கட9 வ=ண$ க=ண$ வி=ணவ�  
      க�மாணி;க� என� ஆ� உயி�  
பட அரவி$ அைண;கிட�த  
      பரI*ட� ப=2 ��'வ�  
      அட வ�� பைட ம�க ஐவ�கH0  
      ஆகி ெவ� சம�� அ$' ேத�  
கடவிய ெப�மா$ கைன கழ9  
      கா=ப� எ$'ெகா9 க=கேள             (10) 
     
3069  க=க( கா=ட�0 அாிய$  
      ஆ� க���;0 ந$'� எளிய$ ஆ�  
ம= ெகா( ஞால�� உயி�;0 எ9லா�  
      அ�( ெச�<� வானவ� ஈசைன  
ப= ெகா( ேசாைல வ,தி நாட$  
      0�ைக;ேகா$ சடேகாப$ ெசா9  
ப= ெகா( ஆயிர�� இ: ப�தா9  
      ப�த� ஆக; A2� பயிEமிேன             (11) 
------------- 
 
அ$யா�களி� அ$யா�க:�"� தா� அ$யவ� என)அ$யா�களி� அ$யா�க:�"� தா� அ$யவ� என)அ$யா�களி� அ$யா�க:�"� தா� அ$யவ� என)அ$யா�களி� அ$யா�க:�"� தா� அ$யவ� என)    
 
3070  பயிE� *ட� ஒளி >��திைய ப�கய; க=ணைன  
பயில இனிய ந� பா�கட9 ேச��த பரமைன  
பயிE� தி� உைடயா� எவேரE� அவ� க=P�  
பயிE� பிற:பிைட ேதா' எ�ைம ஆF� பரமேர (1) 
     
3071  ஆF� பரமைன க=ணைன ஆழி: பிரா$ த$ைன  
ேதாF� ஓ� நா$0 உைட� K மணி வ=ண$ எ�மா$ த$ைன  
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தாF� தட; ைக<� A:பி: பணி<� அவ� க=P�  
நாF� பிற:பிைடேதா' எ�ைம ஆFைட நாதேர  (2) 
     
3072  நாதைன ஞால�� வான�� ஏ��� ந'� �ழா�:  
ேபாதைன ெபா$ ெந2� ச;கர�� எ�ைத பிரா$ த$ைன  
பாத� பணிய வ9லாைர: பணி<� அவ� க=P�  
ஓ�� பிற:பிைடேதா' எ�ைம ஆFைடயா�கேள  (3) 
     
3073  உைட ஆ��த ஆைடய$ க=+ைகய$ உைட நாணின$  
1ைட ஆ� ெபா$ �@ன$ ெபா$ �+ய$ ம�'� ப9கல$  
நைடயா உைட� தி�நாரண$ ெதா=ட� ெதா=ட� க=P�  
இைட ஆ� பிற:பிைடேதா' எம;0 எ� ெப�ம;கேள (4) 
     
3074  ெப�ம;க( உ(ளவ� த� ெப�மாைன அமர�கH0  
அ�ைம ஒழிய அ$' ஆ� அ�� ஊH+ய அ:பைன  
ெப�ைம பித�ற வ9லாைர: பித�'� அவ� க=P�  
வ�ைம<� இ�ைம<� ந�ைம அளி;0� பிரா;கேள (5) 
     
3075  அளி;0� பரமைன க=ணைன ஆழி: பிரா$ த$ைன  
�ளி;0� ந'� க=ணி� K மணி வ=ண$ எ�மா$ த$ைன  
ஒளி; ெகா=ட ேசாதிைய உ(ள��; ெகா(F� அவ� க=P�  
ச@:1 இ$றி ஆ=2 எ�ைமB ச$ம ச$மா�தர� கா:பேர (6) 
     
3076  ச$ம ச$மா�தர� கா�� அ+யா�கைள; ெகா=2ேபா�  
த$ைம ெப'�தி� த$ தாளிைண;கீ�; ெகா(F� அ:பைன  
ெதா$ைம பித�ற வ9லாைர: பித�'� அவ� க=P�  
ந$ைம ெப'�� எ�ைம நா( உ�ய;ெகா(கி$ற ந�பேர (7) 
     
3077  ந�பைன ஞால� பைட�தவைன தி� மா�பைன  
உ�ப� உலகினி9 யா�;0� உண�  அாியா$ த$ைன  
0�பி நரக�க( ஏ��வேரE� அவ� க=P�  
எ� ப9 பிற:பிைடேதா' எ� ெதா,0ல� தா�கேள (8) 
     
3078  0ல� தா�0 சாதிக( நா@E� கீ� இழி�� எ�தைன  
நல� தா$ இலாத ச=டாள ச=டாள�க( ஆகிE�  
வல� தா�0 ச;கர�� அ=ண9 மணிவ=ண�0 ஆ( எ$' உ(  
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கல�தா� அ+யா� த� அ+யா� எ� அ+கேள (9) 
     
3079  அ+ ஆ��த ைவய� உ=2 ஆ9 இைல அ$னவச� ெச�<ம  
◌்ப+ யா�� இ9 0ழவி:ப+ எ�ைத பிரா$ தன;0  
அ+யா� அ+யா� த� அ+யா� அ+யா� தம;0  
அ+யா� அ+யா� த� அ+யா� அ+ேயா�கேள (10) 
     
3080  அ+ ஓ�0 ��'வ� 5ய அ$' ஐவ�;0 அ�(ெச�த  
ெந+ேயாைன� ெத$ 0�A�B சடேகாப$ 0�ேறவ9க(  
அ+ ஆ��த ஆயிர��( இைவ ப�� அவ$ ெதா=ட�ேம9  
�+  ஆர; க�கி�கி9 ச$ம� ெச�யாைம �+<ேம (11) 
------------ 
 
கரண@க:� தா2� ெப�விடா��ப63� ேபDத)கரண@க:� தா2� ெப�விடா��ப63� ேபDத)கரண@க:� தா2� ெப�விடா��ப63� ேபDத)கரண@க:� தா2� ெப�விடா��ப63� ேபDத)    
 
3081  �+யாேன > ல0� ெதா,� ஏ��� சீ�  
அ+யாேன ஆ� கடைல; கைட�தா� 1( ஊ�  
ெகா+யாேன ெகா=ட9 வ=ணா அ=ட�� உ�பாி9  
ெந+யாேன எ$' கிட;0� எ$ ெநIசேம (1) 
     
3082  ெநIசேம நீ( நக� ஆக இ��த எ$  
தIசேன த= இல�ைக;0 இைறையB ெச�ற  
நIசேன ஞால� ெகா(வா$ 0ற( ஆகிய  
வIசேன எ$/� எ:ேபா�� எ$ வாசகேம (2) 
     
3083  வாசகேம ஏ�த அ�( ெச�<� வானவ� த�  
நாயகேன நா( இள� தி�கைள; ேகா( வி2��  
ேவ� அக� பா9 ெவ=ெண� ெதா2 உ=ட ஆ$ ஆய�  
தாயவேன எ$' தட � எ$ ைககேள (3) 
     
3084  ைககளா9 ஆர� ெதா,� ெதா,� உ$ைன  
ைவகE� மா�திைர: ேபா�� ஓ� 52 இ$றி  
ைப ெகா( பா�1 ஏறி உைற பரேன உ$ைன  
ெம�ெகா(ள; காண வி��1� எ$ க=கேள (4) 
     
3085  க=களா9 காண வ��ெகா9 எ$' ஆைசயா9  
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ம= ெகா=ட வாமன$ ஏற மகி��� ெச9  
ப= ெகா=ட 1(ளி$ சிற0 ஒ@ பாவி��  
தி= ெகா(ள ஓ�;0� கிட�� எ$ ெசவிகேள (5) 
     
3086  ெசவிகளா9 ஆர நி$ கீ��தி; கனி எ$/�  
கவிகேள கால: ப= ேத$ உைற:ப� ��'  
1வியி$ேம9 ெபா$ ெந2� ச;கர�� உ$ைனேய  
அவி  இ$றி ஆதாி;0� என� ஆவிேய (6) 
     
3087  ஆவிேய ஆ� அ�ேத எ$ைன ஆFைட�  
Kவி அ� 1( உைடயா� *ட� ேநமியா�  
பாவிேய$ ெநIச� 1ல�ப: பலகாE�  
Aவி<� காண:ெபேற$ உன ேகாலேம (7) 
     
3088  ேகாலேம தாமைர; க=ண� ஓ� அIசன  
நீலேம நி$' என� ஆவிைய ஈ�கி$ற  
சீலேம ெச$' ெச9லாதன �$ நிலா�  
காலேம உ$ைன எ� நா( க=2ெகா(வேன? (8) 
     
3089  ெகா(வ$ நா$ மாவ@ >வ+ தா எ$ற  
க(வேன கIசைன வIசி�� வாணைன  
உ( வ$ைம தீர ஓ� ஆயிர� ேதா( �ணி�த  
1( வ9லா� உ$ைன எIஞா$' ெபா���வேன? (9) 
     
3090  ெபா��திய மா ம�தி$ இைட ேபாய எ�  
ெப��தகா� உ$ கழ9 காணிய ேப��'  
வ��தி நா$ வாசகமாைல ெகா=2 உ$ைனேய  
இ��� இ��� எ�தைன கால� 1ல�1வேன? (10) 
     
3091  1ல�1 சீ�: Lமி அள�த ெப�மாைன  
நல� ெகா( சீ� ந$ 0�A�B சடேகாப$ெசா9  
வல� ெகா=ட ஆயிர��( இைவ<� ஓ� ப��  
இல�0 வா$ யாவ�� ஏ'வ� ெசா$னாேல (11) 
------------- 
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மானிடைர� பாடா( மாதவைன ஏ�(� என)மானிடைர� பாடா( மாதவைன ஏ�(� என)மானிடைர� பாடா( மாதவைன ஏ�(� என)மானிடைர� பாடா( மாதவைன ஏ�(� என)    
 
3092  ெசா$னா9 விேராத� இ� ஆகிE� ெசா9Eவா$ ேக=மிேனா  
எ$ நாவி9 இ$ கவி யா$ ஒ�வ�;0� ெகா2;கிேல$  
ெத$னா ெதனா எ$' வ=2 �ர9 தி�ேவ�கட��  
எ$ ஆைன எ$ அ:ப$ எ� ெப�மா$ உளனாகேவ (1) 
     
3093  உளனாகேவ எ=ணி த$ைன ஒ$றாக த$ ெச9வ�ைத  
வளனா மதி;0� இ� மானிட�ைத; கவி பா+ எ$  
0ள$ ஆ� கழனி N� க=ண$ 0'�0+ ெம��ைமேய  
உளனாய எ�ைதைய எ�ைத ெப�மாைன ஒழியேவ? (2) 
     
3094  ஒழி  ஒ$' இ9லாத ப9 ஊழிேதா' ஊழி நிலாவ:ேபா�  
வழிைய� த�� ந�க( வானவ� ஈசைன நி�க: ேபா�  
கழிய மிக ந9லவா$ கவி ெகா=2 1ல5�கா(  
இழிய; க�தி ஓ� மானிட� பாட9 எ$ ஆவேத? (3) 
     
3095  எ$ ஆவ� எ�தைன நாைள;0: ேபா�� 1ல5�கா(  
ம$னா மனிசைர: பா+: பைட;0� ெப�� ெபா�(?  
மி$ ஆ� மணி �+ வி=ணவ� தாைதைய: பா+னா9  
த$னாகேவ ெகா=2 ச$ம� ெச�யாைம<� ெகா(Fேம (4) 
     
3096  ெகா(F� பய$ இ9ைல 0:ைப கிள��த$ன ெச9வ�ைத  
வ(ள9 1க��� �� வா�ைம இழ;0� 1ல5�கா(  
ெகா(ள; 0ைற  இல$ ேவ=+�' எ9லா� த�� ேகா� இ9 எ$  
வ(ள9 மணிவ=ண$ த$ைன; கவி ெசா9ல வ�மிேனா (5) 
     
3097  வ�மி$ 1ல5� �� ெம� வ��தி; ைகெச�� உ��மிேனா  
இ� ம$ உலகினி9 ெச9வ� இ:ேபா� இ9ைல ேநா;கிேனா�  
�� இ$ கவி ெகா=2 �� �� இHடா ெத�வ� ஏ�தினா9  
ெச� மி$ *ட� �+ எ$ தி�மாE;0B ேச�ேம (6) 
     
3098  ேச�� ெகாைட 1க� எ9ைல இலாைன ஓ� ஆயிர�  
ேப�� உைடய பிராைன அ9லா9 ம�' யா$ கிேல$  
மாாி அைனய ைக மா9 வைர ஒ;0� தி= ேதா( எ$'  
பாாி9 ஓ� ப�ைறைய: பBைச: ப*� ெபா�க( ேபசேவ (7) 
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3099  ேவயி$ ம@1ைர ேதாளி பி$ைன;0 மணாளைன  
ஆய ெப�� 1க� எ9ைல இலாதன பா+:ேபா�  
காய� கழி�� அவ$ தா( இைண;கீ�: 10� காதல$  
மாய மனிசைர எ$ ெசா9ல வ9ேல$ எ$ வா�ெகா=ேட? (8) 
     
3100  வா�ெகா=2 மானிட� பாட வ�த கவிேய$ அ9ேல$  
ஆ�ெகா=ட சீ� வ(ள9 ஆழி: பிரா$ என;ேக உள$  
சா� ெகா=ட இ�ைம<� சாதி�� வானவ� நாHைட<�  
நீ க=2ெகா( எ$' 52� த�� நி$'நி$ேற (9) 
     
3101  நி$'நி$' பல நா( உ�;0� இ? உட9 நீ�கி:ேபா�  
ெச$' ெச$' ஆகிE� க=2 ச$ம� கழி:பா$ எ=ணி  
ஒ$றிஒ$றி உலக� பைட�தா$ கவி ஆயிேன�0  
எ$'� எ$'� இனி ம�ெறா�வ� கவி ஏ�0ேம?  (10) 
     
3102  ஏ�0� ெப�� 1க� வானவ� ஈச$ க=ண$ தன;0  
ஏ�0� ெப�� 1க� வ= 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
ஏ�0� ெப�� 1க� ஆயிர��( இைவ<� ஓ� ப��  
ஏ�0� ெப�� 1க� ெசா9ல வ9லா�;0 இ9ைல ச$மேம  (11) 
---------- 
 
தி�மா) சீ� பரவ�ெப!ற என�" ஒ� "ைற5� இ)ைல என)தி�மா) சீ� பரவ�ெப!ற என�" ஒ� "ைற5� இ)ைல என)தி�மா) சீ� பரவ�ெப!ற என�" ஒ� "ைற5� இ)ைல என)தி�மா) சீ� பரவ�ெப!ற என�" ஒ� "ைற5� இ)ைல என)    
 
3103  ச$ம� பலபல ெச�� ெவளி:பH2  
      ச�ெகா2 ச;கர� வி9  
ஒ=ைம உைடய உல;ைக ஒ( வா(  
      த=2 ெகா=2 1( ஊ��� உலகி9  
வ$ைம உைடய அர;க� அ*ரைர  
      மாள: பைட ெபா�த  
ந$ைம உைடயவ$ சீ� பரவ: ெப�ற  
      நா$ ஓ� 0ைற  இலேன (1) 
     
3104  0ைற  இ9 தட� கட9 ேகா( அர  ஏறி த$  
      ேகாலB ெச�தாமைர;க=  
உைறபவ$ ேபால ஓ� ேயா0 1ண��த ஒளி மணி  
      வ=ண$ க=ண$  
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கைற அணி >;0 உைட: 1(ைள; கடாவி அ*ரைர;  
      கா��த அ�மா$  
நிைற 1க� ஏ�தி<� பா+<� ஆ+<�  
      யா$ ஒ� �H2 இலேன (2) 
     
3105  �H2 இ9 ப9 ேபாக�� ஒ� தனி நாயக$  
      > ல0;0 உாிய  
கH+ைய ேதைன அ�ைத ந$பாைல  
      கனிைய க��1 த$ைன  
மH2 அவி� த= அ� �ழா� �+யாைன  
      வண�கி அவ$ திற��:  
பHட பி$ைன இைறயாகிE� யா$ எ$  
      மன��: பாி  இலேன (3) 
     
3106  பாி  இ$றி வாணைன; கா��� எ$' அ$'  
      பைடெயா2� வ�� எதி��த  
திாி1ர� ெச�றவ/� மக/� பி$/�  
      அ�கி<� ேபா� ெதாைலய  
ெபா� சிைற: 1(ைள; கடாவிய மாயைன  
      ஆயைன ெபா$ ச;கர�� 
அாியிைன அB*தைன: ப�றி யா$  
      இைறேய/� இட� இலேன (4) 
     
3107  இட� இ$றிேய ஒ� நா( ஒ� ேபா�தி9 எ9லா  
      உல0� கழிய  
பட� 1க�: பா��த/� ைவதிக/� உட$ ஏற  
      தி= ேத� கடவி  
*ட� ஒளியா� நி$ற த$/ைடB ேசாதியி9  
      ைவதிக$ பி(ைளகைள  
உடெலா2� ெகா=2 ெகா2�தவைன: ப�றி  
      ஒ$'� �ய� இலேன (5) 
     
3108  �ய� இ9 *ட� ஒளி த$/ைடB ேசாதி  
      நி$ற வ=ண� நி�கேவ  
�யாி9 ம@<� மனிச� பிறவியி9  
      ேதா$றி க= காண வ��  
�யர�க( ெச�� த$ ெத�வநிைல உலகி9  
      1க உ�;0� அ�மா$  
�யர� இ9 சீ�; க=ண$ மாய$ 1க� ��ற  
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      யா$ ஓ� �$ப� இலேன (6) 
     
3109  �$ப�� இ$ப�� ஆகிய ெச�விைன  
      ஆ� உலக�கF� ஆ�  
இ$ப� இ9 ெவ� நர0 ஆகி இனிய ந9 வா$  
      *வ�;க�கF� ஆ�  
ம$ ப9 உயி�கF� ஆகி பலபல  
      மாய மய;0;களா9  
இ$1'� இ? விைளயாH2 உைடயாைன: ெப�'  
      ஏ�� அ9ல9 இலேன (7) 
     
3110  அ9ல9 இ9 இ$ப� அள  இற�� எ�0�  
      அழ0 அம� N� ஒளிய$  
அ9@ மல� மக( ேபாக மய;0;க(  
      ஆகி<� நி�0� அ�மா$  
எ9ைல இ9 ஞான�த$ ஞான� அஃேத ெகா=2  
      எ9லா; க�ம�கF� ெச�  
எ9ைல இ9 மாயைன க=ணைன� தா( ப�றி  
      யா$ ஓ� �;க� இலேன (8) 
     
3111  �;க� இ9 ஞானB *ட� ஒளி >��தி  
      �ழா� அல�க9 ெப�மா$  
மி;க ப9 மாய�களா9 விகி�த� ெச��  
      ேவ=2� உ�  ெகா=2  
ந;க பிராேனா2 அய$ �தலாக எ9லா��  
      எைவ<� த$/(  
ஒ;க ஒ2�க வி,�க வ9லாைன: ெப�'  
      ஒ$'� தள�  இலேன (9) 
     
3112  தள�  இ$றிேய எ$'� எ�0� பர�த  
      தனி�த9 ஞான� ஒ$றா�  
அள  உைட ஐ�1ல$க( அறியாவைகயா9  
      அ�  ஆகி நி�0�  
வள� ஒளி ஈசைன >��திைய Lத�க(  
      ஐ�ைத இ� *டைர  
கிள� ஒளி மாயைன க=ணைன� தா( ப�றி  
      யா$ எ$'� ேக2 இலேன (10) 
     
3113  ேக2 இ9 வி,: 1க�; ேகசவைன  
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      0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
பாட9 ஓ� ஆயிர��( இைவ ஒ� ப���  
      பயி�ற வ9லா�கH0 அவ$  
நா2� நகர�� ந$0ட$ காண  
      நலனிைட ஊ�தி ப=ணி  
52� ெப'�தி� த$ > ல0;0�  
      த�� ஒ� நாயகேம (11) 
----------- 
 
ெச)வ� நிைலயாெச)வ� நிைலயாெச)வ� நிைலயாெச)வ� நிைலயாைம5� தி�மால$ைமயி� நிைலேப8�ைம5� தி�மால$ைமயி� நிைலேப8�ைம5� தி�மால$ைமயி� நிைலேப8�ைம5� தி�மால$ைமயி� நிைலேப8�    
 
3114  ஒ� நாயகமா� ஓட உல0 உட$ ஆ=டவ�  
க� நா� கவ��த கால� சிைதகிய பாைனய�  
ெப� நா2 காண இ�ைமயிேல பிBைச தா� ெகா(வ�  
தி�நாரண$ தா( கால�ெபறB சி�தி�� உ��மிேனா             (1) 
     
3115  உ��மி$ திைறெகாண��� எ$' உல0 ஆ=டவ� இ�ைமேய  
த� இ$*ைவ மடவாைர: பிற� ெகா(ள� தா� விH2  
ெவ� மி$ ஒளி ெவயி9 கானக� ேபா�; 0ைமதி$ப�க(  
ெச�மி$ �+� தி�மாைல விைர�� அ+ ேச�மிேனா             (2) 
     
3116  அ+ ேச� �+யின� ஆகி அரச�க( தா� ெதாழ  
இ+ ேச� �ரச�க( ��ற�� இய�ப இ��தவ�  
ெபா+ ேச� �களா�: ேபாவ�க( ஆத@9 ெநா;ெகன;  
க+ ேச� �ழா� �+; க=ண$ கழ9க( நிைனமிேனா             (3) 
     
3117  நிைன:பா$ 1கி9 கட9 எ;க@$ �=மண@9 பல�  
எைன�ேதா� உக�கF� இ? உல0 ஆ=2 கழி�தவ�  
மைன:பா9 ம��0 அற மா�த9 அ9லா9 ம�'; க=+ல�  
பைன� தா( மத களி' அHடவ$ பாத� பணிமிேனா             (4) 
     
3118  பணிமி$ தி�வ�( எ$/� அ� சீத: ைப� L� ப(ளி  
அணி ெம$ 0ழலா� இ$ப; கலவி அ�� உ=டா�  
�ணி �$1 நால ப9 ஏைழய� தா� இழி:ப ெச9வ�  
மணி மி$/ ேமனி ந� மாயவ$ ேப� ெசா9@ வா�மிேனா             (5) 
     
3119  வா��தா�க( வா��த� மா மைழ ெமா;0ளி$ மா��� மா���  
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ஆ��தா� எ$' அ9லா9 அ$' �த9 இ$' அ'தியா  
வா��தா�க( வா��ேத நி�ப� எ$ப� இ9ைல நி�0றி9  
ஆ��� ஆ� கட�ப(ளி அ=ண9 அ+யவ� ஆமிேனா             (6) 
     
3120  ஆ� இ$ *ைவ அைவ ஆேறா2 அ+சி9 உ=2 ஆ��தபி$  
K ெம$ ெமாழி மடவா� இர;க: பி$/� ��'வா�  
ஈமி$ எம;0 ஒ� ��' எ$' இட'வ� ஆத@$  
ேகாமி$ �ழா� �+ ஆதி அ� ேசாதி 0ண�கேள             (7) 
     
3121  0ண� ெகா( நிைற 1க� ம$ன� ெகாைட;கட$ L=+���  
இண�கி உல0 உட$ ஆ;கிE� ஆ�0 அவைன இ9லா�  
மண� ெகா=ட ேபாக�� ம$னி<� மீ(வ�க( மீ(  இ9ைல  
பண� ெகா( அர  அைணயா$ தி�நாம� ப+மிேனா             (8) 
     
3122  ப+ ம$/ ப9 கல$ ப�ேறா2 அ'�� ஐ�1ல$ ெவ$'  
ெச+ ம$/ காய� ெச�றா�கF� ஆ�0 அவைன இ9லா�  
0+ ம$/� இ$ *வ�;க� எ�தி<� மீ(வ�க( மீ(  இ9ைல  
ெகா+ ம$/ 1( உைட அ=ண9 கழ9க( 0'0மிேனா             (9) 
     
3123  0'க மிக உண�வ�ெதா2 ேநா;கி எ9லா� விHட  
இ'க9 இற:1 எ$/� ஞானி;0� அ: பய$ இ9ைலேய9  
சி'க நிைனவ� ஓ� பாச� உ=டா� பி$/� 52 இ9ைல  
ம'க9 இ9 ஈசைன: ப�றி விடாவி+9 52 அஃேத             (10) 
     
3124  அஃேத உ�ய: 10� ஆ' எ$' க=ண$ கழ9க( ேம9  
ெகா� L� ெபாழி9 N� 0�A�B சடேகாப$ 0�ேறவ9  
ெச� ேகால�� ஆயிர� சீ�� ெதாைட: பாட9 இைவ ப���  
அஃகாம9 க�பவ� ஆ� �ய� ேபா� உ�ய�பாலேர             (11) 
------------ 
 
காத) ைக7காத) ைக7காத) ைக7காத) ைக7டா( வ��(� தைலமக� நிைலக93 தா� இர@க)டா( வ��(� தைலமக� நிைலக93 தா� இர@க)டா( வ��(� தைலமக� நிைலக93 தா� இர@க)டா( வ��(� தைலமக� நிைலக93 தா� இர@க)    
 
3125  பால$ ஆ� ஏ� உல0 உ=2 பாி  இ$றி  
ஆ9 இைல அ$னவச� ெச�<� அ=ணலா�  
தா( இைணேம9 அணி த= அ� �ழா� எ$ேற  
மாEமா9 வ9விைனேய$ மட வ9@ேய             (1) 
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3126  வ9@ ேச� �= இைட ஆ�Bசிய� த�ெமா2�  
ெகா9ைலைம ெச�� 0ரைவ பிைண�தவ�  
ந9 அ+ேம9 அணி நா' �ழா� எ$ேற  
ெசா9Eமா9 N� விைனயாH+ேய$ பாைவேய             (2) 
     
3127  பா இய9 ேவத ந9 மாைல பல ெகா=2  
ேதவ�க( மா �னிவ� இைறIச நி$ற  
ேசவ+ேம9 அணி ெச� ெபா$ �ழா� எ$ேற  
A மா9 ேகா( விைனயாH+ேய$ ேகாைதேய             (3) 
     
3128  ேகா� இல வ= 1க� ெகா=2 சமயிக(  
ேபத�க( ெசா9@: பித�'� பிரா$ பர$  
பாத�க( ேம9 அணி ைப� ெபா$ �ழா� எ$ேற  
ஓ�மா9 ஊ�விைனேய$ தட� ேதாளிேய             (4) 
     
3129  ேதாளி ேச� பி$ைன ெபா�H2 எ�� ஏ� தழீஇ;  
ேகாளியா� ேகாவலனா� 0ட; A�தனா�  
தா( இைணேம9 அணி த= அ� �ழா� எ$ேற  
நாF� நா( ைநகி$றதா9 எ$ த$ மாதேர             (5) 
     
3130  மாத� மா ம=மட�ைதெபா�H2 ஏன� ஆ�  
ஆதி அ� கால�� அக9 இட� கீ=டவ�  
பாத�க(ேம9 அணி ைப� ெபா$ �ழா� எ$ேற  
ஓ�� மா9 எ�தின( எ$ த$ மட�ைதேய             (6) 
     
3131  மட�ைதைய வ= கமல� தி�மாதிைன  
தட� ெகா( தா� மா�பினி9 ைவ�தவ� தாளி$ேம9  
வட� ெகா( L� த= அ� �ழா� மல�;ேக இவ(  
மட�0மா9 வா( �தS�! எ$ மட;ெகா�ேப             (7) 
     
3132  ெகா�1 ேபா9 சீைதெபா�H2 இல�ைக நக�  
அ�1 எாி உ��தவ� தா( இைணேம9 அணி  
வ�1 அவி� த= அ� �ழா� மல�;ேக இவ(  
ந�1மா9 நா$ இத�0 எ$ ெச�ேக$ ந�ைகமீ�?             (8) 
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3133  ந�ைகமீ� நீ�� ஓ� ெப= ெப�' ந9கினீ�  
எ�ஙேன ெசா9Eேக$ யா$ ெப�ற ஏைழைய?  
ச�0 எ$/� ச;கர� எ$/� �ழா� எ$/�  
இ�ஙேன ெசா9E� இரா: பக9 எ$ெச�ேக$?             (9) 
     
3134  எ$ ெச�ேக$? எ$/ைட: ேபைத எ$ ேகாமள�  
எ$ ெசா9E� எ$ வச�� அ9ல( ந�ைகமீ�  
மி$ ெச� L= மா�பின$ க=ண$ கழ9 �ழா�  
ெபா$ ெச� L= ெம$ �ைல;0 எ$' ெம@<ேம             (10) 
     
3135  ெம@<� ேநா� தீ�;0� ந� க=ண$ கழ9க(ேம9  
ம@ 1க� வ= 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
ஒ@ 1க� ஆயிர�� இ: ப��� வ9லவ�  
ம@ 1க� வானவ�;0 ஆவ� ந9 ேகாைவேய             (11) 
----------- 
 
எ�ெப�மான( ேச��ைகயா) ெப!ற இ�ப�எ�ெப�மான( ேச��ைகயா) ெப!ற இ�ப�எ�ெப�மான( ேச��ைகயா) ெப!ற இ�ப�எ�ெப�மான( ேச��ைகயா) ெப!ற இ�ப�    
 
3136  ேகாைவ வாயா(ெபா�H2 ஏ�றி$  
      எ��த� இ'�தா� மதி( இல�ைக;  
ேகாைவ 5யB சிைல 0னி�தா�  
      0ல ந9 யாைன ம�:1 ஒசி�தா�  
Lைவ 5யா நீ� Kவி:  
      ேபாதா9 வண�ேகேனE� நி$  
Lைவ 5யா� ேமனி;0:  
      L*� சா�� எ$ ெநIசேம             (1) 
     
3137  L*� சா�� எ$ ெநIசேம  
      1ைன<� க=ணி என�ைடய  
வாசக� ெச� மாைலேய  
      வா$ பH2 ஆைட<� அஃேத  
ேதச� ஆன அணிகல/�  
      எ$ ைகA:1B ெச�ைகேய  
ஈச$ ஞால� உ=2 உமி��த  
      எ�ைத ஏக >��தி;ேக             (2) 
     
3138  ஏக >��தி இ� >��தி  
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      >$' >��தி பல >��தி  
ஆகி ஐ�� Lத� ஆ�  
      இர=2 *ட� ஆ� அ�  ஆகி  
நாக� ஏறி ந2; கடE(  
      �யி$ற நாராயணேன உ$  
ஆக� ��'� அக�� அட;கி  
      ஆவி அ9ல9 மா��தேத             (3) 
     
3139  மா��த9 எ=ணி வா� �ைல  
      த�த மாய: ேப� உயி�  
மா��த ஆய மாயேன வாமனேன மாதவா  
L� த= மாைல ெகா=2 உ$ைன:  
      ேபாதா9 வண�ேகேனE� நி$  
L� த= மாைல ெந2 �+;0:  
      1ைன<� க=ணி என� உயிேர             (4) 
     
3140  க=ணி என� உயி� காத9  
      கனகB ேசாதி �+ �தலா  
எ= இ9 ப9 கல$கF�  
      ஏE� ஆைட<� அஃேத  
ந=ணி > ல0�  
      நவி�'� கீ��தி<� அஃேத  
க=ண$ எ� பிரா$ எ�மா$  
      கால ச;கர�தா/;ேக             (5) 
     
3141  கால ச;கர�ெதா2 ெவ=  
      ச�க� ைக ஏ�தினா�  
ஞால� ��'� உ=2 உமி��த  
      நாராயணேன எ$' எ$'  
ஓல� இH2 நா$ அைழ�தா9  
      ஒ$'� வாராயாகிE�  
ேகால� ஆ� எ$ ெச$னி;0 உ$  
      கமல� அ$ன 0ைரகழேல             (6) 
     
3142  0ைர கழ9க( நீH+ ம=  
      ெகா=ட ேகால வாமனா  
0ைர கழ9 ைகA:1வா�க(  
      Aட நி$ற மாயேன  
விைர ெகா( L � நீ�� ெகா=2  
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      ஏ�தமாHேடேனE� உ$  
உைர ெகா( ேசாதி� தி� உ�வ�  
      எ$ன� ஆவி ேமலேத             (7) 
     
3143  எ$ன� ஆவி ேமைலயா�  
      ஏ� ெகா( ஏ� உலக��  
�$னி ��'� ஆகி நி$ற  
      ேசாதி ஞான >��தியா�  
உ$ன� எ$ன� ஆவி<�  
      எ$ன� உ$ன� ஆவி<�  
இ$ன வ=ணேம நி$றா�  
      எ$' உைர;க வ9ேலேன?             (8) 
     
3144  உைர;க வ9ேல$ அ9ேல$ உ$  
      உல:1 இ9 கீ��தி ெவ(ள�தி$  
கைர;க= எ$' ெச9வ$ நா$?  
      காத9 ைமய9 ஏறிேன$  
1ைர:1 இலாத பர�பரேன  
      ெபா� இலாத பரI*டேர  
இைர�� ந9ல ேம$ம;க(  
      ஏ�த யா/� ஏ�திேன$             (9) 
     
3145  யா/� ஏ�தி ஏ� உல0�  
      ��'� ஏ�தி பி$ைன<�  
தா/� ஏ�திE� த$ைன  
      ஏ�த ஏ�த எ�0 எ���?  
ேத/� பாE� க$னE�  
      அ��� ஆகி� தி�தி:ப  
யா/� எ� பிராைனேய  
      ஏ�திேன$ யா$ உ�வாேன             (10) 
     
3146  உ�  உபாய� ம�' இ$ைம ேதறி  
      க=ண$ ஒ= கழ9க( ேம9  
ெச�ய தாமைர: பழன�  
      ெத$ன$ 0�A�B சடேகாப$  
ெபா� இ9 பாட9 ஆயிர��(  
      இைவ<� ப��� வ9லா�க(  
ைவய� ம$னி 5�றி���  
      வி=4� ஆ(வ� ம=Wேட             (11) 



65 

 

 ---------- 
 
பிாிF ஆ!றா( ேபா>� ெபா��கைள� க93 வ��(� தைலவியி� நிைலைய� பிாிF ஆ!றா( ேபா>� ெபா��கைள� க93 வ��(� தைலவியி� நிைலைய� பிாிF ஆ!றா( ேபா>� ெபா��கைள� க93 வ��(� தைலவியி� நிைலைய� பிாிF ஆ!றா( ேபா>� ெபா��கைள� க93 வ��(� தைலவியி� நிைலைய� 
தா� உைர�த)தா� உைர�த)தா� உைர�த)தா� உைர�த)    
 
3147  ம=ைண இ��� �ழாவி  
      வாமன$ ம= இ� எ$/�  
வி=ைண� ெதா,� அவ$ ேம   
      ைவ0�த� எ$' ைக காH2�  
க=ைண உ(நீ� ம9க நி$'  
      கட9வ=ண$ எ$/� அ$ேன எ$  
ெப=ைண: ெப�மய9 ெச�தா�0  
      எ$ ெச�ேக$ ெப� வைளRேர?             (1) 
     
3148  ெப�வைள; ைககைள; A:பி  
      பிரா$ கிட;0� கட9 எ$/�  
ெச�ய� ஓ� ஞாயி�ைற; காH+  
      சிாீதர$ >��தி ஈ� எ$/�  
ைந<� க=ணீ� ம9க நி$'  
      நாரண$ எ$/� அ$ேன எ$  
ெத�வ உ�வி9 சி'மா$  
      ெச�கி$ற� ஒ$' அறிேயேன             (2) 
     
3149  அறி<� ெச�தீைய� த,வி  
      அB*த$ எ$/� ெம� ேவவா(  
எறி<� த= கா�ைற� த,வி  
      எ$/ைட; ேகாவி�த$ எ$/�  
ெவறி ெகா( �ழா� மல� நா'�  
      விைன<ைடயாH+ேய$ ெப�ற  
ெசறி வைள �$ ைகB சி'மா$  
      ெச�கி$ற� எ$ க=4;0 ஒ$ேற?             (3) 
     
3150  ஒ$றிய தி�கைள; காH+  
      ஒளி மணி வ=ணேன எ$/�  
நி$ற 0$ற�திைன ேநா;கி  
      ெந2மாேல வா எ$' A �  
ந$' ெப�<� மைழ காணி9  
      நாரண$ வ�தா$ எ$' ஆE�  
எ$' இன ைமய9க( ெச�தா$  



66 

 

      எ$/ைட; ேகாமள�ைதேய?             (4) 
     
3151  ேகாமள வா$ க$ைற: 19கி  
      ேகாவி�த$ ேம��தன எ$/�  
ேபா� இள நாக�தி$ பி$ ேபா�  
      அவ$ கிட;ைக ஈ� எ$/�  
ஆ� அள  ஒ$'� அறிேய$  
      அ�விைனயாH+ேய$ ெப�ற  
ேகாமள வ9@ைய மாேயா$  
      மா9 ெச�� ெச�கி$ற A�ேத             (5) 
     
3152  A�த� 0ட� எ2�� ஆ+9  
      ேகாவி�த$ ஆ� எனா ஓ2�  
வா��த 0ழ9 ஓைச ேகHகி9  
      மாயவ$ எ$' ைமயா;0�  
ஆ�Bசிய� ெவ=ெண�க( காணி9  
      அவ$ உ=ட ெவ=ெண� ஈ� எ$/�  
ேப�Bசி �ைல *ைவ�தா�0  
      எ$ ெப=ெகா+ ஏறிய பி�ேத             (6) 
     
3153  ஏறிய பி�திேனா2 எ9லா  
      உல0� க=ண$ பைட:1 எ$/�  
நீ' ெச?ேவ இட; காணி9  
      ெந2மா9 அ+யா� எ$' ஓ2�  
நா' �ழா� மல� காணி9  
      நாரண$ க=ணி ஈ� எ$/�  
ேதறி<� ேதறா�� மாேயா$  
      திற�தனேள இ� தி�ேவ             (7) 
     
3154  தி� உைட ம$னைர; காணி9  
      தி�மாைல; க=ேடேன எ$/�  
உ� உைட வ=ண�க( காணி9  
      உல0 அள�தா$ எ$' �(F�  
க� உைட� ேத  இ9க( எ9லா�  
      கட9 வ=ண$ ேகாயிேல எ$/�  
ெவ�விE� 5�விE� ஓவா(  
      க=ண$ கழ9க( வி��1ேம             (8) 
     
3155  வி��பி: பகவைர; காணி9  
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      விய9 இட� உ=டாேன எ$/�  
க�� ெப� ேமக�க( காணி9  
      க=ண$ எ$' ஏற: பற;0�  
ெப�� 1ல ஆ நிைர காணி9  
      பிரா$ உள$ எ$' பி$ ெச9E�  
அ�� ெபற9 ெப=ணிைன மாேயா$  
      அல�றி அய�:பி;கி$றாேன             (9) 
     
3156  அய�;0� *�'� ப�றி ேநா;கி  
      அகலேவ நீ( ேநா;0; ெகா(F�  
விய�;0� மைழ;க= �F�ப  
      ெவ? யி� ெகா(F� ெம� ேசா��  
ெபய���� க=ணா எ$' ேப*�  
      ெப�மாேன வா எ$' A �  
மய9 ெப�� காத9 எ$ ேபைத;0  
      எ$ெச�ேக$ வ9விைனேயேன?             (10) 
     
3157  வ9விைன தீ�;0� க=ணைன  
      வ= 0�A�B சடேகாப$  
ெசா9 விைனயா9 ெசா$ன பாட9  
      ஆயிர��( இைவ ப���  
ந9 விைன எ$' க�பா�க(  
      நலனிைட ைவ0�த� ந=ணி  
ெதா9விைன தீர எ9லா��  
      ெதா,� எழ 5�றி�:பாேர             (11) 
------------- 
 
எ�ெப�மான( இ��ைப� க93 மகி�த)எ�ெப�மான( இ��ைப� க93 மகி�த)எ�ெப�மான( இ��ைப� க93 மகி�த)எ�ெப�மான( இ��ைப� க93 மகி�த)    
 
3158  5�றி��� ஏ� உல0� தனி;ேகா9 ெச9ல 5  இ9 சீ�  
ஆ�ற9 மி;0 ஆF� அ�மாைன ெவ� மா பிள�தா$ த$ைன  
ேபா�றி எ$ேற ைகக( ஆர� ெதா,� ெசா9 மாைலக(  
ஏ�ற ேநா�ேற�0 இனி எ$ன 0ைற எ,ைம<ேம?             (1) 
     
3159  ைமய க=ணா( மல� ேம9 உைறவா( உைற மா�பின$  
ெச�ய ேகால� தட� க=ண$ வி=ேணா� ெப�மா$ த$ைன  
ெமா�ய ெசா9லா9 இைசமாைலக( ஏ�தி உ(ள:ெப�ேற$  
ெவ�ய ேநா�க( �,�� விய$ ஞால�� 5யேவ             (2) 
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3160  5  இ9 இ$ப� மிக எ9ைல நிக��த ந� அB*த$  
5  இ9 சீர$ மல�; க=ண$ வி=ேணா� ெப�மா$ த$ைன  
5  இ9 கால� இைசமாைலக( ஏ�தி ேமவ:ெப�ேற$  
5  இ9 இ$ப� மிக எ9ைல நிக��தன$ ேமவிேய             (3) 
     
3161  ேமவி நி$' ெதா,வா� விைன ேபாக ேம � பிரா$  
Kவி அ� 1( உைடயா$ அட9 ஆழி அ�மா$ த$ைன  
நா இயலா9 இைசமாைலக( ஏ�தி ந=ண: ெப�ேற$  
ஆவி எ$ ஆவிைய யா$ அறிேய$ ெச�த ஆ�ைறேய             (4) 
     
3162  ஆ�ற ந9ல வைக காH2� அ�மாைன அமர� த�  
ஏ�ைற எ9லா: ெபா�F� விாி�தாைன எ�மா$ த$ைன  
மா�ற மாைல: 1ைன�� ஏ�தி நாF� மகி�  எ�திேன$  
கா�றி$ �$ன� க2கி விைன ேநா�க( காியேவ             (5) 
     
3163  காிய ேமனிமிைச ெவளிய நீ' சிறிேத இ2�  
ெபாிய ேகால� தட�க=ண$ வி=ேணா� ெப�மா$ த$ைன  
உாிய ெசா9லா9 இைசமாைலக( ஏ�தி உ(ள:ெப�ேற�0  
அாிய� உ=ேடா என;0 இ$' ெதாH2� இனி எ$'ேம             (6) 
     
3164  எ$'� ஒ$' ஆகி ஒ�தா�� மி;கா�கF� த$ தன;0  
இ$றி நி$றாைன எ9லா உல0� உைடயா$ த$ைன  
0$ற� ஒ$றா9 மைழ கா�த பிராைன ெசா9 மாைலக(  
ந$' NH2� விதி எ�தின� எ$ன 0ைற நம;ேக?             (7) 
     
3165  நம;0� Lவி$மிைச ந�ைக;0� இ$பைன ஞால�தா�  
தம;0� வான�தவ�;0� ெப�மாைன த= தாமைர  
*ம;0� பாத: ெப�மாைன ெசா9மாைலக( ெசா9Eமா'  
அைம;க வ9ேல�0 இனி யாவ� நிக� அக9 வான�ேத?             (8) 
     
3166  வான��� வான��( உ�ப�� ம=4(F� ம=ணி$கீ��  
தான��� எ= திைச<� தவிரா� நி$றா$ த$ைன  
Aன9 ச�க� தட;ைகயவைன 0ட� ஆ+ைய  
வான; ேகாைன கவி ெசா9ல வ9ேல�0 இனி மா'உ=ேட?             (9) 
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3167  உ=2� உமி���� கட��� இட��� கிட��� நி$'�  
ெகா=ட ேகால�ெதா2 5�றி���� மண� A+<�  
க=ட ஆ�றா9 தனேத உல0 என நி$றா$ த$ைன  
வ= தமி� ��க ேநா�ேற$ அ+யா�;0 இ$ப மாாிேய             (10) 
     
3168  மாாி மாறாத த= அ� மைல ேவ�கட�� அ=ணைல  
வாாி மாறாத ைப� L� ெபாழி9 N� 0�A� நக�;  
காாி மாற$ சடேகாப$ ெசா9 ஆயிர�� இ: ப�தா9  
ேவாி மாறாத Lேம9 இ�:பா( விைன தீ�;0ேம 11 
------------ 
 
ெவறி வில�"ெவறி வில�"ெவறி வில�"ெவறி வில�"    
 
3169  தீ�:பாைர யா� இனி எ�ஙன� நா2�� அ$ைனமீ�!  
ஓ�:பா9 இ? ஒ( �த9 உ�ற ந9 ேநா� இ� ேதறிேனா�  
ேபா�:பா0 தா$ ெச�� அ$' ஐவைர ெவ9வி�த மாய:ேபா��  
ேத�:பாகனா�;0 இவ( சி�ைத �ழா�� திைச;கி$றேத?             (1) 
     
3170  திைச;கி$றேத இவ( ேநா� இ� மி;க ெப�� ெத�வ�  
இைச:1 இ$றி நீ� அண�0 ஆ2� இள� ெத�வ� அ$' இ�  
திைச:1 இ$றிேய ச�0 ச;கர� எ$' இவ( ேகHக நீ�  
இைச;கி�றிராகி9 ந$ேற இ9 ெப'� இ� கா=மிேன             (2) 
     
3171  இ� கா=மி$ அ$ைனமீ� இ; கH2விBசி ெசா9 ெகா=2 நீ�  
எ�வா/� ெச�� அ�0 ஓ� க(F� இைறBசி<� Kேவ$ மி$  
ம� வா� �ழா� �+ மாய: பிரா$ கழ9 வா��தினா9  
அ�ேவ இவ( உ�ற ேநா�;0� அ� ம��� ஆ0ேம             (3) 
     
3172  ம��� ஆ0� எ$' அ�0 ஓ� மாய வலைவ ெசா9 ெகா=2 நீ�  
க�I ேசா'� ம�ைறB ெசI ேசா'� கள$ இைழ�� எ$ பய$?  
ஒ��காகேவ உல0 ஏ,� வி,�கி உமி��திHட  
ெப��ேதவ$ ேப� ெசா9லகி�கி9 இவைள: ெப'திேர             (4) 
     
3173  இவைள: ெப'� பாி* இ? அண�0 ஆ2த9 அ$' அ�ேதா  
0வைள� தட� க=4� ேகாைவB ெச?வா<� பய�தன(  
கவள; கடா; களி' அHட பிரா$ தி�நாம�தா9  
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தவள: ெபா+; ெகா=2 நீ� இH+2மி$ தணி<ேம             (5) 
     
3174  தணி<� ெபா,� இ9ைல நீ� அண�0 ஆ2தி� அ$ைனமீ�  
பிணி<� ஒழிகி$ற� இ9ைல ெப�0� இ� அ9லா9  
மணியி$ அணி நிற மாய$ தம� அ+ நீ' ெகா=2  
அணிய �ய@$ ம�' இ9ைல க=P� இ? அண�0;ேக             (6) 
     
3175  அண�0;0 அ� ம��� எ$' அ�0 ஓ� ஆ2� க(F� பரா�  
�ண�ைக எறி�� �� ேதா( 0ைல;க:ப2� அ$ைனமீ�  
உண�க9 ெகட; க,ைத உத2 ஆHட� க=2 எ$ பய$?  
வண�கீ�க( மாய: பிரா$ தம� ேவத� வ9லாைரேய             (7) 
     
3176  ேவத� வ9லா�கைள; ெகா=2 வி=ேணா� ெப�மா$ தி�:  
பாத� பணி�� இவ( ேநா� இ� தீ���; ெகா(ளா� ேபா�  
ஏத� பைற�� அ9ல ெச�� க( ஊ2 கலா�� K�  
கீத� �ழ  இH2 நீ� அண�0 ஆ2த9 கீ�ைமேய             (8) 
     
3177  கீ�ைமயினா9 அ�0 ஓ� கீ�மக$ இHட �ழவி$ கீ�  
நா�ைம பல ெசா9@ நீ� அண�0 ஆ2� ெபா� கா=கிேல$  
ஏ�ைம: பிற:1;0� ேசம� இ� ேநா�;0� ஈேத ம���  
ஊ�ைமயி9 க=ண பிரா$ கழ9 வா���மி$ உ$னி�ேத             (9) 
     
3178  உ$னி�� ம�' ஒ� ெத�வ� ெதாழாஅ( அவைன அ9லா9  
�� இBைச ெசா9@ �� ேதா( 0ைல;க:ப2� அ$ைனமீ�  
ம$ன:ப2� மைறவாணைன வ= �வராபதி  
ம$னைன ஏ��மி$ ஏ��தE� ெதா,� ஆ2ேம             (10) 
     
3179  ெதா,� ஆ+ K மணி வ=ண/;0 ஆHெச�� ேநா� தீ��த  
வ,வாத ெதா9 1க� வ= 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
வ,வாத ஆயிர��( இைவ ப�� ெவறிகF�  
ெதா,� ஆ+: பாட வ9லா� �;க சீல� இல�கேள             (11)  
-------------- 
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தி�மாைல வ�த�:மா8 த� "ைற7றி தி�மாைல வ�த�:மா8 த� "ைற7றி தி�மாைல வ�த�:மா8 த� "ைற7றி தி�மாைல வ�த�:மா8 த� "ைற7றி வ��தி அைழ�த)வ��தி அைழ�த)வ��தி அைழ�த)வ��தி அைழ�த)    
 
3180  சீல� இ9லாB சிறியேனE� ெச�விைனேயா ெபாிதா9  
ஞால� உ=டா� ஞான >��தி நாராயணா எ$' எ$'  
கால�ேதா'� யா$ இ��� ைகதைலLச9 இHடா9  
ேகால ேமனி காண வாரா� Aவி<� ெகா(ளாேய             (1) 
     
3181  ெகா(ள மாளா இ$ப ெவ(ள� ேகா� இல த�தி2� எ$  
வ(ளேலேயா ைவய� ெகா=ட வாமனாேவா எ$' எ$'  
ந( இரா � ந$ பகE� நா$ இ��� ஓல� இHடா9  
க(ள மாயா உ$ைன எ$ க= காண வ�� ஈயாேய             (2) 
     
3182  ஈ  இலாத தீவிைனக( எ�தைன ெச�தன$ெகா9?  
தாவி ைவய� ெகா=ட எ�தா� தாேமாதரா எ$' எ$'  
Aவி; Aவி ெநI* உ�கி க=பனி ேசார நி$றா9  
பாவி நீ எ$' ஒ$' ெசா9லா� பாவிேய$ காண வ�ேத             (3) 
     
3183  காண வ�� எ$ க=�க:ேப தாமைர;க= பிறழ  
ஆணி ெச�ெபா$ ேமனி எ�தா� நி$' அ�ளா� எ$' எ$'  
நாண� இ9லாB சி' தைகேய$ நா$ இ�0 அல�'வ� எ$  
ேபணி வாேனா� காணமாHடா: O2 உைட அ:பைனேய?             (4) 
     
3184  அ:பேன அட9 ஆழியாேன ஆ� கடைல; கைட�த  
�:பேன உ$ ேதா(க( நா$0� க=+ட;A2�ெகா9? எ$'  
எ:ெபா,�� க=ண நீ� ெகா=2 ஆவி �வ��� �வ���  
இ:ெபா,ேத வ�திடா� எ$' ஏைழேய$ ேநா;0வேன             (5) 
     
3185  ேநா;கி ேநா;கி உ$ைன; கா=பா$ யா$ என� ஆவி<(ேள  
நா;0 நீ(வ$ ஞான� இ9ைல நா(ேதா'� எ$/ைடய  
ஆ;ைக<(F� ஆவி<(F� அ9ல 1ற�தி/(F�  
நீ;க� இ$றி எ�0� நி$றா� நி$ைன அறி�� அறி�ேத             (6) 
     
3186  அறி�� அறி�� ேதறி� ேதறி யா$ என� ஆவி<(ேள  
நிைற�த ஞான >��தியாைய நி$மலமாக ைவ��  
பிற��� ெச��� நி$' இட'� ேபைதைம தீ��ெதாழி�ேத$  
ந'� �ழாயி$ க=ணி அ�மா நா$ உ$ைன; க=2ெகா=ேட             (7) 
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3187  க=2ெகா=2 எ$ ைகக( ஆர நி$ தி�:பாத�க(ேம9  
எ= திைச<� உ(ள L; ெகா=2 ஏ�தி உக�� உக��  
ெதா=டேரா�க( பா+ ஆட N� கட9 ஞால��(ேள  
வ= �ழாயி$ க=ணி ேவ�ேத வ�திடகி9லாேய             (8) 
     
3188  இடகிேல$ ஒ$' அHட கி9ேல$ ஐ�1ல$ ெவ9ல கி9ேல$  
கடவ$ ஆகி கால�ேதா'� L: பறி�� ஏ�த கி9ேல$  
மட வ9 ெநIச� காத9 Aர வ9விைனேய$ அய�:பா��  
தட கி$ேற$ எ�0; கா=ப$ ச;கர�� அ=ணைலேய?             (9) 
     
3189  ச;கர�� அ=ணேல எ$' தா��� க=ணீ� த��ப  
ப;க� ேநா;கி நி$' அல�ேத$ பாவிேய$ கா=கி$றிேல$  
மி;க ஞான >��தி ஆய ேவத விள;கிைன எ$  
த;க ஞான; க=களாேல க=2 த, வேன             (10) 
     
3190  த,விநி$ற காத9 த$னா9 தாமைர; க=ண$ த$ைன  
0,  மாட� ெத$ 0�A� மாற$ சடேகாப$ ெசா9  
வ,  இலாத ஒ= தமி�க( ஆயிர��( இ: ப���  
த,வ: பா+ ஆட வ9லா� ைவ0�த� ஏ'வேர             (11) 
------------- 
 
எ�ெப�மா� வி��பாதைவகளா) தம�"� பய� இ)ைல எ�8 எ�ெப�மா� வி��பாதைவகளா) தம�"� பய� இ)ைல எ�8 எ�ெப�மா� வி��பாதைவகளா) தம�"� பய� இ)ைல எ�8 எ�ெப�மா� வி��பாதைவகளா) தம�"� பய� இ)ைல எ�8     
            தைலவி 7!றாக� ேபDத)தைலவி 7!றாக� ேபDத)தைலவி 7!றாக� ேபDத)தைலவி 7!றாக� ேபDத)    
 
3191  ஏ' ஆF� இைறேயா/� திைச�க/� தி�மகF�  
A' ஆF� தனி உட�ப$ 0ல� 0லமா அ*ர�கைள  
நீ' ஆ0�ப+யாக நி�மி�� பைட ெதாHட  
மாறாள$ கவராத மணி மாைம 0ைற  இலேம             (1) 
     
3192  மணி மாைம 0ைற  இ9லா மல�மாத� உைற மா�ப$  
அணி மான� தட வைர�ேதா( அட9 ஆழி� தட;ைகய$  
பணி மான� பிைழயாேம அ+ேயைன: பணிெகா=ட  
மணிமாய$ கவராத மட ெநIசா9 0ைற  இலேம             (2) 
     
3193  மட ெநIசா9 0ைற  இ9லா மக(தா�ெச�� ஒ� ேப�Bசி  
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விட நIச �ைல *ைவ�த மி0 ஞானB சி' 0ழவி  
பட நாக�� அைண; கிட�த ப� வைர� ேதா( பர�1�ட$  
ெந2மாய$ கவராத நிைறயினா9 0ைற  இலேம             (3) 
     
3194  நிைறயினா9 0ைற  இ9லா ெந2� பைண� ேதா( மட: பி$ைன  
ெபாைறயினா9 �ைல அைணவா$ ெபா� விைட ஏ� அட��� உக�த  
கைறயினா� �வ� உ2;ைக கைட ஆவி$ கழி ேகா9 ைகB  
சைறயினா� கவராத தளி� நிற�தா9 0ைற  இலேம             (4) 
     
3195  தளி� நிற�தா9 0ைற  இ9லா� தனிB சிைறயி9 விள:1 உ�ற  
கிளிெமாழியா( காரணமா; கிள� அர;க$ நக� எாி�த  
களி மல�� �ழா� அல�க9 கம� �+ய$ கட9 ஞால��  
அளிமி;கா$ கவராத அறிவினா9 0ைற  இலேம             (5) 
     
3196  அறிவினா9 0ைற  இ9லா அக9 ஞால�தவ� அறிய  
ெநறி எ9லா� எ2�� உைர�த நிைற ஞான�� ஒ�>��தி  
0றிய மா= உ� ஆகி ெகா2� ேகாளா9 நில� ெகா=ட  
கிறி அ�மா$ கவராத கிள� ஒளியா9 0ைற  இலேம             (6) 
     
3197  கிள� ஒளியா9 0ைற  இ9லா அாி உ�வா�; கிள��� எ,��  
கிள� ஒளிய இரணியன� அக9 மா�ப� கிழி�� உக�த  
வள� ஒளிய கன9 ஆழி வல�1ாிய$ மணி நீல  
வள� ஒளியா$ கவராத வாி வைளயா9 0ைற  இலேம             (7) 
     
3198  வாி வைளயா9 0ைற  இ9லா: ெப� �ழ;கா9 அட�காைர  
எாி அழல� 1க ஊதி இ� நில� �$ �ய� தவி��த  
ெதாி  அாிய சிவ$ பிரம$ அமர� ேகா$ பணி�� ஏ���  
விாி 1கழா$ கவராத ேமகைலயா9 0ைற  இலேம             (8) 
     
3199  ேமகைலயா9 0ைற  இ9லா ெம@  உ�ற அக9 அ909  
ேபாகமக( 1க�� த�ைத விற9 வாண$ 1ய� �ணி��  
நாகமிைச� �யி9வா$ேபா9 உல0 எ9லா� ந$0 ஒ2�க  
ேயா0 அைணவா$ கவராத உட�பினா9 0ைற  இலேம             (9) 
     
3200  உட�பினா9 0ைற  இ9லா உயி� பிாி�த மைல��=ட�  
கிட�தனேபா9 �ணி பலவா அ*ர� 0ழா� �ணி�� உக�த  
தட� 1னல சைட�+ய$ தனி ஒ�A' அம��� உைற<�  
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உட�1 உைடயா$ கவராத உயிாினா9 0ைற  இலேம             (10) 
     
3201  உயிாினா9 0ைற  இ9லா உல0 ஏ� த$/( ஒ2;கி  
தயி� ெவ=ெண� உ=டாைன� தட� 0�A�B சடேகாப$  
ெசயி� இ9 ெசா9 இைசமாைல ஆயிர��( இ: ப�தா9  
வயிர� ேச� பிற:1 அ'�� ைவ0�த� ந=4வேர             (11) 
 ------------- 
 
உலக இய!ைகயி) ெவ8�<!ற ஆ�வா� தி�வ$ ேச��"மா8 உலக இய!ைகயி) ெவ8�<!ற ஆ�வா� தி�வ$ ேச��"மா8 உலக இய!ைகயி) ெவ8�<!ற ஆ�வா� தி�வ$ ேச��"மா8 உலக இய!ைகயி) ெவ8�<!ற ஆ�வா� தி�வ$ ேச��"மா8     
        எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த)எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த)எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த)எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த)    
 
3202  ந=ணாதா� �'வ@:ப ந9 உ�றா� கைர�� ஏ�க  
எ= ஆரா� �ய� விைள;0� இைவ எ$ன உல0 இய�ைக  
க=ணாளா கட9 கைட�தா� உன கழ�ேக வ�� பாி*  
த=ணாவா� அ+ேயைன: பணி க=டா� சாமாேற             (1) 
     
3203  சா� ஆ'� ெக2� ஆ'� தம� உ�றா� தைல�தைல:ெப��  
ஏமாறி; கிட�� அல�'� இைவ எ$ன உல0 இய�ைக  
ஆ� ஆ' ஒ$' அறிேய$ நா$ அர  அைணயா� அ�மாேன  
Aமாேற விைரக=டா� அ+ேயைன 0றி;ெகா=ேட             (2) 
     
3204  ெகா=டாH2� 0ல� 1ைன � தம� உ�றா� வி, நிதி<�  
வ=2 ஆ� L� 0ழலாF� மைன ஒழிய உயி� மா�த9  
க=2 ஆ�ேற$ உல0 இய�ைக! கட9வ=ணா அ+ேயைன:  
ப=ேடேபா9 க�தா� உ$ அ+;ேக A�: பணி;ெகா(ேள             (3) 
     
3205  ெகா( எ$' கிள��� எ,�த ெப�� ெச9வ� ெந�:1 ஆக  
ெகா( எ$' தம� >2� இைவ எ$ன உல0 இய�ைக  
வ(ளேல மணிவ=ணா உன கழ�ேக வ��பாி*  
வ(ள9 ெச�� அ+ேயைன உன� அ�ளா9 வா�காேய             (4) 
     
3206  வா�0 நீ� மல� உலகி9 நி�பன � திாிவன �  
ஆ�0 உயி�க( பிற:1 இற:1: பிணி >:பா9 தக�:1=4�  
ஈ�0 இத$ேம9 ெவ� நரக� இைவ எ$ன உல0 இய�ைக  
வா�0 எைன நீ மணிவ=ணா அ+ேயைன ம';ேகேல             (5) 
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3207  ம';கி வ9 வைல:ப2�தி 0ைம�திH2 ெகா$' உ=ப�  
அற:ெபா�ைள அறி�� ஓரா� இைவ எ$ன உல0 இய�ைக  
ெவறி� �ளவ �+யாேன விைனேயைன உன;0 அ+ைம  
அற;ெகா=டா� இனி எ$ ஆ� அ�ேத Aய�ளாேய             (6) 
     
3208  ஆேய இ? உலக�� நி�பன � திாிவன �  
நீேய ம�' ஒ� ெபா�F� இ$றி நீ நி$றைமயா9  
ேநாேய >:1 இற:1 பிற:1 பிணிேய எ$' இைவ ஒழிய  
Aேயெகா( அ+ேயைன ெகா2 உலக� காHேடேல             (7) 
     
3209  காH+ நீ கர�� உமி,� நில� நீ� தீ வி*�1 கா9  
ஈH+ நீ ைவ�� அைம�த இைமேயா� வா� தனி �Hைட;  
ேகாHைடயினி9 கழி�� எ$ைன உ$ ெகா,� ேசாதி உயர��;  
AH2 அாிய தி�வ+;க( எIஞா$' AH2திேய?             (8) 
     
3210  AH2தி நி$ 0ைர கழ9க( இைமேயா�� ெதாழாவைகெச��  
ஆH2தி நீ அர  அைணயா� அ+ேய/� அஃ� அறிவ$  
ேவHைக எ9லா� வி2�� எ$ைன உ$ தி�வ+ேய *ம�� உழல;  
AH2 அாிய தி�வ+;க( AH+ைன நா$ க=ேடேன             (9) 
     
3211  க=2 ேகH2 உ�' ேமா�� உ=2 உழE� ஐ�க�வி  
க=ட இ$ப� ெதாி  அாிய அள  இ9லாB சி�றி$ப�  
ஒ= ெதா+யா( தி�மகF� நீ<ேம நிலாநி�ப  
க=ட சதி� க=ெடாழி�ேத$ அைட�ேத$ உ$ தி�வ+ேய             (10) 
     
3212  தி�வ+ைய நாரணைன ேகசவைன பரI*டைர  
தி�வ+ ேச�வ� க�தி ெச,� 0�A�B சடேகாப$  
தி�வ+ேம9 உைர�த தமி� ஆயிர��( இ: ப���  
தி�வ+ேய அைடவி;0� தி�வ+ ேச��� ஒ$'மிேன             (11) 
---------- 
 
எ�ெப�மா� எ)லா� ேதவைதக:�"� ேம!ப6டவ�எ�ெப�மா� எ)லா� ேதவைதக:�"� ேம!ப6டவ�எ�ெப�மா� எ)லா� ேதவைதக:�"� ேம!ப6டவ�எ�ெப�மா� எ)லா� ேதவைதக:�"� ேம!ப6டவ�        ((((தி��"�7�தி��"�7�தி��"�7�தி��"�7�))))    
 
3213  ஒ$'� ேத � உல0� உயி��  
      ம�'� யா�� இ9லா  
அ$' நா$�க$ த$ெனா2 ேதவ�  
      உலேகா2 உயி� பைட�தா$  
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0$ற� ேபா9 மணி மாட� நீ2  
      தி�;0�A� அத/(  
நி$ற ஆதி:பிரா$ நி�க ம�ைற� ெத�வ� நா2திேர?             (1) 
     
3214  நா+ நீ� வண�0� ெத�வ�� உ�ைம<�  
      �$ பைட�தா$  
52 இ9 சீ�: 1க� ஆதி:பிரா$ அவ$  
      ேமவி உைற ேகாயி9  
மாட மாளிைக N��� அழ0 ஆய  
      தி�;0�A� அதைன:  
பா+ ஆ+ பரவிB ெச9மி$க(  
      ப9 உலகீ� பர�ேத             (2) 
     
3215  பர�த ெத�வ�� ப9 உல0� பைட�� அ$'  
      உடேன வி,�கி  
கர�� உமி��� கட�� இட�த�  
      க=2� ெதளியகி9S�  
சிர�களா9 அமர� வண�0�  
      தி�;0�A� அத/(  
பர$ திற� அ$றி ப9 உலகீ� ெத�வ�  
      ம�' இ9ைல ேப*மிேன             (3) 
     
3216  ேபச நி$ற சிவ/;0� பிரம$  
      தன;0� பிற�;0�  
நாயக$ அவேன கபால ந9 ேமா;க��;  
      க=2ெகா=மி$  
ேதச மா மதி( N��� அழ0 ஆய  
      தி�;0�A� அத/(  
ஈச$பா9 ஓ� அவ� பைறத9 எ$ ஆவ�  
      இ@�கிய�;ேக?             (4) 
     
3217  இ@�க�� இHட 1ராண�தீ��  
      சமண�� சா;கிய��  
வ@�� வா� ெச�5�கF� ம�'� ��  
      ெத�வ�� ஆகி நி$றா$  
ம@�� ெச�ெந9 கவாி 5*�  
      தி�;0�A� அத/(  
ெபா@�� நி$ற பிரா$ க=P� ஒ$'�  
      ெபா� இ9ைல ேபா�'மிேன             (5) 
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3218  ேபா�றி ம�' ஓ� ெத�வ� ேபண:  
      1ற�திH2 உ�ைம இ$ேன  
ேத�றி ைவ�த� எ9S�� 52 ெப�றா9  
      உல0 இ9ைல எ$ேற  
ேச�றி9 ெச�ெந9 கமல� ஓ�0  
      தி�;0�A� அத/(  
ஆ�ற வ9லவ$ மாய� க=P� அ�  
      அறி�� அறி�� ஓ2மிேன             (6) 
     
3219  ஓ+ ஓ+ பல பிற:1� பிற��  
      ம�' ஓ� ெத�வ�  
பா+ ஆ+: பணி�� ப9ப+கா9  
      வழி ஏறி; க=P�  
A+ வானவ� ஏ�த நி$ற  
      தி�;0�A� அத/(  
ஆ2 1( ெகா+ ஆதி >��தி;0  
      அ+ைம10வ�ேவ             (7) 
     
3220  1;0 அ+ைமயினா9 த$ைன; க=ட  
      மா�;க=ேடய$ அவைன  
ந;க பிரா/� அ$' உ�ய;ெகா=ட�  
      நாராயண$ அ�ேள  
ெகா;0 அல� தட� தாைழ ேவ@�  
      தி�;0�A� அத/(  
மி;க ஆதி:பிரா$ நி�க ம�ைற�  
      ெத�வ� விள�1திேர             (8) 
     
3221  விள�1� ஆ' சமய�� அைவஆகி<�  
      ம�'� த$பா9  
அள�� கா=ட�0 அாிய$ ஆகிய  
      ஆதி:பிரா$ அம��  
      வள� ெகா( த= பைண N��� அழ0 ஆய  
      தி�;0�A� அதைன  
உள� ெகா( ஞான�� ைவ�மி$ உ�ைம  
      உ�ய;ெகா=2 ேபா0றிேல             (9) 
     
3222  உ'வ� ஆவ� எ� ேத � எ? உலக�கF�  
      ம�'� த$பா9  
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ம' இ9 >��திேயா2 ஒ�� இ�தைன<�  
      நி$றவ=ண� நி�கேவ  
ெச'வி9 ெச�ெந9 க��ெபா2 ஓ�0  
      தி�;0�A� அத/(  
0றிய மா= உ� ஆகிய நீ( 0ட;  
      A�த/;0 ஆ( ெச�வேத             (10) 
     
3223  ஆ( ெச�� ஆழி: பிராைனB ேச��தவ$  
      வ= 0�A�நகரா$  
நா( கம� மகி� மாைல மா�பின$  
      மாற$ சடேகாப$  
ேவHைகயா9 ெசா$ன பாட9 ஆயிர��(  
      இ: ப��� வ9லா�  
மீHசி இ$றி ைவ0�த மாநக�  
      ம�ற� ைகய�ேவ             (11) 
---------------- 
 
உ9ைமயான ப�தி இ)லாத நிைலயிC� சிற�த ேப!ைற அ�:� உ9ைமயான ப�தி இ)லாத நிைலயிC� சிற�த ேப!ைற அ�:� உ9ைமயான ப�தி இ)லாத நிைலயிC� சிற�த ேப!ைற அ�:� உ9ைமயான ப�தி இ)லாத நிைலயிC� சிற�த ேப!ைற அ�:�     
        எ�ெப�மான( எ�ெப�மான( எ�ெப�மான( எ�ெப�மான(         க�ைண�திற�க�ைண�திற�க�ைண�திற�க�ைண�திற�    
 
3224  ைக ஆ� ச;கர�� எ$ க�மாணி;கேம எ$' எ$'  
ெபா�ேய ைக�ைம ெசா9@ 1றேம 1றேம ஆ+  
ெம�ேய ெப�ெறாழி�ேத$ விதி வா�;கி$' கா:பா� ஆ�?  
ஐேயா க=ண பிரா$ அைறேயா இனி: ேபானாேல             (1) 
     
3225  ேபானா� மா ம�தி$ ந2ேவ எ$ ெபா9லா மணிேய  
ேதேன இ$ அ�ேத எ$' எ$ேற சில A��B ெசா9ல  
தாேன9 எ� ெப�மா$ அவ$ எ$ ஆகி ஒழி�தா$  
வாேன மா நிலேம ம�'� ��'� எ$ உ(ளனேவ             (2) 
     
3226  உ(ளன ம�' உளவா 1றேம சில மாய� ெசா9@  
வ(ள9 மணிவ=ணேன எ$' எ$ேற உ$ைன<� வIசி;0�  
க(ள மன� தவி��ேத உ$ைன; க=2ெகா=2 உ��ெதாழி�ேத$  
ெவ(ள�� அைண;கிட�தா� இனி உ$ைன விH2 எ$ ெகா(வேன?             (3) 
     
3227  எ$ ெகா(வ$ உ$ைன விH2? எ$/� வாசக�க( ெசா9@<�  
வ$ க(வேன$ மன�ைத வ@�� க=ண நீ� கர��  
நி$க= ெந��கைவ�ேத என� ஆவிைய நீ;ககி9ேல$  
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எ$க= ம@ன� அ'�� எ$ைன; Aவி அ�ளா� க=ணேன             (4) 
     
3228  க=ண பிராைன வி=ேணா� க�மாணி;க�ைத அ�ைத  
ந=ணி<� ந=ணகி9ேல$ ந2ேவ ஓ� உட�பி9 இH2  
தி=ண� அ,�த; கH+: பல ெச�விைன வ$ கயி�றா9  
1=ைண மைறய வாி�� எ$ைன: ேபார ைவ�தா� 1றேம             (5) 
     
3229  1ற� அற; கH+;ெகா=2 இ� வ9விைனயா� 0ைம;0�  
�ைற �ைற யா;ைக 1க9 ஒழிய; க=2 ெகா=ெடாழி�ேத$  
நிற� உைட நா9 தட� ேதா( ெச�ய வா� ெச�ய தாமைர;க=  
அற� �ய9 ஆழி அ�ைக; க�ேமனி அ�மா$ த$ைனேய             (6) 
     
3230  அ�மா$ ஆழி:பிரா$ அவ$ எ? இட�தா$? யா$ ஆ�?  
எ� மா பாவிய�;0� விதி வா�;கி$' வா�;0� க=P�  
ைக�மா �$1 ஒழி�தா� எ$' ைகதைலLச9 இHேட  
ெம�� மா9 ஆெயாழி�ேத$ எ�பிரா/� எ$ ேமலாேன             (7) 
     
3231  ேமலா� ேதவ�கF� நில� ேதவ�� ேமவி� ெதா,�  
மாலா� வ�� இனநா( அ+ேய$ மன�ேத ம$னினா�  
ேச9 ஏ� க=ணிய�� ெப�� ெச9வ�� ந$ம;கF�  
ேமலா� தா� த�ைத<� அவேர இனி ஆவாேர    (8) 
     
3232  ஆவா� ஆ� �ைண? எ$' அைல நீ�; கடE( அ,���  
நாவா� ேபா9 பிறவி;கடE( நி$' நா$ �ள�க  
ேத  ஆ� ேகால�ெதா2� தி�B ச;கர� ச�கிெனா2�  
ஆஆ எ$' அ�(ெச�� அ+ேயெனா2� ஆனாேன             (9) 
     
3233  ஆனா$ ஆFைடயா$ எ$' அஃேத ெகா=2 உக�� வ��  
தாேன இ$ அ�( ெச�� எ$ைன ��ற � தா$ ஆனா$  
மீ$ ஆ� ஆைம<� ஆ� நரசி�க�� ஆ� 0ற( ஆ�  
கா$ ஆ� ஏன�� ஆ� க�கி ஆ� இ$ன� கா� வ=ணேன    (10) 
     
3234  கா� வ=ண$ க=ண பிரா$ கமல�தட�க=ண$ த$ைன  
ஏ� வள ஒ= கழனி; 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
சீ� வ=ண� ஒ= தமி�க( இைவ ஆயிர��( இ: ப���  
ஆ�வ=ண�தா9 உைர:பா� அ+;கீ�: 10வா� ெபா@�ேத (11) 
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------------- 
 
அ$யா�அ$யா�அ$யா�அ$யா�    தி��76ட�ைத� க93 வா��த)தி��76ட�ைத� க93 வா��த)தி��76ட�ைத� க93 வா��த)தி��76ட�ைத� க93 வா��த)    
 
3235  ெபா@க ெபா@க ெபா@க  
      ேபாயி�' வ9 உயி�B சாப�  
ந@<� நரக�� ைந�த  
      நம/;0 இ�0 யா� ஒ$'� இ9ைல  
க@<� ெக2� க=2ெகா=மி$  
      கட9வ=ண$ Lத�க( ம=ேம9  
ம@ய: 10�� இைச பா+  
      ஆ+ உழிதர; க=ேடா�      (1) 
     
3236  க=ேடா� க=ேடா� க=ேடா�  
      க=4;0 இனியன க=ேடா�  
ெதா=P� எ9S�� வாாீ�  
      ெதா,� ெதா,� நி$' ஆ����  
வ=2 ஆ� த= அ� �ழாயா$  
      மாதவ$ Lத�க( ம=ேம9  
ப= தா$ பா+ நி$' ஆ+  
      பர�� திாிகி$றனேவ             (2) 
     
3237  திாி<� க@<க� நீ�கி  
      ேதவ�க( தா�� 10��  
ெபாிய கித<க� ப�றி  
      ேபாி$ப ெவ(ள� ெப�க  
காிய �கி9வ=ண$ எ�மா$  
      கட9வ=ண$ Lத�க( ம=ேம9  
இாிய: 10�� இைச பா+  
      எ�0� இட� ெகா=டனேவ             (3) 
     
3238  இட� ெகா( சமய�ைத எ9லா�  
      எ2��; கைளவன ேபாேல  
தட� கட9 ப(ளி: ெப�மா$  
      த$/ைட: Lத�கேள ஆ�  
கிட��� இ���� எ,���  
      கீத� பலபல பா+  
நட��� பற��� 0னி���  
      நாடக� ெச�கி$றனேவ             (4) 
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3239  ெச�கி$ற� எ$ க=4;0 ஒ$ேற  
      ஒ;கி$ற� இ? உலக��  
ைவ0�த$ Lத�கேள ஆ�  
      மாய�தினா9 எ�0� ம$னி  
ஐய� ஒ$' இ9ைல அர;க�  
      அ*ர� பிற�தீ� உ(ளீேர9  
உ�<� வைக இ9ைல ெதா=P�  
      ஊழி ெபய��தி2� ெகா$ேற             (5) 
     
3240  ெகா$' உயி� உ=4� விசாதி  
      பைக பசி தீயன எ9லா�  
நி$' இ? உலகி9 க+வா$  
      ேநமி: பிரா$ தம� ேபா�தா�  
 ந$' இைச பா+<� �(ளி  
      ஆ+<� ஞால� பர�தா�  
 ெச$' ெதா,� உ��மி$ ெதா=P�!  
      சி�ைதையB ெச�நி'�திேய (6) 
     
3241  நி'�தி �� உ(ள��; ெகா(F�  
      ெத�வ�க( உ�ைம உ�ய;ெகா(  
ம'��� அவேனாேட க=P�  
      மா�;க=ேடய/� காிேய  
க'�த மன� ஒ$'� ேவ=டா  
      க=ண$ அ9லா9 ெத�வ� இ9ைல  
இ':ப� எ9லா� அவ$ >��தி  
      யாயவ�;ேக இ'மிேன             (7) 
     
3242  இ';0� இைற இ'�� உ=ண  
      எ? உல0;0� த$ >��தி  
நி'�தினா$ ெத�வ�க( ஆக  
      அ� ெத�வ நாயக$ தாேன  
ம'� தி� மா�வ$ அவ$ த$  
      Lத�க( கீத�க( பா+  
ெவ':1 இ$றி ஞால�� மி;கா�  
      ேமவி� ெதா,� உ��மி$ நீேர             (8) 
     
3243  ேமவி� ெதா,� உ��மி$ நீ�க(  
      ேவத: 1னித இ�;ைக  
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நாவி9 ெகா=2 அB*த$ த$ைன  
      ஞானவிதி பிைழயாேம  
Lவி9 1ைக<� விள;0�  
      சா�த�� நீ�� ம@��  
ேமவி� ெதா,� அ+யா��  
      பகவ�� மி;க� உலேக             (9) 
     
3244  மி;க உல0க( ேதா'�  
      ேமவி க=ண$ தி�>��தி  
ந;க பிராேனா2 அய/�  
      இ�திர/� �தலாக�  
ெதா;க அமர� 0ழா�க(  
      எ�0� பர�தன ெதா=P�  
ஒ;க� ெதாழ கி�றிராகி9  
      க@<க� ஒ$'� இ9ைலேய             (10) 
     
3245  க@<க� ஒ$'� இ$றி;ேக த$  
      அ+யா�;0 அ�(ெச�<�  
ம@<� *ட� ஒளி >��தி  
      மாய: பிரா$ க=ண$ த$ைன  
க@ வய9 ெத$ ந$ 0�A�;  
      காாிமாற$ சடேகாப$  
ஒ@ 1க� ஆயிர�� இ: ப��  
      உ(ள�ைத மா* அ';0ேம             (11) 
---------- 
 
பிாிவா!றாைம ேமG6டா) தைலமக� காத) ைகமி�" மடHர� (ணித)பிாிவா!றாைம ேமG6டா) தைலமக� காத) ைகமி�" மடHர� (ணித)பிாிவா!றாைம ேமG6டா) தைலமக� காத) ைகமி�" மடHர� (ணித)பிாிவா!றாைம ேமG6டா) தைலமக� காத) ைகமி�" மடHர� (ணித)    
 
3246  மா* அ' ேசாதி எ$ ெச�ய வா� மணி;0$ற�ைத  
ஆ* அ' சீலைன ஆதி >��திைய நா+ேய  
பாசற  எ�தி அறி  இழ�� எைன நாைளய�?  
ஏ* அ'� ஊரவ� க?ைவ ேதாழீ எ$ ெச�<ேம?             (1) 
     
3247  எ$ ெச�<� ஊரவ� க?ைவ ேதாழீ இனி ந�ைம?  
எ$ ெச�ய தாமைர; க=ண$ எ$ைன நிைற ெகா=டா$  
�$ ெச�ய மாைம இழ�� ேமனி ெம@  எ�தி  
எ$ ெச�ய வா<� க�� க=4� பய:1 ஊ��தேவ             (2) 
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3248  ஊ��த சகட� உைத�த பாத�த$ ேப��ைல  
சா��� *ைவ�த ெச?வாய$ எ$ைன நிைற ெகா=டா$  
ேப���� ெபய���� அவேனா2 அ$றி ஓ� ெசா9 இேல$  
தீ��த எ$ ேதாழீ எ$ ெச�<� ஊரவ� க?ைவேய?             (3) 
     
3249  ஊரவ� க?ைவ எ� இH2 அ$ைன ெசா9 நீ� ப2��  
ஈர ெந9 வி�தி �ைள�த ெநIச: ெப�I ெச�<(  
ேப� அம� காத9 கட9 1ைரய விைளவி�த  
கா� அம� ேமனி ந� க=ண$ ேதாழீ க+யேன             (4) 
     
3250  க+ய$ ெகா+ய$ ெந+ய மா9 உலக� ெகா=ட  
அ+ய$ அறி  அ� ேமனி மாய�த$ ஆகிE�  
ெகா+ய எ$ ெநIச� அவ$ எ$ேற கிட;0� எ9ேல  
�+ ெகா( இைட மட� ேதாழீ அ$ைன எ$ ெச�<ேம?             (5) 
     
3251  அ$ைன எ$ ெச�யி9 எ$? ஊ� எ$ ெசா9@9 எ$? ேதாழிமீ�  
எ$ைன இனி உம;0 ஆைச இ9ைல அக:பHேட$  
�$ைன அமர� �த9வ$ வ= �வராபதி  
ம$ன$ மணிவ=ண$ வா*ேதவ$ வைல<ேள             (6) 
     
3252  வைல<( அக:ப2�� எ$ைன ந9 ெநIச� Aவி;ெகா=2  
அைல கட9 ப(ளி அ�மாைன ஆழி:பிரா$ த$ைன  
கைல ெகா( அக9 அ909 ேதாழீ ந� க=களா9 க=2  
தைலயி9 வண�க � ஆ� ெகாேலா ைதயலா� �$ேப?             (7) 
     
3253  ேப� �ைல உ=2 சகட� பா��� ம�� இைட  
ேபா� �த9 சா��� 1( வா� பிள�� களி' அHட  
K �'வ9 ெதா=ைடவா�: பிராைன எ� நா(ெகாேலா  
யா� உ'கி$ற� ேதாழீ அ$ைனய� நாணேவ?             (8) 
     
3254  நா4� நிைற<� கவ��� எ$ைன ந9 ெநIச� Aவி;ெகா=2  
ேச= உய� வான�� இ�;0� ேதவ பிரா$ த$ைன  
ஆைண எ$ ேதாழீ உல0ேதா' அல� K�றி ஆ�  
ேகாைணக( ெச�� 0திாியா� மட9 ஊ��ேம             (9) 
     
3255  யா� மட9 ஊ���� எ� ஆழி அ�ைக: பிரா$ உைட 
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K மட9 த= அ� �ழா� மல� ெகா=2 N2ேவா�  
ஆ� மட� இ$றி ெத� ேதா' அய9 ைதயலா� 
நா மட�கா: பழி K�றி நா2� இைர;கேவ             (10) 
     
3256  இைர;0� க�� கட9 வ=ண$ க=ண பிரா$ த$ைன  
விைர; ெகா( ெபாழி9 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
நிைர; ெகா( அ�தாதி ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
உைர;க வ9லா�;0 ைவ0�த� ஆ0� த� ஊ� எ9லா�             (11) 
---------- 
 
தைலவி இரF நீ6$�<�" வ��தி� 7ற)தைலவி இரF நீ6$�<�" வ��தி� 7ற)தைலவி இரF நீ6$�<�" வ��தி� 7ற)தைலவி இரF நீ6$�<�" வ��தி� 7ற)    
 
3257  ஊ� எ9லா� �Iசி உல0 எ9லா� ந( இ�( ஆ�  
நீ� எ9லா� ேதறி ஓ� நீ( இர  ஆ� நீ=டதா9  
பா� எ9லா� உ=ட ந� பா�1 அைணயா$ வாரானா9  
ஆ� எ9ேல வ9விைனேய$ ஆவி கா:பா� இனிேய?             (1) 
     
3258  ஆவி கா:பா� இனி யா�? ஆ� கட9 ம= வி= >+  
மா விகார� ஆ� ஓ� வ9 இர  ஆ� நீ=டதா9  
காவி ேச� வ=ண$ எ$ க=ண/� வாரானா9  
பாவிேய$ ெநIசேம நீ<� பா�0 அ9ைலேய.             (2) 
     
3259  நீ<� பா�0 அ9ைலகா= ெநIசேம நீ( இர �  
ஓ<� ெபா,� இ$றி ஊழி ஆ� நீ=டதா9  
கா<� க2� சிைல எ$ கா0�த$ வாரானா9  
மா<� வைக அறிேய$ வ9விைனேய$ ெப= பிற�ேத             (3) 
     
3260  ெப= பிற�தா� எ��� ெப�� �ய� கா=கிேல$ எ$'  
ஒ= *டேரா$ வாரா� ஒளி�தா$ இ� ம= அள�த  
க= ெபாிய ெச?வா� எ� கா� ஏ' வாரானா9  
எ= ெபாிய சி�ைத ேநா� தீ�:பா� ஆ� எ$ைனேய?             (4) 
     
3261  ஆ� எ$ைன ஆரா�வா�? அ$ைனய�� ேதாழிய��  
நீ� எ$ேன எ$னாேத நீ( இர � �I*வரா9  
கா� அ$ன ேமனி ந� க=ண/� வாரானா9  
ேப� எ$ைன மாயாதா9 வ9விைனேய$ பி$ நி$ேற             (5) 



85 

 

     
3262  பி$நி$' காத9 ேநா� ெநIச� ெபாி� அ2மா9  
�$நி$' இரா ஊழி க= 1ைதய >+�றா9  
ம$ நி$ற ச;கர�� எ� மாயவ/� வாரானா9  
இ� நி$ற நீ( ஆவி கா:பா� ஆ� இ? இட�ேத?             (6) 
     
3263  கா:பா� ஆ� இ? இட��? க�0 இ�ளி$ �= �ளி ஆ�  
ேச= பால� ஊழி ஆ� ெச9கி$ற க�09வா��  
K: பால ெவ= ச�0 ச;கர�த$ ேதா$றானா9  
தீ: பால வ9விைனேய$ ெத�வ�கா( எ$ ெச�ேகேனா?             (7) 
     
3264  ெத�வ�கா( எ$ ெச�ேக$? ஓ� இர  ஏ� ஊழி ஆ�  
ெம� வ�� நி$' என� ஆவி ெம@வி;0�  
ைகவ�த ச;கர�� எ$ க=ண/� வாரானா9  
ைதவ�த த= ெத$ற9 ெவ� *டாி9 தா$ அ2ேம             (8) 
     
3265  ெவ� *டாி9 தா$ அ2மா9 5�0 இ�ளி$ �= �ளி ஆ�  
அ� *டர ெவ�ேயா$ அணி ெந2� ேத� ேதா$றாதா9  
ெசI *ட�� தாமைர;க= ெச9வ/� வாரானா9  
ெநI* இட� தீ�:பா� இனி யா�? நி$' உ�0கி$ேறேன             (9) 
     
3266  நி$' உ�0கி$ேறேன ேபால ெந2 வான�  
ெச$' உ�கி �= �ளி ஆ� ெச9கி$ற க�09வா�  
அ$' ஒ�கா9 ைவய� அள�த பிரா$ வாரா$ எ$'  
ஒ$' ஒ�கா9 ெசா9லா� உலேகா உற�0ேம             (10) 
     
3267  உற�0வா$ ேபா9 ேயா0ெச�த ெப�மாைன  
சிற�த ெபாழி9 N� 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
நிற� கிள��த அ�தாதி ஆயிர��( இ: ப�தா9  
இற�� ேபா� ைவ0�த� ேசராவா' எ�ஙேனேயா?             (11) 
---------- 
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உ�ெவளி�பா3 க9ட தைலவி தாயைர ம8�(ைர�த)உ�ெவளி�பா3 க9ட தைலவி தாயைர ம8�(ைர�த)உ�ெவளி�பா3 க9ட தைலவி தாயைர ம8�(ைர�த)உ�ெவளி�பா3 க9ட தைலவி தாயைர ம8�(ைர�த)        ((((தி��"8@"$தி��"8@"$தி��"8@"$தி��"8@"$))))    
 
3268  எ�ஙேனேயா அ$ைனமீ�கா(  
      எ$ைன �னிவ� நீ�?  
ந�க( ேகால� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
ச�கிேனா2� ேநமிேயா2�  
      தாமைர; க=கேளா2�  
ெச�கனி வா� ஒ$றிேனா2�  
      ெச9கி$ற� எ$ ெநIசேம             (1) 
     
3269  எ$ ெநIசினா9 ேநா;கி; காணீ�  
      எ$ைன �னியாேத  
ெத$ ந$ ேசாைல� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
மி$/ �E� 0=டல��  
      மா�பி9 தி�ம' �  
ம$/ L4� நா$0 ேதாF�  
      வ�� எ�0� நி$றி2ேம             (2) 
     
3270  நி$றி2� திைச;0� ைந<� எ$'  
      அ$ைனய�� �னிதி�  
0$ற மாட� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
ெவ$றி வி9E� த=2� வாF�  
      ச;கர�� ச�க��  
நி$' ேதா$றி; க=4( நீ�கா  
      ெநI*(F� நீ�காேவ             (3) 
     
3271  நீ�க நி9லா க=ண நீ�க( எ$'  
      அ$ைனய�� �னிதி�  
ேத$ ெகா( ேசாைல� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
L� த= மாைல� த= �ழா<�  
      ெபா$ �+<� வ+ �  
பா�0 ேதா$'� பH2� நா4�  
      பாவிேய$ ப;க�தேவ             (4) 
     
3272  ப;க� ேநா;கி நி�0� ைந<� எ$'  
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      அ$ைனய�� �னிதி�  
த;க கீ��தி� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
ெதா;க ேசாதி� ெதா=ைட வா<�  
      நீ=ட 1�வ�கF�  
த;க தாமைர; க=4� பாவிேய$  
      ஆவியி$ ேமலனேவ             (5) 
     
3273  ேமE� வ$ பழி ந� 0+;0 இவ( எ$'  
      அ$ைன காண;ெகாடா(  
ேசாைல N� த= தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
ேகால நீ( ெகா+ >;0� தாமைர;  
      க=4� கனி வா<�  
நீல ேமனி<� நா$0 ேதாF�  
      எ$ ெநIச� நிைற�தனேவ             (6) 
     
3274  நிைற�த வ$ பழி ந� 0+;0 இவ( எ$'  
      அ$ைன காண;ெகாடா(  
சிற�த கீ��தி� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
நிைற�த ேசாதி ெவ(ள� N��த  
      நீ=ட ெபா$ ேமனிெயா2�  
நிைற�� எ$ உ(ேள நி$ெறாழி�தா$  
      ேநமி அ�ைக உளேத            (7) 
     
3275  ைக<( ந$ �க� ைவ;0� ைந<� எ$'  
      அ$ைனய�� �னிதி�  
ைம ெகா( மாட� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
ெச�ய தாமைர; க=4� அ90E�  
      சி�றிைட<� வ+ �  
ெமா�ய நீ( 0ழ9 தா��த ேதா(கF�  
      பாவிேய$ �$ நி�0ேம             (8) 
     
3276  �$ நி$றா� எ$' ேதாழிமா�கF�  
      அ$ைனய�� �னிதி�  
ம$/ மாட� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
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ெச$னி நீ( �+ ஆதி ஆய  
      உல:1 இ9 அணிகல�த$  
க$ன9 பா9 அ�� ஆகி வ�� எ$  
      ெநIச� கழியாேன             (9) 
     
3277  கழிய மி;க� ஓ� காதல( இவ( எ$'  
      அ$ைன காண;ெகாடா(  
வ, இ9 கீ��தி� தி�;0'�0+  
      ந�பிைய நா$ க=டபி$  
0,மி� ேதவ� 0ழா�க( ைகெதாழB  
      ேசாதி ெவ(ள�தி/(ேள  
எ,வ� ஓ� உ� எ$ ெநI*( எ,�  
      ஆ�;0� அறி  அாிேத (10) 
     
3278  அறி  அாிய பிராைன  
      ஆழி அ�ைகயைனேய அல�றி  
நறிய ந$ மல� நா+  
      ந$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
0றி ெகா( ஆயிர��( இைவ ப���  
      தி�;0'�0+ அத$ேம9  
அறிய; க�' வ9லா�  
      ைவHடவ� ஆ� கட9 ஞால��(ேள            (11) 
------------- 
 
தைலவ� த�ைமகைள� த�னதாக�ெகா93 ேபD� தைலவியி� தைலவ� த�ைமகைள� த�னதாக�ெகா93 ேபD� தைலவியி� தைலவ� த�ைமகைள� த�னதாக�ெகா93 ேபD� தைலவியி� தைலவ� த�ைமகைள� த�னதாக�ெகா93 ேபD� தைலவியி�     
            நிைலக9ட தா� நிைலக9ட தா� நிைலக9ட தா� நிைலக9ட தா� ‘‘‘‘ஆேவசேமா எ�8 ெநா�( 7ற)ஆேவசேமா எ�8 ெநா�( 7ற)ஆேவசேமா எ�8 ெநா�( 7ற)ஆேவசேமா எ�8 ெநா�( 7ற)    
 
3279  கட9 ஞால� ெச�ேத/� யாேன எ$/�  
      கட9 ஞால� ஆேவ/� யாேன எ$/�  
கட9 ஞால� ெகா=ேட/� யாேன எ$/�  
      கட9 ஞால� கீ=ேட/� யாேன எ$/�  
கட9 ஞால� உ=ேட/� யாேன எ$/�  
      கட9 ஞால� ஈச$ வ�� ஏற;ெகாேலா?  
கட9 ஞால�தீ�;0 இைவ எ$ ெசா9Eேக$  
      கட9 ஞால�� எ$ மக( க�கி$றேவ? (1) 
     
3280  க�0� க9வி;0 எ9ைல இலேன எ$/�  
      க�0� க9வி ஆேவ/� யாேன எ$/�  
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க�0� க9விB ெச�ேவ/� யாேன எ$/�  
      க�0� க9வி தீ�:ேப/� யாேன எ$/�  
க�0� க9விB சார�� யாேன எ$/�  
      க�0� க9வி நாத$ வ�� ஏற;ெகாேலா?  
க�0� க9விR�;0 இைவ எ$ ெசா9Eேக$  
      க�0� க9வி எ$ மக( கா=கி$றேவ? (2) 
     
3281  கா=கி$ற நில� எ9லா� யாேன எ$/�  
      கா=கி$ற வி*�1 எ9லா� யாேன எ$/�  
கா=கி$ற ெவ� தீ எ9லா� யாேன எ$/�  
      கா=கி$ற இ; கா�' எ9லா� யாேன எ$/�  
கா=கி$ற கட9 எ9லா� யாேன எ$/�  
      கா=கி$ற கட9வ=ண$ ஏற;ெகாேலா?  
கா=கி$ற உலக�தீ�;0 எ$ ெசா9Eேக$  
      கா=கி$ற எ$ காாிைக ெச�கி$றேவ?             (3) 
     
3282  ெச�கி$ற கிதி எ9லா� யாேன எ$/�  
      ெச�வா$ நி$றனகF� யாேன எ$/�  
ெச�� �$ இற�த � யாேன எ$/�  
      ெச�ைக: பய$ உ=ேப/� யாேன எ$/�  
      ெச�வா�கைளB ெச�ேவ/� யாேன எ$/�  
      ெச�ய கமல;க=ண$ ஏற;ெகாேலா?  
ெச�ய உலக�தீ�;0 இைவ எ$ ெசா9Eேக$  
      ெச�ய கனி வா� இள மா$ திற�ேத?            (4) 
     
3283  திற�பாம9 ம= கா;கி$ேற$ யாேன எ$/�  
      திற�பாம9 மைல எ2�ேதேன எ$/�  
திற�பாம9 அ*ரைர; ெகா$ேறேன எ$/�  
      திற� காH+ அ$' ஐவைர; கா�ேதேன எ$/�  
திற�பாம9 கட9 கைட�ேதேன எ$/�  
      திற�பாத கட9வ=ண$ ஏற;ெகாேலா?  
திற�பாத உலக�தீ�;0 எ$ ெசா9Eேக$  
      திற�பா� எ$ தி�மக( எ�தினேவ?            (5) 
     
3284  இன ேவ� மைல ஏ�திேன$ யாேன எ$/�  
      இன ஏ'க( ெச�ேற/� யாேன எ$/�  
இன ஆ$ க$' ேம��ேத/� யாேன எ$/�  
      இன ஆ நிைர கா�ேத/� யாேன எ$/�  
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இன ஆய� தைலவ/� யாேன எ$/�  
      இன� ேதவ� தைலவ$ வ�� ஏற;ெகாேலா?  
இன ேவ9 க= ந9S�;0 இைவ எ$ ெசா9Eேக$  
      இன ேவ9 க=ணி எ$ மக( உ�றனேவ?            (6) 
     
3285  உ�றா�க( என;0 இ9ைல யா�� எ$/�  
      உ�றா�க( என;0 இ�0 எ9லா�� எ$/�  
உ�றா�கைளB ெச�ேவ/� யாேன எ$/�  
      உ�றா�கைள அழி:ேப/� யாேன எ$/�  
உ�றா�கF;0 உ�ேற/� யாேன எ$/�  
      உ�றா� இ@ மாய$ வ�� ஏற;ெகாேலா?  
உ�றீ�கH0 எ$ ெசா9@B ெசா9Eேக$ யா$  
      உ�' எ$/ைட: ேபைத உைர;கி$றேவ?             (7) 
     
3286  உைர;கி$ற �;க= பிரா$ யாேன எ$/�  
      உைர;கி$ற திைச�க$ யாேன எ$/�  
உைர;கி$ற அமர�� யாேன எ$/�  
      உைர;கி$ற அமர� ேகா$ யாேன எ$/�  
உைர;கி$ற �னிவ�� யாேன எ$/�  
      உைர;கி$ற �கி9வ=ண$ ஏற;ெகாேலா?  
உைர;கி$ற உலக�தீ�;0 எ$ ெசா9Eேக$  
      உைர;கி$ற எ$ ேகாமள ஒ= ெகா+;ேக?            (8) 
     
3287  ெகா+ய விைன யா�� இலேன எ$/�  
      ெகா+ய விைன ஆேவ/� யாேன எ$/�  
ெகா+ய விைன ெச�ேவ/� யாேன எ$/�  
      ெகா+ய விைன தீ�:ேப/� யாேன எ$/�  
ெகா+யா$ இல�ைக ெச�ேறேன எ$/�  
      ெகா+ய 1( உைடயவ$ ஏற;ெகாேலா?  
ெகா+ய உலக�தீ�;0 இைவ எ$ ெசா9Eேக$  
      ெகா+ேய$ ெகா+ எ$ மக( ேகால�கேள?            (9) 
     
3288  ேகால� ெகா( *வ�;க�� யாேன எ$/�  
      ேகால� இ9 நரக�� யாேன எ$/�  
ேகால� திக� ேமா;க�� யாேன எ$/�  
      ேகால� ெகா( உயி�கF� யாேன எ$/�  
ேகால� ெகா( தனி�த9 யாேன எ$/�  
      ேகால� ெகா( �கி9வ=ண$ ஏற;ெகாேலா?  
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ேகால� ெகா( உலக�தீ�;0 எ$ ெசா9Eேக$  
      ேகால� திக� ேகாைத எ$ A�தE;ேக?            (10) 
     
3289  A�த9 மல� ம�ைக;0� ம= மட�ைத;0�  
      0ல ஆய� ெகா,��;0� ேக(வ$ த$ைன  
வா��த வ,தி வள நாட$ ம$/  
      0�A�B சடேகாப$ 0�ேறவ9 ெச��  
ஆ��த தமி� மாைல ஆயிர��(  
      இைவ<� ஓ� ப��� வ9லா� உலகி9  
ஏ�� ெப�� ெச9வ�தரா�� தி�மா9  
      அ+யா�கைள: Lசி;க ேநா�றா�கேள            (11) 
----------- 
 
வானமாமைல� ெப�மான( அ�ைள ேவ9ட)வானமாமைல� ெப�மான( அ�ைள ேவ9ட)வானமாமைல� ெப�மான( அ�ைள ேவ9ட)வானமாமைல� ெப�மான( அ�ைள ேவ9ட)        ((((சிாீவரம@கல�சிாீவரம@கல�சிாீவரம@கல�சிாீவரம@கல�))))    
 
3290  ேநா�ற ேநா$1 இேல$ �= அறி  இேல$ ஆகிE�  
      இனி உ$ைன விH2 ஒ$'�  
ஆ�ற கி�கி$றிேல$ அரவி$ அைண அ�மாேன  
ேச�'� தாமைர ெச�ெந9 ஊ2 மல�  
      சிாீவரம�கல நக�  
5�றி��த எ�தா� உன;0 மிைக அ9ேல$ அ�ேக             (1) 
     
3291  அ�0�ேற$ அ9ேல$ இ�0�ேற$ அ9ேல$ உ$ைன;  
      கா4� அவாவி9 5��� நா$  
எ�0�ேற/� அ9ேல$ இல�ைக ெச�ற அ�மாேன  
தி�க( ேச� மணி மாட� நீ2  
      சிாீவரம�கலநக� உைற  
ச�0 ச;கர�தா� தமிேய/;0 அ�ளாேய             (2) 
     
3292  க�ள: 1( ெகா+ ச;கர: பைட வான நாட எ$  
      கா��கி9 வ=ணா  
ெபா�( அ9லாத எ$ைன: ெபா�ளா;கி அ+ைமெகா=டா�  
ெத�( ெகா( நா$மைற வ9லவ� பல� வா�  
      சிாீவரம�கலநக�;0  
அ�(ெச�� அ�0 இ��தா� அறிேய$ ஒ� ைக�மாேற             (3) 
     
3293  மா' ேச� பைட ��'வ� ம�க ஓ� ஐவ�;0 ஆ� அ$'  
      மாய:ேபா� ப=ணி  
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நீ' ெச�த எ�தா� நில� கீ=ட அ�மாேன  
ேத' ஞான�த� ேவத ேவ(வி அறாB  
      சிாீவரம�கலநக�  
ஏறி 5�றி��தா� உ$ைன எ�0 எ�த; A வேன?      (4) 
     
3294  எ�த; A த9 ஆவேத என;0? எ?வ  
      ெத?வ��( ஆ<மா� நி$'  
ைகதவ�க( ெச�<� க� ேமனி அ�மாேன  
ெச�த ேவ(விய� ைவய�ேதவ� அறாB  
      சிாீவரம�கலநக�  
ைகெதாழ இ��தா� அ� நா/� க=ேடேன             (5) 
     
3295  ஏன� ஆ� நில� கீ=ட எ$ அ:பேன க=ணா எ$'�  
      எ$ைன ஆFைட  
வான நாயகேன மணி மாணி;கB*டேர  
ேதன மா�ெபாழி9 த= சிாீவரம�கல�தவ�  
      ைகெதாழ உைற  
வானமாமைலேய அ+ேய$ ெதாழ வ�த�ேள             (6) 
     
3296  வ�த�ளி எ$ ெநI* இட� ெகா=ட வானவ�  
      ெகா,�ேத உல0;0 ஓ�  
��ைத� தா� த�ைதேய �, ஏ� உல0� உ=டா�  
ெச�ெதாழிலவ� ேவத ேவ(வி அறாB  
      சிாீவரம�கலநக�  
அ�த� இ9 1கழா� அ+ேயைன அக�ேறேல             (7) 
     
3297  அக�ற நீ ைவ�த மாய வ9 ஐ�1ல$களா� அைவ  
      ந$0 அறி�தன$  
அக�றி எ$ைன<� நீ அ�� ேச�றி9 5��திக=டா�  
பக9 கதி� மணி மாட� நீ2 சிாீவரம�ைக  
      வாணேன எ$'�  
1க�0 அாிய எ�தா� 1(ளி$ வா� பிள�தாேன             (8) 
     
3298  1(ளி$ வா� பிள�தா� ம�� இைட ேபாயினா�  
      எ�� ஏ� அட��த எ$  
க(ள மாயவேன க�மாணி;கB *டேர  
ெத(ளியா� தி� நா$மைறக( வ9லா� ம@  
      த= சிாீவரம�ைக  
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<( இ��த எ�தா� அ�ளா� உ�<மா' என;ேக             (9) 
     
3299  ஆ' என;0 நி$ பாதேம சர= ஆக� த�ெதாழி�தா�  
      உன;0 ஓ�ைக�  
மா' நா$ ஒ$' இேல$ என� ஆவி<� உனேத  
ேச' ெகா( க��1� ெப�� ெச�ெநE� ம@  
      த= சிாீவரம�ைக  
நா' L� த= �ழா� �+யா� ெத�வ நாயகேன             (10) 
     
3300  ெத�வ நாயக$ நாரண$  
      திாிவி;கிரம$ அ+ இைணமிைச  
ெகா� ெகா( L� ெபாழி9  
      N� 0�A�B சடேகாப$  
ெச�த ஆயிர��( இைவ த=  
      சிாீவரம�ைக ேமய ப��ட$  
ைவக9 பாட வ9லா�  
      வாேனா�;0 ஆரா அ�ேத             (11) 
------------ 
 
ஆராவ2தா�வா� ேப8கைள� தாராைமயா) ஆ�வா� தீராத ஆைச5ட� ஆராவ2தா�வா� ேப8கைள� தாராைமயா) ஆ�வா� தீராத ஆைச5ட� ஆராவ2தா�வா� ேப8கைள� தாராைமயா) ஆ�வா� தீராத ஆைச5ட� ஆராவ2தா�வா� ேப8கைள� தாராைமயா) ஆ�வா� தீராத ஆைச5ட� 
ஆ!றாைமேபசி அலம�த)ஆ!றாைமேபசி அலம�த)ஆ!றாைமேபசி அலம�த)ஆ!றாைமேபசி அலம�த)        ((((தி��"ட�ைததி��"ட�ைததி��"ட�ைததி��"ட�ைத))))    
 
3301  ஆரா அ�ேத அ+ேய$ உடல� நி$பா9 அ$பாேய  
நீரா� அைல�� கைரய உ�;0கி$ற ெந2மாேல  
சீ� ஆ� ெச�ெந9 கவாி 5*� ெச, நீ�� தி�;0ட�ைத  
ஏ� ஆ� ேகால� திகழ; கிட�தா� க=ேட$ எ�மாேன             (1) 
     
3302  எ�மாேன எ$ ெவ(ைள >��தி எ$ைன ஆ(வாேன  
எ� மா உ� � ேவ=2� ஆ�றா9 ஆவா� எழி9 ஏேற  
ெச� மா கமல� ெச, நீ�மிைச;க= மல�� தி�;0ட�ைத  
அ� மா மல�;க= வள�கி$றாேன எ$ நா$ ெச�ேகேன             (2) 
     
3303  எ$ நா$ ெச�ேக$? யாேர கைளக=? எ$ைன எ$ ெச�கி$றா�?  
உ$னா9 அ9லா9 யாவராE� ஒ$'� 0ைற ேவ=ேட$  
க$ ஆ� மதி( N� 0ட�ைத; கிட�தா� அ+ேய$ அ� வா�நா(  
ெச9 நா( எ� நா(? அ� நா( உன தா( பி+�ேத ெசல;காேண (3) 
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3304  ெசல; கா=கி�பா� கா4� அள � ெச9E� கீ��தியா�  
உல:1 இலாேன எ9லா உல0� உைடய ஒ� >��தி  
நல�தா9 மி;கா� 0ட�ைத; கிட�தா� உ$ைன; கா=பா$ நா$  
அல:1 ஆ� ஆகாச�ைத ேநா;கி அ,வ$ ெதா,வேன             (4) 
     
3305  அ,வ$ ெதா,வ$ ஆ+; கா=பா$ பா+ அல�'வ$  
த, வ9விைனயா9 ப;க� ேநா;கி நாணி; கவி��தி�:ப$  
ெச, ஒ= பழன; 0ட�ைத; கிட�தா� ெச�தாமைர; க=ணா  
ெதா,வேனைன உன தா( ேச��வைகேய N�க=டா�             (5) 
     
3306  N�க=டா� எ$ ெதா9ைல விைனைய அ'�� உ$ அ+ேச��  
ஊ� க=+��ேத Kரா;0ழி K��� எைன நா( அக$' இ�:ப$?  
வா� ெதா9 1கழா� 0ட�ைத; கிட�தா� வாேனா� ேகாமாேன  
யாழி$ இைசேய அ�ேத அறிவி$ பயேன அாிஏேற             (6) 
     
3307  அாிஏேற எ$ அ� ெபா$ *டேர ெச�க= க� �கிேல  
எாி ஏ� பவள; 0$ேற நா9 ேதா( எ�தா� உன� அ�ேள  
பிாியா அ+ைம எ$ைன; ெகா=டா� 0ட�ைத� தி�மாேல  
தாிேய$ இனி உ$ சரண� த�� எ$ ச$ம� கைளயாேய             (7) 
     
3308  கைளவா� �$ப� கைளயா� ஒழிவா� கைளக= ம�' இேல$  
வைள வா� ேநமி: பைடயா� 0ட�ைத; கிட�த மா மாயா  
தளரா உடல� என� ஆவி சாி�� ேபா�ேபா�  
இைளயா� உன தா( ஒ��க: பி+��: ேபாத இைச நீேய             (8) 
     
3309  இைசவி�� எ$ைன உ$ தா( இைண;கீ� இ���� அ�மாேன  
அைச  இ9 அமர� தைலவ� தைலவா ஆதி: ெப� >��தி  
திைச வி9 5*� ெச, மா மணிக( ேச�� தி�;0ட�ைத  
அைச  இ9 உலக� பரவ; கிட�தா� காண வாராேய             (9) 
     
3310  வாரா அ�வா� வ�� எ$ மாயா மாயா >��தியா�  
ஆரா அ�தா� அ+ேய$ ஆவி அகேம தி�தி:பா�  
தீரா விைனக( தீர எ$ைன ஆ=டா� தி�;0ட�ைத  
ஊரா� உன;0 ஆ( பH2� அ+ேய$ இ$ன� உழ9ேவேனா? (10) 
     
3311  உழைல எ$பி9 ேப�Bசி �ைலX2 அவைள உயி� உ=டா$  



95 

 

கழ9க( அைவேய சர= ஆக; ெகா=ட 0�A�B சடேகாப$  
0ழ@$ ம@யB ெசா$ன ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
மழைல தீர வ9லா� காம� மா$ ஏ� ேநா;கிய�;ேக             (11) 
------------ 
 
தி�வ)லவா� ெச)Cதைல� த3�"� ேதாழிய��"� தைலவி 78த)தி�வ)லவா� ெச)Cதைல� த3�"� ேதாழிய��"� தைலவி 78த)தி�வ)லவா� ெச)Cதைல� த3�"� ேதாழிய��"� தைலவி 78த)தி�வ)லவா� ெச)Cதைல� த3�"� ேதாழிய��"� தைலவி 78த)        
((((தி�வ)லவா�தி�வ)லவா�தி�வ)லவா�தி�வ)லவா�))))    
 
3312  மா$ ஏ� ேநா;0 ந9S� ைவகE� விைனேய$ ெம@ய  
வா$ ஆ� வ= க�0� ம� ம9@ைக கம,�  
ேத$ ஆ� ேசாைலக( N� தி�வ9லவா� உைற<�  
ேகானாைர அ+ேய$ அ+A2வ� எ$'ெகாேலா?             (1) 
     
3313  எ$' ெகா9 ேதாழிமீ�கா( எ�ைம நீ� ந@�� எ$ ெச�தீேரா?  
ெபா$திக� 1$ைன மகி� 1� மாதவி மீ� அணவி  
ெத$ற9 மண� கம,� தி�வ9லவா� நக�(  
நி$ற பிரா$ அ+நீ' அ+ேயா� ெகா=2 N2வேத?             (2) 
     
3314  N2 மல�;0ழS� �யராH+ேய$ ெம@ய  
பா2� ந9 ேவத ஒ@ பரைவ� திைர ேபா9 �ழ�க  
மா2 உய��� ஓம: 1ைக கம,� த= தி�வ9லவா�  
நீ2 உைறகி$ற பிரா$ கழ9 கா=2�ெகா9 நிBசEேம?             (3) 
     
3315  நிBசE� ேதாழிமீ�கா( எ�ைம நீ� ந@�� எ$ ெச�தீேரா?  
பBசிைல நீ( க�0� பல � ெத�0� வாைழகF�  
மB* அணி மாட�க( மீ� அண � த= தி�வ9லவா�  
நB* அரவி$ அைணேம9 ந�பிரான� ந9 நலேம             (4) 
     
3316  ந9 நல� ேதாழிமீ�கா( ந9ல அ�தண� ேவ(வி: 1ைக  
ைம� நல� ெகா=2 உய� வி= மைற;0� த= தி�வ9லவா�  
க$ன9 அ� கH+ த$ைன கனிைய இ$ அ�த� த$ைன  
எ$ நல� ெகா( *டைர எ$'ெகா9 க=க( கா=ப�ேவ?             (5) 
     
3317  கா=ப� எIஞா$'ெகாேலா விைனேய$ கனிவா� மட5�  
பா= 0ர9 வ=+ெனா2 ப*� ெத$றE� ஆகி எ�0�  
ேச= சிைன ஓ�0 மரB ெச,� கான9 தி�வ9லவா�  
மா= 0ற( ேகால: பிரா$ மல�� தாமைர: பாத�கேள?             (6) 
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3318  பாத�க(ேம9 அணி L� ெதாழ; A2�ெகா9 பாைவ ந9S�  
ஓத ெந2� தட��( உய� தாமைர ெச�க,நீ�  
மாத�க( வா( �க�� க=4� ஏ��� தி�வ9லவா�  
நாத$ இI ஞால� உ=ட ந� பிரா$ த$ைன நா(ெதா'ேம?             (7) 
     
3319  நா(ெதா'� 52 இ$றிேய ெதாழ; A2�ெகா9 ந9 �தS�  
ஆ2 உ' தீ� க��1� விைள ெச�ெநE� ஆகி எ�0�  
மா2 உ' L� தட� ேச� வய9 N� த= தி�வ9லவா�  
நீ2 உைறகி$ற பிரா$ நில� தாவிய நீ( கழேல?             (8) 
     
3320  கழ9 வைள Lாி:ப யா� க=2 ைகெதாழ; A2�ெகாேலா  
0ழ9 எ$ன யா,� எ$ன 0ளி� ேசாைல<( ேத$ அ��தி  
மழைல வாி வ=2க( இைச பா2� தி�வ9லவா�  
*ழ@$ ம@ ச;கர: ெப�மான� ெதா9 அ�ேள?             (9) 
     
3321  ெதா9 அ�( ந9 விைனயா9 ெசால; A2�ெகா9 ேதாழிமீ�கா(  
ெதா9 அ�( ம=4� வி=4� ெதாழ நி$ற தி�நகர�  
ந9 அ�( ஆயிரவ� நல$ ஏ��� தி�வ9லவா�  
ந9 அ�( ந� ெப�மா$ நாராயண$ நாம�கேள?             (10) 
     
3322  நாம�க( ஆயிர� உைடய ந� ெப�மா$ அ+ேம9  
ேசம� ெகா( ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெதாி�� உைர�த  
நாம�க( ஆயிர��( இைவ ப��� தி�வ9லவா�  
ேசம� ெகா( ெத$ நக�ேம9 ெச:1வா� சிற�தா� பிற�ேத             (11) 
------------ 
 
ஆ�வா� தா� ேச��( அAபவி�"� நிைலைய4 ெச� என எ�ெப�மாைன ஆ�வா� தா� ேச��( அAபவி�"� நிைலைய4 ெச� என எ�ெப�மாைன ஆ�வா� தா� ேச��( அAபவி�"� நிைலைய4 ெச� என எ�ெப�மாைன ஆ�வா� தா� ேச��( அAபவி�"� நிைலைய4 ெச� என எ�ெப�மாைன 
ேவ93த)ேவ93த)ேவ93த)ேவ93த)    
 
3323  பிற�த ஆ'� வள��த ஆ'� ெபாிய பாரத�  
      ைகெச�� ஐவ�;0�  
திற�க( காH+யிH2B ெச�� ேபான மாய�கF�  
நிற� த$ ஊ2 1;0 என� ஆவிைய நி$' நி$'  
      உ�;கி உ=கி$ற இB  
சிற�த வா$ *டேர உ$ைன எ$'ெகா9 ேச�வ�ேவ?             (1) 
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3324  வ�ைவ வா��ைத<( ஏ' பா��த�� மாய மாவிைன  
      வா� பிள�த��  
ம�ைவ வா� 0ழலா� 0ரைவ பிைண�த 0ழ0�  
அ� இ� உ� எ$னலாவன அ9ல எ$ைன உ$  
      ெச�ைக ைநவி;0�  
�� ைவய �த9வா உ$ைன எ$' தைல:ெப�வேன?             (2) 
     
3325  ெப�<� L� 0ழ9 ேப� �ைல உ=ட பி(ைள� ேத�ற��  
      ேப��� ஓ� சா2 இறB  
ெச�ய பாத� ஒ$றா9 ெச�த நி$ சி'B ேசவக��  
ெந� உ= வா��ைத<( அ$ைன ேகா9 ெகா(ள நீ உ$  
      தாமைர; க=க( நீ� ம9க  
ைபயேவ நிைல<� வ�� எ$ ெநIைச உ�;0�கேள             (3) 
     
3326  க(ள ேவட�ைத; ெகா=2 ேபா� 1ர� 1;க ஆ'�  
      கல�� அ*ரைர  
உ(ள� ேபத� ெச�திH2 உயி� உ=ட உபாய�கF�  
ெவ(ள நீ�B சைடயா/� நி$னிைட ேவ' அலாைம  
      விள�க நி$ற��  
உ(ள� உ( 0ைட�� எ$ உயிைர உ�;கி உ=4ேம             (4) 
     
3327  உ=ண வானவ� ேகா/;0 ஆய� ஒ�:ப2�த  
      அ+சி9 உ=ட��  
வ=ண மா9 வைரைய எ2�� மைழ கா�தE�  
ம=ைண �$ பைட�� உ=2 உமி��� கட�� இட��  
      மண�த மாய�க(  
எ=4�ேதா'� எ$ ெநI* எாிவா� ெம,0 ஒ;0� நி$ேற            (5) 
     
3328  நி$ற ஆ'� இ��த ஆ'� கிட�த ஆ'�  
      நிைன:1 அாியன  
ஒ$' அலா உ�  ஆ� அ�  ஆய நி$ மாய�க(  
நி$' நி$' நிைன;கி$ேற$ உ$ைன எ�ஙன�  
      நிைனகி�ப$? பாவிேய�0  
ஒ$' ந$0 உைரயா� உலக� உ=ட ஒ= *டேர             (6) 
     
3329  ஒ= *டேரா2 இ�Fமா� நி$ற ஆ'� உ=ைமேயா2  
      இ$ைமயா� வ�� எ$  
க= ெகாளாவைக நீ கர�� எ$ைனB ெச�கி$றன  
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எ= ெகா( சி�ைத<( ைநகி$ேற$ எ$ காிய  
      மாணி;கேம எ$ க=கH0�  
தி= ெகா(ள ஒ� நா( அ�ளா� உ$ தி� உ�ேவ             (7) 
     
3330  தி� உ�  கிட�த ஆ'� ெகா:L�B  
      ெச�தாமைரேம9 திைச�க$  
க� ( 5�றி��� பைட�திHட க�ம�கF�  
ெபா� இ9 உ$ தனி நாயக� அைவ ேகH0�ேதா'�  
      எ$ ெநIச� நி$' ெந;0  
அ�வி ேசா�� க=ணீ� எ$ ெச�ேக$ அ+ேயேன?             (8) 
     
3331  அ+ைய >$ைற இர�த ஆ'� அ�ேக நி$' ஆ� கடE�  
      ம=4� வி=4�  
�+ய ஈ� அ+யா9 �+��;ெகா=ட �;கிய��  
ெநா+<மா' அைவ ேகH0�ேதா'� எ$ ெநIச�  
      நி$ தன;ேக கைர�� உ0�  
ெகா+ய வ9விைனேய$ உ$ைன எ$'ெகா9 A2வேத?             (9) 
     
3332  A+ நீைர; கைட�த ஆ'� அ�த� ேதவ�  
      உ=ண அ*ரைர  
52� வ=ண�கேள ெச�� ேபான வி�தக��  
ஊ2 1;0 என� ஆவிைய உ�;கி  
      உ=+2கி$ற நி$ த$ைன  
நா2� வ=ண� ெசா9லா� நB* நா0 அைணயாேன             (10) 
     
3333  நா0 அைணமிைச ந� பிரா$ சரேண சர=  
      நம;0 எ$' நா(ெதா'�  
ஏக சி�ைதயனா�; 0�A�B  
      சடேகாப$ மாற$  
ஆக ��ற அ�தாதி ஆயிர��(  
      இைவ<� ஓ� ப��� வ9லா�  
மாக ைவ0�த��  
      மகி�  எ��வ� ைவகEேம             (11) 
------------ 
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தி�வ9வ9I�� ெப�மானிட� தைலவி பறைவகைள� '(விட)தி�வ9வ9I�� ெப�மானிட� தைலவி பறைவகைள� '(விட)தி�வ9வ9I�� ெப�மானிட� தைலவி பறைவகைள� '(விட)தி�வ9வ9I�� ெப�மானிட� தைலவி பறைவகைள� '(விட)            
((((தி�வ9வ9I�தி�வ9வ9I�தி�வ9வ9I�தி�வ9வ9I�))))    
 
3334  ைவக9 L� கழிவா� வ�� ேம<� 0�கின�கா(  
ெச� ெகா( ெச�ெந9 உய� தி�வ=வ=Y� உைற<�  
ைக ெகா( ச;கர�� எ$ கனிவா�: ெப�மாைன; க=2  
ைகக( A:பி ெசா9S� விைனயாH+ேய$ காத$ைமேய             (1) 
     
3335  காத9 ெம$ ெபைடேயா2 உட$ ேம<� க� நாரா�  
ேவத ேவ(வி ஒ@ �ழ�0� த= தி�வ=வ=Y�  
நாத$ ஞால� எ9லா� உ=ட ந� ெப�மாைன; க=2  
பாத� ைகெதா,� பணிR� அ+ேய$ திறேம             (2) 
     
3336  திற�க( ஆகி எ�0� ெச�க( ஊ2 உழ9 1(ளின�கா(  
சிற�த ெச9வ� ம90 தி�வ=வ=Y� உைற<�  
கற�0 ச;கர; ைக; கனிவா�: ெப�மாைன; க=2  
இற�கி நீ� ெதா,� பணிR� அ+ேய$ இடேர             (3) 
     
3337  இட� இ9 ேபாக� >�கி இைண�� ஆ2� மட அ$ன�கா(  
விட9 இ9 ேவத ஒ@ �ழ�0� த= தி�வ=வ=Y�  
கட@$ ேமனி:பிரா$ க=ணைன ெந2மாைல; க=2  
உடல� ைந�� ஒ��தி உ�0� எ$' உண���மிேன             (4) 
     
3338  உண��த9 ஊட9 உண��� உட$ ேம<� மட அ$ன�கா(  
திண��த வ=ட9க(ேம9 ச�0 ேச�� தி�வ=வ=Y�  
1ண��த L� த= �ழா� �+ ந� ெப�மாைன; க=2  
1ண��த ைகயினரா� அ+ேய/;0� ேபா�'மிேன             (5) 
     
3339  ேபா�றி யா$ இர�ேத$ 1$ைனேம9 உைற L� 0யி9கா(  
ேச�றி9 வாைள �(F� தி�வ=வ=Y� உைற<�  
ஆ�ற9 ஆழி அ�ைக அமர� ெப�மாைன; க=2  
மா�ற� ெகா=ட�ளீ� ைமய9 தீ�வ� ஒ�வ=ணேம             (6) 
     
3340  ஒ�வ=ண� ெச$' 1;0 என;0 ஒ$' உைர ஒ= கிளிேய  
ெச� ஒ= L� ெபாழி9 N� ெச;க� ேவைல� தி�வ=வ=Y�  
க� வ=ண� ெச�ய வா� ெச�ய க= ெச�ய ைக ெச�ய கா9  
ெச� ஒ= ச;கர� ச�0 அைடயாள� தி��த; க=ேட             (7) 
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3341  தி��த; க=2 என;0 ஒ$' உைரயா� ஒ= சி' Lவா�  
ெச��தி ஞாழ9 மகி� 1$ைன N� த= தி�வ=வ=Y�  
ெப�� த= தாமைர;க= ெப� நீ( �+ நா9 தட�ேதா(  
க�� தி= மா �கி9 ேபா9 தி�ேமனி அ+கைளேய             (8) 
     
3342  அ+க( ைகெதா,� அல�ேம9 அைச<� அ$ன�கா(  
வி+ைவ ச�0 ஒ@;0� தி�வ=வ=Y� உைற<�  
க+ய மாய$ த$ைன க=ணைன ெந2மாைல; க=2  
ெகா+ய வ9விைனேய$ திற� A'மி$ ேவ'ெகா=ேட             (9) 
     
3343  ேவ'ெகா=2 உ�ைம யா$ இர�ேத$ ெவறி வ=+ன�கா(  
ேத' நீ�: ப�ைப வடபாைல� தி�வ=வ=Y�  
மா' இ9 ேபா� அர;க$ மதி( நீ' எழB ெச�' உக�த  
ஏ' ேசவகனா�;0 எ$ைன<� உள( எ$மி$கேள             (10) 
     
3344  மி$ ெகா( ேச� 1ாி�9 0ற( ஆ� அக9 ஞால� ெகா=ட  
வ$ க(வ$ அ+ேம9 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
ப= ெகா( ஆயிர��( இைவ ப��� தி�வ=வ=Y�;0  
இ$ெகா( பாட9 வ9லா� மதன� மி$னிைட யவ�;ேக             (11) 
------------- 
 
தைலவ� கால� தா��( வர�க9ட தைலவி ஊட)ெகா93 உைர�த)தைலவ� கால� தா��( வர�க9ட தைலவி ஊட)ெகா93 உைர�த)தைலவ� கால� தா��( வர�க9ட தைலவி ஊட)ெகா93 உைர�த)தைலவ� கால� தா��( வர�க9ட தைலவி ஊட)ெகா93 உைர�த)    
 
3345  மி$ இைட மடவா�க( நி$ அ�( N2வா� �$1  
      நா$ அ� அI*வ$  
ம$ உைட இல�ைக அர= கா��த மாயவேன  
உ$/ைடய *=டாய� நா$ அறிவ$ இனி  
      அ�ெகா=2 ெச�வ� எ$?  
எ$/ைடய ப��� கழE� த�� ேபா0 ந�O             (1) 
     
3346  ேபா0 ந�O உ$ தாமைர1ைர க= இைண<�  
      ெச?வா� �'வE�  
ஆ0ல�க( ெச�ய அழித�ேக ேநா�ேறாேம யா�  
ேதாைக மா மயிலா�க( நி$ அ�( N2வா�  
      ெசவி ஓைச ைவ�� எழ  
ஆக( ேபாகவிH2 0ழ9 ஊ� ேபாயி��ேத             (2) 



101 

 

     
3347  ேபாயி��� நி$ 1(Fவ� அறியாதவ�;0 உைர  
      ந�O நி$ ெச�ய  
வா� இ�� கனி<� க=கF� விபாீத� இ� நா(  
ேவ� இ�� தட� ேதாளினா� இ� தி�வ�(  
      ெப'வா� எவ�ெகா9  
மா இ�� கடைல; கைட�த ெப�மானாேல?             (3) 
     
3348  ஆ@$ நீ( இைல ஏ� உல0� உ=2 அ$' நீ  
      கிட�தா� உ$ மாய�க(  
ேமைல வானவ�� அறியா� இனி எ� பரேம?  
ேவ@$ ேந� தட� க=ணினா� விைளயா2  
      NழைலB Nழேவ நி$'  
கா@ ேம�;க வ9லா� எ�ைம நீ கழேறேல             (4) 
     
3349  கழேற9 ந�O உ$ ைகதவ� ம=4� வி=4�  
      ந$0 அறி<� தி= ச;கர  
நிழ' ெதா9 பைடயா� உன;0 ஒ$' உண���வ$ நா$  
மழ' ேத$ ெமாழியா�க( நி$ அ�( N2வா�  
      மன� வா+ நி�க எ�  
0ழ' Lைவெயா2� கிளிேயா2� 0ழேகேல             (5) 
     
3350  0ழகி எ�க( 0ழமண$ெகா=2 ேகாயி$ைம ெச��  
      க$ம� ஒ$' இ9ைல  
பழகி யா� இ�:ேபா� பரேம இ� தி� அ�(க(?  
அழகியா� இ? உலக� >$';0� ேதவிைம  
      ஈத0வா� பல� உள�  
கழக� ஏேற9 ந�O உன;0� இைளேத க$மேம             (6) 
     
3351  க$ம� அ$' எ�க( ைகயி9 பாைவ பறி:ப�  
      கட9 ஞால� உ=+Hட  
நி$மலா ெந+யா� உன;ேகE� பிைழ பிைழேய  
வ$மேம ெசா9@ எ�ைம நீ விைளயா2தி அ�  
      ேகHகி9 எ$ ஐ�மா�  
த$ம பாவ� எ$னா� ஒ� நா$' த+ பிண;ேக             (7) 
     
3352  பிண;கி யாைவ<� யாவ�� பிைழயாம9 ேபதி���  
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      ேபதியாத� ஓ�  
கண;0 இ9 கீ��தி ெவ(ள; கதி� ஞான >��தியினா�  
இண;கி எ�ைம எ� ேதாழிமா� விைளயாட: ேபா�மி$  
      எ$ன: ேபா�ேதாைம  
உண;கி நீ வைள�தா9 எ$ ெசா9லா� உகவாதவேர?             (8) 
     
3353  உகைவயா9 ெநIச� உ( உ�கி உ$ தாமைர�  
      தட� க= விழிகளி$  
அக வைல: ப2:பா$ அழி�தா� உ$ தி�வ+யா9  
தக  ெச�திைல எ�க( சி�றிE� யா� அ2  
      சி' ேசா'� க=2 நி$  
�க ஒளி திகழ �'வ9 ெச�� நி$றிைலேய             (9) 
     
3354  நி$' இல�0 �+யினா� இ�ப�ேதா� கா9  
      அர* கைளகHட  
ெவ$றி நீ( ம,வா விய$ ஞால� �$ பைட�தா�  
இ$' இ? ஆய� 0ல�ைத 52 உ�ய� ேதா$றிய  
      க�மாணி;கB *ட�  
நி$த$னா9 ந@ேவ ப2ேவா� எ$'� ஆ�Bசிேயாேம             (10) 
     
3355  ஆ�Bசி ஆகிய அ$ைனயா9 அ$' ெவ=ெண�  
      வா��ைத<( சீ�ற �=2 அ,  
A�த அ:ப$ த$ைன 0�A�B சடேகாப$  
ஏ�திய தமி� மாைல ஆயிர��( இைவ<� ஓ� ப��  
      இைச ெயா2�  
நா�த$னா9 நவில உைர:பா�;0 இ9ைல ந90ரேவ             (11) 
------------ 
 
த�ைம வசீகாி�தவ� ஸ�ேவத�ைம வசீகாி�தவ� ஸ�ேவத�ைம வசீகாி�தவ� ஸ�ேவத�ைம வசீகாி�தவ� ஸ�ேவ####வர� எ�8 அ�ளி4 ெச�த)வர� எ�8 அ�ளி4 ெச�த)வர� எ�8 அ�ளி4 ெச�த)வர� எ�8 அ�ளி4 ெச�த)    ((((தி�வி9ணக�தி�வி9ணக�தி�வி9ணக�தி�வி9ணக�))))    
 
3356  ந90ர � ெச9 � நர0� *வ�;க�� ஆ�  
ெவ9பைக<� நH1� விட�� அ�த�� ஆ�  
ப9வைக<� பர�த ெப�மா$ எ$ைன ஆ(வாைன  
ெச9வ� ம90 0+� தி�வி=ணக�; க=ேடேன             (1) 
     
3357  க=ட இ$ப� �$ப� கல;க�கF� ேத�ற�� ஆ�  
த=ட�� த=ைம<� தழE� நிழE� ஆ�  
க=2ேகாட�0 அாிய ெப�மா$ எ$ைன ஆ(வா$ ஊ�  
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ெத= திைர: 1ன9 N� தி�வி=ணக� ந9 நகேர             (2) 
     
3358  நகர�� நா2கF� ஞான�� >ட�� ஆ�  
நிக� இ9 N� *ட� ஆ� இ�( ஆ� நில$ ஆ� வி*�1 ஆ�  
சிகர மாட�க( N� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
1க� ெகா( கீ��தி அ9லா9 இ9ைல யாவ�;0� 1=ணியேம            (3) 
     
3359  1=ணிய� பாவ� 1ண�Bசி பிாி  எ$' இைவ ஆ�  
எ=ண� ஆ� மற:1 ஆ� உ=ைம ஆ� இ$ைம ஆ� அ9ல$ ஆ�  
தி=ண மாட�க( N� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
க=ண$ இ$ அ�ேள க=2ெகா(மி$க( ைகதவேம?             (4) 
     
3360  ைகதவ� ெச�ைம க�ைம ெவFைம<� ஆ�  
ெம� ெபா� இளைம ��ைம 1�ைம பழைம<� ஆ�  
ெச�த தி= மதி( N� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
ெப�த கா  க=P� ெப�� ேத  உைட > லேக             (5) 
     
3361  > லக�கF� ஆ� அ9ல$ ஆ� உக:1 ஆ� �னி  ஆ�  
Lவி9 வா� மக( ஆ� த?ைவ ஆ� 1க� ஆ� பழி ஆ�  
ேதவ� ேமவி� ெதா,� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
பாவிேய$ மன�ேத உைறகி$ற பரI*டேர             (6) 
     
3362  பர� *ட� உட�1 ஆ� அ,;0: பதி�த உட�1 ஆ�  
கர��� ேதா$றி<� நி$'� ைகதவ�க( ெச��� வி=ேணா�  
சிர�களா9 வண�0� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
வர� ெகா( பாத� அ9லா9 இ9ைல யாவ�;0� வ$ சரேண            (7) 
     
3363  வ$ சர= *ர�;0 ஆ� அ*ர�;0 ெவ� A�ற�� ஆ�  
த$ சர= நிழ�கீ� உலக� ைவ��� ைவயா��  
ெத$ சர= திைச;0� தி�வி=ணக� ேச��த பிரா$  
எ$ சர= எ$ க=ண$ எ$ைன ஆFைட எ$ அ:பேன            (8) 
     
3364  எ$ அ:ப$ என;0 ஆ� இ0( ஆ� எ$ைன: ெப�றவ( ஆ�  
ெபா$ அ:ப$ மணி அ:ப$ ��� அ:ப$ அ$ அ:ப/� ஆ�  
மி$ன: ெபா$ மதி( N� தி�வி=ணக� ேச��த அ:ப$  
த$ ஒ:பா� இ9 அ:ப$ த�தன$ தன தா( நிழேல             (9) 
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3365  நிழ9 ெவ�யி9 சி'ைம ெப�ைம 0'ைம ெந2ைம<� ஆ�  
*ழ9வன நி�பன ம�'� ஆ� அைவ அ9ல/� ஆ�  
மழைல வா� வ=2 வா� தி�வி=ணக� ம$/ பிரா$  
கழ9க( அ$றி ம�ேறா� கைளக= இல� கா=மி$கேள            (10) 
     
3366  கா=மி$க( உலகீ� எ$' க=�க:ேப நிமி��த  
தா( இைணய$ த$ைன; 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
ஆைண ஆயிர��� தி�வி=ணக�: ப��� வ9லா�  
ேகாைண இ$றி வி=ேணா�;0 எ$'� ஆவ� 0ரவ�கேள             (11) 
------------ 
 
க9ணன( அவதார4 ெசய)கைள� ேபச� ெப!றக9ணன( அவதார4 ெசய)கைள� ேபச� ெப!றக9ணன( அவதார4 ெசய)கைள� ேபச� ெப!றக9ணன( அவதார4 ெசய)கைள� ேபச� ெப!றைம�"� களி�த)ைம�"� களி�த)ைம�"� களி�த)ைம�"� களி�த)    
 
3367  0ரைவ ஆ�Bசியேரா2 ேகா�த��  
      0$ற� ஒ$' ஏ�திய��  
உர  நீ�: ெபா�ைக நாக� கா��த��  
      உHபட ம�'� பல  
அரவி9 ப(ளி: பிரா$ த$ மாய  
      விைனகைளேய அல�றி  
இர � ந$ பகE� தவி�கில$  
      எ$ன 0ைற என;ேக?             (1) 
     
3368  ேகய� தீ� 0ழ9 ஊதி�'� நிைர ேம��த��  
      ெக=ைட ஒ= க=  
வாச: L� 0ழ9 பி$ைன ேதா(க(  
      மண�த�� ம�'� பல  
மாய; ேகால: பிரா$ த$ ெச�ைக  
      நிைன�� மன� 0ைழ��  
ேநய�ேதா2 கழி�த ேபா� என;0  
      எ? உலக� நிகேர?             (2) 
     
3369  நிக� இ9 ம9லைரB ெச�ற�� நிைர ேம��த��  
      நீ( ெந2� ைகB  
சிகர மா களி' அHட�� இைவ  
      ேபா9வன � பிற �  
1க�ெகா( ேசாதி: பிரா$ த$ ெச�ைக  
      நிைன�� 1ல�பி எ$'�  
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�கர ைவக9 ைவக:ெப�ேற$ என;0  
      எ$ இனி ேநாவ�ேவ?             (3) 
     
3370  ேநாவ ஆ�Bசி உரேலா2 ஆ�;க இர�கி�'�  
      வIச: ெப=ைணB  
சாவ: பா9 உ=ட�� ஊ� சகட�  
      இறB சா+ய��  
ேதவ; ேகால: பிரா$ த$ ெச�ைக  
      நிைன�� மன� 0ைழ��  
ேமவ; கால�க( A+ேன$ என;0  
      எ$ இனி ேவ=2வேத?             (4) 
     
3371  ேவ=+� ேதவ� இர;க வ�� பிற�த��  
      5�0 இ�(வா�  
L=2 அ$' அ$ைன: 1ல�ப ேபா� அ�0 ஓ�  
      ஆ�;0ல� 1;க��  
கா=ட9 இ$றி வள��� கIசைன� �Iச  
      வIச� ெச�த��  
ஈ=2 நா$ அல�ற:ெப�ேற$ என;0  
      எ$ன இக9 உளேத?             (5) 
     
3372  இக9 ெகா( 1(ைள: பிள�த�� இமி9  
      ஏ'க( ெச�ற� �  
உய� ெகா( ேசாைல; 0��� ஒசி�த��  
      உHபட ம�'� பல  
அக9 ெகா( ைவய� அள�த மாய$ எ$  
      அ:ப$ த$ மாய�கேள  
பக9 இரா: பரவ: ெப�ேற$ என;0  
      எ$ன மன: பாி:ேப?             (6) 
     
3373  மன: பாி:ேபா2 அ,;0 மானிட  
      சாதியி9 தா$பிற��  
தன;0 ேவ=2 உ�;ெகா=2 தா$ தன  
      சீ�ற�திைன �+;0�  
1ன� �ழா� �+ மாைல மா�ப$ எ$  
      அ:ப$ த$ மாய�கேள  
நிைன;0� ெநI* உைடேய$ என;0  
      இனி யா� நிக� நீ( நில�ேத?             (7) 
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3374  நீ( நில�ெதா2 வா$ விய:ப நிைற ெப��  
      ேபா�க( ெச��  
வாண$ ஆயிர� ேதா( �ணி�த��  
      உHபட ம�'� பல  
மாணி ஆ� நில� ெகா=ட மாய$ எ$  
      அ:ப$ த$ மாய�கேள  
கா4� ெநI* உைடேய$ என;0  
      இனி எ$ன கல;க� உ=ேட?             (8) 
     
3375  கல;க ஏ� கட9 ஏ� மைல உல0 ஏ,�  
      கழிய; கடா�  
உல;க� ேத�ெகா2 ெச$ற மாய��  
      உHபட ம�'� பல  
வல;ைக ஆழி இட;ைகB ச�க�  
      இைவ உைட மா9வ=ணைன  
மல;0� நா உைடேய�0 மா' உளேதா  
      இ� ம=ணி$ மிைசேய?             (9) 
     
3376  ம=மிைச: ெப�� பார� நீ�க ஓ�  
      பாரத மா ெப�� ேபா�  
ப=ணி மாய�க( ெச�� ேசைனைய: பா�பட  
      ��றிH2: ேபா�  
வி=மிைச� தன தாமேம 1க ேமவிய  
      ேசாதி த$ தா(  
ந=ணி நா$ வண�க:ெப�ேற$ என;0  
      ஆ� பிற� நாயகேர?             (10) 
     
3377  நாயக$ �, ஏ� உல0;0�  
      ஆ� �, ஏ� உல0� த$  
வாயக� 1க ைவ�� உமி���  
      அைவ ஆ� அைவ அ9ல/� ஆ�  
ேகசவ$ அ+ இைணமிைச;  
      0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
Kய ஆயிர�� இ: ப�தா9  
      ப�த� ஆவ� �வ( இ$றிேய             (11) 
-------------- 
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ேதாழி தா�மாைர ேநா�கி� 78த)ேதாழி தா�மாைர ேநா�கி� 78த)ேதாழி தா�மாைர ேநா�கி� 78த)ேதாழி தா�மாைர ேநா�கி� 78த)        ((((ெதாைலவி)>ம@கல�ெதாைலவி)>ம@கல�ெதாைலவி)>ம@கல�ெதாைலவி)>ம@கல�))))    
 
3378  �வ( இ9 மா மணி மாட� ஓ�0  
      ெதாைலவி9@ம�கல� ெதா,�  
இவைள நீ� இனி அ$ைனமீ� உம;0  
      ஆைச இ9ைல வி2மிேனா  
தவள ஒ= ச�0 ச;கர� எ$'�  
      தாமைர� தட� க= எ$'�  
0வைள ஒ= மல�; க=க( நீ� ம9க  
      நி$' நி$' 0�'ேம             (1) 
     
3379  0�'� ஓைச விழ  ஒ@�  
      ெதாைலவி9@ம�கல� ெகா=21;0  
அ�த ெம$ ெமாழியாைள நீ� உம;0  
      ஆைச இ$றி அக�றினீ�  
திமி� ெகா=டா9 ஒ�� நி�0� ம�' இவ(  
      ேதவ ேதவபிரா$ எ$ேற  
நிமி<� வாெயா2 க=க( நீ� ம9க  
      ெந;0 ஒசி�� கைர<ேம             (2) 
     
3380  கைர ெகா( ைப� ெபாழி9 த= பைண�  
      ெதாைலவி9@ம�கல� ெகா=21;0  
உைர ெகா( இ$ ெமாழியாைள நீ� உம;0  
      ஆைச இ$றி அக�றினீ�  
திைர ெகா( ெபௗவ��B ேச��த��  
      திைச ஞால� தாவி அள�த��  
நிைரக( ேம��த�ேம பித�றி  
      ெந2� க= நீ� ம9க நி�0ேம             (3) 
     
3381  நி�0� நா9மைறவாண� வா�  
      ெதாைலவி9@ம�கல� க=டபி$  
அ�க� ஒ$'� அற உறா( ம@�தா(  
      க=P� இவ( அ$ைனமீ�  
க�0� க9வி எ9லா� க�� கட9  
      வ=ண$ க=ண பிரா$ எ$ேற  
ஒ�க� ஒ$'� இல( உக�� உக��  
      உ( மகி��� 0ைழ<ேம             (4) 
     
3382  0ைழ<� வா( �க�� ஏைழைய�  
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      ெதாைலவி9@ம�கல� ெகா=21;0  
இைழ ெகா( ேசாதிB ெச�தாமைர; க= 
      பிரா$ இ��தைம காH+னீ�  
மைழ ெப�தா9 ஒ;0� க=ண நீாிெனா2  
      அ$' ெதாH2� ைமயா�� இவ(  
�ைழ<� சி�ைதய( அ$ைனமீ� ெதா,�  
      அ� திைச உ�' ேநா;கிேய             (5) 
     
3383  ேநா;0� ப;க� எ9லா� க��ெபா2  
      ெச�ெந9 ஓ�0 ெச�தாமைர  
வா�;0� த= ெபா�ந9 வடகைர  
      வ= ெதாைலவி9@ம�கல�  
ேநா;0ேம9 அ� திைச அ9லா9 ம'  
      ேநா;0 இல( ைவக9 நா(ெதா'�  
வா�;ெகா( வாசக�� மணிவ=ண$  
      நாமேம இவ( அ$ைனமீ�!             (6) 
     
3384  அ$ைனமீ� அணி மா மயி9 சி'மா$  
      இவ( ந�ைம; ைகவ@��  
எ$ன வா��ைத<� ேகH0றா(  
      ெதாைலவி9@ம�கல� எ$' அ9லா9  
�$ன� ேநா�ற விதிெகாேலா? �கி9  
      வ=ண$ மாய� ெகாேலா? அவ$  
சி$ன�� தி�நாம�� இவ(  
      வாயனக( தி��தேவ             (7) 
     
3385  தி��� ேவத�� ேவ(வி<�  
      தி� மா மகளி�� தா� ம@��  
இ��� வா� ெபா�ந9 வடகைர  
      வ= ெதாைலவி9@ம�கல�  
க�� தட� க=ணி ைகெதா,த அ� நா(  
      ெதாட�கி இ� நா(ெதா'�  
இ��� இ��� அரவி�தேலாசன  
      எ$' எ$ேற ைந�� இர�0ேம            (8) 
     
3386  இர�கி நா(ெதா'� வா�ெவாீஇ இவ(  
      க=ண நீ�க( அலமர  
மர�கF� இர�0� வைக  
      மணிவ=ணேவா எ$' A மா9  
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�ர�க� வா� பிள�தா$ உைற  
      ெதாைலவி9@ம�கல� எ$' த$  
கர�க( A:பி� ெதா,� அ? ஊ��  
      தி�நாம� க�றத$ பி$ைனேய             (9) 
     
3387  பி$ைனெகா9 நில மா மக(ெகா9  
      தி�மக(ெகா9 பிற�திHடா(?  
எ$ன மாய�ெகாேலா இவ( ெந2மா9  
      எ$ேற நி$' A மா9  
�$னி வ�� அவ$ நி$' இ���  
      உைற<� ெதாைலவி9@ம�கல�  
ெச$னியா9 வண�0� அ? ஊ��  
      தி�நாம� ேகHப� சி�ைதேய.            (10) 
     
3388  சி�ைதயாE� ெசா9லாE�  
      ெச�ைகயினாE� ேதவ பிராைனேய  
த�ைத தா� எ$' அைட�த  
      வ= 0�Aரவ� சடேகாப$  
��ைத ஆயிர��( இைவ ெதாைல  
      வி9@ம�கல�ைதB ெசா$ன  
ெச�தமி�: ப��� வ9லா�  
      அ+ைமெச�வா� தி�மாE;ேக             (11) 
------------- 
 
தைலவன( பிாிவா) வ��(� தைலமகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( பிாிவா) வ��(� தைலமகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( பிாிவா) வ��(� தைலமகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( பிாிவா) வ��(� தைலமகைள� "றி�(� தா� இர@"த)    
 
3389  மாE;0 ைவய� அள�த மணாள�0  
நீல; க� நிற ேமக நியாய�0  
ேகாலB ெச�தாமைர; க=ண�0 எ$ ெகா�0 அல�  
ஏல; 0ழ@ இழ�த� ச�ேக             (1) 
     
3390  ச�0 வி9 வா( த=2 ச;கர; ைகய�0  
ெச�கனிவா�B ெச�ய தாமைர; க=ண�0  
ெகா�0 அல� த= அ� �ழா� �+யா/;0 எ$  
ம�ைக இழ�த� மாைம நிறேம             (2) 
     
3391  நிற� காியா/;0 நீ2 உல0 உ=ட  
திற� கிள� வா�B சி'; க(வ$ அவ�0  
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கற�கிய ச;கர; ைகயவ/;0 எ$  
பிற�0 இ�� A�த9 இழ�த� Oேட             (3) 
     
3392  O2 உைட நா$�கைன: பைட�தா/;0  
மா2 உைட ைவய� அள�த மணாள�0  
நா2 உைட ம$ன�;0� K� ெச9 ந�பி;0 எ$  
பா2 உைட அ909 இழ�த� ப=ேப             (4) 
     
3393  ப=1 உைட ேவத� பய�த பர/;0  
ம= 1ைர ைவய� இட�த வராக�0  
ெத= 1ன9 ப(ளி எ� ேதவ பிரா/;0 எ$  
க=1ைன ேகாைத இழ�த� க�ேப             (5) 
     
3394  க�பக; கா அன ந9 பல ேதாள�0  
ெபா$ *ட�; 0$' அ$ன L� த= �+ய�0  
ந9 பல தாமைர நா( மல�; ைகய�0 எ$  
வி9 1�வ;ெகா+ ேதா�ற� ெம�ேய             (6) 
     
3395  ெம� அம� ப9 கல$ ந$0 அணி�தா/;0  
ைப அரவி$ அைண: ப(ளியினா/;0  
ைகெயா2 கா9 ெச�ய க=ண பிரா/;0 எ$  
ைதய9 இழ�த� த$/ைடB சாேய             (7) 
     
3396  சாய; 0��த� ஒசி�த தமிய�0  
மாயB சகட� உைத�த மணாள�0  
ேபைய: பிண�பட: பா9 உ= பிரா/;0 எ$  
வாச; 0ழ@ இழ�த� மா=ேப             (8) 
     
3397  மா=1 அைம ேகால�� எ� மாய; 0றள�0  
ேச= *ட�; 0$' அ$ன ெசI*ட� >��தி;0  
கா= ெப�� ேதா�ற�� எ� கா0�த ந�பி;0 எ$  
L= 1ைன ெம$�ைல ேதா�ற� ெபா�ேப             (9) 
     
3398  ெபா�1 அைம நீ( �+: L� த= �ழாய�0  
ம9 ெபா� ேதா( உைட மாய: பிரா/;0  
நி�பன ப9 உ�வா� நி�0� மாய�0 எ$  
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க�1 உைடயாH+ இழ�த� கHேட             (10) 
     
3399  கH2 எழி9 ேசாைல ந9 ேவ�கடவாணைன;  
கH2 எழி9 ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
கH2 எழி9 ஆயிர�� இ: ப��� வ9லவ�  
கH2 எழி9 வானவ� ேபாக� உ=பாேர             (11) 
---------- 
 
தைலவன( நக�ேநா�கி4 ெச�ற மகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( நக�ேநா�கி4 ெச�ற மகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( நக�ேநா�கி4 ெச�ற மகைள� "றி�(� தா� இர@"த)தைலவன( நக�ேநா�கி4 ெச�ற மகைள� "றி�(� தா� இர@"த)        
((((தி��ேகாL�தி��ேகாL�தி��ேகாL�தி��ேகாL�))))    
 
3400  உ=4� ேசா' ப�0� நீ� தி$/� ெவ�றிைல<� எ9லா�  
க=ண$ எ� ெப�மா$ எ$' எ$ேற க=க( நீ� ம9கி  
ம=ணி/( அவ$ சீ� வள� மி;கவ$ ஊ� வினவி  
தி=ண� எ$ இளமா$ 10� ஊ� தி�;ேகா[ேர             (1) 
     
3401  ஊ�� நா2� உலக�� த$ைன:ேபா9 அவ/ைடய  
ேப�� தா�கFேம பித�ற க�1 வா$ இடறி  
ேச�� ந9 வள� ேச� பழன� தி�;ேகா[�;ேக  
ேபா�� ெகா9 உைரR� ெகா+ேய$ ெகா+ Lைவகேள?            (2) 
     
3402  Lைவ ைப�கிளிக( ப�� Kைத L� 1H+9க(  
யாைவ<� தி�மா9 தி�நாம�கேள Aவி எ,� எ$  
பாைவ ேபா� இனி� த= பழன� தி�;ேகா[�;ேக  
ேகாைவ வா� �+:ப மைழ;க=ெணா2 எ$ ெச�<�ெகாேலா?            (3) 
     
3403  ெகா9ைல எ$ப�ெகாேலா 0ண� மி;கன( எ$ப�ெகாேலா  
சி9ைல வா�: ெப=2க( அய9 ேசாி உ(ளா��? எ9ேல  
ெச9வ� ம9கி அவ$கிட�த தி�;ேகா[�;ேக  
ேம9 இைட �ட�க இளமா$ ெச9ல ேமவினேள             (4) 
     
3404  ேமவி ைந�� ைந�� விைளயாடEறா( எ$ சி'�  
ேதவி ேபா� இனி� த$ தி�மா9 தி�;ேகா[ாி9  
L இய9 ெபாழிE� தட�� அவ$ ேகாயிE� க=2  
ஆவி உ( 0ளிர எ�ஙேன உக;0�ெகா9 இ$ேற?             (5) 
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3405  இ$' என;0 உதவா� அக$ற இளமா$ இனி: ேபா�  
ெத$ திைச� திலத� அைனய தி�;ேகா[�;ேக  
ெச$' த$ தி�மா9 தி�;க=4� ெச?வா<� க=2  
நி$' நி$' ைந<� ெந2� க=க( பனி ம9கேவ             (6) 
     
3406  ம90 நீ�; க=ெணா2 ைமய9 உ�ற மன�தினளா�  
அ9E� ந$ பகE� ெந2மா9 எ$' அைழ�� இனி: ேபா�  
ெச9வ� ம9கி அவ$ கிட�த தி�;ேகாF�;ேக  
ஒ9கி ஒ9கி நட�� எ�ஙேன 10�ெகா9 ஒசி�ேத?             (7) 
     
3407  ஒசி�த �= இைடேம9 ைகைய ைவ�� ெநா�� ெநா��  
கசி�த ெநIசினளா� க=ண நீ� �F�பB ெச9E�ெகா9  
ஒசி�த ஒ= மலரா( ெகா,ந$ தி�;ேகா[�;ேக  
கசி�த ெநIசினளா� எ�ைம நீ�த எ� காாிைகேய?             (8) 
     
3408  காாிய� ந9லனக( அைவ காணி9 எ$ க=ண/;0 எ$'  
ஈாியா� இ�:பா( இ� எ9லா� கிட;க இனி: ேபா�  
ேசாி ப9 பழி Kஉ� இைர:ப தி�;ேகா[�;ேக  
ேநாிைழ நட�தா( எ�ைம ஒ$'� நிைன�திலேள             (9) 
     
3409  நிைன;கிேல$ ெத�வ�கா( ெந2� க= இளமா$ இனி: ேபா�  
அைன�� உல0� உைடய அரவி�தேலாசனைன�  
திைன�தைன<� விடா( அவ$ ேச� தி�;ேகா[�;ேக  
மைன;0 வா$ பழி<� நிைனயா( ெச9ல ைவ�தனேள             (10) 
     
3410  ைவ�த மா நிதியா� ம�Nதைனேய அல�றி  
ெகா�� அல� ெபாழி9 N� 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
ப�� ��'( இ: ப�� அவ$ ேச� தி�;ேகா[�;ேக  
சி�த� ைவ�� உைர:பா� திக� ெபா$ உல0 ஆ(வாேர             (11) 
----------- 
 
தி�நா3 2த>யவ!றி) தைலமக� பறைவகைள� '(விட)தி�நா3 2த>யவ!றி) தைலமக� பறைவகைள� '(விட)தி�நா3 2த>யவ!றி) தைலமக� பறைவகைள� '(விட)தி�நா3 2த>யவ!றி) தைலமக� பறைவகைள� '(விட)    
 
3411  ெபா$ உல0 ஆளீேரா 1வனி �,� ஆளீேரா  
ந9 நல: 1(ளின�கா( விைனயாH+ேய$ நா$ இர�ேத$  
�$ உலக�க( எ9லா� பைட�த �கி9வ=ண$ க=ண$  
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எ$ நல� ெகா=ட பிரா$ தன;0 எ$ நிைலைம உைர�ேத.            (1) 
     
3412  ைம அம� வா( ெந2� க= ம�ைகமா� �$1 எ$ ைக இ���  
ெந� அம� இ$ அ+சி9 நிBச9 பாெலா2 ேம5ேரா  
ைக அம� ச;கர�� எ$ கனிவா�: ெப�மாைன; க=2  
ெம� அம� காத9 ெசா9@ கிளிகா( விைர�� ஓ+வ�ேத             (2) 
     
3413  ஓ+வ�� எ$ 0ழ9ேம9 ஒளி மா மல� ஊதீேரா  
A+ய வ=+ன�கா( 0�நா2 உைட ஐவ�கH0 ஆ�  
ஆ+ய மா ெந2� ேத�:பைட நீ' எழB ெச�ற பிரா$  
N+ய த= �ளவ� உ=ட K ம� வா�க( ெகா=ேட             (3) 
     
3414  K ம� வா�க( ெகா=2வ�� எ$ �9ைலக(ேம9 ��பிகா(  
L ம� உ=ணB ெச9@9 விைனேயைன: ெபா�ெச�� அக$ற  
மா ம� வா� த= �ழா� �+ வானவ� ேகாைன; க=2  
யா� இ�ேவா த;கவா' எ$னேவ=2� க=P� ��கHேக?            (4) 
     
3415  ��கH0 யா$ உைர;ேக$ வ�மி$ யா$ வள��த கிளிகா(  
ெவ� க= 1( ஊ��� வ�� விைனேயைன ெநIச� கவ��த  
ெச�க= க��கிைல ெச�ய வா�B ெச,� க�பக�ைத  
எ�0B ெச$றாகிE� க=2 இ�ேவா த;கவா'? எ$மிேன            (5) 
     
3416  எ$ மி$/ �9 மா�வ$ எ$ க�� ெப�மா$ எ$ க=ண$  
த$ ம$/ நீ( கழ9ேம9 த= �ழா� நம;0 அ$றி ந9கா$  
க9மி$க( எ$' உ�ைம யா$ க�பியாைவ�த மா�ற�ெசா9@  
ெச9மி$க( தீவிைனேய$ வள��த சி' Lைவகேள             (6) 
     
3417  Lைவக( ேபா9 நிற�த$ 1=டாீக�க( ேபாE� க=ண$  
யாைவ<� யாவ�� ஆ� நி$ற மாய$ எ$ ஆழி: பிரா$  
மாைவ வ9 வா� பிள�த ம�Nத�0 எ$ மா�ற� ெசா9@  
பாைவக( தீ�;கி�றிேர விைனயாH+ேய$ பாசறேவ?             (7) 
     
3418  பாசற  எ�தி இ$ேன விைனேய$ எைன ஊழி ைநேவ$  
ஆ* அ' Kவி ெவ(ைள; 0�ேக அ�(ெச�� ஒ�நா(  
மா* அ' நீலB *ட� �+ வானவ� ேகாைன; க=2  
ஏ* அ'� ��ைம அ9லா9 ம'ேநா;0 இல( ேப��� ம�ேற             (8) 
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3419  ேப��� ம�' ஓ� கைளக= விைனயாH+ேய$ நா$ ஒ$' இேல$  
நீ�� திைரேம9 உலவி இைர ேத�� 1தா இன�கா(  
கா�� திர( மா �கி9 ேபா9 க=ண$ வி=ணவ� ேகாைன; க=2  
வா��ைதக( ெகா=2 அ�ளி உைரR� ைவக9 வ�தி��ேத             (9) 
     
3420  வ�தி��� உ��ைடய மணிB ேசவE� நீ�� எ9லா�  
அ�தர� ஒ$'� இ$றி அல�ேம9 அைச<� அ$ன�கா(  
எ$ தி� மா�வ�0 எ$ைன இ$னவா' இவ( கா=மி$ எ$'  
ம�திர�� ஒ$' உண��தி உைரR� ம'மா�ற�கேள             (10) 
     
3421  மா�ற�க( ஆ���ெகா=2 ம�Nத பிரா$ அ+ேம9  
நா�ற�ெகா( L� ெபாழி9 N� 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
ேதா�ற�க( ஆயிர��( இைவ<� ஒ�ப��� வ9லா�  
ஊ�றி$க= �= மண9 ேபா9 உ�காநி�ப� நீராேய             (11) 
    
---------- 
 
ேக6ேடா� ெந?ச� நீரா� உ�"�வ9ண� ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� 7�பி3த)ேக6ேடா� ெந?ச� நீரா� உ�"�வ9ண� ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� 7�பி3த)ேக6ேடா� ெந?ச� நீரா� உ�"�வ9ண� ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� 7�பி3த)ேக6ேடா� ெந?ச� நீரா� உ�"�வ9ண� ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� 7�பி3த)    
 
3422  நீ� ஆ� நில$ ஆ� தீ ஆ� கா9 ஆ� ெந2 வா$ ஆ�  
சீ� ஆ� *ட�க( இர=2 ஆ� சிவ$ ஆ� அய$ ஆனா�  
A� ஆ� ஆழி ெவ= ச�0 ஏ�தி ெகா+ேய$பா9  
வாரா� ஒ�நா( ம=4� வி=4� மகிழேவ             (1) 
     
3423  ம=4� வி=4� மகிழ 0ற( ஆ� வல� காH+  
ம=4� வி=4� ெகா=ட மாய அ�மாேன  
ந=ணி உைன நா$ க=2 உக�� A�தாட  
ந=ணி ஒ�நா( ஞால�Kேட நடவாேய             (2) 
     
3424  ஞால�Kேட நட��� நி$'� கிட�� இ����  
சால: பல நா( உக�ேதா' உயி�க( கா:பாேன  
ேகால� தி� மா மகேளா2 உ$ைன; Aடாேத  
சால: பல நா( அ+ேய$ இ$/� தள�ேவேனா?            (3) 
     
3425  தள���� �றி��� சகட அ*ர� உட9 ேவறா:  
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பிள�� 5ய தி�;கா9 ஆ=ட ெப�மாேன  
கிள��� பிரம$ சிவ$ இ�திர$ வி=ணவ� Nழ  
விள�க ஒ�நா( காண வாரா� வி=மீேத             (4) 
     
3426  வி=மீ� இ�:பா� மைலேம9 நி�பா� கட9 ேச�:பா�  
ம=மீ� உழ9வா� இவ�'( எ�0� மைற�� உைறவா�  
எ=மீ� இய$ற 1ற அ=ட�தா� என� ஆவி  
<( மீ� ஆ+ உ�; காHடாேத ஒளி:பாேயா?             (5) 
     
3427  பா� ஓ� அ+ ைவ�� அத$ கீ�: பரைவ நில� எ9லா�  
தா� ஓ� அ+யா9 எ9லா உல0� தடவ�த  
மாேயா$ உ$ைன; கா=பா$ வ��தி எைனநாF�  
தீேயா2 உட$ேச� ெம,கா� உலகி9 திாிேவேனா?             (6) 
     
3428  உலகி9 திாி<� க�ம கதி ஆ� உலக� ஆ�  
உல0;ேக ஓ� உயி�� ஆனா� 1ற அ=ட��  
அலகி9 ெபா@�த திைச ப�� ஆய அ�ேவேயா  
அலகி9 ெபா@�த அறிவிேல/;0 அ�ளாேய            (7) 
     
3429  அறிவிேல/;0 அ�ளா� அறிவா� உயி� ஆனா�  
ெவறி ெகா( ேசாதி >��தி அ+ேய$ ெந2மாேல  
கிறிெச�� எ$ைன: 1ற�திH2 இ$ன� ெக2:பாேயா  
பிறி� ஒ$' அறியா அ+ேய$ ஆவி திைக;கேவ?             (8) 
     
3430  ஆவி திைக;க ஐவ� 0ைம;0� சி�றி$ப�  
பாவிேயைன: பல நீ காH+: ப2:பாேயா?  
தாவி ைவய� ெகா=ட தட� தாமைர கHேக  
Aவி; ெகா(F� கால� இ$ன� 0'காேதா?             (9) 
     
3431  0'கா நீளா இ'திAடா எைன ஊழி  
சி'கா ெப�கா அள  இ9 இ$ப� ேச��தாE�  
ம' கா9 இ$றி மாேயா$ உன;ேக ஆளா0�  
சி' கால�ைத உ'ேமா அ�ேதா ெதாியிேல?             (10) 
     
3432  ெதாித9 நிைனத9 எ=ண9 ஆகா� தி�மாE;0  
உாிய ெதா=ட� ெதா=ட� ெதா=ட$ சடேகாப$  
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ெதாியB ெசா$ன ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
உாிய ெதா=ட� ஆ;0� உலக� உ=டா�ேக             (11) 
------------- 
 
தி�ேவ@கட2ைடயான( தி�வ$களி) சரண�<"த)தி�ேவ@கட2ைடயான( தி�வ$களி) சரண�<"த)தி�ேவ@கட2ைடயான( தி�வ$களி) சரண�<"த)தி�ேவ@கட2ைடயான( தி�வ$களி) சரண�<"த)    ((((தி�ேவ@கட�தி�ேவ@கட�தி�ேவ@கட�தி�ேவ@கட�))))    
 
3433  உலக� உ=ட ெப�வாயா  
      உல:1 இ9 கீ��தி அ�மாேன  
நில � *ட� N� ஒளி >��தி  
      ெந+யா� அ+ேய$ ஆ� உயிேர  
திலத� உல0;0 ஆ� நி$ற  
      தி�ேவ�கட�� எ� ெப�மாேன  
0ல ெதா9 அ+ேய$ உன பாத�  
      A2� ஆ' Aறாேய             (1) 
     
3434  A' ஆ� நீ' ஆ� நில$ ஆகி  
      ெகா2 வ9 அ*ர� 0ல� எ9லா�  
சீறா எாி<� தி� ேநமி  
      வலவா ெத�வ; ேகாமாேன  
ேச' ஆ� *ைன� தாமைர ெச�தீ  
      மல�� தி�ேவ�கட�தாேன  
ஆறா அ$பி9 அ+ேய$ உ$  
      அ+ேச� வ=ண� அ�ளாேய             (2) 
     
3435  வ=ண� ம�( ெகா( அணி ேமக  
      வ=ணா மாய அ�மாேன  
எ=ண� 10�� தி�தி;0�  
      அ�ேத இைமேயா� அதிபதிேய  
ெத( ந9 அ�வி மணி ெபா$ ���  
      அைல;0� தி�ேவ�கட�தாேன  
அ=ணேல உ$ அ+ ேசர  
      அ+ேய�0 ஆஆ எ$னாேய             (3) 
     
3436  ஆஆ எ$னா� உலக�ைத  
      அைல;0� அ*ர� வா� நா(ேம9  
தீ வா� வாளி மைழ ெபாழி�த  
      சிைலயா தி� மா மக( ேக(வா  
ேதவா *ர�க( �னி;கண�க(  
      வி��1� தி�ேவ�கட�தாேன  
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L ஆ� கழ9க( அ�விைனேய$  
      ெபா���மா' 1ணராேய            (4) 
     
3437  1ணரா நி$ற மர� ஏ� அ$'  
      எ�த ஒ� வி9 வலவா ஓ  
1ண� ஏ� நி$ற மர� இர=+$  
      ந2ேவ ேபான �த9வா ஓ  
திண� ஆ� ேமக� என; களி'  
      ேச�� தி�ேவ�கட�தாேன  
திண� ஆ� சா��க�� உன பாத�  
      ேச�வ� அ+ேய$ எ�நாேள?             (5) 
     
3438  எ�நாேள நா� ம= அள�த  
      இைண� தாமைரக( கா=பத�0 எ$'  
எ�நாF� நி$' இைமேயா�க(  
      ஏ�தி இைறIசி இன� இனமா�  
ெம�� நா மன�தா9 வழிபா2  
      ெச�<� தி�ேவ�கட�தாேன  
ெம�� நா$ எ�தி எ� நா( உ$  
      அ+;க= அ+ேய$ ேம வேத?             (6) 
     
3439  அ+ேய$ ேமவி அம�கி$ற  
      அ�ேத இைமேயா� அதிபதிேய  
ெகா+யா அ2 1( உைடயாேன  
      ேகால; கனிவா�: ெப�மாேன  
ெச+ ஆ� விைனக( தீ� ம��ேத  
      தி�ேவ�கட�� எ� ெப�மாேன  
ெநா+ ஆ� ெபா,�� உன பாத�  
      காண ேநாலா� ஆ�ேறேன             (7) 
     
3440  ேநாலா� ஆ�ேற$ உன பாத�  
      காண எ$' �= உண�வி$  
நீ9 ஆ� க=ட�� அ�மா/�  
      நிைற நா$�க/� இ�திர/�  
ேச9 ஏ� க=ணா� பல� Nழ  
      வி��1� தி�ேவ�கட�தாேன  
மாலா� மய;கி அ+ேய$பா9  
      வ�தா� ேபாேல வாராேய             (8) 
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3441  வ�தா� ேபாேல வாராதா�  
      வாராதா� ேபா9 வ�வாேன  
ெச�தாமைர; க= ெச�கனி வா�  
      நா9 ேதா( அ�ேத என� உயிேர  
சி�தாமணிக( பக� அ9ைல:  
      பக9 ெச� தி�ேவ�கட�தாேன  
அ�ேதா அ+ேய$ உன பாத�  
      அகலகி9ேல$ இைற<ேம             (9) 
     
3442  அகலகி9ேல$ இைற<� எ$'  
      அல�ேம9 ம�ைக உைற மா�பா  
நிக� இ9 1கழா� உலக� >$'  
      உைடயா� எ$ைன ஆ(வாேன  
நிக� இ9 அமர� �னி;கண�க(  
      வி��1� தி�ேவ�கட�தாேன  
1க9 ஒ$' இ9லா அ+ேய$ உ$  
      அ+;கீ� அம��� 10�ேதேன.             (10) 
     
3443  அ+;கீ� அம��� 10�� அ+R�  
      வா�மி$ எ$' எ$' அ�(ெகா2;0�  
ப+; ேக� இ9லா: ெப�மாைன:  
      பழன; 0�A�B சடேகாப$  
�+:பா$ ெசா$ன ஆயிர���  
      தி�ேவ�கட��;0 இைவ ப���  
பி+�தா� பி+�தா� 5�றி���  
      ெபாிய வா/( நிலா வேர.             (11) 
------------ 
 
இ�திாிய@களா) இ�A� எ�தைன நா� (�<8ேவ� எ�8 ஆ�வாஇ�திாிய@களா) இ�A� எ�தைன நா� (�<8ேவ� எ�8 ஆ�வாஇ�திாிய@களா) இ�A� எ�தைன நா� (�<8ேவ� எ�8 ஆ�வாஇ�திாிய@களா) இ�A� எ�தைன நா� (�<8ேவ� எ�8 ஆ�வா� வ��த)� வ��த)� வ��த)� வ��த)    
 
3444  உ( நிலாவிய ஐவரா9 0ைமதீ�றி எ$ைன  
      உ$ பாதப�கய�  
ந=ணிலாவைகேய ந@வா$ இ$/� எ=4கி$றா�  
எ= இலா: ெப' மாயேன இைமேயா�க(  
      ஏ��� உலக� >$' உைட  
அ=ணேல அ�ேத அ:பேன எ$ைன ஆ(வாேன             (1) 
     
3445  எ$ைன ஆF� வ$ ேகா ஓ� ஐ�� இைவ ெப��  
      இரா:பக9 ேமா�வி�திH2  
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உ$ைன நா$ அ4காவைக ெச�� ேபாதிக=டா�  
க$னேல அ�ேத கா� �கி9 வ=ணேன  
      கட9 ஞால� கா;கி$ற  
மி$/ ேநமியினா� விைனேய/ைட ேவதியேன             (2) 
     
3446  ேவதியாநி�0� ஐவரா9 விைனேயைன  
      ேமா�வி�� உ$ தி�வ+B  
சாதியாவைக நீ த2�� எ$ ெப'தி? அ�ேதா!  
ஆதி ஆகி அக9 இட� பைட�� உ=2  
      உமி��� கட�� இட�திHட  
ேசாதி நீ( �+யா� ெதா=டேன$ ம�Nதனேன             (3) 
     
3447  N� நா$ அறியாவைக *ழ�றி ஓ� ஐவைர;  
      காH+ உ$ அ+:  
ேபா� நா$ அ4காவைக ெச�� ேபாதிக=டா�  
யா�� யாவ�� இ$றி நி$ அக�பா9 ஒ2;கி  
      ஓ� ஆ@$ நீ( இைல  
மீ� ேச� 0ழவி விைனேய$ விைனதீ� ம��ேத             (4) 
     
3448  தீ� ம��� இ$றி ஐ�� ேநா� அ2� ெச;கி9 இH2�  
      திாி;0� ஐவைர  
ேந� ம��0 உைட�தா அைட�� ெநகி�:பா$ ஒ;கி$றா�  
ஆ� ம��� இனி ஆ0வா� அட9 ஆழி ஏ�தி  
      அ*ர� வ$ 0ல�  
ேவ� ம��0 அ'�தா� வி=4ளா� ெப�மாேன? ஓ             (5) 
     
3449  வி=4ளா� ெப�மா�0 அ+ைம ெச�வாைர<�  
      ெச'� ஐ�1ல$ இைவ  
ம=4( எ$ைன: ெப�றா9 எ$ ெச�யா ம�' நீ<� விHடா9?  
ப=4ளா� கவி த$/ளா� ப�தியி$ உ(ளா�  
      பரமீசேன வ�� எ$  
க=4ளா� ெநI*ளா� ெசா9Eளா� ஒ$' ெசா9லாேய             (6) 
     
3450  ஒ$' ெசா9@ ஒ��தினி9 நி�கிலாத  
      ஓ� ஐவ� வ$ கயவைர  
எ$' யா$ ெவ9கி�ப$ உ$ தி�வ�( இ9ைலேய9?  
அ$' ேதவ� அ*ர� வா�க அைலகட9  
      அரவ� அளாவி ஓ�  
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0$ற� ைவ�த எ�தா� ெகா+ேய$ ப�0 இ$ அ�ேத             (7) 
     
3451  இ$ அ�� என� ேதா$றி ஓ� ஐவ� யாவைர<�  
      மய;க நீ ைவ�த  
�$ன� மாய� எ9லா� �, ேவ� அாி�� எ$ைன உ$  
சி$ன�� தி� >��தி<� சி�தி�� ஏ�தி;  
      ைகெதாழேவ அ�( என;0  
எ$ அ�மா எ$ க=ணா இைமேயா� த� 0ல�தேல             (8) 
     
3452  0ல� �த9 அ2� தீவிைன; ெகா2 வ$ 0ழியினி9  
      5�;0� ஐவைர  
வல� �த9 ெக2;0� வரேம த�த�(க=டா�  
நில� �த9 இனி எ? உல0;0� நி�பன  
      ெச9வன என: ெபா�(  
பல �த9 பைட�தா� எ$ க=ணா எ$ பரI*டேர             (9) 
     
3453  எ$ பரI*டேர எ$' உ$ைன அல�றி  
      உ$ இைண� தாமைரகH0  
அ$1 உ�கி நி�0� அ� நி�க *ம2 த�தா�  
வ$ பர�க( எ2�� ஐவ� திைச திைச  
      வ@�� எ�'கி$றன�  
�$ பரைவ கைட�� அ�த� ெகா=ட >��தி ஓ             (10) 
     
3454  ெகா=ட >��தி ஓ� >வரா�; 0ண�க( பைட��  
      அளி�� ெக2;0� அ:  
1=டாீக; ெகா:L�: 1ன9 ப(ளி அ:ப/;ேக  
ெதா=ட� ெதா=ட� ெதா=ட� ெதா=ட$  
      சடேகாப$ ெசா9 ஆயிர��( இ: ப���  
க=2 பாட வ9லா� விைன ேபா� க�0E� பகேல             (11) 
---------- 
 
தி�வர@க� ெப�மானிட� தைலவி மிகF� ேமாகி�தி��பைத� க9ட தா� தி�வர@க� ெப�மானிட� தைலவி மிகF� ேமாகி�தி��பைத� க9ட தா� தி�வர@க� ெப�மானிட� தைலவி மிகF� ேமாகி�தி��பைத� க9ட தா� தி�வர@க� ெப�மானிட� தைலவி மிகF� ேமாகி�தி��பைத� க9ட தா�     
அர@கைர� பா��( வினாFத)அர@கைர� பா��( வினாFத)அர@கைர� பா��( வினாFத)அர@கைர� பா��( வினாFத)        ((((தி�வர@க�தி�வர@க�தி�வர@க�தி�வர@க�))))    
 
3455  க�0E� பகE� க= �யி9 அறியா(  
      க=ண நீ� ைககளா9 இைற;0�  
ச�0 ச;கர�க( எ$' ைக A:1�  
      தாமைர; க= எ$ேற தள��  
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எ�ஙேன தாி;ேக$ உ$ைனவிH2? எ$/�  
      இ� நில� ைக �ழா இ�;0�  
ெச�கய9 பா� நீ�� தி�வர�க�தா�  
      இவ( திற�� எ$ ெச�கி$றாேய?            (1) 
     
3456  எ$ ெச�கி$றா� எ$ தாமைர; க=ணா?  
      எ$/� க=ணீ� ம9க இ�;0�  
எ$ ெச�ேக$ எறி நீ�� தி�வர�க�தா�?  
      எ$/� ெவ? யி��� உயி��� உ�0�  
�$ ெச�த விைனேய �க:படா� எ$/�  
      �கி9வ=ணா த0வேதா? எ$/�  
�$ ெச�� இ? உலக� உ=2 உமி��� அள�தா�  
      எ$ெகாேலா �+கி$ற� இவHேக?             (2) 
     
3457  வH0 இல( இைற<� மணிவ=ணா எ$/�  
      வானேம ேநா;0� ைமயா;0�  
உH0 உைட அ*ர� உயி� எ9லா� உ=ட  
      ஒ�வேன எ$/� உ( உ�0�  
கHகிS உ$ைன; கா4மா' அ�ளா�  
      கா0�தா க=ணேன எ$/�  
தி= ெகா+ மதி( N� தி�வர�க�தா�  
      இவ(திற�� எ$ ெச�திHடாேய?            (3) 
     
3458  இHட கா9 இHட ைகயளா� இ�;0�  
      எ,�� உலா� மய�0� ைக A:1�  
கHடேம காத9 எ$' >�Bசி;0�  
      கட9வ=ணா க+ையகா= எ$/�  
வHட வா� ேநமி வல�ைகயா எ$/� 
      வ�திடா� எ$' எ$ேற மய�0�  
சிHடேன ெச, நீ�� தி�வர�க�தா�  
      இவ(திற�� எ$ சி�தி�தாேய?             (4) 
     
3459  சி�தி;0� திைச;0� ேத'� ைக A:1�  
      தி�வர�க��(ளா� எ$/�  
வ�தி;0� ஆ�ேக மைழ;க= நீ� ம9க  
      வ�திடா� எ$' எ$ேற மய�0�  
அ�தி:ேபா� அ ண$ உட9 இட�தாேன  
      அைல கட9 கைட�த ஆ� அ�ேத  
ச�தி�� உ$ சரண� சா�வேத வ@�த  
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      ைதயைல ைமய9 ெச�தாேன             (5) 
     
3460  ைமய9 ெச�� எ$ைன மன� கவ��தாேன  
      எ$/� மா மாயேன எ$/�  
ெச�ய வா� மணிேய எ$/� த= 1ன9 N�  
      தி�வர�க��(ளா� எ$/�  
ெவ�ய வா( த=2 ச�0 ச;கர� வி9  
      ஏ��� வி=ேணா� �த9 எ$/�;  
ைப ெகா( பா�1 அைணயா� இவ(திற�� அ�ளா�  
      பாவிேய$ ெசய�பால�ேவ            (6) 
     
3461  பால �$ப�க( இ$ப�க( பைட�தா�  
      ப�றிலா� ப�ற நி$றாேன  
கால ச;கர�தா� கட9 இட� ெகா=ட  
      கட9வ=ணா க=ணேன எ$/�  
ேச9 ெகா( த= 1ன9 N� தி�வர�க�தா�  
      எ$/� எ$ தீ��தேன எ$/�  
ேகால மா மைழ;க= பனி ம9க இ�;0�  
      எ$/ைட; ேகாமள; ெகா,�ேத            (7) 
     
3462  ெகா,�� வானவ�கH0 எ$/� 0$' ஏ�தி  
      ேகா நிைர கா�தவ$ எ$/�  
அ,� ெதா,� ஆவி அனல ெவ? யி�;0�  
      அIசன வ=ணேன எ$/�  
எ,�� ேம9 ேநா;கி இைம:பில( இ�;0�  
      எ�ஙேன ேநா;0ேக$? எ$/�  
ெச,� தட� 1ன9 N� தி�வர�க�தா�  
      எ$ ெச�ேக$ எ$ தி�மகHேக?             (8) 
     
3463  எ$ தி�மக( ேச� மா�வேன எ$/�  
      எ$/ைட ஆவிேய எ$/�  
நி$ தி� எயி�றா9 இட�� நீ ெகா=ட  
      நிலமக( ேக(வேன எ$/�  
அ$' உ� ஏ,� த,வி நீ ெகா=ட  
      ஆ�மக( அ$பேன எ$/�  
ெத$ தி�வர�க� ேகாயி9ெகா=டாேன  
      ெதளிகிேல$ �+  இவ( தன;ேக             (9) 
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3464  �+  இவ( தன;0 ஒ$' அறிகிேல$ எ$/�  
      > ல0 ஆளிேய எ$/�  
க+ கம� ெகா$ைறB சைடயேன எ$/�  
      நா$�க; கட ேள எ$/�  
வ+  உைட வாேனா� தைலவேன எ$/�  
      வ= தி�வர�கேன எ$/�  
அ+ அைடயாதா( ேபா9 இவ( அ4கி  
      அைட�தன( �கி9வ=ண$ அ+ேய            (10) 
     
3465  �கி9வ=ண$ அ+ைய அைட�� அ�( N+  
      உ��தவ$ ெமா� 1ன9 ெபா�ந9  
�கி9 வ=ண� K நீ�B ேச�:ப$ வ= ெபாழி9 N�  
      வ= 0�A�B சடேகாப$  
�கி9வ=ண$ அ+ேம9 ெசா$ன ெசா9 மாைல  
      ஆயிர�� இ: ப��� வ9லா�  
�கி9 வ=ண வான�� இைமயவ� Nழ  
      இ�:ப� ேபாி$ப ெவ(ள�ேத             (11) 
---------- 
 
தா�மா�� ேதாழிமா�� உ!றா�� த3�கF� தைலவி தி��ேபேரயி) தா�மா�� ேதாழிமா�� உ!றா�� த3�கF� தைலவி தி��ேபேரயி) தா�மா�� ேதாழிமா�� உ!றா�� த3�கF� தைலவி தி��ேபேரயி) தா�மா�� ேதாழிமா�� உ!றா�� த3�கF� தைலவி தி��ேபேரயி)     
ேசர� (ணித)ேசர� (ணித)ேசர� (ணித)ேசர� (ணித)        ((((தி��ேபெரயி)தி��ேபெரயி)தி��ேபெரயி)தி��ேபெரயி)))))    
 
3466  ெவ(ைளB *ாி ச�ெகா2 ஆழி ஏ�தி  
      தாமைர; க=ண$ எ$ ெநIசி\ேட  
1(ைள; கடாகி$ற ஆ�ைற; காணீ�  
      எ$ ெசா9@B ெசா9Eேக$ அ$ைனமீ�கா(?  
ெவ(ளB *க� அவ$ 5�றி��த  
      ேவத ஒ@<� விழா ஒ@<�  
பி(ைள; 0ழா விைளயாH2 ஒ@<�  
      அறா தி�:ேபெரயி9 ேச�வ$ நாேன             (1) 
     
3467  நான; க�� 0ழ9 ேதாழிமீ�கா(  
      அ$ைனய�கா( அய9 ேசாிR�கா(  
நா$ இ� தனி ெநIச� கா;கமாHேட$  
      எ$ வச� அ$' இ� இரா:பக9 ேபா�  
ேத$ ெமா��த L�ெபாழி9 த= பைண N�  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 5�றி��த  
வான: பிரா$ மணிவ=ண$ க=ண$  
      ெச�கனி வாயி$ திற�த�ேவ             (2) 
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3468  ெச�கனி வாயி$ திற�ததா<�  
      ெசI *ட� நீ( �+ தா��ததா<�  
ச�ெகா2 ச;கர� க=2 உக���  
      தாமைர; க=கF;0 அ�'� தீ����  
தி�கF� நாF� விழா அறாத  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 5�றி��த  
ந�க( பிரா/;0 எ$ ெநIச� ேதாழீ  
      நா4� நிைற<� இழ�த�ேவ            (3) 
     
3469  இழ�த எ� மாைம�திற��: ேபான  
      எ$ ெநIசினா�� அ�ேக ஒழி�தா�  
உழ�� இனி யாைர;ெகா=2 எ$ உசாேகா?  
      ஓத; கட9 ஒ@ ேபால எ�0�  
எ,�த ந9 ேவத�� ஒ@ நி$' ஓ�0  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 5�றி��த  
�ழ�0 ச�க; ைகய$ மாய�� ஆ��ேத$  
      அ$ைனய�கா( எ$ைன எ$ �னி�ேத?            (4) 
     
3470  �னி�� சகட� உைத�� மாய:  
      ேப� �ைல உ=2 ம�� இைட ேபா�  
கனி�த விள ;0; க$' எறி�த  
      க=ண பிரா/;0 எ$ ெப=ைம ேதா�ேற$  
�னி�� இனி எ$ ெச�தீ� அ$ைனமீ�கா(?  
      �$னி அவ$ வ�� 5�றி��த  
கனி�த ெபாழி9 தி�:ேபெரயி�ேக  
      கால�ெபற எ$ைன; காH2மிேன             (5) 
     
3471  கால�ெபற எ$ைன; காH2மி$க(  
      காத9 கட@$ மிக: ெபாிதா9  
நீல �கி9 வ=ண�� எ� ெப�மா$  
      நி�0� �$ேன வ�� எ$ ைக;0� எ�தா$  
ஞால�� அவ$ வ�� 5�றி��த  
      நா$மைறயாள�� ேவ(வி ஓவா  
ேகாலB ெச�ெந�க( கவாி 5*�  
      A2 1ன9 தி�:ேபெரயி�ேக.             (6) 
     
3472  ேப� எயி9 N� கட9 ெத$ இல�ைக  
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      ெச�ற பிரா$ வ�� 5�றி��த  
ேபெரயி�ேக 1;0 எ$ ெநIச� நா+  
      ேப��� வர எ�0� காணமாHேட$  
ஆைர இனி இ�0 உைடய� ேதாழீ?  
      எ$ ெநIச� Aவ வ9லா�� இ9ைல  
ஆைர இனி;ெகா=2 எ$ சாதி;கி$ற�?  
      எ$ ெநIச� க=ட�ேவ க=ேடேன            (7) 
     
3473  க=ட�ேவ ெகா=2 எ9லா�� A+  
      கா�; கட9 வ=ணேனா2 எ$ திற��;  
ெகா=2 அல� K�றி�' அ� �தலா;  
      ெகா=ட எ$ காத9 உைர;கி9 ேதாழீ  
ம= திணி ஞால�� ஏ� கடE�  
      நீ( வி*�1� கழிய: ெபாிதா9  
ெத= திைர N��� அவ$ 5�றி��த  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 ேச�வ$ ெச$ேற             (8) 
     
3474  ேச�வ$ ெச$' எ$/ைட� ேதாழிமீ�கா(  
      அ$ைனய�கா( எ$ைன� ேத�ற ேவ=டா  
நீ�க( உைர;கி$ற� எ$ இத�0?  
      ெநI*� நிைற � என;0 இ�0 இ9ைல  
கா�வ=ண$ கா�; கட9 ஞால� உ=ட  
      க=ண பிரா$ வ�� 5�றி��த  
ஏ� வள ஒ= கழனி: பழன  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 மாநகேர.             (9) 
     
3475  நகர�� நா2� பிற � ேத�ேவ$  
      நா= என;0 இ9ைல எ$ ேதாழிமீ�கா(  
சிகர மணி ெந2 மாட� நீ2  
      ெத$ தி�:ேபெரயி9 5�றி��த  
மகர ெந2�0ைழ; காத$ மாய$  
      ��'வைர அ$' ம�க ��ற  
நிக� இ9 �கி9வ=ண$ ேநமியா$ எ$  
      ெநIச� கவ��� எைன ஊழியாேன?             (10) 
     
3476  ஊழிேதா' ஊழி உ� � ேப��  
      ெச�ைக<� ேவறவ$ ைவய� கா;0�  
ஆழி நீ� வ=ணைன அB*தைன  
      அணி 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
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ேக� இ9 அ�தாதி ஓ� ஆயிர��(  
      இைவ தி�:ேபெரயி9 ேமய ப���  
ஆழி அ�ைகயைன ஏ�த வ9லா�  
      அவ� அ+ைம�திற�� ஆழியாேர.             (11) 
---------- 
 
எ�ெப�மான( ெவ!றி4 ெசய)கைள� ேபDத)எ�ெப�மான( ெவ!றி4 ெசய)கைள� ேபDத)எ�ெப�மான( ெவ!றி4 ெசய)கைள� ேபDத)எ�ெப�மான( ெவ!றி4 ெசய)கைள� ேபDத)    
 
3477  ஆழி எழ ச�0� வி9E� எழ திைச  
வாழி எழ த=2� வாF� எழ அ=ட�  
ேமாைழ எழ �+ பாத� எழ அ:ப$  
ஊழி எழ உலக� ெகா=டவாேற             (1) 
     
3478  ஆ' மைல;0 எதி��� ஓ2� ஒ@ அர   
ஊ' *லா� மைல ேத�;0� ஒ@ கட9  
மா' *ழ$' அைழ;கி$ற ஒ@ அ:ப$  
சா'பட அ�த� ெகா=ட நா$ேற             (2) 
     
3479  நா$றில ஏ� ம=4� தான�தேவ பி$/�  
நா$றில ஏ� மைல தான�தேவ பி$/�  
நா$றில ஏ� கட9 தான�தேவ அ:ப$  
ஊ$றி இட�� எயி�றி9 ெகா=ட நாேள             (3) 
     
3480  நாF� எழ நில� நீ�� எழ வி=4�  
ேகாF� எழ எாி காE� எழ மைல  
தாF� எழ *ட� தா/� எழ அ:ப$  
ஊளி எழ உலக� உ=ட ஊேண             (4) 
     
3481  ஊ4ைட ம9ல� தத��த ஒ@ ம$ன�  
ஆ= உைடB ேசைன ந2�0� ஒ@ வி=4(  
ஏ= உைட� ேதவ� ெவளி:பHட ஒ@ அ:ப$  
கா4ைட: பாரத� ைக அைற ேபா�ேத             (5) 
     
3482  ேபா�� ெம@�த 1$ ெச;காி9 வா$ திைச  
N,� எ,�� உதிர: 1னலா மைல  
கீ�� பிள�த சி�க� ஒ�ததா9 அ:ப$  
ஆ� �ய� ெச�� அ*ரைர; ெகா9Eமாேற             (6) 
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3483  மா' நிைர�� இைர;0� சர�க( இன  
�' பிண� மைலேபா9 1ரள கட9  
ஆ' ம2�� உதிர: 1னலா அ:ப$  
நீ' பட இல�ைக ெச�ற ேநேர             (7) 
     
3484  ேந�சாி�தா$ ெகா+; ேகாழி ெகா=டா$ பி$/�  
ேந�சாி�தா$ எாி<� அனேலா$ பி$/�  
ேந�சாி�தா$ �;க= >��தி க=P� அ:ப$  
ேந�சாி வாண$ தி=ேதா( ெகா=ட அ$ேற             (8) 
     
3485  அ$' ம= நீ� எாி கா9 வி= மைல �த9  
அ$' *ட� இர=2 பிற � பி$/�  
அ$' மைழ உயி� ேத � ம�'� அ:ப$  
அ$' �த9 உலக� ெச�த�ேம             (9) 
     
3486  ேம� நிைர கீ� 1க மா 1ரள *ைன  
வா� நிைற நீ� பிளிறிB ெசாாிய இன  
ஆ நிைரபா+ அ�ேக ஒ2�க அ:ப$  
தீ மைழ கா�� 0$ற� எ2�தாேன             (10) 
     
3487  0$ற� எ2�த பிரா$ அ+யாெரா2�  
ஒ$றி நி$ற சடேகாப$ உைரெசய9  
ந$றி 1ைன�த ஓ� ஆயிர��( இைவ  
ெவ$றி த�� ப��� ேமவி; க�பா�;ேக            (11) 
-------------- 
 
எ�ெப�மான( விபவ அவதார "ண@கைள அAபவி�( ஆளாகாத எ�ெப�மான( விபவ அவதார "ண@கைள அAபவி�( ஆளாகாத எ�ெப�மான( விபவ அவதார "ண@கைள அAபவி�( ஆளாகாத எ�ெப�மான( விபவ அவதார "ண@கைள அAபவி�( ஆளாகாத     
உலக�தாைர ேநா�கி இர@"த)உலக�தாைர ேநா�கி இர@"த)உலக�தாைர ேநா�கி இர@"த)உலக�தாைர ேநா�கி இர@"த)    
 
3488  க�பா� இராம பிராைன அ9லா9 ம�'� க�பேரா  
19 பா �தலா 19 எ'�1 ஆதி ஒ$' இ$றிேய  
ந9 பா9 அேயா�தியி9 வா,� சராசர� ��ற �  
ந9 பாE;0 உ��தன$ நா$�கனா� ெப�ற நாH2ேள?            (1) 
     
3489  நாH+9 பிற�தவ� நாரண�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
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நாH+9 பிற�� படாதன பH2 மனிச�;கா�  
நாHைட ந@<� அர;கைர நா+� த+�திH2  
நாHைட அளி�� உ�யB ெச�� நட�தைம ேகH2ேம?             (2) 
     
3490  ேகHபா�க( ேகசவ$ கீ��தி அ9லா9 ம�'� ேகHபேரா  
ேகHபா� ெசவி *2 கீ�ைம வைச கேள ைவ<�  
ேச=பா9 பழ� பைகவ$ சி*பால$ தி�வ+  
தா( பா9 அைட�த த$ைம அறிவாைர அறி��ேம?             (3) 
     
3491  த$ைம அறிபவ� தா� அவ�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
ப$ைம: பட� ெபா�( ஆ�� இ9 பா� ெந2� கால��  
ந$ைம: 1ன9 ப=ணி நா$�கைன: ப=ணி த$/(ேள  
ெதா$ைம மய;கிய ேதா�றிய Nழ9க( சி�தி�ேத?             (4) 
     
3492  Nழ9க( சி�தி;கி9 மாய$ கழ9 அ$றி N�வேரா  
ஆழ: ெப�� 1ன9 த$/( அ,�திய ஞால�ைத�  
தாழ: படாம9 த$பா9 ஒ� ேகாH+ைட� தா$ ெகா=ட  
ேகழ9 தி� உ� ஆயி�'; ேகH2� உண���ேம?             (5) 
     
3493  ேகH2� உண��தவ� ேகசவ�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
வாHட� இலா வ= ைக மாவ@ வாதி;க வாதி:1=2  
ஈHட�ெகா( ேதவ�க( ெச$' இர�தா�;0 இட� நீ;கிய  
ேகாH2 அ�ைக வாமன$ ஆ� ெச�த A��;க( க=2ேம?            (6) 
     
3494  க=2� ெதளி��� க�றா� க=ண�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
வ=2 உ= மல�� ெதா�க9 மா�;க=ேடய/;0 வா,� நா(  
இ=ைடB சைட�+ ஈச$ உட$ெகா=2 உசாB ெச9ல  
ெகா=2 அ�0 த$ெனா2� ெகா=2 உட$ ெச$ற� உண���ேம? (7) 
     
3495  ெச9ல உண��தவ� ெச9வ$ த$ சீ� அ$றி க�பேரா  
எ9ைல இலாத ெப�� தவ�தா9 பல ெச� மிைற  
அ9ல9 அமரைரB ெச�<� இரணிய$ ஆக�ைத  
ம9ல9 அாி உ� ஆ� ெச�த மாய� அறி��ேம?             (8) 
     
3496  மாய� அறிபவ� மாயவ�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
தாய� ெச'� ஒ� ��'வ� ம�க ஓ� ஐவ�;0 ஆ�  
ேதச� அறிய ஓ� சாரதியா�B ெச$' ேசைனைய  
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நாச� ெச�திH2 நட�த ந9 வா��ைத அறி��ேம?            (9) 
     
3497  வா��ைத அறிபவ� மாயவ�0 ஆ( அ$றி ஆவேரா  
ேபா��த பிற:ெபா2 ேநாெயா2 >:ெபா2 இற:1 இைவ  
ேப��� ெப�� �$ப� ேவ� அற நீ;கி த$ தாளி$கீ�B  
ேச��� அவ$ ெச�<� ேசம�ைத எ=ணி� ெதளி �ேற?            (10) 
     
3498  ெதளி �' 5  இ$றி நி$றவ�;0 இ$ப; கதி ெச�<�  
ெதளி �ற க=ணைன� ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
ெதளி �ற ஆயிர��( இைவ ப��� வ9லா� அவ�  
ெதளி �ற சி�ைதய� பா ம� > லக��(ேள             (11) 
------------ 
 
எ�ெப�மான( "ண� அழ" 2த>யவஎ�ெப�மான( "ண� அழ" 2த>யவஎ�ெப�மான( "ண� அழ" 2த>யவஎ�ெப�மான( "ண� அழ" 2த>யவ!றி) ஆ�வா� ஈ3ப63 !றி) ஆ�வா� ஈ3ப63 !றி) ஆ�வா� ஈ3ப63 !றி) ஆ�வா� ஈ3ப63     
அவைன� காMமா8 மன� உ�கி அைழ�த)அவைன� காMமா8 மன� உ�கி அைழ�த)அவைன� காMமா8 மன� உ�கி அைழ�த)அவைன� காMமா8 மன� உ�கி அைழ�த)    
 
3499  பா ம� > ல0� பைட�த ப�பநாபா ஓ  
பா ம� > ல0� அள�த ப�ப பாதா ஓ  
தாமைர; க=ணா ஓ தனிேய$ தனி ஆளா ஓ  
தாமைர; ைகயா ஓ உ$ைன எ$'ெகா9 ேச�வ�ேவ?             (1) 
     
3500  எ$'ெகா9 ேச�வ� அ�ேதா! அர$ நா$�க$ ஏ��� ெச�ய  
நி$ தி�:பாத�ைத யா$? நில� நீ� எாி கா9 வி= உயி�  
எ$' இைவ தா� �தலா ��'� ஆ� நி$ற எ�தா� ஓ  
0$' எ2�� ஆ நிைர ேம��� அைவ கா�த எ� A�தா ஓ!             (2) 
     
3501  கா�த எ� A�தா ஓ! மைல ஏ�தி; க9 மாாி த$ைன  
L� த= �ழா� �+யா� 1ைன ெகா$ைற அ� ெசIசைடயா�  
வா��த எ$ நா$�கேன வ�� எ$ ஆ� உயி� நீ ஆனா9  
ஏ�� அ�� கீ��தியினா�! உ$ைன எ�0� தைல:ெப�வேன?            (3) 
     
3502  எ�0� தைல:ெப�வ$ நா$ எழி9 > ல0� நீேய  
அ�0 உய� �;க= பிரா$ பிரம ெப�மா$ அவ$ நீ  
ெவ� கதி� வBசிர; ைக இ�திர$ �தலா� ெத�வ� நீ;  
ெகா�0 அல� த= அ� �ழா� �+ எ$/ைட; ேகாவலேன?            (4) 
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3503  எ$/ைட; ேகாவலேன எ$ ெபா9லா; க�மாணி;கேம  
உ$/ைட உ�தி மல� உலக� அைவ >$'� பர��  
உ$/ைடB ேசாதிெவ(ள�� அக�பா9 உ$ைன; க=2 ெகா=+H2  
எ$/ைட ஆ� உயிரா� எ�ஙேனெகா9 வ�� எ��வேர?             (5) 
     
3504  வ�� எ��மா' அறிேய$ ம90 நீலB *ட� தைழ:ப  
ெசI*ட�B ேசாதிக( L�� ஒ� மாணி;க� ேச�வ� ேபா9  
அ�தரேம9 ெச�பHேடா2 அ+ உ�தி ைக மா�1 க= வா�  
ெசI*ட�B ேசாதி விட உைற எ$ தி�மா�பைனேய             (6) 
     
3505  எ$ தி�மா�ப$ த$ைன எ$ மைலமக( Aற$ த$ைன  
எ$'� எ$ நாமகைள அக�பா9 ெகா=ட நா$�கைன  
நி$ற சசிபதிைய நில� கீ=2 எயி9 >$' எாி�த  
ெவ$' 1ல$ �ர�த வி*�1 ஆளிைய காேணேனா?             (7) 
     
3506  ஆளிைய; கா= பாியா� அாி கா= நாியா� அர;க�  
ஊைள இH2 அ$' இல�ைக கட�� பில� 1;0 ஒளி:ப  
மீளி அ� 1(ைள; கடா� விற9 மா@ைய; ெகா$' பி$/�  
ஆ( உய� 0$ற�க( ெச�� அட��தாைன<� கா=2�ெகாேலா?            (8) 
     
3507  கா=2�ெகாேலா ெநIசேம! க+ய விைனேய �யE�  
ஆ= திற9 மீளி ெமா��பி$ அர;க$ 0ல�ைத� த+��  
மீ=2� அவ$ த�பி;ேக விாி நீ� இல�ைக அ�ளி  
ஆ=2 த$ ேசாதி 1;க அமர� அாிேய�றிைனேய?             (9) 
     
3508  ஏ�' அ�� ைவ0�த�ைத அ�F� நம;0 ஆய� 0ல��  
ஈ�' இள� பி(ைள ஒ$றா�: 1;0 மாய�கேள இய�றி  
A�' இய9 கIசைன; ெகா$' ஐவ�;0 ஆ� ெகா2� ேசைன த+��  
ஆ�ற9 மி;கா$ ெபாிய பரIேசாதி 1;க அாிேய             (10) 
     
3509  1;க அாி உ� ஆ� அ ண$ உட9 கீ=2 உக�த  
ச;கரB ெச9வ$ த$ைன; 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
மி;க ஓ� ஆயிர��( இைவ ப��� வ9லா� அவைர�  
ெதா;0 ப9லா=2 இைச�� கவாிெச�வ� ஏைழயேர             (11) 
---------- 
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எ�ெப�மான( ேபரழைக உ�ெவளி� ேதா!ற�தி) க9ட தைலவி எ�ெப�மான( ேபரழைக உ�ெவளி� ேதா!ற�தி) க9ட தைலவி எ�ெப�மான( ேபரழைக உ�ெவளி� ேதா!ற�தி) க9ட தைலவி எ�ெப�மான( ேபரழைக உ�ெவளி� ேதா!ற�தி) க9ட தைலவி     
வ��தி உைர�த)வ��தி உைர�த)வ��தி உைர�த)வ��தி உைர�த) 
 
3510  ஏைழய� ஆவி உ=4� இைண; A�ற�ெகாேலா? அறிேய$  
ஆழி அ� க=ண பிரா$ தி�;க=க(ெகாேலா? அறிேய$  
Nழ � தாமைர நா( மல� ேபா9 வ�� ேதா$'� க=P�  
ேதாழிய�கா( அ$ைனமீ� எ$ ெச�ேக$ �யராH+ேயேன?             (1) 
     
3511  ஆH+<� K�றி<� நி$' அ$ைனமீ� எ$ைன நீ� ந@�� எ$?  
மாH2 உய� க�பக�தி$ வ9@ேயா? ெகா,�ேதா? அறிேய$?  
ஈH+ய ெவ=ெண� உ=டா$ தி�>;0 என� ஆவி<(ேள  
மாH+ய வ9 விள;கி$ *டரா� நி�0� வா@யேத             (2) 
     
3512  வா@ய� ஓ� கனிெகா9? விைனயாH+ேய$ வ9விைனெகா9?  
ேகால� திர( பவள; ெகா,� �=ட�ெகாேலா? அறிேய$  
நீல ெந2 �கி9 ேபா9 தி�ேமனி அ�மா$ ெதா=ைடவா�  
ஏE� திைச<( எ9லா� வ�� ேதா$'� எ$ இ$ உயி�;ேக            (3) 
     
3513  இ$ உயி�;0 ஏைழய�ேம9 வைள<� இைண நீல வி�ெகா9  
ம$னிய சீ� மதன$ க�:1B சிைலெகா9 மதன$  
த$ உயி�� தாைத க=ண ெப�மா$ 1�வ�? அைவேய  
எ$ உயி� ேமலனவா� அ2கி$றன எ$'� நி$ேற             (4) 
     
3514  எ$'� நி$ேற திக,� ெச�ய ஈ$ *ட� ெவ= மி$/;ெகா9?  
அ$றி எ$ ஆவி அ2� அணி ��த�ெகாேலா? அறிேய$  
0$ற� எ2�த பிரா$ �'வ9 என� ஆவி அ2�  
ஒ$'� அறிகி$றிேல$ அ$ைனமீ�! என;0 உ�  இடேம             (5) 
     
3515  உ�  இட� ஏைழய�;0� அ*ர�;0� அர;க�கH0�  
எ?விட� எ$' இல�கி மகர� தைழ;0� தளி�ெகா9  
ைப விட: பா�1 அைணயா$ தி�; 0=டல; கா�கேள?  
ைகவிட9 ஒ$'� இ$றி அ2கி$றன கா=மி$கேள             (6) 
     
3516  கா=மி$க( அ$ைனய�கா( எ$' காH2� வைக அறிேய$  
நா( ம$/ ெவ= தி�க( ெகா9 நய�தா�கH0 நB* இைலெகா9  
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ேச= ம$/ நா9 தட� ேதா( ெப�மா$ த$ தி� �தேல?  
ேகா( ம$னி ஆவி அ2� ெகா+ேய$ உயி� ேகா( இைழ�ேத            (7) 
     
3517  ேகா( இைழ� தாமைர<� ெகா+<� பவள�� வி9E�  
ேகா( இைழ� த= ��த�� தளி�� 0ளி� வா$ பிைற<�  
ேகா( இைழயா உைடய ெகா,� ேசாதிவHட� ெகா9 க=ண$  
ேகா( இைழ வா( �கமா� ெகா+ேய$ உயி� ெகா(கி$றேத?             (8) 
     
3518  ெகா(கி$ற ேகா( இ�ைளB *கி��திHட ெகா,� *�ளி$  
உ(ெகா=ட நீல ந9 �9 தைழெகா9? அ$' மாய$ 0ழ9  
வி(கி$ற L� த= �ழா� விைர நாற வ�� எ$ உயிைர;  
க(கி$றவா' அறிR� அ$ைனமீ�! கழறா நி�றிேர             (9) 
     
3519  நி�றி ��ற��( எ$' ெநாி�த ைகய� ஆ� எ$ைன நீ�  
*�றி<� N���� ைவதி� *ட�B ேசாதி மணி நிற� ஆ�  
��ற இ� > ல0� விாிகி$ற *ட� �+;ேக  
ஒ�'ைம ெகா=ட� உ(ள� அ$ைனமீ� நைச எ$ ��கHேக?            (10) 
     
3520  கH0 அாிய பிரம$ சிவ$ இ�திர$ எ$' இவ�;0�  
கH0 அாிய க=ணைன; 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
உH0 உைட ஆயிர��( இைவ<� ஒ� ப��� வ9லா�  
உH0 உைட வானவேரா2 உடனா� எ$'� மாயாேர             (11) 
--------- 
 
எ�ெப�மான( விசி�திர விNதிைய� க93 ஆ�வா� ஆ4சாிய�ப3த)எ�ெப�மான( விசி�திர விNதிைய� க93 ஆ�வா� ஆ4சாிய�ப3த)எ�ெப�மான( விசி�திர விNதிைய� க93 ஆ�வா� ஆ4சாிய�ப3த)எ�ெப�மான( விசி�திர விNதிைய� க93 ஆ�வா� ஆ4சாிய�ப3த)    
 
3521  மாயா வாமனேன ம�Nதா நீ அ�ளா�  
தீ ஆ� நீ� ஆ� நில$ ஆ� வி*�1 ஆ� கா9 ஆ�  
தா� ஆ� த�ைத ஆ� ம;க( ஆ� ம�'� ஆ� ��'� ஆ�  
நீ ஆ� நீ நி$றவா' இைவ எ$ன நியாய�கேள              (1) 
       
3522  அ� க( மல�� த= �ழா� �+ அB*தேன அ�ளா�  
தி�கF� ஞாயி'� ஆ� ெச,� ப9 *ட� ஆ� இ�( ஆ�  
ெபா�0 ெபாழி மைழ ஆ� 1க� ஆ� பழி ஆ� பி$/� நீ  
ெவ� க= ெவ� A�ற�� ஆ� இைவ எ$ன விசி�திரேம              (2) 
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3523  சி�திர� ேத� வலவா தி�B ச;கர�தா� அ�ளா�  
எ�தைன ஓ� உக�� அைவ ஆ� அவ�'( இயE�  
ஒ�த ஓ= ப9 ெபா�(க( உல:1 இ9லன ஆ� விய  ஆ�  
வி�தக�தா� நி�றி நீ இைவ எ$ன விடம�கேள              (3) 
       
3524  க( அவி� தாமைர;க= க=ணேன என;0 ஒ$' அ�ளா�  
உ(ள�� இ9ல�� ஆ� உல:1 இ9லன ஆ� விய  ஆ�  
ெவ(ள� தட� கடE( விட நா0 அைணேம9 ம�வி  
உ(ள: ப9 ேயா0 ெச�தி இைவ எ$ன உபாய�கேள              (4) 
       
3525  பாச�க( நீ;கி எ$ைன உன;ேக அற; ெகா=+H2 நீ  
வாச மல�� த= �ழா� �+ மாயவேன அ�ளா�  
காய�� சீவ/� ஆ� கழி  ஆ� பிற:1 ஆ� பி$/� நீ  
மாய�க( ெச�� ைவ�தி இைவ எ$ன மய;0;கேள              (5) 
       
3526  மய;கா வாமனேன மதி ஆ� வ=ண� ஒ$' அ�ளா�  
அய�:1 ஆ� ேத�ற�� ஆ� அழ9 ஆ� 0ளி� ஆ� விய  ஆ�  
விய:1 ஆ� ெவ$றிக( ஆ� விைன ஆ� பய$ ஆ� பி$/� நீ  
�ய;0 ஆ� நீ நி$றவா' இைவ எ$ன �யர�கேள              (6) 
       
3527  �யர�க( ெச�<� க=ணா *ட� நீ( �+யா� அ�ளா�  
�யர� ெச� மான�க( ஆ� மத$ ஆகி உகைவக( ஆ�  
�யர� ெச� காம�க( ஆ� �ைல ஆ� நிைல ஆ� நைட ஆ�  
�யர�க( ெச�� ைவ�தி இைவ எ$ன *=டாய�கேள              (7) 
       
3528  எ$ன *=டாய�களா9 நி$றிHடா� எ$ைன ஆF� க=ணா?  
இ$ன� ஓ� த$ைமைய எ$' உ$ைன யாவ�;0� ேத�றாிைய  
�$னிய > ல0� அைவ ஆ� அவ�ைற: பைட��  
பி$/� உ(ளா� 1ற�தா�! இைவ எ$ன இய�ைககேள              (8) 
       
3529  எ$ன இய�ைககளா9 எ�ஙேன நி$றிHடா� எ$ க=ணா?  
�$/ கரசரண� �தலாக எ9லா உ':1�  
உ$/ *ைவ ஒளி ஊ' ஒ@ நா�ற� ��'� நீேய  
உ$ைன உணர றி9 உல:1 இ9ைல �4;க�கேள              (9) 
       
3530  இ9ைல �4;க�கேள இதனி9 பிறி� எ$/� வ=ண�  
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ெதா9ைல ந9 �@9 ெசா$ன உ� � அ� � நீேய  
அ9@� �ழா� அல�க9 அணி மா�ப எ$ அB*தேன  
வ9ல� ஓ� வ=ண� ெசா$னா9 அ�ேவ உன;0 ஆ� வ=ணேம             (10) 
       
3531  ஆ� வ=ண� இ$ன� ஒ$' எ$' அறிவ� அாிய அாிைய  
ஆ� வ=ண�தா9 0�A�B சடேகாப$ அறி�� உைர�த  
ஆ� வ=ண ஒ= தமி�க( இைவ ஆயிர��( இ: ப���  
ஆ� வ=ண�தா9 உைர:பா� அைம�தா� தம;0 எ$ைற;0ேம              (11) 
-------- 
 
இ�கவி பா3� ேப!ைற எ�ெப�மா� தம�" அ�ளியைம�"� இ�கவி பா3� ேப!ைற எ�ெப�மா� தம�" அ�ளியைம�"� இ�கவி பா3� ேப!ைற எ�ெப�மா� தம�" அ�ளியைம�"� இ�கவி பா3� ேப!ைற எ�ெப�மா� தம�" அ�ளியைம�"�     
ைக�மா8 இ)ைல என)ைக�மா8 இ)ைல என)ைக�மா8 இ)ைல என)ைக�மா8 இ)ைல என)    
 
3532  எ$ைற;0� எ$ைன உ�ய;ெகா=2 ேபாகிய  
அ$ைற;0 அ$' எ$ைன� த$னா;கி எ$னா9 த$ைன  
இ$ தமி� பா+ய ஈசைன ஆதியா�  
நி$ற எ$ ேசாதிைய எ$ ெசா9@ நி�பேனா?              (1) 
       
3533  எ$ ெசா9@ நி�ப$ எ$ இ$ உயி� இ$' ஒ$றா�  
எ$ ெசா9லா9 யா$ ெசா$ன இ$ கவி எ$பி��  
த$ ெசா9லா9 தா$ த$ைன; கீ��தி�த மாய$ எ$  
�$ ெசா9E� > �வா� �த9வேன?              (2) 
       
3534  ஆ� �த9வ$ இவ$ எ$' த$ ேத�றி எ$  
நா �த9 வ�� 10�� ந9 இ$ கவி  
K �த9 ப�த�;0� தா$ த$ைனB ெசா$ன எ$  
வா� �த9 அ:பைன எ$' மற:பேனா?              (3) 
       
3535  அ:பைன எ$' மற:ப$ எ$ ஆகிேய  
த:1த9 இ$றி தைன; கவி தா$ ெசா9@  
ஒ:பிலா� தீவிைனேயைன உ�ய;ெகா=2  
ெச:பேம ெச�� திாிகி$ற சீ�க=ேட?              (4) 
       
3536  சீ� க=2ெகா=2 தி��� ந9 இ$கவி  
ேந�பட யா$ ெசா9E� நீ�ைம இலாைமயி9  
ஏ�  இலா எ$ைன� த$னா;கி எ$னா9 த$ைன:  
பா� பர  இ$ கவி பா2� பரமேர              (5) 



135 

 

       
3537  இ$ கவி பா2� பர� கவிகளா9  
த$ கவி தா$ த$ைன: பா2வியா� இ$'  
ந$0 வ�� எ$/ட$ ஆ;கி எ$னா9 த$ைன  
வ$ கவி பா2� எ$ ைவ0�த நாதேன              (6) 
       
3538  ைவ0�த நாத$ என வ9விைன மா��� அறB  
ெச� 0�த$ த$ைன எ$ ஆ;கி எ$னா9 த$ைன  
ைவ0�த$ ஆக: 1கழ வ= தீ� கவி  
ெச� 0�த$ த$ைன எ� நா( சி�தி�� ஆ�வேனா?              (7) 
       
3539  ஆ�வேனா ஆழி அ�ைக எ� பிரா$ 1க�  
பா� வி= நீ� ��'� கல�� ப�கிE�  
ஏ�  இலா எ$ைன� த$னா;கி எ$னா9 த$ைனB  
சீ�ெபற இ$ கவி ெசா$ன திற��;ேக?              (8) 
       
3540  திற��;0 ஏ� �:1ர  ஆ� தி�மா@$ சீ�  
இற:1 எதி� கால� ப�கிE� ஆ�வேனா  
மற:1 இலா எ$ைன� த$னா;கி எ$னா9 த$ைன  
உற: பல இ$ கவி ெசா$ன உதவி;ேக?              (9) 
       
3541  உதவி; ைக�மா' எ$ உயி� எ$ன உ�' எ=ணி9  
அ� � ம�' ஆ�கவ$ த$ன� எ$னா9 த$ைன:  
பதவிய இ$ கவி பா+ய அ:ப/;0  
எ� � ஒ$'� இ9ைல ெச�வ� இ�0� அ�ேக              (10) 
       
3542  இ�0� அ�0� தி�மா9 அ$றி இ$ைம க=2  
அ�ஙேன வ= 0�A�B சடேகாப$  
இ�ஙேன ெசா$ன ஓ� ஆயிர�� இ: ப���  
எ�ஙேன ெசா9@/� இ$ப� பய;0ேம              (11) 
------------ 
 
தி�வாற�விைள ெச�8 எ�ெப�மாைன� க93 ஆ�வா� தி�வாற�விைள ெச�8 எ�ெப�மாைன� க93 ஆ�வா� தி�வாற�விைள ெச�8 எ�ெப�மாைன� க93 ஆ�வா� தி�வாற�விைள ெச�8 எ�ெப�மாைன� க93 ஆ�வா�     
அ$ைமெச�ய� க�(த) அ$ைமெச�ய� க�(த) அ$ைமெச�ய� க�(த) அ$ைமெச�ய� க�(த)         ((((தி�வாற�விைளதி�வாற�விைளதி�வாற�விைளதி�வாற�விைள))))    
 
3543  இ$ப� பய;க எழி9 மல� மாத�� தா/�  
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      இ? ஏ� உலைக  
இ$ப� பய;க இனி� உட$ 5�றி���  
      ஆ(கி$ற எ�க( பிரா$  
அ$1�' அம��� உைறகி$ற அணி ெபாழி9  
      N� தி�வாற$விைள  
அ$1�' அம��� வலIெச�� ைகெதா,�  
      நா(கF� ஆ0�ெகாேலா?             (1) 
       
3544  ஆ0�ெகா9 ஐய� ஒ$' இ$றி? அக9 இட�  
      ��ற � ஈ� அ+ேய  
ஆ0�பாி* நிமி��த தி�;0ற( அ:ப$  
      அம��� உைற<�  
மாக� திக� ெகா+ மாட�க( நீ2  
      மதி( தி�வாற$விைள  
மா க�த நீ�ெகா=2 Kவி வலIெச��  
      ைகெதாழ; A2�ெகாேலா?              (2) 
       
3545  A2� ெகா9 ைவகE�? ேகாவி�தைன  
      ம�Nதைன ேகாளாிைய  
ஆ2� பறைவமிைச; க=2 ைகெதா,�  
      அ$றி அவ$ உைற<�  
பா2� ெப�� 1க� நா$மைற ேவ(வி ஐ��  
      ஆ' அ�க� ப$னின� வா�  
நீ2 ெபாழி9 தி�வாற$விைள ெதாழ  
      வா�;0�ெகா9 நிBசEேம?              (3) 
       
3546  வா�;0�ெகா9 நிBசE� எ:ெபா,�� மன��  
      ஈ�0 நிைன;க:ெபற  
வா�;0� க��1� ெப�� ெச�ெநE�  
      வய9 N� தி�வாற$விைள  
வா�;0� ெப�� 1க� > ல0 ஈச$  
      வடம�ைர: பிற�த  
வா�;0� மணி நிற; க=ண பிரா$ த$  
      மல� அ+:ேபா�கேள?              (4) 
       
3547  மல� அ+:ேபா�க( எ$ ெநIச�� எ:ெபா,��  
      இ��தி வண�க  
பல� அ+யா� �$1 அ�ளிய பா�1 அைண அ:ப$  
      அம��� உைற<�  
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மலாி$ மணி ெந2 மாட�க( நீ2  
      மதி( தி�வாற$விைள  
உலக� ம@ 1க� பாட ந�ேம9 விைன  
      ஒ$'� நி9லா ெக2ேம.              (5) 
       
3548  ஒ$'� நி9லா ெக2� ��ற � தீவிைன உ(ளி�  
      ெதா,மி$ ெதா=P�!  
அ$' அ�0 அம� ெவ$' உ�:பிணி ந�ைக  
      அணி ெந2� ேதா( 1ண��தா$  
எ$'� எ:ேபா�� எ$ ெநIச� �தி:ப  
      உ(ேள இ�;கி$ற பிரா$  
நி$ற அணி தி�வாற$விைள எ$/�  
      நீ( நகர� அ�ேவ              (6) 
       
3549  நீ( நகர� அ�ேவ மல�B ேசாைலக(  
      N� தி�வாற$விைள  
நீ( நகர�� உைறகி$ற பிரா$ ெந2மா9  
      க=ண$ வி=ணவ� ேகா$  
வாண1ர� 1;0 �;க= பிராைன� ெதாைலய  
      ெவ� ேபா�க( ெச��  
வாணைன ஆயிர� ேதா( �ணி�தா$ சர=  
      அ$றி ம�' ஒ$' இலேம             (7) 
       
3550  அ$றி ம�' ஒ$' இல� நி$ சரேண எ$'  
      அக9 இ�� ெபா�ைகயி$வா�  
நி$' த$ நீ( கழ9 ஏ�திய ஆைனயி$  
      ெநI* இட� தீ��த பிரா$  
ெச$' அ�0 இனி� உைறகி$ற ெச,� ெபாழி9  
      N� தி�வாற$விைள  
ஒ$றி வலIெச�ய ஒ$'ேமா? தீவிைன  
      உ(ள�தி$ சா�  அ9லேவ              (8) 
       
3551  தீவிைன உ(ள�தி$ சா�  அ9ல ஆகி  
      ெதளி வி*�1 ஏறE�றா9  
நாவி/(F� உ(ள��(F� அைம�த  
      ெதாழி@/(F� நவி$'  
யாவ�� வ�� வண�0� ெபாழி9  
      தி�வாற$விைள அதைன  
ேமவி வலIெச�� ைகெதாழ; A2�ெகா9?  



138 

 

      எ$/� எ$ சி�தைனேய  (9) 
       
3552  சி�ைத ம�ெறா$றி$ திற�த� அ9லா� த$ைம  
      ேதவ பிரா$ அறி<�  
சி�ைதயினா9 ெச�வ தா$ அறியாதன  
      மாய�க( ஒ$'� இ9ைல  
சி�ைதயினா9 ெசா9@னா9 ெச�ைகயா9 நில�ேதவ�  
      0, வண�0�  
சி�ைத மகி� தி�வாற$விைள உைற  
      தீ��த/;0 அ�ற பி$ேன              (10) 
       
3553  தீ��த/;0 அ�றபி$ ம�' ஓ� சர=  
      இ9ைல எ$' எ=ணி தீ��த/;ேக  
தீ��த மன�தன$ ஆகி ெச,�  
      0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
தீ��த�க( ஆயிர��( இைவ ப���  
      வ9லா�கைள� ேதவ� ைவக9  
தீ��த�கேள எ$' Lசி�� ந9கி  
      உைர:ப� த� ேதவிய�;ேக              (11) 
----------- 
 
எ�ெப�மான( அ$யா� வசமா"� நிைலைய5� யாைவ5� தானா"� எ�ெப�மான( அ$யா� வசமா"� நிைலைய5� யாைவ5� தானா"� எ�ெப�மான( அ$யா� வசமா"� நிைலைய5� யாைவ5� தானா"� எ�ெப�மான( அ$யா� வசமா"� நிைலைய5� யாைவ5� தானா"�     
நிைலைய5� ஆ�வா� ச@கி�(�நிைலைய5� ஆ�வா� ச@கி�(�நிைலைய5� ஆ�வா� ச@கி�(�நிைலைய5� ஆ�வா� ச@கி�(�    ெதௗத)ெதௗத)ெதௗத)ெதௗத)    
 
3554  ேதவிமா� ஆவா� தி�மக( Lமி  
      ஏவ ம�' அமர� ஆHெச�வா�  
ேமவிய உலக� >$' அைவ ஆHசி  
      ேவ=2 ேவ=2 உ�வ� நி$ உ�வ�  
பாவிேய$ த$ைன அ2கி$ற கமல;  
      க=ண� ஓ� பவள வா� மணிேய  
ஆவிேய அ�ேத அைல கட9 கைட�த  
      அ:பேன கா4மா' அ�ளா�              (1) 
       
3555  கா4மா' அ�ளா� எ$' எ$ேற கல�கி  
      க=ண நீ� அலமர விைனேய$  
ேப4மா' எ9லா� ேபணி நி$ ெபயேர  
      பித�'மா' அ�( என;0 அ�ேதா  
கா4மா' அ�ளா� கா0�தா க=ணா  
      ெதா=டேன$ க�பக; கனிேய  
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ேப4வா� அ�ேத ெபாிய த= 1ன9 N�  
      ெப� நில� எ2�த ேபராளா              (2) 
       
3556  எ2�த ேபராள$ ந�தேகாப$ த$  
      இ$ உயி�B சி'வேன அேசாைத;0  
அ2�த ேபாி$ப; 0ல இள� களிேற  
      அ+யேன$ ெபாிய அ�மாேன  
க2�த ேபா� அ ண$ உட9 இ� பிளவா;  
      ைகஉகி� ஆ=ட எ� கடேல  
அ2�த� ஓ� உ�வா� இ$' நீ வாரா�  
      எ�ஙன� ேத'வ� உமேர?              (3) 
       
3557  உம� உக�� உக�த உ�வ� நி$ உ�வ�  
      ஆகி உ$ தன;0 அ$ப� ஆனா�  
அவ� உக�� அம��த ெச�ைக உ$ மாைய  
      அறி  ஒ$'� ச�கி:ப$ விைனேய$  
அம� அ� ப=ணி அக9 இட� 1ைடN�  
      அ2 பைட அவி�த அ�மாேன  
அமர� த� அ�ேத அ*ர�க( நIேச  
      எ$/ைட ஆ� உயிேரேயா              (4) 
       
3558  ஆ� உயிேரேயா அக9 இட� �,��  
      பைட�� இட�� உ=2 உமி��� அள�த  
ேப� உயிேரேயா ெபாிய நீ� பைட�� அ�0  
      உைற�� அ� கைட�� அைட�� உைட�த  
சீ� உயிேரேயா மனிச�;0� ேதவ�  
      ேபால� ேதவ�;0� ேதவாேவா  
ஓ� உயிேரேயா உலக�கH0 எ9லா�!  
      உ$ைன நா$ எ�0 வ�� உ'ேகா?              (5) 
       
3559  எ�0 வ�� உ'ேகா எ$ைன ஆ(வாேன?  
      ஏ� உலக�கF� நீேய  
அ�0 அவ�;0 அைம�த ெத�வ�� நீேய  
      அவ�' அைவ க�ம�� நீேய  
ெபா�கிய 1ற�பா9 ெபா�( உளேவE�  
      அைவ<ேமா நீ இ$ேன ஆனா9  
ம�கிய அறிவா� ேந�:ப�� நீேய  
      வா$ 1ல$ இற�த�� நீேய              (6) 
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3560  இற�த�� நீேய எதி��த�� நீேய  
      நிக�வேதா நீ இ$ேன ஆனா9  
சிற�த நி$ த$ைம அ� இ� உ� எ$'  
      அறி  ஒ$'� ச�கி:ப$ விைனேய$  
கற�த பா9 ெந�ேய ெந�யி$ இ$ *ைவேய  
      கட@/( அ�தேம அ�தி9  
பிற�த இ$ *ைவேய *ைவய� பயேன  
      பி$ைன ேதா( மண�த ேப� ஆயா              (7) 
       
3561  மண�த ேப� ஆயா மாய�தா9 �,��  
      வ9விைனேயைன ஈ�கி$ற  
0ண�கைள உைடயா� அ*ர� வ$ ைகய�  
      A�றேம ெகா+ய 1( உய��தா�  
பண�க( ஆயிர�� உைடய ைப� நாக:  
      ப(ளியா� பா�கட9 ேச�:பா  
வண�0மா' அறிேய$ மன�� வாசக��  
      ெச�ைக<� யா/� நீ தாேன             (8) 
       
3562  யா/� நீ தாேன ஆவேதா ெம�ேய  
      அ� நர0 அைவ<� நீ ஆனா9  
வா$ உய� இ$ப� எ�தி9 எ$? ம�ைற  
      நரகேம எ�தி9 எ$? எனி/�  
யா/� நீ தானா�� ெதளிெதா'� ந$'�  
      அI*வ$ நரக� நா$ அைடத9  
வா$ உய� இ$ப� ம$னி 5�றி��தா�!  
      அ�F நி$ தா(கைள என;ேக             (9) 
       
3563  தா(கைள என;ேக தைல�தைலB சிற:ப�  
      த�த ேப� உதவி; ைக�மாறா�  
ேதா(கைள ஆர� த,வி எ$ உயிைர  
      அற விைல ெச�தன$ ேசாதீ  
ேதா(க( ஆயிர�தா� �+க( ஆயிர�தா�  
      �ைணமல�; க=க( ஆயிர�தா�  
தா(க( ஆயிர�தா� ேப�க( ஆயிர�தா�  
      தமியேன$ ெபாிய அ:பேன              (10) 
       
3564  ெபாிய அ:பைன பிரம$ அ:பைன  
      உ��திர$ அ:பைன �னிவ�;0  
உாிய அ:பைன அமர� அ:பைன  
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      உல0;0 ஓ� தனி அ:ப$ த$ைன  
ெபாிய வ= 0�A� வ= சடேகாப$  
      ேபணின ஆயிர��(F�  
உாிய ெசா9 மாைல இைவ<� ப�� இவ�றா9  
      உ�யலா� ெதா=P�! ந�கHேக  (11) 
---------- 
 
3565  ந�க( வாிவைள ஆய�காேளா  
      ந��ைட ஏதல� �$1 நாணி  
��கH0 யா$ ஒ$' உைர;0� மா�ற�  
      ேநா;0கி$ேற$ எ�0� காணமாHேட$  
ச�க� சாி�தன சா� இழ�ேத$  
      தட �ைல ெபா$ நிறமா�� தள��ேத$  
ெவ�க= பறைவயி$ பாக$ எ�ேகா$  
      ேவ�கடவாணைன ேவ=+B ெச$ேற              (1) 
       
3566  ேவ=+B ெச$' ஒ$' ெப'கி�பாாி9  
      எ$/ைட� ேதாழிய� ��கHேகE�  
ஈ=2 இ� உைர;0� ப+ைய அ�ேதா  
      கா=கி$றிேல$ இடராH+ேய$ நா$  
கா= த0 தாமைர; க=ண$ க(வ$  
      வி=ணவ� ேகா$ ந�க( ேகாைன; க=டா9  
ஈ=+ய ச�0� நிைற � ெகா(வா$  
      எ�தைன கால� இைள;கி$ேறேன              (2) 
       
3567  கால� இைள;கி9 அ9லா9 விைனேய$  
      நா$ இைள;கி$றில$ க=2ெகா(மி$  
ஞால� அறிய: பழி *ம�ேத$  
      ந9 �தS� இனி நாணி� தா$ எ$  
நீல மல� ெந2� ேசாதி N��த  
      நீ=ட �கி9 வ=ண$ க=ண$ ெகா=ட  
ேகால வைளெயா2� மாைம ெகா(வா$  
      எ�தைன கால�� AடB ெச$ேற?              (3) 
       
3568  AடB ெச$ேற$ இனி எ$ ெகா2;ேக$?  
      ேகா9வைள ெநIச� ெதாட;க� எ9லா�  
பா2 அ�' ஒழிய இழ�� ைவக9  
      ப9வைளயா��$ பாி* அழி�ேத$  
மாட; ெகா+ மதி( ெத$ 0ள�ைத  
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      வ= 0டபா9 நி$ற மாய; A�த$  
ஆட9 பறைவ உய��த ெவ9 ேபா�  
      ஆழிவலவைன ஆதாி�ேத              (4) 
       
3569  ஆழிவலவைன ஆதாி:1�  
      ஆ�0 அவ$ ந�மி9 வர � எ9லா�  
ேதாழிய�கா( ந� உைடயேமதா$?  
      ெசா9Eவேதா இ�0 அாிய�தா$  
ஊழிேதா' ஊழி ஒ�வனாக  
      ந$0 உண�வா�;0� உணரலாகாB  
Nழ9 உைடய *ட� ெகா( ஆதி�  
      ெதா9ைல அ� ேசாதி நிைன;0�காேல?             (5) 
       
3570  ெதா9ைல அ� ேசாதி நிைன;0�கா9 எ$  
      ெசா9 அள  அ$' இைமேயா� தம;0�  
எ9ைல இலாதன A�:1B ெச�<�  
      அ� திற� நி�க எ� மாைம ெகா=டா$  
அ9@ மல�� த= �ழா<� தாரா$  
      ஆ�;0 இ2ேகா இனி: Lச9? ெசா9S�!  
வ9@ வள வய9 N� 0ட�ைத  
      மா மல�;க= வள�கி$ற மாேல              (6) 
       
3571  மா9 அாி ேகசவ$ நாரண$ சீமாதவ$  
      ேகாவி�த$ ைவ0�த$ எ$' எ$'  
ஓல� இட எ$ைன: ப=ணி விH+H2  
      ஒ$'� உ� � *வ2� காHடா$  
ஏல மல�;0ழ9 அ$ைனமீ�கா(  
      எ$/ைட� ேதாழிய�கா( எ$ ெச�ேக$?  
கால� பல ெச$'� கா=ப� ஆைண  
      உ�கேளா2 எ�க( இைட இ9ைலேய              (7) 
       
3572  இைட இ9ைல யா$ வள��த கிளிகா(  
      Lைவக(கா( 0யி9கா( மயி9கா(!  
உைடய ந� மாைம<� ச�0� ெநI*�  
      ஒ$'� ஒழிய ஒHடா� ெகா=டா$  
அைட<� ைவ0�த�� பா�கடE�  
      அIசன ெவ�1� அைவ நணிய  
கைடயற: பாச�க( விHடபி$ைன  
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      அ$றி அவ$ அைவ கா=ெகாடாேன             (8) 
       
3573  கா=ெகா2:பா$ அ9ல$ ஆ�;0� த$ைன  
      ைகெச� அ:பால� ஓ� மாய� த$னா9  
மா= 0ற( ேகால வ+  காH+  
      ம=4� வி=4� நிைறய மல��த  
ேச= *ட�� ேதா(க( பல தைழ�த  
      ேதவ பிரா�0 எ$ நிைறவிேனா2  
நா= ெகா2�ேத$ இனி எ$ ெகா2;ேக$  
      எ$/ைட ந9 �த9 ந�ைகமீ�கா(?              (9) 
       
3574  எ$/ைட ந9 �த9 ந�ைகமீ�கா(  
      யா$ இனிB ெச�வ� எ$ எ$ ெநI* எ$ைன  
நி$ இைடேய$ அ9ேல$ எ$' நீ�கி  
      ேநமி<� ச�0� இ�ைக; ெகா=2  
ப9 ெந2� N� *ட� ஞாயி�ேறா2  
      பா9 மதி ஏ�தி ஓ� ேகால நீல  
ந9 ெந2� 0$ற� வ�வ� ஒ:பா$  
      நா( மல�: பாத� அைட�த�ேவ              (10) 
       
3575  பாத� அைடவத$ பாச�தாேல  
      ம�றவ$ பாச�க( ��ற விH2  
ேகா� இ9 1க�; க=ண$ த$ அ+ேம9  
      வ= 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
தீ� இ9 அ�தாதி ஓ� ஆயிர��(  
      இைவ<� ஓ� ப�� இைசெயா2� வ9லா�  
ஆ�� ஓ� தீ� இல� ஆகி இ�0�  
      அ�0� எ9லா� அைமவா�க( தாேம.              (11) 
----------- 
 
எ�ெப�மாA�" எ@"� அ�<ைடயா� உள� எ�பைத அ�ளா) எ�ெப�மாA�" எ@"� அ�<ைடயா� உள� எ�பைத அ�ளா) எ�ெப�மாA�" எ@"� அ�<ைடயா� உள� எ�பைத அ�ளா) எ�ெப�மாA�" எ@"� அ�<ைடயா� உள� எ�பைத அ�ளா)     
உண��( ஆ�வா� உண��( ஆ�வா� உண��( ஆ�வா� உண��( ஆ�வா�     அ4ச� தீ�த)அ4ச� தீ�த)அ4ச� தீ�த)அ4ச� தீ�த)    
    
3576  அ�0� இ�0� வானவ� தானவ� யாவ��  
எ�0� இைனைய எ$' உ$ைன அறியகிலா� அல�றி  
அ�க� ேச�� Lமக( ம=மக( ஆ�மக(  
ச�0 ச;கர; ைகயவ$ எ$ப� சரணேம              (1) 
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3577  சரண� ஆகிய நா$மைற �9கF� சாராேத  
மரண� ேதா�ற� வா$பிணி >:1 எ$' இைவ மா��ேதா�  
கரண: ப9 பைட ப�' அற ஓ2� கன9 ஆழி  
அரண� தி= பைட ஏ�திய ஈச�0 ஆளாேய              (2) 
       
3578  ஆF� ஆளா� ஆழி<� ச�0� *ம:பா� தா�  
வாF� வி9E� ெகா=2 பி$ ெச9வா� ம�' இ9ைல  
தாF� ேதாF� ைககைள ஆர� ெதாழ; காேண$  
நாF� நாF� நா2வ$ அ+ேய$ ஞால�ேத              (3) 
       
3579  ஞால� ேபானக� ப�றி ஓ� ��றா உ� ஆகி  
ஆல� ேப� இைல அ$னவச� ெச�<� அ�மாேன  
கால� ேப�வ� ஓ� கா� இ�( ஊழி ஒ�� உளதா9 உ$  
ேகால� கா� எழி9 காணE�' ஆ,� ெகா+ேய�ேக              (4) 
       
3580  ெகா+யா� மாட; ேகா[� அக��� 1ளிய�0+<�  
ம+யா� இ$ேன நீ �யி9 ேமவி மகி��த� தா$  
அ+யா� அ9ல9 தவி��த அைசேவா? அ$ேற9 இ:  
ப+ தா$ நீ=2 தாவிய அைசேவா? பணியாேய              (5) 
       
3581  பணியா அமர� பணி � ப=1� தாேம ஆ�  
அணி ஆ� ஆழி<� ச�க�� ஏ��� அவ� கா=மி$  
தணியா ெவ� ேநா� உலகி9 தவி�:பா$ தி�நீல  
மணி ஆ� ேமனிேயா2 எ$ மன� Nழ வ�வாேர              (6) 
       
3582  வ�வா� ெச9வா� வ=பாிசார�� இ��த எ$  
தி�வா� மா�வ�0 எ$ திற� ெசா9லா� ெச�வ� எ$  
உ� ஆ� ச;கர� ச�0 *ம�� இ�0 உ�ேமா2  
ஒ�பா2 உழ9வா$ ஓ� அ+யா/� உள$ எ$ேற?              (7) 
       
3583  எ$ேற எ$ைன உ$ ஏ� ஆ� ேகால� தி��� அ+;கீ�  
நி$ேற ஆHெச�ய நீ ெகா=ட�ள நிைன:ப�தா$?  
0$' ஏ� பா� ஏ� N� கட9 ஞால� �, ஏ,�  
நி$ேற தாவிய நீ( கழ9 ஆழி� தி�மாேல              (8) 
       
3584  தி�மா9 நா$�க$ ெசIசைடயா$ எ$' இவ�க( எ�  
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ெப�மா$ த$ைமைய யா� அறிகி�பா�? ேபசி எ$?  
ஒ� மா �த9வா ஊழி: பிரா$ எ$ைன ஆFைட;  
க� மா ேமனிய$ எ$ப$ எ$ காத9 கல;கேவ              (9) 
       
3585  கல;க� இ9லா ந9 தவ �னிவ� கைர க=ேடா�  
�ள;க� இ9லா வானவ� எ9லா� ெதா,வா�க(  
மல;க� எ�த மா கட9 த$ைன; கைட�தாைன  
உல;க நா� 1க�கி�ப� எ$ ெச�வ�? உைரRேர?              (10) 
       
3586  உைரயா ெவ� ேநா� தவிர அ�( நீ( �+யாைன  
வைர ஆ� மாட� ம$/ 0�A�B சடேகாப$  
உைர ஏ� ெசா9ெதாைட ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
நிைரேய வ9லா� நீ2 உலக��: பிறவாேர              (11) 
-------- 
 
எ� ெப�மான( வ>ைம அவ� அ�<ைடயா�ட� அம��தி��"� ேச��தி எ� ெப�மான( வ>ைம அவ� அ�<ைடயா�ட� அம��தி��"� ேச��தி எ� ெப�மான( வ>ைம அவ� அ�<ைடயா�ட� அம��தி��"� ேச��தி எ� ெப�மான( வ>ைம அவ� அ�<ைடயா�ட� அம��தி��"� ேச��தி     
2த>யவ!ைற� தி�4ெச@"�Pாி) க93 மகி�த) 2த>யவ!ைற� தி�4ெச@"�Pாி) க93 மகி�த) 2த>யவ!ைற� தி�4ெச@"�Pாி) க93 மகி�த) 2த>யவ!ைற� தி�4ெச@"�Pாி) க93 மகி�த)     ((((தி�4ெச@"�P�தி�4ெச@"�P�தி�4ெச@"�P�தி�4ெச@"�P�))))    
 
3587  வா� கடா அ�வி யாைன மா மைலயி$  
      ம�:1 இைண; 0வ2 இ'�� உ�H+  
ஊ� ெகா( தி= பாக$ உயி� ெச0�� அர�கி$  
      ம9லைர; ெகா$' N� பர=ேம9  
ேபா� கடா அரச� 1ற;கிட மாட�  
      மீமிைச; கIசைன� தக��த  
சீ� ெகா( சி�றாய$ தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா' எ�க( ெச9சா�ேவ              (1) 
       
3588  எ�க( ெச9சா�  யா�ைட அ�த�  
      இைமயவ� அ:ப$ எ$ அ:ப$  
ெபா�0 > ல0� பைட�� அளி�� அழி;0�  
      ெபா��� > �வ$ எ� அ�வ$  
ெச�கய9 உகF� ேத� பைண 1ைட N�  
      தி�Bெச�0$]�� தி�Bசி�றா'  
அ�0 அம�கி$ற ஆதியா$ அ9லா9  
      யாவ� ம�' எ$ அம� �ைணேய?              (2) 
       
3589  எ$ அம� ெப�மா$ இைமயவ� ெப�மா$  
      இ� நில� இட�த எ� ெப�மா$  
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�$ைன வ9 விைனக( �,� உட$ மாள  
      எ$ைன ஆ(கி$ற எ� ெப�மா$  
ெத$ திைச;0 அணி ெகா( தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா�ற�கைர மீபா9  
நி$ற எ� ெப�மா$ அ+ அ9லா9 சர=  
      நிைன:பிE� பிறி� இ9ைல என;ேக             (3) 
       
3590  பிறி� இ9ைல என;0 ெபாிய > ல0�  
      நிைறய: ேப� உ�வமா� நிமி��த  
0றிய மா= எ�மா$ 0ைர கட9 கைட�த  
      ேகால மாணி;க� எ$ அ�மா$  
ெசறி 0ைல வாைழ க�0 ெத�0 அணி N�  
      தி�Bெச�0$]�� தி�Bசி�றா'  
அறிய ெம��ைமேய நி$ற எ� ெப�மா$  
      அ+இைண அ9ல� ஓ� அரேண             (4) 
       
3591  அ9ல� ஓ� அர4� அவனி9 ேவ' இ9ைல  
      அ� ெபா�( ஆகிE� அவைன  
அ9ல� எ$ ஆவி அம��� அைணகி9லா�  
      ஆதலா9 அவ$ உைறகி$ற  
ந9ல நா$மைறேயா� ேவ(வி<( ம2�த  
      ந'� 1ைக வி*�1 ஒளி மைற;0�  
ந9ல நீ( மாட� தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா' என;0 ந9 அரேண              (5) 
       
3592  என;0 ந9 அரைண என� ஆ� உயிைர  
      இைமயவ� த�ைத தா� த$ைன  
தன;0� த$ த$ைம அறி  அாியாைன  
      தட� கட9 ப(ளி அ�மாைன  
மன;ெகா( சீ� >வாயிரவ� வ= சிவ/�  
      அய/� தா/� ஒ:பா� வா�  
கன;ெகா( தி= மாட� தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா' அத/( க=ேடேன             (6) 
       
3593  தி�Bெச�0$]ாி9 தி�Bசி�றா' அத/(  
      க=ட அ� தி�வ+ எ$'�  
தி�B ெச�ய கமல; க=4� ெச?வா<�  
      ெச?வ+<� ெச�ய ைக<�  
தி�B ெச�ய கமல உ�தி<� ெச�ய  
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      கமைல மா�1� ெச�ய உைட<�  
தி�B ெச�ய �+<� ஆர�� பைட<�  
      திகழ எ$ சி�ைத<ளாேன              (7) 
       
3594  திகழ எ$ சி�ைத<( இ��தாைன  
      ெச, நில�ேதவ� நா$மைறேயா�  
திைச ைகA:பி ஏ��� தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா�ற� கைரயாைன  
1க� ெகா( வானவ�க( 1க@ட� த$ைன  
      அ*ர� வ$ ைகய� ெவ� A�ைற  
1க,மா' அறிேய$ ெபா��� > ல0�  
      பைட:ெபா2 ெக2:1; கா:பவேன             (8) 
       
3595  பைட:ெபா2 ெக2:1; கா:பவ$ பிரம  
      பர�பர$ சிவ:பிரா$ அவேன  
இைட:1;0 ஓ� உ� � ஒழி  இ9ைல அவேன  
      1க�  இ9ைல யாைவ<� தாேன  
ெகாைட: ெப�� 1கழா� இைனய� த$ ஆனா�  
      Aாிய விBைசேயா2 ஒ,;க�  
நைட: ப@ இய�ைக� தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா' அம��த நாதேன              (9) 
       
3596  அம��த நாதைன அவ� அவ� ஆகி  
      அவ�;0 அ�( அ�F� அ�மாைன  
அம��த த= பழன� தி�Bெச�0$]ாி9  
      தி�Bசி�றா�ற� கைரயாைன  
அம��த சீ� >வாயிரவ� ேவதிய�க(  
      த�பதி அவனிேதவ� வா�   
அம��த மாேயாைன �;க= அ�மாைன  
      நா$�கைன அம��ேதேன              (10) 
       
3597  ேதைன ந$ பாைல க$னைல அ�ைத  
      தி��� உல0 உ=ட அ�மாைன  
வான நா$�கைன மல��த த= ெகா:L�  
      மல�மிைச: பைட�த மாேயாைன  
ேகாைன வ= 0�A� வ= சடேகாப$  
      ெசா$ன ஆயிர��( இ: ப���  
வானி$ மீ� ஏ�றி அ�(ெச�� �+;0�  
      பிறவி மா மாய; A�திைனேய              (11) 
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 ----------- 
 
எ�ெப�மான( வ$வழைக� காண�ெபறாத ஆ�வா� ஆைச மி"�( அQ( எ�ெப�மான( வ$வழைக� காண�ெபறாத ஆ�வா� ஆைச மி"�( அQ( எ�ெப�மான( வ$வழைக� காண�ெபறாத ஆ�வா� ஆைச மி"�( அQ( எ�ெப�மான( வ$வழைக� காண�ெபறாத ஆ�வா� ஆைச மி"�( அQ( 
அர!8த)அர!8த)அர!8த)அர!8த)    
 
3598  மாய; A�தா வாமனா  
      விைனேய$ க=ணா க= ைக கா9  
Kய ெச�ய மல�களா  
      ேசாதிB ெச?வா� �கிழதா  
சாய9 சாம� தி�ேமனி  
      த= பாசைடயா தாமைர நீ(  
வாச� தட�ேபா9 வ�வாேன  
      ஒ�நா( காண வாராேய              (1) 
       
3599  காண வாரா� எ$' எ$'  
      க=4� வா<� �வ��� அ+ேய$  
நாணி ந9 நாH2 அலம�தா9  
      இர�கி ஒ�நா( நீ அ�ேதா  
காண வாரா�! க� நாயி'  
      உதி;0� க� மா மாணி;க  
நா( ந9 மைலேபா9 *ட�B ேசாதி  
      �+ ேச� ெச$னி அ�மாேன!              (2) 
       
3600  �+ேச� ெச$னி அ�மா நி$  
      ெமா� L� தாம� த= �ழா�;  
க+ேச� க=ணி: ெப�மாேன  
      எ$' எ$' ஏ�கி அ,த;கா9  
ப+ேச� மகர; 0ைழகF�  
      பவள வா<� நா9 ேதாF�  
�+ ேச� இைட<� அைம�த� ஓ� 
      K நீ� �கி9 ேபா9 ேதா$றாேய.             (3) 
       
3601  K நீ� �கி9 ேபா9 ேதா$'� நி$  
      *ட� ெகா( வ+ � கனிவா<�  
ேத நீ�; கமல; க=கF�  
      வ�� எ$ சி�ைத நிைற�தவா  
மா நீ� ெவ(ளி மைலத$ேம9  
      வ= கா� நீல �கி9 ேபால  
K நீ�; கடE( �யி9வாேன  
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      எ�தா�! ெசா9லமாHேடேன              (4) 
       
3602  ெசா9ல மாHேட$ அ+ேய$ உ$  
      �ள�0 ேசாதி� தி�:பாத�  
எ9ைல இ9 சீ� இள நாயி'  
      இர=2ேபா9 எ$ உ(ளவா  
அ9ல9 எ$/� இ�( ேச�த�0  
      உபாய� எ$ேன ஆழி N�  
ம9ைல ஞால� �,� உ=ட  
      மா நீ�; ெகா=ட9 வ=ணேன?              (5) 
       
3603  ெகா=ட9 வ=ணா 0ட;A�தா  
      விைனேய$ க=ணா க=ணா எ$  
அ=ட வாணா எ$' எ$ைன  
      ஆள; A:பிH2 அைழ�த;கா9  
வி= த$ேம9 தா$ ம=ேம9 தா$  
      விாி நீ�; கட9 தா$ ம�'�தா$  
ெதா=டேன$ உ$ கழ9காண  
      ஒ�நா( வ�� ேதா$றாேய              (6) 
       
3604  வ�� ேதா$றா� அ$ேற9 உ$  
      ைவய� தாய மல� அ+;கீ�  
��தி வ�� யா$ நி�ப  
      �க:ேப Aவி: பணி;ெகா(ளா�  
ெச�த= கமல; க= ைக கா9  
      சிவ�த வா� ஓ� க� நாயி'  
அ�த� இ9லா; கதி� பர:பி  
      அல��த� ஒ;0� அ�மாேன              (7) 
       
3605  ஒ;0� அ�மா$ உ�வ� எ$' 
      உ(ள� 0ைழ�� நா( நாF�  
ெதா;க ேமக: ப9 0ழா�க(  
      கா4�ேதா'� ெதாைலவ$ நா$  
த;க ஐவ� தம;கா� அ$'  
      ஈ� ஐ�பதி$ம� தா( சாய:  
1;க ந9ேத�� தனி:பாகா  
      வாரா� இ�ேவா ெபா��தேம?              (8) 
       
3606  இ�ேவா ெபா��த�? மி$ ஆழி:  
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      பைடயா� ஏ'� இ�� சிைற:1(  
அ�ேவ ெகா+யா உய��தாேன  
      எ$' எ$' ஏ�கி அ,த;கா9  
எ�ேவயாக; க���ெகா9  
      இ� மா ஞால� ெபாைற தீ�:பா$  
ம� வா� ேசாைல உ�தர  
      ம�ைர: பிற�த மாயேன?              (9) 
       
3607  பிற�த மாயா பாரத�  
      ெபா�த மாயா நீ இ$ேன  
சிற�த கா9 தீ நீ� வா$ ம=  
      பிற � ஆய ெப�மாேன  
கற�த பாE( ெந�ேய ேபா9  
      இவ�'( எ�0� க=2ெகா(  
இற�� நி$ற ெப� மாயா  
      உ$ைன எ�ேக கா=ேகேன?              (10) 
       
3608  எ�ேக கா=ேக$ ஈ$ �ழா� அ�மா$ த$ைன யா$? எ$' எ$'  
அ�ேக தா��த ெசா�களா9 அ� த= 0�A�B சடேகாப$  
ெச�ேக� ெசா$ன ஆயிர��( இைவ<� ப��� வ9லா�க(  
இ�ேக காண இ: பிற:ேப மகி�வ� எ9@<� காைலேய              (11) 
-------- 
 
ஆ�வார( (�ப�ைத� தீ��"� ெபா�63 தி�மா) தி��க$�தான�தி) ஆ�வார( (�ப�ைத� தீ��"� ெபா�63 தி�மா) தி��க$�தான�தி) ஆ�வார( (�ப�ைத� தீ��"� ெபா�63 தி�மா) தி��க$�தான�தி) ஆ�வார( (�ப�ைத� தீ��"� ெபா�63 தி�மா) தி��க$�தான�தி)     
இ��தைம இ��தைம இ��தைம இ��தைம     7ற) 7ற) 7ற) 7ற)         ((((தி��க$�தான�தி��க$�தான�தி��க$�தான�தி��க$�தான�))))    
 
3609  எ9@<� காைல<� த$ைன நிைன�� எழ  
ந9ல அ�(க( நம;ேக த�� அ�( ெச�வா$  
அ9@ அ� த= அ� �ழா� �+ அ:ப$ ஊ�  
ெச9வ�க( வா,� தி�;க+�தானேம              (1) 
       
3610  தி�;க+�தான�� எ$/ைடயB சி�ைத<�  
ஒ�;க2�� உ(ேள உைற<� பிரா$ க=P�  
ெச�; க2�� அ$' திைக�த அர;கைர  
உ�; ெகட வாளி ெபாழி�த ஒ�வேன              (2) 
       
3611  ஒ�வ� இ�வ� ஓ� >வ� என நி$'  
உ�  கர�� உ(F�ேதா'� தி�தி:பா$  
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தி� அம� மா�வ$ தி�;க+�தான�ைத  
ம�வி உைறகி$ற மாய: பிராேன              (3) 
       
3612  மாய: பிரா$ என வ9விைன மா��� அற  
ேநச�தினா9 ெநIச� நா2 0+ெகா=டா$  
ேதச�� அமர� தி�;க+�தான�ைத  
வாச: ெபாழி9 ம$/ ேகாயி9 ெகா=டாேன              (4) 
       
3613  ேகாயி9 ெகா=டா$ த$ தி�;க+�தான�ைத  
ேகாயி9 ெகா=டா$ அதேனா2� எ$ ெநIசக�;  
ேகாயி9ெகா( ெத�வ� எ9லா� ெதாழ ைவ0�த�  
ேகாயி9 ெகா=ட 0ட;A�த அ�மாேன              (5) 
       
3614  A�த அ�மா$ ெகா+ேய$ இட� ��ற �  
மா��த அ�மா$ ம�Nத அ�மா$ உைற  
L�த ெபாழி9 த= தி�;க+�தான�ைத  
ஏ�த நி9லா 0றி;ெகா(மி$ இடேர              (6) 
       
3615  ெகா(மி$ இட� ெகட உ(ள�� ேகாவி�த$  
ம= வி= �,�� அள�த ஒ= தாமைர  
ம=ணவ� தா� ெதாழ வானவ� தா� வ��  
ந=4 தி�;க+�தான நகேர              (7) 
       
3616  தான நக�க( தைலBசிற�� எ�ெக�0�  
வா$ இ� நில� கட9 ��'� எ� மாய�ேக  
ஆனவிட��� எ$ ெநI*� தி�;க+�  
தான நக�� தன தாய: பதிேய              (8) 
       
3617  தாய: பதிக( தைலBசிற�� எ�ெக�0�  
மாய�தினா9 ம$னி 5�றி��தா$ உைற  
ேதச�� அமர� தி�;க+�தான��(  
ஆய�;0 அதிபதி அ�1த$ தாேன              (9) 
       
3618  அ�1த$ நாராயண$ அாி வாமன$  
நி�ப� ேமவி இ�:ப� எ$ ெநIசக�  
ந9 1க� ேவதிய� நா$மைற நி$' அதி�  
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க�பகB ேசாைல� தி�;க+�தானேம              (10) 
       
3619  ேசாைல� தி�;க+�தான�� உைற தி�  
மாைல மதி( 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
பாேலா2 அ�� அ$ன ஆயிர�� இ: ப���  
ேமைல ைவ0�த�� இ���� விய�ேத              (11) 
--------- 
 
த� உ�ள�தி) எ�ெப�மா� R!றி��த ப$ைய ஆ�வா� 7றி மகி�த)த� உ�ள�தி) எ�ெப�மா� R!றி��த ப$ைய ஆ�வா� 7றி மகி�த)த� உ�ள�தி) எ�ெப�மா� R!றி��த ப$ைய ஆ�வா� 7றி மகி�த)த� உ�ள�தி) எ�ெப�மா� R!றி��த ப$ைய ஆ�வா� 7றி மகி�த)    
 
3620  இ���� விய�� எ$ைன� த$ ெபா$ அ+;கீ� எ$'  
அ��தி�� எைன�� ஓ� பல நா( அைழ�ேத�0  
ெபா��த� உைட வாமன$ தா$ 10�� எ$ த$  
க��ைத உற 5�றி��தா$ க=2 ெகா=ேட              (1) 
       
3621  இ��தா$ க=2ெகா=2 என� ஏைழ ெநI* ஆF�  
தி��தாத ஓ� ஐவைர� ேத��� அற ம$னி  
ெப�� தா( களி�';0 அ�(ெச�த ெப�மா$  
த�� தா$ அ�( தா$ இனி யா$ அறிேயேன              (2) 
       
3622  அ�( தா$ இனி யா$ அறிேய$ அவ$ எ$ உ(  
இ�( தா$ அற 5�றி��தா$ இ� அ9லா9  
ெபா�( தா$ எனி9 > ல0� ெபா�( அ9ல  
ம�( தா$ ஈேதா? மாய மய;0 மய;ேக?              (3) 
       
3623  மாய மய;0 மய;கா$ எ$ைன வIசி��  
ஆய$ அமர�;0 அாிஏ' என� அ�மா$  
Kய *ட�Bேசாதி தன� எ$ உ( ைவ�தா$  
ேதச� திக,� த$ தி�வ�( ெச�ேத              (4) 
       
3624  திக,� த$ தி�வ�( ெச�� உலக�தா�  
1க,� 1க� தா$ அ� காH+� த�� எ$ உ(  
திக,� மணி; 0$ற� ஒ$ேற ஒ�� நி$றா$  
1க,� 1க� ம�' என;0� ஓ� ெபா�ேள?              (5) 
       
3625  ெபா�( ம�' என;0� ஓ� ெபா�( த$னி9 சீ�;க�  
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த�ேம9 பி$ைன யா�;0 அவ$ த$ைன; ெகா2;0�  
க� மாணி;க; 0$ற��� தாமைரேபா9  
தி� மா�1 கா9 க= ைக ெச?வா� உ�தியாேன?              (6) 
       
3626  ெச?வா� உ�தி ெவ= ப9 *ட�; 0ைழ த�ேமா2  
எ?வா�B *ட�� த�மி9 �$ வளா�;ெகா(ள  
ெச?வா� �'வேலா2 என� உ(ள�� இ��த  
அ?வா� அ$றி யா$ அறிேய$ ம�' அ�ேள              (7) 
       
3627  அறிேய$ ம�' அ�( எ$ைன ஆF� பிரானா�  
ெவறிேத அ�(ெச�வ� ெச�வா�கH0 உக��  
சிறிேய/ைடB சி�ைத<( > ல0� த$  
ெநறியா வயி�றி9 ெகா=2 நி$ெறாழி�தாேர              (8) 
       
3628  வயி�றி9 ெகா=2 நி$ெறாழி�தா�� எவ��  
வயி�றி9 ெகா=2 நி$' ஒ� > ல0� த�  
வயி�றி9 ெகா=2 நி$றவ=ண� நி$ற மாைல  
வயி�றி9 ெகா=2 ம$ன ைவ�ேத$ மதியாேல              (9) 
       
3629  ைவ�ேத$ மதியா9 என� உ(ள�� அக�ேத  
எ��ேத ஒழிேவ$ அ9ேல$ எ$'� எ:ேபா��  
ெமா��� ஏ� திைர ேமா� த= பா�கடEளா9  
ைப�� ஏ� *ட�: பா�1 அைண ந� பரைனேய              (10) 
       
3630  *ட�: பா�1 அைண ந� பரைன தி�மாைல  
அ+B ேச�வைக வ= 0�A�B சடேகாப$  
�+:பா$ ெசா$ன ஆயிர�� இ: ப��� ச$ம�  
விட� ேத��� அற ேநா;0� த$ க=க( சிவ�ேத              (11) 
----------- 
 
ஆ�யிாி� ஏ!ற�ைத எ�ெப�மா� கா6ட� ஆ�யிாி� ஏ!ற�ைத எ�ெப�மா� கா6ட� ஆ�யிாி� ஏ!ற�ைத எ�ெப�மா� கா6ட� ஆ�யிாி� ஏ!ற�ைத எ�ெப�மா� கா6ட� க93 ஆ�வா� ேபDத)க93 ஆ�வா� ேபDத)க93 ஆ�வா� ேபDத)க93 ஆ�வா� ேபDத)    
 
3631  க=க( சிவ�� ெபாியவா�  
      வா<� சிவ�� கனி�� உ(ேள  
ெவ= ப9 இல0 *ட� இல0  
      வில0 மகர 0=டல�த$  
ெகா=ட9 வ=ண$ *ட� �+ய$  
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      நா$0 ேதாள$ 0னி சா��க$  
ஒ= ச�(0) கைத வா( ஆழியா$  
      ஒ�வ$ அ+ேய$ உ(ளாேன.              (1) 
       
3632  அ+ேய$ உ(ளா$ உட9 உ(ளா$  
      அ=ட�� அக�தா$ 1ற��(ளா$  
ப+ேய இ� எ$' உைர;கலா�  
      ப+ய$ அ9ல$ பர�பர$  
க+ேச� நா�ற��( ஆைல  
      இ$ப� �$ப; கழி ேந�ைம  
ஒ+யா இ$ப: ெப�ைமேயா$  
      உண�வி9 உ�ப� ஒ�வேன              (2) 
       
3633  உண�வி9 உ�ப� ஒ�வைன  
      அவன� அ�ளா9 உற�ெபா�H2 எ$  
உண�வி$ உ(ேள இ��திேன$  
      அ� � அவன� இ$ அ�ேள  
உண� � உயி�� உட�1�  
      ம�' உல:பிலன � ப,ேதயா�  
உண�ைவ: ெபற ஊ��� இற ஏறி  
      யா/� தானா� ஒழி�தாேன.              (3) 
       
3634  யா/� தானா� ஒழி�தாைன  
      யா�� எவ�;0� �$ேனாைன  
தா/� சிவ/� பிரம/�  
      ஆகி: பைண�த தனி �தைல  
ேத/� பாE� க$னE�  
      அ��� ஆகி� தி�தி�� எ$  
ஊனி9 உயிாி9 உண�வினி9  
      நி$ற ஒ$ைற உண��ேதேன              (4) 
       
3635  நி$ற ஒ$ைற உண��ேத/;0  
      அத$ �= ேந�ைம அ� இ� எ$'  
ஒ$'� ஒ�வ�;0 உணரலாகா�  
      உண���� ேமE� கா=1 அாி�  
ெச$' ெச$' பர�பர� ஆ�  
      யா�� இ$றி� ேத��� அ�'  
ந$' தீ� எ$' அறி  அாிதா�  
      ந$றா� ஞான� கட�தேத              (5) 
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3636  ந$றா� ஞான� கட��ேபா�  
      ந9 இ�திாிய� எ9லா� ஈ���  
ஒ$றா�; கிட�த அ�� ெப�� பா�  
      உல:1 இ9 அதைன உண��� உண���  
ெச$' ஆ�0 இ$ப� �$ப�க(  
      ெச�'; கைள�� பைச அ�றா9  
அ$ேற அ:ேபாேத 52  
      அ�ேவ 52 5டாேம              (6) 
       
3637  அ�ேவ 52 52ேப�'  
      இ$ப� தா/� அ� ேதறி  
எ�ேவ தா/� ப�' இ$றி  
      யா�� இ@க( ஆகி�கி9  
அ�ேவ 52 52ேப�'  
      இ$ப� தா/� அ� ேதறா�  
எ�ேவ 52? ஏ� இ$ப�? எ$'  
      எ��தா� எ��தா� எ��தாேர              (7) 
       
3638  எ��தா� எ��தா� எ��தா�  
      எ$' இ9ல�தா�� 1ற�தா��  
ெமா��� ஆ�0 அலறி �ய�க தா�  
      ேபா0�ேபா� உ$ம�த�ேபா9  
பி�ேத ஏறி அ�ராக�  
      ெபாழி<�ேபா� எ� ெப�மாேனா2  
ஒ�ேத ெச$' அ�0 உ(ள�  
      Aட; A+�றாகி9 ந9 உைற:ேப              (8) 
       
3639  A+�றாகி9 ந9 உைற:1  
      Aடாைமைய; A+னா9  
ஆட9 பறைவ உய� ெகா+ எ�  
      மாய$ ஆவ� அ� அ�ேவ  
5ைட: ப=ணி ஒ� பாிேச  
      எதி� � நிக� � கழி மா�  
ஓ+� திாி<� ேயாகிகF�  
      உள�� இ9ைல அ9லேர              (9) 
       
3640  உள�� இ9ைல அ9லரா�  
      உளரா� இ9ைல ஆகிேய  
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உள� எ� ஒ�வ� அவ� வ�� எ$  
      உ(ள��(ேள உைறகி$றா�  
வள�� பிைற<� ேத� பிைற<�  
      ேபால அைச � ஆ;க��  
வள�� *ட�� இ�F� ேபா9  
      ெத�F� ம�F� மா��ேதாேம              (10) 
       
3641  ெத�F� ம�F� மா��� த$ தி��� ெச�ெபா$ கழ9 அ+;கீ�  
அ�ளி இ���� அ�மானா� அயனா� சிவனா� தி�மாலா9  
அ�ள: பHட சடேகாப$ ஓ� ஆயிர��( இ: ப�தா9  
அ�ளி அ+;கீ� இ���� ந� அ=ண9 க�மாணி;கேம              (11) 
---------- 
 
தைலவியி� உ9ைம� காதைல� தா�மா��"� ேதாழி எ3�(ைர�( தைலவியி� உ9ைம� காதைல� தா�மா��"� ேதாழி எ3�(ைர�( தைலவியி� உ9ைம� காதைல� தா�மா��"� ேதாழி எ3�(ைர�( தைலவியி� உ9ைம� காதைல� தா�மா��"� ேதாழி எ3�(ைர�(     
அய) மண� அய) மண� அய) மண� அய) மண�     வில�க) வில�க) வில�க) வில�க)         ((((தி��<>S�தி��<>S�தி��<>S�தி��<>S�))))    
 
3642  க� மாணி;க மைலேம9 மணி� தட�  
      தாமைர; கா2க( ேபா9  
தி�மா�  வா� க= ைக உ�தி கா9 உைட  
      ஆைடக( ெச�ய பிரா$  
தி�மா9 எ�மா$ ெச, நீ� வய9 0Hட  
      நாH2� தி�:1@X�  
அ� மாய$ ேப� அ$றி: ேபB* இல( அ$ைனமீ�!  
      இத�0 எ$ ெச�ேகேனா?             (1) 
       
3643  அ$ைனமீ� இத�0 எ$ ெச�ேக$? அணி  
      ேம�வி$ மீ� உல �  
�$/ N� *ட� ஞாயி'� அ$றி<�  
      ப9 *ட�கF� ேபா9  
மி$/ நீ( �+ ஆர� ப9 கல$ தா$  
      உைட எ�ெப�மா$  
1$ைன அ� ெபாழி9 N� தி�:1@X�  
      1க,� இவேள              (2) 
       
3644  1க,� இவ( நி$' இரா:பக9 ெபா� நீ�;  
      கட9 தீ: பH2 எ�0�  
திக,� எாிெயா2 ெச9வ� ஒ:ப  
      ெச,� கதி� ஆழி �த9  
1க,� ெபா� பைட ஏ�தி ேபா� 1;0  
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      அ*ரைர: ெபா$'வி�தா$  
திக,� மணி ெந2 மாட� நீ2  
      தி�:1@X� வளேம              (3) 
       
3645  ஊ� வள� கிள� ேசாைல<� க��1�  
      ெப�� ெச�ெநE� N���  
ஏ� வள� கிள� த= பைண; 0Hட  
      நாH2� தி�:1@X�  
சீ� வள� கிள� > ல0 உ=2 உமி�  
      ேதவ பிரா$  
ேப� வள� கிள��த$றி: ேபB* இல(  
      இ$' இ: 1ைன இைழேய              (4) 
       
3646  1ைன இைழக( அணி � ஆைட உைட<�  
      1�;கணி:1�  
நிைன<� நீ�ைமய� அ$' இவH0 இ� நி$'  
      நிைன;க:1;கா9  
*ைனயி/( தட� தாமைர மல��  
      த= தி�:1@X�  
�ைனவ$ > ல0 ஆளி அ:ப$  
      தி� அ�( >�கினேள.              (5) 
       
3647  தி� அ�( >�கி ைவகE� ெச, நீ�  
      நிற; க=ண பிரா$  
தி� அ�(கF� ேச��தைம;0 அைட 
      யாள� தி��த உள  
தி� அ�( அ�ளா9 அவ$ ெச$'  
      ேச� த= தி�:1@X�  
தி� அ�( க�0 ஒ= பழ�த�  
      ெம9@ய9 ெச?விதேழ              (6) 
       
3648  ெம9 இைலB ெச9வ வ= ெகா+: 19க  
      5�0 இள� தா( க�கி$  
ம9 இைல மட9 வாைழ ஈ$ கனி N���  
      மண� கம���  
19 இைல� ெத�கி\2 கா9 உல �  
      த= தி�:1@X�  
ம9ல9 அ� ெச9வ; க=ண$ தா( அைட�தா(  
      இ� மடவரேல              (7) 
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3649  மடவர9 அ$ைனமீ�கH0 எ$ ெசா9@B ெசா9Eேக$?  
      ம9ைலB ெச9வ  
வடெமாழி மைறவாண� ேவ(வி<( ெந� அழ9  
      வா$ 1ைக ேபா��  
திட வி*�பி9 அமர� நாHைட மைற;0�  
      த= தி�:1@X�  
பட அர  அைணயா$ த$ நாம� அ9லா9  
      பரவா( இவேள              (8) 
       
3650  பரவா( இவ( நி$' இரா:பக9 பனி நீ�  
      நிற; க=ண பிரா$  
விர  ஆ� இைச மைற ேவதிய� ஒ@ ேவைலயி$  
      நி$' ஒ@:ப  
கர  ஆ� தட�ெதா'� தாமைர; கய�  
      தீவிைக நி$' அல��  
1ர  ஆ� கழனிக( N� தி�:1@X�:  
      1க� அ$றி ம�ேற              (9) 
       
3651  அ$றி ம�ேறா� உபாய� எ$ இவ( அ�  
      த= �ழா� கம�த9  
0$ற மா மணி மாட மாளிைக; ேகால;  
      0ழா�க( ம9கி  
ெத$ திைச� திலத� 1ைர 0Hட  
      நாH2� தி�:1@X�  
நி$ற மாய: பிரா$ தி�வ�ளா�  
      இவ( ேந�பHடேத?              (10) 
       
3652  ேந�பHட நிைற > ல0;0� நாயக$ த$ அ+ைம  
ேந�பHட ெதா=ட� ெதா=ட� ெதா=ட� ெதா=ட$ சடேகாப$ ெசா9  
ேந�பHட தமி� மாைல ஆயிர��( இைவ ப���  
ேந�பHடா� அவ� ேந�பHடா� ெந2மா�0 அ+ைம ெச�யேவ              (11) 
----------- 
 
பாகவத�க:�"� தா� அ$ைமயாயி��"� உ9ைமைய ஆ�வா� ேபDத)பாகவத�க:�"� தா� அ$ைமயாயி��"� உ9ைமைய ஆ�வா� ேபDத)பாகவத�க:�"� தா� அ$ைமயாயி��"� உ9ைமைய ஆ�வா� ேபDத)பாகவத�க:�"� தா� அ$ைமயாயி��"� உ9ைமைய ஆ�வா� ேபDத)    
 
3653  ெந2மா�0 அ+ைம ெச�ேவ$ேபா9  
      அவைன; க�த வIசி��  
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த2மா�' அ�ற தீ;கதிக( ��'�  
      தவி��த சதி� நிைன�தா9  
ெகா2 மா விைனேய$ அவ$ அ+யா�  
      அ+ேய A2� இ� அ9லா9  
வி2மா' எ$ப� எ$ அ�ேதா!  
      விய$ > ல0 ெபறி/ேம?              (1) 
       
3654  விய$ > ல0 ெபறி/� ேபா�  
      தாேன தாேன ஆனாE�  
1ய9 ேமக�ேபா9 தி�ேமனி  
      அ�மா$ 1ைன L� கழ9 அ+;கீ�B  
சயேம அ+ைம தைலநி$றா�  
      தி��தா( வண�கி இ�ைமேய  
பயேன இ$ப� யா$ ெப�ற�  
      உ'ேமா பாவிேய/;ேக?              (2) 
       
3655  உ'ேமா பாவிேய/;0 இ?  
      உலக� >$'� உட$ நிைறய  
சி' மா ேமனி நிமி��த எ$  
      ெச�தாமைர;க= தி�;0றள$  
ந' மா விைர நா( மல� அ+;கீ�:  
      10த9 அ$றி அவ$ அ+யா�  
சி' மா மனிசரா� எ$ைன  
      ஆ=டா� இ�ேக திாியேவ?              (3) 
       
3656  இ�ேக திாி�ேத�0 இ,;0 உ�' எ$  
      இ� மா நில� �$ உ=2 உமி��த  
ெச�ேகால�த பவளவா�B  
      ெச�தாமைர;க= எ$ அ�மா$  
ெபா�0 ஏ� 1க�க( வாய ஆ�  
      1ல$ெகா( வ+  எ$ மன�த� ஆ�  
அ�0 ஏ� மல�க( ைகய ஆ�  
      வழிபH2 ஓட அ�ளிேல?              (4) 
       
3657  வழிபH2 ஓட அ�( ெப�'  
      மாய$ ேகால மல� அ+;கீ�B  
*ழிபH2 ஓ2� *ட�Bேசாதி  
      ெவ(ள�� இ$1�' இ��தாE�  
இழிபH2 ஓ2� உட@னி9  
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      பிற�� த$ சீ� யா$ க�'  
ெமாழிபH2 ஓ2� கவிஅ�த�  
      �க�Bசி உ'ேமா �,�ேம?             (5) 
       
3658  �க�Bசி உ'ேமா > லகி$  
      52 ேப' த$ ேக� இ9  
1க�B ெச� �க�த களி' அHட  
      ெபா$ ஆழி;ைக எ$ அ�மா$  
நிக�B ெச� ப�கி எாி விழிக(  
      நீ=ட அ*ர� உயி� எ9லா�  
தக��� உ=2 உழE� 1( பாக$  
      ெபாிய தனி மா: 1கேழ?              (6) 
       
3659  தனி மா: 1கேழ எIஞா$'�  
      நி�0� ப+யா� தா$ ேதா$றி  
�னி மா: பிரம �த9 வி�தா�  
      உலக� >$'� �ைள:பி�த  
தனி மா� ெத�வ� தளி� அ+;கீ�:  
      10த9 அ$றி அவ$ அ+யா�  
நனி மா; கலவி இ$பேம  
      நாF� வா�;க ந�கHேக              (7) 
       
3660  நாF� வா�;க ந�கH0  
      நளி� நீ�; கடைல: பைட�� த$  
தாF� ேதாF� �+கF�  
      சம$ இலாத பல பர:பி  
நீF� பட� L� க�பக;  
      கா � நிைற ப9 நாயி�றி$  
ேகாF� உைடய மணி மைலேபா9  
      கிட�தா$ தம�க( AHடேம.             (8) 
       
3661  தம�க( AHட வ9விைனைய  
      நாச� ெச�<� ச� >��தி  
அம� ெகா( ஆழி ச�0 வா(  
      வி9 த=2 ஆதி ப9 பைடய$  
0மர$ ேகால ஐ�கைண ேவ(  
      தாைத ேகா� இ9 அ+யா� த�  
தம�க( தம�க( தம�களா�  
      சதிேர வா�;க தமிேய�ேக              (9) 
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3662  வா�;க தமிேய�0 ஊழிேதா'  
      ஊழி ஊழி மா காயா�  
L; ெகா( ேமனி நா$0 ேதா(  
      ெபா$ ஆழி; ைக எ$ அ�மா$  
நீ;க� இ9லா அ+யா� த�  
      அ+யா� அ+யா� அ+யா� எ�  
ேகா;க( அவ�;ேக 0+களா�B  
      ெச9E� ந9ல ேகாHபாேட              (10) 
       
3663  ந9ல ேகாHபாH2 உலக�க(  
      >$றி/(F� தா$ நிைற�த  
அ9@; கமல; க=ணைன  
      அ� த= 0�A�B சடேகாப$  
ெசா9ல:பHட ஆயிர��(  
      இைவ<� ப��� வ9லா�க(  
ந9ல பத�தா9 மைன வா�வ�  
      ெகா=ட ெப=P� ம;கேள  11 
------------- 
 
க�மவச�க�மவச�க�மவச�க�மவச�தா) கி6$ய ப�(�கைள வி63 எ)லா வைகயிC� தா) கி6$ய ப�(�கைள வி63 எ)லா வைகயிC� தா) கி6$ய ப�(�கைள வி63 எ)லா வைகயிC� தா) கி6$ய ப�(�கைள வி63 எ)லா வைகயிC�     
    உறவினனான தி�மாைல4 ேச�� என) உறவினனான தி�மாைல4 ேச�� என) உறவினனான தி�மாைல4 ேச�� என) உறவினனான தி�மாைல4 ேச�� என) ((((வடம(ைரவடம(ைரவடம(ைரவடம(ைர))))    
 
3664  ெகா=ட ெப=+� ம;க( உ�றா� *�ற�தவ� பிற��  
க=டேதா2 பHட� அ9லா9 காத9 ம�' யா�� இ9ைல  
எ= திைச<� கீ,� ேமE� ��ற � உ=ட பிரா$  
ெதா=டேராமா� உ�ய9 அ9லா9 இ9ைல க=P� �ைணேய              (1) 
       
3665  �ைண<� சா� � ஆ0வா� ேபா9 *�ற�தவ� பிற��  
அைணய வ�த ஆ;க� உ=ேட9 அHைடக(ேபா9 *ைவ:ப�  
கைண ஒ$றாேல ஏ� மர�� எ�த எ� கா� �கிைல:  
1ைண எ$' உ�ய: ேபாக9 அ9லா9 இ9ைல க=P� ெபா�ேள             (2) 
       
3666  ெபா�( ைக உ=டா�B ெச9ல;காணி9 ேபா�றி எ$' ஏ�' எ,வ�  
இ�(ெகா( �$ப�� இ$ைம காணி9 எ$ேன எ$பா�� இ9ைல  
ம�(ெகா( ெச�ைக அ*ர� ம�க வடம�ைர: பிற�தா�0  
அ�(ெகா( ஆளா� உ�ய9 அ9லா9 இ9ைல க=P� அரேண              (3) 
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3667  அரண� ஆவ� அ�ற காைல;0 எ$' எ$' அைம;க:பHடா�  
இரண� ெகா=ட ெத:ப� ஆவ� இ$றியிHடாE� அஃேத  
வ�ணி�� எ$ேன வடம�ைர: பிற�தவ$ வ= 1கேழ  
சர= எ$' உ�ய: ேபாக9 அ9லா9 இ9ைல க=P� சதிேர              (4) 
       
3668  ச�ர� எ$' த�ைம� தாேம ச�மதி�� இ$ெமாழியா�  
ம�ர ேபாக� ��றவேர ைவகி ம�' ஒ$' உ'வ�  
அதி�ெகா( ெச�ைக அ*ர� ம�க வடம�ைர: பிற�தா�0  
எதி�ெகா( ஆளா� உ�ய9 அ9லா9 இ9ைல க=P� இ$பேம              (5) 
       
3669  இ9ைல க=P� இ$ப� அ�ேதா உ(ள� நிைனயாேத  
ெதா9ைலயா�க( எ�தைனவ� ேதா$றி; கழி�ெதாழி�தா�  
ம9ைல >K� வடம�ைர: பிற�தவ$ வ= 1கேழ  
ெசா9@ உ�ய: ேபாக9 அ9லா9 ம�ெறா$' இ9ைல *�;ேக             (6) 
       
3670  ம�ெறா$' இ9ைல *��கB ெசா$ேனா� மா நில�� எ? உயி�;0�  
சி�ற ேவ=டா சி�தி:ேப அைம<� க=P�க( அ�ேதா  
0�ற� அ$' எ�க( ெப�ற� தாய$ வடம�ைர: பிற�தா$  
0�ற� இ9 சீ� க�' ைவக9 வா�த9 க=P� 0ணேம              (7) 
       
3671  வா�த9 க=P� 0ண� இ� அ�ேதா மாயவ$ அ+ பரவி:  
ேபா�� ேபாக உ(ளகி�0� 1$ைம இலாதவ�;0  
வா� �ைணயா வடம�ைர: பிற�தவ$ வ= 1கேழ  
5� �ைணயா: ேபா� இதனி9 யா�� இ9ைல மி;கேத              (8) 
       
3672  யா�� இ9ைல மி;0 அதனி9 எ$' எ$' அ� க�தி  
கா� ெச�வா$ Aைத ெச�� கைட�ைற வா�;ைக<� ேபா�  
மா �கி@$ ெகா+;ெகா( மாட வடம�ைர: பிற�த  
தா� ேச� ேதா( க=ண$ அ9லா9 இ9ைல க=P� சரேண              (9) 
       
3673  க=ண$ அ9லா9 இ9ைல க=P� சர= அ� நி�க வ��  
ம=ணி$ பார� நீ;0த�ேக வடம�ைர: பிற�தா$  
தி=ணமா �� உைடைம உ=ேட9 அவ$ அ+ ேச��� உ��மிேனா  
எ=ண ேவ=டா ��ம� ஆ�� அவ$ அ$றி ம�' இ9ைலேய              (10) 
       
3674  ஆ�� இ9ைல ம�' அவனி9 எ$' அ�ேவ �ணி��  
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தா� ேச� ேதா( க=ணைன; 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
தீ� இலாத ஒ= தமி�க( இைவ ஆயிர��( இ: ப���  
ஓத வ9ல பிரா;க( ந�ைம ஆFைடயா�க( ப=ேட              (11) 
----------- 
 
எ)லா உறவி� காாிய2� தம�"� "ைறவி)லாம) அ�:மா8 எ)லா உறவி� காாிய2� தம�"� "ைறவி)லாம) அ�:மா8 எ)லா உறவி� காாிய2� தம�"� "ைறவி)லாம) அ�:மா8 எ)லா உறவி� காாிய2� தம�"� "ைறவி)லாம) அ�:மா8     
ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த) ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த) ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த) ஆ�வா� எ�ெப�மாைன� பிரா��தி�த)     ((((தி��<ளி@"$தி��<ளி@"$தி��<ளி@"$தி��<ளி@"$))))    
 
3675  ப=ைட நாளாேல நி$ தி� அ�F�  
      ப�கய�தா( தி� அ�F�  
ெகா=2 நி$ ேகாயி9 சீ��� ப9ப+கா9  
      0+0+ வழிவ�� ஆHெச�<�  
ெதா=டேரா�;0 அ�ளி ேசாதி வா� திற�� உ$  
      தாமைர; க=களா9 ேநா;கா�  
ெத= திைர: ெபா�ந9 த= பைண N��த  
      தி�:1ளி�0+; கிட�தாேன              (1) 
       
3676  0+;கிட�� ஆ;க� ெச�� நி$ தீ��த  
      அ+ைம; 0�ேறவ9ெச�� உ$ ெபா$  
அ+; கடவாேத வழி வ�கி$ற  
      அ+யேரா�;0 அ�ளி நீ ஒ�நா(  
ப+;0 அளவாக நிமி��த நி$ பாத 
      ப�கயேம தைல;0 அணியா�  
ெகா+;ெகா( ெபா$ மதி( N� 0ளி� வய9 ேசாைல  
      தி�:1ளி�0+; கிட�தாேன             (2) 
       
3677  கிட�த நா( கிட�தா� எ�தைன கால�  
      கிட�தி உ$ தி�உட�1 அைசய  
ெதாட��� 0�ேறவ9ெச�� ெதா9 அ+ைம  
      வழி வ�� ெதா=டேரா�;0 அ�ளி  
தட� ெகா( தாமைர; க= விழி�� நீ எ,�� உ$  
      தாமைர ம�ைக<� நீ<�  
இட� ெகா( > ல0� ெதாழ இ��த�ளா�  
      தி�:1ளி�0+; கிட�தாேன              (3) 
       
3678  1ளி�0+; கிட�� வர0ணம�ைக  
      இ��� ைவ0�த��( நி$'  
ெதளி�த எ$ சி�ைதயக� கழியாேத  
      எ$ைன ஆ(வா� என;0 அ�ளி  
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நளி��த சீ� உலக� >$'ட$ விய:ப  
      நா�க( A�� ஆ+ நி$' ஆ�:ப  
பளி�0 நீ� �கி@$ பவள� ேபா9 கனிவா�  
      சிவ:ப நீ காண வாராேய              (4) 
       
3679  பவள�ேபா9 கனி வா� சிவ:ப நீ காண  
      வ�� நி$ ப9 நிலா ��த�  
தவ� கதி� �'வ9 ெச�� நி$ தி�;க=  
      தாமைர தய�க நி$ற�ளா�  
பவள ந$ பட�;கீ� ச�0 உைற ெபா�ந9  
      த= தி�:1ளி�0+; கிட�தா�  
கவள மா களி�றி$ இட� ெகட� தட��; 
      கா� சின: பறைவ ஊ��தாேன              (5) 
       
3680  கா� சின: பறைவ ஊ��� ெபா$ மைலயி$  
      மீமிைச; கா� �கி9 ேபால  
மா சின மா@ மா@மா$ எ$' அ�0  
      அவ� பட; கன$' �$ நி$ற  
கா� சின ேவ�ேத கதி� �+யாேன  
      க@ வய9 தி�:1ளி�0+யா�  
கா� சின ஆழி ச�0 வா( வி9 த=2  
      ஏ�தி எ� இட� க+வாேன              (6) 
       
3681  எ� இட� க+�� இ�0 எ$ைன ஆ(வாேன  
      இைமயவ� தம;0� ஆ�0 அைனயா�  
ெச� மட9 மல�� தாமைர: பழன�  
      த= தி�:1ளி�0+; கிட�தா�  
ந��ைட அ+ய� க?ைவக=2 உக��  
      நா� களி�� உள� நல� Aர  
இ� மட உலக� காண நீ ஒ�நா(  
      இ��திடா� எ�க( க=�க:ேப              (7) 
       
3682  எ�க( க= �க:ேப உலக�க( எ9லா�  
      இைண அ+ ெதா,� எ,� இைறIசி  
த�க( அ$1 ஆர தம� ெசா9 வல�தா9  
      தைல�தைலB சிற�� Lசி:ப  
தி�க( ேச� மாட� தி�:1ளி�0+யா�  
      தி� ைவ0�த��(ளா� ேதவா  
இ�க= மா ஞால�� இத/F� ஒ�நா(  
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      இ��திடா� 5�' இட� ெகா=ேட              (8) 
       
3683  5�' இட�ெகா=2 விய$ெகா( மா ஞால��  
      இத/F� இ��திடா� அ+ேயா�  
ேபா�றி ஓவாேத க= இைண 0ளிர  
      1� மல� ஆக�ைத: ப�க  
ேச�' இள வாைள ெச�ெந^2 உகF�  
      ெச,� பைன� தி�:1ளி�0+யா�  
A�றமா� அ*ர� 0ல�த9 அாி�த  
      ெகா2விைன: பைடக( வ9லாேன              (9) 
       
3684  ெகா2 விைன: பைடக( வ9ைலயா� அமர�;0  
      இட� ெகட அ*ர�கH0 இட� ெச�  
க2 விைன நIேச எ$/ைட அ�ேத  
      க@ வய9 தி�:1ளி�0+யா�  
வ+  இைண இ9லா மல�மக( ம�ைற  
      நிலமக( பி+;0� ெம9 அ+ைய;  
ெகா2விைனேய/� பி+;க நீ ஒ�நா(  
      A த9 வ�த9 ெச�யாேய              (10) 
       
3685  A த9 வ�த9 ெச�திடா� எ$'  
      0ைர கட9 கைட�தவ$ த$ைன  
ேமவி ந$0 அம��த விய$ 1ன9 ெபா�ந9  
      வ,தி நாட$ சடேகாப$  
நா இய9 பாட9 ஆயிர��(F�  
      இைவ<� ஓ� ப��� வ9லா�க(  
ஓ த9 இ$றி உலக� >$' அள�தா$  
      அ+ இைண உ(ள�� ஓ�வாேர              (11) 
-------------- 
 
எ�ெப�மாேனா3 உ�ள ெதாட�பிைன� க9ட ஆ�வா� எ�ெப�மாேனா3 உ�ள ெதாட�பிைன� க9ட ஆ�வா� எ�ெப�மாேனா3 உ�ள ெதாட�பிைன� க9ட ஆ�வா� எ�ெப�மாேனா3 உ�ள ெதாட�பிைன� க9ட ஆ�வா�     
அவன( சீல�தி) ஈ3ப63� 78த)அவன( சீல�தி) ஈ3ப63� 78த)அவன( சீல�தி) ஈ3ப63� 78த)அவன( சீல�தி) ஈ3ப63� 78த)    
 
3686  ஓ� ஆயிரமா� உல0 ஏ� அளி;0�  
ேப� ஆயிர� ெகா=ட� ஓ� O2 உைடய$  
கா� ஆயின காள ந9 ேமனியின$  
நாரயண$ ந�க( பிரா$ அவேன              (1) 
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3687  அவேன அக9 ஞால� பைட�� இட�தா$  
அவேன அஃ� உ=2 உமி��தா$ அள�தா$  
அவேன அவ/� அவ/� அவ/�  
அவேன ம�' எ9லா�� அறி�தனேம              (2) 
       
3688  அறி�தன ேவத அ�� ெபா�( �9க(  
அறி�தன ெகா(க அ�� ெபா�( ஆத9  
அறி�தன� எ9லா� அாிைய வண�கி  
அறி�தன� ேநா�க( அ';0� ம��ேத              (3) 
       
3689  ம��ேத ந�க( ேபாக மகி�Bசி;0 எ$'  
ெப�� ேதவ� 0ழா�க( பித�'� பிரா$  
க�� ேதவ$ எ�மா$ க=ண$ வி= உலக�  
த�� ேதவைனB ேசாேர9 க=டா� மனேம              (4) 
       
3690  மனேம உ$ைன வ9விைனேய$ இர��  
கனேம ெசா9@ேன$ இ� ேசாேர9 க=டா�!  
1ன� ேமவிய L� த= �ழா� அல�க9  
இன� ஏ�� இலாைன அைடவ�ேம              (5) 
       
3691  அைடவ�� அணி ஆ� மல� ம�ைகேதா(  
மிைடவ�� அ*ர�;0 ெவ� ேபா�கேள  
கைடவ�� கடE( அ�த� எ$ மன�  
உைடவ�� அவ�ேக ஒ��காகேவ              (6) 
       
3692  ஆக� ேச� நரசி�க� அ� ஆகி ஓ�  
ஆக� வ( உகிரா9 பிள�தா$ உைற  
மாக ைவ0�த� கா=பத�0 எ$ மன�  
ஏக� எ=4� இரா:பக9 இ$றிேய              (7) 
       
3693  இ$றி: ேபாக இ�விைன<� ெக2��  
ஒ$றி யா;ைக 1காைம உ�ய;ெகா(வா$  
நி$ற ேவ�கட� நீ( நில�� உ(ள�  
ெச$' ேதவ�க( ைகெதா,வா�கேள              (8) 
       
3694  ெதா,� மா மல� நீ� *ட� Kப� ெகா=2  
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எ,�� எ$/� இ� மிைக ஆத@$  
ப,� இ9 ெதா9 1க�: பா�1 அைண: ப(ளியா�  
த, மா' அறிேய$ உன தா(கேள              (9) 
       
3695  தாள தாமைரயா$ உன� உ�தியா$  
வா( ெகா( நீ( ம, ஆளி உ$ ஆக�தா$  
ஆளரா�� ெதா,வா�� அமர�க(  
நாF� எ$ 1க�ேகா உன சீலேம?              (10) 
       
3696  சீல� எ9ைல இலா$ அ+ேம9 அணி  
ேகால� நீ( 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
மாைல ஆயிர��( இைவ ப�தினி$  
பால� ைவ0�த� ஏ'த9 பா$ைமேய   (11) 
----------- 
 
எ�ெப�மாைன� காண வி��பி அைழ�( தா� வி��பிய வ9ணேம எ�ெப�மாைன� காண வி��பி அைழ�( தா� வி��பிய வ9ணேம எ�ெப�மாைன� காண வி��பி அைழ�( தா� வி��பிய வ9ணேம எ�ெப�மாைன� காண வி��பி அைழ�( தா� வி��பிய வ9ணேம     
க93 மகி��தைம 7ற)க93 மகி��தைம 7ற)க93 மகி��தைம 7ற)க93 மகி��தைம 7ற)    
 
3697  ைம ஆ� க��க=ணி கமல மல�ேம9  
ெச�யா( தி�மா�வினி9 ேச� தி�மாேல  
ெவ�யா� *ட� ஆழி *ாி ச�க� ஏ���  
ைகயா உ$ைன; காண; க��� எ$ க=ேண             (1) 
       
3698  க=ேண உ$ைன; காண; க�தி எ$ ெநIச�  
எ=ேண ெகா=ட சி�ைதயதா� நி$' இய�1�  
வி=ேணா� �னிவ�;0 எ$'� கா=1 அாியாைய  
ந=ணாெதாழிேய$ எ$' நா$ அைழ:பேன              (2) 
       
3699  அைழ;கி$ற அ+நாேய$ நா� Aைழ வாலா9  
0ைழ;கி$ற� ேபால எ$ உ(ள� 0ைழ<�  
மைழ;0 அ$' 0$ற� எ2�� ஆநிைர கா�தா�  
பிைழ;கி$ற� அ�( எ$' ேப�'வேன              (3) 
       
3700  உ'வ� இ� எ$' உன;0 ஆ( பH2 நி$க=  
ெப'வ� எ�ெகா9 எ$' ேபைதேய$ ெநIச�  
ம'க9 ெச�<� வானவ� தானவ�;0 எ$'�  
அறிவ� அாிய அாியாய அ�மாேன              (4) 
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3701  அாியாய அ�மாைன அமர� பிராைன  
ெபாியாைன பிரமைன �$ பைட�தாைன  
வாி வா( அரவி$ அைண: ப(ளிெகா(கி$ற  
காியா$ கழ9 காண; க��� க��ேத              (5) 
       
3702  க��ேத உ$ைன; காண; க�தி எ$ ெநIச��  
இ��தாக இ��திேன$ ேதவ�கH0 எ9லா�  
வி��தா விள�0� *ட�Bேசாதி உயர��  
ஒ��தா உ$ைன உ(F� எ$ உ(ள� உக�ேத             (6) 
       
3703  உக�ேத உ$ைன உ(F� எ$ உ(ள�� அக�பா9  
அக� தா$ அம��ேத இட� ெகா=ட அமலா  
மி0� தானவ$ மா�  அகல� இ� Aறா  
நக�தா� நரசி�க� அ� ஆய உ�ேவ              (7) 
       
3704  உ� ஆகிய ஆ' சமய�கH0 எ9லா�  
ெபா� ஆகி நி$றா$ அவ$ எ9லா: ெபா�H0�  
அ� ஆகிய ஆதிைய ேதவ�கH0 எ9லா�  
க� ஆகிய க=ணைன க=2ெகா=ேடேன              (8) 
       
3705  க=2ெகா=2 எ$ க= இைண ஆர; களி��  
ப=ைட விைனயாயின ப�ேறா2 அ'��  
ெதா=ட�;0 அ�� உ=ணB ெசா9 மாைலக( ெசா$ேன$  
அ=ட�� அமர� ெப�மா$ அ+ேயேன              (9) 
       
3706  அ+யா$ இவ$ எ$' என;0 ஆ� அ�( ெச�<�  
ெந+யாைன நிைற 1க� அ� சிைற: 1(ளி$  
ெகா+யாைன 0$றாம9 உலக� அள�த  
அ+யாைன அைட�� அ+ேய$ உ��தவாேற              (10) 
       
3707  ஆறா மதயாைன அட��தவ$ த$ைன  
ேச' ஆ� வய9 ெத$ 0�A�B சடேகாப$  
�ேற ெசா$ன ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
ஏேற த�� வானவ� த� இ$ உயி�;ேக              (11) 
---------- 
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தைலவைன� காண ஆைச5!ற தைலவி அவைன நிைனT63� தைலவைன� காண ஆைச5!ற தைலவி அவைன நிைனT63� தைலவைன� காண ஆைச5!ற தைலவி அவைன நிைனT63� தைலவைன� காண ஆைச5!ற தைலவி அவைன நிைனT63�     
ெபா��களா) தள��தைம 7ற)ெபா��களா) தள��தைம 7ற)ெபா��களா) தள��தைம 7ற)ெபா��களா) தள��தைம 7ற)    
 
3708  இ$ உயி�B ேசவE� நீ�� Aவி;ெகா=2 இ�0 எ�தைன  
எ$ உயி� ேநாவ மிழ�ேற9மி$ 0யி9 ேபைடகா(  
எ$ உயி�; க=ண பிராைன நீ� வர; A கிS�  
எ$ உயி� Aவி; ெகா2:பா�;0� இ�தைன ேவ=2ேமா?              (1) 
       
3709  இ�தைன ேவ=2வ� அ$' அ�ேதா அ$றி9 ேபைடகா(  
எ�தைன நீ�� �� ேசவE� கைர�� ஏ�0தி�?  
வி�தக$ ேகாவி�த$ ெம�ய$ அ9ல$ ஒ�வ�;0�  
அ�தைன ஆ� இனி எ$ உயி� அவ$ ைகயேத              (2) 
       
3710  அவ$ ைகயேத என� ஆ� உயி� அ$றி9 ேபைடகா(  
எவ$ ெசா9@ நீ� 0ைட�� ஆ2தி� 1ைட Nழேவ?  
தவ� ெச�தி9லா விைனயாH+ேய$ உயி� இ�0 உ=ேடா  
எவ$ ெசா9@ நி�'� �� ஏ�0 A;0ர9 ேகH2ேம?              (3) 
       
3711  A;0ர9 ேகH2� ந� க=ண$ மாய$ ெவளி:படா$  
ேம9 கிைள ெகா(ேள9மி$ நீ�� ேசவE� ேகாழிகா(  
வா;0� மன�� க�ம�� நம;0 ஆ�கேத  
ஆ;ைக<� ஆவி<� அ�தர� நி$' உழEேம              (4) 
       
3712  அ�தர� நி$' உழ9கி$ற யா/ைட: Lைவகா(  
�� திற�� ஏ�� இைட இ9ைல 0ழேற9மிேனா  
இ�திர ஞால�க( காH+ இ? ஏ� உல0� ெகா=ட  
ந� தி� மா�ப$ ந� ஆவி உ=ண ந$0 எ=ணினா$              (5) 
       
3713  ந$0 எ=ணி நா$ வள��த சி' கிளி: ைபதேல  
இ$ 0ர9 நீ மிழ�ேற9 எ$ ஆ� உயி�; கா0�த$  
நி$ ெச�ய வா� ஒ;0� வாய$ க=ண$ ைக கா@ன$  
நி$ ப*� சாம நிற�த$ AH2=2 நீ�கினா$              (6) 
       
3714  AH2=2 நீ�கிய ேகால� தாமைர; க= ெச?வா�  
வாHட� இ9 எ$ க�மாணி;க� க=ண$ மாய$ேபா9  
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ேகாH+ய வி9ெலா2 மி$/� ேமக; 0ழா�க(கா(  
காHேட9மி$ �� உ� எ$ உயி�;0 அ� காலேன              (7) 
       
3715  உயி�;0 அ� கால$ எ$' உ�ைம யா$ இர�ேத�0 நீ�  
0யி9 ைபத9கா( க=ண$ நாமேம 0ழறி; ெகா$றீ�  
தயி�: பழI ேசா�ெறா2 பா9 அ+சிE� த�� ெசா9  
பயி�றிய ந9 வள� ஊH+னீ�! ப=1 உைடRேர              (8) 
       
3716  ப=1 உைட வ=ெடா2 ��பிகா( ப= மிழ�ேற9மி$  
1= 1ைர ேவ9 ெகா2 0�தா9 ஒ;0� �� இ$ 0ர9  
த= ெப� நீ�� தட� தாமைர மல��தா9 ஒ;0�  
க= ெப�� க=ண$ ந� ஆவி உ=2 எழ ந=ணினா$             (9) 
       
3717  எழ ந=ணி நா�� ந� வான நாடேனா2 ஒ$றிேனா�  
பழன ந9 நாைர; 0ழா�க(கா( பயி$' எ$ இனி?  
இைழ ந9ல ஆ;ைக<� ைபயேவ 1ய;0 அ�ற�  
தைழ ந9ல இ$ப� தைல:ெப�� எ�0� தைழ;கேவ              (10) 
       
3718  இ$ப� தைல:ெப�� எ�0� தைழ�த ப9 ஊழி;0�  
த$ 1க� ஏ�த� தன;0 அ�( ெச�த மாயைன�  
ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா9 ஆயிர��( இைவ  
ஒ$பேதா2 ஒ$';0� > ல0� உ�0ேம              (11) 
----------- 
 
ஆ�வா� எ�ெப�மான( சீைர� (யர�(ட� 78த) ஆ�வா� எ�ெப�மான( சீைர� (யர�(ட� 78த) ஆ�வா� எ�ெப�மான( சீைர� (யர�(ட� 78த) ஆ�வா� எ�ெப�மான( சீைர� (யர�(ட� 78த)     ((((தி��கா6கைரதி��கா6கைரதி��கா6கைரதி��கா6கைர))))    
 
3719  உ�0மா9 ெநIச� உயிாி$ பரம$றி  
ெப�0மா9 ேவHைக<� எ$ ெச�ேக$ ெதா=டேன$  
ெத�  எ9லா� காவி கம� தி�;காHகைர  
ம�விய மாய$ த$ மாய� நிைனெதாேற?              (1) 
       
3720  நிைனெதா'� ெசா9E�ெதா'� ெநI* இ+�� உ0�  
விைனெகா( சீ� பா+E� ேவ� என� ஆ� உயி�  
*ைனெகா( LIேசாைல� ெத$ காHகைர எ$ அ:பா  
நிைனகிேல$ நா$ உன;0 ஆHெச�<� நீ�ைமேய              (2) 
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3721  நீ�ைமயா9 ெநIச� வIசி��: 10�� எ$ைன  
ஈ�ைமெச�� எ$ உயி� ஆ� எ$ உயி� உ=டா$  
சீ� ம90 ேசாைல� ெத$ காHகைர எ$ அ:ப$  
கா� �கி9 வ=ண$ த$ க(வ� அறிகிேல$              (3) 
       
3722  அறிகிேல$ த$/( அைன�� உல0� நி�க  
ெநறிைமயா9 தா/� அவ�'( நி�0� பிரா$  
ெவறி கம� ேசாைல� ெத$ காHகைர எ$ அ:ப$  
சிறிய எ$ ஆ� உயி� உ=ட தி� அ�ேள              (4) 
       
3723  தி� அ�( ெச�பவ$ ேபால எ$/( 10��  
உ�வ�� ஆ� உயி�� உடேன உ=டா$  
தி� வள� ேசாைல� ெத$ காHகைர எ$ அ:ப$  
க� வள� ேமனி எ$ க=ண$ க(வ�கேள              (5) 
     
3724  எ$ க=ண$ க(வ� என;0B ெச�மா� நி�0�  
அ� க=ண$ உ=ட எ$ ஆ� உயி�; ேகா� இ�  
1$க=ைம எ�தி 1ல�பி இரா:பக9  
எ$ க=ண$ எ$' அவ$ காHகைர ஏ��ேம             (6) 
     
3725  காHகைர ஏ��� அத/( க=ணா எ$/�  
ேவHைக ேநா� Aர நிைன�� கைர�� உ0�  
ஆHெகா(வா$ ஒ�� எ$ உயி� உ=ட மாயனா9  
ேகா( 0ைறபHட� எ$ ஆ� உயி� ேகா( உ=ேட              (7) 
     
3726  ேகா( உ=டா$ அ$றி வ�� எ$ உயி� தா$ உ=டா$  
நாF� நா( வ�� எ$ைன ��ற � தா$ உ=டா$  
காள நீ� ேமக� ெத$ காHகைர எ$ அ:ப�0  
ஆ( அ$ேற பHட�? எ$ ஆ� உயி� பHடேத              (8) 
     
3727  ஆ� உயி� பHட� என� உயி� பHட�  
ேப� இத�� தாமைர; க= கனி வாய� ஓ�  
கா� எழி9 ேமக� ெத$ காHகைர ேகாயி9 ெகா(  
சீ� எழி9 நா9 தட� ேதா( ெத�வவாாி;ேக?              (9) 
     
3728  வாாி;ெகா=2 உ$ைன வி,�0வ$ காணி9 எ$'  
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ஆ�  உ�ற எ$ைன ஒழிய எ$னி9 �$ன�  
பாாி��� தா$ எ$ைன ��ற: ப�கினா$  
கா� ஒ;0� காHகைர அ:ப$ க+யேன              (10) 
     
3729  க+யனா�; கIசைன; ெகா$ற பிரா$ த$ைன  
ெகா+ மதி( ெத$ 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
வ+  அைம ஆயிர�� இ: ப�தினா9 ச$ம�  
�+  எ�தி நாச� க=P�க( எ� கானேல              (11) 
----------- 
 
எ� ெப�மான( வ$வழேக ப!8�ேகாடாக தைலவி திஎ� ெப�மான( வ$வழேக ப!8�ேகாடாக தைலவி திஎ� ெப�மான( வ$வழேக ப!8�ேகாடாக தைலவி திஎ� ெப�மான( வ$வழேக ப!8�ேகாடாக தைலவி தி�Uழி�கள�ேத �Uழி�கள�ேத �Uழி�கள�ேத �Uழி�கள�ேத     
பறைவகைள� '(விட) பறைவகைள� '(விட) பறைவகைள� '(விட) பறைவகைள� '(விட)         ((((தி�Uழி�கள�தி�Uழி�கள�தி�Uழி�கள�தி�Uழி�கள�))))    
 
3730  எ� கான9 அக� கழிவா� இைர ேத��� இ�0 இனி� அம��  
ெச�கால மட நாரா� தி�>ழி;கள�� உைற<�  
ெகா�0 ஆ� L� �ழா� �+ எ� 0ட;A�த�;0 எ$ Kதா�  
�� கா9க( எ$ தைலேம9 ெக,மீேரா �மேராேட              (1) 
     
3731  �மேரா2� பிாியாேத நீ�� �� ேசவEமா�  
அம� காத9 0�0 இன�கா( அணி >ழி;கள�� உைற<�  
எமராE� பழி:1=2 இ�0 எ$ த�மா9 இழி:1=2?  
தமேரா2 அ�0 உைறவா�;0� த;கிலேம? ேகளீேர              (2) 
     
3732  த;கிலேம ேகளீ�க(! தட� 1ன9வா� இைர ேத��  
ெகா;0 இன�கா( 0�0 இன�கா( 0ளி�>ழி;கள�� உைற<�  
ெச;கமல�� அல� ேபாE� க= ைக கா9 ெச�கனி வா�  
அ; கமல�� இைல: ேபாE� தி�ேமனி அ+கF;ேக              (3) 
     
3733   தி�ேமனி அ+கF;0� தீவிைனேய$ வி2 Kதா�  
தி�>ழி;கள� எ$/� ெச, நக�வா� அணி �கி9கா(  
தி�ேமனி அவH0 அ�ளீ� எ$ற;கா9 உ�ைம� த$  
தி�ேமனி ஒளி அக�றி ெதளி வி*�1 க+<ேம?              (4) 
     
3734  ெதளி வி*�1 க+� ஓ+ தீ வைள�� மி$ இல0�  
ஒளி �கி9கா( தி�>ழி;கள�� உைற<� ஒ=*ட�;0  
ெதளி வி*�1 தி�நாடா� தீவிைனேய$ மன�� உைற<�  
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�ளி வா� க( 0ழலா�;0 எ$ K� உைர�த9 ெச:1மிேன             (5) 
     
3735  K� உைர�த9 ெச:1மி$க( K ெமாழி வா� வ=2 இன�கா(  
ேபா� இைர�� ம� �க�� ெபாழி9 >ழி;கள�� உைற<�  
மாதைர� த� மா�வக�ேத ைவ�தா�;0 எ$ வா� மா�ற�  
K� உைர�த9 ெச:1திேர9 *ட� வைள<� கைல<ேம              (6) 
     
3736  *ட� வைள<� கைல<� ெகா=2 அ�விைனேய$ ேதா( �ற�த  
பட� 1கழா$ தி�>ழி;கள�� உைற<� ப�கய;க=  
*ட� பவள வாயைன; க=2 ஒ�நா( ஓ� K� மா�ற�  
பட� ெபாழி9வா�; 0�0 இன�கா( என;0 ஒ$' பணிRேர.              (7) 
     
3737  என;0 ஒ$' பணிR�க( இ�� ெபாழி9வா� இைர ேத���  
மன;0 இ$ப� பட ேம � வ=2 இன�கா( ��பிகா(  
கன;ெகா( தி= மதி( 1ைட N� தி�>ழி;கள�� உைற<�  
1ன;ெகா( காயா ேமனி: L� �ழா� �+யா�;ேக              (8) 
     
3738  L� �ழா� �+யா�;0 ெபா$ ஆழி; ைகயா�;0  
ஏ�� நீ� இள� 0�ேக தி�>ழி; கள�தா�;0  
ஏ�� L= �ைல பய�� எ$ இைண மல�; க= நீ� த��ப  
தா� த�ைம;ெகா=2 அக9த9 தக  அ$' எ$' உைரRேர              (9) 
     
3739  தக  அ$' எ$' உைரR�க( தட� 1ன9வா� இைர ேத���  
மிக இ$ப� பட ேம � ேம9 நைடய அ$ன�கா(  
மிக ேமனி ெம@  எ�தி ேமகைல<� ஈ2 அழி�� எ$  
அகேமனி ஒழியாேம தி�>ழி;கள�தா�;ேக              (10) 
     
3740  ஒழி  இ$றி� தி�>ழி;கள�� உைற<� ஒ=*டைர  
ஒழி  இ9லா அணி மழைல; கிளிெமாழியா( அல�றிய ெசா9  
வ, இ9லா வ= 0�A�B சடேகாப$ வா��� உைர�த  
அழி  இ9லா ஆயிர�� இ: ப��� ேநா� அ';0ேம              (11) 
----------- 
 
'த� மீ:மளF� தனிைம ெபாறாத தைலவி தைலவ� நகரான 'த� மீ:மளF� தனிைம ெபாறாத தைலவி தைலவ� நகரான 'த� மீ:மளF� தனிைம ெபாறாத தைலவி தைலவ� நகரான 'த� மீ:மளF� தனிைம ெபாறாத தைலவி தைலவ� நகரான     
தி�நாவா� ெச)ல நிைன�த) தி�நாவா� ெச)ல நிைன�த) தி�நாவா� ெச)ல நிைன�த) தி�நாவா� ெச)ல நிைன�த)         ((((தி�நாவா�தி�நாவா�தி�நாவா�தி�நாவா�))))    
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3741  அ';0� விைனயாயின ஆக�� அவைன  
நி'��� மன�� ஒ$றிய சி�ைதயினா�;0  
ெவறி� த= மல�B ேசாைலக( N� தி�நாவா�  
0';0� வைக உ=2ெகாேலா ெகா+ேய�ேக?              (1) 
     
3742  ெகா+ ஏ� இைட; ேகாகனக�தவ( ேக(வ$  
வ+ ேவ9 தட� க= மட: பி$ைன மணாள$  
ெந+யா$ உைற ேசாைலக( N� தி�நாவா�  
அ+ேய$ அ4க:ெப'� நா( எைவெகாேலா?              (2) 
     
3743  எைவெகா9 அ4க: ெப'� நா( எ$' எ:ேபா��  
கைவயி9 மன� இ$றி க=ணீ�க( கE�வ$  
நைவ இ9 தி�நாரண$ ேச� தி�நாவா�  
அைவ<( 1கலாவ� ஓ� நா( அறிேயேன              (3) 
     
3744  நாேள9 அறிேய$ என;0 உ(ளன நா/�  
மீளா அ+ைம:பணி ெச�ய: 10�ேத$  
நீ( ஆ� மல�B ேசாைலக( N� தி�நாவா�  
வா( ஏ� தட� க= மட: பி$ைன மணாளா              (4) 
     
3745  மணாள$ மல� ம�ைக;0� ம= மட�ைத;0�  
க=ணாள$ உலக�� உயி� ேதவ�கH0 எ9லா�  
வி=ணாள$ வி��பி உைற<� தி�நாவா�  
க= ஆர; களி;கி$ற� இ�0 எ$'ெகா9 க=ேட?              (5) 
     
3746  க=ேட களி;கி$ற� இ�0 எ$'ெகா9 க=க(  
ெதா=ேட உன;கா� ஒழி�ேத$ �ாி* இ$றி  
வ=2 ஆ� மல�B ேசாைலக( N� தி�நாவா�  
ெகா=ேட உைறகி$ற எ� ேகாவல� ேகாேவ?              (6) 
     
3747  ேகா ஆகிய மா வ@ைய நில� ெகா=டா�  
ேதவா*ர� ெச�றவேன தி�மாேல  
நாவா� உைறகி$ற எ$ நாரண ந�O  
ஆஆ அ+யா$ இவ$ எ$' அ�ளாேய              (7) 
     
3748  அ�ளா� ஒழிவா� அ�( ெச�� அ+ேயைன:  
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ெபா�ளா;கி உ$ ெபா$ அ+; கீ�: 1க ைவ:பா�  
ம�ேள இ$றி உ$ைன எ$ ெநIச�� இ����  
ெத�ேள த� ெத$ தி�நாவா� எ$ ேதேவ              (8) 
     
3749  ேதவ� �னிவ�;0 எ$'� கா=ட�0 அாிய$  
>வ� �த9வ$ ஒ� > ல0 ஆளி  
ேதவ$ வி��பி உைற<� தி�நாவா�  
யாவ� அ4க: ெப'வா� இனி? அ�ேதா              (9) 
     
3750  அ�ேதா அ4க: ெப'� நா( எ$' எ:ேபா��  
சி�ைத கல�கி� தி�மா9 எ$' அைழ:ப$  
ெகா�� ஆ� மல�B ேசாைலக( N� தி�நாவா�  
வ�ேத உைறகி$ற எ� மா மணி வ=ணா.              (10) 
     
3751  வ=ண� மணி மாட ந9 நாவா� உ(ளாைன�  
தி=ண� மதி( ெத$ 0�A�B சடேகாப$  
ப= ஆ� தமி� ஆயிர�� இ: ப��� வ9லா�  
ம= ஆ=2 மண� கம�வ� ம9@ைகேய              (11) 
--------------- 
 
தைலவி மாைல�ெபாQ( க93 தன( ஆ!றாைமயா) இர@கி� 7ற)தைலவி மாைல�ெபாQ( க93 தன( ஆ!றாைமயா) இர@கி� 7ற)தைலவி மாைல�ெபாQ( க93 தன( ஆ!றாைமயா) இர@கி� 7ற)தைலவி மாைல�ெபாQ( க93 தன( ஆ!றாைமயா) இர@கி� 7ற)    
 
3752  ம9@ைக கம� ெத$ற9 ஈ�� ஆேலா  
      வ= 0றிIசி இைச தவ�� ஆேலா  
ெச9 கதி� மாைல<� மய;0� ஆேலா  
      ெச;க� ந9 ேமக�க( சிைத;0� ஆேலா  
அ9@ அ� தாமைர; க=ண$ எ�மா$  
      ஆய�க( ஏ' அாி ஏ' எ� மாேயா$  
19@ய �ைலகF� ேதாF� ெகா=2  
      1க@ட� அறிகில� தமிய� ஆேலா             (1) 
     
3753  1க@ட� அறிகில� தமிய� ஆேலா  
      1ல�1' மணி ெத$ற9 ஆ�ப9 ஆேலா  
பக9 அ2 மாைல வ= சா�த� ஆேலா  
      பIசம� �9ைல த= வாைட ஆேலா  
அக9 இட� பைட�� இட�� உ=2 உமி���  
      அள�� எ�0� அளி;கி$ற ஆய$ மாேயா$  
இக@ட�� அ*ர�க( A�ற� வாரா$  
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      இனி இ��� எ$ உயி� கா;0� ஆ' எ$?             (2) 
     
3754  இனி இ��� எ$ உயி� கா;0� ஆ' எ$?  
      இைண �ைல ந�க �= இைட �ட�க  
�னி இ�� கலவிெச�� ஆக� ேதா���  
      �ற�� எ�ைம இH2 அக9 க=ண$ க(வ$  
தனி இள� சி�க� எ� மாய$ வாரா$  
      தாமைர; க=4� ெச?வா<� நீல:  
பனி இ�� 0ழ9கF� நா$0 ேதாF�  
      பாவிேய$ மன�ேத நி$' ஈ�� ஆேலா             (3) 
     
3755  பாவிேய$ மன�ேத நி$' ஈ�� ஆேலா  
      வாைட த= வாைட ெவ? வாைட ஆேலா  
ேம  த= மதிய� ெவ� மதிய� ஆேலா  
      ெம$ மல�: ப(ளி ெவ� ப(ளி ஆேலா  
Kவி அ� 1( உைட� ெத�வ வ=2  
      �ைத�த எ� ெப=ைம அ� L இ� ஆேலா  
ஆவியி$ பர� அ9ல வைகக( ஆேலா  
      யா�ைட ெநIச�� �ைண அ$' ஆேலா             (4) 
     
3756  யா�ைட ெநIச�� �ைண அ$' ஆேலா  
      ஆ 10 மாைல<� ஆகி$' ஆேலா  
யா�ைட ஆய$ த$ மன� க9 ஆேலா  
      அவ/ைட� தீ� 0ழ9 ஈ�� ஆேலா  
யா�ைட� �ைண எ$/� ேதாழிமா��  
      எ�மி9 �$ அவ/;0 மா�வ� ஆேலா  
யா�ைட ஆ� உயி� கா;0மா' எ$?  
      அவ/ைட அ�(ெப'� ேபா� அாிேத             (5) 
     
3757  அவ/ைட அ�(ெப'� ேபா� அாிதா9  
      அ? அ�( அ9லன அ�F� அ9ல  
அவ$ அ�( ெப'� அள  ஆவி நி9லா�  
      அ2 பக9 மாைல<� ெநI*� காேண$  
சிவெனா2 பிரம$ வ= தி�மட�ைத  
      ேச� தி� ஆக� எ� ஆவி ஈ��  
எவ$ இனி: 10� இட�? எவ$ ெச�ேகேனா?  
      ஆ�;0 எ$ ெசா9Eேக$? அ$ைனமீ�கா(             (6) 
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3758  ஆ�;0 எ$ ெசா9Eேக$? அ$ைனமீ�கா(  
      ஆ� உயி� அள  அ$' இ; A� த= வாைட  
கா� ஒ;0� ேமனி ந� க=ண$ க(வ�  
      கவ��த அ� தனி ெநIச� அவ$ கணஃேத  
சீ� உ�ற அகி9 1ைக யா� நர�1  
      பIசம� த= ப*� சா�� அைண��  
ேபா� உ�ற வாைட த= ம9@ைக:L:  
      1� மண� �க��ெகா=2 எறி<� ஆேலா             (7) 
     
3759  1� மண� �க�� ெகா=2 எறி<� ஆேலா  
      ெபா�0 இள வாைட 1$ ெச;க� ஆேலா  
அ� மண�� அக$ற ந� க=ண$ க(வ�  
      க=ணனி9 ெகா+� இனி அதனி9 உ�ப�  
ம� மண ம9@ைக ம�த; ேகாைவ  
      வ= ப*� சா�தினி9 பIசம� ைவ��  
அ� மண�� இ$ அ�( ஆ�Bசிய�;ேக  
      ஊ�� அ� தீ� 0ழ�ேக உ�ேய$ நா$             (8) 
     
3760  ஊ�� அ� தீ� 0ழ�ேக உ�ேய$ நா$  
      அ� ெமாழி�� இைட இைட த$ ெச� ேகால�  
K� ெச� க=க( ெகா=2 ஒ$' ேபசி  
      K ெமாழி இைசக( ெகா=2 ஒ$' ேநா;கி  
ேப�' �க�ெச�� ெநா�� ெநா��  
      ேபைத ெநI* அற  அற: பா2� பாHைட  
யா�� ஒ$' அறிகில� அ�ம அ�ம  
      மாைல<� வ�த� மாய$ வாரா$             (9) 
     
3761  மாைல<� வ�த� மாய$ வாரா$  
      மா மணி 1ல�ப வ9 ஏ' அைண�த 
ேகால ந9 நா0க( உகF� ஆேலா  
      ெகா+யன 0ழ9கF� 0ழ'� ஆேலா  
வா9 ஒளி வள� �9ைல க��ைகக(  
      ம9@ைக அல�பி வ=2 ஆE� ஆேலா 
ேவைல<� வி*�பி9 வி=2 அல'� ஆேலா  
      எ$ ெசா9@ உ�வ$ இ�0 அவைன விHேட?            (10) 
     
3762  அவைனவிH2 அக$' உயி� ஆ�றகி9லா  
      அணி இைழ ஆ�Bசிய� மாைல: Lச9  
அவைன விH2 அக9வத�ேக இர�கி  
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      அணி 0�A�B சடேகாப$ மாற$  
அவனி உ=2 உமி��தவ$ேம9 உைர�த  
      ஆயிர��( இைவ ப��� ெகா=2  
அவனி<( அல�றி நி$' உ��மி$ ெதா=P�  
      அB ெசா$ன மாைல ந=ணி� ெதா,ேத             (11) 
------------ 
 
தி��க9ண<ர� ேச�மா8 பிற��" உபேதச� ெச�த)தி��க9ண<ர� ேச�மா8 பிற��" உபேதச� ெச�த)தி��க9ண<ர� ேச�மா8 பிற��" உபேதச� ெச�த)தி��க9ண<ர� ேச�மா8 பிற��" உபேதச� ெச�த)    
        ((((தி��க9ண<ர�தி��க9ண<ர�தி��க9ண<ர�தி��க9ண<ர�))))    
 
3763  மாைல ந=ணி� ெதா,� எ,மிேனா விைன ெகட  
காைல மாைல கமல மல� இH2 நீ�  
ேவைல ேமா�� மதி( N� தி�; க=ண1ர��  
ஆ@$ேம9 ஆ9 அம��தா$ அ+ இைணகேள             (1) 
     
3764  க( அவி,� மல� இH2 நீ� இைறI*மி$  
ந(ளி ேச�� வய9 N� கிட�கி$ 1ைட  
ெவ(ளி ஏ��த மதி( N� தி�; க=ண1ர�  
உ(ளி நாF� ெதா,� எ,மிேனா ெதா=டேர            (2) 
     
3765  ெதா=ட� �� த� �ய� ேபாக நீ� ஏகமா�  
வி=2 வாடா மல� இH2 நீ� இைறI*மி$  
வ=2 பா2� ெபாழி9 N� தி�;க=ண1ர��  
அ=ட வாண$ அமர� ெப�மாைனேய             (3) 
     
3766  மாைன ேநா;கி மட: பி$ைன த$ ேக(வைன  
ேதைன வாடா மல� இH2 நீ� இைறI*மி$  
வாைன உ��� மதி( N� தி�;க=ண1ர�  
தா$ நய�த ெப�மா$ சர= ஆ0ேம             (4) 
     
3767  சரண� ஆ0� தன தா( அைட�தா�;0 எ9லா�  
மரண� ஆனா9 ைவ0�த� ெகா2;0� பிரா$  
அர= அைம�த மதி( N� தி�;க=ண1ர�  
தரணியாள$ தன� அ$ப�;0 அ$1 ஆ0ேம            (5) 
     
3768  அ$ப$ ஆ0� தன தா( அைட�தா�;0 எ9லா�  
ெச� ெபா$ ஆக�� அ ண$ உட9 கீ=டவ$  
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ந$ ெபா$ ஏ��த மதி( N� தி�;க=ண1ர��  
அ$ப$ நாF� தன ெம�ய�;0 ெம�யேன             (6) 
     
3769  ெம�ய$ ஆ0� வி��பி� ெதா,வா�;0 எ9லா�  
ெபா�ய$ ஆ0� 1றேம ெதா,வா�;0 எ9லா�  
ெச�யி9 வாைள உகF� தி�;க=ண1ர��  
ஐய$ ஆக�� அைண:பா�கH0 அணியேன             (7) 
     
3770  அணிய$ ஆ0� தன தா( அைட�தா�;0 எ9லா�  
பிணி<� சாரா பிறவி ெக2�� ஆF�  
மணி ெபா$ ஏ��த மதி( N� தி�;க=ணர�  
பணிமி$ நாF� பரேமH+ த$ பாதேம             (8) 
     
3771  பாத� நாF� பணிய தணி<� பிணி  
ஏத� சாரா என;ேக9 இனி எ$0ைற?  
ேவத நாவ� வி��1� தி�;க=ண1ர��  
ஆதியாைன அைட�தா�;0 அ9ல9 இ9ைலேய             (9) 
     
3772  இ9ைல அ9ல9 என;ேக9 இனி எ$ 0ைற?  
அ9@ மாத� அம�� தி�மா�பின$  
க9@9 ஏ��த மதி( N� தி�;க=ண1ர�  
ெசா9ல நாF� �ய� பா2 சாராேவ             (10) 
     
3773  பா2 சாராவிைன ப�' அற ேவ=25�  
மாட� நீ2 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
பாடலான தமி� ஆயிர��( இ:ப���  
பா+ ஆ+: பணிமி$ அவ$ தா(கேள             (11) 
------------- 
 
தி�ேமா7�� ெப�மாைன4 சரண� அைட�( தா� பரமபத� தி�ேமா7�� ெப�மாைன4 சரண� அைட�( தா� பரமபத� தி�ேமா7�� ெப�மாைன4 சரண� அைட�( தா� பரமபத� தி�ேமா7�� ெப�மாைன4 சரண� அைட�( தா� பரமபத�     
அைடய� க�தியைத ஆ�வா� அ�ளி4ெச�த)அைடய� க�தியைத ஆ�வா� அ�ளி4ெச�த)அைடய� க�தியைத ஆ�வா� அ�ளி4ெச�த)அைடய� க�தியைத ஆ�வா� அ�ளி4ெச�த)        ((((தி�ேமா7�தி�ேமா7�தி�ேமா7�தி�ேமா7�))))    
 
3774  தாள தாமைர� தட� அணி வய9 தி�ேமாA�  
நாF� ேமவி ந$0 அம��� நி$' அ*ரைர� தக�;0�  
ேதாF� நா$0 உைடB *ாி 0ழ9 கமல; க= கனி வா�;  
காளேமக�ைத அ$றி ம�ெறா$' இல� கதிேய             (1) 
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3775  இல� கதி ம�ெறா$' எ�ைம;0� ஈ$ த= �ழாயி$  
அல�க9 அ� க=ணி ஆயிர� ேப� உைட அ�மா$  
நல� ெகா( நா$மைற வாண�க( வா� தி�ேமாA�  
நல� கழ9 அவ$ அ+ நிழ9 தட� அ$றி யாேம             (2) 
     
3776  அ$றி யா� ஒ� 1க@ட� இல� எ$' எ$' அல�றி  
நி$' நா$�க$ அரெனா2 ேதவ�க( நாட  
ெவ$' இ� > ல0 அளி�� உழ9வா$ தி�ேமாA�  
ந$' நா� இனி ந40�� நம� இட� ெகடேவ             (3) 
     
3777  இட� ெகட எ�ைம: ேபா�� அளியா� எ$' எ$' ஏ�தி  
*ட� ெகா( ேசாதிைய� ேதவ�� �னிவ�� ெதாடர  
பட� ெகா( பா�1 அைண: ப(ளி ெகா(வா$ தி�ேமாA�  
இட� ெகட அ+ பர �� ெதா=P�! வ�மிேன             (4) 
     
3778  ெதா=P� வ�மி$ ந� *ட� ஒளி ஒ� தனி �த9வ$  
அ=ட� > ல0 அள�தவ$ அணி தி�ேமாA�  
எ= திைச<� ஈ$ க��ெபா2 ெப�� ெச�ெந9 விைளய;  
ெகா=ட ேகாயிைல வலIெச�� இ�0 ஆ2�� A�ேத             (5) 
     
3779  A�த$ ேகாவல$ 0த�' வ9 அ*ர�க( A�ற�  
ஏ��� ந�கH0� அமர�;0� �னிவ�;0� இ$ப$  
வா��த த= பைண வள வய9 N� தி�ேமாA�  
ஆ�த$ தாமைர அ+ அ$றி ம�' இல� அரேண             (6) 
     
3780  ம�' இல� அர= வா$ ெப�� பா� தனி �தலாB  
*�'� நீ� பைட�� அத$ வழி� ெதா9 �னி �தலா  
��'� ேதவேரா2 உல0ெச�வா$ தி�ேமாA�  
*�றி நா� வலI ெச�ய ந� �ய� ெக2� க+ேத             (7) 
     
3781  �ய� ெக2� க+� அைட�� வ�� அ+யவ� ெதா,மி$  
உய� ெகா( ேசாைல ஒ= தட� அணி ஒளி தி�ேமாA�  
ெபய�க( ஆயிர� உைடய வ9 அர;க� 1;0 அ,�த  
தயரத$ ெப�ற மரகத மணி� தட�திைனேய             (8) 
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3782  மணி� தட�� அ+ மல�; க=க( பவளB ெச?வா�  
அணி; ெகா( நா9 தட� ேதா( ெத�வ� அ*ரைர எ$'�  
�ணி;0� வ9 அரHட$ உைற ெபாழி9 தி�ேமாA�  
நணி�� ந��ைட ந9 அர= நா� அைட�தனேம             (9) 
     
3783  நா� அைட�த ந9 அர= நம;0 எ$' ந9 அமர�  
தீைம ெச�<� வ9 அ*ரைர அIசிB ெச$' அைட�தா9  
காம _ப� ெகா=2 எ,�� அளி:பா$ தி�ேமாA�  
நாமேம நவி$' எ=4மி$ ஏ��மி$ நம�கா(             (10) 
     
3784  ஏ��மி$ நம�கா( எ$' தா$ 0ட� ஆ2  
A�தைன; 0�A�B சடேகாப$ 0�ேறவ9க(  
வா��த ஆயிர��( இைவ வ= தி�ேமாA�;0  
ஈ�த ப�� இைவ ஏ�த வ9லா�;0 இட� ெக2ேம             (11) 
----------- 
 
தி�வன�த<ர�ைத4 ேச��தா) பரமபத�தி! ேபால� ெதா93 தி�வன�த<ர�ைத4 ேச��தா) பரமபத�தி! ேபால� ெதா93 தி�வன�த<ர�ைத4 ேச��தா) பரமபத�தி! ேபால� ெதா93 தி�வன�த<ர�ைத4 ேச��தா) பரமபத�தி! ேபால� ெதா93     
ெச�யலா� எ�8 78த)ெச�யலா� எ�8 78த)ெச�யலா� எ�8 78த)ெச�யலா� எ�8 78த)    ((((தி�வன�த<ர�தி�வன�த<ர�தி�வன�த<ர�தி�வன�த<ர�))))    
 
3785  ெக2� இட� ஆய எ9லா� ேகசவா எ$ன நாF�  
ெகா2விைன ெச�<� A�றி$ தம�கF� 0'ககி9லா�  
விட� உைட அரவி9 ப(ளி வி��பினா$ *��1 அல�'�  
தட� உைட வய9 அன�த1ரநக� 10�� இ$ேற             (1) 
     
3786  இ$' ேபா�: 10திராகி9 எ,ைம<� ஏத� சாரா  
0$' ேந� மாட� மாேட 0��� ேச� ெச��தி 1$ைன  
ம$' அல� ெபாழி9 அன�த1ரநக� மாய$ நாம�  
ஒ$'� ஓ� ஆயிரமா� உ(Fவா�;0 உ�ப� ஊேர             (2) 
     
3787  ஊ�� 1( ெகா+<� அஃேத உல0 எ9லா� உ=2 உமி��தா$  
ேச�� த= அன�த1ர� சி;ெகன: 10திராகி9  
தீ�� ேநா� விைனக( எ9லா� தி=ண� நா� அறியB ெசா$ேனா�  
ேப�� ஓ� ஆயிர��( ஒ$' நீ� ேப*மிேன             (3) 
     
3788  ேப*மி$ Aச� இ$றி ெபாிய நீ� ேவைல N���  
வாசேம கம,� ேசாைல வய9 அணி அன�த1ர�  
ேநச� ெச�� உைறகி$றாைன ெநறிைமயா9 மல�க( Kவி  
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Lசைன ெச�கி$றா�க( 1=ணிய� ெச�தவாேற             (4) 
     
3789  1=ணிய� ெச�� ந9ல 1னெலா2 மல�க( Kவி  
எ=4மி$ எ�ைத நாம� இ: பிற:1 அ';0� அ:பா9  
தி=ண� நா� அறியB ெசா$ேனா� ெசறி ெபாழி9 அன�த1ர��  
அ=ணலா� கமல பாத� அ40வா� அமர� ஆவா�             (5) 
     
3790  அமரரா�� திாிகி$றா�கH0 ஆதி ேச� அன�த1ர��  
அமர� ேகா$ அ�Bசி;கி$' அ�0 அக: பணி ெச�வ� வி=ேணா�  
நம�கேளா ெசா9ல; ேக(மி$ நா�� ேபா� ந4கேவ=2�  
0மரனா� தாைத �$ப� �ைட�த ேகாவி�தனாேர             (6) 
     
3791  �ைட�த ேகாவி�தனாேர உல0 உயி� ேத � ம�'�  
பைட�த எ� பரம >��தி பா�1 அைண: ப(ளி ெகா=டா$  
மைட�தைல வாைள பா<� வய9 அணி அன�த1ர�  
கைட�தைல சீ�;க:ெப�றா9 க2விைன கைளயலாேம             (7) 
     
3792  க2விைன கைளயலா0� காமைன: பய�த காைள  
இடவைக ெகா=ட� எ$ப� எழி9 அணி அன�த1ர�  
பட� உைட அரவி9 ப(ளி பயி$றவ$ பாத� காண  
நடமிேனா நம�க( உ(ளீ�! நா� உம;0 அறியB ெசா$ேனா�.            (8) 
     
3793  நா� உம;0 அறியB ெசா$ன நா(கF� நணிய ஆன  
ேசம� ந$0 உைட��; க=P� ெசறி ெபாழி9 அன�த1ர�  
Kம� ந9 விைர மல�க( �வ( அற ஆ���ெகா=2  
வாமன$ அ+;0 எ$' ஏ�த மா��� அ'� விைனக( தாேம.            (9) 
     
3794  மா��� அ'� விைனக( தாேம மாதவா எ$ன நாF�  
ஏ��த ெபா$ மதி( அன�த1ரநக� எ�ைத;0 எ$'  
சா�ெதா2 விள;க� Kப� தாமைர மல�க( ந9ல  
ஆ��� ெகா=2 ஏ�த வ9லா� அ�த� இ9 1கழினாேர             (10) 
     
3795  அ�த� இ9 1க� அன�த1ரநக� ஆதி த$ைன;  
ெகா�� அல� ெபாழி9 0�A� மாற$ ெசா9 ஆயிர��(  
ஐ�திேனா2 ஐ��� வ9லா� அைணவ� ேபா� அம� உலகி9  
ைப�ெதா+ மட�ைதய� த� ேவ� ம� ேதா( இைணேய             (11) 
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------------ 
 
ஆநிைர ேம��க4 ெச�றா) பிாிவா!றி இேரா� எ�8 ேபா�ைக� ஆநிைர ேம��க4 ெச�றா) பிாிவா!றி இேரா� எ�8 ேபா�ைக� ஆநிைர ேம��க4 ெச�றா) பிாிவா!றி இேரா� எ�8 ேபா�ைக� ஆநிைர ேம��க4 ெச�றா) பிாிவா!றி இேரா� எ�8 ேபா�ைக�     
தவி��"மா8 ஆ�4சிய� க9ணைன ேவ93த)தவி��"மா8 ஆ�4சிய� க9ணைன ேவ93த)தவி��"மா8 ஆ�4சிய� க9ணைன ேவ93த)தவி��"மா8 ஆ�4சிய� க9ணைன ேவ93த) 
 
3796  ேவ� ம� ேதா( இைண ெம@<� ஆேலா  
      ெம@ � எ$ தனிைம<� யா�� ேநா;கா;  
காம� 0யி9கF� A � ஆேலா  
      கண மயி9 அைவ கல�� ஆE� ஆேலா  
ஆ ம�  இன நிைர ேம�;க நீ ேபா;0  
      ஒ� பக9 ஆயிர� ஊழி ஆேலா  
தாமைர; க=க(ெகா=2 ஈ�தி ஆேலா  
      தகவிைல தகவிைலேய நீ க=ணா             (1) 
     
3797  தகவிைல தகவிைலேய நீ க=ணா  
      தட �ைல 1ண�ெதா'� 1ண�Bசி;0 ஆராB  
*கெவ(ள� வி*�1 இற�� அறிைவ >�கB  
      N��� அ� கன  என நீ�கி ஆ�ேக  
அக உயி� அக� அக�ேதா'� உ( 1;0  
      ஆவியி$ பர� அ9ல ேவHைக அ�ேதா  
மிக மிக இனி உ$ைன: பிாிைவ ஆமா9  
      5வ நி$ ப* நிைர ேம�;க: ேபா;ேக             (2) 
     
3798  5வ$ நி$ ப* நிைர ேம�;க: ேபா;0  
      ெவ? யி� ெகா=2 என� ஆவி ேவமா9  
யாவ�� �ைண இ9ைல யா$ இ��� உ$  
      அIசன ேமனிைய ஆHட� காேண$  
ேபாவ� அ$' ஒ� பக9 நீ அக$றா9  
      ெபா� கய9 க= இைண நீ�� நி9லா  
சாவ� இ? ஆ�;0ல�� ஆ�Bசிேயாமா�:  
      பிற�த இ� ெதா,�ைதேயா� தனிைம தாேன             (3) 
     
3799  ெதா,�ைதேயா� தனிைம<� �ைண பிாி�தா�  
      �யர�� நிைனகிைல ேகாவி�தா நி$  
ெதா,�தனி9 ப*;கைளேய வி��பி  
      �ற�� எ�ைம இH2 அைவ ேம�;க: ேபாதி  
ப,�த ந9 அ�தி$ இ$ சா�' ெவ(ள�  
      பாவிேய$ மன� அக�ேதா'� உ(1;0  
அ,�த நி$ ெச�கனி வாயி$ க(வ:  
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      பணிெமாழி நிைனெதா'� ஆவி ேவமா9             (4) 
     
3800  பணிெமாழி நிைனெதா'� ஆவி ேவமா9  
      பக9 நிைர ேம�;கிய ேபாய க=ணா  
பிணி அவி� ம9@ைக வாைட Kவ  
      ெப� மத மாைல<� வ�தி$' ஆேலா  
மணி மி0 மா�பினி9 �9ைல:ேபா� எ$  
      வன �ைல கம�வி�� உ$ வா� அ�த� த��  
அணி மி0 தாமைர; ைகைய அ�ேதா!  
      அ+Bசிேயா� தைலமிைச நீ அணியா�             (5) 
     
3801  அ+Bசிேயா� தைலமிைச நீ அணியா�  
      ஆழி அ� க=ணா உ$ ேகால: பாத�  
பி+�� அ� ந2  உன;0 அாிைவய��  
      பல� அ� நி�க எ� ெப=ைம ஆ�ேறா�  
வ+�தட� க= இைண நீ�� நி9லா  
      மன�� நி9லா எம;0 அ� த$னாேல  
ெவ+:1 நி$ ப* நிைர ேம�;க: ேபா;0  
      ேவ� எம� உயி� அழ9 ெம,கி9 உ;ேக             (6) 
     
3802  ேவ� எம� உயி� அழ9 ெம,கி9 உ;0  
      ெவ( வைள ேமகைல கழ$' 5ழ  
K மல�; க= இைண ��த� ேசார  
      �ைண �ைல பய�� என ேதா(க( வாட  
மா மணி வ=ணா உ$ ெச�கமல  
      வ=ண ெம9 மல� அ+ ேநாவ நீ ேபா�  
ஆ மகி��� உக�� அைவ ேம�;கி$' உ$ேனா2  
      அ*ர�க( தைல:ெப�யி9 எவ$ெகா9 ஆ�ேக?            (7) 
     
3803  அ*ர�க( தைல:ெப�யி9 எவ$ெகா9 ஆ�0? எ$'  
      ஆ,� எ$ ஆ� உயி� ஆ$ பி$ ேபாேக9  
கசிைக<� ேவHைக<� உ(கல��  
      கலவி<� ந@<� எ$ ைககழிேய9  
வசிெச� உ$ தாமைர; க=4� வா<�  
      ைககF� Oதக உைட<� காH+  
ஒசிெச� �= இைட இள ஆ�Bசிய� நீ  
      உக;0� ந9லவெரா2� உழிதராேய             (8) 
     
3804  உக;0� ந9லவெரா2� உழித�� உ$ த$  
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      தி� (ள� இட� ெக2�ேதா'� நா�க(  
விய;க இ$1'�� எ� ெப=ைம ஆ�ேறா�  
      எ� ெப�மா$ ப* ேம�;க: ேபாேக9  
மிக: பல அ*ர�க( ேவ=2 உ�வ� ெகா=2  
      நி$' உழித�வ� கIச$ ஏவ  
அக:ப+9 அவெரா2� நி$ெனா2 ஆ�ேக  
      அவ�த�க( விைள<� எ$ ெசா9 ெகா( அ�ேதா            (9) 
     
3805  அவ�த�க( விைள<� எ$ ெசா9 ெகா( அ�ேதா  
      அ*ர�க( வ$ ைகய� கIச$ ஏவ  
தவ�தவ� ம'க நி$' உழித�வ�  
      தனிைம<� ெபாி� உன;0 இராமைன<�  
உவ��தைல உட$ திாிகிைல<� எ$' எ$'  
      ஊ2ற எ$/ைட ஆவி ேவமா9  
திவ�திE� ப* நிைர ேம�:1 உவ�தி  
      ெச�கனி வா� எ�க( ஆய� ேதேவ             (10) 
     
3806  ெச�கனி வா� எ�க( ஆய� ேத  அ� 
      தி�வ+ தி�வ+ேம9 ெபா�ந9  
ச�0 அணி �ைறவ$ வ= ெத$ 0�A�  
      வ= சடேகாப$ ெசா9 ஆயிர��(  
ம�ைகய� ஆ�Bசிய� ஆ��த மாைல  
      அவெனா2� பிாிவத�0 இர�கி ைதய9  
அ�0 அவ$ ப* நிைர ேம�:1 ஒழி:பா$  
      உைர�தன இைவ<� ப�� அவ�றி$ சா�ேவ             (11) 
------------- 
 
ஆ�வா� தா� ெபற� க�திய ப�தி ப>�தைமைய அ�ளி4ெச�த)ஆ�வா� தா� ெபற� க�திய ப�தி ப>�தைமைய அ�ளி4ெச�த)ஆ�வா� தா� ெபற� க�திய ப�தி ப>�தைமைய அ�ளி4ெச�த)ஆ�வா� தா� ெபற� க�திய ப�தி ப>�தைமைய அ�ளி4ெச�த)    
 
3807  சா�ேவ தவெநறி;0� தாேமாதர$ தா(க(  
கா� ேமக வ=ண$ கமல நயன�த$  
நீ� வான� ம= எாி கா9 ஆ� நி$ற ேநமியா$  
ேப� வானவ�க( பித�'� ெப�ைமயேன             (1) 
     
3808  ெப�ைமயேன வான�� இைமேயா�;0� கா=ட�0  
அ�ைமயேன ஆக�� அைணயாதா�;0 எ$'�  
தி� ெம� உைறகி$ற ெச�க= மா9 நாF�  
இ�ைம விைன க+�� இ�0 எ$ைன ஆ(கி$றாேன             (2) 
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3809  ஆ(கி$றா$ ஆழியா$ ஆரா9 0ைற  உைடய�?  
மீ(கி$ற� இ9ைல பிறவி� �ய� க+�ேதா�  
வா( ெக=ைட ஒ=க= மட: பி$ைன த$ ேக(வ$  
தா( க=2ெகா=2 எ$ தைலேம9 1ைன�ேதேன             (3) 
     
3810  தைலேம9 1ைன�ேத$ சரண�க( ஆ@$  
இைலேம9 �யி$றா$ இைமேயா� வண�க  
மைலேம9 தா$ நி$' எ$ மன��( இ��தாைன  
நிைல ேப�;க9 ஆகாைம நிBசி�� இ��ேதேன             (4) 
     
3811  நிBசி�� இ��ேத$ எ$ ெநIச� கழியாைம  
ைகB ச;கர�� அ=ண9 க(வ� ெபாி� உைடய$  
ெமBச:படா$ பிற�;0 ெம�ேபாE� ெபா� வ9ல$  
நBச:ப2� நம;0 நாக�� அைணயாேன             (5) 
     
3812  நாக�� அைணயாைன நா(ேதா'� ஞான�தா9  
ஆக�� அைண:பா�;0 அ�(ெச�<� அ�மாைன  
மாக�� இள மதிய� ேச�� சைடயாைன:  
பாக�� ைவ�தா$ த$ பாத� பணி�ேதேன             (6) 
     
3813  பணி ெநIேச நாF� பரம பர�பரைன  
பிணி ஒ$'� சாரா பிறவி ெக2�� ஆF�  
மணி நி$ற ேசாதி ம�Nத$ எ$ அ�மா$  
அணி நி$ற ெச�ெபா$ அட9 ஆழியாேன             (7) 
     
3814  ஆழியா$ ஆழி அமர�;0� அ:பாலா$  
ஊழியா$ ஊழி பைட�தா$ நிைர ேம��தா$  
பாழி அ� ேதாளா9 வைர எ2�தா$ பாத�க(  
வாழி எ$ ெநIேச! மறவா� வா�க=டா�             (8) 
     
3815  க=ேட$ கமல மல�: பாத� கா=டEேம  
வி=ேட ஒழி�த விைனயாயின எ9லா�  
ெதா=ேட ெச�� எ$'� ெதா,� வழிெயா,க  
ப=ேட பரம$ பணி�த பணிவைகேய             (9) 
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3816  வைகயா9 மன� ஒ$றி மாதவைன நாF�  
1ைகயா9 விள;கா9 1� மலரா9 நீரா9  
திைசேதா' அமர�க( ெச$' இைறIச நி$ற  
தைகயா$ சரண� தம�கH0 ஓ� ப�ேற             (10) 
     
3817  ப�' எ$' ப�றி பரம பர�பரைன  
ம9 தி= ேதா( மாைல வ,தி வளநாட$  
ெசா9 ெதாைட அ�தாதி ஓ� ஆயிர��( இ: ப���  
க�றா�;0 ஓ� ப�றா0� க=ண$ கழ9 இைணேய             (11) 
---------------- 
 
ப�தி ப9M� வைககைள� ெதா"�(� 7ற)ப�தி ப9M� வைககைள� ெதா"�(� 7ற)ப�தி ப9M� வைககைள� ெதா"�(� 7ற)ப�தி ப9M� வைககைள� ெதா"�(� 7ற)    
 
3818  க=ண$ கழ9 இைண  
ந=4� மன� உைடR�  
எ=4� தி�நாம�  
தி=ண� நாரணேம             (1) 
     
3819  நாரண$ எ�மா$  
பா� அண�0 ஆள$  
வாரண� ெதாைல�த  
காரண$ தாேன             (2) 
     
3820  தாேன உல0 எ9லா�  
தாேன பைட�� இட��  
தாேன உ=2 உமி���  
தாேன ஆ(வாேன             (3) 
     
3821  ஆ(வா$ ஆழி நீ�;  
ேகா(வா� அர  அைணயா$  
தா(வா� மல� இH2  
நா(வா� நாPேர                   (4) 
     
3822  நாP� நா(ேதா'�  
வாடா மல�ெகா=2  
பாP� அவ$ நாம�  
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5ேட ெபறலாேம             (5) 
     
3823  ேமயா$ ேவ�கட�  
காயாமல� வ=ண$  
ேபயா� �ைல உ=ட  
வாயா$ மாதவேன             (6) 
     
3824  மாதவ$ எ$' எ$'  
ஓத வ9Sேர9  
தீ� ஒ$'� அைடயா  
ஏத� சாராேவ             (7) 
     
3825  சாரா ஏத�க(  
நீ� ஆ� �கி9 வ=ண$  
ேப� ஆ� ஓ�வா�  
ஆரா� அமரேர             (8) 
     
3826  அமர�;0 அாியாைன  
தம�கH0 எளியாைன  
அமர� ெதா,வா�கH0  
அமரா விைனகேள             (9) 
     
3827  விைன வ9 இ�( எ$/�  
�ைனக( ெவ�வி: ேபா�  
*ைன ந9 மல� இH2  
நிைனமி$ ெந+யாேன             (10) 
     
3828  ெந+யா$ அ�( N2�  
ப+யா$ சடேகாப$  
ெநா+ ஆயிர�� இ: ப��  
அ+யா�;0 அ�(ேபேற             (11) 
---------------- 
 
தம�"� ேப8 அளி�க4 சமய� பா��தி��த ேபர�ைள� பாரா6$ ஆ�வா� தம�"� ேப8 அளி�க4 சமய� பா��தி��த ேபர�ைள� பாரா6$ ஆ�வா� தம�"� ேப8 அளி�க4 சமய� பா��தி��த ேபர�ைள� பாரா6$ ஆ�வா� தம�"� ேப8 அளி�க4 சமய� பா��தி��த ேபர�ைள� பாரா6$ ஆ�வா� 
ெந?Dட� 78த)ெந?Dட� 78த)ெந?Dட� 78த)ெந?Dட� 78த)        ((((தி�வா6டா8தி�வா6டா8தி�வா6டா8தி�வா6டா8))))    
 



189 

 

3829  அ�(ெப'வா� அ+யா� த� அ+யேன�0 ஆழியா$  
அ�(த�வா$ அைமகி$றா$ அ� நம� விதிவைகேய  
இ�( த� மா ஞால��( இனி: பிறவி யா$ ேவ=ேட$  
ம�( ஒழி நீ மட ெநIேச வாHடா�றா$ அ+ வண�ேக             (1) 
     
3830  வாHடா�றா$ அ+ வண�கி மா ஞால: பிற:1 அ':பா$  
ேகHடாேய மட ெநIேச! ேகசவ$ எ� ெப�மாைன:  
பாH2 ஆய பல பா+ பழவிைனக( ப�' அ'��  
நாHடாேரா2 இய9  ஒழி�� நாரணைன ந=ணினேம             (2) 
     
3831  ந=ணின� நாராயணைன நாம�க( பல ெசா9@  
ம= உலகி9 வள� மி;க வாHடா�றா$ வ�� இ$'  
வி= உலக� த�வானா� விைரகி$றா$ விதிவைகேய  
எ=ணினவா' ஆகா இ; க�ம�க( எ$ ெநIேச             (3) 
     
3832  எ$ ெநIச�� உ( இ��� இ�0 இ�� தமி� �9 இைவ ெமாழி��  
வ9 ெநIச�� இரணியைன மா�  இட�த வாHடா�றா$  
ம$ அIச பாரத��: பா=டவ�;கா: பைடெதாHடா$  
ந9 ெநIேச ந� ெப�மா$ நம;0 அ�( தா$ ெச�வாேன             (4) 
     
3833  வா$ ஏற வழி த�த வாHடா�றா$ பணிவைகேய  
நா$ ஏற: ெப'கி$ேற$ நரக�ைத ந0 ெநIேச!  
ேத$ ஏ' மல�� �ளவ� திக� பாத$ ெச,� பறைவ  
தா$ ஏறி� திாிவான தா( இைண எ$ தைலேமேல             (5) 
     
3834  தைலேமல தா( இைணக( தாமைர;க= எ$ அ�மா$  
நிைலேபரா$ எ$ ெநIச�� எ:ெபா,�� எ� ெப�மா$  
மைல மாட�� அர  அைணேம9 வாHடா�றா$ மத� மி;க  
ெகாைல யாைன ம�:1 ஒசி�தா$ 0ைர கழ9க( 0'கினேம            (6) 
     
3835  0ைர கழ9க( 0'கின� ந� ேகாவி�த$ 0+ெகா=டா$  
திைர 0,  கட9 1ைட N� ெத$ நாH2� திலத� அ$ன  
வைர 0,  மணி மாட வாHடா�றா$ மல� அ+ேம9  
விைர 0,  ந'� �ளவ� ெம��நி$' கம,ேம             (7) 
     
3836  ெம��நி$' கம� �ளவ விைர ஏ' தி��+ய$  
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ைக�நி$ற ச;கர�த$ க��� இட� ெபா�� 1ன9  
ைம�நி$ற வைர ேபாE� தி� உ�வ வாHடா�றா�0  
எ� ந$றி ெச�ேதனா எ$ ெநIசி9 திக�வ�ேவ?             (8) 
     
3837  திக�கி$ற தி�மா�பி9 தி�ம�ைக த$ேனா2�  
திக�கி$ற தி�மாலா� ேச�விட� த= வாHடா'  
1க�நி$ற 1( ஊ�தி ேபா� அர;க� 0ல� ெக2�தா$  
இக�  இ$றி எ$ ெநIச�� எ:ெபா,�� பிாியாேன             (9) 
     
3838  பிாியா� ஆHெச� எ$' பிற:1 அ'�� ஆ( அற;ெகா=டா$  
அாி ஆகி இரணியைன ஆக� கீ=டா$ அ$'  
ெபாியா�;0 ஆHபHட;கா9 ெபறாத பய$ ெப'மா'  
வாி வா( வா� அர  அைணேம9 வாHடா�றா$ காH+னேன             (10) 
     
3839  காH+� த$ கைன கழ9க( க2 நரக� 1க9 ஒழி�த  
வாHடா�' எ� ெப�மாைன வள� 0�A�B சடேகாப$  
பாHடாய தமி� மாைல ஆயிர��( இ: ப���  
ேகH2 ஆரா� வானவ�க( ெசவி;0 இனிய ெசIெசா9ேல            (11) 
---------------- 
 
ஆ�வா� தம( ேமனியி�ேம) எ�ெப�மா� ைவ�(�ள ஆ�வா� தம( ேமனியி�ேம) எ�ெப�மா� ைவ�(�ள ஆ�வா� தம( ேமனியி�ேம) எ�ெப�மா� ைவ�(�ள ஆ�வா� தம( ேமனியி�ேம) எ�ெப�மா� ைவ�(�ள     
        வா?ைசைய� பாரா6$� ேபDத)வா?ைசைய� பாரா6$� ேபDத)வா?ைசைய� பாரா6$� ேபDத)வா?ைசைய� பாரா6$� ேபDத)    ((((தி�மா>�?ேசாைலதி�மா>�?ேசாைலதி�மா>�?ேசாைலதி�மா>�?ேசாைல))))    
 
3840  ெசIெசா9 கவிகா( உயி� கா�� ஆHெச��மி$ தி�மா@�Iேசாைல  
வIச; க(வ$ மா மாய$ மாய; கவியா� வ�� எ$  
ெநI*� உயி�� உ( கல�� நி$றா� அறியாவ=ண� எ$  
ெநI*� உயி�� அைவ உ=2 தாேன ஆகி நிைற�தாேன             (1) 
     
3841  தாேன ஆகி நிைற�� எ9லா உல0� உயி�� தாேன ஆ�  
தாேன யா$ எ$பா$ ஆகி த$ைன� தாேன �தி�� என;0�  
ேதேன பாேல க$னேல அ�ேத தி�மா@�Iேசாைல;  
ேகாேன ஆகி நி$ெறாழி�தா$ எ$ைன ��'� உயி� உ=ேட            (2) 
     
3842  எ$ைன ��'� உயி� உ=2 எ$ மாய ஆ;ைக இத/( 1;0  
எ$ைன ��'� தாேன ஆ� நி$ற மாய அ�மா$ ேச�  
ெத$ ந$ தி�மா@�Iேசாைல� திைச ைகA:பிB ேச��த யா$  
இ$/� ேபாேவேனெகாேலா? எ$ெகா9 அ�மா$ தி� அ�ேள?            (3) 
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3843  எ$ெகா9 அ�மா$ தி� அ�(க( உல0� உயி�� தாேன ஆ�  
ந$0 எ$ உடல� ைகவிடா$ ஞால�Kேட நட�� உழ;கி  
ெத$ ெகா( திைச;0� திலதமா� நி$ற தி�மா@�Iேசாைல  
ந�க( 0$ற� ைகவிடா$ ந=ணா அ*ர� ந@யேவ?             (4) 
     
3844  ந=ணா அ*ர� ந@  எ�த ந9ல அமர� ெபா@  எ�த  
எ=ணாதனக( எ=4� ந9 �னிவ� இ$ப� தைலசிற:ப  
ப= ஆ� பாட9 இ$ கவிக( யானா�� த$ைன� தா$ பா+  
ெத$னா எ$/� எ$ அ�மா$ தி�மா@�Iேசாைலயாேன             (5) 
     
3845  தி�மா@�Iேசாைலயாேன ஆகி ெச, > ல0� த$  
ஒ� மா வயி�றி$ உ(ேள ைவ�� ஊழி ஊழி தைலயளி;0�  
தி�மா9 எ$ைன ஆF� மா9 சிவ/� பிரம/� காணா�  
அ� மா9 எ�தி அ+ பரவ அ�ைள ஈ�த அ�மாேன             (6) 
     
3846  அ�ைள ஈ எ$ அ�மாேன எ$/� �;க= அ�மா/�  
ெத�( ெகா( பிரம$ அ�மா/� ேதவ� ேகா/� ேதவ��  
இ�(க( க+<� �னிவ�� ஏ��� அ�மா$ தி�மைல  
ம�(க( க+<� மணிமைல தி�மா@�Iேசாைல மைலேய             (7) 
     
3847  தி�மா@�Iேசாைல மைலேய தி�:பா�கடேல எ$ தைலேய  
தி�மா9 ைவ0�தேம த= தி�ேவ�கடேம என� உடேல  
அ� மா மாய�� என� உயிேர மனேம வா;ேக க�மேம  
ஒ� மா ெநா+<� பிாியா$ எ$ ஊழி �த9வ$ ஒ�வேன             (8) 
     
3848  ஊழி �த9வ$ ஒ�வேன எ$/� ஒ�வ$ உல0 எ9லா�  
ஊழிேதா'� த$/(ேள பைட�� கா�� ெக2�� உழE�  
ஆழிவ=ண$ எ$ அ�மா$ அ� த= தி�மா@�Iேசாைல  
வாழி மனேம! ைகவிேட9 உடE� உயி�� ம�க ஒHேட             (9) 
     
3849  ம�க ஒH2 உ$ மா மாைய தி�மா@�Iேசாைல ேமய  
ந�க( ேகாேன யாேன நீ ஆகி எ$ைன அளி�தாேன  
ெபா�0 ஐ�1ல/� ெபாறி ஐ��� க�ேம�திாிய� ஐ�Lத�  
இ�0 இ? உயி� ஏ� பிரகி�தி மா$ ஆ�கார� மன�கேள.            (10) 
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3850  மா$ ஆ�கார� மன� ெகட ஐவ� வ$ைகய� ம�க  
தா$ ஆ�காரமா�: 1;0 தாேன தாேன ஆனாைன�  
ேத$ ஆ�கார: ெபாழி9 0�A�B சடேகாப$ ெசா9 ஆயிர��(  
மா$ ஆ�கார�� இைவ ப��� தி�மா@�Iேசாைல மைல;ேக.             (11) 
---------- 
 
காரண� இ�றிேய அ�ளி மகிQ� எ�ெப�மான( காரண� இ�றிேய அ�ளி மகிQ� எ�ெப�மான( காரண� இ�றிேய அ�ளி மகிQ� எ�ெப�மான( காரண� இ�றிேய அ�ளி மகிQ� எ�ெப�மான(     
        திற�ைத� ேபDத)திற�ைத� ேபDத)திற�ைத� ேபDத)திற�ைத� ேபDத)((((தி��ேப� நக�தி��ேப� நக�தி��ேப� நக�தி��ேப� நக�))))    
 
3851  தி�மா@�Iேசாைல மைல எ$ேற$ எ$ன  
தி�மா9 வ�� எ$ ெநI* நிைறய: 10�தா$  
0� மா மணி உ�� 1ன9 ெபா$னி� ெத$பா9  
தி�மா9 ெச$' ேச�விட� ெத$ தி�:ேபேர             (1) 
     
3852  ேபேர உைறகி$ற பிரா$ இ$' வ��  
ேபேர$ எ$' எ$ ெநI* நிைறய: 10�தா$  
கா� ஏ� கட9 ஏ� மைல ஏ� உல0 உ=2�  
ஆரா வயி�றாைன அட�க: பி+�ேதேன             (2) 
     
3853  பி+�ேத$ பிறவி ெக2�ேத$ பிணி சாேர$  
ம+�ேத$ மைன வா�;ைக<( நி�ப� ஓ� மாையைய  
ெகா+; ேகா1ர மாட�க( N� தி�:ேபரா$  
அ+B ேச�வ� என;0 எளி� ஆயினவாேற             (3) 
     
3854  எளிதாயினவா' எ$' எ$ க=க( களி:ப;  
களி� ஆகிய சி�ைதயனா�; களி;கி$ேற$  
கிளி தாவிய ேசாைலக( N� தி�:ேபரா$  
ெதளி� ஆகிய ேச= வி*�1 த�வாேன             (4) 
     
3855  வாேன த�வா$ என;கா� எ$ேனா2 ஒH+  
ஊ$ ஏ� 0ர�ைப இத/( 10�� இ$'  
தாேன த2மா�ற விைனக( தவி��தா$  
ேத$ ஏ� ெபாழி9 ெத$ தி�:ேப� நகராேன (5) 
     
3856  தி�:ேப� நகரா$ தி�மா@�Iேசாைல:  
ெபா�:ேப உைறகி$ற பிரா$ இ$' வ��  
இ�:ேப$ எ$' எ$ ெநI* நிைறய: 10�தா$  
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வி�:ேப ெப�' அ�த� உ=2 களி�ேதேன             (6) 
     
3857  உ=2 களி�ேத�0 உ�ப� எ$ 0ைற ேமைல�  
ெதா=2 உகளி�� அ�தி ெதா,� ெசா9E: ெப�ேற$  
வ=2 களி;0� ெபாழி9 N� தி�:ேபரா$  
க=2 களி:ப க=4( நி$' அகலாேன?             (7) 
     
3858  க=4( நி$' அகலா$ க��தி$க= ெபாிய$  
எ=ணி9 �= ெபா�( ஏ� இைசயி$ *ைவ தாேன  
வ=ண ந9 மணி மாட�க( N� தி�:ேபரா$  
தி=ண� எ$ மன��: 10�தா$ ெசறி�� இ$ேற             (8) 
     
3859  இ$' எ$ைன: ெபா�ளா;கி த$ைன எ$/( ைவ�தா$  
அ$' எ$ைன: 1ற�ேபாக: 1ண��த� எ$ ெச�வா$?  
0$' எ$ன� திக� மாட�க( N� தி�:ேபரா$  
ஒ$' என;0 அ�( ெச�ய உண��த9 உ�ேறேன             (9) 
     
3860  உ�ேற$ உக�� பணிெச�� உ$ பாத�  
ெப�ேற$ ஈேத இ$ன� ேவ=2வ� எ�தா�  
க�றா� மைறவாண�க( N� தி�:ேபரா�0  
அ�றா� அ+யா� தம;0 அ9ல9 நி9லாேவ            (10) 
     
3861  நி9லா அ9ல9 நீ( வய9 N� தி�:ேப�ேம9  
ந9லா� பல� வா� 0�A�B சடேகாப$  
ெசா9 ஆ� தமி� ஆயிர��( இைவ ப���  
வ9லா� ெதா=ட� ஆ(வ� N� ெபா$ வி*�ேப (11) 
------------ 
 
தி�நா3 ெச)வா��" நைடெப8� உபசார@கைள� தாேம அAபவி�(� ேபDத)தி�நா3 ெச)வா��" நைடெப8� உபசார@கைள� தாேம அAபவி�(� ேபDத)தி�நா3 ெச)வா��" நைடெப8� உபசார@கைள� தாேம அAபவி�(� ேபDத)தி�நா3 ெச)வா��" நைடெப8� உபசார@கைள� தாேம அAபவி�(� ேபDத)    
 
3862  N� வி*�1 அணி �கி9 Kாிய� �ழ;கின  
ஆ� கட9 அைல திைர; ைக எ2�� ஆ+ன:  
ஏ� ெபாழிE� வள� ஏ�திய எ$ அ:ப$  
வா� 1க� நாரண$ தமைர; க=2 உக�ேத             (1) 
     
3863  நாரண$ தமைர; க=2 உக�� ந9 நீ� �கி9  
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Lரண ெபா$ 0ட� Lாி�த� உய� வி=ணி9  
நீ� அணி கட9க( நி$' ஆ��தன ெந2 வைர�  
ேதாரண� நிைர�� எ�0� ெதா,தன� உலேக             (2) 
     
3864  ெதா,தன� உலக�க( Kப ந9 மல� மைழ  
ெபாழிவன� Lமி அ$' அள�தவ$ தம� �$ேன  
எ,மி$ எ$' இ�ம��0 இைச�தன� �னிவ�க(  
வழி இ� ைவ0�த�;0 எ$' வ�� எதிேர             (3) 
     
3865  எதி� எதி� இைமயவ� இ�:பிட� வ0�தன�  
கதிரவ� அவ� அவ� ைக�நிைர காH+ன�  
அதி� 0ர9 �ரச�க( அைல கட9 �ழ;0 ஒ�த  
ம� விாி �ழா� �+ மாதவ$ தம�;ேக             (4) 
     
3866  மாதவ$ தம� எ$' வாச@9 வானவ�  
ேபா�மி$ எம� இட� 10�க எ$றE�  
கீத�க( பா+ன� கி$னர� ெக�ட�க(  
ேவத ந9 வாயவ� ேவ(வி உ(ம2�ேத             (5) 
     
3867  ேவ(வி உ(ம2�தE� விைர கம� ந'� 1ைக  
காள�க( வல�1ாி கல�� எ�0� இைச�தன�  
ஆ(மி$க( வானக� ஆழியா$ தம� எ$'  
வா( ஒ= க= மட�ைதய� வா��தின� மகி��ேத (6) 
     
3868  மட�ைதய� வா��தE� ம�த�� வ*;கF�  
ெதாட��� எ�0� ேதா�திர� ெசா9@ன� ெதா2கட9  
கிட�த எ� ேகசவ$ கிள� ஒளி மணி�+  
0ட�ைத எ� ேகாவல$ 0+ அ+யா�;ேக             (7) 
     
3869  0+ அ+யா� இவ� ேகாவி�த$ தன;0 எ$'  
�+ உைட வானவ� �ைற �ைற எதி�ெகா(ள  
ெகா+ அணி ெந2 மதி( ேகா1ர� 0'கின�  
வ+  உைட மாதவ$ ைவ0�த� 1கேவ             (8) 
     
3870  ைவ0�த� 10தE� வாச@9 வானவ�  
ைவ0�த$ தம� எம� எம� இட� 10த எ$'  
ைவ0�த�� அமர�� �னிவ�� விய�தன�  
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ைவ0�த� 10வ� ம=ணவ� விதிேய             (9) 
     
3871  விதிவைக 10�தன� எ$' ந9 ேவதிய�  
பதியினி9 பா�கினி9 பாத�க( க,வின�  
நிதி<� ந9 *=ண�� நிைற 0ட விள;க��  
மதி �க மட�ைதய� ஏ�தின� வ�ேத             (10) 
     
3872  வ�� அவ� எதி� ெகா(ள மா மணி ம=டப��  
அ�த� இ9 ேபாி$ப�� அ+யேரா2 இ��தைம  
ெகா�� அல� ெபாழி9 0�A�B சடேகாப$ ெசா9  
ச�த�க( ஆயிர�� இைவ வ9லா� �னிவேர             (11) 
------------- 
 
ஆ�வா� பரம ப�தியா) கனி�( தி�மாைல� தா� ஆ�வா� பரம ப�தியா) கனி�( தி�மாைல� தா� ஆ�வா� பரம ப�தியா) கனி�( தி�மாைல� தா� ஆ�வா� பரம ப�தியா) கனி�( தி�மாைல� தா�     
        அைட�தைமைய அ�ளி4ெச�த)அைட�தைமைய அ�ளி4ெச�த)அைட�தைமைய அ�ளி4ெச�த)அைட�தைமைய அ�ளி4ெச�த)    
 
3873  �னிேய நா$�கேன �;க= அ:பா எ$ ெபா9லா;  
கனிவா�� தாமைர; க= க� மாணி;கேம எ$ க(வா  
தனிேய$ ஆ� உயிேர எ$ தைலமிைசயா� வ�திH2  
இனி நா$ ேபாக9 ஒHேட$ ஒ$'� மாய� ெச�ேய9 எ$ைனேய            (1) 
     
3874  மாய� ெச�ேய9 எ$ைன உ$ தி� மா�வ�� மாைல ந�ைக  
வாச� ெச� L� 0ழலா( தி� ஆைண நி$ ஆைணக=டா�  
ேநச� ெச�� உ$ேனா2 எ$ைன உயி� ேவ' இ$றி ஒ$றாகேவ  
Aச� ெச�யா� ெகா=டா� எ$ைன; Aவி; ெகா(ளா� வ�� அ�ேதா!           
 (2) 
     
3875  Aவி; ெகா(ளா� வ�� அ�ேதா! எ$ ெபா9லா; க�மாணி;கேம  
ஆவி;0 ஓ� ப�';ெகா�1 நி$ அலா9 அறிகி$றிேல$ யா$  
ேமவி� ெதா,� பிரம$ சிவ$ இ�திர$ ஆதி;0 எ9லா�  
நாவி; கமல �த9 கிழ�ேக உ�ப� அ�த அ�ேவ             (3) 
     
3876  உ�ப� அ� த= பாேழ ஓ அத/(மிைச நீேய ஓ  
அ�பர� ந9 ேசாதி அத/( பிரம$ அர$ நீ  
உ�ப�� யாதவ�� பைட�த �னிவ$ அவ$ நீ  
எ�பர� சாதி;கE�' எ$ைன: ேபார விH+Hடாேய            (4) 
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3877  ேபார விH+H2 எ$ைன நீ 1ற� ேபா;கE�றா9 பி$ைன யா$  
ஆைர; ெகா=2 எ�ைத? அ�ேதா என� எ$ப� எ$? யா$ எ$ப� எ$?  
தீர இ��1 உ=ட நீ� அ� ேபால எ$ ஆ� உயிைர  
ஆர: ப�க என;0 ஆரா அ�� ஆனாேய                         (5) 
     
3878  என;0 ஆரா அ�தா� என� ஆவிைய இ$ உயிைர  
மன;0 ஆராைம ம$னி உ=+Hடா� இனி உ=ெடாழியா�  
1ன; காயா நிற�த 1=டாீக; க= ெச�கனிவா�  
உன;0 ஏ�0� ேகால மல�:பாைவ;0 அ$பா எ$ அ$ேபேயா            (6) 
     
3879  ேகால மல�:பாைவ;0 அ$1 ஆகிய எ$ அ$ேபேயா  
நீல வைர இர=2 பிைற க?வி நிமி��த� ஒ:ப  
ேகால வராக� ஒ$றா� நில� ேகாH+ைட; ெகா=ட எ�தா�  
நீல; கட9 கைட�தா� உ$ைன ெப�' இனி: ேபா;0வேனா?            (7) 
     
3880  ெப�' இனி: ேபா;0வேனா உ$ைன எ$ தனி: ேப�யிைர?  
உ�ற இ�விைன ஆ� உயி� ஆ� பய$ ஆயைவ ஆ�  
��ற இ� > ல0� ெப�� K' ஆ� K�றி9 1;0  
��ற; கர�� ஒளி�தா� எ$ �த9 தனி வி�ேதேயா             (8) 
     
3881  �த9 தனி வி�ேதேயா �, > ல0 ஆதி;0 எ9லா�  
�த9 தனி உ$ைன உ$ைன எைன நா( வ�� A2வ$ நா$  
�த9 தனி அ�0� இ�0� �,��'' வா� பாழா�  
�த9 தனி N��� அக$' ஆ��� உய��த �+விS ஓ!             (9) 
     
3882  N��� அக$' ஆ��� உய��த �+வி9 ெப�� பாேழ ஓ  
N��� அதனி9 ெபாிய பர ந9 மல�B ேசாதீ ஓ  
N��� அதனி9 ெபாிய *ட� ஞான இ$பேம ஓ  
N��� அதனி9 ெபாிய எ$ அவா அறB N��தாேய             (10) 
     
3883  அவா அறB N� அாிைய அயைன அரைன அல�றி  
அவா அ�' 52 ெப�ற 0�A�B சடேகாப$ ெசா$ன  
அவா இ9 அ�தாதிகளா9 இைவ ஆயிர�� �+�த  
அவா இ9 அ�தாதி இ: ப�� அறி�தா� பிற�தா� உய��ேத            (11) 
-------  
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தி�மழிைச ஆ�வா� தி�மழிைச ஆ�வா� தி�மழிைச ஆ�வா� தி�மழிைச ஆ�வா�     ----    இராமாAச V!ற�தாதிஇராமாAச V!ற�தாதிஇராமாAச V!ற�தாதிஇராமாAச V!ற�தாதி        (3893 (3893 (3893 (3893 ----4000)4000)4000)4000)    
 
3893  L ம$/ மா� ெபா��திய மா�ப$ 1க� ம@�த  
பா ம$/ மாற$ அ+ பணி�� உ��தவ$ ப9 கைலேயா�  
தா� ம$ன வ�த இராமா�ச$ சரணாரவி�த�  
நா� ம$னி வாழ ெநIேச ெசா9Eேவா� அவ$ நாம�கேள            (1) 
     
3894  க( ஆ� ெபாழி9 ெத$ அர�க$ கமல: பத�க( ெநIசி9  
ெகா(ளா மனிசைர நீ�கி 0ைறய9 பிரா$ அ+;கீ�  
வி(ளாத அ$ப$ இராமா�ச$ மி;க சீல� அ9லா9  
உ(ளா� எ$ ெநI* ஒ$' அறிேய$ என;0 உ�ற ேப� இய9ேவ (2) 
     
3895  ேப� இய9 ெநIேச அ+ பணி�ேத$ உ$ைன ேப�: பிறவி:  
Lாியேரா2 உ(ள *�ற� 1ல��தி ெபா�  அ�� சீ�  
ஆாிய$ ெச�ைம இராமா�ச�னி;0 அ$1 ெச�<�  
சீாிய ேப' உைடயா� அ+;கீ� எ$ைனB ேச��தத�ேக   (3) 
     
3896  எ$ைன: 1வியி9 ஒ� ெபா�( ஆ;கி ம�( *ர�த  
�$ைன: பழவிைன ேவ� அ'�� ஊழி �த9வைனேய  
ப$ன: பணி�த இராமா�ச$ பர$ பாத�� எ$  
ெச$னி� தாி;க ைவ�தா$ என;0 ஏ�� சிைத  இ9ைலேய (4) 
     
3897  என;0 உ�ற ெச9வ� இராமா�ச$ எ$' இைசயகி9லா  
மன; 0�ற மா�த� பழி;கி9 1க� அவ$ ம$னிய சீ�  
தன;0 உ�ற அ$ப� அவ$ தி�நாம�க( சா�'� எ$ பா  
இன; 0�ற� காணகி9லா� ப�தி ஏ��த இய9 இ� எ$ேற             (5) 
     
3898  இயE� ெபா�F� இைசய� ெதா2�� ஈ$ கவிக( அ$பா9  
மய9 ெகா=2 வா���� இராமா�சைன மதி இ$ைமயா9  
பயிE� கவிகளி9 ப�தி இ9லாத எ$ பாவி ெநIசா9  
�ய9கி$றன$ அவ$ த$ ெப�� கீ��தி ெமாழி�திடேவ            (6) 
     
3899  ெமாழிைய; கட;0� ெப�� 1கழா$ வIச �;0'�1 ஆ�  
0ழிைய; கட;0� ந� Aர�தா�வா$ சர= A+யபி$  
பழிைய; கட��� இராமா�ச$ 1க� பா+ அ9லா  
வழிைய; கட�த9 என;0 இனியா�� வ��த� அ$ேற             (7) 
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3900  வ���� 1ற இ�( மா�ற எ� ெபா�ைக: பிரா$ மைறயி$  
0��தி$ ெபா�ைள<� ெச�தமி� த$ைன<� AH+ ஒ$ற�  
திாி�� அ$' எாி�த தி�விள;ைக� த$ தி� ள�ேத  
இ���� பரம$ இராமா�ச$ எ� இைறயவேன             (8) 
     
3901  இைறவைன; கா4� இதய�� இ�( ெகட ஞான� எ$/�  
நிைற விள;0 ஏ�றிய Lத� தி�வ+ தா(க( ெநIச��  
உைறய ைவ�� ஆF� இராமா�ச$ 1க� ஓ�� ந9ேலா�  
மைறயிைன; கா�� இ�த ம=ணக�ேத ம$ன ைவ:பவேர             (9) 
     
3902  ம$னிய ேப� இ�( மா=டபி$ ேகாவE( மா மலரா(  
த$ெனா2� ஆயைன; க=டைம காH2� தமி�� தைலவ$  
ெபா$ அ+ ேபா�'� இராமா�ச�0 அ$1 L=டவ� தா(  
ெச$னியி9 N2� தி� ைடயா� எ$'� சீாியேர     (10) 
     
3903  சீாிய நா$மைறB ெச�ெபா�( ெச�தமிழா9 அளி�த  
பா� இயE� 1கழ: பா=ெப�மா( சர= ஆ� ப�ம�  
தா� இய9 ெச$னி இராமா�ச$ த$ைனB சா��தவ� த�  
கா� இய9 வ=ைம எ$னா9 ெசா9ெலாணா� இ; கட9 இட�ேத   (11) 
     
3904  இட� ெகா=ட கீ��தி மழிைச;0 இைறவ$ இைண அ+:ேபா�  
அட�0� இதய�� இராமா�ச$ அ� ெபா$ பாத� எ$'�  
கட� ெகா=2 இைறI*� தி� �னிவ�;0 அ$றி காத9 ெச�யா�  
திட� ெகா=ட ஞானிய�;ேக அ+ேய$ அ$1 ெச�வ�ேவ   (12) 
     
3905  ெச�<� ப*� �ளப� ெதாழி9 மாைல<� ெச�தமிழி9  
ெப�<� மைற� தமி� மாைல<� ேபராத சீ� அர�க��  
ஐய$ கழ�0 அணி<� பர$ தா( அ$றி ஆதாியா  
ெம�ய$ இராமா�ச$ சரேண கதி ேவ' என;ேக   (13) 
     
3906  கதி;0: பதறி ெவ� கான�� க9E� கடE� எ9லா�  
ெகாதி;க� தவ� ெச�<� ெகா(ைக அ�ேற$ ெகா9@ காவல$ ெசா9  
பதி;0� கைல; கவி பா2� ெபாியவ� பாத�கேள  
�தி;0� பரம$ இராமா�ச$ எ$ைனB ேசா�விலேன             (14) 
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3907  ேசாராத காத9 ெப�I *ழி:பா9 ெதா9ைல மாைல ஒ$'�  
பாரா� அவைன: ப9லா=2 எ$' கா:பி2� பா$ைமய$ தா(  
ேபராத உ(ள�� இராமா�ச$ த$ பிற�கிய சீ�  
சாரா மனிசைரB ேசேர$ என;0 எ$ன தா�  இனிேய?             (15) 
     
3908  தா�  ஒ$' இ9லா மைற தா��� தல� �,�� க@ேய  
ஆ(கி$ற நா( வ�� அளி�தவ$ கா=மி$ அர�க� ெமௗ@  
N�கி$ற மாைலையB N+; ெகா2�தவ( ெதா9 அ�ளா9  
வா�கி$ற வ(ள9 இராமா�ச$ எ$/� மா �னிேய   (16) 
     
3909  �னியா� �யர�க( ��திE� இ$ப�க( ெமா��தி+/�  
கனியா� மன� க=ணம�ைக நி$றாைன கைல பர �  
தனி ஆைனைய த= தமி� ெச�த நீல$ தன;0 உலகி9  
இனியாைன எ�க( இராமா�சைன வ�� எ�தினேர             (17) 
     
3910  எ�த�0 அாிய மைறகைள ஆயிர� இ$ தமிழா9  
ெச�த�0 உலகி9 வ�� சடேகாபைனB சி�ைத<(ேள  
ெப�த�0 இைச<� ெபாியவ� சீைர உயி�க( எ9லா�  
உ�த�0 உத � இராமா�ச$ எ� உ'�ைணேய   (18) 
     
3911  உ' ெப�I ெச9வ�� த�ைத<� தா<� உய� 0� �  
ெவறி த� Lமக( நாத/� மாற$ விள�கிய சீ�  
ெநறி த�� ெச�தமி� ஆரணேம எ$' இ� நீ( நில�ேதா�  
அறிதர நி$ற இராமா�ச$ என;0 ஆ� அ�ேத   (19) 
     
3912  ஆர: ெபாழி9 ெத$ 0�ைக:பிரா$ அ�த� தி�வா�  
ஈர� தமிழி$ இைச உண��ேதா�கH0 இனியவ� த�  
சீைர: பயி$' உ�<� சீல�ெகா( நாத�னிைய ெநIசா9  
வாாி: ப�0� இராமா�ச$ எ$ த$ மா நிதிேய   (20) 
     
3913  நிதிைய: ெபாழி<� �கி9 எ$' நீச� த� வாச9 ப�றி  
�தி க�' உலகி9 �வ(கி$றிேல$ இனி K� ெநறி ேச�  
எதிகH0 இைறவ$ ய�ைன��ைறவ$ இைண அ+யா�  
கதி ெப�'ைடய இராமா�ச$ எ$ைன; கா�தனேன   (21) 
     
3914  கா��திைகயா/� காி�க�தா/� கனE� �;க=  
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>��தி<� ேமா+<� ெவ:1� ��கிH2 > ல0�  
L�தவேன எ$' ேபா�றிட வாண$ பிைழ ெபா'�த  
தீ��தைன ஏ��� இராமா�ச$ எ$ த$ ேசம ைவ:ேப   (22) 
     
3915  ைவ:1 ஆய வா$ ெபா�( எ$' ந9 அ$ப� மன�தக�ேத  
எ:ேபா�� ைவ;0� இராமா�சைன இ� நில�தி9  
ஒ:பா� இலாத உ' விைனேய$ வIச ெநIசி9 ைவ��  
�:ேபா�� வா���வ$ எ$ ஆ� இ� அவ$ ெமா� 1க�;ேக?             (23) 
     
3916  ெமா��த ெவ� தீவிைனயா9 ப9 உட9ெதா'� >�� அதனா9  
எ��� ஒழி�ேத$ �ைன நா(க( எ9லா� இ$' க=2 உய��ேத$  
ெபா�� தவ� ேபா�'� 1ைலB சமய�க( நில�� அவிய;  
ைக�த ெம�Iஞான�� இராமா�ச$ எ$/� கா� த$ைனேய   (24) 
     
3917  கா� ஏ� க�ைண இராமா�ச இ; கட@ட�தி9  
ஆேர அறிபவ� நி$ அ�ளி$ த$ைம? அ9லE;0  
ேநேர உைறவிட� நா$ வ�� நீ எ$ைன உ��தபி$ உ$  
சீேர உயி�;0 உயிரா� அ+ேய�0 இ$' தி�தி;0ேம   (25) 
     
3918  தி;0 உ�ற கீ��தி இராமா�சைன எ$ ெச� விைன ஆ�  
ெம�; 0�ற� நீ;கி விள�கிய ேமக�ைத ேம � ந9ேலா�  
எ; 0�றவாள� எ� பிற:1 ஏ� இய9  ஆக நி$ேறா�  
அ; 0�ற� அ: பிற:1 அ? இய9ேவ ந�ைம ஆHெகா(Fேம   (26) 
     
3919  ெகா(ள; 0ைற  அ�' இல�கி ெகா,�� விH2 ஓ�கிய உ$  
வ(ள9 தன�தினா9 வ9விைனேய$ மன� நீ 10�தா�  
ெவ(ைளB *ட� வி2� உ$ ெப� ேம$ைம;0 இ,;0 இ� எ$'  
த(F�' இர�0� இராமா�ச எ$ தனி ெநIசேம   (27) 
     
3920  ெநIசி9 கைற ெகா=ட கIசைன; கா��த நிமல$ ந�க(  
பIசி� தி�வ+: பி$ைன த$ காதல$ பாத� ந=ணா  
வIச�;0 அாிய இராமா�ச$ 1க� அ$றி எ$ வா�  
ெகாIசி: பரவகி9லா� எ$ன வா�  இ$' A+யேத     (28) 
     
3921  AH2� விதி எ$' A2�ெகாேலா ெத$ 0�ைக:பிரா$  
பாH2 எ$/� ேவத: ப*�தமி� த$ைன த$ ப�தி எ$/�  
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5H+$ க= ைவ�த இராமா�ச$ 1க� ெம� உண��ேதா�  
ஈHட�க( த$ைன எ$ நாHட�க( க=2 இ$ப� எ�திடேவ?   (29) 
     
3922  இ$ப� த� ெப� 52 வ�� எ�தி9 எ$? எ= இற�த  
�$ப� த� நிரய� பல Nழி9 எ$? ெதா9 உலகி9  
ம$ ப9 உயி�கH0 இைறயவ$ மாய$ என ெமாழி�த  
அ$ப$ அனக$ இராமா�ச$ எ$ைன ஆ=டனேன   (30) 
     
3923  ஆ=2க( நா( தி�க( ஆ� நிக� கால� எ9லா� மனேம  
ஈ=2 ப9 ேயானிக(ேதா' உழ9ேவா� இ$' ஓ� எ= இ$றிேய  
கா= த0 ேதா( அ=ண9 ெத$ அ�தி ஊர� கழ9 இைண;கீ�:  
L=ட அ$பாள$ இராமா�சைன: ெபா��தினேம   (31) 
     
3924  ெபா��திய ேத*� ெபாைற<� திறE� 1க,� ந9ல  
தி��திய ஞான�� ெச9வ�� ேச�� ெச' க@யா9  
வ��திய ஞால�ைத வ=ைமயினா9 வ�� எ2�� அளி�த  
அ�� தவ$ எ�க( இராமா�சைன அைடபவ�;ேக     (32) 
     
3925  அைட ஆ� கமல�� அல�மக( ேக(வ$ ைக ஆழி எ$/�  
பைடேயா2� நா�தக�� பட� த=2� ஒ= சா��க வி9E�  
1ைட ஆ� 1ாி ச�க�� இ�த: Lதல� கா:பத�0 எ$'  
இைடேய இராமா�ச�னி ஆயின இ� நில�ேத   (33) 
     
3926  நில�ைதB ெச'�� உ=4� நீச; க@ைய நிைன:1 அாிய  
ெபல�ைதB ெச'��� பிற�கிய� இ9ைல எ$ ெப� விைன ெத$  
1ல�தி9 ெபாறி�த அ: 1�தகB *�ைம ெபா';கிய பி$  
நல�ைத: ெபா'�த� இராமா�ச$ த$ நய: 1கேழ     (34) 
     
3927  நயேவ$ ஒ� ெத�வ� நானில�ேத சில மானிட�ைத:  
1யேல என; கவி ேபா�றி ெச�ேய$ ெபா$ அர�க� எ$னி9  
மயேல ெப�0� இராமா�ச$ ம$/ மா மல��தா(  
அயேர$ அ�விைன எ$ைன எ?வா' இ$' அட�:ப�ேவ?            (35) 
     
3928  அட9 ெகா=ட ேநமிய$ ஆ� உயி� நாத$ அ$' ஆரணB ெசா9  
கட9 ெகா=ட ஒ= ெபா�( க=2 அளி:ப பி$/� காசினிேயா�  
இடாி$க= 5��திட� தா/� அ? ஒ=ெபா�( ெகா=2 அவ� பி$  
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பட�� 0ண$ எ� இராமா�ச$ த$ ப+ இ�ேவ     (36) 
     
3929  ப+ ெகா=ட கீ��தி இராமாயண� எ$/� ப�திெவ(ள�  
0+ ெகா=ட ேகாயி9 இராமா�ச$ 0ண� A'� அ$ப�  
க+ ெகா=ட மா மல�� தா( கல�� உ(ள� கனி<� ந9ேலா�  
அ+ க=2 ெகா=2 உக�� எ$ைன<� ஆ( அவ�;0 ஆ;கினேர   (37) 
     
3930  ஆ;கி அ+ைம நிைல:பி�தைன எ$ைன இ$' அவேம  
ேபா;கி: 1ற�திHட� எ$ ெபா�ளா �$1? 1=ணிய� த�  
வா;கி9 பிாியா இராமா�ச நி$ அ�ளி$ வ=ண�  
ேநா;கி9 ெதாி  அாிதா9 உைரயா� இ�த �= ெபா�ேள   (38) 
     
3931  ெபா�F� 1த9வ�� Lமி<� L�0ழலா�� எ$ேற  
ம�( ெகா=2 இைள;0� நம;0 ெநIேச ம�' உளா� தரேமா  
இ�( ெகா=ட ெவ� �ய� மா�றி த$ ஈ' இ9 ெப�� 1கேழ  
ெத�F� ெத�( த�� இராமா�ச$ ெச�<� ேசம�கேள?   (39) 
     
3932  ேசம ந9 52� ெபா�F� த�ம�� சீாிய ந9  
காம�� எ$' இைவ நா$0 எ$ப� நா$கி/� க=ண/;ேக  
ஆ� அ� காம� அற� ெபா�( 52 இத�0 எ$' உைர�தா$  
வாமன$ சீல$ இராமா�ச$ இ�த ம=மிைசேய   (40) 
     
3933  ம=மிைச ேயானிக(ேதா'� பிற�� எ�க( மாதவேன  
க= உற நி�கிE� காணகி9லா உலேகா�க( எ9லா�  
அ=ண9 இராமா�ச$ வ�� ேதா$றிய அ: ெபா,ேத  
ந=ண�� ஞான� தைல;ெகா=2 நாரண�0 ஆயினேர            (41) 
     
3934  ஆயிைழயா� ெகா�ைக த�0� அ; காத9 அள�' அ,�தி  
மா<� எ$ ஆவிைய வ�� எ2�தா$ இ$' மா மலரா(  
நாயக$ எ9லா உயி�கH0� நாத$ அர�க$ எ$/�  
Kயவ$ தீ� இ9 இராமா�ச$ ெதா9 அ�( *ர�ேத   (42) 
     
3935  *ர;0� தி� � உண� � ெசால:1கி9 வா� அ�த�  
பர;0� இ� விைன ப�' அற ஓ2� ப+யி9 உ(ளீ�  
உைர;கி$றன$ உம;0 யா$ அற� சீ'� உ' க@ைய�  
�ர;0� ெப�ைம இராமா�ச$ எ$' ெசா9Eமிேன   (43) 
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3936  ெசா9 ஆ� தமி� ஒ� >$'� *�திக( நா$0� எ9ைல  
இ9லா அறெநறி யா � ெதாி�தவ$ எ= அ�� சீ�  
ந9லா� பர � இராமா�ச$ தி�நாம� ந�பி  
க9லா� அக9 இட�ேதா� எ� ேப' எ$' காமி:பேர   (44) 
     
3937  ேப' ஒ$' ம�' இ9ைல நி$ சர= அ$றி அ: ேப' அளி�த�0  
ஆ' ஒ$'� இ9ைல ம�' அB சர= அ$றி எ$' இ: ெபா�ைள�  
ேத'� அவ�;0� என;0� உைன� த�த ெச�ைம ெசா9லா9  
A'� பர� அ$' இராமா�ச ெம��ைம Aறி+ேல   (45) 
     
3938  A'� சமய�க( ஆ'� 0ைலய 0வலய�ேத  
மாற$ பணி�த மைற உண��ேதாைன மதியி@ேய$  
ேத'�ப+ எ$ மன� 10�தாைன திைச அைன���  
ஏ'� 0ணைன இராமா�சைன இைறIசினேம   (46) 
     
3939  இைறIச: ப2� பர$ ஈச$ அர�க$ எ$' இ? உலக��  
அற� ெச:1� அ=ண9 இராமா�ச$ எ$ அ�விைனயி$  
திற� ெச�' இர � பகE� விடா� எ$ த$ சி�ைத<(ேள  
நிைற�� ஒ:1 அற இ��தா$ என;0 ஆ�� நிக� இ9ைலேய            (47) 
     
3940  நிக� இ$றி நி$ற எ$ நீசைத;0 உ$ அ�ளி$க= அ$றி  
1க9 ஒ$'� இ9ைல அ�H0� அஃேத 1க9 1$ைமயிேலா�  
பக�� ெப�ைம இராமா�ச இனி நா� ப,ேத  
அகE� ெபா�( எ$ பய$ இ�ேவா�;0� ஆன பி$ேன?   (48) 
     
3941  ஆன� ெச�ைம அறெநறி ெபா��ைம அ' சமய�  
ேபான� ெபா$றி இற�த� ெவ� க@ L� கமல�  
ேத$ நதி பா� வய9 ெத$ அர�க$ கழ9 ெச$னி ைவ���  
தா$ அதி9 ம$/� இராமா�ச$ இ� தல�� உதி�ேத   (49) 
     
3942     உதி:பன உ�தம� சி�ைத<( ஒ$னல� ெநIச� அIசி  
ெகாதி�திட மாறி நட:பன ெகா(ைள வ$ 0�ற� எ9லா�  
பதி�த எ$ 1$ கவி: பா இன� L=டன பா  ெதா9 சீ�  
எதி� தைல நாத$ இராமா�ச$ த$ இைண அ+ேய     (50) 
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3943  அ+ைய� ெதாட��� எ,� ஐவ�கHகா� அ$' பாரத: ேபா�  
�+ய: பாி ெந2� ேத� வி2� ேகாைன �,� உண��த  
அ+ய�;0 அ�த� இராமா�ச$ எ$ைன ஆள வ�� இ:  
ப+யி9 பிற�த� ம�' இ9ைல காரண� பா��தி+ேல     (51) 
     
3944  பா��தா$ அ' சமய�க( பைத:ப இ: பா� �,��  
ேபா��தா$ 1க�ெகா=2 1$ைமயிேனனிைட� தா$ 10��  
தீ��தா$ இ� விைன தீ��� அர�க$ ெச�ய தா( இைணேயா2  
ஆ��தா$ இைவ எ� இராமா�ச$ ெச�<� அ�1தேம     (52) 
     
3945  அ�1த$ ெச�ைம இராமா�ச$ எ$ைன ஆள வ�த  
க�பக� க�றவ� கா�' சீல$ க�� அாிய  
ப�ப9 உயி�கF� ப9 உல0 யா � பரன� எ$/�  
ந�ெபா�( த$ைன இ� நானில�ேத வ�� நாH+னேன   (53) 
     
3946  நாH+ய நீசB சமய�க( மா=டன நாரணைன;  
காH+ய ேவத� களி:1�ற� ெத$ 0�ைக வ(ள9  
வாHட� இலா வ= தமி� மைற வா��த� ம=4லகி9  
ஈH+ய சீல�� இராமா�ச$ த$ இய9  க=ேட   (54) 
     
3947  க=டவ� சி�ைத கவ�� க+ ெபாழி9 ெத$ அர�க$  
ெதா=ட� 0லா � இராமா�சைன ெதாைக இற�த  
ப= த� ேவத�க( பா�ேம9 நிலவிட: பா��த�F�  
ெகா=டைல ேமவி�ெதா,� 0+ ஆ� எ�க( ேகா;0+ேய   (55) 
     
3948  ேகா; 0ல ம$னைர >ெவ, கா9 ஒ� A� ம,வா9  
ேபா;கிய ேதவைன: ேபா�'� 1னித$ 1வன� எ�0�  
ஆ;கிய கீ��தி இராமா�சைன அைட�தபி$ எ$  
வா;0 உைரயா� எ$ மன� நிைனயா� இனி ம�' ஒ$ைறேய   (56) 
     
3949  ம�' ஒ� ேப' மதியா� அர�க$ மல� அ+;0 ஆ(  
உ�றவேர தன;0 உ�றவரா�; ெகா(F� உ�தமைன  
ந9 தவ� ேபா�'� இராமா�சைன இ� நானில�ேத  
ெப�றன$ ெப�றபி$ ம�' அறிேய$ ஒ� ேபைதைமேய   (57) 
     
3950  ேபைதய� ேவத: ெபா�( இ� எ$' உ$னி பிரம� ந$' எ$'  
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ஓதி ம�' எ9லா உயி�� அஃ� எ$' உயி�க( ெம�விH2  
ஆதி: பரேனா2 ஒ$' ஆ� எ$' ெசா9E� அ? அ9ல9 எ9லா�  
வாதி9 ெவ$றா$ எ� இராமா�ச$ ெம�� மதி;கடேல   (58) 
     
3951  கட9 அள  ஆய திைச எH+/(F� க@ இ�ேள  
மிைடத� கால�� இராமா�ச$ மி;க நா$மைறயி$  
*ட� ஒளியா9 அ? இ�ைள� �ர�திலேன9 உயிைர  
உைடயவ$ நாரண$ எ$' அறிவா� இ9ைல உ�' உண��ேத   (59) 
     
3952  உண��த ெம�Iஞானிய� ேயாக�ெதா'� தி�வா�ெமாழியி$  
மண� த�� இ$ இைச ம$/� இட�ெதா'� மா மலரா(  
1ண��த ெபா$ மா�ப$ ெபா���� பதிெதா'� 1;0 நி�0�  
0ண� திக� ெகா=ட9 இராமா�ச$ எ� 0ல; ெகா,�ேத   (60) 
     
3953  ெகா,��விH2 ஓ+: பட�� ெவ� ேகா( விைனயா9 நிரய��  
அ,�தியிHேடைன வ�� ஆHெகா=ட பி$/� அ� �னிவ�  
ெதா,� தவ�ேதா$ எ� இராமா�ச$ ெதா9 1க� *ட� மி;0  
எ,�த� அ�தா9 ந9 அதிசய� க=ட� இ�நிலேம   (61) 
     
3954  இ��ேத$ இ� விைன: பாச� கழ�றி இ$' யா$ இைற<�  
வ��ேத$ இனி எ� இராமா�ச$ ம$/ மா மல�� தா(  
ெபா��தா நிைல உைட: 1$ைமயிேனா�;0 ஒ$'� ந$ைம ெச�யா:  
ெப�� ேதவைர:பர � ெபாிேயா� த� கழ9 பி+�ேத   (62) 
     
3955  பி+ைய� ெதாட�� களி' எ$ன யா$ உ$ பிற�கிய சீ�  
அ+ைய� ெதாட��ப+ ந9க ேவ=2� அ' சமயB  
ெச+ைய� ெதாட�� ம�( ெசறி�ேதா� சிைத�� ஓட வ�� இ:  
ப+ைய� ெதாட�� இராமா�ச மி;க ப=+தேன.   (63) 
     
3956  ப= த� மாற$ ப*� தமி� ஆன�த� பா� மதமா�  
வி=+ட எ�க( இராமா�ச�னி ேவழ� ெம��ைம  
ெகா=ட ந9 ேவத; ெகா,� த=ட� ஏ�தி 0வலய�ேத  
ம=+ வ�� ஏ$ற� வாதிய�கா( உ�க( வா�  அ�றேத   (64) 
     
3957  வா�  அ�ற� ெதா9ைல வாதிய�;0 எ$'� மைறயவ� த�  
தா�  அ�ற� தவ� தாரணி ெப�ற� த��வ �9  
A� அ�ற� 0�ற� எ9லா� பதி�த 0ண�தின�;0 அ�  
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நா� அ�ற� ந� இராமா�ச$ த�த ஞான�திேல   (65) 
     
3958  ஞான� கனி�த நல� ெகா=2 நா(ெதா'� ைநபவ�;0  
வான� ெகா2:ப� மாதவ$ வ9விைனேய$ மன�தி9  
ஈன� க+�த இராமா�ச$ த$ைன எ�தின�;0 அ�  
தான� ெகா2:ப� த$ தக  எ$/� சர= ெகா2�ேத   (66) 
     
3959  சரண� அைட�த த�ம/;கா: ப=2 ��'வைர  
மரண� அைடவி�த மாயவ$ த$ைன வண�க ைவ�த  
கரண� இைவ உம;0 அ$' எ$' இராமா�ச$ உயி�கH0  
அர= அ�0 அைம�திலேன9 அர= ஆ� ம�' இ? ஆ� உயி�;ேக?   (67) 
     
3960  ஆ� என;0 இ$' நிக� ெசா9@9? மாய$ அ$' ஐவ� ெத�வ�  
ேதாினி9 ெச:பிய கீைதயி$ ெச�ைம: ெபா�( ெதாிய  
பாாினி9 ெசா$ன இராமா�சைன: பணி<� ந9ேலா�  
சீாினி9 ெச$' பணி�த� எ$ ஆவி<� சி�ைத<ேம   (68) 
     
3961  சி�ைதயிேனா2 கரண�க( யா � சிைத�� �$ நா(  
அ�த� உ�' ஆ��த� க=2 அைவ எ$ தன;0 அ$' அ�ளா9  
த�த அர�க/� த$ சர= த�தில$ தா$ அ� த��  
எ�ைத இராமா�ச$ வ�� எ2�தன$ இ$' எ$ைனேய   (69) 
     
3962  எ$ைன<� பா��� எ$ இய9ைவ<� பா��� எ= இ9 ப9 0ண�த  
உ$ைன<� பா�;கி9 அ�( ெச�வேத நல� அ$றி எ$பா9  
பி$ைன<� பா�;கி9 நல� உளேத? உ$ ெப�� க�ைண  
த$ைன எ$ பா�:ப� இராமா�ச உ$ைனB சா��தவேர?     (70) 
     
3963  சா��த� எ$ சி�ைத உ$ தா( இைண;கீ� அ$1 தா$ மிக �  
A��த� அ� தாமைர� தா(கF;0 உ$ த$ 0ண�கF;ேக  
தீ��த� எ$ ெச�ைக �$ ெச�விைன நீ ெச�விைன அதனா9  
ேப��த� வ=ைம இராமா�ச எ� ெப��தைகேய   (71) 
     
3964  ைக�தன$ தீய சமய; கலகைர காசினி;ேக  
உ��தன$ Kய மைறெநறி த$ைன எ$' உ$னி உ(ள�  
ெந��த அ$ேபா2 இ��� ஏ��� நிைற 1கேழா�டேன  
ைவ�தன$ எ$ைன இராமா�ச$ மி;க வ=ைம ெச�ேத     (72) 
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3965  வ=ைமயினாE� த$ மா தகவாE� மதி 1ைர<�  
த=ைமயினாE� இ� தாரணிேயா�கH0� தா$ சரணா�  
உ=ைம ந9 ஞான� உைர�த இராமா�சைன உ$/�  
தி=ைம அ9லா9 என;0 இ9ைல ம�' ஓ� நிைல ேத��தி+ேல   (73) 
     
3966  ேதரா� மைறயி$ திற� எ$' மாயவ$ தீயவைர;  
A� ஆழி ெகா=2 0ைற:ப� ெகா=ட9 அைனய வ=ைம  
ஏ� ஆ� 0ண�� எ� இராமா�ச$ அ? எழி9 மைறயி9  
ேசராதவைரB சிைத:ப� அ:ேபா� ஒ� சி�ைதெச�ேத   (74) 
     
3967  ெச��தைலB ச�க� ெச, ��த� ஈ/� தி� அர�க�  
ைக�தல�� ஆழி<� ச�க�� ஏ�தி ந� க=�க:ேப  
ெமா��� அைல�� உ$ைன விேட$ எ$' இ�;கிE� நி$ 1கேழ  
ெமா��� அைல;0� வ�� இராமா�ச எ$ைன ��'� நி$ேற   (75) 
     
3968  நி$ற வ= கீ��தி<� நீ( 1னE� நிைற ேவ�கட: ெபா$  
0$ற�� ைவ0�த நா2� 0லவிய பா�கடE�  
உ$ தன;0 எ�தைன இ$ப� த�� உ$ இைணமல�� தா(  
எ$ தன;0� அ� இராமா�ச இைவ ஈ��� அ�ேள   (76) 
     
3969  ஈ��தன$ ஈயாத இ$ன�( எ= இ9 மைற; 0'�ைப:  
பா��தன$ அ� மைற: ப9 ெபா�ளா9 இ:ப+ அைன���  
ஏ��தன$ கீ��தியினா9 எ$ விைனகைள ேவ� பறிய;  
கா��தன$ வ=ைம இராமா�ச�0 எ$ க��� இனிேய?     (77) 
     
3970  க��தி9 10�� உ(ளி9 க(ள� கழ�றி க�� அாிய  
வ��த�தினா9 மிக வIசி�� நீ இ�த ம=ணக�ேத  
தி��தி� தி�மக( ேக(வ/;0 ஆ;கிய பி$ எ$ ெநIசி9  
ெபா��த:படா� எ� இராமா�ச ம�' ஓ� ெபா�:ெபா�ேள   (78) 
     
3971  ெபா�ையB *ர;0� ெபா�ைள� �ர�� இ�த: Lதல�ேத  
ெம�ைய: 1ர;0� இராமா�ச$ நி�க ேவ' ந�ைம  
உ�ய; ெகாள வ9ல ெத�வ� இ�0 யா� எ$' உல��� அவேம  
ஐய:படா நி�ப� ைவய��(ேளா� ந9 அறி  இழ�ேத   (79) 
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3972  ந9லா� பர � இராமா�ச$ தி�நாம� ந�ப  
வ9லா� திற�ைத மறவாதவ�க( எவ� அவ�;ேக  
எ9லா இட�திE� எ$'� எ:ேபாதிE� எ� ெதா,�1�  
ெசா9லா9 மன�தா9 க�ம�தினா9 ெச�வ$ ேசா�  இ$றிேய (80) 
     
3973  ேசா�  இ$றி உ$ த$ �ைண அ+;கீ�� ெதா=2பHடவ�பா9  
சா�  இ$றி நி$ற என;0 அர�க$ ெச�ய தா( இைணக(  
ேப�  இ$றி இ$' ெப'��� இராமா�ச இனி உ$  
சீ� ஒ$றிய க�ைண;0 இ9ைல மா' ெதாி றிேல   (81) 
     
3974  ெதாி  உ�ற ஞான� ெசறிய: ெபறா� ெவ� தீவிைனயா9  
உ� அ�ற ஞான�� உழ9கி$ற எ$ைன ஒ� ெபா,தி9  
ெபா� அ�ற ேக(விய$ ஆ;கி நி$றா$ எ$ன 1=ணியேனா  
ெதாி  உ�ற கீ��தி இராமா�ச$ எ$/� சீ� �கிேல?    82 
     
3975  சீ� ெகா=2 ேப� அற� ெச�� ந9 52 ெசறி�� எ$/�  
பா� ெகா=ட ேம$ைமய� AHட$ அ9ேல$ உ$ பத <க� ஆ�  
ஏ� ெகா=ட 5Hைட எளிதினி9 எ��வ$ உ$/ைடய  
கா� ெகா=ட வ=ைம இராமா�ச இ� க=2 ெகா(ேள     (83) 
     
3976  க=2ெகா=ேட$ எ� இராமா�ச$ த$ைன கா=டEேம  
ெதா=2ெகா=ேட$ அவ$ ெதா=ட� ெபா$ தாளி9 எ$ ெதா9ைல ெவ�ேநா�  
வி=2ெகா=ேட$ அவ$ சீ� ெவ(ள வாாிைய வா�ம2�� இ$'  
உ=2ெகா=ேட$ இ$ன� உ�றன ஓதி9 உல:1 இ9ைலேய             (84) 
     
3977  ஓதிய ேவத�தி$ உHெபா�ளா� அத$ உBசி மி;க  
ேசாதிைய நாத$ என அறியா� உழ9கி$ற ெதா=ட�  
ேபைதைம தீ��த இராமா�சைன� ெதா,� ெபாிேயா�  
பாத� அ9லா9 எ$ த$ ஆ� உயி�;0 யாெதா$'� ப�' இ9ைலேய   (85) 
     
3978  ப�றா மனிசைர: ப�றி அ: ப�' விடாதவேர  
உ�றா� என உழ$' ஓ+ ைநேய$ இனி ஒ(ளிய �9  
க�றா� பர � இராமா�சைன; க��� உ(ள�  
ெப�றா� எவ� அவ� எ�ைம நி$' ஆF� ெபாியவேர             (86) 
     
3979  ெபாியவ� ேபசிE� ேபைதய� ேபசிE� த$ 0ண�கH0  
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உாியெசா9 எ$'� உைடயவ$ எ$' எ$' உண�வி9 மி;ேகா�  
ெதாி<� வ= கீ��தி இராமா�ச$ மைற ேத��� உலகி9  
1ாி<� ந9 ஞான� ெபா��தாதவைர ெபா�� க@ேய   (87) 
     
3980  க@ மி;க ெச�ெந9 கழனி; 0ைறய9 கைல: ெப�மா$  
ஒ@ மி;க பாடைல உ=2 த$ உ(ள� த+�� அதனா9  
வ@ மி;க சீய� இராமா�ச$ மைறவாதிய� ஆ�  
1@ மி;க� எ$' இ: 1வன�தி9 வ�தைம ேபா�'வேன   (88) 
     
3981  ேபா�' அ�� சீல�� இராமா�ச நி$ 1க� ெதாி��  
சா�'வேன9 அ� தா�  அ� தீாி9 உ$ சீ� தன;0 ஓ�  
ஏ�ற� எ$ேற ெகா=2 இ�;கிE� எ$ மன� ஏ�தி அ$றி  
ஆ�றகி9லா� இத�0 எ$ நிைனவா� எ$றிH2 அI*வேன   (89) 
     
3982    நிைனயா� பிறவிைய நீ;0� பிராைன இ� நீ( நில�ேத  
எைன ஆள வ�த இராமா�சைன இ�� கவிக(  
1ைனயா� 1ைன<� ெபாியவ� தா(களி9 L�ெதாைடய9  
வைனயா� பிற:பி9 வ���வ� மா�த� ம�( *ர�ேத   (90) 
     
3983    ம�( *ர�� ஆகமவாதிய� A'� அவ: ெபா�( ஆ�  
இ�( *ர�� எ��த உல0 இ�( நீ�க� த$ ஈ=+ய சீ�  
அ�( *ர�� எ9லா உயி�கH0� நாத$ அர�க$ எ$/�  
ெபா�( *ர�தா$ எ� இராமா�ச$ மி;க 1=ணியேன   (91) 
     
3984    1=ணிய ேநா$1 1ாி��� இேல$ அ+ ேபா�றி ெச�<�  
�= அ�� ேக(வி �வ$'� இேல$ ெச�ைம �9 1லவ�;0  
எ= அ�� கீ��தி இராமா�ச இ$' நீ 10�� எ$  
க=4(F� ெநI*(F� நி$ற இ; காரண� கH2ைரேய   (92) 
     
3985    கHட: ெபா�ைள மைற: ெபா�( எ$' கயவ� ெசா9E�  
ெபHைட; ெக2;0� பிரா$ அ9லேன எ$ ெப� விைனைய  
கிH+ கிழ�ெகா2 த$ அ�( எ$/� ஒ( வா( உ�வி  
ெவH+; கைள�த இராமா�ச$ எ$/� ெம��தவேன?     (93) 
     
3986   தவ� த�� ெச9 � தக � த�� ச@யா: பிறவி:  
பவ� த�� தீவிைன பா�றி� த�� பர� தாம� எ$/�  
திவ� த�� தீ� இ9 இராமா�ச$ த$ைனB சா��தவ�கH0  
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உவ�� அ��ேத$ அவ$ சீ� அ$றி யா$ ஒ$'� உ( மகி��ேத   (94) 
     
3987  உ( நி$' உயி�கF;0 உ�றனேவ ெச�� அவ�;0 உயேவ  
ப=4� பர/� பாிவில$ ஆ�ப+ ப9 உயி�;0�  
வி=ணி$தைல நி$' 52 அளி:பா$ எ� இராமா�ச$  
ம=ணி$ தல�� உதி�� உ�மைற நாE� வள��தனேன     (95) 
     
3988  வள�� பிணிெகா=ட வ9விைனயா9 மி;க ந9விைனயி9  
கிள�� �ணி  கிைட�தறியா� �ைட�தைல ஊ$  
தள�� அள � தாி��� வி,��� தனி திாிேவ�0  
உள� எ� இைறவ� இராமா�ச$ த$ைன உ�றவேர   (96) 
     
3989  த$ைன உ�' ஆHெச�<� த$ைமயிேனா� ம$/ தாமைர� தா(  
த$ைன உ�' ஆHெச�ய எ$ைன உ�றா$ இ$' த$ தகவா9  
த$ைன உ�றா� அ$றி த$ைம உ�றா� இ9ைல எ$' அறி��  
த$ைன உ�றாைர இராமா�ச$ 0ண� சா�றி2ேம     (97) 
     
3990  இ2ேம இனிய *வ�;க�தி9? இ$/� நரகி9 இH2B  
*2ேம? அவ�ைற� ெதாட� த� ெதா9ைலB *ழ9 பிற:பி9  
ந2ேம? இனி ந� இராமா�ச$ ந�ைம ந� வச�ேத  
வி2ேம? சரண� எ$றா9 மனேம ைநய9 ேம த�ேக     (98) 
     
3991  த�கB சமண�� சா;கிய: ேப�கF� தா�சைடேயா$  
ெசா9 க�ற ேசா�ப�� Nனியவாத�� நா$மைற<�  
நி�க; 0'�1 ெச� நீச�� மா=டன� நீ( நில�ேத  
ெபா$ க�பக� எ� இராமா�ச �னி ேபா�த பி$ேன   (99) 
     
3992  ேபா�த� எ$ ெநI* எ$/� ெபா$ வ=2 உன� அ+:ேபாதி9  
ஒ= சீ� ஆ� ெதளி ேத$ உ=2 அம��திட ேவ=+ நி$பா9 அ�ேவ  
ஈ�திட ேவ=2� இராமா�ச இ� அ$றி ஒ$'�  
மா�தகி9லா� இனி ம�' ஒ$' காH+ மய;கிடேல     (100) 
     
3993  மய;0� இ� விைன வ9@யி9 L=2 மதி மய�கி�  
�ய;0� பிறவியி9 ேதா$றிய எ$ைன �ய� அக�றி  
உய;ெகா=2 ந90� இராமா�ச எ$ற� உ$ைன உ$னி  
நய;0� அவ�;0 இ� இ,;0 எ$ப� ந9லவ� எ$'� ைந�ேத   (101) 
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3994  ைந<� மன� உ$ 0ண�கைள உ$னி எ$ நா இ��� எ�  
ஐய$ இராமா�ச$ எ$' அைழ;0� அ�விைனேய$  
ைக<� ெதா,� க= க�தி2� காண கட9 1ைட N�  
ைவய� இதனி9 உ$ வ=ைம எ$பா9 எ$ வள��த�ேவ?   (102) 
     
3995  வள��த ெவ� ேகாப மட�க9 ஒ$' ஆ� அ$' வா( அ ண$  
கிள��த ெபா$ ஆக� கிழி�தவ$ கீ��தி: பயி� எ,��  
விைள�தி2� சி�ைத இராமா�ச$ எ$ த$ ெம�விைன ேநா�  
கைள�� ந9 ஞான� அளி�தன$ ைகயி9 கனி எ$னேவ   (103) 
     
3996  ைகயி9 கனி எ$ன; க=ணைன; காH+� தாிE� உ$ த$  
ெம�யி9 பிற�கிய சீ� அ$றி ேவ=+ல$ யா$ நிரய�  
ெதா�யி9 கிட;கிE� ேசாதி வி= ேசாிE� இ? அ�( நீ  
ெச�யி9 தாி:ப$ இராமா�ச எ$ ெச,� ெகா=டேல   (104) 
     
3997   ெச,�திைர: பா�கட9 க= �யி9 மாய$ தி�வ+;கீ�  
வி,�தி�:பா� ெநIசி9 ேம  ந9 ஞானி ந9 ேவதிய�க(  
ெதா,� தி�: பாத$ இராமா�சைன� ெதா,� ெபாிேயா�  
எ,�� இைர�� ஆ2� இட� அ+ேய/;0 இ�:பிடேம   (105) 
     
3998   இ�:பிட� ைவ0�த� ேவ�கட� மா@�Iேசாைல எ$/�  
ெபா�:பிட� மாய/;0 எ$ப� ந9ேலா� அைவ த�ெமா2� வ��  
இ�:பிட� மாய$ இராமா�ச$ மன�� இ$' அவ$ வ��  
இ�:பிட� எ$ த$ இதய��(ேள தன;0 இ$1றேவ   (106) 
     
3999  இ$1 உ�ற சீல�� இராமா�ச எ$'� எ?விட���  
எ$1 உ�ற ேநா� உட9ேதா'� பிற�� இற�� எ= அாிய  
�$1 உ�' 5யி/� ெசா9Eவ� ஒ$' உ=2 உ$ ெதா=ட�கHேக  
அ$1 உ�' இ�;0�ப+ எ$ைன ஆ;கி அ�0 ஆHப2�ேத   (107) 
     
4000  அ� கய9 பா� வய9 ெத$ அர�க$ அணி ஆக� ம$/�  
ப�கய மா மல�: பாைவைய: ேபா�'�� ப�தி எ9லா�  
த�கிய� எ$ன� தைழ�� ெநIேச ந� தைலமிைசேய  
ெபா�கிய கீ��தி இராமா�ச$ அ+: L ம$னேவ   (108) 
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