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Source:  
பாசவைத� பரணி  (�றி��ைர�ட�) 
பதி�பாசிாிய�: மகா மேகாபா�தியாய தா�ிணா�ய கலாநிதி  
டா�ட� உ. ேவ. சாமிநாைதய� 
ெச�ைன லா ஜ�ன  அ"#�$ட%  
மயிலா�&�.  
'(க ௵ மா�கழி ௴ 
1933 
----------- 

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    
(க*ைர  
பாசவைத� பரணி 5. ேகாயிைல� பா+ய, (147-170) 
கா�� (1) 6. ேதவிைய� பா+ய, (171-224) 
1. கட*- வா.�, (2-17) 7. ேப/ (ைற�பா0 (225-267) 
2. கைட திற�� (18-58) 8. $ளி $றிய, (268-668) 
3. கா0 பா+ய, (59-85) 9. கள2கா3ட  (669-675) 
4. ேப/கைள� பா+ய, (86-146) 10. $. (676-737) 
--------   

�க	ைர�க	ைர�க	ைர�க	ைர    
 
தி4ஞானச%ப6த7��தி நாயனா� ேதவார% 
ப8-கா6தார% 
தி4"சி9ற%பல% 
 
“பாச மான கைளவா� பாிவா��கழத% அைனயா� 
ஆைச தீர� ெகா0�பா� அல2க  விைடேம  வ4வா� 
காைச மல�ேபா� மிட9றா� கட<� மயான மம�6தா� 
ேபச வ4வா ெரா4வ� அவெர% ெப4மா ன+கேள.” 
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தி4"சி9ற%பல% 
------------- 

பரணியி� இல�கண�பரணியி� இல�கண�பரணியி� இல�கண�பரணியி� இல�கண�    
 
தமிழி  உ-ள பிரப6த2க- ெப4%பா=% தைலவ�க>ைடய ெவ9றி"சிற�� 
ெகாைட"சிற�� (த?யவ9ைற� பாரா3+� $@வனவா�%. அவ9@-, 
அக�ெபா4ளைமதி உ-ளைவ தைலவ� �கைழ" [1]சா��,வைகயா9 ெபயெரா0 
#3+� �கA%. �ற�ெபா4ளைமதி �-ளவ9றி9 ெப4%பாலன பா30ைட� 
தைலவைரேய B?� தைலவராக அைம�,��கAவத�றி� தைலவ�க>ைடய 
Cர�ைத� பலபட� பாரா3+� $@%. 
 
அ2ஙன% Cர�ைத" சிற�பி�,� �ற�ெபா4ளைமதி ேதா�ற� பாட�ப0வனவ9@3 
சிற6த, பரணிெய�E% பிரப6தமா�%. �ற�திைண�,ைறக>3 பலவ9றி9� 
இல�கிய% பரணி B க>3 காணலா% : 
 

“ம9@� பரணி�3 �ற�திைண பல*% விரா/வ4த?�” 
 (ெதா . ெச/. G. 149, உைர) 

 
எ�ப� ேபராசிாிய�.; 
 
பா3+ய  B களி  ‘ஆயிர% யாைனைய� ெகா�ற Cரைன� பாரா3+� 
கட*-வா.�,, கைடதிற�� (த?ய உ@���க- அைமய� பாட�ப0வ,’ எ�@ 
பரணியி� இல�கண% ெசா ல�ப30-ளதாயிE% இல�கிய2கைள 
ஆரா�%ெபாA,, பைகவைரெவ�@ களேவ-வி ெச/த தைலவன, Cர�ைத�% 
ெவ9றிைய�% சிற�பி�,� பாட�ப0வ, இ6Bெல�@ ேதா9@கி�ற, ; 
 

“வி4%பரணி  ெவ2கள�தீ ேவ30� க?2க� 
ெப4%பரணி ெகா8ட ெப4மா�”  (�ேலா�,2கேசாழEலா) 

 
எ�ற ஒ3ட�$�த� வா�கி  இ��றி��� காண�ப0த  இ2ேக அறித9�ாிய,. 
யாைனகைள� ெகா =த  இைணய9ற Cர" ெசயலாத?� (9$றிய விதி, பரணி 
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ெப4Cரைன� பாரா3+ேய பாட�ப0வெத�பைத�%, சாமானியனான Cரைன" 
சிற�பி�,� பாட�ப0வத�ெற�பைத�% ெதாிவி��% க4�,ைடயெத�@ 
ேதா9@கிற,. 
 
பரணிெய��� ெபய��காரண� பரணிெய��� ெபய��காரண� பரணிெய��� ெபய��காரண� பரணிெய��� ெபய��காரண�     
 
பரணிெய�E% இ�பிரப6த�ெபய� பரணிெய�E% ந3ச�திர% காரணமாக 
எA6த,. 
 

“கள�பரணி�$.” 
“ப80 மி�ேமா� பரணி�$. பார த�தி லறிேயாேமா” 

 
எ�ற க?2க�,�பரணி அ+களா=%, 
 

“கா0ெகA ெச வி��� பரணிநாளி9 $A% ,ண2ைக�%  
ெகா0�, வழிப0வேதா� வழ��”            (ெதா . ெச/. G. 149, உைர) 

 
எ�ற ேபராசிாிய� உைரயா=%, ேபா��கள�தி  ஒ4 தைலவ� ெவ9றிெகா-ள 
அ�ேபாாி  C.6ேதா� உட=@���களா=% பிறவ9றா=% ேப/க- $.சைம�,� 
பரணிநாளி  காளி��� ப?யி30, ெவ�ேறாைன வா.�,% வழ�கிைன" 
சிற�பி�த?� இ�ெபய� வ6தெத�ப, ெபற�ப0%. இ2ேக $றிய ெச/திக- 
பரணிB களி  வ4% கள2கா3ட , $. எ�E% உ@���களி  விாிவாக� 
காண�ப0%. 
 
பரணியி�வ�� �ற��ைறக� பரணியி�வ�� �ற��ைறக� பரணியி�வ�� �ற��ைறக� பரணியி�வ�� �ற��ைறக�     
 
�ற�திைண�,ைறகளாகிய களேவ-வி (த?யன பரணிகளி  விரவிவ4%. 
 

“அ0திற லண2கார 
வி0திறலா� கள%ேவ3ட�@”  (�. ெவ. 160) 
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எ�ப, களேவ-வியி� இல�கண% ; 
 

‘ெகா =% வ?யிைன�ைடய ேப/ வயிறார  
உ8ண� பர6தவ? �ைடயா� களேவ-வி ேவ3ட,’ 

 
எ�ப, அத� உைர ; 
 

“ெந9க திைர�ெகா�@ கள�தி9 �வி�,� ேபா� அழி�, அதாி திாி�," 
#9ற�ெதா0 Jக�வத9� (�ேன கட*3ப?ெகா0�,� பி�ன�� பாிசிலாள� 
(க6,ெகா-ள வாிைசயி� அளி��மா@ேபால, அரசE% நா9பைடைய�% 
ெகா�@ கள�தி9�வி�,� களி@ எ4தாக வா8மடேலா"சி அதாிதிாி�,� 
பிண��ைவைய நிண" ேச9ெறா0 உதிர�ேப4ைல�க8 ஏ9றி ஈனா 
ேவ8மா- இட6,ழ6,அ3ட $ைழ� ப?யாக� ெகா0�, எMசி நி�ற 
யாைன �திைரகைள�% ஆ80� ெப9றன பலவ9ைற�% பாிசில� 
(க6,ெகா-ள� ெகா0�தலா%”           (ெதா . �ற�. G. 21, உைர) 

 
என ந"சினா��கினிய� இ�,ைறைய விாி�,� $@வ�. இ2ஙன% களேவ-வியி9 
$A8ட $ளிக- மனமகி."சியா  �ரைவயா0த  மர� ; அ"ெசய  
[2]பி�ேற���ரைவ ெய�E% ,ைற�- அட2�ம 
 

“ஒ�றிய மரபி9 பி�ேற�� �ரைவ�%”   (�ற�திைண. G . 21) 
 
எ�ற ெதா கா�பிய" G�திர�ப�தி��, 
 

‘ேதேராைர ெவ�ற ேகாமா9ேக ெபா46திய இல�கண�தாேன  
ேதாி�பி�ேன $ழ8ட ெகா9றைவ $ளி"#9ற% ஆ02�ரைவ’ 

 
என ந"சினா��கினிய� எAதிய உைரயா  இ, �ல�ப0%. அ2ஙன% �ரைவயா0% 
$ளிக- ெவ9றிெப9ற தைலவைன��கA% ; அ"ெசய  மாணா�"#3+ய 
வா8ம2கல% எ�E% ,ைறயி� பா9பா0% ; 
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“பைகவைர��றி�த வா-ெவ�றியா9 பசி�பிணி தீ�6த ேப/" 
#9ற(% பிற4% வாளிைன வா.�,% வா8ம2கல%..... இ, 
பரணியி9 பயி�@வ4%”  (ெதா . �ற�. G. 36, உைர) 

 
எ�ற ந"சினா��கினிய� உைர�%, 
 

“ஆளி ம,ைக யட ெவ/ேயா� வா-பா+� 
$ளிக- வ%மிேனா $�தாட� - காளி��� 
தீராத ெவ%பசி தீ��,நா% ெச2�4தி 
நீரா+ �80 நிண%” 

 
எ�ற ேம9ேகா3ெச/�>% அ�,ைறைய விள��%. 
 
(9$றிய �ற�திைண"ெச/திக- பரணிகளி  வ4வத�றி [3]ம,ைர�காMசி, 
[4]�றநாN@, [5]சில�பதிகார% (த?ய பைழய B களி=% காண�ப0%. 
 
[6]பரணி யாைன பிற6த நாளாதலா=%, [7]காளி��% யமத4மE��% 
உாியதாதலா=%, [8]த�க3பிற6தாைன� ெப4Cரனா��% த�ைமதயதாதலா=%, 
தைலவெனா4வ� பலயாைனகைள�ெகா�@, கால� பல உயிைர� ெகா-ள" 
ெச/, ெப4Cர�ைத� �ல�ப0�திய களேவ-வியி  காளி�� உவ��8டாக� 
$.சைம�பத9�ாிய நாளாயி9ெற�@ ஊகி�தறிய� ப0கி�ற,. 
 
பைழய பரணி �க� பைழய பரணி �க� பைழய பரணி �க� பைழய பரணி �க�     
 
பரணிB களி9 $றிய ெச/திக- ச2கம4விய B களி9 காண�ப0தலா=% 
ெதா கா�பிய உைரயி9 பலஇட2களி9 பரணி B  எ0�,� கா3ட�ப0தலா=% 
இPவைக� பிரப6தமான, மிக� பைழய கால6ெதா3ேட தைலவ�கைள" 
சிற�பி�,� பாட�ெப9@ வ6தெத�ப, ெகா-ள�கிட�கி�ற,. ெபா4ந�க>- [9] 
‘பரணிபா0%ெபா4ந�’ என ஒ4வைகயா� இ46தனெர�@ $ற�ப0வதனா  
இPவைக� பிரப6த�தி� சிற��%, பழைம�%, சிற�பாக ஒ4வைகயா� தனிேய 
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பயி�@பா0% ெப4ைம�ைடய ெத�ப,% �ல�ப0%. அ2ஙன% ப8ைட�கால�தி9 
பாட�ெப9ற பரணிB களி  ஒ�@% இ�ெபாA, கிைட�கவி ைல. (த9 
�ேலா�,2க ேசாழைன� தைலவனாக உைடய,% ெசய2ெகா8டாரா  
இய9ற�ெப9ற,மாகிய க?2க�,�பரணிேய இ�ெபாA, கிைட��% பரணிக>3 
பழைம�% தைலைம�% உைடயதா�%. 7வ4லா�களி  வ4% [10]சிலக8ணிகளா  
�ேலா�,2கEைடய (�ேனா�களாகிய ேசாழவரச�கைள" சிற�பி��% 
பரணிB க- சில வழ2கியி4�த  $0ெம�@ ேதா9@கி�ற,. எPவைக� 
பிரப6த(% �லவ�களா9 பாட�ெப9@ வரவர" ெசPவிய அைம��9@� திக.வ, 
இய �. க?2க�,�பரணியி� ெச�ப�ைத�பா���%ெபாA, அ, 
பல�லவ�க-பா+ய பரணிகளி9 பயி�றதனா  உ8டான பயென�ேற 
எ8ணேவ8+ யி4�கி�ற,. 
 
க?2க�,�பரணி��� பி�� அ�க?2க� ேபா�"ெச/திையேய பாரா3+ 
(த9�ேலா�,2க� �மாரனாகிய வி�கிரமேசாழைன� பா30ைட� தைலவனாக� 
ெகா80 கவி"ச�கரவ��தியாகிய ஒ3ட�$�த� ஒ4பரணி பா+�-ளா� ; 
[11]’ெத�றமி.� ெத/வ�பரணி’ எ�@ அவராேலேய அ, சிற�பி�க�ெப@கிற,. 
அ6B  இ�ெபாA, கிைட�கவி ைல. இPவிர80% அரசைர� பா+யன. பி�ன�, 
இர8டா% இராசராசேசாழைன" சா��, வைகயா9 சிற�பி�,, த�க� 
ெச/தயாக�ைத Cரப�திர� அழி�த ெவ9றிைய� பாரா3+� த�கயாக�பரணி 
எ�E% ஒ4B  அ6த� கவி"ச�கரவ��தியாேலேய பாட�ெப9ற,. இ% 7�@% 
த%ைம ஆதாி�த தைலவ�க- பா=-ள ெச/6ந�றியறி* காரணமாக� 
பாட�ெப9றன. 
 
பி9கால�தி , த�த% வழிப0 கட*- பா=-ள அ�பினா9 �லவ�க- 
அPவ�ெத/வ2களி� மீ, பிரப6த2கைள இய9@% ெபாA, பரணி� 
பிரப6த2கைள�% பா+ன�.கMசவைத�பரணி, இரணிய வைத�பரணி, 
Gர�வைத�பரணி எ�பன இPவைகைய" சா�6தைவ. இைவ ப�திகாரணமாக 
எA6தைவ. சிவெப4மாைன ேவ8+�ெகா->% க4�தைம6த சில தாழிைசகளி� 
ெதா�தி பரணிெய�E% ெபய4ட� [12]பலதல2களி  தி4வ6தி�கா��� கால�தி  
உாியவ�களா  ெதா�@ெதா30 ஓத�ப30 வ4கி�ற,. அைவ ேம9$றிய 
பிரப6த2கைள" சா�6தனவ ல. ேவ@ சில� த% ஞானாசிாிய�கைள� பாரா3+� 
பரணிகைள இய9றின�. அPவைகயி  அMஞவைத�பரணி, ேமாகவைத� பரணி, 
பாசவைத�பரணி எ�பைவ அட2�%. இைவ ஞான2காரணமாக எA6தைவ. 
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பரணி�பிரப6த% ஏைன�பிரப6த2கைள� ேபால� பா30ைட�தைலவ� ெபய4ட� 
வழ2காம  ேதா வி�9ேறா4ைடய ெபய4ட� சா�6ேத வழ2�%. 
 
பரணி�!ாிய யா"� பரணி�!ாிய யா"� பரணி�!ாிய யா"� பரணி�!ாிய யா"�     
 
இ�பிரப6த% க?�தாழிைசகளா9 பாட�படேவ80%. அ%ைம(த?ய வன�� 
எ3டE- இ, வி46ெத�பத� பா9ப0% ; �ற�திைணக>- பாடா8திைண�- 
அட2�%. இ,(Aவ,% ேதவபாணி ெய�ப,%, இத�க8 உ-ள தாழிைசக- 
ெகா"சக ஒ4ேபாகி� வைகயினெவ�ப,% பி�வ4% ெதா கா�பிய உைர� 
ப�திகளா  விள2�% : 
 
“தரவி�றாகி� தாழிைச ெப9@ெம�ப,, தன�� இனமாகிய வ8ணக�தி9� ஓதிய 
தரவி�றி� தாழிைச ெப9@ெம�றவா@. அைவ பரணி�பா3டாகிய ேதவபாணி 
(தலாயின என�ெகா-க....... 
 
“அஃேத  இர8ட+யா� வ46தாழிைச ேபெர8ணாகாேவாெவனி�, அ,வ�ேற 
(த9ெறாைடெப4கின�றி எ8ெணனலாகாைமயா ென�ப,. இைவ வ4மா@ : 
‘உைளயாழி ேயாேரA ெமா4 ெச=வி னட2�தலா�, விைளயாட நீ�ெபறா 
மீE4வ% பர*,ேம’ எ�றா9ேபால� பரணி" ெச/�>3 பயி�@வ4ெம�ப,........ 
 
“ம9@� பரணி�3 �ற�திைண பல*% விரா/வ4த?� அ, ேதவபாணியாெம�ற, 
எ�ைனெயனி�, அைவெய லா% கா0ெகA ெச வி��� பரணிநா3 $A6 
,ண2ைக�% ெகா0�, வழிப0வேதா� வழ���ப9றி, அதE3 பா30ைட� 
தைலவைன�ெப/, ெசா ல� ப0வனவாதலா� அைவெய லாவா9றாE6 
ேதவபாணிேய யாெம�ப,.”  (ெதா . ெச/. G. 149, ேப�.) 
 

“தாழிைச� ெகா"சகமாகிய பரணி"ெச/�>%  
தர*ெகா"சகமாகிய ெதாட�நிைல" ெச/�>%” 

 (ெதா . ெச/. G. 156, ேப�.) 
 
பரணியி  வ4% தாழிைசகளி  ச6த(% விரவிவ4% :  
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“பரணி�ெள லா% இர8ட+யாேன தாழ%ப3ட ஓைச விரா/  
வ4த=% ழ0கிவ4த=% ெப@,%”          (ெதா . ெச/. G. 149, ேப�.) 

 
எ�பதனா  இ, ெபற�ப0%. 
 
பரணியி� உ#"��க� பரணியி� உ#"��க� பரணியி� உ#"��க� பரணியி� உ#"��க�     
 
பரணியி�க8, (த?9 கட*-வா.�,� $ற�ப0%. பி� கைடதிற�� எ�ப, 
ெசா ல�ப0%. B=3 $ற�ப0% Cர" ெசயைல� பா0த9�� [13]பைகவ� 
நா3+?46, ெகாண�6த மகளிைர�% [14]ேவ@மகளிைர�% வாயி9கதைவ� திற6, 
வ4%வ8ண% அைழ�பதாக இ�ப�தி அைம�க�ப0%. இ2ஙன% அைழ��2 கால% 
B=3 $ற�ப0% விர"ெசய  நிக.6தகால�ைத அ0�தெதன" சில�ெகா-வ�; 
[15]த�கயாக�பரணி (த?யவ9றி  உ-ள 
 
அைம�பா , (�ன� நைடெப9ற வரலா9ைற� பி�� பாட அைழ�பேத மர� எ�@ 
ெதாியவ4கிற, ; அ�றி�%, 
 

“ெதாி��M சீ��தி" சிவஞான 
    ேதசி க�றா- சிர�தணி6, 

பாி��% பாச வைத�பரணி 
                 பாட� கபாட6 திறமிேனா” 
 
எ�ற தாழிைசயி  ‘பாசவைத�பரணி பாட�’ கைடதிற�க ேவ80ெம�றி4�பைத 
ேநா��ைகயி  கைடதிற��, கட*-வா.�ைத�ேபால� �ற உ@�ெப�ப, 
ெபற�ப0கிற,. கைடதிற�பி9�� பி�வ4% கா0பா+ய, எ�E% உ@�பி , 
ேதவியி� தி4�ேகாயிலைம6,-ள,% ேப/க>�� வா.�ைக இட(% ஆகிய 
�ற2கா3ைட� ப9றியவ4ணைன காண�ப0%. [16] கா0வா.�ெத�E% 
�ற�,ைறயி� வைகயாக இதைன" ெசா லலா%. பி�, ேப/கைள� பா+ய, 
எ�E% உ@��� காண�ப0% ; இ, $ளிநிைல என*% வழ2�% ; இத�க8 
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ேப/களி� இய � $ற�ப0%. பி�ன� வ4வதாகிய ேகாயிைல�பா+ய, எ�பதி  
காளியி� தி4�ேகாயி  வ4ணைன�%, ேதவிைய�பா+ய, எ�E% உ@�பி  
காளியி� தி4ேமனி, தி4வ43ெப4ைம (த?யன*% ெசா ல�ப0% ; பி�ன, 
காளிநிைல என*% வழ2�%. ேப/(ைற�பா0 எ�E% உ@��� பி� 
அைம�க�ப0% ; இத�க8 பசியா  வ46தியேப/க- த2க- பசி�ெகா0ைம 
(த?யவ9ைற� காளியி�பா  (ைறயி0த  $ற�ப0%. [17]ேபா��கள�ேத ய�றி� 
பிறவிட2களி  உண* (த?யன ெப@த  $டாெத�@ ைவரவ�கட*ளா  ஆைண 
இட�ப3+4�த?� ேப/க- ேபாாி லாத கால�தி9 பசியா  வா0ெம�ப�. 
அ�பசி�,�ப�ைத�% பிறவ9ைற�% காளி��� $@% வழ��, 
 

“,ண2ைகயM ெச வி� கண2�ெநா+� தா2�”   (ெப4%பா8. 459) 
 

“ெப42கா30� ெகா9றி��� ேப/ெநா+� தா2�”    (க?�. 89 : 8) 
 

“அர9ெற�ப, அAைகய�றி� பல*Mெசா ?�  
           த��ைற $@த ;  
அ, கா0ெகழ ெச வி��� ேப/$@% அ ல ேபால  
           வழ�கிE-ேளா� $@வன”     (ெதா . ெம/�. G. 11, ேப�.) 

 
எ�பவ9றா=% அறிய�ப0%. இP*@�பி� இ@தியி  B=3 $ற�ப0% 
ேபா4��" ெச�ற ேபெயா�@ வ6, மகி."சிேயா0 யாவைர�% உண*ெகா-ள 
அைழ�ப,%, காளி நட6தவரலா9ைற� $@%ப+ க3டைளயி0வ,% காண�ப0%. 
பி�� அைம�% உ@�பாகிய காளி��� $ளி $றிய, எ�பதி  ேபா�வரலா@% 
ெவ9றி�% ெசா ல�ப0%. அத�பி� வ4% கள2கா3ட?  காளி ேபா��களM 
ெச�@ ேப/க>�� அ2�-ளவ9ைற� கா30த=%, $. எ�E% உ@�பி  
ேப/க- பரணி�$. சைம�, இ30 உ80 வா.�,த=% அைம�க�ப0%. 
இP*@���க- இ2ேக $ற�ப3ட (ைறயாகஅ�றி (�E% பி�E% பிற.6, 
அைம6தி4�த=% உ80. $ளி $றிய, எ�E% ஒ�ைறய�றி ஏைனயன எ லா� 
பரணிக3�% ெபா,வாகிய உ@���களா�%. 
------------  
[1]. “அக�திைண�க3 சா��,வைகயா� வ6தன அ�றி� தைலைம வைகயா� 
வ6தில எ�ப,.” ெதா . அக�. G. 54, ந. 
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[2]. (�ேற���ரைவெய�ப� �ற�ெபா4- ெவ8பாமாைல�ைட யா�. 
[3]. “பிண�ேகா3ட களி9@��A%பி�, நிண%வா/� ெப/த ேப/ மகளி�, 
இைணெயா?யிமி. ,ண2ைக"சீ��, பிைணSப% எA6தாட, அM# வ6த 
ேபா��கள�தா�, ஆ8டைல யண2க0�பி�, வயேவ6த ெரா8�4தி, சின�தீயி9 
ெபய��ெபா2க�, ெதறல42 க06,�பி�, விற விள2கிய விA"G��பி�, 
ெதா+�ேதா3ைக ,0�பாக, ஆ09ற <�ேசா@, ெநறியறி6த க+வா=வ�, 
அ+ெயா,2கி� பி9ெபயரா�, பைடேயா��� (4கயர.” 24-38. 
 
[4]. “(+�தைல ய0�பாக�, �ன9�4தி �ைல�ெகாளீஇ�, ெதா+� ேதா3 00�பி9 
@ழ6த வ சியி�, அ0கள% ேவ3ட வ0ேபா�" ெசழிய”, “களி9@�ேகா3 ட�ன 
வாெலயி றA�தி, விA�ெகா0 விைரஇய ெவ8ணிண" #ைவயின-, �ட��தைல 
,ய வர" G+ �ண�தின, ஆனா� ெப4வளM ெச/ேதா� வான�,, வய2�ப� 
மீனிE% வாழிய� பலெவன, உ4ெகA ேப/மக ளயர�, �4தி�,க ளா+ய கள2கிழ 
ேவாேய.” 26, 371. 
 
[5]. “ேகா30மா� &3+ வா3ேகா லாக, ஆளழி வா2கி யதாி திாி�த, வாேள 4ழவ� 
மற�கள% வா.�தி....... (�ேற�� �ரைவ (த வைன வா.�தி�, பி�ேற�� 
�ரைவ� ேபயா0 பற6தைல, (+�தைல ய0�பி9 பிட��தைல� தாழி�, 
ெதா+�ேதா3 00�பி9 @ைழஇய<� ேசா@, மற�ேப/ வா=வ� வயினறி6 
T3ட", சிற�&8 க+யினM ெச2ேகா9 ெகா9ற�, தற�களM ெச/ேதா Nழி 
வா.ெகன.” 26 : 232-46. 
 
[6]. “பரணிநா3பிற6தா�”  (சீவக. 1813) எ�பத9�, ‘பரணி யாைன பிற6த 
நாளாத?� அ,ேபால� பைகைய இவ� மதியா�’ எ�@ ந"சினா��கினிய� எAதிய 
விேசட*ைரைய�பா��க. 
 
[7]. “கா0கிழேவா-........ த4மனா-......... என�, பா�ப3ட, பரணி� ெபயேர” 
திவாகர%. 
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[8]. ‘பரணி பிற6தா� தரணியா-வா�’ எ�ற பழெமாழி�%, ‘பரணி யா� பாரவ�’  
 (ந�. G. 150, மயிைல.) எ�E% ேம9ேகா>% இ2ேக அறித9�ாியன. 
 
[9]. “ெபா4ந4% ஏ��கள% பா0ந4% ேபா��கள% பா0ந4% பரணி பா0ந4ெமன� 
பலரா%” ெதா . �ற�. G. 36, ந. 
 
[10]. “$டல, ச2கம�,� ெகா->6 தனி�பரணி� ெக8ணிற6த, ,2கமத யாைன 
,ணி�ேதாE%”  (வி�கிரமேசாழEலா), “ெகாைலயாைன, ப�ப� ெதா4பசி�ேப/ 
ப9ற ெவா4பரணி, ெகா�ப� ெதா4களி9றா9 ெகா8டேகா�-ஒ�ெபா4வ�, பாட 
லாிய பரணி பக3டணிC., $டல ச2கம�,� ெகா8டேகா�” இராசராச 
ேசாழEலா. 
 
[11]. “ெச4�த6 தாி�,� க?2கேராட�-ெத�றமி.� ெத/வ� பரணி ெகா80, 
வ4�த6 தவி��,ல கா8டபிரா�-ைம6த��� ைம6தைன வா.�தினேவ” 
 (த�கயாக�பரணி, 776); ‘இ�பரணிபா+னா� ஒ3ட�$�தரான 
கவி"ச�கரவ��திக-. இ�பரணி� பா308டா� வி�கிரமேசாழ ேதவ�’ —. உைர 
 
[12]. ெதா3+�கைல" #�பிரமணிய (னிவரா  இய9ற�ெப9ற ‘கைலைச" 
சித%பேர#வர� பரணி’ (த?யன இPவைகைய" சா�6தைவ. அ� பரணியி=-ள 
தாழிைசக>- ஒ�@வ4மா@ : “கவி�ைக� கமல2 �வி�, விழி� காவி மல��தி 
வழிபா���%, அவ-பா9 கைலைச" சித%பரந  அழகேரவ6 த4>மிேனா.” 
 
[13]. “மீன%�� ெகா+மீனவ� விழிஞ%�க ேவா+�, கான%�க ேவள%�� மடC�கைட 
திறமி�”, “அைலநா+ய �னனா0ைட யபய9கி0 திைறயா, மைலநா+ய� ,>நா+ய� 
மைனயி9கைட திறமி�”, “மழைல�தி4 ெமாழியி9 சில வ0�Mசில தமிA2, 
�ழறி�த4 க4நா+ய� �@கி�கைட திறமி�”  (க?2க�,�பரணி) எ�பவ9றி9 
பைகவ� நா30மகளி� $ற�ப0த  கா8க 
 
[14]. த�கயாக�பரணி (த?யவ9ைற�பா��க 
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[15]. தாழிைச, 44-7. 
[16]. ெதா . �ற�. G. 24. 
[17]. “த9பர வ0க னாைண� த�ைமயா லலைக U3ட%, ந9�ன னீழ  ெப9@% 
நVக46 த�ைம ேயேபா ”  (க6த. ேம4�. 21) ; “ெத4-ேச� (னிவ �ன�(தல 
தீ8+� ேபயி Eடன02க, ஒ4வா ,ட9@% வயிர வ�ற னாைண ெயன�தா.6 
,ைர�த,ேவ”  (காசிகா8ட%, அலைகேதவனாகிய. 10); “�4தி U�%�ன  
கண2க>� களி�தன� �+��ழி" சிலேவE%, ப4� த9��ேபா தாைமக8 
டவனிேம9 பற6தைல� ெப4ேவ6த�, ெச4வி ேல9@யி� ம+6தவ� வி8மிைச� 
திகழவ2 கவ�ெச6நீ�, இரண ம8டல வயிரவ� கண2க>� கினிதைம� 
த4-ெச/தா�.” காMசி�. வயிரCச�. 37. 
-------  

பாசவைத" பரணிபாசவைத" பரணிபாசவைத" பரணிபாசவைத" பரணி    
 
பாசவைத�பரணி ெய�ப, சிவஞான பாைலய ேதசிக� சா�6தா� பாச�ைத� 
ேபா�கி" சிவஞான% அ4ளிய ெசயைல உ4வக வைகயி  அைம�,� 
பாசம�னெனா0 ெபா4, ெவ�றதாக� பாட�ெப9ற,. 
 

“ேதச% பாி�த சிவஞான ேதசி க�பா� வ6ெதம, 
பாச% பறி�த திற%பாட� ைப%ெபா9 கபாட6 திறமிேனா”   (தாழிைச, 57) 

 
எ�பதி  இ, �றி�பி�க� ப3+4�கி�ற,. 
 
இ6B , பாச�ைத� பாசம�னனாக*% � லறிைவ� ,�மதி ெய�E% 
ம6திாியாக*%, காம%, ேகாப%, உேலாப%, ேமாக%, அக2கார%, மா9சாிய% எ�E% 
உ3பைக ஆைற�% பாசம�னன பைட� தைலவ�களாக*%, ஞான�ைத" 
சிவஞானேதசிக4ைடய த8டநாயகராக*%, நி4பக%, ெபாைற, ச6ேதாட%, விவகார 
பரா(க%, சா6த%, சீல% (த?யவ9ைற அ6த� த8டநாயக4�� அட2கிய 
பைட�தைலவ�களாக*%, ஞான�தா  பாச% நீ2கியைத ஞானவிேநாத� 
ேசைனகளா  பாசம�ன� அழி6ததாக*% உ4வக%ெச/, அத9ேக9ப 
வரலா9ைற� ெதாட��ப0�தி அைம�க�ப30-ள,. இ2ஙன% �ண2கைள 
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உ4வகM ெச/த  வடெமாழியி=% உ8ெட�பைத� பிரேபாத ச6திேராதய% 
(த?ய B களா  அறியலா% ; 
 

“அA�கா ெறனெவா4 பாவி”, 
“இ�ைம ெயனெவா4 பாவி”, 
“நாெண�E ந லா-” 

 
என� தி4��றளி=% �ண2கைள உ4வக�ப0�தி யி4�த  கா8க. 
 
�ற�பைகைய ெவ =த?=% அக�பைகைய ெவ =த  அாி,. அ�பைகைய 
ெவ�@ ஞான(+G0த  சிற��ைடய, ; அ"ெசய  உய�6த Cரமாகேவ 
க4த�ப0% ; 
 

“ஐ%�லE% ெவ�றா�ற� Cரேம Cர%” 
 
எ�E% பைழய பாட  இதைன வ?�@�,%. ஆத?�, Cர�ைத� பாரா30% 
பரணி�பிரப6த2க- ஞான�தி� ெவ9றிைய�% பாரா30த  
ெபா4�த(ைடயேதயா�%. 
 
பாசவைத�பரணி, கா�ைப (த?9 ெப9@� கட*-வா.�, (த?ய ப�, 
உ@���கைள�% 737 தாழிைசகைள�% உைடய,. 
 
இ6B?9 ெசா ல�ப0% சிவஞானேதசிகெர�பவ� அ%மைவ ய%ைமயா-
ெர�பவாி� தி4��த வராக அவதாி�,, மயில�தி  எA6த4ளியி46தவ4% 
(4க�கட*- தி4வ4- ெப9றவ4மாகிய பாலசி�தெர�E% சி�த�4ஷ�பா  
ஞாேனாபேதச% ெப9@, அவர, க3டைளயி�ப+ேய ெபா%ைமயபாைளயெமன 
வழ2�% ெபா%ம�ர�தி  Cரைசவஞானாசிாியராக எA6த4ளி இ46தவ�. 
அவ4��ாிய மட2க-, ெபா%ம�ர%, மயில%, காMசீ�ர%, ெச/S�, சித%பர% எ�E% 
இட2களி  உ-ளன. 
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இ6B=- அவ� அ%மைவ��� �த வராக அவதாி�தைம, 220-21-ஆ% 
தாழிைசகளி=%, அவ4��ாிய ெபா%ம�ர% (த?யன கா�பி=%, 16-7, 300, 736-ஆ% 
தாழிைசகளி=%, அவ� Cரைசவமத ஆசிாியெர�ப, 737-ஆ% தாழிைசயி=% 
ெசா ல�ப30-ளன. 
 
சிவஞானபாைலய ேதசிகெரன*% அவ� வழ2க�ெப@வ� ; அவ�மீ, ,ைறம2கல% 
சிவ�பிரகாச Yவாமிக- பா+ய தாலா30, ெநM#வி0T,, பி-ைள�தமி., 
தி4�ப-ளிெயA"சி, கல%பக% ஆகிய பிரப6த2க- உ80. 
இ6B?  கட*-வா.�தி  நி3களசிவ%, சகளசிவ% தி4மா , பிரமேதவ�, 
விநாயக�, (4க�கட*-, Gாியென�பவ�க- வா.�த�ப0கி�றன�. 
 
கைடதிற�பி , பலவைகயான ஞானப��விக- மகளிராக" ெசா ல�ப0கி�றா�க-. 
ஏைன� பரணிB களி  பல நா30 மகளிைர� கைடதிற��%ப+ $@% 
மரைப�தAவி இ�ப�தியி  சிலநா3+� ெபய�க- ெதானி��%ப+ ஆசிாிய� 
அைம�தி4�கி�றன� ; அ2க%, வ2க%, ெகா ல%, சி6,, ேசானக%, சாவக%, 
க�னடெம�E% நா3+�ெபய�க- அPவைகயி  அைம6,-ளன. மகளி� 
இய ���% ஞான அJபவிக- இய ���% ஒ��ைம அைம�%ப+ சிேலைடயாக" 
சில தாழிைசக- இ�ப�தியி  உ-ளன. 
 
கா0பா+யதி , அMஞானிக- வாA% இடேம #0காடாக*%, அவ�கேள 
வில2�களாக*%, ேகாப% (த?யன (- (த?யனவாக*% ெசா ல�ப0கி�றன. 
 
ேப/கைள�பா+யதி , அறிவ9றவ�க- ேப/களாக" ெசா ல�ப0கி�றன�. 
பலவைக" சமய�ெகா-ைகக- இதி9 காண�ப0%. உலக�தி  உ-ள பலவைக 
வMசக"ெசய கைள மிக அழகாக ஆசிாிய� இதி  அைம�தி4�கி�றன�. 
 
ேகாயிைல�பா+யதி , ேதவியி� ேகாயி=-ள ேசாைல, தி4�ேகாயி  
(த?யவ9றி� ெப4ைம காண�ப0%. 
 
ேதவிைய�பா+யதி , ேதவியி� ெப4ைம�% அவ-பாிசன�தி� இய �% 
காண�ப0கி�றன. ஞானநிைலைய உைடயவ�கேள 
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டாகினி (த?ய பாிசன2களாக அைம�க�ப0கி�றன�. இ� ப�தியா  
ஞானிய�க>ைடய நிைல ந�றாக� ெதாியவ4கி�ற,. 
 
க?2க�,�பரணி (த?ய பரணிக- சிலவ9றி  ‘இ6திர சால%’ எ�E% ஒ4ப�தி 
ெசா ல�ப0வ,80. அதைன� ேப/ (ைற�பா3+� ெதாட�க�தி , 
 

“இற�ப,%பிற��மாய இ6�ரசால வி�ைதைய" 
சிற�ெபா02�றி�ெகாெள�@ ேதவி(�� கா3+ேய” 

 
எ�E% ஒ4தாழிைசயி  ஆசிாிய� அட�கி�-ளா�. 
 
$ளி$றியதி , பாசம�னைன ஞானவிேநாத� ெவ�ற வரலா@ ெசா ல�ப0கிற,. 
அத� #4�க% வ4மா@ : 
 
ச2க9பமாகிய மதி  (த?யைவகளா9 Gழ�ெப9ற மாயா�ர�தி  பாசென�@% 
அMஞென�@% வழ2க�ப0% ம�ன� ஒ4வ� பலவைக� தீய �ண2க>�� 
இ4�பிடமாகி� ,�மதிெய�பவைன ம6திாியாக� ெகா80 நீதிய9ற அரசா3சிைய 
நட�தி வ6தா�. அ6த� பாசம�னன, பழிமா# உலெகலா% பட�6, 70% 
த�ைமைய" சிவெப4மா� அறி6, சிவஞான ேதசிகராக மயில�தி  அவதாி�, 
ஞான�ேகால% &80 ஞான(+G+ ேயாகாசன�தி  C9றி46த4ளினா�. 
 
இ2ஙன% அவ� C9றி46தெபாA, பாசம�னEைடய ஒ9ற�க- அவ�பா  
ஓ+"ெச�@ அவ� அவதாி�தெச/திைய� $றின�. அதைன�ேக30% பிறரா  
அறி6,% பாசம�ன� ,�மதிெய�E% ம6திாிேயா0 ஆேலாசி�," சிவஞான 
ேதசிகேரா0 ெபா4வத9� எ8V% ெபாA,, அவEைடய பைட�தைலவ�க>- 
ஒ4வனாகிய காம� எA6, த�Eைடய ெப4Cர�ைத எ0�,� $றினா� ; பி�� 
ேகாப� தன, ெவ9றி"சிற�ைப� $றினா�. ேக3ட பாசம�ன�, “ேகாப� 
காமைன�ேபா�ற வ�ைம�ைடயவேன” எ�@ பாரா3+னா�. 
‘காமைன�ேபா�றவ�’ எ�@ $றியதனா  நாணமைட6த ேகாப�, மீ80% தா� 
காமனா=% ெச/ய(+யாத பல ெசய கைள" ெச/ததாக� ெதாிவி�தா�. பிற� 
உேலாப�, ேமாக�, அக2கார�, ம9சர� எ�பவ�க- த�த% ெப4ைமகைள�% 
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வ?ைய�% எ0�, உைர�தன�.உடேன ,�மதிம6திாி, “ந%(ைடய பைடயி� 
ஊ�க�ைத எவ� உைர�க வ லா�?” என�பாரா3+னா�. பாசம�ன� த4��ட� 
இ46தா�. 
 
அ%ம�ன� அ2ஙன% இ4�க, அவனா  விைள�% ,�ப2கைள" சிவஞான-
ேதசிகாிட% அவ4ைடய த8டநாயகராகிய ஞானவிேநாத� ேபா/�ெதாிவி�தா�. 
ேக3ட சிவஞானேதசிக� பாசம�னேனா0 ெபா4,ெவ =%ப+ ஞானவிேநாத4��� 
க3டைளயி30 அவைர வி0�தா�. 
 
பலவைக ஞானப��வ2க- &8டவ�கைள ெய லா% ,ைண� ெகா80 
ஞானவிேநாத� ேபா4����ற�ப3டன�. அ�ெபாA,, அவ� த%(ைடய பைட� 
தைலவ�கைள ேநா�கி “நீ2க- எ6த (ைறைய ேம9ெகா80 பாசம�ன� 
பைடயிைன அழி�Z�?” எ�@ வினாவ, அவ�களி  நி4பக� காமைன�%, 
ெபாைறய� ேபாபைன�%, ச6ேதாட� உேலாபைன�% விவகாரபரா(க� 
ேமாகைன�%, சா6த� அக2காரைன�%, அ(தசீல� ம9சரைன�% அழி�பதாக� 
த�த% ஆ9றைல எ0�," ெசா�னா�க-. 
 
ஞானவிேநாத4ைடய பைட ேபா4�� எA6தைத� பாச ம�னEைடய வாயி  
காவல� அறிவி�க அறி6த அவ�பைடCர�களி9பல� த2க- அரச� அழிவாென�@ 
அMசின� ; பி�� அவ�க- அ"ெச/திைய அவE�� அறிவி�தன� ; அவ� மி�க 
த4��ட�, “எதி��, வ6தவைர ெவ லாம  நா� மீ8டா  எ�ைன அMஞென�@ 
ெசா லாம  ேவ@ெபயாி30 அைழ�2க-” எ�@ வMசின2 $றி� ேபா��ாி�%ப+ 
த�பைடைய ஏவின�. ேபா4�� அMசி அ�பைடயி9 பல� ஓ+மைற6தன�. 
அ�ெபாA, ஞானவிேனாத�, ஓடாம  எMசிநி�றவ�கைள மா/��%ப+ த% 
பைடCர4��� க3டைளயிட அவ�க- அவைர ேநா�கி, “ந%மவெர�@% 
பைகஞெர�@% ேவ@பா0 கா8ப, எPவா@?” என வினாவின�. அதைன�ேக3ட 
ஞானவிேநாத� த%மவ�களாகிய உ8ைமஞானிய� இய �கைள எ0�,�$றி 
அவ4��% அMஞ�பைடCரராகிய அMஞானிய4��% பலவைகயி  ஒ��ைம 
இ4�ப,ேபால� ேதா9றிE% அவ�களிைடேய உ-ள ேவ9@ைமக- 
இ�தைகயனெவ�@ அறி*@�தின�. 
 
பி�ன�, ேபா� 78ட, ; காம�(த?ேயா� நி4பக� (த?யவ�களா   
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அழி�க�ப3டன�. பாசம�ன� ஒ4வைனய�றி ஏைனேயாெர லா% மா/6தபி�� 
அவைன ேநா�கி ஞானவிேநாத� பைடயி=-ள ஞானCர�க-, “ஞானவிேநாதைர 
வண2�” எ�@ ெசா ல, அவ� அ�ெபாA,% பணியாம  நி�றா�. 
 
அ�ெபாA, சிவஞானேதசிக4ைடய ெப4ைமைய அவE�� ஞானCர�க- எ0�,� 
$றினா�க- ; அதைன�ேக3ட பாச� மிக" சீறி, “ஞானவிேநாத� எ�(�வ6தா  
அ�ெபாA, நா� கா30% Cர�ைத� பா42க-” எ�@ $றினா�. 
 
அ"ெசா9கைள" ெசவிேய9ற ஞானவிேநாத� அவ�(�� வ6, அவ�தைலயி�மீ, 
த% தி4வ+ைய ைவ�தன�. உடேன பாச� தன, பைழய நிைலமாறி ஞான[ப% 
ெப9றன�. அவEைடய பைடக>% ஞான நிைலைய அைட6தன. அதைன அறி6த 
யாவ4% ஞானவிேநாதைர� �க.6தன�. 
 
பி�� ஞானவிேநாத� சிவஞானேதசிக�பா9 ெச�@ பணிய, ேதசிக� அவ4�� 
(+G3+, “ஞானச�கர�ைத நீ ெச=�,வாயாக” எ�@ அ4ளினா�. அPவாேற அவ� 
ஞான அரசா3சிைய நட�திவ6தா� ; அவ� ஆ3சியி  யாவ4% இ�ப�ைத� ெப9@ 
வா.6தன�. 
 
இ�ப�தியி  உ8ைமஞானிக>ைடய இய �க>% அறிவ9றவ�க>ைடய 
இய �க>% அ2க2ேக மிக அழகாக" ெசா ல�ப0கி�றன. காம�(த?யவ�க- 
$9@�களி  �ராண இதிகாச2களி=-ள ெச/திக- காண�ப0கி�றன. 
இ4வைக�பைட Cர�க>ைடய $9@�களி=%, தி4��றளி=-ள க4�,�க>% 
ெசா9ெறாட�க>% அைம6தி4�கி�றன. இைடயிைடேய மட���க- உ-ளன. 
 
$ளி$றியத9��பி�� உ-ள கள2கா3டெல�E% ப�தியி  ேதவி 
ேமாகினிக>ட� களMெச�@ அMஞானிக- ஞான% ெப9ற வரலா9ைற�$றி 
அவ�கைள�கா30த  ெசா ல�ப0கிற,. 
 
$ெழ�E% ப�தியி  சா6தி(த?ய ேமாகினிக- $. சைம�,� ேதவி��� 
பைட�,� தா(% உ80, அ2ேக உண* ெபற வ6தி4��% பலேப/க>�� 
இ0த=% அைவ உ80 ஞானவிேநாதைர�% பிறைர�% வா.�,த=% காண�ப0%. 
பல சமய�தின� ெகா-ைகக- இ�ப�தியா  ெதாியவ4கி�றன. 
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இ6Bலைம��, அMஞவைத�பரணி, ேமாகவைத�பரணி, தமி.�பிரேபாத-
ச6திேராதய% எ�பவ9ைற� பி�ப9றியதாக� காண�ப0கி�ற,. அவ9@->% 
அMஞவைத�பரணியி=-ள ெசா =% ெபா4>% ெப4%பா=% அ�ப+ அ�ப+ேய 
இதி  எ0�தாள�ப30-ளன. இவ9ைற ேநா��%ெபாA,, 
 

“(�ேனா� ெமாழிெபா4ேள ய�றி யவ�ெமாழி�% 
ெபா�ேனேபா9 ேபா9@வ% எ�பத9�%-(�ேனாாி� 
ேவ@B  ெச/,ெமE% ேம9ேகாளி  எ�பத9�% 
$@பழM G�திர�தி� ேகா-” 

 
எ�E% பைழய இல�கண�ைத ேம9ெகா8டவ�களி  இ6BலாசிாியாிE% 
சிற6தவ� ேவெறா4வாிரா ெர�@ ேதா9@கிற,. 
 
இ6Bலாசிாிய� இல�கணவிள�க% இய9றியவ4% தி4வா[ாி  தி4�$3ட�தி  
தமிA�� இல�கா/ விள2கியவ4மான ' ைவ�தியநாத ேதசிகெர�@% இதைன 
இய9றியத9காக அவ� சில மானிய2கைள� ெப9றனெர�@% $@வ�. இ6த விவர% 
என��� கிைட�த ைகெயA�,� பிரதிகளா=% ேவ@ வைகயா=% ெதாியாைமயா  
இைத�ப9றி நா� ஒ�@% நி"சயமாக" ெசா ல (+யவி ைல. 
 
இ6B?  உ-ள #ைவ�-ள ப�திக- வ4மா@ : தாழிைச, 3-16, 81-5, 108-138, 163, 
183-200, 255, 282-95, 346-447, 469, 475-540, 571-89, 629-37, 642-52, 657-63, 670-
76.. 
 
இ9ைற��"ச9ேறற��ைறய (�ப, வ4ஷ2க>��(�� இ6BெலAதிய 
ஏ30"#வ+ ஒ�@ திாிசிர�ர�தி  ெத�னி6திய ெரயி ேவயி  ெபாிய 
உ�திேயாக�தி?46த 'மா� காMசீ�ர% க2காதர (த?யாரவ�களிடமி46, 
என��� கிைட�த,. அ�பிரதியி� இ@தியி  பி�வ4வன எAத�ப3+46தன : 
 
‘ந�றாக, �4வா.க, �4ேவ,ைண. சிவஞான ேதசிகனா� தி4வ+கேள சரண%. 
ெவ9றிேவ=9ற,ைண. தி4"சி9ற%பல%. சா?வாகன சகா�த%  (1744)-��ேமேல 
ெச லா நி�ற #பாEu ப2�னிt 32 ஆதிவார% ச,��தசி திதி பதிென3டைர, 
&ரந3ச�திர% 43 ; இ6த #பதின�தி  ச9�4 சிவ?2கேதசிேக6திர #வாமி 
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யா4ைடய கி4பாகடா��தினாேல காMசீ�ர% பி-ைளபாைளய% கி4\ணாராய� 
ெத4வி?4��% �4சா6ைதய� மட% ஏகா%பர அ/ய� ேபரனாகிய அ8ணாமைல 
பாசவைத�பரணி எAதி நிைறேவறின, (9@%. அ8ணாமைல ெசாYத?கித%, 
சிவமய%.’ 
 
ேவறிட2களி?46, இ6B?� ேவ@ இர80 ஏ30� பிரதிக- கிைட�தன. 
அவ9ைற ைவ�,�ெகா80 ஆரா/6, இ6B?� நய�ைதயறி6,, இ�றியைமயாத 
இட2களி  #4�கமாக� �றி��ைர எAதி இ�ெபாA, ெவளியிடலாேன�. 
 
இதைன, ‘கைலமக-’ ப�திாிைகயி  ெவளியி0த9�� காரணமாக இ46த 
அ�ப�திாிைகயி� அதிப� 'மா� ஆ�. நாராயணசாமி ஐயரவ�க>��% 
ப�திாிகாசிாிய�க>��% எ�Eைடய ந�றி உாியதா�%. 
 
இதைன ஆரா�2கால�,% பதி�பி��% கால�,% உடனி46, உதவி 
ெச/தவ�களாகிய, ெச�ைன� கிறிY+ய�காேல] தமி.�ப8+த� சிரMசீவி 
வி�,வா� வி. (. #�பிரமணிய ஐய4��% ‘கைலமக-’ உதவி� ப�திாிகாசிாிய� 
சிரMசீவி வி�,வா� கி. வா. ஜக6நாத ஐய4��% கைலமகளி� தி4வ4- 
ேம�ேம=% ெப4�க. 
 
‘தியாகரஜாவிலாச%’ இ2ஙன%,  
தி4ேவ3^#வர�ேப3ைட,  ேவ. சாமிநாைதய�. 
15-12-33. 
---------------- 

பாசவைத" பரணி பாசவைத" பரணி பாசவைத" பரணி பாசவைத" பரணி ----     � � � � 
கணபதி ,ைண 
கா"� கா"� கா"� கா"�     
ெவ&பாெவ&பாெவ&பாெவ&பா    
 
1. ேத#வள� ெபா%ைம" சிவஞான ேதசிக�ேம9 
பாச வைத�பரணி ப�Eத9� - ேநசமி�% 
அ%பவள" ெசMச+ல� ைத6,கர� ெத6ைதய43 
க%பவள� ,%பி(க� கா��. 
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--------- 
 
1. 1. 1. 1. கட	� வா'��கட	� வா'��கட	� வா'��கட	� வா'��    
நி3கள சிவ% 
தாழிைச 
 
2. தி4ம4* ம4ம�(த ெலவ46 ேதா�ற� 
      தி4விைளயா3 ெடா4தனிேய ெச/, மா9றி� 
ெபா48ம4* ம4மைற� மைறெயா ணாத 
      &ரணத9 பத�ெபா4ைள� ேபா9ற  ெச/வா%.  (1) 
 
3. மய �ாி�% ெப4%பிறவி� ெபௗவ% வ9ற 
      வ9றாத ேபாி�ப வாாி ெபா2க" 
ெசய �ாி�M சிவஞான ேதசி க�&M 
      ேசவ+G3 0%பEவ  சிற�க ெவ�ேற.  (2) 
 
சகள சிவ% 
ேவ@ 
4. நீேர6, சடாடவி� ெந4�ேப6, கரா%�ய(% 
      ெந9றி� க8V% 
காேர6, க6தர( (ைடயபிரா ன+�கமல% 
      க4�,- ைவ�பா%.  (3) 
 
5. காேர6, க6தர( Jத விழி�% �ன9சைட�% 
      கன= ேம6தா" 
சீேர6, சிவஞான ேதசிக�ெச6 தமி.மாைல 
      சிற�க ெவ�ேற.  (4) 
 
தி4மா  
6. �வியைன�,6 தனி�,80 ேபா�ற2�% ப+�ற2கி�  
      �ாி�% யாக 
அவியைன�, மமர4ண வ4>த* ெமா4(த=� 
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      க�� ெச/வா%.  (5) 
 
7. சகமைன�,6 தனி�,80 தைக�ற2�% ப+�ற2கி� 
      த9ெசா [ப" 
#கமைன�, Jகரவ4- சிவஞான ேதசிக�சீ� 
      ெசா ல ெவ�ேற.  (6) 
 
பிரமேதவ� 
8. இ4விைன� (��ண( நா9கதி� ைம%�லE% 
      இய9றா நி�ற 
ஒ4விைன� (கநா�� (ைடயவைன (�ேபா,% 
      உள�,- ைவ�பா%.  (7) 
 
9. �லைம6,2 கதிநா��2 �ண7�@% விைனயிர80% 
      ேபாக வா80 
நிலைம6,6 ெதாழவ6த சிவஞான ேதசிக�சீ� 
      நிலவ ெவ�ேற.  (8) 
 
விநாயக� 
10. நா வா� ைம2கர( மி4ெசவி� (�க8V% 
      நய6, Tய 
பா வா� ெம/Mஞான ேபாதைன$� மதகளி9ைற�  
      பணித  ெச/வா%.  (9) 
 
11. நா�மைற� மMெசA�, மி4பயE 7*ல�% 
      நய�ப மாைய 
தா�மைற�% ப+�தி�த சிவஞான ேதசிக�சீ� 
      தைழக ெவ�ேற.  (10) 
 
(4க� கட*- 
12. அயிேல@ கரா%�ய( ம4ேள@ (கா%�ய(% 
      ஆட  சா�ற 
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மயிேல@ பதா%�ய( ம4*ெமா4 (4கைனயா% 
      வண2க  ெச/வா%.  (11) 
 
13. வி8ேண@ ெந0%�கA% �விேய@ த8ணளி�% 
      ேமவி �-ள 
எ8ேண@ சிவஞான ேதசிக�பா மாைலயர2 
      ேகற ெவ�ேற.  (12) 
 
Gாிய� 
14. �விபர6த �றவி4-க- �ற6த6, ேபாயிாிய� 
      �ணாி வ6, 
சவிபர6த விரவிதைன� பரவிய�� விரவி(�� 
      தா.த  ெச/வா%.  (13) 
 
ேவ@ 
15. நனிபர6த வகவி4-க- �ற6த6, ேபாயிாிய 
      ஞால� ெத/தி� 
தனிபர6த சிவஞான ேதசிக�ெச6 தமி.மாைல 
      தைழக ெவ�ேற.  (14) 
 
ேவ@ 
16. ெசயைல" சிவஞான ேபாதைன" ெசய=3 படேவாதி ேய�த4 
மயிைல" சிவஞான ேதசிக� வள�ெம/� �க.வாழி வாழிேய.  (15) 
 
17. கயிைல� பதிவாழி வாழிேய கனக" சைபவாழி வாழிேய 
மயிைல� பதிவாழி வாழிேய வள�க" சி�%வாழி வாழிேய.  (16) 
------- 
�றி��ைர  
 
1. ெபா%ைம - ெபா%ைமயபாைளய% ; இP<� விA��ர% தா`காவி  உ-ள,. 
ப�Eத9� - ஆரா/6, ெசா =த9�. க%ப% - க30�தறி. 
பி - %. ‘ேதசிக�ேம ’ 
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‘2. ம4ம� - மா�ைப உைடயவ�. 
 
3. பEவ  - B . 
 
4. க6தர% - கA�,. 
பி - %. ‘கரா%�ச(%’ 
 
6. �வியைன�,% தனி�,80 : “உலக6 தனி�,8டவ� ெறாA6 தாேளா�” 
 (தி4"சி9. 
132. ) யாக% தி4மா  வ+ெவ�ப� ; “எ"சனா6 ,ளவினாைன” காMசி�. த�கீச�. 
 
9. நில% ஐ6, - �றிMசி, பாைல, ( ைல, ம4த%, ெந/த  எ�E% ஐ6, திைணக-. 
 
10. பா  வா�% - ப�தி ெபா46திய. 
 
12. ஆட  - ஆ0த . 
பி - %. ‘கரா%�ச(%’ ‘(கா%�ச(%’ ‘பதா%�ச(%’ 
 
14. சவி - அழ�, ஒளி. 
 
16. ெசயைல" ெசய=3பட ஓதி. மயிைல - மயில% ; இ, மயிலாசலெமன*% 
வழ2�%. 
---------- 

2. 2. 2. 2. கைட திற"�கைட திற"�கைட திற"�கைட திற"�    
 
18. அ4வின ராகி� மலரா ம4*4 வாகி� மலரா% 
உ4வின ராகி� மலரா ெமா4வைர நா+ய� திறமி�.   (1) 
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ேவ@ 
19. அைல� மீன( மான( மி�றிேய 
      அ�றி ேயா0நா வா/��ெம3 டாததா/ 
நிைல�6 தா.* மிலாதேதா ரான6த 
      நீ-க ட9@ைற யா+ய� திறமிேனா.   (2) 
 
20. அ2க நா+ய� நீ+ய ெவAபிற� 
      பாழி ேய.கட6 த��றM ெச�மைற 
வ2க நா+ய� Z+ய =ளெமலா 
      மகத நா+ய� வ4கைட திறமிேனா.   (3) 
 
21. அ ல நா+ய ர@பைக வள��பவ�  
      ஆக லா?க ல�பைக யாைவ�% 
ெகா ல நா+ய� ேபர43 சி6,ந9 
      ேகால நா+ய� �ளி�கைட திறமிேனா.   (4) 
 
ேவ@ 
22. கட ெகAநM ேசானக நா+ய� 
      க+ய�ல6 தா.ெபாறி யாயின 
அட ெகAநM சாவக நா+ய� 
      அ4-ெபறவ6 ேதகைட திறமிேனா.   (5) 
 
ேவ@ 
23. தி4மணநா +ய�பிறவி" சிைறயினரா க?னமல� 
த4மணநா +ய�விைழ*9 றணிவள42 கைடதிறமி�.   (6) 
 
24. ப�னடநா +ய�சனன� பாைவயரா வ48ம�றி9 
க�னடநா +ய��@கி� க4ைணெயா02 கைடதிறமி�.   (7) 
 
ேவ@ 
25. இ4> மி�றிய ெவாளி� மி�றிய 
      இல, மி�றிய *ள, மி�றிய 
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ம4> மி�றிய ெத4> மி�றிய 
      வரெமா ெடா�றிய� திறமிேனா.   (8) 
 
ேவ@ 
26. ம8ணி�மைற யா,நிைற வாாியமி ழா, 
      வா+ெயாி யாெதாியி� வாதமைற யா, 
வி8ணி�மைற யா,மன மாதிெபாறி ேமவா 
      ேமலதைன ேமவியைண C�கைடக +றமி�.   (9) 
 
ேவ@ 
27. &8ட பணிக- �ற�தவிழ� 
      �ளக ெமறிய விளகி�ள%  
நீ8ட விழிக ணீ�த,%ப 
      ேநய� தம�C� திறமிேனா.   (10) 
 
28. தாி�த கைலயி னிைல�ைலய� 
      த%ைம மற6, தைலவெரா0 
ெதாி�த கலவி நலEக�C� 
      ெச%ெபா9 கபாட6 திறமிேனா.   (11) 
 
29. தாைள ெய8ணி� தைலவெரா0 
      சாரா தக�@ தண6தெந0 
நாைள ெய8ணி யிர2கி0C� 
      ந�ெபா9 கபாட6 திறமிேனா.   (12) 
 
30. ெவ�ேற �லேனா ைர6திைன�% 
      வி4��% ெவ@�� ேமவலரா/ 
ஒ�ேற �றி�, விழி�,ற2�% 
      உபாய6 ெதாிC� திறமிேனா.   (13) 
 
ேவ@  
31. உலக%விழி� ததிEற2கி �ல�ற2� மதிெனா�றி 
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இலகவிழி� ,ற2கி0C ாி0கதவ6 திறமிேனா.   (14) 
 
ேவ@ 
32. ஊன நா3ட% ெப9@ைடய 
      உேலாகா தீத ெமா�ேறகா8 
ஞான நா3ட% ெப9@ைடU� 
      ந�ெபா9 கபாட6 திறமிேனா.   (15) 
 
33. 
ஐய2 கழிய ெம/ய4>% 
      ஐய ன+யி9 ெச/ய�பி� 
ைமய2 கழிய நீ� த,%ப 
      மல�6த விழிU� திறமிேனா.   (16) 
 
ேவ@ 
34. உட= (@ெபா4> (யி4 (ம,�க  
      உண�மி Eண�மிெனன *4கேவ. 
கட= மைல�ெமன நில* #கசலதி 
      கனிவி ன4>மவ� திறமிேனா.   (17) 
 
35. வள4% விைழ*யர மனதி னிைலெதாைலய 
      வனச விழியிEயி� ப4கிேய 
தள4 மளவினிெலா ர(த ெமாழி�த* 
      தைகைம ெப4�மவ� திறமிேனா.   (18) 
 
36. ெகா+ய பிறவிநிைல �ைலய *லகி�வ4 
      �4சி ல4>ததி �@கிேய 
ெந+ய விழிய4வி ெசாாிய நிரதிசய 
      நிமல மைண�மவ� திறமிேனா.   (19) 
 
ேவ@ 
37. இ�ெபா48 ெம/�ெபா4ேள ெய�@ �றி�,லேகா� 
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      எAபிற வி"#ழலா திைவயல தாெயாளி4% 
அ�ெபா48 ெம/�ெபா4ேள யறிமி ெனன�பக4% 
      அ4-வள 46தைகU ரணிகத வ6திறமி�.   (20) 
 
38. பிற�� மிற��மற� ேபைதைம வி3டகல� 
      ேபச ெவாணாநிைலைம� ெப9றியி E9றதிேல 
மற�� நிைன��மற வ விைன ேயாலமிட 
      ம4வி விடா,ைறC� வள�கத வ6திறமி�.   (21) 
 
ேவ@ 
39. இைறயி னிைலயிஃ ெதம, நிைலயிஃ 
      தி4> மல(த =@பிணி� 
கைறயி னிைலயிஃ ெதன* மறி*@ 
      கைலவ லவ�கைட திறமிேனா.   (22) 
 
40. உலகி னிைனவற வமர� ெபறலற 
      உ4வ ம,ெகா0 ம4விேய 
அலகி னவமைத யறிய *ைரெசய 
      அவச (@மவ� திறமிேனா.   (23) 
 
41. க4ம ம@(ைற �@� மிைறகழ  
      க4, ெதா@%விழி ���ன  
ம4ம (ற*ட  �ளக ெமழநிைல 
      வAவி விAமவ� திறமிேனா.   (24) 
 
42. உலகி னிைலைம� மளவி  சமய(% 
      உைலவி  விைனக> (ணரவP 
வலகி னிைலைம� ெமாழிய ெமாழி�ெமா� 
      அ(த மயி பவ� திறமிேனா.   (25) 
 
ேவ@ 
43. மனநிைன வ@மிட நிைனய*% 
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      வ4மி4 விைனவ? ம+ய*% 
தைனநிைன வறவ, தAவ*% 
      தைலயளி ெப@மவ� திறமிேனா.   (26) 
 
44. நிகர@ மிைற�4 வ,ெகா0 
      நிலமிைச �@(ைற நிைனெதா@% 
�கர@ ம4ெணறி பக�ெதா@% 
      �ளகித ெமறிபவ� திறமிேனா.   (27) 
 
45. அ�திர விைற�4 வ,பாி� 
      தவனியி  வ�ெமா4 பவனிேபா/" 
சி�திர நிைலைமயி =%ைம�% 
      ெத4வினி =/�தவ� திறமிேனா.   (28) 
 
ேவ@ 
46. இ%ைம ேயக4தி ெவ%ைம ேய�ாி�% 
      எ%ம ேனா4ம4 ெள/தேவ 
ெச%ைம ேயய4ளி ெய%ைம யாளிைறவ� 
      ெச வ ேம*மவ� திறமிேனா.   (29) 
 
47. ந ல ெத�றி+E ந%ைம யா>ைடய 
      நாய க�றிறமி நானில% 
அ ல ெத�றி+E ம ல ெதா�@கன 
      வதிE ேமவல�க +றமிேனா.   (30) 
 
48. அைலவி லாதெபா4 ளதெனா ெடா�றிய, 
      இ,ெவ னாைமயறி யாதறி6 
,ைலவி லாதவ( ,80 ப8ைடநிைன 
      ெவா4* C�கைடக +றமிேனா.   (31) 
 
ேவ@ 
49. க4�%ப+ நயன2ெகா0 களவி�Eம ,யிைர� 
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ப4�%ெபாA ,4�%ப+ பட�C�கைட திறமி�.   (32) 
 
ேவ@ 
50. ம4* மநாதி� பிற6ைதைய 
      வMசி�, நீ2கி மனாதி�% 
ெபா4* மிலாெனா0 $+ேய 
      ெபா?*@ C�கைட திறமிேனா.   (33) 
 
51. ஆவ, மழிவ, மைடவ,% 
      அக வ, மிக வ, ம4-வ,% 
ேபாவ,% வ4வ, மி�றிய 
      ெபா4ைள மண6தவ� திறமிேனா.   (34) 
 
52. ஈ4ட ேலா4ட லாகேவ 
      இ@க வைண�தினி தி��@% 
கா4ட ேலாதி மட6ைதU� 
      கனக ெந02கைட திறமிேனா.   (35) 
 
53. $0 ெந02கன வதனிேல  
      �9ற மிலாEட E9றிடா 
T0 மன6தெனா a0C� 
      உம, ெந02கைட திறமிேனா.   (36) 
 
54. ஊ4 மலா=ய� ேதய(% 
      உ@�ல (%(ற வி�(ைற 
யா4 மிலாெனா0 $+ேய 
      இ��@ C�கைட திறமிேனா.   (37) 
 
ேவ@ 
55. ஊ4% பைட�தெதா4 மானிட� ப+வ(% 
      ஒ�றிேய வாAநா ட�றிேய �ய�தி4� 
ேப4% பைட�தசிவ ஞானேத சிகன43 
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      ெப4ைமபா ட�கபா ட6திற6 தி0மிேனா.   (38) 
 
ேவ@ 
56. ெசறி� மலவி4- பறிய வ4சிவ 
      ஞான ேதசிக தினகர� 
அறி� மறி*ற வ4> ெநறியிைன 
      அைறய வணிகைட திறமிேனா.   (39) 
 
ேவ@ 
57. ேதச% பாி�த சிவஞான ேதசி க�பா� வ6ெதம, 
பாச% பறி�த திற%பாட� ைப%ெபா9 கபாட6 திறமிேனா.   (40) 
 
58. ெதாி��M சீ��தி" சிவஞான ேதசி க�றா- சிர�தணி6, 
பாி��% பாச வைத�பரணி பாட� கபாட6 திறமிேனா.   (41) 
------------ 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
18. அ4வின� ஆகி�% அலரா%. 
பி - %. ‘அ4வன�’ 
 
19. அைல�% ஈன(% மான(% ; அைலக>% மீன(% (மீ�க>%) அள*% எ�ப, 
ம9ெறா4 ெபா4-. நாவா/��% - நாைவ�ைடய வா/��%, க�ப=��%. “அைல 
தீ�வெதா� ,ைறநா+ய� திறமி�” அMஞவைத� பரணி. 
 
20. அ2க நா+ய� - சாீர�ைத ஆரா/பவ�க-. மைற - ம6திர%. அகத% நா+ய� - 
அழிவ9றைத நா0பவ�க-. கைட - வாயி . 
 
இதி  அ2க நா0 வ2க நா0 மகத நா0 எ�E% நா3+� ெபய�க- 
ெதானி�கி�றன. 
 
பி - %. ‘ஏ.கடல��ற%’ ‘உளெமேலாமகத’ 
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21. அ லாதவ9ைற நா0பவ�க- ஆ@ பைககைள வள��பவ�கேள. ஆ@ பைகக- 
காம% (த?யன. இக  - (ரVகி�ற. சி6, - கட . ேபர43 சி6,ெவ�ற, �4ைவ. 
இதி  ெகா ல%, சி6, எ�E% நா0களி� ெபய�க- ெதானி�கி�றன. 
 
22. நMேசா� - நMைச� க8ட�தி  உைடய சிவெப4மாைன. அக% நா+ய� - 
உ-ள�தி  நா0பவ�க-. க+ய - வ�ைமைய�ைடய. �ல%தா. - �ல�களி9 ெச�@ 
த2�%. ெபாறியாயின நMசா அக% நா+ய� - ெபாறிகைள விஷமாக ெநMசி  
எ8Vபவ�க-. 
 
ேசானக நா+ய�, சாவக நா+ய� எ�பன ெதானி. 
 
23. அமல�, அ4மண% ; அ4மணநா0 எ�ப, ெதானி ; ந�N , G. 272, மயிைல. 
 
24. ப  நட% நா+ய� - பலவைக நடன2கைள நா0வா�. சனன� பாைவயரா - 
சனனமாகிய $�தி  ஆ0% பாைவயராக இ4�ப. க  - க9�%. நட% - தா8டவ�ைத. 
க�னட நா0 எ�ப, ெதானி. 
 
பி - %. ‘பாைவயரால4-’ 
 
25. இ�றிய - இ லாத ; ந `���ராண%, ைநமிச�. 48, அ�கினி. 57. வர% - 
ேம�ைம. 
 
பி - %. ‘இ4>ம�றிய’ 
 
26. எாியி� எாியா,. அைறயா, - Cசி அ+யா,. “�ன? னமி ழா, ககன மிைச Sைத 
��த வைசயாத ெபா4ளதா/, அன? ெனாியா, பைடயி னழியாத வறிைவ யறிவா�க 
+றமிேனா” அMஞவைத�. 
 
27. பணிக- - ெதாழி க-, ஆபரண2க-. 
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28. கைல - வி�தியாத�,வ% ஏழE- ஒ�@. ஆைட ; “கைலகைள வி3ெடறிC�” 
 (அMஞவைத�) ; “ெம/தAவ *2கணிைல �2கைல�% C.*ற வி4%பி 
யிைற(�, ைகெதாA, J%ைம� மிழ6,வி0 C�கைட திற6தி0மிேனா” 
ேமாகவைத�பரணி. 
 
இ6த� தாழிைச ஒ4 பிரதியி  இ ைல. 
 
29. தா- - பத%, (ய9சி. “(� பிழ6த நாைள நிைன6, ேபாத விர2� C�கைட 
திறமிேனா” அMஞவைத�. 
 
30. விழி�,ற2�% உபாய6ெதாிC� : “விழி�ேத �ற2�% விள2கி ைழU�” 
(அMஞவைத�. ) ; “விழி�த க8�4 டா�திாி Cர4% பலரா ” தி4விைள. 55 : 38. 
 
31. ேம தாழிைசயி� க4�ைத விள�கியவா@. 
 
32. ஊன�க8ைண�ைடய உலக�தி9� அதீதமாகிய ஒ4ெபா4ைளேய காV%. 
 
33. ைம அ2� அழிய ; ைம - காம (த?ய �9ற2க- ; க8 ைம ெய�ப, ேவ@ 
ெபா4- ; “ஐய ெமா�@மற வாத ேகான+யி ன�ெபாெடா�றியக மி��ற, 
ைமயழி6திட மல�6தி ல2�விழி ம � C�க-கைட திறமிேனா” அMஞவைத�. 
 
34. #க சலதி - இ�ப� கட . 
 
35. விழியி� உயி�ப4�த  : “அள* க8+ட வாிய ப2கய நயன% வ6,ம 
தாவிைய�, கள* ெகா8+ட *4� கி�றவ� கனக ந�கைட திறமிேனா” 
(அMஞவைத�) ; “க8ணா=யி 48Z�கைட திறமி�கைட திறமி�” ேமாகவைத�. 
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36. விழிய4வி : “க4� க?யி�வ? ெதாைலய *லகி�வ4 க4ைண மைலயின4- 
பரவிேய, ெப4� மதிசயெமா 04கி ய4விெசாாி ெபாிய விழி யினவ� திறமிேனா” 
அMஞவைத�.  
பி - %. ‘நிமல மைள�%’ 
 
39. கைல - B . 
 
41. ம4ம% - மா��. �ளக% - மயி� சி?��த . “வைளத4 விைனகழ  *றவ4 
ளிைறய+ ம4*ெதா @ளEட  �ளகம ெதறிய*% மல�த4 �வைளக ள4விக- 
ெசாாிய*%” அMஞவைத�. 
பி - %. ‘க4ம(@(ைற’ 
 
43. மன% நிைனவ@% இட% நிைனத  : “மனE நிைனவ4 மிடம, நிைனய*%” 
அMஞவைத�. 
 
45. அ�திர இைற உ4வ, பாி�, - நிைலய9ற த2�தைல�ைடய உ4வ�ைத� 
தா2கி. 
 
பி - %. ‘அ�திறவிைற’ ‘ெதாிவினி =9றவ�’ 
 
50. அநாதி� பிற6ைத - அநாதிகாலமாக வ4% பிறவி. மனாதி�% ெபா4*% இலா� - 
மன% (த?ய காரண2க>% ஒ��% இ லாதவ�. 
 
52. கா� உட  ஓதி - காிய ஆணவ�ைத� பைக��% ெம/Mஞான% ; ேமக�ைத� 
பைக��% $6த . “அA6த வாகம திர80 ெமா�@ற வழிவி லாெனா0 தAவி” 
(அMஞவைத�) ; “ஈ44ைவ ேயா44வா யிைச� கி�ற ெதனத%ேப”  (372) 
எ�ப� பி�. 
 
53. மன% த�ெனா0 - மன�ேதா0. 
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55. வாA நாட�றிேய உய� - வாA% நா3+  ம30ம�றி எ2�% ஓ2�கி�ற. 
 
57. ேதச% - ஒளி. 
பி - %. ‘ேநச% பாி�த சிவஞான நிக.ேதசிக�’ 
 
58. பாி��% - தா2கிய. 
----------- 

3. 3. 3. 3. கா( பா)ய�கா( பா)ய�கா( பா)ய�கா( பா)ய�    
 
59. ெந+ய கான( நிழெலன வழ வ, 
      ெநறி� ள�, நிைனயிE ெமாிவ, 
ெகா+ய கானெமா� @ளதத னிைலயினி�  
      $@ கி�ற, ேத@க ேத@க.   (1) 
 
ேவ@ 
60. அ0வில2 க லவ ரறிஞேர யாதலா  
      அவரலா தவ�வில2 காதலா லைவக-வா. 
க0நிலM #0மழ9 க,வெவ6 ெதாிதவ. 
      கதிமய2 கியெந02 கவைல$� கானேம.  (2) 
 
61. அ�னவP வடவியி� ெகா0ைமைய யளவிடா 
      யாவேர $@வா� ேதவேர யாயிE%  
,�னவP வடவிதா ெனளியேதா வடைவய" 
      G0ப3 ட லேவா ெதா0கட9 ப+வேத.  (3) 
 
ேவ@ 
62. தணிகிலா வ4க�த% பி8+�6 ேதர�த% 
      தைழ�லா மர#ைம6 த4*ேம ெபா4*ேம 
அVகிலா நீளிைட யைடய*M ேசாைலயா/ 
      அைடயேவ யைடயேவ யழ=மP வடவிேய.  (4) 
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63. கனவிE ம4ளிலா ெநா,மலா ர4>ழி� 
      காணிE% ேவ?யா/� க+வன (+வன 
வினவிE2 க+யெசா  ெவ%பைண Cசிேய 
      ெவ�ளி(3 ெசாாிக4 ேவ பல மிைட�ேம.  (5)  
 
64. வ�கலா வ,க02 கயவ�த% மனமேத 
      மர(ம9 றவ�கேண வள4%வ  லழலவ� 
ந�கலா *ைரகேள சீ@G றாவளி 
      ந�றிலா வவ��ாி நயமி �� ெறாழி கேள.  (6) 
 
ேவ@ 
65. ஒ4�கா=2 கைரயாத *ளம லா9 றிைரெபா4நீ�� 
ெப4�கா=2 கைரகி�ற ெப42க ேலா க42க ேல.  (7) 
 
66. சல2கிள42 ெகா02கயவ� த@க8ேண யைவய�றி 
நல2கிள4% ப+��த* ந�மரேமா ��மரேம.  (8) 
 
67. (4��கன� 7��க�ெகா0 ெமாழிேயம9 @ட?ைனய 
உ4��கன ல,ேபால *யிாிைன�M #டவ9ேறா.  (9) 
 
68. #ழ Gைற வளிநீச� ெதாழிேலம9 ேறாரமய� 
,ழ Gைற வளிய,ேபா =ல�ைலய" ெசயவ9ேறா.  (10) 
 
ேவ@ 
69. ந�கா டதைன" #0கா ெடனேவ 
      நவி C ரறிவி� னைட$� பிணெவம 
��கா டதைன" #0கா ெடனேவ  
      �த C� �நித� ��தா ைமயிேன.  (11) 
 
70. அறி�6 ெநறியா லறியா வறB  
      அறி�% மறிேவா ரறிவா னைறயி� 
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அறி�6 ெநறியா லறியா நர�வா. 
      அவேண #0கா டழ=% மைவேய.  (12) 
 
71. ெபா/6நீ ரெதன� ெதளியா தVகி� 
      �ணரா ைசெயE% ெபாறிமா Eகள 
ெம/6நீ ரெதன" ெச=%வா. ெவEமP 
      ெவ8ேட ரடவி ெவளிெய2 கVேம.  (13) 
 
ேவ@ 
72. கவ��த ெநறியின கர��% விடாின 
      க@�த �றவின மி@�தேவ 
உவ��த பயனின ெபா+�த கிைளயின 
      உ4�த மறநிைல ெப4�தேவ.  (14) 
 
ேவ@ 
73. ஓ+ேயா+ C0ேதா@ (8ண*8ண ெவ8ணிேய 
நா+நா+ வா0கி�ற ஞம?ேகா+ ேகா+ேய.  (15) 
 
74. ஒ02கேவ ப+�தB =ல%பிேய வித8ைடயா  
ந02கேவ �ைர�,நி�ற ஞம?ேகா+ ேகா+ேய.  (16) 
 
75. ெசறி6த< ெழனா,சீ@ சிறியேர #ண2க�ம9  
ெறறி6தக ைல வி3ெடறி6த விைளயைர" சின�பேத.  (17) 
 
ேவ@ 
76. ெவஃ� கி�ற*யி ெர�ன (�னVகி 
      ெம ல ெம லவைத வி30வி3 
டஃ� கி�றெதாட� ப9றி @%பல� 
      அர2க ம கிய #ர2கேள.  (18) 
 
ேவ@ 
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77. ெசறிவ9 றவ�தM ெசறிைவ" சினவி" 
      சி@ைம� ெதாட�ைப� தின(9 ற4>% 
அறிவ9 றவ�த6 தி4ம9 ற,ேவ%  
      அழ=9 றைணய நிழல9 ற,ேவ.  (19) 
 
ேவ@ 
78. (Aதி ய9@வா ரைனய ராயந�  
      (னிவ� ப�க= (ர8மி ��,ெவ% 
பAதி ய9@வா ாிைசக ேளெந0% 
      பா�ப றி6,நீ- ேவ�ப றி6தேவ.  (20) 
 
ேவ@ 
79. எாி� ெமாிெபயிE மிக? �ட�(A,% 
      இாிய வாிெபாA, மிைசயேவ 
அாி� மாி�ெமE மபய (ைடயவ4% 
      அழல வழ வ,மP வடவிேய.  (21) 
 
ேவ@ 
80. பிளவ9ற ேபர4ைள� பிாியா ெதா�றி� 
      ேபரான6 த�பரைவ ெபாி, 7.�% 
அளவ9ற நீரா4 மனல ெவ%பி  
      அழ C#2 கா6தார ம,ேவ ய%மா.  (22) 
 
81. இ6திரனீ ழ?�வ4ண னி4�ப ம9@% 
      இ�னமி�த மி4�ப*மி2 ெக/த வMசி  
ஐ6த4நீ ழ?ெனா,2கி ய6நா டாள 
      அழ C#2 கா6தார ம,ேவ ய%மா.  (23) 
 
82. பணநாக வ3டவைண� பாய� ேமவி� 
      ப2கய�க ெண0மா=% பைத�, நாரா  
யணனாக ெவ6,ெவ6, ெகாதி�, ெவ%பி 
      அழ C#2 கா6தார ம,ேவ ய%மா.  (24) 
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83. த8ண6தா மைர�ெபா�30� தவிசி ேனறி�  
      தரணியி, (Aதளி�த தாைத ைவ�% 
வ8ண6தா னிPவன�தி னழலா ெல�றா  
      ம9றினிேய தத�ெகா0ைம வ��ப த%மா.  (25) 
 
84. வி8ணவ�க ளமரெரன வறி6,6 த%ைம 
      ெவ/யவி�கா னகமMசி மீ, ெச ல 
ம8ணவ�க ள+ேதாயா தா� ெம�றா  
      ம9றினிேய தத�ெகா0ைம வ��ப த%மா.  (26) 
 
85. ெபா�னா+� கானக�தி னனலா  ெவ%பி� 
      ெபாாி6,ெபாாி6 ,4கிவிA% �,ைம யா�% 
எ6நா0 மறியவிA (9ைக ெய�றா  
      இத�ேமேல தத�ெகா0ைம யிைச�ப த%மா.  (27) 
---- 
!றி!றி!றி!றி"�ைர "�ைர "�ைர "�ைர     
 
59. கான% - பாைலநில%. நிைனயிE% எாிவ, : “நிைனயி�ேவ (-ள(%” க%ப. 
தாடைகவைத�. 
 
பி - %. ‘ெநறிநிைற6,’ 
 
60. அைவகெள�ற, க லாதவ�களாகிய வில2�கைள ; “வில2ெகா0 ம�க ளைனய 
ாில2�B , க9றாேரா ேடைன யவ�” எ�ற �ற- இ2ேக அறித9�ாிய,. கதி - 
ேதவகதி (த?யன, வழி. கான% க0நில ெமன (+�க. 
 
62. பி8+ - அேசா�. ேதர� - ��த�. அைடய*% - (9ற*%. “அணிெகா >%ப� 
த4*ேந ர4க� பி8+ மரEேந�, கணிக ப2க ரர# ேந� க+ய கான வன?ேல” 
(அMஞவைத�. ) ; “தைரயினி�ற வைகெயE% ப� த4*மி ைல #கத�த%, 
அர#மி ைல �ைரெசய6த வன?ெல2� மழி�ேம”, “அழி�மி6த வன?ென6த 
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*ல�ெம�ற வ4க�த%, ெமாழி� ம6த வ4க�பி8+ மர(மி ைல (+விேல” 
ேமாகவைத�. 
பி - %. ‘இPவடவிேய’ 
---- 
63. ெநா,மலா� - அயலா�. ேவ? - (-ேவ?. பைண - கிைள. க4ேவ  - ஒ4 மர% ; 
“வாெளா�த (3சாி�, வறிேத கா/��% வ�பா�2 க4ேவைல வள���2 கான%” 
அMஞவைத�. 
 
64. ந�� அ லா உைரக- ; பாசவைத�. 66, 68 ; “மர�க8ேணா ம8ணா-வா� 
க8”  ((�ெதா-ளாயிர%) ; “க =2 கயேவா� மனேமயவ�த2 க8ேண மர(% 
மவ�த8 ைமயற", ெசா =% (ைரேய #0தீ யிட�ேச� Gறா வளிம9 றவ�த6 
ெதாழிேல”  (அMஞவைத�. ) ; “ெநMச2க லா2, க8ணிைண� மரமா6தீ விைனயி 
ேன9ேக” தி4வாசக%. 
 
66. சல% - வMசைன. 
 
67. இைனய - வ46த. அ, ேபால - அ6த� ெகா0ெமாழிேபால ; “உயிைர" #டவ  
ல,ெவP வழேலா ஓரா விவ�த% (ைரய� றி�ேம” அMஞவைத�. 
 
68. Gைறவளி ெதாழி  : பாசவைத�. 64. வ9ேறா - வ�ைமைய �ைடயேதா. 
 
69. �க C� - ெசா Cராக. “ெச�தபிண மி0கா0 #0கா ெட�@ ெச��வ�க 
ளறியாதா� சில�த� ெனMச�, ெதா�த,தா Eணரா,800�, வாA (யிேரா0% 
பிண%பயி கா ெடாழிய வி3ேட” அMஞவைத�. 
பி - %. ‘பிண%ேவ%’ ‘�கb�’ 
 
70. அவேண - அPவிடேம. அைவ அழ=%. 
 
பி - %. ‘அறியாதனவா.’ 
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71. “ேபராைச மா�ெச ல" ெச ல� ேபா�% ேப/�ேதேர ெய% ம42�% ெப4�2 
கான%” அMஞவைத�. 
 
72. விட� - ெவ+��. விட �4ஷ�க-. �றவின% - �றா� $3ட2க-, �ற%பான 
இன%. மற% - ேவட"சாதி, பாவ% ; சிேலைட. ெபா+�த - உ8டான. 
 
73. ஞம? - நா/ ; “த4வ� த4வதில ெரனநிைன� மனெமாேட தம, தைலைமெகட 
வவரவ�க- கைடயிேல, ஒ4வ� த4(ண* க4தி�ழ  பைவயி ேவ @ழ= ஞம?க> 
(ள*மல *ணாிேல” அMஞவைத�. 
 
74. உல%பி - (A2கி. வித8ைட - ஒ4வைக வாத%. 
 
75. அர2க - ,�ப�பட. 
பி - %. ‘அர2க8 ம கிய’, ‘பலர2க8 ம கிய’ 
 
77. ெசறி* அ9றவ� - ஏகா6திக-. ெசறிைவ - ச%ப6த�ைத. 
பி - %. ‘அ,ேவ யழ=9ற’ ‘அைனய’ 
 
78. இைசக- - �க.க-. 
 
79. அபய% - அMசாைம. 
 
80. நீரா� - த�ைமைய�ைடயவ�, நீைர�ைடயவ�. கா6தார% - கா0. 
 
83. தாைத - பிரமேதவ�. வ8ண% - இய �. ஏறி ைவ�% வ8ணெம�க. 
 
84. அமர� - சாவாதவ�. அவ�க>ைடய அ+ ம8ைண�ேதாயா,. 
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85. ெபா� நா0 இ�கானக�தி�. உ9ைக - வி8C. ெகா-ளி. 
--------- 

4. 4. 4. 4. ேப+கைள" பா)ய�ேப+கைள" பா)ய�ேப+கைள" பா)ய�ேப+கைள" பா)ய�    
 
86. பMச வாயிெலE% வMச யாைனவழி 
      பM# ேபா�ெம?ய ெநM#ேபா/ 
அM# வாைரயட நM# ேபா=ழ=% 
      அM# &தகண% விM#ேம.  (1) 
 
87. ெதா ைல ேயெதாட4 ம ல `ழி�வழி 
      ெதா ைல நீ-பிறவி � லேவ 
வ ைல ேபாகலைக ெய ைல ேபாகியன 
      வ ல வாசிறி, ெசா =வா%.  (2) 
 
ேவ@ 
88. ெகா+யேவ பிறவிெயன� �றி�கி�ற வறிவ9@ 
(+யேவ ெக0கி�ற 7டேர (A�ேப/க-.  (3) 
 
89. எ�கால2 க>மறியா விAைதயேர கAத லா  
(�கால2 க>மறி6, ெமாழிவனேவா (A�ேப/க-.  (4) 
 
ேவ@ 
90. ஒ�ெறன நி�றன சிலேவ �கள (ைர�பன சிலேவ 
அ�ெறன நி�றன சிலேவ யாெமன நி�றன சிலேவ.  (5) 
 
91. உ4*4 ெவ�றன சிலேவ �பய (ைர�பன சிலேவ 
அ4வ4 ெவ�றன சிலேவ யகணித ெம�றன சிலேவ.  (6) 
 
92. இலதில ெத�றன சிலேவ யி4ைம �ைர�பன சிலேவ 
அலதல ெத�றன சிலேவ ய4விைன ெய�றன சிலேவ.  (7) 
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93. $+யசிைக யினசிலேவ �@கியபறி யினசிலேவ 
7+யசைட யினசிலேவ (8+தமா வனசிலேவ.  (8) 
 
94. க9கைலத9 @வசிலேவ க6ைதபாி� பனசிலேவ 
வ9கைலத9 @வசிலேவ வறிதினிய2 �வசிலேவ.  (9) 
 
95. கீ>ைட#9 @வசிலேவ கிள�,வ�நீ வியசிலேவ 
ேகா>ைட#9 @வசிலேவ ேகாவணவா ைடயசிலேவ.  (10) 
 
96. ேவ�திர�ைக யினசிலேவ வி80பாி� பனசிலேவ 
பா�திர�ைக யினசிலேவ பாணிவிாி� பனசிலேவ.  (11) 
 
ேவ@ 
97. பலக9றி யாவிைன�% வில�9ற 7தறிஞ� 
      பயி *9ற ேபரைவயி ேனா+ேய 
சிலக9றி யாவெரா0 மலக9ற Bலறி* 
      ெசவி(3ட ேவா,வன ேகா+ேய.  (12) 
 
98. அறிவ9ற B பழகி யதE�� ேள(Aகி 
      அைமவ9ற ேப/க>ட N+ேய 
ெசறிவ9றி யாவிைன� மளவி3ட தாகமி� 
      சி=கி30 லா*வன ேகா+ேய.  (13) 
 
ேவ@ 
99. பதறி� தாநிதி ேத0வ பலக9 றாவன நா0வ 
      பணிய9 றா4ட N0வ பழிைய� தானனி G0வ 
கதற� தாமிக ேவா0வ கைடயி9 ேபாயிைச பா0வ 
      கவைல" சாகர மா0வ க4வி� ேப/பல ேகா+ேய.  (14) 
 
100. சி=கி3 ேடவிழ ேமா,வ ெத4-ப9 றாதன ேவா,வ 
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      ெத4வி9 ேபா/நட மா0வ திைசெக3 ேடத0 மா@வ 
கலக� ேதமன ேம*வ கவ09 ேற�ைர பா*வ 
      கைலவி9 ேற�ட� 70வ க4வி� ேப/பல ேகா+ேய.  (15) 
 
101. தைளப3 ேடமைன வா.விேல தள�*9 றீெரன ேவகிேய 
      தவெம/� பா0க- ேபசிேய தைடய9 ேறமல� வாளியா  
,ைளப3 ேட�ட  யா*ேம ,4வி� பாய?� ேமவிேய 
      #ரத" சாகர 7.கிC. ,றவி� ேப/பல ேகா+ேய.  (16) 
 
102. கைணெயா� ேததம ேவடேம க4த� தா�வைள யா,மா 
      க0ைம� தா/விைன யா*ேம கைர�9 ேறமைற வாகிேய 
,ைணெயா� ேதவள� Gைதேய ,ாிய� தானெம னா(ேனா� 
      ெதாட��9 ேறநனி ேதாயC. ,றவி� ேப/பல ேகா+ேய.  (17) 
 
ேவ@ 
103. மEைவ� தா�விழ ேவா,வ மதிெக3 ேடதைல ேமா,வ 
      வசன� தானிைல ேப#வ வைரவ9 ேறபிற ேவ#வ 
தEைவ� தாெமன நா0வ சகெம/� பாெலன நீ0வ 
      தைலெக3 ேடத0 மா@வ சமய� ேப/பல ேகா+ேய.  (18) 
 
104. சால� தாமறி யாதன சாதி� ேத�ல ேகாரவ� 
      தா(9 ேறவிழ ேவா,வ தா.த9 ேகசில ேபாதைன 
ஞால� தாெரதி� வா4மி னாட� தானினி ேய,ள 
      நாவி9 காவன வா�ெகE ஞான� ேப/பல ேகா+ேய.  (19) 
 
ேவ@ 
105. மாண� தாமறி யாெவ@ வாத� தா�மன மாதிைய 
      வாதி� தா வ4 ேமாகதி வா/வி3 ேடயிைவ ேயாதின% 
நாண� தா�ெச= நாVைட நாாி� காவன ேபாதி�% 
      நா+� &8(ைல ேதா/ெகE ஞான� ேப/பல ேகா+ேய  (20) 
 
ேவ@ 
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106. ெவ-ைளெகா8ட மன�தினைர ம43+ ெம ல 
      C30லக2 கா30ந�ேபா  விரகா9 ெச%ெபா� 
ெகா-ைளெகா8ட த%பசிைய நீ2க வா2கி� 
      �4�ெகா0��% ேபயன6த ேகா+ ேகா+.  (21) 
 
107. உைடயா�(� னி லா�ேபா ேல�க9 @2க9 
      @ய�6திலவா ெயவ9றிைன� (ண�6த ேவேபா9 
கைடயாகி� தைலெக30� த0மா @9@� 
      க8ணிழ6,6 தைமமதி��2 கAத ேநக%.  (22) 
 
ேவ@ 
108. #ளி� மா@ பயனில ேக3பன 
      ேதா9ற மா9@M #கான6த வாாிைய�  
ெதளி� மா@ ெதளிவி�� ந�ெனறி 
      ெச��2 காைல" ெசவி0க ளாவன.  (23) 
 
109. ந8� ெப9ற �0%பபா ர�தினா  
      நாளி9 c�6த நயனி  பழ6,ைள 
ப8� ெப9@ய� ேக-வி" சலாைகயா9 
      பாி6, ேதா3க� படாத ெசவியின.  (24) 
 
110. ப�ன வ�னிய மா6திற2 $றவா/ 
      பாA ட%ெபலா மாகி� ப+�பன 
(�ன வ�சர ணா%�ய% ேபா9றிேய 
      ெமாழிய ம9றழி 72ைகக ளாவன.  (25) 
 
111. ெவ ெலா ணாதன ெவ%பசி C.�தேவ 
      ெம?6, ெசா லற C.6,ட  ேசா�வன 
ெசா ெலா ணாதன பாவக2 கா3டேவ 
      ,+, +�,�த6 ெதா வா/ பிள�பன.  (26) 
 
112. நிைலயி லாதன வா/நிைல ெப9றேபா  
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      நி�ற ேவெதாி� கி�ற விழியின 
ெதாைலவி லாத வதீத (ண��தி+9 
      ெறாட�6, பா��க� ,@2�4 டாவன.  (27) 
 
113. ப80 நாைள� மி�@ மைனவ���% 
      பா+ C0 பயி �ற2 காெடன�  
க80 நீலெவ2 காச மைற�திட� 
      கா8கி லா,ேள C.6தவ� க8ணின.  (28) 
 
114. (9ற (9ற*6 த%�க ேழெசால 
      (க0 (3ட வள�6, (ாி�பன 
�9ற ம9றவ 49றவ8 ெப9றிக- 
      $@2 காைல� �ற-கேள யாவன.  (29) 
 
115. நிைறவி லாத �ைறவிைன ெய/திேய 
      ெந9றி ேயற நிமி�6தி@ மா�பன 
�ைறவி லாத நிைறவிைன ெய/திேய 
      �லவ ெவ�னி�ெவ2 $�கேள யாவன.  (30) 
 
116. பைறயி லா��� ப+ற� பவனிேபா/� 
      பா��க ேவா+� பட4% பத�தின 
கைறயி லா44� தா2கி �லா*த  
      கா8ட  ேவ80ழி� கா�(ட மாவன.  (31) 
 
117. இ%ைம ய�றி ம@ைம� ந8Vமா 
      றிய%� B க9 றினிதிய2 காமேல 
ெச%ைம ய�றி வித8ைடக ேளபல 
      ெச�� B க9@� ெத9றி நட�பன.  (32) 
 
118. ெகா =2 $9ற% வ4ஞா�@ கா@6த% 
      ெகா+ய �%பி� �ழி�கிைர ேத+ேய 
க =2 காE2 கட= மைலக>% 
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      கட6, ேத/6த க+யெவ2 கா?ன.  (33) 
 
119. அாிய நீ6தி யக6ெதா@M ெச�@ெச� 
      ைறய ேம9@ண� ைகயிர8 09றன 
,ாிய நீ6தி" #கான6த C0ேபா/" 
      #ைதெய 0�,ண" ெசா�திக ளாவன.  (34) 
 
120. வ%ைப ேய�ள2 ெகா80ல க�தவ� 
      ம4> மா@ �40 ,ழாவிேய 
க%ைப ேய0 கயி@ கவளிைக� 
      கா3சி கா30ேமா� ெபா�தக� ைகயின.  (35) 
 
121. சிவனி லாத *4வ ெம0�தைம 
      ேத�6, பார6 தி4வ+ ைவ�தில 
சமனி லாத வி4விைன� காவ+  
      தா2கி நா>6 தA%�@ ேதாளின.  (36) 
 
122. ஓாி ைம�� ளழி6தி0 ெம�பைத 
      உ�ன ல�றி �ைல�,ைல6 ேததின%  
பாாி ம�க ெளE2�0% ப"#ைம 
      பாி�,� ப2கி பறி6த தைலயின.  (37) 
 
123. ேத9ற ெம�கி�ற ெதா�@மி லாைமயா9 
      சின6தி யாைர�M சீறி" #02ெகா0 
மா9ற ெம�கி�ற வ லழ  � ?ேய 
      வளர நா>% வற8+0 நாவின.  (38) 
 
124. வழியி லாதவ� ெசா ?ய ெசா லற 
      வ��த வா�க4% ெப-ளிெம/M ஞானந  
விழியி லாதவ� ெசா ?ய ெசா ெலE% 
      ேவ%ைப ந"சி வி4%பி� க+�பன.  (39) 
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125. ேசா@8 08ணவ2 ெக�னி னவ�கைள"  
      #9றி �9றவ� ேபால� ெதாட�வன 
ேப@8 ெட�னிEM ேசாறி ைல யா/வி+9 
      பிாி6, பாரா பிறகி30 நி9பன.  (40) 
 
126. வா/�� ேமா�ெவ@2 கா+ேய தாயிE% 
      வா/�� மாயி� வA,ைண க ?ேல 
கா/�� ேமாெவன� ெகா%�ேதா றாயிர2  
      கா/�� ேமெயன� க30ைர ெச/வன.  (41) 
 
127. ெப9றி �9ற #கான6த ேபானக% 
      ெப9றி 46,% பிாி6ேத வி0�பன 
ப9றி �9@ ெவ@%�9ைக யாயிE% 
      பா+ யா+�த% பா.வா/ ம0�பன.  (42) 
 
128. ைவய ெம2� ெநா+ ெயா�றி9 #9றிேய 
      வயி@ சாV% வள��த9 ெபா430ைல6 
ைதய ெம2� ெம0�,8 டவாெவE% 
      அ%� ராசி யA6தி� கிட�பன.  (43) 
 
129. வான (9@% வயிறா விலாவிற 
      வாாி வாாி�த% வ�பில வா/திற6 
Tன ம9ற *ய�கதி Uெதன 
      உ806 Tரா *தர� �ழியின.  (44) 
 
130. க+ய வாகி நைக� (வைக�% 
      கா/6, ெகா =2 க0%பைக யாய0% 
ெகா+ய வாகிய ேகாபா னல�தினா9 
      ெகாதி�த ழ�@ ெகா>6, (க�தின.  (45) 
 
ேவ@ 
131. உ8ண வி3டவைக ேத+ C0ெதா@% 
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      ஓ0 ேம�4கி வா0ேம 
ந8ண வி4நிதிக- ேகா+ நா0ெதா@% 
      நா0 ேமமய? னீ0ேம.  (46) 
 
132. ஐ6, �ல�வழி ேயகி ேயநிைறய 
      ஆ4 ேமநிைலைம ேசா4ேம 
ச6, பல(ைற ேபாகி மாயரத% 
      ஊ4ேம கச0 ேச4ேம.  (47) 
 
133. க-ள மாக*ல ெக8V மா@சைட 
      க30 ேமமரண ம30ேம 
ெவ-ள மாக*ல ெக8V மா@பைட 
      ெவ30ேம யரண (30ேம.  (48) 
 
134. ஊறி ேய,வ� பி+�த வ�கைல 
      உ0�� ேம�ைட வி0��ேம  
Tறி ேய(� (+�த ச8ைடக- 
      ெதா0�� ேமபல வ0��ேம.  (49) 
 
135. ந ல ெத�@ல� ெசா ல ேவமிக 
      ந+�� ேமெசால வ+��ேம 
வ ல ெத�@ல� ெசா ல ேவமைற 
      வ+�� ேமதைல ெவ+��ேம.  (50) 
 
136. க+ய �ர�ஞம? ெய�ன வ6ெததி� 
      க+�� ேமபல ப+��ேம 
ெகா+ய ெகாைல�Aைவ ெய�ன வ6,யி� 
      �+�� ேம�4 மி+��ேம.  (51) 
 
137. ேசா@ க8டெபாA ேதெய (6,,+ 
      ,+�� ேமமன ம+��ேம 
ேப@ க8டெபாA ேதெய A6,ம+ 
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      பி+�� ேம#ைர �+��ேம.  (52) 
 
138. ப6த மீ,வி, (�தி ெய�@சில 
      ப��� ேமவிைன ெதா���ேம 
ம6த மீ,வி, தீPர ெம�@சில 
      வ��� ேமநய (���ேம.  (53) 
 
உவைம  
ேவ@ 
139. மனனா= ெமாழியா= மறியா ெவா�ைற 
      வா�காேல யறிவி�� மா3சி ய%மா  
�னலாேல யன #0த  ேபா=% ேபா=% 
      ேபாலாேவ9 �ன?ெலA2 கனேல ேபா=%.  (54) 
 
140. ஏகாச மி3+@மா6 தி46, ந C 
      +னிதளி�ப ெமம��C +ய9@ ெக�ற  
ஆகாச கமன(ன� �ண��த விPவா9 
      ற�கைர�ேக ெச=�,ெகன வைறத  ேபா=%.  (55) 
 
141. அமல(யி�� �யிராகி யக�தி  ைவக  
      அைதயா�M திறமறியா தைல6த ைல6,  
விமலமைத ெவ-ளிைடேய நா06 த�ைம  
      விள�கி4�க� தீ�ேத0% விர� ேபா=%.  (56) 
 
142. விைன ெதாைல��6 திற6ெதாியா த4�தி (9@%  
      விளி�,�பி� ெபா�ெனயி?� ேமவ நி�ற  
�ைனமயி9Z ?"சம8ேப/ கடனீ� வ9ற�  
      ��6,மீ ன46தநி�ற &ைஞ ேபா=%.  (57) 
 
143. வர ���" ெசறிதல9ற ெபா4ைள� த�த% 
      மதியளவா  வ��திய%ப  ம�த யாைன 
உரெலா��M #ள�ெப8ைண மா�"ச ைன�ேகா  
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      உல�ைகெயா�� ெமன��409@ைர�த  ேபா=%.  (58) 
 
144. விமல*4 ெவ0�ெத/தி �ண��,6 த�ைம 
      விரகிெனா�@� ெகா�றிக? வித8ைட சாதி� 
தமலம, வி,ெவ�@ ெதாிய� $ற  
      அ6தக4� க6த�ெநறி யைறத  ேபா=%.  (59) 
 
145. �4(க�தா ல�றி�ய� ஞான Bறா% 
      ெகா8டெகா8ட வளைவயினா9 �றி�, ேநா�கி 
ஒ4வ�(க ெமா4வ�பா�� திய%பா நி9ற  
      ஊைமக>� $ைமெமாழி �ைர�த  ேபா=%.  (60) 
 
146. (�ைனவிைன யால�றி� பய�க ளி%ைம 
      (ய9சியா லா�ெமன ெமாழி�% ேப/க- 
உ�னி�மல� வா�வ4ெம� @ைர��% ேப/க- 
      உளவாயி னவ9றிைனேய ெயா�� ெமா��%.  (61) 
----------- 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
86. பMசவாயி  - ஐ%ெபாறிவாயி . யாைன ெய�ற, �ல�கைள ; “உரென�E6 
ேதா3+யா ேனாைர6,2 கா�பா�, வரென�E% ைவ�பி9ேகா� வி�,”  (�ற-) ; 
“ஐ%�லமா6 த@க8ைம யாைனயதி னாைனக-”  (277) எ�ப� பி�. 
 
87. எ ைல ேபாகியன - அள* கட6தன. 
 
90. �கள% - இர80. “ஒ�ெற�@ நி�றசில பலெவ�@ நி�ற சில *பய�, 
நி�றசிலேப/, அ�ெற�@ நி�றதைன யாெம�@ ெசா ? �ட னலகி30 
வி3டசிலேப/” அMஞவைத�. 
 
91. அகணித% - கண�க9ற,. 
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93. பறி - தைலைய� பறி�த  ; “தைலபறிேய சமய2க ெள�@ த�த%, தைலபறி�," 
சிலசம8ேப/ சா9ற  ேபா=%” அMஞவைத�. 
 
“த8ைட� பி+�தசில சிைகைய� தாி�தசில சைடைய� பாி�த சிலேவ, (8+�, 
வி3டசில (+ைய� பறி�தசில (#வி9 ெபாறி�தசில ேப/” அMஞவைத�. 
 
94. க9கைல - காவி�ைட. த9@வ - இ@க உ0�பன ; �ற-, 1023. பாி�பன - 
தா2�வன. வ9கைல - மர*ாி. 
பி - %. ‘த�,வ’ 
 
95. கீ>ைட - கீேளா0 $+ய ேகாவண% ; (தி4விைட. ழ%. 7. ) ,வ� நீவிய - ,வாி  
ேதா/�த ஆைடைய உைடயன. 
பி - %. ‘நீ+ய சிலேவ’ 
 
96. ேவ�திர% - பிர%�. வி80 - 72கி . பரணி - ைக. 
 
97. பி - %. ‘க9@மாவிைன�%’ 
 
98. சி=� - ச8ைட ; 100 ; “அைலெக3+ ரா,பல தைலெக3ட B  பழகி ய,(�ய 
மாகமிகேவ, கைலக9ற ேப/கெளா0 சி=கி30 லா*வன கைரய9ற ேப/க>ளேவ” 
அMஞவைத�. 
 
99. கைட - வாச . கவைல" சாகர% : “கவைல" சாகர நீ"#��ேள”  (தி4��க.) ; 
“கவைல� காகர மாவன கைடக3 ேகநட மா0வ, கைலவி9 ேற�ண வாவன க4வி� 
ேப/பல ேகா+ேய” அMஞவைத�. 
 
பி - %. ‘பலெத9றாவன’ 
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100. கவ0 - கப0, வMசைன. 
 
101. தவெம/�பா0க- - தவ�தி9�ாிய உ8ைம" ெசா9க- ; பா0 - ெசா ; 
“ெச/�ெம� பா3+ ” (ந�. G. 340) ; தவ�தி� அEபவ2க>மா%. 
 
பி - %. ‘தள�*9ேறெமன’ 
 
103. மE - ம6திர%. “தைமெம/� பா=ண ராதன தEைவ� தாெமன நா0வ” 
அMஞவைத�. 
 
106. விரகா  - த6திர�தா . “கவைல�9ற த%பசிைய� தணி�ப ேவேறா� கதியி�ைம 
யானற6தா2 கா30 வா�ேபா9, �வலய�ேதா� ெபா4-விரகா  வா2கி� ெகா80 
�4�ெகா0��% ேப/கெளா4 ேகா+ ேகா+” அMஞவைத�. 
 
107. “உைடயா�( னி லா�ேபா ேல�க9@2 க9றா�, கைடயேர க லா தவ�” �ற-. 
385. 
 
108. “வறிய வான *ைரபல ேக3பன மா80 மீ8+னி வாரா வழியிைன", ெசறிய 
லான ெபா4-க ெடாி6,ைர ெச/� ெம ைல ெசவி0களாவன” அMஞவைத�. 
 
109. “ேக3பிE2 ேகளா� தைகயேவ ேக-வியா9, ேறா3க� படாத ெசவி” (�ற-. ) 
�0%ப பார% : “�0%ப" #ைம” 122. 
 
110. ப�ன அ�னிய%. உட%ெபலா% வாயாகி. 72ைகக- - ஊைமக-. “வ%� $றி 
Eட%ெப லா%ெவ@% வா/க ளாகி வ+�த9� வ லன, உ%ப� ேகான+� தாமைர 
ேபா9றிநி� @ைர�க ெவ�னி ெவ9 cைமகளாவன” அMஞவைத�. 
 
111. பாவக% : “பாவ க�ெதா�றி லாதைம கா3டேவ படப ட�,� த% பா.வா/ 
திற�பன” அMஞவைத�. 
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112. “ெபா/%ைம யாகிெம/ ேபால விள2கிய ெபா4ெட ாி�கின9 �9�த� க8ணின, 
ெம/%ைமயான ெபா4ைள �ள�தினி� மீ80 பா��கி� ெவ@2�4 டாவன” 
அMஞவைத�. 
 
113. பா+ C0 - த2�% இட%. �ற2கா0 - #0கா0. காச% - க8V�� வ4% 
ஒ4வைக ேநா/. 
 
114. பி - %. ‘உ9றவ� ெப9றி’, ‘�ற3கேள யாவன’ 
 
116. பைற - �க. ; ஆ� ெபய� ; பைறத  - ெசா =த , ப+ற� - வMசக�. பட4% - 
ேபா�%. 
 
117. ெத9றி - பிண2கி ; சீவக. 972. 
 
118. வ4ஞா�@ கா@% - வ4% கால% வைரயி=%. �%பி - வயி@ ; வழ�� ; “வயி@ 
சாV% வள��த9 ெபா43ட6த வானM ெச�@ வர�கா=ைடயன” அMஞவைத�. 
 
119. #ைத - அ(த%. ெசா�திக- - (ட%. 
 
120. க%ைப - #வ+களி� ேம=-ள பலைக ; கவளிைக - ��தக% இ0% உைற ; 
“கயி@2 க%ைப� ேம0% பிற��ெகா4 கா3சி ேபா வ4% ��தக� ைகயின” 
அMஞவைத�. 
 
121. இலாத உ4வ% சிவ� எ0�தைம ; எ�ற, அவ� �4 7��தியாக 
எA6த4ளியைத. சிவ�, சம� : வகர�,�� மகர% எ,ைகயாக வ6த, ; “ேசவல2 
ெகா+ேயா� கா�ப, ஏம ைவக ெல/தி�றா =லேக” �@6. கட*-. 
 
122. பாாி - மைனவி. ப2கி - மயி�. 
பி - %. ‘பாாி� ம�க-’ 
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123. ேத9ற% - ெதளி*. ெகா0 மா9ற% - வ� ெசா . 
 
124. பி - %. ‘ெவ%ைம ந"சி’ 
 
125. பிறகி30 - பி� �ற% கா3+ ; “உ8ண லான விட6ெதா@ ம9றவ�� �9ற 
ந3டவ� ேபா=ற வா0வ”, “பி8ட மி3டவ� த%பிற ேகஞMைஞ பிMைஞ ெய�@ 
பித9றி� திாிவன” அMஞவைத�. 
 
126. வA,ைண - க�தாி�கா/. 
 
127. �9ைக - $.. 
 
128. அ%� ராசி - கட . “வயி@ சாV% வள��த9 ெபா43ட6த வானM ெச�@ 
வர�கா =ைடயன” அMஞவைத�. 
 
129. Tரா உதர��ழி : “Tரா� �ழிைய� T��,”  (தி4விைட. ழ%. 7); “Tரா" 
சலதி TாிE6 Tரா�, ப0�ழி �தர%” ம,ைர ழ% மணி�ேகாைவ, 19. 
 
130. ேகாபானல% - சினமாகிய தீ ; �ற-, 304. 
 
132. ச6, - T,. 
 
133. க-ளமாக" சைடக30 ெம�க. எ8Vமா@ - மதி��%ப+. 
 
134. Tறி - ஏசி. 
 
136. உAைவ - �?. 
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137. #ைர - க-. 
 
138. பி - %. ‘தீர ெம�@’140. ஏகாச% - ேபா�ைவ ; “ஆகாச மி3ட ைகக-, ஏகாச மி3ட 
ெம/க-”  (அ4ணாசலகவி) ; பிர�. மாைய ேகாலாகல. 70. 
 
142. ெபா�ெனயி  - ெபா�ெனயி  வ3ட% ; சமவசரணெமன இதைன ைஜன� 
வழ2�வ�. 
 
143. ெப8ைண - பைன. மா�"சைன� ேகா  - விள��மா@. �40 - �4ட�க-. “ஒளி 
த4B ேலாதி(+ ெபா4ைள� காணா ேதாதியB  பல*ண�6, பிண2�% ேப/க-, 
களித4%யா ைனைய��4ட� ைகயா9 க80 க8டக8ட வள*ெகாேட கழற  
ேபா=%” அMஞவைத�. 
 
144. “அ4வாய பரE4வா ய4-வ ெதா�ைற யMசாேத சில வளைவ ெகா80 
தா(%, �4வாகி" சில�4�ேப/ $@6 த�ைம �4ட���� �4ட�ெநறி $ற  
ேபா=%” அMஞவைத�. 
------ 

5. 5. 5. 5. ேகாயிைல" பா)ய�ேகாயிைல" பா)ய�ேகாயிைல" பா)ய�ேகாயிைல" பா)ய�    
 
ேசாைல 
147. ெசா9ற ேப/க-�� மாறிலா�  
      Tய ேயாகநில ய6தனி   
உ9@ வாழிைறவி வா.த4% 
      ஒளிெகா- ேசாைல�ய� ேசாைலேய.  (1) 
 
148. &மி நீரனல% வா�வா� 
      � கி லாதிரவி ேசாம4% 
தாமி லா,பர நாதனா� 
      தா-வி டாாினிதி� வா.வேத.  (2) 
 
ேவ@ 
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149. ஆ@க8 ஞானதி வாகர ரா@க- C@த டாக(% 
      ஆைச� ேராதமிவாதிய வா@ மிலாதவ ர4ளேரா 
ஊ@களாவன ேவறில ேவாதெவா ணாெதாளி யாகிய 
      ஊழிெதா cழி�ேமJக�ேயா�ய� சாைகயி ன(தேம.  (3) 
 
ேவ@ 
150. உட= மழ=ற *யி4 மழ=ற 
      உ@தி ெகடவ4 மி@திநா3 
கட= நிகரல ெவன( னில*ெமா� 
      க4ைண நிழற4 ெபாழிலேத.  (4) 
 
ேதவி ேகாயி  
ேவ@ 
151. $@ ேவத(M GA த9க4% 
      ேகாயி =��நா னளைவ $@ேக�  
ஆ@ நா=தி� �-ள நீளேம 
      அ%ைம ேகாயி=� களைவ யாவேத.  (5) 
 
152. கமல ேயானிேய (தல ேதவ4% 
      காV த9க42 ககன ம8டல� 
தமைல ேகாயி க8 டைமய ேவா,மா 
      றாிய தா�ெம� ெபாிய ரா=ேம.  (6) 
 
ேவ@ 
153. உ�E ேதா@ (ண�வி9ெக3 டா,ய� 
      உ8ைம ஞான ெமா42�ட� G.மதி  
ம�E ேகா�ர மாமைற �"சியி  
      ம?*9 ேறா2� மகாவா�கி ய2கேள.  (7) 
 
154. அ8ட ர8டB றாயிர ேகா+க- 
      அV�க ளாகிம9 ற2க2 �லவிட 
ம80 கி�ற பரம விேயாமேம 
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      ம8ட ப%(ய� மாளிைக Gளிைக.  (8) 
 
155. பைசயி ?Pவிவ கார திைசயிைட� 
      பயி9சி நீ2கிய� பார மா��திக 
வைசயி ல�திைச �-ளத� வா/ைமைய 
      வ��ெகா ணாத, வா2மேனா தீதேம.  (9) 
 
156. ப6த� வான% விதான ம6தாகினி 
      ப�தி வாயி லவி�ைத கபாடேம 
ச6�ர Gாிய 43களM ச�கர% 
      த80 GலM ச?யாத காவேல.  (10) 
 
கவிைக (த?யன 
157. க+ெத A6ெதா42 ெக லா6த� E3பட� 
      கவி�, நி�ற கவிைக க4ைணேய 
ெந+, ெச�@ திைள��%வ� ேகதன% 
      நி4ம லான6த நிரதிச ய%மேத.  (11) 
 
ேவ@ 
158. வா/ைம யா�ேம தீப% யாைவ�% 
      ம9ெற லாமV �9றி லாமிக" 
ேச/ைம யா�ேம யிைறவி வா.த4% 
      சினக ர�திE� கனக 4/�கேவ.  (12) 
 
ப?Zட% 
159. அளவி லாதன வ8ட ேகா+B 
      றாயி ர2க> மலகி `ழி�% 
பிளவி லாதன வாகி நி9பேதா� 
      பி8ட ேமப? Zட மாவேத.  (13) 
 
சாதக�க- ப?யி0த  
160. பிறவி யாரற� ,றவி யா�பல� 
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      ெபாிய வ�பினி9 பரவி (��@% 
மறவி யா�நிைன வா4 ேமயற 
      வ�ப bெகா0� தி�� cவேர.  (14) 
 
ேவ@ 
161. த%(4 விைற�4 வைணத?� மி�ெபாைற 
      த4வ, மிஃதல ெதா4ெபா4 ளிலேத 
எ%(4 *யிெரன வி%(யி ாிதைன�% 
      இனிதயி  ெகனவ+ யி0ப? பலேவ.  (15) 
 
162. 
உ@வ, (ட ெப@ (யி4@ விைன�ள 
      ,ண�*றி Eலகினி ெலா4ெபா4- பிறிதில% 
இ@(ைற ய(,ெச/ தைனெயைவ ெயைவக>% 
      இனிதயி  ெகE%ப? யிைவபல பலேவ.  (16) 
 
ஆலமர% 
ேவ@ 
163. அமைல ய%பிைக பயிரவி திாி�ைர 
      அபைய ய6தாி %4கமத பாிமைள 
      அ4ண ம2கைல ய4-வள ரயி விழி 
      அநைக ச2காி யகில( (தவிய 
விமைல #6தாி ய+யவ� ,ய�ெகட 
      வி4, ெகா8ட4 >ைமபைர �ைறத4 
      விைள* த6தெதா� வட(ள ததனிைல 
      வினவி ன8ட4 மறி*ற வாியேத.  (17) 
 
164. அகில வ8ட(% வயிெனா4 சி@�ைர 
      அைடய *80பி னளவ@ �வன(% 
      அ+யி ெலா�றினி லைமவர நைமய4- 
      அயைன �6தியி� மல�மிைச ய4ளிய 
(கி க 42கட லறி,யி  ெகா>ெநறி 
      (ைற ப யி�ற, மதி வ4 ெமா4சிைன 
      (தி�வி� ெம�றளி� JனியிE Vனிெயனி� 
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      ெமாழிவ ெத2ஙன மத�வள� பைணையேய.  (18) 
 
165. அலகி ல8ட( மதிெனா4 சி@விைத 
      அள* க8+ட வாிய, ெவனினத� 
      அளித 42கனி யளைவைய �லகினி  
      அறிய நி�றவ ெரவரைத விடவதி� 
உைலவி ற8சிைன ெபாறிவிாி பணகண 
      உரக� த%பதி ெயAைம� (ல*ல 
      ,லக ெம2கV (4வின தத�விA 
      ,ைரயி ற6த, (ண�வினி =ண�வேத.  (19)  
 
ேவ@ 
166. வைசயி� 7வ ரத�மிைச ம�E 7ச லா+ேய 
விைசயி ெனா�றி னி�ன( மீ-வ ர ல� ேபாவேர.  (20) 
 
167. மா/வி லாத வ4ளினா� மா9றி ன�றி வ விைச  
ஓ/வி லாத <ச�7வ [ச `ச ல லேவ.  (21) 
 
ேவ@ 
168. Cேழா3+ ேமேனா�கி ெம�கவ0 திைசேயா3+� 
கீேழா3+ மல�6தசிைக கிள�வடம9 றPவடமா .  (22) 
 
169.ஆைசெயEM சிற�விாி� ைத%�லமா2 ெகா02க8ணி� 
பாசவைல� பற6,விழா� பறைவயதி9 ப+வனவா .  (23) 
 
170. த8ண4ேள தி4*4வா/� தாயா/வ6 த4-ெச/த 
அ8ணறி4 ேமனியPவா லறி6தவா றைற�,மா .  (24) 
--------- 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
147. ெசா9ற - (� ெசா�ன. நிலய% - ேகாயி . “ேபாகாத ,ய�ேம* ெபா லாத  
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வி�ேப/க- ��மாறிலா, ேயாகால ய�,- ளி4�பா +4"ேசாைல �3ேசாைலேய” 
அMஞவைத�. 
 
148. அனல% - தீ. நாதன, தாைள விடாதவ�. “ஆகாச நீ�&மி யன கா ?ரவிேசாம 
ரவியா,7, ேடகாச தரநாத ன+யா�க- பயி வா�க ளினிதாகேவ” அMஞவைத�. 
 
149. ஆ@ : ஆைச, �ேராத%, ேலாப%, ேமாக%, மத%, மா"சாிய% எ�பன. 
 
151. “ஆதி நா=மா மைறக- G.வத9 காிய ேகாயி=� கள* $றேவா, ஓ, நா?ர8 
0டனிர80தி� �8டேமனிய� ேகாயி=-ளேத” அMஞவைத�. 
 
152. கமலேயானி - பிரமேதவ�. 
 
154. Gளிைக - உ"சியி=-ள ம8டப%. 
 
155. பைச - அ��. அ�திைச�- அத�. வா2மேனாதீத% - வா�கி9�% மன�தி9�% 
அதீதமான,. 
 
156. பி - %. ‘பர6த வான%’ 
 
157. ேகதன% - ெகா+. 
 
158. வா/ைம தீப% : “சா�ேறா���� ெபா/யா விள�ேக விள��” �ற-. 
 
159. “அ8ட ேகா+B றாயி ர2கேளா�, பி8ட மாவி0% ெபாிய Zடேம” 
அMஞவைத�. 
 
161. “தம,4 விைறவ+ *@த? னிதனிக� த4வ, ெமா4ெபா4 ளிலமி, தகவில, 
ெதம,யி ெரனிEமி த(,ெச/ வ,கட ெனனவ+ ெதாAதி0 ப?பல பலேவ” 
அMஞவைத�. 



62 

 

 
162. பி - %. ‘உயி4ேமா4@விைன’ 
 
163. %4கமத% - கYTாி. அநைக - பாவம9றவ-. வட% - ஆலமர%. 
 
164. (கி  - தி4மா . பைண - கிைள. “அயைன�ல கைடயவ4 ேமா46தி மாமலாி� 
அ4ளியறி வாியபர ேயாெகா�றி மா@யி ெகா-, சயனெமன ெமாழிவெதா4 
தா.ெகா%பி� ேம*சி@ தளிாிெனா4 தைல யிEனி ேயெய�ப� சாைகையேய” 
அMஞவைத�. 
 
165. “ஒ4விைதயி னளவளவி ேலார8ட மா4மதி Eளகனியி னளைவயினி 
யா�க80 $@வேர”, அMஞவைத�. 
 
166. “சடாதரE%, அாி�மல ரவEமதி, ேலநி�ற <ச�மிைச அைணயவாி 
னவ�க-விைச ேபாய�றி மீ-விலேர” அMஞவைத�. 
 
168. “ேமேனா�கி Cேழா3+ விாிதிைசேய கவேடா3+�, கீ.ேநா�கி� 
கிைளேயா3+� கிளரவள� வடமி,ேவ” அMஞவைத�. 
 
170. இனி அைற�,%. பி - %. ‘ேமனிய லா ’ 
---------- 

6. 6. 6. 6. ேதவிைய" பா)ய�ேதவிைய" பா)ய�ேதவிைய" பா)ய�ேதவிைய" பா)ய�    
 
171. வரமி ��தன மைறக- ப9பல வ4ட (9றிலேவ 
பரம த9பத வமல சி9கன பத� க�தினேள.  (1) 
 
172. அணிய ப9பல பிறவி �9றதி னமிA ம�,யேர 
தணிய வ9�த வ(த (9ற4- தனத ட�தினேள.  (2) 
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ேவற 
173. (@கி� ,ய�வாாியி� (Aகி� பலகால(% 
      (டைல"#ைம ேயெகா0 (+வ9றய� ேவைன�ேம 
�@கி�பணி வாய4- �லவி�பணி வாெயா4 
      �ைறய9றிெர னாநனி �ைழ�9றைல காதினேள.  (3) 
 
ேவ@ 
174. அழிவற மி�6த காாி4- 
      அதனிைட மைற6, நாெடா@% 
      அ4விைன பட�6, 70ற 
      அய�*ட னிர2� ேவைன�ேம 
ஒழிவற நிைற6த ேபர4- 
      உ4ெவா0 நட6, வா.ெகன 
      உைர�ண� விக6த ேம�ைமய 
      ஒ4ெமாழி பக�6த வாயினேள.  (4) 
 
ேவ@ 
175. ஈன6த% வசமாக ெவAபிறவி" #ழ ேவா4% 
ஆன6த� கடலாட வ4-ெபாழி�% விழியினளா .  (5) 
 
176. வா�கிெனா0 மன�திE�� ம4வாத ெபா4ளதைன� 
T�கிெனா0 ெபா4-ப0�தி" ெசா =மா ெறPவாேற.  (6) 
 
177. ஒழியாம னிைற6தவவ3 �4வமி ைல ேயெய�ேகா  
அழியாம லாளவ6த வ43ேகால2 க80ேம.  (7) 
 
178. அவஞான க9பைனேய ய ல,ேப ாி ெல�ேகா 
சிவஞான ேதசிகனா6 தி4நாம% பரவி�ேம.  (8) 
 
179. இைணயிலா விைண�பத�தி9 ெக ைலயி ைல ேயெய�ேகா 
�ைணயிலா நாயிேன� ��றைலமீ தி4�ப*ேம.  (9) 



64 

 

 
ேவ@ 
180. (+விலாம னி�றத%ம (+யெத�ன ெமாழிவேன 
ஒ+விலாம ெல�மன�தி E-ளட2க =9@ேம.  (10) 
 
181. திைசயினீள ம�றிேவ@ ேசைலயி ைல ெய�பேன 
நைசயி�ேமவி ெய�னக�தி ன0வV9 றி46,ேம.  (11) 
 
ேவ@ 
182. தாயாகி� தாைத�மா/� தைலயளிெச/ ெதைமயா8ட 
Tயாட� றி4*4வM ெசா =பேவா ெசா =பேவா.  (12) 
 
அமளி (த?யன 
 
183. ேபாத�தி� வழிநி�றா� �6திேயா �ற2காேடா 
ேவத�தி� ம�தகேமா விடவரேவா ெம லமளி.  (13) 
 
184. எ�பா* மா@கட ேலழி46, ெம�ன�ைன 
அ�பாள� க8ண4வி யா0வ, தி4*-ள%.  (14) 
 
185. ெபா�மாைல &மாைல �ற�கணி�,� த�ன+யா� 
ெசா�மாைல ெய�ேபா,M G0வ, தி4*-ள%.  (15) 
 
186. ேகசாதி பாதா6த மணியணிக- கிளர4ளா  
ஏசாத ஞாதாதி ெயா47�@ மி�ன(தா .  (16) 
 
187. ப8ேணA2 க�ணாவ த2கிசேமா பராபைர�� 
ம8ேணA மணி(�ைக வா வைளேயா மதி�திலனா .  (17) 
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188. மைலேயA2 க6,கேமா மணி�கழ2ேகா வ%மைனேயா 
அைலேயA தி4நதி� மாரேமா வறி6திலனா .  (18) 
 
189. அ8டபகி ர8டெமலா மவ-காதி9 �த%ைபயேதா 
ெகா8டப+ ேகா�தணி�2 ேகாைவேயா �றி�திலனா .  (19) 
 
190. ெபாழிேலA% விைளயா+� &�ெகா/� மிள2காேவா 
எழிேலA பாதல( ெமாிமணி�&8 ெப3டகேமா.  (20) 
 
191. �வன2க ேளாமாதி �ாி6தபிேட கி�பைவ��% 
தவன2க ேளாவ�ைன தான0��% பழ2கலேமா.  (21) 
 
192. ேவத2க ெளா4நா�� ெம ல+ேம  விய�சில%ேபா 
நாத2க ெளா4நா�� ந�கதி�வ8 சத2ைககேளா.  (22) 
 
193. மி4தி�ரா ணMசட2க% C@ெம8ெண8 கைலயாதி 
ஒ4திசில% ெபா0சத2ைக� ெகா-ளாிேயா *ண�6திலனா .  (23) 
 
194. ஊழிெந02 கால2க ேளா2�ச�ர வாளெமE% 
பாழிெந0% ெபா4�பவ-கா9 பாடகேமா பா��திலனா .  (24) 
 
195. (6ைதேவ த2கேள ெமாழிகி�ற தி4வா��ைத 
சி6ைதேவ ற9றவ�தM சி6தைனேய தி4ேமனி.  (25) 
 
196. அற%�ாி� மகவாயி  கா�கி�ற த4%ேபாத% 
�ற%�ாி�% �றவாயி  கா�கி�ற &தேம.  (26) 
 
197. G�மகளி� க4ணாதி யாகியன Tயெமாழி 
ஏ�மகளி� ம4நிலம2 கிய�ஞான ேயாகேம.  (27) 
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198. ப2கயா சனனறியா� பா�ைம�தா லவ-பாிசி� 
றி2கியா னிPவ8ண ெம0�திய%ப� த�வ,ேவா.  (28) 
 
199. ஏ@வண% �-ளாதி ெயன�க9பி� தி0ேவேனா 
ஏ@வணM சிற6ததவ3 கி�ன43ேபா தகமாமா .  (29) 
 
200. ஆழிமA� பைடயாதி யா�தம9 ெற�ேகாெவ� 
ஏAபிற� ைப�ெமறி6, மிைளயாவ� பில2க*ேம.  (30) 
 
பாிசன% 
201.  
ெதாிசன�தி� (ைறைமய4- ேதவிபணி விைட&8ட 
பாிசன�தி� பாிசதைன� ப��தினிநா% பக4,ேம.  (31) 
 
202. மாலாய ேபாதமற வ+ேவாவ ேயாக(ற 
ேமலாய ேயாகினவ� Cாிபயி ரவ�கேள.  (32) 
 
203. ெசறி�மா றி6திாிய (தலாய ெபா4>8ைம 
அறி�மா றறிபவ�க ளமைலேயா கினிகேள.  (33) 
 
ேவ@ 
204. உடெலலா% விழியதா �@மவ�� க4- ெச/வா� 
      உதயம� தமனம9 ெறாளி�கதி�� �வைமயா� 
கட=லா வியதிைர� பிறவிெக3 +ல�வா� 
      காளிமா காளிக2 காளிேயா கினிகேள.  (34) 
 
205. நிைலயிலா தனெவலா நிைலெயன� க4திடா� 
      நிைலயிைன� க4திநி� திைரயற� ,யி ெச/வா� 
கைலெயலா மைடயிE2 க6ைதேகா வணவேர 
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      காளிமா காளிக2 காளிேயா கினிகேள.  (35) 
 
206. ஒ30வி3 0ண�*வி3 0ைர�%வி3 0ல�வி3 
      aசலா 0வ,வி3 0@ெப4% பிறவியி�  
க30வி3 ட4ணிைல� க30நி9 பவ�கேள 
      காளிமா காளிக2 காளிேயா கினிகேள.  (36) 
 
207. தைக�மா ேயாததி� கைரகட6 தைண�ேம 
      சகலவா. ைவ�மி6�ர சாலெம� @ண4ேம 
பைக�மா� வ(மிழ6 ,வைகெப9 @ய4ேம 
      பைர�ரா தனிமேனா� மணிபதா கினிகேள.  (37) 
 
ேவ@ 
208. த%ைம நா+� தைலவைன நா0ேம 
      தைலவ� சீ��தி தைல�ைன6 தா0ேம 
எ%ைம யா-ெக� றிர6திைச பா0ேம 
      இைறவி ைய�ெதாA% டாகினி வ��கேம.  (38) 
 
209. அ4வி யான6த ெவ-ள% ப+�ேம 
      ஆ0 கி�ற த4>% ெபா+�ேம 
இ4ைம �6,ற6 ேதமா6 தி4��ேம 
      இைறவி ைய�ெதாA% டாகினி வ��கேம.  (39) 
 
210. அ8ட ேமாரV வாக� �@�ேம 
      அV* ம8டம தாக� ெப4�ேம 
எ8+ சா(க (Mெச� @லா*ேம 
      இைறவி ைய�ெதாA% டாகினி வ��கேம.  (40) 
 
ேவ@ 
211. ெசா லாிய நனவிெனா0 ,யி�மற6 தவ�கேள 
      T2�தனி நி3ைடவி0 ெதாழி சிற6 தவ�கேள 
ந லெதா4 ஞான(� திைரதைழ� தவ�கேள 
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      ஞானநா யகிக4ைண நா0சா தக�கேள.  (41) 
 
ேவ@ 
212. பிறிவி ற6த#க வாாிதி யA6தி0வேர 
      பிாிய% வ6,ப? ய2ைகயி னயி�றைமவேர 
அறிவி ற6,ைர யிற6திட (ண�6தி0வேர 
      அமைல ய%பிைக யண2�ைட யக%ப+யேர.  (42) 
 
213. யாவ ைக�பல *யி��ெதா�தி க80பரவ 
      எAத 4%பழ மைற�ெபா4- �றி�தப+ேய 
7வ ைக�ப+வ மாகியழி யாதெவாளியா% 
      7ல மாகிய (த9ெபா4- பாி6தபாி#%.  (43) 
 
214. ெவ8ணி லாெவாளி ,>%�கயி ைல�கிாியி�ேம  
      விழிகி ழி�தJத =2காிய க6தர(மா/ 
அ8ண லாாினித ம�6த4ளி வாசமலேரா� 
      ஆதி ய��கற மல�6த4- #ர6தபாி#%.  (44) 
 
215. பாிதி வானவ Eைட�திட *ைட6ததிமிர� 
      படல ெமா�தி4- பர6திாிய வாலநிழ?9  
சாிைய ேந�கிாிைய ேயாகெமா0 ஞான(A,% 
      சனக ராதிய� தம�க4- #ர6தபாி#%.  (45) 
 
216. (�ப ராபர *4�தனி  விகாரமிலரா/ 
      (9@ ண�6,4கி (%மல விேராதமக=% 
அ�ப ரானவ� நிைன�தி0 (4�ெகா0��6 
      தவர வ���ள மகி.6த4- #ர6தபாி#%.  (46) 
 
217. காெட லா%வாி ெந02க8மயி  பி��ெதாடர� 
      ைக"ச ர%ெபா4த ப�றிெயா0 (��ெதாட4% 
ேவட ேவட( ென0�த4ளி ய�@ெபா4ேபா� 
      விசய� ெம/�தவ (+�பவ4- ைவ�தவிர�%.  (47) 
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218. ெவ6தி ற9ெகா+ய Gலெமா0 பாச%விசிறா 
      ேமதி S�திமிைச ெவ2கைத #ழ9றிெவ�ளா 
வ6த வ6தக ன02கிவிழ ேமாதிெவ4ேவ  
      மாம ைற"சி@வ ெவ�ற4- ெபாழி6தவள(%.  (48) 
 
219. ேவத னாரணெனா டாரண( மி�ன(ணரா 
      மி�க பாத�க ள6தரணி ேதாயவிரவி9 
cத னாகியி4 காெலா4 மட6ைதயிைசய� 
      ெதா8ட ேரவ தைல ெகா8ட4- #ர6தபாி#%.  (49) 
 
220. (�� பி�பிெனா+ லாதெதா4 7லெவாளிபா  
      (9றி �9றழிவி லாெதா4 திற�திE4�% 
அ�� ெகா8டக ெநகி.6தணி வள��கநிைன�% 
      அ%ம ைவ�க4- த42�ழவி யானபாி#%.  (50) 
 
221. ேம�ைம �9றசிவ ஞானேத சிகனிவெனE% 
      மி�க நாமெமா0 ேமதினி தைழ��(ைறயா  
மானி ட��திய கM#க மணி6,தமி.ேத� 
      மயிைல மா வைர வள%ெப4க வ6தபாி#%.  (51) 
 
ேவ@ 
222. ஒ47��த ெமன*ணரா� பர�பிரம6 தனினி�@% 
      உபேத சி�ப� 
�47��த ெமனெவ/தி மா�மA*2 கர6ததி4�  
      ேகால% ேபா9றி.  (52) 
 
223. எ8ணாத விைன(A, மிரவிவர விாி�மி4- 
      எனேவ சாய� 
க8ணாேல கைட�கணி�,� கழிபிறவி ெக0�தெப4% 
      க4ைண வா.�தி.  (53) 
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224. எ2க-பிரா� சிவஞான ேதசிகனா� தி4�க4ைண 
      எ�@ ேம�தி 
அ2கெமலா% �ளக4%ப வான6த" சலதிப+6 
      தA6, வாேர.  (54) 
------------ 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
* பி - %. காளி நிைல. 
 
172. பி - %. ‘பிறவி�9றதி னமிழ�,யேர’, ‘�9றதிகAம�,யேர’ 
 
173. பி - %. ‘(ைல"’ 
 
177. “ம4*றா தத9�ைர��% வ+வமி ைல ெய�னேவா, க4*றாம லாளவ6த 
க4ைணேமனி க80ேம” அMஞவைத�. 
 
178. பி - %. ‘ேபறி ’ 
 
179. “ெதா ைலயாகி நி�ற,/ய ,ைணமல��ப த2க>�, ெக ைலயான 
தி ைலேயாெவ� E"சிமீ தி4�கேவ” அMஞவைத�. 
 
180. “விள%�ெம� ெபா43�ேம� மி��தநீ8 (+�பர�, �ள% ��6தி 
4�கெவ ைல ��னவி ைல ெய�னேவா” அMஞவைத�. 
 
181. “அைடயமா திர%பைட�த வ��ற% �0�பேதா�, உைட� மி ைல 
ெய�னேவாெவ� E-ளட2க =9@ேம” அMஞவைத�. 
 
பி - %. ‘ெச வ மி ைல’, ‘ெசல*மி ைல’ 
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182. தைலயளி - சிற6த அ��. “அ�ைனயாகி ய�தனாகி யMசலMச ெல�@வ6, 
ெத�ைனயா>2 ேகாலநீ�ைம ெய�னதா விய%பேவ” அMஞவைத�. 
 
183. ேபாத% - அறி*. ம�தக% - உ"சி. 
 
“மர#ணேமா மைற�தைலேயா மயானேமா வா�கிற6த, ேத#ண�6த ெம/ய+யா� 
சி6ைதேயா தி46தமளி” அMஞவைத�. 
 
184. எ� - எ�ன ஆ"சாிய%. பா*% - பரவிய. ஆ@க>% ஏA கட க>%. 
“ஒ�ப,தீ�� த(ம�ப� த%பாத% விள�கியநீ�� ெகாPவா ெவ�ேற, அ�ப�கட2 
க8ணீ�ெகா8 ட%ைம�� மMசனநீ ரா30வா�க-” ேமாகவைத�. 
 
185. “சா�,%& மாைலயிE6 தைம�ண�6த ெம/ய+யா�, ஏ� ,%பா மாைலயிேல 
ெய�ேபா,6 தி4*ளேம” அMஞவைத�. 
 
186. ஞாதாதி 7�@ - ஞாதா, ஞான%, ேஞய% ; அறிபவ�, அறி*, அறிய�ப0வ,. 
“பாதாதி ேகசா6த (வ6தணி�% பணிய4ேள, ஞாதாதி யா7�@ (வ6தயி= 
ந ல(ேத” அMஞவைத�. 
 
187. க�ணாவத2கிச% - ெசவி�& ; “ப8ேணA2 க�னாவ த2கிசேமா” �ேலா�. 
உலா. 
 
188. க6,க% - ப6,. மைல க6,க% : “காவ� மைலேயA2 க6,கேமா”  (�ேலா�. 
உலா. ) நதி ஆர% : “ஆ��� நதிேயA மாரேமா” �ேலா�. உலா. 
 
191. ஓமாதி - ேஹாம% (த?யன. தவன2க- - Yநபனகலச2க-. 
பி - %. ‘�வன2கேளயாதி’ 
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192. ேவத% சில%� : “அ+" G30 B�ரேமா வாரண2க ளைன�,ேம” 
த�கயாக�பரணி, 119. 
 
193. மி4தி - ேவத%. சட2க% - சாYதிர2க- ஆ@. ஒ4தி - ஒ4�தி ; ெதா��த . அாி - 
சில%பி� உ-ளி0% பர . 
 
195. “ேவதமவ +4வாயி ேலா, கீத% ேவ@நிைன வில�காV ேமனி ேமனி” 
அMஞவைத�. 
 
196. கா�கி�ற - கா�கி�றைவ. “&தமவ +4வாச  காவ லா�%, ேபாதமவ +4ேமனி 
காவ றாேன” அMஞவைத�. 
 
197. G�மகளி� - ேயாகினிக-. க4ணாதி - க4ைண, (திைத, ைம�திாி, நீதி, 
உேப3ைச எ�பன ; “ேயாகினிக- க4ணாதி யான மாத�, ேயாக ம4 நிலமாசி� 
ஞான ேயாக%” அMஞவைத�. 
 
198. “ேகாகனக னறியாத ேகாயி  ேகாயி  $றாிய ெப4வா.ைவ யாவ� $ற” 
அMஞவைத�. 
 
199. ஏ@ உவண%. ஏ@ வண% சிற6த, - ஏ@த9�" சிற6த வாகனமாக அைம6த, ; 
அ43ேபாதக% - அ4ளாகிய யாைன. “கைலேய@வண2 களிய�னெமன� 
க9பி�திடேவா ெசா9பி�த,வா, மைலேய@ வண2 கிளிய��றவ6 த4-ேபாதகேம 
யவ-வாகனேம” அMஞவைத�. 
 
200. “பMசா�தேம திாிGலமA� பைடேய ெயனேவா பைகெவ% பிறவி�, 
கMசா(ெனA6 த4ளாெவறி� ம�ேபதி4வா �தமாவ,ேவ” அMஞவைத�. 
 
201. பணிவிைட - �9ேறவ . பாிசன% - பாிவார%. 
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202. “�ரம ேயாக(@ ேபதம@ ேபாத (டேன, பரம ேயாக(@ வாாிைறவி 
பயிரவ�கேள” அMஞவைத�. 
 
பி - %. ‘ேயாகினிவ�’ 
 
203. “�ண4 ைம�ாி(த லானெபா4 >-ளபாிேச, உண4 மா��க% வ4 மாதவ�க- 
ேயாகினிகேள” அMஞவைத�. 
 
204. “அவ�களா க(ெமலா% விழியதா ெமாழிவேர, எAத�மா @த?லா விரவியா 
(4வேர” அMஞவைத�. 
 
205. கைல......... ேகாவணவேர : “கைலெபா றாமெலா4 ேகாவணவ ரா/வி0வேர” 
அMஞவைத�. 
 
206. ஒ30 - ப9@. 
 
207. தைக�% - ,�பMெச/�%. மாேயாததி - மாையயாகிய கட . 
 
210. “அவனிவா னைடயேவா ரVவதா ெந+யேர, அV*ேம 4கிாியா யற*ேந 
ாிய�கேள, பவனிவா னைடயேவா� பவனிேபா ,வ�கேள” அMஞவைத�. 
 
211. “நி�ைர சாகரத ம9றெதா4 நீ�ைமயினேர நி3ைட யா,மில தானெதா4 
நீதியினேர, (�ைர ஞானெமE (�ைரயல ேத,மிலேர (�தி நாயக�க ளானபவ 
ேமாசக�கேள.” அMஞவைத�. 
 
பி - %. ‘ஞான (9றிைச தைழ�தவ�கேள’ 
 
212. உைரயிற6திட% - உைர இற6த இட%. 
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213. “ஆதி 7லெமா4 ேகால(மி லாதவ+வி  வகில ேலாக( மறி6தைட�% 
வ8ணமழகா�, ேசாதி 7வ+* ெகா8ட4ளி ய6தமைற (� ெசா�ன த�ைமெதாி 
�%பாி# ெசா�ன,ணி*%” அMஞவைத�. 
பி - %. ‘ஏவைக’ 
 
214. க6தர% - கA�,. 
“கயிைல மாமைலயி� ேம?னிதி 46த4ளிய� கமல ேயானி(த ெல� கட* 
ள���ம4ளா�, மயிைல ேயறிவ4 ைம6தEட ன6தி(தலா ம9@% வ6தைடப 
வ���ம4- ெச/தவைக�%” அMஞவைத�. 
 
215. பாிதிவானவ� - Gாிய�. திமிர� படல% - இ43 பர��. இ4- - அMஞான%. 
 
216. “த�ப ராபரம தானதி4 ேமனிநிைலயி9 சனன மி�றிெயா4 த�ைமயினி 
னி�ற4ளிேய, அ�ப ரானவ�க ெணMசினி =வ6தவ+வா ய2� வ6தவ�க 
>/�%வைக ெச/த வ4>%” அMஞவைத�. 
 
217. மயி  - உமாேதவியா�. விர� - த6திர%. 
 
218. ேமதிS�தி - எ4ைம�கடா வாகன%. அ6தக� - யம�. மைற" சி@வ� - 
மா��க8ேடய�. 
 
219. பாத�கள% - இர80 தா-க-. ஒ4மட6ைத - பரைவயா�. ெதா8ட� - 
#6தர7��தி நாயனா�. 
 
220. அ%மைவ - சிவஞான பாைலய ேதசிகைர வள��த தா/ ; “ெப4�ம% 
மைவவள�� �2�ழவி ெச2கீைர யா+ய4ேள.” சிவஞான. பி-ைள�. 
 
221. கM#க% - ச3ைட. மயிைலமா வைர - மSராசல% ; இ�ெபாA, மயில% எ�@ 
வழ2�% Yதல%. 
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223. இாி�% - நீ2�%. பயிரவ�க-  (202) (த?யவ�க-  (212) பாி#  (213) 
(த?யைவகைள  (221)� ேபா9றி  (222) வா.�தி (223) அA6,வாேர  (224) என 
இைய�க. 
----------- 

7. 7. 7. 7. ேப+ �ைற"பா(ேப+ �ைற"பா(ேப+ �ைற"பா(ேப+ �ைற"பா(    
 
225. இற�ப,% பிற��மாய வி6�ரசால வி�ைதைய" 
சிற�ெபா02 �றி�ெகாெள�@ ேதவி(�� கா3+ேய.  (1) 
 
226. எ2கணாய கி��(�ன ெர/திவா/ �ைத�,ேந� 
த2கட2க- �ைறக-$ளி தாெம0�தி ய%�ேம.  (2) 
 
227. பிற6திற6, திாிதிெர�@ ேப/களாக ெவ2கைள 
மற6தி46, ெநMசினா  வ��தெத�ைன ய�ைனேய.  (3) 
 
ேவ@ 
228. மாயி46த8 கட=லக� ,ைமயா- பாக� 
      மாணி�க வாசகேர (தலா6 ெதா8ட� 
ஆயிர%ேப�� களி�தவிட� ெத2க- $3ட% 
      அ2கVக� ெபா@�தாேரா வவ��ேக ெச/தா�.  (4) 
 
229. நிைற�தெப4% �க.�காழி� பி-ைள யா��� 
      ெந06தட�,� ��6தAைக நீ�கி நீதா� 
,ைற�தமிA (ன,(கி. (ைல�தீ% பா=% 
      #ர6தளி�தா ெய2க>�ேகா� ,ளித6 தாேயா.  (5) 
 
230. ெபா2க4ளா ர(த�ைத வாகீ ச���� 
      �னி9றிளவா� பிைற�க8ணி� �னித ாீ6தா� 
எ2கைள� மைழ�தாேர ல�ேற �/ேவா% 
      எ%ைமயவ� மற�த?னா ேல�க9 ேறாமா .  (6) 
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231. ஆ[ர� தைமயா3ெகா8 0லவா வி�ப% 
      அவ��க4ளி� த%ம4ேக யைட6, வாழ� 
பா[46 ெதாழ�பணி�தா ர6த நா>% 
      பா��தி46, ெப4%பசியா9 பைத�ேதா ம%ேம.  (7) 
 
232. ேகா3+ள6த8 பிைற�க8ணி� �னித னா�தா% 
      $டலச2 கம�த4>2 �4வா/ வ6ேத 
ஈ3ட4Mசீ� வசேவச�� க(த மீ6தா� 
      யா2கேள ய6நா> மிைள�ேதா ம%ேம.  (8) 
 
233. கவைலய9@ நிரதிசய வ(த (80 
      களி�தி@மா6 தி4�ப(�க3 கட* ளா�தா% 
�வலய�தி ல4-ெச/தா ரேநக% ேப���� 
      ேகாமைளேய ெய%மள*2 ெகா+ய ரானா�.  (9) 
 
ேவ@ 
234. ஏ.வயி9@� பிற�ெப லா ெம2க>�ேக �ாி�தா�கி� 
பா.வயி9@� கிைரேத+� பைதபைத�க� பைட�தைனேய.  (10) 
 
235. ைமயாக வி43டைற��8 மாயா�ர பMசெம லா% 
ெம/யாக மதி�,ைறய விைனேயைம விதி�தைனேய.  (11) 
 
236. ெச�றவிட� ைத%�லEM ெசலவி0த ல லாம  
நி�றவிட� ேத��ைன நிைன6தி4�க நிைன6திைலேய..  (12) 
 
237. ம8ணாைச ெபா�னாைச மைழ�தட2க8 வைலC#% 
ெப8ணாைச� கடலA6தி� பிாியாம9 பிாி�தைனேய.  (13) 
 
கன* 
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238. இPவ8ண% பல$ளி ெய0�திய%ப" சில$ளி 
ெம/வ8ண% விைள6த�றி விமைலதன� �ைரெச�மா .  (14) 
 
239. ஓாி எ8+ைசமா நிலவைர�பி னினிதில2�M சராசரமா/� 
க8டெபா4 ள�தைன�2 கனவாக� க8டனேன.  (15) 
 
240. ஆதி�ம6 த(மறிேய னறிவெதா4 �றிய லா9 
றீதக=% ப+வ6, ேச�6த�றி ெயா�@ளேத.  (16) 
 
241. மாயமி, ெவன*ணரா மய�க�தி9 �+��க 
காய%வி0� ,யி�நீ2க� க80மன2 கல2கியேத.  (17) 
 
242. ெசா லாத ெப46தைகைம" #வ��காதி ேபாகெம லா% 
நி லாத நிைலெய�@ நி"சயமா/� ேதா�றியேத.  (18) 
 
243. தாவாத சமதம2க8 (தல�ண6 தைல�ப0ேம 
ேமவாயா ெனனெத�E% ெவ@Mெச4�� விைடெகா>ேம.  (19) 
 
244. பழிகா30 மி4விைன��% பாிபாக% வ6ெத/த 
வழிகா302 �4வி46த வழிேத+ மனMெச=மா .  (20) 
 
245. விழிநீ4 மயி���ள� ெம/விதி���6 தனிேதா�ற� 
பழியாத �றியிைவதா% ப?�த,ப8 டறிேயமா .  (21) 
 
246. ெத4-��6த வ+ய�சில� சிற�பிைவெய� @ைர�தனேர 
ம4-��6த சிலவலைக மதியா, மய2கினேவ.  (22) 
 
247. இPவ8ண% பல$றி யிைறயவட� றி4�பாத" 
ெசPவ8ண மல�G+� ெத4மரா நி�றிட=%.  (23) 
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248. ெத4-ெப4�M சிவஞான ேதசிகனா% �க.ேவ6த�  
ெபா4கள2க8 ேடாரலைக யவணி�@% ��6த,ேவ.  (24) 
 
249. ��6தக+ க+,மிக� �ைட�ைட�, வா/திறவா 
மி�6தபர பர�பிெனா0% விளி�தைழயா நி�ற,ேவ.  (25) 
 
வ6த ேபயி� $9@ 
 
ேவ@ 
250. அண2� பிறவி ெயாழிய 
      அண2� பிறவி ெயாழிய 
கண2க ெளAக ெவAக 
      கண2க ெளAக ெவAக.  (26) 
 
251. மாய வவல மழிய 
      மாய வவல மழிய 
ேப/க ெளAக ெவAக 
      ேப/க ெளAக ெவAக.  (27) 
 
252. மீளி விைனக- கழிய 
      மீளி விைனக- கழிய 
$ளி ெயAக ெவAக 
      $ளி ெயAக ெவAக.  (28) 
 
ேவ@ 
253. வ ைல�க நீவிெர லா மாயாத வ�பசிைய 
      மா9ற ெவ�னா" 
ெசா லவம� விைள6தப+ ெசா =கநீ ெயன"சிலேப/ 
      ெசா ல ேலா0%.  (29) 
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ேவ@ 
254. ஆராம =ல�6த*ட ற�ைன வி3ட2 
      க��றேம ���ற*9 றக�ெற% மாவி 
ேசாராம ெலைமயளி�,� பா���% வ8ண% 
      ெசா ெலன"சி  ேப/��த0 ,+�த வ�ேற.  (30) 
 
ேவ@ 
255. பணி*பட" சில(,ேப/ படபட�,� $றாம9 
      ைபய� ைபய� 
,ணி*பட" சம�விைள6த ப+ெய லாM ெசா =ெகன" 
      ெசா = ம�ேற.  (31) 
 
256. இ�ன6தா ைனய�பா ேடாெக0C ரMஞெனE% 
      மிக $� பாச 
ம�ன�றா னழி6த,பா� வ6த,த9 பத�ெபா4ளி�  
      வ+ேவ காV%.  (32) 
 
257. கவைலேபா2 க0%பசிேபா2 க�ம%ேபா2 க4வழ?9 
      கா�6 ,�ப" 
சவைலேபா% ெபா4களநீ� சா�6தெவா4 திைன�ேபாதி9 
      சரத மீதா .  (33) 
 
258.அலகிலா� ப `ழி யன6தசத ேகா+ய8ட� 
      தவ�க ெள லா% 
உைலவிலா ,8டா= (8ண*8ண� ெதாைலயாதா  
      உைர�ப ேதேயா.  (34) 
 
259. கா48ட க8டE8ெட னயE8ெட Eல�8ட 
      க8ண E8ெட� 
ஆ48ெட னாெராழி6ெத ன4கா, ெப4காேதா� 
      அளைவ� தாமா .  (35) 
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ேவ@ 
260. இ�னவா@ ெசா9றேலா0 மிைறவிபாத ப2கய% 
அ�னவா@ ேபா9றிவா.�தி யலைகயா* மVகிேய.  (36) 
 
261. உள*ெசா�ன ேபயி�வாைய ேயா+(�த (8Vேம 
கள*ெசா�ன ேப/கைள� கன�@நி�@ சீ@ேம.  (37) 
 
262. ,ணி*ெசா�ன மைறகைள� ,தி�,நி� @வ��ேம 
தணி*ெசா�ன ேப/கைள� தக��கப9க ெள�Eேம.  (38) 
 
263. வ ைலவ6, ெசா�னேபைய வ4கெவ� றைண��ேம 
அ ல ெசா�ன ேபயி�வாயி னனைலைவ� ெம�Eேம.  (39) 
 
264. கவைலயி�@ ெக3டெத�@ ைகக-ெகா3+ யா0ேம 
சவைலயான தாபேசாப தள�*ம9ற ெத�Eேம.  (40) 
 
265. ெவ-ைளெகா8ட *ண�*ெச ல ெம லெம ல ெம லேவ 
ெகா-ைளெகா8ட பசி�ைல6, �ைல�ைல6த ெத�Eேம.  (41) 
 
266. எ�@$றி �வைகெய/தி யினிதினா+ யாைவ�% 
ந�@$றி வ6தேபைய நVகிநி�@ வினவிேய.  (42) 
 
267. அழிவிலாத வMஞனாம மழி�மா ,ர6,ெவ� 
ெறாழிவிலா னழி�தவ8ண ேமா,ெக� @ைர�கேவ.  (43) 
----------- 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
227. “உலகிேல சனி�,நி� @ைழ�,நீ� பிைழ�பிலா, அலைகயாமி ெனனவ��த 
ெத�ெகாெல%ைம ய%ைமேய” அMஞவைத�. 
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228. “வாசக�தா லாவிையநி� @4�� ஞான மதயாைன வாத<� வ-ள ேலா0, 
மாசக9றி யாயிர%ேப�� கீச னா�ந  லமி�தளி�தா ெரம�கிர2கி ய4ளா ாி6நா-” 
அMஞவைத�. 
 
229. காழி� பி-ைளயா� - தி4ஞானச%ப6த7��தி நாயனா�. 
 
“தைல�பா�ைம மிக�ெபாிய காழி ஞான ச%ப6த� தா%பி-ைள� தன�தி னாேல, 
(ைல�பாைல� பகிராேத தாேம �80 (�தமிைழ� பா+யற (திய ரானா�” 
அMஞவைத�. 
 
230. வாகீச� - தி4நா*�கர# நாயனா�. 
 
“தி4நாவி9 கரச�மிக� ெத-ள� ேதறி� ெதளி6 ,தி� தி��ம43 ேடற� (�ன, 
ெமா4நாளி9 ெப9ெற%ைம ெயாழிய� ேபா�8 ெடாளி �4வா னா�யா2க 
>ல�6ேத ேபாேன%” அMஞவைத�. 
 
231. “அ0�தனேவ ெச/,திாி6 த9ற ந%பி யா[ாி9 கிைறவ�தி4 வ4ளி னாேல, 
த0�தவைர யா3ெகா8டா ரமி�த (8ண� தாமளி�தா ெர%மள*6 தாேய காேண%” 
அMஞவைத�. 
 
232. ேகா0 - ப�க%. வசவ ேதவ4��� $டல ச2கேமச� �4வாக வ6, அ4- 
ெச/தா� ; “தாடைல த6தி2 ெக%ைமயா ண6தி தாயக3 +Eநி�@ தைரேம , ஏடவி. 
மல�வா8 (கம, ேதா�ற ெவA6த4 >த�(ன2 �4வா/�, $டல ச2க 
ேமச�றா/� ெகாளி�,� �@கிந� Eத?னி றணி6,, Cட4- பரம சி9கன ?2க 
ெம/�ற� தாி�தனன%மா?” பிர�. அ�கமாேதவி. 25. 
 
234. உாி�, : ப�ைமயி  ஒ4ைம வ6த வAவைமதி ; பிறவா@% $@வ�. 
 
235. பி - %. ‘விைனெய%ைம’ 
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236. “ெச�ற விட�தா9 ெசலவிடா தீெதாாீஇ, ந�றி�பா =/�ப தறி*” �ற-, 422. 
 
238. �றி - நிமி�த%. 
 
243. சமதம2க- (தல �ண% - சம%, தம%, உபரதி, திதீ3ைச, சமாதான%, சிர�ைத 
எ�பன ; இைவ சமாதி ஷ3ச%ப�தி என�ப0%. யா� என, எ�E% ெச4�� - 
அக2கார மமகார2க- ; “யாெனன ெத�EM ெச4�க@�பா� வாேனா��, �ய�6த 
*லக% ��%” �ற-. 
 
245. விதி��� - ந0�க%. 
 
246. ெத4- - ெதளி*. அலைக - ேப/. 
 
249. க+ - ேப/. 
 
250. அண2� பிறவி - வ4�,கி�ற பிற��. ஒழிய : விய2ேகா-. 
 
251. அவல% - ,�ப%. அழிய : விய2ேகா-. 
 
254. பி - %. ‘அ��றேம ெபய�ெபற*9’ 
 
255. ைபய� ைபய - ெம ல ெம ல. 
 
256. “ஐய�பா ேடாெக0C ரMஞனழி6 தைமயி�ன%, ைவய�ேத வ6த,நா� 
மைறேத0% ெபா4-காV%” அMஞவைத�. 
 
257. “பசி�%ேபா (2க-ெப4% பாவ(%ேபா மி�ப�,�, திைச�% ேபா/ (+6தப0  
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கள�திெனா4 திைன�,ைணயி ”  (அMஞவைத�. ) சவைல : “சவைலயான 
தாபேசாப தள�*” 264. 
 
258. “ப லாயி ர�தா80 பலேகா+ ய8ட�தா�, எ லா4 (8 டா= மி�தைன�2 
�ைறயாேத” அMஞவைத�. 
 
259. “பா48ட மா=8ெட� பைட�பவேனா டாE8ெட�, ஆ48ெட 
னாெராழி6ெத ன4கா, ெப4கா,” அMஞவைத�. 
 
261. “ெமாழி6தவாைய ேயா+வ6, (�த(80 நி9�ேம” அMஞவைத�. 
 
262. “ெதா ைல�-ள பாி#ெசா�ன #4திைய�ெகா டா0ேம, இ ைல ெய�ற 
ேபயி�வாயி ெனாிையைவ� ெம�Eேம” அMஞவைத�. 
 
263. பி - %. ‘வ ல வ6,’ 
 
264. பி - %. ‘தாபேசாக சா�*ம9ற’ 
 
267. “மாையநாம மMஞனாம மா>மா@ வ6,ந6, நாயனா �ழி�த வா@ நவி=ெக�ன 
நவி=ேம” அMஞவைத�. 
----- 

8. 8. 8. 8. ,ளி ,றிய�,ளி ,றிய�,ளி ,றிய�,ளி ,றிய�    
 
268. அன6த சதேகா+ ேதவரா=% 
      அன6த சதேகா+ ேயாகரா=% 
அன6த சதேகா+ நாகரா=% 
      அள6த றிெயாணாத நீதிகாVேம.  (1) 
 
ேவ@ 
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269. ம�னவE மான�தா லைன�,2 $றி 
      வா�கிற6த ெம/Mஞான% வ���2 காைல 
(�னவE% வா/மலரா தா? னீழ  
      ேமான2ெகா8 +46தனனா� ெமாழிவ ேதேயா.  (2) 
 
சரத மீதா . 
 
270. ேச/கிட6த ெபா4ளதைன யVகி ேநா�கி� 
      ெதாி6த,ேபா� மாலய9�6 ெதாியா நீதி 
ேப/கிட6, பித9@ெமன� �றி�ெகா ளா, 
      ெபாிதாக வி,த�ைன� ேபV% ேபV%.  (3) 
 
271. சீ9றமி� மMஞெனE மிக $� பாச� 
      ேச�6தமா யா�ர�தி� றி8ைம த�ைன 
மா9@ைரயா� ெம/Mஞான ேவ6ைத ய�றி 
      ம9ைறயத� வ?சிறி, வ��ப� ேக8மி�.  (4) 
 
மாயா�ர�தி� அைம�� 
 
ேவ@ 
272. மாதாபி தாமதைல மைனவிெயன C.ேவா4� 
காதார% ேபா�ேறறா தா.வி�� மகழினதா .  (5) 
 
273.  
இ�ன�யா னி�னனிவ� யாெனனெத� ெற8ணMெச/ 
,�E2கா9 ச2க9ப *ய��ாிைச Gழ6,ளதா .  (6) 
 
274. தவாம�E ஞானெவாி த�னா=6 ெதறலாகா 
அவாெவ�E6 Tறட�6த வA�கா9@ மிைளயினதா .  (7) 
 
275. மா@�ாி Cர�பல� ம42கைமய வறிவி லா 
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ேவ@வைம ேபாயவி4- விள�கி4ள மிைட6,ளதா .  (8) 
 
276. காமேன (தலாய க06தைலவ 4ட�கல6த 
நாமேவ9 றாைனநிைல நா�(க(% பர6,ளதா .  (9) 
 
277. ெச%�லC ர4மMச" சின6ெதA6, பா/6ததி4% 
ஐ%�லமா6 த@க8ைம யாைனயதி னாைனகளா .  (10) 
 
278. ஏறாத ெந0வைர� ேமறிெநா+ வைரமீ>% 
மாறாத ேபராைச வா%பாியி� மற?னதா .  (11) 
 
279. நிைன�தெபா4 ளதைனெயா4 நிமிட�தி னைடவி��% 
(ைன�தகதி விடயெமE 7ாிெந06 ேதாினதா .  (12) 
 
280. (ரணிவைள ெவ/தி+E ெமாழியிெனா4 ெநா+வைரயி9 
றரணி(A ,M#ழ=M ச�கரம� ச�கரமா .  (13) 
 
அMஞ� இய � 
 
ேவ@ 
281. அ�ன மாயா �ர�,� கதிபதி 
எ�ன வ6த விAைத யரசேன.  (14) 
 
ேவ@ 
282. �9ற6 த�வயி9 காண� பிற��ண% 
      �றி�, ேநா�க� �4டாகி� த��ண% 
உ9@ ேநா�க� பிற�பழி ேநா��ழி 
      உட%ெப லா2க8 Vைடயவ னாவேன.  (15) 
 
283. ஒ�றி ந ல *ைரெய� @ைர�ப*% 
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      ஊம னாவ Eட%ெப2�% வாயதா/ 
அ�றி ேவ@2 கட�ெகா0 Cணி46 
      தள�ப ள�பேனா ராயிர ேகா+ேய.  (16) 
 
284. ஏ9ற வ��ெகா� றி0கி�ற காைலயி� 
      இர80 ைக� மிழ6தவ னாவேன 
மா9ற ல��� நிதியி0 காைலயி� 
      வாண னா8ம? ைகயின னாவேன.  (17) 
 
285. ஈச� வா.பதி ேய�த46 தீ��த2க- 
      ஏ� த9கி4 கா�(ட மாவேன 
நீச� வா.பதி ெந3+ைட நீ6திேய 
      ெந+, ெச ல ெந02கால னாவேன.  (18) 
 
286. அ ல லாய வ@ைம� மா2கைத 
      அக9ற ெவ8ணி யைல6தைல6 ேததின% 
ெச = மாய (ய9சி யி0%ைப�% 
      சிற6த ெவா�றா� ெதாி6, திாிவேன.  (19) 
 
287. உ6, ேதாி E4>2$� தா3டைவ 
      உ@2� ழா�ெதா0 சாைய� ேமா0நீ� 
வ6, ேதா�@2 �மிழி�% ேபா9ெக0% 
      மாய வா.ைவ நிைலயா/ மதி�பேன.  (20) 
 
288. $ளி 7�த �ர2ெகன� ைகயிேலா� 
      ேகா பி +�ேத யி4மி� �ைல�ைல6 
ேதைன ேயாாிக ழ�கிழ மாகி�ற 
      இளைம நா> மிய ெப� றி4�பேன.  (21) 
 
289. ேகாைழ வாத%பி� ெத�கி�ற 7வ4% 
      �+யி 4��2 �ர%ைபயி9 றாEைழ6 
Tழி Sழி�6 ,"சிெல� னாததி  
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      உைறவ ென�ன *வ6ேத யி4�பேன.  (22) 
 
290. தவM# 4�கி"ெச/ தானM #4�கிந9 
      ற4ம ந�ெனறி தாEM #4��ேம 
அவ%ெப 4�கி யவல% ெப4�கிம9 
      றாிய பாதக ைம6,% ெப4��ேம.  (23) 
 
291. வி8ணி N0% ெவ,�பழ  ேபா�ெறாி 
      ெவ/ய வ�னிைர ய�,% விைசயினா  
ம8ணி N0% வ4வ,% ேபாவதா/ 
      மாறி மாறி மணிSச லா0ேம.  (24) 
 
292. க9ற றாE2 க4�,ற� க9றன 
      க4த றாE% பிற��கவ� காதலா9 
ெசா9ற றாE (ண* �றி�தலா9 
      #4ப ந�ெனறி ேதா/வத9 க லவா .  (25) 
 
293. இ�ன த�ைம யிAைத யரசE� 
      ெக�@ ெம�@ மி4%பவ மீ8டேவ 
,�E ,�மதி ம6திாி GAம" 
      G."சி யா���6 ,ணிய� படாததா .  (26) 
 
294. தான மி ைல தவமி ைல வ8�க. 
      தாE மி ைல த4ம( மி ைலயா  
மான மி ைல மடவா�த2 க9பிைல 
      ம9@ ெமா�றி ைல மா�தா ெனாA�கேம.  (27) 
 
295. நடைல வா.�ைக நிைலயா நய��ற  
      நாட ?�றி நல2ெகா- ப+வ(% 
(டைல யா�ைகய தாக விய��ற 
      7க நீதி (+ய ெமாழி�மா .  (28) 
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296. நீதி ய9றைம த�ைன நிைன��ற 
      ெந+ய 7*ல க�, நிர பட 
ஓதி ம9றவ�� கி�,ைண யாயிE% 
      உண��த வ லா ெரா4வ4 மி ைலயா .  (29) 
 
297. வAவி நி�@ மய2கி மய2கிவா/ 
      மாறி ைவக= மாறா வ4%பவ% 
தAவி நி�@ தரணி� ேளா�ப0% 
      தா.* த%பிரா� றாேன யறி�மா .  (30) 
 
சிவஞான ேதசிக� அவதாி�த  
 
298. பாச வMஞ� பழிமா #லெகலா% 
      பட�6, 70% பாி# பரான6த� 
ேத# ெப9@ய 42க4 ணாலய� 
      தி4* ள6தனி9 ெச�ேறறி வி3டதா .  (31) 
 
ேவ@ 
299. ம9ற வMஞ� ம+ய�த� ேபர4- 
(9@ ேமா�வ+ வாகி (த வேன.  (32) 
 
300. கயிைல மா வைர நீ2கி� கனிவினா  
மயிைல மா வைர வ6,தி� ேதா2கிேய.  (33) 
 
301. ஆன நாம மவனி� ேளா�சிவ 
ஞான ேதசிக ென�ேற�த ந8ணிேய.  (34) 
 
சிவஞான ேதசிக� பி-ைள�ப4வ விைளயா30 
 
302. அைலெய 0�த *லகி ன46தவ% 
தைலெய 0�ப� தைலெய0� ,6திேய.  (35) 



89 

 

 
303. ஒA�க (9@ (லக6 தவ.6திட 
விA�ப (9@� தவ.6, விள2கிேய.  (36) 
 
304. ேவத ந�னைட ேம%பட ேம%ப0 
ேபாத ந�னைட ேபா9றி நட6தேரா.  (37) 
 
305. வி"ைச ய ல, ேவெறா�றி� ேமெலம� 
கி"ைச யி ெல� றி4கா தைல�தேரா.  (38) 
 
306..7ட நீதி (ழ2�M சைமய��- 
ஓட வ%ேபா 4க�கர2 ெகா3+ேய.  (39) 
 
ஞான�ேகால% ெகா-ள  
 
307. தைலம ய2கிய த�,வ ஞானB  
நிைலெப @%ப+ யா/6, நிலவிேய.  (40) 
 
308. பிறவி நீ-பைக ேப��பா ாிவெரன 
அைற� ஞான வ43கழ  C�கிேய.  (41) 
 
309. அ9ற நீ�கி யபிமான ெம�பைவ 
ெச9ற ஞான� தி4*ைட சா�திேய.  (42) 
 
310. இதர Bெனறி ேயகாெம/M ஞானமா% 
உதர ப6த (வ�ெபா0 ேச��திேய.  (43) 
 
311. ேகாதி னMஞ Eயிைர� �+�பேதா� 
தீதி� ஞான *ைடவா- ெச4கிேய.  (44) 
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312. கமல ேயானி க4�,2 கட6தேதா� 
விமல ஞான விய�(+ G+ேய.  (45) 
 
313. ஈன வMஞ ெனE%பாச� ப3+ட 
ஞான ப3ட6த ன�Eத9 க3+ேய.  (46) 
 
314. ஊன வMஞ E@%பழி ேக3கிலா 
ஞான �8டல ந�கா தணி6தேரா.  (47) 
 
315. வள4 மMஞ� ம+ய� தி4��ய% 
கிள4 ஞானவ8 ேகSர6 தா2கிேய.  (48) 
 
316. Tய ஞான #கான6த (�திைர 
ஆய வாழி யணிவிர  ேச��திேய.  (49) 
 
317. எ2� மாமண ேமறெம/M ஞானவ8 
�2� மாதி �ளி�சா6, &சிேய.  (50) 
 
318. �ணம றா, �ல*ெம/M ஞானமா% 
மணம றாத மல�மாைல சா�திேய.  (51) 
 
319. $4 மMஞ� �ைலயெம/M ஞானமா% 
Cர ச2கி? &80 வி4%பிேய.  (52) 
 
320. ஆசி லாத வ4-ெபாழி ஞானமா% 
மாசி வார மணிவட6 தா2கிேய.  (53) 
 
321. ச2க ம9ற சதான6த வாாிதி" 
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ச2க ெம2�6 தழ2கி� தைழயேவ.  (54) 
 
322.,பகாி ென2�% பர6ெதா02 காததா% 
நிகாி� ஞான� கவிைக நிழ9றேவ.  (55) 
 
323. (தி4 ஞான(6 நீ��திைர யாகிய 
எதிாி  ெவ8சா மைரக ளிர3டேவ.  (56) 
 
324. இண�க ம9ற விய�ஞான மாகிய 
பிண�க ம9ற பதாைக பிற2கேவ.  (57) 
 
325. Tய ஞான #த�சன" ச�கிர% 
மாய வMஞ� ம@க" #ழலேவ.  (58) 
 
பைடக- 
 
326. கட�க லாதச2 க9ப2 கட6தெத� 
பைட�ைக சா�ற பதாகினி Gழேவ.  (59) 
 
327. தைடெயா� றி�றி" ச?யா விய�ெபாைற 
நைடெயா� றி�மணி ந9ேற� ம?யேவ.  (60) 
 
328. ேத# ேம* ெசயறீ� �ரகத% 
மாசி லா, ம42�ற ம�னேவ.  (61) 
 
329. அவாவி� 7ாி யசல ெமEமர 
#வாவி� மா3சி �லக% விய�பேவ.  (62) 
 
சிவஞான ேதசிக� #காசன� ேதற  
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330. ஏ@ �-ளன ெம�பைவ யாதியா 
ஏ@ 7�திக ெள லா மிர2கேவ.  (63) 
 
331. ெவ@�த ெச/தி விரகி ெவ2 காலைன� 
க@�த பாத கமலM சிவ�பேவ.  (64) 
 
332. உ/தி ெய/த *லக (Aவ,% 
ெச/த �8ணிய ெம லா6 ெதாியேவ.  (65) 
 
333. அரணி லMஞ னவைனெயா� றா*�னி�  
தரணி ேதாய�த� றாமைர� தா-கேள.  (66) 
 
334. இட4 ழ6த2 கிைமயவ� ேதடவி2 
கட�ெச/ ெத2� ம+யவ� ேபா9றேவ.  (67) 
 
335.ேவத2 காண4 ேமத�க வ�ெசய  
ஓ, மாெறவ ென�@ல ேகாதேவ.  (68) 
 
336. எ6ைத ெய%பிரா ென2�4 நாயக� 
வ6, &மிைச மானிட� வாழேவ.  (69) 
 
337. இ�ன வ8ண மிக�ஞான ேகசாி 
,�E ேயாக #காசன� ேதறிேய.  (70) 
 
ஒ9ற� அMஞனிட% ெச�@ ெதாிவி�த  
 
338. இ46த காைலயி ெல�@6 ெதளிவிலா 
(ாி6த பாசம� (�ேனா+ ெயா9றேர.  (71) 



93 

 

 
ேவ@ 
339. (6, நா�மைற (+யி  ைவகிய 
      7ல காரண� ஞால மீதினி  
வ6, தி�தன� மனித னாெவE% 
      வா��ைத ெய2கV% வா��ைத ெய�னேவ.  (72) 
 
340. இ0�க ணி�றியி2 கி�@ கா@ேம 
      இனி, வாAம9 ெற�ைன Uசனா� 
வ0�ெகா8 மானிட னாகி ெவ�றிட  
      வ6, ளாெரE% வா��ைத வா��ைதேயா.  (73) 
 
341. இ ைல ெயா�@ேம ெய�E நீ4மி� 
      றி2� ேவ@ள ேபா? ய%பினீ� 
ெசா = ெம�ன= மி�@ ெசா =ேகா% 
      ெதா ைல மாநிலM ெசா =% வ8ணேம.  (74) 
 
342. சமய ேமா,வா� த%ைம வ%ெமன� 
      தா( ம2�ள த�ைம க8+ல% 
அைமய ேவா,வா ேரா, கி�றவா 
      றறிய ேவாதின மரச ெவ�னேவ.  (75) 
 
அMஞ� $9@ 
 
343. ெசா�ன ெசா ?ைன ெம/ய ெத�பவ� 
      #9ற (9ற*M Gைற ெகா-ெளன 
ம�ன வ�னிக  ெகா80 ,�மதி 
      ம6�ாி த�ெனா0 மைலவ ெத8ணேவ.  (76) 
 
ேவ@ 
344. காம� (தல பைட�தைலவ� 
      கல2கா வயவ ரவாி4�ப" 
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ேசம மி லா தவ�ேபால" 
      ெச4*� கய�த  திறன�றா .  (77) 
 
345. எ�@ $@ மைமய�தி� 
      எA6, காம� ற�Eைடய 
ெவ�றி $ற வறிவி லா 
      ேவ6ைத� ெதாA, விள%�வனா .  (78) 
 
காம� $9@ 
 
346. ெச/ய ேமனி ெச%பாக% 
      க@�க வ6த" சிவனாைர 
எ/த வாளி யி4�ப*ம9 
      ெற�ைன� க@�பா� ெவ@�பாேர.  (79) 
 
347. ேகா? ெய/� மல��பகழி 
      $சி� ெதா0�ப� பாலாழி 
மா?� மா�பி� வ0�க80% 
      வ4வா ரம��� ெவ4வாேர.  (80) 
 
348. &வி ெலா�@% �8ணியனா� 
      �த வி ெபா%ம� (ைலேதாய 
ஏவி ெலா�றி  வண�கியநா� 
      ஈ8ைட மனித�� ெகளிேயனா .  (81) 
 
349. ெபா�னா டா>% யாைனெயா4 
      &ைன யாகி� �ற%ேபாத 
அ6நா ளா8ைம ெச/தா4% 
      அயலா ேரம9 றியானலனா .  (82) 
 
350. அ-ளி ய*ண 4யி��+�த 
      அயிேலா� �ய& தரமைன�,% 
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வ-ளி படர மல�பறி�,� 
      ெதா0�ேத னி�@ வி0�ேதேனா.  (83) 
 
351. மதியா ரான கலாதரனா� 
      மய2கி� �4வி� மைனயாைள� 
,தியா ாிைமயா� பல�காண�  
      ேதாய� ெபா4தா� பிறேரயா .  (84) 
 
352. ந�@ ேபால (�ென/தி 
      நM# ேபால நனிகா6தி� 
ெகா�@ ஞாளி ெயன�ெப4மா  
      ெகா0�ேப� ெவ�@ ப0�ேபனா .  (85) 
 
353.,ெப9றா- வயிE6 த�வயி9@�  
      பிற6தா- வயிE ேமா4தர� 
,9றா- வயிE (ற*-ள% 
      ஓ�வா ளியினா =ைட�ேபனா .  (86) 
 
354. எ8V மாேற ,ணிவி�ப� 
      இைசயா� தைம� மிைசவி�ப� 
ந8V மாேற (�ெனா0பி� 
      நாடா வ8ண ந?ேவனா   (87) 
 
355. சா6த2 ெகா8ட தேபாதன4% 
      தடெம� (ைலயா� த%பிறேக 
கா6த2 ெகா8ட வி4%ெப�ன� 
      கPவி" #ழல� கல��வனா .  (88) 
 
356. த8ெண� மதிைய யழெல�@% 
      சா6த மதைன விடெம�@% 
வ8ண மலைர யரெம�@% 
      மய2க� திய2க மைல�ேபனா .  (89) 
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357. ெகா6தா� மல��&6 தாதைள6, 
      �ளி�6, ெம ல� �லவிவ4 
ம6தா நிலமா6 ேத�கடவி� 
      மா9ற ெவைனயா ரா9@வேர.  (90) 
 
358. சி�த ெமைவ�6 தைன�ேபால� 
      ெத4ம6 தி4ள வ42க2�  
ம�த யாைன ேம9ெகா8டா  
      வாைக �ைனவா� மானிடேர.  (91) 
 
359. தர2க *ததி ெயனவி8ணி9 
      றா*M ெசPவா/� ப#2கி-ைள� 
,ர2க ேமறி �ைக��2கா9 
      ேறாலா� ஞான Bலாேர.  (92) 
 
360. ெபா�னி9 �ல* ேமாாிர80 
      ெபா4�� வி4�பி Eட�பாி�, 
மி�னி9 �ல* ெம�பைட�� 
      ெம?யா ெதவேர வ?யாேர.  (93) 
 
361. ேம*6 ேதமா மல��காவி� 
      விைர�தா தா+� தளி�ெகாAதி� 
$*2 �யி9கா களெவா?யா9 
      �ைழயா� ம9ெறP *ைழயாேர.  (94) 
 
362. ஓவா விரவா (%மத�த 
      உபய வய�ேகா3 ெடா4�த?�ேம9 
றாவா மதிெவ8 �ைடக8டா9 
      றா2கி நி9பா ாீ2காேர.  (95) 
 
363. காவி ல�றி ?46திர2க� 
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      கAநீ� மல�6த கழி�கான9 
றாவி  கட9ேப ாிைக (ழ2கி9 
      றாி�பா� ,ற* பாி�பாேர.  (96) 
 
ேவ@ 
364. ெபா4��"சிைல ேய(த  ��சிைலெய� 
க4��"சிைல யி�வ? கா30வேத.  (97) 
 
365. எ6நாVள நா-பல ெவ�,ைண�% 
எ�னாVள &விைட ேய@வேத.  (98) 
 
366. அMசாவல� ெவ2கைண ெய2ைகயேவ  
அMசாவல� ெவ2கைண ய2�ளேத.  (99) 
 
367. �8ேவெலறி த�பிE% ேபா��பைடயி� 
க8ேவெலறி த�பின� காெணவேர.  (100) 
 
368. அ2க2�மி @6திற ம2களெம� 
ச2க2�மி றி9சம� ேவ@ளேத.  (101) 
 
369. ெபா4����ைட யா�(த  &8(ைலமா 
ம4����ைட யாெரவ� ம�னவேன.  (102) 
 
370. எ�ேத�நிைன *9றி+ E%ெபா4வ 
த�ேதரணி ெப9றக ல �லேத.  (103) 
 
ேவ@ 
371. ேபா,விாி கா*ெமாளி ெபா2�மண லா@% 
      &கவன (6தட( ேமாைடெபா? கி�ற 
தா,விாி கானெலா0 தாவி?ைச ெயAந% 
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      தாரணிவி டாெதன, ேபாரணிவி டாதா .  (104) 
 
372. பா?,ெகா  ேதனி,ெகா  பாகி,ெகா ?னிய 
      பழமி,ெகா ல(தி,ெகா  ப8ணி,ெகா  காம 
B?,ெகா ெலனமகளி� Jவ=ெமாழி �ளேத  
      J8Vண�* றாெதன, ேநா�ைம�ம றாதா .  (105) 
 
373. ேசவி�மணி ேயாைசெயா0 ெச/ய�ழ ேலாைச 
      ெசவி��ல Eைழ6தளவி ேல�4கி ைந6, 
தாவி�மய  ெகா80விA மானிட� தம�ேக 
      சம���ைடவ ேன?னிய ெத�சம� தைர�பா .  (106) 
 
ேவ@ 
374. மற6தவ�க ள ல�மட மாதைர மன�தி9 
@ற6தவ�க- ேபா வரவ� ெசா =ெமா4 ெசா ேலா.  (107) 
 
375. கனவி�மட மாதாிய  க804� வாேர 
நனவினவ ாிய கரண நைசெப4க லாேரா.  (108) 
 
376. வ-ளவள *-ள(ைல வMசியிைட ந லா� 
உ-ளள* மி2ெகைன� ைட�பவ4 (8ேடா.  (109) 
 
ேவ@ 
377. க8வைல� ப3ட மீன% பிைழ�த= ெமா4கா9 கா80% 
ெப8வைல� ப3ட மா6த� பிைழ�த,8 டாகி9 ேப#%.  (110) 
 
378. �ண�(ைல� ,ரக% &3+� �4வவி  =4வ� ேகா? 
உண�வற வ �9 ெபா9ேற [�வேர  யாவ 4/வா�.  (111) 
 
ேவ@ 
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379. ெதா0�பன* ைம2கைணேய ெதா =லக ெமா47�@% 
ப0�பன* மைவெகா8ேட பராசய( ெமன�கி�ேற.  (112) 
 
ேவ@ 
380. ஓ44ைவ U44வா �ைட�கி�ற ,லக%ேப 
ஈ44ைவ ேயா44வா யிைச�கி�ற ெதனத%ேப.  (113) 
 
381. &வாளி Uெத�பா� ெபா4ளறியா� ெபா4ளறிவா� 
&வாளி Uெத�பா� ெபா4வாளி ைய6ைத�ேம.  (114) 
 
ேகாப� $9@. 
 
ேவ@ 
382. எ�@ காம னிகேல9 றி4�த=% 
,�@ ேகாப� ெறாAதி, ெசா =வா�.  (115) 
 
383. ெத-ளிய, ெவன"சிவனா� ெசA2கமலா சன�ெச�னி  
கி-ளிய, ெம�Eைடய ெக%Zர% பிறிதி�றா .  (116) 
 
384. கட கனல" சிைலேகா?� கைரேகா?� ப#6,ளேவா� 
உட கனல� தச(கைன ெயா@�த,ெம� N9றமதா .  (117) 
 
385. பா��ேதா���� பழியாக� ப#2கதி�கா  ெவ8மதிைய 
ேவ��ேதாE% ேவறலென� விதிபிைழயா விநாயகனா .  (118) 
 
386. Gர@�, மைலய@�,� ,ாிச@�ேதா ன*ண�கிைள 
ேவர@�, நிைலநி@�,% விசய(ெம� விசயமதா .  (119) 
 
387. ந�கனா� ெவ�8ேடவ நனிCர ப�திரனா� 
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த�கனா� மகMசாய" சா+யெத� ச,ராமா .  (120) 
 
388.�ர2�(க ெவனவயிர2 ெகா8+4பM சானனைன� 
�ர2�களினழிகெவன� ெகாதி�த,ெம� ெகா9றமதா . (121) 
 
389. ச6திரைன ைவதழ�ற த�கேனா வக வான� 
தி6திரைன ைவதழ�ற வி46தவE ெம�வசமா .  (122) 
 
390. சீ�(க6த (னிைவய" சீறிெயதி� ைவதழல 
நீ�(க6த நி4பEெம� ெனறிபிைழ�தா ன லனா .  (123) 
 
391. இர�கமி�றி யயெலா4வ னி06தைசக8 +கலாைச 
அர�கென�ற வி46தவென� னாைணவழி நி�றவனா .  (124) 
 
392. தி46,ெமா4 மக�பாிைய� ேதட@பா னாயிரவ� 
அ46,களா/ விழ�கா� மவEெமன த+�,களா .  (125) 
 
393. அணியாக (+G+ யக வி#%� �ர�ேபாைன� 
பணியாக� பணி�தவE ெம�பணியி9 பயி�ேறானா .  (126) 
 
அMஞ� ேகாபைன� �க.த . 
 
394. ெவ2ேகாப� றாEமிள ேவனி ேவ- ேபா=ெந0% 
ெபா2ேகாத நில�ெத�னா� �ரவலE% �க.6தனனா   (127) 
 
ேகாப� மீ80% $ற  
 
395. ேபா=ெமன வறி*9ற �ரவலனா� �க.த=ேம 
சா=மி, சா=ெமன" சலனாணி" சா9@வனா .  (128) 
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396. ெவ�றி+E2 காமைனேய ெவ வத�றி ம9ெறைன�தா% 
ெபா�றி+E% ெவ லெவா4 &தைர�2 க8+லனா .  (129) 
 
397. அ02காம� ெபா+யாக வழ ெகாழி�� ெமா4�ள�தா� 
ெகா02ேகாப9 �ைட6த�ேறா ெகா+மதி�7� ெறாி�தனரா .  (130) 
 
398. Cர�தி ெனன��ைட6ேதா ேவ-கைண�ேகா ேவத(னி 
தார�தி� சிர6,ணி�ப� தைனயEட� சா9றியதா .  (131) 
 
399. ேவைளெவ�ற C0மனா� C@பதி னாயிர6ேத� 
ஆைளெவ�@ ேசாடவி.�ப வழ�ற,நீ ரறிUரா .  (132) 
 
400. ேச�6தாைர ெயழி�ப,ெச6 தீய,தா னிகேராநா� 
சா�6தாைர யழி�தவ�தM சா�பிைன� மழி�ேபனா .  (133) 
 
401. நைக�(வ ைக�மழி�� நாெனாழிய ேவ@சில 
பைக�மட ேவ80ேமா பவ2க+�% ப+வ��ேக.  (134) 
 
402. எைனெயதி�6தா� ேக0நில மில�காக ெவ0்�த2ைக 
தைனெயறி6தா� கர(லகி9 ற��கிE6 த�பாதா .  (135) 
 
உேலாப� $9@ 
 
ேவ@  
403. ேகாப னி�னத� ெகா9ற% �கல=% 
ேலாப� ெவ�றி Jவல� ெதாட2�வா�.  (136) 
 
404. மைலேயா+ மிைசேயற மைலவி�ப� ம9@% 
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அைலேயா+ வைசேயற வைலவி�ப� யாேன.  (137) 
 
405. மி�பார #ைமெகா80 ேவசாிக ெளா�ப 
உ�பார வழிெச ல *ைலவி�ப� யாேன.  (138) 
 
ேவ@ 
406. தா�8ேடா தாைத�8ேடா தார(8ேடா தா�பய6த 
ேச�8ேடா தாE8ேடா ெவைன"ேச46 தி4வி?�ேக.  (139) 
 
407. உைட�8ேடா வயிறார *8+�8ேடா கனவிEேமா� 
ெகாைட�8ேடா �4*8ேடா ெவைனெயதி42 �ணமி?�ேக.  (140) 
 
408. பாேரா0 வி8வாிE% ப9@-ள (9@-ளா�� 
காேரா0 (ற*8ேடா வ4>8ேடா வவ�தம�ேக.  (141) 
 
409. கா+ ைல யரணி ைல கட? ைல மைலயி ைல 
Z+ ைல நாEளேன9 ெப4மித( மி�ேறயா .  (142) 
 
410. தாயிைனவி9 றைமவ�ெகா8ட தார(%வி9 றைமவ�ெப9ற 
ேசயிைனவி9 றைமவ�நா� ேச�6தைம� மைமய�தா .  (143) 
 
411. கீ��திதைன யக9@வா� கிள�பழி�� நாVறா� 
ஆ��திதைன யக9@வா� நானகலா தைமேவேன .  (144) 
 
412. ,ற6தா��� மா,ல���6 ெதாட�பி�றி� த�பா வ6 
திற6தா���2 கைளக8ணா ெவ/,வேரா யாென/தி�.  (145) 
 
413. ஓ,ெதாழி னிைலயவ��� (ய�கான நிைலயவ���% 
ஏ,ெதாழி ெலனமதி�� மிட�கைளய விைசேவேனா.  (146) 
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414. ெத��ல�தா ெரா0ெத/வ% வி46ெதா�க றாென�ற  
ஐ%�ல�தா ேறா%�தல2 கைடவாேரா யானைடயி�.  (147) 
 
415. பா��தைனயி2 கிவ��ெகா��% பைட�ெக�@ பக�வ,ேமா� 
சா�தைனயி6 திரென�@ சா9ற=ெம� சம9கார%.  (148) 
 
416. மாெல�@ (4கென�@% வறியவரா% பறைவ�ேகா� 
ஆெல�@% �க.வ,ெம� னாைணயினா லாம�ேற.  (149) 
 
417. நவநிதி�� மிைறயவைன ந3�9@% நாேனவ 
அவனிதி�� (+ய*ழ6 தரEைமய ெம0�தனனா .  (150) 
 
418. வாமனனா/ மாவ?பா  ம8ணிர6, மா பி�ன� 
வாமனனா/ (Aெத/த வள�6த,ெம� வ?யாமா .  (151) 
 
419. ெபா�Eல� �ர6த4>% �ர6தரE ம2க�ேகா� 
த�Eல� ��6திர�ப� பணி�த,ெம� ச,ராமா .  (152) 
 
420. ெநா/தாய நீ�தனி=% J8ணிய, ெந/யதி=% 
ெவ/தாய �ைகயதி= ெம?வ�நா� ெவ�8ட�கா .  (153) 
 
421. ஈU30 ம,ெவ�ன வி4நிதிக ெள�திைச�% 
ேபாU30 ம,வ�றி� �சி�கநா� ெபா46ேதனா .  (154) 
 
422. ெசா லாத ெபா/�ளேதா ெதாட�6தனேன =லகா>% 
ச லாப% ெபறவ�ேறா த4மE%ெபா/ சா9றியதா ..  (155) 
 
423. கவிைகெய0� தயெலா4வ� க0%பாி�பி� கற2�வரா9  
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சிவிைகெய0� தயெலா4வ� ேசவ+�% வ40வரா   (156) 
 
ேமாக� $9@. 
 
ேவ@ 
424. உல%பியி�ன வ8ணம2� ேலாபனி� @ைர�த=% 
வல%ப06 திற�,ேமாக� வா/திற6, $@வா�.  (157) 
 
425. ஈசனாம மி ைலயாக ெவ�ைனெயா�ப யாவேன 
ேநசனாகி ெய2�மா/ நிைற6,நி9க வ லேன.  (158) 
 
426. நாடநாட ெவ�ைனேயா�6, ந லந லெவ�@ ேம  
ஓடேவாட வவதியி�றி ேயாடவ ல� யாவேன.  (159) 
 
427. நிைலயி வா.* கானனீாி னீரெத�ன யாவ�தா% 
உைலவிலாம =-ளகா@ (ணரவ ல 4ைரமிேன.  (160) 
 
428. ச�ைதமி�ைத யாகேவ@ தைலமய�கி நிைலயிலா 
மி�ைதச�ைத யாகேவ விைள�பேதெய� விசயமா .  (161) 
 
429. ெப4வி4�ப ம�றிேய பி+�,நா னைல��ழி 
அ4வ4�� (80ேபா= ம2கிெயா�த வ���ேம.  (162) 
 
430. ,�கமீ, #கெமன" #�தெவ3ட ெவளியிேல 
எ�கியா4% Cழநா னி6�ரசால% வ லேன.  (163) 
 
431. பAைதசீ@ மரெவன� பதறிேயா+ யMசிC.6 
திAைதயா/ ம42ெகா+6 திடவிய9ற வ லேன.  (164) 
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432. மல�தி�C.6, Gகர% வா/ம0�ப ம9ற,% 
நல�ததாக வா��ேவ னானலாம  யாவேன.  (165) 
 
433. நர%ெப=%� ேதா வA%� நா@7ைள Zைளயா% 
வர%பி`ைன மாதரா/ மய��வி�க வ லேன.  (166) 
 
அக2கார� $9@ 
 
434. எ�@$றி ேமாகன2 கி4�த= ெமன�ெகதி� 
ஒ�@மி ைல ெய�றக2 காரனி� @ைர�பனா .  (167) 
 
ேவ@ 
435. வ%சமதி9 ெபாிேய� வ+வதனி9 ெபாிேய� 
      வா.*மிக� ெபாிேய� வா/ைமதனி9 ெபாிேய� 
அ%சமதி9 ெபாிேய னா8ைமதனி9 ெபாிேய� 
      ஆெரைனெயா� பவெரனா வைமபவ�யா னலேனா.  (168) 
 
436. ேசாதிமிக� ெபாிேய� ெறா �சழி9 ெபாிேய� 
      #9றமதி9 ெபாிேய� ெகா9றமதி9 ெபாிேய� 
ஓதிமிக� ெபாிேய E8ைமதனி9 ெபாிேய� 
      ஒ�பவ�யா வெரனா *ய�பவ�யா னலேனா.  (169) 
 
437. ேக-விதனி9 ெபாிேய� ேகதமதி9 சிறிேய� 
      ேக.ைமதனி9 ெபாிேய� கீ.ைமதனி9 சிறிேய� 
ேவ-விதனி9 ெபாிேய� Cணதனி9 சிறிேய� 
      மி�கவ�யா வெரனா விைழபவ�யா னலேனா.  (170) 
 
438. தானமதி9 ெபாிேய Nனமதி9 சிறிேய� 
      தவமதனி9 ெபாிேய னவமதனி9 சிறிேய� 
மானமதி9 ெபாிேய னீனமதி9 சிறிேய� 
      ம9ெறவெரா� பவெரனா மைலபவ�யா னலேனா.  (171) 
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ேவ@ 
439. உ2களிE ெம8மட2� பதி�மட2� நா(யர 
      உய�6ேதா ெம�னா� 
த2களி9றா மிக �ாிய� �ாிவத�ேறா ெவன,ெப46 
      தைலைம யாத .  (172) 
 
440. நீயடா ெவன�ெகா�பா/ நி லடா நி ெல�@ 
      நி@�தி� பி�ன� 
வாெயடா வைக�ாி6, மத��பத�ேறா ெவனதரச 
      வாைக யாத .  (173) 
 
441. தாேனநா� மைறேயா,M ச,(க�மா லவெனன��� 
      தரேமா ெவா�பா� 
நாேனநா ெனன*ய4 ந லா8ைம ெபாி,ைடேய� 
      நாேன யாமா .  (174) 
 
442. மாறாக� ,ற�கெமா�@ ம@�கமற வ��பெனன 
      மதி�,� ேபா6, 
ேவறாக� பைட�தவE ெம�ேனவ  பிைழயாம  
      விைள�ேதா னாமா .  (175) 
 
ம9சர� $9@ 
 
ேவ@ 
443. ந%மத (9@ மி%(ைற ெய�ன 
      நா3+ மத�த னீ3+ �ைர�ப 
வி%மித (9@� த%(ைற (9@% 
      வி9சர ேந4 ம9சர ேனா,%.  (176) 
 
ேவ@ 
444. இ%ைமயிE% விபவ2க ெள�,ைண�2 ெக0�ெத�ைன 
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      எதி�6தா� ற�ைன 
அ%ைமயிE நிரய�தி னA�திலேன ெலைனயA�கா 
      றலென� Zரா .  (177) 
 
445. ெகா0�பதைன� ெகாடாதவைக ேகா3+விய ெவைனெயதிாி9 
      �ேபர ேனE% 
உ0�ப,* (8ப,* மி�றாக� கிைளயிெனா0% 
      ஒ@�ப ேனயா .  (178) 
 
446. ப8ேபாய �ற>4வா/� ப+யிர�� ெமா4வE��� 
      பAெதா� றா9றி� 
க8ேபாய வவன�றி� க8Vைடய நீ4ெம�ேபா� 
      காணீ� ேபா=%.  (179) 
 
447. அறிவிேனா 04வா�க% யா�மா30� க8++E% 
      அைவெபா றா, 
ெசறிவிேனா டற"சீறி� �A2�வத� ேறாெவன, 
      ெச/ைக யாத .  (180) 
 
,�மதி $9@ 
 
448. அA�கா9றா னிPவ8ண மைற6தைமய விைவயைன�,% 
      அைறய� ேகளா 
இA�கா9றா னிைறவெனா0 ,�மதிம6 திாியிPவா 
      றிய%� வானா .  (181) 
 
449. ஞானேம த�மவி�த காமெமE ெமா4நா��% 
      ந6த ந6,% 
ஊனேம ெலா�@மிலா ந%பைடயி N�கெமவ� 
      உைர�க வ லா�.  (182) 
 
450. அ�னவE% விய6,ைர�ப வMஞெனE2 ெகா0%பாச 
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      அரச ன%மா 
(�னவE ெமா4வE8ேடா ெவனவி46தா� ேசைன�6தா� 
      (ழ2கி்9 ேறயா .  (183) 
 
ஞானவிேனாத� $9@ 
 
ேவ@ 
451. எ6ைத ெய2ேகா� சிவஞான ேதசிக� 
      இ4ம 42கிE ெம2� மி4��ந9 
சி6ைத ய�பா9 கனிேவாாி� (��ற" 
      ெச/த மாதவ� ெச�ெறதி ெர/திேய.  (184) 
 
452. ேபா9றி ேபா9றிெம/M ஞான �ர6தர 
      ேபா9றி ேபா9றிெய� ேற�8ட ாீக�ைத 
மா9றி ேய9ற% வழ2�ெசM ேசவ+ 
      ெமௗ? தா.�, வண2கி வண2கிேய.  (185) 
 
453. கைலெயா ,�கி�த� வா/�ைத� ெத%ெப4% 
      க4ைண நாயக க8ட4- ெச/ெகன 
நிைலெயா ,�கிெவ% பாச� விைள�தைம 
      நி�@ வி8ண�பM ெச/தய னி9பேவ.  (186) 
 
ேவ@ 
454. பழி�9ற பாசம�ன னவனா  ைவய% 
      ப06,யர2 ேக3ட4ளி� க4ைண மாாி 
ெபாழி�9ற தி4�கைட�க8 சா�தி� பாத 
      �8டாிக ம+ய�(+ ெபா?ய ைவ�ேத.  (187) 
 
ேவ@ 
455. ேவதனா ரணனறியா� பாதM G3ட 
      ேமதினிேம ெலA6த4>% விமல ேபாத 
நாதனா� தி4�கைட�க8 ெப9றா ர�ேறா 
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      நான,வா ேனென�E நல�தி னாேர.  (188) 
 
456. எ%பிரா ென2ேகாமா ென2க ைளய� 
      எைமயா>M சிவஞான �ரவ ென�E% 
த%பிரா ன+Gட� ெப9றா ர�ேறா 
      த9ெசா[ பான6த6 தைன�ெப9 றாேர.  (189) 
 
457. வ�பாச� தைளய@�, மய�க6 தீ�6, 
      மாமாயா �ரமழி�பா� வாேனா�� ெக/தா 
நி�பாத �8டாிக நீ2கா ர�ேறா 
      நீ2�வா ெரவ4லகி னீ2க வ லா�.  (190) 
 
ேவ@ 
458. ந�ைமயி ைல தீைமயி ைல #சீல( மி ைல 
      நா0வெதா� றிைல�ாி� ந9றவ( மி ைல 
ெம�ைமயி ைல வ�ைமயி ைல வி4��ெவ@� பி ைல 
      ேமேலா/நி� பதகமல% விடாதவ4� க�ேறா.  (191) 
 
459. �லமி ைல �ணமி ைல �றிய,* மி ைல 
      ேகாலமி ைல கரணமி ைல �ளி��ன= மி ைல 
நலமி ைல வழியி ைல யா"சிரம மி ைல 
      ந9க4ணா லயநி�றா ணய6தவ4� க�ேறா.  (192) 
 
ேவ@ 
460. பால4ட E�ம�த� பசாச ெர�ன� 
      பா+�மா +�மைவக- பயிலா ேத�% 
சீல(ட னினிதி46,6 தனி�, ெம2�% 
      திாிபவ�நி� றி4வ+�கீ." ெசறி6தா ர�ேறா.  (193) 
 
461. வா�ெபா4, பைண�தி@மா6 ெதA6, வி%(% 
      வ�(ைலயி� 7.கி+E மய�க6 தீ�வா� 
சீ�ெப4� சிவஞான ேதசி காநி� 
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      தி4வ+ேய ய�றியா� தீ��க வ லா�.  (194)  
 
சிவஞானேதசிக� ஞானவிேனாதைன� ேபா��ாிய வி0�த  
 
462. இPவ8ண% பலவிய%ப வினி, ேநா�கி 
      எ6ைதபிரா னிய�ஞான விேனாத னாைர" 
ெசPவ8ண மMஞனவ னாவி �80 
      தி4%�ெகன வ4-ெச/தா� ெச/த ேலா0%.  (195) 
 
ஞானவிேனாத� அக=த  
 
463. எ2ேகாமா ென%ெப4மா ென2க ளீச� 
      இைணய+�தா மைர(+ேம ?னி, G+� 
த2ேகாமா� றைனவிைடெகா8 டக�றா ன�ேனா� 
      தனி�தாைன ெயA"சிெயவ� சா9ற வ லா�.  (196) 
 
ஞானவிேனாத� பைட�திற% 
 
ேவ@ 
464. ேத#ப டாத ேயாக வாசி &Vவ 
      தீைமெபா றா, மாக 7+ ேயா0வ 
      சீ�தவ றாம ேலக Cதி ேபாவன 
      சீல%வி டாத ேமான Cர [�வன 
மா#ப டாத ேவத கீத ேவாைசய 
      மாைல� றா, வாச னாதி C#வ 
      வா/ைம� லாவி ஞான தீர ேமெப@ 
      மாரத ராசி ேகா+ ேகா+ ேகா+ேய.  (197) 
 
465. T/ைம� றாத வாைத சாைக சா0வ 
      ேசாதிய லாத ேமாக சால% C#வ 
      ேதாடமி லாத ேவக ேபாக ேம*வ 
      ேசாக( றாத ேமான Cர ேர@வ 
வா/ைம� றாத 7க Sக ேமா,வ 
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      மானமி லாத ேயாக Cதி ேபாவன 
      மாமத மாறி ஞான தீர ேமெப@ 
      வாரண ராசி ேகா+ ேகா+ ேகா+ேய.  (198) 
 
466. ேவெரா0 7ல மாைய மாய ேவ@வ 
      ேவற@% ேயாக மான Cதி ேபாவன 
      மீள4 7ழி Sழி மீள மீ-வன 
      Cாிய ேமான சீல ேரறி யா0வ 
பாெரா0 கீA ேம= ேமா+ நீ0வ 
      பா*ம னாதி $ெடா ணா, தா*வ 
      பாசவி ேராத ஞான தீர ேமெப@ 
      பா/பாி ராசி ேகா+ ேகா+ ேகா+ேய.  (199) 
 
467. ஊனமி லாத ேவத நீதி ேபாவன 
      ஓைகநி ேடத% யா, ேமாவி லாதன 
      ஊ@ப டாத ேக-வி வா-வி டாதன 
      ஊச�ம னாதி சாய ேவக மாவன 
தானத ேபாத னாதி ேமவி C@வ 
      தா.*ப டாத ேமான வாைக G0வ 
      தானச மாதி ஞான தீர ேமெப@ 
      தாைனயி ராசி ேகா+ ேகா+ ேகா+ேய.  (200) 
 
ேவ@ 
468. மைலய ட2க=% ெபா+பட வி+பட 
      மகித ல2க>6 ெதாைலபட *ைலபட 
      மகர ப6தி�M சிதறிட *தறிட 
      வ4ண சி6,*2 கதறிட விதறிட 
நிைலய ட2க=2 �ைலபட வைலபட 
      ெந+, ெகா8ட=M ெசாாிதர ெநாிதர 
      ெநறிம ய2கி0% ெபாAதிE ெமாழிவ@ 
      நிைலயி னி�@த% பாிெசன மகி.வேர.  (201) 
 
469. மைலய ச6தன% �Aககி ன@விைர 
      மணநி ைற6த�2 �மநைற பளித(% 



112 

 

      வ�ள ச8பக2 க4(ைக யிைவெகா0 
      வழிப 06திற மகி.விE மகி.வில� 
அைல� ைல6தி0% ப+மயி� மயி�ெதா@% 
      அாியி EM#02 கன?ைட (Aெகன 
      அழ? =6திE% பிறபிற �ாியிE% 
      அைசவ ெதா�றிEM ெசறிவில ரைமவேர.  (202) 
 
ேவ@ 
470. உைரயிைடயா� மற6ெதாழி6ேத Eவைகக=." சி�மவ4�  
      �ளவா `ழி� 
வைரயி,நா2 கழி�தனெம� றி��@வ� ,��@வ� 
      வ4�தி ேனா��ேக.  (203) 
 
471. அ48ஞான விற வாய வட விைனைய" ெச���ெநறி 
      அறிய ேவாதி� 
வ4மாய விைன,ைட�பா 4ண�வதனா� (�ைனவிைன 
      மா6தி மா/�பா�.  (204) 
 
472. அ46த�(த9 ெறாழிெலா�ப வகெமாPவா ஞானவிற  
      லவைர ேவறா 
வ46தி(த9 கா8பாிதா� ம9றவ�த% மளைவெயவ� 
      வ��க வ லா�.  (205) 
 
473. ேமேலா0 கீழிE�� ேமேலா0 கீழாகி 
      ேம* தி�கி� 
பாேலா0 GழிE��M Gழா�6 தாைனநிைல 
      பக�வ ேதயா .  (206) 
 
ேவ@ 
474. அPவா@ நிைற6தெப4M ேசைன ேநா�கி 
      அMஞனவ� ற�ைனநீ ரழி�� நீதி 
எPவா@ $@ெகன வ4ள ேலா0% 
      எ/திநி4 பக�சரண மிைறMசி" ெசா வா�.  (207) 
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நி4பக� $9@ 
 
ேவ@ 
475. அழி6த�� மல2க ளாதி 
      அ4வ4� பைவேய ய�றி 
ஒழி6தைவ ெயைவேயா $ற 
      ஒ-ளிைழ யா�க ெள�ேற.  (208) 
 
476. (�ெபா0 பி�ெப லா(% 
      7ைள�% வA%�6 ேதா=% 
எ�ெபா0 நர%� மாய 
      இைற"சி�ேபா ர,ேவ ய�ேறா.  (209) 
 
477. விA�ெகா0 ெவ8ணM ச லா 
      உகி�மயி 4மி.க3 Zைள 
�A�பயி  கி�ற ெபா லா� 
      �லா9ெபாதி ய,ேவ ய�ேறா.  (210) 
 
478. வா/ைமெயா� றிலாத � ல� 
      மய2�வ� ,>%� �8ணீ�� 
T/ைமெயா� றிலாத ��ேறா9 
      @4�திதா ன,ேவ ய�ேறா.  (211) 
 
ேவ@ 
479. சி�கறா, #480நாறிய 
      ெசறிமயி��திர ளதைனநீ� 
மி�கறா, திர8டகாெரன 
      வின*வா�சில� Cணேர.  (212) 
 
480. கைறயA�ெகா0 ேவ�ைவ,9றிய 
      க+யெந9றிைய ெந+யெவ8 
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பிைறெயாA�கம ெத�@மா ெகா0 
      ேப#வா�சில� ேபயேர.  (213) 
 
481. ஊழ ெகா80 �@%பிப9றிய 
      ஊ�(ட�கிைன �ய�த4 
நீழ ெகா80ல <செல�@ 
      நிக.�,வா�சில நீசேர.  (214) 
 
482. � ?தாெம� மயி��4�ெதA 
      �4வெம�ப, ெவ4*ேபா� 
வி ?தாெமன ெமாழிவேரய4- 
      விைளவிலா�சில ெவறியேர.  (215) 
 
483. �9�த%ெமன நீ�நிைற6தழி 
      &ைளநாறிய �8கைள 
அ9�த%ெமன வயி கெள�பவ� 
      அறிவிலா�சில ரவ�கேள.  (216) 
 
484. பாசிப9றிய �ைரையெம��மி. 
      பகாிெனா��ம ெத�பேர 
ேவசிப9றிய ெபாA,மா வழி 
      வி3டசி6ைதயி� ெம?வேர.  (217) 
 
485. ேகாைழSறிய வா/விளி%ெபா4 
      ெகாPைவெய�@ �றி�பேர 
ஏைழமானிட ராயினா�சில� 
      இ4ைமதாE மிழ�பேர.  (218) 
 
486. ெவ/யப ெலE% ெவ-ெள=%பிைன 
      ெம ெல�( ைல ய4%ெபா0 
,/யநி�தில ெமா��ெம�றணி 
      ெசா =வா�சில #மடேர..  (219) 
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487. ஊ�ைதயாகிய வாையயா%பைல 
      ஒ��ெம�ன *ைர�பேர 
சீ�ைதயாகிய ேவ8மல��கைண 
      சி6ைதெநா6, திைக�பேர.  (220) 
 
488. �லவறாம ?ட6ெதா@Mெசறி 
      �ைரக09ற( க�திைன 
நிலவறாம ெலA6தச6திர� 
      நிக���ெம�பவ� நீசேர.  (221) 
 
489. ,ைளப02கள மதைன(�தணி 
      #ாி(க�பணி ல%ப#% 
கிைளப02க( ெக�ப�மாய 
      கிேலசேம*மி ேலசேர.  (222) 
 
490. ேதா ெபா46திய த+ையந லெதா� 
      Tயேவயிைண ெசா வேர 
மா ெபா46திய ெநMசராகி 
      மய2�வா�சில� மனிதேர.  (223) 
 
491. தைசநிர%பி ெயA%�ைட�பி4 
      சயிலெம�ப� சழ�கேர 
நைசநிர%பி யன2கE��ள% 
      ைந6,ெநா6தற ந?வேர.  (224) 
 
ேவ@ 
492. சி@ைம�ாி ேசயிைழயா� சி2கார2 க>ெமா�றா 
ம@ைம�ாி மாதவ4 மதி�பேரா மதியாரா .  (225) 
 
493. ச லாப% ெப9றெப46 தனிநைடயா� தட(ைலயா� 
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உ லாச நைடயிைன� ெமா�றாக� ெகா-வாேரா.  (226) 
 
494. ெம/யாய *ைரபயி வா� விள2கிைழயா� விள%�கி�ற 
ெபா/யாய *ைரைய�ேமா� ெபா4ளாக� ேபா9@வேரா.  (227) 
 
495. (9றி�ப (9றி4�� (னீ6திர4 ெமா/�ழலா� 
சி9றி�ப ம9ற,ேமா� சிற�பாக" ெசறிவாேரா.  (228) 
 
496. இயலாய ேநா�கிைனேய ெய/திேனா ேர6திைழயா� 
மயலாய ேநா�கிைன� ம9ெறா�றா மதி�பாேரா.  (229) 
 
497. ஓ2�ெகா+ மதேவ>� �@மீன% பைடமடவா� 
தா2�ெகா+ வா/ைமபைட தயிாியெம� ச�கிரமா .  (230) 
 
498. ைதயலா 4ட9பாைவ தாெனா�றி9 ப0%படேவ 
ைமயலா� ேவ>யி4 மா>ெமா4 ெநா+வைரயி�.  (231) 
 
ேவ@ 
499. இைனய வ8ண நி4பக� ைகெதாA 
      திைறவ� பாத மிைறMசி �ைர�த=% 
அைனய வ8ண% ெபாைறய� (த வன 
      த+வ ண2கி யறிய விள%�வா�.  (232) 
 
ெபாைறய� $9@ 
 
ேவ@ 
500. தீ,@நா *ைடயா�க- சீ@வேர லவ�க>ட� 
வா/திறவா தி46,வி0 ம,வ�ேறா வ�பாத .  (233) 
 
501. வ�ெசா லா  ைவதாைர வா.�தின�ேபா  மதி�ெத�@% 
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இ�ெசா லா லவ�பைகதா னி+�பத�ேறா ெவனதா8ைம.  (234) 
 
502. வ@�தா= மி+�தா=% வாளதனா� மயி�ேதா@% 
அ@�தா= மிய ெப�E ம,வ�ேறா வவிேராத%.  (235) 
 
503. மிைகெகா80 க02ேகாப� ேம வ42கா லவைனயிள 
நைகெகா80 ெவ�@வி0 ம,வ�ேறா ந லா8ைம..  (236) 
 
504. வைசேய, வைசய லா வா.�ேத, வா.ெவ�E% 
நைசேய, நைசய லா ந?ேவ, நா02கா .  (237) 
 
505. தமராவா� பிறராவா� தாம9றா ெல�Eடேன 
அமராவா� பிறேரேயா வ02ேகாப னாேரேயா.  (238) 
 
506. இPவா@ ெபாைறயென0� திய%�த= ம+வண2கி"  
ெசPவா@ ெச��வா� ெச�பாிய ச6ேதாட�.  (239) 
 
ச6ேதாட� $9@ 507. நிைலயாய ேபாி�ப நிரதிசய� ெபா4>ைடயா� 
ெதாைலயாய வழிெபா4>% ெபா4ளாக" G.வாேரா.  (240) 
 
508. ேப/வி80 ேக3டா=% ெபாி,(வ6 த4-வத�றி 
வா/வி80 ேக3பாேரா மாச9ற நா*ைடேயா�.  (241) 
 
509. தி46தி�தா% வளென/தி" சிற��@மா ெற8ணாேரா  
வ46தி�தா (ழ6தா=% வாரா, வாராதா .  (242) 
 
510. எ�,ைண�% ேபாக2க ெள/தி+E மாைச�8ேட  
அ�,ைண� ேம�ேம= மவா/நி9ப தைமயாதா .  (243) 
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511. ஆராத ேபராைச ய9றவேர ம9ெறவ���% 
வாராத ேபாி�ப வளென/, மா3சியரா .  (244) 
 
512. ஏகாத ந �ர* மி�பெமன� ெகா8+ர�க� 
ேபாகாத �கழ�ேறா �கழிE��% �கழாத .  (245) 
 
513. சா%ேபா, பைட�தெபா4 டாென2ேக யிவென2ேக 
ேபா%ேபா, ெவPேவறா� ேபாவ,ம� ெபா4ேளயா .  (246) 
 
514. ஓதினா  வயி@-ள ெதா4சாேண ெயா4சாV% 
ஏதினா லைமயாதா ெலவ�ெகாேலா ெவவ�ெகாேலா.  (247) 
 
515. நிராைசெயEM #ட�வாளா ேனெரதி�6த *ேலாபைனநா� 
பராசயெமா� றி லாம9 ப9றியட  �ாிேவனா .  (248) 
 
ேவ@ 
516. மா@ ெகா8ட *ேலாபைன ெவ வைக 
      வண2கி நி�@ச6 ேதாட� வ��த=% 
C@ ெகா8ட விவகார பரா(க� 
      ெவ/ய ேமாகனம� ெவ வைக ெசா =வா�.  (249) 
 
விவகாரபரா(க� $9@ 
 
517. அளவி லாதசன ன2க ேடா@ந% 
      அளவி லாம வ4 ம�ைன� ம�தE%  
பிளவி லாதவைர ெயா�பைத ய�றி� 
      பிறி, (80ெகா லாமி, ெபாAதிE%.  (250) 
 
518. �A* தி�� (ட%பி� மல�தி9 
      ��� ட��Aவ ெதா�பைத ய�றி 
வA* தி�� (ட%பிைன ெயா�ப 
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      வ6, தி�த �A�க>% ேவேறா.  (251) 
 
519. இ�E ேமதில�க8 (�Eம ெதா�பா� 
      இர80 நாைளயிைட வா.பவ ர�ேறா 
அ�ைன தாைதமைன ய��@ ைம6த� 
      ஆதி யாயகிைள யாைவ� ம�ேற.  (252) 
 
520. #9ற (9@ெமா4 ெகா-ளி ெகா>�தி� 
      Tர நி�றக வ ரா4ற வாவா� 
ச9@ (9ற*ட =%(த வாதா9 
      றாம லாம=ற ேவ, தம�ேக.  (253) 
 
521. அைலய ட2கவினி யா0, ெம�னா 
      ஆழி யி�கைர யைண6தவ ெரா�பா� 
நிைலய ட2கமைன வா.வி ?46ேத 
      நீ�, நாெமன நிைன�,ழ  வாேர.  (254) 
 
522. ஒ42கி யாவிைன�% வி3டவ� வி3டா� 
      ஒ�@ வி3+ல4% வி3+ல ேரா+ 
ம42� ம கிவ4 ைசவல ெமா�ப 
      வ6, 7+வி0% வழிய, வாக.  (255) 
 
523. உறவ தா�மிழி ப6தம ேதாேட 
      உ9ற ப6தமைவ ெய�,ைண ேயE% 
,றவ தா�%யம த8டெம 0�ேத 
      ,க-ப 0%ப+ தக��தட  ேவனா .  (256) 
 
ேவ@ 
524. பரவிெயதி� விவகார பரா(கனா� பக4த=% 
      பகெரா ணாத 
வர�ணனா கியசா6த� வா/�ைத�,� தனதா8ைம 
      வ��ப ேனயா .  (257) 
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சா6த� $9@ 
 
525. �லனி ேல� வலனி ேல� �கழி ேல� ேமலாய 
      �ணE மி ேல� 
�லனி ேல னலனி ேல ெனன�பணி6, மத�த�வ? 
      ேபா�� ேவனா .  (258) 
 
526. அற%�ாிேய னற6திற%பா வ4%ெபா4ளீ3 +ல�காத  
      அைம6த காம� 
திற%�ாிேய� C+ ேல ெனன�தா.6, மத�தEைர 
      ெச��ப ேனயா .  (259) 
 
527. தவ%�ாிேய னிர�பவ��ெகா� ேறேதE மளி�தறிேய� 
      சா�� மி ேல� 
அவ%�ாிேவ னலன ேல ெனனவட2கி மத�தனட  
      அழி�ப ேனயா .  (260) 
 
528. ெபா லாேரா +ண2கவ ேல� ேபாவ,* மாவ,*% 
      ��தி ெச/ேய� 
ந லாேரா +ண2�கிேல ெனன�தாழ மத�தன0 
      ந02� வானா .  (261) 
 
529. ��ைம�ேக நனிெபாிேய� ெபாறிவழிேபா யறிவழி6, 
      �ல%� $�ேவ� 
ந�ைம�ேக நனிசிறிேய ெனன�தா.6, மத�த�வ? 
      ந?வ ேனயா .  (262) 
 
530. நா�ெபாிேய ென�ேபா�(� னா�ெபாிேய ென�னா, 
      ந ேலா/ நீேய 
தா�ெபாிய னா�சிறிேய ெனன��ைழ6, மத�தெனா0 
      தா�� ேவனா .  (263) 
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531. �Aவி9�2 �ணநா�ேக ெயன��மஃ ெத�றா=% 
      �ாி�% ெபா லா 
வAவி9�� �AெவாPவா யா�ெபாிய ெனனமத�த� 
      வ?நி  லாவா .  (264) 
 
532. வண2�வாி சிைலவாளி ைத��ெமE% வழ�கா?P 
      ைவய6 த�னி  
வண2�மஃ தியாவெதன வண2�வத� ேறாந�� 
      மதி�ேப யாத .  (265) 
 
533. ஆ.வத4 மணிமித�ப தாழியிைட� ,4%�,ைல 
      அதனி9 ெப/ய� 
தா.வ,ய� வ,ெவ�ன� தா.வத�ேறா ெவன,ெப46 
      தைலைம யாத .  (266) 
 
534. எ லவ��� ெமா�பத�ேற ெய�றா=% பணிவாத  
      இ4ைம� தாய 
ெச வ4�ேக ேம=ெமா4 ெச வெமன" ெச வத�ேறா 
      ெச வ மாத .  (267) 
 
ேவ@ 
535. சா6தன+ பணி6திைனய வா@ $ற� 
      த%பிரா னி4சரண6 தைலேம9 ெகா80 
ேபா6த(த சீலனா� மகி.6, தாMெச/ 
      ெபா4ேபாாி� றிறமைன�,% �க கி� றாரா .  (268) 
 
அ(தசீல� $9@ 
 
ேவ@ 
536. த�Eயி��� நல%ேவ80 ம,ேபால� தராதல�, 
ம�Eயி��� நல%ேவ80 ம,வ�ேறா வா.வாத .  (269) 
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537. த�னா�க6 தன��வைக தைலவ4ேம9 பிற�மா30 
ம�னா�க6 தன��வைக வாராத வைகெயவனா .  (270) 
 
538. அறிவா�க (4வாதி யயலா�த மிைட�காணி9 
பிறவா�க% ேவ80வேரா வ,தமதா� ெப30ய�வ�.  (271) 
 
539. நா�ெப9ற ேப@லக% ெப@ெக�பா� நலனயலா� 
ஏ�ெப9@ வா.வெரன விக=மா ெறPவாறா .  (272) 
 
540. எ லா46 தைம�ேபா க ெவ�பா�(� னிகேல9@� 
ெபா லாத மா9சாிய� ேபா��ாித ெலPவாறா .  (273) 
 
ேவ@ 
541. இ�ன த�ைமயின ெவ6ைதபி ரா�(� 
      எ/தி வ%ம�பல ெர�தைன ேகா+ 
அ�ன த�ைமயினி ேலா,த ேலா0% 
      ஐய E%மக மகி.6தன ன�ேற.  (274) 
 
542. இ6த வ8ணமிய� ஞானவி ேனாத� 
      ஏ9ற மி�கபைட யா* மிைறMசி� 
த6த% ெவ�றிதA *6ெதாழி ற%மி9 
      றா.வி லாதவைக சா9@த ேலா0%.  (275) 
 
ஞானவிேனாத� ேபா�� ேகக  
 
543. தாைன க8ட4ளி யி��@ காைல� 
      தைலவ ண2கிவிைட ெகா8டறி வி லா� 
ேசைன ெயா�ெறாழிய ெவ =, ெம�னா� 
      தி8ைம ேயா0ெமதி� ெச�றன ன�ேற.  (276) 
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ஞானவிேனாத� பைடயி� ெசய  
 
ேவ@ 
544. மைறகேள வாசியா வா/ைமேய பாகனா 
      ம�E த�வ� 
,ைறகேள ேத�களா ேவறின� G+னா� 
      ,ைணவ� தாேள.  (277) 
 
545. ேபாதக% ேபாதக% ேத�வைக ேத�வைக 
      ��ைம �9ற 
சாதக6 தீ�வைக வாசிேய வாசியா� 
      த%ைம ெயா�பா�.  (278) 
 
546. பிறிவிலா னாைனேத� �ரவிகா லாளிைவ 
      ெபாி, ெம/தி 
அறிவிலா னம4மா யா�ர2 �@கிநி� 
      றா��த வ�ேற.  (279) 
 
547. வரெவா0 ேபா�கிலா வைகயினா9 G.ெகன 
      மாசி  ேசைன 
விைரெவா0 வMசக� வாAமா யா�ர% 
      விரவ (9@%.  (280) 
 
வாயி  காவல� அறிவி�த  
 
ேவ@ 
548. ெப9ற74 மவனல� பிரமன ல� மாலல� 
ம9ைற7வ� 7லேம வ6தெத�ன வாயிேலா�.  (281) 
 
ேவ@ 
549. அக%��6 தட2கேவ யட2க=% மவதிேய 
சக%��6த ெவ�@க80 த%(ேள யட2கேவ.  (282) 
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550. எ2�மா/ நிைற6,நி�ற விைறவேனெயா� வ+ெவ0� 
தி2�ேம* கி�றன ென�@ெசா = ெம ைலேய.  (283) 
 
அMஞ� பைடCர� $9@ 
 
551. ஏகேதசி யாகேவ ெய2�மா/ நிைற6தவ� 
ேபாகவ6த ேவ,ேவ, �க கெவ�ப� சில�கேள.  (284) 
 
552. அ4வெம�ற Cசனா ரக��வி�க ெண/தவ6 
,4வெம/, மா@ந�@ ந�ெறனா *ைர�பேர.  (285) 
 
ேவ@ 
553. அறிவி ல��ர மழி6ததினி ெய�@ெமாழிவா� 
      அைம� ந6,ழனி ெய�றைம* வ6,வி0வா� 
ெசறி� ந6தவ (+6ததினி ெய�@ெதளிவா� 
      ெதாிய *Mசமய ெமா�@மிைல ெய�@ திாிவா�.  (286) 
 
554. ஒ�றி ெய2�(ற நி�றெபா4 ளி�@ப+ேம  
      உ4ெவ 0�,வ4 கி�றெதன *9@ெமாழிவா� 
ெவ�றி ெகா8டைணய வி2�வ4 கி�றவிரேகா 
      மிக* ந�ெறன விய6,நைக ெகா80ெதாAவா�.  (287) 
 
555. �லம ட2க= (+6த, (+6தெதனேவ 
      �+ெக 0%ப+ ��6ததறி ெவ�@ �ைலவா� 
ெசால( +6தி@வ ெதா�ெறன ெமாழி6தகணியா� 
      ெசால* மி�@தைல வ6தெதன நி�@#ழ வா�.  (288) 
 
556. ெமாழிவ ெத�ெகா பவ (A,மி, ெபாA,ெக0C� 
      (+ய வ6தட�த  காVமினி ெய�@ெமாழிவா� 
அழிவ ெத�ெகா?னி யMஞEைட நாமமறேவ 
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      அழி� ெம�றய�வ� த2களி னட2கவிைவேய.  (289) 
 
Cர� அMஞE�� அறிவி�த  
 
ேவ@ 
557. தீைம�9ற தாைனயMஞ தீரE�� Cர�ேபா/ 
வா/ைம�9ற ஞானேசைன வ6தெத�@ $றேவ.  (290) 
 
558. (�ைனெவ ல வ6தேசைன 7வ�ேசைன யாதலா  
எ�ைனெவ ல வ6தேசைன யாவ�ேசைன ெய�னேவ.  (291) 
 
559. உ%ப4%ப ாீசென�ன <,சி�ன ேவாைசேய 
இ%பெர2� மானேத யாமறி6த ெத�னேவ.  (292) 
 
அMஞ� $9@ 
 
ேவ@ 
560. ெச�பாிய காம�(த  Cரரம� ெவ�ற0வ� 
      ேதக(ள னாகிலவைன 
ஒ�பாிய ேசாதிெயனி ென�கெணதி� நி9பதிைல 
      ஒ வதல ெவ வ,*ேம.  (293) 
 
561. உைட6தவ�க ள�றிெயவ� ம8ணவாி  வி8ணவாி  
      உ9றமைற ெச9றப+ேய 
அைட6தவ�க- மார�(த லானபைட Cரைர 
      அட�6,ெச4 ெவ�றவ�கேள.  (294) 
 
562. அ2கமதி ?6திாிய மனதிெனா0 �6தி�யி� 
      ஆ2கார மி2கிைவகளி� 
ச2கெமE ேமழணியி ெலா�@வி0 வி�பிE% 
      தாைனெயா4 தைலவனிவேன.  (295) 
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563. மா@ெகட வாைக�ட ென�ைனயட வ6தவைன 
      வ6ெததி� கல6த*டனா� 
C@ெகட மீளிெனைன யMஞபதி ெய�றைழய  
      ேவ@ெபய ாி3டைழ�ேம.  (296) 
 
564. இ�னவைக $றிமத னாதிபைட ய�தைன�% 
      ஏவியிைற வ�பைட�ட� 
அ�னவைக ேபா��ாிக ெவ�னவறி வ�பைடெயா 
      டMஞபதி பைடெபா4தேத.  (297) 
 
அMஞ�பைட அM#த  
 
ேவ@ 
565. கடாவிைட யாகிய ேத�வைக கா8ட=% 
கடாவிைட யாகிய ேத�வைக க8+ல.  (298) 
 
566. �லெனன� ெபயாிய ேபாதக6 ேதா�ற=% 
�லெனன� ெபயாிய ேபாதக6 ேதா�றில.  (299) 
 
567. கதிேச� கரண� க0%பாி பா/த=% 
கதிேச� கரண� க0%பாி பா/6தில.  (300) 
 
ேவ@ 
568. அMசாம லறிவ� பைட�தாைன காண 
      அMஞ� பைட�தாைன யணியாக ெவAேம 
எMசாம bரா@ ரவி�% ��6தா  
      இாியாம ?48(9@ ெமதி�நி9� ம�ேற.  (301) 
 
ஞானவிேனாத� ேபா��ாிய� க3டைளயிட  
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ேவ@ 
569. தீ�� நி�றவம ரMசி ேயா0வ, 
      ெச/க லாததிற  Cரைர 
மா/�� ெக�ற4ள Cர�Cரைன 
      வண2கி ம9றி, வ��பரா .  (302) 
 
ஞானவிேனாத� பைடCர� அவைன வினா*த  
 
ேவ@ 
570. பாச ராசனா� பைட� ந%ெப4% 
      பைட�% ேவறறி பாி# பா�ைமயி9 
ேப# Cெரனா வறி* @6திற% 
      ெபாிய வ�பினி9 ேப# வானேரா.  (303) 
 
ஞானவிேனாத� த�பைட��% அMஞ� பைட��% உ-ள ேவ9@ைம $ற  
 
571. மாத� &8(ைல ம4வி வாழிெல� 
      ம�E ெம/�தவ வ+* &ணிெல� 
ேகாதி  வா/ைமைய� க8ட Tயவ� 
      ெகா8ட ெகா-ைகேய ெகா-ைக யா�மா .  (304). 
 
572. ேத@ ேமானமா ஞான ேபாதனா� 
      ெச/த ெச/ைகேய ெச/� மாதவ% 
$@% வாசக% யா* ம6திர% 
      ெகா8ட ேகாலேம ேகால மா�மா .  (305) 
 
ேவ@ 
573. ந�றி,தீ தி,ெவ�@ ணாடா�க ணைவயிேலா� 
      நைவ� ளா4% 
ந�றி,தீ தி,ெவ�@ ணாடா� ளாயிE6தா� 
      நா+� ேவறா .  (306) 
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574. �9றமி, �ணமிெதன� �றியா�க- �றி�ைடயா� 
      �றியி லா4% 
�9றமி, �ணமிெதன� �றியா�க ளாயிE6தா� 
      �றி�பி� ேவறா .  (307) 
 
575. அற%பாவ மைவயிர80 மறியா�க ளறி*ைடயா� 
      அறிவி லா4% 
அற%பாவ மைவயிர80 மறியா�க ளாயிE6தா� 
      அறியி� ேவறா .  (308) 
 
576. ெவ@�பதி, விைழவதி, ெவன�ெதாியா� ேமலாேனா� 
      ேமல  லா4% 
ெவ@�பதி, விைழவதி, ெவன�ெதாியா ராயிE6தா� 
      ேவ@ ேவறா .  (309) 
 
577. வில�கீ, விதிU, ெவன�ெதளியா� ேமலாேனா� 
      ெம/யி லா4% 
வில�கீ, விதிU, ெவன�ெதளியா ராயிE6தா� 
      ேவ@ ேவறா .  (310) 
 
ேவ@ 
578. பைகந3� ெநா,ம?, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      பாரா�க- பய�ெறாிவா� பயனி லா4% 
பைகந3� ெநா,ம?, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      பாரா�க ளாயிE6தா� பா��கி� ேவறா .  (311) 
 
579. ேதசமி, காலமி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      ேதரா�க ேட�6,-ளா� ேத�வி லா4% 
ேதசமி, காலமி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      ேதரா�க ளாயிE6தா� ேறாி� ேவறா .  (312) 
 
580. ஆ�கமிஃ தழிவதி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
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      ஆயா�க ளா/6,ேளா ரா/வி லா4% 
ஆ�கமிஃ தழிவதி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      ஆயா�க ளாயிE6தா னாயி� ேவறா .  (313) 
 
581. ேம�ைமயி, கீ.ைமயி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      வினவா�க- விைள*ண�6ேதா� விைளவி லா4% 
ேம�ைமயி, கீ.ைமயி, ெவ�ற2 ெகா�@% 
      வினவா�க ளாயிE6தா� வினவி� ேவறா .  (314) 
 
582. இழி�லந9 �லமீதா ெல�ற2 ெகா�@%  
      எ8ணா�க ளிய �ண�நேதா ாிய பி ேலா4%  
இழி�லந9 �லமீதா ெல�ற2 ெகா�@%  
      எ8ணா�க ளாயிE6தா ென8ணி� ேவறா .  (315) 
 
583. ெசயி��தவ�பா ல4-வா4 ம4ளி லா4%  
      சி6தைனேநா6 திறெமா�,6 ெதாியி ெனாPவா�  
ெசயி��தவ�பா ல4>ைடயா ரவ��� ேநாவா�  
      தீ,,ைடயா� தம,ட%பி9 ெசயி��� ேநாவா�.  (316) 
 
584. ெசயேவ806 தவஞான ெவாA�க� ேதா4%  
      தீ%ப4Mெச/ யாைமயினா9 ேச�6,M ேசரா�  
ெசயேவ806 தவெம லாM ெச/, தீ�6தா�  
      தீதிலா� தீ�தனா9 றீ�6தா� தீேயா�.  (317) 
 
585. க9@ணர� த�2க வி ேமலா ேனா4%  
      கயவ4%வி3 ெடாழி6தைமயா ெலா�, ெமாPவா�  
க9@ணர� த�2க வி ெய லா ந ேலா�  
      க9ெறாழி6த� காிசதனா9 கயவ� நீ�தா�.  (318) 
 
586. கனி6,கனி6 தி46திர2கி" ேசா4 மா9றா9  
      க9றவ4 ம9றவ4 ெமா�, ெமாPவா�  
கனி6,கனி6 த4ேணா�கி9 ேசா�வ� க9ேறா�  
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      காாிைகயா� ம4ேணா�கி9 ேசா�வா� க லா�.  (319) 
 
587. ேவ@ப�� ெதா�றிைன�2 காணா வா9றா   
      ேமேலா42 கீேழா4 ெமா�, ெமாPவா�  
ேவ@ப�� ெதா�றிைன�2 காணா� ேமேலா�  
      வியாபக�தா9 கீேழா�த% ெவளி9றா9 காணா�.  (320) 
 
588. ம8+வ4 மகவ4ட� ,%பா  ெகா2ைக 
      மணாள�வ4 ட�காம% வ4மா ேபால  
உ8+(த9 ெறாழிெலா �, ம6த ர2க�  
      ,ய�6ேதா4 மிழி6ேதா4 ெமாPவா ெராPவா�.  (321) 
 
589. அ43பைட� ம43பைட�% ப��, ேநா�க 
      அறி*@�தி யறி*ைடேயா னறிெவா� றி லா 
ம43பைடைய ய0ெகன�த� பைடைய ேயவ 
      மாயவMஞ� பைடமா/6த வ8ண2 ேக8மி�.  (322) 
 
ஞானவிேனாத� பைடCர� அMஞ� பைடைய அழி�த  
 
ேவ@ 
590. ேபா��ாி மத�ைன நி4பக� 
      ெபா4தட  �ாித=%வி4,ட� 
வா�ெபா4 வன(ைல மடநலா� 
      வMச( மா= ம+6தேவ.  (323) 
 
591. ெவPவிய ேகாபைன மறெனா0 
      ேமவிய வி�ெசா  விைள�ெதA 
ெசPவிய ெபாைறய னழி�தன� 
      சீறிய ெகாைலநைல சி6தேவ.  (324) 
 
592. ெகடா,@ கி�றச6 ேதாடE% 
      ேக-வி ெயEM#ட� வாளினா  
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விடா ,@ கி�ற* ேலாபைன 
      C3+� னாைச�% C/6தேத.  (325) 
 
593. ஆ�த4 ேசாக மகி."சி�% 
      ஆ9றிட ேமாகைன �9@வா. 
சீ�விவ கார பரா(க� 
      சீறின� மய= மA2கேவ.  (326) 
 
594. $�த4 மா2காி� பாவிைய�  
      �ைல�ைல �%ப+ $+ேய 
ஏ�த4 சா6த னழி�தன� 
      யாெனன ெத�ப திற�பேவ.  (327) 
 
595. அ�ைனைய ெயா�ப *யி��ெதாைக� 
      க��ெச �%மவி ேராதனா  
ம�னிய வ�ைம ம+6,க 
      மா/6த, மா9சர� வாைகேய.  (328) 
 
596. ஞான� ெப4%பைட கா8ட=% 
      ஞா3பிைட ேயைனய பாசனா� 
ஊன� ெப4%பைட ேயா+ன 
      ஒ�ெறாழி யாம =ைட6தேரா.  (329) 
 
ஞானவிேனாத� பைடCர� அMஞனிட2 $ற  
 
ேவ@ 
597. த�ைனய2 ெகாழிய ெவ லாM 
      சம��கள� திழ6, ேதா9ற 
ம�ைனய2 ெகாழிவி லாைன 
      வண2ெகன வ��த ேபாேத.  (330) 
 
அMஞ� விைட $ற  



132 

 

 
598. ந6,றா தMஞ ென�E% 
      நாமெமா� றி4�க ஞான% 
உ6,றா ெதன, ேசைன 
      உட�ெறA ெம�ன ேலா0%.  (331) 
 
ஞானவிேனாத� பைடCர� $ற  
 
ேவ@ 
599. கதிெரழ நி9ப, திமிரேமா ெவ2கன  
      க,*ழி நி9ப, Tலேமா க=ழE9 
ெறதிெரழ நி9ப, நாகேமா ெம/�ண� 
      ெவ/,ழி நி9ப, ெதா விைன ேயெகாேலா.  (332) 
 
ஞானவிேனாத� பைடCர� அவைன வினா*த  
 
ேவ@ 
600. மா�மி� காய(% C�(� னிளைம�% 
      ம�னிய கிைளஞ46 ,�னிய ேபாக(% 
சா�மி" ெச வெமா� றாகநீ ெய8ணிேயா 
      த%பிரா ன+தைன" சா�*றா தக வேத.  (333) 
 
ேவ@ 
601. தானவெர� றி46தைனேயா 
      தேபாதனெர� றிக.6தைனேயா 
வானவெர� றி46தைனேயா 
      மைற(தெல� றறி6திைலேயா.  (334) 
 
602. ைவயமதி  வ6தெவா4 மானிடென� றி46தைனேயா 
உ/�ெநறி ெயA6த4> ெமா4(தெல� @ண�6திைலேயா.  (335) 
 
603. இடராழி ெய0�த4> ேம6தெலன ெவ8ணிைலேயா 
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#டராழி ெச=�,ெமா4 ேதா�றெலன� ,ணி6திைலேயா.  (336) 
 
604. �ற�திமிர மிாி�ெதாளி4% ��கதிெர� றி46தைனேயா 
மற�திமிர மிாி�ெதாளி4% வள�கதிெர� றறி6திைலேயா.  (337) 
 
605. பிற�பிைன� மிற�பிைன�% ெப9றவென� @9றைனேயா 
இற�பிைன�% பிற�பிைன� ெமறி6தவென� றறி6திைலேயா.  (338) 
 
606. சிவஞான ேதசிக�ெபா9 றி4வ+�தா மைரவண2கா 
தவஞான ேதசிகென� றவமதியா தய��தைனேயா.  (339) 
 
607. பவ��@%� தைனெயறி�% பர%பரென� றறி6திைலேயா 
அவ��@%� தைனேமவி ய+�கமல மய��தைனேயா.  (340) 
 
608. (�ெபாA, (�னாேனா� (�ேனநி� றைனயாகி  
இ�ெபாAேத நிைன6தாவி யிழ6தைனேய யிழ6தைனேய.  (341) 
 
அMஞ� $9@ 
 
ேவ@ 
609. ,/ய நாயனா� ெதா8ட� ெசா=6ெதா@% 
ெவ/ய பாசE மி�ெகதி� சீறிேய.  (342) 
 
610. ஏ* ஞான விைறவ ெரனெததி� 
ேம* ேபா.தினி9 கா8+ெர� Cரேம.  (343) 
 
அMஞ� ஞான[பியாத  
 
611. எ�ன" ெசா�னெசா ெல2ேகா� றி4"ெசவி 
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,�ன வி�னைக ெச/, ,ைனவேன.  (344) 
 
612. வான நா0 மகிதல (6ெதாA% 
ஞான வா9ற னல�திைன� கா30வா�.  (345) 
 
ேவ@ 
613. ஆ+�% பா+�6 ேதவ4% 
      அ4மைற தா(மி� றள*ேம 
ேத+�2 காண4M ேசவ+ 
      தீயவ� ெச�னி சிற�பேவ.  (346) 
 
614. இ%ப� மனித�� ெகளியேவா 
      இ46தவ� நா�(க னாதியா% 
உ%ப 4றாவ+ யறிவிலா� 
      உ"சியி� மீ, (ைத�தன�.  (347) 
 
615. ,�பேமா� 7வைக தீ��த4- 
      ேசாதி #ேகாதய வாாிதி 
இ�பேமா� 7*ல ேக�தேவ 
      ஈ6த4- வ8ண மிைச�பேதா.  (348) 
 
616. பிறிவ4 ேமலவ� தMெசய  
      பிறரறி வாலறி ேவாெமன 
அறி�ம த�றஃ தறிவ,% 
      அ9@ (+6த திைசயிேல.  (349) 
 
ேவ@ 
617. எ6ைதபிரா� றி4�கைட�க8 சா�தி மாய 
      இ43ட@�, ஞானவிள� ேக9@2 காைல 
அ6தமிலா வறிஞெர�@ மறியா ெர�@% 
      ஆ/வ,8ேடா #த6தரம தைடவ ர�ேற.  (350) 
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618. த8ண4-ேச� �ரவ�பத கமலM Gட� 
      தவ(ைடய தக*ைடயா� றைனவி டா, 
ந8ணிவ4 சிமி.�ெபைவ� மா9றி மா9றா� 
      நல%ெப9ற திறமினிநா நவி9@ ம�ேற.  (351) 
 
619. வி4�� ெவ@� பைவயிர80% வி30 Cடா 
      விைனSச லா0மக� ெதA6த ேசாக� 
பர��ம@� ெதவ9றிைன�6 திாிய ேநா�கி� 
      பைகெநா,ம ன3ெபைவ�% பாி6தி3 டா2ேக.  (352) 
 
620. ேநா�காிய விட�ததைன ேநா��6 த�ைம 
      ேநா�ைமயைர� ெதா0�ெதவ��� Jவெலா ணாத 
நீ�காிய வி43டதைன� க,வ ேநா�கி 
      நிைன�பாிய காியி30 நீ�கி ய�ேற.  (353) 
 
621. ேநா��தேனா� கிற�தெலன ேநா�கா வ8ண% 
      ேநா�கழிய" சிைத�தி30 ேநா�க *6தி� 
தா��மைத� தவி��ெதாழியா தி@கி யா2�� 
      த�வ,தா% �ாி6,லவா� த�ைம� தாேய.  (354) 
 
622. �வி�,விாி� ததி9ெற4ம6 ,ழ9@% ெபா லா� 
      ெகா+யவி43 படலம, �ைல�ைலய விைரவா9 
பவி�,மிட =@�ததனி9 ெபா?�M ேசாதி� 
      பாி#ெப@% பிரைபயி30� பாி6தி3 டா2ேக.  (355) 
 
623. உவைக�ட� க=."சியக� ெதளி* ம9ைற 
      உள�கல�க நிைற6திக�ேத �லவா தாகி 
இவைகதனி9 ெச=�த=ட� றிாி�த றாE% 
      இழ6தைடய" சி@"#ட�வி3 ெடறி�,� ேபா6ேத.  (356) 
 
624. மாசக=6 த8க4ைண வாாி யாகி 
      ம9@வைம ய9றதனி வளெராளியா/ நிைற6த 
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ேபசாிய த9பத�ேத யினி�பிறித9 றினிதி9 
      பிற2�கெவ� றி0�கண, ெபய��தி3 டா2ேக.  (357) 
 
625. ஆ9ற?னா� மாமாயா விசய6 த�னி  
      அ2க(த ேலாேரA ம@வி�கா ரண(% 
மா9@வக8 டான6த &ரணமாM ச"சி� 
      மயேமத� வ+வாகி வ6த,ம9 ற�ேற.  (358) 
 
626. உவ3டாத ��த(த வாாி யாகி 
      உண�வாகி ைய2ேகாச *ண�* மாறி� 
ெதவி3டாத தீ%பாகி� ேச�ைவ யாகி� 
      திைசமாறி� ெதளிகெவன� ெதளி�த ேபா.ேத.  (359) 
 
ேவ@ 
627. எ8Vெம%பி ராைனவ6 ெததி�6,ளா னிறாவைக 
ம8V%வி8V ெம/,றா, ம4வினானP ெவாளிெயாேட.  (360) 
 
அMஞ� பைடக- ஞான% ெப@த  
 
628. உழ6தம�ம தாதிேசைன ெயா�@மி ல வாகிேய 
இழ6,ஞான [பமாகி ேயகமா யில2�ேம.  (361) 
 
ேவ@ 
629. பிற�பி ற�ெபா0 பிண2கினேர 
பிற�பி ற�ெபா0 பிண2கினேர.  (362) 
 
630. வரெவா0 ேபா�கிைட மா8டனேர 
வரெவா0 ேபா�கிைட மா8டனேர.  (363) 
 
631. ஒளி�� (ள�தவ ராயினேர 
ஒளி�� (ள�தவ ராயினேர.  (364) 
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632. அ4விைன U3ட மக�றனேர 
அ4விைன U3ட மக�றனேர.  (365) 
 
633. உண�*ண ராைம ெயாழி6தனேர 
உண�*ண ராைம ெயாழி6தனேர.  (366) 
 
634. ஒ�றறி யாைம �தி�தனேர 
ஒ�றறி யாைம �தி�தனேர.  (367) 
 
635. நிைன�� மற�ெபா0 நி�றவேர 
நிைன�� மற�ெபா0 நி�றவேர.  (368) 
 
636. ெபாறிவழி ேயமன% ேபானவேர 
ெபாறிவழி ேயமன% ேபானவேர.  (369) 
 
637. ெவ/ய பவ�பைக ெவ�றவேர 
ெவ/ய பவ�பைக ெவ�றவேர.  (370) 
 
ேவ@ 
638. க ?ய ,%மக மாையேய 
      காதர6 தீ��த4- காதலா� 
ெசா ?ய ,%ெமா4 வா��ைதேய 
      ெதா =ல �%ெமா4 வா��ைதேய.  (371) 
 
639. உ/�த4 >6திைன� ேபாதிேல 
      உண�*4 வாகந% ("சிேம  
ைவ�த4 >%மி4 ேபா,ேம 
      வாழ�,வ ,%மி4 ேபா,ேம.  (372) 
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ஞானவிேனாத� பைட மீ>த  
 
ேவ@ 
640. உளவி லாEயி�� �@தி ெச/தபி� 
      உண�வி னாதைன �9@ வா.த4% 
அளவி லாவ4% பைடைய மீ-ெகன 
      அாிய ேசைன�6 திாிய மீ>ேம.  (373) 
 
க8ேடா� ஞானவிேனாதைன� �க.த  
 
641. அ2க மாதிேச� வMச மா�ர� 
      தாண ட2க= ம0த  க80ேளா� 
எ2க- த%பிரா னிைசக- பா+நி� 
      றிைனய வ8ணம2 ேக�தி நி9பேர.  (374) 
 
ேவ@ 
642. மன�கமல2 க@�ப,*% �ன9கமலM சிவ�ப,நீ 
      ைவய� ெத/தி 
என�கமல% �ாி6த4> மி4சரண2 கா3டாம 
      ?4�பி ன�ேறா.  (375) 
 
ேவ@ 
643. ெபா�@ மமர� ெப4வா.*% 
      �ண�ெம� (ைலயா� ேபாக(ேம 
ந�ெற� றி4�ப ,�றி4�தா- 
      நயவா தி4�� நாள�ேறா.  (376) 
 
644. ைவய6 தாEM சிறிேய2க- 
      வா.�ைக தாE% வா.நா>% 
ெம/ெய� றி4�ப தவனியினீ 
      ேமவி யாளா வி+ன�ேறா.  (377) 
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645. இ6நா ெட/தி யி4�ப,%ேபா/ 
      எாிவா/ நரக� திர2�வ,% 
ெபா�னா ெட/தி வா.வ,நீ 
      ெபால�றா- G3டா� ேபாத�ேறா  (378) 
 
646. வ6ேத �வியி9 பிற�பத9�% 
      மா80 மீள ம+வத9�% 
அ6ேதா ெவ�ேற யிர2�தனீ 
      அMேச ெல�னா வளவ�ேறா.  (379) 
 
647. உயி4� �யிரா (ைன�ணரா 
      ,ைல6, திாி6தி2 �ணரவியா% 
ெசயிைர" ெசறிவ ,�றி4�தா- 
      ேசரா தி4�பா� ெசயல�ேறா.  (380) 
 
648. அ�ன மாதி ைய2ேகாச% 
      அவ�ைத கரண மக%�றமா% 
பி�ன மாகி" #ழ வ�நி� 
      ெப4ைம யறியா� பிறர�ேறா.  (381) 
 
649. ப9றா தி4��M சமய(ம�  
      ப�தி ெயாA2�% பலெநறி�% 
(9றா தி4�ப ,�றி4வா/ 
      (�ள மலரா (�ன�ேறா.  (382) 
 
ேவ@ 
650. எ�தைன� மவதிெபறா தி4�ைக�ன திய பாெம� 
      தைனயி ெல%ைம 
ைவ�தைனய� தைனயதனி னி9பெத2க ளவதிநி�சீ� 
      மதி�பா� யாேர.  (383) 
 
ேவ@ 
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651. ஓ%பி0மிP *ட%பாேனா% வாயி லாேனா% 
      உடனி46த காியாேனா (ண�"சி தீ�6த 
ேம%ப0ேப 4ண�வாேனா ெம லா மாேனா% 
      வி�தகேன நீ�ாி6த விைளயா3 ெட�ேன.  (384) 
 
652. ெபா/�ண�வ2 ெக�ன*ம2 கதனா  வ6, 
      ெபா46,பவ ெம�ன*ம� ��ைம தீ�6த 
ெம/�ண�வ2 ெக�ன*நி� ெறா4நீ தாேன 
      விைளயாட  �ாிவி�த விரகி ெத�ேன.  (385) 
 
ேவ@ 
653. அ ல ெவ%பவ வாழிவ9ற வழ�றCரன தா8ைமைய� 
ப லவாறினி ெமாழிவெத�ன+ பணிமிென�றவ� பணிவரா .  (386) 
 
ஞானவிேனாத� சிவஞான ேதசிக�பா  ஏக  
 
654. ஈறி�ஞான விேநாதரா8ைம யிய%�வா�க ளிய%பவP 
Cறினா�தைம யா>நாத� விைரம ல��பத ேமவேவ.  (387) 
 
சிவஞானேதசிக� ஞானவிேனாதE�� (+G3ட  
 
ேவ@ 
655. தீதி�ஞான ச�ரநீ ெச=�,ெக�@ ெச/யதா3 
ேசாதிர�ன ம�டநி�@ G3+னான� ேதா�றேல.  (388) 
 
656. C@ெப9ற ஞானதீர� ெவ8கவிைக நீழ வா. 
ேப@ெப9ற நாய�மா�க- ெப4ைமயாவ� ேப#வா�.  (350) 
 
ஞான விேனாத� �+க-ெசய  
 
ேவ@ 
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657. நிகர9ற த�ேசாதி �4வ�ைத ய2ைக 
      ெந ?� பழ%ேபால நிைனயாம னிைனய� 
பக49ற விரேக ெயனாநி�@ பக�வா� 
      பைழேயா� மல��தா- பணி6ேத ,தி�பா�.  (390) 
 
658. ெசPவ8ண ெமPவ8ண மPவ8ண ேமத� 
      தி4ேமனி யஃத�ேறா� ெசகெமா�றி லாேத 
எPவ8ண நி�றானி ெத�ென�@ ெமாழிவா� 
      எ�ேனயி ெத�ேனயி ெத�ேனயி ெத�பா�.  (391) 
 
659. ஞான2கி ^�ெச/ய தி4ேமனி ெய�பா� 
      நைமயாள வ4கி�ற த4ெள�@ நவி வா� 
ஈன2கி ^�ேவ@ (ளெத�ப ெத�பா� 
      இவேரயிP வைகேத�வ ெத�ேனயி ெத�பா�.  (392) 
 
660. ந6ேதாட ம@மா@ �வனி�க ெண/தா  
      ந�ேறா0 தீத9ற நாத��� மி,*% 
அ6ேதாவ ேராவாவ ேதெய�@ ெமாழிவா� 
      அ4ேளாவி த4ேளாவி த4ேளாவி ெத�பா�.  (393) 
 
661. ஒழியாத ெப4வா.ெவ ம�காய பரனா� 
      ஒளியாய தி4ேமனி ய,காண வ6ேதா 
விழியான தி�றா (ட%ெப2� ெம�பா� 
      விழிய9ற நமத2க% Cெண�@ ெம?வா�.  (394) 
 
662. 7வாத ெப4வா.* த6தாைன ய6ேதா 
      (4ேடாந% (டெல2� (கமா யந6த 
நாவா/ வA�தா திராநி�ற ெத�பா� 
      ந�ேறா வத9கீ, ந�ேறாவி ெத�பா�.  (395) 
 
663. ெதாAேகா ெமன"ெச = வா�ெச6 ,ைண�தா- 
      ெதாAமாெறP வாெற�@ ேசாகி�, ேமாகி� 
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ெதAேகா+ ைகயி ைல ேயெய�@ நி9பா� 
      இர8டாயி தைமகி�ற ேதெய� றிைச�பா�.  (396) 
 
ேவ@ 
664. ஒழிவ9ற ெச/ைகயினா� ெச/தி ெய�னா  
      உைர�ப,ேவா க8ட2ேக �ணாி ன லா  
இழிவ9ற கால2க- �ைற� மி�ேன 
      இ4�கி�றா ர�ேனெய� றிைறMச ேலா0%.  (397) 
 
665. அ4-�ாி6த ெநறி�கி,* ம�ேற தீ��த  
      ஆாியE� ெகா4ெபா4ேளா வ%ெபா9 பாத% 
ெத4-�ாி6த மன�ேதா0% வண2கி� ேதக% 
      ேச�6தபய� ெப9றத�ேறா ெதளியி ன�ேற.  (398) 
 
ேதவி $ளி�� வாிைசெச/த  
 
666. அவஞான% ேபாயகல விைமேயா� ேதட 
      அ+யா�க- �ைடGழ வகில (/ய" 
சிவஞான ேதசிகனா� க4ைண ம கி� 
      தி4�தகC9 றி46தெநறி ெச வி ேக3ேட.  (399) 
 
667. வA�தாிய விைறவ�ெசய  வ��,� $@% 
      மாச9ற வலைக(க மகி.6, ேநா�கி 
(A�தகனி *டன�ைன �"சி ேமா6, 
      (�னவனா� ெசயன�@ ெமாழி6தாெய�ேற.  (400) 
 
668. எ0�தைண�,� காத=ட� க8டா ன6த 
      இைறயவனா� �வியி�வ+ ெவ/தி ெய/,% 
வ0�தைக�M ெச/திெசா ல வ லா ெய லா 
      வள(நீ ெப@கெவன வாிைச ெச/ேத.  (401) 
----------- 
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     



143 

 

 
269. ம�ன - நிைலெபற. அEமான�தா  - அEமான� பிரமாண�தா . (�னவ� - 
த3சிணா7��தி. “ஞான மலாதபாத (ைரயா+ ஞான (ைரயா0காைல யரனா�, 
ேமானம லா,$ற (+யாம  யா, ெமாழி யாாி தியாவ� ெமாழிவா�” அMஞவைத�. 
 
270. “ேப�ைர யா0கி�ற ெதனநீ� ெகாளா, ெபாிதாக *�E மி,ேவ” 
அMஞவைத�. 
 
271. பி- %. ‘�றிகேளா,’ 
 
272. ”மாதா பிதாமா, ல�றார மகெவ�, றாயாவ 4M#9ற% C. ேவா�க ேளற9 
காதார ேமேபால வமி.வி�� ம�ேற” அMஞவைத�. 
 
273. “ச2க9ப மாெம�ப� ச?யாத மதிேள” அMஞவைத�. 
 
277. ெச%�லCர� - ெச%ைமயாகிய அறிைவ�ைடய Cர�க- ; எ�ற, ஞானியைர ; 
ேபா��கள�தி=-ள Cர� எ�ப, ஒ4 ெபா4-. ஐ%�லமா% யாைன : பாசவைத�, 85. 
 
278. ெநா+வைர - ெநா+�ெபாAதி . 
 
279. நிமிட% : “அைரநிமிட ேநரம3+ ”  (தி4��க.) “க4,ெமா4 ெபா4ைளெயா4 
கணமளவி லைடயவிக  கட*மவ� விடயரதேம” அMஞவைத�. 
 
280. ச�கர% - ஆைண. 
 
281. “இ6திர னா�% பிறெரா4வ ேரத2 காV மிட�திேல” அMஞவைத�. 
 
283. அள�ப� - பல(ைற ெசா வா� ; “அள6ெத� றைலயி ெலA�ெதE2 $ைழ 
ய4%ெபா4ேள” ச2கர நயினா� ேகாயில6தாதி, 9. 
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284. நா8 - நாVகி�ற. “எPவ� ேத9பவ�� கீய�ைக யி லேன” அMஞவைத� 
 
285. ெந3+ைட - நீ8ட இட%. 
 
287. ேதாிE4- : “சகட�கா  ேபால வ4%” (நால+. ) $�தா3டைவ உ@2�ழா% : 
“$�தா3 டைவ��ழா� த9ேற ெப4Mெச வ%, ேபா�� ம,?ளி6 த9@” (�ற-. ) 
நீ���மிழி : “நீாி9 �மிழி யிளைம” (நீதிெநறி விள�க%. ) “சாைய ேபா=M சக304- 
ேபா=மா, மாய வா.�ைக நிைலயா/ மதி��ேம” அMஞவைத�. 
 
289. “��கி லைம6தி�@ ெகா ேலா *ட%பிE3, 0"சி ?46த *யி���” (�ற-, 
340) எ�ப,%, ‘வாத (த?யவ9றி� இ லாய உட%�க>- ஒ,�கி46ேத ேபா6த 
உயி���’ (பாிேம . ) எ�ற உைர�% இ2ேக அறித9�ாியன. 
 
290. “அறM#4�� மவல% ெப4��ேம” அMஞவைத�. 
 
291. “நிைரய� ேதா0 ெந0வா� (க3ெடா06, தைரய� ேதா06 தனிSச லா0ேம” 
(அMஞவைத�. ), “உ4மாறி� பவ�கட C.6 Tசெலன� த0மாறி �ழ= மா�க-” 
தி4விைள. 
 
293. பவ% - பிறவி. ஈ8ட - அைடய. “இ6த ம�னE� ெக�@% பவ2ெகாள, வ6த 
,�மதி ம6திாி யா�ேம” அMஞவைத�. 
 
294. வ8 �க. - ெகா0�தலா  உ8டா�% �க.. மா - வில2�. “அ9� மி ைல 
ய46தவ மாதரா�, க9� மி ைல கழி6தா ெனாA�கேம” அMஞவைத�. 
 
295. நடைல வா.�ைக : “நடைல வா.*ெகா8 ெட�ெச/தி� நாணிb�” (தி4நா. 
ேத. ) 7க நீதி : “7கநீதி (+ய ெமாழிவேத” அMஞவைத�. 
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296. “(ைறைய ய9றைம 7*ல க�திE%, இைறய வ��கறி வி�பா4 மி ைலேய” 
அMஞவைத�. 
 
பி - %. ‘நிர%பட’ 
 
299. “த�ேப ர48(9@6 தாேனா� வ+வாேய” அMஞவைத�. 
 
302. அைல - அ ைல ; அMஞான�ைத. 
 
307. நிலவி - நி�@. 
 
308. “பிறவி� பைகெவ வா� பிறித9 ெறா4தானா, அறி*9 றவ ெர�ேற யைற�2 
கழ?3ேட” அMஞவைத�. 
 
311. ஞானவா- : “எ�னவிேராத ஞான" #ட� வ+வா-” க6தரல2கார%. 
பி - %. ‘ேகாத வMஞ�’ 
 
312. கமலேயானி - பிரம�. 
 
313. ேகSர% - வா�வலய%. 
 
316. ஆழி - ேமாதிர%. 
 
324. பதாைக - ெப42 ெகா+. 
 
326. எ� - எ�@ ெசா ல�ப0கி�ற. பதாகினி - ெகா+� பைட. 
 
328. ேத#ேம* �ரகத%, ெசய தீ� �ரகத%. 
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பி - %. ‘ெசயி�தீ� �ரகத%’ 
 
329. பி - %. ‘உலக மதி�பேவ’ 
 
333. “உ%ப ரானவ�� காிய தாVவிP *ண�வி லாைனெயா� றாக *�னிேய, த%பி 
ரான43 க4ைண யாைலய� தாE% வ6தன� றரணி த�னிேல” அMஞவைத�. 
 
340. “இனிதினா  வாA ெம�ைன Uசென� ெறா4வ� ெவ ல, மனிதனா/ வ6தா 
ென�E% வா��ைத�% வா��ைத யாேமா” அMஞவைத�. 
பி - %. ‘வ6தனெரE%’ 
 
341. “ஒ�றி ைல ெயEநீ4 ெமா�@80 ேபாேல �ைர�தீ�க ெளன ெவா9ற�தா%, 
இ�றி ைல ெய�னாதி ேரமி6த *லக�தி னிய $றி ேனெம�னேவ” அMஞவைத�. 
 
342. தா(ெம�ற, சமய ேமா,வா�கைள. 
பி - %. ‘ஓதினமம�க ெவ�னேவ’ 
 
343. “ெசா�னா�க- ெசா�ன�ைத ெம/ெய� றி46தா�க- #9றM 
சிைற"ெச/கேவ” அMஞவைத�. 
பி - %. ‘ெசா விைன ெம/ய ெத�பவ�’ ‘மைலவ ெத�னேவ’ 
 
346. க@�பா� - ேகாபி�பா�. ெவ@�பாேர : ஏகார% எதி�மைற. “ப8ெடா� 
நா8மல� ப3+�@ ம�கைற�, க8ட� ேமனிெச% பாக2 க@�தேத” 
(அMஞவைத�. ), “விைடவ  ேலாE%, பாதாதி ேகசா6த% பாதி�ட  க@�,” 
பிரேபாதச6�ேராதய%, 26 : 6. 
 
347. மா�பி� வ0ெவ�ற, தி4மக- இ4��% இட�ைத� �றி�த,. “ேவைல ஞால� 
தவெர�ைன மீறேவா, மா?� மா�பி� வ0�க80 ைவ�,ேம” அMஞவைத�. 
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348. �8ணியனா� - பிரமேதவ�. �த வி ெய�ற, திேலா�தைமைய. வண�கிய - 
வைள�த. “விதி� ெம�ற� விதியிைன ெவ =ேமா, மதிய ழி6, மக3� மய2�ேம” 
அMஞவைத�. 
 
350. அயிேலா� - (4க� கட*-. 
 
359. தர2க உததி - அைலகைள�ைடய கட . 
 
360. பாி�, - தா2கி. பைட ெய�ற, ெப8கைள. 
 
361. ஒ4�த  - யாைன. தா2கி - த0�,. 
 
364. ெபா4��" சிைல - ேம4மைலயாகிய வி . 
 
365. பி - %. ‘எ�னாVள நா-பல’ 
 
368. அ% கள% எ� ச2க% - அழகிய கA�ெத�E% ச2�. 
 
369. ெபா4��� �ைடயா� - தி4மா . 
 
371. “ேதனில* &கவன (6தட( மியா@M ெச/யவிைச ேயA(யி 4/யவ4 கா=%, 
வானில* மாளிைக�% வாணில* ெம�ைக மாமல4 (-ளள*% வ6,ண�* றாேத” 
(அMஞவைத�. ), “ேம*ெம� Eதவி யா% Cைண� ேமைட�%, கா*ந� னதிக>2 
கலைவ�% �,மண9, பா*த8 ��ற(% பMசவா ச(ந@%, &*(- ளள*மா� 
ேபாத(- ளா�கேள” பிரேபாத. 26 : 16. 
 
371. &கவன% - க(க6 ேதா3ட%. 
 
பி - %. ‘ேயA%’ 
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372. ேநா�ைம - வ�ைம. 
 
373. ேசவி� மணி - காைளயி� கA�தி9 க3ட�ப0% மணி. 
 
377. க8 எ�ற, வைலயி� இைட ெவளிைய. 
 
379. பராசய% - ேதா வி. 
380. 52-% தாழிைசைய� பா��க. 
 
383. ெக%Zரெம�ப, இ2ேக ஆழெம�E% ெபா4ைள�ைடய த�@. 
“ஓதிமைனேயா�, சிரமற" ெச/ததா� ேத�*றாதா�கேள” 
 
பிரேபாத. காமனாதிய� Cர. 26. 
 
384. “ம@க *�கிர� ெதாழில ர�க�த% மன(% வாாி� மதிளில2 ைக�6, ெத@கன9 
ெகாள" சிைலவ ைள�த,% சிர( தி��த,M சினமி��தேவ” அMஞவைத�. 
 
386. விசய% - ெவ9றி. 
 
388. இ4பMசானன� - இராவண�. ெகாதி�தவ� ந6தி. 
 
350. இ46தவ� - T�வாச�; ெகௗதம(னிவெரனிEமா%. 
 
390. (னி - வசி3ட�. நி4ப� - க மாஷபாத� எ�E% அரச�. 
 
391. இ46தவ� - வசி3ட�. 
 
392. அ@பானாயிரவ� - சகர�. அவ� - கபில(னிவ�. 
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பி - %. ‘மக�,வர� திகAமாக வாயிர( ம46,களா/’ அர�க� எ�ற - அர�கனாக� 
கடவாெய�@ சபி�த. 
 
393. �ர�ேபா� - ந�ஷ�. பணியாக - பா%பா�%ப+. பணி�தவ� - அக�திய 
(னிவ�. 
 
395. சல� - ேகாப�. 
 
397. �ள�தா� - ெந9றிைய�ைடயவ�. அழ  ெகாழி��% �ள�தா� எ�ற, ஒ4 
நய%. 
 
398. ேவத (னி - ஜமத�கினி. தைனய� - பர#ராம�. 
 
400. “சினெம�EM ேச�6தாைர� ெகா ? யினெம�E%, ஏம��ைணைய" #0%” 
 (�ற-. 306) சா�ெப�ற, (9ற� ,ற6, தவஞான2களா9 ெபாியரா/� 
ேக3டா��� உ@தி ெமாழிகைள இனியவாக" ெசா =வாைர. 
 
401. பவ% - பிற��. ப+வ� - ,றவிக-. “நைக� (வைக�2 ெகா =M சின�தி9, 
பைக� (ளேவா பிற” (�ற-. 304) எ�ப,%, ‘,றவா9 �ற�பைகயிலராயிE% 
உ3பைகயா/ நி�@ அ48 (த?ய ந3பிைன�% பிாி�,� பிறவி� ,�ப(ெம/, 
வி�தலா�, அவ���" சின�தி� மி�க பைகயி ைலயாயி9@’ எ�ற அத� விேசட 
உைர�% இ2ேக அறித9�ாியன. 
 
402. எதி�6தா� - ஏ9@� ெகா8டவ�. “சின�ைத� ெபா4ெள�@ ெகா8டவ� 
ேக0, நில�தைற6தா� ைகபிைழயா த9@” �ற-. 307. 
 
404. “அடேலாப ெனழிேலவ ரைமவா�க ளைடய�, கடேலா0 மைலேயா0 த0மாற  
காேண” (அMஞ. ) , “த2��வி மா6தெரவ� தா((ண�வி�றி�, ெபா2கிர* 
ந8பகெலா� ேபா,ெமாழி யாேத, அ2கடவி நா0மைல யா.கட ?வ9ேறா, 
ெட2�(ைல கி�ற,ெம னி"ைசயிய ல�ேறா பிரேபாத. காமனாதியா. 37. 



150 

 

 
405. பி - %. ‘ேவசாி�ெகா�ப’ 
 
408. “ேபேராத ேநரான ேபராைச $�ேபா, தாேரா0 (8ேடா ெவார�ெப�ப த2ேக” 
அMஞ. 
 
411. ஆ��தி - ,�ப%. அக9@வா� - ெப4க" ெச/வா�. 
 
412. “,ற6தா���6 ,Pவாத வ���% இற6தா���%, இ வா.வாென�பா� 
,ைண” �ற-. 42. 
 
414. “ெத��ல�தா� ெத/வ% வி46ெதா�க றாென�றா2, ைக%�ல� ேறா%ப றைல” 
�ற-. 43. 
 
415. பா��தைன - அ4"#னைன ; “மி0�கிலாதைன Cமேனவிற  விசயேனவி =� 
கிவென�@....... $றிE2ெகா0� பாாிைல” ேத. #6தர. சா�தைன இ6திரE�� 
ஒ�பாக" ெசா =த  இற�ப உய�6த ஆன6த *வைமயா�% ; யா. கா. ஒழி�. G. 9, 
உைர. சம9கார% - சா,ாிய%. 
 
417. இைறயவ� - �ேபர�. அவனிதி�� (+ய - அவனியி=-ள திைசக- 
(Aவ,%. 
 
418. வா% மனனா/ (A, எ/த - தா*கி�ற மன�ைத�ைடய வனாகி 7�ற+ 
(Aைமைய�% அைடய. 
 
417 - 8 “ஆலMேச� மிட9றாE ைமய�தி9 �ழ6திலேனா, மா=% ேபா/ மாவ?பா� 
ம8ேவ8+ நி�றிலேனா” (அMஞ), “ப?UசE ெம0�தா�, மாவ?ைய 7வ+ம8 
மாயEமிர6தா�” பிரேபாத. காமனாதிய�. 36. 
 
419. அ2க�ேகா� - க�ன�. உல� - ேதய%. 
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420. “நீாிE J8ணி, ெந/ெய�ப�” (நால+) எ�ற ெச/�ைள� பி� ப9றி வ6த,. 
 
421. “உடாஅ, (8ணா,%” (நால+யா�) எ�ற ெச/�ைள�பி� ப9றி வ6த,. 
 
422. “உைரயாத ெபா/�8ேடா *ேலாபேன �9ற�கா , தைர யா>% 
ெபா43ட�ேறா த4மE%ெபா/ சா9றினேன” அMஞ. 
 
423. பாி�பி� - �திைர��� பி�ேன. 
 
424. உல%பி - (ழ2கி. 
 
425. “ஈசெனாளி ேயாாிட�, நிகழா வ8ண ெமP*4*6 த�E4வா 
ெய2�6தானா%, ஆைசயவ�” அMஞ. 
 
பி - %. ‘எ�ைன ெயா�,’. 
 
427. நீாி� நீர, - நீாின, த�ைமைய உைடய,. 
 
429. அ2கி - ெந4��. ஒ�தவ� - T/ைமைய உைடயவ� ; எ�ற, ஞானிகைள. 
 
433. பி - %. ‘&ைளயா%’. 
 
435. வ%சமதி9 ெபாிேய� : “உ2களிென8 ம+யா� வ%சமதி9 ெபாிேய�” அMஞ. 
 
436. ஓதி - ஞான% 
 
437. ேகத% - ,ய�. 
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442. பைட�தவ� - வி#வாமி�திர (னிவ�. 
 
444. விபவ2க- - ஆ�க2க-. எதி�6தா� - ஏ9@�ெகா8டவ�. அ%ைம - ம@ைம. 
“அA�கா ெறனெவா4 பாவி தி4"ெச9@�, தீ�ழி �/�, வி0%” �ற-. 168. 
 
445. விய* - ஏ*கி�ற ; “ெகா0�ப தA�க@�பா� #9ற (0�ப Tஉ%, உ8பTஉ 
மி�றி� ெக0%.” �ற-, 166. 
 
பி - %. ‘ெகா3+விய. ’ 
 
446. �ற>4 - வாமனாவதார%. க8ேபாய அவ� - #�கிரா" சாாியா�. 
 
447. “அ�னிய9 கறி*4 வா�க2 க80ேக, 0�னி�3 ெபாறாைமயா (4வி 
ேனEட�, த�னி=3 �A2�ம� த�ைம ேயவ+, ெவ�Eெம� னGையைய யாவ� 
ெவ வேர.” பிரேபாத. காமனாதிய� Cரலாப". 64. 
 
449. வி�த% - ெபா4-. “ஞான மாசி  த�மவி�த காமநாம சாைல�%, ஈனமா�� 
ந%பைட�ெகா ெர ைலெசா வ ெத2ஙேன.” அMஞ. 
 
451. மாதவ� - ஞான விேனாத�. 
 
455 - 6. இைவ பட��ைக� பரவ . 
 
457. “வ4பாச� க3ட@�, மாமாயா �ரமழி�, மய�க6 தீ�வா�, ெசா4பான6 
தாநின��� ெதாழி ெச/வா� பிறரா=% ெதாைல�கலாேமா.” அMஞ. 
 
461. “க"ெசா4*2 கனதன�தா� கலவியிE% �லவியிE% கல�க6 தீ�வா�, 
ெம/"ெசா4பா ன6தநிைன ெம/�பட�தா% ெப9றவேர ேவறா� வ லா�.” அMஞ. 
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457-61. இைவ (�னிைல� பரவ . 
 
468. மகரப6தி - மகரமீ� வாிைச. வ4ணசி6, - கட . 
 
469. �A�, அகி , ந@விைர. பளித% - ப"ைச� க9&ர%. வ�ள% - மகி.. “ச6தன 
�2�ம2க- �Aககி  த8பளி தMெசாாி6, மகி.வில�, ெநா6தன ெகா8டாி6, 
Jகெரன ெநா6தில� (6ைதெய�@ ந�வேர.” அMஞ. 
 
470. வ4�திேனா��� - வ4�திேனா� ெபா430. “த%ைம யிக.6தைம தா%ெபா@�ப 
த�றிம9, ெற%ைம யிக.6த விைன�பய�தா - =%ைம, ெயாிவா/ நிரய�, 
C.வ�ெகா ெல�@, பாிவTஉM சா�ேறா� கட�.” நால+. 
 
471. வ4% மாயவிைன - ஆகாமிய%. (�ைனவிைன - பிரார�த%. மா6தி - 
அEபவி�,. 
 
472. “எ8ணி லாதவிய  ஞான Cர�தைம ெய8ண லா�மள ெவ2ஙேன, க8ணி  
ேவ@பட வி�ைம யாெனா4வ� காV மாறாிய� காVேம.” அMஞ. 
 
473. “கீழி லாதப+ கீA ேம=மதி� ேம? ல6தப+ ெகAமிேய, Gழி லாதப+ GA 
தாைனநிைல ெசா ல லா�மள வ லேவ” அMஞ. 
 
475. “ேதராதா ர லேரா ேசயிைழயா ெரன�திைக�பா�, ஆரா� மறி *ைடயா�� 
க4வ4�ேப ய லேவா.” அMஞ. 
 
477. சீவக. 1584. 
 
481. ஊ� (ட�� எ�ற, காதிைன. 
 
483. �9�த% - நீ���மிழி. �8கெள�ற, க8கைள. 
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484. �ைர எ�ற, 7�ைக. மா  - மய�க%. 
 
485. வா/விளி%ெப�ற, இதைழ ; “எ"சிற2� வா/விளி%� பவளெம�ப�.” 
பிரேபாத. நி4பகாதிய�. 11. 
 
486. “தரளெம�ப...... பA,@%ப  ெல�ைப யி�ன பக�வெத�ன பாவேம. ’ 
பிரேபாத. நி4பகாதிய�. 10. 
 
497. மதேவ>��� ெகா+ மீன% எ�க. 
 
498. ப0% - அழி�%. “&ைவமா�ெபா+ யாகேவெபா+ யாகி ேவ> யி� ேபா�ேம” 
அMஞ. 
 
500. “மாசாய நா*ைடயா� வா/திற6தா லவ�க>ட�, ேபசாம ?46,வி0 
மஃத�ேறா ெப46தைகைம” (அMஞ. ), “கா/த@ க8ணரா2 கயவ� ைகமிக�, 
தீ,@% வாசகM ெச�பி னாெலதி�, வா/திற வாைமயா ெமௗன ம�றிேவ, ேறதைத 
ெவ வத9 கிய�ற ெச/ைகேய” பிரேபாத. நி4பகாதிய� Cர. 28. 
 
501. “ைவததைன யி�ெசா லா� ெகா-வாE%”  (திாிக0க%, 48); “ைவதாைர 
வா.�தின�ேபா� மதி�ெத�@ மற�ெகா0ைம, ெச/தாைர யறியாத ெசயல�ேறா 
ெசயலாத ” அMஞ. 
 
503. “(னிெவE2 ெகா06தழ  78ட ேபாததி9, பனிவ46 த8 �ன  பரவி 
னாெலன, நனி(க மல�6,மா நைக� ாி6,ந , இனியெசா  லவ��ெகதி ாிய%ப  
ெச/வேன” பிாிேபாத. நி4பகாதிய�. 29. 
 
505. “இகழாவ ேத, �கேழ, ேதாி ?ைவயா* மாவ,ைரேய, அக.வா�க ளியாவ 
ர4-வா�க ளியாவ ரJேபாக மா� மைவேய” அMஞ. 
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507. ெதாைலஆய-ெதாைலதலாகிய. அழிெபா4--அழிகி�ற ெபா4-; 
மி�கெபா4>மா%. “ந�@6திய ெநMச�திைட நா+�ெதளி *9ேற, எ�@6தனி 
நிைலெப9றி0 மி�ப�ெபா4 >ைடயா�, ,�@%ெப4 ெவ- ள�திைட 
ேதா�@2�மி ழிைய�ேபா9, ெபா�@%ெபா4 ைள�ேமெயா4 ெபா4ளா/நிைன 
வாேரா” (பிரேபாத. நி4பகாதிய�. 58); “எ�@% ெபா4வாிய வி�ப� 
ெபா4>ைடயா�, ெபா�@% ெபா4>% ெபா4ளாக� ேபா9@வேரா” அMஞ. 
 
508. “��பாவி வாணா- �ல�6தா= ெம/ெவ-, ெள�பா ��6தா= மி லாைம 
ெய�E%, வ�பா0 ந ேலா�க- வா/வி80 த%ேம , அ�பாள� த%பா=% 
அறிய"ெசா லாேர” பிரேபாத. நி4ப. 43. 
 
509. “வ46தி யைழ�தா=% வாராத வாரா” (வா��8டா%); “வ46திE% வாரா, 
வாரா, தாேன” (அMஞ. ) ; “வாராத தா�தா% வ46திE% வராேத” பிரேபாத. நி4ப. 
41. 
 
512. “இ லாத ெபாAதி�ப மிஃெத�@ பிற�பா9, ெச லாத ெச  ெவ�ப ெச வாய 
ெச ேவ” அMஞ. 
 
514. “வாதாகி Jக�கி�ற வயி@-ள ெதா@சா8, ஏதா? தைம யாதி ெத�ேனயி 
ெத�ேன” (அMஞ. ); “அ8டாத ேபராவ லைமயாத ெத�ேன, வி8டா* மைலேபால 
ேவ802ெகா  ெவ8ேசா, @8டா=% வயி@-ள ெதா4சா ணித9ேகா, 
க8டா�க- பி�ெச�@ ைகேய9� மாேற” பிரேபாத. நி4ப. 44. 
 
517. “அ�தெனா ட�ைன� க��ெச/ கி�றா ரளவி  பிற��9 றைவயைவ ேதா@%, 
எ�தைன தா�6 த6ைத� (9றா ாி�தைன ய�ேறா விவ�க> மி2ேக” (அMஞ. ) ; 
“அ��9@ மாதாபி தாெவ�E மவ�தா%, (�ெப9ற ெச�ம2க- (+வி ைல 
யைவேதா, றி��9ற தா/ த6ைத ெய2ேகய த�ேறா, பி�ெப9ற ேப4% ெபற�த�க 
ேபேற” பிரேபாத. நி4ப. 48. 
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518. �A�கெள�ற, �ழ6ைதகைள; “சால *தி��% �A*ட ற�னி  தகவி� 
மல�ேதா ெடாA� (ட%ேப, ேபால *தி��% �Aவிைன ெய�ேன ��திர ென�ேற 
�6திெச/ வாேர” (அMஞ. ); “சடமீ, கி4மி�ைப தாென�ற� மலேமா, +ட�ேம* 
�8ேணா ெடழ�க8ட ,8ேட, உட�மீதிP *ட ேபா =தி�கி�ற �Aைவ�, 
திடமான மகெவ�@ சீரா3ட ெல�ேன” பிரேபாத. நி4ப. 50. 
 
520. “த%(ற வாவா� தாமல தி�ேற” (அMஞ. ); “தாேமய  லாெதவ� தம��ாிய� 
தாேம” பிரேபாத. நி4ப. 49. 
 
521. நீ�,% - ,ற�ேபா%. நால+. 332. 
 
522. ைசவல% - நீ��பாசி. 
 
525. வல� - ெவ9றி. �ல� - அறி*. 
 
527. சா�� - ெபாியா� ,ைண. 
பி - %. ‘அவ%�ாிேய�’ 
 
529. �ல%� - வ4�த%. 
 
530. பி - %. ‘எ�ேபா�(�’. 
 
531. வAவி9� யா� ெபாிய� எ�க, “�A*��2 �ணநா� ெகன� �%மேத, 
�Aவி9கி2 ெகன��-ள ெபா லா2 கி ைல, �AவிE2 கைடேய� �னித�றம�, 
�A*� ெகPவிட�ேத� ெச�@ $டேவ” ேத. 
 
532. வண2� - வைள�%. 
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533. ஆழியிைட அ4மணி ஆ.வ,; ,4%� மித�ப,. “வ? த�ேறா தாA6 ,ைல��” 
நீதிெநறி. 
 
534. “எ லா��� ந�றா% பணித லவ4->%, ெச வ��ேக ெச வ6 தைக�,” �ற-. 
 
536. “எ லா4 மி��9 றி4�க நிைன�ப,ேவ, அ லாம  ேவெறா� றறிேய� 
பராபரேம” தா�மானவ� பாட . 
 
538. ெப30 - வி4%பி. 
 
539. “நா� ெப9ற வி�ப% ெப@கவிP ைவயக%” தி4ம6திர%. 
 
540. இக  ஏ9@ - பைகைய ேம9ெகா80. மா9சாிய� - ெபாறாைம. “எP*யி4 
ெம�Eயி�ேபா ெல8ணி யிர2க*நி�, ெத/வ வ43க4ைண ெச/யா/ பராபரேம” 
தா�மானவ� பாட . 
 
541. பி - %. ‘மகி.6தன ன�ேறா’ 
 
543. அறிவி லா� - அMஞன,. 
 
544. வாசி - �திைர. “வி�தக ேவத2க ேளவாசி யாேவ ெம/�திற ேனநி�ற ேவா�பாக 
னாேவ, த�,வ மாகி�ற ேதேரறி னாேர த9ெசா4 பான6த� தா-G+ னாேர” அMஞ. 
 
545. ேபாதக% - ஞான%, யாைன. ேத�வைக - விசார%. ேதாின, வைகக-. வாசி - 
வாசிேயாக%, �திைர. த%ைம யா� ஒ�பாெர�க. “வாசியி லாவாசி ேயவாசி தானா%, 
ேபாதேம ேபாதக மா6ேத�* ேத�தா% ேபா பவ ேரCர ேரேதா, மாேற” அMஞ. 
 
551. பி - %. ‘ேபாக% வ6த’ 
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553. ,ழனி - ஆரவார%. “சமய ெம�பன* ெமா�@மில ெத�@ ெமாழிவா� 
தவ(+6த, (+6தெதன நி�@சைமவா�, அைம� ந6,ழனி ெய�றைம* 
வ6,வி0வா� அறிவி ல��ர மழி6ததினி ெய�றய4வா�” அMஞ. 
 
554. விர� - த6திர%. “ம4வி ெய2�(ற நி�றெபா4 ளி�@�வி ேம  வ+* 
ெகா80வ4 கி�றெதன நி�@ெமாழிவா�, அ4வ ெம�@ ெமாழி கி�றெபா4 
ளி2�வ4த9 க+ைம ெய�@சில� நி�@நைக ெகா80வி0வா�. “ அMஞ. 
 
555. “�+ெக 0%ப+ ��6த,ண� ெவ�@தள�வா� �லம ட2க= (+6தெதன 
நி�@�ைலவா�, (+வி  வ6,@வ ெதா�ெறன ெமாழி6தகணியா� ெமாழி� 
மி�@தைல வ6தெதன நி�@�ைலவா�” அMஞ. 
 
558. “7வ�ேசைன ெய�க8(�� நி9கவி ைல ெமா/%பிேனா, +யாவ�ேசைன 
ெய�ைனெவ ல வி2�வ6த ெத�னேவ” அMஞ. 
 
559. “யாவ�ேசைன ெய�னயா மறி6ததி ைல ெய2கV%, ேதவேதவ ேதவென�ற 
சி�னேவாைச ெய�னேவ” அMஞ. 
 
560. “ஏக(த ேலான4வ னாகினம� ெச/யவவ ென�கெணதி� நி9கவலேன, 
ேதக(ள ேனலவைன மார�(த  Cர�பைட சி6,வ�க- சி6திவிடேவ” அMஞ. 
 
பி - %. ‘ெவ வதவேம’ 
 
562. “ஓ,(த ?6திாிய (->மன% �6தி�யி ேரா2கியவ க2 கர(மி2, கியா,(ள 
ச2கெமE ேமழணியி ெலா�@வி0 வி�கினவ னி2 கிைறவேன” அMஞ. 
 
563. “ஆ8டைகய னாகிெனைன யM#த ெலாழி�,வ4 மவைன ெயதி� 
க8டளவி யா�, மீ8+0வ னாகிெனைன யMஞவர ெச�றைழய  ேவ@ெபய 
ாி3டைழ�ேம” அMஞ. 
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565. கடாவிைடயாகிய ேத�வைக - கடா*% விைட�மாகிய விசார வைகக-, 
கடா*கி�ற ந0வி=-ளனனவாகிய ேத�களி� வைகக-. 
 
566. �ல� - அறி*, த�மா�திைர. ேபாதக% - ஞான%, யாைன. 
 
567. கதி - ந9கதி, நைட. கரண% - ேயாககரண2க-, ஆட  வைக. 
 
568. “அறிவி� ெப4Mேசைன க8காண ெவதிேர அMஞ� ெகா0Mேசைன யMசாம 
ெலழேவா, எறிெவ2 கதி�"ெச வ ெர�தி�� ெமழேவ இாியாம ?4ணி9கி னி,நி9� 
ெமதிேர” அMஞ. 
 
570. பி - %. ‘ெப/� ம�பினி ’ 
 
571. “வி8+46ெத�ெம/ க80ேளா�தவ ேவடேமவிெய� ேகா+ மாதைர�, 
ெகா8+46ெதனவ� ெச/தேததவ2 ெகா8டெகா8டேத ேகால மா�மா ” அMஞ. 
 
573. தா� : அைசநிைல 
 
581. பி - %. ‘விைன�ண�6ேதா� விைனயிலா4%’ 
 
583. "த%ைம யிக.வன தா%ெபா@�ப த�றிம9, ெற%ைம யிக.6த விைன�பய�தா� 
- உ%ைம, எாிவா/ நிரய�, C.வ�ெகா ெல�@, பாிவTஉM சா�ேறா� கட�" 
(நால+. ); "க9றவ4 ம9றவ4 ெமா4வ� ெச/�2 க0ைமயினி9 க=A%வைக 
ெயா�, ெமாPவா�, ெச9றவ�ேம =@Mெசயி��� ேநாவ� ந லா� தீ�ட�ேம 
=@Mெசயி��� ேநாவ� தீயா� அMஞ. 
 
585 ந ேலா� க9ெறாழி6தா�: "க வி ெய�E% ப கட9 பிைழ�,%' தி4வா. 
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586. "உ-ளமழி6 ,�ம�ப�� க�றி ேயாரா *லக�திற� திE (8ட2 ெகா வா� 
மாதா, க-ளவிழி� கழி6,�வா ரறியா ாீச� கல6த விழி� கழி6,�வா� கவைல 
ய9ேறா�" அMஞ. 
 
587. ெவளி@ - அறிவி�ைம. 
 
588. "ம�கேள ேபா வ� கயவ ரவர�ன, ஒ�பாாி யா2க8ட தி "  (�ற-); 
'மகவ4ட� பா பய��2 ெகா2ைக யி�ப மய�க(ய� �@2 கணவ� வ40% 
ேபா,, மிக*ண�6ேதா�� �%பிற���M ெசய க- பா��கி� ேவறறிE% 
பாவக6தா� ேவ@ ேவ@" அMஞ. 
 
590. நி4பக� மத�ைன அழி�க% ஆ9ற=ைடயவென�பைத 475-ஆம தாழிைச 
(த?யவ9றாலறியலா�%. "உ4பக மகளி�திற�திைன மறெமா +ழி�ெபா0, 
நி4பக� மதைன யழி�தன னிலவிய ரதி� மிற�பேவ" அMஞ. 
 
591. ேகாபைன மறெனா0% அழி�தன� எ�க. ேகாபைன அட��% ஆ9ற  
ெபாைறயE��8ைம 500 - 505 - ஆ6 தாழிைசகளா9 �ல�ப0%. 'பாவE மிக= 
மிர2க?  பா0@ ெகாைல� ெமாி6ெதA, ேகாவE மைடய நல%பல $றிய 
ெபாைறயி னழி6தேத" அMஞ. 
 
592. 507-575 - அ� தாழிைசகைள� பா��க. 
 
593. 587 - 23- ஆ% தாழிைசகைள� பா��க. 
 
594. ஆ2காி - அக2கார�; “ஆ2காி� பாிய சா6தியினழி6த,”  (அMஞ. ) 525 - 34 
- ஆ% தாழிைசகைள� பா��க. 
 
595. 535 - 40 - ஆ% தாழிைசகைள� பா��க. “உயி�க3 க�ைன ேபா=மவி 
ேராதெமழ வா4யிைர�%, தீ2க4 �தியி0 ம"ச ரனழி6தயரேவ” அMஞ. 
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596. ஞா3� - ேபா��கள%. 
 
599. திமிர% - இ4-. “இ40ணி6 திரவி(� னி9�ேமா பM#தா ெனாியி�(� 
னி9�ேமா ெவ2ஙேன யரவ(2, க4ட�(� னி9�ேமா ஞானேம வ6,@2 
க8ணி�(� னி9�ேமா ெவ8V@2 க�மேம” அMஞ. 
 
600. “அழி�மி� காய(2 கழி�(� னிளைம�% அ��@2 கிைளஞ4 மி��@% 
ேபாக(%, ஒழி�மி" ெச வெமா� றாகநீ ��னிேயா உைடயநா யகைனெநM 
#ண�*றா ெதாழிவேத” அMஞ. 
 
602. “இ6த*ல க�தினிட� ெக0%பாிசி2 ெகA6த4ளி, வ6தவென� றறி6திைலேயா 
மானிடென� றறி6தைனேயா” அMஞ. 
 
603. இடராழி - ,�ப�கட . 
 
606. அய��தைனேயா - மற6தைனேயா. 
 
611. பி - %. ‘ெச/, ,ைணவேன’ 
 
614. “ெவ4வ4 நா�(க னாதியா% வி8ணவ� ம8ணவ� ேவ@ேளா�, ஒ4வ� 
ெபறாவ+ �ண�விலா E"சியி� மீ, (ைத�தேத” அMஞவைத�. 
 
616. “ெபாியவ� தMெசய லாவ,% பிறரறி வாலறி ேவாெமன�, ெதாி�ம த�ற, 
ெதாிவ,M ெச/, (+6தி0 திைசயிேல” அMஞவைத�. 
 
617. “ெசறித4%பிறவி (றியவ6திைறவ� தி4விள2�கழ ல4>நா-, 
அறிஞெர�@மில ரவலெர�@மில ரவ�#த6தரம தைடயேவ” அMஞவைத�. 
 
618. சிமி.�� - க30. 
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620. காி - சா3சி. 
 
623. “க=."சிகளி� பக�ெதளி*3 கல�கமி�த திக�ேத, ெச=� த திாி� 
தல9றைடய" சிவ"#ட�வி3 ெடறி�ேத” அMஞ. 
 
625. “காயாதிக ேளA மாயாவிட ய�ேத ைகய9றறி வி�கா ரண மாதிகேளA%, 
மாயாவிட ய�ேத மாய"#க ச9சி� மய&ரண ேமத� வ+வான, வ6ேத” அMஞ. 
 
626. “ேகாத9 றமி�தாகி� $ற9 @ண�வாகி� $ற9 காிதாகி� ேகாச� �ல�மாறி�, 
தீத9 றவ�காண� ேதெனா� தினிதாகி� ேதச� திைசமாறி� ேதறி� ெதளிவாேய” 
அMஞ. 
 
629. பிற�பினா=% இற�பினா=% ,��9றவ�, பிற�ேபா0% இற�ேபா0% 
பைக�தன�; பிற�பிற� பிலராயினா ெர�றப+. 
 
630. மா8டன� - மா3சிைய�9றவ�, இற6தன�. 
 
631. த%ைம ஒளி�த உ-ள�ைத�ைடயவ� தாேன ஒளி6த உ-ள�தரானா�; மன% 
அ9ற ெத�றப+. “கர�� (ள�தவ ராயினேர, கர�� (ள�தவ ராயினேர” அMஞ. 
 
632. அக�றன� - அக9சிைய�ைடயராயினவ�, நீ2கினா�. 
 
635. நிைன�� மற�� எ�பவ9ேறா0 இ46தவ� நிைன�ைபேய மற6தன�. 
 
636. ெபாறிகளி� வழிேய மன% ேபானவ�க-, ெபாறிக>% அவ9ேறா0 மன(% 
ஒ42ேக ேபாக� ெப9றன�. 
 
637. ெவ�றவ� - ெவ ல�ப3டவ�, ெவ9றிெப9றவ�. 
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638. காதர% அ"ச%. வா��ைத - உபேதச%, �க.. “அழி6தற மாைய யி43ெடலா 
மறி*4 வாகந% ம8ணலா�, ெமாழி6த, மி2ெகா4 வா��ைதேய 7*ல �%ெமா4 
வா��ைதேய” அMஞ. 
 
640. உளவிலா� - அ�ப�க>ைடய உ-ளமாகிய இ ல�ைத உைடயவ�. 
 
642. “அ+ேய (-ள2 க@�ப,ந  ல%ேபா 4க2க- சிவ� ப,மி�, ப+ேய வ6த 
பரேனநி� பாத2 கா3டா� ப8ட�ேறா” அMஞ. 
 
644. பி - %. ‘ைவய6 தைன�%’, ‘வா.�ைக தைன�%’. 
 
645. “ேபா��% வர*% ெபா�ேனா0% �Aவா� நர�% �சி�பன*%, ஆ�க மழி*6 
தி4�கைட�க ணVகா தி4�� மளவ�ேறா” அMஞ. 
 
646. “சாவா கி�ற ெப4%பிணி��M சனி��% பிணி��6 த0 மா9ற%, 
ஆவாெவ�@� றி4�கர�தா லMேச ெல�னா வளவ�ேறா” அMஞ. 
 
649. “சைமயா ெவ6த" சமய(ெம" சட2�M சவைல� தன( ெமலா%, அைமயா 
த,நி� றி4�பவள மலரா தி4�� மளவ�ேறா” அMஞ. 
 
650. எ�தைன�% அவதி - எPவள*% எ ைல; “எPவள* மள* படா தி4�ைக ��ற 
னிய பா� ெம2கைளெயP வளவி� ைவ�தா/, அPவளேவ யளவாகி யி4�ைக 
ெய2க ளளவா� நி�ெப4ைம யறிவா� யாேர” அMஞ. 
 
651. காி - சா3சி. “கட%ப0மிP *ட%பாேனா2 கரண மாேனா2 க8+4��2 
காியாேனா2 கா3சி தீ�6த, திட%ப0ேப 4ண�வாேனா ெம லா மாேனா6 
தி4விைளயா3 +4�கி�ற ெசயb ெத�ேன” அMஞ. 
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652. பவ% - பிறவி. விர� - உபாய%. “அMஞான ெம�ன*ம2 கதனா னாய 
வேனகபவ ெம�ன*மP வய�* தீ�6த, ெம/Mஞான ெம�ன* நி� ெறா4நீ தாேன 
விைளயாட ேறா9@வி�த விரகீ ெத�ேன” அMஞ. 
 
657. விர� - த6திர%. “ஒழிவ9ற த�ேசாதி �4வ�ைத ந%பா =-ள2ைக ெந ?� 
பழ%ேபால *ைடயா�, ெமாழிவ9ற விரேகெய னாநி�@ ெமாழிவா� (�ேனா� 
மல��பாத (+மீ, ெகா-வா�” அMஞ. 
 
658. “ஞானச�ர ெம2�நீ� நடா�,ெக�@ ந லதா-, ஆனர�ந (+கவி�ப 
வ4ளினாென% ம8ணேல” அMஞ. 
 
659. “ேபத2 கி^� ெச/ய ெபா�ேமனி ெய�பா�” அMஞ. 
 
பி - %. ‘ஞான2க^�’, ‘ஈன2க^�’ 
 
660. “ெபா/ேயா0 ெம/ேய, மி லாத ெப4மா� �வனி�க ெண% ைம� ��6தாள 
வி,*%, ஐேயாெவா ரளவாவ ேதெய�@ ெமாழிவா ர4ேளாவி த4ேளாவி த4ேளாவி 
ெத�பா�” அMஞ. 
 
661. “எ8ணாத ெப4வா. ெவம�காய ெப4மா ெனAத� படா ேமனி யி,காண 
ெவ2�%, க8ணான திைலேய ெயம�ெக�@ ெமாழிவா� க8ண ல காணாத 
க8ெண� @ைர�பா�” அMஞ. 
 
662. “ஏயாத ெவைமயா>% ெப4மாைன ெய�ேன யி4%ேபாந% (ட ெகா8ெடP 
விடெம2� ெம2�%, வாயா/ வA�தாதி ராநி�ற ெத�பா� மல��பாத மீ,-ள 
மாலாகி வா.வா�” அMஞ. 
 
666. பி - %. ‘ேதசிகனா� த4ணம கி’ 
---------- 
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9. 9. 9. 9. கள-கா.ட�கள-கா.ட�கள-கா.ட�கள-கா.ட�....    
 
669. கள2கா30 மMஞ�க3 டழி�,� Tய 
      க4ைணநா யக�ெபா4, கட6த ெவ�றி� 
கள2கா30 ேகென�னா விைறவி ேபாத� 
      காத?�ேமா கினிக>%ேபா/� கல6, க8டா�.  (1) 
 
670. தானாக மதி�தி4�� (ட%� ேவறா/� 
      தண6ெதாழிய� தண6ெதாழி�6 த9G. #9ற% 
ஆனாத ெப46,யர% பிண2க8 ேடற 
      அக�ற,ேபா லக�றி0மா கா8மி� கா8மி�.  (2) 
 
671. ஒ@�பமன6 தைன��ல�க ைள6, ேமா/6த 
      ,ரக�தி ன+�கA�ைத �ட�@ சீறி 
அ@�பவழ  விட(மி.வா யM#2 $ட 
      அய�6தழி6த ேபா=மா கா8மி� கா8மி�.  (3) 
 
672. ெவ��ைடய மகமாைய மாய மா�% 
      விாிசகம9 ெறாிக,வ ேவாி9றா4� 
ெகா��டE மிைலயிெனா02 கிைளக ேளா0% 
      ெகா>6திெயாி6 தைமெயா�த  கா8மி� கா8மி�.  (4) 
 
673. வி+6ெதாழி6ேத மினிெய�@ மாத� த%பா  
      ேவ3ைகயிக6 ைத%�ல�ேச� விடய ெம லா% 
க+6ெதாழி6தா� நிரதிசயா ன6த ேபாக� 
      கா(கரா/ (+6தப+ கா8மி� கா8மி�.  (5) 
 
674. சவைல�@ மறிவினரா யிக6தா� மா30% 
      ச6ேதாட% விைள�ெத�@M ச?�பி லாதா� 
கவைல�@% ெப4%பிறவி� ெபௗவ (9@% 
      கா/6ெதாி�த க02ேகாப2 கா8மி� கா8மி�.  (6) 
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ேவ@ 
675. வாராத ெப4வா.* ெப9றா ெமன"ெசா ? 
      மா/கி�ற ெபா48மீ, மா வி30ளா� 
ேபராத வான6த மய& ரண�ேதா0 
      பிாியாைம கா8மி�க- கா8மி�கேள.  (7) 
 
676. � லாக ேமந2க- வ+ெவ�றி46தா�க- 
      ெபா�றாத பாி& ரண"ேசாதியா% 
ந லாக மாெய/த வவ�ெச/த ெசய?�@ 
      ந�றாத  கா8மி�க- கா8மி�கேள.  (8) 
 
675. “பழி�பாகி ெயா4கா= மி,ெகா80 ெகௗ*9ற பயன9ற ெபா4-வி3ெடலா%, 
அழி�தா= மழியாத ெபா4-ேபணி யிவ49ற வாராைம கா8மி�கேளா.” அMஞ. 
------- 
 
�றி��ைர 669. க-ள�ைத� கா30% அMஞ�. 
 
671. “ெதா�தறேவ மன6,Mச� �ல�க ைள6,6 ,Mசியவா நM# மி.வா யM#M 
ேசர�, க�தறேவ ய+�கA�ைத யாிய மா/6த கைற யண9க3 ெசவிெயா�த  
கா8மி� கா8மி�” அMஞ. 
 
672. தா4 - மர%. ெகா�� - சி@கிைள. 
 
“ைம�ப+� ந@2�Mசி மாைய மாய மா/6தப+ யகிலெமாி ம4வ ேவாி9, க��டE2 
கிைள�டE மரேந ராக� காிசற�ப3 டைமெயா�த  கா8மி� கா8மி�” அMஞ. 
 
673. “ெந/வி3ட க42�ழலா� த%பா  ைவ�த ெநMெசாழி6தா ைர%�ல�ேச ாி�ப 
ேநரா�, ைகவி3டா ெராழியாவா ன6த ேபாக� கா(கரா/ (+6தப+ கா8மி� 
கா8மி�” அMஞ. 
------- 
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10. $.. 
 
677. ஒ�ெபா�@ மி லாத வி6த� கள2க8 0வ6தா0C� 
ெவ�ெபா�@ மி லா த42$. சைம�பாைர விளிமி�கேள.  (1) 
 
ேவ@ 
678. கா6தி த�ெனா0 பிாியாத 
      க8ணி ெய8ண4 கதிந �% 
சா6தி ய��@ கா6திநீ� 
      தாேம $ழட வாாீேர.  (2) 
 
679. சா�ற வ4ெளE மினிதாய 
      தைகயா� �ழவி தைனந�றா 
ஈ�ற வ�ெபE மாதாேவ 
      இனிய $ழட வாராேய.  (3) 
 
ேவ@ 
680. ெம/ேய ெயாழித4 ெபாைறேய ெயEமிய  
      விரகி னிைறத4 மி�ேனC. 
ெபா/ேய ெயாழித4 �கேழ ெப4கிய 
      ெபா�னீ $ழட வாராேய.  (4) 
 
681. இ�ன தி,ெவன ெவவேர யாகி=% 
      இ�@% மறி*ற ெவ/தாத 
அ�ன த,ெவE மதைன யறிவெதா� 
      அறிC $ழட வாராேய.  (5) 
 
682. சி�தீ ேத+ய ப�தீ $+ய 
      ெச C யா+ய சி2காாி 
(�தீ ய9�த வி�தீ வி�தக 
      (�னீ $ழட வாராேய.  (6) 
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ேவ@ 
683. உலகெமE (ரைலயைம� ,லக�பA ெவE(ல�ைக 
      ஓ"சி ேயா"சி 
உலகெரயி ெறEமாிசி S.(ைற�9 றினி"சைம�க 
      ஒ42� வாாீ�.  (7) 
 
வ-ைள� பா30 
 
ேவ@ 
684. ஆதிையயா யிரேகா+ ய4மைறக8 டறியாத 
ேசாதிையயா2 க8டனேம #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (8) 
 
685. ம2கெந0 மாையயா ம?கட9ப3 டா.ேவ9�� 
,2கவ+ G3+ன�கா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (9) 
 
686. இ9ற, மகாமாைய ெய�தைன� ெம2ேகாமா� 
ெசா9ற,ேமா� ெசா ேலகா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (10) 
 
687. காிசறேவ நா%ேபாகி� க80ணரா நாமாதி� 
,ாிசறேவ யி46தன2கா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (11) 
 
688. இைணேபாய சராசர2க ெளைவ��மா கரமாகி� 
,ைணேபாய ெதா�ேறகா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (12) 
 
689. மதி�ப,* ெம2ேகாமா� மல��பதேம வாயார� 
,தி�ப,* ம,ேவகா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (13) 
 
690. (Aவ,*6 தானான (�னவ�ேச வ+ய�றி� 
ெதாAவ,*% பிறி,8ேடா #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (14) 
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691. பா0வ, ெம%ெப4மா� பத�கேம தைலமீ, 
G0வ, மைவேயகா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (15) 
 
692. தகாந6த6 தைலமீ, த�ன+�தா மைரG3+" 
#காந6த6 த6தன�கா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (16) 
 
693. ஊ�@வ, மMஞான 7�@மத னா=தி�,� 
ேதா�@வ,6 ,ைட�தன�கா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/.  (17) 
 
$ழ0த    
 
ேவ@   
694. பவவிைன �ைடய ப9க- 
      ப8பிலா 4ைடய ப9க- 
எைவக> மி+�தீ ராகி  
      யாைவ� (ைல�3 ெப/U�.  (18) 
 
695. இ4விைன விறெக ாி�த2 
      ெக�ெபலா (4�� ம�பா% 
தி4விைன �-ள வ8ண% 
      சீ�ெபற� �ைழ�க" ெசா b�.  (19) 
 
696. எ9பத பதா��தM ெச லா 
      தி4�பதா யி�ப (9@% 
த9பத பதா��த% பா��க"  
      சா6திைய யி4�தி� ெகா-ளீ�.  (20) 
 
$ழ0த  
 
ேவ@ 
697. தைழ�த #ைத�6 தீ%பா=% 
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      த8ெண� கனி�6 தாமாக 
இைழ�த வ+சி லைதெம ல 
      இற��% பசி� மிற��மா .  (21) 
 
698. ெப4ைம �ைடய ெப4மானா� 
      பிறவி ய@��6 தி4வ+�கீ. 
ஒ4ைம �ைடய வ+யவ�க- 
      உ-ள� கல2க- விள��மா .  (22) 
 
699. ேதவி யட2க *ள�கல2க- 
      ெச��2 கட2க ெளா0(-ள 
ஆவி யட2க வ(,ெச/க 
      எ�ன வவ> ம46தினளா .  (23) 
 
700. நா06 ேதவி பிரசாத% 
      நா> மயி C ரயலாகி 
வா02 $ளி தம��2$. 
      வாாீ� நிைறய வாாீேர.  (24) 
 
701. $+� திாி� (ட ேபாக� 
      �றி�, C0 ��மா@ 
ேத+� திாி�% ேப/க>��� 
      திைக��� தீர வாாீேர.  (25) 
 
702. நிைலயா விதைன நிைலெய�@ 
      நி�@ பசி�ேத நிைலகாண 
அைலயா வ(, த4ெக�E% 
      அ�ேப/ தன��% வாாீேர.  (26) 
 
703. இ லா ததைன �ளெத�ேற 
      இ46தி2 கழி6ேத னிைள�பாற" 
ெசா லா ர(த6 த4ெக�E% 
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      T2க9 ேப/��% வாாீேர.  (27) 
 
704. இ9ேப/ பி+�,� ெபறலாிய 
      இ�ப� ெபா4ைள� �றியாத 
ெபா9ேப/ தன�� வயிறார� 
      ேபாத வாாீ� வாாீேர.  (28) 
 
705. ஆயா ெசா9ற ெசா=2கிளிேபா  
      அலறி� பயைன யறியாத 
மாயா வாத� ேப/தன��% 
      வாாீ� நிைறய வாாீேர.  (29) 
 
706. #4தி யிைறயா கமMெசா�ன 
      ,ணிைவ யறி6தா� ேபா�றி46, 
க4தி� ேபதா ேபத2க- 
      கா30% ேப/��% வாாீேர.  (30) 
 
707. உலவா நி9�6 தனி�பிரம% 
      ஓ3ைட" ெசவியி Eண�வாகி 
நிலவா நி9�M ச�தெமE 
      ெந3ைட� ேப/��% வாாீேர.  (31) 
 
708. ஏதM ெச/, வ4%பிறவி 
      இாி�� (பாய மறியா, 
வாதM ெச/, கலகெலன 
      வ4%ேப/ தன��% வாாீேர.  (32) 
 
709. உ-ள� ப0வா 4-ளி4��% 
      உல�பி ெலாளிைய �ணராேத 
க-ள� ெதாA%� ெச/,ழ=% 
      க4ம� ேப/��% வாாீேர.  (33) 
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710. ெதா���% பதிேய (த�7�@% 
      ெதாட4 (�தி தனி=ேம 
வ���M ைசவ� ேப�ளேத  
      வாாீ ரத9�% வாாீேர.  (34) 
 
711. உ8டா ெலாழிய வி ைலெயனா 
      உலவா விைனக >8080 
த8டா (�தி சாதி��% 
      சமண� ேப/��% வாாீேர.  (35) 
 
712. எA,% பிடக% பலபித9றி 
      இ�ப (�தி க6தைம6,% 
(A,2 ெக30� ெபறவி்4��% 
      (A�ேப/ தன��% வாாீேர.  (36) 
 
713. ெதளி� (ைறைம �ணரா, 
      தீ, ந�@6 ெதாியா, 
விளி� (டைல நாென�E% 
      ெவ@%ேப/ தன��% வாாீேர.  (37) 
 
714. ஒளி�� ெமாளியா� காVமிட� 
      ,ண4% பழியா6 திற(ண�6,% 
களி��% வாம� ேப/வ6தா9 
      கதற� கதற வ+Uேர.  (38) 
 
715. இ�E மி�ன நிைலெய/தி 
      இைள�ேத ென�ன விர2கிவ4 
ம�E நிைலக8 ெடவ9றிE��% 
      வயி@ நிைறய வாாீேர.  (39) 
 
ேவ@ 
716. ஆரண�பர* மாதித�க4ைண 
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      யாலட2க= மறி6தபி� 
&ரண�பத �க2க-வ6தைன 
      �ாி6,ெசா வ�பல �க.கேள.  (40) 
 
ேப/க- $A80 பா0த  
 
ேவ@ 
 
717. ஒ4வ+ ைவ�தம ேதயாக 
      உ9@ல ெக/திெய ("சிமிைச 
தி4வ+ ைவ�தைம பா^ேர 
      ெதவி3டா� க4ைணைய� பா^ேர.  (41) 
 
718. திாி�த ச,ாிைன� பா^ேர 
      ெச�பிய ெதா�ெறன� பா^ேர 
விாி�த வ4ளிைன� பா^ேர 
      ேம=�� ேம?ைன� பா^ேர.  (42) 
 
719. ஞான விேனாதைன� பா^ேர 
      நா3ட வ4ளிைன� பா^ேர 
ஈனமி லாெநறி பா^ேர 
      இ�ப" சலதிைய� பா^ேர.  (43) 
 
720. ெகா8டா ெனைனெய�@ பா^ேர 
      ெகா0�தா� றைனெய�@ பா^ேர 
உ8டா Eயிெர�@ பா^ேர 
      உவ3டா� க4ைணைய� பா^ேர.  (44) 
 
721. �ரெவன� காக ெவA6த4ளி� 
      ெபா�ன+ G3ட� �விக-கயி9 
றரெவன� ேபானைம பா^ேர 
      ஆன6த [பைன� பா^ேர.  (45) 



174 

 

 
722. ேதாி னட6திட னி9ற?ைவ 
      தீ�6, நிைற6த ெசAM#டாி� 
பாாி னட6தைம பா^ேர 
      பாச விேமாசைன� பா^ேர.  (46) 
 
723. �9�த% ேபா�றழி யா�ைகதைன� 
      ெபா4ெள� @ண�6த ெபாறியி?��% 
அ9�த6 த6,வ6 தா8ட4>% 
      ஐயைன� பா^� பா^ேர.  (47) 
 
724. வான6த ம8(த னாேமயா/ 
      ம9ெறா� றிலாவைக �9ெற�@% 
ஆன6த மாகி�ற வாபா+ 
      ஆ��ெதA6 தா��ெதA6 தா^ேர.  (48) 
 
725. விரவியிP வ8ண2க- பா+�பா+ 
      விA6, ெமA6,% விய6,மா+� 
பரவி வ42கண மானெவ லா% 
      ப வைக யாக நடMெச�ேம.  (49) 
 
ேவ@ 
726. ெபா/யகல ெம/ய4>% &ரணசி� மயமான 
ஐயன+ ய+�ெதாA%� மாயிரB றாயிரேம.  (50) 
 
727. கமலனா� (த?ைமேயா� காணாதி2 ெகA6த4>% 
அமலனா ரதிசய( மாயிரB றாயிரேம.  (51) 
 
728. எ��4க மயி�ெபா+�ப வி4விழி�% �ன ேசார 
அ��4வி9 @தி�பன* மாயிரB றாயிரேம.  (52) 
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729. ெத4-ெப4�M சிவஞான ேதசிகனா� தி4வ+�கீ. 
அ4-ெப4�% ப�திைம� மாயிரB றாயிரேம.  (53) 
 
730. ம8Vலக� ெதA6த4ளி மானிடனா ெயைமயா83 
அ8ண தி4 ேநா�க4> மாயிரB றாயிரேம.  (54) 
 
731. ெசழி�கி�ற கழிபாசM சிைத6ெதாழிய� தி4வ4ளா  
அழி�கி�ற வா9ற=6தா மாயிரB றாயிரேம.  (55) 
 
732. தMசெமன வ4ம+யா� த%பிறவி தீ��த4ளி 
அMசெலன வ4-வன* மாயிரB றாயிரேம.  (56) 
 
வா.�, 
 
ேவ@ 
 
733. ச6தத( (ல�/ய� தமத+யா� தைழ�ேதா2க� 
      தரணி மீ, 
வ6த4>M சிவஞான ேதசிகனா� பதகமல% 
      வாழி வாழி.  (56) 
 
734. ஆ9@கி�ற வி4விைனைய யாதியெவ% பாச2க- 
      அைன�,6 தீர 
மா9@ெம2க- சிவஞான ேதசிகனா� தி4�க4ைண 
      வாழி வாழி.  (58) 
 
735. எ ைலயிலா வான6த ெமம�க4ள ெவA6த4ளி 
      இட�தீ�� தாள 
வ லபிரா� சிவஞான ேதசிகனா� தி4�ெதா8ட� 
      வாழி வாழி.  (59) 
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736. உள%ெப4�6 தி4�க4ைண" சிவஞான ேதசிகனா� 
      உவ6, வாA% 
வள%ெப4�6 தி4�காMசி மயிைலெச/ைக �ட�ெபா%ைம 
      வாழி வாழி.  (60) 
 
737. ,தி�த4> மிைமயவ4 மானிட4 (னிவர4% 
      ெதாA, ேபா9றி 
மதி�த4>M சிவஞான ேதசிகனா� Cரைசவ%  
      வாழி வாழி.  (61) 
-----  
!றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர !றி"�ைர     
 
679. “அ4ெள�E ம�Z� �ழவி” �ற-. 
 
680. “ெபாைறேய மிகவ4 நிைறC �க.�ைன ெபா�னீ ய4ளிைன ��னீய�, 
�ைறயா நிைற*@ தி4C $+ய வாாீ� $ழட வாாீேர” 
 
682. “பணிேய G+ய வணிேய பா+ய ப�தீ $டய சி�தீநி��, �ணிேய ேகாமள 
ெமாழிேய $ழட வாாீ� $ழட வாாீேர” அMஞ. 
 
683. பA - பAெவ=%�. ஊ.(ைற �9@ : “உ�ேனென� cAல�ைக ப9றிேன9�” 
(பழ%பாட . ) “உலக*ரைல யைம�, ல�ைக யாகவிP *லக� பAைவ ெயா+�ெதா 
+�, நீெளயி @தி�ெச/ தாிசி �ைட�தி+�,” அMஞ. 
 
684. “அ4வைரயா யிரMசிர2ெகா8 ட4மைறக ளறியாத, ெசா4 பைரயா2 
க8டனேம #%ேமேலா #%(ல�கா/” அMஞ. 
 
686. “பி�னெமாழி வைக��6ெத� ெப42க4ைண� ெப4மானா�, ெசா�னெமாழி 
ெயா�ேறகா8 #%ேமேலா #%(ல�கா/” அMஞ. 
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687. நாமாதி�,ாி# - நாம% (த?ய �9ற2க-. 
 
694. “மிைடயி4 விைனெகா- ப9க- ேமவ4 மறியா� ப9க-, அைடயவ மி+�தீ ராயி 
னட2க= (ைல�3 ெப/U�” அMஞ. 
 
695. “இைழ��%வ  விைனெயாி�தி2 ெக�ெபலா (4�கி �-ள2, �ைழ��ெம/� 
ப�தி வ6, �ைறவற� �ைழ�க" ெசா b�” அMஞ. 
 
696. பி - %. ‘த9பரபதா��த%’ 
 
698. கல2க- - பா�திர2க-. “த8ைம யா4%வைக மீ> மா>ைடய த%பிரானாிய 
தா-கடா%, உ8ைம யாEாிய வ�பாி��@ (ள�கல2கைள விள�கிேய” அMஞ. 
 
699. கட2க- - பாைனக-. 
 
700. பி - %. ‘�ரசாதநீ�’ 
 
705. ஆயா - ஆயாதனவா/. 
 
707. இதி9 �றி�பி�க�ப3டவ�க- ச�த�பிரமவாதிக-. 
 
708. இவ�க- தா��கிக�க-. 
 
712. இதி9 �றி�பி�க�ப3டவ�க- ��த�க-. 
 
714. களி��% - க-ைள� �+�, மகிA%. 
 
717. பி - %. ‘எA"சிேம ’ 
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718-9. “மீ3ட விரகிைன� பா^ேர விள%பிய ெதா�ெற�@ பா^ேர, நா3ட 
வ4ளிைன� பா^ேர ஞான விேனாதைன� பா^ேர” அMஞ. 
 
720. “த6தத� @�ைன� ெகா8டெத� ற�ைன" ச2கரா வா� ெகாேலா ச,ர�” 
(தி4வா. ), “எ�ைன ெயாழி�தைம பா^ேர ெய�Eயி 48டைம பா^ேர, த�ைன 
யளி�தைம பா^ேர த�,வ நாதைன�பா^ேர” அMஞ. 
 
721. �ர* - கா�பா9@த . 
 
722. ேதாி� - ஆரா/6தா . 
 
723. �9�த% - நீ���மிழி. அ9�த% - ஞான%. 
 
725. கண% - ேப/. 
 
733. பி - %. ‘ேதசிகனா� தி4�க4ைண வாழி வாழி’ 
 
736. மயிைல - மயில%. ெச/ைக - ெச/S�. ெபா%ைம - ெபா%ைமய பாைளய%. 
--------  
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