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> ேதாழி. 'சாி; இ3 க=; வரலாேமா?' எ

றாக வரலா, ெவ:ைளயப

"ெவ:ைள6 ெவ= மி

னலா

தா

ேவ.வ' எ

றா: பாகி.

அப'ேய அ:ளி ெகா)" அ>பினா

பிற$ அவதானி $ ராஜ உபசார நட*த. மதனாபிேஷக)தி

சிலகால மித*தா

றா

இ

.

ப வாாிதியி4

அவதானி. அவனிட இ3*த ெபா3: B@ பலவைகயாகC

அவ: ைக $ மா"வைர ெபா")தி3*தா: மதனா பிேஷக. எ4லா தீ*த;
ெவ"ைகய

ஆனா

அவதானி. ர)த வைகேத'ன தா2 மகJ. வ*த

ச.ைட . வழ $G சைப ஏறிய. அபல)தா ஒ3வைகயாக வழ ைக ஒழி)

அவதானிைய விதைல ெச  வி=டன.

. எேக? பாட4

அவதானி மைர ஈசைன வணகி வி= 6ற ப=டா

தைலவனாகிய ளபநாய கனிட. தன அ=டாவதான) திறைமைய அேக

கா=' 6கHெப,றா

. ஏராளமான பாிசி4க: கிைட கி

எ4லாவ,ைற2 ெகா. சிறபாக) தி36கி

B

னதாக) த

தாக வி கி
யா

றா

த

றன அவதானி $.

D ேநா கி. தன $

மைனயா=' பா4 ெச4க "ேதாைக விற நீ " என விறைய)
றா

அவதானி. இேவ கைத.

8

இ*84 1144 க.ணிக: ெகா.ட கெவ.பாவா4 ஆ கெப,றி3 கிற.

எனி> 41, 42, 318, 319, 394, 395, 570, 571, 1073, 1074, 1075 ஆகிய பதிெனா3

க.ணிக: கெவ. பாவி4 அைமய ேவ.'ய ெவ. தைள யா6 $ மா"ப=ட
'3 கி

றன. இவ,ைற யா6 $ அைமய நா

தி3)த வி3பவி4ைல. ஆசிாிய

அ; இடகளிெல4லா யாைப Bரணினா9 இப')தா
என க3திேய ெச தன என என $) ேதா

ச*தநய ஒ

இ3 க ேவ.

"வதாேலேய. அ; இடகளி4

" ேக ஆசிாிய சிற6) த*தா எ

ேற நா

நிைன கிேற

விஷய)ைத விாி)தா4 84 Bக ெப3கி வி என அMசி வி கி
அ; அ; இடகைள ஆரா * B'Cக=ட=.

ேற

. இ;

. பாவல

ெமாழி
ெகாGைசG ெசா,க: இ* 84 இடெப,") தா

ெவளியிடெப,ற ேசபதி விற வி  B
காரண)ைதேய இத,$ ெசா49கிேற

அMசேவ.'ய அவசிய இ4ைல. இ

இ3 கி

றன. எ

னா4

உைரயி4 றெப,ற

. ெசா,கைள க. ஒ@ க வா *தவ

ப)ைத இ44 ஒ49மா" Lகவாைர

எ*தG ச தி2 த)த4 B'யா; த கC டா.
 நய
இ* 84 வ')த ைவ2ைடய. இ Bகபி4 8

சா

றாக எ) கா=வ எ

க,பைன களMசிய இ*84.

" ேதா

உ:ளி3* எ*த ப$திையG

றவி4ைல. அ)தைன2 தி)தி6.

ெபMைச நக வாழ ெப3Mசீ வள*ேதாக
கMசமல மா களிர.-வMசகB

ெபா 2 பற*ேதாட 6.ணியB த. அளி2

ெம 2 கல* விைளயா=- ெப 2 மைழ வான
வழக மைனவாH ைக ஓக அ
தான வழக) தவ ஓக - நா

ன

மைற $

ந4 நிதியா ேமகவ.ண நாத திமராய தி3G
ச*நிதியி4 Pைஜ தைழ)ேதாக - இ*நில)தி4

எேகா

அபிேஷக ஏ*தி மL விMஞானG

ெசேகா4 அர ெச9) நா: 62-66

9

என ளப நாய க
மதனாபிேஷக)தி

க3C,ற பல3*தா

ெசய4 சிறபி) ற பகிற.

தா

மாணி கமாைல க3C,ற கால) ம.ைண) தி

ம. தி

கி

றன. மாணி கமாைல ம. தி

ெச 2 க,பைன சால அழ$ைடய. த
" வ3கி

றைத கவி

க3வி4 இ3 $ மகளிட சி $ பிற

வாயி4 அ:ளிேபாட ேபா$ ெபா3ைள) த
எ

றாளா.

ற பா=.

வாயி4 ேபா= பா)தா: தா

ஊ தாி)த பி:ைள $ உ:ளாவா வாயி4 அ:ளி
ேபாவைத) த

வாயி4 ேபா= அறி*தா: 142

ெப.ைண) ெதா='4 எ

ன ெசா4 ஏ,றினா:?

Dேடற ப.ைடBத4 ேம4 ஏற) த
ஈேடற ெபா

ெதா='4 ஏ,றினா:

$ப
176

தாரா='னா: $ழ*ைதைய. எ;வா"?
வாரா தவஆ ஆ ? வ* ம'G சீைல ெகா=')
தாரா தவஆ ஆ? த* அைணயி4 ேசராதா

ஆராரா ேச*ன $: ஆைச ெகா. ,றாதா
ஆராரா எ

"தா ரா='னா:

177, 178

மக: மதனாபிேஷக)ைத எப' வள)தா: எ

நாய க

" நிைன கிறீக:? ளப

6கைழ) தமிH பாவல வளப ேபால வள)தா:.

கிைள ெபாிய நாேக*திர

கீ)திையG ெசா4 வாண

வளப ேபா4 ெப.ைண வள)தா:

180

மதனாபிேஷக ெச த தி3விைளயா=ைடG ெசா49கா4 தவேயாகிகைள ட
ஒ3 உ9 $ உ9 கி வி= டா: எ

கி

றா.

10

!=வி $ ேயாக Bனிேவா ைர2 ெபாம4
ஆ=வி $ ேதா4 உ3ேபா4 ஆ கினா:

210

அவைள க.ட சில ச*யாசிக: மயகி ஐேயா Dணாக ஏ
ெகா.ேடா' என வ3*தினரா.
மி

இ*த) றC

ஆைச ெகா:ளாம4 விT $ ெகா.ேடா இG

ச*நாச எ

367

" தளவா3

ைவைய நதிைய ப,றி,
ைவயகேம4 எ தியசீ ைவதிக 84 ெம

ெமா

திைர நீ ைவைய

ெச@*திைர நீ ைவைய
C திைரைவைய

என வ@)கி

393

ஒேச

562

566

றா, ஆசிாிய.

அவதானி வழ கமாகG ெச 2 கடC: வழிபா=ைட மற* மதனாபிேஷக)தி
ைமய, கிட* உழ

றைம ப,றி ஒ3 சமய ேபகி

றா

பி

வ3மா":

ெசகளப ெகாைக ெதாிசனம4லா சிவ
க ெதாிசன)ைத நீ கிேன

- அகசேவ:

மா Pைஜ ேவைள அவ: வாயமித உ.பத4லா4
ேதPைஜ ேம,கவன தீ*வி=ேட

.

சைபயாாிட வழ $ உைர $கா4 அவதானி "கி
ெத4லா B@ெபா . ஒ3வ

647, 648
றா

: 'அவ: ெசா4வ-

அவ: வாயி4 B)த ெகாM ேபா இ

ெனா

11

3வனா4 ச," B
ச)திய ஏ?' எ

த

"

வாயி4 உமிழப=ட ெவ,றிைல ரச)ைத ெகாபா $G

- வ* ஒ3வ

B)த ெகாJ வா

$B

ஒ3வ

தா

ெகா)த

அ)த பலெகாபா $ ஆைண2.ேடா?

895

சைபயா அவதானி ஆகிய ஐயகாைர பா),
ம*திர 84 வாயா4 மவா

ரச ெகா:ள

எ.ணினீ?

எ*த வைக ணிவா

923

என ேக=ப மிக ெபா3)தமாக இ3 கிற.
அவைள வி= விலகிவ*த பிற$, அவJ $ Dணாக ெகா='ய ெபா3J $
இரகி,
மா4 அழக3 $ வயிர)தா4 மி

எறி*தா4

956

ேபா4 அழகா அகிப.ணி P='னேமா?

என அவதானி வ3*கிறா
B

6)தி ெசா

ன ஞானிையய கைடசியாகG ச* தி கிறா அவதானிைய. 'ஐேயா?

எப' இ3*தீ அ

வி=Uேர' எ

.

"! இப' உடெப4லா இைள) உ3)ெதாி யா ேபா

" அவ ேக=$ ேபா,
-B

உம

ைகையவி= ேவசிமக: கா4பி' கG ெச
ைமைய இ=ட க.ணி $ மாலாேன

ேற

நா

ைபய உ.ைட

='யி=டா: ைகெபா3ைள ெகா:ைளயி=டா: - ைக $ரகா

ஆ='யி=டா: இ ேகால ஆ கியி=டா:

180, 181

12

எ

" அவதானி "வைத ேக=க பாிதாபமாக இ3 கிற.

மதனாபிேஷக)ேதா தா
இைடV,ைற ப,றி,

அ>பவி)த காைல அவ: அணி*தி3*த ! $)தியி

B)த இட ஒ=டாத ! $)திைய கழ,றி
598

B)த இ=ேட

என அவதானி "வ நைகGைவ வா *த.
அவதானி மதனாபிேஷக)ேதா இ

ப கட4 ஆகா4 அவ: க.ணா' ேபா

ஒளிவி ைகையபி') அவைள B

னா4 உ=கார ைவ) அவ: ைகயி4 த

Bக பா)த அழைக , கவி, நய ெசா=ட உைர கி
மி

B

இ3 $ L. இைடயா: ெம

றா:

கமல ைகபி')

இ3)தி ெகா. Bகபா)ேத

அ=டாவதானி த

வி)ைதைய நாகம ளப நாய க

சைபயா விய* றிய Bைறைய,
கபனா எ

ற

489

அைவயி4 கா='யேபா

1097

றா கவிராஜ

என "வதி3* ரதீப கவிராய3 $ கவி ச கிரவ)தி கபனிட மிகG
சிற*த மதி6 இ3*த எ

" ெதாிகி

எ4ேலா3 ெசெபா
ந4லாச ன

இைற)தாஐ ஆனனWH

ெபாிய நாேக*திர

ைரஎன $ அ$ ஆ='னா
என நாக ேள*திர
ேபா,"ேவா.

ற.

- ெச4வ)

ெசாணாபி ேஷக

1132, 1133

தன $G ெச த சிறைப ேபா," கவிைய நாB
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இ"வா
இ), இனி6 ெபா3:களா4 ெச த ஒ3 ப.ட எ

" ெசா49த4

மிைகய

=', ச கைர2

". தனி)தனி B கனிபிழி*, வ'), ஒ

க,க.'

றா

ெபா'2 மிக கல*ேத, இனி)த ந"* ேத

ெப , இளMW='4

இற கி, எ)த ைவ க='யி> இனி)தி ெத: அB இ* 84.
அமராவதி6,

கா*தி ஆ. 80, கா)திைக 12 )
-------------

ெபா"# அட க

1 விற 6கH
2த

கைதG 3 க

3 பாட4 தைலவ

சிற6

4 தசாக

5 பிற சிற6 க:

6 அவதானி பிற6 Bதயன
7 யா)திைர 6றபட4

8 ஞானியா ந4 வழி நவில4
9 மதனாபிேஷக)தி

10 மதனாபிேஷக)தி

11 மதனாபிேஷக)தி

12 மக=$) தா

ராய. ெசா.

பிற6
வள6
ப3வ $றி

ேபாதி6

13 மதனாபிேஷக)தி

தி3விைளயாட4

15 மதனாபிேஷக)தி

ேம4 ைமய4 ெகா.ேடா

14 ேதாழிக: திறைம

16 அவதானி மைரநக அைடத4

17 மதனாபிேஷக)ைத க. ம3ள4

14

18 ேதாழிக: WHGசி

19 பணிெப.க: வழிபா

20 மைன $= ேசற4

21 மதனாபிேஷக)தி

22 மாமியாாி

வரேவ,6

Bகம

23 ப ைக அைற அலகார

24 மாமியி

சீ வாிைச

25 ப ைக ேச*தைம

26 ேபாக Lகத4

27 கலவி 6கHGசி

28 6ணGசி வ3)த ேபா க4

29 வி'*தபி

மய க

30 !ைக ேச)த4

31 கைடGசர $G ேச)த4

32 பிராணிகளி

உ"6G ேச)த4

33 ம3* கல* ெகா)த4

34 ம3*. மதி மயக4

35. வMசகG சதி

36. தி3விழா காணG ெச த4

37. தி36ைகயி4 ெச த ேமாச
38. கிழவி ெபா  6லப4

39. நைக ெச  ெகா)த4

40. ஆைட வாகி ெகா)த4

41. பலவைக கட

தீ)த 4

42 சாமி Pைஜ $ ெகா)த4

43 த

னிட மிGசமி3*தைத ெகா) ைவ)த4

44 பலவைகயாக பண பிக4

45 மீதிைய வி," ெவ"ைகய

46 ர)த வழி ேதட4

ஆத4
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47 மதனாபிேஷக த

48 தா

ைன ஏத4

மகைள ஏ ச4

49 ச.ைட ேபாட4

50 பMசாய)Gசைப 6க4

51 கிழவி அறிவி6

52 அவதானி அறிவி6

53 தா

கிழவி ம"6

54 சைபயா விசாரைண

55 ம3*தி=ட அறி*தவைக ற4 ந

56 சைபயா ஆ"த4 ெமாழி –

57 தா

கல கB,") ெதளித4

58 ேகாயி4 வழிபா
59 ளப நாய க

க=டைள கா.ட4

60 இழ*த ெபா3J $ வ3*த4

61 ளப நாய கனிட ெச4ல)ணித4

62 மைர வி=G ெச4ல4

63 ஞானி ஐயைர ம"ப'2 கா.ட4

64 ஞானி ஐய ேத"த4 ற4

65 தி3 ஏடக க.டைம

66 நா= வள

67 திம ராயைர வணக4

68 நகG சிற6

69 அர.மைன கா.ட4

70 ெகா9G சிற6

71 வி)ைத அரேக,ற4

72 ெவ$மதி ெப,றைம

73 விற வி 
------------
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ளப நாய க

கா

விற வி 

ேநாிைச ெவ.பா .

ெபா$ ெப3 ெச4வ 6கHெபாிய நாக
ேபா) க

விறவி  $ - மகளேச

பMசவசீ காைதைய B

கMசமல $Mசரேம கா6.
----

கா6: நாக

வா *தவ
$

;

ைபெபா

, ளப நாய க

ெந $

றிைக

ெபய. ேபா) க

: ேபாவ4ல ேம

ைம

. பMசவ : பா. ம க: ஐவ. காைத: பாரத. ைபெபா

ெந

", ேம3மைல. இத4: எ@த4. கMசமல : தாமைரP . ைக $Mசர:

கணபதி. கா6: கா க=. ேம3மைலைய ஏடாகC தன த*த)ைத எ@)தாணி

யாகC ெகா. விநாயக

பாரத கைதைய எ@தி ன

வழ $. 'ஏடாக மாேம3 ெவ,6 ஆகவ எ@)தாணி த
பிராைன பணி* அ

6 வா அேரா" எ

எ

ப ெதா

ேகாடாக எ@

ப பாரத கா6.



1. விற க&.
க&. (1
(1-18)

காP)த ேமனி க3ைண) தி3ெநமா4
பாP)த உ*தி பர*தாம
--------

" ெதா=ட

- நீP)த

1

1. கா : ேமக. காP)த ேமனி : Bகி4 ேபா4 ெபா2 உட6. பா: உலக. உ*தி

: ெகாPH. பா P)த உ*தி : உலக)ைத) த*த ெகாPH. பர*தாம

நீP)த : நீம4கிய.

: தி3மா4.

----------

ேவைல, $B ற கைட*த ேவைல வ3 ெத:ளB
ஆைல த3 ெவ.சா" அபா$ - பா9

கனி2 ச3 கைர2 க,க. நாC $
இனிய ப* ேத> இண கி - தனியாக

2

3

17

ம)தி) எ)த மர) $ எ.மட$

தி)தி6 ேக=ேபா ெசவி ேகற) த)ைதக: ேபா
$

ெச

" ஏற) ேதா," $யி4மா மர*ேதா"
" ஏற வாணி சி"$மாி - நி

" ஒகி

வி.ஏற அ*தர)தி4 விMைசய ஏற கனி*த

ப.ஏற பா இைச பா'னிேய ! - உ.ைமய3:

4

5

6

ேபாதி $ ெம )தவ)ேதா 6)தி $ இைடVறா
நாதி $ ஏழிைச $ நாயகேம! - கீத 7

--------

2. ேவைல: கட4 . $Bற: ஓல இட. கைட*தேவைல : கல கிய கால) . ெத:

அB: ெதளி*த அமிHத. ஆைல : இய*திர. ெவ.சா": க3பMசா".  பா$ :
கா Gசிய க=' .
3. இண கி : ஒ

றாக ெபா3)தி.

4. ம)தி) : திர='. மர: இனி6. த)ைத : கிளி.

5. $

": மைல. வாணி : கைலமக:. வாணியாகிய சி" $மாி.

6. வி. : வா

உலக. அ*தரB அேவ. விM ைசய : வி)தியாதர எ

இைசவ4ல ஒ3 =ட) தா. ப.: இைச. பா'னி: விற.
7 . நாதி)த4 : நாத)ைத உ.டா $த4.
-----------

ெகா@*ேதா' ம

னவரா $

றி, படர

ெகா@*ேதா' பா' வ3 ெகாேப!- எ@*தசிமிH
க.டா ஆ க)திெலா3 காமேப

ஏ,"வி $

க.டாரா க)தி4 வ4ல காாிைகேய! - ெக.ைட ெந
க.3=' ேயாக க3)தறிெவ4லா 3='

ப.3=' பா உயி பாைவேய ! - ஒ.கிரண

8

9

10

>

18

கா*தார ெகாைகயி

ேம4 ைக)த 63வைண)

கா*தார ஏ," கனிெமாழிேய ! - ேச*தவாி

அபகா ேபாதி4 அண$ இண$ இைச
$பகா ேபாதிரச $பேம! - 63த

----------

11

12

8. Bத4 வாிைய ெகா@* ஓ' என பிாி)த4 ேவ.. இர.டாவ அ'
ெகா@* ேதா'; அத, $ ெகா@ைமயான ேதா' ராக எ
ெகாைப ஒ)தவேள. சிமிH: டபி ேபா

ற தன.

ப ெபா3:. ெகாேப!

9. க.டா ஆக)தி4 : பா)தவக: உடபி4. க.டா ராக , ஓ இராக.

10. க. 3=' : க.ைணG சிமி='. இர.டா வ, 3=': வாாி. ப. 3=' :
3=' ராக.

11. கா*தார ெகாைக : கா* ஆர ெகாைக எனபிாி க. ஒளிவிகி

ற ஆர

அணி*த ெகாைக. ஆர, மாைல; அ4ல ச*தன. கா*தார : ஓ ப.. ேச*த:

சிவ*த . வாி : ேகா.

12. அபக : க.. அேபா : அழகிய P. அ . பக அ ேபாதி4 அண$: க.

அைனய அழகிய தாமைர Pவி4 வா@ ெப.. இைச $ப காேபாதி ஓ இராக.

ரச $ப : இனிைம ெபாதி*த $ட. 63: Dைணயி4 வ4ல ஓ வா>லக வாசி.
--------

பாகரMசி த)தனியாH ப=ைறயி4 இ=டயர
ேமகரMசி பா விறேய !- ேலாக)தி4
க காக அறிவி
ேதகி எ

றி கல*தனி4ைவ) .பாைர,

பா கீயாத தீயாைர - ராகெம>

க:ள கயி" ெகா. க=' உ3='விழி)

:JBைனG சா=ைட ெகா. .'ேய - ெத:ளமித)
தீ$ தைலG ெசா4லா4 திகிேல,றி) ேத=ைடெய4லா

13

14

15

19

வாகிவிட வ4ல மதகிேய ! - நீகி ெவ"6

16

ஆன மடவா $ ஆடவ $ ந4ல சமா

தான நிதான அவ தானிேய! - கானவி)ைத
பா=ைடெய4லா க,ற பனிெமாழிேய ! நா

17
ப=ட

18

பா=ைடெய4லா ச,ேற பகர ேக:!- ேவ=டமைன
------------

13 . பாக ரMசித) தனி யாH: ப க)திேல2:ள இனி $ ஒப,ற யாH. ேமகரMசி:
ஓ இராக.

14 . காக அறிC: கா ைகைய ேபால இன)ைத அைழ) உ.T அறிC. 'காக

உறC கல*. ண க.U" எ

ராக: இைச .

றா தா2மான ெபாியா. கல : பா) திர.

15. விழி :J Bைன சா=ைட : க.ணாகிய :Jகி

சா=ைட..

16. தீ $ தைலGெசா4: இனி கி

மதகி : விற.

ற Lனிைய உைடய

ற இள ேபG. திகி4: மய க. ேத=: ெச4வ.

17. ச.ைட பி') ெகா:J கணவ

மைனவி கைளG சமாதான

ெச ைவ $ அவதான வ4லவ:. கான வி)ைத : இைச கைல.

18 . பனிெமாழி : $ளி*த ேபG. ப=டபா=ைட ெய4லா : அ>பவி)த

சிரமகைளெய4லா பகர. ெசா4ல. ேவ=ட: மண* ெகா.ட

-----------

2. த கைத( " க (19 -33 )
ஆ='2ட

ேபா='விைள) ஆ='வி=ட பபர ேபா4

நா=ைடெய4லா ,றிய நா
Pஉைடயா

ெத

ஒ3நா: - ேதா= இதழி

மைர 6 கC அேகேயா

ேதவ'யா: ைக $:ளா G சி கிய - பாவிகிழ

19

20

20

ஓாி எ

ைக ெபா

ைன உறிMசிய ேபாHவா )

21

சாாிசதி ெச தC ைவ)C ேபாரா'

ேமைரெகட அபல)தி4 வி=டC வா பக=டா4
ஊைரவிட ப,றி எைன ஓ='ய - ேபராைச

22

அேக இ3 கமான தாகிவழி ெகா. 6க4
எேக எ

"ஒ

ப $ ஏகிய - சேக*

23

திமராயெப3மா: ெசMசரண ேசகரைன
Bமதமா4 யாைன!) த

னியைன - ரய

24

க3ணா கரைன கனேயாக வாைன

ெபா3நா வலP ஷணைன - இ3நிதிையG

25

-----

19. ேதா= இதழி: இதHகைள2ைடய ெகா

20. P உைடயா

: சிவெப3மா

21. ஓாி: நாி. ேபாHவா

.

ைற.

Gசாாி : பிள*தவாைய 2ைடய தீயா:.

22. ேமைர: மாியாைத. அபல : சைப.

23. ஒ

ப: ளபநாய க

ஊ.

24. திமராயெப3மா:: பா=ைட) தைலவ னி
ெசMசரண ேசகர

25. நாவல Pஷண
-------------

: ெச;வியபாத ப,றிேயா

வழிப கடCளாகிய தி3மா4.

. !)த

: 6லவ $ ஆபரண மானவ

: Bத4வ

.

. இ3நிதி: ெப3Mெச4வ.

ச*)ரBக ம*)ரதள த*)ரெகா9 இ*திரைனG
சி*தம$ மார ெச தாைன - B*

நிைல ேகா=ைட யாைன ெநகைய) ர)

னிய

ெதாைல ேகா= தியாக ைரைய - மைல ேகா='4

26

27

21

ஆைள ைவ) பா $ அ"ப) நா9 ம
பாைளய)ைத ெவ

ன

ற பைடயாைன - வா: அரச

ெவMசம3 $ அMசா வி3 ெவ

28

றி வாகைன ந

ெபMைச நக கா $ ெப3மாைன – வMசக ேகா

29

த.ட ெப36ையG சாமி) ேராகைர கா

ெவ.டய)தா= Wாியைன Dாியைன - ம.டக

30

மாகனக கபமி வாயிலா ைன ெபாிய

நாகம ேள*)ர நராதிபைன - ேயாகைன, யா
பா'ய ஐய

Bக பா)தC எ

31

கவி=

ஓ'ய பா கியவ* ,றC - நா' இேக

நா

மா

32

வ* தC நமதியி ேல இர.

வ* தைனயவிழி மாேதேக:! - - தான பர

33

-------

26. ம*)ர : ம*திாிக:. தள : வாிைச. த*) ர: ேசைன . சி*தம

ெஜயதர

: ெவ,றிையேய அணிபவ

.

27. நிைல ேகா=ைட : ளபநாய கனி

: த*ைத ெபய.

ஊ. ெநக : ெபாிய வ"ைம.

மைல ேகா : மைல உGசி.

29. ெபMைச நக, அவன நகர.

30. சாமி) ேராக : எஜமான> $) ேராக ெச பவ. ெவ.டய)தா: :

Dர கழ4 அணி*த கா4. ம.டக : Pமியா: ம

ன.

31. மாகனக : மி$*த தக. கப: திைற ெபா3:. ேயாக

33. ச*திர> $ நவிேல இர. மா

தானபர

----------

: ெகாைடையேய தாகியவ

3. பாட தைலவ

சிற (3434- 35)

க: வ*தன ேபா
.

: ேயாக வ4லா

.

ற க.கைள2ைடயவேள!

22

தி ெக4லா ெகா.டா ெசேகா4 விஜயரக
ெசா கநா ேத*)ர ைரராஜ

- ச ரபதி

ேசபதி பா.=ய$ல ெத=சணசிகாசன ந
ராதிபதி ெமG நரபால

- ேகாதி4

34

35

4. தசா)க (3636-51)
உ3பா

ைம ெவ.பிைறேம4 ஊவ த

ம3பா$ ப

றி மைலயா

ேகால

- திைர கர)தி4

ஆரமணி ஆரமணி ஆரமணி வாாி ந

வாாி இ$டவ மா*தியா

- தாேவ*த

Dதி $ Dதி விவாக மணிBரச

37

- ஆதி)த

நாதி $ பா.'வள நா='னா

38

ேத ஊ அ3ண ெஜயேகா 6ரநிைல $:
ஊ ஊ எ> ஒ

- ாியேபா

ப ஊாினா

----------

34 . ெசா கநா ேத*)ர ைரராஜ

ெசா கநாத நாய க

.

36

39

: மைர நக $ ஒ3 கால)தி4 தைலைம P.ட

35. ேகா இ4: $,ற அ,ற.

36 . உ3பா

ைம: வ'வ)தி

த

ைம. ேகால ம36: அழகிய த*த. ப

வராககிாி. திைர கர: அைலகளாகிய ைகக:.

37. ஆர அணி ஆர மணி ஆரமணி எ

றிமைல :

" பிாி க ஆர: ச*தன. அணி ஆர:

அழகிய Pமா ைலக:. மணி : ர)னக:. ஆரமணி: B) மாைலக:. வாாி: அ:ளி .

வாாி ந : கட

நேவ. $டவ*தி, ஆ,றி

38 . நாதி $ : ஒ $. ஆதி)த

39. அ3ண: சிவ6 நிற.

: Wாிய

.

ெபய.

23

-------------ேவைலைவ $ ெசக3க. மி

மாைலைவ $ P*தளவ மாைலயா

னா இதய வ.
– ேகால

Bகமில$ பணியணி* Bகைண*த கலைன ெகா.
தகதெக

" நைடபிற* சமரட* - பைகவ தக:

தைலயினி

" திமிதி தி*தி த$தி த*த என நடMெச 

உலவிவ* கனக த.ைட ஒ மி$* - கலகெல

"

ெகாMசிடGச தைகயி=ட ெகா.ட ெலா)தி *திற)த
ெவMசினர ச.ட உ ர ெவ.பாியா
ஒ

ெவ

- விM கர

" பைட) வ3 ஓக9 ெகா பாஇர.
றி பிைறம*த ேமக என) - 

மதக: எ> !

"

" மாாிசி*த பாக

ஒகநா4 வாயா4 உதறி -- அதி* ெபா3
அMசா உதிர)ைத ஆறா கி ஓேர@

மMசா 6னைல ம)றிMசி - $Mசரக:
---------

40

41

42

43

44

45

46

40. ேவைல ைவ $ ெசக3க.: ேவைல பதி)த சிவ*த காிய க.. மி

இதய வ. மாைல : மி

தளவ: B4ைல .

அைனய நைகய உ:ளமாகிய வ. வாிைச.

41. பணி: நைக. கலைன : $திைரயி

ேசண. சம அட* : அம ெச .

42 . திமிதி தி*தி த$தி த*த: ஒ $றி6. கனகத.ைட : ெபா, சதைக .

43. ெகா.ட4 : ேமக. திற)த: திறைம2ைட ய
44. ஓக4: மைல. பிைற: ச*திர

.

னா

45.. மாாி : மைழ. நா4வா : ெதா$கி

ற வா .

. ெவ.பாி : ெவ:ைள $திைர .
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46. உதிர: ர)த. ஓ ஏ@ மM ஆ6ன4 : ஏ@ ேமககளி

நீ. $Mசரக: :

யாைனக:,
---------எ

ஒ

பேதா எ= இைணயி4ைல எ

" அக,றி

ப Dதி உலாவிேய - வ6ைரேபா

ைபெபா

B' இடறி ப) நகB ேத *த

$பாண கXர $Mசர)தா

- அ6வியி4

கா* கைய ெவ= க.டேகாடாாிையேபா4
ஏ* ெவ:ைள ப கைறயி டானா
$

B

றி4 க3தா $ப $' ஏற
றி4 $B"மணி BBரசா

 கினா ெச

- நி

ற அ'

னி ' க) ணி)வி

ஆ கினா ச கர ேபா4 ஆைணயா
5. பிற சிற

- சா *ேதா'

- பா கியவா

48

49

50

51

க# (5252-96 )

க,பகமா ப=டைரய காக3ைண ேயமண $
ெபா,கமல ேபா

ற மன Pரணவா

த. தா ம$ட தடC ஜயDர
க.டா மணிBழ$ கானா
2)தகள) ஒ

47

- ப,றலா

- ம. சம

னா உயி ேம *த $,"ைடவா:

ைவ)தைண) க= ம3கினா
----------

48. $ப: $ட ேபா

ற ம)தக.

- ைக)தல)தி4

52

53

54
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49. க: பாப. ப கைற: ணி. இடா4: ெகா'.

50. க3தா. த

றி4 : வாச4.

ைன நிைனயாத பைகவ. B

52 . ப,றலா : எதிாிக:.
53. ம. : ெந3கிய
54. ஒ

னா: பைகவ. $," உைடவா: : சிறிய க)தி. ம3$: இைட.

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

ஐ*த3C ஐ* விர4 ஆகி) த3வஎனG
ெச*தமிH $ ந4$மலG ெசைகயா
ெபா
ம

- ைப*ெதா'யா

Bைலயா ேகா='4 6 கலைவG ேசர='

மதந4 8ெல@ மாபினா

-ந

ைம த3

ெவ,றிG சி" ெப. விைளயா சி,றி4 எனG
- க,றவரா

,றியேக Vரமணி ேதாளினா

ேகா $ல)ைத கா)த3J ேகாபால ேவயிைசேபா4
வா $ம ரெபாழி2 வாயினா
ெசா4 இரசக: வெப
க4வி ரச ப3$ காதினா
ம3வலைர ெவ=கி

- நா $ளிரG

" த:ளி இ
- வ4ல

ப

---------

-- இரவி

56

57

58

59

ற வா: ேபா4 Bக)தி4

க3ைண உலCமல க.ணா

55

உட4

60

55. ஐ*த3: க,பக Bதய ேக=டன ெகா $ மரக:. ைப*ெதா'யா :

பைமயான வைளய4 அணி*த நைகய.

56. ேகா : ெகா6. 6 கலைவG ேச" : அ
ந484 : காம ந,கைல.

" கல*த ச*தன $ழ6. ம

57. சி,றி4 : சி"D, ேகVர : ேதாளி4 அணி2 நைக.

58. ேகா $ல : ப =ட. ேகாபால : இைடய. ேவ

மத

இைச: $ழ4 ஓைச .
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59. ப3$த4: $')த4.

60. ம3வல : எதிாிக:. இரவி

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

: இரவிேல.

சா )த மதிBக)) ைதயலா B)தமிட

- கா)த3J

வா )த B@மதிேபா4 மாBக)தா

எபிரா னாேகாயி4 ஈசர' எ*நாJ
ெசெபா
நி
ம

B' தா$மலG ெச

னியா

61

- உப ெதா@

62

மலனா ெவ.நீ," ெந,றி க. காணாத

மத

கா. எ

-த

> வ'வினா

63

>ைடய

வ4ல $ வா$ல)தி4 வா: ேவ*த க.$ளிர
ப4ல $ ேம9லC பா கியவா

- வி4ேல,றி

64

ைகெகா. ெபா,ப'யி4 கா4 ெகா. பMசகதி

ெம ெகா. டைனயபாி ேம,ெகா. - ெச யாண

65

க தள க)த ைர ம க: வா: பி')G
சிகெமனG ,றி) திர.வர - ம$4 என
ன4 B$ ஒ=டகேம4 ெகா=கி
யாைனயி

ற டமார

ேம4 ேபாி அதி*வரG - ேசைனெயா

தா $ம" ம.டக தகJ $G ெச
 $ர4 ேபா4 Dரசி

-------

62 . மலG ெச

67

" ெசா49

ன ெகாPத - ேநா $

61. B@மதி : PரணGச*திர
63. நி

66

68

.

னி : மல W'ய தைல. உப: ேதவ.

மலனா: சிவனா. இவ

சிவனா4 எாி கபடாத காம

.
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64. வ4ல க வா$லம, ளப நாய க>ைடய $ல.

65. பMச கதி : ஐ* ேவக. பாி : $திைர .
66. ம$4: ேமக.

67. ன4 : வைள*த. டமார, ேபாி, பைற வைகக:.

68. ம"ம.டக : ேவ,றரச.
----------

பாிதி பைக $ பைக எ@*த ெத

ன

வி3க3 டாலவ=ட Dச) - தரள கா4
ெவ:ைள ெகா'யாைட ேமக கிழி) வர

பி:ைள பிைறேபா4 ர காசி க - ெவ:ைள வ=டG
சி)ர $ைடக: ெஜயமா கி=டநிழ4

B)மணி ப*தெரன ெமா )வர --- ைக)தல)தி4
க)தி பி') ெவ:ளி க='ன பா கிெகா.
ப) ல=ச காலா= பைடநட க - த) பாி
ெகா $நைர யா

ைக $மாி என ராC)த

ைக $: அடகா கா4 மீற - ெந

கவள

=' இைர ஊ=' இ3 ெகா6க)தி P=' மத
!='வி=ட மா4யாைன B

நட க - =டமி=

வாாி= அணிவ$) வாதி=ட ேவ,றரச

ேபாாி=ட ெவகள)தி4 ேபாெயதி) - ேநராேம4
----

69. பாிதி: ஆதவ

. தரள : B).

70. பி:ைளபிைற: இளM ச*திர

.

69

70

71

72

73

74

75
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71. சி)ர: ஓவிய. B)மணி ப*த : B) திைழ)த காவண.

72 . த) பாி: தாC $திைர.

73. ெகா ைக ேபாலC நாைரைய ேபாலC $மாிைய ேபாலC ைக $:
அடகா என ெகா:க. நைரயா

74. இைர: உணC. மா4 : ெபாிய.

: நாைர. ராC)த : $திைர) தைலவ.

75. வா இ=: கGைசக='. ேநரா◌ா : எதிாிக:,
-----------

=டX ரகி) ெதானி2 6ைக2W4

இ=ட Bகி9 இ'2 என - ப=டயக:
Dவ ெவ=வ மி

76

னெலன Dர சிைல

Pசல6 மாாிமைழ ேபா,ெபாழிய - ேதச

பரதளக: ப=3ள பா *த ெப3 ெச*நீ
பிரளயர வாக ெப3க - சிரதல)தி4

ஆைள இ36ல ைக யாைன அ' கவி@
!ைள Lைர)திரளா

ெமா )ேதாட - வாளா4

ப* தீர ஏறிவ3 ப4ல $ ேப

$

வி*ேதாணி ேபா9 மிதப - கிட* சில
ேவ) பாிைச ெகா. ேம

B'G ெச

னி எ='

ம*திரவா: ேவ*த ம$ட) தி*த ர)ன

இ*திரேகா பக: எனGசிதற - ெச*த"க.

வ* ெகா9வி3 $ வா:Dர

78

79

80

பா) கமட என பக - ேபா)தைலயி4

வி*ைத மி' தீர ெவ,றி பயி ஏ,றி

77

- B* ெப3

81

82

83
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--------

76. W4 இ=ட Bகி4: க3 ெகா.ட ேமக. Xரகி 6ைக Bகி9 $  ஒ
இ' $ உவைம. ப=டய : வா: .

77 . Pச4 அ6 : ச.ைட கைண . மாாிமைழ: ஒ3 ெபா3: ெகா.ட இ3 ெமாழி.

78 . பர தளக:: மா,றா பைட. ெச*நீ : இர) த. பிரளயரவாக : ஊழி கால

ெப3 க.

79. திர: : =ட.

81. பாிைச : ேகடய. ெச
ஆைம.

னி எ='பா) : தைலைய நீ='பா) . கமட:

82 . இ*திர ேகாப : ப= PGசி.

83. வி*ைத : Dர)தி3மக:. மி': வ"ைம.

---------

பாதல)தி4 ேவேரா' பாாி4 பட* வட
- நீதி பா

Pதர)தி4 ஏ" 6கழினா

சி*தம ேள*)ர ைர சிகாச னாதிபதி
த*தெசௗ பா கிய சப

ன

- ெச*வவா

காமவ' ேவ4விழியா ைகவ'ெவ4லா எ@
நாமவ' ேவ,ெபாிய நாேக*திர
ஊரா திப

நாராயண

- ேசமநிதி

வாHைவ ஒ $ நவேகா'
ெபாிய நாேக*திர

- ேசரலரா

ஆ= =டகளிேலா ஆ.6ேபா4 பா2 ந
நா=  ழி, ெபாிய நாேக*திர
அெபா
ந6' எ

றா4 ஈேவ

- 'P=சிைல

அர $ Dடணா,

ற மா4 ெபாிய நாேக*திர

- தபெமன

84

85

86

87

88

89
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ேலாக மபதனா4 ஓராயிரெமௗ
நாக ெபா3 ெபாிய நாேக*திர

- பாெக>Mெசா4

90

பாC ேக றி கனக ப4ல ேக றி6லேவா
நாC ேக " ெபாிய நாேக*திர
-------

- வாவி திகH

84. வட Pதர: இமயமைல.

85. சி*த ேள*)ர ைர : பாட4 தைலவனி

86. வ' : ைம . நாம : அGச.

91

த*ைத .

87. ேசரல: பைகவ.

88. H: உணCவைக.

89. 'ஓ அபினா4 இராவணைன ெவ
நபலா' எ

" உைர)த ராமேன இவ

" உன $ அர த3ேவ

; Dடணா! நீ

என ெகா:க.

90. ஓராயிர ெமள நாக : ஆயிர தைலபா6 எ

ஒ)த. பா$ : ெவ4லபா$.

> ஆதிேசஷ

ெபா3

91. வாவி : தடாக.
-------------

ெபMைச நக வாழ ெப3Mசீ வள*ேதாக
கMசமல மா களிர - வMசகB

ெபா 2 பற*ேதாட 6.ணியB த. அளி2
ெம 2 கல* விைளயாட - ெப 2மைழ
வான வழக மைனவாH ைக ஓக அ
தான வழக) தவேமாக - நா
ந

ன

மைற $

நிதியா ேமகவ.ண நாத திம ராய தி3G

ச*நிதியி, Pைஜ தைழ)ேதாக - இ*நில)தி4
எேகா

அபிேஷக ஏ*திமL விMஞானG

92

93

94

95
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ெசேகா4 அர ெச9) நா: - சேக*

96

6. அவதானி பிற தயன (9797-120 )
காரக ேமனி கடC: இ3 $ அ*தG
சீரக) ேதபிற*ேத

; ெச4வ)தி4 - ஈைர*ேதா

ஆ" வயதி> $: ஆாியB ேவதB நா
ஏறி) தமிH 84 இல கண)தி4 - மீறிேன
வால சர&வதி எ

வா கி,பர ச

97

;

98

னமதா

நா9 கவி)திற> நானறி* - ேவ9

99

------

92 . கMசமல மா : தாமைர வாழ தி3.

93. த. அளி: $ளி*த க3ைண .

95. ேமகவ.ண நாத : Bகி4 நிற) தைலவ.

96. அபிேஷக ஏ*தி : தி3B' W'. மLவிM ஞானG ெசேகா4 அர : ம க=ேக,ற
ேமலான அறி CGட ஆ=சி. ச$ ஏ* : சைக) தா$.

97. கா அக ேமனி. ேமக நிற வ.ண.

97-98.. ஈைர*ேதா ஆ" வய : பதினா" வய. ஆாிய: வடெமாழி. ேவத: மைற.
99. நா9 கவி)திற
திறைம.

: ஆ மர சி)திர வி)தார எ

> நா4வைக கவியி9

----------

மயி9ம எனG ெசா

ன உைர மாறாம4 ெசா4ல

கயிலாட சிகி கழ,ற - அயெலா3வ
ெசா
த

னவினாG ெசா4ல எதி Wதாட பி

னி4 எறி*தக49 தா

எ.ண - ப

B$

>வ

ரகவிைள யா=', க' பா கG ெசா,6லேவா

100

101
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தக: கவிைய அவதானி க - சக)தி4

102

எ=ெட= ெட@)தாணி ேக,றகவி ெசா4லC நா
அ=டாவ தானி எ
--------

ப தாயிேன

100. லாட சிகி : பி

101. ெசா

- மா=டா

103

ன4 சகி. அய4: ப க)தி4.

ன வினாG ெசா4ல : ேக=ட ேக:வி $ பதி4 ற.

102. அவதானி க: விாி)ைர க . சக: = ட.

103. எ=ெட= : பதினா". அ4ல அ"ப)தி நா

விஷயகளி4 ஒேர சமய க3)G ெச9)பவ
அYடாவதான: 1. ேவ9 மயி9 எ

.

$. அ=டாவதானி: எ=

" மாறி மாறி ஓயாம4 ெசா4ல4;

2. லாட சகி கழ,ற4 மா=ட4; 3. வினாவி,$ விைட ற4; 4. ெசா,ேக=டா

ஆட4; 5. Bகி4 எறி2 க,கைள) தி3பி பாராம4 உணGசி ெகா.
கண கிட4; 6. சரக ஆட4; 7. பா= $ ெபா3: ெசா4ல4. 8.
எ@)தாள $ கவிபாட4.
-----------

தி3பதியி ேலவா ேதவ
க363வ இ

மகைள

ப கனிைய - வி3பB:ள

Pகா வன)ைத ெபா3)த Bட

ேவ=

பாகான வாHவி, பயி9நா: - ஆ$ ெச4வ)
ஈச தி3G ச*நிதியி4 ஏ*திைழயா தமிெலா3
தாசிேம4 ைவ)ேத

இ*தரக) ேததிாி*ேத
திாி*ேத

- ேநசமா

தயC நா
இ

பரச வ4 இட))

ஆைசயா4 - அ*த)

திாிGசிரா ப:ளி $G ெச4லா தி3 க)
தாிGசிரா ெத

மன தா> - ஒ3)த

104

105

106

107

108
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அறியாG சி"வ>ட

யா

ஒ3நா: அ*த

ெச

திதிெட

ெவறியா $ழ4பர)ைத D='4 - பிாியBட

$

றி3* வ*ேத

ஓ'ேபா

றி3*த ெகாைக $லமைனயா=$ உ

--------

104. க36 உ3வ இ

109

110

கணவ

ப கனி : க36 ேபா4 இனி $ ைவமி க பழ.

105. Pகாவன, அவதானி மைனயா: ெபய. ேவ=: மண*.

106. ஈச : தி3Gசிராப:ளி இைற சிவனா.
107. இ* அரக: திக= =ட. இ

108. தாிGசிரா: ெபா") இரா. ஒ3)த

ப ரச வ4 : அ)தாசியி
: ஒ3வ

109. ெவறி: மண. $ழ4: *த4. பர)ைத : ேவசி.
110. திதி : ஒ $றி6. $

---------

.

": மைல.

ஓட)தி4 ஏறினா உ)தாிய ேபா க')தா
நா'G சிரகிாிைய ந.ணினா - டவ*த
எ

ைனG சC ைகயி4ைவ) இ

ெபா

பரச வ4 எ>

னைனயா: D=',$: ேபா  6$*தா - அ*ேநர

மிMசிமிMசி ேபசினா: ேவசி மக: அத,$

அMசி அMசி ேபசினா ஐயகா - வMசி அ*த
D= கதவைட)தா: ெம:ள ெம:ள ெகாMசினா:
கா= 6றாேவாைச கா='னா: - D=ைடவி=
வ*தா ந ஐய எ

தி3நாம.

ைன வாெவ

றா காவிாியி4

ச*திப.ணி இ கைரயி4 தா.'னா - இ*த ஊ $

111

112

113

114

115
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எ



மா க ெசா4லாேத எ

" ெசா

னா எ

மா க ைபயெல4லா ெசா4வி=டா

---------

ற*த)

-வ

116

ம

111. ஓட : ேதாணி. அ*த நாளி4 சீரக)தி 3* திாிGசிராப:ளி ேபாவதாயி

காவிாிைய கட க) ேதாணி ஏறியாகேவ.. உ)தாிய : ேம4 ேவ='. இ

பரச

வ4யிட விைர* ெச49 நிைன வி4 ேம4 ேவ='ைய ட) தவற
வி=வி=டா அவதானியா . சிரகிாி : தி3Gசி .
112. வMசி : ெகா' ேபா

றவ:.

114. கா= 6றா ஓைச : கா= 6றாேபால ஒெச த4; அ காத4 இ

115. ச*தி : ச*தியாவ*தன. இ*த ஊ $ : இ*த ஊரா $.
116. எ

மா க: என நட)ைத . ைபய4 : ைபய

ெவளிப)தி வி=டா
அவதானி.

எ

. இவ

ற ேகாப)தா4 ைபயைன) 



மா க)ைத

மா க

எ

கிறா

----------

ெதா)தா: கக)தா: $மMச வி=

ப)தா: பைகஞைரேபா, பா)தா: - அ)த)
ேவ.'ேன

தீ.டாேத எ
ெச4லா

எ

$= ெவளியா $ ேவ

எ

ைன)

றா: சிராபளியி4 - ஆ.டவ:பா,

றா: பர)ைத ேதவா ேள எ

றா:

ெசா4லாத வா)ைத சில ெசா4னா: - இ4லா:
வகிட*த மா,ற உைர $ ேம4 அ;இ4
6கிட*த றா

விெம

" - உலகறியG

7. யா+திைர றபட (121121-144)
ெசபினா: அ;ைவெய

" ேத*ேத

இரா)திாிேய

இைச.

117

118

119

120
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தபிேன

ைக கடக) த க ெகா. - அபா4

121

அதிசயக: ஆன தல யாC அறிேவா
நதிக: பல !H$ேவா நாெம

" - இதயமா

122

ெவ:ைள நாவ4ப@ $ மி கபதி 2நாிக:

:Jபாி யானெதா3 ெதா4 நக3 - ெத:J தமிH

123

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

117. $ மMச: ப $ க='4.

118. $=; ரகசிய. ஆ.டவ: பா4: உ

தாசியிட.

ைன அ'ைமப)தி ஆ=ெகா.ட

229. இ4லா: : மைனயா:.

120. வ கிட*த மா,ற: ெப3ப'யான ேபG. இ4 : D. ": மர)தி

121. ேத*ேத

: ெதளி*ேத

. தபிேன

: கிளபிவி=ேட

அடக)த க: ைக அட க மான ெபா3:க:.
122. தல: தி3பதிக:. இதயமா

. ைக $

: மனமார .

123. ெவ:ைள நாவ4 ப@ $ மி க பதி, ஜ6 ேக&வர எ

>

தி3வாைன ேகாவி4. நாிக: :J பாியான ெதா4நக : மைர மாநகர.

---------

ெசப கதC திற*த ஊ3 க3க4

கபெலன வ*த கட,பாதி2 - இ6ற)தி4
பா$ைடய ஆ. பனிெர. ேகாகா4மா

மாக நீ ெபா$ வளப தி2 - P$ட)தி4
அக)ைத மைகவ'C ஆ கின ஊ 3 தமிH $)
தக)ைத எ*த தனிV3 - ெசக3க=
காக எாிய கன4D மாமைல2

ேயாக க@$ெச2 ஒ.கிாி2 - ேவகமி க

124

125

126

127

அ'.
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கா
!

தா. ெவBதைல க;வி2.ட பி:ைள தைன

றா. ெச

றைழ)த !3 - மா

தாசி $ எ@*த தன)ைதக எ
Pஜி) ேப" ெப,ற ெபா

-----

தா

128

ேந

ெறா3வ

னக3 - ேநசி)

129

124. க உ ச. தமிH பாட கதC திற*த ஊ, மைற கா எ

> ேவதாரணிய.

க3க4 கபலாக நாC கரச மித*வ*த கட,பதி, தி3பாதிாி6V.

125. மாமாக நீ ெபா$ வள ம4கியபதி, தி3 $ட*ைத எ

> $பேகாண.

126. அக)ைத மைக வ'C ஆ கின ஊ, தி3ஞானசப*த எ9ைப ெப.
ஆ கிய ெச

ைன யி

ஒ3ப$தியாகிய தி3மயிலா6ாி. தமிH $) தக) ைத)த*த

ஒப,ற ஊ, *தர!)தி வாமிக: தமிHபாட9 $) தக ெகா)த ஊராகிய
வி3) தாசல எ

> B$

".

127. கன4 D மாமைல, தி3வ.ணாமைல. ஒ.கிாி; தி3 க@ $
128. கா

தா.: வா

கா4 தாCகி

ற. ெவ: ெகா'ய . !, *தர!)திக:

Bதைல2.ட பி:ைளைய அைழ)த அவிநாசி எ
---------ைம*த

> ஊ.

உட4 அாி* மாதவ)ேதா கி=விைன

ப*த அாி*ேதா

பழபதி2 - ெசா*தமா

ஆ=ைட 6கா $ அபலB நா9வசி
நா=' ந $தி $ ந

ற.

னக3 - கா=ெடயின

க.ைண பறிெகா)த க,பதி2 வ.ணா

130

131
த

ெப.ைண பறிெகா)த ேப3 - ம.Tலகி4
தீ.டாதா எGசி4 ெச@மைறேயா $ ஈ*தா9

ேவ.டா என ேத,$ ெம பதி2ம - மா.டவ த

132

133
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காதி4 உப ேதச கடC: ெசா49 பதி2
சீதர

மா யா6ாி2 ேசவி) - நாதி $

134

சகBக* தெக றித ரகBக கைக2ட

சகBக தீ)தெம4லா தானா' -அகி3*

135

-----

130. பழ பதி, சீராளைன அ") கடCJ $ உணC சைம)த சி")ெதா.ட

வாH*த ெசகா= ட$'.

131. ஆ=ைட : நடன)ைத . 6: வியா ரபாத Bனிவ. அபல : சிதபர.
132 . க,பதி, கடCJ $ க. ெகா)த க.ணப தி3 காள)தி.
133. எனா : ஏ

" ெசா4லா.

134. இற*தவ காதி4 கடC: உபேதச ெசா49 பதி, காசிநக . சீதர
அாி) வார. சீதர
தி3மா4.

, Zதர

எ

பத

திாி6. Zதர

மாயா6ாி,

தி3ைவ மாபி4 அணி*த

135. சக: ச$க:. தரக: அைல. சகBக : ககா சாகர, கைக கடேலா
கல $ இட.
-----------

க$4 பகலா கடேலா=ட கபேலா
திகளி4 வ* ெத திேன

ேசவினி4 - மகா) ககா

த> ேகா' தப சயன பணி*
ம> ேகா' WHெச* வ*ேத
தி3பதிக: ஒ

ப நா

- கன)த

ேசவி)த $:ள

அ3=ெபா2 தீ)தெம4லா ஆ' - த3ெபா2
$,றால ெந4ேவ ேகாைதவி46) வ*
உ,ேற

தி3Gழிைக ஊபணி*ேத

தபிரா

Pவண)ைதG ச*தி)ேத

- ெந,றிவிழி)

சேக*

136

137

138

139
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எபிரா

- - ைபெபா

ேசாைலமைல $ எ திேன

தைல அ3வி ஆ'ெயக: சக) அழக

- தலமகிைம கசக

மலர'ைய ேபா,றி மகிH*ேத
-----------

140

141

136. க$4 : இரC. திக: : மாத ேச : த> ேகா'.

137 . தப சயன: தி364லாணி . மL ேகா' WH ெச* : ம க:
ேகா' கண கி4 கி
138 . தி3பதிக: ஒ

ஓ

ற தி3Gெச*.

ப : தி3ெந4ேவ ஜி4லாவி9:ள ஆHவாக: பா'ய

ப ைவணவ) தலக:. அ3= ெபா2 தீ)த : க3ைண த6 தீ)த .

138, 139. த3 ெபா2 $,றால: மரவள ம4கிய $,றாலபதி. ேகாைத:

ஆ.டா: . ெந,றிவிழி : ெந,றி க. .
140. தபிரா

: சிவ

. Pவண : தி36வன. ேசாைல மைல : அழக மைல.

141. சக) அழக; ேசாைலமைல இ3 $ ெப3மா:.
-----------

ஆன தினா4 அMநா: அகி3*ேத
ஞானிையய

த

>டேன ந=பாேன

அேகேயா
-ேம

ைம[!

ெசா க மைர ெதா@வர ேவநீ3

- த ேகா

ஒ கவர ேவ. எனஉைர)ேத
நைக)தா

இ; வ.ண நட*த கைத உ.

ெதா$)தமைற ேவதியேர! ெசா4ேவ

- மி$)த6கH

142

143

144

8. ஞானியா நவழி நவில (145145-150 )
ேமவிG சிற*த ெகா*தி ேவ*த

ஒ,றி V) தி3நா:

ேசவி க ேபாக மன சி*தி)தா
அைமGச

அேக ெச

- தாவி4

ற கா4 அெகா3)தி வ4

145

39

உைமGசதிெச
மிMசி நட* தா

வாெள

- அைமGச>ைர

" உைர)தா

அ*த ேவைசைக $: சி கினா

வMசி ம3*தா4 மதிெக=டா

- $MசரB

நா நக3 நவநிதி2 வாகினா:
ஓ $ைழ2மா ஓ='னா: - ஆகி

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

143. ஒ க : உட

. த ேகா

145. ெகா*தி ேவ*த

148

: த$திவா *த அ*த ஞானிையய

: ெகா*தி எ

தாC இ4: $,ற அ,ற.

147

ற

144 . ெதா$)த மைற : ெதா$ கப=ட ேவத.

146. அைமGச

146
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சீவக> கெகா3 ெப. சிகெமா3 க
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ப
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206. இர=' : இ3மட$.

207. ெகாM பாி ந$ல
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ச=' ற.டவ3 ைதயேல!- க=டழகி
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எ
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213
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215
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213. ேத='4: பண)தி4 ெபா

214. இைல: ெவ,றிைல.

216. பா

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

தக : தகபாள.

: 6$வத,$. பக=வித: ஏமா," வி)ைத .

ஆைசைவ)தா4 பி

ஒ3)த அ.டா உட

ஒ)த

ேவைசய ெக4லா நைகபா ெம4யேல - காபண

217
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$ப4$பலாக $வி)தா9 வாப)தி4

ைவபி3 கG ச,"மன ைவயாேத! - ெச6
Bைலைய கச கிவி= B=டா: சச)

அைலயவி ேபைர அைழயாேத - சிைலLதலா
B
ஒ

பி

அறியா B'பாக ெபா

!

எ@8,"

ப த* தா9 மன ஒ;வாேத! இ

பBட

வா நி)திைர நீ ெகா:வ பா) ெபா'ைய
ேபாவா ேசைலவ க ெபா

உைடைம - ேசா'ைனயா G

ேசரG 3=' அபா4 ெச4வா வி'*தத,பி
யாைர ேபா
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த*ைத கீH பி:ைள உ. தா

கீHG சி"வ3.

வ*தா4 மைறய வரGெசா4 த*தம தா4
----------

220

221

222

223

217 . அ.டா: ெந3கமா=டா.

218. $ப4 $பலாக : $ப4 $பலா . வாப: இள ப3வ. ைவ6 இ3 க :
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219. சிைல Lத4 : வி4 ெந,றி.

220. ஒ;வாேத : உட

படாேத.

221. ெபா' : மய க ம3*. வ க : வைக. ேசா'ைன : ஒ@$.

222 . ேசர : ஒ3ேசர . உ உங. மைறய : ரகசியமாக . த*த : ப4.
----------

வாயி4 வG ெச யாம4 மாபி4 நக ைவயாம4
ேதா2 இத கா='G ககா= - ேசயிைழேய!
அ*தி படபணய அ)தெரா க ஆகவ*தா4

224
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ெசா*தB:ள ேப தன $G ெசா4ேய - B*திவ*
சாரB.பா

பாெனன B

நீ அவ

பி

ச ைகைய)தி
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தப4

இனி)தி3 $ தாடா! இ3டா ! - சனி கிழைம $
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ற>6 தா$ழேல! ைமெபா3க.
அவ தி36

ேபா வ3ேம 6ைதயெல4லா - காத4 ெகா.ட உக
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224. வ: த@6. மாபி4 நக ைவயாம4 : அவ

விடாம4. ேதா2 இத: LகGசி நய.

228
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! ஆைணயி ! B கா9 ;

மாந4லா ! ேவ" ம3*ேத

226

227
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ன ெபா' ேபா=டா

225

230

231

மாபிேல நக $றிைய பதி)

225. பணய : பண. அ)த ெரா க : ைகயி4 ெரா க பண.
227 . பாி*: வி3பகா='.
229. தப4: தபல.

230. B கா4 : BBைற .

------ம

னவைர) $சர மMச)தி

ெபா

மீதி3)தி

அவைர ேகளாம, 64னா4 - மி

அரேச!

232
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ஊ $ ச9ைகநேமா ெடா)தவ $ எ.ணி ைக
யா $ கன)த$' ஆகலா - பா $:ேள
649வி," கீைரவி," ெபா

ெகாபா

கா. நம $ ெகா4மைல பாவா ! $லெத வ - ப4 வி@*த
ன, கிழவ

ெகா $ பணயமதி4
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வ3வா
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அவ

பி
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236

றி)

த)ைதயைன யாைர) த@வி பண பறி $
எ)தைர நா எ)வ எ)கா. ! - சி)ரா
கைதைய ேக: எ

234

235

றி

மாைல $ளிய ெவ$ மாமாய க:ள தக:

233

ப3வ கால)தி4 இ*த

பதியிேலா $Gசிய ைபய4 - மைர
-------------

237

238
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232. சரமMச: க='4. 64னா4: அLபவி) தா4.

235. பணயமதி4: பண)தி4 . நான $ழ4 : க& ாி அணி*த *த4.
237. மாைல $ளிய : மாைல ேபாதி4 நீரா ேவா.

238. த)ைத : கிளி.

241. பதி : ஊ. $Gசிய ைபய4: $G ட இ4லாத பய4.
------------

ம@$ணி எ

> ேபரா

த@வி பறிபா

மாத தன)ைத)

தன)ைத - B@

240
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கிழ $) ெத3வி

ெந=ைட கிஷணாளி

$ளபறியா கபறி)தா

D=ைட

' - Bைள)ெத@*த

ெச6 Bைலமாேத! சிவி6) )தாசி
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241

"
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க*ைத ெபா3)தவி=டா
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$
எ

243

ெபா3ைள

ேம4 மாலாகி - ஈ$ வ*தா

244

"Bைல யா ! ெகா@)த $=' அகப=ட

" Pாி)ேத

இ3ேதாJ - அ

242

245

"Bத4

மா= பரகி கா , மாேத! தினகறியா

=' ெகா. டாகவைன 'ேய - D='4 வ*த

246

நாலா நா: அ44 நGசாம ேசாதி)

கா4 ெதாெச36 க='ேய - ேமெல4லா

247

-----

240. Bதலாவ தன, ெகாைக; இர.டா வ தன, ெபா3:.
241. ெந=ைட கிஷணா: : உயரமாக இ3*த கி3Yணா: எ

பறியாக : $ள ேதா.வ ேபால.

> ேவசி. $ள
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246. ' : அைண* .

247. அ4 : இரC.
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.
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ெப. நீ எ
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க:Jேசா "ைகG ாிைக2மா  ேபா
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- ெந யாிசி

நகா

249
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உன $ வ3
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249. ாிைக: க)தி.
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----------
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வ=' ம* தா9மபா4 வாகலா எ
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ம3*திபி, க=' வ3வா சிலேம4

இ3* டைப வா=' எபா - பாி*தைண*
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:

260. ைக) தன)ைத: ைகெபா3ைள . அைறயி4 இ: அைறயி>: ைவ)P=.

262. பாி* அைண* : வி3பி ேமவி.
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------------ைகGசரச ேபா4 தடவி க. பி')டேன

பிG பிகி எறி ெப. அணேக! - லGைச அற
ம

ெஜ

மத 8ைல ப')த வபைர எ
மெஜ

ஆைண2

ம உ:ள ம= ேசராேத! - ச

262

ற

263

யாச

3)திரா= சPைன பசில உ. வ*தா4

ெம)ைதயிேல ைவ) விள கைண) - ச)தமி

264

றி

ைடயிேல ஆ: வ* பி=டா4 ஐய தைம
ைடயிேல !'ைவ) பிநீ - பா'
க க

 கா

அைல $ கவி6லவ வ*தா4

ஒ3 வா)ைத ெசா4வா - ெகா க எ

ஐ* ெபா

265

> வாகா அைரபணேம ேபாெம

சி*ைத அவ மகிழG ெச தி=டா4 - ந*த
இைசபா வாடா ெத

266

றா4
பா

267

றா4 ெகா'ய

வைசபா வாெகேம வாHC - அைச அளC

268

---------

262 . லGைச அற; ெவ=க ெகட.
263. ம

எ

மத 84: காம சா)திர. வபைர : வ6 காரைர . எ

மீ ஆைணயாக.

ஆைண: தாயாகிய

264 . 3)திரா=ச Pைன ப : 3)திரா=ச தாி)த Pைனைய ேபால பிறைர
ஏமா," ேவஷ கார. ச)த இ

265. ைடயிேல : கல $ ேபா.

266. க க

றி : ஓைசபடாம4

அைல $ கவி6லவ கா க கைன ஆ=கி

பாலவ.  கா : ெவ ெக

".

ற கவிபா
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267 . அைர பண : பாதிபண அ
ந*த: நBைடய.

"; இைடயி

அ'யி9:ள பா6 பட.

268. இைச: 6கH. வைச : இகH.
---------

அMகி

ற கGேசாி ஆ=ேச வகவ*தா4

வMசி! அவ ஈ*தைத வாகி ெகா: - ெகாMசெமன
எ.ணாேத! ைகBத4ம, ெற

269

னேபா ஓெச6

த.ணீேபா! நா இ ெபா G ச)திய ேபா - ெப. அணேக! 270
வா எ

ேபா எ

" அைழபா மணிய பி9 க மா
" ெசா

னா9 ெபா4லா6 - பாைவேய!

சாதைனயாG ேசாைலயிேல தபல)தி
Wதகமா ேன

எ

சா" உமிH*

" ர இ3 - மாதவிடா

ஆன நா ளி,பணய அ)தெரா க காணிெலா3

பாைன ெவ*நீ காக எ.ணி பாராேத! - நா>

ேமாகB,ேற

நீ எ

ேதாைகந4லா ! உ
எ

அ

ேம4 ேமாகமி4ைல எ

" சில

க3)ைதG ேசாதிபா - ஓேகா நீ

னமாG ெசா4லவ*தீ எ
னேம எ

ேம4

னாைச உேம4 எ

தைலெதா= ஆைணயி - ெசா

ெபா யாைண யா,சீவ
-----------

269. வMசி: ெப.ேண .

ன அ*த

ேபா$ேதா பா என $)

ைதயா4! அ; ஆைண தயிGசாத - ைகயி4

271. பி9 க: பக= கார.

"

271

272

273

274

275

276
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274. ேமாக : ஆைச. ேசாதி)த4 : பாிேசா தி)த4.

275. ஆைணயி: ச)திய ெச .

276. சீவ

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

: உயி. ெபா G ச)திய தயிG சாத சாபிவ ேபால.

இ3='னி4 ெச4லாபண)ைத ஈ* ப)

க3 கேல ேபாவாைர கா=') - தரG ெசா49
வா ம=டா ேபசினா4 மாேன Bச

ேம4

நாையவி=டா, ேபாெல@பி நைமவி! ேகாயி9 $:
நபியா ஐய3ட

நா>. நபியா

தபியா ைர 'G சMசாிநீ - அெப>க.

ைகையவி ! - ெச 2மைற

க=டைளயா வ*தா9

280

ைக ம3*தா ேல அறிைவ)

த=டழிய ப.ணி) தனபறி* !- அ='ேல
ேசா" சைம $ யபாகி வ*தா கா4

ேவ"ெமா3 ேவளா.ைம ேவ.ேமா ! - சா"
ப3ப'யாG சபாC பா,$ழ6 ெந 2
வ3ப'*த க=டைளயா

---------

மாேன ! - த3 ெபா3ைள

279. அ6 எ> க. : பாண எ
280. வா

வி)தார கார

விாி)வி= ேபாேவா

" ெசா4 ல 'ய க..

: வா DG Dபவ

278

279

ைமவி)தார $யிேல! வா வி)தார கார

ைகவி)தா ர கார

277

. ைகவி)தார கார

281

282

283

: ைகைய

. ைகையவி : இவகைள ெய4லா த:ளிவிவாயாக!
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280, 281. மைற க=டைளயா : ேவத)ைத Bைறயாக ப'ேபா. அறிைவ) த=

அழியப.ணி தன பறி : அறிைவ நிைல $ைல) ெபா3ைள கவ. அ='4 :
அ6.

282 . ேவளா.ைம : உபகார. சா": ரச.

283.ப3ப'2 சபாC: ெபாிய ப' கண கி4 சபாG ேசா". பா, $ழ6:

திர=பா4. வ3 ப'*த க=டைளயா : ெபா3*திய தின க=டைளயா

ெகா.ேட இ3 $.

வ*

----------

ெவபளி ைக ப.ணாேத ெவMசினப. டாாிவ*தா4

உபளி ைக ஊவர)ைத ஒ $ேம - சபள)ைத
='G ம)திைவபா

ேகாயி, கண க

ஒ3

ேவ=ேபா= ேபாத D='லைழ! ஆ=வி க
கா4 பி')த ந=வனா ைகைய பி')தைழ)தா4
ேவ4 பைட)த க.மயிேல! ேமவிவி!- சாலெந
ேநரMெச4லாம4 ெந$டச காரைன B
ேநர அைழ)த>6 ேநசமா

- சாரB:ள

நாடக) பா$ நம $ நட)வி $

பாடகைன 2* தன ப.ணி ெகா: ! - தி)தி
காரைன2 ைக)தாள காரைன2 எ காள
காரைன2 ' இத கா=டாேத!- "

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

284. ெவ,பளி ைக: அல=சிய. ப.டாாி: ெபா கிஷதா.

284

285

286

287

288

289

285. ேவ= ேபா= : $. ேபா=. ேபாத: வ3ப' . ஆ=வி க : நா='ய

பயி,ற.
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286. கா4 பி')த : காைல ைகயா4 பி')த. ேமவி வி : அைண* விக. சாலெந
: மிக நீ.ட .

287 . $டச: மைல ம4ைகP. B
288 . பாடக

: பா= கார

தி)தி : 3)தி எ

ேநர: அ*தி ெபா@. சார: ரச.

. தன ப.ணி ெகா: : ெசா*தமாக ஆ கி ெகா:.

> இைச க3வி.

289. எ காள : ஊ  க3வி. ": விாி*த .

-----------

தைலயரா

ைக)தாைழ) தபியரா  Xற4

அழைக க. - விைலெகா)தா4

கைலயரா

உ

வா$வா

! ச,ேற ம3Cவா

$வா

! ேபாவா

! ேப பவா

! கமறியா

! - P$யிேல !

மMச)தி4 நீ2 ஒ3 மாபிைள2 மாயி3*
மிMசர ச)திெலா3 ேவ,றா

வ* - அMசா"

த*தா4 அவைனG சைமய4 D='4 ப கிG
ெச*ேதேன! ெம4லG ெச"Bேவ

- வ*தைண*

ெகா4ைல $ ேபான $ண ேபா,ைக காலலபி
ெம4லேபா நைம எவ ெவ49வா - ந4ல
உட*ைதயா க)திாி*த உ)திேயாக&த $
இைடMச4 வ*தா4 உ
------------

ைன2வ* ேத பா - மட*ைதேய!

290. ைக)தாைழ) தபியரா

291

292

293

294

295

: ைகயிேல க.ட ெச'கைள)  கி) திாிபவரா .

Xற4: கிழிச4. கைல: ேவ='. விைல : ேபாக)தி,$ கிைரய.
291. ச,ேற ம3Cவா

290

: ெகாMச த@Cவா

292. அMசா" : அM ஆ" பா

:

. ேப பவா

: ேப பி')தவ

.
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293. ெச"Bேவ

: ெச"மிG ச)த ெகா ேப

. வ* அைண*: அ*தG சரச

ச4லாப)ைத வி=G சைமய,க= $ வ* அ$ பகி யி3பவைன
அைண*.

294. ெகா4ைல $ ேபான $ண ேபா4 : ெகா4 ைலப க ேபா வ*த

மாதிாியாக:

295. உ)திேயாக&த: அதிகாாிக:.
-------------

காணி ைக யாேன

உ

க.'ைய)தா த.ைடைய)தா

மாணி க மாைலைய)தா ைவ) நா

-- காணி ைக

தீ*த ம" மாத தி3பி) த3வென

பா

தா

பா

ஏ*திைழேய ! நீச, றிணகாேத! - கா*தாாி
கிழவி சமதி)தா4 சமதெம

வா
எ

$ பய*தவபி

வா

ைன கல*தவக: எ

ெபா

297
என

ேபசா - ேநா கமா

றா9 ைக*நிைறய

ைன ெகா)தா, 6ண*வி ! - மி

ேன!

பறைவமி3கக: Bைற பா $ேமா ேவசி

Bைற பா க ேவபிைழ6 ேமாச - சி"ேபாேத
ேத'ய4ேலா வ

பி, சிலபிெய

 தி3வா ெகா.'ெய

" ம

ம=.ட ஒ,றிV வ4ெய
-------------

296. காணி ைகயாேன

ைவ): அட$ைவ).

னவைர

" - ஆடவைர)

ெத= ெப3$.ைட) திமிெய

296

" ெகா.ைடயி,P

" - சி=ட ெதா@

298

299

300

301

302

: ெச9)த ேவ.'ய ெபா3=கடனாளியாகிவி=ேட

.
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297 . கா*தாாி : ெபா4லாதவ:.

300. சி"ேபா: காலாகால.

301. வ

6: வைம ெகா.', ஒ3 ேவசியி

ெபய.

302. ெத=த4: வMசி)த4. $.ைட) திமி : $.ைடV) திமி எ
ெபயாினா:. ம= : ேத

சி=ட: ேமேலா.

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

Pவணமா ெபா
Pவணமா ெத

னகாி ெபா

னைனயா: எ

உைறV ெபா

னி எ

ெசா ேகச ேகாவி4 ைண ெகா'ெய

" உட,

" - ேதவெதா@
" 6வி $:

மி கான ேபபைட)தா ெம4யேல !- அ கால
வ.ணமா," பெபா

வாக ஒ3)தி ெச த

கி.ணமா," கைதைய ேக='ைலேயா! ெப.ணணேக!
எ

அ

றி ப')தா

இயபினா: 6)தி அைத

றி ப')தா: அேநக 6)தி - அ

13. மதனாபிேஷக+தி

"Bத4

>

303

304

305

306

தி"விைளயாட (307 -311 )

காத4 மத மீறிவ3 காBகரா யாைனகைள

ேகாஉகி அ$ச)தா4 $)தி இத - ஓதி அ*த

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

303. Pவண : தி36வன. ெபா

நகாி: அழகிய நகர. ெபா

307
னைனயா:,

தி3விைளயாட, 6ராண)தி4 வ3 ஓ தாசி. உட4 P வணமா: Pேபா
ெப,றவ:.

ற உட4

304 . மி கான ேப: ேமலான ெபய.

305. மா," ப ெபா

ேம4 $றி)த ெபா

: மா,"ய*த பைம மி க தக வாக: ெபற. ஒ3)தி :

னைனயா:. கி.ண: பி)தைள கி.ண Bதயன. கைத :

63

தி36வன)தி4 ெபா
பி)தைள

ைய ெபா

னைனயா: எ

> தாசி காக கடC: ரசவாத ெச 

ஆ கிய தி3விைளயாட, கைத.

306. அைத அ

றி: அைத)தவிர .

307 . மீறி : ெபாகி . ேகா: தடCகி
$ற.

ற. உகி அ$ச : நகமாகிய யாைன நிர

-----------மார

அர.மைன $: ைவ)தைண)G ேச*ரச

சார க36 தைனV=' - !ர4வா )

தப, கவள தைன ெகா) $பBைல
கப)ட

பி') க='னா: - அபர)தீ

!=வி $ ேயாக Bனிேவா ைர2 ெபாம4

ஆ=வி $ ேதா93ேபா4 ஆ கினா: - தீ='யேவ4
வ.ண $ைட அரச மாநிதியா B*நீைர

உ.ண $"Bனிைய ஒபானா: - ெப.T $)

308

309

310

311

14. ேதாழிக# திறைம (312 -316 )
ேதாழிமா ைகம3*G ெசா கி எ
தாழி எ

---------

"  சC*தி எ

308 : மார

அர.மைன : ம

அB . !ர4: ப4.

" சாராய)

" - ஏ@மதி4

312

மத ம.டப. ரச சார க36: ெசகனிவா

இதH

309. தப, கவள: ெவ,றிைல உ3.ைட $ப : $ட. கப: ..

309,

310. அபர)

தீ !=வி $ ேயாக Bனி ேவா : ஆகாய அளாவ) தீ !=' ேவ:வி ெச ய

வ4ல தவேயாகிக:. ெபாம4 ஆ=வி $ ேதா4 உ3: ெபாமலா=ட கா=

ேதா4 வ'வபாைவ. ேயாகி கைள ட உயிர,ற ெபா3ளாக ஆ கிவி=டா:.
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311. மாநிதி: ெப3M ெச4வ. B*நீ: கட4. உ.ண : ப3க . $"Bனி: அக)திய
, கடைல $')தா

அக)திய

. மதனாபிேஷக, ம

னகளி

ெப3M

ெச4வமாகிய கடைல $'பத,$) தயாராகி அதனா4 அ) தமிH Bனிவ> $
ஒபாகிவி=டா:.

312. தாழி : பா)திர.

------------ஏறி எ

" தMசா] எ)தி எ

காாி எ

" $.ணிவா

$:ளி எ
க:ளி எ

" மாய $3வி எ

" மாமாய

க:ளி எ

" - மாறா=ட

313

" மாாீச

" ப) ேப; காBகைர - ெம:ள

314

ெபா3)வா ஊடலா  ேபாவாைர ேமா'

315

தி3)வா தாராைரG சிபி) ர)வா

க4ேல நா உாி) கா.பா நைன*த இட

க49வா தாB ஒ3 ைக பாபா - ெம4 ந4லா
15. மதனாபிேஷக+தி

316

ேம ைமய ெகா4ேடா (317 -390 )

இ;வா" ெச ய இ3 நிதிய ேதம*த

ைமவா விழியா: மதிLத,$ - ெச;வி

317

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

314. மாாீச : வMசக.

312 Bத4 314 B'ய: 1. ைகம3*G ெசா கி , 2. சாராய) தாழி, 3.  சC*தி, 4.

ஏ@ மதி4 ஏறி, 5. தMசா] 6. )தி, 6. மா மாய காாி, 7. $.ணிவா

மாறா=ட $:ளி, 9. மாய $3வி, 10. மாாீச களளி; இ பதி
க)தி

ேதாழிக:.

க:ளி, 8.

ம3 மதனாபிேஷ

315. ெபா3)வா: ெகா.வ* ேசபா. ஊட4: சி"ச.ைட . ேமா' :

பிண $. சிபி: ேகாபி).

.
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316. க3க4ேல நா உாி) பா) வி வா; பர ெகாMச க.டா4 அ*த

இட)ைத) ேதா.' எ)விவா; மதனாபிேஷக)தி

தாகJ ஒ3ைக பா)ேத விவா.

சிறைப ைவ) ெகா.

317. இ3 நிதிய: ெப3 ெபா3:. ைம வா விழி: ைம தீ='ய நீ.ட க.. மதி Lத4

: திக: அைனய ெந,றி. ெசவவி: அழ$.
----------

ெகா' இைட $ நிலCஎறி $ $"நைக $ ஒயி4 விைள)த
பி' நைட $ வயிரமி=ட பரைமமி$)த - ெதா'கJ $

அைல உதி)த அBெதனGெசா4 அ3ெமாழி $ இ3விழி $

மைலகெளா $ BைலகJ $ மன ைவ) - வைலயி> $:
மா
மீ

சி கினா,ேபா4 ம3:வா3 .'யிேல

சி கினா,ேபா4 ெமவா3 - ஏ

ெகா.ேடா எ

க.ேடா எ

"

PG ம3* தி=டைணய ேபாவா3 - வா Gேத

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

318 . ெகா' இைட : ெகா' ேபா

Dகி

ற6

ப

" உ:ள களிபா3 - க. அைனய

ேபGமட*ைத $ பி' $ மன தாைச எ

319

320

சி கி

" உ:ள ெகாதிபா3 ' இ

318

ேற

321

322

ற இ6. நிலC எறி $ $"நைக . நிலைவ

சிாி6. ஒயி4 விைள)த பி'ைட : ஒ யார ந4$ ெப. யாைனயி

நைடைய நிக)த நைட. வயிர இ=ட ரைப மி$)த ெதா'க: : ைவரமணிக:
அ@)திய ேஜாதி மி க வைளக:.

319. அைல உதி)த அBெதனG ெசா4 அ3 ெமாழி: பா, கட4 பிற*த ேதவாமித

எனG ெசா4ல)த$ அ3ைமயான ேபG. இ3 விழி : ெபாிய க.க:. மன ைவ):

மனைசபதி).

320. மதனாபிேஷக)தா4 தா $., வைலயி4 சி கி மய$ மானானா சில;
.'4 வி@* ') வ3* மீ

321. க.: க,க..

ேபா4 ஆனா ேவ" சில.

66

322. PG ம3* : P ம3*.

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

யா $ ெபா' ேபா ஆயிைழ B

வாைடமண

ேச $ ெபா' PசிG ெச4வா3 - ஊ கிணக)
த*தன)ைத ஈ* சாி*ததன காாி ப.T

த*தன) $:ளா ) தளவா3 - த*திரமா
மாைத பசப எ

" வாச4 ம= வ* நைர

Pத)ைத க.ட கலேபாவா3 - 'ேகாதா ! உ

கா4 பி' க ேவா? அைடைப க=டேவா? ெச.பகP
ேம4 பி' க ேவா? விசிறி Dசேவா? - ேகாலமல

க=டேவா? க=டழகி! க.Tறக ெபா,$ற$
த=டேவா?" எ

ற3கி4 சாவா$ - ெவ='ேவ

ம.$ழலா: $ளி)த வாைட மMச: நீைர அ:ளி

ெகா. தைல ேம4 ெதளி) ெகா:வா3 - அ.டபிரா
---------

323

324

325

326

327

328

323. ெபா' ேபாத4 : மயக ைவ)த4. ஆயி ைழ: இ$ மதனாபிேஷக. வாைட

மண, ஒ3 ெபா3= ெசா,க:. வாைட மண ேச $ ெபா' : வாசகல*த : .

324. த தன: தக: பண. சாி*த தன : சாய*த&தன. அ)தன காாி, தா ,

த*தன : WHGசி. உ:ளா : உ=ப=.

325. மா, மதனாபிேஷக. நைர Pத, மாணி க மாைல. அகல : ர)ேத .

326. அைடைப: ெவ,றிைல ைப. ெச.பக P ேம4 : ெச.பக P ேபா

ெபா

நிறB ெம

ைம 2 ெகா.ட உட6.

327 . க=டழகி : உைடயாத எழி4. ெபா, $ற$ த=ட4 : ெபா

ைடைய) த=த4. $ற$: ைட.

அைனய

ற
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328. ம. $ழ4: நிைற*த *த4. அ.ட பிரா

------------ச

பி

: ேதேவ*திர

.

னிதியி4 ச*த'யி4 த:J. DHவாேபா4
>$ழ லாைள பி'பா3 - பி

D='3 க ெவளியிேல நி

"ச

329

ெனா3)த

ைன

கா=') திாி* கைர வா3 - D= இறைப

330

அ.' கலவிெச2 ஆரப ேக=ெவ=')

.')தா, ேபால) 'பா3 - க.டைனயா:

331

ேஜாதிBக மMச: வ.டகி, ேபாைவ2ட

Dதிெதா" ேபா பி9 கி மீ:வா3 - காதளC
ைமப=ட க.ணிசர மMச)தி

332

ேம,காைல)

ப=' ெகா. ைடபா3 - ெசபB:ள

333

ெதப) தி3நாளி4 ெதப $ள) மைக
ெதப)ேத ஏறிவ3 சீரா='4 - அப
வைட சிய

334

ேதாைச வைகக: பணியார

கைடயிேல ெகா. மா' க=' - சதியி, ேபா

335

------------330. ச

ைன : சாைட. கைரத4: உ3$த4. D= இற6: D=) தாHவார.

331. அ.' : ெந3கி .
332 . மதனாபிேஷக)தி
அவ: மMச: எ

மMச: அபிய ஆைட 2ட

" ெப3ைம ேபகி

ைமயாக கா=த4.

Dதி DதியாகG ெச

றா சில. பி9 $த4: ெப3

333. சர மMச: க='4, காைல, அவ: காைல. ெசப ; ஒ@$.

334 . சீரா= : சிற6.

" இ
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335. சிய

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

: ஓ3 இனி6 உணC ப.ட, சதி : விைரவாக

நாாிைகயி ேலெகா க நா' வட ேமா ஆ:
வாாியிேல ஓ' வ3வா3 - ேபரா
வச*த

336

தி3நாளி4 ம.டப)தி4 மைக

இைச* நட6ாி2 ஏ4ைவ - கசகாம4

337

ம4ைகPG ெச. ம3 ெகா. ச*த'ைய
ெம4ல வில கிவ3 ேவைளயிேல - ந4ல பைட

338

கபா4 அ'ப= க)தியினா4 ெநா*ட6
ெசபா4 ஒ@க) திாிவா3 - தபிரா

339

ப4ல $ ' பதினா" நாழிைகேம4

வ4ெலா $ ெகாைக வைளC $ ெச49ைகயி4
$ க4 வா

கா=' ெகா க) தைலயாாி

ைக $ ஏகப= க=. - க $ர)த

340

341

! கி= ெடா@க Bழைக இ' ப= ெநMசி,
சீ க=' ெகா. திாிவா3 -  $மMச)

342

---------

336. நாாி, இ$ மதனாபிேஷக. நா' வி3பி. வடேமா ஆ:வாாி: ெதப கய"

ெகா. ஆ: ஓ வாிைச. ேப ஆ: ெபய ெப,ற .

337. வச*த

: காமேதவ

. ஏ4ைவ : சமய.

338. ம3: மணB:ள ஓ இைல வைக. ச*த' : =ட. ெம4ல : ெமவாக.
339. ெசபா4 : இர) த . தபிரா

: இைறவ

.
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340. பதினா" நாழிைக ேம4: நG சாம)தி,$ ேமலாக, வ4: ெசா,ேக=டா

கா , வைளC. D. ைகபி' நாயக

ைகயிேல " வ

வைளவி4 " என ப='ன)த'க: பககி

341. $ க4: நா . $ க4 வா

: நாயி

றா.

ற பா='4 " அய4

$ர4. தைலயாாி : காவ4 தைலவ

க=. : க=டப=. க $ ர)த : க கிய இர)தமான.

ஆ

.

342.  $ மMச: ஊMச4.

-----------ேதஒ3வ
ேபா

D='4 இ3 க அ காணாம4

ஒ3வ

D='4 6$தேவ - ஞாயம,ற

Pச4 விைள) ெபாறாைமயினா ேலவா
ேபசி ெவளியி, 6றப= - ேராசBட

மாெதா3)தி காெபா3த வா2  ாீவ> ேபா4
Dதியிேல ம,க=' DHவா3 - பாைதயி4 தீ
வ=' ெவளிGச மி>மிெனன வ*தியB
க='யக: ற கநைடயா

- ெதா= வ3

பாத $ற='4 பவள $மிH இலக
மா மணவைற $: ம

ன வ3 - ேபாதி4 அ*த

D=', பர. ஏறி ேமC* ெதாழி4 அமளி

ேக= பகி கிடபா3 - பா='ளMெசா4
மா$யிைல ேபால ம3வ கனCக.

$ைகயி4 இ*திாிய ேசாவா3 - ஈகிவJ $

----------

343. அ காணாம4 : அைத பாராம4 . 6$த: Lைழய.

343

344

345

346

347

348

349

344 . Pச4 : ச.ைட . விைள) : உ.டா கி ெகா.. வா ேபசி: த க ேபசி .

70

345. மா ஒ3)தி காக:  ாீவ

மைனவி காக . ெபா3த: ேபா 6ாி*த. ம,க=' :

ம49 க='.

346. வ*திய: தி பாேவா . கநைடயா

வ3கி

ற.

: விைரவாக . ெதா= வ3 : அணி*

347 . பாத $: கா4 க=ைட . பவள $மிH இலக : அ க=ைடயி4 பவள)தா4
ைவ) பதி கப=ட $மிH விளக . மணவைற: வாசைன D சயன அைற.
348. பர. : மG . ேமC* ெதாழி4 : ேச ைக . அமளி: ஆரவார.

-----------

ஈயவைக காேணா இரத ெபா
பாய எ

னா $வ

" மி)ர பல=') - தீயி4

3o $ைகயிேல ைவ) $னி* தி வாத
6ைகயில' ப= 6ைக* - திைகெதாியா

மாைல க. ணாகி மதிமயகி) தக: தக:

காைல க. ணா கிவழி கா.பா3 - வாப)தி4
Pணா Bைலயா=கா ெபா

தி3' ைக இர.

சாணாக க. தளவா3 -- வாTத,கா)
தாக

வாெக

ன இ=) தைலைய கைட கா

வ.ணா

ன வி=டைல மா பா3 - கிவி@
நைரமயி3 மாதவிடா ) தபலB

ெப.ணா ) தைலேயா பி:ைள ஒ

" - .ணா6

பாைன ேபா ேல நைர)த பாவிப ைக)தல)தி4

Pைனேபா, ேதா.' 6ைதபா3 - மானைனயா:
இ=ட ம3*தா4 இ3ம4 பி') ேதாயாம4

350

351

352

353

354

355

356

71

நா ேபா, $ைரபா3 - ஒ='ய 6.
எ

தி

பவ $ நாணி இரசதி

மி

க36

பவ $ நாணி) திாிவா3 - ெபா

--------

350. இர)த ெபா

உபாய : த*திர.

357

சாிைகG

358

னா $வ : ரசவாத)தினா4 பிறவ,ைற) தக ஆ $வ.

351. வாத: கா,". திைக: தி $.

352. மாைல க. பாைவ மகிய க.. காைல க.ணா $த4: கானா4 தடவி)

தடவி வழி க. பி')த4.

353. P.: நைக. வா: Lத4 : ஒளி2:ள ெந,றி.

356. பாவி, இைடVறாக இ3 $ தா

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

ேசைல ெகா)தத,$G சீமா=' எ

Wைல ெகா) தாெள

கிழவி.

ெகா)தா:

" ெசா4வா3 - !ல அைர

ஆ6 $G ச)திரமி= டாவிகா க கா கா )

ேதாபி, கிட* 'பா3 - மாபிைளமா
ைவ)த நக $றிைய மைக இ3 ெகாைகயி,க.
எ ) ெந!G ெசறிவா3 - B) B)தா 
ேபசினா 9ேபா ேபைதைம) ஷணமா
ஏசினா 9ேபா எ

பா3 - பாசிைழயா:

ெகா*தல3 P அைண ேம4 $பகண \ைல ெச ய
இ*திர

ேபா4 ப க) தி3பா3 - ஐ* ப)

மாவி,ேறா 8" மறிவி,ேறா ஏ@ம*ைத

ஆD,ேறா D='4 அ'ைமவி,ேறா - ேதடாிய

359

360

361

362

363

364

72

ெவ.கல)தா, $)விள $வி,ேறா காணிவி,ேறா

உ.கல)ைத வி,ேறா உைடைமவி,ேறா - ெப. ெசலC $
எ
எ

ன)ைத ேக=க வ*தா4 எ

ன)ைதG ெசா49ேவா எ

ன)ைத நா ெகாேபா

----------

பா3 - B

ன இ*த

365

366

361. Wைல: ஒ3 Bட $ ேநா . சா. ச)திர இட4: க)திெகா. கிழி)த4.

362 . ஷண : இகHGசி. ஏத4 : ைவத4. பா இைழ: பைமயான ஆபரண.

363. ெகா* அல3 : Pெகா) மலகி

$பகண \ைல : ந4ல.  க.

364 . மறி: மா

ற. P அைண : அழகிய : ப ைக .

இன. ம*ைத : =ட.

365. காணி : நில. உ. கல: சாபி வ= '4. ெப. : மைனயா:.

366 . எ

அ)ைத : எ

மாமி. எ

ன)ைத : எைத. எ

ன)ைதG ெசா49ேவா :

எ

ன ெசா4வ.

மி

னாைச ெகா:ளாம4 DT $ ெகா.ேடா இG

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

ச

னாச எ

" தளவா3 - எ

ன ெச ேவா

பைக வி," ஈ*ேதா பண இ> தா ேபாெவ
எேக ைம எேபா எ

பா3 - ர$9 $

தி)திேலா > காக ெச4ேல> ேபா$9 நா
இ)தைன2 ெதா,றழி*ேதா எ
Wைள மகJ
நாைள எ

பா3 - அ)ைதயா

> ெசாணெவ4லா த ெகா.

றா: எ

" மன ைநவா3 - நாளிேல

பா.' நா='Gசி பண உறிMசினா: நாக:
ஆ.'யா ேனா எ

றா:

றைலவா3 - ஆ.'யத

367

368

369

370

371

73

--------

367. றC ேவட)ைத B

னேர ஆராயாம4 ெகா. வி=ட சில, இ*த

மதனாபிேஷக இ3 $ உலகி4 அவைள அைணயாம4 ச*யாச ெகா.ட D.
எ

" கவைலபகிறா.

368 . எேக ைம எேபா: அவJ $ ெகாபத,$ பண ெபற எேக

ேபா

!=ைட  $வ. ர$4 : ேவைச.

369. தி)திேலா ................. ேபா$9: இைவக: ெத9$ வா)ைதக:. இைவக:

உைடைமகளி

ெபயகளாக இ3)த4  என) ேதா

370. Wைள மக:: ேவசி மக:. ந
ெத9$ ெமாழிகேள. ந

>:எ

ெய4லா . த ெகா. தா

"கிற.

> ெசாண ெவ4லா த ெகா. : இைவகJ
>ைடய . ெசாண ெவ4லா: ெபா

கவ*.

ைன

371. பா.' நா='Gசி : பா.' நா= காாி.

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

ெதா.ேபா

ெகா.ேபா

ேவட ேபா ) ேதாைக $ைடயவைர

ைகயி, ெகாபா3 - க.ட ெச=

ேமாசமாG  கா. Bத9 $ 64வா.ைட
காமி4ைல எ

" கைர வா3 - ேவைச இவ=$

ஈ*த ெபா3ைள வ=' கீ*ேதாமா? நா இ3 க

வா *த மG Dக=' ைவ)ேதாமா? - *தள
ேபைடமயி4 ேபா4 D= ெப.டா=' ேகஉைடைம
ெசா'ைனயா P='G கி)ேதாமா? - ஆெகா.

வி=ேடாமா? மாெகா. வி=ேடாமா? ெத வ) $
இ=ேடாமா? ேதகி எ

பா கீ*ேதாமா? - அ=டதி $

நா' 6கHெபாிய நாகம

ேபா, பாமாைல

W') தியாக ெசாாி*ேதாமா? - ேத நிதி

372

373

374

375

376

377

74

த

எ

ைன ெகா)) தாி)திர)ைத வாகிேனா
ன வியாபார எ

பா3 - இ

காBகெர4லாமயக காள)தி ையய
ஆஒ3வ

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

இ;]ர

ஆதிையய

378

னவைக
மக

- ேசம

379

372 . ஆ.'ய $ாிய ெதா.ைட2 வி= ேவட)ைத2 கைல) ைதயலா த
இடமி3*  ெச

" பிைழ க 6$* வி=டா சில.

373. 64வா.ைட கா : சி" நாணய வைக.
374. மG D: மா' D.

375. ேசா'ைன : அலகார. கி)த4: அLபவி)த4.
377 . தியாக : ெகாைட.

379. காBக . காம பி)த. ேசம : காவ4.
--------

மைர ெகா3நா=ேபா

மாசி) ெத3வி4

ைன - மதி Lதலா:

விதிவச)தா4 க.டா

அமி

ைமய9 $: DH*தா

வG ெச த மாமர)தி4

ெம உாிMச ேபா

380

கவாி DH*தாேபா4 - ைகயி4

381

இ3*தெத4லா D='4 இ3*தெத4லா ஆ&தி
இ3*தெத4லா ேதா,றா

க:J.டா ேபால கலகினா
த:J.டா
ஆதிையய

யாதிையய

த

எ

எ

- ம3*தினா4

இர*தா

வாசேல

- வி:Jவெத

ஒ@ க தபினா

> ேப அ

ேற ேபா

>ேப ஆயினா

இபா4வி

- பாதி

382

?

383

384

75

உடலாகி ஒ='ய 6. உ:J3 க யா $
ெதாடலாகாG சீGசிர$ Wைல - ெகா'ய

385

அைரயா6 ேமகெவ=ைட அ.ட) வாத
6ைரவா  பவி)திர 6ைகGச4 - இ3ம4
இைள6 ெபா$ ம3*தி=ட ேநா

பி)த

அ)த மைனயி4 அ3$ தி.ைண த

னி,

386

கைள6மா  Pைனேபா, க)தி - கிழ ேக

ப) கிட கி

-----------380. மி

றா

பா3 - ப')தவேர!

: மதனாபிேஷக மி

382 . ஆ&தி: ெசா). இர*தா
இ3 கிற.

388

ன4.

381. ைமய4: காம மய க. ெம
383. த:J.டா

387

உாிMச: உட ைப உரச. கவாி: மா

: பிGைச எ)தா

: த:ளப=டா

.

.

. ஒ@ க : நைட. வி:Jவெத : எ

ன ெசா4ல

388. அ3$ தி.ைண : ஒ=) தி.ைண .
----------

இப'யா) ேத'2.T ஏ*திைழயா: வாHமைர $
எப'ேபா Dவ3வ ெதப' கா.? - ெச6 அவ
தானிையய ேர எ

" த க 6)தி ேபாதி க

ஞானிையய ைரபா) நா

விர)தி - ஆேன

389

390

16.அவதானி
16.அவதானி மைர நக அைடத (391 -400 )
இ36) ணி,கைறயா

ஏ"ேமா? ேபாேபா

ெந3பி, 6@வி@ேமா? நீ எ

- க3)ைத

391

76

அறி[எ

ேற

ந4ல ஐயேர எ

பிறியாம4 வ*தா எ

பி

"

ேன - ெநறியினி,ேபா

392

ைவயகேம4 எ தியசீ ைவதிக 84 ெம ஒேச
ெமா

திைரநீ ைவையயி4யான !Hகிேய - உ ய

393

ப'2ம' யவ ெகா'ய ப'"ெச2 இடB@
அட3ெம@ கடனிைட ஆ' - கிைடயா
--------------

390. விர)தியாேன
392. ெநறி: வழி.

394

: உலக ஆைசகளி4 ெவ . "6 ெகா. வி=ேட

.

393. ைவயக ேம4 எ தியசீ ைவதிக 84, ஞான சப*த ேதவார. ெம
அபாட

உ.ைம இைச. ெமா

ஒ:

திைர: நிைற*த அைல. உ ய : கைட)ேதற .

394. ப'த4 : நீராட4. ப'" : வMசக. எ@ கட4: மைர நகாி9:ள ஒ3 தீ)த.
தடாதைக பிரா='யி

தாயாகிய காMசனமாைல கடலாட க3திய ைம

காரணமாக) தடாதைக $ கணவனாக வா )த ேசாம*தர கடC:, கடேல@

ஒ3$ திர. மைர ேக வ3மா" அைழ)தா எ
----------

ப தி3விைள யாட, கைத.

பர) ேக வி36,ேறா பவ) ேகா ெந3ெபாபா
அ3=ெபா,றா மைர $ேபா

ஆ' - உ3G ெசபி $

ஐ*ெத@)ைதG சி*ைதைவ)தி= ட

ப3 $G சMசல)ைதG

சி* சி)தி $Mசர)ைத) ெத.டனி= - க*த6ஷப
க,பகெம னெபாக டபநிழ,$லC

அ,6தகய,க.உைம ைய) ெதா@ - சி,பர)தி4
ேநசமன வாசபவ நாசகயி லாசசக
தீச ம ேரச அ' யா

ேபா,றி - ேநசBட

395

396

397

398
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-------------

395. பர: பரேலாக வாHC. பவ: பிறவி. ெபா,றாமைர: மைர ேகாவி9 $:

உ:ள தீ)த $ள. உ3: ம*திர.

396. ஐ* எ@) : சிவாயநம, அ4ல நம சிவாய எ
கவைல. சி* : ேபா $கி

> பMச அ=சர. சMசல:

றன. சி)தி $Mசர: சி)தி விநாய க

$பி=. க*த 6Yப : மண

. ெத.ட

இ=:

B:ள மல.

397. க,பக என ெபா கடப நிழ, $ல C : க,பக மரேபால விளகா

நி,$ கடப மர நிழ ேல D,றி3 கி

ற. மைர) தலவி3=ச கட6. கய, க.

உைம: அைகய,க. அைம - மீனா=சி . சி,பர: ேப அறிC. அதாவ

ெமMஞான.

398. மனவாச: உ:ள கமல)தி4 உைறபவ. பவநாச: பாவகைள அழிபவ.

ைகலாச: ைகலாய) திேல இ3பவ. சக தீச: உலக) தைலவ. மேரச : மைரG
ெசா க.

------------கர கார)ைதG ,றி வட$டபா4 ச
க 6லவ தைம ஏ)தி - எ$B:ள

399

தீயமா பாதகB தீர) தீ)த  ப3கி
ேகா6ர)ைத நா

நீகி - ஆயிர கா4 400

17. மதனாபிேஷக+ைத க4 ம"ள (401 -439 )
ம.டப)தி, க.ேட

மதனாபிேஷக)ைத

வி.டல)ைத வி=வ*த ேமனைகைய - ெகா.ைடG
ெசா3 கழ$ B)) ராயழ$ ெச;வா
B3 கழ$ ேசைல Bகபி4 - க3 கழ$
ேவலழ$ ேபா

ற விழியழ$ த.ைட இ=ட

கா4 அழ$ ெபா,கடக ைக அழ$ - ஓைல இ=ட

401

402

403

78

காதழ$ வGரமணி கGசி" $ மாபழ$
ேசாதி Bக)தழ$ கர)ந - மாரதி

404

-----------

399 க: உயC. வட $டபா4 : வட ேம, $ ப க)திேல 2:ள . சக 6லவ :

சக)தா நா,ப) ஒ

பதி

ம.

400. மாபாதக : ெகா பழி. தீ)த  ப3கி : மாபாதக) தீ)த $'). நாயக :
ேசா ேகச. ஆயிர கா4 : ஆயிரகா4க: ெகா.ட :

401. வி. தல: வா
402. B)) ரா

உலக. ேமனைக : வி.Tலக நைகய3: ஒ3)தி.

: B) பதி)த, தைலயி4 B

B3 கP . க3 $ கைர .

அணி2 நைக. B3 $ :

404. வGர : ைவர. கG : ரவி ைக . வGரமணி கG இ3 $ மா6: ைவரமாைல
அணி*த கGைச இ" $ ெகாைக. க ர)ன : மாச,றமணி. மா ரதி: ரதிேதவி

ேபா

றவ:.

---------

க=டழ$ ெபா=டழ$ கGைசக=' வ*த க=
ம=டழ$ க. மயகிேன

- கி=ட வ*த

நா=ட)ைத க. நட* சிைல காம> P*
ேதா=ட)ைத ெகா:ைள ெகா. ேதா
ைகய6 பாயவMசி க.ண6 பாயநி
ெதா 2 மா

ேபால) வ $.ேட

றினா

"

Dைண பல ைக)தி)தி ேவTர - ேகாணாம4

பா 3தி இ

- வா=ம த

- ெத வதி

காT இைசராக ைக)தாள ம)தளைக

 3தி2ட

405

ெகாபைனயா: சகீத

ப பா க - ஆடவைர

406

407

408

409

79

எ 2மத ேவ:ைக $ இைச2மல ஈவா: ேபா4

ைதயலா: 6YபாM செச தா: - ெச  பி:ைள

410

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

405. கGைச: நடனமாட க=வ. க= ம=: க= ேகா6.
406. சிைல காம

: வி4ேவ:. P*ேதா=ட)ைத ெகா:ைள ெகா.

.ஏ

? =ட)தி4 உ:ள எ4ேலா மீ அமலகைள

ேதா

றினா

வ*வி=டா

: மலG ேசாைலைய அ ப'ேய ெகா:ைள ய') ெகா.

அபாக விவத,$)தா
407 . மத

.

ைக கைண ஒ3பா4 பாய, அவ: க. அ6 ஒ36ற $)த எ )

இைள)தமா

ேபாலG ேசா*வி=ேட

.

408. ைக)தி)தி: ைக) 3)தி வா)திய ேவT: 64லா$ழ4.

409. ெகாபைனயா: : மலக ெகாைப ஒ)தவ: பா 3தி இ

பா=ேடாைச இ

ப தர.

ப பா க:

410. இைச2மல: ெபா3)தமான P க:. 6Y பாMச: P)வி வணக4.

விற வி 
----------

யாகC) வெகா.டா

ஆட விைளயநயி

னாகC) வெகா. ந.ணிேன

- ேச3

411

நிைல கிைட ெகா.டா: ம3= நீலமலG ெசக.
வைல கிைட ெகா.டா: எ

மன)ைத - கைலபரத

B*ேதா எெப)தா: !ாிவி4ைல P=' எ
வ*ேதா எெப)தா

ம

மதேவ: - ந*தி ெசா

ெசா,க=' லாாி ெதா)தா: B
ம,க= வா: ேபா4 மைறயநி

நி

ேற

றவைர

- ெபா,கடக

ைகGசலா ெகா.டா: கன ேபசலா இத,ேக
ெமGசலா எ

ேம4

"ைர)தா விMைசேயா - ெமG

ன

412

413

414

415

80

த3 ெகா.டா: ம,ேறா சதிெகா.டா: க.ேட

ம3=ெகா.'3 க எைன ைவ)தா: - விாி)த3:
பாதி ந')தா: கீத பா'னா: Pேபா=

வாதி4 ந') தா3 மயகினா - W Bைல

417

மாபிர ப*த வ$)தா4 இத,$ைரப
ஏ பிர ப*த என எ.ணிேன

- நாத

418

பதசாாி சாாிெகா:ள பாேவ*தா ஈ*தா
Bசாளி ைகெபா
நி
க

B'ைப - எதிராக

றவின யக: ெச தா: நி=_ாி எ

மன

ற வினயக: ெச தா: க.ணாேல - ம

ேகாெப)தா: ேவ*த ெபா

ேகாெப)தா: எ
----------

றா எ

416

419

றிெலா3 ச=ட

420

ைன ெகா:ைள ெகா:ள க:ளி இ*த

ட வ*ேதா - காபான

421

413. !ாி : வைம .

415. விMைசேயா : வி,ப

னக:.

416. மக: ெகா.'3 க : மய க ெப,றி3 க .

417. வாதி4 ந')தா : த க ந'கக: . W :
419. சாளிைக : பணைப.
----------

தாரணிெகா. டா:ேவா தடம$ட தபி க
ேபரணிெகா. டா: ஆைச ேபா ெகா.ேட
ச கணிநி

றாடG சைபயிேல ஓ' அ*த

ைம கணிைய B)தாட வாMசி)ேத

- ஆரண$

- இ கைனயா:

422

423

81

ெச லா$ வி)ைதயினா4 ெசெபா>ட4ஓெம
க லாகி4 ஏ*த க3)தாேன
க வாJ எ

- ம வாJ

எ

ைன ெவ=ட க:ளி ஒ3 )வித

ெச தா: அ மா

- ெதா யாம4

வைலயி, சி கிேன

ேதசிக)தி4 ஓ நடன ெச தா: கைடயி9:ள
ேகாசிக ெபா

ஆைடெய4லா ெகா:ைள ெகா.டா: - ேப

நயம கலெப. நடபல ெச தா:

ெசயம கள பா') தீ)தா: - மய4 ெகா.ட

424

425

426

427

-----------

422 . தாரணி : உலக. தட ம$ட : ெப3B'. தபி க : அைசவ,"
ெம மற*தி3 க.

423. ைம கணிைய : ைம தீ='ய க.ணாைள . B) தாட: B)த இட. வாMசி)ேத

: வி3பிேன

424. ெசெபா

. இ $ அைனயா: : க36 ேபா
உட4 : அவ: ெச;விய ெபா

றவ:.

ேமனிைய. ஓ என : ஆகா எ

"

இைர* ெகா.. ைகலாகி4: ைக) தாக4. ம வா: : ைம அணி*த க. ஆகிய
வா:.

425. கயவா: . அவ: ைகயி4 ஏ*தி ஆ'யவா:. ெதா யாம4 : தளராம4.

426 . ேதசிக: நடனவைககJ: ஒ

". ேகாசி க: ப=. ேகாசிக ெபா

ப='னா4 ெந த தகG சாிைகயாைட.

ஆைட :

427 . தீ)தா: : B')தா:. மய4: மய க.

-----------

ேபைதேய

த

மன ெப.கJ பி

ேன ெதாடர

மா மைன ேக வழி ெகா.டா: - காதி4 விைச
ப*த'ேபா, :ளி பரதவி)ேத

பாகைன அG

ச*த'யி, ைகை◌யவி=) தபிேன

- ம*)ரெச

428

429

82

,ற எ> தைள2 ேதாழென> பாக> ந4
6)தி எ> அ$சB ேபா கிேய - ம)தமிMச

430

ெப. ஆைனைய) ெதாட3 ேபராைன ேயேபால
ப.ணா ெமாழியா: பி

கா4 இ=ட த.ைட க

- வ.ணமல

ப,றிேன

ேம4 இ=ட Pஷணெபா

க
மி

எ

431

ேறால இட

எறிப - வாபக.

432

அ.ணா*த ெகாைக $ அறிைவ ெகா)திைலயி,
.ணாபி டாம4 3='2.ண - க. இர.

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

428 . ேபைதேய

ேதாழிெப.க:.
429. பாக

த

மன : 6)தி தமாறிய எ

430. ,ற எ> தைள : உறC எ
ஆகிய யாைனபாக

அ$ச . " உர
'உர

மன. ெப.க: :

: 6)தி ெசா4 டவ*த ஞானி ையய

=ட)தி,$:ேள .

எ

433

. ச*த'யி4:

ற பிைண6. ேதாழ

. 6)தி எ> அ$ச : அறிC எ

எ> பாக

:ந

ப

>, யாைனைய அட $

> ேதா='யா4 ஓ ஐ* காபா

' அறிC. ேதா='' அ$ச. ம)த: மத.

"எ

றா 6லவ.

431. ேபராைன : ெபாிய யாைன. ப. : இைச.

432 . க

க

. ஒ $றி6. மி

எறி6: டா4 அ' க.

433. அ.ணா*த: ேம4 ேநா கிய அறிைவ ெகா) : அறிைவ பறிெகா).

இைல: ெவ,றிைல. மதனாபிேஷக நடன B'* மீனா=சி ேகாவி4 நி
த

"

D ெச4கிறாள, Dதி வழியாக அவைள க. ெம மற* ெவ,றிைல

ேபா= ெகா.'3*த ஒ3 சில, .ணா6 தடவ மற* ெவ" ெவ,றிைல

ையG 3=' அப'ேய வி@$கிறா.
---------

மைகேம4 ஆக வ3வா3 ேபாவா3 தகளிேல

83

434

தக: தைலேமாத- கமத
அ)தியி

ேம4 ெச49 அரச இவ: ெகாைககJ

ம)தகB ேநா கி மதிம3: - த)பாி

435

கா4மீறி னா,ேபா, கன ெநகிழவி=

மா4மீறி னாஎதிேர மாறிவிழ - ேவ4விழியா:

436

ச*தன $ப தனக: ம*திைட
ைந*தன எ
ெபா
B

" நகிட - வ* த

437

Bக6 மாளிைகயி4 ேபா  6$*தா: நி

Bக6 வாயிேலா !ைகேபா4 - எ

B

ேற

ஒ3

நா

ெச $ வ3வ ேபா4 சீமா=' ைகம3*G
ெசா கி எ

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

> பாகிவ* ேதா

றினா: - ைம $ழலா:

438

439

434. Dதியி, ெச4ேவா அவைளேய பா) ெகா. ஒ3வேராெடா3வ ேமாதி
DHகி

றா.

435. அ)தி: யாைன. ம)தக : ெகாைகைய நிக)த யாைன ம&தக. மதிம3::
6)தி தமாற. த) பாி : தாவிGெச49 $திைர .

436. கா4 மீ"த4 : கா4 தவறிவித4. கன : க'வாள . ெநகிழ : தள*விட.
மா4 : மய க.

437 . ைந*தன: ேத * வி=ேடா.

438. !ைக : ஊைம . சக. சீமா=' : மதனாபிேஷக. பாகி: ேதாழி. ைம
$ழலா:: ேமக ேபா

----------

ற *த9ைடய அ*த ைகம3*G ெசா கி.

18. ேதாழிக# 5&(சி (440 -467 )
ஆஎ

றா: உகa யாெத

றா: ஏக:

84

ேப எ

றா: அ.'ய.' ேபGசி=டா: - காாிைகேய!

சீரக எக: பதி சிைகய எ
சாரக பாணிையய தபி நா
ைபயெர

440

தகப

- நாரைணய

441

மாமனா ேசாமாசி ப=டெப3ம

அைபயகா தா எக: அ)தபி - ெச6 கவி
அ=டாவதானி எ

ேப ஆயிைழ எ

442

மைனவி

ம=டா $ழ மனெவ"பா4 - வி=ேடகி
நா'வ*ேத

உக: பதி நப ெசா க க B

ஆ'வ*த ெப.ணரசி யா எ

ேற

- ஆடவேர!

443
னி

மாணி க மாைலெப,ற வGசிர)ைத $ப$ட

காணி $ வா )த கன தன)ைத - ஆணிB)ைத

444

445

வி.இGைச ெகா:ள வ*த ேமனைகையெப.T $

ெப. இGைச ெகா:ள வ*த ெப. அBைத - எ.ணாிய

------

"

446

440. அ.' அ.' : ெந3கி ெந3கி. "ஏ பதி? ஏ ெபய? யாவ உறC?" எ

கவிG ச கிர வ)தி வா ைக இ க.ணி ஒ $.
441. பதி : ஊ. சசங. ம= : ேத

ற

.

445. காணி: உாிைம. காணி $ வா )த $ப $ட கன தன)ைத என அ
ப)க.

வய

446. வி.: வி.ணவ. 'ெப.T $ ெப. இGைச ெகா:ள வ*த ெப. அB'
எ

ெக

ப, "க. பிற ெபா3ளி, ெச4லா க3)ெதனி
றா4 எ

ப பிற3 $" எ

,ைற நிைனP=கிற.
----------

அஃேத க.ட ெப.பிற*ேத>

" சீைதைய க. ெசா49 Wபணைகயி

85

சா)ரவித ேகா ேகாக சார)ைத ேம4வி3

பா)திரசி ேராமணிைய ைபகிளிைய - வா )தமட
மாைன மரகத)ைத ம

மத$ ேடாாிையGெச*

ேதைன மதனாபி ேஷக)ைத - நானில)ேதா
எ4லா அறி*தி3 க யாமறிேயா எ
ெசா4\ எ
இ
$

448

ற வித

றா: மயைல) .'னா: - ெம4 ந4லா !

ைற ெகவ வ3வா ஏ*திைழ ெக

ேற

அ*த

ைற ெபா3)தBைல ெகாபைனயா: - அ

றத,$

ப=டண) பாரப)ய பா&கைரய ேனா? ேகா=ைட
க=டைளயா ேனா? பாய க=பல - ப=டைடயி,
ேசாைலயப பி:ைளேயா? ," தைடக=
மாைலயப பி:ைளேயா? வாச4வழிG சாைல அMச,
காரமணிய கனக சபாபதிேயா?

பாரணிலா யமமணிய பகாேறா? - சீ அணC
ஆைன மணிய அரசப ேனா? தம
தான மணிய சதாசிவேனா? - ேம

ைம த3

ேகாயி4 ைறமணிய $பக பி:ைளேயா?
ஆய) ைறமணிய ஆ.'ேயா - ஓயவ"கா
ேமா=ட மணிய B3கபா ேனா கீைர)

447

ேதா=ட மணியெந=ைடG ெசா கேனா? - மா=வாி

449

450

451

452

453

454

455

456

86

காரேனா? பாசிவாி காரேனா? Xரகி

காரேனா? ெபா,ெகா'ேம, காதெலா - ஓ இரவி4

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

447. ேகா ேகாக சார : ேகா ேகாக 8

457

ரச.

449. எ4லா அறி*தி3 க : உலக பிரசி)த மாக இ3 க .

450. $

-----------

ைற ெபா3த: மைலேயா ேபா ெதா)த .

எ)தைனேயா ேப இேக எ)தைனேயா ெபா

ெகாவ*

எ)தைனேயா ெசா4வாக: எ) க: - உ)தமி தா
அகவாி ேல ஒ3வ கானா9 வா ேநரா:
சிக சி"ேதைர தி

>ேமா? - உகைளேபா4

459

ந,$ணB: ளா தைமேய நாவா: ேவ*த த3

ெபா,$ைவ $ உ:ள ெபா3*தா: கா.! - ெசா,6லைம
D"ைடய ராகிய ந4 ேவதியேர! எ
றி அத

பி

" சில

ேன அ ேகாைத அேக - "தைல)

 சC*தி $G ெசா

னா: பயிலாக

ஆ வ3வா ெசா4 எ

ேற

ஏ கைழ)தீ என வ*தா: - மா கி

? - வா3ெம

ெசா4 எ

B

மக=$ B*8" ெபா

பி

8" ெபா

8" ெபா

றியபிேன

ெகா)

றா:

B)தைனய B)நைக ேமாகவ4 $ பணய
எ)தைன ெபா

- அ)ைத $

என $

ேதாழி ெப.கJ $ - ெசா

460

461

462

"

ஆ3மி4ைல ெபா

நீவ3D ஆகி4 இேக நி,பாேன

458

ன

463

464

465

87

ஒ3 8" ெபா

> ஒ3 B'பா ) த*

வ3Dேர4 வா3ெம
--------

459. வா

றா: மைக - ைரமைர

ேநரா: : உட

பட மா=டா:.

460. ெபா, $ைவ: தக $ைப.

461. D" : சிற6. ேவதியேர : மைற பயி
464 . பணய : பண.

465. B

8" ெபா

ற வேர. "தைல : பர=ைட)தைல.

: Bதேல 8" ெபா

மதனாபிேஷக) $ !

466

" 8".

466. மைக:  சC*தி எ

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

ெவ:ைள 6 ெவ= மி

. மக=$ B*8" :

> ேதாழி.

னலா

அ:ளி ெகா)த க>பிேன

அப'ேய

- உ:ளி3*

467

19. பணிெப4க# வழிபா (468 -472 )
ைப*தா அணி*த4 ைபகனிவா  ெப.க: சில
வ*தா ெதா@தா வரGெசா

னா - ச*தன)தி

ைகவிள $ ெகா.வ*தா: கா4விள க ந4ல த.ணீ
ெத விெகா. வ*தா: ெபா, ெசபிேல - ைமவிழியா:
அகி பி')தா: அைடைப வாிைசசி

ன)

தகி பி')தா: தனிப' க - ெசகலைவ
Pசினா: PGசி வ* PB')தா: Pவிெம4ல
Dசினா: ெபா

கவாி ெவ.கவாி - ராசி

கயிலா$ த*தா: எ

கா4ேநா$ எ

"

468

469

470

471

88

ெவயிலா:பாவாைட விாி)தா: - ஒயிலாக

472

20. மைன 12 ேசற (473 -475 )
ப6ெப3 ேபா>= பக=டறியா பா 6ேபா4
அெபா
--------

ெநமைன $: யா

467 . ெவ:ைள 6 ெவ= மி
நாணயக:.

ெச

ேற

- ெசபவள

473

ன4 : க.ைண பறி $ ெவ.ைமயான 6

468. தா : மாைல. சக. கா4 விள க: கா4 க@வ.

470 . அைடைப: ெவ,றிைல ைப. கலைவ : ச*த ன.

472. ைகலா$ தர4 : ைக ெகா)த4, பாவா ைட விாி)த4: நடபத,$) யி4
பர6த4.

468 Bத4 472 வைர. ச*தன)தி, ெத வி, அகி, சி

ன) தகி, PGசி, Pவி, ெபா

கவாி, ராசி, ெவயிலா: ஆகிய ெபயக: P.ட பணி ெப.க:.
------------

ேபாதிைக கா4 ஏ* சிக ெபாக4 த கGசC ைக
மீர)ன கபள விசால)தி4 - ேமாகாி

ேகா=டார ெகாைகயா ெகா.வ* தி.ட3$
ேபா=டா ைரபா$ ேபா3*ேத
21. மதனாபிேஷக+தி

- வா: தடக.

த3 $ைடேய

B'ைப ைக ெகா.ேட - இ=ட

த

475

வரேவ7 (476 -493 )

வ=டமி=ட ெகாைக மதனாபிேஷகB நா
க='வி=ட ெபா

474

ைன வ* ச*தி க ர.

ப3 $ எ9மிGச பழக: - ம3 ெகா@*G

476

477

89

ெச.ெகா. த

னிட)தி, ெச

றி3*த எ

மன

ெகா. ெகா. வ* நி

" $பி=டா: - ஒ.ெடா'யா:

காதலைரG ேச*தறியா க

னிேபா4 Wதறியா

ேபைத ேபா, சிெம:ள ேபசினா: - 'மாதவேர!

-----------

473, 474 . ப6: ெந3கிய ெப3: ெபாிய. ேபா

பா

478

479

: மைல $ைக. பக= : வMசைன.

6: பா2 6. ெசபவள ேபாதிைக: சிவ*த பவள) தா4 ஆ கப=ட

ேபாதிைக. ேபாதிைக எ

ப ணி

தைலயிேல ெபா3)தப ஒ3 க=ைட.

ெபா க4: ெபாC மி$*த சC ைக : சC கமாக க=ட ப=ட ஓ ட. ேமா

காி : ேபா யாைன.

475. ேகா=டார ெகாைகயா : த*த ேபா

ற மாைல அணி*த

&தன)ைத2ைடயா. அ3$ : ப க) தி4. ைர பா$ ேபா4 : ைர மாதிாியாக,
ஆடபா மாக.

479 . க=' வி=ட : க=' அ>பிய
-------------

ம.டப)தி4 ஆ'ேன
க.மய லாகி எ
ெம:ளேபா

வ* நி

றீ உைம நா

ப க)ேவா - ஒ.ெதா'ைய

='வா D='ெல

ேற

மாாீச

க:ளி $ழபி கழபிவி=டா: -- ெத:J தமிH
பா='ேல வ4\! எ

பகி, $லெத வ

D='9ைம ='வ* வி=டேத - D='4 வர)
தாகேல
பாகிேய

வாச4 தைல கைடயி4 நி,பாேன

? வ*தா, பணய ஏ

?

? - நீக: ந4ல

Pைவ க. ேடB') ேபாேவா எ

ெற.ணினீ!

480

481

482

483

90

ேமவிGெச

றா4 நா

விடமா=ேட

சி)தெமக: பா ய' ெம
அ)தைன2 ெம
மி

B

எ

! - ேதவாீ!

" ெசபினா: சாலவி)ைத

ேற யா

- ைக)தல)தா4

இ3*ேத

இ3 $ L. இைடயா: ெம

கமல ைகபி')
- கி

இ3)தி ெகா. Bக பா)ேத

னர)ைத

='னா: ஏ* Bைல ேகா='னா: த*திாிைய
மீ='னா: சகீத ெவ4லGசா" - ஊ='னா:

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

484

485

486

487

480. மயலாகி: மயகி. சஅக. D='4: D=',$.

483. தாக4 : தைட. பணய ஏ

484. ேமவிG ெச

றா4: அைண* வி= ேபாவ தானா4.

485. ைக)தல)தா4 : எ

486. ெம

கி

? பண இெத4லா ஏ $.

ைகயினா4 .

கமல ைக பி') : ெம4ய P ேபா9 அவ: ைகைய பி')

னர: யாH.

478 . த*திாி : யாழி

நர6 . மீ='னா: : தடவி னா:. ெவ4லGசா" : ெவ4ல)தி4

பிழி*ெத)த ரச : --------------

ெசா ேகச ேம,கவி2 ெசா ேகச தபாதி

மி கான அகய,க. ேம,கவி2 - த க6கH
பா.') ைரமீதி, பா= ப')தத,பி
ஆ.ட நிைல ேகா=ைட யாதிப

ேம4 - .6கHG

சிகாசனாதிபதி சி*தம ேள*)ரன3:
எேகா

ெபாியநா ேக*திர

ேம4 - மைக க

பத ப')தா: வ.ண ப')தா: எ
இத பைட $ ேத

கா $

ேபா4 இனி க - வித பைட $

488

489

490

491

91

B,க= பாகB சீ ேமாைன கJ ெபா3J
பி,க= B

BரT பி

BரT - ந,க=டா

ெசா,க= க.விைல ெதா.N" ெபா

கம

ெப"ேமா

- வி,பி')

க,க= ேமாதிர)ைத ைகயி=ேட
22. மாமியாாி

492

493

(494494-514 )

வாகினா, ேபால வைள*த வற=ட9

தாகிைவ)த கா9 த' க6 - ேதகா

494

$ ைக ேபா4 வா2 ெகாவா2 ச,ேற

ந $ தைல2 நைர2 -ெபா' ெகா $

495

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

488. அகய,க.: மீனா=சி .

489. பா.')ைர : பா.' நாடா.ட தைல வ

.

490. மைக : மதனாபிேஷக. சகங. க,க= ேமாதிர : க4 இைழ)த ேமாதிர.

494. வா$த4 : வைள)த4. வற= உட4 : பைச ய,ற ேமனி.

495. ெகாவா

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

: வ'2 வாணீ. ெபா' ெகா$ : சி" ெகா$.

ெமா )த க.T கா," B=' B

பறிய பி

$)தி3ம4 ேபா=டைல $ ேகா6மா
வி=ட ைர கா

பறிய

- வி) $

ேபா4 வி@* Bழ காலதைன)

ெதா=டBைல) தா

நாணB,றா: மாமி எ

கிழவி ேதா
" நா

றினா: - கி=டவர

அறிய) த

உட6

ேகாண9 $: ேள ச,ேற ேகாணினா: - .ஒகி

496

497

498

92

"வ*தீேரா! எக: வாிைச) ைரேய! நீ
ச*ேதாஷமாக இேக தா

வரேவ - இ*தமைன

எ

பைத B

எ

ன தவ ெச தேதா எ

ன தவ ெச தி3*தாேளா? - க

நா: இரC க.டகனா ந

பிறபி4

னிB*தா

ைம2 எ

ேபைதமணி)

ேதா: இட ப க ')தC - ஆ:வர)தி4
காக கதறிய க=ைடGசி மிய

னC - ேயாக வர

ேதாைக ெகா3$ற)தி ெசா

ப4 நிமி)த பலகா4 இயபிய
ேச $ எ

" நைக2ட

அப'ேய வ*தீ எ
இப'ெய

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

ஆைச மக: $ண)ைத

ேற அறி[ இ

498. . ஒகி: ணி

நி

- ெசா4ைவ)ேத

".

னB நீ - ெபா  6ர=G

499

500

501

502

503

504

6ற)ேத மைற*

499. இ*த மைன : இ; D.

500. க

501. ந
எ

ப.

னி : எ

மகளாகிய க

னி.

ைம வ3வத,$ அறி2 $றியாக ெப.கJ $ இட ேதா: ' $

503. பலகா4 : பலBைற .

504. இப' : இ

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

ன வித.

சாலவி)ைத ெப.க: தட)தி4 மிதி)தறியா:
மாலவி)ைத ெப.க: மைன ேககா: - நா9

505

93

பர)ைதயைர ேபாேல பணகா ேத
க3).ேடா காய க காேண

- ஒ3)தகி=ட

506

மானாைள வி=ேடேனா? மாய கிர*தி வ*த

தானா4 ஒ3கா கா$ேமா? - நா

ஈ

507

ற

மா $ ராஜ வளGசிேய அ4லாம4
ஏமறி யா:சிறியா: இ

னகா.! - ேபைத $

508

ெகாMசவயதானா9 ' உைம கல*

509

ெகாMச வயகா. ெகா,றவேர!- வMசிந4லா:
த

ம

மன ேக,கG சவதாி)தா, ெபா
மத

ேகா'

த* தா9மினி வாகா:கா.! - எ

510

மக=$

பாேல ெம:ள பழ ந@வி Dழ*தவித
ேபால வ* வா )தீ 6லவேர! - நீ ஒ3
ேப பி:ைள ெப,ேற

பி'6விடா ம,ெகா.ட

மாபிைள2 ெப.Tமா

----------

511

512

வாH*தி3க:! மாபிைள $

505. தட)தி4 : அ' ப=ட இட)தி4. மால வி) ைத ெப.க: : மய $ காாிக:

506. பர)ைத : ேதவ'யா:. காய க: ேமாக மய க.

509. ெகாMச வய : சி"வய. ெகாMச வய கா. : ெகாMவத,$

ெபா3)தமான வயேத.

510. சவதாி)தா4 : ஒ) நட*தா4.

512. பி'6 விடாம4 க= நீகாம4 . "கவC ைக ெஞகிழாம4" எ

அ'க:. ேச) தியைக ெஞகிழாம4 ேச* ேச* " எ

வி46)ரா. "வளி: இைட ேபாழ படாஅ Bய $." எ

றா இளேகா

"ைர)தா பாரத பா'ய
" இயபினா 6லவ.

வளி : கா,". கா," $ ட இைடேய 6$* பிாி க B'யாத ேச ைக

94

----------நி)திைர $ ெம)த ெநேநர ஆ$ேபா
த)ைதெமாழி யா !" எ

"ச

ைன ெசா4 - அ)ைதய3

ேபாயினா பாகிய3 ேபாயினா ெசபவள

றா: - ேசயிைழயா:

வாயினா: உ:D='4 வா3ெம

513

514

23. ப ைக அைற அல)கார (515 -527 )
B

ெபா

ெச

றா: பி

ெச

ேற

B

Bக6 வாசேலா

ெகா. 'ைழ) தர)ன ேபாதிைகேயா? - மி

சி)ர ெகாைகேயா? ெசெபா

ெகா.ட

நிைல ேயாகதவி,

ப)தி இ=ட க.ணா' ப=டேமா?- க)திாி6
ேவைல நிைர)த 6 ேம,க=' ேயா? சிற*த
மாைல நிைற)த வாிைசேயா? - ேகாலவர

கா=ட $மMச கா*திேயா? ப=டாைட

ேம=ட ம4ைகP ெம)ைதேயா? - ஏ4ைவக.
---------------513. ச

515

516

517

518

ைன ெசா4 : சாைடயாகG ெசா4.

514. உ: D! உ: அைற. ேச
515. ெபா

இைழ: ெச; விய அணி P='ய மதனாபிேஷக.

ெகா. இைழ)த ர)ன ேபாதி ைக : ெபா

நவமணிக: பாதி கெப,ற ணி

சிகரக:.

னினா4 ெச 

516. ெகாைக : வைள*த ெதாக4.

517, 518 . வசர கா=ட $ மMச கா*தி: ைவர கா4 ைவ) ெதா$கி
ஊச

ஒளி. ப=டாைட ேம4 இ=ட ம4ைகP ெம)ைத : ம4ைக மல

பரபெப,ற வி4ெவ= ெம)ைத. ஏ4ைவ : சமய.

ற

95

-------------தாகிய தீ வ=' $) தாேன தயில விட

பாகி4ைவ)த W)திரெபா, பாைவேயா? - $மMச
ப க)தி4 ெவ:ளி ப' கேமா ப:ளியைற)

தி $ $) தி $மதி, சி)திர)தி4 - ைம க3க.

520

ெப. இரதி ேபா4 ஆ" ேப ெகா3வ ேன\ைல

ப.ண எ@திைவ)த பாவைனேயா? - த. அளிேயா
ேம,ெகா. ெடா3மட*ைத மி காம \ைலெசய
கா ெகா.ைட பி

சாிய கா4 எ@பி - ேபா கலவி

ஆ=ட)தி, WதகB ஆக எ@ தி க@வி4

ேபா=ட வித ேபா3*த ெபாகேமா? வா=டBற
ேமா'ைவ)த ெப.கமல B

ைகபி') கைட க.

த

தைலயி4 அ*த

நா'ைவ)தா: எ

மி

" நய ேபசG - Wடக ைக

ைன $வி)) தைலவ

னைளயா: தாடனMெச

வி*ைதேயா? - பி

அபைனய க.ணி2 ஓ ஆJ தைலமாறிG

ஒ3 பா4

பனக: ெச 2 ெதாழி4விதேமா? - சபரமக:
--------------

519

521

522

523

524

525

526

519. தயில : ெந . பா$: ப க. W)திர ெபா,பாைவ: தக)தா4 ெச த விைச
ெபாைம.

520. தி $ $) தி $: எ4லா ப கB. மதி4 சி)திர)தி4 வாி4 எ@தப=ட

ஓவிய)தி4.

521. பாவைன : மாதிாி.
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522. கா ெகா.ைட : Bகி4 அைனய *த4.
523. ெபாக: மகிHGசி.

524. ேமா' : ம$'. Wடக: வைளய4.

525. தாடன ெச த4 : அ')த4.

526. சரமக:: சிற6க:.

-----------

ெசா4ல B'யா $மMச) ேதறிேன

ெம4ல வி@ ெகாப)தி4 ேவழ ேபா4 - ந4ல தக)
24. மாமியி

சீவாிைச (528 - 532)

த='ேல பா $ ெவ:ளி) த='ேல ெவ:ளிைலெபா,
ெப='யிேல ம4ைகP பிGசிP - ெவ='ேவ
த*தG சிமிழி, சவா$ணா ப=ைடதனி4

ெக*த ெபா' பவள கி.ண)தி,$ ச*தனக:
" கிளிெமாழிைய '

விடாயாறி)

ேத" ெபா@தி9.ணG சி,".' - ேவ"சில
Xகானி, ப
ேதகா

527

னீ பி' ெசபி ேலெவ*நீ

Bைலயா சிலேப ெகா. - ஆ$ வ*

மாமிவர வி=ட வாிைச எ

" ைவ) நி

றா

காமி அவகைள க. கா='னா: - ேசமமணி
25. ப ைக ேச8தைம (533 -539 )
வாச, கதவைட)தா: மைகந4லா ேபானத,பி

528

529

530

531

532

97

ேபசி $ணாலமி= ேபைத ேபா, - சி

---------

533

527. ெகாப : யாைன பி' க ெவ= $ழி. ேவழ : யாைன.

528 . ெவ:ளிைல: ெவ,றிைல.

529. பவள கி.ண: பவள)ைத) ேதா.'G ெச யப=ட கி.ண.

530. விடா : கைள6. சி,".' : பலகார வைக 3க. பி' ெச6: ைகபி' ைவ)த

ெச6.

532 . காமி : மதனாபிேஷக. ேசம : காபாக அைம*த .
533. மைக ந4லா ேபானத,பி

வாச,கதC அைட)தா: என மா,றி ெபா3:

ெகா:க. $ணால இ=: ஆன*த ) ஆ'.

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

மதிவதன ேகா=' வைள தி3)தி நி

றா:

6திய மணவைறெப. ேபாேல - மதனாபி
ேஷகேம! எ

ேமாகேம! எ

பிராண &ேநகிேய! தாகாெத

றவைள B*திபி') - ஏக

சயன) தி3)திBக த
நயன)தி4 ைவ)ேத

னி4 Bக ேச)

நயன - தயCவர

ேபசிமல ம4ைக ேவ பிGசி B') கலைவ

PசிGச; வா 6>கணி* - ேநச

பி' க ெகா)தா: பிளCதா Pல
ம') ெகா)தா: த

வாயா, - க')

ெகா)தா: சில 3ைள ெகாMசிம' மீதி,
ப)தா: 6ளக பைட)ேத

- எ)தைண)

26. ேபாக 9கத (540 -579 )

534

535

536

537

538

539

98

ெகாைக Bக பி') ெகாைகவா ) ேத
ெசைக ெகா ெநகிH)ேத
ேசாம

$')G

ேசைலதைன - அகவ: எ

உாி*தா: ைடேம4 ைட ேபா=டா:

காம ஒ@கவி=டா: காமிய)ைத - காம

கைலBைறேய ஆகனக: ஐ* ெச ேதா

Bைல ைவ) ம,ேறா Bைலைய - ெமலெந3'

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

534 . மதி வதன ேகா=' : ச*திர

540

541

542

அைனய Bக)ைத வைள) வைள தி3)தி : ைக

வைளைய ஒ@$ ெச வ ேபா4 தடவி.
536. நயன : க..

539. 6ளக: ெம G சி6.

541 ேசாம

: ேவ='.

542. ஆகனக:: த@Cத4 வைக.

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

ைக!ல உ. கC: மாகனி ைவ)

ைமவிழியி4 நாைவைவ) வாகிநக - ைபய)
தைல அ@)தி உ*தி தனி4 மகர கீறி

கலைவ க@)தைண) க=' - நிைலைமெபறG
சாதி $ண$றிக: த)வக: ேத* க
மா ப3வ வைகக. - ேசாதி)

அறி* பதிைன* தBதநிைல ஆரா *

இற$மிட ஏ" மிடக. - அறி*விட)
தான அக,றி உ:ள* தாைள வ3' இ

ப

543

544

545

546

99

மான விர4 ைவ): அ*தரக) - ேதனிறா4

547

ெம4ல ெம4ல நீவி விர4 ெகா. ,றி அ*த
வ4ேம4 எ

க. வாிசிைலயி, - ெசா49

548

அகார உகார எகார ஐகார

இகார கைணகைளைவ) ெத  - மகாகநீ
பா *ெதா@கG ேச*தைணயி, பMசகர ண)தி
லா*த கரணBத லாகரண - வா *தமகிH
அ*த கரண அவ=$ என $ ஒ

549
ேம4

றா

B*த கலவிேபா !ளேவ - ச*தன ெபா,

551

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

543. ைக !ல : உ:ளைக . கC: மாகனி : க

550

னமாகிய மாபழ அல$.

544. உ*தி : ெகாPH. மகர கீறி : மகர ேபால) தடவி.
545. ேத* : ஆரா *.

547 . அ*தரக) ேத
548. நீவி : தடவி.

இறா4: ரகசியமான ேத

ரா=.

550. அைண : ப ைக .

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

$$ம $ப$ டகைள ெவ

றத

னக:6 யக: த பிெஞ - Bகிட
மைக $றெக

ம3கி4 ெந3க எ

அைக நகக: அ@*தம யகி
அைண* $ைழ* ெம

அ

றி4 இர.

பிைண*த விதக: பிைண* - மணகமH

552

553

554

100

ஆகB ஆகB ஆவி2 ஆவி2

ேமாகB ேமாகB !ர9 - ஆகேவா
எ=ட

ர=' ெச

எ=ைட இர='ெச

555

த)ெதாைக

தி=ட வைக)ெதாழி4 - இ=டBட

க.ணா'யி4 ரதி2 காம>க, கி

556

றெதன

க.ணா'யி4 ஒ3பா4 கா.பி க - ெப.ணரசி

557

த.டரள P.மா6 தாகி உயரதியி
ம.டல ேபா4 B
------------

இ3)தி வா$ழ4ேம4 - வ.ெட@*

558

552, தபி : மல*. ெஞB$த4 : அ@* த4, $$ம $ப $டகைள ெவ

தனக: 6ய க: தபி ெஞBகிட என பத பிாி க.
553. மைக $ற$: அவ: ைட. எ

554. பிைண* : பி

ம3$: என இ6.

னி.

555. ஆக: உட4. ஆவி : உயி. ேமாக: ஆைச. !ர4 : 6

B"வ4.

ெதாைகைய இர=') தா4 அ"ப) நா

$ வைக யான கலவி)

556. எ=ட

எ= : பதினா". அதைன இர=' ெச தா4, Bப)திர.. அ)

ெதாழி4.

$. அ"ப) நா

558. த. தரள P. : $ளி*த B)மாைல.
----------------------

சகீத பாட) தனக: தாள ேபாடG
ெசகனிவா ெம

$தைல தீ$ழ4ேபா, - ெபா$ அBத

559

மைகந4லா: ஆயிர கா4 ம.டப)தி4 ஆ'ன: ேபா4
அ$ ஒ3 ம

மத )தா'னா: - ைப$ழலா:

560

ற

101

க,ற கைழ ) கா=' வலசாாி

,றி இடசாாி ,றினா: - ம,"ம*த

561

ைப*ெதா' ைக) தான பளீ4 பளீ4 எ
க*தமல ைகவைள க\4 எ
ஒ
ஒ

" $$$ என ஒ
"$ $ெக

"விழ

ன - க*தர)தி4

" $B$ெமன

ன ஓைச தர - $

562

563

றாத

6:ஒ எ= $Bற ேபாதா $ைற $ வி)ைத

வைக ைகெநா')தா: - ெம:ளமத

க:ளி ெநா'பி

Xட)தி4 ைவ)ேத

ெப3காம வாாிதியி4

ஓட)தி4 ைவ)த மயி4 ஒபானா: - கி

------------559. ெம

560 . ம

564

565

ற

$ தைல : ெம4ய மழைல ெமாழி : தீ$ழ4 : இனி $ $ர4 ஓைச .

மத ) : காம நாடக.

561. கைழ ) : !கி

ேம4 நி

" ஆ ) . சாாி : ப க.

562 . பளீ க\4 ஒ $றி6. க*தர. க@).

563. $

றாத : $ைறயாத .

564. 6: ஒ : பறைவ ஓைச . ைகெநா') த4 : ட ெகா')த4.
565. ெப3 காமவாாிதி : காம ெப3கட4.
------------மி
த

அைனயா: த

நல> ெபா

அறிC ெம 2 6மல3

ம3$ த:ளாடG - சி

ன பி

ேகாைவ வட*தி3)தி *த4 6ற)ெதா கி

ேவைவ வழி) ெம:ள Dசிேய - காாிைகைய
B)தமிட ஒ=டாத ! $)தி ைய கழ,றி

ன

566

567

102

B)தமி=ேட

ெமGசி எைன B)தமி=டா: - B)ைதய

568

ஆமடா ெகாைககJ $ ஜ*கி3 ைவ)த கா4
ேநாமடா ம

மதந4 84 ப')த - சாமி

569

இ"கி"$ சமயெமன இனிய ெமாழி $ழற இள

B"வல ெவளிறBைல Bைனப3க - ம"$ெகா'

570

இைட வள Lத4 ெநளிய இல$ இதH பதற இ3
ைடக:பட பெடனவ3  சலதி - கட9ைட)
ெகா.ட ெப3 ெக

ன $Xெல

571

" பாய அதி4

ஒ.ெதா'2 நா> உ3வி2 - த. தரள

-------------566. ெம

: உட6. நல

: அழ$. ம3$: இைட. சி

572
ன பி

ன: அலேகால.

567 . ேகாைவவட தி3)தி : ேகா)த மாைலைய ஒ@$ப)தி

568. B)த இட ஒ=டாத ! $)திைய கழ,றி : B)த ெகா க விடாம4 த $

! $)தி ைய கழ,றி வி=. ெமGசி எைன : எ

569. ஐ* உகி : ஐ* நகக:.

ைன பாரா=' .

570: Bைன : Lனி. ப3க : ைவ க.

571. இதH பதற : உத ' க . க சலதி : இ

572 . ஒ.ெதா' : மதனாபிேஷக. நா
---------------

ப கட4.

: அவ தானி. உ3வி : ம

ெம)ைத2ைக* நீG மித6மா கGேசா

நி)திைர ேபா G ச,ேற நிைனCவ* - த)திரமா 3 எ
எனகைலையG ,றி இ கி Bகேகா='
ெபா

கதைவ) த:ளி 6றப=டா: - B

ேமாகினியி

ெச49 Bனிேபால யா

6 ெச9

ெச

ேற

மதேவ:.

573

574

103

ேபாக நீ ப

னீரா4 ேபா கிேய - நாகாிக

மைக 2ட

தி3பி வ*ேத

575

மலரைணயி,

ெசைக வைள ெநறி* சி*திய - அகவிH*த

576

மாைலஒ3 ப க வதகி கிட*தெபா

ஓைல ஒ3 ப க ஒகிய - ேகாலB)த

577

சி*திய ெசபவள சி*திய க.ேட எ
சி*ைத அறிைவ அேக சி*திேன
$
ம

- வ*தி3*த

578

ைற ெபா3)தBைல ெகாMெமாழி கிMகவா

ற, $ழ ம'சா *ேத

-எ

579

தைலையG

27. கலவி க&(சி (580 -587 )
,றி கிரண) ெதா'வைள ைக யா,றன

ெந,றி ெகா3பா4ெநாி)தி=டா: - க,ற ெதாழி4
கா='னீ ஐயா எ
P='னீ க.ேட

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

க. தி=' ப=டதி

580

ப

63ஷைர2 - நா='ேல

581

573. ேசாப நி)திைர : அயGசி)  க. த)திர : சாம)திய.

574. எ

கைல: எ

>ைடய ேவ='.

575. நாகாிக. இ$ க.ேணா=ட எ

நாகாிகேம.
576. $

> ெபா3ளி4 இ4ைல; த,கால

ைற ெபா3த: மைலேயா ேபா இ=ட. கிMக : சிவ6. ம

மண தகிய *த லாள. ம' சா *ேத
-------------

: ம'யிேல ப)ேத

உகைளேபா ேலகலவி $)தாி க வ4லவ யா?

.

ற4 $ழ:

104

இ$ வர காேண

இவைர $ - தகாத

ேகாழிேபா க கார ேகா=ைடவாச,கார
Wழ) திாிவா ெதாட3வா - பாழ"வா
த

எ

583

ேபாக B*தவி=) த6வேர அ4லாம4
ேபாக B*விபா இ4ைலேய - அ

பேர!

ஆெண4லா உைமேபா4 ஆணா$ ேமாB3ைக)
ெண4லா ந4வயிர) ணாேமா?- Dேண
B3 கமல ஆதா B'பா? B')தா4
ம3 ெகா@*தி
பாேர

வாச வ3ேமா? - ஒ3)த Bக

இனி என $ ப:ளியைற மாபிைள2

நீேர சாி எ

582

றா: ேநசேபா, - காராைன $

584

585

586

587

28. ண(சி வ"+த ேபா க (588 -590 )
ஊ= கவளேபா4 உ.ண கனிெகா)தா:
ேகா= $ழ $ழ6பா4 - நா=டம
வி3ப ெகா)தாள மி

னா: அதர

க3ைபேபா ேல3சி க காேண
-----------

- தி3ப

588

589

584.. பாழ"வா: பாழாக ேபாவா.
587 . ேநச ேபா4 : அ

6ைடயவ: ேபால. கா ஆைன $: காிய யாைன $.

588 . கவள: உ3.ைட . ேகா= $ழ 3.ட *தலா. $ழ6பா4.
பாச*தி : நா=ட க..

589. அ மி

னா: அதர க36 : அமி

அைனயாளி

இதH க36 3சி.

இதHGைவ $ இைணயாக வி4ைல பா,$ழ6G ைவ. தி3ப : ம"ப' 2.

105

------நட*த கலவிெசா4ல நா9நா= ெச49
வி'* தய எ தினா
29. வி:8தபி

- மட*ைதந4லா:

ெவ ேயா

மய க (591 -602 )

ேமல$ மMச: ப= ெவ.PN4 ெபா

அ@* நக $றிைய ஆடவக. ேடகG
ெச@* திைரநீ ைவையயி4யா

ெச

- ெதா@ $ல)

ேற

அவ: ேம4 ஆைசயினா4 நா23வி எ

ேமனிபிகிப4 விள கிேன

" $ைப

- ேமானம*)ர

தபண)ைத நீ கி) தைலB@கி ேன
உ,பன)ைத எ.ணி உ3G ெசபி)ேத

கலவி

மாய) திாிையவி= வ* ெந ேநரெம
காய)திாிைய வி=ேட

PN4

- சால

ேபாலக க. மன Pாி)ேத

நா

- ெபா,6ைடய
"

காமிேபா4 - யமணி

Cதிைர ைவையயிேலா ேசாம

மற*ேத

B

காவிாியி, ேபா=ட கல கேபா4 - தீவிரமா 

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

590. ெவ ேயா

590

: Wாிய

591

592

593

594

595

596

.

591. மMச: அபப=ட PN4, ெவ:ளி த கமாக மாறியைமயா4 ஒ3 Pாி6.

சா4 : ந

றாக

592. ஆடவ க. ஏக: ஆ.பி:ைளகெள4 லா பா) ஏ க அைடய

595. மாய)திாி : மாய காாி. காய)திாி : காய) திாி ஜப.

106

596: B

தி3வரக)தி3* திாிசிராப: ளி $ இ

பரச வ4யிட ேபாகா4

காவிாியி4 உ)த ாிய ேபா க')த ேபால Cதிைரைவையயிேலா ேசாம
மற*தா அவதானியா . "ஓட)தி4 ஏறினா உ)தாிய ேபா க')தா, நா'G
சிரகிாிைய ந.ணி னா" எ

------------ேபாேன

ககக -  க.ணி .

ப இ*8

அவ:மைனயி, ெபா,ெகா'யா: ெசா,ப' ஓ

மானா: எைன அைழ) வா3 எ

" - மீனா=சி

ஆயிD= ',சைமய4 ஆGேபா எ

றா: நா

இ

றறிேய

ேபாஜன)தி, - கா கறிக:

ேபாயி3* சாபி=ேட

க

ன ெத

அறிேய

இ

னரச எ

னிேம4 ைவ)த கவன)தா4 - எ

ைகஈர ஆ"B

597

598

599

>ைடய

ேன காதைய வ*தைண*

ைசேயாக ைவேபாக சேபாக - ெம ேபாக
ஆகG கி)ேத

காக)ைத ஒ)ேத

அகப=ேட
எ

P= $: ளாேன

600

பா மர)தி,

காதலா4 - ேமாகவைல

601

அ ேபாHவா Gசி ைகம3*

= $: ேள அைட க ேகாபி=டா: - கா=

---------599. இ

ன ரச எ

றறிேய

:இ

ன ைவ எ

602

ேற ெதாியவி4ைல; உைற6

6ளி6 இனி6 ேவ" பா ட விளகவி4ைல. காரண? கவன எ4லா

க

னிேம4.

600. ைக உல3 B

ேப காதைய வ* அைண* அ>பவி)ேத

601. பா மர)தி4 அகப=ட காகமாேன

; கட4 கப

.

பா மர)தி4

அகப=ட காக) $ ேவ" 6க4 இட இ4ைல. "எ$ ேபா

கைரகாணா எறி

107

கட4வா

மீ.ேட2 வக)தி

ேப" மா பறைவ ேபா

$லேசகர ஆHவா. வக : கப4. 6 : பா மர.

ேறேன." எ

602. ேபாHவா Gசி : கிழவி. ேகா6 இ=டா: : தி=ட ேபா= வி=டா:.

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

30. ;ைக ேச+த (603603-614 )
ம3*வைக நாவட கி வாத அட கி

க3*வைர பாடவைர கMசா - ெப3* ைப
ஆதைள ேம, 6493வி ஆவிைர ேம, 6493வி

மாதைள ேம, 6493வி வ4லாைர - வைள

ேப X $ ேப B=ைட ேப G சிமி=' ேப 6டைல
நா பாக4 நா23வி நா ேவைள - நா
6

B

ைனP வ

ேகா=டா

னிP PைளP தாைழP

ைனP மாP B3 கP - சி

ேவலாேவ ெந=' ேவ ெவ='ேவ - பாைல ேவ

க)தாி கா
நி

)தி கா

அ4 கா

" சிTகி நில 6ர.' ஆ

க

" பணBறிMசி காMேசாறி - $

பி

ெதாடாி B

ெபா

ெந4 கா

ேப Gைர கா காMசிரகா

- ம)தகா

கீH

றி இைல

ெதாடாி ெப.ெதாடாி ஆ.ெதாடாி4

ெதாடாி ஐவா  6ெதாடாி - இ

604

605

606

னிP

Pலாேவ சக ேவ 6க ேவ ைதவைள ேவ

அ)தி கா

603

Pற4

607

608

609

610

றா

108

ஆைன வணகி அ@க.ணி ெதா@க.ணி
Pைன வணகி 6ளிமடைல - ஊனா
தைல3ளி ந

னாாி தா

றி ெவ:ைள) ேதா

611
றி

மைலகல கி ேத=ெகா $ வாைக - இைல க3நா
ர)தகா  பிM த ர)த P பிMமைல

ந)ைதGWாி ெகா@* நா=டக)தி - சி)தக)தி
ேதாதக)தி வ=டநைர) ேதாதக)தி பMசமா

பாதக)தி Wாியைன பாபைண2 - ேபாதி, கசகசா

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

603, Bத4 சாகச B'ய !ைககளி

612

613

614

ெபய.

604 . Wாியைன பா6 அைண2 ேபாதி4 : Wாிய கிரண உ.டான சமய)தி4.
-------------

31. கைட( சர 1( ேச+த (615 -623 )
க3) வைக யா ) ேத' க=' கைடயி4

ம3)வைக க&ாி மMச: - அைர)தசி)ர சாக3
!ல ெசவி=டாதி !ல கைடயினி,ற

ேகால தா Pல $ேராசாணி - ஏல ெவ
கார சீன கார க,Pர சார அாி

தார நவ சார சC கார - காாீய
)த ாி 3சா வசப)

ெகா)தம4 ெவ விள க $$மP - B)த கா
ெச= பணவிைட இ*6 ெவ' வாண உ6

615

616

617

618

109

க=6 D=', கறி26 - ம='பா4
இMசி லவக இத

ப)ாி சிகள)ேதா

கMசியிேல ேபா கசகசா - மMச:

அதிமர ஆைச அதிமர - ஆ $
சத$பி சாதி கா

ப)ாி - அதிவிடய

பா $G சி"ேத $ பாஷாண ேவப 6.

ணா $ நி3விஷB: ளாவி2 6.ணா $ பGைச
நாபி அபினி Bத4 நா9 Bழ நா9Bைல
பாவி சவதாி) பாாி9:ள - சீவ
------------

619

620

621

622

623

615. ம3*, ம3) என எைக ேநா கி வ)த4 விகார ெப,ற.
620. சிகள)ேதா: இலைக) தீவி9:ள சிகளவ.

623. நா9 Bழ நா9 : நா9 Bழ ெதா$. சவதாி) : ேத'G ேச).

615, Bத4 623 B'ய கைடம3* வைகக:.

-----------

32. பிராணிகளி

உ ( ேச+த (624624- 636)

ம3*வைக ெச;வரைண வா4 ஆ*ைத பிG
ப3* நகBதைல ப49 - $ரகி

திாிய மர அ=ைட ெச;வ=ைட ெப=ைட
நாிB$) ேதா4 உ6 நா $ - $3$
Bைனவா

க3M ேசவ4 B:J ெவ:ைள ப4

சினவயா. காைடG சிற$ - பைனய'யி,

624

625

626

110

$

னா

க. வாைகேம, ைககீH வா

ெச*நா  பவனவா
வயா

ேதவா$ - க

ன

அல$

க@) மணி காைட B=ைட

எ !ைள ப

றி இைறGசி - 6 மீைச

வ4c," வ4 எ96 மாட6றாவிெனGச
க4cாி ெகா6 கவாிமயி - ந4ல பா6
ஈர4 அைலஈ, ெற3ைம இளெகா'ெச
Pர Bச,6@ ைக 6,றி

ேம4 - ேதைர கா4

 கணா $M ழ4வ. ந.க3

கா ைக நிண காரா க3Bைலபா4 - நா $
6@Pைன Xச ெபா6 கடாவி

ெகா@6 ெப3Gசாளி $=' - ப@)தமா
வ;வா, றைல $திைர வாயி

ச;C கிழ வாைன மத சகிc
க
த

Lைரகர'G

- ந;விர)த

னிகழியாத பி:ைள காதி, சி" $"பி

ைன அறியா: தைலயி,ேப

- சி

ன அ=ைட

வா,$3விG ச*ெத96 வானபா' $ட9:
ஊ $3வி ெகா கைர த
--------

ஊ3 $ - ேம,$

624. Bத4 634 B'ய பிராணிகளி
----------

அகக:.

627

628

629

630

631

632

633

634

635

111

கர=ேடாாி) ெதா.ைட கர=ேடா*தி ம.ைட
வர=ேடாாி ேத' வைகயா4 - நி")

636

33.
33. ம"8 கல8 ெகா+த (637 -641 )
வன ம3*ெத4லா தயில வாகி கைடயி4
கனம3*ெத4லா ேப

க36 - தனி4 வ')த

சா,றி4 அைர)) தைசVைன) தாழியிேல

ஊ,றிய சாராய)தி4 ஊறைவ)G ேசா,றபி,
ெசமி 6ைத) ம" திகளிெல4லாம3*

அமியிேல இ=மக: அ$னீ - ெசைம த3
நா கி4 அ@ $ நக)த@ $ கால' ம.
! கி4 வியC வி= !

" நா: - தா

கிழவி

ைமேபா4 அைர)3=' மைகந4லா: இ*த உ.ைட
தபா ெதன ெகா)தா: சபைனயா4 - அபள)தி4

637

638

639

640

641

34. ம"84 மதி மய)க (642642-648)
இ=டா: பழ)திேல இ=டா: . ணாபிேல
இ=டா: மதி மய க எ திேன

- வி='3 க

டா க.Tற க ெகா:ளா சாபா=ைட)
ேதடா ேவ"மன ெச4லா - ேபடைனயா:
ேமாக சB)திர)தி4 !H$வத4 லா பிர
வாக நதிைய மற*வி=ேட
----------

- ேமாகனMெச

642

643

644

112

636. வர= ஓாி: வர= நாி ேபா

638. தாழி : பா)திர.

ற தா

கிழவி.

641. ம" திகளி4 : ம"மாத)தி4. கசக. சபைன : வMசைன.
643. ேப அைனயா: : ெப. பறைவைய நிக) தவ:.

644 . பிரவாக நதி : ெப3 ெக) ேதா ைவைய ஆ".
-----------

சி)தசன

ம*)ரகைல ேத*தறிவ த4லா

நி)தியெச ம*திர)ைத நீ கிேன

- த)வாி

க.ணிெச2 ேமா' $ கா4 பி'ப த4லா

6.ய நம&காரக: ேபா=வி=ேட

- ெப. அணகி

ெசக:ப ெகாைக ெதாிசனம4லா சிவ
க ெதாிசன)ைத நீ கிேன

- அக சேவ:

மாPைஜ ேவைளயவ: வாயமித உ.பத4லா4
ேதPைஜ ேம,கவன தீ*வி=ேட

- ேகாபB,ற

645

646

647

648

35. வ=சக( சதி (649 -653 )
நா=டமறி* ெத
P=டக*தா

ைன நைர கிழவி ெம4ல ஒ3

ேபசினா: ெபா

ஆ') தி3நா: அழக3 கி

பறி க - தா='கேர.

றா$ த*த

ேவ' ைக பா க ெவ$ஜனக: - 'ேய
ெச4கி

றா நீகJ ேபா ) தீ)த)தி4 ஆ' வ*தா4

ந4ல பல
எ

எகJ $ ந.ணாேதா ? - க4வி[!

றா: அ; வா)ைத கி3*தா4 அறிவியா

649

650

651

113

ெச

றா9 மைகேம4 ேத=டமா - எ

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

645. சி)தசன

" ெச@*

652

ம*)ரகைல : காம ரக&ய சா& திர. ேத* : ேதGசி ெப," . நி)ய

ெஜபம*திர: நி)திய கமா LYடான. த)த4 : தாCத4. வாி : ேரைக.

646 : ேமா' : ஊட4.

647. களப : ச*தன. அகசேவ: : ம

.

மத

648 . ேத Pைஜ: கடC: வழிபா. ேசாபB,ற : ெமC ெப,ற.
649. P=டக: வMசக.

650. அழக : அழக ேகாவி4 இைறவ. 3க. ந.ணாேதா : வரமா=டாதா.

-----------

ேதேன ! மதனாபி ேஷகேம! நீவ3ைவ
ஆனா4 தி3நா=$ அழெக

ேற

- நா> உைம

653

36. தி"விழா காண( ெச3த (654 -661 )
காணா தி3*தாெல

க.Tற$ ேமா எ

"

Pணா Bைலயா: 6றப=டா: - பாணிபா
பி)தைளயினா4 உைடைம ெப.T $ P='வி=ேட

அ)ைத ெதாட*தா: அ'பிறேக - ப) ேப
பாகிய3 இ

றி வ3 பாைவ2ட

ெச

றழக

ஓ$மைல) தீ)த உவ*தா' - P$ழலா !

மா> கைல2 நைர ம*தி2 ேபா ேல இறகி)

ேத>* P* ளவG ெசக.மா4 தாேன"
ேத3 $ பி

னாகG ெச

ர)ேத ஞானிையய

ேறா ஓ பாண இைச)

ேதா

றினா

- ேத3 $

654

655

656

657

658

114

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

654. பாணியா: ெபா3)தமாக.
656. பாகிய3 இ

றி: ேதாழியேர இ4லாம4. ஓ$ மைல) தீ)த : உய*த

மைல அ3வி நீ. உவ* ஆ' : மகிH* $ளி). P$ழலா , எ

விறைய பா)G ெசா4வ.

ப இ$

657 . மா> கைல2 நைர ம*தி2 ேபாேல இறகி : ெப.மா> ஆ.மா>
நைர)த $ர$ ேபால, அவJ நா> கிழவி2 மைலயினி
மா

எ

ப இ$ ெப.மாைன $றி கிற. கைல: ஆ.மா

ெபைட2 உட

திாிய மா> கைல2 ம3விவர" எ

கி

" கீேழ இறகி .
. "மயி9

றா கப.

658. பாண இைச) ர)ேத : இைச ேகாY' ேயா சிறி ர)தி4.
----------

ப க)தி ேலஒகி பா*திேன
த கமைற ேயா

அ6ற)ேதா

- க க)தி4

மைனயி4 தகிேன

 கி=ட ேதாைசG ைம2 ம'தனிேல
பா கி=ட ைகவாள ைப2மா) - தா

பாைதவழி ெகா.ேட

660

கிழவி

மாைத) ெதாட*வர மைக எைன பி

659

ெதாடர

பாிடேன - பாைத

661

37. தி" ைகயி ெச3த ேமாச (662 -675 )
அைரநாழிைக கபா4 அ)ைத $"கி
வைரமா Bைலயா ! மற*ேத
ேசைல எ

- சாிைக இ=ட

றா: ஓ') தி36கிேற

வாப ெப. ேமெல

நி49ெம

மனகிட க - கா,

கைம2ள ஓ=டெமலா கா='ேன

எ

பி

$மியிேல த=ட $தி கா4 - விதியி4 ேபா

662
"

663

664

115

மீJB

ன மைகயி=ட ேவ,"ைடைம ைய கழ,றி

Xைள த:J க.ணி பிைழேக' - ஆJடேன

665

ேபானா: மைர $ ேபா ) கிைல நாென)
மானாைள) ேத' வ3 ேவைள - ேதனைனயா:
-----------

659. பா*திேன

: பகிேன

.ஏ

?B

க.ணி4 படாம4 இ3ப த,காக) தா

.

ேன 6)தி ெசா

666
ன ஞானிையய

660  கி=ட : ெதாக வி=ட. ேதாைசG ைம: ெபயெப,ற அழக ேகாவி4
ேதாைச !=ைட. ைகவாளைப: ெவ,றிைலைப .

662 . அைர நாழிைக க பா4: அைரநாழிைக ேநர நட*தபிற$ . $"கி :
$" கி=. வைர : மைல.
665 . மீJB

ன : தி36வத,$ B

ேன . ெவ,"ைடைம : ெவ" பி)தைள

நைக. Xைள : க. அச. பிைழேக' : தவறானவ:; ேககாாி2 ட.
666 . கி4: ேசைல. வ3 ேவைள: வ3M சமய.
-------ஊாி

B3ைக உ3விய ேகா4 ேபா4 நி

றா:

மாாிெயன க.ணீ வழி*ேதாட - காாிைகேய!
எ

B

எ

னி

ேற

விமிவிமி ஏ க ேபா4 நா $ழறி

" ெம:ள ெமாழிய9,றா: - அ

ைன

வ3வா ந ஐய வழியி, பறியா

தி3நா= சன)டேன ெச4ேவா - அாிைவேய!
வா எ

ேபா எ

றா: வி= வர மா=ேட
ேற

நா

ேக:வி2.ேடா வ*தா

கிழவ

ஒ3வ

668

669

நீ பய*தா,

ேகாபமா  ேபாயினா: - எ

667

றா,

ஐேயா

670

116

ேபாHவா

நைர)ததைல P.க= - நீள)

த' ெகா6 கார
அ') பறி)தா
எ

ஒ

தனிவழியி4 எ

அக

ைன

- தி கி=ேட

றா

றாைள) ேத,றி அத,$ எ.ணேம

உ

"ேம4 ல=ச உைடைமயா - நி

வ3*தாேத எ

" மைர $ வ*

தி3*திைழயா: D='ேல ெச

----------

667 . ஊாி

671

ேற

"

672
அதிYட

673

- ம3*3='

B3ைக உ3விய ேகா4 ேபா4 நி

674

றா: : ஊரா3 ெக4லா

ெபாவான இைல B@ உ3வெப,ற B3ைக $Gசிேபால ஒ3 நைக2
இ4லாம4 நி

668. எ

:எ

றா:. மாாிெயன: மைழ நீ ேபால.

ன நட*த.

669 . வி= அவைர வி=.

673. அத,$ எ.ண ேம

: அத,காக ஏ

ேயாஜி கிறா . உ

அதிYட : உ

அதிYட)தா ேலேய இ நட*த. ல=ச உைடைமயா : ஏராள மான நைகக:

உன $ வ3.

674. ம3* உ3=': ம3* உ3= ெதாழி 9ைடய தா

--------

அேகவ* தா: மகைள ஆவலா  பா)ைடைம
எேக எ

றா: பறிேபாG ெச

"ைர)தா: - ெசைக

கிழவி.

675

38. கிழவி ெபா3 லப (676 -704 )
ெநாி)தா: பதறி ெநாி)தைகைய வி=

பிாி)தா: வயி,ைற பிைச*தா: - ஒ3)த3மி4
லாத இட)ைடைம காைசயா

ேசதப)திெல

ன ெச $ேவ

உ

>யிைரG

? - ேபைத

676

677
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மகேள என கதறி வா வி= ட@

ெவ$வா  பாிதவி) விமி - நைககெள4லா
ேபாGேத ேகாவி9 $ ேபாக வர) தைட ெயா
ஆGேத ஊ3 அறி*தேத - ஏGெசா

"

678
"

679

வ*தேத ப.ணி மறி) இட காபண
சி*ேதா க.ேட

உ

- வ*த')

ேத=ைட நா

680

க:ள பறி)தநைக ைக $ வ3 ேமாஉைடைம

உ:ளெத4லா ர)த உைடைமேய - அ:ளி அ:ளி
எ.ணி இ=ட ெசெபா

இ38" நா

681

ெகா)

ப.ணி இ=ட ெகா6 பறிேபாGேசா! - 6.ணியவா

682

தி கைடய ெவ,றிெகா.ட சி*தம ேள*)ரனி=ட

ைக கடக ேபா9 இனி கா.ேபேனா! - வி ரமேகா

683

--------

680. ப.ணி மறி) இட: தி3பG ெச  ேபாட. கா பண சி*ேதா: பண
கா கிட* இைர2தா. க.ேட

ெதாி2ேம.

உ

ேத=ைட நா

:உ

ச பா)திய என $)

681. ர)த உைடைமேய : ர)த சி*திG ேச)த ெபா3:க: அ4லவா.

683. தி $ அைடய: திைச B@. சி*த ேள*திர

---------

த.டசர பாணி ைரG சாமரா ய
க.டசர ஏ

ெகா)த

இவ=$ கா='ேன

ெவ='யவா: Dர

வி3பா=சி யா

! - அ.டலைர
ெகா)த

ஒ='யாண ேபா4 உ.டாேமா ! - சி=ட 6கH

: ளப நாய கனி

684

685

த*ைத.
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ஆணி கனகநிதி அ6ராய

ெகா)த

மாணி க மாைலையேபா4 வா
அைமராய

$ேமா ! - வாண6கH

ெகா)த ஆணிB)) தாHவட)ைத

ெகாைமBைல யா=ேக

ெகா)ேதனா

! - நBைடய

வ4ல ெகா.ைடயன3: வGர கைணயாழி

க49 ெகா3வ விைல கா.பாேரா! - வ4ெச த
கி

னாிபா= $ ெகா' காைம ய

ெபா

ெகா)த

னைரஞா. ெபா,கிைட க ேபா$ேதா! - ம

கGBைல யாJ $ காளிக

B

687

688

ன6கH

ெகா)த

ெபா,சிமி கி ேபா,கிைட க ேபா$ேதா! - $Gசிய
-------

684. அ.டல : த

686

689

690

ைன அைடயாதவ.

685. சி=ட: ேமேலா.

686. ஆணி கனக நிதி: மா,"ய*த ெபா, $விய4. மாணி கமாைல : சிக6
மணியாலாய சர. வாண: கவி வாண.

687. ெகாைம: இளைம, வ=ட, திர=சி Bத4 ய எ4லா ெபா3ளி9 வ3
ெசா4.

688. வGர கைணயாழி க4 : ெபாிய ஒ,ைற ைவர ேமாதிர. ஒ3வ விைல
கா.பாேரா : யாராவ விைல மதி) விவாகளா?
689 கி

ெபய.

னாிபா= : Dைணேயா 'ய பா=. ெக' காைமய

: ஒ3வ

690. சிமி கி: ஒ3 நைக. $Gசிய ஜர நா.

----------

ெககாசி ராவளி)த ெகபிைழ)த ேமாதிர ேபா4

இகா ெகாபாெசா4 ஏ*திைழேய! – மைக6ாி

691

119

நா='ய)ைத க. ெமGசி ந)த) ேக*திர
ேபா=ட ெகா9 எ.N" ெபா
ேகாகனகவதன
ேமாகனபெபா

ெப"ேம! - வா=டமி4லா

ேகாபால ராயன3:

மாைல B," ேமாகனேம! - ேபாக)

தி3மைல க.ட ம

இ3Bைலயா= ேக

ன

த*த3:சி* தா ைக

க@)தி4 இ=ேட

- க3ைண நிதி

Pசாாி ராயனி=ட ெபா,சவளி ேபாலC ஓ
ஆசாாி ப.ண அறிவாேனா! - ேதசெமG
ேபா'மகி ப
ேபா' எ

ேற

னமதி ேபாேனனா

அபி, ெபா3ராம ப த ைர அ

!- தாடைகைய

" த*த

பி பத கவிைல ெசா,பேமா ! - ெசா6 ெப"
நாடக)ைத க. ெமGசி ந B)ைதய

693

694

695

ெகா)த ெபா,=' க='வி=
எ

692

696

697

அளி)த

பாடக)ைத க.டா, பசிேபாேம! - நா 6கH

698

--------

691. ெக6 : சிக6. மைக 6ாி: மக: ெச த

693. ேகாகனக வதன

ேபாக : இ

ப.

694: தி3மைலக.ட ம
சி*தா $ : அ='ைக.

: தாமைர Bக)தா
ன

. ேமாகனேம : மய க) த கேத.

: தி3மைல நாய க

695. சவளி: க@)தணி நைக. கா கா . ேபா'மகிப

மா4 எ@பிய ம

-----------

.

: ேபா'நாய கd ஜமீ*தா.

697. பிபத க : யாைன Bக பத க. ெசா6 : அழ$.

698 . பாடக : கா4 அணி2 அணி.

ன

120

ெதா=டரா ய

ெகா)த ேசாவGர ஓைல2 ெபா,

ப=ைட அைரஞாTவிைல ப.Tவேதா! - ெவ=கி
வாJலC ெசக. மட*ைதெபா= காைற எ*த
ஈJவ

D='4 இ3 $ேதா!- தாளவ=ட

Pணா Bைலயா=$ ேபா=ட ெவ:ளி) த.ைட எ*தG
சாணா

வளவி,ேபா G சா*தேதா!- Dேண எ

மானாைள ெகா:ைள ெகா.ேடா
ேகானா

த

வGர B3ைக எ*த

ைகயி, ெகா)தாேனா! - ஆனா9

!ைவ*தா பா='க.ட ! $) தJ ைக எ
Pெவ
எ
க

ன

ெற ேக எறி* ேபா=டாேனா! - பாைவந4லா

ன ெச ேவா நாமினிேம4 எ

றா: கிழவிைய2

னிைய2 ேத,றி கண ேக,றி -- அ*ேநர

ற

699

700

701

702

703

704

39. நைக ெச3 ெகா+த (705 -710 )
ஐயா யிர ெபா

ைகயார) த=டா

அவ4 ேபால பாைவயி=
கைடயி=G ெச த

உைடைம எ4லா அ*த உ3ப'ேய இ=
வ'ைவ எ4லா பா) மகிH*ேத

- ெகா' இைடைய

மMச)தி, ' மகிH*தி3 $ ேபாெதா3நா:
பM ெசா)த *தலா: ைபயவ* - வMசிேய!

-----------

699. ேசா வGர ஓைல : இர. ைவர கம4.

705

706

707
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700. காைற: ஓ நைக.

710. வளC : D; வைளC எ

> ெசா4

704. கண ேக,றி : கண ைக =' .

சிைதC.

705. ைகயா : ைக நிைறய.

706. அ*த உ3ப'ேய: பைழய நைக மாதிாிேய . வ'C: அழ$.
707 . பM ஒ)த *தலா: : பM ேபா

ற நைர மயி கிழவி. ைபய: ெமவாக.

---------

ேகாயி9 $ ேபா எ
சாயமி4ைல எ

றா: ேகா'யி4ைல ேசைல எ4லா

" சபானா: - ேபேய!

பிற*த ஊ3 $ 6டைவ ஏ

நைம

அறி*தவேர அ4லா4ம, றாகா. -- ந"$ழலா !
ெபா

னி

$ட) $ ெபா='டேல

அ*ேநர மாைத அைழ)ேபா

-ந

ேபா எ

னிெச='

றா:

708

709

710

40. ஆைட வா)கி ெகா+த (711 -727 )
க=வ கG ேசைல கைடயி4 இைட கிைச*த

ப=வ க பா) பளபளபா - ம= வ க
பாவாைட இ=டெமாழி பாைவ $ ெபா
பாவாைட வ க பதினா" - ேமவி இ3

ரவி ைக

ெச6வண PBைல $G ெசப3)தி P நிற)

ெகா6வண மா) தீ*த ேகா6வண - இ6வியி4
ஆதிவ.ண ேபா9 அழ$ைடயா J கிைச*த
Dதிவ.ணG ேசைல ஒ

" வி*ைதயா - வா மத

711

712

713

714

122

பாண) தா *த, பவளவா  ைப*ெதா' $
வாண)தாG ேசைல வைக !

" - ேவTமணி

B) வ.ண !ர4 ந4லா: !ைல $: ைவ) க
B)வ.ணG ேசைலயிேல !
--------

710. ந

னிெச=', ஒ3வ

"வைக - ைவ)த தி3G

715

716

ெபய.

711 வ க : வைக, ம=: ேத

712. பாவாைட : பா= மண.

.

715. தா *த4 : மாைலயணி*த $ழ4. ேவT மணி: !கி4 ஈ
716. !ர4 : ப,க:.

ற B).

--------

Wரணவ ண)தில$ ='Lத லா=கிைச*த
நாரணவ ணGேசைல நாைல* - ேபாாி,

பைட BறிG $)திய க= பாைவயா: க=ட
உைட BறிG $)தியிேல ஒ

" - ெதாைடய4

ெசா3$ மணி $ழலா: ேசா'ைனயா க=ட

அ3$மணிG ேசைலயிேல அM - பிாிC ெகா.
ெச4லாGேச ைலெபா3க= ேசயிைழயா: க=ட ந4ல
ச4லாGேச ைல)தரமா ) தானிர. ெம4லெம4ல
வா: எ@)ேதா: ஆடவைர மால@) வா: உ க
ஆ: எ@)G ேசைலயிேல ஆேற@ - நீ: எழி4ேச

*தர)ேதா: மைக $) ெதா='@) க=ட ந4ல
ச*திரகா* த கG) தாைன* - அ*தர)தி4

717

718

719

720

721

722

123

இ*திரகா வி,$லC ரைபயைன யா=கிைசயG
ச*திரகா விGேசைல தானிர.- சி* மைழ
மாாி ெகா'யி

ம3கி, கிணகிய&

ாி ெகா'Gேசைல ேசா'ர. - காாிைக $
கா$சாிைகGேசைல கபா வாி) கி4 ப=

டா$கபிG ேசைல அைரவண - தா$சில6
------

717. =' Lத4 : ='ெய

718 . ெதாைடய4: மாைல.
720. ெச4லா: ெச

723

724

725

> நைகயணி*த ெந,றி.

". ேசைல ெபா3க.: மீேனா ேபா ெச 2 க..

721. வா: : ஒளி. எ@)ேதா: : . ேபா

ற ேதா: . மா4 : மய க.

722 . கG : ரவி ைக . அ*தர : வி.Tலக.

723. இ*திரகா: ேதவநா= ெபாழி4.
725. ப=டா$ ேசைல.
-----------

எGசாி ைக எ

> இைட $G சாிெத

ற,

$Gசாிைக வ கெம4லா ெகா.U*ேத
தா

கிழவி ேக=டா: தன கிர. ேசைல

அ*த ேப

$தவா வி=டா, பிைழேபா? - பா கள*த

41. பலவைக கட
வ

சி

- உGசிதமா)

னி எ

னி எ

726

727

தீ+த (728 -732 )

" பாலள*த மாாிெய

" ெந யள*த

" ெந4லள*த ெசா4 எ

" - எ*ேநர

728

124

ைவவC ேபாவC வாசேல நி

றலப4

ெச வC ேபா=டா: தி)திாி6 - ைகேமலா
அ*த கட
இ*த கட

கார ெக

ேற நா

காாி கீ*வி=ேட

729

ஐப ெபா

- அ*தி ச*தி

730

தா $' க ெப. $' கG சாராய ஊ,றி ெவறி
ேப பி' க வி=டெந=ைட பிGசிவ* - ஞாயேமா
தபைற காாி எ
Bப ெபா

" ச.ைட $ வா திற*தா:

ேபா= வா

!'வி=ேட

- ெச6Bைல

731

732

42. சாமி >ைஜ 1 ெகா+த (733 -738 )
மைக வயி,ைற வ $ெத

" மா கமி=டா:

அைக ெதா=ட காலதிக ஆ$ெத
------

725, 726 . "சில6 எGசாி ைக எ

றா: - எக:

> இைட” எ

733

ப ”உபய தன அைசயி4

ஒ'2 இைட நைடைய ஒழி2 ஒழி2 என ஒ. சில6. அபய அபய என அலற

நைடபயி9 அாிைவ[ கைடக: திறமிேனா" எ
பா=ேடா ஒ $.

ற கக) பாணி

729. அலப4: கலக. தி)திாி6: கபட.

732. தபைற: W.
----------

$லெத வ ப.Tதி*த ேகா=டாைல எ

றாள

கைல$ைல* ேசாவைட2 க.ணாள - சிைல Lதலா !
ெத வ $ைற ெக

ன ெச யேவT ெசாெல

ைகயி4 அாிவாJ க=டைளயாG ெச த

ேற

734

735

125

உ3ேவT ெபா,$ச உ" மாைல ேவT

736

இ3கா9 $Gசில6 ஈனாப-63ைவகJ

ெசMேச வ9மேவT, ேசவி $ பைப ேகா

அMசா" ெபான ேவT ஆ'வர - $Mசமி=
Pக பைரெய) Pைசயிட ேவTெம

றாள

- தாக3க.

ஆக ப' கீ*ேதன ஐப ெபா

737

738

43. த னிட மி(சமி"8தைத ெகா+ ைவ+த (739 -740 )
வாைள தா Cகா மா ந4லா
ேவைள தா எ

ைவ)ைவ)ேத
--------

பி

ேக=ட

D='ேல - ஆழா $

றவ: த

B)ைவ) ைவ)ேத

நா

739

B'பாஓ ஆயிரெபா

>ெமா3 மாணி க - சி)திர கா4

740

734. கைல: ஆைட .

736. உ3: வ'வ. ெபா,$ச உ"மாைல : தக $Mச க='ய தைலபாைக.

எனா 63ைவ: $=' ேபாடாத ஆ.

737 . பைப: பைற ெகா=. $Mச: P ெகா).

738. கபைர : பிGைசபா)திர. தாக அ3க.: பாய ெப,ேறாரா4 ெபா" க

B'யாத நிைலைய உ.டா $ க..

739 . வாைள : மீன . ேவைள : சமய. தா: த3வா

யாக.

740. மாணி க : சிக6.

---------

44. பலவைகயாக பண பி)க (741 -752 )
க='ெல

" க='

ேம, க=' க லா)ெத

"

126

வ='ெல

" சி6 வைக எ

$)விள ெக

ப)தைணேய எ
மGD ெட

" - க=ம=டா

" $டபா4 எ3ைம எ
" ப கெள

" - ெம)ைத எ

" மைன $ திக: எ

"மைக

ெகாைகG சிமிழமா ட பிற*த சி

ஆடவி=ட ந=வனா $ அகி எ

எ
எ

" ெவ:ளி)

" - ெசெப

746

"

" - ச*தனக:

" ஆ' கழிC ேக,றெத

-----------

745

" ஆ.'யப

" கதபெம

" சிவரா)திாி ெக

744

" சகீத

" காேதாைல எ

த*தG சிமிழி, சவாெத
க*தெபா' எ

ன)

" - ேச'ய $

பாடவி=ட பாடக,$ பாைக எ

" தவைலெய

743

" - இகிதமா

தகGசி கா4கJ $) த.ைட எ

தபி ைக எ

742

"

" - கGசி" $

ெமGசிவிைள யா'நி,க ேமைட எ

கபி$றிG ேசைல எ

"

741

" - நி

747

" ைதெபாக,$

748

"

741. எசக. சகலா): ஒ3வைக) ணி. வ='4 : உ. கல.
742. $டபா4 எ3ைம: $ட பா4 கற $ ேமதி.

743. $தி: ெந4 ெகா=' ைவ $ ெபாிய பா) திர. ேமைட: ெச

$

".

745. அகி: ச=ைட. பாைக : தைலபாைக. எச . தபி ைக : சி" ெச6.

747 . ஆ.'யப

ேபா9.
-------

க*தெபா', அ கால)தி4 மிகC ேப ெப,றி3*த ஒ3 ெபா'

127

தைல தடவி !ைள தைன உ"M வாேபா4

எ G பசபி - கலைவ அணி*

பலவிதமா

749

ஓ$ இளBைலயா: ஊனி3 க ேவஉயிைர

வா$வ ேபா,ெபா3ைள வாகிவி=டா: - ேசாகி=
க='ய ெச ெபா

ைன கட, கவிH)தேபா4

உ:ளெத4லா – இ=ட

ஓ=ெடாழிய) ேதா,"வி=ேட

ம3*தா4 இ3J ம3Jெகா. டா,ேபா4
இ3*ேத

ெகா கவைக இ

றி - உாி*

45. மீதிைய வி7 ெவ)ைகய
கைலவி,ேற
ெமC,ேற
த)திரமா

ஆத (753753-755 )

753

கிழவி D=G ெசலC $)

ேக=டா: தைல கவிH* நா

36

$)வைத க.டா: $றிபறி*தா: - எ)தி எ
தாைரவி=ட ேவ4விழியா: தா

751

752

காதி, க கைன2 வி,ேற

தா

750

ைன)

கிழவி வா)ைத ைய ேக=

ஊைரவி= ேபா க உபாயமி=டா: - ேசர எ
---------

"

754

755

749. ஏG பசபி : த@ $ ப.ணி ஏமா,றி .

750. ஊ

இ3 க உயிைர வா$வ ேபா4 : உட6 இ3*தப' இ3 க உயிைர

கவவ ேபால. ேசா$: கப4.

751. ஒ= ஒழிய: ெகாMசB இ4லாம4.

752. இ3:: அறியாைம. ம3:: மய க.
753. கைல : ேவ='.

754. த)திர: எைக ேநா கி த*திர த*திர மாயி,". 36 $)வ, கீH ேநா கி

எைதயா யாவ கிளறி ெகா.'3ப.

128

755. தாைரவி=டேவ4 : ஒ@காக வ')G ெச யெப,ற ேவ4. அ;ேவ4 ேபா9
விழியா:, மதனாபிேஷக. உபாயமி=டா: : த*திர ெச தா:.

-------

46. ர+த வழி ேதட (756 -759 )
மி
பி

6றகா=  சயன ேம,ப)தா4 எ

6றகா=' பபா: ேபசாம4 - அ

6ற)தி4

6டனா

ெச யா உபசார ெச யேபானா9 Bழ
ைகயா4 இ'பா: ககபா
அ
ச

ைன வ* த

ைனயறி* ெத

- ைபயேவ

ைன அைழ கG ெச"Bம*தG

ைன வி=) தாேனகி - ெபா

756

757

B'6

வா$வ வ வ*ெதன3 கி,ப))

$வ மாக) ெதாழி4 எ)தா: - பாகியாி,

758

759

47. மதனாபிேஷக த ைன ஏத (760 -763)
ேகா6ைடய மாய $3விையவி= பைழய

மாபிைளமா தைம வரGெசா4 - 'ேப பவா
அ
ச

னியக: வ*தா4 அ3கி4 ேபா

ைன ெதாியாேதா சCகேல! எ

நானி3*தா4

னடா!

ேபாடா ெவளியி, 6ம.ட ப)தி3*

வாடா!" எனG ெசா9வா: ம=மிMசி - ஓ'யக:
ெசா4ல) ெதா)தா: ர)தி'> P='ய ெச
ெக4ைலவி= ேபாகா எ3தாேன

- ெம4ல

760

761

762

763

129

----

756. மி

6றகா= சயன: மி

ப ைக .
758. ச
761. ச

ன4 பய* B$ கா=' ஓட)த க ஒளிெப,ற

ைன : ஜாைட.
ைன : $றி6.

762. 6 ம.டப)தி3* வாடா: ெகாMச 6ம.டப)திேல ேபா

உ=கா*தி3* வி= வாடா. ம= மிMசி : அளC கட* ஓ'யக: : ேக
ேபG.

--------48. தா3 மகைள ஏச (764 -772)
மகைள அைழ) ம3=3=' ெசா4வா:
"தக4 பாசி பாபா
எ

எ

ன ெச தா

ன ெசா

னா

சதேமா - Bகமாய

நீ அவ> ேக,ற உட

764

ப' ைக

பா)தவ3 ேக,$ேமா - மி

ேன!

ெகா $ம= வாகி ெகாடாதி3*தா4 வி=
B கல4ேலா ேவசி Bைறைம - எபாைக
பி:ைளேயா நீ2ெம

ன ேப பி:ளா ! மாபிைளமா

க:ளைரேபா ேல திாிய காரணேம
ஓட கட கவி=டா4 ஓட கார
ேபாவ ெசா=ெட
சிைலLதலா

- ெம:ள ெம:ள

தைலயி,

பா Pதல)ேதா - வாU

! நா>ன $G ேச)த ம3* $

மைல2 நக* வ3ேம - Bைல வயி,ைற)
ெதா=டேதா க

ன ாி)தேதா *த4 நைர

765

766

767

768

769
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இ=டேதா ேமனி இைள)தேதா - ெதா=டவைன

770

வி= பிாி*த கா4 ேவ"பிைழபி4ைலேயா

B=' வாகிபயேலா ேமாபாG - ெக='ெக='
ஊைரவிட ப," " எ
ைரயி4 ஒ

--------

றா: ஊதாாி D='ற6

- ேமைர தபி

றி ேக= ெகா.ேடனா

764. ம3=' உ3=', தா
765. உட

771

கிழவி. தக4பாசி : 6ர=ட

ப' ைக : ஒப*த.

772

.

766. B கல4ேலா : விர=த4 அ4லவா .
768. ெசா=: $=.

772 . ப,". ர)திய' . ஊ தாாி: வாயா'. இற6: தாHவார. ேமைர: ேம

---------

ைம.

49. ச4ைட ேபாட (773773- 811)
ந

எ

றி மற* தாைர ந ேக=$ ேமாெத வ
" ெசா4 வ*ேத

ஆகார இ=டா: எ

எதிேர நா

-எ

ஆ&திெயலா த

றCட
ைகயா4

வாகாம4 வாகிவி=ட மாமியா - ஆ$வ3
ேப மடய ெபா

னா ெப3$ள) நீைர)த

வா மைடயா ேலஉறிM மாமியா - ஈயாைர
64வாைய க.ட 6ேபால ேபா  பி' $
வ4வா

ேகா6ளத

கிழெந=ைட மாமியா - ப49வி@

!ைப ெகா)திளைம வாக ெமா=ைட

773

774

775

776
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மாபிைளமா ைர)ேத மாமியா - ேகைப $
பிMமா கா

$ பிளC $ ெவ,றிைல $

மMசJ $ சMசாி $ மாமியா - மMச)ேத
ேத,றி) தைன B

6 ேச*த பண காரBைற

மா,றிமக J கிண $ மாமியா - ேபா,றிைவ)த
காசழியா ம4 திாி2 காவிப, காரைர)த

வாச4 மிதி கெவா=டா மாமியா - ஆைச ெகா.
ேசயிைழையG ேச*தவைர) ேத,றி க@)த" $
ஆ2தேபா 9க3நா க)ைதயா - ேமய ஒ3
-----

777

778

779

780

781

774 . ஆகார: கMசின.
775. ேப மடய : ேப
776. 64வா : மா

பி')த ேபா

ற அறி யாைம நிரபியவ.

. வ4வா : வய வா .

778 . பிளC: பா $. சMசாி)த4 : Bைறதவறி நட)த4.
779 . இண $ : ெபா3)கி

--------

ற.

ெசபிேல த.ணீ3 சீைலபா 2ெகாேபா

அபல)தி ேல ப $ அ)ைதயா - ெவ6ேபா4

தா='கைர2 பி')) தாலத)தி மா" எ

"

ஆ=' பண பறி $ அ)ைதயா - ேமா=

ெபாபா=ைட ேபாேல 6றப=டா: அ

"

ெபாபா= பாட 6$*தா: - வ9)தவ ேபா4

782

783

784
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"எ

ன ெசா

ெசா49 க

னா

பாபா

நீ இ

ன ஒ3 கா,

ன)தி ேல அைறவா காேணேன - சி

சி" கி உன $ ந

ன

றாG சி கினா ேளா நா

கி" $ பி')த கிழவி - - உ" கி
வசமா க வ4ேலா வைக ெச தா

786

ைவ6

நிசமாGேசா $4லா நீேயா - பசிேவைள $
ஏ ெகா)தா

நீ இ)தைன கால* திாி*தா

ேபாமினி ேபா எ
தா மாம

785

றா, ேபாகாேயா - மான $)

பி:ைளேயா தாக=') த*ேதேனா

நீமா) திரமக=$ ேநசேமா - மாமிகி=ட)

த*த பண ேசதB.ேடா சா. வயி," பிGைச $
வ*தவ> ெப.T $ மாபிைளேயா - ெசா*தமா
--------

787

788

789

790

782. தா=Uக : பல வா *தவ. தால க திமா: ஆ=ட $றி6. ேமா : உயர.
784. ெபா6 ஆ : மாபிைள கடா. ெபா பா=: வைசபா=.

786 . உ" கி : அத=' .

789. நீமா)திர : நீ ம=*தானா.
-------

கி=ட கிட க கிைடபாேளா ேதவ'யா:

இ=ெடா3வ ைனGேசாவ ெத)தைன நா: - $=ணி உ
வாணாைள வாகிேவ

வாைய ! 

சாேணா Bழேமா சCகேல - நாணம,ற
!டாஇ ேத Bழ க ெவளியிேல

வயி"

791

792
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வாடா ஒ3கா4 மதிேகடா - நாடலா"
எ

தி

793

" 6டைவ இ" கினா: நானவைள)
- "ந

"விட) த க சினமாேன

பாவி நீ ேகளா

794

றிய,ற

பழகைதெச* தீ இைடப=

ஆவிவி பாைப எ) தாதாி க) தாவி
நள

கர)தி, தீ.'ய ந

விைள*த கைத எ

ைம ெச ய கம

னளC ெம ேய - உள பதறி

ேபசலா ேமாநீ 6றவிடலா ேமா கா

ஏசலா ேமா ெகா)த தி4ைலேயா - ராசியேம
ெச='கJ ெக4லா ெதாியாேதா நா
க=' வராக

கண $.ேடா - த=டா

அறியாேரா ஊரா அறியாேரா உ

ெகா)த

ெநM

அறியாேதா ேதாஷ அலேவா - ம"ப' உ
-----

791. $=ணி : ம,றவரா4 $=பபவ

792. வாணா: : உயி.

795

796

797

798

799
.

793. நாடலா : பா கலா ஒ3 ைக.
794. எ

அளC ெம ேய : எ

வைர2 உ.ைமேய.

797. 6ற விடலாேமா? த:ளலாமா . ெகா)த தி4ைலேயா : நா
இ4ைலயா. ராகிய ேம

: ரகசிய எ

798 . ெச='க:: வியாபாாிக:.

ன.

-----

கி=டைவ)த எ

B'ேபா ேகளா

கிழபிணேம

எ=) தைலBைறமட '$.ேட - ெக=ட 6)தி 800

த*த ஒ

"ேம

134

க*தேல" எ

ச*ைதயி

" கவ='4 Lைழயடா

ேற

மா ெகா=டா

சரசேபா4 - B*

வளவி, சில உைடைம ைவ)ைவ)ேத

எ

801

றா

களவாணி யபயேல க.ைண கிளற=ேடா 802
பி

ஆைச ேவ.டா 6றப= ேபா" எ

அ*ேநர ஓவக
பாிைச2 த

ஆ2தB - க

ன 803

றா:

காேல பாபா ேபா=

ெபாியப=ைட நாமB த

பி

ேன - ஒ3வ>மா

க க)தி4 வாளி கி காG!G ெச

804

"வ*தா

ப க)தி ேலச9ைக பாரா=' - ெவ=கமற*

805

ஆடாத )ெத4லா ஆ'ேய அபல)தி4
வாடா எ

ெற

ைன வற=)ேதா  - பா'

806

ம'ைய பி')தா: மயிைர பி')ேத

ெதாைடயில' ப=டதவ: ேதா,ைப - ம'ந@வி)
ெதாகியைக வாளெம

807

"  கிG 3='ெய)

அைகயினா, க க) தட கிேன

--------

- மைக எ

801. சரச ேபா4 : விைளயா= ேபாவ.

ைன)

808

802. வளC: D. க.ைண கிளற=ேடா : க.ைண) ேதா.' எ) விடவா.
803. வக

: ெத9க

804. பாபா: ெச36.

:

805. காG !G, ேபGெசா .

806. அபல : சைப.
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808. ைகவாள எ
----------

" : ெவ,றிைலைப என நிைன).

த:ளினா: அMசா" தா கிேன

ெபா ைக வா

$:ளி பி')தா: $மிைய - உ:aரா

809

50. ப=சாய+( சைப க (810810-812)
' வில கிவி=டா  எ
ஓ'னா: நா> உட

ெச

றபல)தி4

ேற

- தாடைகேபா,

ேபாய ெபா@ேத 6ம.டப)தில*த

ேகாயி, தல)தாைர =டமி=டா: - வா வி=
அ@தா: மகைள அ3ேக நி")தி)

ெதா@தா: மைடமாறி ெசா4வா: - பழியMசி

810

811

812

51. கிழவி அறிவி (813 -861 )
ப=டேர! ேதேவ*திர ப=டேர! மீனா=சி
ப=டேர! காமா=சி ப=டேர - இ=டநர

சிைகயேர! நாரைணய தீ=சதேர! ெச;வ*தி

ைகயேர! எக: ெசா கைகயேர! சகராG
சாாியாேர! அன*த சா&திாியா ேர!ைகவி& |

தாாியா ேர! ேகாவி4 &தானிகேர! - ஊ3 $:
ஞாய இைலேயா நவிைலேயா பாபார

ேப பி')த ேதஎன ெப.பிைளைய - ேகாயி9 $:

813

814

815

816
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அMசா" மாதமா

ஆ'பா')திாியG

சMசார க.Uேரா சபைனயா
பாவி இ*த பாபா

817

பணய ெகா)ெதா3நா:
- ேபாவாென

ேமவி இ3*தா

வி'*தCட

809. தா கிேன

: ெகா)ேத

------

- பMசமா

810. அபல : வழ $ைர ம

"

818

.
ற.

812 . மைடமாறி : 6ர= காாி.

817. சMசார: நடமா=ட. சபைன : வMச க. பMசமா : ஐெப3.

--------

எ.ணிேன

எ

னம3* தி=டாேனா எ

னவைக

ப.ணினா ேனாமத 84 பாடேமா - ெப. அணைக
ைவெப
உெப

" ேபாி=டா

வ=',கM சி $மக:

" ேகளா உபாயமி=டா

- ைகபி')

ெகா.டாைன ேபால $'லமி=டா
க.டா9 ேபசாம4 க='வி=டா
வாைட ெபா'யி=டா

ஆ.P.

- ஒ.ெதா' $

வா P= ெடன $மி=டா

-- மாடாேயா

ேகாைடG ழி)ைவ) ெகா:ைளயி=டா
ப='ைவ கிேற

பலெதா ைப =டா, சபா ெந4

ெபா, கடாரக: - எ=ேட@

க='ைவ கிேற

கைவ கி ேற
ஏகைவ)தா

எ

றா

ேசா," $) கைவ)தா

அபல)தி4 ஏ,றிைவ)தா

- Dகவ

819

820

821

822

823

824
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இ$ வ*த நா: Bதலா ஏ ெகா) தா
$$மGச பா அாிசி ெகா:ள எ
-

தன $

" - ெபாக9 $

825

819. மத84 பாடேமா: காம கைலைய அ ப'ேய உ3ேபா=டவேனா.

821. ெகா.டாைனேபால : மண*ெகா.ட வைனேபா4. $'லமி=டா

வMசி)வி=டா

.

:

822. ேகாைடG ழி)ைவ): ஒ3 ேகா கிழி) அத,$: எகைள அட கி .

823. ப=': ெகா='4 நிைறய. ெதாைப : ெந,$தி. கடார: ெகாபைர .
824. க: ெதாக. Dக4: த'ய
-------

பாசி பயெற

" பாெல

ேதாைச $J*ெத
ஆனச;வா ெத

பானவ க எ

" ேசாமென

" அல$ பா ெக
" பகரவா

ப ைக $ வாைழ பழெம
ெகா $ கட

" ெந

.

எ

"

" - Pவ $
" ரச

- ஏேனா

" ேக=பா

ேபா, ெகா)ேத

– மட ெகா'யா:

ெபா=ெடாழிய காதி, ெபாக=டெவா3 ேதாெடாழிய

ஒ=ெடாழிய) ேதா,ேறா உைடைம எலா - ப='மக
ேமாகினி ம*)ர B@மறி வா

மதன

ஆகமக: எ4லா அவதான - நாகாிக
ெபா=டறிவா னா த. PGசறிவா னா ேபாக
க='றிவா னாஒ3நா: ைகவாள) த=டைறயி,
ேசாதி)ேத

சி

ன மயி) ேதா9 நாி ெகா6வி

Pதி கிழி2 ெபா'2மதி4 -ஏ  $

826

827

828

829

830

831

832
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உ3='ைவ)தா ேனாசில உ.ைட2 நா
தி3= 6ர=டென
ெதா.டனிவ

க.ேட

- அைர கா)

" ேத*ேத

அபல)தி, ேசாதிபா எ

ெகா. வ3வாேனா ெகா.வரா
மாேன விழியண$ மாதவிடா
தாேன விட வ3வா
-------

றிேக

- வ.டனிவ

ஆன கா4

த.ணீைர - மா Lடேமா

833

834

835

827. அல$ பா $: இைலபா $.

829. ெபாக=ட ஒ3 ேதா: ேபா=ட ஒ3 ேதா. ஒ=ெடாழிய: B@ ேபா$மா".
830. மத

ஆகமக: எ4லா அவதான : காம\ைல 84க: அைன)

தைலகீHபாட.

832. விPதி கிழி: தி3நீ,"ைப.

835 மா>டேமா : மனித

--------

தானா இவ

.

அ49 பக9 அைட)தகத ைவ)திறவா
ெம4யைலG ச," ெவளியி4 வி=டா

- ெசா49வெத

ப) விைசயா பக9 $ ரா)திாி $
ப) விைச $ எ
ஆ $ B'2மிவ

பாைவேபா4 - உ)தாி க

ற

ஆனா9 B

பிறபி4

ஊ $3வி ேயாெப. உடபிேல - தீ க ஒ.ணா
ேநாெவாக வி=டாேன 8"வய பயி $
Pெவாக வி=டா
ெசா

ெபா"ெபாெற

ன ெகாபென

" ெசா

" - பாவிமக

ன உ.ட4லாம4

836

837

838

839
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எ

இவைர $ - எ

ன ெகா)தா

ேமாக ெகா)தா
ேமக ெகா)தா

840

மக=$

Bைளயைரயா 6 ெகா)தா

ெமயவி=டா

-- ஆக

841

சிரகானா: தபி இ=ட தீ ம3*தா4 மா

$ரகானா: $)தி3ம4 ெகா.டா: - ம3*

842

ெகாபவரா 6.T $ சாம, கி=ட
பபவரா எ

மகைள பாவி - ெக)தாேன

843

ேத=வ* ேச3 சி"வயதி, ேபா க"வா
D=', 6$*தா
--------

விதிேபா4 - நா=டமா

836. ெசா49வெத

:எ

844

ன ெசா4ல இ3 கிற.

837. ப) விைச. ப))தர. உ)தாி)த4: ஈெகா)த4.

838 . ஊ $3வி, காம)ெதாழி4 வ4ல ேபா9. தீ க ஒ.ணா: தீ கB'யாத.
839. ேநாC ஒக: பிணி தக.
840. ெசா

ன: தன.

841. ஆக: உட6.

844. ேத=: சபா)திய. ேபா க"வா
விதிேபா4: விதி மா ேபால.

: ேபாக இட அ,றவ

.

----------

டவ*த கி*த $மி) தைலைய க.
ஆடவக: எ4லா அக
நி)திைர $ ெபா

"வி=டா - ேதடாம4

8" நி)த ெகா)வ*த

B)திைரப. டாரேமா ேமா'ைவ) - ெம)த

845

846
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க"பானா
ெவ"பானா

; மாைல க=' க

னியப

; ெம காவ4 ேவல

B,"

- சி" கிேம4

ஆைசைவ)த வா)தியா ஐய Bைற தபிதமா

பாைஷைவ) ேபானா பைகயானா - காபண
மாாி எனG ெசாாி*த மாாியப
Dாிவள வி,ேபானா
ெபா
ச

ச.ைட இ=

ைனயி= பா)தா

னப

ச)வி=டா

அ*தி ச*தி

- பி

ைன

வர)மி4ைல) தா> வழகாேனா ேசைல
தரGெசா
ைவதா

ெச தா
அ')தா

னா: இ

ைற $G ச.ைட $ - ஒ3ப=டா

எைன2 மயிபி')தா

வில $ மவைரBழைகயா4

கர)தினா4 எ

845. அக

" வி=டா: ெச

------

ெச யா

மகைளG ெசவியிேல - ைகயா4

இ')தா

848

849

மீ:வாேனா-ேதேரற

>ைடைம P='வி=ட ெபா

847

ைன - இெபா'ய

850

851

852

853

" வி=டன.

848. பாைஷைவ) : ைவ வி=.

849. மாாி என: மைழ ேபால ெசாாி*த: ெகா='ய Dாி வளC : Dாி எ

> ேவசி D.

ேத ஏற: ேதாிேல ஏறி இ3 க. வாமி ேதாி4 வ3கா4 Bைற)தாசி2 ேதாி4
ஏறியி3ப மர6.
851. ஒ3ப=டா

---------

: வ* வி=டா

ேபா=டான ேக!Gைச ேபாேன

.

எ@*தி3*ேத

ேக=டா சிாி க வ4ேலா கீ)திைவ)தா

- =' ெச த

854
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ஏெத

Wெத

" நீ ேக=டா4 எ
பா

ன ெசா4வா

தா

கிழவி

வாாிG ெசாாி*த ெபா3=-ேசத

கண $.ேடா எ

855

பான களாிெமGச இ*த)

T $.ணி ேயாெகாபா

ெசாண - பண கவள

மா*தாி= க=' வள)தகடா ைகயிேல

பா *தகைத ெம யா  ப)தேத - ஈ*ததி4ைல

857

தா2 மகJ ஒ3 தாமைரயி4 நீராேனா
ேப2 இர$ேம ெப. எ

றா4 – யவேர

858

க.டந ேபசி கண $ பா)ெபா3ைள)

ெத.') வாகி இ*தG ேசமைன நீ - க.'பா
ெம= கட க ெவ3='ெம

றா: எ

ற

ச=') தைலேபைய) தான ம)தி - ப=ட
நி4 எ

றா உ

ெசா4 எ

859

மா

860

- க49

861

வழ ைக நிபா கியாநீ2

றா ெசா4ல) ெதாடகிேன

52. அவதானி அறிவி (862862-900 )
கைர2ேம மாயமா க:ளிெசா

ன வா)ைத $

உைர2 எதிவழ $ உ.ேடா - ஒ3நா:
--

854. !Gைச ேபாேன

: மய க ேபா= வி@* வி=ேட

862
. =' : அ=_ழிய.

856. களாி : அபல. T $.ணி : அக ப=டைத ெபா" கி) தி

பவ

.

859. க.டந : அறி*த நியாய. ெத.') : இவ> $) த.டைன த*. ேசம
அேயா கிய

.

:
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860, ெம=. கCரவ.

862. ஒ3 நா: : ஒ3 கால)தி4.
---------

நட*த கைத ேகளீ ந கா= நீ

ெதாட*தாேளா ெச='தைனG Wதா

- நட*தவ

ைக

ப)திர)தா4 தபி பைழயd அபல)தி4
ெமா )தி3*த ேவளாள B
ஆலகா= ேப

ெச

றா: - ச)3 ேபா4

அேதா வ3$ ெத

மைனயா:

865

ைற பி:ைளயா ைகேய*தி - ெம:ள வ*

866

றா

க:ளி Bைலபா9 க.ணீ3 கா4க@வ

நா='ேல க.ட.ேடா ந4ேலாேர! எ

ைன ந

கி=டவ*தா நா

வாJ3வி

கா='ேல வி=டா கணவனா - மீ=மவ

ெவ=டவ*தா B
ேபெய
தாெய

றா எ

பய* ெகMசிவ*ேத

867

னா: விதிப'ேயா - B=ட B=ட

ைன இ*த பி:ைளக:ளி ெகாெப

றா இ4ைல தம இ4ைல - யவேர!

Xவி=ட பா4 Bைல கீH பி:ைளையவி= டான தா

ஆகி=ட ேபா எ

றறியலா - பா3ெமன

வி=டா: சைபயில ெம:ள) தவH*ம'
ெதா=ேடறG ெச=' T ெக
-----

864

- நீெய>

ேகாலகா= 'பக=' ெகா.ெட

க:ளிெயா

863

றா

- ஒ=டார

868
றா

869

870

871
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863. நட*த கைத : நட*த பழ கைத.

864. பைழயd அபல : பைழயd எ
865. ேகால: வ'வ.

ற ஊGசைப.

866. க:ளி: க:ளிGெச'.

869 . தா

இ4ைல.

எ

றா இ4ைல தம இ4ைல : என $) தா2 இ4ைல; ,றB

871. ம' : வணிகனி

ம'ைய. T $ : அGச $றி6. ஓ=டார: பி'வாத.

--------

ப.Tகிறா

ெச=' எ

க.ணாைண நீ எ
ச)3ேப

றா

றா பா)தவெர4லாமவ: எ

கா4 நகி -- ெப.ணல

ஆகிG சதி ெச தா4 நாகJன $

இ)தைன ேப3 பழிகா. எ

"ைர) - ப)திர)ைத

வாகி வணிகைன2 மா கமி=ட நீைய2

பா கிெலா3 D='4 ப கைவ) - $ெமன
P=' கதவைட) ேபாயினா ேப மதிேயா
வா=டமி=ட நீபழி வாGசெத
பி')தா: வணிக

ேற - ஊ='

ஒ')தா: க')தா: உதிர - $')தா: பி

- மா.டத,பி

க.டா வழ ைகெய*த க,பைனயா, ச,பைனக:

வி.டா9 ெப. வா)ைத ெம ேயகா. - அ.'ன "

874 . மா க இ=ட நீ: வழ $ைர)த நீ எ

874

876

நீ.டா: பிள*ெதறி*தா: ெநMசி, $டமாைல

------

873

875

பிடாிதைன ைகயா4

P.டா: எ@*தா: ெபா3:வணிக

872

877

878

பவ: . பாகி4: ப க)தி4.

144

875. ேப

மதிேயா: ேப 6)தி2ைடயா. ஊ=' : $ர4வைள .

876. உதிர: ர)த.

878 . க,பைனயா4 சபைனக: வி.டா9 ெப. வா)ைத ெம ேய :

வMசைனயாக க,பி)G ெசா
இய4பாகி வி=ட.

னா9 ெப. ேபGைச உ.ைம எ

" ெகா: வ

876 Bத4 878 B'ய) தமிH நா='4 நீ.ட காலமாக வழகிவ3 பைழயd நீ
எ

பவளி

நீயி

கைத ெசா4லப='3 கிற. அ*த வணிகைன பழி வாக எ.ணிய

,ைற நபி) தீபளி) வணிக

உயிைர ேபா க காரணமாக இ3*த

சைப யா அ)தைன ேப3 அப'ேய ெந3பி4 DH* இற*தன எ

அதைனG ேச கிழா 6ரா ண பா'ய ைசவ ெபாியா உமாபதி சிவ பி
சிற*த பாடலா4 ெச6கி

றா:

ப கைத.
வ3

"மா"ெகா பைழயd

நீெச த வMசைனயா4
வணிக

உயி இழப) தாக:

றிய ெசா, பிைழயா

ணி* ெச*தீ $ழியி4 எ@
ப ேப3 B@கி கைக

ஆறணிெசM சைட)தி3வா

லகா=டப அ.டBற

நிமி*தா அ'யி

கீHைம

ேப"ெப" ேவளாள

ெப3ைம எமா, பிாி)தளவி=

-----

இவளெவன ேபச லாேமா"

ஆ கி ந கா='4 அ') பறி)ாி,
 $ர9 இ=டா,பி

"வெத

- வா

P.ட பாி எ) ேபா=டம4லா $ழி
ேதா.ெத

கான

றா4 நானினிேம, ெசா4வாேன

- ஆ.டமைற

879

880
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அ*தணேர நானிவ: ேம4 ஆைச ெகா.ேட
இ*த விதிவ3ெம

ெற.ணாம4 - B*த B*த

னி ம3*ைத இ= "ெகா.டா: அ
ேமனி ஒகிேன

--------

ெம மற*ேத

879.  $ர4: Gச4. வா

ேமாசமதா

"Bத4

- நானிவ=$

கன: வா

881

882

க'வாள.

880 . $திைர  கிேபா=ட ம4லாம4 $ழி ேதா.'ய ேபா3 கிற இவ:
ெசய4.

882.  "ெகா.டா:. அவ: ப க எ

உட4.

ைன ஆ கி ெகா. வி=டா:. ேமனி :

------B

னா= கடைன Bதவா ேபா,ெகா)த

ெபா

ேனாெபா, P*கிேலா Pஷணேமா - ெசா

அ)தைன $ Dேண அழி)தெத4லா யா
எ)தைன ெய

"க=$ இய6ேவ

வ4லா தன)திெசா*த ைவெப

ன ெசலC

கண கி=

- நி)தநி)த

" ேபெரைன2

அ4லாம4 ேபா $வர) தாயிர ேப - ந4லவ: ேபா4
உ:ளெதலா ெம:ள உபாயமா வாகி எைன)

த:ளிவிட க:ளி தளெம)தா: - உ:Jைடய
ேபசினா: மா 6றப= ேபாடா எ
ஏசினா: நீ ெகா)த ெத
B*தி ம'பி')தா: B

எ

"

றா: - சாம4

தாைன ைய கிழி)தா:

ச*தியிேல PN4 தைன அ")தா: - இ*தநைர)

883

884

885

886

887

888
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தா=டாைன வ*ெத

தைலயிெலா3 $=

ேபா=டாெள

$=ெட4லா ேபாGைசயா - ேமா=

வகைன எ

ேம4 வி)தா: ம,ெறா3வ னானா4

விவாேனா 6.ணியவா

------

- இறா

வி=டா

889

890

883 . கி4: ஆைட. Pஷண: நைக.

885. வ4 ஆ தன)தி: W கா
என $ அவ: ைவபா=' எ

ேபா

ற ெகாைக2ைடயா:. ைவெப

" ெபய ம=.

"ேப.

886. உபாயமா: த*திரமாக. தள எ)தா: : பைடெய)தா:. உ: உைடய : மன
ஒ'2ப'யாக

888. B*தி: விைர* B

தாைன : ேவ=' Bைன.

889. தா=டாைன : கிழ $ர$. எ

890. இ றா : அவ" ெச .

$= : என மாியாைத.

--------

அ*த கிழவி அல கழி க பா)தி3*த
இ*த $மாி ஏ

எ

றாேளா - ச*)ர

கைலவா: Lதலணேக காதெல
இைலேயா உன ெக
சள ெக

ேற

891

ேம4 உ.ேடா

எ=') - தைலேம,

ற')தா: சதிகாாி D=

விள கி4 அ')தா: பி
B*திேபா= 
ச*திDரப

B

ெவ:ளி - Bைள $B

ேமேல B கா9 ஆைச எ

B)த ெகாJவா

ேன

"

ேன தா.'னா: - வ*ெதா3வ
$B

ெனா3வ

தா

ெகா)த

அ)த பலெகாபா காைண2.ேடா - வி)தகேர!

892

893

894

895
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ேமனியி= ந4ல ெம3$பி:ைள யா ேபாேல
யானி3*த தீ க அறி[ேரா? - னி என $

896

இ=ட ம3* தா9 இவ: ெகா)த 6.ணா9
ஓ=' உல*த உடலாேன

- ம=ைட $

இ")தெத4லா ேபாக= எ
மறி) ெமா3 ெபா
-----

ெபா3: ஈ ெத

"

-

B'6 ைவ)ேத

897

898

891. அல கழி)த4: மான)ைத வா$த4.
892. 893, 894. B

'ய கால)தி4 அவ: ெச த ச)தியக:.

895. ஒ3வனிட B)த ெகா.ட வா

$இ

ெவ,றிைலைய இ வா $G ச)திய ஏ.

ெனா3வ

த

வாயி4 ேபா=ட

896. ெம@$ பி:ைளயா ேபாேல : ெம@$ தீ, றிய பி:ைளயாைர ேபால

வ@வ@பாக ப3மனாக .

897 . இ")த : ெகா='ய. நிற)த : நிற விள$கி

-----

மாணி க ஒ

" மணிB) ெதா3றைக

ேபணிைவ கG ெசா4ைவ)ேத

ற.

ெப.ணிட)தி4 ஏணிையைவ)

ஏறவி= வாகி எைன இ ேகால க.ட ழ4
மாறிகி=ட வாகி வழ$D - ேவெறன $)

899

900

53. தா3 கிழவி ம (901 - 906)
தMசமி4ைல நீகேள தMச எ

ெதாMசBைல காாி ''பா
தி3டனிவ

ேற

அ*ேநர

- வMச)

)திG ெசலC $ ேபா கி

901
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ஒ3B'ைப ைவ)தC உ.ேடா - ம3த

902

$'யி3 $ ேத அழக ேகாவி4பதி ென=டா
ப'யி3 $ ேதBதைல ப:ள - ந ஞாய

903

ெசா49ேத சிக பிடாாி 'யாம4

ெகா49ேத தீ) ெகா கிேறா - அ4ல எ
எ
த

ைன கிட)தி என மக: தா.டமக:

ைன கிட)திநா

- ெசா

தா.கிேற

ெத:ளிைமேயா B,பிறபி, சீேகட
பி:ைளேயா எ
--------

றா: ெபாிேயா B

904

றா4

ன

905

- க:ளிெசா4ைல

906

எ

னெத

மக=$

899. மாணி க : சிக6 க4. சிறைக : ைக பி'யளC :

900. ழ4 மாறி கி=ட: B'G அவிH கி இட.
901. தMச: 6க4 இட.

902. ம3த : ம3தாயி.

903. பதிென=டா ப' : பதிென=டா ப' க"ப
ப:ளGசாமி.

906. ெத:ளிைம : சாம)திய. B
--------

:B

. Bதைல ப:ள : Bதைல

பாக .

54. சைபயா விசாரைண (907907-908)
ேக= நைக6ாி*தா கி=ட அைழ) ெத

ைன அவ

=ட) $: இ3)தி "வா - வா=டB,ற
மாதவேர ேவசி ம3*தி=டா: எ
ேசதி உம ெகேக ெதாி*தெத

றீ அG

றா - காத4 த*த

907

908
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55. ம"8தி2ட அறி8த வைக ற (909 -918 )
B)தைனயா: ேந,றிரC !ைல $: ைவ) நிைற

$)தி அர $ $') =டமி='; - அ)ைதBத4
ெவ:ளா='கJ $') ெவறிபி'))

:ளா=ட ஆடமைக ஷணி) - த:ளி)
தைல கைடயி4 வி=டாெள
வில ெக3 ேபா,6$*தா

த

ைன ஒ3)த

D='4 - மல கமா )

தி.ைண) தைலயி, ப)தி3*ேத

$.ணிவா

க.ணியேக வ*தா: கைலெநகிH) - உ.T
அர $ ெவறியா4 அவ: எ

ேம4 DH*

$ர $ ெவறி ேபா,$றியி4 $ ய - ெபா3)தி எைன
ப.ணாத ேகாலெமலா ப.ணினா: ஆ $ெமா3
ெப.ணாைச யானா, பி' $ேம - அ.ணகைளG
சேபாக ெச வ ேபா4 த

னாேல ஆவெதலா

அபா3 க.ணிபா) தாகாம4 - ெவபிேய
-----

909

910

911

912

913

914

915

909. அர $ $') : ம3*..

910. ெவ:ளா=': ேவைல காாி .

911. மல க : வ3)த.

912. தி.ைண)தைல: தி.ைண ஓர. கைல . ெநகிH) ; ஆைடைய உாி*.

913 . $ ய : $றி .
-------
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கா= ம3* கைடம3* ஊ

ம3*

='யி=டா4 ஆைச ஒ3 ேகாைதேம4 - நா=ட வர
ஒ=ேமா எ

றா: உட*ைதயா க)திாி)த

வ=டBைல யா:ெசா4 வைகவைகயா, - சி=டேர
இ*தவித நானறி*ேத

எ

"ைர)ேத

ேக= ந4ல

வி*ைத எனG சிாி)தா ேமேலாக: - சி*ைதெநா*த

916

917

918

56. சைபயா ஆத ெமாழி (919 -933 )
Pரேர ேவத 6னிதேர அபல)தி4
தாசி2ட

ஏற) தகா கா. - ேவசி ஒ3

ெச யமைற ேவதியைனG ெச

னியி,க4 இ=ட கைத

ஐயேர நீ தா அறி[ேரா? – ைகயி4
திரவிய)ைத வாகிஉைமG சீவ>ட

919

920

வி=ட

மாியாைத $.ேடா வழ $ - ெபாிேயாேர
ேவதியரா

உ:ளவக: ேவசியைர க.டா கா,

காத வழிவிலக4 காாியகா. - ஓமைற
ம*திர 84 வாயா4 மவா
எ*த வைக ணிவா
--------

ரச ெகா:ள

எ.ணினீ - சி*ைதமய4

917 . ஒ=ேமா : விமா.

918. வி*ைத : ேவ' ைக.

922. விலக4: வில$த4.

923
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923. மவா

ரச: ேத

ரசெகா:ள எ

வா

அB. 'ஓ மைற ம*திர 84 வாயா4 மவா

ப 'ஆரணவாயின மா ஆ ேகாழி அ') அவி) பாரண

ெச ய பழகி ெகா.டா ம பான)தி9 Pரண ஆயின. " எ

நாயக பி:ைளயி
-----

பா=ேடா ஒ3வா" ெபா3* வ.

தீ)தவா சி $) திரவியெம4 லாெகா))

தீ)தவா சி கடைன) தீ)வி=U - கீ)தியா

924

நாமறியா ) ந')வி=U உமளேவா

மாமைறேயா ெக4லா வைசயாGேச - ேசமநிதி உ3
த

ைன பறி)தா: தரGெசா49 எ

ெபா

925

றீ அ

ைன இனி ேக=க ேபா$ேமா - ெபா

ைனேபா,

='ய ெச* ேதென) ெகா.டேப தைம அவ
ஓ='யஈ) ெத.'ப .ேடாகா. - W=டரவி
வா
வா

வி=ட ந" ெந 2 ெவயி

க36 - தீ $:ேள

928

Bக)தி ேலெவ' க

ப=ட கமாி4 வி=ட பா,$ழ6 - க= 6கH

பாகினா4 ேதடா பரம9)த ைகெபா3J

வாகினா4 இெபா3J வாகலா - நாக: ெசா
6)திவழி நி

றா, ெபா3ளாிேதா நீக,ற

வி)ைதயிேல ெசெபா
--------

விைள2ேம - எ) க

924. தீ)தவாசி $: தீ)த வைக $.

926

927

$: அகப=ட ம._க B'யாைன
$: அகப=ட வா

ற அறிஞ ேவத

929

ன

930

931
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925. உ அளேவா: உ வைர $)தானா. வைச: இகHGசி. ேசமநிதி: பாகா6

ெபா3:.

926. W=டரC: ெகா.ைட2ைடய பா6.

928. ம._க: தவைள .
929. கம: பிளC.

930. பரம 9)த : ெப3 ேலாபிக:.

931. அாிேதா: அ3ைமேயா. விைள2 : உ. டா$.
----------

பர)ைதய3 கீ*ததி9 ப)த) தைனயா

வர)த க ேயாக வ3கா. - க3)திேல
எ.ணி இைடயா இ3 $ ஊ ேக$ெம

"

6.ணிய தா தமைனயி, ேபாயினா - ெப. அணைக
57. தா
பி

B

கல க7+ ெதளித (934934-939 )

நட)திG ெச4னவ: பி
நட)திG ெச

அழைக பாேரேனா

றா: B@ பாவி - ந

னீ க=

ஆ$ $ள)தி4 அ>பவி) வ,றியபி

ஏ$ பறைவக: ேபா4 ஏகினா: - ேமாகB,ற
எ
க

933

ைன கிழவி இடெச

ெதைனபிாியா

னி தைனபிாிC க.டாேள - இ*நா='4

மா=மதி) தா

கிழவி மாமிதைல யி,க4ைல

ேபா= 6றப= ேபாேவாேமா - நா=டB,ற

ஊ எேக ேதாழ எேக உ,றா எ ேகமைனவி
யா எேக அ=டாவ தானி எ> - ேபெரேக

934

935

153

நானா விதBெம.ணி ந=டா," ேகாைரையேபா4
ஆேனா என கல க ஆயிேன

- யாேன

939

58. ேகாயி வழிபா (940 - 947)
எைன)ேத,றி ெகா.ேபா

தைனேபா,றி எ
------

எக: ெசா கக

கவைல சா,றி - அL கிரக

932 . ப)த)தைன : ப) ப$.

940

933. இைடயா : வ3*தாம4 இ3 $ ஊ : ெசா*த ஊ. ெப. அண$:

மதனாபிேஷக.

934. B@ பாவி, தா .

937 . மா=மதி : த'6)தி.

939. நானாவித : பலவைகயாக.

940. சா,றி : ெசா கக)திட ெசா4
----------

ெப,றிர.டா ெசெபா, பிரகார யா
,றி வயிரவ வாமிைய2 - B,"

வலமாG

வணகியெபா, கப தன $ வடபா4

இண$ தி3வாச, கிபா4 - மணகமHP
மாைல நிைர)த மணிவாச4 B

Bகபி,

ேசைல நிைர)த தி3விள $ - பாலரவி

கா*தி தரநிைர) க=டைள $ க=டைளயா

வா *தெதலா ெசாண மயமா கி - ேத *தBைன
ெந='ைலேவ, சக நிதி கரச

ஆபரண

ெப=' திற*தபிர காசேபா4 - ச=ட 945

154

6@$ மண க ெபா*த அைற க.
ெதா@ேத

அதிசயB ேதா

மைறேயா

மணிய வரைதய

ற - ப@தி4
எ

ேபா

946
அ;

ஐயா - ெநறி 2ைடயா

அைறவாச4 இ3*தா

947

59. ளப நாய க

க2டைள கா4ட (948948- 950)

ஆ3 பய ஈெத

ஆடலப ய

ேற

B4ைல)

948

தா3லC ேம3) தட6யமா4- பாராJ
-----------

942. அ ெபா, கப: அழகிய தக ெகா' மர. வடபா4: வட $ ப க.

943 நிைர)த : வாிைசயாக) ெதாகவி=ட. ேசைல நிைர)த : திாிகைள வாிைசயாக
ேபா=ட பாலரவி : இளM Wாிய

.

948. ஆட4 : ேபாவ4ல. அபய

: காபா," பவ

945. ெந='ைலேவ4 : நீ.ட இைலேபா

றேவ4. சகநிதி கரச

: $ேபர

. தா: மாைல. ேம3)

.

தட6யமா4 : மகாேம3ைவ ஒ)த விசாலமான ேதாJைடய தி3மா4 அைனயா

-----------

ேயாக மகராஜ

ஒ

ப வாH ெபாிய

நாகம ேள*)ர நரபால

- ேதாைகமயி4

மீனா=சி அைம $ மி கெசா கக3 $
தானா=சி யான உப சாரமா - ேம

ைம அபி

ேஷகம மாைல சிறபB தீபBத4
ஆகநட பி $ அைற எ

றா

- ேமாக நம $

60. இழ8த ெபா"B 1 வ"8த (951951- 958)
இ=டைண2 க

னி $ இைற)தெத4லா இப' ேயா

949

950

951

.
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க=டைளயாG ெச  பல

க.ேடாேமா - சி=ட ெதா@

அகய,க. அைம $ அழ$ தி3 வாGசிெயா
தக)தினாேல சைம)ேதாேமா - சகர ெசா

"

953

ைகய மகிH* ேதற அபிேஷக ப.டார

ெச )தி3) ேதேபாலG ெச ேதாேமா -ைவேபாக
ெப,ற6 ம.டப)தி4 பி

6றB B

954

6றB

955

ெபா,றக ெகா.ட@)தி ேபா=ேடாேமா ம,"ெமக:
மாலழக3 $ வயிர)தா4 மி

எறி*தா,

ேபாலழகா அகிப.ணி P='னேமா - சாைல அற
--------

949. ேயாக மகராஜ

951. மமாைல: ேத

: ந4ல ேயாகB:ள ம

ன ம

952

ன

956
.

பி," மல மாைல. சிறபB: சிற*த ெபாக4. தீப:

தி3விள $. நட பி $ அைற : நட)திைவ $ அைற. ேமாக: ஆைச.

952 . க

னி : மதனாபிேஷக. க3ங. அகய,க. அைம: மீனா=சி)தா .

956. சாைல அற: ேரா ேபா தம.

----------

ெச ேதாேமா ேகாதான ெச ேதாேமா Pதான

ெச ேதாேமா ச)திரக: ெச ேதாேமா --  யநிதி
ஆாிட)தி4 வாகி அ3பலைன) ேதேவா
ேபபைட)த ெபMைசர தாப

ஒ

ப - பைட)த

61. ளப நாய கனிட ெசல+ ணித (959 -965)
ஐய

ெபாிய நா ைகயனிட ெச4ேவாேமா

ெச 2மைற ேவதியேர ெச6ெம

ேற

- எ  தி3

958
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பா,கட9 ேககினவ பா4 $'யா ேரா இத,$
ேம,6)தி 2ேக=க ேவTேமா - W,ெகா.
ெப 2 மைழ $ நைனயாத ேப3மவ
ைகயிேல, காதவ3 காேண

நா

- ஐயமி

960

961

றி

ேபா என ெவ. ணீ" த* Pசிவி=டா ச*தன)ைத
ஆ எனG ெசா4 ேகச அ'பணி* - மாேமC

962

டலழகமதன ேகாபால P*ளவ

ஏடல3 தாDர ராகவமா4 - மாேட"
ந4லா.டவயா $ இைமயிேல ந

963
ைமத3

ம4லா. டவ பாத வாH)திேய - ெச4வ

964

மட*ைத அகய,க.ணி வாச4 அறG சாைல

965

கட*ம" Dதி கட* நட*வர
---

957. ேகாதான : ப)தான. P : Pமி.

958. ெபMைச பிரதாப
961. அவ

ச*ேதக.

: ெபMைச நக பிர பலவா

ைகயி4 ஏ,காதவ : அவ

ைகயி னா4 ஏேத> வாகாதவ. ஐய:

962 . மா : தி3மக:.

963. ட4 : மைர. ஏ அல3 : இதH விாிகி

965. கட* : நீகி.

ற.

--------

62. மைர வி2( ெசல ( 966 -974)
பி

.

இ@ $ ஓகாைல ெப.ணாைச மாமிசின

157

B

ேன

966

க3)தி4 - வி36மவ:

967

இ@ $ ஒகாைல !

" தர - பி

தி36வ மீ:வமா G சீமா=' ஆைச
க3ைப நிைன*ேத
$

இ

றி3 $ ெம
ெறா3)த

,றாட நா

Bைலேம, ' கல*த க

பாகா

இ3 $ேமா - ம

968

றல தாச

ப)த $மMச மீதிெலா3

ப,றா பய9 பபாேனா - ம,"ம*தG

969

ச*தியிேல மாமி இ=ட ச.ைடயிேல வ*த ஒ3
ெதா*தி வக

கிபாேனா - B*திவிைள

ஆ' அLராக பா'விைள யா' நா

'யெத4லா நிைன) ெகா:வாேளா - ேமைடயி
கி.ணBைலேம, பதி)தகி:ைளபா)ெத
எ.ணி ெந!G ெசறிவாேளா - எ.ணி,
படாதபா')தைன2 ப=ேட
இடாேதா பிரமனா ெக

எ

ேம4

ைன2 ச,"

பாவ

ேற - தடாம4

வட $ Bக ேகா=ைட வாச4 ந க=
Bட கி4 வ3 ேபாெதன $ B

970

ேன - அட கB:ள

971

972

973

974

63. ஞானிையயைர மப:C கா4ட (975 - 981 )
மானா பரஞானி ஐய
ஏேனாவ* தா

----

எ

மைர க

"

எதிராக- நானவைன

975

158

968. பா$: ப க.

972. கி:J : நக $றி அைடயாள.
975. மானாபர

: மான)ைதேய அணி*தவ

-----

காT அளவி, களவா. டவ
சாTட6 $

. ஏேனா: எத,காகேவா.

ேபாெல

- நாணயமா

றி ஒ3 சாணாேன

சா

மாமி தைன க.ட ம3மக: ேபா4 ஆேனைனG
சாமி எைன அ

பா ) த@வினா

- நாமறிய

977

ஆைனேபா ேல இ3*தீ ஐயேர உ உட6
Pைன ேபா ேலஒகி ேபாவாேன
எ

னவைக எ

ெசா

றா

- ஆன இ

978

ம, ேறவைக நீBதேல

னவைக ேகளாத ேதாஷவைக - B

ைமைய இ=ட க.ணி $ மாலாேன

979

உம

ைகைய வி= ேவசிமக: கா4பி' கG ெச

ேற

976

நா

- ைபய உ.ைட

='யி=டா: ைகெபா3ைள ெகா:ைளயி=டா:

ைக $ரகா ஆ='யி=டா: இ ேகால ஆ கி இ=டா: - ேக=டா

980

981

64. ஞானிையய ேதத ற (982 - 993)
நைகபாெர

ேறனித,$ நாணேம

யா $

இ*திர

ேயானி க. ஈைரMஞ றானC

வைக தபா ேமாச வராேதா - ப$)தறிவா
ெம

அ*தணனா ெச

னியிெலா

ற,றC - *ேதா

982

983
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*த ம'*தCM  ாீவனா4 வா

ஒ3நா: - க*த

B*த B'*தC B

மரமான இலைக வாHேவ*த

984

சி*

சிரமானCவGர ேதக) - உர பைட)த

985

---------

979 . வைக: காரண.

983. ெம : உடபிேல. ேயானி க.: ேயானி யாகிய க.. ஈ ஐMஞ" : ஆயிர.

அ*தணனா : பிமேதவ. ெச

985. இலைக வாH ேவ*த
---------

னி : தைல.

: இராவண

. சி* சிரமான தைலய,ற உடலான.

கீசகனா மா.டC ேக=U இைலேயா ெப.
ஆைசயா4 எ

ப தறி[ேரா - Pரேர

ைகெபா3: ேபாG ெச

" கவைலேய

க4வி ஒ

986
றா4

ெம ெபா3ளா பாவல $ ேவளா.ைம - இ6வியி4
"ம

ன> மாசற க,ேறா> சீ கி
-ம

ம

னனி, க,ேறா

த

ேதச அ4லா, சிறபி4ைல க,ேறா $G

ெச

சிற6ைடய

ற இட எ4லா சிற6' எ

அ;ைவெசா

"-ந

த"கி நி

றா

றிெபற

ன நீதி அறி[ேரா நீாினிேம4

இ;விட வி= கa ேக$ெம
மைறவ4ேலா

ன> $)

எ

எ

" - ெத வ

ைன வழிவி) பா))

ேம4 தயவா4 - ெநறி2டேன

ஐப ேககி அைல* பல

ஏெத

ேற

987

988

989

990

991

160

ஒ

ப ேகக ஒ3மி)ேத

-B

922

6 க3

காக இட)தி3* ைக $ வல6ற)தி4
ஏக க3ட

இடமாக - ேயாகபல

993

65. தி" ஏடக க4டைம (994 -999)
இ

ெச

"வ*த தா$ நம $ எ

" வ*ேத

"வ*ேத அ*தG சிவனாைர - அ

--------

986. Pர: இ;உலக)ேதவ.

988. மா அற: சி $ நீக. சீ கி

விட.

989. ந

றிெபற: ந

992 ஒ3மி)ேத

: B'C ெச ேத

: நி")பா)தா4. ம

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

எ

.

Pவ ெஜனன ேதாஷகெளலா

எ)ேதச க.ட ெதன அறிேய

- அ)தல)தி4

ேவ6 க3பாமா ெவ.மணேலா நீறாமா
தா6வி நீ அமித தானாமா - ேத6
வறிேய

அறிவாள

ம3*தி

மய கB ேநா 2* தீ)

ஆ கிவி=ட அ;] - ெநறி2டேன

அ,ைறநா: தகி அ3ேணாதய)ெத@*
ம,ைறநா: ேம,$ வழிெகா.ேட

.

ப.

> பா.' பதினா

: அேக எ@*த3ளியி3 $ சிவெப3மா

னனி4: அரசைன

: ேவத அறி*தவ

.

இட ந4ல ச$ன எ

994. ஏடக: தி3ேவடக எ

994

" ெதாி

றாக க. மைறவ4ேலா

993.வாசி வல, க3ட

சி)ேத

ஏடக)தி,

- ெவ,றி 6ாி

கி4 ஒ3 &தல. அ*தG சிவனா

995

996

997

998

161

ேகா ெகா.ட மா4யாைன ேள*திர
நாக.ேட

எ

கவைல நா

காேண

ஒ

ப

- ஆடகவா

999

66. நா2 வள (1000 - 1012)
எ='யPM ேசாைல எழி,கB$ வாைழகJ
க='யP காவணமா கா.பி க - வி=ட

1000

வ3 ைக பலா கனிைய ம*தி இ3 ைக ெகா.
இ3 $ம ம)தள ெகா= ெட
--------

ன - உ3 $ இைச

995. எ)ேதச க.டெதன அறிேய

வி4ைல.

1001

. எ*த) ேதச)ைத நா' ஓ'வி=டெதன) ெதாிய

996 தா6 : கயி". ேத6 கல கB,ற.

997 . வறிேய

: வ"ைம2,ேறன. அ; ஊ : ஏடகம.

998. அ3ேணாதய : காைல G ெச;வான) ேதா,ற.

999. ேகா : த*த மா4: ெபாிய ஆடகவா

1000. எ='ய: அளாவிய . கB$ : பா $.

: ெபா

1001. வ3 ைக பலா ஒ3 ெபா3ளன. வ3 ைக எ

உலக.
றா9 பலாேவ. ம*தி: $ர$.

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

வ. தி)தி ட வாி $யி4க: ப.பாட
க. கிளிக: கவி பாட) – த.டாத
ம

ஒ

1002

றல*தா அ4மல வாைட கா, றால'ப=
ெறாெடா

நீலவ

" தாள ேபா4 ஒ)திைசப - நி

ன) ேதாைக ெநMசிறைக ேம4 விாி)

"லகி4

1003

162

ேகால வனிைதயேபா, )தாடG - ேசாைல $:
ஆ$*தி பா2 அலேராைட வாைள வா:
வாகிய DG வளகா=ட - Pகாவி4

வ* Lைழ* ெச49 வாளிரவி ) $
ப*த பி' $ ப' சிறப- B*த

Bைக)தி3 $ B4ைல மல ெமா )தி3* பாேபா
நைக)தி3 $ பாவைனயா

ந.ண - மி$)த ெபாறி

வ.டா ெசகா*த: வாைடயா ேல அைச*

ெகா.டா ேவாைக $ண கா=ட - க.ெடதி6

1004

1005

1006

1007

1008

1002 . தி)திட : 3)தி வா)திய வாசி க. த.டாத: $ைறயாத.
1003. ம

ற4: மண. அ தா : அழகிய மாைல.

1004. நீலவ

ன) ேதாைக: நீல நிற மயி4. ேகால வனிைதய : அழகிய மைகமா.

1005. அலேராைட : P ம4கிய நீ நிைல. வாைள வா: : மீனாகிய க..
1006. இரவி: Wாிய

. ப*த : தீவ)தி . ப' : மாதிாி.

1007 : Bைக)தி3)த4 : அ3பியி3)த4. ெமா ) : '. ெபாறி: 6:ளி.
1008. வாைட: வடகா,".
----------

நாக மல3 ந"ெகா
)யாகெமன ெபா
ஆகி

ேபாகி

ைற Pவித@

>B) சி*தி நி,ப) - ேதாைகவிாி)

ற மMைஞ எதி அ

ன பற* வ*

ற ெவ.  ேபா,ப'ய - நீவய,

சா கதி $ைல2 தாமைர2 அ*தந"M

1009

1010

163

ேசாைல $: ம
ஏெத

ேவத

ன$ழாWH*த ெதா $ - ேசாைலவள

" ெசா4ேவ

இ3ேதாJ Pாி)ேத

ெதா@ேகாயி4 ேம='ேல - சீைத2ட

1011

1012

67. திமராயைர வண)க (1013 -1019)
மாதவைன க.ேட

எ

வ4விைன ெய4 லாBடேன

ஆதவைன க.ட பனி ஆ கிேன

- பாத

ெதா@ திம ராயா? தி)ைனபா டாம4
ப@திேல ேவைசயைர ப
மீன வ'ைவ அ*த மி

னி - B@வB

னாக: எ

ஆனசிக பமிைட ஆெம

1014

" நீ

" - ேம

ைம2ட

ைம கிைச*த ப)ைத மைகயா *தெல
ைக கிைச*த சைக க@)ெத

---------

"

" - தி கைன)

1009. ந": ந4ல . )யாக : ெகாைட. ேதாைக : மயி4 இற$.

1010. மMைஞ : மயி4.  : ஆைட .
1011. சா: ெந4. $ழா : =ட.

1012 . Pாி)ேத

1013. மாதவ

: ப3)ேத

: தி3மா4.

1014. திமராய

. ேவத

: பிரம

: அெப3மா: ெபய. ப

.
னி : ேபசி.

1015. மீனவ'C: மGசாவதார. சிக ப : நரசிக அவதார.
1016. ைம : ேமக.

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

த*தி 6வனெமலா த*தவைன) த*தமல

1013

1015

1016

164

உ*தி தி3Bக) ெகாெப

" - ச*ததB

ேவய)த நி

னா வசனெம

இைசைய மி

நீப $ பாைய நிதபெம
பா'ேன

இ*த பல

W'ேன

1017
"

" - வா பித,றி

க.ேட

பாத ெதா@ெத@*ேத

1018

சி*ைதமல
- ஆ'

1019

68. நக( சிற ( 1020 - 1024)
அளகா6ாி $ அமராவதி $
வளமா நவ6ாி $ வ*ேத
ெசெபா

- பளபெள>

1020

ெநமதி9 ேதேரா விதிகJ

$ப B'நிைர)த ேகா6ரB - அபர)தி4
ஆ,"நீ அ:ளி அ3 க
,றிய ெபா

1021

உட4 $ளிர)

மாட) யி,ெகா'2 - நீ,ெறாளிேச

----------

1017. த* இ6வனெமலா எனபிாி க . த*த வ
உ*தி2ைடயா
வா கி

தி3மா4. இ "!Cல$ ந

வழிவ*த.

1018 . ேவ : 64லா$ழ4. ப $ பா

1019. சி*ைதமல : மன) தாமைர.

1020. அளகா6ாி: $ேபர

: பிமா. அவைன) த*த மல

றாைன B

: அந* த

ஊ. அமராவதி : இ*திர

. நவ6ாி : பா=ைட) தைலவ>ைடய நகர.

1022

எ

ஈ

றா

"எ

> பாபரச

ற கப

.

நக. வள ஆ: ெச@ைமயான

1021. $பB' : $டGசிகர. நிைர)த : வாிைச யாக ைவ)த. அபர : ஆகாய.
1022 . ஆ" : ஆகாய கைக . அ3 க
--------------

: Wாிய

.
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த

னிற)ைத ெபா

ெபா

னில)) த*தி கீ* த*நில)

னிற)ைத ெப,ற 6ாிைசகJ - இ

அ)தைன2 க. மகிH* ஐய

1023

ன அழ$

அேகாபிலனா

க)தைன2 க. கமல)தா: - ப)தி2ட

1024

69. அர4மைன கா4ட (1025 - 1034)
ேசவி)ேத

ேகாவி9 $) ெத

6ற)தி, க,பகP

ஊ," ெநமதி9 - ேமCBக

நீவி)ேத

1025

இ=ட மணி ெபா,$டக: எ=வைகG ெச*தி3வி

வ=டBைல ேபால$ மாளிைக2 - ெதா=
$ைழ கி

ற ந4$ரC ெகா.ேடைன வாெவ

அைழ கி

ற ேபா4 நி

றா=ட - தைழ கி

1026

"

ற

1027

- க

1028

சிகார ெவ:ைளG ெச தா9 க.' ேவ
எேகா

அர.மைன எ

ெற திேன

பைடயா4 தி3ட பய)தா4 ெகாைடயா4
அைடயாத வாச9 $: ஆேன
-----

1023. ெபா

- தடவிகட

1029

நில : வி.நா. த*தி: ெவ:ைள யாைன . 6ாிைச : ேகா=ைட. இ

இமாதிாியான .
1024. அேகாபில

, அ)தி3மா4 தி3ெபய. கமல)தா: : அ' கமல.

1025 . க,பக P நீவி : வி.ணி9:ள க,பக Pைவ) தடவி.
1026. எ=வைகG ெச*தி3 : அYட ெல=மி.

1027 . ந4$ரC: வ"ைம.

1028 . ெஜய டா4: ெவ,றி ெகா'. எேகா

க: பாி)த.

: எ*தைலவ

ளபநாய க

.

ன:
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1029. தடவிகட : விசாலமாக ெப3மத ெபாழி 2.

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

கா* கழ,சி"க. காராைன நி,ப அ
ஏ*ெகாைப க. பகீ4 எ

ெவ4லவி=ட P.Bைலயா: ெம

Bைலேம4 எ

ெம:ள) தி3பிேன

வாச9 $: ம

ன வ3வா3 ேபாவா3

"ேஜ ேஜ" எ> ச*த' $ சி கிேன
ப=ைட க 6 $ பய*ெதைனபி

அ)திேன
வி)வா

B $.டா

ெகா4லெரைன யாெர

எ

" ெசா

ேன

மனைதG

- ெச4வBத4

ெச4லவி=ேட

ெமா=ைட கய

1030

" மன ேசா* நா

- Dகி

1031

1032

ற

ப,றி வ*த

- கி=டேபா

1033

றா அபா நா

வி=வி=டா - ெமா )தமணி

1034

70. ெகாD( சிற (1035 - 1096)
ப)தி விலாச பவள கா, ேபாதிைகP

ைவ)த கனகமணி ம.டப)தி4 - இ)திகிாி

1035

வாழேலா க6ர $ மா4 ெபாிய நாேக*)ர
ளP பால
---------

1036

ெகா9வாக) ேதாளி4

1030 . கா* தழ, சி"க. : தீ உதி $ சிறிய க.. பகீ4 எ

1031. ெவ4ல வி=ட: எ

1032. ச*த' : =ட.

1033, ெமா=ைட கய

உைதப=டா

.

" : $X என.

ைன ெவ4ல ெவளியி4 வி=ட.
: ெவ"* தாி)திர எ

ேபா

. B $.டா

:
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1034. அ)திேன

: எ=' பா)ேத

வாயி4 கா ேபா.

. ெகா4ல : எதிாிைய) ெதாைல கவ4ல

1035. இ) திகிாி: இG ச கர)தா4.

1036. 6ர $: கா $. ெகா9வாக: ெகா9 வி3 க.

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

ெஜயமா )தாட) திக: Bக ேம,ப
கயமா  த

க3ைண கா=ட - கயிேல*

ெந வ')த வா: ெசவி $ ேநராக நி

ெறன .

எ;விட)ைத யாெசா4 என ேக=பG - ெச;விPM
ச*திர காவி) தைலபாைக ேம,கவிைக
ச*)ேரா தயகா*தி தா

கா=ட - *தரB

தி கைன) ,"G சிறக' ெகா: கீ)திையேபா4
மி கிர=ைட பாவாைட Dசி நி,கG ெச க
அவிெராளிர) தாகி அ)தி3பா4 D

கவாி உபய நிற கா=ட - கவைலப
ெசா,கா= ஒ

ப,கா= ெச

னா ெதா@ வி@* ெகMசி

னி பதி)தமணி - B,கா=

சாமி) ேராகைரேபா4 த.ைட Bகபி4 ெவ,றிG
ேசாம) தைலேபாலG ேசாதிவிட-Dமரண

தீர ைர ம க: ெஜயம* திாிமா3

Dர தள க)தகJ ேவ*தகJ -- பாமதி $
----------

1037 . ெஜயமா : ெவ,றி)தி3. பகயமா : பா கியெல=மி.

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044
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1038 . ெந வ')தவா: : ெந
எேக.

தடவிய ாிய வா:. ஊ. எ; இட) : உணC

1039. கவிைக: ெவ.ெகா,ற $ைட. ச*தி ேராதய கா*தி: திகளி
ஒளி. அ*தர : வா

.

1040. சிறக' ெகா: கீ)தி : சிறகி

ஒ3வைக) கி4 வி3.

6றபா=

அ'யி4 ெபா3* 6கH. பாவாைட : D

1041. கவாி : சாமைர. உபய: இர. .

1042 . ஒ

னா: எதிாிக:.

1044. தளக)த : பைட)தைலவ.

-----------

தானா பதிகJர ச.ட நிேயாகிகJ
நானா கைல ெதாி*த நாவல3 - ேகா
இ*த வைக கி*தவைக இ

Bைறைம $ காச3

ப த3வெத

ன

வ* பர ராஜ மL ேக=பG - ெச* தி3வாH

 ய வதன ச*)ர ேசாைபந"* ெத:ளBைத)

ைதய4 ந4லா ெசக= சேகாரB.ண - ைக$வி)
வாாி=ட ராT வாிைசயா
காாி=ட யாைன நி
ெபா
வ

னி

நி,க எதி

" காதா=ட) - தாாி=

BகP= P=' நிைர)த'4

ன பாிகைன) வாவி நி,க-- எ*ேநர

 சன ஊழிய கார ேகா' ெசய*

ேத கனேச3 ைவ கார - ேசா'=)
த)தரமா

க)தி2மா

கா=ட த.ைடகJ ேகடயB

வ* நி

" ைக$வி)G - சி)த வரG

1045

1046

1047

1048

1040

1050

1051
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சிகள)ைத ெவ='G சிைறபி' க ேவா நாக:
வகள)தி ேலகலக ைவ கேவா - பகமிலா

1052

---------

1045. நானாகைல: பலவித சா&திர.

1047 . வதன ச*)ர ேசாைப : Bக மதி ஒளி. க= சேகார : க.ணாகிய சேகார6:.
சேகார: நிலC உ.T பறைவ.

1048. வா இ=ட : கGைச க='ய . ராT: ராT வ)தி
1049. ெபா

னி

கைட $ைற. தா : மாைல.

BகP= : தக)தா4 ெச த Bக நைக . '4 வ

நிறமான '4 $திைர . வாவி : தாவி .

ன பாி:

1050. ேகா' ெஜய : ஏராளமான ெவ,றி. ேசா : ெச36.

1052 . சிகள: இலைக வகள: வகாள.
----------

வ4ல) ேகா=ைடைய ேபா

வாகேவா வாகாத

ெகா4ல)ைத ெகா:ைளயி= ெகா:ளேவா - ெம4லேபா G
ெசா4ைலயா எ

ன) 'மணிய காரபண

ெச49 வரC ெசவி ேக,ற - ெந49 நிதி
ஆய க B ெசலC ஆதாய BகழிC

வாயி, கண க வ* வாசி க) - ேதய)
ேகாேவாைல வாசக)ைத "வா தா எ@தி
ஏேவாைல ெகாப இடGெசா4ல) - தாவி)
தக3 தக3 தைல2 தைல2 தக3
தக3 என) தா க - விகட நட
ம4லரா
ம4லரா

B,பைக2 அ4லரா

க='வி@

ைக$வி) வாகி நி,ப - ெவ4ல

1053

1054

1055

1056

1057

1058
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$"6:ளா

அைக $"6:ளா

ேகாப

$"6:ளா  பா * $தி ெகா:ள - பறகிகJ
----------

1059

1053. ெகா4ல : மைலயாள)தி9:ள ஓ ஊ.

1054. ெசவி ேக,ற : காதிேல ேபாட.

1055. ஆய க. ெமா)த 6:ளி. ேதய:ேதச.

1056 . ேகா ஓைல : அரச3 $ எ@ ஓைல. ஏC ஓைல: ஏCகி
ைகெய@).

ற சீ=. ஒப :

1057. தக3 தக3: ஆ ஆ. தக3 தக3 என : ஒ'2 ஒ'2 எ

ெசா49ப' .

"

1058. ம4ல : ம42)த ெச ேவா . க=' வி@ ம4ல : ம49 க=' வி@பவ.
ெவ4ல : ெவ,றி ெகா:ள .

1059. $"6:ளா : சி"பறைவயா . அ ைக $ உ " 6:ளா : ைக $:

அட$வனவா . ேகாப $"6 உ:ளா : சின $"6 உ:ளன வா . பறகிக: :
ெவ:ைள காரக:.
------------

ேசானக3 த*த ாித வராகனி

சீனவர வி=ட சிவிைக இ - யாைனக='
மி.ெகா.ட ைமW ேம4 ேவ=ைட ேபா

1060
நBைடய

த.ெகா. வ*த தனகளிைவ - ம.டக
இ=ட திைரக: இைவபரா ெக

" ெசா4

க='யெகா. டாட கனேபாி-ெகா=டரண
ம4லாாி ெகா=ட அேகாபிலமா4 ேகாயிலா
எ4லா3 ஓபா4 இனி தி3ப - ந4லமித
ேபாஜனா ளP பாலனச B)திர)

1061

1062

1063
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மாஜனB ம

றா' மகல) - மாஜனB

1064

வ)தல $. மகாஜனB மா,eரா

அ)தல)தி4 ைவதிக 84 அ*தண3 - வி)வஜன
ப=சB" எேகா

பவி பல

கJ எ

1065

"

ற= சைத வழக-ர=சகனா .

அ=சயமா எ
-----------

1066

1060. ேசானக : யவன ேதச)தா. சீன: சின) தா. சிவிைக: ப4ல $.

1061. மி.ெகா.ட : வைம ெப,ற ேவ= ைடேபா : ேவ=ைடயாட ேபா .
த.: பைட. தன : ெபா3:.

1062. திைற: கப க='ய : க='ய " ேவா. கன ேபாி: கன)த Bர.
கலசங. ம4லாாி: ஒ வைகவா)திய க3வி. ஓபா4 : ஒ3 6ற.
1064. ளPபால

சB)திர) மாஜனB : ளபநாய கன கடலைனய

உறவினகJ.

1065. வி)வசன : ப'பாளிக:.

1066. பவி: ெப3ைம. அ=சயமா: வாழ=. ர=சக

---------

ேகாரசிக பஉ ர ேகாத.ட பாணிையேபா4
- Wாிய

Dரசி காதன)தி4 D,றி3*தா

B

பகயேபா லாேன

பரபெரனG ெச

இ3ெம

இடகா=ட ெப,ேற

ெசைகதைன ஏ*திG ெசயெம
ெற

அ3கி3* ேத
எ

ஐய

மகிHGசி ஆேன

ேம4 விழிைவ) தா

ெபா

ேற

எேகா

ெறதிேர

- இேக

- க3ைண6ாி*
$றிபறி*

ேமC ெபMைச 6ர*தரா! - ம

னா

: கா கி

றவ

.

1067

1068

1069

1070
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நிகளகா! ம4லா! நிைல ேகா=ைட ராயா!
அகளகா! ஆJ கபிமா! - நைகBகர

1071

தாபா! ககள ேகா த.டா ! வி3 ப.
பாபா! வல கவச பா ய$ல - தீபா!

1072

Bகர Bகலளித $ண$ண ரவியைனய

சBகநைக B கமல தளநயனா! - அமிதரச

1073

----

1067. ேகார சிக ப: அG") நரசிம வ'வ. ேகாத.டபாணி: ேகாத.ட

எ

> ெபய ெகா.ட வி4ைல ைகயிேல ஏ*திய தசர த ராம

.

1068. பகய: தாமைர. பரபெரன : விைரவாக ஏ*தி :  கி. ெஜய: ெவ,றி.
1070. விழிைவ)தா

1071. ராய

அழக

.

: அரச

: க.பா)தா
. அகளக

. 6ர* தர

: இ*திர

: களக ம,றவ

.

. அபிம

: அபிம

Vஎ

1072 . வல க வச, பாட4 தைலவ>ைடய $ல.

1073. ரவி: Wாிய

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

. நயன : க..

மரவித வசனமித மதெம@ 6யசயில
சர தட கடகரட சமரகாி! - உதயெக3

விதநடன பாிந$ல விகடமி$ ம$டB'

அதிர அ' வ3சர. அடலபய ! - அல$ல!
ச*திர சி*ர ச*தன $$ம

ம*தர ெகாைக மட*ைதய - *தர!
க4வி ெப3கடேல! க,பக க

ேற! கமலG

ெச4வி $ வா )த திரவியேம! - ெவ49மத

1074

1075

1076

1077

>
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மா

ேகா= யாைன $"கா எ>கா=
=ட சா வாி6ேய! - மீ

பாதி $றநிவ*த ப

1078

=ட

றிமைலG சாரேல

ஆதி க ெச தி3 $ ஆளிேய! - ஓபைக

1079

--------

1074. வசன அமித : இனிய ேபG. 6ய சயிலம: ேதா: மைல. சர

ெக=' கார

காி : யாைன.

. தட : ெபாிய. கட : மத. கரட : மதபா

1074, 1075. ெக3வித: ெப3மித. நடன பாி ந$ல
அதிர: அதிGசி ெபற. அட4 : வைம. அபய

ஒப,றவ

1076. ம*தர: ம*தரமைல.

1077 . க,பக க
ேமC தி3மக:.
1078 . 

": ெகாைடயி4 க,பக த3 வி

வ . சமர : ேபா.

: நா='ய $திைர) தைலவ

: அGசம,றவ

. $ல: ந4ல $ல)திேல பிற*தவேன.

:

. அ ல

:

பி:ைள. கமலG ெச4வி : தாமைர

ேகா: வைள*த த*த. $"கா: அைடயாதவ. சாத4: ேமாத4.

வாி6 : ேகா க: ெப,ற 6.

1079. பாதி $ உற: பாதி $ ெபா3*த. ப

கிாி. ஆதி க : அதிகார. ஆளி : சிக.

றிமைல: பாட4 தைலவ>ைடய வராக

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

Dரம.ட \கெர> ேவழ கைள வி@$
பாரக.ட ேபர.ட ப=சிேய! - ேசரலரா

அ.' ெபா3ேவா அாி $ல)ைத வாJகிரா
த.', கிழி $ சரபேம! - தி.'ற4ேவ,
ேபாேஜ*)ரா! ச ர 6வேன*)ரா! ராஜாதி

ராேஜ*)ரா! தீனஜன ர=சகா!- Dதிைர
ஆ,றிேல நா9 அ தினB ெபா

d "

ஊ,றிேல ஆ" உைடயாேன! - ஏ,றB:ள

.

1080

1081

1082

1083

174

ப)ாஒ; ெவா
ந)3 ஒ

றா பைட $ தைலVரா

1084

ப நாயகேன!- ெமா )த கட4

ஒப) திர.டதள உ:ள ச ஊ'யக:

Bப) திர. ெப,ற ெமா பேன! - இ6வியி4

---------

1080. ம.ட\க : ம.டல ஆ: ம

க@). ேபர.ட ப=சி எ

: ந.ணாதா.

1085

ன. ேவழ : யாைன. பாரக.ட : ெபாிய

ப யாைனைய வி@$ வைம வா *த 6:. ேசரல

1081. ெபா3ேவா : ேபா ெச ேவா . அாி $ல : சிம =ட. வா: உகிரா

த. : ஒளிமி க நகமாகிய கைத. சரப, சிக)ைத2 ெகா4ல வ4ல எ=

கா4க: ெப,ற ஒ3 பறைவ எ
1082 . தீன ஜன ர=சக

1083 . நா

ப.

: ஏைழக: பக

.

$ ஆ"கJ ஆ" நீ ஓைடகJ உைடயா

1084. தைலV : தைல நகர. ந) ஊ : ச$ தவ@.

.

1085. தள: ேசைன . ச ஊ'யக: : ேத யாைன $திைர காலா: ஆகிய
நா4வைகபைட. ெமா 6: வைம.
--------------

அ.டலைர ெவ49 அ"ப) நா9 ம

ன

க.டெசய கரண ககணேன!- மி.ெகா.
ச.ைட $ '4) தளவ*த தானா9

க.மைல ஏறாத க.டேன! - த.ட ெஜய
த.டேன! காாிய) த.டேன Wகரேவ

த.டேன! Dாியேகா த.டேன! - த.தளவ)

தாரேன! ச,$ணவி& தாரேன! க,றவ $

தாரேன! அ,றவ கா தாரேன! - ஆர@த

1086

1087

1088

1089
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ேசாமேன! அ

னச)ர ேசாமேன! க,பகP

காமேன ! வி,க36 காமேன! - நாமக: ேச

1090

ெபMைச நகG சி*தமன, ேபேற! சர)கால

1091

மMைசநிக 3)தியாக வ:ளேல!- அMசி)

ெதா@க ேவ*த3 $) :Jசீ= ெடாப
எ@ ெபாியநா ேக*)ரா ! - எளிேயா

1092

--------

1086. அ.டல : ெபா3*தாதா .

1087 . '4பைட ேபா3 $ எ@* வ*தா4 அைத க.ட மைலயிேல

ஏறி ெகா:வ அ*நா ளி4 ெபாி இ3*த ஓ நிைல. இபா=ைட) தைல வ

பய* மைல ஏற மா=டானா.
1088 Wகரேவ த.ட. ப

றி மைல)ெதாட. தளவ: B4ைல .

1089. தா : மாைல. க,றவ $ உதார
அ,றவ $ ஆதார

: ப')த வ $ நிைறய ெகாபவ

: ஏைழக=$ ப," ேகாடானவ

.

.

1091. ந,ேப": ந4ல பா கிய. சர)கால மM: ஐபசி, கா)திைக மாதகளாகிய
திகால) ேமக.

1092 . க : பாி)த. :J சீ= : அபய ஓைல.
------------

கரக: விாி)ேத,க க

"க.ட ஆேபா4

இர$ ெபாியநா ேக*)ரா !- வரக:

ெச3 $மத பேபா4 சிகாசன)தி4
இ3 $ ெபாியநா ேக*)ரா!- ப3 $
மைழ $ கப மதயாைன Dாி=

அைழ $ ெபாியநா ைகயா!- தைழ)த 6கH

1093

1094

1095

176

ள மகீப

$மாரைரG சி*தமனா

வாளபய ேசாதரவ சீகரேன ! - நீ:சகல

1096

71. வி+ைத அர)ேக7ற (1097 -1101)
சபனா! எ

கபனா எ

" தமிHபா' ேன

தமிழி,

றா கவிராஜ - ெசா6ெபற

க=டாக 8" கவிெசா

ேன

1097

அேக எ

அ=டாவ தான அரேக,றிேன

- அ=டாக

1098

ேயாக கா வி)கிேலா உ:ள மகிH*தமித
பாக எனG ெசா4ல ப.ணிேன
-------------

- )யாகநிதி

1099

1092. ஆ: ப.

1094. மதப : ம

மத வ'வ.

1095. மைழ $ப கபமத யாைன : $ட ேபா

ற ம)தக உைடய க=)தறிைய

Bறி $ மைழ ேபா4 மத ெசாாி2 யாைன. Dாி=: க)தி. இ க.ணி $)

தி3மா

அவதாரேம எ

ப க3).

1096. $மார ைர: $மார ராஜா; சி*த னி
1097 . கப

ஆ எ

றா கவிராஜ : எ

கவிராயக:. ெசா6 : எழி4.

சேகாத.
ைன கப

எ

" றின அ$:ள

1099 காவி அணி*த ேயாகிக: ட மன மகிH* ேதவாமித எ
ெச ேத

. )யாக நிதி: ெகாைட வ:ள4.

" ெசா4லG

--------------எ
ம

> ெபாியநா ேக*திர
ன

தி3வா

கவிGச ரவ)தி எ

அகளக

மல*த3ளி - எ
றா

ைன

காவலா நீேய

6விGச ரவ)தி என ேபா,றG - ெசவி $ ந4ல

1100

1101

177

72. ெவ1மதி ெப7றைம ( 1102 -1137)
B) க கெனா B

ைக தன கிண$

சரபணி பிபத க

சா9ைவ ெபா, கா*தி

அ)த கடகர)ன ஆரமணி - ெகா)G

1102

பரபியி ெபா,சாிைக பாைக - தாி)த3:
தாபரக: ஈ*தா

த3ேபா4 அவெனன க$

ஆபாிசி4 ஈ2 அத,$ B

ேன - ேமப ேப

தீ= 6கH க4cவாH திபணேவ: எ

த.டென> ேள*திர
க.டசர ஈ*தா
1100. நாேக*திர

1104

தைல $G

- தா=' ேகா)

W=டஒ3 B)) ரா[*தா

---------

1103

1105

தபியா சி*தாமேனா

1106

க@) $ ெகா.டெல>

,ம

: ளபநாய க

ன

1101. கவிG ச ரவ)தி: கவி ம
ேவ*த ெக4லா ேவ*த

.

ன ெக4லா ம

1102. அ)த கடக : ைக கடக எ
1103. பிபத க

.
ன

. 6விG ச ரவ)தி : 6வி

> அணி. ஆர : மாைல.

: யாைன Bகபத க

சாிைகபாைக : ெக. ைட) தைலபாைக.

. சா9ைவ: கபளேபாைவ.

1104. ேமப ேப: சைபயி9:ள ேமேலா.
1106. ெகா.ட4: ேமக.
------------

B)ராய

ப)வரா க

ெகா)தா

B

னணி மா கியண

ெபறேவா பாகீ*தா

- சி)தசனா

1107

178

ககப

ைக ெகா9 ந4கினா

ெசைகவிர9 கணி*தா
ராஜேகாபாைலய

ேமாதிரெம

சி*தமேவ: - தகவைள

ந4கினா

சீெகா: B)

-- ேப6கHG 1109

ேபாஜெனா3 B)வட P='னா
சா*தP பறிெகா)தா
ஈ*தா

ெகா'நாக

எ

சா9ைவந4 நாகர)ன

ைகயி4 - வா *த 6கH

ந4ைலயனா

நG நைடபாிச* தா

உலக

ைதயலகி ஒ

ெறன $) த*தா

ள கண க

மணி $.டல*த* தானிர.

ெசா கக - ம4ைகP)

ெசா49 பணி காய

ெபாியதபி

 யெவ:ளி $. ெடா ெசா கா

த*தா

- ெபா 2ைரயா

ேதாளி, $T களவா ) கேவ - ேவைள $
உதவியத பா
சர

ெகா)தா

ஒ

ப ெபா

ைகலாச தயாJ - 6வயிர)

த.ேடா=' த*தா

ச=டமி ெசா கக
க=டழக

------

ெகா)தாேனா - B.டா
த*தா

பாசிப* க='னா

1107 . ப)வராக

ப=G

சவா பரணி த*தா

ெகா.ட ெசா க க

1108

கைணயாழி

- ப=ைட

: Bப)ைத* பா . பா$ : தைலபாைக. சி)தச

1111. நG: வி36. பாி : $திைர.

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116
: மத

1112. அகி: ச=ைட. ெவ:ளி $.ெடா ெசா கா : ெவ:ளி ெபா)தா>ட

ச=ைட.

.

179

1114. மணி $.டல : ர)ன $ைழ.

1116 . பரணி: டபி. கககக. கைணயாழி : ேமாதிர,
--------------

அைரஞா. த* தா

ெபா

- B3$B)G

வாிைசயா ராம மகிப
சி

னா

ெபா

உதவினா

அைரGச=ைட த*தா

தீர

வடள

னா4 வி3 த.ைட P='னா

தாயி) ராமன

" த*தா

ேசாமனீ* தா

எறி $

தி3மைலய

ேநய)தா, ெபா,P நிசா" த*தா
காமனீ* தா

- மி

- ய ைண

ந, கறைவஐ* க.ைடயி=ட

அைர $G ேசாடாகச - ேசாமென >

ேசாைல சிவ6) ப='த* தா
பா9 $ காரா ப த*தா

மாட

- மா4 $ழ*ைத

ேவல

என கிர. ெவ:ைள எ3 தா ேமக

பால

ெகா)தாேனா பGைசவட ேசாடகி

ேபால ெகா)ேதா=' ேபா எ

நா9 B'6 ெரா க ந4கினா
ந4லம3 த

ெகா)தா

க4விெதாி சி கணென
பGைச க பா

த*தா

- சீP

- சீலென>

ந4ல $திைரமறி

க.$ளிர - ெகா4ல)

பாாிெயா)த காமியேக

ெமGசி என கிர. ேமதி த*தா
-----------

றா

- உGசிதமா

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125
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1117. அைரGச=ைட : சி" கா,ச=ைட. ககக அ. மி

எறி $ : ஒளி Dகி

1118. ெபா,P நிசா": அழகிய Pைவ)) ைத)த நீ.ட கா,ச=ைட.

1120. கறைவ: ப . க.ைட இ=ட ேசாம

1122 . ெவ:ைள எ3: ெவ:ைள காைள .

ற.

: க.ைட ேவ='.

1123. பGைச வட : பGைச மாைல.
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