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ைறமகல சிவ பிரகாச வாமிக எதிய
திெவைகேகாைவ
இராமசாமி லவ விளக றி ைர ட"
தமிழி வழ

ெதா

றாவைக களி ேகாைவ ெயப ஒ.

இேகாைவ அக ெபா!ளி மீ ைவ# பாட ெப. அக ெபா!% எப
அக#தினாலாகிய பய. அஃ ஒ!வ* ஒ!#தி+ அபினா ,- ,.ட#ைத
ெபா!ளாக ெகா

ட. அ,.ட#திபி இனவா றி! த எ வாயா

,ற/0யா உ%ள# ண3வாேன 4கர ெபத6 இஃ அக ெபா!% எ
ெபய3 ெபற. அக ெபா!% இலகண#தி

இலகியமாக விள  ேகாைவ

 நதமி8 ெமாழிேக உாிய சிற : லா . ஓாின மணிகைள ஒ< ெபற
ேகா#த ேபால அக ெபா!.கிளவிகைள ஒ< ெபற ேகா#த6 இ ேகாைவ
ெய ெபய3 ெபற. இேகாைவ கள= க: எ* இர
இ!ப#தா கிளவி ெகா#களா நா> ைறகைள ெகா
பாடகைள ெகா

0யகளி
- /0கிற. 426

ட. எேலா! இ ைல பயி இ:வா3களாக!

கா
க.டைள க6#ைற
?ைவ மல3நிற# ெதெப! மா.0 ெபா! பைரய
பாைவ வள3  கிளி/ைக யாெளா! பாம!=
ேதைவ வள3சைட# ெதெவைக வாணைன@ ேச3 வ!
ேகாைவ பட3வத

%A வாெமாைற ெகாபைரேய.


களவிய
ைககிைள
கா சி
?= ப<#த ெச< தீ கனி+ ெபாழிய/த
ேம=

டக ளிர

-ட ேனயி! மீ*ெகா

-

ேச= தழக3 தி!ெவைக வாண3 சிலபிமல3
B= ெபாழி6 ெலதி3 ப.ட தாெலா! Bமணிேய.

(1)

?ைவமல3-காயா?. ெபா! பைரய பாைவ-உமாேதவி. ேகாைவேகாைவெய* ைல+, ேகாைவ ெகா0ைய+; ெகாப3-ெகாைப+ைடய
யாைன/க கட=ைள+, அ3 இதி ெபற ெகாைப+ /ண3#த6 சிேலைட.
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1.

டக%-ெகாைகக%. இ!மீ-க

Bமணி-மாணிக; ஈ
/த6யன ெகா

க%. ேசஉ -காைளைய@ ெசC#கிற.

- மாணிக#ைத ேபாற தைலவி. /கமாகிய தாமைர

- எதி3 ப.டெதக.

ஐய
ம
வி
ெப
க

ேணா விைர@ச தனவைர ேயாமல3 மாளிைகேயா
ேணா வைல#த

:னேலா பழமைல ெவைகயன

ேணா 0!  ெபா<திளE ேச6 பிற<ெந-
ேணா 0!

/கேபாவ தாக க

(2)

0லேம.

2. விைர ச தன வைர-மண/%ள ெபாதியமைல. மல3மாளிைக-தாமைர மலராகிய
F-. பிற<-:ரG. ெப
ேபாவதாகிய இட, ம

ேணா0! ெபா< க

ேணா0!  /க

ணாதியவ% எேவா அ க

0ல எப.

அவனிமைக வைரயரமைக தி!மைக ேதவமைக நீரரமைகெயபவ!%
எமைகேயாெவபா அவரவாிடEH.0 ஐ+றவா, பி திய இ.

இம
/ைல பைக ேயாக. பைகேயா வவ3த /க பைகேயா
மைல பைக யாவி

/<தாளி ெய வண மய

றைல பைக யாய கர/ைட யாெவைக சா3 நிற
சிைல பைக யா

ந4த லா3த தி!மைனேய.

(3)

3. மைல பைகயாளி-இ திர. அய-நா/க. ஒ! கால#தி மைலக%
சிைறகைள+ைடயனவாJ பற  நகரகளி மீதம3  அ நகரகைள
பா8ப-#த இ திர அமைலகளி சிற கைளய## த%ளினனாைகயா
மைல பைகயாளி எறா3. சிைல-வி. ந-அழகிய. /ைல+ க

K /க/

,தலா, /ைறேய மைலமகேளா, கடமகேளா அறி மல3மகேளாெவன
ஐய ப.டவாறாயி. நா/க*ைடய தைலகளி ஒைற
கி%ளிெயறி தப0யா இைறவ ைக நா/க தைல பைகயாய.

ணி
ேசK பில/ மல3மா ளிைக+E ெச<Eசில:
நாK ப0ந ப0ேய தவ பய ன

ணியைம

?K பணியர ெவைகயி மாநிழ ?ெபாழிவாJ
காK பிைற4த லா.Hம வாநி கா.0யேத.

(4)
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4. ேச

-வி

Kலக. பில-பாதாளேலாக. மல3மாளிைக-தாமைரF-. நப0-

நம?மி. நப0ேய Hமவாநி ந

ணியைம கா.0ய எக.

றிபறித
பா+ மல3#த

ெபாழிL< ெவைக பழமைலசீ3

ஆ+ /னிவர3 தாேம /னிவ! ளா தேபா
ேநா+ம ேநாJ

ம!  தராநி

பகவி

ேற+ ம!  ெப!/ைல மாத3 தி!க

கேள.

(5)

5. பக=-6ைழயிவக3. /னி=-சின.“இ!ேநா கிவG
ெதா!ேநா
ெகா

க

உ%ள

ேநாJேநாெகா ற ேநாJ ம! ” எ* தி! ற. க!#ைத

டதி பா.-.

இயைகணசி
இயைகணசி
இர பினிறெக

ண

:ர தா- ைமய3 தி!ெவைக வாண3 ெபா! பினிற
அர தா ழயிக
இர தாJ

மடமா திர#தக ராத6னா

வமிவ3 த தன நாமி றினியெநEேச

கர தா னம

(6)

பழி+ள தாயி கழகேவ.

6. :ர -யாவைர+ கா பாறி. அர தா8-அர#தினா அராவ ப.ட. கர தாஇைலெய மைற#தா“இரக இர#தகா3 காணி கர பி அவ3பழி தபழி
ய”எ* தி! றளி க!#த.

இரபினிைலநிற
தாG தரக றைனமீ

ெட-#Jய# த

ணளியா

ஆG பழமைல ெவைகய னீெரா றலாபல
வாG கைண+ கதி3ேவC மா* மத3விழியா
நீG ய3ெசJ வாளாநி றீாி நீதியேற.

(7)

7. அரக-இராவண. உJய-பிைழக. அனீ3-நிக3#தவேர. என #
பEெசJத நீ3 அ!%:ாியாம நிப தகத எப க!#.

"னிைலயா#க
பாரைக@ Lல#த3 ெவைகயி ேலக

பைக#நிற

வாரக. ?EHைன ேபாைதெய லாமட ேலா-மட
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ேசரக. 0 ழற கா.06 டாம சிற தவல
(8)

காரக. ேபைத தனி#நி றாெயன காரணேம.

8. ைகபார Lல#த3-ைகயிபார ெபா! திய Lல பைடைய உைடயவ3.
Hைன ேபா-HைனயிC%ள மல3க%.

ழ கா--, தகா-. வா3க% எபைத

க%வா3 என மாக. க% வா3-ேதெனா< கிற. க
அ க

ைண ெயா#தி!#தலா “க

K

பைகயாவ மல3.

பைக# நிற வாரக. ?” எறா3 எக.

ெம%ெதா &பயிற
ெமJ, றி-வைர மைகம ணாள3த ெவைகயினி
ெபாJ,ற றிலEசில3 ேபா6ைல ேயெயன :6ைழயி
ெசJ, றதிெலா றள=ள ேதயிவ% சிறிைடதா
ைம,3

ழ6 ெவறிெகா

9. :இைழ-4

ணிய இைழ. ைம,3

க!ைம. மகர-வ

(9)

-லா= மகரேம.

ழ-க!ைம மி

த , த. ைம-

-க%. ெசJ-இேக வகி3 த.

இம
மனிைச ெவைக +ைடயபி ராவைர மா*H ைப
ெபானிைச ெகாைக ெயா0#தாC நி ைத ெபா! 4ைம
மினிைச ெம ழ ேலறமி னீவி3 விளகி6ேரா
இனிைச வ

0ன கா%காக தா6ய ெமபேவ.

(10)

10. ம-நிைலெபற. மா ேபாற சாயCைடய தைலவி. ெபா இைச ெகாைகெபா ேபால# ேதம பரவியதன; ெபானணிக% ெபா!  ெமனி*மா. 4H :இைட. ெம ழ-ெம6ய , த. மி இைச-மி*தைல ெபா! திய.
காகதா6ய: ஒ! நியாய; இ காைகேயற பனபழ வி< தெதப. இதைன
அறி தி6ேரா எறப0.

ெபா%பாரா
ெபா%பாரா ட
/<தல கார ம<ேவா றி!ெவைக ெமாJ ழC
ப<த ெகாைக
அ<தக

ைடய ராபனி மாமலய

ணீைர ெபா!ைநெய பாரத ெவJயி3 ைப

எ<த! ெதற ெலனேவ +லக ாிய:வேர.
11. /<தலகார-மி

(11)

த அழ . உைடய3-ேதா ேபான ப.

ெவJயி3 :-ெப!N@H. ெபா!ைந-தாமிரபரணி நதி.
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இம
உமைல வா3/ைல நேல3 கவ3 த த=த
ெபாமைல நாெணா

க<#ெதா- தாGற ?.0ெவைக

மமைல மாைம பகாள /ன வைள#ததறி
விமைல யா த ெலமிளி3 ேவக

விளகிைழேய.

(12)

12. மைல-மைலைய ேபாற. வா3/ைல-க@சணி த தன. ஏ3 கவ3 த-அழைக
ைக பறி ெகா

ட. உத=தேக ெபாமைலைய வைள#த; அலாம

மைலைய விலா த யா

ைடயெதப.

இடெப()தழா
வ தாG ைமய3 தி!ெவைக வாண3 வைரயணேக
ந தா மணிவிள

தி3 ?வைண நகைம த

ைப தா    கணிேய ம6ைக ப தாிடE
சி தா

லமற நாமிைச ேயா3மணE ெசJவதேக.

(13)

13. இைசேயா3மண-கா த!வமண. ைப தா-பசிய மகர த ெபா0. கணிேவைக. கா த!வ மண :ாித

இட உ அைம த எப.

வழிபா&ம()த
அகலா தைடகல :க:. காக#த னாகெமலா
மிகலா வாி  :ர தவ கா#தவ3 ெவைகயிேல
இகலா தயச தனபட3 ேத மிளெகா0ேய
:கலா ெயன யி3 ேபாCந னாைண :ர த!ேள.

(14)

14. ஆக-உட. இகலாJ-மன=திேயா-. இகலா-நீகா. மிக-மிைக.
:ர தவ-சிபி@ சகரவ3#தி. அய பட3 ேதற-தனகளிலணிய ப.- பரவி
நிலவ.

இைட+( கிள)த
மதயாைன P!ாி Qேட மைற  மைழமைற#த
உதயா திபெனன நிறா3த ெவைகயி Cறைன ேபா
கைதயா ெலனி* மறி தில ேவ%கல க#தணேக
:ைதயா ைபெபா

டகதி3 வாைள :ைத பேவ.

(15)

15. மத யாைன ஈ!ாி-கயா Hரன ேதா. ேவ% கலக-காம ேபா3.
ைபெபா ட-ெகாைக. உதயாதிப-இளகதிரவ. உறைன ேபால
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:ைத ப கைதயாC அறி தில எக. இ#ைற நாணி
க

:ைத#தெலன=ப-.

நீ&நிைனதிர.க
Lல கர#த3 தி!ெவைக வாண3/ H.டமத
நீல கைணயிைக ைவ#தா னினி@ச ேநரநிபி
கால கிைரயி- ெமனா விையயி த காாிைகயா3
ேகால களப  ெறேறா ம!வ

(16)

 வேத.

16. நீலகைண-நீலமலராகிய அ:. களப -ச தனமைல (ெகாைக.)
இமைலயர

கிைடகி மதைன ெவலலா எப.

ம()ெததிேகாட
ச தாப ெவ தழ றன0 யா3 # தணி#த!GE
ெச தா மைரமல3# தாள3த ெவைக@ ெச<Eசிலபி
ந தா மைக ெயா-பிற ேப< நைம#ெதாட3 
வ தா3 தைமயி நிைறேயா வராம மறி பேவ.

(17)

17. ச தாப-பிறவிெவ ப. ந தா-ெகடாத. மைக-வ6. நிைற-க:.

வறிநைகேதாற
:லா3 பவ3கெண ேசாெப றா
அலா3 மதிய நில=

ெபா! திெய

சேகார ம! த=க

விலா3 தி!ெவைக யப3 /கா:ய Fத=
நலா3 வதன மதியிட ேதா நைகநிலேவ.
18. :லா3பவ3-:ை◌ைல+

பவ3க%. அ ஆ3-இரவி ெபா! . F உத=-

ெப!மகி8@சிைய ெகா- . அ! தவ
/கா:ய#

(18)

ைறவிறி# ேதா எப.

என உ!: விாிக.

"(வறிணத
தனிவா னவ3ந தி!ெவைக வாண3 தழெலறி ப
/னிவா னைகெசJ நைகேபாவ தறி /கி
பனிவா

/ைலயா3

மதி/க# ேதெயைன யாள பாிவிமன

கனிவா ெல<நைக Pதபி காம கட6*ேக.

(19)

19. தழ எறி ப-அனFச. /னிவா நைகெசJ-சின#தினா நைக#தைல@
ெசJகிற. அபி-ெத ப; :ைண. தனி-தன

ஒ பிலாத. பனி- ளி3@சி. பாி=-

8

இரக. வா%-ஒளி. மதி-இேக திக%. இவ% :/வ காமகடைல
கட பத

:ைணயாயிறா. அ/வ பாிெவா- ேதாத6

அSவாறாயிெறக.

"ய.த0()த
ெகாைக

வ- மணிய  பா:

/னிவ

அைக# தலமட காவிழி வாாி+ மாகி! ப
ெவைக பழமைல யார! ளாலS விHபறியா
மைக ப!வ# திவ%வா ய/தி

(20)

வாJ#தேவ.

20. ெகாைக வ--ெகாைகயாகியமைல. விழிவாாி-விழியாகிய கட.

வ--

உ@சி; அைக எபைத அக ைக என பிாிக. அைக எப உ%ளைக.
ஆகி! ப-ெதாழிபடாம வறிேத யி!க=.

ணசியி மகி1த
தா

-E சினவிைட ெயமா றனிெவைக# த

யா

- ெபறல! மிபெம லாைம :ல*மி

B

-E Hடெரன நிறவி மாதாி J#தனவா

ேவ

- ெபா!ணம ேகேதா வினியி த ேமதினிேக.

21. தா
“க

சிலபி

- சினவிைட-தா

-ேக. -

(21)

0@ ெசCதைல+ைடய சின ெபா! திய காைள.

-யி3# றறி+ ஐ:ல* ஒ

ெடா0 க

ேண

+ள.”எபவாக6 இSவா ,றினா. ஐ தி திாியகG இபெமலா
J#தன எக.

க1த
:ற தா8

ழCைம பகாள3 ெவைக :ர#த3ெவபி

ைற தா 6வKத ெலாSவாJ நின

ைறநிைற தா

சிற தா யிைழ/க ெமாSவாJ விள E ெச<கைலயா
நிைற தாெல னறி

ைற தாெல ெனக.

22. தா8-ெதா கிற. திக% கைல

நீமதிேய.

(22)

ைற தாC அறி வள3 தாC இவ%

/க# ெகாSவா எபதா. இதனா இவள நல பாரா.டலாயி. சிற த
ஆயிைழ-சிற தாயிைழெயன நிைலெமாழி Pறகர ெதா #தலாயி. “:க8:ாி
தி6ேலா3 கிைல” எற விட# ேபால.

9

வைற
அணி ழிநாணியண3  ெதளிவி#த
மறா 0யதி! ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
நறா யணி வ ெனறாC நிெப! நாைணயEசி
றா ெரதிெரா6 ேபாலநி பாகிய3 ேகாலணியா
(23)

இறா யிைழயணி ேதெவ! ேவெனE சிளெகா0ேய.

23. ம-ெபானபல. நாைண-ெவ.க#ைத. ேகா-ெசJகிற. ெவ!ேவஅEசாேத. வைர-இேக மைல; இ Nகி வளர ெபதலா இ ெபய3 ெபற.

ெப2நயைர)த
கட  பவ#த3 தி!ெவைக வாண3 கனகெவபி
டக

ம/ைல யா

மா. டலாம

நட  கமல/ ேநா 
அட 

/த/ க

லவளிகா%

வைள+ நாணிலைவ

ட

(24)

ேடா=க ளாவியிேல,

24. கட  பவ#த3-பிறவிைய கட தவ3. நட  கமல-நடகிற தாமைர
மலைர ேபாற கால0. ேநா  வைள-க

. நில=-ஈ

- /வெலாளி. ஆவி-

தடாக.

ெத%வ)திறேபச
நதிவச# தாய சைடயா3 தி!ெவைக நா.ெடா!வ3
மதிவச# தாலறி வா, மதி4த வ6சதா
கதிவச# தாவ! வ%ளித8 ேபாதி க0மணேபா
விதிவச# தாவ! நேக

ைம யாவ3 வில வேர.

(25)

25. சதாகதி வச#தா வ!-காறி வச ப.- வ!கிற. வ% இத8-வளவிய இத8.

பிாிேயெனற
பாவிைட ைவ#த ெப!:க8 ெவைக பழமைலைக
மாவிைட ைவ#த விகவா% விழிெயழி மாத3தைம
நாவிைட ைவ#தவ மா3பிைட ைவ#தவ னாணவக
?விைட ைவ#த நிைனேயா பிாி வ ?ெகா0ேய.

(26)

26. பாவிைட ைவ#த-பாகளிேல அைம# ைவக ப.ட. ைகமா-ைகயிC%ள மா.
அக ?-மனமாகிய மல3.

பிாி)வ2ெகற
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உைழெதா.ட வைகய3 ெவைகய3 ஞான ெவாளிய3ெவபி
இைழெதா.- விமி மைலேயா 0கC மிள/ைலயாJ
மைழெதா.- நிறவி ?ெபாழி :
ைழெதா.- மீGநி க

மணிமகர

ேபா விைர 

(27)

 வேன.

27. இைழெதா.--அணிகலக% அணிய ெப. விமி-ெப!#. இகCமாப-. மைழ ெதா.- நிற-/கிக% தவ<கிற.

ைழ-காதணி.

இடமணி)ெதற
சீறா கயவிழி மாேதெத ெவைக@ ெச<பதியா
,றாJ# திக8தி! ேமனி+ மாைம ,டC
ேவறாJ :ண3வெத ேனாவ  சார வியபதி+
மாறா பழன# ெதமB! ெமாறி ம!=ேம.

(28)

28. சீறா-சினவாத. ,-பாக. பழன-வய; அ சா3 த இட/ ெகா%க.

ெதளி
பழிமா றிய:க8 ெவைக: ேரச3 பனிவைரேம
ெமாழிமா ெற*ெபா!% ேகாளின லாம ெமாழிபிறழா3
Hழிமா றிய= தி யாJவ! ேவெனன@ ெசா6யவS
வழிமாற /பிற8 ேமாபிற ழா மற பி*ேம.

(29)

29. பழிமாறிய-பழிைய நீகிய. Hழி-நீ3@Hழி. உ தி-ெகா ?8. வழிமாறதா8 தெசா. பிற8ேமா-தவேமா? பிறழா-தவறா. ெமாழிமா
ெபா!%ேகா%-எ

வைக ெபா!% ேகாளி ஒ ; அ அSவிடக.கிையய

ெமாழிகைள மாறி ெபா!% ெகா%வ. வழி-/ைறைம.

பிாிழிமகி1சி
ெசCகிழ#தி ெசல=க

-ள#ெதா- ெசால

உைடேயா3 சிறிெதா! ைகBகி Fசி ெயா!ைகயிைன
:ைடேயா டாிக ணிலேனாகி@ சிெறா6 ?Kடேன
சைடேயா3 தி!ெவைக ெவபின மாவி தனிெநEசேம
நைடேயா திமக%க

ெடேன பறக நடகிறேத.

30. உைட-ஆைட. அாி-ெசSவாி. ?

(30)

-அணிகல. சைடேயா3-சைடைய உைடயவ3.

ஆவி-உயிைர ேபாற தைலமக%. ஓதிமக%-அனக%. :ைட-பக. ெவ:மிக உய3 த மைல.
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பாகெனா&ெசால
ெபான கிாிநிக3 தி

ேட3 ெசC# :க8வலவா

மினE சைடய3 தி!ெவைக வாண3த ெவ%ள!வி#
ெதனE சிலபி 6ைடமி0# தா3தைம# ேத0ெயதி3
(31)

அன பி0ெயன ேவநட ேத ந மாயிைழேய.

31. வலவ-ேத3 பாக. இைடமி0#தா3-இைட வைம ப.டவ3 :அஃதாவ
இைட சி#தவ3க%. அன பி0-அன/ ெப

யாைன+; உண= ஒ!பி0.

இைடமி0#தா3 அனபி0-எபன சிேலைட.

பிாிழி#கல.க
ஆயெவ%ளவழிபடக

0 மாயேமாெவற

ஆயெவ% ள#தி ன-ேவ யி!

மரசவன

பாயெவ% ள#த/ றா ெகனகக ப.டதா
ேமயெவ% ள@சைட யமா றி!ெவைக ெவபிெலா!
(32)

மாயெவ% ளகன ேவாவறி ேயெனEச மா8 வேத.
32. ஆயெவ%ள-ேதாழிய3 ,.ட. வ%ள-கி
ஈ

ண. பாயெவ%ள-பயெவ%ள;

- பாகட.

வாயிெப(%த
ேசைவ +ைக பவ3 ெவைக: ேரச3 சிலபிமய
ேநாைவ ெயாழி ப ம! க

ேடாமினி ேநாவெனEேச

?ைவ +!#த ெமாழியா3 மைழக. ெபாறிவ

-தா

பாைவ ெயா!#தி /கா:ய# ேதெச பாJகிறேவ.

(33)

33. ேச-காைள. ேநாவ-வ! தாேத. ?ைவ-நாகணவாJ :%. உ!#த-ெவற.
சில:-மைல. இ எதிெரா6#தலா இ ெபய3 ெபற. /கா:ய-/க
அ:ய; /கமாகிய தாமைர. ெபாறி-அறி=.

ப3பாரா ட
நிதி/ மி0ய3 மனேபா லவாவி நிகாிெவைக
பதி/ : /

ைட யா3பத ப

டைர#த

மதி/ மைர+ மைரநா யக/ மதி+க

ேடா3

விதி/ ெகாண! மிவ3/க ேபால வியகிலேர.

(34)
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34. நிதி-ெசவ. மி0-வைம. மதி-ஈ

- /<# திக%. மைர-/த ைற.

தாமைரைய மல3#தலா கதிரவைன மைர நாயக எறா3. தாமைர+ மதி+
ஒளியிழ#தைல க

டவ3 உவமியா3 : காணாதவேர /க#

உவமி பெரப.

பயேதாபழிச
ெச தா மைர+ மாிமா3: ெமன# தி!மகடா
ந தா மைனயிைட யிறி! தாெக த நாG/ற
அ தா8 சைடயவ3 ெவைகயி ேலநம தாவிநிப
வ தா ர/திக8 த தாைர# த தவ3 வாழியேவ.

(35)

35. அாிமா3:-தி!மா6 மா3:. ந தாமைன-அழிவற இல#தி. எ நாG
ெபா! த வாழிய எ ,.-க.

க3பைடெபறாக.ேனாத
க3பைடெபறாக.ேனாத
அரவா பணியின3 ெவைக: ேரச ரணியழகி
வரவா கதிெர ேமா =-ெமா % வ ெதழேவ
விரவா :யகர ேவாடவி3 மாமதி ெவ%வைளேச3
இரவா கட6 வி< தமி8 ேவைன ெய- பதேக.

(36)

36. அரவா பணியின3-பாபாகிய அணிகலகைள+ைடயவ3. உ--வி

மீ.

ெமா %- மிழிக%. :ய கரேவா--/கிலாகிய /தைலேயா-. ெவ%வைளெவ%ளிய சக. வரவாகதி3-வ!தைல+ைடய கதிரவ.

இடதைலபா&
த தெதJவ த!ெமன@ேசற
மிற த ேவணிய3 ெவைக: ேரச3 மி ம!ளா
அற த வாாி ந-ேவ ெயா!வ னகறியி.ட
ெபாற த ெதJவம ேறாமல3 மாைவ ெபாழி6ட#தி
/ற த தி த!ெநEச ேமெச6 / றேவ .

(37)

37. மித த-மினைல ேபாற; மல3 மாைவ-தாமைர மலாி இ!கிற
தி!மகைள ேபாறவைள. ஏேலலசிக3 எறி  வி.ட ெபா*!
கைர வ த ெசJதி இ பா.0

றி பிட ப.ட.

"ற#கா3ட
அகE Hம த தி!மா3 :ைடெவைக யான!ளா
வகE Hம த கடபிற வாம வ!ம/தE

ைட மீ

-

13

சிகE Hம த காி+ட ேனெயா

ெச< தரள@
(38)

சகE Hம தெச தாமைர ேதாற# தனிவ தேத.

38. அக-எC:. வக-மரகல. சிக-சிக#ைத ேபாற இைட. காியாைனைய ேபாற ெகாைக. தரள@ சக-/#கைள+ைடய க<#.
ெச தாமைர-ெச தாமைர மலைர ேபாற /க.

"ய.க
மடC மண/ ெமனேவ நிைறெவைக வாண3தைம#
ெதாடC ம0ய3 ெபேப ெறனவிவ ேடா

ம!வி

உடC /யி! மன/ெம லாவள3 ேதா மிப
கடC ள< தி யவச/ ேறைத+ க

0லேம.

(39)

39. மட-?வித8. அவச/-பரவச ப.-. ெநEH-/னிைலெய@ச. ஏவிய பிைட@ ெசா.

க1த
நா ைழ யாம ல!%ேவா றி!ெவைக நாயகைக#
தா ைழ ேயயறி ெம/ைல தாகி# தள!மிைட
? ைழ யாெய ப0 தி# தாCமி :லறிவாJ
(40)

நீ ைழ ேயாநி மத3ேவ ென-க ணிக3 பேவ.
40.

ைழத-பிறவி# ப#தா வ! த. உைழேயயறி-மாேனயலாம.

நீ

உைழேயா-ஓ0 ேபாகிற மாேனா. மத3-மத3#த.

ஆய)%)த
ஆய)%)த
வாேனாகி நி ைப ,8ேபா ல=ெமா! மனவெச
ேகாேனாகி நி 
ேதேனாகி நி

0ேபால = தட ேகா.0ைமய#

ெமழிCைட யாெவைக@ ெசவி+ைன#

தாேனாகி நி ந லாய# ேளெச சா3 த!ேள.
41. வா-இடவா

ெபய3. தடேகா--ெபாிய சிகர. இமய#ேத எற

உமாேதவிைய. இவ%இைறவ
உவைமயா

(41)

மைல#ேதேபா இனிைம பய#தலா

ெபய3.

பா.க5 ட
தைலவ பாகைன@சா3த
கனி+ தா*ெமா றாேனா றி!ெவைக க

Kதேபா
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வனி+ கா கல ேத றியெவ மதைனெவல@
ெசனி+E ேசகர /ேபா னம @ சிற தந

ப

மனியி ேகா3ைண யாயின லாம வ6யிைலேய.
42. வனி-கிளி. மதைன-காமைன. ஒ-ஓ!!. க
க

(42)

Kத-ெநறி

ைண+ைடயவ.

பா.கறைலவைன 6றவினாத
இலகா :ாிமன ேறாளிற Uறிய Fச3ெவைக
உலகா த6

தி

ேடாGர வாகட V3 தி0*

விலகா மற6 ெயா!ேகா0 Bெதா- ேமவாி*
கலகா =ள/ கலகிநி றாெயன காரணேம.

(43)

43. உல காத6 -திர%கலான வி!:. உரவா-அறி=ைடேயாேன.
விலகா-விலக படாத.

தைலவ7றைர)த
மைலவ பணியாி வினா
தைலவ :ரமிர
சிைலவ

கைணெசJ வ ெவைக#

ெடாேற ெவலவி@ சகமைன#E

ணகைண ேவழE H!பல3 ெசJெவேறா

/ைலவ கிாி+ற வ தந

பாெவா! ெமாJ ழேல.

(44)

44. மைல-ேம!மைல. வபணி-வ6ய பா:. அாி-தி!மா. இர
வ ண-வ6யநா

. மைல பணி அாி வி நா

ெடா-N.

கைண எபன= சிைல

கைண ேவழ H!: அல3 எபன= நிரனிைற. வ தண
ெமாJ ழ வ தன% எக ; வ தன% எனபால ஈ

பா எ* பாட#தி

- அ சாாிைய ெதா

நிறெதக.

கறறிபா.ககழற
ேபாைத ெபாதி தி. 0!W களக ெபா! பிைமய
மாைத கல த தி!ெவைக வாண3 மைர@சக
ேமைத பH தமி8 பாகட னீ திய Fரெமா!
ேபைத

ைட நி றாJத

ேமாெசா ெப! தைகேய.

(45)

45. ேபாைத ெபாதி தி.--மலைர@ L0. ேமைத-அறி= ெபா! திய. உைடதேதாற.

கிழேவாகழெறதிம()த

ண
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ஊணா ெமனநE Hவ ேதா றி!ெவைக QாிCய3
ேசணா /லக வறிதாக வ தவ@ ேசயிைழயா3
?ணார ெம/ைல யிெப! கா.சி+ ெபாJயிைடயி
காணாைம +க
46. ேச
4

டைனயாயி ன

ஆ உலக-வி

(46)

ப கழறைலேய.

Kலக. ேசயிைழயா3-மாதரா3. ெபாJயிைட-

ணிைட.

கிழேவாபழி)த
அ

டா திப3ந தி!ெவைக நாயக3 கறிெயா!

ெப

டா 6தய /!கிைன யாயி ெப! தைகநீ

வி

டா ரைகக

வ

டா மைரகG மிமினி ேதாற மல3 தி-ேம. (47)

47. அ

0னியி  கா த/ ெமJ+! 

டாதிப3-ேதவ நாயகராகிய சிவெப!மா. ெப

கா த-ச திரகா தக. தாரைக-வி

டா-ெப

ணா. இ 

மீக%.

கிழேவாேவ ைகதா.கக2ைமசாற
பாலா3 ெமாழி+ைம பகாள3 ெவைகய பாைவத த
மாலா8 த!ெமைன ெவS=ைர யான

ப வா.-கிறாJ

காலா8 களாி னமி8 தெவ ேகா.- களிைறெயா!
ேவலா ெலறிபவ3 ேபாேல யிெவ விதிவசேம.

(48)

48. பாைவ-பாைவ ேபாவாளாகிய தைலமக%. மாஆ8 த!-மயக#தி
ஆ<கிற. ெவS=ைர-க-Eெசா. ேகா--ெகா:. களி-ஆ

யாைன.

பா.கறமன)த8.க
ெப.- ப. டா=ாி ெகா

ேடாெற ெவைக பிராவைரயி

ம.- ப. டாவி மல3வா ாிச/க வ6/ைக
ஒ.- ப. டாைன யைனயா னிைடெய* ேமாாிைழயா
க.- ப. டானினி ெயெசJ

ேவனி த காசினிேக.

(49)

49. ெப.--வி!பி. ப.-ஆ-ப.டாைடயாக. உாி-யாைன# ேதாைல. ம.- ப.-ேதெபா! தி. /.- ப.--தைட ப.-. ஆைன அைனயா-யாைனைய
ேபாறவ.

தைலவேனாட8.க
நா.- ம6:க8 ெபமா றி!ெவைக நா.0ைறவ
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ேகா.- வாிவி ெகாைலேவட3 த த ெகா0யிைடயா%
?.- மயெறாட3 நீேய ப0ெனவ3 ேபா வா3
கா.- மிரவி கிரவி+

(50)

ேடாவி!% காJவதேக.

50. ேகா.--வைளக ப.ட. ?.--?.0வி.ட. மயெதாட3-ைமய விலகி.
இரவி

இரவி-கதிரவ*

ேவெறா! கதிரவ.

எ:விட)ெத:வியெறற
தைழ தா3 ம6சைட Pச3த மாதி றட/ைல 
ைழ தா3 தி!ெவைக நாயக னாாிட ெகா

-தனி

விைழ தா3 நினதக# திறி.0 வாயிைட ேவழெமா4ைழ தா ாிடமிய ெலலா மிைறவ 4வற!ேள.
51. தைழ த-ெசழி#த. மா-உமாேதவி.
க

(51)

ைழ தா3-ெநகி8 தா3. தி.0வாJ-

ணாகிய வழி. 4வல-ெசால.

அவனஃதி:விட)தி:வியெறற
நைறேய யிதழி :ைனவா3 தி!ெவைக நாத3சைட
பிைறேய 4தலவ3 மாேன க!க

பி0#த0

பைறேய யிைடயணி பாேப யகல  பமைல
இைறேய /ைலமல3# த

டைல ேயயிட ெம*யி3ேக.

(52)

52. நைறஏJ-ேத ெபா! திய. இதழி-ெகாைற. :ைனவா3-அணிவா3. 0 பைறஉ-ைக. மைலஇைற-ேம!மைல. த

டைல- ளி3@சியாகிய இட.

பா.கனிைறவைன)ேதற
தடெகா
இடெகா
டெகா
திடெகா

டக

ணி யிட#தா3 தி!ெவைக# த

- காம :னனீ தி நீகைர ேயத 
- நிற ெவா!மாைத க

-

 ம.-

- ெநEச தளரா நிறி திறலவேன.

53. திறலவ-ஆறமிகவ. தடெகா
அஃ ஈ

டைலைய

(53)

ட-அகசிைய ெகா

- ெகாைகைய உண3#தி.

றிவழிேசற
காவி+ மாபC ?#தெச தாமைர க

டளிக%

வாவி+ ேமாைட+ வி.ெடJத ேவெபாழி வாJநி ேமா
ேதவி+ மா* விைளயா 0ட#த3 தி!ெவைகயி

ட.

ட- ப;
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ஆவி+ மார/ ேபா றிைறக

ட வாயிைழேய.

(54)

54. காவி-க! வைள. ஆப-ெசSவ6. அளிக%-வ
வாைய. இைற-ப

பா

-க%. ஆப எற

ெபய3.

இைறவிைய#கா3ட
/ைகேய /ைலெச< ேபாேத /கமல3 NHவ
ெதாைகேய

0

ழெச தளிேர ய0ந Hைவகனிேய

நைகேய யித8தி! ெவைக: ேரச3ைக நSவிமி 
(55)

பைகேய ெய*க ணிவேர யிைறெசான ைபெகா0ேய.
55.

ழ-, த. /ைக-ெமா.-. நSவி-மா. கணிவ3-க

இவ3-க

கைள+ைடய

இவ3.

இக1ததகிர.க
:ைடேய +ைமெயா-E ெசகதி3 ேவைக :தவெனா-
விைடேய யிவ3த! ெபமா றி!ெவைக ெவபிலன
ெபைடேய ெயனவ திளகா =மி ெப! தன#தா3
இைடேய யிைலெயனி ைன திைள யாெகா 6ைறயவேன.

(56)

56. :ைட-பக. விைட-காைள. ெப! தன#தா3-ெபாிய ெகாைககைள+ைடயவ3 ;
ெப!Eெசவ3.

தைலவைனவிய)த
L- பிைறய3 தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
பா- கவி+ ளடகா கவி*ைட பாைவயனா3
,-

வி/ைல

க

ேவைல+ , தென-
(57)

கா- கட வ தாமிக Fரன காவலேன.

57. ,--ஒேறாெடா ெந!கிய. ந தைலவ மைலைய+ கடைல+
கா.ைட+ கட  வ தா எ* நயகா

க.

தைலவிையவிய)த
ப!#த

வி/ைல பார#தி னாகட பகய#தி

இ!#த லாிெதன வ வ ?வி 6! மிவ3
வி!#த கிாிமகி8 ெவைகெவ ேபாமய ெவ%ளெகா
வ!#த விதய மல3மீ தி! திட வலவேர.

(58)

ட
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58. கட பகய#தி-கட6 ேதாறிய தாமைர ?வி. வ ?வி-வ6ய
நில#தி.

தைலவறன#)தைலவிநிைல5ற
இயலா சிற த தி!ெவைக வாண ாிைமயெவப
மயலா :ாி த /ைலயாைன யி/ மத3மைழக.
கயலா கல வி# கைல ேவைலைய காரளக
:யலா ப! வி# தா3நி ளா3த

(59)

ெபாழி6ட#ேத.

59. இயலா-எலா இலகணகளாC. கைலேவைல-கைலகட. கய-ேசமீ.
:ய-/கி. ப! வி#த- 0 பி#த.

தைலவேசற
ஏழா /ல  :க8ெவைக வாண ாிைமயெவபி
ஆழா ெதைனெந- காம கடனி றைண#ெத- பா3
தாழா திைசயளி NHெம ? ண3# த

ெகாபேர

Lழாய மாக ந-நிப ேராவி த@ ேசாைலயிேல.

(60)

60. ஏழா உல -ஏ<லககG. ? ண3-?ெகா#க%.

தைலவிைய#கா3ட
தைள பாச நாசக3 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
கைள பா மதி/க காாிைக P3த
கிைள பார ெமெப! ேதா

களப/ைல

ேம 6!#திைந கிறவிைட

இைள பாற ேவாதனி நிறீாி காம ாிளெபாழிேக.

(61)

61. கைள-அழ %ள. காாிைகP3-அழைக+ைடயவேர! காம3-அழகிய.

கலவியிமகி1த
திவாJ ெதாெகாG ெமமல3 ?ெபாழி L8 தெவைக
பதிவாJ வைரயிள மாேனா டம3 த பரன!ளா
றிதிவாJ மதியமி3 தேபா லலாம சிற த/க
மதிவா யமி3த/

ேடாவ  ,டவி மைகயேர.

(62)

62, தி-/தனிைல# ெதாழிெபய3. வைரயிளமா-இமயமைலயி ேதாறிய
உமாேதவி. பர-ேமலானவ. திதி-வள3@சி.
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க1த
சக ற தன மிலாம ேலெயா! தாளினி
ெபாக :ன6 றவ:ாி தாC :ைர விேரா
அக பலவணி தா3ெவைக வாண ரணிவைரேம
(63)

இக :ய/ைக காளி த மாத ாிள/ைலேக.

63. சக-,.ட, ச க%. அன-ேசா, அன பறைவக%. :ைர விேராஒ பாFேரா? அக-எC:. அ:ய/ைகக%-தாமைர ெமா.-க%.

பா.கிெயா&வ2ெகனபகத
பேக !க#தி க-#தெச காவி பனிமல3ேபா
4ேக ெள*/யி3 பாகிெயா ேடமைற /க#தி
சேகத மாெபய3 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
இேக வ!கெவ ெனEசா லய#தி 6! பவேர.

(64)

64. சேகத ஆெபய3-சேகதமாகிய ெபயைர+ைடய. ெநEசாலஉ%ளேகாயி. ேகதமாகிய ெபயைர+ைடய. ெநEசாலய-உ%ளேகாயி.

பா.கி5 ட
கா3க

ட மEைஞ+E ெச ேத னிரப கைடதிற

தா3க

டவ

சீ3க

- தி!ெவைக நாயக3 தா

ட வப! ேபாேலநி க

ேபா3க
65. கா3க

ட ேவக

மலாி

- சிற /ள

மடவாைர ேம=க ?ெகா0ேய.

ட-/கிைலக

வாயிைல# திறகிற; ஈ

ட. தா3க

ட-?வ!ைபக

(65)
ட. கைட திற -

- இத8கத=. தா3-மல! ப!வ# ேபர!:. சிற#த-

மகி8த.

பா.கிமதி6டபா& ேதாற)தாலாரா%த
எைனயா 0யபத தா%ேவா றி!ெவைக ேய திைழநீ
சிைனயா 0யமணி ெபா>ச லா0@ ெச< வைள@
Hைனயா0 வ

ட விைளயா0 /#த வறியவ

மைனயா0 வ தைன ேயாதி! ேமனி வ! தியேத.

(66)

66. சிைனயா0ய-மரகிைளயி க.0ய. /#த வறிய-/#க% ெந!க
பதி#த. வ

ட-மகளி3 விைளயா.0 ஒ.
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ஒ8#க)தாைலயதீத
ெகாறி கிைச த :ய#தா3 தி!ெவைக ேகாமளேம
ெநறி

ைட தெத ெற%ள படாத த ெநறியிேம

ெவறி கமல கர வி# ேதயி வி

ணிென<
(67)

மறி பிைற#ெதJவ கனிய3 யா! வண வேத.

67. ெகாறிகிைச த-3ைகேகற. உைடத-ேதாற. எ%ள-இக8த.

>ைனநயைர)த
கைடக

சிவ தித ெழாேற ெவG ப கலைவயி*%

இைடக

ெம6= த!ெகாைக ேமல ேவயழிய

விைடக

வி!: +ைறவா3 தி!ெவைக ெவபிட#தி
(68)

ெறாைடக

மல3 ழ லாJHைன யாதி*. ேடாJ தைனேய.

68. கைடக

-க.கைட. இத8 ஒேற எற அதர#ைத. கலவி-:ண3@சி.

Hைனவிய ைர#த

ஒளியா "தந ெவ?ளாப லாக ெவாழிவ2த3
அளியா3 க!ெநJத வ ெச தாமைர யாக@ ெசJயி
எளியா ர0யவ3 கானா3த ெவைகயி யாெரா!வ3
ளியா3 மதி4த னீயா 0யவ

ளி3Hைனேய.

(69)

69. மதி4த-பிைறேபாC ெநறிைய உைடயவ%. ஒழி= அ-இைடயறாத.

தைகயண.()த
ப
வி

- மிெசா Cைமபாக3 ெவைக பனிவைரேம
 0ழி  வ! ெதJவ மா விள ெம

க

 0! தெப

எ

 0! க ேவ6வ டாெனக ேள திைழேய.

70. ப

ணினீழ லாக க!#திைடநீ

-இ தள. பEHர, பழ பEHர,

(70)

றிEசி, ைகசிைக, ேகதார /த6யன.

ஊ-த-பிண த.

ந&.கநா ட
எதிரா கவி*ைம பகாள3 ெவைக யிைறவ3சைட
/திரா பிைறைய தைலநாக மீற /<மணியி
கதிரா சிவ த ேபாேச த ேகா.- களிைறமல3
உதிரா ெகா0யைன யாயி நாக

-ைட தனேன.

(71)
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71. எதிரா-நிகரற. /திரா பிைற-இளபிைற. ேச த-சிவ த. ேகா--ெகா:.

ெப டவாயிெபறிரவ@6()த
அ!வா +!வ/ மாெவைக வாண ர!பத#ைத
!வா லைடபவ3 ேபாCயி3 பாகிைய ெகா

-ெமல

ெப!வா ரறநிமி3 ேதா3 ம!  ெப!பழிைய
ெவ!வா ெத</ைல ெப

ணா ர/த#ைத ேம=ேம.

(72)

72. அ!ஆJ-உ!வ அ. ம! -இைட. ெவ!வா-அEசாம. உயி3 பாகிஉயி3 ேபாற பாகி.

ஊவினாத
வைலந- வ த விளகைல ேபா* மணிவட தா8
/ைலந- ெவன விடமற ேவவ  /.-மி!
மைலந- வ ெநா ேத*ைர P34 வளபதியா
தைலந- வ தனE H

டபி ராெவைக யனவேர. (73)

73. இளகைல-இளமா. வ  /.--வ  ெந!கின.

ெபயவினாத
ஊரான தி ைர Pரா யி*ெம *ள ளிர@
சீரா3 தி!ெவைக மாநக ரா3த தி! ெபய3ேபா
பாரா3 ப!வக

ேடமைற யாக பக3வதேற

ேபரா யி*/ைர P3பிைற வாKத ேபைதயேர.

(74)

74. பாரா3-உலக#தா3. ேபைதய3-ப!வ றியா மாத3 எ* ைணயாJ
நிற.

ெக&திவினாத
ைபகாE சனவைர விலாள3 ெவைக பனிவைரேம
ெசகா த ளனெம ைகமட F3ெச
வகா த தப

!திெபாக

வாJேபால ேவப. ட< :

0கா: ன#தய வ த

ேணா

ேடாந 6ளகளிேற. (75)

75. ைபகாEசனவைர-பசிய ெபாமைல. அகா த-பிள த. ப வாJ-திற த வாJ.

ஒழிதவினாத
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விழி#ேத மதைன ெபா0#தா3ெசS வாப மிஞிவ ப@
Hழி#ேத *மி8வய ெவைகயி ேலகட ேறா.டலைர
ெயாழி#ேத வ!மட Fரளி ேயனி ள வ! த
ெமாழி#ேத னிலாதெத ேனா=க% வாJ
76. ெபா0#தா3-நீறாகியவ3. மிஞி-வ

/தமல3ேக.

(76)

-க%. அளிேய-ஏைழேய.

யாேரயிவமன)ெத3ணயாெதன) ேதத
ஊேரெத பாரைத வி.ேட ய! வ /ைடய
ேபேரெத பா3காி க

ட

வாேர ெகாைக

டேநா

ஆேர யிவ3மன# ெத

ேடாெவன ேபசிநி
வா3ெவைக வாண3ெவபி

ணெம ேனெய றறி திலேம.

(77)

77. வா3ஏ-க@சணி த. க@சிைனகிழி# ெவளி ப.ட எனCமா.

எ3ணெதளித
ஊ3ேக. க=ந ெபய3ேக. க=நி ழபைனைக
கா3ேக. க=வ தவேர யலாிவ3 கனி+ைம
சீ3ேக.

ைமய3ெத ெவைகயி ேலயிவ% ெசJயவிள

நீ3ேக.க வ தவ ேரப காம ெந! பி*ேக.

(78)

78. நிழ பைனைககா3 எற யாைனைய. சீ3-அழகி ெப!க. யாைன
பைனமர ேபாற ைகைய உைடயதாக6 “பைனைககா3” எறா3.
“பைனைக /மத ேவழ/ாி#தவ” எறா3 பிற!.

தைலவைக6ைறேயதிவ2த
ெகாைடயாள3 ைகயி ெபா!%ேபா சிெம ெகா0:ைர+
இைடயா ளி ைள +டனி! தாளினி ேய ைற
விைடயா னிைணயி6 ெவைக பிராற விழி ைட ேதா
பைடயான ெம6 தெவ லாெநEச ேம/ பக!ேம.

(79)

79. ெகாைடயாள3-வ%ளைம+ைடயவ3. :ைரத-நிக3#த. விழி-ெநறிக
உைடத-ேதாற. ெம6த-இைள#த.

தைலவன:வைகவினாத
காைன கைலெயா ெறனத: பாய கைலமதியி
மாைன :ணர ெவழேபால ேவ%ளி வ த

ேடா

.
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ஆைன# தைலமக ெபேறா றி!ெவைக யாவியிள
(80)

மீைன ெபா!தக ெறா%வா ளிகC விழியவேர.

80. காைனகைல ஒ-கா.0 வா8கிற அழகிய மா ஒ. ஆைன# தைலமகஆைன/க கட=%. %ள-0#த. இகல-பைக#த.

எதிெமாழிெகா&)த
மான கைலகெள. ெட.-வ Y3ெகாைற வா3சைடயி
,ன பிைற:ைன ெயமாெற ெவைக ெகா0@சியேர
ஏன :ன#தி கிளிபா3# திதணி னி! பதறி
கான கைலைய# தனிபா3# தி!  க!#திலேம.

(81)

81. மானகைலக%-ெப!ைம ெபா! திய கைலக%. எ.ெட.--அப# நா .
ஏன:ன-திைன :ன.

இைறவைன நத
ேதனைன யாவ! மாமல ரால@ சிைலமதேவ%
மானைன யாைர வ!#ெம பாாி மா தைழயா
,னைன யாமதி வா3சைட யா3ெவைக

றிவிழி

மீனைன யாயிவ ெரJதா3 ெப!கைல F8 திடேவ.

(82)

82. சிைலமதேவ%-க! : விைல+ைடய காம. ,னைனயா எற சிற பா மதி
இளபிைறகாயி. ெப!கைல-ெபாிய லறி=. F8 திட-வி!ப எமா.

பா.கிமதியினவரவ மன#க2)ணத
மாேவ.ட மீ :னகாவ மீதி* ைவ#தமன
தாேவ.ட காத மைற பெவ லாமய றாைதெயாநாேவ.ட ெசமல3# தாளா றி!ெவைக நா.06வ3
ேதேவ.ட ?க

க ேளயல3 Bறி# ெதாிவி ேம.

(83)

83. ேவ.ட-ேவ.ைட. :ன-திைன :ன. அய-அஜ எ* வடெசாறிாி: ;
பிறவாதவ எப ெபா!%.

பா.கியி5 ட தைலவ7 ேகா?சாற
நேற ெமாழி+ைம பக றி!ெவைக நாடைனP3
/தேற ாிைழ/ைல ேமனைக யாதிய3 /4க%
ேறவ ெசJ+ மட ைதய ராக ெகா- பனிேன
சேற ய!.கைட க

பா3#ெத னாவிைய# தா மிேன.

(84)
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84. /ஏ3-/<வன பைம த. ேமநைக-ேமநைக எ* ேதவதாசி.

ேறவ-சி

பணிவிைடக%.

பா.கில"ைறகிள)த
ெபாJேம வ!:ன காவல3 யாக% :னந-வி
வேம =ம கா பவ னீவைள L8வெதN3
நேம ல!%ைவ# தளி பா3 தி!ெவைக நா.0C>3
ேம வ!வைள ெசJகா.- வெதா

(85)

ேலா#கேன.

85. :ன-திைனெகாைல. :னந-ேவ வேம=வ :வன;

ேமவ! வைள-

வைள. உ#க-உய3@சி. ஒ.ப-வ-விைம.

தைலவ றைலவிதைன6ய)த
அைலமக ளன விலகிைல ேவக ணாிைவநலாJ
கைலமக% வ தைன ெசJெவைக நாத  ைகெகா-#
மைலமக ள

ட /<தாளி *க

மைலயைரய

தைலமக ணைம ெப!ைமைய யாெத சாவேன

(86)

86. அைல-அைலகைள+ைடய கடCகாயினைமயா ஆ ெபய3 ;
அைலெயனவாளா ,றினாேர* தி!மகைளPறைம பறி பாகடெலன
ெகா%க.

பா.கியறியா?ேபா(வினாத
இEசி :ரெமா! Nெறாி# தா3ெவைக P3ெபாழிவாJ
பEசி சிதளி3 ெமல0 மாத3 பலாி* தா
வEசி# ெதைமெய /டேன யி! பி* வ ன
ெநEசி :

 மைற தவ% யா3ெசா ென- தைகேய. (87)

87. இEசி-மதி. மைற தவ%-ஒளி#தவ%. ெந- தைக-ெப!

ண/%ளவ.

இைறேயா னிைறவி தைமயியப
ேபாேத /கமிளE ேசேல விழிபH ெபா*ைர#த
Lேத /ைலெச தளிேர ய0கதி3@ ேசாதிெயாவாேத :ாி+ தி!ேம னிய3ெவைக மைகய3
மாேத யிைடெயா மலாம ெபாJயல மறைவேய. (88)
88. ேபா-தாமைரமல3. பHெபா உைர#த L-பH ெபா*ைரக ெபற
Lதா-க!வி.
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பா.கி தைலவிய2ைம சாற
ஒ# :ரEH- ெமமா றி!ெவைக Qாிமல3
ெபா# ெகாGெபாென ெற
க## தைழ த

ேண 6ராசி :#ைலயா

ழேலா- ெகாைக கன#தெசெபா

நி# ெகாGெபான ேறாெவளி ேதாெசா ென- தைகேய.
89. மைகய3 எப ப!வ

(89)

றியா நிற. ஒ#-வ!#தி.

இராசி :#ைலெயற லாராசிைய. ெபா-ேதம.

தைலவ னிறியைமயாைம யியப
ெபா, ெழாளிநிக3 ெவைக: ேரச3 ெபா! பிட#தி
வ,8 வழ  வியஞால தனி வள3 ெத< த
ைப,8 :ய6 றைமயாத வாெறன பாைவநலாJ
இ,8 த!ெம ெகா0யறி வா8த6 ெற*யிேர.

(90)

90. ஊ8-ெவயி கைற. வ,8-கா. ஊ8த!-ஊழினா ெகாண3 தர
ெபற. இ-இைல.

பா.கி நிைற நீேயெச(ைர ெயற
தீேய *ள 0 ெகா%ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி
Fேய ெமெறாைட# ேதாள

ண ேலயய ெவெறா!வ3

ேபாேய +ைர பி மனமிர காெளக% ?ெகா0
நீேய வணகி மன/ைள ேதாக நி ைறேய.
91. Fஏ-வ

(91)

-க% ஏற ெபற. உைள -வ! தி.

பா.கிைய) தைலவ பழி)த
கைல

ைழ# பயிள தாகிய கவி+ைட#

திைல பதியி னடமா- ெவைக@ சிவைனயலா
ெசாைல ெகா-நி மனநா
:ைல ெகா-த
92 கைல

ைழ ப# ணிதெலா!

கடனீ த =*த ?ெகா0ேய.

(92)

ைழ#-ேம!மைலைய வைள#. பயி-பழகி. க-கலாலைம த

மைல.

பா.கி ேபைதைம+ ட
மாைன கவ3வ ம<விைல ேயெவைக வாண3க த
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வாைன :ண3மதி கீ%ேவ மக ப0 மா*ெக*E
ேசைன

றவ3 மகளா கியவி# தி! திைழயா%
(93)

ஆைன# திறCைட யாயறி யாG ன! யேர.

93. கவ3வ-பேவா. தி! திைழயா%-தி!#தமாகிய
அணிகலகைளயணி தவ%. அ! ய3-ெபா#தகாிய ப.

காதலறைலவி Bதறிைடைம ெமாழித
வி-#த மயCைட ெயமா றி!ெவைக ெவபணேக
எ-#த விைட/றி
ெதா-#த

ெகாைக ேயயறி ெயைனெயJய#

வைள கைணவாகி விமத [ணியிட

அ-#த கைடக

ைவ# தாரறி யாைம யறி திலேர.

(94)

94. வி-#த மயCைட-ைமயைலவி.ட. Bணியிட-ஆவ#தி ைவ மா. Bணிஅ: ைவ ,-. அறியாைமயறி தில3-அறிவறி தவ3.

பா.கி "7(ணசி "ைற6ற#5ற
ம!Fர ெவ

மதி ேவணி பி ராெவைக வாெபாழிவாJ

இ!F! ெமா# :ண3 தா பய4ம ெகைனெயானா3
ெபா!Fர வா%விழி கா பதி னாயிர ெபாJ+ைர#
வ!F ரறி தி6 ேர+ல ேகா வழ ைரேய.
95. ம!Fர ெவ

மதி-ஈரம!= ெவ

(95)

மதி. ேவணி-சைட. ஒனா3-பைகவ3

வழ ைர-உலக வழக@ெசா.

தனிைலதைலவசாற
ம

ைணெகா

-

ப

ைணெகா

-ற ெமாழியா +ைனயறி பார/ைல

ெப
க

ைணெகா
ைணெகா

96. ம

0ப ெபறநா வி!ப ெபறிலதா
(96)

டறி வழிதா னட ப க!தேல.

ைணெகா

இைசையெகா

ட ெப!மா ெறா<ெவைக வாண3ெவபி

-

ட ெப!மா-தி!மா. ப

ைணெகா

-.

பா.கி6லகிய0ைர)த
ெவ
ெகா
வ

டாம ைர/ைள பா6ைக வாளர வி த@ெச தீ
டாவி யிசக மா3 ப

வைள மண:ண3 

டா- ந6ய Vரெவ மாெவைக மாதிைனநீ

--
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க

(97)

டாைச ப.டைன ேயவைர ேதெகா% கைட பி0#ேத.

97. அரவி த-தாமைர. ஆவி-தடாக. கைட பி0#த-உதியாக பத.

தைலமகம()த
தாம

ழைல வைர ெகா

ேடெவைக# தாKெவபி

காம கனைல# தணி பாெய ேறாதிய காாிைகநீ
நாம கிணறக8 த நீ3 ெகா-ந னகாிபறி
ேவம கனைல யவி பாெய பா3களி ேவறைலேய.
98. தாம-மாைல.

(98)

ழ- ழைல+ைடயவ%. நாம-அ@ச. தாK-சிவபிரா.

பா.கிய >()த
பாெகா

ட வ#தி ெயனேவ +டவ- ப.டெவம3

ேவெகா

ட த/ட :

ணி6. ேடவைள ேவனிமி3 பா3

ேசெகா

டக

மாெகா

- நிழ ேலவிைர ேத க மனவேன.

ணி யிட#தா3 தி!ெவைக@ ேசயிைழ
(99)

99. வைளேவ-வைள த ேவ. ேசயிைழ-அெமாழி#ெதாைக. ெசSவிய
அணிகலகைள அணி தவ% எப ெபா!%. மா-காம மயக.

தைலவைக6ைறக1த
ெகா

டல க

ட3 தி!ெவைக வாண3

ளி3சிலபி

ற

டளி3 ெவறசிச தா

/

டக ெம/ைக ேமவாழ Uசி /ைனயினி

வ

டவE ெசJதி

100. ெகா

மட F34 தட/ைலயா

வ தக

ட-/கி. /

\ாி மணிவடேம. (100)

டக-தாமைர. /ைக-ெமா.-. ஊசி /ைனயி

நிறலாவ ஊசி 4னியா ேகாக ப-த.

பா.கி ைக6ைறம()த
மலா3

ேதாள

ணேலெவைக வாண3 வைரயிெப

க%

எலா3  வ த விைடேபாவ தறி கிவ.கறிேய
விலா3
ெபாலா3

நினணி ெகாைகயி காணிெல ேவடெர*
ற  :6வா யிடத ேபாறி-ேம. (101)

101. மஆ3 -மேபாாி ெபா!.- ஆரவாாி# ெகா

0! .

விஆ3 -ஒளிFH. நினணி-நீ ைக+ைறயாக# த! அணிகல.
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ஆறாெநCசிேனாடவல)த
பாமாைல ெகா
மாமாைல ந

ட தி!ெவைக வாண3 பனிவைரேம

ணிய ெவெனEச ேமயிS வாியளிக%

தாமாைல ெம ழ லா3தைம ேவ

0ன தா

/றி#த

?மாைல ேயெகா ேலாவவ3 வா3/ைல ெபா றேம.

(102)

102. மாமாைல-ெபாிய மயக#ைத. தா-தா=ெமபத விகார. வா3-க@H.

பா.கியா(வி)தகற
ஆ* களி#த ெகா0யாள3 ெவைக யணிநகராJ
பா* களி# வ!காைல நீவாி ைப ெதா0ைக#
ேத* களி

மல3#ெதாைட வா3 ழ ேறெமாழிெய

மா* களி# கைலயா

வ*ைக வ

103. பா*-கதிரவ. ேத* -வ

டைழேய.

(103)

-கG . எமா-எ/ைடய தைலவி.

இரைறெபறாவ2தியகிழேவா மடேலெபா2ெளனமதி)த
எ
வி
ப

ைணவி. ேடா  :கழாள3 ெவைக யிைமயெவபி
ைணவி. ெடJ மிவ.ட! வாெயன ேமவி+<
ைணவி. W3ெதா :கிர பாாி பசியமட

ெப

ைணவி. ேடா3ெப

104. எ

ைண-எ

ைண நாேவ

ண#ைத. ப

0 நிப ேபைதைமேய.

ைணவி.--வயைலவி.-. பசிய மடெப

ப@ைசயான மடேலா- ,0ய பைன; பைன மட. ஓ3 ெப
பாகி ெப

(104)

ைண-

ைண. மடேலதைல வி.- இர ப அறிவிைமெயக.

பா.கி#லகிேம ைவ)ைர)த
வாம# ைமமகி8 ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
தாம

விெம /ைலம.- வா3 ழ ைறயனலாJ

நாம கடைல கலமிவ3 ேதவ3 நானில#ேதா3
காம கடைல மடமா விவ3  கட ப3கேள. (105)
105. ம.-வா3

ழ-ேதெனா<  , த. நாம-அ@ச. கல இவ3 -

மரகலேமறி. மடமா-மட திைர.

அதைன)தேம ைவ)சாற

ைண-
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பாவாகி ைய ெப

பைனயாக வா

பைன பா.ட!G

ேதவாகி யாG தி!ெவைக வாணாி ேற3 ெத!க
?வாகி மாைல யணி ெபா ேனெயா! ெபாபைனைய
மாவாகி நாைள+ N3ந- Fதி வ! வேன.

(106)

106 ேதவாகி-ெதJவ#தைம ெபா! திய வாைக+ைடயவைர. ேத3 -ஆராJ .
மாவாகி- திைரயாக@ ெசJ.

பா.கி தைலமகளவயவ)த2ைம சாற
ம தா கினியணி ேவணி பி ராெவைக மனவநீ
ெகா தா3

ழமணி ேமகைல *.ப ெகா%வெதங

சி தா மணி+ தி!ேகா ைவ+ெம< திெகாளி*
(107)

ந தா =ைரைய ெய<தெலS வா நவிற!ேள.
107. ம தாகினி-வி

ணக கைக. ெகா -?ெகா#க%. 4.ப-4

ைம. ந தா-

ெகடாத. ஆ3த-ெபா! த.

தைலமகறைன)தாேனக1த
ஐயா னன/ைட யா3ெவைக வாண ரணிவைரேம
ெபாJயா விள/ைல மைகந லாாிைட ெபாJெயபைத
ெமJயாக@ சாதி# ெத<தா வி0:க8 ேவ

0யயா

ைகயா ெல-#த Bாிைக ேயய காாிைகேய.

(108)

108. ஐயானன-ஐ  தி!/க. அைவ ஈசான, த:!ட, அேகார, வாம,
ச#திேயாசாத எபன. இைவ ஐ  ஐ ெதாழிகைள+ நட#வன. Bாிைகஓவியெம< ேகா.

பா.கிய2ளியகிள)த
ெவறி பைடந ம<=ைட யா3தி! ெவைகயிேல
றி ெபா6+

வி/ைல யாெளா- ,டெவ

நிறி ப0தள3 ேவல

ணி

ண ேலெய நீகமற

அறி ெபைடெயா- வா8வத ேறாபைன யாவேவ.

(109)

109. ெவறி பைட-ெவறிைய# த!கிற பைட. அறி-கிெரௗEச பறைவ. நீ
பைனமடைலெகா

- மடேலற பைன மடைலயழி பதாக ,கிறாJ ;

எ நாG இைணபிாியாதைவகளாகிய அறிக% அமர#தி வா8 கிறன.
அைவ மர#ைத பிாிய ேந! எறா%.
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பா.கிெகா3&நிைல5ற
Nல# தனி/த லானா3 தி!ெவைக ெமாJவைரயாJ
நீல# தடக

ணி னா. 

ைறெசால ேந3 திலேள

ேகால# தளிாிய மாதி க!க.

டகவர#
(110)

தால# திவ3க நிைனயாவ3 பிைன# த- பவேர.

110. ெமாJ-வ6ைம. ேந3 திலேள-உடபடாளாயி. தால#-பைன மர#தி.
க. ட#ைத கவர பைனயிேலக எ* ெபா!G ெதானிகிற.

தைலவி யிைளைம)தைம பா.கி தைலவண)த
தைலவண)த
ெபா0கிற ெகாைக யிைடவ!# தா/ன ?விரவி
/0கிற க  களவ!# தா/ன /#தைலேவ
பி0கிற வைகய3 ெவைகயி ேலயிள ெப
வ0கிற ேவல

ணி*கா

ண ேலெயெகா ேலாெசா வ! வேத.

(111)

111. ெபா0#த-அ!:த. விரவ-கல#த. க -இரா; அஃ இரைவ ேபாC
, தைல+ண3#தி. வ0#த-,3ைமயா த.

தைலவ றைலவி வ2)தியவ3ண "ைர)த
க!=

மாம! தானா3ெத ெவைக கனகெவபி

ெபா!=

மாெறாறி லாெத< ேதாகிய ?

/ைலயாJ

தி!=

மாைல# த!ெமழி ,34 தி! திைழ

ம!=

வாசைன ேபாவ த தாெலைன வா.-வேத.

(112)

112. ெபா!= -ஒ :@ ெசாவத . மா-ஆைச ெப!க. ,3த-மி த. ம!மண.

பா.கி ெச:விய2ைம ெசப
கிளி E Hைவய/ B.டாள கி%ைளெசா ேக.-வவா%
ளி E Hைனயி
அளி

ளியா% சிலெபதி3 ,=கிலா%

ெதாழிCைட யா3ெவைக வாண ரணிவைரேம

ளி Eெச ேதமல3# தாரா யவ.ெகன ெசாCவேன.
113. அளி

ெதாழி உைடயா3-கா

(113)

ெதாழிைல+ைடயவ3. உவவா%-மகிழா%.

தைலவ ெச:விெயளிைமெசப
ேதவ த ெகாைற@ சைடயாள3 ெவைக@ ெச<Eசிலபி
காவ த ேவாி :னேகா3 சிவழி கா.-தேபா
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யாவ த வா சிறிைர# தா6ைட P0றிேய
தாவ 

(114)

 ம ெகாைகக ளார# தழீஇெகாGேம.

114. ெகாைற-இ!ம0யா

ெபய3. கா-கா-. ஏாி-ெப!நீ3நிைல. இைடP--தைட.

பா.கி ெயைனமைற)தபி ெனளிெதன நத
றா ல/ ெத றி!வால வா+

0யி! :

ெபறா3 பவ3தி! ெவைகயி ேலெயக% ெப

ணணகி

/றா /ைலைய ெயைனமைற# திப /ய த
கறா விைனமைற# ேதயத பாைல கற பேவ.
115. ஆ3த-வா8த. ெப

ணண -ெப

(115)

ெதJவ. /ய த-:ணர : த.

அநைகெபாறாஅ தவலப
தடா விளெகாளி யானா3 தி!ெவைக# ைதயனலாJ
படா வள3/ைல யாவ! ேநாைய பாிகாி#
விடா நைகெசJ திக8வ தளறி வி< தவைர
எடா ம!ம /!வ@ெசS ேவெகா

ெடறிவேவ.

(116)

116. தடா விளெகாளி-ஒ! ெபா!ளாC த-க படாம விள கிற ஒளி.
பாிகாி#த-ஒழி#த. அள-ேச. ம!ம-மா3:.

பா.கி தைலவைன) ேதற
ெதாட3 தாG ெவைக பழமைல வாணர@ H தர3ெசா
கட தாC ெமெசா கடவா% வாி@ெச கயம!.-
விட தா ழயிக
கிட தா

மடமா ற!மய ெவ%ள#திேல

ல/றி ேடவி- வா+ கிேலச#ைதேய.

(117)

117. ெதாட3 தாள-எ<ைம+ ெதாட3 தாGத. மடமா-உவைமயா ெபய3.
மா-ைமய. ெவ%ள-ெப! . ஆ ல-வ!#த.

பா.கி ைக6ைறேயற
ஏக நிைல#த =ைமபாக ெவைக யிைமயெவபி
மாக நில#தி லாிதாய விப வள3 ெத<ேம
பாக நில பிைற வாKத லாட பரைவய 
ேபாக நில#தி6. டாைளய ேன+ைக ? தைழேய.

(118)
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118. ஏக நிைல#த-ஒறா தைம நிைலெபற. மாகநில#தி-வி
மாக-வி

; மா-க என பிாி# ெபாிய வி

Kலக#தி.

எனி*மா. பரைவ-பர :.

கிழேவானாற
வெமாழி ேபால =ைர#தெவ லாமி த மைகநலா%
இெமாழி ேயமன# த:வி டாம 6ைச#தைமயா
ெமெமாழி வாJைம# தி!#ெதா

ட3 தா/ன வி.ெடறி த

கெமாழி மாமல ரேறா தி!ெவைக க
119. இைச#த-ெசாCத. வாJைம-உ

(119)

Kதேக.
ைம.

ைற6ண)த
வ#திர ைம ைட யா3ெவைக வாண3 வைரயணைக
ப#திர ெகா
ஒ#திர

ட!@ சி#ேத வரெகாG பாைமயைர

%ள ெமா-? தைழைக ெயா!வாி

சி#திர ெமாறைன யாயைட தா3ந தி! :ன#ேத.
120. வ#திர-/க. அண -ெதJவ ெப
இர %ள-இரகெகா

(120)

. ப#திர-தைழ. பாைம-தைம.

ட மன.

இைறவி யறியா?ேபா( றியா?5ற
ேவC

ம:

மாC

நமைன யா

ேகாC
பாC

மாெகா

வலவ
வ த க

121. மா ெகா

ேடா- விழிமடவாJ

மைன யாகி வழ வல

ணாமைல யா3க.- ேகாயிலக
டாJந ெவைக பழமைலேய.

--பைகைமெகா

(121)

-. வழக-ெகா-#த.

பா.கி யிைறேயாக3டைம பகத
ேபாைர+ ேவைள+ மாறித ெவைகயி ேபாதக

ேட

வாைர+ கீ%ெப! ெகாைகயி ேமமன ைவ#தி!

ட

காைர+E சீ மல3 ழ லாJகாி +கிாி+
ேபைர+E சீைர+ ேக.-/ ேபா த ெப! தைகேய.
122. இ!

ட கா3-இ!

ண/%ளவ.

(122)

ட /கி. கீ%-கிழிகிற. ெப! தைக-ெப!
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பா.கிைய) தைலவிமைற)த
நாரண னா/க காணா3 சதான த3 ஞானபாி
?ரண3 ெவைக பழமைல வாண3 ெபா! பிமல3#
தாரணி வா3 ழ லாJநி ைத ,ற# தகாக
காரண மிறி கC8வா ெரா!வைர க

டாJ
ேட. (123)

-ெகா

123. ெபா! :-மைல. தா3-மாைல, வா3-நீ.சி. கC8த-மன கல த.

பா.கி ெயைனமைறபெதெனன)தழா
ேம6ைல ெயன =ய3 தா3 தி!ெவைக ெவபிCள
மா6ைல ெயன ெவைனமைற# தாJதி! மாCற 
ஆ6ைல யன வயிறண ேகய! தாJெகாளி#த
(124)

L6ைல ெநEசறி யாவE சகமிைல@ ெசாCதேக.

124. ேம இைல என-தம ேமெலா! ெதJவ இைலெய*மா. மாஆைச. எைன மைற#தாJ-என

ஒளி#தாJ.

பா.கி ைக6ைறக1த
நீைர யணி+ தி!@சைட யா3ெவைக நி#த3ெவபி
தாைர யணி+ மதேற3க
வாைர யணி+ /கி

டம தைழ#தகா

/ைல யாயணி வாJ#தவ 

ேறைர +ணி+ த திய தாமி த@ ெச தைழேய.

(125)

125. மதேத3-ெதற கா. அணிவாJ#த-அழ

ெபா! திய.

ேதாழி கிழேவா (யநிைல கிள)த
வளகனி ெவைக பழமைல வாண3 வைரயினவ3
உளகனி ெவ

ம! ேபா3மத யாைன ெயாளி34தலாJ

களகனி யன மட பி0 வாயி கனி வி<
விளகனி நகக

டானாரஃ 

126. வளகனி-எலா வளகG மி

K விளகனிேய. (126)
த. களகனி-களா பழ.

ம()த க2ைமமா ட
ந தா ெவாளிய3 தி!ெவைக நா.0 னமகளி ப@
ச தா டவி+ ளிைறவ3ெகாJ யா ைப தைழ+மிைல
/ தா வவ3ெகதி3 நா*ைர யா ெபாJ ெமாழி+மிைல
வ தா 6னிெயன கிைலெப

ேணெயா! வா3#ைத+ேம.

(127)
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127. ந தா ஒளிய3-ெகடாத ஒளிைய உைடயவ3. ச தாடவி-ச தனகா-.

தைலவ றிேவறாக ெநறிபட#5ற
ேபா!ைட யா*ைட யா3ெவைக வாண3 ெபா! பிமணி#
ேத!ைட யா3க!# ேதேதா வறி தில ேதெமாழியாJ
ஆ!ைட யானி* ேவ:ைட யானி* ைமயபைன#
தா!ைட யானல ேனாமதி மாெனன@ சாறினேர.

(128)

128. ஆ உைடயா3-காைளQ3திைய உைடயவ3. ஆ!ைடயா-ேசாழ.
ேவ:ைடயா-பா

0ய. பைன#தா!ைடயா-ேசர. ஆ!ைடயா

சிவெப!மா, ேவ:ைடயா ஆைன /க கட=%, பைன#தா!ைடயா பல
ேதவ எ* ெபா!G ேதாகிற.

தைலவிைய "னித
மறிேய றியைக# தி!ெவைக வாண3 மணிவைரேம
சிறிேயன ெமJக ளிர

0* வாழ தி-E ெசJய=யி3

எறிேய ரயிவிழி யாயி கா மிர

ெடபைத

அறிேய னறி தன ேனCைர ேயனிS வடாதனேவ.

(129)

129. மறி-மாக. ெமJ-உட:. அடாதன-தகாத வா3#ைதக%.

தைலவி பா.கிைய "னித
நா.- ம6:க8 ெவைக: ேரச3 நய கதி
கா.- மமல ர!ளா/ ெறJவ கைட பி0#
,.- ெமா!வைர# தாேன ந-நி ,.-தேபா
ஈ.- ெமாழிக% பலபக3 தாளிவ. ெகெசாவேத.

(130)

130. அமல3-Bயவ3. நகதி-F-ேப. ெதJவ-ஊ8.

தைலவி ைக6ைறேயற
பல3ெசJத ெமதி யாயி* ெகா@ைசய பால/த
சில3ெசJத விறமி ழி@ைசயி னா3தி! ெவைகயனாJ
அல3ெசJ நிபெதா றாயி* மாக வனகெனJ+
மல3ெசJத ேநாJம! தாமாயி ன க மா தைழேய.

(131)

131. ெமதி-இனியதி. ெகா@ைச-சீகாழி. அநக-உ!வி6.
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இைறவி ைகயிைறேயறைம பா.கி இைறவண)த
இைர# ெபா!கைக ேவணிய3 ெவைக யிைறதைழெய
ைர# ெகா-#தC ேமா0வ ேதற யி3#/#த
நிைர# கிட
அைர#

/ைலேம ல<#தின ேணாிைழதா
(132)

0#தில ளபெசJ யாத மSவளேவ.

132. ெபா!த-கைரைய ேமாத. உயி3#த-N@H வி-த. ேநாிைழஅெமாழி#ெதாைக.

பா.கி தைலமக# றியிட.5ற
அக6 6! E Hடெரன ெவைக யக#தி! 
:க6 6!  ெபா!ளைன யா3த ெபா! ப!ேக
இக6 6!  கதி3ேவ 6ைறவ விர=க-
பக6 6!  ெபாழிபக யாக% பயி6டேம.

(133)

133. :க6 இ! -ெசா6னிட#ேத யி!கிற. இக6 இ! -பைகவ3 மீேத
நா.டமாயி!கிற.

பா.கி றியிட)திைறவிைய# ெகா3&ேசற
:ண3?#த வா3/ைல யாJமல3 தாெகாJய ேபாவம
தண3?#த ெசாமல3 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
இண3?#த க.கவ3 வ

0ைச ,! மிளெகா0 ெப

ண3?#த ெகாப3 ெகா<நெனா டா0ய ேசாைலயிேல.
134. :ண3?#த-ெந!க#ைத ெகா
உ

(134)

ட. இண3?#த-?ெகா#களி

டாகிய. இைச ,!-இைசைய பா-.

றியிட)%) நீ.க
மாேனநி க

ணிக ெபள வாவி ம!வலைர

யாேன யளியின பிெறாட3 தா3 பெகா
ஆேன ைடய3 தி!ெவைக வாண ர!
தாேன /மயி லாடக

ேடநிக த

0 ேவ

/!க
ெபாழிேக.

135. இக ெப%ள-பைகைமைய ெகா

(135)

0!கிற. ஆவி ம!வலைர-தடாக#தி

உ%ள மல3கைள. ம!அல3-மண/%ள மல3. ஏ/-மகி<.

இைறேயானிட)ெததிப&த
இயேலா- ம

தி!ெவைக வாண ாிமயெவபி
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கயேலா- வ%ைள ெகா0ேயா- ேமா3ைப க/கண 
:யேலா- ந6ள நீேரா- நி :ைடெபய!E
ெசயேலா- நிபவி கிக

ேடெனா! தீக!ேப.

(136)

136. இயேலா- ம -இயேலா- ெபா! திய. அண -வ!#கிற. தீக!:தைலவி. கய-க

. வ%ைள ெகா0-கா. ைபக/ -க<#. :ய-, த.

இளநீ3-தன.

ணசியி மகி1த
மறிப /

ெடப தறா 6வடர வ தவிபE

சிறிப ெமப ெதெவைக வாண3 தி!நடன
உறிபE ெசJ+E சிதாகாச தைன +ண3=ைடைம
ெபறிப ெமJதின3 ெசாவ3சி றபல ேப3:ைன ேத.

(137)

137. ஆேறா3க% ேபாிப த! ேபரபல#ைத@ சிறபலெம ,வா3க%.
அைத ேபால இவ% த! ேபாிப/E சிறிப எ ,ற ப-கிற. இதனி*
ேபாிப எப ஒ இைல ெயபதா.

க1த
ெவைக பழமைல ெயமா *ைழ+ விள மவ
பைக ெப/ைம ெசகா வி+மவ% பாலெனா!
ெசைக கதி3வ0 ேவC தாி ப ெச பி6 த
ெகாைக

ட/ைட யா%விழி கா.-

றி பேவ.

(138)

138. உைழ-மா. ப -பாக. வ0ேவ-வ0#தேவ. ெச :த-ெசாCத.

தைலமகைள) தைலமகவி&)த
நீயாவி வ தளி# தாJதமி ேய

நிலாம6னி

ேபாயாவி நகிநி காணா தலம! ?ைவய3
மாயாவி ேனாத3 தி!ெவைக வாண3 வைரயிெனதி3
,யாவி ெமமல3 ெகாJநி றா-க ேகாமளேம.

(139)

139. ஆவி-உயி3. அளி#த-ெகா-#த. அலமர-மன கலக. ?ைவய3?ைவேபாவா3. ஆவி ெமமல3-நீ3 ?. ேகாமள-இளைம+ அழ /ைடயவ%.

பா.கி தைலவிையசா
தைலவிையசா ைக6ைறகா ட
நEச ம/ெசJ ெவைக: ேரச3ந னாடைனயாJ
அEச /றவளி ெயலா மடகி ய/தெவாளி
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விEH மதிக

0த8N0 ேயாக விைள#ததனா
(140)

கEச மி/க சா_ப ெபற ைகெகா%கேவ.

140. வளிெயலா அடகி-வா+ /<வைத+அடகி. /கசா_ப ெபற-உ
/கவ0வ#ைத ெபற. அEச உற-அன பறைவ ெபா! த.

தைலவிைய பா.கி5 ட
கைக விழி+ /க/EெசS வா+ கர ைம @
ெசைக யCEெச கமல/ மாபCE ெச :மவ3
ெவைக யைனய விலகிைல ேவக

விளகிைழயாJ

மைக யைரயைட தமைன யா-க வ த!ேள. (141)
141. கர#த-மைற#த. விளகிைழ-விைன#ெதாைக :ற# பிற த அெமாழி#
ெதாைக காரண ெபய3.

நீ.கி) தைலவேகாபைடசாற
பிறவா வ0வ றி!ெவைக ேம= பிராெனா-ேபாJ
உறவா !யி!ற ேவயா E ச#திைய ெயா பவி
றவாண3 தக

மடமாைத நிெனா- ,.-ெமைன

மறவா தி!ம னவாவி ேவந வரெமனேக.
142. பிரா-உபகார

ண/%ளவ.

(142)

றவாண3 தக% மடமா-தைலவி. நவர-

சிற த வர.

உலகியேமபட வி2வில#க
மாய காிய3 தி!ெவைக வாண3 மணிவைரேம
ஈய ெபாாி+

?8

ழ:ட ேனனெமV

தீய கறி+ திைனN ரCெமE சி 0வாJ
ேநய# திவ

மிைச ேதகிெல னா

ெந- தைகேய.

(143)

143. மாயகாிய3-தி!மாC  அ!ைமயானவ3. ஈய-இ திர ேகாப.
காைட. ஏன-பறி. Nர-ேசா. மிைசத-உ

ட.

வி2திைற வி2ப
நான களப /ைலP ெரன

நவிவெதனீ3

வான# தவ3ெதா< ேத#E சீ3ெவைக வாண3 க%
கான

றவ ாிைறமக றா/ன கைலயிெபJ

ஏன# தைசகறி யேறா மிக= மினியேவ.

(144)

?8-
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144. நான-க#Bாி. களப-கலைவ@ ச தன. நவிவ-ெசாவ. வானஇடவா

ெபயரா வி

Kலக#ைத

றி# நிற. கைல-இைலகல. ஏன-

பறி.

பகறி
கிழேவாபிாிழி# கிழ)தி மாைலயெபா8க3Eர.க
ந தா மைக பழமைல யா3ெவைக நாடைனயாJ
வ தாவி ய:ய வா.-/ னாளில மாைலய
சி தா

ல/ற ேவதனி# தாைர@ ெச மத

ெச தா மைரைய மல3#மி மாைல@ சிெபா<ேத. (145)
145. ந த-ெக-#த. மைக-வ6. தனி#தா3-தனி#தி! பவ3.

பா.கிலப
அ! தா விட/ ம! தியS வானவ ரா!யிைர#
த! தா! ெவைகயி ெலSவைக யா* தைன#த பிேய
இ! தாC மாவி கவ3வா மதி பி%ைள Pைவ 
ெப! தாப மாைல கிவெளெகா ேலாபிைழ ெசJதேவ.
146. தா!-கபக!ைவ நிக3#த சிவபிரா. வானவ3-வி

(146)

Kலக#திC%ள ேதவ3க%.

தாப-ெவ ப.

தைலவனீட) தைலவிவ2த
தைலவிவ2த
க!/ ப- ய3 தீ3 பா3ந க.ெசவி ககணF
ாி!/ கர/ைட யா3ெவைக வாணாிமயெவபி
அ!/ மணி+ :ைன? கிCெகா

டாயெவ%ள

வ!/வ தாாிைல ேயயைண ேகாலந மனவேர.

(147)

147. க!/-க! ப#தி. க.ெசவி-பா:. அைணேகால-அைணக.ட. /மணி/#.

தைலவிைய பா.கிகழற
:ண3 தா!% ெவைக :ரநாத3 பாக :ண3 தந
மண தா8

<Cைம மைகய லாம மகி8ந3தைம#

தண தா ரைமகில3 நீதாி யாம றள3 தைனேய
பண தா ழகல

லாJந

வா3நிைன பா3#தவேர.

(148)
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148. :ண3 தா3-,0யவ3. தா8த-த த. தாி#த-ஆறியி!#த. ந தநைக#த. பண-பாபி பட. தண#த-பிாித.

தைலவி "னிைலறெமாழி ெமாழித
உைரயாத /ன /ண3வா3 தமகறி +றதேனாJ
வைரயாம C%ளெவ லா/ைர# தாC மதி#மன
கைரயாத வ3க.
திைரயால /

ைர பதி ெவைக க0=G

ட
(149)

-யி3 நீ#தாC ந ெதாி தவ3ேக.

149. உண3வா3- றி பறிேவா3. வைரத-அள= ப-#த. கட=%-ெதாழிலா
ெபய3. திைர-அைல. அ கடைல+ண3#தலா சிைனயா

ெபய3.

பா.கிெயா& பகத
வப தகைன யைழ நE Lணி மைற பவ3ேபா
/ப தைனயில3 ெவைகயி ேமவி /ய ேப3
இப த!மவ ரSவிப N-ற விபிாி
ப கல தளி# தாரறி ேதனிைல# Bெமாழிேய. (150)
150. வ:-வைம. அ தகைனயைழ#தலாவ சா=ேகவாத.

பா.கிய#>()த
Hைனகாவி யன விழிநீ :ன#தி Hகக0யா
ைனகாத ெசJதவ3 தெபா!. டாக =ைலதக

-

விைனகா ெடறி+ ம<வா3 தி!ெவைக ெவபிலைன
திைனகாவ மெறா! வ3களி# தாெலைன ெசJ ைவேய. (151)
151. காவி-க! வைள மல3. :ன-திைன :ன. க0த-ஓ.-த. உைலதவ! த. விைனகா--தீவிைனகா-. எறித-அறகைளத.

நீ.கக2ைம தைலவி நிைனதிர.க
தமா வி+ த தைலவ! ேவ த!மவேர
அமா =லகி பிாி தி! பாரளி NHமத
ைகமா =ாிய3 தி!ெவைக வாண3 கனகெவபி
எமா விேயயவ ெரறா பிாி வ ெதSவ
152. அளி-வ

ணேம.

(152)

-. Nச-ெமாJ#த. ைகமா-யாைன. உாி-ேதா. கனக-ெபா.

ஆவி-உயி3. ஏ : இரக

றி :.
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தைலவி#கவவர பா.கிசாற
க0  க!: மதேவ% சிைலயவ ைக பகழி
/0  க0மல ராமினி ேக%ெவ /யலகேம
ந0  கமல பத#தா3 தி!ெவைக நாடைனயாJ
(153)

வ0 E Hடாிைல ேவலப3 ேதாி மணி ரேல.
153. க0  க!:-நீ க0#

ண க!பா . /0 -தைலயி அணி 

ெகா%G.

சிைறறமாக ெசறிபறி()த
தழலா க0ய வளிேய நெம றைழக%ெகாJய
கழலா3 :ெம பத#தா3 :ன#தி* காவக#E
Hழலா# திாி+ கிளிகா ளினிெவைக@ ேசாதிெவபி
நிழலா ெபா6 த விளெபாழி ேகயி! ெநEHவ ேத.
154. தழ-கவ

(154)

. ெகாJத-பறி#த. பத-பாத. கா-ேசாைல. ெநEH வ  இ!

என இையக.

"னிைலறெமாழி ெமாழிதறி()த
ெதா

டா ெவைம+ைட யாெவைக LழிளE ேசாைலயி?

த

டா தள= மளிகா Gம # தகாக

\3

க

டா னிைன பி காணாத ேபாெத கைளமற 

வ

டா ாிைறவ ெரா-,0 ெயைம மற பேவ.

(155)

155. வ%தா3-வளவிய ?மாைல. அள=த-அைளத.

"னி(ண)த
நைனகா#த ?மட வா3விழி யாக நய த!ள
கைனகா#த பாக3த ெவைகயி ேலவ
Hைனகா#த ெவெபம3 ேவல

- காவிமல3@

ண ேலயி@ Hகக0 

திைனகா#த ெவைம# ய3:க கா ப3 ெசறி#தினிேய.
156. அகைன-ெப

(156)

. ெசறி#-இெசறி#, கா ப3-காவெசJவ3. ?மடவா3

எற தி!மக%. கைலமக%, ம

மக% எபவைர.

"னி(ண)தி ேயாபைடசாற
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அ தி ெபா<தி ெபைடதா மைர+ ளக படேநா
: தி@ H!: கதி3வ! கா :ற திாி+
ந தி ெகா0வல ெகா

ேடா றி!ெவைக நா.0ைறவ

சி தி# ெதைமமற வாதி! நீநி றி!=ள#ேத.
157. ெபைட-ெப

வ

(157)

-, அக பட-சிகிெகா%ள. H!:-ஆ

வ

-.

:றதிாி+-:ற#ேத திாிகிற.

கிழேவாறCச ெபறா ெநCெசா&கிள)த
Bறி க0மல3 ைப ேத கவ3  H!பினக%
ஏறி

வ-ற ைவ#தா கிதணி னி! தவைர

நீறி றிக8வ0 வா3ெவைக வாண3 ெந-Eசிலபி
ேபாறி

(158)

றவ3ைவ# தாமன ேமெய :ாி வேம.

158. Bத-இைற#த. க0-மண. பர

மீதி! தவ3 எற தைலவிைய. வ0=-

தி!ேமனி. ேபாத-சிைற ப-#த. :ாித-ெசJத.

பக றியிைடF&
இைறவைனபா.கி றிவரவில#க
கான
ஏன

றவ3 தி!ெவைக வாண3 கனகெவபி
ரலாி வா றி# தாரைன ெயபவG

மான கயவிழி யா% ர Yர வ!வேபா
(159)

ேறன கல3ெதாைட யாJவ! வாளி# திைன :ன#ேத.
159. கான-கா-. அாிவா- அாிய. அாித-ெகாJத.

றி#த-நிைன#த.

ர-

திைனகதி3. ஈ3த- ெகாJத. ந த-விள த. ெதாைட-மாைல;
ெதா-க ெபவ ெதாழிலா

ெபய3.

இைறவிைய# றிவரவில#க
றிவரவில#க
மா-

ட Fர பிைறயா3ெத ெவைக வைரயினிC

ேச-

ட ெகாைக பசைலக

ேடதிைன கா பயி3##

ேதா-

ட காைட யாயைன தா* ணி திலளீ

ேயா-

ட ,ெழன ேவம காநி

160. ேதா-

ட-ேதாடணி த. மா-

/%ள/ேம.

(160)

ட-ெசவமாக ெகா

ட. ஈர- ளி3@சி. ேச--

அழ ; இளைம திர.சி எபன=மா. அயி3#த-ஐ+ற. ணித-உதி ெசJத.
ம த-மய த.
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இைறமகளாEட ேநா#கிய8.க
நீ- திைனயி கிளிேநா

தெலன நிநேமா

டா- தைலவ3 வரேனா கிதK மவ!டேன
,- ெதாழிமைற

EHைன ேயாடல3 ெகாJ+மல3

கா- பிாி=ற@ ெசJவெத ேனாெவைக க

Kதேல.

(161)

161. திைனயி-திைன :ன#தி. எேனாெவ*ேமாகார இரக.

பா.கியாEட வி&)#ெகா3டகற
வயிேரா சன*

லகீ தவ3ெவைக மன*

பயிேரா -றவற நீ#தாெள ெற

ணி ப<ைரய

ெசயிேரா சிறி மிலாகிளி காட சி 0C
யிேரா டாிைவ நட ெச றாெள ைரமிகேள. (162)
162. வயிேராசன-மகாப6. இவ விேராசன எபவ*ைடய மகனாைகயா
வயிேராசன என ப.டா. ெசயி3- ற.

பினாெண&தைக றிவயினீ&ெசறிர.க
தேனா 0! த ெபா<திளE ேசாைலெசJ தைமக

ேட

கேனா தனியி! தாெசJ+ மா மறிவிகேவா
மிேனா ெவனநி றவி3சைட யா3தி! ெவைகெவபி
எேனா வறி த!% ெசJவா வராம 6! தேவ.

(163)

163. தேனா--தைலவிேயா-. இளEேசாைல ெசJதைம-இப. தனியி! தா
ெசJ+மா-ப. எேனா: இரக

றி :; விய `ைட@ ெசாCமா.

வ(.கள நாEம(க
ெபகள நEச /ைடயா ர0யவ3 பி%ைளதைன
அகள ெம* ெமா!ெவைக வாண ரணிவைரேம
நகள வன

ழனீக மகல நாணிழ த

வகள ெமன வி! தத ேதாவி மணியிதேண.
164. கள-க<#. அ0யவ3 எற சி#ெதா

(164)

டைர. பி%ைளெயற.

சீராளைன. வகள-ெவக<#. தைலவியி! தேபா மகலமாக
காண ப.ட பி தைலவி ெசறபிற
க!#.

அமகலமாக காண ப.டெதப
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(ெதாEவா8 Bேநா#கி மதிமய.க
அற#தா ைடய3 4க3ெப! ேபாக மறமறியா
மற#தா ைடய3 வி!:த ேபாC வள3சைடயி
:ற#தா ைடய3 தி!ெவைக வாண3 ெபா! பைட த
ற#தா ைடய3 மடமாைத ேமவ

றி பேவ.

(165)

165. அற#தா-அறெநறி. 4க3த-அ*பவி#த. ெப!ேபாக-ேபாிப.
உைடய3-பாவிக%.

ற#தா- றவ3 மர:.

இர#றி
இைறேயா னி!. றிேவ

ட

ெபா! தா ரரண ெபா0#ேதா3 பவ பிணி ேபா த
ம! தா மிைறவ3 தி!ெவைக வாண3 வைரயைனP3
தி! தா3 க6யி :

ந மீவர@ ெசJம

வி! தாக ைவ#தக றானளி ேயைனயS ெவJயவேன.

(166)

166. ெபா! தா3-பைகவ3. அரண-மதி. ஆ3க6-கட. மீ-உ-க%.

பா.கிெநறியி த2ைம5ற
அக /<வணி யாேனாெற ெவைக யரன!

மா

தக /<மத யாைனய றாடக சா-ெமா!
சிக /<வாி யெறன ேவழ/E சீய/Eேச3
க /<வன ெமSவா றி!%வர@ ெசாCவேத.

(167)

167. மாதக-யாைன. ஆடக-இரணிய. /< அாி-/<@ சிக. க-உய3@சி.
/<வன-ெப!கா-.

இைறேயாெனறியின ெதளிைம5ற
பக தனகில ெவைகயி ேல4 பைண/ைலமா
தக தன ம மாதக பார தாி மிைட@
சிக தன # தள3வத லாம சினவிலகி
சக தனெகா! நாேனா தள3 வ றா8 ழேல, (168)
168. எகால# அழிவறவனாைகயா இைறவைன பக தனகில எறா3.
பைண#த-ப!#த. சக-,.ட.

பா.கி யவனா டணியிய வினாத
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ேபாேத ெகாJவ ாிைழேய தணிவ3 ெபாழிவிைளயா.
ேடேத ெசJவ3 :னேல ேதாJவ ெரைம#தி பி
றீேத மிைல ெய*ெவைக வாண3 ெச<Eசிலப
(169)

Lேத ெத*/ைல யா!க ணா.0ய ெசாCகேவ,

169. இைழ-அணிகல. ெபாழி-ேசாைல. ேதாJத-N8 த. L-Lதா- க!வி,

கிழேவானவணா

டணியிய வினாத

எனா. டணியிய ெலனாயி ென*ன ெகறன
ெபானா. டணியிய ெலலா கவ3  :க8ம6 த
ெசானா. டணியிய ெவைக: ேரச3 Hட3கிாிL8
நினா. டணியிய ெலலா /ைர#த! ேணாிைழேய,

(170)

170. ெபானா.--ேதவ!லக#தி. ெசா நா.--ெசாைல நிைலநி#தின.
ேநாிைழ-அெமாழி# ெதாைக. கவ3த-பத.

அவ) தனா டணியிய பா.கிசாற
பிைறேகாலE ெசJ+ 4L. டணி வ3 ெபJவைளயா
இைறேகாலE ெசJவ3 சிைனயா -வரS விரதிதைன@
சிைறேகாலE ெசJ+ விழியா3த ெவைக@ சிலபமத
நைறேகாலE ெசJய நைறேகாலE ெசJவெர னா.டவேர.

(171)

171. 4த L.--ெநறி@H.0. ெபJத-இ-த. இைற-/ைக. ஆ-த- ளி#த.
நைறேகா-மண/%ள மல3கைண.

இைறவி# கிைறேயா ைறயறி()த
வமா* ெம/ைல@ ேசயாி வா.க

மட ைதநலாJ

விமா மதிைக யரவி த வாடவS ேவ%வித!
நமா கர#த3த ெவைகயி ேலயிைற நாளிரவி
நிமா மதி/க கா

பா வி!: ெந- தைகேய,

(172)

172. வமா*-Lதா- க!விைய ஒ . ேசயாி-ெசSவாி. வி-ஒளி.

ேநராதிைறவி ெநCெசா&கிள)த
ஒ6யா லைசய@ ச!ெகழ# ேதாைக +ட தி ப
:6யா ெவனெவழ

Eசர ேமாட :ளிநெரலா

ெம6யா விைர+ வன#ேத யிைறதி! ெவைகெவபி
ம6யா ாி!%வர ெநEசெமS வா வ6 பேவ.

(173)
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173.

Eசர-யாைன. ேதாைக-சிைனயா ெபய3. ம6யா3 இ!%-மிக ெபாிய இ!%.

வ6 ப-உதி ெகா

0! ப.

ேநாிைழ பா.கிெயா& ேநைர)த
மிேனா- வ த விாிசைட ேயாறி! ெவைகெவப3
மேனா- நீயி!% வ ேத ெகன@ெசா மட ைதநலாJ
எேனா- ,0 யி! ப ேபால வி! மன
உேனா- ,0 னினிேய நானி

(174)

ைர பேவ.

174. மிேனா-வ த-மிேனா- ,0விள கிற. மேனா--தைலவேனா-:
ேந3 தைம பாகி ெந- தைக ைர#த

ெகாைலைய

றி#த விைலேவ லவநி

றி பிைசய

/ைலைய :ண3ெம ெகா0யிைட யாட /ரKமன@
சிைலைய கைர#வ ேதெனா! நாெவைக@ ெசவைர ேபா
மைலைய

ைழக= வேல னினியி த மாநில#ேத,

(175)

175. ஒ!நா-ஒ பற நா. /ரK-மாப.ட-மன@சிைல-மனமாகிய க.
றியிைடநிறீஇ# தாJயிலறித

வி தா சல/னி மாதவ ேபாறர ெவைகெவபி
ச தா டவிக
வ தா

/றி#ெதறி ேவெலா- த

:ன#தி

லநம காகிய வாரண வ றேதா

ந தா வன#தி பறைவெய லா/ நரகிறேவ,

(176)

176. வி தாசல-வி தமைல. /னி-சின த. ச தாடவிக%-ச தனகா-க%. ஆ லவ!#த. நரல-ஒ6#த.

இைறவி# கிைறவ வரவறிறி)த
ேமைன

ாிய ம!மக னா3தி! ெவைகெவபி

மாைன கட  ெசவியள ேவா- மத3விழியாJ
யாைன காி+ மாி @ சரப/ மாகியி த
காைன கட வ தா!யி3 ேபாCந காவலேர,

(177)

177. ேமைன-ேம!மைலயி மக%; மைலயரச மைனவி; இவG
எ ெபய!

-. கைக+ உமாேதவி+ இவGைடய ெப

மாைனகட -மாைனெவ. கா-கா-.

மேநாரைம

க%.
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அவ ெகா3& ேசற
/! தா நைக+ைம பகாள3 ெவைக /கிாிேம
இ! தா மைரக

ம#தவி ேபாதி 6த8திற 

வி! தா மளிக. கினிB.- ம6ைக ெமமல3ெகாJ
த! தா ரணி வ னிலா ெத< த! ளாரணேக,

(178)

178. /! -மயி6றகி அ0. பகாள3-இட பாக#திC%ளவ3.

றி6%)தகற
காதா ர/த ெபறேவ

0 யெறா! காாிைகபா

[தாJ நட த தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
ேபாதா3 மல3ம 6ைகெயா- /ைல+ ேபாJெகாண3ேவ
(179)

பாதார வி த வ! தா திவணிக ைபெகா0ேய.

179. காதார/த-H தர!ைடய ேதவார பாடக%. காாிைக-பரைவயா3. ஆ3தஉ

ட. ேபா-ேபர!:.

வ3&ைறதாேரா வெததிப&த
தா.டா மைரெய றைலகணி ேவாெவைக# த

சிலபி

றீ.டா ெவா!நைட ேயாவிய ேபாC தி!=!F3
ஆ.டா ென*கதி ேரடா கதவைட# தாகதேம
?.டா மளி+ற ?.0ற ேறா=க% ?வகேம.

(180)

180. தா.டாமைர-தாளாகிய தாமைர; தாமைர மல3ேபாC தா%. தீ.ட-எ<த.
நைட ஓவிய-நட#தைல@ ெசJ+ ஓவிய.

ெப2மகளாறின த2ைமநிைனதிர.க
வி

ெடாி யா /கிலா /கிெபாழி ெவ%ள#தினா

ம

ெடாி யாெதS வைகயைட தாயப மாறவய

க

ெடாி யாவி! ளிேபா ம!ைம க!தியேறா

ப

ெடாி யாெயாளி3 ெவைக பிராபத பா6#தேத. (181)

181. ெவ%ள-நீ3 ெப! . மாற-இைளயா

0மாறநாயனா3. பத-தி!வ0.

பா6#த-த த!ள.

ரவல ேறற
/கா.- ப த/ F-/% ேளாெவைக ெமாJவைரL8
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ெகாகா.0 C ழ ேபாேல யி!

டவி ,ாி!%வாJ

ெபாகா.- நெலழி Cனிைட ேபால :ய*ட
மிகா.0 வ ததி

(182)

>3 வழிைய விழியி*ேக.

182. ப த-பிறவி பிணி :. F--தி!வ0 ேப. ெமாJ-வ6. ெகா-ெப!ைம. ,3மி தி. ெபா-தி!மக%. 4டக-அைசத; வள.

ணத
ஓ3ேபா ெத*பிைற ேவணியி L- ெமா!வ3ெவைக
ேத3ேபா லகற மணிய

லாயி! ெசJயவிள

நீ3ேபா லைம திப ேமதிர

டா  நி/ைலக%
(183)

மா3ேபா ட< த# த<வெவ னாெசJத மாதவேம.

183. ஓ3ேபாெத* பிைற-ஒ!கைலைய உைடய திக%. ேவணி-சைட. ேத3ேத3#த.-.

க1த
ெப

கா. 0யெவா! ப ைட யா!தி3 பி.0*கா

ம

கா. 0யெபா /0யா3 தி!ெவைக வாண3ெவபி

ற

கா. 0யமல3 ேகாதாJ

க

கா.- மாயி* ெமாSவ நினெதா! க

184. ம

கா.0ய-ம

!ைபக டாெமா!/
(184)

/ைலேய.

Hம த. ெபா/0-அழகிய தி!/0.

இைறமகளிைறவைன# றிவரவில#க
அரெவளி ேதாவS வனெமளி ேதாவறி யாறிம-
கரெவளி ேதாந தி!ெவைக வாண3 களம!.-
இரெவளி ேதாவிைவ ெயலா கட தி ெகைனயளி ப
வரெவளி ேதாெவ *யி3கர ணாகிய மனவேன.

(185)

185. அர=-பா:. வன-கா-. கர=-/தைல. எைன அளி ப-எைன காக.

அவனிைறவிைய யிவயிவி&)த
வலெபா6 Fர ம<வாள ெவைக மணிவைரேம
நலெபா6 வாKத ேவகண லா+ னைடவி!பி
அலெபா6 ேயா- ெதாடேரா திமமிைல யEசைலதா.
சிலெபா6 யாம பாிகாி# ேத  றி!மைனேக.

(186)
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186. வல-ெவறி. ஓதிம-அன. பாிகாி#-அடகி. அல:த-ஒ6#த.

இைறவிையெய%தி பா.கிைக6ைறகா ட
/.- படாத தி!வாள ெவைக /ளாி/ைக
ந.- படாத விள/ைல யா+ னைக+டேன
ம.- படாம 6கC தளவி ம.- ப.-
க.- படாமெல ைகேகவ ற க
187. /.- படாத- ைற+

(187)

ட!ேள.

டாகாத. தி!வாள-ெசவ. /ளாி-தாமைர. ந.ட-

ந.:@ ெசJத. நைக-ப. ம.--அள=. தள=-/ைல. ம.--ேத.

இெகா

ேடக

L- ளப மணிநீல ெவ: ெதாட3 /ன
நா- தி!வ0 ெயமா றி!ெவைக நாடைனயாJ
ஆ- கலாப மயிேபா Cற ந மைனயினா
ேற- ெபா!ளல ேமாெசC ேவாந தி!மைனேக.

(188)

188. ளப-ளசிமாைல. நா-த-ேத-த. கலாப-ேதாைக.

பிெசறிைறவ வரவில#க
வரவில#க
தேம பணி:ைன ெவைக: ேரசைர@ சா3கில3ேபா
ைகேம ெபா!ெடாி யாவி!% வாJெவ காி+டேன
ெதேம :6திாி +கா.0 னீயி@ சிவழிவ
ெதேம பழிHம# தாதக வாெய மிைறயவேன.

(189)

189. சா3கில3 ேபா வ  என இைய+. ெதS-ேபா3. பழி-பழி@ெசா.

ெப2மகமய.க
ஆJவா ரளவி னளவா  ெவைக யமல3ெவபி
ேறJவா *டகிைட யாயறி தாைர@ ெசலவி- ேபா3
ேபாJெவ பாாிS =லகினி ேபாெவன ேவ/0#
நீவாெவ றாயிைல க

ேணா.ட மிைலெகா னிறனேக. (190)

190. ஆJவா3 எற ப விகைள. அமல3-Bயவ3. ெசலவி-#த-அ* :த.

ேதாழிதைலமக&யகிளவி&)த
வ:

றி# வ!மா ரளியின ம6ைக ?
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க:

றி  ெபா<திெவ ேகசைர ைகெதா<

ந:

றிக

ெகா:

வ!ம

ண ேலநி னகாினிேபாJ

றி# வரகா. ெடா6ையெய ெகாபி*ேக.

191. வ:-மண; ேபாரா.ட/மா.

றி#த-ஊத.

(191)

றி- றி#தவிட. ெகா:-

ஊெகா:.

தி2மக

ணதவ ேசற

/ ேபா தி*ம தண3ெதா< ேத# /#தைலேவ
அ ேபா தகறி! ெவைகய னாள  காடரவ
ஒ ேபா ெதனெவா

மணிவிள ேகறி +தவிெசJ+E

ெச ேபா திள/ைல யாJெசC ேவென றி!நக3ேக.

(192)

192. ஏ#-ேபாகிற. ேபாதக-ஞானாசிாிய. ெச :-ெச : கி

ண.

இர#றியிைடF&
இைறவி# கிைள யிைறவர ண)த
வ%ளல பா

மாியாள ெவைக மணிவைரேம

வி%ளல பான விழியாJ ைண:ண3 ெமசிறக3
உ%ளல பா யி,3 த!த ெலாழி ெத< 
:%ளல பாநிற ெதேனா நமதிள ?ெபாழிேக.
193. அாி-தி!மா. வ%ள லபா

(193)

மாியாள-தி!மாைல வ6ய அபாக

=ைடயவ. மணி-அழ . வி%ள-மல3த. பான-க! வைள.

தாறி ம23டைம தைலவி யவ ண)த
கானைல ேவனி /தி3வா ெலதி!ற க

-மறி

மானைல நீெரன ேவா-த ேபாெவைக வாண3ெவபி
ேறனைல வா3ெதாைட யா3 றி யாெமன@ ெசைந ேத
பானைல ெவறக

ணாJ றி ேவற ைபெபாழிேக. (194)

194. கான-கானநீ3. இ ேபJகG # ேதராதலா இதைன ேபJ#ேத3 எப3.
மறிமா-மா க. பான-க! வைள.

பா.கிதைலவ றீ.ெக&)தியப
மறி  :ல*ைட யப3த பாவ மர/றிய#
தறி  கனம< ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
ெவறி 

ம/ைல ெம6ய லாயி த ேமதினிேயா3
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றி 

றிெசJவ ேராநைம யாள

றி#தவேர.

195. மறி -த- . தறி -ெவ.-கிற.

(195)

றி#த-ெசJத; நிைன#த.

லதவ ேபாத
ேபாத
மற த-
அற தைழ

Eெசய ெவைக: ேரச3 மைறவன#தி
தி! வாலய ேபாCல காாி!ைள

பிற தழி# ெத ெமாளிேயா -லாவ! ேபாி!வ3
திற தைட கிறத ேறாெநEச ேமந தி!மைனேய. (196)
196. மற த- -தீவிைனைய ேபா . மைறவன-தி!மைறகா-.

லதபி வ(.கள தைலவி க3Eர.க
பணEெசJ ெபாறியிள நாகா பரண3 பைகத0 
நிணEெசJ Hட3ம< ெவைக: ேரச3 ெந-Eசிலபி
ணEெசJ கதிாிைல ேவலப3 தா ளி3 மாைலயி.(197)

மணEெசJ தனெரன ேவாதைழ தாJமல3 மாதவிேய.

197. பண-பட. ெபாறி-:%ளி. த0த-ெவ.-த, நிண-ெகா< :. சில:-மைல.
மாதவி- !க#தி.

தைலமக? பா.கிேயா&ைர)த
நலா3 ெதாட3பிள காJ/தி3 வாெமன நா-ைர ப
அலா3 மணிமிட ெறமா றி!ெவைக யாதிெவபி
மலா3 திணி:ய# தப3ந பா/ன ைவ#தந.:
விலா3 சிெம றளி3/ற லாகி விைள தேவ.

(198)

198. ெதாட3:-ந.:. /தி3=-/தி3த. அ-இ!%. மணி-நீலமணி. மிட-க
ம-மெறாழி. திணி-தி

ைம, வ6. வி-ஒளி.

தைலமகளவல பா.கிதணி)த
தீைகெயா றா* /கில3 ேபா தி!வ0யா
காைகய றாைதத ெவைகயி ேலைப கனகநிற
ேகாைகெவ ேறா

/ைலயாJந மப3

ேவைகெய றாயி* ?#த

றிபிைழயா3

ேடா/ைல ெமமலேர.

(199)

199. உகில3-அைடயாதவ3. காைகய-/!க. ேகா -ேகாக!:.

ட.
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இைறவேமபா.கி றிபிைழேபற
ெபா!ேவா வில3தி! ெவைகயி ேல/ :ன#திெலைம
உ!ேவா -யிர/ ெதெபாJ ,றி +ழறவேர
ெவ!ேவா மிர= பழி+/ N3க வினவிவழி
வ!ேவா வாி* ெமைமேநா

றீெரன வ திலேம.

(200)

200. உயி3 அ/-சீவ அ/த. உழறவ3-திாி தவ3. ெவ!ேவா-அEேசா.

இைறவிேம @ைறவ
@ைறவ றிபிைழ ேபற
நறேவ யிதழி+ கைக+ பா: நைகமதி+
உறேவ யணி+ மணி/0 யா3ெவைக Qரைனய
:றேவ யிளமயி ேலய/ ேதபH ெபாெகா0ேய
மறேவ *ைனெய நீநிைன யாம மற பி*ேம.

(201)

201. நைகமதி-ஒளி+%ள இளபிைற. உற-ெபா! த.

தைலவி றிம23டைம பா.கி தைலவைர)த
ஈயா தவைரக

\வ ெரன@ெச 6ரவல3ேபா

ேபாயாவி யிசி மாகனி Fழ :ரவலேன
நீயாவி யிெசJ

றிெயன ேவெச நி#த3ெவைக

Fயா மல3 ழ லா%வறி ேதெநா  மீ
202. Fயாமல3

டனேள.

(202)

ழலா%-மல3 நீகாத , தைல+ைடயவ%. ஈயாதவ3-உேலாப3.

இரவல3-இர ேபா3. நி#த3-அழியாதவ3. Fஆ மல3 எ பிாி பி வ

-க%

ெமாJ  மல3 எக.

அவெமாழி#ெகா&ைம பா.கியவ கியப
க%ெள< ெகாைறய3 ெவைகயி ேலைம கட6மதி
ந%ெள< கால ெபறேவ

றியிட நாம!வி

உ%ெள< காம ம!  ெபறாம Cழெசேற
:%ெள< காைலெய றாரப3 தாமிள ?ெகா0ேய. (203)
203. க%-ேத. எ<த-ெப! த. ைம-க!ைம. ந%-ந-. மதி-மைவ+ைடய.
ம!வ-ெபா! த.

எபிைழபெற றிைறவி ேநாத
அEசா மதெற ெவைக: ேரச ரணிமிடறி
நEசா மி!ளி

றிபிைழ யாெதா! நா றி##
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Eசா தி!  E Hறா ெளனவவ3 Bற ப.ேட
எEசா வ/தைன யாயினி நானித ெகெசJவேத.

(204)

204. ெத-ெவற. EHறா%-Bகினா%. ேதவ3க% /தலாேனாைர கா#தைம
ேநாகி ‘அணிமிட’ எறா3. எEசாவ/- ைறயாத அ/த.

தா% Cசாைம
கயிறா னிகழர வேபா சக தனி கபைனயா
யிறா நிகழிைற ெவைகயி ேலெய< ,பிைறேயா3
எயிறா னிக< மிளேபைத யாமிS விர=வ த
யிறா வைனதைன ெவகால Bத3 யிகேவ.

(205)

205. கP-ப<ைத. அரவ-பா:. கபைன-இலைத உ%ளேபா கபி#த.
யிற-ெசJத. எயி-ப.

நா% Cசாைம
HைளவாJ மைடதிற

பல வாவய ேறாெச ெந

விைளவாJ ம6+ தி!ெவைக வாண3த ெவபிைடமா
தைளவாJ மடமயி ேலதனி ேவழ தைனெயா!:
வைளவாJ ஞம6

ைர#தி

றாம மறி#தேவ. (206)

206. மாதைளவாJ-மாளகனிேபாC வாJ. மாதைள- மாள ?=மா. ஞம6நாJ. மறி#த-த-#த.

ஊ Cசாைம
நீ3EHE ெசEசைட யா3ெவைக வாண3 ெந-Eசிலபி
வா3EH ெம/ைல ேகாமள ேமவ  மாவைரேம
கா3EH மாவின ெமலா/ Eச கடC Eச
ஊ3Eசி லாதெத ேனாவி நாெசJத U8விைனேய.

(207)

207. ஊ3-ஊாிC%ளாைர +ண3#தலா ஆகெபய3. வா3-க@H. வைர-Nகி. கா3/கி. மா-வில . வா3 EH ெம/ைல ேகாமள எற பாகிைய.

காவல க&த
ேதவாதி ேதவ3 தி!ெவைக வாண3 சிலப3நைம
ேமவாத வ

ண கதி3ேவ ம!.- விழிமடவாJ

,வா மகி றிாிகா வல3ைகயி ெகா.-பைற
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வாவா ெவனெநJத லபைற ,=ந வாJதCேக.

(208)

208. ேதவாதி ேதவ3-ேதவ3கGெகலா /த ேதவ3. சிலப3-ெவப3. ேமவ,ட. ம!.ட-ெவ!.ட. ெநJதபைற-சா பைற. அைற,=த-வ6 தைழ#த.

நில ெவளிப&த
ஒ<கி யி! த சைடயாள3 ெவைக ெயா!வ3ெவபி
:<கி யி! த மன#தப3 தாவ  ேபாமள=
ம<கி யி!  மிளி3தி கைளெயா! வாளரவ
வி<கி யி!  விடாெகா ேலாதளி3 ெம6யேல. (209)
209. ஒ<கி-ஒ<காகி. :< த-வ! த. ம<கி-ஒளி றி. மிளி3தவிள த.

5ைக ழ(த
நாகா பரண3 தி!ெவைக நாயக3 நல0க
பாகா தவெரன ,,ெவ ற#தி யதி6! 
நீகா வலைர வில கி றா+யி3 நீ#திலேன
,காJ நினதட கா

ேப வி0யி ெகா0/னேம.

(210)

210. பிறவி ெப!கடெகா! மரகலமாதபறி இைறவ தி!வ0ைய நல0
ெயறா3. அ:-ஆ ெபய3. காவல3-அரச3(தைலவ3) அ#தி-ஒ!மர; எ:
வியCமா. விலக-த-#த. ,காJ-,ைக; விளி. ெகா0-காைக.

ேகாழி ரகா ட
வாJைம ெயனி* :லாிைய ,த வாரணகா%
ேசJைம யந ெகா<ந3த ,.டE சிைத#ெதம #
தீைம பய தைம யாெவைக நாயக3 ெசJதவற#
BJைம +ண3 தவ3 வாJைமய றாெமன@ ெசாCவேர.
211. வாJைம-உ

ைம. :லநீ-ைவகைற. ேசJைம-ெதாைல. ெகா<ந3-கணவ3.

,.ட-,-த.

வைரத ேவ ைக
தைலமகைள பாகி ப!வர வினவ
எனிட# ற

(211)

ைற+ள ேவாநைம Pறவைன

தனிட# ற /னிேவா =லக த!மிமய
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மினிட# ற பழமைல யா3தி! ெவைகயனாJ
நிறிட# றெத ேனா=ைர யாJநி னிைனவிைனேய.

(212)

212. /னி=-சின. இமயமி-மைலயைரயனீற மிெகா0 ேபாவா%. இடஇட பாக. நிைன=-க!#.

அ2மைற ெசவி@ யறிதைம5ற
ேவைலயி ேலவ! நEச/
மாைலயி ேலவ

டா3தி! ெவைகெவபி

0ைசபா- ெம ழ வாKதலாJ

ேசாைலயி ேலந ெகா<ந3வ ேதகதி3 ேதாசி
காைலயி ேலத! மாைலய ேனாவைன க

டனேள.

(213)

213. வாKதலாJ-ஒளி ெபா! திய ெநறிைய உைடயவேள.சி காைல-கதிரவ
ேதாE சமய.

தைலமக வ2ெதாழி க2ைமசாற
தா+E Hணக* N!ெவ காவCE ச திரனா
தீ+

0ைஞ+E ேசவC த :E ெசயெலளிேதா

பா+E சினவிைட யா3ெவைக வாண3 பனிவைரேம
கா+ கதிாிைல ேவFர3 நைம க!தி*ேம.
214. Hணக-நாJ.

(214)

0ைஞ-,ைக. பா+E சினவிைட-பைகவைர பாJவE

சின பE ெசJ+ விைட.

தைலமகG# ெசலெவா2ப&த
அறிேவ ெயா!வ0 வாமீச3 ெவைகயி லனமனாJ
எறிேவ 6ைறவ3த N3ேககி யாகவ ெர
அறிேவ மவர பிலாைமக

ணெமலா

டாCைர யாடலமாJ

மறிேவ மறி தபி ன தக >3

வழிெகா%வேம.

(215)

215. இைறவ3 அறிேவ உ!வாக ெபறவராைகயா அறிேவெயா! வ0வாமீச3
என ெபறா3. மறித-மீட. அறித-ஆராJத.

பா.கியிைறவைன பழி)த
வப றவ3ெதா< ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
நிப றில3ைக வி-#தா ாிைறயவ3 நீயவ3ேம
அப றிைலயண ேகசிறி ேத*ம பறவைர
பிப வ!ள ேராவி தாமிக ேபைதைமேய. (216)
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216. வ:-வைம. வ6ய ப-மிக அ:. பிபத-பிெதாட3த.

இைறவி யிைறேயாறைனேந தியபடெமாழித
H!: களி  ெபாழிெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
அ!: க-க /ைலயா +ல ள வாவிெயலா
வி!: ெகாைட#த

ணளிேவ த3 நைம ெவ பவேரா

க!: கச ப வாJ ைற ேயயி த காசினிேக.
217. H!:-வ

-க%. க-#த-நிக3#த. த

(217)

ணளி-அ!%. காசினி -

உ!:மயக.

கனந@ைர)த
ஓ-E ெசயெச+ மாைச# தைளைய ெயா0#தி!#த
,- ப0ெச+ ெவைக: ேரச3

வ.0விழி

N- ெபா<ெததி3 ேதாறிநி பா3க

/கி8திற தா

நீ- :க<ைட யாெரதி3 ேதாறில3 ேநாிைழேய. (218)
218. ஓ-E ெசய-மன#திைன அைலய@ ெசJ+E ெசய. ஆைச# ைளஅவாவாகிய வில . ,-ப0-உ
க

டா ப0.

வ--மைல. விழிNட-

Kறக.

கவினழிைர)த
ஈயா3 ெபா!G மிைறயா கிண ெமன#ைணவ3
ேதாயா /ைலக ணலமிழ ேதமதி L-ெமா!
மாயா மயமல3 ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
ேவயா பைண:ைர ெமேறா. க!க

விளகிைழேய. (219)

219. ஈயா3-உேலாப3. ைணவ3-தைலவ3. ேதாJத-:ண3த. நல-அழ . மதிதிக% 

ட. மாயாமயமல3-மாையைய கட தவ3.

த(யதைலவண)த ேவ3ட
விழிகிட னா

4தலா3த ெவைகயி ேவ ெதா-ெப

பழிகைல ெயெறா! வா3#ைதைய யா! பக3 மி E
Hழிகிட னா

தி! பா கடெலன# ேதா:க8

ெமாழிகிட னா  ெமபாைர க

0ல ெமாJ ழேல. (220)

220. ெமாJ ழ-அெமாழி# ெதாைக. விழிகிடனா
க

Kதலா3 எறப0. ேவ -ஆ ெபய3.

4தலா3 எற
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(பா.கி நீெசாெலனெசால
ெபாறியா லயெபாJைக L8ெவைக வாண3த ?கர#தி
மறியா ெமன பிற8 ேசயாி வா.க

மட ைதநலாJ

பிறியா *%ள# தி! பா3 கயலவ3 ேபHவெத
அறியா தவ3தம கேறா ெவா!வ ரறிவி பேத. (221)
221. ெபாறி-தி!மக%. ஆலய-இட. தி!மக% இ! பிட தாமைர மலராைகயா
தாமைர மல!%ள இட ெபாறியாலய ெபாJைக ெயன ப.ட.

அலபா)ற வச#கிளவி
கலரா லறிவாி யா3ெவைக வாண3 கனகெவபி
பலரா லணி+ :கழா3 பிற ெபாறி பாவிமத
மலரா வ! ய3 நீ வ ராயி* ம

Kள3வாJ

அலரா வ! ய3 நீ கி பாைர யறி திலேம.
222. கல3-கீ8மக%. ம

Kள3-ம

(222)

Kலகி உ%ளவ3. வாயல3-பழி@ெசா.

ஆ(பா)ற வச#கிளவி
ஒ!ேகா- தமி

ைற தந வாரண ெமாமறி

இ!ேகா- வ  மி களி ேற* மிகமதமா
அ!ேகா- ெவSவத ெரறாC ெவைக யமல3த!
/!ேகா -ற< வ0வா ாிைடமன / ேம. (223)
223. ெவ அத3-ெகா0ய வழி. /!ேகா- உற<- /!கைர நிக3#த. ஒ!ேகாைற த வாரண-ஆைன/க கட=%.

காமமி#க கழிபடகிளவி
மாமாய * ெதா< ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
பாமா /னிவ மலயா நிலெமா! பாலைசய
ேவமாய3 ேவJ ழ லாVத ேமனி விறகிப
காமா னலமவி யாகட ேல< கவி பி*ேம. (224)
224. பா-எ  பர=, பா= எப பா என இைட

ைறயாயி.

மலயாநில-ெதறகா. ேவ-ெவ த; ேவ= எப ேவ என
நிற. காமாநல-காம#தீ.

ைற 
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த*.ைகயா ெறJதி-கிளவி
வ: றைனெவ
அ: றைனமி

மதியா ெலா-கிைன வ
க

0ழ தாJ

/#  #தைன ய:யேம

ந: றரவணி ெயமா றி!ெவைக நா.0ைறைய
ெவ: றைனெயைன ேபாெலப தி ெவளி ப.டேத. (225)
225. வ:-தீ@ெசா; மண. ெவ
வைளய; வ

-க%. இ!க

மதி-ெவ%ளறி=; ெவ%ளிய திக%. வ

/#-இ! க

--

ணீ3. ெவ:ற-வி!ப.

ெநறி வில#வி)த
நீரைல ேவணிய3 ெவைகயி வா< ெந- தைகைய@
சீரைல வாJவ!E ெசSேவ

/!க*E ேசறல!E

சாரைல ேம= ெமா!ெப! கா.-# தனிவழியி
:கேழ. (226)

வாரைல நீெய பவ3ேக வ!வன வ

226. ேசறல!-ெசCதகாிய. வாரைல-வராேத. வ

:க8-ெப!:க8.

றி வில#வி)த
பிள= மதி@ெசE சைடயாள3 ெவைக ெப! தைகதா
தள= நைகக! க

மட வாJவி

டல/க.ைட

அள= ெபாழி றி வ தா யிெபா< தா3 :%ளா
கள= ெவளி ப0 ெனனாJ /0+ந காாியேம. (227)
227. தள=-/ைலய!:. நைக-ப. வி

டல-வி

ணாகிய தல. ஆ3#த-

ஒ6#த.

ெவறி வில#வி)த
மறிெகா

ட வைகய3 ெவைகயி ேலெம மல3 ெபாழிவாJ

றிெகா

ட வப3 த!ேநாெய றைன

றி#திலளாJ

ெநறிெகா

ட ெதJவ மணகிெற ேறத னிைனவழி 

ெவறிெகா

டன

ம ெறா!விதி ேயாவி ெம6யேல. (228)

228. ெபாழி-ேசாைல.

றி- றியிட.

றி#த-நிைன#த. அண த-வ!#த.

ெவறி-ெவறியாட.

பிற வில#வி)த
அ!க
க!க

ணி ெவ

மதி L- பிராெவைக யாவிமல3

ணி கைகயி ெம[வி யன க!திைவ#த
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ெப!க

ணி யி:ன காைகப. டா

பிற3நமதி

ம!க

ணி வ தன ெரப ேக.0* மாJ திலேம. (229)

229. க

ணி-மாைல; க

பி0க எ

ணி. அ

கைள+ைடயவ%; வைல. அன க!தி-அன#ைத

ண-கி.ட.

ரவைர வைரெவதிெகா?Hவி)த
?

ெகா

ட ெம/ைல யாJெவைக வாண3 ெபாதியெவபி

ஏ

ெகா

ட நக!# தீறவ3 ேகா மிைச=ெபறா

நா

ெகா

- நக பழிதன ேறாவறி நாணிழ 

மா

ெகா

ட வக :தன ேறாந மரபி*ேக.

230. ?

-அணிகல. இைச=-உடபா-. நா

(230)

-நாண. மா

-ெப!ைம.

வைர கடாத
வினவியெசவி6

மைற#தைமவிளப

வ

- க6

ெதாைடயாெய மைனயி மாயி

வி

- தாி#தில ெளெகாெல றாளர ெவைகெவபி

ப

- :ன#தி வ!மத வாரண பாJகன=

க

- பிைன#யி றாளிைல ெய கர தனேன. (231)

231. க6 -ஒ6 . யி வி

--யி நீகி. பாJ-பாJ த. தாி#தில%-

ஆறில%. கர#த-மைற#த.

அலரறி()த
ேகா.- மைலவி விறலாள3 ெவைக
றீ.- மிைலம6 ேவல

ண ேலநி றி!கர#தா

ேவ.- மகி8ெசJ யணெகன ேவயிவ
L.- மல3க

ளி3சிலபி
ெம ழ6

-லகெம லாமல3 L.0யேத.

(232)

232. ேகா.--வைள#த. விற-ெவறி. தீ.-த-,ராக. அல3 இர
/ைனய மல3, பிைனய பழிBற.

தாயறிண)த
நீ3?#த ெசEசைட யா3ெவைக வாண3 ெந-Eசிலபி
கா3?#த வ

ைம மடகல னாயைன காலமறி

ஏ3?#த ைப தளி3 ெம6ய லாமிS விளெகா0ேம

ட*%
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`3?#த ெதைனெகா ேலாவறி ேயெனன ேபசினேள. (233)
233. `3-பசைல. வ

ைம-வ%ளைம. மடக-சிக.

ெவறிய>()த
அைலேம கிள3ெபாறி வா8ெவைக வாண ரணவைரேம
சிைலேம பயிைக# தல#ைதய நீெயைம@ ெசJய3 #
தைலேம ப-மறி ேகா3கா /ட

தைகைமெயன

ெகாைலேம பயிC ெமம3ெவறி யாட

றி#தனேர.

(234)

234. கிள3த-ேதாற. சிைல-வி. பயில-பழ த. ெவறியாட-ேவலனாட.

பிறவைரண)த
மகவா னிைறEH தி!ெவைக வாண3 வைரயணகி
/கவா ாிச/ /ைல+க

டாமி

ேமாக/E

சகவா8 வினைர +ைர பெத யாமைற சாகிற
Hகவாம ேதவ! மிேற வி-வ3 றவிைனேய. (235)
235. மகவா-இ திர. /கவாாிச-/கமாகிய தாமைர. மகவா எபத
?சிக ப-ேவா எ ேவ%வி ெசJேவா எ ெபா!Gைர ப3.

வைரெவதிண)த
ெகாெனறி ேவ

மரேபா ெலமெரதி3 ெகா

-த!

நெனறி யாெபற லாக= ெதெவைக நாத3ெவப
ெச ெநறி யாெச பதிேகா3 ெகா-ெநறி ெசபவ3ேபா
மிெனறி ேவக

ணிையகள வாெபற ேவ

0ைனேய. (236)

236. ெகா-ெப!ைம; அ@செமனி*மா. எறித-FHத. ெச ெநறி-ேந3வழி. ெகாெநறி-ேகாணலாகிய வழி.

வைர6நாHண)த
பணிவாJ விாிசைட ெபமாெற ெவைக பனிவைரேம
கணிவாJ மல3  மணநா Gைர ப கடறரகி
கிணிவாJ மலரைன யா

மறி பாயி- கீெறனெவா

மணிவாJ :ய#தப U3ெகா

ட தாெவ

மதிய/ேம.

(237)

237. வாJ-ெபா! திய. கணி-ேவைக. வாJமல3 -வாJ திற . கணி-ேசாதிட.
மறி :-தைட. கீற-ேகா-. ஊ3-பாிேவட.
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தைலமகளறி வறி()த
பிபழி யா மிலரால H தர3 பி#தெவ*E
ெசாபழி யாள3 தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
றபழி யாகநி றபழி நாணி# தைலவவற
கபழி யா மடமா ெதைன+ கர தனேள.

(238)

238. யா-சிறி. அறக:-அற#ேதா- ,0ய க:. கர#த-தைலமக பிாிவா
`3?#த வைளகழல /த6யன :ல படாவைக மைற#த.

றிெபய)தி&த
ஐ+ ெறம3ெதளி வானி! தா34 ம0@HவெகாJ+ற ?ெபாழி V-க

ேடெம

ழCைமயா%

ெமJ+ற வகண3 ெவைகயி ேல றி ேவெகா
ைம+ற க

ணி ெயா-விைள யா-க மனவேன.

(239)

239. Hவ--அைடயாள. ெகாJத-பறி#த. ெமJ-தி!ேமனி; இஃ இட பாக#ைத
றி#த. அகண3-அ!ைள+ைடய க

ண3.

பகவ2வாைன யிரவ2ெகற
ந ேத டவி8  நறU றி!

நளினமிைச

வ ேதறி ெமயி ெகா%ெவைக வாண3 வைரயிமல3
ெகா ேத ெம ழ லா

/க வாவி

/தமல3@

ெச ேத னிரவின லாகிைட யாெதன ெசJயி*ேம. (240)
240. ந -ச . நறா-ேத. நளிந-தாமைர.

/த-ெசSவ6மல3. இ

தைலவியி வாைய உண3#தி.

இரவ2வாைன பகவ2ெகற
ேசெகா

டத

பைண L8ெவைக வாண3தE ேசJதி!ைக

ேவெகா

டக

ணிள ெப

மாெகா

ட ெவகளி றனாJ மல3மைன வாJதிற 

ேகாெகா

ேணா- ,ட வி! ப/

- வ திைல ேயலாி தாலவ. ,-தேல. (241)

241. ேச-மீவைககளி ஒ. பைண-வய. ேசJ-/!க கட=%. மா மதமயக. மல3மைன வாJதிற  ேகா எற கதிரவ ஒளி பிழைப.
திற  ேகா-திற= ேகா.
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பக@7மிரவி7 பயி(வ2ெகற
பயி(வ2ெகற
ெசாC ெபா!G ெமனநிைற வாாிளE Lமிடற
ெநC க!: நிைறெவைக வாண3 ெந-Eசிலப
விC பிைற+ பணிவா Kதறளி3 ெம6யைல
அC பகC மகலா திவ

வ தைட த!ேள. (242)

242. இளL மிடற-இளELைல ெகா

ட க<#திைன+ைடய. எ 

நிைற தவ3 எபா3 ெசாC ெபா!Gெமன நிைறவா3 எறா3.

பக@7மிரவி7 மக@வெணற
பாவல3 பா- :க8ெவைக வாண3 பனிவைரேம
ேமவல ரா!யி !

டைம ேவலவ ெவபக6

ஏவல ராய ெந! மி ேறவ

ெடனவிரவி

காவல3 L8  திாிவா3ெபா கா#த க0ெயனேவ. (243)
243. பாவல3-சமயாசாாிய3க% நாவ3. ேமவல3-பைகவ3. ஆய-ேதாழிய3 ,.ட.
காவல3-ஊ3காவல3.

உரேவானா& B2.ல7 மரக8 வா%ைம6.5ற
தி+ ெதாைட+ :ைன:ய# தாJமணE L8 திைலேய
நதி+ பணி+ :ைனேவ ணிய3ெவைக நா.0னினி
பதி+

ல* மர:ந வாJைம+ ப:க<

மதி+ களக/ ேபாெலாழி யாம ம ப-ேம.

(244)

244. மணEL8த-வைரத. ஒழியாம-எ ெபா< நீகாம. ம- ற;
களக. ப-த-உ

டாத.

ஆ(பா)ற வச.5ற
அாி+ பணி+ தி!ெவைக வாண ர0யரலா3
திாி+ பலெநறி ேபாெறாழி யாதிைர ேத3 ெகாவாி+ காி+E ெசறி+E சிவழி வாரைலநீ
:ாி+ க! ழ லா%ெபா!. டாக :ரவலேன. (245)
245. அாி+ எற உைம உய3= சிற :. அ0யரலா3-தீவிைனயாள3க%.
ெசறித-ெந! த. :ாித-வி!:த.

ஆறா)தைம யாற#5ற
யாற#5ற
அ<வா

ெமாழிதள3 வாைளய ேகாெவ றலம!வா%
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வி<வா% :ர

ெட< வா%ெவைக வாணைர ேவ

0ய0

ெதா<வா ளநக ெகா0யென பாGயி3 ேசா3 தி-வா%
/<வா% விழிமட மாெத

(246)

ண மப /0#த!ேள.

246. ெமாழிதள3த-ெசா ழத. அலவர-Hழல. அநக-காம. /<வாெபாிய வா.

காவமிகைர)த
ஆ  காரண3 ெவைக: ேரச ரணிவைரயாJ
தா E சீய/ ேவழ/ ேவைக+ த பிவ 
மா E ேசாைலெய N3:

தாC மைனய!
(247)

கா  காவல3 தைமெயS வா கட பேவ.

247. ஆ -எலாவைற+ பைடகிற. தா -ஒேறாெடா /.0
ெபா!. சீய-சிக. ேவழ-யாைன.

காமமிகைர)த
தா%வ6 ெகா

- பக-  கால றைனம!.-

ஆ%வ6 ெகா

டவ3 ெவைகெவ பாநி னணியல3க

ேறா%வ6 ெகா

- தவி3 பின லாம ய3விைள 

ேவ%வ6 ெகா%G ைணெயக% ேபைத

ேவறிைலேய.

(248)

248. பக--எ!ைம கடா. ம!.ட-ெவல. ஆ%வ6-ஆG வ6. ெகா%ளகவ3த. பக- கால றைன# தா%வ6 ெகா

- ம!.- என ,.-க.

கனந@ைர)த
மனேவ யணி+ தி!ெவைக வாண3 வைரயண
சினேவ 6ைறவநி ேறாெளா- ெகாைக திைளகவ!
கனேவ +ய! றகெம பாணிைன கா

பாிய

நனேவ யர த!கிற தீெவ நரெகபேள. (249)
249. மன=-அ மணி. றக-Hவ3க. திைள#த-அ< த. கா

கவினழிைர)த
க!வைர ெயக 0!ெவைக வாண3த க
ஒ!வைர யன ெவழிCைட Pாி

ணழி#த

மத!ளா

இ!வைர ெபா* மி!ேவைல /#த/ மீறனவா
!வைர யனெம ேறாGைட யா. 

ைறெயைனேய. (250)

:-கா

ட.

63

250. க!வைர-க! ப ேவதைனைய ஒழிகிற. அஃ இ
ெபா!.-. க

ணழி#த-க

பிறவிெய*

ணா அழிக ப.ட.

ஒ2வழி)தண)த
தபதிககசி தைலவசாற
எமன ந6ள ?ெகா0 பாைவ# திளெகா0த
நமன ெமெனா- ெகா

W3 :

தி

நாவ!ேவ

வமன வ  :காFச3 ெவைக ம!வல3ேபா
நிமன மEசைல ெசகய வா.க

ணிைரவைளேய.

251. இள?ெகா0 எற தைலவிைய. ஊ3 :

தி

(251)
நா வ!ேவ எற

அ # தா8கா விைர  வ!ேவ எறப0. வமன-வெனEH.

பா.கிவில#க
ஊனா !ட6 *யி3ேபால ேவயS =யிாி*யி3
தானா ெமா!வ றி!ெவைக ெவபிC றபதி
ேபானா விைர  வ!வா யைலயப ேபாகைலநீ
யானா யிைழய3 க
252. ஊ-ஆ

டாவி ெகா

0 கி!கிலேன. (252)

ெபய3. ஒ!வ-ஒ பி6. பதி-ஊ3. ஆவி-உயி3. ஆயிைழ-அெமாழி#

ெதாைக.

தைலவனீ.கேவ3ட
நீ3:

வா< ெந-மீன நீ3தைன நீகி+J தா

றா3:

வா< /ைலயாைள யா* தண J ேவ

மா3:

மாைல யரவா னவ3ெவைக வாண3ெவபி

ஊ3:

நாவர ேவ

(253)

-மி ேனநி *ள#திைசேய.

253. உJத-உயி3 வா8த. தா3-/#மாைல, ?மாைல. தண#த-பிாித. மி :
உவைமயா ெபய3. இைசத-உட பட.

பா.கிவி&)த
ெகா தா3 மல3 ழ ெவ
சி தா

/#த வாணைக ேகாமள#தி

ல/ நீயறி வாயப ேதெமாழி

ந தா மணிவிள கனா3த ெவைக நகாினிேபாJ
வ தா ெரன@ெச நா,ற நீெச வ த!ேள.

(254)
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254. ெகா#-ெகா  என ெம6  நிற. ேகாமள-ப

பா

ெபய3. சி தா ல-

வட /0:.

பா.கிதைலவி# கவெசலண)த
அNல காரண3 ெவைக: ேரச ரணிவைரேம
ெசNாி ேவலவ3 நீயா ரணகி/ ெசC/ன
எN3 :

 வ!வெல ேறகின ேர திைழயாJ

நN3 ம! ற வி ேதர வ  நK வேர.

(255)

255. Nல காரண3-உலக# ேதாற மைற=க.  காரணமாக இ! பவ3. ம! அ! . நKக-ேச3த.

தைலவிெநCெசா& ல)த
விளி#தா !யிைர ய0நீழ ைவ பவ3 ெவைகயிேல
அளி#தா3 :ைன ழ லாயக ேலென றக ெதளிய#
ெதளி#தா ரகறன ேரலவ3 வா3#ைத ெதளி மன
களி#தா3 தம ள ேதாபிைழ தானி த காசினிேக. (256)
256. விளி#தா3-சா கால#தி , பி.டவ3. விளி தா3 எப விளி#தா3 என
வ6#த ெபறெதறC ெமா. விளித-இற#த.

ெசேறானீட6 காமமிக கழிபட3கிளவி
?ைள யணி+E சைடயாள3 ெவைக :ேரச3ெவபி
பாைள மணகம8 மாதி! பாெளன ப@ைசமயி
காைள யைனயந காதல3 தாமல3 காவ! த
(257)

நாைள வராம 6டேபாJ மறி+ந னாைரகேள.

257. ?ைள-?ைள ?; ஆ ெபய3. ப@ைச மயி எற சிற பா காைள /!கைன
உண3#தி

தைலவிையபா.கி யா(வி)த
ெபால:ாி வா3சைட யா3ெவைக வாண3 ெபா! பணேக
கல:ாி ேமனியி

 ம ேதாJத

களபெமன

நல:ாி காதல3 தபதி ேநாகி நட தவழி
வல:ாி ேதா ம0 ெபா0 ?Hக வ த!ேள.

(258)

258. ெபால-ெபா. ெபால :ாி வா3சைடெயறதனா ெபானி மி
ெபா6வதிைறவ3 சைடெயறவாறாயி. கல-?

.
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தைலவவதைம பா.கி6ண)த
மைலயாைன மால ெனபா3த ெவைக வைரயிைட ?E
சிைலயாைன ெவற ெவழிCைட யா3நE ெச<பதி 
ெகாைலயாைன ேமபH ெபாேனா- வ தன3 ேகாைதகம8
/ைலயாைன ேமபH ெபாெனாழி வாJமல3 ெமாJ ழேல.

(259)

259. மைலயா-மைலயைரய. ?Eசிைலயா-மல3விைல+ைடயவ.

பா.கிதைலவெனா& ெநாவினாத
காரா3 மணிமிட ெறமா றி!ெவைக காாிைகத
`ரா3 4தC /0யா
நீரா3 நிைற ட /க

ழC ெப!விழியி
K றாைமந னீதிெயேறா
(260)

வாரா ெதாழி தைன நிக!# ேதெசா மனவேன.

260. மணி நவமணி  ெபாவாயி* காரா3 எற அைடயா நீலமணிஎன
ெகா%க. காாிைக-ஆ ெபய3. `3-பசைலநிற. 4த-ெநறி ெப!விழியினீரா3
நிைற ட-ெகாைக. க

Kறாைம-ேநாகாைம.

தைலவபா.கிெயா&ெநாவினாத
அைலயா நிைலய3 தி!ெவைக வாண ரணிவைரP3
கைலயா னிைறமதி ேவJ ழ ேசாைல க! யியா8
மைலயா னிலநல ேவாவல ேவாவ மதனென-E
சிைலயா *மி8வ தலேராவ ேபாெவன ெச :மிேன.

(261)

261. அைலயாநிைலய3-ச6காத நிைலைய உைடயவ3. கைலயா நிைறமதி/<#திக%. ேவJ ழ-Nகி ழ. இதைன :%ளா ழ எப3.
ெபா%ளா ழ எப திாி த. ெபா%ள-ெதாைள#த.

தைலவிையயா(வி)தி2த வ2ைமசாற
நீ3ம

க

K வைளதீ3 த ைக+ெவ ெந.-யி3 :

`3ம

ெகாைக+ மாJ பிைன ேவ பிைழ பிலதாJ

ஆ3ம

ெசEசைட யா3ெவைக வாண ர!ளதனா

தா3ம

ேதாள

ண ேல:ர ேதனி றனி+யிேர.

(262)

262. வைள-வைளய. மக-நிைறத. தீ3த-ஒழித. பிைழ :-உJ=. :ர#தகா#த.
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வைரவிைடைவ) ெபா2?வயிபிாித
எெபா!.பிாி=ண3# ேத திைழெகற
இைடநிைல யாெபா! G

ேட /தனிைல ெயJதற/

கைடநிைல யாமி ப/ேம= ெமறன3 காதலெர
றைடநிைல யாபத# ெதமா றி!ெவைக யாயிைழ #
ெதாைடநிைல வா3 ழ ?ெகா0 ேயெச ெசாCகேவ.

(263)

263. “வ-விலா ைவய# மனிய Nற*%, ந-வண ெதJத வி!தைல+ ெமJ”
எப ஈ

- நிைன=,ரபால. ?ெகா0-உவைமயா

ெபய3.

நிெபா2 பிாிைரநீயவ ெகற
எேனா- ெசாCக ெசலாைம +
தேனா- ம

ெடனி னீரமதி

சைடயாள3 ெவைக# தடEசிலபி

ெபாேனா- ெசாCக நீநி ெசலைவ ெபா!ணிைன 
/ேனா- பி* மிழ பா க!திய /னவேன.
264. “ெசலாைம +

(264)

ேட என ைர மநி, வவர= வா8வா3

ைர”

எப தி! ற%. /-அற. பி-இப. ெபா-ஆ ெபய3. /னவதைலவ.

நீேடெனறவ னீ.க
மாணிக வாசக ெச தமி8 மாைல மண /0
ேவணி கட= ளிடமா கியதி! ெவைகயனாJ
ஆணி கனக மைனயா% ெசய6 கறி ெசேவ
பாணி

மாறி! தாெலைன ேபா6ைல பாவிகேள.

(265)

265. மாணிக வாசக ெச தமி8 மாைல-தி!வாசக. /0ேவணி-தி!/0@சைட.
ஆணி கனக-உைரயாணி கிைளகாத ெபா. பாணி#த-கால தா8#த.

பா.கி தைலவி# கவெசல ண)த
இ!ளா லயமன வா3 ழ லாJந மிைறவாி
ெவ!ளா ல/

ட தி!ெவைக வாண3த ெமல0ைய

அ!ளா லலெதJத லாகாத வாெறன வாைனமிைச
ெபா!ளா லலைன ெயJதெவா ணாெத ேபாயினேர.

(266)

266. இ!% ஆலய அனவா3 ழலாJ-இ!Gகி! பிட ேபாற நீ

ட

, தைல+ைடயவேள. ஆல-நEH. ஆைனமிைச ெபா!%-யாைன@Hைமயாகி
ெகாண! ெபா!%.
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தைலவியிர.க
ெபாழி+ ம!Gைட யா3ெவைக வாண3 ெபா! ப!வி
விழி+ ெம6= பச ?3 /ைல+மS விமதனா
அழி+ மன/ நிைன தில ராயி* மாெவா!ெப
பழி+ நிைன தில ேரெபா!

ேமெசற பாதகேர. (267)

267. இழித-இற த. பாதக3-தீவிைனைய உைடயவ3. ெபா!

ேம-

ெபா!ளீ.ட#திேம.

தைலவிையபா.கி ெகா&Cெசாெசால
அாியா ரறித காியா3 தி!ெவைக யாயிைழயாJ
பிாியா3 பிாிய ப. டாாிைல ேயாநி ெப!மண 
காியா3 ெபா!டர@ ெசறா3 ெபா!.- கயம!.-
வாியா3க

ணீ3மக ெவைனெகா ேலாநி மா8 வேத.

268. ஆயிைழ-அெமாழி# ெதாைக. மண#
அ#@சாாிைய ைற  மண

(268)

எனபால

என நிற. மா8க-மயக.

தைலவி ெகா&Cெசா ெசால
நீடறி வாJநிற ெவமா றி!ெவைக ேநாிைழயாJ
`டறி வாJந /யிரைன யா3த ெப!பைணநீ3
நாடறி வாJெபா! ண@சியி ேபா நட தெகா-
காடறி வாJணி தா+ைன ேபா6ைல கெனEசேர.

(269)

269. நீடறிவாJ-ேபரறி= வ0வமாJ. `டறிவாJ-ெப!ைமைய அறிவாJ. ந@சவி!ப.

வ2வமீ3ெடன பா.கிவ@)த
வைலயி ப-கைல க

0ள மாபிைண மா8கிநி 

நிைலயி பட3வனE ெசறன காதல3 ெநEH!கி
ெகாைலயி ப-ம< வா3ெவைக மா
மைலயி பட3தன `3மீள மீ

ளி3தரள

- வ! வேர.

(270)

270. கைல-கைலமா. மா8கி-மயகி. தரள-/#மாைல. வைல-க
அக ப-த. பட3வன-ெப!கா-.

ப2வ.க3&ெப2மக? லப

ணி. ப-த-
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?.டாத விவைள# தா3#தா கி0# :யெல< 
தீ.டாத வ: ெபாழி+மி கால ெதாி திலேரா
கா.டாத நனிைல யா3ெவைக வாண3 கனகெவபி
ஈ.டாத ெபானைன யாயக றா3ெபா! ளீ.-தேக.
271. ?.டாத வி-நா

?.டாதவி. ஆ3#-/ழகி. நா

(271)
?.டாத வி-வானவி.

தீ.டாத அ:-நீ3. ஈ.ட-ேத-த.

இைளவ ெபற
ெவயிேல ெயனமணி க

0த8 ,பி விைர வைள

யிேல :ாி+E Hைனெவைக வாண3 Hட3கிாியி
மயிேல +ளகவ ேல6 தாமைழ வெபா-கி
யிேல ம!ப! வ#தா ெபாழித! ெகா

டலேற.

(272)

272. ெவயிேல ெய* ேமகார ேதற. கவல-கலக. ப!வ#தாஉ!:மயக. ெகா

ட-/கி.

இைறமக3 ம()த
ெகாைக பச ெபன ெகாைறக% ?#த

!ெகாழி த

அைக# தலெமன# ேதாறி+ ேதாறின வனவய
ெவைக பதியி பழமைல நாத3 மிடெறனேவ
மைக ப!வ# தணேக /கிெல< வபலேவ.
273. ெகாைக-தன. பச :-பசைல.

(273)

! -பறைவ. அைக-உ%ளைக. அழகிய

ைக ெயனி*மா. ேதாறி-ெசகா த%. மிட-க<#.

அவIதாகிவ தைடததி ெபா8ெதன) ைணவிசாற
இண3வா3 சைட/0 யா3ெவைக வாண ாிமயெவபி
:ண3வா3 /ைலயிள ெமெகா0 ேயந :ல:ேநாJ
உண3வா3 ெபா!ெளா- வ தாெர ேறாைக +ைர#/கி
வண3வா3

ழெலழி வா த ேவ

274. இண3-?ெகா#. வா3-நீ

0/ வ தேவ. (274)

ட. :ண3-ெந!கின. ஓைக-உவைக. :ல:-

ப. வா த-ெபத.

தைலமகளாற
ெபா!நா

மதைன யழி#ேத யிமய ெபா! பிமண#

தி!நா ளதிற! ெவைக: ேரச3 ெச<Eசிலபி
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க!நா

மல3விழி மாேதெய றாயி* காதலாீ
(275)

ெகா!நா% வ!வெர ேறநிற தாவி +டலக#ேத.

275. ெபா!த-ேபா3 ெசJத. அழி#த-நீப-#த. த!த-பைட#த. உடலக#உடபி*%ேள.

அவனவ லப
ஓ- தடக

மணேகணி யாகவS Uறிைற 

நீ- :ளின /ைலயா

ைற= நிைற=மிறி@

L- பிைறய3 தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
பா-E H!பல3 ெமாJ ழ ேறபி பைத#தி-ேம.
276. ஓ-த-காதளேவா-த. தடக

(276)

-விசாலமாகிய க

. :ளின-மணறிட3.

ேத:த-வாட. பைத#த-0#த.

பாகெனா&ெசால
வா3ெகா

ட ெம/ைல யாளிைட ேயேபாJ வ!வெல*

கா3ெகா

ட ெவனிைட யிைலெபாJ ெயன க-ைகந

தா3ெகா

ட ெசEசைட யா3ெவைக வாண3 தடEசிலபி

ேற3ெகா

ட சீ3வல வாவிைர ேதக@ ெசC#கேவ. (277)

277. வா3ெகா

ட ெம/ைலயா% எற தைலவிைய. இைட-ம! . க-ைக-

ஆ ெபய3. ெசC#க-வியேகா%.

ேமக)ெதா& ெசால
ெசனி பிைறய3 தி!ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி
மனி பட! ெகா0ேபா றைழ# மல3வதெற
கனி பHெகா0 வா-க

\3ெமJ க!கிநி

மினி ெபாழியி ெலைனய ேபாJக! ேமககேள. (278)
278. மனி-நிைலெப. ெமJக!கி நி-உடக#நிற.

பா.கி வலாிேக
ெத

டவவர வறி()த

ணீ3 /0ய3 தி!ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி

:

ணீ3 /<

மிைலேவ 6ைறவ3ெபா ேறாிமிைச

ப

ணீ3 ெமாழியண ேககிள3 தா3  பணில/ற

க

ணீ3 வழியைட# த ாி# தாகிய கெலனேவ.

(279)
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279. ெத

ணீ3 எறவி

ணீ3-இர#த.

ணககைகைய. /0-சைட. :

ெபாேற3-அழகிய ேத3.

வலாி கிழ)தி வா1)த
ேவயி கவி:ைன ேதாGைம பக3த ெவைகநக3
ேகாயி /ன: E செகன வா8கந ெகா

க3Hர

ேபாயி றைணவ ெலனேவா தியெமாழி ெபாJைமபடா
வாயி :க8திர

டாெலன வா3  வல:ாிேய.

(280)

280. ேவJ-Nகி. கவி-அழ . Hர-அ!ெநறி. ெபாJைமப-த-ெபாJப-த.

தைலவவழி பா.கி நிைன)தைமவினாவ
அைம யிட#த3 தி!ெவைக வாண ரணிவைரெய
ெகாைம /ைல#தட ெமலா பசைல ெகாளெகா-#@
ெசைம மன#தி ெபா!%விைழ தா3தர@ ெசறவிட#
ெதைம நிைன#த

ேடாவிைல ேயாெசா 6ைறயவேன.

281. எெகாைம /ைல#தட எறா% தன
ஒைம+

(281)

தைலவி 

ைமயா. ெசறவிட#-ெபா!%ேதட@ ெசறவிட#.

தைலவ னிைன)தைம ெசப
:ற தா8

ழCைம பகாள3 ெவைக :ர#தரய

பற தாC ெமென றி!கிற ேவணி பரம3தைம#
ற தா3 மனெமன ெவெகா- கா.-@ Hர#திைடநா
மற தா னிைன#தC /

-ெபா ேன+யக% வEசிையேய. (282)

282. எெனறி!#த-பரா/கமாயி!#த. பரம3-ேமலானவ3. பற#தஅனமாக பற த வரலா

றி#த.

பா.கி தைலவிைய யா(வி) தி2தைம5ற
தி2தைம5ற
வி

மணி ெபாJ பி* ெபாJயாநி வாJைம விளபிெயக%

க

மணி ெயா#தெசS ேவ6ைற வா=யி3 கா#தளி#ேத

ஒ

மணி க

ெப

ட# ெதா!ெவைக வாண !ய3சிலபி

மணி ைய பிைற வாKத Y3 ழ ேபைதையேய.

283. க
எப.

மணி-க.பாைவ. ெப

மணி ெயபத

(283)

ெபா!% ெப

கG. சிற தவ%
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வைரவிய
வைர=ம6= - காதல /ைலவிைலவி-#தைம பாகி காத6 ண3#த
மைலவிைல ெயற நிைலெவைக வாண3 மணிவைரேம
இைலவிைல யி த மணி

/ைல ெம ெற

ணிெயா!

ெகாைலவிைல ெவற 4தமட வாJந ெகா<ந3/கி8
/ைலவிைல நகின ைர தைல நாக /<மணிேய. (284)
284. மைல=-மயக. மைலவிைல எற நிைல-அைசயாத ேயாகநிைல.
விைலயிைல-மதி பிைல. /<மணி-ெபா%ளா மணி.

காத@ நறா6?ளமகி1சி 6?ள
நாற ச0ல# தி!ெவைக நாயக3 ந ெமா!
காற

!தி

ட3மாைல ேவCைட காைளெயழி

ேபாற =!வ# திைறவ3ெம ேறாளி- ? ெதாைடக
\ற ெபா<தி ெபாிவ வாநி

ெமமைனேய. (285)

285. நாற-ெதா கிற. ச0ல-சடாபார. காற

!தி-உமி8 த இர#த.

ட3மாைல- டராகிய மாைல.

பா.கி தமவைரெவதிதைம தைலவி#ண)த
:ரவல ெரா 

0வா< ெவைக :ர#தாி தீ

வரவல ெரா

மிடறா3த ைகயிள மாவிழியாJ

இரவல ெரா

மிைறேயா /ைலவிைல யிெமாழியா

றரவல ெரா

ெமதி3:

தா3

தட/ரேச.

(286)

286. இ தீவர அல3 ஒ -க! வைள மலைர நிக3#த. தட/ரH-ெபாிய /ரச
வா#திய.

தைலமக Hவைகயாறா ள)ெதா&கிள)த
விC கைண+ மதேவG மாய விழி#தவெரE
ெசாC :ைன+ தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
ெகாC யர /ைலேம பச பிைன ெகா

-ெநEேச

ெசCE ெசலைவ +ண3#திய தாமி@ ெச</ரேச. (287)
287. கைண-அ:. மதேவ%-இ!ெபயெரா.-. மாJத-ம0த. :ைனத-தாி#த.
பச :-பசைலநிற. ெசல=-ேபா .
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தைலவைன பா.கிவா1)த
கண#தி னில

மதி பி%ைள ெயாறிள க.ெசவியி

பண#தி *ற E சைடயாள3 ெவைக பனிவைரேம
ண#தி *ய3 த ெகா0யிைட யாவி ெகா- பதகா
மண#தி னலக :ைன+ந காதல3 வாழியேவ.
288. கண-வி

(288)

மீ. மதி பி%ைள ெயா-ஒ!தைலயாகிய திக%. ெகா0யிைட-

அெமாழி# ெதாைக. அலக-ெதாழிலா

ெபய3.

தைலவிமணெபா2 டாக வண.ைகபராநிைலகா ட
நிலமா தணிநிக3 ெவைக+ ளாற! நீ/னெம
லமா திைனமணE ெசJதா ெகைன+ ெகா<ந3வ 
நலமா மண:ண3 தாவிழ வாவ னாெனனேவ
பலமா த! ெதா< பாைவெசS ேவைள பர=ேம. (289)
289. விழா-தி!விழா. ஆற-ெசJத. பாைவ-ஆ ெபய3. பர=ற-வழிபட.

அக3ேடா மகி1த
மாப றியெபாழி ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம
ேசப றியவிழி யாGல ேகா3/னE ெசைகயினா
காபறி யமியி மீேத யி!#த கைட பி0#
ேவப றியெதJவ Lளா மணியிைன ேவ

-ெமேன.

(290)

290. மா-ேமக. பற-தவ8த. கைட பி0#த-உதியாக பத.

ைகய(ேதாழி க3ணீைட)த
ேகால :ைனத6

றமி றாமல3 ெகாJவ!

கால தவறில ப திைட# ேதாவி+ க

0லமா

ஆல திக8மிட றா3ெவைக நா.-ன த:ய#தி
நீலE சி/# தி3 பெத ேனா=ைர ேநாிைழேய.

(291)

291. ேகால :ைனத-தைல பணி தி!#த /த6ய அழ

ெசJத. ப -

ப தா.ட. ேதாவி-ேதாற. ஆலால-பாகட6 ேதாறிய நEH.

தைலமக?க01த காரண.5ற
ெத

ணீ3 /0ய3 தி!ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி

ப

ணீ3ைம ெமெமாழி பாைவந லாயி ப0/<

எ

ணீ3ைம யபைர க

டன மாவ த ெதெறன
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ணீ3 ெகா-ெம /ைலேம பச ைப க<=றேவ. (292)

க

292. ப

ணீ3ைம-ப

ணி

ண; அஃதாவ இனிைம. பாைவ-ெபாைம. க<=ற-

க<வ

தைலவெத%வ.கா E) ெதளிப) ெதளிதைம5ற
ெகாைலL8

! ெமா 

டா காிெந ,ெமனி

இைலL8 மைனயி /னிவெர லா ெதா< ெமக%பழ
மைலL8 மெகழி ெவைகந னாட3 மன ெதளிய@
சிைலL8 வன திக8 ெதJவத கா.0# ெதளி#ததேக.

(293)

293. இைலL8மைன-ப3ணசாைல. ப3ண-இைல. இதைன இைல 0 எப3.
ம -ெத!. வன திக8 ெதJவத-வனேதவைத. ெதளி#த-ேதத.
ெகாைலL8த-ெகா

ட.

பா.கி யியபழி)த
/ன ைழ யாத மைல ைழ# தா3த /தவிகன
தன ைழ யா

ைழ தா3த ெவைக# தடEசிலபி

கன ைழ யா+ன கீ தா ாிைலெகான காவலனா3
மன ைழ யாம /ன தா ம!  ம! திைனேய. (294)
294.

ைழயாைம மைலகிய ெயப ேதாற

யி

ேம!மைலைய

ைழயாத மைலெயறா3. மைல

றி#த. கனதன-ெப!ெகாைக.

தைலமக ளியபடெமாழித
உைழகா த6  கர#தா3 நிைறமதி ெயா#தசக
ைழகாதி ெபJபவ3 ெதெவைக வாண3

ளி3சிலபி

மைழகா த6  ெகாைடயப3 ேமபிற3 வா+ைர 
பிைழகாதி ேக.பவ ேதாபைட# தானய ெப

பிற ேப.

(295)

295. உைழ காத6  கர#தா3 எறைமயா தி!ைகயி ேபரழ

ெபற ப-.

சக ைழ-சகினா6யறேதா-. ெபJத-இ-த. மைழ காத6 
ெகாைடயப3 எறைமயா ெப!ெகாைடயா3 எப ெபற ப-. அ ேதாஇரக றி :. பிற3 எற பாகிைய.

ெத%வெபாைறெகாள
ெத%வெபாைறெகாள ெசவெமற
:ற கதமணி ெவைக: ேரச3 ெபா! பிெலக%
Hற ெதா<ெம ெகா<ந3நி கா.0/ LGைர#த
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ற ெபா#த! ெளற0 ேபாறி ெகா<மல3BJ@
ெசற தணி  ெப

ேண யினி ல ெதJவ#ைதேய.

(296)

296. அகத-பா:. ெபா! :-மைல. Hற-ஆ ெபய3. LGைர#த-உதியாக
ஆைணயிட. ெசற-ேகாப.

தைலவி யிவயிெசறி)தைம யியப
H.டா வறி=! வானாரS வானி Hர3தம 
கி.டா வ/தைன யா3ெவைக வாண3 கிாியணேக
ெமா.டா /ைலயி பசைலக

ேடமைன /றிவிடா%

இ.டா ளிைலவில ெகபெதா ேற ைற Pறவ.ேக. (297)
297. மேனாவா  காயகளா H.0யறிய படாதவராகலா*
ஞானவ0வாயி! பவராதலா* இைறவ3 H.டாவறி=!வானா3 எ
H.ட ப.டா3. ெமா.--அ!:.

ெசவி@ கைனயி2 ளவவர# க3டைம5ற
மீைன கட த ெபாழிL ழரறி! ெவைகெவப3
காைன கட 

றிவா யி!%வர க

டன%யாJ

மாைன கட த விழியாJ தரள மணிவட#த
ஆைன கட த விளEசிக ேமாெவ றயி3#தனேள. (298)
298. மாவிழி-ஆ

ெபய3க%. ெவப3-மைல நாட3. கா-கா-. யாJ-தாJ.

எறிவைளேவ(ைம# ேகவினாத
கனேவ ப.ட மிடறா3த ெவைக கனகெவபி
:னேவ ப.0

வ தவ ேறந :ாி ழ #

தனேவ ப.- விழிேவ ப.-# தள3 ெமாழி
மனேவ ப.டெத ேனா=ைர யாJெசS வாிக

ணிேய. (299)

299. கன-/கி. ேவபட-பைக#த. :ாி ழ-அெமாழி# ெதாைக. தனேப
பட-பச#த. ெசSவாிக

ணி எற பாகிைய.

பா.கி ெவறிவில#க
F.ைட +வ  த!வா3 தி!ெவைக ெவப-#த
கா.ைட வி!பி +ைறெதJவ ேமெயக% கனிப-
பா.ைட நிைன திைல வாளா =லகி பல3வி!:
ஆ.ைட வி!பிைன நேறா விெசா லறிவி*ேக.

(300)
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300. F--F-ேப. கா.ைட வி!பி+ைற ெதJவ-வனேதவைத. பா--ப.

ெவறிவில#கியவழி ெசவி@வினாத
மிேனா -வமி E ெசEசைட யா3தி! ெவைகெவபி
ெபாேனாJ வில வ ெமெற
எேனா ெவறிவில

ணி யாக% : ெபா<தி

றா யிள/ைல ேய திைழயா%
ணிேய. (301)

தேனா யறி தைன ேயCைர யாJைம# தடக

301. ெபாேனாJ-ெபாேபாறவளாகிய தைலவியி*ைடய ப#ைத. ெவறிெவறியாட.

J)த2ணசியா லற)ெதா&நிற
த-க நிைற:ன ப

ைணயி L/தி3 சகவ 

ப-க நளின மல3ெவைக வாண3 பனிவைரேம
உ-க =தவின மா தைழ மாமல ெரா

Kத 

ெகா-க மதைன வி-#தக றாெனா! ேகாமகேன. (302)
302. ப

ைண-வய. உதவ-ெகா-#த. ஒ

Kத-அெமாழி# ெதாைக.

னற2ணசியா லற)ெதா&நிற
வாகற வ

:க8 ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம

றாகற கவி தள3U -த= தைகெயனேவ
ேதகற ெமெமாழி யா%வ! நீெரா- ெசெபா<தி
ஊகற ேவCர ேவாெனா! ேவ த *தவினேன.
303. வா-ஆ

(303)

ெபய3. உதவ-ைகெகா-#த. வ!நீ3-:ெவ%ள.

களி(த2ணசியா லற)ெதா&நிற
ஐைக களி த!ெவைக வாண ரணிவைரேம
ெவைக களி தைன பாJ =றவர ெமJ ந-கி
ெகாைக களி :றபாJ =ற :6 ெகா
ெசைக

டன%ேவ

மரைன யனா ெனா!வைன# ேதெமாழிேய. (304)

304. ேதெமாழி எற ெசவி6ைய. தைலவிைய எனெகா%GதC அைம+.
:ல-த<வ. ேதெமாழி-அெமாழி# ெதாைக.

மண வில#க
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வனி# தி!விழி யா3ெவைக வாண3 மணிவைரேம
இ தி# திலவட நகின ேகயறி ேயதில3 
கனி

மாி மண/ைட யாளல% கா

டைகய

ெசனி கணி/0 தா.கணி யா E ெசய6ைலேய.
305. வனி-ெந! :. ேதவ3கG

(305)

அவி+ண= ெகா- பவ எப ெபா!%.

ஏதில3-அயலா3. தைக-அழ .

தைலமக?ேவ(ைமக3& நறா%ெசவி@ையவினாத
ெந-ேகா வளவய ெவைக: ேரசைர ெநEசி!#தா
ெகா-ேகா லரச3

ைடகீ ழட 

0ெயனேவ

இ-ேகா வைளவிழி நீெராழி யாம 6! பெதேனா
அ-ேகா :ைரவிழி ெவ

/#த வாணைக யாயிைழேய. (306)

306. ேகா-ஆகாய. ேகாவைள-அெமாழி# ெதாைக. ேகா-:%ளி.

ெசவி@நறா%# "னிைலெமாழியாலற)ெதா&நிற
:லக

டளவி மைறெவைக வாண3 ெபா! பிைட@ெச

நிலக

டளவி Cைறதிாி தாெகா3 ெந- தைகத

நலக

டளவி னல திாி தா

கலக

டளவி மிகேநா ம! C காாிைகேய. (307)

ெம னகிமிைசேயா3

307.ெபா! :-மைல. ெச நில-ெச தைர; உைறநீ3. திாித-ேவபட. ெந- தைகெபாிேயா. நல-அழ . நலதிாித-நல ேவப-த.

நறா% தம2# கற)ெதா&நிற
ேவேலா- வாG பயினம3 காண விளகிைழைய
பாேலா- ேதகல தாகிள வாைள பைணம!த@
ேசேலா- பா+ தி!ெவைக வாண3 சிலபிென-
மாேலா- மான ெமா!ேவ லவ

மணEெச+ேம. (308)

308. ெந-மா-தி!மா. மான-நிக3#த. சில:-மைல.

உடேபா#
பா.கி தைலவடேபா#ண)த
தாயி சிற த தி!ெவைக வாண3 தடEசிலப
ேபாயி ெபா< வ!வெல ேறகி ெபாகறியா%
தீயி :<ெவன ேவபைத பாணி றி!வ!ளா
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(309)

நீயி# தி!ைவ +டெகா- ேபாநி ெந-நக3ேக.

309. சிலப-மைலநாட. பைத#த-0#த. தி!தி!ைவ ேபாவா%;
உவைமயா

ெபய3.

தைலவ 7டேபா#ம()த
அனி@ச/ மன#தி [வி+ மாத ர0மல3 @
சனி#த ெந!Eசி பழெம றறி  த வரறி
மனி#த3 வழக! ெவெகா- பாைல வழிெயா!நா
இனி#த ெமாழி+ைட யாைரெயS வாெகா

ேட வேன.

310. “அனி@ச/ மன#தி Bவி+ மாத3 அ0

(310)

ெந!Eசி பழ” எப

தி! ற%. அனி@ச-அனி@சமல3. அன#Bவி-அன#தி ெம6ய சிற .
ஈேறகார-இரக. இனி#த ெமாழி-இெசா.

பா.கி ேபா#டப&)த
ைணயி :ண3களி வ

0ள ? த

-ண3ெபாG

பைணயி யிெபாழி ெவைக: ேரச3 பனிவைரயாJ
பிைணயி பிற8க! க

ணா.

நிைன பிாி தமல3
(311)

அைணயி ெகா0ய ேவாைவய நீெச லழHரேம.

311. ெபாG-நிைற த. பனிவைர- ளி3 த மைல. பிைண-ெப

மா. பிற8

பிற8கிற.

தைலவ ேபா#டப&த
ேபா#டப&த
நாெமாழி யா :க8வா ன!%ெவைக நாதைர@ெசா
பாெமாழி யாெனJத லாபாைல ஞானச ப த* #
ேதெமாழி யா+ *யிரைன யா.க!E ெசபவள
வாJெமாழி யாளிள காவா  ப.ட மரகGேம.

(312)

312. :க8வா-:கழ. பாெமாழி-ேதவார#தி! பதிக. பாைலெநJதலாக பா0ய.
தி!நனி ப%ளியி; ேதெமாழியாJ எற பாகிைய.

பா.கி தைலவி#டேபா#ண)த
ேதவி+E ச:= நீகாத ெவைக@ ெச<Eசிலப3
காவி+ கEச/ மாபC ?# கவிகனி+
வாவி+ ெப

ணண ெகறா3 கதி3ெத வHர#தி
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காவி+ க

K ம/த/ ேபாெறாளி ராரணேக.

313. ச:-சிவெப!மா. கவி கனித-அழ

(313)

/தி3த. ெத-வ!#. வHர-

வ6ய பாைலநில.

தைலவி நாணழிவிர.க
ஊணிைல யாகநE H
வாணிைல யா
?ணிைல யா

ேடா றி!ெவைக Qரைனய

மத3விழி யாJ/ வைன தி! த
மவயவ ெபா6வழிவா3
(314)

நாணிைல யாகி ற*வா பயெனைன நைகய3ேக.

314. வா% நிைலயா -வாளின தைமைய ேபாற. மத3-மத3#த.ெபா6=அழ . ஊ

-ஆ ெபய3.

கேமபா& J3"ைலபா.கி கற
ேச

ேபாC ேமனிய3 ெதெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி

பா

ேபாC ெமெமாழி@ ெச வ3 வாJமல3 பாைவயனாJ

?
நா

ேபாC நா

(315)

ேபாC மாK கெபா ேம ல நாாிய3ேக.

315. ேச
மா

/த ெலலா/ மகல ?க<#தி

-ஆகாய. பா

ேபாC-இைசைய ேபாC. ெச வ3-ெசபவள.

உ-மா.சிைம ெபா! திய. திகபரராைகயா ேச

ேபாC ேமனிய3

எறா3.

தைலவி ெயா2ப ெட8த
நைர பா விைடய3 பிைறயா3 சைடய3ெமJE ஞானமய3
வைர பாைவ பக3 தி!ெவைக வாண3 மணிவைரேம
உைர பா !ைர பைவ ெயலா /ைரக =னகிைசேவ
றிைர பாைவ ேயெசC ேவனப ேராட! தீ@Hரேம.
316. நைர பா-மி ெவ

(316)

ைம. வைர பாைவ-உமாேதவி. இைச=-உடபா-.

திைர பாைவேய எற பாகிைய.

பா.கி >ர)தியைர)ழி) தைலமக? ெசால
மாேவா ெவ*கைற க
ஏேவா ெவ*க
?ேவா :யெவ

ட3ெவ ேகச3 மணிவைரேம

ணிளெகா0 ேயமத ெனJ+ந
மதிேயா கனிெகாG ? யிவா8

காேவா விைறவ !டேன : க%ளி காெடனேக.

(317)
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317. மா-நீலமணி. கைற-விட. ஏ-அ:. இளெகா0ேய எற பாகிைய. காேசாைல.

பா.கி ைகயைடெகா&)த
இற தா3 பிற ழ லாேத /  றியெசய
சிற தா3 :க8ெவைக ெசJவா ன!GE சிவ*ைமைய
அற தா *!=ெகா

டனா வசி.ட ன! ததிைய#

ற தாC நீற ேவைலய ேனநி ைணவிையேய. (318)
318. ெசJவா-ெசJய. ஐயேன ெயற தைலமகைன. ைணவி-தைலவி. ற#தைகவி-த. ைகயைட-அைடகல.

பா.கி ைவகி2? வி&)த
ெவேக தைக/னி வா3ெவைக வாண3த ெவபிலைன
எேக மகெள றி! பா ளவ.  னியபதைன
இேக யி! ைர# ேதாாிைம ேபாதி* ெள ப0+
அேகவ ெனா- ,-வ னாமல ராரணேக.

(319)

319. ெவேகதைக-ெவSவிய தாழ?. /னிவா3-ெவ பவ3. இய:-Hர#தி
ெசற ெசJதி.

தைலமகைள) தைலமக >ர)%)த
ெகா-பா விகG ெமா!மா தவ பய ெகா%வெரன
ெந-பா3 மிைசயி றறி தா விழிெபாழி நீ3ெப!க@
H-பா ைலயிC றி!வ0# தாமைர ேதாJ தைமயா
அ-பா தகநEச /

டைம வா3ெவைக யாரணேக.

(320)

320. மாதவ-ெப! தவ. ெகா%வ3-ெபவ3. ேதாJத-ப0த. அ-தெகாCத.

தைலமக ெபாழிக3&விய)த
பிற பா வன:

ழவா3 தம

ெபாி/ெசJ

அற பா Cத= தி!ெவைக வாண ர0நிழேபா
உற பாைல ெசJய ெரலா ெமாழிய ெவாளியிைழதா8
நிற பார ெம/ைல யாJெபாழி ேலாெவா ேந3 தேவ.
321. அற பா-அற பய. உற-மி தியாக. பார-ெபாைற.

(321)
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தைலமக றைலமக ளைசவறிதி2)த
ஆ- பத#த3 தி!ெவைக வாண ரதிக:க8
பா-

/த :னVற ெவJய பாிதியினா

வா- கமல /கேவ3 :லர மல3 ெதற
ஓ-

ளி3த

Kதேல. (322)

ெபாழிேக யி! த! ெளா

322. ஆ-பத#த3-தி! ,#திய தி!வ0ைய உைடயவ3. பா- /த-வாJ.
ேவ3-விய3ைவ. ஓ-த-இய த. ஒ

Kத-அெமாழி#ெதாைக.

உவதலK E 63மகி1ைர)த
எ

ணிய ெவ

4

ணிய ம!

ம

ணிய நீல மணிவா3

ப

ணிய :

323. ம

ண /0 பா3த ெவைக யிமயெவபி
கனி வாJவி *த6+ற
ழ6 மல3:ைனய

ணிய /னெம ேனாெவற பாணிகேள.

(323)

ணிய-அலகாிக ப.ட. பாணிக%-ைகக%. எேனா-யாேதா?

க3ேடாரயி)த
ந த* ெவ%ைள மதகாி ேவ  நறியவர
வி த* /%ள கசி ேத# ெவைக விமல3த!
க த* வ%ளி+ ேமாவறி ேயமி த காைளெயழி
ைம த* வ%ளித8 ேபாதணி வா3 ழ மைக+ேம.

(324)

324. ந த-சைக+ைடயவனாகிய தி!மா. ெவ%ைள மதகாி ேவ ெவ%ளாைனைய உைடய இ திர. அரவி த- ெச தாமைர மல3. விமல3இயைகயாகேவ மலமறவ3.

க3ேடா காத@வில#க
தாைத யைனய தி!ெவைக வாண3 தடEசிலபி
சீைத ெயா-வ! மாலைன யாயி# தி! திைழயா%
ேகாைத ெவயி6ைட ப.டைன யாெள
மாைத +டெகா

- நாைள+ >3

06ைவகி
வழிெகா%கேவ. (325)

325. மா அைனயாJ-இராமபிராைன ேபாறவேனேகாைத-?மாைல. ைவகதக. வழிேகாட-பயண பட.

க3ேடா தபதி யணிைமசாற
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பணிேய றியெசE சைடெவைக வாண3 பனிவைரேம
கணிேய மாவி பட3ெகா0 மீ கழனிவைள
அணிேய ேவழப3 ேபாேல தவ< மணிநகர
மணிேய ேதாள

ண ேல+க

மாட வளநகேர.

(326)

326. பணி-பண#ைத+ைடய பா:. பண-பாபிபட. கணி-ேவைகமர.
ேவழப3-கைழ,#த3.

தைலவ தபதியைடதைம தைலவி#ண)த
தைலவி#ண)த
பனக3 கினர மனவ ெர பர=ெவைக
நனக3 தனக ெர*ெம மாகிாி ந*தலாJ
ெபானக ெரனக ாி நக3 /ெனன ேபாறC
இ நக ெரனக3 நினக ராக ெவ< த!ேள. (327)
327. பனக3-பா: வ0வ/ைடய ஒ! ேதவசாதியா3. பர=-வழிப-கிற.

ெசவி@பா.கி ையவினாத
ெசாமா த:க8 யாழி6. ேட#தி# ெதா<மிமய
நமா பக3 தி!ெவைக வாண3ந னாடைனயாJ
எமா ெசற விடேம தறி தில னி/<
ெபாமா ெசற மைனேபா ெபா6வற :ெலறேத.

(328)

328. ெசாமா-கைலமக%. ெபாமா-தி!மக%. ெபா6=-விளக. :ெலனஒளிம<க.

பா.கி ெசவி@#ண)த
சா த த!பவ3 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
ேச த கயவிழி நீ3மக ேவநி ேத:மேன
கா த ெதாட3க! ெபாேபால வித கா தைனக
ேட த கல/ைல@ ெசெபான னாெடாட3 ேதகினேள. (329)
329. சா த-ெமௗனநிைல. ேச  எபத

ப தி ெசைம. மக-தGப.

ேத:த-அ<த. க!ெபா-இ!:. கா த-கணவ. ெசெபா-தி!மக%.

ெசவி@ யிைனயெலேபா# ெகதிரழிெமாழித
அைனேய யைனய வ!ளாள3 ெவைக யணிவைரேம
இைனேய ெலனெவன ேகாதிநி `ெரைன ேபாலெவா!
:ைனேய டவி8மல3 ேகாைதைய பாைலயி ேபாகிநிறா
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(330)

விைனேய *ய ெரலா /மக ெவளி ப-ேம.

330. இைனத-வ! த. :ைனேயடவி8 மல3 ேகாைத-ெப

. பாைல-க-EHர.

ெசவி@ தனறிவிைம தைனெநாைர)த
தைனெநாைர)த
:ேறா Cைடய3 தி!ெவைக வாண3 ெபா! பண
வேறா ளிராம ெனா-சீைத தக
ெசேறா3 வன:

மைனகட 

தாெளப3 மாசி ெறாிைவய3
(331)

நேறா வபிைழ தாேனாெவ றாள நா0லேன.
331. :ேதா-இழி த ேதா. நாட-ஆராJத.

ெசவி@ ெத%வவா1)த
ெச0/< :6 EHெபா லாதெவ தீ@Hர#தி
அ0/< Eெச :னபாய@ ெசற வண வ தா
ப0/< :க8 ெவைக: ேரச3த பால*ெக
(332)

0/<  ெதா< பாளாக ேவாைல ெகா- ேம.

332. ப0/<-உலக /<வ. ெச0-சிB. Eச-உறக. ெச:னஉதிர. ெதா<:-அ0ைம.

ெசவி@ நறா%#கற)ெதா&நிற
ேவைல# தரள/ ைம தைல நாக வியமணி+E
ேசாைல@ ெச<மல !ேபால நைம# ற ெமல
மாைல

ழ6 தன ாி யாைன மண ெசறா%

பாைல ெபா!ெமாழி பக3ெவ ேகச3 பனிவைரேக.

(333)

நறா யயலாதெமா& லப
ெபாேபா ெலா!ெப

0!ெவைக யான!% ?

-ெபேறா3

எேபா 6ைல+ல கபதி னாகி* மி ெபா<
ேபா ட<

மவ!ெம ேபா6ைல@ ேசாக/ேற

எேபா ரறி வ ேராவறி யாாிS விர

ைட+ேம. (334)

333. ேவைல-கட. தரள-/#. விய, விய இர

ட  ெபா!%

ேவபா0. மண#த-,ட. பாைல ெபா!ெமாழி-பாைல நிக3#த
ெமாழியிைன+ைடயா%.
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334. அ<க-வ! த. ேசாக-க. இSவிர

ைட+ எற இவைள ெபற

ெபா<தி மகி8@சி+ இழ தெபா<தி க/ என ெகா%க.

நறா% தைலமக? பயி@ட தெமா&லப
ஆவி

ாிய3 தி!ெவைக வாண ரணிவைரேம

ேமவி

ைட+E Hைனேய மல3ெகாJ+ ெமெபாழிேல

வாவி

/த மல3வாJ சிறி மல3 ெபற

பாவி

ைர+ெம ெறெசா6 ேபாயின% பாதகிேய. (335)

335. ஆவி-உயி3க%.

ைடத-N8 த. ெபாழி-ேசாைல. வாவி-தடாக.

/த-

ெசSவ6 மல3. பாதகி ெயற தைலவிைய.

நிமி)த ேபாற
பாவிாி மா:க8 ெவைக: ேரச3 பனிவைரேம
?விாி வாெபாழி கா பத-காக ெபா!திைர#த
காவிாி மாைத வ!வி#த காைக+ கா ெகாேலா
மாவிாி மா ழ னமாைத P

(336)

வரவைழ#ேத.

336. பாவிாி-பாகளி விாி கிடகிற. மாவிாி-வ
மா ழ-நீ

-,.ட ேபால விாி த.

ட, தைல+ைடய. காவிாிமா-காவிாியாறாகிய ெப

.

>ரதணிவி)த
சகைல# ெதா

:ன V3வய னாவ றைலவ* @

ெசகைல ெபாெசJத ெதெவைக வாண3 தி!வ!ளா
ெபாகைல# த
அகைல# திக

337. ஒ

:ன காவிாி நா.0 ெபா6கநிைற
/கமா ெசற வ!EHரேம.

(337)

:ன-ஒ%ளியநீ3. நாவ தைலவ* .-H தரN3#திய0கG .

தமக% ெமைம#தைம கிரக
ேநாக

ைழ+E சிைலயாள3 ெவைகயி *

ணிைடயா3

ேமாக

ைழ+ மனி@செம ?வி /க த!#தி#

Bக

ைழ+ பதக%ெவ பாைல@ H-பர6

தாக

ைழ+ ெகாேலா ைழ யாெதக ைடயCேக.

(338)
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338. ேநாக

ைழ+Eசிைல-ெபாமைல. சிவபிரா*ைடய க

ெந! பாைகயாC ெந! ைபகாணி ெபா

ைழத6யபாகலா* ‘ேநாக

ைழ+E சிைலயாள3’ எறா3.

இளைம)தைம# ளெம@திர.க
ேபைத ப!வ மிற ேத ெபைப பிராய/
ேபாைத# ெதாடகி ம!

மாைல ேபாபவ% ேபானெதேனா

மாைத கல த விட#தா3 தி!ெவைக வாண3ெவபி
ேகாைத@ ெச<கதி3 ேவேவ ெதா-ம ெகா-EHரேம. (339)
339. ேபைத ப!வ-ஏ<வய ப!வ. ெபைப ப!வ-ஒப வய
ப!வ. ம!

மாைல-மயக#ைத@ ெசJகிற மாைலகால.

அச)தைம# கச"றிர.க
ஆல ெம<ெபா< தSெவைக வாண3 கபயெமன
ஓல மி-EHர3 ேபாேல யபயெம ேறா-ெகாேலா
ஞால மிட  திாி தவ ேகால/ நாணெவா!
ேகால ெம<ெபா< தEசி/ ேபா த ெகா<ந*ேக.

(340)

340. ஆல-பாகட6 ேதாறிய ஆலகால நEH. ஓலமிட-/ைறயிட. Hர3ேதவ3. ஞால-?மி. இட#தி-பிள#த. ேகால-பறி. ெகா<ந-கணவ.

க3ேடாாிர#க
ப- ைமய3 தி!ெவைக வாண3 Hட3கிாிேம
மிப- 4

ணிைட யா%விைள யா0ய ெமெபாழிC

ெபாப- NசC வ

டல பாைவ+ ?ைவ+க

ெடப- ேமாவறி ேயெபற தாெய றி! பவேள.

(341)

341. :-ப, (பிறவி#ப) மிப- எபதி ப- உவமஉ!:. ?ைவநாகணவாJ :%.

ெசவி@யாறா)தாைய) ேதற
ெவல படாத வயிவிழி யா%ெசய ேவெறாறறி@
ெசால படாத ெசயலாJ /0யி ய3தனேறா
அல படாதிய ேனெவைக வாண ர!%ெகா-நா
ெசல படாத விடேம*E ெச தி! :வேன.

(342)
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342. அயி-ேவ ெவல படாத அயி விழியா% எற தைலவிைய. ய3தகி#த. அலபட-ப பட. தி! :த-மீ.ட.

ஆறிைட "#ேகாபகவைர வினாத
தைன# தைலவைன நிறா கறி  தவ:ண3 
/ைன பவ ெதாைல# தீ!

ைம ,மி Nாிெவ%ள

மிைன ெபா!ெசE சைடயிைவ# தா3ெவைக ெவபிெலக%
ெபாைன கர ெதா! காைளெகா

ேடதனி ேபாயினேன. (343)

343. Nாிெவ%ள-ெப!ெவ%ள. ெபா!த-நிக3#த. ெபா-தி!மக%. /ேகா
பகவ3-N ேகாகைள+ைடய றவிக%.

மி#ேகா ேர#கா ட
ேசவி பிற  ெகா0ெவைக வாண3 சிலபணேக
?வி பிற த பH ேத விைரவழி ேபா தK 
மாவி கல மல3ேக ெசJ+மS வாெறனேவ
ஏவி சிற த விழியா ணம ெம ெற

Kகேவ.

(344)

344. ேச-இடப. பிறக-விளக. சில:-மைல. அண -ெப
அKக-ேச3த. மா-வ

. விைர-மண.

-. ஏ-அ:.

ெசவி@ெயயிறிெயா& லப
அ%ளி யைள  பH தா தளியின ம:யெம
ப%ளி +ற

தி!ெவைக வாண3 பனிவைரயா%

வ%ளி நட த வழிB3 திடாதS வழிநட தா%
க%ளி பட3 த Hர#ேத வ!மற காாிைகேய. (345)
345. அைளத-?Hத. தா-மகர த. ப%ளி-ப-ைக. மறகாாிைக-மற ெப

.

ெசவி@ ரெவா& லப
:ரேவ :ாி+ தி!ெவைக வாண3 :ைன+மணி
அரேவ :ைர+ மகல

லாெளா டைனயர

வரேவ த வத ெறறா யிைலமல3 வாJதிற 
ரேவ ெமாழிந

ரேவ நினகி ,தேக.

(346)

346. :ர=-:ர#த, கா#த. :ைனத-தாி#த. மணி-மாணிக. ய3த-:ற.
ந ர=-வைம.

ர- ரா.
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>வ& க3Eர.க
:6ேயா டர= ெதா<,# ைடயவ3 ?ைவய3ைக
ப6ேயா -யி3கவ3 ெவைக: ேரச3 பனிவைரேம
ம6ேயா தியினிைச வ

-ப

பா- வEசிய0

க6ேயா /னEெசC ெவ%ள0 ேயா- கல தேவ.

(347)

347. :6-வியாகிரபாத3. அர=-பதEச6 /னிவ3. ஓதி-, த.

ெசவி@ கலட வ2ேவா# க3&ேக ட
ேவ
மீ

டா !யி3கவ3 ெசSேவ 6ைறவ* ெம6யC
டா ெரன=

மகி8 நி ேறமல3 ேவத/த

மா

டா ெரCபணி ெவைக: ேரச3 மணிவைரேம

B

டா வி!EHட3 ேபாவ! Fெரதி3 ேதாறேவ.

348. ேவ
ேவ

(348)

டா3-பைகவ3. மீள-தி!ப. உ%-மன; ஆ ெபய3. B

டா-B

ட

டாத. இ!EHட3-ெப!விள .

அவ லபேறற
எ>3 ெபயரS விளகா ைள+மிS விலகிைழயா%
த>3 ெபய34 பிைணவிழி யாG தனிவினவி
ெபா> :ரவ0 வEசிப காள3 ெபா! ெகா0
மி>3 /கிCற

ெபாழி L8ெவைக ேமவினேர. (349)

349. ெபா:ர-ெபானா6யற சில:. இளகாைள-எற தைலமகைன.
இலகிைழயா% எற த மைனவிைய. பிைணவிழியா% எற தைலவிைய.

ெசவி@ தவிைய# காணா கவைல5த
ேசணா 0யமதி ெவைக: ேரச3 ெச<Eசிலபி
மாணா வல3ெமாழி வா3ேக ெசாவென வாJதிற 
நாணா தினிெயங மீ
காணா ம!
350. ேச

-ட னனக3 நா: ேவ

ெலா!மாைத யாறிைட க

0லேன.

(350)

ஆ ெபய3. நாட-ேதட. மாணாவல3 எறப0யா இழிவாகிய

அலெரனலாயி.

மீ சி
தைலவி ேசணகறைம ெசவி6 தாJ ண3#த
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,* பிைறெயா றணிவா3த ெவைக
ஊ*

ளி3சிலபி

!தி+ ேதாJவ0 ேவல ெனா!வெனா-

மா* கயC பணிவிழி யாளாி மாவழ
கா* கைரெபா! காயா

 கட தனேள. (351)

351. பணி-வண த ாிய. அாிமாவழ -சிகக% இய கிற. காயாகா.டா, அாிமா இ!ெபயெரா.- ப

:# ெதாைக.

தைலவ றB:
றB:சாதைம சாற
ேசJவிைள யா- தி!மா3ப3 ெவைக@ ெச<Eசிலபி
நீவிைள யா-E HைனP நா

மல3 நீபறி ப

மாவிைள யா- ெபாழில காணிள ம தி/தி3
ேவJவிைள யா-மS ெவேபந ெவ: விளகிைழேய.

(352)

352. ேசJ-/!க கட=%. நா%-:ைம. பறி#த-ெகாJத. ம தி- ர . ேவJNகி. விளகிைழ-அெமாழி# ெதாைக.

தைலவி "ெசேவா தெமா& தாவர பா.கிய#ண)தி வி&)த
ேவைலயி ேறாநE H
ேசாைலயி பா-ெம N3:

ேடா றி!ெவைக ெவபிலளி
Fாி ெசாமின

மாைலயி ேறா கதி3ேவ லவெனா- மாவழ
பாைலயி ேபாயின மாவ தாெள பாகிய3ேக.
353. நEH என ேம வ!தலா ேவைல ஈ

(353)

- பாகடைல உண3#திய. ேவைல-

கட; இ ேவலா எ* வடெசா திாிெபப3. மா-விலகி ெபா.

ஆ.கவ பா.கிய#ண)த
ெவளி தரள நைகP ரரறி! ெவைகெவபி
களி பி0+ /ட ைள ேகாளாி க

-ைட 

பிளிE Hர#திைட :க4 மா பிற<மிேபா
ஒளி கதி3வ0 ேவCைட யாெனா0

றனேள.

(354)

354. ெவளி-ெவG#த. /ட -வைள#த. நைக-ப. உைள-:றமயி3. ேகாளாிஆ

சிக உைட#த-மனகலக. பிளிற-ேபாிைர@ச6ட. பிற8த-

மி*த. ஒளிற-மி விள த.

பா.கிய ேக & நறா%#ண)த
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கீ பிைறய3 தி!ெவைக வாண3 கிாியிலேன
,

0#த =யி3மீ

ெடன#த ெகா<நெனா-

ேவ :ல#தினி றா ெளன@சில3 ெமJ+ைர#தா3
ஆ ப-# மன#ேத யி! த வ! யேர.

(355)

355. ேவ :ல-பாைலநில. நி ஐ தாவத ெசாC!:. அ! ய3ெபா#தகாிய ப. ஆ ப-#-தணி பாயாக.

நறா% ேக டவ7ள.ேகா? ேவலைன வினாத
ைககா லLல#த3 ெவைகயி ேலந கட=டர
/கா ல//ண3 தீ!ல காG /0மனவ.
ைமகா வியக

மடமா டென மைனவ !ேமா

தகா3 :க8த மைன:
356. கால

ேமாெவ சாமிேன.

ல-நமைண ேபா

(356)

ல. உவசாG /0மனவ%

எறதைலமகைன, மடமா-தைலமக%

தமைன வைரத
நறாJ மணமய3ேவ.ைகயி ெசவி6ைய வினாத
மிைன பய த ெவனேகா கதி3வ0 ேவெலா!வ
தைன பய த விைனேகா தி!வ0# தாமைரயி
எைன :ர தவ3 ெவைகய னாJமண ேமவ 
/ைன# தவெமவ3 ேகாவறி ேயவ  /வேத.

(357)

357. மிைன-மின ெகா0 ேபாபவளாகிய தைலவிைய. பய#த-ெபற.
கதி3வ0 ேவெலா!வ எற தைலமகைன. உவ#த-மகி8த.

ெசவி@#கிைள வைரதைம6ண)த
ெசSவாJ மடமயி றைனயி ேனமணE ெசJதி! தா3
அSவா ளாியைன யாெர Bத ரைற தனரா
ைசவ கம திக8 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
எSவா றைறவ தறேகா0 ெசJ/ னீறவ.ேக.

(358)

358. ெசSவாJ மடமயி-சிவ த வாயிைன+ைடய இளைம தகிய மயி ேபாற
தைலவி. அறேகா0-பலவைகயான அறக%.

வைரதைம
வைரதைம ெசவி@ நறா%#ண)த
ெபானா ாிதழி# ெதாைடயாள3 ெவைக ெபா! பி6 த
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நனா ளினிவ! கால# றாெதன நமணEெசJ
தனாJ வ!கி றன3மட மாட னபெர
ெசானா3 ெமாழிபிற ழா

(359)

ைம ,ந [வேர.

359. ெபானா3 எபதி ஆ3 உவம உ!:. இதழி : ஆ ெபய3. ெதாைட-மாைல.
இனி வ!கால-எதி3 கால.

தைலவ பா.கி#கியாவைரதைம Lம#கிய ெசெறற
ஊென< வாJம< ெவைக: ேரச !ய3சிலபி
ேதென< வா3 ழ லாJ4ம3 ேதற# ெதளி#த!%வாJ
வாென< மீர மதிவா

/க#க% வ6தைன
(360)

யாென< நாெவா சாறாக@ ெசJத வி!மணேம.
360. வாJ-ம<வி,3 ெபா! திய பக ேத-வ
ெசால-எ<நா-தீ. தீ

ஏ<நாகG

-க%. ெதளி#த-விவாி#@

ைமயா இSவா ெபய3 உ

டாகிய.

பா.கிதான"ேன சாறியைர)த
பனா ள! தவE ெசJதத மாைத பனியிமய
நனாக நக வைர தா3 தி!ெவைக நாடளி 
மனாெவ ேமம வைரவள3 மாைத வைர தைமதா
/னா வறி  பய தா டன

ெமாழி தனேன.

(361)

361. பனா%-ெந-கால. நாக-மைல. வைரத-மணEெசJத. அளி#தகா#த. ஏழ-ெபா. பய தா%-ஈறவ%.

தீ..கிழ)தி பா.கியதம#) த ெசலண)த
ெவறிேம= ெகாைறய ? ெதாைட யா3தி! ெவைகெவபி
கறிேம= / ெபன வபாி ,0ெவ கானக#தி
ெநறிேம= மைக மகி8 ெச றாெளன நீ!ைரமி
மறிேம= /

க

மடெகா0 மாத3

மாதவேர.

(362)

362. ெவறிேம=-மண ெபா! திய. ெவகானக-பாைல நில. ெநறி-க:ெநறி.
மறி-மா. உ

க

-ைம+

டக.

தைலமகட ெசலMறா ண)த
மிைன# தி!# மவி3சைட யா3தி! ெவைகெவபி
ெபாைன பாி#த தி!மா3ப ேராடத3 ேபாயினெள
ெறைன ெகா-# கலகவி8 நாJக ெனனகவC
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அைன

ைர#த! ளீ3வ< வாெநறி ய தணேர.

(363)

363. மிைன#தி!#தலாவ-மி விள மா ெசJத. பாி#த-தா த. அத3அ!ெநறி. கல-மரகல. நாJக3-வணிக3. கவல-:ற. வ<வாெநறிறவறெநறி

நறா%#கதண ெமாழித
அலEH க

ட3 தி!ெவைக வாண ரணிவைரP3

இலE Hரம@ Hரேமத னில ெமனக!தி
வலEH ெம/ைல யாணட தாெள வழி@ெசலைவ@
ெசால தணவைன ெகெவ பாைல@ Hர#திைடேய.
364. அலEH க

ட3-இ!G அEHமா மிக க#த க

(364)
ட#ைத+ைடயவ3. வ-

Lதா- க!வி.

நறாயற)ெதா& நிற@றமபி ேசறைல) தைலவிக3& தைலவ ண)த
கவைள# த :ரெமாி# தா3க! காவியக.
பவைள@ ெசைக ெகா0பாக3 ெவைக பனிவைரயாJ
விவைள# த: ெபாழி தா3# ெத<  வியசிலைப@
ெசவைள :ற ேபாவைள தாெரம3 ேதாிைனேய. (365)
365. க-ேம!மைல. இைறவ3 வைள#த ெபாமைலயாயி* சாதிெயா :ைம
க!தி க எறா3. ெச-/கிக%. வி வைள#-வானவிைல வைள#.

தைலமகடைன)தைலமக வி&)த
வி&)த
ெச!கி கிட த மதிேவ ணிய3தி! ெவைகெவபி
ச!கி : EHழ காறா

வபைக@ சா3வினேர

!கி சிற தைக# ேதாசாJ 4மைர ெகாலாைமயினா
அ!கி ெசலவEH ேவனிக நீயிS வதாிைடேய.
366. Hழகா-Lைறகா.
இ!ம0யா

(366)

! -வைளய 4ம3-4மவ3. ேதாைக:

ெபய3.

தம2ட ெசபவளவறேநா#கி# கவறரற
கமைல ெயனி* மSேவட3 ெபJ+ கைணமைழகி
ெகமைல ெய* பய#ேதா3 கிட த! மிமைலதா
பமைல ெய* மணிமாட ெவைக பழமைலவா8
ெபாமைல ெவ%ளி மைலேபா ெபா6க :க8பைட#ேத.

(367)
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367. மைலெய* :ய#ேதா3-தைலவ3. மணி மாட-மணிக% பதி பிக ப.ட
மாளிைகக%.

வைரத
ெசேறா மீ

-வ த தண3சாேறாைர/னி. ட!கல

த வைர ழி க
க!ேவ ர

ேடா3சாற

தி!ெவைக வாண3  க:ைம 

அ!ேவ%வி நமணE ெசJெச பாதிெமJ யாயினவா
வ!ேவத நெனறி தாவ< வாம மண:ண3 
ெபா!ேவ 6ைறவ

நமா தி* ெமJ ?ாி#தேவ. (368)

368. க!-பிறவி. ேவ3 அ#த-அ0ேயாெடாழி#த. ெமJ-ெபாJயாகிய உடைல
ெமJ எற மகலவழ . :ாி#த-நிரப

கபிய
இவா1#ைக
தைலவ றைலவி/பாகிைய :க8த
கைலகா ண!:க8 ெவைக: ேரச3 கனகெவபி
ைலகா ணைல:ன ப

ைணயி னா ைப ,8விைள=

ைலகா ணள= வ! கி றாாிென ெனா
/ைலகா ணள= வ! திைன வாழி /கி

ெடாைடமி

/ைலேய.

(369)

369. இைற: வ*ைடய :க8 கைலகளா அளவிடகாியதாக6 கைலகாண!
:க8 எறா3. கனக-ெபா.

ைல-ெகா#. ப

ைண-வய.

தைலவைன பா.கி வா1)த
மாேபா 6!

மிைறநீ யணி தந மகலநா

பாேபா 6!

ெமாழியா.

ெவைக பரனணி த

ேசேபா 6!  விழிமா ைமயி றி!க<#தி
ேபா 6!க ெபகதி மாதவ ேநாகைட ேத. (370)
370. இைற ப

பா

ெபய3. அ

?.-த. பா ேபா6!

ைமவிளியாத6 இயபாயி அணித-

ெமாழி-இெமாழி. பர-ேமலானவ.மாதவ-தி!மக%

ெகா<ந.

பா.கி தைலவிைய வைர6நாளள வ2தாதி2தைம 6ைரயாெயற
ேபாறல3 ேபா கதி3ேவ லவெறாைட ?ணள=
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நீறல3 ேமனிய3 ெவைகயி ேல+

ணிர:ெச ேத

ஊறல ெராறி ெகா04H பாயிS =லகநிைற
(371)

Bறல ெரஙன நீHம தாறிைன ெசாCகேவ.
371. ேபாறல3-வி!பாதவ3. நீ-தி!ெவ

ணீ. ஊத-வா3#த. அல3-மல3,

பழி@ெசா. ெகா0-?ெகா0. 4H : இைட.

ெப2மகHைர)த
விைன, ெசJத றி!வ0# தாமைர ேம=றெவ
தைன,= ைமய3 தி!ெவைக வாண3 தடEசிலபி
/ைன, ரயிவிழி யாயி கா /தவ!ட
எைன, றி-மல ேரைண யாக வி! தனேன.

(372)

372. விைன-நவிைன, தீவிைன. ஊெசJத-ெக-#த. தீவிைனையேயயறி
நவிைனைய+ ெக-#த எெகனி இ!விைனகGேம பிறவி 
காரணமாத பறிெயக. ,=த-வ6 தைழ#த.

தைலவைன பா.கி வைர6நாளளநிைலெபறவாறிய நிைலைமவினாத
ேவைல த!விட /

ேடா றி!ெவைக ெவபிெல<

காைல யிரவி யைனயாெயS வா கன6/னE
ேசாைல யிளமயி லனா% க<#தி H!:/ர
மாைல யி-மள =ெபா# தாJமல3 வாளிையேய. (373)
373. கன6-தீ: விைனயாலைண+ ெபய3. கனல-H-த. /ரல-ஒ6#த.
ெபா#த-ஆறியி!#த.

மறமைனவ2 ெசவி@# கிைள யறள)த
இல! /ள! மல3ெவைக வாண ாிமயெவபி
அல! மல! மல3#ெவJ ேயா*ம ெறாறெகா
மல! மி!ெபா! G

டாயி மைக

மனவ 

பல! மிைசயெவா பா ம ேனயி ப0யக#ேத. (374)
374. இல!-இலாதவ!. உள!-உ%ளவ!. அல! அல!-மல3கிற
மல!. ப0-உலக. இைசய-உடபட.

பா.கியிவா1#ைக நெற( ெசவி@#ைர)த
பலற மாறி+ ெமலா ெமா!

பட#ற ேதா3

நலற மா ைணயாக =ெப நைமயினா
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அலற மா கள#தா3 தி!ெவைக யாரணகி
இலற மாற= நெற* மா6S வி!நிலேம. (375)
375. ஒ!

பட-ஒ!மிக. பலற-இலற#தா3 ாிய / ப#திர

டறக%.

மணமைனேச(வதெசவி@ ெபாெறாEகபிய னறா%#ண)த
ெமJயா மிைறவ3 தி!ெவைக வாண3த ெவபிவைள
ைகயா GடனS வ! ததி மாெதா ப% கபிெனறா
ெபாJயா ம!

லவ%வா< N3

ெபJயா விவளிட திக
376. ெமJ ஆ-உ

:யகெள

/ மாாி+ ெபJதி-ேம.

ைமயாகிய ெபாJயா ம! -4

(376)
ணிய இைட. மாாி-மைழ.

ெபJத-ெபாழித.

நமைனவா1#ைக) தைம6ண)த
தைம6ண)த
றாE ெசறியித8# தாமைர# ேத*ம 4

-கGE

ேசறா பழன# தி!ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி
ேபறா ெப!வி! ேதா-த ேகைள பி0கெடா
ேவறாE Hைவெபற U.0 பி றா*K ெம6யேல. (377)
377. றாE ெசறியித8# தாமைர- இத8க% ெபா! திய தாமைர. க%-பராக.
பழன-வய. ேக%-ேகளா தைம.

ெசவி@ நறா%#கி2வகாதைல6 மறிவி)த
க!மா மணிக

ட3 ெதெவைக வாண3ைக கா3/கமாJ

ஒ!மா மைலைய வலெகா

- காைல +தயெவபி

வ!மா தவறி!# ேத3ெமJைம ேபால : மாைலயினி
ெச!மா /க/ற@ ெசறாC மப3த ேத3வ!ேம. (378)
378. க!மாமணிக

ட3-மிக க#த க<#ைத +ைடயவ3. கா3/க-வி. ஆதவ-

ெவயி; ஆதவ#ைத+ைடயவ ஆதவ.

பர)ைதயி பிாி
காதலபிாிழி#க3ேடாலவி#ேகவிதாம:விைறவி#ெகற
ெவ

டா மைரமைன யா%:க8 ேத#தர ெவைகெவபி

த

டா மைரைய யிைசபா0 யா0# தட=வாி

வ

டா ெமனமட வா3பல3 L8 தன3 மனவைன
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க

டா லனமைன யாGட கீகி காரணேம. (379)

379. ெவ
ெகா

டாமைர மைனயா%- கைலமக%; ெவ

டாமைரைய இ! பிடமாக

0!#த6 இSவா ெபயரைட தா%. ஊட-பிண த:

தனி)ழியிைறவி னி)த8திர.க
நிைன ேபா ரக#தி னடமா- ெவைக நிமல3ெவபி
திைன ேபா மப ெதா!வாத காதல3 தீ3 தெத

ணி

கைன ேபா தி!ளி :ல3@சிெய ெற க!#தழி தி.
ெடைன ேபா யினீ# தி! பவ3 யாாிS வி!நில#ேத. (380)
380. நிைன ேபா3-இைடவிடா எ

Kேவா3. நிமல3-மலமறவ3. :ல3@சி-

:ல3=.நீ#தி!#த-ஒழி#தி!#த ஒ!வ-நீக. கைன-மி தி. இ!.ேபாஇராகால.

ஈ.கிெவெனன பா.கிவினாத
திாியா வ!நிைல யா3ெவைக வாண3 ெச<Eசிலபி
காியா *மா3பி றி!மா ெமன கணவ*ர
பிாியா தைம+மி கால#தி ேலம பிாி தவ3ேபா
தாியா த<கிைன மாேத +னெகெகா சா3 தேவ.

(381)

381. திாியாவ!நிைல-ஒ! கால#திC அழியாத அாியநிைல. அைமத-,0யி!#த.
ம-கணவ. அ<க-வ! த. சா3த-ேந3த.

இைறமக?ற)ெதா8# கிைறமகHண)த
கிைறமகHண)த
ெசJ@ேச தக#தி

ளி3நட தா @ ெசறி தவ-

ெமJ@ேச யிைழெகா0 யனா3 கைட#தைல ேமயினதா
ைக@ேச ாிடப ெகா0யாள3 ெவைக கனகெவபி
ைம@ேச விழி@ெச தி!ேவந வாJத மணிைவயேம.

(382)

382. ெசJ-வய. ேசதக-ேச.

ெபய3. வாJத-வாயி.

ளி3-ந

-. ெச தி!-ஆ

ைவய-ேத3.

தைலவிைய பா.கிகழற
பலமா த!%ெவ% வைளQ -ய3 த ப<திசலE
சலமா ெமன=ய3 மாேத தி!ெவைக# தாKெவபி
நலமா மைனயறE ெசJகட ?K நயறி! 
லமாத3 தக. கியேபாத ேக%வ3

ைறெசாவேத. (383)
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383. ெவ%வைள-வல:ாி@ ச . சலEசல-ஆயிர வல:ாி@ச

Lழ

ந-நாயகமாJ Fறி! பதாகிய சிற த ச . தாK-ஊழி@சால#தி*
அழியாதி! பவ. மைனயற-இலற. ேக%வ3-ேகளா தைமய3.

தைலவி ெச:வணியணி ேசEையவி&ழி
ேசEையவி&ழி ய:வணி 6ைழயக3ட8.கி#5ற
நவாJ /! மி8 ெவ

டா மைரயி னைகமதிய

மவா யளி/ர ெசJெவைக வாண3 வைரமடF3
ெவவாJெம வா3க. கவகிைட# தா / Fணி6க
(384)

<வா3 தமகிS வர#தெம ேகவ தவியேத.

384. விைர-நமண. வாJ/க-/! -ேத. நைக-ஒளி. ம-களக. அர#தெச நிற. உதவ-ைணெசJத

பர)ைதயக3& பழி)த
பைரகவ3 பக3 மதிவா3 சைடய3 பணியணிய3
தைரகவ3 வ
விைரகவ3 வ

:க8 ெவைக: ேரச3 தடEசிலபி
- ெதாட3ெவ.சி L-மி ெம6யலா3

நிைரகவ3 கிறவ ேராவறி ேயமிவ3 ெநEசகேம. (385)
385. பைர-ேமலானவளாகிய உமாேதவி. மதி-மைவ+ைடய. வா3-நீ.சி.அணிஅணிய ப-வ. விைர-வாசைன. ெவ.சி-ெசகட:. ெநEசக-மனக!#.

பர)ைதய2லகியேனா#கிவி&)த@றைலமக
வரக3&வவாயிக3ெமாழித
நாவல ெர :க8ெவைக வாண3ந னாடைனயாJ
ஏவல3 தைம ெயதி3க

ட ேபாதி 6ரவிெயதி3

?வல3 கிற ெதனேவ மகி8  :வி:ர 
காவல3 வ தன3 தாேம +லகிய கா பதேக.

(386)

386. நாவல3. அறிஞ3க%; நாவ3 எனி*மா. ஏவல3-ஏவலாள3. இரவிெயதி3
அல3கிற என எறைமயா ?ெவற தாமைர ?ைவேய
கா#த. காவல3-அரச3. உலகிய-உலகநைட.

வரணபா.கி தைலவி#ண)த
மினா கியெசE சைடயா3 தி!ெவைக ெவபிCைன
உனா தகறவ3 வ தா ரவ3ெசய Cனைலநீ
இனாெசJ தாைர ெயா#தி0 னைம யியெகன@

றி#த. :ர#த-
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ெசானா3 :லவ ரறி திைல ேயாெபா Hட3#ெதா0ேய. (387)
387. உனா-நிைனயாம. உனைல-நிைனயக. அகல-பிாித. இனா-தீ .
ஒ#த-த

0#த “இனா ெசJதாைர ஒ#த அவ3நாண நனய

ெசJவிட” எப தி! ற%.

தைலவைன)தைலவிெயதிெகா3&பணித
அரவி- ககண ைகயாள3 ெகாைற+ மா#தி+ேம
விரவி-E ெசEசைட ேவதிய னா3தி! ெவைகெவபி
பரவி- ெமக% விழியார க
வரவி- மைகய3 பலா

- பதபணிய

0! யி3 வாழியேவ.

(388)

388. அர= ககண-பா:கா :. ஆ#தி-ஆ#தி மல3. விரவி--கல தணி+.
பரவிட-பர#த.

ணசியி மகி1த
நா=
?=
பா=
ஏ=

கடல/ ெதா பா

வத நலளிக%

ெபாழி:ைட L8ெவைக வாணைர ேபாறC
ெசவி@Hைவ ேயெயன லாமல3 பாய6னி
க!க

மட பாைவ நகிய விபிைனேய. (389)

389. ஏ-அ:. கட அ/-பாகட6 ேதாறிய அ/த. ? : ஆ

ெபய3. பா-

பாட. பாய-ப-ைக. நக- ெகா-#த.

ெவ?ளணியணிவி&)ழி) தைலமகவாயிேவ3ட
மைலமக% பக3 தி!ெவைக வாண3 மணிவைரேம
அைலமக ெளன வ!மட வா3ெவ% ளணியணி 
கைலமக ெளன வைட தன ரா6னி கானவ3த
தைலமக

ெமJ நல கா

பா ெனைனயா3 த!பவேர.

(390)

390. அைலமக%-தி!மக%. ெவ%ளணி-ெவ%ளாைட /த6யன. கா
பா : விைனெய@ச வி தி.

தைலவிெந%யாEயதிைளசாற
ைமயா 0யதட க
ெமJயா 0யதி! ெவ

ணா ெளா!ந மக=யி3#
ணீ றழக3த ெவைகயிேல

ெசJயா 0யந வல:ாி Pற ெச<மணிேபா

பா-காண.
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ெநJயா 0னண விைன பய ேம= ெந- தைகேய.
391. ெமJயா0ய தி!ெவ

ணீறழக3-உட /< தி!ெவ

?ச ெப@ ெசேமனிெயமா தி!ேமனி ெவ
தி!ெவ

(391)
ணீ மி தியாக

ேமனி யாகிறாைகயா

ணீறழக3 எறா3. ைம-அEசன. ெநJயா-த-ெநJ ?சி N8 த; இ

பி%ைள ேப@ சட களி ஒற.

தைலவறமன)வைக5த
ப#திர தமக னிேற# ெவைக பழமைலயா3
க#திர மன விழி+ைம யாளயி ேவலவைன
:#திர ென* ெபா!%பட Fறில% ெபா*ைர#த
சி#திர மனவ% :#திர ?#@ சிற தனேள.

(392)

392. ப#திரத-தசரத. அ#திர-அ:. அயி-,3ைம. ெபா*ைர#தெபா*!

நீ3?ச.

தைலவி#கவவரபா.கி6ண)த
ஆ- ெதாழில3 தி!ெவைக வாண ரணிவைரேம
பா-E H!: பட3 தல3 ?#த பHெகா0ைய
ேந- பணிெயன நமக Fற நிைனவி!பி
,- ப0வ தன3பிாி ேதகிய ெகாறவேர.

(393)

393. ஆ- ெதாழி-,#தா- ெதாழிைல+ைடையவ3. ேத-பணி-ேத- ெதாழி.
பணி-ெதாழி.

தைலவி6ண
தைலவி6ண தைலவெனா&ல)த
ப

கா Kெம ெமாழி பக3 ெவைக பனிவைரயாJ

க

கா தள=ம காேத திள/ைல கா/ள

ெப


கா ெணன/ :ைர#த நீெப பி%ைளHைவ#
கால ெம/ைல 4

394. ப

ணிைட கா /ைறெயறேத.

(394)

-இ தள, கா தார, பEHர /த6யைவ; ைபரவி. ேதா0 /த6ய

இராககெளனி*மா. கா-அள=. உைள-உ%ளவளாைவ.

தைலவிபாணைனம()த
ைப#தைல நாக மணிேவாெற ெவைக பனிவைரேம
ெசJ#தைல Qர *ைனP

வி.ட ேதாிெனா!

ெமJ#தைல நீ.0 4ைழவா க!தி/ ெவகரவ
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ெபாJ#தைல கா.0ய தேறாப

(395)

பா- :ைலமகேன.

395. ைப#தைல-பட#ேதா- ,0ய தைல. ேத3த-ஆராJத. 4ைழவா-4ைழய.
கரவ-க%ள. :ைலமக-நீச.

வாயிம(#கப ட பாண5ற
ெவFர வா%விழி மைகப காள3த ெவைகெவபி
நF கம8:ய# கா தல3ெபய3 நா*ைர பி
ெசF +லக ெரைனவிய ேதக. ெசவி+மி8ெச
கF Hவாி நீF சிைனக! க6ைனேய.

(396)

396. Fர-வாGகிலகைண. F-மல3. கம8த-மண FHத. ெசவி-தி!மக%.
விய#த-:க8த. க.ெசவி+மி8 ெசக-மாணிக.

வி2ெதா& வழிெபா()தக3Eைறேயா
வழிெபா()தக3Eைறேயா மகி1த
தி!  மரவ பணியாள3 ெவைக@ ெச<Eசிலபி
அ!  ம/த ம! தாJ பிணிகைள தா /#
/!  மைனய நைகயா ளிதய /னிவக
(397)

வி!  வ!கதி ெலெம ேபாெம F.0*ேக.

397. பணி-அணிகல. அ/த-பா. கைளத-ஒழி#த. /! -மயி6றகின0. நைகப. இதய-மன. வி!  : ஆ ெபயராJ வி! தினைர +ண3#தி.

வி2க3ெடாளி)தOடலெவளிபடேநா#கி சீேறெலறவ?சீறEெதா8த
அற#தா றறி+ தி!ெவைக வாண ரணிவைரேம
ெவ#தா Cைன/னி வாந3 தாEசில3 ேவளேரா
ஒ#தா3 ெபமி ப/நிைன யா ெவா!வ3பிைழ
ெபா#தா3 :க< மறி திைல ேயமல3 ?ெகா0ேய.

(398)

398. அற#தா-அறெநறி. /னி= ஆந3-சின தணி பவ3.

இஃெத.ைகயகாணி னறெறற
ைமெயற க

ட3த ெவைகயி ேலவ

ைகெய றலவ! நவய Vரக

- வாாிசெம

Kறனேர

ெபாJெய றறிகில ெரைகய3 நீெச+ ெபாJைமயிைன
ெமJெய ளெகா

ெடாழியா ெர< தத ெவEசினேம. (399)
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399. ைம-/கி. ெமைக-ெம6ய ைக. அலவ!-மயகாநிற. வாாிச-தாமைர.
வாாி-நீ3, ச-பிற ப; நீாி பிற ப.

நினலதியாைர6 நிைனேயெனற
மிைன யலாம Cவைமயி ேவணிந ெவைக:ாி
மைன யலாம ல0யா3 பிறைர மதி பெரனி
நிைன யலாம னிைனேவ பிறைரெய ெனEசக#தி
(400)

ெபாைன யலாம ெலதிாிைல யாகிய ?ெகா0ேய.
400. எதி3-ஒ :. ம-இைறவ ; நிைலேபைடயவ

காமகிழ)திைய# க3டைம பகத
மறி ேத ெத!வி சிேத !!.- ைம தைன ேபாJ@
ெசறி ேத த<வக

-மக காெணன@ ெச பெவ%கி

பிறி ேத கினெளா! ெப
அறி ேத னவைளயி

ேசாதி ெவைக ெப! தைகயாJ
மா மகறன கைனெயேற.

(401)

401 ெசறி#த-கி.-த. ெவ%க-நாண. ெப! தைக. ெப! ண. இைறவ
எலா ஒளிக.  ேமப.ட பரEேசாதியாக6 ேசாதிெய H.ட ப.டா3.

தாம#ழ@ைய பா.கி தணி)த
ஏேய திலைர விடாதப3 தாவ திைறEசிட=
நீேய ெம

ணைல ெயெகாெபா ேனவிழி நீ3 பரைவ

Bேய வ தவ3 ெதெவைக நாயக3 BவராJ
ேபாேய யிர  ெகாள#தீ3 தனட :லவிையேய.

(402)

402. ஏதில3-அயலா3. விட-அ* ப. இைறEச-வணக. Bேய-ெவ%விைட.
:லவி-ஊட. தீ3த-நீ த.

தைலமக? லவிதணியாளாக) தைலமகGட
வி!பா மறவ3 :ரN ெறாி#தவ3 ேவணியினி
அ!பா மதிெயா றணி த பிராெவைக யனவய
க!பா ெமாழிெய மடமாதி *ெக த கால/மிS
இ!பா மனமிைல யாேர வறிதி கி! தவேள. (403)
403. மறவ3-பைகவ3. வயC
எறா3.

அன அழ

ெசJவதாதலா அன வய
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பா.கி யபிைலெகாEையெயன) தைலவைனயிக1த
தீபா கம< மணிவாJ :தவ3 @ சிெறC:
?பா ைவயாக வ!%ேவாெற ெவைக ெபா! பி6ள
காபா னேதாளி/ ேவ:த தாC கைழக!பா
ேவபா /ன  க!பாயி* மி ேவலவேன. (404)
404. ?பாைவ-அழகிய ெப

. தீபா கம< மணிவாJ :தவ3-அழகிய

தி!வாைய உைடய தி!ஞானசப த3. கா:-Nகி. கைழ க!:-சிற த க!:.
இ பா.0 தி!மயிைலயி தி!ஞானசப த3 தி! பதிக ேமாதி எCைப
ெப

ணாகிய ெசJதி ,ற ப-கிற.

ஆயிைழைமத7மாறாைம6ேமவாயிகளாகவரெவதிேகாட
அற தா

ைமயவ% ெகாைக# த<பழி யா=ர#த3

பிற தா கறிகில3 ெவைகம னா பில ெமா!
நிற தா கரவி த வ

ேடா3: /%ளி நிைன தேபா
(405)

மற தா கிராம ெலைமநீ நிைன தெத மாதவேம.
405. அற தா ைமயவ%-எ

ணாகறகைள+ வள3 பவ%. த<:-வ-.

உர-மா3:.  :-பவள. அரவி த.-ெச தாமைர மல3.

மணதவேபாயபி வதபா.கிேயா Eண.கியைமதைன யினிதிக1த
பிற தவ ேறந மணிேந3 :தவ பிற3கைட#ேத3
பற தைட தா ந வாJத6 ேலவர ப

ணினனா

இற தவ க:ைன ெயமாற ெவைகயி 6ைமயி*E
சிற தவி ப தர வலவ ேனெயன# ேதறினேம.

(406)

406. வாJத-வாயி. அக-எC:. அஃ ஆ ெபயராJ அதனாலைம த
மாைலைய உண3#தி. இைம-இS=லக. ேதற-ெதளித.

தைலவி தைலவைன க1த
ப

Kற ெமெமாழி யாJதமி8 6ைச பாவல3தா

எ

Kற ந/யி3 காதல3 ேபாபவ ாிைலெயன

ெப
க

Kற பக3 த ெவைகயி ேலத

Kற காதைல யிறள வாக= கா.0னேர.

407. எ
க

ெப!ெபாழிவாJ

உற-மதி#த ாிய. ப

Kற-கா

ட.

(407)

KறெமெமாழியாJ எற ேதாழிைய.
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சிைலLதபா.கி தைலவிைய க1த
க1த
ேகேளா3 பர#ைதயி ேபாகா தி!#த6 கீ3#திெப
நாேளா 0ல

ம! ததி ேயாெவா : நாகமணி

ேதாேளா ெனா!ெதJவ Lளா மணிெவைக# ெதானகாி
வாேளா ெவ*க. பிைறவா Kதெலக

மாதி*ேக.

(408)

408. ேக%-கணவ. பர#ைத-விைலமா. நா%-நா%மீ. எக% மாதி*
அ! ததிேயா ஒ : எ /0க.

ஓதபிாி
ஓதபிாிதைலமகறனா0ணதேதாழி தைலமக ண)த
வி

Kைட யா3:க8 :ர பாத3ெவ ேவென-க

ெப

Kைட யா3மகி8 ெதெவைக மாநக3 ெப

க

Kைட யா3க றவேரக லா3க

:

Kைட யாெரன ,றிந காதல3 ேபாயினேர. (409)

409. வி

/க#திர

ணணேக

-

Kைடயா3-ேதவ3க%. :ர-காசில:.

தைலமக? காப2வ.க3&வ2த
சிைலேயா- வ தன ெவெசJ
தைலேயா- ெகா

ேவ/கி ெசகமல

டவ3 ெவைகயி ேலெச தமி8/தலா

கைலேயா வாவிைழ றா3க கவி கடலத*%
இைலேயாெவா ேற* ம!%ேவ

- ெமன விைச பேவ. (410)

410. சிைல-வானவி. தைலேயா--கபால. விைழத-வி!:த. இைச#தெசாCத.

பா.கியா(வி)த
எேபா டரவணி ெயமா றி!ெவைக ேய திைழயாJ
நிேபா தகமன மனவ3 நாமிறி நீகளி ப#
ேபா- கவி கடேமJ# ெசJ+ளE ேசாைனெபJ
தேபா த!வெர ேறவ த தா6@ சலதரேம. (411)
411. எ: : ஆ ெபய3. ேபாதக-யாைன; யாைன கெறனி*மா. ேசாைனவிடாமைழ.

காவபிாி
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காவ

பிாி= தைலமகறனாCண3 த ேதாழி தைலமக. ண3#த

க!மா /கிCற

Eேசாைல ெவைக கட=

/க.

ெப!மா ெடாழிைல ெயா!நீ ெபறி* ெபகெவேற
ஒ!மா நில தனி ன/யி3 காவல ேரா :க8#
தி!மா ெறாழிைவ

ெம ேபாயின3 ேதெமாழிேய. (412)

412. க!மா/கி உற Eேசாைல எறப0யா ேசாைலயி உய3@சி
ேதாறி. ெப!மா-ெப!ைமைய உைடயவ.

தைலமக% ,தி3 ப!வக

- வ! த

கைணயிைல ேவெல* க

மா பக3 க! பவி6

கிைணயிைல ெய* தி!ெவைக நா.0 6ைறவாிேறா
அைணயிைல ெயெசJ

ேவ/ைற ேயாெவ றரகி*

ைணயிைல ெயப ெகா

ேடாவிS வாைட ய3ெசJவேத. (413)

413. பக3 எனேம வ!தலா. கைணயிைல ேவெல* க

மா உமாேதவிைய

றி#த. அரற-ேபாிைர@ச6ட. வாைட-வடகா.

ேதாழியா(வி)த
பனிெபா! ெசEHட ரனா3 தி!ெவைக பாைவநலாJ
/னிெபா! வி த ெமனேவ கணவ3த /:ர#தி
கனிெபா! ெம6த8 நமாத3 ெகாைக கர திட ப
4னிெபா! கால வரகா தல3நைம ேநா வேர. (414)
414. பாைவ-ெபாைம வ0வ. நலாJ-ெப

ேண. /னி-அக#திய/னி. உர-

மா3:. கனி-ேகாைவகனி. இத8-அதர. கர#த-மைற#த.

Iதிபிாி
Bதி

பி◌ா= தைலமகறனாCண3 த ேதாழி தைலமக.

ண3#த

சைடநிற கைகய3 ெவைகயி ேலெயா! ச ெசறா3
பைடநிற க

ணிந காவல ாிப றாெசாதா

ெதாைடநிற ேநாிைச / ற G தனி@ ெசாC/ற
இைடநி ,.-த ேபா6! ேவ ைத யிைச பதேக.
415. ச  ெசறா3-Bெசறவ3. பைடநிற க
க

ைண+ைடயவ%. பறாH-இர

ணி-ேவபைடேபா அைம த

ைட ஒ ேச3 ப.

தைலமக? "பனிப2வ.க3& வ2த

(415)
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க!காள க

ட3 தி!ெவைக வாண3 கனகெவபி

ெபா!கா வல3த பைகதணி பா/ன ேபாயினவ3
ெப!கால /பனி நா%வ  வ தில3 ேபைதய3ேம
வ!காம ெவEசர தைன+ மாற மனமதி#ேத. (416)
416. காள-நEH. ெபா!த-ேபா3 ெசJத. தணி பா-தணிக. காமசரகாமகைண.

ேதாழியா(வி)த
ேபாதாகி வ த பிைறேவ ணிய3ெவைக ெபானகாி
காதாகி வ தந வ%ைளயி [

கன ைழேச3

மாதாகி வ தெச ேதேன யவ3த வர=ெசால#
Bதாகி வ த /பனி நா

மன3 Bவ3ேக. (417)

417. ேபா-அ!:. வ%ைள-வ%ைள# த
கனவிய

-. B த-ெதா த. கன ைழ-

ைழ (இ காதணி.)

ைணவயிபிாி
ைணவயிபிாி= தைலமக றனாCண3 த ேதாழிதைலமக. ண3#த
க-ைக யணி த /0ேயா றி!ெவைக காாிைகயாJ
உ-ைக யிழ தவ ைகேயா3 ெபா!ைள ெயாழி#ததைன#
த-ைக விைர த ேபான.ட ேவ த றன தவி
அ-ைக விைழ  நிைனவி-# தா3ந. பறி தவேர. (418)
418.க-ைக-ெகாைறமாைல. உ-ைக-ஆைட. விைழத-வி!ப. வி-#தநீக.

தைலமக?
தைலமக? பிபனிப2வ.க3& வ2த
நபனி ெவ

மதி ெயாைட ேயாெவைக நா.ெடா!த

அப னி! ய3 தீ3ைண யாக வடலாிேபா
/பனி கEெசல@ ெசறவ3 கா

கில3 N0ெய 

பிபனி ெபJ ெப! ய3 ேவைல ெப! வேத. (419)
419. இ! ய3-ெப! ப. அடஅாி-வ6ைம மி

ேதாழியா(வி)த
நிபா Cதவி நிைன வ தா3ைக நிமி3#தல!
பிபாJ பனிவ! நாளயி ேவக. பிைற4தலாJ

த சிக. அனிக-பைட.
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தபாத ெமறைல கீேவா றி!ெவைக தனிெலா!
மபா Cதவி நிைன / ேபாயின மனவேர. (420)
420. ைக நிமி3#த அ!ைமயாய

ளி3மி தியா எக. பிைற-எ.டா

நா.பிைற. 4த-ெநறி.

ெபா2?வயிபிாி
ெபா!%வயிபிாி= தைலமக றனாCண3 த ேதாழி தைலமக. ண3#த
திைர பா ெல<நEச /
விைர பா னலக

ேடா றி!ெவைக# ெதகய#தி

விளகிைழ யாJமக ேம!ெவ*

வைர பா னிதிய தரேக கின3கட மாநில#தி
இர பா3 மி0க% : மிட ேதட விைறயவேர. (421)
421. திைர-ஆ

ெபய3. கய-ஓைட. விைர-வாசைன. பான-க! வைள; ஆ

ெபய3. வைர-மைல. : மிட-:

ெதாளி மிட.

தைலவி யிளேவனிப2வ.க3& வ2த
ேபாத திைற ப வழெறற பத ேபாலவிளE
Lத தைழ மி நா%க
ேவத தி

0 லா3ெகா ணிெவா-நா

தனிNல காரண3 ெவைகெவபி

பாதE சிவக ெபா!%வயி ேபாயின பாதகேர. (422)
422. ேபாத  வ . இைற#த-FHத. Lத-மாமர.

சிற பாயிர
பி@சா டனநவ ர#தின மாைலைய `-ெபற#
ைத@சா ைறம கல/ைற சீவ தயாபரன
ெபாJ@சா3 பதைன ெயாழி E ெச<:6 Q3 :னித
நசா3: சா3 த சிவ பிர காச நவமணிேய.

ேதாழியா(வி)த
நா, ரரவணி ெவைக: ேரச3ந னா.0ெலா!
பா,3 மணிெந- ேதரப3 ேக.-நி பாலைட தா3
ஆ,8 ெபவ6 ெவEசின ேவ%வ தம3:ாிய
,, ெவனவிள மாேவறி ேய யி ,=வேத. (423)
423. நா -இளைம. ஊ3த-தவ8த; ெசC#த. பா-ஏழ*!:. ஆ,8நவிைன பய. ேவ%-காம.
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தைலமக றைலமகளஉ2ெவளிபா&க3&?ேள விய)த
,3  கனம< வா3ெவைக வாண3
சீ3  கயC க!:ய C ெதா
வா3 

ம/ைல +ெகா

ளி3சிலபி

ைட# தீகனி+

- மாெததி3 வ நிறா%

திைசெதா ெமேகயி மாைய பயிறேவ. (424)

பா3

424. ,3#த-,ாிதாத. கய-மீ. ெதா

ைட-ெகாSைவ. பயில-பழக.

பாசைற"றி மீ3Qவயிவத தைலமக பாகபாிெவா& ெமாழித
கா3க

டக

ேபா3க
ேத3க
நீ3க

ட3 தி!ெவைக வாண3 கனகெவபி

ட மனவ3 நவலவாந :ரவிெநட ேபாதி 6ாி தா ாினிமணி# ேதெரதி3ெச
ட மீெனன =

425. கா3க

மகி8 ேதவ! ேநாிைழேய. (425)

ட-கா3ேபாC; க

ட: உவமஉ!:. கனக-ெபா. ெவ:-மைல.

வலவ-ேத3 பாக. இாித-ஓ-த. ெச நீ3-:ெவ%ள.

தைலமகேளா& கல(தைலமக காப2வ.க3& கனி)தியப
கயேல யைனய விழியாG யா* கல :ண3
ெசயேல ம!வி யி!கி றனமல3# ேதெனா<கி
வயேல விைள+ தி!ெவைக வாண3 வைரயிவ!
:யேல யினிமதி ெயாறி/ காC ெபாழிெபாழிேய. (426)
426 :ண3த-ேச3த. ெசய-ெதாழி. ம!வ-ெபா! த. ஒ<க-பாJத.
/கா-Nதர. ெபாழி ெபாழி-மைழைய ெபாழிய கடவாJ; ெபாழிய
கடவாJ.
---------------------

