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cULaamaNi - part I 

(in tamil script, unicode/utf-8 format) 
    

�ளாமணி�ளாமணி�ளாமணி�ளாமணி    
((((ஐசி�கா�பிய�க�� ஒ��ஐசி�கா�பிய�க�� ஒ��ஐசி�கா�பிய�க�� ஒ��ஐசி�கா�பிய�க�� ஒ��))))    
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ----    ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�    
�த  பாக!�த  பாக!�த  பாக!�த  பாக!, , , , ச"#க�க� ச"#க�க� ச"#க�க� ச"#க�க� 1111----    7777    reading) : Dr. Geetha Bharathi, Hong Kong K. Kalyanasundaram, Lausanne This webpage presents the Etxt in Tamil script but in Unicode encoding. To view the Tamil text correctly you need to set up the following:  . You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha, Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer  and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).  able of handling UTF-8 based pages (Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view. In case of difficulties send an email request to pmadurai@gmail.com 

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai areavailable at the website http://www.tamil.net/projectmadurai You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
   �ளாமணி�ளாமணி�ளாமணி�ளாமணி    

    

Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Netscape 6, Internet Explorer 5) with set/encoding view.  
to preparation of electronic texts of distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are header page is kept intact. 
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((((ஐ�சி�கா�பிய�க� ஒ��ஐ�சி�கா�பிய�க� ஒ��ஐ�சி�கா�பிய�க� ஒ��ஐ�சி�கா�பிய�க� ஒ��))))    
ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ஆசிாிய� ----    ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�ேதாலாெமாழி� ேதவ�    
�த� பாக��த� பாக��த� பாக��த� பாக�, , , , ச��க�க ச��க�க ச��க�க ச��க�க 1111----    7777    

    
உளட�க�உளட�க�உளட�க�உளட�க�    
0. பாயிர� (1- 6) 7. சீயவைத ச��க� (573- 826) 
1. நா�� ச��க� (7- 35) 8. க�யாண ச��க� (827 - 1130) 
2. நகர ச��க� (36- 69) 9. அரசிய� ச��க� (1131- 1554)  
3. �மாரகால ச��க� (70-118) 10. �ய�வர ச��க� (1555 - 1839) 
4. இரத��ர ச��க� (119-238) 11. �ற! ச��க� (1840- 2068) 
5. ம"திரசாைல ச��க� (239- 430) 12. #$தி ச��க� (2069 - 2130) 
6. %�வி� ச��க� (431- 572)   
----------- 
 

அணி"�ைர: 
ெப�மைழ( �லவ) தி�.ெபா.ேவ.ேசாம�"தரனா) 

 
,ளாமணி எ/ப� ெச"தமி0 ெமாழியி/க1 சிற"� விள2�� 
ெப�2கா(பிய2க34 ஒ/6. இ� ஆ�கத சமய$ைத சா)"த ேதாலாெமாழி$ேதவ) 
எ/8� ந�9ைச( �லவரா� இய�ற(ப�ட�. கைடச2க கால$தி��( பி/ன�� 
ேதவார� கால$தி�� #/ன�� நிக0"த கால$தி� ந� தமிழக$தி/ க1 ஆ�கத 
சமய� எ/8� சமண சமய� யா1�� பரவி மிக!� ெசழி(��றி�"த�. 
அ�கால$ேத அ�மத சா)�ைடய ந�9ைச( �லவ) பல) அ� மத$தி�� ஆ�கமாக 
இய�றிய ெப�2கா(பிய2க4, நிக1�க4 பல. 
 
சி"தாமணி, சில(பதிகார�, மணிேமகைல, வைளயாபதி, �1டலேகசி இைவ 
ஐ�ெப�2கா(பியமா�. ,ளாமணி, யேசாதர காவிய�, உதயண காவிய�, நாக�மார 
காவிய�, நீலேகசி இைவ ஐ=சி6கா(பியமா�. இல�கண வைகயால/றி� கா(பிய( 
ப1� வைகயா>� தைல சிற"த காவிய� சி"தாமணியா��. இைத அ?ெயா�றி 
அத��( பி/ ேதா/றிய ெப�2கா(பியேம இ ,ளாமணியா��. எனி8�, 
சி"தாமணியி/ ெச@Aைள� கா�?>� ,ளாமணியி/ ெச@A�க4 இனிய 
ஓைசAைடயனவா@ சிற"தி��கிற�. 
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,ளாமணி எ/8� இC வன(பிய� �� ஆ�கத �லாகிய பிரதமாDேயாக 
மகா�ராண$தி� Eற(ப�ட பைழய கைத ஒ/றிைன ெபா�ளாக� ெகா1� எF"த 
�லா��. இ"�9�� அைம"த ,ளாமணி எ/8� இ( ெபய) ஆசிாியரா� 
இட(ப�ட ெபயராக$ ேதா/றவி�ைல, த/ைமயா� வ"த ெபயேர ஆ��. 
 
�லாசிாிய) வரலா6  
 
,ளாமணிைய இய�றிய ேதாலாெமாழி$ ேதவாி/ இய�ெபய) இ/னெத/6 
ெதாியவி�ைல. இவ) இ"�9/க1 இர1?ட2களி� 'ஆ)��� ேதாலாதா@' 
எ/6�, 'ேதாலாநாவி� ச�த/' இனிய அழகிய ெசா�ெறாடைர வழ2கி யி�$தலா� 
அத/ அ�ைம உண)"த ெபாிேயா) இவைர$ ேதாலாெமாழி$ ேதவ) எ/6 
வழ2கலாயின) என ெபாிேயா)க4 க��கி/றன). 
 
இவ) கா)ெவ�?யரச/ விசய/ எ/பவ8ைடய கால$தவ) ,த�மதீ)$த2கராிட$ேத 
ெபாி�� ஈ�பா�ைடயவ) எ/6� ம/ன/ விசய/ ேவ1�ேகாளி/ப? இ"�ைல 
இய�றினா) எ/ப�� சில ெச@A�களா� விள�க(ப�� இ��கிற�. கைட ச2க 
கால$தி��( பி/ன) சமண சமய� ெசழி(��றி�"த கால$ேத அ சமய� 
கண�க)க4 அைத பர(�� ெபா��� அ2க2ேக ச2க2க4 பல நி6வின) ,அதி� 
தமிழக$ைத ேச)"த தமி0ச2க� [திரமிள ச2க� ] மிக!� சிற(��றி�"த�. இ 
ச2க2க3�� அரச)க4 தைலைம தா2கின).இ ,ளாமணி, அரச/ விசய/ ேச"த/ 
அைவயி/க1 அைம"த சா/ேறா)களா� ேக�க(ப�� அவ)களா� ந�ல�� என 
ஏ�6� ெகா4ள(ப��� இ��கிற�. 
 
இனி, ேதாலாெமாழி$ேதவ) வா0"த கால$ைத இ�கா6� யா�� வைரய6$�� 
Eறவி�ைல. அ ,ளாமணி�� #�ப�ட சி"தாமணியி/ கால� கி.பி. 897 ��( 
பி/னாத� ேவ1��. எ2ஙனமாயி8�, சி"தாமணி ஆசிாிய���$ ேதாலாெமாழி$ 
ேதவ) பி�கால$தவ) எ/பைத ம6(பா) யா�மி�ைல. எனேவ, இவ) 
கைடச2ககா�$தி��( பி/னி�"த சி"தாமணி ஆசிாியராகிய தி�$த�கேதவ) 
கால$தி�� அணி$தா@$ ேதவார� கால$தி�� #�ப�டெதா� கால$ேத வா0"தவ) 
எ/ப� ஒ�வா6 ெபா�"�வதா�. 
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------ 
#ளாமணி #ளாமணி #ளாமணி #ளாமணி ----�த� பாக� �த� பாக� �த� பாக� �த� பாக� ((((பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�, , , , ச��க� ச��க� ச��க� ச��க� 1111----7)7)7)7)    

பாயிர� பாயிர� பாயிர� பாயிர� ((((1111----6)6)6)6)    
கட!4 வா0$� 
 
ெவ/றா/ விைனயி/ ெதாைகயாய விாி"� த/க1 
ஒ/றா@( பர"த !ண)வி/ெனாழி யா� #�6� 
ெச/றா/ திகF= �ட),ெழாளி J)$தி யாகி 
நி/றா ன?�கீ0 பணி"தா) விைன நீ2கி நி/றா).        
 
கட!4 வா0$� #�றி�6 
 
Dத� #த9ய ெபா�4 
 
அ2க1 Kலகி� கணிவா/�ட ராகி நி/றா/ 
ெவ2க1 விைனேபா0" தி�வ சர1 ெச/ற ேமனா4 
ைப2க1 மத)ைவ( ப�வாயாி ேய6 ேபா0"த 
ெச2க1 ெண?யா/ சாித�மி� ெச(ப >�ேற/ .   2 
 
அைவ அட�க� 
 
ெகா�ற2ெகா ேணமி ெந�மா��ண2 Eற வி(பா� 
உ�றி2ெகா) காத� கிளர$தமி0 ��க >�ேற/ 
ம�றி2ெகா) ��ற� வ�மாயி8 ந2க4 ேபா�வா) 
அ�ற2க4 கா(பா ரறிவி�ெபாி யா)க ள/ேற.   3 
 
�லர2ேக�றிய கள8�, ேக�ேடா �� 
 
நாமா1 �ைர��2 �ைறெய/னி� நாம ெவ/ேவ� 
ேதமா ணல2க� றி�மா�ெந�= ேச"த ென/8� 
%மா1 தமிழி/ கிழவ/�ட ரார மா)பி/ 
ேகாமா னைவA� ெட�1டா)ெகாள( ப�ட த/ேற.   4 
 
ெச2க1 ெண?யா/ றிற�ேபசிய சி"ைத ெச@த 
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ந2க1 ம6!� ம6வ/6ந� லா)க1 #/ன) 
அ2க1 வி��பி நி�4ேபா0"தக� வாென F"த 
தி2க1 ம6!= சில)ைகெதாழ ெச�> ம/ேற.   5 
 
�� வ"த வழி 
 
வி=ைச� கிைறவ/ விைர,0#? ேவ"த/ ம2ைக 
ப=சி� க82� சில�பார?( பாைவ Lவா) 
வ=சி� ெகா?ேபா� பவ4காரண மாக வ"த 
ெச=ெசா� �ராண$ �ைரயி/வழி ேச6 ம/ேற.   6 
 
பாயிர� �&றி&�பாயிர� �&றி&�பாயிர� �&றி&�பாயிர� �&றி&�    
----------------------- 

�தலாவ( �தலாவ( �தலாவ( �தலாவ( ----    நா*+, ச��க� நா*+, ச��க� நா*+, ச��க� நா*+, ச��க� ((((7777----35)35)35)35)    
 
�ரைம நா�?/ சிற(� 
 
ம=�,0 மணிவைர ெய�$த மாலம) 
இ=சி, ழணிநக ாி��ைக நாட� 
வி=ைச"ண 3ல�ட/ விழா�ெகா1 ட/ன� 
�=�"ணண4 "திய� �ரைம ெய/பேவ.   7 
 
கய�க3� க1கM� 
 
ப2கய2 கா�ெகா1 டல)"த பா2ெகலா� 
ெச2கய 9னநிைர திைள��= ெச�வ#� 
ம2ைகய) #க$தன மத)$த வாளாி 
அ2கய) பிற0சிA மறாத நீரேவ.   8 
 
வய�க3� ஊ)க3� 
 
ஆ2கவ ரணிநைட ய/ன$ ேதா�டன 
தீ2�ர/ மழைலயா� சில��" த1பைண 
O2கிள #ைலயவ) ெம�ெல/ சீற? 
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ஓ2கி�= சில�பினா� சில�� J)கேள.   9 
 
ெபாழி�களி>� O�களி>� இ/னிைச 
 
நிழலக" தவ0"�ேத னிர"� தா�ேச) 
ெபாழிலக� LைவA2 கிளீA� பா�ேம 
�ழலக2 �ைட"�வ1 �ற2�2 ேகாைதய) 
மழைலA� யாFேம ம9"த மாடேம.   10  
 
வ1�க32 ெகா2ைகக3� 
 
காவிA� �வைளA ெநகி0"� க43மி0 
ஆவிA1 டட)$தேத னக$� ம2ைகய) 
நாவிA2 �ழ�� #1 ணகில ந�றவ� 
ேமவிநி/ றவைரA ெம9ய வி�#ேம.   11 
 
�ரைம நா�?/ நானிலவள� 
 
வானில2 க�விய வைரA #�ைலவா@$ 
ேதனில2 க�விய திைணAந ேதர�ேச) 
பானல2 கழனிA2 கட>� பா2கணி 
நானில2 கல"�ெபா/னர> நாடேத.  12 
 
�றி=சி நில� 
 
#/றி ெல2� #�கய) பாணிA� 
ெச/6 Oழ� வி$திர ேளாைசA� 
ெவ/றி ேவழ #ழ�ெகா� E?வா/ 
ஒ/றி நி/றதி ��ெமா� பாெலலா�.  13 
 
#�ைல நில� 
 
ஏ6 ெகா1ெடறி A�பைண� ேகாவல) 
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E6 ெகா1ெடF ெகா/ைறய" தீ2�ழ� 
கா6 ெகா1டவ) க�பைல ெய/றிைவ 
மா� ெகா1�சி ல��ெமா) மாெடலா�.  14 
 
ம�த நில� 
 
அண2க னாரண வாட� #ழவ#� 
கண2ெகா4 வாரண� க�பைல ெச�வ#� 
மண2ெகா4 வா)#ர ��வய ேலாைதA� 
இண2கி ெய2� மி���ெமா) பாெலலா�.  15 
 
ெந@த� நில� 
 
கலவ ாி/னிய #2கட லசிறா) 
�ல! நீ)(ெபா� Lெணறி Lச>� 
நில! ெவ1மண னீளி�2 கான�வா@ 
உல! ேமாத# ேமா2�ெமா) பாெலலா�.  16 
 
�றி=சி நில� 
 
ைகவி ாி"தன கா"த3� L=�ைன 
ைமவி ாி"தன நீல#� வா/ெச@நா1 
ெம@வி ாி"தன ேவ2ைகA� ேசா)"தேத/ 
ெந@வி ாி"தன நீளி�2 �/ெறலா�.  17 
 
#�ைல நில� 
 
ெகா/ைற A2��" �2�ைல� ேகாட>� 
#/றி ேலறிய #�ைலய� ப"த�� 
நி/6 ேத/நிர" %தவி ாி"தேரா 
ம/ெற லாமண நா�ம �2கிேன.  18 
 
ம�த� 
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நாற வி1டன ெந@த> நா1ம� 
ேச6 வி1டெச" தாமைர� கான#� 
ஏறி வ1?ன J/றவி ழி"தேத/ 
ஊறி வ"ெதாF ��ெமா� பாெலலா�.  19 
 
ெந@த� 
 
ேகா� ைட"தன தாைழA2 ேகாழி�4 
ேமா� ைட"தன Jாி� �வைளA� 
ேதா� ைட"தன ,க#2 க�பக� 
கா� ைட"தன ேபா/6ள கானேல.   20 
 
�றி=சி 
நீல வால வ�ட$தி னிற2ெகாள� 
ேகா>� P9ய ேகா�ய) �/றி/ேம� 
ஆ> மாமைழ நீ4#கி லா)$ெதா6� 
ஆ> மாமயி லா>ெமா) பாெலலா�.   21 
 
#�ைல 
 
ந�க #�ைலA நாகிள2 ெகா/ைறA� 
உ�க தாதட) ெகா1ெடா9 வ1டறா 
எ�க ாீ)மண� கி1?யி ள�ெபைட( 
ப�க ேநா��� பறைவெயா) பாெலலா�.   22 
 
ம�த� 
�4ளி றா�க!� ெகா1� ���ெபா� 
க4ள றாதெச" தாமைர� கானக$ 
�4ள றா�ைத" ேதாைக யிர��ற( 
�4ள ற�� ல�பின ெபா@ைகேய.   23 
 
ெந@த� 
ெவ1# ைள(ப�" தாமைர ெம/��4 
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#1# ைள$திர ேளா� #னி"�ெகா1 
�1# ைள$திள வ/ன #ழ�கலா� 
க1# ைள$த தட$த கழிெயலா�.   24 
 
�றி=சி 
 
கா"த ள2�ைல யா�களி வ1?ன� 
E"தி ள�பி? Oச�� ழா2கேளா 
ேட"� ச"தன சர 9�2ைகமா 
மா"தி நி/6ற2 ��வைர மாெடலா�.   25 
 
#�ைல 
 
தா)ெச@ ெகா/ைற தளி$தத1 ேடற>1 
ேட)ெச@ கி/ற விள�� 9�2�ைழ� 
கா)ெச@ காைல கறி$ெதா6 ெம�லேவ 
ேபா)ெச@ மாவின� L$த1� றணிேய.   26 
 
ம�த� 
 
அ4ளி ைலக�வ ைள$தட� ேம@"தைசஇ� 
க4ள ைல$தக !�க� ேமதிபா� 
உ4ள ைல$ெதாF க��ைட" �1டலா� 
�4ள ைல$த �னல� ல2கேள.   27 
 
ெந@த� 
 
ெக1ைட ய=சிைன ேம@" � கிள)"�ேபா@ 
#1ட க$�ைற ேச)"த #தைலமா 
வ1ட� வா)கைர மாமக ர��ழா� 
க1� நி/6 கன>� கழிெயலா�.   28 
 
�றி=சி 
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க1ணி லா2கைழ யி/கதி)� க�ைறA� 
ம1ணி லா2�ர� வா)திைன வாாிA� 
எ1ணி லா2கவி ைளவன O�ட#� 
உ1ணி லா2�ல வாைம Aய)"தேவ.   29 
 
#�ைல 
ேப0$த காயின ேபெர� பிற2கிண) 
தா0$த காயின த1ணவ ைர�ெகா? 
,0$த கா@$�வ ைரவர ெக/றிைவ 
J0$த ேபா/6ள #�ைல நில2கேள.   30 
 
ம�த� 
 
ேமா� ெகா1ெடF Jாி� கைழ�க�� 
L� ெகா1ட ெபா��பெரா �4விரா@$ 
ேதா� ெகா1டைப2 கா@�வ4 ெச"ெந9/ 
கா� ெகா1�ள க1ணக னாெடலா�.   31 
 
ெந@த� 
 
ச2� நி$தில #$தவ ழி(பிA� 
ெத2க" தீ2�ைல Qறிய ேதற>� 
வ2க வாாிA� வாரைல வாாிA� 
த2� வாாிய த1கட னாெடலா�.   32 
 
திைண மய�க� [ மல)] 
 
ெகா?சிய) �ன$தய� �றி=சி ெந@பக) 
இைடசிய) க�(பய) கமF ேமைழய� 
கைடசிய) கைளெயறி �வைள கான�வா@$ 
ெதா�$தல) பிைணயலா) �ழ>� ேடா /6ேம.   33 
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திைண மய�க� [ ஒ9 ] 
கலவ)த= சி6பைற யிைசயி� ைகவிைன( 
�லவ)ேத� பிழிமகி0 �ரைவ ெபா2�ேம 
�ல!ேகா� ேகாவல) ெகா/ைற$ தீ2�ழ� 
உல!நீ ள�ணமா !ற2� ெம/பேவ.   34 
 
�ரைம நா�?/ சிற(� 
 
மா�ெகா? மாைணA ெமளவ� ப"த�� 
கா)�ெகா? #�ைலA2 கல"� ம�9ைக( 
L�ெகா?( ெபா��ப�� ெபா/ன ஞாழ>� 
%�க? கம0"�தா/ 6ற�க ெமா��ேம.   35 
 
�தலாவ( நா*+, ச��க� �&றி&��தலாவ( நா*+, ச��க� �&றி&��தலாவ( நா*+, ச��க� �&றி&��தலாவ( நா*+, ச��க� �&றி&�    
-------------------------- 

2. 2. 2. 2. நகர, ச��க� நகர, ச��க� நகர, ச��க� நகர, ச��க� ((((36363636----    69)69)69)69)    
 
�ரைம நா��( ேபாதனமா நகர� 
 
ெசா/னநீ) வளைம$ தாய �ரைமநா� டகணி சா)"� 
ம/ன/O� றி�"� ைவக �லவ) வ��க( ப�ட 
ெபா/னவி) �ாிைச ேவ9( ேபாதன ெம/ப �1ேடா ) 
ந/னக) நாக ேலாக ந�வெதா$ தினிய ெதா/ேற.  36 
 
நகர$தி/ அைமதி 
 
ச2கேம@ தர2க ேவ9$ தட2கட� ெபா@ைக L$த 
அ1க1மா ஞால ெம/8" தாமைர யலாி ன2ேக0 
ெச2க1மா� �ரைம ெய/8" ேத�ெபா�� டக$� ைவ�� 
ந2ைகய) ப?வ2 ெகா1ட நல$த� நகர ம/ேற.  37 
 
அகழிA� மதிலரK� 
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ெச=�ட)� கட! ?1ேட ாி!ளிகா றிவள S/6� 
ம=�ைட மத)ைவ ெந�றி வா8F வாயி/ மாட$ 
த=�ட ாி=சி , யா2ேகா ரழகணி" தல)"த ேதா�ற� 
ெவ=�ட) விாிA #"நீ) ேவதிைக மீதி� ட/ேற.  38 
 
அ�மதி� �ற$ேத அைம"த யாைனக��மிட மா1� 
 
இ��பி� ெதாடாி/ மாவி ெனF#த� பிணி$த யாைன� 
க��பி� கவள J��� க�பைல கல"த காவி/ 
அ��பிைட யல)"த ேபாதி ன�9A1 டர�6 கி/ற 
க��ெபா� �ைத"� ேதா/6= ,0மதி� இ��ைக ெய�லா�.   39 
 
மாட2களி/ மா1� 
 
மானளா மத)ைவ ேநா�கி/ ைமயாி மைழ�க ணா)த� 
ேதனளா #�வ� க1ணி ெச�வ)ேதா ?ைள�� மாட2 
கானளா2 காம வ�9 க�பக2 கல"த க1ணா) 
வானளா@ மல)"� ேதா/6 மணிவைர யைனய ெதா/ேற.   40 
 
இ�!ம� - ேவ6 
 
அகிெலF ெகாF��ைக ம=சி னாட!� 
#கி9ைச ெயன#ழா #ர/6 வி�ம!� 
�கி9ைக� ெகா?யனா) மி/னி� ேறா/ற!� 
இக9ன மைலெயா� மாட ெம/பேவ.   41 
 
மாட2களி/ சிற(� 
 
க1ெணலா2 கவ)வன கனக Eட#� 
ெவ1ணிலா ெசாாிவன ெவ4ளி ேவA3� 
த1ணிலா$ தவ0மணி$ தல#= சா)"தேரா 
ம1ணினா 9ய/றில மதைல மாடேம.   42 
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மாட$தி� பலவைக ஒ9க4 
 
மாடவா@ மணி#ழா விைசA ம2ைகய) 
ஆ�வா) சில�பிைண யதி� ேமாைசA� 
பா�வா) பாணிA� பயி/6 ப�கல� 
#?மா ணகர� #ர�வ ெதா��ேம.   43 
 
வ1�களி/ மய�க� 
 
தாழிவா@� �வைளA" த1ெண ேனாதிய) 
மாைழவா ெண�2கK மய2கி வ"�ெச/ 
றியாழவா மி/�ர லா9$ தா)$தேரா 
ஏைழவா@ ���பின மிைள�� ெம/பேவ.   44 
 
கைட$ெத� 
 
பளி2�ேபா0" திய�றிய பலைக ேவதிைக 
விளி��ேதா@ ெந�2கைட Oதி வாெயலா� 
�ள2�L மாைலA= ����" ேதா/றலா� 
வள2ெகா4L2 க�பக வன#� ேபா>ேம.   45 
 
சில�ெபா9�� மய2�= சி6அ/ன2க4 
 
காவிவா@� க�2கணா) காம) L=சில� 
பாவிவா@ மாளிைக யதிர� ேக�ெடா6� 
%விவா/ ெபைட�ைண �ற"த ெகா�ெலன 
வாவிவா யிளவன� மய2� ெம/பேவ.   46 
 
அரச) ெத�வழ� 
 
வில$தைக( L"�ண) விாி"த ேகாைதய) 
நல$தைக சில�ப? நவில S�?ய 
அல$தக� �ழ��ேதா@" தரச Oதிக4 
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�ல$திைட$ தாமைர L$த ேபா>ேம.   47 
 
ெச�வ சிற(� 
 
க1ணில2 க?மல)� �வைள� க�ைறA� 
ெவ1ணிலா$ திரெளன விள2� மார#� 
வ1ணவா/ ம�9ைக வளாய மாைலA� 
அ1ண/மா நக)�கைவ� காிய அ�லேவ.   48 
 
மாளிைககளி� உண!(ெபா�4களி/ மி�தி 
 
ேத�பF$ தினியநீ) J/6" தீ�பலா 
ேம�பF$ தளி"தன �ைளA� ேவாிA� 
மா�பழ� �ைவகM ம�$த1 T�ட#� 
தா�பF$ �ளசில தவள மாடேம.   49 
 
இ/ப உலக� 
 
ைம"த� மகளி� மாைல காைலெய/ 
ற"தர( ப�$தவ ரறிவ தி/ைமயா� 
�"தர( ெபா�6க �ைத"த ெபா/னக 
ாி"திர !லக�வ" திழி"த ெதா��ேம.   50 
 
பயாபதி ம/ன/ மா1� 
 
ம�றமா நக�ைட ம/ன/ ற/8யா 
ஒ�ைறெவ1 �ைடநிழ >லகி� ேகா�யி)( 
ெபா�றியா/ பயாபதி ெய/8� ேப�ைட 
ெவ�றிேவ� மணி #? ேவ"த) ேவ"தேன.   51 
 
பயாபதி ம/ன/ சிற(� 
 
எ1ணின ெர1ணக( படாத ெச@ைகயா/ 
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அ1ணிய ரக/றவ) திற$� மாைணயா/ 
ந1Kந) பைகவெர/ றிவ)�� நாளி8� 
த1ணிய/ ெவ@யன" தாைன ம/னேன.   52 
 
ம�க��( பைகயி/ைம 
 
நாமேவ னரபதி Aலக2 கா$தநா� 
காமேவ4 கவ)கைண கல"த த�ல� 
தாமேவ� வயவ)த" தழல2 ெகா�பைட 
நாமநீ) வைர(பக ந9த தி�ைலேய.   53 
 
�?கைள வ�$தி இைற ெகா4ளாைம 
 
ஆறிெலா/ றறெமன வ�ளி ன�லெதா/ 
U6ெச@ �லகினி 8வ(ப தி�ைலேய 
மாறிநி/ றவைரA� வண�கி ன�ல� 
சீறிநி/ ெறவைரA= ெச�(ப தி�ைலேய.   54 
 
ம/னனி/ #"நிழ� 
 
அ?நிழ லரசைர யளி�� மா@கதி) 
#?நிழ/ #னிவர) சரண #0�ேம 
வ?நிழ� வைனகதி ெரஃகி/ ம/னவ/ 
�ைடநிழ >லெகலா2 �ளிர நி/றேத.   55 
 
இ�வைக(பைகA� அ�ற ஏ"த� 
 
ம/னிய பைக��ழா மா6� ைவயக� 
�/னிய வ��பைக$ ெதாைகA� மி/ைமயா� 
த/ைனA" தைரையA2 கா�� ெம/பத� 
ம/னவ/ றிற$தினி ம�ள ேவ1�ேமா.   56 
 
அரசிய� ��ற$�ட/ உலக( ெபா�ைம நீ��த� 
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ேமலவ) ெம@(ெபா�4 விாி��� O6சா� 
�9னா� ெபாியவ) Dைழ"த ��றமா 
ஆ>நீ ர/னேமா டரச வ/னேம 
ேபாலநி/ 6லகிைன( ெபா�ைம நீ�கினா/.   57 
 
அரச) ��ற$தி/ இய�� 
 
ெகாதிDைன( பகழியா/ �றி(பி ன�லெதா/ 
றி�நம� கிைச�ெகன ெவ1K ெம1ணிலா 
ெநா�மல) ெவ�!றா Dவ�சி யாள)பி/ 
அ�வவ/ ப�திக ளைமதி வ1ணேம.   58 
 
அரசிய) 
 
ம�றவ/ ேறவிய) மகர வா)�ைழ� 
ெகா�றவ) �ல2கைள விள�க$ ேதா/றினா) 
இ�றதி� ம�2�ெல/ றிர2க O2கிய 
#�6றா #ைலயினா) கைலயி/ #�றியா).   59 
 
அரசிய) இய�� 
 
ப=ச82 க?யினா) பர"த வ��லா) 
ெச=�ண2 கிள#ைல ம�2� சி"தினா) 
வ=சிய2 �ைழ$தைல மத)ைவ� ெகா��த� 
அ=�ட ாிண)�ெகாசி" தைனய ைவ�ைமயா).   60 
 
காம� L$த காாிைகய) 
 
காம$ெதா$ தல)"தவ) கதி)$த க�பினா) 
தாம$ெதா$ தல)"�தா0" தி�1ட E"தலா) 
%ம$� �டெராளி �3�� ேதாளினா) 
வாம$தி/ மய2கிைம மத)$த வா�கணா).   61  
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ப�ட$� அரசிக4 இ�வ) 
 
ஆயிர ரவரவ)� கதிக$ ேதவிய) 
மாயி� வி��பினி னிழி"த மா1பினா) 
ேசயி�" தாமைர$ ெத@வ ம/ன) எ/ 
ேறAைர யிலாதவ ாி�வ ராயினா).   62 
 
ெப�"ேதவிய) இ�வாி/ ெப�றி 
 
நீ2க�� பமி0த J�?$ ேதனளா@( பிழி"த ேபா>� 
ஓ2கி�2 கடல" தாைன ேவ"தண2 �6�� மி/ெசா� 
O2கி�2 �வ!� ெகா2ைக மிகாபதி மி�க ேதவி 
தா2க�2 க�பி/ ற2ைக சசிஎ/பா4 சசிேயா ெடா(பா4.   63 
 
ம2ைகய)�கரசியரா�� மா1� 
 
L2�ைழ மகளி)� ெக�லா� ெபா/மல) மணி�ெகா� ப/ன 
ேத2�ழ� ம2ைக மா)க4 திலகமா@$ திகழ நி/றா) 
மா2ெகாF" தேசாக ெம/றா2 கிர1�ேம வய"த கால$ 
தா2ெகF" தவ�ைற ெய�லா மணிெபற வல� ம/ேற.   64 
 
இCவி�வ�� பயாபதிAட/ E?Aைற"த இ/பநல� 
 
ெப�மக 8��� ெப1ைம மா1பி8� ேபணி நா3� 
ம�வி8� �திய ேபா>� மழைலய2 கிளவி யா>� 
தி�மக4 �லைம யா��= ெச�விஎ/ றிவ)க4 ேபால 
இ�வ� மிைறவ 84ள$ ெதா�வரா யினிய ரானா).   65 
 
ம/ன8� மைனவிய�� ஓ�யி) ஆகி நி�ற� 
 
ம/னவ னாவி யாவா) மகளிர� மகளி) த2க4 
இ/8யி ராகி நி/றா னிைறமக னிவ)க ட2க� 
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ெக/ைனெகா ெலா�வ) த�ேம ெலா�வ)�கி2 �4ள ேமாட 
#/னவ/ �ண)$த வாற� ெமா@�மல)� கைணயி னாேன.   66 
 
ம2ைகய) ம/னைன( பிணி$� ைவ$த� 
 
ெசா�பக)" �லக2 கா��" ெதாழி��ற$ ெதாழிய வா2கி 
ம�பக ரகல$ தாைன மன$திைட( பிணி$� ைவ$தா) 
ெபா�பக2 கமழ( L$த ேத"�ண) ெபா6�க லா�றா� 
க�பக� ெகாF"�2 காம வ�9ய2 ெகா?A ெமா(பா).   67 
 
மாலாகி நி��� ம/ன/ 
 
ம2ைகய ாி�வ ராகி ம/னவ ெனா�வ னாகி 
அ2கவ ரம)"த ெத�லா மம)"த�4 ெப�கி நி/றா/ 
ெச2கய� மத)$த வா�க� ெட@வமா மகளி) ேதா6� 
த2கிய !�வ" தா2�= ச�கர/ றைகைம யானா/.   68 
 
#�6நீ) வளாக ெம�லா #F�ட னிழ�6 Jாி  
ஒ�ைறெவ1 �ைடயி னீழ >ல�க1 ப�(ப ேவா�பி� 
ெகா�றவ ென�2க ணா)த2 �வி#ைல$ தட$� J0கி 
ம�றவ� கரச ெச�வ மி/னண மம)"த த/ேற.   69 
 
இர.டாவ( நகர,ச��க� �/0த(இர.டாவ( நகர,ச��க� �/0த(இர.டாவ( நகர,ச��க� �/0த(இர.டாவ( நகர,ச��க� �/0த(....    
--------- 

3. 3. 3. 3. 1மாரகால, ச��க� 1மாரகால, ச��க� 1மாரகால, ச��க� 1மாரகால, ச��க� ((((70707070----118)118)118)118)    
 
ேதவ)க4 இ�வ) ம1Kலகி� ேதா/6த� 
 
ஆ2கவ) தி�வயி� றமர) க�பமா1 
T2�ட னிழி"�வ" தி�வ) ேதா/றினா) 
வா2�நீ)$ திைரவள) வைளA ம�கட� 
ஓ2�நீ) நிழ>ெமா$ ெதாளி� J)$தியா).   70  
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மிகாபதி விசயைன( ெப6த� 
 
ெப1ணிலா" தைக(ெப�" ேதவி ேபரம)� 
க1ணிலா2 களிவள �வைக ைக�மிக$ 
த1ணிலா !லெகலா" தவழ"� வா/ெகாள 
ெவ1ணிலா �டெராளி விசய/ ேறா/றினா/.   71 
 
சசி திவி�டைன( ெப6த� 
 
ஏரண2 கிள�ெப�" ேதவி நா3ற 
சீரண2 கவிெராளி$ திவி�ட/ ேறா/றினா/ 
நீரண2 ெகாளிவைள நிர"� வி�மின 
ஆரண2 கல)மைழ யமர) சி"தினா).   72 
 
விசயதிவி�ட)க4 பிற"தெபாF� உ1டான ந/ைமக4 
 
திைசெயலா$ ெதளி"தன ேதவ) ெபா/னக) 
இைசெயலா� ெப�=சிற( பிய/ற ேவ�பவ) 
நைசெயலா மவி"தன ந9A" தீவிைன( 
பைசெயலா� பற"தன பல)�� ெம/பேவ.   73 
 
ைம"த)களி�வ�� ம2ைகய) மன$ைத� கவ)த� 
 
ெச@தமா ணகாியி� சிற"� ெச/6ெச/6 
எ@தினா) �மரரா� பிராய ெம@த>� 
ைம�ழா� ெந�2கணா) மன$�� காமனா) 
ஐ�லா2 கவ)கைண ய��� ைவ$தேவ.   74 
 
விசய8ைடய உட�, க1, �=சி,கா� 
 
காம� வல��ாி கமF ேமனிய/ 
தாமைர யகவித0 த�$த க1ணின/ 
%ம� ளி��ண)" தைனய �=சிய/ 



20 

 

Lம� ெபால2�ைழ �ர32 காதின/.   75 
 
மாைல,மா)� , நிற� ,ேதா4, நைட ஆகியைவ 
 
வாட9� க1ணிய/ மல)"த மா)பின/ 
தாடவ0 தட�ைகய/ றய2� ேசாதிய/ 
ேகா�ய) �/ெறன� �ல! ேதாளின/ 
P�ைட நைடயின/ ெபாிய ந�பிேய.   76 
 
திவி�ட8டய உட� #த9யன 
 
Lவய� ��மல) �ைரA ேமனிய/ 
�விாி தாமைர ெதாைல$த க1ணின/ 
தீவிாி யா�ப9� சிவ"த வாயின/ 
மாவிாி தி�ம6 வணி"த மா)பின/.   77 
 
ைக #த9யன 
 
ச2கிய� வல��ாி திகிாி ெய/றிைவ 
த2கிய வ2ைகய ன?$த1 ேபாதின/ 
ம2கல மழகளி றைனய ெச�ைகய/ 
இ2�#/ ெமாழி"தவ� கிளய ந�பிேய.   78 
 
இ�வ�� இளைம எ@�த� 
 
தி�விைள$ �ல�க1 மலர$ ெதCவ)த� 
Aாிவைள ந/னக) ெச�வ� ��ெலன 
வாிவைள$ ேதாளிய) மன$�� காமேநா@ 
எாிவைள$ தி�வேதா ாிளைம ெய@தினா).   79 
 
ைம"த)க4 இ�வ�� ம2கய)க��$ ேதா/6த� 
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உவ) விைள கட�ெகா?( பவள ேமா�?ய 
�வாித0 வாயவ) �ள2� ேமனிய) 
அவ)கட ம�4ெகாேலா வன2க னா@மல) 
கவ)கைண கைட�கணி$ ��! கா�?னா).   80 
 
ம2ைகய) மய2�த� 
 
கடெலாளி மணிவண/ கனவி� வ"ெதம 
�டலக� ெவ�விதா A4ள� வCவினா/ 
விட9ல ென�#யி) வி���2 ெகா�ெலன 
மடவர லவ)�ழா மய�க #�றேத.   81 
 
ந2ைகய) மன$தி� விசய/ 
 
வா)வைள வ1ணென/ மன$� ளா/பிற) 
ஏ)வள) ெந�2கK� கில�க ம�லனா� 
கா)வள) ெகா�பனா ாிவ)க4 காமேநா@ 
ஆ)வள)$ தவ)ெகாெல/ ப�வ மாயினா).   82 
 
ம2ைகய) மா�சி 
 
க1ணிலா2 கவிெனாளி� காைள மா)திற$ 
�1ணிலா ெவFத� காம Sெழாி 
எ1ணிலா �ட)�ட விாி"� நா1விடா( 
ெப1ணலா� பிறி�யி) ெபாிய தி�ைலேய.   83 
 
காத� தீ வள)��� காைள( ப�வ� 
 
தி�வள) ெச�வ)ேம� ெச/ற சி"ைதேநா@ 
ஒ�வாி ெனா�வ)மி� �ைடய ராதலா� 
உ�வள) ெகா�பனா �4ள2 கா@வேதா) 
எாிவள)$ தி�வேதா ாிளைம ெய@தினா).   84 
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அரச/ மைனவிய�ட/ அம)"தி�$த� 
 
ம�ெறா)நா ளமாிைக� ெகா?ெகா1 மாமணி 
��6வா/ �டெராளி தFவி ,0மல) 
#�றிவ1 ?ன�விடா #?ெகா4 ெச/னிய� 
ெகா�றவ னிைளயவ) �ைழய ைவகினா/.   85 
 
அரச/ உற2�த� 
 
ம=�ைட மணிந� மாைல ம1டப$ 
த=�ட ரகி��ைக யைள"� ேதனளா@( 
ப=�ைட யமளிேம� ப4ளி ேய�பவ/ 
ெச=�ட ாிாிவேதா) திற$த னாயினா/.   86 
 
உட� பா�கா(பாள)க4 
 
ம/னவ/ 6யி�வி�$ த�ள ைம"த)ெபா/ 
6/னிய !ைடயின) �ைத"த கைசய) 
பி/னிய ஞாணின) பி?$த வி�9ன) 
அ/னவ ர?#த� காவ ன1ணிணா).   87 
 
தி�(ப4ளி எFசி 
 
த2கிய தவழெழாளி தடாவி வி�9ட 
ம2கல !ழ�கல ம�2� ேச)"தன 
அ2கவ/ க1கWஉ வ�ளி ெச@தன/ 
ப2கய #க$த)ப� லா1� Eறினா).   88 
 
அ"தண) வா0$� Eற அரச/ அவ)கைள வண2�த� 
 
அ"தண ராசிைட Eறி யா@மல)( 
ைப"�ண) ெந�#? பயில ேவ�றினா) 
ெச"�ண) ந6மல) ெதளி$�$ ேதவ)மா� 
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?"திர னைனயவ னிைற=சி ேய$தினா/.   89 
 
வாயி� கா(ேபா) உல� கா(ேபா/ வரைவ எதி)பா)$த� 
 
விைரயம) ேகாைதய) ேவK� ேகா9ன) 
உைரயம) காவ�L1 கைடயி X�ேபா@ 
#ரசம) #ழ2ெகா9 Jாி$ தாைனய/ 
அரசைவ ம1டப மைடவ ெத1ணினா).   90 
 
அரச/ வாயிைல அைடத� 
 
ெபா/னவி) தி�வ? ேபா�றி ேபா�றிஎ/ 
ற/னெம/ னைடயவ) பரவ வா@�கி� 
க/னிய) கவாிகா ெலறிய� காவல/ 
#/னிய ெந�2கைட #�ற #/னினா/.   91 
 
ெம@�கா(பாள) அரசைன� கா$த� 
 
ம=சிவ) வளநக) கா��� வா)கழ� 
ந=சிவ) ேவனர பதிைய யாயிைட 
ெவ=�ட) வாளின) விசி$த கைசய) 
க=�கி யவ)க1ெம@ காவ ேலா�பினா).   92 
 
அரச/ தி�ேவால�க ம1டப$ைத யைடத� 
 
வாசநீ) ெதளி$தல) பர(பி வானக� 
எ�நீ ளி��ைகய வில2� ெச/னிய 
J�ேத ென�2கைட J/6� ேபா@(�ற$ 
ேதாைசநீ4 ம1டப #வ"த ெத@தினா/.   93 
 
ேவ6 - ம1டப$தி��4 ��த� 
 
பளி2ெகாளி க�வ( ேபா0"த பலைகக1 �லவ ேச)$தி 
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விள2ெகாளி விளி�பி� ெச�ெபா/ ேவதிைக ெவ4ளி ேவA� 
�ெளா2ெகாளி பவள$ தி1கா� �ட)மணி தவF� Lமி 
வள2கவி/ றைனய தாய ம1டப ம9ர( ��கா/.   94 
 
அரச/ அைணயி� O�றி���� கா�சி 
 
�=சர� �ழவி கCவி� �ளி)மதி� ேகா� ேபா>� 
அ=�ட ெரயி�ற வாளி யணி#க மலர S/றி 
ெச=�ட ரணிெபா� சி2கா சனமிைச ேச)"த ெச�வ/ 
ெவ=�ட �தய$ �சி விாி"த ெவ@ யவேனா ெடா$தா/.   95 
 
அரச/ �றி(பறி"� அம)த� 
 
Lம� விாி"த D1Y� �ேராகித/ ெபாறிவ1 டா)��� 
மாமல ரணி"த க1ணி ம"திர� கிழவ) ம/னா) 
ஏம� கடல" தாைன யிைறமக/ �றி(� ேநா�கி$ 
தாமைர ெச2க1 ட�மா� பணி$ததா ன$த ரானா).   96 
 
சி�றரச)க4 த2க��ாிய இட2களி� அம)த� 
 
#/னவ ாி�"த பி/ைன Jாிநீ �லக2 கா��� 
ம/னவ/ கழைல$ த2க1 மணி#? Dதியி� றீ�?( 
பி/னவ/ பணி$த தான� ெப6#ைற வைகயி� ேச)"தா) 
மி/னிவ) கடக( ைப�L1 ெவ/றிேவ� ேவ"த ெர�லா�.   97 
 
பைட$ தைலவ)க4 உடனி�$த� 
 
வழி#ைற பயி/6 வ"த மரபினா) ம/ன) ேகாமா/ 
விFமல ர?�க1 மி�க வ/பினா); ெவ/றி நீரா); 
எFவள)$ தைனய ேதாளா ாிைளயவ ாி/ன நீரா) 
உைழயவ ராக ைவ$தா ேனாைடமா� களி�றி னாேன.   98 
 
�லவ)க4 வ�த� 



25 

 

 
காவல ென/8= ெச�ெபா� க�பக2 கவி/ற ேபா0தி� 
நாவல ெர/8� வ1� நைக#க( ெபயாி னாய 
Lவல) ெபா9! ேநா�கி( �லமய2 களி(ப வாகி( 
பாவல ாிைசயி� ேறா/ற( பா�� பயி/ற வ/ேற.   99 
 
இைச( �லவ)க4 வா0$� E6த� 
 
ப1ணைம மகர ந�யா0( ப8வX� �லவ) பா? 
ம1ணம) வளாக ெம�லா� மல)"ததி/ �கேழா ெடா/றி 
வி1ணக� விள2� தி2க4 ெவ1�ைட நிழ9/ ைவகி� 
க1ணம �லக� கா��� கழல? வா0க ெவ/றா).   100 
 
இ�!� அ� 
 
ம=�ைட மைலயி/ வ�9 ெதாடரவா/ வண2க நி/ற 
அ=�ட)� கட!4 கா$த வ�2�ல மலர$ ேதா/றி 
ெவ=�ட ெரஃக ெமா/றி/ ேவ"�க1 ணக�றி நி/ற 
ெச=�ட) #?யி னா@நி/ ேகா9� ெச�க ெவ/றா).   101 
 
வாயி� காவல8�� ஒ� க�டைள 
 
இ/னண� பல� ேம$த வினிதின2 கி�"த ேவ"த/ 
ெபா/னணி வாயி� கா��� L2கழ லவைன ேநா�கி 
எ/னவ ேர8 மாக நாழிைக ேயF கா6� 
க/னவி ேறாளி னா@நீ வரவி� காவ ெல/றா/.   102 
 
நிமி$திக/ வர! 
 
ஆயிைட யலகி/ ெம@"� லப!ெச/ றட2கி நி/றா/ 
ேசயிைட நிக0வ ெத�லா= சி"ைதயி� ெறளி"த நீரா/ 
ேமயிைட ெப6வ னாயி/ ேவ"�கா1 �6வ/ ெகா�ேலா 
நீயிைட யறிெசா� ெல/ேறா) நிமி$திக ெனறியி� ெசா/னா/.   103 
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அரச/ நிமி$திகைன வரேவ�ற� 
 
ஆ2கவ னரச) ேகாமா/ �றி(பறி" த�ள( ப�T) 
ஈ2கினி( ��மி ென/றா னிைறவைன யவ8= ேச)"தா/ 
O2கி�" தாைன யா8� ெவ1மல) பி?$த ைகயா� 
ஓ2கி�" தான2 கா�? Aவ"தினி தி��க ெவ/றா/.   104 
 
நிமி$திக/ த/ ஆ�றைல கா�ட$ ெதாட2�த� 
 
உ�றத ெனாF�கி� ேக�ப !ல�ப சார நீ�கி� 
ெகா�றவ/ �றி(� ேநா�கி யி�"தபி/ �ண��/ ெறா(பா/ 
#�றிய !லகி/ J/6 காலJ #F� ேநா�கி� 
க�ற�� �லைம த/ைன� கா��த� க�தி ெசா/னா/.   105 
 
அரச/ கனா�க1டைத நிமி$திக/ E6த� 
 
கய"தைல� களி�றி னாேயா) கனா�க1ட �ள� க2�� 
நய"த� ெதாியி ன�பி நளிகட� வ1ண/ ற/ைன 
வி��பக$ திழி"� வ"ேதா) ேவழ�ெவ1 ேபா� ேச)"த 
தய2ெகாளி மாைல ,�?$ த/னிட மைட"த த/ேற.   106 
 
கனவி/ பயைன நிமி$திக/ E6த� 
 
ம/மல)" தக/ற மா)ப ம�றத/ பய82 ேக1ேமா 
ந/மல) நைகெகா4 க1ணி ந�பித னாம ேம$தி 
மி/மல)" தில2� ைப�L1 வி=ைசேவ" ெதா�வ/ வ"� 
த/மக ெளா�$தி த/ைன$ த"தன/ ேபா� ெம/றா/.   107 
 
%த/ ஒ�வ/ வ�வா/ எ/ற� 
 
க�பக) திவைல சி"�2 க?கம0 �வைள� க1ணி$ 
தி�பமா= சிைலயி னா@! நீ ெதளிகநா ேன3 ெச/றா� 
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ஒ�பமா Aைர�க வ�லா ெனா�வேனா ேராைல ெகா1� 
��பமா கர1ட ெம/8� ெபாழிலக$ திழிA ெம/றா/.   108 
 
நிமி$திக/ Eறியைத அைவேயா) உட/ப��� E6த� 
 
எ/றவ னிய�ப� ேக�ேட யி�"தவ) விய"� ேநா�கி 
ெச/6ய) திலக� க1ணி$ திவி�டனி$ திற$த ேனயா� 
ஒ/றிய !லக ெம�லா ெமா��ைட நீழ� கா��� 
ெபா/றிக ழல2க/ மா)ப ேபா�றிெபா@ ய/றி ெத/றா).   109 
 
அரச/ ஆரா@சி ம/ற$ைத அைடத� 
 
உைரயைம" தி�(ப வி(பா ேலா�நா ழிைகெயா/ ேறாட 
#ரசெமா/ றதி)$த ேதா2கி யதி)த> #க$தி னாேல 
அரசைவ வி�$த ேவ"த னக$த� லவைர ேநா�கி 
வைரAய) மாட� ேகாயி/ ம"திர சாைல ேச)"தா/.   110 
 
ேவ6 - அரச/ ேப�த� 
 
க2��வா@� கனவவ/ க�தி ெசா�ற�� 
ம2கல( ெப��பய/ வ�$த வ1ண#� 
ெகா2கல) ெதாியலா/ Eறி� ெகா@�மல)$ 
ெதா2கலா) ெந�#? �டர$ %�கினா/.   111 
 
அைமச)க4 ேப�த� 
 
,Fநீ �லெகலா" ெதாF� த/ன? 
நீழேல நிர"�க1 ப��� நீ)ைமயா/ 
ஆழிய2 கிழவனா யல� ெம/ப� 
பாழிய" ேதாளினா@ ப1�2 ேக��ேம.   112 
 
திவி�ட/ சிற"தவேன எ/ற� 
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ந�றவ #ைடயேன ந�பி ெய/6L1 
வி�றவ0 �டெராளி விள2� ேமனிய� 
ெகா�றவ/ �றி(பிைன யறி"� Eறிய 
ம�றவ) ெதாட2கினா) ம"தி ர$�ளா).   113 
 
ேவ6 - திவி�ட/ உ�ைள(பைட ஏ"�வா/ எ/ற� 
 
ச2க ேலைகA= ச�கர ேலைகA� 
அ2ைக A4ளன ைவய� காதலா� 
ச2க பாணியா/ ச�க ராAத� 
அ2ைக ேய"�ெம/ றைறய� ேவ1�ேம.   114 
 
வி$தியாதர) ெதாட)�1டா�மானா� நல� எ/ற� 
 
வி=ைசய �ல�ைட ேவ"த/ ற/மக/ 
வ=சிய2 ெகா?யிைட மயில= சாயலா/ 
எ=ச9/ றிய2கிவ" திழிA மா@வி?� 
அ=சிநி/ றC!ல கா�சி ெச�>ேம.   115 
 
பளி2�ேமைட யைம$�� காவ� ைவ(ேபா� எ/ற� 
 
நாமினி ம�றவ/ ெமாழி"த நாளினா� 
ேதம� சிலாதல" தி�$தி$ ெத@வமா� 
%ம� மாைலயா@ ��ம கா"தைன� 
காம� ெபாழி9ைட� காவ� ைவ$�ேம.   116 
 
அரச/ க�டைள பிற(பி$�வி�� அ"த(�ர= ெச�>த� 
 
எ/றவ) ெமாழி"தபி னில2� Lணினா/ 
ந/ற� ெபாி�ெம/ ற�ளி நாெடா6� 
ெச/றவ/ கா�ெகன ெமாழி"� ேத2�ழ� 
இ/6ைண யவ)கட2 ேகாயி ெல@தினா/.   117 
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��மகா"த/ ெபாழிைலயைடத� 
 
எாிப� விாி�ட ாில2� Lணினா/ 
தி�வ? ெதாF�ெச� ��ம கா"த8� 
வாிப� ம�கர #ரல வா)சிைன 
ெசாாிப� ம�மல) ேசாைல ந1ணினா/ .   118 
 
1மாரகால, ச��க� �&றி&�1மாரகால, ச��க� �&றி&�1மாரகால, ச��க� �&றி&�1மாரகால, ச��க� �&றி&�    
-------------------- 

4. 4. 4. 4. இரத23இரத23இரத23இரத23ர, ச��க� ர, ச��க� ர, ச��க� ர, ச��க� ((((119119119119----238)238)238)238)    
 
Dத9(��த� 
 
�ாிைச நீ1மதி� ேபாதன மாநக) 
அரச) வா)$ைதயC வாற� நி�கேவ 
விைரெச@ வா)ெபாழி� வி=ைசய) ேச?ேம� 
உைரைய யா#ைர( பா8ற நி/றேத.   119 
 
ெவ4ளிமைல 
 
நில! ெவ1�ட) பா@நில ெமா(பநீ1 
�ல! நீ4கட றீ1?A ய)"�ேபா@ 
இல� வி/மணி வானிய/ மாெடலா� 
விலக நி/ற� வி=ைசய) �/றேம.   120 
 
ேதவ) உடெளாளி�� ெசCவா/ ஒளி சிறி� ஒ$த� 
 
ெதா�க வானவ) ,0�ழ லாெரா�� 
ஒ�க வா2�ள ரா@விைள யாடலா� 
உ�க ேசாதிக4 ேசாைலயி Xெடலா� 
ெச�க) வானக #=சிறி ெதா��ேம.   121 
 
ெபாழி9� தா) மண� 
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அவிF2 காதல ராயர ம2ைகய) 
பவழ வாய# த�ப� கி�களி 
தவF ெம/#ைல ��ல$ தைத"ததா) 
கமF நி/றன க�பக ேசாைலேய.   122 
 
ெபாழி9� �ளி)சி 
 
கிள�= ,ெழாளி� கி/னர ேதவ)த� 
வள�� L1#ைல யாெரா� ைவகலா� 
�ள�= ச"தன ேசாைலக Mெடலா� 
நளி�" ெத@வ ந62�ளி) நா�றேம.   123 
 
வாைடயி/ வ�ைக 
 
ம2�� வாைடம" தா)வன மீ�ழா@( 
ெபா2� தாெதா� Lம�� ெகா(பளி$ 
த2க ராகம ளாயர ம2ைகய) 
ெகா2ைக வாாிக4 ேம��தி ெகா43ேம.   124 
 
தைழ( ப��ைக 
 
ேதன க$�ைற A=ெசF= ச"தன� 
கான க$தைழ யி/கம0 ேச�ைக ேம� 
ஊன க$தவ) ேபாக# வ"தேரா 
வான க$தவ) ைவ�வ) ைவகேல.   125 
 
பாைறயி� மகர"த(ெபா? 
 
ம=� ேதா@வைர ைம"தெரா ட?ய 
அ=சி ேலாதிய ராரள க(ெபா? 
ப=ச ராக�ப தி$தப ளி�கைற$ 
�=� பாைறக1 ேம�6 ைத !�றேத.   126 
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பாைறயி� அ?��றி 
 
மாத ரா)நைட க�கிய வானிழி" 
தா� வ1�ண Sழ? Q/றிய 
பாத ராக�ப தி$தப ளி�கைற 
காத லா)தம க1கவ) கி/றேவ.   127 
 
அ�விநீாி� ம�9ைக மண� 
 
ஆ� ெபா/னைற ேமல� வி$திர4 
நாக க/னிய ராட9/ ஞா�ைக�மா 
ேவக #�மத ெவ4ளம ளாவிய 
ேபாக ம�9ைக நா6�� ன�கேள.   128 
 
ேச? நா�?/ சிற(� 
 
L�க ளாவன ெபா/மைர L�ெபாழி� 
கா�க ளாவன க�பக ேசாைலக4 
O�� வா)கழ� வி=ைசய) ேச?ேம 
Z�கி ய#ைர� கி/றதி2 ெக/ெகாேலா.   129 
 
இரத��ர ச�கரவாள நகர� 
 
வைரயி/ ேம/மதி ேகா�ற ைவகிய 
தி�வ நீெளாளி$ ெத/றிைச ேச?ேம 
9ரத ��ர ச�கர வாளெம/ 
6ைரெச@ ெபா/னக ெரா/6ள ெத/பேவ.   130 
 
ேவ6 -- வாைழயி/ மா1� 
 
அ�ெபா/ மாைலயா)க ளி$த ல$ெத F"த ர$தவா@� 
ெகா�பா னா) ெகா�$த #$த நீர வாய ேகாழைர( 
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ைப�ெபா/ வாைழ ெச�ெபா ேனப F$� O0"த ேசாதியா� 
வ�� பா@"� வ"ெதா சி"� சா6 ேசா)வ மா8ேம.   131 
 
பா�� மர2க4 
 
ேவ@தி ழ/னி லாவி ல2� ெவ4ளி வி�# பாைளவா@( 
பா@நி ழ�ப �2க தி)(ப [உம ணி�� ைல�லா@ 
ேச@நி ழ�ெச F�ெபா னா�றி ர1ட ெச�ப ழ$தவா@( 
ேபா@நி ழ�ெபா 9"� O0வ ேபா/ற Lக ராசிேய.   132 
 
மாட2க3� மர2க3� 
 
கா"தி நி/ற க�ப க"தி ழ�க ல"� ைகயற( 
பா@"ெத ாி"த ேபா�வி ாி"� பாாி சாத ேமா)ெசய 
வா@"ெத ாி"த ெபா/ மாட வாயி லா6 க1ெகாள( 
ேபா"ெத ாி"த ேபா/ம ர�� ற�ெபா 9"தி ல2�ேம.   133 
 
இ/ப$திைடேய ெத/ற� 
 
மாசி� க1ணி ைம"த ேரா� ம2ைக மா)தி ைள$த9� 
L� சா"த ழி$தி ழி"த �4ளி ேவ)� ல)$தலா� 
வாச #1ட மா� த"ெத/ வ1� பாட மாடவா@ 
Oச ெவ4ளி ேலா$தி ர(ெபா ��ப) பா@"� வி�#ேம.   134 
 
பலவைக மர2க4 
 
ஆ"� ண)$த மால #�ம ேசாக ப�ல வ2க3� 
தா"� ண)$த ச"த ன$த ைழ$த ைல$த டாயின 
மா"� ண)(ெபா ��ப) வ"� ைவக ம�ற %/றலா� 
ேத"� ண)� ம"ெதா சி"த ைச"த ேதவ தாரேம.   135 
 
இ/ப �/ப� 
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ெத@வ யா6 கா"த ள=சி ல�� ேத2ெகா4 L�ெபாழி� 
ெபளவ #$த வா)ம ண�ப ற�� ெமளவ/ ம1டப� 
எCவ மா� மி/ன ேபா9 ட2க ளி/ப மா�கலா� 
கCைவ யாவ த"த க)�� மார னா)ெச@ கCைவேய.   136 
 
�வலனச? 
 
ம�ற மாந க)�� ேவ"த/ மான யாைன ம/ன) ேகா/ 
அ�ற மி/றி நி/ற சீர ழ�ெப ய)(� ண)சியா/ 
#�6 #/ச ?( ெப ய)ெசா/ J/6 லஃ� மா/ெறழ( 
ெப�6 நி/ற ெப�றியா/ P? யாவ) ேப�வா).   137 
 
�வலனச?யி/ ெப�ைம 
 
இ2க1 ஞால ெம�ைல ெச/றி ல2� ெவ1� ைட"நிழ� 
ெவ2க1 யாைன ேவ"தி ைற=ச ெவ/றி யி/வி ள2கினா/ 
ெகா2� ெகா1� வ1ட ைற"� �2� ம�� ழ�பளா@ 
அ2க ராக ம2க ணி"த ல)"த வார மா)பினா/.   138 
 
க�விநல� #த9யன 
 
விைச யாய #�றினா/ வி=ைசயா)க ள=சநி/ 
றிைச யாய ெவ@தினா ேன"� ெச�ெபா னீ1#?� 
கைச யாைன மானேவ� க1ணி ல2� தாாினா/ 
ெவச 8=ெசா ெலா/6ேம வி�$� ெம@�ைம ேமயினா/.   139 
 
அ� ம/னவ/பா� ஒ� ��ற� - ேவ6 
 
ெவ�றி ெவ1�ைட வி=ைசய) ேவ"தவ 
ெனா�ைற ய"தனி� ேகா>ல ேகா��நா4 
��ற மாயெதா/ 61� �ண2களா 
ல�ற கீFயி) ேமல� ளாைமேய.   140 
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அCவரச/ ஆ�சியி� ந�2கியன 
 
ெச�ெபா னீ1#? யா/ெசா� வி/றைல 
ெவ�� ேவலவ/ வி=ைசய) ம1?ல� 
ந�பி யா4கி/ற நாளி ன�2கின 
க�ப மாட� கத9ைக ேபா�ேம.   141 
 
ஆடவ) ேம� வைள"த வி� 
 
மி/8 வா)"தம" தாரவி ள2கிணா) 
�/8 ெதா/#? யாெனாளி ெச/றநா4 
ம/8 மாடவ) ேம�வைள" தி�டன 
ெபா/8 னா)�� வசிைல ேபா>ேம.   142 
 
உ1ணாத வா@க4 
 
ெவ1ணி லா)�ட �"தனி ெவ1�ைட 
எ1ணி லா(�க ழானினி தா1டநா 
31ணி லா(பல வாAள வாயின 
க1ண னாெரா� காம�க ல2கேள.   143 
 
அ"நகாி� எவ�2 க��1� வ�"தா) 
 
மா�க1 ைவய மகி0"�த/ றாணிழ� 
ேநா�கி ைவக Dனி$தவ னா1டநா4 
தா�க ண2கைன யா) தம தாயரா� 
O�க( ப�டன ெம/#ைல வி�#ேம.   144 
 
க?யைவA2 ெகா?யைவA� 
 
வ?ய வாளவ னாள!� வா@களி� 
க?ய வாயின க4ளவி0 ேதமல 
ர?ய வா@(பய( ப�டட2 காவல)� 
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ெகா?ய வாயின ெகா2கவி0 ேசாைலேய.   145 
 
அரச/ மைனவி வாAேவைக 
 
மாய மாயநி/ றா/வைர மா)பிைட 
ேமய Lமக4 ேபால விள2கினா4 
%ய வா#6 வ�6வ) வாயவ4 
வாA ேவைகெய/ பா4வள) ெகா�பனா4.   146 
 
வாAேவைகயி/ ேம/ைம 
 
ைப�ெபா� ப�ட மணி"த ெகா� யாைனயா/ 
அ�ெபா� ப�ட ந62�ழ லா)�ெகலா� 
ெச�ெபா� ப�ட= ெசறி"த தி�Dத� 
அ�ெபா� ப��ைட யாளணி யாயினா/.   147 
 
இ�வாி/ இ/பநிைல 
 
ேகாைவ வா@�ழ ல2�ளி) ெகா�பனா4 
காவி வாெண�2 க1ணிய� காவல� 
காவி யாயண2 காயமி0 தாயவ/ 
ேம! நீ)ைமய ளா@வி�" தாயினா4.   148 
 
அ��ககீ)$தி எ/8� மக/ பிற$த� 
 
#��� வாயவ1 #4ெளயி� ேற)நைக 
A��க ேவ"த ெனா�2�ைற கி/றநா4 
ெப��க மாக( பிற"தன/ ெப@கழ� 
அ��க கீ)$தி ெய/ பானல) தாாினா/.   149 
 
�ய�பிரைப எ/8� மக4 பிற$த� 
 
நாம ந4ெலாளி ேவன�பி ந2ைகயா 
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ேயம ந�>ல கி/னிழி" த"நைக$ 
தாம ம�9ைக மாைல சய�பைவ 
காம வ�9A2 கா#ற$ ேதா/றினா4.   150 
 
�ய�பிரைபயி/ அழ� சிற(� 
 
க2ைக நீரன ஞா/ற கதிாிள" 
தி2க ளா�ெறழ( ப�ட� ெச�க)வா/ 
ம2ைக மா)பிற( ��மட மாதாி" 
ந2ைக யா�ெறழ( பா� நவி/றேத.   151 
 
#க� , க1, ��வ�, இைட ஆகியைவ 
 
வ1� ,0மல) ேபா/றள க�ெகா? 
ெகா1� ,0"த� �1டல வா1#க2 
ெக1ைட க1கிள ���� வ=சிைல 
உ1� ெகா�ெலன !1�ம �2�ேல.   152 
 
��வ2க4 �வ3த� 
 
காதி/ மீதணி க�பக$ ெதா$திண) 
ஊ� ேதனிற E/றியி �$ெதா6� 
ேபா� ேத)#க$ ���� வ�ெகா? 
ேநாத ேலெகா�ெநா சி"�ள வா2கேள.   153 
 
�ய�பிரைபயி/ அழ� 
 
வி1ண ண2க விழி$�வி ள2ெகாளி 
ம1ண ண2�ற ேவவள) ெவ@திய 
ெப1ண ண2கி� ேதா/றிய பி/ெகாேலா 
க/ன ண2�6 காாிைக க1டேத.   154 
 
ெகா2� ேபாத� வா/�மி0 கி/றன 
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அ2க ராகம ணி"தைத ய/றிA� 
ந2ைக நாகாி க�ெபாைற நா1ம�$ 
த2� வா)ெகா? யி�றள) வி$தேத.   155 
 
வள�த� 
 
ம2� ேறா@வைர ம/னவ/ ெறா��? 
ந2ைக ேபா�றிெய/ ேற$தி ந62�ழ� 
ம2ைக மா)பல) கா(ப வள)"�த/ 
ெகா2ைக யா�சிறி ேத�ைழ ெவ@தினா4.   156 
 
ப�க4 ேதா/6த� 
 
வாம வாெணா� ேநா�கிம ட2கனி 
%ம வா)�ழ லா�வ) வாயிைட 
நாம ந4ெலாளி #4ெளயி 64ெளF 
காம னாள�� பி�க? ெகா1டேவ.   157 
 
�ய�பிரைப வி$ைதகளைடத� 
 
ம=� ேதா@வைர யார=� மா1பினா� 
அ=சி ேலாதிநி ைன(பின க$தவா@ 
வி=ைச தா�பணி ெச@த�வி ��பின/ 
எ=சி லாவைக யா9ண) ெகா1டேவ.   158 
 
�ய�பிரைபயி/ பிற(பா� அரச/ சிற(பைடத� 
 
ந2ைக ேதா/றிய பி/னைக ேவ9னா� 
க2க1 ஞாமல ம)"த? ைம$ெதாழி� 
த2க நீ1#? யா�றைல நி/றன) 
ெவ2க1 யாைனவி ள2ெகாளி ேவ"தேர.   159 
 
ேவ6 - வய"ததிலைக ம/னனிட2 E6த� 
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ந2ைகயா4 வள)"� காம ந6#ைக �ணர ைவ$� 
ம2ைகயா� பிராய ெம@தி வளாிய நி/ற நா3� 
ைப2க1மா� யாைன யா��( ப�வ�வ" தி6$த ெத/றா4 
வ2கவா@( பவழ ெசCவா@ வய"தமா திலைக ெய/பா4.   160 
 
ேவனி� வரைவ� E6த� 
 
ேத2�லா மல2க/ மாைல ெசறிகழ/ ம/ன) ம/ன! 
L2�லா@ விாி"த ேசாைல( ெபாழிம�$ திவைல %வ� 
ேகா2ெகலா2 கமழ மா�டா� �ணமிலா) ெச�வ ேமேபா� 
பா2ெகலா= ெச�ெபா/ L(ப விாி"த� ப�வ ெம/றா4.   161 
 
வ1�க4 களி(� 
 
ேவ@"திண ெராசி"த ேசாைல ேவனிலா/ ெவ/றி ேயாைக$ 
ேத"�ண) ெகா�(ப J0கி$ ேதற� வா@ ெநகிழ மா"தி$ 
தா"�ண) �ைணேயா டா? சா6ெகா1 \6 ேமரா) 
மா"�ண ெராசிய ேவறி மத)$தன மனிவ1 ெட�லா�.   162 
 
இைச��( பாிசி� 
 
க?மல)� கைணயி னா/ற/ கழல? பரவி� காம) 
ப?மல)$ ��பி ெய/8� பா1பைட ெதாட)"� பாட� 
ெகா?வள) மகளி) L2க� �ைட"�நீ) �?மி ென/6 
வ?மல) வ4ள$ ேத"த வா@ம�$ தி�ட வ/ேற.   163 
 
தீயிட$�� காிைய(ேபா� மலாிட$திேல வ1�க4 காண(ெபற� 
 
அ=�ட) #��கி ன2ேக ழணிமல ரணி"� ெகா�ப)$ 
�=சிைட ெபறா� ��பி �வ/றிேம� 6ைக��" ேதா�ற� 
ெச=�ட ாில2�= ெச"தீ� க�=�ட)� க"�4 சி"தி 
ம=�ைட மய2� கான� ம1?ய வைகயி� ற/ேற.   164 
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வ1�க4 மய�க#� ெதளி!� 
 
அ"தைழ யேசாக� L$த வழ�க1 டவாவி ேனா�கி 
ெவ"தழ� பிற2க ெல/6 ெவ�விய ம6வி 6�பி 
ெகா"தவி0" �மிழ( ப�ட �ளி)ம�$ திவைல %வ 
ெச"தழ� பிற2க ல/ைம ெதளி"�ெச/ றைட"த வ/ேற.   165 
 
மாமர#� மன"திாி"த ெச�வ�� 
 
மா=சிைன கறி$த �1ட" �வ)$த9/ ம�2� நீ1ட 
L=சிைன #��க= ேசாைல( L�க4வா யார மா"தி$ 
தீ=�ைவ மிழ�6 கி/ற சி6�யி� ெச�வ ேர8� 
தா=�ைவ திாி"த பிஇ/ைற சா)பவ ாி�ைல ய/ேற.   166 
 
ெபாழி�க4 �ல��த� 
 
ேகாைவவ1 \� கி/ற �ரெவ82 �ைரெகா1 மாத) 
பாைவெகா1 டா� கி/ற ப�வ$ேத பயி/ற காம/ 
ஆவிெகா1 ?வளி� ைகவி� டக>ேமா ெவ/6 த$த� 
LைவA2 கிளிA2 ெகா1� �ல�பின ெபாழி�க ெள�லா�.   167 
 
அரச/ மைனவிம�க3ட/ மேனாவன� ெய/8� L�ெபாழிைல யைடத� 
 
வய"தமா2 �ண)$த� ேக�ேட ம/னவ/ ம�க ேளா� 
#ய)"தத/ 8ாிைம ேயா� #ாிைமகா( பவ)க ேளா�� 
கய"தைல� களி�" ேத�� ைவய#2 கவின ேவறி 
நய"தன னகாி னீ2கி ேனாவன ந1ணி னாேன.   168 
 
ேவ6 - அரசைன( ெபாழி� வரேவ�ற� 
 
ேகாமா/ெச/ றைணத>ேம ெகா2கணி"த மல)%வி$ 
ேதமாநி/ ெறதி)ெகா4ள சி6�யி�ேபா� றிைச$தனேவ 
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வாமா/ேற) ம/ன�� ம2கல=ெசா/ மகளிைர(ேபா� 
Uமா1ட விள2ெகா?த" தளி)�ைகயா� ெறாFதனேவ.   169 
 
மண(ெபா? %வி சாமைரக4 Oசி� �ைட பி?$த� 
 
க?வாச மல)வி1ட கம0தா� கழலவ�� 
வ?வாச( ெபா?யாக வனவ�9 ெசாாி"தனேவ 
�ைடவாச2 ெகாள மால� L2கவாி ெய�$ெதறிய� 
�ைடமாக ெமனேவ"தி� ேகா2க�ேபா தவி0"தனேவ.   170 
 
�க0 பா?( Lவிைற$த� 
 
ெகா?யா� ெந�நகர� ேகாமா/ற/ �ண�பரவி 
அ?பா� மவ)கெளன வணிவ1� #ர/றனேவ 
வ?வாய ேவலவ�� மல)சி/ன= ெசாாிவனேபா� 
ெகா�வாய கிளிேகாதி� �ளி)ந6�ேபா ��$தனேவ.   171 
 
ெத/ற� O�த� 
 
�ரவக$� �ைட"தா?� �ளி)நறவ2 ெகா(பளி$தா)$ 
தரவவ1?/ னிைசபாட வ�விநீ ரைள"�ரா@ 
விைரமல)"த �ண)Oசி விைரஞாற வ�ெத/ற� 
�ரவல/ற/ றி�#?ேம� ேபாதலர வைச$தேத.   172 
 
அரச/ ெப1க3�� ெபாழி� வள2கா�? விைளயா�த� 
 
இ/னவா றிளேவனி ெலதி)ெகா4ள ெவழி�யாைன 
ம/னவா" தனிெச2ேகா/ மறேவ�ைவ யகேவ"த/ 
த/னவா மடவாைர$ தா8வ"� ெபாழி�கா�? 
மி/னவா மிைடேநாவ விைளயாட வ�ளினா/.   173 
 
இளேவனி� ப�வ� உ2க4 ெச�வ� ேபா/ற� எ/ற� 
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எாியணி"த விள�பி1? யிணரா)"த விடெம�லா� 
ெபாாியணி"த �/�தி)"� Lநா6" �ைறெய�லா� 
வாியணி "� வ1\த வள)கி/ற விளேவனி� 
�ாியணி"த �ழ])D= ெச�வ�ேபா� ெபா9"தேத.   174 
 
ைகக3� இைடக3� 
 
காரணி"த �ழ])D2 ைக$தல2க டைகேநா�கி 
சீரணி"த ெசF�பி1? தளிாீ/6 திக0"தனேவ 
வாரணி"த #ைல^)D� ம�2�றனி/ வைகேநா�கி 
ஏரணி"த ���க$தி யிள2ெகா?$தா ^/றனேவ.   175 
 
மா"தளி) #த9யைவ 
 
மா"தளிாி2 கிைவDம� நிற2ெகா1� வள)"தனேவ 
ஏ"திள"தீ2 �யி9ைவD= ெசா�க�பா னிைச"தனேவ 
ேத"தள2� �ழ])D= ெசCவாயி ெனழிேனா�கி$ 
தா"தளி)ெம/ #��கினிய தாெதா� தைத"தனேவ.   176 
 
க1மல) 
 
காவிA= ெச2 கFநீ�2 கமல#2 க1 விாி"�நளி 
வாவிA ம1 டப#ெமழி/ மதனைனA ம���ேம 
%�ய�2 கிளிய/ன ெசா�9னீ) �ைணயி�லா) 
ஆவிA@" �4ளாராத லாிேதயிC விள ேவனி�.   177 
 
ேவ6 - அரச/ தி��ேகாயிைல அைடத� 
 
இ/னண மிைளயவ) ம�ள O1�சீ) 
ம/னவ/ வய"தமா� ட�ளி மாமணி� 
க/னவி� �ாிைசA� கட!� கா�கிய 
ெபா/னவி றி�நக) Lெவா ெட@தினா/.   178 
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தி��கதவ� திற$த� 
 
உல#ைற ேதாளினா 8வைக E)"தன/ 
�ல#ைற வழிப�" ெத@வ� ேகாயிைல 
வல#ைற வ"தன/ வர> மாமணி� 
கல#ைற கதி)நைக� கபாட� ேபா0"தேத.   179 
 
�ட) விள2�த� 
 
பிணிநிைல ெபய)(பன பிறவி தீ)(பன 
மணிநிைல வி��ெபா� வர2க ளீவன 
கணிநிைல யிலா$திற� கட!� டானக� 
மணிநிைல �டெராளி மல)"� ேதா/றேவ.   180 
 
அரச/ கட!ைள( ேபா�ற$ ெதாட2�த� 
 
ெம@�மயி ெரறி"ெதாளி �3�� ேமனிய/ 
ைக�#கி0 #?$தட2 கதழ ேச)$தினா/ 
ெவ�ைமெச@ விைன$�க4 விளிய ெவ/றவ/ 
ெச�மல)$ தி�"த? சீாி ேன$தினா/.   181 
 
ேவ6 - வாி(பா�� 
எ�லாமாகிய நி/ைன உண)வா) அாிய) எ/ற� 
 
அணியா� ெமாளிதிகF மாரண2� தி�J)$தி 
கணியா� #F�ண)"த கட!ெள/ றைறAேம 
கணியா� #F�ண)"த கட!ெள/ றைற"தா>� 
அணிஞால #ைடயாைய யறிவாேரா வாியேர.   182 
 
பைட�கல" தா2காத நி/ைன அறிபவ) அாிய) எ/ற� 
 
பைகநா6 மயி�பைடக4 பயிலாத தி�J)$திைற 
இக/மாற ெவ/6ய)"த விைறவென/ றைறAேம 
இக/மாற ெவ/6ய)"த விைறவெவ/ றைற"தா>� 
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அக/ஞால #ைடயாைய யறிவாேரா வாியேர.   183 
 
ஒ�ம�!ம�ற நி/ைன எ�ேலா�� உணரா) எ/ற� 
 
தி�ம6! வலனணி"� திக0கி/ற தி�J)$தி 
ஒ�ம6! மிைலெய/ப ெதாழியாம >ண)$�ேம 
ஒ�ம6! மிைலெய/ப ெதாழியாம >ண)$�கி8� 
அ�மைறைய விாி$தாைய யறிவாேரா வாியேர.   184 
 
ேவ6 - அரச/ ேகாயி� வாயிைலயைடத� 
 
இ/னண மிைறவைன ேய$தி ேய"தற/ 
ெச/னிA� ேச)$திய ேசட( Lவின/ 
க/னவி றி�மனி� கபாட" தாFறீஇ 
மி/னிய தி�நக) #�ற #/னினா/.   185 
 
சாரண)க4 ேகாயிைலயைட"� ேபா�6த� 
 
ஆரண2 கவிெராளி ெயாிய வாயிைட 
சாரண) வி��பினி/ றிழி"� தாைதத/ 
ஏரணி வளநக) வல2ெகா1 ?/னண� 
சீரணி மணி��ர� சில�ப வா0$தினா).   186 
 
ேவ6 - வாி(பா��- அ சாரண) இைறவைன ஏ$�த� 
 
விைரமண"த தாமைரேம� வி1வண2க ெச/றா@ 
உைரமண"தி யா�பரவ !1மகி0வா ய�ைல 
A1மகி0வா ய�ைல ெயனி8 #லெக�லா2 
க1மகிழ நி/றா@க� காத ெலாழிேயாேம.   187 
 
இ�!ம� 
 
#�கண2� தாமைரயி/ ெமா@�மல)ேம� ெச/6 
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ய�கண2கி ேய$தி ய�மகி0வா ய�ைல 
ய�மகி0வா ய�ைல ெயனி8� ெபயரா� 
கதிமகிழ நி/றா@க� காத ெலாழிேயாேம.   188 
 
இ�!ம� 
 
மணமய2� தாமைரேம� வா/வண2க ெச/றா@ 
�ணமய2கி யா�பரவ� ெகா1�வ(பா ய�ைல 
ெகா1�வ(பா ய�ைல ெயனி82 �ளி)"�லக� 
க1�வ(ப நி/றா@க� காத ெலாழிேயாேம.   189 
 
ேவ6 - #னிவ)க4 ேபா�6தைல�ேக�ட உயி)க4 தீவிைன தீ)$த� 
 
தீத6 #னிவ)த= ெச�வ/ ேசவ?� 
காத9 ெனFவிய காம ாி/னிைச 
ேயதமி/ ெறCவள விைச$த தCவள 
ேவாதிய !யி)�ெகலா #6க1 T)"தேவ.   190 
 
சமண#னிவ)க4 அரச8�� அற!ைர பகர வி��ப� 
 
இைறவைன யி/னண ேம$தி$ த"ெதாழி� 
�ைறவிலா #?"தபி/ �ண��/ றாயினா) 
மறம9 ம/னைன ேநா�கி ம�றவ� 
கறமைழ ெபாழிவேதா ரா)வ ெம@தினா).   191 
 
சமண#னிவ)க4 அம)"த இட� 
 
ெத/ற>= ெசFம�$ திவைல மாாிA� 
எ/6நி/ றறாதேதா ாிள"த1 பி1?A� 
நி/ெறாளி திக0வேதா) நிலா�க� வ�ட#� 
ெச/றவ ரம)"�ழி$ திக0"� ேதா/6ேம.   192 
 
அரச/ ெச/6 பணித� 
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ெவ/றவ/ றி�நக) விள2� ேவதிைக 
J/றி�ேச)" தி�"தன) #னிவ ராத>� 
மி/றவ0 விள2�ேவ� ெவ/றி ேவ"த8� 
ெச/றவ) தி�"த? #?யி� றீ�?னா/.   193 
 
#னிவ)க4 அரச8�� வா0$�ைர Eறி அமர ெச@த� 
 
பாசிைட( பர(�ைட( பழன நாடைன 
ஆசிைட ெகா�$தவ ாி��க ெவ/ற>� 
%�ைட மணி�கைல மகளி) ,0தர 
ஏசிைட யிலாதவ னி��ைக ெய@தினா/.   194 
 
#னிவ)க4 அரச/ நல$ைத வினாவ அரச/ வண2�த� 
 
தா3ய) தாமைர$ தி�!" த1கதி) 
நீெளழி லார# நிழ/ற க1�லா� 
ேதாளிைண ெசCவிேயா ெவ/ன ,ெழாளி 
வாளவ/ மணி#? வண2கி வா0$தினா/.   195 
 
ச?யரச/ வண2கி சகந"தனைன ேநா�கி� E6த� 
 
#னிவ�� ெபாியவ/ #க$� ேநா�கிெயா/ 
றினி�ள �ண)$�வ த?க ெள/ற>� 
பனிமல)$ தாமைர( பழன நாடைன� 
கனியம� றி/னண2 கட!4 Eறினா/.   196 
 
த/ க�$ைதAண)"� #னிவ) Eற அரச/ அவைர( பணித� 
 
�/னிய விைன(பைக �ணி��" ெதா/ைமசா 
9/8ைர யமி0ெதம� கீமி ென/பதா� 
ம/னநி/ மன$�ள ெத/ன மாமணி� 
க/னவி� கடக�ைக கதழ� E(பினா/.   197 
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ேவ6 - சாரண) அறி!ைர - பிறவிக4 அளவிட� காியன எ/ற� 
 
ெம@யறி விலாைம ெய/8� வி$தினி� பிற"� ெவ@ய 
ைகய6 விைனக4 ைகேபா@� க�"�ய) விைள$த ேபா0தி� 
ைமAற !ழ"� வா�� வாFயி)( பிறவி மாைல 
ெந@Aற நிழ�6� ேவேலா யிைன$ெதன நிைன�க லாேமா.   198 
 
ந�சா)� கிைட��� வைரயி>� உயி)க4 பிற"� வ�"�� எ/ற� 
 
,0விைன �ர(ப ெச/6 ,0விைன( பய$தினாேல 
O0விைன பிறி� மா�கி ெவ@�ற விளி"� ேதா/றி 
ஆ0�ய �ழ�� ம"ேதா வளிய�ற வறிவி� சாதி$ 
தா0விைன வில��= சா)! தைல(படா வள! ெம/றா/.   199 
 
அ�க�கட!4 தி�வ?கேள பிறவி(பிணிைய ஓழி��� எ/ற� 
 
காதிய2 கிைளக4 சீ62 காம� ெநறி��2 க1ணா@( 
ேபாதிய2 கிழவ) த2க ?யான$�( �ல2ெகா1 ேட$தி 
யாதிய" தக/6 நி/ற வ?கேள சரண2 க1டா@ 
மா�ய ாி��ைப தீ)��= சரெணன( ப�வ ம/னா.   200 
 
இர$தின$ திரய� 
 
ெம@(ெபா� ெடாித� ம�ற( ெபா�1மிைச விாி"த ஞான 
ம(ெபா�4 வழாத �9 ன�"தைக ெயாF�க" தா2கி 
யி(ெபா�4 ளிைவக4 க1டா யிைறவனா� விாி�க( ப�ட 
ைக(ெபா� ளாக� ெகா1� கைட(பி? கனெபா� றாேரா@.   201 
 
இர$தின$ திரய$தி/ பய/ O�ேப6 எ/ற� 
 
உ�ற� பிணிA J(� JF6 �ய6 நீ�கி 
��றிநி/ 6லக ேம$�= �டெராளி A�வ" தா2கி( 
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ெப�றேதா) வர�பி 9/ப� பிற0விலா நிைலைம க1டா@ 
ம�ரைவ நிைற"த மா"த) ெபற(ப� நிைலைம ம/னா.   202 
 
அறி!ைர ேக�ேடா ) மகி0சி யைடத� 
 
அ�"�ய ர6�� மா1பி னாரமி) தைவக1 J/6� 
தி�"தந/ �ைர(ப� ேக�ேட தீவிைன யி�4க4 ேபாF� 
விாி"தந� லறிவி/ ேசாதி விள2க9� சன2க ெள�லா� 
பாி"தக2 கFம$ ேதறி( பாவ� பாி" தவ)க ெளா$தா).   203 
 
அரச/ ெம@யறிவைடத>� உறவின) ேநா/� ேம�ெகா4ள>� 
 
ம/னிய #னிவ/ வாA1 மணிெகாழி$ தைனய வாகி( 
ப/னிய பவ2க T)��� பய2ெகF ெமாழிக ட�மா� 
க/னவி� கடக$ ேதாளா/ கா�சிய2 கதி)(� ெச/றா/ 
பி/னவ 8ாிைம தா8� ெப�வத ம�வி� ற/ேற.   204 
 
ேவ6 - �ய�பிரைப ேநா/� ேம�ெகா4ள எ1Kத� 
 
ம/னவ/ மடமக4 வண2கி ம�றவ 
ாி/8ைர ய#த#1 ெடF"த ேசாதிய4 
ப/னிெயா) ேநா/� ேம� ெகா1� பா2கினா� 
பி/ன� #?(பேதா) ெப�ைம ெய1ணினா4.   205 
 
அரச/ #னிவைர வண2கி� ேகாயிைல வல=ெச@� ெச�>த� 
 
#னிவர) தி�"த? வண2கி J�ேத/ 
பனிமல) விரவிய படைல மா)பினா/ 
கனிவள) ெபாழி9ைட� கட! ண/னக) 
இனிதினி/ வல#ைற ெய@தி ேயகினா/.   206 
 
அரச/ ெபாழி9� விைளயா? நகர$ைத அைடத� 
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வாமேம கைலயவ) மன$தி� வா)ெபாழி� 
காமேவ ளிட2ெகாள வ�ளி� க1ெணாளி) 
தாமேவ 9ைளயவ) கா(ப$ தா0கதி) 
நாமேவ னரபதி நகர ந1ணினா/.   207 
 
சமண #னிவ)க4 கட!ைள வண2கி வி1வழியாக ெச�>த� 
 
அகநக ரைரசேரா டைரச/ ெச/றபி/ 
சகதபி ந"தன ெர/8= சாரண) 
மிகநவி/ றிைறவைன வண2கி வி1ணிைட( 
பகன� கடெராளி படர ேவகினா).   208 
 
�ய�பிரைப ேநா/பினா� ேம�ப�த� 
 
அழ�ெகா? ெயறி$ெதா6= �ட� மாடக 
நிழ�ெகா? ய�ெவன நிைற"த காாிைக� 
�ழ�ெகா? யைனயவ4 ெகா1ட ேநா/பினா� 
எழி�ெகா? �ட)வேதா ாிய�ைக ெய@தினா4.   209 
 
மனநல$தி/ மா�சி 
 
#ைக$தவா) #�ைலைய #��� ெம�9ய� 
நைக$தவா) �ழலவ ட/ைம யாயி8� 
வ�$தவா 6ய)"தன ேநா/� மாசிலா 
வக$�மா1 �ைடயவ)� காிய தி�ைலேய.   210 
 
ேநா/பினா� �ய�பிரைப உடெலாளி ெப6த� 
 
இ"திர !லக#� வண�� மீ�ைட$ 
த"திர ேநா/ெபாளி தவழ$ ைதயலா4 
ம"திர ந6ெந@யா� வள)"� மாசிலா 
வ"தர வழ�ெகா? யைனய ளாயினா4.   211 
 



49 

 

ேநா/� #?$த �ய�பிரைப அ�க�கட!3��$ தி�விழா ெச@த� 
 
தா2க�= �ெடாெராளி ச�கர வாளெம/ 
ேறா2கி�� ெபய)ெகாேணா/ �யர ேநா�றபி/ 
றீ2க�� பைனயெசா� சி6மி ெத@வத� 
கா2ெகா� ெப�=சிற( பய)த� ேமயினா4.   212 
 
�ய�பிரைப கட!ைள( ேபா�ற$ ெதாட2க� 
 
த1ணவி) நிலா�ட) தவF மCவைர� 
க1ணவி) ெச/னிேம� கட!� டானமஃ 
த1ணல2 ேகாமக ள�சி$ தாயிைட 
வி1ணவ �லகJ� விய(ப ேவ$தினா4.   213 
 
ேவ6 - வாி(பா�� - �ய�பிரைப கட!ைள( ேபா�6த� 
 
ஆதிய2 கட!ைள ய�மைற பய"தைன 
ேபாதிய2 கிழவைன Lமிைச ெயா�2கிைன 
ேபாதிய2 கிழவைன ெயா�2கிய 
ேசதிய= ெச�வநி/ றி�வ? வண2கின�.   214 
 
இ�!ம� - 
 
காமைன� க?"தைன காலைன� கா@"தைன 
ேதமல) மாாிைய தி�ம6 மா)பைன 
ேதமல) மாாிைய தி�ம6 மா)பைன 
மாமல) வ1ணநி/ மலர? வண2கின�.   215 
 
ஆர�4 பய"தைன யா0�ய ரவி$தைன 
ேயார� ளாழிைய Aல�ைட ெயா�வைன 
ேயார� ளாழிைய Aல�ைட ெயா�வைன 
சீர�1 ெமாழியநி/ றி�வ? ெதாFதன�.   216 
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ேவ6 - �ய�பிரைப வழிபா�� மல)கைள ,?�ெகா43த� 
 
க�வ? ெந�ந�ேவ� க1ணி யி/னண� 
ெவ�!ைட விைன(பைக வில��� O6சா� 
ம�!ைட ெமாழிகளா� பரவி வாமன 
தி�வ? ேசட#" திகழ ,?னா4.   217 
 
�ய�பிரைப த/ த"ைதயி/ அர1மைனைய அைடத� 
 
வா8ய) கட!ைள வய2� ேசவ?$ 
ேத8ய) தி�மல) ேசட2 ெகா1டபி/ 
மா8ய) ேநா�கிய) பரவ ம2ைகத/ 
ேகா8ய) வளநக)� ேகாயி/ #/னினா4.   218 
 
�ய�பிரைப த/ த"ைத�� வழி பா��( ெபா�4 ெகா�$த� 
 
ெவ=�ட) ேவலவ)� �ண)$தி ெம�லேவ 
ப=�ைட ேசவ? பரவ ெச/6க/ 
ன=�ட) ெம�விர� சிவ(ப வாழியி/ 
ெச=�ட ர2ைகயி� ேசட நீ�?னா/.   219 
 
அரச/ த/ மகைள உசிேமா"� சில ெமாழிக4 ெசா�ல$ ெதாட2�த� 
 
அ�9யி னரவ1 ?ாிய வா@மல) 
வ�9யி/ வண2கிய மகைள ம/னவ/ 
#�ைலய= சிகழிைக #சி ேமா"திைவ 
ெசா�9ய ெதாட2கினா/ �ட�� ேவ9னா/.   220 
 
ஐ"� பாட�க4 அரச/ த/ மகைள( �க0"�ைர$த� 
 
ேத"�ண) பல!ள ேவ8= ெச2�ைழ 
மா"�ண) வய"தைன மலர$ ேதா/6ேம 
L"�ண ேராதிநீ பிற"� ெபா/ெச@தா) 
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ேவ"�வ" திைற=சயா/ விள2� கி/றேத.   221 
 
க2ைகநீ) பா@"�ழி� கட>" தீ)$தமா 
ம2கணீ �லெகலா மறிய( ப�ட� 
ந2ைகநீ பிற"தத� பி/ைன ந2�? 
வ2கநீ) வைர(ெபலா� வண�க( ப�டேத.   222 
 
ேபா�லா" தாமைர L$த ெபா@ைகைய$ 
தீ�லா2 கீFயி) தீ1ட ெச�லல 
மா�லா மட"ைதநீ பிற"தி� ம1?ல 
ேமதிலா ாிைடதிற மிக"� நி/றேத.   223 
 
வானக$ திள�பிைற வளர ைவயக� 
ஈனக$ தி�4ெகட வி/ப ெம@�ேம 
நானக� �ழ9நீ வளர ந2�? 
தானக$ தி�4ெகட$ தய2� கி/றேத.   224 
 
க1பக) ம�9ைக கமழ� காதலா� 
ச1பக$ தனிவன" ��பி சா�நீ 
ெப1பக) தி�வனா@ பிற"� ந2�? 
ம1பக �லெகலா மகிழ ெச�>ேம.   225 
 
அரச/ த/ மகைள உ1ட�� அ8(�த� 
 
ெகாCைவய" �வாித0� ேகால வாயவ� 
கிCவைக யணியன Eறி ^1�D� 
மCைவத/ ேகாயி��� க?சி >1ெகன 
மCவல2 �ழ9ைய ம/ன ேனயினா/.   226 
 
க�டைளA� மகி0சிA� 
 
ப�கல� ெபாியன வணியி� பாைவத 
ன��ேனா ெமனசில� பணி"� ெம�லேவ 
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ெச�கெவ/ றி�மக ெள/6 ெச�ெபானா/ 
ம�கிய #?யினா/ மகி0"� ேநா�கினா/.   227 
 
அரச/ த/ மகைள( ப�றி மன$தி� எ1Kத� 
 
ம1ண�2 கலெமலா� வ9தி/ வCவி8� 
வி1ண�2 கலெமலா� விதியி ென@தி8� 
ெப1ண�2 கலமி� ெப6த/ மா8ட)� 
ெக1ண�" தைக$ெதன விைறவ ென1ணினா/.   228 
 
த/ மக3��ாிய கணவ/ யாவ/ எ/6 எ1Kத� 
 
ைமயணி வைரயி/வா0 ம/ன) ெதா��?� 
ைகயணி ெந�ந�ேவ� காைள மா)க34 
ெந@யணி �ழ9வ� �ாிய நீ)ைமயா/ 
ெம@யணி ெபாறியவ ெனவ/ெகா� Oரேன.   229 
 
ம2ைகய) இய�ைக 
 
ெபால2கல� �ாியவா� ெபா�வி/ மாமணி 
யில2கல ெம/ைம Oய= ேச)$தி8� 
�ல2கல" தி�வழி� �ரவ) E�?8� 
மல2கல2 �ழ9ய ர/ெற/ கி�பேவா.   230 
 
தா@ த"ைதய) ேநா�க(ப? நட(ப) எ/ற� 
 
அ"ைததா #6வ� க�தி யா�யி)$ 
த"ைததா ெய/றிவ) ெகா�(பி� ைறயலா) 
சி"ைததா யிலாதவ) திற$�= ெசCவேன 
ெநா"�தா� பிறி�ைர ெநா?ய வ�லேரா.   231 
 
காம#2 காத>� 
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காதலா லறிவ� காம2 காதேல 
ேயதிலா �ண)வினா ெல1ண லாவத/ 
றாதலா/ மாதரா ?ற$தி னாைண� 
ேலாதினா �ைரவழி ெயா�ட� பாலேத.   232 
 
அரச) வா0�ைகA� அைமச)க3� 
 
த/8ண) ெபாறிபிற) த2க1 E�ெடன 
வி/னண மி�வைக$ திைறவ) வா0�ைகேய 
த/8ண) ெபாறி(�ல" த/னி னா�பிறி 
தி/னணா மிய�6ெக/ றைமச ேர!வா).   233 
 
அரச)க4 அைமசரா� சிற(பைடவா)க4 எ/ற� 
 
த1ணிய தட$தேவ ெயனி8" தாமைர 
வி1ணிய� கதிாினா� விாிA� ேவ"த�� 
�1ணிய( ெபா��பேர �ாி"� ைவகி8� 
க1ணிய �லவரா லல)த� கா1�ேம.   234 
 
அைமச) அறி!ைரயா� அரசிய� இனி� நைடெப6� எ/ற� 
 
மாமல) ெந�2கட/ மதைல மாசிலா� 
காலைம" ெதாF�ேம� கைரA2 காKேம 
�லவ) Dைழெவா� Dைழ"� ெச�>ேம� 
ேமலவ ெராF�க#� ேவைல காKேம.   235 
 
உலக� பலவித� 
 
ஒ/6ந/ ெறன உண)" ெதா�வ/ ெகா43ேம 
ல/றெத/ ெறா�வ8� கறி! ேதா/6ேம 
நி/றெதா/ 61?னி நீதி �9ேனா 
ெடா/றிநி/ றவ�ைர Aலக ெமா��ேம.   236 
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ஆயிர2க1ண8��� ஆயிர� அைமச)க4 உ1ெடன எ1ண� 
 
அ"தண ெராF�க# மைரச) வா0�ைகA� 
ம"திர மி�ைலேய/ மல� மா1பில 
இ"திர னிைறைமA மீைர= ஞா�6வ) 
த"திர� கிழவ)க டா2க ெச�>ேம.   237 
 
அைமச)கைள அைழ��மா6 க�டைளயி�த� 
 
எ/6த/ மன$தினா ென1ணி ^1�சீ) 
நி/ற�� கிழைமயி னீதி மா�கைள 
ெயா/றிநீ) த�ெகன !ைழ��� ேறவலா) 
ெச/றவ)� க�ளி� ெவ/6 ெச(பினா) .   238 
 
இரத23ர, ச��க� �&றி&�இரத23ர, ச��க� �&றி&�இரத23ர, ச��க� �&றி&�இரத23ர, ச��க� �&றி&�    
--------------- 

5. 5. 5. 5. ம0திரசாைல, ச��க� ம0திரசாைல, ச��க� ம0திரசாைல, ச��க� ம0திரசாைல, ச��க� ((((239239239239----    430)430)430)430)    
 
அைமச)க4 அரசனிட$தி�� வ�த� 
 
ெச=சிைன$ ெதாியலா ன�ளி ெச@த� 
த=ெசவி� கிைச$த>" தண(பி� ேக4வியா 
ர=சின) ந�2கின ராகி யாயிைட 
ந=சிவ) ேவ9னா/ பாத ந1ணினா).   239 
 
ம"திரசாைலயி/ அைம(� 
 
உ43ணி/ ெறா9�ற( படாத ெதா1 சிைற( 
�43ம� லாத!� �காத நீர� 
ெவ4ளிெவ1 விளி�பினா� விள2� ேவதிைக 
வ4ளற/ ம"திர சாைல வ1ணேம.   240 
 
அரச/ ேபச$ ெதாட2�த� 
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ஆ2கம)" தைமசேரா டைரச) ேகாமக/ 
L2கம0 ம1டப� ெபா9ய( ��கபி/ 
O2ெகாளி மணி��ைழ மிளி)"� வி�9ட 
O2கிைவ ெமாழி"தன னிைறவ ென/பேவ.   241 
 
ேவ6 - ம/ன/ அைமச) மா1� E6த� 
 
ம1ணிய� வளாக2 கா�� ம/னவ) வண�க லாக( 
�1ணிய நீர ேர8� �லவரா� �கல( ப�ட 
D1ணிய �9 ன/றி Dைழ ெபா� 3ண)$த ேற�றா 
ெர1ணிய �ணி"� ெச@A= ,0சிA மி�ைல ய/ேற.   242 
 
அைமச) மா1� 
 
வா�வைள பரவி ேமA� வள)திைர வளாக ெம�லா� 
ேகா�வைள !றாம� கா��2 ெகா�றவ ென?ய ேன8� 
ேம�விைள பழிA� ெவ@ய விைனக3� வில�கி நி/றா) 
��விைள �லவ ர/ேற Dண2�ேபா தண2� தாாீ).   243 
 
அரச8�� அைன$�� ஆ�பவ) அைமச)கேள 
 
��6நி/ ெறாிA= ெச�ெபா/ மணி#? �டர ,�? 
ெவ�றிெவ1 �ைடயி னீழ� ேவ"த/ேவ� றி��� ேம8 
ம�றவ/ மன#2 க1K� வா0�ைகA� வ9A= சா�� 
ம�றமி லர�2 ேகா> மாபவ ரைமச ர/ேற.   244 
 
அைமச)க4 �ைண ெகா1� அரச/ அரசிய� �ைமைய$ தா2�வா/ 
 
O2�நீ) �லக2 கா��� விFDக ெமா�வ னாேல 
தா2கலா" த/ைம$ த/6 தைளயவி0 தய2� தாாீ) 
பா2கலா) பணிய ,F �லவ) பாக மாக( 
L2�லா மல2க/ மாைல( �ரவல/ ெபா6�� ம/ேற.   245 
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அரச/ #கம/ ெபாழித� 
 
அ�றமி/ 6லக2 கா�� ம�"ெதாழி� �ாி"� நி/றா/ 
க�றவ) ெமாழி"த வா6 கழி(ப� கடன தா� 
ம�றவ� �6தி ேநா�கி வ�பழி வழிக4 %ர 
ெச�றவ) ெச���= ,0சி ெத�1டவ) கடவ வ/ேற.   246 
 
அரச8� அைமச)க3� 
 
ெசறி"தவ) ெதளி"த �லா) சிற"தைவ ெதாி"� ெசா/னா� 
அறி"தைவ யம)"� ெச@A மைமதியா னரச னாவா/ 
ெசறி"தவ) ெதளி"த �லா) சிற"தைவ ெதாி"� Eறி 
அறி"தைவ யிய�6 கி�� மைமதியா ரைமச ராவா).   247 
 
ேதா4வ9A� ,0சிA� 
 
வா4வ9$ தட�ைக ம/ன) ைவயக� வண��� வாயி� 
ேதா4வ9 ,0சி ெய/றா2 கி�வைக$ ெதாைகயி� றா�� 
ஆ4வ9$ தாைன யா)க� காதிய தழகி ேத8� 
ேகா4வ9 சீய ெமா(P) ,0சிேய �ணம ெத/றா/.   248 
 
,0சிA� சிற"ேதா) மா�சிெப6வ) 
 
ஊ0வர வ/ன ேத8 ெமா�வைக� க�ம ெம�லா� 
,0பவ) ,0"� ,F= ,0சிA� ேடா /6 ம/ேற 
யா0பக)" தினிய தீ=ெசா லமி)தனா ேர8= ,0சி 
வா0பவ) வ�ல ராயி/ ம/னரா@ மல)ப வ/ேற.   249 
 
,0சிேய அரச/ ஆ�ற� 
 
ஆ�ற/J/ ேறாத(ப�ட வரச)க� கவ�றி/ மி�க 
ஆ�றறா/ ,0சி ெய/ப தாதலா லதைன யாA� 
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ஆ�றலா ரைமச ராக வைமசேரா டம)"� ெச�>� 
ஆ�றலா னரச னாகி னாியெதா/ றி�ைல ய/ேற.   250 
 
இ/ப வா0�ைகயி� ப?"த அரச) �/பைடவ) 
 
வட"திக0 #ைலயி னா)த2 காம$தி/ மத)$த ம/ன)� 
கைட"தவ) மா1� மா2ெகா/ றி�ைலேய லரச) வா0�ைக 
கட"தவ0 கடா$த ேவழ2 களி$தபி/ க�வி மாணா 
மட"தவ ெழா�வ/ ேம�ெகா1 ட/னேதா) வைகயி� றாேம.   251 
 
,0சி தவறினா� O0சி� கிட#1டா� 
 
�"தர ����1 க1ணி ,0கழ லரச) வா0�ைக 
த"திர மறி"� ,0வா/ ,0சிசா)" தைமய� ேவ1�� 
ம"திர� வF! மாயி/ வாெளயி� றர! கா@"� 
த"திர" த(பி னா�ேபா� ற/ைனேய த��� ம/ேற.   252 
 
அைமச) அற!ைர வழியாவ) அரச) 
 
எ�$தன னில2� சாதி ெயழிெலா� திகF ேம8 
ம�$தன நிற$த தா� மணிகிள) பளி2� ேபால 
வ�$தவ மல)"� D1Y/ மதியவ) விைனயி/ மா�சி 
ெகா�$தவா நிைலைம ம/ன/ �ண2களா� ெகா4ப வ/ேற.   253 
 
உ2களா�தா/ நா/ சிற"� விள2�கிேற/ எ/ற� 
 
ம/8நீ) வளாக ெம�லா� வண��த� வ�] ராய 
ப/8�� �லO) #/ன)( பலபக)" �ைர(ப ெத/ைன 
ெய/ைனநீ ாிைறவ னா�கி யிரா(பக 9ய�ற வ/ேற 
யி/னநீ ாி/ப ெவ4ள மிைய"தியா 8ய)"த ெத/றா/.   254 
 
அரச/ �ய�பிரைப�� மணமக/ யாவ/ எ/6 ேக�ட� 
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ெகா2�ைட வயிர� �/றி/ ெகாF=�ட) விள�கி� டா2� 
ந2�? விள2க வ"த ந2ைகத/ னல$தி� ெகா$தா/ 
த2�? விள2க நி/ற த/ைமயா ெனவ/ெகா ெல/றா/ 
ச2�ைட" தைனய தாைழ$ தடமல)$ ெதாைடய லாேன.   255 
 
அமச)க4 பதி>ைர$த� 
 
இைறயிைவ ெமாழிய� ேக�ேட யி�"தவ ாிைற=சி ேய$தி 
யைறகழ லரவ$ தாைன யணி#? யரச ேரேற 
நிைற�க Fலக2 கா$� நிலாகநி/ னிைறைம ெய/6 
#ைற#ைற ெமாழிய >�6 #/னிய #க$த ரானா).   256 
 
ச�த/ எ/8� அைமச/ ேபச$ ெதாட2�த� 
 
பணி"�ம� ேறைன யா)பா2 கி�(ப�� பல! ேநா�கி$ 
�ணி"�த/ �ைலைம ேதா/ற ச�த/ ெசா�ல >�றா/ 
இண"�நி/ 6ல!" ��பி யிைடயிைட யி�1� ேதா/ற 
அணி"�நி/ றல�� ைப"தா ரணிமணி #?யி னா�ேக.   257 
 
,ாிய/ ேதா/ற ,ாியகா"த�க� தீைய ெவளி(ப�$�� 
 
ெபா�கதி) பர(பி வ"� ெபா2கி�4 �ைதய �6" 
ெதாழி�கதி)� கட! ேடா /ற ,ாிய கா"தெம/8� 
எழி�கதி)( பிற2க� வ�ட ெமாிAமி0" தி�வ த/ேற 
அழ�சதி ாில2�= ெசCேவ லதி)கழ லரச) ேகாேவ.   258 
 
அரச) ெப�ைமயா� அைமச) சிற(�6வ) 
 
ேகாைண�� றட2க மா�ட� �ணமிலா) �ட)க ைணய 
ஆைண�� றட2க� கா�� மரச)த ம�ளி னாேல 
ேபK�� �லவ) மா1�� ெப��வ ��வ$ தா)ேம� 
LK�� ெபா9"� ேதா/6� ெபா/வைர மா)ப ெவ/றா/.   259 
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தி2க4 ேதா/றினா� ச"திரகா"த�க� நீாிைன ெவளி(ப�$�� 
 
,0கதி) ெதாFதி மாைல �ட)பிைற� கட! ேடா /றி$ 
நா0கதி) ெசாாி"த ேபா0தி� ச"திர கா"த ெம/8� 
O0கதி) விள2� வ�ட� ெவ4ளநீ) விாிA ம/ேற 
ேபா0கதி) ெபாழி"� ெபா2கி( �லானிண� ெபாழிA� ேவேலா@.   260 
 
�ேலா) ,0சி அரச) ெப�ைமயா� சிற��� 
 
க1ணளி$ �லக ெம�லா2 கவி/ெபற� காவ� L1� 
த1ணளி$ தய2� ெச2ேகா� றாரவ) தவ$தி னாேல 
ம1ணளி$ தினிய �ேலா) ம"திர மல� ெம/றா/ 
வி1ணளி$ தில2�� ெவ4ளி விாி"தெவ1 �ைடயி னா�ேக.   261 
 
ெபா6ைமயி/ ெப�ைம 
 
க1ணிய கடா$த ேவழ2 க!ளினா 8ாிஞ( ப��" 
த1ணிய த/ைம நீ2கா ச"தன சாதி ேபால( 
�1ணிய கிழவ) கீேழா) பிைழ$தன ெபா6(ப வாயி/ 
ம1ணிய� வளாக ெம�லா� வழிநி/6 வண2� ம/ேற.   262 
 
அரச/ ெகா?யவனாயி/ உலக� �/ப$ைத யைடA� 
 
நிற"தைல மய2க ெவ�பி ெந�2கட� ��வ தாயி/ 
இற"தைல மய2� நீ)வா Fயி)�கிட ெர�ைல A1ேடா ? 
மற"தைல மய2� ெசCேவ/ ம/னவ/ ெவ@ய னாயி/ 
அற"தைல மய2கி ைவய ம��பட �ழ�� ம/ேற.   263 
 
இ�!ம� 
 
ம1�ளி) ெகா4ள� கா�� மரெபாழி" தரச) த2க4 
வி1�ளி) ெகா4ள ேவா2�� ெவ1�ைட ெவ��� மாயி� 
க1�ளி) ெகா4ள( L��2 க?கய$ தட#2 கா!� 
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த1�ளி) ெகா43 ேம8$ தாமிக ெவ��� ம/ேற.   264 
 
அரச/ தீயவனாயி/ ம�க��( �க9டமி�ைல 
 
தீயின) பட)"� ேவ"த/ ெச6வேத �ாிA மாயி� 
ேபாயின� பட)"� வாF� �க9ட மி/ைம யாேல 
ேவயின� பட)"த சார� ேவ2ைகைய ெவ�வி( ��வா@ 
மாயின� பட)"த ெத�லா� ைவயக� பட� ம/ேற.   265 
 
அறவழி நி��� அரச/ அ?நிழேல அ�"�ைண 
 
மற"தைல மய2கி ைவய$ ெதா�வைர ெயா�வ) வா�ட 
விர"தைல Aறாைம ேநா�கி யி/8யி) ேபால� கா��� 
அற"தைல நி/ற ேவ"த ர?நிழ ல/றி யா)��� 
சிற"தெதா/ றி�ைல க1டா@ தி�மணி திகF� Lேணா@.   266 
 
ஒ�ைமயா� 6/ப ெம@� ெமா�வைன A�ைம யாேல 
தி�ைமயா/ #ய2�= ெச�வ ெச��ெகா� திைள(ப ேநா�கி 
இ�ைமA ெமா�ைம யாேல யிய�ற9 னிைறவ/ ேபால( 
ெப�ைமைய Aைடய ெத@வ� பிறிதினி யி�ைல ய/ேற.   267 
 
உலக$தி��� க1க4 J/6 
 
க1ெணன( ப�வ J/6 காவல/ க�வி காம) 
வி1ணிைன �ழல ேவா�� ெவ@யவ ென/8� ேபரா) 
எ1ணி8� டைல�க1 ைவ$த க1ணஃ தி�ைல யாயி/ 
ம1ணி8� கி�ைள நீ��� வைகபிறி தி�ைல ம/னா.   268 
 
இC!லகி� �/பமி/ேற� எவ�� வி1Kலக வா0ைவ நாடா) 
 
�?மிைச ெவ@ய ேகா>2 E�ற#� பிணிA நீ),0 
ப?மிைச யி�ைல யாயி/ வா8ளயா) பயி6 ெம/பா) 
#?மிைச$ திவள ேவ"த) #ைற#ைற பணிய வி�மி 
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அைடமிைச நர>= ெச�ெபா னதி)கழ லரச ேரேற.   269 
 
அரச)கைள(ேபால ம�க4 இல) 
 
த1�ட) கட!4 ேபால$ தாரைக� �ழா2க டாேம 
வி1�ட) விள�க மாக விள2கல ேவ"த) ேபால 
ம1�ட) வைர(பி/ மி�க ம�க3 மி�ைல க1டா@ 
க1�ட) கனல சீ62 கம0கடா� களி�6 ேவ"ேத.   270 
 
அ�"தவ#� அரசா�சிA� ஒ/6 எ/ற� 
 
அ�"தவ மைரச பார மிர1�ேம யாிய த�ைம 
வ�"திA #யிைர ேயா�பி மன$திைன வண�க� ேவ1�� 
தி�"திய விர1�" த$த= ெச@ைகயி) றிாிA மாயி� 
ெப�"�ய) விைள�� ம/ேற பிற2�தா) நிற2ெகா4 ேவேலா@.   271 
 
வி1Kலக ஆ�சிெபற இ�வழிக4 
 
அ"தர" திாிA= ெச@ைக யமர)த� மர� ேவ1? 
இ"திர !லக2 காK ெநறியைவ யாைவ ெய/னி/ 
ம"திர� வழாத வா@ைம மாதவ� #யற ல/ேற� 
த"திர" தFவி ெச2ேகா றள)வில/ றாி$த ெல/றா/.   272 
 
அ�"தவ#� அரசா�சிA� ஆ�ற� அாி� 
 
மர"தைல யிண2கி வா/ேறா@ மணிவள) வயிர� �/ற� 
உர"தன� �யர ேவ"தி A@$தி� ெமா�வ� ேக8� 
அ�"தவ மரைச பார மைவெபாைற யாி� க1டா@ 
இர"தவ)� கீ�ட( ப�ட வி�நிதி� கிழவ ெவ/றா/.   273 
 
,0சியி/ மா1� 
 
உாிதினி ெனா�வ/ ெச@த S0விைன Aதய= ெச@� 
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விாித9 னதன �1ைம விள2கினா� ேபால ேவ"த) 
க�திய க�ம ,0சி( பய$தினா� க��� வ1ண� 
எாிதவ0" தில2�� ேவேலா@ எ/Kவ ெத/ண ெம/றா/.   274 
 
இ�!ம� 
 
ப=சிந/ U�ட( ப�ட மா�ள� ப�வ வி$� 
ம=சிநி/ றக/ற சாைக மலாிைட வ?! கா��� 
அ=சிநி/ றன>� ேவேலா@ ,0சிA ம/ன ேதயா� 
ெவ=ெசாெலா/ 6ைர�க மா�டா வி��ட) விள2� Lேணா@.   275 
 
ெச@திEற$ ெதாட2�� ச�த/ #/8ைர�� அட2க� Eற� 
 
ெகா�றேவ/ ம/ன)� ேகா�2 �ணெமலா2 �Fமி வ"� 
#�6நி/ 6�! ெகா1ட J)$திநி/ #/ன) யா2க4 
இ�ெறன !ைர�� நீதி ேயா�� ெல�ைல காண� 
க�றவ) #/ைன ேயேனா) கைதெயா$�� கா�� ம/ேற.   276 
 
ெசCவி ேக�ட� 
 
ேத/மகி0 ெதாிய லா@நி/ றி���ல" ெதளி(ப வ"த 
பா/மகி0" தைனய தீ=ெசா� பவழவா@( பரைவ ய��� 
வா/மகி0 மண2ெகா1 ேமனி யண2கி8� �ாிய ேகாைன 
யா/மகி0 �ண)$த� ேக�பி னிைடசிறி த�3 ெக/றா/.   277 
 
ேவ6 - வி=ைசய) ேச? வ1ணைன 
 
ம=சிவ) மா�வைர ெச/னி வடமைல 
வி=ைசய) வாF� விழாவணி ந�>ல 
க=சிய� வி�ேலா ய�ம� றமர)க4 
�=சிய வி�லா$ �ற�க மைன$ேத.   278 
 
அ� வி1Kலக$ைத( ேபா/ற� 
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ம1ணிய� வா0ந)��� வா8ல ெகா(ப� 
�1ணிய மி�லா) ��த� காிய� 
க1ணிய க�பக� கான2 கல"த� 
வி/ணிய 9/ப� விரவி� றினிேத.   279 
 
எ�லா இ/ப( ெபா�4க3� ஒ�2கைமய(ெப�ற� 
 
எ�லா வி��! மீ8� ெபாழி9/ 
ெத�லா நிதிA மிய/ற விட$தின 
ெத�லா வமர) கண# மிரா(பக� 
எ�லா( �ல# Dக)த� கினிேத.   280 
 
ெபா/னித0$ தாமைர ெபா@ைகA� L(பன 
ெபா/னித0$ தாம� ெபாழி�வா யவி0(பன 
ெபா/னித0$ தா� மணிநில� ேபா)(பன 
ெபா/னித0$ தா� �களா@( ெபா9வன.   281 
 
அ"நா��( ெபாழி� #த9யன 
 
கான2க ளாவன க�பக2 கா#க) 
தான2க ளாவன ச"தன$ தா0ெபாழி� 
நான2க ளாவன நாவி ந�விைர 
வான2க ளா�வைக ம�6ெமா/ 61ேடா?   282 
 
மணி�க� படாதன ம1டப� ெச�ெபா/ 
�ணி�க( படாதன �ளி)�ன� நீ$த� 
கணி�க( படாத கதி)மணி� �/ற� 
பிணி�க( படாதவ) யாரைவ ெப�றா�.   283 
 
வடேச?யி� அ6ப� ெபாிய நகர2க4 
 
ஆ2கத/ ேமல வ6ப� மாநக) 
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தீ2கதி) ம1?ல= ேச)"� திைள(பன 
நீ2க� மாநக) த�# ணிலாவிாி" 
ேதா2கிய ,ளா மணியி ெனாளி)வ�.   284 
 
இர$தின ப�லவ� 
 
மர$தி8 ம1ணி8 மாட2க4 யா!� 
தி�$தின வி�ல� ெச�ெபா 8லகி� 
�ர$திைன ெவ�வ� ெபா/னக) L"த1 
ணிர$தின ப�லவ ெம/பெதா/ 61ேட.   285 
 
அ"நக) வி1Kலக� ம1Kலகி� வ"தா� ேபா/ற� 
 
வைள$தைக ம2ைகய) ைம"தெரா டா? 
#ைள$ெதF காம #?வில ராகி$ 
திைள$த9 னி/னக) ெத@வ !லக� 
களி$திழி" த/னேதா) கCைவ Aைட$ேத.   286 
 
அ"நகர$தி� வா0ேவா) வ�"தி ெச@A� ெதாழி� 
 
ஆடவ) ெகா�பைன யாாிைள யாரவ) 
பாடக ெம�ேலா) பரவிய சீற? 
ேதாடல) ெதா2கல2 �=சிA� ேடா யைவ$ 
%ட >ண)$�" ெதாழிலெதா/ 61ேட.   287 
 
வ�$த#4ள நக) 
 
சிைல$தட" ேதாளவ) ெச=சா" தணி"த 
மைல$தட மா)பிைட ைமமத)� க1ணா) 
#ைல$தட� பாய #ாி"� #டவ1 
?ைல$தட$ ேத2� மிர�க #ளேத.   288 
 
#ாிவன பல 
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வைன$தன ேபா>� வள)"த #ைலயா) 
இைன"�த2 காதல ாி/ப� கனிக4 
கனி"� களி$தக2 காம2 கல"�ண 
#னி"� ��வ #ாிவ பலேவ.   289 
 
அ"நகாி� இைள(ேபா�� கல2�ேவா�� 
 
ெசCவா@( பவழ� க?ைக$ திரெள8� 
அCவா யமி)த#1 டா)பல ராடவ) 
ஒCவா திைள(ப ெராசி"தன ேராடாி 
ைமவா ெண�2க1 மல�க� ெபாிேத.   290 
 
அ"நகர$தி� வா0பவைர வ�"த ெச@வ� 
 
வள)வன ேபா> ம�2��க ேணாவ$ 
தள)வன ேபா�பவ) தாம� �ழ/ேம� 
கிள)வன ேபாதிள வாச2 கிைள$�1 
�ள)வன ேபாத� Jைத Aளேத.   291 
 
அ"நகர$ேத அ=சி மைறவன 
 
ப=சா ரகல��� பாைவய) L1#ைல 
ெச2சா" தணி"� திக0"த மணிவ1� 
ம=சா) ெபாழி>4 வள)ெபைட க1டத� 
க=சா ெவாளி�� மயல த�ேவ.   292 
 
இ/றமிழிய�ைக யி/ப� 
 
பாசிைல ெம/றைழ( ப4ளிA� பாைவய) 
%சி8 ணி/6 ெசாாிமணி� ேகாைவA� 
Lசின சா"�� பிைணய>� ேபா)$திைட 
Jசின வ1?ன ெமா@(ெபாழி ெல�லா�.   293 
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காத� %� 
 
காம விேலைகA2 க�பக மாைலA� 
ேசம மணிநைக ெச(பி8 ேள"�� 
%ம� �ழலவ) %� திாிபவ) 
தாம$ ெத�விைட தா�பல) க1டா@.   294 
 
காம�கடைல� கல��� தீைம$ெதாழி� 
 
தாம$ ெதாைடய� பாி"� தமனிய 
வாம� கல2க4 �ல�ப மகளி)க4 
காம� கடைல� கல��2 கழலவ) 
தீைம$ ெதாழிலைவ ேத)"�ள வ/ேற.   295 
 
ேவ6 - மQரக1ட8��� நீலா2கைன��� பிற"தவ/ அ�வ�கிாீவ/ 
 
ெபா/னக) த/ைன யா4வா/ �ர"தர னைணய மா1பி/ 
ம/னவ/ மQர க1ட/ ம�றவ/ ேதவி மா�4 
மி/னவி) ம�2� னீலா2 கைனெயன விள2கி நி/றா 
ள/னவ4 �த�வ/ க1டா ய�வ� கிாீவ ென/பா/.   296 
 
அ�வ�கிாீவ/ அர� எ@தியபி/ உலக� #�6� அவன?(ப�ட� 
 
அதி)கழ லல2க� ேவேலா ய�வ� கிாீவ ென/8� 
ெபாதியவி0 ெபால2ெகா4 ைப"தா)( �ரவல/ றிகிாி ெய@தி 
மதிதவ0 �/ற ெம�லா� வண�கிய பி/ைற ம1K� 
ெகாதிதவ0 ேவ9 னா/ற/ �றி(ெபா� E?� ற/ேற.   297 
 
அ�வ�கிாீவ/ த/னிகற�ற தனி ம/ன/ 
 
��றமா1 �ைடைம யா>= ,0கதி)$ திகிாி யா32 
ெகா�றமா2 �ைடைம யா>2 �ல$த� ெப�ைம யா>2 
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��றமா1 வி=ைச யா>2 க�திய #?$த லா>� 
ெவ�றிேவ லவேனா ெடா(பா) ேவ"த)ம� றி�ைல ேவ"ேத.   298 
 
அ�வ�கிாீவ8ைடய த�பிய) 
 
த�பிய) நீல$ ேதேரா/ றய2�தா) நீல க1ட/ 
வ��ய) மகர( ேப0வா@ வயிரமா க1ட/ வ1�� 
��பிA" �ைவ��" ெதா2க� �க1டென/ றிவ)க4 க1டா@.   299 
 
ெவ�பிய !�#$ தீA2 E�ற#� ெவ�(� நீரா) 
 
அவ8�� நிகரானவ) பிற) இல) 
 
பைடயின தைமதி Eழி/ ப�திெய/ றிவ�றி/ ப/மா1 
�ைடயவ ரவெனா ெடா(பா ெரா�வ)ம� றி�ைல ேவ"ேத 
விடயெமா/ றி/றி ெவ/ற வி��ைட ராழி யா3� 
நைடயவ 8வ(பி/ ஞால� பிற�ைழ நட(ப ெத/றா/.   300 
 
அைமச8� நிமி$திக8� 
 
ஆைண� லைமச னாவா னாிம=� வவன த�ற� 
ேகாைண �� பவைர$ த/ெசா� �றி(பி/ேம னி6$த வ�லா/ 
ேபK� னிமி$த� வ�லா/ சதவி"� ெபாிய நீரா/ 
காK�� �லைம யா�2 கா1பவாி�ைல க1டா@.   301 
 
அ�வ�கிாீவ/ த/ைம 
 
த/னலா� ெற@வ� ேபணா) சா)"தவ) தா8= சா)"தா)� 
ெக/னலா 9வ�� ��றா ாி�ைலெய/ றிர2� நீரா/ 
ெபா/ெனலா ெநதிய மார( ெபாழி"தி� கி/ற Lமி 
ம/ெனலா மவைன ய/றி வண2�வ தி�ைல ம/னா.   302 
 
அ�வ�க1டன� ேதா4வ/ைம 
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�ளி�வா 3Fைவ ய/னா/ �மாரகா ல$� #/ேன 
களி�� ெற��க லாக� க�றிர4 கடக� ைகயா� 
ஒளி6வா 3ழவ ேன"தி A��?வ� டாட வ/ேற 
ெவளிறிலா� ேக4வி யாைன வி=ைசய ர=சி யி�டா).   303 
 
அ�வ�கிாீவைன(ப�றி ேம>= சில E6த� 
 
#�றவ #ைடைம யாேல Jாிநீ �லக ெம�லா� 
ம�றவ ேனவ� ேகளா ம/னவ ாி�ைல ம/னா 
ெச�றவ ன9த ல=சி$ திைறெகா�$ தறிவி$ த/ேற 
ந�றவ ந2ைக ேதா/றா #/னநா மா1ட ெத�ல�.   304 
 
�ய�பிரைப பிற"த பிற� அவ/ திைறெகா4ளவி�ைல ெய/ற� 
 
ஈ2�ந2 �ல�ெகா� ெபா(பா4 பிற"தபி னினிய னாகி$ 
ேத2கம ழல2க� ேவேலா/ றிைறெகாள ெலாழி"� ெச�> 
மா2கவ/ றிற2க ெள�லா மறிதியா லாைண ேவ"ேத 
தீ2கியா 8ண)$தி� 61ேடா தி�வ? ெதளிக ெவ/றா/.   305 
 
�ய�பிரைபைய அவ8�� மண=ெச@வி�கலா� எ/ற� 
 
ம�றவ� �ாிய ண2ைக ெய/பத/ மன$தி ேனா� 
#�6வ" �ள� சால !6திA #ைடய ெதா��� 
ெவ�றிேவ� வி=ைச யா� ம=�வ) மி/ெச@ ைப�L1 
ெகா�றவ �றி(�1 டாயி� ெகா�(ப� �ண2ெகா ெல/றா/.   306 
 
பவ�த/ எ/பவ/ Eற$ ெதாட2�த� 
 
�ட)மணி ம�2�� ைப2க� �ளி#க� களித� யாைன 
யட)மணி� கதி�� ைப�ெபா/ மாைலA மணி"த ெச/னி$ 
ெதாட)மணி( Lணி னா�� ச�த/ ெசா�ல� ேக�ேட 
பட)மணி( படைல மாைல( பவ�த/ பகர >�றா/.   307 
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ேவ6 - ச�த/ ெசா�9யைவ உ1ைம எ/ற� 
 
�லா ரா@"� D1ெபாறி க1K ெநா?வ�லா/ 
ேமலா ராA ேமதைம யா> மிகந�லா/ 
ேதாலா நாவி� ச�த/ ெசா�>� ெபா�ெள�லா� 
ேவலா) ைகயா@ ெம@�ைமய வ/ேற மிைகயாேலா 70 .   308 
 
அ�வ�கிாீவ8�� ஒ� �ைற E6த� 
 
ேத8� வ1�" தீதில பா�= ெசறிதாேரா@! 
யா82 க1ேட ன�வ க1ேட/ றிறமஃேத 
மான2 ெகா1ட மாரத) ேபாேர றைனயாேயா 
[ன2 க1ேட ெனா�?8 ெமா�ேட 8ைரெச@ேக/.   309 
 
பிற"த நா� �றி(�� Eற� 
 
மான� ேகாைத மாச6 ேவேலா@ வரெவ1ணி 
நான� ேகாைத ந2ைக பிற"த நாளாேன 
வான� ேகாளி/ மா1�ண) வா)க1 ம6வி�லா$ 
தான� ேகாளி� சாதக ேவாைல தைலைவ$தா).   310 
 
காவி( ப�ட2 க4விாி கான� கடனாட/ 
ேமவி( ப�ட� ெப�றவ/ காத/ ேமயனா� 
ஏவி( ப�ட மீ"தவ ெர�லா மினிேத$�� 
ேதவி( ப�ட= ேச)பவ ள/ேற தி�வ/னா4.   311 
 
இ�!� அ�$த ெச@A3� ஒ� ெதாட) 
 
ந2ேகா ன2ைக ந/மக னாகி நனிவ"தா/ 
த2ேகா ேனவ$ தானிள ேவ"தா@$ தைலநி/றா/ 
எ2ேகா ென/ேற யிC!ல ேக$� மியற/னா� 
ெச2ேகா 9/ப= ேச)பவ ன/ேற ெச�ேவேலா/.   312 
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எ/றா ல/ற சாதக ேவாைல ெயFதி�றா� 
�/றா ெவ/றி� �/6ற0 யாைன� ெகாைலேவேலா@ 
ந/றா ந2ைக� ெகா/றிய காம( ப�வ$தா� 
நி/றா ன/ேற யி/6ைண யா�" நிைலேமயா/.   313 
 
சாதக� �றி(� அ�வ�கிாீவ8� கைமயாைம Eற� 
 
ஆழி� ேகாமா ன�வ க1ட னவ8�ேக 
ஊழி� கால ேமா?ன ெவ/8 #ைரயா>� 
தாழி� ேகால( ேபாதன க1ணா ட�வாேளா 
,ழி� ேகால ,0களி யாைன �ட)ேவேலா@.   314 
 
அ�வ�கிாீவ8��( ப�ட$தரசி A1ைம Eற� 
 
க1ணா) ேகாைத� காம� ேவ@$ேதா� கனக(ேப) 
ம1ணா) சீ)$தி சி$திைர ெய/8 மடமாதி/ 
ெற1ணா ாி/ப� காத9 யாகி யிய�கி/றா4 
ெப1ணா) சாய� ெப�றன ேடவி( ெப6ப�ட�.   315 
 
இர$தின க1ட/ இளவரச/ 
 
வாேனா ��� ம�கேளா ைர=_� 6வ)த�#4 
ஈேனா ��� மிர$தின க1ட ெனனநி/றா/ 
ஏேனா ��� மி/னிள ேவ"தா யிய�கி/றா/ 
ஊேனா ��� ெமா1�ட) ந=, ெறாளிேவேலா@.   316 
 
ம/ன/ வினாத� 
 
அ/னா னாயி னாத9 ன/ேற யவன/னா� 
எ/னா னாவா ென/றன/ ேவ"த ெனனேலா�� 
இ/னா னி/னா னி"நக ரா4வா னிவென/ேற 
அ/னா ன/னா� க"நக ெர�லா மறிவி$தா/.   317 
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சிற"தவைன$ ெதாி"�ெகா� ெவ/ற� 
 
ைமயா) ெச/னி மா�வைர யா3� வயெமா@�பி� 
ைகயா ெரஃகி� காைளக ட�#� கம0ேகாைத 
ெம@யா ேம! ேமத� வாைன மிகெவ1ணி� 
ெகா@யா வி�#2 ெகா2கல) தாேரா@ ெகா�ெவ/றா/.   318 
 
ேவ6 - இ�#த� E உக ஆ� ெச@A4 #?ய ஒ� ெதாட): பவ�த/ E�6 
 
பவன=ச/ மா1� 
 
ேக?9� மைலயி/ ேமலா� கி/னர கீத மா3� 
ேதா?ல2 ��வ$ ெதா2க� �ட)#? யரச/ ெச�ம� 
பாட�வ1 ?மி�� ைப"தா)( பவன=ச ென/ப பாாி$ 
தாடல� �ரவி வ�ல அரசிள2 �மர ென/றா/.   319 
 
அமி0தபதி நா�� ேவகரத/ 
 
அள"தறி வாிய ெச@ைக யமி0தமா பதிைய யா3� 
வள"த� வயிர( ைப�L1 ம/னவ/ சி6வ/ வ1டா) 
விள2ெகாளி A�வ$ தி1ேடா 4 ேவகமா ரதைன ய/ேற 
இள2களி AFைவ யாக வி�நில� �க0வ ெத/றா/.   320 
 
ேமக�ர$�( ப�மரத/ 
 
ேவழ$தா� ெபா9"த ேசாைல ேமகமா �ரம தா3� 
ஆழி$ேத ரரவ$ தாைன யரச)ேகா/ �த�வ ன"தா)( 
பாழி$ேதா 3�வ ெச2க� ப�ம$ேத)( ெபயாி னாைன 
ஊழி$தீ ெய/6 ேவ"த ���வ ��வ$ தாேரா@.   321 
 
இர$தின�ர$ தரச/ மக/ �வ)ணரத/ 
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இல2ெகாளி மாடOதி யிர$தின �ரம தா3� 
உல2ெகF வயிர$ தி1ேடா ெளாளி#? யரச/ ெச�ம� 
அல2கல� �ரவி$ தாைன ய�2கல$ ேதாி/ ேபர/ 
�ல2ெகF �ாிசி� க1டா@ ெகா1ட�வா 8�ேமா ெடா(பா/.   322 
 
கீதமா�ர$தரச/ மக/ அாிக1ட/ 
 
ந2க1மா� வைரயி/ ேமேலா/ ந/னக) கீத ெம/8� 
தி2க1மா� �ாிைச ேவ9 ெசFநக ரரச/ ெச�ம� 
அ2க1மா ஞால மா3 மாிக1ட னவைன வி1ேம� 
ெச2க1மா/ #னிA ேம8= ெச@வெதா/ றி�ைல க1டா@.   323 
 
திாி�ர அரச/ மக/ நளிதா2க/ 
 
ேச"ெதாி ெச�ெபா/ Oதி$ திாி�ர மதைன யா3� 
வா@"ெதாி வயிர( ைப�L1 ம/னவ/ �த�வ/ ம�லா 
ேட"�ேதா ளரச) ேபாேர றிவனளி தா2க ென/ப/ 
கா@"ெதாி கன9/ ெவ@ேயா/ க�வியா� கடேலா ெடா(பா/.   324 
 
சி$திரEட$� அரச/ ஏமா2கத/ 
 
ெச"தளி) �ைத"த ேசாைல சி$திர Eட மா3� 
அ"தளி ரல2க/ மாைல யரச)ேகா/ சி6வ ன"தா) 
இ"திர/ �த�வ ன/னா ேன"தேல மா2க த�கி� 
ம"திர !லகி/ வாF ம/ன)மா றி�ைல ம/னா.   325 
 
அ�வ�ர$�� கனக சி$திர/ 
 
அ�மணி ய�$த Oதி ய�வ �ரம தா3� 
தி�மணி திகF� Lணா/ ெப�மக/ சிைறவ1 ெட/8� 
க�மணி �ைத"த ைப"தா)� கனகசி$ திரைன ய/ேற 
ஒ�மணி திலத மாக !ைடய� நிலம ெத/றா/.   326 
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சிாீ நிைலய$தரச/ மக/ சி$திராத/ 
 
சீரணி #ழவ ேமாவா சிாீநிைல யதைன யா3� 
காரணி தட�ைக ேவ"த/ கா/#ைள கனெபா னா)"த 
ேதரணி யரவ$ தாைன சி$திர$ ேதாி/ ேபரா/ 
தாரணி மா)ப ன/ேற தரணி�ேகா) திலத மாவா/.   327 
 
கனக ப�லவ$தரச/ மக/ சி2கேக� 
 
க�றவ) �கF2 சீ)$தி� கனகப� லவ$ைத யா3� 
ெகா�றவ/ சி6வ/ ேகால� �2�ம� �வ!$ ேதாளா/ 
ெச�றவ) ெச���= ெச@ைக ெச�வ�லா/ சி2க ேக� 
ம�றவ/ பிற"த பி/னா ம1மக4 மகி0"த ெத/றா/.   328 
 
இ"திர ச=சய$தரச/ மக/ அ�=சய/ 
 
இ=சி,0 ெழாிெபா/ மாட$ தி"திர/ மிைச"த நாம 
ச=சய #ைடய ேகாமா/ றா1#ைள தரணி ெய�லா� 
அ=�நீ ரல2க� ேவலா ன�=சய னவைன ந2க1 
ம=�,0 மைல�ேகா) ,ளா மணிெயன� க�� ம/னா!.   329 
 
எ2கிவ) த�#4 யாவ ாில2கி�� பவழ ெசCவா@� 
ேகா2கிவ) �விெம/ ெகா2ைக� ெகா�பி8� �ாிய காைள 
ஆ2கவ/ ற/ைன யாரா@" தறி"த�4 ெச@க ெவ/றா/ 
வா2கி�� பரைவ #"நீ) மணிெகாழி$ தைனய ெசா�லா/.   330 
 
ேவ6 - பவ�த/ Eறியவ�றி�� எ�லா�� உட/ப�த� 
 
ம/ன) நீ1#? ெம/மணி$ ெதா$ெதாளி 
�/8 ேசவ? யா�� ��2கேவ 
ப/8 ேக4வி( பவ�த/ ெசா�ல>� 
அ/னேத ெய/ெற� லா)க3 ெமா�?னா).   331 
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�தசாகர/ எ/பவ/ ெசா�>த� 
 
அ�9 நா1மல)$ தா�#$ தார#� 
வ�9 யா2கனி சா"�� வைன"�ரா@ 
ம�9 னா/ம9 மா)ப�� ம�றிைவ 
ெசா�9 னா/�த சாகர ென/பேவ.   332 
 
பவ�த/ Eறிய� உ1ைம எ/ற� 
 
ஆழி யா4கி/ற வ�வ க1ட/ேம� 
பாழி யாகி/ற தி1ேடா � பவ�த/ 
,ழி யாைனயி னா@ ெசால( ப�டன 
ஊழி யா�ைர A�ெமா$ �ள க1டா@.   333 
 
பிற���� ெகா�(பி8� பைகயா�ெம/ற� 
 
ஆயி 8=சிறி �1டறி வ1?ன� 
பாயி 8�பனி� ��பட)� ேகாைதத/ 
ேவயி 8�பைண� கி/றெம/ ேறா4பிற) 
ேதாயி 8�பைக யா=�ட) ேவ9னா@.   334 
 
அ�வக1ட/ ஆ�ற9� சிற"தவென/ற� 
 
வ1ட வா#? ம/ன�1 ம�றவ/ 
த1ட மா�6ந) தாமிைல யா�சிறி 
�1? யா8ைர( பா86 கி/ற� 
வி1� வாFந) ேமன� ேவ9னா@.   335 
 
�ேர"திரகா"த$� ேமகவாகன/ 
 
ேபாக மா1டவி ேச?ேயா) ெபா/னக)� 
ேகக நாயக னாயினி தா4பவ/ 
ேமக வாகன ென/6ள/ O0மத 
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ேவக மா�களி 6�மி� ேவ9னா/.   336 
 
ேமகவாகன/ மைனவி ேமகமா9னி 
 
நாக மாைலக1 ேமன� வ1?ன� 
ஏக மாைலய வாயிைச ைகவிடா$ 
ேதாைக மாமயி� ேபா��ாி E"தலா4 
ேமக மா9னி ெய/6ைர மி��ளா4.   337 
 
அவ)க3ைடய மக/ வி�வ/ 
 
ேதவி ம�றவ ெட@வ� வழிபட 
ேமவி வ"தன/ வி�வ ென/பவ/ 
ஓவி ெறா��க ழா8ள/ E�ற#� 
ஏவி நி/றினி தா1?� மீ�?னா/.   338 
 
வி�வ/ ெப�ைம 
 
ைமயி� வா8ல கா1�ம1 ேணா)க3� 
�@A� வாயி லாK)$திய ேதா/றிய 
ஐய ன�பிற வாரஞ) நீ2கியிC 
ைவய மாயெத� லா�வள) கி/றேத.   339 
 
இC!லகி�க�4 ெச@தபி/ மீ1�� ேதவ�லைக யைடவா/ 
 
ம2�� வா8ல கா1� வர$தினா� 
இ2� வ"ெதன னீண1டளி ^"தபி/ 
தி2க4 வாெனாளி யி�றிக0 ேசாதியா@$ 
த2� வா8ல கி�றைக சா/றேத.   340 
 
த/னி னா@விைள வி$தி� ைள$தவி)$ 
தி/ன னாகெவ/ ெற1ணிய ெவ1ணேமா 
ட/ன னாத9 னாலவ/ ேம�பிற) 
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எ/ன ேர8மி/ னாதன ெவ1ணிலா).   341 
 
�ய�பிரைப�� வி�வ/ த�"தவ/ ஆவ/ என� 
 
கா�பி/ வா@"தெம/ ேறாளிய� காதல/ 
தீ�ப/ மாைலந/ மா)பக= ேச�ேம� 
ஆ�ப/ மாைலA மா@கதி)$ தி2க3� 
தா�ப/ மாைலA= சா)"த தைன$தேரா.   342 
 
வி�வ/ த2ைக 
 
ந�பி த2ைக நைகமல)� க�பக� 
ெகா�பி ன/னவ/ ெகா2கணி E"தலா4 
அ�பி னீ1டாி சி"திய மா�கய� 
வ�பி னீ1டைம வாெண�2 க/ணினா4.   343 
 
அவ3ைடய ெபய) ேசாதிமாைல 
 
ேகாதி/ மாைலக4 ேம��தி ெகா1ெடF 
கீத மாைலய கி/னர வ1?ன� 
ஊதி மாைலய வாAைற A2�ழ� 
ேசாதி மாைலெய/ பா4�ட)( Lணினா4.   344 
 
ேசாதிமாைல அ��ககீ)$தி��ாியவ4 என� 
 
ெவ�� மா�களி யாைன வில��நீ) 
ந�பி ஞாயி6 ேச)ெபய ரா�கணி 
அ�பி னீளாி வாெண�2 க1ணவ4 
வ�� ேச)#ைல வாாி வளாகேம.   345 
 
�தசாகர/ #?!ைர 
 
இ/ன வாறிைச ய(ெபறி/ யாவ�� 
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எ/ன வா6 மிக(பவ ாி/ைமயா� 
அ/ன வாற� 31ெடனி லா@"தியா/ 
ெசா/ன வா6ெகா1 T�ட) ேவ9ேனா@.   346 
 
�ம"திாி எ/பவ/ Eற$ெதாட2�த� 
 
ெகா2�வ1 டைல"த தாரா/ �றி(பறி" திைவக ெள�லா� 
அ2கவ/ ெமாழி"த பி/ைன யவைனA மைமதி Eறி 
ந2ைகத/ றாைத ேதாழ) நா�வ� ணா�வ னாவா/ 
ெதா2கல" �ண)ெகா4 மா)பி� �ம"திாி ெசா�ல >�றா/.   347 
 
எ�ேலாைரA� வில�கி� E6த� 
 
அ1ணல2 களிெகா4 யாைன ய�வ க1ட/ J$தா� 
ெக1ண>" த�வ த/றா 9வ/பணி யக�ற லா�றா� 
க1ணல2 கவ�� ேவேலா)� கீயி82 க�ம ம/றா� 
ெப1ணல2 கனி"த ேபைத யி�(ப�� ெப�ைம ய/ேற.   348 
 
வி�வைன வில�கி� E6த� 
 
,0கதி)( �ாிைச ேவ9 �ேர"திர மா3� 
தா0கதி ரார மா)பி� றமனிய� �ைழயி னா/ற/ 
ேபா0கதி)� கட!4 ேபா>� �த�வ8� �ாிைம ெச@ய 
தா0கதி) வில2க லா3 மரசவஃ தாி� க1டா@.   349 
 
வில�கியத��� காரண� கா��த� 
 
ம2ைகய) #க$தி னீ1� ைமகைட மத)(ப மா"தி 
அ2கய� பிற0வ ேபா> ைமயாி யட)$த வா�க1 
ப2கய ெச2க ணா/ேம� பைட$ெதாழி� பயி/ற ேபா0�� 
த2கிய மன$த னாகி$ தள)வில/ றவ$தி/ மி�கா/.   350 
 
வி�வ/ இய�� 
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ம1கனி #ழவ சீ� மட"ைதய) %�� ம�6� 
ப1கனி பாட லாட� பாணிA� பயி/6 ேமவா/ 
வி1கனி" தைனய வி/ப ெவ4ள#� ெவ6$� நி/றா/ 
க1கனி A�வ� காைள கட!ள) தைகய/ க1டா@.   351 
 
ேமகவாகன/ வி�வ/ வரலா6 ேக�ட� 
 
ெசறிகழ லவ��$ தாைத சி$திர Eட ெம/8� 
அறிவர/ ேகாயி ெல@தி யணிவிழ வய)$த காைல 
இ6தியி லவதி ஞானி யேசாதர ென/8� ேபர 
உ6வைன வண2கி� ேக�டா/ மக/றிற #ல2ெகாேடா ளா/.   352 
 
அவதிஞானி வி�வன� பழ�பிற(� வரலா6 E6த� 
 
ப2கய( பழன ேவ9( பவகிாி யரச/ ைப"தா) 
த2கிய தட2ெகா1 மா)ப/ சயேசன னவ��$ ேதவி 
ெச2கய ென�2க� ெசCவா@( பிாீதிமதி பய"த காைள 
ெவ2களி யாைன வ�ல விசயப$ திரென/ பாேன.   353 
 
இ�!ம� - 
 
ம"திர$ தரச) ேகாேவ ம�றவ/ ைவய2 கா��� 
த"திர" �ற"� ேநா�6 மைற"தசா சார ெம/8� 
இ"திர !லக ெம@தி ேயெழாT ைர"� #/னீ) 
அ"தர கால" ேதவ)� கரசனா யா1� வ"தா/.   354 
 
ஆதலா லமர ேபாக Dக)"தவ னைரச) ெச�வ� 
ேபா�லா மல2க/ மா)ப ெபா�ெளன ம�ள� ெச�லா/ 
தீெதலா மகல ேநா�6 சிவகதி ேச� ெம/ற� 
ேகாதிலா #னிவ/ ெசா/ன !ைரயிைவ Eற� ேக�டா�.   355 
 
இைறநிைலைய எ@�வா)�� உறவின) ேவ1?யவர�ல) 
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அ�ைமயா� றவ2க டா2கி யல)"தந� லறிவி னா>� 
இ�ைமயா 8ட�� நீ2கி யிக"�ேபா மிய�ைக யா>� 
ெச�ைமயா� கட!� டான= ேச)வேத சி"ைத யா�� 
ெம@�ைமயா� க�ம ��ற� ேவ1�வ தி�ைல ேவ"ேத.   356 
 
�ய�பிரைப�� �ய�வர#� Eடா� எ/ற� 
 
வாரணி #ரச மா)(ப வயிெரா� வைளக ேள2க$ 
தாரவ) �ழா2க ளீ1ட சயமர மைற� ேம8� 
ஆரவி ராழி யைன ய=�� மறிய லாகா 
காரவி தட�ைக ேவ"ேத கழலவ) க�ம ெம/றா/.   357 
 
ஊ0விைனயி/ ஆ�ற� உைர$த� 
 
ஒ/6நா2 க�தி ,ழி Xழ� விைள! தாேன 
க/றிநா2 க�தி� றி/றி ம�ேறா)வா றாக ந1K� 
எ/6நா" �ணி"த ெச@ைக யித/றிற$ ெத/ன மா�டா@ 
இ/6நா" �ணி� மாயி னினிசிறி �ைர(ப ென/றா/.   358 
 
சதவி"� எ/8� நிமி$திகைன� கல"ெத1ணி ஆவன�ாிேவா� எ/ற� 
 
O0�ாி விள2� �ேலா@ ேம>ந2 �ல$� ளா)க� 
E0�ாி" �6தி E6 #ய)�ல மலர நி/றா/ 
தா0�ாி தய2� D1Y� சதவி"� ெமாழி"த வா�றா� 
யா0�ாி மழைல யா4 க1 ணாவைத யறி� ெம/றா/.   359 
 
�ம"தாி உைரைய ம�ைறேயா) உட/ப��� Eற� 
 
எ/றவ/ ெமாழி"த ேபா0தி ேனைனயா ாினிதி ேனா�கி 
மி/றவ0 விள2� ேவேலா@ ெம@யி8 ேமவ� ேவ1�� 
ெச/றவ/ மைனA ணீேய வினெவன ேசைன ேவ"த/ 
ந/றவ) ெமாழி"த ெவ�லா ந�லவா நய"� ேக�டா/.   360 
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அைமச)க4 அரசைன அைவைய� கைல��மா6 E6த� 
 
இ"திர னைனய நீேரா யினி(பிறி ெத1ண� ேவ1டா 
ம"திர நீ3 மாயி/ வ�வன வறிய லாகா 
ச"திர/ றவழ நீ1ட தமனிய ,ல ெந�றி 
அ"தர" திவ3 ஞாயி� ேகாயி��� க�3 ெக/றா).   361 
 
அரச/ அர1மைனைய அைடத� 
 
ம"திர� கிழவ) த�ைம மைன�க வி�$� ம/ன/ 
�"தர ����" ேத8= ,0கழ னிைரA மா)(ப 
வ"தர மகளி) ேபா�வா) வர/#ைற கவாி Oச 
அ"தர� கைடக ணீ2கி யகனக ர�ளி( ��கா/.   362 
 
ேவ6 - ந1பகலாத� 
 
மி�கதி) வில2கலா) ேவ"த/ ேற8ைட" 
��கதி) ம1டப ெமாளிர ேவற>� 
ெதா�கதி) ��வன பர(பி ,ெழாளி 
ந�கதி) மா1?ல ந�வ ணி/றேத.   363 
 
க1?ர4 கைழவள) க��� ைகமி�$ 
ெதா1?ர4 ெவ4ளிைல Aாி=� ேமாைடமா 
ெவ1?ர1 மணி�ைட சில�ப வி�டன 
வ1?ர4 கிைளெயா� வைளக ளா)$தேவ.   364 
 
ஒ9விழா வ1?ன Jத S6ேத/ 
ம9விழா( பிைணய> மண2ெகா4 சா"த#� 
ப9விழா( பதாைகA� பர"� பா�வா) 
க9விழா� கFமின கட!� டானேம.   365 
 
�1�நீ)� �Fமல)� �வைள( ப�ட#� 
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ம1�நீ) மரகத மணி�க� வாவிA� 
ெகா1�நீ ாிைளயவ) �ைடய� ெகா2ெகா� 
வ1�நீ)$ திவைலயி/ மய2கி O0"தேவ.   366 
 
ப2கய$ �க4ப� பழன நீ)$திைர 
ம2ைகய) #ைலெயா� ெபா�த வாவிக4 
அ2கவ ராிசன மழி$த ேச�றி8� 
�2�ம� �ழ�பி82 �ழ�� ெகா1டேவ.   367 
 
அ2கவ4வா@� கய�வல ரா�ப U��ைட( 
ெபா2�கா ேட)பட ெஞறி$�( Lெவா� 
ெகா2ைகவா@� �ழலவ) �ளி(ப வி�டன 
தி2க4 வா1 #கெவாளி திைள(ப வி1டேவ.   368 
 
மாயி�� பனி$தட� ப?"� ைமயழி 
ேசயாி ெந�மல)� க1க4 ேச"ெதன$ 
தாயைர மைற�கிய �வைள$ தா�ேத/ 
பாயேமா" திைற=சினா) பாைவ மா)கேள.   369 
 
ஈரணி(ப4ளி வ1ணைன 
 
ச"தன$ �ளி$தைல த��ப சா"தைள" 
த"தர$ தைச(பன வால வ�ட# 
ெம"திர$ திவைலA மிய�றி ^)மண� 
ப"த�� பா9ைக� �வைள பா@$தினா).   370 
 
��மணி$ தாமைர� ெகா�ைட ,?ய 
தி�மணி( Pட#= ெச��க மாய!� 
ப�மணி( பளி2ெகன விள2� வா/ப9 
அ�மணி� ெகா�பனா ரலர S�?னா).   371 
 
ெபாF�ண)மா�க4 நாழிைக E6த� 
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அ/ன�� ெபாF�க1 ணக�ற வாயிைட( 
ப/ன�2 கால�� பயி/ற ப1�ைட� 
க/னல2 க�விேயா) கழி"த நாழிைக 
ம/னவ ன?#த >ண)$தி வா0$தினா).   372 
 
ம/ன/ உ1Kத� 
 
வாரணி #ைலயவ) பரவ ம/னவ/ 
ஈரணி( ப4ளி�� க�ளி னானிர" 
ேதாரணி யி/னிய மிைச$த வி/பேமா 
டாரணி ெதாியலா னமி)த ேமயினா/.   373 
 
அரச/ ெத�வி� நட"� ெச�>த� 
 
ெவ4ளிைழ ெபா9"ெதாளி �3�� ேமனிய/ 
வ4ளித0 ம�9ைக மல)"த மாைலயா/ 
அ4ளித0( ��மல ர�$த Oதிேம� 
க4ளித0� க1ணியா/ கா9 ேனகினா/.   374 
 
அரச/ நட"� ெச�>த� 
 
ெபா/னல) மணி�கழ� �ல�ப$ ேதனின� 
�4ளல) ெதாைடய9� ���ேபா டா)$ெதழ 
ம/னவ/ னட$ெதா6 மகர �1டல� 
மி/மல)$ தில2�வி� வில2க வி�டேவ.   375 
 
ெம@காவல) ேவ"தைன ,0த� 
 
ெந@யில2 ெகஃகின) நிைற"த வி=ைசய) 
ைகயில2 கீ�?ய) கழி$த வாளின) 
ெம@யில2 �ைறயின) விசி$த கைசய) 
ைவயக2 காவல/ ம�2� ��றினா).   376 
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அரச/ நிமி$திக/ வாயிைல அைடத� 
 
����,0 பிைணய>= �1ண மாாிA� 
க���,0 கிளவிய) ெசாாி"� ைகெதாழ 
நிர��� னிமி$திக/ மாட நீ4கைட 
அ���,0 ெதாியலா ன�ளி ென@தினா/.   377 
 
நிமி$திக/ அரசைன வரேவ�ற� 
 
எ2�ல� விள2கவி� க�ளி வ"தெவ2 
ெகா2கல) ெதாியலா@ ெகா�ற2 ெகா4ெகன 
ம2கல !ைழ�கல� பர(ப ம/ன8� 
க2கல) ேக4வியா னாசி Eறினா/.   378 
 
அரச/ ம1டப$ைத அைடத� 
 
ெகா1டம)" தகி��ைக கFமி� ேகாைதவா@ 
வி1டம)" ெதாF�வ ம��க4 O0"�ரா@ 
வ1டம)" ெதா9ெசய ம�2�� ெகா1டேதா) 
ம1டப மணி$தல ம/ன ென@தினா/.   379 
 
அரச/ தா/வ"த காாிய$ைத எ1Kத� 
 
தைழயவி0 ச"தன( ெபா��� ேபா/ம� 
மைழதவ0 ம1டப ம9ர O�றி�" 
�ைழயவ) �றி(பறி" தகல ெவா1�ட)� 
�ைழயவ/ �மாித/ க�ம ெம/னினா/.   380 
 
நிமி$திக/ ேபச$ ெதாட2�த� 
 
கைன$ெததி) கதி)மணி� கடக= ,?ய 
பைன$திர ளைனயேதா� படைல மாைலயா/ 
மன$திைன ம6விX� வாயி னா�ெசால 
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நிைன$திைவ விள�பினா னிமி$த நீதியா/.   381 
 
அரச/ அைட"த காாிய$ைத சதவி"� E6த� 
 
மண2கம0 ம�மல ரல2க/ மாைலேபா� 
வண2ெகழி 8ட2கிைட மாைழ ேநா�கிந2 
கண2�ைழ க�மமா2 க�தி� ெற/றன/ 
அண2ெகழி� விாி"த� லல)"த நாவினா/.   382 
 
ெத�வி� வல2ெகா1� ெச/றவ4 தி�மக4 எ/ற� 
 
ெவ1ணிலா விாி"ெதன விள2� மாைலய4 
க1ணிலா2 கவ)தைக� க1ணி ம/னைன 
ம1ணிலா ம6கிைட வல2ெகா1 ெட@தினா4 
எ1ணிலா2 க�தி� ெவதி)"த வ/ணேம.   383 
 
ெபா/�லா= �டாிைழ ெபா6$த L1#ைல 
மி/�லா Dட2கிைட ெம�9 யா?ற� 
எ/ெசாலா 9/றியா னிய�� நீரேதா 
ம/�லா வகலநி/ றல�� வாளினா@.   384 
 
�ய�பிரைப��ாிய மணமகைன மா�ராண� E6கிற� எ/ற� 
 
ஆதிநா ளற�கதி ராழி தா2கிய 
ேசாதியா/ றி�ெமாழி விள�கி$ ேதா/6மா� 
ேபா�வா) �ாி�ழ� ெபால2ெகா� ப/னவி� 
மாதரா4 வன#ைல� �ாிய ைம"தேன.   385 
 
சதவி"� ெமாழிைய�ேக�ட அரச/ மகி0சி அைடத� 
 
அ�மயி லைனயவ ?ற$தி னாாிய/ 
ெச�ைமயி� விள�பிய ெச�வ2 ேக�ட>� 
ெம@�ைமயி� ெறாி"ெதாளி �3�� ேமனிய/ 
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ெபா@�ைமயி� �கழவ/ ெபா9"� ேதா/றினா/.   386 
 
மா�ராண$தி� Eற(ப�?�$தைல(ப�றி அரச/ ேக�ட� 
 
#/னிய !ல�க1 வி�$த J)$தியா/ 
ம/னிய தி�ெமாழி யக$� மாதரா4 
எ/ைனெகா� விாி"தவா ெறன> ம/ன8� 
க/னவ னாதிமா �ராண ேமாதினா/.   387 
 
உலக2க4 எ1ணிற"தன எ/ற� 
 
Jவைக Aலகி8 ண�வ1 Jாிநீ)$ 
தீவின தகல#= சி"� வ�ட#� 
ஓவல ெவா/6�ெகா/ றிர�? க1ணைற 
ஏவலா@ விாி"தைவ ெய1ணி ற"தேவ.   388 
 
உலக அைம(� உைர$த� 
 
ம"தர ெந�மைல ந�வி/ வா@"த� 
�"தர ேவதிைக ம�2� ,0"த� 
ந"திய நளிசிைன நாவ/ மாமர� 
அ"தர$ �ைடயதிC வவனி வ�டேம.   389 
 
உலகி� உ4ளன 
 
�லகிாி யா6E) க1ட ேம0�லா@ 
மைலதிைர வள)�ன ேலழி ர1டதா@� 
ெகாைலத� ேவ9னா@ Eற( ப�டதிC 
வைலதிைர ெந�2கட லவனி வ�டேம.   390 
 
மா�ற6 ம1?ல மத8 Mழியா� 
ஏ�றிழி �ைடயன விர1� க1டமா� 
ேத�றிய விர1?8" ெத/# க$த� 
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பா�ற�� �கழினா@ பரத க1டேம.   391 
 
பரதக1ட� J/6 ஊழி�கால� இ/ப நிலமாக இல2கி நி/ற� 
 
ம�ற� மணிமய மாகி� க�பக� 
ெபா�றிர ளணிெபாழி� ேபாக Lமியா@ 
#�றிய SழிJ/ ேறறி மீ4வழி( 
பி�றைக Qழிவ� பிரம) ேதா/றினா).   392 
 
ேபாக கால� கழித� 
 
ெவ2கதி)( பாிதிA� விைர! த1பனி 
அ2கதி) வைளய# மாதி யாயின 
இ2கிவ) பைட$தன ாிழி"த திCவைக 
ெபா2கிய �ரவியா@ ேபாக காலேம.   393 
 
அ�க� கட!4 ேதா�ற� 
 
ஊழிJ/ றாவேதா@" தி6தி ம/8யி) 
,0�ய) பலெகட ேசாதி J)$தியா@ 
ஏFய �ல�ட/ பரவ O1ட�4 
ஆழிய2 கிழைமெய� ம?க ேடா /றினா@.   394 
 
உலக� அ�க�கட!ளி/ வழி(ப�ட� 
 
ஆர� டழFவிய வாழி� காதியா� 
ேபர�1 ம�விய பிரா/ற/ ேசவ? 
காாி�4 கழிதர� க1க வி/றேரா 
சீர�4 சரெணன !லக= ேச)"தேத.   395 
 
அ�க�கட!4 அற� #த9யவ�ைற ஆ��த� 
 
அல"தவ ரழிபசி யக�6� வாயி>� 
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�ல2க32 �ண2க32 ெகாணா)"� நா�?னா/ 
�ல2கிள) ெபாறிDக) விலாத �1ணிய/ 
நல2கிள) தி�ெமாழி நாத ென/பேவ.   396 
 
பரத/ எ/8� அரச/ 
 
ஆ2கவ/ றி�வ� ளலர ,?ய 
O2கிய விாிதிைர ேவ9 காவல/ 
ஓ2கிய ெந�2�ைட ெயா�வ னாயினா/ 
பா2�ய) பாிதிேவ� பரத ென/பேவ.   397 
 
பரத/ அ�க� கட!ைள( ேபா�றி( பணித� 
 
ஆழியா லக9ட� வண�கி யா1டவ/ 
பாழியா நவி/றேதா� பரத னா2ெகா)நா4 
ஊ ழியா ெனாளிமல ��வ ேசவ? 
,ழிமா� யாைனயா/ ெறாF� வா0$தினா/.   398 
 
பரத/ அ�க� கட!ைள( ேபா�றி எதி)கால நிக0சி ேக�ட� 
 
கதிரணி மணி#? வண2கி� காவல/ 
எதிர� வினவினா னிைறவ/ ெச(பினா/ 
அதி)த� வி��பிைட யமி)த மாாிேசா) 
#தி)த� #கி9ைட #ழ2கி� ெற/னேவ.   399 
 
அ�க� கட!4 E6த� 
 
எ/#த 9�ப$தீ ாி�வ) நாத)க4 
நி/#த ]ர6 வைகய) ேநமிய) 
ம/#த� பலவ)ேக சவ)க1 மா�றவ) 
ெதா/#த லவ)ெதாைக ெயா/ப ெதா/பேத.   400 
 
#த� வா�ேதவைன ெமாழித� 
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ம/னவ நி/மக/ மாிசி மா�றிைட( 
ெபா/னவி) ேபாதன #ைடய L2கழ� 
ெகா/னவி� ேவலவ/ �ல$�� ேடா /றினா/ 
அ/னவ/ ேகசவ)� காதி யா�ேம.   401 
 
அவ/ அ�வைன� ெகா/6 அரசா�சிைய� ைக(ப�6வா/ எ/ற� 
 
ேகசவ னா)திற2 கிள(பி/ ெவ1மைல 
காச6 வன(பிேனா) க/னி ேய�வா� 
ஆசர வ�வ� கிாீவ னாவிA� 
ேதச6 திகாிA= ெசCவன ெவள!ேம.   402 
 
பிற� அவ/ கட!4 ஆவா/ எ/ற� 
 
ேதரணி கட�பைட$ திவி�ட/ ெச/6பி/ 
ஆரணி யற�கதி ராழி நாதனா� 
பாரணி ெப���க0( பரத ெவ/றன/ 
சீரணி தி�ெமாழி$ ெத@வ$ ேதவேன.   403 
 
அ�க� கட!4 Eறியைத( பரத/ ேக�� மகி0"தா/ எ/6 நிமி$திக/ #?$த� 
 
ஆதிA ம"த# ந�! ந�மேத 
ஓதநீ �ல�ைட Aாிைம ெய/றேரா 
கா�ேவ லரச)ேகா� களி(�� றானி� 
ேபா�ேச ரல2கலா@ �ராண நீ)ைமேய.   404 
 
மா�ரண$�� Eறிய வா�ேதவேன திவி�ட/ எ/ற� 
 
அ/னண� �ராண� லக$�$ ேதா/றிய 
க/னவி வில2�ேதா� காைள யானவ/ 
மி/னவி� வி��பி/ றிழி"� O2�நீ) 
ம/னிய வைர(பக ம9ர$ ேதா/றினா/.   405 
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இ�!ம� 
 
தி�வம) �ரைமநா டணி"� ெச�ெபானா� 
ெபா�வ� ேபாதன #ைடய L2கழ� 
ெச�வம) ேதாளினா/ சி6வ ராகிய 
இ�வ� ளிைளயவ னீ1ட" ந�பிேய.   406 
 
அவ8�� �ய�பிரைப உாியவ4 எ/ற� 
 
கா8ைட விாிதிைர ைவய2 கா�கிய 
மா8ட !ட�பினா/ மைற"� வ"தவ$ 
ேத8ைட யல2கலா/ ெற@வ மா)பக� 
தானைட" தம)வத� �ாிய ைடயேல.   407 
 
திவி�டனா� அைடயவி���= சிற(ைப� E6த� 
 
ஆ2கவ� கீ"தபி னாழி தா2கிய 
ஈ2கவ� ெகா/6ன� கிர1� ேச?A� 
தா2கிய தி�வினா� ற�ம� ெற/ற>� 
O2கிய !வைகய/ ேவ"த னாயினா/.   408 
 
சதவி"� தா/ E6� நிமி$த$தி�� அைடயாளமாக$ திவி�ட/ ஒ� சி2க$தி/ 
வாைய( பிள(பா/ எ/ற� 
 
ெகா2கல) ெதாியலா/ றிற$தி� ெகா4�றி 
இ2கியா னிைச$தேத யைமA ம�லேதா) 
தி2கணா ளகைவயி� றிவி�ட னா2ெகா� 
சி2க�வா@ பிள"தி�" ெதளி^ ெத/னேவ.   409 
 
நிமி$திக 8ைர$த� நிைற"த ேசாதியா/ 
உைம$தைக யிலாதேதா �வைக யா0"�க1 
இைம$ததில ென$�ைண( ெபாF� மீ)மல) 
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�ைம$தைக ெந�#? �டர$ %�கினா/.   410 
 
ச?யரச/ சதவி"�வி��( பாிசி� வழ2�த� 
 
இ�தில$ தைலமக னிய/ற ��கட� 
தி�நிதி ெச�வன ெச�ெபா/ மாாியா 
ெசாாினிதி( �ன>ைட ேசாதி மாைலெய/ 
ற�நிதி வள2ெகாணா டாள ந�கினா/.   411 
 
அரச/ த/ மைனவி வாAேவைக�� ெச@தி E6வி$த� 
 
ம/னவ/ ெபய)"�ேபா@ வாA ேவைகத/ 
ெபா/னக) ��கன/ ெபாF�= ெச/ற� 
க/னித/ ெப�ைமA2 க�ம ,0சிA� 
அ/னெம/ னைடயவ� கறிய� Eறினா/.   412 
 
ம�க�ேப�றி/ மா1� Eற� 
 
ெதா�கின மல)$�ைத விலாத ேசாைலA� 
��கிள" தாமைர நகாத ெபா@ைகA� 
மி�கிள� பிைறவி�� பிலாத வ"திA� 
ம�கைள யிலாதேதா) மைனA ெமா��ேம.   413 
 
�ல$ைத� க�பக மரமாக� E6த� 
 
தைலமக4 றாடன� காக சாைகய 
நிைலைமெகா1 மைனவிய) நிமி)"த L"�ண) 
நலமி� ம�களா #திய) ேத/களா� 
�லமி� க�பக2 �ளி)"� ேதா/6ேம.   414 
 
ந/ம�கைள( ெப6த� ந2ைகய)�� அ�ைம எ/ற� 
 
,ழிநீ1 #க$தன �ைள�ைக� மாெவா� 
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மாைழநீ1 மணியிைவ ெயளிய மா1பினா� 
வாFநீ) ம�கைள( ெப6த/ மாதரா)� 
காழிநீ) ைவயக$ தாிய தாவேத.   415 
 
நி/மக4 விள��( ேபா/றவ4 எ/ற� 
 
தகளிவா@� ெகாF2�ட) தனி$�2 ேகாழி�4 
நிகளவா@( பிள"தக= �டர நி��ேம 
�களிலா �ட)மணி �3�� Lணினா@ 
மகெளலா$ திைசக3 ம9ர ம/னினா4.   416 
 
மகளா� �ல= சிற(பைட"த� எ/ற� 
 
வல��ாி வயி�றிைட( பிற"த மாமணி 
நல��ாி பவி$திர மா� நாமநீ) 
ெபால��ாி மயிலனா@ பய"த L2ெகா? 
�ல��ாி" தவ)�ெகலா2 ேகால மா�ேம.   417 
 
நீ சிற(பைட"தா@ என� 
 
ம�கைள யிலாதவ) மர$ெதா ெடா(பெவ/ 
ெறா�கநி/ 6ைர(பேதா �ைரA J@$�நீ) 
ந�கவா னிள�பிைற வள)"த நா�கதி) 
ெச�க)வா னைனயேதா) தி�! ெம@தினா@.   418 
 
�ய�பிரைபயி/ ெப�ைம 
 
மாவிைன ம��?ய ேநா�கி நி/மக4 
Lவி81 மட"ைதெபா� Lைவ நாெளாளி$ 
ேதவ8� கமி)தமா" ெத@வ மாெமன 
ஓவிX� �ேராகித 8ணர ேவாதினா/.   419 
 
வாAேவைக பதி>ைர�க$ ெதாட2�த� 
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ம$தவா) மதகளி� 6ழவ/ ம�றிைவ 
ஒ$தவா 6ைர$த> Jவைக ைக�மிக 
#$தவா1 #கி0நைக யட�கி ெமா@�ழ� 
ெதா$�வா) பிைணயலா ெடாF� ெசா�9னா4.   420 
 
�ய�பிரைப நி/ன�ளினா� சிற"தவளாயினா4 எ/ற� 
 
மி/னவி) மணி#? ேவ"த) ேவ"தவி� 
க/னிநி/ ன�ளிேன க�த( ப�டன4 
ம/னவ ர�ளில ராயி/ ம�க3� 
பி/னவ) ெப6வேதா) ெப�ைம யி�ைலேய.   421 
 
இ�!� அ� 
 
பி?கைள மகி0களி� றரச) ெப@�மல) 
#?களி/ மணிெபார #ர> ெமா@கழ� 
அ?கள த�ளினா ல�ெபா/ சாய9� 
க?கம0 �ழ9னா4 கவி8 ெம@தினா4.   422 
 
அரச/ இ/��றி�$த� 
 
தி�மைன� கிழ$தித/ ேற2ெகா4 சி/ெமாழி 
ம�மணி #?யினா/ மகி0"� ம�றவ4 
ப�மணி( L1#ைல பாய மா)பிைட 
அ�மணி$ ெதாியேற னழிய ைவகினா/.   423 
 
ம6நா4 ம/ன/ ம/ற2E?( ேப�த� 
 
ம�ைறநா1 மகைனA மைமச) த�ைமA� 
ெகா�றவா� டட�ைகயா/ Eவி� ெகா1?�" 
தி�றியா/ க�திய ெத/6 ெதா�ைல�� 
க�றநா வலன� கைதA= ெசா�9னா.   424 
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�ய�பிரைப மணெச@திைய அரச/ ெசா�ல அைமச) பதி� Eற$ெதாட2�த� 
 
O2கிய #ைலயவ ?�!� ெவ�#ைல� 
ேகா2கிய #கிலவ 8ாிய ெப�றிA" 
தா2கிய �கழவ/ ெமாழிய$ தாரவ) 
ேத2கிய !வைகய) ெதாி"� ெசா�9னா).   425 
 
பயாபதி யரசனிட� %� அ8(�ேவா� எ/ற� 
 
ெத@வேம திாி�ழ� சி6மி யாவத� 
ைகயேம ெயாழி"தன மன>� ேவ9னா@ 
ெச@யேதா) %தினி$ திவி�ட/ றாைதயா� 
ெவ@யேவ லவ8ைழ வி�$�� ேவ"தேன.   426 
 
மாீசிேய %� ெச�வத�� ஏ�றவ/ எ/ற� 
 
க�றவ/ க�றவ/ க��2 க��ைர� 
��றன !�ற!@$ �ைர�� மா�றலா/ 
ம�றவ/ ம�சிேய யவைன நா�விட 
��ற#2 க�ம#= ெசா�ல வ�லேன.   427 
 
மாீசிைய$ %� அ8(�த� 
 
காாிய" �ணி"தவ) ெமாழிய� காவல/ 
மாாிய" தட�ைகயா/ வ�க ெவ/ெறா� 
சீாிய தி�#க= சிற(ெபா T"தன/ 
ஆாிய/ கழல? யவ8� வா0$தினா/.   428 
 
மாீசி �ரைமநா��( ��பமாகர1ட( ெபாழிைல வ"� ேச)த� 
 
ம/னவ/ பணிெயா� ம�சி வானிைட 
மி/னவி) #கி��ழா #ழ2�� Oதிேபா@$ 
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�/னின/ �ரைமநா� டகணி ,?ய 
ெபா/னக) �ற$தேதா) ெபாழி9 ென�ைலேய.   429 
 
வ1?ன� களியா�டய)த� 
 
��மல)( ��பமா கர1ட ெம/8ம( 
ெபா�மல)( L�ெபாழி� �க>� ெபா�ெமன 
ம�மல) ெபாழிதர மழைல வ1?ன� 
க�மல ாிைனெயா� கலவி யா)$தேவ. .   430 
 
ம0திரசாைல, ச��க� �&றி&�ம0திரசாைல, ச��க� �&றி&�ம0திரசாைல, ச��க� �&றி&�ம0திரசாைல, ச��க� �&றி&�    
----------------- 

6. 6. 6. 6. 5(வி+ ச��க� 5(வி+ ச��க� 5(வி+ ச��க� 5(வி+ ச��க� ((((431431431431----572)572)572)572)    
 
ெபாழி9>4ள மர2க4, மகி0, ேதமா, �ர�/ைன, �/� #த9யன 
 
ம�வினியன ம�விாிவன மலரணிவன வ�ள� 
தி�ம�விய ெசFநிழலன ெச2�ைழயன ேதமா 
வாிம�விய ம�கர#ண மண�விாிவன நாக� 
ெபாாிவிாிவன ��மலெரன �/�தி)வன �றேன.   431 
 
ச"தன� ச1பக� �ரா அேசாக� ஆகிய மர2க4 
 
நிழன�வன நிமி)தைழயன நிைற�ளி)வன சா"த� 
எழின�வன விளமலெரன ெவFச1பக நிகர� 
�ழன�வன ம�கரநிைர �ைடவனபல �ரவ� 
அழன�வன வல)ெநாிதர வைச நிைலயவ ேசாக�.   432 
 
இரத� இ�(ைப தாைழ �/ைன ஆகியைவ 
 
எF��வின ெவFதளிெரன விணரணிவன விரத� 
இF��வின ெகாFமலாிைட ெயழி�ெபா9வன ம�க� 
கF��வின கஞ9ைலயன கழிமட9/ ைகைத 
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ெபாF��வின வணிெபாழி9ன ெபாழி தளிெரன �/ைன.   433 
 
ம�9ைக #�ைல #த9ய ெகா? வைககளி/ மா1� 
 
வள)ெகா?யன மண�விாிவன ம�9ைகெயா� ெமளவ� 
நளி)ெகா?யன ந6விைரயக ந6மலரன நறவ� 
�ளி)ெகா?யன �ைழமாதவி �வி#ைகயன ெகா�? 
ஒளி)ெகா?யன !ய)திரளிேனா ெடாF கிணரன ேவாைட.   434 
 
ேகா2� #த9யன 
 
�ைடயவிவன ெகாFமலாி/ �ளி)களின ேகா2க� 
�ைடயவி0வன ��மலரன �/னாகெமா ?லவ� 
க?யவி0வன கம0 பாதிாி க9களிைகய சாக� 
இைடயவி0வன மலரளவில வி�ெபாழி9ன திய�ேப.   435 
 
ெபாழி9� வாF� வ1� ,�4 #த9யவ�றி/ சிற(� 
 
ம�மகி0வன மல)�ைடவன மணிவ1ெடா� ��பி 
�திமகி0வன �வி�ைடயன Dகிேகா�� �யி�க4 
��மகி0வன ெபாழி9ைடயன �ண)�ைணயன Lைவ 
விதிமகி0பவ) மதிமகி0!ற விர!�றன விாிேவ.   436 
 
மாீசி L2காவி� உ4ள ெபா@ைக�கைரைய அைடத� 
 
அ�வழ�த ைகமகி0!ற வல)தாரவ னைடய 
இ�வழகிய திவ1வ�ெகன ெவF�4ெளா9 யிகவா 
விதிவழ�ைட விாியிைலயிைட ெவறிவிரவிய ேவாி( 
ெபாதியவி0வன ��மலரணி ெபா@ைக�கைர ��கா/.   437 
 
ெபா@ைக�கைர மாீசிைய வரேவ�ற� 
 
�ண)ெகா1ெடF ெபா@ைக�கைர ெபா� திவைலக4 சிதறா$ 
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�ண)ெகா1டன கைரமாநனி %6மல)பல %வா 
வண)ெகா1டன மல>�றைல வள)வ1?ன ெமFவா 
இண)ெகா1ெடதி ெரFெத/ற9 ெனதி)ெகா1டதC விடேம.   438 
 
வி=ைசய) %�வனாகிய மாீசி அேசாகமர� ஒ/ைற� காKத� 
 
�ன�விரவிய �ளி)பிதி)வ� �ாி#$தணி மண�ேம� 
மின�விரவிய �ட)ெபா/ெனாளி) மிளி)ேவதிைக மிைகெயா1 
கன�விரவிய மணியிைடகன க2கணியணி திரளி/ 
அன�விரவிய வலரணியெதா ரேசாக�ம� க1டா/.   439 
 
மாீசி அேசாகமர$தி/ நிழைலயைட"த��, ��மகா"த/ க�9��ைகைய� கா�ட 
மாீசி.  
திைக$த� 
 
அதனி/னிழ லவனைடத> ம�காவல னாவா/ 
ெபாதியி/னவி0 மல)சித6� ெபா9ெக/ 6ைர �கலா 
மதீயி/ெனாளி வள)கி/றெதா) மணியி/சிைல கா�ட 
இ�ெவ/ெனன இ�ெவ/ெனன விைனய/பல ெசா/னா/ .   440 
 
ேவ6 - நிலாநிழ�க�9� அம)"தி���மா6 ��மகா"த/ மாீசிைய 
ேவ1?�ெகா43த� 
 
மின�ெகா? வில2கிய வில2க/மிைச வாF� 
�ன�ெகா? மல)$ெதாைக �ைத$தெபா9 தாேரா@ 
நின�ெகன விய�றிய நிலாநிழ/ மணி�க� 
மன�கினிதி ேனறிைன மகி0"தி�மி ென/றா/.   441 
 
இ�ெபாழி�கட!3�காக ஆ�க( ெப�ற ெபா/னிட� அ/ேறா? எ/6 மாீசி 
ேக�ட� 
 
அழ�கதி ாிய2கற வல2கிண ரேசாக� 
நிழ�கதி) மர$தைகய தாக நிைன கி�ேல/ 
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ெபாழி�கட!4 ெபா/னிடமி ெத/ைன�� மாெற/ 
ெறழி�கதி) வி��பிைட யிழி"தவ/ ெமாழி"தா/.   442 
 
��மா"தக/ மாீசி��( பதி>ர$த� 
 
நிலாவள) நிழ�கதி) நிமி)"ெதாளி �3��� 
சிலாதல மித��ாிய ெத@வெமன� ேவ1டா 
அலாதவ ாித��ாிய ர�லரவ ராவி) 
உலாவிய கழ� றைகயி னீெரன !ைர$தா/.   443 
 
அ2கத நிமி$திக/ Eறியவ�ைற� Eற$ெதாட2�த� 
 
எ/னவி� வ"தவைக ெய/னினி� ேக1மி/ 
ந/னகாி த�கிைறவ/ #/னநனி ந1ணி$ 
த/னிகாி க"தவ ன2கத ென8� ேப)( 
ெபா/ன�வி ��ெகF� ேராகித 8ைர$தா/.   444 
 
%த/ வ�வா/ எ/6 Eறியைத ெசா�>த� 
 
மி/னவி) விள2��ட) வி=ைசAல கா3� 
வி/னவி றட�ைகவிற� ேவெலா�வ/ ேவ1? 
ம/னநி/ மக�ெகா� மக�க�ம #/னி 
இ/னவ னிைன(பக> ளீ1?ழிA ெம/றா/.   445 
 
அ�வ�கிாீவைன� ெகா�வா/ எ/6 அ2கத நிமி$திக/ Eறியதாக� Eற� 
 
மட2கைல ய�"திற ென�"தைகத/ மாறா@ 
அட2கல ரட2கவ� மாழியஃ தா4வா/ 
உட2கவ 8ட/ெறாி �3�பவ�� வ"தா� 
நட"தவ ன�2கவ� ந�பியிவ ென/றா/.   446 
 
த/ைன அரச/ அ2� இ���மா6 அம)$தியைத� E6த� 
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ஆ2கவ/ ெமாழி"தபி னட2கலைர ய�டா/ 
ேத2கம0 ெபாழி�றிக0 சிலாதலமி தா�கி 
ஈ2கவ னிழி"தபி ெனF"ெததி)ெகா ெள/ன 
நீ2கல னி�"தன ென�" தைகயி ெத/றா/.   447 
 
மாீசி %� வ"� ெபாழி9� த2கிA4ளைமைய Aண)"த அரச/ %�வனி/ 
வழி(பயண$ 
�/ைப மா�6மா6 நா/� ந2ைகயைர அ8(�த� 
 
எ/றவ/ ெமாழி"தபி ன�"தன னி�(ப 
ெச/றவ/ வழி சிரைம தீ)மிெனன நா�வ) 
ெபா/றவ0 ெபா�"திைழ யண2கினைன யாைர 
மி/றவ0 விள2�ெகா? ேவ"த8� வி�$தா/.   448 
 
பயாபதி ம/ன/ வி�$த பாைவய) ��பமாகர1ட( L2காைவ ேநா�கி( 
�ற(ப�த� 
 
ெபா/னவி) மணி�கைல சில�ெபா� �ல�ப 
மி/னவி) மணி��ைழ மிளி)"ெதாளி �3�ப 
சி/னமல) �/8�ழ ேறறெலா� ேசார 
அ/னெமன வ�லெவன வ/னண நட"தா).   449 
 
நல2கனி மட"ைதய) நட$ெதா6 மிண)(ேபா 
தல2கலள க�ெகா? யய��டர ேவா? 
வில2��� வ�ெகா? #ாி"�ெவ� ெவ@த 
மல2கின வில2கின மத)$தவவ) வா�க1.   450 
 
அல$தக மைல$தன வ?$தல மர�6� 
கைல$தைல மைல$� விாி கி/றக? ய��� 
#ைல$தைல #கி0$ெதாளி �3�பி Aள #$த� 
மைல$தைல மயி�க1 ம���வ) சாய�.   451 
 
வ1�க4 ஒ9$த� 
கண2ெகF கலாவெமாளி கா>மக ல��� 
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�ண2ெகF தட$�ைண #ைல�ைம யிட$தா@ 
வண2கிA� Dண2கிA� வ�"திய ம�2கி� 
கிண2��ைண யா@ஞிமி றிர2கின ெவF"ேத.   452 
 
இைடயி/ வ�$த2 க1� வ1�க4 இர2கிெயF"தனெவ/க 
 
#ைல$ெதாழி� சிைல$ெதாழி9 னா�யி) #���� 
நிைல$ெதாழி� ெவ/6ள நிைன$ெதாFக வி/ப� 
கைல$ெதாழி�க4 காமென@ கைண$ெதாழி�க ெள�லா� 
ெகாைல$ெதாழி�ெகா4 வா�கணி னக$த�றி க1T).   453 
 
�?$த�வ) வாெயா�� 3��நைக #$த� 
ெபா?$தவிய) நீெரா�ெபா 9"த�ட ேராைல 
அ�$ததில க$திெனாட ணி"தவள க$தா) 
வ?$தசி6 ேநா�ெகா�# க$ெதாழி�வ �$தா).   454 
 
வ1�க4 மய�க� 
 
Lவிாி� ழ�சிைகம ணி(பறைவ ேபாகா 
வாவிெகாள கி��ைகA4 வி�மியவ ெரா1க1 
காவிெயன S�வன ைக$தல� வில2க 
ேமவியிைவ கா"தெளன Oழமிக ெநா"தா).   455 
 
���ெபா� கழ/6ள �ழ�ெறாைக ெயழி�ைக 
க��ெபா� கல"�ள களி$தவவ) தீ�ப1 
நர�ெபா� நட"�ள விர�றைல ெயயி�ேற) 
அ��ெபா� ெபா9"த�வ) வாயமி)த ம/ேற.   456 
 
கண2�ைழ மட"ைதய) கவி/பிற ழி�2க1 
அண2�ர வில2�ெதா றக��லர வா? 
மண2கம ழல2க>ைட ைம"த)த மன"தா0 
வண2கிைட வண2�ெதா றண2ெகன வண2��.   457 
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ைம"த)க4 கல2கி ெம9த� 
 
ெந@யல) �ழ�ெறாைக ெந�(பின� ெம/பா) 
ைமயல) ெந�2கணிைவ வ�லெகாைல ெய/பா) 
ெதா@ய9ள ெம/#ைலயி னீ)��தி ராயி/ 
உ@யல ெமன$ெதாF� ைம"த)க 3ைட"தா).   458 
 
ேவ6-- 
நாம ��கைல விைச யின/ெனறி யிைவதா� 
தாம நீ4�ழ� றள)நைட A�!ெகா1 டைனயா) 
வாம ேமகைல மடவர 9வ)கைள வள)$தா) 
காம �98� கில�கிய2 கா�?ய வள)$தா).   459 
 
அ�மாத)களி/ த/ைம 
 
இனிய O2கிய விள#ைல யிவ)கைள வள)$தா) 
பனியி/ ெம/மல ரல)"தன !வைகயி� பயி�வா) 
கனிப ேவ9வ) கட�விைள யமி) ெதன� கனிவா) 
#னிப ேவ9வ ரன2கைன2 கைணெயன #னிவா).   460 
 
�லவி தா8ேமா) கலவிைய விளி(பேதா) �லவி 
கலவி தா8ேமா) �லவிைய விைள(பேதா) கலவி 
�ல!வா) சிைல மதனைன2 கைணெயா� �லவி 
இல! வாAைட யிைளயவ �ைடயன விைவேய.   461 
 
ம/8 வா)சிைல மதனேனா) வ?!ெகா1 ?லாதா/ 
த/ைன நா#ேமா) தைகைமயி� றண$�ெம/ றி�(பா) 
எ/ைன பாவமி2 கிவ)கைள( பைட$தன னி�வா� 
பி/ைன யா2கவ/ பிறவி�� #த� க1ட வைகேய.   462 
 
வாம ேமகைல #தனி/6 வயி�றிைட வைள)"த 
சாம ேலைகக1 மயி)நிைர யலதல மீ� 
காம நீெராி யக$� கன/ெறழ நிமி)"த 
%ம ேலைகக4 ெபா?$தன �ைண #ைல Aறேவ.   463 
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,�க� க�ைம�ேகா) காரண= ெசா�>த� 
 
சன2க டா=சில தவ2கைள$ தா2�� ெமன(ேபா@ 
வன2க4 கா(பவ �ளெரன #னிவம� ற/ேற� 
தன2க டா0"தவ0 ச"தன� �ழ�பிைட வள)"த 
கன2ெகா4 ெவ�#க2 க6(பெத/ காரண #ைர^).   464 
 
%ம ெம/�ைக �ழாவிவ1 ?ைட யிைட �ைவ��� 
தாம ேவாதிய) த�#க$ தனபிற) மன$த 
காம நீ4சிைல கைணெயா� �னிவக1 டா>� 
யாெம மி/8யி �ைடயெம/ றி�(பதி2 ெகவேனா.   465 
 
ம2ைகய) மல)(ெபாழிைல அைடத� 
 
எ/6 ைம"த)க ளிட�ற ெவFதிய ெகா?ேபா� 
ெச/6 க�பக வனமன ெசறிெபாழி லைட"தா) 
இ/6 கா#க) பைடயிைன யிட)பட நட"த 
ெவ/றி காம8� �ைர$�ெம/ றிைர$தளி விைர"த.   466 
 
ேவ6 - பணி(ெப1க4 ெகா1�வ"த பலவைக( ெபா�4க4 
 
ஆைடைக$ தல$ெதா�$தி ெகா1டத2 கைட(ைபத/ 
மா�ைக$ தல$ெதா�$தி ெகா1ட� மணி�கல� 
ேச?ைக$ தல$தன ெசறிமணி$ திக0வெச2 
ேகா?ைக$ தல$தன �ளி)மணி( பிைணயேல.   467 
 
ம�6� பல) பலெபா�4கைள� ெகா1�ெச�>த� 
 
வ1ண ச"த2க ணிைற"தன மணிெச(� வள)L2 
க1ணி ச"த2க ணிைற"தன கர1டக2 கம0L= 
�1ண ச"த2க ணிைற"தன �ட)மணி( பிர(ேபா 
ெட1ண ச"த2க4 பட�ம" திைளயவ ாிைச"தா).   468 
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மகளி) பலாி/ வ�ைகைய� க1ட மாீசி இ� வி1Kலகேம ெய/6 விய$த� 
 
தகளி ெவ=�ட ெரன$திக0 மணி��ைழ தய2க 
மகளி) ம2கல !ைழ�கல= �ம"தவ) பிறேரா 
�க3 மா/பிைண யைனயவ �ைழ ெசல ெவாளி)தா)$ 
�களி� வி=ைசய/ 6ணி"தன/ 6ற�கமீ ெதனேவ.   469 
 
மாீசி�� ேவ1�வன �ாித� 
 
�ற�க� ��கவ) ெப6வன விைவெயன$ �ணியா 
ெவறி�க1 வி�மிய விைரவாி தாரவ னி�(ப 
சிைற�க ேணா�க#= சி6நைக$ ெதாழி�க3= ���கி 
அைற�க1 மா"த8� கதிதிய" ெதாழி9னி லைம"தா).   470 
 
ம2ைகய) வழிபா�ைட( ெப6� மாீசி ேதவைன(ேபால$ திக0த� 
 
ஆ�? னா)ெவறி கம0வன வணிகிள) ந6நீ) 
தீ�? னா)ந6= சா"த#= சிறி�ெம@ கமழ 
,�? னா)சில) ந6மல ர6�ைவ ய?சி� 
ஊ�? னாரவ னமர� ெளா�வெனா$ ெதாளி)"தா/.   471 
 
மாத)க4 மா�சிைமைய எ1ணி மாீசி மகி0"தி�$த� 
 
வய"த #/னிய திலைகக� 9யாணிைக வ?வா) 
விய"த ேசைனெம/ கமலமா லைதெயன விள��� 
இய2� L2ெகா? யைனயவ ாிய��க ணிைனயா 
வய2� ெதா��க ழ�பர சர/மகி0" தி�"தா/.   472 
 
ேவ6 - பயாபதி ம/ன8ைடய க�டைள(ப? மாீசிைய அைழ$தத�� விசய 
திவி�ட)க4 �ற(ப�த� 
 
ஆ2ெகழி� ெபா9"தவ/ னி�"தபி/ னல2�தா) 
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O2ெகழி� ெபா9"தாைன ேவ"தேனவ Oவி�சீ)( 
L2கழ� ெபால2 �ைழ" திவி�டேனா� ேபா)�கத" 
தா2ெகழி� ெப�2ைகயாைன ச2க வ1ண ேனறினா/.   473 
 
யாைனமீ� விசய திவி�ட)க4 ஏறிய சிற(� 
 
த�பிேயா� 2கவிசய திவி�ட)க4 ஏறிய சிற(� 
ைப�ெபா ேனாைட O0மணி( பக�ெட�$த ேமறினா/ 
ெச�ெபா/மா மைலசிைக� க�2ெகா1Jவி ேனாெடWஉ� 
வ�பெவ1ணி லாவி2� தி2க4ேபால ம/னினா/.   474 
 
விசய திவி�ட)க3ட/ பலவைக( பைடக4 �ற(ப�த� 
 
ஆ)$தப�9 ய��ழா மதி$த�=ச ர��ழா� 
ேத)$தOர) ேத)��ழா" திைச$தப�ச ன��ழா� 
ேபா)$தசா மர��ழா� �ைத$தெவ1 ெகா?��ழா� 
ேவ)$தேவ"த) ப��ழா� விைர"தE"த� மா��ழா�.   475 
 
விசய திவி�ட)க4 க1ட விள2கிைழயா) மய�க� 
 
பா�வா)வ ண2�வா)ப லா1�Eறி வா0$�வா) 
ஆ�வாேரா டா)வமா"த ர/னாி/ன ராயபி/ 
,�மாைல ேசார!" ெதா டாரமாைல Oழ!� 
மாடவாயி/ ேமெலலாம ட"ைதமா)ம ய2கினா).   476 
 
ெகா1டலா)"த ெபா/ெனாளி� �ழ�ெகா?�� ழாமனா) 
ம1டல"நி ைற"ததி2க4 வ�டெமா$த வா1#க� 
�1டல2ெகா F�ெபாேனாைல ெய/றிர1� ெகா1டணிஇ 
வ1டல)"� மாைலதா0"� மாடவா@ம ைற"தேவ.   477 
 
E���பி Q�ேதா@� ழ�ெறாைக$� ண)�ைத" 
ேதா�ேமெல �$திைட�� ைல"தேகாைத ேயா�லா@ 
மாடவாயி/ மாைலஞால மாடேம6 மாதரா) 
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ஆ�ம=ைஞ ேகா�ெகா4வ ெத/னலாவ தாயினா).   478 
 
ெதா1ைடவா@ மட"ைதமா)க4 �?ைகவ�ட வா1#க� 
ெகா1டேகால நீரவாய ேகா?மாட ேமெலலா� 
வ1�,0"த ப2கயம ல)��ழாமி ைண(ப\உ� 
ெக1ைடேயா� "/றைல"த ேகழவா@�கி ள)"தேவ.   479 
 
விசயதிவி�ட)கைள நகர$� மாத)க4 காKத� 
 
மாைலதாF மாடவா@ நில$தக$� ம2ைகமா) 
ேவலவாய ெந?யக1 வில2கிநி/ றில2கலா� 
சாலவாயி றாெமலாெமா) தாமைர$ தட$திைட 
நீலமாம ல)��ழாநி ர"தல)"த நீரேவ.   480 
 
�1ணமாாி %!வா) ெதாட)"�ேச)"� ேதாழிமா) 
வ1ணவார வைளதய2� #/ைகேம�வ ண2�வா) 
ந1ணிநா ெணாழி"�ெச/6 ந�பிமா)க4 #/னேர 
க1ணித�மி ென/றிர"� ெகா1�"/6 க1Kவா).   481 
 
பா�வா)# ர/றப1ம ற"ெதா)வா6 பா?A� 
ஆ�வா)ம ற"தணிம ய2கிய)ைம யா?A� 
,�வா/ெறா �$த ேகாைத ,0�ழ/ம ற"�க1 
நா�வா@நி ழ�கணி"� நாKவா� மாயினா).   482 
 
இ�டவி�9 ர�ைடAமி ர1�ெக1ைட ேபா�ப!� 
வி�?ல1�� ெதா1ைடய2 கனி(பிழ�ெபா �4விரா@ 
��?,�ட ணி"�,ளி ைமமணி� ட)"�னீ4 
ப�ட�ேவ@"த வ�டம�ல தி�ைலந�ல பா2ெகலா�.   483 
 
அல$தக�� ழ��த�ம ?$தல$ெதா) பாகமா 
நில$தல$ெதா) பாகமா நீ�வாயி� E�வா) 
கைல$தைல$ெதா �$தேகாைவ க1ெணகி0"� சி"தலா/ 
மைல$தைல$த ழ�சித)"த ேபா/றமாட வாெயலா�.   484 
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பாடக"� ள2க!�� ��ெபாேனாைல மி/ன!� 
,லக"� 3�பவ= � ���க0"� பாட!� 
ஊடக2க சி"ெதாசி"� நி/6ெச/6 வ"�லா@ 
நாடக2க ண/ன)�க ண2ைகமா)ந வி�றினா).   485 
 
மாத)க4 மய�க� 
 
மாைலயா�வி ள2கிA�ெபா/ வாச�1ண� OசிA� 
சாலவாயி லா6ச"த ன��ழ�� சி"திA� 
நீலவாெண �2கணா)நி ர"� ெந=� தாெழாாீஇ 
ஞாலமா3 ந�பிமாாி/ மா>மாகி ந1ணினா).   486 
 
ேவ@மறி"த ேதா4விள)$� ெவC!யி)(ெபா �4விரா@$ 
ேதாமறி"த ,0�கி/ென கி0"��$� O0"தைசஇ( 
Lமறி"த ேத2�ழ/ #?(ெபாதி"� O0$�லா@$ 
தாமறி"த #�ைலவாய தா��$� ட2கினா).   487 
 
விசயதிவி�ட)க3ைடய பைட ெபாழிைல அைடத� 
 
ெகா2�வா)ம ல)$தட$த ம)"தேகாைத மா)கேளா 
ட2கராக� O�றி�"த ணி"தவார மா�லா@ 
ம2ைகமா)க4 க1K�வ1� மாைலAம ன2க3� 
த2�மா)பி ன�பிமா)க டாைனேசாைல சா)"தேத.   488 
 
விசயதிவி�ட)க4 ெபாழிைல அைடத� 
 
மானளாய ேநா�கினா)ம ன2கல"� பி/ெசல 
வானளாய ேசாைலவாயி/ ம/னOர) �/னல>� 
கானளாய ேபாதணி"� காவிவி�# க4ளைளஇ$ 
ேதனளா! வ1�ெகா1� ெதற�ெச/ ெறF"தேத.   489 
 
விசயதிவி�ட)க4 ேவழ$தினி/6 இற2�த� 
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ெச�#க(ப ��ெபா ேனாைட ெவ1ம�(பி ைண�க� 
ெவ�#க$� O0கடா$� ேவழநி/றி ழி"தபி/ 
ைக�#க$� ேவ9ல2� காம) தா2ெகா ெல/6ெச/ 
ற�#க$� ��பிவ1� ேதெனாடா? யா)$தேவ.   490 
 
ெபாழி9/ கா�சி 
 
தா�நி/ற ேதறனீ) தளி$திவ�றி/ ேமலளி 
ேகா�கி/ற ேபா�ெகா1� சி"திந�பி மா)கைள 
மா�நி/ற மாதவி� ெகா?கட" தளி)�ைகயா� 
ேபா�ெக/றி ட2க4கா�� கி/றேபா�ெபா 9"தேவ.   491 
 
L2காவி/ ெபா��கா�சி 
 
ேபா�லாய ேவாிமாாிஇ சாரலா@(ெபா ழி"�ேத/ 
ேகாதலா ெனாி"�தா� கா��ைட"� ெகா1�றீஇ 
மா�லாய வ1?ைர$� ம2��ெகா1� க1மைற$ 
ேததிலா)�கி ய2கலாவ த/6ேசாைல வ1ணேம.   492 
 
ெத/ற� O�த� 
 
ேபா�லாய L�ெபா��ப) ேமலெத/ற� Oசலா� 
தா�லாய ேபாதணி"� தா0"�தாம வா)�ழ� 
மாதரா)க4 ேபாலவ�9 மா)���9 ைம"தைர� 
காதலா�வ ைள(பேபா/6 காவி8�க ல"தேவ.   493 
 
விசயதிவி�ட)க4 அேசாகமர$தி/ இட$ைத அைடத� 
 
��9வ1ட ம)"�க2� L"தைழ(ெபா ��பிைட 
ம�9ைக�ெகா ?�கல"� ெமளவ�,ட ெவள!நீ) 
வ�9ம1ட ப2க4ெச/6 மாதவி� ெகாF"தணி 
அ�9ம1ட ப$தயல ேசாகமா2க ெண@தினா).   494 
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வி=ைசய) %�வ/ விசயதிவி�ட)கைள வண2�த� 
 
ப=சில2� ம��லா)ப லா1�Eற வா1�ேபா@ 
ம=சில2க ேசாகநீழ/ ம/னOர) �/ன>� 
வி=ைசய/ம கி0"ெதF"� ெவ/றிOர) த2க3� 
க=ச9$த ட�ைகE(பி யா)வமி�கி ைற=சினா/.   495 
 
நீ) எ�ைம வண2�வ� ஏ/? எ/6 விசய/ மாீசிைய� ேக�ட� 
 
ஆ2கவனி ைற=ச> மல)"ததி2க ணீெளாளி( 
L2கழ�ெபா ல2�ைழ(ெபா 9"தில2� தாாினா/ 
நீ2க�2� �ண$தினீவி) நீ��ரவ ராத9� 
ஈ2ெகம�� நீ)பணி"த ெத/ைனெய/றி ய�பினா/.   496 
 
விசயதிவி�ட)கைள மாீசி விய"� ேநா��த� 
 
பானிற�க தி)நைகப ர"தேசாதி யாைனA� 
நீனிற�க �2கட னிக)��ேமனி யாைனA� 
வாெனறி�க1 வ"தவ/ம கி0"�க1ம ல)"�த/ 
�ெனறி�க1 மி�கநீ)ைம ெயா�கநி/6 ேநா�கினா/.   497 
 
ேம>� விசயதிவி�ட)கைள ந/� பா)$த� 
 
ேவ�ெகாடாைன Oர)த�ைம வி=ைசய/ விய"�நீ4 
��ெகா4சி"ைத க1கடாவ ேநா�கிேநா�கி யா)கால/ 
கா�க4ெகா1� க1ணிகா6 #1மகி0"� க1�க1 
மா�ெகா4சி"ைத யா)க4ேபால ம�6ம�6 ேநா�கினா/.   498 
 
மாீசி விசயதிவி�ட)கைள( பா)$�( ேபச$ ெதாட2�த� 
 
ேவாிமாைல வி�ம!�வி ள2�L1� 3�ப!" 
தாெராடார மி/ன!"த ய2�ேசாதி க1ெகாள 
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வாரேநா�க கி�லன/ன னரசந�பி மா)கைள 
சாரவா2ெகா) க�றல$தி �"�கா/வி ள�பினா/.   499 
 
வி=ைசய) %�வ/ விசயதிவி�டாி/ ேம�பா�ைட� E6த� 
 
ெச�ெபா/வான க�?ழி"� ெத@வ யாைன A1மைறஇ 
வ��நீ)வ ைர(பக�வ ண�கவ"த மா1�ைட 
ந�பிமீ)க K2க4பாத ந1ணிநி/ றி ைற=�வா) 
அ�ெபா/மாைல மா)பினீர �"தவ=ெச@ தா)கேள.   500 
 
தி2க4ெவ1 கதி)�ட)$ திலதவ�ட ெம/றிர1 
?2க1மா >யி)�ெகலாெம ளி@யெவ/6 ேதா/ற>� 
த2க4ேசாதி சாரலாவ வ�லவ/ன நீரவா� 
எ2க1#/ைன Dட2கட/ைம ெய/6பி/ைன ேய$தினா/.   501 
 
த"ைதைய� காணெச�ேவா� எ/6 விசயதிவி�ட)க4 மாீசிைய அைழ$த� 
 
இைமக4வி�ட ேநா�கேமற வி/னேபா�வ ெசா�ல> 
மைமகமா�ற� ��ைம ெய2க ள?க4காண ேவ�வா� 
�ைமெகா1மாைல ெதா�களி�ெற �$தேம6 ெக/றன) 
சிைமெகாேடவ) ேபாலநி/6 திகFகி/ற ேசாதியா).   502 
 
மாீசிA� விசயதிவி�ட)க3� யாைனக4மீ� தனி$தனிேய அர1மைன��( 
�ற(ப�த� 
 
அ�ெபா/மாைல க1 கவ)"த ல)"தெச�வ ெவ4ளேம@ 
ெவ��மா�க ளி�ெற�$த� வி=ைசயாள/ ேம�ெகாள( 
ைப�ெபா/மாைல வா)மத(ப [உ�ைக ^� வா�க1மீ 
ெச�ெபா/மாைல மா)பேச)"� ேதவாி�6 3�பினா).   503 
 
மகளி) எதி)ெகா4ள நகர= ேச)த� 
 
கதி)நைக� கபாட வாயி� கத9ைக� கனக ெந�றி 
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மதிநக !ாி=� ேகா�� மாளிைக நிைர$த Oதி( 
��நக ாிைழ$� #$� ெபால2கல$ ெதாைகA� L!� 
எதி)நைக$ �ைக$� மாத ெரதி)ெகாள நகர= ேச)"தா).   504 
 
ம�சிA� விசயதிவி�ட�� ேச)"தி�"தத/ வ�ணைன 
 
விைர�கதி ரல2க� ெச2ேக0 வி1ணிய2 ெகா�வ ேனா�� 
வைர�ெகதி)" தில2� மா)பி/ ம/னவ �மர ெச�வ) 
எாி�கதி ேர�ைற� கால ெமFநிலா( ப�வ ேமக 
நிைர$ெதF மி�� ம/6 நிர"தேதா) சவிய ரானா).   505 
 
ெத�வி� ெச�>த� 
 
வா)கல" தில2� ெகா�ைம வன#ைல மகளி ாி�ட 
ஏ)கல" ெதF"த %ம விய/�ைக கFமி நான 
நீ)கல" ��$த மாைல நிறம�$ திவைல சி"த� 
கா)கல" தி�1ட ேபா>2 க1ணக/ ெத�!� ெச/றா) .   506 
 
அர1மைனயி/ வாயிைல அைடத� 
 
ெதளி)#$த மண>= ெச�ெபா� �1ண#= சித)"� தீ"ேத/ 
தளி)#$த மல�� ேபா�� சா"த# வ1டா) 
ஒளி)#$த #6வ லா)த #ைழ�கல2 கல"� மாைல� 
�ளி)#$த நிழ�62 ேகாயி� ெப�2கைட �6க ெச/றா).   507 
 
பயாபதி ம/ன/ ெபா�Eட$தி� அம�த� 
 
ம�றைவ ரைட"த ேபா0கி/ வாயிேலா �ண)$த� ேக�� 
ெகா�றவ ன�வி %2�2 �ளி)மணி� �/ற� ேபால 
#�றிநி/ றில2�= ெச�ெபா/ #?மிைச #$த மாைல� 
க�ைறக4 தவழ ெச/ேறா) கனகE ட$தி �"தா/.   508 
 
பயாபதி ம/ன/ JவைரA� அமர ெச@த� 
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ம/னவ �மர ேரா�� வி=ைசய/ மகி0"� ைவய$ 
தி/ன�4 �ாி"த ேவ"த னிைடயறி" தினிதி ென@தி� 
க/னவி� ேதாளி னா/ற/ கழல? ெதாF� நி/றா/ 
அ/னவ)� கி��ைக$ தான மரச8 ம�ளி ெச@தா/.   509 
 
பயாபதி அ�ம/ன/ O�றி���� கா�சி 
 
Oாிய� �மர ெரா�� வி=ைசய= ெச�வ ேனா�� 
காாிய� கிழவ) ,ழ� கவி/6க1 �ளிர$ ேதா/றி 
ஆாிய/ னல)"த ேசாதி ய�2கல( Pட ெந�றி� 
தாரைக யணி"� ேதா/6= ச"திர சவிய னான/.   510 
 
ம/னவ/ வி=ைசய8�� #கம/ Eறியி�$த� 
 
அலைகயி� தாைன ேவ"த ன�பர சரைன ேநா�கி 
உல�ப சார மா�ற #ைர$த>� �ாிய Eறி 
விலகிய கதிர வாகி விள2ெகாளி� கடக� ைகயா/ 
மலரக2 கFம( ேபா"� மனமகி0" தி�"த ேபா0தி/.   511 
 
ம�சி ெகா1�வ"த தி�#க$ைத மதிவர/ வா2�த� 
 
வி=ைசய ெனF"� த2ேகா/ ெவ4ளிேவ த1ட ேநா�கி 
அ=ச9$ தட�ைக E(பி யர�கில சிைனயி/ ைவ$த 
எ=ச9 ேலாைல கா�ட விைறமக/ �றி(� ேநா�கி 
வ=சமி� வய2� ேக4வி மதிரவ/ கர$தி� வா2கி.   512 
 
மதிவர/ தி�#கேவாைலைய( ப?$த� 
 
நிகாிக" தழகி தாகி ெநாிவ�( படாத ேவழ( 
�க)#க( ெபாறிய தாய �க0"தெசா� லக$�( ேபாகா 
மகரவா@ மணிக� ெச(பி/ மசிகல" ெதFத( ப�ட 
பகர�� பத2க4 ேநா�கி( பயி/6 பி/ வாசி� கி/றா/.   513 
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இ�!� அ�$த பாட>� தி�#க ெச@தி 
 
ேபாதன$ திைறவ/ கா1க விரத� �ர$ைத யா3� 
கா�ேவ/ ம/ன ேனாைல கழலவ/ றன�� நா3� 
ஆதிய வ?சி ெலா1ேக ழ=சன #4ளி� ெட�லா� 
தீ�தீ) கா(�( ெப�6 ெச�ெகன வி�$த த/ேற.   514 
 
அ�ல%உ2 க�ம தல2�தா ாி!ளி$ தி1ேட) 
வ�லக னிைளய ந�பி� �ாியளா வழ2க( ப�டா4 
ம�லக மா)பி ன/றா/ ம�மக ளிவைள� Eவி 
வ�9தி� ெகா��க ம/ன/ வா0கத/ க1ணி மாேதா.   515 
 
தி�#கெச@திேக�ட பயாபதிம/ன/ யா�2 Eறாதி�$த� 
 
எ/றவ ேனாைலவாசி$ தி�"தன னிைறவ/ ேக�� 
ெவ/றிய� ெப�ைம விசா தரெர/பா ெர�மி/ மி�கா) 
இ/றிவ/ வி�$த திCவா ெற/ெகாேலா ெவ/6 சி"தி$ 
ெதா/6ம� 6ைர�க மா�டா தி�"தன 8ர2ெகா ேடா ளா/.   516 
 
ம�சி சின$�ட/ Eற$ெதாட2�த� 
 
தீ�ட�" திலத� க1ணி ெசறிகழ லரச) ேகாமா/ 
மீ��ைர ெகாடா� சால வி�மேலா ?�(ப ேநா�கி 
வா�ட�� ெப�ைம ெய2ேகா ேனாைலைய மதியா வாெற/ 
ேறா�ட�2 கத$த னாகி�ேகசர 8ைர�க >�றா/.   517 
 
ம�சி சின"� E6வன 
 
#/னேமா) க�ம� ேவ1? ெமாழிபேவ� மனித) த�மா� 
எ/னவ ேர8 மாக விக0"திட( ப�ப ேபாலா� 
அ/னேத Aலக வா)$ைத யாவதி/ றறிA� வ1ண� 
மி/னவி/ றில2�� ேவேலா@ நி/8ைழ விள2கி� ற/ேற.   518 
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Lவிாி A�வ� க1ணி( ெபால2�ைழ யில2� ேசாதி$ 
ேதவேர ெயனி8" ேதாற சி�பக� ெச�ப வாயி� 
ஏவேர ேபால ேநா�கி யிக0"�ைர$ ெதFவ த/ேற 
மாவிாி தாைன ம/னா மனிதர திய�ைக ெய/றா/.   519 
 
வைரம9 வய2� ேதாளா@ வியாதியா/ மய2கி னா)�� 
�ைரம9 யமி)த$ தீ�பா� �ைவெதாி" �1ண லாேமா 
விைரம9 விள2� ைப"தா) வி=ைசய) ெச�வ" தா8� 
Dைரம9 ெபா4ள� யா�ைக மனி$த)�� Dகர லாேமா.   520 
 
அறவிய மன$த ர/றி யF2�த 9ய�பி னா)��( 
பிறவிைய ய6��2 கா�சி( ெப�நிைல ெய@த லாேமா 
ெவறிமய2 ��வ� க1ணி வி=ைசய) விள2� தான� 
மறவியி/ மய2கி வாF� மனி$த)�� நிக0$த லாேமா.   521 
 
அ�2க? கமF" தாைர யழிமத� களி�றி னா�ற� 
மர2ெகட$ தி/6 வாF2 களப�� மதி�க லாேமா 
இர2கி� சி6�/ வா0�ைக யி"நில$ தவ)க� ெக/6� 
வர2கிட" ெத@த லாேமா ம�ெறம) ெப�ைம ம/னா.   522 
 
உ4ளிய மர2ெகா4 ேசாைல ம1மிைச AைறA மா"த) 
ஒ4ளிய ேர8" த�க �ண)பவ ாி�ைல ேபாலா� 
ெவ4ளிய= சில�பி ென/ேகா/ வி�$ேத ேய� வாக 
எ4ளிேயா �ைரA மீயா தி�"தைன யிைறவ ெவ/றா/.   523 
 
பயாபதி ம/ன/ பதி� உைர$த� 
 
ஆ2கவ 8ைர(ப� ேக�ேட ய�பர சரைன ேநா�கி$ 
ேத2கம ழல2க/ மா)ப சிவ"�ைர யாட� ேவ1டா 
ஓ2கிய ேவாைல மா�ற� �ாியவா 6ைர�க மா�டா 
தீ2கியா னி�"த ெத/றா ெனாி�ட) வயிர( Lணா/.   524 
 



113 

 

ெவ=�ட) ெத6தீ விசா தரெர/பா) மி�க நீரா) 
ெச=�ட)$ திலத� க1ணி$ ேதவேர ெதாிA2 காைல 
ம=சிைட ம1K4 வாF� ம�க3� கவ)க ட�ேமா 
ெட=சிய ெதாட)சி இ/ப ெம@�த� காி� மாேதா.   525 
 
ஈ�?ய S/ெச@ யா�ைக ெய�#ைழ யி/ன வா6 
வா�டமி� வய2� க1ணி மணி#? ம/ன ேனாைல 
கா�?நீ Aைர$த ெவ�லா2 கனெவன� க�தி ன�லா/ 
மீ�ட� ெம@�ைம யாக விய"�ைர விாி�க லாேமா.   526 
 
இ/னவ னி/ன நீரா னி/னேவ ெய@� ெக/6 
#/னவ/ ெச@த ெமா@�பி/ விைனகேள #ய�வ த�லா� 
பி/னவ/ பிற"� த/னா� ெப6த>� �ாிய வாய 
�/8வ ெத/6� கா/6 �ணிAேமா ெசா�ல ெவ/றா/.   527 
 
ெம@(�ைட ெதாி"� ேமைல விF$தவ� #ய/6 ேநா�றா)� 
ெகா(�ைட$ �2க4 ேசாி Aய)நிைல ெச�வ ெம�லா� 
எ(ப? #ய6 ேம8 ெம2க3� ெக@த லாகா 
த(ப? நீA #/ன) ெமாழி"தைன ய/ேற ெய/றா/.   528 
 
வி=ைச சாரணா/ நாணி சின� ம6த� 
 
இைறவனா2 �ைர$த ெசா�ேக� ெட/ைனபா வ�ெபா �"தா� 
கைறயவா ெமாழிக4 ெசா/ேன/ காவல/ க�தி� ேறாேர/ 
ெபாைறயினா� ெபாிய/ Lப/ சிறிய/யா ென/6 நாணி 
அறிவினா� ெபாிய நீரா னவி"தன கத$த னானா/.   529 
 
பயாபதியி/ ஐய$ைத ம�சி அக�6த�� உைர�க$ ெதாட2க� 
 
கிள)"ெதாளி �3��� ேமனி� ேகசர ேரா� ம1ேம� 
வள)"ெதாளி திவ3� Lேணா) மணவிைன #ய2க 9�ெல/ 
றள"தறி வாிய சீேரா� ைகயமீ தக�6 ெக/றா2 
�ள)"�ன 8ண)வி X�கி Aைர�கிய ெவ�$�� E6�.   530 
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வி=ைசய�� மனிதேர எ/பைத ம�சி விள�கி� E6த� 
 
ம=சிவ) மண2ெகா4 ேசாைல மணிவைர ெச/னி வாF� 
வி=ைசய) விைச யாேல விFமிய ெர/ப த�லா� 
அ=ச9� தாைன ேவ"ேத மனிதேர யவ�� யா�� 
ெவ=�ட) விள2� ேவேலா@ ேவ�6ைம யி/ைம ேக1ேமா.   531 
 
வி=ைசய/ த/ைன விள�கி� E6த� 
 
ம1ணவி� #ழவி/ மாநீ)( பவ�ர #ைடய ம/ன/ 
ப1ணவி� களித� யாைன( பவனேவ க��$ ேதவி 
க1ணவி� வ?வி� கா"தி மதியவ4 பாைவ 
வ1ணவி� ��வ வா�க1 வாAமா ேவைக ெய/பா/.   532 
 
ம�றவ ேளா�� வ"ேத/ ம/ன/யா/ ம�சி ெய/ேப/ 
அ�றமி� ேக4வி ெய"ைத ய=�மா ென/8� ேபரா/ 
ெப�றதா ய�சி மாைல ெப�மக ன�ளினா� யா/ 
க�ற�� ப�ல வா�2 க�மணி� கடக� ைகயா/.   533 
 
அலைகசா லாதி கால$ தரச)க4 ெதாட)சி ெய�லா� 
உலக�� பல! ேமாதி Aண)"தன 8ைர(ப� ேக1ேமா 
விலகிய கதிர வாகி வி��ட) வயிர� ேகால$ 
திலக�O� றி�"த க1ணி$ தி�#? ெச�வ எ/றா/.   534 
 
ம�சி நமியி/ வரலா6 E6கி/றா/ 
 
ஆதிநா ளரச) த2க ள�2�ல ைம"� மா�கி 
ஓதநீ �லகி/ மி�க ெவாF�க#" ெதாழி>" ேதா�றி$ 
தீ�தீ)" தி�"த ெப�மா/ தி�வ? சார ெச/6 
நீதி �� 6லக� கா$� நில$தி� மலர நி/றா/.   535 
 
#சிநா ���� பாய #��ைட$ ����= ேசாைல� 



115 

 

காசிநா� டரச/ ெச2ேகா� கதி)#?� கச ென/பா/ 
மாசினா� கடல" தாைன ம/னவ� றவ��$ ேதவி 
%சினா� 63�� ம��� �த=சைன �ட�� Lணா@.   536 
 
ேவ@"தக நிழ�62 ேகாைத மிளி)மணி� கலாப வ�ட� 
ேபா"தக" திக0"� மி/8( L"�கி� ெபா9"த வ��� 
வா@"தக2 கமF2 ேகாைத யவ4ெப�ற வரச சி2க 
நா"தக� கிழவ) ேகாேவ நமிெய/பா/ நல$தி/ மி�கா/.   537 
 
அ2கவ னர� ேவ1டா ன�கட� பைட$த நாத/ 
ப2கய2 கமF ேமனி பவி$திர பரம ேயாகி 
த2கிய தியான( ேபா0தி றா0"�த/ றட�ைக E(பி( 
ெபா2கிய காத� Eர( பா?ன/ �லைம மி�கா/.   538 
 
அ�க� கட!4 வண�க� 
 
அலகிலா ஞான$ தக$தட2க D2கி 
உலெகலா� நி/6 ெனாளி$தாA நீேய 
ஒளி$தாA நீேய Aயி)�ெகலா2 க1ணா 
யளி$தாA2 கா$தாA நீேயவாழி யறேவ"ேத.   539 
 
அழனா6� ெவ2கதிேரா னாண வலரா� 
நிழனா6 J)$தியா@ நி/றாA நீேய 
நி/றாA நீேய நிைறெபா� ெள�ைல�க� 
ெச/றாA� ெவ/றாA நீேயவாழி தி�மாேல.   540 
 
நிைறத� ேகவல$ேதா@ நி/ன?யா)� ெக�லா2 
�ைறத9 9/ப2 ெகா�(பA நீேய 
ெகா�(பA நீேயெய2 ��றேவ� ேவ1டா@ 
வி�$தாA நீ$தாA நீேயெவ/ற ெப�மாேன.   541 
 
நமிபா?ய இைசயி/ த/ைம 
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எ/றவ/ பாட� ேக�ேட யிற=சின �றி=சி ேயகா 
நி/றன வில2� சாதி நில2ெகா1ட பறைவ எ�லா 
ம/6ெம@ மற"� ேச)"தா) கி/னர ரமர) தா0"தா) 
ெவ/றவ/ றியான$ �4ளா/ விய"தில/ சிறி�� ேவ"ேத.   542 
 
நமியி/ இைசேக�� ஆதிேசட/ வ�த� 
 
மணநிைர$ தில2�" தாேரா@ ம�றவ 8ேலாக நாத/ 
�ணநிைர$ திைச$த கீத2 ேக�ட> மணிெகா4 ேகாைவ� 
கணநிைர$ தில2�2 கா@ெபா/ #?மிைச ^ைர=ஞா6 
பணநிைர$ தில2க( ��கா/ பணதர ரரச ன/ேற.   543 
 
நமிைய வண2�த� 
 
ப/னக �லக2 கா��� பா@கதி)( ப��ெபா/ ேமனி 
மி/னவி) வயிர ,�� வி��ட) மணி(ெபா� Lணா/ 
த/னிக ாிக"த ேதா/ற� சரெணன( பரம/ பாத� 
ம/ன)க� கரச/ #/ைன வல2ெகா� வண�க2 ெச@தா/.   544 
 
நமியி/ இைசயி� ேதவ)க4 ஈ�ப�டைம 
 
ேத"�ண ாில2� க1ணி$ ேதவன$ ேதவ) ேகாைன$ 
தீ"ெதாைட நர�பி/ ெற@வ ெசF2�ர� சில�ப ேவ$த( 
L"�ண)� க�ப ேலாக� �ைடெபய)" தி�ட ேபா�றா 
ேவ"�ைட மான ெம�லா� ேவ9னா� வி�$த ேவ"ேத.   545 
 
ஆதிேசட/ நமியரசைன வின!த� 
 
மா1டத/ நிைலைம A4ளி வ�ெபா�1 ெம@�ைமேநா�கி$ 
%1?ய �டாி னி/ற தியான$ைத$ �ள2� வா@ேபா 
]1�வ" திைச��� ேறவ ெல�மிைற ய?�க� ெச@தா@ 
ேவ1�வ ெதவ/ெகா ெல/றா/ மிைடமணி( Lணினாேன.   546 
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நமியரச/ விைடயி6$த� 
 
ப1மிைச( பட)"த சி"ைத( பணதர� பணி"� மா�ற$ 
�1மிைச$ ெதாட)� ேநா�கி A6வ9 யதைன� ேகளா 
வி1மிைச யவ)க4 ேபால ேவ1?ய விைள��= ெச�வ 
ம1மிைச( ெப6வ னாக ம�றிெத/ மன$த ெத/றா/.   547 
 
ஆதிேசட/ நமி�� வரமளி$� ெச�>த� 
 
இைசய2 �ைர(ப ேக�டா2 கிைமய வாிய�ைக ெய@�� 
OைசA" �ைணA� ெவ4ளி வில2க>2 ெகா�$� ேவ"தா@ 
நிச# நிலாக ெவ/6 நி6வி(ேபா@ நில$தி/ கீ0$த 
னசமி >லக= ேச)"தா னாயிர� பண$தி னாேன.   548 
 
நமியி/ வழி$ேதா/றேல ச?யரச/ எ/6 மாீசி பயாபதி��( பக)த� 
 
ஆ2கவ/ �ல$� ளாென� மதிபதி யவேனா ெடா(பா 
ேயா2கிய �ல#= ெச�வ( ெப�ைமA #ைடய நீA 
மீ2கி� �ல$� ளீ)��2 க�ம�வ" திைச$த ேபா0தி 
னீ2க� ந6ெந@ தீ�பா� ெசாாி"ேதா) நீ)ைம$ ெத/றா/.   549 
 
பயாபதியி/ வரலா6 Eற$ெதாட2�த� 
 
த2�ல$ ெதாட)சி Eறி$ தானவ னி�"த ேபா0தி 
82�ல நிைலைம ெய�லா �9னீ Aைர$த வாேற 
எ2�ல நிைலைம யா8 #ைர(பென/ ெற�$�� ெகா1� 
ெபா2கல)( பிைணய லா/ற/ �ேராகித/ �கல Z�றா/.   550 
 
அ2கனிமி$திக/ E6த� 
 
யாவனா� பைட�க( ப�ட �லெகலா� யாவ/ பா$த 
ேதவனா� வண�க(ப�ட தியாவன தகல= ேச)"� 
Lவினா4 ெபாறிெயா/ றானா4 �1ணிய !லக2 கான 
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ஏவினா/ யாவ ன�ைம யாவன �லக ெம�லா�.   551 
 
ம�றவ ன�ளி/ வ"தா/ மரகத மணி��/ ெறா(ப 
��றி நி/ றில2� ேசாதி$ ேதா4வ9 ெய8�ேப ரான� 
ெகா�றவ 8லக2 கா$த ேகா/#ைற ேவ1? ய/ேற 
க�றவ ாி/6 கா62 காவX� க�ப ெத��ல�.   552 
 
வா�வ9 தவ=ெச@ய ெச�>த� 
 
ெகா?வைர" ெதFத( ப�ட �2�ம� �வ!$ ேதாளா/ 
இ?#ர சதி�" தாைன யிைற$ெதாழி� மக8� கீ"� 
க?ம1 ம8��" ெத@வ� கழல? யரச) த2க4 
#?ெபார #னிவி� றா/ேபா@ #னிவன #/னினானா�.   553 
 
கயிலாய$� #?யி� தவ=ெச@த� 
 
வி1Kய) விள2� ேகா�� வி��ட) விள2க மா�டா� 
க1Kய) கத9 ேவ9� கா)�கயி லாய ெந�றி( 
�1ணிய� கிழவ/ ேபாகி( ெபால2கல� �ல�ப நீ�கி$ 
தி1ணிய தியான ெச"தீ ெச2�ட) திகழ நி/றா/.   554 
 
வா�வ9யி/ தவநிைலைம 
 
கழலணி" தில2� பாத2 கல"தன க�2க� ��ற$ 
தழலணி" ெதF"த ைவவா ய�மணி யா� நாக� 
ெபாழிலணி" ெதF"த வ�9 �ைத"தன Lமி நாத/ 
�ழலணி" ெதF"த �=சி �ைட"தன ��வி� E�ட�.   555 
 
அ�#? யரச) தா0"த வ?மிைச யரவ Jர� 
க�வ? ெந�2க ண�லா) கல"த ேதா4 வ�9 ��ல 
ம�!ைட Aலக� பாட� வன$திைட( பறைவ பாட$ 
தி�!ைட ய?க ணி1ற திறமி� ெதாிய லாேமா.   556 
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ெவ1டவா2 �வைள� க1ணி ம/ன)த� ம�ட ேகா? 
வி1டவா� பிைணய >�க விாி ம�$ �வைல மாாி 
உ1டவா/ கழ�க4 ,0"த தி�வ? யரவ Jர� 
க1டவா றி2க ணா)��2 க��வ தாி� க1டா@.   557 
 
அ��கிய வனிச( Lவி னளிேம லர$த ெசCவா@ 
வ?�கய� ெந�2க ணா)த� வளி�ைகயா� வளி$த மா)பி� 
ெதா��கிய ெதா�$த ேபா>" �6மல)� க$தி மாத) 
ெகா?�ைகயா 9��க ற/ேம� ெகா�றவ/ �லவ( ப�ட/.   558 
 
��9ய ெபால2ெகா� ெபா(பா) �லவிA� கலவி ெச/6 
ெம�9ய மாைல த�மா� விசி$தைல வி�$� மீ�� 
ம�>ய ரல)"த மா)பி/ மாதவி( ேபைத யா)$த 
வ�9க4 வி��க மா�டா மன$தின/ ம/ன னானா/.   559 
 
வா�வ9 ேதவாி8� உய)நிைல யைடத� 
 
ஓவ9� �ண2க ெள/8 ெமாளி)மணி� கல2க டா2கி$ 
ேதவ)க 3லக ெம�லா= ெசFமண மய)"� E�ட� 
ேகவல( ெப1ெண/ பாேளா) கிளரெராளி மட"ைத த/ைன 
ஆவிA ளட�கி( பி/ைன யமர)�� மாிய னானா/.   560 
 
வா�வ9யி/ வழி$ேதா/றேல பயாபதி ம/ன/ எ/ற� 
 
எ2க4ேகா னிவ/க ணி/6 மி��ய) �ல$� ேவ"த) 
த2கேளா) �ற=ெசா� வாரா$ த/ைமயா >லக2 கா$தா) 
அ2கவ) வழி�க1 ேதா/றி யக9ட� வண2க நி/ற 
இ2கிவ/ ெப�ைம நீAமறிதியா ேல"த ெல/றா/.   561 
 
ம�சி ேம>2 Eற$ெதாட2�த� 
 
�?$ெதாட ாிர1�2 ேக�ேட �6மயி ெரறி"� க1K4 
ெபா?$தநீ)$ திவைல சி"த( �க0"தன ாி�"த ேவ"த) 
அ�$ெதாி யல)"த ெச�ெபா னணிமணி #?யி னான2 
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ெக�$�ைர ெகடாத #/ன� ேகசர னிதைன ெசா/னா/.   562 
 
வா�வ9 கச8�� ம�மக/ எ/6 E6த� 
 
இ(ப?$ தாயி� ப1ைட யிைச"த� ��ற ெம/ைன 
அ(ப? யாிய ெச@த வ?கெள� மரச னாய 
ைக(�ைட யில2� ெசCேவ� கச�� ம�க னாெர/ 
ெறா(�ைட( �ராண ந/X >ைர(பதியா னறிவ ென/றா/.   563 
 
ம/னவ/ மன$தி னா�ற மிைறவைன வண2கி வா0$தி( 
பி/னவ/ ர/ைன ேநா�கி( ேபசின/ பிற2� தாேரா@ 
#/னிய !லக �>2 �ல2க3 #ைறA #4ளி� 
?/னவா றறிA நீேரா ாி�ைல நி/ ேபால ெவ/றா/ .   564 
 
அரசா�சி( ெபாறி�� வா@ %�வ) எ/ற� 
 
ம"திர� கிழவ) க1ணா ம�கட/ றா4க ளாக 
�"தர வயிர$ தி1ேடா ேடா ழரா ெசவிக ெளா�றா 
அ"தர !ண)வ �லா வரெச8 #�! ெகா1ட 
எ"திர மித�� வாயா$ %�வ ாிய�ற( ப�டா).   565 
 
சிற"த %�வ/ சிற(� 
 
ஆதி� லைமச)� ேகா� மா1ெபாலா மைம"� நி/றா/ 
%தனா ெசா�9� ெசா�லா ,0ெபா� ளி�ைல ேபாலா 
ேமதிலா)� காவ �1ேடா வி/னன ��"த ேபா0தி� 
ேகாதிலா� �ண2க ேட�றி� ெகாழி$�ைர ெகா3$த ெல/றா/.   566 
 
பயாபதி மாிசிைய( பாரா�ட� 
 
ம�றி�மா1 �ைடய நி/ைன Aைடயவ� ம/ன) ம/ன/ 
எ�ைற�� ெற@த மா�டா னித/றிற நி�க ெவ�ைம 
��றமா நிைன"� நி/ைன$ %தனா வி�$� ெச�ல( 
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ெப�றியா� பிறவி த/னா� ெப6�பய/ ெப�ற ெத/றா/.   567 
 
பயாபதி ம/ன/ ம�சிைய ேநா�கி சில E6த� 
 
இ/றியா னி/ைன #/ைவ$ தினிசில !ைர�க� ேவ1டா 
ஒ/றியா 8ைர�க� பால !ைரையA #ண)$தி நீேய 
ெவ/றியா� விள2� தாைன வி=ைசய2 கிழவ/ க1ணா 
நி/றியா/ வா0வ த�லா னிைன(பினி யி�ைல ம/ேனா.   568 
 
ெகா�றவ/ �றி(பி தாயி� Eவி$த ன?ய/ மாைர 
உ�றேதா) சி6�� ேறவ� �ாியரா@� க�தி$ தாேன 
அ�றமி லல2க� ேவேலா னறி"த�4 ெச@வ த�லா/ 
ம�றியா 8ைர�� மா�ற #ைடயேனா ம/ன� ெக/றா/.   569 
 
ம�சி�� சிற(� ெச@த� 
 
%த/ம� றதைன� ேக�ேட ெதாFத? வண2கி ெச2ேகா� 
ஏதமி� �கழி னாயான?வல2 ெகா4வ ென/ன( 
ேபா�ேச ரல2க லா8� ெபால2கல� ெபா6�க லாகா 
ேசாதிய �டர ேச)$தி( ெப�=சிற( ப�ளி ெச@தா/.   570 
 
ம�சி�� நாடக2 கா�? ம6நா4 அ8(�த� 
 
அ�ைறநா ள2�$ தா0(பி$ தகனக) ெச�வ" த/ேனா 
��றவ 8வ(ப� Eறி Aாிைமநா டக2க4 கா�?( 
பி�ைறநா� �ரவ) த�ைம( பி/ெச/6 வி�மி ென/6 
ம�றவ)� க�ளி ெச@தா/ ம�சிA" ெதாF� ெச/றா/.   571 
 
ம�சி தன� நகர$ைத அைடத� 
 
உலனல ன�தி1ேடா Mழிேவ ேலாைட யாைன 
சலநல ச?ெய/ேப)$ தாமைர ெச2க ணா/ற/ 
�லநல மி�ெச�ைக� ேகாெவாெடா( பா)க4 வாF 
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நலனம) நளி��ைம$ ெதா/னக) ந1ணி னாேன.   572 
 
5(வி+ ச��க� �&றி&�5(வி+ ச��க� �&றி&�5(வி+ ச��க� �&றி&�5(வி+ ச��க� �&றி&�    
---------- 

7. 7. 7. 7. சீயவைத, ச��க� சீயவைத, ச��க� சீயவைத, ச��க� சீயவைத, ச��க� ((((573573573573----826)826)826)826)    
 
மாீசி ச? ம/னைன� கா1ட� 
 
ம�ற மாநக) ம�சி ��கபி/ 
ெகா�ற ேவலவ/ ேகாயி/ மாெநதி 
#�6 வா/கைட J/6= ெச/6ேகா/ 
��6 வா)கழ ெறF� �/னினா/.   573 
 
வில2� வா)�ைழ மிளி)"� வி�9ட� 
கல"� மாமணி� கடக மி/ெசய 
அல2க� ேவ9னா ன2ைக யாலவ� 
கில2� மாநில$ தி��ைக ேயவினா/.   574 
 
ச?ம/ன/ மாீசியி/ க�$ைத� �றி(பா>ண)த� 
 
ெதா�$த மா1�ைட$ %த/ ம/னவ/ 
வ�$த மாமணி$ தல$தி/ ேம/மன$ 
தக$தி னாலம)" தி�(ப வா2கவ/ 
#க$தி னா�ெபா�1 #?! க1ணினா/.   575 
 
இ�!ம� 
 
%த னி/#க( ெபா9வி னா��ட)� 
கா� ேவ9னா/ க�ம #�6ற 
ஓதி ஞானிேபா >ண)"த பி/ன� 
ேகாதி� ேக4வியா/ ெறாF� Eறினா/.   576 
 
இ�#த� உஅ ெச@A4க4 மாீசியி/ E�6 



123 

 

 
ெவ�க வாழிநி/ ெவ/றிவா)கழ� 
ெச�க தீயன சிற�க நி/�க0 
ம�க நி/பணி #?$� வ"தன/ 
பி�� #�மத( பிண)�ைக யாைனயா@.   577 
 
இ2� நி/6ேபா யிழி"த ,ழ>� 
அ2� ேவ"தைன யைண"த வாயி>� 
ெபா2� தாைனயா/ �க/ற மா�ற#" 
ெதா2க/ மா)பினா@ ெசா�> ேகெனனா.   578 
 
அ4ளி ைலெசF� பலவி னா)�ைள 
#43 ைட�கனி #6கி வி1ெடன� 
க43 ைற$ெதா62 கFமி Q�றறா 
வ4ளி ைல(ெபாழி/ மகி0"� ��க��.   579 
 
#4ள ைர(ப� #ளாி ய"தட$ 
�4ளி ைர$ெதF ெமா9ெச@ வ1?ன� 
க4ளி ைர$�க� க1� வ1சிைற( 
�4ளி ைர(பேதா) ெபா@ைக சா)"த��.   580 
 
நி$தி ல�மணி நிர"� ெவ4ளிேவ@ 
ப$தி சி$திர( பலைக ேவதிைக 
சி$தி ர2களி� ெசறி"� காமனா) 
அ$தி ர�ெமன அேசாக2 க1ட��.   581 
 
த/ணி ழ��ட)$ தமனி ய$தினா/ 
ம/ணி ழ�ெகாள ம�2� ��றிய 
ெவ1ணி ழ��ட) விள2� க�றல2 
க1ணி ழ�ெகாள� க1ட கா�சிA�.   582 
 
�ாி"த �=சிய/ �ட� ேமனிய/ 
எாி"த Lணின னில2� தாாின/ 
வாி"த கைசய ெனா�வ/ வ"�வ1 
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?ாி"� பாயவி2 ேக6 ெக/ற��.   583 
 
ம�ற வ/றன� �ைர$த மா�ற#2 
ெகா�ற வ/விட� ெகா�ப னா)சில) 
உ�ற ம2கல� கல2க ேளா�ட/ 
#�ற S1ெடாழி/ #?"த ெப�றிA�.   584 
 
ப2கய ய$தல) ெச2க1 மா#?$ 
தி2க4 வ1ண8= ெச�ெபா னீ4�ைழ( 
ெபா2� ெவ1?ைர( �ணாி வ1ண8� 
அ2� வ"த� மவ)க4 ெசா�ற��.   585 
 
ந�� ற$தன நா�ப தா�வய 
தி(� ர$தன விள2க �2ைக�மா 
ெமா@(� ற$�ேம/ #ழ2� தாைனேயா 
ட(� ற$தர சைவய ைட"த��.   586 
 
ம/ன வ/கழ� வண2கி நி/ற�� 
பி/ன வ/றனா 9��ைக ெப�ற�� 
ெபா/னி ற(ெபாறி �க0"த சாதக" 
�/னி வாசக" ெதாF� ெகா1ட��.   587 
 
ஓ�? றாைனயா ேனாைல வாசக2 
ேக�ட ம/னவ/ கிள)"த ேசாதியா/ 
மீ�ெடா) ெசா�ெகாடா வி�மி த$தனா 
^�� ேமானியா யி�"த ெப�றிA�.   588 
 
இ�"த ம/ன/ேம ெல�$த மா�ற#� 
வ�"தி ம�றவ/ ம6$த வ/ண#� 
�ாி"� ெதா��ல� �க/ற ெப�றிA 
ம�" தைக$ ெதாட) பைம"த வா�க#�.   589 
 
பி/ைன ம/னவ/ ேபணி ந/ெமாழி 
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ெசா/ன வ1ண#= ��ற மாய�� 
ெபா/ன ைக��ல� ெபா9"� க1ெகாள 
வி/ன ைகசிற( ப�ளி ^"த��.   590 
 
அ�2கல ல��ழா$ தரச/ ேறவிமா) 
ெப�2� ல$தவ) ெபய)"� க1ட� 
ெமா�2� ம�6ேளா �ைர$த வா)$ைதA= 
��2கி� ேக4வியா/ ெறாF� ெசா�9னா/.   591 
 
இ�#த� எ�� ெச@A4க4, பயாபதி ம/னனி/ ெப�ைமைய மாீசி Eற� 
 
ெசா/ன வா)$ைதயிஃ தி��க ெசா�>வ 
தி/ன ெமா/6ள வ?க4 யா/பல 
ம/ன) த2கைள மகி0"� க1டன 
ன/ன னீ)ைமயா ரரச ாி�ைலேய.   592 
 
க�ற ��பிற) க�ற �ெலலா 
#�ற ேநா�கி8 #�ற ேநா�கல 
!�ற �ெலலா #�ற ��களா@( 
ெப�ற �லவ/ ெப�றி வ1ணேம.   593 
 
எாிA மாைணயா/ �ளி� மீைகயா/ 
ெபாிய/ ெப�றியா� சிறிய ன1பினா 
னாிய/ ேவ"த)க� ெகளிய னா1ைடயா)� 
�ாிய ேனா2�த� ேகாைட யாைனயா/.   594 
 
எ�ைல நீ�ல கினி� க1பட 
ெவ�>� ேவலவ/ விள2� த1ணளி 
யி�ைல ேய>ல கி�ைல யாெமன 
ந�ல ேனயவ னாம ேவ9னா@.   595 
 
க�ற �9னா) கல"த காதலா 
>�ற ேபா0�யி) ெகா��� மா�றலா� 
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ெகா�ற ேவலவ/ �ைடயி னீழலா) 
��ற மா1பின) �ட�� ேவ9னா@.   596 
 
ேகாதிலா) �ல ம�க1 மா�க1ம� 
ேறதி லாெரன விைய"த தி/ைமயா) 
ஆத லா�றம) பிற)க ளாவத2 
ேகாதி லாரவ)� �4ளஃ தி�ைலேய.   597 
 
ைவய மி/�றி/ ம/ன னி/�6� 
ெவ@ய ெதா/6றி� றா8� ெவ@�6= 
ெச@ய ேகா9னா@ ெச(ப லாவத/ 
ைறய தாாினா ன�ளி/ வ1ணேம.   598 
 
Oவி� O2�நீ) ேவ9 வா0பவ)� 
காவி யாபவ ரரச ராதலா� 
காவ ேலா!2ெகா ெல/6 க1படா/ 
மாவ றாைனய� ம/ன) ம/னேன.   599 
 
இ�#த� ஐ"� ெச@A�க4 விசயதிவி�டாி/ ப1� E6வன 
 
ம2�� மாமைழ மாாி வ1ைகயா/ 
ெபா2� காதலா� �த�வ) தா#ம� 
றி2க1 ேவ"த)க� ேகைன மா/க1#/ 
சி2க ேவெறன ெச(� நீரேர.   600 
 
ைகய வாசிைல� காம னி2கி� 
ெம@யி னா� ெவளி( ப�ட நீரதா� 
ைவய மா4பவ/ �த�வ) வா)கழ 
ைலய/ மா)கட� மழகி/ வ1ணேம.   601 
 
ச2க வ1ணனா) த�பி தா8நீ) 
ெபா2� கா)#கி� �ைரA ேமனிய 
ன2க ணிC!ல காள நா�?ய 
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ம2க ல(ெபாறி ம/ன கா1?யா�.   602 
 
ெச2க1 மாலவ/ ெத@வ மா)பக� 
ப2க ய$�ேம� பாைவ த/8ட 
ன2� ல�ெகா? ந2ைக ேச)வத� 
கி2க/ மாதவ ெமவ/ெகா� ெச@தேத.   603 
 
மாீசி திவி�ட8� �ய�பிரைப��� அைம"த ஒ(பிைன விய$த� 
 
ந2ைக ய2கவ னல$தி� ெகா(பவ 
ளி2கி வ��வ ேற"த 9�9வ) 
ெபா2� �1ணிய� �ண)$த வாறி� 
ெவ2க1 யைனயா@ விய�� நீரேத.   604 
 
ச? ம/ன/ மாீசி�� சிற(� ெச@த� 
 
எ/6 Eற> ேம"� நீ1#? 
ெவ/றி நீ4�க0 ேவக யாைனயா 
ன/6 ம�றவ� க�ளி ^"தன 
னி/6 மி/�ட) நிதியி/ நீ$தேம.   605 
 
ச?ம/ன/ அைமசைர வினாத� 
 
ம�ற வ/றைன மைன� க(பணி$ 
��ற ம"திர$தவ)க ேளா?�" 
ெத�6 நாமினி ெச@வ ெத/றன/ 
ெவ�றி நீ4�ைட ேவ"த) ேவ"தேன.   606 
 
அைமசாி/ விைட 
 
ெச2க ணீ/#? ெச�வ ெச/ெறா� 
தி2க4 நாளி8� ?வி�ட னா2ெகா� 
சி2க� வா@ பக$ ெத6வ ென/ப� 
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த2� ேக4வியா/ றா/#/ ெசா/னேத.   607 
 
இ�!ம� 
 
ஆதலா லஃதறிA� வாயிலா 
ேவா� மா1பினா ெனா�வ ென�றனா@$ 
தீதி றாைனயா@ ெச�ல ைவ(பேத 
நீதி யாெமன நிக0$தி னாரேரா.   608 
 
ம/ன/ ஒ�றா@த� 
 
உ@$� ண)"தவ �ைர$த நீதிேம� 
ைவ$த ெவா�றின/ ம/ன னானபி 
ன$தி ற$தேன யம)"த சி"ைதய 
ெனா$த ��றேமா �வைக ெய@தினா/.   609 
 
இனி அ�வக1ட/ ெச@திைய� E6வா� என� 
 
இ$தி ைச�கணிC வாறி� ெச�>நா 
ள$தி ைச�கண= ச(ப� மாழியா 
ென$தி ைச��� ெவ@ ேயானிய/ #/8ற 
ைவ$தி ைச$தன ம�ற�2 E6வா�.   610 
 
இ�#ட� 6 ெச@A4க4 அ�வ��1ட/ காம� களியா�ட� E6வன 
 
ப=சி ேம/மிதி� கி�பனி� �"தைக 
ய=சி ேலாதிய ர�#ைல நா=சிலா 
ம=� ேதா@வைர மா)ப ம�$�ழ$ 
�=ச ேலா!" ெதாழி9ன னாயினா/.   611 
 
#$த வாணைக ேமா@பவ ள$�ணி 
ெயா$த வாய# ெதா1க? ைக$திர4 
ைவ$த வாயின னா@மட வா)கட= 
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சி$த வாாிக 3�ெச/6 த2கினா/.   612 
 
ஆர" த2கிய மா)ப8 ம"தளி)� 
கா�2 ெகா�பைன யா�2 கல"�ழி$ 
தா�2 ெகா2ைக 3�ெபார$ தா=சில 
வார� ப�டணி வ1?ன மா)$தேவ.   613 
 
வ1� ேதா@ம� வா�கிவ4 ள$தி8� 
ெகா1� ெகா�பைன யா)க4 ெகா�(பவஃ 
�1� ம�றவ ெரா1�வ) வாெயாளி$ 
ெதா1ைட ய2கனி யி/�ைவ ெய@தினா/.   614 
 
தாம ெம/�ழ லா)தட2 க1ெண8" 
ேதம ய2கிய ெச2கF நீரணி 
காம ெம/பெதா) க4ள� !1டேரா 
யாம #�பக >�மய) ெவ@தினா/.   615 
 
��6 வா)#ைல யா)த" �கி�றட 
#�6 J0�� ெபாF� #னிவவ 
��றேபா0 �ண)$ ��ெபாF ��மலா/ 
ம�ெறா) ேபா0தில/ ம/னவ னாயினா/.   616 
 
ம1க னி"த #ழவி/ மட"ைதய) 
க1க னி"தி� நாடக� கா�சிA� 
ப1க னி"தவி/ றீ2�ர� பாட>� 
வி1க னி"திட ேவவிைழ ேவ@தினா/.   617 
 
வாவி A�ம� ம1டப ேசாைலA" 
%வி ம=ைஞ �ைத"தெச@ �/ற#� 
பா!� ெவ1மண >��ன� ப�ட# 
ேம! நீ)ைமய னா@விைள யா?னா/.   618 
 
மி/8= ெச2கதி) ம1?ல� ெவ@ெதாளி 
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�/8= தி2க� பனி�ட) த1ணி� 
எ/8 மி$�ைண A�மறி யா/களி$ 
த/ன னாயின ன�வ க1டேன.   619 
 
அ�வ�க1டனி/ அரசிய� 
 
சீறி� ேற"�ண) வி/றி ெச�$தி� 
மா6க1 ெட/பேதா) மா�ற� ெபாறா/மன" 
ேதறி/ யாைரA� ேத6= ெச��ெகா?C 
வா6 ெச/ற தவ�கர ெச/பேவ.   620 
 
Lமக4 அ�வ�க1ட/ ஆ�சியி9�"தகல ெசCவி ேத)த� 
 
ேதா� ம�� ���பணி ேகாைதய) 
ேகா? ெம/6கி� �@ய$ தட�ப?$ 
தா?$ த/னைண யாைமயி� Lமக4 
ஊட >�றிட� பா)$�ள ளாயினா4.   621 
 
சதவி"� எ/பா/ அ�வக1ட�� அரசியலற� Eற� 
 
ஆ2ெகா) நாளிைற ெப�றறி வி/கட� 
தா2கி னா/சத வி"�ெவ/ பா8ள/ 
நீ2க லா(�க ழா/ற னிமி$திக/ 
O2� ெவ�கழ லா)� விள�பினா/.   622 
 
அரச)��ாிய அ6வைக( பைகக4 
 
ம/ன ேக4வைள ேம@திைர ம1?ல" 
த/ைன யா4பவ)� ேகாதி/ த2கேண 
ப/னி னா6 பைக��ல மாமைவ 
#/ன� ெவ�கெவ/ றா/#க� ேநா�கினா/.   623 
 
த/ைன ெவ/றத1 டா)வய ேவ"தைன( 
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பி/ைன ேவறல பிற)�காி தாதலா/ 
ம/ன ம�றவ னா3� வைர(பக� 
ெபா/னி/ மாாி ெபாழி"தி� ந/றேரா.   624 
 
மாசி ற1ட/ன ேதா1ம/ன ம/னிய 
ேகாசி ற1ட$த னா@வி?� ெகா�றவ 
ேனசி ற1ட� பரவவி/ ைவயக 
மாசி ற1ட$த னாயினி தா3ேம.   625 
 
ெப�ற த/#த லா(பி/ ெபறாத�= 
��றி வ"தைட A�ப? ,0"�ெச/ 
6�ற வா/ெபா�4 கா$�ய ாீைகA2 
க�ற வ/பிற) காவல னா�வா/.   626 
 
அ��க/ ற/னறி வாக வல)"தநீ)$ 
தி��க வி/றெச� வெசF" தாமைர 
ெச��ெக ன(ப�" தி1பனி OFேம� 
#��� ம�றத ைன#க$ தாாினா@.   627 
 
இக0சி யி�ெக� வா)கைள ெய1Kக 
மகி0சி A1மதி ைம"�6� ேபாெதன( 
�க0சி �>� �க/றன) Lவி8� 
?க0சி ெச�ெபா/ மணி#? ம/னேன.   628 
 
அரேச! நீ சின"தா>� நின�� ஓ) உ6தி E6ேவ/ என� 
 
ெநறியி னீதி�க ேனாிைவ ெயா(ப! 
மறிதி நீயைவ நி�க வழ/6 நீ 
ெச6தி ேய8=ெச� ெபா/#? ம/னேவா) 
உ6தி யா8ைர( பா86 கி/றேத.   629 
 
அ�வ�க1ட8� அ2ஙனமாயி/ அC!6தி யா� E6தி என� 
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எ/ற >�மிண) ேவ@#? மாைலயா 
ன/6 ெசா�>க ெவ/6 நைகமணி� 
�/ற ம/னதி1 ேடா 1மிைச� �1டல= 
ெச/6 மி/ெசாாி யெசவி தா0$தினா/.   630 
 
நிமி$திக/ Eற� 
 
Lமி ேம��ாி ைச�மதி� ேபாதன 
நாம ந/னக ரா3 நைகமல)$ 
தாம நீ1#? யா/ற/ �த�வ)க4 
காம ேவளைன யா�ள) கா1?யா�.   631 
 
இ�!ம� 
 
ஏ"� ேதாளவ �4ளிைள யானம� 
கா@"த ெதா�பைக யா�ெம/ ேறAற( 
ேபா"ெதா) �/ெசா னிமி$த� �ற(பட 
ேவ"த யா/மன$ தி/ெம9 ேகனேரா.   632 
 
அ�வ�க1ட/ நிமி$திக/ E�ைற$ த�$த� 
 
#$த நி1#? யா/J/ன ம�றத� 
ெகா$த வா6ண)" தீெயன ெவ/ெசA 
ைம$த ைகமன$ த/மணி$ த/ெனன� 
ைக$த ல2கதி) Oச மறி$தன/.   633 
 
அ�வ�க1ட/ E6த� 
 
மிைகயி/ வ"தவி சாதர ேவ"த)த" 
ெதாைகைய ெவ/றெவ/ ேறா3ள வா(பிற 
பைகயி னி(பட)" ெத/ெசA ெம/றன 
னைகெகா ணீ1#? நசர வ�மனா/.   634 
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அ�வ�க1டனி/ சினெமாழிக4 
 
மாசி லாலவ� ட$ெதF மாத�� 
Oச வி1ெடா� ேம�$ �ள2�ேமா 
ேபசி/ மானிட( ேபைதக ளா�றலா 
லாசி ேறாளிைவ தாமைச ெவ@�ேமா.   635 
 
இ�!ம� 
 
ேவழ$ தி/ம�( �$தட� O6வ 
வாைழ$ த1?8 M/ற மF2�ேமா 
வாழி$ தானவ) தாைனைய ய�டெவ/ 
பாழி$ ேதா4மனி$ த)��( பணிAேமா.   636 
 
ேவக மா�த� Oசவி1 பா�சி6 
ேமக சால� விாி"ெததி) ெச�>ேமா 
ேவக மாயெவ/ சீ�றம= சாெததி 
ராக மா8ட) தாமைச கி�பேவா.   637 
 
�9ச மி"திர/ ெகா1� பணி�� ேம/ 
மைலயி/ மாசிக ர2க3� O0$தி� 
நிைலய ெவ=�ட ராழி நிைன(பேன� 
ெறாைலவி� வானவ) ேதா3" �ணி��ேம.   638 
 
விைச ம�றவ) த�ைம வி�(பேதா 
ாிைச ெய/கK1 டாெமனி/ யாவேர 
யச மி/றி நி� பார" நிமி$த �� 
ெபாச லா2ெகா� �ல" ெதF நீ)ைமயா@.   639 
 
�லவ) ெசா�வழி ேபா�றில ென/பேதா 
ரலகி� �/ெசா>� ெக=�வ ன�லேத 
>லக ெமா(ப !ட/ெறF மாயி8 
மைலவ/ ம�றத/ க1மதி( பி�ைலேய.   640 
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ஆத லாலாத� ேக�ற தைமச)க 
ேளாதி யா2�ண)" தீகெவ/ ெறா�?னா/ 
யா�" த/கண� லா)ெசய� ேக/றேதா 
ேரத #1ெட8 ெம1ணமி� லாதவ/.   641 
 
அ�வ� க1ட/ அைமச) E6த� 
 
அல2க லாழியி னான� Eற>2 
கல2� ��க� ம$ெதாழி/ மா�கட� 
�ல2ெகா4 ,0சிய ராகி( �க/றன 
�ல2ெகா4 ேதாளவ 8��ண) வாயினா).   642 
 
எாிA" தீ$திர ெள��ைண$ தாயி82 
காிய ��?�2 கா"தி� கன>ேம� 
ெறாியி� ெறா�பைக தா/சிறி தாயி8� 
விாிய( ெப�றபி/ ெவ/றி� கி��ேம.   643 
 
#�ெகாண� மர#ைள யாகேவ 
A�கி நீ�கி 8கிாி82 ெகா�லலா� 
வ�கி நீ1டத� பி/ மF !"த6 
க�� டார#" தா2கைள கி�பேவா.   644 
 
சிறிய ெவ/றிக ழா)பைக ெச/6ெச/ 
றறிய லாவவ/ றாலணி மாமல) 
ெவறிA� ேவாிA� வி�மி விாி"�ேத/ 
ெசறிA" ெதா2க�ெச� ெபா/#? ம/னேன.   645 
 
அாிம=� எ/8� அைமச/ E6த� 
 
அ=சி நி/றவ) Eறிய பி/னாி 
ம=� ெவ/பவ/ ெசா�>ம� றா2கவ/ 
ெச=ெச ேவபைக யாெமனி� ேற)"�க1 
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ெட=சி ெறா��க ழா@பி/ைன ெய1Kவா�.   646 
 
இ�!ம� 
 
பைகய லாதவ ைர(பைக யா�க>� 
நைகயி றீமன$ தாமைர ந1 ெப1ண> 
#ைகயி/ ேவ@"தெம/ ெமா@�மல)� க1ணியா@ 
மிைகயி/ ம�றைவ பி/ைன ெவ�(�ேம.   647 
 
அாிம=� E6� ,0சி 
 
அறிய$ ேத6" திற$தெதC வாெறனி� 
றிைறயி� ெக/6 வி���வி� டா�றிைற 
#ைறயி� ற"� #கம/ ெமாழி"ெததி) 
�ைறயி� ெகா�றவ ��றம2 கி�ைலேய.   648 
 
அ�வ�க1ட/ மகி0"� %�வி�த� 
 
எ/ற >�மி� ந/ெறன ேவ"ெதாளி 
நி/ற நீ1#? நீ?ண)� க1ணியா/ 
ெச/6 %�வ) தா"திைற ெகா4ெகன 
ெவ/றி ேவலவ/ ேம�விைட ேயயினா/.   649 
 
அ$%த)களி/ ப1� 
 
ஊ�ட ர��1ட ேகாலெரா1 ேகால$த 
ேரா�ட ��ெபாறி ெயா�றிய ேவாைலய) 
நா�? ய�#ண) வாெரா� நா�வ)ேச1 
ேமா�ெட ழி/#கி� ,0ெநறி #/னினா).   650 
 
ேவ6 - %த) ேபாதன நகர$ைத எ@�த� 
 
தீத6 ெத/மைல மாதிர #/8� 
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%�வ) ,0�ட) ,?ய ,ளிைக 
ேயாதின ேராதி Aல(பற ேவா2கிய 
ேபாதன மாநக) ��கன ர/ேற.   651 
 
அ"நகர சிற(� 
 
ெச=�ட) மி/ெனாளி ெச/6 பர"திட 
ம=ெசா� ைவகிய மாமணி மாளிைக 
ெவ=�ட) Oதி வில��வ க1�த� 
வி=ைசய) ெச�வ� ெவ6$தன ர/ேற.   652 
 
இ�!ம� 
 
#ாி #ழாெவா9 வி�மி #ர/ெறF 
காாி மிழா)க9 யா/ மயி லா>வ 
ேசாாி #ழாவிழ வி�ெற� ��றபி/ 
சீாி மிழா�ெபா9 ெவ@தின) ெச/ேற.   653 
 
,ளிைக ,?ய ,ல விைல$தைல 
மாளிைக ேம/மைழ மா#கி� ேபா0த9/ 
னீளிய நீர� வி$திர4 O0வன 
காைளக டாைதந க)(பல க1டா).   654 
 
E�ந) ேகாைவ மணி�கைல A�க! 
J?ன) சி"திய ெவா1�ட) மாைலA 
J?ய Jாி ெந�"ெத� ெவா(ப! 
J� ெசல�காி தாயிட ��றா).   655 
 
Jாிநைட�களி யாைன மத$திெனா 
ேடாி னைட�க9 மாத� விலாழிA 
ேமாாி Dைர(ப !�$த ெப�2கைட 
ேவாி ெவறி�கள ெமா(ப� க1டா).   656 
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%த)க4 அர1மைனைய அைடத� 
 
வ1� பட��வ ைள(பிைண ந�கல) 
வி1ட ம�(ப� கி�களி யி/மத) 
ெகா1� நைட�களி ய/ன மிைர(பெதா) 
ம1� �ன��ாி ைச(பதி சா)"தா).   657 
 
ேகாயி/ #க$த� ேகா�ய) ,ளிைக 
ேவயி/ #க$ததி/ மாமைழ O0வ� 
ஞாயி/ #க$த நைக$திர1 #$தணி 
வாயி/ #க$� ம�$தி� ெசா/னா).   658 
 
%த)க4 த� வ�ைக அறிவி���ப? வாயிேலா8� �ைர$த� 
 
ேவ@தைல நீ?ய ெவ4ளி வில2க9 
ேனா@த9 ெலா1�ட ராழியி னா/றம) 
வா@த9 னி/றன) வ"ெதன ம/ன/#/ 
நீதைல ெச/6ைர நீ4கைட கா(ேபா@.   659 
 
பயாபதி %த)கைள அைழ$�வர( பணி$த� 
 
எ/றவ) Eற வி�2கைட யான? 
னா/ெறன நாெறாளி நீ1#? யான? 
ம/ற வண2கி ெமாழி"தன/ ம/ன8� 
ஒ/றிய ேபாதக எ/ப �ைர$தா/.   660 
 
%த) பயாபதி�� ஓைல ெகா�$த� 
 
ெபா/னவி) நீ4கைட காவல/ ேபாதக 
ெவ/ன9 ென@தி யில2ெகாளி நீ1#? 
ம/னவ/ வா)கழ� வா0$திமட�கிய 
ெசா/னவி ேலாைலைக ெதாFதன ாீ"தா).   661 
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அ"த ஓைலைய( ப?$த� 
 
வாசக/ ம�ற� வாசிைன ெச@தபி/ 
மாசக னீ4#? ம/னவ/ #/னிைவ 
ேதசக Jசிய வாழிய/ சீ)$தம 
ேராைசக ேளாைல ெகாெடா(ப !ைர$த).   662 
 
இ�#த� 6 ெச@A4க4 %த)க4 E6� ெச@தி 
 
ஊடக ேமா? ெயாி"ெதாளி #"%6 
மாடக மாயிர ேகா?A ம�ல� 
,டக #/ைகய) ேதாடக ெம�ல? 
நாடக ராயிர நாாிய) த�ைமA�.   663 
 
ெத1?ைர சி"திய ச2ெகா� ெச2கதி 
ெர1டர ன�பவ ழ�ெகா? ^�ட#� 
க1?ர4 #$ெதா� காழகி ல"�கி� 
ப1ட� நீரன !�ப� ப1ட#�.   664 
 
ெவ1கதி) #$தகி� ேவழ ம�(ெபா� 
க1கவ) சாமைர ெவ1மயி ாி/கண� 
த1கதி) ெவ1�ைட யா@தர� ேவ1�மி 
ெதா1�ட ராழியி னா8ைர ெய/றா).   665 
 
ேவ6 - பயாபதியி/ மனநிைல 
 
ேவ"த/ம� றதைன� ேக�ேட ெவ�6வ ெனறி"த க�ைல� 
கா"திய க"த தாக� க!�ெகா1ட களி� ேபால 
ேச"தவ �ைர$த மா�ற= சி"ைதA ளட�கி ைவ$� 
நா"தக� கிழவ) ேகாமா னய"ெதாி மன$த னானா/.   666 
 
இ�#த� 5 ெச@A4க4 பயாபதியி/ சி"தைன 
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க�$�மா1 �ல8" ேத�2 க�விA� வ?!" த�மி� 
ெபா�$தினா� பழி�க லாகா( �ைலைமமி� �ைடய ேர8 
ெமா�$த8� ெகா�$த/ Eற�ேக���6 ெச@� வாழ$ 
தி�$தினா னிைறவ ேனகா1 ெச@விைன� கிழவ ென/பா/.   667 
 
மதியிைன மலர ,0"� வ�"தி$தா� பைட�க( ப�ட 
நிதியிைன Dக)"� ெம/6 நிைன$தினி தி�"த ேபா0தி� 
பதியிைன� கல�கி ெச/6 பறி$�$தா� பிற)�� நீ��� 
விதியிைன வில�க மா�டா ெம9பவா� ெவளிய நீரா).   668 
 
ஓளியினா� ெபாிய னாய ெவா�வ8� �வ(ப ெச@ேதா 
ரளியினா� வா0� ெம/8� மவாவி8 ளF"� கி/றா� 
ெதளியநா மிதைன� க1�� ெச@விைன$ திற2க ேளாரா 
மளிய ேமா வளிய= சால வறிவினா� ெபாிய ேமகா1.   669 
 
அ/6நா #யல( ப�ட விைனக4ம� றைனய வானா 
9/6 நா மவ9$ ெத/ைன யினிெச@வ ெத1ணி ன�ல 
ெவ/றியா/ விள2� மாழி யவ)க�� ேமைல ேவ"த 
ெரா/றியா2 �வ(பி$ தா1ட �ைர(ப�ேக� �ண)"தா ம/ேற.   670 
 
பயாபதி %த)�� #கம/ ெமாழித� 
 
எ/6த/ மன$தி ென1ணி யில2�ேகா� ைகய ராகி 
நி/றேக சரைர ேநா�கி நிலம/ன னைனய ெசா/ன)� 
ெகா/றியா மி2க K4ள ெதா�(ப�$ �@(ப� ெகா1� 
ெச/66 மிறவ)� ெக�வா யி/8ைர ெதாிமி ென/றா/.   671 
 
பயாபதி த/ ம�களறியாதப? திைற(ெபா�4 ெச>$த நிைன$த� 
 
ஆளிக� கரச ன/ன வரச)ேகா னதைன� Eறி 
வாளிவி� றட�ைக ெவ�ேபா) மணிவைர யைனய மா)பி� 
காைளக ளிதைன� ேக�பி� கன�பவா லவைர யி/ேன 
மீ3மா றைம(ப ென/6 ேவ1�வ விதியி னீ"தா/.   672 
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இ�#த� ஐ"� ெச@A4க4 ஒ�ெதாட), பயாபதி திைற ந��த� 
 
ெச@யவா@( ப��ெபா ேனாைல சீற?( பரைவ ய�� 
ைலயD1 ம�2� ேநாவ வ?�ெகா1ட �வ!� ெகா2ைக 
ெவ@யவா@$ த1ெண னீல� விாி"ெதன வில2கி நீ1ட 
ைமயவா மைழ�க� E"த/ மகளிைர வ�க ெவ/றா/.   673 
 
அணி#ழா வைனய ேதாளா ன�ளிய தறி"த ேபா0தி/ 
மணி#ழா சில�ப� ெகா1ட ம1டல வர2கி ன2க1 
�ணி#ழா( ெபய)$த பணி �யி�6த 9லய2 ெகா1ட 
கணி#ழ ம�2�� பாட� க9(பிைவ தவி)$� ெச/றா).   674 
 
ம=சிைட மத)$த ம=ைஞ வா/�ழா ெம/ன வா2க1 
ெவ=�ட) விள2� மாட$ திைடநிைல விரவி$ ேதா/றி 
வ=சிந/ ம�2� ேனாவ மணிநைக� கலாவ மி/ன 
ெச=�ட) சில�� பாட$ ேத/றிைச பரவ ேச)"தா).   675 
 
மாெடலா ெமாி"� மி/8� வயிர��1 டல$ேதா ட�ெபா� 
ேறா�லா" �ள2கி$ ேதா/6= �?ைகவா1 #க$� ந�லா) 
பாடலா னர�பி/ ெத@வ� ப?வ2ெகா1 டைனய நீரா 
ராடலா லர�ைப ெயா(ப ரவாிலா யிரைர ^"தா/.   676 
 
கா@"ெதாளி) பவழ சாதி� க?ைகக4 காண மி/8( 
பா@"ெதF �ட)ச2 கீ/ற ப�மணி$ தரள�ேகாைவ 
ேய"ெதாழி� காக �1ட ம�(பிைண கவாி� க�ைற 
யா@"ெதாழி/ மகர( Lணா 8வ(பன வைன$� மீ"தா/.   677 
 
பயாபதி திைற ந�கியைத விசயதிவி�ட)க4 கா1ட� 
 
அ=�ட) வயிர( Lணா ன�ளினா/ வி�(ப வா2க1 
வி=ைசய) விமான$ ேதா�ற ேமல�2 கல2க ேள�றி 
ெச=�ட) திலக ெசCவா@ மகளிைர விமான= ேச)$தி� 
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க=சிைக மைற��� ேபா0தி� காைளக ளதைன� க1டா).   678 
 
திவி�ட/ அ"நிக0சிைய வினாத� 
 
எ/னி� விைள"த வாறி$ %�வ) யாவ ெர/6 
க/னவி� வயிர$ தி1ேடா � கட�வ1ண/ வினவ யா�� 
ெசா/னவி/ 6ைர�க மா�டா) ��ெக/6 �ள2க வா2ேகா) 
ெகா/னவி� Lத� ேபா>2 �ற1மக னிதைன ெசா/னா/.   679 
 
�றள/ E�6 
 
அைறகழ லரவ$ தாைன ய�வ� கிாீவ ென/பா 
னிைற�க ழாழி தா2கி நிலெமலா� பணிய நி/றா/ 
திைறதர ேவ1�� எ/6 வி�தர ெச�வ" தாைன 
யிைறவ8 ம�ளி ெச@தா னி�வி2� விைள"த ெத/றா/.   680 
 
இ�#த� J/6 ெச@A4 ஒ�ெதாட) - திவி�ட/ சீ�ற� 
 
ேவ6 - 
 
திைற�கட ென/8ம$ தீெசா� ேக�ட> 
நிைற�கட னிர�பிய ெந=ச$ தீ�க>1 
#ைறெகட #ைள(பேதா) #னிவி ெனா4ெளாி 
கைர(ப� பைடயவ/ கன� J�?னா/.   681 
 
#?$தைல #$�தி)" தா2� ெந�றிேம� 
ெபா?$தன சி6விய)( �4ளி ெயா4ெளாி 
ய�$ெதF �டரக$ ��க ெந@$�ளி 
க�$தெச2 க1Kநீ)$ திவைல கா/றேவ.   682 
 
பட$திைட �ட)மணி தீ1ட( ப�ெடாி 
க�$தி� மரெவன� கன/ற ேநா�கேமா 
ட�$ெதாி" தழ�நைக ந�� ந�கிைவ 
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ெய�$�ைர ெகா�$தன னிளிய காைளேய.   683 
 
இ�#த� 7 ெச@A4 ஒ� ெதாட) - திவி�ட/ சினெமாழிக4 
 
உF�த2 கட/கழி$ �1� ேவ"தைர 
வழிெமாழி" தி/னண� வாF மா"த)ேபா 
ெலFதிய திைறயி6$ தி�"� வா0வேத 
லழகி� ெபாி�ந� மரச வா0�ைகேய.   684 
 
நாளி8" திைறDம� �வ(ப$ த"�நா 
டா3� ம/ெறனி ெலாழி� ேமெலம 
ேதாளி8" ெதா�கழ� வ9யி னா8மிC 
வாளி8� பயெனைன மயாி மா"த)கா4.   685 
 
விட#ைட ெயாி�ெகா? வில2� ேநா��ைட 
யைட>ைட� க�"ெதாழி லரவி னாரழ� 
பட#ைட மணிெகாள� க�தி( பா)(பேதா) 
மட#ைட மன$த8� மயாி ம/னேன.   686 
 
இ�2க9( பைடயி8 மிக9 னா>ெம� 
ம�2க� மிைவெப�ற காிய தாவேதா) 
ம�2�ள ெதனின� மகளி ரா�சில 
ெப�2கல$ தா2கினா� ெபற> மா�ேம.   687 
 
பாழியா/ ெம9"தவ� திற$�( ப1ெடலா 
மாழியா� ெவ��? நி/ றட)$தி ேபா>மஃ 
ேதைழகா ளினிெயாழி$ தி�� ெசCவேன 
வாFமா றறி"�யி) கா$� வா0மிேன.   688 
 
அ/ெறனி� றிைறெகாள� க�தி னா2ெகா� 
�/றி/ேம� ெப6வெத/ வ"� ெகா4ைகயா 
னி/6த ென=சக நிைறய O0வன 
ெவ/றியா� பகழிA� வி��� மீவேன.   689 
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இைறவைன மகளி)ேபா� கழறி ெய/ைனெய2 
�ைறயி� E6மி/ ெச/6 %தி)கா4 
திைறயிைன ம6$தவ) திற$� ெச@வேதா) 
#ைறAள ெதனின� #ய/6 ெகா4கேவ.   690 
 
உ�கவா2 �ைர$த> ெமாளி)ெபா/ மாைழA2 
க�கம0 ேகாைதய) கண# மீ1ட� 
வ�கிந� மிைறவ�� வ9� ெதCெவன$ 
��ெக8 மன$தின) %த ேரகினா).   691 
 
%த)க4 அாிம=� எ/பானிட� ெசா�>த� 
 
ேபாகிய %த) த2ேகா/ ெபால2கழ ெறFத ல=சி 
யாகிய தறி"� ,F மாிம=� லவைன� க1ேட 
ேயகிய �கழி னாைன� க1ட� மீய( ப�ட 
ேதாைகய= சாய லா)த2 �ழா2க3 ெநதிA= ெசா�9.   692 
 
இ�!ம� 
 
மீ�?ள2 �மர) க1� வி��ட ாில2� ந�� 
ேமா�?ள2 க1ணி தீய #னி$தழ/ #ழ2க ேநா�கி 
Q�?ல2 ��வ� ேகாேலா) த2க3� �ைர$த ெவ�லா� 
ேதா�?ல2 ��வ$ ெதா2க லைமச�� ெசா�9 யி�டா).   693 
 
அாிம=� தன��4 சி"தி$த� 
 
அ��ெபற லறிவி/ ெச�வ னாிம=� வதைன�ேக�ேட 
ெப��பைக யதைன� ேக�டா� ெபாியவ/ சிறி� ேநானா 
னி��பைக யிதைன ெய/ெகா� வில��மாெற/6 தாேன 
���பிவ) ெதாைடய/ மா)ப/ ,0சி ெகா1 மன$தனானா/.   694 
 
இ�!ம� 
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மி/ெறாட)" தில2� Lணா/ விைள!றா விைளைம த/னா 
ன/6தீ ெத/8" ேத)சி நவி/றில னாத லா�யா 
ெனா/ற ேவா) மாய2 கா�? Aைளவி$�� �6க ேவா?� 
�/றிைட சீய" த/ேம� ெகாள(�ண)$ தி�வென/றா/.   695 
 
அாிம=� அாிேக�விைன மாயசி2கமா�கி ஏ!த� 
 
அ/னண மன$தி னாேல யிைழ$தாி ேக� ெவ/8 
மி/னண2 ��வ( ைப�L1 வி=ைசய/ ற/ைன� Eவி� 
க/னவி ேறாளி னா��� க�மமீ ெத/6 கா�? 
ம/8ேமா) மாய சீய மாெகன வ�$� வி�டா/.   696 
 
அ�மாயசி2க$தி/ த/ைம 
 
ஒ4ெளாி ெநறி(ப� ட/ன �ாிAைள மைலக1 ேபாF� 
வ43கி) மத)ைவ$ தி2க� �ழவிவா ெளயி�6( ைப2க 
K4ெளாி Aமிழ ேநா�கி !�ெமன வதி�� ேப0வா@� 
ெகா4ளாி A�! ெகா1டா/ ெகா?யவ/ க?ய ,0"தா/.   697 
 
அCவாிமாவி/ ெசய� 
 
இைல$தட= ேசாைல ேவ9 யிமவ"த மைட"� நீ1ட 
சிைல$தட" ேதாளி னா)த= சி"�நா டதைன ேச)"� 
மைல$தட� பிள"� சி"த மா1�ைட ெபயர #"நீ 
ரைல$�ட/ கல2கி வி1பா லதிரநி/ 6ரறி யி�டா/.   698 
 
அ(ெபாF� உலகி� ஏ�ப�ட �ழ(ப� 
 
ெபா?$தைல �ல�பி� கான� ேபா0"�மா ெநாி"� Oழ 
வ?$தைல கல2கி ேவழ� பி?கேளா டலறி யாழ( 
�ைட$�ழி( பத? ேபால$ �6க�க4 �ர1� ெபா2க 
வி?$த9/ மனி$த ெர�லா ெமயி6ற வி6கி ேசா)"தா).   699 
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அாிம=� திவி�ட/பா� %�விட� 
 
அ(ப? யவைன யCவா றைம$தபி னைமச னா2க1 
ெம@(பைட ெதாி"� ெசா/ன %�வ ரவைர மீ�ேட 
யி(ப? யிைவக4 ெசா�9( ெபய)மினீ ெர/6 ெவ/றி� 
ைக(பைட நவி/ற ெவ�ேபா)� காைளைய� கன�ற வி�டா/.   700 
 
ஆ2�$ %�வ ரதி)#கி லா6ெச/ றிழி"� 
L2க� ேடெமாழி( ேபாதன$ திைறவ/ற/ �த�வ) 
O2� ைப2கழ� வி��ட) மிைடமணி( Lேணா) 
ஓ2� தாைனேயா �லா(ேபா"த விட=ெச/றீ �ைர$தா).   701 
 
%த)க4 திவி�ட8�� இய��த� 
 
திைரயி/ மா�ற#" திைறயிைன வில�கிய திற#� 
�ைறெய/ ெற2கைள� �மரநீ பணி$த�2 Eற 
வைரA� ைப2கழ லாழிய" தட�ைகெய மைரச 
னைறA� �=சியா ன/6ந/ ெறனெசா�9 ந�கா/.   702 
 
இ�!ம� 
 
தைளயி/ வி1�ேத/ றய2கிய தட2ெகாடா) மா)ப 
விைளைய ெய/ப� ெம2க4வா@� ேக�டபி னிைறவ 
ெனாளிA மா�ற>� த/கெணா/ 64ள� நிைனயா 
னளியி/ பி4ைளதா 8ைர$தெவ/ றழ/றில னம)"தா/.   703 
 
%�வ) திவி�ட8�� அாிமா !1ைம Eற� 
 
அறிA மாயி�ற ன��ெபற னா�?ைன யாிய 
ெவறிA மி/8� ெமனவி?$ தி6வைர #ைழA 
3ைறA2 ேகாளாி ெயாழி�கலா னம��வ" தீA" 
திைறA மீ�கிய வ9$தவ ெச���ைட சிறிேயா/.   704 
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திவி�ட/ விய"� அய� நி/றாைர வினாத� 
 
எ/6 ம�ற� ெமாழிமி/ 6ைர$ெதைம வி�$தா 
ென/ற மா�றமஃ திைச$த> மிைளயவ ென/ேன 
ெச/ற நா�டக= சில�பதி/ றி?$�யி ரலற� 
ெகா/ெறா) ேகாளாி ெகா�#? Aைறவேதா ெவ/றா/.   705 
 
அயனி/ேறா) அCவாிமா உளெதன� 
 
உன� வாழிநி ெனா9�ன� சி"�ந/ னா�?� 
கைளத� யாவ)�� மாிய� கனமணி� �/றி 
8ள� ேகாளாி A�ெமன வி?$�யி) ப�கி 
அளவி ணீ/ #ைழ Aைறகி/ற த?கெள/ 6ைர$தா).   706 
 
திவி�ட/ அCவாிமாைவ� ெகா�ேவ/ எ/6 ,3ைர$த� 
 
ஆயி/ ம�றத ன�வைர( பிலெமன வக/ற 
வாைய( ேபா0"�ட 9�பிள( பாவ�$ தி�வ 
ேனயி( ெப�றிேய விைள $தில னாயி8� ேவ"த/ 
ேபயி� ேபசிய பி4ைளேய யாெக/6 ெபய)"தா/.   707 
 
இ�!ம� 
 
�ழ�ைக$ தி1Kதி ம�(பி/ ெபா�களி றிைவதா 
நிழ�க ேணா�கி$தி/ றழ/றன நிைலயிட� ��க 
வழ�க ணா6ப வ�பைட ெதா�தைல ம?யா$ 
ெதாழி�க ணாள�" தவி)ெகன ,3�6 ெமாழி"தா/.   708 
 
இவ� மாமணி� ெகா�=சிய வி!ளி$ ேத) காலா� 
கவாி ெந�றிய �ரவித2 காவிட� ��க 
ெவவ� ெம/ெனா� வர(ெபறா) தவி)ெகன ெவழி�ேச 
�வாி நீ)வ1ண 8ைழயவ ெராழிAமா 6ைர$தா/.   709 
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விசய/ திவி�ட8ட/ ெச�ல நிைன$த� 
 
நகர மாசன மிைர(ப� தவி)$தபி/ னளிநீ)( 
பக� மாகட� ப?வ2ெகா1 டைனயவ/ படர 
சிகர மா�வைர ெதளி"தன/ தி�வமா) பின/பி/ 
மகர மாகட� வைளவ1ன 8ட/ெசல வ9$தா/.   710 
 
இ�வ�� அCவாிமா வதிA� இட� எ@�த� 
 
�ழ�ைக மா�களி� ெற�$திைட( �ேராைசயி� பயி/ற 
கழ�ெகா4 ேசவ? க�வைர யிைடெநறி கல"த 
வழ�ெகா4 ெவ�ெபா? யைவமிைச �ைதயவC வாிமா/ 
ெதாழி�ெகா1 டா�யி) ெச��கி/ற ,ழ�ெச/ றைட"தா).   711 
 
அ�மாய அாிமாவி/ #ழ�க� 
 
அைட"த Oரைர� கா1ட> மழ>ைள யாிமா 
!ைட"த ேபாகேவா ாி?யி?$ ெதன!ட/ றி?(ப 
வி?"� ேபாயின வி6வைர$ �6கல2 �டேன 
ெபா?"� ேபாயின ெபாாியன ெநாிெவா� �ரளா.   712 
 
அCவாிமாவி/ எதிாி� திவி�ட/ ேபா)�ேகால� L1� #ழ2�த� 
 
காளி காெளாளி #கி�வ1ண/ கழ�கைள விசியா$ 
ேதாளி/ ேம�ெசல �ட)வி� கடக2க4 ெசறியா 
,ளி மாமணி$ ெதாட)ெகா1� �ாி�=சி பிணியா 
ஆளி ெமா@�பன2 கா)$தன 8ைட$ததC வாிேய.   713 
 
அ=சி ஓ�� அாிமாைவ$ திவி�ட/ ெதாட)த� 
 
எ2�( ேபாவெத/ 6ைடெநறி யி6வைர ெநாிய( 
ைப2க� ேகாளாி A�!ெகா1 டவ/மிைச( பட)"� 
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ெவ2க� E�ற#" திைசக3� வி��ெபா� ந�2க 
ெச2க� காெராளி ெந?யவ/ விைசயினா� சிற"தா/.   714 
 
திவி�ட/ ஓ�� த/ைம 
 
�ழல2 கா)$தில கா4க3 நில#றா #ட2கா 
அழ>= ெச=�ட)� கடக�ைக யைவ�ைட ெபயரா 
�ழ>2 �=சிA மாைலA2 ெகா3விய ெதாட� 
ெமழி>" ேதாளி> ெம�$தி>2 கிட"தில ெவF"ேத.   715 
 
இ�!� அ� 
 
மர2க4 ேவெரா�2 கீ0"ெதன வழிெதாட)" ெதF"த 
நிர"த மா/க3� பறைவA� நில2ெகா1� பைத$த 
வர2ெகா4 ெவ�பர லணிவைர� ெகா�#? யைவதா 
#ர2ெகா ேடா ளவ/ விர8தி Aற!ைட" ெதாழி"த.   716 
 
அ�மாய அாிமா �ைகயி� ��ெகாளித� 
 
J? யி�டன #கி�கண #ர/றிைட ெநா62கா@� 
E? யி�டன ெகா�#?$ �6க�க4 �ளி)"தா2 
கா? யி�டன வனெத@வ மாிA� !ைடயா 
ேனா? யி�டன ெனாளிவைர #ைழயக$ ெதாளி"தா/.   717 
 
அ��ைகயி� உைற"த ெம@ அாிமா இCவாரவார$ேத �யி� நீ$� எFத� 
 
உலக$தி/ O2கிய ெவாளிமணி �டரணி திணிேதா 
ணல$தி/ O2கிய நளி)�க ழிைளயவ/ விைரயி/ 
நில$தி/ க�ப# ெந�வைர யதி)சிA ெமFவ( 
பில$தி/ வாழாி யர�த/ 6யி�ெபய)" த�ேவ.   718 
 
திவி�ட/ #ழ�க� 
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ஏ2� வாழிய வி�4ெகF #ைழயக$ ெதாளி$தா 
ேயா2� மா�வைர பிள"தி� ெகன!ைள" �ரேவா 
னா2க மா#ைழ #க$�ல கதிரநி/ றா)$தா/ 
O2� வா@திற" ெதா9$த� வில2க9� சில�ேப.   719 
 
அ��ைகவா0 அாிமாவி/ #ழ�க� 
 
அதிர வா)$த> மழ/6த ெனயி�றிைட யல)"த 
கதி�2 க1களி� கனெலன �ட)க32 கனல 
#தி)வி� ேகாளாி #னி"ெததி) #ழ2க9 ெனாி"� 
பிதி)! ெச/ற� ெப�வைர பிள"தத( பிலேம.   720 
 
எாி"த க1ணிைண யி6வைர #ைழநி/ற வைன$�� 
விாி"த வாெயா� பைண$தன ெவளிAகி) ப[உ$தா4 
�ாி"த ேகசர= �டரணி வைளெயயி� ெறாளியா 
விாி"த தாயிைட யி�ணி1ற2 ெகF"ததC வாிேய.   721 
 
அCவாிமா ெவளி(ப�த� 
 
தாாி$ தி�டத/ ற6க1ைம� �ண2களி 8லைக 
வாாி$ தீ�?வ1 வ"தேதா ராிெயன மதியா( 
Lாி$ தி�டத/ ெப�வ9 ெயா��க ழாிமா( 
பாாி$ தி�ட� பனிவி�� �ைடயவ) பனி$தா).   722 
 
திவி�ட/ அCவாிமாைவ( பிள"� ெகா�>த� 
 
அைள"� மா)பி8 ளிழித� ��திைய� �?(பா 
8ைள"� ேகாளாி ெயFத> #ைளமிைச மிதியா 
வைள"த வாெளயி� றிைடவ9$ தட�ைகயி� பி?$தா/ 
பிள"� ேபா0களா@� கிட"தத( ெப�வ9 யாிேய.   723 
 
அமர)களி/ விய(� 
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சீய மாயிர= ெச�$தி�" திறல� வயமா 
வாய வாயிர மாயிர ம�திற லாிமா 
ஏெய னா#னி2 கழி$தன னிவெனன$ த$த� 
வாயி/ ேம�விர� ைவ$�நி/ றமர)க1 ம�1டா).   724 
 
அழி"த ேகாளாி� ��திய த�2கட2 களி�ேறா 
ெடாழி"த ெவ1ம�( �ைட"த! ெமாளி#$த மணிA� 
ெபாழி"� க�லைற( ெபா9வ� �9கேச றல�பி 
யிழி"த க2ைகயி ன�விெயா$ திழி"தவC விட$ேத.   725 
 
திவி�டனி/ சா��ைடைம 
 
யா� ம�றத� �வ"தில/ விய"தில னிகேலா 
ேனாத நி$தில� �ாிவைள ெயாளியவ� �6கி 
ேயத ம�றி� க?"தன னி/னினி ய?க4 
ேபா�� ேபாதன �ர$��ெக/ 6ைர$தன/ �கேழா/.   726 
 
த�பி யா�ற�க1 �வ"�த/ மன"தளி)$ ெதாளியா� 
வ�� ெகா1டவ/ ேபானி/6 வைளவ1ண/ ெமாழி"தா 
ன�பி நாமினி நளிவைர$ தா0வா)க1 ட�லா 
9�ப) ேபா�ப?$ த/6ெச2 ��திய திழிேவ.   727 
 
இ�#த� 10 ெச@A4க4 ஒ�ெதாட) -திவி�டந�பி�� விசய/ �றி=சிநில 
வன(பிைன எ�$�� Eற� 
 
ஆ2க1 மா�வைர யழ�க1 டைரச)க4 பர!� 
O2� ைப2கழ 9ைளயவ/ விய"�க1 மலர 
O2கி மா1பின விைனயன விைவெயன வினிதி/ 
வா2� நீரணி வைள வ1ண 8ைர�கிய வ9$தா/.   728 
 
�432 ெகா�ெலன ெவா9ெசA� ெபாழி��ைட Aைடய 
க4ளி 81�ளி கல"�கா லைச$ெதா62 கமF 
!43" தா�ெகா1 \�வ1 டறாதன ெவாளிேச) 



151 

 

ெவ4ெள/ ேறா/6வ கயம�ல பளி�கைற விறேலா@.   729 
 
காைள வ1ண$த களிவ1� கதிவிய �களா� 
றாைள Jசிய தாமைர$ தட�பல வவ�6 
ளாளி ெமா@�பவ2 கக9ைல யலெரா�2 கிழிய 
வாைள பா@வன கயம�ல வன$திட) மறேவா@.   730 
 
ம/8 வா)�ளி$ திவைலய மைலம�2 கி�1� 
�/8 மா"த)க4 பனி(�ற$ �ைணைமேயா டதி)வ 
இ/ன வா�பல !�!க ளிவ�றி8 ளிைடேய 
மி/8 வா)"தன #கில�ல களி6க4 விறேலா@.   731 
 
உவாி மா�க� 8ைரெயன ெவாளி)த� மயிர 
அவைர வா)�ன$ த�"திேம ய�விநீ) ப�கி 
இவ� மா�வைர யிளமைழ தவ0"ெதன விைவேய 
கவாி மா(�ைட ெபய)வன கட�வ1ண காணா@.   732 
 
ேவ6 - 
 
�4ளிய ���ன� 6ள2�பா ைற�கல$ 
�43ரா வி�கிட" ெதாளி�ெமா1 ேக0மணி 
ந4ளிரா வி/றைல ந�பவா ன$திைட( 
பி4ைளநா ள�பிைற பிழ�த�ேபா >2கேள.   733 
 
வைழA�வா ைழ$தட2 கா�J ?(�ட2 
கைழA�ேவ A2கல" தி�1� கா1 ட�க� 
#ைழAJ ாி�மணி� க�>ெம� லாநின 
திைழயின� ெபா/ெனாளி ெயாி(ப$ேதா/ 62கேள.   734 
 
ப�வேமா வா#கி� படல J?�கிட" 
திர!1ேட ைன(பக 9�ைலெயா� ெல/றிழி$ 
த�வி ேயா வா�ர1 ட���ப� றி$தட 
வைரயி/றா0 வா)நில� வழ2கலா கா)கேள.   735 
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,ரல( பி$ெதாட)" தட)�ள2 ��மாி� 
ேவரேலா ��மிைட" தி�1�வி1 �Cவிடா) 
ஊரேலா வாதன/ 6யிைரA1 ?�தலா� 
சாரலா காதன சாதிசா ல(பல.   736 
 
பாியபா ைற$திர4 பட)"தேபா ல�கிட" 
திாியேவ ழ2கைள விF2கிெய2 �"தம� 
�ாியதா ன�ெபறா !ற2கிQ 62ெகாளா( 
ெபாியபா� ��#ள பில2ெகா4ேப0 வாயேவ.   737 
 
அைவக4க1 டா@சில வரவமா 9(பன 
உைவக4க1 டா@சில !ளியெமா� ெல/பன 
இைவக4க1 ட@சில ேவழO� ட�பல 
நைவக4க1 டாயின ந�மலா தா)�ெகலா�.   738 
 
�ழ�ெகா�� பி�கண2 E?யா டந�� 
எழி�ெகாடா ேரா@விைர" திய2க92 �4ளநி/ 
க?�களா)� �2கேள கல2கிேம க��ழா� 
ெபாழி�க4ெவ4ள ள$திைட( �ரள� 62கேள.   739 
 
ஆ�கலா காவ�� பி�"�க1 ணி�ெகா� 
நீ�கநீ2 காநில� ேபால$ேதா/ றி(�கி� 
கா�கலா காகளி றாழவா F��ற" 
%�க"%2 �"ெதாளி ெதாட)"�ெபா/ 62கேள.   740 
 
இ�வி$தா0 வா)நில$ திய�ைகேம லா�பல 
மதிய�பா ாி$தன மணி�க� பாைறயி/மிைச 
நிதிய�பா ாி$ெதாளி நிழ/6 �= ச/னிைல� 
கதியி/ வா0 வாைரA2 க1க4வா2 �2கேள.   741 
 
ேவ6 
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இ�� ேவ�6ைம யி/ைமயா� 
��தி ேம�6ற� க$திேனா 
டாி� ேவ�6ைம யாகேவ 
க�� ேவ�றட2 ைகயினா@.   742 
 
ெதா�>6 �ட)ேபா>= ,ெழாளி மணி(பாைற 
க�லைற யைவேகா2கி/ க?மல) கல"�ரா@ 
ம�>6 வைரமா)ப வளெராளி யி/#ைள�� 
ெம�>6 �ட)வான$ ெதழிலவா யினியCேவ.   743 
 
திைர$த சா9ைக 
நிைர$த ேபானிர" 
திைர(ப ேத/கேள 
விைரெகா1 மாைலயா@.   744 
 
வைரவா@ நிவ$த வ�மா வ�மா 
விைரவா@ நிவ"� விாியா விாியா 
�ைரவா ய��� �லரா �லரா 
இரவா யி�4ெச யிடேம யிடேம.   745 
 
இைளயா ாிைளயா �டனா@ #ைலயி/ 
வைளயா) வைளயா) மன�ேவ1 ��வ� 
விைளயா விைளயா� டய�" ெதாழிறா/ 
றைளயா) தைளயா) ெபாழி9/ றடேம.   746 
 
அளியா� மமர2க ளமர2க4 மகி0"தானா 
விைளயா�� விதமல)"த விதமல)"த மணி%!� 
வைளயா)க1 மகி0பவா/ மகி0பவா/ மல)ேசா)வ 
இைளயாைர யிைனயேவ யிைனயேவ யிடெம�லா�.   747 
 
தமைர$ திட$திைட மல)"த சார�வா@$ 
தாமைர$ �ைளெயா� மற9$ தாவி�சீ)$ 
தாமைர$ த��ண ெச�வ/ ச1பக� 
தாமைர$ த?$தல) தைத"� ேதா/6ேம.   748 
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நாக= ச"தன$ தைழெகா1� நளி)வ1� க?வ 
நாக= ச"தன( ெபா��பிைட நளி)"�தா �மி0வ 
நாக= ெச=�ட) ந�மணி Aமி0"தி�4 க?வ 
நாக ம�றி� நாக)த� #லகிைன ந�ேம.   749 
 
ந�மலரன நறவ� மைவெசாாி வனநறவ� 
ெதா�மலரன ���க� மைவத� வன���க� 
மகமலரன வேசாக� மைவத�வ வேசாக� 
ப�மலரன பா2க) பலமைலயன பா2க).   750 
 
அண2கம) வனேகாட லாிதைவ பிற)ேகாட� 
வண2கிள) வனேதா/றி வைக�ட) வனேதா/றி 
இண2கிண) வனவி=சி ெயாிெபா/ �ைடயி=சி 
மண2கம0 வனம�த� வைரயய� வனம�த�.   751 
 
சா"�" த1டைழ A=�ர ம2ைகய)� 
ேக"தி நி/றன வி�மைல யாரேம 
வா@"த L��ைட A�மல)� க1ணிA 
மீ"த சாைகய வி�மைல யாரேம.   752 
 
இய2� கி/னர ாி/�6 நீரேவ 
தய2� கி/றன தானம" தாரேம 
பய2ெகா4 வா)பய2 ெகா4பவ வைன$ைதA� 
தய2� கி/றன தானம" தாரேம.   753 
 
ேவ6 
 
ெபா/விாி" தைனய L2 ேகா2�� ேவ2ைகA 
#/விாி" ��கன ெமா@$த க�றல 
மி/விாி" திைடயிைட விள2கி யி"திர/ 
வி/#ாி" தி�1#கி� O0"த ேபா>ேம.   754 
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நிழ�ெபாதி நீலமா மணி�க ல"திர4 
ெபாழி�ெபாதி யவி0"தL( �ைத"� ேதா/6வ 
தழ�ெபாதி" ெதன$�கி றாி$த கா=சிய) 
�ழ�ெபாதி �6மல)� ெகா1ைட ேபா>ேம.   755 
 
ேம!ெவ= �டெராளி விள2� க�றல� 
தாவி�L" �கெளா� தைத"� ேதா/6வ 
L!க விைளயவ) திைள$த ெபா2கைண( 
பா!ெச" �கி>ைட( ப4ளி ேபா>ேம.   756 
 
ேவ6 
 
அழலணி யேசாக= ெச"தா தணி"�ேத னர�ற நி/6 
நிழலணி மணி�க/ னீல நிற$ெதா� நிமி)"த ேதா�ற� 
�ழலணி �=சி ைம"த) �2�ம� �ழ�� Lசி 
எழிலணி திகழ நி/றா ெலைனயநீ ரைனய ெதா/ேற.   757 
 
இைண"�ேத/ #ழ2க வி1ட ேவழில� பாைல ெவ1L 
மண"�தா தணி"� ேதா/6 மரகத மணி�க� பாைற 
கண2ெகF களிவ1 டால( பாசைட கல"த ெபா@ைக 
தண"ெதாளி விடாத ெவ1டாமைர தைத" தைனயெதா/ேற.   758 
 
காாி�� �வளி� க1ணி� கதி)நைக� கனெபா� ேறா��� 
Eாி�4 �ாிப� ட/ன �ழலணி ெகா?61 E"த� 
ேபாி�4 கிழிய$ ேதா/6� பிைறெயயி� றமர ேநா�கி� 
,ரர மகளி) வாF மிடமிைவ �ட)ப ெவ�லா�.   759 
 
வாாி� �ைடA� O�கி வட=�ம" ெதF"� ேவ2ைக 
ேயாி�= �ண2� சி"தி ெயFகி/ற விளெம/ ெகா2ைக� 
காாி�2 �ழல2 ெகா1ைட� கதி)நைக� கனக( ைப�L1 
நீரர மகளி) க1டா@ நிைற�ன� றட$� வா0வா).   760 
 
ேமகேம� றவ0"� ேவ@க1 மிைட$�கீ ழி�1ட தா0வ) 
ஏகமா மைலயி ென�றி யி�=�ைன$ தட2க ெள�லா� 
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நாகமா மகளி ெர/8 ந2ைகய) �ைடய( ெபா2கி 
மாகேம� றர2க= சி"தி மணியைற கF! ம/ேற.   761 
 
ஆவிO� றி�"த காத லவெரா� கவாி ேவ@"� 
நாவி/O� றி�"த நா6 நளி)வைர சில�பி/ ேமயா) 
காவிO� றி�"த க1ணா) க"த)வ மகளி) க1டா@ 
பாவிO� றி�"த ப1ணி ன#தினா� பைட�க( ப�டா).   762 
 
அல2கிண ரணி"த வி=ைச யாிைவய ாிட2க4 க1டா@ 
வில2 க9/ விள2� கி/ற ெவ4ளிெவ1 கபாடமாட� 
இல2ெகாளி மகர( ைப�L ணிய�கிய ாிட2க4 க1டா@ 
நல2கிள) ப��ெபா� ேகாயி ன�கி/ற நகர ெம�லா�.   763 
 
ேபா@நிழ� 63�� ேமனி( �ண)#ைல யமி)த னாேரா 
டா@நிழ� 63�� வாேனா ரசதியா ?ட2க4 க1டா@ 
ேச@நிழ� றிகF= ெச�ெபா� றிலதேவ திைகய வாய 
பா@நிழ� பவழ ெச2கா� பளி�� ம1 டப2க ெள�லா�.   764 
 
எழி/மணி �ட)ெகா1 ேமனி யிைமயவ ாிட2க4 க1டா@ 
#Fமணி( �ாிைச ேவ9 #$தம1 டப$த வாய 
கFமணி� கபாட வாயி� கதி)நைக� கனக ஞாயி� 
ெசFமணி சிகர ேகா? சி$திர Eட ெம�லா�.   765 
 
��பிவா@ �ைள�க( ப�ட கீசக� வாA$ த/னா� 
வ�பவா2 �ழ9 ேன2க மணியைர யர2க மாக 
உ�ப)வா/ ேமக சால ெமா9#ழா� க�வி யாக 
ந�பேத/ பாட ம=ைஞ நாடக நவி�வ காணா@.   766 
 
ெபா/னவி) மகர( ைப�L� ெபால2�ைழ யில2� ேசாதி� 
க/னவி� வயிர$ தி1ேடா � கட�வ1ண 8வ(ப� கா�? 
ம/னவி/ றிைற=�= ெச@ைக வைளவ1ண/ மைலயி/ ேமலா� 
இ/னன பக)"� ெசா�> ெம�ைலA ணீ2க >�றா).   767 
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பாசிைல( பாாி சாத� பர"�L நிர"த பா2க) 
Jசின மணிவ1 டா)�� #�கறா Jாி� �/ற� 
கா@சின ேவ9 னா/ற/ க1களி ெகா4ள� கா�? 
ேயாசைன ெய�ைல சா)"� பி/ைனயிஃ �ைர�க >�றா/.   768 
 
வ9க�ற மத)ைவ( ைப2க1 வாெளாயி� றர2க சீய2 
க9க�ற களி61 ேப0வா@� க92கினா னிழி"� ேபா"� 
�9கேச றல�பி� �/ற2 ெகா(�ளி$ தி�ட ெதா(ப 
ஒ9க�ற !திர நீ$த ெமாF�வ தி/ன ேநா�கா@.   769 
 
இ�#த� 6 ெச@A�க4 ஒ� ெதாட) விசய/ திவி�டனி/ ஆ�றைல விய"� 
பாரா��த� 
 
ெவ�பேவ2 �யிைர ெய�லா� விF2கிய ெவ�1� ேநா�கி 
க�பமா !லக" த/ைன� க1?�2 களிெகா4 சீய� 
ந�பநீ யழி$த த�லா னைகெயயி� றதைன ந1ண� 
வ�பறா மகர( ைப�L1 வானவ) தம�� மாேமா.   770 
 
ஆ2�நீ #னி"த ேபா0தி னாி� வகல ேநா�கி 
வா2�நீ) வ1ண ேகளா@ மாயமா மதி$� நி/ேற 
ேனா2�நீ1 மைலயி/ றா0வா ெரா9�ன >திர யா6 
O2கிவ" திழி"த ேபா0� ெம@ெயன விய(� ெச/ேற/.   771 
 
�/றி�� ம�2� வாF2 �Wஉ�களி� றின2க ெள�லா 
ம/ைற�க/ றலற� ெகா/61 டக9ட� பிள(ப சீறி 
ெவ/றி�க1 வி�(� நீ2கா ெவ2க1மா விதைன� ெகா/றா 
யி/ைற�ெகா1 �லக ெம�லா மினி�க1 ப��� ம/ேற.   772 
 
அரசாி/ #த� கடைம 
 
உைரெச@நீ 3லகி/ வாF #யி)க3� �6க1 க1டா� 
வைரெச@ேதா1 ைம"த) வா0�ைக மதி�கிலா) வன(பி/ மி�கா) 
திைரெச@நீ �லக2 கா��= ெச@ைக ேம� பைட�க( ப�ட 
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அரச)த� �த�வ)� ைகயா வற�பிறி ததனி >1ேடா.   773  
 
யா�ைகயா� எ@�� பய/ 
 
க�றவ) கட!� டான= ேச)"தவ) கைளக ணி�லா 
ர�றவ ர"த ணாள ர/றிA மைனய நீரா)� 
��றேதா ாி��க1 வ"தா >த!த� �ாி$த/ றாயி� 
ெப�றவிC !ட�� த/னா� ெப6பய னி�ைல ம/னா.   774 
 
இறவா� நி�ேபா) இவ) என� 
 
ம/8யி) வ�$த2 க1�� வா0வேத வ9�� மாயி 
ல/னவ னா1ைம யாவ த9ெப�ற வழ� ேபாலா 
ெம/ைனயா/ ெகா�$�� ைவய$ தி��கேணா@ ெக�(ப ென/8� 
நி/ைனேய ேபா> நீரா) நிலமிைச நிலவி நி/றா).   775 
 
ஒ�வ8ைடய இ�ேவ6 யா�ைகக4 
 
ஒ�வன திர1? யா�ைக Q/பயி னர�பி/ யா$த 
உ�வ#� �கF ெம/றா2 கவ�றிX0 கா$� வ"� 
ம�விய !�வ மி2ேக மைற"�ேபா ம�ற யா�ைக 
தி�வம)" �லக ேம$த சிற"�பி/ னி�� ம/ேற.   776 
 
ேவ6 - விசய திவி�ட)க4 �றி=சி நில2கட"� பாைலநில� எ@�த� 
 
எ/6 த2கைத ேயா?� நீ1#கி� 
�/6 ,0"த �Fமல)� கானக� 
ெச/ெறா) ெவ2கட= ேச)"தன �சிேம 
னி/6 ெவ@யவ 8நில2 கா@$தினா/.   777 
 
இ�#த� 8 ெச@A�க4 ஒ�ெதாட) 
விசய/ பாைலநில$தி/ த/ைமைய எ�$திய�ப� 
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ஆ2கC ெவ2கட= ேச)"த பிைனயகா 
ணீ2கிC ெவ2க�2 கானக$ தீெடன 
ஏ2� நீ)ககட� வ1ண8� கி/னண� 
O2� ெவ1?ைர வ1ண/ விள�பினா/.   778 
 
#ைழA ைட"தழ� கா> #ர�பய� 
கைழA ைட"�� க1கவ) நி$தில� 
மைழA ைட"�� நீெரன வா@ம�$ 
�ைழA ைட"�� கி/றன S2ெகலா�.   779 
 
மி�க நீ4கைழ ேம�விைள !�றழ 
ெலா�க ேவா? Aைற$த9 னா/மிைச 
உ�க ெந�ெபாாி A�ெறா� சாெரலா� 
ெதா�க க�றல ேம�6?� கி/றேவ.   780 
 
ஏ2� ெச2கதி ேராென றி(பநிழ� 
ேவ2ெகா ெல/ெறாளி$ தி�?ப� O0"�ேச) 
பா2க லா)மைன ேபால( பைற"தேரா 
ஓ2கி நி/6ல !�றன ேவாைமேய.   781 
 
அ�ற நீரF வ$திைட ெந�9யி/ 
வ�ற ல=சிைன Q� வ9$தேரா 
ம�ற ெவCெவயி >"நிழ� வாயழ 
>�6 O0"த� ேபா/6ள வா2ெகலா�.   782 
 
ைப$த ைல(பட நாக மழ/6த� 
ெபா@$த ைள$தைல ேபாதர� கா)ெச@வா/ 
ைக$த ல�#கி� கி/றன கா"தெள/ 
ற$த ைலசிைல மானய) ெவ@�ேம.   783 
 
விைசயி ேனா� ெவ1 ேட)ெசல� க1�நீ) 
தைசயி ேனா?ய நCவி யி�2�ழா 
மிைசயி� கீ0மக/ க1ணிர" ெத@திய 
வைசயி/ ேம/மக/ ேபால வ�"�ேம.   784 
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�?ய) ெதா1டக( பாணிய) வாளிய) 
ெகா?ய ெச@�# ைன(�ல2 E��K2 
க?ய நீ)ைமய) கானக2 கா��நி 
ன?ய ர�லத� லாரவ ணி�ைலேய.   785 
 
ேவ6- விசய திவி�ட)க4 பாைல கட"� நா�?/க1 ஏ�த� 
 
அ2கெவ2க ட2கட"த ல2�தாாி ல2�L1 
சி2க� ெவ/ற ெச2க1மாெலா ட�ெபா/மாைல ெவ1கடா$ 
தி2க4 வ1ண/ ெவ2க1யாைன ேவ"�ேச)"த நா�சா)" 
தி2கணி/ன இ/னகாெண ன(�க0"தி ய�பினா/.   786 
 
#�ைல நில$தி/ மா1� 
 
மா>�வாாி தி2க1J/6� வ"தறாத மா1பினா 
லா>மாவ றாைனந�ம ?களா3 நா�டக� 
காலமா1பி ன/றிA2 கா)கவி/ற நீரேவ 
ேபா>மா1பி ேன)கல"� ெபா2�நீர �றணிேய.   787 
 
ெகா1ட�வாைட ெய/82 E$த/ யா$தE$தி/ மா�சியா� 
வி1டமா மல)(ெபா��ப ர2கமா வி���நீ) 
வ1�பாட வ�9ெய/8 மாதரா� நாடக2 
க1�ெகா/ைற ெபா/ெசாாி"த கா"த4ைக மறி$தேவ.   788 
 
ைகமல)$த கா"த32 காியநீ)� க�விைள 
ைம�மல)$ தட2கேண) வ�$தல)"த வ�ட# 
ெமா@மல)( ெபா��பி/ேம/ #6வ9$த #�ைலA� 
ெகா@மல)� �ழ�றிர�சி ெகா1� கா@$த ெகாைறA�.   789 
 
ெதா1ைடவா@ நிற2ெகாள� கனி"�%2� கி/ற!� 
வ1�பாய வா)ெகா? ம�2�லா@ வள)"த!2 
க1டபாெல லா2கல"� க1கவ�6 மாதலா� 
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வி1�மாைல மாதராாி/ ேம!நீர கானேம.   790 
 
த1ணிலாவி ாி"த#�ைல தா�ேச) தளி)மிைட" 
ெத1ணிலாய சாயல� மிடாமண� பிற2க/ேம� 
ப1ணிலாய வ1�பா� பா2கேரா� பா2கணி"� 
ெவ1ணிலா விாி"தெவ�ைல ேபா>மி2ெகா) பாெலலா�.   791 
 
ேதனவாவி J�கி/ற ேத�பிற0L தா2கல"� 
கானநாவ� ெகா�பினி� கனி"�கா லைச"தவ� 
ேறைனமா� வ1?�" தி�1டகான மி2கித� 
Eனமா யி��பிழ� �ற2�கி/ற ெதா��ேம.   792 
 
வாயித0 திற2ெகாள� கனி"த ெதா1ைட வ"ெதாசி"� 
%யித0$ �ண)�ைத"� ேதா/6கி/ற ேதா/றியி/ 
பாயித0( பர(பி/ேம லர$தேகாப J)"தய� 
ேசயித0( ெபா9"தகா� ெச�க)வான ெமா��ேம.   793 
 
ஆ?ண)� ெகா?(பட ரகி�ெபாF�� பய�ெபா9"த 
E?ண)� �ழாநிைல� ெகாFமல)� �மி0மிைச� 
ேகா?ண)� �ைல�ெகாசி"த ெகா/ைறவி1ட தா�ேசா)" 
ேதா?ண) �ட)(ெபா8�க கானெமா�� J2ெகலா�.   794 
 
பா)மகி0"த ைப=��� பயி)மிைச( பயி/ெறF" 
ேத)கல"� பாசிைல( பர(பிX ?ைர$தேரா 
கா)மகி0"த கா)மயி� கலாபெமா@$த கானக 
நீ)மகி0"த நீ)�கட னிர"தெதா�� நீரேத.   795 
 
ஏ6ெகா1ட ேகாவல ேர"� த/ன வ��ர/ 
மா6ெகா1ட ேகா?ய) மணி#ழா #ழ2க9� 
றா6ெகா1ட ேதாைகம=ைஞ யாட�க1� க1மகி0"� 
சா6ெகா1� மா/கண$ தய2�நீர சாெரலா�.   796 
 
கா)மண"த கானயா6 க�லைல$ திழி"ெதா9�� 
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நீ)மண"த நீ4கைர நிைர$ெதF"த நாண�,0 
வா)மண� பிற2க/மாைல வ�9வி1ட தாதணி"� 
தா)மண"த வாரமா)ப யாகசாைல ேபா>ேம.   797 
 
கரைவக/6 வா@மி�"த வமி0திேனா� க1ணக/ 
�றவி/மாம ைர�#ைல( ெபாழி"தபா ெறகி0"ெதழ( 
பறைவA1� பாட!� பா�பர"த Lமியி 
னற!வி1ட நா�#�ைல வா@திற"� ந�கேவ.   798 
 
விசய திவி�ட)க4 #�ைலநில2கட"� ம�தனில� எ@�த� 
 
ேவர�ேவ9 மா�வைர� கவானி/ ேவ@ வில2க9� 
சார/ேமக நீ)#தி)"� த1டள"� ளி$தலா� 
Jர�வா ய��பறாத #�ைலவி43 ெம�ைலேபா@ 
நீரவாைள Lவி/ைவ� நீ4பர(� ந1ணினா).   799 
 
விசய/ ம�தநில$தி/ மா1�ைர$த� 
 
��நா1 மல)வி1 �ெபாழி"த திழிA 
ம�நா 6�ன/ ம�த$ திைனம� 
றி�கா ெணனவி/ னனெசா� 9னேன 
வி�மா1 மி�ேசா திவிள2 ெகாளியா/.   800 
 
அயேலா தமிர� டவல� ெபா9நீ) 
வயேலா தமய2 கமய2 கவதி)" 
தியேலா ைதயிள= சிைறய/ னெமழ� 
கயேலா ?ெயாளி( பனகா1 கழேலா@.   801 
 
வளவா சநில( பலவி/ �ைளA 
மிளவா ைழயினி/ ெனழில2 கனிA� 
களமா2 கனியி/ றிர32 கலவி� 
�ளமா யினேயா சைன ெகா1 டனேவ.   802 
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வனமா வினி�2 கனிA1 �மத)$ 
தினவா ைளயிைர$ ெதFகி/ றனகா1 
கனவா ைழமட� க�வ/ மைறய( 
�னவா னரம" தி�ல� �வகா1.   803 
 
வளமா நிைலேய திம�( பினிட 
விளவா ைழDதி� கம0ேத ெனாFகி� 
�ளமா) �ளி)தா மைர�ெகா1 டநைக$ 
தளவா A�கி/ றனகா1 டகேவா@.   804 
 
இைவெச" ெந9ைட க�நீ லவன 
மைவய" ெந9ைட கFநீ ரFவ 
#ைவெயா1 �ைறவி1 ெடாளிவி� #ந� 
நைகெவ/ றனதா மைரநா1 மலேர.   805 
 
கைழயா �க�� பினைற� க?ைக( 
ெபாழிசா ற�ெவ� �ைகெபா2 கியய� 
றைழேயா �ய)ேசா ைலகடா� விரவி 
மைழேயா �மைல$ தடெமா$ �ளேவ.   806 
 
இ�#த� 5 ெச@A4 ஒ� ெதாட) 
 
ம�த நில$ைத ஒ� மகளாக உ�வகி$த� 
 
க�நீ லமணி" தக�( பினய� 
க�நீ லமணி" தனக1 ணிைணக4 
க�நீ லமணி� கதி)க� ?ெயன� 
க�நீ லமணி" தக�2 �ழேல.   807 
 
வள)ெச2 கிைடயி ெனழி�ைவ$ தDத� 
வள)ெச2 கிைடயி ெனாளிவC வியவா@ 
வள)ெச2 கிைடயி/ வைளயா ��வய� 
வள)ெச2 கிைடமா மல)ம� �சிைக.   808 
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வயலா� பெனறி$ தவைக$ தைழய/ 
வயலா� ப/மிைல$ தவ? சவிய/ 
வயலா� ப/ம9" தபர( �ைடய/ 
வயலா� ப/மல)$ ெதாைகமா ைலயினா4.   809 
 
வள)தா மைரய� 9மல)$ தியைக 
வள)தா மைரய� 9மய� �ெமாளி 
வள)தா மைரய� 9மகி0" தன4ேபா� 
வள)தா மைரய� 9வன$ திைடயா4.   810 
 
நளி)வா) கழலா@ �க0நா ?நய" 
ெதாளி)வா) �ழலா ெளா�மா தவ3 
3ள)வா) கனிA� ம�!" ெதகிழ$ 
கிள)பா) ைவAற� கிள)கி/ ற�ேக4.   811 
 
மதிகா ணநிம)" தமதி� சிகர 
Dதிமா ளிைகேமல Dட2 �ெகா? 
கதிேரா ெணாளிமா0 கெவF" �கல" 
த�கா ணமதா ெராளிமா நகேர.   812 
 
அறேவ தியரா �திய� �ைகயா) 
உறேவ திைகவி� மியெவா1 �றவ 
நிறேவ திைகமீ �நிமி)" தெபாழி� 
�ரேவ திைகேய 6வகா1 �கேழா@.   813 
 
விசய திவி�ட) ேபாதனமாநக) ��த� 
 
இ/னன விைளயவ� கிய�� ெம�ைலA� 
ெபா/னக ரைட"தன) ெபாF�= ெச/ற� 
ந/னக ாிைர$த� நர/ற வி/னிய 
ம/னவ �மர�� வ6ைம நீ2கினா).   814 
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இள2களி� �=சர மிர�?$ தாயிர� 
�ள2ெகாளி� க9னமா$ %ளி ெய�ைலய 
வள2ெகF �மரைர வல2ெகா1 ெட@தின 
அள"தறி" திலமக/ பைடயி ென�ைலேய.   815 
 
�/னிய �ணாிள" ேதா/றி ெம/ெகா? 
ம/னிய வன$திைட மல)"� நீ1டேபா� 
க/னிய) ைகவிள� ேக"த� காவல/ 
ெபா/னிய� வளநக) ெபா9ய$ ேதா/றினா).   816 
 
காவிய2 க�2கணா) கமழ S�?ய 
வாவிய2 ெகாF��ைக தFவி யா@மல)� 
ேகாைவய2 �Fநிைல மாட� யாைவA� 
பாவிய பனிவைர( ப?வ2 ெகா1டேவ.   817 
 
ம�9ைக மன2கம0 ம�ெப@ மாைலA 
#�ைலய� பிைணய> ெமா@$த L1கைட 
எ�9ய2 கிள�பிைற� கதி)க4 O0"தன 
ெதா�ைலய2 க?நக) �யி�வ ேபா/றேவ.   818 
 
பயாபதி ம�கைள$ த/பா� அைழ$த� 
 
ெச�ெபா/மா மணிநக) ெச�வ OதிA� 
ெகா�பனா ர?ெதாழ� ேகாயி ெல@த> 
ந�பிமா) வ�ெகன நா6 நீெராளி 
அ�ெபா/மா மணி#? யரச ேனயினா/.   819 
 
விசய திவி�ட)க4 த"ைதைய வண2�த� 
 
அ�3வ ெத/ெகாெல/ ற=சி ெச=�ட) 
இ�3க ெவF"தெதா$ தி�"த ேகான? 
��36 �=சிக �ைதய$ தா0"தன) 
ம�36 மன$தின/ ம/ன/ னாயினா/.   820 
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பயாபதி ம�கைள$ தF!த� 
 
தி�வைர யைனயேதா� சி0�வ) த�ைமய� 
க�வைர யைனயெவ2 களித� யாைனயா 
னி�வ�� வ�ெகன விர1� ேதாளி8 
ெமா�வைர யகல$தி ென�2க( ��9னா/.   821 
 
மானவா மதகளி� 6ழவ/ ம�கட" 
ேதனவா= ெசFமல) ெசறி"த �=சிA� 
கானமா மல)$�க4 கFமி O0"தன 
வானவா" தட�ைகயா/ மகி0"� ேநா�கினா/.   822 
 
எ/ைனD� மீரல)� �=சி த�#ளி$ 
�/னிய வன$�க �ைத"த வாெறன 
ம/னவ ன�ள> மகர வா)�ைழ 
மி/னிவ) மணி�கழ� விசய/ ெச(பினா/.   823 
 
விசய/ த"ைத��$ திவி�ட/ அாிமாவிைன அழி$தைம விள�ப� 
 
ேபா�றந� �றணி,0 கா� பா0ெச@வா/ 
சீ�றமி� �ைடயேதா) சீய= ேச)"த� 
ேவ�6வ/ றம)க4வ" �ைர(ப ெவ�பியிC 
வா�ற�சா ல?ய/ெசா/ றதைன நீ�கினா/.   824 
 
பயாபதியி/ கழி ேப�வைக 
 
யா8ம2 கிவெனா� ம?க ேளகிேன/ 
வா8ய ாிமகாி ம�2கி ெல/6L" 
ேத8ய ரல2கலா/ சி6வ/ ெசா�ல>" 
தா8யி) தளி)(பேதா) சவிய னாயினா/.   825 
 
�டெராளி மி�ேசாதி ,0கழ� காைள மா)த� 
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அடெராளி #?ம/ன ேனவலா னா@ெபா/ னாக$ 
ெதாடெராளி �ட)ஞாயி� ,ளிைக ,F ெந�றி( 
படெராளி ெந�வாயி� ப4ளிப� பல2க4 ேச)"தா).   826 
 

ஏழாவ( சீயவைத, ச��க� �&றி&�ஏழாவ( சீயவைத, ச��க� �&றி&�ஏழாவ( சீயவைத, ச��க� �&றி&�ஏழாவ( சீயவைத, ச��க� �&றி&�    
�த� பாக� �&றி&��த� பாக� �&றி&��த� பாக� �&றி&��த� பாக� �&றி&�    
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