Àò¾¢Ã¸¢Ã¢Â¡÷ À¡¼ø¸û ¦Áöï»¡Éô ÒÄõÀø
¸¡ôÒ
Óì¾¢¾Õõ »¡É ¦Á¡Æ¢Â¡õ ÒÄõÀø ¦º¡øÄ
«ò¾¢ Ó¸Åý¾ý «Õû ¦ÀÕÅÐ ±ì¸¡Äõ?
áø
¬í¸¡Ãõ ¯ûÇ¼ì¸¢Â ³õÒÄ¨Éî Íð¼ÚòÐò
àí¸¡Áø àí¸¢î Í¸õ ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

1

¿£í¸¡î º¢Å§Â¡¸ ¿¢ò¾¢¨Ã ¦¸¡ñ§¼ þÕóÐ
§¾í¸¡ì ¸Õ¨½ ¦ÅûÇõ §¾ìÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

2

§¾í¸¡ì ¸Õ¨½¦ÅûÇõ §¾ì¸¢Â¢ÕóÐ ¯ñÀ¾üÌ
Å¡í¸¡Áø Å¢ð¼Ì¨È Åó¦¾ÎôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

3

µÂ¡ì ¸Å¨ÄÂ¢É¡ø ¯ûÙ¨¼óÐ Å¡¼¡Áø
Á¡Â¡ô À¢ÈÅ¢ ÁÂìÌ «ÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

4

Á¡Â¡ô À¢ÈÅ¢ ÁÂì¸ò¨¾ °¼ÚòÐì
¸¡Â¡ ÒÃ¢ì§¸¡ð¨¼ ¨¸ì ¦¸¡ûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

5

¸¡Â¡ ÒÃ¢ì§¸¡ð¨¼ ¨¸ÅºÁ¡öì ¦¸¡ûÅ¾üÌ
Á¡Â¡ «Ûâ¾¢ ÅóÐ«ÎôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

6

§ºÂ¡öî º¨ÁóÐ, ¦ºÅ¢Î °¨Á §À¡ø ¾¢Ã¢óÐ
§Àö§À¡ø þÕóÐ ¯ý À¢Ã¨Á ¦¸¡ûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

7

§Àö §À¡ø¾¢Ã¢óÐ À¢½õ§À¡ø ¸¢¼óÐ ¦Àñ¨½ò
¾¡ö§À¡ø ¿¢¨ÉòÐ ¾Åõ ÓÊôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

8

¸¡ø¸¡ðÊì ¨¸¸¡ðÊì ¸ñ¸û Ó¸õ¸¡ðÊ
Á¡ø¸¡ðÎõ Áí¨¸Â¨Ã ÁÈóÐ þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

9

¦Àñ½¢ÉøÄ¡÷ ¬¨ºô À¢Ã¨ÁÂ¢¨É Å¢ð¦¼¡Æ¢óÐ
¸ñ½¢ÃñÎõ ãÊì ¸Äó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

10

¦ÅðÎñ¼ Òñ§À¡ø Å¢Ã¢ó¾ «øÌø ¨À¾É¢§Ä
¾ðÎñÎ ¿¢ü¨¸ ¾Å¢÷ÅÐ×õ ±ì¸¡Äõ?

11

¬È¡¾ Òñ½¢ø «Øó¾¢ì ¸¢¼Å¡Áø
§¾È¡¾ º¢ó¨¾¾¨Éò §¾üÚÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

12

¾ó¨¾, ¾¡ö, Áì¸û, º§¸¡¾ÃÕõ ¦À¡ö¦ÂÉ§Å
º¢ó¨¾¾É¢ø ¸ñÎ ¾¢Õì¸ÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

13

RangaRakes

tamilnavarasam.com

3

ÁýÛÂ¢¨Ãì ¦¸¡ýÚ Å¨¾òÐ ¯ñÎ ¯ÆÄ¡Áø;
¾ýÛÂ¢÷§À¡ø ±ñ½¢ò ¾Åõ ÓÊôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

14

À¡Å¢ ±ýÈ §À÷À¨¼òÐô À¡ú¿Ã¸¢ø Å£Æ¡Áø;
¬Å¢ ±ýÈ Ýò¾¢Ãò¨¾ «È¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

15

¯Ç¢Â¢ð¼ ¸øÖõ, ¯ÕôÀ¢Êò¾ ¦ºïº¡óÐõ
ÒÇ¢Â¢ð¼ ¦ºõÒõ ¦À¡ÕÇ¡ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

16

§ÅÊì¨¸Ôõ ¦º¡ÌÍõ ¦ÁöôÀ¸ðÎõ ¦À¡öôÀ¸ðÎõ
Å¡Êì¨¸ ±øÄ¡õ ÁÈó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

17

ÀðÎ¨¼ ¦À¡üÀ½¢Ôõ À¡Å¨ÉÔõ ¾£Å¢¨ÉÔõ
Å¢ðÎÅ¢ðÎ ¯ýÀ¡¾õ Å¢ÕõÒÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

18

¬¨ÁÅÕõ ¬û¸ñÎ ³ó¾¼ì¸õ ¦ºö¾¡ü§À¡ø
°¨Á ¯Õì¦¸¡ñÎ ´ÎíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

19

¾ñÊ¨¸Ôõ, º¡ÅÊÔõ, º¡Ç¢¨¸Ôõ, Á¡Ç¢¨¸Ôõ
¸ñÎ ¸Ç¢ìÌõ ¸Õò¦¾¡Æ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

20

«ò¾ý þÕôÀ¢¼ò¨¾ ¬Ã¡öóÐ À¡÷òÐ ¿¢¾õ
¦ºò¾ ºÅõ§À¡ø ¾¢Ã¢Å¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

21

´Æ¢ó¾ ¾ÕÁò¾¢¨É ¨ÅòÐû¦ÇÖõÒ ¦Åû¦ÇÖõÀ¡öì
¸Æ¢ó¾ À¢½õ§À¡øþ Æ¢óÐ ¸¡ñÀ¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

22

«üÀÍ¸õ ÁÈó§¾ «È¢¨Å «È¢Å¡ø «È¢óÐ
¦¸÷ôÀò¾¢ø Å£Æ¢óÐ ¦¸¡ñ¼ §¸¡ÇÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

23

¸ÕôÀÎò¾¢ ±ý¨É ÂÁý ¨¸ôÀ¢ÊòÐì ¦¸¡ûÇ¡Óý
¯ÕôÀÎò¾¢ ¬Ç ¯¼ýÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

24

àñÎ Å¢Çì¸¨½Â ¦¾¡¼÷óÐ þÕû Óý Ýúó¾¡ü§À¡ø
Á¡ñÎ À¢¨ÆòÐÅó¾ Å¨¸ ¦¾Ã¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

25

àÃ¢Â¢É¢ø Á£ý§À¡ø ÍÆýÚ ÁÉõ Å¡¼¡Áø
¬Ã¢Â¨Éò §¾Ê «ÊÀ½¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

26

±ñßÚ Ô¸Á¢ÕóÐõ ±ö¾¡¾ Å¢Î¦ÀÈ
¦Åñ½£Ú âº¢ Å¢ÇíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

27

«Å§Å¼õ âñÎ þíÌ «¨ÄóÐ ¾¢Ã¢Â¡Áø
º¢Å§Å¼õ âñÎ º¢Èó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

28

«ñ¼Õì¸¡ö ¿ïºÕó¾¢ «õÀÄò¾¢ø ¬Îº¢Åý
¦¾¡ñ¼ÕìÌò ¦¾¡ñ¼ý ±Éò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

29
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ÀýÈ¢ ÅÊ¦ÅÎòÐô À¡÷ þ¼óÐ Á¡ø¸¡½¡ì
ÌýÈ¢ø Å¢Çì¦¸¡Ç¢¨Âì ÜÚÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

30

¾¢ò¾¢ìÌõ ¦¾ûÇÁ¢ú¨¾ º¢ò¾¡ó¾òÐ ¯ð¦À¡Õ¨Ç
Óò¾¢ìÌ Å¢ò¨¾ Ó¾ø ¿¢¨ÉôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

31

§Å¾¡ó¾§Å¾õ ±øÄ¡õ Å¢ð¦¼¡Æ¢ó§¾ ¿¢ð¨¼Â¢§Ä
²¸¡ó¾Á¡¸ þÕôÀ¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

32

ÁüÈ¢¼ò¨¾ò §¾Ê ±ýÈý Å¡ú¿¡¨Çô §À¡ì¸¡Áø
¯üÈ¢¼ò¨¾ò §¾Ê ¯ÈíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

33

þýÚ§Ç¡÷ ¿¡¨Ç þÕôÀÐ×õ ¦À¡ö¦ÂÉ§Å
ÁýÚ§Ç¡÷ ¦º¡øÖõ Å¨¸ÂÈ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

34

¸ïº¡ «À¢É¢Ô¼ý ¸ûÙñÎ Å¡¼¡Áø
Àïº¡ Á¢÷¾õ ÀÕÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

35

¦ºïºÄò¾¢É¡ø ¾¢Ãñ¼ ¦ºýÉ §Á¡ðºõ¦ÀÈ§Å
ºïºÄò¨¾ Å¢ðÎ ¯ý ºÃñ «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

36

ÌõÀ¢ìÌ þ¨Ã§¾Êì ¦¸¡ÎôÀ¡÷ þ¼õ§¾¡Úõ
¦ÅõÀ¢ò ¾¢Ã¢¨¸ Å¢ÎôÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

37

¬Î¸¢ýÈ Ýò¾¢Ãõ ¾¡ý «ÚÁÇ×§Á¾¢Ã¢óÐ
§À¡Î¸¢ýÈ ¿¡û ÅÕÓý §À¡üÚÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

38

¿ÅÝò ¾¢Ã Å£ð¨¼ ¿¡ý±ýÚ «¨ÄÂ¡Áø
º¢ÅÝò ¾¢Ãò¨¾ò ¦¾Ã¢ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

39

ÀÃóÐ ÁÄºÄí¸û À¡Ôõ ÒØìÜð¨¼ Å¢ðÎì
¸ÃóÐý «Êþ¨½ì¸£úì ¸ÄóÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

40

þõ¨Á¾É¢ø À¡¾¸É¡ö þÕÅ¢¨Éì¸£¼¡ö ±Îò¾
¦À¡õ¨Á¾¨Éô§À¡ðÎ ¯ý¨Éô §À¡üÈ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

41

¯ôÀ¢ð¼ À¡ñ¼õ ¯¨¼óÐ ¸Õì¦¸¡ûÙ Óý§É
«ôÀ¢ð¼ §Å½¢ÂÛìÌ ¬ðÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

42

§º¨ÅÒÃ¢óÐ º¢ÅåÀì ¸¡ðº¢¸ñÎ
À¡¨Å¾¨Éì ¸Æ¢òÐô ÀÂý «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

43

¸¡ñ¼ò¨¾ Å¡í¸¢ì ¸Õ§Á¸õ Á£ñ¼Ð §À¡ø
À¡ñ¼ò¨¾ ¿£ì¸¢ô ÀÃõ «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

44

§º¡üÚò ÐÕò¾¢¾¨Éî ÍÁóÐ «¨ÄóÐ Å¡¼¡Áø
°ò¨¾î º¼õ§À¡ðÎ ¯¨É «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

45

¦¾¡¼ì¨¸î º¾õ ±É§Å ÍÁóÐ «¨ÄóÐ Å¡¼¡Áø
¯¼ì¨¸ì ¸ÆüÈ¢ ¯¨É«È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

46
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¬¨ºÅ¨Äô À¡ºòÐ «¸ôÀðÎ Á¡Â¡Áø
µ¨ºÁ½¢ò ¾£Àò¾¢ø ´ýÈ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

47

ÜÈÃ¢Â ¿¡ø §Å¾õ ÜôÀ¢ðÎõ ¸¡½¡¾
À¡Ã Ã¸º¢Âò¨¾ô À¡÷ò¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

48

ÒøÄ¡ö Å¢Äí¸¡ö ÒØÅ¡ö ¿ÃÅÊÅ¡ö
±øÄ¡ô À¢ÈôÀ¢ý þÕû «¸øÅÐ ±ì¸¡Äõ?

49

¾ìÌõÅ¨¸ìÌ µ÷¦À¡ÕÙõ º¡Ã¡Á §Ä¿¢¨ÉÅ¢ø
ÀìÌÅõÅóÐý «Õ¨Çô À¡÷ò¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

50

ÀÕÅò ¾¨ÄÅ¦Ã¡Îõ Òø¸¢Â¢ýÀõ ¦¸¡ûÅ¾üÌò
¦¾Ã¢¨Åô ÀÕÅõ ÅóÐ º¢ìÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

51

¦¾Ã¢¨ÅÔÚõ ÀìÌÅò¾¢ý º£Ã¡ð¦¼øÄ¡õ «È¢óÐ
ÌÕ¨Å «È¢ó§¾¿¢¨ÉòÐì ÌõÀ¢ÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

52

ÅõÀÊìÌõ Á¡¾Õ¼ý Å¡úó¾¡Öõ ÁýÛÒÇ¢
ÂõÀÆÓõ µÎõ§À¡ø ¬Å¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

53

ÀüÈüÚ ¿£Ã¢ø À¼÷¾¡ Á¨Ã þ¨Ä§À¡ø
ÍüÈò¨¾ ¿£ì¸¢ÁÉõ àÃ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

54

ºøÄ¡À Ä£¨ÄÂ¢§Ä ¾ýÁ¨ÉÅ¢ ¦ºö¾Í¸õ
¦º¡øÄ¡Ãì ¸ñÎ ±ÉìÌî ¦º¡øÅ¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

55

ÁÕ×õ «ÂøÒÕ¼ý ÅÕõ §¿Ãõ ¸¡½¡Áø
¯ÕÌÁÉõ §À¡ø ±ý ¯Çõ ¯ÕÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

56

¾ý¸½Åý ¾ý Í¸ò¾¢ø ¾ýÁÉõ§Å È¡ÉÐ §À¡ø
±ý ¸Õò¾¢ø ¯ý À¾ò¨¾ ²üÚÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

57

ÜÊô À¢Ã¢óÐÅ¢ð¼ ¦¸¡õÀ¨É¨Âì ¸¡½¡Áø
§¾Êò ¾Å¢ôÀÅý §À¡ø º¢ó¨¾ ¨ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

58

±ùÅÉò¾¢ý §Á¡¸õ ±ôÀÊ Ôñ¼ôÀÊ§À¡ø
¸ùÅÉò ¾¢Â¡Éõ ¸ÕòÐ ¨ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

59

¸ñ½¡ø «ÕÅ¢ ¸º¢óÐ ÓòÐô §À¡ø ¯¾¢Ãî
¦º¡ýÉ ÀÃõ¦À¡Õ¨Ç ±ñÏÅÐ ±ì¸¡Äõ?

60

¬¸õ Á¢¸×Õ¸ «ýÒÕ¸ ±ýÒÕ¸ô
§À¡¸«Ûâ¾¢ ¦À¡ÕóÐÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

61

¿£Ã¢ø ÌÁ¢Æ¢§À¡ø ¿¢¨ÄÂüÈ Å¡ú¨Å Å¢ðÎ¿¢ý
§ÀÃ¢ýÀì ¸Õ¨½ ¦ÅûÇõ ¦ÀÕì¦¸ÎôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

62
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«ý¨À ¯Õì¸¢ «È¢¨Å «¾ý §ÁøÒ¸ðÊò
ÐýÀ Å¨ÄôÀ¡ºò ¦¾¡¼ì¸ÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

63

¸ÕÅ¢ý ÅÆ¢ «È¢óÐ ¸Õò¨¾î ¦ºÖò¾¡Áø
«ÕÅ¢ Å¢Æ¢¦º¡Ã¢Â «ýÒ ¨ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

64

¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Â ¦¾Ç¢ó¾ º¢Å¡Éó¾§¾ý
¦À¡Æ¢Âô ¦À¡Æ¢Â ÁÉõ âñÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

65

¬¾¡Ã ãÄò¾ÊÂ¢ø ¸½À¾¢¨Âô
À¡¾¡Ã Å¢ó¾õ À½¢óÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

66

ÁñÅ¨Çó¾ ¿ü¸£üÈ¢ø Å¨Çó¾¢Õó¾ §Å¾¡¨Åì
¸ñÅÇ÷òÐô À¡÷òÐû§Ç ¸ñÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

67

«ôÒô À¢¨È ¿Î§Å «Á÷ó¾¢Õó¾ Å¢ðÎÏ¨Å
¯ôÒì ÌÎì¨¸Ôû§Ç ¯½÷ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

68

ãýÚ Å¨ÇÂõ þðÎ Ó¨Çò¦¾Øó¾ §¸¡½ò¾¢ø
§¾¡ýÚõ ¯Õò¾¢Ã¨Éò ¦¾¡ØÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

69

Å¡Ô «Ú§¸¡½ò¾¢ø Å¡Øõ Á§¸îÍÃ¨Éò
§¾¡Ôõ Å¨¸ §¸ð¸ò ¦¾¡¼íÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

70

Åð¼ÅÆ¢ìÌû§Ç ÁÕ×õ º¾¡º¢Åò¨¾ì
¸¢ð¼ ÅÆ¢§¾¼ì ¸¢Õ¨À ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

71

¯îº¢ì ¸¢¨¼ ¿Î§Å µíÌõ ÌÕÀ¾ò¨¾
¿¢îºÂ¢òÐì ¦¸¡ñÊÕóÐ §¿÷Å¾¢É¢ ±ì¸¡Äõ?

72

À¡Ã¡¸¢ô À¡÷Á£¾¢ø ÀïºÅýÉõ ¾¡É¡¸¢
§ÅÃ¡¸¢ ¿£Ó¨Çò¾ Å¢ò¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

73

¸ð¼Úì¸ ¦Å¡ñ½¡ì ¸ÕÅ¢¸Ã ½¡¾¢ ±øÄ¡õ
Íð¼ÚòÐ ¿¢ð¨¼Â¢§Ä àíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

74

¸ûÇì ¸Õò¨¾ ±øÄ¡õ ¸ð§¼¡Î §ÅÃÚòÐ þíÌ
¯ûÇì ¸Õò¨¾ ¯½÷ó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

75

«ð¼¸¡ºõ ¦ºÖòÐõ «Åò¨¾î º¼ÄòÐ¼§É
Àð¼À¡Î «ò¾¨ÉÔõ ÀÌò¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

76

«È¢×ì ¸ÕÅ¢Ô¼ý «Åò¨¾ÀÎõ À¡ð¨¼ ±øÄ¡õ
À¢È¢×À¼ þÕò¾¢ô ¦ÀÄôÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

77

â¾õ ¦À¡È¢¸Ã½õ §À¡ó¾Å¢óÐ ¿¡¾Á¡öô
§À¾õ ÀÄÅ¢¾Óõ À¢Ã¢ò¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

78

§¾¡ýÈ¡¨º ãýÚõ À¢Ã¢ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?
°ýÈ¡¨º §Å¨Ã «Ê°¼ÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

79
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ÒýºÉÉõ §À¡üÚ Óý§É ÒÃ¢Åð¼õ §À¡¸¢ø þÉ¢
±ý ºÉÉõ ®§¼Úõ ±ýÈÈ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

80

¿ð¼ ¿ÎÅ¢ø¿¢ýÚ ¿ø¾¢§Ã¡¾¡Â¢ «Õû
¸¢ð¼ÅÆ¢ ¸¡ðÊì ¸¢Õ¨À ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

81

¿¡§É ¿¡ý ±ýÈ¢Õó§¾ý ¿ÎÅ¢É¢ýÈ ¸ð¼Æ¸¢
¿¡§É ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ò ¾ÕÅý ±ýÀÐõ ±ì¸¡Äõ?

82

«¼÷ó¾ ÁÉì¸¡ð¨¼ «ï¦ºØò¾¡õ Å¡Ç¡§Ä
¦¾¡¼÷óÐ ¦¾¡¼÷óÐ ¦ÅðÊî ÍÎÅÐ þÉ¢±ì¸¡Äõ?

83

³óÐ ¦À¡È¢ÅÆ¢§À¡ö «¨ÄÔõ þó¾ô À¡úÁÉò¨¾
¦ÅóÐ Å¢Æô À¡÷òÐ Å¢Æ¢ôÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

84

þÉÁ¡ñÎ §º÷¾¢Õó§¾¡÷ ±ø§Ä¡Õõ ¾¡Á¡ñÎ
º¢ÉÁ¡ñÎ §À¡¸ «Õû §¾÷ó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ ?

85

«¨ÁÂ¡ÁÉõ «¨ÁÔõ ¬Éó¾ Å£Î¸ñÎ «íÌ
þ¨ÁÂ¡Áø §¿¡ì¸¢ þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

86

ÜñÎÅ¢Øõ º£Åý ¦ÁûÇì ¦¸¡ð¼¡Å¢ ¦¸¡ñ¼¡ü§À¡ø
Á¡ñÎÅ¢Øõ Óý§É ¿¡ý Á¡ñÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

87

°ý ¿¢¨Èó¾ ¸¡Âõ ¯Â¢÷ þÆóÐ §À¡ÌÓýÉõ
¿¡ý þÈóÐ §À¡¸ þÉ¢ ¿¡û ÅÕÅÐ ±ì¸¡Äõ?

88

¦¸ðÎÅ¢Îõ Á¡ó¾÷ ¦¸÷Å¢¾í¸û §Àº¢ ÅóÐ
ÍðÎÅ¢ÎÓý ±ý¨Éî ÍðÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

89

§¾¡ø ²½¢ ¨Åò§¾È¢ò àÃ¿¼ó ¦¾öì¸¡Áø
áø ²½¢ ¨Åò§¾È¢ §¿¡ìÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

90

Å¡§Â¡Î ¸ñãÊ ÁÂì¸ÓüÚ ¿¢øÄ¡Áø
¾¡§Â¡Î ¸ñãÊ ¾ØÅ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

91

¸¡º¢É¢¦ÂÄ¡õ ¿¼óÐ ¸¡ø µöóÐ §À¡¸¡Áø
Å¡º¢¾É¢ø ²È¢ÅÕÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

92

´Ä¢À¼Õõ Ìñ¼Ä¢¨Â ¯ýÉ¢ ¯½÷Å¡ø ±ØôÀ¢î
ÍØÓ¨ÉÂ¢ý ¾¡û¾¢ÈóÐ àñÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

93

þ¨¼À¢í ¸¨Ä¿Î§Å þÂíÌõ ÍØÓ¨ÉÂ¢ø
¾¨¼ «È§Å ¿¢ýÚ ºÄ¢ò¾ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

94

ãÄ¦¿Õô¨ÀÅ¢ðÎ ãðÎ ¿¢Ä¡ Áñ¼Àò¾¢ø
À¡¨Ä þÈì¸¢ ¯ñÎ Àº¢ ´Æ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

95
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¬¸ ¦ÅÇ¢ìÌû§Ç «¼í¸¡ô ÒÃÅ¢ ¦ºøÄ
²¸ ¦ÅÇ¢Â¢ø þÕôÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

96

ÀïºÃ¢òÐô §ÀÍõÀø¸¨ÄìÌ ±ð¼¡ô ¦À¡ÕÇ¢ø
ºïºÃ¢òÐ Å¡úóÐ ¾Åõ ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

97

ÁÄÓõ ºÄÓõ«üÚ Á¡¨Â «üÚ Á¡Éõ «üÚ
¿ÄÓõ ÌÄÓõ «üÚ ¿¡ý þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

98

µ¼¡Áø µÊ ¯Ä¨¸ ÅÄõ ÅóÐ ÍüÈ¢ò
§¾¼¡Áø ±ýÉ¢¼Á¡öò ¦¾Ã¢º¢ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

99

«ï»¡Éõ Å¢ð§¼, «Õû »¡ÉòÐ ±ø¨Ä¦¾¡ðÎ
¦Áöï»¡É Å£Î¦ÀüÚ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

100

¦ÅøÖõÁðÎõ À¡÷òÐ, ¦ÅÌÇ¢¦ÂÄ¡õ Å¢ðÎ «¸ýÚ
¦º¡øÖÁðÎõ º¢ó¨¾ ¦ºÖòÐÅÐ ±ì¸¡Äõ?

101

§ÁÄ¡õ À¾õ§¾Ê ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç ¯ûþÕò¾¢
¿¡Ä¡õ À¾õ §¾Ê ¿¡ý ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

102

±ñ½¡¾ àÃõ ±øÄ¡õ ±ñ½¢ ±ñ½¢ô À¡Ã¡Áø
¸ñ½¡ÊìÌû ´Ç¢§À¡Ä ¸ñ¼È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ ?103
±ý¨É «È¢óÐ ¦¸¡ñ§¼ ±í§¸¡Á¡§É¡Î þÕìÌõ
¾ý¨Á «È¢óÐ º¨Áó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

104

¬Ú ¬¾¡Ãõ ¸¼ó¾ ¬Éó¾ô §À¦Ã¡Ç¢¨Â
§ÀÈ¡¸ì ¸ñÎ ¿¡ý ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

105

¬½Å Á¡Âò¾¡ø «Æ¢óÐ ¯¼Äõ §À¡¸¡Óý
¸¡Ï¾Ä¡ø þýÀÁüÚì ¸ñ¼È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

106

ÓõÁÄÓõ §º÷óÐ Ó¨Çò¦¾Øó¾ ¸¡Âõ þ¨¾
¿¢øÁÄÁ¡öì ¸ñÎ Å¢¨É ¿£í¸¢ þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

107

Óý¨É Å¢¨É ¦¸¼§Å ãýÚ Å¨¸ì ¸¡ðº¢Â¢É¡ø
¯ý¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ ¯ÚÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

108

¸ñ½¢ý ´Ç¢ À¡öó¾Ð×õ ¸Õò¾È¢óÐ ¦¸¡ñ¼Ð×õ
Å¢ñ½¢ý ´Ç¢ ¸ñ¼Ð×õ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

109

¸É× ¸ñ¼¡ø §À¡ø ±ÉìÌì ¸¡ðÊ Á¨Èò§¾ þÕì¸
¿¢¨É¨Åô ÀÃ¦ÅÇ¢Â¢ø ¿¢ÚòÐÅÐ ±ì¸¡Äõ?

110

¬÷ ±ýÚ §¸ð¼Ð×õ «È¢× ÅóÐ ¸ñ¼Ð×õ
À¡÷ ±ýÚ ¦º¡ýÉÐ×õ ÀÌò¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

111

¿¢¨ÉìÌõ ¿¢¨É×§¾¡Úõ ¿¢¨Èó¾ ÀÃ¢âÃ½ò¨¾
Ó¨ÉìÌ§Áø ¸ñÎ ¸ñ½¢ø ÓòÐ¾¢÷ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

112
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ÓôÀ¡Øõ À¡Æ¡ö, Ó¾üÀ¡Øõ ÝÉ¢ÂÁ¡ö
«ôÀ¡Øõ À¡Æ¡ö «ýÒ ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

113

º£ ¦ÂýÚ ±ØóÐ ¦¾Ç¢óÐ ¿¢ýÈ Å¡ý ¦À¡Õ¨Ç
¿£ ¦ÂýÚ ¸ñÎ ¿¢¨Ä ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

114

Åù¦ÅØòÐõ Áù¦ÅØòÐõ Å¡Ç¡Ìõ º¢ù¦ÅØòÐõ
«ù¦ÅØò¾¢ý ¯û§Ç «¼í¸¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

115

±Øò¦¾øÄ¡õ Á¡ñÊÈó§¾ ²¸Á¡ö ¿¢ýÈ¾¢§Ä
«Øò¾Á¡öî º¢ó¨¾¨Â ¨Åò¾ýÒ ¦¸¡ûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

116

«ÕÇ¡ö ¯ÕÅ¡¸¢ ¬¾¢ «ó¾õ ¬¸¢ýÈ
ÌÕÅ¡¸ ÅóÐ ±¨É ¬ð¦¸¡ñÎ «ÕûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

117

¿¡ý ±ýÚ «È¢ó¾Å¨É ¿¡ý «È¢Â¡ì ¸¡Äõ ±øÄ¡õ
¾¡ý ±ýÚ ¿£ þÕó¾¾¨É «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

118

±ý ÁÂÁ¡öì ¸ñ¼¦¾øÄ¡õ ±ñ½¢ ±ñ½¢ô À¡÷ò¾ À¢ýÒ
¾ý ÁÂÁ¡öì ¦¸¡ñ¼¾¢§Ä º¡÷óÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

119

´Ç¢Â¢ø ´Ç¢Â¡õ ¯ÕôÀ¢Èó¾ Å¡ÈÐ§À¡ø
¦ÅÇ¢Â¢ø ¦ÅÇ¢Â¡É Å¢¾õ «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

120

´Ç¢þð¼ ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç ¯û ÅÆ¢Â¢§Ä «¨¼òÐ
¦ÅÇ¢Â¢ðÎî º¡ò¾¢¨ÅòÐ Å£Î ¯ÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

121

¸¡ó¾õ ÅÄ¢òÐ þÕõ¨Àì ¸Ãò¾¢ØòÐì ¦¸¡ñ¼Ð§À¡ø
À¡öóÐ À¢Êò¾¢ØòÐý À¡¾ò¾¢ø ¨ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

122

À¢ò¾¡Âõ ¦¸¡ñÎ À¢Ã½Åò¨¾ °¼ÚòÐî
¦ºó¾¡¨Ãô §À¡§Ä ¾¢Ã¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

123

´Æ¢ó¾ ¸Õò¾¢¨É ¨ÅòÐ ¯û ±ÖõÒ ¦Åû ±ÖõÀ¡öì
¸Æ¢ó¾ À¢½õ §À¡ø þÕóÐ ¸¡ñÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

124

¬¾¢¸À¢Ä÷ ¦º¡ýÉ ¬¸Áò¾¢ý ¦º¡üÀÊ§Â
º¡¾¢Å¨¸ þøÄ¡Áø ºïºÃ¢ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

125

ÝÐõ ¸Ç×õ ¦¾¡¼÷Å¢¨ÉÔõ ÍðÊì ¸¡üÚ
°Ðõ ÐÕò¾¢¨Âô §À¡ðÎ ¯¨É «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

126

¬¨ºÅ¨Äô À¡ºòÐ «¸ôÀðÎ Á¡Â¡Áø
µ¨ºÁ½¢ò ¾£Àò¾¢ø ´ýÈ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

127

¸øÄ¡ö ÁÃÁ¡öì ¸ÂÄ¡öô ÀÈ¨Å¸Ç¡öô
ÒøÄ¡ö À¢Èó¾ ¦ºýÁõ §À¡Ðõ ±ýÀÐ ±ì¸¡Äõ?
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¾ìÌõ Å¨¸ì§¸¡÷ ¦À¡ÕÙõ º¡Ã¡Á§Ä ¿¢¨ÉÅ¢ø
ÀìÌÅÁ¡ö ¿¢ý «Õ¨Çô À¡÷ò¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

129

à§Ã¡Î «¨ºóÐ ÍÆýÚ ÅÕõ ¾òÐÅò¨¾
§Å§Ã¡Î þ¨ºóÐ Å¢ÇíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

130

À¡¸õ ¿Î Á¡È¢ô ÀÂó¦¾Øó¾ º¢ò¾¢Ãò¨¾
²¸¿Î ãÄòÐ þÕòÐÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

131

µÃ¢ýÀõ ¸¡ðÎõ ¯Â÷»¡É Å£¾¢ ¦ºýÚ
§ÀÃ¢ýÀ Å£Î¸ñÎ ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

132

¸¡Ã½Á¡ö ÅóÐ ±ý ¸Õò¾¢ø ¯¨Ãò¾¦¾øÄ¡õ
âÃ½Á¡ì ¸ñÎ Ò¸úó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

133

¬Ôõ ¸¨Ä¸û ±øÄ¡õ ¬Ã¡öóÐ À¡÷ò¾¾ýÀ¢ý
¿£ ±ýÚõ þøÄ¡ ¿¢ºõ ¸¡ñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

134

ÌÈ¢Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÌÄõ «Ç¢ò¾ ¿¡Â¸¨Éô
À¢Ã¢Â¡Áø §º÷óÐ À¢ÈôÀÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

135

Áò¾ÎòÐ ¿¢ýÈ ÁÕû ¬Î Å¡÷ §À¡Ä
À¢ò¾ÎòÐ ¿¢ý «Õ¨Çô ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

136

º¡Å¡Áø ¦ºò¾¢ÕóÐ ºüÌÕÅ¢ý ¦À¡ý «Êì¸£ú
§Å¸¡Áø ¦Åó¾¢Õì¸ §ÅñÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

137

±ý¨É «È¢Â¡Áø þÕóÐ ¬ðÎõ Ýò¾¢Ã¿¢ý
¾ý¨É «È¢óÐ ¾Åõ ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

138

¯ûÇõ «È¢Â¡Ð ´Ç¢ò¾¢Õó¾ ¿¡Â¸¨É
¸ûÇ ÁÉõ ¦¾Ç¢óÐ¸¡ñÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

139

Å¡º¢òÐõ ¸¡½¡Áø Å¡öÅ¢ðÎõ §Àº¡Áø
âº¢òÐõ §¾¡ýÈ¡ô ¦À¡Õû ¸¡ñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

140

ÀýÉ¢ÃñÎ ¸¡øÒÃÅ¢ À¡öóÐ º¢øÄõ ¾ð¼¡Áø
À¢ý þÃñÎ ºí¸¢Ä¢ìÌû À¢½¢ôÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

141

¿¡ðÎì¸¡ø þÃñÎõÅ¢ðÎ ¿Î×ì¸¡ø °§¼§À¡ö
¬ðÎì¸¡ø þÃñÊÛû§Ç «Á÷ó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

142

À¡üÍ¨Åô âðÊô À¾¢Â¢ø ¨ÅòÐî º£Ã¡ðÊì
¸¡üÀÍ¨Å µðÊ «¾¢ø ¸ðÊ ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

143

ÀÄ þ¼ò§¾ ÁÉ¨¾ô À¡ÂÅ¢ðÎô À¡Ã¡Áø
¿¢ÄÅ¨ÃÂ¢ý °§¼§À¡ö §¿÷ÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

144

¸¡Áì ¸¼ø¸¼óÐ ¸¨Ã²È¢ô §À¡Å¾ü§¸
µÁì ¸ÉøÅÇ÷ò¾¢ ¯ûÇ¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?
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¯¾Âî Í¼÷ ãýÚõ ¯ûÅ£ðÊ §Ä ¦¸¡Ùò¾¢
þ¾Âò ¾¢Õ¿¼Éõ þÉ¢ì¸¡ñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

146

§Å¾¡ó¾ §Å¾õ ±øÄ¡õ Å£ð§¼È¢§Â ¸¼óÐ
¿¡¾¡ó¾ ãÄ ¿Î þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

147

Àð¼õ «üÚì ¸¡¾üÈ¢ø ÀÈó¾¡Îõ Ýò¾¢Ãõ §À¡ø
¦ÅðÎ ¦ÅÇ¢Â¡¸ Å¢ÍõÀÈ¢¾ø ±ì¸¡Äõ?

148

«ð¼¡í¸§Â¡¸õ «¾ü¸ôÀ¡Öì ¸ôÀ¡Ä¡ö
¸¢ð¼¡ô ¦À¡Õû «¾¨Éì ¸¢ðÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

149

´ð¼¡Áø ´ðÊ¿¢üÌõ ¯¼Öõ ¯Â¢ÕõÀ¢Ã¢ó§¾
±ð¼¡ô ÀÆõÀ¾¢ìÌ þíÌ ²½¢¨ÅôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

150

À¡ºò¨¾ ¿£ì¸¢ ÀÍ¨Åô À¾¢Â¢øÅ¢ðÎ
§¿ºò¾¢ý ¯û§Ç ¿¢¨Éó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

151

¬º¡Ã §¿º «Ûð¼¡ÉÓõ ÁÈóÐ
§Àº¡¦Áöï »¡É¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

152

ÀøÄ¡Â¢Ãõ §¸¡Êô À¸¢Ãñ¼õ ¯õÀ¨¼ô§À
«øÄ¡Ð §ÅÈ¢ø¨Ä ±ýÚ «È¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

153

¬¾¢Ó¾ø ¬¸¢¿¢ýÈ «Ã¢±ýÈ «ðºÃò¨¾
µ¾¢ «È¢óÐû§Ç ¯½÷ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

154

º¡ò¾¢Ãò¨¾î ÍðÎî ºÐ÷Á¨È¨Âô ¦À¡öÂ¡ì¸¢î
Ýò¾¢Ãò¨¾ì ¸ñÎ ÐÂ÷ «ÚôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

155

«øÖõ À¸Öõ ±ýÈý «È¢¨Å «È¢Å¡ø «È¢óÐ
¦º¡øÖõ ¯¨ÃÁÈóÐ àíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

156

þÂíÌõ ºÃ¡ºÃò¾¢ø ±ûÙõ ±ñ¦½ Ôõ§À¡Ä
ÓÂíÌõ «ó¾ §Å¾ ÓÊ× «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

157

°É¡¸¢ °É¢ø ¯Â¢Ã¡¸¢ ±ù×ÄÌõ
¾¡É¡¸¢ ¿¢ýÈ¾¨É «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

158

±ý¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¡Áø ±ýÉ¢¼òÐ ¿£ þÕì¸
¯ý¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¡Ð ´ÕôÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

159

þýÉ¦¾ýÚ ¦º¡øÄ´ñ½¡ ±ø¨ÄÂüÈ Å¡ý ¦À¡Õ¨Çî
¦º¡ýÉ¦¾ýÚ ¿¡ý «È¢óÐ ¦º¡øÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

160

ÁÉ¨¾´Õ Å¢øÄ¡ì¸¢ Å¡ý¦À¡È¢¨Â ¿¡½¡ì¸¢
±É ¾È¢¨Å«õÀ¡ì¸¢ ±öÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?
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±ý¨É þÈì¸±ö§¾ ±ýÀÆ¢¨Â ®¼Æ¢ò¾
¯ý¨É ¦ÅÇ¢Â¢ø ¨Åò§¾´Ç¢òÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

162

¸¼òÐ¸¢ýÈ §¾¡½¢¾¨Éì ¸¨Æ¸û Ìò¾¢ Å¢ð¼¡ü§À¡ø
¿¼òÐ¸¢ýÈ º¢ò¾¢Ãò¨¾ ¿¡ý«È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

163

¿¢ýÈ¿¢¨Ä §ÀÃ¡Áø, ¿¢¨ÉÅ¢ø´ýÚõ º¡Ã¡Áø
¦ºýÈ¿¢¨Ä Óò¾¢ ±ýÚ §º÷ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

164

¦À¡ýÛõ ¦ÅûÇ¢Ôõ âñ¼ ¦À¡üÀ¾ò¨¾¯û «¨ÁòÐ
Á¢ýÛõ ´Ç¢¦ÅÇ¢§Â Å¢ðÎ «¨¼ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

165

ÜðÊø «¨¼ôÀð¼ ÒØ ÌÇÅ¢ ¯Õì¦¸¡ñ¼Ð§À¡ø
Å£ðÊø«¨¼ ÀðÎ«Õ¨Ç §ÅñÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

166

¸¼Ä¢ø´Ç¢ò¾¢Õó¾ ¸Éø±ØóÐ Åó¾¡ü§À¡ø
¯¼Ä¢ø´Ç¢ò¾ º¢Åõ´Ç¢ ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

167

«Õ½ô À¢Ã¸¡ºõ «ñ¼±íÌõ §À¡÷ò¾Ð §À¡ø
¸Õ¨½ò ¾¢ÕÅÊÂ¢ø ¸ÄóÐ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

168

¦À¡ýÉ¢ø ÀÄÅ¢¾Á¡õ â¼½õ¯ñ¼¡ÉÐ §À¡ø
¯ýÉ¢ø À¢ÈóÐ ¯ýÉ¢ø´ÎíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

169

¿¡Â¢ü ¸¨¼ôÀ¢ÈôÀ¡ø ¿¡ýÀ¢Èó¾ ÐýÀõ«È
§ÅÂ¢ø ¸Éø ´Ç¢§À¡ø Å¢ÇíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

170

ÝÃ¢Â¸¡ó¾¢ ´Ç¢ ÝúóÐ Àï¨ºî Íð¼Ð§À¡ø
¬Ã¢Âó§¾¡üÈòÐ «Õû ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

171

þÕõÀ¢É¢ø ¸ÉøãðÊ þù×Õ§À¡ö «ù×ÕÅ¡öì
¸ÕõÀ¢ø Í¨ÅÃºò¨¾ì ¸ñ¼È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

172

¸Õì¦¸¡ñ¼ Óð¨¼¾¨Éì ¸¼ø ¬¨Á¾¡ý ¿¢¨Éì¸
¯Õì¦¸¡ñ¼ Å¡ÈÐ§À¡ø¯¨É «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

173

Å£ÎÅ¢ðÎ À¡öóÐ ¦ÅÇ¢Â¢ø ÅÕÅ¡÷§À¡ø
ÜÎÅ¢ðÎô À¡Ôõ ÌÈ¢ôÀÈ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

174

¸¨¼ó¾ ¦Åñ½ö §Á¡Ã¢ø ¸ÄÅ¡¾Å¡ÈÐ§À¡ø
¯¨¼óÐ ¾Á¢§Âý ¯¨Éì¸¡ñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

175

þÕ¨Ç ´Ç¢ Å¢Øí¸¢ ²¸¯Õì ¦¸¡ñ¼¡ü§À¡ø
«Õ¨Ç Å¢ØíÌõþÕû «¸ýÚ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

176

Á¢ý ±ØóÐ Á¢ý´Îí¸¢ Å¢ñ½¢ø ¯¨Èó¾¡ü§À¡ø
±ýÛû ¿¢ýÈÐ±ýÛû§Ç Â¡ý «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

177

¸ñ¼ ÒÉøÌ¼ò¾¢ø ¸¾¢÷ ´Ç¢¸û À¡öó¾¡ü§À¡ø
¦¸¡ñ¼ ¦º¡åÀÁ¨¾ì Ü÷ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

178

RangaRakes

tamilnavarasam.com

13

âÏ¸¢ýÈ ¦À¡ý «½¢ó¾¡ø ¦À¡ýÍÁìÌ§Á¡ ¯¼¨Ä
¸¡Ï¸¢ýÈ±ý ¸Õò¾¢ø ¸ñ¼È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

179

¦ºõÀ¢ø ¸Ç¢õÒ§À¡ø º¢Åò¨¾Å¢Øí¸¢ Á¢¸
¦ÅõÀ¢ ¿¢ýÈ ÓõÁÄò¨¾ §ÅÚ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

180

¬Å¢Ôõ ¸¡ÂÓõ§À¡ø ¬òÐÁò¾¢ø ¿¢ýÈ¾¨É
À¡Å¢«È¢óÐ ÁÉõ ÀüÈ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

181

°¨Á ¸É¡ì¸ñÎ ¯¨Ãì¸«È¢Â¡ þýÀõ«¨¾
¿¡õ«È¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ¿¡û ÅÕÅÐ±ì¸¡Äõ?

182

º¡¸¡î º¢ÅÉÊ¨Âò ¾ôÀ¡¾¡÷ ±ô§À¡Ðõ
§À¡¸¡ ¯¼ø«¸ýÚ §À¡Å¦¾ýÀÐ ±ì¸¡Äõ?

183

¿¢ð¨¼¾¨É Å¢ðÎ ¿¢¨ÉÅÈ¢× ¾ôÀÅ¢ðÎ
¦Åð¼ ¦ÅÇ¢Â¢øÅ¢ÃÅ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

184

¦Åð¼¦ÅÇ¢ ¾ýÉ¢øÅ¢¨Çó¾ ¦ÅÚõ À¡ú
¾¢ð¼Ó¼ý ¸ñÎ ¦¾Ç¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

185

±íÌõ ÀÃÅÊÅ¡ö ±ý ÅÊ× ¿¢ý ÅÊÅ¡öì
¸íÌøÀ¸ø þýÈ¢¯¨Éì ¸ñÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

186

¯ñ¼Ð×õ Á¡¾Õ¼ý ÜÊî§º÷óÐ þýÀõ
¸ñ¼Ð×õ ¿£¦ÂÉ§Å¸ñÎ ¦¸¡ûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

187

®õ±ýÚ §¸ð¼Ð×õ ±ýÛû§Ç ¿¢ýÈÐ×õ
µõ±ýÚ ¦º¡ýÉÐ×õ ¯üÈÈ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

188

ºò¾õ À¢Èó¾ þ¼õ ¾ý ÁÂÁ¡ö ¿¢ýÈ þ¼õ
º¢ò¾õ À¢Èó¾þ¼õ §¾÷ó¾È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

189

§À¡ìÌ ÅÃ×õ ÒÈõÒûÙõ ¬¸¢¿¢ýÚõ
¾¡ìÌõ ´Õ ¦À¡Õ¨Çî ºó¾¢ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

190

¿¡ý ±É×õ ¿£ ±É×õ ¿¡õ þÃñÎ Áü¦È¡ýÚõ
¿£ ±É§Å º¢ó¨¾¾É¢ø §¿÷ÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

191

«È¢¨Å «È¢Å¡ø «È¢ó§¾ «È¢×õ «È¢×¾É¢ø
À¢È¢×À¼ ¿¢øÄ¡Áø À¢ÊôÀÐþÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

192

¿£Îõ ÒÅÉõ ±øÄ¡õ ¿¢¨ÈóÐº¢ó àÃõ «¾¡ö
¬Îõ ¾¢ÕìÜò¨¾ «È¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

193

¾¢ò¾¢ ±ýÈ ÜòÐõ ¾¢Õîº¢ÄõÀ¢ý µ¨º¸Ùõ
Àò¾¢Ô¼§É §¸ðÎô À½¢ÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

194
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¿ÂÉò¾¢¨¼ ¦ÅÇ¢§À¡ø ¿ñÏõ ÀÃ¦ÅÇ¢Â¢ø
ºÂÉ¢ò ¾¢ÕóÐ ¾¨ÄôÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

195

«ÕÅ¢ Á¨Ä¿Î§Å ¬Â¢Ãì¸¡ø Áñ¼Àò¾¢ø
¾¢ÕÅ¢¨ÇÂ¡¼ø¸ñÎ ¦¾Ã¢º¢ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

196

Á£¨É Á¢¸ ¯ñÎ ¿ì¸¢ Å¢ì¸¢ ¿¢ýÈ ¦¸¡ì¸Ð§À¡ø
§¾¨ÉÁ¢¸ ¯ñÎ ¦¾Å¢ðÊ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

197

¦À¡øÄ¡¾ ¸¡Âõ «¨¾ô §À¡ðÎ Å¢ÎìÌÓý§É
¸ø ¬Å¢ý À¡ø¸ÈôÀì ¸üÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

198

¦Åð¼ ¦ÅÇ¢ìÌû§Ç Å¢ÇíÌõ º¾¡º¢Åò¨¾ì
¸¢ð¼ÅÃò §¾Êì ¸¢Õ¨À ¦ºöÅÐ ±ì¸¡Äõ?

199

§ÀÃÈ¢Å¢§Ä ÁÉ¨¾ô §ÀÃ¡Á§Ä þÕò¾¢
µÃÈ¢Å¢ø ±ýÉ¡Ùõ °ýÈ¢ ¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

200

«òÐÅ¢¾õ §À¡Öõ ±ýÈý ¬òÐÁò¾¢ý ¯ûÇ¢ÕóÐ
Óò¾¢ ¾Ã ¿¢ýÈÓ¨È «È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

201

¿¡ý¿¢ýÈ À¡ºõ«¾¢ø ¿¡ýþÕóÐ Á¡Ç¡Áø
¿£¿¢ýÈ §¸¡Äõ«¾¢ø ¿¢ÃÅ¢¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

202

±ûÙõ¸ÕõÒõ ±Æ¢øÁÄÕõ ¸¡ÂÓõ§À¡ø
¯ûÙõ ÒÈõÒ¿¢ýÚ ¯üÈÈ¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

203

«ýÉõ ÒÉ¨Ä ÅÌòÐ «Á¢÷¾ò¨¾ ¯ñÀÐ§À¡ø
±ý¨É ÅÌòÐ ¯ý¨É þÉ¢ì¸¡ñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

204

«ó¾Ãò¾¢ø ¿£÷âòÐ «Ä÷ó¦¾Øó¾ ¾¡Á¨Ã§À¡ø
º¢ó¨¾ ¨ÅòÐì ¦¸¡ñÎ ¦¾Ã¢º¢ôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

205

À¢ÈôÒõ þÈôÒõ«üÚô §ÀîÍõ«üÚ ãîÍõ«üÚ
ÁÈôÒõ ¿¢¨ÉôÒõ«üÚ Á¡ñÊÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

206

ÁýÛõ ÀÃ¦ÅÇ¢¨Â ÁÉ¦ÅÇ¢Â¢ø «¨¼òÐ«È¢¨Å
±ýÛû ´Õ¿¢¨É¨Å ±ØôÀ¢¿¢üÀÐ ±ì¸¡Äõ?

207

¬¨º ¦¸¡ñ¼ Á¡¾÷ «¨¼¸É× ¿£ì¸¢ ¯ý§Áø
µ¨º ¦¸¡ñÎ ¿¡Ûõ ´ÎíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

208

¾ý¯Â¢¨Ãì ¦¸¡ñÎ ¾¡ý ¾¢Ã¢ó¾ Å¡ÈÐ§À¡ø
¯ý¯Â¢¨Ãì ¦¸¡ñÎ þíÌ ´ÎíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

209

§ºüÈ¢ø ¸¢¨Ç ¿¡ðÎõ ¾¢¼Á¡õ ¯¼¨ÄþÉ¢ì
¸¡üÈ¢ø¯Æø Ýò¾¢ÃÁ¡ö ¸¡ñÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

210

±ý ÅºÓõ¦¸ðÎ þí¸¢Õó¾ ÅºÓõ «Æ¢óÐ
¾ýÅºÓõ ¦¸ðÎ «Õ¨Çî º¡÷óÐ þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

211
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¾ý¨É ÁÈóÐ ¾ÄòÐ ¿¢¨Ä ÁÈóÐ
¸ýÁõ ÁÈóÐ ¸¾¢ ¦ÀÚÅÐ ±ì¸¡Äõ?

212

±ý¨É ±ýÉ¢§Ä ÁÈó§¾ þÕó¾ À¾¢Ôõ ÁÈóÐ
¾ý¨ÉÔõ ¾¡§É ÁÈóÐ ¾É¢òÐ þÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

213

¾ý¨ÉÔõ ¾¡§É ÁÈóÐ ¾¨ÄÅ¡ºø ¾¡ú§À¡ð§¼
¯ý¨É ¿¢¨ÉóÐû§Ç ¯ÈíÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

214

þ¨½ À¢Ã¢ó¾§À¡¾ø þýÀÓÚõ «ýÈ¢¨Äô§À¡ø
Ð¨½ À¢Ã¢ó¾§À¡Ð «Õû àø¦¾¡¼÷óÐ ¦¸¡ûÅÐ ±ì¸¡Äõ?

215

¬ð¼õ´ýÚõ þøÄ¡Áø «¨º× ºüÚõ ¸¡½¡Áø
§¾ð¼õ «üÈ Å¡ý¦À¡Õ¨Çò§¾ÎÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

216

Óý¨É Å¢¨ÉÂ¡ø «È¢×ÓüÈ¡Áø À¢ý Á¨Èó¾¡ø
«ý¨É ¾¨Éò§¾Ê «ÓÐñÀÐ ±ì¸¡Äõ?

217

¸ûÙñ¼Å÷§À¡ø ¸Ç¢¾Õõ ¬Éó¾õ«¾¡ø
¾ûÙñÎ ¿¢ýÈ¡Êò ¾¨¼ôÀÎÅÐ ±ì¸¡Äõ?

218

¿¡ý «ÅÉ¡öì ¸¡ñÀ¦¾øÄ¡õ»¡ÉÅ¢Æ¢Â¡ ø«È¢óÐ
¾¡ý «ÅÉ¡ö ¿¢ýÚ ºÃñ «¨¼ÅÐ ±ì¸¡Äõ?

219

¾¡ý «ó¾õ þøÄ¡¾ ¾üÀÃò¾¢ý °ÎÕÅ¢ø
¬Éó¾õ ¸ñ§¼ «Á÷ó¾¢ÕôÀÐ ±ì¸¡Äõ?

220

¯üÈ ¦ÅÇ¢¾É¢§Ä ¯üÚô À¡÷òÐ «ó¾Ãò§¾
ÁüÈÁÈ Á¡ö¨¸ Á¡ûÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

221

²¼Ä÷óÐ Àí¸ÂÓõ þÕ¸Õ¨½ §¿ò¾¢ÃÓõ
§¾¡¼½¢ó¾ Ìñ¼ÄÓõ §¾¡ýÚÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

222

³Â¡Úõ ¬Úõ «¸ýÚ ¦ÅÚ¦ÅÇ¢Â¢ø
¨Á þÕÇ¢ø ¿¢ýÈ ÁÉõ Á¡ûÅÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?

223

¸¡ðÎõ«Õû »¡Éì¸¼Ä¢ø «ýÒì ¸ôÀøÅ¢ðÎ
ãðÎõ ¸Õ¨½ì ¸¼Ä¢ø ãúÌÅÐõ ±ì¸¡Äõ?

224

¿¡ý Â¡§Ã¡ ¿£ Â¡§Ã¡ ¿ýÈ¡õ ÀÃÁ¡É
¾¡ý Â¡§Ã¡ ±ýÚ¯½÷óÐ ¾ÅõÓÊôÀÐ ±ì¸¡Äõ?
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±Å÷ ±Å÷¸û ±ôÀÊì ¸ñÎ±ó¾ôÀÊ ¿¢¨Éò¾¡÷
«Å÷ «Å÷ìÌ«ôÀÊ ¿¢ýÈ¡ö ±ýÀÐ ±ì¸¡Äõ?
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¯üÚüÚô À¡÷ì¸ ´Ç¢¾Õõ ¬Éó¾õ«¨¾
¦¿üÈ¢ìÌ §¿÷¸ñÎ ¿¢¨ÄôÀÐ þÉ¢ ±ì¸¡Äõ?
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Å¢ÇíÌ¸¢ýÈ ¾¡Ã¨¸¨Â ¦Åö§Â¡ý Á¨Èò¾¡ü§À¡ø
¸Çí¸ÁÈ ¯ý¸¡ðº¢ ¸ñ¼È¢ÅÐ ±ì¸¡Äõ?
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º¢ò¾÷ À¡¼ø¸û: º¢ÅÅ¡ì¸¢Âõ
(¬º¢Ã¢Â÷ : º¢ÅÅ¡ì¸¢Â÷)
¸¡ôÒ
«Ã¢Â§¾¡÷ ¿Áîº¢Å¡Âõ ¬¾¢Âó¾õ ¬ÉÐõ
¬È¢ÃñÎ áÚ§¾Å÷ «ýÚ¨Ãò¾ Áó¾¢Ãõ
ÍÃ¢Â§¾¡÷ ±Øò¨¾¯ýÉ¢î ¦º¡øÖ§Åý º¢ÅÅ¡ì¸¢Âõ
§¾¡„§¾¡„ À¡ÅÁ¡¨Â àÃàÃ µ¼§Å.

0

¸Ã¢Â§¾¡÷ Ó¸ò¨¾¦Â¡ò¾ ¸üÀ¸ò¨¾ì ¨¸¦¾¡Æì
¸¨Ä¸ûáø¸û »¡ÉÓõ ¸Õò¾¢ø ÅóÐ¾¢ì¸§Å
¦ÀÃ¢Â§À÷¸û º¢È¢Â§À÷¸û ¸üÚ½÷ó¾ §À¦ÃÄ¡õ
§ÀÂÉ¡¸¢ µ¾¢Îõ À¢¨Æ¦À¡Úì¸ §ÅñÎ§Á.

1

«ì„Ã ¿¢¨Ä
¬É«ï ¦ºØòÐ§Ç «ñ¼Óõ «¸ñ¼Óõ
¬É«ï ¦ºØòÐ§Ç ¬¾¢Â¡É ãÅÕõ
¬É«ï ¦ºØòÐ§Ç «¸¡ÃÓõ Á¸¡ÃÓõ
¬É«ï ¦ºØòÐ§Ç «¼í¸Ä¡Å ÖüÈ§¾.
ºÃ¢¨Â Å¢Äì¸ø
µÊµÊ µÊµÊ ¯ð¸Äó¾ §º¡¾¢¨Â
¿¡Ê¿¡Ê ¿¡Ê¿¡Ê ¿¡ð¸Ùõ ¸Æ¢óÐ§À¡ö
Å¡ÊÅ¡Ê Å¡ÊÅ¡Ê Á¡ñÎ§À¡É Á¡ó¾÷¸û
§¸¡Ê§¸¡Ê §¸¡Ê§¸¡Ê ±ñ½¢Èó¾ §¸¡Ê§Â.
§Â¡¸ ¿¢¨Ä
¯Õò¾Ã¢ò¾ ¿¡ÊÂ¢ø ´ÎíÌ¸¢ýÈ Å¡Ô¨Åì
¸Õò¾¢É¡ø þÕò¾¢§Â ¸À¡Äõ ²üÈÅøÄ£§Ãø
Å¢Õò¾ÃÕõ À¡ÄÃ¡Å£÷ §ÁÉ¢Ôõ º¢Åó¾¢Îõ
«Õû¾Ã¢ò¾ ¿¡¾÷À¡¾õ «õ¨ÁÀ¡¾õ ¯ñ¨Á§Â.
§¾¸¿¢¨Ä
ÅÊ×¸ñÎ ¦¸¡ñ¼¦Àñ¨½ Áü¦È¡ÕÅý ¿ò¾¢É¡ø
Å¢ÎÅ§É¡ «Å¨ÉÓýÉõ ¦Åð¼§ÅÏõ ±ýÀ§É
¿ÎÅýÅóÐ «¨Æò¾§À¡Ð ¿¡Úõþó¾ ¿øÖ¼ø
Í¼¨ÄÁðÎõ ¦¸¡ñÎ§À¡öò §¾¡ðÊ¨¸ì ¦¸¡ÎôÀ¡§Ã.
[¿óÐ¾ø - þî¨º ¦¸¡ûÙ¾ø; ¿ÎÅý - ±Áý]

2

3

4

5

»¡É ¿¢¨Ä
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±ýÉ¢§Ä þÕó¾´ý¨È Â¡ý«È¢ó¾Ð þø¨Ä§Â
±ýÉ¢§Ä þÕó¾´ý¨È Â¡ý«È¢óÐ ¦¸¡ñ¼À¢ý
±ýÉ¢§Ä þÕó¾´ý¨È Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã¡?
±ýÉ¢§Ä þÕó¾¢ÕóÐ Â¡ý¯½÷óÐ ¦¸¡ñ¼§É.

6

¿¢¨ÉôÀ¦¾¡ýÚ ¸ñÊ§Äý ¿£ÂÄ¡Ð §ÅÈ¢¨Ä,
¿¢¨ÉôÒÁ¡ö ÁÈôÒÁ¡ö ¿¢ýÈÁ¡¨Â Á¡¨Â§Â¡?
«¨ÉòÐÁ¡ö «¸ñ¼Á¡ö «É¡¾¢Óý «É¡¾¢Â¡ö
±ÉìÌû¿£ ¯ÉìÌû¿¡ý þÕìÌÁ¡È ¦¾í¹§É.
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ÁñÏõ¿£ «ùÅ¢ñÏõ¿£ ÁÈ¢¸¼ø¸û ²Øõ¿£;
±ñÏõ¿£ ±ØòÐõ¿£ þ¨ºó¾Àñ ±ØòÐõ¿£;
¸ñÏõ¿£ Á½¢Ôõ¿£ ¸ñÏû ¬Îõ À¡¨Å¿£¿ñÏõ¿£÷¨Á ¿¢ýÈÀ¡¾õ ¿ñÏÁ¡Ú «ÕÇ¢¼¡ö.

8

«Ã¢Ôõ«øÄ «ÂÛõ«øÄ «ôÒÈò¾¢ø «ôÒÈõ
¸Õ¨Á¦ºõ¨Á ¦Åñ¨Á¨Âì ¸¼óÐ¿¢ýÈ ¸¡Ã½õ
¦ÀÃ¢Â¾øÄ º¢È¢Â¾øÄ ÀüÚÁ¢ý¸û ÀüÚÁ¢ý
ÐÃ¢ÂÓõ ¸¼óÐ¿¢ýÈ àÃàÃ àÃ§Á.

9

«ó¾¢Á¡¨Ä ¯îº¢ãýÚõ ¬Î¸¢ýÈ ¾£÷ò¾Óõ
ºó¾¢¾÷ô À½í¸Ùõ ¾Àí¸Ùõ ¦ºÀí¸Ùõ
º¢ó¨¾§Á× »¡ÉÓõ ¾¢Éõ¦ºÀ¢ìÌ Áó¾¢Ãõ
±ó¨¾Ã¡Á Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á±ýÛõ ¿¡Á§Á.

10

¸¾¡×Àïº À¡¾¸í¸ ¨ÇòÐÈó¾ Áó¾¢Ãõ
þ¾¡õþ¾¡õ «¾øÄ±ýÚ ¨ÅòÐÆÖõ ²¨Æ¸û
º¾¡Å¢¼¡Áø µÐÅ¡÷ ¾ÁìÌ¿øÄ Áó¾¢Ãõ
þ¾¡õþ¾¡õ Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á±ýÛõ ¿¡Á§Á.

11

¿¡É§¾Ð? ¿£Â§¾Ð? ¿ÎÅ¢ø¿¢ýÈÐ ²¾¼¡?
§¸¡É§¾Ð? ÌÕÅ§¾Ð? ÜÈ¢Îõ ÌÄ¡Á§Ã!
¬É§¾Ð? «Æ¢Å§¾Ð? «ôÒÈò¾¢ø «ôÒÃõ
®É§¾Ð? Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á±ýÈ ¿¡Á§Á!

12

§Â¡¸ ¿¢¨Ä
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º¡ò¾¢Ãí¸û µÐ¸¢ýÈ ºð¼¿¡¾ Àð¼§Ã!
§Å÷òÐþ¨ÃôÒ Åó¾§À¡Ð §Å¾õÅóÐ ¯¾×§Á¡?
Á¡ò¾¢¨Ãô§À¡ ÐõÓ§Ç ÂÈ¢óÐ¦¾¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
º¡ò¾¢Ãô¨À§¿¡ö¸û ²Ð? ºò¾¢Óò¾¢ º¢ò¾¢§Â!

13

¿¡Ö§Å¾õ µÐÅ£÷, »¡ÉÀ¡¾õ «È¢¸¢Ä£÷.
À¡Öû¦¿ö ¸Äó¾Å¡Ú À¡Å¢¸¡û, «È¢¸¢Ä£÷!
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼É¡÷ «¸òÐ§Ç þÕì¸§Å
¸¡Äý±ýÚ ¦º¡øÖÅ£÷, ¸ÉÅ¢Öõ «·¾¢ø¨Ä§Â.

14

Å¢ò¾¢øÄ¡¾ ºõÀ¢Ã¾¡Âõ §ÁÖõþø¨Ä ¸£ØÁ¢ø¨Ä
¾îº¢øÄ¡Ð Á¡Ç¢¨¸ º¨Áó¾Å¡Úõ «¦¾í¹§É?
¦ÀüÈ¾¡¨Â Å¢üÈÊ¨Á ¦¸¡ûÙ¸¢ýÈ §À¨¾¸¡û!
º¢ò¾¢øÄ¡¾ §À¡Ðº£Åý þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â.

15

«ïÍõãÏõ ±ð¼¡¾¡ö «¿¡¾¢Â¡É Áó¾¢Ãõ
¦¿ïº¢§Ä ¿¢¨ÉóÐ¦¸¡ñÎ ¿£ÕÕî ¦ºÀ¢ôÀ£§Ãø
ÀïºÁ¡É À¡¾¸í¸û áÚ§¸¡Ê ¦ºöÂ¢Ûõ
ÀïÍ§À¡ø ÀÈìÌõ±ýÚ ¿¡ýÁ¨È¸û ÀýÛ§Á.

16

«ñ¼Å¡ºø ¬Â¢Ãõ À¢Ãºñ¼Å¡ºø ¬Â¢Ãõ
¬È¢ÃñÎ áÚ§¸¡Ê Â¡ÉÅ¡ºø ¬Â¢Ãõ
þó¾Å¡ºø ²¨ÆÅ¡ºø ²¸§À¡¸ Á¡É¾¡ö
±õÀ¢Ã¡ý þÕìÌõÅ¡ºø Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã?

17

º¡Áõ ¿¡Ö §Å¾Óõ º¸Ä º¡ò¾¢Ãí¸Ùõ
§ºÁÁ¡¸ µ¾¢Ûõ º¢Å¨É ¿£÷ «È¢¸¢Ä£÷
¸¡Á§¿¡¨Â Å¢ðÎ¿£÷ ¸ÕòÐ§Ç ¯½÷ó¾À¢ý
°¨ÁÂ¡É ¸¡ÂÁ¡ö þÕôÀý±í¸û ®º§É!

18
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ºí¸¢ÃñÎ ¾¡¨Ã ´ýÚ ºýÉÀ¢ýÉø ¬¨¸Â¡ø
Áí¸¢Á¡Ù §¾¯Ä¸¢ø Á¡É¢¼í¸û ±ò¾¨É?
ºí¸¢Ãñ¨¼ Ôõ¾Å¢÷òÐ ¾¡¨Ã °¾ÅøÄ£§Ãø
¦¸¡í¨¸Áí¨¸ Àí¸§Ã¡Î ÜÊÅ¡Æø ¬Ì§Á.

19

«ï¦ºØò¾¢ §ÄÀ¢ÈóÐ «ùÅï¦ºØò¾¢ §ÄÅÇ÷óÐ
«ï¦ºØò¨¾ µÐ¸¢ýÈ Àïºâ¾ À¡Å¢¸¡û.
«ï¦ºØò¾¢ø µ÷±ØòÐ «È¢óÐÜÈ ÅøÄ£§Ãø!
«ïºø«ïºø ±ýÚ¿¡¾ý «õÀÄò¾¢ø ¬Î§Á!

20

«ïÍõ«ïÍõ «ïÍ§Á «É¡¾¢Â¡ÉÐ «ïÍ§Á!
À¢ïÍÀ¢ïºÐ «øÄ§Å¡ À¢ò¾÷¸¡û À¢¾üÚÅ£÷!
¦¿ïº¢ø«ïÍ ¦¸¡ñÎ¿£÷ ¿¢ýÚ¦¾¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
«ïÍõþø¨Ä ¬Úõþø¨Ä «É¡¾¢Â¡¸¢ò §¾¡ýÚ§Á!

21

¿£ÇÅ£Î ¸ðÎÈ£÷ ¦¿Îí¸¾× º¡òÐÈ£÷,
Å¡Æ§ÅÏõ ±ýÈ§Ä¡ Á¸¢úó¾¢Õó¾ Á¡ó¾§Ã?
¸¡Äýµ¨º Åó¾§À¡Ð ¨¸¸ÄóÐ ¿¢ýÈ¢Îõ
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼÷À¡¾õ «õ¨ÁÀ¡¾õ ¯ñ¨Á§Â!

22

µ¼õ¯ûÇ §À¡¦¾øÄ¡õ ¿£÷ µÊ§Â ¯Ä¡ÅÄ¡õ;
µ¼õ¯ûÇ §À¡¦¾Ä¡õ ¯Ú¾¢Àñ½¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ;
µ¼Óõ¯¨¼ó¾ §À¡¾¢ø ´ôÀ¢Ä¡¾ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
¬Îõþø¨Ä §¸¡Öõþø¨Ä Â¡Õõþø¨Ä ¬É§¾!

23

¸¢Ã¢¨Â ¿¢¨Ä
Å£¦¼ÎòÐ §ÅûÅ¢¦ºöÐ ¦ÁöÂ§É¡Î ¦À¡öÔÁ¡ö
Á¡ÎÁì¸û ¦ÀñÊ÷ÍüÈõ ±ýÈ¢ÕìÌõ Á¡ó¾÷¸¡û
¿¡Î¦ÀüÈ ¿ÎÅ÷¨¸Â¢ø µ¨ÄÅóÐ «¨Æò¾¢Êø
µÎ¦ÀüÈ «ùÅ¢¨Ä ¦ÀÈ¡Ð¸¡Ïõ ¯¼Ä§Á!

24

¯üÀò¾¢ ¿¢¨Ä
«ñ½§Ä «É¡¾¢§Â «É¡¾¢Óý «É¡¾¢§Â
¦ÀñÏõ¬Ïõ ´ýÈ§Ä¡ À¢ÈôÀ¾üÌ Óý¦ÉÄ¡õ
¸ñ½¢Ä¡½¢ý Íì¸¢Äõ ¸ÕÅ¢øµíÌõ ¿¡Ç¢§Ä
ÁñÏ§Ç¡Õõ Å¢ñÏ§Ç¡Õõ Åó¾Å¡Ú ±í¹§É?

25

«È¢× ¿¢¨Ä
ÀñÎ¿¡ý ÀÈ¢ò¦¾È¢ó¾ ÀýÁÄ÷¸û ±ò¾¨É?
À¡Æ¢§Ä ¦ºÀ¢òÐÅ¢ð¼ Áó¾¢Ãí¸û ±ò¾¨É?
Á¢ñ¼É¡öò ¾¢Ã¢ó¾§À¡Ð þ¨Èò¾¿£÷¸û ±ò¾¨É?
Á£Ç×õ º¢Å¡ÄÂí¸û ÝÆÅó¾Ð ±ò¾¨É?

26

«ñ¼÷§¸¡ý þÕôÀ¢¼õ «È¢óÐ¯½÷ó¾ »¡É¢¸¡û
Àñ¼È¢ó¾ À¡ý¨Á¾ý¨É Â¡÷«È¢Â ÅøÄ§Ã?
Å¢ñ¼§Å¾ô ¦À¡Õ¨Ç«ýÈ¢ §ÅÚ ÜÈ Å¨¸Â¢Ä¡ì
¸ñ¼§¸¡Â¢ø ¦¾öÅõ±ýÚ ¨¸¦ÂÎôÀ ¾¢ø¨Ä§Â.

27

àÃõàÃõ àÃõ±ýÚ ¦º¡øÖÅ¡÷¸û §º¡õÀ÷¸û
À¡ÕõÅ¢ñÏõ ±íÌÁ¡öô ÀÃó¾«ô ÀÃ¡ÀÃõ
°Õ¿¡Î ¸¡Î§Á¡Ê ¯ÆýÚ§¾Îõ °¨Á¸¡û!
§¿Ã¾¡¸ ¯õÓ§Ç «È¢óÐ½÷óÐ ¿¢øÖ§Á!

28

¾í¸õ´ýÚ åÀõ§ÅÚ ¾ý¨ÁÂ¡É Å¡Ú§À¡ø
¦ºí¸ñÁ¡Öõ ®ºÛõ º¢Èó¾¢Õó¾ ¦¾õÓ§Ç
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Å¢í¸Çí¸û §ÀÍÅ¡÷ Å¢ÇíÌ¸¢ýÈ Á¡ó¾§Ã
±íÌÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ¿¡Áõ ¿¡Áõþó¾ ¿¡Á§Á!

29

¦¿Õô¨ÀãðÊ ¦¿ö¨ÂÅ¢ðÎ ¿¢ò¾õ¿¢ò¾õ ¿£Ã¢§Ä
Å¢ÕôÀ¦Á¡Î ¿£÷ÌÇ¢ìÌõ §Å¾Å¡ì¸¢Âõ §¸ÙÁ¢ý;
¦¿ÕôÒõ¿£Õõ ¯õÓ§Ç ¿¢¨ÉóÐÜÈ ÅøÄ£§Ãø
ÍÕì¸õ«üÈ §º¡¾¢¨Âò ¦¾¡¼÷óÐÜ¼ø ¬Ì§Á¡!

30

À¡ðÊøÄ¡¾ ÀÃÁ¨Éô ÀÃÁ§Ä¡¸ ¿¡¾¨É
¿¡ðÊÄ¡¾ ¿¡¾¨É ¿¡Ã¢Áí¨¸ À¡¸¨É
ÜðÊ¦ÁûÇ Å¡öÒ¨¾òÐì ÌÏÌÏò¾ Áó¾¢Ãõ
§Åð¼¸¡Ã÷ ÌÍÌÍô¨Àì ÜôÀ¢¼¡ Ó¸¢ïº§¾.

31

ÌÍÌÍô¨À - ÍÕìÌô¨À
¾Ã¢ºÉõ
¦ºöÂ¦¾í¸¢ §ÄþÇ¿£÷ §º÷ò¾¸¡Ã ½í¸û§À¡ø
³ÂýÅóÐ ±ýÛÇõ ÒÌóÐ§¸¡Â¢ø ¦¸¡ñ¼Éý.
³ÂýÅóÐ ±ýÛÇõ ÒÌóÐ§¸¡Â¢ø ¦¸¡ñ¼À¢ý
¨ÅÂ¸ò¾¢ø Á¡ó¾÷ÓýÉõ Å¡ö¾¢ÈôÀ ¾¢ø¨Ä§Â.

32

«È¢× ¿¢¨Ä
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Á¡ÚÀðÎ Á½¢ÐÄì¸¢ ÅñÊý±îº¢ø ¦¸¡ñÎ§À¡ö
°ÚÀð¼ ¸øÄ¢ýÁ£§¾ °üÚ¸¢ýÈ ã¼§Ã.
Á¡ÚÀð¼ §¾ÅÕõ «È¢óÐ§¿¡ìÌõ ±ý¨ÉÔõ
ÜÚÀðÎò ¾£÷ì¸§Å¡ ÌÕì¸ûÀ¡¾õ ¨Åò¾§¾.

33

§¸¡Â¢Ä¡ÅÐ ²¾¼¡? ÌÇí¸Ç¡ÅÐ ²¾¼¡?
§¸¡Â¢Öõ ÌÇí¸Ùõ ÌõÀ¢Îõ ÌÄ¡Á§Ã!
§¸¡Â¢Öõ ÁÉòÐ§Ç ÌÇí¸Ùõ ÁÉòÐ§Ç!
¬ÅÐõ «Æ¢ÅÐõ þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â.

34

¦ºí¸Öõ ¸Õí¸Öõ º¢Åó¾º¡¾¢ Ä¢í¸Óõ
¦ºõÀ¢Öõ ¾Ã¡Å¢Öõ º¢ÅýþÕôÀý ±ý¸¢È£÷
¯õÁ¾õ «È¢óÐ¿£÷ ¯õ¨Á¿£÷ «È¢ó¾À¢ý
«õÀÄõ ¿¢¨Èó¾¿¡¾÷ ¬¼øÀ¡¼ø ¬Ì§Á¡!

35

â¨ºâ¨º ±ýÚ¿£÷ â¨º¦ºöÔõ §À¨¾¸¡û.
â¨ºÔûÇ ¾ýÉ¢§Ä â¨º¦¸¡ñ¼Ð ±ùÅ¢¼õ?
¬¾¢â¨º ¦¸¡ñ¼§¾¡, «É¡¾¢â¨º ¦¸¡ñ¼§¾¡?
²Ðâ¨º ¦¸¡ñ¼§¾¡? þýÉ¦¾ýÚ þÂõÒ§Á!

36

þÕìÌ¿¡Ö §Å¾Óõ ±Øò¨¾ «È§Å¡¾¢Ûõ
¦ÀÕì¸¿£Ú âº¢Ûõ À¢¾üÈ¢Ûõ À¢Ã¡ýþÃ¡ý
¯Õì¸¢¦¿ï¨º ¯ð¸Äó¾¢íÌ ¯ñ¨ÁÜÈ ÅøÄ£§Ãø
ÍÕì¸õ«üÈ §º¡¾¢¨Âò ¦¾¡¼÷óÐ Ü¼Ä¡Ì§Á¡!

37

¸Äò¾¢ýÅ¡÷òÐ ¨Åò¾¿£÷ ¸Îò¾¾£ ÓÎì¸¢É¡ø
¸Äò¾¢§Ä ¸Ãó¾§¾¡ ¸Îò¾¾£ì ÌÊò¾§¾¡
¿¢Äò¾¢§Ä ¸Ãó¾§¾¡ ¿£ûÅ¢ÍõÒ ¦¸¡ñ¼§¾¡
ÁÉò¾¢ýÁ¡¨Â ¿£ì¸¢§Â ÁÉòÐû§Ç ¸Ãó¾§¾¡!

38

À¨Èîº¢Â¡ÅÐ ²¾¼¡? À½ò¾¢Â¡ÅÐ ²¾¼¡?
þ¨Èîº¢§¾¡ø ±ÖõÀ¢Ûõ þÄì¸Á¢ðÎ þÕìÌ§¾¡?
À¨Èîº¢§À¡¸õ §ÅÈ§¾¡ À½ò¾¢§À¡¸õ §ÅÈ§¾¡?
À¨Èîº¢Ôõ À½ò¾¢Ôõ ÀÌòÐÀ¡Õõ ¯õÓ§Ç!

39
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Å¡Â¢§Ä ÌÊò¾¿£¨Ã ±îº¢ø ±ýÚ ¦º¡ø¸¢È£÷;
Å¡Â¢§Ä Ì¾ôÒ§Å¾ ¦ÁÉôÀ¼ì ¸¼Å§¾¡?
Å¡Â¢ø±îº¢ø §À¡¸±ýÚ ¿£÷¾¨Éì ÌÊôÀ£÷¸¡û
Å¡Â¢ø±îº¢ø §À¡ÉÅñ½õ Åó¾¢ÕóÐ ¦º¡øÖ§Á!

40

µÐ¸¢ýÈ §Å¾õ±îº¢ø., ¯ûÇÁó¾¢Ãí¸û ±îº¢ø;
§À¡¾¸í¸ Ç¡É±îº¢ø., â¾Äí¸û ²Øõ±îº¢ø;
Á¡¾¢Õó¾ Å¢óÐ±îº¢ø., Á¾¢Ôõ ±îº¢ø ´Ç¢Ôõ±îº¢ø;
²¾¢ø±îº¢ø þøÄ¾¢ø¨Ä þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â!

41

À¢ÈôÀ¾üÌ Óý¦ÉøÄ¡õ þÕìÌÁ¡È ¦¾í¹§É?
À¢ÈóÐÁñ ½¢ÈóÐ§À¡ö þÕìÌÁ¡Ú ¦¾í¹§É?
ÌÈ¢òÐ¿£÷ ¦º¡Ä¡Å¢Êø ÌÈ¢ôÀ¢øÄ¡¾ Á¡ó¾§Ã.
«Úô¦ÀÉ ¦ºÅ¢þÃñÎõ «ï¦ºØòÐ Å¡Ç¢É¡ø.

42

«õÀÄò¨¾ «õÒ¦¸¡ñÎ «ºí¦¸ýÈ¡ø ºíÌ§Á¡?
¸õÀÁüÈ À¡ü¸¼ø ¸Äí¦¸ýÈ¡ø ¸ÄíÌ§Á¡?
þýÀÁüÈ §Â¡¸¢¨Â þÕÙõÅóÐ «ÏÌ§Á¡?
¦ºõ¦À¡ý «õÀÄòÐ§Ç ¦¾Ç¢ó¾ º¢Å¡Â§Á.

43

º¢ò¾õ²Ð, º¢ó¨¾²Ð º£Åý²Ð! º¢ò¾§Ã
ºò¾¢²Ð? ºõÒ²Ð º¡¾¢§À¾ «üÈÐ
Óò¾¢²Ð? ãÄõ²Ð ãÄÁó ¾¢Ãí¸û²Ð?
Å¢ò¾¢øÄ¡¾ Å¢ò¾¢§Ä þ¾¢¦ÉÉ¦¾ýÚ þÂõÒ§Á.

44

´Îì¸ ¿¢¨Ä
º¢ò¾ÁüÚî º¢ó¨¾ÂüÚî º£ÅÉüÚ ¿¢ýÈ¢¼õ
ºò¾¢ÂüÚî ºõÒÅüÚî º¡¾¢§À¾ ÁüÚ¿ø
ãò¾¢ÂüÚ ãÄÁüÚ ãÄÁó¾¢ Ãí¸Ùõ
Å¢ò¨¾þò¨¾ ®ýÈÅ¢ò¾¢ø Å¢¨Äó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

45

¸¢Ã¢¨Â
º¡¾¢Â¡ÅÐ ²¾¼¡? ºÄõ¾¢Ãñ¼ ¿£¦ÃÄ¡õ
â¾Å¡ºø ´ýÈ§Ä¡, â¾õ³óÐõ ´ýÈ§Ä¡?
¸¡¾¢øÅ¡Ç¢ø, ¸¡¨Ã, ¸õÀ¢, À¡¼¸õ¦À¡ý ´ýÈ§Ä¡?
º¡¾¢§À¾õ µÐ¸¢ýÈ ¾ý¨Á±ýÉ ¾ý¨Á§Â¡?

46

«È¢× ¿¢¨Ä
¸Èó¾À¡ø Ó¨ÄôÒ¸¡, ¸¨¼ó¾¦Åñ¦½ö §Á¡÷Ò¸¡;
¯¨¼óÐ§À¡É ºí¸¢ýµ¨º ¯Â¢÷¸Ùõ ¯¼üÒ¸¡;
Å¢Ã¢ó¾â ¯¾¢÷ó¾¸¡Ôõ Á£ñÎ§À¡ö ÁÃõÒ¸¡;
þÈó¾Å÷ À¢ÈôÀ¾¢ø¨Ä þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â.

47

«¨ÈÂ¢É¢ø ¸¢¼ó¾§À¡Ð «ýÚàö¨Á ±ýÈ¢Ä£÷,
Ð¨È«È¢óÐ ¿£÷ÌÇ¢ò¾ «ýÚà¨Á ±ýÈ¢Ä£÷,
ô¨ÈÂÈ¢óÐ ¿£÷À¢Èó¾ «ýÚà¨Á ±ýÈ¢Ä£÷,
Ò¨ÃþÄ¡¾ ®º§Ã¡Î ¦À¡ÕóÐÁ¡ÈÐ ±í¹§É.

48

à¨Áà¨Á ±ýÚ§Ç ÐÅñÎ«¨ÄÔõ ²¨Æ¸¡û!
à¨ÁÂ¡É ¦Àñ½¢Õì¸ò à¨Á§À¡ÉÐ ±ùÅ¢¼õ?
¬¨Á§À¡Ä ÓØ¸¢ÅóÐ «§É¸§Å¾õ µÐÈ£÷
à¨ÁÔõ ¾¢ÃñÎÕñÎ ¦º¡üÌÕì¸û ¬É§¾.

49

¦º¡üÌÕì¸û ¬ÉÐõ §º¡¾¢§ÁÉ¢ ¬ÉÐõ
¦ÁöìÌÕì¸û ¬ÉÐõ §Å½â¨º ¦ºöÅÐõ
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ºüÌÕì¸û ¬ÉÐõ º¡ò¾¢Ãí¸û ¦º¡øÅÐõ
¦ºöìÌÕì¸û ¬ÉÐõ ¾¢ÃñÎÕñ¼ à¨Á§Â.

50

¨¸Å¼í¸û ¸ñÎ¿£÷ ¸ñº¢Á¢ðÊ ¿¢ü¸¢È£÷?
±ùÅ¢¼í¸û ¸ñÎ¿£÷ ±ñ½¢±ñ½¢ô À¡÷ì¸¢È£÷?
¦À¡öÔ½÷ó¾ º¢ó¨¾¨Âô ¦À¡Õó¾¢§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¦Áö¸¼óÐ ¯õÓ§Ç Å¢¨ÃóÐ ÜÈø¬Ì§Á.

51

¬Î¸¡ðÊ §Åí¨¸¨Â «¸ôÀÎòÐ Á¡Ú§À¡ø
Á¡Î¸¡ðÊ ±ý¨É¿£ Á¾¢ÁÂì¸ø ¬Ì§Á¡,
§¸¡Î¸¡ðÊ Â¡¨É¨Âì ¦¸¡ýÚÃ¢ò¾ ¦¸¡üÈÅ¡,
Å£Î¸¡ðÊ ±ý¨É¿£ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ §ÅÏ§Á.

52

þ¼ò¾Ðý¸ñ ºó¾¢Ãý, ÅÄò¾Ðý¸ñ ÝÃ¢Âý
þ¼ì¨¸ºíÌ ºì¸Ãõ, ÅÄì¨¸ÝÄõ Á¡ýÁØ;
±Îò¾À¡¾õ ¿£ûÓÊ, ±ñ¾¢¨ºìÌõ «ôÒÈõ,
¯¼ø¸ÄóÐ ¿¢ýÈÁ¡Âõ Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã?

53

¿¡Æ¢«ôÒõ ¿¡Æ¢¯ôÒõ ¿¡Æ¢Â¡É Å¡Ú§À¡ø
¬Æ¢§Â¡Ûõ ®ºÛõ «Á÷óÐ Å¡úó¾¢Õó¾¢¼õ
²È¢ø¬Ú ®ºÛõ þÂíÌ ºìÃ¾Ã¨ÉÔõ
§ÅÚÜÚ §ÀÍÅ¡÷ Å£úÅ÷Å£ñ ¿Ã¸¢§Ä.

54

¾¢ø¨Ä¿¡Â ¸ý«Åý; ¾¢ÕÅÃí ¸Ûõ«Åý;
±ø¨ÄÂ¡É ÒÅÉÓõ ²¸Óò¾¢ Â¡ÉÅý
ÀøÖ¿¡×õ ¯ûÇ§À÷ ÀÌòÐÜÈ¢ Á¸¢ØÅ¡÷;
ÅøÄÀí¸û §ÀÍÅ¡÷ Å¡öÒØòÐ Á¡öÅ§Ã.

55

±ò¾¢¨ºìÌõ ±ù×Â¢÷ìÌõ ±í¸û «ôÀý ±õÀ¢Ã¡ý
ºò¾¢Â¡É Å¢òÐ§Ç Ó¨Çò¦¾Øõ «îÍ¼÷
º¢ò¾Óõ ¦¾Ç¢óÐ§Å¾ §¸¡Â¢Öõ ¾¢Èó¾À¢ý
«ò¾ý¬¼ø ¸ñ¼À¢ý «¼í¸ø¬¼ø ¸¡Ï§Á.

56

¯üÈáø¸û ¯õÓ§Ç ¯½÷óÐ½÷óÐ À¡ÎÅ£÷;
ÀüÈÚòÐ ¿¢ýÚ¿£÷ ÀÃ¡ÀÃí¸û ±öÐÅ£÷;
¦ºüÈÁ¡¨Å ÔûÇ¨Ãî ¦ºÕì¸ÚòÐ þÕò¾¢Êø
ÍüÈÁ¡¸ ¯õÓ§Ç §º¡¾¢±ýÚõ Å¡Ø§Á.

57

§À¡¾¾¡ö ±Øó¾Ðõ ÒÉÄ¾¡¸¢ Åó¾Ðõ
¾¡¾¾¡öô ÒÌó¾Ðõ ¾½Ä¾¡ö Å¢¨Çó¾Ðõ
µ¾¼¡ «ïÍãýÚõ ´ýÈ¾¡É «ì¸Ãõ
µ¾¼¡¿£ þÃ¡ÁÃ¡Á Ã¡Á¦ÅýÛõ ¿¡Á§Á.

58

«¸¡Ãõ±ýÈ «ì¸ÃòÐû «ù×ÅóÐ ¯¾¢ò¾§¾¡?
¯¸¡Ãõ±ýÈ «ì¸ÃòÐû ¯ù×ÅóÐ ¯¾¢ò¾§¾¡?
«¸¡ÃÓõ ¯¸¡ÃÓõ º¢¸¡ÃÁ¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ§¾¡?
Å¢¸¡ÃÁüÈ §Â¡¸¢¸¡û Å¢Ã¢òÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

59

«Èò¾¢Èí ¸ÙìÌõ¿£, «ñ¼õ±ñ ¾¢¨ºìÌõ¿£,
¾¢Èò¾¢Èí ¸ÙìÌ¿£, §¾ÎÅ¡÷¸û º¢ó¨¾¿£,
¯Èì¸õ¿£, ¯½÷×¿£, ¯ð¸Äó¾ §º¡¾¢¿£
ÁÈì¦¸¡½¡¾ ¿¢ý¸Æø ÁÈôÀ¢Ûõ ÌÊ¦¸¡§Ç.

60

«ñ¼õ¿£ «¸ñ¼õ¿£, ¬¾¢ãÄ Á¡É¿£,
¸ñ¼õ¿£, ¸ÕòÐõ¿£, ¸¡Å¢Âí¸ Ç¡É¿£,
Òñ¼Ã£¸ ÁüÚ§Ç ¯½Õ¸¢ýÈ Òñ½¢Â÷,
¦¸¡ñ¼§¸¡Ä Á¡É§¿÷¨Á Ü÷¨Á±ýÉ Ü÷¨Á§Â.

61
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¨Á«¼÷ó¾ ¸ñ½¢É¡÷ ÁÂì¸¢Îõ ÁÂì¸¢§Ä
³Â¢ÈóÐ ¦¸¡ñÎ¿£í¸û «øÄø«üÚ þÕôÀ£÷¸û
¦Áö«È¢ó¾ º¢ó¨¾Â¡ø Å¢ÇíÌ»¡Éõ ±ö¾¢É¡ø
¯öÂÈ¢óÐ ¦¸¡ñÎ¿£í¸û °Æ¢¸¡Äõ Å¡úÅ£§Ã.

62

¸ÕÅ¢Õó¾ Å¡ºÄ¡ø ¸ÄíÌ¸¢ýÈ °¨Á¸¡û
ÌÕÅ¢ÕóÐ ¦º¡ýÉÅ¡÷ò¨¾ ÌÈ¢òÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¯ÕÅ¢ÄíÌ §ÁÉ¢Â¡¸¢ ¯õÀÃ¡¸¢ ¿¢ýÚ¿£÷
¾¢ÕÅ¢ÇíÌ §ÁÉ¢Â¡¸î ¦ºýÚÜ¼ø ¬Ì§Á!

63

¾£÷ò¾õ¬¼ §ÅÏ¦ÁýÚ §¾Î¸¢ýÈ ¾£É÷¸¡û,
¾£÷ò¾õ¬¼ø ±ùÅ¢¼õ ¦¾Ç¢óÐ¿£÷ þÂõÒÅ£÷?
¾£÷ò¾Á¡¸ ¯õÓ§Ç ¦¾Ç¢óÐ¿£÷ þÕó¾À¢ý
¾£÷ò¾Á¡¸ ¯ûÇÐõ º¢Å¡Â«ï ¦ºØòÐ§Á!

64

¸Øò¨¾Ôõ ¿¢Á¢÷ò¾¢¿øÄ ¸ñ¨½Ôõ Å¢Æ¢òÐ¿£÷
ÀØòÐÅ¡ö Å¢Æ¢óÐ§À¡É À¡Åõ ±ýÉÀ¡Å§Á?
«Øò¾Á¡É Å¢ò¾¢§Ä «É¡¾¢Â¡É þÕôÀ§¾¡÷
±Øò¾¢Ä¡ ±ÉØò¾¢§Ä¡ þÕì¸Ä¡õ þÕóÐ§Á.

65

¸ñÎ¿¢ýÈ Á¡¨ÂÔõ ¸ÄóÐ¿¢ýÈ â¾Óõ
¯ñÎÈíÌ Á¡Ú¿£÷ ¯½÷ó¾¢Õì¸ ÅøÄ£§Ãø
Àñ¨¼¬Úõ ´ýÚÁ¡öô ÀÂó¾§Å¾ Íò¾É¡ö
«ñ¼Óò¾¢ ¬¸¢¿¢ýÈ ¬¾¢ãÄõ ãÄ§Á!

66

®ýÈÅ¡º ÖìÌþÃí¸¢ ±ñ½¢ÈóÐ §À¡Å£÷¸¡û!
¸¡ýÈÅ¡¨Æ ¦Á¡ð¼Ä÷ó¾ ¸¡Ã½õ «È¢¸¢Ä£÷
¿¡ýÈÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ ¿¡Ê§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø,
§¾¡ýÚÁ¡¨Â Å¢ð¦¼¡Æ¢óÐ §º¡¾¢ÅóÐ §¾¡ýÚ§Á.

67

¯ÆÖõÅ¡º ÖìÌþÃí¸¢ °ºÄ¡Îõ °¨Á¸¡û?
¯ÆÖõÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ ¯ñ¨Á§ºÃ ±ñ½¢Ä£÷?
¯ÆÖõÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ ¯ñ¨Á¿£÷ ¯½÷ó¾À¢ý
¯ÆÖõÅ¡ºø ¯ûÇ¢Õó¾ ¯ñ¨Á¾¡Ûõ ¬Å¢§Ã.

68

ãÄ¿¡Ê ¾ýÉ¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ §º¡¾¢¨Â
¿¡Ö¿¡Æ¢ ¯õÓ§Ç ¿¡Ê§Â þÕó¾À¢ý
À¡ÄÉ¡¸¢ Å¡ÆÄ¡õ ÀÃôÀ¢ÃÁõ ¬¸Ä¡õ;
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼÷¬¨½ «õ¨Á¬¨½ ¯ñ¨Á§Â.

69

þÕì¸§ÅÏõ ±ýÈ§À¡Ð þÕò¾Ä¡ö þÕìÌ§Á¡?
ÁÃ¢ì¸§ÅÏõ ±ýÈ§Ä¡ ÁñÏ§Ç À¨¼ò¾É÷?
ÍÕì¸ÁüÈ ¾õÀ¢Ã¡ý ¦º¡ýÉ«ï ¦ºØò¨¾Ôõ
ÁÃ¢ìÌÓý Å½í¸¢Ë÷ ÁÕó¦¾Éô À¾õ¦¸Ë÷.

70

«õÀò¦¾¡ýÚ ±É «¼í¸§Ä¡÷ ±ØòÐ§Ç¡?
Å¢ñÀÃó¾ Áó¾¢Ãõ §Å¾õ¿¡ýÌõ ´ýÈ§Ä¡
Å¢ñÀÃó¾ ãÄ«ï ¦ºØòÐ§Ç Ó¨Çò¾§¾
«í¸Ä¢í¸ À£¼Á¡ö «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

71

º¢Å¡Âõ±ýÈ «ðºÃõ º¢ÅýþÕìÌõ «ðºÃõ
¯À¡Âõ±ýÚ ¿õÒ¾üÌ ¯ñ¨ÁÂ¡É «ðºÃõ
¸À¡¼ÁüÈ Å¡º¨Äì ¸¼óÐ§À¡É Å¡Ô¨Å
¯À¡ÂõþðÎ «¨ÆìÌ§Á º¢Å¡Â«ï ¦ºØòÐ§Á.

72

¯ÕÅõ«øÄ, ¦ÅÇ¢Ôõ«øÄ, ´ý¨È§ÁÅ¢ ¿¢ýÈ¾øÄ
ÁÕ×õÅ¡ºø ¦º¡ó¾õ«øÄ ÁüÈ¾øÄ «üÈ¾øÄ

RangaRakes
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¦ÀÃ¢Â¾øÄ º¢È¢Â¾øÄ §ÀºÄ¡É ¾¡Ûõ«øÄ
«Ã¢Â¾¡¸¢ ¿¢ýÈ§¿÷¨Á Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã?

73

¬òÐÁ¡ «É¡¾¢§Â¡? «É¡òÐÁ¡ «É¡¾¢§Â¡?
âò¾¢Õó¾ ³õ¦À¡È¢ ÒÄý¸Ùõ «É¡¾¢§Â¡?
¾÷ì¸Á¢ì¸ áø¸Ùõ º¾¡º¢ÅÓõ «É¡¾¢§Â¡?
Å£ì¸Åó¾ §Â¡¸¢¸¡û? Å¢¨ÃóÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á!

74

«È¢Å¢§Ä ÒÈó¾¢Õó¾ ¬¸Áí¸û µÐÈ£÷;
¦¿È¢Â¢§Ä ÁÂíÌ¸¢ýÈ §¿÷¨Á´ýÚ «Ã¢¸¢Ä£÷;
¯È¢Â¢§Ä ¾Â¢÷þÕì¸ °÷ÒÌóÐ ¦Åñ¦½ö§¾Îõ
«È¢Å¢Ä¡¾ Á¡ó¾§Ã¡Î «ÏÌÁ¡ÈÐ ±í¹§É?

75

«ýÒ ¿¢¨Ä
þÕÅ÷«Ãí¸ Óõ¦À¡Õó¾¢ ±ýÒÕ¸¢ §¿¡ì¸¢Ä£÷;
¯ÕÅÃí¸õ ¬¸¢¿¢ýÈ ¯ñ¨Á´ý¨È µ÷¸¢Ä£÷;
¸Õ«Ãí¸õ ¬¸¢¿¢ýÈ ¸üÀ¨É ¸¼óÐÀ¢ý
¾¢Õ«Ãí¸õ ±ýÚ¿£÷ ¦¾Ç¢ó¾¢Õì¸ ÅøÄ£§Ã!

76

¸ÕìÌÆ¢Â¢ø ¬¨ºÂ¡öì ¸¡¾ÖüÚ ¿¢ü¸¢È£÷
ÌÕì¸¢ÎìÌõ ²¨Æ¸¡û ÌÄ¡×¸¢ýÈ À¡Å¢¸¡û
¾¢Õò¾¢Õò¾¢ ¦ÁöÂ¢É¡ø º¢Åó¾«ï ¦ºØò¨¾Ôõ
¯Õì¸Æ¢ìÌõ ¯õ¨ÁÔõ ¯½÷óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

77

Áñ½¢§Ä À¢Èì¸×õ ÅÆì¸Ä¡Ð ¯¨Ãì¸×õ
±ñ½¢Ä¡¾ §¸¡Ê§¾Å÷ ±ýÉÐ¯ýÉÐ ±ýÉ×õ
¸ñ½¢§Ä¸ñ Á½¢þÕì¸ì ¸ñÁ¨Èò¾ Å¡Ú§À¡ø
±ñ½¢ø§¸¡Ê §¾ÅÕõ þ¾ý¸½¡ø Å¢Æ¢ôÀ§¾.

78

«È¢× ¿¢¨Ä
Áñ¸Äõ ¸Å¢úó¾§À¡Ð ¨ÅòÐ¨ÅòÐ «ÎìÌÅ¡÷
¦Åí¸Äõ ¸Å¢úó¾§À¡Ð §ÅÏõ±ýÚ §ÀÏÅ¡÷;
¿õ¸Äõ ¸Å¢úó¾§À¡Ð ¿¡Úõ±ýÚ §À¡ÎÅ¡÷
±ñ¸ÄóÐ ¿¢ýÈÁ¡Âõ ±ýÉÁ¡Âõ ®º§É.

79

Á¢ì¸¦ºøÅõ ¿£À¨¼ò¾ Å¢ÈÌ§ÁÅ¢ô À¡Å¢¸¡û
Å¢ÈÌ¼ý ¦¸¡Ùò¾¢§ÁÉ¢ ¦ÅóÐ§À¡ÅÐ «È¢¸¢Ä£÷
Áì¸û¦ÀñË÷ ÍüÈõ±ýÚ Á¡¨Â¸¡Ïõ þ¨Å¦ÂÄ¡õ
ÁÈÄ¢ÅóÐ «¨Æò¾§À¡Ð ÅóÐÜ¼Ä¡Ì§Á¡?

80

Å¢ÈÌ - ¸÷Åõ
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´ì¸ÅóÐ Á¡Ð¼ý ¦ºÈ¢ó¾¢¼ò¾¢ø «Æ¸¢§Â
´ÕÅÃ¡¸¢ þÕÅÃ¡¸¢ þÇ¨Á¦ÀüÈ °Ã¢§Ä
«ì¸½¢óÐ ¦¸¡ý¨ÈÝÊ «õÀÄò¾¢ø ¬ÎÅ¡÷
«ï¦ºØò¨¾ µ¾¢Êø «§É¸À¡Åõ «¸Ö§Á.

81

Á¡Î¸ýÚ ¦ºøÅÓõ Á¨ÉÅ¢¨Áó¾÷ Á¸¢Æ§Å
Á¡¼Á¡Ç¢ ¨¸ôÒÈò¾¢ø Å¡Ø¸¢ýÈ ¿¡Ç¢§Ä
µÊÅóÐ ¸¡Äà¾÷ ºÎ¾¢Â¡¸ §Á¡¾§Å
¯¼ø¸¢¼óÐ ¯Â¢÷¸ÆýÈ ¯ñ¨Á¸ñÎõ ¯½÷¸¢Ä£÷!

82

À¡Î¸¢ýÈ ¯õÀÕìÌû ¬ÎÀ¡¾õ ¯ýÉ¢§Â
ÀØ¾¢Ä¡¾ ¸ýÁÜð¼õ þð¼±í¸û ÀÃÁ§É
¿£Î¦ºõ¦À¡ý «õÀÄòÐû ¬Î¦¸¡ñ¼ «ôÀ§É,
¿£Ä¸ñ¼ ¸¡Ä¸ñ¼ ¿¢ò¾¢Â¸ø Â¡½§É.

83
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¸¡ÉÁüÈ ¸¡ð¼¸ò¾¢ø ¦Åó¦¾Øó¾ ¿£Ú§À¡ø
»¡Éõ¯üÈ ¦¿ïº¸ò¾¢ø ¿øÄ§¾Ðõ þø¨Ä§Â;
°ÉÁüÈ §º¡¾¢§Â¡Î ¯½÷×§º÷óÐ «¼ì¸¢É¡ø
§¾ý«¸ò¾¢ý °Èø§À¡ø ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

84

ÀÕ¸¢µÊ ¯õÓ§Ç ÀÈóÐÅó¾ ¦ÅÇ¢¾¨É
¿¢ÕÅ¢§Â ¿¢¨ÉóÐÀ¡÷ì¸¢ø ¿¢ýÁÉõ «¾¡Ì§Á.
¯Õ¸¢µÊ ±íÌÁ¡ö µÎõ§º¡¾¢ ¾ýÛ§Ç
¸ÕÐÅ£÷ ¯ÁìÌ¿øÄ ¸¡Ã½õ «¾¡Ì§Á.

85

§º¡¾¢Â¡¸¢ ¬¸¢¿¢ýÈ Íò¾Óõ ÀÄ¢òÐÅóÐ
§À¡¾¢Â¡¾ §À¡¾¸ò¨¾ µÐ¸¢ýÈ âÃ½¡,
Å£¾¢Â¡¸ µÊÅóÐ Å¢ñ½ÊÂ¢ý °Î§À¡ö
¬¾¢¿¡¾ý ¾ý ¿¡¾ý±ýÚ «Éó¾¸¡Äõ ¯ûÇ§¾

86

þ¨ÈÅÉ¡ø ±Îò¾Á¡¼ò ¾¢ø¨ÄÂõ ÀÄò¾¢§Ä
«È¢Å¢É¡ø «Îò¾¸¡Âõ «ïº¢É¡ø «¨Áó¾§¾.
¸ÕÅ¢¿¡¾õ ¯ñÎ§À¡öì ¸ÆýÈÅ¡ºø ´ýÀÐõ
´ÕÅÃ¡ö ´ÕÅ÷§¸¡Ê ¯ûÙ§Ç «Á÷ó¾§¾.

87

¦¿ïº¢§Ä þÕó¾¢ÕóÐ ¦¿Õì¸¢µÎõ Å¡Ô¨Å
«ýÀ¢É¡ø þÕóÐ¿£÷ «Õ¸¢Õò¾ ÅøÄ£§Ãø
«ýÀ÷§¸¡Â¢ø ¸¡½Ä¡õ «¸Öõ±ñ ¾¢¨ºìÌ§Ç
ÐõÀ¢µÊ µÊ§Â ¦º¡øÄ¼¡ ÍÅ¡Á¢§Â!

88

¾¢ø¨Ä¨Â Å½í¸¢¿¢ýÈ ¦¾ñ¼É¢ð¼ Å¡Ô§Å
±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ¿¢ýÈ ²¸§À¡¸ Á¡ö¨¸§Â
±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ¿¢ýÈ ¦º¡÷ì¸§Ä¡¸ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
¦Åû¨ÇÔõ º¢ÅôÒÁ¡¸¢ ¦Áö¸ÄóÐ ¿¢ýÈ§¾.

89

¯¼õÒ¯Â¢÷ ±Îò¾§¾¡, ¯Â¢÷¯¼õÒ ±Îò¾§¾¡
¯¼õÒ¯Â¢÷ ±Îò¾§À¡Ð ¯ÕÅõ²Ð ¦ºôÒÅ£÷
¯¼õÒ¯Â¢÷ þÈó¾§À¡Ð ¯Â¢÷þÈôÀÐ þø¨Ä§Â
¯¼õÒ¦Áö ÁÈóÐ¸ñÎ ¯½÷óÐ»¡Éõ µÐ§Á.

90

«ù¦ÅÛõ ±Øò¾¢É¡ø «¸ñ¼õ²Ø ¬ì¸¢É¡ö;
¯ù¦ÅÛõ ±Øò¾¢É¡ø ¯Õò¾Ã¢òÐ ¿¢ýÈ¨É;
Áù¦ÅÛõ ±Øò¾¢É¡ø ÁÂí¸¢É¡÷¸û ¨ÅÂ¸õ;
«ù×õ¯ù×õ Áù×Á¡ö «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á!

91

Áó¾¢Ãí¸û ¯ñÎ¿£÷ ÁÂíÌ¸¢ýÈ Á¡É¢Ë÷!
Áó¾¢Ãí¸û ¬ÅÐõ ÁÈò¾¢ø°Èø «ýÚ¸¡ñ;
Áó¾¢Ãí¸û ¬ÅÐ Á¾ò¦¾Øó¾ Å¡Ô¨Å;
Áó¾¢Ãò¨¾ ¯ñ¼Å÷ìÌ ÁÃ½õ²Ðõ þø¨Ä§Â!

92

±ýÉ±ýÚ ¦º¡øÖ§Åý þÄì¸½õ þÄ¡¾¨¾?
ÀýÛ¸¢ýÈ ¦ºó¾Á¢úô À¾õ¸¼ó¾ Àñ¦ÀÉ
Á¢ýÉ¸ò¾¢ø Á¢ý´Îí¸¢ Á¢ýÉ¾¡É Å¡Ú§À¡ø
±ýÉ¸òÐû ®ºÛõ Â¡Ûõ«øÄÐ þø¨Ä§Â!

93

¬ÄÅ¢ò¾¢ø ¬ø´Îí¸¢ ¬ÄÁ¡É Å¡Ú§À¡ø
§ÅÚÅ¢òÐõ þýÈ¢§Â Å¢¨ÇóÐ§À¡¸õ ±ö¾¢Ë÷!
¬ÚÅ¢ò¨¾ µ÷¸¢Ä£÷ «È¢Å¢Ä¡¾ Á¡ó¾§Ã!
À¡Õõþò¨¾ ¯õÓ§Ç ÀÃôÀ¢ÃÁõ ¬É§¾!

94

«ù×¾¢ò¾ Áó¾¢Ãõ «¸¡ÃÁ¡ö ¯¸¡ÃÁ¡ö
±ù¦ÅØòÐ «È¢ó¾Å÷ìÌ ±ØÀ¢ÈôÀÐ þí¸¢¨Ä?
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ºù×¾¢ò¾ Áó¾¢Ãò¨¾ò ¾üÀÃòÐ þÕò¾¢É¡ø
«ù×õ¯ù×õ Áù×Á¡ö «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

95

¾üÀÃõ - ÍÆ¢Ó¨É ¾¡Éõ
¿ùÅ¢ÃñÎ ¸¡Ä¾¡ö, ¿Å¢ýÈÁù ÅÂ¢È¾¡öî
º¢ùÅ¢ÃñÎ §¾¡Ç¾¡öî º¢Èó¾Åù× Å¡Â¾¡ö
ÂùÅ¢ÃñÎ ¸ñ½¾¡ö «Ø÷óÐ¿¢ýÈ §¿÷¨ÁÂ¢ø
¦ºù¨Å´òÐ ¿¢ýÈ§¾ º¢Å¡Â«ï ¦ºØòÐ§Á.

96

þÃñÎ¦Á¡ýÚ ãÄÁ¡ö þÂíÌ ºì¸ÃòÐ§Ç
ÍÕñÎãýÚ Å¨ÇÂÁ¡ö Í½íÌ§À¡ø ¸¢¼ó¾¿£
ÓÃñ¦¼Øó¾ ºí¸¢ýµ¨º ãÄ¿¡Ê °Î§À¡ö
«Ãí¸ý Àð¼½ò¾¢§Ä «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á!

97

¸¼Ä¢§Ä ¾¢Ã¢Ôõ ¬¨Á ¸¨ÃÂ¢§ÄÈ¢ Óð¨¼Â¢ðÎì
¸¼Ä¢§Ä ¾¢Ã¢ó¾§À¡Ð åÀÁ¡É Å¡Ú§À¡ø
Á¼Ö§Ç þÕìÌõ±í¸û Á½¢ÂÃí¸ §º¡¾¢¨Â
¯¼Ö§Ç ¿¢¨ÉóÐ¿øÄ ¯ñ¨ÁÂ¡ÉÐ ¯ñ¨Á§Â!

98

ãýÚÁñ¼ Äò¾¢Ûõ ÓðÊ¿¢ýÈ à½¢Öõ
¿¡ýÈÀ¡õÀ¢ý Å¡Â¢Öõ ¿Å¢ý¦ÈØó¾ «ðºÃõ;
®ýÈ¾¡Ôõ «ôÀÛõ ±ÎòÐ¨Ãò¾ Áó¾¢Ãõ;
§¾¡ýÚõµ÷ ±ØòÐ§Ç ¦º¡øÄ±íÌõ þø¨Ä§Â!

99

ãýÚãýÚ ãýÚ§Á ãÅ÷§¾Å÷ §¾ÊÎõ
ãýÚõ«ï ¦ºØòÐÁ¡ö ÓÆíÌõ «ù¦ÅØòÐ§Ç
®ýÈ¾¡Ôõ «ôÀÛõ þÂíÌ¸¢ýÈ ¿¡¾Óõ
§¾¡ýÚõÁñ¼Äò¾¢§Ä ¦º¡øÄ±íÌõ þø¨Ä§Â!

100

§º¡Ú¸¢ýÈ â¾õ§À¡Ä Í½íÌ§À¡ø ¸¢¼ó¾¿£÷
¿¡Ú¸¢ýÈ ÌõÀ¢Â¢ø ¿Âó¦¾Øó¾ ã¼§Ã,
º£Ú¸¢ýÈ ³Å¨Ãî º¢Ïì¸Úì¸ ÅøÄ£§Ãø
¬Ú§¸¡Ê §Å½¢Â¡÷ ¬È¢ø´ýÈ¢ø ¬Å¢§Ã!

101

Åð¼¦ÁýÚ ¯õÓ§Ç ÁÂì¸¢Å¢ð¼ ¾¢ù¦ÅÇ¢
«ð¼Åì ¸ÃòÐ§Ç «¼ì¸Óõ ´Îì¸Óõ
±ðÎõ±ðÎõ ±ðÎÁ¡ö þÂíÌ ºì¸ÃòÐ§Ç
±ð¼Ä¡õ ¯¾¢ò¾Ð ±õÀ¢Ã¡¨É¿¡õ «È¢ó¾À¢ý.

102

§ÀÍÅ¡Ûõ ®º§É, À¢ÃÁ»¡Éõ ¯õÓ§Ç;
¬¨ºÂ¡É ³ÅÕõ «¨Äó¾Õû ¦ºö¸¢È¡÷;
¬¨ºÂ¡É¡ ³Å§Ã «¼ì¸¢µ÷ ±Øò¾¢§Ä
§Àº¢¼¡Ð þÕôÀ¢§Ãø ¿¡¾ýÅóÐ §ÀÍ§Á.

103

¿Áº¢Å¡Â «ï¦ºØòÐõ ¿øÌ§Áø ¿¢¨Ä¸Ùõ
¿Áº¢Å¡Â «ïº¢ø«ïÍõ ÒÃ¡½Á¡É Á¡¨ÂÔõ
¿Áº¢Å¡Â «ï¦ºØòÐ ¿õÓ§Ç þÕì¸§Å!
¿Áº¢Å¡Â ¯ñ¨Á¨Â ¿ýÌ¯¨Ã¦ºö ¿¡¾§É!

104

ÀÃõ¯ÉìÌ ±ÉìÌ§ÅÚ ÀÂõþ¨Ä ÀÃ¡ÀÃ¡!
¸Ãõ±ÎòÐ ¿¢üÈÖõ ÌÅ¢ò¾¢¼ì ¸¼ÅÐõ
º¢Ãõ¯Õ¸¢ «Ó¾Ç¢ò¾ º£ÕÄ¡× ¿¡¾§É;
¯Ãõ±ÉìÌ ¿£ «Ç¢ò¾ µõ¿Áº¢ Å¡Â§Å!

105

Àî¨ºÁñ ÀÐôÀ¢§Ä ÀØôÀ¾¢ó¾ §ÅðÎÅý
¿¢îºÖõ ¿¢¨Éó¾¢¼ ¿¢¨Éò¾Åñ½õ ¬Â¢Îõ;
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Àî¨ºÁñ þÊóÐ§À¡ö ÀÈó¾ÐõÀ¢ ¬Â¢Îõ
À¢îº÷¸¡û «È¢óÐ¦¸¡û¸ À¢Ã¡ýþÂüÚ §¸¡Ä§Á.

106

´Ç¢Â¾¡É ¸¡º¢Á£Ð ÅóÐ¾íÌ §Å¡÷ì¦¸Ä¡õ
¦ÅÇ¢Â¾¡É §º¡¾¢§ÁÉ¢ Å¢ŠÅ¿¡¾ É¡ÉÅý
¦¾Ç¢ÔÁí¨¸ ¯¼ýþÕóÐ ¦ºôÒ¸¢ýÈ ¾¡Ã¸õ
±Ç¢Â§¾¡÷ þÃ¡ÁÃ¡Á Ã¡ÁÁ¢÷¾ ¿¡Á§Á.

107

Å¢Æ¢Â¢§É¡Î ÒÉøÅ¢¨Çó¾ Å¢øÄÅøÄ¢ §Â¡É¢Ôõ
¦ÅÇ¢Â¢§Ä À¢¾üÈÄ¡õ Å¢¨Ç×¿¢ýÈÐ þø¨Ä§Â
¦ÅÇ¢ÀÃó¾ §¾ºÓõ ¦ÅÇ¢ìÌûãÄ Å¢ò¨¾Ôõ
¦¾Ç¢Ôõ ÅøÄ»¡É¢¸û ¦¾Ç¢ó¾¢Õò¾ø ¾¢ñ½§Á.

108

µõ¿Áº¢ Å¡Â§Á ¯½÷óÐ¦Áö ¯½÷ó¾À¢ý
µõ¿Áº¢ Å¡Â§Á ¯½÷óÐ¦Áö ¦¾Ç¢ó¾À¢ý
µõ¿Áº¢ Å¡Â§Á ¯½÷óÐ¦Áö ¯½÷ó¾À¢ý
µõ¿Áº¢ Å¡Â§Á ¯ð¸ÄóÐ ¿¢üÌ§Á!

109

«øÄøÅ¡ºø ´ýÀÐõ «Õò¾¨¼ó¾ Å¡ºÖõ
¦º¡øÖõÅ¡ºø µ÷ ³óÐõ ¦º¡õÁ¢Å¢õÁ¢ ¿¢ýÈÐõ
¿øÄÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ »¡ÉÅ¡ºø °Î§À¡ö
±ø¨ÄÅ¡ºø ¸ñ¼Å÷ þÉ¢ôÀ¢ÈôÀÐ þø¨Ä§Â.

110

¬¾¢Â¡ÉÐ ´ýÚ§Á «§¿ì«§¿¸ åÀÁ¡ö
º¡¾¢§À¾ Á¡ö±ØóÐ º÷Åº£Åý ¬ÉÀ¢ý
¬¾¢§Â¡Î þÕóÐÁ£ñÎ ±ØóÐ¦ºýÁõ ¬ÉÀ¢ý
§º¡¾¢Â¡É »¡É¢Â¡¸¢î Íò¾Á¡ö þÕôÀ§É.

111

ÁÄ÷ó¾¾¡Ð ãÄõÁ¡ö þù¨ÅÂ¸õ ÁÄ÷ó¾Ðõ
ÁÄ÷ó¾â ÁÂì¸õÅóÐ «Õò¾Ðõ Å¢Îò¾Ðõ
ÒÄý¸û³óÐõ ¦À¡È¢¸Äí¸¢ âÁ¢§Áø Å¢Øó¾Ðõ
þÄí¸Äí¸¢ ¿¢ýÈÁ¡Âõ ±ýÉÁ¡Âõ ®º§É.

112

À¡Ã¼í¸ ¯ûÇÐõ ÀÃó¾Å¡Éõ ¯ûÇÐõ
µÃ¢¼Óõ þýÈ¢§Â ´ýÈ¢¿¢ýÈ ´ñÍ¼÷
¬Ã¢¼Óõ þýÈ¢§Â «¸òÐÙõ ÒÈòÐÙõ
º£Ã¢¼í¸û ¸ñ¼Åý º¢Åý¦¾Ã¢óÐ »¡É¢§Â!

113

Áñ¸¢¼¡Ã §ÁÍÁóÐ Á¨ÄÔû²È¢ ÁÚÌÈ£÷,
±ñÀ¼¡¾ ¸¡Ã¢Âí¸û þÂÖõ ±ýÚ ÜÚ¸¢È£÷,
¾õÀ¢Ã¡¨É ¿¡û§¾¡Úõ ¾¨ÃÂ¢§Ä ¾¨ÄÀ¼ì
ÌõÀ¢¼¡¾ Á¡ó¾§Ã¡Î ÜÊÅ¡úÅÐ ±í¹§É?

114

¿¡Å¢øáø «Æ¢ó¾Ðõ ¿ÄõÌÄõ «Æ¢ó¾Ðõ
§Á×§¾÷ «Æ¢ó¾Ðõ Å¢º¡Ãõ Ì¨Èó¾Ðõ
À¡Å¢¸¡û þ¦¾ýÉÁ¡Âõ Å¡Á¿¡Î âºÄ¡ö
¬Å¢Â¡÷ «¼íÌ¿¡Ç¢ø ³ÅÕõ «¼íÌÅ¡÷.

115

þø¨Äþø¨Ä ±ýÚ¿£÷ þÂõÒ¸¢ýÈ ²¨Æ¸¡û,
þø¨Ä±ýÚ ¿¢ýÈ¦¾¡ý¨È þø¨Ä ±ýÉÄ¡Ì§Á¡?
þø¨Ä«øÄ ´ýÚÁøÄ þÃñÎõ´ýÈ¢ ¿¢ýÈ¨¾
±ø¨Ä¸ñÎ ¦¸¡ñ¼§À÷ þÉ¢ôÀ¢ÈôÀÐ þø¨Ä§Â.

116

¸¡Ã¸¡Ã ¸¡Ã¸¡Ã ¸¡Åø°Æ¢ ¸¡ÅÄý
§À¡Ã§À¡Ã §À¡Ã§À¡Ã §À¡Ã¢ø¿¢ýÈ Òñ½¢Âý
Á¡ÃÁ¡Ã Á¡ÃÁ¡Ã ÁÃí¸û²Øõ ±ö¾º£
Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á±ýÛõ ¿¡Á§Á.

117
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¿£ÎÀ¡Ã¢ §ÄÀ¢ÈóÐ §¿ÃÁ¡É ¸¡Âó¾¡ý
Å£Î§ÀÈ¢ ¦¾ýÈ§À¡Ð §ÅñÊþýÀõ §ÅñÎ§Á¡?
À¡Ê¿¡Ö §Å¾Óõ À¡Ã¢§Ä À¼÷ó¾§¾¡?
¿¡ÎÃ¡Á Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á¦ÁýÛý ¿¡Á§Á!

118

¯Â¢Õ¿ý¨Á Â¡ø¯¼ø ±ÎòÐÅóÐ þÕó¾¢Îõ!
¯Â¢÷¯¼õÒ ´Æ¢ó¾§À¡Ð åÀåÀ Á¡Â¢Îõ
¯Â¢÷º¢Åò¾¢ý Á¡¨Â¬¸¢ ´ý¨È´ýÚ ¦¸¡ýÈ¢Îõ
¯Â¢Õõºò¾¢ Á¡¨Â¬¸¢ ´ý¨È´ýÚ ¾¢ýÛ§Á.

119

¦¿ð¦¼ØòÐ Åð¼§Á ¿¢¨Èó¾ÅøÄ¢ §Â¡É¢Ôõ,
¦¿ð¦¼ØòÐ Åð¼¦Á¡ýÚ ¿¢ýÈ¦¾¡ýÚ ¸ñÊ§Äý
Ìü¦ÈØò¾¢ø ¯üÈ¦¾ýÚ ¦¸¡õÒ¸¡ø ÌÈ¢ò¾¢Êø
¦¿ð¦¼Øò¾¢ø Åð¼õ´ýÈ¢ø §¿÷À¼¡ý ¿õ®º§É!

120

Å¢ñ½¢ÖûÇ §¾Å÷¸û «È¢¦Â¡½¡¾ ¦Áöô¦À¡Õû
¸ñ½¢Ä¡½¢ Â¡¸§Å ¸ÄóÐ¿¢ýÈ ¦¾õÀ¢Ã¡ý
Áñ½¢Ä¡õ À¢ÈôÀÚòÐ ÁÄÃÊ¸û ¨Åò¾À¢ý
«ñ½Ä¡Õõ ±õÓ§Ç «Á÷óÐÅ¡úÅ Ðñ¨Á§Â.

121

Å¢ñ¸¼óÐ ¿¢ýÈ§º¡¾¢ §Á¨ÄÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ
¸ñ¸Ç¢ì¸ ¯ûÙ§Ç ¸ÄóÐÒì ¸¢Õó¾À¢ý
ÁñÀ¢Èó¾ Á¡ÂÓõ ÁÂì¸Óõ ÁÈóÐ§À¡ö
±ñ¸Äó¾ ®º§É¡Î þ¨ºó¾¢ÕôÀÐ ¯ñ¨Á§Â.

122

ãÄÁ¡É ãîº¾¢ø ãîºÈ¢óÐ Å¢ð¼À¢ý
¿¡Ù¿¡Ù ÓýÉ¢¦Ä¡Õ ¿¡ð¼Á¡¸¢ ¿¡ðÊÊø
À¡ÄÉ¡¸¢ ¿£¼Ä¡õ ÀÃôÀ¢ÃÁõ ¬¸Ä¡õ
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼÷¬¨½ «õ¨Á¬¨½ ¯ñ¨Á§Â!

123

Á¢ý±ØóÐ Á¢ýÀÃóÐ Á¢ý´ÎíÌ Á¡Ú§À¡ø
±ýÛû¿¢ýÈ ±ýÛû®ºý ±ýÛû§Ç «¼íÌ§Á,
¸ñÏû¿¢ýÈ ¸ñ½¢ø§¿÷ ¨Á¸ñ«È¢ Å¢Ä¡¨ÁÂ¡ø
±ýÛû¿¢ýÈ ¦Åý¨ÉÂýÈ¢ Â¡ý«È¢ó¾¾¢ø¨Ä§Â!

124

þÕì¸Ä¡õ þÕì¸Ä¡õ «ÅÉ¢Â¢ø þÕì¸Ä¡õ,
«Ã¢ìÌÁ¡ø À¢ÃÁÛõ «ñ¼õ²Ø «¸üÈÄ¡õ.
¸Õì¦¸¡Ç¡¾ ÌÆ¢Â¢§Ä ¸¡Ä¢Ä¡¾ à½¢§Ä
¦¿ÕôÀ¨È ¾¢Èó¾À¢ýÒ ¿£Ôõ¿¡Ûõ ®º§É!

125

²¸§À¡¸õ ¬¸¢§Â þÕÅÕõ ´ÕÅÃ¡ö
§À¡¸Óõ Ò½÷îº¢Ôõ ¦À¡ÕóÐÁ¡ÈÐ ±í¹§É?
¬¸Öõ «Æ¢¾Öõ «¾ý¸ñ§½Âõ ¬ÉÀ¢ý
º¡¸Öõ À¢Èò¾Öõ þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â!

126

§Å¾õ¿¡Öõ â¾Á¡ö Å¢Ã×õ«íÌ ¿£Ã¾¡öô
À¡¾§Á þÄ¢í¸Á¡öô ÀÃ¢ó¾â¨º Àñ½¢É¡ø
¸¡¾¢É¢ýÚ ¸¨¼¾¢ÈóÐ ¸ð¼Úò¾ »¡É¢¸û
¬¾¢«ó¾ Óõ¸¼óÐ «Ã¢ÂÅ£Î «¨¼Å§Ã!

127

ÀÕò¾¢áø ÓÚì¸¢Å¢ðÎô Àïº¢µÐõ Á¡ó¾§Ã!
ÐÕò¾¢áø ÓÚì¸¢Å¢ðÎò ÐýÀõ¿£í¸ ÅøÄ£§Ãø
¸Õò¾¢øáø ¸¨ÄôÀÎ ¸¡Äáø ¸Æ¢ó¾¢Îõ
¾¢Õò¾¢áø ¸ÅÄÚõ º¢Å¡Â«ïÍ ±ØòÐ§Á.

128

º¡Å¾¡É ¾òÐÅî º¼íÌ¦ºöÔõ °¨Á¸¡û
§¾Å÷¸øÖõ ¬Å§Ã¡? º¢Ã¢ôÀ¾ýÈ¢ ±ý¦ºö§Åý?
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ãÅÃ¡Öõ «È¢¦Â¡½¡¾ Óì¸½ýÓ¾ü ¦¸¡ØóÐ
¸¡ÅÄ¡¸ ¯õÓ§Ç ¸Äó¾¢ÕôÀý ¸¡Ï§Á.

129

¸¡¨ÄÁ¡¨Ä ¿£Ã¢§Ä ÓØÌõ«ó¾ ã¼÷¸¡û
¸¡¨ÄÁ¡¨Ä ¿£Ã¢§Ä ¸¢¼ó¾§¾¨Ã ±ý¦ÀÚõ
¸¡Ä§Á ±Øó¾¢ÕóÐ ¸ñ¸ûãýÈ¢ø ´ýÈ¢É¡ø
ãÄ§Á ¿¢¨ÉôÀ¢Ã¡¸¢ø Óò¾¢º¢ò¾¢ Â¡Ì§Á.

130

±í¸û§¾Å÷ ¯í¸û§¾Å÷ ±ýÈ¢ÃñÎ §¾Å§Ã¡?
«íÌõþíÌ Á¡öþÃñÎ §¾Å§Ã þÕôÀ§Ã¡?
«íÌõþíÌõ ¬¸¢¿¢ýÈ ¬¾¢ã÷ò¾¢ ´ýÈ§Ä¡?
Åí¸Å¡Ãõ ¦º¡ýÉ§À÷¸û Å¡öÒØòÐ Á¡ûÅ§Ã.

131

«¨ÈÂ¨È þ¨¼ì¸¢¼ó¾ «ýÚà¨Á ±ý¸¢È£÷;
Ó¨È«È¢óÐ À¢Èó¾§À¡Ðõ «ýÚà¨Á ±ý¸¢È£÷
Ð¨È«È¢óÐ ¿£÷ÌÇ¢ò¾¡ø «ýÚà¨Á ±ý¸¢È£÷
¦À¡¨ÈþÄ¡¾ ¿£º§Ã¡Îõ ¦À¡ÕóÐÁ¡ÈÐ ±í¹§É?

132

ºò¾õÅó¾ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä ºÄÁ¢ÕóÐ Åó¾Ðõ
Áò¾Á¡¸¢ ¿£Ã¢§Ä ÐÅñÎãúÌõ ã¼§Ã!
Íò¾õ²Ð? ¸ð¼§¾Ð? àö¨Á¸ñÎ ¿¢ýÈÐ²Ð?
À¢ò¾÷¸¡Âõ ¯üÈ§¾Ð §À¾õ²Ð §À¡¾§Á?

133

Á¡¾¡Á¡¾õ à¨Á¾¡ý, ÁÈóÐ§À¡É à¨Á¾¡ý
Á¡¾õ«üÚ ¿¢ýÚ§Ä¡ ÅÇ÷óÐåÀõ ¬ÉÐ?
¿¡¾õ²Ð, §Å¾õ²Ð, ¿üÌÄí¸û ²¾¼¡?
§Å¾õµÐõ §Å¾¢Â÷ Å¢¨Çó¾Å¡Ú §Àº¼¡?

134

à¨Á«üÚ ¿¢ýÈ§Ä¡ Í¾£ÀÓüÚ ¿¢ýÈÐ?
¬ñ¨Á«üÚ ¿¢ýÈ§Ä¡ ÅÆì¸ÁüÚ ¿¢ýÈÐ?
¾¡ñ¨Á«üÚ ¬ñ¨Á«üÚ ºïºÄí¸û «üÚ¿¢ýÈ
à¨Áà¨Á «üÈ¸¡Äõ ¦º¡øÖõ«üÚ ¿¢ýÈ§¾!

135

°È¢¿¢ýÈ à¨Á¨Â ¯¨ÈóÐ¿¢ýÈ º£Å¨É
§ÅÚ§Àº¢ ã¼§Ã Å¢¨Çó¾Å¡ÈÐ ²¾¼¡?
¿¡Ú¸¢ýÈ à¨ÁÂø§Ä¡ ¿üÌÄí¸û ¬ÅÉ?
º£Ú¸¢ýÈ ã¼§É «òà¨Á¿¢ýü §¸¡Ä§Á.

136

¾£¨Á¸ñÎ ¿¢ýÈ¦Àñ½¢ý à¨Á¾¡Ûõ °È¢§Â
º£¨Á±íÌõ ¬Ïõ¦ÀñÏõ §º÷óÐÄ¸õ ¸ñ¼§¾.
à¨Á¾¡Ûõ ¬¨ºÂ¡ö ÐÈó¾¢Õó¾ º£Å¨É
à¨Á«üÚ ¦¸¡ñÊÕó¾ §¾ºõ²Ð §¾º§Á?

137

§ÅÏõ§ÅÏõ ±ýÚ¿£÷ Å£ñ¯ÆýÚ §¾ÎÅ£÷?
§ÅÏõ±ýÚ §¾ÊÛõ ¯ûÇ¾øÄÐ þø¨Ä§Â,
§ÅÏõ ±ýÚ §¾Î¸¢ýÈ §Åð¨¸¨Âò ÐÈó¾À¢ý
§ÅÏõ±ýÈ «ô¦À¡Õû Å¢¨ÃóÐ¸¡½ø ¬Ì§Á!

138

º¢ð¼÷µÐ §Å¾Óõ º¢Èó¾¾¡¸ Áí¸Ùõ
¿ð¼¸¡Ã ½í¸Ùõ ¿Å¢ýÈ¦Áö¨Á áø¸Ùõ
¸ðÊ¨Åò¾ §À¡¾¸õ ¸¨¾ìÌ¸ó¾ À¢ò¦¾Ä¡õ
¦À¡ð¼¾¡ö ÓÊó¾§¾ À¢Ã¡¨ÉÂ¡ý «È¢ó¾À¢ý!

139

áÚ§¸¡Ê ¬¸Áí¸û áÚ§¸¡Ê Áó¾¢Ãõ
áÚ§¸¡Ê ¿¡ûþÕóÐ µ¾¢É¡ø «Ð±ýÀÂý?
¬Úõ¬Úõ ¬ÚÁ¡ö «¸ò¾¢øµ÷ ±ØòÐÁ¡ö
²Úº£÷ ±Øò¨¾µ¾ ®ºýÅóÐ §ÀÍ§Á!

140
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¸¡¨ÄÁ¡¨Ä ¾õÁ¢§Ä ¸ÄóÐ¿¢ýÈ ¸¡ÄÉ¡÷
Á¡¨Ä¸¡¨Ä Â¡îº¢Åó¾ Á¡Âõ²Ð ¦ºôÀ¢Ë÷?
¸¡¨ÄÁ¡¨Ä «üÚ¿£÷ ¸Õò¾¢§Ä ´Îí¸¢É¡ø
¸¡¨ÄÁ¡¨Ä ¬¸¢¿¢ýÈ ¸¡Äýþø¨Ä þø¨Ä§Â.

141

±ðÎÁñ¼ ÄòÐ§Ç þÃñÎÁñ¼Äõ Å¨ÇòÐ
þð¼Áñ¼ ÄòÐ§Ç ±ñ½¢¬Ú Áñ¼Äõ
¦¾¡ð¼Áñ¼ Äò¾¢§Ä §¾¡ýÈ¢ãýÚ Áñ¼Äõ
¿ð¼Áñ¼ ÄòÐ§Ç ¿¡¾ý¬Ê ¿¢ýÈ§¾!

142

¿¡Ä¢ÃñÎ Áñ¼ÄòÐû ¿¡¾ý¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¸¡Ä¢ÃñÎ ãÄ¿¡Ê ¸ñ¼¾íÌ ¯Õò¾¢Ãý;
§ºÄ¢ÃñÎ ¸ñ¸ÄóÐ ¾¢¨º¸û ±ðÎãÊ§Â
§ÁÄ¢ÃñÎ ¾¡ý¸ÄóÐ Å£º¢¬Ê ¿¢ýÈ§¾.

143

«õ¨Á«ôÀý ¯ôÒ¿£÷ «È¢ó¾§¾ «È¢¸¢Ä£÷;
«õ¨Á«ôÀý ¯ôÒ¿£÷ «Ã¢«Âý «ÃÛÁ¡ö
«õ¨Á«ôÀý ¯ôÒ¿£÷ ¬¾¢Â¡¾¢ ¬ÉÀ¢ý
«õ¨Á«ôÀý ¿¢ý¨É«ýÈ¢ Â¡Õõþø¨Ä ¬É§¾.

144

¯Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¯¼ø¸Äó¾Ð ±í¹§É?
¸Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¸¡Ã½í¸û ±í¹§É?
¦À¡Õò¾¢¨Åò¾ §À¡¾Óõ ¦À¡ÕóÐÁ¡ÈÐ ±í¹§É?
ÌÕò¾¢Õò¾¢ ¨Åò¾¦º¡ø ÌÈ¢òÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á!

145

¬¾¢¯ñÎ «ó¾õþø¨Ä «ýÚ¿¡Ö §Å¾õ þø.
§º¡¾¢¯ñÎ ¦º¡øÖÁ¢ø¨Ä ¦º¡øÄ¢Èó¾ §¾ÐÁ¢ø;
¬¾¢Â¡É ãÅÃ¢ø «Á÷ó¾¢Õó¾ Å¡Ô×õ
¬¾¢«ýÚ ¾ý¨ÉÔõ Â¡÷«È¢ÅÐ «ñ½§Ä?

146

ÒÄ¡øÒÄ¡ø ÒÄ¡ø «¦¾ýÚ §À¾¨Á¸û §ÀÍ¸¢È£÷?
ÒÄ¡¨ÄÅ¢ðÎ ±õÀ¢Ã¡ý À¢Ã¢ó¾¢Õó¾Ð ±í¹§É?
ÒÄ¡ÖÁ¡öô À¢¾üÚÁ¡ö §ÀÕÄ¡×õ ¾¡ÛÁ¡öô
ÒÄ¡Ä¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ À¢ò¾ý¸¡Ïõ «ò¾§É!

147

¯¾¢ÃÁ¡É À¡øÌÊòÐ ´ì¸¿£÷ ÅÇ÷ó¾Ðõ
þ¾ÃÁ¡ö þÕó¾Ð´ýÚ þÃñÎÀð¼Ð ±ýÉÄ¡õ
Á¾¢ÃÁ¡¸ Å¢ð¼§¾Ð Á¡í¸¢ºôÒÄ¡ø «¦¾ý?
º¾¢ÃÁ¡ö ÅÇ÷ó¾§¾Ð ¨ºÅÃ¡É ã¼§Ã?

148

¯ñ¼¸ø¨Ä ±îº¢ø±ýÚ ¯û¦ÇÈ¢óÐ §À¡Î¸¢È£÷;
¸ñ¼±îº¢ø ¨¸Â§Ä¡ ÀÃÁÛìÌõ §ÅÈ§¾¡?
¸ñ¼±îº¢ø §¸Ç¼¡, ¸Äó¾À¡½¢ «ôÀ¢§Ä
¦¸¡ñ¼Íò¾õ ²¾¼¡? ÌÈ¢ôÀ¢Ä¡¾ ã¼§Ã!

149

µ¾¢¨Åò¾ áø¸Ùõ ¯½÷óÐ¸üÈ ¸øÅ¢Ôõ
Á¡ÐÁì¸û ÍüÚÓõ ÁÈì¸Åó¾ ¿¢ò¾¢¨Ã
²ÐÒì ¦¸¡Ç¢ò¾§¾¡ ±íÌÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ§¾¡?
§º¡¾¢Òì ¦¸¡Ç¢ò¾Á¡Âõ ¦º¡øÄ¼¡ ÍÅ¡Á¢§Â!

150

®¦½Õ¨ÁÂ¢ý ¸Øò¾¢ø þð¼¦À¡ð¼ ½í¸û§À¡ø
ãÏ¿¡Ö º£¨ÄÂ¢ø ÓÊó¾ÅúìÌõ ã¼÷¸¡û,
ãÏ¿¡Ö §Ä¡¸Óõ ÓÊÅ¢Ä¡¾ ã÷ò¾¢¨Â
°½¢°½¢ ¿£÷ÓÊò¾ ¯ñ¨Á±ýÉ ¯ñ¨Á§Â?

151

º¡Åø¿¡Ö Ìïº¾ïÍ ¾¡Â¾¡É Å¡Ú§À¡ø
¸¡ÅÄ¡É ÜðÊ§Ä ¸ÄóÐºñ¨¼ ¦¸¡ûÙ§¾!
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ÜÅÁ¡ý ¸¢Æ¿Ã¢Âì ÜðÊ§Ä ÒÌó¾À¢ý
º¡Åø¿¡Öõ Ìïº¾ïÍõ ¾¡ý þÈóÐ §À¡É§Å!

152

ãÄÁ¡õ ÌÇò¾¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ §¸¡¨Ã¨Â
¸¡Ä§Á ±Øó¾¢ÕóÐ ¿¡Ö¸ðÎ «ÚôÀ£§Ãø
À¡ÄÉ¡¸¢ Å¡ÆÄ¡õ ÀÃôÀ¢ÃÁõ ¬¸Ä¡õ;
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼÷À¡¾õ «õ¨ÁÀ¡¾õ ¯ñ¨Á§Â!

153

¦ºõÀ¢É¢ø ¸Ç¢õÒÅó¾ º£¾Ãí¸û §À¡Ä§Å
«õÀ¢É¢ø ±Ø¦¾¡½¡¾ «½¢ÂÃí¸ §º¡¾¢¨Â
¦ÅõÀ¢¦ÅõÀ¢ ¦ÅõÀ¢§Â ¦ÁÄ¢óÐ§Áø ¸Äó¾¢¼
¦ºõÀ¢É¢ø ¸Ç¢õÒÅ¢ð¼ §º¾¢²Ð ¸¡Ï§Á!

154

«½¢ «Ãí¸õ - «Æ¸¢Â º¢üÈõÀÄõ
¿¡Ê¿¡Ê ¿õÓ§Ç ¿ÂóÐ¸¡½ ÅøÄ£§Ãø
µÊµÊ Á£ÙÅ¡ý ¯õÓ§Ç «¼í¸¢Îõ
§¾ÊÅó¾ ¸¡ÄÛõ ¾¢¨¸ò¾¢ÕóÐ §À¡öÅ¢Îõ
§¸¡Ê§¸¡Ê ¸¡ÄÓõ Ì¨ÈÅ¢Ä¡Ð þÕôÀ¢§Ã!

155

À¢½íÌ¸¢ýÈÐ ²¾¼¡? À¢Ãì¨»¦¸ð¼ ã¼§Ã?
À¢½í¸¢Ä¡¾ §À¦Ã¡Ç¢ À¢Ã¡½¨É «È¢¸¢Ä£÷.
À¢½íÌõµ÷ þÕÅ¢¨Éô À¢½ì¸Úì¸ ÅøÄ£§Ãø!
À¢½í¸¢Ä¡¾ ¦ÀÃ¢ÂþýÀõ ¦ÀüÈ¢Õì¸ Ä¡Ì§Á!

156

Á£ýþ¨Èîº¢ ¾¢ýÈ¾¢ø¨Ä «ýÚõþýÚõ §Å¾¢Â÷?
Á£ýþÕìÌõ ¿£Ã§Ä¡ ãúÅÐõ ÌÊôÀÐõ
Á¡ýþ¨Èîº¢ ¾¢ýÈ¾¢ø¨Ä «ýÚõþýÚõ §Å¾¢Â÷,
Á¡ý¯Ã¢ò¾ §¾¡Ä§Ä¡ Á¡÷Òáø «½¢ÅÐõ.

157

¬ðÊ¨Èîº¢ ¾¢ýÈ¾¢ø¨Ä «ýÚõþýÚõ §Å¾¢Â÷
¬ðÊ¨Èîº¢ «øÄ§Å¡ Â¡¸õ¿£í¸û ¬üÈ§Ä¡?
Á¡ðÊ¨Èîº¢ ¾¢ýÈ¾¢ø¨Ä «ýÚõþýÚõ §Å¾¢Â÷
Á¡ðÊ¨Èîº¢ «øÄ§Å¡ ÁÃì¸È¢ì ¸¢ÎÅÐ?

158

«ì¸¢Ë÷ «¨ÉòÐÂ¢÷ìÌõ ¬¾¢Â¡¸¢ ¿¢üÀÐ
Óì¸¢Ë÷ ¯¨ÁôÀ¢ÊòÐ Óò¾Ã¢òÐ Å¢ð¼Ð,
¨Áì¸¢Ë÷ À¢ÈóÐþÈóÐ Á¡ñÎÁ¡ñÎ §À¡ÅÐ,
¦Á¡ì¸¢Ë÷ ¯ÁìÌ¿¡ý ¯½÷òÐÅ¢ò¾Ð ¯ñ¨Á§Â.

159

³ÂýÅóÐ ¦ÁöÂ¸õ ÒÌó¾Å¡ÈÐ ±í¹§É?
¦ºöÂ¦¾íÌ þÇíÌÕõ¨À ¿£÷ÒÌó¾ Åñ½§Á.
³ÂýÅóÐ ¦ÁöÂ¸õÒÌóÐ §¸¡Â¢ø ¦¸¡ñ¼À¢ý
¨ÅÂ¸ò¾¢ø Á¡ó¾§Ã¡Î Å¡ö¾¢ÈôÀÐ þø¨Ä§Â!

160

¿ù×Áù¨Å Ôõ¸¼óÐ ¿¡¦¼¡½¡¾ º¢Â¢ý§Áø
Åù×Âù× Ùõº¢Èó¾ Åñ¨Á»¡É §À¡¾¸õ
´ù×ºò¾¢ Ôû¿¢¨ÈóÐ ¯îº¢ä ÎÕÅ¢§Â
þùÅ¨¸ «È¢ó¾§À÷¸û ®ºý¬¨½ ®º§É.

161

«ì¸Ãõ «É¡¾¢§Â¡? ¬òÐÁõ «É¡¾¢§Â¡?
Òì¸¢Õó¾ â¾Óõ ÒÄý¸Ùõ «É¡¾¢§Â¡?
¾÷ì¸Á¢ì¸ áø¸Ùõ º¡ò¾¢Ãõ «É¡¾¢§Â¡?
¾üÀÃò¨¾ °¼Úò¾ ºüÌÕ «É¡¾¢§Â¡?

162

À¡÷ò¾§¾Ð? À¡÷ò¾¢Êø À¡÷¨Åä ¼Æ¢ó¾¢Îõ
Ü÷ò¾¾¡ö þÕôÀ¢§Ãø ÌÈ¢ôÀ¢ø«î º¢ÅÁ¾¡õ;
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À¡÷ò¾À¡÷ò¾ §À¡¦¾øÄ¡õ À¡÷¨ÅÔõ þ¸óÐ¿£÷
âò¾â×í ¸¡ÔÁ¡ö ¦À¡ÕóÐÅ£÷ À¢ÈôÀ¢§Ã.

163

¦¿üÈ¢ÀüÈ¢ ¯ÆÖ¸¢ýÈ ¿£ÄÁ¡ Å¢Çì¸¢¨Éô
Àò¾¢´ò¾¢ ¿¢ýÚ¿¢ýÚ ÀüÈÚò¾Ð ±ýÀÄý
¯üÈ¢Õ¿Ð À¡Ã¼¡, ¯û´Ç¢ìÌ §Áø´Ç¢
«ò¾É¡÷ «Á÷ó¾¢¼õ «Ã¢ó¾Åý «É¡¾¢§Â.

164

¿£¨Ã«ûÇ¢ ¿£Ã¢øÅ¢ðÎ ¿£÷¿¢¨Éó¾ ¸¡Ã¢Âõ
¬¨Ã¯ýÉ¢ ¿£¦ÃøÄ¡õ «Åò¾¢§Ä þ¨Èì¸¢È£÷?
§Å¨Ã¯ýÉ¢ Å¢ò¨¾¯ýÉ¢ Å¢ò¾¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øõ
º£¨Ã¯ýÉ ÅøÄ£§Ãø º¢ÅÀ¾í¸û §ºÃÄ¡õ!

165

¦¿üÈ¢Â¢ø ¾ÂíÌ¸¢ýÈ ¿£ÄÁ¡õ Å¢Çì¸¢¨É
¯öòÐ½÷óÐ À¡Ã¼¡, ¯ûÇ¢Õó¾ §º¡¾¢¨Âô
Àò¾¢Â¢ø ¦¾¡¼÷ó¾Å÷ ÀÃÁÂõ «¾¡ÉÅ÷
«ò¾Äò¾¢ø þÕó¾§À÷¸û «Å÷±ÉìÌ ¿¡¾§Ã.

166

¸Õò¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¸¡Âõ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¯Õò¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¯Â¢÷ôÒ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
«Õû¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¬¨º¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¾¢Õì¸ÚòÐì ¦¸¡ñ¼§¾ º¢Å¡Âõ±ýÚ ÜÚÅ£÷.

167

¸Õò¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¸¡Âõ¿¢ýÈÐ §¾ÔÅ¢ø,
¯Õò¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¸¡Âõ¿¢ýÈ §¾ÔÅ¢ø
«Õû¾Ã¢ìÌ Óý¦ÉÄ¡õ ¬¨º¿¢ýÈÐ Å¡ÔÅ¢ø
¾¢Õì¸ÚòÐì ¦¸¡ñ¼§¾ º¢Å¡Âõ ±ýÚ ÜÚÅ£÷.

168

¾¢ÕìÌ - ºó§¾¸õ
¾¡¾Ã¡É ¾¡¾Õõ ¾Äò¾¢ø¯ûÇ ¨ºÅÕõ
Ü¾¨Ãô À¨Èîº¢Áì¸û ÜÊ¦ºö¾ ¸¡Ã¢Âõ
Å£¾¢§À¡Ìõ »¡É¢¨Â Å¢¨ÃóÐ¸ø ±È¢ó¾Ðõ
À¡¾¸í¸û ¬¸§Å ÀÄ¢ò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

169

µÊµÊ À¡Å¢¨ÆòÐ ¯ûÇí¸¡ø ¦ÅÙò¾Ðõ
À¡Å¢Â¡É â¨ÉÅóÐ À¡Ä¢§Ä Ì¾¢ò¾Ðõ
À½¢ì¸ýÅóÐ À¡÷ò¾Ðõ À¡Ãõþø¨Ä ±ýÈÐõ
þ¨Æ«ÚóÐ §À¡ÉÐõ ±ýÉÁ¡Âõ ®º§É?

170

ºÐÃõ¿¡Ö Á¨ÈÔõ±ðÎ ¾¡É¾í¸¢ ãýÚ§Á
±¾¢Ã¾¡É Å¡ÔÅ¡Ú ±ýÛõÅð¼ §ÁÅ¢§Â.
¯¾¢Ã¾¡É Å¨Ã¸û±ðÎõ ±ñÏõ±ý º¢Ãº¢ý§Áø
¸¾¢Ã¾¡É ¸¡Â¸ò¾¢ø ¸Äó¦¾Øó¾ ¿¡¾§Á.

171

¿¡¦Ä¡¼¡Ú ÀòÐ§Áø ¿¡ÖãýÚõ þð¼À¢ý
§ÁÖÀòÐ Á¡Ú¼ý §Á¾¢Ãñ¼ ¦¾¡ýÚ§Á
§¸¡Ä¢«ï ¦ºØòÐ§Ç ÌÕþÕóÐ ÜÈ¢Êø
§¾¡Ö§ÁÉ¢ ¿¡¾Á¡öò §¾¡üÈ¢¿¢ýÈ §¸¡º§Á.

172

§¸¡ºÁ¡ö ±Øó¾Ðõ ÜÎÕÅ¢ ¿¢ýÈÐõ
§¾ºÁ¡öô À¢Èó¾Ðõ º¢Å¡Âõ«ï ¦ºØòÐ§Á
®ºÉ¡÷ «Õó¾¢¼ «§É¸§É¸ Áó¾¢Ãõ
¬ºÂõ ¿¢¨ÈóÐ¿¢ýÈ ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐ§Á.

173

«í¸Ä¢í¸ À£¼Á¡ö ³Â¢ÃñÎ ±Øò¾¢Öõ
¦À¡íÌ¾¡ Á¨ÃÂ¢Ûõ ¦À¡ÕóÐÅ¡÷ «¸ò¾¢Ûõ

RangaRakes

tamilnavarasam.com

RangaRakes

ÀíÌ¦¸¡ñ¼ §º¡¾¢Ôõ ÀÃó¾«ïÍ ±ØòÐ§Á
º¢í¸¿¡¾ µ¨ºÔõ º¢Å¡Âõ «øÄÐ þø¨Ä§Â.

174

¯Å¨ÁÂ¢Ä¡ô §À¦Ã¡Ç¢ìÌû ¯ÕÅÁ¡ÉÐ ±ùÅ¢¼õ?
¯Å¨ÁÂ¡¸¢ «ñ¼ò¾¢ø ¯ÕÅ¢¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¾ÅÁ¾¡É ÀÃÁÉ¡÷ ¾Ã¢òÐ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¾üÀÃò¾¢ø ºÄõÀ¢ÈóÐ ¾í¸¢¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?

175

¸¸Á¡¸ ±ÕÐãýÚ ¸ý¨È®ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¦º¡øÖ¸£Ø §Ä¡¸õ²Øõ ¿¢ýÈÅ¡ÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
«ÅÛõ«ÅÙõ ¬¼Ä¡ø «Õïº¢Åý À¢Èó¾§¾,
«Åû¾¡ý §ÁÕ×õ «Å¨Á¾¡ÉÐ ±ùÅ¢¼õ?

176

¯¾¢ì¸¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ? ´ÎíÌ¸¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¸¾¢ì¸¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ? ¸ñÏÈì¸õ ±ùÅ¢¼õ?
Á¾¢ì¸¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ? Á¾¢ÁÂì¸õ ±ùÅ¢¼õ?
Å¢¾¢ì¸ÅøÄ »¡É¢¸û, Å¢Ã¢óÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

177

¾¢ÕõÀ¢Â¡Î Å¡ºø±ðÎ ¾¢Èõ¯¨Ãò¾ Å¡ºø±ðÎ,
ÁÕí¸¢Ä¡¾ §¸¡Äõ±ðÎ ÅýÉ¢Â¡Î Å¡ºø±ðÎ,
ÐÕõÀ¢Ä¡¾ §¸¡Äõ±ðÎ ÍüÈ¢Åó¾ ÁÕÇ§Ã!
«ÕõÀ¢Ä¡¾ â×õ¯ñÎ ³Âý¬¨½ ¯ñ¨Á§Â!

178

¾¡É¢ÕóÐ ãÄ«í¸¢ ¾½ø±ØôÀ¢ Å¡ÔÅ¡ø
§¾É¢ÕóÐ «¨È¾¢ÈóÐ ¾¢ò¾¢´ýÚ ´ò¾§¾
Å¡É¢ÕóÐ Á¾¢ÂãýÚ ¾ñ¼Äõ ÒÌó¾À¢ý
°É¢ÕóÐ «Ç×¦¸¡ñ¼ §Â¡¸¢¿øÄ §Â¡¸¢§Â!

179

Óò¾É¡ö ¿¢¨Éó¾§À¡Ð ÓÊó¾«ñ¼ò Ðîº¢§Áø
Àò¾É¡Õõ «õ¨ÁÔõ ÀÃ¢óÐ¬¼ø ¬ÊÉ¡÷,
º¢ò¾Ã¡É »¡É¢¸û, ¾¢ø¨Ä¬¼ø ±ýÀ£÷¸¡û!
«ò¾ý¬¼ø ¯üÈ§À¡Ð «¼í¸ø¬¼ø ¯üÈ§Å.

180

´ýÚõ´ýÚõ ´ýÚ§Á ¯Ä¸¨ÉòÐõ ´ýÚ§Á
«ýÚõþýÚõ ´ýÚ§Á «É¡¾¢Â¡ÉÐ ´ýÚ§Á
¸ýÈø¿¢ýÈ ¦ºõ¦À¡¨Éì ¸Ç¢õÀÚòÐ ¿¡ðÊÉ¡ø
«ýÚ¦¾öÅõ ¯õÓ§Ç «Ã¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

181

¿ð¼¾¡ ÅÃí¸Ùõ ¿Å¢ýÈ º¡ò¾¢Ãí¸Ùõ
þð¼Á¡ÉÐ µÁÌñ¼õ þ¨ºó¾¿¡Ö §Å¾Óõ
¸ðÊ¨Åò¾ Òò¾¸õ ¸ÎõÀ¢¾üÚ þ¾ü¦¸Ä¡õ
¦À¡ð¼¾¡ö ÓÊó¾§¾ À¢Ã¡¨ÉÂ¡ý «È¢Â§Å.

182

Åð¼Á¡É ÜðÊ§Ä ÅÇ÷ó¦¾Øó¾ «õÒÄ¢
ºð¼ºÁ£ Àò¾¢§Ä ºíÌºì ¸Ãí¸Ç¡ö
Å¢ð¼Ð«îÍ Å¡ºÄ¢ø ¸¾Å¢É¡ø «¨¼ò¾À¢ý
Óð¨¼Â¢ø ±Øó¾º¢Åý Å¢ð¼Å¡ÈÐ ±í¹§É?

183

§¸¡Â¢øÀûÇ¢ ²¾¼¡? ÌÈ¢òÐ¿¢ýÈÐ ²¾¼¡?
Å¡Â¢É¡ø ¦¾¡ØÐ¿¢ýÈ Áó¾¢Ãí¸û ²¾¼¡?
»¡ÉÁ¡É ÀûÇ¢Â¢ø ¿ý¨ÁÂ¡ö Å½í¸¢É¡ø
¸¡ÂÁ¡É ÀûÇ¢Â¢ø ¸¡½Ä¡õ þ¨È¨Â§Â.

184

¿øÄ¦ÅûÇ¢ ¬È¾¡ö ¿Âó¾¦ºõÒ ¿¡Ä¾¡ö
¦¸¡øÖ¿¡¸õ ãýÈ¾¡ö ÌÄ¡×¦ºõ¦À¡É¢ Ãñ¼¾¡ö
Å¢øÄ¢ýµ¨º ´ýÚ¼ý Å¢Çí¸°¾ ÅøÄ£§Ãø
±ø¨Ä´ò¾ §º¡¾¢Â¡¨É ±ðÎÁ¡üÈ Ä¡Ì§Á.

185
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ÁÉò¾¸òÐ «Øì¸È¡¾ Á×É»¡É §Â¡¸¢¸û;
ÅÉò¾¸òÐ þÕì¸¢Ûõ ÁÉò¾¸òÐ «Øì¸È¡÷;
ÁÉò¾¸òÐ «Øì¸Úò¾ ÁÅ¢É»¡É §Â¡¸¢¸û
À¢½ò¾¼òÐ þÕì¸¢Ûõ À¢ÈôÀÚòÐ þÕôÀ§Ã!

186

¯Õ×õ«øÄ ´Ç¢Ôõ «øÄ ´ýÈ¾¡¸¢ ¿¢ýÈ§¾
ÁÕ×õ«øÄ ¸ó¾õ«øÄ Áó¾¿¡Ê ¯üÈ¾øÄ
¦ÀÃ¢Â¾øÄ º¢È¢Â¾øÄ §ÀÍõ¬Å¢ ¾¡Ûõ«øÄ
«Ã¢Â¾¡¸ ¿¢ýÈ§¿÷¨Á Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ¢§Ã.

187

µ¦ÃØòÐ ¯Ä¦¸Ä¡õ ¯¾¢ò¾ «ðºÃòÐ§Ç
®¦ÃØòÐ þÂõÒ¸¢ýÈ þýÀ§ÁÐ «È¢¸¢Ä£÷
ã¦ÅØòÐ ãÅÃ¡ö ãñ¦¼Øó¾ ã÷ò¾¢¨Â
¿¡¦ÄØòÐ ¿¡Å¢§Ä ¿Å¢ýÈ§¾ º¢Å¡Â§Á.

188

¬¾¢«ó¾ ãÄÅ¢óÐ ¿¡¾õ³óÐ â¾Á¡ö
¬¾¢«ó¾ ãÄÅ¢óÐ ¿¡¾õ³ó ¦¾ØòÐÁ¡ö
¬¾¢«ó¾ ãÄÅ¢óÐ ¿¡¾õ§ÁÅ¢ ¿¢ýÈÐõ
¬¾¢«ó¾ ãÄÅ¢óÐ ¿¡¾§Á º¢Å¡Â§Á.

189

«ýÉõþð¼ §À¦ÃÄ¡õ «§É¸§¸¡Ê Å¡Æ§Å
¦º¡ýÉÁ¢ð¼ §À¦ÃÄ¡õ Ð¨Ãò¾Éí¸û Àñ½Ä¡õ
Å¢ñ½õþð¼ §À§ÃÄ¡õ Å£úÅ÷¦Åó ¿Ã¸¢§Ä
¸ýÉõþð¼ §À¦ÃÄ¡õ ¸¼óÐ¿¢ýÈø ¾¢ñ½§Á!

190

µ¦¾¡½¡Áø ¿¢ýÈ¿£÷ ¯Èì¸õ°Ïõ «üÈ¿£÷
º¡¾¢§À¾õ «üÈ¿£÷ ºí¨¸Â¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ ¿£÷
§¸¡¾¢Ä¡¾ «È¢Å¢§Ä ÌÈ¢ôÒ½÷óÐ ¿¢ýÈ¿£÷
²ÐõþýÈ¢ ¿¢ýÈ¿£÷ þÂíÌÁ¡Ú ±í¹§É?

191

À¢Èó¾¦À¡Ð §¸¡Å½õ þÄíÌáø ÌÎÁ¢Ôõ
À¢Èó¾Ð¼ý À¢Èó¾§¾¡, À¢ÈíÌáÄ¢ ¯¼í¦¸Ä¡õ
ÁÈó¾¿¡Ö §Å¾Óõ ÁÉòÐ§Ç ¯¾¢ò¾§¾¡?
¿¢ÄõÀ¢ÇóÐ Å¡ýþÊóÐ ¿¢ýÈÐ±ýÉ ÅøÄ£§Ã?

192

ÐÕò¾¢ÔñÎ ¦¸¡øÄÛñÎ ¦º¡÷½Á¡É §º¡¾¢ÔñÎ
¾¢Õò¾Á¡õ ÁÉò¾¢ø¯ýÉ¢ò ¾¢¸Æ°¾ ÅøÄ£§Ãø,
¦ÀÕò¾àñ þÄí¸¢§Â À¢ÆõÀ¾¡ö Å¢Ã¢ó¾¢Îõ
¿¢Õò¾Á¡É §º¡¾¢Ôõ ¿£Ôõ«øÄÐ þø¨Ä§Â.

193

§Å¼Á¢ðÎ Á¢ýÐÄì¸¢ Á¢ì¸àÀ ¾£ÀÁ¡ö
¬¼ÚòÐ ÜÚ§À¡ð¼ «Å÷¸û§À¡Öõ ÀñÏÈ£÷
§¾ÊÅò¾ ¦ºõ¦ÀÄ¡õ ¾¢ÃûÀ¼ô ÀÃôÀ¢§Â
§À¡Î¸¢ýÈ ÒðÀâ¨º â¨º±ýÉ â¨º§Â?

194

ÓðÎ¸ñ¼ à¨ÁÂ¢ý Ó¨Çò¦¾Øó¾ º£Å¨É
¸ðÊì¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈ¢¼õ ¸¼óÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¾¢ðÎõ«üÚ ÍðÎõ«üÚ ÓÊÂ¢ø¿¢ýÈ ¿¡¾¨É
±ðÎò¾¢ìÌõ ¨¸Â¢É¡ø þÕó¾Å£¼ ¾¡Ì§Á.

195

«Õì¸§É¡Î §º¡ÁÛõ «ÐìÌõ «ôÒÈò¾¢§Ä
¦¿Õì¸¢²Ú ¾¡Ã¨¸ ¦¿Õí¸¢¿¢ýÈ §¿÷¨Á¨Â
¯Õì¸¢µ÷ ±ØòÐ§Á ´ôÀ¢Ä¡¾ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
þÕì¸ÅøÄ §ÀÃ§Ä¡ þÉ¢ôÀ¢ÈôÀÐ þø¨Ä§Â.

196

«Õì¸ý - ÝÃ¢Âý, §º¡Áý - ºó¾¢Ãý
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ãÄÅð¼õ Á£¾¢§Ä Ó¨Çò¾«ïÍ ±Øò¾¢ý§Áø
§¸¡ÄÅð¼õ ãýÚÁ¡ö Ì¨Äó¾¨ÄóÐ ¿¢ýÈ¿£÷
µ¨ÄÅð¼ ÁýÚ§Ç ¿Å¢ýÈ»¡Éõ ¬¸¢§Ä¡
²ÄÅð¼õ ¬¸¢§Â þÕó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

197

Íì¸¢Äò ¾¢¨ºÔ§Ç Í§Ã¡½¢¾ò¾¢ý Å¡ºÖû
ÓòÐºÃõ ±ðÎ§Ç ãÄ¡¾¡Ã Å¨ÈÂ¢§Ä
«îºÁüÈ ºù×§Ç «Ã¢«Ãý «ÂÛÁ¡ö
¯îºÃ¢ìÌõ Áó¾¢Ãõ ¯ñ¨Á§Â º¢Å¡Â§Á.

198

â×õ¿£Õõ ±ýÁÉõ ¦À¡ÕóÐ§¸¡Â¢ø ±ý¯Çõ
¬Å¢§Â¡Ê Ä¢í¸Á¡ö «¸ñ¼õ±íÌõ ¬¸¢Öõ
§Á×¸¢ýÈ ³ÅÕõ Å¢ÇíÌàÀ ¾£ÀÁ¡ö
¬Î¸¢ýÈ Üò¾Ûì§¸¡÷ «ó¾¢ºó¾¢ þø¨Ä§Â.

199

¯Õì¸Äó¾ À¢ýÉ§Ä¡ ¯ý¨É¿¡ý «È¢ó¾Ð
þÕì¸¢ø±ý, Á¨Èì¸¢ø±ý ¿¢¨Éó¾¢Õó¾ §À¡¦¾Ä¡õ
¯Õì¸ÄóÐ ¿¢ýÈ§À¡Ð ¿£Ôõ¿¡Ûõ ´ýÈ§Ä¡?
¾¢Õì¸ÄóÐ §À¡¾§Ä¡ ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

200

º¢Å¡Âõ «ï¦ºØò¾¢§Ä ¦¾Ç¢óÐ§¾Å Ã¡¸Ä¡õ
º¢Å¡Âõ «ï¦ºØò¾¢§Ä ¦¾Ç¢óÐÅ¡Éõ ¬ÇÄ¡õ
º¢Å¡Âõ «ï¦ºØòÐ§Ç ¦¾Ç¢óÐ¦¸¡ñ¼ Å¡ý¦À¡Õû
º¢Å¡Âõ «ï¦ºØòÐ§Ç ¦¾Ç¢óÐ¦¸¡ûÙõ ¯ñ¨Á§Â.

201

¦À¡öìÌ¼ò¾¢ø ³ó¦¾¡Ðí¸¢ô §À¡¸õÅ£Í Á¡Ú§À¡ø
þîº¼Óõ þó¾¢Ã¢ÂÓõ ¿£Õ§Áø «¨Äó¾§¾
«ìÌ¼õ ºÄò¨¾¦Á¡ñÎ «Á÷ó¾¢Õó¾ Å¡Ú§À¡ø
þîº¼õ º¢Åò¨¾¦Á¡ñÎ ¯¸ó¾Á÷óÐ þÕôÀ§¾.

202

Àð¼Óõ ¸Â¢Ú§À¡ø ÀÈì¸¿¢ýÈ º£Å¨Éô
Àð¼È¢Å¢É¡§Ä À¡÷òÐ¿£ ÀÎÓÊîÍ §À¡¼¼¡;
¾¢ð¼×õ À¼¡¾¼¡, º£Å¨É Å¢¼¡¾¼¡
¸ð¼¼¡¿£ º¢ì¦¸Éì ¸ÇÅÈ¢ó¾ ¸ûÅ¨É.

203

«øÄ¢ÈóÐ À¸Ä¢ÈóÐ «¸ôÀ¢ÃÁõ þÈóÐ§À¡ö
«ñ¼Ãñ¼ Óõ¸¼ó¾ «§É¸§É¸ åÀÁ¡öî
¦º¡øÄ¢Èó¾ ÁÉÁ¢Èó¾ Í¸¦º¡åÀ ¯ñ¨Á¨Âî
¦º¡øÄ¢Â¡È ±ýÉ¢ø§ÅÚ Ð¨½ÅÃ¢ø¨Ä ¬É§¾.

204

³Â¢ÃñÎ ¾¢í¸Ç¡ö «¼í¸¢¿¢ýÈ à¨Á¾¡ý;
¨¸Â¢ÃñÎ ¸¡Ä¢ÃñÎ ¸ñ½¢ÃñÎõ ¬¸¢§Â
¦Áö¾¢ÃñÎ ºò¾Á¡ö Å¢Çí¸¢Ãº ¸ó¾Óõ
ÐöÂ¸¡Âõ ¬ÉÐõ ¦º¡øÖ¸¢ýÈ à¨Á§Â.

205

«í¸Ä¢í¸ À£¼Óõ «º¨ÅãýÚ ±Øò¾¢Ûõ
ºíÌºì ¸Ãò¾¢Öõ º¸Ä Å¡Éò¾¢Öõ
ÀíÌ¦¸¡ñ¼ §Â¡¸¢¸û ÀÃÁÅ¡ºø «ïº¢Ûõ
º¢í¸¿¡¾ µ¨ºÔõ º¢Å¡Âõ«øÄ ¾¢ø¨Ä§Â.

206

«º¨Å - «ÍÀ¡ Áó¾¢Ãõ
«ï¦ºØòÐõ ãý¦ÈØòÐõ ±ýÚ¨ÃìÌõ «ýÀ÷¸¡û
«ï¦ºØòÐõ ãý¦ÈØòÐõ «øÄ¸¡Ïõ «ô¦À¡Õû;
«ï¦ºØòÐõ ¦¿ïºØòÐ «ù¦ÅØò ¾È¢ó¾À¢ý
«ï¦ºØòÐõ «ùÅ¢ýÅñ½õ ¬É§¾ º¢Å¡Â§Á.
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¬¾Ã¢ò¾ Áó¾¢Ãõ «¨Áó¾¬¸ Áí¸Ùõ
Á¡¾÷Áì¸û ÍüÈÓõ ÁÂì¸Åó¾ ¿¢ò¾¢¨Ã
²ÐÒì ¦¸¡Ç¢ò¾§¾¡, ±íÌõ¬¸¢ ¿¢ýÈ§¾¡?
§º¡¾¢Òì ¦¸¡Ç¢ò¾¢¼õ ¦º¡øÄ¼¡ ÍÅ¡Á¢§Â.

208

«ì¸Ãõ «É¡¾¢§Â¡, ¬òÐÁ¡ «É¡¾¢§Â¡?
Òì¸¢Õó¾ â¾Óõ ÒÄý¸Ùõ «É¡¾¢§Â¡?
¾ì¸Á¢ì¸ áø¸Ùõ º¾¡º¢Åõ «É¡¾¢§Â¡?
Á¢ì¸Åó¾ §Â¡¸¢¸¡û, Å¢¨ÃóÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

209

´ýÀ¾¡É Å¡ºø¾¡ý ´Æ¢Ô¿¡û þÕì¨¸Â¢ø
´ýÀ¾¡õ Ã¡ÁÃ¡Á Ã¡Á±ýÛõ ¿¡Á§Á
ÅýÁÁ¡É §À÷¸ûÅ¡ì¸¢ø ÅóÐ§¿¡ö «¨¼ôÀ¾¡õ
«ýÀÃ¡É §À÷¸ûÅ¡ì¸¢ø ¬úó¾¨ÁóÐ þÕôÀ§¾.

210

«ûÇ¢¿£¨Ã þð¼§¾Ð? «í¨¸Â¢ø Ì¨Æó¾§¾Ð?
¦ÁûÇ§Å Ó½Ó½¦ÅýÚ Å¢ÇõÒ¸¢ýÈ ã¼÷¸¡û
¸ûÇ§Å¼õ þð¼§¾Ð ¸ñ¨½ãÊ Å¢ð¼§¾Ð?
¦ÁûÇ§Å ÌÕì¸§Ç, Å¢ÇõÀ¢Ë÷ Å¢ÇõÀ¢Ë÷.

211

«ý¨É¸÷ôÀò à¨ÁÂ¢ø «Å¾Ã¢ò¾ Íì¸¢Äõ
Óý¨É§Â ¾Ã¢òÐõ ÀÉ¢òÐÇ¢§À¡Ä¡Ì§Á;
¯ýÉ¢¦¾¡ì ÌÇÆÖõ à¨ÁÔûÙ§Ç «¼í¸¢Îõ
À¢ý¨É§Â À¢ÈôÀÐõ à¨Á¸¡Ïõ À¢ò¾§Ã.

212

«Øì¸Èò ¾¢ÉíÌÇ¢òÐ «Øì¸È¡¾ Á¡ó¾§Ã,
«Øì¸¢Õó¾Ð ±ùÅ¢¼õ, «Æ¸¢øÄ¡¾Ð ±ùÅ¢¼õ.
«Øì¸¢Õó¾Ð ±ùÅ¢¼òÐ «Øì¸Úì¸ ÅøÄ£§Ãø
«Øì¸¢Ä¡¾Ð §º¡¾¢§Â¡Î «Ï¸¢Å¡Æ Ä¡Ì§Á.

213

«Ïò¾¢Ãñ¼ ¸ñ¼Á¡ö «¨ÉòÐÀøÄ¢ §Â¡É¢Â¡ö
ÁÛôÀ¢ÈóÐ µ¾¢¨Åò¾ áÄ¢§Ä ÁÂíÌÈ£÷
ºÉ¢ôÀÐ²Ð; º¡ÅÐ²Ð; ¾¡ÀÃò¾¢ý °Î§À¡ö
¿¢¨ÉôÀÐ²Ð? ¿¢üÀÐ²Ð; ¿£÷¿¢¨ÉóÐ À¡Õ§Á.

214

¬¾¢Â¡¸¢ «ñ¼Ãñ¼õ «ôÒÈòÐõ «ôÒÈõ
§º¡¾¢Â¡¸¢ ¿¢ýÈ¢ÄíÌ ÍÕ¾¢¿¡¾ §º¡Á¨É
§À¡¾¢Â¡Áø ¾õÓ§Ç ¦ÀüÚ½÷ó¾ »¡É¢¸û,
º¡¾¢§À¾õ ±ýÀ¦¾¡ýÚ ºüÚÁ¢ø¨Ä þø¨Ä§Â!

215

¬ì¨¸ãôÀÐ þø¨Ä§Â ¬¾¢¸¡ Ã½ò¾¢§Ä
¿¡ì¨¸ãì¨¸Ôû ÁÊòÐ ¿¡¾¿¡Ê äÎ§À¡ö
²ì¸Úò¾¢ ¦Ãð¨¼Ôõ þÚì¸Øò¾ ÅøÄ£§Ãø
À¡÷ì¸ôÀ¡÷ì¸ò ¾¢ì¦¸øÄ¡õ ÀÃôÀ¢ÃõÁõ ¬Ì§Á.

216

«ïÍõ«ïÍõ «ïÍõ«ïÍõ «øÄø¦ºöÐ ¿¢üÀÐõ
«ïÍõ«ïÍõ «ïÍ§Á «Á÷óÐ§Ç þÕôÀÐõ
«ïÍõ«ïÍõ «ïÍ§Á ¬¾Ã¢ì¸ ÅøÄ£§Ãø
«ïÍõ«ïÍõ ¯õÓ§Ç «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

217

«ï¦ºØò¾¢ É¡¾¢Â¡ö «Á÷óÐ¿¢ýÈÐ ²¾¼¡?
¦¿ï¦ºØò¾¢ ¿¢ýÚ¦¸¡ñÎ ¿£¦ºÀ¢ôÀÐ ²¾¼¡?
«ï¦ºØò¾¢ý Å¡Ç¾¡ø «ÚôÀ¾¡ÅÐ ²¾¼¡?
À¢ï¦ºØò¾¢ý §¿÷¨Á¾¡ý À¢Ã¢òÐ¨Ãì¸ §ÅñÎ§Á.

218

¯Â¢Ã¢Õó¾Ð ±ùÅ¢¼õ? ¯¼õ¦ÀÎôÒ ¾ýÓÉõ?
¯Â¢Ã¾¡ÅÐ ²¾¼¡? ¯¼õÀ¾¡ÅÐ ²¾¼¡?
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¯Â¢¨ÃÔõ ¯¼õ¨ÀÔõ ´ýÚÅ¢ôÀÐ ²¾¼¡?
¯Â¢Ã¢É¡ø ¯¼õ¦ÀÎò¾ ¯ñ¨Á»¡É¢ ¦º¡øÄ¼¡.

219

ÍÆ¢ò¾§Å¡÷ ±Øò¨¾Ôõ ¦º¡ýÓ¸òÐ þÕò¾¢§Â
ÐýôþýÀ Óí¸¼óÐ ¦ºøÖãÄ ¿¡Ê¸û
«Øò¾Á¡É «ì¸Ãõ «í¸¢Ôû ±ØôÀ¢§Â
¬ÚÀí¸ Âõ¸ÄóÐ «ôÒÈò ¾ÄòÐ§Ç.

220

¯Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¯Â¢÷ÒÌó¾ ¿¡¾Óõ
¸Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¸¡Âõ ±ýÉ §º¡½¢¾õ
«Õû¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý «È¢×ãÄ¡ ¾¡ÃÁ¡õ
ÌÈ¢ò¾È¢óÐ ¦¸¡ûÙÅ£÷ Ì½í¦¸Îõ ÌÕì¸§Ç.

221

±íÌõ¯ûÇ ®ºÉ¡÷ ±õÓ¼ø ÒÌó¾À¢ý
ÀíÌÜÚ §À¡ÎÅ¡÷, À¡Î¦ºýÚ «Ï¸¢Ä¡÷
±í¸û¦¾öÅõ ¯í¸û¦¾öÅõ ±ýÈ¢ÃñÎ §À¾§Á¡?
¯í¸û§À¾õ «ýÈ¢§Â ¯ñ¨ÁþÃñÎ þø¨Ä§Â?

222

«Ã¢ÔÁ¡¸¢ «ÂÛÁ¡¸¢ «ñ¼¦ÁíÌõ ´ýÈ¾¡öô
¦ÀÃ¢Â¾¡¸¢ ¯ÄÌ¾ýÉ¢ø ¿¢ýÈÀ¡¾õ ´ýÈ§Ä¡
Å¢Ã¢Å¦¾ýÚ §ÅÚ¦ºö¾ §Å¼Á¢ð¼ ã¼§Ã,
«È¢Å¢§É¡Î À¡ÕõþíÌõ «íÌõ ´ýÈ§¾.

223

¦Åó¾¿£Ú ¦Áöì¸½¢óÐ §Å¼Óõ ¾Ã¢ì¸¢È£÷
º¢ó¨¾Ôû ¿¢¨ÉóÐ§Á ¾¢Éõ¦ºÀ¢ìÌ Áó¾¢Ãõ
ÓóÐÁó¾¢ Ãò¾¢§Ä¡, ãÄÁó¾¢Ãò¾¢§Ä¡,
±ó¾Áó¾¢ Ãò¾¢§Ä¡ ®ºýÅóÐ þÂíÌ§Á?

224

«¸¡Ã¸¡Ã ½ò¾¢§Ä «§É¸§É¸ åÀÁ¡ö
¯¸¡Ã¸¡Ã ½ò¾¢§Ä ¯Õò¾Ã¢òÐ ¿¢ýÈÉý
Á¸¡Ã¸¡Ã ½ò¾¢§Ä ÁÂíÌ¸¢ýÈ ¨ÅÂ¸õ
º¢¸¡Ã¸¡Ã ½ò¾¢§Ä ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

225

«ù¦ÅØò¾¢ø ¯ù×ÅóÐ «¸¡ÃÓõ ºÉ¢ò¾§¾¡?
¯ù¦ÅØòÐ Áù¦ÅØòÐõ ´ý¨È´ýÈ¢ ¿¢ýÈ§¾¡!
¦ºù¨Å´òÐ ¿¢ýÈ§Ä¡ º¢ÅÀ¾í¸û §ºÃ¢Ûõ
Á¢ù¨Å¦Â¡ò¾ »¡É¢¸¡û, Å¢Ã¢òÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

226

Á¢ù¨Å - ¿üÌ½õ
¬¾¢Â¡É «ïº¢Öõ «É¡¾¢Â¡É ¿¡Ä¢Öõ
§º¡¾¢Â¡É ãýÈ¢Öõ ¦º¡åÀõ«üÈ ¦ÃñÊÖõ
¿£¾¢Â¡É ¦¾¡ýÈ¢§Ä ¿¢¨ÈóÐ¿¢ýÈ ÅòÐ¨Å
¬¾¢Â¡É ¦¾¡ýÚ§Á «üÈ¾ï ¦ºØòÐ§Á.

227

Å¡É¢Ä¡¾Ð ´ýÚÁ¢ø¨Ä Å¡ÛÁ¢ø¨Ä Å¡É¢Êø
°É¢Ä¡¾Ð ´ýÚÁ¢ø¨Ä °ÛÁ¢ø¨Ä °É¢Êø
¿¡É¢Ä¡¾Ð ´ýÚÁ¢ø¨Ä ¿¡ÛÁ¢ø¨Ä ¿ñ½¢Êø
¾¡É¢Ä¡¾Ð ´ýÚÁ¢ø¨Ä ¾Âí¸¢ ¬Î¸¢ýÈ§¾!

228

ÍÆ¢ò¾§¾¡÷ ±Øò¨¾¯ýÉ¢ ¦º¡øÖÓ¸òÐ þÕò¾¢§Â
ÐýôþýÀ Óí¸¼óÐ ¦º¡øÖõ¿¡Ê äÎ§À¡ö
«Øò¾Á¡É «ì¸¢Ãò¾¢ý «í¸¢¨Â ±ØôÀ¢§Â
¬ÚÀí¸ Âõ¸¼óÐ «ôÒÈòÐ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä.

229

Å¢Øò¾¸ñ ÌÅ¢ò¾§À¡ ¾¨¼óÐ§À¡ö ±Øò¦¾Ä¡õ
Å¢¨ÇóÐÅ¢ð¼ þó¾¢Ãº¡Ä Å£¼¾¡É ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
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«Øò¾¢É¡Ö Á¾¢ÁÂí¸¢ «ÛÀÅ¢ìÌõ §Å¨ÇÂ¢ø
«ÅÛÓñÎ ¿¡ÛÁ¢ø¨Ä Â¡ÕÁ¢ø¨Ä ¬É§¾.

230

¿øÄÁï ºÉí¸û§¾Ê ¿¡Ê¿¡Ê µÎÈ£÷
¿øÄÁï ºÉí¸ÙñÎ ¿¡¾ý¯ñÎ ¿õÓ§Ç
±ø¨ÄÁï ºÉí¸û§¾Ê ²¸â¨º Àñ½¢É¡ø
¾¢ø¨Ä§Á×õ º£ÅÛõ º¢ÅÀ¾òÐû ¬Î§Á.

231

¯Â¢÷«¸ò¾¢ø ¿¢ýÈ¢Îõ ¯¼õ¦ÀÎò¾ ¾üÌÓý
¯Â¢÷«¸¡Ãõ ¬Â¢Îõ ¯¼ø¯¸¡Ãõ ¬Â¢Îõ
¯Â¢¨ÃÔõ ¯¼õ¨ÀÔõ ´ýÚÅ¢ôÀÐ «îº¢Åõ
¯Â¢Ã¢É¡ø ¯¼õÒ¾¡ý ±Îò¾Å¡Ú ¯¨Ãì¸¢§Éý.

232

«ñ¼õ²Øõ ¯ÆÄ§Å «Éó¾§Â¡É¢ ¯ÆÄ§Å
Àñ¨¼Á¡ø, «ÂÛ¼ý ÀÃóÐ¿¢ýÚ ¯ÆÄ§Å
±ñ¾¢¨º ¸¼óÐ¿¢ýÈ þÕñ¼ºò¾¢ ¯ÆÄ§Å
«ñ¼Ãñ¼õ ´ýÈ¾¡ö ¬¾¢¿ð¼õ ¬Î§Á.

233

¯ÕÅ¿£÷ ¯ÚôÒ¦¸¡ñÎ ¯Õò¾Ã¢òÐ ¨Åò¾¢Îõ
¦ÀÃ¢ÂÀ¡¨¾ §ÀÍ§Á¡ À¢º¡¨º´ò¾ ã¼§Ã,
¸Ã¢ÂÁ¡Äõ «ÂÛÁ¡¸ ¸¡¦½¡½¡¾ ¸¼×¨Ç
¯Ã¢¨ÁÂ¡¸ ¯õÓ§Ç ¯½÷óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

234

Àñ½¢¨Åò¾ ¸ø¨ÄÔõ ÀÆõ¦À¡Õû «¦¾ýÚ¿£÷
±ñ½ÓüÚõ ±ýÉ§À÷ ¯¨Ãì¸¢È£÷¸û ²¨Æ¸¡û
Àñ½×õ À¨¼ì¸×õ À¨¼òÐ¨ÅòÐ «Ç¢ì¸×õ
´ñÏÁ¡¸¢ ¯Ä¸Ç¢ò¾ ´ý¨È¦¿ïº¢ø ¯ñÏ§Á.

235

¿¡Ä¾¡É §À¡É¢Ôõ ¿Å¢ýÈÅ¢óÐõ ´ýÈ¾¡ö
¬Ä¾¡É Å¢òÐ§Ç «Á÷ó¦¾¡ÎíÌ Á¡Ú§À¡ø
ÝÄ¾¡É ¯üÀÉõ ¦º¡øÅ¾¡É Áó¾¢Ãõ
§ÁÄ¾¡É »¡É¢¸¡û Å¢Ã¢òÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

236

«ÕÅÁ¡ö þÕó¾§À¡Ð «ý¨É«íÌ «È¢ó¾¢¨Ä
¯ÕÅÁ¡ö þÕó¾§À¡Ð ¯ý¨É¿¡ý «È¢ó¾Éý
ÌÕÅ¢É¡ý ¦¾Ç¢óÐ¦¸¡ñÎ §¸¡¾¢Ä¡¾ »¡ÉÁ¡õ
ÀÕÅÁ¡É §À¡¾§Ä¡ ÀÃôÀ¢ÃÁõ ¬É§¾.

237

À¢ÈôÀÐõ þÈôÀÐõ À¢Èó¾¢¼¡Ð þÕôÀÐõ
ÁÈôÀÐõ ¿¢¨ÉôÀÐõ Á¨Èó¾¨¾ò ¦¾Ç¢ó¾Ðõ
ÐÈôÀÐõ ¦¸¡ÎôÀÐõ Í¸¢òÐÅ¡Ã¢ ¯ñÀÐõ
À¢ÈôÀÐõ þÈôÀÐõ À¢Èó¾Å£Î «¼íÌ§Á.

238

¸ñ½¢§Ä þÕôÀ§É ¸Õí¸¼ø ¸¨¼ó¾Á¡ø
Å¢ñ½¢§Ä þÕôÀ§É §ÁÅ¢«íÌ ¿¢üÀ§É
¾ýÛ§Ç þÕôÀ§É ¾Ã¡¾Äõ À¨¼ò¾Åý
±ýÛ§Ç þÕôÀ§É ±íÌÁ¡¸¢ ¿¢üÀ§É.

239

¬Î¿¡Î §¾ÊÛõ ¬¨É§º¨É §¾ÊÛõ
§¸¡ÊÅ¡º¢ §¾ÊÛõ ÌÚì§¸ÅóÐ ¿¢üÌ§Á¡?
µÊþð¼ À¢î¨ºÔõ ¯¸óÐ¦ºö¾ ¾÷ÁÓõ
º¡ÊÅ¢ð¼ Ì¾¢¨Ã§À¡ø ¾÷ÁõÅóÐ ¿¢üÌ§Á.

240

±ûþÕõÒ ¸õÀÇ¢ þÎõÀÕò¾¢ ¦Åñ¸Äõ
«ûÇ¢¯ñ¼ ¿¡¾Ûì§¸¡÷ ¬¨¼Á¡¨¼ Åò¾¢Ãõ
¯ûÇ¢ÕìÌõ §Å¾¢Â÷ìÌ ¯üÈ¾¡Éõ ®¾¢Ã¡ø
¦ÁûÇÅóÐ §¿¡ö «¨ÉòÐõ Á£ñÊÎõ º¢Å¡Â§Á.

241
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°Ã¢ÖûÇ ÁÉ¢¾÷¸¡û ´ÕÁÉ¾¡öì ÜÊ§Â
§¾Ã¢§Ä Å¼ò¨¾Å¢ðÎ ¦ºõ¨À¨ÅòÐ þØì¸¢È£÷
¬Ã¢É¡Öõ «È¢¦Â¡½¡¾ ¬¾¢º¢ò¾ ¿¡¾¨Ã
§À¡Ã¢Ä¡É ÁÉ¢¾÷ÀñÏõ ÒÃÇ¢À¡Õõ À¡Õ§Á.

242

ÁÕûÒÌó¾ º¢ó¨¾Â¡ø ÁÂíÌ¸¢ýÈ Á¡ó¾§Ã
ÌÕì¦¸¡Îò¾ Áó¾¢Ãõ ¦¸¡ñÎ¿£ó¾ ÅøÄ£§Ãø
ÌÕì¦¸¡Îò¾ ¦¾¡ñ¼Õõ Ó¸¦É¡Êò¾ À¢û¨ÇÔõ
ÀÕò¾¢Àð¼ ÀýÉ¢ÃñÎ À¡Î¾¡ý ÀÎÅ§Ã.

243

«ý¨É¸÷ôÀ «¨È«¾üÌû «í¸¢Â¢ýÀ¢Ã ¸¡ºÁ¡ö
«ó¾¨ÈìÌû Åó¾¢ÕóÐ «Ã¢ÂÅóÐ åÀÁ¡ö
¾ý¨É´òÐ ¿¢ýÈ§À¡Ð ¾¨¼ÂÚòÐ ¦ÅÇ¢Â¾¡ö
¾í¸¿ü ¦ÀÕ¨Á¾óÐ ¾¨ÄÅÉ¡ö ÅÇ÷ó¾§¾.

244

¯ý¨ÉÂüÀ §¿ÃÓõ ÁÈó¾¢Õì¸ Ä¡Ì§Á¡
¯ûÇÁ£Ð ¯¨Èó¦¾¨É Á¨ÈôÀ¢Ä¡¾ §º¡¾¢¨Âô
¦À¡ýÉ¦ÅýÈ §À¦Ã¡Ç¢ô ¦À¡ÕÅ¢øÄ¡¾ ®º§É
¦À¡ýÉÊô À¢ÈôÀ¢øÄ¡¨Á ±ýÚ¿ø¸ §ÅÏ§Á.

245

À¢Êò¾¾ñÎõ ¯õÁ§¾¡ À¢ÃÁÁ¡É À¢ò¾÷¸¡û
¾Êò¾§¸¡Äõ «ò¨¾Å¢ðÎ º¡¾¢§À¾í ¦¸¡ñÁ¢§É¡,
ÅÊò¾¢Õó¾ §¾¡÷º¢Åò¨¾ Å¡ö¨ÁÜÈ ÅøÄ£§Ãø
¾¢Îì¸ÓüÈ ®º¨Éî ¦ºýÚÜ¼ Ä¡Ì§Á.

246

ºò¾¢¿£ ¾Â×¿£ ¾ÂíÌºí¸¢ý µ¨º¿£
º¢ò¾¢¿£ º¢ÅÛõ¿£ º¢Å¡ÂÁ¡õ ±ØòÐ¿£
Óò¾¢¿£ Ó¾Öõ¿£ ãÅÃ¡É §¾Å÷¿£
«ò¾¢âÃõ ¯õÓ§Ç «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

247

ºð¨¼Â¢ðÎ Á½¢ÐÄíÌõ º¡ò¾¢Ãî ºÆì¸§Ã
¦À¡ò¾¸ò¨¾ ¦Áò¾¨ÅòÐô §À¡¾§Á¡Ðõ ¦À¡öÂ§Ã
¿¢ð¨¼²Ð »¡É§ÁÐ? ¿£Ã¢Õó¾ «ðºÃõ
Àð¨¼²Ð? ¦º¡øÄ£§Ã À¡¾¸ì ¸À¼§Ã?

248

¯ñ¨ÁÂ¡É Íì¸¢Äõ ¯À¡ÂÁ¡ö þÕó¾Ðõ
¦Åñ¨ÁÂ¡¸¢ ¿£Ã¢§Ä Å¢¨ÃóÐ¿£Ã ¾¡ÉÐõ
¾ñ¨ÁÂ¡É ¸¡Â§Á ¾Ã¢òÐ¯ÕÅõ ¬ÉÐõ
¦¾ñ¨ÁÂ¡É »¡É¢¸¡û ¦¾Ç¢óÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

249

Åïº¸ô À¢ÈÅ¢¨Â ÁÉòÐ§Ç Å¢ÕõÀ¢§Â
«ï¦ºØò¾¢ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢¸¢Ä¡¾ Á¡ó¾÷¸¡û
Åïº¸ô À¢ÈÅ¢¨Â Å¨¾ò¾¢¼×õ ÅøÄ£§Ãø
«ï¦ºØò¾¢ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢óÐ¦¸¡ûÇ Ä¡Ì§Á.

250

¸¡Â¢Ä¡¾ §º¡¨ÄÂ¢ø ¸É¢Ô¸ó¾ ÅñÎ¸û
®Â¢Ä¡¾ §¾¨ÉÔñÎ þÃ¡ôÀ¸ø ¯ÈíÌÈ£÷
À¡Â¢Ä¡¾ ¸ôÀ§ÄÈ¢ «ì¸¨Ãô ÀÎÓ§É
Å¡Â¢É¡ø ¯¨ÃôÀ¾¡Ì §Á¡Á×É »¡É§Á.

251

§Àö¸û§Àö¸û ±ý¸¢È£÷ À¢¾üÌ¸¢ýÈ §ÀÂ÷¸¡û,
§Àö¸ûâ¨º ¦¸¡ûÙ§Á¡ À¢¼¡Ã¢â¨º ¦¸¡ûÙ§Á¡
¬¾¢â¨º ¦¸¡ûÙ§Á¡ «É¡¾¢ â¨º ¦¸¡ûÙ§Á¡
¸¡ÂÁ¡É §ÀÂ§Ä¡ ¸½ì¸È¢óÐ ¦¸¡ñ¼§¾.

252

ãÄÁñ¼ Äò¾¢§Ä ÓîºÐÃõ ¬¾¢Â¡ö
¿¡ÖÅ¡ºø ±õÀ¢Ã¡ý ¿Î¯¾¢ò¾ Áó¾¢Ãõ
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§¸¡Ä¢±ðÎ þ¾ØÁ¡ö ÌÇ¢÷ó¾Ä÷ó¾ ¾£ð¼Á¡ö
§ÁÖõ§ÅÚ ¸¡ñ¸¢§Äý Å¢¨Çó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

253

¬¾¢¿¡Ê ¿¡ÊµÊì ¸¡¨ÄÁ¡¨Ä ¿£Ã¢§Ä
§º¡¾¢ãÄ Á¡É¿¡Ê ¦º¡øÄ¢Èó¾ à¦ÅÇ¢
¬¾¢ÜÊ ¦¿üÀÈ¢ò¾Ð «¸¡ÃÁ¡¾¢ ¬¸Áõ
§À¾§À¾õ ¬¸¢§Â À¢ÈóÐ¼ø þÈó¾§¾.

254

À¡í¸¢§É¡Î þÕóÐ¦¸¡ñÎ ÀÃÁý«ï ¦ºØòÐ§Ç
µí¸¢¿¡Ê §ÁøþÕóÐ ¯îºÃ¢ò¾ Áó¾¢Ãõ
ãí¸¢ø¦ÅðÊ ¿¡÷¯Ã¢òÐ Óîº¢ø¦ºö Å¢¾ò¾¢É¢ø
¬öó¾áÄ¢ø §¾¡ýÚ§Á «Ã¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

255

Òñ¼Ã£¸ Áò¾¢Â¢ø ¯¾¢ò¦¾Æó¾ §º¡¾¢¨Â
Áñ¼Äí¸û ãýÈ¢§É¡Î ÁýÛ¸¢ýÈ Á¡Â¨É
«ñ¼Ãñ¼õ °¼ÚòÐ «È¢óÐ½Ã ÅøÄ£§Ãø
¸ñ¼§¸¡Â¢ø ¦¾öÅõ±ýÚ ¨¸¦ÂÎôÀ ¾¢ø¨Ä§Â.

256

Òñ¼Ã£¸õ - ¾¡Á¨Ã
«õÀÄí¸û ºó¾¢Â¢ø ¬Î¸¢ýÈ ÅõÀ§É
«ýÀÛìÌû «ýÀÉ¡ö ¿¢üÀÐ¬¾¢ Å£Ã§É
«ýÀÕìÌû «ýÀÃ¡ö ¿¢ýÈ¬¾¢ ¿¡¾§É
¯õÀÕìÌ ¯ñ¨ÁÂ¡ö ¿¢ýÈ¯ñ¨Á ¯ñ¨Á§Â.

257

«ñ½Ä¡ÅÐ ²¾¼¡? «È¢óÐ¨Ãò¾ Áó¾¢Ãõ
¾ñ½Ä¡¸ Åó¾Åý º¸ÄÒÃ¡½õ ¸üÈÅý
¸ñ½É¡¸ Åó¾¾ý ¸¡Ã½ò Ð¾¢ò¾Åý
´ñ½¾¡ÅÐ ²¾¼¡? ¯ñ¨ÁÂ¡É Áó¾¢Ãõ?

258

¯ûÇ§¾¡ ÒÈõÀ§¾¡ ¯Â¢÷´Îí¸¢ ¿¢ýÈ¢¼õ
¦ÁûÇÅóÐ ¸¢ðÊ¿£÷ Å¢ÉÅ§ÅÏõ ±ý¸¢È£÷?
¯ûÇÐõ ÒÈõÀÐõ ´ò¾§À¡Ð ¿¡¾Á¡õ
¸ûÇÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ ¸¡½§ÅÏõ Áó¾¢Ãõ.

259

¬Ã¨ÄóÐ â¾Á¡ö «ÇÅ¢¼¡¾ §Â¡É¢Ôõ
À¡ÃÁ¡É §¾ÅÕõ ÀØ¾¢Ä¡¾ À¡ºÓõ
µ¦Ã¡½¡¾ «ñ¼Óõ ¯§Ä¡¸§Ä¡¸ §Ä¡¸Óõ
§ºÃ¦ÅóÐ §À¡Â¢Õó¾ §¾¸õ²Ð ¦ºôÒ§Á?

260

±ýÉ¸òÐû ±ý¨É¿¡ý ±íÌ¿¡Ê µÊ§Éý?
±ýÉ¸òÐû ±ý¨É¿¡ý «È¢ó¾¢Ä¡¾ ¾¡¨¸Â¡ø
±ýÉ¸òÐû ±ý¨É¿¡ý «È¢óÐ§Á ¦¾Ã¢ó¾À¢ý
±ýÉ¸òÐû ±ý¨É«ýÈ¢ Â¡Ð¦Á¡ýÚ Á¢ø¨Ä§Â.

261

Å¢ñ½¢É¢ýÚ Á¢ý¦ÉØóÐ Á¢ý¦É¡ÎíÌ Á¡Ú§À¡ø
±ýÛû¿¢ýÚõ ±ñÏõ®ºý ±ýÉ¸ò¾¢Õì ¨¸Â¡ø
¸ñ½¢É¢ýÚ ¸ñ½¢ø§¾¡ýÚõ ¸ñ½¢È¢ Å¢Ä¡¨ÁÂ¡ø
±ýÛû¿¢ýÈ ±ý¨ÉÔõ Â¡ÉÈ¢ó¾Ð þø¨Ä§Â.

262

«¼ì¸¢Ûõ «¼ì¦¸¡½¡¾ «õÀÄò¾¢ý °Î§À¡ö
«¼ì¸¢Ûõ «¼ì¦¸¡½¡¾ «ýÀ¢ÕìÌõ ±ýÛ§Ç
¸¢¼ì¸¢Ûõ þÕì¸¢Ûõ ¸¢§ÄºõÅóÐ þÕì¸¢Ûõ
¿¼ì¸¢Ûõ þ¨¼Å¢¼¡¾ ¿¡¾ºí ¦¸¡Ä¢ìÌ§Á.

263

ÁðÎÄ¡× ¾ñÐÆ¡ö «Äí¸Ä¡ö ÒÉü¸Æø
Å£ðÎÅ£Æ¢ø ¾¡¸§À¡¸ Å¢ñ½¢øÁñ½¢ø ¦ÅÇ¢Â¢Ûõ

RangaRakes
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±ðÊ§É¡Î þÃñÊÛõ þ¾ò¾¢É¡ø ÁÉó¾¨Éì
¸ðÊÅ£Ê Ä¡Ð¨Åò¾ ¸¡¾Ä¢ýÀõ ¬Ì§Á.

264

²¸Óò¾¢ ãýÚÓò¾¢ ¿¡ÖÓò¾¢ ¿ý¨Á§º÷
§À¡¸ÓüÈ¢ Òñ½¢Âò¾¢ø Óò¾¢«ýÈ¢ Óò¾¢Â¡ö
¿¡¸ÓüÈ¢ ºÂÉÁ¡ö ¿Äí¸¼ø ¸¼ó¾¾£
Â¡¸ÓüÈ¢ ¬¸¢¿¢ýÈ ¦¾ý¦¸¡Ä¡¾¢ §¾Å§É.

265

ãýÚÓôÀÐ ¬È¢§É¡Î ãýÚãýÚ Á¡ÂÁ¡ö
ãýÚÓò¾¢ ¬¸¢ãýÚ ãýÚãýÚ ãýÚÁ¡öò
§¾¡ýÚ§º¡¾¢ ãýÚ¾¡ö ÐÄì¸Á¢ø Å¢Çì¸¾¡ö
²ý¦ÈÉ¡Å¢ý ¯ûÒÌó¾ ¦¾ý§¸¡§Ä¡ ¿õ®º§É.

266

³óÐõ ³óÐõ ³óÐÁ¡ö «øÄÅüÚû ¬ÔÁ¡ö
³óÐãýÚõ ´ýÚÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ¬¾¢ §¾Å§É
³óÐõ³óÐõ ³óÐÁ¡ö «¨Áó¾¨ÉòÐ ¿¢ýÈ¿£
³óÐõ³óÐõ ¬Â¿¢ý¨É Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã.

267

¬Úõ¬Úõ ¬ÚÁ¡ö µ÷³óÐõ³óÐõ ³óÐÁ¡ö
²Úº£÷ þÃñÎãýÚõ ²Øõ¬Úõ ±ðÎÁ¡ö
§ÅÚ§ÅÚ »¡ÉÁ¡¸¢ ¦ÁöÂ¢§É¡Î ¦À¡öÔÁ¡ö
°Úõµ¨º Â¡ö«Á÷ó¾ Á¡ÂÁ¡õ Á¡Â§É.

268

±ðÎõ±ðÎõ ±ðÎÁ¡ö µ÷²Øõ ²ØÁ¡ö
±ðÎõ ´ýÚõ ãýÚÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ¬¾¢ §¾Å§É
±ðÎÁ¡Â À¡¾§Á¡Î þ¨Èïº¢ ¿¢ýÈÅñ½§Á
±ð¦¼ØòÐõ µÐÅ¡÷¸û «øÄø¿£í¸¢ ¿¢üÀ§Ã.

269

Àò¾¢§É¡Î ÀòÐÁ¡ö µ÷²Æ¢§É¡Î ´ýÀ¾¡ö
ÀòÐ¿¡ü ¾¢¨ºìÌû¿¢ýÈ ¿¡Î¦ÀüÈ ¿ý¨ÁÂ¡ø
ÀòÐÁ¡Â ¦¸¡ò¾§Á¡Îõ «ò¾ÄÁ¢ì ¸¡¾¢Á¡ø
Àò¾÷¸ð ¸Ä¡ÐÓò¾¢ Óò¾¢Óò¾¢ Â¡Ì§Á.

270

Å¡º¢Â¡¸¢ §¿ºõ´ýÈ¢ Åó¦¾¾¢÷ò¾ ¦¾ýÛ¸
§¿ºÁ¡¸ ¿¡ÙÄ¡Å ¿ý¨Á§º÷ À¡Åí¸Ç¢ø
Å£º¢§Áø ¿¢Á¢÷ó¾§¾¡Ç¢ Â¢ø¨ÄÂ¡ì¸¢ É¡ö¸Æø
¬¨ºÂ¡ö ÁÈì¸Ä¡Ð «ÁÃ÷¬¸ø ¬Ì§Á.

271

±Ç¢Â¾¡¸ ¸¡ÂÁ£¾¢ø ±õÀ¢Ã¡ý þÕôÀ¢¼õ
«Ç¢×È¡Ð ¿¢ýÈ§¾ «¸¡ÃÓõ ¯¸¡ÃÓõ
¦¸¡Ù¨¸Â¡É §º¡¾¢Ôõ ÌÄ¡Å¢¿¢ýÈÐ «ùÅ¢¼õ
¦ÅÇ¢Â¾¡Ìõ ´ýÈ¢§Ä Å¢¨Çó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

272

«ï¦ºØòÐõ ãý¦ÈØòÐõ ±ýÚ¨ÃìÌõ «ýÀ÷¸¡û
«ï¦ºØòÐõ ãý¦ÈØòÐõ «øÄ¸¡Ïõ «ô¦À¡Õû
«ï¦ºØò¨¾ ¦¿ïºØò¾¢ «ù¦ÅØò¨¾ «È¢ó¾À¢ý
«ï¦ºØòÐõ ãý¦ÈØòÐõ «ù×Á¡õ º¢Å¡Â§Á.

273

¦À¡öÔ¨Ãì¸ §À¡¸¦ÁýÚ ¦À¡öÂÕì ¸¢Õì¨¸Â¡ø
¦ÁöÔ¨Ãì¸ §ÅñÎ¾¢ø¨Ä ¦ÁöÂ÷¦Áöì ¸¢Ä¡¨ÁÂ¡ø
¨ÅÂ¸ò¾¢ø ¯ñ¨Á¾ý¨É Å¡ö¾¢Èì¸ «ïº¢§Éý
¨¿Â¨Åò¾Ð ±ý¦¸¡§Ä¡ ¿Áº¢Å¡Â ¿¡¾§É!

274

´ý¨È´ýÚ ¦¸¡ýÚÜ¼ ¯½×¦ºöÐ þÕì¸¢Ûõ
ÁýÈ¢ëÎ ¦À¡ö¸Ç× Á¡Ú§ÅÚ ¦ºöÂ¢Ûõ
ÀýÈ¢§¾Îõ ®º¨Éô ÀÃ¢óÐÜ¼ ÅøÄ£§Ãø
«ýÚ§¾Å÷ ¯õÓ§Ç «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

275
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ÁýÚ - ¸¨¼
Áîº¸ò Ð§ÇþÅ÷óÐ Á¡¨Â§ÀÍõ Å¡ä¨Å
«îº¸òÐ§Ç þÕóÐ «È¢×½÷ò¾¢ì ¦¸¡ûÅ¢§Ãø
þî¨º«üÈ ±õÀ¢Ã¡ý ±íÌõ¬¸¢ ¿¢üÀ§É
«îº¸ò Ð§ÇÂ¢ÕóÐ «Ú×½÷ò¾¢ì ¦¸¡ñ¼À¢ý.

276

ÅÂÄ¢§Ä Ó¨Äò¾¦¿ø ¸¨ÇÂ¾¡É Å¡Ú§À¡ø
¯Ä¸¢§É¡Õõ ¯ñ¨ÁÜÈ¢ø ¯öÔÁ¡ÈÐ ±í¹§É
Å¢Ã¸¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ ¦ÁöÂÄ¡Ð ¦À¡öÂ¾¡ö
¿Ã¸¢§Ä À¢Èó¾¢ÕóÐ ¿¡ÎÀð¼ À¡¼§¾.

277

Å¢ÃÌ - Å¢Ã¸¾¡Àõ

RangaRakes

¬Î¸¢ýÈ ±õÀ¢Ã¡¨É «íÌÁ¢íÌõ ±ýÚ¿£÷
§¾Î¸¢ýÈ À¡Å¢¸¡û, ¦¾Ç¢ó¾´ý¨È µ÷¸¢Ä£÷;
¸¡Î¿¡Î Å£ÎÅ£ñ ¸ÄóÐ¿¢ýÈ ¸ûÅ¨É
¿¡ÊµÊ ¯õÓ§Ç ¿ÂóÐ½÷óÐ À¡Õ§Á.

278

¬Î¸¢ýÈ «ñ¼÷ÜÎõ «ôÒÈÁ ¾¢ôÒÈõ
§¾Î¿¡Ö §Å¾Óõ §¾ÅÃ¡É ãÅÕõ
¿£ÎÅ¡Æ¢ â¾Óõ ¿¢ýÀ§¾¡÷ ¿¢¨Ä¸Ùõ
¬ÎÅ¡Æ¢ý ´Æ¢ÂÄ¡ ¾¨ÉòÐÁ¢ø¨Ä þø¨Ä§Â.

279

¬ÅÐõ ÀÃòÐ§Ç «Æ¢ÅÐõ ÀÃòÐ§Ç
§À¡ÅÐõ ÀÃòÐ§Ç ÒÌÅÐõ ÀÃòÐ§Ç
§¾ÅÕõ ÀÃòÐ§Ç ¾¢¨º¸Ùõ ÀÃòÐ§Ç
Â¡ÅÕõ ÀÃòÐ§Ç Â¡Ûõ «ôÀÃòÐ§Ç.

280

²ØÀ¡÷ ±Ø¸¼ø þ¼í¸û±ðÎ ¦ÅüÒ¼ý
ÝØÅ¡ý ¸¢Ã¢¸¼óÐ ¦º¡øÖõ ²ØÄ¸Óõ
¬Æ¢Á¡ø Å¢ÍõÒ¦¸¡û À¢ÃÁ¡ñ¼Ãñ¼ «ñ¼Óõ
°Æ¢Â¡ý ´Ç¢ìÌ§Ç ¯¾¢òÐ¼ý ´ÎíÌ§Á.

281

¸ÂòÐ¿£÷ þ¨ÈìÌÈ£÷ ¨¸¸û§º¡÷óÐ ¿¢üÀ§¾ý?
ÁÉòÐû®Ãõ ´ýÈ¢Ä¡¾ Á¾¢þÄ¡¾ Á¡ó¾÷¸¡û;
ÁÉòÐû®Ãõ ¦¸¡ñÎ¿£÷ «Øì¸Úì¸ ÅøÄ£§Ãø
¿¢¨Éò¾¢Õó¾ §º¡¾¢Ôõ ¿£Ôõ¿¡Ûõ ´ýÈ§Ä¡?

282

¿£Ã¢§Ä À¢Èó¾¢ÕóÐ ¿£÷º¼íÌ ¦ºö¸¢È£÷
¬¨Ã¯ýÉ¢ ¿£¦ÃÄ¡õ «Åò¾¢§Ä þ¨Èì¸¢È£÷
§Å¨Ã¯ýÉ¢ Å¢ò¨¾¯ýÉ¢ Å¢ò¾¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øõ
º£¨Ã¯ýÉ ÅøÄ£§Ãø º¢ÅÀ¾õ «¨¼Å¢§Ã.

283

Àò¦¾¡¦¼¡ò¾ Å¡ºÄ¢ø ÀÃóÐãÄ Åì¸Ãõ
Óò¾¢º¢ò¾¢ ¦¾¡ó¾¦ÁýÚ þÂíÌ¸¢ýÈ ãÄ§Á
Áò¾º¢ò¾ ³õÒÄý Á¡¸ÃÁ¡É Üò¨¾§Â
«ò¾¢äÃ÷ ¾õÓ§Ç «¨Áó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

284

«ÏÅ¢§É¡Îõ «ñ¼Á¡ö «ÇÅ¢¼¡¾ §º¡¾¢¨Âì
Ì½Á¾¡¸¢ ¯õÓ§Ç ÌÈ¢ò¾¢Õì¸¢ø Óò¾¢Â¡õ
Ó½Ó¦½ýÚ ¯õÓ§Ç Å¢Ã¨Ä´ýÈ¢ Á£Ç×õ
¾¢Éó¾¢Éõ ÁÂìÌÅ£÷ ¦ºõÒâ¨º Àñ½¢§Â.

285

ãÄÁ¡É «ì¸Ãõ Ó¸ôÀ¾üÌ Óý¦ÉÄ¡õ
ã¼Á¡¸ ãÎ¸¢ýÈ ã¼§ÁÐ *Ó¼§Ã
¸¡ÄÉ¡É «ïÍâ¾õ «ïº¢§Ä ´Îí¸¢É¡ø
¬Ä§Â¡Î ÜÎ§Á¡ «É¡¾¢§Â¡Î ÜÎ§Á¡?

286
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ÓîºÐÃ ãÄÁ¡¸¢ ÓÊ×Á¡¸¢ ²¸Á¡ö
«îºÐÃõ ¬¸¢§Â «¼í¸¢§Â¡÷ ±ØòÐÁ¡ö
¦ÁöîºÐÃ ¦ÁöÔ§Ç Å¢ÇíÌ»¡É ¾£ÀÁ¡ö
¯îºÃ¢ìÌõ Áó¾¢Ãò¾¢ý ¯ñ¨Á§Â º¢Å¡Â§Á.

287

ÅñÎÄí¸û §À¡Öõ¿£÷ ÁÉòÐÁ¡Í «Úì¸¢Ä£÷
Ìñ¼Äí¸û §À¡Ö¿£÷ ÌÇò¾¢§Ä ÓØÌÈ£÷
ÀñÎõ ¯í¸û ¿¡ýÓ¸ý ÀÈóÐ§¾Ê ¸¡ñ¸¢Ä¡ý,
¸ñÊÕìÌõ ¯õÓ§Ç ¸Äó¾¢ÕôÀ÷ ¸¡Ï§Á.

288

¿¢ýÈ¾ýÚ þÕó¾¾ýÚ §¿Ã¢¾ýÚ ÜÈ¢¾ýÚ
Àó¾ÁýÚ Å£ÎÁýÚ À¡Å¸í¸û «üÈÐ.
¦¸ó¾ÁýÚ §¸ûÅ¢ÂýÚ §¸ÊÄ¡¾ Å¡É¢§Ä
«ó¾Á¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ¦¾¡ý¨È ±í¹§É ¯¨ÃôÀ§¾.

289

¦À¡ÕóÐ¿£Õõ ¯õÓ§Ç ÒÌóÐ¿¢ýÈ ¸¡Ã½õ
±Õ¾¢ÃñÎ ¸ý¨È®ýÈ ²¸¦Á¡ý¨È µ÷¸¢Ä¢÷
«Õ¸¢ÕóÐ º¡×¸¢ýÈ ¬¨ÅÔõ «È¢ó¾¢Ä£÷
ÌÕÅ¢ÕóÐ ¯Ä¡×¸¢ýÈ §¸¡Äõ±ýÉ §¸¡Ä§Á?

290

«õÀÃòÐû ¬Î¸¢ýÈ «ï¦ºØòÐ ¿£Â§Ä¡?
º¢õÒ¸Ç¡öô ÀÃóÐ¿¢ýÈ º¢üÀÃÓõ ¿£Â§Ä¡?
±õÀ¢Ã¡Ûõ ±ù×Â¢÷ìÌõ ²¸§À¡¸õ ¬¾Ä¡ø
±õÀ¢Ã¡Ûõ ¿¡ÛÁ¡ö þÕó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

291

®¦Ã¡Ç¢Â ¾¢í¸§Ç þÂí¸¢¿¢ýÈÐ ¾üÀÃõ
²¦Ã¡Ç£Â ¾¢í¸§Ç «·Ð Â¡ÅÕõ «È¢¸¢Ä£÷
¸¡¦Ã¡Ç¢ô À¼ÄÓõ ¸¼óÐ§À¡É ¾üÀÃõ
¾¡¦Ã¡Ç¢ô ¦ÀÕõÀ¾õ ²¸¿¡¾ À¡¾§Á.

292

¦¸¡û¦Ç¡½¡Ð ¦Áø¦Ä¡½¡Ð §¸¡¾¡Èì Ì¾ð¼¼¡
¾û¦Ç¡½¡Ð «Ï¦¸¡½¡Ð ¬¸Ä¡ý ÁÉòÐ§Ç
¦¾û¦Ç¡½¡Ð ¦¾Ç¢¦Â¡½¡Ð º¢üÀÃò¾¢ý ¯ðÀÂý
Å¢û¦Ç¡½¡Ð ¦À¡Õ¨Ç¿¡ý Å¢ÇõÒÁ¡ÈÐ ±í¹§É?

293

Å¡ì¸¢É¡ø ÁÉò¾¢É¡ø Á¾¢ò¾¸¡Ã ½ò¾¢É¡ø
§¿¡ì¦¸¡½¡¾ §¿¡ì¨¸ÔýÉ¢ §¿¡ì¨¸Â¡Å÷ §¿¡ìÌÅ¡÷
§¿¡ì¦¸¡½¡¾ §¿¡ìÌÅóÐ §¿¡ì¸§¿¡ì¸ §¿¡ì¸¢Êø
§¿¡ì¦¸¡½¡¾ §¿¡ìÌÅóÐ §¿¡ì¨¸±í¸ñ §¿¡ìÌ§Á.

294

¯ûÇ¢Ûõ ÒÈõÀ¢Ûõ ¯Ä¸¦Áí¸Ïõ ÀÃóÐ
±ûÇ¢ø±ñ¦½ö §À¡Ä¿¢ýÚ þÂíÌ¸¢ýÈ ±õÀ¢Ã¡ý
¦ÁûÇÅóÐ ±ýÛðÒÌóÐ ¦Áöò¾Åõ ÒÃ¢ó¾À¢ý
ÅûÇ¦ÄýÉ ÅûÇÖìÌ Åñ½¦ÁýÉ Åñ½§Á?

295

§Å¾¦Á¡ýÚ ¸ñÊ§Äý ¦ÅõÀ¢ÈôÒ þÄ¡¨ÁÂ¡ø
§À¡¾õ¿¢ýÈ ÅÊÅ¾¡öô ÒÅÉ¦ÁíÌõ ¬Â¢É¡ö,
§º¡¾¢Ôû ´Ç¢ÔÁ¡öò ÐÃ¢Â§Á¡Î «¾£¾Á¡ö
¬¾¢ãÄõ ¬¾¢Â¡ö «¨Áó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

296

º¡ñþÕ Á¼í¸¢É¡ø ºÃ¢ó¾¦¸¡ñ¨¼ ¾ýÛ§Ç
§À½¢«ô À¾¢ìÌ§Ç À¢Èó¾¢ÈóÐ ¯ÆÖÅ£÷,
§¾¡½¢Â¡É ³Å¨Ãò ÐÈó¾Úì¸ ÅøÄ£§Ãø
¸¡½¢¸ñÎ §¸¡ÊÂ¡öì ¸Äó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

297

«ïÍ§¸¡Ê Áó¾¢Ãõ «ïÍ§Ç «¼í¸¢É¡ø
¦¿ïÍÜÈ ¯õÓ§Ç ¿¢¨ÉôÀ§¾¡÷ ±ØòÐ§Ç

RangaRakes
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«ïÍ¿¡Ö ãýÈ¾¡¸¢ ¯õÓ§Ç «¼í¸¢É¡ø
«ïÍõµ÷ ±Øò¾¾¡ö «¨Áó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

298

«ì¸Ãó¾ «ì¸Ãò¾¢ø ¯ð¸Ãó¾ «ì¸Ãõ
ºì¸ÃòÐ º¢ù¨ÅÕñÎ ºõÒÇò ¾¢Õó¾Ðõ
±û¸Ãó¾ ±ñ¦½ö§À¡ø ±ù¦ÅØòÐõ ±õÀ¢Ã¡ý
¯û¸ÃóÐ ¿¢ýÈ§¿÷¨Á Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã.

299

¬¸Áò¾¢ý ¯ð¦À¡Õû «¸ñ¼ãÄõ ¬¾Ä¡ø
¾¡¸§À¡¸ Á¢ýÈ¢§Â ¾Ã¢ò¾¾ü ÀÃÓõ¿£
²¸À¡¾õ ¨Åò¾¨É ¯½÷òÐõ «ï¦ºØòÐ§Ç
²¸§À¡¸õ ¬¸¢§Â þÕó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

300

ãÄÅ¡ºø Á£Ð§Çµ÷ ÓîºÃõ ¬¸¢§Â
¿¡ÖÅ¡ºø ±ñÅ¢Ãø ¿Î¯¾¢ò¾ Áó¾¢Ãõ
§¸¡Äõ´ýÚõ «ïÍÁ¡Ìõ þí¸¨ÄóÐ ¿¢ýÈ¿£
§ÅÚ§ÅÚ ¸ñÊ§Äý Å¢¨Çó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

301

Íì¸¢Äò ¾ÊÔ§Ç ÍÆ¢ò¾§¾¡÷ ±ØòÐ§Ç
«ì¸Ãò ¾ÊÔ§Ç «Á÷ó¾¬¾¢ §º¡¾¢¿£
¯ì¸Ãò ¾ÊÔ§Ç ¯½÷ó¾ «ï¦ºØòÐ§Ç
«ì¸Ãõ «¾¡¸¢§Â «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

302

Ìñ¼ÄòÐ §ÇÔ§Ç «Úò¾¸òÐ ¿¡Â¸ý
¸ñ¼Åó¾ Áñ¼Äõ ¸Õò¾Æ¢ò¾ Üò¾¨É
Å¢ñ¼Ä÷ó¾ ºó¾¢Ãý Å¢ÇíÌ¸¢ýÈ ¦Áöô¦À¡Õû
¸ñÎ¦¸¡ñ¼ Áñ¼Äõ º¢Å¡ÂÁøÄÐ þø¨Ä§Â.

303

ÍüÚõ³óÐ Ü¼¦Á¡ýÚ ¦º¡øÄ¢Èó¾ §¾¡÷¦ÅÇ¢
ºò¾¢Ôõ º¢ÅÛÁ¡¸ ¿¢ýÈ¾ý¨Á µ÷¸¢Ä£÷
ºò¾¢Â¡× ÐõÓ¼ø, ¾ÂíÌº£Å Ûðº¢Åõ
À¢ò¾÷¸¡û «È¢ó¾¢Ä£÷ À¢Ã¡ýþÕó¾ §¸¡Ä§Á.

304

ãÄõ±ýÈ Áó¾¢Ãõ Ó¨Çò¾ «ï¦ºØòÐ§Ç
¿¡Ö§Å¾õ ¿¡×§Ç ¿Å¢ýÈ»¡É ¦ÁöÔ§Ç
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼Ûõ «Ã¢«ÂÛõ ¬¾Ä¡ø
µÄõ±ýÈ Áó¾¢Ãõ º¢Å¡ÂÁøÄÐ þø¨Ä§Â.

305

¾òÐÅí¸û ±ýÚ¿£÷ ¾¨Áì¸ÊóÐ §À¡Å£÷¸¡û
¾òÐÅõ º¢ÅÁ¾¡¸¢ø ¾üÀÃÓõ ¿£Ãø§Ä¡?
Óò¾¢º£Åý ¿¡¾§Á ãÄÀ¡¾õ ¨Åò¾ôÀ¢ý
«ò¾É¡Õõ ¯õÓ§Ç «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

306

ãýÚÀòÐ ãý¨ÈÔõ ãýÚ¦º¡ýÉ ãÄ§É
§¾¡ýÚ§ºÃ »¡É¢¸¡û ÐöÂÀ¡¾õ ±ý¾¨Ä
±ýÚ¨Åò¾ ¨Åò¾À¢ý þÂøÒõ «ï¦ºØò¨¾Ôõ
§¾¡ýÈµ¾ ÅøÄ£§Ãø ÐöÂ§º¡¾¢ ¸¡Ï§Á.

307

¯õÀ÷ Å¡É¸ò¾¢Ûõ ¯Ä¸À¡Ãõ ²Æ¢Ûõ
¿õÀ÷¿¡Î ¾ýÉ¢Öõ ¿¡Å¦ÄýÈ ¾£Å¢Ûõ
¦ºõ¦À¡ý Á¡¼õ ÁøÌ¾¢ø¨Ä «õÀÄòÐû ¬ÎÅ¡ý
±õÀ¢Ã¡ý «Ä¡Ð¦¾öÅõ þø¨Äþø¨Ä þø¨Ä§Â.

308

âÅÄ¡ö ³óÐÁ¡ö ÒÉÄ¢ø¿¢ýÈ ¿¡ýÌÁ¡ö
¾£Â¢Ä¡Â ãýÚÁ¡öî º¢Èó¾¸¡ø þÃñÎÁ¡ö
§ÅÂ¢Ä¡Â ¦¾¡ýÚÁ¡ö §ÅÚ§ÅÚ ¾ý¨ÁÂ¡ö
¿£ÂÄ¡Áø ¿¢ýÈ§¿÷¨Á Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã?

309
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«ó¾Ãò¾¢ø ´ýÚÁ¡ö «¨º×¸¡ø þÃñÎÁ¡ö
¦ºó¾ÆÄ¢ø ãýÚÁ¡öî º¢Èó¾«ôÒ ¿¡ýÌÁ¡ö
³óÐÀ¡Ã¢ø ³óÐÁ¡ö «Á÷ó¾¢Õó¾ ¿¡¾¨Éî
º¢ó¾¨¾Â¢ø ¦¾Ç¢ó¾Á¡¨Â Â¡Å÷¸¡½ ÅøÄ§Ã.

310

ÁÉÅ¢¸¡Ãõ «üÚ¿£÷ Á¾¢ò¾¢Õì¸ ÅøÄ£§Ãø
¿¢¨ÉÅ¢Ä¡¾ Á½¢Å¢ÇìÌ ¿¢ò¾Á¡¸¢ ¿¢ýÈ¢Îõ;
«¨ÉÅ÷ µÐõ §Å¾Óõ «¸õÀ¢¾üÈ §ÅÏ§Áø
¸É×¸ñ¼Ð ¯ñ¨Á¿£÷ ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

311

þð¼Ìñ¼õ ²¾¼¡? þÕìÌ §Å¾õ ²¾¼¡?
Íð¼Áñ ¸Äò¾¢§Ä ÍüÚáø¸û ²¾¼¡?
ÓðÊ¿¢ýÈ à½¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ §º¡¾¢¨Âô
ÀüÈ¢¿¢ýÈÐ ²¾¼¡ Àð¼¿¡¾ Àð¼§Ã.

312

¿£Ã¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ ¾¡Á¨ÃÂ¢ý µÃ¢¨Ä
¿£Ã¢§É¡Î ÜÊ¿¢ýÚõ ¿£Ã¢Ä¡¾ Å¡Ú§À¡ø
À¡Ã¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ ÀñÊ¾ô ÀÃ¡ÀÃõ
À¡Ã¢§É¡Î ÜÊ¿¢ýÈ ÀñÒ¸ñÎ þÕôÀ£§Ã.

313

¯Èì¸¢¦Äý, Å¢Æ¢ì¸¢¦Äý, ¯½÷×¦ºýÚ ´Îí¸¢¦Äý
º¢Èó¾ ³õÒÄý¸Ùõ ¾¢¨ºò¾¢¨º¸û ´ýÈ¢¦Äý?
ÒÈÓõ¯ûÙõ ±í¹Éõ ¦À¡Õó¾¢Õó¾ §¾¸Á¡ö
¿¢¨Èó¾¢Õó¾ »¡É¢¸¡û ¿¢¨ÉôÀÐ ²Ðõ þø¨Ä§Â.

314

µÐÅ¡÷¸û µÐ¸¢ýÈ µ÷±ØòÐõ ´ýÈ§¾
§Å¾õ ±ýÈ §¾¸Á¡ö Å¢ÇõÒ¸¢ýÈÐ «ýÈ¢Ð,
¿¡¾õ´ýÚ ¿¡ýÓ¸ý Á¡Öõ¿¡Ûõ ´ýÈ§¾!
²ÐÁ¢ýÈ¢ ¿¢ýÈ¦¾¡ý¨È Â¡ý¯½÷ó¾ §¿÷¨Á§Â

315

¦À¡í¸¢§Â ¾Ã¢ò¾«îÍô Òñ¼Ã£¸ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
¾í¸¢§Â ¾Ã¢ò¾§À¡Ð ¾¡ÐÁ¡ Ð¨ÇÂ¾¡õ
«í¸¢Ôû ºÃ¢ò¾§À¡Ð ÅÊ×¸û ´Ç¢ÔÁ¡öì
¦¸¡õÒ§Áø ÅÊ×¦¸¡ñÎ ÌÕþÕó¾ §¸¡Ä§Á.

316

ÁñÏ§Ç¡Õõ Å¢ñÏ§Ç¡Õõ Åó¾Å¡ÈÐ ±í¦¸É¢ø
Áñ½¢§É¡Î §º¡¾¢§À¡ø ¸Äó¾¿¡¾ Å¢óÐ×õ
«ñ½§Ä¡Î ºò¾¢Ôõ «ïÍÀïÍ â¾Óõ
Áñ½¢§É¡Î ¦¸¡Îò¾Æ¢ô À¡¦Ã¡§¼Øõ þýÚ§Á.

317

´ÎìÌ¸¢ýÈ §º¡¾¢Ôõ ¯ó¾¢¿¢ýÈ ´ÕÅÛõ
¿Îò¾Äò¾¢ø ´ÕÅÛõ ¿¼óÐ¸¡Ä¢ø ²È¢§Â
Å¢ÎòÐ¿¢ýÈ þÕÅ§Ã¡Î ¦ÁöÂ¢§É¡Î ¦À¡öÔÁ¡ö
«ÎòÐ¿¢ýÈ «È¢Á¢§É¡ «É¡¾¢¿¢ýÈ ¬¾¢§Â.

318

¯¾¢ò¾Áó ¾¢Ãò¾¢Ûõ ´ÎíÌõ «ì¸Ãò¾¢Ûõ
Á¾¢ò¾Áñ ¼Äò¾¢Ûõ Á¨ÈóÐ¿¢ýÈ §º¡¾¢¿£,
Á¾¢ò¾Áñ ¼ÄòÐ§Ç ÁÃ¢òÐ¿£ þÕó¾À¢ý
º¢Ã¢ò¾Áñ ¼ÄòÐ§Ç º¢Èó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

319

¾¢Õò¾¢¨Åò¾ ºüÌÕ¨Åî º£÷¦ÀÈ Å½í¸¢Ä£÷
ÌÕì¦¸¡ÎìÌõ À¢ò¾§Ã ¦¸¡ñÎ¿£ó¾ ÅøÄ£§Ã¡?
ÌÕì¦¸¡ÎìÌõ À¢ò¾Õõ ÌÕì¦¸¡ûÅó¾ º£¼Ûõ
ÀÕò¾¢Àð¼ À¡Î¾¡ý ÀýÉ¢ÃñÎõ Àð¼§¾.

320

Å¢Æ¢ò¾¸ñ Ð¾¢ì¸×õ Å¢óÐ¿¡¾ µ¨ºÔõ,
§ÁÕ×õ ¸¼ó¾«ñ¼ §¸¡ÇÓõ ¸¼óÐ§À¡ö
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±Øò¦¾Ä¡õ «Æ¢óÐÅ¢ð¼ þó¾¢Ãº¡Ä ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
Â¡Ûõ¿£Ô §Á¸Äó¾ ¦¾ýÉ¾ý¨Á ®º§É.

321

µõ¿§Á¡ ±ýÚÓ§Ç À¡¨Å¦ÂýÚ «È¢ó¾À¢ý,
À¡Û¼ø ¸ÕòÐ§Ç À¡¨Å¦ÂýÚ «È¢ó¾À¢ý,
¿¡Ûõ¿£Ôõ ¯ñ¼¼¡ ¿ÄíÌÄõ «Ð¯ñ¼¼¡,
°Ïõ°Ïõ ´ýÚ§Á ¯½÷ó¾¢¼¡ö ¯ÉìÌ§Ç.

322

³õÒÄ¨É ¦ÅýÈÅ÷ìÌ «ýÉ¾¡Éõ ®Å¾¡ø
¿ýÒÄý¸ Ç¡¸¢¿¢ýÈ ¿¡¾Õì¸Ð ²Ú§Á¡
³õÒÄ¨É ¦ÅýÈ¢¼¡Ð «ÅòÐ§Á ¯ÆýÈ¢Îõ
ÅõÀÕìÌõ ®ÅÐõ ¦¸¡ÎôÀÐõ «Åò¾§Á.

323

¬½¢Â¡É ³õÒÄý¸û «¨ÅÔõ¦Á¡ìÌ¸û ´ìÌ§Á¡?
§Â¡É¢Â¢ø À¢Èó¾¢Õó¾ ÐýÀÁ¢ìÌ ¦Á¡ìÌ§Á¡?
Å£½÷¸¡û À¢¾üÚÅ£÷ ¦Áö¨Á§Â ¯½÷¾¢§Ãø
°ñ¯Èì¸ §À¡¸Óõ ¯Áì¦¸ÉìÌõ ´ìÌ§Á.

324

µÎ¸¢ýÈ ³õÒÄý ´Îí¸«ï ¦ºØòÐ§Ç
¿¡Î¸¢ýÈ ¿¡ýÁ¨È ¿Å¢Ö¸¢ýÈ »¡É¢¸¡û
ÜÎ¸¢ýÈ ÀñÊ¾ Ì½í¸ûãýÚ ±ØòÐ§Ç
¬Î¸¢ýÈ À¡¨ÅÂ¡ö «¨Áó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

325

ÒÅÉºì¸ ÃòÐ§Ç â¾¿¡¾ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä,
¦À¡íÌ¾£À «í¸¢Ôû ¦À¡¾¢ó¦¾Øó¾ Å¡Ô¨Åò
¾ÅÉ§º¡Á÷ þÕÅÕõ ¾¡õþÂíÌõ Å¡ºÄ¢ø
¾ñÎÁ¡È¢ ²È¢¿¢ýÈ ºÃºÁ¡É ¦ÅÇ¢Â¢§Ä.

326

Á×É«ï ¦ºØò¾¢§Ä Å¡º¢²È¢ ¦ÁûÇ§Å
Å¡ÉÇ¡ö ¿¢¨Èó¾§º¡¾¢ Áñ¼Äõ ÒÌó¾À¢ý
«ÅÛõ¿¡Ûõ ¦Áö¸ÄóÐ «ÛÀÅ¢ò¾ «ÇÅ¢§Ä
«ÅÛÓñÎ ¿¡ÛÁ¢ø¨Ä Â¡ÕÁ¢ø¨Ä Â¡É§¾.

327

Å¡Ù¨ÈÂ¢ø Å¡Ç¼ì¸õ Å¡Ô¨ÈÂ¢ø Å¡öÅ¼ì¸õ
¬Ù¨ÈÂ¢ø ¬Ç¼ì¸õ «Õ¨Á±ýÉ Å¢ò¨¾¸¡ñ!
¾¡Ù¨ÈÂ¢ø ¾¡Ç¼ì¸õ ¾ý¨ÁÂ¡É ¾ý¨ÁÔõ
¿¡Ù¨ÈÂ¢ø ¿¡Ç¼ì¸õ ¿¡Ûõ ¿£Ôõ ¸ñ¼§¾.

328

ÅØò¾¢¼¡ý «Æ¢ò¾¢¼¡ý Á¡ÂåÀõ ¬¸¢¼¡ý
¸ÆýÈ¢¼¡ý ¦ÅÌñÊ¼¡ý ¸¡Ä¸¡Ä ¸¡ÄÓõ
ÐÅñÊ¼¡ý «¨ºó¾¢¼¡ý àÂàÀõ ¬¸¢¼¡ý
ÍÅýÈ¢¼¡ý ¯¨Ãò¾¢¼¡ý ÝðºÝðº Ýðº§Á.

329

¬¸¢Ü¦Åý §È¯¨Ãò¾ «ðºÃò¾¢ý ¬Éó¾õ
§Â¡¸¢§Â¡¸¢ ±ýÀ÷§¸¡Ê ¯üÈÈ¢óÐ ¸ñÊ¼¡÷
â¸Á¡ö ÁÉìÌÃíÌ ¦À¡íÌõÁíÌõ þíÌÁ¡ö
²¸õ²¸ Á¡¸§Å þÕôÀ÷§¸¡Ê §¸¡Ê§Â.

330

§¸¡Ê§¸¡Ê §¸¡Ê§¸¡Ê ÌÅÄÂò§¾¡÷ ¬¾¢¨Â
¿¡Ê¿¡Ê ¿¡Ê¿¡Ê ¿¡Ç¸ýÚ Å£½¾¡öò
§¾Ê§¾Ê §¾Ê§¾Êò §¾¸Óõ ¸ºí¸¢§Â
ÜÊÜÊ ÜÊÜÊ ¿¢üÀ÷§¸¡Ê §¸¡Ê§Â.

331

¸Õò¾¢Ä¡ý ¦ÅÙò¾¢Ä¡ý ÀÃýþÕó¾ ¸¡Ã½õ
þÕò¾¢Ä¡ý ´Ç¢ò¾¢Ä¡ý ´ýÚõþÃñÎõ ¬¸¢Ä¡ý
´Õò¾¢Ä¡ý ÁÃ¢ò¾¢Ä¡ý ´Æ¢ó¾¢¼¡ý «Æ¢ó¾¢¼¡ý
¸Õò¾¢ø¸£Ôõ Ü×õ¯ü§È¡ý ¸ñ¼È¢ó¾ ¬¾¢§Â.

332
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Å¡¾¢Å¡¾¢ Å¡¾¢Å¡¾¢ Åñ¼¨Ä «È¢ó¾¢¼¡ý
°¾¢°¾¢ °¾¢°¾¢ ´Ç¢ÁØí¸¢ ¯ÇÚÅ¡ý
Å£¾¢Å£¾¢ Å£¾¢Å£¾¢ Å¢¨¼±Õô ¦À¡ÚìÌÅ¡ý
º¡¾¢º¡¾¢ º¡¾¢º¡¾¢ º¸¡Ãò¨¾ì ¸ñÊ¼¡ý.

333

¬ñ¨Á¬ñ¨Á ¬ñ¨Á¬ñ¨Á ¬ñ¨ÁÜÚõ «º¼§Ã
¸¡ñ¨ÁÂ¡É Å¡¾¢åÀõ ¸¡Ä¸¡Ä ¸¡ÄÓõ
À¡ñ¨ÁÂ¡¸¢ §Á¡ÉÁ¡É À¡ºÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ¢Îõ
¿¡ñ¨ÁÂ¡¸¢ ¿Ã¨ÄÅ¡Â¢ø ¿íÌÁ¢íÌõ «íÌ§Á.

334

Á¢íÌ±ýÈ «ðºÃò¾¢ý Á£ðÎÅ¡¸¢ì Ü×¼ý
àí¸Á¡¸î §º¡Á§É¡Î §º¡ÁýÁ¡È¢ ¿¢ýÈ¢Îõ
«í¸Á¡ Ó¨ÉîÍÆ¢Â¢ø ¬Ìõ²¸õ ¬¨¸Â¡ø
¸íÌÄüÚì ¸¢Â¡ÉÓüÚì ¸¡½Å¡ö Í¼¦Ã¡Ç¢.

335

Í¼¦ÃØõÒõ ÝðºÓõ ¸Æ¢Ó¨ÉÂ¢ý ÝðºÓõ
«¼¦ÃØõÀ¢ ²¸Á¡¸ «Á÷óÐ¿¢ýÈ ÝðºÓõ
¾¢¼Ã¾¡É ÝðºÓõ ¾¢Ã¢Â¢ýÅ¡¨Ä ÝðºÓõ
¸¼¦ÄØõÒ ÝðºÓõ ¸ñ¼È¢ó§¾¡ý »¡É¢§Â.

336

»¡É¢»¡É¢ ±ýÚ¨Ãò¾ ¿¡ö¸û §¸¡Ê§¸¡Ê§Â
Å¡É¢Ä¡¾ Á¨Æ¿¡¦ÇýÈ Å¡¾¢§¸¡Ê §¸¡Ê§Â
¾¡É¢Ä¡ º¡¸Ãò¾¢ý ¾ý¨Á¸¡½¡ ã¼÷¸û
ãÉ¢Ä¡Áø §¸¡Ê§¸¡Ê ÓýÉÈ¢ó¾ ¦¾ýÀ§Ã.

337

ÝðºÁ¡É ¦¸¡õÀ¢§Ä ÍÆ¢Ó¨Éî Í¼Ã¢§Ä
Å£îºÁ¡É Å£Â¢§Ä Å¢Ò¨Ä¾íÌõ Å¡Â¢§Ä
ÜîºÁ¡É ¦¸¡õÀ¢§Ä ÌÊþÕó¾ §¸¡Å¢§Ä
¾£ð¨ºÂ¡É ¾£Å¢§Ä º¢Èó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

338

¦À¡í¸¢¿¢ýÈ §Á¡ÉÓõ ¦À¡¾¢óÐ¿¢ýÈ §Á¡ÉÓõ
¾í¸¢¿¢ýÈ §Á¡ÉÓõ ¾Âí¸¢¿¢ýÈ §Á¡ÉÓõ
¸í¨¸Â¡É §Á¡ÉÓõ ¸¾¢òÐ¿¢ýÈ §Á¡ÉÓõ
¾¢í¸Ç¡É §Á¡ÉÓõ º¢ÅÉ¢Õó¾ §Á¡É§Á.

339

§Á¡ÉÁ¡É Å£¾¢Â¢ø Ó¨ÉîÍÆ¢Â¢ý Å¡¨ÄÂ¢ø
À¡ÉÁ¡É Å£¾¢Â¢ø À¨ºó¾¦ºï Í¼Ã¢É¢ø
»¡ÉÁ¡É ã¨ÄÂ¢ø ¿Ã¨Ä¾íÌõ Å¡Â¢Ä¢ø,
µÉÁ¡É ¦ºïÍ¼÷ ¯¾¢ò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

340

¯¾¢ò¦¾Øó¾ Å¡¨ÄÔõ ¯Âí¸¢¿¢ýÈ Å¡¨ÄÔõ
¸¾¢ò¦¾Øó¾ Å¡¨ÄÔõ ¸¡¨ÄÂ¡É Å¡¨ÄÔõ
Á¾¢ò¦¾Øó¾ Å¡¨ÄÔõ Á¨ÈóÐ¿¢ýÈ »¡ÉÓõ
¦¸¡¾¢ò¦¾ØóÐ ÌõÀÄ¡¸¢ Ü×õ¸£Ôõ ¬É§¾.

341

Ü×õ¸£Ôõ §Á¡ÉÁ¡¸¢ ¦¸¡û¨¸Â¡É ¦¸¡û¨¸¨Â
ãÅ¢§Ä ¯¾¢ò¦¾Øó¾ ÓîÍ¼÷ Å¢Ã¢Å¢§Ä
âÅ¢§Ä ¿¨È¸û§À¡Äô ¦À¡Õó¾¢¿¢ýÈ âÃ½õ
¬Å¢¬Å¢ ¬Å¢¬Å¢ «ýÀÕûÇõ ¯üÈ§¾.

342

¬ñ¨ÁÜÚõ Á¡ó¾§Ã «Õì¸§É¡Îõ Å£¾¢¨Â
¸¡ñ¨ÁÂ¡¸ì ¸¡ñÀ£§Ã ¸º¼Úì¸ ÅøÄ£§Ã
àñ¨ÁÂ¡É Å¡¾¢Ýðºõ §º¡ÀÁ¡Ìõ ¬Ì§Á
¿¡ñ¨ÁÂ¡É Å¡Â¢Ä¢ø ¿ÊòÐ¿¢ýÈ ¿¡¾§Á.

343

¿¡¾Á¡É Å¡Â¢Ä¢ø ¿ÊòÐ¿¢ýÈ º¡ÂÄ¢ø
§Å¾Á¡É Å£¾¢Â¢ø Å¢Ã¢ó¾Óî Í¼Ã¢§Ä
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¸£¾Á¡É ¸£Â¢§Ä ¸¢Ç÷óÐ¿¢ýÈ ÜÅ¢§Ä
â¾Á¡É Å¡Â¢¨Äô Ò¸ÄÈ¢Åý ¬¾¢§Â.

344

¬Å¢¬Å¢ ¬Å¢¬Å¢ ³óÐ¦¸¡õÀ¢ý ¬Å¢§Â
§ÁÅ¢§ÁÅ¢ §ÁÅ¢§ÁÅ¢ §Á¾¢É¢Â¢ø Á¡É¢¼÷
Å¡Å¢Å¡Å¢ Å¡Å¢Å¡Å¢ Åñ¼÷¸û «È¢ó¾¢¼¡÷
À¡Å¢À¡Å¢ À¡Å¢À¡Å¢ ÀÊÂ¢ÖüÈ Á¡ó¾§Ã.

345

Å¢ò¾¢§Ä Ó¨Çò¾§º¡¾¢ Å¢øÅ¨ÇÂ¢ý Áò¾¢Â¢ø
Óò¾¢§Ä ´Ç¢Å¾¡¸¢ §Á¡ÉÁ¡É ¾£À§Á
¿ò¾¢§Ä ¾¢Ãðº¢§À¡ýÈ ¿¡¾¨É «È¢ó¾¢¼¡÷
Åò¾¢§Ä ¸¢¼óÐÆýÈ Å¡¨ÄÂ¡É Ýðº§Á.

346

Á¡¨Ä§Â¡Î ¸¡¨ÄÔõ ÅÊóÐ¦À¡íÌõ §Á¡É§Á
Á¡¨Ä§Â¡Î ¸¡¨ÄÂ¡É Å¡ÈÈ¢ó¾ Á¡ó¾§Ã
ã¨ÄÂ¡É §¸¡½Á¢ý Ó¨Çò¦¾Øó¾ ¦ºïÍ¼÷
¾¡¨Ä§Â¡Î À¡É¸ýÚ ¾í¸¢ ¿¢ýÈ §Á¡É§Á.

347

§Á¡ÉÁ¡É Å£¾¢Â¢ø ÓÎ¸¢¿¢ýÈ ¿¡¾§Á
®ÉÁ¢ýÈ¢ §Å¸Á¡É §Å¸õ±ýÉ §Å¸§Á
¸¡ÉÁ¡É ã¨ÄÂ¢ø ¸É¢ó¾¢Õó¾ Å¡¨ÄÂ¢ø
»¡ÉÁ¡É ¦ºïÍ¼÷ ¿¼ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

348

¯îº¢Áò¾¢ Å£¾¢Â¢ø ´Æ¢ó¾¢Õó¾ º¡¾¢Â¢ø
Àîº¢ÔüÈ §º¡ÁÛõ ÀÃóÐ¿¢ýÚ Ä¡Å§Å
¦ºîº¢Â¡É ¾£À§Á, ¾¢Â¡ÉÁ¡É §Á¡É§Á,
¸îº¢Â¡É §Á¡É§Á, ¸¼ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

349

«ïÍ¦¸¡õÀ¢ø ¿¢ýÚ¿¡¾õ ¬¨Ä§À¡ø ±ØõÀ¢§Â
À¢ïº¢§É¡Î âÁÄ÷óÐ ¦ÀüÈ¢ÔüÈ Íò¾§Á
¦ºïÍ¼÷ ¯¾¢ò¾§À¡Ð §¾º¢¸ý ¸ÆýÚ¼ý
Àïºâ¾õ ¬É§¾ ÀÈóÐ¿¢ýÈ §Á¡É§Á.

350

ºÎ¾¢Â¡É ¦¸¡õÀ¢§Ä ¾òÐÅò¾¢ý þÂÄ¢§Ä
«Î¾¢Â¡É ¬Å¢§Ä «ÃýþÕó¾ °Å¢§Ä
þÎ¾¢±ýÈ §º¡¨ÄÂ¢ø þÕó¾Óî Í¼Ã¢§Ä
¿Î¾¢±ýÚ ¿¡¾õµÊ ¿ýÌÈ «¨Áó¾§¾.

351

«¨ÁÔÁ¡Ä¢ý §Á¡ÉÓõ «ÃýþÕó¾ §Á¡ÉÓõ
º¨ÁÔõâ¾ §Á¡ÉÓõ ¾Ã¢ò¾¢Õó¾ §Á¡ÉÓõ
þ¨ÁÔõ¦¸¡ñ¼ §Å¸Óõ þÄíÌõ¯îº¢ §Á¡ÉÓõ
¾¨ÁÂÈ¢ó¾ Á¡ó¾§Ã º¼ò¨¾¯üÚ §¿¡ì¸¢Ä¡÷.

352

À¡öîºæ÷ ÅÆ¢Â¢§Ä ÀÃýþÕó¾ ÍÆ¢Â¢§Ä
¸¡öîº¦¸¡õÀ¢ý ÑÉ¢Â¢§Ä ¸É¢Â¢Õó¾ Á¨ÄÂ¢§Ä
Å£îºÁ¡ÉÐ ²¾¼¡? Å¢Ã¢×¾íÌõ þíÌ§Á
ãîº¢§É¡Î ãî¨ºÅ¡íÌ ÓðÊ¿¢ýÈ §º¡¾¢§Â.

353

§º¡¾¢§º¡¾¢ ±ýÚ¿¡Êò §¾¡üÀÅ÷ º¢ÄÅ§Ã
¬¾¢¬¾¢ ±ýÚ¿¡Îõ ¬¼Å÷ º¢ÄÅ§Ã
Å¡¾¢Å¡¾¢ ±ýÚ¦º¡øÖõ ÅõÀÕõ º¢ÄÅ§Ã
¿£¾¢¿£¾¢ ¿£¾¢¿£¾¢ ¿¢ýÈ¢Îõ ÓØîÍ¼÷.

354

Í¼Ã¾¡¸¢ ±ØõÀ¢ÂíÌò àÀÁ¡É ¸¡Ä§Á
þ¼Ã¾¡öô ÒÅ¢ÔõÅ¢ñÏõ ²¸Á¡ö «¨Áì¸Óý
À¼Ã¾¡¸ ¿¢ýÈ¬¾¢ Àïºâ¾õ ¬¸¢§Â
«¼Ã¾¡¸ «ñ¼õ±íÌõ ¬ñ¨ÁÂ¡¸ ¿¢ýÈ§¾.

355
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¿¢ýÈ¢Õó¾ §º¡¾¢¨Â ¿¢Äò¾¢ø¯üÈ Á¡É¢¼÷
¸ñ¼È¢óÐ ¸ñÌÇ¢÷óÐ ¸¡¾ÖüÚ ¯Ä¡×§Å¡÷
¸ñ¼ÓüÈ §ÁýÓ¨ÉÂ¢ø ¸¡ðº¢¾ý¨Éì ¸¡ÏÅ¡÷
¸ýÈ¢«üÚ ¿¡¨Ä¦À¡í¸¢ ¿¡¾Óõ Á¸¢úó¾¢Îõ.

356

ÅÂíÌ§Á¡Éî ¦ºïÍ¼÷ ÅÊó¾§º¡¾¢ ¿¡¾Óõ
¸Âí¸û§À¡Äì ¸¾È¢§Â ¸ÕçÃüÈ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
ÀÂí¦¸¡ÊýÈ¢ þýÈ¢§Â À¼÷óÐ¿¢ýÈ À¡ý¨Á¨Â
¿Âí¸û§¸¡¦Åý §È¿Îí¸¢ ¿í¨¸Â¡É ¾£À§Á.

357

¾£À¯îº¢ Ó¨ÉÂ¢§Ä ¾¢Å¡¸Ãò¾¢ý ¸Æ¢Â¢§Ä
§¸¡ÀÁ¡Ú ÜÅ¢§Ä ¦¸¡¾¢òÐ¿¢ýÈ ¾£Â¢§Ä
¾¡ÀÁ¡É ã¨ÄÂ¢ø º¨ÁóÐ¿¢ýÈ ÝðºÓõ
º¡ÀÁ¡É §Á¡ðºÓõ ¾ÊóÐ¿¢ýÚ þÄíÌ§Á.

358

¾¢Å¡¸Ãõ - ÝÃ¢Â ´Ç¢
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§¾º¢¸ý ÍÆýÈ§¾ ¾¢Ã¢Ó¨ÉÂ¢ý Å¡¨ÄÂ¢ø
§Åº§Á¡Î Å¡¨ÄÂ¢ø Å¢ÂýþÕó¾ ã¨ÄÂ¢ø
§¿ººó¾¢ §Ã¡¾Âõ ¿¢¨Èó¾¢Õó¾ Å¡Â¢Ä¢ø
Å£º¢Å£º¢ ¿¢ýÈ§¾ Å¢Ã¢óÐ¿¢ýÈ §Á¡É§Á.

359

¯ð¸ÁÄ §Á¡ÉÁ£¾¢ø ¯Âí¸¢¿¢ýÈ ¿ó¾¢¨Â
Å¢ì¸§Ä¡Î ¸£ÔÁ¡¸¢ Å¢øÅ¨ÇÅ¢ý Áò¾¢Â¢ø
Óð¦À¡¾¢ó¾Ð ±ýÉ§Å ÓÎ¸¢¿¢ýÈ ¦ºïÍ¼÷
¸ðÌ¨Å¸û §À¡Ä×õ ¸ÊóÐ¿¢ýÈ ¸¡ðº¢§Â.

360

¯ó¾¢Â¢ø ÍÆ¢ÅÆ¢Â¢ø ¯îº¢ÔüÈ Áò¾Â¢ø
ºó¾¢Ãý ´Ç¢¸Ã½õ ¾¡ñÊ¿¢ýÈ ¦ºïÍ¼÷
Àó¾Á¡¸ Å¢øÅ¨ÇÅ¢ø Àïºâ¾ Å¢ï¨ºÂ¡õ
¸¢óÐ§À¡Ä ¸£Â¢ø¿¢ýÚ ¸£îÍãîÍ ±ýÈ§¾.

361

¦ºî¨º¦ÂýÈ ãîº¢§É¡Î º¢¸¡ÃÓõ Å¸¡ÃÓõ
Àî¨ºÂ¡¸¢ ¿¢ýÈ§¾ ÀÃ¦ÅÇ¢Â¢ý À¡ý¨Á§Â
þî¨ºÂ¡É °Å¢§Ä þÕó¦¾Øó¾ ®Â¢§Ä
¯îº¢Â¡É §¸¡½ò¾¢ø ¯¾¢ò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

362

¬Úã¨Äì §¸¡½ò¾¢ø «¨Áó¾´ýÀ ¾¡ò¾¢§Ä
¾¡Ú¦ÁýÚ ¿í¨¸Â¡É ¿¡Å¢Ôõ ¦¾Ã¢ó¾¢¼ì
ÜÚ¦ÁýÚ ³Å÷«íÌ ¦¸¡ñÎ¿¢ýÈ §Á¡É§Á
À¡Ú¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈÐ ÀÃó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

363

ÀÈó¾§¾ ¸Èó¾§À¡Ð À¡öîºæÃ¢ý ÅÆ¢Â¢§Ä
À¢Èó¾§¾ À¢Ã¡½ý«ýÈ¢ô ¦ÀñÏõ¬Ïõ «øÄ§Å
ÐÈó¾§¾¡ º¢Èó¾§¾¡ àÂÐí¸õ ¬É§¾¡
þÈó¾§À¡¾¢ø «ýÈ§¾ þÄí¸¢Îõ º¢Å¡Â§Á.

364

«ÕÇ¢Õó¾ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä «Õì¸ý¿¢ýÈ þÕÇ¢§Ä
¦À¡ÕÇ¢Õó¾ ÍÆ¢Â¢§Ä ÒÃñ¦¼Øó¾ ÅÆ¢Â¢§Ä
¦¾ÕÇ¢Õó¾ ¸¨ÄÂ¢§Ä ¾¢Âí¸¢¿¢ýÈ Å¨ÄÂ¢§Ä
ÌÕÅ¢Õó¾ ÅÆ¢Â¢É¢ýÚ °×õ®Ôõ ¬É§¾.

365

¬É§¾¡÷ ±Øò¾¢§Ä «¨ÁóÐ¿¢ýÈ ¬¾¢§Â
¸¡É§Á¡Î ¾¡ÄÁ£¾¢ø ¸ñ¼È¢ÅÐ þø¨Ä§Â;
¾¡Ûõ¾¡Ûõ ¬É§¾ º¨Áó¾Á¡¨Ä ¸¡¨ÄÂ¢ø
²É§Ä¡Î Á¡Ú§À¡ø þÕó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

366
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¬Ú¦¸¡ñ¼ Å¡Ã¢Ôõ «¨ÁòÐ¿¢ýÈ ¦¾öÅÓõ
àÚ¦¸¡ñ¼ Á¡Ã¢Ôõ ÐÄí¸¢¿¢ýÈ àÃÓõ
Å£Ú¦¸¡ñ¼ §Á¡ÉÓõ Å¢ÇíÌõ ¯ð¸ÁÄÓõ
Á¡Ú¦¸¡ñ¼ °Å¢§Ä ÁÊó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

367

Å¡Â¢ø¸ñ¼ §¸¡½Á¢ø ÅÂíÌõ³Å÷ ¨Å¸¢§Â
º¡Âø¸ñÎ º¡÷ó¾Ðõ ¾¨ÄÁýÉ¡ö ¯¨Èó¾Ðõ
¸¡ÂÅñÎ ¸ñ¼Ðõ ¸Õç÷«íÌî ¦ºýÈÐõ
À¡Ôõ±ýÚ ¦ºýÈÐõ ÀÈó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

368

ÀÈó¾§¾ ÐÈó¾§À¡Ð À¡öîºæ÷ ÅÆ¢Â¢§Ä
ÁÈó¾§¾ ¸ù×ÓüÈ Å¡½÷¨¸Â¢ý §ÁÅ¢§Â
À¢Èó¾§¾ þÈó¾§À¡¾¢ø À£Ê¼¡Áü ¸£Â¢§Ä
º¢ÈóÐ¿¢ýÈ §Á¡É§Á ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

369

ÅÊ×ÀòÁ ¬ºÉòÐ þÕò¾¢ãÄ «É¨Ä§Â
Á¡Õ¾ò¾¢ É¡ø ±ØôÀ¢ Å¡ºø³óÐ ¿¡¨ÄÔõ
ÓÊ×Óò¾¢ ¨ÃôÀÎò¾¢ ãÄÅ£½¡ ¾ñÊÉ¡ø
ÓÇÃ¢¬Ä Âõ¸¼óÐ ãÄ¿¡Ê °Î§À¡õ.

370

«Ê¦¾¡¼ì¸¢ ÓÊÂÇ×õ ¬ÚÁ¡ ¿¢Äõ¸¼óÐ
«ôÒÈò¾¢ø ¦ÅÇ¢¸¼ó¾ ¬¾¢±í¸û §º¡¾¢¨Â
¯ÎÀ¾¢ì¸ñ «Ó¾Õó¾¢ ¯ñ¨Á»¡É ¯Å¨¸Ôû
¯îº¢ÀðÎ þÈíÌ¸¢ýÈ §Â¡¸¢¿øÄ §Â¡¸¢§Â.

371

¯ûÇ§¾¡ ÒÈõÀ§¾¡ ¯Â¢÷´Îí¸¢ ¿¢ýÈ¢¼õ
¦ÁûÇÅóÐ ¸¢ðÊ¿£÷ Å¢É¡Å§ÅñÎõ ±ý¸¢È£÷
¯ûÇÐõ À¢ÈôÀÐõ ´ò¾§À¡Ð ¿¡¾Á¡õ
¸ûÇÅ¡º¨Äò ¾¢ÈóÐ ¸¡½§ÅñÎõ Á¡ó¾§Ã.

372

Óò¾¢º¢ò¾¢ ¦¾¡ó¾Á¡õ ÓÂíÌ¸¢ýÈ ã÷ò¾¢¨Â
ÁüÚ¯¾¢ò¾ ³õÒÄý¸û ¬ÌÁò¾¢ «ôÒÄý
«ò¾÷¿¢ò¾÷ ¸¡û¸ñ¼÷ «ýÀ¢É¡ø «Û¾¢Éõ
¯îºÃ¢òÐ ¯Çò¾¢§Ä «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ñÁ¢§É.

373

ãýÈ¢ÃñÎõ ³óÐÁ¡ö ÓÂý¦ÈØó¾ §¾ÅÃ¡ö
ãýÈ¢ÃñÎõ ³ó¾¾¡ö ÓÂýÈ§¾ ¯Ä¦¸Ä¡õ
®ýÈ¾¡Ôõ «ôÀÛõ þÂíÌ¸¢ýÈ ¿¡¾Á¡öò
§¾¡ýÚõµ÷ ±Øò¾¢§É¡Î ¦º¡øÄ¦Ä¡ýÚõ þø¨Ä§Â.

374

¦ÅÇ¢ÔÕì¸¢ «ï¦ºØòÐ Å¢óÐ¿¡¾ ºó¾Óõ
¾Ç¢ÔÕì¸¢ ¦¿ö¸ÄóÐ º¸ÄÍò¾¢ ¬ÉÐõ
¦ÅÇ¢Â¢Öõ «ùÅ¢¨ÉÂ¢Öõ þÕÅ¨Ã «È¢ó¾À¢ý
¦ÅÇ¢¸¼ó¾ ¾ý¨ÁÂ¡ø ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

375

Áó¾¢Ãí¸û ¸üÚ¿£÷ ÁÂíÌ¸¢ýÈ Á¡ó¾§Ã
Áó¾¢Ãí¸û ¸üÚ¿£÷ ÁÃ¢ò¾§À¡Ð ¦º¡øÅ£§Ã¡?
Áó¾¢Ãí¸û ¯õÓ§Ç Á¾¢ò¾¿£Õõ ¯õÓ§Ç
Áó¾¢Ãí¸û ¬ÅÐ ÁÉò¾¢ý³óÐ ±ØòÐ§Á.

376

ÓôÒÈò¾¢ø «ôÒÈõ Óì¸ñ½ýÅ¢¨ÉÅ¢§Ä
º¢üÀÃòÐû ¯üÒÉõ º¢Å¡Âõ«ï ¦ºØòÐ§Á
¾üÀÃõ ¯¾¢òÐ¿¢ýÈ ¾¡Ï±íÌõ ¬ÉÀ¢ý
þôÒÈõ ´ÎíÌ§Á¡Ê ±íÌõÄ¢í¸õ ¬É§¾.

377

¬Ê¿¢ýÈ º£Åýµ÷ «ïÍÀïº â¾§Á¡
ÜÊ¿¢ýÈ §º¡¾¢§Â¡, ÌÄ¡Å¢¿¢ýÈ ãÄ§Á¡?
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¿¡Î¸ñÎ ¿¢ýÈ§¾¡, ¿¡×¸üÈ ¸øÅ¢§Â¡?
Å£Î¸ñÎ Å¢ñÊÊÉ¢ ¦Åð¼¦ÅÇ¢Ôõ ¬É§¾.

378

¯Õò¾Ã¢ò¾ §À¡Ðº£Åý ´ì¸¿¢ýÈ ¯ñ¨ÁÔõ
¾¢Õò¾ÓûÇÐ ´ýÈ¢Öõ º¢Å¡Âõ«ï ¦ºØòÐÁ¡õ.
þÕòÐ¿¢ýÚ ¯Úò¾¼í¸¢ ²¸§À¡¸õ ¬ÉÀ¢ý
¸Õò¾¢É¢ýÚ ¯¾¢ò¾§¾ ¸À¡Äõ²óÐõ ¿¡¾§É.

379

¸Õò¾Ã¢òÐ ¯¾¢ò¾§À¡Ð ¸ÁÄÀ£¼õ ¬ÉÐõ
¸Õò¾Ã¢òÐ ¯¾¢ò¾§À¡Ð ¸¡Ã½í¸û ¬ÉÐõ
¸Õò¾Ã¢òÐ ¯¾¢ò¾§À¡Ð ¸¡ñþÃñÎ ¸ñ¸Ç¡öì
¸Õò¾¢É¢ýÚ ¯¾¢ò¾§¾ ¸À¡Äõ ²óÐõ ¿¡¾§É.

380

¬ÉÅýÉ¢ ãýÚ§¸¡½õ ¬È¢ÃñÎ ±ðÊ§Ä
¬Éº£Åý «ï¦ºØòÐ «¸¡ÃÁ¢ðÎ «Ä÷ó¾Ðõ
¬É§º¡¾¢ ¯ñ¨ÁÔõ «É¡¾¢Â¡É ¯ñ¨ÁÔõ
¬É¾¡ö ¾¡É¾¡ö «ÅÄÁ¡ö Á¨Èó¾¢Îõ.

381

®ý¦ÈØó¾ ±õÀ¢Ã¡ý ¾¢ÕÅÃí¸ ¦ÅÇ¢Â¢§Ä
¿¡ýÈÀ¡õÀ¢ý Å¡Â¢É¡ø ¿¡Ö¾¢ìÌõ ¬Â¢É¡ý
ãýÚãýÚ Å¨ÇÂÁ¡ö ÓôÒÃõ ¸¼ó¾À¢ý
®ý¦ÈØó¾ «ùÅ¢§É¡¨º ±íÌÁ¡¸¢ ¿¢ýÈ§¾.

382

±íÌõ±íÌõ ´ýÈ§Ä¡ ®§Ãú§Ä¡¸Óõ ´ýÈ§Ä¡?
«íÌõþíÌõ ´ýÈ§Ä¡ «É¡¾¢Â¡ÉÐ ´ýÈ§Ä¡?
¾íÌ¾¡ÀÃí¸Ùõ ¾Ã¢ò¾Å¡ÃÐ ´ýÈ§Ä¡?
¯í¸û±í¸û Àí¸¢É¢ø ¯¾¢ò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

383

«õÀÃò¾¢ø ¬Îõ§º¡¾¢ Â¡ÉÅýÉ¢ ãÄÁ¡õ
«õÀÃÓõ ¾õÀÃÓõ «§¸¡ÃÁ¢ðÎ «Ä÷ó¾§¾
«õÀÃì ÌÆ¢Â¢§Ä «í¸Á¢ðÎ Õì¸¢¼
«õÀÃò¾¢ø ¬¾¢§Â¡Î «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

384

Å¡ÊÄ¡¾ âÁÄ÷óÐ ÅñÎÃ¢¨º ¿¡Å¢§Ä
µÊ¿¢ýÚ ¯Õ¦ÅÎòÐ ¯¸¡ÃÁ¡ö «Ä÷ó¾Ðõ
¬Ê¬Ê «í¸Óõ «¸ôÀ¼ì ¸¼ó¾À¢ý
ÜÊ¿¢ýÚ ¯Ä¡×Å§Á ÌÕÅ¢Õó¾ §¸¡Ä§Á.

385

Å¢ð¼Ê Å¢¨Ãò¾§¾¡ «ù§Å÷¯Õì¸¢ ¿¢ýÈ§¾¡
±ðÊ¿¢ýÈ º£ÅÛõ ®§Ãú§Ä¡¸õ ¸ñ¼§¾¡?
¾ðÎÕÅõ ¬¸¢¿¢ýÈ º¾¡º¢ÅòÐ ´Ç¢Â§¾¡
Åð¼Å£Î «È¢ó¾§À÷¸û Å¡É§¾Å÷ ¬Å§Ã¡.

386

Å¡ÉÅ÷ ¿¢¨Èó¾§º¡¾¢ Á¡É¢¼ì ¸ÕÅ¢§Ä
Å¡É§¾Å÷ «ò¾¨ÉìÌû Åó¾¨¼Å÷ Å¡ÉÅ÷
Å¡É¸Óõ Áñ½¸Óõ Åð¼Å£Î «È¢ó¾À¢ý
Å¡¦ÉÄ¡õ ¿¢¨Èó¾ÁýÛ Á¡½¢ì¸í¸û ¬É§Å.

387

ÀýÉ¢ÃñÎ ¸¡ø¿¢Úò¾¢ ÀïºÅñ½õ ¯üÈ¢Êý
ÁýÉ¢§Â ¦ÅÇ¢ìÌû¿¢ýÚ §ÅÈ¢¼òÐ «Á÷ó¾Ðõ
¦ºýÉ¢Â¡õ ¾Äò¾¢§Ä º£Åý¿¢ýÚ þÂí¸¢Îõ
ÀýÉ¢¯ýÉ¢ ¬öó¾Å÷ ÀÃôÀ¢ÃõÁõ ¬É§¾.

388

¯îº¸ñÎ ¸ñ¸û¸ðÊ ¯ñ¨Á¸ñ¼Ð ±ùÅ¢¼õ?
ÁîÍÁ¡Ç¢ ¨¸ìÌ§Ç Á¡É¢¼õ ¸ÄôÀ¢§Ãø
±îº¢Ä¡É Å¡ºÖõ ²¸§À¡¸õ ¬öÅ¢Îõ
Àî¨ºÁ¡Öõ ®ºÛõ ÀÃò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

389
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Å¡Â¢Ä¢ðÎ ¿øÖÃ¢¨º «ðºÃò ¦¾¡Ä¢Â¢§Ä
§¸¡Â¢Ä¢ðÎ Å¡Å¢Ôõ «í¦¸¡õÀ¢§Ä ¯Ä÷ó¾Ðõ
¬Â¢Ä¢ð¼ ¸¡ÂÓõ «É¡¾¢Â¢ð¼ º£ÅÛõ
Å¡ÔÅ¢ð¼ ÅýÉ¢Ôõ ÅÇ÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

390

«ðºÃò¨¾ ¯îºÃ¢òÐ «É¡¾¢Âí¸¢ ãÄÁ¡ö
«ðºÃò¨¾ Ôõ¾¢ÈóÐ «§¸¡ÃÁ¢ðÎ «Ä÷ó¾Ðõ
ÁðºÃò¾¢ø ¯ð¸Ãõ «¸ôÀ¼ì ¸¼ó¾À¢ý
«ðºÃò¾¢ø ¬¾¢§Â¡Î «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

391

§¸¡Â¢Öõ ÌÇí¸Ùõ ÌÈ¢Â¢É¢ü ÌÕì¸Ç¡ö
Á¡Â¢Öõ ÁÊÂ¢Öõ ÁÉò¾¢§Ä ÁÂíÌÈ£÷,
¬Â¨É «Ã¨ÉÔõ «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÅ¢§Ãø
¾¡Â¢Ûõ ¾¸ôÀ§É¡Î ¾¡ý«Á÷ó¾Ð ´ìÌ§Á.

392

§¸¡Â¢ø ±íÌõ ´ýÈ§Ä¡, ÌÇí¸û¿£÷¸û ´ýÈ§Ä¡?
§¾ÔÅ¡Ô ´ýÈ§Ä¡, º¢ÅÛõ«í§¸ ´ýÈ§Ä¡?
¬Âº£Åý ±íÌÁ¡ö «Á÷óÐ¾Å¡ÃÐ ´ýÈ§Ä¡?
¸¡Âõ®¾È¢ó¾ §À÷¸û ¸¡ðº¢Â¡Å÷ ¸¡Ï§Á.

393

¸¡Ð¸ñ¸û ãìÌÅ¡ö ¸Äó¾Å¡ÃÐ ´ýÈ§Ä¡?
§º¡¾¢Â¢ðÎ ±Îò¾Ðõ Í¸í¸û«ïÍõ ´ýÈ§Ä¡?
µ¾¢¨Åò¾ º¡ò¾¢Ãõ ¯¾¢ò¾Å¡ÃÐ ´ýÈ§Ä¡?
¿¡¾Å£Î «È¢ó¾§À÷¸û ¿¡¾÷¬Å÷ ¸¡Ï§Á.

394

«ù×¾¢ò¾ «ðºÃò¾¢ý ¯ð¸Äó¾ «ðºÃõ
ºù×¾¢ò¾ Áó¾¢Ãõ ºõÒÇòÐ þÕó¾¾¡ø
Áù×¾¢ò¾ Á¡ö¨¸Â¡ø ÁÂíÌ¸¢ýÈ Á¡ó¾÷¸¡û,
¯ù×¾¢ò¾Ð «ù×Á¡ö ¯Õò¾Ã¢ò¾Ð ¯ñ¨Á§Â.

395

«¸¡Ã¦ÁýÛõ «ì¸Ãò¾¢ø «ì¸Ãõ ´Æ¢ó¾§¾¡?
«¸¡Ã¦ÁýÛõ «ì¸Ãò¾¢ø «ù×ÅóÐ ¯¾¢ò¾§¾¡?
¯¸¡ÃÓõ «¸¡ÃÓõ ´ýÈ¢¿ýÚ ¿¢ýÈ§¾¡?
Å¢¸¡ÃÁüÈ »¡É¢¸¡û, Å¢Ã¢óÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

396

ºò¾¢Â¡ÅÐ ¯ýÛ¼ø, ¾ÂíÌº£Åý ¯ðº¢Åõ
À¢ò¾÷¸¡û þ¾üÌ§Áø À¢¾üÚ¸¢ýÈÐ þø¨Ä§Â.
Íò¾¢³óÐ Ü¼õ´ýÚ ¦º¡øÄ¢Èó¾ §¾¡÷¦ÅÇ¢
ºò¾¢º¢ÅÓõ ¬¸¢¿¢ýÚ ¾ñ¨ÁÂ¡ÅÐ ¯ñ¨Á§Â.

397

Íì¸¢Äò Ð¨ÇÂ¢§Ä Í§Ã¡½¢¾ì ¸Õ×§Ç
ÓîºÐÃ Å¡ºÄ¢ø Ó¨Çò¦¾Øó¾ §ÁðÊÉ¢ø
¦ÁöîºÐÃ ¦ÁöÔ§Ç Å¢ÇíÌ»¡É ¾£ÀÁ¡ö
¯îºÃ¢ìÌõ Áó¾¢Ãõ µõ¿Á º¢Å¡Â§Á.

398

«ì¸Ãõ «É¡¾¢«øÄ ¬òÐÁõ «É¡¾¢«øÄ
Òì¸¢Õó¾ â¾Óõ ÒÄý¸Ùõ «É¡¾¢«øÄ
¾ì¸Á¢ì¸ áø¸Ùõ º¡ò¾¢ÃÓõ «É¡¾¢«øÄ
´ì¸¿¢ýÚ ¯¼ý¸Äó¾ ¯ñ¨Á¸¡ñ «É¡¾¢§Â.

399

¦Áý¨ÁÂ¡¸¢ ¿¢ýÈ§¾Ð Å¢ðÎ¿¢ýÚ ¦¾¡ð¼§¾Ð?
¯ñ¨ÁÂ¡¸ ¿£Ô¨Ãì¸ §ÅÏõ±í¸û ¯ò¾Á¡?
¦Àñ¨ÁÂ¡¸ ¿¢ýÈ¦¾¡ýÚ Å¢ðÎ¿¢ýÚ ¦¾¡ð¼¨¾
¯ñ¨ÁÂ¡ö ¯¨Ãì¸Óò¾¢ ¯ð¸ÄóÐ þÕó¾§¾.

400

«¼ì¸¢É¡ø «¼íÌ§Á¡ «ñ¼õ«ï ¦ºØòÐ§Ç?
¯¼ì¸¢É¡ø ±Îò¾¸¡Âõ ¯ñ¨Á¦ÂýÚ ¯½÷óÐ¿£
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º¼ì¸¢Ä¡Ú §Å¾Óõ ¾Ã¢ì¸µ¾¢ Ä¡¨ÁÂ¡ø
Å¢¼ìÌ¿¡Ô Á¡Â§Å¡¾¢ §ÅÚ§ÅÚ §ÀÍ§Á¡?

401

¯¼ìÌ - ¯ûÁ÷Áõ
¯ñ¨ÁÂ¡É ºì¸Ãõ ¯À¡ÂÁ¡ö þÕó¾Ðõ
¾ñ¨ÁÂ¡É ¸¡ÂÓõ ¾Ã¢ò¾åÀõ ¬ÉÐõ
¦Åñ¨ÁÂ¡¸¢ ¿£Ã§Ä Å¢¨ÇóÐ¿¢ýÈ ¾¡ÉÐõ
¯ñ¨ÁÂ¡É »¡É¢¸¡û Å¢Ã¢óÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

402

±ûÇ¸ò¾¢ø ±ñ¦½ö§À¡ø ±íÌÁ¡¸¢ ±õÀ¢Ã¡ý
¯ûÇ¸ò¾¢ §ÄÂ¢Õì¸ °ºÄ¡Îõ ã¼÷¸¡û
¦¸¡û¨Ç¿¡Â¢ý Å¡Ä¢¨Éì Ì½ì¦¸Îì¸ ÅøÄ£§Ãø
ÅûÇÄ¡¸¢ ¿¢ýÈ§º¡¾¢ ¸¡½Ä¡Ìõ ¦Áö¨Á§Â.

403

§ÅÏõ ±ýÈ »¡ÉÓõ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈ áÄ¢§Ä
¾¡Ï¯ñ¼íÌ ±ý¸¢È£÷ ¾Ã¢ì¸¢Ä£÷, ÁÈì¸¢Ä£÷
¾¡Ï¦Å¡ýÚ ãÄ¿¡Ê ¾ýÛû¿¡Ê ¯õÓ§Ç
¸¡Ïõ«ýÈ¢ §ÅÚÂ¡×õ ¸É¡ÁÂì¸õ ´ìÌ§Á.

404

ÅÆì¸¢§Ä ¯¨Ãì¸¢È£÷ ÁÉòÐ§Ç ¾Åì¸¢È£÷
¯Æì¸¢Ä¡Ð ¿¡Æ¢Â¡É Å¡Ú§À¡Öõ °¨Á¸¡û,
¯ÆìÌ¿¡Ö ¿¡Æ¢Â¡É Å¡Ú§À¡Öõ ¯õÓ§Ç
ÅÆì¸¢§Ä ¯¨Ãì¸¢È£÷ ÁÉòÐû®ºý ÁýÛ§Á.

405

«¸¡ÃÁ¡ÉÐ «õÀÄõ «É¡¾¢Â¡ÉÐ «õÀÄõ
¯¸¡ÃÁ¡ÉÐ «õÀÄõ ¯ñ¨ÁÂ¡ÉÐ «õÀÄõ
Á¸¡ÃÁ¡ÉÐ «õÀÄõ ÅÊÅ¡ÉÐ «õÀÄõ
º¢¸¡ÃÁ¡ÉÐ «õÀÄõ ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

406

ºì¸Ãõ ÀÈó§¾¡Ê ºì¸Ãõ§Áø ÀÄ¨¸Â¡ö
¦ºì¸¢Ä¡Îõ ±ñ¦½ö§À¡Äî º¢íÌÅ¡Ô §¾Ô×õ
¯ì¸¢§Ä ´Ç¢ì¸ÄóÐ ¯¸í¸Ùõ ¸Äì¸Á¡öô
Òì¸¢§Ä ÒÌó¾§À¡Ð §À¡ÉÅ¡ÈÐ ±í¹§É?

407

ÅÇ÷ó¦¾Øó¾ ¦¸¡í¨¸¾ý¨É Á¡Â¦ÁýÚ ±ñ½¢¿£÷
«Õû¦¸¡ûº£Å Ã¡Õ¼õ¨À ¯ñ¨ÁÂ¸ò §¾÷Å£÷¸¡û
Å¢ÇíÌ»¡Éõ §ÁÅ¢§Â Á¢ì§¸¡÷¦º¡øÄ¨Äì §¸ðÀ¢§Ãø
¸Çí¸ÁüÚ ¦¿ïÍ§Ç ¸ÕòÐÅóÐ ÒìÌ§Á.

408

¿¡Ö§Å¾õ µÐ¸¢ýÈ »¡Éõ´ýÚ «È¢Å£§Ã¡?
¿¡Öº¡Áõ ¬¸¢§Â ¿Å¢ýÈ»¡É §À¡¾Á¡ö
¬Äõ¯ñ¼ ¸ñ¼Ûõ «ÂÛõ«ó¾ Á¡ÖÁ¡öî
º¡Ä¯ýÉ¢ ¦¿ïÍ§Ç ¾Ã¢ò¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

409

ÍüÚõ±ýÚ ¦º¡øÅÐõ ÍÕ¾¢ÓÊÅ¢ø ¨Åò¾¢Ë÷
«ò¾õ¿¢ò¾õ ¬Ê§Â «÷ó¾¢Õó¾Ð ±ùÅ¢¼õ?
Àò¾¢ÓüÈ¢ «ýÀ÷¸û ÀÃò¾¢ø´ýÚ À¡ÆÐ,
À¢ò¾§Ã, þ¨¾ì¸Õ¾¢ §ÀºÄ¡ÅÐ ±í¹§É?

410

±í¹§É Å¢Çì¸¾üÌ ²üÈÅ¡Ú ¿¢ýÚ¾¡ý
±í¹§É ±Øó¾ÕÇ¢ ®ºý§¿º÷ ±ýÀ§Ãø
«í¹§É þÕó¾ÕÙõ ¬¾¢Â¡É ¾üÀÃõ
º¢í¸õ«ñÁ¢ Â¡¨É§À¡Äò ¾¢Ã¢ÁÄí¸û «üÈ§Å.

411

«üÈ×û «¸ò¨¾Ôõ «Ä¸¢Îõ ¦ÁØì¸¢Îõ
¦Áò¾¾£Àõ þð¼¾¢ø ôÃÅ¡¾â¨º ²öò¾¢§Â
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¿üÈÅõ ÒÃ¢óÐõ²¸ ¿¡¾÷À¡¾õ ¿¡Ê§Â
¸üÈ¢ÕôÀ §¾ºÃ¢¨¾ ¸ñÎ¦¸¡ûÙõ ¯õÓ§Ç.

412

À¡÷òÐ¿¢ýÈÐ «õÀÄõ ÀÃÁý¬Îõ «õÀÄõ
ÜòÐ¿¢ýÈÐ «õÀÄõ §¸¡ÃÁ¡ÉÐ «õÀÄõ
Å¡÷ò¨¾Â¡ÉÐ «õÀÄõ ÅýÉ¢Â¡ÉÐ «õÀÄõ
º£üÈÁ¡ÅÐ «õÀÄõ ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

413

¦ºýÚ¦ºýÚ þ¼ó¦¾¡Úõ º¢Èó¾¦ºõ¦À¡ý «õÀÄõ
«ýÚõþýÚõ ¿¢ýÈ§¾¡÷ «É¡¾¢Â¡É «õÀÄõ
±ýÚõ±ýÚõ þÕôÀ§¾¡÷ þÚ¾¢Â¡É «õÀÄõ
´ýÈ¢´ýÈ¢ ¿¢ýÈÐû ´É¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

414

¾ó¨¾Â¡ö ¾ÕÁõ¿£ º¸Ä§¾ Å¨¾Ôõ¿£
º¢óÐ¿£ ¦¾Ç¢×õ¿£ º¢ò¾¢Óò¾¢ ¾¡Ûõ¿£
Å¢óÐ¿£ Å¢¨Ç×¿£ §ÁÄ¾¡ö §Å¾õ¿£
±ó¨¾¿£ þ¨ÈÅý¿£ ±ý¨É ¬ñ¼ ®º§É.

415

±ôÀ¢ÈôÀ¢ ÖõÀ¢ÈóÐ þÈóÐ«Æ¢ó¾ ²¨Æ¸¡û
þôÀ¢ÈôÀ¢ ÖõÀ¢ÈóÐ ±ýÉ¿£Ú âÍÈ£÷
«ôÒ¼ý ÁÄõ«Úò§¾ ¬¨º¿£ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¦ºôÒ¿¡¾ µ¨ºÂ¢ø ¦¾Ç¢óÐ¸¡½ø ¬Ì§Á.

416

«ôÒ - ¿£÷
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±ðÎ§Â¡¸õ ¬ÉÐõ þÂíÌ¸¢ýÈ ¿¡¾Óõ
±ðÎ«ì¸ ÃòÐ§Ç ¯¸¡ÃÓõ «¸¡ÃÓõ
Å¢ð¼Ä÷óÐ Áó¾¢Ãõ Å£½¡¾ñÊý °Î§À¡ö
«ð¼ «ðºÃòÐ§Ç «Á÷ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

417

À¢Ã¡ýÀ¢Ã¡ý ±ýÚ¿£÷ À¢¾üÚ¸¢ýÈ ã¼§Ã
À¢Ã¡¨ÉÅ¢ðÎ ±õÀ¢Ã¡ý À¢Ã¢ó¾Å¡ÈÐ ±í¹§É?
À¢Ã¡ÛÁ¡öô À¢Ã¡ÛÁ¡Âô §ÀÕÄ¸ó ¾¡ÛÁ¡ö
À¢Ã¡É¢§Ä Ó¨Çò¦¾Øó¾ À¢ò¾÷¸¡Ïõ ¯õÓ¼ø.

418

«ó¾ - ÓÊ×
¬¾¢Â¢ø¨Ä «ó¾Á¢ø¨Ä ¬É¿¡Ö §Å¾Á¢ø¨Ä
§º¡¾¢Â¢ø¨Ä ¦º¡øÖÁ¢ø¨Ä ¦º¡øÄ¢Èó¾ à¦ÅÇ¢
¿£¾¢Â¢ø¨Ä §¿ºÁ¢ø¨Ä ¿¢îºÂô À¼¡¾Ðõ
¬¾¢¸ñÎ ¦¸¡ñ¼À¢ý «ï¦ºÆ¢òÐõ þø¨Ä§Â.

419

«õ¨ÁÂôÀý «ôÀý¿£÷ «Á÷ó¾§À¡Ð «È¢¸¢Ä£÷
«õ¨ÁÂôÀý ¬É¿£÷ ¬¾¢Â¡ý À¡º§Á
«õ¨ÁÂôÀý ¿¢ý¨É«ýÈ¢ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä ¬ÉÀ¢ý
«õ¨ÁÂôÀý ¿¢ý¨É«ýÈ¢ Â¡ÕÁ¢ø¨Ä þø¨Ä§Â.

420

Óó¾µ÷ ±ØòÐ§Ç Ó¨Çò¦¾Æó¾ ¦ºïÍ¼÷
«ó¾µ÷ ±ØòÐ§Ç À¢ÈóÐ¸¡Âõ ¬ÉÐõ
«ó¾µ÷ ±ØòÐ§Ç ²¸Á¡¸¢ ¿¢ýÈÐõ
«ó¾µ÷ ±Øò¨¾Ôõ «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

421

Üð¼õþðÎ ¿£í¸Ùõ ÜÊ§Å¾õ µÐÈ£÷
²ð¼¸òÐû ®ºÛõ þÕôÀ¦¾ýÉ ±ØòÐ§Ç?
¿¡ð¼õ þðÎ ¿¡ÊÎõ ¿¡ÖãýÚ ¾ýÛ§Ç
¬ð¼¸òÐû ¬ÊÎõ «õ¨Á¬¨½ ¯ñ¨Á§Â.

422
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¬ð¼¸õ - ¬Éó¾ ¾¡ñ¼Åõ ¬Î¸¢ýÈ þ¼õ.
¸¡ì¨¸ ãì¨¸ ¬¨ÁÂ¡÷ ±ÎòÐ¨Ãò¾ ¸¡Ã½õ
¿¡ì¨¸ °ýÈ¢ ¯ûÅ¨ÇòÐ »¡É¿¡Ê °Î§À¡ö
²ì¨¸§¿¡ì¸ «ðºÃõ þÃñ¦¼ØòÐõ ²ò¾¢Êø
À¡÷ò¾À¡÷ò¾ ¾¢ì¦¸øÄ¡õ ÀÃôÀ¢ÃõÁõ ¬É§¾.

423

²ì¨¸ - ²ì¸õ
µ¨º¯ûÇ ¸ø¨Ä¿£÷ ¯¨¼ò¾¢Ãñ¼¡ö ¦ºöÐ§Á
Å¡ºÄ¢ø À¾¢ò¾¸ø¨Ä ÁØí¸§Å Á¢¾¢ì¸¢È£÷
â¨ºìÌ ¨Åò¾¸øÄ¢ø â×õ¿£Õõ º¡òÐÈ£÷
®ºÛìÌ ¯¸ó¾¸ø ±ó¾ì¸øÖ ¦º¡øÖ§Á?

424

µðÎ¨ÅòÐì ¸ðÊ¿£÷ ¯À¡ÂÁ¡É Áó¾¢Ãõ
¸ðÎÀð¼ §À¡¾¢Öõ ¸Õò¾ý«íÌ Å¡Ø§Á¡?
±ðÎõ±ðÎõ ±ðÎ§Ç þÂíÌ¸¢ýÈ Å¡Ô¨Å
Åð¼õþð¼ ÂùÅ¢§Ä ¨ÅòÐ½÷óÐ À¡Õ§Á.

425

þó¾°Ã¢ø þø¨Ä±ýÚ ±íÌ¿¡Ê µÎÈ£÷?
«ó¾°Ã¢ø®ºÛõ «Á÷óÐ Å¡úÅÐ ±í¹§É?
«ó¾Á¡É ¦À¡ó¾¢Ä¡È¢ø §ÁÅ¢¿¢ýÈ ¿¡¾¨É
«ó¾Á¡É º£Â¢ø«ùÅ¢ø «È¢óÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÙ§Á.

426

Òì¸¢Õó¾ ÐõÓ§Ç âÃ¢Â¢ð¼ §¾¡ò¾¢Ãõ
¦¾¡ìÌºðÍ º¢íÌ¨Å ¬ì¸¢Ã¡½ý Ýúó¾¢Êø
«ìÌÁ½¢Ôõ ¦¸¡ý¨ÈÝÊ «õÀÄòÐû ¬ÎÅ¡÷
Á¢ì¸§º¡¾¢ «ýÒ¼ý Å¢ÇõÀ¢¼¡Ð À¢ý¨É§Â.

427

À¢ý¦ÉØó¾ Á¡í¸¢ºò¨¾ô §À¨¾Â÷ ¸ñÀüÈ¢§Â
À¢ýÒÁ¡í¸¢ ºò¾¢É¡ø §À¡¸Á¡ö¨¸ Àñ½¢É¡ø
ÐýÒÚõ Å¢¨É¸û¾¡õ Ýúó¾¢ÎõÀ¢ý ±ýÈ§Ä¡
«ýÀÃ¡ö þÕó¾§À÷¸û ¬Ú¿£ó¾ø §À¡øÅ£§¼.

428

Å¢ðÊÕó¾ ÐõÓ§Ç Å¢ºÉÁüÚ þÕì¸¢È£÷
¸ðÊ¨Åò¾ Å¡ºøãýÚ ¸¡ðº¢Â¡É Å¡ºø´ýÚ
¸ðÊ¨Åò¾ Å¡ºÖõ ¸¾×¾¡û ¾¢ÈóÐ§À¡öò
¾¢ð¼Á¡É ®º¨Éò ¦¾Ç¢ÔÁ¡í ¸¢ºòÐ§Ç.

429

¬Ìõ ¬Ìõ ¬Ì§Á «É¡¾¢Â¡É «ô¦À¡Õû
²¸÷À¡¾õ ¿¡Ê¿¡Ê ²ò¾¢¿¢ü¸ ÅøÄ£§Ãø
À¡Ì§º÷¦Á¡Æ¢ ¯¨ÁìÌô À¡ÄÉ¡¸¢ Å¡ÆÄ¡õ
Å¡Ì¼ý ¿£÷ÅýÉ¢¨Â ºÁÕÅ¢§Â ÅÕó¾¢Ë÷.

430

Å¡Ì - ÅÄ¢¨Á
À¡Ä¸É¡¸ §ÅÏõ±ýÚ Àò¾¢ÓüÚõ ±ýÀ¢§Ãø
¿¡ÖÀ¡¾õ ¯ñ¼¾¢ø ¿¢¨Éó¾¢ÃñÎ «Îò¾¾¡ø
ãÄ¿¡Ê ¾ýÉ¢øÅýÉ¢ ãðÊ«ó¾ ¿£Õ½
²ÄÅ¡÷ ÌÆÄ¢ä§¼ ®º÷À¡¾õ ±öÐ§Á.

431

±öÐ¿¢ý¨É «ýÀ¢É¡ø þ¨Èïº¢ ²ò¾ÅøÄ£§Ãø
±öÐõ ¯ñ¨Á¾ýÉ¢§Ä þÈôÀ¢ÈôÒ «¸üÈ¢Îõ
¨ÁþÄíÌ ¸ñ½¢Àí¸û Å¡º¢Å¡É¢ø ²È¢Óý
¦ºö¾Åø Å¢¨É¸Ùõ º¢¾Úõ«·Ð ¾¢ñ½§Á.

432

Àí¸ý - À¡÷Å¾¢¨Â þ¼ôÀ¡¸ò¾¢ø ¯¨¼ÂÅý
Å¡º¢ - ¸¡üÚ

RangaRakes
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¾¢ñ½õ±ýÚ §º¾¢¦º¡ýÉ ¦ºùÅ¢§Â¡÷¸û §¸ñÁ¢§É¡
«ñ½ø «ýÒÇýÒÕ¸¢ «È¢óÐ §¿¡ì¸Ä¡Â¢Îõ
ÁñÏõ «¾¢ÃÅ¢ñÏõ «¾¢ÃÅ¡º¢¨Â ¿¼ò¾¢Êø
¿ñ½¢±í¸û ®ºÛõ ¿ÁÐ¸¼Ä¢ø þÕôÀ§É.

433

þÕôÀý ±ð¦¼ðÎ±ñ½¢§Ä þÕóÐ§ÅÈ ¾¡ÌÅý
¦¿ÕôÀÅ¡Ô ¿£ÕÁñÏõ ¿£ûÅ¢ÍõÒõ ¬ÌÅý
¸ÕôÒÌóÐ ¸¡Ä§Á ¸Äó¾§º¡¾¢ ¿¡¾¨Éì
ÌÕôÒÉÄ¢ø ãú¸¢É¡÷ ÌÈ¢òÐ½÷óÐ ¦¸¡ûÅ§Ã.

434

¦¸¡ûÙÅ¡÷¸û º¢ó¨¾Â¢ø ÌÈ¢ôÒ½÷ó¾ »¡É¢¸û
«ûÙÅ¡÷¸û ÀìÌÅò¾¢ø §ÅñÊ§ÅñÊ ²ò¾¢É¡ø
¯ûÙÁ¡öô ÒÈõÒÁ¡õ ¯½÷Å¾üÌ ¯½÷×Á¡öò
¦¾ûÇ¢¾¡¸ ¿¢ýÈ§º¡¾¢ ¦ºõ¨Á¨Âò ¦¾Ç¢ó¾¢§¼.

435

¦¾Ç¢ó¾¿ü ºÃ¢¨Â¾ýÉ¢ø ¦ºýÚ º¡§Ä¡¸õ¦ÀÚõ
¦¾Ç¢ó¾¿ü ¸¢Ã¢¨Ââ¨º §ºÃÄ¡õ º¡Á£À§Á
¦¾Ç¢ó¾¿øÄ §Â¡¸õ ¾ýÉ¢ø §ºÃÄ¡Ìõ º¡åÀõ
¦¾Ç¢ó¾»¡Éõ ¿¡ý¸¢Öõ §ºÃÄ¡õ º¡ÔîÂ§Á.

436

§ºÕÅ¡÷¸û »¡Éõ±ýÚ ¦ºôÒÅ÷ ¦¾Ç¢×§Ç¡÷
§ºÕÅ¡÷¸û ¿¡ÖÀ¡¾î ¦ºõ¨Á±ýÈ ¾¢ø¨Ä§Â
§ºÕÅ¡÷¸û º¢Å¸¾¢ ¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦ÀüÈ§À÷
§ºÕÁ¡Ú ¸ñÎ¿¡Öõ ¦ºö¦¾¡Æ¢ø ¾¢¼ôÀ§¼.

437

¾¢ÈÁÄ¢ìÌ ¿¡ÖÀ¡¾õ ¦ºõ¨ÁÔõ ¾¢¼ôÀ¼¡÷
«È¢Å¢Ä¢¸û §¾º¿¡Ê «Åò¾¢§Ä «¨ÄÅ§¾
ÌÈ¢Â¾¨Éì ¸¡ðÊ¯û ÌÈ¢òÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¦ÅÈ¢¸Áú º¨¼Ô¨¼§Â¡ý ¦ÁöôÀ¾õ «¨¼Å§Ã.

438

«¨¼×§Ç¡÷¸û Óò¾¢§Â «È¢ó¾¢¼¡¾ ã¼§Ã,
À¨¼Ô¨¼Â ¾òÐÅÓõ À¡¾¸í¸û «øÄ§Å¡?
Á¨¼¾¢Èì¸ Å¡Ã¢Â¢ý Á¨¼Â¢ø ²Ú Á¡Ú§À¡ø
¯¼Ä¢øãÄ ¿¡Ê¨Â¯ÂÃ ²üÈ¢ °ýÈ¢§¼.

439

°ýÈ¢²üÈ¢ Áñ¼Äõ ¯ÕÅ¢ãýÚ ¾¡û¾¢ÈóÐ
¬ýÚ¾ó¾¢ ²È¢Êø «Ó¾õÅóÐ þÈí¸¢Îõ
¿¡ýÈ¢¦¾ýÚ ¦¾¡ñ¼ÕìÌ ¿¡¾Ûõ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ
¬ýÈ¢Ôõ ¯Â¢÷ôÀÃõ ¦À¡Õó¾¢Å¡ú Å¾¡¸§Å.

440

¾ó¾¢ - ¿¡Ê

RangaRakes

¬¸ãÄ ¿¡ÊÂ¢ø «Éø±ØôÀ¢ «ýÒ¼ý
§Á¡¸Á¡É Á¡¨ÂÂ¢ø ÓÂøÅÐõ ´Æ¢ó¾¢Êø
¾¡¸§ÁÕ ¿¡Ê§Â «§É¸Á¡É Å¡Ú§À¡ø
²¸÷À¡¾õ «ýÒ¼ý þ¨Èïº¢É¡÷ «È¢Å§Ã.

441

«È¢óÐ§¿¡ì¸¢ ¯õÓ§Ç «Âó¾¢Â¡Éõ ¯õÓ§Ç
À¢Èó¾¢Ã¡Áø ²¸÷À¡¾õ ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ¯ñ¨Á§Â
«È¢óÐÁ£Ç ¨Åò¾¢¼¡ Å¨¸ÔÁÃ½õ ²ò¾¢É¡÷
¦ºÈ¢óÐ§Á¨Ä Å¡º¨Äò ¾¢ÈóÐÀ¡Õõ ¯õÓ§Ç.

442

§º¡¾¢Â¡¸ ¯õÓ§Ç ¦¾Ç¢óÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
§º¡¾¢ÅóÐ ¯¾¢ò¾¢Îõ ÐÃ¢Â¸£¾õ ¯üÈ¢Îõ
¬¾¢ ºì¸¢Ãò¾¢É¢ø «Á÷óÐ¾£÷ò¾õ ¬ÎÅý
§À¾¢Â¡Ð ¸ñÎ¦¸¡û À¢Ã¡½¨Éò ¾¢Õò¾¢§Â.

443
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¾¢Õ×Á¡¸¢î º¢ÅÛÁ¡¸¢ò ¦¾Ç¢óÐ§Ç¡÷¸û º¢ó¨¾Â¢ø
ÁÕÅ¢§Ä ±ØóÐÅ£Íõ Å¡º¨ÉÂ ¾¡ÌÅý
¸ÕÅ¢§Ä Å¢Øó¦¾Øó¾ ¸óÁÅ¡¾ ¨É±Ä¡õ
ÀÃ¢¾Óý þÕÇ¾¡ö ÀÃ¢Ôõ«í¸¢ À¡Õ§Á.

444

ÀÃ¢¾¢ - ÝÃ¢Âý «í¸¢ - ¦¿ÕôÒ
À¡Õõ±ó¨¾ ®ºý¨Åò¾ ÀñÀ¢§Ä þÕóÐ¿£÷
§ºÕ§Á ¿ÎÅÈ¢óÐ ¦ºõ¨ÁÂ¡É «ô¦À¡Õû
§Å¨ÃÔõ ÓÊ¨ÂÔõ Å¢¨ÃóÐ§¾Ê Á¡ø«Âý
À¡÷þ¼óÐ Å¢ñ½¢§Ä À¢ÈóÐõ¸ñ¼Ð þø¨Ä§Â.

445

Á¡ø - ¾¢ÕÁ¡ø À¡÷ - ¯Ä¸õ þ¼óÐ - §¾¡ñÊ

RangaRakes

¸ñÊÄ¡Ð «ÂýÁ¡ø±ýÚ ¸¡ðº¢Â¡¸î ¦º¡øÖÈ£÷
Á¢ñÊÉ¡ø «ÃºÛõ §ÁÅÄ¡ö þÕìÌ§Á¡?
¦¾¡ñÎÁðÎõ «ýÒ¼ý ¦¾¡ØÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
ÀñÎÓô ÒÃõ±Ã¢ó¾ Àò¾¢ÅóÐ ÓüÚ§Á.

446

ÓüÚ§Á «Åý´Æ¢óÐ ÓýÀ¢ý´ýÚõ ¸¡ñ¸¢§Äý
ÀüÈ¢Ä¡¾ ´ýÚ¾ý¨É ÀüÈ¢¿¢ü¸ ÅøÄÐ
¸üÈ¢¾¡§Ä¡ ®º÷À¡¾õ ¸¡½Ä¡ Â¢ÕìÌ§Á¡?
¦ÀüÈ§À¨Ã «ýÒ¼ý À¢Ã¢ÂÁ¡¸ì §¸Ù§Á.

447

§¸ðÎ¿¢ýÈ ¯ýÉ¢¨Ä ¸¢¨¼ò¾ ¸¡Äó¾ýÛ§Ç
Å¡ð¼ÓûÇ ¾òÐÅ ÁÂì¸Óõ «¸üÈ¢Îõ
Å£ðÊ§Ä ¦ÅÇ¢Â¾¡Ìõ Å¢Çí¸ÅóÐ §¿Ã¢Îõ
ÜðÊÅýÉ¢ Á¡Õ¾õ ÌÂò¨¾Å¢ðÎ ±ØôÒ§Á.

448

±ØôÀ¢ ãÄ¿¡Ê¨Â þ¾ôÀÎò¾ Ä¡Ì§Á¡
ÁØôÀ¢Ä¡¾ º¨À¨Â¿£÷ ÅÄ¢òÐÅ¡í¸ ÅøÄ£§Ãø
ÍØò¾¢Ôõ ¸¼óÐ§À¡ö ¦º¡ôÀÉò¾¢ø «ôÒÈõ
«Øò¾¢µ÷ ±ØòÐ§Ç «¨ÁôÀÐ¯ñ¨Á ³Â§É.

449

«øÄ¾¢ø¨Ä ±ýÚ¾¡ý ¬Å¢Ôõ ¦À¡ÕÙ¼ø
¿øÄ®º÷ ¾¡ûþ¨½ìÌõ ¿¡¾É¢ìÌõ ®ó¿¢¨Ä
±ýÚõ±ýÛû §¿ºÓõ Å¡º¢¨Â ÅÕó¾¢É¡ø
¦¾¡ø¨ÄÂ¡õ Å¢¨ÉÅ¢¦¼ýÚ àÃàÃõ ¬É§¾.

450

¬É§¾ À¾¢ÂÐ ¯Â¢÷ «üÈ§¾ ÀÍÀ¡ºõ
§À¡É§Å ÁÄí¸Ùõ ÒÄý¸Ùõ Å¢¨É¸Ùõ
¸¡É¸ò¾¢ø þð¼¾£Â¢ø ¸¡üÚÅóÐ «Îò¾§¾¡?
°É¸ò¾¢ø Å¡Ô¯ýÉ¢ ´ýÈ¢§Â ¯Ä¡×§Á.

451

¯Ä¡×õ ¯ù×õ «ù×Á¡ö ¯¾¢ò¾¼÷óÐ ¿¢ýÈÐõ
¯Ä¡Å¢³õ ÒÄý¸Ùõ ´Õ¾ÄòÐ þÕó¾¢Îõ
¿¢Ä¡×õ«íÌ §¿ºÁ¡¸¢ ¿¢ýÚõ «Ó¾õ¯ñÎ¾¡õ
¯Ä¡×õ ±í¸û ®º¨Éì ÌÈ¢òÐ½÷óÐ ÌõÀ¢§¼.

452

ÌõÀ¢Îõ ¸ÕòÐ§Ç Ì¸¨É³í ¸Ã¨ÉÔõ
¿õÀ¢§Â þ¼õÅÄõ ¿Áì¸Ã¢òÐ ¿¡Ê¼
±õÀ¢Ã¡Ûõ «õ¨ÁÔõ þÕò¾¢§Â ¿ÎÅ¨Éò
ÐõÀ¢§À¡Ä Å¡º¸õ ¦¾¡¼÷óÐ§º¡õÀ¢ ¿£íÌ§Á.

453

¿£íÌõ³õ ÒÄý¸Ùõ ¿¢¨Èó¾Åø Å¢¨É¸Ùõ
¬í¸¡ÃÁ¡õ ¬¨ºÔõ «Õó¾¼ó¾ À¡¾Óõ
µí¸¡Ãò¾¢ý ¯ûÇ¢ÕóÐ ´ýÀ¦¾¡Æ¢ó ¦¾¡ýÈ¢Äò
àí¸¡®º÷ ¦º¡üÀÊ Ð½¢ó¾¢Õì¸ Íò¾§Á.

454
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¸Õì¸Äó¾ ¸¡Ä§Á ¸ñÎ¿¢ýÈ ¸¡Ã½õ
¯Õì¸Äó¾ §À¡¾§Ä¡ ¯ý¨É¿¡ý ¯½÷ó¾Ð
Å¢Ãì¸¢ø±ý Á¨Èì¸¢ø±ý Å¢¨Éì¸¢¨ºó¾ §À¡¦¾Ä¡õ
¯Õì¸ÄóÐ ¿¢ýÈ§À¡Ð ¿£Ôõ¿¡Ûõ ´ýÈ§Ä¡?

455

»¡Éáø¸û §¾Ê§Â ¿Å¢ýÈ»¡É §Â¡¸¢¸¡û,
»¡ÉÁ¡É §º¡¾¢¨Â ¿¡Ê¯û «È¢¸¢Ä£÷
»¡Éõ¬¸¢ ¿¢ýÈ§¾¡÷ ¿¡¾¨É «È¢ó¾À¢ý
»¡Éõ«øÄÐ þø¨Ä§ÅÚ ¿¡õ ¯¨Ãò¾ Ðñ¨Á§Â

456

¸Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¸¡Âõ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
¯Õò¾Ã¢ôÀ ¾üÌÓý ¯Â¢÷ôÒ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
ÁÕð¦À¡¾¢ó¾ º¢ó¨¾Â¢ø ÁÂì¸õ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
Å¢ÕôÒ½÷ó¾ »¡É¢¸¡û Å¢Ã¢óÐ¨Ãì¸ §ÅÏ§Á.

457

¸ÕÅ¢É¢ø ¸ÕÅ¾¡ö ±Îò¾²Ø §¾¡üÈÓõ
þÕÅ¢¨Éô ÀÂò¾¢É¡ø À¢Èó¾¢ÈóÐ ¯ÆýÈ¢Îõ
ÁÚÅ¢¨Éô À¢ÈÅ¢ãýÚ ¸¡ÄÓõ ÅÌò¾À¢ý
¯ÚÅ¢¨ÉôÀÂý þ¦¾ýÚ ¯½÷ó¾»¡É¢ ¦º¡øÖ§Á.

458

Å¡Â¢ø±îº¢ø §À¡¸§Å ¿£÷ÌÊòÐò ÐôÒÅ£÷
Å¡Â¢Õì¸ ±îº¢ø§À¡É Å¡È¦¾ýÉ ±ùÅ¢¼õ?
Å¡Â¢ø±îº¢ø «øÄ§Å¡ ¿£÷¯¨Ãò¾ Áó¾¢Ãõ?
¿¡Â¢¨É «È¢ó¾§À¡Ð ¿¡Îõ±îº¢ø ²Ð¦¸¡ø?

459

¦¾¡¼ì¸¦¾ýÚ ¿£÷Å¢Æò ¦¾¡¼íÌ¸¢ýÈ °Á÷¸¡û
¦¾¡¼ì¸¢Õó¾Ð ±ùÅ¢¼õ? Íò¾¢Â¡ÉÐ ±ùÅ¢¼õ?
¦¾¡¼ì¸¢Õó¾ Å¡ÈÈ¢óÐ Íò¾Àñ½ ÅøÄ£§Ãø
¦¾¡¼ì¸¢Ä¡¾ §º¡¾¢¨Âò ¦¾¡¼÷óÐ¸¡½ Ä¡Ì§Á.

460

§Á¾¢§Â¡Îõ ¬×§Á Å¢ÕõÀ¢§Â Ò½÷ó¾¢Êø
º¡¾¢§À¾ Á¡õ¯Õò ¾Ã¢ìÌõ¬Ú §À¡Ä§Å
§Å¾õµÐ Å¡Û¼ý Ò¨Äîº¢¦ºýÚ §ÁÅ¢Êø
§À¾Á¡öô À¢Èì¸¢Ä¡¾ Å¡È¦¾ýÉ §ÀÍ§Á.

461

§Á¾¢ - ±Õ¨Á

RangaRakes

Å¨¸ìÌÄí ¸û§Àº¢§Â ÅÆìÌ¨ÃìÌõ Á¡ó¾÷¸¡û
¦¾¡¨¸ìÌÄí ¸û¬É§¿÷¨Á ¿¡Ê§Â ¯½÷ó¾À¢ý
Á¢¨¸ò¾ Íì¸¢Äõ «ýÈ¢§Â §ÅÚ´ýÚ ¸ñÊÄ£÷
¿¨¸ìÌÁ¡Ú ÁÛ ±Ã¢ì¸¿¡Ùõ¿¡Ùõ ¿¡ÎÅ£÷.

462

µÐõ¿¡Ö §Å¾Óõ ¯¨Ãò¾ º¡ò¾¢Ãí¸Ùõ
â¾ò¾òÐ Åí¸Ùõ ¦À¡ÕóÐõ ¬¸Áí¸Ùõ
º¡¾¢§À¾ ¯ñ¨ÁÔõ ¾ÂíÌ¸¢ýÈ áø¸Ùõ
§À¾§À¾Á ¬¸¢§Â À¢ÈóÐ¯ÆýÚ þÕó¾§¾.

463

«í¸Ä¢í¸õ âñÎ¿£÷ «¸ñ¼â¨º ¦ºö¸¢È£÷
«í¸Ä¢í¸õ âñÎ¿£÷ «Á÷ó¾¢Õó¾ Á¡÷À§É
±íÌõµÊ ±íÌõ±íÌõ ®¼Æ¢óÐ Á¡ö¸¢È£÷
¦ºí¸ø¦ºõÒ ¸ø¦ÄÄ¡õ º¢ÈóÐÀ¡÷ìÌõ ã¼§Ã.

464

¾£ð¼õ¾£ð¼õ ±ýÚ¿£÷ ¾¢ÉÓõãúÌõ ã¼§Ã
¾£ð¼Á¡¸¢ «øÄ§Å¡ ¾¢ÃñÎ¸¡Âõ ¬ÉÐõ
âð¼¸¡Âõ ¯õÓ§Ç Ò¸Ø¸¢ýÈ §ÀÂ§Ã
¾£ðÎÅóÐ ¦¸¡ñ¼§Ä¡ ¦¾Ç¢ó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

465
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¯ó¾¢§Á§Ä ¿¡ÖãýÚ µõ¿Áº¢ Å¡ÂÁ¡õ
ºó¾¢ºó¾¢ ±ýÚ¿£÷ º¡üÚ¸¢ýÈ §ÀÂ§Ã
ãó¾ÅóÐ ¿õÓ§Ç ãÄ¿¡Ê °Î§À¡ö
«ó¾¢ºó¾¢ «üÈ¢¼õ «È¢óÐ½÷óÐ À¡Õ§Á.

466

ÅýÉ¢ãýÚ ¾£Â¢É¢ø Å¡Øõ±í¸û ¿¡¾Ûõ
¸ýÉ¢Â¡É ÐûÇ¢Õì¸ì ¸¡¾ø¦¸¡ñ¼Ð ±ùÅ¢¼õ
¦ºýÉ¢¿¡Ö ¨¸Â¢ÃñÎ º¢ó¨¾Â¢ø þÃñÊ¦Ä¡ýÚ
¯ýÉ¢ÔýÉ¢ ¿õÓ§Ç ¯öòÐ½÷óÐ À¡Õ§Á.

467

¦¾¡ñÎ¦ºöÐ ¿£í¸Ùõ ÝÆµÊ Á¡û¸¢È£÷
¯ñÎ¯ÆýÚ ÑõÓ§Ç ¯üÚ½÷óÐ À¡÷ì¸¢Ä£÷
ÅñÎÄ¡× §º¡¨ÄÝÆ Å¡Øõ±í¸û ¿¡¾Ûõ
ÀñÎ§À¡Ä ÑõÓ§Ç ÀÌò¾¢ÕôÀý ®º§É.

468

ÀÃõ¯ÉìÌ ±ÉìÌ§ÅÚ ÀÂõþø¨Ä À¡¨ÃÂ¡
¸Ãõ¯ÉìÌ ¿¢ò¾Óõ ÌÅ¢ò¾¢¼ì ¸¼¨ÁÂ¡õ
º¢ÃÓÕì¸¢ «Ó¾Ç¢ò¾ º£ÕÄ¡×õ ¿¡¾§É
¯Ãõ±ÉìÌ ¿£«Ç¢ò¾ ¯ñ¨Á¯ñ¨Á ¯ñ¨Á§Â.

469

±ý«¸ò¾¢ø ±ý¨É¿¡ý ±íÌõµÊ ¿¡Ê§Éý
±ý«¸ò¾¢ø ±ý¨É«ýÈ¢ ²Ðõ´ýÚ ¸ñÊ§Äý
Á¢ý±ØôÀ¢ Å¢ñ½¸ò¾¢ý Á¢ý´ÎíÌ Á¡Ú§À¡ø
±ý«¸òÐû ®º§É¡Î Â¡Ûõ«øÄ ¾¢ø¨Ä§Â.

470

þ¼í¸ûÀñ½¢ Íò¾¢¦ºö§¾ þð¼À£¼ Á£¾¢§Ä
«¼í¸¿£Ú âºø¦ºöÐ «Õó¾Åí¸û ÀñÏÅ£÷
´ÎíÌ¸¢ýÈ ¿¡¾É¡÷ ¯¾¢ìÌõ»¡Éõ ±ùÅ¢¼õ?
«¼íÌ¸¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ? «È¢óÐâ¨º ¦ºöÔ§Á.

471

Òò¾¸í ¸¨ÇÍÁóÐ ¦À¡ö¸¨Çô À¢¾üÚÅ£÷.
¦ºò¾¢¼õ À¢Èó¾¢¼õ «Ð±í¹ý±ýÚ «È¢¸¢Ä£÷
«ò¾¨ÉÂ º¢ó¾¨É «È¢óÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¯ò¾ÁòÐû ¬Â§º¡¾¢ ¯½Õõ§À¡¸õ ¬Ì§Á.

472

«ÕÇ¢§Ä À¢ÈóÐ¿¢ýÚ Á¡¨ÂåÀõ ¬¸¢§Â
þÕÇ¢§Ä ¾ÂíÌ¸¢ýÈ ²¨ÆÁ¡ó¾÷ §¸ñÁ¢§É¡.
¦À¡ÕÇ¢§Ä ¾ÅõÒ¨ÉóÐ ¦À¡Õó¾¢§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
ÁÕû«Ð²Ð? ÅýÉ¢Â¢ý Á¨Èó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

473

¾ýÁº¢ó¨¾ ¬õ«Ç×õ ¾ÅÁÈ¢Â¡ò ¾ý¨ÁÂ¡öì
¸ýÁº¢ó¨¾ ¦ÅÂ¢ø¯ÆýÚ ¸Õò¾Æ¢ó¾ ¸º¼§Ã,
¦ºýÁõ¦ºýÁõ §¾ÊÔõ ¦¾Ç¢¦Å¡½¡¾ ¦ºøÅ¨É
¿ý¨ÁÂ¡¸ ¯õÓ§Ç ¿ÂóÐ¸¡½ §ÅÏ§Á.

474

¸ûÇ×ûÇ §ÁÂ¢Õì¸ì ¸¼ó¾»¡Éõ µÐÅ£÷
¸ûÇõ¯û «Úò¾§À¡Ð ¸¾¢þ¾ýÈ¢ì ¸¡ñ¸¢Ä£÷?
¯ûÇ§Á Å¢Çì¸¢¿¢ò¾õ ´Ç¢ÂÏ¸ ÅøÄ£§Ãø
¦¾ûÙ »¡Éõ ¯õÓ§Ç º¢Èó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

475

¸¡½§ÅñÎõ ±ýÚ¿£÷ ¸¼øÁ¨Ä¸û ²ÚÅ£÷
¬½Åõ «¾øÄ§Å¡ «È¢Å¢øÄ¡¾ Á¡ó¾§Ã?
§ÅÏõ ±ýÚ «ùÅ£º÷À¡¾õ ¦ÁöÔ§Ç ¾Ã¢ôÀ¢§Ãø
¾¡ÏÅ¡¸ ¿¢ýÈ º£Åý ¾¡ýº¢Åõ «¾¡Ì§Á.

476

¾¡Ï - ÀÃõ¦À¡Õû

RangaRakes
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«ÏÅ¢§É¡Î «¸ñ¼Á¡ö «ÇÅ¢¼¡¾ §º¡¾¢¨Âì
Ì½Á¾¡¸ ¯õÓ§Ç ÌÈ¢òÐ§¿¡ì¸¢ý Óò¾¢Â¡õ
Á¢½Á¢¦½ýÚ Å¢Ã¨Ä±ñ½¢ Á£¦Ç¡½¡ ÁÂì¸Á¡öò
Ð½¢Å¢Ä¡¾ ÀÊÂ¢É¡ø ¦¾¡¼÷óÐ â¨º ¦ºöÌÅ£÷.

477

±îº¢ø±îº¢ø ±ýÚ¿£÷ þ¨¼ó¾¢ÕìÌõ ²¨Æ¸¡û
Ðîº¢ø±îº¢ø «øÄ§Å¡ àÂ¸¡Âõ ¬ÉÐõ
¨Åò¦¾îº¢ø §¾É§Ä¡, ÅñÊý±îº¢ø âÅ§Ä¡?
¨¸îÍ¾¡¼ø ¨ÅòÐ¼ý ¸Èó¾À¡Öõ ±îº¢§Ä!

478

Í¾¡ - ÀÍÅ¢ý Ó¨Äì¸¡õÒ
¾£÷ò¾Ä¢í¸ ã÷ò¾¢±ýÚ §¾ÊµÎõ ¾£¾§Ã
¾£÷ò¾Ä¢í¸õ ¯ûÇ¢ø¿¢ýÈ º£Å¨Éò ¦¾Ç¢Ô§Á
¾£÷ò¾Ä¢í¸õ ¯õÓ§Ç ¦¾Ç¢óÐ¸¡½ ÅøÄ£§Ãø
¾£÷ò¾Ä¢í¸õ ¾¡ý«¾¡öî º¢Èó¾§¾ º¢Å¡Â§Á.

479

¬Î¦¸¡ñÎ ÜÚ¦ºöÐ «Á÷ó¾¢ÕìÌõ ¬Ú§À¡ø
§¾Î¸¢ýÈ ¦ºõÀ¢¨Éò ¾¢¼ôÀ¼ô ÀÃôÀ¢§Â
¿¡Î¸¢ýÈ ¾õÀ¢Ã¡Ûõ ¿õÓ§Ç þÕì¸§Å
§À¡Î¾÷ôÀ â¨º±ýÉ â¨º±ýÉ â¨º§Â¡?

480

±ý¨É «üÀ§¿ÃÓõ ÁÈì¸¢Ä¡¾ ¿¡¾§É
²¸§É þ¨ÈÅ§É þÃ¡ºÃ¡º Ã¡º§É
¯ý¨É «üÀ §¿ÃÓõ ´Æ¢ó¾¢Õì¸ Ä¡Ì§Á
¯ÉÐ¿¡Áõ ±ÉÐ¿¡Å¢ø ¯¾Å¢¦ºöÅ£÷ ®º§É.

481

±ø¨ÄÂüÚ ¿¢ýÈ§º¡¾¢ ²¸Á¡ö ±Ã¢ì¸§Å
ÅøÄâÃ ½ôÀ¢Ã¸¡º÷ ²¸¾§À¡¸õ ¬¸¢§Â
¿øÄþýÀõ §Á¡Éº¡¸ Ãò¾¢§Ä «Øò¾¢§Â
¿¡¦¼¡½¡¾ «Á¢÷¾õ¯ñÎ ¿¡ý«Æ¢óÐ ¿¢ýÈ¿¡û.

482

¬ÉÅ¡È ¾¡Â¢Îõ «¸ñ¼Á¡É §º¡¾¢¨Â
°¨É¸¡ðÊ ¯õÓ§Ç ¯¸óÐ¸¡½ ÅøÄ£§Ãø
°É¸¡Âõ ¬ÇÄ¡õ ¯Ä¸À¡Ãõ ¬ÇÄ¡õ
¸¡É¿¡Îõ ¬ÇÄ¡õ Åñ½¿¡¼÷ ¬¨½§Â.

483

¿¢ò¾Óõ Á½¢ÐÄì¸¢ ¿£Îã¨Ä Òì¸¢ÕóÐ
Åò¾¢§Â ¸¾È¢§Â ¸ñ¸ûãÊ ±ýÀÂý?
±ò¾¨É§À÷ ±ñ½¢Ûõ ±ðÊÃñÎõ Àò¾§Ä¡?
«ò¾Ûì¸¢Ð ²üÌ§Á¡ «È¢Å¢Ä¡¾ Á¡ó¾§Ã?

484

±ðÊÃñÎõ ÜÊ§Â þÄ¢í¸Á¡É §¾Å¨É
Áð¼¾¡¸ ¯õÓ§Ç Á¾¢òÐ§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
¸ð¼Á¡É À¢ÈÅ¢±ý ¸Õí¸¼ø ¸¼ì¸Ä¡õ
þð¼Á¡É ´Ç¢Â¢§É¡Î þ¨ºó¾¢ÕôÀ£÷ ¸¡ñÁ¢§É.

485

¯ñ¨ÁÂ¡É Áó¾¢Ãõ ´Ç¢Â¢§Ä þÕó¾¢Îõ
¾ñ¨ÁÂ¡É Áó¾¢Ãõ º¨ÁóÐåÀõ ¬¸¢§Â
¦Åñ¨ÁÂ¡É Áó¾¢Ãõ Å¢¨ÇóÐ¿£È ¾¡§É§¾
¯ñ¨ÁÂ¡É Áó¾¢Ãõ «¦¾¡ýÚ§Á º¢Å¡Â§Á.

486

¾îÍÅ¡Â¢ø ¯îº¢§Áø ¬Â¢Ãõ ¾Äí¸Ç¡ö
ÓîÍ¼Õõ ãÅ¢ÃñÎõ ãñ¦¼Øó¾ ¾£îÍ¼÷
Åîº¢Ãõ «¾¡¸¢§Â ÅÇ÷óÐ¿¢ýÈÐ ±ùÅ¢¼õ?
þîÍ¼Õõ þó¾¢Ã¢ÂÓõ ²¸Á¡ÉÐ ±í¹§É?

487

481. ²¸ý - ¾É¢Ó¾ý¨ÁÂ¡ÉÅý
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ÅøÄÅ¡ºø ´ýÀÐõ ÁÚò¾¨¼ò¾ Å¡ºÖõ
¦º¡øÖõÅ¡ºø µ÷³óÐõ ¦º¡øÄÅ¢õÁ¢ ¿¢ýÈÐõ
¿øÄÅ¡º ¨Äò¾¢ÈóÐ »¡ÉÅ¡ºø °Î§À¡ö
±ø¨ÄÅ¡ºø ¸ñ¼À¢ý þÉ¢ôÀ¢ÈôÀ ¾¢ø¨Ä§Â.

488

ÅñÎâ Á½í¸§Ç¡Î Åó¾¢Õó¾ §¾ý±Ä¡õ
¯ñÎ§Ç «¼íÌõÅñ½õ µÐÄ¢í¸ ãÄÁ¡öì
¸ñÎ¸ñÎ §ÅÃ¢§Ä ¸Õò¦¾¡Îí¸ ÅøÄ£§Ãø
ÀñÎ¦¸¡ñ¼ ÅøÅ¢¨É ÀÈó¾¢Îõ º¢Å¡Â§Á.

489

µ¦ÃØò¾¢ø Ä¢í¸Á¡¸ µÐõ«ì ¸ÃòÐ§Ç
µ¦ÃØòÐ þÂíÌ¸¢ýÈ ¯ñ¨Á¨Â «È¢¸¢Ä£÷
ã¦ÅØòÐõ ãÅÃ¡ö Ó¨Çò¦¾Øó¾ §º¡¾¢¨Â
¿¡¦ÄØòÐ ¿¡×§Ç ¿Å¢ýÈ§¾ º¢Å¡Â§Á.

490

àÃàÃ àÃÓõ ¦¾¡¼÷ó¦¾Øó¾ àÃÓõ
À¡ÃÀ¡Ã À¡Ãõ±ýÚ ÀÃ¢ó¾¢Õó¾ À¡Å¢¸¡û!
§¿Ã§¿Ã §¿ÃÓõ ¿¢¨Éó¾¢Õì¸ ÅøÄ£§Ãø
àÃàÃ àÃÓõ ¦¾¡¼÷óÐÜ¼ø ¬Ì§Á.

491

Ìñ¼Äí¸û âñÎ¿£÷ ÌÇí¸û§¾¡Úõ ãúÌÈ£÷
ÁñÎ¸í¸û §À¡Ä¿£÷ ÁÉò¾¢ý Á¡ºÚì¸¢Ä£÷;
Áñ¨¼²óÐ ¨¸Â¨Ã ÁÉò¾¢Õó¾ ÅøÄ£§Ãø
Àñ¨¼Á¡ø «Âý¦¾¡Æô À½¢óÐ Å¡ÆÄ¡Ì§Á.

492

ÁñÎ¸õ - ¾Å¨Ç
ÜÎ¸ðÊ Óð¨¼Â¢ðÎì ¦¸¡ñÊÕó¾ Å¡Ú§À¡ø
¬ÊÃñÎ ¸ý¨È®ýÈ «õÀÄòÐû ¬Î§¾;
Á¡Î¦¸¡ñÎ ¦Åñ¦½ö¯ñÏõ Á¡É¢¼ô ÀÍì¸§Ç!
Å£Î¸ñÎ ¦¸¡ñ¼À¢ýÒ ¦Åð¼¦ÅÇ¢Ôõ ¸¡Ï§Á.

493

¿ð¼¸ø¨Äò ¦¾öÅõ ±ýÚ ¿¡ÖÒðÀõ º¡ò¾¢§Â
ÍüÈ¢ÅóÐ Ó½Ó§½ýÚ ¦º¡øÖÁó¾¢Ãõ ²¾¼¡
¿ð¼¸øÖõ §ÀÍ§Á¡ ¿¡¾ý¯û þÕì¨¸Â¢ø!
Íð¼ºðÊ ºðÎÅõ ¸È¢îÍ¨Å «È¢Ô§Á¡?

494

¿¡Ûõ«øÄ ¿£Ôõ«øÄ ¿¡¾ý«øÄ µÐ§Åý
Å¡É¢ø«øÄ §º¡¾¢«øÄ §º¡¾¢¿õÓû ¯ûÇ§¾
¿¡Ûõ¿£Ôõ ´ò¾§À¡Ð ¿¡Ê¸¡½ Ä¡Ì§Á¡?
¾¡É¾¡É ¾ó¾¡É ¾¡¾É¡É ¾¡ÉÉ¡.

495

¿øÄ¾øÄ ¦¸ð¼¾øÄ ¿ÎÅ¢ø¿¢üÀÐ ´ýÚ¾¡ý
¿øÄ¦¾ýÚ §À¡¾Ð ¿øÄ¾¡¸¢ ¿¢ýÈÀ¢ý
¿øÄ¾øÄ ¦¸ð¼¦¾ýÈ¡ø ¦¸ð¼¾¡Ìõ ¬¾Ä¡ø
¿øÄ¦¾ýÈ ¿¡Ê¿¢ýÚ ¿¡Áõ¦º¡øÄ §ÅñÎ§Á.

496

§Àö¸ûÜÊô À¢½í¸û¾¢ýÛõ À¢Ã¢ÂÁ¢øÄ¡ì ¸¡ðÊ§Ä
¿¡ö¸ûÍüÈ ¿¼ÉÁ¡Îõ ¿õÀýÅ¡úì¨¸ ²¾¼¡?
¾¡ö¸ûÀ¡ø ¯¾¢ìÌõþî¨º ¾Å¢Ã§ÅñÊ ¿¡ÊÉ¡ø
§¿¡ö¸ûÀðÎ ¯ÆøÅ§¾Ð §¿¡ì¸¢ôÀ¡Õõ ¯õÓ§Ç.

497

¿õÀý - ÀÃ§ÁÍÅÃý
¯ô¨À¿£ì¸¢ø «Ø¸¢ô§À¡Ìõ °ü¨ÈÂ¡Ìõ ¯¼Ä¢ø¿£
«ôÀ¢Â¡¨º ¦¸¡ñÊÕì¸ø ¬Ì§Á¡¦º¡ø «È¢Å¢Ä¡
¾ôÀ¢Ä¢ô¦À¡ö Á¡Éõ¦¸ð¼ ¾ÊÂÉ¡Ìõ ÁÉ§Á§¸û;
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´ôÀ¢Ä¡¦ºï º¨¼ÂÉ¡Ìõ ´ÕÅýÀ¡¾õ ¯ñ¨Á§Â.

498

À¢ÈôÀ¦¾øÄ¡õ þÈôÀÐñÎ §À¨¾Áì¸û ¦¾Ã¢¸¢Ä¡Ð
þÈôÀ¾¢ø¨Ä ±ÉÁ¸¢úóÐ ±í¸û¯í¸û ¦º¡ò¦¾Éì
ÌÈ¢ôÒô§Àº¢ò ¾¢Ã¢ÅÃýÈ¢ì ¦¸¡ñ¼§¸¡Äõ ±ýÉ§Å¡?
¿¢ÈôÒõ¦À¡ó¾¢ «Æ¢ó¾§À¡Ð §¿ºÁ¡§Á¡ ®º§É.

499

Íð¦¼Ã¢ò¾ º¡óÐâÍõ Íó¾Ãô¦Àñ Á¾¢Ó¸ò
¾¢ð¼¦¿ðÎ ±Øó¾È¢Â¡Ð ²í¸¢§¿¡ìÌ Á¾ÅÄ£÷
¦Àð¼¸òÐô À¡õÒÈíÌõ À¢ò¾Ä¡ð¼õ «È¢Â¢§Ã¡?
¸ð¼Å¢úòÐô À¢ÃÁýÀ¡÷ì¸¢ø ¸¾¢¯ÁìÌõ ²Ð¸¡ñ?

500

§Å¾õµÐ §Å¨Ä§Â¡ Å£½¾¡Ìõ À¡Ã¢§Ä!
¸¡¾¸¡¾ àÃõµÊì ¸¡¾øâ¨º §ÅÏ§Á¡?
¬¾¢¿¡¾ý ¦Åñ¦½ö ¯ñ¼«ÅÉ¢Õì¸ ¿õÓ§Ç?
§¸¡Ðâ¨º §Å¾õ²Ð ÌÈ¢òÐôÀ¡Õõ ¯õÓ§Ç.

501

ÀÃõþÄ¡¾Ð ±ùÅ¢¼õ? ÀÃõþÕôÀÐ ±ùÅ¢¼õ?
«ÈõþÄ¡¾ À¡Å¢¸ðÌô ÀÃõþ¨Ä«Ð ¯ñ¨Á§Â;
¸ÃõþÕóÐõ ¦À¡ÕÇ¢ÕóÐõ «ÕÇ¢Ä¡¾ §À¡¾Ð
ÀÃõþÄ¡¾ ÝÉ¢ÂÁ¡õ À¡ú¿Ã¸õ ¬Ì§Á.

502

Á¡¾÷§¾¡û §ºÃ¡¾§¾Å÷ Á¡É¢Äò¾¢ø þø¨Ä§Â!
Á¡¾÷§¾¡û Ò½÷ó¾§À¡Ð ÁÉ¢¾÷Å¡ú× º¢ÈìÌ§Á,
Á¡¾Ã¡Ìõ ºò¾¢¦Â¡ýÚ Á¡ðÊì¦¸¡ñ¼ ¾¡¾Ä¡ø
Á¡¾Ã¡Ìõ ¿£Ä¢¸í¨¸ Á¸¢úÐ¦¸¡ñ¼¡ý ®º§É.

503

¿£Ä¢¸í¨¸ - ¿£Ä ¿¢Èõ ¯¨¼Â ¸í¨¸.
º¢ò¾÷±ýÚõ º¢È¢Â÷±ýÚõ «È¢¦Â¡½¡¾ º£Å÷¸¡û!
º¢ò¾÷þíÌ þÕó¾§À¡Ð À¢ò¾÷±ýÚ ±ñÏÅ£÷!
º¢ò¾÷þíÌ þÕóÐõ ±ýÉ À¢ò¾ý¿¡ðÊÕô À¡§Ã¡?
«ò¾ý¿¡Îõ þó¾¿¡Îõ «Å÷¸Ùì¦¸Ä¡ ¦Á¡ý§È.

504

Á¡ó¾÷Å¡ú× Áñ½¢§Ä ÁÈó¾§À¡Ð Å¢ñ½¢§Ä
º¡ó¾É¡É ¬Å¢¨Âî ºÃ¢ôÀÎò¾ ÅøÄ£§Ãø
§Åó¾ý¬¸¢ ÁýÚÇ¡Îõ Å¢ÁÄýÀ¡¾õ ¸¡½Ä¡õ
Üó¾Äõ¨Á §¸¡½ø´ýÚõ ÌÈ¢ì¦¸¡½¡¾¢ Ðñ¨Á§Â.
ÁýÚ - ÁýÈõ; º¨À; Å¢ÁÄý - ÁÄÁüÈÅý

505

ºÕÌ - ¯¾¢÷ó¾ þ¨Ä.

RangaRakes

ºÕ¸Õò¾¢ ¿£÷ÌÊòÐî º¡ÃøÅ¡ú ¾Åº¢¸¡û!
ºÕ¸Õó¾¢ø §¾¸íÌýÈ¢î ºïºÄõ ¯ñ¼¡Ì§Á;
ÅÕÅ¢Õó§¾¡Î ¯ñÎ¯Îò¾¢ ÅÇ÷Á¨É Í¸¢ôÀ¢§Ãø
ÅÕÅ¢Õó§¾¡ý ®ºÉ¡¸¢ Å¡úÅÇ¢ìÌõ º¢Å¡Â§Á.

506

¸¡Î§ÁÎ ÌýÚÀûÇõ ¸¡É¢ý¬Ú «¸üÈ¢Ôõ
¿¡Î§¾ºõ Å¢ð¼¨ÄÅ÷ ¿¡¾ýÀ¡¾õ ¸¡ñÀ§Ã¡?
ÜÎÅ¢ðÎ «¸ýÚý¬Å¢ Üò¾ë÷ì§¸ §¿¡ì¸Ä¡ø
Å£Î¦ÀüÈ «ÃýÀ¾ò¾¢ø Å£üÈ¢ÕôÀ÷ þø¨Ä§Â.

507

¸ð¨¼Â¡ø¦ºö §¾ÅÕõ ¸øÄ¢É¡ø¦ºö §¾ÅÕõ
Áð¨¼Â¡ø¦ºö §¾ÅÕõ ÁïºÇ¡ø¦ºö §¾ÅÕõ
ºð¨¼Â¡ø¦ºö §¾ÅÕõ º¡½¢Â¡ø¦ºö §¾ÅÕõ
¦Åð¼¦ÅÇ¢Â ¾ýÈ¢ÁüÚ §ÅÚ¦¾öÅõ þø¨Ä§Â.

508
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¾í¸û§¾¸õ §¿¡öô¦ÀÈ¢ý ¾¨ÉôÀ¢¼¡Ã¢ §¸¡Â¢Ä¢ø
¦À¡í¸ø¨ÅòÐ ¬Î§¸¡Æ¢ô â¨ºôÀÄ¢¨Â þðÊ¼
¿í¸î¦º¡øÖ ¿Ä¢Á¢ÌóÐ ¿¡Ùõ§¾öóÐ ãïÝÃ¡ö
¯í¸ûÌÄòÐò ¦¾öÅõ¯õ¨Á ¯ÕìÌ¨ÄôÀ ¾¢ø¨Ä§Â.

509

¬¨º¦¸¡ñÎ «Û¾¢ÉÓõ «ýÉ¢Â÷ ¦À¡ÕÇ¢¨É
§Á¡ºõ¦ºöÐ «À¸Ã¢ì¸ ÓüÈ¢Öõ «¨ÄÀÅ÷
â¨º§Â¡Î §¿Á¿¢ð¨¼ âÃ¢ì¸î¦ºö À¡¾¸÷
¸¡º¢É¢Â¢ø ±Ø¿Ã¨¸ì ¸¡ò¾¢ÕôÀÐ ¯ñ¨Á§Â.

510

§¿ºÓüÚô â¨º¦ºöÐ ¿£Úâº¢î ºó¾Éõ
Å¡º§Á¡Î «½¢óÐ¦¿üÈ¢ ¨Á¾¢Ä¸õ þðÎ§Á
§Á¡ºõ¦À¡ö Ò¨ÉÍÕðÎ ÓüÈ¢Öõ¦ºö ã¼÷¸¡û
§ÅºÃ¢¸Çõ ÒÃñ¼¦Åñ ½£È¡Ìõ §ÁÉ¢§Â.

511

Å¡¾õ¦ºö§Åý ¦ÅûÇ¢Ôõ ¦À¡ýÁ¡üÚÂ÷ó¾ ¾í¸Óõ
§À¡¾§Å ÌÕÓÊîÍô ¦À¡ýÀ½í¸û ¾Ã¦ÅÉî
º¡¾¨É¦ºö ¦¾ò¾¢î¦º¡òÐ ¾ó¾¨¾ì¸ Å÷ó¾Ð§Á
¸¡¾àÃõ µÊî¦ºøÅ÷ ¸¡ñÀÐõ «Õ¨Á§Â.

512

§Â¡¸º¡¨Ä ¸¡ðÎÅ¡÷ ¯ÂÃ×õ ±ØõÒÅ¡÷
§Å¸Á¡¸ «ð¼º¢òÐ Å¢ò¨¾¸üÚ ¦¿ðÎÅ¡÷
§Á¡¸õ¦¸¡ñÎ Á¡¾Ã¢ý ãò¾¢Ãô¨À º¢ì¸¢ôÀ¢ý
§ÀÂÐ À¢Êò¾Å÷§À¡ø §ÀÕÄ¸¢ø º¡Å§Ã.

513

¸¡Â¸¡Âõ ¯ñÀ¾¡¸ì ¸ñ¼Å÷ Á¾¢ò¾¢¼
Á¡ÂÅ¢ò¨¾ ¦ºöÅÐ±íÌ ÁÊôÒ§Á¡ºõ ¦ºöÀÅ÷
§¿ÃÁ¡¸ì ¸ïº¡«ÊòÐ §¿÷«À¢¨É¨Âò ¾¢ýÀ¾¡ø
¿¡Â¾¡¸ ¿ì¸¢Óì¸¢ ¿¡ðÊÉ¢ø «¨ÄÅ§Ã.

514

¿£Ã¢É¢ø ÌÁ¢Æ¢´ò¾ ¿¢¨ÄÂ¢Ä¡¾ ¸¡Âõ±ýÚ
°Ã¢É¢ø À¨È«ÊòÐ °¾¡Ã¢Â¡öò ¾¢Ã¢ÀÅ÷
º£Ã¢É¢ø ¯ÉìÌ»¡É º¢ò¾¢¦ºö§Åý À¡¦ÃÉ
§¿Ã¢É¢ø À¢È÷¦À¡Õ¨Ç ¿£Ç×õ¨¸ô ÀüÚÅ¡÷.

515

¸¡Å¢Ôõ º¨¼ÓÊ ¸Áñ¼Äí¸û ¬ºÉõ
¾¡×Õò¾¢ Ã¡ðºõ§Â¡¸ ¾ñÎ¦¸¡ñ¼ Á¡Î¸û
§¾Å¢¨Â «¨ÄÂÅ¢ðÎò §¾ºõ±íÌõ ÍüÈ¢§Â
À¡Å¢¦ÂýÉ Å£¦¼Ä¡õ ÀÕì¨¸§¸ðÎ «¨ÄÅ¨Ã.

516

Óò¾¢§ºÃî º¢ò¾¢þíÌ ÓýÉÇ¢ô§Àý À¡¦ÃÉì
ºò¾¢Âí¸û ¦º¡øÄ¢±íÌõ º¡Á¢§Å¼õ âñ¼Å÷
¿¢ò¾¢Âõ ÅÂ¢ÚÅÇ÷ì¸ ¿£¾¢»¡Éõ §Àº¢§Â
Àò¾¢Â¡öô À½õÀÈ¢òÐô À¡ú¿Ã¸¢ø Å£úÅ§Ãø.

517

¦ºõ¨Á§º÷ ÁÃò¾¢§Ä º¢¨Ä¾¨Ä¸û ¦ºö¸¢È£÷
¦¸¡õ¨ÁÂüÈ ¸¢¨ÇÂ¢øÀ¡¾ ÌÈÎ¦ºöÐ «Æ¢ì¸¢È£÷
ÑõÓ§Ç Å¢ÇíÌ§Å¡¨É ¿¡Ê§¿¡ì¸ ÅøÄ£§Ãø
þõÁÄÓõ ÓõÁÄÓõ ±õÁÄÓõ «øÄ§Å.

518

±ò¾¢¨º±íÌõ ±íÌõµÊ ±ñ½¢Ä¡¾ ¿¾¢¸Ç¢ø
ÍüÈ¢Ôõ ¾¨ÄÓØ¸î Íò¾»¡É¢ Â¡Å§Ã¡?
Àò¾¢§Â¡Î «ÃýÀ¾õ À½¢ó¾¢¼¡¾ À¡Å¢¸¡û;
Óò¾¢þýÈ¢ À¡ú¿Ã¸¢ø ãú¸¢¦¿¡óÐ «¨ÄÅ§Ã.

519

¸øÖ¦ÅûÇ¢ ¦ºõÀ¢ÕõÒ ¸¡öó¾¢Îõ ¾Ã¡ì¸Ç¢ø
ÅøÄ§¾Å åÀ§À¾õ «í¸¨ÁòÐô §À¡üÈ¢Êø
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¦¾¡ø¨Ä«ü È¢¼õ¦ÀÕõ Í¸ó¾Õ§Á¡ ¦º¡øÖÅ£÷?
þø¨Äþø¨Ä þø¨Äþø¨Ä ®ºý¬¨½ þø¨Ä§Â.

520

þîº¸õ ºÉ¢ò¾Ð×õ ®º¨É³óÐ ±Øò¾¢§Ä
¦ÁîºÅõ ºÃ¡ºÃí¸û §Á×õ³óÐ ±Øò¾¢§Ä
¯îº¢¾ô ÀÄ¯Â¢÷¸û µí¸ø«ï ¦ºØò¾¢§Ä
¿¢îºÂ¦Áöï »¡É§À¡¾õ ¿¢üÌõ³ó ¦¾Øò¾¢§Ä.

521

º¡ò¾¢Ãí¸û À¡÷òÐôÀ¡÷òÐò ¾¡ýÌÕÎ ¬Å¾¡ø
§¿ò¾¢Ãí¦¸¼ ¦Åö§Â¡¨É §¿÷Ð¾¢¦ºö ã¼÷¸¡û
À¡ò¾¢Ãõ «È¢óÐ§Á¡É Àì¾¢¦ºöÂ ÅøÄ£§Ãø
Ýò¾¢ÃôÀÊ Â¡ÅÕõ Íò¾÷¬Å÷ «í¹§É.

522

ÁÉ×Ú¾¢ ¾¡É¢Ä¡¾ ÁðÊôÀ¢¨½ Á¡Î¸û
º¢ÉÓÈô À¢È÷¦À¡Õ¨Çî §º¸Ã¢òÐ ¨Åò¾¨¾ò
¾¢Éó¾¢Éõ °÷±íÌõ ÍüÈ¢¾¢ñÊì§¸ «¨ÄÀÅ÷
þÉÁ¾¢ø ÀÄÕõ¨ÅÔõ þýÀõ «üÈ À¡Å¢¸û.

523

º¢Å¡ÂÅº¢ ±ýÉ×õ ¦ºÀ¢ì¸þî º¸õ±Ä¡õ
º¢Å¡ÂÅº¢ ±ýÉ×õ ¦ºÀ¢ì¸Â¡×õ º¢ò¾¢Â¡õ
º¢Å¡ÂÅº¢ ±ýÉ×õ ¦ºÀ¢ì¸Å¡Éõ ¬ÇÄ¡õ
º¢Å¡ÂÅº¢ ±ýÀ§¾ þÕ¾¨Äò¾£ ¬Ì§Á.

524

-----------------------------------------------------------------------
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சித்த பாடல்கள் - 4
(அகப்ேபய் சித்த, இைடக்காட்டுச் சித்த,
ெகாங்கணச் சித்த பாடல்கள் )

1. அகப்ேபய்ச் சித்த பாடல்கள்
நஞ்சுண்ண ேவண்டாேவ - அகப்ேபய்
நாயகன் தாள் ெபறேவ
ெநஞ்சு மைலயாேத - அகப்ேபய்
ந) ஒன்றுஞ் ெசால்லாேத!
என்று இவ அைலயும் மனைதப் ெபண்ேபயாக உருவகப்படுத்தி, முன்நிறுத்தி,
அகப்ேபய் என்று ஒவ்ெவாரு அடியிலும் விளித்துப் பாடுவதால் அகப்ேபய்ச் சித்த
எனப்பட்டா. 'அகப்ேபய்' என்பது மருவி, இவைர 'அகப்ைபச் சித்த' எனக் கூறுவதும்
உண்டு.
இவைரப் பற்றிய மற்ெறந்த குறிப்பும் இல்ைல.
இவ பாடல்களில் ைசவம் என்பதற்கு அன்பு என்று ெபாருள். அகங்காரம் அற்று
வாழேவண்டும், சாதி ேவற்றுைம, சாத்திர மறுப்பு ேபான்ற
கருத்துகள்ேபசப்படுகின்றன.
நஞ்சுண்ண ேவண்டாேவ ......அகப்ேபய்
நாயகன் தாள் ெபறேவ
ெநஞ்சு மைலயாேத .....அகப்ேபய்
ந) ஒன்றுஞ் ெசால்லாேத.
1
பராபர மானதடி .....அகப்ேபய்
பரைவயாய் வந்தடி
தராதலம் ஏழ்புவியும் .....அகப்ேபய்
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தாேன பைடத்ததடி.
2
நாத ேவதமடி .....அகப்ேபய்
நன்னடம் கண்டாேயா
பாதஞ் சத்தியடி .....அகப்ேபய்
பரவிந்து நாதமடி.
3
விந்து நாதமடி .....அகப்ேபய்
ெமய்யாக வந்ததடி
ஐந்து ெபரும்பூதம் .....அகப்ேபய்
அதனிடம் ஆனதடி.
4
நாலு பாதமடி .....அகப்ேபய்
நன்ெனறி கண்டாேய
மூல மானதல்லால் .....அகப்ேபய்
முத்தி அல்லவடி.
5
வாக்காதி ஐந்தடிேயா .....அகப்ேபய்
வந்த வைகேகளாய்
ஒக்கம் அதானதடி .....அகப்ேபய்
உண்ைமயது அல்லவடி.
6
சத்தாதி ஐந்தடிேயா .....அகப்ேபய்
சாத்திரம் ஆனதடி
மித்ைதயும் ஆகமடி .....அகப்ேபய்
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ெமய்யது ெசான்ேனேன.
7
வசனாதி ஐந்தடிேயா .....அகப்ேபய்
வண்ைமயாய் வந்ததடி
ெதசநாடி பத்ேதடி .....அகப்ேபய்
திடன் இது கண்டாேய.
8
காரணம் ஆனெதல்லாம் .....அகப்ேபய்
கண்டது ெசான்ேனேன
மாரணங் கண்டாேய .....அகப்ேபய்
வந்த விதங்கள் எல்லாம்.
9
ஆறு தத்துவமும் .....அகப்ேபய்
ஆகமஞ் ெசான்னதடி
மாறாத மண்டலமும் .....அகப்ேபய்
வந்தது மூன்றடிேய.
10
பிருதிவி ெபான்னிறேம .....அகப்ேபய்
ேபதைம அல்லவடி
உருவது ந)ரடிேயா .....அகப்ேபய்
உள்ளது ெவள்ைளயடி.
11
ேதயு ெசம்ைமயடி .....அகப்ேபய்
திடனது கண்டாேய
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வாயு ந)லமடி .....அகப்ேபய்
வான்ெபாருள் ெசால்ேவேன.
12
வான மஞ்சடிேயா .....அகப்ேபய்
வந்தது ந)ேகளாய்
ஊனமது ஆகாேத .....அகப்ேபய்
உள்ளது ெசான்ேனேன.
13
அகாரம் இத்தைனயும் .....அகப்ேபய்
அங்ெகன்று எழுந்ததடி
உகாரங் கூடியடி .....அகப்ேபய்
உருவாகி வந்ததடி.
14
மகார மாையயடி .....அகப்ேபய்
மலமது ெசான்ேனேன
சிகார மூலமடி .....அகப்ேபய்
சிந்தித்துக் ெகாள்வாேய.
15
வன்னம் புவனமடி .....அகப்ேபய்
மந்திரம் தந்திரமும்
இன்னமும் ெசால்ேவேன .....அகப்ேபய்
இம்ெமன்று ேகட்பாேய.
16
அத்தி வைரவாடி .....அகப்ேபய்
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ஐம்பத்ேதா அட்சரமும்
மித்ைதயாங் கண்டாேய .....அகப்ேபய்
ெமய்ெயன்று நம்பாேத.
17
தத்துவம் ஆனதடி .....அகப்ேபய்
சகலமாய் வந்ததடி
புத்தியுஞ் ெசான்ேனேன .....அகப்ேபய்
பூத வடிவலேவா.
18
இந்த விதங்கெளல்லாம் .....அகப்ேபய்
எம்இைற அல்லவடி
அந்த விதம்ேவேற .....அகப்ேபய்
ஆராய்ந்து காணாேயா.
19
பாவந் த)ரெவன்றால் .....அகப்ேபய்
பாவிக்க லாகாேத
சாவதும் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்
சற்குரு பாதமடி.
20
எத்தைன ெசான்னாலும் .....அகப்ேபய்
என் மனந்ேதறாேத
சித்து மசித்தும்விட்ேட .....அகப்ேபய்
ேசத்துந) காண்பாேய.
21
சமய மாறுமடி .....அகப்ேபய்
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தம்மாேல வந்தவடி
அைமய நின்றவிடம் .....அகப்ேபய்
ஆராய்ந்து ெசால்வாேய.
22
ஆறாறும் ஆகுமடி .....அகப்ேபய்
ஆகாது ெசான்ேனேன
ேவேற உண்டானால் .....அகப்ேபய்
ெமய்யது ெசால்வாேய.
23
உன்ைன அறிந்தக்கால் .....அகப்ேபய்
ஒன்ைறயும் ேசராேய
உன்ைன அறியும்வைக .....அகப்ேபய்
உள்ளது ெசால்ேவேன.
24
சrைய ஆகாேத .....அகப்ேபய்
சாேலாகங் கண்டாேய
கிrைய ெசய்தாலும் .....அகப்ேபய்
கிட்டுவது ஒன்றுமில்ைல.
25
ேயாகம் ஆகாேத .....அகப்ேபய்
உள்ளது கண்டக்கால்
ேதக ஞானமடி .....அகப்ேபய்
ேதடாது ெசான்ேனேன.
26
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ஐந்துதைல நாகமடி .....அகப்ேபய்
ஆதாயங் ெகாஞ்சமடி
இந்த விடந்த)க்கும் .....அகப்ேபய்
எம் இைற கண்டாேய.
27
இைறவன் என்றெதல்லாம் .....அகப்ேபய்
எந்த விதமாகும்
அைறய ந)ேகளாய் .....அகப்ேபய்
ஆனந்த மானதடி.
28
கண்டு ெகாண்ேடேன .....அகப்ேபய்
காதல் விண்ேடேன
உண்டு ெகாண்ேடேன .....அகப்ேபய்
உள்ளது ெசான்னாேய.
29
உள்ளது ெசான்னாலும் .....அகப்ேபய்
உன்னாேல காண்பாேய
கள்ளமுந் த)ராேத .....அகப்ேபய்
கண்டாக்குக் காமமடி.
30
அறிந்து நின்றாலும் .....அகப்ேபய்
அஞ்சாகள் ெசான்ேனேன
புrந்த வல்விைனயும் .....அகப்ேபய்
ேபாகாேத உன்ைன விட்டு.
31
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ஈசன் பாசமடி .....அகப்ேபய்
இவ்வண்ணங் கண்டெதல்லாம்
பாசம் பயின்றதடி .....அகப்ேபய்
பரமது கண்டாேய.
32
சாத்திரமும் சூத்திரமும் .....அகப்ேபய்
சங்கற்பம் ஆனெதல்லாம்
பாத்திடல் ஆகாேத .....அகப்ேபய்
பாழ் பலங்கண்டாேய.
33
ஆறு கண்டாேயா .....அகப்ேபய்
அந்த விைன த)ர
ேதறித் ெதளிவதற்ேக .....அகப்ேபய்
த)த்தமும் ஆடாேய.
34
எத்தைன காலமுந்தான் .....அகப்ேபய்
ேயாகம் இருந்தாெலன் ?
முத்தனு மாவாேயா .....அகப்ேபய்
ேமாட்சமும் உண்டாேமா ?
35
நாச மாவதற்ேக .....அகப்ேபய்
நாடாேத ெசான்ேனேன
பாசம் ேபானாலும் .....அகப்ேபய்
பசுக்களும் ேபாகாேவ.
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36
நாணம் ஏதுக்கடி .....அகப்ேபய்
நல்விைன த)ந்தக்கால்
காண ேவணுெமன்றால் .....அகப்ேபய்
காணக் கிைடயாேத.
37
சும்மா இருந்துவிடாய் .....அகப்ேபய்
சூத்திரஞ் ெசான்ேனேன
சும்மா இருந்தவிடம் .....அகப்ேபய்
சுட்டது கண்டாேய.
38
உன்றைனக் காணாேத .....அகப்ேபய்
ஊனுள் நுைழந்தாேய
என்றைனக் காணாேத .....அகப்ேபய்
இடத்தில் வந்தாேய.
39
வானம் ஓடிவrல் .....அகப்ேபய்
வந்தும் பிறப்பாேய
ேதைன உண்ணாமல் .....அகப்ேபய்
ெதருெவாடு அைலந்தாேய.
40
ைசவ மானதடி .....அகப்ேபய்
தானாய் நின்றதடி
ைசவம் இல்ைலயாகில் .....அகப்ேபய்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சலம்வருங் கண்டாேய
41
ஆைச அற்றவிடம் .....அகப்ேபய்
ஆசாரங் கண்டாேய
ஈசன் பாசமடி .....அகப்ேபய்
எங்ஙனஞ் ெசன்றாலும்.
42
ஆணவ மூலமடி .....அகப்ேபய்
அகாரமாய் வந்ததடி
ேகாணும் உகாரமடி .....அகப்ேபய்
கூடப் பிறந்ததுேவ.
43
ஒன்றும் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்
உள்ளபடி யாச்ேச
நன்றிைல த)திைலேய .....அகப்ேபய்
நாணமும் இல்ைலயடி.
44
சும்மா இருந்தவிடம் .....அகப்ேபய்
சுட்டது ெசான்ேனேன
எம்மாயம் ஈதறிேயன் .....அகப்ேபய்
என்ைனயுங் காேணேன.
45
கைலகள் ஏதுக்கடி .....அகப்ேபய்
கண்டா நைகயாேரா?
நிைலகள் ஏதுக்கடி .....அகப்ேபய்
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ந)யா ெசால்வாேய.
46
இந்து அமிழ்தமடி .....அகப்ேபய்
இரவி விடேமாடி
இந்து ெவள்ைளயடி .....அகப்ேபய்
இரவி சிவப்பாேம.
47
ஆணல ெபண்ணலேவ .....அகப்ேபய்
அக்கினி கண்டாேய
தாணுவும் இப்படிேய .....அகப்ேபய்
சற்குரு கண்டாேய.
48
என்ன படித்தாலும் .....அகப்ேபய்
எம்முைர யாகாேத
ெசான்னது ேகட்டாேய .....அகப்ேபய்
சும்மா இருந்துவிடு.
49
காடும் மைலயுமடி .....அகப்ேபய்
கடுந்தவம் ஆனால்என்
வடும்
)
ெவளியாேமா .....அகப்ேபய்
ெமய்யாக ேவண்டாேவா.
50
பரத்தில் ெசன்றாலும் .....அகப்ேபய்
பாrேல மீ ளுமடி
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பரத்துக்கு அடுத்தஇடம் .....அகப்ேபய்
பாழது கண்டாேய.
51
பஞ்ச முகேமது .....அகப்ேபய்
பஞ்சு படுத்தாேல
குஞ்சித பாதமடி .....அகப்ேபய்
குருபா தங்கண்டாேய.
52
பங்கம் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்
பாதம் இருந்தவிடம்
கங்ைகயில் வந்தெதல்லாம் .....அகப்ேபய்
கண்டு ெதளிவாேய.
53
தானற நின்றவிடம் .....அகப்ேபய்
ைசவங் கண்டாேய
ஊனற நின்றவக்ேக .....அகப்ேபய்
ஊனெமான்று இல்ைலயடி.
54
ைசவம் ஆருக்கடி .....அகப்ேபய்
தன்ைன அறிந்தவக்ேக
ைசவம் ஆனவிடம் .....அகப்ேபய்!
சற்குரு பாதமடி.
55
பிறவி த)ரெவன்றால் .....அகப்ேபய்!
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ேபதகம் பண்ணாேத
துறவி யானவகள் .....அகப்ேபய்!
சும்மா இருப்பாகள்.
56
ஆரைலந் தாலும் .....அகப்ேபய்!
ந)யைல யாேதடி
ஊர ைலந்தாலும் .....அகப்ேபய்!
ஒன்ைறயும் நாடாேத.
57
ேதனாறு பாயுமடி .....அகப்ேபய்!
திருவடி கண்டவக்ேக
ஊனாறு மில்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
ஒன்ைறயும் நாடாேத.
58
ெவள்ைள கறுப்பாேமா .....அகப்ேபய்!
ெவள்ளியுஞ் ெசம்பாேமா
உள்ளது உண்ேடா டி .....அகப்ேபய்!
உன் ஆைண கண்டாேய.
59
அறிவுள் மன்னுமடி .....அகப்ேபய்!
ஆதாரம் இல்ைலயடி
அறிவு பாசமடி .....அகப்ேபய்!
அருளது கண்டாேய.
60
வாசியிேல றியதடி .....அகப்ேபய்!
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வான் ெபாருள் ேதடாேயா
வாசியில் ஏறினாலும் .....அகப்ேபய்!
வாராது ெசான்ேனேன.
61
தூராதி தூரமடி .....அகப்ேபய்!
தூரமும் இல்ைலயடி
பாராமற் பாரடிேயா .....அகப்ேபய்!
பாழ்விைனத் த)ரெவன்றால்.
62
உண்டாக்கிக் ெகாண்டதல்ல .....அகப்ேபய்!
உள்ளது ெசான்ேனேன
கண்டாகள் ெசால்வாேரா .....அகப்ேபய்!
கற்வைன அற்றதடி.
63
நாலு மைறகாணா .....அகப்ேபய்!
நாதைன யா காண்பா
நாலு மைற முடிவில் .....அகப்ேபய்!
நற்குரு பாதமடி.
64
மூலம் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
முப்ெபாருள் இல்ைலயடி
மூலம் உண்டானால் .....அகப்ேபய்!
முத்தியும் உண்டாேம.
65
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இந்திர சாலமடி .....அகப்ேபய்!
எண்பத்ெதாரு பதமும்
மந்திரம் அப்படிேய .....அகப்ேபய்!
வாையத் திறவாேத.
66
பாழாக ேவணுெமன்றால் .....அகப்ேபய்!
பாத்தைத நம்பாேத
ேகளாமற் ெசான்ேனேன .....அகப்ேபய்!
ேகள்வியும் இல்ைலயடி.
67
சாதி ேபதமில்ைல .....அகப்ேபய்!
தானாகி நின்றவக்ேக
ஓதி உணந்தாலும் .....அகப்ேபய்!
ஒன்றுந்தான் இல்ைலயடி.
68
சூழ வானமடி .....அகப்ேபய்!
சுற்றி மரக்காவில்
ேவழம் உண்டகனி .....அகப்ேபய்!
ெமய்யது கண்டாேய.
69
தானும் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
நாதனும் இல்ைலயடி
தானும் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
சற்குரு இல்ைலயடி.
70
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மந்திரம் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
வாதைன இல்ைலயடி
தந்திரம் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
சமயம் அழிந்ததடி.
71
பூைச பசாசமடி .....அகப்ேபய்!
ேபாதேம ேகாட்டமடி
ஈசன் மாையயடி .....அகப்ேபய்!
எல்லாமும் இப்படிேய.
72
ெசால்ல லாகாேத .....அகப்ேபய்!
ெசான்னாலும் ேதாடமடி
இல்ைல இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
ஏகாந்தங் கண்டாேய.
73
தத்துவத் ெதய்வமடி .....அகப்ேபய்!
சதாசிவ மானதடி
மற்றுள்ள ெதய்வெமல்லாம் .....அகப்ேபய்!
மாைய வடிவாேம.
74
வாத்ைத அல்லவடி .....அகப்ேபய்!
வாசா மேகாசரத்ேத
ஏற்ற தல்லவடி .....அகப்ேபய்!
என்னுடன் வந்ததல்ல.
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75
சாத்திரம் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
சலனங் கடந்ததடி
பாத்திடல் ஆகாேத .....அகப்ேபய்!
பாவைனக் ெகட்டாேத.
76
என்ன படித்தால்என் .....அகப்ேபய்!
ஏதுதான் ெசய்தால்என்
ெசான்ன விதங்கெளல்லாம் .....அகப்ேபய்!
சுட்டது கண்டாேய.
77
தன்ைன அறியேவணும் .....அகப்ேபய்!
சாராமற் சாரேவணும்
பின்ைன அறிவெதல்லாம் .....அகப்ேபய்!
ேபயறி வாகுமடி.
78
பிச்ைச எடுத்தாலும் .....அகப்ேபய்!
பிறவி ெதாைலயாேத
இச்ைச அற்றவிடம் .....அகப்ேபய்!
எம்இைற கண்டாேய.
79
ேகாலம் ஆகாேத .....அகப்ேபய்!
குதக்கம் ஆகாேத
சாலம் ஆகாேத .....அகப்ேபய்!
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சஞ்சலம் ஆகாேத.
80
ஒப்பைன அல்லவடி .....அகப்ேபய்!
உன்ஆைண ெசான்ேனேன
அப்புடன் உப்ெபனேவ .....அகப்ேபய்!
ஆராய்ந்து இருப்பாேய.
81
ேமாட்சம் ேவண்டாகள் .....அகப்ேபய்!
முத்தியும் ேவண்டாகள்
த)ட்ைச ேவண்டாகள் .....அகப்ேபய்!
சின்மய மானவகள்.
82
பாலன் பிசாசமடி .....அகப்ேபய்!
பாத்தக்கால் பித்தனடி
கால மூன்றுமல்ல .....அகப்ேபய்!
காrயம் அல்லவடி.
83
கண்டதும் இல்ைலயடி .....அகப்ேபய்!
கண்டவ உண்டானால்
உண்டது ேவண்டடிேயா .....அகப்ேபய்!
உன்ஆைண ெசான்ேனேன
84
அஞ்சயும் உண்ணாேத .....அகப்ேபய்!
ஆைசயும் ேவண்டாேத
ெநஞ்ைசயும் விட்டுவிடு .....அகப்ேபய்!
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நிட்ைடயில் ேசராேத.
85
நாதாந்த உண்ைமயிேல .....அகப்ேபய்!
நாடாேத ெசான்ேனேன
மீ தான சூதானம் .....அகப்ேபய்!
ெமய்ெயன்று நம்பாேத.
86
ஒன்ேறாடு ஒன்றுகூடில் .....அகப்ேபய்!
ஒன்றுங் ெகடுங்காேண
நின்ற பரசிவமும் .....அகப்ேபய்!
நில்லாது கண்டாேய.
87
ேதான்றும் விைனகெளல்லாம் .....அகப்ேபய்!
சூனியங் கண்டாேய
ேதான்றாமல் ேதான்றிவிடும் .....அகப்ேபய்!
சுத்த ெவளிதனிேல.
88
ெபாய்ெயன்று ெசால்லாேத .....அகப்ேபய்!
ேபாக்கு வரத்துதாேன
ெமய்ெயன்று ெசான்னக்கால் .....அகப்ேபய்!
வடு
) ெபறலாேம.
89
ேவதம் ஓதாேத .....அகப்ேபய்!
ெமய்கண்ேடா ம் என்னாேத
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பாதம் நம்பாேத .....அகப்ேபய்!
பாவித்துப் பாராேத.
90

-----------------------------------------------2. பரைவ - கடல்
3. நட் - கூத்து
4. நாலுபதம் - சrைய, கிrைய, ேயாகம், ஞானம்
6. வாக்காதி ஐவ - வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு,
உபத்தம் ஆகிய கேமந்திrயங்கள்
7. மித்ைத - ெபாய்
11. பிருதிவி - மண்
12. ேதயு - த)
17. அத்தி - யாைன, நாடி
25. சrைய - கடவுைள ேகாவிலில் ைவத்து வழிபடுதல்;
கிrைய - கடவுைள ஆகம விதிப்படி வழிபடுதல்
28. அைறய - கூற
34. ஆறு - வழி
52. குஞ்சிதபாதம் - நடனத்தில் வைளயத் தூக்கிய பாதம்
69. மரக்கா - மரச்ேசாைல;
ேவழம் - விலாம்பழத்ைத பற்றும் ஒரு ேநாய்
72. பசாசம் - பிசாசு
74. வாசாம ேகாசரம் - வாக்குக்கு எட்டாதது
80. ேகாலம் - அலங்காரம்
82. சின்மயம் - அறிவு வடிவான கடவுள் நிைல
85. நிட்ைட - சிவேயாகம்
86. சூதானம் - சாக்கிரைத
-----------------------------------------------2. இைடக்காட்டுச் சித்த பாடல்கள்

இைடக்காடு என்னும் ஊrன. இைடய குடியிேல பிறந்தவ. இதனால் இைடக்காடுச்
சித்த எனப் ெபய ெபற்றா. இைடக்காடு - முல்ைல நிலம். இங்கு ஆடு மாடு
ேமய்ப்பவ - இைடய - ேகானா எனப்படுவ. இக்ேகானாைரயும் ஆடுமாடுகைளயும்,
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முன்னிறுத்தி பாடியதால் இப்ெபய ெபற்றா என்ப.
சங்கபுலவகளிேல இைடக்காடனா என்று ஒருவ உண்டு. இவ பாடல்கள்
நற்றிைண, குறுந்ெதாைக, அகநானூறு முதலிய சங்க நூற்களில் உள்ளன.
திருவள்ளுவ மாைலயிலும் ஒரு பாடல் உள்ளது. திருவிைளயாடல் புராணத்திேல
இவைரப் பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. ஊசிமுறி என்ெறாரு நூல் இவரால் பாடபட்டதாகப்
பைழய உைரகளினால் அறியக் கிடக்கிறது. ஆனால் சங்ககால புலவரும்
இைடக்காட்டுச் சித்தரும் ேவறு ேவறானவ.
இவ ெகாங்கணrன் சீட என்றும் சித்தகள் காலம் எனப்படும் கி.பி 10-15 ஆம்
நூற்றாண்டின என்றும் கூறுகின்றன.
"தாந் திமிதிமி தந்தக் ேகானாேர
த)ந் திமிதிமி திந்தக் ேகானாேர
ஆனந்தக் ேகானாேர - அருள்
ஆனந்தக் ேகானாேர"
எனப் பாடுேவாரும் ேகட்ேபாரும் குதித்தாடும் இந்தப் பாடல்கள் ஆைச என்னும்
பசுைவயும் சினம் என்னும் விஷப்பாம்ைபயும் அடக்கி விட்டால் முத்தி
வாய்த்தெதன்று எண்ணடா தாண்டவக்ேகாேன என்று கூறும் சிறப்புைடயன.
இவ ஆடுமாடுகள் ேமய்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது இவrடம் சித்த ஒருவ வந்து
பால் ேகட்க, இவ பால் கறந்து ெகாடுக்கப், பருகிய சித்த மனமகிழ்ந்து, இவ
அைனத்து சித்துக்களும் அைடயும்படி ெசய்து ெசன்றதனால் இவ சித்த ஆனா
என்ப.
ஒருமுைற நாட்டில் ெகாடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டேபாது இவ உணவின்றித் தவித்த
ஆடுமாடுகைளக் காப்பாற்றியேதாடு, மைழ ெபய்வித்துப் பஞ்சத்தைதப் ேபாக்கினா
என்றும் கைத வழங்குகிறது.
-இைடக்காட்டுச் சித்த பாடல்கள்
காப்பு
கலிவிருத்தம்
ஆதி யந்தமில் லாதவ னாதிையத்
த)து றும்பவம் த)ப்படு பஞ்சுேபால்
ேமாது றும்படி முப்ெபாறி ெயாத்துறக்
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காதலாகக் கருத்திற் கருதுேவாம்.
தாண்டவராயக் ேகானா கூற்று
கண்ணிகள்

எல்லா உலகமும் எல்லா உயிகளும்
எல்லா ெபாருள்களும் எண்ணrய
வல்லாளன் ஆதிபரம சிவனது
ெசால்லால் ஆகுேம ேகானாேர.
1
வானியல் ேபால் வயங்கும் பிரமேம
சூனியம் என்றறிந்து ஏத்தாக்கால்
ஊனியல் ஆவிக்கு ஒருகதி இல்ைலெயன்று
ஓந்து ெகாள்ளுவ) ந) ேகானாேர.
2
முத்திக்கு வித்தான மூத்திையத் ெதாழுது
முத்திக்கு உறுதிகள் ெசய்யாக்கால்
சித்தியும் பத்தியும் சத்தியும் முத்தியும்
ேசரா வாகுேம ேகானாேர.
3
ெதால்ைலப் பிறவியின் ெதாந்தமுற்ற அறேவ
ேசாம்பலற்றுத் தவஞ் ெசய்யாக்கால்
எல்ைலயில் கடவுள் எய்தும் பலம் உமக்கு
இல்ைலெயன்று எண்ணுவ) ேகானாேர.
4
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ஆரண மூலத்ைத அன்புட ேனபர
மானந்தக் ேகாலத்ைதப் பண்புடேன
பூரணமாகேவ சிந்தித்து ெமய்ஞ்ஞானப்
ேபாதத்ைதச் சாந்திரும் ேகானாேர.
5
காலா காலங் கடந்திடும் ேசாதிையக்
கற்பைன கடந்த அற்புதத்ைத
நூலா ெபrயவ ெசான்னநுண் ெபாருைள
ேநாக்கத்திற் காண்பது ேகானாேர.
6
ெசால்லருஞ் சகள நிட்களம் ஆனைதச்
ெசால்லினாற் ெசால்லாமல் ேகானாேர
அல்லும் பகலும் அகத்தில் இருந்திடில்
அந்தகன் கிட்டுேமா ேகானாேர.
7
சூrயன் வாள்பட்ட துய்ய பனிெகடும்
ேதாற்றம்ேபால் ெவவ்விைன தூள்படேவ
நாறி இடப்பாகன்தாள் ெநஞ்சிற் ேபாற்றிேய
நற்பதி ேசந்திடும் ேகானாேர.
8
மும்மலம் ந)க்கிட முப்ெபாறிக்கு எட்டாத
முப்பாழ் கிடந்ததாம் அப்பாைழச்
ெசம்மறி ேயாட்டிய ேவைல யமயத்தும்
சிந்ைதயில் ைவப்பீேர ேகானாேர.
9
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பஞ்ச விதமாய்ச் சஞ்சலம் பறக்கப்
பற்றற்று நின்றைதப் பற்றி அன்பாய்
ெநஞ்சத்து இருத்தி இரவு பகலுேம
ேநசித்துக் ெகாள்ளுவ) ேகானாேர.
10

நாராயணக் ேகானா கூற்று
(தரவு ெகாச்சகம்)
சீரா சிவெகாழுந்ைதத் ெதள்ளமுைதச் ெசந்ேதைனப்
பாராதி வான்ெபாருைளப்பஞ்ச உரு ஆனஒன்ைறப்
ேபரான விண்ெணாளிையப் ேபrன்ப வாrதிைய
ேநராக எந்நாளும் ெநஞ்சுஇருத்தி வாழ்ேவேன.
11
கண்ணுள் கருமணிையக் கற்பகத்ைதக் காஞ்சனத்ைதப்
ெபண்ணுருவப் பாதியிைனப் ேபசrய முப்ெபாருைள
விண்ணின் அமுைத விளக்ெகாளிைய ெவங்கதிைரத்
தண்ணளிைய உள்ளில் ைவத்துசாரூபஞ் சாருவேன.
12
கண்ணிகள்
மனெமன்னும் மாடு அடங்கில் தாண்டவக்ேகாேன - முத்தி
வாய்த்தெதன்று எண்ேணடா தாண்டவக்ேகாேன
13
சினெமன்னும் பாம்பு இறந்தால் தாண்டவக்ேகாேன - யாவும்
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சித்திெயன்ேற நிைனேயடா தாண்டவக்ேகாேன
14
ஆைசெயனும் பசுமாளின் தாண்டவக்ேகாேன - இந்த
அண்டெமல்லாம் கண்டறிவாய் தாண்டவக்ேகாேன
15
ஓைசயுள் அடங்குமுன்னம் தாண்டவக்ேகாேன - மூல
ஓங்காரங் கண்டறிந) தாண்டவக்ேகாேன
16
மூலப் பகுதியறத் தாண்டவக்ேகாேன - உள்ளம்
முைளத்தேவ பிடுங்ேகடா தாண்டவக்ேகாேன
17
சாலக் கடத்தியல்பு தாண்டவக்ேகாேன - மலச்
சாெலன்ேற ேதந்தறிந) தாண்டவக்ேகாேன
18
பற்ேற பிறப்புண்டாக்கும் தாண்டவக்ேகாேன - அைதப்
பற்றாது அறுத்துவிடு தாண்டவக்ேகாேன
19
சற்ேற பிரமத்திச்ைச தாண்டவக்ேகாேன - உன்னுள்
சலியாமல் ைவக்கேவண்டும் தாண்டவக்ேகாேன
20
அவித்தவித்து முைளயாேத தாண்டவக்ேகாேன - பத்தி
அற்றவ கதியைடயா தாண்டவக்ேகாேன
21
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ெசவிதனிற் ேகளாத மைற தாண்டவக்ேகாேன - குரு
ெசப்பில் ெவளியாம் அல்லேவா தாண்டவக்ேகாேன
22

கட்டைளக் கலித்துைற
மாடும் மைனகளும் மக்களுஞ் சுற்றமும் வான்ெபாருளும்
வடும்
)
மணிகளும் ெவண்ெபான்னுஞ் ெசம்ெபான்னுஞ் ெவண்கலமும்
காடும் கைரகளும் கல்லாம் பணியுங் கrபrயும்
ேதடும் பலபண்டம் நில்லா சிவகதி ேசமின்கேள.
23

ேநrைச ெவண்பா
ேபாகம்ேபாம் ேபாக்கியம்ேபாம் ேபாசனம்ேபாம் புன்ைமேபாம்
ேமாகம்ேபாம் மூக்கம்ேபாம் ேமாசம்ேபாம் - தாகம்ேபாம்
ேவதமுதல் ஆகமங்கள் ேமலானெதன்று பல்கால்
ஓதுபிர மரத்துஉற்றக் கால்.
24

தாண்டவராயக்ேகானா கூற்று
தாந் திமித்திமி தந்தக்ேகா னாேர
த)ந் திமித்திமி திந்தக்ேகா னாேர
ஆனந்தக் ேகானாேர - அருள்
ஆனந்தக் ேகானாேர.
ஆயிரத்ெதட்டு வட்டமுங் கண்ேடன்
அந்த வட்டத்துள்ேள நின்றதும் கண்ேடன்
மாயிரு ஞாலத்து நூற்ெறட்டும் பாத்ேதன்
மந்த மனத்துறும் சந்ேதகம் த)ந்ேதன் (தாந்)
25
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அந்தக் கரணம் எனச்ெசான்னால் ஆட்ைடயும்
அஞ்ஞானம் என்னும் அடந்தவன் காட்ைடயும்
சந்தத் தவெமன்னும் வாளினால் ெவட்டிேனன்
சாவாது இருந்திடக் ேகாட்ைடயுங் கட்டிேனன் (தாந்)
26
ெமய்வாய்கண் மூக்குச் ெசவிெயனும் ஐந்தாட்ைட
வறுஞ்
)
சுைவெயாளி ஊேறாைச யாம்காட்ைட
எய்யாமல் ஓட்டிேனன் வாட்டிேனன் ஆட்டிேனன்
ஏக ெவளிக்குள்ேள ேயாக ெவளிக்குள்ேள (தாந்)
27
பற்றிரண் டும்அறப் பண்புற்ேறன் நண்புற்ேறன்
பாைலயும் உட்ெகாண்ேடன் ேமைலயாம் கண்கண்ேடன்
சிற்றின்பம் ந)க்கிேனன் மற்றின்பம் ேநாக்கிேனன்
சிற்பரஞ் ேசந்திட்ேடன் தற்பரஞ் சாந்திட்ேடன் (தாந்)
28
அண்ணாக்ைக யூேட யைடத்ேத அமுதுண்ேணன்
அந்தரத் தரத்ைத அப்ெபாழு ேதெயண்ேணன்
விண்ணாளும் ெமாழிைய ேமவிப்பூைச பண்ேணன்
ெமய்ஞ்ஞானம் ஒன்றுஅன்றி ேவேறஒன்ைற நண்ேணன் (தாந்)
29
மண்ணாதி பூதங்கள் ஐந்ைதயும் கண்ேடேன
மாயா விகாரங்கள் யாைவயும் விண்ேடேன
விண்ணாளி ெமாழிைய ெமய்யினுள் ெகாண்ேடேன
ேமதினி வாழ்விைன ேமலாக ேவண்ேடேன (தாந்)
30
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வாக்காதி ஐந்ைதயும் வாகாய்த் ெதrந்ேதேன
மாைய சம்பந்தங்கள் ஐந்தும் பிrந்ேதேன
ேநாக்கரு ேயாகங்கள் ஐந்தும் புrந்ேதேன
நுவலுமற்ற ஐந்திேயாக ேநாக்கம் பrந்ேதேன (தாந்)
31
ஆறாதாரத் ெதய் வங்கைள நாடு
அவக்கும் ேமலான ஆதிையத் ேதடு
கூறான வட்ட ஆனந்தத்திற் கூடு
ேகாசைமந் துங்கண்டு குன்ேறறி ஆடு (தாந்)
32
நாராயணக் ேகானா கூற்று
ஆதிபகவைனேய ......பசுேவ!
அன்பாய் நிைனப்பாேயல்
ேசாதி பரகதிதான் ......பசுேவ!
ெசாந்தமது ஆகாேதா?
33
எங்கும் நிைறெபாருைளப் ......பசுேவ!
எண்ணிப் பணிவாேயல்
தங்கும் பரகதியில் ......பசுேவ!
சந்ததம் சாருைவேய.
34
அல்லும் பகலும்நிதம் ......பசுேவ!
ஆதி பதந்ேதடில்
புல்லும் ேமாட்சநிைல ......பசுேவ!
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பூரணங் காண்பாேய.
35
ஒன்ைறப் பிடித்ேதாக்ேக ......பசுேவ!
உண்ைம வசப்படுேம
நின்ற நிைலதனிேல ......பசுேவ!
ேநைம அrவாேய.
36
எல்லாம் இருந்தாலும் ......பசுேவ!
ஈச அருள் இல்ைலேயல்
இல்லாத் தன்ைமெயன்ேற ......பசுேவ!
எண்ணிப் பணிவாேய.
37
ேதவன் உதவியின்றிப் ......பசுேவ!
ேதந்திடில் ேவெறான்றுமில்ைல
ஆவிக்கும் ஆவியதாம் ......பசுேவ!
அத்தன் திருவடிேய.
38
தாயினும் அன்பன்அன்ேறா ......பசுேவ!
சத்திக்குள் ளானவன்தான்?
ேநயம் உைடயவபால் ......பசுேவ!
ந)ங்காது இருப்பாேன.
39
முத்திக்கு வித்தாேனான் ......பசுேவ!
மூலப் ெபாருளாேனான்
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சத்திக்கு உறவாேனான் ......பசுேவ!
தன்ைனத் துதிப்பாேய.
40
ஐயன் திருபாதம் ......பசுேவ!
அன்புற்று ந)பணிந்தால்
ெவய்ய விைனகெளல்லாம் ......பசுேவ!
விட்ேடா டும் கண்டாேய.
41
சந்திர ேசகரன்தாள் ......பசுேவ!
தாழ்ந்து பணிவாேயல்
இந்திரன் மான்முதேலா ......பசுேவ!
ஏவல் புrவாேர.
42
கட்புலன் காணஒண்ணாப் ......பசுேவ!
கத்தன் அடியிைணைய
உட்புலன் ெகாண்ேடத்திப் ......பசுேவ!
உன்னதம் எய்வாேய.
43
சுட்டியும் காணஒண்ணாப் ......பசுேவ!
சூனிய மானவத்ைத
ஒட்டிப் பிடிப்பாேயல் ......பசுேவ!
உன்ைன நிகப்பவ யா?
44
தன்மனந் தன்னாேல ......பசுேவ!
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தானுைவச் சாராதா
வன்மரம் ஒப்பாகப் ......பசுேவ!
ைவயத்துள் உைரவாேர
45
ெசால்ெலனும் நற்ெபாருளாம் ......பசுேவ!
ேசாதிையப் ேபாற்றாக்கால்
இல்ெலன்று முத்திநிைல ......பசுேவ!
எப்ெபா ருளுஞ்ெசால்லுேம.
46

பலேராடு கிளத்தல்
(குறள் ெவண்ெசந்துைற)
கண்ணுள் மணிையக் கருதிய ேபெராளிைய
விண்ணின் மணிைய விளக்ெகாளிையப் ேபாற்ற)ேர.
47
மனம்வாக்குக் காயம்எனும் வாய்த்தெபாறிக்கு எட்டாத
தினகரைன ெநஞ்சமதில் ேசவித்துப் ேபாற்ற)ேர.
48
காலமூன் றுங்கடந்த கதிெராளிைய உள்ளத்தால்
சாலமின்றிப் பற்றிச் சலிப்பறேவ ேபாற்ற)ேர.
49
பாலிற் சுைவேபாலும் பழத்தில் மதுேபாலும்
நூலிற் ெபாருள்ேபாலும் நுண்ெபாருை◌ப் ேபாற்ற)ேர.
50
மூவ முதைல முக்கனிையச் சக்கைரையத்
ேதவ ெபாருைளத் ெதள்ளமுைதப் ேபாற்ற)ேர.
51
தூய மைறப்ெபாருைளச் சுகவாr நல்அமிழ்ைத
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ேநய முடனாளும்நிைல ெபறேவ ேபாற்ற)ேர.
52
சராசரத் ைதத்தந்த தனிவான மூலம்என்னும்
பராபரத்ைதப் பற்றப் பலமறேவ ேபாற்ற)ேர.
53
மண்ணாதி பூதமுதல் வகுத்தெதாரு வான்ெபாருைளக்
கண்ணாரக் காணக் கருத்திைசந்து ேபாற்ற)ேர.
54
ெபாய்ப்ெபாருைள விட்டுப் புலமறிய ஒண்ணாத
ெமய்ப்ெபாருைள நாளும் விருப்புற்றுப் ேபாற்ற)ேர.
55
எள்ளில் ைதலம்ேபால் எங்கும் நிைறெபாருைள
உள்ளில் துதித்ேத உணவைடந்து ேபாற்ற)ேர.
56

ெநஞ்ெசாடு கிளத்தல்
பூமிெயல்லாம்ஓ குைடக்கீ ழ்ப் ெபாருந்த அரசாளுதற்குக்
காமியம்ைவத்தால் உனக்குக் கதியுளேதா கல்மனேம!
57
ெபண்ணாைச ையக்ெகாண்டு ேபணித் திrந்தக்கால்
விண்ணாைச ைவக்க விதியில்ைலேய கல்மனேம!
58
ேமயும் ெபாறிகடைம ேமலிடெவாட் டாக்குவிைன
ேதயும்என்ேற நல்வழியில் ெசால்லுகந) கல்மனேம!
59
ெபான்னிச்ைச ெகாண்டு பூமிமுற்றும் திrந்தால்
மன்னிச்ைச ேநாக்கம் வாய்க்குேமா கல்மனேம!
60
ெபாய்யான கல்விகற்றுப் ெபாருள்மயக்கம் ெகாள்ளாமல்
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ெமய்யான ஞானக்கல்வியிைன விரும்புவாய் கல்மனேம!
61
ேபய்க்குரங்கு ேபாலப் ேபருலகில் இச்ைசைவத்து
நாய்நrகள் ேபாலைலந்தால் நன்ைமயுண்ேடா கல்மனேம!
62
இரும்ைபஇழுக் குங்காந்தத்து இயற்ைகேபால் பல்ெபாருைள
விரும்பினதால் அைவநிைலேயா? விளம்புவாய் கல்மனேம!
63
கற்பநிைல யால் அலேவாகற்பக லங்கடத்தல்?
ெசாற்பநிைல மற்றநிைல சூட்சங்காண் கல்மனேம!
64
ேதகம் இழப்பதற்குச் ெசபஞ்ெசய்ேதன் தவஞ்ெசய்ேதன்?
ேயாகமட்டுஞ் ெசய்தால்என்? ேயாசிப்பாய் கல்மனேம!
65
ேபசாது இருப்பதற்குத்தான் கற்ற கல்வியன்ேறா
வாகான ெமய்க்கல்வி? வகுத்தறிந) கல்மனேம!
66

அறிேவாடு கிளத்தல்
எல்லாப் ெபாருள்கைளயும் எண்ணப்படி பைடத்த
வல்லாளன் தன்ைன வகுத்தறிந) புல்லறிேவ.
67
கட்புலனுக்கு எள்ளளவும் காணாது இருந்ெதங்கும்
உட்புலனாய் நின்றஒன்ைற உய்த்தறிந) புல்லறிேவ.
68
விழித்திருக்கும் ேவைளயிேல விைரந்துறக்கம் உண்டாகும்
ெசழித்திலங்கும் ஆன்மாைவத் ேதந்தறிந) புல்லறிேவ.
69
ெமய்யில்ஒரு ெமய்யாகி ேமலாகிக் காலாகிப்
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ெபாய்யில்ஒரு ெபாய்யாகும் புலமறிந) புல்லறிேவ.
70
ஆத்துமத்தின் கூறான அவயவப்ேபய் உன்னுடேன
கூத்துபுrகின்ற ேகாள் அறிவாய் புல்லறிேவ.
71
இருட்டைறக்கு நல்விளக்காய் இருக்கும்உன்றன் வல்லைமைய
அருள்துைறயில் நிறுத்தி விளக்காகுந) புல்லறிேவ.
72
நல்வழியில் ெசன்று நம்பதவி எய்தாமல்
ெகால்வழியிற் ெசன்று குறுகுவேதன் புல்லறிேவ.
73
ைகவிளக்குக் ெகாண்டு கடலில்வழ்
) வாேபால்
ெமய்விளக்குன் னுள்ளிருக்க வழ்குவேதன்
)
புல்லறிேவ.
74
வாசிக்கு ேமலான வாள்கதியுன் னுள்ளிருக்க
ேயாசிக்கு ேமற்கதிதான் உனக்கrேதா புல்லறிேவ.
75
அன்ைனையப்ேபால் எவ்வுயிரும் அன்புடேன காத்துவரும்
முன்னவைனக் கண்டு முக்தியைட புல்லறிேவ.
76

சித்தத்ெதாடு கிளத்தல்
கண்ணிகள்
அஞ்ஞானம் ேபாயிற்ெறன்று தும்பீபற - பர
மானந்தம் கண்ேடா ம் என்று தும்பீபற!
ெமய்ஞ்ஞானம் வாய்த்ெதன்று தும்பீபற - பர
ேமேலறிக் ெகாண்ேடா ம் என்று தும்பீபற!
77
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அல்லல்வைல இல்ைலெயன்ேற தும்பீபற - நிைற
ஆணவங்கள் அற்ேறாம் என்ேற தும்பீபற!
ெதால்ைலவிைன ந)ங்கிற்று என்ேற தும்பீபற - பரஞ்
ேசாதிையக் கண்ேடா ம் எனத் தும்பீபற!
78
ஐம்ெபாறி அடங்கினேவ தும்பீபற - நிைற
அறிேவ ெபாருளாம் எனத் தும்பீபற!
ெசம்ெபாருள்கள் வாய்த்தனேவ தும்பீபற - ஒரு
ெதய்வகம்
)
கண்ேடா ம் என்ேற தும்பீபற!
79
மூவாைச விட்ேடா ெமன்ேற தும்பீபற - பர
முத்தி நிைல சித்திெயன்ேற தும்பீபற!
ேதவாைச ைவத்ேதாெமன்று தும்பீபற - இந்தச்
ெசகத்ைத ஒழித்ேதாம் என்று தும்பீபற!
80
பாழ்ெவளிைய ேநாக்கிேய தும்பீபற - மாையப்
பற்றற்ேறாம் என்ேறந) தும்பீபற!
வாழ்விடம் என்ெறய்ேதாம் தும்பீபற - நிைற
வள்ளல்நிைல சாந்ேதாேம தும்பீபற!
81
எப்ெபாருளும் கனெவன்ேற தும்பீபற - உல
ெகல்லாம் அழியுெமன்ேற தும்பீபற!
அப்பிெலழுத் துடெலன்ேற தும்பீபற - என்றும்
அழிவில்லாதது ஆதிெயன்ேற தும்பீபற!
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82

குயிெலாடு கிளத்தல்
கரணங்கள் ஒருநான்கும் அடங்கினேவ - ெகட்ட
காமமுதல் ஓராறும் ஒடுங்கினேவ;
சரணங்கள் ஒருநான்கும் கண்டனெமன்ேற - நிைற
சந்ேதாட மாகேவ கூவு குயிேல!
83
உலகம் ஒக்காளமாம் என்ேறாதுகுயிேல - எங்கள்
உத்தமைனக் காண்பதrெதன்று ஓதுகுயிேல!
பலமதம் ெபாய்ைமேய என்ேறாதுகுயிேல - எழு
பவம் அகன்றிட்ேடா ம் நாெமன்று ஓதுகுயிேல!
84
சாதனங்கள் ெசய்தவகள் சாவாகுயிேல - எல்லாத்
தத்துவங்கள் ேதந்தவகள் ேவவாகுயிேல!
மாதவங்கள் ேபாலும்பலன் வாயாக்குயிேல - மூல
மந்திரங்கள் தான்மகிைம வாய்க்கும்குயிேல.
85
எட்டிரண்டு அறிந்ேதாக்குஇட இல்ைலகுயிேல - மனம்
ஏகாமல் நிற்கில்கதி எய்துங்குயிேல!
நட்டைணையச் சாந்தறிந்து ெகாள்ளு குயிேல - ஆதி
நாயகைன நிைனவில் ைவத்ேதாதுகுயிேல.
86

மயிெலாடு கிளத்தல்
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ஆடுமயிேல நடமாடு மயிேல எங்கள்
ஆதியணி ேசைடக் கண்டாடுமயிேல!
கூடுேபாகு முன்னங்கதி ெகாள்ளுமயிேல - என்றும்
குைறயாமல் ேமானெநறி ெகாள்ளுமயிேல.
87
இல்லறேம அல்லலாெமன்று ஆடுமயிேல - பத்தி
இல்லவக்கு முத்திசித்தி இல்ைலமயிேல!
நல்லறேம துறவறங் காணுமயிேல - சுத்த
நாதாந்த ெவட்டெவளி நாடுமயிேல.
88
காற்றூைனப் ேபால்மனத்ைதக் காட்டுமயிேல - வரும்
காலைனயும் தூரத்தில் ஓட்டு மயிேல!
பாற்றூடு உருவேவ பாயுமயிேல - அகப்
பற்றுச் சற்றுமில்லாமற் பண்ணுமயிேல.
89

அன்னத்ெதாடு கிளத்தல்
சிறுதவைள தான்கலக்கிற் சித்திரத்தின் நிழல்மைறயும்
மறுவாையத் தான்கலக்கின் மதிமயங்கும் மடவனேம.
90
காற்றின் மரமுறியும் காட்சிையப்ேபால் நல்லறிவு
தூற்றிவிடில் அஞ்ஞானம் தூரப்ேபாம் மடவனேம.
91
அக்கினியாற் பஞ்சுெபாதி அழிந்திட்ட வாேறேபால்
பக்குவநல் அறிவாேல பாவம்ேபாம் மடவனேம.
92
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குளவிபுழு ைவக்ெகாணந்து கூட்டில் உருப்படுத்தல்ேபால்
வளமுைடய வன்மனத்ைத வசப்படுத்து மடவனேம.
93
அப்புடேன உப்புச் ேசந்தளவுசr யானதுேபால்
ஒப்புறேவ பிரமமுடன் ஒன்றிநில்லு மடவனேம.
94
காய்ந்த இரும்புநிறங் காட்டுதல்ேபால் ஆத்துமத்ைத
வாய்ந்திலங்கச் ெசய்து வளம்ெபறுந) மடவனேம.
95

புல்லாங்குழலூதல்
ெதால்ைலப் பிறவி ெதாைலத்தக்காக்கு முத்திதான்
இல்ைலெயன்று ஊதுகுழல் - ேகாேன
இல்ைலெயன்று ஊதுகுழல்.
96
இந்திர ேபாகங்கள் எய்தினுந் ெதால்ைலெயன்று
அந்தமாய் ஊதுகுழல் - ேகாேன
அந்தமாய் ஊதுகுழல்.
97
ேமான நிைலயில் முத்திஉண்டாம் என்ேற
கானமாய் ஊதுகுழல் - ேகாேன
கானமாய் ஊதுகுழல்.
98
நாய்ேபாற் ெபாறிகைள நானாவி தம்விட்ேடா 
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ேபயெரன்று ஊதுகுழல் - ேகாேன
ேபயெரன்று ஊதுகுழல்.
99
ஓடித் திrேவாக்கு உணவுகிட் டும்படி
சாடிேய ஊதுகுழல் - ேகாேன
சாடிேய ஊதுகுழல்.
100
ஆட்டுக் கூட்டங்கைள அண்டும் புலிகைள
ஓட்டிேய ஊதுகுழல் - ேகாேன
ஓட்டிேய ஊதுகுழல்.
101
மட்டிக் குணமுள்ள மாrச நாய்கைளக்
கட்டிைவத்து ஊதுகுழல் - ேகாேன
கட்டிைவத்து ஊதுகுழல்.
102
கட்டாத நாெயல்லாம் காவலுக் ெகப்ேபாதும்
கிட்டாெவன்று ஊதுகுழல் - ேகாேன
கிட்டாெவன்று ஊதுகுழல்.
103
ெபட்டியிற் பாம்ெபனப் ேபய்மனேம அடங்க
ஒட்டிேய ஊதுகுழல் - ேகாேன
ஒட்டிேய ஊதுகுழல்.
104
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எனெதன்றும் யாெனன்றும் இல்லா திருக்கேவ
தனதாக ஊதுகுழல் - ேகாேன
தனதாக ஊதுகுழல்.
105
அற்ற விடெமான்ேற அற்றேதாடு உற்றைதக்
கற்றெதன்று ஊதுகுழல் - ேகாேன
கற்றெதன்று ஊதுகுழல்.
106

பால் கறத்தல்
சாவாது இருந்திட பால்கற - சிரம்
தன்னில் இருந்திடும் பால்கற
ேவவாது இருந்திட பால்கற - ெவறு
ெவட்ட ெவளிக்குள்ேள பால்கற.
107
ேதாயாது இருந்திடும் பால்கற
ெதால்ைல விைனயறப் பால்கற
வாயால் உமிழ்ந்திடும் பால்கற - ெவறும்
வயிறார உண்டிடப் பால்கற.
108
நாறா திருந்திடும் பால்கற
நாளும் இருந்திடப் பால்கற
மாறாது ஒழுகிடும் பால்கற - தைல
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மண்ைடயில் வளரும் பால்கற.
109
உலகம் ெவறுத்திடும் பால்கற - மிக
ஒக்காளம் ஆகிய பால்கற
கலசத்தினுள் விழப் பால்கற - நிைற
கண்டத்தின் உள்விழப் பால்கற.
110
ஏப்பம் விடாமேல பால்கற - வரும்
ஏமன் விலக்கேவ பால்கற
த)ப்ெபாறி ஓய்ந்திடப் பால்கற - பர
சிவத்துடன் சாரேவ பால்கற.
111
அண்ணாவின் ேமல்வரும் பால்கற - ேப
அண்டத்தில் ஊறிடும் பால்கற
விண்ணாட்டில் இல்லாத பால்கற - ெதால்ைல
ேவதைன ெகடேவ பால்கற.
112

கிைட கட்டுதல்
இருவிைனயாம் மாடுகைள ஏகவிடு ேகாேன - உன்
அடங்குமன மாெடான்ைற அடக்கிவிடு ேகாேன.
113
சாற்றrய ைநட்டிகேர தற்பரத்ைதச் சாவா - நாளும்
தவமாகக் கழிப்பவேர சன்னமதில் வருவா.
114
அகங்கார மாடுகள்மூன்று அகற்றிவிடு ேகாேன - நாளும்
அவத்ைதெயனும் மாடைதந) அடக்கிவிடு ேகாேன.
115
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ஒருமலத்தன் எனுமாட்ைட ஒதுக்கிக்கட்டு ேகாேன! - உன்
உைறயுமிரு மலந்தைனயும் ஓட்டிக் கட்டுக் ேகாேன.
116
மும்மலத்தன் எனுமாட்ைட முறுக்கிக்கட்டுக் ேகாேன - மிக
முக்கால ேநைமெயல்லாம் முன்பறிவாய் ேகாேன.
117
இந்திrயத் திரயங்கைள இறுக்கிவிடு ேகாேன - என்றும்
இல்ைல என்ேறமரணக்குழல் எடுத்து ஊதுேகாேன.
118
உபாதிெயனும் மூன்றாட்ைட ஓட்டிவிடு ேகாேன! - உனக்
குள்ளிருக்கும் கள்ளெமல்லாம் ஓடிப்ேபாம் ேகாேன.
119
முக்காய மாடுகைள முன்னங்கட்டுக் ேகாேன - இனி
ேமாசமில்ைல நாசமில்ைல முத்திஉண்டாங் ேகாேன.
120
கன்மமல மாடுகைளக் கைடக்கட்டுக் ேகாேன - மற்றக்
கன்மத்திர யப்பசுைவக் கைடயிற்கட்டுக் ேகாேன.
121
காரணக்ேகா மூன்ைறயுங் கால்பிணிப்பாய் ேகாேன - நல்ல
ைகவசமாய் சாதனங்கள் கைடப்பிடிப்பாய் ேகாேன.
122
பிரம்மாந்திரத்திற்ேப ெராளிகாண் எங்கள்ேகாேன - முத்தி
ேபசாதிருந்து ெபருநிட்ைடசா எங்கள் ேகாேன.
123
சிரமதிற் கமலச் ேசைவெதrந் ெதங்கள்ேகாேன - வாய்
சித்திக்குந் தந்திரம் சித்தத்தறிெயங்கள் ேகாேன.
124
விண்நாடி வத்துைவ ெமய்யறிவிற் காணுங்ேகாேன - என்றும்
ெமய்ேய ெமய்யில்ெகாண்டு ெமய்யறிவில் ெசல்லுங்ேகாேன.
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125
கண்ணாடியின் உள்ேள கண்டுபாத்துக் ெகாள்ளுேகாேன - ஞானக்
கண்ணன்றிக் கண்ணடிகாண ஒண்ணாெதங்கள் ேகாேன.
126
சூனியமானத்ைதச் சுட்டுவா எங்குண்டு ேகாேன - புத்தி
சூக்குமேமயைதச் சுட்டுெமன்று எண்ணங்ெகாள் ேகாேன.
127
நித்தியமானது ேநபடி ேலநிைல ேகாேன! - என்றும்
நிற்குெமன்ேற கண்டு நிச்சயங்காெணங்கள் ேகாேன.
128
சத்தியும் பரமும் தன்னுட் கலந்ேதேகாேன - நிட்ைட
சாதிக்கில் இரண்டுந்தன்னுள்ேள காணலாங் ேகாேன.
129
கூைகேபால் இருந்து ேமானத்ைதச்சாதிெயங் ேகாேன - பர
மூலநிைலகண்டு மூட்டுப் பிறப்பறு ேகாேன.
130

-------------------------------------------------2. வயங்கும் - விளங்கும்
7. சகளம் - உருவுள்ளது; நிட்களம் - உருவமில்லாதது
8. நாr இடப்பாகன் - அத்தநாrஸ்வரன்
9. முப்பாழ் - விந்து, ேமாகினி, மான் ஆகிய மூன்று மாைய
24. ேபாக்கியம் - அனுபவம்
32. ேகாசம் - கருப்ைப
38. அத்தன் - தந்ைத
51. மூவ முதல் - மும்மூத்திகளின் தைலவன்
52. சுகவாr - இன்பக்கடல்
53. சராசரம் - உலகம்; பவம் - பிறப்பு
57. காமியம் - விருப்பம்
70. கால் - காற்று
80. மூவாைச - மண்ணாைச, ெபான்னாைச, ெபண்ணாைச;
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ேதவாைச - கடவுள் மீ து ெகாள்ளும் ஆைச
82. அப்பு - ந)
85. வாயா - வாய்க்காது
86. நட்டைண - நடிப்பு
114. தற்பரம் - பரம்ெபாருள்
129. நிட்ைட - சிவேயாகம்
-------------------------------------------------3. ெகாங்கணச் சித்த பாடல்கள்
இவருக்கு ெகாங்கண, ெகாங்கணச் சித்த, ெகாங்கண நாயனா, ெகாங்கணத்ேதவ,
ெகாங்கண நாத எனப் பல ெபயகளும் உண்டு. இவகள் ெவவ்ேவறானவகள்
என்பாருமுண்டு.

ெகாங்கண திருவள்ளுவrன் சீட என்றும் ேபாகrன் சீட என்றும் கூறுகின்றன.
இவெபயரால் ைவத்திய, இரசவாத, ேயாக நூல்களும் பாடல்களும் இருக்கின்றன.

இவ கி.பி 7ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தவ. ெகாங்கு நாட்ைடச் ேசந்தவ. ஆதலின்
இப்ெபய ெபற்றா என்ப.

இவ ெபயrல் வழங்கப்படும் பாடல்களில் "வாைலக் கும்மி" என்பது ஒன்று. வாைல
என்பது சக்தியின் ெபய. கன்னி என்றும் ெபாருள். கன்னிப் ெபண்ைண முன்நிறுத்தி
கும்மி பாடியுள்ளதால் வாைலக்கும்மி என வழங்குகிறது.

இது இவ ெபயரால் வழங்கினாலும் இவரால் பாடப்பட்டது அன்று. இவ
கருத்துக்கைள அைமத்து ஆசிrய வரப்
)
ெபருமாளின் மாணாக்க ஒருவ
பாடியதாகவும், அவ வலேவந்திரன் துைரவள்ளல் என்ற சிற்றரசன் காலத்தவ
என்றும் அவன் அஞ்ெசழுத்துணந்த ைசவன் என்றும் வாைலக்கும்மி பாடல்
கூறுகின்றது.

ெகாங்கண பற்றிய கைத ஒன்று உண்டு. ெகாங்கண ஒரு மரத்தின் கீ ழ் ேயாகம்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தா. அப்ெபாழுது மரத்தின் ேமல் இருந்த ெகாக்கு அவமீ து எச்சம்
இட்டது. உடேன
ெகாங்கண கண்ைண விழித்து அக்ெகாக்ைக பாத்தா. அது எrந்து சாம்பலாயிற்று.
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அதன் பிறகு அவ ஊருக்குள் வந்து திருவள்ளுவ மைனவாயிலில் நின்று பிச்ைச
ேகட்டா. வள்ளுவ மைனவி வாசுகியா கணவருக்கு உணவு பrமாறிக்
ெகாண்டிருந்த ேநரம். ஆதலால் அவ பிச்ைச ெகாண்டுவர சிறிது ேநரமாயிற்று.
ேநரங்கடந்து பிச்ைச ெகாண்டுவந்த வாசுகியாைரக் ெகாங்கண சினத்துடன் விழித்து
பாத்தா. உடைன, வாசுகியா "ெகாக்ெகன்று நிைனத்தாேயா ெகாங்கணவா?" என்று
ேகட்டா. அஞ்சிய ெகாங்கண வாசுகிையப் பணிந்தா. பின்ன திருவள்ளுவ
சீடரானா.
ெகாங்கணச் சித்த வாைலக் கும்மி
காப்பு
விநாயக துதி
பின் முடுகு ெவண்பா
கல்விநிைற வாைலப்ெபண் காதலிெயன் ேறாதுகின்ற
ெசல்வியின்ேமற் கும்மிதைனக் ெசப்புதற்ேக - நல்விசய
நாதனின்ெசால் ேவதனஞ்சு ேபாதன்மிஞ்சி மானகஞ்ச
பாதம்வஞ்ச ெநஞ்சினில்ைவப் ேபாம்.
1
கும்மி
சத்தி சடாதr வாைலப்ெபண் ணாமந்த
உத்தமிேமற் கும்மிப் பாட்டுைரக்க
வித்ைதக் குதவிய ெவாற்ைறக்ெகாம் பாம்வாைல
சித்தி விநாயகன் காப்பாேம.
2
சரசுவதி துதி
சித்தகள் ேபாற்றிய வாைலப்ெபண் ணாமந்த
சக்தியின் ேமற்கும்மிப் பாட்டுைரக்கத்
தத்தமித் ேதாெமன ஆடும் சரசுவதி
பத்தினி ெபாற்பதங் காப்பாேம.
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3
சிவெபருமான் துதி
எங்கும் நிைறந்தவள் வாைலப்ெபண் ணாம்மாலின்
தங்ைகயின் ேமற்கும்மி பாடுதற்குக்
கங்ைக யணிசிவ சம்புவாம் சற்குரு
பங்கயப் ெபாற்பாதம் காப்பாேம.
4
சுப்பிரமணிய துதி
ஞானப்ெபண் ணாமருள் ேசாதிப்ெபண் ணாமாதி
வாைலப்ெபண் ேமற்கும்மி பாடுதற்கு
மாைனப் ெபண்ணாக்கிய வள்ளிக் கிைசந்திடும்
மால்முரு ேகசனும் காப்பாேம.
5
விஷ்ணு துதி
ஆண்டிப்ெபண் ணாம்ராச பாண்டிப்ெபண் ணாம்வாைல
அம்பிைக ேமற்கும்மி பாடுதற்குக்
காண்டீபனாம் பணி பூண்டவன் ைவகுந்தம்
ஆண்டவன் ெபாற்பதங் காப்பாேம.
6
நந்த)ச துதி
அந்தr சுந்தr வாைலப்ெபண் ணாமந்த
அம்பிைக ேமற்கும்மி பாடுதற்குச்
சிந்ைதயில் முந்திநல் விந்ைதயாய் வந்திடும்
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நந்த)ச ெபாற்பதங் காப்பாேம.
7

நூல்
கும்மி
தில்ைலயில் முல்ைலயி ெலல்ைலயுளாடிய
வல்லவள் வாைலப்ெபண் மீ தினிேல
சல்லாபக் கும்மித் தமிழ்பா டவரும்
ெதால்ைலவிைன ேபாக்கும் வாைலப்ெபண்ேண!
8
மாதா பிதாகூட இல்லாம ேலெவளி
மண்ணும் விண்ணுமுண்டு பண்ணெவன்று
ேபைத ெபண் ணாமுதல் வாைலப்ெபண் ணாெளன்று
புகுந்தா ளிந்தப் புவியடக்கம்.
9
ேவதமும் பூதமுண் டானது வும்ெவளி
விஞ்ஞான சாத்திர மானதுவும்
நாதமுங் கீ தமுண் டானதுவும் வழி
நான்ெசால்லக் ேகளடி வாைலப்ெபண்ேண.
10
மூந்தச் ெசகங்களுண் டானது வும்முதல்
ெதய்வமுந் ேதவருண் டானதுவும்
விந்ைதயாய் வாைலயுண் டானதுவும் ஞான
விளக்கம் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண.
11
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அrக்கு முந்தின தவ்ெவழுத்தாம் பின்னும்
அrக்குள் நின்றதும் அஞ்ெசழுத்தாம்
தrக்கும் முந்தின தஞ்ெசழுத்தாம் வாசி
பrக்குள் நின்றது மஞ்ெசழுத்தாம்.
12
ஆதியி ைலந்ெதழுத் தாயினாள் வாைலெபண்
ஐந்ெதழுத் துெமன்று ேபரானாள்;
நாதியி னூைம ெயழுத்தியவள் தானல்ல
ஞான வைகயிவள் தானானாள்.
13
ஊைம ெயழுத்ேத யுடலாச்சு மற்றும்
ஓெமன் ெறழுத்ேத யுயிராச்சு
ஆமிந் ெதழுத்ைத யறிந்துெகாண்டு விைள
யாடிக் கும்மி யடியுங்கடி.
14
ெசகம் பைடத்ததும் அஞ்ெசழுத்தாம் பின்னும்
சீவன் பைடத்ததும் அஞ்ெசழுத்தாம்
உகமு டிந்தது மஞ்ெசழுத்தாம் பின்னும்
உற்பன மானது மஞ்ெசழுத்தாம்.
15
சாத்திரம் பாத்த்தாலுந் தானுெமன்ன? ேவதம்
தானுேம பாத்திருந் தாலுெமன்ன?
சூத்திரம் பாத்தல்ேலா ஆளேவணு மஞ்சு
ெசால்ைல யறிந்தல்ேலா காணேவணும்?
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16
காணாது கிட்டாேத எட்டாேத அஞ்சில்
காrய மில்ைலெயன் ேறநிைனத்தால்
காணாதுங் காணலா மஞ்ெசழுத் தாலதில்
காrய முண்டுதியானஞ் ெசய்தால்.
17
ஆயனு ைமந்தா ெமழுத்துக்குள் ேளயறி
வாயனு ைமந்தா ெமழுத்துக்குள்ேள
வாயனு ைமந்தாம் எழுத்துக்குள் ேளயிந்த
வாைலயு ைமந்தாம் எழுத்துக்குள்ேள.
18
அஞ்ெசழுத் தானதும் எட்ெடழுத்தாம் பின்னும்
ஐம்பத்ேதா அட்சரந் தானாச்சு
ெநஞ்ெசழுத் தாேல நிைலயா மலந்த
நிசந்ெத rயுேமா வாைலப்ெபண்ேண!
19
ஏய்க்கு ேதய்க்கு ஐந்ெசழுத் துவைத
எட்டிப் பிடித்துக்ெகாளிரண் ெடழுத்ைத
ேநாக்கிக்ெகாள் வாசிைய ேமலாக வாசி
நிைலையப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண?
20
சிதம்பர சக்கரந் தானறிவா rந்தச்
சீைமயி லுள்ள ெபrேயாகள்
சிதம்பர சக்கர ெமன்றால் அதற்குள்ேள

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெதய்வத்ைத யல்ேலா அறியேவணும்!
21
மனமு மதியு மில்லாவிடில் வழி
மாறுதல் ெசால்லிேயெயன்ன ெசய்வாள் ?
மனமு றுதியும் ைவக்கேவணும் பின்னும்
வாைலக் கிருைபயுண் டாகேவணும்.
22
இனிெவ ளியினிற் ெசால்லா ேதெயழில்
த)மட்டு திந்தவr விழிக்ேக
கனிெமா ழிச்சியீ வாருங்கடி ெகாஞ்சங்
கருைவச் ெசால்லுேவன் ேகளுங்கடி.
23
ஊத்ைதச் சடலெமன் ெறண்ணாேத இைத
உப்பிட்ட பாண்டெமன் ெறண்ணாேத
பாத்த ேபருக்ேக ஊத்ைதயில் ைலயிைதப்
பாத்துக்ெகாள் உன்ற னுடலுக்குள்ேள.
24
உச்சிக்கு ேநராயுண் ணாவுக்கு ேமல்நிதம்
ைவத்த விளக்கும் எrயுதடி
அச்சுள்ள விளக்கு வாைலயடி அவி
யாம ெலrயுது வாைலப்ெபண்ேண!
25
எrயு ேதஅறு வட்டினி
)
ேலயதில்
எண்ெணயில் ைலயமிழ் தண்ண )rல்ைல
ெதrயுது ேபாக வழியுமில்ைல பாைத
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சிக்குது சிக்குது வாைலப்ெபண்ேண.
26
சிலம்ெபாலி ெயன்னக் ேகட்குமடி ெமத்த
சிக்குள்ள பாைத துடுக்கமடி
வலம்புr யச்சங்கமூது மடி ேமேல
வாசிையப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
27
வாசிப் பழக்க மறியேவ ணும்மற்றும்
மண்டல வடுகள்
)
கட்டேவணும்
நாசி வழிக்ெகாண்டு ேயாகமும் வாசியும்
நாட்டத்ைதப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
28
முச்சுடரான விளக்கி னுள்ேள மூல
மண்டல வாசி வழக்கத்திேல
எச்சுடராகி அந்தச் சுட வாைல
இவள்விட ேவறில்ைல வாைலப்ெபண்ேண!
29
சூடாமல் வாைல இருக்கிறதும் பr
சித்த சிவனுக்குள் ளானதனால்
வடாமல்
)
வாசி பழக்கத்ைத பாருநாம்
ேமல்வடு
) காணலாம் வாைலப்ெபண்ேண!
30
ேமல்வடு
) கண்டவன் பாணியடி விண்ணில்
விளக்கில் நின்றவன் வாணியடி
தாய்வடு
) கண்டவன் ஞானியடி பr
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தாண்டிக் ெகாண்டான்பட் டாணியடி.
31
அத்தியி ேலகரம் பத்தியி ேலமனம்
புத்தியி ேலநடு மத்தியிேல
ெநற்றி சதாசிவ ெமன்றுெசான் ேனனுன்றன்
நிைலைமையப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
32
அழுத்தி ேலெசால்லஞ் ெசழுத்தி ேலநானும்
வழுத்தி ேனன்ஞானப் பழத்திேல
கழுத்தி ேலமேயச் வரனு முண்டுகண்
கண்டு பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
33
அஞ்சிேல பிஞ்சிேல வஞ்சியேர நிதம்
ெகாஞ்சி விைளயாடும் வஞ்சியேர
ெநஞ்சிேல ருத்திரன் சூழிருப்பா னவன்
ேநருட னாமடி வாைலப்ெபண்ேண!
34
ெதாந்தியி ேலநடு பந்தியிேல திடச்
சிந்ைதயி ேலமுந்தி உன்றனுடன்
உந்தியில் விட்ணுவுந் தாமிருப் பாrைத
உண்ைமயாய்ப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
35
ஆலத்திேல இந்த ஞாலத்திேல வருங்
காலத்தி ேலயனு கூலத்திேல
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முலத்திேல பிரமன் தானிருந் துவாசி
முடிக்கிறான் பிண்டம் பிடிக்கிறாேன.
36
ேதருமுண் ைடஞ்சூறாம் ஆணியுண்ேட அதில்
ேதவரு முண்டுசங் கீ தமுண்ேட
ஆருண்டு பாரடி வாைலத்ெதய் வம்மதிேல
அடக்கந் தானடி வாைலப்ெபண்ேண!
37
ஒன்பது வாயில்ெகாள் ேகாட்ைடயுண் ேடஅதில்
உள்ேள நிைலக்கார ரஞ்சுேபராம்
அன்புடேன பrகாரகள் ஆறு ேப
அடக்கந் தானடி வாைலப்ெபண்ேண!
38
இந்த விதத்திேல ேதகத்திேல ெதய்வம்
இருக்ைகயில் புத்திக் கறிக்ைகயினால்
சந்ேதாட வாைலையப் பாராமல் மனித
சாகிற ேததடி வாைலப்ெபண்ேண!
39
நகார திட்டிப்ேப ஆனதனால் வடு
)
வான வகார நயமாச்சு!
உகார முச்சி சிரசாச்ேச இைத
உற்றுப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
40
வகார மானேத ஓைசயாச்ேச அந்த
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மகார மானது மாய்ைகயாச்ேச
சிகார மானது மாய்ைகயாச்ேச இைதத்
ெதளிந்து பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
41
ஓெமன்ற அட்சரந் தானுமுண்டு அதற்குள்
ஊைம ெயழுத்து மிருக்குதடி;
நாமிந்ெத ழுத்ைத யறிந்துெகாண் ேடா ம்விைன
நாடிப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
42
கட்டாத காைளையக் கட்டேவ ணுமாைச
ெவட்டேவ ணும்வாசி ெயாட்டேவணும்
எட்டாத ெகாம்ைப வைளக்கேவ ணுங்காயம்
என்ைறக் கிருக்குேமா வாைலப்ெபண்ேண!
43
இருந்த மாக்க்கமாய்த் தானிருந்து வாசி
ஏற்காம ேலதான டக்கேவணும்
திrந்ேத ஓடிய ைலந்துெவந்து ேதகம்
இறந்து ேபாச்சுேத வாைலப்ெபண்ேண!
44
பூத்த மலராேல பிஞ்சுமுண்ேட அதில்
பூவில்லா பிஞ்சும் அேநகமுண்டு
மூத்த மகனாேல வாழ்வுண்டு மற்ற
மூன்று ேபராேல அழிவுமுண்டு!
45
கற்புள்ள மாத குலம்வாழ்க நின்ற
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கற்ைப யளித்தவேர வாழ்க!
சிற்பர ைனப் ேபாற்றி கும்மியடி
தற்பரைனப் ேபாற்றி கும்மியடி.
46
அஞ்சி னிேலெரண் டழிந்ததில் ைலயஞ்
சாறிேலயும் நாெலாழிந்த தில்ைல
பிஞ்சிேல பூவிேல துஞ்சுவ தாம்அது
ேபணிப் ேபாடலாம் வாைலப்ெபண்ேண!
47
ைகயில்லாக் குட்ைடயன் கட்டிக்கிட்டா னிரு
காலில்லா ெநட்ைடயன் முட்டிக்கிட்டான்
ஈயில்லாத் ேதெனனத் துண்டுவிட் டானது
இனிக்கு தில்ைலேய வாைலப்ெபண்ேண!
48
ேமலூரு ேகாட்ைடக்ேக ஆதரவாய் நன்றாய்
விளக்கு கன்னனூப் பாைதயிேல
காலூரு வம்பலம் விட்டத னாலது
கடுநைட யடி வாைலப்ெபண்ேண!
49
ெதாண்ைடயுள் முக்ேகாணக் ேகாட்ைடயிேல இதில்
ெதாத்திக் ெகாடிமரம் நாட்ைடயிேல
சண்ைட ெசய்துவந்ேத ஓடிப்ேபானாள் ேகாட்ைட
ெவந்து தணலாச்சு வாைலப்ெபண்ேண!
50
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ஆைச வைலக்குள் அகப்பட்டதும் வடு
)
அப்ேபாேத ெவந்ேத அழிந்திட்டதும்
பாச வைலவந்து மூடியதும் ஈசன்
பாதத்ைத ேபாற்றடி வாைலப்ெபண்ேண!
51
அன்ன மிருக்குது மண்டபத்தில் விைள
யாடித் திrந்ேத ஆண்புலியும் அங்ேக
இன்ன மிருக்குேம யஞ்சு கிளியைவ
எட்டிப் பிடிக்குேம மூன்று கிளியடி வாைலப்ெபண்ேண.
52
ேதாப்பிேல மாங்குயில் கூப்பிடு ேதபுது
மாப்பிள்ைள தான்வந்து சாப்பிடவும்
ஏய்க்கு மிப்படி யஞ்சா றாந்ைதஇருந்து
விழிப்பது பாருங்கடி வாைலப்ெபண்ேண.
53
மீ னு மிருக்குது தூரணி யிலிைத
ேமய்ந்து திrயுங் கலசாவல்
ேதனு மிருக்குது ேபாைரயிேல யுண்ணத்
ெதவிட்டு தில்ைலேய வாைலப்ெபண்ேண!
54
காக்ைக யிருக்குது ெகாம்பிேல தான்கத
சாவி லிருக்குது ெதம்பிேலதான்
பாக்க ெவகுதூர மில்ைல யிதுஞானம்
பாத்தால் ெதrயுேம வாைலப்ெபண்ேண!
55
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கும்பி குளத்திேல யம்பல மாமந்தக்
குளக்க ருவூrல் ேசறுெமத்த
ெதம்பிலிைடக் காட்டுப் பாைதக ளாய்வந்து
ேசந்து ஆராய்ந்துபா வாைலப்ெபண்ேண!
56
பண்டுேம ஆழக் கிணற்றுக்குள் ேளெரண்டு
ெகண்ைட யிருந்து பகட்டுதடி
கண்டிருந்து மந்தக் காக்ைகயுேம அஞ்சி
கழுகு ெகான்றது பாருங்கடி!
57
ஆற்றிேல அஞ்சு முதைலய டியரும்
புற்றிேல ரண்டு கரடியடி
கூற்றுனு மூன்று குருடன டிபாசங்
ெகாண்டு பிடிக்கிறான் வாைலப்ெபண்ேண!
58
முட்ைட யிடுகு ெதாருபற ைவமுட்ைட
ேமாசம் பண்ணு ெதாருபறைவ
வட்டமிட் டாரூ கண்ணியி லிரண்டு
மானுந் தவிக்குது வாைலப்ெபண்ேண!
59
அட்டமா விண்வட்டப் ெபாட்டலி ேலரண்டு
அம்புலி நிற்குது ேத ேமேல
திட்டமாய் வந்து அடிக்குதில் ைலேதகம்
ெசந்தண லானேத வாைலப்ெபண்ேண!
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60
முக்ேகாண வட்டக் கிணற்றுக்குள்ேள மூல
மண்டல வாசிப் பழக்கத்திேல
அக்ேகாண வட்டச் சக்கரத்தில் வாைல
அமந்தி ருக்கிறாள் வாைலப்ெபண்ேண!
61
இரண்டு காலாெலாரு ேகாபுரமாம் ெநடு
நாளா யிருந்ேதஅமிழ்ந்து ேபாகும்
கண்டேபா துேகாபு ரமிருக்கும் வாைல
காணவு ெமாட்டாள் நிைலக்கெவாட்டாள்.
62
அஞ்சு பூதத்ைத யுண்டுபண்ணிக் கூட்டி
ஆரா தாரத்ைத யுண்டுபண்ணிக்
ெகாஞ்சு ெபாண்ணாைச யுண்டுபண்ணி வாைல
கூட்டுகிறாள் காலைன மாட்டுகிறாள்.
63
காலைனக் காலால் உைதத்தவளாம் வாைல
ஆலகா லவிட முண்டவளாம்
மாளாச் ெசகத்ைதப் பைடத்த வளாமிந்த
மானுடன் ேகாட்ைட இடித்தவளாம்.
64
மாதாவாய் வந்ேத அமுதந்தந்தாள் மைன
யாட்டியாய் வந்து சுகங்ெகாடுத்தாள்
ஆதரவாகிய தங்ைகயானாள் நமக்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

காைசக் ெகாழுந்தியு மாமியானாள்.
65
சிrத்து ெமல்லப் புரெமrத் தாள்வாைல
ெசங்காட்டுச் ெசட்டிையத் தானுைதத்தாள்
ஒருத்தி யாகேவ சூரதைம ெவன்றாள்
ஒற்ைறயாய்க் கஞ்சைனக் ெகான்று விட்டாள்.
66
இப்படி யல்ெலா இவள்ெதாழி லாமிந்த
ஈனா மலடி ெகாடுஞ்சூலி
ைமப்படுங் கண்ணிய ேகளுங்கடி அந்த
வயசு வாைல திrசூலி.
67
கத்தி ெபrேதா உைறெபrேதா விவள்
கண்ணு ெபrேதா முகம் ெபrேதா
சத்தி ெபrேதா சிவன் ெபrேதா ந)தான்
சற்ேற ெசால்லடி வாைலப்ெபண்ேண!
68
அன்னம் ெபrதல்லால் தண்ண ) ெபrதல்ல
அப்படி வாைல ெபrதானால்
ெபான்னு ெபrதல்லால் ெவள்ளி ெபrதல்ல
ெபாய்யாது ெசால்கிேறன் ேகளுங்கடி.
69
மாமிச மானால் எலும்புண்டு சைத
வாங்கிஓடு கழன்று விடும்
ஆமிச மிப்படிச் சத்திெயன்ேற விைள

RangaRakes

tamilnavarasam.com

யாடிக் கும்மி அடியுங்கடி.
70
பண்டு முைளப்ப தrசிேய யானாலும்
விண்டுமி ேபானால் விைளயாெதன்று
கண்டுெகாண்டு முன்ேன அவ்ைவ ெசான்னாளது
உண்ேடா இல்ைலேயா வாைலப்ெபண்ேண!
71
மண்ணு மில்லாமேல விண்ணுமில்ைல ெகாஞ்சம்
வாசமில் லாமேல பூவுமில்ைல
ெபண்ணு மில்லாமேல ஆணுமில் ைலயிது
பணிப் பாரடி வாைலப்ெபண்ேண!
72
நந்த வனத்திேல ேசாதியுண்டு நிலம்
நத்திய ேபருக்கு ெநல்லுமுண்டு
விந்ைதயாய் வாைலையப் பூசிக்க முன்னாளில்
விட்ட குைறேவணும் வாைலப்ெபண்ேண!
73
வாைலையப் பூசிக்கச் சித்தரானா வாைலக்
ெகாத்தாைச யாய்ச்சிவ கத்தரானா
ேவைலையப் பாத்தல்ேலா கூலிைவத்தா rந்த
விதந்ெத rயுேமா வாைலப்ெபண்ேண!
74
வாைலக்கு ேமலான ெதய்வமில்ைல மானங்
காப்பது ேசைலக்கு ேமலுமில்ைல
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பாலுக்கு ேமலான பாக்கியமில்ைல வாைலக்
கும்மிக் ேமலான பாடலில்ைல.
75
நாட்டத்ைதக் கண்டா லறியலாகு மந்த
நாலாறு வாசல் கடக்கலாகும்
பூட்ைடக் கதைவத் திறக்கலா கும்மிது
ெபாய்யல்ல ெமய்யடி வாைலப்ெபண்ேண!
76
ஆணும் ெபண்ணும்கூடி யானதால் பிள்ைள
ஆச்சுெதன் ேறந)ரும் ேபசுகின்ற)
ஆணும் ெபண்ணுங்கூடி யானதல்ேலா ேபதம்
அற்ெறாரு வித்தாச்சு வாைலப்ெபண்ேண!
77
இன்ைறக் கிருப்பதும் ெபாய்யல்ல ேவவேட
)
என்வாழ்க்ைக ெயன்பதும் ெபாய்யல்லேவ
அன்ைறக் ெகழுத்தின் படிமுடியும் வாைல
ஆத்தாைளப் ேபாற்றடி வாைலப்ெபண்ேண!
78
வணாைச
)
ெகாண்டு திrயாேத இது
ெமய்யல்ல ெபாய்வாழ்வு ெபாய்க்கூடு
காணாத வாைலையக் கண்டுெகாண்டால் காட்சி
காணலாம் ஆகாயம் ஆளலாேம.
79
ெபண்டாட்டி யாவதும் ெபாய்யல்லேவா ெபற்ற

RangaRakes

tamilnavarasam.com

பிள்ைளக ளாவதும் ெபாய்யல்லேவா?
ெகாண்டாட்ட மானதகப்பன் ெபாய்ேய முைல
ெகாடுத்த தாயும் நிசமாேமா?
80
தாயும் ெபண்டாட்டியும் தான்சr ேயதன்யம்
தாேம இருவருந் தாங்ெகாடுத்தா
காயும் பழமுஞ் சrயாேமா உன்றன்
கருத்ைதப் பாத்துக்ெகாள் வாைலப்ெபண்ேண!
81
ெபண்டாட்டி மந்ைதமட்டும் வருவாள் ெபற்ற
பிள்ைள மசானக் கைரயின் மட்டும்
ெதாண்டாட்டுத் தமம் நடுவினிேல வந்து
ேசந்து பரகதி தான்ெகாடுக்கும்.
82
பாக்கியமும் மகள் ேபாக்கியமும் ராச
ேபாக்கியமும் வந்த தானாக்கால்
சீக்கிரந் தருமஞ் ெசய்யேவண்டும் ெகாஞ்சந்
திருப்ப ணிகள்மு டிக்கேவண்டும்.
83
திருப்பணி கைளமுடித் ேதாரும் ெசத்துஞ்
சாகாத ேபr ெலாருவெரன்றும்
அருட் ெபாலிந்திடும் ேவதத்தி ேலயைவ
அறிந்து ெசான்னாேள வாைலப்ெபண்ேண!
84
ெமத்ைத தனிேல படுத்திருந் துநாமும்
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ெமல்லிய ேராடு சிrக்கும்ேபாது
யுத்தகாலன் வந்துதான் பிடித்தால் நாமும்
ெசத்த சவமடி வாைலப்ெபண்ேண!
85
ஏைழ பனாதிக னில்ைலெயன்றால் அவக்கு
இருத்தால் அன்னங் ெகாடுக்க ேவண்டும்
நாைளெயன்று ெசால்ல லாகாேத என்று
நான்மைற ேவத முழங்குதடி.
86
பஞ்ைச பனாதி யடியாேத அந்தப்
பாவந் ெதாைலய முடியாேத
தஞ்செமன்ேறாைரக் ெகடுக்காேத யாக்கும்
வஞ்சைன ெசய்ய நிைனயாேத.
87
கண்டதுங் ேகட்டதுஞ் ெசால்லாேத கண்ணில்
காணாத வுத்தரம் விள்ளாேத
ெபண்டாட்டிக் குற்றது ெசால்லாேத ெபற்ற
பிள்ைளக் கிளப்பங் ெகாடுக்காேத.
88
சிவன்ற னடியாைர ேவதியைர சில
சீபுல ஞானப் ெபrேயாைர
மவுன மாகவும் ைவயாேத அவ
மனத்ைத ேநாகவும் ெசய்யாேத.
89
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வழக்க ழிவுகள் ெசால்லாேத கற்பு
மங்ைகய ேமல்மனம் ைவயாேத
பழக்க வாசிையப் பாத்துக்ெகாண் டுவாைல
பாதத்ைதப் ேபாற்றடி வாைலப்ெபண்ேண!
90
கூடிய ெபாய்கைளச் ெசால்லாேத ெபால்லாக்
ெகாைளக ளவுகள் ெசய்யாேத
ஆடிய பாம்ைப யடியா ேதயிது
அறிவு தானடி வாைலப்ெபண்ேண!
91
காrய னாகினும் வrயம்
)
ேபசவும்
காணா ெதன்றவ்ைவ ெசான்னாேள
பாrனில் வம்புகள் ெசய்யாேத புளிப்
பழம்ேபா லுதித்து விழுந்தாேன.
92
காசா கள்பைக ெசய்யா ேதநடுக்
காட்டுப் புலிமுன்ேன நில்லாேத
ேதசாந்தி ரங்களுஞ் ெசல்லா ேதமாய்ைகத்
ேதவடி யாள்தனம் பண்ணாேத!
93
தன்வடி
) ருக்க அசல்வடு
) ேபாகாேத
தாயா தகப்பைன ைவயாேத
உன்வட்டுக்
)
குள்ேளேய யூக மிருக்ைகயில்
ஓடித் திrகிறாய் வாைலப்ெபண்ேண!
94

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சாதி ேபதங்கள் ெசால்லுகிற) ெதய்வம்
தாெனன் ெறாருவுடல் ேபதமுண்ேடா ?
ஓதிய பாலதி ெலான்றாகி யதிேல
உற்பத்தி ெநய்தயி ேமாராச்சு.
95
பாேலாடு முண்டிடு பூைனயு முண்டது
ேமலாக காணவுங் காண்பதில்ைல
ேமலந்த ஆைசையத் தள்ளிவிட் டுள்ளத்தில்
ேவண்டிப் பூைசையச் ெசய்திடுங்கள்.
96
ேகாழிக் காறுகாலுண் ெடன்றுெசான்ேனன் கிழக்
கூனிக் மூன்றுகா ெலன்றுெசான் ேனன்
கூனிக்கிரண் ெடழுத்ெதன்று ெசான்ேனன் முழுப்
பாைனக்கு வாயில்ைல ெயன்றுெசான்ேனன்.
97
ஆட்டுக் கிரண்டுகா ெலன்றுெசான் ேனன்நம்
பாைனக்குப் பாைனக்குநிற்கு ேமல்சூல்
மாட்டுக்கு காலில்ைல ெயன்றுெசான்ேனன் கைத
வைகையச் ெசால்லடி வாைலப்ெபண்ேண!
98
ேகாயிலு மாடும் பறித்தவ னுங்களறிக்
கூற்று ேமகற் றிருந்தவனும்
வாயில்லாக் குதிைர கண்டவனும் மாட்டு
வைக ெதrயுேமா வாைலப்ெபண்ேண!
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99
இத்தைன சாத்திரஞ் தாம்படித்ேதா ெசத்தா
என்றா லுலகத்ேதா தாம்சிrப்பா
ெசத்துப் ேபாய்கூட கலக்கேவண்டும் அவன்
ேதவக ளுடேன ேசரேவண்டும்.
100
உற்றது ெசான்னாக்கா லற்றது ெபாருந்தும்
உண்ேடா உலகத்தில் அவ்ைவெசான்னாள்
அற்றது ெபாருந்து முற்றது ெசான்னவன்
அவேன குருவடி வாைலப்ெபண்ேண!
101
பூரணம் நிற்கும் நிைலயறியான் ெவகு
ெபாய்ெசால்வான் ேகாடி மந்திரஞ்ெசால்வான்
காரணகுரு அவனு மல்ல இவன்
காrயகுரு ெபாருள் பறிப்பான்.
102
எல்லா மறிந்தவ ெரன்றுெசால்லி இந்தப்
பூமியி ேலமுழு ஞானிெயன்ேற
உல்லாச மாக வயிறு பிைழக்கேவ
ஓடித் திrகிறா வாைலப்ெபண்ேண!
103
ஆதிவா ைலெபr தானா லும்மவள்
அக்காள் ெபrேதா? சிவன் ெபrேதா
நாதிவா ைலெபr தானாலும் அவள்
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நாயக னல்ல சிவம்ெபrது.
104
ஆயுசு ெகாடுப்பாள் ந)rழி வுமுதல்
அண்டாது மற்ற வியாதிெயல்லாம்
ேபயும் பறந்திடும் பில்லிவி னாடியில்
பத்தினி வாைலப்ெபண் ேபைரச்ெசான்னால்.
105
நித்திைர தன்னிலும் வற்றிருப்பா
)
ெளந்த
ேநரத்தி லும்வாைல முன்னிருப்பாள்
சத்துரு வந்தாலும் தள்ளிைவப்பாள் வாைல
உற்றகா லைனயும் தானுைதப்பாள்.
106
பல்லாயி ரங்ேகாடி யண்டமுதல் பதி
னாங்கு புவனமும் மூத்திமுதல்
எல்லாந் தானாய்ப் பைடத்தவளாம் வாைல
எள்ளுக்கு ெளண்ைணய்ேபால நின்றவளாம்.
107
ேதசம் புகழ்ந்திடும் வாைலக்கும்மித் தமிழ்
ெசய்ய எனக்குப ேதசஞ்ெசய்தாள்
ேநசவான் வரப்
)
ெபருமாள் குருசாமி
ந)ள்பதம் ேபாற்றிக்ெகாண் டாடுங்கடி.
108
ஆறு பைடப்புகள் வடுகைட
)
சூத்ர
அஞ்ெசழுத் துக்கும் வைகயறிந்து
கூறுமுய வல ேவந்திரன் துைரவள்ளல்
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ெகாற்றவன் வாழக்ெகாண் டாடுங்கடி.
109
ஆடுங்கள் ெபண்டுகள் எல்ேலாரு மந்த
அன்பான ெகாங்கண ெசான்னதமிழ்
பாடுங்கள் சித்தகள் எல்ேலாரும் வாைல
பாதத்ைதப் ேபாற்றிக் ெகாண்டாடுங்கடி.
110
சித்தகள் வாழி சிவன்வா ழிமுனி
ேதவகள் வாழி, rஷிவாழி,
பத்தகள் வாழி, பதம்வா ழிகுரு
பாரதி வாைலப்ெபண் வாழியேவ!
111

RangaRakes

tamilnavarasam.com

