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�க	ைர�க	ைர�க	ைர�க	ைர    

இமயமைல��" ெபா/னாைட ேபா$!கிற �ய0சியி% ஈ�ப�வ!�, 
தி���ற4�� உைர எ6!வ!� ஒ/8தா/ எ/பைத நானறியாதவன%ல/. 
�/908 ஐ�ப$! நா/� �ற)பா�கைள� ெகா;� �றேளாவிய� எ6தி 
�.$தபிற� ஆயிர$! �/908 �"ப! �ற)பா�க4��� உைர எ6த ேவ;�� 
எ/ற ஆவ$!."# எ/ைன ஆ)ெகா;ட!. அதைன நிைறேவ0றி மகிழ 
'�ரெசா=' நாேள).% ஒ>ெவா� நா4� நா/ எ6திய தி���ற� உைரகளி/ 
ெதா�"ேப இ த ?%. 
  
வ�4வ வா@ த கால$! ந�பி�ைகக�, ப;பா�க� அைவ �றி$! அவர! 
பாைவ ஆகியவ08�� மா8படாமA�, வ= ! எ/க�$! எைதB� 
திணி�காமA�, �றளி% அவ ைகயா;��ள ெசா%A�� இ!வைர 
உைரயாசிாியக� ெகா;��ள ெபா�ைளய/னியி% தமிழி% ம0ெறா� ெபா�4� 
இ��கிற! எ/ற உ;ைம நிைலைய� கைட"பி.$!, நா/ எ;Cவ! ேபா% 
அவ எ;ணினாரா எ/8 ேநா�காம% அவ எ;ணி எ6திய! எ/ன எ/பைத 
அறிவதி% ம)�ேம அ�கைற ெகா;� எ/ அறி���� ஆ0றA��� 
எ).யவைரயி% இ த" ெபா/னாைடைய ெநD!�ேள/. 
  
"கட�� வா@$!" எE� அதிகார$ தைல"ைப "வழிபா�" எனக �றி$!�ேள/. 
வ�4வைர� கட�� ம8"பாள அ%ல! கட�� ந�பி�ைகயாள எE� 
வாத$தி0�� சி�கைவ�க நா/ வி��பவி%ைல. "வழிபா�" எE� அதிகார$தி% 
அைம !�ள �ற)பா�க4�� நா/ எ6திB�ள உைரகைள� ெகா;� இதைன 
உணரலா�. 
  
ம08� நா/ தரேவ;.ய விள�க�க� பலவ0ைற இ ?=ைன ெவளியி�� 
தி�மக� நிைலய$தா சாபாக" பதி"#ைர தீ).B�ள �ைனவ தி�. ந/ன/ 
அவக� G).� கா).B�ளா. பதி"#ைரைய ஏற$தாழ ஒ� மதி"#ைரயாகேவ 
எ6திB�ள தமிழறிஞ ந/ன/ அவக)� எ/ ந/றி. 
  
அணி !ைரைய அழ� தமி@� கவிBைரயாகேவ வ.$!�ள இனமான ஏ த% 
ேபராசிாிய" ெப� தைக அ/பழகனா அவக4�� எ/ ந/றி உாியதா�க. 
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தமி@�கனி"பதி"பக$தி0� உாிைமBைடய இ ?=/ �த0பதி"ைப ெவளியிட 
�/வ ! அழ�ற$ தமி@ ம�களி/ பா% வழ�கிB�ள தி�மக� நிைலய 
உாிைமயாள தி�.இராமநாத/ அவக4��� ந/றி ெசா%=, இ ?ைல எ/ 
தமி6��� காணி�ைக ஆ�கி$ தமி@ம�க4��" பைட�கி/ேற/. 
  
அ/#�ள 
கைலஞ �. க�ணாநிதி 
----------- 
 

ேபராசிாியாி� அணி��ைரேபராசிாியாி� அணி��ைரேபராசிாியாி� அணி��ைரேபராசிாியாி� அணி��ைர    ((((கககக. . . . அ�பழக�அ�பழக�அ�பழக�அ�பழக�))))    
  
 உ�4வ ெத%லா� உய��ள% என$ெதளி ! 
 உ�ள$தி% ஊறி�� எ;ணெமலா� ஆD ேத 
 த�ள$த�வ! மதவழி� க0பைனெயன ஓ ! 
 ெகா�ள$த�வ! ஒ"#ர� ெநறிெய/றா வ�4வ! 
  
 சிற"ெபா>வா ெசDெதாழி% ேவ08ைமயா/ எனிE� 
 பிற"ெபா��� எ%லா �யி��� என+சா0றி, 
 பிறவிவழியா� வ�ண$!� ெகா�நீதி #க/றி�� 
 அற�ேகடா� மJவாதிK! ம8$தி)டா வ�4வ! 
  
 சிற"#ட/ ெச%வமீE� அற$தி9�� ஆ�கமி%ைல 
 மற$த=/ ேக.%ைல; மாச0றமன+ சா/L8� 
 திற$தினாவ! இ/ப�; அ6�கா8 அவாெவ�ளி 
 #ற$ததா, இ/னா+ெசா% தவிதேல அறெமன��; 
 தீத0ற ெபா�ளா�க� �ய0சியி/ பயெனன��, 
 ேகாத0ற காத=/ப� உ0ற!ைணயி/ உறெவன�� 
 Kத0ற அக$!ற� ஐ�#லனட�க விைளெவன�� 
 ஏதமிலா" ெப�வா@வி/ ெநறிக;டா வ�4வ! 
  
 இைற, ெதDவ� கட�ெளன" ேபா0றி�வா, 
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 நிைற�ண" ேபெறD!� 'ெதாழ%' எ!ெவன��, 
 ம8பிறவி, ஆ/மா, !ற�கெமன ந�பி�வா 
 உ8பிறவி" #கெழD!� 'ெநறி' எ!ெவன��, 
 உ0றபிற"ேப 'க�மவிைன' தைலவிதிெயன ந�#வா 
 உ0றி�மிய0ைக+ Kழ=/ விைளேவ 'ஊ@' என�� 
 உண�ைடயா உளம�� நீ�கிேய ெத�4மா8 
 உலகவ வா@��� உ8!ைணயாவ! �"பா%! 
 வா/ேறாD �கி%ெபாழி Mநீ அைனயதாD 
 
 வாBைறயா� வ�4வ/த� �"பா% வாD"பிE� 
 ெதா%லற?% உைரக;ட பதி/ம தா�� 
 த$தம! சமயமத வ;ண� �ைழ திட�� 
 ஆ$திகNசா வடெமாழி விரவிட�N ெசDததா% 
 �ற�ெநறி$ தனி$தக� #ல"ப�$தா ர%ல. 
  
 இ�பதா� ?0றா;./ ம8மல+சி விைளவா% 
 உைரக;ட இைணயிலா" #லவேரா பல"பல! 
 அவத� ெபயகேளா விாி�கிE� எNG�! 
 ஆD�ெசD ேநா�கி% வைர தவ சிலெரனிE� 
 #திய சி ைதைய$ M;�வ உ;ெடனிE� 
 ப. தபழைம+ சாைப$ !ைட$திட ஒ%லாத!� 
 !ைட$திட$ தைல"ப./ ஏ0#ைட$தா காத!மாD 
 வ�4வ தி��� வைரவாக0பைன யான!ேபா% 
 வ�4வ+ சி தைனB� ெகா;டவ 'கா)சி' யான!, 
  
 எ>ெவவ உைரதைன" பயி%ேவா ராயிE� 
 அ>�ைர ெமD"ெபா�� ேத�� ஆவ$தி% 
 ெபாDயா ெமாழிதைன" ப�$தறி  திடலா% 
 ெமDைம காC திறE �ய த! நா4�! 
  
 தி���ற� வ�$தி)ட வா@�ைக ெநறிெயா/ேற 
 தி�விட$தி/ ப;பா)� ஊ08�க; ஆக=/ 
 தி�மைற உைரெபா�� எவ�� எளி!ணர 
 தி���ற� க�$!ைர வைரயலானா கைலஞ. 



6 

 

  
 �ற)பா ெமாழி தி�� ெபா�ெளா/ேற எனிE� 
 �ற�ெபா�� ெதளிவா உணதிற/ ேவறாக=/ 
 �ற)பா ெசா0ெறாட #ணவைக யால/றி� 
 �ற�ெநறி உள$M/ற உைரத தா கைலஞ. 
 
 ெதளி த சி ைதய/, ேத த #லைமய/, 
 J;மா; Jைழ#ல� வாD$த மதியின/, 
 ஆ@ த க�$தின/, அைசவிலா உ8திய/, 
 ெவ%AN ெசா%வலா/, ேசா� மிலா/, 
 ெகா;ட ெகா�ைகேய ேகா)பாடாD ஏ0றவ/, 
 எ;ணிய எ;ணியா�� எD!� தி;ணிய/, 
 ப�$தறி�$ திறேலா/, ப;பிைன மறேவா/ 
 ெபா��நைடயினி% 'ச�க$தமி@+' சாறளி$ேதா/ 
 பளி��" பாைவெயன� '�றேளாவிய�' பைட$ேதா/ 
 ெதளிதமிழி/ நைடபல�� வ%லவனா� கைலஞ 
 "O@வ! நாமாக இ�"பிE�, 
 வா@வ! தமிழாக)��" என$!ணி ! 
 'தமிேழ தன! உயிP+ ெசன�� 
 தமிழ வா@ேவ த/வா@ெவன ��ெகா;� 
 இனநல� ெமாழிநல� கா��� ெதா;ேட 
 த/பிறவி� கடென/8 ஏ0ற ெச�ம%! 
  
 த/மான$ த ைத ெபாியாாி/ 
  உண� கா��� ைம த/! 
 இனமான ஏ த% அ;ணாவி/ 
  இதய� நா.ய இளவ%! 
 இனமா தத� இழி� !ைட$திட 
  �ைனேவா��ேகா ேதாழ/! 
 இல)சிய" பணியினி% கைலஞ 
  எ/ெப�ைம��0ற ந;ப! 
 
 ெதா;டா%, தியாக$தா%, திறைமயா%, ெப0ற 
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 த�தியா%, தமிழின$தி/ தைலவரான கைலஞ 
 தமிழ வா@ைவ மய�கி� 'மாைய' அக/றிட 
 உD� ெநறியா� �றளற� விள�கிட$ 
 த/மதிJ)ப$ திற/கா)�� உைரத தா இ/8 
 அதனதிJ)ப� கா)டA� எளித/ேற எம��! 
  
 ேதனிறா% தி���ற� எனிேலா 
 அத/ பிழிேவ இ>�ைர எ/ேப/; 
 தி$தி��� ேத/Gைவேய ய/றி 
 ம�$!வ" பயE� இ>�ைர+ சிற"பா�! 
 பயி%த0�� ெதளித0�� எளிதா�� இ>ேவ�, 
 !யி%நீ�கி எ6� தமிழ�ேகா ைகவிள��! 
 இைளய தைல�ைறயின தம�ேகா வா@வினி% 
 இ�ளக0றி வழிகா)�� தி�விள��! 
  
க. அ/பழக/ 
------------------------ 
 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
ேபராசிாிய� மாேபராசிாிய� மாேபராசிாிய� மாேபராசிாிய� மா....ந�ன�ந�ன�ந�ன�ந�ன�, , , , �லவ��லவ��லவ��லவ�; ; ; ; எ!எ!எ!எ!....ஏஏஏஏ...., , , , பிபிபிபி....எ"எ"எ"எ"....####....,,,,    

  
கைலஞ உைரயி/ ெப0றியிைன, 1. ேதைவ, 2. வழிபா�, 3. ெப; வழி+ேசற%, 4. 
ஊ@, 5. ப%வைக+ சிற"#க� எ/E� அD ! ப�"#களி% G).� கா)�வ! 
இ"பதி"#ைரயி/ கடைம, என� க�த"ப�கிற!. இவ08� வழிபா� எ/ப! கட�� 
வா@$! எE� அதிகார$!��� கைலஞ K).ய சாியான ெபயரா��. பி/ப08த% 
எ/E� ெபா��பட வழிபா� எ/ப! அத/ ெபயராக அைம த!. �த0க; 
கைலஞ உைரயி/ ேதைவ �றி$!+ சிறி! ,ற"ப�கிற!. 
 
1. 1. 1. 1. ேதைவேதைவேதைவேதைவ    
  
"உ;. ெகா�$ேதா உயி ெகா�$ேதாேர" எ/8�, 'ஈைக அற�' எ/8� 
,ற"ப�வனவ08��� காரண� யா!? உலகி% இ%லாைம இ�"ப!தாேன! அ! 
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ம)�ேம ஈைக��� காரணமா? அ/8; இ�"ப! இ%லாதி� தா% அஃதாவ! 
உைடைம இ/ைமயாயி�"பி/ ஈைக ஏ0ப).ராத/ேறா? ஆகேவ, உலகி% 
வ8ைமB� இ��கிற!; அத0� எதிரான உைடைமB� இ��கிற!. அதனா0றா/ 
ஈைகயற� பிற த!. 
  
இ  நிைலயி=� ! நா� ம0ெறா/ைறB� ெதாி ! ெகா�ள �.கிற!. அ! யா! 
எனி%, த� ேதைவ�� ேம% சிலாிட� ெச%வ� இ��கிற!; அதனா0றா/ ேவ8 
சிலாி/ ேதைவ�� அ! கிைட�கவி%ைல எ/பதா��. ேமA� ச08 விள�கமாக 
இைத� ,8வதானா% உலக� வ8ைமயா% வா�வத0�� காரண� ெபா�� 
இ%லாைம அ/8; அ"ெபா�� அைனவ��� கிைட��� ஏ0பா.%லாைமேய 
எ/பதா��. 
 
அ>வாேற, உலக வா@� ெச�ைமயாக நைடெபற இ/றியைமயாததாகிய ஒ6கலா8 
அஃதாவ! ஒ6�க�, அதைனெயா).ய ெநறி�ைறக� ஆகியன ேதைவ. இ/8 
உலகி/ ஒ6கலா8 அஃதாவ! உலக நைட�ைற கைட�ைறயாகி� �ைடசாD 
�ைறயாக�� ஆகி�ெகா;.�"பைத நா� பல�� அறி !, க; கல��ேவா�� ைக 
பிைசேவா�� படபட"ேபா�� !.!."ேபா�மாக உ�ேளா�. உலகி% அற� 
இ%லாைமயாேலா, ஒ6�க� பிற�காைமயாேலா, அஃ! அழி !வி)டதாேலா 
இ நிைல ஏ0படவி%ைல. ஒ6�க ெநறி�ைற அ%ல! அறெநறி பல���� 
அறிய�,.யதாக ஆ�க"படாைமB� இத0�� காரணமாக உ�ள!. 
  
அற� உைர�க �ய/ற ப0பல�� அ>வற$ைத ேநராக உைர$தா% ம�க� பி/ப0ற 
மா)டாக� எ/8 க�தியதாேலா, அற$தி/ வாயிலாக$ தா� வி��#� ேவ8 சில 
ெகா�ைககைள" பர"ப ேவ;�� எ/E� ேவ)ைகயாேலா ம�க� வா@��� 
அ�ம� தாகிய அற$ைத மத�, கட��, #ராண�கைத ேபா/ற பலவ08ட/ 
�ைழ$!� ெகா�$தன. அ!, ம� ைதவிட அத0�$ !ைணயாக அதEட/ கல ! 
தர"ப)ட எ;ெணD �த=யவ0றி/ வ=மி�தியா% ம� தி/ பய/ கி)டாதேதா� 
கல"படமாகிய எ;ெணD �த=யவ0றி/ ேக�கேள மீM ! அட$! 
ம/பைதைய+ சீ�ைல$!வி)டைத� கா;கிேறா�. ஆகேவ, பிற பல�� அற� 
உைர"பத0� ேம0ெகா;ட �ைறக� பய/விைள�காைமேயா� ேக� பல�� 
K@ தன எ/பைதB� கா;கிேறா�. 
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ெபா�ைள எ%லா��� கி)��ப. ெசDவ! ேபா/8 அற$ைத அைனவ�� 
உண��ப. ெசDவேத ேதைவ. மா த பிற ெபா�ைள+ Gர;டாம% கா"ப! 
ேபா/8 சிலேரா பலேரா ெபா! அற$ைத� �ைல�கா! கா$த% அ�$த கடைம. 
�த0 கடைமைய வ�4வ ேபா% �6ைமயாக��, சாப08�, ேநர.யாக��, 
ெபா!வாக��, எளிைமயாக�� ெசDேதா ேத.� க;�பி.�க 
ேவ;.யவகளாகேவ இ/8வைர உ�ளன. 
  
வ�4வ ஈட0ற �ைற ஒ/ைற" பி/ப0றி அற� உைர$தாராயிE�, ம�க� 
அறி�நிைல ேவ8பா)டா% அைத உண�� திற� அ0றவக� ஆயின எ/பைத 
விட ஆ�க"ப)டன எ/8ைர"பேத சாி. அதனா0றா/ �ற4�� �த=% ேதா/றிய 
ப$! உைரகேளா� இ/8 வைர எ$தைனேயா உைரக� வ !�ளன. அவ08� 
இ�கால$ ேதைவைய+ சாியாக ஈ� ெசDயவ%லதாD எ6 தேத கைலஞ உைர 
எ/E� ெதாிBைரயா��. 
  
2. 2. 2. 2. வழிபா$வழிபா$வழிபா$வழிபா$    
  
கட�� ப0றிய எ;ண� ம�க� ேதா/றிய கால$திேலா, அத/ அ;ைம� 
கால$திேலா ஏ0ப).��க �.யா!. ம�க� அறி� வள+சி ஏ0ப)�+ சி தி�க$ 
ெதாட�கியேபா!தா/ அ த எ;ண� அவக4��$ ேதா/றியி��க �.B�. தா/ 
க;ட உலக$ைதB�, அதி% காண"ப)ட ப%வைக" ெபா��கைளB� உ;டா�கிய 
ஒ�வ/ இ��க ேவ;�� எ/8�, அைவகைளெய%லா� க).�கா$! ஒ6�காக 
நி�வாக� ெசDவத0� ஒ�வ/ இ�"ப! ந%ல! எ/8� அ" பழ�கால மா த/ 
எ;ண$ ெதாட�கியி�"பா/. அத/ விைள�தா/ கட�ைள" ப0றிய ப%ேவ8 
வைக"ப)ட க�$!களாக உ�ெவ�$!" ப%கி+ ெசழி$! வளர$ தைல"ப).��க 
ேவ;��. அறிவி/ ெதளிவா%, ப�$தறிவி/ உதவியா% பிற� கட�� ப0றிய 
எ;ண� ெம=ய$ தைல"ப)ட!. ேமA� அத/ இ�"# ெமD"பி$! 
உ8தி"ப�$த"படாைமயா% கட�� ப0றிய மா8பாடான க�$! வA"ெப08" 
ெப�கி வ�கிற!. கட�� வா@$! எ/E� ெபயரா% தி���றளி% ஓ அதிகார� 
இட� ெப08�ளதாயிE� அதி% கட�� எ/E� ெபயேர இட� ெபறாதேதா� 
இ/8 கட�� ப0றி� ,ற"ப�� பல க�$!க4�� இடமளி"பதாக�� அ த 
அதிகார� அைமயவி%ைல. இ!ப0றி� கைலஞ உைர த/ ப�கிைன+ ெசDய$ 
தவறவி%ைல எ/பைத �த% ப$!� �ற)பா�க4�� அவ ந�� நிைலயி=� ! 
எ6திB�ள உைரகளி/ வாயிலாக அறியலா�. 
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3. 3. 3. 3. ெப&வழி" ேசற'ெப&வழி" ேசற'ெப&வழி" ேசற'ெப&வழி" ேசற'    
  
ெகா. � திாி" பழ$ைத (அ! தன��� கி)டாெத/பதா%) மற�க வி��பிய நாி 
அத0காக அைத ெவ8�க �ய/8, சீ+சீ இ த" பழ� #ளி��� எ/8 ,றிய 
காரண$ைத" ேபாலேவ ெப;ணி/ப$ைத மற�க வி��பியவக� அைத மற�க 
�.யாைமயா% ெவ8�க$ ெதாட�கி அத0காகேவ ெப;ைண இழி$!� பழி$!� 
க0பி$!" ேபச$ ெதாட�கின. இ+ ெசய% நால.யா ேபா/ற இல�கிய�களி% 
பரவலாக இட� ெப08�ள!. அ�க�$!�கா)ப)ட பாிேமலழக ேபா/ற 
உைரயாசிாியக4� தி�வ�4வாி/ க�$!�� மாG விைளயாம% உைரெய6த 
இயலாேதாராயின. அத/ விைளேவ ெப;வழி+ ேசற% எ/E� அதிகார� �ற� 
ப$!��� அவகளா% தர"ப)ட விள�கமாக நிைல$! வி)ட!. தி�வ�4வாி/ 
ேகா)பா).% ேகாண% ஏ0ப�$!� இ"ேபா�கிைன மா0ற வி��பிய கைலஞாி/ 
ப�� �றி"பிட$த�கதா��. 
  
இ த அதிகார$தி% உ�ள ப$!� �ற�க4��� கைலஞ வ���� உைரைய 
�ைறேய காணலா�. 
 
1. கடைமBட/ ,.ய ெசய% #ாிய� கிள�பியவக� இ%லற Gக$ைத" ெபாிெதன� 
க�தினா% சிற"பான #கைழ" ெபறமா)டாக�. 
  
2. ஏ08�ெகா;ட ெகா�ைகயிைன" ேபணி�கா$திடாம% ெப;ைண நா. அவ� 
பி/னா% திாிபவEைடய நிைல ெவ)கி$ தைல �னிய ேவ;.யதாக ஆகிவி��. 
 
3. ந0�ணமி%லாத மைனவிைய$ தி�$த �ைனயாம% பணி !ேபாகிற கணவ/ 
ந%ேலா �/னிைலயி% நாண�08 நி0�� நிைல�� ஆளாக ேநாி��. 
 
4. மண� #ாி ! #! வா@வி/ பயைன அைடயாம% ���ப� நட$த 
அNGகி/றவனி/ ெசயலா0ற% சிற"பாக அைமவதி%ைல. 
  
5. எ"ேபா!ேம ந%ேலா�� ந/ைம ெசDவதி% தவ8 ஏ0ப)�விட� ,டாேத எ/8 
அNGகிறவ/ தவ8 ேநராம% க;காணி��� மைனவி�� அNசி நட"பா/. 
  



11 

 

6. அறி�� ப;#� இ%லாத மைனவி அழகாக இ��கிறா� எ/பத0காக ம)�� 
அவ4�� அட�கி நட"பவக� த�கைள$ ேதவா�ச� பைட$தவக� எ/8 
க0பைனயாக� கா).� ெகா;டாA� அவக4�� உ;ைமயி% எ த" 
ெப�ைமB� கிைடயா!. 
  
7. ஒ� ெப;ணி/ காைல+ G0றி�ெகா;� கிட��� ஒ�வனி/ ஆ;ைமைய� 
கா).A� மான உண��ள ஒ�$தியி/ ெப;ைமேய ெப�ைம��ாியதா��. 
  
8. ஒ� ெப;ணி/ அழ��காகேவ அவளிட� மய�கி அறிவிழ ! நட"பவக� 
ந;பகைள"ப0றிB� கவைல"பட மா)டாக�; ந0பணிகைளB� 
ஆ0றமா)டாக�. 
 
9. ஆணவ�ெகா;ட ெப;க� இ�கி/ற ஆைணக)� அட�கி இய��கி/ற ெப; 
பி$தகளிட� அறெநறி+ ெசய%கைளேயா, சிற த அறிவா0றைலேயா எதிபா�க 
�.யா!. 
 
10. சி தி��� ஆ0றA�, ெநNG8திB� ெகா;டவக� காமா தகாரகளாக" 
ெப;கைளேய G0றி� ெகா;� கிட�கமா)டாக�. 
 
கா த$!�� ஈ��� த/ைமB� இ��#�� அதனா% ஈ�க"ப�  த/ைமB� 
இ�"ப! ேபா% ெபா!வாக" ெப;C�� ஆைண ஈ��� கவ+சிB�, ஆC��" 
ெப;ணி/ கவ+சியா% ஈ�க"ப)�" ெப; வழி+ ெச%A� காம உண�� 
உ�ளன. 
 
இ த அ."பைடயி0றா/ கைலஞ வ�4வாி/ ெப;வழி+ ேசற% எE� 
அதிகார$ைத� கா;கிறா. அ>வா8 க;ட கைலஞ த� உைரயி/ வாயிலாக" 
பைழய உைரயாசிாியகளா% ெப;ைம�� ஏ0ப).� த பழிைய நீ�கிB�ளா. 
  
4. 4. 4. 4. ஊ)ஊ)ஊ)ஊ)    
 
கட��, ஆ/மா ஆகிய இர;�� ம�கைள இ/8வைர ெதளிவைடய ஒ)டா! 
�ழ"பி� ெகா;��ளன. இைவ இர;�� ேபா% �ழ"ப த�� க�$! ேவ8 
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எ!�மி�"பதாக$ ெதாியவி%ைல. ச08� ,�தலாக ஆ@ ! எ;ணி" பா$தா% 
அைவக4�� அ�$த நிைலயி% ஊ@ எ/பைத� �றி"பிட �.B�. சிலைர" 
ெபா�$தவைர �/னைவ யிர;ைடB� விட இ�P/றாவத0ேக அதிக� �ழ"ப� 
அைடகி/றன எ/8� ,றலா�. ஊ@, விதி, தைல எ6$!, கமா எ/ெற%லா� 
ெசா%ல"ப�� ஒ� க0பைன$ த$!வ� ப0றிய �ற)ப�தி�� உைரயாசிாியக� 
�ழ"ப த�� உைரகைளேய எ6தி+ ெச/றன. ப�$தறிவாளராகிய கைலஞ ஊ@ 
எ/E� அதிகார$தி0�$ ெதளிவானெதா� விள�க$ைத$ த தி�"பேதா� இ� 
க�$!" ப0றிய மா தாி/ �ழ"ப�, அதனா% ஏ0ப�� அ+ச�, கவைல, ைகய8நிைல 
ஆகிய அைன$!��� தீ�� கா).B�ளா. 
  
ஊ@ எ/பத0�� கைலஞ இய0ைக நிைல எ/8 ெபா�� த�கிறா. இய0ைக 
நிைல எ/பத0� இய0ைகயி/ அைமதி, அஃதாவ! இய0ைக அைம தி���� வித� 
எ/ப! விள�கமா��. 
  
இய0ைக வ=ைமயான!. வ=ைமயாக இ�"பதனா% தா/ இய0ைக நிைல$!� 
உ�ள!. அதைன உண ! அத0ேக0ப நட ! ெகா�ள ேவ;�ெம/பேத ஊ@ 
எ/E� அதிகார$தி% இட� ெப08�ள வ�4வாி/ க�$! எ/பைத� கைலஞ த� 
உைரயி% எ�$!� கா)�கிறா. 
  
இய0ைகயி/ ஆ0ற% மி�தி��� ",ாிய அறி� வழ�க� ,.ய ?%கைள ஒ�வ 
க0றி� த ேபாதிA� அவர! இய0ைக அறிேவ ேமேலா�கி நி0�� "எ/E� உைர 
சா/8 த�கிற!. ேமA� "இய0ைக நிைலைய மா0றி ம0ெறா� ெசய0ைக நிைலைய 
அைம$திட �ைன தாA�, இய0ைக நிைலேய �த/ைமயாக வ ! நி0பதா% 
அைதவிட வ=ைமயானைவயாக ேவ8 எைவ உ�ளன" எ/ப!� காண$ த��. 
  
ஊ�க� ஆ�க� த�� எ/ப!�, ேசா�ப% அழி� த�� எ/ப!� இய0ைகயி/ 
உ;ைமேய. ந%லைவ தீயவாதA�, தீயைவ ந%லவாதA� இய0ைகேய.  
 
"ஒ�வ தம�� உாிைம ய%லாதவ0ைற �ய/8 பா!கா$தாA� தா�காம% ேபாD 
விட�� ,��". இைவ ேபா/றன யா�� இய0ைகயி/ நிைல எ/பைத உண ! 
நட தா% பல/ உ;�. சா/றாக அEபவி�க� ,.ய ெபா�� கி)டவி%ைல 
எ/றா% அத/ இய0ைக நிைலைய உண தவக� அைத$ !ற ! வி)டா% 
அ$!/ப உண�களி=� ! த"ப �.Bம/ேறா? ந/ைமB� தீைமB� 
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வா@�ைகயி% மாறி மாறி வ��. ந/ைம க;� மகி@கிறவக� தீைம விைளB� 
ேபா! ம)�� மன� கல��வ! ஏ/? என� ேக)�� கைலஞ "அ�$Mவ! 
அஃெதா"பதி%" எ/8 ,ற$த�க வி�தைல ெநறி�ைற ஒ/ைறB� எ�$!� 
கா)�கிறா. இய0ைக நிைல வ=! எ/பைத உணவ!� உண ! அ த அறிைவ 
வா@�ைகயி% பய/ப�$தி� ெகா�வ!� கைலஞாி/ ெநறி�ைறயாக இ�� 
அைம !�ள!. ெந�"# G�� எ/பைத அறி ! அத0ேக0ப நட ! 
ெகா�வ!தாேன அறி�ைடைம? 
  
5. 5. 5. 5. ப'வைக" சிற��க�ப'வைக" சிற��க�ப'வைக" சிற��க�ப'வைக" சிற��க�    
  
கைலஞ உைரயி% ப0பல சிற"#� ,8க� காண"ப�கி/றன. அவ08� சில 
இ��+ G).� கா)ட"ப�கி/றன. கைலஞ ஒ� பாவல�மாவா ஆத=/ அவத� 
உைரநைடயிA� பாநல� காண"ப�வ! இய%ேபயா��. சா/8களாக: 
  
அஅஅஅ. . . . பா நல!பா நல!பா நல!பா நல!    
  
1101. க;�ேக)� உ;�யி$! உ0றறிB� ஐ�#லE� 
ஒ;ெடா. க;ேண உள. 
 
வைளய% அணி த இ த வ.வழகியிட� க;� மகிழ��, ேக)� மகிழ��, ெதா)� 
மகிழ��, �க !;� மகிழ�மான ஐ�#ல இ/ப�க4� நிைற !�ளன. 
 
1098. அைசயிய0� உ;டா;ேடா ஏஎயா/ ேநா�க"  
 பைசயின� ைபய ந��.  
  
நா/ பா���ேபா! எ/ மீ! பாி� ெகா;டவளாக ெம%ல+ சிாி"பா�; அ"ேபா!, 
!வ4கி/ற அ த$ !.யிைடயா� ஒ� #திய ெபா=�ட/ 
ேதா/8கிறா�.ஆகியவ0ைற� காணலா�. 
  
ஆஆஆஆ. . . . அணி நல!அணி நல!அணி நல!அணி நல!    
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பிறி! ெமாழித% எ/E� அணிைய வ�4வ ைகயா;� க�$!ைர$!�ளா. 
கைலஞ�� அ>வணிைய" பி/வ�� �ற4ைரயி% ைகயா;� #!ைம 
விைள$தி�"பைத� கா;க. 
  
17. ெந��கடA� த/நீைம �/8� த. ெதழி= 
 தா/ந%கா தாகி வி./. 
  
ஆவியான கட%நீ ேமகமாகி அ த� கட=% மைழயாக" ெபDதா%தா/ கட%,ட 
வ0றாம% இ����. மனித ச�தாய$தி=� ! #க6ட/ உய தவக4� அ த+ 
ச�தாய$தி0ேக பய/ப)டா%தா/ அ த+ ச�தாய� வா6�. 
  
இஇஇஇ. . . . அைடநல!அைடநல!அைடநல!அைடநல!    
  
அைடெமாழிகைள+ ேச"பத/ வாயிலாகேவ உவைம விள�கமளி��� 
சிற"பிய%ைப அ�$! வ�� ப�தியி0 காணலா�. 
  
1085. ,0றேமா க;ேணா பிைணேயா மடவர% 
 ேநா�க�இ� P/8� உைட$!.  
  
உயி பறி��� ,0றேமா? உறவா�� விழிேயா? ம�)சி ெகா�4� ெப;மாேனா? 
இள� ெப;ணி/ பாைவ இ த P/8 ேக�விகைளB� எ6"#கிறேத.  
 
ஈஈஈஈ. . . . உைர+ ,ற�உைர+ ,ற�உைர+ ,ற�உைர+ ,ற�    
  
பா)�� �ற�; அத0�� கைலஞ வ�$த உைரB� �றளாக அைம தி�"பைத 
அ�$!� கா;க. 
  
1305. நல$தைக ந%லவ�� ஏஎ #ல$தைக  
 Rஅ/ன க;ணா ரக$!.  
  
மல விழி மகளி ெநNசி% விைளB� ஊடேல ப;பா த ந%ல காதல�� அழ� 
ேச���. 
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உஉஉஉ. . . . இைடமிைட ெசா'நல!இைடமிைட ெசா'நல!இைடமிைட ெசா'நல!இைடமிைட ெசா'நல!    
  
இைடயி% சில ெசா0கைள+ ேச"பத/ வாயிலாக� �றளி/ ெபா�ளி% ேந�� 
�)ட8��� ெப0றிைய" பி/ உ�ள ப�தி கா)��. 
  
94. !/#Lஉ  !>வாைம இ%லா�� யாமா)��  
 இ/#Lஉ� இ/ெசா லவ��.  
  
இ/ெசா% ேபசி எ%லாாிட$திA� கனி�ட/ பழ�ேவா�� ந)பி% வ8ைம எE� 
!/பமி%ைல. 
  
83.  வ�வி� ! ைவகA� ஓ�#வா/ வா@�ைக  
 ப�வ ! பா@ப�த% இ/8.  
  
வி� தினைர நா�ேதா8� வரேவ08 மகி@பவாி/ வா@�ைக அத/ காரணமாக$ 
!/ப�08� ெக)ெடாழிவதி%ைல. 
  
1052. இ/ப� ஒ�வ0� இர$த% இர தைவ  
 !/ப� உறாஅ வாி/.  
  
வழ��பவ, வா��பவ ஆகிய இ�வ மன$தி0�� !/ப� எ!�மி/றி 
ஒ�ெபா�� கிைட��மானா% அ"ெபா�� இர ! ெப0றதாக இ�"பிE� அதனா% 
இ/பேம உ;டா��. 
 
ஊஊஊஊ. . . . ெதளி	ெதளி	ெதளி	ெதளி	    
  
உைர$ ெதளி���, 
 
1162. கர$தA� ஆ0ேற/இ  ேநாையேநாD ெசDதா��  
 உைர$தA� நாC$ த��.  
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காத% ேநாைய எ/னா% மைற�க�� �.யவி%ைல; இத0�� காரணமான 
காதலாிட� நாண$தா% உைர�க�� �.யவி%ைல.  
 
எஎஎஎ. . . . /0+க விள+க!/0+க விள+க!/0+க விள+க!/0+க விள+க!    
  
G��க விள�க$!��,  
 
1317. வ6$தினா� !�மிேன னாக அழி$த6தா�  
 யா��ளி$ !�மினீ எ/8.  
 
!�மிேன/; வழ�க"ப. அவ� எ/ைன வா@$தினா�. உடேன எ/ன ச ேதகேமா 
"யா உ�ைம நிைன$ததா% !�மினீ"எ/8 ேக)�, �த=% அளி$த வா@$!�� 
மாறாக அழ$ ெதாட�கிவி)டா�- எ/பைதB� க;./#றலா�. 
 
ஏஏஏஏ. . . . ���ெபா0����ெபா0����ெபா0����ெபா0�    
 
அ�Nெசா0 ெபா�� ெகா�வதி% கைலஞ க;ட ேநைம பிறழா" 
#!ைம��" பி/வ�� ப�திக� சா/8 ,8கி/றன. 
  
98.  சி8ைமB� நீ�கிய இ/ெசா% ம8ைமB�  
 இ�ைமB� இ/ப  த��.  
  
சி8ைம$தனம0ற இனியெசா% ஒ�வE�� அவ/ வா6� ேபா!�, வா@ ! மைற த 
பிற�� #கைழ$ தர�,.யதா��. 
  
#$ேதளி எ/E� ெசா% #!ைம எ/பதன.யாக" பிற த! என� ெகா;� ெபா�� 
த ! ம�)ைக ெதளிவி��� மா)சி��� கீ@� காண"ப�� ப�திக� 
எ�$!�கா)�களாக$ திக@கி/றன. 
 
58. ெப0றா0 ெபறி/ெப8வ ெப;. ெப�Nசிற"#"  
 #$ேதளி வா6� உல�.  
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ந0ப;# ெப0றவைன� கணவனாக" ெப0றா%, ெப;.�� இ%வா@�ைகெயE� 
#திய உலக� ெப�Nசிற"பாக அைமB�. 
 
213. #$ேத� உலக$!� ஈ;�� ெபறலாிேத 
 ஒ"#ரவி/ ந%ல பிற.  
 
பிற�� உதவி�� ப;பாகிய "ஒ"பர�" எ/பைத விட+ சிற த ப;பிைன 
இ/ைறய உலகிA� இனிவ�� #திய உலகிA� கா;ப! அாி!. 
 
1323. #ல$த=/ #$ேத�நா� உ;ேடா நில$ெதா� 
 நீாிைய  த/னா ரக$!.  
  
நில$ேதா� நீ கல த! ேபால அ/#ட/ ,.யி���� காதலாிட$தி% ஊட% 
ெகா�வைதவிட" #திய உலக� ேவெறா/8 இ��க �.Bமா? 
 
234. நிலவைர நீ�#க@ ஆ0றி/ #லவைர"  
 ேபா0றா! #$ேத� உல�.  
 
இனிவ�� #திய உலக�,ட, இ/ைறய உலகி% த/னல� !ற ! #க@ ஈ).ய 
ெப�ம�கைள வி�$!, அறிவா0ற% உைடயவைர ம)�� ேபா0றி� ெகா;.ரா!. 
 
இவ08� ஈ0றி% இட�ெப08�ள ப�தி #$த�#திய வி6மிய க�$ைதயளி��� 
உைரயாக�� இல��வைத� காண�.B�. 
 
அ1அ1அ1அ1. . . . �2த!�� விள+க!�2த!�� விள+க!�2த!�� விள+க!�2த!�� விள+க!    
  
#!ைம மண�கம6� அ$தைகய ேவ8 சில ெபா�4ைரக)�, 
 
29. �ணெம/E� �/ேறறி நி/றா ெவ�ளி 
கணேமB� கா$த% அாி!. 
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�ண��/8களான ெபாியவக� ேகாப� ெகா;டா% அ த� ேகாப� அவக� 
உ�ள$தி% ஒ� கண�,ட நிைல$! நி0கா!. 
  
37. அற$தா8 இ!ெவன ேவ;டா சிவிைக  
 ெபா8$தாேனா� ஊ தா/ இைட.  
 
அறவழியி% நட"பவக� ப%ல�கி% உ)கா ! ெச%பவகைள" ேபால 
வா@�ைகயி% வ�� இ/ப !/ப�க� இர;ைடB� எளியவாக� க�தி மகி@�ட/ 
பயண$ைத ேம0ெகா�வாக�. தீய வழி��$ த�கைள ஆ)ப�$தி� 
ெகா;டவகேளா ப%ல�ைக$ M�கி+ Gம"பவகைள" ேபால இ/ப$திA� 
அைமதி ெகா�ளாம%, !/ப$ைதB� தா�கி� ெகா�4� மன"ப��வமி/றி 
வா@ைவேய ெப�� Gைமயாக� க�!வாக�. 
  
55. ெதDவ  ெதாழாஅ� ெகா6ந/ ெதா6ெத6வா�  
 ெபDெயன" ெபDB� மைழ.  
 
கணவ/ வா�கிைன� கட�� வா�கிைன விட ேமலானதாக� க�தி அவைனேய 
ெதா6தி�� மைனவி ெபD என ஆைணயி)ட�ட/ அNசி ந��கி" ெபDகி/ற 
மைழைய" ேபால$ த/ைன அ.ைமயாக எ;ணி� ெகா�பவளாவா�. 
 
ஆகியவ0ைற எ�$!�கா)�களாக� ெகா�ளலா�. இவ08�, ெசா0கைள+ 
சிைத�காமA�, மா0றாமA� ெபா�� க;��ள நய� ேபா0ற$ த�கதாக உ�ள!. 
 
ஒஒஒஒ. . . . 3&மா& 3ைழ�ல!3&மா& 3ைழ�ல!3&மா& 3ைழ�ல!3&மா& 3ைழ�ல!    
 
கைலஞாி/ J;மா; Jைழ#ல$!��, 
  
622. ெவ�ள$ தைனய இ��ைப அறி�ைடயா/  
உ�ள$தி/ உ�ள� ெக��.  
 
 ஓ.வி�� எ/E� உைர சா/றாக$ திக@கிற!.  
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இ��க; வ��கா% ந�க அதைன  
அ�$Mவ! அஃெதா"ப தி%.  
 
எ/E� �ற� க�$ைத இதEட/ இைண$!" பா$தா% கைலஞாி/ 
#லைம+ ெசழி"#" பளி+சி�வைத� காண �.B�. 
 
6. 6. 6. 6. ந�றிந�றிந�றிந�றி    
 
திராவிட ம8மல+சி ஏ0ப)�$ த ைத ெபாியா��, ேபரறிஞ அ;ணா��, #ர)சி� 
கவிஞ பாரதிதாச/ அவக4�, �$தமிழறிஞ கைலஞ அவக4� விழி"#ண+சி 
ஏ0ப�$!வத0� �/னா%, 'இத0கிைணயாக� ,ற�,.ய ெபா! அற?% 
பிறிேத!மி%ைல' எ/8 இ/8� சிற"பி$!� ,ற"ப�� தி���ற�' தா/ 
ெப0றி��க ேவ;.ய ெச%வா�ைக" ெபற �.யாம% ஒ!�க"ப)ேட கிட த!. 
இத0�" பல காரண�க4;�. அவ0றி% ஒ/8 அ! ெபா!வாக ம�களாA� 
சிற"பாக$ தமிழகளாA� பி/ப0ற"ப�� ?லாக ஆகாைமதா/. அ! ப0றி" 
ேபGவ!� எ6!வ!� தவிர அைத வா@�ைக ெநறியாக� ெகா;� வா@ேவா 
இ/8� எ$தைன ேப? அ>வா8 தி���றைள வழிகா).யாக� ெகா�ளாைம��� 
சில காரண�க4;�. அவ08� ஒ/8 ஒ>ெவா� �ற4� G).�கா)�� 
ெநறிைய$ ெதளிவாக+ G). வைரய8$! அ! இ!தா/ என இ/ைறய 
தமிழE��" #ாிB� வ;ண��, #ாி ! உள�ெகா�4� வ;ண�� அைம த 
உைரயி/ைமேய. அ� �ைறைய" ேபா�க�� எ6 தேத கைலஞ உைர. கைலஞ, 
வ�4வ ேகா)டமைம$த!�, �றேளாவிய� தீ).ய!� ேபா% இ��ற� உைர 
வ�$த!� �ற� ெநறி பர"#� பணியி% �றி"பிட$த�க வி6மிய பணியாக 
அைம !�ள!. பாிேமலழக �த=ய பைழய உைரகாரக4� தி�.வி.க., 
#ர)சி�கவிஞ, �.வ. ேபா/ற #$!ைரகாரக4மாகிய உைரயாசிாிய ப0பல�� 
கைலஞ த� பணியா% தனி$!+ சிற�கிறா. 
  
ெதா%கா"பியாி/ 'அகர �தல னகர இ8வாD' எ/E� ,08� கிண�க$ தி���ற� 
'அ' கர$தி% ெதாட�கி 'ன' கர$தி% �.வைத" ேபா/ேற கைலஞ�ைரB� 'அ' 
கர$தி% ெதாட�கி 'ன' கர$தி% �.B� நல� அறி ! மகிழ$த�க!. 
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இவ மர#" ெபா��, ெசா0ெபா��, ெதளி�"ெபா��, G��க" ெபா�� எ/பன 
ேபா/ற �ைறயி% ெபா�� ,றி+ ெச%லாம% இ� கால$ தமிழ/ ஒ� �றைள" 
ப.$தா% எைத$ ெதாி ! ெகா�ள ேவ;�ேமா அைத இ0ெறன� கிள !, 
ெத0ெறன� கா)�வைதேய த� உ$தியாக� ெகா;��ளா எ/8 ெதாிகிற!. 
பாிேமலழக, தி�.வி.க ேபா/ற சா/ேறா உைரகெள%லா� அவ08�ேக0ற 
வைகயி% பய/ விைள$!�ளன. இனிB� பய/ விைள�க வ%லன; ந�மா% எ/8� 
ேபணி" ேபா0ற$த�கன எ/பதி% சி8 க�$! ேவ8பா�� இ%ைல. அ>வாேற 
கைலஞ உைரயி/ ேதைவ �றி$!� க�$! ேவ8பா� எழ இட� இ%ைல. த ைத 
ெபாியாைர" #ர)சி� கவிஞ 'ம�க� ெநNசி/ ம=�"பதி"#' எ/8 சிற"பி$!+ 
ெசா/னா. அைதேய நா/ இ��� ெபா�$தி+ ெசா%ல விைழகிேற/. தி���ற� 
கைலஞ உைரB�, ம�க� ெநNசி/ ம=�"பதி"பாக ெவளிவ�கிற!. இ+ சிற"#" 
பதி"ைப ெவளியி�� இ$ தி�"பணியி% என��� ஒ� J;,8 கி).யைம �றி$! 
எ;ணி எ;ணி" ெப�ைம ெயD!கிேற/. என�� இ>வாிய வாD"ைப ந%கிய 
கைலஞ அவக4�� எ/ ந/றிBணைவ" #ல"ப�$தி� ெகா�கிேற/. ேமA� 
இ  ந/9ைல ெவளியி�� வாD"ைப$ தி�மக� நிைலய$!�� அளி$த கைலஞ 
அவகளி/ அ/#�ள$தி0�" பதி"பக$தாாி/ ந/றிBணைவ அவக� சாபி% 
ெதாிவி$!� ெகா�வ!� எ/ கடைமயாயி08. 
  
இ  ?ைல வா�கி" ப.$! மன$தி% பதி$!� ெகா�வேதா� இய/றவைர 
ேதைவயான இட$திெல%லா� பி/ப08மா8� நா/ தமி@ம�கைள அ/#ட/ 
ேவ;�கிேற/. இ� க�$!கைள$ தமிழ/, �ரெசா= ஆகிய நாேள�களி% 
எ6தியத0��, இ"ேபா! அவ0ைற$ ெதா�$! இ  ?லாக ெவளியி�வத0�� 
கைலஞ எதிபா��� பய/ அ!ேவயா��. அ  ந/றிைய$ தமிழக� ெசDய 
ேவ;�� எ/ப! என! ேவணவாவா��.  
---------------  
 

தி0+,ற�தி0+,ற�தி0+,ற�தி0+,ற�    
I.I.I.I.    அற2��பா'அற2��பா'அற2��பா'அற2��பா'    அதிகார4க� அதிகார4க� அதிகார4க� அதிகார4க� 1 1 1 1 ----    38383838    

1.11.11.11.1    இ'லறவிய'இ'லறவிய'இ'லறவிய'இ'லறவிய'    
1. 1. 1. 1. வழிபா$வழிபா$வழிபா$வழிபா$    
  
அகர �தல எ6$ெத%லா� ஆதி 
பகவ/ �த0ேற உல�. 1 
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அகர� எ6$!�க4�� �த/ைம; ஆதிபகவ/, உலகி% வா6� உயிக4�� 
�த/ைம. 
  
க0றதனா% ஆய பயென/ெகா% வாலறிவ/ 
ந0றா� ெதாழாஅ எனி/. 2 
 
த/ைனவிட அறிவி% P$த ெப� தைகயாளாி/ �/ேன வண�கிநி0�� ப;# 
இ%லாவி.% எ/னதா/ ஒ�வ க0றி� தாA� அதனா% எ/ன பய/? 
ஒ/8மி%ைல. 
 
மலமிைச ஏகினா/ மாண. ேச தா 
நிலமிைச நீ�வா@ வா. 3 
 
மல ேபா/ற மன$தி% நிைற தவைன" பி/ப08ேவாாி/ #க@வா@�, உலகி% 
ெந��கால� நிைல$! நி0��. 
 
ேவ;�த%ேவ; டாைம இலான. ேச தா�� 
யா;�� இ��ைப இல. 4 
 
வி�"# ெவ8"ப08$ த/னலமி/றி$ திக@கி/றவைர" பி/ப0றி நட"பவக4�� 
எ"ேபா!ேம !/ப� ஏ0ப�வதி%ைல. 
  
இ��ேச இ�விைனB� ேசரா இைறவ/ 
ெபா��ேச #க@#ாி தா மா)�. 5 
 
இைறவ/ எ/பத0�ாிய ெபா�ைள" #ாி ! ெகா;� #க@ ெபற வி��#கிறவக�, 
ந/ைம தீைமகைள ஒேர அளவி% எதி ெகா�வாக�. 
 
ெபாறிவாயி% ஐ தவி$தா/ ெபாDதீ ஒ6�க 
ெநறிநி/றா நீ�வா@ வா. 6 
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ெமD, வாD, க;, P��, ெசவி எE� ஐ�ெபாறிகைளB� க)�"ப�$திய Mயவனி/ 
உ;ைமயான ஒ6�க�ைடய ெநறிைய" பி/ப0றி நி0பவகளி/ #க@வா@� 
நிைலயானதாக அைமB�. 
 
தன��வைம இ%லாதா/ தா�ேச தா� க%லா% 
மன�கவைல மா0ற% அாி!. 7 
 
ஒ"பா�� மி�கா�மி%லாதவEைடய அ.ெயா0றி நட"பவகைள$ தவிர, 
ம0றவகளி/ மன�கவைல தீர வழிேய!மி%ைல. 
 
அறவாழி அ தண/ தா�ேச தா� க%லா% 
பிறவாழி நீ த% அாி!. 8 
 
அ தண எ/பத0�" ெபா�� சா/ேறா எ/பதா%,அற�கடலாகேவ விள��� 
அ த+ சா/ேறாாி/ அ.ெயா0றி நட"பவ�ேகய/றி, ம0றவக4��" பிற !/ப� 
கட%கைள� கட"ப! எ/ப! எளிதான காாியம%ல. 
 
ேகாளி% ெபாறியி/ �ணமிலேவ எ;�ண$தா/ 
தாைள வண�கா$ தைல. 9 
 
உட%, க;, கா!, P��, வாD எE� ஐ�ெபாறிக� இ� !�, அைவக� 
இய�காவி)டா% எ/ன நிைலேயா அேத நிைலதா/ ஈட0ற ஆ0றA� ப;#� 
ெகா;டவைன வண�கி நட�காதவனி/ நிைலB� ஆ��. 
 
பிறவி" ெப��கட% நீ !வ நீ தா 
இைறவ/ அ.ேசரா தா. 10 
 
வா@�ைக எE� ெப��கடைல நீ தி� கட�க �ைனேவா, 
தைலயானவனாக இ�"பவனி/ அ. ெதாட ! ெச%லாவி.% நீ த 
�.யாம% தவி�க ேநாி��. 
----------- 
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2. 2. 2. 2. வா�சிற��வா�சிற��வா�சிற��வா�சிற��    
  
வானி/ 8லக� வழ�கி வ�தலா% 
தானமி@த� எ/8ணர0 பா08. 11 
 
உலக$ைத வாழ ைவ"ப! மைழயாக அைம தி�"பதா% அ!ேவ அமி@த� 
என"ப�கிற!. 
 
!"பா��$ !"பாய !"பா�கி$ !"பா��$ 
!"பாய Mஉ� மைழ. 12 
 
யா��� உண�" ெபா��கைள விைளவி$!$தர மைழ பய/ப�கிறேதா, 
அவக4�ேக அ த மைழ அவக� அ� !� உணவாக�� ஆகி அாிய தியாக$ைத+ 
ெசDகிற!.  
 
வி;இ/8 ெபாD"பி/ விாிநீ வியEலக$! 
உ�நி/ 8ட08� பசி. 13 
 
கட%நீ K@ த உலகமாயிE�, மைழநீ ெபாD$!வி)டா% பசியி/ ெகா�ைம 
வா). வைத���. 
  
ஏாி/ உழாஅ உழவ #ய%எ/E� 
வாாி வள��/றி� கா%. 14 
 
மைழ எ/E� வ�வாD வள� �/றிவி)டா%, உழ�$ ெதாழி% �/றிவி��. 
  
ெக�"பMஉ� ெக)டா��+ சாவாDம0 றா�ேக 
எ�"பMஉ� எ%லா� மைழ. 15 
 
ெபDயாம% வி�$! உயிகளி/ வா@ைவ� ெக��க� ,.ய!�, ெபDவத/ 
காரணமாக உயிகளி/ ந= த வா@��� வள� ேச"ப!� மைழேய ஆ��. 
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விG�பி/ !ளிOழி/ அ%லா%ம0 றா�ேக 
பG�#% தைலகா; பாி!. 16 
 
வி;ணி=� ! மைழ$!ளி வி6 தால/றி ம;ணி% பG�#% தைல கா;ப! 
அாிதான ஒ/றா��.  
 
ெந��கடA� த/நீைம �/8� த. ெதழி= 
தா/ந%கா தாகி வி./. 17 
 
ஆவியான கட%நீ ேமகமாகி அ த� கட=% மைழயாக" ெபDதா%தா/ கட%,ட 
வ0றாம% இ����. மனித ச�தாய$தி=� ! #க6ட/ உய தவக4� அ த+ 
ச�தாய$தி0ேக பய/ப)டா%தா/ அ த+ ச�தாய� வா6�. 
 
சிற"ெபா� Rசைன ெச%லா! வான� 
வற��ேம% வாேனா��� ஈ;�. 18 
 
வானேம ெபாD$! வி��ேபா!, அத/ பி/ன அ த வான$தி% வா@வதாக+ 
ெசா%ல"ப�கிறவக4�� விழா�க� ஏ!? வழிபா�தா/ ஏ!? 
 
தான� தவமிர;�� த�கா வியEலக� 
வான� வழ�கா ெதனி/. 19 
 
இ"ேப�லகி% மைழ ெபாD$!வி�மானா% அ!, பிற ெபா�)�+ ெசDB� 
தான$தி0��, த/ெபா�)� ேம0ெகா�4� ேநா/#��� தட�கலா��. 
 
நீாி/ றைமயா !லெகனி/ யாயா��� 
வானி/ றைமயா ெதா6��.  20 
 
உலகி% மைழேய இ%ைலெய/றா% ஒ6�கேம ெகட�,�� எ/ற நிைல 
இ�"பதா%, நீாி/ இ/றியைமயாைமைய உண ! ெசய%பட ேவ;��. 
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------------- 
 
3. 3. 3. 3. நீ2தா� ெப0ைமநீ2தா� ெப0ைமநீ2தா� ெப0ைமநீ2தா� ெப0ைம    
 
ஒ6�க$! நீ$தா ெப�ைம வி6"ப$! 
ேவ;�� பEவ% !ணி�.  21 
 
ஒ6�க$தி% உ8தியான !றவிகளி/ ெப�ைம, சா/ேறா ?=% வி�"ப�டE�. 
உயவாக�� இட� ெப8�. 
 
  
!ற தா ெப�ைம !ைண�,றி/ ைவய$! 
இற தாைர எ;ணி�ெகா; ட08. 22 
 
உலகி% இற தவகளி/ எ;ணி�ைக எ>வள� எ/8 ,ற �.Bமா? 
அ!ேபால$தா/ உ;ைமயாகேவ ப08கைள$ !ற த உ$தமகளி/ 
ெப�ைமையB� அளவிடேவ �.யா!.  
 
இ�ைம வைகெதாி  தீ;டற� R;டா 
ெப�ைம பிற�கி0 8ல�. 23 
 
ந/ைம எ!, தீைம எ! எ/பைத ஆD தறி ! ந/ைமகைள ேம0ெகா�பவகேள 
உலகி% ெப�ைம� �ாியவகளாவாக�. 
 
உரென/E  ேதா).யா/ ஓைர !� கா"பா/ 
வரென/E� ைவ"பி0ேகா வி$!. 24 
 
உ8திெய/ற அ��ச� ெகா;�, ஐ�ெபாறிகைளB� அட�கி� கா"பவ/, !றவற� 
எE� நில$தி0� ஏ0ற விைதயாவா/. 
 
ஐ தவி$தா/ ஆ0ற% அக%விG�# ளாேகாமா/ 
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இ திரேன சாA� காி. 25 
 
#ல/கைள அட�க �.யாம% வழிதவறி+ ெச/றி�� மனிதE��+ சா/றாக 
இ திர/ விள�கி, ஐ�#ல/களா% ஏ0ப�� ஆைசகைள� க)�"ப�$தியதா% 
வா/#க@ ெகா;டவகளி/ ஆ0றைல எ�$!� கா)�கிறா/. 
 
ெசய0காிய ெசDவா ெபாிய சிறிய 
ெசய0காிய ெசDகலா தா. 26 
 
ெப�ைம த�� ெசய%கைள" #ாிேவாைர" ெபாிேயா எ/8�, சி8ைமயான 
ெசய%கைளய/றி" ெப�ைம��ாிய ெசய%கைள+ ெசDயாதவகைள+ சிறிேயா 
எ/8� வைரய8$!விட �.B�  
 
Gைவெயாளி ஊேறாைச நா0றெம/ ைற தி/ 
வைகெதாிவா/ க)ேட உல�. 27 
 
ஐ�#ல/களி/ இய%ைப உண ! அவ0ைற அட�கியா4� திற/ 
ெகா;டவைனேய உலக� ேபா08�. 
 
நிைறெமாழி மா த ெப�ைம நில$! 
மைறெமாழி கா). வி��. 28 
 
சா/ேறாகளி/ ெப�ைமைய, இ த உலகி% அழியாம% நிைல$! நி0�� 
அவகள! அறவழி ?%கேள எ�$!� கா)��. 
  
�ணெம/E� �/ேறறி நி/றா ெவ�ளி 
கணேமB� கா$த% அாி!. 29 
 
�ண��/8களான ெபாியவக� ேகாப� ெகா;டா% அ த� ேகாப� அவக� 
உ�ள$தி% ஒ� கண� ,ட நிைல$! நி0கா!. 
 
அ தண எ/ேபா அறேவாம0 ெற>�யி��� 
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ெச த;ைம R;ெடா6க லா/. 30 
 
அைன$! உயிகளிட$திA� அ/#ெகா;� அ�� ெபாழிB� சா/ேறா 
எவராயிE� அவ அ தண என"ப�வா. 
---------- 
 
4.4.4.4.    அற� வ6782த'அற� வ6782த'அற� வ6782த'அற� வ6782த'    
  
சிற"SE� ெச%வ�� ஈE� அற$தி9உ�� 
ஆ�க� எவேனா உயி��. 31 
 
சிற"ைபB�, ெசழி"ைபB� தர�,.ய அறவழி ஒ/ைற$தவிரஆ�கமளி�க� ,.ய 
வழி ேவெற/ன இ��கிற!? 
 
அற$தி9உ� கா�க�� இ%ைல அதைன 
மற$த=/ ஊ�கி%ைல ேக�. 32 
 
ந/ைமகளி/ விைளநிலமாக இ���� அற$ைத" ேபா% ஒ�வ�ைடய வா@�ைக�� 
ஆ�க� தர� ,.ய! எ!�மி%ைல; அ த அற$ைத மற"பைத விட$ தீைமயான!� 
ேவறி%ைல. 
 
ஒ%A� வைகயா/ அறவிைன ஓவாேத 
ெச%A�வாD எ%லாN ெசய%. 33 
 
ெசDய�,.ய ெசய%க� எைவ ஆயிE�, அைவ எ%லா இட�களிA� 
ெதாDவி%லாத அறவழியிேலேய ெசDய"பட ேவ;��. 
 
மன$!�க; மாசில/ ஆத% அைன$தற/ 
ஆ�ல நீர பிற. 34 
 
மன� MDைமயாக இ�"பேத அற�; ம0றைவ ஆரவார$ைத$ தவிர 
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ேவெறா/8மி%ைல. 
  
அ6�கா றவாெவ�ளி இ/னா+ெசா% நா/�� 
இ6�கா இய/ற தற�. 35 
 
ெபாறாைம, ேபராைச, ெபா��� ேகாப�, #;ப�$!� ெசா% ஆகிய இ த நா/�� 
அறவழி��" ெபா� தாதைவகளா��. 
 
அ/றறிவா� எ/னா தறNெசDக ம0ற! 
ெபா/8�கா% ெபா/றா$ !ைண. 36 
 
பிற� பா$!�ெகா�ளலா� எ/8 நா� கட$தாம% அறவழிைய ேம0ெகா;டா% 
அ! ஒ�வ இற தபி/ ,ட அழியா" #கழாD நிைல$!$ !ைண நி0��. 
 
அற$தா றி!ெவன ேவ;டா சிவிைக 
ெபா8$தாேனா T தா/ இைட. 37 
 
அறவழியி% நட"பவக� ப%ல�கி% உ)கா ! ெச%பவகைள" ேபால 
வா@�ைகயி% வ�� இ/ப !/ப�க� இர;ைடB� எளியவாக� க�தி மகி@�ட/ 
பயண$ைத ேம0ெகா�வாக�. தீய வழி��$ த�கைள ஆ)ப�$தி� 
ெகா;டவகேளா ப%ல�ைக$ M�கி+ Gம"பவகைள" ேபால இ/ப$திA� 
அைமதி ெகா�ளாம%, !/ப$ைதB� தா�கி� ெகா�4� மன"ப��வமி/றி 
வா@ைவேய ெப�� Gைமயாக� க�!வாக�. 
 
O@நா� படாஅைம ந/றா0றி/ அஃெதா�வ/ 
வா@நா� வழியைட��� க%. 38 
 
பயன0றதாக ஒ�நா�,ட� கழி ! ேபாகாம%, ெதாட ! ந0ெசய%களி% 
ஈ�ப�பவ��� வா@�ைக" பாைதைய+ சீரா�கி அைம$!$ த�� க%லாக அ த 
ந0ெசய%கேள விள���. 
 
அற$தா/ வ�வேத இ/பம0 ெற%லா� 
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#ற$த #க6� இல. 39 
 
MDைமயான ெநNGட/ நட$!� அறவழி வா@�ைகயி% வ�கி/ற #கழா% 
ஏ0ப�வேத இ/பமா��. அத0� மாறான வழியி% வ�வ! #க6� ஆகா!; 
இ/ப�� ஆகா!. 
 
ெசய0பால ேதா�� அறேன ஒ�வ0� 
உய0பால ேதா�� பழி. 40 
 
பழி�க$ த�கைவகைள+ ெசDயாம% பாரா)ட$த�க அறவழி+ ெசய%களி% நா)ட� 
ெகா�வேத ஒ�வ��" #க@ ேச���. 
------ 
 
5. 5. 5. 5. இ'வா)+ைகஇ'வா)+ைகஇ'வா)+ைகஇ'வா)+ைக    
 
இ%வா@வா/ எ/பா/ இய%#ைடய Pவ��� 
ந%லா0றி/ நி/ற !ைண. 41 
 
ெப0ேறா, வா@�ைக$ !ைண, �ழ ைதக� என இய0ைகயாக அைம தி�� 
Pவ��� !ைணயாக இ�"ப! இ%லற� நட$!ேவா கடைமயா��. 
 
!ற தா��� !>வா தவ��� இற தா��� 
இ%வா@வா/ எ/பா/ !ைண. 42 
 
ப0ற0ற !றவிக)��, பசியா% வா�ேவா���, பா!கா"ப0றவ��� 
இ%லற வா@� நட$!ேவா !ைணயாக இ�$த% ேவ;��. 
 
ெத/#ல$தா ெதDவ� வி� ெதா�க% தாென/றா�� 
ஐ�#ல$தா ேறா�ப% தைல. 43 
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வா@ ! மைற ேதாைர நிைன�,த%, வா@வா�� வா@ேவாைர" ேபா08த%, 
வி� ேதா�ப%, G0ற� ேபண% ஆகிய கடைமகைள நிைறேவ0ற$ த/ைன 
நிைல"ப�$தி� ெகா�ள% என"ப�� ஐவைக அறெநறிக4� இ%வா@�� 
�ாியனவா�. 
 
பழியNசி" பா$M; உைட$தாயி/ வா@�ைக 
வழிெயNச% எNஞா/8� இ%. 44 
 
பழி�� அNசாம% ேச த ெபா�� கண�கி/றி இ�"பிE� அைதவிட, பழி�� 
அNசி+ ேச$தெபா�ைள" ப�$! உ;C� ப;பிேலதா/ வா@�ைகயி/ 
ஒ6�கேம இ��கிற!.  
 
அ/#� அறE� உைட$தாயி/ இ%வா@�ைக 
ப;#� பயE� அ!. 45 
 
இ%வா@�ைக ப;#ைடயதாக�� பயEைடயதாக�� விள��வத0� அ/பான 
உ�ள�� அைதெயா).ய ந%ல ெசய%க4� ேதைவ. 
 
அற$தா0றி/ இ%வா@�ைக ஆ0றி/ #ற$தா0றி% 
ேபாஒD" ெப8வ ெதவ/. 46 
 
அறெநறியி% இ%வா@�ைகைய அைம$!� ெகா;டவக� ெப0றி�� பயைன, 
ேவ8 ெநறியி% ெச/8 ெப0றிட இயAேமா? இயலா!.  
 
இய%பினா/ இ%வா@�ைக வா@பவ/ எ/பா/ 
�ய%வா�� எ%லா� தைல. 47 
 
ந%வா@��கான �ய0சிகைள ேம0ெகா�ேவாாி% தைலயானவராக$ திக@பவ, 
இ%வா@வி/ இல�கண�ண ! அத0ேக0ப வா@பவதா/. 
 
ஆ0றி/ ஒ6�கி அறனி6�கா இ%வா@�ைக 
ேநா0பாாி/ ேநா/ைம உைட$!. 48 
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தாE� அறவழியி% நட !, பிறைரB� அ>வழியி% நட�க+ ெசDதி�ேவாாி/ 
இ%வா@�ைக, !றவிக� கைட"பி.��� ேநா/ைபவிட" ெப�ைமBைடயதா��. 
 
அற/என" ப)டேத இ%வா@�ைக அஃ!� 
பிற/பழி"ப தி%லாயி/ ந/8. 49 
 
பழி"#�� இடமி%லாத இ%வா@�ைக இ%லற� என" ேபா0ற"ப��. 
 
ைவய$!� வா@வா�� வா@பவ/ வா/உைறB� 
ெதDவ$!� ைவ�க" ப��. 50 
 
ெதDவ$!�ெகன எ$தைனேயா அ���ண�க� ,ற"ப�கி/றன. உலகி% வாழ 
ேவ;.ய அறெநறியி% நி/8 வா@கிறவ/ வானி% வா@வதாக+ ெசா%ல"ப�� 
ெதDவ$!�� இைணயாக ைவ$! மதி�க"ப�வா/. 
------------- 
 
6. 6. 6. 6. வா)+ைக2 �ைணநல!வா)+ைக2 �ைணநல!வா)+ைக2 �ைணநல!வா)+ைக2 �ைணநல!    
  
மைன$த�க மா;#ைடய� ஆகி$த0 ெகா;டா/ 
வள$த�கா� வா@�ைக$ !ைண.  51 
 
இ%லற$தி0�ாிய ப;#க4ட/, ெபா�� வள$!��$ த�கவா8 ���ப� 
நட$!பவ�, கணவனி/ வா@���" ெப� !ைணயாவா�  
 
மைனமா)சி இ%லா�க; இ%லாயி/ வா@�ைக 
எைனமா)சி$ தாயிE� இ%. 52 
 
ந0ப;#�ள மைனவி அைமயாத இ%வா@�ைக எ>வள� சிற"#ைடயதாக 
இ� தாA� அத0�$ தனி+சிற"#� கிைடயா!. 
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இ%லெத/ இ%லவ� மா;பானா% உ�ளெத/ 
இ%லவ� மாணா� கைட. 53 
 
ந%ல ப;#ைடய மைனவி அைம த வா@�ைகயி% எ%லா� இ����. அ"ப.ெயா� 
மைனவி அைமயாத வா@�ைகயி% எ!�ேம இ��கா!.  
 
ெப;ணி/ ெப� த�க யா�ள க0ெப/E� 
தி;ைமஉ; டாக" ெபறி/. 54 
 
க0ெப/E� தி;ைம ெகா;ட ெப;ைமயி/ உ8தி" ப;ைப" ெப08வி)டா%, 
அைதவிட" ெப�ைம��ாிய! ேவ8 யா!? 
 
ெதDவ� ெதாழாஅ� ெகா6ந0 ெறா6ெத6வா� 
ெபDெயன" ெபDB� மைழ. 55 
 
கணவ/ வா�கிைன� கட�� வா�கிைன விட ேமலானதாக� க�தி அவைனேய 
ெதா6தி�� மைனவி ெபD என ஆைணயி)ட�ட/ அNசி ந��கி" ெபDகி/ற 
மைழைய" ேபால$ த/ைன அ.ைமயாக எ;ணி� ெகா�பவளாவா�. 
 
த0கா$!$ த0ெகா;டா0 ேபணி$ தைகசா/ற 
ெசா0கா$!+ ேசாவிலா� ெப;. 56 
 
க0#ெநறியி% த/ைனB� த/ கணவைனB� கா$!� ெகா;�,தம��" ெப�ைம 
ேச��� #கைழB� கா"பா0றி� ெகா�வதி% உ8தி �ைலயாம% இ�"பவ� ெப;. 
  
சிைறகா��� கா"ெபவ/ ெசDB� மகளி 
நிைறகா��� கா"ேப தைல. 57 
 
த�ைம$ தாேம கா$!�ெகா;� சிற த ப;#ட/ வா6� மகளிைர அ.ைமகளாக 
நட$த எ;Cவ! அறியாைமயா��. 
 
ெப0றா0 ெபறி/ெப8வ ெப;. ெப�Nசிற"#" 
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#$ேதளி வா6� உல�. 58 
 
ந0ப;# ெப0றவைன� கணவனாக" ெப0றா%, ெப;.�� இ%வா@�ைகெயE� 
#திய உலக� ெப�Nசிற"பாக அைமB�. 
 
#க@#ாி  தி%=ேலா� கி%ைல இக@வா�/ 
ஏ8ேபா% S� நைட. 59 
 
#க6��ாிய இ%வா@�ைக அைமயாதவக�, த�ைம" பழி$!" ேபGேவா �/# 
தைலநிமி ! நட�க �.யாம% �/றி" ேபாD வி�வாக�. 
 
ம�கல� எ/ப மைனமா)சி ம0றத/ 
ந/கல� ந/ம�க) ேப8. 60 
 
���ப$தி/ ப;பா�தா/ இ%வா@�ைகயி/ சிற"#; அத0� ேமA� சிற"# ந%ல 
பி�ைளகைள" ெப0றி�"ப!. 
-------------- 
 
7. 7. 7. 7. ம+க9ேப8ம+க9ேப8ம+க9ேப8ம+க9ேப8    
  
ெப8மவ08� யாமறிவ தி%ைல அறிவறி த 
ம�க)ேப ற%ல பிற. 61 
 
அறிவி% சிற த ந%ல பி�ைளகைளவிட இ%வா@�ைகயி% சிற த ேப8 ேவ8 
எ!�மி%ைல. 
 
எ6பிற"#� தீயைவ தீ;டா பழிபிற�கா" 
ப;#ைட ம�க) ெபறி/. 62 
 
ெப0ெற���� ம�க� பழிபடராத ப;#ைடயவகளாக இ�"பி/, ஏேழ6 
தைல�ைற எE� அள���� காலெம%லா� எ த$ தீைமB� தீ;டா!. 
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த�ெபா�� எ/பத� ம�க� அவெபா�� 
த த� விைனயா/ வ��. 63 
 
த� ெபா�� எ/ப! த�ம�கைளேயயா�. அ�ம�களி/ ெபா��க� அவரவ 
ெசய%களி/ விைளவாக வர� ,.யைவ. 
 
அமி@திE� ஆ0ற இனிேதத� ம�க� 
சி8ைக அளாவிய ,@. 64 
 
சிற த ெபா�ைள அமி@த� என� �றி"பி)டாA� ,ட$ த��ைடய �ழ ைதகளி/ 
பிNG�கர$தா% அளாவ"ப)ட ,@ அ த அமி@த$ைதவிட+ Gைவயான 
தாகிவி�கிற!. 
 
65.  
ம�க�ெமD தீ;ட% உட0கி/ப� ம0றவ 
ெசா0ேக)ட% இ/ப� ெசவி��. 65 
 
த� �ழ ைதகைள$ த6வி மகி@வ! உடA�� இ/ப$ைதB�, அ த� 
�ழ ைதகளி/ மழைல ெமாழி ேக)ப! ெசவி�� இ/ப$ைதB� வழ��� 
 
�ழ=னி தியாழினி ெத/பத� ம�க� 
மழைல+ெசா% ேகளா தவ. 66 
 
த�க� �ழ ைதகளி/ மழைல+ ெசா%ைல� ேக)காதவக�தா/ �ழேலாைச, 
யாேழாைச ஆகிய இர;�� இனிைமயானைவ எ/8 ,8வாக�. 
 
த ைத மக0கா08� ந/றி அைவய$! 
� தி இ�"ப+ ெசய%. 67 
 
த ைத த/ ம�க4��+ ெசDயேவ;.ய ந%Aதவி அவகைள அறிஞக� 
அைவயி% #க6ட/ விள��மா8 ஆ��தேல ஆ��. 
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த�மி/த� ம�க� அறி�ைடைம மாநில$! 
ம/Eயி� ெக%லா� இனி!. 68 
 
ெப0ேறாைர� கா).A� பி�ைளக� அறிவி0 சிற ! விள�கினா%, அ! 
ெப0ேறா��� ம)�ேமய/றி உலகி% வா6� அைனவ���� அக மகி@+சி 
த�வதா��. 
 
ஈ/ற ெபா6தி/ ெபாி!வ��� த/மகைன+ 
சா/ேறா/ என�ேக)ட தாD. 69 
 
ந%ல மகைன� ெப0ெற�$தவ� எ/8 ஊரா பாரா)�� ெபா6! அவைன" 
ெப0றெபா6! அைட த மகி@+சிையவிட அதிக மகி@+சிைய அ த$ தாD 
அைடவா�.  
 
மக/ த ைத� கா08� உதவி இவ/ த ைத 
எ/ேநா0றா/ ெகா%ெலE� ெசா%. 70 
 
"ஆகா! இவைன" பி�ைளயாக" ெப0ற! இவ/ த ைத ெப0ற ெப��ேப8", எ/8 
ஒ� மக/ #கழ" ப�வ!தா/, அவ/ த/Eைடய த ைத��+ ெசDய� ,.ய 
ைக�மா8 என"ப��. 
---------- 
 
8. 8. 8. 8. அ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைம    
 
அ/பி0�� உ;ேடா அைட�� தா@ ஆவல 
#/கணீ Rச% த��. 71 
 
உ�ள$தி% இ���� அ/ைப$ தா@"பா� ேபா)� அைட$! ைவ�க �.யா!. 
அ/#��ாியவாி/ !/ப�காCமிட$!, க;ணீ$!ளி வாயிலாக அ! 
ெவளி"ப)� வி��. 
 



36 

 

அ/பிலா எ%லா� தம��ாிய அ/#ைடயா 
எ/#� உாிய பிற��. 72 
 
அ/# இ%லாதவ, எ%லா� தம�ேக என உாிைம ெகா;டா�வ; அ/# 
உைடயவேரா த� உட%, ெபா��, ஆவி ஆகிய அைன$!� பிற��ெகன 
எ;ணி�வ. 
 
அ/ேபா .ைய த வழ�ெக/ப ஆ�யி�� 
எ/ேபா .ைய த ெதாட#. 73 
 
உயி�� உடA�ேபா% அ/#� ெசயA� இைண தி�"பேத உய த 
ெபா�$தமா��. 
 
அ/SE� ஆவ� உைடைம அ!ஈE� 
ந;ெப/E� நாடா+ சிற"#. 74 
 
அ/# பிறாிட� ப08�ள� ெகா�ள+ ெசDB�. அ த உ�ள�, ந)# எE� 
ெப�Nசிற"ைப உ�வா���. 
 
அ/#0 றம த வழ�ெக/ப ைவயக$! 
இ/#0றா எD!� சிற"#. 75 
 
உலகி% இ/#08 வா@கி/றவ�� வாD��� சிற"#, அவ அ/#�ள� 
ெகா;டவராக விள��வத/ பயேன எ/8 ,றலா�. 
 
அற$தி0ேக அ/#சா ெப/ப அறியா 
மற$தி0�� அஃேத !ைண. 76 
 
Oர+ ெசய%க4��� அ/# !ைணயாக$ திக@கிற! எ/பைத அறியாதவகேள, 
அற+ ெசய%க4�� ம)�ேம அ/# !ைணயாக இ�"பதாக� ,8வாக�. 
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எ/பி லதைன ெவயி%ேபால� காBேம 
அ/பி லதைன அற�. 77 
 
அற� எ!ெவன அறி !� அதைன� கைட"பி.�காத வைர, அவர! மன+சா)சிேய 
வா). வைத���. அ! ெவயி=/ ெவ�ைம #6ைவ வா)�வ!ேபால இ����  
 
அ/பக$ தி%லா உயிவா@�ைக வ/பா0க; 
வ0ற% மர தளி$ த08. 78 
 
மன$தி% அ/# இ%லாதவ�ைடய வா@�ைக, பாைல வான$தி% ப)டமர� 
தளி$த! ேபா/ற!. 
 
#ற$!8" ெப%லா� எவ/ெசDB� யா�ைக 
அக$!8" ப/பி லவ��. 79 
 
அ/# எE� அக$! உ8"# இ%லாதவ��" #ற$! உ8"#க� அழகாக இ� ! 
எ/ன பய/? 
 
80.  
அ/பி/ வழிய !யிநிைல அஃதிலா�� 
எ/#ேதா% ேபா$த உட�#. 
 
அ/#ெநNச$தி/ வழியி% இய��வேத உயி��ள உடலா��; இ%ைலேய%, அ! 
எA�ைப$ ேதா% ேபா$திய ெவ8� உடேலயா��. 
----------- 
 
9. 9. 9. 9. வி0�ேதா!ப'வி0�ேதா!ப'வி0�ேதா!ப'வி0�ேதா!ப'    
  
இ� ேதா�பி இ%வா@வ ெத%லா� வி� ேதா�பி 
ேவளா;ைம ெசDத0 ெபா�)�. 81 
 



38 

 

இ%லற$ைத" ேபா0றி வா@வ!, வி� தினைர வரேவ08, அவ�� ேவ;.ய 
உதவிகைள+ ெசDவத0காகேவ. 
 
வி� ! #ற$ததா$ தாE;ட% சாவா 
ம� ெதனிE� ேவ;ட0பா0 ற/8.  82 
 
வி� தினராக வ தவைர ெவளிேய வி)�வி)�+ சாகாத ம� தாகஇ� தாA� 
அதைன$ தா/ ம)�� உ;ப! வி��ப$ த�க ப;பாட%ல. 
 
வ�வி� ! ைவகA� ஓ�#வா/ வா@�ைக 
ப�வ ! பா@ப�த% இ/8. 83 
 
வி� தினைர நா�ேதா8� வரேவ08 மகி@பவாி/ வா@�ைக, அத/ காரணமாக$ 
!/ப�08� ெக)ெடாழிவதி%ைல. 
 
அகனம ! ெசDயா� உைறB� �கனம ! 
ந%வி�  ேதா�#வா/ இ%. 84 
 
மனமகி@+சிைய �கமல+சியா% கா). வி� தினைர வரேவ0பவ O).% அம ! 
ெச%வ� எE� தி�மக� வா@வா�. 
 
வி$!� இட%ேவ;�� ெகா%ேலா வி� ேதா�பி 
மி+சி% மிைசவா/ #ல�. 85 
 
வி� தின�� �த=% உணவளி$! மிNசியைத உ;� வா6� ப;பாள/, த/ 
நில$தி0�ாிய விைதைய�,ட வி� ேதா�பA��" பய/ப�$தாம% இ�"பானா? 
 
ெச%வி�  ேதா�பி வ�வி� ! பா$தி�"பா/ 
ந%வி� ! வான$ தவ��. 86 
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வ த வி� தினைர உபசாி$! அவகைள வழியE"பி ைவ���ேபாேத, ேமA� 
வர�,.ய வி� தினைர ஆவAட/ எதிேநா�கி நி0பவைன, #க@வானி% 
இ�"ேபா ந%ல வி� தின/ எ/8 வரேவ08" ேபா08வ. 
 
இைன$!ைண$ ெத/பெதா/ றி%ைல வி� தி/ 
!ைண$!ைண ேவ�வி" பய/. 87 
 
வி� தினராக வ தவாி/ சிற"ைப எ;ணி"பா$! வி� ேதா�பைல ஒ� 
ேவ�வியாகேவ க�தலா�. 
 
பாி ேதா�பி" ப0ற0ேற� எ/ப வி� ேதா�பி 
ேவ�வி தைல"படா தா. 88 
 
ெச%வ$ைத+ ேச$!ைவ$! அதைன இழ���ேபா!, வி� ேதா�ப% எE� 
ேவ�வி�� அ! பய/ப�$த"படாம0 ேபாயி0ேற என வ� !வாக�. 
 
உைடைமB� இ/ைம வி� ேதா�ப% ஓ�பா 
மடைம மடவாக; உ;�. 89 
 
வி� தினைர வரேவ08" ேபா0ற$ ெதாியாத அறிவ0றவக� எ>வள� பண� 
பைட$தவகளாக இ� தாA� தாி$திர� பி.$தவகளாகேவ க�த"ப�வாக�. 
 
ேமா"ப� �ைழB� அனி+ச� �க திாி ! 
ேநா�க� �ைழB� வி� !.  90 
 
அனி+ச� என"ப�� R, �க த�ட/ வா. விட� ,.ய!.அ!ேபா% ச08 
�க�ேகாணி வரேவ0றாேல வி� தின வா.வி�வ. 
------------- 
 
10. 10. 10. 10. இனியைவ :ற'இனியைவ :ற'இனியைவ :ற'இனியைவ :ற'    
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இ/ெசாலா% ஈர� அைளஇ" ப.றிலவா� 
ெச�ெபா�� க;டாவாD+ ெசா%. 91 
 
ஒ�வ வாயி=� ! வ�� ெசா% அ/# கல ததாக��, வNசைனய0றதாக��, 
வாDைமBைடயதாக�� இ�"பி/ அ!ேவ இ/ெசா% என"ப��. 
 
அக/அம  தீத=/ ந/ேற �கனம ! 
இ/ெசால/ ஆக" ெபறி/. 92 
 
�க� மல ! இனிைமயாக" ேபGவ!, அக� �ளி ! ஒ/ைற� ெகா�"பைத விட 
ேமலான ப;பா��. 
 
�க$தா/ அம தினி! ேநா�கி அக$தானா� 
இ/ெசா =னேத அற�. 93 
 
�க� மலர ேநா�கி, அக� மலர இனிய ெசா0கைள� ,8வேத அறவழியி% அைம த 
ப;பா��. 
 
!/#Lஉ� !>வாைம இ%லா�� யாமா)�� 
இ/#Lஉ� இ/ெசா லவ��. 94 
 
இ/ெசா% ேபசி எ%ேலாாிட$திA� கனி�ட/ பழ�ேவா�� 'ந)பி% வ8ைம' எE� 
!/பமி%ைல. 
 
பணி�ைடய/ இ/ெசால/ ஆத% ஒ�வ0� 
அணிய%ல ம08" பிற. 95 
 
அட�கமான ப;#�, இனிைமயாக" ேபG� இய%#� தவிர, ஒ�வ���+ சிற த 
அணிகல/ ேவ8 இ��க �.யா!. 
 
அ%லைவ ேதய அற�ெப��� ந%லைவ 
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நா. இனிய ெசா=/. 96 
 
தீய ெசய%கைள அக0றி அறெநறி தைழ�க+ ெசDய ேவ;�மானா%, இனிய 
ெசா0கைள" பய/ப�$தி ந%வழி எ!ெவன� கா)ட ேவ;��. 
  
நய/ஈ/8 ந/றி பய��� பய/ஈ/8 
ப;பி/ தைல"பிாியா+ ெசா%. 97 
 
ந/ைமயான பயைன$ தர�,.ய ந%ல ப;பி=� ! விலகாத ெசா0க� அவ0ைற� 
,8ேவா���� இ/ப$ைதB�, ந/ைமையB� உ;டா�க� ,.யைவகளா��. 
 
சி8ைமB� நீ�கிய இ/ெசா% ம8ைமB� 
இ/ைமB� இ/ப� த��. 98 
 
சி8ைம$தனம0ற இனியெசா% ஒ�வE�� அவ/ வா6� ேபா!�, வா@ ! மைற த 
பிற�� #கைழ$ தர�,.யதா��. 
 
இ/ெசா% இனிதீ/ற% கா;பா/ எவ/ெகாேலா 
வ/ெசா% வழ�� வ!. 99 
 
இனிய ெசா0க� இ/ப$ைத வழ��� எ/பைத உண தவ அத0� மாறாக 
எத0காக� க�N ெசா0கைள" பய/ப�$த ேவ;��? 
 
இனிய உளவாக இ/னாத ,ற% 
கனிஇ�"ப� காDகவ  த08. 100 
 
இனிைமயான ெசா0க� இ����ேபா! அவ0ைற வி�$!� க�ைமயாக" ேபGவ! 
கனிகைள ஒ!�கி வி)�� காDகைள" பறி$!$ தி/பத0�+ சமமா��. 
-------------- 
 
11. 11. 11. 11. ெச1�ந�றியறித'ெச1�ந�றியறித'ெச1�ந�றியறித'ெச1�ந�றியறித'    
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ெசDயாம% ெசDத உதவி�� ைவயக�� 
வானக�� ஆ0ற% அாி!. 101 
 
"வாரா! வ த மாமணி" எ/ப!ேபா%, "ெசDயாம0 ெசDத உதவி" எ/8 #கழ$த�க 
அாிய உதவி வழ�க"ப)டா%, அத0� இ த வான�� RமிB� ,ட ஈடாக மா)டா. 
 
கால$தி னா0ெசDத ந/றி சிறிெதனிE� 
ஞால$தி/ மாண" ெபாி!. 102 
 
ேதைவ"ப�� கால$தி% ெசDய"ப�� உதவி சிறிதளவாக இ� தாA�, அ! 
உலக$ைதவிட" ெபாிதாக மதி�க"ப��. 
 
பய/M�கா ெசDத உதவி நய/M�கி/ 
ந/ைம கட=/ ெபாி!. 102 
 
எ/ன பய/ கிைட��� எ/8 எ;ணி" பா�காமேல, அ/பி/ காரணமாக ஒ�வ 
ெசDத உதவியி/ சிற"# கடைல விட" ெபாி!. 
 
104.  
திைன$!ைண ந/றி ெசயிE� பைன$!ைணயா� 
ெகா�வ பய/ெதாி வா.  104 
 
ஒ�வ ெசDB� திைனயள� ந/ைமைய�,ட அதனா% பய/ெப8� ந/றிB�ளவ 
ப%ேவ8 வைகயி% பய/பட�,.ய பைனயி/ அளவாக� க�!வா. 
 
உதவி வைர$த/ 8தவி உதவி 
ெசய"ப)டா சா%பி/ வைர$!.  105 
 
உதவி எ/ப!, ெசDய"ப�� அளைவ" ெபா8$!+ சிற"பைடவதி%ைல; அ த 
உதவிைய" ெப8பவாி/ ப;ைப" ெபா8$ேத அத/ அள� மதி"பிட"ப��. 
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மறவ0க மாச0றா ேக;ைம !றவ0க 
!/ப$!� !"பாயா ந)#. 106 
 
மாச0றவகளி/ உறைவ மற�க�� ,டா!; !/ப$தி% !ைண நி/றவ ந)ைப$ 
!ற�க�� ,டா!. 
 
எ6ைம எ6பிற"#� உ�4வ த�க; 
வி6ம  !ைட$தவ ந)#. 107 
 
ஏேழ6 தைல�ைற�� எ/8� ஏேழ6 பிறவி�� எ/8� மிைக"ப�$தி+ 
ெசா%Aவ!ேபால, ஒ�வ�ைடய !/ப$ைத" ேபா�கியவாி/ MDைமயான ந)ைப 
நிைன$!" ேபா08வத0�� கால எ%ைலேய கிைடயா!. 
 
ந/றி மற"ப! ந/ற/8 ந/ற%ல! 
அ/ேற மற"ப! ந/8. 108 
 
ஒ�வ நம��+ ெசDத ந/ைமைய மற"ப! ந%லத%ல; அவ தீைம ெசDதி� தா% 
அைத ம)�� அ�கணேம மற ! வி�வ! ந%ல!. 
 
ெகா/ற/ன இ/னா ெசயிE� அவெசDத 
ஒ/8ந/ 8�ள� ெக��. 109 
 
ஒ�வ ெசDB� மிக� ெகா�ைமயான தீைம,ட நம! உ�ள$ைத" #;ப�$தாம% 
அக/8விட ேவ;�மானா%, அ த ஒ�வ �/ன நம��+ ெசDத ந/ைமைய 
ம)�� நிைன$!" பா$தாேல ேபா!மான!. 
 
எ ந/றி ெகா/றா��� உD�;டா� உDவி%ைல 
ெசD ந/றி ெகா/ற மக0�. 110 
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எ த அற$ைத மற தா��� வா@� உ;�; ஆனா% ஒ�வ ெசDத உதவிைய 
மற தா�� வா@வி%ைல. 
------------ 
 
12. 12. 12. 12. ந$	 நிைலைமந$	 நிைலைமந$	 நிைலைமந$	 நிைலைம    
  
த�தி ெயனெவா/8 ந/ேற ப�தியா0 
பா0ப) ெடா6க" ெபறி/. 111 
 
பைகவ, அயேலா, ந;ப என" ப�$!" பா$! ஒ�தைல+ சாபாக நி0காம% 
இ�$தேல ந/ைம தர� ,.ய ந��நிைலைம எE� த�தியா��. 
 
ெச"ப� உைடயவ/ ஆ�கN சிைதவி/றி 
எ+ச$தி0 ேகமா" #ைட$!. 112 
 
ந��நிைலயாளனி/ ெச%வ$தி0� அழிவி%ைல; அ!, வழிவழி$ 
தைல�ைறயின��� பய/ அளி"பதா��. 
 
ந/ேற தாிE� ந�விக தா� ஆ�க$ைத 
அ/ேற ெயாழிய விட%. 113 
 
ந��நிைல தவ8வதா% ஏ0பட�,.ய பய/ ந/ைமையேய தர� ,.யதாக 
இ� தாA�, அ த" பயைன� ைகவி)� ந��நிைலைய$தா/ கைட"பி.�க 
ேவ;��. 
 
த�கா தகவில எ/ப தவரவ 
எ+ச$தா0 காண" ப��. 114 
 
ஒ�வ ேநைமயானவரா அ%ல! ெநறி தவறி, நீதி தவறி நட தவரா எ/ப! 
அவ���" பி/ எNசி நி0க" ேபா�� #க@+ ெசா%ைல� ெகா;ேடா அ%ல! பழி+ 
ெசா%ைல� ெகா;ேடாதா/ நிணயி�க"ப��. 
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ேக�� ெப��க�� இ%ல%ல ெநNச$!� 
ேகாடாைம சா/ேறா� கணி. 115 
 
ஒ�வ�� வா@��, தா@�� உலக இய0ைக; அ த இ� நிைலைமயிA� 
ந��நிைலயாக இ� ! உ8தி கா)�வேத ெபாிேயா�� அழகா��. 
 
ெக�வ%யா/ எ/ப தறிகத/ ெநNச� 
ந�ெவாாீஇ அ%ல ெசயி/. 116 
 
ந��நிைலைம தவறி+ ெசய%படலா� எ/8 ஒ� நிைன"# ஒ�வE�� 
வ !வி�மானா% அவ/ ெக)ெடாழிய" ேபாகிறா/ எ/8 அவE�ேக ெதாிய 
ேவ;��. 
 
ெக�வாக ைவயா !லக� ந�வாக 
ந/றி�க; த�கியா/ தா@�. 117 
 
ந��நிைலைம தவறாம% அறவழியி% வா@கிற ஒ�வ��� அத/ காரணமாக� 
ெச%வ� �வியாம% வ8ைம நிைல ஏ0ப�ேமயானா% அவைர உலக� ேபா08ேம 
தவிர$ தா@வாக� க�தா!. 
 
சம/ெசD! சீM��� ேகா%ேபா% அைம ெதா�பா0 
ேகாடாைம சா/ேறா� கணி. 118 
 
ஒ� ப�க� சாD ! விடாம% நாணயமான தராG �� ேபால இ� ! நியாய� 
,8வ!தா/ உ;ைமயான ந��நிைலைம எ/பத0� அழகா��. 
 
ெசா0ேகா)ட� இ%ல! ெச"ப� ஒ�தைலயா 
உ)ேகா)ட� இ/ைம ெபறி/. 119 
 
ேநைமB� ெநNG8திB� ஒ�வ��� இ� தா% அவர! ெசா%=% 
நீதிB� நியாய�� இ����. அத0�" ெபயதா/ ந��நிைலைம. 
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வாணிக� ெசDவா�� வாணிக� ேபணி" 
பிற�� தமேபா% ெசயி/.  120 
 
பிற ெபா�ளாக இ�"பிE� அதைன$ த/ ெபா�ைள" ேபாலேவ க�தி 
ேநைமBட/ வாணிக� ெசDதேல வணிக ெநறிெயன"ப��. 
----------- 
 
13. 13. 13. 13. அட+க! உைடைமஅட+க! உைடைமஅட+க! உைடைமஅட+க! உைடைம    
  
அட�க� அமர�� உD��� அட�காைம 
ஆாி�� உD$! வி�� 121 
 
அட�க� அழியாத #கைழ� ெகா����. அட�காைம வா@ைவேய இ�ளா�கி வி��. 
  
கா�க ெபா�ளா அட�க$ைத ஆ�க� 
அதனி9உ� கி%ைல உயி��. 122 
 
மி�க உ8திBட/ கா�க"படேவ;.ய! அட�கமா��.அட�க$ைதவிட ஆ�க� தர� 
,.ய! ேவெறா/8� இ%ைல. 
 
ெசறிவறி ! சீைம பய��� அறிவறி  
தா0றி/ அட�க" ெபறி/. 123 
 
அறி ! ெகா�ள ேவ;.யவ0ைற அறி ! அத0ேக0ப அட�க$!ட/ நட ! 
ெகா�பவாி/ ப;ைப உண ! பாரா)�க� �விB�. 
 
நிைலயி/ திாியா தட�கியா/ ேதா0ற� 
மைலயிE� மாண" ெபாி!. 124 
 
உ8தியான உ�ள��, அ$!ட/ ஆ"பா)டம0ற அட�க உண�� ெகா;டவாி/ 
உய�, மைலையவிட+ சிற த! என" ேபா0ற"ப��. 
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எ%லா��� ந/றா� பணித% அவ��4� 
ெச%வ�ேக ெச%வ� தைக$!. 125 
 
பணி� எ/E� ப;#, எ%லா��� நல� பய���. ஏ0கனேவ ெச%வகளாக 
இ�"பவக4�� அ த" ப;#, ேமA� ஒ� ெச%வமா��. 
 
ஒ�ைமB� ஆைமேபா% ஐ தட�க% ஆ0றி/ 
எ6ைமB� ஏமா" #ைட$!. 126 
 
உ8"#கைள ஓ ஓ)���� அட�கி� ெகா�4� ஆைமைய" ேபா% 
ஐ�ெபாறிகைளB� அட�கியா4� உ8தி, காலெம%லா� வா@�ைக��� காவ% 
அரணாக அைமB�. 
  
யாகாவா ராயிE� நாகா�க காவா�கா0 
ேசாகா"ப ெசா%=6��" ப)�. 127 
 
ஒ�வ எைத� கா$திட �.யாவி)டாA� நாைவயாவ! அட�கி� கா$திட 
ேவ;��. இ%ைலேய% அவ ெசா/ன ெசா%ேல அவ !/ப$!��� 
காரணமாகிவி��. 
 
ஒ/றாE  தீ+ெசா% ெபா�)பய/ உ;டாயி/ 
ந/றாகா தாகி வி��. 128 
 
ஒ� �ட� பா=% !ளி நNGேபா%, ேபG� ெசா0களி% ஒ� ெசா% தீய ெசா%லாக 
இ� ! !/ப� விைளவி��மானாA�, அ த" ேப+சி% உ�ள ந%ல ெசா0க� 
அைன$!� தீயவாகிவி��. 
 
தீயினா0 G)ட#; உ�ளா8� ஆறாேத 
நாவினா0 G)ட வ�. 129 
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ெந�"# G)ட #;,ட ஆறி வி��; ஆனா% ெவ8"#� ெகா;� தி).ய ெசா0க� 
விைள$த !/ப� ஆறேவ ஆறா!. 
 
கத�கா$!� க0றட�க% ஆ08வா/ ெச>வி 
அற�பா��� ஆ0றி/ Jைழ !. 130 
 
க0பைவ க08+, சின� கா$!, அட�கெமE� ப;# ெகா;டவைர அைட திட 
அறமான! வழிபா$!� கா$தி����. 
----------- 
 
14. 14. 14. 14. ஒ<+க! உைடைமஒ<+க! உைடைமஒ<+க! உைடைமஒ<+க! உைடைம    
  
ஒ6�க� வி6"ப  தரலா/ ஒ6�க� 
உயிாிE� ஓ�ப" ப��. 131 
 
ஒ�வ�� உய� தர� ,.ய! ஒ6�க� எ/பதா%, அ த ஒ6�கேம உயிைரவிட 
ேமலானதாக" ேபா0ற"ப�கிற!. 
  
பாி ேதா�பி� கா�க ஒ6�க  ெதாி ேதா�பி$ 
ேதாிE� அஃேத !ைண. 132 
 
எ ெத த வழிகளி% ஆராD தாA� வா@�ைகயி% ஒ6�கேம சிற த !ைண 
எ/பதா%, எ$தைகய !/ப$ைத ஏ0றாவ! அைத� கா�க ேவ;��. 
 
ஒ6�க �ைடைம �.ைம இ6�க� 
இழி த பிற"பாD வி��. 133 
 
ஒ6�க� உைடயவராக வா@வ!தா/ உய த �."பிற"#�� எ�$!� கா)டா��. 
ஒ6�க� தவ8கிறவக� யாவராயிE� அவக� இழி த �.யி% பிற தவகளாகேவ 
க�த"ப�வ. 
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மற"பிE� ஓ$!� ெகாளலா�� பா"பா/ 
பிற"ெபா6�க� �/ற� ெக��. 134 
 
பா"பன/ ஒ�வ/ க0றைத மற !வி)டா% மீ;�� ப.$!� ெகா�ள �.B�; 
ஆனா%, பிற"#��+ சிற"#+ ேச��� ஒ6�க$தி=� ! அவ/ தவறினா% 
இழிமகேன ஆவா/. 
 
அ6�கா 8ைடயா/க; ஆ�க�ேபா/ றி%ைல 
ஒ6�க மிலா/க; உய�. 135 
 
ெபாறாைமBைடயவE���, ந%ெலா6�கமி%லாதவE��� அைமB� வா@�, 
உயவான வா@வாக� க�த"பட மா)டா!. 
 
ஒ6�க$தி ெனா%கா உரேவா இ6�க$தி/ 
ஏத� ப�பா� கறி !. 136 
 
மன உ8தி ெகா;டவக� ஒ6�க� தவ8வதா% ஏ0ப�� இழிைவ 
உண தி�"பதா%, ந%ெலா6�க� �/றி�மளவி0� நட�க மா)டாக�.  
 
ஒ6�க$தி ெனD!வ ேம/ைம இ6�க$தி/ 
எD!வ ெரDதா" பழி. 137 
 
ந%ல நட$ைதயினா% உய� ஏ0ப��; இ%ைலேய% இழிவான பழி வ ! ேச��. 
 
ந/றி�� வி$தா�� ந%ெலா6�க  தீெயா6�க� 
எ/8� இ��ைப த��. 138 
 
ந%ெலா6�க�, வா@�ைகயி% ந/ைம�� வி$தாக அைமB�. தீெயா6�க�, தீராத 
!/ப� த��. 
 
ஒ6�க �ைடயவ� ெகா%லாேவ தீய 
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வ6�கிB� வாயா0 ெசால%. 139 
 
தவறிB�,ட$ த� வாயா% தகாத ெசா0கைள+ ெசா%வ! ஒ6�க� 
உைடயவகளிட� இ%லாத ப;பா��. 
 
உலக$ேதா ெடா)ட ஒ6க% பலக08� 
க%லா ரறிவிலா தா. 140 
 
உய ேதா ஏ08� ெகா;ட ஒ6�க� எE� ப;ேபா� வாழ� க0காதவக� பல 
?%கைள" ப.$தி� !�,ட அறிவி%லாதவகேள ஆவாக�. 
------------- 
 
15. 15. 15. 15. பிறனி' பிறனி' பிறனி' பிறனி' விைழயாைமவிைழயாைமவிைழயாைமவிைழயாைம    
  
பிற/ெபா�ளா� ெப)ெடா6�� ேபைதைம ஞால$ 
தற�ெபா�� க;டாக ணி%. 141 
 
பிற/ மைனவியிட$! வி�"ப� ெகா�4� அறியாைம, உலகி% அற?%கைளB� 
ெபா�� ?%கைளB� ஆராD ! உண தவகளிட� இ%ைல. 
 
அற/கைட நி/றா� ெள%லா� பிற/கைட 
நி/றாாி0 ேபைதயா ாி%. 142 
 
பிற/ மைனவிைய அைடவத0�$ !ணி தவக� அறவழிைய வி�$!$ தீயவழியி% 
ெச%A� கைடநிைல மனிதகைள� கா).A� கீழானவக�. 
 
விளி தாாி/ ேவற%ல ம/ற ெதளி தாாி% 
தீைம #ாி ெதா6� வா. 143 
 
ந�பி" பழகியவ O).%, அவர! மைனவியிட� தகாத ெசய=% 
ஈ�பட �ைனகிறவ/, உயி இ� !� பிண$தி0� ஒ"பானவேனயாவா/. 
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எைன$!ைணய ராயிE� எ/னா  திைன$!ைணB� 
ேதரா/ பிறனி% #க%. 144 
 
பிைழ #ாிகிேறா� எ/பைத$ திைனயள�,ட+ சி தி$!" பாராம%, பிற/ 
மைனவியிட� வி�"ப� ெகா�வ!, எ$!ைண" ெப�ைமBைடயவைரB� 
மதி"பிழ�க+ ெசD!வி��. 
 
எளிெதன இ%=ற"பா ெனD!ெமN ஞா/8� 
விளியா! நி0�� பழி. 145 
 
எளிதாக அைடயலா� என எ;ணி" பிறEைடய மைனவியிட� �ைறேகடாக 
நட"பவ/ எ/8� அழியாத பழி�� ஆளாவா/. 
 
பைகபாவ� அ+ச� பழிெயன நா/�� 
இகவாவா� இ%=ற"பா/ க;. 146 
 
பிற/ மைனவியிட� �ைறேகடாக நட�க நிைன"பவனிடமி� ! பைக, தீைம, 
அ+ச�, பழி ஆகிய நா/�� நீ��வதி%ைல. 
 
அறனியலா/ இ%வா@வா ென/பா/ பிறனியலா� 
ெப;ைம நயவா தவ/. 147 
 
பிற/ மைனவியிட� ெப;ைம இ/ப$ைத நா.+ ெச%லாதவேன அறவழியி% 
இ%வா@�ைக ேம0ெகா;டவ/ என"ப�வா/. 
 
பிற/மைன ேநா�காத ேபரா;ைம சா/ேறா� 
கறெனா/ேறா ஆ/ற ெவா6��. 148 
 
ேவெறா�வ/ மைனவிைய� காம எ;ண$!ட/ ேநா�காத ெப���ண� அறெநறி 
ம)�ம/8; அ! ஒ6�க$தி/ சிகர�� ஆ��. 
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நல��ாியா யாெரனி/ நாமநீ ைவ"பி/ 
பிற0�ாியா� ேதா�ேதாயா தா. 149 
 
பிற/ மைனவியி/ ேதாைள$ தீ;டாதவேர கட% K@ இ>�லகி/ ெப�ைமகைள 
அைடவத0�$ த�திBைடயவ. 
 
அற/வைரயா ன%ல ெசயிE� பிற/வைரயா� 
ெப;ைம நயவாைம ந/8.  150 
 
பிற/ மைனவிைய வி��பி+ ெசய%ப�வ! அறவழியி% நட�காதவ ெசயைலவிட$ 
தீைமயானதா��. 
------------ 
 
16. 16. 16. 16. ெபாைற7ைடைமெபாைற7ைடைமெபாைற7ைடைமெபாைற7ைடைம    
  
அக@வாைர$ தா��� நில�ேபால$ த�ைம 
இக@வா" ெபா8$த% தைல. 151 
 
த/மீ! �ழி பறி"ேபாைரேய தா��கி/ற Rமிைய" ேபா% த�ைம இக@ ! 
ேபGகிறவகளி/ ெசயைலB� ெபா8$!� ெகா�வேத தைலசிற த ப;பா��. 
 
ெபா8$த =ற"பிைன ெய/8� அதைன 
மற$த லதனிE� ந/8. 152 
 
அள�கட ! ெசDய"ப)ட தீ�ைக" ெபா8$!� ெகா�வைத� கா).A�, அ த$ 
தீ�ைக அறேவ மற ! வி�வேத சிற த ப;பா��. 
 
இ/ைமB ளி/ைம வி� ெதாரா% வ/ைமB� 
வ/ைம மடவா" ெபாைற. 153 
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வ8ைமயிA� ெகா.ய வ8ைம; வ த வி� தினைர வரேவ0க�.யாத!. 
அைத"ேபால வ=ைமயிேலேய ெபாிய வ=ைம அறிவி=களி/ ெசயைல" 
ெபா8$!� ெகா�வ!. 
 
நிைறBைடைம நீ�காைம ேவ;./ ெபாைறBைடைம 
ேபா0றி ெயா6க" ப��. 154 
 
ெபா8ைமயி/ உைறவிடமாக இ�"பவைர$தா/ நிைறவான மனித எ/8 உலக� 
#க6�. 
 
ஒ8$தாைர ெயா/றாக ைவயாேர ைவ"ப 
ெபா8$தாைர" ெபா/ேபா0 ெபாதி !. 155 
 
தம�� இைழ�க"ப�� தீைமைய" ெபா8$!� ெகா�பவகைள உலக$தா 
ெபா/னாக மதி$!" ேபா08வாக�. ெபா8$!� ெகா�ளாம% த;."பவகைள 
அத0� ஒ"பாக� க�த மா)டாக�. 
 
ஒ8$தா� ெகா�நாைள இ/ப� ெபா8$தா��" 
ெபா/8  !ைணB� #க@. 156 
 
தம��� ேக� ெசDதவைர ம/னி$திடாம% த;."பவ�� அ த ஒ�நா� ம)�ேம 
இ/பமாக அைமB�. மற"ேபா� ம/னி"ேபா� என" ெபா8ைம கைட" 
பி."ேபா��ேகா, வா@நா� �6!� #க@மி�கதாக அைமB�. 
 
திறன%ல த0பிற ெசDயிE� ேநாெநா  
தறன%ல ெசDயாைம ந/8. 157 
 
பிற ெசDதி�� இழிவான காாிய�க4�காக$ !/ப�08 வ� தி; பதிA�� அேத 
காாிய�கைள+ ெசD! பழி வா�காம=�"ப!தா/ சிற த ப;பா��. 
 
மி�தியா/ மி�கைவ ெசDதாைர$ தா த  
த�தியா/ ெவ/8 விட%. 158 
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ஆணவ�ெகா;� அநீதி விைளவி"பவகைள, நா� ந� ெபா8ைம� �ண$தா% 
ெவ/8 விடலா�. 
 
!ற தாாி/ MDைம Bைடய இற தாவாD 
இ/னா+ெசா% ேநா0கி0 பவ. 159 
 
எ%ைல கட ! நட !ெகா�பவகளி/ ெகா.ய ெசா0கைள" ெபா8$!� 
ெகா�பவக� MDைமயான !றவிகைள" ேபா/றவக�. 
 
உ;ணா! ேநா0பா ெபாிய பிறெசா%A� 
இ/னா+ெசா ேனா0பாாி0 பி/. 160 
 
பசி ெபா8$! உ;ணாேநா/# இ���� உ8தி பைட$தவக�,ட" பிற,8� 
ெகா�Nெசா0கைள" ெபா8$!� ெகா�பவக4��, அ�$த நிைலயி%தா/ 
ைவ$!" ேபா0ற"ப�வாக�. 
------------- 
 
17. 17. 17. 17. அ<+காறாைமஅ<+காறாைமஅ<+காறாைமஅ<+காறாைம    
  
ஒ6�காறா� ெகா�க ஒ�வ/த/ ெநNச$ 
த6�கா றிலாத இய%#.  161 
 
மன$தி% ெபாறாைமயி%லாம% வா6� இய%ைப ஒ6�க$தி0�ாிய ெநறியாக" 
ெப08 விள�கிட ேவ;��. 
 
வி6"ேப0றி/ அஃெதா"ப தி%ைலயா மா)�� 
அ6�கா0றி/ அ/ைம ெபறி/. 162 
 
யாாிட�� ெபாறாைம ெகா�ளாத ப;# ஒ�வ�� வாD�க" ெப8ேமயானா% 
அத0� ேமலான ேப8 அவ��� ேவ8 எ!�மி%ைல. 
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அறனா�க� ேவ;டாதா/ எ/பா/ பிறனா�க� 
ேபணா த6�க8" பா/. 163 
 
அறெநறிையB�, ஆ�க$ைதB� வி��பி" ேபா0றாதவ/தா/, பிற ெப�ைமைய" 
ேபா0றாம% ெபாறாைம� களNசியமாக விள��வா/. 
 
அ6�கா0றி/ அ%லைவ ெசDயா இ6�கா0றி/ 
ஏத� ப�பா� கறி !. 164 
 
தீய வழியி% ெச/றா% !/ப� ஏ0ப�ெம/பைத அறி தவக� ெபாைறைமயினா% 
தீ+ெசய%களி% ஈ�படமா)டாக�. 
 
அ6�கா 8ைடயா� க!சாA� ஒ/னா 
வ6�கிB� ேகU/ ப!.  65 
 
ெபாறாைம� �ண� ெகா;டவக4�� அவகைள O@$த ேவ8 பைகேய 
ேவ;டா. அ த� �ணேம அவகைள O@$தி வி��. 
 
ெகா�"ப த6�க8"பா/ G0ற� உ�"பMஉ� 
உ;பMஉ மி/றி� ெக��. 166 
 
உதவியாக ஒ�வ���� ெகா��க"ப�வைத" பா$!" ெபாறாைம ெகா;டா% 
அ த$ தீய �ண�, அவைன ம)�ம/றி அவைன+ சா தி�"ேபாைரB� 
உண����, உைட���,ட வழியி%லாம% ஆ�கிவி��.  
 
அ>வி$ த6�கா 8ைடயாைன+ ெசDயவ� 
த>ைவைய� கா). வி��. 167 
 
ெச%வ$ைத இல��மி எ/8�, வ8ைமைய அவள! அ�கா� Pேதவி எ/8� 
வணி"ப!;�. ெபாறாைம� �ண� ெகா;டவைன அ�கா4�� அைடயாள� 
கா).வி)�$ த�ைக இல��மி அவைனவி)� அக/8 வி�வா�. 
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அ6�கா ெறனெவா� பாவி தி�+ெச08$ 
தீBழி உD$! வி��. 168 
 
ெபாறாைம எE� தீைம ஒ�வEைடய ெச%வ$ைதB� சிைத$!$ தீயவழியிA� 
அவைன வி)�வி��. 
 
அ>விய ெநNச$தா/ ஆ�க�� ெச>வியா/ 
ேக�� நிைன�க" ப��. 169 
 
ெபாறாைம� �ண� ெகா;டவனி/ வா@�ைக வளமாக இ�"ப!�, ெபாறாைம� 
�ண� இ%லாதவனி/ வா@�ைக ேவதைனயாக இ�"ப!� விய"#��ாிய 
ெசDதியா��. 
 
அ6�க0 றக/றா�� இ%ைலயஃ தி%லா 
ெப��க$தி% தீ தா� மி%. 170 
 
ெபாறாைம ெகா;டதா% #க@ ெப08 உய ேதா�� இ%ைல; ெபாறாைம இ%லாத 
காரண$தா% #க@ ம�கி O@ ேதா�� இ%ைல. 
------------ 
 
18. 18. 18. 18. ெவஃகாைமெவஃகாைமெவஃகாைமெவஃகாைம    
  
ந�வி/றி ந/ெபா�� ெவஃகி0 �.ெபா/றி� 
�0ற�� ஆ�ேக த��. 171 
 
மன+சா/ைற ஒ!�கிவி)�" பிற��ாிய அ�� ெபா�ைள� கவ !ெகா�ள 
வி��#கிறவாி/ �.B� ெக)ெடாழி !, பழிB� வ ! ேச��.  
 
ப�பய/ ெவஃகி" பழி"ப�வ ெசDயா 
ந�வ/ைம நாC பவ. 172 
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ந��நிைல தவ8வ! நாணி$ தைல�னிய$ த�க! எ/8 நிைன"பவ தம�� ஒ� 
பய/ கிைட��� எ/பத0காக" பழி�க"ப�� ெசய=% ஈ�படமா)டா. 
 
சி0றி/ப� ெவஃகி யறன%ல ெசDயாேர 
ம0றி/ப� ேவ;� பவ. 173 
 
அறவழியி% நிைலயான பயைன வி��#கிறவ உடன." பய/ கிைட�கிற! 
எ/பத0காக அறவழி தவறி நட�க மா)டா. 
 
இலெம/8 ெவஃ�த% ெசDயா #ல�ெவ/ற 
#/ைமயி% கா)சி யவ. 174 
 
#லனட�க� வாD த Mயவ, வ8ைமயி% வா�� நிைலயிேல,ட" பிற 
ெபா�ைள� கவ திட வி��பமா)டா. 
 
அஃகி யக/ற அறிெவ/னா� யாமா)�� 
ெவஃகி ெவறிய ெசயி/. 175 
 
யாராயி�"பிE� அவர! உைடைமைய அறவழி��" #ற�பாக� கவர வி��பினா% 
ஒ�வ���" ப�$!ண�� J;ணிய அறி� இ� !தா/ எ/ன பய/? 
 
அ��ெவஃகி யா0றி/க; நி/றா/ ெபா��ெவஃகி" 
ெபா%லாத Kழ� ெக��. 176 
 
அ�ைள வி��பி அதைன அைடவத0கான வழியி% ெச%பவ/ தவறி"ேபாD" பிற 
ெபா�ைள வி��பி" ெபா%லாத ெசய=% ஈ�ப)டா% ெக)ெடாழிய ேநாி��. 
 
ேவ;ட0க ெவஃகியா� ஆ�க� விைளவயி/ 
மா;ட0 காிதா� பய/. 177 
 
பிற ெபா�ைள� கவ ! ஒ�வ/ வள�ெபற வி��பினா% அ த வள$தி/ பய/, 
நல� த�வதாக இ��கா!. 
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அஃகாைம ெச%வ$தி0 கியாெதனி/ ெவஃகாைம 
ேவ;�� பிற/ைக" ெபா��. 178 
 
த/Eைடய ெச%வ+ ெசழி"# �ைறயாம=��க ேவ;�ெம/றா% பிற�ைடய 
ெபா�ைளB� தாேன அைடய ேவ;�ெம/8 ஆைச"படாம=��க ேவ;��. 
 
அறனறி ! ெவஃகா அறி�ைடயா+ ேச�  
திறனறி  தா�ேக தி�. 179 
 
பிற ெபா�ைள� கவர வி��பாத அறெநறி உண த அறிஞ ெப�ம�களி/ 
ஆ0றA�ேக0ப அவகளிட� ெச%வ� ேச��. 
 
இறVE� எ;ணா! ெவஃகி/ விறVE� 
ேவ;டாைம ெய/EN ெச���. 180 
 
விைள�கைள"ப0றி நிைன�காம% பிற ெபா�ைள� கவ !ெகா�ள வி��பினா% 
அழி��, அ$தைகய வி�"ப� ெகா�ளாதி� தா% வா@�ைகயி% ெவ0றிB� கி)��. 
------------- 
 
19. 19. 19. 19. �ற4:றாைம�ற4:றாைம�ற4:றாைம�ற4:றாைம    
  
அற�,றா ன%ல ெசயிE� ஒ�வ/ 
#ற�,றா ென/ற% இனி!. 181 
 
அறெநறிைய" ேபா0றாமA�, அ>வழியி% நட�காமA�,ட இ��கி/ற சில 
ம0றவகைள" ப0றி" #ற� ேபசாம% இ� தா%, அ! அவக4�� ந%ல!.  
 
அறனழீஇ ய%லைவ ெசDத=/ தீேத 
#றனழீஇ" ெபாD$! நைக. 182 
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ஒ�வைர ேநாி% பா��� ெபா6! ெபாDயாக+ சிாி$!" ேபசிவி)� அவ இ%லாத 
இட$தி% அவைர" ப0றி" ெபா%லா�� ேபGவ! அறவழிைய" #ற�கணி$! வி)�, 
அத0� மாறான காாிய�கைள+ ெசDவைதவிட� ெகா�ைமயான!. 
 
#ற�,றி" ெபாD$!யி வா@த=0 சாத% 
அற�,8� ஆ�க  த��. 183 
 
க;ட இட$தி% ஒ/8�, காணாத இட$தி% ேவெறா/8மாக" #ற�,றி" 
ெபாDைமயாக நட ! உயி வா@வைத விட+ சாவ! ந/8. 
 
க;ணி/8 க;ணற+ ெசா%=EN ெசா%ல0க 
�/னி/8 பி/ேனா�கா+ ெசா%. 184 
 
ேந��� ேநராக ஒ�வர! �ைறகைள� க�ைமயாக+ ெசா/னாA� ெசா%லலா�, 
ஆனா% பி/ விைள�கைள எ;ணி" பா�காம% ேநாி% இ%லாத ஒ�வைர" ப0றி� 
�ைற ,8வ! தவ8. 
 
அறNெசா%A� ெநNச$தா/ அ/ைம #றNெசா%A� 
#/ைமயா0 காண" ப��. 185 
 
ஒ�வ/ பிறைர"ப0றி" #ற� ேபGகிற சி8ைம$த/ைமைய� ெகா;ேட அவ/ 
அறவழி நி0பவ/ அ%ல/ எ/பைத எளிதி% ெதாி ! ெகா�ளலா�. 
 
பிற/பழி ,8வா/ த/பழி B�4  
திற/ெதாி ! ,ற" ப��. 186 
 
பிறமீ! ஒ�வ/ #ற�,றி$ திாிகிறா/ எ/றா% அவன! பழி+ ெசய%கைள 
ஆராD ! அவ0றி% ெகா�ைமயானைவகைள அவ/ மீ! ,ற ேநாி��. 
 
பக+ெசா%=� ேகளி" பிாி"ப நக+ெசா%= 
ந)பாட% ேத0றா தவ. 187 
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இனிைமயாக" பழகி ந)#றைவ$ ெதாடர$ ெதாியாதவக�, ந)#� ெக�மள���" 
#ற�,றி ந;பகைள இழ ! வி�வாக�. 
 
!/னியா �0ற�  M08� மரபினா 
எ/ைனெகா% ஏதிலா மா)�. 188 
 
ெந��கி" பழகியவாி/ �ைறைய�,ட" #ற� ேபசி$ M08கிற �ண�ைடயவக� 
அ"ப." பழகாத அயலாைர" ப0றி எ/னதா/ ேபச மா)டாக�? 
 
அறேனா�கி யா08�ெகா% ைவய� #றேனா�கி" 
#/ெசா Aைர"பா/ ெபாைற. 189 
 
ஒ�வ ேநாி% இ%லாதேபா! பழி+ெசா% ,8ேவாEைடய உடைல ‘இவைன+ 
Gம"ப!� அறேம’ எ/8 க�தி$தா/ நில� Gம�கிற!. 
 
ஏதிலா �0ற�ேபா% த��0ற� கா;கி0பி/ 
தீ!;ேடா ம/E �யி��. 190 
 
பிற �0ற$ைத� கா;பவக� தம! �0ற$ைதB� எ;ணி" 
பா"பாகேளயானா% #ற�,8� பழ�க�� ேபா��; வா@�ைகB� நி�மதியாக 
அைமB�. 
------------- 
 
20. 20. 20. 20. பயனில ெசா'லாைமபயனில ெசா'லாைமபயனில ெசா'லாைமபயனில ெசா'லாைம    
  
ப%லா �னிய" பயனில ெசா%Aவா/ 
எ%லா�� எ�ள" ப��. 191 
 
பல�� ெவ8���ப.யான பயன0ற ெசா0கைள" ேபGபவைர எ%ேலா�� 
இக@ !ைர"பாக�. 
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பயனில ப%லா�/ ெசா%ல% நயனில 
ந)டாக) ெசDத=0 றீ!. 192 
 
பல�/ பயனி%லாத ெசா0கைள� ,8வ!, ந)#�� மாறாக+ ெசய%ப�வைத� 
கா).A� தீைமBைடயதா��. 
 
நயனில ென/ப! ெசா%A� பயனில 
பாாி$ !ைர��� உைர. 193 
 
பயன0றைவகைள"ப0றி ஒ�வ/ விாிவாக" ேபசி� ெகா;.�"பேத அவைன" 
பயன0றவ/ எ/8 உண$த� ,.யதா��. 
 
நய/சாரா ந/ைமயி/ நீ��� பய/சாரா" 
ப;பி%ெசா% ப%லா ரக$!. 194 
 
பயன0ற!�, ப;ப0ற!மான ெசா0கைள" பல�/ பகத% மகி@+சிைய� 
�ைல$!, ந/ைமைய மாD���. 
 
சீைம சிற"ெபா� நீ��� பயனில 
நீைம Bைடயா ெசா=/. 195 
 
ந%ல ப;#ைடயவ பயனி%லாத ெசா0கைள� ,8வாரானா% அவ�ைடய 
ேம�பா� அவ��ாிய மதி"ேபா� நீ�கி வி��. 
 
பயனி%ெசா% பாரா)� வாைன மகெனன% 
ம�க) பத. ெயன%. 196 
 
பயன0றைவகைள+ ெசா%=" பய/ெபற நிைன"பவைன, மனித/ எ/பைதவிட 
அவ/ ஒ� பத எ/பேத ெபா�$தமானதா��. 
 
நயனில ெசா%=EN ெசா%Aக சா/ேறா 
பயனில ெசா%லாைம ந/8. 197 
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ப;பாளக�, இனிைமய%லாத ெசா0கைள�,ட+ ெசா%= விடலா�; ஆனா% 
பயனி%லாத ெசா0கைள+ ெசா%லாம% இ�"பேத ந%ல!. 
 
அ��பய னாB� அறிவினா ெசா%லா 
ெப��பய னி%லாத ெசா%. 198 
 
அ��பய/கைள ஆராD ! அறிய�,.ய ஆ0ற% பைட$தவ, ெப��பய/ 
விைளவி�காத எ த+ ெசா%ைலB� பய/ப�$த மா)டா. 
 
ெபா��தீ த ெபா+சா !N ெசா%லா ம��தீ த 
மாச8 கா)சி யவ. 199 
 
மய�க� சிறி!மி%லாத மாச0ற அறி�ைடயவ மற !�,ட" பயன0ற ெசா0கைள+ 
ெசா%ல மா)டா. 
 
ெசா%Aக ெசா%=0 பயEைடய ெசா%ல0க 
ெசா%=0 பயனிலா+ ெசா%. 200 
 
பயனளி�காத ெசா0கைள வி�$! மன$தி% பதி ! பயனளி�க� ,.ய 
ெசா0கைளேய ,ற ேவ;��. 
--------------- 
 
21. 21. 21. 21. தீவிைனய"ச!தீவிைனய"ச!தீவிைனய"ச!தீவிைனய"ச!    
  
தீவிைனயா அNசா வி6மியா அNGவ 
தீவிைன ெய/EN ெச���. 201 
 
தீயவக� தீவிைன ெசDய அNசமா)டாக�; தீவிைனயா% மகி@+சி 
ஏ0ப�வதாயிE� அதைன+ ெசDதிட+ சா/ேறா அNசி ந���வாக�. 
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தீயைவ தீய பய$தலா% தீயைவ 
தீயிE� அNச" ப��. 202 
 தீய ெசய%களா% தீைமேய விைளB� எ/பதா% அ+ெசய%கைள$ தீைய விட� 
ெகா�ைமயானைவயாக� க�தி அவ0ைற+ ெசDதிட அNசிட ேவ;��. 
 
அறிவிE ெள%லா  தைலெய/ப தீய 
ெச8வா��N ெசDயா விட%. 203 
 
தீைம ெசDதவ�� அைதேய தி�"பி+ ெசDயாம=�$தைல, எ%லா அறிவிA� 
�த/ைமயான அறி� எ/8 ேபா08வ.  
 
மற !� பிற/ேக� Kழ0க Kழி/ 
அறNK6N K@ தவ/ ேக�. 204 
 
மற !�,ட ம0றவ��� ேக� ெசDய நிைன�க� ,டா!; அ"ப. நிைன$தா% 
அவE��� ேக� உ;டா�க அவைன அற� �08ைகயி)� வி��. 
 
இலென/8 தீயைவ ெசDய0க ெசDயி/ 
இலனா�� ம08� ெபய$!. 205 
 
வ8ைமயி/ காரணமாக ஒ�வ/ தீய ெசய%களி% ஈ�பட�,டா!; அ"ப. 
ஈ�ப)டா% மீ;�� அவ/ வ8ைமயிேலேய வாட ேவ;.யி����. 
 
தீ"பால தா/பிறக; ெசDய0க ேநாD"பால 
த/ைன அட%ேவ;டா தா/. 106 
 
ேவதைன விைளவி��� தீய ெசய%க� த/ைன$ தா�கலாகா! என எ;Cகிறவ/ 
அவE� அ$ தீ��கைள" பிற���+ ெசDயாம% இ��க ேவ;��.  
 
எைன"பைக B0றா�� உDவ விைன"பைக 
Oயா! பி/ெச/ ற��. 207 
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ஒ�வ ேநர.யான பைக��$ த"பி வாழ �.B�; ஆனா%, அவ ெசDB� தீய 
விைனக� ெப�� பைகயாகி அவைர$ ெதாட ! வ�$தி�ெகா;ேட இ����. 
 
தீயைவ ெசDதா ெக�த% நிழ%த/ைன 
Oயா த.Bைற  த08. 208 
 
ஒ�வ�ைடய நிழ% அவ�டேனேய ஒ/றியி�"பைத"ேபா%, தீய ெசய%களி% 
ஈ�ப�கிறவகைள வி)�$ தீைமB� விலகாம%, ெதாட ! ஒ).� ெகா;.����. 
 
த/ைன$தா/ காதல னாயி/ எைன$ெதா/8  
!/ன0க தீவிைன" பா%. 209 
 
தன! நல$ைத வி��#கிறவ/ தீய ெசய%களி/ ப�க� சிறிதள�,ட 
ெந��கலாகா!. 
 
அ��ேகட/ எ/ப தறிக ம��ேகா.$ 
தீவிைன ெசDயா/ எனி/. 210 
 
வழிதவறி+ ெச/8 பிற��$ தீ�� விைளவி�காதவ�� எ த� ேக�� ஏ0படா! 
எ/பைத அறி ! ெகா�க. 
-------------- 
 
22. 22. 22. 22. ஒ��ரவறித'ஒ��ரவறித'ஒ��ரவறித'ஒ��ரவறித'    
  
ைக�மா8 ேவ;டா கட"பா� மாாிமா) 
ெட/னா08� ெகா%ேலா உல�. 211 
 
ைக�மா8 க�தி மைழ ெபாழிவதி%ைல; அ த மைழைய" ேபா/றவக� ைக�மா8 
க�தி எ த உதவிB� ெசDபவக� அ%ல. 
 
தாளா0றி$ த த ெபா�ெள%லா  த�கா�� 
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ேவளா;ைம ெசDத0 ெபா�)�. 212 
 
த�திBைடேயா நலE�� உதவி�� ெபா�)ேட ஒ�வ/ �ய/8 திர).ய ெபா�� 
பய/பட ேவ;��. 
 
#$ேத 4லக$!� ஈ;�� ெபறலாிேத 
ஒ"#ரவி/ ந%ல பிற. 213 
 
பிற�� உதவி�� ப;பாகிய "ஒ"#ர�" எ/பைதவிட+ சிற த ப;பிைன இ/ைறய 
உலகிA�, இனிவ�� #திய உலகிA� கா;ப! அாி!. 
 
ஒ$த தறிவா/ உயிவா@வா/ ம0ைறயா/ 
ெச$தா�� ைவ�க" ப��. 214 
 
ஒ"#ரைவ அறி ! பிற��� உதவியாக$ த/ வா@ைவ அைம$!� ெகா�பவேன 
உயிவா@பவ/ என� க�த"ப�வா/; அத0� மாறானவ/ இற தவேன ஆவா/. 
 
ஊ�ணி நீநிைற  த0ேற உலகவா� 
ேபரறி வாள/ தி�. 215 
 
ெபா!நல ேநா��ட/ வா@கி/ற ேபரறிவாளனி/ ெச%வமான! ஊ ம�க� 
அைனவ���� பய/ த�� நீ நிைற த ஊ�ணிைய" ேபா/றதா��. 
 
பய/மர� உ�W" ப6$த0றா% ெச%வ� 
நயEைட யா/க; ப./. 216 
 
ஈர ெநNச� ெகா;டவனிட� ெச%வ� ேச�ேமயானா% அ!, ஊாி/ ந�ேவ ெசழி$! 
வள த மர�, ப6$!� �A��வ! ேபால எ%ேலா��� பய/ப�வதா��.  
  
ம� தாகி$ த"பா மர$த0றா% ெச%வ� 
ெப� தைக யா/க; ப./. 217 
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பிற��� உதவி�� ெப� த/ைமயா� ஒ"#ர� உைடயவனிட�, ெச%வ� ேச தா% 
அ! ஒ� ந%ல மர$தி/ எ%லா உ8"#க4� ம� தாக" பய/ப�வ! 
ேபா/றதா��. 
 
இடனி% ப�வ$!� ஒ"#ரவி0 ெகா%கா 
கடனறி கா)சி யவ. 218 
 
த�மிட� வள� நீ�கி, வ8ைம வ !0ற கால$திA�,பிற�� உதவி�� ஒ"#ரவி% 
தளராதவ, கடைமBண த தைகைமயாள. 
 
நயEைடயா/ ந%, தா னாத% ெசB�நீர 
ெசDயா தைமகலா வா8. 219 
 
பிற�� உதவி ெசDவைதேய கடைமயாக� ெகா;ட ெப� தைகயாள/ ஒ�வ/, 
வ8ைமயைட ! வி)டா/ எ/பைத உண$!வ! அவனா% பிற�� உதவிட 
�.யாம% ெசய=ழ ! ேபா�� நிைலைமதா/. 
 
ஒ"#ரவி னா%வ�� ேகெடனி/ அஃெதா�வ/ 
வி08�ேகா� த�க !ைட$!.  220 
 
பிற��� உத�கி/ற சிற"#ைடய உலக ஒ6�க�, ேக� விைளவி�க� ,.யதாக 
இ�"பி/, அ�ேக�, ஒ�வ/ த/ைன வி0றாவ! வா�கி� ெகா�ள� ,.ய 
மதி"#ைடயதா��. 
------------ 
 
23.23.23.23.    ஈைகஈைகஈைகஈைக    
 
வறியா�ெகா/ றீவேத ஈைகம0 ெற%லா� 
�றிெயதி"ைப நீர !ைட$!. 221 
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இ%லாதவ�� வழ��வேத ஈைக" ப;பா��. ம0றவக4�� வழ��வ! எ/ப! 
ஏேதா ஓ ஆதாய$ைத எதிபா$! வழ�க"ப�வதா��. 
 
ந%லா ெறனிE� ெகாள%தீ! ேமAலக� 
இ%ெலனிE� ஈதேல ந/8. 222 
 
பிறாிடமி� ! ந%வழியி% ெபா�ைள" ெப0றாA� அ! ெப�ைமய%ல; சி8ைமேய 
ஆ��. ெகாைட வழ��வதா% ேமAலக� எ/8 ெசா%ல"ப�வ! கி).விட" 
ேபாவதி%ைல; எனிE� பிற��� ெகா�$! வா@வேத சிற த வா@�ைகயா��. 
 
இலென/E� எ>வ� உைரயாைம ஈத% 
�லEைடயா/ க;ேண Bள. 223 
 
தம���ள வ8ைம$ !/ப$ைத� கா).�ெகா�ளாம% பிற��� ஈவ! உய த 
�."பிற தவாி/ ப;பா��. 
 
இ/னா திர�க" ப�த% இர தவ 
இ/�க� காC மள�. 224 
 
ஈத% ப;#ைடயவ��$ த�ைம நா. வ�� இரவலாி/ #/னைக R$த �க$ைத� 
க;� இ/#8� வைரயி%, அவ��காக இர�க"ப�வ!� ஒ� !/பமாகேவ 
ேதா/8�. 
 
ஆ08வா ரா0ற% பசியா0ற% அ"பசிைய 
மா08வா ரா0ற=0 பி/. 225 
 
பசிைய" ெபா8$!� ெகா�4� ேநா/ைப� கைட" பி."பைதவிட" 
பசி$தி���� ஒ�வ��� உண� அளி"பேத சிற ததா��. 
 
அ0றா அழிபசி தீ$த% அஃெதா�வ/ 
ெப0றா/ ெபா��ைவ" #ழி. 226 
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ப).னி என+ ெசா%= வ தவாி/ பசிைய$ தீ"ப! O; ேபாகா!. அ!ேவ, தா/ 
ேத.ய ெபா�ைள" பி0கால$தி% உத�வத0� ஏ0ப+ ேசமி$! ைவ�க�,.ய 
க�Xலமா��. 
 
பா$M; மாீஇ யவைன" பசிெய/E  
தீ"பிணி தீ;ட லாி!. 227 
 
பகி ! உ;C� பழ�க� உைடயவகைள" பசிெய/E� ெகா.ய ேநாD 
அC�வதி%ைல. 
 
ஈ$!வ��� இ/ப� அறியாெகா% தா�ைடைம 
ைவ$திழ��� வ/க ணவ. 228 
 
ஏைழ எளிேயா�� எ!�� அளி$திடாம% ஈ).ய ெபா�� அைன$ைதB� 
இழ தி�� ஈ� இர�கம0ேறா, பிற�� வழ�கி மகி@வதி% ஏ0ப�� இ/ப$ைத 
அறியமா)டாேரா? 
 
இர$த=/ இ/னா! ம/ற நிர"பிய 
தாேம தமிய �ண%. 229 
 
பிற�� ஈவதா% �ைறய� ,�ெம/8, �வி$! ைவ$!�ளைத$ தாேம உ;Cவ! 
எ/ப! ைகேய தி இர ! நி0பைத� கா).A� ெகா�ைமயான!. 
 
சாத=/ இ/னாத தி%ைல இனிதMஉ� 
ஈத =ையயா� கைட. 230 
 
சா� எE� !/ப$ைதவிட வறியவ�� எ!�� வழ�க இயலாத மன$!/ப� 
ெபாிய!. 
----------- 
 
24.24.24.24.    �க)�க)�க)�க)    
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ஈத =ைசபட வா@த% அ!வ%ல 
Mதிய மி%ைல உயி��. 231 
 
ெகாைட$ த/ைமB�, �/றாத #க6�தவிர வா@�ைக�� ஆ�க� தர� ,.ய! 
ேவெற!�� இ%ைல. 
 
உைர"பா �ைர"பைவ ெய%லா� இர"பா�ெகா/ 
றீவாேம% நி0�� #க@. 232 
 
ேபா08ேவா ேபா08வனெவ%லா� இ%லாதவ�� ஒ/8 வழ��ேவாாி/ 
#கைழ� �றி$ேத அைமB�. 
 
ஒ/றா உலக$ !ய த #கழ%லா0 
ெபா/றா! நி0பெதா/ றி%. 233 
 
ஒ"ப0றதாக��, அழிவி%லாததாக�� இ த உலக$தி% நிைல$தி�"ப! #கைழ$ 
தவிர ேவ8 எ!�ேம இ%ைல. 
 
நிலவைர நீ�#க@ ஆ0றி/ #லவைர" 
ேபா0றா! #$ேத 4ல�. 234 
 
இனிவ�� #திய உலக�,ட இ/ைறய உலகி% த/னல� !ற ! #க@ ஈ).ய 
ெப�ம�கைள வி�$!, அறிவா0ற% உைடயவைர ம)�� ேபா0றி� ெகா;.ரா!. 
 
ந$த�ேபா% ேக�� உளதா�N சா�கா�� 
வி$தக� க%லா% அாி!. 235 
 
!/ப�க4�கிைடேய,ட அவ0ைற$ தா��� வ=ைமயா% தம! #கைழ வள$!� 
ெகா�வ!�, தம! சாவிA�,ட" #கைழ நிைல நா)�வ!� இய%பான 
ஆ0றAைடயவ��ேக உாிய ெசயலா��. 
 
ேதா/றி/ #கெழா� ேதா/8க அஃதிலா 
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ேதா/ற=/ ேதா/றாைம ந/8. 236 
 
எ த$ !ைறயி% ஈ�ப)டாA� அதி% #க6ட/ விள�கேவ;��; இயலாதவக� 
அ த$ !ைறயி% ஈ�படாம% இ�"பேத ந%ல!. 
 
#க@பட வாழாதா த ேநாவா த�ைம 
இக@வாைர ேநாவ ெதவ/. 237 
 
உ;ைமயான #க6ட/ வாழ �.யாதவக� அத0காக$ த�ைம ெநா ! ெகா�ள 
ேவ;�ேம தவிர$ தம! ெசய%கைள இக@ ! ேபGகிறவகைள ெநா ! ெகா�வ! 
எத0காக? 
 
வைசெய/ப ைவய$தா� ெக%லா� இைசெய/E� 
எ+ச� ெபறாஅ வி./. 238 
 
தம��" பிற�� எNசி நி0க� ,.ய #கைழ" ெபறாவி)டா%, அ! அ த 
வா@�ைக�ேக வ த பழி ெய/8 ைவய� ,8�.  
 
வைசயிலா வ;பய/ �/8� இைசயிலா 
யா�ைக ெபா8$த நில�. 239 
 
#க@ என"ப�� உயி இ%லாத ெவ8� மனித உடைல+ Gம தா%, இ த"Rமி ந%ல 
விைளவி%லாத நிலமாக� க�த"ப��. 
 
வைசெயாழிய வா@வாேர வா@வா இைசெயாழிய 
வா@வாேர வாழா தவ. 240 
 
பழி உ;டாகாம% வா@வேத வா@�ைக என"ப��. #க@ இ%லாதவ வா@வ!� 
வாழாத!� ஒ/8தா/. 
------------- 
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25. 25. 25. 25. அ0�ைடைம அ0�ைடைம அ0�ைடைம அ0�ைடைம     
 
அ�)ெச%வN ெச%வ$!� ெச%வ� ெபா�)ெச%வ� 
Rாியா க;C �ள. 241 
 
ெகா.ய உ�ள� ெகா;ட இழிம�களிட�,ட� ேகா.�கண�கி% ெச%வ� 
�வி தி��கலா�; ஆனாA� அ த+ ெச%வ� அ�) ெச%வ$!�� ஈடாகா!. 
 
ந%லா0றா/ நா. ய�ளா�க ப%லா0றா% 
ேதாிE� அஃேத !ைண. 242 
 
பலவழிகளா% ஆராD ! க;டாA� அ�� உைடைமேய வா@�ைக��$ 
!ைணயாD விள��� ந%வழி என� ெகா�ள% ேவ;��. 
 
அ��ேச த ெநNசினா� கி%ைல இ��ேச த 
இ/னா உலக� #க%. 243 
 
அ�� நிைற த மன� பைட$தவ அறியாைம எE� இ�� K@ த !/ப உலகி% 
உழலமா)டா. 
 
ம/Eயி ேரா�பி அ�ளா�வா0 கி%ெல/ப 
த/Eயி ரNG� விைன. 244 
 
எ%லா உயிகளிட$!� க�ைணெகா;� அவ0ைற� கா$தி�வைத� கடைமயாக� 
ெகா;ட சா/ேறாக� தம! உயிைர� ப0றி� கவைல அைடய மா)டாக�. 
 
அ%ல% அ�ளா�வா� கி%ைல வளிவழ�� 
ம%ல/மா ஞால� காி. 245 
 
உ�ள$தி% ஊறி�� அ�ளி/ இய�க$தினா% !/ப$ைத உணராம% 
கடைமயா0றலா� எ/பத0�, கா0றி/ இய�க$தினா% வ=ைமBட/ திக6� இ த" 
ெபாிய உலகேம சா/8. 
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ெபா��நீ�கி" ெபா+சா தா ெர/ப அ��நீ�கி 
அ%லைவ ெசDெதா6� வா. 246 
 
அ�ள0றவகளாD$ தீைமகைள+ ெசD! வா@பவக�, ெபா�ள0றவகளாக��, 
கடைம மற தவகளாக�� ஆவ. 
 
அ�ளி%லா� க>�லக� இ%ைல ெபா�ளி%லா� 
கி>�லக� இ%லாகி யா��. 247 
 
ெபா�� இ%லாதவக4�� இ%லற வா@�ைக சிற"பாக இரா!. அ!ேபாலேவ 
க�ைண உ�ள� இ%லாதவகளி/ !றவற வா@�ைகB� சிற"பாக அைமயா!. 
  
ெபா�ள0றா R"ப ெரா�கா% அ�ள0றா 
அ0றாம0 றாத% அாி!. 248 
 
ெபா�ைள இழ தவ அதைன மீ;�� ேத." ெபறலா�. அ�ைள இழ தா% 
இழ த!தா/; மீ;�� ெபற இயலா!. 
 
ெத�ளாதா/ ெமD"ெபா�� க;ட0றா% ேதாி/ 
அ�ளாதா/ ெசDB� அற�. 249 
 
அறி�$ ெதளி� இ%லாதவ/ ஒ� ?=/ உ;ைம" ெபா�ைள� க;டறிய 
�.Bமா? அ! ேபால$தா/ அ�� இ%லாதவ/ ெசDB� அற+ெசயA� இ����. 
 
வ=யா�/ த/ைன நிைன�கதா/ த/னி/ 
ெம=யாேம0 ெச%A மிட$!. 250 
 
த/ைனவிட ெம= தவகைள$ !/#8$த நிைன��� ேபா!, த/ைனவிட 
வ=யவ �/னா% அNசி நி0�� நிைலைம தன�� இ�"பைத மற !விட� 
,டா!. 
------------ 
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26. 26. 26. 26. �லா' ம82த' �லா' ம82த' �லா' ம82த' �லா' ம82த'     
 
த/9/ ெப��க0�$ தா/பிறி ME;பா/ 
எ�ஙன� ஆ4� அ��. 251 
 
த/ உடைல வள"பத0காக ேவெறா� உயிாி/ உடைல உணவா�கி� ெகா�பவ 
எ"ப.� க�ைண B�ள� ெகா;டவராக இ��க �.B�. 
 
ெபா�ளா)சி ேபா0றாதா� கி%ைல அ�ளா)சி 
ஆ�கி%ைல ஊ/றி/ பவ��. 252 
 
ெபா�ைள" ேபணி� கா$திடாதவ��" ெபா�� உைடயவ எ/E� சிற"# 
இ%ைல; #லா% உ;பவ��� அ�� உைடயவ எ/E� சிற"# இ%ைல. 
 
பைடெகா;டா ெநNச�ேபா% ந/L�கா ெதா/ற/ 
உட%Gைவ B;டா மன�. 253 
 
பைட� க�விைய" பய/ப�$!ேவா ெநNச��, ஓ உயிாி/ உடைல+ Gைவ$! 
உ;பவ ெநNச��, அ�4ைடைமைய" ேபா0ற� ,.யைவக� அ%ல. 
 
அ�ள%ல தியாெதனி0 ெகா%லாைம ேகாற% 
ெபா�ள%ல த>X/ தின%. 254 
 
ெகா%லாைம அ�4ைடைமயா��; ெகா%Aத% அ�ள0ற ெசயலா��. எனேவ ஊ/ 
அ� !த% அற� ஆகா!. 
 
உ;ணாைம B�ள !யிநிைல ஊE;ண 
அ;ணா$த% ெசDயா தள8. 255 
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உயிகைள உணவா�கி� ெகா�ள+ சகதி��ழிB� வாD திறவா!;#லா% 
உ;ணாதவக� இ�"பதா%, பல உயிக� ெகா%ல"படாம% வா@கி/றன. 
 
தின0ெபா�)டா% ெகா%லா !லெகனி/ யா�� 
விைல"ெபா�)டா% ஊ/ற�வா ாி%. 256 
  
#லா% உ;பத0காக உலகின உயிகைள� ெகா%லா தி�"பி/, #லா% வி0பைன 
ெசDB� ெதாழிைல எவ�� ேம0ெகா�ள மா)டா. 
 
உ;ணாைம ேவ;�� #லாஅ% பிறிெதா/ற/ 
#;ண !ணவா" ெபறி/. 257 
 
#லா% எ/ப! ேவேறா உயிாி/ உட0#; எ/பைத உண ேதா அதைன 
உ;ணாம% இ��க ேவ;��. 
  
ெசயிாி/ தைல"பிாி த கா)சியா �;ணா 
உயிாி/ தைல"பிாி த ஊ/. 258 
 
மாச0ற மதிBைடேயா, ஓ உயிைர" பிாி$! அத/ ஊைன உ;ண மா)டாக�. 
 
அவிெசாாி  தாயிர� ேவ)ட=/ ஒ/ற/ 
உயிெச�$ !;ணாைம ந/8. 259 
 
ெநD ேபா/ற ெபா��கைள$ தீயி=)� ஆயிர� ேவ�விகைள நட$!வைதவிட 
உ;பத0காக ஓ உயிைர" ேபா�காம=�"ப! ந%ல!. 
 
260.  
ெகா%லா/ #லாைல ம8$தாைன� ைக,"பி 
எ%லா உயி�  ெதா6�. 260 
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#லா% உ;ணாதவகைளB�, அத0காக உயிகைள� ெகா%லாதவகைளB� 
எ%லா உயிாின�க4� வண�கி வா@$!�. 
------------- 
 
27. 27. 27. 27. தவ!தவ!தவ!தவ!    
  
உ0றேநாD ேநா/ற% உயி��8க; ெசDயாைம 
அ0ேற தவ$தி0 ��. 261 
 
எைதB� தா��� இதய$ைத" ெப0றி�"ப!�, எ த உயி���� தீ�� ெசDயாம% 
இ�"ப!�தா/ "தவ�" எ/8 ,ற"ப��. 
 
தவ�  தவ�ைடயா� கா�� அவமதைன 
அஃதிலா ேம0ெகா� வ!. 262 
 
உ8தி"பா��, மன அட�க�� உைடயவ��ேக தவ$தி/ ெப�ைம வாD���. 
எனேவ க)�"பாடான ஒ6�க� இ%லாதவக�, தவ$ைத ேம0ெகா�வ! O; 
ெசயேலயா��. 
 
!ற தா��$ !"#ர� ேவ;. மற தாெகா/ 
ம0ைற யவக� தவ�. 263 
 
!றவிக4��$ !ைண நி0க வி��#கிேறா� எ/பத0காக$ தா�க� கைட"பி.�க 
ேவ;.ய தவ ஒ6�க$ைத ம0றவக� மற ! விட�,டா!.  
 
ஒ/னா$ ெதறA� உவ தாைர யா�கA� 
எ;ணி/ தவ$தா/ வ��. 264 
 
மன உ8திB� க)�"பா�� ெகா;� தவெம/E� ேநா/# வ=ைமBைடயதாக 
அைம தா%தா/, எ;ணிய மா$திர$தி% பைகவைர O@$த�� ந;பைர� கா�க�� 
�.B�.  
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ேவ;.ய ேவ;.யா� ெகDதலா% ெசDதவ� 
ஈ;� �யல" ப��. 265 
 
உ8திமி�க ேநா/பினா% வி��பியைத வி��பியவா8 அைடய �.Bமாதலா%, அ! 
விைர ! �ய/8 ெசDய" ப�வதா��. 
 
தவNெசDவா த�க�மN ெசDவாம0 ற%லா 
அவNெசDவா ஆைசB) ப)�. 266 
 
அட�க��, அ/# ெநறிB�, !/ப�கைள$ தா��� ெபா8ைமB� வாD த தவ� 
ேம0ெகா;டவக� ம)�ேம தம! கடைமைய+ ெசDபவக�; அத0� 
மாறானவக�, ஆைசயா% அைல�கழி�க"ப)� Oணான ெசய%களி% 
ஈ�ப�பவக�. 
 
Gட+Gட�� ெபா/ேபா% ஒளிவி�  !/பN 
Gட+Gட ேநா0கி0 பவ��. 267 
 
த�ைம$ தாேம வ�$தி� ெகா;� ஒ� �றி�ேகா4�காக ேநா/# ேநா0பவகைள 
எ த$ !/ப�க� தா�கினாA� அவக� Gட+Gட ஒளிவி�� ெபா/ைன" ேபா% 
#க@ ெப0ேற உயவாக�. 
 
த/Eயி தானற" ெப0றாைன ஏைனய 
ம/Eயி ெர%லா  ெதா6�. 268 
 
"தன! உயி" எ/கிற ப08�, "தா/" எ/கிற ெச���� ெகா�ளாதவகைள உலக� 
#க@ ! பாரா)��. 
 
,0ற� �தி$தA� ைக,�� ேநா0ற=/ 
ஆ0ற% தைல"ப) டவ��. 269 
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எ$தைன$ !/ப�க� வாிE� தா�கி� �றி�ேகாளி% உ8தியாக நி0�� 
ஆ0றAைடயவக� சாைவB� ெவ/8 வா@வாக�. 
 
இலபல ராகிய காரண� ேநா0பா 
சிலபல ேநாலா தவ. 270 
 
ஆ0றல0றவக� பலராக இ�"பத0�� காரண�, மன உ8தி ெகா;டவ சிலராக 
இ�"ப!�, உ8திய0றவ பலராக இ�"ப!� தா/. 
------------ 
 
28. 28. 28. 28. :டா ஒ<+க!:டா ஒ<+க!:டா ஒ<+க!:டா ஒ<+க!    
  
வNச மன$தா/ ப.0ெறா6�க� Rத�க� 
ஐ !� அக$ேத ந��. 271 
  
ஒ6�க சீலைர" ேபா% உலக$ைத ஏமா08� வNசகைர" பா$! அவர! உட=% 
கல !�ள நில�, நீ, தீ, கா08, ெவளி என"ப�� பNசRத�க4� தம��� சிாி$!� 
ெகா�4�. 
 
வாEய ேதா0ற� எவ/ெசDB  த/ெநNச$ 
தானறி �0ற" ப./. 272 
 
த/ மன$தி0�� �0ற� எ/8 ெதாி !�,ட அைத+ ெசDபவ, !ற��ேகால� 
R;.�"பதா% எ த" பயE� இ%ைல. 
 
வ=யி% நிைலைமயா/ வ%A�வ� ெப0ற� 
#=யி/ேதா% ேபா$!ேமD  த08. 273 
 
மன$ைத அட�க �.யாதவ !ற��ேகால� RCவ!, பG ஒ/8 #=$ ேதாைல" 
ேபா$தி� ெகா;� பயிைர ேமDவ! ேபா/றதா��. 
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தவமைற  த%லைவ ெசDத% #த%மைற ! 
ேவ)�வ/ #�சிமி@$ த08. 274 
 
#தாி% மைற ! ெகா;� ேவட/ பறைவகைள� க;ணி ைவ$!" பி."பத0��, 
தவ�ேகால$தி% இ�"பவக� தகாத ெசய%களி% ஈ�ப�வத0�� ேவ8பா� 
இ%ைல. 
 
ப0ற0ேற� எ/பா ப.0ெறா6�க� எ0ெற0ெற/ 
ேறத� பல�  த��. 275 
 
எ$தைகய ெசய% #ாி !வி)ேடா� எ/8 தம��$ தாேம வ� த ேவ;.ய !/ப�, 
ப08கைள வி)� வி)டதாக" ெபாD,றி, உலைக ஏமா08ேவா�� வ ! ேச��. 
 
ெநNசி/ !றவா !ற தாேபா% வNசி$! 
வா@வாாி/ வ/கணா ாி%. 276 
 
உ;ைமயிேலேய மனதார" ப08கைள$ !ற�காம%, !ற தவைர" ேபா% 
வா@கி/ற வNசககைளவிட இர�கம0றவ யா�மி%ைல. 
 
#ற��/றி க;டைனய ேரE� அக��/றி 
P�கி0 காியா �ைட$!. 277 
 
ெவளி$ ேதா0ற$!��$ �/றிமணி ேபா% சிவ"பாக இ� தாA�, �/றிமணியி/ 
�ைனேபால� க8$த மன� பைட$தவக4� உலகி% உ;�. 
 
மன$த! மாசாக மா;டாநீ ரா. 
மைற ெதா6� மா த பல. 278 
 
நீ���� P@கிேயா த�ைம மைற$!� ெகா�வ! ேபால, மா;#ைடேயா எE� 
ெபய���� த�ைம மைற$!�ெகா;� மன$தி% மாGைடேயா பல 
உல�கி/றன. 
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கைணெகா.! யா@ேகா� ெச>விதா� க/ன 
விைனப� பாலா0 ெகாள%. 279 
 
ேநராக$ ேதா/8� அ�#, ெகாைல+ ெசய% #ாிB�. வைள ! ேதா/8� யா@, இைச 
இ/ப� பய���. அ! ேபாலேவ ம�களி/ ப;#கைளB� அவகள! ெசயலா% 
ம)�ேம உண ! ெகா�ள ேவ;��. 
 
மழி$தA� நீ)டA� ேவ;டா உலக� 
பழி$த ெதாழி$! வி./. 280 
 
உலக$தாாி/ பழி"#�� உ�ளா�� ெசய%கைள$ !ற�காம% ஒ� !றவி, தன! 
தைலைய ெமா)ைடய.$!� ெகா;ேடா, சடா�. வள$!� ெகா;ேடா 
ேகால$ைத ம)�� மா0றி� ெகா�வ! ஒ� ஏமா08 வி$ைதேய ஆ��. 
------------ 
 
29. 29. 29. 29. க�ளாைமக�ளாைமக�ளாைமக�ளாைம    
  
எ�ளாைம ேவ;�வா ென/பா/ எைன$ெதா/8� 
க�ளாைம கா�கத/ ெநNG. 281 
 
எ த" ெபா�ைளB� களவா�� நிைன� த/ ெநNைச அCகாம% பா$!� 
(கா$!�) ெகா�பவேன இக@+சி�� ஆ)படாம% வாழ �.B�. 
 
உ�ள$தா% உ�ளA  தீேத பிற/ெபா�ைள� 
க�ள$தா% க�ேவ ெமன%. 282 
 
பிற���ாிய ெபா�ைள+ K@+சியினா% கவ ! ெகா�ளலாமா எ/8 ஒ�வ/ 
நிைன"பேத,ட� �0றமா��. 
 
களவினா லாகிய ஆ�க� அளவிற  
தாவ! ேபால� ெக��. 283 
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ெகா�ைளய.$!" ெபா�� �வி"ப!, �த=% ெபாிதாக$ ேதா/றினாA�, அ த+ 
ெசய% ஏ0கனேவ இ� த ெச%வ$ைதB� அ.$!� ெகா;� ேபாDவி��.  
 
284.  
களவி/க; க/றிய காத% விைளவி/க; 
Oயா வி6ம  த��. 284 
 
கள� ெசDவதி% ஒ�வE�� ஏ0ப�� தணியாத தாக�, அதனா% உ�வா�� 
விைள�களா% தீராத !/ப$ைத உ;டா���. 
 
அ��க�தி அ/#ைடய ராத% ெபா��க�தி" 
ெபா+சா"#" பா"பாக ணி%. 285 
 
மற தி���� ேநர� பா$!" பிற ெபா�ைள� களவாட எ;Cபவாிட$தி%, அ�� 
க�தி அ/பாக நட��� ப;# இ��கா!. 
 
அளவி/க; நி/ெறா6க லா0றா களவி/க; 
க/றிய காத லவ. 286 
 
ஓ எ%ைல��)ப)� வா@ைவ+ ெச�ைமயாக அைம$!� ெகா�ளாதவக�, கள� 
ெசD! பிற ெபா�ைள� ெகா�வதி% நா)ட�ைடயவராவாக�. 
 
களெவ/E� காரறி வா;ைம அளெவ/E� 
ஆ0ற% #ாி தாக ணி%. 287 
 
அளவறி ! வா@�ைக நட$!கிற ஆ0றAைடயவகளிட�, களவா�த% எE� 
K!மதி கிைடயா!. 
 
அளவறி தா ெநNச$ தற�ேபால நி0�� 
களவறி தா ெநNசி% கர�. 288 
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ேநைமB�ளவ ெநNச� அறவழியி% ெச%A�; ெகா�ைளய."ேபா ெநNசேமா 
�8��வழியான வNசக வழியி% ெச%A�. 
 
அளவ%ல ெசDதா�ேக Oவ களவ%ல 
ம0ைறய ேத0றா தவ. 289 
 
கள� எ/பைத$ தவிர ேவ8 ந%வழிகைள நாடாதவக�, வர�# கட த ெசய%களா% 
வா@விழ ! O@வாக�. 
 
க�வா��$ த�4� உயிநிைல க�ளா��$ 
த�ளா! #$ேத 4ல�. 290 
 
களவா�பவ�� உயி வா@வேத,ட$ தவறி"ேபா��; களைவ நிைன$!� 
பா�காதவ�ேகா, #க6லக வா@�ைக தவறேவ தவறா!. 
---------- 
 
30. 30. 30. 30. வா1ைமவா1ைமவா1ைமவா1ைம    
  
வாDைம என"ப�வ தியாெதனி/ யாெதா/8  
தீைம யிலாத ெசால%. 291 
 
பிற��� எ��ைளயள� தீைமB� ஏ0படாத ஒ� ெசா%ைல+ ெசா%வ!தா/ 
வாDைம என"ப��. 
 
ெபாD�ைமB� வாDைம யிட$த #ைரதீ த 
ந/ைம பய�� ெமனி/. 292 
 
�0றம0ற ந/ைமைய விைளவி�க� ,�மானா% ெபாDயான ெசா%A�,ட 
வாDைம எ/8 ,ற$த�க இட$ைத" ெப08வி��. 
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த/ெநN சறிவ! ெபாDய0க ெபாD$தபி/ 
த/ெநNேச த/ைன+ G��. 293 
 
மன+சா)சி�� எதிராக" ெபாD ெசா%ல�,டா!; அ"ப.+ ெசா/னா%, 
ெசா/னவாி/ மனேம அவைர$ த;.���. 
 
உ�ள$தா0 ெபாDயா ெதா6கி/ உலக$தா 
உ�ள$! ெள%லா� உள/. 294 
 
மன$தா%,ட" ெபாDைய நிைன�காம% வா@பவக�, ம�க� மன$தி% நிைலயான 
இட$ைத" ெப8வாக�. 
 
மன$ெதா� வாDைம ெமாழியி/ தவ$ெதா� 
தானNெசD வாாி/ தைல. 295 
 
உத)டளவி% இ/றி உளமார வாDைம ேபGகிறவக� தவ��, தான�� 
ெசDகி/றவகைளவிட உய தவகளாவாக�. 
 
ெபாDயாைம ய/ன #கழி%ைல எDயாைம 
எ%லா அற�  த��. 296 
 
ெபாD இ%லாம% வா@வ! ேபா/ற #க@ மி�க வா@� ேவ8 எ!�மி%ைல; எ/8� 
நீ�காத அறவழி நல/கைள அளி"ப! அ த வா@ேவயா��. 
 
ெபாDயாைம ெபாDயாைம ஆ0றி/ அற�பிற 
ெசDயாைம ெசDயாைம ந/8. 297 
 
ெசDய�,டாதைத+ ெசDயாததா% விைளB� ந/ைமையவிட" ெபாD ,றாத ப;# 
ெபாD$!" ேபாகாம% கைட"பி.��� அறவழி ந/ைம த�வதா��. 
 
#ற MDைம நீரா னைமB� அக MDைம 
வாDைமயா% காண" ப��. 298 
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நீாி% �ளி"பதா% உட=/ அ6�� ம)�ேம நீ���; மன� அ6��"படாம% 
MDைமBட/ விள�கிட, ெசா%=A� ெசய=A� வாDைம ேவ;��. 
 
எ%லா விள��� விள�க%ல சா/ேறா��" 
ெபாDயா விள�ேக விள��. 299 
 
#ற$தி/ இ�ைள" ேபா��� விள��கைளவிட அக$தி/ இ�ைள" ேபா��� 
ெபாDயாைம எE� விள�ேக ஒ�வைன உய ேதா/ என� கா)�� ஒளிமி�க 
விள�கா��. 
 
யாெமDயா� க;டவ08 ளி%ைல எைன$ெதா/8� 
வாDைமயி/ ந%ல பிற. 300 
 
வாDைமைய" ேபா% சிற த ப;# ேவெறா/8ேம இ%ைல எ/ப!தா/ ஆராD ! 
உணர"ப)ட உ;ைமயா��. 
------------ 
 
31. 31. 31. 31. ெவ,ளாைமெவ,ளாைமெவ,ளாைமெவ,ளாைம    
    
ெச%=ட$!� கா"பா/ சின�கா"பா/ அ%=ட$!� 
கா�கிென/ காவா�கா ெல/. 301 
 
த/ சின� ப=தமா�மிட$தி% சின� ெகா�ளாம% இ�"பவேன சின�கா"பவ/; 
ப=�காத இட$தி% சின$ைத� கா$தா% எ/ன? கா�காவி)டா% எ/ன? 
 
ெச%லா இட$!+ சின தீ! ெச%=ட$!� 
இ%லதனி/ தீய பிற. 302 
 
வ=ேயாாிட� சின� ெகா;டா%, அதனா% ேக� விைளB�. ெம=ேயாாிட� சின� 
ெகா;டாA� அைத விட� ேக� ேவெறா/8மி%ைல. 
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மற$த% ெவ�ளிைய யாமா)�  தீய 
பிற$த% அதனா/ வ��. 303 
 
யாமீ! சின� ெகா;டாA� அைத மற !விட ேவ;��. இ%லாவி)டா% அ த+ 
சினேம தீய விைள�க4��� காரணமா��. 
 
நைகB� உவைகB� ெகா%AN சின$தி/ 
பைகB� உளேவா பிற. 304 
 
சின� ெகா�கிறவக4�� �கமல+சி மா$திரமி/றி மனமகி@+சிB� மைற ! 
ேபாD வி��. 
 
த/ைன$தா/ கா�கி/ சின�கா�க காவா�கா% 
த/ைனேய ெகா%AN சின�. 305 
 
ஒ�வ/ த/ைன$தாேன கா$!� ெகா�ள ேவ;�மானா%, சின$ைத� ைகவிட 
ேவ;��. இ%ைலேய% சின�, அவைன அழி$!வி��. 
 
சினெம/EN ேச தாைர� ெகா%= இனெம/E� 
ஏம" #ைணைய+ G��.   306 
 
சின�ெகா;டவைர அழி�க� ,.யதாக+ சின ெம/E� தீேய இ�"பதா%, அ! 
அவைர ம)�ம/றி, அவைர" பா!கா��� ேதாணி ேபா/ற G0ற$ைதB� 
அழி$!வி��. 
 
சின$ைத" ெபா�ெள/8 ெகா;டவ/ ேக� 
நில$தைற தா/ ைகபிைழயா த08. 307 
 
நில$ைத� ைகயா% அைற தவE�� அவ/ ைகதா/ வ=���. அ! ேபால$தா/ 
சின$ைத" ப;பாக� ெகா;டவ/ நிைலB� ஆ��. 
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இணெராி ேதாDவ/ன இ/னா ெசயிE� 
#ணாி/ ெவ�ளாைம ந/8. 308 
 
தீயினா% G)ெடாி"ப! ேபா/ற !/ப�கைள ஒ�வ/ ெதாட ! ெசDதாA� 
அத0காக வ� தி அவ/ உற� ெகா�ள வ��ேபா! சின�ெகா�ளாம% இ�"பேத 
ந%ல!.  
 
உ�ளிய ெத%லா� உடெனD!� உ�ள$தா% 
உ�ளா/ ெவ�ளி ெயனி/. 309 
 
உ�ள$தா% சின�ெகா�ளாதவனாக இ� தா% எ;ணியவ0ைற ெய%லா� 
உடன.யாக" ெபற �.B�. 
 
இற தா இற தா ரைனய சின$ைத$ 
!ற தா !ற தா !ைண. 310 
 
எ%ைலய0ற சின� ெகா�வா இற தவ�� ஒ"பாவா. சின$ைத அறேவ !ற தவ 
!றவி�� ஒ"பாவா. 
------------ 
 
32. 32. 32. 32. இ�னா ெச1யாைமஇ�னா ெச1யாைமஇ�னா ெச1யாைமஇ�னா ெச1யாைம    
  
சிற"SEN ெச%வ� ெபறிE� பிற�கி/னா 
ெசDயாைம மாச0றா ேகா�. 311 
 
மி� த ெசழி"ைப$ த�கி/ற ெச%வ$ைத" ெபற� ,�ெம/றாA� அத/ 
ெபா�)�" பிற���� ேக� ெசDயாம=�"பேத மாச0றவகளி/ ெகா�ைகயா��. 
 
க8$தி/னா ெசDதவ� க;C� ம8$தி/னா 
ெசDயாைம மாச0றா ேகா�. 312 
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சின�ெகா;� ெசா%லாேலா ெசயலாேலா ஒ�வ/ !/ப� த��ேபா! அ த$ 
!/ப$ைத அவE��$ தி��ப+ ெசDயாம% தா�கி� ெகா�வேத சிற த மனிதாி/ 
ெகா�ைகயா��. 
 
ெசDயாம0 ெச0றா��� இ/னாத ெசDதபி/ 
உDயா வி6ம  த��. 313 
 
யா���� ேக� ெசDயாம% இ�"பவ���" பைகவ ேக� ெசD!வி)டா% அத0�" 
பதிலாக அவ��� வ�� ேக� மீளா$ !/ப� தர� ,.யதா��. 
 
இ/னாெசD தாைர ஒ8$த% அவநாண 
ந/னயN ெசD! விட%. 314 
 
நம��$ தீ�� ெசDதவைர$ த;."பத0�+ சாியான வழி, அவ ெவ)கி$ 
தைல�னிB� ப.யாக அவ��� ந/ைம ெசDவ!தா/. 
 
அறிவினா/ ஆ�வ !;ேடா பிறிதி/ேநாD 
த ேநாDேபா0 ேபா0றா� கைட. 315 
 
பிற உயிக4�� வ�� !/ப$ைத$ த� !/ப� ேபால� க�தி� கா"பா0ற 
�ைனயாதவக4�� அறி� இ� !� அதனா% எ த" பயEமி%ைல. 
 
இ/னா என$தா Eண தைவ !/னாைம 
ேவ;�� பிற/க) ெசய%. 316 
 
ஒ�வ/ த/Eைடய வா@�ைகயி% !/பமானைவ எ/8 அEபவி$! 
அறி தவ0ைற, ம0றவ��+ ெசDயாம=��க ேவ;��.  
 
எைன$தாE� எNஞா/8� யா��� மன$தானா� 
மாணாெசD யாைம தைல. 317 
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 எ>வளவிA�, எ"ெபா6!�, எவைரB� இழி�ப�$!� ெசயைல மன$தா%,ட 
நிைன�காம% இ�"பேத �த/ைமயான சிற"பா��. 
 
த/Eயி� கி/னாைம தானறிவா/ எ/ெகாேலா 
ம/Eயி� கி/னா ெசய%. 318 
 
பிற த�� !/ப$தா% தன�ேக0ப�� !/ப$ைத உண தவ/ அ த$ !/ப$ைத" 
பிற உயிக4��$ தர�� ,டாத%லவா? 
 
பிற�கி/னா �0பக% ெசDயி/ தம�கி/னா 
பி0பக% தாேம வ��. 319 
 
பிற���$ தீ�� விைள$!வி)ேடா� எ/8 ஒ�வ மகி@ ! 
ெகா;.����ேபாேத, அேதேபா/ற தீ�� அவைரேய தா���. 
 
ேநாெய%லா ேநாDெசDதா ேமலவா ேநாDெசDயா 
ேநாயி/ைம ேவ;� பவ. 320 
 
தீ�� ெசDதவ��ேக தீ��க� வ ! ேச��; எனேவ தீ�க0ற வா@ைவ 
வி��#கிறவக�, பிற���$ தீ�கிைழ$த% ,டா!. 
------------- 
 
33. 33. 33. 33. ெகா'லாைமெகா'லாைமெகா'லாைமெகா'லாைம    
  
அறவிைன யாெதனி/ ெகா%லாைம ேகாற% 
பிறவிைன எ%லா  த��. 321 
 
எ த உயிைரB� ெகா%லாதி�"பேத அற+ெசயலா��. ெகாைல ெசDத% 
தீயவிைனக� அைன$ைதB� விைளவி���. 
 
ப�$!;� ப%Aயி ேரா�#த% ?ேலா 
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ெதா�$தவ08 ெள%லா  தைல. 322 
 
இ�"ேபா இ%லாேதா எ/றி%லாம%, கிைட$தைத" பகி !ெகா;�, எ%லா 
உயிக4� வாழ ேவ;�� எ/ற சமநிைல�ெகா�ைக�� ஈடான! ேவ8 எ!�ேம 
இ%ைல. 
 
ஒ/றாக ந%ல! ெகா%லாைம ம0றத/ 
பி/சார" ெபாDயாைம ந/8. 323 
 
அற�களி/ வாிைசயி% �த=% ெகா%லாைமB� அத0க�$!" ெபாDயாைமB� 
இட� ெப8கி/றன. 
 
ந%லா ெறன"ப�வ தியாெதனி/ யாெதா/8� 
ெகா%லாைம K6� ெநறி. 324 
 
எ த உயிைரB� ெகா%ல� ,டா! எE� ெநறி கா"ப!தா/ ந%லற வழி என"ப��. 
 
நிைலயNசி நீ$தா� ெள%லா� ெகாைலயNசி� 
ெகா%லாைம K@வா/ தைல. 325 
 
உலகிய% நிைலைய ெவ8$!$ !ற� R;டவ எ%ேலாைரB� விட� ெகாைலைய 
ெவ8$!� ெகா%லாைமைய� கைட"பி."பவேர சிற தவராவா. 
 
ெகா%லாைம ேம0ெகா; ெடா6�வா/ வா@நா�ேம% 
ெச%லா !யி�;C� ,08. 326 
 
ெகாைல ெசDயாைமைய வா@வி% அறெநறியாக� ெகா;டவாி/ ெப�ைமைய 
விய !, சா�,ட அவ உயிைர" பறி�க$ தய�கி நி0��. 
 
த/Eயி நீ"பிEN ெசDய0க தா/பிறி 
தி/Eயி நீ��� விைன. 327 
 



89 

 

த/Eயிேர ேபாவதாக இ�"பிE�,ட அத0காக இ/ெனா� உயிைர" ேபா��� 
ெசய=% ஈ�பட� ,டா!. 
 
ந/றா�� ஆ�க� ெபாிெதனிEN சா/ேறா��� 
ெகா/றா�� ஆ�க� கைட. 328 
 
ெபாிதாக ந/ைம தர�,.ய அள��� ஒ� ெகாைல பய/பட� ,�ெமனிE�, ந%ல 
ப;#ைடய ம�க�, அ த ந/ைமைய இழிவானதாகேவ க�!வாக�. 
 
ெகாைலவிைனய ராகிய மா�க� #ைலவிைனய 
#/ைம ெதாிவா ரக$!. 329 
 
ப�$தறிைவ இழ ! ெசய%ப�� ெகாைலகாரகைள+ சா/ேறா உ�ள�, 
இழிதைக" பிறவிகளாகேவ க�!�.  
 
உயி�ட�பி/ நீ�கியா ெர/ப ெசயி�ட�பி/ 
ெச%லா$தீ வா@�ைக யவ. 330 
  
வ8ைமB� ேநாB� மி� த தீய வா@�ைகயி% உழ%ேவா, ஏ0கனேவ ெகாைலக� 
பல ெசDதவராக இ�"ப எ/8 �/ேனா ,8வ. 
-------------- 
 
34. 34. 34. 34. நிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைம    
  
நி%லாத வ0ைற நிைலயின எ/8ண�� 
#%லறி வா;ைம கைட. 331 
 
நிைலய0றைவகைள நிைலயானைவ என ந�#கி/ற அறியாைம மிக இழிவானதா��. 
 
,$தா) டைவ��ழா$ த0ேற ெப�Nெச%வ� 
ேபா��� அ!விளி  த08. 332 
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ேச$! ைவ$த பண�� ெசா$!� ஒ�வைர வி)�" ேபாவ!, ,$! �. த!� 
ம�க� அர�க$ைத வி)�� கைல ! ெச%வைத" ேபா/றதா��. 
 
அ0கா இய%பி08+ ெச%வ� அ!ெப0றா% 
அ0�ப ஆ�ேக ெசய%. 333 
 
ந�ைம வ தைடB� ெச%வ� நிைலய0ற! எ/பைத உண ! அைத� ெகா;� 
அ"ெபா6ேத நிைலயான ந0ெசய%களி% ஈ�பட ேவ;��. 
 
நாெளன ஒ/8ேபா0 கா). உயிாீ�� 
வாள !ணவா" ெபறி/. 334 
 
வா@�ைகைய" ப0றி உண தவக�, நா� எ/ப! ஒ�வாி/ ஆBைள அ8$!� 
�ைற$!� ெகா;ேடயி���� வா� எ/8 அறிவாக�. 
 
நா+ெச08 வி���ேம% வாரா�/ ந%விைன 
ேம0ெச/8 ெசDய" ப��. 335 
 
வா@�ைகயி/ நிைலயாைமைய உண ! ந� உயி இ���� ேபாேத உய த 
ந0பணிகைள ஆ0றிட �ைனய ேவ;��. 
 
ெந�ந Aளெனா�வ/ இ/றி%ைல எ/E� 
ெப�ைம Bைட$தி> �ல�. 336 
 
இ த உலகமான!, ேந08 உயி�ட/ இ� தவைர இ/8 இ%லாம% ெசD! 
வி)ேடா� எ/ற அக ைதைய" ெப�ைமயாக� ெகா;டதா��. 
 
ஒ�ெபா6!� வா@வ தறியா க�!ப 
ேகா.B ம%ல பல. 337 
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ஒ� ெபா6!,ட வா@�ைகைய" ப0றிய உ;ைமைய+ சி தி$! அறியாதவகேள, 
ஆைச�ேகா அளவி/றி மன�ேகா)ைடக� க)�வாக�. 
 
�ட�ைப தனி$ெதாழிய" #�பற  த0ேற 
உட�ேபா �யிாிைட ந)#. 338 
 
உடA��� உயி���� உ�ள உற� �)ைட��� பறைவ� �NG��� உ;டான 
உற� ேபா/ற!தா/. 
 
உற��வ! ேபாAN சா�கா �ற�கி 
விழி"ப! ேபாA� பிற"#. 339 
 
நிைலய0ற வா@�ைகயி%, உற�க$தி0�" பிற� விழி"பைத" ேபா/ற! பிற"#; 
தி��ப விழி�க �.யாத மீளா உற�க� ெகா�வேத இற"#. 
 
#�கி லைம தி/8 ெகா%ேலா உட�பிE� 
!+சி =� த உயி��. 340 
 
உடAட/ த�கிB�ள உயி��� அதைன" பிாி தா% ேவ8 #க=ட� கிைடயா!. 
----------- 
 
35. 35. 35. 35. �ற	 �ற	 �ற	 �ற	     
 
யாதனி/ யாதனி/ நீ�கியா/ ேநாத% 
அதனி/ அதனி/ இல/. 341 
 
ஒ�வ/ பல வைகயான ப08களி% எ த ஒ/ைற வி)� வி)டாA�, �றி"பி)ட 
அ த" ப08 காரணமாக வ�� !/ப�, அவைன அC�வதி%ைல. 
 
ேவ;.E; டாக$ !ற�க !ற தபி/ 
ஈ;.ய0 பால பல. 342 
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ஒ�வைன$ !/ப� !ைள$ெத��காம% இ��க எ%லா� இ���� ேபாேத 
அவ0ைற$ !ற ! வி�வாேன யானா%, அவ/ உலகி% ெபற�,.ய இ/ப�க� 
பலவா��. 
 
அட%ேவ;�� ஐ த/ #ல$ைத விட%ேவ;�� 
ேவ;.ய ெவ%லா� ஒ���. 343 
 
ஐ� #ல/கைளB� அட�கி ெவ%வ!�, அ" #ல/க� வி��#கி/றவ0ைறெய%லா� 
வி)�வி�வ!� !ற��� இல�கணமா��. 
 
இய%பா�� ேநா/பி0ெகா/ றி/ைம உைடைம 
மயலா�� ம08� ெபய$!. 344 
 
ஒ� ப08� இ%லாதி�$தேல !ற��� ஏ0றதா��. ஒ/ற/ ேம% ப08 ைவ"பிE�, 
அ! ேம/ேமA� ப08கைள" ெப��கி மய�க+ ெசD!வி��. 
 
ம08  ெதாட"பா ெடவ/ெகா% பிற"ப8�க% 
உ0றா� �ட�#� மிைக. 345 
 
பிற ததா% ஏ0ப�� !/ப$ைத" ேபா�க �ய%கி/ற !றவிக4�� அவகளி/ 
உட�ேப மிைகயான ஒ/றாக இ���� ேபா!,அத0� ேமA� ேவ8 ெதாட# 
எத0காக? 
 
யாெனன ெத/EN ெச��க8"பா/ வாேனா� 
�ய த உலக� #��. 346 
 
யா/, என! எ/கி/ற ஆணவ$ைத அறேவ வில�கி வி)டவ/, வா/#கைழB� 
மிNGகி/ற உலக" #க6�� உாியவனாவா/. 
 
ப0றி விடாஅ இ��ைபக� ப0றிைன" 
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ப0றி விடாஅ தவ��. 347 
 
ப08கைள" ப0றி�ெகா;� விடாதவகைள$ !/ப�க4� விடாம% ப0றி� 
ெகா�கி/றன. 
 
தைல"ப)டா தீர$ !ற தா மய�கி 
வைல"ப)டா ம0ைற யவ. 348 
 
அைர�ைறயாக இ%லாம% அைன$!� !ற தவகேள உய த நிைலைய 
அைடவாக�: அ>வா8 !றவாதவக� அறியாைமெய/E� வைலயி% 
சி�கியவகளாவாக�. 
 
ப0ற0ற க;ேண பிற"ப8��� ம08 
நிைலயாைம காண" ப��. 349 
 
ப08கைள$ !ற !வி)டா%, பிற"பி% ஏ0ப�� இ/ப !/ப�க� வ�வதி%ைல. 
இ%ைலேய%, அ த இ/ப !/ப�க� மாறிமாறி வர�,.ய நிைலயாைம ேதா/8�.  
 
ப08க ப0ற0றா/ ப0றிைன அ"ப0ைற" 
ப08க ப08 விட0�. 350 
  
எதிA� ப0றி%லாதவராக யா இ��கிறாேரா அவாிட� ம)�� ப08� ெகா�ள 
ேவ;��. !றவற$தின த� ப08கைள வி)ெடாழி"பத0� அ$தைகேயாாிட� 
ெகா�4� ப08தா/ !ைண நி0��. 
----------- 
 
36. 36. 36. 36. ெம17ண�த'ெம17ண�த'ெம17ண�த'ெம17ண�த'    
  
ெபா�ள%ல வ0ைற" ெபா�ெள/ 8ண�� 
ம�ளானா� மாண" பிற"#. 351 
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ெபாDயான ஒ� ெபா�ைள ெமD"ெபா�� எ/8 மய�கி ந�#கிறவனி/ வா@�ைக 
சிற"பாக அைமயா!. 
  
இ��நீ�கி இ/ப� பய��� ம��நீ�கி 
மாச8 கா)சி யவ��. 352 
 
மய�க� ெதளி ! மாச0ற உ;ைமைய உண தா% அறியாைம அக/8 நல� 
ேதா/8�. 
 
ஐய$தி/ நீ�கி$ ெதளி தா�� ைவய$தி/ 
வான நணிய !ைட$!. 353 
 
ஐய"பா�கைள$ ெதளி த ஆராD+சி வாயிலாக$ தீ$!� ெகா;டவக4��" 
Rமிையவிட வான� மிக அ�கி% இ�"பதாக� க�!கி/ற ஊ�க� ஏ0ப��. 
 
ஐBண ெவDதிய� க;C� பயமி/ேற 
ெமDBண வி%லா தவ��. 354 
 
உ;ைமைய� க;டறி ! ெதளிவைடயாதவக�, தம! ஐ�#ல/கைளB� அட�கி 
ெவ0றி க;.� தாA� ,ட அதனா% அவக4�� எ த" பயE� இ%ைல. 
 
எ"ெபா� ெள$த/ைம$ தாயிE� அ"ெபா�� 
ெமD"ெபா�� கா;ப தறி�. 355 
 
ெவளி$ேதா0ற$ைத" பா$! ஏமா ! விடாம%, அ!ப0றிய உ;ைமைய 
உணவ!தா/ அறி�ைடைமயா��. 
 
க0றீ;� ெமD"ெபா�� க;டா தைல"ப�வ 
ம0றீ;� வாரா ெநறி. 356 
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!றவற வா@���$ த�திBைடயவராக+ ெசDதி�� அைன$ைதB� க08, உ;ைம" 
ெபா�� உண ! அத/ப. ஒ6�பவ, மீ;�� இ%லற வா@�ைகைய வி��ப 
மா)டாக�. 
 
ஓ$!�ள� உ�ள !ணாி/ ஒ�தைலயா" 
ேப$!�ள ேவ;டா பிற"#. 357 
 
உ;ைமைய ஆராD ! உ8தியாக உணபவக� மீ;�� பிற"# உ;� என� 
க�த மா)டாக�. 
  
பிற"ெப/E� ேபைதைம நீ�க+ சிற"ெப/EN 
ெச�ெபா�� கா;ப தறி�. 358 
 
அ�$த பிற"# என� ,ற"ப�� அறியாைமைய" ேபா�கி$ ெதளி த உ;ைமைய 
நிைலநா)�வ!தா/ அறி�ைடைமயா��.  
 
சா#ண ! சா# ெகடெவா6கி/ ம0றழி$!+ 
சாதரா சாத� ேநாD. 359 
 
!/ப�க� ந�ைம+ சாராம% இ��க ேவ;�மானா%, அ$!/ப�க4��� 
காரணமானவ0ைற உண ! அவ0றி/ மீ!�ள ப0ைற வில�கி� ெகா�ள 
ேவ;��.  
 
காம� ெவ�ளி மய�க� இைவP/ற/ 
நாம� ெகட�ெக� ேநாD. 360 
 
வி�"#, ெவ8"#, அறியாைம இவ08�� இட� தராதவகைள ெந���கிற !/ப� 
அழி !வி��. 
--------------- 
 
37. 37. 37. 37. அவா அ82த'அவா அ82த'அவா அ82த'அவா அ82த'    
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அவாெவ/ப எ%லா உயி��ெமN ஞா/8  
தவாஅ" பிற"SE� வி$!. 361 
 
ஆைசைய, எ%லா உயிகளிட��, எ%லா� கால$திA� தவறாம% ேதா/றி 
�ைள��� விைத எ/8 ,றலா�. 
 
ேவ;��கா% ேவ;�� பிறவாைம ம0ற! 
ேவ;டாைம ேவ;ட வ��. 362 
 
வி��#வதானா% பிற�காமேல இ� தி��க ேவ;�� எ/8 ஒ�வ/ எ;Cகிற 
அள��� ஏ0ப�கிற !/ப நிைல, ஆைசகைள ஒழி�காவி.% வ��. 
 
ேவ;டாைம ய/ன வி6+ெச%வ� ஈ;.%ைல 
ஆ;�� அஃெதா"ப தி%. 363 
 
தீைம விைளவி��� ஆைசகைள ேவ;டா� எ/8 #ற�கணி"பைத" ேபா/ற 
ெச%வ� இ�� எ!�மி%ைல; ேவ8 எ��� ,ட அ$தைகய ஒ"ப0ற ெச%வ� 
இ%ைலெய/ேற ,றலா�. 
 
MஉDைம ெய/ப தவாவி/ைம ம0ற! 
வாஅDைம ேவ;ட வ��. 364 
 
MDைம எ/ப! ேபராைசய0ற த/ைமயா��. அ$MDைம வாDைமைய 
நா�ேவா�ேக வாD���. 
 
அ0றவ ெர/பா அவாவ0றா ம0ைறயா 
அ0றாக அ0ற தில. 365 
 
ஆைசயைன$!� வி)டவேர !றவி என"ப�வா. �08� !றவாதவ, Mய 
!றவியாக மா)டா. 
 
அNGவ ேதா�� அறேன ஒ�வைன 
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வNசி"ப ேதா�� அவா. 366 
 
ஒ�வைர வNசி$!� ெக�"பத0�� காரணமாக இ�"ப! ஆைசேயயா��. எனேவ, 
ஆைச�� அ.ைமயாக� ,டா! எ/ற அ+ச$!ட/ வாழ ேவ;��. 
  
அவாவிைன ஆ0ற அ8"பி/ தவாவிைன 
தா/ேவ;� மா0றா/ வ��. 367 
 
ெகடாம% வா@வத0�ாிய நிைல, ஒ�வ/ வி��#மா8 வாD"பத0�, அவ/ 
ேபராைச� �ண$ைத �0றிA� ஒழி$தவனாக இ��க ேவ;��. 
 
அவாவி%லா� கி%லா�  !/பமஃ !;ேட% 
தவாஅ! ேம/ேம% வ��. 368 
 
ஆைச இ%லாதவக4��$ !/ப� இ%ைல. ஆைச உ;டானா%, அைத$ 
ெதாட ! !/ப�� ேமA� ேமA� வ ! ெகா;.����. 
 
இ/ப� இைடயறா தீ;�� அவாெவ/E  
!/ப$!� !/ப� ெக./. 369 
 
ெப� !/ப� தர�,.ய ேபராைச ஒழி தா% வா@வி% இ/ப� விடாம% ெதாட��. 
 
ஆரா இய0ைக அவாநீ"பி/ அ நிைலேய 
ேபரா இய0ைக த��. 370 
 
இய%பாகேவ எ6� அட�காத ேபராைசைய அக0றி வா6� நிைல, நீ�காத 
இ/ப$ைத இய%பாகேவ தர�,.யதா��. 
------------ 
 
38. 38. 38. 38. ஊ)ஊ)ஊ)ஊ)....    
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ஆ,ழா% ேதா/8� அைசவி/ைம ைக"ெபா�� 
ேபா,ழா% ேதா/8 ம.. 371 
 
ஆ�க$தி0கான இய0ைக நிைல ேசா� தைல கா)டாத ஊ�க$ைத� ெகா����. 
ஊ�க$தி/ அழி��கான இய0ைக நிைல ேசா�பைல ஏ0ப�$!�. 
 
ேபைத" ப���� இழX@ அறிவக08� 
ஆகZ 60ற� கைட. 372 
  
அழி�த�� இய0ைக நிைல, அறியாைமைய உ;டா���; ஆ�க� த�� இய0ைக 
நிைல, அத0ேக0ப அறிைவ விாிவா���. 
 
J;ணிய ?%பல க0பிE� ம08 த/ 
உ;ைம யறிேவ மி��. 373 
 
,ாிய அறி� வழ�க� ,.ய ?%கைள ஒ�வ க0றி� த ேபாதிA� அவர! 
இய0ைக அறிேவ ேமேலா�கி நி0��. 
 
இ�ேவ 8லக$ திய0ைக தி�ேவ8 
ெத�ளிய ராதA� ேவ8. 374 
 
உலகி/ இய0ைக நிைல இ� ேவ8ப)டதா��. ஒ�வ ெச%வ�ைடயவராக��, 
ஒ�வ அறி�ைடயவராக�� இ�"பேத அ த ேவ8பாடா��. 
 
ந%லைவ ெய%லாஅ  தீயவா  தீய�� 
ந%லவாN ெச%வN ெசய0�. 375 
 
ந%ல ெசய%கைள ஆ0ற �0ப��ேபா! அைவ தீைமயி% ேபாD �. !வி�வ!�, 
தீய ெசய%கைள ஆ0றிட �ைனB�ேபா! அைவ ந%லைவகளாக �. ! வி�வ!� 
இய0ைக நிைல என"ப��. 
 
பாியிE� ஆகாவா� பால%ல உD$!+ 
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ெசாாியிE� ேபாகா தம. 376 
 
தன�� உாிைமய%லாதவ0ைற எ>வள�தா/ பா!கா"பாக ைவ$தாA� அைவ 
த�காம% ேபாDவிட� ,��; உாிைமB�ளவ0ைற எ�ேக ெகா;� ேபாD" 
ேபா)டாA� அைவ எ��� ேபாகமா)டா. 
 
வ�$தா/ வ�$த வைகய%லா0 ேகா. 
ெதா�$தா��  !D$த லாி!. 377 
 
வ�$! �ைற"ப�$திய வா@�ைக ெநறிைய ஒ). நட�கா வி)டா% ேகா."ெபா�� 
�வி$தாA�, அத/ பயைன அEபவி"ப! எ/ப! அாிேதயா��. 
 
!ற"பாம/ !"#ர வி%லா உற0பால 
ஊ)டா கழிB ெமனி/. 378 
 
Jகவத0�ாிய! எ!�மி%ைல எ/ற உ8தியினா%, த�ைம வ�$த�,.ய 
உண�க� வ ! வ�$தாம% நீ�கிவி�மானா% !றவற� ேம0ெகா�வ. 
 
ந/றா�கா% ந%லவா� கா;பவ அ/றா�கா% 
அ%ல0 ப�வ ெதவ/. 379 
 
ந/ைமB� தீைமB� வா@�ைகயி% மாறி மாறி வ��. ந/ைம க;� மகி@கிறவக�, 
தீைம விைளB�ேபா! ம)�� மன� கல��வ! ஏ/? 
 
ஊழி0 ெப�வ= யா�ள ம0ெறா/8 
KழிE  தா/�  !8�. 380 
 
இய0ைக நிைலைய மா0றி ம0ெறா� ெசய0ைக நிைலைய அைம$திட 
�ைன தாA�, இய0ைக நிைலேய �த/ைமயாக வ ! நி0பதா% அைதவிட 
வ=ைமயானைவயாக ேவ8 எைவ இ��கி/றன? 
-------------- 



100 

 

 
II.II.II.II.    ெபா09பா' அதிகார4க� ெபா09பா' அதிகார4க� ெபா09பா' அதிகார4க� ெபா09பா' அதிகார4க� 39 39 39 39 ----    108108108108    

 5. அரசிய% அதிகார�க� 39 - 63 
 6. அைம+சிய% அதிகார�க� 64 - 73 
 7. அரணிய% அதிகார�க� 74 - 75 
 8. ,ழிய% அதிகார�க� 76 
 9. பைடயி% அதிகார�க� 77 - 78 
 10. ந)பிய% அதிகார�க� 79 - 95 
 11. �.யிய% அதிகார�க� 96 - 108 
 
39. 39. 39. 39. இைறமா9சிஇைறமா9சிஇைறமா9சிஇைறமா9சி    
  
பைட�. ,ழைம+G ந)பர; ஆ8� 
உைடயா/ அரச� ேள8. 381 
 
ஆ0ற%மி� பைட, அறிவா த �.ம�க�, �ைறயா வள�, �ைறய0ற அைம+G, 
�ாிபடாத ந)#, ேமாதியழி�க �.யாத அர; ஆகிய ஆ8 சிற"#க4� உைடயேத 
அரGக4�கிைடேய ஆ; சி�க� ேபா/ற அரசா��. 
 
 
அNசாைம ஈைக அறிX�க� இ நா/�� 
எNசாைம ேவ த0 கிய%#. 382 
 
!ணி�, இர�க சி ைத, அறிவா0ற%, உய த �றி�ேகாைள எ)�� �ய0சி ஆகிய 
நா/� ப;#க4� அரG��ாிய த�திகளா��. 
 
M�காைம க%வி !ணி�ைடைம இ�P/8� 
நீ�கா நிலனா� பவ0�. 383 
 



101 

 

கால� தா@$தாத விைரவான நடவ.�ைகக4�, அறி�ைடைமB�, !ணி�� 
நாடா4கி/றவக4��$ ேதைவயானைவB�, நீ�காம% நிைல$தி��க 
ேவ;.யைவBமான ப;#களா��. 
 
அறனி6�கா த%லைவ நீ�கி மறனி6�கா 
மான �ைடய தரG. 384 
 
அறெநறி தவறாமA�, �0றேம!� இைழ�காமA�, Oர$!டE�, மான$!டE� 
ஆ)சி நட$!பவகேள சிற தவகளாவாக�. 
 
இய0றA� ஈ)டA� கா$தA� கா$த 
வ�$தA� வ%ல தரG. 385 
 
�ைறயாக நிதி ஆதார�கைள வ�$!, அராசா�க� க�Xல$தி0கான வ�வாைய" 
ெப��கி, அைத" பா!கா$!$ தி)டமி)�+ ெசலவி�வ!தா/ திறைமயான 
ந%லா)சி�� இல�கணமா��. 
 
கா)சி ெகளிய/ க�Nெசா%ல/ அ%லேன% 
மீ�,8� ம/ன/ நில�. 386 
 
கா)சி�� எளிைமB�, க�Nெசா% ,றாத இனிய ப;பா�� உைடய அரைச$தா/ 
உலக� #க6�. 
 
இ/ெசாலா% ஈ$தளி�க வ%லா0�$ த/ெசாலா% 
தா/க; டைன$தி> �ல�. 387 
 
வா�கி% இனிைமB�, பிற�� வழ�கி� கா$தி�� த/ைமB� ெகா;டவ�� 
இ>ைவயகேம வச"ப��. 
 
�ைறெசD! கா"பா08� ம/னவ/ ம�க) 
கிைறெய/8 ைவ�க" ப��. 388 
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நீதிெநறிBட/ அரG நட$தி, ம�கைள� கா"பா08� ஆ)சியாள/தா/ ம�க4��$ 
தைலவ/ என" ேபா0ற" ப�வா/. 
 
ெசவிைக"ப+ ெசா0ெபா8��� ப;#ைட ேவ த/ 
கவிைக�கீ@$ த�� �ல�. 389 
 
காைத� �ைடய�,.ய க�Nெசா0கைளB� ெபா8$!� ெகா�கிற ப;பாளாி/ 
அரG��$தா/ ம�களிட� மதி"# இ����. 
 
ெகாைடயளி ெச�ேகா% �.ேயா�ப% நா/�� 
உைடயானா� ேவ த� ெகாளி. 390 
 
நலவா@��� ேவ;.யவ0ைற வழ�கிB�, நிைல Bண ! க�ைண கா).B�, 
ந�நிைல தவறாம% ஆ)சி நட$திB�, ம�கைள" ேபணி� கா"பேத ஓ அரG��" 
#கெழாளி ேச"பதா��. 
----------- 
 
40. 40. 40. 40. க'விக'விக'விக'வி    
  
க0க கசடற� க0பைவ க0றபி/ 
நி0க அத0�$ தக. 391 
 
பிைழ இ%லாதவ0ைற$ தன! �ைறக� நீ��மள���� க08�ெகா�ள ேவ;��. 
க0ற பிற� அத/ப. நட�கேவ;��. 
 
எ;ெண/ப ஏைன ெய6$ெத/ப இ>விர;�� 
க;ெண/ப வா6� உயி��. 392 
 
எ;C� எ6$!� என"ப�� அறி�� க;கைள" ெப0றவகேள, உயி வா@ேவா 
என� க�த"ப�வாக�. 
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க;Cைடய ெர/பவ க0ேறா �க$திர;� 
#;Cைடய க%லா தவ. 393 
 
க;ணி%லாவி.E� அவ க0றவராக இ�"பி/ க;Cைடயவராகேவ 
க�த"ப�வா. க%லாதவ���� க; இ�"பிE� அ! #; எ/ேற க�த"ப��. 
 
உவ"ப$ தைல�,. உ�ள" பிாித% 
அைன$ேத #லவ ெதாழி%. 394 
 
மகி@+சி ெபா�கிட+ ேச ! பழ�வ!�, பிாி திட ேந�� ேபா! மன�கல��வ!� 
அறிவி0 சிற ேதா ெசயலா��. 
 
உைடயா�/ இ%லாேபா% ஏ�க08� க0றா 
கைடயேர க%லா தவ. 395 
 
அறி�ைடயா �/ அறிவி%லாதவ ேபா% தா@ ! நி/8, ேமA� 
க08�ெகா�பவகளி/ ஆவ$ைத� க08�ெகா�ளாதவக� கைடநிைல 
மா தராக� க�த"ப�வாக�. 
 
ெதா)டைன$ M8 மண0ேகணி மா த��� 
க0றைன$ M8� அறி�. 396 
 
ேதா;ட$ ேதா;ட ஊ08நீ கிைட"ப! ேபால$ ெதாட ! ப.�க" ப.�க அறி� 
ெப�கி� ெகா;ேட இ����. 
 
யாதாE� நாடாமா% ஊராமா% எ/ெனா�வ/ 
சா !ைணB� க%லாத வா8. 397 
 
க0ேறா�� எ%லா நா�களிA� எ%லா ஊகளிA� சிற"# எ/கிறேபா!, ஒ�வ/ 
சா�� வைரயி% க0காம% கால� கழி"ப! ஏேனா? 
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ஒ�ைம�க; தா/க0ற க%வி ஒ�வ0 
ெக6ைமB� ஏமா" #ைட$!. 398 
 
ஒ� தைல�ைறயி% ெப8� க%வி அறிவனா!, ஏேழ6 தைல�ைற��� 
பா!கா"பாக அைமB�. 
 
தாமி/ #8வ !லகி/ #ற�க;� 
கா�8வ க0றறி  தா. 399 
 
தம�� இ/ப� த�கி/ற க%வியறி� உலக$தா���� இ/ப� த�வைத� க;�, 
அறிஞக� ேமA� ேமA� பலவ0ைற� க0றிட வி��#வாக�. 
 
ேக.% வி6+ெச%வ� க%வி ெயா�வ0� 
மாட%ல ம0ைற யைவ. 400 
 
க%வி ஒ/ேற அழிவ0ற ெச%வமா��. அத0ெகா"பான சிற த ெச%வ� ேவ8 
எ!�� இ%ைல. 
------------------ 
 
41. 41. 41. 41. க'லாைமக'லாைமக'லாைமக'லாைம    
  
அர�கி/றி வ)டா. ய0ேற நிர�பிய 
?=/றி� ேகா). ெகாள%. 401 
 
நிைற த அறிவா0ற% இ%லாம% அைவயி% ேபGவ! ஆ�வத0கான க)ட� 
ேபா)�� ெகா�ளாமேல ெசா�க)டா/ விைளயா�வைத" ேபா/றதா��. 
  
க%லாதா/ ெசா0கா �8த/ �ைலயிர;�� 
இ%லாதா� ெப;கா�0 ற08. 402 
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க%லாதவனி/ ெசா%ேக)க வி��#வ!, மாபக� இ%லாத ெப;மீ! ைமய% 
ெகா�வத0� ஒ"பான!. 
 
க%லா தவ�� நனிந%ல க0றா�/ 
ெசா%லா தி��க" ெபறி/. 403 
 
க0றவகளி/, �/னிைலயி% எ!�� ேபசாம% இ��க� க0றி� தா% க%வி 
க0காதவக�,ட ந%லவகளாகேவ க�த"ப�வாக�. 
 
க%லாதா/ ஒ)ப� கழியந/ றாயிE� 
ெகா�ளா அறி�ைட யா. 404 
 
க%வி க0காதவE�� இய0ைகயாகேவ அறி� இ� தாA�,ட, அவைன� 
க%வியி% சிற ேதா/ எ/8 அறி�ைடேயா ஒ"#� ெகா�ள மா)டாக�. 
 
க%லா ஒ�வ/ தைகைம தைல"ெபD! 
ெசா%லாட+ ேசா� ப��. 405 
 
க%வி யறிவி%லாதவக� த�கைள" ெபாிய ேமைதகைள" ேபா% கா).� ெகா�4� 
ேபா= ேவட�, க08$ ேத த அறிஞகளிட� அவக� உைரயா��ேபா! கைல ! 
ேபாDவி��. 
 
உளெர/E� மா$திைரய ர%லா% பயவா� 
களரைனய க%லா தவ. 406 
 
க%லாதவகைள� களநில$!�� ஒ"பி�வேத ெபா�$தமான!. காரண� அவக� 
ெவ8� நைட"பிண�களாகேவ க�த"ப�வாக�. 
 
J;மா; Jைழ#ல மி%லா/ எழினல� 
ம;மா; #ைனபாைவ ய08. 407 
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அழகான ேதா0ற� ம)�ேம இ� !, ஆ@ ! ெதளி த அறிவி%லாம% இ�"பவக�, 
க;ைண� கவ�� ம; ெபா�ைமைய" ேபா/றவகளாகேவ மதி�க"ப�வாக�. 
 
ந%லாக; ப)ட வ8ைமயி/ இ/னாேத 
க%லாக; ப)ட தி�. 408 
 
�)டா�களிட� �வி !�ள ெச%வ�, ந%லவகைள வா)�� வ8ைமையவிட அதிக 
!/ப$ைத$ த��. 
 
ேம0பிற தா ராயிE� க%லாதா கீ@"பிற !� 
க0றா ரைன$தில பா�. 409 
 
க0றவ எ/ற ெப�ைம, உய தவ தா@ தவ எ/ற ேவ8பா)ைட" ேபா�கிவி��. 
 
வில�ெகா� ம�க ளைனய இல��?% 
க0றாேரா ேடைன யவ. 410 
 
மனிதக4��� வில��க4��மிைடேய எ/ன ேவ08ைமேயா, அேத அள� 
ேவ08ைம அறி� ?%கைள" ப.$தவக4���, அ த ?%கைள" 
ப.�காதவக4��� இைடேய உ;�. 
--------------- 
 
42. 42. 42. 42. ேக�வி ேக�வி ேக�வி ேக�வி     
 
ெச%வ$!) ெச%வN ெசவி+ெச%வ� அ+ெச%வN 
ெச%வ$! ெள%லா  தைல. 411 
 
ெச6ைமயான க�$!கைள+ ெசவிவழியாக" ெப8� ெச%வேம எ%லா+ 
ெச%வ�க4��� தைலயாய ெச%வமா��.  
 
ெசவி��ண வி%லாத ேபா@! சிறி! 
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வயி08��� ஈய" ப��. 412 
 
ெசவி வழியாக இ/ப� த�� உண� இ%லாதேபாேத சிறிதள� உண� வயி08��$ 
த�� நிைல ஏ0ப��. 
 
ெசவிBணவி0 ேக�வி Bைடயா அவிBணவி/ 
ஆ/றாேரா ெடா"ப நில$!. 413 
 
�ைற த உணவ� தி நிைற த அறி�ட/ விள��� ஆ/ேறா�� ஒ"பாக� ேக�வி 
ஞான� எE� ெசவிBண� அ� !ேவா எ;ண"ப�வ. 
  
க0றில னாயிE� ேக)க அஃெதா�வ0 
ெகா0க$தி/ ஊ0றா  !ைண. 414 
 
?%கைள� க0காவி)டாA�, க0றவாிட� ேக)�$ ெதாி !ெகா;டா%, அ! நைட 
தள தவE�� உதவி�� ஊ/8ேகாைல" ேபால$ !ைணயாக அைமB�. 
 
இ6�க AைடBழி ஊ08�ேகா ல0ேற 
ஒ6�க �ைடயாவாD+ ெசா%. 415 
 
வ6�� நில$தி% நட"பத0� ஊ/8ேகா% உத�வ! ேபா% ஒ6�க� 
உைடயவகளி/ அறி�ைரயான! உத��. 
 
எைன$தாE� ந%லைவ ேக)க அைன$தாE� 
ஆ/ற ெப�ைம த��.  416 
 
ந%லவ0ைற எ த அள���� ேக)கிேறாேமா அ த அள���" ெப�ைம கிைட��� 
எ/ற ந�பி�ைகBட/ இ��க ேவ;��. 
 
பிைழ$!ண !� ேபைதைம ெசா%லா ாிைழ$!ண  
தீ;.ய ேக�வி யவ. 417 
 



108 

 

எைதB� JCகி ஆராDவ!ட/ ேக�வி அறி�� உைடயவக�, சிலவ0ைற" ப0றி$ 
தவறாக உண தி� தாA� ,ட, அ"ேபா!� அறிவ0ற �ைறயி% ேபசமா)டாக�. 
 
ேக)பிE� ேகளா$ தைகயேவ ேக�வியா% 
ேதா)க" படாத ெசவி. 418 
 
இய0ைகயாகேவ ேக)க�,.ய கா!களாக இ� தாA� அைவ ந%ேலா 
உைரகைள� ேக)க ம8$தா% ெசவி)�� கா!க� எ/ேற ,ற"ப��. 
 
Jண�கிய ேக�விய ர%லா வண�கிய 
வாயின ராத லாி!. 419 
 
ெதளிவான ேக�வியறி� இ%லாதவக�, அட�கமாக" ேபG� அைமதியான 
ப;#ைடயவகளாக இ��க இயலா!. 
  
ெசவியி0 GைவBணரா வாBணவி/ மா�க� 
அவியிE� வாழிE ெம/. 420 
 
ெசவி+Gைவ உணராம% வாயி/ Gைவ�காக ம)�ேம வா6� ம�க� உயிேரா� 
இ�"ப!� ஒ/8தா/ இ%லாம0 ேபாவ!� ஒ/8தா/. 
----------------- 
 
43. 43. 43. 43. அறி	ைடைமஅறி	ைடைமஅறி	ைடைமஅறி	ைடைம    
  
அறிவ0ற� கா��� க�வி ெச8வா��� 
உ�ளழி�க லாகா அர;. 421 
 
பைகயா% அழி� வாராம% பா!கா��� அர;, அறி� ஒ/8தா/. 
 
ெச/ற இட$தா0 ெசலவிடா தீெதாாீஇ 
ந/றி/பா AD"ப தறி�. 422 
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மன� ேபா�� வழிெய%லா� ேபாக விடாம% தீய வழிகைள$ த�ளிவி)�, 
ந%வழிைய$ ேத� ெசDவேத அறி�ைடைமயா��. 
 
எ"ெபா�� யாயாவாD� ேக)பிE� அ"ெபா�� 
ெமD"ெபா�� கா;ப தறி�. 423 
 
எ தெவா� ெபா���றி$! எவ எைத+ ெசா/னாA�, அைத அ"ப.ேய ந�பி 
ஏ08� ெகா�ளாம% உ;ைம எ! எ/பைத ஆராD ! ெதளிவ!தா/ 
அறி�ைடைமயா��.  
 
எ;ெபா�ள வாக+ ெசல+ெசா%=$ தா/பிறவாD 
J;ெபா�� கா;ப தறி�. 424 
 
நா� ெசா%ல ேவ;.யைவகைள எளிய �ைறயி% ேக)ேபாாி/ இதய$தி% 
பதிBமா8 ெசா%=" பிற ெசா%A� J)பமான க�$!கைளB� ஆராD ! 
ெதளிவேத அறி�ைடைமயா��. 
 
உலக  தழீஇய ெதா)ப� மலதA� 
,�பA மி%ல தறி�. 425 
 
உய ேதாேர உலேகா என"ப�வதா% அவக4ட/ ந)#�ெகா;� இ/ப� 
!/ப� ஆகிய இர;ைடB� ஒேர நிைலயாக� க�!வேத அறி�ைடைமயா��. 
 
எ>வ !ைறவ !லக �லக$ேதா 
ட>வ !ைறவ தறி�. 426 
 
உய ேதா வழியி% உலக� எ>வா8 நைடெப8கி/றேதா அத0ேக0ப நட ! 
ெகா�வேத அறிவா��. 
 
அறி�ைடயா ஆவ தறிவா அறிவிலா 
அஃதறி க%லா தவ. 427 
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ஒ� விைள��� எதிவிைள� எ"ப.யி���ெமன அறி�ைடயவக�தா/ 
சி தி"பாக�; அறிவி%லாதவக� சி தி�க மா)டாக�. 
 
அNGவ தNசாைம ேபைதைம அNGவ 
தNச% அறிவா ெதாழி% 428 
 
அறிவி%லாதவக�தா� அNச ேவ;.யத0� அNச மா)டாக�. அறிஞக� 
ம)�ேம அNச ேவ;.யத0� அNGவாக�. 
 
எதிரதா� கா��� அறிவினா� கி%ைல 
அதிர வ�வேதா ேநாD. 429 
 
வ��/ அறி ! கா$!�ெகா�4� திறEைடயவக4�� அதி+சி தர�,.ய 
!/ப� ஏ0படா!. 
 
அறி�ைடயா எ%லா �ைடயா அறிவிலா 
எ/Eைடய ேரE மில. 430 
 
அறி� இ%லாதவக4�� ேவ8 எ! இ� தாA� ெப�ைமயி%ைல; அறி� 
உ�ளவக4�� ேவ8 எ! இ%லாவி)டாA� சி8ைம இ%ைல. 
------------ 
 
44. 44. 44. 44. ,=ற4க#த',=ற4க#த',=ற4க#த',=ற4க#த'    
  
ெச���N சின�N சி8ைமB� இ%லா 
ெப��க� ெப�மித நீ$!.  431 
 
இ8மா"#, ஆ$திர�, இழிவான நட$ைத இைவக� இ%லாதவக4ைடய 
ெச%வா��தா/ மதி�க$ த�கதா��. 
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இவறA� மா;பிற த மான�� மாணா 
உவைகB� ஏத� இைற��. 432 
 
மன$தி% ேபராைச, மான உணவி% ஊன�, மாGப.B� ெசய%களி% மகி@+சி 
ஆகியைவ தைலைம��ாிய த�தி�ேக ெப��ேக�களா��. 
 
திைன$!ைணயா� �0ற� வாிE� பைன$!ைணயா� 
ெகா�வ பழிநாC வா. 433 
 
பழி�� நாCகி/றவக�, திைனயள� �0ற$ைதB� பைனயளவாக� க�தி, அைத+ 
ெசDயாம%, த�கைள� கா$!� ெகா�வாக�. 
 
�0றேம கா�க ெபா�ளாக� �0றேம 
அ0ற  த[உ� பைக. 434 
 
�0ற� #ாிவ! அழிைவ உ;டா�க� ,.ய பைகயாக மா8வதா% �0ற� #ாியாம% 
இ�"ப! எ/பைதேய ேநா�கமாக� ெகா�ள ேவ;��. 
 
வ��/ன� காவாதா/ வா@�ைக எாி�/ன 
ைவ$M8 ேபால� ெக��. 435 
 
�/,).ேய எ+சாி�ைகயாக இ� ! ஒ� தவறான ெசயைல$ தவி$!� 
ெகா�ளாதவ�ைடய வா@�ைகயான! ெந�"பி/ �/னா% உ�ள ைவ�ேகா% 
ேபா ேபால� க�கிவி��. 
 
த/�0ற நீ�கி" பிற�0ற� கா;கி0பி/ 
எ/�0ற மா�� இைற��. 436 
 
�த=% தன���ள �ைறைய நீ�கி� ெகா;� அத/ பி/ன பிற �ைறைய� 
க;� ெசா%A� தைலவE�� எ/ன �ைற ேந��? 
 
ெசய0பால ெசDயா திவறியா/ ெச%வ� 



112 

 

உய0பால த/றி� ெக��. 437 
 
ந0பணிகைள+ ெசDயாம% ேசமி$! ைவ�க"ப�� க�மியி/ ெச%வ� பய/ 
ஏ!மி/றி" பாழாகிவி��. 
 
ப08�ள ெம/E� இவற/ைம எ08�4� 
எ;ண" ப�வெதா/ ற/8. 438 
 
எ%லா� �0ற�கைளB�விட$ தனி"ெப�� �0றமாக� க�த"ப�வ! ெபா�� 
ேச"பதி% ப08�ெகா;� எவ���� எ!�� ஈயாம% வா@வ!தா/. 
 
வியவ0க எNஞா/8  த/ைன நயவ0க 
ந/றி பயவா விைன. 439 
 
எ தெவா� காலக)ட$திA� த/ைன$தாேன உயவாக எ;ணி�� 
த0ெப�ைமெகா;� ந/ைம தராத ெசய%களி% ஈ�பட� ,டா!. 
 
காதல காத% அறியாைம உD�கி0பி/ 
ஏதில ஏதிலா ?%. 440 
 
தம! வி�"ப$ைத" பைகவ அறி ! ெகா�ள �.யாம% நிைறேவ08பவாிட� 
அ த" பைகவாி/ எ;ண� ப=�காம0 ேபாDவி��. 
------------ 
 
45. 45. 45. 45. ெபாியாைர2 �ைண+ேகாட'ெபாியாைர2 �ைண+ேகாட'ெபாியாைர2 �ைண+ேகாட'ெபாியாைர2 �ைண+ேகாட'    
  
அறனறி ! P$த அறி�ைடயா ேக;ைம 
திறனறி ! ேத ! ெகாள%. 441 
 
அற�ண த Pதறிஞகளி/ ந)ைப" ெப8� வைக அறி !, அதைன$ 
ேத ெத�$!� ெகா�ள ேவ;��. 
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உ0றேநாD நீ�கி உறாஅைம �0கா��� 
ெப0றியா" ேபணி� ெகாள%. 442 
 
வ !�ள !/ப$ைத" ேபா�கி, ேமA� !/ப� ேநராம% கா�கவ%ல 
ெபாிேயாகைள$ !ைணயாக� ெகா�ள ேவ;��. 
 
அாியவ08 ெள%லா� அாிேத ெபாியாைர" 
ேபணி$ தமரா� ெகாள%. 443 
 
ெபாியவகைள" ேபா0றி" பாரா). அவக4ட/ உறவா�த% எ%லா" 
ேப8கைளB� விட" ெப�� ேபறா��. 
 
த�மி0 ெபாியா தமரா ஒ6�த% 
வ/ைமB ெள%லா  தைல. 444 
 
அறி� ஆ0ற% ஆகியவ0றி% த�ைம� கா).A� சிற த ெபாியவராD இ�"பவேரா� 
உற�ெகா;� அவவழி நட"ப! மிக"ெப�� வ=ைமயாக அைமB�. 
 
K@வாக; ணாக ஒ6கலா/ ம/னவ/ 
K@வாைர+ K@ ! ெகாள%. 445 
 
க;ணாக இ� ! எதைனB� க;டறி ! ,8� அறிஞ ெப�ம�கைள+ Kழ 
ைவ$!� ெகா;.�"பேத ஆ)சியாள�� ந/ைம பய���. 
 
த�கா ாின$தனாD$ தாெனா6க வ%லாைன+ 
ெச0றா ெசய�கிட த தி%. 446 
 
அறி��, ஆ0றA� ெகா;ட ஒ�வ/, த/ைன+ Kழ�� அ$தைகேயாைரேய 
ெகா;.� தா% பைகவகளா% எ த$ தீ�ைகB� விைளவி�க �.யா!. 
 
இ.��  !ைணயாைர யா�வாைர யாேர 
ெக���  தைகைம யவ. 447 
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இ.$!ைர$! ந%வழி கா)�பவாி/ !ைணைய" ெப08 நட"பவகைள� 
ெக���� ஆ0ற% யா��� உ;�? 
 
இ."பாைர இ%லாத ஏமரா ம/ன/ 
ெக�"பா ாிலாE� ெக��. 448 
 
�ைறைய உண$!ேவா இ%லாத அரG தானாகேவ ெக��. 
 
�த=லா� ,திய மி%ைல மதைலயாN 
சாபிலா� கி%ைல நிைல. 449 
 
க)டட$ைத$ தா��� M; ேபால$ த�ைம$ தா�கி நி0க� ,. 
!ைணயி%லாதவகளி/ நிைல, �தV� ெசDயாத வாணிப$தி% வ�வாD இ%லாத 
நிைலைய" ேபா/றேதயா��.  
 
ப%லா பைகெகாள=0 ப$த�$த தீைம$ேத 
ந%லா ெதாடைக விட%. 450 
 
ந%லவகளி/ ெதாடைப� ைகவி�வ! எ/ப! பல�ைடய பைகைய$ ேத.� 
ெகா�வைத விட� ேக� விைளவி�க� ,.யதா��. 
----------- 
 
46. 46. 46. 46. சி=றின! ேசராைமசி=றின! ேசராைமசி=றின! ேசராைமசி=றின! ேசராைம    
  
சி0றின� அNG� ெப�ைம சி8ைமதா/ 
G0றமா+ K@ ! வி��. 451 
 
ெபாிேயா, கீ@ம�களி/ ,)ட$ேதா� ேசரமா)டாக�. ஆனா% சிறிேயாகேளா 
இன� இன$ேதா� ேச�ெம/ப!ேபா% அ த� கீ@ ம�க� ,)ட$!ட/ ேச ! 
ெகா�வாக�. 
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நில$திய%பா/ நீதிாி  த0றா�� மா த� 
கின$திய%ப தா�� அறி�. 452 
 
ேச த நில$தி/ த/ைமயா% நீரான! ேவ8ப)� அ த நில$தி/ த/ைமைய 
அைட !வி��. அ!ேபால ம�களி/ அறி��, தா�க� ேச த இன$தி/ 
த/ைமைய" ெப0றதாகிவி��.  
 
மன$தானா� மா த� �ண+சி இன$தானா� 
இ/னா ெனன"ப�N ெசா%. 453 
 
ஒ�வாி/ உண+சி, மன$ைத" ெபா8$! அைமB�. அவ இ"ப."ப)டவ எ/8 
அள ! ெசா%வ! அவ ேச தி�� ,)ட$ைத" ெபா�$! அைமB�. 
 
மன$! ள!ேபால� கா). ஒ�வ0 
கின$!ள தா�� அறி�. 454 
 
ஒ�வாி/ அறி� அவர! மன$தி/ இய%# எ/ப! ேபா% ேதா/றினாA�, அ! 
அவ ேச த ,)ட$தாாி/ ெதாடபா% ெவளி"ப�வேதயா��. 
 
மன MDைம ெசDவிைன MDைம இர;�� 
இன MDைம Mவா வ��. 455 
 
ஒ�வ/ ெகா;��ள ெதாட# MDைமயானதாக இ� தா%தா/ அவEைடய 
மன�� ெசயA� MDைமயானைவயாக இ����. 
 
மன Mயா� ெக+சந/ றா�� இன Mயா� 
கி%ைலந/ றாகா விைன. 456 
 
மன$தி/ MDைமயா% #க6�, ேச த இன$தி/ MDைமயா% ந0ெசய%க4� 
விைளB�.  
 
மனநல� ம/Eயி� கா�க� இனநல� 
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எ%லா" #க6  த��. 457 
 
மன$தி/ நல� உயி��� ஆ�கமாக விள���. இன$தி/ நலேமா எ%லா" 
#கைழB� வழ���. 
 
மனநல� ந/�ைடய ராயிEN சா/ேறா� 
கினநல� ஏமா" #ைட$!. 458 
 
மனவள� மி�க சா/ேறாராக இ�"பிE� அவ ேச !�ள ,)ட$தினைர" 
ெபா8$ேத வ=ைம வ ! வாD���.  
 
மனநல$தி னா�� ம8ைமம0 றஃ!� 
இனநல$தி ேனமா" #ைட$!. 459 
 
ந%ல உ8தியான உ�ள� பைட$த உய ேதாராக இ� தாA� அவ சா த 
இன$தி/ உ8திB� அவ��� வ=ைமயான !ைணயாக அைமய� ,.யதா��.  
 
ந%=ன$தி 9��  !ைணயி%ைல தீயின$தி/ 
அ%ல0 ப�"பMஉ மி%. 460 
 
ந%ல இன$ைத� கா).A� !ைணயாக இ�"ப!�, தீய இன$ைத� கா).A� 
!/ப� தர�,.ய!� எ!�ேம இ%ைல. 
---------------- 
 
47. 47. 47. 47. ெதாி�� ெசய'வைகெதாி�� ெசய'வைகெதாி�� ெசய'வைகெதாி�� ெசய'வைக    
  
அழிவMஉ� ஆவMஉ� ஆகி வழிபய��� 
ஊதிய�N K@ ! ெசய%. 461 
 
எ த அள��� ந/ைம கிைட��� அ%ல! தீைம ஏ0ப�� எ/8 விைள�கைள� 
கண��" பா$த பிறேக ஒ� ெசய=% இற�க ேவ;��. 
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ெதாி த இன$ெதா� ேத ெத;ணி+ ெசDவா� 
க��ெபா�� யாெதா/8 மி%. 462 
 
ெதளி ! ேத த ந;பக4ட/ ேச !, ஆ0ற ேவ;.ய ெசயைல ஆராD !, 
தா�� ந/� சி தி$!+ ெசDதா% ஆகாத! ஒ/8மி%ைல. 
 
ஆ�க� க�தி �த=ழ��N ெசDவிைன 
ஊ�கா ரறி�ைட யா. 463 
 
ெப�� ஆதாய� கி)�ெம/8 எதிபா$!� ைக �தைலB� இழ ! விட�,.ய 
காாிய$ைத அறி�ைடயவக� ெசDயமா)டாக�. 
 
ெதளிவி லதைன$ ெதாட�கா இளிெவ/E� 
ஏத"பா டNG பவ. 464 
 
கள�க$!��" பய"பட� ,.யவக�தா/ விைள�கைள எ;ணி" பா$! அ த� 
கள�க� த�� காாிய$தி% இற�காம% இ�"பாக�. 
 
வைகயற+ Kழா ெத6த% பைகவைர" 
பா$தி" ப�"பேதா ரா8. 465 
 
�/ேன0பா�கைள �6ைமயாக ஆராD ! ெசDயாம% பைகவைர ஒ��க 
�ைனவ! அ த" பைகவாி/ வ=ைமைய நிைலயாக வள��� வழியாக ஆகிவி��. 
 
ெசDத�க அ%ல ெசய�ெக�N ெசDத�க 
ெசDயாைம யாE� ெக��. 466 
 
ெசDய� ,டாதைத+ ெசDவதா% ேக� ஏ0ப��; ெசDய ேவ;.யைத+ ெசDயாம% 
வி)டாA� ேக� ஏ0ப��. 
 
எ;ணி$ !ணிக க�ம  !ணி தபி/ 
எ;Cவ ெம/ப தி6��. 467 
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ந/றாக+ சி தி$த பிறேக ெசய=% இற�க ேவ;��; இற�கிய பிற� சி தி�கலா� 
எ/ப! தவ8. 
 
ஆ0றி/ வ� தா வ�$த� பலநி/8 
ேபா0றிE� ெபா$!" ப��. 468 
 
எ$தைன ேபதா/ !ைணயாக இ� தாA� �ைறயாக+ ெசDய"படாத �ய0சி 
இ8தியி% �ட�கி" ேபாD வி��.  
 
ந/றா0ற A�4  தவ8; டவரவ 
ப;பறி  தா0றா� கைட 469 
 
ஒ�வ�ைடய இய%ைப" #ாி ! ெகா;�தா/ ந/ைமைய� ,ட+ ெசDய 
ேவ;��. இ%லாவி)டா% அ!ேவ தீைமயாக$ தி�"பி$ தா���. 
 
எ�ளாத எ;ணி+ ெசய%ேவ;�  த�ெமா� 
ெகா�ளாத ெகா�ளா !ல�. 470 
 
த��ைடய நிைலைம�� மாறான ெசய%கைள உய ேதா பாரா)டமா)டாக� 
எ/பதா%, அவக� பழி$!ைர�காத ெசய%கைளேய ெசDதிட% ேவ;��. 
------------ 
 
48. 48. 48. 48. வ6யறித'வ6யறித'வ6யறித'வ6யறித'    
  
விைனவ=B  த/வ=B� மா0றா/ வ=B� 
!ைணவ=B  M�கி+ ெசய%. 417 
  
ெசய=/ வ=ைம, தன! வ=ைம, பைகவாி/ வ=ைம, இ�சாரா���� !ைணயாக 
இ�"ேபாாி/ வ=ைம ஆகியவ0ைற ஆராD தறி ேத அ த+ ெசய=% ஈ�பட 
ேவ;��. 
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ஒ%வ தறிவ தறி தத/ க;த�கி+ 
ெச%வா��+ ெச%லாத தி%. 472 
 
ஒ� ெசய=% ஈ�ப��ேபா! அ+ெசயைல" ப0றிய அைன$ைதB� ஆராD தறி ! 
�ய0சி ேம0ெகா;டா% �.யாத! எ!�மி%ைல. 
 
உைட$த� வ=யறியா ஊ�க$தி/ ஊ�கி 
இைட�க; �ாி தா பல. 473 
 
த��ைடய வ=ைமயி/ அளைவ அறியாம% உண+சி வய"ப)� ஒ� ெசயைல$ 
ெதாட�கி இைடயி% ெக)�" ேபானவக� பல உ;�. 
 
அைம தா� ெகா6கா/ அளவறியா/ த/ைன 
விய தா/ விைர ! ெக��. 474 
 
ம0றவகைள மதி�காமA�, த/ வ=ைமைய உண ! ெகா�ளாமA�, த/ைன$ 
தாேன ெபாிதாக விள�பர" ப�$தி� ெகா;.�"பவக� விைரவி% ெக)�$ 
ெதாைலவாக�. 
 
S=ெபD சாகா�� அ+சி8� அ"ப;டN 
சால மி�$!" ெபயி/. 475 
 
மயி% இறகாக இ� தாA�,ட அதிகமாக ஏ0ற"ப)டா% வ;.யி/ அ+G 
�ாிகி/ற அள��� அத0�" பல� வ ! வி��. 
 
Jனி�ெகா�ப ஏறினா அஃதிற  M�கி/ 
உயி�கி8தி ஆகி வி��. 476 
 
த/ைன" ப0றி அதிகமாக� கண��" ேபா)�� ெகா;�, எ%ைல மீறி" ேபாகிற 
ஒ�வ, Jனி� கிைளயி% ஏறியவ அத0� ேமA� ஏறிட �ய0சி ெசDதா% எ/ன 
ஆவாேரா அ த� கதி�� ஆளாவா.  
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ஆ0றி/ அளவறி  தீக அ!ெபா�� 
ேபா0றி வழ�� ெநறி. 477 
 
வ�வாD அளைவ அறி !, அதைன வ�$! வழ��வேத ெபா�ைள+ சீராக� கா$! 
வா6� வழியா��. 
 
ஆகா றளவி). தாயிE� ேக.%ைல 
ேபாகா றகலா� கைட. 478 
 
எ%ைல கட த ெசல� இ%லாம% இ���ேமயானா% வர�, �ைறவாக இ�"பதா% 
ேக� எ!�� விைளவதி%ைல. 
 
அளவறி ! வாழாதா/ வா@�ைக உளேபால 
இ%லாகி$ ேதா/றா� ெக��. 479 
 
இ�"ப!, இய0ற�,.ய!, இனிB� ஈ)ட�,.ய! ஆகியவ0றி/ அள� அறி ! 
ெசய%தி)ட�கைள வ�$!�ெகா�ளாவி)டா%, வ=ைமேயா அ%ல! வளேமா 
இ�"ப! ேபா% ேதா/றினாA�,ட இ%லாம% மைற ! ேபாDவி��. 
 
உளவைர M�காத ஒ"#ர வா;ைம 
வளவைர வ%ைல� ெக��. 480 
 
த/னிட��ள ெபா�ளி/ அளைவ ஆராD ! பா�காம% அளவி/றி� ெகா�$!� 
ெகா;ேடயி� தா% அவன! வள� விைரவி% ெக��. 
------------- 
 
49. 49. 49. 49. காலமறித'காலமறித'காலமறித'காலமறித'    
  
பக%ெவ%A� ,ைகைய� கா�ைக இக%ெவ%A� 
ேவ த�� ேவ;�� ெபா6!. 481 
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பக% ேநரமாக இ� தா% ேகா)டாைன� கா�ைக ெவ/8 வி��. எனேவ எதிாிைய 
O@$!வத0� ஏ0ற கால$ைத$ ேத ெத��க ேவ;��. 
 
ப�வ$ேதா ெடா)ட ஒ6க% தி�விைன$ 
தீராைம ஆ��� கயி8. 482 
 
கால� உண ! அத0ேக0ப+ ெசய%ப�த%, அ த ந0ெசய=/ ெவ0றிைய 
ந6வவிடாம% க)."பிணி��� கயிறாக அைமB�. 
 
அ�விைன ெய/ப உளேவா க�வியா0 
கால மறி ! ெசயி/. 483 
 
ேதைவயான சாதன�க4ட/ உாிய ேநர$ைதB� அறி ! ெசய%ப)டா% 
�.யாதைவ எ/8 எைவBேம இ%ைல. 
 
ஞால� க�திE� ைக,�� கால� 
க�தி இட$தா0 ெசயி/. 484 
 
உாிய கால$ைதB� இட$ைதB� ஆD தறி ! ெசய%ப)டா% உலகேம,ட� 
ைக��� வ !வி��. 
 
கால� க�தி இ�"ப கல�கா! 
ஞால� க�! பவ. 485 
 
கல�க$!�� இட� தராம% உாிய கால$ைத எதிபா$!" ெபா8ைமயாக 
இ�"பவக� இ த உலக$ைதேய,ட ெவ/8 கா)�வாக�. 
 
ஊ�க �ைடயா/ ஒ��க� ெபா�தக 
தா�க0�" ேப�  தைக$!. 486 
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ெகா�ைமகைள� க;��,ட உ8தி பைட$தவக� அைமதியாக இ�"ப! 
அ+ச$தினா% அ%ல; அ! ஆ)��கடா ஒ/8 தன! பைகைய$ தா��வத0�$ த/ 
கா%கைள" பி/E�� வா��வைத" ேபா/றதா��. 
 
ெபா�ெளன ஆ�ேக #ற�ேவரா கால�பா$ 
!�ேவ"ப ஒ�ளி யவ. 487 
 
பைகைய O@$திட அக$தி% சின�ெகா;டாA� அதைன ெவளி"ப�$தாம% இட� 
கால� இர;���� கா$தி�"பேத அறி�ைடயா ெசய%. 
 
ெச8நைர� காணி0 Gம�க இ8வைர 
காணி0 கிழ�கா  தைல. 488 
 
பைகவ�� �.� ஏ0ப)� அவக� தாமாகேவ தைலகீழாக� கவி@ தி�� உாிய 
ேநர� வ�� வைரயி% த�களி/ பைகBணைவ" ெபா8ைமBட/ தா�கி� ெகா�ள 
ேவ;��. 
 
எDத0 காிய திைய த�கா% அ நிைலேய 
ெசDத0 காிய ெசய%. 489 
 
கிைட"பத0� அாிய கால� வாD���ேபா! அைத" பய/ப�$தி� ெகா;� 
அ"ேபாேத ெசய0காிய ெசD! �.�க ேவ;��. 
 
ெகா�ெகா�க ,�#� ப�வ$! ம0றத/ 
�$ெதா�க சீ$த இட$!. 490 
 
கால� ைக,�� வைரயி% ெகா��"ேபா% ெபா8ைமயாக� கா$தி��கேவ;��. 
கால� வாD"பாக� கிைட$த!� அ! �றி தவறாம% �$!வ! ேபா% ெசD! �.�க 
ேவ;��. 
--------------- 
 
50. 50. 50. 50. இடனறித'இடனறித'இடனறித'இடனறித'    
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ெதாட�க0க எ>விைனB� எ�ள0க �08� 
இட�க;ட பி/ன% ல!. 491 
 
ஈ�ப�� ெசய% ஒ/8� ெபாித%ல என இக@+சியாக� க�தாம%, �0றிA� சாியான 
இட$ைத$ ேத ெத�$! அ+ெசய=% இற�க ேவ;��. 
 
�ர;ேச த ெமாD�பி னவ��� அர;ேச தா� 
ஆ�க� பல�  த��. 492 
 
வ��பைகைய எதி��� வ=ைம இ�"பிE�, அ$!ட/ அரைண+ சா ! 
ேபாாி�� வாD"#� இைணBமானா% ெப��பய/ கி)��. 
 
ஆ0றா�� ஆ0றி அ�ப இடனறி ! 
ேபா0றாக; ேபா0றி+ ெசயி/. 493 
 
தா��த% நட$!வத0�ாிய இட$ைதB� ேத !, த�ைமB� கா$!�ெகா;� 
பைகவ�ட/ ேமாதினா% வ=ைமயி%லாதவ��� வ=ைம ஏ0ப)� ெவ0றிகி)��. 
 
எ;ணியா எ;ண� இழ"ப இடனறி ! 
!/னியா !/னி+ ெசயி/. 494 
 
ஏ0ற இடமறி ! ெதாட ! தா�கினா% பைகவக�, ெவ0றி எ/பைத 
நிைன$!�,ட" பா�க மா)டாக�. 
 
ெந��#னA� ெவ%A� �தைல அ��#ன=/ 
நீ�கி/ அதைன" பிற. 495 
 
த;ணீாி% இ���� வைரயி%தா/ �தைல��" பல�; த;ணீைரவி)� ெவளிேய 
வ ! வி)டா% ஒ� சாதாரண உயி,ட அதைன விர). வி��. 
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கடேலாடா கா%வ% ெந� ேத கடேலா�� 
நாவாB� ஓடா நில$!. 496 
 
ஒ� ெசயA��ாிய இட$ைத$ ேத ெத�"பவ 'ேத கட=ேல ஓடா!' 'க"ப% 
நில$தி% ேபாகா!' எ/பைதயாவ! ெதாி தவராக இ��க ேவ;��. 
 
அNசாைம ய%லா% !ைணேவ;டா எNசாைம 
எ;ணி யிட$தா0 ெசயி/. 497 
 
ஒ� ெசயA��ாிய வழி �ைறகைள� �ைறயி/றி+ சி தி$!+ ெசDBமிட$!, 
அNசாைம ஒ/ைற$ தவிர, ேவ8 !ைண ேதைவயி%ைல. 
 
சி8பைடயா/ ெச%=டN ேசாி/ உ8பைடயா/ 
ஊ�க� அழி ! வி��. 498 
 
சிறிய பைட எ/றாA� அ! தன��ாிய இட$தி% இ� ! ேபாாி)டா% ெபாிய 
பைடைய ெவ/8 விட �.B�. 
 
சிைறநலEN சீ�� இலெரனிE� மா த 
உைறநில$ேதா ெடா)ட லாி!. 499 
 
பா!கா"#�கான ேகா)ைடB�, ம08� பல பைட+ சிற"#க4� இ%லாதி�"பிE�, 
அ"பைகவ வா6� நிைலயான இட$தி0�" பைடெய�$!+ ெச/8 தா��வ! 
எளிதான ெசய% அ%ல. 
 
காலா@ களாி/ நாிய�� க;ணNசா 
ேவலா� �க$த களி8. 500 
 
ேவேல திய Oரகைள O@$!கி/ற ஆ0ற% பைட$த யாைன, ேச0றி% சி�கி 
வி)டா% அதைன நாிக� ,ட� ெகா/8 வி��. 
------------ 
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51. 51. 51. 51. ெதாி�� ெதளித'ெதாி�� ெதளித'ெதாி�� ெதளித'ெதாி�� ெதளித'    
  
அற�ெபா�� இ/ப� உயிர+ச� நா/கி/ 
திற ெதாி ! ேதற" ப��.  501 
 
அறவழியி% உ8தியானவனாக��, ெபா�� வைகயி% நாணயமானவனாக��, 
இ/ப� ேத. மய�காதவனாக��, த/Eயி��� அNசாதவனாக�� 
இ�"பவைனேய ஆD தறி ! ஒ� பணி�� அம$த ேவ;��. 
 
�."பிற ! �0ற$தி/ நீ�கி வ�"பாிB� 
நாCைடயா/ க)ேட ெதளி�. 502 
 
�0றம0றவனாக��, பழி+ெசய% #ாி திட அNசி நாCகி/றவனாக�� 
இ�"பவைனேய உய�.யி% பிற தவ/ என$ ெதளி� ெகா�ள ேவ;��.  
 
அாியக0 றாச0றா க;C  ெதாிB�கா% 
இ/ைம அாிேத ெவளி8. 503 
 
அாிய ?%க� பல க0றவ எ/8�, எ��ைறB� அ0றவ எ/8� #கழ"-
ப�ேவாைர�,ட ஆழமாக ஆராD ! பா���ேபா! அவாிட� அறியாைம எ/ப! 
அறேவ இ%ைல என� கணி$! விட இயலா!. 
 
�ணநா.� �0ற� நா. அவ08� 
மிைகநா. மி�க ெகாள%. 504 
 
ஒ�வாி/ �ண�கைளB�, அவர! �ைறகைளB� ஆராD ! பா$! அவ0றி% 
மி�தியாக இ�"பைவ எைவ எ/பைத$ ெதாி ! அத/ பிற� அவைர" ப0றிய ஒ� 
ெதளிவான �.��� வரேவ;��. 
 
ெப�ைம��� ஏைன+ சி8ைம��  த$த� 
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க�மேம க)டைள� க%. 505 
 
ஒ�வ ெசDB� காாிய�கைளேய உைரக%லாக� ெகா;�, அவ தரமானவரா 
அ%ல! தர�ெக)டவரா எ/பைத" #ாி ! ெகா�ளலா�. 
 
அ0றாைர$ ேத8த% ஓ�#க ம0றவ 
ப0றில நாணா பழி. 506 
 
ெநறிய0றவகைள ஒ� பணி��$ ேத� ெசDவ! ,டா!. அவக� உலக$ைத" 
ப0றி� கவைல"படாம%, பழி�� நாணாம% ெசய%ப�வாக�. 
 
காத/ைம க தா அறிவறியா$ ேத8த% 
ேபைதைம எ%லா  த��. 507 
 
அறிவி%லாதவைர அ/# காரணமாக$ ேத� ெசDவ! அறியாைம ம)�ம%ல; 
அதனா% பயன0ற ெசய%கேள விைளB�. 
 
ேதரா/ பிறைன$ ெதளி தா/ வழி�ைற 
தீரா இ��ைப த��. 508 
 
ஆராD ! பா�காம% ஒ�வைர$ !ைணயாக$ ேத� ெசD!, அம$தி�ெகா;டா% 
அவரா% வ��கால$ தைல�ைறயின��� நீ�காத !/ப� விைளB�. 
 
ேதற0க யாைரB  ேதரா! ேத தபி/ 
ேத8க ேத8� ெபா��. 509 
 
ந/� ஆராD ! ெதளி த பிற� ஒ�வாிட� ந�பி�ைக ைவ�க ேவ;��. ஆராD ! 
பாராம% யாைரB� ந�பி விட� ,டா!. 
 
ேதரா/ ெதளி�  ெதளி தா/க; ஐBற�� 
தீரா இ��ைப த��. 510 
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ஆராயாம% ஒ�வைர$ ேத� ெசD! ஏ08� ெகா�வ!�, ஆராD ! ேத� ெசD! 
ஏ08�ெகா;ட பி/ அவைர+ ச ேதக"ப�வ!� தீராத !/ப$ைத$ த��. 
-------------- 
 
52. 52. 52. 52. ெதாி�� விைனயாட'ெதாி�� விைனயாட'ெதாி�� விைனயாட'ெதாி�� விைனயாட'    
  
ந/ைமB� தீைமB� நா. நல�#ாி த 
த/ைமயா/ ஆள" ப��. 511 
 
ந/ைம எ! தீைம எ! என ஆராD ! அறி !, ந0ெசய=% ம)�ேம நா)ட� 
ெகா;டவக� எ"பணியிைன ஆ0றிட�� த�தி ெப0றவராவாக�.  
 
வாாி ெப��கி வள�ப�$ !0றைவ 
ஆராDவா/ ெசDக விைன. 512 
 
வ�மான� வர�,.ய வழிகைள விாிவா�கி, வள�கைளB� ெப��கி, 
இைட\8கைளB� ஆராD ! நீ�கிட வ%லவேன ெசயலா08� திறEைடயவ/. 
 
அ/பறி� ேத0ற� அவாவி/ைம இ நா/�� 
ந/�ைடயா/ க)ேட ெதளி�. 513 
 
அ/#, அறி�, ெசயலா08� திறைம, ேபராைச" படாத �ண� ஆகிய நா/� 
ப;#கைளB� நிைலயாக" ெப0றி�"பவைர$ ேத� ெசDவேத நல�. 
 
எைனவைகயா/ ேதறிய� க;C� விைனவைகயா/ 
ேவறா�� மா த பல. 514 
 
எ>வள�தா/ வழி�ைறகைள ஆராD ! ெதளி ! ேத ெத�$தாA� ெசய%ப�� 
ெபா6! ேவ8ப�கிறவக� பல இ�"ப. 
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அறி தா0றி+ ெசDகி0பா0 க%லா% விைனதா/ 
சிற தாென/ ேறவ0பா0 ற/8. 515 
 
ஆD தறி ! ெசD! �.��� ஆ0ற% உ�ளவகைள அ%லாம% ேவேறா�வைர+ 
சிற தவ என� க�தி ஒ� ெசய=% ஈ�ப�$த� ,டா!. 
 
ெசDவாைன நா. விைனநா.� கால$ேதா 
ெடDத உண ! ெசய%. 516 
  
ெசயலா0ற வ%லவைன$ ேத !, ெசDய"பட ேவ;.ய ெசயைலB� ஆராD !, 
கால�ண ! அதைன+ ெசய%ப�$த ேவ;��. 
  
இதைன இதனா% இவ/�.��� எ/றாD  
ததைன அவ/க; விட%. 517 
 
ஒ� காாிய$ைத ஒ�வ எ"ப.+ ெசD! �."பா எ/பைத ஆராD ! பா$!, 
அத0�" பிற� அ த� காாிய$ைத அவாிட� ஒ"பைட�க ேவ;��. 
 
விைன��ாிைம நா.ய பி/ைற அவைன 
அத0�ாிய னாக+ ெசய%. 518 
 
ஒ� ெசய=% ஈ�ப�வத0� ஏ0றவனா எ/பைத ஆராD ! அறி த பிறேக, அவைன 
அ த+ ெசய=% ஈ�ப�$த ேவ;��. 
 
விைன�க; விைனBைடயா/ ேக;ைமேவ றாக 
நிைன"பாைன நீ��  தி�. 519 
 
எ�$த காாிய$ைத �."பதி% க;C� க�$!மாக இ�"பவாி/ உறைவ$ தவறாக 
எ;Cபவைர வி)�" ெப�ைம அக/8 வி��. 
 
நாேடா8 நா�க ம/ன/ விைனெசDவா/ 
ேகாடாைம ேகாடா !ல�. 520 
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உைழ"ேபா உ�ள� வாடாம% இ���� வைரயி% உலகி/ ெசழி"#� வாடாம% 
இ����. எனேவ உைழ"ேபா நிைலைய ஒ>ெவா� நா4� அரசின ஆD தறி ! 
ஆவன ெசDய ேவ;��. 
------------ 
 
53. 53. 53. 53. /=ற� தழா'/=ற� தழா'/=ற� தழா'/=ற� தழா'    
  
ப0ற0ற க;C� பைழைமபா ரா)�த% 
G0ற$தா க;ேண உள. 521 
 
ஒ�வ��� வ8ைம வ த ேநர$திA� அவாிட� பைழய உறைவ" பாரா)�� ப;# 
உைடயவகேள G0ற$தா ஆவாக�. 
 
வி�"பறா+ G0ற� இையயி/ அ�"பறா 
ஆ�க� பல�  த��. 522 
 
எ த நிைலைமயிA� அ/# �ைறயாத G0ற� ஒ�வ���� கிைட$தா% அ! 
அவ��� ஆ�க��, வள+சிB� அளி�க� ,.யதாக அைமB�.  
 
அளவளா வி%லாதா/ வா@�ைக �ளவளா� 
ேகா./றி நீநிைற  த08. 523 
 
உ0றா உறவின என+ Kழ இ�"ேபா�ட/ அ/# கல ! மகி@ ! 
பழகாதவEைடய வா@�ைகயான!; கைரயி%லாத �ள$தி% நீ நிைற தைத" 
ேபால" பயன0றதாகி வி��. 
 
G0ற$தா0 G0ற" படெவா6க% ெச%வ தா/ 
ெப0ற$தா0 ெப0ற பய/. 524 
 
த/ இன$தா, அ/#ட/ த/ைன+ K@ ! நி0க வா6� வா@�ைகேய ஒ�வ/ 
ெப0ற ெச%வ$தினா% கிைட$தி�� பயனா��. 
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ெகா�$தA� இ/ெசா%A� ஆ0றி/ அ��கிய 
G0ற$தா0 G0ற" ப��. 525 
 
வ�ள% த/ைமB�, வாNைசமி� ெசா%A� உைடயவைன அ�$த�$!+ G0ற$தா 
K@ ! ெகா;ேடயி�"பாக�. 
 
ெப��ெகாைடயா/ ேபணா/ ெவ�ளி அவனி/ 
ம���ைடயா மாநில$ தி%. 526 
 
ெபாிய ெகாைடB�ள� ெகா;டவனாக��, ெவ�;� எ6� சீ0ற$ைத 
வில�கியவனாக�� ஒ�வ/ இ� தா% அவைன" ேபா% G0ற� Kழ இ�"ேபா 
உலகி% யா�� இ%ைல எனலா�. 
 
கா�ைக கரவா கைர !;C� ஆ�க�� 
அ/னநீ ரா�ேக உள. 527 
 
தன��� கிைட$தைத மைற�காம% தன! G0ற$ைத� ,வி அைழ$!� கா�ைக 
உ;C�. அ த� �ண� உைடயவக4�� ம)�ேம உலகி% உய� உ;�. 
 
ெபா!ேநா�கா/ ேவ த/ வாிைசயா ேநா�கி/ 
அ!ேநா�கி வா@வா பல. 528 
 
அைன$! ம�க4� சம� எனிE�, அவரவ��ாிய ஆ0றA�ேக0ப அவகைள" 
பய/ப�$தி� ெகா;டா%, அ த அரைச அைனவ�� அரணாக+ K@ ! நி0ப. 
 
தமராகி$ த08ற தா G0ற� அமராைம� 
காரண மி/றி வ��. 529 
 
உறவினராக இ� ! ஏேதா ஒ� காரண� ,றி" பிாி ! ெச/றவக�, அ த� 
காரண� ெபா� தா! எ/8 உண��ேபா! மீ;�� உற� ெகா�ள வ�வாக�. 
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உைழ"பிாி ! காரண$தி/ வ தாைன ேவ த/ 
இைழ$தி�  ெத;ணி� ெகாள%. 530 
 
ஏேதா காரண� க0பி$!" பிாி ! ேபாD, மீ;�� தைலவனிட� த�க 
காரண$தினா% வ தவைர, ந/� ஆராD ! ஏ08� ெகா�ள% ேவ;��. 
--------------- 
 
54. 54. 54. 54. ெபா"சாவாைமெபா"சாவாைமெபா"சாவாைமெபா"சாவாைம    
  
இற த ெவ�ளியி/ தீேத சிற த 
உவைக மகி@+சியி0 ேசா�. 531 
 
அகமகி@+சியினா% ஏ0ப�� மறதி, அட�காத சின$தினா% ஏ0ப�� விைளைவ 
விட$ தீைமயான!. 
 
ெபா+சா"#� ெகா%A� #கைழ அறிவிைன 
நி+ச நிர"#�ெகா/ றா��. 532 
 
நா4� ெதாட ! வா)�கி/ற வ8ைம, அறிைவ அழி"ப! ேபால மறதி, #கைழ 
அழி$! வி��.  
 
ெபா+சா"பா� கி%ைல #க@ைம ய!�லக$ 
ெத"பா9 ேலா��  !ணி�. 533 
 
மறதி உைடயவக4��, ம�கா" #க@ இ%ைல எ/பேத அைன$!� க08ண த 
அறிஞகளி/ �.வான க�$தா��. 
 
அ+ச �ைடயா� கரணி%ைல ஆ�கி%ைல 
ெபா+சா" #ைடயா�� ந/�. 534 
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பய$தினா% ந���கிறவக4��$ த�ைம+ G0றி" பா!கா"#�கான அர; 
க)ட"ப).� தாA� எ த" பயEமி%ைல. அைத" ேபாலேவ எ/னதா/ உய த 
நிைலயி% இ� தாA� மறதி உைடயவக4�� அ த நிைலயினா% எ த" 
பயEமி%ைல. 
 
�/Eற� காவா தி6�கியா/ த/பிைழ 
பி/9 றிர�கி வி��. 535 
 
�/,).ேய சி தி$!$ த/ைன� கா$!� ெகா�ள$ தவறியவ/, !/ப� 
வ தபிற� த/ பிைழைய எ;ணி� கவைல"பட ேநாி��. 
 
இ6�காைம யாமா)�� எ/8� வ6�காைம 
வாயி/ அ!ெவா"ப தி%. 536 
  
ஒ�வாிட�, மறவாைம எ/E� ப;# தவறாம% ெபா� தி யி���ேமயானா%, 
அைதவிட அவ��� ந/ைம தர�,.ய! ேவ8 எ!�� இ��க �.யா!. 
 
அாியெவ/ றாகாத இ%ைலெபா+ சாவா� 
க�வியா0 ேபா0றி+ ெசயி/. 537 
 
மறதியி%லாமA�, அ�கைறBடE� ெசய%ப)டா%, �.யாத! எ/8 எ!�ேம 
இ%ைல. 
 
#க@ தைவ ேபா0றி+ ெசய%ேவ;�N ெசDயா 
திக@ தா� ெக6ைமB� இ%. 538 
 
#க6��ாிய கடைமகைள" ேபா0றி+ ெசDதிட% ேவ;��. அ"ப.+ ெசDயாம% 
#ற�கணி"பவக4�� வா@�ைகயி% உயேவ இ%ைல. 
 
இக@+சியி0 ெக)டாைர உ�4க தா த� 
மகி@+சியி/ ைம !8� ேபா@!. 539 
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மமைதயா% Rாி$!"ேபாD� கடைமகைள மற தி�"பவக�, அ"ப. மற !ேபாD 
அழி ! ேபானவகைள நிைன$!" பா$!$ தி� தி� ெகா�ள ேவ;��. 
 
உ�ளிய ெதDத% எளி!ம/ ம08 தா/ 
உ�ளிய !�ள" ெபறி/. 540 
 
ெகா;ட �றி�ேகாளி% ஊ�க$!ட/ இ� ! அதி% ெவ0றி கா;பதிேலேய 
நா)ட�ைடயவக4�� அ த� �றி�ேகாைள அைடவ! எளிதானதா��. 
-------------- 
 
55. 55. 55. 55. ெச4ேகா�ைமெச4ேகா�ைமெச4ேகா�ைமெச4ேகா�ைம    
  
ஓ !க; ேணாடா திைற#ாி  தியாமா)�� 
ேத !ெசD வஃேத �ைற.  541 
 
�0ற� இ/னெத/8 ஆராD ! எ த" ப�க�� சாயாம% ந��நிைலைம தவறாம% 
வழ�க"ப�வேத நீதியா��. 
 
வாேனா�கி வா6� உலெக%லா� ம/னவ/ 
ேகாேனா�கி வா6� �.. 542 
 
உலகி% உ�ள உயிக� வா@வத0� மைழ ேதைவ"ப�வ! ேபால ஒ� நா)./ 
�.ம�க� வா@வத0� ந%லா)சி ேதைவ"ப�கிற!. 
 
அ தண ?0�� அற$தி0�� ஆதியாD 
நி/ற! ம/னவ/ ேகா%. 543 
 
ஓ அரசி/ ெச�ேகா/ைமதா/ அறேவா ?%க4��� அறவழி+ ெசய%க4��� 
அ."பைடயாக அைமB�. 
 
�.தழீஇ� ேகாேலா+G மாநில ம/ன/ 
அ.தழீஇ நி0�� உல�. 544 
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�.ம�கைள அரவைண$! ஆ)சி நட$!� ந%லரசி/ அ.+Gவ)ைட நானிலேம 
ேபா0றி நி0��. 
 
இய%#ளி� ேகாேலா+G ம/னவ னா)ட 
ெபயA� விைளB4  ெதா��. 545 
 
நீதி வ6வாம% ஓ அரG நா).% இ���ேமயானா% அ!, ப�வகால$தி% தவறாம% 
ெபDB� மைழயினா% வளமான விைள+ச% கிைட"பத0� ஒ"பானதா��. 
 
ேவல/8 ெவ/றி த�வ! ம/னவ/ 
ேகாலMஉ� ேகாடா ெதனி/.  546 
 
ஓ அரG�� ெவ0றிைய$ த�வ! பைகவைர O@$!� ேவல%ல; �.ம�கைள 
வாழைவ��� வைளயாத ெச�ேகா%தா/. 
 
இைறகா��� ைவயக� எ%லா� அவைன 
�ைறகா��� �)டா+ ெசயி/. 547 
 
நீதி வ6வாம% ஓ அரG நைடெப0றா% அ த அரைச அ த நீதிேய கா"பா08�. 
 
எ;பத$தா/ ஓரா �ைறெசDயா ம/னவ/ 
த;பத$தா/ தாேன ெக��. 548 
 
ஆட�பரமாக��, ஆராD ! நீதி வழ�காமA� நைடெப8கிற அரG தா@ த 
நிைலயைட ! தானாகேவ ெக)ெடாழி ! வி��. 
 
�.#ற� கா$ேதா�பி� �0ற� க.த% 
வ�வ/8 ேவ த/ ெதாழி%. 549 
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�.ம�கைள" பா!கா$!$ !ைண நி0ப!�, �0ற� ெசDதவக� யாராயிE� 
தன�� இ6�� வ�� எ/8 க�தாம% த;."ப!� அரசி/ கடைமயா��. 
 
ெகாைலயி0 ெகா.யாைர ேவ ெதா8$த% ைப�,@ 
கைளக) டதெனா� ேந. 550 
 
ெகாைல �த=ய ெகா�ைமக� #ாிேவாைர, ஓ அரG த;டைன���ளா��வ! 
பயிாி/ ெசழி"#�காக� கைள எ�"ப! ேபா/றதா��. 
------------ 
 
56. 56. 56. 56. ெகா$4ேகா�ைமெகா$4ேகா�ைமெகா$4ேகா�ைமெகா$4ேகா�ைம    
  
ெகாைலேம0ெகா; டாாி0 ெகா.ேத அைலேம0ெகா; 
ட%லைவ ெசDெதா6�� ேவ !. 551 
 
அறவழி மீறி� �.ம�கைள$ !/#8$!� அரG, ெகாைலைய$ ெதாழிலாக� 
ெகா;டவைரவிட� ெகா.யதா��. 
 
ேவேலா� நி/றா/ இ�ெவ/ ற!ேபாA� 
ேகாெலா� நி/றா/ இர�. 552 
 
ஆ)சி�ேகா% ஏ தியி�"பவக� தம! �.ம�களிட� அதிகார$ைத� கா)." 
ெபா�ைள" பறி"ப!, ேவ% ஏ திய ெகா�ைள�காரனி/ மிர)டைல" ேபா/ற!. 
 
நாெடா8� நா. �ைறெசDயா ம/னவ/ 
நாெடா8� நா� ெக��. 553 
 
ஆ)சியினா% விைளB� ந/ைம தீைமகைள நா� ேதா8� ஆராD ! அவ0றி0�$ 
த�கவா8 நட ! ெகா�ளாத அரG அைம த நா� சீ�ைல ! ேபாDவி��. 
 
,6� �.B� ஒ��கிழ��� ேகா%ேகா.+ 
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Kழா! ெசDB� அரG. 554 
 
நா)�நிைல ஆராயாம% ெகா��ேகா% #ாிB� அரG நிதி ஆதார$ைதB� ம�களி/ 
மதி"ைபB� இழ !வி��. 
 
அ%ல0ப) டா0றா த6தக; ணீர/ேற 
ெச%வ$ைத$ ேதD��� பைட. 555 
 
ெகா�ைம ெபா8�க �.யாம% ம�க� சி !� க;ணீ ஆ)சிைய அழி��� 
பைட�க�வியா��. 
 
ம/ன�� ம/Eத% ெச�ேகா/ைம அஃதி/ேற% 
ம/னாவா� ம/ன� ெகாளி. 556 
 
நீதிெநறி தவறாத ெச�ேகா/ைமதா/ ஓ அரG��" #கைழ$ த��. இ%ைலேய% 
அ த அரசி/ #க@ நிைலய08+ சாி ! ேபா��. 
 
!ளியி/ைம ஞால$தி0 ெக0ற0ேற ேவ த/ 
அளியி/ைம வா6� உயி��. 557 
 
மைழயி%லாவி.% !/ப�8� உலக$ைத" ேபா% அ�� இ%லாத அரசினா% 
�.ம�க� ெதா%ைல" ப�வாக�. 
 
இ/ைமயி/ இ/னா !ைடைம �ைறெசDயா 
ம/னவ/ ேகா0கீ@" ப./. 558 
 
வ8ைமயி/றி வா@ தா%,ட அ த வா@�ைக ெகா��ேகா% ஆ)சியி/ கீ@ 
அைம !வி)டா% வ8ைம$ !/ப$ைத விட அதிக$ !/ப� தர�,.ய!.  
 
�ைறேகா. ம/னவ/ ெசDயி/ உைறேகா. 
ஒ%லா! வான� ெபய%. 559 
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�ைற தவறி+ ெசய%ப�� ஆ)சியி% நீைர$ ேத�கி" பயனளி��� இட�க� 
பா@ப)�" ேபா�மாதலா%, வா/ வழ��� மைழைய$ ேத�கி ைவ$! வள� 
ெபற�� இயலா!. 
 
ஆபய/ �/8� அ8ெதாழிேலா ?%மற"ப 
காவல/ காவா/ எனி/. 560 
 
ஓ அரG நா)ைட �ைற"ப. கா�க$ தவறினா% ஆ�க"பணிக� எ!�� நட�கா!; 
��கியமான ெதாழி%க4� ேதD ! வி��. 
--------------- 
 
57. 57. 57. 57. ெவ0ெவ0ெவ0ெவ0வ�த ெச1யாைமவ�த ெச1யாைமவ�த ெச1யாைமவ�த ெச1யாைம    
 
த�கா�� நா.$ தைல+ெச%லா வ;ண$தா% 
ஒ$தா� ெகா8"ப! ேவ !. 561 
 
நைடெப0ற �0ற�கைள ந�நிைல தவறாம% ஆராD தறி !, மீ;�� அைவ நிகழா 
வ;ண� அ��0ற�க4�ேக0ப$ த;டைன கிைட�க+ ெசDவேத அரசி/ 
கடைமயா��. 
 
க.ேதா+சி ெம%ல ெவறிக ெந.தா�க� 
நீ�காைம ேவ;� பவ. 562 
 
�0ற�க� நிகழாம% இ��க� க;.���ேபா! க�ைம கா).$, த;.��� ேபா! 
ெம/ைம கா)�கிறவகளி/ ெச%வா��தா/ ெதாDவி/றி ெந�நா� நீ.���. 
 
ெவ�வ த ெசDெதா6�� ெவ�ேகால னாயி/ 
ஒ�வ த� ஒ%ைல� ெக��. 563 
 
�.ம�க� அNG�ப.யாக� ெகா��ேகா% நட$!� அரG நி+சயமாக விைரவி% 
அழிB�. 
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இைறக.ய/ எ/8ைர��� இ/னா+ெசா% ேவ த/ 
உைறக�கி ஒ%ைல� ெக��. 564 
 
க�Nெசா% உைர��� ெகா��ேகா% எ/8 �. ம�களா% க�த"ப�� அரG, தன! 
ெப�ைமைய விைரவி% இழ���. 
 
அ�Nெச>வி இ/னா �க$தா/ ெப�Nெச%வ� 
ேபஎDக; ட/ன !ைட$!. 565 
 
யா�� எளிதி% காண �.யாதவனாக��, க�க�$த �க$!டE� இ�"பவனிட� 
�வி !�ள ெப�� ெச%வ� ேபD$ ேதா0ற� என"ப�� அNச$த�� 
ேதா0றேமயா��. 
 
க�Nெசா%ல/ க;ணில/ ஆயி/ ெந�Nெச%வ� 
நீ./றி ஆ�ேக ெக��. 566 
 
க�Nெசா%A�, க�ைணய0ற உ�ள�� ெகா;டவகளி/ ெப�Nெச%வ� 
நிைல�காம% அழி ! வி��. 
 
க�ெமாழிB� ைகயிக த த;ட�� ேவ த/ 
அ��ர; ேதD��� அர�. 567 
 
க�Nெசா%A�, �ைறகட த த;டைனB� ஓ அரசி/ வ=ைமைய$ ேதD$! 
ெம=ய+ ெசDB� அர� எE� க�வியாக அைமB�. 
 
இன$தா0றி எ;ணாத ேவ த/ சின$தா0றி+ 
சீறி0 சி8�  தி�. 568 
 
,)டாளிகளிட� கல ! ேபசாம% சின$தி0� ஆளாகி� ேகாண% வழி நட��� அரG 
தானாகேவ O@ ! வி��. 
 
ெச�வ த ேபா@தி0 சிைறெசDயா ேவ த/ 
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ெவ�வ ! ெவD! ெக��. 569 
 
�/,).ேய உாிய பா!கா"# இ%லாம% இ���� ேவ த/, ேபா வ !வி)டா% 
அத0� அNசி விைரவி% Oழ ேநாி��. 
 
க%லா" பிணி��� க��ேகா% அ!வ%ல 
தி%ைல நில��" ெபாைற. 570 
 
ெகா��ேகா% அரG ப.�காதவகைள$ தன��" ப�க பலமா�கி� ெகா�4�, 
அைத"ேபா% Rமி��" பார� ேவ8 எ!�மி%ைல. 
------------ 
 
58. 58. 58. 58. க&ேணா9ட!க&ேணா9ட!க&ேணா9ட!க&ேணா9ட!    
  
க;ேணா)ட� எ/E� கழிெப�� காாிைக 
உ;ைமயா/ உ;.> �ல�. 571 
 
இ த உலக�, அ/#� இர�க�� இைண த க;ேணா)ட� என"ப�கிற ெப�� 
அழைக� ெகா;டவக� இ�"பதா%தா/ ெப�ைம அைடகிற!. 
 
க;ேணா)ட$ !�ள !லகிய% அஃதிலா 
உ;ைம நில��" ெபாைற. 572 
 
அ/#ட/ அரவைண$! இர�க� கா)�� க;ேணா)ட� என"ப�� உலகியA��, 
மாறாக இ�"பவக� இ த" Rமி��+ Gைமயாவாக�. 
 
ப;ெண/னா� பாட0 கிையபி/ேற0 க;ெண/னா� 
க;ேணா)ட� இ%லாத க;. 573 
 
இர�க உண�, அ/# எE� க;ேணா)ட$!ட/ ெபா� தி வராத க;C�, 
பாடAட/ ெபா� தி வராத இைசB� பய/ தராதைவயா��. 
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உளேபா% �க$ெதவ/ ெசDB� அளவினா0 
க;ேணா)ட� இ%லாத க;. 574 
 
அக$தி% அ/ைபB� இர�க$ைதB� Gர�க+ ெசDயாத க;க� �க$தி% 
உ�ளைவேபா% ேதா/8வைத$ தவிர, ேவ8 எ த" பயE� இ%லாதைவகளா��. 
 
க;ணி0 கணிகல� க;ேணா)ட� அஃதி/ேற0 
#;ெண/ 8ணர" ப��. 575 
 
க�ைணB�ள� ெகா;டவ�ைடய க;ேண க; எ/8 ,ற"ப��. 
இ%ைலயானா% அ! க; அ%ல; #;. 
 
ம;ேணா .ைய த மர$தைனய க;ேணா 
.ைய !க; ேணாடா தவ. 576 
 
ஒ�வ��� க; இ� !�,ட அ த� க;C��ாிய அ/#� இர�க�� 
இ%லாவி)டா% அவ மர$!��, ஒ"பானவேர ஆவா. 
 
க;ேணா)ட� இ%லவ க;ணில க;Cைடயா 
க;ேணா)ட� இ/ைமB� இ%. 577 
 
க�ைண மன� ெகா;டவ�� இ�"பேத க;க� என"ப��; க�ைணய0ேறா 
க;ண0ேறா எ/ேற க�த"ப�வாக�. 
 
க�மN சிைதயாம0 க;ேணாட வ%லா� 
�ாிைம உைட$தி> �ல�. 578 
 
கடைம தவறாைமயிA�, க�ைண ெபாழிவதிA� �த/ைமயாக இ�"ேபா��� இ த 
உலகேம உாிைமBைடயதா��. 
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ஒ8$தா08� ப;பினா க;C�க; ேணா." 
ெபா8$தா08� ப;ேப தைல. 579 
 
அழி�க நிைன$தி�� இய%#ைடயவாிட$திA� ெபா8ைம கா)�வ! மிக உய த 
ப;பா��. 
 
ெபய�க;� நNG; டைமவ நய$த�க 
நாகாிக� ேவ;� பவ. 580 
 
க�ைண உ�ள�� ப;பா�� உ�ளவக�, த��ட/ பழகியவக� நNG 
ெகா�$தாA� அைத அ� தி� களி"பைடவாக�. 
-------------- 
 
59. 59. 59. 59. ஒ=றாட'ஒ=றாட'ஒ=றாட'ஒ=றாட'    
  
ஒ08� உைரசா/ற ?A� இைவயிர;�� 
ெத0ெற/க ம/னவ/ க;. 581 
 
ேநைமB� திறE� ெகா;ட ஒ0ற��, நீதிBைர��� அற?A� ஓ அரசி/ 
க;களாக� க�த"பட ேவ;��. 
 
எ%லா��� எ%லா� நிக@பைவ எNஞா/8� 
வ%லறித% ேவ த/ ெதாழி%. 582 
 
ந;ப, பைகவ, ந�நிைலயாள ஆகிய எ%லாாிட$திA� நிக6� எ%லா 
நிக@�கைளB�, எ%லா� கால�களிA� ஒ0றைர� ெகா;� விைரவாக அறி ! 
ெகா�வ! அரG��ாிய கடைமயா��. 
 
ஒ0றினா/ ஒ0றி" ெபா��ெதாியா ம/னவ/ 
ெகா0ற� ெகாள�கிட த தி%. 583 
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நா)� நிலவர$ைத ஒ0றகைள� ெகா;� அறி ! அத/ விைள�கைள ஆராD ! 
நட திடாத அரசி/ ெகா0ற� தைழ$திட வழிேய இ%ைல. 
 
விைனெசDவா தNG0ற� ேவ;டாதா ெர/றா� 
கைனவைரB� ஆராDவ ெதா08. 584 
 
ஓ அரசி% உளவறிB� ஒ0ற ேவைல பா"பவக�, ேவ;.யவ, ேவ;டாதவ, 
G0ற$தா எ/ெற%லா� பா�பா� க�தாம% பணி#ாி தா%தா/ அவகைள 
ேநைமயான ஒ0றக� என� ,ற �.B�. 
 
கடாஅ உ�ெவா� க;ணNசா தியா;�� 
உகாஅைம வ%லேத ஒ08. 585 
 
ச ேதக"பட �.யாத ேதா0ற$!டE� அ"ப.+ ச ேதக"ப)�" பா"பவக4�� 
அNசாமA�, எ/ன ேந தாA� மன$தி% உ�ளைத ெவளி"ப�$தாமA� 
உ�ளவகேள ஒ0றகளாக" பணியா0ற �.B�. 
 
!ற தா ப.வ$த ராகி இற தாராD  
ெத/ெசயிEN ேசாவில ெதா08. 586 
 
ஆராD திட வ த நிக@வி% ெதாடப0றவைர" ேபால� கா).� ெகா;�, அதைன$ 
தீர ஆராD !, அதி% எ$!ைண$ !/ப� வாிE� தா�கி� ெகா;�, த�ைம 
யாெர/8 ெவளி"ப�$தி� ெகா�ளாதவேர சிற த ஒ0ற. 
 
மைற தைவ ேக)கவ0 றாகி அறி தைவ 
ஐய"பா .%லேத ஒ08. 587 
 
ம0றவக� மைறவாக� ,.+ெசDB� காாிய�கைள, அவக4ட/ இ�"பவ 
வாயிலாக� ேக)டறி ! அவ0றி/ உ;ைமைய$ ெதளிவாக$ ெதாி ! ெகா�வேத 
உளவறிB� திறனா��. 
 
ஒ0ெறா0றி$ த த ெபா�ைளB� ம08ேமா 
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ஒ0றினா% ஒ0றி� ெகாள%. 588 
 
ஓ உளவாளி, தன! திறைமயினா% அறி ! ெசா%A� ெசDதிைய� ,ட ம0ேறா 
உளவாளி வாயிலாக�� அறி ! வர+ ெசD!, இ� ெசDதிகைளB� ஒ"பி)�" 
பா$த பிறேக அ!, உ;ைமயா அ%லவா எ/ற �.��� வரேவ;��. 
 
ஒ0ெறா0 8ணராைம யா�க உட/Pவ 
ெசா0ெறா�க ேதற" ப��. 589 
 
ஓ ஒ0றைர ம0ேறா ஒ0ற அறிய�.யாதப. P/8 ஒ0றகைள இய�கைவ$! 
அ�Pவ�� ெசா%வ! ஒ$தி� தா% அ! உ;ைமெயன� ெகா�ளலா�. 
 
சிற"பறிய ஒ0றி/க; ெசDய0க ெசDயி0 
#ற"ப�$தா/ ஆ�� மைற. 590 
 
ஓ ஒ0றாி/ திறைன விய ! பிற அறிய+ சிற"#+ ெசDதா%, ஒளி� மைறவாக 
இ��கேவ;.ய ெசDதிைய, ெவளி"ப�$தியதாகிவி��. 
------------- 
 
60. 60. 60. 60. ஊ+க! உைடைமஊ+க! உைடைமஊ+க! உைடைமஊ+க! உைடைம    
 
உைடய என"ப�வ M�கமஃ தி%லா 
உைடய !ைடயேரா ம08. 591 
 
ஊ�க� உைடயவேர உைடயவ என"ப�வ. ஊ�கமி%லாதவ ேவ8 எைத 
உைடயவராக இ� தாA� அவ உைடயவ ஆக மா)டா. 
 
உ�ள �ைடைம உைடைம ெபா�4ைடைம 
நி%லா! நீ�கி வி��. 592 
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ஊ�க� எE� ஒ� ெபா�ைள$ தவிர, ேவ8 எதைனB� நிைலயான உைடைம எ/8 
,ற இயலா!. 
 
ஆ�க� இழ ேதெம/ ற%லாவா ஊ�க� 
ஒ�வ த� ைக$!ைட யா. 593 
 
ஊ�க$ைத உ8தியாக� ெகா;.�"பவக�, ஆ�க� இழ�க ேந தாA� 
அ"ேபா!,ட ஊ�க$ைத இழ ! கல�க மா)டாக�. 
 
ஆ�க� அதவினாD+ ெச%A� அைசவிலா 
ஊ�க �ைடயா Eைழ. 594 
 
உய�, உ8தியான ஊ�க�ைடயவகைள$ ேத.� க;�பி.$! அவகளிட� 
ேபாD+ ேச��.  
 
ெவ�ள$ தைனய மலநீ)ட� மா தத� 
உ�ள$ தைனய !ய�.  595 
 
த;ணீாி/ அள�தா/ அதி% மல !�ள தாமைர$ த;.னஅள��  இ����. 
அ!ேபால மனிதாி/ வா@�ைகயி/ உய� அவ மன$தி% ெகா;��ள 
ஊ�க$தி/ அளேவ இ���� 
 
உ�4வ ெத%லா� உய��ள% ம0ற! 
த�ளிE  த�ளாைம நீ$!. 596 
 
நிைன"பெத%லா� உய த நிைன"பாகேவ இ��க ேவ;��. அ! 
ைக,டாவி)டாA� அத0காக அ த நிைன"ைப விட�,டா!. 
 
சிைதவிட$ ெதா%கா உரேவா #ைதய�பி0 
ப)�"பா T/8� களி8. 597 
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உட% �6!� அ�#களா% !ைள�க"ப)டாA� யாைனயான! உ8தி தளராம% 
இ�"ப!ேபால, ஊ�க�ைடயவக�, அழிேவ வ தாA� அத0காக� 
கவைல"படமா)டாக�. 
 
உ�ள� இலாதவ எDதா உலக$! 
வ�ளிய� எ/EN ெச���. 598 
 
அ�ளி வழ��� ஆவ� இ%லாத ஒ�வ த�ைம வ�ள% என" ெப�ைம"ப)�� 
ெகா�ள வழிேய இ%ைல. 
 
பாிய! ,�ேகா)ட தாயிE� யாைன 
ெவ[உ� #=தா� �றி/. 599 
 
உ�வ$ைதவிட ஊ�கேம வ=வான! எ/பத0� எ�$!�கா)�: ெகா6$த உட�#� 
,ைமயான ெகா�#க4�ெகா;ட யாைன, த/ைன$ தா�க வ�� #=ைய� க;� 
அNசி ந���வ! தா/. 
 
உரெமா�வ0 ��ள ெவ8�ைகயஃ தி%லா 
மரம�க ளாதேல ேவ8. 600 
 
மன$தி% உ8தியான ஊ�கமி%லாதவக� உ�வ$தி% மனிதகளாக� 
காண"ப)டாA� மர�க4��� அவக4��� ேவ8பா� இ%ைல. 
--------------- 
 
61. 61. 61. 61. ம# இ�ைமம# இ�ைமம# இ�ைமம# இ�ைம    
 
�.ெய/E� �/றா விள�க� ம.ெய/E� 
மாKர மாD ! ெக��. 601 
 
பிற த �." ெப�ைம எ/னதா/ ஒளிமயமாக இ� தாA�, ேசா�ப% 
�.ெகா;டா% அ! ம�கி" ேபாD இ�;� வி��. 
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ம.ைய ம.யா ஒ6க% �.ைய� 
�.யாக ேவ;� பவ. 602 
 
�ல� சிற�க ேவ;�மானா%, ேசா�பைல ஒழி$!, ஊ�க$!ட/ �ய0சிகைள 
ேம0ெகா�ள ேவ;��. 
 
ம.ம.� ெகா;ெடா6�� ேபைத பிற த 
�.ம.B  த/னிE � !. 603 
 
அறி�� அ�கைறBமி%லாத ேசா�ேபறி பிற த �., அவE�� �/ அழி ! ேபாD 
வி��. 
 
�.ம. ! �0ற� ெப��� ம.ம. ! 
மா;ட உஞ0றி லவ��. 604 
 
ேசா�ேபறி$தனமானவகளி/ வா@�ைகயி% �0ற�க4� ெப�கி��; ���ப" 
ெப�ைமB� சீரழி ! ேபாDவி��. 
 
ெந�நீ மறவி ம.!யி% நா/�� 
ெக�நீரா காம� கல/. 605 
 
கால� தா@$!த%, மறதி, ேசா�ப%, அள��� மீறிய M�க� ஆகிய நா/��, 
ெக�கி/ற ஒ�வ வி��பிேய8� ேதாணிகளா�! 
 
ப.Bைடயா ப0றைம த� க;C� ம.Bைடயா 
மா;பய/ எDத% அாி!. 606 
 
த�திBைடயவாி/ அ/#��" பா$திரமானவராக இ�"பிE� ேசா�பAைடயவக� 
ெப�ைம எE� பயைன அைடவெத/ப! அாிதா��. 
 
இ.#ாி  ெத�4Nெசா0 ேக)ப ம.#ாி ! 
மா;ட உஞ0றி லவ. 607 
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�ய0சி ெசDவதி% அ�கைறயி/றி+ ேசா�ேபறிகளாD வா@பவக� இக@+சி�� 
ஆளாவாக�. 
 
ம.ைம �.ைம�க; த�கி0ற/ ெனா/னா� 
க.ைம #�$தி வி��. 608 
 
ெப�ைமமி�க �.யி% பிற தவராயிE�, அவாிட� ேசா�ப% �.ேயறி வி)டா% 
அ!ேவ அவைர" பைகவக4�� அ.ைமயா�கிவி��. 
 
�.யா;ைம B�வ த �0ற� ஒ�வ/ 
ம.யா;ைம மா0ற� ெக��. 609 
 
த/ைன ஆ)ெகா;��ள ேசா�பைல ஒ�வ/ அக0றி வி)டா%, அவன! 
�."ெப�ைம���, ஆ;ைம��� சிற"# தாேன வ ! ேச��. 
 
ம.யிலா ம/னவ/ எD!� அ.யள தா/ 
தாஅய ெத%லா� ஒ���. 610 
 
ேசா�ப% இ%லாதவ அைடB� பய/, ேசாவி%லாத ஒ� ம/ன/, அவ/ ெச/ற 
இடமைன$ைதB� தன! கால. எ%ைல��� ெகா;� வ தைத" ேபா/றதா��. 
------------ 
 
62. 62. 62. 62. ஆ�விைன உைடைமஆ�விைன உைடைமஆ�விைன உைடைமஆ�விைன உைடைம    
 
அ�ைம உைட$ெத/ றசாவாைம ேவ;�� 
ெப�ைம �ய0சி த��. 611 
 
ந�மா% �.Bமா எ/8 மன$தள+சி அைடயாம%, �.B� எ/ற ந�பி�ைகBட/ 
�ய0சி ெசDதா% அ!ேவ ெபாிய வ=ைமயாக அைமB�. 
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விைன�க; விைனெகட% ஓ�ப% விைன��ைற 
தீ தாாி/ தீ த/ 8ல�. 612 
 
எ த+ ெசய=% ஈ�ப)டாA� அதைன �6ைமயாக+ ெசD! �.�க ேவ;��. 
இ%ைலேய% அைர�கிண8 தா;.ய கைதயாகி வி��. 
 
தாளா;ைம எ/E  தைகைம�க; த�கி0ேற 
ேவளா;ைம எ/EN ெச���. 613 
 
பிற��� உதவி #ாிB� ெப�மித உண�, விடா �ய0சி ேம0ெகா�ள�,.ய 
உய த இய%#ைடயவகளிட� நிைல ெப0றி����. 
 
தாளா;ைம இ%லாதா/ ேவளா;ைம ேப.ைக 
வாளா;ைம ேபால� ெக��. 614 
 
ஊ�கமி%லாதவ உதவியாளராக இ�"பத0��, ஒ� ேப., ைகயிேல வா�M�கி 
OGவத0�� ேவ8பா� ஒ/8மி%ைல. 
 
இ/ப� விைழயா/ விைனவிைழவா/ த/ேகளி 
!/ப� !ைட$M/8� M;. 615 
 
த/னல� வி��பாம%, தா/ ேம0ெகா;ட ெசயைல நிைறேவ0ற வி��#கி/றவ/ 
த/ைன+ K@ !�ள G0ற$தா, ந;பக�, நா)� ம�க� ஆகிய அைனவாி/ 
!/ப� !ைட$!, அவகைள$ தா��கிற Mணாவா/. 
 
�ய0சி தி�விைன ஆ��� �ய0றி/ைம 
இ/ைம #�$தி வி��. 616 
 
�ய0சி இ%லாம% எ!�� இ%ைல. �ய0சிதா/ சிற"பான ெசய%பா�க4��� 
காரணமாக அைமB�. 
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ம.Bளா� மா�க. எ/ப ம.யிலா/ 
தா4ளா� தாமைரயி னா�. 617 
 
தி�மக�, Pேதவி என"ப�� ெசா0க� �ைறேய �ய0சியி% ஊ�க�ைடயவைரB�, 
�ய0சியி% ஊ�கம0ற ேசா�ேபறிையB� G).� கா)ட" பய/ப�வனவா��. 
 
ெபாறியி/ைம யா��� பழிய/ றறிவறி  
தா�விைன இ/ைம பழி. 618 
 
விதி"பயனா% பழி ஏ0ப�� எ/ப! தவ8, அறிய ேவ;.யவ0ைற அறி ! 
ெசய%படாம% இ�"பேத ெப��பழியா��. 
 
ெதDவ$தா/ ஆகா ெதனிE� �ய0சித/ 
ெமDவ�$த� ,= த��. 619 
 
கட�ேள எ/8 ,வி அைழ"பதா% நட�காத காாிய� ஒ�வ �ய0சிBட/ 
உைழ���ேபா! அ த உைழ"#� ேக0ற ெவ0றிைய$ த��. 
 
ஊைழB� உ"ப�க� கா;ப உைலவி/றி$ 
தாழா !ஞ08 பவ. 620 
 
"ஊ@" எ/ப! ெவ%ல �.யாத ஒ/8 எ/பாக�. ேசாவி%லாம% �ய0சி 
ேம0ெகா�பவக� அ த ஊைழB� ேதா%வி அைடய+ ெசDவாக�. 
-------------- 
 
63. 63. 63. 63. இ$+க& அழியாைமஇ$+க& அழியாைமஇ$+க& அழியாைமஇ$+க& அழியாைம    
  
இ��க; வ��கா% ந�க அதைன 
அ�$Mவ தஃெதா"ப தி%. 621 
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ேசாதைனகைள எதி$! ெவ%ல� ,.ய!, அ த+ ேசாதைனகைள� க;� 
கல�காம% மகி@�ட/ இ���� மன�தா/. 
 
ெவ�ள$ தைனய இ��ைப அறி�ைடயா/ 
உ�ள$தி/ உ�ள� ெக��. 622 
 
ெவ�ள�ேபா% !/ப� வ தாA� அதைன ெவ%A� வழி யா! எ/பைத 
அறி�ைடயவக� நிைன$த மா$திர$திேலேய அ$!/ப� விலகி ஓ. வி��. 
 
இ��ைப� கி��ைப ப�"ப இ��ைப� 
கி��ைப படாஅ தவ. 623 
 
!/ப� K6� ேபா!, !வ;� ேபாகாதவக� அ த$ !/ப$ைதேய !/ப$தி% 
ஆ@$தி அதைன$ ேதா%விBற+ ெசDவாக�. 
 
ம�$தவா ெய%லா� பகட/னா/ உ0ற 
இ��க; இட"பா �ைட$!. 624 
 
தட�க% நிைற த கர��ரடான பாைதயி% ெப�� பார$ைத எ�! இ6$!� 
ெகா;� ேபாவ! ேபால, விடா �ய0சிBட/ ெசய%ப)டா% !/ப�க4�� �.� 
ஏ0ப)� ெவ0றி கி)��. 
 
அ��கி வாிE� அழிவிலா/ உ0ற 
இ��க; இ��க) ப��. 625 
 
!/ப�கைள� க;� கல�காதவைன, விடாம% ெதாட�� !/ப�க�, !/ப"ப)� 
அழி ! வி��. 
 
அ0ேறெம/ ற%ல0 ப�பேவா ெப0ேறெம/ 
ேறா�#த% ேத0றா தவ. 626 
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இ$தைன வள$ைதB� ெப08�ேளாேமெய/8 மகி@ ! அைத� கா$திட 
ேவ;�ெம/8 க�தாதவக� அ த வள$ைத இழ�க ேநாி�� ேபா! ம)�� 
அத0காக$ !வ;� ேபாD வி�வாகளா? 
 
இல�க� உட�பி��ைப� ெக/8 கல�க$ைத� 
ைகயாறா� ெகா�ளாதா ேம%. 627 
 
!/ப� எ/ப! உயி���� உடA��� இய%பானேத எ/பைத உண த 
ெபாிேயா, !/ப� வ�� ேபா! அதைன$ !/பமாகேவ க�த மா)டாக�. 
 
இ/ப� விைழயா/ இ��ைப இய%ெப/பா/ 
!/ப �8த% இல/. 628 
 
இ/ப$ைத$ ேத. அைலயாம%, !/ப� வ தாA� அைத இய%பாக� 
க�தி�ெகா�பவ/ அ த$ !/ப$தினா% !வ;� ேபாவதி%ைல. 
 
இ/ப$!� இ/ப� விைழயாதா/ !/ப$!� 
!/ப �8த% இல/. 629 
 
இ/ப� வ�� ெபா6! அத0காக ஆ)ட� ேபாடாதவக�, !/ப� வ�� ெபா6!� 
அத0காக வா)ட� ெகா�ள மா)டாக�. இர;ைடB� ஒ/8ேபா% க�!� 
உ8தி�� இ! எ�$!�கா)�. 
 
இ/னாைம இ/ப� என�ெகாளி/ ஆ� த/ 
ஒ/னா விைழBN சிற"#. 630 
 
!/ப$ைத இ/பமாக� க�!� மனஉ8தி ெகா;டவக4��, அவகள! 
பைகவக4� பாரா)�கிற ெப�ைம வ ! ேச��. 
---------------- 
 
64. 64. 64. 64. அைம"/அைம"/அைம"/அைம"/    
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க�விB� கால�� ெசDைகB� ெசDB� 
அ�விைனB� மா;ட தைம+G. 631 
 
  
உாிய க�வி, உ0ற கால�, ஆ08� வைக, ஆ0றி�� பணி ஆகியவ0ைற ஆD தறி ! 
ெசய%ப�பவேன சிற த அைம+ச/. 
  
வ/க; �.கா$த% க0றறித% ஆ�விைனேயா 
ைட !ட/ மா;ட தைம+G. 632 
 
அைம+சரைவ எ/ப!, !ணி�ட/ ெசய%ப�த%, �.கைள" பா!கா$த%, 
அற?%கைள� க0ற%, ஆவன ெசDதிட அறித%, அயராத �ய0சி ஆகிய ஐ !� 
ெகா;டதாக விள�க ேவ;��. 
  
பிாி$தA� ேபணி� ெகாளA� பிாி தா" 
ெபா�$தA� வ%ல தைம+G. 633 
 
அைம+ச���ாிய ஆ0ற% எ/ப! (நா)./ நலE�காக) பைகவ��$ 
!ைணயானவகைள" பிாி$த%, நா)���$ !ைணயாக இ�"ேபாாி/ நல/ 
கா$த%, பிாி ! ெச/8 பி/ன தி� தியவகைள+ ேச$!� ெகாள% எE� 
ெசய%களி% காண"ப�வதா��. 
  
ெதாிதA  ேத ! ெசயA� ஒ�தைலயா+ 
ெசா%லA� வ%ல தைம+G. 634 
 
ஒ� ெசயைல$ ேத ெத�$தA�, அதைன நிைறேவ0றிட வழிவைககைள ஆராD ! 
ஈ�ப�தA�, �.� எ!வாயிE� அதைன உ8திபட+ ெசா%A� ஆ0ற% 
பைட$தி�$தA� அைம+ச���ாிய சிற"பா��. 
 
அறனறி  தா/றைம த ெசா%லாெனN ஞா/8  
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திறனறி தா/ ேத+சி$ !ைண. 635 
 
அறெநறி உண தவராக��, ெசா%லா0ற% ெகா;டவராக��. ெசய%திற/ 
பைட$தவராக�� இ�"பவேர ஆேலாசைனக� ,ற�,.ய !ைணயாக விள�க 
�.B�. 
 
மதிJ)ப ?ேலா �ைடயா� கதிJ)ப� 
யா�ள �/னி0 பைவ. 636 
 
?லறி�ட/ இய0ைகயான மதி J)ப�� உ�ளவக4�� �/னா% எ த 
K@+சிதா/ எதி$! நி0க �.B�? �.யா!. 
 
ெசய0ைக அறி த� கைட$! �லக$ 
திய0ைக அறி ! ெசய%. 637 
 
ெசயலா0ற% ப0றிய ?லறிைவ" ெப0றி� தாA�, உலக நைட�ைறகைள 
உண ! பா$ேத அத0ேக0றவா8 அ+ெசய%கைள நிைறேவ0ற ேவ;��. 
 
அறிெகா/ றறியா/ எனிE� உ8தி 
உைழயி� தா/ ,ற% கட/. 638 
 
ெசா/னைதB� ேக)காம%, ெசா த அறி�� இ%லாம% இ�"ேபா��, அ�கிA�ள 
அைம+சக�தா/ !ணிேவா� ந%ல ேயாசைனகைள� ,ற ேவ;��. 
 
ப6ெத;C� ம திாியி0 ப�க$!� ெத>ேவா 
எ6ப! ேகா. உ8�. 639 
 
தவறான வழி�ைறகைளேய சி தி$!+ ெசய%ப�கிற அைம+ச ஒ�வ 
அ�கி=�"பைத விட எ6ப! ேகா. எதிாிக� ப�க$தி% இ�"ப! எ>வளேவா 
ேமலா��. 
 
�ைற"பட+ K@ ! �.விலேவ ெசDவ 
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திற"பா .லாஅ தவ. 640 
 
�ைற"ப.$ தீ)ட"ப�� தி)ட�க�,ட+ ெசய% திற/ இ%லாதவகளிட� 
சி�கினா% �6ைமயாகாம% �ட�கி$தா/ கிட���. 
---------- 
 
65. 65. 65. 65. ெசா'வ�ைமெசா'வ�ைமெசா'வ�ைமெசா'வ�ைம    
  
நாநல ெம/E� நலEைடைம அ நல� 
யாநல$ !�ளMஉ� அ/8. 641 
 
ெசா%வ/ைம�� உ�ள சிற"# ேவ8 எத0�மி%ைல. எனேவ அ! ெச%வ�களி% 
எ%லா� சிற த ெச%வமா��. 
 
ஆ�க�� ேக�� அதனா% வ�தலா0 
கா$ேதா�ப% ெசா%=/க) ேசா�. 642 
 
ஆ�க�� அழி�� ெசா%லா% ஏ0ப�� எ/பதா%, எ தெவா� ெசா%=A� 
�ைறபா� ேநராம% கவனமாக இ��க ேவ;��. 
 
ேக)டா" பிணி��� தைகயவாD� ேகளா�� 
ேவ)ப ெமாழிவதா� ெசா%. 643 
 
ேக)ேபாைர� கவ�� த/ைமBைடயதாக��, ேக)காதவ�� ேத.வ ! வி��பி� 
ேக)க� ,.யதாக�� அைமவேத ெசா%வ/ைம என"ப��. 
 
திறனறி ! ெசா%Aக ெசா%ைல அறE� 
ெபா�4� அதனி9உ� கி%. 644 
 
காரண$ைத$ ெதளிவாக அறி ! ஒ/ைற+ ெசா%ல ேவ;��. அ த+ ெசா% 
வ/ைமைய" ேபா/ற அற��, உ;ைம" ெபா�4� ேவெற!�� இ%ைல. 
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ெசா%Aக ெசா%ைல" பிறிேதாெசா% அ+ெசா%ைல 
ெவ%ANெசா% இ/ைம அறி !. 645 
 
இ த+ ெசா%ைல இ/ெனா� ெசா% ெவ%லா! எ/8 உண த பிறேக அ த+ 
ெசா%ைல" பய/ப�$த ேவ;��. 
 
ேவ)ப$தாN ெசா%=" பிறெசா0 பய/ேகாட% 
மா)சியி/ மாச0றா ேகா�. 646 
 
ம0றவக� வி��பி� ேக)� உண��ப.யாக� க�$!கைள+ ெசா%வ!�, 
ம0றவக� ,8� ெசா0களி/ பயைன ஆராD ! ஏ08� ெகா�வ!� 
அறி�ைடயா ெசயலா��. 
 
ெசால%வ%ல/ ேசாவில/ அNசா னவைன 
இக%ெவ%ல% யா��� அாி!. 647 
 
ெசா%லா0ற% பைட$தவனாக��, ேசா� அறியாதவனாக��, அNசா ெநNச� 
ெகா;டவனாக�� இ�"பவைன எதி$! எவராA� ெவ%ல �.யா!.  
 
விைர ! ெதாழி%ேக)�� ஞால� நிர தினி! 
ெசா%Aத% வ%லா" ெபறி/. 648 
 
வைக"ப�$திB�, Gைவயாக�� க�$!கைள+ ெசா%A� வ%லைமBைடேயா 
G).�கா)�� பணிைய, உலக$தா உடன.யாக நிைறேவ0ற �ைனவாக�. 
 
பலெசா%ல� கா�8வ ம/றமா ச0ற 
சிலெசா%ல% ேத0றா தவ. 649 
 
�ைறயி%லாத சில ெசா0கைள� ெகா;� ெதளிவான விள�க� த திட 
இயலாதவக�தா/ பல ெசா0கைள$ தி��ப$ தி��ப� ,றி� ெகா;.�"பாக�. 
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இண[@$!� நாறா மலரைனய க0ற 
!ணர விாி !ைரயா தா. 650 
 
க0றைத" பிற உண ! ெகா�4� வைகயி% விள�கி+ ெசா%ல �.யாதவ, 
ெகா$தாக மல தி� தாA� மண� கமழாத மலைர" ேபா/றவ. 
------------ 
 
66. 66. 66. 66. விைன2 ?1ைமவிைன2 ?1ைமவிைன2 ?1ைமவிைன2 ?1ைம    
 
!ைணநல� ஆ�க  த[உ� விைனநல� 
ேவ;.ய எ%லா  த��. 651 
 
ஒ�வ���� கிைட��� !ைணவகளா% வ=ைம ெப���; அவக4ட/ ,. 
ஆ0றி�� ந0ெசய%களா% எ%லா நல/க4� கி)��. 
 
எ/8� ஒ��த% ேவ;�� #கெழா� 
ந/றி பயவா விைன. 652 
 
#கைழB�, ந/ைமையB� தராத MDைமய0ற ெசய%கைள எ த நிைலயிA� 
ெசDயாம% அவ0ைற வி)ெடாழி�க ேவ;��. 
 
ஓஒத% ேவ;�� ஒளிமா@�N ெசDவிைன 
ஆஅ! ெம/E மவ. 653 
 
ேம/ேமA� உய திட ேவ;�ெமன வி��#கி/றவக�, த��ைடய ெசய%களா% 
தம! #க@ ெகடாம% கவனமாக இ� திட ேவ;��. 
 
இ��க; ப.E� இளிவ த ெசDயா 
ந��க0ற கா)சி யவ. 654 
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ெதளிவான அறி�� உ8திB� ெகா;டவக� !/ப$தி=� ! 
வி�ப�வத0காக�,ட இழிவான ெசய=% ஈ�பட மா)டாக�. 
 
எ0ெற/ றிர��வ ெசDய0க ெசDவாேன% 
ம0ற/ன ெசDயாைம ந/8. 655 
 
‘எ/ன தவ8 ெசD!வி)ேடா�’ என நிைன$!� கவைல"ப�வத0�ாிய 
காாிய�கைள+ ெசDய�,டா!. ஒ�கா% அ"ப.+ ெசD! வி)டாA� அ+ெசயைல 
மீ;�� ெதாடராதி�"பேத ந/8. 
 
ஈ/றா� பசிகா;பா/ ஆயிEN ெசDய0க 
சா/ேறா பழி��� விைன. 656 
 
பசியா% !.��� தன! தாயி/ ேவதைனைய$ தணி"பத0காக�,ட இழிவான 
ெசய=% ஈ�பட� ,டா!. 
 
பழிமைல  ெதDதிய ஆ�க$தி0 சா/ேறா 
கழிந% �ரேவ தைல. 657 
 
பழி�� அNசாம% இழிவான ெசய%கைள" #ாி ! ெச%வ தராக வா@வைதவிட, 
ெகா.ய வ8ைம தா�கினாA� கவைல"படாம% ேநைமயாளராக வா@வேத 
ேமலானதா��. 
 
க. த க. ெதாரா ெசDதா� கைவதா� 
�. தாA� Sைழ த��. 658 
 
தகாதைவ என ஒ!�க"ப)ட ெசய%கைள ஒ!�கிவிடாம% 
ெசDபவக4�� ஒ�ேவைள அ+ெசய%க� நிைறேவறினாA� !/பேம 
ஏ0ப��. 
 
அழ�ெகா;ட எ%லா� அழ"ேபா� இழ"பிE� 
பி0பய��� ந0பா லைவ. 659 
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பிற அழ$ திர).ய ெச%வ� அழ அழ" ேபாDவி��. ந%வழியி% வ த 
ெச%வெம/றா% அதைன இழ தாA� மீ;�� வ ! பய/ த��. 
 
சல$தா0 ெபா��ெசDேத மா$த% பGம; 
கல$!ணீ ெபDதிாீஇ ய08. 660 
 
தவறான வழிகளி% ெபா�ைள+ ேச$! அைத� கா"பா0ற நிைன"ப!, ப+ைச 
ம;ணா% ெசDய"ப)ட பா$திர$தி% நீைர ஊ0றி, அைத" பா!கா�க 
நிைன"பைத" ேபா/ற!தா/. 
-------------- 
 
67. 67. 67. 67. விைன2தி9ப!விைன2தி9ப!விைன2தி9ப!விைன2தி9ப!    
 
விைன$தி)ப� எ/ப ெதா�வ/ மன$தி)ப� 
ம0ைறய எ%லா� பிற. 661 
 
ம0றைவ எ%லா� இ� !� ஒ�வர! மன$தி% உ8தி ம)��இ%லாவி)டா% 
அவர! ெசய=A� உ8தி இ��கா!. 
 
ஊெறாரா% உ0றபி/ ஒ%காைம இ>விர;./ 
ஆெற/ப ஆD தவ ேகா�. 662 
 
இைட\8 வ�வத0� �/ேப அதைன நீ�கிட �ைனவ!, மீறி வ ! வி�ேமயானா% 
மன� தளரா! இ�"ப! ஆகிய இர;� வழிக4ேம அறி�ைடேயா ெகா�ைகயா�. 
 
கைட�ெகா)க+ ெசDத�க தா;ைம இைட�ெகா)கி/ 
எ0றா வி6ம  த��. 663 
 
ெசD! �.��� வைரயி% ஒ� ெசயைல"ப0றி ெவளி"ப�$தாம=�"பேத 
ெசயலா08� உ8தி என"ப��. இைடயி% ெவளிேய ெதாி !வி)டா% அ+ெசயைல 
நிைறேவ0ற �.யாத அள��� இைட\8 ஏ0பட�,��. 
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ெசா%Aத% யா��� எளிய அாியவா� 
ெசா%=ய வ;ண� ெசய%. 664 
 
ெசா%Aவ! எ%ேலா���� எளி!; ெசா%=யைத+ ெசD! �."ப!தா/ க.ன�. 
 
OெறDதி மா;டா விைன$தி)ப� ேவ த/க; 
ஊெறDதி உ�ள" ப��. 665 
 
ெசய% திறனா% சிற"#0ற மா;#ைடயவாி/ விைன$தி)பமான!, 
ஆ)சியாளைரB� கவ ! ெபாி!� மதி$!" ேபா0ற"ப��. 
 
எ;ணிய எ;ணியா� ெகD!ப எ;ணியா 
தி;ணிய ஆக" ெபறி/. 666 
 
எ;ணியைத+ ெசய%ப�$!வதி% உ8தி உைடயவகளாக இ� தா% அவக� 
எ;ணியவாேற ெவ0றி ெப8வாக�. 
 
உ��க; ெட�ளாைம ேவ;�� உ��ெப� ேத� 
க+சாணி ய/னா உைட$!. 667 
 
உ�வ$தா% சிறியவக� எ/பத0காக யாைரB� ேக= ெசD! அல)சிய"ப�$த� 
,டா!. ெபாிய ேத ஓ�வத0�� காரணமான அ+சாணி உ�வ$தா% சிறிய!தா/ 
எ/பைத உணர ேவ;��. 
 
கல�கா! க;ட விைன�க; !ள�கா! 
M�க� க. ! ெசய%. 668 
 
மன��ழ"பமி/றி$ ெதளிவாக �.� ெசDய"ப)ட ஒ� ெசயைல$ தள+சிB�, 
தாமத�� இைடேய ஏ0படாம% விைர ! நிைறேவ0ற ேவ;��. 
 
!/ப� உறவாிE� ெசDக !ணிவா0றி 
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இ/ப� பய��� விைன. 669 
 
இ/ப� தர�,.ய ெசய% எ/ப!, !/ப� வ தாA� அதைன" ெபா�)ப�$தாம% 
!ணி�ட/ நிைறேவ0றி �.�க� ,.யேதயா��. 
 
எைன$தி)ப ெமDதிய� க;C� விைன$தி)ப� 
ேவ;டாைர ேவ;டா !ல�. 670 
 
எ>வள�தா/ வ=ைமBைடயவராக இ�"பிE� அவ ேம0ெகா�4� ெசய=% 
உ8தியி%லாதவராக இ� தா%, அவைர உலக� மதி�கா!. 
-------------- 
 
68. 68. 68. 68. விைன ெசய'வைகவிைன ெசய'வைகவிைன ெசய'வைகவிைன ெசய'வைக    
 
K@+சி �.� !ணிெவDத% அ$!ணி� 
தா@+சிB� த��த% தீ!. 671 
 
ஒ� ெசய=% ஈ�பட �.ெவ����ேபா! அ+ெசயலா% விைளB� சாதக பாதக�க� 
ப0றிய ஆராD+சிB� �.வைட தி��க ேவ;��. �.ெவ�$த பிற� 
கால தா@$!வ! தீதாக �.B�. 
 
M��க M�கி+ ெசய0பால M�க0க 
M�கா! ெசDB� விைன. 672 
 
நிதானமாக+ ெசDய ேவ;.ய காாிய�கைள$ தாமதி$!+ ெசDயலா�; ஆனா% 
விைரவாக+ ெசDய ேவ;.ய காாிய�களி% தாமத� ,டா!. 
 
ஒ%A�வா ெய%லா� விைனந/ேற ஒ%லா�கா% 
ெச%A�வாD ேநா�கி+ ெசய%. 673 
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இயA� இட�களி% எ%லா� ெசய% �."ப! நல� த��. இயலாத இடமாயி/ 
அத0ேக0ற வழிைய அறி ! அ த+ ெசயைல �.�க ேவ;��. 
 
விைனபைக ெய/றிர;./ எ+ச� நிைனB�கா% 
தீெய+ச� ேபால$ ெத8�. 674 
 
ஏ0ற ெசயைலேயா, எதிெகா;ட பைகையேயா �0றாக �.�காம% வி)�வி)டா% 
அ! ெந�"ைப அைர �ைறயாக அைண$த! ேபால� ேக� விைளவி���. 
 
ெபா��க�வி கால� விைனயிடெனா ைட !� 
இ��தீர எ;ணி+ ெசய%. 675 
 
ஒ� காாிய$தி% ஈ�ப�வத0� �/#, அத0�$ ேதைவயான ெபா��, ஏ0ற க�வி, 
கால�, ேம0ெகா�ள" ேபா�� ெசய%�ைற, உக த இட� ஆகிய ஐ ைதB� 
�ைறயி%லாம% பா$!� ெகா�ள ேவ;��. 
 
�.�� இைட\8� �0றியா� ெகD!� 
ப�பயE� பா$!+ ெசய%.  676 
 
ஈ�பட�,.ய ஒ� ெசயலா% எதிபா�க"ப�� பய/, அத0கான �ய0சி�� 
இைடேய வ�� தைடக�, அ+ெசயலா08வத0கான �ைற ஆகிய அைன$ைதB� 
�த=% ஆராD ! அறி ! ெகா�ள ேவ;��. 
 
ெசDவிைன ெசDவா/ ெசய/�ைற அ>விைன 
உ�ளறிவா/ உ�ள� ெகாள%. 677 
 
ஒ� ெசய=% ஈ�ப�கிறவ/, அ+ ெசய%�றி$! �6ைமயாகஉண தவனி/ 
க�$திைன �த=% அறி !ெகா�ள ேவ;��. 
 
விைனயா/ விைனயா�கி� ேகாட% நைனக�� 
யாைனயா% யாைனயா$ த08. 678 
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ஒ� ெசய=% ஈ�ப��ேபா!, அ+ெசய=/ ெதாடபாக ம0ெறா� ெசயைலB� 
�.$!� ெகா�வ! ஒ� யாைனைய" பய/ப�$தி ம0ெறா� யாைனைய" பி."ப! 
ேபா/றதா��. 
 
 
ந)டா�� ந%ல ெசய=/ விைர தேத 
ஒ)டாைர ஒ).� ெகாள%. 679 
 
ந;ப��� ந%Aதவி ெசDவைத� கா).A� பைகவராயி�"பவைர$ த��ட/ 
ெபா� !மா8 ேச$!� ெகா�4த% விைர ! ெசDய$ த�கதா��. 
 
உைறசிறியா உ;ண��க% அNசி� �ைறெபறி0 
ெகா�வ ெபாியா" பணி !. 680 
 
த�ைமவிட வ=ைமயானவகைள எதி"பத0�$ த��ட/ இ�"பவகேள 
அNG�ேபா! தா� எதிபா��� பல/ கி)�மானா% அவக� வ=ேயாைர 
வண�கி ஏ08� ெகா�வாக�. 
-------------- 
 
69. 69. 69. 69. ?�?�?�?�    
 
அ/#ைடைம ஆ/ற �."பிற$த% ேவ தவா� 
ப;#ைடைம M!ைர"பா/ ப;#. 681 
 
அ/பான �ண��, #க@வாD த �."பிற"#�, அரசின பாரா)ட�,.ய ந%ல 
ப;பா�� ெப0றி�"பேத Mத���ாிய த�திகளா��. 
 
அ/பறி வாராD த ெசா%வ/ைம M!ைர"பா� 
கி/றி யைமயாத P/8. 682 
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M! ெச%பவ���$ ேதைவ"ப�� P/8 ��கியமான ப;#க� அ/#, அறி�, 
ஆராD ! ேபG� ெசா%வ/ைம. 
 
?லா�� ?%வ%ல/ ஆ�த% ேவலா�� 
ெவ/றி விைனBைர"பா/ ப;#. 683 
 
ேவ08 நா)டாாிட�, தன! நா)��� ெவ0றி ஏ0ப�� வ;ண� ெசDதி 
உைர$தி�� M!வ/, ?லாD ! அறி தவகளிேலேய வ%லவனாக இ�$த% 
ேவ;��. 
 
அறி�� வாராD த க%வியி� P/ற/ 
ெசறி�ைடயா/ ெச%க விைன��. 684 
 
M! உைர��� ெசயைல ேம0ெகா�பவ அறி�, ேதா0ற" ெபா=�, ஆD ! 
ெதளி த க%வி ஆகிய P/8� நிைற தவராக இ�$த% ேவ;��. 
 
ெதாக+ெசா%=$ Mவாத நீ�கி நக+ெசா%= 
ந/றி பய"பதா  M!. 685 
 
சின$ைத$ M;டாம% மகிழ$த�க அள���+ ெசDதிகைள$ ெதா�$!�, 
ேதைவய0ற ெசDதிகைள ஒ!�கிB�, ந%ல பயனளி��� விதமாக+ ெசா%Aவேத 
சிற த Mத��� அழகா��. 
 
க08�க; அNசா/ ெசல+ெசா%=� கால$தா% 
 
த�க தறிவதா  M!. 686 
 
க0றறிவாளனாக��, பைகவாி/ கன%க��� பாைவ�� அNசாதவனாக��, 
உ�ள$தி% பதிBமா8 உைர"பவனாக��, உாிய ேநர$தி% உணரேவ;.யைத 
உண ! ெகா�வபனாக�� இ�"பவேன சிற த Mதனாவா/. 
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கடனறி ! கால� க�தி இடனறி  
ெத;ணி உைர"பா/ தைல. 687 
 
ஆ0றேவ;.ய கடைமைய அறி !, அத0�ாிய கால$ைதB� இட$ைதB� ேத !, 
ெசா%ல ேவ;.யைத$ ெதளிவாக+ சி தி$!+ ெசா%பவேன சிற த Mதனாவா/. 
 
MDைம !ைணைம !ணி�ைடைம இ�P/றி/ 
வாDைம வழிBைர"பா/ ப;#. 688 
 
!ணி�, !ைண, Mய ஒ6�க� ஆகிய இ�P/8� M!வ��$ 
ேதைவயானைவகளா��. 
 
வி�மா0ற� ேவ த� �ைர"பா/ வ�மா0ற� 
வாDேசாரா வ/க ணவ/. 689 
 
ஓ அரசி/ க�$ைத ம0ேறா அரG�� எ�$!ைர��� Mத/, வாDதவறி�,ட, 
�0ற� ேதாD த ெசா0கைள� ,றிடாத உ8தி பைட$தவனாக இ�$த% ேவ;��. 
 
இ8தி பய"பிE� எNசா திைறவ0 
�8தி பய"பதா� M!. 690 
 
தன�� அழிேவ த�வதாக இ� தாA�, அைத எ;ணி" பய ! விடாம% 
உ8திBட/ கடைமயா08கிறவேன த/Eைடய தைலவE�� ந�பி�ைகயான 
Mதனாவா/. 
------------- 
 
70. 70. 70. 70. ம�னைர" ேச��� ஒ<க'ம�னைர" ேச��� ஒ<க'ம�னைர" ேச��� ஒ<க'ம�னைர" ேச��� ஒ<க'    
 
அகலா தCகா! தீ�காDவா ேபா%க 
இக%ேவ த+ ேச ெதா6� வா. 691 
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�.ம/ன�ட/ பழ�ேவா ெந�"பி% �ளி காDவ!ேபால அதிகமாக 
ெந��கிவிடாமA�, அதிகமாக நீ�கிவிடாமA� இ�"பாக�. 
 
ம/ன விைழப விைழயாைம ம/னரா/ 
ம/னிய ஆ�க  த��. 692 
 
ம/ன வி��#கி/றைவகைள$ தம�� ேவ;�ெமன$ தா�� வி��பாம=�$த% 
அவ�� அ த ம/ன வாயிலாக நிைலயான ஆ�க$ைத அளி���. 
 
ேபா0றி/ அாியைவ ேபா0ற% க�$தபி/ 
ேத08த% யா��� அாி!. 693 
 
தம�� ேமேலB�ளவகளிட$தி=� ! த�ைம� கா$!� ெகா�ள வி��#கிறவக�, 
ெபா8$!� ெகா�ள �.யாத �0ற�கைள+ ெசDயாம% இ��கேவ;��. அ"ப.+ 
ெசD! வி)டா% அத/ பிற� த� மீ! ஏ0ப)ட ச ேதக$ைத நீ��வ! எளிதான 
காாியம%ல. 
 
ெசவி+ெசா%AN ேச த நைகB� அவி$ெதா6க% 
ஆ/ற ெபாியா ரக$!. 694 
 
ஆ0ற% வாD த ெபாியவக� �/ேன, ம0றவக� கா!��� ேபGவைதB�, 
அவக4ட/ ேச ! சிாி"பைதB� தவி$!, அட�கெமE� ப;ைப� கா$திட% 
ேவ;��. 
 
எ"ெபா�4� ஓரா ெதாடராம0 ற"ெபா�ைள 
வி)ட�கா0 ேக)க மைற.695 
 
பிற�ட/ மைறவாக" ேபசி� ெகா;.����ேபா! அைத ஒ)�� ேக)க�� 
,டா!; அ! எ/னெவ/8 வினவிட�� ,டா!. அவகேள அ!ப0றி+ ெசா/னா% 
ம)�ேம ேக)��ெகா�ள ேவ;��. 
 
�றி"பறி ! கால� க�தி ெவ8"பி% 
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ேவ;�ப ேவ)ப+ ெசால%. 696 
 
ஒ�வாி/ மனநிைல எ>வா8 உ�ள! எ/பைத அறி !, த�க கால$ைத$ 
ேத ெத�$!, ெவ8"#� �ாியைவகைள வில�கி, வி��ப$ த�கைத ம)�ேம, அவ 
வி��#� வ;ண� ெசா%ல ேவ;��. 
 
ேவ)பன ெசா%= விைனயில எNஞா/8� 
ேக)பிE� ெசா%லா விட%. 697 
 
வி��பி� ேக)டாA� ,ட, பயE�ளவ0ைற ம)�ேம ெசா%=" 
பயன0றைவகைள+ ெசா%லாம% வி)�விட ேவ;��.  
 
இைளய இன�ைறய எ/றிகழா நி/ற 
ஒளிேயா ெடா6க" ப��. 698 
 
எம�� இைளயவதா/; இ/ன �ைறயி% உற�ைடயவ தா/ எ/8 ஆ)சி" 
ெபா8"பி% இ�"ேபாைர இக@ !ைர�காம%, அவக� அைட !�ள ெப�ைம� 
ேக0ப" ப;#ட/ நட ! ெகா�ள ேவ;��. 
 
ெகாள"ப)ேட� எ/ெற;ணி� ெகா�ளாத ெசDயா 
!ள�க0ற கா)சி யவ. 699 
 
ஆ)சியா% நா� ஏ08� ெகா�ள"ப)டவராயி0ேற எ/ற !ணிவி%, ஏ08�ெகா�ள 
�.யாத காாிய�கைள$ ெதளி த அறி�ைடயவக� ெசDய மா)டாக�. 
 
பைழய� என�க�தி" ப;ப%ல ெசDB� 
ெக6தைகைம ேக� த��. 700 
 
ெந��காலமாக ெந��கி" பழ�கிற காரண$தினாேலேய தகாத ெசய%கைள+ 
ெசDதிட உாிைம எ�$!�ெகா�வ! ேகடாகேவ �.B�. 
---------------   
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71. 71. 71. 71. ,றி�பறித',றி�பறித',றி�பறித',றி�பறித'    
  
,றாைம ேநா�கி� �றி"பறிவா/ எNஞா/8� 
 மாறாநீ ைவய� கணி. 701 
  
ஒ�வ எ!�� ேபசாம=���� ேபாேத அவ எ/ன நிைன�கிறா எ/பைத 
�க��றி"பா% உண�கிறவ/ உலக$தி0� அணியாவா/. 
  
ஐய" படாஅ தக$த !ணவாைன$  
ெதDவ$ேதா ெடா"ப� ெகாள%. 702 
  
ஒ�வ/ மன$தி% உ�ளைத$ ெதளிவாக உண ! ெகா�ள�,.ய ச�தி 
ெதDவ$தி0ேக உ;� எ/8 ,றினா%, அ த$ திறைம பைட$த மனிதைனB� 
அ$ெதDவ$ேதா� ஒ"பிடலா�. 
  
�றி"பி0 �றி"#ண வாைர உ8"பிE�  
யா! ெகா�$!� ெகாள%. 703 
  
ஒ�வாி/ �க� �றி"ைப� ெகா;ேட அவர! உ�ள� �றி"ைப அறி ! 
ெகா�ள�,.ய ஆ0றAைடயவைர, எ த" ெபா8"ைப� ெகா�$தாவ! 
!ைணயா�கி� ெகா�ள ேவ;��. 
 
�றி$த! ,றாைம� ெகா�வாேரா ேடைன  
உ8"ேபா ரைனயரா% ேவ8. 704 
  
உ8"#களா% ேவ8படாத ேதா0ற�ைடயவராக இ�"பிE�, ஒ�வ மன$தி% 
உ�ளைத, அவ ,றாமேல உணர�,.யவ��, உணர �.யாதவ�� அறிவினா% 
ேவ8ப)டவகேளயாவாக�. 
 
�றி"பி0 �றி"#ணரா ஆயி/ உ8"பிE� 
எ/ன பய$தேவா க;. 705 
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ஒ�வர! �க��றி"#, அவர! உ�ள$தி% இ�"பைத� கா). வி�� எ/கிறேபா!, 
அ த� �றி"ைப உண ! ெகா�ள �.யாத க;க� இ� !� எ/ன பய/? 
 
அ�$த! கா)�� பளி��ேபா% ெநNச� 
க�$த! கா)�� �க�. 706 
  
க;ணா., தன�� எதிாி% உ�ளைத� கா)�வ!ேபால ஒ�வர! மன$தி% 
உ�ளைத அவர! �க� கா). வி��. 
  
�க$தி/ �!��ைற த !;ேடா உவ"பிE� 
காயிE� தா/�  !8�. 707 
  
உ�ள$தி% உ�ள வி�"# ெவ8"#கைள � தி� ெகா;� ெவளியி�வதி% 
�க$ைத" ேபால அறி� மி�க! ேவெற!�மி%ைல. 
  
�கேநா�கி நி0க அைமB� அகேநா�கி 
உ0ற !ணவா" ெபறி/. 708 
  
அக$தி% உ�ளைத உண ! ெகா�4� திறைமயி�"பி/, அவ, ஒ�வாி/ 
�க$!�� எதிாி% நி/றாேல ேபா!மான!. 
  
பைகைமB� ேக;ைமB� க;Cைர��� க;ணி/ 
வைகைம உணவா" ெபறி/. 709 
  
பாைவயி/ ேவ8பா�கைள" #ாி !ெகா�ள� ,.யவக�, ஒ�வாி/ க;கைள" 
பா$ேத அவ மன$தி% இ�"ப! ந)பா, பைகயா எ/பைத� ,றிவி�வாக�. 
 
J;ணிய� எ/பா அள���ேகா% காC�கா0 
க;ண%ல தி%ைல பிற. 710 
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J;ணறிவாள என"ப�ேவா��" பிறாி/ மன$தி% உ�ளைத அள தறிB� 
ேகாலாக" பய/ப�வ! அவர! க; அ%லாம% ேவ8 எ!�மி%ைல. 
----------- 
 
72. 72. 72. 72. அைவ அறித'அைவ அறித'அைவ அறித'அைவ அறித'    
  
அைவயறி  தாராD ! ெசா%Aக ெசா%=/ 
ெதாைகயறி த MDைம யவ. 711 
  
ஒ>ெவா� ெசா%=/ த/ைமையB� உண !�ள ந%ல அறிஞக�, அைவயி% 
,.யி�"ேபாாி/ த/ைமையB� உண ! அத0ேக0ப ஆராD ! ேபGவாக�. 
  
இைடெதாி ! ந/�ண ! ெசா%Aக ெசா%=/ 
நைடெதாி த ந/ைம யவ. 712 
  
ெசா0களி/ வழி�ைறயறி த ந%லறிவாளக� அைவயி/ ேநர$ைதB�, 
நிைலைமையB� உண ! உைரயா0ற ேவ;��. 
  
அைவயறியா ெசா%ல%ேம0 ெகா�பவ ெசா%=/ 
வைகயறியா வ%லMஉ� இ%. 713 
  
அைவயி/ த/ைம அறியாம% ெசா0கைள" பய/ ப�$!கிறவக4�� அ த+ 
ெசா0களி/ வைகB� ெதாியா!; ேபG� திறைமB� கிைடயா!. 
  
ஒளியா�/ ஒ�ளிய ராத% ெவளியா�/ 
வா/Gைத வ;ண� ெகாள%. 714 
  
அறிவாளிக4�� �/னா% அவகைளெயா$த பா=/ MDைமBட/ விள��� 
அறிஞக�, அறிவி%லாதவக� �/னா% ெவ;G;ணா�# ேபா% த�ைமB� 
அறிவ0றவகளாD� கா).� ெகா�ள ேவ;��. 
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ந/ெற/ றவ08�4� ந/ேற �!வ�� 
� ! கிளவா+ ெசறி�. 715 
  
அறிவாளிக� ,.யி���� இட$தி% � திாி� ெகா)ைட ேபா% ேபசாம% இ��கிற 
அட�கமான! எ%லா நல/களிA� சிற த நலனா��. 
 
ஆ0றி/ நிைலதள  த0ேற விய/#ல� 
ஏ08ணவா �/ன இ6��. 716 
  
அறி�$திறனா% ெப�ைம ெப0ேறா �/னிைலயி% ஆ0றி�� உைரயி% �0ற� 
ஏ0ப�மானா%, அ! ஒ6�க ெநறியி=� ! தள ! O@ ! வி)டத0� 
ஒ"பானதா��. 
  
க0றறி தா க%வி விள��� கசடற+ 
ெசா0ெறாித% �/ன இ6��. 717 
  
மாச0ற ெசா0கைள$ ேத ெத�$! உைர நிக@$!ேவாாிடேம அவ க08$ ேத த 
க%வியி/ ெப�ைம விள���. 
  
உணவ !ைடயா�/ ெசா%ல% வளவத/ 
பா$திB� நீெசாாி  த08. 718 
  
உண ! ெகா�ள�,.ய ஆ0ற% உ�ளவகளி/ �/னிைலயி% ேபGத%, தாேன 
வளர�,.ய பயி உ�ள பா$தியி% நீ பாD+Gவ! ேபால" பய/ விைள���. 
  
#%லைவB� ெபா+சா !� ெசா%ல0க ந%லைவB� 
ந/� ெசல+ெசா%A வா. 719 
  
ந%ேலா நிைற த அைவயி% மன$தி% பதிB�ப. க�$!கைள+ ெசா%A� வ%லைம 
ெப0றவக�, அறிவ0ற ெபா%லாேதா உ�ள அைவயி% அறேவ ேபசாம=�"பேத 
நல�. 
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அ�கண$!� உ�க அமி@த0றா% த�கண$த 
அ%லா�/ ேகா). ெகாள%. 720 
  
அறி��ளவக�, அறிவி%லாதவகளி/ அைவயி% ேபGவ!, MDைமயி%லாத 
�0ற$தி% சி தி�� அமி@த�ேபா% Oணாகிவி��. 
-------------- 
 
73. 73. 73. 73. அைவ அ@சாைமஅைவ அ@சாைமஅைவ அ@சாைமஅைவ அ@சாைம    
 
வைகயறி ! வ%லைவ வாDேசாரா ெசா%=/ 
ெதாைகயறி த MDைம யவ. 721 
  
ெசா0கைள அளவறி ! உைர$தி�� Mயவக� அைவயி=�"ேபாாி/ வைகயறிB� 
ஆ0ற% உைடயவராயி�"பி/ பிைழ ேந�மா8 ேபச மா)டாக�. 
  
க0றா�� க0றா என"ப�வ க0றா�/ 
க0ற ெசல+ெசா%A வா. 722 
  
க0றவாி/ �/ தா� க0றவ0ைற அவ�ைடய மன$தி% பதிBமா8 ெசா%ல வ%லவ, 
க0றவ எ%லாாிE� ேமலானவராக மதி$!+ ெசா%ல"ப�வா. 
  
பைகயக$!+ சாவா எளிய அாிய 
அைவயக$ தNசா தவ. 723 
  
அம�கள$தி% சா���� அNசாம% ேபாாி�வ! பல���� எளிதான ெசய%, 
அறி�ைடேயா நிைற த அைவ�கள$தி% அNசாம% ேபச�,.யவ சிலேரயாவ.  
 
க0றா�/ க0ற ெசல+ெசா%=$ தா�க0ற 
மி�கா�� மி�க ெகாள%. 724 
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அறிஞகளி/ அைவயி% நா� க0றைவகைள அவக� ஏ08� ெகா�4� அள��� 
எ�$!+ ெசா%= ந�ைமவிட அதிக� க0றவாிடமி� ! ேமA� பலவ0ைற நா� 
அறி ! ெகா�ள ேவ;��. 
  
ஆ0றி/ அளவறி ! க0க அைவயNசா 
மா0ற� ெகா�$த0 ெபா�)�. 725 
  
அைவயி% ேபG�ெபா6! �8�கீ�க4�� அNசாம% ம8ெமாழி ெசா%வத0� ஏ0ற 
வைகயி% இல�கண��, த��கெமன"ப�� அளைவ$ திற�� க0றி��க ேவ;��. 
 
வாெளாட/ வ/க;ண ர%லா�� ?ெலாெட/ 
J;ணைவ அNG பவ��. 726 
  
ேகாைழக4��� ைகயி% வா� இ� !� பயனி%ைல; அைவயி% ேபசிட அNGேவா 
பல?% க08� பயனி%ைல. 
  
பைகயக$!" ேப.ைக ஒ�வா� அைவயக$ 
தNG மவ/க0ற ?%. 727 
  
அைவ ந�வி% ேபச" பய"ப�கிறவ/, எ/னதா/ அாிய ?%கைள" 
ப.$தி� தாA� அ த ?%க� அைன$!� ேபா�கள$தி% ஒ� ேப.யி/ ைகயி% 
உ�ள ,ைமயான வாைள" ேபாலேவ பயன0றைவகளாகி வி��.  
 
ப%லைவ க08� பயமிலேர ந%லைவB� 
ந/� ெசல+ெசா%லா தா. 728 
  
அறி�ைடேயா நிைற த அைவயி%, அவக� மன$தி% பதிB� அள���� 
க�$!கைள+ ெசா%ல இயலாவி./, எ/னதா/ ?%கைள� க0றி� தாA� பய/ 
இ%ைல. 
  
க%லா தவாி0 கைடெய/ப க0றறி !� 
ந%லா ரைவயNG வா. 729 
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ஆ/ேறா நிைற த அைவயி% ேபGவத0� அNGகி/றவக�, எ$தைன ?%கைள� 
க0றி� த ேபாதிA�, அவக� க%லாதவகைளவிட இழிவானவகளாகேவ 
க�த"ப�வாக�. 
  
உளெரனிE� இ%லாெரா ெடா"ப களனNசி� 
க0ற ெசல+ெசா%லா தா. 730 
  
தா� க0றைவகைள� ேக)ேபாைர� கவ�� வ;ண� ,ற இயலாம% அைவ�� 
அNGேவா, உயிேரா� இ� தாA�,ட இற தவ���+ சமமானவராகேவ 
க�த"ப�வாக�. 
------------ 
 
74. 74. 74. 74. நா$நா$நா$நா$    
  
த�ளா விைளB4� த�கா�� தா@விலா+ 
ெச%வ�N ேசவ! நா�. 731 
  
ெசழி"#� �ைறயாத விைளெபா��க4�, சிற த ெப�ம�க4�, ெச%வ$ைத$ 
தீயவழியி% ெசலவிடாதவக4� அைமய"ெப0றேத ந%ல நாடா��. 
  
ெப��ெபா�ளா0 ெப)ட�க தாகி அ��ேக)டா% 
ஆ0ற விைளவ! நா�. 732 
  
ெபா�� வள� நிைற ததாக��, பிற ேபா0ற$ த�கதாக��, ேகட0றதாக��, ந%ல 
விைள+ச% ெகா;டதாக�� அைமவேத சிற த நாடா��. 
  
ெபாைறெயா��� ேம%வ��கா% தா�கி இைறவ0 
கிைறெயா��� ேநவ! நா�. 733 
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#திய Gைமக� ஒ/8திர;� வ�� ேபா!� அவ0ைற$ தா�கி� ெகா;�, 
அரG��ாிய வாி வைககைள+ ெசA$!மள��� வள� பைட$தேத சிற த நாடா��. 
  
உ8பசிB� ஓவா" பிணிB� ெச8பைகB� 
ேசரா திய%வ! நா�. 734 
  
பசிB�, பிணிB�, பைகBம0ற நா�தா/ சிற த நா� என" பாரா)ட"ப��. 
  
ப%�6�� பா@ெசDB� உ)பைகB� ேவ தைல��� 
ெகா%�8�#� இ%ல! நா�. 735 
  
பல �6�களாக" பிாி ! பா@ப�$!� உ)பைகB� அரசி% ஆதி�க� ெசA$!� 
ெகாைலகாரகளா% விைளB� ெபா%லா��� இ%லாதேத சிற த நாடா��. 
 
ேகடறியா� ெக)ட இட$!� வள��/றா 
நாெட/ப நா)./ தைல. 736 
  
எ த வைகயிA� ெக�தைல அறியாம%, ஒ�ேவைள ெக�த% ஏ0ப.E� அதைன+ 
சீ ெசDBமள��� வள��/றா நிைலயி% உ�ள நா�தா/, நா�களிேலேய 
தைலசிற ததா��. 
  
இ�#னA� வாD த மைலB� வ�#னA� 
வ%லரC� நா).0 �8"#. 737 
  
ஆ8, கட% எE� இ�#னA�, வள ேதா�கி நீ;டைம த மைல$ ெதாட��, 
வ�#னலா� மைழB�, வ=ைமமி� அரC�, ஒ� நா)./ சிற த உ8"#களா��. 
  
பிணியி/ைம ெச%வ� விைளவி/ப� ஏம� 
அணிெய/ப நா).0கி> ைவ !. 738 
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ம�க4�� ேநாய0ற வா@�, விைள+ச% மி�தி, ெபா�ளாதார வள�, இ/ப நிைல, 
உாிய பா!கா"# ஆகிய ஐ !� ஒ� நா)��� அழ� என� ,ற"ப�பைவகளா��. 
  
நாெட/ப நாடா வள$தன நாட%ல 
நாட வள த�� நா�. 739 
  
இைடவிடாம% �ய0சி ேம0ெகா;� வள� ெப8� நா�கைள விட, 
இய0ைகயிேலேய எ%லா வள�கைளB� உைடய நா�க� சிற த நா�களா��. 
  
ஆ�கைம ெவDதிய� க;C� பயமி/ேற 
ேவ தைம வி%லாத நா�. 740 
  
ந%ல அரG அைமயாத நா).% எ%லாவித வள�க4� இ� தாA� எ த" பயE� 
இ%லாம0 ேபா��. 
------------- 
 
75. 75. 75. 75. அர&அர&அர&அர&    
  
ஆ08 பவ��� அர;ெபா�� அNசி$த0 
ேபா08 பவ��� ெபா��. 741 
  
பைகவ மீ! பைடெய�$!+ ெச%பவ��� ேகா)ைட பய/ப��; பைகவ�� 
அNசி$ த�ைம" பா!கா$!� ெகா�ள �ைனேவா��� ேகா)ைட பய/ப��. 
  
மணிநீ�� ம;C� மைலB� அணிநிழ0 
கா�� உைடய தர;. 742 
  
ஆழ�� அகல�� ெகா;ட அக@, பர த நில�, உய ! நி0�� மைல$ெதாட, 
அட தி���� கா� ஆகியவ0ைற உைடயேத அரணா��. 
  
உயவகல  தி;ைம அ�ைமயி  நா/கி/ 



176 

 

அைமவர; எ/8ைர��� ?%. 743 
  
உயர�, அகல�, உ8தி, பைகவரா% அழி�க இயலாத அைம"# ஆகிய நா/�� 
அைம தி�"பேத அரC��ாிய இல�கணமா��.  
  
சி8கா"பி0 ேபாிட$த தாகி உ8பைக 
ஊ�க� அழி"ப தர;. 744 
  
உ)ப�தி பர த இடமாக அைம !, பா!கா�க" படேவ;.ய ப�தி சிறிய இடமாக 
அைம !, க�� பைகயி/ ஆ0றைல அழி�க� ,.யேத அர; என"ப��.  
  
ெகாள0காிதாD� ெகா;ட,@$ தாகி அக$தா 
நிைல�ெகளிதா� நீர தர;. 745 
  
�08ைகயி)�� ைக"ப0ற �.யாம%, உ�ேளயி���� பைடயின��� 
ம�க4��� ேவ;.ய உண�ட/, எதிாிக4ட/ ேபா #ாிவத0� எளிதானதாக 
அைம�க"ப)��ளேத அர; ஆ��. 
 
எ%லா" ெபா�4� உைட$தா யிட$!த�� 
ந%லா 4ைடய தர;. 746 
  
ேபா���$ ேதைவயான எ%லா" ெபா��க4� ெகா;டதாக��, கள$தி% �தி��� 
வ=ைம மி�க Oரகைள உைடயதாக�� இ�"பேத அர; ஆ��. 
  
�0றிB� �0றா ெதறி !� அைற"ப�$!� 
ப0ற0 காிய தர;. 747 
  
�08ைகயி)ேடா, �08ைகயிடாமேலா அ%ல! வNசைன+ K@+சியாேலா 
பைகவரா% ைக"ப0ற"பட �.யாத வ=ைமBைடயேத அர; என"ப��. 
  
�0றா0றி �0றி யவைரB� ப0றா0றி" 
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ப0றியா ெவ%வ தர;. 748 
  
�0றைகயி�� வ=ைமமி�க பைடைய எதி$!, உ�ேளயி� ! ெகா;ேட ேபா 
ெசD! ெவ%வத0� ஏ0ற வைகயி% அைம தேத அர; ஆ��. 
  
�ைன�க$! மா0றல சாய விைன�க$! 
OெறDதி மா;ட தர;. 749 
  
ேபா �ைனயி% பைகவைர O@$!மள��� உ�ேளயி� ! ெகா;ேட தா��த% 
நட$!� வ;ண� தனி+சிற"#" ெப08$ திக@வேத அர; ஆ��. 
  
750. 
எைனமா)சி$ தாகிய� க;C� விைனமா)சி 
இ%லாக; இ%ல தர;. 750 
  
ேகா)ைட��$ ேதைவயான எ%லாவித+ சிற"#க4� இ� தாA�,ட உ�ளி� ! 
ெசய%ப�ேவா திறைமய0றவகளாக இ� தா% எ த" பயE� கிைடயா!. 
------------- 
 
76. 76. 76. 76. ெபா0� ெசய'வைகெபா0� ெசய'வைகெபா0� ெசய'வைகெபா0� ெசய'வைக    
  
ெபா�ள% லவைர" ெபா�ளாக+ ெசDB� 
ெபா�ள%ல தி%ைல ெபா��. 751 
  
மதி�க$ தகாதவகைளB� மதி�க�,.ய அள��� உய$திவி�வ! அவகளிட� 
�வி !�ள பண$ைத$ தவிர ேவ8 எ!�� இ%ைல.  
 
இ%லாைர எ%லா�� எ�4வ ெச%வைர 
எ%லா�� ெசDவ சிற"#. 752 
  
ெபா�� உ�ளவகைள" #க@ ! ேபா08வ!� இ%லாதவகைள இக@ ! 
M08வ!�தா/ இ த உலக நட"பாக உ�ள!. 
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ெபா�ெள/E� ெபாDயா விள�க� இ�ள8��� 
எ;ணிய ேதய$!+ ெச/8. 753 
  
ெபா�� எ/E� அைணயா விள�� ம)�� ைகயி% இ� !வி)டா% நிைன$த 
இட$!��+ ெச/8 இ�� எ/E� !/ப$ைத$ !ர$தி விட �.கிற!. 
  
அறனீE� இ/ப�� ஈE� திறனறி ! 
தீதி/றி வ த ெபா��. 754 
  
தீய வழிைய ேம0ெகா;� திர)ட"படாத ெச%வ�தா/ ஒ�வ��� அறெநறிைய 
எ�$!�கா)., அவ��� இ/ப$ைதB� த��.  
 
அ�ெளா�� அ/ெபா�� வாரா" ெபா�ளா�க� 
#%லா #ரள விட%. 755 
  
ெப�� ெச%வமாக இ�"பிE� அ! அ�� ெநறியிேலா அ/# வழியிேலா 
வராதேபா! அதைன" #ற�கணி$!விட ேவ;��. 
 
உ8ெபா�4� உ%� ெபா�4 த/ ஒ/னா$ 
ெத8ெபா�4� ேவ த/ ெபா��. 756 
  
வாிB�, G�க��, ெவ0றி ெகா�ள"ப)ட பைக நா� ெசA$!� க"ப�� அரG��ாிய 
ெபா�ளா��.  
 
அ�ெள/E� அ/S/ �ழவி ெபா�ெள/E� 
ெச%வ+ ெசவி=யா% உ;�. 757 
  
அ/# எ/கிற அ/ைன ெப0ெற���� அ�� எ/கிற �ழ ைத, ெபா�� எ/கிற 
ெசவி=$ தாயா% வளர� ,.யதா��. 
  
�/ேறறி யாைன"ேபா க;ட0றா% த/ைக$ெதா/ 
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8;டாக+ ெசDவா/ விைன. 758 
  
த/ ைக"ெபா�ைள�ெகா;� ஒ� ெதாழி% ெசDவ! எ/ப! யாைனக� 
ஒ/ேறாெடா/8 ேபாாி�� ேபா! இைடயி% சி�கி� ெகா�ளாம% அ த" ேபாைர 
ஒ� �/றி/ மீ! நி/8 கா;பைத" ேபா/8 இல�வான!.  
 
ெசDக ெபா�ைள+ ெச8ந ெச��க8��� 
எஃதனி0 ,ாிய தி%. 759 
  
பைகவாி/ ெச��ைக அழி��� த�தியான க�வி ெபா�ைள$ தவிர ேவெறா/8� 
இ%லாததா% அதைன+ ேசமி�க ேவ;.B�ள!. 
  
ஒ;ெபா�� கா@"ப இய0றியா� ெக;ெபா�� 
ஏைன இர;�� ஒ���. 760 
  
அற� ெபா�� இ/ப� எE� P/றிE� ெபா� !� வழியி% ெபா�ைள மி�தியாக 
ஈ).யவக4�� ஏைனய இர;�� ஒ/றாகேவ எளிதி% வ ! ேச��. 
------------- 
 
77. 77. 77. 77. பைட மா9சிபைட மா9சிபைட மா9சிபைட மா9சி    
  
உ8"பைம  MறNசா ெவ%பைட ேவ த/ 
ெவ8�ைகB� எ%லா� தைல. 761 
  
எ%லா வைகக4� நிைற ததாக��, இைட\8க4�� அNசாம% 
ேபாாிட�,.யதாக�� உ�ள பைட ஓ அரசி/ மிக+ சிற த ெச%வமா��. 
  
உைலவிட$ MறNசா வ/க; ெதாைலவிட$!$ 
ெதா%பைட� க%லா% அாி!. 762 
  



180 

 

ேபாாி% ேசத�08 வ=ைம �/றியேபா!�, எ>வித இைட\8க4��� அNசாத 
ெநNG8தி, பழ�ெப�ைம ெகா;ட பைட�� அ%லாம% ேவ8 எ த" பைட��� 
இ��க �.யா!. 
  
ஒ=$த�கா% எ/னா� உவாி எ="பைக 
நாக� உயி"ப� ெக��. 763 
  
எ=க� ,. கட%ேபால �ழ�கி", பைகைய� க�கினாA�, நாக$தி/ P+ெசா=�� 
�/னா% நி0க �.Bமா? அ!ேபால$தா/ Oர/ ெவ�;� எ6 தா% Oணக� 
Oழ !ப�வாக�. 
  
அழிவி/ றைறேபாகா தாகி வழிவ த 
வ/க ண!ேவ பைட. 764 
  
எ த நிைலயிA� அழியாத!�, K@+சி�� இைரயாகாத!�, பர�பைரயாகேவ 
பயம0ற உ8தி உைடய!�தா/ உ;ைமயான பைட என"ப��. 
  
,08ட/8 ேம%வாிE� ,. எதிநி0�� 
ஆ0ற ல!ேவ பைட. 765 
  
உயிைர" பறி��� சா� எதிெகா;� வ தாA� அNசாம% ஒ/8ப)� எதி$! 
நி0�� ஆ0ற% உைடயத0ேக பைட எ/ற ெபய ெபா� !�. 
 
மறமான� மா;ட வழி+ெசல� ேத0ற� 
எனநா/ேக ஏம� பைட��. 766 
  
Oர�, மான உண�, �/ேனா ெச/ற வழி நட$த%, தைலவனி/ ந�பி�ைகைய" 
ெப8த% ஆகிய நா/�� பைடைய" பா!கா��� ப;#களா��. 
  
தாதா�கி+ ெச%வ! தாைன தைலவ த 
ேபாதா��� த/ைம அறி !. 767 
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கள$தி%, �த=% எதிெகா�4� ேபாைர$ தா�கி$ தக��� ஆ0றைல 
அறி தி�"பி/, அ!ேவ ெவ0றி மாைல தா�கி+ ெச%ல�,.ய சிற த பைடயா��.  
 
அட%தைகB� ஆ0றA� இ%ெலனிE� தாைன 
பைட$தைகயா% பா� ெப8�. 768 
  
ேபா #ாிB� Oர�, எதி$! நி0�� வ%லைம ஆகிய இர;ைடB� விட ஒ� 
பைடயி/ அணிவ�"#$ ேதா0ற� சிற"#ைடயதாக அைமய ேவ;��. 
  
சி8ைமB� ெச%லா$ !னிB� வ8ைமB� 
இ%லாயி/ ெவ%A� பைட. 769 
  
சி8$!விடாமA�, தைலவைன ெவ8$!விடாமA�, பய/படாத நிைல 
இ%லாமA� உ�ள பைடதா/ ெவ0றி ெபற �.B�. 
  
நிைலம�க� சால உைட$ெதனிE� தாைன 
தைலம�க� இ%வழி இ%. 770 
  
உ8திவாD த Oரகைள அதிக� உைடயதாக இ� தாA� தைலைம தா��� 
தைலவக� இ%லாவி)டா% அ த" பைட நிைல$! நி0க �.யா!. 
--------------- 
 
78. 78. 78. 78. பைட" ெச0+,பைட" ெச0+,பைட" ெச0+,பைட" ெச0+,    
  
எ/ைன�/ நி%ல/மி/ ெத>வி பலெர/ைன 
�/னி/8 க%நி/ றவ. 771 
  
ேபா�கள$! Oர/ ஒ�வ/, "பைகவகேள எ/ தைலவைன எதி$! நி0காதீ; 
அவைன எதி$! ந�க%லாD" ேபானவக� பல" என �ழ��கிறா/. 
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கான �யெலDத அ�பினி% யாைன 
பிைழ$தேவ% ஏ த% இனி! 772 
  
வ=� மி� த யாைன��� �றிைவ$!, அ த� �றி த"பினாA�,ட அ!, வ=வ0ற 
�யA��� �றிைவ$! அதைன O@$!வைத� கா).A� சிற"#ைடய!.  
 
ேபரா;ைம எ/ப த8கெனா/ 80ற�கா% 
ஊரா;ைம ம0றத/ எஃ�. 773 
  
பைகவ�� அNசாத Oர� ெப�� ஆ;ைம எ/8 ேபா0ற"ப��. அ த" 
பைகவ�� ஒ� !/ப� வ��ேபா! அைத$ தீ�க உதவி�வ! ஆ;ைமயி/ 
உ+ச� என" #கழ"ப��. 
  
ைகேவ% களி0ெறா� ேபா�கி வ�பவ/ 
ெமDேவ% பறியா ந��. 774 
  
ைகயி=� த ேவ=ைன யாைனயி/ மீ! Oசி வி)டதா% கள$தி% ேபாாிைன$ 
ெதாடர ேவ8 ேவ% ேத�கிற Oர/, த/ மாபி/மீேத ஒ� ேவ% பாD தி�"ப! 
க;� மகி@ ! அதைன" பறி$!" பைகைய எதி$தி�கி/றா/. 
  
விழி$தக; ேவ%ெகா; ெடறிய அழி$திைம"பி/ 
ஓ)ட/ேறா வ/க ணவ��. 775 
  
கள$தி% பைகவ Oசி�� ேவ% பாB�ேபா! விழிகைள இைம$! வி)டா%,ட அ! 
#ற�!�கா). ஓ�வத0� ஒ"பா��. 
 
வி6"#; படாதநா� எ%லா� வ6�கிE� 
ைவ�� த/ நாைள எ�$!. 776 
  
ஒ� Oர/, தா/ வா@ த நா)கைள� கண��" பா$! அ த நா)களி% த/Eட=% 
வி6"#;படாத நா)கைளெய%லா� Oணான நா)க� எ/8 ெவ8$! 
ஒ!��வா/. 
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GழA� இைசேவ;. ேவ;டா உயிரா 
கழ%யா"#� காாிைக நீ$!. 77 
  
K@ ! பரவி�� #கைழ ம)�ேம வி��பி உயிைர" ப0றி� கவைல"படாத 
Oரகளி/ கா=% க)ட"ப�� Oர�கழ% தனி" ெப�ைம உைடயதா��. 
  
உறிEயி அNசா மறவ இைறவ/ 
ெசறிENசீ �/ற% இல. 778 
  
தைலவ/ சின தாA� சிற"#� �ைறயாம% கடைம ஆ08பவக�தா/, 
ேபா�கள$தி% உயிைர"ப0றி� கல�காத Oர மறவக� என" ேபா0ற"ப�வ. 
  
இைழ$த திகவாைம+ சாவாைர யாேர 
பிைழ$த ெதா8�கி0 பவ. 779 
  
சபத� ெசDதவா8 கள$தி% சாவத0�$ !ணி த Oரைன யாராவ! இழி$!" ேபச 
�.Bமா? �.யா!. 
  
#ர தாக; நீம%க+ சாகி0பி/ சா�கா 
.ர !ேகா) ட�க !ைட$!. 780 
  
த/ைன� கா$த தைலவEைடய க;களி% நீ ெப��மா8 Oரமரண� அைட தா%, 
அ$தைகய மரண$ைத யாசி$தாவ! ெப08� ெகா�வதி% ெப�ைம உ;�. 
--------------- 
 
79. 79. 79. 79. ந9�ந9�ந9�ந9�    
  
ெசய0காிய யா�ள ந)பி/ அ!ேபா% 
விைன�காிய யா�ள கா"#. 781 
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ந)#� ெகா�வ! ேபா/ற அாிய ெசய% இ%ைல. அ!ேபா% பா!கா"#�� ஏ0ற 
ெசயA� ேவெறா/றி%ைல. 
  
நிைறநீர நீரவ ேக;ைம பிைறமதி" 
பி/னீர ேபைதயா ந)#. 782 
  
அறி��ளவக4ட/ ெகா�4� ந)# பிைறநிலவாக$ ெதாட�கி �6நிலவாக 
வள��. அறிவி%லாதவக4ட/ ெகா�4� ந)ேபா �6மதிேபா% �ைள$!" 
பி/ன ேதDபிைறயாக� �ைற ! மைற ! ேபா��. 
  
நவி%ெதா8� ?னய� ேபாA� பயி%ெதா8� 
ப;#ைட யாள ெதாட#. 783 
  
ப.�க ப.�க இ/ப� த�� ?=/ சிற"ைப" ேபா% பழக" பழக இ/ப� 
தர�,.ய! ப;#ைடயாளகளி/ ந)#. 
  
ந�த0 ெபா�)ட/8 ந)ட% மி�தி�க; 
ேம0ெச/ றி.$த0 ெபா�)�. 784 
  
ந)# எ/ப! சிாி$! மகி@வத0காக அ%ல; ந;பக� ந%வழி தவறி+ 
ெச%A�ெபா6! இ.$!ைர$!$ தி�$!வத0கா��.  
 
#ண+சி பழ�த% ேவ;டா உண+சிதா/ 
ந)பா� கிழைம த��. 785 
  
இ�வ��கிைடேய ந)#ாிைம �கி@"பத0� ஏ0கனேவ ெதாட#� பழ�க�� 
ேவ;�ெம/பதி%ைல. இ�வாி/ ஒ$த மன உணேவ ேபா!மான!. 
 
�கநக ந)ப! ந)ப/8 ெநNச$ 
தகநக ந)ப! ந)#. 786 
  
இ/�க� கா)�வ! ம)�� ந)#�� அைடயாளம%ல: இதயமார ேநசி"பேத 
உ;ைமயான ந)பா��. 
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அழிவி னைவநீ�கி ஆ8D$ தழிவி/க; 
அ%ல% உழ"பதா� ந)#. 787 
  
ந;பைன$ தீயவழி ெச/8 ெக)�விடாம% த�$!, அவைன ந%வழியி% நட�க+ 
ெசD!, அவE��$ தீ�� வ��கால$தி% அ த$ தீ�கி/ !/ப$ைத" பகி ! 
ெகா�வேத உ;ைமயான ந)பா��. 
  
உ��ைக இழ தவ/ ைகேபால ஆ�ேக 
இ��க; கைளவதா� ந)#. 788 
  
அணி தி���� உைட உடைலவி)� ந6��ேபா! எ"ப.� ைகக� உடன.யாக+ 
ெசய%ப)� அதைன+ சாிெசDய உத�கி/றனேவா அைத"ேபால ந;பE�� வ�� 
!/ப$ைத" ேபா�க$ !.$!+ ெச%வேத ந)#�� இல�கணமா��.  
 
ந)பி0� O0றி��ைக யாெதனி0 ெகா)பி/றி 
ஒ%A�வாD ஊ/8� நிைல. 789 
  
மனேவ8பா� ெகா�ளாம% த/னா% இயA� வழிகளிெல%லா� !ைணநி/8 
ந;பைன$ தா��வ! தா/ ந)பி/ சிற"பா��. 
  
இைனய இவெரம� கி/ன�யா� எ/8 
#ைனயிE� #%ெல/E� ந)#. 790 
  
ந;பக� ஒ�வ��ெகா�வ "இவ எம�� இ$த/ைமBைடயவ; யா� இவ��� 
இ$த/ைமBைடேயா�" எ/8 ெசய0ைகயாக" #க@ ! ேபசினாA� அ த ந)பி/ 
ெப�ைம �/றிவி��. 
------------ 
 
80. 80. 80. 80. ந9பாரா1த'ந9பாரா1த'ந9பாரா1த'ந9பாரா1த'    
  
நாடா! ந)ட=0 ேக.%ைல ந)டபி/ 
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O.%ைல ந)பா� பவ��. 791 
  
ஆராD ! பாராம% ெகா;.�� தீய ந)#, அ த ந)பி=� ! வி�பட �.யாத 
அள���� ேக�கைள உ;டா���. 
  
ஆD தாD ! ெகா�ளாதா/ ேக;ைம கைட�ைற 
தா/சா� !யர� த��. 792 
  
தி��ப$ தி��ப ஆராD ! பா�காம% ஏ0ப�$தி� ெகா�கிற ந)#, கைடசியாக 
ஒ�வ சா���� காரணமாகிற அள���$ !யர$ைத உ;டா�கி வி��. 
  
�ணE� �.ைமB� �0ற�� �/றா 
இனE� அறி தியா�க ந)#. 793 
  
�ணெம/ன? �."பிற"# எ$தைகய!? �0ற�க� யாைவ? �ைறயாத இய%#க� 
எைவ? எ/8 அைன$ைதB� அறி ேத ஒ�வ�ட/ ந)#� ெகா�ள ேவ;��.  
 
�."பிற ! த/க; பழிநாC வாைன� 
ெகா�$!� ெகாள%ேவ;�� ந)#. 794 
  
பழிவ ! ேசர� ,டா! எ/ற அ+ச உண�ட/ நட��� ப;பா த �.யி% 
பிற தவ�ைடய ந)ைப எ த வைகயிலாவ! ெப0றி�"ப! ெப�� சிற"#� 
�ாியதா��. 
  
அழ+ெசா%= அ%ல தி.$! வழ�கறிய 
வ%லாந) பாD ! ெகாள%. 795 
  
தவ8 ெசDகி/றவ க;ணீ வி�மள���� க;.$!, அறி�ைர வழ�க� ,.ய 
ஆ0றAைடயவாி/ ந)ைபேய ெதளிவான ந)பாக எ;ண ேவ;��. 
 
ேக).E� உ;ேடா உ8தி கிைளஞைர 
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நீ). அள"பேதா ேகா% 796 
  
தீைம வ தா% அதிA� ஒ� ந/ைம உ;�. அ த$ தீைமதா/ ந;பக� 
எ"ப."ப)டவக� எ/8 அள ! கா)�� க�வியாகிற!. 
  
ஊதிய� எ/ப ெதா�வ0�" ேபைதயா 
ேக;ைம ஒாீஇ விட%. 797 
  
ஒ�வ���� கிைட$த ந0பய/ எ/ப! அவ அறிவி%லாத ஒ�வ�ட/ 
ெகா;.� த ந)ைப$ !ற ! வி�வேதயா��. 
  
உ�ள0க உ�ளN சி8�வ ெகா�ள0க 
அ%ல0க; ஆ0ற8"பா ந)#. 798 
  
ஊ�க$ைத+ சிைத�க�,.ய ெசய%கைளB�, !/ப� வ��ேபா! விலகிவிட� 
,.ய ந;பகைளB� நிைன$!" பா�காமேல இ� ! விட ேவ;��. 
  
ெக��காைல� ைகவி�வா ேக;ைம அ��காைல 
உ�ளிE� உ�ளN G��. 799 
  
ஒ�வ ெகாைல�� ஆளா�� ேபா! ,ட, தன��� ேக� வ த ேநர� ைகவி)� 
ஒ!�கி ஓ.வி)ட ந;பகைள நிைன$! வி)டா% அ த நிைன"# அவர! 
ெநNச$ைத+ G)�" ெபாG���.  
 
ம��க மாச0றா ேக;ைமெயா/ றீ$!� 
ஒ��க ஒ"பிலா ந)#. 800 
  
மன$தி% மாG இ%லாதவகைளேய ந;பகளாக" ெபற ேவ;��. மாG 
உ�ளவகளி/ ந)ைப, விைலெகா�$தாவ! வில�கிடேவ;��. 
--------------- 
 
81. 81. 81. 81. பைழைமபைழைமபைழைமபைழைம    
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பைழைம என"ப�வ தியாெதனி/ யா!� 
கிழைமைய� கீ@ திடா ந)#. 801 
  
பைழைம பாரா)�வ! எ/னெவ/றா%, பழகிய ந;பக�, த�களி/ உறைவ 
அழியாம% பா!கா"ப!தா/. 
  
ந)பி0 �8"#� ெக6தைகைம ம0றத0 
�"பாத% சா/ேறா கட/. 802 
  
பைழைமயான ந;பகளி/ உாிைமைய" பாரா)�கிற சா/ேறா��ாிய 
கடைமதா/ உ;ைமயான ந)#�� அைடயாளமா��. 
  
பழகிய ந)ெபவ/ ெசDB� ெக6தைகைம 
ெசDதா� கைமயா� கைட. 803 
  
பைழய ந;பக� உாிைமேயா� ெசDத காாிய�கைள$ தாேம ெசDத!ேபால 
உட/ப)� இ��காவி)டா%, அ!வைர பழகிய ந)# பயன08" ேபா��. 
  
விைழதைகயா/ ேவ;. இ�"ப ெக6தைகயா0 
ேகளா! ந)டா ெசயி/. 804 
  
பழகிய ந)பி/ உாிைம காரணமாக$ தம! ந;ப த�ைம� ேகளாமேல ஒ� ெசய% 
#ாி ! வி)டாA�,ட ந%ல ந;பராயி�"பவ அதைன ஏ08� ெகா�ளேவ 
ெசDவா. 
  
ேபைதைம ஒ/ேறா ெப��கிழைம எ/8ணக 
ேநாத�க ந)டா ெசயி/. 805 
  
வ� த� ,.ய ெசயைல ந;பக� ெசDதா% அ! அறியாைமயினாேலா அ%ல! 
உாிைமயி/ காரணமாகேவா ெசDய"ப)ட! எ/8தா/ எ�$!� ெகா�ள 
ேவ;��. 



189 

 

 
எ%ைல�க; நி/றா !றவா ெதாைலவிட$!� 
ெதா%ைல�க; நி/றா ெதாட#. 806 
  
நீ;டகால ந;பக� தம��� ேக� த�வதாக இ� தா%,ட ந)பி/ இல�கண� 
உண தவக� அவகள! ந)ைப$ !ற�க மா)டாக�. 
  
அழிவ த ெசDயிE� அ/பறா அ/பி/ 
வழிவ த ேக;ைம யவ. 807 
  
த��ட/ பழகியவக� தம�ேக எதிராக அழி�த�� காாிய$ைத+ ெசDதாA�,ட 
அ/பி/ அ."பைடயி% ந)#� ெகா;டவ அத0காக அ த அ/ைப வில�கி� 
ெகா�ள மா)டா.  
 
ேகளி6�க� ேகளா� ெக6தைகைம வ%லா�� 
நாளி6�க� ந)டா ெசயி/. 808 
  
ந;பக� ெசDB� �0ற$ைத" பிற,றி அதைன ஏ08� ெகா�ளாத அள��� 
ந�பி�ைகயான ந)#ாிைம ெகா;டவாிட$திேலேய அ த ந;பக� தவறாக நட ! 
ெகா;டா% அவக4ட/ ந)#� ெகா;.� த நாெள%லா� Oணான நாளா��. 
  
ெகடாஅ வழிவ த ேக;ைமயா ேக;ைம 
விடாஅ விைழB� உல�. 809 
  
ெதா/8ெதா)� உாிைமBட/ பழகிய ந)#றைவ� ைகவிடாம% இ�"பவைர 
உலக� ேபா08�. 
  
விைழயா விைழய" ப�ப பைழயாக; 
ப;பி/ தைல"பிாியா தா. 810 
  
பழைமயான ந;பக� தவ8 ெசDத ேபாதிA�, அவகளிட� தம���ள அ/ைப 
நீ�கி� ெகா�ளாதவகைள" பைகவ�� வி��பி" பாரா)�வாக�. 
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----------------- 
 
82. 82. 82. 82. தீ ந9�தீ ந9�தீ ந9�தீ ந9�    
  
ப��வா ேபா=E� ப;பிலா ேக;ைம 
ெப�க=0 �/ற% இனி!. 811 
  
ந%ல ப;# இ%லாதவக� அ/# ெவ�ள$தி% ந�ைம P@க."ப!ேபா% 
ேதா/றினாA� அவகள! ந)ைப, ேமA� வள$!� ெகா�ளாம% �ைற$!� 
ெகா�வேத ந%ல!. 
  
உறின) டறிெனா[உ� ஒ"பிலா ேக;ைம 
ெபறிE� இழ"பிE� எ/. 812 
  
தம��" பய/கிைட���ேபா! ந;பராக இ� ! வி)�" பயனி%லாதேபா! 
பிாி ! வி�கி/றவகளி/ ந)# இ� தா% எ/ன? இழ தா%தா/ எ/ன? 
  
உ8வ! சீM��� ந)#� ெப8வ! 
ெகா�வா�� க�வ�� ேந. 813 
  
பயைன எ;ணி"பா$! அத0காகேவ ந)#� ெகா�பவ��, விைலமகளி��, 
க�வ�� ஆகிய இ த Pவ��, ஒேர மாதிாியானவகேள ஆவாக�.  
 
அமரக$ தா0ற8��� க%லாமா அ/னா 
தமாி/ தனிைம தைல. 814 
  
ேபா�கள$தி% கீேழ த�ளி வி)�$ த"பி$! ஓ."ேபா�� �திைரைய" 
ேபா/றவகளி/ ந)ைப" ெப8வைத� கா).A� தனி$! இ�"ப! எ>வளேவா 
சிற"#ைடயதா��.  
 
ெசDேதமN சாரா+ சிறியவ #/ேக;ைம 
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எDத=/ எDதாைம ந/8. 815 
  
கீ@ம�களி/ ந)#, பா!கா"பாக அைமயாத தீயத/ைம ெகா;ட! எ/பதா%, 
அவக4ட/ ந)# ஏ0ப�வைதவிட, ஏ0படாம% இ�"பேத நல�. 
 
ேபைத ெப��ெகழீஇ ந)பி/ அறி�ைடயா 
ஏதி/ைம ேகா. உ8�. 816 
  
அறிவி%லாதவனிட� ெந��கிய ந)#� ெகா;.�"பைத விட, அறி�ைடய 
ஒ�வாிட� பைக ெகா;.�"ப! ேகா. மட�� ேமலானதா��. 
  
நைகவைகய ராகிய ந)பி/ பைகவரா% 
ப$த�$த ேகா. உ8�. 817 
  
சிாி$!" ேபசி ந."பவகளி/ ந)ைப� கா).A�, பைகவகளா% ஏ0ப�� !/ப� 
ப$!�ேகா. மட�� ந/ைமயான! எ/8 க�த"ப��. 
  
ஒ%A� க�ம� உட08 பவேக;ைம 
ெசா%லாடா ேசார விட%. 818 
  
நிைறேவ0ற� ,.ய ெசயைல, நிைறேவ0ற �.யாம% ெக�"பவாி/ உறைவ, 
அவ���$ ெதாியாமேலேய ெம%ல ெம%ல வி)� விட ேவ;��. 
  
கனவிE� இ/னா! ம/ேனா விைனேவ8 
ெசா%ேவ8 ப)டா ெதாட#. 19 
  
ெசா%A��� ெசயA��� ெதாடபி%லாதவாி/ ந)#, கனவிேல ,ட$ 
!/ப$ைத$தா/ ெகா����. 
  
எைன$!� �8�த% ஓ�ப% மைன�ெகழீஇ 
ம/றி0 பழி"பா ெதாட#. 820 
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தனியாக+ ச தி��� ேபா! இனிைமயாக" பழகி வி)�" ெபா! ம/ற$தி% பழி$!" 
ேபGபவாி/ ந)#, த�ைம அCகாம% வில�கி� ெகா�ள"பட ேவ;��. 
-------------- 
 
83. 83. 83. 83. :டா ந9�:டா ந9�:டா ந9�:டா ந9�    
 
சீாிட� காணி/ எறித0�" ப)டைட 
ேநரா நிர தவ ந)#. 821 
  
மனதார இ%லாம% ெவளிBலகி0� ந;பைர"ேபா% ந."பவாி/ ந)பான!, ஒ� 
ேக� ெசDவத0�+ சாியான ச த"ப� கிைட���ேபா! இ��ைப$ !;டா�க$ 
தா�� பலைக ேபா% இ���� ப)டைட� க%A�� ஒ"பா��. 
  
இன�ேபா/ றினம%லா ேக;ைம மகளி 
மன�ேபால ேவ8 ப��. 822 
  
உ0றாராக இ%லாம% உ0றா ேபால ந."பவகளி/ ந)#, மகளி���ாிய ந0ப;# 
இ%லாம% அ"ப;# உ�ளவ ேபால ந.��� விைல மகளிாி/ மன�ேபால 
உ�ெளா/8� #றெமா/8மாக இ����. 
  
பலந%ல க0ற� கைட$! மனந%ல 
ஆ�த% மாணா� காி!. 823 
  
அாிய ?%க� பலவ0ைற� க0றி� த ேபாதிA�, பைகBண� பைட$ேதா மன� 
தி� தி நட"பெத/ப! அாிதான காாியமா��.  
 
�க$தி/ இனிய நகாஅ அக$தி/னா 
வNசைர அNச" ப��. 824 
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சிாி$!" ேபசி ந�ைம+ சீரழி�க நிைன��� வNசகாி/ ந)#�� அNசி ஒ!�கிட 
ேவ;��. 
  
மன$தி/ அைமயா தவைர எைன$ெதா/8� 
ெசா%=னா% ேதற0பா0 ற/8. 825 
  
மன� ேவ8 ெசய% ேவறாக இ�"பவகளி/ வா$ைதகைள ந�பி எ தெவா� 
ெதளிவான �.ைவB� எ��க இயலா!. 
 
ந)டாேபா% ந%லைவ ெசா%=E� ஒ)டாெசா% 
ஒ%ைல உணர" ப��. 826 
  
பைகவ, ந;பைர"ேபால இனிைமயாக" ேபசினாA�, அ த+ ெசா0களி% கிட��� 
சி8ைம� �ண� ெவளி"ப)ேட தீ��. 
  
ெசா%வண�க� ஒ/னாக; ெகா�ள0க வி%வண�க� 
தீ�� �றி$தைம யா/. 827 
  
பைகவாிட� காண"ப�� ெசா%வண�க� எ/ப! வி%=/ வண�க$ைத" ேபா% 
தீ�� விைளவி�க� ,.ய! எ/பதா%, அதைன ந�ப� ,டா!. 
  
ெதா6தைக B�4� பைடெயா���� ஒ/னா 
அ6தக; ணீ�� அைன$!. 828 
  
பைகவக� வண��கி/ற ேபா!,ட அவகளி/ ைக���ேள ெகாைல�க�வி 
மைற தி�"ப! ேபாலேவ, அவகளி/, க;ணீ ெகா). அ6தி�� ேபா!� 
சதி+ெசயேல அவகளி/ ெநNசி% நிைற தி����. 
  
மிக+ெசD! த�ெம�4 வாைர நக+ெசD! 
ந)பிE) சா"#%ல0 பா08. 829 
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ெவளி$ேதா0ற$தி0� ந;பைர"ேபா% நைக�க� கா). மகி@ !, உ�4��� 
பைகBண�ட/ இக@பவாி/ ந)ைப, ந=வைடBமா8 ெசDதிட நா�� அேத 
�ைறைய� கைட" பி.�க ேவ;��. 
  
பைகந)பா� கால� வ��கா% �கந) 
டகந) ெபாாீஇ விட%. 830 
  
பைகவ�ட/ பழகி�� கால� வ�ேமயானா% அக$தளவி% இ%லாம% �க$தளவி% 
ம)�� ந)#+ ெசD! பி/ன அ த ந)ைபB� வி)� விட ேவ;��. 
------------ 
 
84.84.84.84.    ேபைதைமேபைதைமேபைதைமேபைதைம    
 
ேபைதைம எ/பெதா/ றியாெதனி/ ஏத�ெகா; 
Tதிய� ேபாக விட%. 831 
  
ேக� விைளவி"ப! எ!? ந/ைம த�வ! எ!? எ/8 ெதளிவைடயாம% ந/ைமைய 
வி�$!$ தீைமைய நா�வேத ேபைதைம எ/பத0கான எ�$!�கா)டா��. 
  
ேபைதைமB� எ%லா� ேபைதைம காத/ைம 
ைகய%ல த/க; ெசய%. 832 
  
த/னா% இயலாத ெசய%கைள வி��பி, அவ0றி% தைலயி�வ! 
எ/ப! ேபைதைமகளி% எ%லா� மிக"ெபாிய ேபைதைமயா��. 
 
நாணாைம நாடாைம நாாி/ைம யாெதா/8� 
ேபணாைம ேபைத ெதாழி%. 833 
  
ெவ)க"பட ேவ;.யத0� ெவ)க"படாமA�, ேதடேவ;.யைத$ ேத." 
ெபறாமA�, அ/#கா)ட ேவ;.யவாிட$தி% அ/# கா)டாமA�, ேபணி" 
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பா!கா�க"பட ேவ;.யவ0ைற" பா!கா�காமA� இ�"ப! ேபைதகளி/ 
இய%பா��. 
 
ஓதி உண !� பிற��ைர$!� தானட�கா" 
ேபைதயி0 ேபைதயா இ%. 834 
  
ப.$!�, ப.$தைத உண !�, உண தைத" பல��� உண$திட�� 
,.யவக�, தா�க� ம)�� அ>வா8 நட�காம=� தா% அவகைளவிட" 
ேபைதக� யா�� இ��க �.யா!. 
  
ஒ�ைம+ ெசயலா08� ேபைத எ6ைமB� 
தா/#� க6 !� அள8. 835 
  
த/னி+ைசயாக+ ெசய%ப�� ேபைத, எ� கால$திA� !/பெமE� சகதியி% 
அ6 தி� கிட�க ேநாி��. 
 
ெபாDப�� ஒ/ேறா #ைனRC� ைகயறியா" 
ேபைத விைனேம0 ெகாளி/. 836 
  
ேநைம வழி அறியாத Pட, ேம0ெகா;ட ெசயைல$ ெதாடர �.யாம%, அதனா% 
அ+ெசயA� ெக)�$ த�ைமB� த;.$!� ெகா�வ. 
  
ஏதிலா ஆர$ தமபசி"ப ேபைத 
ெப�Nெச%வ� உ0ற� கைட. 837 
  
அறிவி%லா" ேபைதகளிட� �விB� ெச%வ�, அயலா G�).� ெகா�ள" 
பய/ப�ேமய%லாம%, பசி$தி���� பாச��ள G0ற$தா���" பய/படா!. 
  
ைமய% ஒ�வ/ களி$த0றா0 ேபைதத/ 
ைகெயா/ 8ைடைம ெபறி/. 838 
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ந%ல! ெக)ட! ெதாியாதவ/ ேபைத; அ த" ேபைதயி/ ைகயி% ஒ� ெபா�4� 
கிைட$!வி)டா%, பி$!" பி.$தவக� க�ைளB� �.$!வி)ட கைதயாக 
ஆகிவி��. 
  
ெபாிதினி! ேபைதயா ேக;ைம பிாிவி/க; 
Sைழ த�வெதா/ றி%. 839 
  
அறிவ0ற ேபைதக4ட/ ெகா�4� ந)# மிக�� இனிைமயான!; ஏென/றா% 
அவகளிடமி� ! பிாிB�ேபா! எ த$ !/ப�� ஏ0ப�வதி%ைல. 
  
கழாஅ�கா% ப�ளிB� ைவ$த0றா0 சா/ேறா 
�ழாஅ$!" ேபைத #க%. 840 
  
அறிஞக� ,.B�ள ம/ற$தி% ஒ� �)டா�, Jைழவ! எ/ப!, அG$த$ைத 
மிதி$த காைல� க6வாமேல ப��ைகயி% ைவ"பைத" ேபா/ற!. 
---------------- 
 
85. 85. 85. 85. �'லறிவா&ைம�'லறிவா&ைம�'லறிவா&ைம�'லறிவா&ைம    
  
அறிவி/ைம இ/ைமB� இ/ைம பிறிதி/ைம 
இ/ைமயா ைவயா !ல�. 841 
  
அறி�" பNச�தா/ மிக� ெகா�ைமயான பNசமா��. ம0ற பNச�கைள�,ட 
உலக� அ>வளவாக" ெபா�)ப�$தா!. 
  
அறிவிலா/ ெநNGவ  தீத% பிறிதியா!� 
இ%ைல ெப8வா/ தவ�. 842 
  
அறிவி%லாத ஒ�வ/ வ�ளைல"ேபால ஒ� ெபா�ைள மகி@+சிBட/ 
வழ��வத0�� காரண� ேவெறா/8மி%ைல; அ! அ"ெபா�ைள" ெப8கிறவ/ 
ெப0றேப8 எ/8தா/ க�த ேவ;��. 
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அறிவிலா தா த�ைம" Sழி��� Sைழ 
ெச8வா��� ெசDத% அாி!. 843 
  
எதிாிகளா%,ட வழ�க �.யாத ேவதைனைய, அறிவி%லாதவக� த�க4��$ 
தா�கேள வழ�கி� ெகா�வாக�. 
  
ெவ;ைம என"ப�வ தியாெதனி/ ஒ;ைம 
உைடய�யா� எ/E� ெச���. 844 
  
ஒ�வ/ த/ைன$தாேன அறி�ைடயவனாக மதி$!� ெகா�4� ஆணவ$தி0�" 
ெபயதா/ அறியாைம என"ப��. 
  
க%லாத ேம0ெகா; ெடா6க% கசடற 
வ%லMஉ� ஐய� த��. 845 
  
அறி ! ெகா�ளாதைவகைளB� அறி தவ ேபால ஒ�வ ேபா=$தனமாக� கா).� 
ெகா�4� ேபா!, அவ ஏ0கனேவ எ த$ !ைறயி% திறைமBைடயவராக 
இ��கிறாேரா அைத" ப0றிய ச ேதக�� ம0றவக4�� உ�வா��. 
 
அ0ற மைற$தேலா #%லறி� த�வயி/ 
�0ற� மைறயா வழி. 846 
  
தம! �0ற$ைத உண ! அைத நீ�காம% உடைல மைற�க ம)�� உைட 
அணிவ! மடைமயா��. 
  
அ�மைற ேசா�� அறிவிலா/ ெசDB� 
ெப�மிைற தாேன தன��. 847 
  
ந%வழி�கான அறி�ைரகைள" ேபா0றி அ>வழி நட�காத அறிவி=க�, தம��$ 
தாேம ெப�  !/ப$ைத$ ேத.� ெகா�வாக�. 
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ஏவ�N ெசDகலா/ தா/ேதறா/ அ>�யி 
ேபாஒ� அள�ேமா ேநாD. 848 
  
ெசா த" #$திB� இ%லாம% ெசா% #$திB� ேக)காதவ��� அ!ேவ அவ 
வா@நா� �6!� அவைர வி)� நீ�காத ேநாயா��. 
  
காணாதா/ கா)�வா/ தா/காணா/ காணாதா/ 
க;டானா� தா/க;ட வா8. 849 
  
அறிவ0ற ஒ�வ/, தா/ அறி தைத ம)�� ைவ$!� ெகா;�, த/ைன 
அறி�ைடயவனாக� கா).� ெகா�வா/. அவைன உ;ைமயிேலேய 
அறி�ைடயவனா�க �ய0சி ெசDபவ/ த/ைனேய அறிவ0ற நிைல�� ஆளா�கி� 
ெகா�வா/. 
  
உலக$தா உ;ெட/ப தி%ெல/பா/ ைவய$ 
தலைகயா ைவ�க" ப��. 850 
  
ஆதார�கைள� கா). இ!தா/ உ;ைம எ/8 ெதளிவாக� ,ற"ப�கிற ஒ/ைற, 
ேவ;�ெம/ேற இ%ைல என ம8$!ைர"பவைர" "ேபD"களி/ ப).ய=%தா/ 
ைவ�க ேவ;��. 
------------------ 
 
86. 86. 86. 86. இக'இக'இக'இக'    
  
இகெல/ப எ%லா உயி��� பகெல/E� 
ப;பி/ைம பாாி��� ேநாD. 851 
  
மனமா8பா� காரணமாக ஏ0ப�கிற பைகBண� ம�கைள ஒ/8 ேச ! வாழ 
�.யாம% ெசDகிற தீய ப;பா��. 
  
பக%க�தி" ப0றா ெசயிE� இக%க�தி 
இ/னாெசD யாைம தைல. 852 
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ேவ08ைம க�தி ெவ8"பான ெசய%களி% ஒ�வ/ ஈ�ப�கிறா/ எ/றாA� 
அவேனா� ெகா;��ள மா8பா� காரணமாக அவE��$ !/ப� த�� எதைனB� 
ெசDயாதி�"பேத சிற த ப;பா��. 
  
இகெல/E� எ>வேநாD நீ�கி/ தவ=%லா$ 
தாவி% விள�க� த��. 853 
  
மனமா8பா� எ/E� ேநாைய யா த�க� மன$ைத வி)� அக0றி வி�கிறாகேளா 
அவக4�� மாச0ற நீ.$த #க@ உ;டா��. 
  
இ/ப$!� இ/ப� பய��� இகெல/E� 
!/ப$!� !/ப� ெக./.854 
  
!/ப$திேலேய ெப� !/ப� பைகBண�தா/. அ த உணைவ ஒ�வ/ அக0றி 
வி�வாேனயானா%, அ! இ/ப$திேலேய ெப�� இ/பமா��. 
  
இகெலதி சாD ெதா6க வ%லாைர யாேர 
மிகZ��� த/ைம யவ. 855 
  
மன$தி% மா8பாடான எ;ண� உ�வானா% அத0� இட� தராம% நட�க�,.ய 
ஆ0றAைடயவகைள ெவ%ல�,.யவக� யா�மி%ைல. 
 
இக=/ மிக=னி ெத/பவ/ வா@�ைக 
தவA� ெகடA� நணி$!. 856 
  
மா8பா� ெகா;� எதி"பதா% ெவ0றி ெப8வ! எளி! என எ;ணி+ 
ெசய%ப�பவாி/ வா@�ைக, விைரவி% தட�#ர;� ெக)ெடாழிB�. 
  
மிக%ேமவ% ெமD"ெபா�� காணா இக%ேமவ% 
இ/னா அறிவி னவ. 857 
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பைக உண� ெகா�4� தீய அறி�ைடயவக� ெவ0றி��வழிகா)�� உ;ைம" 
ெபா�ைள அறியமா)டாக�. 
  
இக=0 ெகதிசாDத% ஆ�க� அதைன 
மிகZ�கி/ ஊ��மா� ேக�. 858 
  
மன$தி% ேதா/8� மா8பா)ைட எதிெகா;� நீ�கி� ெகா;டா% ந/ைமB�, 
அத0� மாறாக அதைன மி�தியாக ஊ�க"ப�$தி வள$!� ெகா;டா% தீைமB� 
விைளB�. 
  
இக%காணா/ ஆ�க� வ��கா% அதைன 
மிக%காC� ேக� தர0�. 859 
  
ஒ�வ/ தன�� ந/ைம வ��ேபா! மா8பா)ைட நிைன�காமேல இ�"பா/. 
ஆனா% தன��$ தாேன ேக� ேத.� ெகா�வெத/றா% அ த மா8பா)ைட" 
ெபாி!ப�$தி� ெகா�வா/. 
  
இகலானா� இ/னாத எ%லா� நகலானா� 
ந/னய� எ/E� ெச���. 860 
  
மனமா8பா� ெகா;� பைகBணைவ� கா)�ேவாைர$ !/ப�க� ெதாட��. 
ந)#ணேவா� ெசய%ப�ேவா��" ெப� மகி@+சி எE� ந0பய/ விைளB�. 
-------------- 
 
87. 87. 87. 87. பைக மா9சிபைக மா9சிபைக மா9சிபைக மா9சி    
 
வ=யா�� மாேற0ற% ஓ�#க ஓ�பா 
ெம=யாேம% ேமக பைக. 861 
  
ெம=ேயாைர வி�$!, வ=ேயாைர எதி$!" ேபாாிட வி��#வேத பைகமா)சி 
என" ேபா0ற"ப��.  
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அ/பில/ ஆ/ற !ைணயில/ தா/8>வா/ 
எ/பாிB� ஏதிலா/ !"#. 862 
  
உடனி�"ேபாாிட� அ/# இ%லாம%, வ=ைமயான !ைணBமி%லாம%, தாE� 
வ=ைமய0றி����ேபா! பைகைய எ"ப. ெவ%ல �.B�? 
  
அNG� அறியா/ அைமவில/ ஈகலா/ 
தNச� எளிய/ பைக��. 863 
  
அ+ச��, மடைமB� உைடயவனாக��, இைண ! வா6� இய%#�, இர�க 
சி ைதB� இ%லாதவனாக�� ஒ�வ/ இ� தா%, அவ/ பைகவரா% எளிதி% 
ெவ%ல"ப�வா/. 
  
நீ�கா/ ெவ�ளி நிைறயில/ எNஞா/8� 
யா�கC� யா��� எளி!. 864 
  
சின$ைதB� மன$ைதB� க)�"ப�$த �.யாதவகைள, எவ ேவ;�மானாA� 
எ"ேபா! ேவ;�மானாA�, எ�� ேவ;�மானாA� எளிதி% ேதா0க.$! 
விடலா�. 
  
வழிேநா�கா/ வாD"பன ெசDயா/ பழிேநா�கா/ 
ப;பில/ ப0றா� கினி!. 865 
  
ந%வழி நாடாம%, ெபா�$தமானைத+ ெசDயாம%, பழி�� அNசாம%, ப;#� 
இ%லாம% ஒ�வ/ இ� தா% அவ/ பைகவரா% எளிதி% ெவ%ல"ப�வா/. 
 
காணா+ சின$தா/ கழிெப�� காம$தா/ 
ேபணாைம ேபண" ப��. 866 
  
சி தி�காமேல சின� ெகா�பவனாக��, ேபராைச�காரனாக�� இ�"பவனி/ 
பைகைய ஏ08 எதி ெகா�ளலா�. 
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ெகா�$!� ெகாள%ேவ;�� ம/ற அ�$தி� ! 
மாணாத ெசDவா/ பைக. 867 
  
த/ேனா� இ� !ெகா;ேட தன��" ெபா� தாத காாிய�கைள+ ெசD! 
ெகா;.�"பவைன" ெபா�� ெகா�$தாவ! பைகவனா�கி� ெகா�ள ேவ;��. 
  
�ணனிலனாD� �0ற� பலவாயி/ மா0றா� 
கினனிலனா� ஏமா" #ைட$!. 868 
  
�ண�ேகடராக��, �0ற�க� ம= தவராக�� ஒ�வ இ� தா%, அவ ப�க$ 
!ைணகைள இழ ! பைகவரா% எளிதாக O@$த"ப�வா. 
  
ெச8வா��+ ேசணிகவா இ/ப� அறிவிலா 
அNG� பைகவ" ெபறி/. 869 
  
அNசி�� ேகாைழகளாக��, அறிவி%லா� ேகாைழகளாக�� பைகவக� இ�"பி/ 
அவகைள எதி"ேபாைர வி�$! ெவ0றிெயE� இ/ப� விலகாமேல நிைல$! 
நி0��. 
  
க%லா/ ெவ�4� சி8ெபா�� எNஞா/8� 
ஒ%லாைன ஒ%லா ெதாளி. 870 
  
ேபா�ைற க0றிடாத பைகவகைள�,ட எதி"பத0�$ தய�க� கா)�கிறவக�, 
உ;ைமயான Oரகைள எ"ப. எதிெகா�வாக� என� ேக=#ாி !, #க@ 
அவகைள அCகாமேல விலகி" ேபாDவி��. 
------------- 
 
88. 88. 88. 88. பைக2திற! ெதாித'பைக2திற! ெதாித'பைக2திற! ெதாித'பைக2திற! ெதாித'    
  
பைகெய/E� ப;பி லதைன ஒ�வ/ 
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நைகேயB� ேவ;ட0பா0 ற/8 871 
  
பைக உண� எ/ப! ப;#�� மா8பாடான! எ/பதா% அதைன ேவ.�ைக 
விைளயா)டாக�,ட ஒ�வ/ ெகா�ள� ,டா!. 
  
வி%ேல உழவ பைகெகாளிE� ெகா�ள0க 
ெசா%ேல உழவ பைக. 872 
  
பைட�கல/கைள உைடய Oரகளிட�,ட" பைக ெகா�ளலா�. ஆனா% 
ெசா%லா0ற% மி�க அறிஞ ெப�ம�க4ட/ பைக ெகா�ள� ,டா!. 
  
ஏ�0 றவாிE� ஏைழ தமியனாD" 
ப%லா பைகெகா� பவ/. 873 
  
தனியாக நி/8 பலாி/ பைகைய$ ேத.� ெகா�பவைன ஆணவ� பி.$தவ/ 
எ/பைதவிட அறிவி= எ/பேத ெபா�$தமா��. 
  
பைகந)பா� ெகா;ெடா6�� ப;#ைட யாள/ 
தைகைம�க; த�கி0 8ல�. 874 
  
பைகவகைளB� ந;பகளாக� க�தி" பழ�கி/ற ெப� த/ைமயான ப;ைப 
இ த உலகேம ேபா0றி" #க6�. 
  
த/8ைண இ/றா% பைகயிர;டா% தாெனா�வ/ 
இ/8ைணயா� ெகா�கவ0றி/ ஒ/8. 875 
  
தன! பைகவக� இ� பிாிவினராக இய��� நிைலயி% தன��$ !ைணயாக 
யா�மி/றி$ தனியாக இ�"பவ, அ த" பைகவகளி% ஒ�வைர$ !ைணயாக� 
ெகா�ள ேவ;��. 
 
ேதறிE  ேதறா வி.E� அழிவி/க; 
ேதறா/ பகாஅ/ விட%. 876 
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பைகவைர"ப0றி ஆராD ! ெதளிவைட தி� தாA�, இ%லா வி)டாA� 
அத0கிைடேய ஒ� ேக� வ��ேபா! அ த" பைகவ�ட/ அதிக� ெந��காம% 
ந)#� கா).B� அவகைள" பிாி ! விடாமேலேய பைகெகா;�� இ�"பேத 
நலமா��. 
  
ேநாவ0க ெநா த தறியா�� ேமவ0க 
ெம/ைம பைகவ அக$!. 877 
  
தன! !/ப$ைத" ப0றி அதைன அறியாம% இ���� ந;பகளிட� 
ெசா%ல�,டா!. தன! பலOன$ைத" பைகவாிட� ெவளி"ப�$திவிட� ,டா!. 
  
வைகயறி ! த0ெசD! த0கா"ப மாB� 
பைகவக; ப)ட ெச���.878 
  
வழிவைக உண !, த/ைனB� வ=ைம"ப�$தி� ெகா;�, த0கா"#� ேத.� 
ெகா;டவாி/ �/னா% பைகயி/ ஆணவ� தானாகேவ ஒ��கி வி��. 
  
இைளதாக ��மர� ெகா%க கைளBந 
ைகெகா%A� கா@$த இட$!. 879 
  
��மர$ைத, அ! சிறிய க/றாக இ����ேபாேத கி�ளி எறிவ! ேபா%, 
பைகையB�, அ! �08வத0��/ேப O@$திவிட ேவ;��. 
  
உயி"ப உளர%ல ம/ற ெசயி"பவ 
ெச�ம% சிைத�கலா தா. 880 
  
பைகவாி/ ஆணவ$ைத� �ைல�க �.யாதவக�, Gவாசி�கிற 
காரண$தினாேலேய, உயிேரா.�"பதாக நி+சயமாக+ ெசா%ல �.யா!. 
------------- 
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89. 89. 89. 89. உ9பைகஉ9பைகஉ9பைகஉ9பைக    
  
நிழ%நீ�� இ/னாத இ/னா தமநீ�� 
இ/னாவா� இ/னா ெசயி/. 881 
  
இனிைமயாக$ ெதாிB� நிழA� நீ��,ட� ேக� விைளவி�க� ,.யைவயாக 
இ� தா% அைவ தீயைவகளாகேவ க�த"ப��. அ!ேபாலேவதா/ உ0றா 
உறவினராக உ�ளவகளி/ உ)பைகB� ஆ��. 
  
வா�ேபா% பைகவைர அNச0க அNGக 
ேக�ேபா% பைகவ ெதாட#. 882 
  
ெவளி"பைடயாக எதிேர வ�� பைகவகைளவிட உறவா.� ெக��க 
நிைன"பவகளிட�தா/ எ+சாி�ைகயாக இ��கேவ;��. 
  
உ)பைக அNசி$த0 கா�க உைலவிட$! 
ம)பைகயி/ மாண$ ெத8�. 883 
  
உ)பைக�� அNசி ஒ�வ/ த/ைன" பா!கா$!� ெகா�ள ேவ;��. 
இ%லாவி)டா% ஒ� ேசாதைனயான ேநர$தி% ப+ைச ம;பா;ட$ைத அ8��� 
க�விேபால அ த உ)பைக அழி� ெசD!வி��. 
  
மனமாணா உ)பைக ேதா/றி/ இனமாணா 
ஏத� பல�� த��. 884 
  
மன� தி� தாத அள��� உ)பைக விைளவி��� உண� ஒ�வE�� 
ஏ0ப)�வி�மானா%, அ! அவைன+ ேச தவகைளேய பைகவரா��� ேக).ைன 
உ;டா�கி வி��.  
 
உற%�ைறயா/ உ)பைக ேதா/றி/ இற%�ைறயா/ 
ஏத� பல�� த��. 885 
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ெந��கிய உறவின��கிைடேய ேதா/8� உ)பைகயான! அவக4��� ேக� 
விைளவி�க� ,.ய பல !/ப�கைள உ;டா���. 
 
ஒ/றாைம ஒ/றியா க)ப./ எNஞா/8� 
ெபா/றாைம ஒ/ற% அாி!. 886 
  
ஒ/றி இ� தவகளிைடேய உ)பைக ேதா/றி வி�மானா%, அதனா% ஏ0ப�� 
அழிைவ$ த�"ப! எ/ப! எ த� கால$திA� அாிதான ெசயலா��. 
  
ெச"பி/ #ண+சிேபா0 ,.E� ,டாேத 
உ)பைக உ0ற �.. 887 
  
ெச"# என"ப�� சிமிழி% அத/ P. ெபா� தியி�"ப! ேபால 
ெவளி$ேதா0ற$!�� ம)�ேம ெதாிB�. அ>வாேற உ)பைகB�ளவக� உளமார" 
ெபா� தியி��க மா)டாக�. 
  
அர�ெபா�த ெபா/ேபால$ ேதB� உர�ெபா� 
!)பைக உ0ற �.. 888 
  
அர$தினா% ேதD�க"ப�� இ��பி/ வ.வ�� வ=ைமB� �ைறவைத" ேபால, 
உ)பைக உ;டான �ல$தி/ வ=ைமB� ேதD ! �ைற ! வி��. 
  
எ)பக வ/ன சி8ைம$ேத ஆயிE� 
உ)பைக உ�ளதா� ேக�. 889 
  
எ�ளி/ பிள�ேபா/8 சிறிதாக இ� தாA� உ)பைகயா% ெப��ேக� விைளB�. 
  
உட�பா .லாதவ வா@�ைக �ட�க�� 
பா�ேபா �டEைற  த08. 890 
  
உ�ள$தா% ஒ/8படாதவக� ,.வா@வ! எ/ப! ஒ� சிறிய �.A��� 
பா�#ட/ இ�"ப! ேபா/8 ஒ>ெவா� ெநா.B� அ+ச� த�வதா��. 
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-------------- 
 
90. 90. 90. 90. ெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைமெபாியாைர� பிைழயாைம    
  
ஆ08வா ஆ0ற% இகழாைம ேபா08வா 
ேபா0றA� எ%லா� தைல. 891 
  
ஒ� ெசயைல+ ெசD! �.�க வ%லவாி/ ஆ0றைல இகழா! இ� தா%, அ!ேவ 
த�ைம� கா$தி�� காவ%க� அைன$ைதB� விட+ சிற த காவலாக அைமB�. 
  
ெபாியாைர" ேபணா ெதா6கி0 ெபாியாரா0 
ேபரா இ��ைப த��. 892 
  
ெபாிேயாகைள மதி�காம% நட ! ெகா;டா% நீ�காத ெப� !/ப$ைத அைடய 
ேநாி��. 
  
ெகட%ேவ;.0 ேகளா! ெசDக அட%ேவ;./ 
ஆ08 பவக; இ6��. 893 
  
ஒ�வ/, த/ைன$தாேன ெக�$!� ெகா�ள வி��பினா% பைகைய நிைன$த 
மா$திர$தி% அழி�க� ,.ய ஆ0றAைடயவகைள யா ேப+ைசB� ேக)காமேல 
இழி$!" ேபசலா�. 
  
,0ற$ைத� ைகயா% விளி$த0றா% ஆ08வா� 
கா0றாதா இ/னா ெசய%. 894 
  
எ த$ !/ப$ைதB� தா�க� ,.ய ஆ0ற% பைட$தவக4ட/, சி8 !/ப$ைதB� 
தா�க �.யாதவக� ேமாதினா% அவகேள த�களி/ �.�கால$ைத� 
ைகயைச$!� ,"பி�கிறாக� எ/8 தா/ ெபா��. 
  
யா;�+ெச/ றியா;�� உளராகா ெவ !"பி/ 
ேவ ! ெசற"ப) டவ. 895 
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மி�க வ=ைம ெபா� திய அரசி/ ேகாப$தி0� ஆளானவக� த"பி$! எ�ேக 
ெச/றாA� அ�� அவகளா% உயி வாழ �.யா!. 
 
எாியா0 Gட"ப.E� உD�;டா� உDயா 
ெபாியா" பிைழ$ெதா6� வா. 896 
  
ெந�"#+ K@ ! G)டாA�,ட ஒ�வ பிைழ$!� ெகா�ள �.B�; ஆனா% 
ஆ0ற% மி� த ெபாிேயாாிட� தவறிைழ"ேபா த"பி" பிைழ"ப! �.யா!. 
  
வைகமா;ட வா@�ைகB� வா/ெபா�4� எ/னா� 
தைகமா;ட த�கா ெசறி/. 897 
  
ெப�Nெச%வ� �வி$!�ெகா;� எ/னதா/ வைகவைகயான வா@�ைக+ 
Gக�கைள அEபவி$தாA�, த�தி வாD த ெபாிேயாாி/ ேகாப$!�� �/னா% 
அைவயைன$!� பயன08" ேபா��. 
  
�/ற/னா �/ற மதி"பி0 �.ெயா� 
நி/ற/னா மாDவ நில$!. 898 
  
மைல ேபா/றவகளி/ ெப�ைமைய� �ைல"பத0� நிைன"பவக�, நிைல$த 
ெப�� ெச%வ�ைடயவகளாக இ�"பிE� அ.ேயா� அழி ! ேபாD வி�வாக�. 
  
ஏ திய ெகா�ைகயா சீறி/ இைட�ாி ! 
ேவ தE� ேவ ! ெக��. 899 
  
உய த ெகா�ைக உ8தி ெகா;டவக� சீறி எ6 தா%, அட���ைற ஆ)சி நிைல 
�ைல ! அழி !வி��. 
  
இற தைம த சா#ைடய ஆயிE� உDயா 
சிற தைம த சீரா ெசறி/. 900 
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எ/னதா/ எ%ைலய0ற வசதிவாD"#க�, வ=ைமயான !ைணக� உைடயவராக 
இ�"பிE�, த�தியி0 சிற த சா/ேறாாி/ சின$ைத எதி$!$ த"பி" பிைழ�க 
�.யா!. 
------------- 
 
91. 91. 91. 91. ெப&வழி"ேசற'ெப&வழி"ேசற'ெப&வழி"ேசற'ெப&வழி"ேசற'    
  
மைனவிைழவா மா;பய/ எDதா விைனவிைழவா 
ேவ;டா" ெபா�4� அ!. 901 
  
கடைமBட/ ,.ய ெசய%#ாிய� கிள�பியவக� இ%லற Gக$ைத" ெபாிெதன� 
க�தினா% சிற"பான #கைழ" ெபற மா)டாக�. 
  
ேபணா! ெப;விைழவா/ ஆ�க� ெபாியேதா 
நாணாக நாC$ த��. 902 
  
ஏ08�ெகா;ட ெகா�ைகயிைன" ேபணி� கா$திடாம% ெப;ைண நா. அவ� 
பி/னா% திாிபவEைடய நிைல ெவ)கி$ தைல�னிய ேவ;.யதாக ஆகிவி��.  
 
இ%லா�க; தா@ த இய%பி/ைம எNஞா/8� 
ந%லா�� நாC$ த��. 903 
  
ந0�ணமி%லாத மைனவிைய$ தி�$த �ைனயாம% பணி ! ேபாகிற கணவ/, 
ந%ேலா �/னிைலயி% நாண�08 நி0�� நிைல�� ஆளாக ேநாி��. 
  
மைனயாைள யNG� ம8ைமயி லாள/ 
விைனயா;ைம OெறDத =/8. 904 
  
மண� #ாி ! #!வா@வி/ பயைன அைடயாம% ���ப� நட$த அNGகி/றவனி/ 
ெசயலா0ற% சிற"பாக அைமவதி%ைல. 
  
இ%லாைள யNGவா னNGம0 ெறNஞா/8� 
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ந%லா�� ந%ல ெசய%. 905 
  
எ"ேபா!ேம ந%ேலா�� ந/ைம ெசDவதி% தவ8 ஏ0ப)�விட�,டாேத எ/8 
அNGகிறவ/ தவ8 ேநராம% க;காணி��� மைனவி�� அNசி நட"பா/. 
 
இைமயாாி/ வாழிE� பா.லேர யி%லா� 
அைமயாேதா ளNG பவ. 906 
  
அறி�� ப;#� இ%லாத மைனவி, அழகாக இ��கிறா� எ/பத0காக ம)�� 
அவ4�� அட�கி நட"பவக�, த�கைள$ ேதவா�ச� பைட$தவக� எ/8 
க0பைனயாக� கா).� ெகா;டாA�, அவக4�� உ;ைமயி% எ த" 
ெப�ைமB� கிைடயா!. 
  
ெப;ேணவ% ெசDெதா6�� ஆ;ைமயி/ நாCைட" 
ெப;ேண ெப�ைம உைட$!. 907 
  
ஒ� ெப;ணி/ காைல+ G0றி� ெகா;� கிட��� ஒ�வனி/ ஆ;ைமைய� 
கா).A�, மான உண��ள ஒ�$தியி/ ெப;ைமேய ெப�ைம��ாிய தா��. 
  
ந)டா �ைற�.யா ந/றா0றா ந/Eதலா� 
ெப)டா� ெகா6� பவ. 908 
  
ஒ� ெப;ணி/ அழ��காகேவ அவளிட� மய�கி அறிவிழ ! நட"பவக�, 
ந;பகைள"ப0றிB� கவைல"படமா)டாக�; ந0பணிகைளB� 
ஆ0றிடமா)டாக�. 
  
அறவிைனB� ஆ/ற ெபா�4� பிறவிைனB� 
ெப;ேணவ% ெசDவாக; இ%. 909 
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ஆணவ�ெகா;ட ெப;க� இ�கி/ற ஆைணக4�� அட�கி இய��கி/ற 
ெப;பி$தகளிட� அறெநறி+ ெசய%கைளேயா சிற த அறிவா0றைலேயா 
எதிபா�க �.யா!. 
  
எ;ேச த ெநNச$ திடEைடயா� ெகNஞா/8� 
ெப;ேச தா� ேபைதைம இ%. 910 
  
சி தி��� ஆ0றA� ெநNG8திB� ெகா;டவக� காமா தகாரகளாக" 
ெப;கைளேய G0றி�ெகா;� கிட�க மா)டாக�. 
--------------- 
 
92. 92. 92. 92. வைரவி� மகளி� வைரவி� மகளி� வைரவி� மகளி� வைரவி� மகளி�     
 
அ/பி/ விைழயா ெபா��விைழB� ஆDெதா.யா 
இ/ெசா% இ6��$ த��. 911 
  
அ/ேப இ%லாம% ெபா�� திர)�வைதேய �றி�ேகாளாக� ெகா;ட ெபா!மகளி 
இனிைமயாக" ேபGவைத ந�பி ஏமா8கிறவக4�� இ8தியி% !/பேம வ ! 
ேச��.  
 
பய/M�கி" ப;#ைர��� ப;பி/ மகளி 
நய/M�கி ந�ளா விட%. 912 
  
ஆதாய$ைத� கண�கி)� அத0ேக0றவா8 பா� ெமாழிேபG� ெபா!மகளி உறைவ 
ஒ�ேபா!� ந�பி ஏமாற�,டா!. 
  
ெபா�)ெப;. ெபாD�ைம �ய�க� இ�)டைறயி% 
ஏதி% பிண தழீஇ அ08. 913 
  
விைலமாதக� பண$!�காக ம)�ேம ஒ�வைர$ த6வி" ெபாDய/# கா). 
ந."ப!, இ�)டைறயி% ஓ அ நிய" பிண$ைத அைண$!� கிட"ப! 
ேபா/றதா��. 
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ெபா�)ெபா�ளா #/னல  ேதாயா அ�)ெபா�� 
ஆB� அறிவி னவ. 914 
  
அ�ைள வி��பி ஆராD தி�� அறி�ைடயவக� ெபா�ைள ம)�ேம வி��#� 
விைலமகளிாி/ இ/ப$ைத இழிவானதாக� க�!வாக�. 
  
ெபா!நல$தா #/னல  ேதாயா மதிநல$தி/ 
மா;ட அறிவி னவ. 915 
  
இய0ைகயறி�� ேமA� க08ண த அறி�� ெகா;டவக� ெபா!மகளி த�� 
இ/ப$தி% P@கமா)டாக�. 
 
த நல� பாாி"பா ேதாயா தைகெச��கி" 
#/னல� பாாி"பா ேதா�. 916 
  
#க@+சி��ாிய சா/ேறா எவ��, இக@+சி��ாிய இ/பவ%=களி/ ேதாளி% 
சாD ! கிட�க மா)டா. 
  
நிைறெநNச� இ%லவ ேதாDவ பிறெநNசி0 
ேபணி" #ணபவ ேதா�. 917 
  
உ�ள$தி% அ/# இ%லாம% த/னல$!�காக உடAற� ெகா�4� ெபா!மகளி 
ேதாைள, உ8திய0ற மன� பைட$ேதா ம)�� ந�பி� கிட"ப. 
  
ஆB� அறிவின அ%லா� கண�ெக/ப 
மாய மகளி �ய��. 918 
  
வNசக எ;ண�ெகா;ட "ெபா!மக�" ஒ�$தி யிட� மய��வைத 
அறிவி%லாதவE�� ஏ0ப)ட "ேமாகினி மய�க�" எ/8 ,8வாக�. 
  
வைரவிலா மாணிைழயா ெம/ேதா� #ைரயிலா" 
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Rாியக� ஆ6� அள8. 919 
  
விைலமகைள வி��பி அவ� பி/னா% ேபாவத0�� "நரக�" என+ ெசா%ல"ப�� 
சகதியி% வி6வத0�� ேவ8பாேட இ%ைல. 
  
இ�மன" ெப;.�� க�4� கவ8� 
தி�நீ�க" ப)டா ெதாட#. 920 
  
இ�மன� ெகா;ட ெபா!மகளி�டE�, ம!�டE�, Kதா)ட$தினிட�� ெதாட# 
ெகா;� உழ%ேவாைர வி)� வா@வி% அைமய ேவ;.ய சிற"# அக/8வி��. 
-------------- 
 
93. 93. 93. 93. க��&ணாைம க��&ணாைம க��&ணாைம க��&ணாைம     
 
உ)க" படாஅ ஒளியிழ"ப எNஞா/8� 
க)காத% ெகா;ெடா6� வா. 921 
  
ம!" பழ�க$தி0� அ.ைமயானவக� தம! சிற"ைப இழ"ப! ம)�ம%ல, 
மா0றா�� அவகைள� க;� அNச மா)டாக�.  
 
உ;ண0க க�ைள உணிA;க சா/ேறாரா/ 
எ;ண" படேவ;டா தா. 922 
  
ம! அ� த� ,டா!; சா/ேறாகளி/ ந/ மதி"ைப" ெபறவி��பாதவ 
ேவ;�மானா% அ� தலா�. 
  
ஈ/றா� �க$ேதB� இ/னாதா% எ/ம08+ 
சா/ேறா �க$!� களி. 923 
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க�ள� தி மய�கி�� த/ மகைன, அவ/ �0ற�கைள ம/னி�க� ,.ய தாேய 
காண+ சகி�கமா)டா� எ/கிறேபா! ஏைனய சா/ேறாக� அவைன எ"ப.+ 
சகி$!� ெகா�வாக�. 
  
நாெண/E� ந%லா� #ற�ெகா���� க�ெள/E� 
ேபணா" ெப���0ற$ தா��. 924 
  
ம! மய�க� எE� ெவ8�க$த�க ெப���0ற$தி0� ஆளாகியி�"ேபாாி/ 
�/னா% நாண� எ/8 ெசா%ல"ப�� ந0ப;# நி0காம% ஓ.வி��. 
  
ைகயறி யாைம உைட$ேத ெபா��ெகா�$! 
ெமDயறி யாைம ெகாள%. 925 
  
ஒ�வ/ த/னிைல மற ! மய�கியி�"பத0காக", ேபாைத" ெபா�ைள விைல 
ெகா�$! வா��த% விவாி�கேவ �.யாத Pட$தனமா��. 
 
!Nசினா ெச$தாாி/ ேவற%ல எNஞா/8� 
நNG;பா க�4; பவ. 926 
  
ம! அ� !ேவா��� நNG அ� !ேவா��� ேவ8பா� கிைடயா! எ/பதா% 
அவக� M��வத0�� இற ! கிட"பத0��,ட ேவ8பா� கிைடயா! எ/8 
,றலா�. 
  
உ�ெளா0றி உ�W நக"ப�வ எNஞா/8� 
க�ெளா0றி� க;சாD பவ. 927 
  
மைற தி� ! ம!வ� தினாA� மைற�க �.யாம% அவகள! க;க� Gழ/8 
மய��வைத� க;� ஊரா எ�ளி நைகயாட$தா/ ெசDவாக�. 
  
களி$தறிேய/ எ/ப! ைகவி�க ெநNச$ 
ெதாளி$தMஉ� ஆ�ேக மி��. 928 
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ம! அ� !வேத இ%ைல எ/8 ஒ�வ/ ெபாD ெசா%ல �.யா!; காரண�, அவ/ 
ம! மய�க$தி% இ���� ேபா! அ த உ;ைமைய+ ெசா%= வி�வா/. 
  
களி$தாைன� காரண� கா)�த% கீ@நீ� 
�ளி$தாைன$ தீ$!ாீஇ அ08. 929 
  
�.ேபாைத�� அ.ைமயாகி வி)டவைன$ தி�$த அறி�ைர ,8வ!�, 
த;ணீ���� P@கிவி)டவைன$ ேத.�க;�பி.�க$ தீ"ப த� ெகா4$தி� 
ெகா;� ெச%வ!� ஒ/8தா/. 
  
க�4;ணா" ேபா@தி0 களி$தாைன� காC�கா% 
உ�ளா/ெகா% உ;டத/ ேசா�. 930 
  
ஒ� �.கார/, தா/ �.�காம% இ����ேபா! ம0ெறா� �.கார/ ம! 
மய�க$தி% த�ளா�வைத" பா$த பிறகாவ! அத/ ேக).ைன எ;ணி" பா�க 
மா)டானா? 
------------- 
 
94. 94. 94. 94. A�A�A�A�    
  
ேவ;ட0க ெவ/றி.E� Kதிைன ெவ/றMஉ� 
M;.0ெபா/ மீ/வி6�கி அ08. 931 
  
ெவ0றிேய ெப8வதாயிE� Kதா�� இட$ைத நாட�,டா!. அ த ெவ0றி, 
M;.=/ இ��# ��ளி% ேகா$த இைரைய ம)�� வி6��வதாக நிைன$! 
மீ/க� இ��# ��ைளேய ெகௗவி� ெகா;ட! ேபாலாகிவி��. 
  
ஒ/ெறDதி ?றிழ��� Kத��� உ;டா�ெகா% 
ந/ெறDதி வா@வேதா ஆ8. 932 
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ஒ� ெவ0றிைய" ெப0ற மகி@+சியி% ெதாட ! ஆ. ?8 ேதா%விகைள$ 
த6வி�ெகா�4� Kதா.களி/ வா@�ைகயி% நல� ஏ0பட வழி ஏ!? 
  
உ�ளாய� ஓவா! ,றி0 ெபா�ளாய� 
ேபாஒD" #றேம ப��. 933 
  
பைணய� ைவ$! இைடவிடாம% Kதா�வைத ஒ�வ/ பழ�கமாகேவ 
ெகா�வாேனயானா% அவ/ ெச%வ�� அ த+ ெச%வ$ைத ஈ)�� 
வழி�ைறB�அவைனவி)� நீ�கிவி��. 
  
சி8ைம பலெசD! சீரழி��� Kதி/ 
வ8ைம த�வெதா/ றி%.  934 
  
பல !/ப�க4�� ஆளா�கி, #கைழ� ெக�$!, வ8ைமயிA� ஆ@$!வத0�+ 
Kதா)ட$ைத" ேபா/ற தீைமயான ெசய% ேவெறா/8� இ%ைல. 
  
கவ8� கழக�� ைகB� த��கி 
இவறியா இ%லாகி யா. 935 
  
Kதா�� இட�, அத0கான க�வி, அத0�ாிய �ய0சி ஆகியவ0ைற� ைகவிட 
மனமி%லாதவக� எ!�� இ%லாதவகளாகேவ ஆகிவி�வாக�. 
 
அகடாரா அ%ல% உழ"பK ெத/E� 
�க.யா/ Pட"ப) டா. 936 
  
K! என"ப�� தீைமயி/ வைலயி% வி6 தவக� வயிறார உ;ண�� வி��பாம% 
!/ப$திA� உழ/8 வ� !வாக�.  
 
பழகிய ெச%வ�� ப;#� ெக���� 
கழக$!� காைல #கி/. 937 
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Kதா�� இட$திேலேய ஒ�வ தம! கால$ைத� கழி"பாேரயானா%, அ! 
அவ�ைடய Pதாைதய ேத.ைவ$த ெசா$!�கைளB� ந0ப;ைபB� 
நாசமா�கிவி��. 
  
ெபா��ெக�$!" ெபாDேம0 ெகாளீஇ அ��ெக�$ 
த%ல% உழ"பி��� K!. 938 
  
ெபா�ைள" பறி$!" ெபாDயனாக ஆ�கி, அ�� ெநNச$ைதB� மா0றி$, !/ப 
இ�ளி% ஒ�வைன உழல+ ெசDவ! K!. 
  
உைடெச%வ� ஊெணாளி க%விெய/ ைற !� 
அைடயாவா� ஆய� ெகாளி/. 939 
  
Kதா)ட$தி0� அ.ைம யா�கிவி)டவகைள வி)�" #க6�, க%விB�, ெச%வ��, 
உண��, உைடB� அக/8 ஒ!�கி வி��. 
  
இழ$ெதாLஉ� காத=��� Kேதேபா% !/ப� 
உழ$ெதாLஉ� காத0 8யி. 940 
  
ெபா�ைள இழ�க இழ�க+ Kதா)ட$தி/மீ! ஏ0ப�கிற ஆைசB�, உடA��$ 
!/ப� ெதாட ! வரவர உயிமீ! ெகா�4கிற ஆைசB� ஒ/ேறதா/. 
------------ 
 
95. 95. 95. 95. ம0��ம0��ம0��ம0��    
  
மிகிE� �ைறயிE� ேநாDெசDB� ?ேலா 
வளி�தலா எ;ணிய P/8. 941 
  
வாத�, பி$த�, சிேல$!ம� எ/8 ம�$!வ ?ேலா கணி$!�ள P/றி% ஒ/8 
அள��� அதிகமானாA� �ைற தாA� ேநாD உ;டா��. 
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ம� ெதன ேவ;டாவா� யா�ைக� க� திய 
த0ற! ேபா0றி உணி/. 942 
  
உ;ட உண� ெசாி"பத0கான கால இைடெவளி த !, உண� அ� !கிறவகளி/ 
உடA�� ேவ8 ம� ேத ேதைவயி%ைல. 
  
அ0றா% அளவறி  !;க அஃ!ட�# 
ெப0றா/ ெந.!D��� ஆ8. 943 
  
உ;ட உண� ெசாி$தைதB�, உ;C� உணவி/ அளைவB� அறி ! உ;ப! 
நீ;டநா� வா@வத0� வழியா��. 
  
அ0ற தறி ! கைட"பி.$! மாற%ல 
!D�க !வர" பசி$!. 944 
  
உ;ட! ெசாி$ததா எ/பைத உண !, ந/� பசிெய�$த பிற� உடA�� ஒ$! 
வர�,.ய உணைவ அ� த ேவ;��. 
  
மா8பா .%லாத உ;. ம8$!;ணி/ 
ஊ8பா .%ைல உயி��. 945 
  
உடA�� ஒ$!வர�,.ய உணைவ�,ட அதிகமா��ேபா! ம8$! அள�ட/ 
உ;டா%, உயி வா@வத0�$ ெதா%ைல எ!�மி%ைல. 
 
இழிவறி  !;பா/க; இ/ப�ேபா% நி0�� 
கழிேப இைரயா/க; ேநாD. 946 
  
அளேவா� உ;பவ உட% நல�ட/ வா@வ!� அதிக� உ;பவ ேநாD�� 
ஆளாவ!� இய0ைக. 
  
தீயள வ/றி$ ெதாியா/ ெபாி!;ணி/ 
ேநாயள வி/றி" ப��. 947 
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பசியி/ அள� அறியாமA�, ஆராயாமA� அதிக� உ;டா% ேநாDக4� 
அளவி/றி வ��. 
  
ேநாDநா. ேநாD�த% நா. அ!தணி��� 
வாDநா. வாD"ப+ ெசய%. 948 
  
ேநாD எ/ன? ேநாD�கான காரண� எ/ன? ேநாD தீ��� வழி எ/ன? இவ0ைற 
�ைறயாக ஆராD ! சிகி+ைச ெசDயேவ;��. (உட% ேநாD�� ம)�மி/றி+ 
ச�தாய ேநாD��� இ! ெபா� !�). 
  
உ0றா/ அள�� பிணியள�� கால�� 
க0றா/ க�தி+ ெசய%. 949 
  
ேநாயாளியி/ வய!, ேநாயி/ த/ைம, ம�$!வ� ெசDவத0�ாிய ேநர� 
எ/பனவ0ைற எ%லா� ம�$!வ� க0றவ எ;ணி" பா$ேத ெசய%பட ேவ;��. 
  
உ0றவ/ தீ"பா/ ம� !ைழ+ ெச%வாென/ 
ற"பானா0 ,0ேற ம� !. 950 
  
ேநாயாளி, ம�$!வ, ம� !, அ�கி� ! !ைண#ாிபவ என ம�$!வ�ைற நா/� 
வைகயாக அைம !�ள!. 
------------------ 
 
96. 96. 96. 96. ,#ைம ,#ைம ,#ைம ,#ைம     
 
இ0பிற தா க;ண%ல தி%ைல இய%பாக+ 
ெச"ப�� நாC� ஒ���. 951 
  
ந�நிைல தவறாத ப;#�, ஆரவாரம0ற அட�க உண�� ெகா;டவகைள-
ய%லாம% ம0றவகைள உய த �.யி% பிற தவகளாக� க�த �.யா!.  
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ஒ6�க�� வாDைமB� நாCமி� P/8� 
இ6�கா �."பிற  தா. 952 
  
ஒ6�க�, வாDைம, மான� ஆகிய இ த P/றிA� நிைலதவறி நட�காதவகேள 
உய த �.யி% பிற தவகளாக� க�த"ப�வாக�. 
  
நைக�ைக இ/ெசா% இகழாைம நா/�� 
வைகெய/ப வாDைம� �.��. 953 
  
�கமல+சி, ஈைக��ண�, இனியெசா%, பிறைர இகழாத ப;பா� ஆகிய நா/� 
சிற"#க4� உ�ளவகைளேய வாDைமB�ள �.ம�க� எ/8 வைக"ப�$த 
�.B�. 
  
அ��கிய ேகா. ெபறிE� �."பிற தா 
�/8வ ெசDத% இல. 954 
  
பலேகா." ெபா��கைள அ��கி� ெகா�$தாA� சிற த �.யி% பிற தவக� 
அ த+ சிற"#� ெக�வத0கான ெசய%க4�� இட� தரமா)டாக�. 
  
வழ��வ !�O@ த� க;C� பழ��. 
ப;பி/ தைல"பிாித% இ/8. 955 
  
பழ� ெப�ைம வாD த �.யி% பிற தவக� வ8ைமயா% தா��;ட ேபாதிA�, 
பிற��� வழ��� ப;ைப இழ�க மா)டாக�. 
 
சல�ப0றி+ சா%பில ெசDயாமா ச0ற 
�ல�ப0றி வா@!ெம/ பா. 956 
  
மாச0ற ப;#ட/ வா@வதாக� க�தி�ெகா;.�"பவக�, வNசக நிைன�ட/ 
தகாத காாிய�களி% ஈ�படமா)டாக�.  
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�."பிற தா க;விள��� �0ற� விG�பி/ 
மதி�க; ம8"ேபா% உய !. 957 
  
பிற த �.��" ெப�ைம ேச"பவாிட��ள சிறிய �ைறக�, ஒளி� மைற� 
ஏ!மி/றி, வான$! நிலவி% உ�ள �ைறேபால ெவளி"பைடயாக$ ெதாிய� 
,.யதா��. 
  
நல$தி/க; நாாி/ைம ேதா/றி/ அவைன� 
�ல$தி/க; ஐய" ப��. 958 
  
எ/னதா/ அழ�� #க6� உைடயவனாக இ� தாA� அ/# எE� ஒ� ப;# 
இ%லாதவனாக இ� தா% அவ/ பிற த �ல$ைதேய ச ேதகி�க ேவ;.ய நிைல 
ஏ0ப��. 
  
நில$தி0 கிட தைம கா%கா)�� கா)�� 
�ல$தி0 பிற தாவாD+ ெசா%. 959 
  
விைள த பயிைர" பா$தாேல இ! எ த நில$தி% விைள த! எ/8 அறி ! 
ெகா�ளலா�. அேதேபால ஒ�வாி/ வாD+ ெசா%ைல� ேக)ேட அவ எ$தைகய 
�.யி% பிற தவ எ/பைத உண ! ெகா�ளலா�. 
  
நல�ேவ;./ நாCைடைம ேவ;�� �ல�ேவ;./ 
ேவ;�க யா��� பணி�. 960 
  
தகாத ெசய% #ாி திட அNசி நாCவ!�, எ%ேலாாிட�� ஆணவமி/றி" பணி�ட/ 
நட ! ெகா�வ!� ஒ�வாி/ நல$ைதB� அவ பிற த �ல$ைதB� உய$த� 
,.யைவகளா��. 
------------- 
 
97. 97. 97. 97. மான!மான!மான!மான!    
  
இ/றி அைமயா+ சிற"பின ஆயிE� 
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�/ற வ�ப விட%. 961 
  
க)டாயமாக+ ெசD! தீர ேவ;.ய ெசய%க� எ/றாA�,ட அவ0றா% தன! 
ெப�ைம �ைறBமானா% அ த+ ெசய%கைள$ தவி$திட% ேவ;��. 
  
சீாிE� சீர%ல ெசDயாேர சீெரா� 
ேபரா;ைம ேவ;� பவ. 962 
  
#க@மி�க Oர வா@�ைகைய வி��#கிறவ, தன�� எ"ப.B� #க@ வரேவ;� 
ெம/பத0காக மான உண���" #ற�பான காாிய$தி% ஈ�படமா)டா. 
  
ெப��க$! ேவ;�� பணித% சிறிய 
G��க$! ேவ;�� உய�. 963 
  
உய த நிைல வ��ேபா! அட�க உண��, அ த நிைல மாறிவி)ட Kழ=% 
யா���� அ.ைமயாக அட�கி நட�காத மான உண�� ேவ;��. 
  
தைலயி/ இழி த மயிரைனய மா த 
நிைலயி/ இழி த� கைட. 964 
  
ம�களி/ ெநNச$தி% உய த இட� ெப0றி� த ஒ�வ மானமிழ ! 
தா@ தி��ேபா!, தைலயி=� ! உதி த மயி���+ சமமாக� க�த"ப�வா. 
  
�/றி/ அைனயா�� �/8வ �/8வ 
�/றி அைனய ெசயி/. 965 
  
�/றிைன" ேபா% உய ! க�Sரமாக நி0பவக4� ஒ� �/றிமணி அள� 
இழிவான ெசய=% ஈ�ப)டா% தா@ ! �/றி" ேபாD வி�வாக�. 
 
#கழி/றா% #$ேதணா) �Dயாதா% எ/ம0 
றிக@வாபி/ ெச/8 நிைல. 966 
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இக@வைதB� ெபா8$!�ெகா;�, மான$ைத வி)�வி)� ஒ�வ பி/ேன 
பணி ! ெச%வதா% எ/ன #க@ கிைட���? இ%லாத ெசா�கமா கிைட���?  
 
ஒ)டாபி/ ெச/ெறா�வ/ வா@த=/ அ நிைலேய 
ெக)டா/ என"ப�த% ந/8. 967 
  
த/ைன மதி�காதவாி/ பி/னா% ெச/8 உயி வா@வைதவிட+ ெச$ெதாழிவ! 
எ>வளேவா ேம%. 
  
ம� ேதாம0 Lேனா�#� வா@�ைக ெப� தைகைம 
Sடழிய வ த இட$!. 968 
  
சாகாமேல இ��க ம� ! கிைடயா!. அ"ப. இ����ேபா! உயிைரவிட 
நிைலயான மான$ைத" ேபா0றாம%, வா@�ைக ேம�பா)��காக ஒ�வ, தம! 
ெப�ைமைய� �ைற$!� ெகா�வ! இழிவான ெசயலா��. 
  
மயிநீ"பி/ வாழா� கவாிமா அ/னா 
உயிநீ"ப மான� வாி/. 969 
  
உட=% உ�ள உேராம� நீ�க"ப)டா% உயி வாழா! கவாிமா/ எ/பாக�. 
அ!ேபா% மான� அழிய ேந தா% உய த மனிதக� உயிைரேய வி)� 
வி�வாக�.  
 
இளிவாி/ வாழாத மான� உைடயா 
ஒளிெதா6 ேத$!� உல�. 970 
  
மான� அழிய$த�க இழி� வ தேத எ/8 உயிைர மாD$!� ெகா�ள� 
,.யவகளி/ #கைழ உலக� எ�கால�� ேபா0றி நி0��. 
---------- 
 
98. 98. 98. 98. ெப0ைமெப0ைமெப0ைமெப0ைம    
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ஒளிெயா�வ0 ��ள ெவ8�ைக இளிெயா�வ0 
கஃதிற ! வா@!� என%. 971 
  
ஒ�வாி/ வா@�ைக�� ஒளித�வ! ஊ�கேம யா��. ஊ�கமி/றி உயிவா@வ! 
இழி� த�வதா��. 
  
பிற"ெபா��� எ%லா உயி��� சிற"ெபா>வா 
ெசDெதாழி% ேவ08ைம யா/. 972 
  
பிற"பினா% அைனவ�� சம�. ெசDB� ெதாழி=% கா)�கிற திறைமயி% ம)�ேம 
ேவ8பா� காண �.B�. 
  
ேம=� !� ேமல%லா ேமல%ல கீழி� !� 
கீழ%லா கீழ% லவ. 973 
  
ப;# இ%லாதவக� உய த பதவியி% இ� தாA� உய ேதா அ%ல; 
இழிவான காாிய�களி% ஈ�படாதவக� தா@ த நிைலயி% இ� தாA� 
உய ேதாேரயாவாக�. 
  
ஒ�ைம மகளிேர ேபால" ெப�ைமB� 
த/ைன$தா/ ெகா;ெடா6கி/ உ;�. 974 
  
த/னிைல தவறாம% ஒ�வ/ த/ைன$ தாேன கா$!�ெகா;� 
வா@வாேனயானா%, க0#�கரசிக4��� கிைட��� #க6� ெப�ைமB� 
அவE��� கிைட���. 
  
ெப�ைம Bைடயவ ஆ08வா ஆ0றி/ 
அ�ைம Bைடய ெசய%. 975 
  
அாிய ெசய%கைள அவ08�� உாிய �ைறயான வழியி% ெசD! �.��� 
திறைமBைடயவக� ெப�ைம��ாியவராவாக�. 
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சிறியா உண+சிB� இ%ைல ெபாியாைர" 
ேபணி�ெகா� ேவெம/E� ேநா��. 976 
  
ெபாிேயாைர" ேபா0றி ஏ08�ெகா�4� ேநா�க�, அறிவி0 சிறிேயாாி/ 
உண+சியி% ஒ/றியி�"பதி%ைல.  
 
இற"ேப #ாி த ெதாழி0றா� சிற"# தா/ 
சீர% லவக; ப./. 977 
  
சிற"பான நிைலB�,ட அத0�" ெபா� தாத கீ@ ம�க4��� கி)�மானா%, 
அவக� வர�#மீறி+ ெசய%ப�வ! இய0ைக.  
 
பணிBமா� எ/8� ெப�ைம சி8ைம 
அணிBமா� த/ைன விய !. 978 
  
ப;#ைடய ெபாிேயா எ%ேலாாிட�� எ"ெபா6!� பணி�ட/ பழ�வாக�; 
ப;# இ%லாத சிறிேயா, த�ைம$ தாேம #க@ ! ெகா;� இ8மா ! 
கிட"பாக�. 
  
ெப�ைம ெப�மித� இ/ைம சி8ைம 
ெப�மித� ஊ ! விட%. 979 
  
ஆணவமி/றி அட�கமாக இ�"ப! ெப�ைம என"ப��. ஆணவ$தி/ எ%ைல�ேக 
ெச/8வி�வ! சி8ைம என"ப��. 
  
அ0ற� மைற��� ெப�ைம சி8ைமதா/ 
�0றேம ,றி வி��. 980 
  
பிற�ைடய �ைறகைள மைற"ப! ெப�ைம" ப;பா��. பிற�ைடய 
�0ற�கைளேய ,றி� ெகா;.�"ப! சி8ைம� �ணமா��. 
--------------- 
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99. 99. 99. 99. சா�றா&ைமசா�றா&ைமசா�றா&ைமசா�றா&ைம    
  
கடென/ப ந%லைவ ெய%லா� கடனறி !  
சா/றா;ைம ேம0ெகா� பவ��. 981 
  
ஆ0ற ேவ;.ய கடைமகைள உண !, அவ0ைற" ப;பா த �ைறயி% 
நிைறேவ0ற ேம0ெகா�ள"ப�� �ய0சிக� அைன$!� ந%ல கடைமக� எ/ேற 
ெகா�ள"ப��.  
 
�ணநலN சா/ேறா நலேன பிறநல� 
எ நல$ !�ளMஉ ம/8. 982 
  
ந0ப;# ஒ/ேற சா/ேறா�கான அழகா��. ேவ8 எ த அழ�� அழக%ல. 
  
அ/#நா; ஒ"#ர� க;ேணா)ட� வாDைமெயா 
ைட !சா% R/றிய M;. 983 
  
அ/# ெகா�4த%, பழி#ாி திட நாCத%, உலக ஒ6�க� ேபா08த%, இர�க+ 
ெசயலா08த%, வாDைம கைட"பி.$த% ஆகிய ஐ !� சா/றா;ைமைய$ தா��� 
M;களா��. 
  
ெகா%லா நல$த! ேநா/ைம பிறதீைம 
ெசா%லா நல$த! சா%#. 984 
  
உயிைர� ெகா%லாத அற$ைத அ."பைடயாக� ெகா;ட! ேநா/#. பிற ெசDB� 
தீைமைய+ G).+ ெசா%லாத ப;ைப� �றி"ப! சா%#. 
  
ஆ08வா ஆ0ற% பணித% அ!சா/ேறா 
மா0றாைர மா08� பைட. 985 
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ஆணவமி/றி" பணி�ட/ நட$தேல, ஆ0றலாளாி/ ஆ0ற% எ/பதா% அ!ேவ 
பைகைமைய மா08கி/ற பைடயாக+ சா/ேறா�� அைமவதா��. 
 
சா%பி0�� க)டைள யாெதனி/ ேதா%வி 
!ைலய%லா க;C� ெகாள%. 986 
  
சமநிைலயி% இ%லாதவகளா% தன�� ஏ0ப�� ேதா%விைய�,ட ஒ"#� 
ெகா�4� மன"ப��வ�தா/ ஒ�வாி/ ேம/ைம�� உைரக%லா��. 
  
இ/னாெசD தா��� இனியேவ ெசDயா�கா% 
எ/ன பய$தேதா சா%#. 987 
  
தம��$ தீைம ெசDதவ���� தி��ப ந/ைம ெசDயாம% வி)�வி)டா% 
சா/றா;ைம எE� ந%ல ப;# இ� !� அதனா% எ/ன பய/? 
  
இ/ைம ஒ�வ0 கிளிவ/8 சா%ெப/E� 
தி;ைமB; டாக" ெபறி/. 988 
  
சா%# எ/கிற உ8திைய+ ெச%வெமன� ெகா;டவ��� வ8ைம எ/ப! இழி� 
தர� ,.யத%ல. 
  
ஊழி ெபயாிE� தா�ெபயரா சா/றா;ைம� 
காழி ெயன"ப� வா. 989 
  
தம��ாிய கடைமகைள� க;ணிய$!ட/ ஆ08கி/ற சா/ேறா எ%லா� 
கட%க4� தட�#ர;� மா8கி/ற ஊழி�கால� ஏ0ப)டாA�,ட$, த�நிைல 
மாறாத கடலாக$ திக@வாக�. 
  
சா/றவ சா/றா;ைம �/றி/ இ�நில தா/ 
தா�கா! ம/ேனா ெபாைற. 990 
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சா/ேறாாி/ ந0ப;ேப �ைறய$ெதாட�கினா% அதைன இ த உலக� 
ெபா8ைமBட/ தா�கி� ெகா�ளா!. 
------------- 
 
100. 100. 100. 100. ப&�ைடைமப&�ைடைமப&�ைடைமப&�ைடைம    
  
எ;பத$தா% எDத% எளிெத/ப யாமா)�� 
ப;#ைடைம எ/E� வழ��. 991 
  
யாராயி� தாA� அவகளிட$தி% எளிைமயாக" பழகினா%, அ!ேவ ப;#ைடைம 
எ/கிற சிற த ஒ6�க$ைத" ெப8வத0� எளிதான வழியாக அைமB�.  
 
அ/#ைடைம ஆ/ற �."பிற$த% இ>விர;�� 
ப;#ைடைம எ/E� வழ��. 992 
  
அ/#ைடயவராக இ�"ப!�, உய த �.யி% பிற த இல�கண$!�� உாியவராக 
இ�"ப!�தா/ ப;#ைடைம என� ,ற"ப�கிற சிற த ெநறியா��. 
  
உ8"ெபா$த% ம�கெளா" ப/றா% ெவ8$த�க 
ப;ெபா$த% ஒ"பதா� ஒ"#.  993 
  
ந0ப;# இ%லாதவகைள அவகளி/ உட% உ8"#கைள ம)�ேம ஒ"பி)�" 
பா$! ம�க� இன$தி% ேச$!" ேபGவ! சாிய%ல: ந0ப;#களா% 
ஒ$தி�"பவகேள ம�க� என"ப�வ. 
  
நயெனா� ந/றி #ாி த பயEைடயா 
ப;#பா ரா)�� உல�. 994 
  
நீதி வ6வாம% ந/ைமகைள+ ெசD! பிற���" பய/பட" பணியா08கிறவகளி/ 
ந%ல ப;ைப உலக� பாரா)��. 
  
நைகB�4� இ/னா திக@+சி பைகB�4� 
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ப;#ள பாடறிவா மா)�. 995 
  
விைளயா)டாக�,ட ஒ�வைர இக@ ! ேபGவதா% ேக� உ;டா��. அறி� 
�தி தவக�, பைகவாிட�� ப;#ெகடாம% நட ! ெகா�வாக�. 
 
ப;#ைடயா" ப)�; �லக� அ!வி/ேற% 
ம;#�� மாDவ! ம/. 996 
  
உலக நைட�ைறக�, ப;பாளகைள+ சா ! இய�க ேவ;��. இ%ைலேய% 
அ த நைட�ைறக� நாசமாகிவி��. 
  
அர�ேபாA� ,ைமய ேரE� மர�ேபா%வ 
ம�க)ப; பி%லா தவ. 997 
  
அர�ேபா/ற ,ைமயான அறி�ைடய ேமைதயாக இ� தாA�, ம�க4��ாிய 
ப;# இ%லாதவ மர$!�� ஒ"பானவேரயாவா. 
  
ந;பா0றா ஆகி நயமில ெசDவா��� 
ப;பா0றா ஆத% கைட. 998 
  
ந)#�� ஏ0றவராக இ%லாம% தீைமகைளேய ெசD! ெகா;.�"பவாிட�, நா� 
ெபா8ைம கா)." ப;#ைடயவராக நட ! ெகா�ளாவி)டா% அ! இழிவான 
ெசயலாக� க�த"ப��. 
  
நக%வ%ல அ%லா�� மாயி� ஞால� 
பகA�பா0 ப)ட/ றி��. 999 
  
ந;பக4ட/ பழகி மகிழ$ ெதாியாதவக4�� உலக� எ/ப! பக=% ,ட 
இ�)டாக$தா/ இ����. 
  
ப;பிலா/ ெப0ற ெப�Nெச%வ� ந/பா% 
கல தீைம யா%திாி  த08. 1000 
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பா$திர� களி�# பி.$தி� தா%, அதி% ஊ0றி ைவ�க"ப�� பா% எ"ப.� 
ெக)�வி�ேமா அ!ேபால" ப;# இ%லாதவக� ெப0ற ெச%வ�� பயன0றதாகி 
வி��. 
------------ 
 
101. 101. 101. 101. ந�றியி' ெச'வ!ந�றியி' ெச'வ!ந�றியி' ெச'வ!ந�றியி' ெச'வ!    
  
ைவ$தா/வாD சா/ற ெப��ெபா�� அஃ!;ணா/ 
ெச$தா/ ெசய�கிட த தி%. 1001 
  
அட�காத ஆைசயினா% O� ெகா�ளாத அள���+ ெச%வ$ைத+ ேச$! ைவ$! 
அதைன அEபவி�காம% ெச$!"ேபாகிறவE��. அ"ப.+ ேச�க"ப)ட 
ெச%வ$தினா% எ/ன பய/? 
  
ெபா�ளானா� எ%லாெம/ றீயா திவ8� 
ம�ளானா� மாணா" பிற"#. 1002 
  
யா���� எ!�� ெகா��காம%, த/னிட��ள ெபா�ளா% எ%லா� ஆ�ெம/8, 
அதைனவிடாம% ப0றி� ெகா;.�"பவ/ எ த+ சிற"#மி%லாத இழி 
பிறவியாவா/. 
  
ஈ)ட� இவறி இைசேவ;டா ஆடவ 
ேதா0ற� நில��" ெபாைற. 1003 
  
#கைழ வி��பாம% ெபா�� ேச"ப! ஒ/றிேலேய �றியாக இ�"பவக� பிற ! 
வா@வேத இ த" Rமி��" ெப�� Gைமயா��. 
  
எ+செம/ ெற/ென;C� ெகா%ேலா ஒ�வரா% 
ந+ச" படா தவ/. 1004 
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யாராA� வி��ப"படாத ஒ�வ/, த/ மரண$தி0�" பிற� எNசி நி0க" ேபாவ! 
எ/8 எதைன நிைன$திட �.B�? 
  
ெகா�"பMஉ� !D"பMஉ� இ%லா� க��கிய 
ேகா.B; டாயிE� இ%. 1005 
  
ெகா�$! உத�� ப;பினா% இ/ப�8� இய%# இ%லாதவாிட�, ேகா. 
ேகா.யாக+ ெச%வ� �வி தாA� அதனா% பய/ எ!�மி%ைல. 
 
ஏத� ெப�Nெச%வ� தா/!>வா/ த�கா�ெகா/ 
றீத =ய%பிலா தா/. 1006 
  
தாE� அEபவி�காம% த�கவக4�� உதவி�� இய%#� இ%லாம% வா@கிறவ/, 
த/னிட��ள ெப�Nெச%வ$ைத$ ெதா0றி�ெகா;ட ேநாயாவா/. 
  
அ0றா�ெகா/ றா0றாதா/ ெச%வ� மிகநல� 
ெப0றா� தமிய�P$ த08. 1007 
  
வறியவ�� எ!�� வழ�கி உதவாதவEைடய ெச%வ�, மி� த அழகிெயா�$தி,் 
த/ன தனியாகேவ இ� ! �!ைமயைடவைத" ேபா/ற!. 
  
ந+ச" படாதவ/ ெச%வ� ந�X�� 
ந+G மர�ப6$ த08. 1008 
  
ெவ8�க"ப�கிறவாிட� �வி !�ள ெச%வ��, ஊ ந�ேவ ந+G மர$தி% காD$!� 
�A��கி/ற பழ�� ெவ>ேவறானைவய%ல!  
  
அ/ெபாாீஇ$ த0ெச0 றறேநா�கா தீ).ய 
ஒ;ெபா�� ெகா�வா பிற. 1009 
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அ/ெபE� ப;ைப அறேவ நீ�கி, த/ைனB� வ�$தி� ெகா;�, அறவழி��" 
#ற�பாக+ ேச$!� �வி$தி�� ெச%வ$ைத" பிற ெகா�ைள ெகா;� 
ேபாDவி�வ. 
  
சீ�ைட+ ெச%வ சி8!னி மாாி 
வற�,  தைனய !ைட$!. 1010 
  
சிற த உ�ள� ெகா;ட ெச%வக4�ேக0ப�� சிறிதள� வ8ைமயி/ நிழ%,ட, 
மைழ ெபாD$! வி)டத0� ஒ"பானதா��. 
------------ 
 
102. 102. 102. 102. நாBைடைமநாBைடைமநாBைடைமநாBைடைம    
  
க�ம$தா% நாCத% நாC$ தி�Jத% 
ந%லவ நாC" பிற. 1011 
  
ஒ�வ தம! தகாத நட$ைதயி/ காரணமாக நாCவத0��, ந%ல ெப;க4�� 
இய%பாக ஏ0ப�� நாண$!��� மி� த ேவ8பா� உ;�.  
  
ஊCைட எ+ச� உயி�ெக%லா� ேவற%ல 
நாCைடைம மா த சிற"#. 1012 
  
உண�, உைட ேபா/ற அைன$!� எ%ேலா���� ெபா!வான ேதைவகளாக 
அைமகி/றன; ஆனா% சிற"#��ாிய ேதைவயாக இ�"ப!, பிறரா% பழி�க"ப�� 
ெசய%கைள$ தவி$! வா6� நாCைடைமதா/. 
  
ஊைன� �றி$த உ யிெர%லா� நாெண/E� 
ந/ைம �றி$த! சா%#. 1013 
  
உடAட/ இைண ேத உயி இ�"ப!ேபா%, மா;# எ/ப! நாண உண�ட/ 
இைண ! இ�"பேதயா��. 
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அணிய/ேறா நாCைடைம சா/ேறா� கஃதி/ேற0 
பிணிய/ேறா S� நைட. 1014 
  
நட த தவ8 காரணமாக$ தம��� வ� !கிற நாண� எE� உண�, 
ெபாியவக4�� அணிகல/ ஆக விள���. அ த அணிகல/ இ%லாம% 
எ/னதா/ ெப�மிதமாக நைடேபா)டாA�, அ த நைடைய ஒ� ேநாD�� 
ஒ"பானதாகேவ க�த �.B�. 
  
பிறபழிB� த�பழிB� நாCவா நாC� 
�ைறபதி எ/E� உல�. 1015 
  
தம�� வ�� பழி�காக ம)�மி/றி" பிற�� வ�� பழி�காக�� வ� தி 
நாCகி/றவ, நாண� எE� ப;பி0கான உைறவிடமாவா. 
 
நா;ேவ= ெகா�ளா! ம/ேனா விய/ஞால� 
ேபணல ேமலா யவ. 1016 
  
பர த இ த உலகி% எ த" பா!கா"ைபB�விட, நாண� எE� ேவ=ைய$தா/ 
உய த மனிதக�, த�களி/ பா!கா"பாக� ெகா�வாக�. 
  
நாணா% உயிைர$ !ற"ப உயி"ெபா�)டா% 
நா;!றவா நாணா� பவ. 1017 
  
நாண உண�ைடயவக� மான$ைத� கா"பா0றி� ெகா�ள உயிைரB� 
வி�வாக�. உயிைர� கா"பா0றி� ெகா�வத0காக மான$ைத விடமா)டாக�. 
  
1018. 
பிறநாண$ த�க! தானாணா னாயி/ 
அறநாண$ த�க !ைட$!. 1018 
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ெவ)க"படேவ;.ய அள���" பழி�� ஆளானவக� அத0காக ெவ)க"படாம% 
இ� தா% அவகைள வி)� அறெநறி ெவ)க"ப)� அக/8 வி)டதாக� க�த 
ேவ;��. 
  
�லNG�� ெகா�ைக பிைழ"பி/ நலNG�� 
நாணி/ைம நி/ற� கைட 1019 
  
ெகா;ட ெகா�ைகயி% தவறினா% �ல$!�� இ6�� ேந��. அத0� நாணாம% 
பிற பழி��� ெசய% #ாி தா% நலமைன$!� ெக��. 
  
நாணக$ தி%லா இய�க� மர"பாைவ 
நாணா% உயிம�). அ08. 1020 
  
உயி இ�"ப! ேபால� கயி8ெகா;� ஆ). ைவ�க"ப�� மர"ெபா�ைம���, 
மன$தி% நாணெமE� ஓ உண� இ%லாம% உலகி% நடமா�பவ���� 
ேவ8பா� இ%ைல. 
------------- 
 
103. 103. 103. 103. ,#ெசய' வைக,#ெசய' வைக,#ெசய' வைக,#ெசய' வைக    
  
க�ம� ெசயெவா�வ/ ைகMேவ/ எ/E� 
ெப�ைமயி0 S�ைடய தி%. 1021 
  
உாிய கடைமைய+ ெசDவதி% ேசா� காணாம% எவெனா�வ/ �ய0சிகைள 
விடாம% ேம0ெகா�கிறாேனா அ த" ெப�ைம�� ேமலாக ேவெறா� ெப�ைம 
கிைடயா!. 
  
ஆ�விைனB� ஆ/ற அறி�� எனவிர;./ 
நீ�விைனயா/ நீ4� �.. 1022 
  
ஆ@ த அறி�� விடா�ய0சிB� ெகா;� ஒ�வ/ அயரா! பா�ப)டா% அவைன+ 
ேச !�ள �.ம�களி/ ெப�ைம உய��. 
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�.ெசDவ% எ/E� ஒ�வ0�$ ெதDவ� 
ம.த08$ தா/�  !8�. 1023 
  
த/ைன+ ேச த �.ம�கைள உயவைடய+ ெசDதிட ஓயா! உைழ"பவE��$ 
ெதDவ+ ெசய% என�,ற"ப�� இய0ைகயி/ ஆ0ற%,ட வாி ! க).�ெகா;� 
வ ! !ைண#ாிB�. 
  
Kழாம% தாேன �.ெவD!� த��.ைய$ 
தாழா !ஞ08 பவ��. 1024 
  
த�ைம+ சா த �.கைள உய$!� ெசய%களி% கால� தா@$தாம% ஈ�ப)� 
�யAகிறவக4��$ தாமாகேவ ெவ0றிக� வ ! �வி !வி��.  
 
�0ற� இலனாD� �.ெசD! வா@வாைன+ 
G0றமா+ G08� உல�. 1025 
  
�0றம0றவனாக��, �.ம�களி/ நல$தி0�" பா�ப�பவனாக�� இ�"பவைன$ 
தம! உறவினனாக� க�தி, ம�க� K@ ! ெகா�வாக�. 
 
ந%லா;ைம எ/ப ெதா�வ0�$ தா/பிற த 
இ%லா;ைம ஆ�கி� ெகாள%. 1026 
  
ந%ல �ைறயி% ஆ4� திறைம ெப0றவ, தா/ பிற த �.�ேக ெப�ைம 
ேச"பவராவா. 
  
அமரக$! வ/க;ண ேபால$ தமரக$!� 
ஆ08வா ேம0ேற ெபாைற. 1027 
  
ேபா�கள$தி% எதி"#கைள$ தா�கி" பைட நட$!� ெபா8"# அத0கான ஆ0ற% 
பைட$தவகளிட� இ�"ப! ேபால$தா/ �.ம�கைள� கா"பா0றி உயவைடய+ 
ெசDB� ெபா8"#� அவகைள+ ேச த ஆ0றலாளக4�ேக உ;�. 
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�.ெசDவா� கி%ைல ப�வ� ம.ெசD! 
மான� க�த� ெக��. 1028 
  
த/மீ! நட$த"ப�� இழிவான தா��தைல� க;� கல�கினாேலா, பணியா0ற� 
கால� வர)�� எ/8 ேசா�ட/ தய�க� கா).னாேலா �.ம�களி/ நல/ 
சீ�ைல !வி��. 
  
இ��ைப�ேக ெகா�கல� ெகா%ேலா ���ப$ைத� 
�0ற மைற"பா/ உட�#. 1029 
  
த/ைன+ சா !�ள �.க4��$ !/ப� வராம% த�$!$ ெதாட ! 
அ��.கைள� கா"பா0ற �யAகிற ஒ�வ/, !/ப$ைத$ தா�கி� ெகா�ளேவ 
பிற தவனாக" ேபா0ற"ப�வா/. 
  
இ��க;கா% ெகா/றிட O6� அ�$M/8� 
ந%லா� இலாத �.. 1030 
  
வ�� !/ப$ைத எதி நி/8 தா�க� ,.ய ஆ0றAைடயவ இ%லாத �.ைய 
அ$!/ப�, ெவ/8 O@$திவி��. 
-------- 
 
104. 104. 104. 104. உழ	உழ	உழ	உழ	    
  
Gழ/8�ஏ" பி/ன !லக� அதனா% 
உழ !� உழேவ தைல. 1031 
  
பல ெதாழி%கைள+ ெசD! Gழ/8 ெகா;.���� இ த உலக�, ஏ$ெதாழி=/ 
பி/ேனதா/ G0ற ேவ;.யி��கிற!. எனேவ எ>வள�தா/ !/ப� இ�"பிE� 
உழ�$ ெதாழிேல சிற த!. 
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உ6வா உலக$தா� காணியஃ தா0றா 
ெத6வாைர எ%லா� ெபா8$!. 1032 
  
ப%ேவ8 ெதாழி% #ாிகி/ற ம�களி/ பசி ேபா�கி�� ெதாழிலாக உழ�$ெதாழி% 
இ�"பதா% அ!ேவ உலக$தாைர$ தா�கி நி0�� அ+சாணி என"ப��. 
  
உழ!;� வா@வாேர வா@வாம0 ெற%லா� 
ெதா6!;� பி/ெச% பவ. 1033 
  
உ6!;� வா@பவகேள உய த வா@வின; ஏென/றா%, ம0றவக� 
அவகைள$ ெதா6!;� வாழ ேவ;.யி��கிற!. 
  
பல�ைட நீழA� த��ைட�கீ@� கா;ப 
அல�ைட நீழ லவ. 1034 
  
பல அரGகளி/ நிழ%கைள$ தம! �ைடநிழ=/ கீ@ ெகா;� வ�� வ=ைம 
ெப0றவக� உழவக�. 
  
இரவா இர"பா�ெகா/ றீவ கரவா! 
ைகெசDM; மாைல யவ. 1035 
  
தாேம ெதாழி% ெசD! ஊதிய� ெப08 உ;C� இய%#ைடயவ, பிறாிட� ெச/8 
ைகேய த மா)டா, த�மிட� ேவ;. நி/றவ��� ஒளி�காம% வழ��வா. 
 
உழவினா ைக�மட�கி/ இ%ைல விைழவMஉ� 
வி)ேடெம/ பா��� நிைல. 1036 
  
எ%லா" ப0ைறB� வி)�வி)டதாக� ,8� !றவிக�,ட உழவாி/ ைகைய 
எதிபா$!தா/ வாழ ேவ;��. 
  
ெதா."#6தி கஃசா உண�கி/ பி.$ெத��� 
ேவ;டா! சால" ப��. 1037 
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ஒ�பல� #6தி, கா0பல� ஆகிற அள���" பல�ைற உ6தாேல ஒ� பி. எ��� 
ேதைவயி/றி" பயி ெசழி$! வள��. 
  
ஏாிE� ந/றா% எ�வி�த% க)டபி/ 
நீாிE� ந/றத/ கா"#. 1038 
  
உ6வைத� கா).A� உர� இ�த% ந%ல!; கைள எ�"ப!�, நீ பாD+Gவ!� 
மிக�� ந%ல!; அைதவிட ந%ல! அ த" பயிைர" பா!கா"ப!. 
  
ெச%லா/ கிழவ/ இ�"பி/ நில�#ல  
தி%லாளி/ ஊ. வி��. 1039 
  
உழவ/, தன! நில$ைத நா�ேதா8� ெச/8 கவனி�காம% இ� தா%, அவனா% 
ெவ8"#08 விலகியி���� மைனவிேபால அ! விைள+ச=/றி" ேபாDவி��. 
  
இலெம/ றைசஇ இ�"பாைர� காணி/ 
நிலெம/E� ந%லா� ந��. 1040 
  
வாழ வழியி%ைல எ/8 ,றி�ெகா;� ேசா�பலாD இ�"பவைர" பா$!" 
Rமி$தாD ேக= #ாிவா�. 
------------ 
 
105. 105. 105. 105. ந',ர	ந',ர	ந',ர	ந',ர	    
  
இ/ைமயி/ இ/னாத தியாெதனி/ இ/ைமயி/ 
இ/ைமேய இ/னா த!. 1041 
  
வ8ைம$ !/ப$!�� உவைமயாக� கா)�வத0� வ8ைம$ !/ப$ைத$ தவிர 
ேவ8 !/ப� எ!�மி%ைல.  
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இ/ைம எனெவா� பாவி ம8ைமB� 
இ�ைமB� இ/றி வ��. 1042 
  
பாவி என இகழ"ப�கி/ற வ8ைம� ெகா�ைம ஒ�வ��� ஏ0ப)�வி)டா% 
அவ��� நிக@கால$திA�, வ��கால$திA� நி�மதி எ/ப! கிைடயா!. 
  
ெதா%வர�� ேதாA� ெக���� ெதாைகயாக 
ந%�ர ெவ/E� நைச. 1043 
  
ஒ�வE�� வ8ைமயி/ காரணமாக" ேபராைச ஏ0ப�ேமயானா%, அ! 
அவEைடய பர�பைர" ெப�ைமையB�, #கைழB� ஒ� ேசர� ெக�$!வி��. 
  
இ0பிற தா க;ேணB� இ/ைம இளிவ த 
ெசா0பிற��� ேசா� த��. 1044 
  
இ%லாைம எE� ெகா�ைம, ந%ல �.யி% பிற தவகளிட� இழி த ெசா% 
பிற"பத0கான ேசாைவ உ�வா�கி வி��. 
  
ந%�ர ெவ/E� இ��ைபB� ப%�ைர$ 
!/ப�க� ெச/8 ப��. 1045 
  
வ8ைமெயE� !/ப$தி0��ளி� ! ப%ேவ8 வைகயான !/ப�க� 
கிள ெத6�. 
 
ந0ெபா�� ந/�ண ! ெசா%=E� ந%, தா 
ெசா0ெபா�� ேசா� ப��. 1046 
  
அாிய ப% ?%களி/ க�$!கைளB� ஆD !ண ! ெசா/னாA�, அதைன+ 
ெசா%பவ வறியவராக இ�"பி/ அ�க�$! எ�படாம0 ேபா��. 
  
அறNசாரா ந%�ர O/றதா யாE� 
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பிற/ேபால ேநா�க" ப��. 1047 
  
வ8ைம வ த! எ/பத0காக, அறெநறியி=� ! விலகி நி0பவைன, அவ/ தாD,ட 
அயலாைன" ேபா%தா/ க�!வா�. 
  
இ/8� வ�வ! ெகா%ேலா ெந�நA� 
ெகா/ற! ேபாA� நிர"#. 1048 
  
ெகாைல ெசDவ!ேபால ேந08� ெகா�ைம" ப�$திய வ8ைம, ெதாட ! 
இ/ைற��� வராம% இ��க ேவ;�ேம எ/8 வறியவ/ ஏ��வா/.  
 
ெந�"பிE� !NசA� ஆ�� நிர"பிE� 
யாெதா/8� க;பா டாி!. 1049 
  
ெந�"#��� ப�$!$ M��வ!,ட ஒ� மனிதனா% �.B�; ஆனா% வ8ைம 
ப�$!� பா).% M��வ! எ/ப! இயலாத ஒ/றா��. 
  
!"#ர வி%லா !வர$ !றவாைம 
உ"பி0�� கா.��� ,08. 1050 
  
ஒ6���ைறய0றதா% வ8ைமB0ேறா, �6ைமயாக$ த�ைம$ !ற�காம% 
உயிவா@வ!, உ"#��� கNசி���தா/ ேக�. 
-------------- 
 
106. 106. 106. 106. இர	இர	இர	இர	    
  
இர�க இர$த�கா� காணி/ கர"பி/ 
அவபழி த�பழி அ/8. 1051 
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ெகா��க�,.ய த�தி பைட$தவாிட$திேல ஒ/ைற� ேக)�, அைத அவ இ� !� 
இ%ைலெய/8 ெசா/னா%, அ"ப.+ ெசா/னவ���$தா/ பழிேய தவிர 
ேக)டவ��� அ%ல. 
  
இ/ப� ஒ�வ0 கிர$த% இர தைவ 
!/ப� உறாஅ வாி/. 1052 
  
வழ��பவ, வா��பவ ஆகிய இ�வ மன$தி0�� !/ப� எ!�மி/றி 
ஒ�ெபா�� கிைட��மானா%, அ"ெபா�� இர ! ெப0றதாக இ�"பிE� அதனா% 
இ/பேம உ;டா��. 
  
கர"பிலா ெநNசி0 கடனறிவா �/னி/ 
றிர"#ேமா ஏஎ உைட$!. 1053 
  
உ�ளைத ஒளி�காத உ�ள��, கடைமBண�� ெகா;டவாிட$தி% தன! வ8ைம 
காரணமாக இர ! ேக)ப!� ெப�ைம Bைடயேத யா��. 
  
இர$தA� ஈதேல ேபாA� கர$த% 
கனவிA� ேத0றாதா மா)�. 1054 
  
இ����ேபா! இ%ைலெய/8 ைகவிாி"பைத� கனவிA� நிைன�காதவாிட$தி%, 
இ%லாதா இர ! ேக)ப! பிற��� ஈவ! ேபா/ற ெப�ைமBைடய தா��.  
  
கர"பிலா ைவயக$ !;ைமயா0 க;ணி/ 
றிர"பவ ேம0ெகா� வ!. 1055 
  
உ�ளைத இ%ைலெய/8 மைற�காம% வழ�கி�� ப;#ைடேயா உலகி% 
இ�"பதா%தா/ இ%லாதவக�, அவகளிட� ெச/8 இர$தைல 
ேம0ெகா;��ளன. 
 
கர"பி��ைப யி%லாைர� காணி/ நிர"பி��ைப 
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ெய%லா ெமா��� ெக��. 1056 
  
இ�"பைத� ெகா��க மனமி/றி மைற$தி�� இழிநிைல இ%லாதவகைள� 
க;டாேல, இர"ேபாாி/ வ8ைம$ !/ப� அக/8 வி��. 
  
இக@ ெத�ளா தீவாைர� காணி/ மகி@ !�ள� 
உ�4� உவ"ப !ைட$!. 1057 
  
இழி$!" ேபசாமA�, ஏளன� #ாியாமA� வழ�கி�� வ�ள% த/ைம 
உைடயவகைள� காC�ேபா!, இர"ேபா உ�ள� மகி@+சியா% இ/ப�8�. 
  
இர"பாைர யி%லாயி/ ஈ�க;மா ஞால� 
மர"பாைவ ெச/8வ  த08. 1058 
  
வ8ைமயி/ காரணமாக யாசி"பவக�, த�ைம ெந��க� ,டா! எ/கிற 
மனிதக4���, மர$தா% ெசDய"ப)� இய�க"ப�� ப!ைமக4��� ேவ8பாேட 
இ%ைல. 
  
ஈவாக; எ/E;டா� ேதா0ற� இர !ேகா� 
ேமவா இலாஅ� கைட. 1059 
  
இர ! ெபா�� ெப8பவ இ%லாத நிைலயி%, ெபா�� ெகா�$!" #க@ 
ெப8வத0கான வாD"# இ%லாம0 ேபாDவி��.  
 
இர"பா/ ெவ�ளாைம ேவ;�� நிர"பி��ைப 
தாேனB� சாA� காி. 1060 
  
இ%ைல எ/பவாிட�, இர"பவ/ ேகாப� ெகா�ள� ,டா!. த/ைன" ேபாலேவ 
பிற நிைலைமB� இ��கலா� எ/பத0�$ த/ வ8ைமேய சா/றாக இ��கிறேத. 
------------ 
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107. 107. 107. 107. இரவ"ச!இரவ"ச!இரவ"ச!இரவ"ச!    
  
கரவா !வ தீB� க;ண/னா க;C� 
இரவாைம ேகா. உ8�. 1061 
  
இ�"பைத ஒளி�காம% வழ�கி�� இர�க+ சி ைதBைடயவாிட� ,ட, இரவாம% 
இ�"ப! ேகா. மட�� உய�ைடயதா��. 
 
இர !� உயிவா@த% ேவ;./ பர ! 
ெக�க உலகிய0றி யா/. 1062 
  
பி+ைசெய�$!தா/ சில உயிவாழ ேவ;�� எ/ற நிைலயி� தா% இ த 
உலக$ைத" பைட$தவனாக+ ெசா%ல"ப�பவE� ெக)ெடாழி ! திாிய)��. 
 
இ/ைம இ��ைப இர !தீ வாெம/E� 
வ/ைமயி/ வ/பா)ட தி%. 1063 
  
வ8ைம�ெகா�ைமைய" பிறாிட� இர ! ேபா�கி� ெகா�ளலா� எ/8 க�!� 
ெகா�ைமைய"ேபா% ேவெறா� ெகா�ைம இ%ைல. 
  
இடெம%லா� ெகா�ளா$ தைக$ேத இடமி%லா� 
காA� இரெவா%லா+ சா%#. 1064 
  
வா@வத0� ஒ� வழிB� கிைட�காத நிைலயிA� பிறாிட� ைகேய திட நிைன�காத 
ப;#��, இ த ைவயகேம ஈடாகா!. 
  
ெத;ணீ அ�#0ைக ஆயிE� தா�த த 
!;ண=/ ஊ�கினிய தி%. 1065 
  
,@தா/ �.�கேவ;.ய நிைல எ/றாA�, அைதB� தாேன உைழ$!+ 
ச�பாதி$!� �.$தா% அைதவிட இனிைமயான! ேவெறா/8� இ%ைல. 
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ஆவி0� நீெர/ றிர"பிE� நாவி0 
கிரவி/ இளிவ த தி%. 1066 
  
தாக� ெகா;� தவி��� ஒ� பG��காக$ த;ணீ ேவ;�ெமன இர ! 
ேக)டாA�,ட, அ"ப.�ேக)�� நா���, அைதவிட இழிவான! 
ேவெறா/8மி%ைல. 
  
இர"ப/ இர"பாைர எ%லா� இர"பி0 
கர"பா இரவ/மி/ எ/8. 1067 
  
ைகயி% உ�ளைத மைற$! 'இ%ைல' எ/ேபாாிட� ைகேய த ேவ;டாெம/8 
ைகேய !பவகைள ெய%லா� ைகேய தி� ேக)�� ெகா�கிேற/. 
  
இரெவ/E� ஏமா"பி% ேதாணி கரெவ/E� 
பாதா�க" ப�� வி��. 1068 
  
இ�"பைத மைற$! இ%ைலெய/8 ,8� க% ெநNசி/ மீ!, இர$த% என"ப�� 
பா!கா"ப0ற ேதாணி ேமாதினா% பிள ! ெநா8�கிவி��. 
  
இர��ள உ�ள� உ��� கர��ள 
உ�ளMஉ� இ/றி� ெக��. 1069 
  
இர ! வா@ேவா நிைலைய நிைன��� ேபா! உ�ள� உ��கிற!, இ�"பைத� 
ெகா��க மனமி/றி மைற$! வா@பவைர நிைன$தா% உ�கிட�� வழியி/றி 
உ�ளேம ஒழி ! வி�கிற!. 
  
கர"பவ� கியா�ெகாளி��� ெகா%ேலா இர"பவ 
ெசா%லாட" ேபாஒ� உயி. 1070 
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இ�"பைத ஒளி$!�ெகா;� 'இ%ைல' எ/பவகளி/ ெசா%ைல� ேக)ட�ட/, 
இர"ேபாாி/ உயிேர ேபாD வி�கிறேத; அ"ப.+ ெசா%பவகளி/ உயி ம)�� 
எ�ேக ஒளி !ெகா;� இ���ேமா? 
--------- 
 
108. 108. 108. 108. கயைமகயைமகயைமகயைம    
  
ம�கேள ேபா%வ கயவ அவர/ன 
ஒ"பாாி யா�க;ட தி%. 1071 
  
�ண$தி% ஒ�வ கயவராக இ�"பா. ஆனா%, ந%லவைர" ேபால� கா).� 
ெகா�வா. மனிதகளிட� ம)��தா/ இ"ப. இ�வைகயான நிைலகைள ஒேர 
உ�வ$தி% காண �.B�. 
  
ந/றறி வாாி0 கயவ தி��ைடய 
ெநNச$ தவல� இல. 1072 
  
எ"ேபா!� ந%லைவ ப0றிேய சி தி$!� கவைல"ப)�� ெகா;.�"பவகைளவிட 
எைத" ப0றிB� கவைல"படாம=���� கயவக� ஒ� வைகயி% 
பா�கியசா=க�தா/! 
  
ேதவ ரைனய கயவ அவ� தா� 
ேமவன ெசDெதா6க லா/. 1073 
  
#ராண�களி% வ�� ேதவகைள" ேபா% மன� வி��பியைதெய%லா� 
ெசDய�,.யவக� கயவக� எ/பதா%, இ�வைரB� சமமாக� க�தலா�. 
  
அக"ப). ஆவாைர� காணி/ அவாி/ 
மிக"ப)�+ ெச�மா��� கீ@. 1074 
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ப;பா� இ%லாத கயவக�, த�ைம� கா).A� இழிவான �ண�ைடேயாைர� 
க;டா%, அவகைள விட$ தா� சிற தவக� எ/8 கவ� ெகா�வாக�. 
  
அ+சேம கீ@கள தாசார� எ+ச� 
அவா�;ேட% உ;டா� சிறி!. 1075 
  
தா�க� வி��#வ! கிைட��� எ/ற நிைலேய0ப��ேபா! கீ@ம�க�, த�கைள 
ஒ6�க�ைடயவக� ேபால� கா).� ெகா�வாக�. ம0ற சமய�களி% அவக� 
பய$தி/ காரணமாக ம)�ேம ஓரள� ஒ6�க��ளவகளாக நட ! ெகா�வாக�. 
 
அைறபைற அ/ன கயவதா� ேக)ட 
மைறபிற� �D$!ைர�க லா/. 1076 
  
மைற�க"பட ேவ;.ய இரகசிய� ஒ/ைற� ேக)ட மா$திர$தி%, ஓ.+ ெச/8 
பிற���+ ெசா%Aகிற கயவகைள$, த��� எ/E� க�வி�� ஒ"பிடலா�. 
  
ஈ�ைக விதிரா கயவ ெகா.8ைட��� 
,/ைகய அ%லா தவ��. 1077 
  
ைகைய மட�கி� க/ன$தி% ஒ� �$!வி�கி/ற �ரடக4��� 
ெகா�"பாகேளய%லாம%, ஈைக� �ணமி%லாத கயவக� ஏைழ எளிேயா��காக$ 
தம! எ+சி% ைகைய�,ட உதற மா)டாக�. 
  
ெசா%ல" பய/ப�வ சா/ேறா க��#ேபா% 
ெகா%ல" பய/ப�� கீ@. 1078 
  
�ைறகைள+ ெசா/ன�டேன சா/ேறாாிட� ேகாாிய பயைன" ெபற �.B�; 
ஆனா% கயவாிடேமா க��ைப நG�கி" பிழிவ!ேபா%, ேபாரா.$தா/ ேகாாிய 
பயைன" ெபற �.B�. 
  
உ�"பMஉ� உ;பMஉ� காணி/ பிறேம% 
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வ��காண வ0றா�� கீ@. 1079 
  
ஒ�வ உ�"பைதB� உ;பைதB� க;�,ட ெபாறாைம" ப�கிற கயவ/, 
அவமீ! ேவ;� ெம/ேற �0ற� ,8வதி% வ%லவனாக இ�"பா/. 
  
எ0றி0 �ாிய கயவெரா/ 80ற�கா% 
வி0ற0 �ாிய விைர !. 1080 
  
ஒ� !/ப� வ��ேபா! அதி=� ! த"பி$!� ெகா�ள, த�ைமேய பிறாிட� 
வி08வி�கிற த�திதா/ கயவக4��ாிய த�தியா��. 
---------------- 
 
III.III.III.III.    இ�ப2��பா'இ�ப2��பா'இ�ப2��பா'இ�ப2��பா'    அதிகார4க� அதிகார4க� அதிகார4க� அதிகார4க� 109 109 109 109 ----    133133133133    
 12. களவிய% அதிகார�க� 109 -115 
 13. க0பிய% அதிகார�க� 116 -133 
 
109. 109. 109. 109. தைக அண4,82த'தைக அண4,82த'தைக அண4,82த'தைக அண4,82த'    
  
அண��ெகா% ஆDமயி% ெகா%ேலா கன��ைழ 
மாதெகா% மாAெம/ ெநNG. 1081 
  
எைன வா)�� அழேகா! வ;ண மயிேலா! இ த ம�ைகைய� க;� 
மய��கிறேத ெநNச�. 
  
ேநா�கினா� ேநா�ெகதி ேநா��த% தா�கண�� 
தாைன�ெகா; ட/ன !ைட$!. 1082 
  
அவ� Oசி�� விழிேவA�� எதிராக நா/ அவைள ேநா�க, அ�கணேம அவ� 
எ/ைன$ தி��ப ேநா�கிய!, தாெனா�$தி ம)�� தா��வ! ேபாதா ெத/8, ஒ� 
தாைனBட/ வ ! எ/ைன$ தா��வ! ேபா/8 இ� த!. 
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ப;டறிேய/ ,0ெற/ பதைன இனியறி ேத/ 
ெப;டைகயா% ேபரம� க)�. 1083 
  
,08வ/ என"ப�� ெபா%லாத எமைன, என�� �/ெப%லா� ெதாியா!; 
இ"ேபா! ெதாி ! ெகா;ேட/. அ த எம/ எ/பவ/ ெப;C�வ$தி% வ ! 
ேபா ெதா��க�,.ய விழிய�#கைள உைடயவ/ எ/ற உ;ைமைய. 
  
க;டா உயி�;C� ேதா0ற$தா% ெப;டைக" 
ேபைத� கம$தன க;. 1084 
  
ெப;ைமயி/ வா"படமாக$ திக6கிற இ த" ேபைதயி/ க;க� ம)�� 
உயிைர" பறி"ப!ேபா% ேதா/8கி/றனேவ! ஏனி த மா8பா�?  
 
,0றேமா க;ேணா பிைணேயா மடவர% 
ேநா�கமி� P/8� உைட$!. 1085 
  
உயிபறி��� ,0றேமா? உறவா�� விழிேயா? ம�)சிெகா�4� ெப;மாேனா? 
இள� ெப;ணி/ பாைவ இ த P/8 ேக�விகைளB� எ6"#கிறேத. 
 
ெகா��#�வ� ேகாடா மைற"பி/ ந��கஞ 
ெசDயல ம/னிவ� க;. 1086 
  
#�வ�க� வைள ! ேகாணாம% ேநராக இ� ! மைற��மானா%, இவ� க;க�, 
நா/ ந����ப.யான !/ப$ைத+ ெசDயமா)டா. 
  
கடாஅ� களி0றி/ேம0 க)படா� மாத 
படாஅ �ைலேம% !கி%. 1087 
  
மத�ெகா;ட யாைனயி/ ம$தக$தி/ ேம=)ட �கபடா� க;ேட/; அ! 
ம�ைகெயா�$தியி/ சாயாத ெகா�ைக ேம% அைச தா�� ஆைடேபா% இ� த!. 
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ஒ;Cத0 ேகாஒ உைட தேத ஞா)பிE� 
ந;ணா�� உ)�ெம/ S�. 1088 
  
கள$தி% பைகவைர� கல�கைவ��� எ/ வ=ைம, இேதா இ த� காத=யி/ ஒளி 
ெபா� திய ெந0றி�� வைள ! ெகா�$!வி)டேத! 
  
பிைணேய மடேநா��� நாC� உைடயா) 
கணிெயவேனா ஏதில த !. 1089 
  
ெப;மாைன" ேபா/ற இளைம !�4� பாைவையB�, நாண$ைதB� 
இய0ைகயாகேவ அணிகல/களாக� ெகா;ட இ"ேபரழகி��+ ெசய0ைகயான 
அணிகல/க� எத0காக? 
  
உ;டாக ண%ல! அ�நறா� காம�ேபா% 
க;டா மகி@ெசDத% இ/8. 1090 
  
ம!ைவ உ;டா%தா/ மய�க� வ��; ஆனா% க;டாேல மய�க� த�வ! 
காத%தா/. 
------------ 
 
110. 110. 110. 110. ,றி�பறித',றி�பறித',றி�பறித',றி�பறித'    
  
இ�ேநா� கிவ4;க; உ�ள ெதா�ேநா�� 
ேநாDேநா�ெகா/ ற ேநாD ம� !. 1091 
  
காத=யி/ ைமதீ).ய க;களி% இர;� வைகயான பாைவக� இ��கி/றன; ஒ� 
பாைவ காத% ேநாைய$ த�� பாைவ; ம0ெறா� பாைவ அ த ேநாD�� 
ம� தளி��� பாைவ. 
  
க;கள� ெகா�4� சி8ேநா�க� காம$தி% 
ெச�பாக� அ/8 ெபாி!. 1092 
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க�ள$தனமான அ த� கைட�க; பாைவ, காம இ/ப$தி/ பாதியளைவ� 
கா).A� ெபாி!! 
  
ேநா�கினா� ேநா�கி இைறNசினா� அஃதவ� 
யா"பிE� அ).ய நீ. 1093 
  
கைட�க;ணா% அவ� எ/ைன" பா$த பாைவயி% நாண� மி� தி� த!; 
அ த+ ெசய% அவ� எ/மீ! ெகா;ட அ/#" பயி��� நீராக இ� த!. 
  
யாேனா��� காைல நிலேனா��� ேநா�கா�கா% 
தாேனா�கி ெம%ல ந��. 1094 
  
நா/ பா���ேபா! �னி ! நில$ைத" பா"ப!�, நா/ பா�காத ேபா! 
எ/ைன" பா$!$ தன��� மகி@ ! #/னைக #ாிவ!� எ/மீ! ெகா;��ள 
காதைல அறிவி��� �றி"ப%லவா? 
  
�றி�ெகா;� ேநா�காைம அ%லா% ஒ�க; 
சிற�கணி$தா� ேபால ந��. 1095 
  
அவ� எ/ைன ேநராக உ08" பா�கவி%ைலேய தவிர, ஒ� க;ைண+ G��கி 
ைவ$!� ெகா;டைத" ேபால எ/ைன ேநா�கியவா8 தன��� மகி@கிறா�. 
 
உறாஅ தவேபா0 ெசா=E� ெசறாஅெசா% 
ஒ%ைல உணர" ப��. 1096 
  
காதைல மைற$!� ெகா;�, #ற$தி% அயலா ேபால� க�ெமாழி ,றினாA�, 
அவ� அக$தி% ேகாபமி/றி அ/# ெகா;.�"ப! விைரவி% ெவளி"ப)�வி��. 
  
ெசறாஅ+ சி8ெசா%A� ெச0றாேபா% ேநா��� 
உறாஅேபா/ 80றா �றி"#. 1097 
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பைகBண� இ%லாத க�ெமாழிB�, பைகவைர ேநா��வ! ேபா/ற க�விழிB�, 
ெவளியி% அயலா ேபால ந.$!�ெகா;� உ�ள$தா% அ/# ெகா;.�"பவைர 
அைடயாள� கா)�� �றி"#களா��. 
  
அைசயிய0 �;டா;ேடா ஏயா/ ேநா�க" 
பைசயின� ைபய ந��. 1098 
  
நா/ பா��� ேபா! எ/ மீ! பாி� ெகா;டவளாக ெம%ல+ சிாி"பா�; அ"ேபா!, 
!வ4கி/ற அ த$ !.யிைடயா� ஒ� #திய ெபா=�ட/ ேதா/8கிறா�. 
  
ஏதிலா ேபால" ெபா!ேநா�� ேநா��த% 
காதலா க;ேண உள. 1099 
  
காதலக4�� ஓ இய%# உ;�; அதாவ!, அவக� ெபா! இட$தி% 
ஒ�வைரெயா�வ அ நியைர" பா"ப!ேபால" பா$!�ெகா�வ. 
  
க;ேணா� க;இைண ேநா�ெகா�கி/ வாD+ெசா0க� 
எ/ன பயE� இல. 1100 
  
ஒ$த அ/#ட/ க;கேளா� க;க� கல ! ஒ/8ப)� வி�மானா%, 
வாD+ெசா0க� ேதைவய08" ேபாகி/றன. 
------------ 
 
111. 111. 111. 111. �ண�"சி மகி)த'�ண�"சி மகி)த'�ண�"சி மகி)த'�ண�"சி மகி)த'    
  
க;�ேக) �;�யி$ !0றறிB� ஐ�#லE� 
ஒ;ெதா. க;ேண உள. 1101 
  
வைளய% அணி த இ த வ.வழகியிட�; க;� மகிழ��, ேக)� மகிழ��, ெதா)� 
மகிழ��, �க !;� மகிழ�மான ஐ�#ல இ/ப�க4� நிைற !�ளன. 
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பிணி�� ம� ! பிறம/ அணியிைழ 
த/ேனாD��$ தாேன ம� !. 1102 
  
ேநாDகைள$ தீ��� ம� !க� பல உ�ளன; ஆனா%, காத% ேநாைய$ தீ��� 
ம� ! அ த� காத=ேய ஆவா�. 
  
தா�O@வா ெம/ேறா� !யி=/ இனி!ெகா% 
தாமைர� க;ணா/ உல�. 1103 
  
தாமைர� க;ணா/ உலக� எ/ெற%லா� ெசா%கிறாகேள, அ! எ/ன! அ/# 
நிைற த காத=யி/ ேதாளி% சாD ! !யி%வ! ேபால அ>வள� இனிைம 
வாD ததா? 
  
நீ�கி/ ெதLஉ� �8��கா% த;ெண/E� 
தீயா;�" ெப0றா� இவ�. 1104 
  
நீ�கினா% Gட�,.ய!� ெந��கினா% �ளிர�,.ய!மான #!ைமயான 
ெந�"ைப இ த ம�ைக எ�கி� ! ெப0றா�. 
  
ேவ)ட ெபா6தி/ அைவயைவ ேபாAேம 
ேதா)டா க!"பினா� ேதா�. 1105 
  
வி�"பமான ெபா�� ஒ/8, வி��பிய ெபா6ெத%லா� வ ! இ/ப� வழ�கினா% 
எ"ப.யி���ேமா அைத" ேபாலேவ R �.$த Rைவயி/ ேதா�க� இ/ப� 
வழ��கி/றன. 
 
உ8ேதா 8யிதளி"ப$ தீ;டலா0 ேபைத� 
கமி@தி/ இய/றன ேதா�. 1106 
  
இ த இளம�ைகைய$ த6�� ேபாெத%லா� நா/ #$!யி ெப8வத0� இவளி/ 
அழகிய ேதா�க� அமி@த$தினா% ஆனைவ எ/ப!தா/ காரண� ேபாA�. 



253 

 

  
த�மி% இ� ! தம!பா$ !;ட0றா% 
அ�மா அாிைவ �ய��. 1107 
  
தாேன உைழ$!+ ேச$தைத" பல���� ப�$! வழ�கி உ;� களி"பதி% 
ஏ0ப�� இ/ப�, தன! அழகிய காத% மைனவிைய$ த6�கி/ற இ/ப$!�� 
ஒ"பான!. 
  
O6� இ�வ� கினிேத வளியிைட 
ேபாழ" படாஅ �ய��. 1108 
  
காதல�� மிக இனிைம த�வ!, கா08,ட இைடயி% Jைழய �.யாத அள��� 
இ�வ�� இ8க$ த6வி மகி@வதா��. 
  
ஊட% உணத% #ணத% இைவகாம� 
,.யா ெப0ற பய/. 1109 
  
ஊட% ெகா�வ!�, அதனா% விைளB� இ/ப� ேபா!ெமன உண ! அத0�� 
ேமலான இ/ப� காண"#ண ! மய��வ!� காத% வா@வின ெப0றி�� 
பய/களா��. 
  
அறிேதா றறியாைம க;ட0றா% காம� 
ெசறிேதா8� ேசயிைழ மா)�. 1110 
  
மா�பழ ேமனியி% அழகிய அணிகல/க� R;ட ம�ைகயிட� இ/ப� Jக�� 
ேபாெத%லா� ஏ0ப�� காதலான!, இ!வைர அறியாதவ0ைற" #தி!#திதாக 
அறிவ!ேபா% இ��கிற!. 
----------- 
 
112. 112. 112. 112. நல! �ைன�� உைர2த'நல! �ைன�� உைர2த'நல! �ைன�� உைர2த'நல! �ைன�� உைர2த'    
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ந/னீைர வாழி அனி+சேம நி/னிE� 
ெம/னீர� யா�O@ பவ�. 1111 
  
அனி+ச மலாி/ ெம/ைமைய" #க@ ! பாரா)�கிேற/; ஆனா% அ த மலைரவிட 
ெம/ைமயானவ� எ/ காத=. 
  
மலகாணி/ ைமயா$தி ெநNேச இவ�க; 
பலகாC� Rெவா��� எ/8. 1112 
  
மலைர�க;� மய��கி/ற ெநNசேம! இவ4ைடய க;ைண" பா; பல�� க;� 
விய��� மலராகேவ திக@கிற!. 
  
�றிேமனி �$த� �8வ% ெவறிநா0ற� 
ேவA;க; ேவD$ேதா ளவ)�. 1113 
  
�$!"ப% வாிைச, P�கிலைனய ேதா�, மா தளி ேமனி, மய�கP)�� ந8மண�, 
ைமெய6திய ேவ%விழி; அவேள எ/ காத=! 
  
காணி/ �வைள கவி@ ! நிலேனா��� 
மாணிைழ க;ெணா>ேவ� எ/8. 1114 
  
எ/ காத=ைய� �வைள மலக� காண �. தா%, "இவ� க;க4�� நா� ஒ"பாக 
�.யவி%ைலேய!" என$ தைல�னி ! நில� ேநா���.  
 
அனி+ச"R� கா%கைளயா� ெபDதா� JG"பி0� 
ந%ல படாஅ பைற. 1115 
  
அவ4�காக ந%லபைற ஒ=�கவி%ைல; ஏெனனி% அவ� இைட ஒ. ! 
O@ !வி)டா�; காரண�, அவ� அனி+ச மலகைள� கா�# நீ�காம% தைலயி% 
ைவ$!�ெகா;ட!தா/. 
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மதிB� மட ைத �கE� அறியா 
பதியி/ கல�கிய மீ/.  1116 
 
ம�ைகயி/ �க$!���, நில���� ேவ8பா� ெதாியாம% வி;மீ/க� மய�கி$ 
தவி�கி/றன. 
  
அ8வாD நிைற த அவிமதி��" ேபால 
ம8�;ேடா மாத �க$!. 1117 
 
ேதD !�, வள !� ஒளிெபாழிB� நிலவி% உ�ள சி8கள�க�,ட, இ த ம�ைக 
ந%லா� �க$தி% கிைடயாேத! 
  
மாத �க�ேபா% ஒளிவிட வ%ைலேய% 
காதைல வாழி மதி. 1118 
 
�6மதிேய! எ/ காதA��ாியவளாக நீB� ஆக ேவ;�ெமனி%, எ/ காத=யி/ 
�க� ேபால ஒளிதவழ நீ� வா@வாயாக. 
  
மலர/ன க;ணா� �கெமா$தி யாயி/ 
பலகாண$ ேதா/ற% மதி. 1119 
 
நிலேவ! மலரைனய க;கைளBைடய எ/ காத% ம�ைகயி/ �க$தி0� ஒ"பாக 
நீயி�"பதாD" ெப�ைம"ப)�� ெகா�ள ேவ;�ேமயானா% (அ த" ேபா).யி% 
நீ ேதா%விBறாம% இ� திட) பல�� காC�ப.யாக நீ ேதா/றா! இ�"பேத ேம%.  
 
அனி+ச�� அ/ன$தி/ MவிB மாத 
அ.�� ெந�Nசி" பழ�. 1120 
  
அனி+ச மலராயிE�, அ/ன"பறைவ இறகாயிE� இர;�ேம ெந�Nசி �� 
ைத$த! ேபா% !/#8$த� ,.ய அள���, எ/ காத=யி/ கால.க� அ>வள� 
ெம/ைமயானைவ. 
------------- 
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113. 113. 113. 113. காத=சிற�� உைர2த' காத=சிற�� உைர2த' காத=சிற�� உைர2த' காத=சிற�� உைர2த'     
 
பாெலா� ேத/கல  த0ேற பணிெமாழி 
வாெலயி Lறிய நீ. 1121 
  
இனியெமாழி ேபGகி/ற இவ4ைடய ெவ;�$!" ப0களிைடேய Gர ! வ�� 
உமி@நீ, பாA� ேதE� கல தா0ேபா% Gைவ த�வதா��. 
  
உட�ெபா �யிாிைட எ/னம0 ற/ன 
மட ைதெயா ெட�மிைட ந)#. 1122 
 
உயி�� உடA� ஒ/ைறெயா/8 பிாி ! தனி$தனியாக இ�"பதி%ைல; 
அ$தைகய!தா/ எம! உற�. 
  
க�மணியி0 பாவாDநீ ேபாதாயா� O6� 
தி�Jத0 கி%ைல யிட�. 1123 
 
நா/ வி��#கி/ற அழகி�� எ/ க;ணிேலேய இட� ெகா�"பத0காக - எ/ 
க;ணி/ க�மணியி% உ�ள பாைவேய! அவ4�� இடமளி$! வி)� நீ ேபாDவி�!  
  
வா@த% உயி�க/ன� ஆயிைழ சாத% 
அத0க/ன� நீ��� இட$!. 1124 
 
ஆD ! ேத த அாிய ப;#கைளேய அணிகலனாD" R;ட ஆயிைழ எ/ேனா� 
,��ேபா!, உயி உடேலா� ,�வ! ேபால��, அவ� எ/ைனவி)� 
நீ���ேபா! எ/Eயி நீ��வ! ேபால�� உண�கிேற/. 
  
உ�4வ/ ம/யா/ மற"பி/ மற"பறிேய/ 
ஒ�ளம� க;ணா� �ண�. 1125 
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ஒளி ெகா;.���� விழிகைளBைடய காத=யி/ ப;#கைள நிைன"பேதயி%ைல; 
காரண� அவ0ைற மற தா% அ%லவா நிைன"பத0�. 
 
க;C�ளி0 ேபாகா இைம"பி0 ப�வரா 
J;ணியஎ� காத லவ. 1126 
 
காதல, க;C���ளி� ! எ��� ேபாக மா)டா; க;ைண P. 
இைம$தாA� வ� த மா)டா; காரண�, அவ அ>வள� J)பமானவ. 
  
க;C�ளா காத லவராக� க;C� 
எ6ேத� கர"பா� கறி !. 1127 
 
காதல க;C���ேளேய இ��கிற காரண$தினா%, ைமதீ).னா% எ�ேக 
மைற !விட" ேபாகிறாேரா என" பய ! ைம தீ)டாம% இ��கிேற/. 
  
ெநNச$தா காத லவராக ெவD!;ட% 
அNG!� ேவபா� கறி !. 1128 
 
Kடான ப;ட$ைத+ சா"பி)டா% ெநNG��� இ��கி/ற காதல���+ G)�வி�� 
எ/8 அNGகி/ற அள��� ெநNேசா� ெநNசாக� கல தி�"பவகேள 
காதலகளாவாக�. 
  
இைம"பி0 கர"பா� கறிவ% அைன$தி0ேக 
ஏதில எ/Eமி> X. 1129 
 
க;C��� இ���� காதல மைறவா என அறி ! க;ைண இைம�காம% 
இ��கி/ேற/; அத0ேக இ த ஊ M�கமி%லாத !/ப$ைத என��$ த த 
அ/பி%லாதவ எ/8 அவைர� ,8�. 
  
உவ !ைறவ உ�ள$!� எ/8� இக !ைறவ 
ஏதில எ/Eமி> X. 1130 
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காதல, எ"ேபா!� உ�ள$ேதா� உ�ளமாD வா@ ! ெகா;.����ேபா!, அைத 
உணராத ஊம�க� அவக� ஒ�வைரெயா�வ பிாி ! வா@வதாக" 
பழி$!ைர"ப! தவ8. 
-------------- 
 
114. 114. 114. 114. நாB2 �ற	ைர2த'நாB2 �ற	ைர2த'நாB2 �ற	ைர2த'நாB2 �ற	ைர2த'    
  
காம� உழ ! வ� தினா� ேகம 
மடல%ல தி%ைல வ=. 1131 
 
காதலா% !/#8� காைளெயா�வE��" பா!கா"# �ைறயாக, மடZதைல$ 
தவிர, வ=ைமயான !ைண ேவ8 எ!�மி%ைல. 
  
ேநானா உட�#� உயி�� மடேல8� 
நாணிைன நீ�கி நி8$!. 1132 
 
என! உயி��, உடA� காத=யி/ பிாிைவ$ தா�க �.யாம% தவி"பதா%, 
நாண$ைத" #ற த�ளிவி)� மடZவத0�$ !ணி ! வி)ேட/. 
  
நாெணா� ந%லா;ைம ப;�ைடேய/ இ/8ைடேய/ 
கா�0றா ஏ8� மட%. 1133 
 
ந%ல ஆ;ைமையB�, நாண உணைவB� �/# ெகா;.� த நா/, இ/8 
அவ0ைற மற !, காதA�காக மடZவைத ேம0ெகா;��ேள/. 
  
காம� க��#னா% உD��ேம நாெணா� 
ந%லா;ைம எ/E� #ைண. 1134 
 
காத% ெப�ெவ�ளமான! நாண�, ந%ல ஆ;ைம என"ப�� ேதாணிகைள 
அ.$!�ெகா;� ேபாDவி�� வ=ைம வாD த!. 
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ெதாடைல� �8 ெதா. த தா� மடெலா� 
மாைல உழ��� !ய. 1135 
 
ேமகைலையB� ெம%=ய வைளயைலB� அணி த ம�ைக மாைல மல�� ேநாயான 
காதைலB�, மடZத% எE� ேவைலையB� என��$ த ! வி)டா�. 
 
மடZத% யாம$!� உ�4ேவ/ ம/ற 
படெலா%லா ேபைத�ெக/ க;. 1136 
 
காத=�காக எ/ க;க� உற�காம% தவி�கி/றன; எனேவ மடZதைல" ப0றி 
ந�ளிரவிA� நா/ உ8தியாக எ;ணி� ெகா;.��கிேற/. 
  
கடல/ன காம� உழ !� மடேலறா" 
ெப;ணி0 ெப� த�க தி%. 1137 
 
ெகா தளி��� கடலாக� காத% ேநாD !/#8$தினாA� ,ட" 
ெபா8$!�ெகா;�, மடேலறாம% இ���� ெப;ணி/ ெப�ைம�� நிகாி%ைல. 
  
நிைறயாிய ம/னளிய எ/னா! காம� 
மைறயிற ! ம/8 ப��. 1138 
 
பாவ� இவ, மன$தி% உ�ளைத ஒளி�க$ ெதாியாதவ; பாிதாப$தி0�ாியவ 
எ/ெற%லா� பா�காம%, ஊ அறிய ெவளி"ப)� விட�,.ய! காத%. 
  
அறிகிலா எ%லா�� எ/ேறெய/ காம� 
ம8கி/ ம8�� ம�;�. 1139 
 
எ/ைன$ தவிர யா�� அறியவி%ைல எ/பத0காக எ/ காத% ெத�வி% பரவி 
மய�கி$ திாிகி/ற! ேபாA�! 
  
யா�க;ணி0 காண ந�ப அறிவி%லா 
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யா�ப)ட தா�படா ஆ8. 1140 
 
காத% ேநாயினா% வா�ேவாாி/ !/ப$ைத அEபவி$தறியாதவக�தா/, அ த 
ேநாயினா% வ� !ேவாைர" பா$! நைக"பாக�. 
--------- 
 
115. 115. 115. 115. அல� அறி	82த'அல� அறி	82த'அல� அறி	82த'அல� அறி	82த'    
  
அலெரழ ஆ�யி நி0�� அதைன" 
பலரறியா பா�கிய$ தா%. 1141 
 
எ� காதைல" ப0றி" பழிM0றி" ேபGவதா% அ!ேவ எ� காத% ைக,ட வாD"பாக 
அைமB� எ/ற ந�பி�ைகயி% எ� உயி ேபாகாம% இ��கிற! எ/பைத ஊரா 
அறிய மா)டாக�. 
  
மலர/ன க;ணா� அ�ைம அறியா 
தலெரம� கீ ததி> X. 1142 
 
அ த மலவிழியாளி/ மா;பிைன உணராம% எ�மிைடேய காத% எ/8 இ>Xரா 
பழி$!ைர$த! மைற�க உதவியாகேவ எம�� அைம த!. 
  
உறாஅேதா ஊரறி த ெகௗைவ அதைன" 
ெபறாஅ! ெப0ற/ன நீ$!. 1143 
 
எம! காதைல"ப0றி ஊரறிய" ேப+G எழாதா? அ த" ேப+G, இ/E� எம��� 
கி)டாத காத% கி).ய! ேபா/8 இ/ப$ைத$ தர�,.யதாயி0ேற! 
  
க>ைவயா0 க>வி! காம� அ!வி/ேற% 
த>ெவ/E� த/ைம இழ !. 1144 
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ஊரா அல M08வதா% எ� காத% வளகிற!; இ%ைலேய% இ�காத%ெகா. 
வளமிழ ! வா."ேபாDவி��. 
  
களி$ெதா8� க�4;ட% ேவ)ட0றா% காம� 
ெவளி"ப�  ேதா8� இனி!. 1145 
 
காத% ெவளி"பட ெவளி"பட இனிைமயாக இ�"ப! க�4;� மய�க மய�க 
அ�க�ைளேய வி��#வ! ேபா/றதா��. 
 
க;ட! ம/E� ஒ�நா� அலம/E� 
தி�கைள" பா�#ெகா; ட08. 1146 
 
காதல ச தி$!� ெகா;ட! ஒ�நா�தா/ எ/றாA�, ச திரைன" பா�# 
வி6��வதாக� க0பைனயாக� ,ற"ப�� "கிரகண�" எE� நிக@+சிைய" ேபால 
அ த+ ச தி"# ஊ�6வ!� அலராக" பரவிய!. 
  
ஊரவ ெகௗைவ எ�வாக அ/ைனெசா% 
நீராக நீ4மி  ேநாD. 1147 
 
ஒ�வைரெயா�வ வி��பி மல த காதலான! ஊம�க� ேபG� பழி+ெசா0கைள 
எ�வாக�� அ/ைனயி/ க�Nெசா0கைள நீராக�� ெகா;� வள�ேம தவிர� 
க�கி" ேபாDவிடா!. 
  
ெநDயா% எாிJ!"ேப� எ/ற0றா% ெகௗைவயா% 
காம� J!"ேப� என%. 1148 
 
ஊரா பழி+ெசா%A��" பய ! காத% உண� அட��வ! எ/ப!, எாிகி/ற 
தீைய ெநDைய ஊ0றி அைண"பத0� �ய0சி ெசDவைத" ேபா/றதா��. 
  
அலநாண ஒ%வேதா அNசேலா� ெப/றா 
பலநாண நீ$த� கைட. 1149 
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உ/ைன வி)�" பிாிேய/ அNச ேவ;டா� எ/8 உ8தியளி$தவ பல�� 
நாC�ப.யாக எ/ைன வி)�" பிாி ! ெச/றி���� ேபா! நா/ ம)�� ஊரா 
M08� அல��காக நாண �.Bமா?. 
 
தா�ேவ;./ ந%�வ காதல யா�ேவ;�� 
ெகௗைவ எ���மி> X. 1150 
 
யா� வி��#கி/றவா8 ஊரா அல M08கி/றன; காதல�� வி��பினா% அைத 
ஒ"#� ெகா�வா. 
------------ 
 
116. 116. 116. 116. பிாி	 ஆ=றாைமபிாி	 ஆ=றாைமபிாி	 ஆ=றாைமபிாி	 ஆ=றாைம    
  
ெச%லாைம உ;ேட% என��ைர ம08நி/ 
வ%வர� வா@வா� �ைர. 1151 
 
பிாி ! ெச%வதி%ைலெய/றா% அ த மகி@+சியான ெசDதிய எ/னிட� ெசா%. நீ 
ேபாD$தா/ தீர ேவ;�ெம/றா% நீ தி��பி வ��ேபா! யா உயிேரா� 
இ�"பாகேளா அவகளிட� இ"ேபா!விைடெப08� ெகா�. 
  
இ/க; உைட$தவ பாவ% பிாிவNG� 
#/க; உைட$தா% #ண�. 1152 
 
�/ெப%லா� அவைர� க;களா% த6வி� ெகா;டேத இ/பமாக இ� த!; 
ஆனா%, இ"ேபா! உட%த6வி� களி���ேபா!,ட" பிாிைவ எ;C� அ+ச$தா% 
!/பம%லவா வ�$!கிற!!  
  
அாிதேரா ேத0ற� அறி�ைடயா க;C� 
பிாிேவா ாிட$!;ைம யா/. 1153 
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பிாி�$ !/ப$ைத அறி !�ள காதல�� ந�ைம" பிாி ! ெச%ல ேநாி�வதா%; 
"பிாி திேட/" என அவ ,8வைத உ8தி ெசDதிட இயலா!.  
  
அளி$தNச% எ/றவ நீ"பி/ ெதளி$தெசா% 
ேதறியா� �;ேடா தவ8. 1154 
 
பிாி திேட/; அNசாேத என+ ெசா%=யவ எைன" பிாி ! ெச%வாரானா%, அவ 
ெசா/னைத ந�பியதி% எ/ன �0றமி��க �.B�? 
  
ஓ�பி/ அைம தா பிாிேவா�ப% ம0றவ 
நீ�கி/ அாிதா% #ண�. 1155 
 
காதல பிாி ! ெச/றா% மீ;�� ,�த% எளித%ல எ/பதா%, அவ பிாி ! 
ெச%லாம% �த=ேலேய கா$!� ெகா�ள ேவ;��. 
 
பிாி�ைர��� வ/க;ண ஆயி/ அாிதவ 
ந%�வ எ/E� நைச. 1156 
 
ேபாD வ�கிேற/ எ/8 ,றி" பிாிகிற அள���� க% மன� ெகா;டவ தி��பி 
வ ! அ/# கா)�வா என ஆவ% ெகா�வ! O;. 
  
!ைறவ/ !ற தைம M0றாெகா% �/ைக 
இைறஇறவா நி/ற வைள. 1157 
 
எ/ைன வி)�$ தைலவ/ பிாி ! ெச/8�ள ெசDதிைய எ/ �/ைக P).=� ! 
கழ/8 வி6� வைளய% ஊரறிய$ M0றி$ ெதாிவி$! வி�ேம! 
  
இ/னா தின/இ%Z வா@த% அதனிE� 
இ/னா தினியா" பிாி�. 1158 
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ந�ைம உண ! அ/# கா)�பவ இ%லாத ஊாி% வா@வ! !/பமான!; அைத� 
கா).A� !/பமான! இனிய காதலைர" பிாி ! வா@வ!. 
  
ெதா.0G./ அ%ல! காமேநாD ேபால 
வி.0Gட% ஆ08ேமா தீ. 1159 
 
ஒ�வைர ெயா�வ காணாம% ெதாடாமA� பிாி தி���� ேபா! காத% ேநாD 
உடைலB� உ�ள$ைதB� G�வ! ேபா/ற நிைல ெந�"#�� இ%ைல; ெந�"# 
ெதா)டா% G��; இ!, பிாிவி% G�கிறேத! 
  
அாிதா0றி அ%ல%ேநாD நீ�கி" பிாிவா0றி" 
பி/இ� ! வா@வா பல. 1160 
 
காதல பிாி ! ெச%வத0� ஒ"#த% அளி$!, அதனா% ஏ0ப�� !/ப$ைத" 
ேபா�கி� ெகா;�, பிாி த பி/E� ெபா8$தி� ! உயிேரா� வா@பவ பல 
இ��கலா�; ஆனா% நா/? 
------------- 
 
117. 117. 117. 117. பட�ெம6� திர4க'பட�ெம6� திர4க'பட�ெம6� திர4க'பட�ெம6� திர4க'    
  
மைற"ேப/ம/ யானிஃேதா ேநாைய இைற"பவ� 
,08நீ ேபால மி��. 1161 
 
இைற�க இைற�க" ெப��� ஊ08நீ ேபால, பிற அறியாம% மைற�க மைற�க� 
காத% ேநாB� ெப���. 
  
கர$தA� ஆ0ேற/இ  ேநாையேநாD ெசDதா� 
�ைர$தA� நாC$ த��. 1162 
 
காத% ேநாைய எ/னா% மைற�க�� �.யவி%ைல; இத0�� காரணமான 
காதலாிட� நாண$தா% உைர�க�� �.யவி%ைல. 
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காம�� நாC� உயிகாவா$ M��ெம/ 
ேநானா உட�பி/ அக$!. 1163 
 
பிாிைவ$ தா�க�.யா! உயி !.��� எ/ உடலான!, ஒ�#ற� காத% ேநாB� 
ம8#ற� அதைன ெவளியிட �.யாத நாண�� ெகா;� காவ. ேபால 
விள��கிற!.  
  
காம� கட%ம/E� உ;ேட அ!நீ !� 
ஏம" #ைணம/E� இ%. 1164 
 
காத% கட%ேபால+ K@ !ெகா;� வ�$!கிற!. ஆனா% அைத நீ தி� கட ! 
ெச%ல" பா!கா"பான ேதாணிதா/ இ%ைல. 
  
!"பி/ எவனாவ ம/ெகா% !யவர� 
ந)பிE� ஆ08 பவ. 1165 
 
ந)பாக இ����ேபாேத பிாி�$!யைர நம��$ தர�,.யவ, பைகைம 
ேதா/றினா% எ"ப."ப)டவராD இ�"பாேரா? 
 
இ/ப� கட%ம08� காம� அஃத��கா% 
!/ப� அதனி0 ெபாி!. 1166 
 
காத% இ/ப� கட% ேபா/ற!. காதல பிாி� ஏ0ப�$!� !/பேமா, கடைலவிட" 
ெபாிய!. 
  
காம� க��#ன% நீ தி� கைரகாேண/ 
யாம$!� யாேன உேள/. 1167 
 
ந�ளிரவிA� எ/ !ைணயி/றி நா/ ம)�ேம இ��கிேற/; அதனா%, காத=/ப� 
க�� ெவ�ள$தி% நீ தி, அத/ கைரைய� காண இயலாம% கல��கிேற/. 
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ம/Eயி எ%லா� !யி0றி அளி$திரா 
எ/ன%ல தி%ைல !ைண. 1168 
 
'இரேவ! உலகி% உ�ள எ%லா உயிகைளB� நீ உற�க+ ெசD!வி)�" பாவ� 
இ"ேபா! எ/ைன$தவிர ேவ8 !ைணயி%லாம% இ��கிறாD.' 
  
ெகா.யா ெகா�ைமயி/ தா�ெகா.ய இ நா� 
ெந.ய கழிB� இரா. 1169 
 
இ த இர�க� நீ;�ெகா;ேட ேபாவ!ேபா% ேதா/8� ெகா�ைம இ��கிறேத 
அ! காதலாி/ பிாிவா% ஏ0ப�� ெகா�ைமையவிட" ெபாிதாக உ�ள!. 
  
உ�ள�ேபா/ 8�வழி+ ெச%கி0பி/ ெவ�ளநீ 
நீ தல ம/ேனாெவ/ க;. 1170 
 
காதல இ���மிட$!�� எ/ ெநNச$ைத" ேபால+ ெச%ல �.Bமானா%, எ/ 
க�விழிக�, அவைர� கா;பத0�� க;ணீ ெவ�ள$தி% நீ த ேவ;.ய நிைல 
ஏ0ப).��கா!. 
------------ 
 
118. 118. 118. 118. க& வி��பழித'க& வி��பழித'க& வி��பழித'க& வி��பழித'    
  
க;டா� கA@வ ெதவ/ெகாேலா த;டாேநாD 
தா�கா)ட யா�க; ட!. 1171 
 
க;க� ெசDத �0ற$தா%தாேன காத% ேநாD ஏ0ப)ட!? அேத க;க� அ த� 
காதலைர� கா)�மா8 ேக)� அ6வ! ஏ/? 
  
ெதாி !ணரா ேநா�கிய உ;க; பாி !ணரா" 
ைபத% உழ"ப ெதவ/. 1172 
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விைள�கைள உணராம% மய�கி ேநா�கிய ைமவிழிக�, இ/8, காதலைர" 
பிாி ததா% !/ப�8வ! த�மா% தா/ என அறியாம% தவி"ப! ஏ/? 
  
க!ெமன$ தாேநா�கி$ தாேம கA6� 
இ!நக$ த�க !ைட$!. 1173 
 
தாமாகேவ பாD ! ெச/8 அவைர" பா$! மகி@ த க;க�, இ/8 தாமாகேவ 
அ6கி/றன. இ! நைக�க$ த�க ஒ/றா��. 
  
ெபயலா0றா நீ�ல த உ;க; உயலா0றா 
உDவி%ேநாD எ/க; நி8$!. 1174 
 
த"பி" பிைழ�க �.யாத தீராத காத% ேநாைய என��$ த�வத0�� காரணமான 
எ/ க;க�, தா�� அழ �.யாம% வ0றி" ேபாDவி)டன. 
  
படலா0றா ைபத% உழ��� கடலா0றா� 
காமேநாD ெசDதெவ/ க;. 1175 
 
கட% ெகா�ளாத அள���� காத% ேநாD உ�வாக� காரணமாக இ� த எ/ 
க;க�, இ"ேபா! M�க �.யாம% !/ப$தா% வா�கி/றன. 
 
ஓஒ இனிேத எம�கி ேநாD ெசDதக; 
தாஅ� இத0ப) ட!. 1176 
 
ஓ! எ/ காத% ேநாD��� காரணமான க;க�, எ/ைன" ேபாலேவ வா. 
வ� !கி/றன. இ! என�� மகி@+சிேய! 
  
உழ !ழ  !�நீ அ8க விைழ திைழ ! 
ேவ;. அவ�க;ட க;. 1177 
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அ/8, இைழ ! �ைழ ! ஆைசBட/ அவைர� க;ட க;கேள! இ/8 பிாி ! 
ெச/8�ள அவைர நிைன$!$ M�காமA�, !ளி� க;ணீ�� அ08" ேபா�� 
நிைலயிA� !/ப"ப��க�. 
  
ேபணா! ெப)டா உளம/ேனா ம0றவ� 
காணா தைமவில க;. 1178 
 
எ/ைன அரவைண��� எ;ணமி/றி� காத=$த ஒ�வ இ��கி/றா; அவைர� 
காணாம% எ/ க;க4�� அைமதியி%ைலேய! 
  
வாரா�கா% !Nசா வாி/!Nசா ஆயிைட 
ஆரஞ உ0றன க;. 1179 
 
இ/E� வரவி%ைலேய எ/பதாA� M��வதி%ைல; வ ! வி)டாA� பிற� 
M��வதி%ைல. இ"ப.ெயா� !/ப$ைத அEபவி"பைவ காதலகளி/ 
க;களாக$ தாேன இ��க �.B�.  
 
மைறெபற% ஊரா� காித/றா% எ�ேபா% 
அைறபைற க;ணா அக$!. 1180 
 
காத% ேவதைனைய" பைறசா0றி� கா).� ெகா��க எ� க;கேளயி����ேபா!; 
யா� மைற"பைத அறி ! ெகா�வ! ஊரா��� க.னம%ல. 
----------- 
 
119. 119. 119. 119. பச��8 ப0வர'பச��8 ப0வர'பச��8 ப0வர'பச��8 ப0வர'    
  
நய தவ�� ந%காைம ேந ேத/ பச தெவ/ 
ப;பியா�� �ைர�ேகா பிற. 1181 
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எ/ைன" பிாி ! ெச%வத0� எ/ காதல�� ஒ"#த% அளி$!வி)ேட/; ஆனா%, 
இ"ேபா! பிாி�$ !/ப$தா% எ/Eட=% பசைல படவைத, யாாிட� ேபாD+ 
ெசா%ேவ/? 
  
அவத தா எ/E� தைகயா% இவத ெத/ 
ேமனிேம% ஊ�� பச"#. 1182 
 
பிாி� காரணமாக� காதல உ;டா�கினா எE� ெப�மித� ெபா�கிட" பசைல 
நிற� எ/ உட=% ஏறி ஊ ! பர�கி/ற!! 
  
சாயA� நாC� அவெகா;டா ைக�மாறா 
ேநாB� பசைலB� த !. 1183 
 
காத% ேநாையB�, பசைல நிற$ைதB� ைக�மாறாக� ெகா�$! வி)� அவ எ/ 
அழைகB�, நாண$ைதB� எ�$!� ெகா;� பிாி ! ெச/8 வி)டா. 
  
உ�4வ/ ம/யா/ உைர"ப தவதிறமா% 
க�ள� பிறேவா பச"#. 1184 
 
யா/ நிைன"ப!�, உைர"ப!� அவர! ேநைம$ திற/ ப0றியதாகேவ 
இ����ேபா!, எ/ைன யறியாமேலா ேவ8 வழியிேலா இ"பசைல நிற� வ த! 
எ"ப.? 
  
உவ�காெண� காதல ெச%வா இவ�காெண/ 
ேமனி பச"R வ!. 1185 
 
எ/ைன" பிாி ! எ/ காதல சிறி! ெதாைல�,ட+ ெச%லவி%ைல; அத0��ளாக 
எ/ ேமனியி% பட ! வி)டேத பசைல நிற�. 
 
விள�க0ற� பா��� இ�ேளேபா% ெகா;க/ 
�ய�க0ற� பா��� பச"#. 1186 
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விள�கி/ ஒளி�ைறB� சமய� பா$!" பரவி�� இ�ைள"ேபால, இ8க$ த6விய 
காதல/பி., ச08$ தள��ேபா! காத=யி/ உட=% பசைலநிற� பட ! 
வி�கிற!. 
  
#%=� கிட ேத/ #ைடெபய ேத/ அ>வளவி% 
அ�ளி�ெகா� வ0ேற பச"#. 1187 
 
த6வி� கிட ேத/; ச08$ த�ளி" ப�$ேத/; அ>வள� தா/; எ/ைன அ�ளி� 
ெகா;� வி)டேத பசைல நிற�! 
  
பச தா� இவெள/ப த%லா% இவைள$ 
!ற தா அவெர/பா இ%. 1188 
 
இவ� உட=% பசைல நிற� பட த! என" பழி$!" ,8கிறாகேள அ%லாம%, 
இத0�� காரண�, காதல/ பிாி ! ெச/றி�"ப! தா/ எ/8 ெசா%பவ 
இ%ைலேய. 
  
பச�கம0 ப)டா�ெக/ ேமனி நய"பி$தா 
ந/னிைலய ஆவ எனி/. 1189 
 
பிாி ! ெச/றிட எ/ைன ஒ"#� ெகா�4மா8 ெசDத காதல நலமாக இ�"பா 
எ/றா% எ/Eட% பசைல பட ேத விள�கி�மாக! 
  
பச"ெபன" ேபெப8த% ந/ேற நய"பி$தா 
ந%காைம M0றா எனி/. 1190 
 
எ/ைன" பிாி��� உட/ப�மா8 ெசDத காதலைர அ/பி%லாதவ எ/8 யா�� 
M0றமா)டாக� எனி%, பசைல பட தவ� என நா/ ெபயெர�"ப! ந%ல! தா/! 
----------- 
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120. 120. 120. 120. தனி�பட� மி,திதனி�பட� மி,திதனி�பட� மி,திதனி�பட� மி,தி    
  
தா�O@வா த�Oழ" ெப0றவ ெப0றாேர 
காம$!� காழி% கனி. 1191 
 
த�மா% வி��ப"ப�� காதல, த�ைம வி��#கிற ேப8 ெப0றவ விைதயி%லாத 
பழ$ைத" ேபா/ற காத% வா@�ைகயி/ பயைன" ெப0றவராவா. 
  
வா@வா�� வான� பய த0றா% O@வா�� 
O@வா அளி��� அளி. 1192 
 
காதலக� ஒ�வைரெயா�வ உாிய ேநர$தி% ச தி$! அ/# ெபாழிவ!, 
வா@வத0�$ ேதைவயான ப�வமைழ ெபாழிவ! ேபா/றதா��. 
  
O6ந Oழ" ப�வா� கைமBேம 
வா6ந� எ/E� ெச���. 1193 
 
காதல/பி% க)�;� பிாியாம% இைண தி�"பவக4��$தா/ இ/#08 
வா@கிேறா� எE� ெப�மித� ஏ0ப��. 
  
Oழ" ப�வா ெகழீஇயில தா�O@வா 
Oழ" படாஅ எனி/. 1194 
 
வி��ப"படாத நிைல ஏ0ப./, அ த� காதல ந)#ண� இ%லாதவராகேவ 
க�த"ப�வா. 
  
நா�காத% ெகா;டா நம�ெகவ/ ெசDபேவா 
தா�காத% ெகா�ளா� கைட. 1195 
 
நா/ வி��பி� காத% ெகா�வ! ேபா/8 அவ எ/ைன வி��பி� காத% 
ெகா�ளாத நிைலயி% அவரா% என�� எ/ன இ/ப� கிைட�க" ேபாகிற!? 
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ஒ�தைலயா/ இ/னா! காம�கா" ேபால 
இ�தைல யாE� இனி!. 1196 
 
காவ.$ த;./ இர;� ப�க�க4� ஒேர அள� கனமாக இ�"ப!ேபா%, காதA� 
ஆ;, ெப; எE� இ�வாிட$திA� மலர ேவ;��; ஒ� ப�க� ம)�ேம ஏ0ப�� 
காதலா% பயEமி%ைல; !யர�� உ�வா��. 
  
ப�வரA� ைபதA� காணா/ெகா% காம/ 
ஒ�வக; நி/ெறா6� வா/. 1197 
 
காம/, ஒ� ப�கமாக ம)�� இ�"பதா%, எ/ைன� காத% ேநாD வ�$!வைதB�, 
எ/ ேமனியி% பசைல படவைதB� க;� ெகா�ளமா)டா/ ேபாA�! 
  
O@வாாி/ இ/ெசா% ெபறாஅ !லக$! 
வா@வாாி/ வ/கணா இ%. 1198 
 
பிாி ! ெச/ற காதலாிடமி� ! ஓ இனிய ெசா%,ட வராத நிைலயி%, உலகி% 
வா@கி/றவைர" ேபா%, க% ெநNச� உைடயவ யா�� இ��க �.யா!. 
  
நைசஇயா ந%கா எனிE� அவமா) 
.ைசB� இனிய ெசவி��. 1199 
 
எ/ அ/#��ாியவ எ/னிட� அ/# கா)டாதவராக" பிாி ! இ�"பிE�, 
அவைர" ப0றிய #க@ உைர எ/ ெசவி��+ ெச ேதனா��. 
  
உறாஅ� �8ேநாD உைர"பாD கடைல+ 
ெசறாஅஅD வாழிய ெநNG. 1200 
 
ெநNசேம! நீ வா@க! உ/னிட� அ/# இ%லாதவாிட� உன! !/ப$ைத+ ெசா%= 
ஆ8த% ெப8வைத� கா).A� கடைல$ M"ப! எளிதான ேவைலயா��. 
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------------ 
 
121. 121. 121. 121. நிைன�தவ� �ல!ப'நிைன�தவ� �ல!ப'நிைன�தவ� �ல!ப'நிைன�தவ� �ல!ப'    
  
உ�ளிE� தீரா" ெப�மகி@ ெசDதலா% 
க�ளிE� காம� இனி!. 1201 
 
உ;டேபா! ம)�� மகி@+சி த�� க�ைளவிட நிைன$தாேல ெநNசினி�க+ 
ெசDB� காத% இ/பமானதா��. 
  
எைன$ெதா/ றினிேதகா; காம தா� O@வா 
நிைன"ப வ�வெதா/ றி%. 1202 
 
வி��பி இைண த காதலைர நிைன$தலா%, பிாிவி/ ேபா! வர�,.ய !/ப� 
வ�வதி%ைல. எனேவ எ த வைகயிA� காத% இனிேதயா��. 
  
நிைன"பவ ேபா/8 நிைனயாெகா% !�ம% 
சிைன"ப! ேபா/8 ெக��. 1203 
 
வ�வ! ேபா=� ! வராம% நி/8 வி�கிறேத !�ம%; அ!ேபாலேவ எ/ காதல�� 
எ/ைன நிைன"ப! ேபா=� !, நிைன�கா! வி�கி/றாேரா? 
  
யா�� உேள�ெகா% அவெநNச$ ெத ெநNச$ 
ேதாஒ உளேர அவ. 1204 
 
எ/ ெநNைசவி)� நீ�காம% எ/ காதல இ�"ப! ேபால, அவ ெநNைச வி)� 
நீ�காம% நா/ இ��கி/ேறனா? 
  
த�ெநNச$ ெத�ைம� க.ெகா;டா நாணாெகா% 
எ�ெநNச$ ேதாவா வர%. 1205 
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அவ�ைடய ெநNசி% எம�� இட� தராம% இ�"பவ; எ� ெநNசி% ம)�� 
இைடவிடாம% வ ! #� ! ெகா�வத0காக ெவ)க"படமா)டா ேபாA�. 
 
ம0றியா/ எ/Eேள/ ம/ேனா அவெரா�யா/ 
உ0றநா� உ�ள உேள/. 1206 
 
நா/ அவேரா� ேச தி� த நா)கைள நிைன$!$ தா/ உயிேரா� இ��கிேற/. 
ேவ8 எைத நிைன$! நா/ உயி வாழ �.B�?  
 
மற"பி/ எவனாவ/ ம0ெகா% மற"பறிேய/ 
உ�ளிE� உ�ள� G��. 1207 
 
மறதி எ/பேத இ%லாம% நிைன$!� ெகா;.���� ெபா6ேத பிாி�$!/ப� 
G)�" ெபாG��கிறேத! நிைன�காம% மற !வி)டா% எ/ன ஆ�ேமா? 
  
எைன$! நிைன"பிE� காயா அைன$த/ேறா 
காதல ெசDB� சிற"#. 1208 
 
எ>வள� அதிகமாக நிைன$தாA�, அத0காக� காதல எ/ மீ! சின� 
ெகா�ளமா)டா. அவ என��+ ெசDB� ெப�� உதவி அ!வ%லவா? 
  
விளிBெம/ இ/Eயி ேவற%ல� எ/பா 
அளியி/ைம ஆ0ற நிைன !. 1209 
 
"நா� ஒ�வேர; ேவ8 ேவ8 அ%ல" என�,றிய காதல இர�கமி%லாதவராக 
எ/ைன" பிாி ! ெச/8�ளைத நிைன$! வ� !வதா% எ/Eயி ெகாNச� 
ெகாNசமாக" ேபாD� ெகா;.��கிற!. 
  
விடாஅ! ெச/றாைர� க;ணினா% காண" 
படாஅதி வாழி மதி. 1210 
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நிலேவ! நீ வா@க; இைணபிாியாம=� !, பிாி ! ெச/8�ள காதலைர நா/ எ/ 
க;களா% ேத.� க;�பி.$திட$ !ைணயாக நீ மைறயாம% இ�"பாயாக. 
------------ 
 
122. 122. 122. 122. கன	நிைல உைர2த'கன	நிைல உைர2த'கன	நிைல உைர2த'கன	நிைல உைர2த'    
  
காதல Mெதா� வ த கனவிE� 
கியா!ெசD ேவ/ெகா% வி� !. 1211 
 
வ த கன� காதல அE"பிய M!ட/ வ தேத; அ த� கன���� ைக�மாறாக 
எ/ன வி� ! பைட$!" பாரா)�வ!? 
  
கயA;க; யானிர"ப$ !Nசி/ கல தா� 
�யA;ைம சா08ேவ/ ம/. 1212 
 
நா/ ேவ;�வத0� இண�கி எ/ ைம எ6திய கய% விழிக� உற�கி�மானா%, 
அ"ேபா! எ/ கனவி% வ�� காதல�� நா/ இ/ன�� உயிேரா� இ�"பைத+ 
ெசா%Aேவ/. 
  
நனவினா/ ந%கா தவைர� கனவினா% 
கா;ட=/ உ;ெட/ உயி. 1213 
 
நனவி% வ ! அ/# கா)டாதவைர� கனவிலாவ! கா;பதா%தா/ இ/E� 
எ/Eயி நிைல$தி��கிற!. 
  
கனவினா/ உ;டா�� காம� நனவினா/ 
ந%காைர நா.$ தர0�. 1214 
 
ேநாி% எ/னிட� வ ! அ/# கா)டாத காதலைர$ ேத.� ெகா;� வ ! கா)�கிற 
கனவா% என��� காத% இ/ப� கிைட�கிற!. 
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நனவினா0 க;டMஉ� ஆ�ேக கன� தா/ 
க;ட ெபா6ேத இனி!. 1215 
 
காதலைர ேநாி% க;ட இ/ப� அ"ேபா! இனிைம வழ�கிய! ேபாலேவ, 
இ"ேபா! அவைர� கனவி% காC� இ/ப�� இனிைம வழ��கிற!! 
 
நனெவன ஒ/றி%ைல ஆயி/ கனவினா0 
காதல நீ�கில ம/. 1216 
 
நன� ம)�� திUெரன வ ! ெக��காம% இ� தா%, கனவி% ச தி$த காதல 
பிாியாமேல இ��க �.Bேம. 
  
நனவினா/ ந%கா� ெகா.யா கனவினா/ 
எ/ென�ைம" Sழி" ப!. 1217 
 
ேநாி% வ ! அ/# கா)டாத ெகா.ய ெநNச�ைடயவ, கனவி% வ ! பிாி�$ 
!யைர" ெபாிதா��வ! எ/ன காரண$தா%? 
  
!NG�கா% ேதா�ேமல ஆகி விழி���கா% 
ெநNச$த ஆவ விைர !. 1218 
 
M�க$தி% கனவி% வ ! எ/ ேதா� மீ! சாD ! இ/ப� த தவ, விழி$தேபா! 
எ��� ேபாD விடவி%ைல; எ/ ெநNசி% தாவி அம ! ெகா;டா. 
  
நனவினா/ ந%காைர ேநாவ கனவினா/ 
காதல� காணா தவ. 1219 
 
கனவி% காதலைர� காணாதவக�தா/ அவ ேநாி% வ ! காணவி%ைலேய எ/8 
ெநா ! ெகா�வ. 
  
நனவினா/ ந�நீ$தா எ/ப கனவினா/ 
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காணாெகா% இ>X ரவ. 1220 
 
எ/ காதல எ/ைன" பிாி தி�"பதாக அவைர� �0ற� சா)�கிறாகேள, இ த 
ஊரா, பிாி ! ெச/ற நம! காதலைன� கனவி% கா;ப! கிைடயாேதா? 
---------------- 
 
123. 123. 123. 123. ெபா<�க&$ இர4க'ெபா<�க&$ இர4க'ெபா<�க&$ இர4க'ெபா<�க&$ இர4க'    
  
மாைலேயா அ%ைல மண தா உயி�;C� 
ேவைலநீ வாழி ெபா6!. 1221 
 
நீ மாைல" ெபா6தாக இ%லாம% காதலைர" பிாி தி���� மகளி உயிைர� 
�.��� ேவலாக இ�"பத0காக உன�ேகா வா@$!!  
 
#/க;ைண வாழி ம��மாைல எ�ேக�ேபா% 
வ/க;ண ேதாநி/ !ைண. 1222 
 
மய��� மாைல" ெபா6ேத! நீB� எ�ைம" ேபா% !/ப"ப�கி/றாேய! எ� காதல 
ேபா% உ/ !ைணB� இர�க� அ0றேதா? 
  
பனிய��பி" ைபத%ெகா� மாைல !னிய��பி$ 
!/ப� வளர வ��. 1223 
 
ப�க$தி% எ/ காதல இ� த ேபா! பய !, பசைல நிற$!ட/ வ த மாைல" 
ெபா6!, இ"ேபா! எ/ உயிைர ெவ8��மள���$ !/ப$ைத மி�தியாக� 
ெகா;� வ�கிற!. 
  
காதல இ%வழி மாைல ெகாைல�கள$ 
ேததில ேபால வ��. 1224 
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காதல பிாி தி����ேபா! வ�கிற மாைல" ெபா6! ெகாைல� கன$தி% பைகவ 
ஓ�கி OGகிற வாைள"ேபா% வ�கிற!. 
  
காைல��+ ெசDதந/ ெற/ெகா% எவ/ெகா%யா/ 
மாைல��+ ெசDத பைக. 1225 
 
மாைல" ெபா6தாகிவி)டா% காத% !/ப� அதிகமாக வ�$!கிற!. அதனா% 
பிாி தி���� காதல உ�ள� "காைல ேநர$!�� நா/ ெசDத ந/ைம எ/ன? 
மாைல ேநர$!��+ ெசDத தீைமதா/ எ/ன?" எ/8 #ல�#கிற!. 
 
மாைலேநாD ெசDத% மண தா அகலாத 
காைல அறி த திேல/. 1226 
 
மாைல�கால� இ"ப.ெய%லா� இ/ன% விைளவி�க� ,.ய! எ/பைத� காதல 
எ/ைன வி)�" பிாியாம% இ� த ேபா! நா/ அறி தி��கவி%ைல. 
  
காைல அ��பி" பகெல%லா� ேபாதாகி 
மாைல மல�மி  ேநாD. 1227 
 
காத% எ/ப! காைலயி% அ��பாகி, பக% �6!� �தி+சியைட !, மாைலயி% 
மல�� ஒ� ேநாயா��. 
  
அழ%ேபாA� மாைல��$ Mதாகி ஆய/ 
�ழ%ேபாA� ெகா%A� பைட. 1228 
 
காதல பிாிவா% எ/ைன$ தணலாக+ G�கி/ற மாைல"ெபா6ைத அறிவி��� 
Mதாக வ�வ! ேபால வ�� ஆயனி/ #%லா��ழேலாைச எ/ைன� ெகா%A� 
பைட�க�வியி/ ஓைசேபா% அ%லவா காதி% ஒ=�கிற!. 
  
பதிம�;� ைபத% உழ��� மதிம�;� 
மாைல படத�� ேபா@!. 1229 
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எ/ அறிைவ மய��� மாைல" ெபா6!, இ த ஊைரேய மய�கி$ !/ப$தி% 
ஆ@$!வ! ேபா% என��$ ேதா/8கிற!. 
  
ெபா��மாைல யாளைர உ�ளி ம��மாைல 
மாBெம/ மாயா உயி. 1230 
 
ெபா�� ஈ)�வத0�+ ெச/8�ள காதலைர எ;ணி மாD ! ேபாகாத எ/Eயி, 
மய��� இ த மாைல" ெபா6தி% மாD ! ேபாகி/ற!. 
---------------- 
 
124. 124. 124. 124. உ8��நல� அறித'உ8��நல� அறித'உ8��நல� அறித'உ8��நல� அறித'    
  
சி8ைம நம�ெகாழிய+ ேச)ெச/றா உ�ளி 
ந8மல நாணின க;. 1231 
  
பிாி�$ !/ப$ைத நம�களி$!வி)� ெந� ெதாைல� ெச/8 வி)டாேரெய/8 
வ� தி�� காத=யி/ க;க� அழகிழ !ேபாD, மலக4�� �/னா% நாணி� 
கிட�கி/றன. 
 
நய தவ ந%காைம ெசா%Aவ ேபாA� 
பச ! பனிவா�� க;. 1232 
 
பசைல நிற� ெகா;� நீ ெபாழிB� க;க�, வி��பிய காதல அ/# 
கா)டவி%ைல ெய/பைத+ ெசா%=� கா)�கி/றன. 
  
தண தைம சால அறிவி"ப ேபாA� 
மண தநா� O�கிய ேதா�. 1233 
 
த6வி� கிட த ேபா! Rாி$தி� த ேதா�, இ"ேபா! ெம= ! காண"ப�வ!; 
காதல/ பிாிைவ அறிவி"பத0காக$தா/ ேபாA�. 
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பைணநீ�கி" ைப ெதா. ேசா�� !ைணநீ�கி$ 
ெதா%கவி/ வா.ய ேதா�. 1234 
 
ப�$தி� த ப�வ$ ேதா�க� பைழய எழி% �ைல !, பG�ெபா/ வைளய%க4� 
Gழ/8 வி6கி/றன, காதலைன" பிாி ! வா�வத/ காரணமாக. 
  
ெகா.யா ெகா�ைம உைர��� ெதா.ெயா� 
ெதா%கவி/ வா.ய ேதா�. 1235 
 
வைளய%க4� கழ/8 விழ, இ� த அழைகB� இழ த ேதா�க� எ/ைன" 
பிாி தி���� காதலாி/ ெகா�ைமைய ஊ��� உைர�கி/றன. 
 
ெதா.ெயா� ேதா�ெநகிழ ேநாவ% அவைர� 
ெகா.யா என�,ற% ெநா !. 1236 
 
எ/ ேதா�க� ெம=வைதB�, வைளய%க� கழ/8 வி6வைதB� கா;ேபா 
எ/Eைடயவ இர�கம0றவ என இய�#வ! ேக)� இதய� ெநா ! ேபாகிேற/. 
 
பா� ெப8திேயா ெநNேச ெகா.யா�ெக/ 
வா�ேதா) Rச% உைர$!. 1237 
 
ெநNேச! இர�கம08 எ/ைன" பிாி தி���� அவ��� வா. வத��� எ/ 
ேதா�களி/ !/ப$ைத உைர$!" ெப�ைம அைடய மா)டாேயா? 
  
�ய�கிய ைககைள ஊ�க" பச த! 
ைப ெதா." ேபைத Jத%. 1238 
 
இ8க$ த6வியி� த ைககைள� ெகாNச� தள$தேவ அ த+ சி8 
இைடெவளிையB� ெபா8$!� ெகா�ள �.யாம% காத=யி/ ெந0றி, பசைலநிற� 
ெகா;�வி)ட!. 
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�ய�கிைட$ த;வளி ேபாழ" பச"#0ற 
ேபைத ெப�மைழ� க;. 1239 
 
இ8க$ த6வியி� த ேபா!, இைடேய �ளி த கா08 Jைழ ததா% அைதேய ஒ� 
பிாி� என� க�தி காத=யி/ அக/8 நீ;ட க;க� பசைல நிற� ெகா;டன. 
  
க;ணி/ பச"ேபா ப�வர% எDதி/ேற 
ஒ;Cத% ெசDத! க;�. 1240 
 
பிாி�$ !யரா% பிைறJத% பசைல நிறமைட தைத� க;� அவள! க;களி/ 
பசைலB� ெப� !/ப� அைட ! வி)ட!. 
----------- 
 
125. 125. 125. 125. ெந@ெசா$கிள2த'ெந@ெசா$கிள2த'ெந@ெசா$கிள2த'ெந@ெசா$கிள2த'    
  
நிைன$ெதா/8 ெசா%லாேயா ெநNேச எைன$ெதா/8� 
எ>வேநாD தீ�� ம� !. 1241 
 
எ த ம� தினாA� தீராத எ/ காத% ேநாD தீ திட ஏதாவ! ஒ� ம� ைத 
நிைன$!" பா$!, ெநNேச! உ/னா% ெசா%ல �.Bமா? 
  
காத லவாில ஆகநீ ேநாவ! 
ேபதைம வாழிெய/ ெநNG. 1242 
 
அவ நம! காதைல மதி$! ந�மிட� வராத ேபா!, ெநNேச! நீ ம)�� அவைர 
நிைன$! வ� !வ! அறியாைமயா��; நீ வா@க. 
  
இ� !�ளி எ/பாித% ெநNேச பாி !�ள% 
ைபத%ேநாD ெசDதாக; இ%. 1243 
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பிாி�$ !/ப� த த காதல��� ந�மிட� இர�கமி%லாத ேபா!, ெநNேச! நீ ம)�� 
இ�கி� ! ெகா;� அவைர எ;ணி� கல��வதா% எ/ன பய/? 
  
க;C� ெகாள+ேசறி ெநNேச இைவெய/ைன$ 
தி/E� அவ�காண% உ08. 1244 
 
ெநNேச! நீ காதலாிட� ெச%A�ேபா! க;கைளB�,ட அைழ$!�ெகா;� ேபா; 
இ%ைலேய% அவைர� காண ேவ;�ெம/8 எ/ைனேய அைவ தி/8வி�வ! 
ேபா% இ��கி/றன. 
  
ெச0றா என�ைக விடA;ேடா ெநNேசயா� 
உ0றா% உறாஅ தவ. 1245 
 
ெநNேச! நா� வி��பினாA� ந�ைம வி��பி வராத அவ, ந�ைம ெவ8$! 
வி)டா என நிைன$! அவ மீ! ெகா;ட காதைல� ைக வி)� விட �.Bமா? 
 
கல !ண$!� காதல� க;டா0 #ல !ணராD 
ெபாD�காD� காDதிெய/ ெநNG. 1246 
 
ெநNேச! ,.� கல ! ஊடைல நீ��� காதலைர� க;டா% ஒ� தடைவ,ட" 
பிண�கியறியாத நீ இ"ேபா! அவ மீ! ெகா�4கிற ேகாப� ெபாDயான! தாேன? 
  
காம� வி�ெவா/ேறா நா;வி� ந/ெனNேச 
யாேனா ெபாேறனி> விர;�. 1247 
 
ந%ல ெநNசேம! ஒ/8 காதலா% !."பைதயாவ! வி)� வி�; அ%ல! அதைன$ 
!ணி ! ெசா%ல �.யாம% த���� நாண$ைதயாவ! வி)� வி�. இ த இர;� 
ெசய%கைளB� ஒேர ேநர$தி% தா�கி� ெகா�ள எ/னா% �.யா!. 
  
பாி தவ ந%காெர/ ேற�கி" பிாி தவ 
பி/ெச%வாD ேபைதெய/ ெநNG. 1248 
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ந�மீ! இர�கமி/றி" பிாி ! வி)டாேரெய/8 ஏ�கி�� அேத ேவைளயி% 
பிாி தவ பி/னாேலேய ெச/8 ெகா;.���� எ/ ெநNச� ஓ அறிவ0ற ேபைத 
ேபா/றதா��. 
  
உ�ள$தா காத லவராக உ�ளிநீ 
யா�ைழ+ ேசறிெய/ ெநNG. 1249 
 
உ�ள$திேலேய காதல �. ெகா;.����ேபா!, ெநNசேம! நீ அவைர நிைன$! 
ெவளிேய எவாிட� ேத. அைலகிறாD? 
  
!/னா$ !ற தாைர ெநNச$ !ைடேயமா 
இ/E� இழ$!� கவி/. 1250 
 
ேசராம% பிாி ! ெச/ற காதலைர+ சி ைதயி% ைவ$தி�"பதா% ேமA� 
ேமனிெயழி% இழ ! ெம= ! அழிய ேவ;.B�ள!. 
------------- 
 
126. 126. 126. 126. நிைறயழித'நிைறயழித'நிைறயழித'நிைறயழித'    
  
காம� கணி+சி உைட��� நிைறெய/E� 
நாC$தா@ O@$த கத�. 1251 
 
காத% ேவ)ைக இ��கிறேத, அ! ஒ� ேகாடாியாக மாறி, நாண� எE� தா@"பா� 
ேபாட"ப)ட மனஅட�க� எ/கிற கதைவேய உைட$ெதறி ! வி�கி/ற!. 
  
காம� எனெவா/ேறா க;ணி/ெற/ ெநNச$ைத 
யாம$!� ஆ4� ெதாழி%. 1252 
 
காத% ேவ)ைக என"ப�� ஒ/8 இர�கேம இ%லாத!; ஏெனனி% அ! எ/ 
ெநNசி% ந�ளிரவிA� ஆதி�க� ெசA$தி அைல�கழி�கிற!. 



284 

 

  
மைற"ேப/ம/ காம$ைத யாேனா �றி"பி/றி$ 
!�ம%ேபா% ேதா/றி வி��. 1253 
 
எ>வள�தா/ அட�க �ய/றாA� க)�"படாம% !�ம% ந�ைமB� மீறி 
ெவளி"ப�கிறத%லவா; அைத" ேபா/ற!தா/ காத% உண+சிB�; எ/னதா/ 
மைற$தாA� கா).� ெகா�$!வி��. 
  
நிைறBைடேய/ எ/ேப/ம/ யாேனாெவ/ காம� 
மைறயிற ! ம/8 ப��. 1254 
 
மன உ8திெகா;டவ� நா/ எ/பேத எ/ ந�பி�ைக; ஆனா% எ/ காத%, நா/ 
மைற"பைதB� மீறி�ெகா;� ம/ற$திேலேய ெவளி"ப)� வி�கிறேத. 
  
ெச0றாபி/ ெச%லா" ெப� தைகைம காமேநாD 
உ0றா அறிவெதா/ ற/8. 1255 
 
த�ைம" பிாி ! ெச/ற காதலைர" பைகயாக� க�தி அவைர$ ெதாட ! ெச%லாத 
மன அட�க�, காத% ேநாB0றவ�� இ�"பதி%ைல. 
 
ெச0றவ பி/ேசற% ேவ;. அளி$தேரா 
எ0ெற/ைன உ0ற !ய. 1256 
 
ெவ8$!" பிாி தைதB� ெபா8$!� ெகா;� அவ பி/ேன ெச%A� நிைலைய 
எ/ ெநNG�� ஏ0ப�$திய காத% ேநாயி/ த/ைமதா/ எ/ேன. 
  
நாெணன ஒ/ேறா அறியல� காம$தா% 
ேபணியா ெப)ப ெசயி/. 1257 
 
நம! அ/#��ாியவ ந�மீ! ெகா;ட காதலா% நம�� வி�"பமானவ0ைற+ 
ெசDB�ேபா!, நாண� எE� ஒ� ப;# இ�"பைதேய நா� அறிவதி%ைல. 
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ப/மாய� க�வ/ பணிெமாழி அ/ேறாந� 
ெப;ைம உைட��� பைட. 1258 
 
ந��ைடய ெப;ைம எE� உ8திைய உைட��� பைட�கலனாக இ�"ப!, பல 
மாய�களி% வ%ல க�வரா� காதலாி/ பணிவான பா�ெமாழிய/ேறா? 
  
#ல"ப% என+ெச/ேற/ #%=ேன/ ெநNச� 
கல$த% உ8வ! க;�. 1259 
 
ஊட% ெகா;� பிண��ேவா� என நிைன$!தா/ ெச/ேற/; ஆனா% எ/ 
ெநNச� எ/ைன வி�$! அவ�ட/ ,�வைத� க;� எ/ பி.வாத$ைத மற ! 
த6வி� ெகா;ேட/. 
  
நிண தீயி% இ)ட/ன ெநNசினா� �;ேடா 
#ண M. நி0ேப� என%. 1260 
 
ெந�"பி=)ட ெகா6"ைப" ேபா% உ�கி�� ெநNச� உைடயவக�, ,.� 
களி$தபி/ ஊட% ெகா;� அதி% உ8தியாக இ��க �.Bமா?. 
---------- 
 
127. 127. 127. 127. அவ�வயி� வி�!ப'அவ�வயி� வி�!ப'அவ�வயி� வி�!ப'அவ�வயி� வி�!ப'    
  
வாள08" #0ெக/ற க;C� அவெச/ற 
நாெளா0றி$ ேதD த விர%. 1261 
 
வ�வா வ�வா என வழி பா$!" பா$! விழிக4� ஒளியிழ தன; பிாி ! 
ெச/8�ள நா)கைள+ Gவாி% �றியி)� அவ0ைற$ ெதா)�$ ெதா)� எ;ணி" 
பா$! விர%க4� ேதD தன. 
  
இல�கிழாD இ/8 மற"பிென/ ேதா�ேம% 
கல�கழிB� காாிைக நீ$!. 1262 
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காதலைர" பிாி தி���� நா/, பிாி�$ !/ப� வாராதி��க அவைர மற தி��க 
�ைன தா%, எ/ ேதா�க� அழ� நீ�கி ெம= ! ேபாD வைளய%க4� கழ/8 
வி6வ! உ8திய. எ/ ேதாழி. 
  
உர/நைசஇ உ�ள� !ைணயாக+ ெச/றா 
வர%நைசஇ இ/E� உேள/. 1263 
 
ஊ�க$ைதேய உ8!ைணயாக� ெகா;� ெவ0றிைய வி��பி+ ெச/8�ள 
காதல/, தி��பி வ�வா/ எ/பத0காகேவ நா/ உயிேரா� இ��கிேற/. 
  
,.ய காம� பிாி தா வர��ளி� 
ேகா�ெகா ேட8ெம/ ெநNG. 1264 
 
காத% வய"ப)�� ,.யி� ! பிாி ! ெச/றவ எ"ேபா! வ�வா எ/8 எ/ 
ெநNச�, மர$தி/ உ+சி� ெகா�பி% ஏறி" பா�கி/ற!. 
  
கா;கம/ ெகா;கைன� க;ணார� க;டபி/ 
நீ��ெம/ ெம/ேதா� பச"#. 1265 
 
க;ணார எ/ கணவைன� கா;ேபனாக; க;டபிறேக எ/ ெம%=ய ேதாளி% 
பட !�ள பசைல நிற� நீ���. 
 
வ�கம/ ெகா;க/ ஒ�நா) ப��வ/ 
ைபத%ேநாD எ%லா� ெகட. 1266 
 
எ/ைன வாடவி)�" பிாி !�ள காதல/, ஒ�நா� வ !தா/ ஆகேவ;��. 
வ தா% எ/ !/ப� �6வ!� தீ திட அவனிட� இ/ப� !D"ேப/. 
  
#ல"ேப/ெகா% #%Aேவ/ ெகா%ேலா கல"ேப/ெகா% 
க;ண/ன ேகளி வாி/. 1267 
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க;ணி/ மணியா� எ/ காதல வ த�ட/, பிாி தி� த !யாி/ காரணமாக 
அவ�ட/ ஊட% ெகா�ேவேனா? அ%ல! க).$ த6வி� ெகா�ேவேனா? அ%ல! 
ஊ�த% ,�த% ஆகிய இர;ைடB� இைண$!+ ெசDேவேனா? ஒ/8ேம 
#ாியவி%ைலேய என��; அ த இ/ப$ைத நிைன���ேபா!. 
  
விைனகல ! ெவ/றீக ேவ த/ மைனகல ! 
மாைல அயக� வி� !. 1268 
 
தைலவ/, தா/ ேம0ெகா;��ள ெசய=% ெவ0றி ெப8வானாக; அவ/ 
ெவ/றா% எ/ மைனவிBட/ என�� மாைல"ெபா6தி% இ/ப வி� !தா/. 
  
ஒ�நா� எ6நா�ேபா% ெச%A�ேச; ெச/றா 
வ�நா�ைவ$ ேத�� பவ��. 1269 
 
ெந� ெதாைல� ெச/ற காதல தி��பி வ�� நாைள எதிபா$! ஏ��பவ�� 
ஒ>ெவா� நா4� ஒ>ெவா� Bகமாக$ ேதா/8�. 
  
ெபறிென/னா� ெப0ற�கா% எ/னா� உறிென/னா� 
உ�ள� உைட !�க� கா%. 1270 
 
!/ப$ைத$ தா�கி� ெகா�ள �.யாம% மன� நிைலயிழ ! ேபாDவி�மானா%, 
பிற� ஒ�வைரெயா�வ தி��ப+ ச தி"பதனாேலா, ச தி$!� ,�வதினாேலா, 
எ/ன பய/?. 
---------- 
 
128. 128. 128. 128. ,றி�பறி	82த',றி�பறி	82த',றி�பறி	82த',றி�பறி	82த'    
  
கர"பிE� ைகயிக  ெதா%லாநி/ உ;க; 
உைர�க% உ8வெதா/ 8;�. 1271 
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ெவளியி% ெசா%லாம% மைற�க" பா$தாA�, நி0காம% தைடகட ! விழிக� 
ெசா%ல�,.ய ெசDதி ஒ/8 உ;�; அ!தா/ பிாிைவ வி��பாத காத%. 
  
 க;ணிைற த காாிைக� கா�ேபேதா) ேபைத��" 
ெப;நிைற த நீைம ெபாி!. 1272 
 
க;நிைற த அழ�� P�கி% ேபா/ற ேதா4� ெகா;ட எ/ காத=��" 
ெப;ைம" ப;# நிைற தி�"பேத ேபரழகா��. 
  
மணியி% திக@த� ?%ேபா% மட ைத 
அணியி% திக@வெதா/ 8;�. 1273 
 
மணியார$தி0�� மைற தி���� ?ைல"ேபால இ த மட ைதயி/ அழ����ேள 
எ/ைன மய��� �றி"# ஒ/8 உள!. 
  
�ைகெமா��� உ�ள! நா0ற�ேபா% ேபைத 
நைகெமா��� உ�ளெதா/ 8;�. 1274 
 
மலராத அ��#��� ந8மண� அட�கியி�"ப! ேபால$தா/ ஒ� ெப;ணி/ 
#/னைகெய/ற அ��#��� அவள! காதலைன"ப0றிய நிைன�� 
நிர�பியி��கிற!.  
  
ெசறிெதா. ெசDதிற த க�ள� உ8!ய 
தீ��� ம� ெதா/ 8ைட$!. 1275 
 
வ;ணமி� வைளய%க� அணி த எ/ வ.வழகியி/ �8�#$தனமான 
பாைவயி%, எ/ைன$ !ைள$ெத���� !/ப$ைத$ தீ��� ம� !� இ��கிற!. 
 
ெபாிதா0றி" ெப)ப� கல$த% அாிதா0றி 
அ/பி/ைம K@வ !ைட$!. 1276 
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ஆர$ த6வி அளவ0ற அ/# கா). அவ எ/ைன� ,�வதான! மீ;�� அவ 
எ/ைன" பிாி ! ெச%ல" ேபாகிற �றி"ைப உண$!வ! ேபா% இ��கிறேத. 
  
த;ண  !ைறவ/ தண தைம ந�மிE� 
�/ன� உண த வைள. 1277 
 
�ளி த நீ$ !ைற�� உாிய காதல/ உடலா% ,.யி���� ேபா!, உ�ள$தா% 
பிாிB� நிைன� ெகா;டைத எ/ வைளய%க� என�� �/னேர உண ! 
கழ/றன ேபாA�! 
 
ெந�ந08+ ெச/றாெர� காதல யா�� 
எ6நாேள� ேமனி பச !. 1278 
 
ேந08$தா/ எ� காதல பிாி ! ெச/றா; எனிE�, பல நா)க� கழி தன எ/ப! 
ேபா% பசைல நிற� எ�ைம" ப0றி� ெகா;டேத. 
  
ெதா.ேநா�கி ெம/ேதா4� ேநா�கி அ.ேநா�கி 
அஃதா; டவ�ெசD த!. 1279 
 
பிாி� காரணமாக� கழல� ,.ய வைளயைலB�, ெம= ! ேபாக� ,.ய 
ெம/ைமயான ேதாைளB� ேநா�கியவ� காதலைன$ ெதாட ! ெச%வெத/ற 
�.ைவ$ த/ அ.கைள ேநா��� �றி"பா% உண$தினா�. 
  
ெப;ணினா0 ெப;ைம உைட$ெத/ப க;ணினா% 
காமேநாD ெசா%= இர�. 1280 
 
காத% ேவ)ைகைய� க;களா% உண$தி� காதலEட/ ேபாவத0� இர ! 
நி0��ேபா! ெப;ைம��" ெப;ைம ேச$தா0 ேபா/8 இ��கி/ற!. 
------------- 
 
129. 129. 129. 129. �ண�"சி வி�!ப'�ண�"சி வி�!ப'�ண�"சி வி�!ப'�ண�"சி வி�!ப'    
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உ�ள� களி$தA� காண மகி@தA� 
க�4�கி% காம$தி0 �;�. 1281 
  
ம!ைவ அ� தினா%தா/ இ/ப�, ஆனா%, காத% அ"ப.ய%ல; நிைன$தாேல 
இ/ப�; காதலக� ஒ�வைரெயா�வ க;டாேல இ/ப�. 
  
திைன$!ைணB� ஊடாைம ேவ;�� பைன$!ைணB� 
காம� நிைறய வாி/. 1282 
 
பைனயளவாக� காத% ெப�கி�� ேபா! திைனயள� ஊடA� ெகா�ளாம% இ��க 
ேவ;��. 
  
ேபணா! ெப)பேவ ெசDயிE� ெகா;கைன� 
காணா தைமயல க;. 1283 
 
எ/ைன அரவைண�காம% தம�� வி�"பமானவ0ைறேய ெசD! 
ெகா;.� தாA�, எ/ க;க� அவைர� காணாம% அைமதி அைடவதி%ைல. 
  
ஊட0க; ெச/ேற/ம/ ேதாழி அ!மற ! 
,ட0க; ெச/றெத/ ெனNG. 1284 
 
ஊ�வத0காக+ ெச/றாA�,ட அைத ெநNச� மற ! வி)�� ,�வத0� இண�கி 
வி�வேத காத=/ சிற"#. 
  
எ6!�கா% ேகா%காணா� க;ேணேபா% ெகா;க/ 
பழிகாேண/ க;ட இட$!. 1285 
 
க;ணி% ைம தீ).$ ெகா�4� ெபா6! அ த ைம தீ)��, ேகாைல� காணாத! 
ேபாலேவ, காதலைன� காC�ெபா6! அவ/ எ/ைன" பிாி ! ெச/ற �0ற$ைத 
மற ! வி�கிேற/. 
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காC�கா% காேண/ தவறாய காணா�கா% 
காேண/ தவற% லைவ. 1286 
 
அவைர� காC�ெபா6! அவ �0ற�கைள நா/ கா;பதி%ைல; அவைர� 
காணாதெபா6! அவ �0ற�கைள$ தவிர ேவெறா/ைறB� நா/ கா;பதி%ைல. 
  
உD$த% அறி ! #ன%பாD பவேரேபா% 
ெபாD$த% அறி ெத/ #ல !. 1287 
 
ெவ�ள� அ.$!� ெகா;� ேபாD வி�ெமன$ ெதாி தி� !� நீாி% �தி"பவைர" 
ேபால, ெவ0றி கிைட�கா! என" #ாி தி� !�, ஊட% ெகா�வதா% பய/ எ/ன?  
 
இளி$த�க இ/னா ெசயிE� களி$தா��� 
க�ள0ேற க�வநி/ மா#. 1288 
 
எ/E�ள� கவ த க�வேன! இழி� தர� ,.ய !/ப$ைத நீ என�� அளி$தாA� 
,ட, க�ைள உ;� களி$தவ�� ேமA� ேமA� அ த� க�ளி/ மீ! வி�"ப� 
ஏ0ப�வ! ேபாலேவ எ/ைனB� மய�க+ ெசDகிற! உ/ மா#. 
  
மலாிE� ெம%=! காம� சிலரத/ 
ெச>வி தைல"ப� வா. 1289 
 
காத% இ/ப�, மலைரவிட ெம/ைமயான!. அதைன அேத ெம/ைமBட/ 
Jக�பவக� சிலேர ஆவாக�. 
  
க;ணி/ !னி$ேத கல�கினா� #%Aத% 
எ/னிE� தா/வி!" #08. 1290 
 
விழிகளா% ஊடைல ெவளியி)டவ�, ,.$ த6�வதி% எ/ைன� கா).A� 
விைர ! ெசய%ப)� எ/ேனா� கல ! வி)டா�. 
------------ 
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130. 130. 130. 130. ெந@ெசா$ �ல2த'ெந@ெசா$ �ல2த'ெந@ெசா$ �ல2த'ெந@ெசா$ �ல2த'    
  
அவெநN சவ�காத% க;�� எவ/ெநNேச 
நீெயம� காகா த!. 1291 
 
ெநNேச! ந�ைம நிைன�காம% இ�"பத0� அவ�ைடய ெநNG அவ���$ 
!ைணயாக இ���� ேபா! நீ எம��$ !ைணயாக இ%லாம% அவைர நிைன$! 
உ��வ! ஏ/? 
  
உறாஅ தவ�க;ட க;C� அவைர+ 
ெசறாஅெரன+ ேசறிெய/ ெநNG. 1292 
 
ெநNேச! ந�மிட� அ/# கா)டாதவ அவ என� க;ட பிற��, ந�ைம ெவ8�க 
மா)டா என ந�பி அவாிட� ெச%கி/றாேய. 
  
ெக)டா�� ந)டாாி% எ/பேதா ெநNேசநீ 
ெப)டா� கவபி/ ெசல%. 1293 
 
ெநNேச! நீ எைன வி�$! அவைர வி��பி" பி/ ெதாட ! ெச%வ!, !/ப$தா% 
அழி ேதா�� ந;பக� !ைணயி��க மா)டாக� எ/8 ெசா%வ! ேபாலேவா? 
  
இனிய/ன நி/ெனா� K@வாயா ெநNேச 
!னிெசD! !>வாDகா; ம08. 1294 
 
ெநNேச! �த=% ஊட% ெசD! பிற� அத/ பயைன� ,ட=% Jகேவா� என 
நிைன�க மா)டாD; எனேவ அைத"ப0றி உ/னிட� யா ேபச" ேபாகிறாக�? 
நா/ ேபGவதாக இ%ைல. 
  
ெபறாஅைம அNG� ெபறி/பிாி வNG� 
அறாஅ இ��ைப$ெத/ ெநNG. 1295 
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எ/ ெநNச$!��$ !/ப� ெதாட கைதயாகேவ இ��கிற!. காதலைர� 
காணவி%ைலேய எ/8 அNG�; அவ வ ! வி)டாேலா பிாி ! ெச%வாேர என 
நிைன$! அNG�. 
 
தனிேய இ� ! நிைன$த�கா% எ/ைன$ 
தினிய இ� தெத/ ெநNG. 1296 
 
காதல பிாிைவ$ தனிேய இ� ! நிைன$த ேபா! எ/ ெநNச� எ/ைன$ தி/ப! 
ேபால� ெகா�ைமயாக இ� த!. 
  
நாC� மற ேத/ அவமற� க%லாெவ/ 
மாணா மடெநNசி0 ப)�. 1297 
 
அவைர மற�க �.யாம% வா�� எ/Eைடய சிற"பி%லாத மட ெநNச$!ட/ 
ேச ! மற�க� ,டாத நாண$ைதB� மற ! வி)ேட/. 
  
எ�ளி/ இளிவாெம/ ெற;ணி அவதிற� 
உ�4� உயி�காத% ெநNG. 1298 
 
பிாி ! ெச/ற காதலைர இக@வ! தன�ேக இழிவா�� எ/பதா%, அவ�ைடய 
ெப�ைமைய" ப0றிேய எ/Eயி� காத% ெநNச� எ;ணி� ெகா;.����. 
  
!/ப$தி0 கியாேர !ைணயாவா தா�ைடய 
ெநNச  !ைணய% வழி. 1299 
 
!/ப� வ��ேபா! அதைன$ தா��வத0� ெநNசேம !ைணயாக இ%லாவி)டா% 
பிற� யா !ைணயாக இ�"பா? 
  
தNச� தமர%ல ஏதிலா தா�ைடய 
ெநNச� தமர% வழி. 1300 
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நம��ாிய ெநNசேம ந��ட/ உறவாக இ%லாத ேபா!, ம0றவ உறவி%லாதவராக 
இ�$த% எ/ப! எளிேதயா��. 
----------- 
 
131. 131. 131. 131. �லவி�லவி�லவி�லவி    
  
#%லா திராஅ" #ல$ைத அவ�8� 
அ%ல%ேநாD கா;க� சிறி!. 1301 
 
ஊட% ெகா�வதா% அவ !/ப ேநாயினா% !."பைத+ சிறி! ேநர� கா;பத0� 
அவைர$ த6விட$ தய�கி" பிண��வாயாக. 
  
உ"பைம  த0றா% #லவி அ!சிறி! 
மி�க0றா% நீள விட%. 1302 
 
ஊடA��� ,டA��� இைடயி% உ�ள கால� உணவி% இ�� உ"# ேபா% 
ஓரள�ட/ இ��க ேவ;��. அ த� கால அள� நீ.$தா% உணவி% உ"# 
மி�தியானத0� ஒ"பாக ஆகிவி��. 
  
அல தாைர அ%ல%ேநாD ெசDத0றா% த�ைம" 
#ல தாைர" #%லா விட%. 1303 
 
ஊட% ெகா;டவாி/ ஊட% நீ�கி$ த6வாம% வி�த% எ/ப!, ஏ0கனேவ 
!/ப$தா% வ� !ேவாைர ேமA� !/பேநாD�� ஆளா�கி வ�$!வதா��. 
  
ஊ. யவைர உணராைம வா.ய 
வ�ளி �தலாி  த08. 1304 
 
ஊட%#ாி ! பிண�கியி�"பவாிட� அ/# ெசA$திடாம% விலகிேய இ�"பி/, 
அ! ஏ0கனேவ வா.B�ள ெகா.ைய அத/ அ."பாக$தி% அ8"ப! 
ேபா/றதா��. 
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நல$தைக ந%லவ� ேகஎ #ல$தைக 
Rவ/ன க;ணா அக$!. 1305 
 
மல விழி மகளி ெநNசி% விைளB� ஊடேல ப;பா த ந%ல காதல�� அழ� 
ேச���. 
 
!னிB� #லவிB� இ%லாயி/ காம� 
கனிB� க��காB� அ08. 1306 
 
ெப��பிண���, சி8பிண��� ஏ0ப)� இ/ப� த�� காத% வா@�ைக 
அைமயாவி)டா% அ! �0றி" ப6$! அ6கிய பழ� ேபால��, �0றாத இள� 
பிNைச" ேபால�� பயன0றதாகேவ இ����. 
  
ஊட=/ உ;டா�ேகா !/ப� #ணவ! 
நீ�வ த/8ெகா% எ/8. 1307 
 
,. �ய�கி� களி$தி���� இ/பமான கால$தி/ அள� �ைற ! வி�ேமா என 
எ;Cவதா% ஊட=A� ஒ�வைக$ !/ப� காதல�� உ;�. 
  
ேநாத% எவ/ம08 ெநா தாெர/ றஃதறிB� 
காதல இ%லா வழி. 1308 
 
ந�ைம நிைன$த%லேவா வ� !கிறா எ/பைத உண தி�� காதல இ%லாத 
ேபா! வ� !வதா% எ/ன பய/? 
  
நீ�� நிழல தினிேத #லவிB� 
O6ந க;ேண இனி!. 1309 
 
நிழA�� அ�கி% உ�ள நீதா/ �ளி ! இனிைமயாக இ����; அ!ேபால 
அ/#�ளவகளிட� ெகா�4� ஊட%தா/ இ/பமானதாக இ����. 
  
ஊட% உண�க வி�வாேரா ெட/ெனNச� 
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,�ேவ� எ/ப தவா. 1310 
 
ஊடைல$ தணி�காம% வாடவி)� ேவ.�ைக பா"பவ�ட/ ,.யி�"ேபா� எ/8 
எ/ ெநNச� !."பத0� அத/ அட�காத ஆைசேய காரண�. 
-------------- 
 
132. 132. 132. 132. �லவி 3B+க!�லவி 3B+க!�லவி 3B+க!�லவி 3B+க!    
  
ெப;ணியலா எ%லா�� க;ணி0 ெபா!�;ப 
ந;ேண/ பர$தநி/ மா#. 1311 
 
ெப;ணாக இ�"ேபா எ%ேலா�ேம, ெபா!வாக நிைன$!� க;களா% 
உ;பதா% க0# ெநறிெக)ட உ/ பர த மாைப" பாைவ நா/ த6வ மா)ேட/. 
  
ஊ. இ� ேதமா$ !�மினா யா�த�ைம 
நீ�வா@ ெக/பா� கறி !. 1312 
 
ஊட% ெகா;.� தேபா! அவ !�மினா; ஊடைல வி�$! அவைர "நீ�வா@க" 
என வா@$!ேவ/ எ/8 நிைன$!. 
  
ேகா)�"R+ K.E� காB� ஒ�$திைய� 
கா).ய K.னீ எ/8. 1313 
 
கிைளயி% மல த R�கைள� க). நா/ அணி ! ெகா;.� தாA�, 
ேவெறா�$தி��� கா)�வத0காகேவ அணி தி��கிறீ என�,றி சின� 
ெகா�வா�. 
  
யாாிE� காதல� எ/ேறனா ஊ.னா� 
யாாிE� யாாிE� எ/8. 1314 
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"யாைர� கா).A� உ/னிட� நா/ காத% மி�தியாக� ெகா;��ேள/" எ/8 
இய%பாக+ ெசா/னைத� ,ட� காத= தவறாக எ�$!�ெகா;� 
"யாைர�கா).A� யாைர� கா).A�" என�ேக)� ஊட% #ாிய$ ெதாட�கி 
வி)டா�. 
  
இ�ைம" பிற"பி% பிாியல� எ/ேறனா� 
க;நிைற நீெகா; டன�. 1315 
 
"இ"பிற"பி% யா� பிாியமா)ேடா�" எ/8 நா/ ெசா/ன�ட/ "அ"ப.யானா% 
ம8 பிற"# என ஒ/8 உ;ேடா? அ"ேபா! ந�மிைடேய பிாி� ஏ0ப�ெமன� 
,8கிறாயா?" என� ேக)�� க;கல�கினா� காத=. 
 
உ�ளிேன/ எ/ேற/ம0 ெற/மற தீ எ/ெற/ைன" 
#%லா� #ல$த� கன�. 1316 
 
"உ/ைன நிைன$ேத/" எ/8 காத=யிட� ெசா/ன!தா/ தாமத�." 
"அ"ப.யானா% நீ எ/ைன மற தி� தா%தாேன நிைன$தி��க �.B�?" 
என�ேக)� "ஏ/ மற தீ?" எ/8 அவ� ஊட% ெகா;டா�. 
  
வ6$தினா� !�மிேன/ ஆக அழி$த6தா� 
யா��ளி$ !�மினீ எ/8. 1317 
 
!�மிேன/; வழ�க"ப. அவ� எ/ைன வா@$தினா�. உடேன எ/ன ச ேதகேமா 
"யா உ�ைம நிைன$ததா% !�மினீ" எ/8 ேக)�, �த=% அளி$த வா@$!�� 
மாறாக அழ$ ெதாட�கிவி)டா�. 
  
!��+ ெச8"ப அ6தா� Jம��ள% 
எ�ைம மைற$திேரா எ/8. 1318 
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ஊட% ெகா�வாேளா என" பய ! நா/ !�மைல அட�கி� ெகா�வைத" பா$த 
அவ� "ஓ" உம�� ெந��கியவ உ�ைம நிைன"பைத நா/ அறியாதப. 
மைற�கிறீேரா?" என� ேக)� அ6தா�. 
  
த/ைன உண$திE� காB� பிற���நீ 
இ நீர ஆ�தி எ/8. 1319 
 
நா/ பணி ! ேபாD அவ� ஊடைல நீ�கி மகி@வி$தாA�, உடேன அவ� "ஓ! நீ 
இ"ப.$தா/ ம0ற ெப;களிட�� நட ! ெகா�Oேரா?" எ/8 சின ெத6வா�. 
  
நிைன$தி� ! ேநா�கிE� காB� அைன$!நீ 
யா��ளி ேநா�கினீ எ/8. 1320 
 
ஒ"ப0ற அவ4ைடய அழைக நிைன$! அவைளேய இைம ெகா)டாம% பா$!� 
ெகா;.� தாA�, யா�ட/ எ/ைன ஒ"பி)� உ08" பா�கிறீ எ/8 ேகாப� 
ெகா�வா�. 
---------- 
 
133. 133. 133. 133. ஊடCவைகஊடCவைகஊடCவைகஊடCவைக    
  
இ%ைல தவறவ� காயிE� ஊ�த% 
வ%ல தவரளி��� ஆ8. 1321 
 
எ த$ தவ8� இ%லாத நிைலயிA�,ட காதல�கிைடேய ேதா/8� ஊட%, 
அவகளி/ அ/ைப மி�தியாக வள�க� ,.ய!. 
  
ஊட=/ ேதா/8� சி8!னி ந%லளி 
வா.E� பா� ெப8�. 1322 
 
காதலாிைடேய மல !�ள ந%ல/# ச08 வா�வத0�, ஊ�த% காரணமாக 
இ� தாA� அதனா% விைளகிற சிறிய !/ப� ெப�ைமBைடயேதயா��. 
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#ல$த=0 #$ேத�நா �;ேடா நில$ெதா� 
நீாிைய  த/னா அக$!. 1323 
 
நில$ேதா� நீ கல த! ேபால அ/#ட/ ,.யி���� காதலாிட$தி% ஊட% 
ெகா�வைத விட" #திய உலக� ேவெறா/8 இ��க �.Bமா? 
  
#%= விடாஅ" #லவிB� ேதா/8ெம/ 
உ�ள� உைட��� பைட. 1324 
 
இ8க$ த6வி இைண பிாியாம% இ�"பத0�� காரணமாக ஊட% அைமகிற!. அ த 
ஊட=%தா/ எ/ உ�ள$! உ8திைய� �ைல��� பைட�கலE� இ��கிற!.  
 
தவறில ஆயிE� தா�O@வா ெம/ேறா� 
அகற=/ ஆ�ெகா/ 8ைட$!. 1325 
 
தவேற ெசDயாத நிைலயிA�,ட, த/E�ள� ெகா�ைள ெகா;டவளி/ ஊடA�� 
ஆளாகி அவள! ெம%=ய ேதா�கைள" பிாி தி�"பதி% ஓ இ/ப� இ��கிற!. 
 
உண=E� உ;ட தற=னி! காம� 
#ணத=/ ஊட% இனி!. 1326 
 
உண� அ� !வைதவிட, அ� திய உண� ெசாி"பதிேல ஒ� Gக�. அைத"ேபா% 
உடAறைவவிட ஊட% ெகா�வதிேலேய காதல�� ஒ� Gக�. 
  
ஊட=/ ேதா0றவ ெவ/றா அ!ம/E� 
,ட=0 காண" ப��. 1327 
 
ஊட% எ/கிற இனிய ேபாாி% ேதா0றவதா/ ெவ0றி ெப0றவராவா. இ த 
உ;ைம ஊட% �. ! ,.மகி6�ேபா! உணர"ப��. 
  
ஊ." ெப8�வ� ெகா%ேலா Jத%ெவய"ப� 
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,ட=% ேதா/றிய உ"#. 1328 
 
ெந0றியி% வியைவ அ��பிட� ,�வதா% ஏ0ப�� இ/ப$ைத, மீ;�� ஒ��ைற 
ஊட% ேதா/றினா%, அத/ வாயிலாக" ெபற�.Bம%லவா? 
  
ஊ�க ம/ேனா ஒளியிைழ யாமிர"ப 
நீ�க ம/ேனா இரா. 1329 
 
ஒளி �க$தழகி ஊட% #ாிவாளாக; அ த ஊடைல$ தீ��� ெபா�)� நா/ 
அவளிட� இர ! நி0�� இ/ப$ைத" ெப8வத0� இரா"ெபா6! இ/E� 
நீ."பதாக. 
  
ஊ�த% காம$தி0 கி/ப� அத0கி/ப� 
,. �ய�க" ெபறி/. 1330 
 
ஒ�வ��ெகா�வ ெச%லமாக+ சின�ெகா;� பிாி தி�"ப! என"ப�� ஊட%, 
இ�வ�� ேச த பிற� காத% இ/ப$ைத அதிகமாக" ப�கிட உத��. எனேவ 
ஊட% ெகா�வேத ஒ� இ/பமான ெசய%தா/. 
------------- 
 

,ற� �த=,றி�� அகரவாிைச,ற� �த=,றி�� அகரவாிைச,ற� �த=,றி�� அகரவாிைச,ற� �த=,றி�� அகரவாிைச    
 
அகடாரா  936 அNG� அறியா/ 863  
அக"ப). 1074 அNGவ தNசாைம 428  
அகர�தல 1 அNGவ ேதா�� 366  
அகலாத Cகா! 691 அட�க� அமர�� 121  
அக@வாைர$ 151 அட%தைகB� 768  
அகனம ! 84 அட%ேவ;�� 343  
அகனம தீத=/ 92 அ��கிய ேகா. 954  
அஃகாைம 178 அ��கி வாிE� 625  
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அஃகி யக/ற 175 அ�$த! கா)�� 706  
அ�கண$!� உ�க 720 அண��ெகா% 1081  
அைசயிய0 1098 அணிய/ேறா 1014   
அ+ச �ைடயா� 534 அ தண எ/ேபா 30   
அ+சேம கீ@கள 1075 அ தண?0�� 543   
அNசாைம ய%லா% 497 அமரக$ தா0ற8��� 814   
அNசாைம ஈைக 382 அமரக$! வ/ க;ண 1027   
------------- 
அமி@திE� ஆ0ற 64 அ��பயனாB� 198  
அனம தா� ெகா6கா 474 அ�விைனெய/ப 483  
அர�கி/றி 401 அ�ள%ல!யாெதனி0 254  
அர� ெபா�த 888 அ�ளி%லா� 247  
அர�ேபாA� 997 அ�ெள/E� 757  
அாிதேரா ேத0ற� 1153 அ�ெளா�� 755  
அாிதா0றி 1160 அ��க�தி 285  
அாிய க0றா ச0றா 503 அ��ேச த 243  
அாியவ08 443 அ��ெவஃகி 176  
அாியெவ/ றாகார 537 அல தாைர 1303  
அ��ேகட/ 210 அலெரழ ஆ�யி 1141  
அ�Nெச>வி 565 அலநாண 1149  
அ�) ெச%வ� 241 அ%ல% அ�ளா� 245  
அ�மைற 847 அ%லைவ 96  
அ�ைம உைட$ெத/ 611 அ%ல0ப) 555  
------------- 
அவத தா 1182 அழிவினைவ 787  
அவெநN 1291 அழிவி/8அைற 764  
அவாவி%லா� 368 அ6�க08 170  
அவாவிைன 367 அ6�கா8அவா 35  
அவாெவ/ப 361 அ6�கா8உைடயா 165  
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அவிெசாாி  259 அ6�கா8என 168  
அைவயறி  711 அ6�கா8ைடயா/க; 135  
அைவயறியா 713 அ6�கா0றி/ 164  
அ>வி$த6� 167 அளவ%ல 289  
அ>விய ெநNச$தா/ 169 அளவளா� இ%லா 523  
அழ�ெகா;ட எ% 659 அளவறி தா 288  
அழ+ெசா%= 795 அளவறி ! 479  
அழ%ேபாA� 1228 அளவி/க; 286  
அழிவMஉ� 461 அளி$!அNச% 1154  
அழிவ த 807 அற�,றா/ 181  
------------ 
அற�சாரா 1047 அறனியலா/ 147  
அறNெசா%A� 185 அற/இ6�கா 384  
அற$தா8இ! 37 அறெனன"ப)டேத 49  
அற$தா0றி/ 46 அற/ஆ�க� 163  
அற$தா/வ� 39 அற/ஈE� 754  
அற$தி0ேக 76 அற/கைட 142  
அற$தி9உ�� 32 அற/ேநா�கி 189  
அற�ெபா�� 501 அற/வைரயா/ 150  
அறவாழி 8 அறிகிலா 1139  
அறவிைன யாெதனி% 321 அறிெகா/8 638  
அறவிைனB� 909 அறிேதா8 அறியாைம 1110  
அற/அழீஇ 182 அறி !ஆ0றி+ 515  
அறனறி ! ஆ/ற 635 அறி�அ0ற�கா��� 421  
அறனறி ! P$த 441 அறிவிலாதா� 843  
அறனறி ! ெவஃகா 179 அறிவிலா/ 842  
------------- 
அறிவினா/ 315 அ0றாஅழிபசி 226  
அறிவிE�எ%லா� 203 அ0றா�� ஒ/8 1007  
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அறி�இ/ைம 841 அ0றா% அளவறி ! 943  
அறி�ைடயாஆவ! 427 அ0ேற�எ/8 626  
அறி�ைடயாஎ%லா� 430 அனி+ச"R� 1115  
அறி�உ�ஆராD த 684 அனி+ச�� 1120  
அ8வாD 1117 அ/பக$தி%லா 78  
அைறபைற 1076 அ/#அறி� ஆராD த 682  
அ0கா இய%பி08+ 333 அ/#அறி� ேத0ற� 513  
அ0ற!அறி ! 944 அ/பில/ 862  
அ0ற� மைற��� 980 அ/பிலா 72  
அ0ற� மைற$தேலா 846 அ/பி0�� 71  
அ0றவ எ/பா 365 அ/பி/வழிய! 80  
அ0றாைர$ 506 அ/பி/விைழயா 911  
----------- 
அ/#ஈE� 74 அ/#08 அம த 75  
அ/#ைடைம-ேவ த 681 அ/# ஒாீஇ$ 1009  
அ/#ைடைம-ஆ/ற 992 அ/ேபா�இைய த 73  
அ/# நா; 983 அ/றறிவா� 36  
அ/#� அறE� 45   
---------- 
ஆகா8 அளவி). 478 ஆ�விைனB� 1022  
ஆ�ழா% 371 ஆ0றா�� 493  
ஆ�க� க�தி 463 ஆ0றி/அளவறி !ஈக 477  
ஆ�க� அதவினாD+ 594 ஆ0றி/அளவறி !க0 725  
ஆ�க�இழ ேத� 593 ஆ0றி/ஒ6�கி 48  
ஆ�க��ேக�� 642 ஆ0றி/நிைலதள  716  
ஆ�� அைம� எDதிய� 740 ஆ0றி/வ� தா 468  
ஆபய/�/8� 560 ஆ08பவ��� 741  
ஆB�அறிவின 918 ஆ08வா-இக 891  
ஆD !ஆD ! 792 ஆ08வா-பசி 225  
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ஆராஇய0ைக 370 ஆ08வா-பணி 985  
ஆவி0� நீெர/8 1066   
------------------- 
இகலா/ஆ� 860 இ��க;கா% 1030  
இக=0�எதி 858 இ��க;வ��கா% 621  
இக=/மிக 856 இ��ைப��இ��ைப 623  
இக%எதி 855 இ��ைப�ேக 1029  
இக%எ/ப 851 இைடெதாி ! 712  
இக%எ/E� 853 இணஊ@$!� 650  
இக%காணா/ 859 இணஎாிேதாD 308  
இக@+சியி/ 539 இதைனஇதனா% 517  
இக@ !எ�ளா! 1057 இைம"பி/கர"பா�� 1129  
இடெம%லா� 1064 இைமயாாி/ 906  
இடனி% ப�வ$!� 218 இ�ைம" பிற"பி% 1315  
இ.���!ைண 447 இய%பா�� 344  
இ.#ாி !எ�4N 607 இய%பினா/ 47  
இ."பாைர 448 இய%#வி� 545  
இ��க)ப.E� 654 இய0றA� 385  
------------------ 
இர�க இர$த�கா� 1051 இ�ைம வைகெதாி ! 23  
இர$த=/ 229 இ�ேவ8 உலக$! 374  
இர$தA� 1054 இ��ேச 5  
இர !� 1062 இ��நீ�கி 352  
இர"ப/இர"பாைர 1067 இல�க� 627  
இர"பாைர 1058 இல�கிழாD 1262  
இர"பா/ 1060 இல�எ/8அைசஇ 1040  
இரவாஇர" 1035 இல�எ/8 ெவஃ�த% 174  
இர��ள 1069 இலபலராகிய 270  
இர�எ/E� 1068 இல/எ/E� 223  
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இ�ேநா�� 1091 இல/எ/8 205  
இ� !உ�ளி 1243 இ%லெத/ இ%லவ� 53  
இ� ேதா�பி 81 இ%லாைர 752  
இ�#னA� 737 இ%லாைள 905  
இ�மன" ெப;.�� 920 இ%லா�க; 903  
--------------- 
இ%ைலதவ8 1321 இற"ேப #ாி த 977  
இ%வா@வா/ 41 இற%ஈE� 180  
இவறA� 432 இ8தி பய"பிE� 690  
இழ$ெதாLஉ� 940 இைறக.ய/ 564  
இழி�அறி !உ; 946 இைறகா��� 547  
இ6�க% 415 இ0பிற-க;அ%ல! 951  
இ6�காைம 536 இ0பிற-க;ேணB� 1044  
இைழ$த! 779 இன$!ஆ0றி 568  
இளி$த�க 1288 இன�ேபா/8 822  
இளியவாி/ 970 இனிஅ/ன 1294  
இைளதாக 879 இனியஉளவாக 100  
இைளயஇன 698 இைன$!ைண$ 87  
இற !அைம த 900 இைனய 790  
இற த ெவ�ளியி/ 531 இ/க; உைட$தவ 1152  
இற தா 310 இ/ெசாலா%ஈ$ 387  
----------- 
இ/ெசாலா% ஈர� 91 இ/ைமயி/-இ/னாத! 1041  
இ/ெசா%இனி 99 இ/ைமயி/-இ/னா! 558  
இ/ப$!�-பய 854 இ/ைமB�இ/ைம 153  
இ/ப$!�-விைழ 629 இ/றிஅைமயா+ 961  
இ/ப�இைடயறா 369 இ/8�வ�வ! 1048  
இ/ப�ஒ�வ0� 1052 இ/னா என$தா/ 316  
இ/ப�கட% 1166 இ/னாெசDதாைர 314  
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இ/ப�விைழ-இ� 628 இ/னாெசDதா 987  
இ/ப�என 1042 இ/னா! இர�க" 224  
இ/ைம ஒ�வ0� 988 இ/னா! இன/ 1158  
இ/ைமஇ��ைப 1063 இ/னாைம இ/ப� 630  
----------------- 
ஈ)ட�இவறி 1003 ஈவாக; 1059  
ஈத%இைசபட 231 ஈ/ற ெபா6தி/ 69  
ஈ$!உவ��� 228 ஈ/றா�பசி 656  
ஈ�ைக விதிரா 1077 ஈ/றா��க$ேதB� 923  
----------------- 
உட�பா�இலா 890 உ;ணா! ேநா0 160  
உட�ெபா� 1122 உ;ணாைம உ�ள! 255  
உ��ைக 788 உ;ணாைம ேவ;�� 257  
உ�"பMஉ� 1079 உதவி வைர$த/8 105  
உைடெச%வ� 939 உ"#அைம ! அ0றா% 302  
உைட$த� 473 உய� அகல� 743  
உைடைமB� 89 உயிஉட�பி/ 330  
உைடயஎன"ப�வ! 591 உயி"பஉளர%ல 880  
உைடயா�/ 395 உD$த% 1287  
உ)க"படாஅ 921 உர�ஒ�வ0� 600  
உ)பைக 883 உர/எ/E� 24  
உணவ!உைடயா�/ 718 உர/நைசஇ 1263  
உண=E� 1326 உ��க;� 667  
உ;டாக; 1090 உ��ஆய� 933  
உ;ண0க க�ைள 922 உைர"பா 232  
 
உலக$தா 850 உளவைர$ M�காத 480  
உலக$ேதா�ஒ)ட 140 உ�ள�களி$தA� 1281  
உலக�தழீஇய 425 உ�ள$தா 1249  
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உைலவிட$! 762 உ�ள$தா%உ� 282  
உவ�கா;எ� 1185 உ�ள$தா%ெபாDயா 294  
உவ !ைறவ 1130 உ�ள�இலா 598  
உவ"ப$தைல�,. 394 உ�ள�உைடைம 592  
உழ !ழ ! 1177 உ�ள�ேபா/8 1170  
உழவினா 1036 உ�ள0க 798  
உ6!;� 1033 உ�ளிய எ%லா� 309  
உ6வா 1032 உ�ளிய!எDத% 540  
உைழ"பிாி ! 530 உ�ளிE� 1201  
உளேபா% 574 உ�ளிேன/எ/ 1316  
உளஎனிE� 730 உ�4வ!எ%லா� 596  
உளஎ/E� 406 உ�4வ/-உைர 1184  
------------ 
உ�4வ/-மற"பி/ 1125 உ8பசிB� 734  
உ�ஒ0றி 927 உ8ெபா�4� 756  
உற��வ! 339 உ8"#அைம ! 761  
உற%�ைறயா/ 885 உ8"#ஒ$த% 993  
உறாஅதவ�க;ட 1292 உ8வ!சீ 813  
உறாஅதவேபா% 1096 உைறசிறியா 680  
உறாஅேதா 1143 உ0றேநாDநீ�கி 442  
உறாஅ�� 1200 உ0றேநாD ேநா/ற% 261  
உறி/உயி 778 உ0றவ/ 950  
உறி/ந)� 812 உ0றா/அள�� 949  
உ8ேதா8உயி 1106   
------------------- 
 
ஊ�க�உைடயா/ 486 ஊ�த% 1330  
ஊட=%ேதா0றவ 1327 ஊ;உைட 1012  
ஊட=%ேதா/8� 1322 ஊதிய�எ/ப! 797  
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ஊட=/உ;� 1307 ஊரவெகௗைவ 1147  
ஊட%உண�க 1310 ஊ�ணி நீநிைற  215  
ஊட%உணத% 1109 ஊழிெபயாிE� 989  
ஊட0க; 1284 ஊழி/ெப�வ= 380  
ஊ.அவைர 1304 ஊைழB� 620  
ஊ.இ� ேதமா$ 1312 ஊ8ஒரா% 662  
ஊ." ெப��வ� 1328 ஊைன��றி$த 1013  
ஊ�கம/ேனா 1329   
------------------ 
எ+செம/8 1004 எDத0�அாிய! 489  
எ)பக�அ/ன 889 எாியா% Gட" 896  
எ;ேச த 910 எ%லா"ெபா�4� 746  
எ;ணி$ !ணிக 467 எ%லா���எ%லா� 582  
எ;ணிய எ;ணியா�� 666 எ%லா��� ந/றா� 125  
எ;ணியா 494 எ%லாவிள��� 299  
எ;எ/ப 392 எ%ைல� க; 806  
எ;பத$தா% 991 எ>வ!உைறவ! 426  
எ;பத$தா/ 548 எ6பிற"#� 62  
எ;ெபா�� 424 எ6!�கா% 1285  
எதிரா�கா��� 429 எ6ைமஎ6பிற"#� 107  
எ ந/றி 110 எளிெதனஇ% 145  
எ"ெபா�4�ஓரா 695 எ�ளாத எ;ணி+ 470  
எ"ெபா��எ$ 355 எ�ளாைம 281  
எ"ெபா�� யா 423 எ�ளி/இளிவா� 1298  
 
எ0றி0� உாிய 1080 எைன$!ஒ/8 1202  
எ0ெற/8 655 எைன"பைக 207  
எைன$தாE�எNஞா/ 317 எைனமா)சி$ 750  
எைன$தாE�ந%லைவ 416 எைனவைகயா/ 514  
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எைன$தி)ப� 670 எ/பிலதைன 77  
எைன$!ைணய 144 எ/8� ஒ��த% 652  
எைன$! நிைன"பிE� 1208 எ/ைன�/ 771  
எைன$!��8� 820   
-------------- 
ஏத�ெப�� 1006 ஏ�0றவாிE� 873  
ஏதிலாஆர$ 837 ஏாிE� ந/றா% 1038  
ஏதிலா�0ற� 190 ஏாி/உழாஅ 14  
ஏதிலாேபால" 1099 ஏவ�� ெசDகலா/ 848  
ஏ திய ெகா�ைகயா 899   
------------------- 
ஐ தவி$தா/ 25 ஐய"படாஅ! 702  
ஐய$தி/நீ�கி$ 353 ஐBண� 354  
---------------------- 
ஒ)டாபி/ 967 ஒ%A�வாD எ%லா� 673  
ஒ;Cத0 1088 ஒ%வ!அறிவ! 472  
ஒ;ெபா�� 760 ஒ6�க$தி/எD!வ 137  
ஒ$த தறிவா/ 214 ஒ6�க$தி/ஒ%கா 136  
ஒ"#ரவினா%வ�� 220 ஒ6�க$! நீ$தா 21  
ஒ�தைலயா/ 1196 ஒ6�க �ைடயவ�� 139  
ஒ�நா�எ6நா� 1269 ஒ6�க�� 952  
ஒ�ெபா6!� 337 ஒ6�க� உைடைம 133  
ஒ�ைம�க; 398 ஒ6�க�வி6"ப� 131  
ஒ�ைம+ ெசய 835 ஒ6�காறா� 161  
ஒ�ைம மகளிேர 974 ஒளியா�/ 714  
ஒ�ைமB�ஆைம 126 ஒளிஒ�வ0� 971  
ஒ=$த�கா% 763 ஒ8$தாைரஒ/ 155  
ஒ%A�க�ம� 818 ஒ8$தா�� 156  
ஒ%A� வைகயா/ 33 ஒ8$!ஆ08� 579  
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------------- 
ஒ0றினா/ஒ0றி" 583 ஒ/றாக ந%ல! 323  
ஒ08�உைரசா/ற 581 ஒ/றாைம 886  
ஒ08ஒ0றி$த த 588 ஒ/றாE� 128  
ஒ08ஒ08உணராைம 589 ஒ/ெறDதி 932  
ஒ/றாஉலக$! 233 ஒ/னா$ 264  
----------------- 
ஓஒஇனிேத 1176 ஓ�பி/ அைம தா 1155  
ஓஒத%ேவ;�� 653 ஓ$!�ள� 357  
ஓதிஉண !� 834 ஓ !க;ேணாடா! 541  
------------------- 
கட%அ/ன காம� 1137 க;�ேக)� 1101  
கட%ஓடா 496 க;ணி0� அணிகல� 575  
கட/அறி ! 687 க;ணி/!னி 1290  
கட/எ/ப 981 க;ணி/ பச"ேபா 1240  
கடாஅ உ� 585 க;உைடய 393  
கடாஅ�களி0 1087 க;C�ெகாள+ 1244  
க.!ஒ+சி 562 க;C�ளா 1127  
க. த க.  658 க;C�ளி/ 1126  
க�Nெசா%ல/ 566 க;ெணா�க; 1100  
க�ெமாழிB� 567 க;ேணா)ட$ 572  
கைடெகா)க+ 663 க;ேணா)ட�இ% 577  
கைண ெகா.! 279 க;ேணா)ட� எ/E� 571  
க;கள� 1092 க;தா� கA@வ 1171  
க;ட! ம/E� 1146 க;நிைற த 1272  
க;டா 1084 க;நி/8க; 184  
------------- 
கத�கா$!� 130 கல�கா!க;ட 668  
க!ெமன$ தா� 1173 கல !உண$!� 1246  
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கயA;க; 1212 க%லாஒ�வ/ 405  
கர$தA� 1162 க%லாதேம0 845  
கர"பவ�� 1070 க%லாதவாி/ 729  
கர"#இ��ைப 1056 க%லாதவ�� 403  
கர"பிலாெநNசி/ 1053 க%லாதா/ஒ)ப� 404  
கர"பிலாைவ 1055 க%லாதா/ெசா0கா 402  
கர"பிE� 1271 க%லா" பிணி��� 570  
கரவா!உவ  1061 க%லா/ ெவ�4� 870  
க�ம�சிைதயாம% 578 கவ8�கழக�� 935  
க�மணியி0 1123 க>ைவயா% 1144  
க�ம$தா% 1011 கழாஅ�கா% 840  
க�ம�ெசய 1021 களவினா% ஆகிய 283  
க�விB�கால�� 631 களவி/க; 284  
------------- 
களெவ/E� 287 க0றறி தா 717  
களி$தறிேய/ 928 க0றா��க0றா 722  
களி$தாைன� 929 க0றா�/க0ற 724  
களி$ெதா8� 1145 க0றில/ஆயிE� 414  
க�வா��$ 290 க08ஈ;� 356  
க�உ;ணா" 930 க08�க;அNசா 686  
க8$!இ/னா 312 கனவினா/ 1214  
க0க கசடற� 391 கனவிE� 819  
க0றதனாலாய 2   
------------------------ 
கா�க ெபா�ளா 122 காம�க��-உD 1134  
கா�ைக கரவா 527 காம�க��-நீ  1167  
கா)சி�� எளிய/ 386 காம� கணி+சி 1251  
காணா+ சின$தா/ 866 காம�� நாC� 1163  
காணாதா/ 849 காம�உழ ! 1131  
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காணி/ �வைள 1114 காம�என 1252  
காC�கா% 1286 காம�வி� 1247  
கா;கம/ 1265 காம� ெவ�ளி 360  
காதல காத% 440 கால$தினா%ெசDத 102  
காதலஇ%வழி 1224 கால�க�தி 485  
காதலMெதா� 1211 காலா@களாி% 500  
காத%அவாிலஆக 1242 காைலஅ��பி" 1227  
காத/ைம 507 காைல�� 1225  
காம�கட% 1164 கான�ய%எDத 772  
------------------- 
�ட�ைப 338 �ண/ இலனாD� 868 
�.ெசDவ% 1023 �ணE� �.ைம 703 
�.ெசDவா�� 1028 �ல�G�� 1019 
�.தழீஇ� 544 �ழ%இனி! 66 
�.#ற�கா$ 549 �றி�ெகா;� 1095 
�."பிற தா 957 �றி$த! 704 
�."பிற !-�0 502 �றி"பறி ! 696 
�."பிற !-த/ 794 �றி"#உணரா 705 
�.ம. ! 604 �றி"#உண 703 
�.யா;ைம 609 �0றேம கா�க 434 
�.எ/E� 601 �0ற�இலனாD� 1025 
�ணநல� 982 �/ற/னா 898 
�ணெம/E� 29 �/றி/ அைனயா�� 965 
�ண�நா.� 504 �/8ஏறி 758 
------------- 
,.ய காம� 1264 ,0ற$ைத� 894  
,$தா)�அைவ� 332 ,0றேமாக;ேணா 1085  
,6� �.B� 554 ,0ற��தி$ 269  
,றாைம ேநா�கி� 701 ,08 உட/8 765  
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-------------------- 
ெகட%ேவ;./ 893 ெக�வ%யா/ 116  
ெகடாஅவழி 809 ெக�வாக 117  
ெக��காைல� 799 ெக)டா�� 1293  
ெக�"பMஉ� 15   
---------------- 
ேக�அறியா� 736 ேக).E� 796  
ேக�இ%வி6+ 400 ேக)பிE� 418  
ேக��ெப��க�� 115 ேக�இ6�க� 808  
ேக)டா"பிணி� 643   
-------------- 
ைக�மா8ேவ;டா 211 ைகேவ% களி0ெறா� 774  
ைகயறியாைம 925   
--------------- 
ெகா�ெகா�க 490 ெகாைலயி/ 550  
ெகா.யா-உைர 1235 ெகாைலவிைனய 329  
ெகா.யா-யி/ 1169 ெகா%லாநல$ 984  
ெகா�$தA� 525 ெகா%லாைம 326  
ெகா�$!� 867 ெகா%லா/ 260  
ெகா�"ப!அ6� 166 ெகாள"ப)ேட� 699  
ெகா�"பMஉ� 1005 ெகாள0�அாிதாD� 745  
ெகா��#�வ� 1086 ெகா/ற/ன 109  
ெகாைடஅளி 390 ேகா)�"R+ 1313  
ெகாைலேம0 ெகா; 551 ேகாளி%ெபாறியி% 9  
------------ 
சம/ெசD! 118 சாயA� நாC� 1183  
சல$தா% 660 சா#ண ! 359  
சல�ப0றி+ 956 சா%பி0�� 986  
சாத=/இ/னாத 230 சா/றவ 990  
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-------------- 
சிைதவிட$! 597 சி8ைமபல 934  
சிற"#அறிய 590 சி8ைமB� 769  
சிற"#ஈE� ெச%வ�� 31 சி8ைமB� 98  
சிற"#ஈE� ெச%வ� 311 சிைறகா��� 57  
சிற"ெபா� 18 சிைறநலE� 499  
சிறியாஉண+ 976 சி0றின� 451  
சி8கா"பி/ 744 சி0றி/ப� 173  
சி8பைடயா/ 498 சின$ைத" 307  
சி8ைம நம� 1231 சின�எ/E� 306  
----------------- 
சீாிட�காணி/ 821 சீ�ைட+ெச%வ 1010  
சீாிE�சீஅ%ல 962 சீைமசிற" 195  
--------- 
Gட+Gட�� 267 G0ற$தா% 524  
Gைவஒளி 27 GழA�இைசேவ;. 777 
Gழ/8�ஏ" 1031 Kழாம% 1024 
K@+சி �.� 671 K@வாக; 445 
-------------- 
ெச"ப�உைட 112 ெசDயாம%ெச0 313  
ெச"பி/ 887 ெசDவாைன 516  
ெசய0காியெசD 26 ெசDவிைன 677  
ெசய0�அாிய யா�ள 781 ெச���� 431  
ெசய0ைகஅறி த 637 ெச�வ த 569  
ெசய0பால ெசDயா 437 ெச%லாஇட$!+ 302  
ெசய0பாலேதா�� 40 ெச%லாைம 1151  
ெசயிாி/ தைல" 258 ெச%லா/ 1039  
ெசDகெபா�ைள+ 759 ெச%=ட$!� 301  
ெசDத�க 466 ெச%வ$!� 411  
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ெசD!ஏமN 815 ெச%வி� ! 86  
ெசDயாம% ெசDத 101 ெசவிைக"ப+ 389  
------------ 
ெசவி��ண� 412 ெச8நைர� 488  
ெசவி+ ெசா%A� 694 ெச8வா��+ 869  
ெசவியி/Gைவ 420 ெச0றவபி/ 1256  
ெசவிBணவி0 413 ெச0றாஎன�ைக 1245  
ெசறாஅ+சி8 1097 ெச0றாபி/ 1255  
ெசறிெதா. 1275 ெச/றஇட$ 422  
ெசறிவறி ! 123   
-------------------- 
ெசால% வ%ல/ 647 ெசா%Aத% 664  
ெசா%ல" பய/ 1078 ெசா% வண�க� 827  
ெசா%Aக ெசா% 200 ெசா0ேகா)ட� 119  
ெசா%Aக ெசா%ைல" 645 ஞால�க�தி 484  
----------- 
த�திஎன 111 தைல"ப)டா 348  
த�கா�� 561 தவ� மைற ! 274 
த�காஇன$ 446 தவ��தவ� 262 
த�காதகவில 114 தவ8இல 1325 
தNச�தம 1300 த�ளாவிைளB4� 731 
தண தைம 1233 த0கா$!$ 56 
த;ண  !ைறவ/ 1277 தன��வைம 7 
த ைத மக0� 67 தனிேயஇ� ! 1296 
த நல� 916 த/�0ற�நீ�கி" 436 
த ெநNச$! 1205 த/!ைண இ/றா% 875 
தமஆகி$த0 529 த/உயி�� இ/ 318 
த�ெப��எ/ப 63 த/உயிநீ"பிE� 327 
த�மி%இ� ! 1107 த/ஊ/ெப�� 251 
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த�மி0ெபாியா 444 த/ெநNG அறிவ! 293  
த�மி/த� ம�க� 68 த/ைனஉண$ 1319  
தைலயி/இழி த 964 த/ைன$தா/கா�கி/ 305  
தவN ெசDவா 266 த/ைன$தா/காதல 209  
--------------- 
 
தா�இ/#8வ! 399 த/ைன$தா/கா�கி/ 305 
தா�O@வா த�Oழ 1191 த/ைன$தா/காதல 209 
தா�O@வாெம/ 1103 தாளா;ைமஇ% 614  
தா�ேவ;./ 1150 தாளா;ைம எ/E� 613  
தாதா�கி+ 767 தாளா0றி$ த த 212  
த/ெநNG அறிவ! 293 தான�தவ� 19  
த/ைனஉண$ 1319   
---------- 
திற/அ%ல 157 தீ"பாலதா/ 206  
திற/அறி ! 644 தீயைவ ெசDதா 208  
தின0ெபா�)டா% 256 தீயைவ தீய 202  
திைன$!ைணந/றி 104 தீயள வி/றி$ 947  
திைன$!ைணயா� 433 தீயினா%G)ட 129  
திைன$!ைணB� 1282 தீவிைனயா 201  
------------ 
!Nசினாெச$ 926 !ற"பாம/ 378 
!NG�கா% 1218 !ைறவ/ 1157 
!ைணநல� 651 !னிB� #லவிB� 1306 
!"பா��$ 12 !/ப$தி0� 1299 
!"பி/எவனாவ 1165 !/ப�உறவாிE� 669 
!"#ர�இ%லா 1050 !/#Lஉ� 94 
!�ம+ெச8"ப 1318 !/னா$!ற  1250 
!ளியி/ைம 557 !/னியா 188 
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!ற தாாி/ 159 M�காைம 383  
!ற தா��$ 263 M��கM�கி+ 672  
!ற தா��� 42 MDைம !ைணைம 688  
!ற தாப. 586 MஉDைமஎ/ 364  
!ற தாெப�ைம 22   
------------ 
ெத;ணீஅ� 1065 ெதளி�இலதைன$ 464  
ெதDவ$தா/ 619 ெத/#ல$தா 43  
ெதDவ ெதாழாஅ� 55 ேதரா/ெதளி�� 510  
ெதாிதA�ேத  634 ேதரா/பிறைன$ 508  
ெதாி தஇன$ 462 ேதவஅைனய 1073  
ெதாி !உணரா 1172 ேதற0க 509  
ெத�ளாதா/ 249 ேதறிE�ேதறா 876  
------------- 
ெதாக+ெசா%=$ 685 ெதா.0G./ 1159  
ெதாட�க0க 491 ெதா)டைன$!ஊ8� 396  
ெதாடைல� �8  1135 ெதா% வர�� 1043  
ெதா.ேநா�கி 1279 ெதா6தைக B�4� 828  
ெதா."#6தி 1037 ேதா/றி/ 236  
ெதா.ெயா� 1236   
----------- 
நக%வ%ல 999 ந$த�ேபா% 235  
ந�த0ெபா�)� 784 நய தவ�� 1181  
நைகஈைக 953 நய தவ ந%காைம 1232  
நைகB� உவைக 304 நய/இல ெசா%=EN 197  
நைகB�4� 995 நயனில/எ/ப! 193  
நைகவைகயராகிய 817 நய/உைடயா/ 219  
நைசஇயா 1199 நயெனா�ந/றி 994  
ந+ச"படாதவ/ 1008 நய/ஈ/8 97  
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ந��இ/றி 171 நய/சாரா 194  
ந)டா�ைற 908 நல��ாியா 149  
ந)டா�� 679 நல$தைக 1305  
ந)டாேபா% 826 நல$தி/க; 958  
ந)பி0� O0 789 நல�ேவ;./ 960  
ந)பி0�உ8"#� 802 ந%�ர� எ/E� 1045  
ந;#ஆ0றா ராகி 998 ந%லைவஎ% 375 
------------ 
ந%லா;ைம 1026 நனவினா%ந%காைர 1219  
ந%லாக; 408 நன�என 1216  
ந%ஆ8என" 324 ந/ைமB� 511  
ந%ஆ8எனிE� 222 ந/றா�கா% 379  
ந%ஆ0றா/ 242 ந/றி�� வி$தா�� 138  
ந%=ன$தி/ ஊ��  460 ந/றி மற"ப! 108  
நவி%ெதா8� 783 ந/8அறிவாாி0 1072  
ந0ெபா�� 1046 ந/8ஆ��ஆ�க� 328  
நனவினா/க;டMஉ� 1215 ந/8ஆ0ற%உ�4  469  
நனவினா% ந� 1220 ந/8எ/றவ0 715  
நனவினா% ந%கா� 1217 ந/ேற தாிE� 113  
நனவினா% ந%காத 1213 ந/னீைரவாழி 1111  
---------------- 
நா+ெச08 335 நாெணா� ந% 1133  
நாடா!ந)ட=0 791 நா;அக$திலா 1020  
நா�எ/ப 739 நா;எனஒ/ேறா 1257  
நா�ெதா8�நா. 553 நா;எ/E� 924  
நாேடா8�நா�க 520 நா;ேவ= 1016  
நாணாைம 833 நாநல�எ/E� 641  
நாணா%உயிைர$ 1017 நா�காத% 1195  
நாC�மற  1297 நா�எனஒ/8 334  
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------------- 
நிண�தீயி% 1260 நிைறநீர 782  
நில$!இய%பா% 452 நிைறெநNச� 917  
நில$தி% 959 நிைற ெமாழி 28  
நிலவைரநீ� 234 நிைறயாிய 1138  
நிைலஅNசி 325 நிைறBைடைம 154  
நிைலம�க� 770 நிைறBைடேய/ 1254  
நிைலயி/திாியா! 124 நிைன$தி� ! 1320  
நி%லாதவ0ைற 331 நிைன$!ஒ/8 1241  
நிழ%நீ�� 881 நிைன"பவ 1203  
--------------- 
நீ�கா/ ெவ�ளி 864 J;ணிய ?% 373  
நீ�கி/ெதLஉ� 1104 J;ணிய� 710  
நீ��நிழல! 1309 J;மா/ 407  
நீஇ/8அைமயா! 20 Jனி�ெகா�ப 476  
Jண�கிய 419 ?லா��?% 683  
-------------- 
ெநNச$தா 1128 ெந�"பிE� 1049 
ெநNசி/ !றவா 276 ேநா�கினா�ேநா�கி 1093  
ெந��கடA� 17 ேநா�கினா�ேநா�ெகதி 1082  
ெந�நீமறவி 605 ேநாத%எவ/ 1308  
ெந��#னA� 495 ேநாDஎ%லா� 320  
ெநDயா% 1148 ேநாDநா. 948  
ெந�ந%உள/ 336 ேநாவ0க 877  
ெந�ந08+ 1278 ேநானாஉட�#� 1132  
-------- 
பக+ெசா%=� 187 பட%ஆ0றா 1175 
பக%க�தி" 852 ப.உைடயா 606 
பக%ெவ%A� 481 ப�பய/ 172 
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ப�$!உ;� 322 பைட�. 381 
பைகஎ/E� 821 பைடெகா;டா 253 
பைகந)பா� 874 பணிBமா� 978 
பைகந)பா� 830 பணி�ைடய/ 95 
பைகபாவ� 146 பைணநீ�கி" 1234 
பைகைமB� 709 ப;எ/னா� 573 
பைகயக$!+ 723 ப;�அறிேய/ 1083 
பைகயக$!" 727 ப;பிலா/ 1000 
பச�கம/ 1189 ப;#ைடயா" 996 
பச தா� 1188 பதிம�;� 1229 
பச"ெபன" 1190 பயனில ப%லா 192 
பய/இ% ெசா% 196 ப%லைவ க08� 728 
பய/M�கா 103 ப%லாபைக 450 
பய/M�கி" 912 ப%லா�னிய" 191 
பய/மர� 216 பழகிய ெச%வ 937 
பாி தவந%கா 1248 பழகிய ந)ெபவ/ 803 
பாி !ஓ�பி� 132 பழிமைல ! 657 
பாி ேதா�பி" 88 பழியNசி" 44 
பாிய!,� 599 ப6!எ;C� 639 
பாியிE� 376 பைழைம என" 801 
ப��வா 811 பைழய�என� 700 
ப�வ$ேதா� 482 ப0ற0ற க;C� 521 
ப�வரA� 1197 ப0ற0றக;ேண 349 
பல�ைட நீழA� 1034 ப08அ0ேற� 275 
பலெசா%ல� 649 ப0றிவிடாஅ 347 
பலந%ல க0ற� 823 ப08க ப0ற0றா/ 350 
ப%�6�� 735 ப08�ள� 438 
ப%மாய� க�வ/ 1258 பனிஅ��பி" 1223 
----------- 
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பா� ெப8திேயா 1237 பிற"#ஒ��� 972  
பா$M; 227 பிற��இ/னா 319  
பாெலா� 1121 பிறநாண$ 1018  
பிணி��ம� ! 1102 பிறபழிB� 1015  
பிணியி/ைம 738 பிறவி"ெப�� 10  
பிைணஏ 1089 பிற/பழி 186  
பிாி$தA� 633 பிற/ ெபா�ளா� 141  
பிாி�உைர��� 1156 பிற/மைன 148  
பிைழ$!ண !� 417 S=ெபD 475  
பிற"#எ/E� 358   
-------------- 
#க@இ/றா% 966 #ல"ேப/ெகா% 1267 
#க@ தைவ 538 #%லைவB� 719 
#க@படவாழா 237 #%லா!இராஅ" 1301 
#க@#ாி தி% 59 #%=� கிட ேத/ 1187 
#�கி% அைம ! 340 #%= விடாஅ" 1324 
#ண+சி பழ�த% 785 #ற��/றி 277 
#$ேத�உலக$ 213 #ற�,றி" 183 
#ர தாக; 780 #ற$!8"# 79 
#ல$த=/ 1323 #ற�MDைம 298 
#ல"ப%என+ 1259 #/க;ைண 1222 
------------------ 
ெப;இயலா 1311 ெப��ெகாைடயா/ 526 
ெப;ணி%ெப�  54 ெப�ைமஉைட 975 
ெப;ணினா% 1280 ெப�ைம��� 505 
ெப;ஏவ% 907 ெப�ைமெப� 979 
ெபய�க;�� 580 ெப��ெபா�ளா% 732 
ெபய%ஆ0றா 1174 ெபறாஅைம 1295 
ெபாி!ஆ0றி" 1276 ெபறி/எ/னா� 1270 
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ெபாி!இனி! 839 ெப8மவ08� 61 
ெபாியாைர" 892 ெப0றா0ெபறி/ 58 
ெப��க$! 963  
----------------- 
ேபணா!ெப)டா 1178 ேபைதைமஎ/ப 831 
ேபணா!ெப)பேவ 1283 ேபைதைமஒ/ேறா 805 
ேபணா!ெப; 902 ேபைதைமB 832 
ேபைதெப�� 816 ேபரா;ைம 773 
ேபைத" ப���� 372  
------- 
ெபா+சா"பா�� 533 ெபா��ஆ)சி 252 
ெபா+சா"#� 532 ெபா�ளா/ஆ� 1002 
ெபா!நல$தா 915 ெபா��எ/E� 753 
ெபா!ேநா�கா/ 528 ெபா��க�வி 675 
ெபாDப�� 836 ெபா��ெக�$!" 938 
ெபாD�ைமB� 292 ெபா��நீ�கி" 246 
ெபாDயாைமஅ/ன 296 ெபா��மாைல 1230 
ெபாDயாைம ெபாD 297 ெபா�ெளன 487 
ெபா��தீ த 199 ெபாறியி/ைம 618 
ெபா�)ெப;. 913 ெபாறிவாயி% 6 
ெபா�)ெபா�ளா 914 ெபா8$த%இற"# 152 
ெபா��அ%லவைர" 751 ெபாைறெயா��� 733 
ெபா��அ%லவ0ைற" 351 ேபா0றி/ 693 
ெபா��அ0றா 248  
----------- 
மக/த ைத�� 70 மதிB� மட ைத 1116 
ம�கேள ேபா%வ 1071 மயிநீ"பி/ 969 
ம�க�ெமD 65 ம� !ஆகி$ 217 
ம�கல�எ/ப 60 ம� !என 942 
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மடZத% 1136 ம� ேதாம08 968 
ம.ம.� 603 ம��க மாச0றா 800 
ம.ைம�.ைம� 608 மலர/ன-அ� 1142 
ம.இலா 610 மலர/ன-�க 1119 
ம.Bளா� 617 மலாிE� 1289 
ம.ைய ம.யா 602 மலகாணி/ 1112 
ம�$தவாD 624 மலமிைச 3 
மணிநீ�� 742 மழி$தA�நீ) 280 
மணியி%திக@த� 1273 மற$த%ெவ�ளி 303 
ம;ெணா� இைய த 576 மற !�பிற/ 204 
மதிJ)ப� 636 மற"பிE� 134 
---------- 
மற"பி/ 1207 மனநல� ந/� 458 
மறமான� 766 மனநல�ம/ 457 
மறவ0க மாச0 106 மன�Mயா� 456 
மைற தைவ 587 மன�MDைம 455 
மைறெபற% 1180 மன�மாணா 884 
மைற"ேப/ம/கா 1253 மைன$த�க 51 
மைற"ேப/ம/யா 1161 மைனமா)சி 52 
ம08யா/ 1206 மைனயாைள 904 
ம08�ெதாட 345 மைனவிைழவா 901 
மன$த! மாG 278 ம/னா�� 556 
மன$தா/ஆ� 453 ம/னவிைழப 692 
மன$தி/அைமயா 825 ம/Eயிஎ%லா� 1168 
மன$!உள! 454 ம/உயிஓ�பி 244 
மன$!�க; 34 மாத�க�ேபா% 1118 
மன$ெதா� 295 மாைலேநாD 1226 
ம/உயிஓ�பி 244 மாைலேயா 1221 
மனநல$தி/ 459 மா8பா�இ% 945 
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---------------- 
மிக+ெசD! 829 �ய0சி தி�விைன 616 
மிக%ேமவ% 857 �ர;ேச த 492 
மிகிE��ைற 941 �றிேமனி 1113 
மி�தியா/மி� 158 �ைறேகா. 559 
�க$தா/அம  93 �ைறெசD! 388 
�க$தி/இனிய 824 �ைற"பட+ 640 
�க$தி/ �!� 707 �0றிB� 747 
�க$தி/ந)ப! 786 �08ஆ0றி 748 
�க�ேநா�கி 708 �ைன�க$! 749 
�ைகெமா��� 1274 �/Eற� 535 
�.��இைட 676 ேம%இ� !� 973 
�த%இலா�� 449 ேம0பிற தா 409 
�ய�கிைட$ 1239 ைமய%ஒ�வ/ 838  
�ய�கிய 1238 ேமா"ப��ைழB� 90  
------------ 
 
யாகாவாராயிE� 127 யா��உேள�ெகா% 1204 
யா�க;ணி0 1140 யா�ெமDயா� 300 
யா;�+ெச/8 895 யாாிE�காதல� 1314 
யாதனி/யாதனி/ 341 யா/என! 346 
யாதாE�நா�ஆமா% 397 யா/ேநா��� 1094 
------------ 
வ�$தா/ 377 வ�வி� ! 83 
வைகமா;ட 897 வைர�இலா 919 
வைகஅற+ 465 வ=யா�� 861 
வைகயறி ! த/ 878 வ=யா�/ 250 
வைகயறி ! வ%லைவ 721 வ=யி% நிைலைமயா/ 273 
வைச ஒழிய 240 வழ��வ 955 
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வைசயிலாவ;பய/ 239 வழிேநா�கா/ 865 
வைசெய/ப 238 வ6$தினா� 1317 
வNச மன$தா/ 271 வறியா��ஒ/8 221 
வ�கம/ ெகா;க/ 1266 வ/க;�. 632 
வ��/ன� 435 
---------------- 
வாணிக�ெசD 120 வாெளா�எ/ 726 
வாDைம 291 வா�ேபா% 882 
வாரா�கா% 1179 வா/உயேதா0ற� 272 
வாாிெப��கி 512 வா/நி/8 11 
வா@த%உயி� 1124 வா/ேநா�கி 542 
வா@வா�� 1192  
--------------- 
விG�பி/ 16 விைழயா 810 
விடாஅ! 1210 விைழதைகயா/ 804 
வி�மா0ற� 689 விள��அ0ற� 1186 
வி;இ/8 13 விளி தாாி/ேவற 143 
வி$!�இட% 85 விளிB�எ/ 1209 
வியவ0க 439 விைனகல ! 1268 
வி� !#ற$ 82 விைன�க;விைனெகட% 612 
வி�"#அறா+ 522 விைன�க;விைனBைட 519 
விைர ! 648 விைன�� உாிைம 518 
வில�ெகா� 410 விைன ெசDவா 584 
வி%ேலஉழவ 872 விைன$ தி)ப� 661 
விழி$தக; 775 விைன"பைக 674 
வி6"#; 776 விைனயா/விைன 678 
வி6"ேப0றி/ 162 விைனவ=B� 471 
-------------- 
O@"ப�வா 1194 O@நா�படா 38 
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O6நOழ" 1193 O@வாாி/ 1198 
O6�இ�வ�� 1108 O8எDதி 665 
---------------- 
ெவ;ைம 844 ேவ;டாைம 363 
ெவ�வ த 563 ேவ;.யேவ;. 265 
ெவ�ள$தைனயஇ�� 622 ேவ;./உ;டாக$ 342 
ெவ�ள$தைனயமல 595 ேவ;��கா% 362 
ேவ)டெபா6 1105 ேவ;�த% 4 
ேவ)ப$தா� 646 ேவ%அ/8 546 
ேவ)பன 697 ேவெலா� 552 
ேவ;ட0கெவஃகி 177 ைவ$தா/வாD 1001 
ேவ;ட0கெவ/றி 931 ைவய$!� 50 
--------------------- 
 


