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ஔைவயா� அ	ளி�ெச�த ஆ�தி����, ெகா�ைறேவ�த��;  

ஔைவயா� அ	ளி�ெச�த ந�வழி;  ஔைவயா� அ	ளி�ெச�த  !ைர எ�$ 

வழ%&கி�ற வா'&(டா� 

ஆ$*க நாவல� (1822-1879) உைர 

ெச�னப.டண� : வி�தியா0பாலனய�திரசாைல, 1914-1917-1921 

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

1. 1. 1. 1. ஔைவயா� பாட
க� ஔைவயா� பாட
க� ஔைவயா� பாட
க� ஔைவயா� பாட
க� ----    ஆ�தி��ஆ�தி��ஆ�தி��ஆ�தி��    

�ல�� ஆ��க நாவல� உைர�ட� விள�க�ைர���ல�� ஆ��க நாவல� உைர�ட� விள�க�ைர���ல�� ஆ��க நாவல� உைர�ட� விள�க�ைர���ல�� ஆ��க நாவல� உைர�ட� விள�க�ைர��    

 

கட�� வா �!கட�� வா �!கட�� வா �!கட�� வா �!    

ஆ�தி �� யம��த ேதவைன 

ஏ�தி ஏ�தி� ெதா3ேவா ேமயாேம. 

 

[ப-உ] ஆ�தி - ஆ�திெய���, 4வாலாகிய மாைலைய, �� - தாி5பவராகிய 

சிவெப	மா�, அம��த - வி	�பிய, ேதவைன - விநாயக' கட6ைள, யா� - நா�, 

ஏ�தி ஏ�தி - பல *ைற !தி�!, ெதா3ேவா� – வண%&ேவா�.. 

 

[க-உ] சிவெப	மா� வி	�பிய விநாயக' கட6ைள நா� பல *ைற !தி�! 

வண%&ேவா�. ஏ - அைச 

 

1. அற7ெசய வி	�8. 

[ப-உ] அற� – த	ம�ைத, ெசய - ெச�வத9&, வி	�8 - ஆைச5ப:. 

[க-உ] நீ த	ம�ைத� ெச�வத9& ஆைச5ப:வா�. 

 

2. ஆ$வ! சின�. 
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[ப-உ] ஆ$வ! - தணியேவ(:வ!, சின� - ேகாபமா&�. 

[க-உ] ேகாப� தணிய� த&வதா&�. 

 

3. இய�வ! கரேவ�. 

[ப-உ] இய�வ! - (உ�னா� ெகா:'க') >�ய ெபா	ைள, 

கரேவ� - (யாசி5பவ�க?'&) நீ ஒளி'காேத. 

[க-உ] உ�னா� ெகா:'க'>�ய ெபா	ைள நீ யாசி5பவ�க?'& ஒளி'காம� 

ெகா:5பாயாக. 

 

4. ஈவ! வில'ேக�. 

[ப-உ] ஈவ! - (ஒ	வ� ம9ெறா	வ	'&') ெகா:5பைத, வில'ேக� - நீ த:'காேத. 

[க-உ] ஒ	வ� ம9ெறா	வ	'&' ெகா:5பைத' ெகா:'காதப� நீ த:'காேத. 

 

5. உைடய! விள�ேப�. 

[ப-உ] உைடய! - (உ�னிட�!) உBள ெபா	ைள, விள�ேப� - (பிற� அறி��ப�) நீ 

ெசா�லாேத. 

[க-உ] உ�னிட�தி	'&� ெபா	ைள நீ பிற	'&� ெதாிவி'காேத. 

 

6. ஊ'கம! ைகவிேட�. 

[ப-உ] ஊ'க� - *ய9சிைய, ைகவிேட� - நீ ைகவிடாேத; அ! - ப&தி5 ெபா	B 

வி&தி. 

[க-உ] நீ ஒ	 காாிய� ெச���ெபா3! உன! *ய9சியி� தளராேத. 

 

7. எ(ெண3� திகேழ�. 

[ப-உ] எ( - கண'ைக��, எ3�! - இல'கண�ைத��, இகேழ� - நீ தாDவாக5 

ேபசாேத. 

[க-உ] கண'ைக�� இல'கண�ைத�� இகழாம� க9$' ெகாB. 

 

8. ஏ9ப திகD�சி. 

[ப-உ] ஏ9ப! - (ஒ	வாிட�தி� ெச�$) யாசி5ப!, இகD�சி - பழி5பா&�. 
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[க-உ] ஒ	வாிட� ெச�$ யாசி5ப! இழிவா&�. 

 

9. ஐயமி. :(. 

[ப-உ] ஐய� - பி�ைசைய, இ.: - (யாசி5பவ�க?'&') ெகா:�!, உ( - நீ 

உ(பாயாக. 

[க-உ] யாசி'&� ஏைழக?'&5 பி�ைசயி.:5 பிற& நீ உ(பாயாக. 

 

10. ஒ58ர ஒ3&. 

[ப-உ] ஒ58ர6 - உலக நைடைய (அறி�!), ஒ3& - (அத�ப�) நீ நட5பாயாக. 

[க-உ] நீ உலக�தாேரா: ெபா	�!�ப� நட5பாயாக. 

 

11. ஓ!வ ெதாழிேய�. 

[ப-உ] ஓ!வ! - (எ5ெபா3!�) ப�5பைத, ஒழிேய� - நீ விடாேத. 

[க-உ] நீ ந�ல 8�தக%கைள எ5ேபா!� ப��!'ெகா(�	. 

 

12. ஔவிய� ேபேச�. 

[ப-உ] ஔவிய� - ெபாறாைம� ெசா�ைல, ேபேச� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ] நீ ஒ	வாிட�!� ெபாறாைம ெகா(: ேபசாேத. 

 

13. அஃக7 H	'ேக�. 

[ப-உ] அஃக� - (ெந� *தIய) தானிய%கைள, (அதிக இலாப�ைத' க	தி), H	'ேக� 

- நீ &ைற�! வி9காேத. 

[க-உ] அதிக இலாப� அைடயேவ(�, தானிய%கைள நீ &ைற�! வி9காேத. 

 

14. க(ெடா�$ ெசா�ேல�. 

[ப-உ] க(: - (ஒ�ைற5) பா��!, ஒ�$ - ேவெறா�ைற, 

ெசா�ேல� - நீெசா�லாேத. 

[க-உ] நீ க(ணா� பா��தத9& மாறாக5 ேபசாேத. ெபா� சா.சி ெசா�ல' 

>டாெத�பதா�. 
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15. ங5ேபா� வைள. 

[ப-உ] ங5ேபா� - ஙகர�ைத5 ேபா�, வைள - நீ (உ��ைடய இன�தாைர�) த36. 

[க-உ] ங எ��� எ3�!�தா� மா�திர� பய�ைடயதாயி	�! பயனி�லாத ஙா, ஙி 

*தIய த��ைடய இனெவ3�!'கைள� த3வி' ெகாBவ! ேபால, நீ 

பய�ைடயவனாயி	�! உ��ைடய இன�தா� பயனி�லாதவராயி�� அவைர 

வில'கிவிடாம� த3வி' ெகாB?த� ேவ(:� எ�ப! ெபா	B. 

ஙா *தIய பதிேனாெர3�!� எ�ெசா�IK� வ	வதி�ைல. ஆனா� அைவகைள 

ந� *�ேனா� ஙகர�தி� ெபா	.ேட Hவ�யி� அைம�தி	'கிறா�கB. 

[க-உ] ஙகர� எLவித� பயனி�லாத த� இனெவ3�!'கைள� த3வி�Bளேதா அ! 

ேபாலேவ நீ�� பயனி�லாதவராகிய உ� H9ற�தா�கைள� த3வி'ெகா(: 

அவ�கைள�� ஆதாி5பாயாக. 

 

16. சனி நீரா:. 

[ப-உ] சனி - (4மியிI	�!) ேதா�$கி�ற, நீ� - நீாி�, ஆ: - நீ &ளி5பாயாக. 

4மியிI	�! Hர'கி�ற ஊ9$நீ�, உேலாக� ச�!5 ெபா	ைள' ெகா(:Bளதா�, 

அ! உட� நல�!'& மிக6� ந�லதா&�. 

[க-உ] ஊ9$ நீாி� நீ &ளி5பாயாக. 

சனி'கிழைம ேதா$� எ(ெண� ேத��! *3& எ�$� இத9&5 ெபா	B >$வ�. 

 

17. ஞய�பட 6ைர. 

[ப-உ] ஞய�பட - அழ& ெபா	�த, உைர - நீ ேபH. 

[க-உ] ேக.ேபா	'& இ�ப*(டா&�ப� அழகாக5 ேபH. ஞய� - நய�. 

 

18. இட�பட Nெடேட�. 

[ப-உ] இட�பட - ெவ9றிட� உ(டா&�ப�, N: - N.ைட, எேட� - நீ க.டாேத. 

[க-உ] ெவ9றிடமாக' கிட'&�ப� N.ைட5 ெபாிதாக' க.டாேத. 

 

19. இண'கமறி� திண%&. 

[ப-உ] இண'க� - (ந.8' ெகாB?த9&ாிய) ந9&ண%கைள, 

அறி�! - ஆரா��தறி�!, இண%& - நீ ந.8'ெகாB. 

[க-உ] ஒ	வ	ைடய ந9&ண�ைத அறி�த பிற& அவேரா: நீ ந.8' ெகாB?வா�. 
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20. த�ைத தா�ேப(. 

[ப-உ] த�ைத - தக5பனாைர��, தா� - தாயாைர��, ேப( - நீ கா5பா9$. 

[க-உ] உ��ைடய தா�, த�ைதயைர நீ அ�8ட� கா5பா9$வாயாக. 

 

21. ந�றி மறேவ�. 

[ப-உ] ந�றி - (ஒ	வ� ெச�த) உபகார�ைத, மறேவ� - நீ மற'காேத. 

[க-உ] ஒ	வ� ெச�த உபகார�ைத ஒ	ேபா!� நீ மற'காேத. 

 

22. ப	வ�ேத பயி�ெச�. 

[ப-உ] ப	வ�ேத - த&�த கால�தி�, பயி�ெச� - நீ பயிாி:க. 

[க-உ] விைளவத9& ஏ9ற கால�ைத அறி�! நீ பயிாி:வா�. 

 

23. ம(பறி� !(ேண�. 

[ப-உ] ம( - ஒ	வ	ைடய நில�ைத, பறி�! - கவ��! ெகா(:, உ(ேண� - நீ 

சீவி'காேத. 

[க-உ] ஒ	வ	'&ாிய நில�ைத அநியாயமாக அபகாி�!' ெகா(: அதனா� வ	� 

ெபா	ைள உ(: வாழாேத. 

“ம�$ பறி� !(ேண�” எ�$� பாட�. 

 

24. இய�பலா தனெசேய�. 

[ப-உ] இய�8 அலாதன - இய9ைக'& மா$ப.ட காாிய%கைள, 

ெசேய� - நீ ெச�யாேத. 

[க-உ] தீய காாிய%கைள நீ ெச�யாேத. 

 

25. அரவ மா.ேட�. 

[ப-உ] அரவ� - பா�8கைள, ஆ.ேட� - நீ பி��! ஆ.டாேத. 

[க-உ] நீ பா�8கைள5 பி��! விைளயாடாேத. 
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26. இலவ� ப7சி9 $யி�. 

[ப-உ] இலவ� ப7சி� - இலவ� ப7சா� ெச�த ெம�ைதயி�, !யி� - நீ O%&வா�. 

[க-உ] இலவ� ப7H ெம�ைதயி� நீ O%&வா�. 

 

27. வ7சக� ேபேச�. 

[ப-உ] வ7சக� - கபடமான ெசா9கைள, ேபேச� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ] கபடமான ெசா9கைள நீ ெசா�லாேத. 

 

28. அழகலா தனெசேய�. 

[ப-உ] அழ& அலாதன - அழகி�லாத காாிய%கைள, ெசேய� - நீ ெச�யாேத. 

[க-உ] நீ இழிவான காாிய%கைள� ெச�யாேத. 

 

29. இளைமயி9 க�. 

[ப-உ] இளைமயி� - இளைம5 ப	வ�திேலேய, க� -நீ க�விைய' க9$' ெகாB. 

[க-உ] இள� ப	வ�திேலேய நீ க�வி க9கேவ(:�. 

 

30. அறைன மறேவ�. 

[ப-உ] அறைன - த	ம�ைத, மறேவ� - நீ மற'காேத. 

[க-உ] த	ம�ைத மற'காம� ெச�வாயாக. 

 

31. அன�த லாேட�. 

[ப-உ] அன�த� - O'க�ைத, ஆேட� - நீ அதிகமாக� ெச�யாேத. 

[க-உ] அதிகமாக நி�திைர ெச�யாேத. 

 

32. க�வ! மற. 

[ப-உ] க�வ! - (ஒ	வைர) ேகாபி�!5 ேபHவைத, மற - நீ மற�! வி:. 

[க-உ] எவைர�� ேகாப�தா� க��!ேபHவைத நீ மற�! வி:. 

 

33. கா5ப! விரத�. 
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[ப-உ] கா5ப! - (உயி�க?'&) ஒ	 தீ%&� ெச�யாம� அைவகைள' 

கா5பா9$வேத, விரத� - ேநா�பா&�. 

[க-உ] பிற உயி�கைள' கா5பேத விரதமா&�. 

 

34. கிழைம5பட வாD. 

[ப-உ] கிழைம5பட - (உ��ைடய ெபா	B பிற	'&) உாிைம5 ப:�ப�, 

வாD - நீ வா3. 

[க-உ] உ��ைடய ெபா	B பிற	'&5 பய�ப:�ப� நீ வாDவாயாக. 

 

35. கீDைம யக9$. 

[ப-உ] கீDைம - இழிவான &ண�ைத, அக9$ - நீ ேபா'&. 

[க-உ] நீ உ��ைடய இழி�த &ண%கைள நீ'கிவி:வா�. 

 

36. &ணம! ைகவிேட�. 

[ப-உ] &ண� - (உன! ேம�ைமயாகிய) &ண�ைத, ைகவிேட� - நீ வி.: விடாேத. 

[க-உ] உன! ந�ல &ண�ைத நீ ைகவிடாேத. 

அ! - ப&தி5ெபா	B வி&தி. 

 

37. >�5 பிாிேய�. 

[ப-உ] >� - (ந�லவேரா:) ேச��!, பிாிேய� - பி�8 அவைர வி.: நீ%காேத. 

[க-உ] ந�லவேரா: சிேநக� ெச�! பிற& அவைரவி.: நீ%காேத. 

 

38. ெக:5ப ெதாழி. 

[ப-உ] ெக:5ப - (ஒ	வ	'&') ெக:தி ெச�தவைத, ஒழி - நீ நீ'&. 

[க-உ] ஒ	வ	'&' ெக:தி ெச�வைத நீ ஒழி�!வி:வா�. 

 

39. ேகBவி *ய�. 

[ப-உ] ேகBவி - (க9றவ� ெசா�K� P9ெபா	ைள') ேக.டK'&, 

*ய� - நீ *ய9சி ெச�. 
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[க-உ] க9றறி�தா� ெசா�K� P9ெபா	ைள' ேக.பத9& நீ *ய9சி ெச�வா�. 

 

40. ைகவிைன கரேவ�. 

[ப-உ] ைகவிைன - (உன'&� ெதாி�த) ைக�ெதாழிைல, கரேவ� - நீ ஒளி'காேத. 

[க-உ] உன'&� ெதாி�த ைக�ெதாழிைல நீ பிற	'&' க9பி'க மைற'காேத. 

 

41. ெகாBைள வி	�ேப�. 

[ப-உ] ெகாBைள - (பிற	ைடய ெபா	ைள') ெகாBைளயி:வத9&, 

வி	�ேப� - நீ ஆைச5படாேத. 

[க-உ] பிற� ெபா	ைள அபகாி'க நீ வி	�பாேத. 

 

42. ேகாதா. ெடாழி. 

[ப-உ] ேகா! - &9றமான, ஆ.: - விைளயா.ைட, ஒழி - நீ நீ'கிவி:வா�. 

[க-உ] &9றமான விைளயா.ைட நீ ஒழி�! வி:வா�. 

 

43. ெகௗைவ அக9$. 

(இ! வி:ப.�	'கிற!) 

 

43. ச'கர ெநறிநி�. 

[ப-உ] ச'கர ெநறி - (அரச�ைடய ஆைண�) ச'கர� ெச�K� வழியி�, 

நி� - நி9பா�. 

[க-உ] அரச� க.டைள5ப� நீ நட5பாயாக. 

 

44. சா�ேறா ாின�தி	. 

[ப-உ] சா�ேறா� - அறிவினா� நிைற�தவ	ைடய, இன�! - >.ட�திேல, 

இ	 - நீ எ5ேபா!� இ	. 

[க-உ] அறி6 ஒ3'க�தா� சிற�த ெபாிேயா�களி� >.ட�ைத� ேச��தி	. 

 

45. சி�திர� ேபேச�. 
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[ப-உ] சி�திர� - (ெம�ேபால� சி�திாி�!5) ெபா��ெமாழிகைள, 

ேபேச� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ] ெபா�ைய ெம� ேபால� சி�திாி�!5 ேபசாேத. 

 

46. சீ�ைம மறேவ�. 

[ப-உ] சீ�ைம - ந�னட'ைகைய, மறேவ� - மற�! விடாேத. 

[க-உ] நீ ந�னட'ைகைய எ�$� மறவாேத. 

 

47. Hளி'க� ெசா�ேல�. 

[ப-உ] Hளி'க - (ேக.பவ�) ேகாபி'&�ப�, ெசா�ேல� - நீ (ஒ�ைற��) ெசா�லாேத. 

[க-உ] ேக.ேபா� ேகாபி'&�ப� நீ ேபசாேத. 

 

48. �! வி	�ேப�. 

[ப-உ] �! - �தா:தைல, வி	�ேப� - நீ வி	�பாேத. 

[க-உ] நீ �தா:வைத வி	�பாேத. 

 

49. ெச�வன தி	�த�ெச�. 

[ப-உ] ெச�வன - ெச��% காாிய%கைள, தி	�த - ெச�ைமயாக, ெச� - நீ ெச�வா�. 

[க-உ] நீ ெச��� காாிய%கைள� தி	�தமாக� ெச�வாயாக. 

 

50. ேசாிட மறி�!ேச�. 

[ப-உ] ேசாிட� - அைடய� த&� (ந�) இட�ைத, அறி�! - ெதாி�! ெகா(:, 

ேச� -நீ ேச�வாயாக. 

[க-உ] நீ ேசாிட� ந�லதா எ�பைத அறி�த பிறேக ேச�வாயாக. 

 

51. ைசெயன� திாிேய�. 

[ப-உ] ைசெயன - (ெபாிேயா� உ�ைன�) சீ ெய�$ ெவ$'&�ப�, 

திாிேய� - நீ திாியாேத. 

[க-உ] ெபாிேயா�கB உ�ைன� சீ எ�$ இக3�ப� நீ திாியாேத. 
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52. ெசா9ேசா�6 பேட�. 

[ப-உ] ெசா� - (ேபH�) ெசா9களி�, ேசா�6 பேட� - நீ மறதி உ(டா&�ப� 

ேபசாேத. 

[க-உ] ெசா�ல ேவ(:வைத, நீ மறவாம� ெசா�வாயாக, 

 

53. ேசா�பி� திாிேய�. 

[ப-உ] ேசா�பி - ேசா�ப� ெகா(:, திாிேய� - நீ (*ய9சியி�றி�) திாியாேத. 

 

54. த'ேகா ெனன�திாி. 

[ப-உ] த'ேகா� என -- (உ�ைன5 ெபாிேயா�கB) த&தி �ைடயவ� எ�$ 

ெசா�K�ப�, 

திாி - நீ நட. 

[க-உ] ெபாிேயா�கB உ�ைன ந�லவ� எ�$ ெசா�K� ப� நீ நட�! 

ெகாBவாயாக. 

 

55. தானம! வி	�8 

[ப-உ] தான� -- (த'ேகா�'&) தான� ெச�தைல, வி	�8 - நீ ஆைச5ப:. 

அ!--ப&தி5ெபா	B வி&தி. 

[க-உ] த&தி �ைடயவ�க?'&� தான� ெகா:�தைல நீ வி	�8வாயாக. 

 

56. தி	மாK' க�ைமெச� 

[ப-உ தி	மாK'& - விRS  ��தி'&, அ�ைம ெச� - நீ ெதா(: ெச�வா�. 

[க-உ] விRS  ��தி'& நீ அ�ைம5ப.:, அவ�'&� ெதா(: ெச�வாயாக. 

 

57. தீவிைன யக9$. 

[ப-உ] தீவிைன பாவமான காாிய%கைள அக9$ - (ெச�யாம�) வில'&. 

[க-உ] பாவ காாிய%கைள நீ வில'கி வி:வா�. 

 

58. !�ப�தி9 கிட%ெகாேட� 
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[ப-உ ] !�ப�தி9& - (உட�) வ	�த�தி9&, இட� ெகாேட� - (சிறிேத��) 

இட� ெகா:'காேத. 

[க-உ] ஒ	 காாிய�ைத� ெச���ேபா! நீ உட� வ	�த� பாராேத. 

 

59. O'கி விைன ெச�. 

[ப-உ ] O'கி - (*�'&� உபாய�ைத)ஆரா��!, விைன - ஒ	 ெதாழிைல , 

ெச� - நீ ெச�வாயாக. 

[க-உ ]*��த9&ாிய உபாய�ைத ஆரா��! நீ ஒ	 காாிய� ெச�வாயாக. 

 

60. ெத�வ மிகேழ�. 

(ப-உ ] ெத�வ� - கட6ைள, இகேழ� - நீ பழி'காேத. 

[க-உ) நீ கட6ைள இகD�! ேபசாேத. 

 

61. ேதச�ேதா ெடா�!வாD. 

[ப-உ] ேதச�ேதா: -- ( வாச� ப(S�) ேதச�திKBளவேரா: , 

ஒ�! வாD - பைகயி�றி5 ெபா	�தி வாD. 

[க-உ] நீ வா3� ேதச�தாேரா: விேராதமி�றி' கல�! வாDவாயாக. 

 

62. ைதய� ெசா9 ேகேள�. 

[ப-உ ] ைதய� - (ந9&ணமி�லாத) மைனவியி�, 

ெசா� - வா��ைதகைள, ேகேள� - நீ ேக.காேத. 

[க-உ) ந9&ண மி�லாத மைனவியி� ெசா�ைல' ேக.: அத�ப� நீ நடவாேத. 

 

63. ெதா�ைம மறேவ�. 

[ப-உ ] ெதா�ைம -- பைழய ந.ைப , மறேவ� - நீ மற�! விடாேத. 

[க-உ] நீ பைழய சிேநக�ைத மற�! விடாேத. 

 

64. ேதா9பன ெதாடேர�. 

(ப-உ] ேதா9பன - ேதா�வி யைடய'>�ய வழ'&களிேல , 

ெதாடேர� - நீ ச�ப�த5படாேத. 
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[க-உ] ேதா�வி யைடய' >�ய வழ'&கைள ேம9 ெகாBளாேத. 

 

65. ந�ைம கைட5பி�. 

[ப-உ] ந�ைம - ந�லனவ9ைற, கைட5பி� - உ$தியாக5 பி��!'ெகாB. 

[க-உ) ந�ைமயானவ9ைற நீ உ$தியாக5 பி� 

 

66. நாெடா5 பனெச�. 

(ப-உ ] நாெடா5பன - நா.�KBளா� ஒ�!'ெகாB?� ப�யான ந9ெச�ைககைள, 

ெச� - நீ ெச�வாயாக. 

[க-உ] நா.�KBளா� அ%கீகாி'க'>�ய ந9 ெசய�கைள நீ ெச�வாயாக. 

 

67. நிைலயி9 பிாிேய� 

(ப-உ ] நிைலயி� - (உன! உய��த) நிைலயினி�$�, பிாிேய� - நீ நீ%காேத. 

[க-உ] உ��ைடய உய��த நிைலயினி�$� நீ தாD�! விடாேத. 

 

68. நீ�விைள யாேட�. 

(ப-உ) நீ� -(ஆழமான) நீாிேல, விைளயாேட�-(நீ�தி) நீ விைளயாடாேத. 

[க-உ ] நீ ஆழமான நீ� நிைலயி Iற%கி விைளயாடாேத. 

 

69. 0(ைம 0கேர� 

[ப-உ]0(ைம- (ேநாைய� த	�) சி9$(�கைள, 0கேர� - உ(ணாேத. 

[க-உ] நீ ேநா� த	� சி9$(�கைள உ(ணாேத. 

 

70. P� பலக� 

(ப-உ ] P� - (உ(ைம அறிைவ' ெகா:'&�) P�கB, பல-பலவ9ைற , 

க� -நீ க9பாயாக. 

[க-உ] உ(ைம யறிைவ� த	� பல P�கைள நீ க9பாயாக. 

 

71. ெந9பயி� விைள. 
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(ப-உ) ெந9பயி� - ெந� பயிைர, விைள - நீ விைள5பா�. 

[க-உ] நீ ெந� பயிைர விைள6 ெச�. 

 

72. ேந�பட ெவா3&. 

[ப-உ ] ேந�பட - (உன! ஒ3'க� ேகாணாம�) ெச�ைம5 பட, ஒ3&--நீ நட. 

[க-உ] நீ ஒ3'க� தவறாம� ெச�ைமயாக நட. 

 

73. ைநவிைன நSேக�. 

[ப-உ ] ைநவிைன - (பிற�) ெசய�த'க காாிய%கைள, நSேக�- நீ அSகாேத. 

[ க-உ] பிற� ெசய�த'க தீய விைனகைள நீ ெச�யாேத. 

 

74. ெநா�ய 6ைரேய�. 

[ப-உ] ெநா�ய - (பயனி�லாத) அ9ப வா��ைதகைள, உைரேய� - நீ உைர'காேத. 

[க-உ) பயன9ற அ9ப வா��ைதகைள நீ ேபசாேத. 

 

75. ேநா�'கிட% ெகாேட�. 

[ப-உ ] ேநா�'& – வியாதிக?'&, இட� ெகாேட� - நீ இட% ெகாடாேத. 

[க-உ] உண6 *தIயவ9றா� ேநா� உ(டாவத9& இட� ெகா:'காேத. 

 

76. பழி5பன பகேர�. 

[ப-உ ] பழி5பன - (அறி6ைடயவ�களாேல5பழி'க5ப:வனவாகிய) இழி ெசா9கைள, 

பகேர� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ ] ெபாிேயா�களா� பழி'க5ப:� ெசா9கைள நீ ேபசாேத. 

 

77. பா�ெபா: பழேக�. 

[ப-உ ] பா�ெபா: – (பா� ெகா:�! வள�5பவ�'& விட�ைத' ெகா:'&�) 

பா�ேபா:, பழேக� - நீ பழகாேத. 

[க-உ] நீ பா�ைப5 பி��! வள�'காேத 
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78. பிைழபட� ெசா�ேல�. 

[ ப-உ] பிைழபட - &9ற%கB உ(டா&�ப�, ெசா�ேல� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ] &9ற*(டா&�ப� நீ ேபசாேத. 

 

79. T: ெபறநி�. 

[ப-உ] T: --- ெப	ைமைய, ெபற - ெப$�ப�, நி�-- நீ நி9பாயாக. 

[க-உ] ெப	ைம யைட��ப� நீ ந� வழியி� நி9பாயாக.. 

 

80. 8கD�தாைர5 ேபா9றிவாD 

[ப-உ]8கD�தாைர - (உ�ைன5) 8கDகி�றவைர, ேபா9றி - நீ கா�!, வாD-

வாDவா�. 

[க-உ] உ�ைன5 8கDகி�றவைர நீ ஆதாி�! வாDவாயாக. 

 

81. 4மி தி	�தி�( 

[ப-உ] 4மி - (உன!) விைள நில�ைத , தி	�தி – உ3!, உ( -நீ உ(S. 

[க-உ] உன! விைளநில�ைத நீ உ3! உ(பாயாக. 

 

82. ெபாியாைர� !ைண'ெகாB. 

[ப-உ] ெபாியாைர - (அறிவிேல சிற�த) ெபாியவ�கைள, 

!ைண'ெகாB - (உன'&�) !ைணயாக' ெகாBவா�. 

[க-உ] ெபாியாைர (உன'&�) !ைணயாக நீ ெகாBவா�. 

 

83. ேபதைம யக9$. 

[ ப-உ ] ேபதைம -- அறியாைமைய, அக9$ - நீ ேபா'& 

[க-உ] நீ அறியாைமைய நீ'கிவி:வா�. 

 

84. ைபயேலா �ண%ேக�. 

(ப-உ] ைபயேலா: - சி$ பிBைளேயா:, இண%ேக� - நீ >டாேத 

[க-உ ] அறிவி�லா� சி$வேரா: நீ >டாேத. 
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85. ெபா	டைன5 ேபா9றி வாD. 

(ப-உ ] ெபா	B தைன - திரவிய�ைத, ேபா9றி - கா5பா9றி, வாD - நீ வாDவா�. 

[க-உ ] ெபா	ைள நீ N( ெசல6 ெச�யாம� பா!கா�! வாDவா�. 

 

86. ேபா��ெதாழி� 8ாிேய�. 

(ப-உ] ேபா�� ெதாழி� - ச(ைடயாகிய ெதாழிைல, 8ாிேய� - நீ ெச�யாேத. 

[க-உ] நீ யா	ட�� ச(ைடயிடாேத 

 

87. மன� த:மாேற�. 

[ப-உ] மன� - உBள�, த:மாேற� - கல%காேத 

[க-உ] நீ எதனாK� மன'கல'க மைடயாேத. 

 

88. மா9றா�' கிட%ெகாேட�. 

[ப-உ ] மா9றா�'& - பைகவ�'&, இட� ெகாேட�- நீ இட� ெகா:'காேத. 

[க-உ ] நீ பைகவ�'& இட� ெகாடாேத. 

 

89. மிைகபட� ெசா�ேல�. 

[ப-உ] மிைகபட - ெசா9கB அதிக5ப:�ப�, ெசா�ேல� - நீ ேபசாேத. 

[க-உ] வா��ைதகைள அதிக5ப:�ப� ேபசாேத. 

 

90. மீ O( வி	�ேப�. 

[ப-உ ] மீ! உ( - அதிமாக உ(Sதைல, வி	�ேப�-நீ இ�சி'காேத. 

[க-உ ] மி&தியாக உ(Sதைல நீ வி	�பாேத. 

 

91. *ைன*க�! நி�ேல�. 

[ப-உ] *ைன*க�! - ேபா�' கள�தி� *�ேன, நி�ேல� - நி9காேத. 

[க-உ] நீ ேபா�' கள�தி� *ைனயிேல நி�$ ெகா(�	'காேத. 
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92.  �'கேரா �ண%ேக� . 

[ப-உ]  �'கேரா: -  �'க� த�ைம �Bளவ�க?ட�, 

இண%ேக� - நீ சிேநக� ப(ணாேத. 

[க-உ]  �'க &ண*ைடயவேரா: ேச��! பழகாேத 

 

93. ெம�Iன�லாB ேதாBேச�. 

[ப-உ] ெம� - ெம�ைமயான, இ� - (உ�) மைனவியாகிய, ந�லாB - ெப(ணி�, 

ேதாB - ேதாBகைள, ேச� - நீ ெபா	�!வாயாக. 

[க-உ] பிற� மைனவிைய வி	�பாம�, உ� மைனவி�ட� நீ வாDவாயாக. 

 

94. ேம�ம'கB ெசா9ேகB. 

|-ப-உ) ேம�ம'கB - உய��ேதா	ைடய , ெசா� - ெசா�ைல , ேகB - நீ ேக.: நட. 

[க-உ] நீ ந�ெலா3'க *ைடய ெபாிேயா� ெசா�ைல ேக.: அத�ப� நட5பாயாக. 

 

95. ைமவிழியா� மைனயக�. 

[ப-உ]ைமவிழியா� - ைம தீ.�ய க(களா� மய'&� ேவைசய	ைடய , 

மைன -- N.ைட , அக� - (ெந	%காம�) நீ நீ%&வா�. 

[க-உ] நீ ேவைசய� N.ைட� ேசராம� வில&. 

 

96. ெமாழிவ தறெமாழி. 

[ப-உ] ெமாழிவ! -- ெசா�ல5ப:� ெபா	ைள, அற - (ச�ேதக�) நீ%&�ப�, ெமாழி -- 

ெசா�Kவா�. 

(க-உ) நீ ெசா�Kவைத ஐயமி�றி� தி	�த*ற� ெசா�Kவா�. 

 

97. ேமாக�ைத *னி. 

[ப-உ] ேமாக�ைத - (நிைலயி�லாத ெபா	BகB ேம� ெச�K�) ஆைசைய, 

*னி - நீ ேகாபி�! வில'&. 

[க-உ ] நிைலயி�லாத ெபா	Bகளி� ேம� ெச�K� ஆைசைய நீ ெவ$�!வி:வா�. 
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98. வ�லைம ேபேச�. 

[ப-உ ] வ�லைம - உன!) சாம��திய�ைத, ேபேச� - நீ 8கD�! ேபசாேத. 

[க-உ] உன! சாம��திய�ைத5 8கD�! நீேய ேபசாேத 

 

99. வா!*9 >ேற� 

[ப-உ) வா! - வா!கைள, *9>ேற� – (ெபாிேயா� ) *�8 ேபசாேத 

[க-உ] ெபாிேயா� *� நி�$ வாதாடாேத. 

 

100. வி�ைத வி	�8. 

[ப- உ) வி�ைத -(ஏதாகிK�) ஒ	 ெதாழிைல, வி	�8- இ�சி. 

[க-உ] நீ ஏதாகிK� ஒ	 ெதாழிைல வி	5பி க9$' ெகாBள ஆைச5ப:. 

 

101. N: ெபறநி�. 

[ப-உ) N: ெபற - ேமா.ச�ைத யைட��ப�, 

நி� - (அத9&ாிய ஞான வழியி� ) நீ நி9பா�. 

[க-உ) N: ெபறேவ(� ஞான மா�'க�தி� நி9பாயாக. 

 

102. உ�தமனாயி	 

(ப-உ ] உ�தமனா� - உய� &ண*ைடயவனாகி, இ	 - நீ வாD�தி	. 

[க-உ ] ந�ெலா3'க�தா� ேம�ப.டவனா� நீ இ	5பாயாக. 

 

103. ஊ	ட� >�வாD. 

[ப-உ ] ஊ	ட� - ஊாிKBளவேரா: , >� - (ந�ைம தீைமகளி�) கல�!, 

வாD - நீ வாDவாயாக. 

[க-உ) ஊராேரா: ந�ைம தீைமகளி� கல�! நீ வாDவாயாக. 

 

104. ெவ.ெடன5 ேபேச�. 

[ப-உ] ெவ.ெடன - க�தி ெவ.:வைத5ேபா�, 

ேபேச� - ஒ	வாிட*� க(�5பா� நீ ேபசாேத. 
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[க-உ] யா	ட�� க�தி ெவ.ைட5 ேபால' க(�5பாக ேபசாேத. 

 

105. ேவ(� விைனெசேய�. 

[ப-உ] ேவ(� - வி	�பி, விைன - தீவிைனைய, ெசேய�-ெச�யாேத. 

[க-உ] தீவிைனைய நீ வி	�பி� ெச�யாேத. 

 

106. ைவகைற� !யிெல3 

[ப-உ] ைவகைற - வி�யம9 கால�தி� , !யி� --- நி�திைரைய வி.:, 

எ3 -எ3�தி	5பா�. 

[க-உ] தின�ேதா$� �ாிய� உதி5பத9& *�ேப நீ O'க�ைதவி.: எ3�தி	. 

 

107. ஒ�னாைர� ேதேற�. 

[ப-உ] ஒ�னாைர –பைகவைர, ேதேற� - ந�பாேத. 

[க-உ ] நீ பைகவைர எ5ேபா!� ந�பாேத. 

‘ஒ�னாைர� ேசேர�' எ�$� பாட�. 

108. ஓர7 ெசா�ேல�. 

[ப-உ ] ஓர� - ப.சபாதமாக, ெசா�ேல� --- (வழ'கி�) நீ ேபசாேத. 

(க-உ ] நியாய சைபயி� நீ ந: நிைலைம யி�லாம� ஒ	 ப'கமாக5 ேபசாேத. 

 

ஆ�தி �� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ஆ�தி �� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ஆ�தி �� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ஆ�தி �� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�....    

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

2.  2.  2.  2.  ெகா�ைற ேவ&த� ெகா�ைற ேவ&த� ெகா�ைற ேவ&த� ெகா�ைற ேவ&த� ----    �ல�� விள�க�ைர���ல�� விள�க�ைர���ல�� விள�க�ைர���ல�� விள�க�ைர��    

 

ெகா�ைற ேவ�த� ெச�வ ன�யிைன 

எ�$ ேம�தி' ெதா3ேவா ேமயாேம. 

 

[ப. உ] ெகா�ைற - ெகா�ைற மாைலைய' ��ய, ேவ�த� - தைலவனாகிய 

சிவெப	மா�'&, ெச�வ� - ெச�வ' &மாரராகிய விநாயக'கட6?ைடய , 

அ�யிைண - பாத%கB இர(ைட��, யா�-நா�, எ�$�- எ5ேபா!� , ஏ�தி - 

!தி�!, ெதா3ேவா�- வண%&ேவா�. 
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[க.உ] யா� எ�$�, விநாயக	ைடய பாத%கைள� !தி�! வண%&ேவா�. 

 

'
'
'
'
    

 

1. அ�ைன�� பிதா6� *�னறி ெத�வ�. 

[ப. உ] அ�ைன��-தாயா	�, பிதா6� - தக5பனா	�, *� - *�ேன , 

அறி - அறிய5ப:�, ெத�வ� - ெத�வ%களாவா�. 

[க.உ] தா�� த�ைத�� *�8 காண5ப.ட ெத�வ%களாவா�. 

 

2. ஆலய� ெதா3வ! சால6 ந�$. 

[ப. உ] ஆலய� - ேகாயிK'&� ெச�$, ெதா3வ! - கட6ைள வண%&வ!, 

சால6� - மிக6� , ந�$ - ந�ைமயா�. 

[க.உ] ேகாயிK'&� ெச�$ கட6ைள வண%&வ! மி'க ந�ல!. 

 

3. இ�லற ம�ல! ந�லற ம�$. 

இ�லற�- (மைனவிேயா: >�� ெச���) அறமான!, ந�லற� - சிற�த அறமா&�; 

அ�ல! - இ�லறம�லாததாகிய !றவறமான!, அ�$ - சிற�த அறமாகா!. 

[க-உ] மைனவிேயா: >�� ெச��� அறேம சிற58ைடயதா&�. 

 

4. ஈயா� ேத.ைட தீயா� ெகாBவ�. 

[ப. உ] ஈயா� - ெகா:'காதவ	ைடய, ேத.ைட - ச�பா�திய�ைத, தீயா� - 

ெகா�யவ�, ெகாBவ� - அபகாி�!' ெகாBவா�. 

[க-உ] ெகா:'காத உேலாபிகB ெச�வ�ைத' கBவ� *தIய ெகா�யவ�கB வIய 

அபகாி�!' ெகாBவ�. 

ஈ'கB ேத� >(�� ேசமி�! ைவ�த ேதைன' ைகயி� தீ5ப�த *ைடயவ� 

கவ��! ெகாB?த� க(>: எ�பைத இ5பா.�9& உதாரணமாக5 ெபா	�தி 

அைம�!Bள! ேபா9$த9&ாிய!. இ! இர.:ற ெமாழித� எ��� உ�தியா&�. 

 

5. உ(� H	%&த� * ப(�' கழ& 

[ப. உ] உ(� - உண6, H	%&த� - &ைறத�, ப(�'& - வயி9$'&, 
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அழ&--அழகா&�. 

[க-உ] மிதமாக உ(ப! வயி9$'& ந�ல!. 

“உ(� H	%&த� ெப(��' கழ& " எ�$� பாட�. 

[*] இ! தி	. தி. கனகH�தர� பிBைள அவ�க?ைடய பதி5பி� க(ட பாடமா&�. 

 

6. ஊ	ட� பைக'கி� ேவ	ட� ெக:� 

[ப. உ] ஊ	ட� - ஊரா	ட�, பைக'கி� - ஒ	வ� விேராத� ெகா(டா�, 

ேவ	ட� ெக:� - (அவ� த�) வமிச�!ட� ெக:வா�. 

[க-உ ] ஒ	வ� த� ஊரா	ட� பைக ெகா(டா� அவ� வமிச�ேதா: அழி�! 

வி:வா�. 

 

7. எ(S ெம3�!% க(ெணன� த&�. 

[ப. உ] எ(S� - கண'&�, எ3�!� - இல'கண*� , க( என�த&� - 

(ம'க?'&) க(கB எ�$ ெசா�ல5ப:�. 

[க-உ] கண'&� இல'கண*� ம'க?'&' க(கB எ�$ ெசா�ல�த&�. 

 

8. ஏவா ம'க(  வா ம	�!. 

[ப. உ] ஏவா ம'கB - (ெப9ேறா� இதைன� ெச�வா� எ�$) ஏ6த9& *�ேப 

&றி5பறி�! ெச��� ம'கB,  வா - சாவாத த�ைமைய அளி'&�, ம	�! - 

ேதவாமி�த� ேபா�வா�. 

[க-உ] ெப9ேறா�கB &றி5பறி�! நட'கி�ற பிBைளகB மிக� சிற�தவராவா�கB. 

 

9. ஐய� 8கி�� ெச�வன ெச�. 

[ப. உ] ஐய� 8கி�� - பி�ைச ெய:�தாK�, ெச�வன - ெச�ய� த'கைவகைள, ெச� 

- நீ ெச�வா�. 

[க-உ] பி�ைச ெய:�!5 பிைழ�தாK� நீ உ� கடைமகைள� ெச�வாயாக. 

 

 

10. ஒ	வைன5 ப9றி ேயாரக�தி	. 

[ப-உ ] ஒ	வைன5 ப9றி - ஒ	வைன� (!ைணயாக�) ெகா(:, 
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ஓரக�தி	 - ஓாிட�தி� நீ வாச� ெச�வா�. 

[க-உ] த&தியான ஒ	வைன� !ைணயாக' ெகா(: நீ ஒாிட�தி� வாச7 ெச�வா�. 

 

11. ஓதI ன�ேற ேவதிய�' ெகா3'க�. 

[ப. உ] ேவதிய�'& - பிராமண�'&, ஒ3'க� - ஆசாரமான!, ஓதI� - (ேவத�) 

ஓ!வைத' கா.�K�, ந�ேற - ந�லேதயா&�. 

[க-உ] ேவதிய�'& ேவத�ைத' க9பைத' கா.�K� ஒ3'க� சிற�ததா&�. 

 

12. ஒளவிய� ேபHத� ஆ'க�தி9 கழி6. 

[ப. உ] ஒளவிய� ேபHத� - ெபாறாைம� ெசா9கைள5 ேபHத�, ஆ'க�தி9& - 

(ஒ	வ�ைடய) ெச�வ�தி9&, அழி6 - ேக.ைட� த	வதா&�. 

[க-உ] ஒ	வ� ெபாறாைம� ெசா9கைள5 ேபHத� அவ� ெச�வ�தி9& அழிைவ� 

த	வதா&�. 

 

13. அஃக*� காH� சி'ெகன� ேத: 

[ப-உ] அஃக*� - ெந� *தIய தானிய�ைத��, காH� - திரவிய�ைத��, 

சி'ெகன� ேத: - உ$தியாக� ேத:. 

[க-உ] தானிய�ைத�� திரவிய�ைத�� நீ உ$தியாக� ேத:வா�. 

 

14. க9ெபன5 ப:வ! ெசா9றிற�பாைம. 

[ப. உ] க98 என5ப:வ! - (ெப(க?'&) க9ெப�$ ெசா�ல5ப:வ!, 

ெசா� - கணவ� ெசா�K'&, திற�பாைம - மா$படாைமயா&�. 

[க-உ] ெப(க?'&' க9ெப�$ ெசா�ல5ப:வ!, கணவ� வா��ைத'& மாறாக 

நடவாைமயா&�. 

 

15. காவ� தாேன யாைவய�' கழ&. 

[ப. உ] காவ�தாேன - (க98'& அழி6 வராம�) கா�!' ெபாB?த�, 

பாைவய�'& - ெப(க?'&, அழ& - அழகா&�. 

[க-உ] க98'& அழி6 வராம� பா��!'ெகாBவேத ெப(க?'& அழகா&�. 
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16. கி.டா தாயி� ெவ.ெடன மற. 

[ப-உ] கி.டாதாயி� - (வி	�பிய ஒ	 ெபா	B) கிைட'காதானா�, 

ெவ.ெடன மற - சீ'கிர�தி� மற�! வி:வா�. 

[க-உ] வி	�பிய ஒ	 ெபா	B கிைட'காவி.டா�, சீ'கிர� அதைன நீ மற�! 

வி:வா�. 

 

 

17. கீேழா ராயி�� தாழ 6ைர. 

[ப. உ] கீேழா� ஆயி�� - தாD�தவராயி��, தாழ உைர - தாDைமயாக5 ேபH. 

[க-உ] தாD�தவாி!� நீ வண'க*ட� ேபH. 

 

18. &9ற� பா�'கி� H9ற மி�ைல. 

[ப. உ] &9ற� பா�'கி� - &9ற%கைள ஆரா��! பா��தா�, 

H9ற� - உறவின�, இ�ைல - (ஒ	வ	�) இ�ைல. 

[க-உ] &9ற%கைளேய நா� ஆரா�ேவாமாயி�, ஒLெவா	வ	� ஒLெவா	 

வைகயான &9ற *ைடயவராகேவ காண5ப:வ�. ஆைகயா�, &9ற மி�லாத 

H9ற�தாைர நா� பா�5ப! அாிதா&� எ�பதா�. 

 

19. >ர� பாயி�� Nாிய� ேபேச�. 

[ப-உ ] >� அ�8 ஆயி�� - (உன! ைகயிKBள!) >�ைமயான அ�பானாK�, 

Nாிய� - Nர�த�ைமைய, ேபேச� – நீ ேபசாேத. 

[க-உ] உன! ைகயி� உBள! >�ைமயான அ�பாயி�� நீ உ� Nர�ைத5 8கD�! 

ேபசாேத. 

 

20. ெக:வ! ெச�யி� வி:வ! க	ம�. 

[ப. உ] ெக:வ! - தீைமைய, ெச�யி� - (உ� சிேநக�) ெச�வானாயி�, 

வி:வ! - (அவன! சிேநக�ைத) நீ வி.: வி:வ!, க	ம�- ந�ல ெசயலா�. 

[க-உ] உ��ைடய சிேநகித� உன'ெகா	 தீ%& ெச�வானாயி�, அவன! 

சிேநக�ைத நீவி.: வி:வ! ந�லதா&�. 
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21. ேக.� K$தி >.: *ைடைம. 

[ப. உ] ேக.�� - வ$ைம கால�தி�, உ$தி - மன� தளராதி	, 

உைடைம - ெச�வ�ைத, >.:� - ேச�'&�. 

[க-உ] வ$ைம வ�த ேபா! மன� தளராம� இ	5ப! ஒ	வ�'&� ெச�வ�ைத 

உ(டா'&�. 

 

22. ைக5ெபா	 ட�னி� ெம�5ெபா	B க�வி. 

[ப. உ] ைக5ெபா	B - த�னி� ைகயிI	'கி�ற ெச�வ�ைத5 பா�'கிK�, 

ெம�5ெபா	B - உ(ைமயான ெச�வமான!, க�வி - க�விேய யா&�. 

[க-உ] திரவிய�ைத கா.�K� க�விேய உ(ைமயான ெபா	ளா&�. 

 

23. ெகா9றவ னறித K9றிட� !தவி. 

[ப. உ] ெகா9றவ� - அரசைன, அறித� - (ஒ	வ�) அறி�தி	�த�, 

உ9றிட�! – (அவ�'& ஆப�! வ�!) ெபா	�திய இட�தி�, உதவி - உதவியா&�. 

[க-உ] ஒ	வ�'& அரச� அறி*கமா� இ	5ப! ஆப�தி� உதவியா&�. 

உ9ற விட�! எ�ப! உ9றிட�! என விகார5ப.ட!. 

 

24. ேகா.ெசவி' &றைள கா9$ட� ெந	58. 

[ப. உ] ேகாB ெசவி - ேகாB ேக.&� ஒ	வ�ைடய காதி�, 

&றைள - (ஒ	வ� ெசா�K�) ேகாB, கா9$ட� - கா9$ட� ேச��த, 

ெந	58 - ெந	5ைப5 ேபால  ?�. 

[க-உ] ேகாB ேக.பத9& வி	5ப*ைடயவ� காதி� ெசா�ன ேகா.ெசா� கா9றா� 

Nச5ப.ட ெந	585 ேபால அதிகமாக  ?�. 

 

25. ெகௗைவ ெசா�I� எLவ	'&� பைக. 

[ப. உ] ெகௗைவ - (பிற� ேம�) நி�ைத ெசா9கைள, ெசா�I� - ஒ	வ� ெசா�னா�, 

எLவ	'&�, - எ�ேலா	'&�, பைக - (அவ�) பைகயாவா�. 

[க-உ] பிற� பழி O9$கி�றவ� எ�ேலா	'&� பைகயாவா�. எவ	'&� எ�ப! 

எLவ	'&� என விகார5 ப.ட!. 
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26. ச�ததி' கழ& வ�தி ெச�யாைம. 

[ப. உ] ச�ததி'கழ& - தன! வமிச�தி9கழ&, வ�தி ெச�யாைம - (ஒ	வ� த� 

மைனவிைய) மல�யாக� ெச�யாைமயா&�. 

[க-உ] வமிச�தி9& அழ& ம'க. ேப$ உ(டா&வ!. ஒ	வ� த� மைனவி�ட� 

>� வாDத� ேவ(:�. 

 

27. சா�ேறா� எ�ைக U�ேறா�' கழ&. 

[ப. உ] சா�ேறா� எ�ைக - (த��ைடய 8�திரைர' க�வியறிவா� நிைற�தவ� 

எ�$ பிற�) ெசா�வ!, ஈ�ேறா�'& - ெப9றவ�க?'&, அழ& - அழகா&�. 

[க-உ] த� 8�திரைர அறி6ைடயவ� எ�$ பிற� ெசா�ல' ேக.ப! தா� 

த�ைதய	'& அழகா&�. 

 

28. சிவ�ைத5 ேபணி� தவ�தி9 கழ&. 

[ப. உ] சிவ�ைத - சிவைன, ேபணி� – (ஒ	வ�) வழி ப.டா�, தவ�தி9& - (அவ� 

ெச���) தவ�தி9& அழ& - அழகா&�. 

[க-உ ] ஒ	வ� சிவெப	மாைன வழிப:த�, அவ� தவ�தி9& அழகா&�. 

 

29. சீைர� ேத�� ஏைர� ேத:. 

[ப. உ] சீைர - ெப	ைமைய, ேத�� - ேத�னா�, ஏைர�ேத: - ஏ� எ��� 

உ3பைடைய� ேத:வா�. 

[க-உ] ஒ	வ�'& உ3!(: வாDவ! சிற58ைடயதா&�. 

 

30. H9ற�தி9 கழ& �ழ வி	�த�. 

[ப. உ] H9ற�தி9& - உறவின	'&, அழ& - அழகாவ!, �ழ இ	�த� - �3�ப� 

வ�தி	�த�. 

[க-உ] H9ற�தா�' கழகாவ! இ�ப !�ப கால%களி� �ழ வ�தி	5பதா&�. 

 

31. �!� வா!� ேவதைன ெச���. 

[ப. உ] �!� - �தா:தK�, வா!� - &த�'க� ேபHதK�, ேவதைன - !�ப�ைத, 

ெச��� - உ(டா'&�. 



26 

 

[க-உ] �தா:தK� N( த�'க� ெச�தK� !�ப�ைத உ(டா&�. 

 

32. ெச�தவ மற�தா� ைகதவ மா?�. 

[ப. உ] ெச�தவ� - ெச��� தவ�ைத , மற�தா� - (ஒ	வ�) மற5பானாயி�, 

ைகதவ� - (அவைன) வ7சைனயாகிய மாைய, ஆ?� - அ�ைம ெகாB?�. 

[க-உ] ஒ	வ� தவ�ைத� ெச�யானாயி� அவைன மாையயான! அ�ைம 

ெகாB?�. 

 

33. ேசம� 8கி�� சாம� !ற%&. 

[ப. உ] ேசம� 8கி�� - காவ� ெச��மிட�தி9&� ெச�றாK�, 

சாம�! - ந: இரவி�, உற%& - நி�திைர ெச�. 

[க-உ] நீ காவ� கா'&� இட�திK� ந: இரவி� நி�திைர ெச�வா�. 

 

34. ைசெயா� தி	�தா� ஐய மி.:(. 

[ப. உ] ைச - ைக5ெபா	B, ஒ�தி	�தா� - இைச�தி	�தா�, 

ஐயமி.: - பி�ைசயி.:, உ( - உ(பா�. ைச - ஓெர3� ெதா	 ெமாழி ; ெபா	B. 

[க-உ ] உ�னிட�தி� ெபா	B இைச�தி	�தா�, நீ பி�ைசயி.:, உ(பா�. 

 

35. ெசா'க� எ�பவ� அ�த� ெப$வ�. 

[ப. உ] ெசா'க� எ�பவ� - ெபா��ைடயவ� எ�$ ெசா�ல5 ப:பவ�, அ�த�- 

(அற*� இ�ப*மாகிய ம9ைற5) 8	டா��த%கைள, ெப$வ� - அைடவ�. 

[க-உ ] ெபா	?ைடயவ� , அற*� இ�ப*மாகிய 8	டா��த%கைள5 ெப$வ�. 

 

36. ேசா�ப� எ�பவ� ேத�பி�திாிவ�. 

[ப. உ] ேசா�ப� எ�பவ� - ேசா�பKைடயவ�, 

ேத�பி� திாிவ� – (வ$ைமயா� பிற&) வ	�தி� திாிவ�. 

[க-உ] ேசா�ேபறிகB பி9கால�தி� வ$ைமயா� வ	�!வ�. 

 

37. த�ைத ெசா� மி'க ம�திரமி�ைல. 
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[ப. உ] த�ைத - தக5பனா	ைடய, ெசா� - ெசா�K'&, மி'க- ேம�ைமயான, 

ம�திர�-பலைன� த	� ம�திரமான!, இ�ைல - ேவெறா�$ இ�ைல. 

[க-உ] தக5பனா� ெசா�K'& ேமலான ம�திரமி�ைல. 

 

38. தாயி9 சிற�ெதா	 ேகாயிK மி�ைல. 

[ப. உ] தாயி� - தாயாைர5 பா�'கிK�, சிற�த - சிற5பான, 

ஒ	 ேகாயிK� - ஒ	 ேகாயிK�, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ] கட6ைள வண%&வைத' கா.�K�, தாைய வண%&வ! சிற58ைடயதா&�. 

சிற�த எ�ப! சிற�! எ�$ விகார5ப.ட! . தா� ெசா� !ற�தா� வாசகமி�ைல' 

எ�$� பாட�. 

 

39. திைரகடேலா��� திரவிய� ேத:. 

[ப. உ] திைரகட�- அைல NHகி�ற கட� மா�'கமா� , ஓ��� – (Oர பிரேதச�) 

ெச�$�, திரவிய�- ெபா	ைள, ேத: - ச�பாதி. 

[க-உ] நீ கட� வழியாக5 பல ஊ�கB ெச�$� ெபா	ைள� ேத:வாயாக. 

 

40. தீரா' ேகாப� ேபாரா *���. 

[ப. உ] தீரா - நீ%காத, ேகாப� - ேகாபமான!, ேபாரா- ச(ைடயாக, 

*��� - *��! வி:�. 

[க-உ] தணியாத ேகாபமான! ச(ைடயாக *��! வி:�. 

 

41. !�யா5 ெப(�� ம�யி ென	58. 

[ப. உ] !�யா – (த� கணவ	'&� !�ப� வ�த ேபா! மன�) பைத'காத, 

ெப(�� - ெப(கB, ம�யி� - (அ'கணவ	ைடய) ம�யி�, 

ெந	58 - ெந	58'& ஒ5பாவா�. 

[க-உ ] த� கணவ�'&� !�ப� ேந��தேபா! பைத பைத'காத மைனவி, 

அவ�'& அ�வயி9றி� க.�ய ெந	585 ேபா� !�ப� ெச�வாB. 

 

42. O9$� ெப(�� >9ெறன� த&�. 
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[ப. உ] O9$� – (த� கணவ� மீ! &9ற7 ெசா�I) O9$கி�ற, ெப(�� - 

ெப(கைள , >9$ என�த&� - (அ'கணவ	'&) எம� எ�$ ெசா�ல� த&�. 

[க-உ ] கணவ� மீ! அவதா$ ேபH� மைனவி அவ	'& எம� எ�$ ெசா�ல�த&�. 

 

43. ெத�வ� சீறி� ைகதவ மா?� 

[ப. உ] ெத�வ� - கட6B , சீறி� - (ஒ	வைன') ேகாபி�தா�, ைகதவ� - அவைன� 

!�பமான!, ஆ?� - அ�ைம ெகாB?�. 

[க-உ] ெத�வ� ேகாபி'&மாயி� !�ப *(டா&�. 

 

44. ேதடா தழி'கி� பாடா *���. 

[ப. உ] ேதடா! – (ஒ	வ� வ	�தி�) ச�பாதியாம�, அழி'கி�- (உBள ெபா	ைள) 

அழி5பாேன யானா�, பாடா *��� -(அவ�'&5 பிற&) !�பமாக *���. 

[க-உ] ெபா	ைள� ச�பாதியாம� *�ேனா� ேத� ைவ�த ெபா	ைளேய 

ெசலவழி�!' ெகா(�	�தா� பி9கால�தி� அ! !�பமாக *���. 

 

45. ைத�� மாசி�� ைவயக� !ற%&. 

[ப-உ] ைத�� மாசி�� - ைத மாத�திK� மாசி மாத�திK�, ைவ அக�! - 

ைவ'ேகாலா� ேவ��த >ைர N.��, உற%& - நி�திைர ெச�. 

[க-உ] ைத, மாசி மாத%களி� &ளி� அதிகமாைகயா�, ைவ'ேகா� ேவ��த >ைர 

N.�� நீ உற%&வாயாக. 

 

46. ெதா3O( Hைவயி �3O ணினி!. 

[ப. உ] ெதா3! - (ஒ	வைர) வண%கி, ஊ( - உ(S� உணவின!, 

Hைவயி� - Hைவைய5 பா�'கிK�, உ3! - உ3! பயி� ெச�!, 

ஊ( - உ(S� உணவி� Hைவ, இனி! - இ�ப� த	வதா&�. 

[க-உ] ேசவக� ெச�! பிைழ5பைத' கா.�K� பயி� ெச�! பிைழ5பேத 

இ�ப*ைடயதா&�. 

 

47. ேதாழேனா: ேமைழைம ேபேச�. 
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[ப. உ] ேதாழேனா:� - உ��ைடய ந(பேனா:�, 

ஏைழைம ேபேச� - உன! வ$ைமைய5 ப9றி ேபசாேத. 

[க-உ ] உன! வ$ைமைய உ� ந(பனிட�திK� நீ ெசா�லாேத. 

 

48. ந�Iண'க ம�ல! அ�ல� ப:�!�. 

[ப. உ] ந�Iண'க� அ�ல! - ந�ல ேச�'ைக ய�லாத!, அ�ல�- !�ப�ைத, 

ப:�!�- உ(டா'&�. 

[க-உ] ெக.ட ேச�'ைக ஒ	வ�'&� !�ப�ைத' ெதா:'&�. 

 

49. நாெட%&� வாழ' ேகெடா�$ மி�ைல. 

[ப. உ] நாெட%&� - ேதசெம%&�, வாழ - ெசழி�! வாழ, ேகெடா�$� -ஒ	வித 

ெக:தி��, இ� -- இ�ைலயா�. 

[க-உ] ேதசெம%&� ெசழி�தி	�தா� ஒ	வ�'&� ஒ	 ெக:தி�� இ�ைல. 

 

50. நி9க' க9ற� ெசா9றிற� பாைம. 

[ப. உ] நி9க - (க�வியான!) நிைல'க, க9ற� - ப��த�, ெசா� - (தா� ெசா�K�) 

ெசா�, திற�பாைம - தவறாைம. 

[க-உ ] நிைலெபற' க9றலாவ! பயனி�றி' கழி�� ெசா9கைள� 

ெசா�லாைமயா&�. 

 

51. நீரக� ெபா	�திய Vரக� தி	. 

[ப. உ] நீ� - நீ� வள5ப�, அக� - த�னிட�!, ெபா	�திய - அைம�த, 

ஊரக�! - ஊாி�, இ	 - &�யி	5பாயாக. 

[க-உ ] நீ� வள5ப� ெபா	�திய ஊாி� நீ &�யி	5பாயாக. 

 

52. 0(ணிய க	ம* ெம(ணி� !ணி. 

[ப-உ] 0(ணிய - சிறிய, க	ம*� - காாிய�ைத��, எ(ணி� !ணி - ஆேலாசி�! நீ 

ெச�ய� !ணிவா�. 

[க-உ] சிறிய காாிய�ைத�� ந�& ஆேலாசைன ெச�!, பிற& அதைன� ெச�ய� 

!ணிவாயாக. 
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53. P�*ைற ெதாி�! சீல� ெதா3&. 

[ப-உ ] P� *ைற - நீதி PI� ெசா�ல5ப.ட *ைறைய, ெதாி�! - அறி�!, 

சீல�! - ந�ெலா3'க வழியி�, ஒ3& - நட. 

[க-உ] நீதி PI� ெசா�ல5ப.ட விதிகைள அறி�! ஒ3'க வழியி� நட5பாயாக. 

 

54. ெந7ைச ெயாளி�ெதா	 வ7சகமி�ைல. 

[ப. உ] ெந7ைச - மன�ைத, ஒளி�! - மைற�!, ஒ	 வ7சக� - யாெதா	 

வ7சைன��, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ ] மன�தி9&� ெதாியாத வ7சகெமா�$� இ�ைலயா� 

 

55. ேநரா ேநா�8 சீராகா!. 

[ப. உ] ேநரா – (மன�) ஒLவாத, ேநா�8 - தவ�, சீ� ஆகா! - சீராக *�யா!. 

[க-உ ] மன� ெபா	�தி� ெச�யாத தவமான!, ெச�ைமயாக *�யா!. 

 

56. ைநபவ ெரனி�� ெநா�ய 6ைரேய�. 

[ப-உ] ைநபவ� எனி�� - !�ப�தா� வ	�!கி�ற எளியவராயி��, 

ெநா�ய - அ9ப வா��ைதகைள, உைரேய� - ெசா�லாேத. 

[க-உ] எளியவராயி�� அ9ப வா��ைதகைள நீ உைர'காேத. 

 

57. ெநா�யவ ெர�பவ� ெவ�யவ ராவா�. 

[ப-உ] ெநா�யவ ெர�பவ� - சிறியவ� எ�$ இகழ5ப:பவ� - ெவ�யவராவா� - 

(அவ� தா� ெச��� காாிய�தா�) வி	�ப5ப:பவராவா�. (ெவ�ைம - வி	5ப�) 

[க-உ] சிறியவெர�$ இகழ5ப:ேவா	� வி	�8� த�ைமய ராவா�. 

 

58. ேநா�ெப� ப!ேவ ெகா�$ தி�னாைம. 

[ப. உ] ேநா�ெப�ப! - விரத� எ�$ ெசா�ல5 ப:வ!, ெகா�$ - ஓ	யிைர' 

ெகாைல ெச�!, தி�னாைம - (அத� உட�ைப) உ(ணாைமயா&�. 

[க-உ] விரதமான! ஒ	 உயிைர' ெகா�$ அத� ஊைன� தி�னாைமயா�. 
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59. ப(ணிய பயிாி� 8(ணிய� ெதாி��. 

[ப. உ] ப(ணிய - ஒ	வ� ெச�த, பயிாி� -பயிாி� விைளவினாK�, விைள6 

இ�லாைமயினாK�, 8(ணிய� - அவனிட�தி� 8(ணிய� உBளைம��, 

இ�லாைம��, ெதாி��- விள%&�. 

[க-உ ] ஒ	வ� ெச�த பயி� விைளவிI	�! அவ�ைடய 8(ணிய�ைத 

அறிய5ப:�. 

 

60. பாேலா டாயி�� காலமறி� !(. 

[ப-உ] பாேலா: ஆயி�� - பாKட� கல�த அ�ன�ைத உ(SவதானாK�, 

காலமறி�! - உ(S� கால�ைத அறி�!, உ( - நீ 8சி5பா�. 

[க-உ ] பால�ன மாயி�� உ(S� காலமறி�! உ(ண� ேவ(:ம. 

 

61. பிற�மைன 8காைம அறெமன� த&�. 

[ப. உ] பிற�மைன - பிற	ைடய மைனவிைய (வி	�பி), 8காைம - ெச�லாைம, 

அற� என� த&� - த	ம� எ�$ ெசா�ல� த&�. 

[க-உ] பிற� மைனவிைய வி	�பாைம சிற�த த	மமா&�. 

 

62. Tர� ேபணி பார� தா%&�. 

[ப. உ] Tர� ேபணி- தா�5பா� உ(: வள��தவ�, பார� - பாரமான Hைமைய, 

தா%&�- Hம5பா�. 

[க-உ ] தா�5பாைல ந�றாக' &��! வள��தவ� ேதக வ�ைம �ைடயவனாவா�. 

T�- தா�5பா�, அ� - சாாிைய. 

 

63. 8ைல�� ெகாைல�� கள6� தவி�. 

[ப. உ] 8ைல�� - மாமிச� உ(Sதைல��, ெகாைல - ஓ� உயிைர' 

ெகா�Kதைல��, கள6� - பிற� ெபா	ைள� தி	:தைல��, 

தவி� - ஒழி�! வி:வா�. 

[க-உ] நீ 8லா� உ(Sதைல��, ெகாைல ெச�தைல��, தி	:தைல�� ெச�யாேத. 
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64. 4ாிேயா�' கி�ைல சீாிய ஒ3'க�. 

[ப. உ] 4ாிேயா�'&- கீDம'க?'&, சீாிய-சிற�த, ஒ3'க� - ஆசாரமான!, இ�ைல - 

இ�ைலயா�. 

[க-உ] கீD ம'களிட�தி� சிற�த ஆசாரமான! கிைடயா!. 

 

65. ெப9ேறா�' கி�ைல H9ற*� சின*�. 

[ப-உ] ெப9ேறா�'& – (ெம�7ஞான�ைத5) ெப9றவ�'&, H9ற*� - உறவின�ேம� 

ஆைச��, சின*� - ம9றவ�ேம� ெவ$58�, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ] ெம�7ஞான� ெப9றவ�'& H9ற*� ேகாப*� இ�ைல. 

 

66. ேபதைம ெய�ப! மாத�' கணிகல�. 

[ப-உ ] ேபதைம எ�ப! - அறியாைம எ�$ ெசா�ல5 ப:வ!, 

மாத�'& - ெப(க?'&, அணிகல� - ஆபரணமா&�. 

[க-உ] அறி�தி	�!� அறியாதவ� ேபா� ந�'&� &ண� ெப(க?'& 

ஆபரணமா&�. ஆபரண� ெப(க?'& அழ& ெச�வ! ேபா� இ'&ண*� 

அவ�க?'& அழ& ெச�வதா&�. ஆபரண� ேவ(�ய ேபா! அணி�! 

ெகாBள5ப:வ! ேபால இ'&ண*� அவ�கB ேவ(�ய ேபா! அணிய5 

ப:வதா&� எ�ப! அறிய� த'க!. 

 

67. ைபய� ெச�றா� ைவய� தா%&�. 

[ப. உ] ைபய - ெம�ல, ெச�றா� - (ஒ	வ� த'க வழியிேல) நட�தா�, 

ைவய� - 4மியிKBேளா�, தா%&� - (அவைன) ேமலாக' ெகாBவ�. 

[க-உ ] ஒ	வ� த&தியான வழியி� அைமதியாக நட�தா� உலக�தா� அவைன 

ேமலாக' ெகாBவ�. 

 

68. ெபா�லா% ெக�பைவ ெய�லா� தவி�. 

[ப-உ] ெபா�லா%& எ�பைவ - தீ%&கB எ�$ ெசா�ல5 ப.டைவ, 

எ�லா�- யாவ9ைற��, தவி�- நீ நீ'கி வி:வா�. 

[க-உ ] தீ%&கB எ�$ ெசா�ல5ப.டைவ யாவ9ைற�� நீ ெச�யாேத. 
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69. ேபானக� எ�ப! தா�ழ� !(ட�. 

[ப-உ] ேபானக� எ�ப! - உணெவ�$ ெசா�ல5 ப:வ!, தா�ழ�! - தா� வ	�தி, 

உ(ட�-உ(Sவதா&�. 

[க-உ ] உணெவ�$ சிற5பாக� ெசா�ல5ப:வ!, ஒ	வ� வ	�தி� ச�பாதி�தைத 

உ(பதா�. 

 

70. ம	�ேத யாயி�� வி	�ேதா :(. 

[ப-உ ] ம	�ேதயாயி�� - (உ(ண5ப:வ!) கிைட�த9காிய ேதவாமி�தேம 

யானாK�, வி	�ேதா: - வி	�தாளிக?ட�, உ( - நீ 8சி5பா�. 

[க-உ] கிைட�த9காிய ேதவாமி�த மானாK� வி	�தின	டேன உ(பாயாக. 

 

71. மாாி ய�ல! காாிய மி�ைல. 

[ப. உ] மாாி ய�ல! - மைழயினா� அ�லாம�, காாிய� இ�ைல - யாெதா	 

காாிய*� இ�ைல. 

[க-உ] மைழ இ�லாவி.டா� உலகி� எ'காாிய*� நைட ெபறா!. 

 

72. மி��' ெக�லா� பி��'& மைழ 

[ப. உ] மி��'ெக�லா� - மி�னK'ெக�லா�, பி��'& மைழ -பி�னா� மைழ 

ெப���. 

[க-உ ] மி��வைத5 பா��!5 பி��'& ந�ல மைழ இ	'கி�ற! எ�பைத நீ 

அறி�! ெகாBக. 

 

73. மீகாமனி�லா மர'கல ேமாடா!. 

[ப. உ] மீகாம� - மாKமி, இ�லா - இ�லாத, மர'கல� - க5ப�, 

ஓடா! - கடI� ெசLைவயாக ஓடா!. 

[க-உ ] மாKமி யி�லாத க5ப� ஓடாத! ேபால� தைலவனி�லாத &:�ப*� 

ேவ�தனி�லாத நா:� ெச�ைமயாக நடவா. 

 

74. *9பக� ெச�யி� பி9பக� விைள��. 
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[ப. உ] *9பக�- ஒ	 பகI� *� ப%கி�, ெச�யி� - பிற�'&� தீ%& ஒ	வ� 

ெச�தா�, பி9பக� - அத� பி� ப%கிேல, விைள�� (ெச�தவ�'&) அ�தீ%& 

தாேன உ(டா&�. 

[க-உ] ஒ	 பகI� *9பாக�தி� பிற	'&� தீ%& ெச�தா�, அ�தீ%& அ5பகI� 

பி9பாக�தி� தன'&(டா&�. 

*9பக� பி9பக� எ�ற! விைர6 ப9றி ெய�க. இ! ந�ைம தீைம இர(:'&� 

ெபா!வாக ெசா�னதா&�. 

 

75.  �ேதா� ெசா�ன வா��ைத யமி�த�. 

[ப. உ]  �ேதா� – (க�வியறிவினா�)ெபாிேயா�, ெசா�ன - ெசா�Iய, 

வா��ைத - சிற�த வா��ைதயான!, அமி�த� - ேதவாமி�த�ைத5 ேபா�றதா&�. 

[க-உ ] ெபாிேயா� வா��ைத ேதவாமி�த� ேபா�$ மி'க ந�ைமைய� 

ெச��மாைகயா�, அ! மிக6� சிற�ததா&�. 

 

76. ெம�ைதயி� ப:�த� நி�திைர' கழ&. 

[ப-உ] ெம�ைதயி� - ப7சைணயி�, ப:�த� - ப:�தலான! 

நி�திைர'& - (ஒ	வ� ெச�கி�ற) நி�திைர'&, அழ& - அழகா&�. 

[க-உ] ெம�ைமயான ப7சைணயி� ப:�த� நி�திைர'& அழகா&�. 

 

77. ேமழி� ெச�வ� ேகாைழ படா!. 

[ப-உ ] ேமழி - கல5ைப ெகா(: உ3! பயி� ெச�வதா� உ(டாகி�ற, 

ெச�வ� - ெச�வமான!, ேகாைழ படா! - &ைறயா! 

[க--] உ3! பயி� ெச�வதா� உ(டா&� ெச�வ� &ைறபடா!. 

 

78. ைமவிழி யா�த� மைனயக� ெறா3&. 

[ப. உ] ைமவிழியா�த�- ைம 4சிய க(க?ைடய ேவசிகளி�, மைன - N.�ைன, 

அக�$ ஒ3& - விலகி நட5பா�. 

[க-உ ] ேவசிகளி� N.�9&� ெச�லாேத. 

 

79. ெமாழிவ! ம$'கி� அழிவ! க	ம�. 
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[ப-உ] ெமாழிவ! - (ெபாிேயா�) ெசா�வைத, ம$'கி� - ேகளாம� ெச�தா�, க	ம� - 

(ஒ	வ� ெச���) ெதாழி�, அழிவ! - ெக:வதா&�. 

[க-உ ] ஒ	வ� ெபாிேயா� ெசா�ைல மீறி நட�தா�, அவ� ெச��� ெதாழி� 

பய�படா! அழி��. 

 

80. ேமான ெம�ப! ஞான வர�8. 

[ப-உ ] ேமான� எ�ப! - ெமௗன நிைல எ�$ ெசா�ல5 ப:வ!, 

ஞான வர�8 - ெம�7ஞான�!'& எ�ைலயா&�. 

[க-உ] ெமௗன� எ�ப! ஞான�தி� எ�ைலயா&�. 

 

81. வளவ னாயி� மளவறி� தழி�!(. 

[ப-உ ] வளவ� ஆயி�� – (ெச�வ�தி� நீ) ேசாழ�'&� சமானமானவ� ஆனாK�, 

அள6 – (வ	வாயி�) அளவிைன, அறி�! - ெதாி�!, அழி�! - ெசலவழி�!, உ( - 

சா5பி:வா�. 

[க-உ] நீ எLவள6 ெபாிய ெச�வ�தனாயி�� வர6'&� த'கப� ெசல6 ெச�! 

வாDவாயாக. 

 

82. வான� H	%கி� தான� H	%&�. 

[ப-உ] வான� - மைழயான!, H	%கி� - &ைற�மாயி�, தான� - த	மமான!, 

H	%&� - &ைற��. 

[க-உ] மைழயி�லாவி.டா� உலகி� எவ	� தான� ெச�யா�. 

 

83. வி	�திேலா�' கி�ைல ெபா	�திய ஒ3'க�. 

[ப-உ] வி	�! இேலா�'& - வி	�திடாதவ�'&, ெபா	�திய - த&தியான, 

ஒ3'க� - இ�லற ஒ3'க�, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ ] வி	�திடாதவ�'& இ�லற� இ�ைலயா&�. 

 

84. Nர� ேக(ைம >ர� பா&�. 

[ப. உ] Nர� - Nர�ைடய, ேக(ைம - சிேநக�, >� - >�ைமயான, 

அ�பா&� - அ�ைப ஒ'&�. 
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[க-உ] Nர�ைடய ந.8 ஒ	வ�'&5 பைகைய ெவ�ல உத6� >�ைமயான அ�8 

ேபா�வதா&�. 

 

85. உரேவா ெர�ைக இரவா தி	�த�. 

[ப-உ] உரேவா� எ� ைக - வ�லவெர�$ ெசா�ல5ப:த�, இரவா! - யாசியாம�, 

இ	�த� - இ	'ைகயா&�. 

[க-உ] வ�ைம�ைடயவ� எ�$ ெசா�ல5ப:வ!, யாெதா�ைற�� பிறாிட� 

யாசியாம I	�தலா�. 

 

86. ஊ'க *ைடைம ஆ'க�தி9 கழ&. 

[ப. உ] ஊ'க *ைடைம - (ஒ	 காாிய� ெச�வதி�) மன எ3�சி உைட�தாத�, 

ஆ'க�தி9& - ெச�வ�தி9&, அழ& - அழகா&�. 

[க-உ ] மனெவ3�சி �ைடயவனா� இ	�த� ஒ	வ� த� ஆ'க�தி9 கழகா&�. 

 

87. ெவBைள' கி�ைல கBள� சி�ைத. 

[ப-உ] ெவBைள'& - &9ற மி�லாத பாிH�த &ண*ைடயவனிட�!, கBள� சி�ைத - 

வ7சைன ெபா	�திய நிைன58 , இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ] &9றம9ற மன*ைடயவனிட�தி� வ7சகமான எ(ண� இ�ைலயா&�. 

 

88. ேவ�த� சீறி� ஆ�!ைண யி�ைல. 

[ப-உ] ேவ�த� - அரச�, சீறி� - ஒ	வைன' ேகாபி5பாேன யானா�, 

ஆ� - (அ5ேபா! அவ�'&) உத6கி�ற, !ைண- சகாய�, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ ] அரச� ஒ	வைன' ேகாபி�தா�, அவ�'& ேவ$ !ைணயி�ைல . 

 

89. ைவய� ேதா$� ெத�வ� ெதா3. 

[ப. உ] ைவய� ேதா$� - உலகிKBள தல%கB ேதா$�, ெத�வ� - கட6ைள, 

ெதா3 - வண%&வா�. 

[க-உ] உலகிKBள தல%கB ேதா$� ெச�$ நீ கட6ைள வண%&. 

 

90. ஒ�த விட�! நி�திைர ெகாB. 
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[ப-உ ] ஒ�த இட�! - மன� ச�மதி�த இட�தி�, நி�திைரெகாB - நி�திைர ப(S. 

[க-உ] மன� வி	�பிய இட�தி� நீ நி�திைர ெச�. 

 

91. ஓதாதா�' கி�ைல உண�ெவா: ஒ3'க�. 

[ப. உ] ஓதாதா�'& - P�கைள' க�லாதவ�'&, உண�ெவா: - அறி6டேன, 

ஒ3'க� - ந�ல நட'ைக��, இ�ைல - இ�ைலயா�. 

[க-உ] ந�ல P�கைள' க�லாதவ�'& அறி6� ஒ3'க*� இ�ைலயா&�. 

 

ெகா�ைற ேவ&த� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ெகா�ைற ேவ&த� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ெகா�ைற ேவ&த� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�ெகா�ைற ேவ&த� �ல�� விள�க�ைர�� �"றி"�    

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

3. 3. 3. 3. ஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த ந
வழிஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த ந
வழிஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த ந
வழிஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த ந
வழி....    

 

யாD5பாண�! ந�W� ஆ$*க நாவலரவ�களா� 

தி	�த5ப.ட உைர�ட� அவ�கB சித�பர ைசவ5பிரகாச வி�தியாசாைல� 

த	மபாிபாலக� ெபா�ன�பலபிBைளயா� ெச�னப.டண� 

வி�தியா�பாலனய�திரசாைலயி� அ�சி9பதி5பி'க5ப.ட!. 

நா�கா� பதி58 பி%கள ௵ மா�கழி ௴. 1918 

---- 

கா/0கா/0கா/0கா/0....    

பாK� ெதளிேத�� பா&� ப	58மிைவ 

நாK% கல�!ன'& நா�ற	ேவ� -- ேகால7ெச� 

!%க' காி*க�!� Oமணிேய நீெயன'&� 

ச%க� தமிD  �$� தா. 

 

இத�ெபா	B: ேகால� ெச� த%க' காி*க�!� Oமணிேய - அழ& ெச�கி�ற 

உய�வாகிய யாைன *க�ைத�ைடய பாிH�தமாகிய இர�தின� ேபாK� 

விநாயக'கட6ேள,-- நா� உன'&5 பாK� ெதளி ேத�� பா&� ப	58� இைவ 

நாK� கல�! த	ேவ� --அ�ேய� உம'&5 பாK� ெதளி�தேத�� ெவ�ல5பா&� 

ப	58மாகிய இ�நா�ைக�% கல�! நிேவதி5ேப�; -- நீ என'&� ச%க� தமிD 

 �$� தா - நீ� அ�ேய�'&� ச%க�தி� வள�'க5ப.ட - (இய9றமிD 

இைச�தமிD, நாடக�தமிD எ���) தமிD  �ைற�� த�த	?�. எ�றவா$. 
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இதன! தா9பாிய�. விநாயக' கட6?'&5 4ைச ெச�யி� *�தமிD5 8லைம�� 

உ(டா&� எ�பதா�. 

----- 

'
'
'
'
    

 

8(ணியமா� பாவ� ேபா� ேபானநா. ெச�தவைவ 

ம(ணி9 பிற�தா�'& ைவ�தெபா	B-- எ(S%கா� 

ஈெதாழிய ேவறி�ைல ெய�சமய� ேதா�ெசா�K� 

தீெதாழிய ந�ைம ெசய�.          1 

 

இ-B: 8(ணிய� ஆ� - 8(ணியேம ெச�ய�த'க!;-- பாவ� ேபா� - பாவேம 

ஒழிய�த'க!. --ேபான நாB ெச�த அைவ - *9பிற5பி9ெச�த அ�த5 8(ணிய 

பாவ%கேள -- ம(ணி� பிற�தா�'& ைவ�த ெபா	B - 4மியிேல பிற�த 

மனித�க?'& (இ5பிற5பி� இ�ப�!�ப%கைள அ�பவி�த9&' காரணமாக) 

ைவ�த ெபா	ளா&�. -- எ(S%கா� எ�சமய�ேதா� ெசா�K� ஈ! ஒழிய ேவ$ 

இ�ைல - ஆரா�மிட�! எ�த� சமய�தா� ெசா�வ!� இ�த5ெபா	ேள ய�லாம� 

ம9ெறா�$மி�ைல, --தீ! ஒழிய ந�ைம ெசய� - (ஆதIனாேல) பாவ� நீ%க5 

8(ணிய�ைத� ெச�க . எ - $. 

 

இ-�: இ�ப�!'&' காரண� 8(ணிய*� !�ப�!'&' காரண� பாவ*மாதI9 

பாவ�ைத ஒழி�!5 8(ணிய�ைத� ெச�க. எ-�. 

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

 

சாதி யிர(ெடாழிய ேவறி�ைல சா9$%கா� 

நீதி வ3வா ெநறி*ைறயி� -- ேமதினியி� 

இ.டா� ெபாிேயா ாிடாதா ாிழி&ல�ேதா� 

ப.டா%கி KBள ப�.          2 

 

இ – B: சா9$%கா� ேமதினியி� சாதி இர(: ஒழிய ேவ$ இ�ைல -- 

ெசா�Kமிட�!5 4மியிேல (உய�வாகிய சாதி ெய�$� இழிவாகிய சாதிெய�$�) 

சாதி இர(ேடய�லாம� ேவறி�ைல. - (அLவிர(: சாதியா	� யாவெரனி�) -- நீதி 

வ3வா ெநறி *ைறயி� இ.டா� ெபாிேயா� - நீதி தவறாத ந�வழியிேல நி�$ 

ெகா(: *ைறைமேயா: (ச9பா�திர%களா� உBளவ	'&') ெகா:�தவேர 
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உய�வாகிய சாதியா� ; -- இடாதா� இழி&ல�ேதா� - ெகாடாதவேர இழிவாகிய சாதி 

யா�. - ப.டா%கி� உBளப� - உ(ைம PI� உBள கிரம� (இ!ேவயா�.) எ - $. 

இ – �: ச9பா�திர�!'&' ெகா:�தவேர உய�வாகிய சாதியா�, ெகாடாதவேர 

இழிவாகிய சாதியா�. எ-�. 

----------- 

 

இ:�ைப' கி:�ைப யியKட�பி த�ேற 

இ:�ெபா�ைய ெம�ெய� றிராேத - இ:%க:க 

உ(டாயி �(டா&  ழி9 ெப	வIேநா� 

வி(டாைர' ெகா(டா:� N:          3 

 

இ – B: இய� உட�8 இ!- திாிகி�ற இ�த உட�பான! -- இ:�ைப'& இ:�ைப 

அ�ேற - பல !�ப%காளாகிய சர'&க?'& நிைற�! ைவ'&� ைபய�ேறா -- 

இ:� ெபா�ைய ெம� எ�$ இராேத -- (ேபாசன�ைத) இ:கி�ற 

நிைலயி�லாததாகிய இ�த உட�ைப நிைல�ைடயெத�$ ந�பி இராம�, --க:க 

இ:� - சீ'கிர� (ச9பா�திர%களா� உBளவ�க?'&') ெகா:%கB -- உ(டாயி� - 

(இ�த	ம� உ%களிட�! உ(டாயி�, -- ெப	 வIேநா� வி(டாைர' 

ெகா(டா:� N: - ெபாிய வIைமைய�ைடய மலேநா� நீ%கியவைர 

ெம�சி'ெகாBகி�ற *�தியான! ஊழி� உ(டா&� *ைறயினாேல (உ%க?'&') 

கிைட'&�. எ - $ . ஏ அைச. 

இ-� : நிைலயி�லாத உட�8 உBள ெபா3ேத ச9பா�திர�திேல 

தான7ெச�தவ	'&, அ�த� த	ம�தினாேல ச9&	வின! தி	வ	?�, அ�த� 

தி	வ	ளினாேல ஞான*�, அ�த ஞான�தினாேல *�தி�� சி�தி'&�. எ-�. 

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

 

எ(ணி ெயா	க	ம� யா�'&7ெச� ெயா(ணா! 

8(ணிய� வ�ெத�! ேபாத�லா9 - க(ணி�லா� 

மா%கா� விழெவழி�த மா�திைர'ேகா ெலா'&ேம 

ஆ%கால மா& மவ�'&.          4 

 

இ-B: யா�'&� - யாவ	'காயி��, -- 8(ணிய� வ�! எ�!� ேபா! அ�லா� - 

(*� ெச�த) 8(ணிய� வ�! >�ய ேபாத�லாம�, -- எ(ணி ஒ	 க	ம� 
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ெச�ெயா(ணா! - (ம9ைற'கால�திேல) நிைன�! ஒ	 ெதாழிைல� ெச�ய 

*�யா!. -- க( இ�லா� மா%கா� விழ எறி�த மா�திைர' ேகா� ஒ'&� - 

(8(ணிய� வ�! >டாத அ'கால�திற ெச��� அ�ெதாழிலான!) 

க(ணி�லாதவ� மா%கா� வி3த9& எறி�த மா�திைர' ேகாைல5 ேபாK�, -- ஆ� 

கால� அவ�'& ஆ&� - (8(ணிய� வ�! ) >�யேபா! அவ	'& (அ�ெதாழி� 

தாேன) *���. எ - $ . ஏ அைச. 

இ-�: 8(ணியமி�லாதவ� எ(ணிய ெதாழிK� *�ய5ெபறா! ைக5ெபா	?� 

இழ5பா�. எ-�. 

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

 

வ	�தி யைழ�தாK� வாராத வாரா 

ெபா	�!வன ேபாமிென�றா9 ேபாகா - இ	�ேத%கி 

ெந7ச�8( ணாக ெந:�Oர� தாநிைன�! 

!7Hவேத மா�த� ெதாழி�,          5 

 

இ-B: வாராத வ	�தி அைழ�தாK� வாரா - (தம'&) வாராதைவகB, வ	�தி 

அைழ�தாK� வாராவா�. -- ெபா	�!வன ேபாமி� எ�றா� ேபாகா - (தம'&) 

வ	பைவகB, --ேபாமி� எ�$ ெவ$�தாK� ேபாகாவா�.-- இ	�! ஏ%கி - 

(இL6(ைமைய அறியாம�) இ	�!ெகா(: ஏ'க *9$ - ெந7ச� 8( ஆக� 

தா� ெந:� Oர� நிைன�! !7Hவேத - மன� 8(ணா&�ப� (அைவகைள�) 

தா%கB ெந:�Oர� நிைன�! மா(:ேபாவேத-- மா�த� ெதாழி� - மனித	ைடய 

ெதாழிலா&�. எ - $. 

இ-�: இ	விைனகைள� ெச�தவ� அவ9றி� பய�களாகிய இ�ப�!�ப%கைள 

அ�பவி5ப! த5பாதாதI�, அவ9றி� ெபா	.:' கவைல�9$ வாDநாைள 

Nணா.ேபா'&த� அறியாைம. எ-�. 

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

 

உBளெதாழிய ெவா	வ�' ெகா	வ�Hக% 

ெகாBள' கிைடயா &வலய�தி� - ெவBள' 

கடேலா� மீ(: கைரேயறி னாெல� 

உடேலா: வா3 *யி�'&.          6 

 

இ - B . ஒ	வ�'& உBள! ஒழிய - ஒ	வ	'& (ஊழினா�) உBளத�லாம�, -- 

ஒ	வ� Hக� ெகாBள' கிைடயா - ம9ெறா	வ	ைடய Hக%கைள அ�பவி'க 
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வி	�பினா� அைவ கிைடயாவா� : -- (ஆதIனா� ) -- &வலய�தி� - இ54மியிேல - 

--உடேலா: வா3� உயி�'& - உட�8கேளா: >�வா3� உயி�க?'& , -- 

ெவBள'கட� ஓ� மீ(: கைர ஏறினா� என - ெவBள நீைர�ைடய ச*�திர�திேல 

(க5பI� ேம9) ெச�$ (ச�பாதி�!'ெகா(:) தி	�பிவ�! கைரேயறினாK� 

அதனா9 பய� யா! . எ - $. 

இ-�: ெப	*ய9சி ெச�! ெப	�ெபா	B ச�பாதி�தாK�, ஊழினளவ�றி அதிகமாக 

அ�பவி�த� >டா!. எ-�. 

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

 

எ�லா5 ப�யாK ெம(ணினா IL6ட�8 

ெபா�லா5 83மI ேநா�5 8�&ர�ைப - ந�லா� 

அறி�தி	5பா ராதIனா லா%கமல நீ�ேபா9 

பிறி�தி	5பா� ேபசா� பிற�'&.          7 

 

இ – B: எ�லா5 ப�யாK� எ(ணினா� - சகலவித%களினாK� ஆரா�மிட�!, -- 

இL6ட�8 ெபா�லா5 83மI ேநா�5 8� &ர�ைப - இ�த� சாீர� ெபா�லாத 

83'க?'&� நிைற�த வியாதிக?'&� 8�Iய ஒ	 சி$Nடாக இ	'கி�ற!. -- 

ந�லா� அறி�! இ	5பா� - ந�லறிவிேனா�கB (இL6ட�பினிழிைவ) 

அறி�தி	5பா�கB -- ஆதIனா� கமல நீ�ேபா� பிாி�! இ	5பா� - ஆைகயா� 

அவ�கB தாமைர யிைலயி� நீ�ேபால (இL6ட�பிேல >�யி	�!� ) 

>டாதி	5பா�கB, -- பிற�'&5 ேபசா� - (பய�படாைமயா�) பிற	'& (அ�த 

நிைலைய� ெசா�லா�கB . எ - $ . ஆ� அைச 

இ-�: உட�8 ேவ$ தா� ேவ$ எ�$ அறி�த ஞானிகB உட�ேபா: >�யி	5பி�� 

ப9ற9றி	5ப�கB; ஆதலா� அவ�க?'&� !�பேம இ�ைல. எ-�. 

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

 

ஈ.:� ெபா	(*ய9சி ெய(ணிற�த வாயி� D 

>.:� ப�ய�றி' >டாவா� - ேத.ட 

மாியாைத காS மகிதல�தீ� ேக(மி� 

தாியா! காS� தன�.          8 

 

இ – B: மகிதல�தீ� ேக(மி� - 4மியிKBள மனித�கேள, ேக?%கB -- ஈ.:� 

ெபா	B - ேத:த9&ாிய ெபா	Bகளானைவ, -- *ய9சி எ( இற�த ஆயி�� - 
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*ய9சிகB அளவி�லாதன வாயிK�, --ஊD >.:� ப� அ�றி' >டாவா� - ஊD 

>.:மளவின�லாம9 ேசராவா�. -- தன� தாியா! - (ஊழினாேல ேசாி��) 

அ5ெபா	B நிைலெபறா!. -- ேத.ட� மாியாைத - (ஆதIனா�) நீ%கB 

ேதட�த&வ! மாியாைதேயயா�. எ - $. மாியாைத - ந�ெனறியினி9ற�. ஆ� அைச . 

காSமிர(:� *�னிைலயைச. 

இ – �: ெபா	B ஊழினளவ�றி வாராைமயா��, வ�த ெபா	?� 

நிைலெபறாைமயா�� , நிைலெப$வதாகிய ந�ெலா3'க�ைதேய ேதட� ேவ(:�. 

எ-�. 

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

 

ஆ9$5 ெப	'க9 ற�H:ம� நா?மLவா 

X9$5 ெப	'கா Kல>.:� - ஏ9றவ�'& 

ந�ல &�5பிற�தா� ந�>��தா ரானாK� 

இ�ைலெயன மா.டா ாிைச�!.          9 

 

இ-B: ஆ9$5 ெப	'& அ9$ - ஆ9றி� ெவBள� வ9றி5ேபா� -- அ� H:� 

அ�நா?� - (மணலான! ெவ�யிIனாேல கா��! நட5பவ	ைடய) அ�ைய� 

H:கி�ற அ' கால�திK� , -- அLவா$ ஊ9$5 ெப	'கா� உல& ஊ.:� - அ�த 

ஆறான! ஊ9$ நீ�5 ெப	'கினா� உலக�தாைர உ(பி'&� – (அ!ேபா�) -- 

ந�ல &�5 பிற�தா� - ந�ல &�யிேல பிற�தவ� -- ந�>��தா� ஆனாK� - வ$ைம 

அைட�த கால�திK� , -- ஏ9றவ�'& இைச�! இ�ைலெயன மா.டா� - 

இர�தவ	'&' (க	�!) இைச�! இ�ைலெய�$ ெசா�லமா.டா! ெகா:5பா� . எ 

- $. 

இ-� : உய��த &�யி9 பிற�தவ� வ$ைம'கால�திK� இர�தவ	'&' ெகாடா! 

விடா�. எ-�. 

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

 

ஆ(டா(: ேதா$ ம3! 8ர(டாK 

மா(டா� வ	வேரா மாநில�தீ�-- ேவ(டா 

நம'& ம! வழிேய நா� ேபாமள6� 

எம'ெக�ென� றி.:( �	� .          10 
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இ - B : மா நில�தீ� - ெபாிய 4மியிKBள மனித�கேள -- ஆ(: ஆ(: ேதா$� 

அ3! 8ர(டாK� - (இற�த) அLவிட�தி� வ	ட�ேதா$� அ3! 8ர(டாK�, --

மா(டா� வ	வேரா - இற�தவ� தி	�பி வ	வாேரா (வர மா.டா�:) -- ேவ(டா - 

(ஆதIனா� அழ ) ேவ(:வதி�ைல --நம'&� அ! வழிேய நா� ேபா� அள6� 

எம'& எ� எ�$ நம'&� --அ�மரணேம வழியா&� நா� இற�! ேபாமள6� எம'& 

யா! ச�ப�த� எ�$ , -- இ.: உ(: இ	� - பிைYயி.: (நீ%க?�) உ(: 

(கவைலய9$) இ	%கB . எ - $. 

இ-�: இற�தவ� ெபா	.: அ3ைகயினா� உட�பி9&� தள��சி�� உயி	'& 

வ	�த*� உ(டாேமய�றி� சிறி!� பயனி�லாைமயா�, கவைலையெயாழி�!� 

ச9பா�திர�!'&' ெகா:�! வாDக. எ-�. 

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

 

ஒ	நா ?ணைவெயாழி ெய�றா ெலாழியா� 

இ	நா?' ேகெல�றா ேலலா� -- ஒ	நா?� 

எ�ேனா வறியா யி:�ைப> ெர�வயிேற 

உ�ேனா: வாDத லாி!.          11 

 

இ – B: இ:�ைப >� எ� வயிேற - !�ப� மி&கி�ற எ��ைடய வயிேற, -- 

ஒ	நாB உணைவ ஒழி எ�றா� ஒழியா� - (கிைடயாதேபா!) ஒ	நா?'&5 

ேபாசன�ைத வி.�	 எ�றா� வி.�ரா�. -- இ	நா?'& ஏ� எ�றா� ஏலா� – 

(கிைட�தேபா!) இர(: நா?'& (உ(S� ேபாசன�ைத ஒ	%&) ஏ9$' 

ெகாBெள�றா� ஏ9$'ெகாBளா�. -- ஒ	 நா?� எ� ேநா அறியா� - 

ஒ	நாளிலாயி�� எ��ைடய வ	�த�ைத அறியா�. -- உ�ேனா: வாDத� அாி! - 

(ஆதIனா�) உ�ேனா: >� வாDத� (என'&) அ	ைமயாக இ	'கி�ற! . எ - $. 

இ-�: வயி9$'&� தி	5தி ெச�தI�� அாிய! பிாிதி�ைல . எ-�. 

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

 

ஆ9ற% கைரயி� மர* மரசறிய 

N9றி	�த வாD6� வி3ம�ேற -- ஏ9ற� 

உ3!(: வாDவத9 ெகா5பி�ைல க(Z� 

ப3!(: ேவேறா� பணி'&          12 
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இ - B : ஆ$ அ� கைரயி� மர*� - ஆ9றின! கைரயி� இ	'கி�ற மர*� -- அரH 

அறிய N9$ இ	�த வாD6� வி3� அ�ேற - அரச� அறிய (அதிகார7ெச�! 

ச�பாதி�!5) ெப	ைமயாக வாDகி�ற வாD'ைக�� அழி�! ேபாம�ேறா -- உ3! 

உ(: வாD6 ஏ9ற� - (ஆதIனா�) உ3! பயி�ெச�! உ(: வாDவேத 

உய�வா&�; -- அத9& ஒ58 இ�ைல - அத9&� சமான� இ�ைல, -- ேவ$ ஓ� 

பணி'&5 ப3! உ(: - ம9ைற� ெதாழி� வாD'ைகக?' ெக�லா� அழி6 உ(:. 

எ - $, அ� காாிைய. க(Z� *�னிைலயைச. 

இ-�: பிற�வய�தினராகா! த�வய�தினரா� நி�$ ெச��� ேவளா(ைமயாலாகிய 

வாD'ைக'& அழி6 இ�லா ைமயா�, அ!ேவ சிற�த!. எ-�. 

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

 

ஆவாைர யாேர யழி5பா ர!வ�றி� 

சாவாைர யாேர தவி�5பவ� - ஓவாம� 

ஐய� 8&வாைர யாேர வில'&வா� 

ெம�ய� 8வியத� ேம�          13 

 

இ - B : அ� 8வியத� ேம� - அழகிய 4மியி� ேமேல -- ஆவாைர அழி5பா� யா� - 

(ந�விைனயினா� ெந:% கால� உயி� வாDத9& உாியவைர (இைடயிேல ) 

அழி'கவ�லவ� யாவ�? -- அ! அ�றி� சாவாைர� தவி�5பவ� யா� - அ! 

வ�லாமK� (தீவிைனயினா�) இற�த9& உாியவைர நி$�தவ�லவ� யாவ�? - 

ஓவாம� ஐய� 8&வாைர வில'&வா� யா� - (ெச�வ� இழ�!) ஒழியாம� 

பிைY'&� ெச�ேவாைர� த:'கவ�லவ� யாவ�? - ெம� - (இ!) ச�தியேமயா� . 

எ - $. ஏ  �$� அைச. 

இ-�: ஊழினா� அைடத9பாலனவாகிய ஆ'க' ேக:கைள� தவி�'க வ�லவ� 

ஒ	வ	� இ�ைல. எ-�. 

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

 

பி�ைச'&  �த &�வாD'ைக ேபH%கா� 

இ�ைசபல ெசா�I யி��!(ைக -- சி�சீ 

வயி$ வள�'ைக'& மான மழியா 

!யி�வி:ைக சால 6$�.          14 
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இ –B: ேபH%கா� - (ஆரா��!) ெசா�Kமிட �! ; -- பி�ைச'&  �த &�வாD'ைக - 

பிைY எ:�! உ(டI�� (இழிவி9 ) ெபாிய &�வாD'ைகயாவ! - பல இ�ைச 

ெசா�I இ��! உ(ைக - பலவாகிய இ�ைசகைள5 ேபசி (ஒ	வைர) ெந	'கி 

வா%கி உ(Sதலா� -- சி�சீ - சீசி (இ! எ�ன ெச�ைக.) -- வயி$ வள�'ைக'& 

மான� அழியா! - வயி9ைற வள��த9ெபா	.: மான%ெகடாம�, --உயி� வி: ைக 

சால உ$� - உயிைர வி:தேல மிக (உய��சிைய5) ெபா	�!�. எ - $. 

இ-� பிறாிட�ேத இ�ைச ேபசி வா%கி உ(: மான� இழ�! உயி�வாDதI�� 

உயிைர வி.: மான�ைத நி$�!தேல உய�6ைட�!. எ-�. 

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

 

சிவாய நமெவ�$ சி�தி� தி	5ேபா�' 

கபாய ெமா	நா?மி�ைல-- உபாய� 

இ!ேவ மதியா& ம�லாத ெவ�லா� 

விதிேய மதியா� வி:�.          15 

 

இ - B. சிவாயநம எ�$ சி�தி�! இ	5ேபா�'&- சிவாயநமெவ�$ 

தியானி�!'ெகா(�	5பவ	'&-- ஒ	நா?� அபாய� இ�ைல - ஒ	நாளாயி�� 

இ:'க( உ(டாகா! -- இ!ேவ உபாய� - (விதிைய ெவ�Kத9&) இ!ேவ 

உபாயமா&�:-- (இ!ேவ) மதி ஆ&� - (ஆதI�) இ!ேவ (உ(ைமயாகிய) 

அறிவா&�. -- அ�லாத எ�லா� மதி விதிேய ஆ�வி:� - (இ�சிவ�தியான�) 

அ�லாத ம9ைறயிட%களி ென�லா� 8�தியான! விதியி� வச�தேதயாகிவி:�. 

எ - $. இ!ேவ எ�ப! பி��% >.ட5ப.ட!. 

இ-� . சிவ�தியான *ைடயவ	'& விதி இ�ைல; சிவ� தியானமி�லாதவ	'& விதி 

உ(:. எ-�. 

இைடயறாத சிவ�தியான *ைடயவ� அ�சிவ�ைதேயய�றி5 பிறிெதா�ைற�� 

அறியாராதI�, அவ� சாீர� *க�! ெகா(ட Hக!'கெம��� பிரார�தக	ம� 

அவ	'&5 8சி5பாகாம�, அவ	ட9 8சி5பா� ஒழி�� எ�பேத அவ	'& 

விதியி�ைல ெய�பத9&' க	�!. அ! தி	நா6'கரH நாயனா� *தIய 

ெம�7ஞானிகB சாி�திர%களாK� அறிக. 

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

 

த(ணீ� நிலநல�தா9 ற'ேகா� &ண%ெகாைடயா9 

க(ணீ�ைம மாறா' க	ைணயா9 -- ெப(ணீ�ைம 

க9பழியா வா9றா9 கட��D�த ைவயக�!B 
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அ98தமா ெம�ேற அறி.          16 

 

இ - B. த(ணீ� நில நல�தா� - த(ணீரான! நில�தின! ந�ைமயினாK� , -- 

த'ேகா� &ண� ெகாைடயா� - ந�ேலா	ைடய &ணமான! ெகாைடயினாK� , -- 

க( நீ�ைம மாறா' க	ைணயா� - க(க?ைடய &ணமான! நீ%காத 

அ	ளினாK�, -- ெப( நீ�ைம க98 அழியா ஆ9றா� - ெப(க?ைடய &ணமான! 

க98நிைல ெகடாத வழியினாK�, -- கட� �D�த ைவயக�!B அ98த� ஆ� எ�ேற 

அறி - ச*�திர7 �D�த 4மியினிட�! (எ�லா	� ) ஆ�சாிய5பட�த'கைவகளா&� 

எ�$ நீ அறிவாயாக. எ - $. 

இ-�: நிலந�ைமயினாேல த(ணீ	'&�, ெகாைடயினாேல ந�ேலா	'&�, 

அ	ளினாேல க(க?'&�, க9பினாேல ெப(க?'&� ெப	ைம உ(டா&�. எ-�. 

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

 

ெச�தீ விைனயி	'க� ெத�வ�ைத ெநா�த'கா� 

எ�த வ	ேமா வி	நிதிய� --ைவய� 

த$�பாவ ெம�னவறி� த�றிடா�' கி�$ 

ெவ$� பாைன ெபா%&ேமா ேம�.          17 

 

இ-B . ைவய�!5 பாவ� அ$� எ�ன அறி�! - 4மியிேல (ச9பா�திர�தி9 

ெச�ய5ப:� தான�தினாேல) பாவ� நீ%&� எ�$ உண��! -- அ�$ இடா�'& - 

அ'கால� திேல (ச9பா�திர�திேல) தான7ெச�யாதவ	'& -- ெச� தீவிைன இ	'க - 

ெச�த அ5பாவ� (வ$ைம'& வி�தா�) இ	'க, -- (இ�$) ெத�வ�ைத 

ெநா�த'கா� - இ5ெபா3! கட6ைள ெவ$�தா�, --இ	 நிதிய� எ�த வ	ேமா - 

ெபாிய திரவிய� ெபா	�த வ	ேமா, (வாரா!.) -- ெவ$� பாைன ேம� ெபா%&ேமா - 

ெவ$� பாைன (அ:5பிேல ைவ�! எாி�தா�) ேமேல ெபா%&ேமா - (ெபா%கா!.) 

எ - $. 

இ-�: வறியவ� அLவ$ைம'& வி�தாகிய தீவிைனைய� ெச�த த�ைம ேநாவா! 

ெத�வ�ைத ேநாதI9 பய� இ�ைல . எ-�. 

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

 

ெப9றா� பிற�தா� ெப	நா.டா� ேப	லகி� 

உ9றா 	க�தா ெரனேவ(டா� - ம9ேறா� 
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இரண% ெகா:�தா வி:வ ாிடாேர 

சாண% ெகா:�தாK� தா�.          18 

 

இ-B . ேப� உலகி� - ெபாிய 4மியிேல --ெப9றா� (என) - (இவ� எ�ைம5) ெப9றவ� 

எ�$� , -- பிற�தா� (என )- (இவ� எம'&5 ) பிற�தவ� எ�$� , -- ெப	நா.டா� 

(என) (இவ� எ�*ைடய ெபாிய ேதச�தா� எ�$�, -- உ9றா� (என)- (இவ� 

எ�*ைடய) H9ற�தா� எ�$� , -- உக�தா� என - (இவ� எ�ைம�) சிேநகி�தவ� 

எ�$� -- ேவ(டா� - வி	�பாதவராகிய உேலாபிகB , -- ம9ேறா� இரண� 

ெகா:�தா� இ:வ� - அ�னியேரயாயி�� (த�*ட�பிேல) காய�ைத� ெச� 

தாராயி�, (அவ	'& எ�லா%) ெகா:5ப� -- சரண� ெகா:�தாK� இடா� -- (*� 

ெசா�ல5ப.டவ�) அைட'கல� 8& �தாராயி��, அவ	'& ஒ�$% ெகாடா� . எ - 

$. தா� ஏ இர(:� அைச. 

இ-�: உேலாபிகB தம'& அகித�ைத� ெச��� கBவ� *தலாயிேனா	'க�றி 

இத�ைத� ெச��� தா� த�ைத *தலாயிேனா	'&' ெகாடா�. எ-�. 

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

 

ேசவி�!7 ெச�றிர�!� ெத(ணீ�' கட� கட�!� 

பாவி�!� பாரா(:� பா.�ைச�!� -- ேபாவி5ப� 

பாழி �ட�ைப வயி9றி� ெகா:ைமயா� 

நாழி யாிசி'ேக நா�.          19 

 

இ - B வயி9றி� ெகா:ைமயா� - வயி9றி�ைடய (பசி') ெகா:ைமயினாேல, --

ேசவி�!� - (பிறைர�) ேசவி�!� , -- ெச�$ இர�!� - (பலாிட�ேத) ேபா� 

யாசி�!� , --ெதB நீ�' கட� கட�!� - ெதளிவாகிய நீைர�ைடய ச*�திர�ைத' 

(க5பேலறி') கட�!�, -- பாவி�!� -- (ஒ	வைர5 ெபாியவராக5) பாவி�!�, -- பா� 

ஆ(:� - 4மிைய ஆ(:�, --பா.: இைச�!� - (ெச�வைர5 8கD�!) 

பா.:5பா���, -- நா� உட�ைப நாழி அாிசி'ேக பாழி� ேபாI5ப� - நா� 

இ�த�சாீர�னத நாழியாிசி'காகேவ பாழிேல ெசK�!கி�ேற�. எ - $. 

இ-�: *�தி'&ாிய சாதன�ைத� ேத:� ெபா	.: அாிதாக' கிைட�த சாீர�ைத, 

அத9&' ெகா:'க5ப:% >Iயாகிய ேபாசன�ைத� ேத:� ெபா	.ேட *3ைம�� 

ெசK�!தI� மி'க ேபைதைம பிறிதி�ைல . எ-�. 

-------------- 
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அ�மி !ைணயாக வாறிழி�த வாேறா'&% 

ெகா�ைம *ைலபக�வா�' ெகா(டா.ட� - இ�ைம 

ம$ைம'& ந�ற�$ மாநிதிய� ேபா'கி 

ெவ$ைம'& வி�தா� வி:�.          20 

 

இ - B . ெகா�ைம *ைல பக�வா�' ெகா(டா. ட� - &விவாகிய தன%கைள 

வி9கி�ற பர�ைதயைர' ெகா( டா:த� -- அ�மி !ைண ஆக ஆ$ இழி�த ஆ$ 

ஒ'&� - அ�மி' க�ேல !ைணயாக ஆ9$ ெவBள�தி� இற%கிய த�ைமைய5 

ேபாK�; -- (அ�றி��) மா நிதிய� ேபா'கி ெவ$ைம'& வி�! ஆ�வி:� - (அ!) 

ெபாிய ெச�வ�ைத அழி�! வ$ைம'&' காரணமா�வி:� : -- இ�ைம ம$ைம'& 

ந�$ அ�$ - (ஆதIனா�) அ! இ5பிற5பி9&� வ	பிற5பி9&� ந�லதாகா! . எ - 

$. பக�த� - வி9ற�. 

ஓட�தினாேல கட'க�த'க ஆ9ைற அ�மியினாேல கட'க5 8&�தவ� அமிD�! 

உயிைர இழ�த�ேபால, மைனவியினாேல அ0பவி'க�த'க காமவி�ப�ைத 

ேவைசயினாேல அ0பவி'க5 8&�தவ� ேமகேநாயா� வ	�தி உயிைர இழ5ப� 

ஆதI�, அ�மி !ைணயாக வாறிழி�தவாெறா'& ெம�றா�. 

இ-�: ேவைசைய5 8ண��தவ� ைக5ெபா	ைள இழ�! ேமகேநாயா� 

வ	�த*9$5 பழிபாவ%கைள அைடவ�. எ-�. 

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

 

நீ	 நிழK நில�ெபாதி� ெந9க.:� 

ேப	� 8க3� ெப	வாD6� - ஊ	� 

வ	�தி	6� வாDநா?� வ7சமிலா�' ெக�$� 

த	7சிவ�த தாமைரயா டா�          21 

 

இ-B: சிவ�த தாமைரயாB - ெச�தாமைர மலாி� இ	'கி�ற சீேதவியானவB, -- 

வ7ச� இலா�'& - வ7சைன இ�லாதவ	'& -- நீ	� - நீ�வள�ைத�� , -- நிழK� - 

நிழ� வள�ைத�� , -- நில� ெபாதி�� ெந9க.:� - நில�திேல நிைற�� 

ெந9ேபாைர��, -- ேப	� - ேபைர�� , -- 8க3� - கீ�� திைய�� , -- ெப	வாD6� - 

ெபாிய வாDைவ�� , --ஊ	� - கிராம�ைத�� , -- வ	� தி	6� - வள�கி�ற 

ெச�வ�ைத�� , -- வாDநா?� - நிைற�த ஆ�ைள�� ; -- எ�$� த	� - எ�நா?� 

ெகா:�த	?வB . எ - $. தா� அைச. 
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இ-� . வ7சைன ெச�யாதவ	'&� சீேதவியின! தி	வ	ளினாேல எ�லா நல*� 

உ(டா&�. எ-�. 

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

 

பா:ப.:� ேத�5 பண�ைத 8ைத�!ைவ�!' 

ேக:ெக.ட மா�டேர ேக?%கB -->:வி.�% 

காவிதா� ேபாயினபி� யாேர ய0பவி5பா� 

பாவிகா ள�த5 பண�.          22 

 

இ - B. பண�ைத5 பா: ப.:� ேத�5 8ைத�! ைவ�! - பண�ைத5 

பிரயாச5ப.:� ச�பாதி�! (நீ%க?� உ(ணாம� பிற	'&' ெகாடாம9 4மியிேல) 

8ைத�!ைவ �! --ேக: ெக.ட மா�டேர ேக?%கB - அ5ெபா	.ேக.�னா� 

(சாீரHக�ைத�� ஆ�மHக�ைத�� ஒ	%&) இழ�த மனித�கேள (நா� ெசா�வைத') 

ேக?%கB . -- ஆவி >: வி.:5 ேபாயின பி�8 - ஆ�மா� சாீர�ைதவி.: நீ%கிய 

பி�8, -- பாவிகாB அ�த5 பண� இ%& ஆ� அ0பவி5பா�- பாவிகேள, அ�த5 

பண�ைத இLவிட�! யாவ� அ0பவி5பா�. எ - $ . தா� ஏ - இர(:� அைச. 

 

இ-�, 4மியிேல 8ைத�! ைவ'க5ப.ட பண� ைவ�தவ� இற�தபி� அவ	'& 

உதவாம9 ேபாவ!ம�றி5 8ைத�தவிட� ெதாி�! எ:'க' >டாைமயினாேல 

பிற	'&� உதவாம9ேபா�. எ-�. 

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

 

ேவதாள7 ேச	ேம ெவBெள	'&5 4'&ேம 

பாதாள  I பட	ேம - ேதவி 

ெச�றி	�! வாDவேள ேசட� &�8&ேம 

ம�ேறார7 ெசா�னா� மைன.          23 

 

இ - B. ம�$ ஓர� ெசா�னா� மைன - த	மசைபயிேல பYபாத7 

ெசா�னவ	ைடய N.�ேல , -- ேவதாள� ேச	� - ேப�கB (வ�!) ேச	�; - 

ெவBெள	'&5 4'&� - ெவBெள	'& (*ைள�!) மல	�, - பாதாள  I பட 	� - 

பாதாள  Iெய��%ெகா� பட	� --  ேதவி ெச�$ இ	�! வாDவB - 

 ேதவியானவB ேபா� நிைலெப9$ வாDவாB , -- ேசட� &�8&� - பா�8கB 

&�யி	'&� . எ - $, ஏ ஐ�!� அைச. 
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இ-�: வழ'ேகார7 ெசா�னவ� &:�ப�ேதா: அழிவ! ம�றி, அவ� &�யி	�த 

N:� பாழா�. எ-�. 

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

 

நீறி�லா ெந9றிபாD ெந�யி�லா 6(�பாD 

ஆறி�லா V	' கழ&பாD - மாறி� 

உட9பிற5 பி�லா 6ட�8பாD பாேழ 

மட'ெகா� யி�லா மைன.          24 

 

இ-B: நீ$ இ�லா ெந9றி பாD - வி4தியி�லாத ெந9றி பாழா&�; -- ெந� இ�லா 

உ(� பாD - ெந�யி�லாத ேபாசன� பாழா&�. -- ஆ$ இ�லா ஊ	'& அழ& பாD - 

நதியி�லாத ஊ	'& அழ& பாழா&� ;-- மா$ இ� உட9பி ற58 இ�லா உட�8 பாD 

- மா$படாத சேகாதர� இ�லாத உட�8 பாழா&� -- மட'ெகா� இ�லா மைன பாேழ 

- (இ�லற�தி9&� த'க மைனவியி�லாத N: பாேழயா&�. எ-$. 

இ-� . வி4தியினாேல ெந9றி��, ெந�யினாேல ேபாசன �, நதியினாேல ஊ	�, 

சேகாதரராேல உட�8�, மைனவியினாேல N:� சிற5பைட��. எ-�. 

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

 

ஆன *தI லதிக7 ெசலவானா� 

மான மழி�! மதிெக.:5 - ேபானதிைச 

எ�லா�'&% கBளனா ேயDபிற58� தீயனா� 

ந�லா�'&� ெபா�லனா நா:,          25 

 

இ - B. ஆன *தI� ெசல6 அதிக� ஆனா� (தன'&' கிைட�த *த9ெபா	?'&� 

ெசல6 அதிகமானவ�, -- மான� அழி�! - மான%ெக.: , -- மதி ெக.: - அறி6 

இழ�! , -- ேபான திைச எ�லா�'&� கBள� ஆ� - (தா� ஓ�5) ேபான திைசயிK� 

எ�லா	'&� கBளனாகி , -- ஏD பிற58� தீயனா� - எ3வைக5 பிற58'களி�� 

பாவ� உைடயவனாகி , -- ந�லா�'&� ெபா�ல� ஆ� - (த�னிட�! அ�8 ைவ�த) 

ெப(��க?'&� ெபா�லாதவனாவா�. -- நா: (இதைன) ஆரா��! அறிவாயாக. 

எ - $. 

இ-�: வர6'& அதிகமாக� ெசல6 ெச�பவ� பழிபாவ%கைள அைடவ� ஆகI�, 

வர6'&� த'க ெசல6 ெச�ய ேவ(:�. எ-�. 
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------------ 

 

மான% &ல%க�வி வ(ைம யறி6ைடைம 

தான� தவ*ய��சி தாளா(ைம - ேதனி� 

கசிவ�த ெசா�Iய�ேம9 கா*$த� ப�!� 

பசிவ�திட5 பற�! ேபா�.          26 

 

இ - B. பசி வ�திட - பசிேநா� ஒ�$ மா�திர� வ�தா�, -- மான� - மான*� , --&ல� 

- &ல*�, --க�வி - க�வி�� , -- வ(ைம - வா�ைம��, -- அறி6ைடைம - அறி6 

ைடைம�� , --தான� - ெகாைட�� , -- தவ� - தவ*�, -- உய��சி - உய�6� , -- 

தாளா(ைம - ெதாழி� *ய9சி��, -- ேதனி� கசிவ�த ெசா�Iய�ேம� கா*$த� - 

ேத�ெப	'&5ேபால� ேதா�$கி�ற ெசா�ைல�ைடய ம%ைகய�ேம� 

ஆைசைவ�தK� ஆகிய --ப�!� பற�! ேபா� -இ5ப�!� வி.ேடா�5ேபா�.எ - $. 

இ-�: மான *தIய எ�லா நல%கைள�� ெக:�தIனாேல பசிேநாயி�% ெகா�ய! 

பிறிதி�ைல. எ-�. 

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

 

ஒ�ைற நிைன'கி ன!ெவாழி�தி. ெடா�றா&� 

அ�றி ய!வாி�� வ�ெத�!�-- ஒ�ைற 

நிைனயாத *�வ�! நி9பி� நி9&� 

எைனயா? மீச� ெசய�.          27 

 

இ - B. ஒ�ைற நிைன'கி� அ! ஒழி�தி.: ஒ�$ ஆ&� -- ஒ	 ெபா	ைள5 ெபற 

நிைன�தா�, அ5ெபா	B கிைட யாம� ேவெறா	 ெபா	B கிைட�தாK� கிைட'&� 

-- அ�றி அ!வாி�� வ�! எ�!� -- அ5ப�ய�லாம� அ5ெபா	ேள வ�! 

கிைட�தாK� கிைட'&�; -- ஒ�ைற நிைனயாத *� வ�! நி9பி�� நி9&� - 

(இ���) ஒ	ெபா	ைள நிைனயாதி	'& *�ேன அ! தாேன வ�! நி�றாK� 

நி9&�. -- எைன ஆ?� ஈச� ெசய� - (இைவகெள�லா�) எ�ைன ஆ(ட	?� 

கட6?ைடய ெச�ைககளா&�. எ - $. 

இ-� . இ	விைனக?'கீடாக இ�ப�!�ப%கைள ஊ.:� கட6?ைடய க	�தி� 

ப�ேயய�றி ஆ�மா'க?ைடய க	�தி�ப� ஒ�$� நடவா!. எ-�. 

------------ 
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உ(ப! நாழி �:5ப! நா�&*ழ� 

எ(ப! ேகா� நிைன�ெத(Sவன – க(8ைத�த 

மா�த� &�வாD'ைக ம(ணி� கல�ேபால� 

சர�!ைண�7 ச7சலேம தா�.          28 

 

இ - B . க(8ைத�த மா�த� - அக'க( &	டாக இ	'கி�ற மனித� -- உ(ப! 

நாழி - உ(ப! ஒ	 நாழியாிசி ய�னேமயா&�;--உ:5ப! நா�&*ழ� - (அவ�) 

உ:5ப! நா�&*ழ வ[திரேமயா&�; --(இ5ப�யாக6�) --நிைன�! எ(Sவன 

எ(ப! ேகா� - (அவ�) நிைன�! எ(S%காாிய%கேளா எ(ப! ேகா�யா&�: - 

(ஆதIனா�) -- ம(ணி� கல� ேபால� சர� !ைண�� &�வாD'ைக ச7சலேம - 

ம. பா�திர� அழி�தா9ேபா� (அவ� சாீர�) அழி�� வைர�� (அவ	ைடய) 

&�வாD'ைகயினாேல !�பேம விைள��. எ அ . தா� அைச 

இ-�: உBளேத ேபா!� எ�$ தி	5தி அைடயாதவ� சர%கா$� அைடவ! 

!�பேமய�றி5 பிறிதி�ைல. எ-�. 

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

 

மர�ப3�தா� ெவௗவாைல வாெவ�$ >வி 

இர�தைழ5பா� யாவ	ம% கி�ைல - Hர�த*த% 

ெச9றா தர�ேபா9 கரவா தளி5பேர� 

உ9றா 	லக� தவ�.          29 

 

இ - B . மர� ப3�தா� - மர� ப3�தி	�தா�, --வா எ�$ ெவௗவாைல' >வி 

இர�! அைழ5பா� அ%& யாவ	� இ�ைல -- (இ5பழ�ைத� தி��த9&) வா எ�$ 

ெவளவாைல' >வி ேவ(� அைழ5பவ� அ�மர�த	கி� ஒ	வ	� இ�ைல , -- 

க�$ ஆ அ*த� Hர�! தர�ேபா� கரவா! அளி5பேர� -- க�ைற�ைடய 

பHவான! பாைல� Hர�! ெகா:�த�ேபால ஒளி'காம9 ெகா:5பாராயி�, -- 

உலக�தவ� உ9றா� -- உலக�தா� (அLெவௗவா�ேபால� தாேமவ�!) உறவி 

னராவா�. எ-$. 

இ-�, ெகாைடயாள	'& எ�லா	� தாேம உறவினராவா�. எ-�. 

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

 

தா�தா*� ெச�தவிைன தாேம ய0பவி5பா� 

4�தா மைரேயா� ெபாறிவழிேய - ேவ�ேத 
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ஒ$�தாைர ெய� ெசயலா  ெர�லா ெமா�றா 

ெவ$�தாK� ேபாேமா விதி          30 

 

இ - B, ேவ�ேத - அரசேன, -- *� தா� தா� ெச�தவிைன - *9பிற5பிேல தா� தா� 

ெச�த ந�விைன தீவிைனகைள -- 4�தாமைரேயா� ெபாறி வழிேய தாேம 

அ0பவி5பா� - தாமைரமலாி� இ	'கி�ற பிரமா விதி�தப�ேய தாேம 

அ0பவி5பா�கB , -- ஒ$�தாைர எ� ெசயலா� - (தீவிைனயினாேல O(ட5ப.:� 

தீ%& ெச�தவைர நா� யா! ெச�யலா�. -- ஊ� எ�லா� ஒ�றா ெவ$�தாK� 

விதிேபாேமா - ஊாிKBளா� எ�லா	� (!ைணயாக�) திர(: ெவ$�தாK� விதி 

ேபா&ேமா (ேபாகா!.) எ - $. 

இ-�: தம'& ஒ	வ� !�ப7ெச�யி�, அ! தா� *� ெச�த தீவிைன'கீடாக' 

கட6ளாேல தம'&'கிைட�த ெத�$ அைமவேத அறி6. எ-�. 

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

 

இ3'&ைடய பா.�9 கிைசந�$ சாK� 

ஒ3'க *ய�&ல�தி ன�$ வ3'&ைடய 

Nர�தின�$ விடாேநா� பழி'க7சா� 

தார�தி ன�$ தனி.          31 

 

இ - B. இ3'& உைடய பா.�9& இைச ந�$ - இல'கணவ3'கைள�ைடய 

ெச��ளி�� இைச ந�ல!, -- உய� &ல�தி� சாK� ஒ3'க� ந�$ - உய�வாகிய 

&ல�தி�� மா.சிைம5ப.ட ஒ3'க� ந�ல!. -- வ3'& உைடய Nர�தி� விடா 

ேநா� ந�$ -- தவ$தைல�ைடய Nர�தி�� தீரா வியாதி ந�ல! , -- பழி'& 

அ7சா� தார�தி� தனி ந�$ - பழி�ெசா�K'& அ7சாத மைனவிேயா: >� 

வாDதI�� தனிேய இ	�த� ந�ல! . எ - $. 

இ-�: இல'கண5 பிைழ�ைடய பா.:�, ந�ெலா3'க மி�லாத உய�&ல*�, 

தவ$தலைட�� Nர*�, க9பி�லாத மைனவிேயா: >�ய இ�வாD'ைக�� தீரா 

வைசைய விைளவி'&�. எ-�. 

---------- 

 

ஆறி: ேம: ம:6�ேபா லா7ெச�வ 

மாறி: ேமறி: மாநில�தீ� ேசாறி:� 

த(ணீ	� தா	� த	மேம சா�பாக 
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உ(ணீ�ைம வி$ *ய��!.          32 

 

இ - B . மா நில�தீ� - ெபாிய 4மியிKBளவ�கேள , -- ஆ$ இ:� ேம:� ம:6� 

ேபா� - ஆ9$ ெவBள�தினா� உ(டா'க5ப:� ேம:� பBள*� ேபால, -- 

ெச�வ� ஏறி:� மாறி:� - ெச�வ� வள�வ!� ேத�வ!மா� இ	'&�: -- 

(ஆதIனா�) ேசா$ இ:� - (இர5பவ	'& உ(ண) அ�ன�ைத இ:%கB - 

த(ணீ	� வா	� - (&�'க�) சல�ைத�� தா	%கB --- த	மேம சா�8 ஆக உB 

நீ�ைம உய��! N$� - (இ5ப�� ெச�! வ	N�களானா�,) இ�த�த	மேம 

!ைணயாக உBள�திேல (H�தியாகிய) த�ைம ஓ%கி விள%&�. எ - $ . ஆ� அைச. 

இ-� . நிைலயி�லாத ெச�வ� உBள ெபா3ேத இர5பவ�க?'& 

அ�னபானிய%கைள' ெகா:'கி9 சி�த H�தி உ(டா&�. எ-�. 

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

 

ெவ.ெடனைவ ெம�ெதனைவ ெவ�லாவா� ேவழ�தி9 

ப.:	6% ேகா�ப7சி9 பாயா! - ெந.�	585 

பாைர'& ெந'&ைட5 பாைற பHமா�தி� 

ேவ	'& ெந'& வி:�.          33 

 

இ-B: ேவழ�தி� ப.: உ	6� ேகா� ப7சி� பாயா! - (வIய) யாைனயி� ேமேல 

ப.:	6� அ�பான! (ெம�Iய) ப7சி� ேமேல பாயா! -- (அ!ேபால) - ெவ. 

ெடனைவ ெம�ெதனைவ ெவ�லா - வIய ெசா9கB ெம�Iய ெசா9கைள 

ெவ�லமா.டா -- ெந: இ	585 பாைர'& ெந'& விடா5 பாைற - ெந:ைமயாகிய 

இ	585 பாைற'&5 பிளவாத க	%க9பாைறயான! -- பH மர�தி� ேவ	'& ெந'& 

வி:� - ப�ைசமர�தி� ேவ	'&5 பிள�!ேபா�. எ - $. ஆ� அைச. 

இ-�: வIய ெசா�ேல ெம�Iய ெசா�K'&� ேதா9$5ேபா�. எ-�. 

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

 

க�லாேன யானாK% ைக5ெபா	ெளா� $(டாயி� 

எ�லா	� ெச�ற% ெகதி�ெகாBவ� - இ�லாைன 

இ�லா?� ேவ(டா(ம9 றீ�ெற:�த தா�ேவ(டாB 

ெச�லா தவ�வாயி9 ெசா�.          34 

 

இ - B. க�லாேன ஆனாK� ைக5ெபா	B ஒ�$ உ(டாயி� - (ஒ	வ�)  
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ப�யாதவேன யாயி�� (அவ�) ைகயிேல ெபா	(மா�திர� இ	�தா�, -- 

எ�லா	� ெச�$ எதி�ெகாBவ� - (அவைன) யாவ	� ேபா� எதி�ெகா(: 

உபசாி5ப� -- இ�லாைன இ�லா?� ேவ(டாB - (ப��தவேன யாயி�� ெபா	B) 

இ�லாதவைன (அவ�) மைனவி�� வி	�பாB , -- ஈ�$ எ:�த தா� ேவ(டாB - 

(அவைன5) ெப9$ வள��த மாதா6� வி	�பாB ; -- அவ� வாயி� ெசா� ெச� 

லா! - அவ� வாயி9 பிற'&7 ெசா�லான! பய� படா!. எ - $. அ%&, ம9$ 

அைச. 

இ-�: க�லாதவேனயாயி�� ெபா	?ைடயவைன எ�லா	� மதி5ப�; 

க9றவேனயாயி�� ெபா	ளி�லாதவைன ஒ	வ	� மதியா�. எ-�. 

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

 

4வாேத கா�'&� மர**ள ம'க??�- 

ஏவாேத நி�$ண�வா� தா*ளேர -- Oவா 

விைர�தாK ந�றாகா வி�ெதனேவ ேபைத' 

&ைர�தாK� ேதா�றா !ண�6.          35 

 

இ - B. 4வாேத கா�'&� மர*� உள - 4வாமேல கா�'கி�ற மர%க?� உ(: --

(அ!ேபால ) - ம'க??� ஏவாேத நி�$ தா� உண�வா� உள� -- மனித�க?B?� 

ஏவாமேல இ	�! தாேம அறி�! ெச�ய வ�லவ	� உ(: -- Oவா விைர�தாK� 

ந�$ ஆகா வி�! என - Oவி விைர�தாK� *ைள�!5 பய�படாத விைதேபா�, -- 

ேபைத'& உைர�தாK� உண�6 ேதா�றா! -  ட�'& (எ:�! விள%க�) 

ெசா�னாK� (அதைன அறி�� ) அறி6 (அவனிட�!) உ(டாகா!. எ - $. 

இ-�: &றி5பறி�! ெச�ேவாேர அறி6ைடேயா�; அறிவி'க6� அறி�! ெச�யாதவ� 

 ட�. எ-�. 

-------- 

 

ந(:சி5பி ேவ�கதI நாச*$% கால�தி9 

ெகா(ட க	வளி'&% ெகாBைகேபா--ெலா(ெடா� 

ேபாத� தன%க�வி ெபா�றவ	% காலமய� 

மாத�ேம� ைவ5பா� மன�.          36 

 

இ-B: ஒB ெதா� - ஒBளிய வைளயைல அணி�தவேள , -- ந(: சி5பி ேவ� கதI –  
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ந(:� சி5பி��  %கிK� வாைழ�� , --நாச� உ$� கால�தி� - தா� அழிைவ 

அைட�%கால�திேல, -- ெகா(ட க	 அளி'&� ெகாBைக ேபா� - (*ைறேய தா�) 

ெகா(ட (&7H� *�!� அாிசி�� கா�'&ைல�� ஆகிய) க	'கைள ஈ��த�ைம 

ேபால , -- (மனித�கB) - ேபாத� தன� க�வி ெபா�ற வ	� கால� - ஞான*� 

ெச�வ*� வி�ைத�� அழிய வ	%கால�திேல -- அய�மாத�ேம� மன� ைவ5பா� - 

பிற�மைனவிய�ேம� மன� ைவ5பா�கB . எ - $. 

இ-�: ஒ	வ� பிற� மைனயாைள இ�சி'கி�, அ! அவனிட�!Bள ஞான� ெச�வ� 

க�வி எ���  �$% ெக:த 9& அறி&றியா&�. எ-�. 

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

 

விைன5பயைன ெவ�வத9& ேவத *தலா� 

அைன�தாய Pலக�!மி�ைல -- நிைன5பெதன' 

க(S$வ த�லா� கவைல5பேட ென7ேசெம� 

வி(S$வா�' கி�ைல விதி.          37 

 

இ - B. ேவத� *தலா� அைன�! ஆய Pலக�!� - ேவத *தலாகிய எ�லா 

P�களி�B?� (ஆரா��தா�) -- விைன5பயைன ெவ�வத9& - 

இ	விைன5பயைன ெவ�வத9& (உபாய� ) -- அ! நிைன58 என' க(S$வ! 

அ�லா� இ�ைல - அLவிைன5பய� (ந�*ைடய) நிைனவாலாவ! எ�$ 

அறிவத�லாம� ேவ$ இ�ைல. -- ெந7ேச கவைல5பேட�- மனேம கவைலைய 

அைடயாேத -- ெம� வி( உ$வா�'& விதி இ�ைல - நி�தியமா�Bள 

ஞானாகாசமாகிய பதிேயா: கல�! நி9பவ	'& ஊD இ�ைல . எ - $. 

 

இ-�: பரஞான�தினாேல பதிைய� ெதளி�! ேநா'கி அ�8 ெச�ய5ெப9றவ� 

அ5பதிையேயய�றி5 பிரார�தவா'கைள தா'&த9&ாிய ம9ைற5 பதா��த%கைள� 

சிறி!� காணாராகI�, அவ	'& விதி இ�ைல. எ-�. 

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

 

ந�ெற�$� தீெத�$ நாென�$� தாென�$� 

அ�ெற�$ மாெம�$ மாகாேத - நி�றநிைல 

தானதா� த�!வமாம7 ச�ப$�தா� யா'ைக'&5 

ேபானவா் ேத:� ெபா	B.          38 
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இ - B. ந�$ எ�$� - (இ!) ந�ல! எ� $�, -- தீ! எ�$� - (இ!) தீய! எ�$� , 

-- நா� எ�$� (இ! ெச�தவ�) நா� எ�$�, -- தா� எ�$� - (இ! ெச�தவ�) 

அவ� எ�$�, -- அ�$ எ�$� - (இ!) அ�$ எ�$�, - ஆ� எ�$� - (இ!) 

ஆ&� எ�$� , -- ஆகாேத நி�ற நிைல - ேபத7ெச�யாமேல (பதியி�B அட%கி 

இர(டற' கல�!) நி�ற நிைலேய, -- தா� அ! ஆ� த�!வ� ஆ� - (ஆ�மா 

வாகிய) தா� (பதியாகிய) அ!வா&கி�ற உ(ைம நிைலயா&� -- ச�8 அ$�தா� 

யா'ைக'&� ேத:� ெபா	B ேபானவா் - ச�ைப அ$�தவ� அதைன' க.:�த9&� 

ேத:� ெபா	B அ!வ�றி ேவறி�லாம9 ேபானவா$ேபால5 பாச�தி� ேவறாக' 

காண5ப.ட த�ைன5 பதியி�Bேள அட'&த9&� ேத:� ெபா	B தான�றி 

ேவறி�ைல. எ - $. 

இ-� ஆ�மா5 பதியி� ேவறாயி�� க(ெணாளி�� �ாியெனாளி�� ேபால 

ேவ9$ைம சிறி!� ேதா�றாவ(ண� ஒ9றி�! நி9&� நிைலேய தா� 

அ!வாதலாகிய உ(ைம நிைல. எ-�. 

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

 

*5பதா மா(டளவி�  �ற9 ெறா	ெபா	ைள� 

த5பாம9 ற��. ெபறானாயி9 - ெச58% 

கைலயளேவ ஆ&மா% காாிைகயா� த%க( 

*ைலயளேவ ஆ&மா�  58.          39 

 

இ - B. *5ப! ஆ� ஆ(: அளவி� - *5ப! வயதினளவிேல --  �$ அ9$ - 

(மல� மாைய க	ம� எ��� ப�த�  �$� நீ%கி -- ஒ	ெபா	ைள� த5பாம� 

த��B ெபறா� ஆயி� - ஒ5பி�லாத *த9ெபா	ளாகிய பதிைய� தவறாம� 

த��Bேள (அ04திஞான�தினா� ஒ	வ�) அைடயானாயி�, -- ெச58� கைல 

அளேவ ஆ&� - (அ�*த9 ெபா	B அவ�'& அவ�) க9ற சா�திர 

ஞான�திைளேவயா&� -- *58' காாிைகயா� த%கB *ைல அளேவ ஆ&� - (அவ� 

பி� வ	�) *!ைம5 ப	வ�திேல (தா� க(ட) ெப(க?ைடய தன�தினளவாகேவ 

(தள��சி�ைடயவ�) ஆவ� (ஆதலா� ) எ - $. ஆ� இர(:� அைச. 

இ-�: அ04திஞான� நி.ைடயினால�லா! ெபற5படாைமயாK�, நி.ைட உட�8� 

அறி6� தள��சியைட�� *!ைம5ப	வ�தி9 சி�தி'க மா.டாைமயாK�, 

ஞானாசாாியைர அைட�! ஞானசா�திர%கைள' ேக.ட� சி�தி�த� ெதளித� 

நி.ைட >ட� எ��� நா�ைக�� இளைம5 ப	வ�தி9றாேன ெச�த� ேவ(:�. 

எ-�. 

------------- 
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ேதவ� &ற?� தி	நா� மைற*�6ம 

 வ� தமி3 *னிெமாழி�% -- ேகாைவ 

தி	வா சக*� தி	 ல� ெசா�K� 

ஒ	வா சகெம� $ண�.          40 

 

இ-B: ேதவ� &ற?� - தி	வB?வநாயனா	ைடய தி	'&ற?� , -- தி	 நா�மைற 

*�6� - சிற585 ெபா	�திய நா�& ேவத%களி� *�வாகிய உபநிடத%க?�, -- 

 வ� தமி3� - தி	ஞான ச�ப�த ��திநாயனா� தி	 நா6'கரH நாயனா� 

H�தர ��தி நாயனா� எ��� சமய&ரவ� )  வ�க?ைடய (ேதவாரமாகிய) தமிD 

ேவத*�, -- *னி ெமாழி�� - வியாச *னிவ	ைடய ேவதா�த ��திர*� , -- ேகாைவ 

தி	வாசக*� - (தி	வாதVர�க?ைடய) தி	'ேகாைவயா� தி	வாசக%க?� , -- 

தி	 ல� ெசா�K� - தி	 ல நாயனா	ைடய தி	ம�திர*� , -- ஒ	 வாசக� எ�$ 

உண� - ஒ	ெபா	ைளேய &றி�த வா'கிய%கெள�$ அறிவாயாக, எ - $. 

இ-�: தி	'&ற( *தIய P�கெள�லா� ேவ$ ேவ$ வா'கிய%களாக� 

ேதா�றி��, பதில'கண*� பHல'கண*� ப�தல'கண*� *�தில'கண*� 

ஆகிய இைவகைள ஒ	 த�ைமயாகேவ அறிவி'&� P�களா�. எ-�. 

 

உபநிடதெமனி��, ேவதா�தெமனி��, ேவதசிரெசனி��, பிரபலH	திெயனி�� 

ெபா	�!�. ேவதா�த ��திரெமனி��, பிரம மீமா7ைசெயனி��, உ�தர 

மீமா7ைசெயனி�� ெபா	�!�.[*] 

[*] ேவதா�த ��திர�!'& நீலக(டசிவாசாாிய�, ச%கராசாாிய�, 

இராமா0ஜாசாாிய�, ம�!வாசாாிய� எ��� நா�வ� பாஷிய%கB ெச�தன�. 

ைசவ�களா9 ெகாBள5ப:வ! நீலக(டபாஷிய�, [மா��த�களா9 

ெகாBள5ப:வ! ச%கரபாஷிய�, ைவRணவ�களா9 ெகாBள5ப:வ! 

இராமா0ஜபாஷிய�, மா�!வ�களா9 ெகாBள5ப:வ! ம�!வபாஷிய� 

 

ந
வழி�ைர �"றி"�ந
வழி�ைர �"றி"�ந
வழி�ைர �"றி"�ந
வழி�ைர �"றி"�....    
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4. 4. 4. 4. ஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த வா�12டா�ஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த வா�12டா�ஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த வா�12டா�ஒளைவயா� அ*ளி+ெச-த வா�12டா�....    

 

யாD5பாண�! ந�W� ஆ$*க நாவலரவ�களா� தி	�த5ப.ட உைர�ட� 

அவ�கB சித�பர ைசவ5பிரகாசவி�தியாசாைல� த	மபாிபாலக� ெபா�ன�பல 

பிBைளயா� ெச�ன5ப.டண� வி�தியா 0பாலனய�திரசாைலயி� 

அ�சி9பதி5பி'க5ப.ட!. 

இர(டா� பதி58, விேராதிகி	! ௵ ஆ� ௴. 

இத� விைல அணா - 1000. 

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

கா/0கா/0கா/0கா/0....    

 

வா'&(டா ந�ல மன*(டா மாமலரா 

ேணா'&(டா ேமனி 0ட%கா! -- 4'ெகா(: 

!5பா� தி	ேமனி� !�பி'ைக யா�பாத� 

த5பாம9 சா�வா� தம'&. 

 

இத� ெபா	B. !58 ஆ� தி	ேமனி� !�பி'ைகயா� பாத� - பவள� ேபாK� 

(சிவ5பாகிய) தி	ேமனிைய�� !தி'ைகைய�� உைடய விநாயக' கட6?ைடய 

தி	வ�கைள, --4'ெகா(: - 4ைவ' (ைகயிேல ) ெகா(: -- த5பாம� சா�வா� 

தம'& - தவறாம� அைட�! 4ைச ெச�ேவா	'&,-- வா'& உ(டா� - (ந�ல) 

வா'& உ(டா&�, -- ந�ல மன� உ(டா� - ந�ல மன� உ(டா&�. -- மா மலராB 

ேநா'& உ(டா� - ெப	ைம ெபா	�திய ெச�தாமைர5 4வி� இ	'கி�ற 

சீேதவியி�ைடய அ	.பா�ைவ உ(டா&�, -- ேமனி 0ட%கா! - (அவ	ைடய) 

சாீர� (பிணிகளா�) வா�5 ேபாகா! எ�றவா$. 

இதன! தா9பாிய�. விநாயக' கட6?ைடய தி	வ�கைள5 4சி5பவ	'&' 

க�வி�� ந�லமன*� ெச�வ*� ஆேரா'கிய*� உ(டா&� எ�பதா�. 

---------- 

'
'
'
'
    

 

ந�றி ெயா	வ9&� ெச�த'கா ல�ந�றி 

ெய�$ த	%ெகா ெலனேவ(டா -- நி�$ 

தளரா வள�ெத%& தா?(ட நீைர� 

தைலயாேல தா� ற	த லா�.          1 
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இ - B. நி�$ தளரா வள� ெத%& - நிைலெப9$� ேசாரா ம� வள�கி�ற 

ெத�னமரமான! , -- தாB உ(ட நீைர - (த�) அ�யினாேல உ(ட (ெவ$) நீைர,-- 

தைலயாேல தா� த	தலா� - (த�) *�யினாேல (ம!ரமாகிய இளநீரா'கி�) தாேன 

த	தIனா� , -- ஒ	வ9& ந�றி ெச�த'கா� - (ந9&ண*ைடய) ஒ	வ�'& 

ஓ	பகார�ைத� ெச�தா�, --அ� ந�றி எ�$ த	� ெகா� என ேவ(டா - அ�த 

உபகார�ைத (அவ�) எ5ெபா3! ெச�வாேனா எ�$ ச�ேதகி'க ேவ(:வதி�ைல. 

எ - $. 

இதன! தா9பாிய�. ந9&ண*ைடயவ�'& உபகார7 ெச�தா�, அவ� 

அதனி�7சிற�த உபகார�ைத வண'க�ேதா: விைர�! ெச�வ� எ�பதா�. 

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

 

ந�லா ெரா	வ�'&� ெச�த 6பகார% 

க�ேம ெல3�!5ேபா9 காSேம -- ய�லாத 

Nரமிலா ெந7ச�தா�' கீ�த 6பகார 

நீ�ேம ெல3�தி9& ேந�.          2 

 

இ - B. ந�லா� ஒ	வ�'&� ெச�த உபகார� - ந9&ண*ைடயவராகிய ஒ	வ	'&� 

ெச�த உபகாரமான! , -- க� ேம� எ3�!5ேபா� காS� - க�I� ேம� 

எ3த5ப.ட எ3�ைத5 ேபால விள%&� -- அ�லாத ஈர� இலா ெந7ச�தா�'& ஈ�த 

உபகார� - ம9ற அ�பி�லாத மன*ைடயவ	'&� ெச�த உபகாரமான! -- நீ�ேம� 

எ3�தி9& ேந� - சல�தி� ேம� எ3த5ப.ட எ3�!'& ஒ5பா&�. எ - $. 

ஏ அைச. 

இ-� . ந�லவ	'&� ெச�த உபகார� எ�$� நிைலெப9 ! விள%&�; தீயவ	'&� 

ெச�த உபகார� ெச�த அ5ெபா3ேத அழி�! வி:�. எ-�. 

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

 

இ�னா விளைம வ$ைமவ� ெத�திய'கா 

I�னா வளவி Iனிய6 - மி�னாத 

நாள�லா நா.4�த ந�மல	� ேபாKேம 

யாளி�லா ம%ைக' கழ&.          3 
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இ-B: இளைம வ$ைம வ�! எ�திய'கா� இ�னா - (இ�ப�ைத� த	கி�ற ) 

இளைம5 ப	வமான! , வ$ைம வ�! அைட�தா�, !�ப�ைத� த	வதா&�, -- 

இ�னா அளவி� இனிய6� இ�னாத - !�ப�ைத� த	கி�ற *!ைம5 ப	வ �தி� 

இனியனவாகிய ெபா	Bக?� !�ப�ைத� த	வனவா� -- (அைவகB) நாB அ�லா 

நாB 4�த ந� மல	� - Hப காலம�லாத கால�திேல 4�த ந�ல4ைவ�� , -- ஆB 

இ�லா ம%ைக'& அழ&� ேபாK� - அ�பவி5பவ� இ�லாத ம%ைக5ப	வ�ைத 

�ைடயவ?'& உ(டாகிய அழைக�� ேபாK�. எ - $. ஏ அைச. இ�னா - !�ப�. 

இ�னாவள6 - *!ைம5ப	வ�. 

இ-�: வ$ைமேயா: >�ய இளைம��, *!ைமேயா: > �ய ெச�வ*� 

பய�படா! !�ப7ெச���. எ-�. 

---------- 

 

அ.டாK� பா� Hைவயி9 &�றா தளவளா� 

ந.டாK ந(ப�லா� [*] ந(ப�ல� 

ெக.டாK ேம�ம'க( ேம�ம'க ேளச%& 

H.டாK� ெவ(ைம த	�.          4 

 

இ-B: பா� அ.டாK� Hைவயி� &�றா! - பாலான! (த�ைன' கா��சினாK� 

(த�) ம!ர�தி9&ைறயா! மி&�, -- ச%& H.டாK� ெவ(ைம த	� - ச%கான! 

(த�ைன நீறாக�) H.டாK� (மி&�த ெவBைள நிற�ைதேய ெகா:'&� --

(அைவேபா� ) - ேம�ம'கB ெக.டாK� ேம�ம'கேள - ேமேலா� (தா� த�*ைடய 

சிேநகராேல) ெக.டாK� (த�*ைடய ந9&ண� ேவ$படாம�) ேமேலாராகேவ 

விள%&வா�. --ந(8 அ�லா� அளவளா� ந.டாK� ந(8 அ�ல� --சிேநக &ண� 

இ�லாத கீேழா�, (த�ேமா: ஒ	வ� கல�!) சிேநகி�தாK�, சிேநகராகா� . எ - $. 

இ-�: ேமேலா�, த7 சிேநகராேல தம'&' ேக:வ�தவிட �!�, அவ	'& ந�ைமேய 

ெச�வ� : ஆதI�, அவேரா: தாேன சிேநகி�த� ேவ(:�. எ-�. 

 

[*] ெதா�கா5பிய5 ெபா	ளதிகார�!� ெச��ளியIேல "'ெவ(பா. Z9ற� *�சீ�� 

தா&�" எ��7 ��திர�!ைரயிேல ந�சினா�'கினிய� ெவ(பாவினிைடயி�� 

*�சீர� சி$பா�ைம வ	ெமன' >றி, இLெவ(பாைவேய உதாரணமாக' 

கா.�ன�. 

------------ 
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அ:�! *ய�றாK மா&நா ள�றி 

ெய:�த க	ம%க ளாகா -- ெதா:�த 

6	வ�தா னீ(ட 6ய�மர%க ெள�லா� 

ப	வ�தா ல�றி5 பழா.          5 

 

இ - B. ெதா:�த உ	வ�தா� நீ(ட உய� மர%கB எ�லா� - கிைள�த வ�வ�தா� 

நீ(ட உய�வாகிய மர%கெள�லா� , --ப	வ�தா� அ�றி5 பழா - (அ! அ! 

ப3'&%) கால� வ�தால�லாம�, பழாவா�. --(அ!ேபால ) - அ:�! *ய�றாK� - 

ேமK� ேமK� *ய9சி ெச�தாK� , --ஆ&� நாB அ�றி எ:�த க	ம%கB ஆகா - 

*��%கால� வ�தா� அ�லாம� எ:�த ெதாழி�கB *�யாவா�. எ - $. 

இ-� . யாெதா	 ெதாழிைல�� *��%கால� அறி�! ெதாட%க� ேவ(:�. எ-�. 

--------- 

 

உ9ற விட�தி Kயி�வழ%&� த�ைமேயா� 

ப9றலைர' க(டா9 பணிவேரா -- க9X( 

பிள�தி$வ த�லா9 ெப	�பார� தா%கி9 

றள��! வைள�ேமா தா�.          6 

 

இ - B. க� O( - க�K'க�பமான!, -- ெப	� பார� தா%கி� பிள�! இ$வ! 

அ�லா� - ெபாியபார�ைத� தா%கினா9 பிள�! ஓ�வத�லாம� , --தா� தள��! 

வைள�ேமா - தா� தள��! வைள�ேமா (வைளயா!.) -- (அ!ேபால) - உ9ற 

இட�தி� உயி� வழ%&� த�ைமேயா� - (தம'& ஆப�!)வ�தவிட�ேத 

த�*யிைரவி:% &ண*ைடயவ�. -- ப9றலைர' க(டா� பணிவேரா - 

த�பைகவைர'க(டா�, வண%&வாேரா (வண%கா�.) எ - $. 

இ-�: மான*ைடயவ� ஆப�! வ�தேபா! உயிைர வி� �� வி:வேரய�றி 

மான�ைத விடா� . எ-�. 

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

 

நீரளேவ யா&மா நீரா�ப றா�க9ற 

Pலளேவ யா&மா 0(ணறி6 -- ேமைல� 

தவ�தளேவ யா&மா� தா� ெப9ற ெச�வ% 

&ல�தளேவ யா&% &ண�.          7 
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இ-B . நீ� ஆ�ப� நீ� அளேவ ஆ&� -- நீாி� இ	'கி�ற அ�Iயான! அ�த 

நீாி�ைடய உயர�தினளவாகேவ உ(டா&�. -- (அ!ேபா�) -- 0( அறி6 தா� 

க9ற P� அளேவ ஆ&� - (ஒ	வ�'&) 0.பமாகிய அறிவான! தா� க9ற 

PIனளவாகேவ உ(டா&�, -- தா� ெப9ற ெச�வ� ேமைல� தவ�! அளேவ 

ஆ&� - தா� ெப9ற ெச�வமான! *9பிற5பி9ெச�த தவ�தினளவாகேவ 

உ(டா&�, - &ண� &ல�! அளேவ ஆ&� - &ணமான! (தா� பிற�த) &ல�தினள 

வாகேவ உ(டா&�. எ - $. ஆ�  �$� அைசநிைல. 

இ-�: ஒ	வ	'& அறி6 PIனளவாக6�, ெச�வ� தவ�தினளவாக6�, &ண� 

&ல�தினளவாக6� உ(டா&�. எ-�. 

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

 

ந�லாைர' கா(ப!6 ந�ேற நலமி'க 

ந�லா� ெசா9 ேக.ப!6 ந�ேற -- ந�லா� 

&ண%க ?ைர5ப!6 ந�ேற யவேரா 

�ண%கி யி	5ப!6 ந�$.          8 

 

இ-B: ந�லாைர' கா(ப!6� ந�ேற - ந�லவைர' (க(களாேல) காSதK� 

ந�லேத, -- ந�லா� நல� மி'க ெசா� ேக.ப!6� ந�ேற - ந�லவ	ைடய பய� 

நிைற�த ெசா�ைல' (கா!களினாேல) ேக.&தK� ந�லேத , -- ந�லா� &ண%கB 

உைர5ப!6� ந�ேற - ந�லவ	ைடய ந9&ண%கைள (வாயினாேல) ேபHதK� 

ந�லேத, --அவேரா: இண%கி இ	5ப!6� ந�$ - அ�ந�லவேரா: >� 

இ	�தK� ந�லேத . எ - $. 

இ-�: ந�லவைர' காணி��, அவ� ெசா�ைல' ேக.பி��, அவ� &ண%கைள5 

ேபசி��, அவேரா: >� இ	5பி�� ந�லறி6� ந�ெலா3'க*� தைல5ப:�. 

எ-�. 

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

 

தீயாைர' கா(ப!6� தீேத தி	வ9ற 

தீயா�ெசா9 ேக.ப!6� தீேத -- தீயா� 

&ண%க ?ைர5ப!6� தீேத யவேரா 

�ண%கி யி	5ப!6� தீ!.          9 
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இ - B. தீயாைர' கா(ப!6� தீேத - தீயவைர' (க(களாேல) காSதK� தீயேத , 

-- தீயா� தி	 அ9ற ெசா� ேக.ப!6� தீேத - தீயவ	ைடய பய� இ�லாத 

ெசா�ைல' (கா!களினாேல) ேக.&தK� தீயேத, -- தீயா� &ண%கB உைர5ப!6� 

தீேத - தீயவ	ைடய தீ'&ண%கைள (வாயினாேல) ேபHதK� தீயேத. -- அவேரா: 

இண%கி இ	5ப!6� தீ! - அ�தீயவேரா: >� இ	�தK� தீயேத . எ - $. 

இ-�: தீயவைர' காணி��, அவ� ெசா�ைல' ேக.பி��, அவ� &ண%கைள5 

ேபசி��, அவேரா: >�யி	5பி�� தீயறி6� தீெயா3'க*ேம தைல5ப:�. எ-�. 

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

 

ெந�K' கிைற�தநீ� வா�'கா� வழிேயா�5 

8�K'& மா%ேக ெபாசி�மா� --ெதா�Kலகி 

ன�லா ெரா	வ 	ளேர யவ�ெபா	. 

ெட�லா�'&� ெப�� மைழ.          10 

 

இ-B: ெந�K'& இைற�த நீ� - ெந9பயிாி� ெபா	.: இைற'க5ப.ட சல� ,-- 

வா�'கா� வழி ஓ� - கா�வா� வழியா� ஓ�, --ஆ%&5 8�K'&� ெபாசி�� - 

அ%ேக இ	'கி�ற 8�Kக?'&% கசி�O$� :-- (அ!ேபால ) - ெதா� உலகி� 

ந�லா� ஒ	வ� உளேர - பழைமயாகிய உலக�திேல ந�லவ� ஒ	வராயி�� 

இ	5பாேர, --அவ� ெபா	.: எ�லா�' &� மைழ ெப��� - அவ�ெபா	.டாகேவ 

எ�லா	'&� மைழ ெப���. எ - $ . ஏ ஆ� இர(:� அைச. 

இ-� . ந�லவைர� ேச��த பிற	� பய� ெகாBவ� எ-�. 

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

 

ப(: *ைள5ப தாிசிேய யானாK� 

வி(:மி ேபானா� *ைளயாதா% -- ெகா(டேப 

ரா9ற Kைடயா�'& மாகா தளவி�றி 

ேய9ற க	ம7 ெசய�.          11 

 

இ-B: ப(: *ைள5ப! அாிசிேய ஆனாK� - (உமி நீ%&த9&) *�ேன 

*ைள5ப!� அாிசிேயயாயி��, -- உமி வி(: ேபானா� *ைளயா! - உமி 

நீ%கி5ேபானா� (அLவாிசி) *ைளயா! -- (அ!ேபால) - ெகா(ட ேப� ஆ9ற� 

உைடயா�'&� - (த�மிட�!) நீ%காத ெபாிதாகிய வ�லைமைய உைடயவ	'&� , --
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--அள6 இ�றி ஏ9ற க	ம� ெசய� ஆகா! - !ைண வI இ�லாம� 

எ:�!'ெகா(ட ெதாழிைல� ெச�த� *�யா! . எ - $. ஆ� அைச. 

இ-�: எ:�த க	ம�ைத *��த9& மி'க வ�லைம�ைடயவ	'&� !ைணவIயி�றி 

*��த� இயலா!. எ-�. 

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

 

மட�ெபாி! தாைழ மகிழினி! க�த 

*ட� சிறிய ெர�றி	'க ேவ(டா -- கட� ெபாி! 

ம(ணீ	 மாகா ததன	ேக சி9Xற 

K(ணீ 	 மாகி வி:�.          12 

 

இ-B: தாைழ மட� ெபாி! - தாழ�4 [*] இதDகளினாேல ெபாிதாயி	'கி�ற! -- மகிD 

க�த� இனி! - மகிழ�4 (இதDகளினாேல சிறிதாயி��) வாசைனயினாேல 

(தாழ�4வி��) இனிதாயி	'கி�ற!, -- கட� ெபாி! - ச*�திர� ெபாிதா 

யி	'கி�ற!. -- ம( நீ	� ஆகா! - (ஆயி�� அதிKBள நீ� உட�ப3'ைக') 

க36த9&� த'க நீ	மாகா! , -- அத� அ	& சி9Xற� உ( நீ	� ஆகி வி:� - 

அத� ப'க�ேத சிறிய மண9&ழியி9 Hர'&� ஊ9$ நீ� &�'க�த'க நீ	மா&�. -- 

(ஆதIனா�) - உட� சிறிய� எ�$ இ	'க ேவ(டா - (ஒ	வைர ) உ	வ�தினாேல 

சிறியவெர�$ (மதியாம�) இ	'க ேவ(டா�. எ - $. ம(Sத� – க36த� 

. ஏ அைச 

இ-�: இவ� சிறி! பய�ப:வ� இவ� ெபாி! பய�ப:வ� எ�$�, இவ� 

ஒ	வித�தாK� பய�படா� இவ� பலவித�தாK� பய�ப:வ� எ�$�, அவரவ� 

&ண%களால�றி உ	வ�தா� அறித� >டா!. எ-�. 

[*] தாைழ - ெத�ைன எ�பா	*ள�. 

---------- 

 

கைவயாகி' ெகா�பாகி' கா.டக�ேத நி9& 

மைவய�ல ந�ல மர%கB - சைவந:ேவ 

நீ.ேடாைல வாசியா நி�றா� &றி5பறிய 

மா.டா தவன� மர�.          13 
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இ - B. கைவ ஆகி - கிைளகைள உைடயைவகளாகி�� , ெகா�8 ஆகி - ெகா�8கைள 

உைடயைவகளாகி�� , -- கா.: அக�! நி9&� அைவ ந�ல மர%கB அ�ல - 

கா.��Bேள நி9கி�ற அ�த மர%கB எ�லா� ந�ல மர%கB அ�ல,-- சைவ ந:ேவ 

நீ.: ஓைல வாசியாநி�றா� - சைபயி� ந:ேவ (ஒ	வ�) நீ.�ய ஓைலைய வாசி'க 

மா.டாம� நி�றவ��, -- &றி58 அறிய மா.டாதவ� - (ஒ	வ	ைடய) &றி5ைப 

அறியமா.டாதவ�ேம, -- ந� மர� - ந�லமர%களாவ�. எ - $. ஏ இர(:� அைச. 

இ-�: க�வியி�லாதவ��, ஒ	வ	ைடய &றி5ைப அறியாதவ��, ஆ9றி6ைடய 

மனிதரா�5 பிற�தாராயி��, ஓரறி6ைடய மர�தி�%கைடயாவ�. எ-�. 

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

 

கான மயிலாட' க(�	�த வா� ேகாழி 

தா� ம!வாக5 பாவி�!� -- தா��த�, 

ெபா�லா� சிறைக விாி�தா�னா9 ேபாKேம 

க�லாதா� க9ற கவி.          14 

 

இ - B. க�லாதா� க9ற கவி - (இல'கணவில'கிய%க ைள' க9றவ� பிைழய9ற 

கவிைய� ெசா�I5 ெபா	B உைர'க அைத5 பா��!'ெகா(�	�! அைவகைள') 

க9றறியாதவ� (த�ைன�% க9றவனாகேவ நிைன�!� தா�) க9ற (பிைழயாகிய) 

கவிைய� ெசா�I5 ெபா	B உைர�த�, -- கான� மயி� ஆட' க(: இ	�த வா� 

ேகாழி - கா.�� உBள மயிலான! (தன! அழ&Bள கலாப�ைத விாி�!) ஆட 

(அைத5) பா�� !'ெகா(�	�த வா� ேகாழியான! , --தா�� அ! ஆக5 பாவி�! 

- தா�� அ�மயிலாகேவ நிைன�!, --தா�� த� ெபா�லா� சிறைக விாி�! 

ஆ�னா9ேபாK� - தா�� தன! அழகி�லாத சிறைக விாி�! ஆ�னா9ேபாK�. 

எ-$. ஏ அைச. 

இ-�: க9றவ	ைடய ெதாழிைல ேம9ெகா(டானாயி�% க�லாதவ� 

க9றவனாகா� . எ-�. 

---------- 

 

ேவ%ைக வாி58I ேநா� தீ��த விடகாாி 

யா%கத�' காகார மானா9ேபா� -- பா%கறியா5 

8�லறி வாள�'&� ெச�த 6பகார% 

க�I�ேம I.ட கல�.          15 
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இ - B. வாிேவ%ைக5 8I ேநா� தீ��த விடகாாி - வாிகைள�ைடய 

ேவ%ைக58I'& ந7Hேநாைய� தீ��த விஷ ைவ�திய� -- ஆ%& அத�'& 

ஆகார� ஆனா� ேபா� பா%& அறியா - அ5ெபா3ேத அ58I'& 

இைரயானா9ேபால�தா� அழி��த�ைமைய (ஆேலாசி�!) அறியாம� --8� 

அறிவாள�'&� ெச�த உபகார� - அ9ப 8�திைய�ைடயவ	'&� ெச�த உபகார*�, 

- க�I� ேம� இ.ட கல� - க�I� ேமேல ேபாட5ப.ட ம.பா�திர� ேபா� 

அழி�!ேபா� . எ - $. 

இ-� .  ட	'& உபகார7ெச�யி�, அL6பகார� அழிவத�றி, அL6பகார�ைத� 

ெச�தவ�� அழிவ�. எ-�. 

 

விஷஹாாி எ��� வடெமாழி விடகாாி எ�றாயி9$. அத9& விட�ைத அாி5பவ� 

எ�ப! ெபா	B. ேபா� பா%& எ�ப! ேபாK� பா%& என விாி��. 

க�I� ேமI.டகல� எ�பத9&' க�I� ேமேல தா'கிய மர'கல� ேபாK� என5 

ெபா	B ெசா�I�� ெபா	�!�. 

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

 

அட'க *ைடயா ரறிவிலெர� ெற(ணி' 

கட'க' க	த6� ேவ(டா -- மைட�தைலயி 

ேலா:மீ ேனாட 6$மீ� வ	மள6� 

வா� யி	'&மா% ெகா'&.          16 

 

இ-B: ெகா'& - ெகா'கான! , --மைட�தைலயி� ஓ:� மீ� ஓட - நீ�மைடயினிட�! 

ஓ:� சி$மீ�கB எ�லா� ஓட வி.: , -- உ$மீ� வ	� அள6� வா� இ	'&� - 

ெப	மீ� வ	� வைர�� அட%கி இ	'&� : -- (அ!ேபால ) - அட'க� உைடயா� - 

(தம'& எதிாிகளாக� தகாதவ� எதி�5ப��� ஓ�5 ேபாக வி.: எதிாிகளாக� 

த'கவ� எதி�5ப:� வைர��) அட%கியி	'&% &ண*ைடயவைர, -- அறி6 இல� 

எ�$ எ(ணி - அறிவி�லாதவெர�$ க	தி, -- கட'க' க	த6� ேவ(டா - 

ெவ�Kத9& நிைன'க6� ேவ(:வதி�ைல. எ-$. ஆ� அைச. 

இ -�. அட'க*ைடயவர! வIைமைய அறியா! அவைரெவ�ல நிைன5பவ�'&� 

த5பா! ேக: வ	�. எ-�. 

-------------- 
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அ9ற &ள�தி ன$நீ�5 பறைவேபா 

K9$ழி� தீ�வா 	றவ�ல -- ர'&ள�தி9 

ெகா.�� மா�பK ெந�தK� ேபாலேவ 

ெயா.� �$வா 	ற6.          17 

 

இ-B: அ9ற &ள�தி� அ$ நீ�5பறைவ ேபா� - (நீ� ) வ9றிய &ள�தினி�$� 

நீ%கி5ேபாகி�ற நீ�வாD பறைவகB ேபால , -- உ9$ழி� தீ�வா� உற6 அ�ல� - 

(ஒ	வ�'& வ$ைம) வ�தெபா3! நீ%&ேவா� உறவாகா�; --அ'&ள�தி� 

ெகா.��� ஆ�பK� ெந�தK� ேபாலேவ - அ�த'&ள�திேல ெகா.��� அ�I�� 

ெந�தK� ேபாலேவ , - ஓ.� உ$வா� உற6 - (தா*� வ	�த�ைத) 

அ0பவி�!'ெகா(: (அவைன) வி.: நீ%காதவேர உறவாவா�. எ - $. 

இ-�: தா� ெச�வநீ%கி வறியராயவிட�!� த�ைம' ைகவிடாதவைரேய 

உறவினராக' ெகாBக. எ-�. 

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

 

சீாிய� ெக.டாK7 சீாியேர சீாிய�ம9 

ற�லாதா� ெக.டால% ெக�னா&7 -- சீாிய 

ெபா�னி� &ட*ைட�தா9 ெபா�னா&ெம�னா& 

ம(ணி� &ட*ைட�த' கா�.          18 

 

இ-B: சீாிய� ெக.டாK� சீாியேர - ேமேலா� (த�*ைடய ெச�வ%) ெக.டாK�, 

ேமேலாராகேவ மதி'க5ப:வா�. --சீாிய� அ�லாதா� ெக.டா� அ%& எ� ஆ&� - 

கீேழா� (த�*ைடய ெச�வ%) ெக.டா�, அ5ெபா3! அவ	'& எ�ன மதி58 

உ(டா&�: -- சீாிய ெபா�னி� &ட� உைட�தா� ெபா� ஆ&� - 

சிற5பிைன�ைடய ெபா�னா� ஆகிய &ட� உைட�தாK� பைழய 

ெபா�ேனயா&�; -- ம(ணி� &ட� உைட�த'கா� எ� ஆ&� - ம(ணா� ஆகிய 

&ட� உைட�தா�, (அத9&) எ�ன மதி58 உ(டா&�. எ - $. ம9$ அைச 

இ-�: ெச�வ� இழ�த கால�தி�� ேமேலா� ந�&மதி'க5ப:வ�; கீேழா� ெச�வ� 

இழ�த கால�தி� அவமதி'க5ப:வ�. எ-�. 

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

 

ஆழ வ*'கி *க'கி� மாDகடI 

னாழி *கவா! நானாழி -- ேதாழி 
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நிதி�% கணவ� ேந�ப��� த�த� 

விதியி� பயேன பய�.          19 

 

இ - B. ஆD கடI� ஆழ அ*'கி *க'கி�� - ஆழமாகிய ச*�திர�தி�Bேள *3க 

அ*'கி ெமா(டாK�, -- நாழி நா� நாழி *கவா! - ஒ	 நாழியான! நாKநாழி 

சல�ைத ெமாBளா!. -- (அ!ேபால) - ேதாழி - ேதாழிேய , -- நிதி�� கணவ�� 

ேந�ப��� - (ெப(க?'&�) திரவிய*� நாயக�� ேந�ப.டாK� , - த� த� 

விதியி� பயேன பய� - அவரவ	ைடய ஊழினளவாகிய பயேன (அ0பவி'க5ப:�) 

பயனா&� . எ - $. 

இ - �. எ�லா5 ெபா	?% கிைட�தாK�, ஊழினளேவ ய�றி அதிகமாக 

அ�பவி�த� *�யா!. எ-�. 

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

 

உட� பிற�தா� H9ற�தா ெர�றி	'க ேவ(டா 

6ட�பிற�ேத ெகா�K� வியாதி -- �ட� பிறவா 

மாமைலயி KBள ம	�ேத பிணிதீ�'& 

ம� ம	�! ேபா�வா	 *(:.          20 

 

இ - B . வியாதி உட� பிற�ேத ெகா�K� - வியாதியான! உட� பிற�ேத ெகா�K� 

: -- உட� பிற�தா� H9ற�தா� எ�$ இ	'க ேவ(டா - (ஆதலா�) உட� 

பிற�தவேர !ைண யாேவாெர�$ ந�பி இ	'கேவ(:வதி�ைல. -- உட� பிறவா 

மாமைலயி� உBள ம	�ேத பிணி தீ�'&� - உட� பிறவாம� ெபாியமைலயி� 

உBள ம	�ேத அ�த வியாதிைய� தீ�'&�, --அ� ம	�! ேபா�வா	� உ(: - 

(ஆதலா�) அ�த ம	�! ேபா� (அ�நியரா� இ	�!� ஆப�திேல உதவி ெச�) 

வா	7 சில� உ(: . எ - $. 

இ-�: உட� பிற�தா	Bேள தீைம ெச�ேவா	�, அ�நிய	Bேள ந�ைம 

ெச�ேவா	� உ(:. எ-�. 

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

 

இ�லா ளக�தி	'க வி�லாத ெதா�றி�ைல 

யி�லா?மி�லாேள யாமாயி -- னி�லாB 

வIகிட�த மா9ற *ைர'&ேம லLவி� 

8Iகிட�த Oறா� வி:�.          21 
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இ - B. இ�லாB அக�! இ	'க - (ந9&ண ந9ெச�ைககைள�ைடய) மைனயாB 

N.�� இ	5பாளாயி�, -- இ�லாத! ஒ�$ இ�ைல - (அLN.��) இ�லாத 

ெபா	B ஒ�$மி�ைல , -- இ�லா?� இ�லாேள ஆயி� - மைனயாB இ�லாம9 

ேபானாளாயி��, -- இ�லாB வI கிட�த மா9ற� உைர'& ேம� - மைனயாB 

க:ைம ெபா	�திய ெசா9கைள� ெசா�வாளாயி��, -- அLவி� 8I கிட�த P$ 

ஆ� வி:� - அLN: 8I த%கிய 8த� ேபா� ஆ�வி:�. எ - $. ஆ� அைச. 

இ-� . ந9&ண ந9ெச�ைககைள�ைடய மைனயாB இ	'&� Nேட எ�லா5 

ெபா	?� நிைற�தN:; அஃத�லாத N: யாவ	'&% கி.:த9& அ�ச�ைத 

விைளவி'&�. எ-�. 

--------- 

 

எ3தியவா ேறகா ணிர%&மட ெந7ேச 

க	தியவா றாேமா க	ம% -- க	தி5ேபா�' 

க9பக�ைத� ேச��ேதா�'&' கா7சிர%கா U�தேத� 

*9பவ�தி9 ெச�த விைன.          22 

 

இ-B: இர%&� மட� ெந7ேச - வ	�!கி�ற அறியாைமெபா	�திய மனேம, -- 

க	தி5 ேபா�' க9பக�ைத� ேச��ேதா�'& - (ந�ல பயைன5 ெபறலாெம�$) 

நிைன�!5 ேபா�' க9பகத	ைவ அைட�தவ	'& -- கா7சிர%கா� ஈ�தேத� - 

(அ!) எ.�'காைய' ெகா:�ததாயி� -- *9பவ�தி� ெச�தவிைன - (அத9&' 

காரண� அவ�) *9பிற5பி9 ெச�த தீவிைனயா&�. -- க	ம� க	தியவா$ ஆேமா - 

ெச�ெதாழி�கB (நீ) நிைன�தப�ேய ஆ&ேமா --- எ3தியவாேற கா( -(கட6B) 

விதி�தப�ேய ஆ&� எ�$ அறிவாயாக. எ - $. 

இ-�: ெச�ெதாழி�கB ஊழி�ப� ய�றி அவரவ� நிைன�தப� *�யா . எ-�. 

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

 

க9பிளேவா ெடா5ப� கயவ� க:7சின�!5 

ெபா9பிளேவா ெடா5பா	� ேபா�வாேர -- வி9பி��! 

நீ�கிழிய ெவ�த வ:5ேபால மா$ேம 

சீெரா3& சா�ேறா� சின�.          23 
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இ - B. கயவ� க:7சின�!' க� பிளேவா: ஒ5ப� -- கீேழா�, (த�*Bேள) 

க:%ேகாப�தினா� ேவ$ப.டா�, க�I�ைடய பிள6கைள5 ேபா�வ� 

[தி	�பி'>டா�;] -- ெபா� பிளேவா: ஒ5பா	� ேபா�வா�. [அ5ப� 

ேவ$ப.டேபா!] ெபா�னி�ைடய பிள6கேளா: ஒ5பாவா	� ஒ5பாவ� [ஒ	வ� 

>.ட' >:வ�;] - சீ� ஒ3& சா�ேறா� சின� - சிற58 மி'க அறி6ைடேயா	ைடய 

ேகாப� , --வி� பி��! நீ� கிழிய எ�த வ:5ேபால மா$� - வி�ைல5 பி��! 

(அ�பினாேல சல� பிள'க எ�த (அத�ைடய) பிள6கB ேபால (அ5ேபாேத) நீ%&�, 

எ-$. ஏ இர(:� அைச 

இ-�: ேகாப�தினா� ேவ$ப.டவிட�!' கைடயாயா� எ'கால�!%>டா�; 

இைடயாயா� ஒ	வ� >.ட' >:வ�; தைலயாயா� பிாி�த அ5ெபா3ேத >:வ�. 

எ-�. 

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

 

ந9றா மைர'கய�தி ன�ல�ன7 ேச��தா9ேபா9 

க9றாைர' க9றாேர கா*$வ� -- க9பிலா 

 �'கைர  �'க� *க5ப� *! கா.�9 

கா'ைக �க'&� பிண�.          24 

 

இ - B. கய�தி� ந� தாமைர ந� அ�ன� ேச��தா� ேபா� - &ள�தி� உBள ந�ல 

தாமைர5 4ைவ ந�ல அ�ன5 பறைவ ேச��தா9ேபா� , -- க9றாைர' க9றாேர 

கா*$வ� - க9றறி�தவைர' க9றறி�தவேர வி	�பி�ேச�வா� -- *!கா.�� பிண� 

கா'ைக உக'&� - H:கா.�ேல கிட'கி�ற பிண�ைத' கா'ைகேய இ�சி'&� , -- 

(அ!ேபால) -- க98 இலா  �'கைர  �'க� *க5ப� - க�வியி�லாத  டைர  டேர 

ெகா(டா:வ�. எ - $. 

இ-�: க9றவேரா: க9றவேர சிேநக7ெச�வ�,  ட ேரா:  டேர சிேநக7ெச�வ�. 

எ-�. 

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

 

ந7Hைடைம தானறி�! நாக% கர�!ைற� 

ம7சா5 8ற%கிட'& நீ�5பா�8 -- ெந7சி9 

கர6ைடயா� த�ைம' கா5ப� கரவா� 

கரவிலா ெந7ச� தவ�.          25 
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இ-B: நாக� தா� ந7H உைடைம அறி�! கர�! உைற�� - ந�ல பா�8 தா� 

விஷ� உைடயதாயி	�தைல அறி�! ஒளி�!'ெகா(: இ	'&�; -- நீ�5பா�8 

அ7சா58ற� கிட'&� - (த�னிட�தி� விஷ� இ�லாத) நீ�5பா�8 அ7சாம� 

ெவளியிேல கிட'&�; -- (அைவேபால) - ெந7சி� கர6 உைடயா� த�ைம' கர5ப� - 

மன�தி�Bேள வ7சைனைய உைடயவ� த�ைம� தாேம மைற5பா� -- கர6 இலா 

ெந7ச� தவ� கரவா� - வ7சைன இ�லாத மன�ைத உைடயவ� (அ5ப�� த�ைம) 

மைற'கமா.டா� . எ - $. 

இ-�: வ7சைன�ைடயவ� மைற�ெதா3&வ�; வ7சைனயி�லாதவ� 

ெவளி5ப.ெடா3&வ�. எ-�. 

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

 

ம�ன� மாசற' க9ேறா�7 சீ� O'கி� 

ம�னனி9 க9ேறா� சிற58ைடய� -- ம�ன9&� 

த�ேறச ம�லா9 சிற5பி�ைல க9ேறா9&� 

ெச�றவிட ெம�லா7 சிற58.          26 

 

இ - B. ம�ன�� மாH அற' க9ேறா�� சீ� O'கி� - அரசைன�� &9ற�தீர' 

க9ற வி�!வாைன�� ஆரா��! பா��தா�,-- ம�னனி� க9ேறா� சிற58 

உைடய� - அரசனிK� வி�!வாேன சிற5ைப உைடயவனாவ�. -- ம�ன9&� த� 

ேதச� அ�லா� சிற58 இ�ைல - அரச�'& அவ�ைடய ேதச�தி� அ�லாம� 

(அ�நியேதச%களிேல) சிற58 இ�ைல,-- க9ேறா9&� ெச�ற இட� எ�லா� சிற58 - 

வி�!வா�'& (அவ�) ேபான ேதச%கெள�லாவ9றி�� சிற58 உ(டா&�. எ - $. 

இ-�: அரசனிK� வி�!வாேன சிற58ைடய� எ-�. 

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

 

க�லாத மா�த�'&' க9$ண��தா� ெசா9>9ற 

ம�லாத மா�த�' கற%>9ற -- ெம�Iய 

வாைழ'&� தானீ�ற கா�>9ற% >9றேம 

யி�I9 கிைச�ெதா3கா5 ெப(.          27 

 

இ - B ெம�Iய வாைழ'&� தா� ஈ�ற கா� >9ற�-- ெம�Iய வாைழமர�!'& 

அ! ஈ�ற காேய இயமனா&�; --(அ!ேபால) - க�லாத மா�த�'&' க9$ 
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உண��தா� ெசா� >9ற� - க9றறியாத மனித	'&' க9றறி�தவ	ைடய 

உ$தி'ெசா�ேல இயமனா&�; -- அ�லாத மா�த�'& அற� >9 ற� - 

(த	ம*ைடயவ�) அ�லாத மனித	'&� த	மேம இயமனா&�; -- இைச�! இ�I9& 

ஒ3கா5 ெப( >9ற� - (கணவ� க	�!'&) உட�ப.: இ�லற�தி� ஒ3காத 

மைனயாேள (அ'கணவ�'& ) இயமனா&� . எ - $. ஏ அைச. 

இ-�: க9றறி�தவ	ைடய உ$திெமாழியினாேல க�லாதவ	'&�, த	ம�தினாேல 

பாவிக?'&�, க98 நிைலயி�லாத மைனயாளாேல கணவ�'&� !�ப� 

விைள��. எ-�. 

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

 

ச�தன ெம�&ற: தா�ேற��த கால�!% 

க�த% &ைறபடா தாதலா9 - ற�த� 

தன7சிறிய ராயி�� தா�ேவ�த� ேக.டா� 

மன7சிறிய ராவேரா ம9$.          28 

 

இ - B. ெம� ச�தன' &ற: - மி	!வாகிய ச�தன' க.ைடயான! , -- தா� ேத��த 

கால�!� க�த� &ைற5 டா! -- தா� ேத��! ேபான கால�திK�, (த��ைடய) 

பாிமள�தி9 &ைறயா!. -- ஆதலா� - ஆதIனாேல , -- தா� ேவ�த� - ேசைனைய 

உைடய அரச�கB, -- ேக.டா� த� த� தன� சிறிய� ஆயி�� - ேக.�னாேல த%கB 

த%கB ெச�வ�தினாேல &ைற�தவரானாK� , --மன� சிறிய� ஆவேரா - 

மனவIைமயிேல &ைற�தவராவேரா, (ஆகா�.) எ - $. 

இ-�: அரச�கB ெச�வ�தி9 &ைற�தாK� மனவIைமயி9 &ைறயா�கB . எ-�. 

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

 

ம	வினிய H9ற*� வா� ெபா	? ந�ல 

6	6 *ய�&ல* ெம�லா� -- தி	மட�ைத 

யா�ேபா தவேளா: மா& மவB பிாி�! 

ேபா�ேபா தவேளா:� ேபா�.          29 

 

இ - B . ம	6 இனிய H9ற*� - த3விய இனிய உற6� , -- வா� ெபா	?� - 

ேமலாகிய ெபா	?�, -- ந�ல உ	6� - ந�ல அழ&�, -- உய�&ல*� எ�லா� - 
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உய�வாகிய &ல*� எ��� இைவகெள�லா�, -- தி	 மட�ைத ஆ� ேபா! 

அவேளா:� ஆ&� - சீேதவிவ�! >:� ெபா3! அவ?டேன வ�! >:� , -- 

அவB பிாி�! ேபா� ேபா! அவேளா:� ேபா� - அவB நீ%கி5 ேபா�ெபா3! 

அவ?டேன நீ%கி5ேபா&�. எ - $. 

இ-� . H9ற*�, ெபா	?�, அழ&�, உய�&ல*� நிைல �ைடயனவ�ல. எ-�. 

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

 

சா�தைன�� தீயனேவ ெச�தி��� தாமவைர 

யா�தைன�% கா5ப ரறி6ைடேயா� -- மா�த� 

&ைற'&� தைன�% &ளி� நிழைல� த�! 

மைற'&மா% க(Z� மர�.          30 

 

இ - B . மர� - மர%களானைவ , -- மா�த� &ைற'&� தைன�� - (த�ைம ) மனித� 

ெவ.:மள6� , -- &ளி� நிழைல� த�! மைற'&� - (அவ	'&%) &ளி��சியாகிய 

நிழைலேய ெகா:�! (ெவ�யிைல அவ�ேமேல பட ஒ.டாம�) மைற'&� - 

(அ!ேபால) -- அறி6 உைடேயா� - அறி6ைடயவ�, -- சா� தைன�� தீயனேவ 

ெச�தி��� - (தா�) இற�!ேபாமள6� (தம'& இற�! ேபாக�த'க) தீ%&கைளேய 

(பிற� ) ெச�தாராயி�� , -- தா� அவைர ஆ� தைன�� கா5ப� - தா� அவைர�� 

(த�மாேல) ஆ&மள6� (ந�ைமேய ெச�!) கா5பா�. எ - $. ஆ� அைச க(Z� 

*�னிைலயைச . 

இ-�: அறி6ைடயவ� தம'&� தீ%& ெச�ேவா	'&� ந�ைமேய ெச�வ�. எ-�. 
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