
    

    

தி�வ��வ� அ�ளிய தி��ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி��ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி��ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி��ற�    

    

tirukuRaL of tiruvaLLuvar:tirukuRaL of tiruvaLLuvar:tirukuRaL of tiruvaLLuvar:tirukuRaL of tiruvaLLuvar:    

(in Tamil Script, unicode/UTF(in Tamil Script, unicode/UTF(in Tamil Script, unicode/UTF(in Tamil Script, unicode/UTF----8 format)8 format)8 format)8 format)    

    

 

Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement     

The Etext file was initially prepared in Mylai format by K. Kalyanasundaram, 

Lausanne, Switzerland and released in Jan 1998 as part of Project Madurai 

collections. 

Etext proof-read (Mylai format): Mr. M. Nedumaran, Malaysia 

Introductory Notes:  Dr. Jayabarathi, Malaysia 

This webpage presents the Etxt in Tamil script but in Unicode encoding. 

In case of difficulties send an email request to pmadurai@gmail.com. 

 

© © © ©     Project Madurai 1998Project Madurai 1998Project Madurai 1998Project Madurai 1998----2000200020002000    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of 

electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

http://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

        



2 

 

தி���ற� தி���ற� தி���ற� தி���ற� ----    ஒ� அறி�கஒ� அறி�கஒ� அறி�கஒ� அறி�க    

 

தமிழி� உ�ள 
�களிேலேய சிற�பிட� ெப�ற 
� தி���ற�. இ� 

அ��பைடயி� ஒ� வா"விய� 
� மனித வா"வி$ %�கிய அ&க&களாகிய அற� 

அ�ல� த'ம�, ெபா��, இ$ப� அ�ல� காம� ஆகியவ�ைற� ப�றி விள��� 


�. 

 

இ)
ைல இய�றியவ' தி�வ�*வ'. இவ�ைடய இய�ெபய' எ�ள எ$ப�,� 

ேம�ெகா-ட விபர&க*� சாிவர/ெதாியவி�ைல. இவைர�ப�றி0 ெசவிவழி 

மரபாக0 சில ெச1திக� விள&�கி$றன. ஆனா� அ2தியான வரலா2 கிைடயா�. 

அ)த0 ெச1திகளி$ வாயிலாக�ெப2� தகவ�களி$ப�, இவ' வ�*வ மரைப0 

ேச')தவ' எ$2�, மயிவா�3ாி� வசி/தவ' எ$2� ெதாிகிற�: இவ�ைடய 

மைனவியா' வாககி அ�ைமயா'. க�பிய4�� மிக0சிற)த இல�கணமாக 

விள&கியவ', வ�*வ' தா� எ6திய %�பா� 
ைல தமி"0ச&க/தி� அர&ேக�ற� 

ெச1ய மிக,� சிரம�ப7டதாக,�, %�வி� ஒளைவயாாி$ �ைணேயா8 

அர&ேக�றியதாக,� அ0ெச1திக� வாயிலாக அறிகிேறா�. தி�வ�*வைர 

நாயனா', ேதவ', ெத1வ�:லவ'. ெப�நாவல', ெபா1யி� :லவ' எ$2� சில 

சிற�:� ெபய'களா� அைழ�ப'. 

 

பி�கால/தி� தி�வ�*வ' ெபயரா� ேவ2 சில
�கைள ேவ2 சில' 

இய�றி;�ளன'. அைவ சி/த' இல�கிய/ைத0 ேச')தைவ. தி���ற� 

இய�ற�ப7ட கால� இ$<� சாியாக வைரய2�க�படவி�ைல. கி�=�வ 

சகா�த/தி$ %$ ப�திைய0 ேச')ததாக� பல' க��வ'. 

 

பழ)தமி" நர�களி� நா$� ெப�� ப��:�க� உ�ளன.  

1.எ78/ெதாைக, ப/��பா78 ஆகியைவ அட&கிய பதிெள$ ேம�கண�� 

2.பதிென$கீ"�கண��  

3.ஐ�ெப�&கா�பிய&க� 

4. ஐ@சி2 கா�பிய&க� ஆகியைவ அைவ. அவ�றி� பதிென$கீ"�கண�� 

என�ப8� பதிென78 
�களி$ வாிைசயி� "%�பா�" எ$<� ெபயேரா8 இ)
� 

விள&�கி$ற�. 
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"அற�, ெபா��, இ$ப�", ஆகிய A$2 பா�க*� ெகா-டைமயா� "%�பா�" 

என� ெபய' ெப�ற�. %�பா�களாகிய ஆகிய இைவ ஒBெவா$2� "இய�" 

எ$<� ப�திகளாக ேம4� ப��க�ப78�ள�. ஒBெவா� இய4� சில �றி�பி7ட 

அதிகார&கைள� ெகா-டதாக விள&�கி$ற�. ஒBெவா� அதிகார%� 

ப/�பாட�கைள/ த$<� அட�கிய�. 

 

இ�பாட�க� அைன/�ேம �ற� ெவ-பா எ$<� ெவ-பா வைகைய0 

ேச'/தைவ, இBவைக ெவ-பா�களா� ஆகிய அ�காவ/திய %த� நா4� ஒேர 


4� இ�தா$. �ற� ெவ-பா�களா� ஆனைமயா� "�ற�' எ$2� "தி���ற�" 

எ$2� இ� ெபய' ெப�ற�. 

 

"பாயிர�" எ$<� ப�தி;ட$ %தவி� "அற/��பா�" வ�கிற�. அதி4� %தC� 

காண�ப8வ� - "கட,� வா"/�" எ$<� அதிகார�. ெதாட')�, "வா$ சிற�:", 

"நீ/தா' ெப�ைம". "அற$ வC;2/த�", ஆகிய 

 

அதிகார&க�. அ8/� வ�� "இBவறவிய�" எ$<� இயC� 25 அதிகார&க�; 

அ8/��ள �றவறவியC� 13 அதிகார&க*ட$ %த�பாலாகிய அற/��பா� ப�தி 

%�,2கிற�. அ8/� வ�� ெபா�7பாC"� அரD இய�, அைம0D இய�, ஒழி: 

இய� ஆகிய இய�க� இ��கி$றன. அரD இயC� 25 அதிகார&க� உ�ளன. 

அைம0D இயC� 32 அதிகார&க*�, ஒழி: இயC� 13 அதிகார&க*� உ�ளன, 

கைடசி�பாலாகிய "இ$ப/��பா�" அ�ல� "காம/��பாC"� இர-8 இய�க�; 

களவியC� 7 அதிகார&க*�, க�பியவி� 18 அதிகார&க*� உ�ளன. ஆகெமா/த� 

7 இய�க�; 133 அதிகார&க�: 1330 பாட�க�. 

 

தி���றைள ெமா/த� 12000 ெசா�களி� வ�*வ' பா�;�ளா'. ஆனா� இவ�றி� 

ஐ�ப���� �ைறவான வடெசா�கேள உ�ளன. 

 "அகர� %தல ெவ6/ெத�லா� ஆதி 

 பகவ$ %த�ேற ;ல�...."  

எ$2 தமி" ெந8&கண�கி$ %த� எ6/தாகிய "அ" வி� ஆர�பி/�, 1330 ஆ� 

�றளாகிய, 

 "ஊ8த� காம/தி�கி$ப�. அத�கி$ப�. 
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 F� %ய&க�ெபறி$"  

எ$2 தமி" ெமாழியி$ கைடசி எ6/தாகிய "$"<ட$ %�/தி��கிறா'. 

 

வா"வியC$ எ�லா அ&க&கைள;� தி���ற� F2வதா�, அைத0 சிற�பி/�� 

பல ெபய'களா� அைழ�ப': தி���ற�, %�பா�, உ/தரேவத�, ெத1வ
�, 

ெபா�மைற, ெபா1யாெமாழி, வா;ைற வா"/�. தமி" மைற, தி�வ�*வ� எ$ற 

ெபய'க� அத��ாியைவ. 

 

பழ&கால/தி� இத��� பல' உைர எ6தி;�ளன'. அவ�றி� :க" வா1)ததாக 

விள&�வ�� அதிகமாக� பய$ப8/த�ப7ட�� பாிேமலழக' உைரதா�, 

த�கால/தி4� பவ' உைர எ6தி;�ளன'. அவ�றி� த�சமய� சிற�பாக� க�த� 

ப8வ� தி���ற� %<சாமியி$ உைர. 

 

தனிமனித<�� உாிைமயாள� இ$பவா",: அத��/ �ைணயாக உ�ள� 

ெபா�ளிய� வா",; அவ�றி�ெகBவா� அ��பைடயாக விள&�வ� அறவா",, 

மளேத எ�லாவ�றி��� ஆதார நிைல�கல�; மன/��கா$ மாசில$ ஆதேல 

அைன/� அற�; அற/தா� வ�வேத இ$ப�. அறவழியி� நி$2 ெபா�� ஈ7�, 

அதைன�ெகா-8 இ$பவா", வாழ ேவ-8�. அBவா2 உலகமா)த�� 

இ$ப%ற0 ெச1ய ேவ-8�. ெபா�ளியவாகிய ெபா�வா",��� இ$ப இயலாகிய 

தனிவா",��� அ��பைட அற�தா$ எ$ப� தி���றளி$ ெமா/தமான ேநா��. 

 

உலகிேலேய அதிக ெமாழிகளி� ெமாழிெபய'�க�ப78�ள 
�களி� A$றா� 

இட/ைத/ தி���ற� வகி�கிற�. இ� வைர 80 ெமாழிகளி� ெமாழி 

ெபய'�க�ப78�ள�. 

 

"இைறவ$ மனித<��0 ெசா$ன� கீைத மனித$ இைறவ<��0 ெசா$ன� 

தி�வாசக� மனித$ மனித<��0 ெசா$ன� தி���ற�" 

 

அ$:ட$  

ெஜயபாரதி 

------------
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தி�வ��வ� அ�ளிய தி���ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி���ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி���ற�தி�வ��வ� அ�ளிய தி���ற� 

1. 1. 1. 1. அற���பா�அற���பா�அற���பா�அற���பா�    

1.11.11.11.1    கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���    

1.1.1.1.1.1.1.1.1111    கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���கட�� வா���    

அகர %தல எ6/ெத�லா� ஆதி 

பகவ$ %த�ேற உல�. 1 

க�றதனா� ஆய பயென$ெகா� வாலறிவ$ 

ந�றா� ெதாழாஅ' எனி$. 2 

மல'மிைச ஏகினா$ மாண� ேச')தா' 

நிலமிைச நீ8வா" வா'. 3 

ேவ-8த� ேவ-டாைம இலான� ேச')தா'�� 

யா-8� இ8�ைப இல. 4 

இ��ேச' இ�விைன;� ேசரா இைறவ$ 

ெபா��ேச' :க":ாி)தா' மா78. 5 

ெபாறிவாயி� ஐ)தவி/தா$ ெபா1தீ' ஒ6�க 

ெநறிநி$றா' நீ8வா" வா'. 6 

தன��வைம இ�லாதா$ தா�ேச')தா'� க�லா� 

மன�கவைல மா�ற� அாி�. 7 

அறவாழி அ)தண$ தா�ேச')தா'� க�லா� 

பிறவாழி நீ)த� அாி�. 8 

ேகாளி� ெபாறியி$ �ணமிலேவ எ-�ண/தா$ 

தாைள வண&கா/ தைல. 9 

பிறவி� ெப�&கட� நீ)�வ' நீ)தா' 

இைறவ$ அ�ேசரா தா'. 10 

 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    வா�சிற��வா�சிற��வா�சிற��வா�சிற��    

வா$நி$2 உலக� வழ&கி வ�தலா� 

தா$அமி"த� எ$2ணர� பா�2. 11 

��பா'��/ ��பாய ��பா�கி/ ��பா'��/ 

��பாய Iஉ� மைழ. 12 

வி-இ$2 ெபா1�பி$ விாிநீ' விய<லக/� 

உ�நி$2 உட�2� பசி. 13 
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ஏாி$ உழாஅ' உழவ' :ய�எ$<� 

வாாி வள&�$றி� கா�. 14 

ெக8�பIஉ� ெக7டா'��0 சா'வா1ம� றா&ேக 

எ8�பIஉ� எ�லா� மைழ. 15 

விD�பி$ �ளிJழி$ அ�லா�ம� றா&ேக 

பD�:� தைலகா-: அாி�. 16 

ெந8&கட4� த$நீ'ைம �$2� த�)ெதழிC 

தா$ந�கா தாகி வி�$. 17 

சிற�ெபா8 3சைன ெச�லா� வான� 

வற��ேம� வாேனா'��� ஈ-8. 18 

தான� தவ�இர-8� த&கா விய$உலக� 

வான� வழ&கா ெதனி$. 19 

நீ'இ$2 அைமயா� உலெகனி$ யா'யா'��� 

வா$இ$2 அைமயா� ஒ6��. 20 

 

1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. 1.1.3. நீ�தா� ெப�ைமநீ�தா� ெப�ைமநீ�தா� ெப�ைமநீ�தா� ெப�ைம    

ஒ6�க/� நீ/தா' ெப�ைம வி6�ப/� 

ேவ-8� ப<வ� �ணி,. 21 

�ற)தா' ெப�ைம �ைண�Fறி$ ைவய/� 

இற)தாைர எ-ணி�ெகா- ட�2. 22 

இ�ைம வைகெதாி)� ஈ-8அற� 3-டா' 

ெப�ைம பிற&கி�2 உல�. 23 

உரென$<� ேதா7�யா$ ஓைர)�� கா�பா$ 

வரென$<� ைவ�பி�ேகா' வி/�. 24 

ஐ)தவி/தா$ ஆ�ற� அக�விD�: ளா'ேகாமா$ 

இ)திரேன சா4& காி. 25 

ெசய�காிய ெச1வா' ெபாிய' சிறிய' 

ெசய�காிய ெச1கலா தா'. 26 

Dைவஒளி ஊ2ஓைச நா�றெமன ஐ)தி$ 

வைகெதாிவா$ க7ேட உல�. 27 

நிைறெமாழி மா)த' ெப�ைம நில/� 

மைறெமாழி கா7� வி8�. 28 
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�ணெம$<� �$ேறறி நி$றா' ெவ�ளி 

கணேம;� கா/த� அாி�. 29 

அ)தண' எ$ேபா' அறேவா'ம� ெறB,யி' ��� 

ெச)த-ைம 3-ெடா6க லா$. 30 

 

1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. 1.1.4. அற�வ$%&அற�வ$%&அற�வ$%&அற�வ$%&�த��த��த��த�    

சிற�: ஈ<� ெச�வ%� ஈ<� அற/திLஉ&� 

ஆ�க� எவேனா உயி'��. 31 

அற/திLஉ&� ஆ�க%� இ�ைல அதைன 

மற/தC$ ஊ&கி�ைல ேக8. 32 

ஒ�4� வைகயா$ அறவிைன ஓவாேத 

ெச�4�வா1 எ�லா@ ெசய�. 33 

மன/��க- மாசில$ ஆத� அைன/� அற$ 

ஆ�ல நீர பிற. 34 

அ6�கா2 அவாெவ�ளி இ$னா0ெசா� நா$�� 

இ6�கா இய$ற� அற�. 35 

அ$றறிவா� எ$னா� அற@ெச1க ம�ற� 

ெபா$2&கா� ெபா$றா/ �ைண. 36 

அற/தா2 இ�ெவன ேவ-டா சிவிைக 

ெபா2/தாேனா8 ஊ')தா$ இைட. 37 

J"நா� படாஅைம ந$றா�றி$ அஃெதா�வ$ 

வா"நா� வழியைட��� க�. 38 

அற/தா$ வ�வேத இ$ப� ம� ெற�லா� 

:ற/த :க6� இல. 39 

ெசய�பால ேதா�� அறேன ஒ�வ�� 

உய�பால ேதா�� பழி. 

---------------- 40 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. இ�லறவிய�இ�லறவிய�இ�லறவிய�இ�லறவிய�    

1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. இ�வா��ைகஇ�வா��ைகஇ�வா��ைகஇ�வா��ைக    

இ�வா"வா$ எ$பா$ இய�:ைடய Aவ'��� 

ந�லா�றி$ நி$ற �ைண. 41 

�ற)தா'��� �Bவாதவ'��� இற)தா'��� 
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இ�வா"வா$ எ$பா$ �ைண. 42 

ெத$:ல/தா' ெத1வ� வி�)ெதா�க� தாென$றா&� 

ஐ�:ல/தா2 ஓ�ப� தைல. 43 

பழிய@சி� பா/I- உைட/தாயி$ வா"�ைக 

வழிெய@ச� எ@ஞா$2� இ�. 44 

அ$:� அற<� உைட/தாயி$ இ�வா"�ைக 

ப-:� பய<� அ�. 45 

அற/தா�றி$ இ�வா"�ைக ஆ�றி$ :ற/தா�றி� 

ேபாஒ1� ெப2வ ெதவ$? 46 

இய�பினா$ இ�வா"�ைக வா"பவ$ எ$பா$ 

%ய�வா�� எ�லா� தைல. 47 

ஆ�றி$ ஒ6� கி அறனி6�கா இ�வா" �ைக 

ேநா�பாாி$ ேநா$ைம உைட/�. 48 

அற$ என� ப7டேத இ�வா"�ைக அஃ�� 

பிற$பழி�ப தி�லாயி$ ந$2. 49 

ைவய/�� வா"வா&� வா"பவ$ வா$உந�;� 

ெத1வ/�� ைவ�க� ப8�. 50 

 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    வா��ைக� �ைணநலவா��ைக� �ைணநலவா��ைக� �ைணநலவா��ைக� �ைணநல    

மைன�த�க மா-:ைடய� ஆகி/த� ெகா-டா$ 

வள/த�கா� வா"�ைக/ �ைண. 51 

மைனமா7சி இ�லா�க- இ�லாயி$ வா"�ைக 

எைனமா7சி/ தாயி<� இ�. 52 

இ�லெத$ இ�லவ� மா-பானா� உ�ளெத$ 

இ�லவ� மாணா� கைட? 53 

ெப-ணி$ ெப�)த�க யா,ள க�ெப$<� 

தி-ைமஉ- டாக� ெபறி$. 54 

ெத1வ� ெதாழாஅ� ெகா6ந$ ெதா6ெத6வா� 

ெப1ெயன� ெப1;� மைழ. 55 

த�கா/�/ த�ெகா-டா� ேபணி/ தைகசா$ற 

ெசா�கா/�0 ேசா'விலா� ெப-. 56 

சிைறகா��� கா�ெபவ$ ெச1;� மகளி' 
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நிைறகா��� கா�ேப தைல. 57 

ெப�றா� ெபறி$ெப2வ' ெப-�' ெப�@சிற�:� 

:/ேதளி' வா6� உல�. 58 

:க":ாி)த இ�Cேலா'�� இ�ைல இக"வா'%$ 

ஏ2ேபா� O8 நைட. 59 

ம&கல� எ$ப மைனமா7சி ம�2 அத$ 

ந$கல� ந$ம�க7 ேப2. 60 

 

1.2.31.2.31.2.31.2.3    �த�வைர� ெப&த��த�வைர� ெப&த��த�வைர� ெப&த��த�வைர� ெப&த�    

ெப2மவ�2� யாமறிவ� இ�ைல அறிவறி)த 

ம�க7ேப2 அ�ல பிற. 61 

எ6பிற�:� தீயைவ தீ-டா பழிபிற&கா� 

ப-:ைட ம�க7 ெபறி$. 62 

த�ெபா�� எ$பத� ம�க� அவ'ெபா�� 

த�த� விைனயா$ வ��. 63 

அமி"தி<� ஆ�ற இனிேதத� ம�க� 

சி2ைக அளாவிய F". 64 

ம�க�ெம1 தீ-ட� உட�கி$ப� ம�2 அவ' 

ெசா�ேக7ட� இ$ப� ெசவி��. 65 

�ழ� இனி� யா"இனி� எ$பத� ம�க� 

மழைல0ெசா� ேகளா தவ'. 66 

த)ைத மக�கா�2 ந$றி அைவய/� 

%)தி இ��ப0 ெசய�. 67 

த�மி$த� ம�க� அறி,ைடைம மாநில/� 

ம$<யி'� ெக�லா� இனி�. 68 

ஈ$ற ெபா6தி$ ெபாி�வ��� த$மகைன0 

சா$ேறா$ என�ேக7ட தா1. 69 

மக$த)ைத�� ஆ�2� உதவி இவ$த)ைத 

எ$ேநா�றா$ ெகா� எ<� ெசா�. 70 

 

1.2.41.2.41.2.41.2.4    அ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைம    

அ$பி��� உ-ேடா அைட��)தா" ஆ'வல' 



10 

 

:$கணீ' 3ச� த��. 71 

அ$பிலா' எ�லா� தம��ாிய' அ$:ைடயா' 

எ$:� உாிய' பிற'��. 71 

அ$ேபா8 இைய)த வழ�ெக$ப ஆ�யி'�� 

எ$ேபா8 இைய)த ெதாட':. 73 

அ$: ஈ<� ஆ'வ� உைடைம அ�ஈ<� 

ந-: எ$<� நாடா0 சிற�:. 74 

அ$:�2 அம')த வழ�ெக$ப ைவயக/� 

இ$:�றா' எ1�� சிற�:. 75 

அற/தி�ேக அ$:சா' ெப$ப அறியா' 

மற/தி��� அஃேத �ைண. 76 

எ$பி லதைன ெவயி�ேபால� கா;ேம 

அ$பி லதைன அற�. 77 

அ$பக/ தி�லா உயி'வா"�ைக வ$பா�க- 

வ�ற� மர)தளி'/ த�2. 78 

:ற/�2� ெப�லா� எவ$ெச1: � யா�ைக 

அக/�2�: அ$பி லவ'��. 79 

அ$பி$ வழிய� உயி'நிைல அஃதிலா'�� 

எ$:ேதா� ேபா'/த உட�:. 80 

 

1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. 1.2.5. வி�+ேதாப�வி�+ேதாப�வி�+ேதாப�வி�+ேதாப�    

இ�)ேதா�பி இ�வா"வ ெத�லா� வி�)ேதா�பி 

ேவளா-ைம ெச1த� ெபா�78. 81 

வி�)� :ற/ததா/ தா<-ட� சாவா 

ம�)ெதனி<� ேவ- ட�பா� ற$2. 82 

வ�வி�)� ைவக4� ஓ�:வா$ வா"�ைக 

ப�வ)� பா"ப8த� இ$2. 83 

அகனம')� ெச1யா� உைற;� %கனம')� 

ந�வி�)� ஓ�:வா$ இ�. 84 

வி/�� இட�ேவ-8� ெகா�ேலா வி�)ேதா�பி 

மி0சி� மிைசவா$ :ல�. 85 

ெச�வி�)� ஓ�பி வ�வி�)� பா'/தி��பா$ 
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ந�வ�)� வான/ தவ'��. 86 

இைன/�ைண/ ெத$பெதா$ றி�ைல வி�)தி$ 

�ைண/�ைண ேவ�வி� பய$. 87 

பாி)ேதா�பி� ப�ற�ேற� எ$ப' வி�)ேதா�பி 

ேவ�வி தைல�படா தா'. 88 

உைடைம;� இ$ைம வி�)ேதா�ப� ஓ�பா 

மடைம மடவா'க- உ-8. 89 

ேமா�ப� �ைழ;� அனி0ச� %க)திாி)� 

ேநா�க� �ந";� வி�)�. 90 

 

1.2.61.2.61.2.61.2.6    இனியைவ.ற�இனியைவ.ற�இனியைவ.ற�இனியைவ.ற�    

இ$ெசாலா� ஈர� அைளஇ� ப�2இலவா� 

ெச�ெபா�� க-டா'வா10 ெசா�. 91 

அக$அம')� ஈதC$ ந$ேற %கனம')� 

இ$ெசால$ ஆக� ெபறி$. 92 

%க/தா$ அம') �இனி� ேநா�கி அக/தானா� 

இ$ெசா Cனேத அற�. 93 

�$:Pஉ� �Bவாைம இ�லா�� யா'மா78� 

இ$:Pஉ� இ$ெசா லவ'��. 94 

பணி,ைடய$ இ$ெசால$ ஆத� ஒ�வ�� 

அணிய�ல ம�2� பிற. 95 

அ�லைவ ேதய அற�ெப��� ந�லைவ 

நா� இனிய ெசாC$. 96 

நய$ ஈ$2 ந$றி பய��� பய$ஈ$2 

ப-பி$ தைல�பிாியா0 ெசா�. 97 

சி2ைம;, நீ&கிய இ$ெசா� ம2ைம;� 

இ�ைம;� இ$ப� த��. 98 

இ$ெசா� இனிதீ$ற� கா-பா$ எவ$ெகாேலா 

வ$ெசா� வழ&� வ�? 99 

இனிய உளவாக இ$னாத Fற� 

கனிஇ��ப� கா1கவ') த�2. 100 
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1.2.71.2.71.2.71.2.7    ெச/+ந�றி அறித�ெச/+ந�றி அறித�ெச/+ந�றி அறித�ெச/+ந�றி அறித�    

ெச1யாம� ெச1த உதவி�� ைவயக%� 

வானக%� ஆ�ற� அாி�. 101 

கால/தி னா�ெச1த ந$றி சிறிெதனி<� 

ஞால/தி$ மாண� ெபாி�. 102 

பய$I�கா' ெச1த உதவி நய$I�கி$ 

ந$ைம கடC$ ெபாி�. 103 

திைன/�ைண ந$றி ெசயி<� பைன/�ைணயா� 

ெகா�வ' பய$ெதாி வா'. 104 

உதவி வைர/த$2 உதவி உதவி 

ெசய�ப7டா' சா�பி$ வைர/�. 105 

மறவ�க மாச�றா' ேக-ைம �றவ�க 

�$ப/�� ��பாயா' ந7:. 106 

எ6ைம எ6பிற�:� உ�*வ' த&க- 

வி6ம) �ைட/தவ' ந7:. 107 

ந$றி மற�ப� ந$ற$2 ந$ற�ல� 

அ$ேற மற�ப� ந$2. 108 

ெகா$ற$ன இ$னா ெசயி<� அவ'ெச1த 

ஒ$2ந$2 உ�ள� ெக8�. 109 

எ)ந$றி ெகா$றா'��� உ1,-டா� உ1வி�ைல 

ெச1)ந$றி ெகா$ற மக��. 110 

 

1.2.81.2.81.2.81.2.8    ந0� நிைலைமந0� நிைலைமந0� நிைலைமந0� நிைலைம    

த�தி எனெவா$2 ந$ேற ப�தியா� 

பா�ப78 ஒ6க� ெபறி$. 111 

ெச�ப� உைடயவ$ ஆ�க@ சிைதவி$றி 

எ0ச/தி� ேகமா�: உைட/�. 112 

ந$ேற தாி<� ந8விக)தா� ஆ�க/ைத 

அ$ேற ெயாழிய விட�. 113 

த�கா' தகவில' எ$ப� அவரவ' 

எ0ச/தா� காண�ப ப8�. 114 

ேக8� ெப��க%� இ�ல�ல ெந@ச/�� 
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ேகாடாைம சா$ேறா'� கணி. 115 

ெக8வ�யா$ எ$ப� அறிகத$ ெந@ச� 

ந8ெவாாீஇ அ�ல ெசயி$. 116 

ெக8வாக ைவயா� உலக� ந8வாக 

ந$றி�க- த&கியா$ தா",. 117 

சம$ெச1� சீ'I��& ேகா�ேபா� அைம)ெதா�பா� 

ேகாடாைம சா$ேறா'� கணி. 118 

ெசா�ேகா7ட� இ�ல� ெச�ப� ஒ�தைலயா 

உ7ேகா7ட� இ$ைம ெபறி$. 119 

வாணிக� ெச1வா'�� வாணிக� ேபணி� 

பிற,� தமேபா� ெசயி$. 120 

 

1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. 1.2.9. அட�அட�அட�அட�க�ைடைமக�ைடைமக�ைடைமக�ைடைம    

அட�க� அமர�� உ1��� அட&காைம 

ஆாி�� உ1/� வி8�. 121 

கா�க ெபா�ளா அட�க/ைத ஆ�க� 

அதனிLஉ& கி�ைல உயி'��. 122 

ெசறிவறி)� சீ'ைம பய��� அறிவறி)� 

ஆ�றி$ அட&க� ெபறி$. 123 

நிைலயி$ திாியா� அட&கியா$ ேதா�ற� 

மைலயி<� மாண� ெபாி�. 124 

எ�லா'��� ந$றா� பணித� அவ��*� 

ெச�வ'�ேக ெச�வ� தைக/�. 125 

ஒ�ந�;� ஆைமேபா� ஐ)தட�க� ஆ�றி$ 

எ6ந�;� ஏமா� :ைட/�. 126 

யாகாவா ராயி<� நாகா�க காவா�கா� 

ேசாகா�ப' ெசா�C6��� ப78. 127 

ஒ$றா<) தீ0ெசா� ெபா�7பய$ உ-டாயி$ 

ந$றாகா தாகி வி8�. 128 

தீயினா� D7ட:- உ�ளா2� ஆறாேத 

நாவினா� D7ட வ8. 129 

கத&கா/�� க�றட&க� ஆ�2வா$ ெசBவி 
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அற�பா'��� ஆ�றி$ Qைழ)�. 130 

 

1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. 1.2.10. ஒ1�க�ைடைமஒ1�க�ைடைமஒ1�க�ைடைமஒ1�க�ைடைம    

ஒ6�க� வி6�ப) தரலா$ ஒ6�க� 

உயிாி<� ஓ�ப� ப8�. 131 

பாி)ேதா�பி� கா�க ஒ6�க� ெதாி)ேதா�பி/ 

ேதாி<� அஃேத �ைண. 132 

ஒ6�க� உைடைம ��ைம இ6�க� 

இழி)த பிற�பா1 வி8�. 133 

மற�பி<� ஓ/�� ெகாளலா�� பா' �பா$ 

பிற�ெபா6�க& �$ற� ெக8�. 134 

அ6�கா 2ைடயா$க- ஆ�க�ேபா$2 இ�ைல 

ஒ6�க மிலா$க- உய',. 135 

ஒ6�க/தி$ ஒ�கா' உரேவா' இ6�க/தி$ 

ஏத� ப8பா� கறி)�. 136 

ஒ6�க/தி$ எ1�வ' ேம$ைம இ6�க/தி$ 

எ1�வ' எ1தா� பழி. 137 

ந$றி�� வி/தா�� ந�ெலா6�க� தீெயா6�க� 

எ$2� இ8�ைப த��. 138 

ஒ6�க %ைடயவ'�� ஒ�லாேவ தீய 

வ6�கி;� வாயா� ெசால�. 139 

உலக/ேதா8 ஒ7ட ஒ6க� பலக�2� 

க�லா' அறிவிலா தா'. 140 

 

1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. 1.2.11. பிறனி� விைழயாைமபிறனி� விைழயாைமபிறனி� விைழயாைமபிறனி� விைழயாைம    

பிற$ெபா�ளா� ெப7ெடா6�� ேபைதைம ஞால/� 

அற�ெபா�� க-டா'க- இ�. 141 

அற$கைட நி$றா�� எ�லா� பிற$கைட 

நி$றாாி$ ேபைதயா' இ�. 142 

விளி)தா$ ேவற�ல' ம$ற ெதளி)தாாி� 

தீைம :ாி)� ஒ6� வா'. 143 

எைன/�ைணய' ஆயி<� எ$னா� திைன/�ைண;� 
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ேதரா$ பிறனி� :க�. 144 

எளிெதன இ�Cற�பா$ எ1�ெம@ ஞா$2� 

விளியா� நி��� பழி. 145 

பைகபாவ� அ0ச� பழிெயன நா$�� 

இகவாவா� இ�Cற�பா$ க-. 146 

அறனியலா$ இ�வா"வா$ எ$பா$ பிறனியலா� 

ெப-ைம நயவா தவ$. 147 

பிற$மைன ேநா�காத ேபரா-ைம சா$ேறா'�� 

அறெனா$ேறா ஆ$ற ெவா6��. 148 

நல��ாியா' யாெரனி$ நாமநீ' ைவ�பி$ 

பிற'��ாியா� ேதா�ேதாயா தா'. 149 

அற$வைரயா$ அ�ல ெசயி<� பிற$வைரயா� 

ெப-ைம நயவாைம ந$2. 150 

 

1.2.12. 1.2.12. 1.2.12. 1.2.12. ெபாைற%ைடைமெபாைற%ைடைமெபாைற%ைடைமெபாைற%ைடைம    

அக"வாைர/ தா&�� நில�ேபால/ த�ைம 

இக"வா'� ெபா2/த� தைல. 151 

ெபா2/த� இற�பிைன எ$2� அதைன 

மற/த� அதனி<� ந$2. 152 

இ$ந�;� இ$ைம வி�)ெதாரா� வ$ைம;� 

வ$ைம மடவா'� ெபாைற. 153 

நிைற;ைடைம நீ&காைம ேவ-�$ ெபாந�;ைடைம 

ேபா�றி ெயா6க� ப8�. 154 

ஒ2/தாைர ஒ$றாக ைவயாேர ைவ�ப' 

ெபா2/தாைர� ெபா$ேபா� ெபாதி)�. 155 

ஒ2/தா'�� ஒ�நாைள இ$ப� ெபா2/தா'��� 

ெபா$2) �ைண;� :க". 156 

திறன�ல த�பிற' ெச1யி<� ேநாெநா)� 

அறன�ல ெச1யாைம ந$2. 157 

மி�தியா$ மி�கைவ ெச1தாைர/ தா)த� 

த�தியா$ ெவ$2 விட�. 158 

�ற)தாாி$ I1ைம உைடய' இற)தா'வா1 
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இ$னா0ெசா� ேநா�கி� பவ'. 159 

உ-ணா� ேநா�பா' ெபாிய' பிற'ெசா�4� 

இ$னா0ெசா� ேநா�பாாி$ பி$. 160 

 

1.2.131.2.131.2.131.2.13    அ1�காறாைமஅ1�காறாைமஅ1�காறாைமஅ1�காறாைம    

ஒ6�காறா� ெகா�க ஒ�வ$த$ ெந@ச/� 

அ6�கா2 இலாத இய�:. 161 

வி6�ேப�றி$ அஃெதா�ப� இ�ைலயா' மா78� 

அ6�கா�றி$ அ$ைம ெபறி$. 162 

அற$ஆ�க� ேவ-டாதா$ எ$பா$ பிறனா�க� 

ேபணா� அ6�க2� பா$. 163 

அ6�கா�றி$ அ�லைவ ெச1யா' இ6�கா�றி$ 

ஏத� ப8பா�� அறி)�. 164 

அ6�கா2 உைடயா'�� அ�சா4� ஒ$னா' 

வ6�கா;� ேகR$ ப�. 165 

ெகா8�ப� அ6�க2�பா$ D�ற� உ8�பIஉ� 

உ-பIஉ� இ$றி� ெக8�. 166 

அBவி/� அ6�கா2 உைடயாைன0 ெச1யவ� 

தBைவைய� கா7� வி8�. 167 

அ6�கா2 எனஒ� பாவி தி�0ெச�2/ 

தீ;ழி உ1/� வி8�. 168 

அBவிய ெந@ச/தா$ ஆ�க%� ெசBவியா$ 

ேக8� நிைன�க� ப8�. 169 

அ6�க�2 அக$றா�� இ�ைல அஃ�இ�லா' 

ெப��க/தி� தீ')தா�� இ�. 170 

 

1.2.14. 1.2.14. 1.2.14. 1.2.14. ெவஃகாைமெவஃகாைமெவஃகாைமெவஃகாைம    

ந8வி$றி ந$ெபா�� ெவஃகி$ ��ெபா$றி� 

��ற%� ஆ&ேக த��. 171 

ப8பய$ ெவஃகி� பழி�ப8வ ெச1யா' 

ந8வ$ைம நாS பவ'. 172 

சி�றி$ப� ெவஃகி அறன�ல ெச1யாேர 
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ம�றி$ப� ேவ-8 பவ'. 173 

இலெம$2 ெவஃ�த� ெச1யா' :ல�ெவ$ற 

:$ைமயி� கா7சி யவ'. 174 

அஃகி அக$ற அறிெவ$னா� யா'மா78� 

ெவஃகி ெவறிய ெசயி$. 175 

அ��ெவஃகி ஆ�றி$க- நி$றா$ ெபா��ெவஃகி� 

ெபா�லாத Tழ� ெக8�. 176 

ேவ-ட�க ெவஃகியா� ஆ�க� விைளவயி$ 

மா-ட� காிதா� பய$. 177 

அஃகாைம ெச�வ/தி�� யாெதனி$ ெவஃகாைம 

ேவ-8� பிற$ைக� ெபா��. 178 

அறனறி)� ெவஃகா அறி,ைடயா'0 ேச�� 

திற$அறி) தா&ேக தி�. 179 

இறU<� எ-ணா� ெவஃகி$ விற�ஈ<� 

ேவ-டாைம எ$<@ ெச���. 180 

 

1.2.15. 1.2.15. 1.2.15. 1.2.15. �ற3.றாைம�ற3.றாைம�ற3.றாைம�ற3.றாைம    

அற&Fறா$ அ�ல ெசயி<� ஒ�வ$ 

:ற&Fறா$ எ$ற� இனி�. 181 

அறனழீஇ அ�லைவ ெச1தC$ தீேத 

:றனழீஇ� ெபா1/� நைக. 182 

:ற&Fறி� ெபா1/�யி' வா"தC$ சாத� 

அற&F�2� ஆ�க/ த��. 183 

க-ணி$2 க-ணற0 ெசா�C<� ெசா�ல�க 

%$னி$2 பி$ேநா�கா0 ெசா�. 184 

அற@ெசா�4� ெந@ச/தா$ அ$ைம :ற@ெசா�4� 

:$ைமயா� காண� ப8�. 185 

பிற$பழி F2வா$ த$பழி ;�*� 

திற$ெதாி)� Fற� ப8�. 186 

பக0ெசா�C� ேகளி'� பிாி�ப' நக0ெசா�C 

ந7பாட� ேத�றா தவ'. 187 

�$னியா' ��ற%� I�2� மரபினா' 
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எ$ைனெகா� ஏதிலா' மா78. 188 

அற$ேநா�கி ஆ�2&ெகா� ைவய� :ற$ேநா�கி� 

:$ெசா� உைர�பா$ ெபாைற. 189 

ஏதிலா' ��ற�ேபா� த&��ற& கா-கி�பி$ 

தீ�-ேடா ம$<� உயி'��. 190 

 

1.2.16. 1.2.16. 1.2.16. 1.2.16. பயபயபயபயனில ெசா�லாைமனில ெசா�லாைமனில ெசா�லாைமனில ெசா�லாைம    

ப�லா' %னிய� பயனில ெசா�4வா$ 

எ�லா�� எ�ள� ப8�. 191 

பயனில ப�லா'%$ ெசா�ல� நயனில 

ந7டா'க- ெச1தC� றீ�. 192 

நயனில$ எ$ப� ெசா�4� பயனில 

பாாி/ �ைர��� உைர. 193 

நய$சாரா ந$ைமயி$ நீ��� பய$சாரா� 

ப-பி�ெசா� ப�லா ரக/�. 194 

சீ'ைம சிற�ெபா8 நீ&�� பயனில 

நீ'ைம ;ைடயா' ெசாC$. 195 

பயனி� ெசா� பரா78 வாைன மக$என� 

ம�க7 பத� ெயன�. 196 

நயனில ெசா�C<@ ெசா�4க சா$ேறா' 

பயனில ெசா�லாைம ந$2. 197 

அ��பய$ ஆ;� அறிவினா' ெசா�லா' 

ெப��பய$ இ�லாத ெசா�. 198 

ெபா��தீ')த ெபா0சா)�@ ெசா�லா' ம��தீ')த 

மாச2 கா7சி யவ'. 199 

ெசா�4க ெசா�C� பய<ைடய ெசா�ல�க 

ெசா�C� பயனிலா0 ெசா�. 200 

 

1.2.17. 1.2.17. 1.2.17. 1.2.17. தீவிைனய4சதீவிைனய4சதீவிைனய4சதீவிைனய4ச    

தீவிைனயா' அ@சா' வி6மியா' அ@Dவ' 

தீவிைன எ$<� ெச���. 201 

தீயைவ தீய பய/தலா� தீயைவ 
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தீயி<� அ@ச� ப8�. 202 

அறிவி<� எ�லா) தைலெய$ப தீய 

ெச2வா'��� ெச1யா விட�. 203 

மற)�� பிற$ேக8 Tழ�க Tழி$ 

அற@Tழ� T")தவ$ ேக8. 204 

இல$ எ$2 தீயைவ ெச1ய�க ெச1யி$ 

இலனா�� ம�2� ெபய'/�. 205 

தீ�பால தா$பிற'க- ெச1ய�க ேநா1�பால 

த$ைன அட�ேவ-டா தா$. 206 

எைன�பைக ;�றா�� உ1வ' விைன�பைக 

Jயா� பி$ெச$2 அ8�. 207 

தீயைவ ெச1தா' ெக8த� நிழ�த$ைன 

Jயா� அஇஉைற) த�2. 208 

த$ைன/தா$ காதல னாயி$ எைன/ெதா$2� 

�$ன�க தீவிைன� பா�. 209 

அ�&ேகட$ எ$ப� அறிக ம�&ேகா�/ 

தீவிைன ெச1யா$ எனி$. 210 

 

1.2.18. 1.2.18. 1.2.18. 1.2.18. ஒ��ரவறித�ஒ��ரவறித�ஒ��ரவறித�ஒ��ரவறித�    

ைக�மா2 ேவ-டா கட�பா8 மாாிமா78 

எ$ ஆ�2& ெகா�ேலா உல�. 211 

தாளா�றி/ த)த ெபா�ெள�லா� த�கா'�� 

ேவளா-ைம ெச1த� ெபா�78. 212 

:/ேத *லக/�� ஈ-8� ெபறலாிேத 

ஒ�:ரவி$ ந�ல பிற. 213 

ஒ/த தறேவா$ உயி'வா"வா$ ம�ைறயா$ 

ெச/தா�� ைவ�க� ப8�. 214 

ஊ�ணி நீ'நிைற) த�ேற உலகவா� 

ேபரறி வாள$ தி�. 215 

பய$மர� உ�V'� ப6/த�றா� ெச�வ� 

நய<ைட யா$க- ப�$. 216 

ம�)தாகி/ த�பா மர/த�றா� ெச�வ� 
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ெப�)தைக யா$க- ப�$. 217 

இடனி� ப�வ/�� ஒ�:ரவி�� ஒ�கா' 

கடனறி கா7சி யவ'. 218 

நய<ைடயா$ ந�F')தா னாத� ெச;�நீர 

ெச1யா� அைமகலா வா2. 219 

ஒ�:ரவி னா�வ�� ேகெடனி$ அஃெதா�வ$ 

வி�2�ேகா� த�க �ைட/�. 220 

 

1.2.19. 1.2.19. 1.2.19. 1.2.19. ஈைகஈைகஈைகஈைக    

வறியா'�ெகா$2 ஈவேத ஈைகம� ெற�லா� 

�றிெயதி'�ைப நீர �ைட/�. 221 

ந�லா2 எனி<� ெகாள�தீ� ேம4லக� 

இ�ெலனி<� ஈதேல ந$2. 222 

இலென$<� எBவ� உைரயாைம ஈத� 

�ல<ைடயா$ க-ேண ;ள. 223 

இ$னா� இர�க� ப8த� இர)தவ' 

இ$%க& காS� அள,. 224 

ஆ�2வா' ஆ�ற� பசிஆ�ற� அ�பசிைய 

மா�2வா' ஆ�றC$ பி$. 225 

அ�றா' அழிபசி தீ'/த� அஃெதா�வ$ 

ெப�றா$ ெபா��ைவ� :ழி. 226 

பா/I- மாீஇ யவைன� பசிெய$<� 

தீ�பிணி தீ-ட� அாி�. 227 

ஈ/�வ��� இ$ப� அறியா'ெகா� தா%ைடைம 

ைவ/திழ��� வ$க ணவ'. 228 

இர/தC$ இ$னா� ம$ற நிர�பிய 

தாேம தமிய' உண�. 229 

சாதC$ இ$னாத தி�ைல இனிதIஉ� 

ஈத� இையயா� கைட. 230 

 

1.2.20. 1.2.20. 1.2.20. 1.2.20. �க��க��க��க�    

ஈத� இைசபட வா"த� அ�வ�ல� 
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ஊதிய� இ�ைல உயி'��. 231 

உைர�பா' உைர�பைவ எ�லா� இர�பா'�ெகா$2 

ஈவா'ேம� நி��� :க". 232 

ஒ$றா உலக/� உய')த :கழ�லா� 

ெபா$றா� நி�பெதா$ றி�. 233 

நிலவைர நீ�:க" ஆ�றி$ :லவைர� 

ேபா�றா� :/ேத� உல�. 234 

ந/த�ேபா� ேக8� உளதா�� சா�கா8� 

வி/தக'� க�லா� அாி�. 235 

ேதா$றி$ :கெழா8 ேதா$2க அஃதிலா' 

ேதா$றC$ ேதா$றாைம ந$2. 236 

:க"பட வாழாதா' த)ேநாவா' த�ைம 

இக"வாைர ேநாவ� எவ$? 237 

வைசெய$ப ைவய/தா'� ெக�லா� இைசெய$<� 

எ0ச� ெபறாஅ வி�$. 238 

வைசயிலா வ-பய$ �$2� இைசயிலா 

யா�ைக ெபா2/த நில�. 239 

வைசெயாழிய வா"வாேர வா"வா' இைசெயாழிய 

வா"வாேர வாழா தவ'. 240 

இ�லறவிய� �5றி5&இ�லறவிய� �5றி5&இ�லறவிய� �5றி5&இ�லறவிய� �5றி5&    

--------- 

1.31.31.31.3    �றவறவிய��றவறவிய��றவறவிய��றவறவிய�    

    

1.3.11.3.11.3.11.3.1    அ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைமஅ��ைடைம    

அ�7ெச�வ� ெச�வ/�� ெச�வ� ெபா�7ெச�வ� 

3ாியா' க-S� உள. 241 

ந�லா�றா� நா� அ�ளா�க ப�லா�றா� 

ேதாி<� அஃேத �ைண. 242 

அ��ேச')த ெந@சினா'� கி�ைல இ��ேச')த 

இ$னா உலக� :க�. 243 

ம$<யி' ஓ�பி அ�ளா�வா'� � இ�ெல$ப 

த$<யி' அ@D� விைன. 244 
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அ�ல� அ�ளா�வா'�� இ�ைல வளிவழ&�� 

ம�ல$மா ஞால& காி. 245 

ெபா��நீ&கி� ெபா0சா)தா' எ$ப' அ��நீ&கி 

அ�லைவ ெச1ெதா6� வா'. 246 

அ�ளி�லா'�� அB,லக� இ�ைல ெபா�ளி�லா'�� 

இB,லக� இ�லாகி யா&�. 247 

ெபா�ள�றா' 3�ப' ஒ�கா� அ�ள�றா' 

அ�றா'ம� றாத� அாி�. 248 

ெத�ளாதா$ ெம1�ெபா�� க-ட�றா� ேதாி$ 

அ�ளாதா$ ெச1;� அற�. 249 

வCயா'%$ த$ைன நிைன�க தா$ த$னி$ 

ெமCயா'ேம� ெச�4 மிட/�. 250 

 

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. �லா�ம&�த��லா�ம&�த��லா�ம&�த��லா�ம&�த�    

த$L$ ெப��க��/ தா$பிறி� ஊ<-பா$ 

எ&ஙன� ஆ*� அ��? 251 

ெபா�ளா7சி ேபா�றாதா'�� இ�ைல அ�ளா7சி 

ஆ&கி�ைல ஊ$தி$ பவ'��. 252 

பைடெகா-டா' ெந@ச�ேபா� ந$L�கா� ஒ$ற$ 

உட�Dைவ உ-டா' மன�. 253 

�ள�ல� யாெதனி$ ெகா�லாைம ேகாற� 

ெபா�ள�ல� அBX$ தின�. 254 

உ-ணாைம உ�ள� உயி'நிைல ஊ<-ண 

அ-ணா/த� ெச1யா� அள2. 255 

தின�ெபா�7டா� ெகா�லா� உலெகனி$ யா�� 

விைல�ெபா�7டா� ஊ$ற�வா ாி�. 256 

உ-ணாைம ேவ-8� :லாஅ� பிறிெதா$ற$ 

:-ண� உண'வா'� ெபறி$. 257 

ெசயிாி$ தைல�பிாி)த கா7சியா' உ-ணா' 

உயிாி$ தைல�பிாி)த ஊ$. 258 

அவிெசாாி) தாயிர� ேவ7டC$ ஒ$ற$ 

உயி'ெச�/ �-ணாைம ந$2. 259 
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ெகா�லா$ :லாைல ம2/தாைன� ைகF�பி 

எ�லா உயி�) ெதா6�. 260 

 

1.3.31.3.31.3.31.3.3    தவதவதவதவ    

உ�றேநா1 ேநா$ற� உயி'��2க- ெச1யாைம 

அ�ேற தவ/தி� ��. 261 

தவ%� தவ%ைடயா'�� ஆ�� அதைன 

அஃதிலா' ேம�ெகா� வ�. 262 

�ற)தா'��/ ��:ர, ேவ-� மற)தா'ெகா� 

ம�ைற யவ'க� தவ�. 263 

ஒ$னா'/ ெதற4� உவ)தாைர ஆ�க4� 

எ-ணி$ தவ/தா$ வ��. 264 

ேவ-�ய ேவ-�யா& ெக1தலா� ெச1தவ� 

ஈ-8 %யல� ப8�. 265 

தவ@ ெச1வா' த&க�ம@ ெச1வா'ம� ற�லா' 

அவ@ெச1வா' ஆைச;7 ப78. 266 

Dட0Dட�� ெபா$ேபா� ஒளிவி8� �$ப@ 

Dட0Dட ேநா�கி� பவ'��. 267 

த$<யி' தா$அற� ெப�றாைன ஏைனய 

ம$<யி ெர�லா) ெதா6�. 268 

F�ற� �தி/த4� ைகF8� ேநா�றC$ 

ஆ�ற� தைல�ப7 டவ'���. 269 

இல'பல ராகிய காரண� ேநா�பா' 

சில'பல' ேநாலா தவ'. 270 

 

1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. .டாெவா1�க.டாெவா1�க.டாெவா1�க.டாெவா1�க    

வ@ச மன/தா$ ப��ெறா6�க� 3த&க� 

ஐ)�� அக/ேத ந��. 271 

வா<ய' ேதா�ற� எவ$ெச1;� த$ென@ச� 

தா$அறி ��ற� ப�$. 272 

வCயி� நிைலைமயா$ வ�4�வ� ெப�ற� 

:Cயி$ேதா� ேபா'/�ேம1) த�2. 273 
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தவமைற)� அ�லைவ ெச1த� :த�மைற)� 

ேவ78வ$ :�சிமி"/ த�2. 274 

ப�ற�ேற� எ$பா' ப��ெறா6�க� எ�ெற�ெற$2 

ஏத� பல,) த��. 275 

ெந@சி$ �றவா' �ற)தா'ேபா� வ@சி/� 

வா"வாாி$ வ$கணா' இ�. 276 

:ற&�$றி க-டைனய ேர<� அக&�$றி 

%�கி� காியா' உைட/�. 277 

மன/த� மாசாக மா-டா' நீரா� 

மைற)ெதா6� மா)த' பல'. 278 

கைணெகா�� யா"ேகா8 ெசBவி�ஆ& க$ன 

விைனப8 பாலா� ெகாள�. 279 

மழி/த4� நீ7ட4� ேவ-டா உலக� 

பழி/த� ஒழி/� வி�$. 280 

 

1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. 1.3.5. க�ளாைமக�ளாைமக�ளாைமக�ளாைம    

எ�ளாைம ேவ-8வா$ எ$பா$ எைன/ெதா$2� 

க�ளாைம கா�கத$ ெந@D. 281 

உ�ள/தா� உ�ள4� தீேத பிற$ெபா�ைள� 

க�ள/தா� க�ேவ� என�. 282 

களவினா� ஆகிய ஆ�க� அளவிற)� 

ஆவ� ேபால� ெக8�. 283 

களவி$க- க$றிய காத� விைளவி$க- 

Jயா வி6ம� த��. 284 

அ��க�தி அ$:ைடய ராத� ெபா��க�தி� 

ெபா0சா�:� பா'�பா'க- இ�. 285 

அளவி$க- நி$ெறா6க� ஆ�றா' களவி$க- 

க$றிய காத லவ'. 286 

களெவ$<� காரறி வா-ைம அளெவ$<� 

ஆ�ற� :ாி)தா'க-ட இ�. 287 

அளவறா)தா' ெந@ச/ தற�ேபால நி��� 

களவறி)தா' ெந@சி� கர,. 288 
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அளவ�ல ெச1தா&ேக Jவ' களவ�ல 

ம�ைறய ேத�றா தவ'. 289 

க�வா'��/ த�*� உயி'நிைல க�வா'��/ 

த�ளா� :/ேத *ள�. 290 

 

1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. 1.3.6. வா/ைமவா/ைமவா/ைமவா/ைம    

வா1ைம என�ப8வ� யாெதனி$ யாெதா$2� 

தீைம இலாத ெசால�. 291 

ெபா1ைம;� வா1ைம யிட/த :ைரதீ')த 

ந$ைம பய��� எனி$. 292 

த$ெந@ சறிவ� ெபா1ய�க ெபா1/தபி$ 

த$ெந@ேச த$ைன0 D8�. 293 

உ�ள/தா� ெபா1யா ெதா6கி$ உலக/தா' 

உ�ள/� ெள�லா� உள$. 294 

மன/ெதா8 வா1ைம ெமாழியி$ தவ/ெதா8 

தான@ெச1 வாாி$ தைல. 295 

ெபா1யாைம அ$ன :கழி�ைல எ1யாைம 

எ�லா அற%) த��. 296 

ெபா1யாைம ெபா1யாைம ஆ�றி$ அற�பிற 

ெச1யாைம ெச1யாைம ந$2. 297 

:ற�I1ைம நீரா$ அைம;� அக)I1ைம 

வா1ைமயா� காண� ப8�. 298 

எ�லா விள��� விள�க�ல சா$ேறா'��� 

ெபா1யா விள�ேக விள��. 299 

யாெம1யா� க-டவ�2� இ�ைல எைன/ெதா$2� 

வா1ைமயி$ ந�ல பிற. 300 

 

1.3.71.3.71.3.71.3.7    ெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைமெவ�ளாைம    

ெச�Cட/�� கா�பா$ சின&கா�பா$ அ�Cட/�� 

கா�கி$எ$ காவா�கா� எ$? 301 

ெச�லா இட/�0 சின)தீ� ெச�Cட/�� 

இ�அதனி$ தீய பிற. 302 
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மற/த� ெவ�ளிைய யா'மா78� தீய 

பிற/த� அதனா$ வ��. 303 

நைக;� உவைக;� ெகா�4� சின/தி$ 

பைக;� உளேவா பிற. 304 

த$ைன/தா$ கா�கி$ சின&கா�க காவா�கா� 

த$ைனேய ெகா�4@ சின�. 305 

சினெம$<� ேச')தாைர� ெகா�C இனெம$<� 

ஏம� :ைணைய0 D8�. 306 

சின/ைத� ெபா�ெள$2 ெகா-டவ$ ேக8 

நில/தைற)தா$ ைகபிைழயா த�2. 307 

இண'எாி ேதா1வ$ன இ$னா ெசயி<� 

:ணாி$ ெவ�ளாைம ந$2. 308 

உ�ளிய ெத�லா� உடென1�� உ�ள/தா� 

உ�ளா$ ெவ�ளி எனி$. 309 

இற)தா' இற)தா' அைனய' சின/ைத/ 

�ற)தா' �ற)தா' �ைண. 310 

 

1.3.81.3.81.3.81.3.8    இ�னாெச/யாைமஇ�னாெச/யாைமஇ�னாெச/யாைமஇ�னாெச/யாைம    

சிற�O<� ெச�வ� ெபறி<� பிற'�� இ$னா 

ெச1யாைம மாச�றா' ேகா�. 311 

க2/�இ$னா ெச1தவ� க-S� ம2/தி$னா 

ெச1யாைம மாச�றா' ேகா�. 312 

ெச1யாம� ெச�றா'��� இ$னாத ெச1தபி$ 

உ1யா வி6ம) த��. 313 

இ$னாெச1 தாைர ஒ2/த� அவ'நாண 

ந$னய@ ெச1� விட�. 314 

அறிவினா$ ஆ�வ �-ேடா பிறிதி$ேநா1 

த)ேநா1ேபா� ேபா�றா� கைட. 315 

இ$னா என/தா$ உண')தைவ �$னாைம 

ேவ-8� பிற$க- ெசய�. 316 

எைன/தா<� எ@ஞா$2� யா'��� மன/தானா� 

மாணாெச1 யாைம தைல. 317 
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த$<யி'க� ஏ$னாைம தானறிவா$ எ$ெகாேலா 

ம$<யி'�� இ$னா ெசய�. 318 

பிற'�கி$னா %�பக� ெச1யி$ தம�� இ$னா 

பி�பக� தாேம வ��. 319 

ேநாெய�லா� ேநா1ெச1தா' ேமலவா� ேநா1ெச1யா' 

ேநாயி$ைம ேவ-8 பவ'. 320 

 

1.3.91.3.91.3.91.3.9    ெகா�லாைமெகா�லாைமெகா�லாைமெகா�லாைம    

அறவிைன யாெதனி$ ெகா�லாைம ேகாற� 

பிறவிைன எ�லா) த��. 321 

ப�/�-8 ப�4யி' ஓ�:த� 
ேலா' 

ெதா�/தவ�2� எ�லா) தைல. 322 

ஒ$றாக ந�ல� ெகா�லாைம ம�றத$ 

பி$சார� ெபா1யாைம ந$2. 323 

ந�லா2 என�ப8வ� யாெதனி$ யாெதா$2� 

ெகா�லாைம T6� ெநறி. 324 

நிைலஅ@சி நீ/தா�� எ�லா� ெகாைலஅ@சி� 

ெகா�லாைம T"வா$ தைல. 325 

ெகா�லாைம ேம�ெகா- ெடா6�வா$ வா"நா�ேம� 

ெச�லா� உயி�-S& F�2. 326 

த$<யி' நீ�பி<� ெச1ய�க தா$பிறி� 

இ$<யி' நீ��� விைன. 327 

ந$றா�� ஆ�க� ெபாிெதனி<� சா$ேறா'� �� 

ெகா$றா�� ஆ�க& கைட. 328 

ெகாைலவிைனய ராகிய மா�க� :ைலவிைனய' 

:$ைம ெதாிவா ரக/�. 329 

உயி' உட�பி$ நீ�கியா' எ$ப ெசயி' உட�பி$ 

ெச�லா/தீ வா"�ைக யவ'. 330 

 

1.3.1.3.1.3.1.3.10101010    நிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைமநிைலயாைம    

நி�லாத வ�ைற நிைலயின எ$2ண�� 

:�லறி வா-ைம கைட. 331 
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F/தா78 அைவ� �ழா/ த�ேற ெப�@ெச�வ� 

ேபா��� அ�விளி) த�2. 332 

அ�கா இய�பி�20 ெச�வ� அ�ெப�றா� 

அ��ப ஆ&ேக ெசய�. 333 

நாெளன ஒ$2ேபா� கா7� உயி' ஈ�� 

வாள� உண'வா'� ெபறி$. 334 

நா0ெச�2 வி���ேம� வாரா%$ ந�விைன 

ேம�ெச$2 ெச1ய� ப8� 335 

ெந�ந� உளெனா�வ$ இ$றி�ைல எ$<� 

ெப�ைம உைட/�இB ,ல�. 336 

ஒ�ெபா6�� வா"வ� அறியா' க��ப 

ேகா�;� அ�ல பல. 337 

�ட�ைப தனி/� ஒழிய� :�பற) த�ேற 

உட�ெபா8 உயிாிைட ந7:. 338 

உற&� வ�ேபா4@ சா�கா8 உற&கி 

விழி�ப� ேபா4� பிற�:. 339 

:�கி� அைம)தி$2 ெகா�ேலா உட�பி<� 

�0சி� இ�)த உயி'��. 340 

 

1.3.111.3.111.3.111.3.11    �ற��ற��ற��ற�    

யாதனி$ யாதனி$ நீ&கியா$ ேநாத� 

அதனி$ அதனி$ இல$. 341 

ேவ-�$ உ- டாக/ �ற�க �ற)தபி$ 

ஈ-8இய� பால பல. 342 

அட�ேவ-8� ஐ)த$ :ல/ைத விட�ேவ-8� 

ேவ-�ய ெவ�லா� ஒ�&�. 343 

இய�பா�� ேநா$பி�ெகா$2 இ$ைம உைடைம 

மயலா�� ம�2� ெபய'/�. 344 

ம�2� ெதாட'�பா8 எவ$ெகா� பிற�ப2�க� 

உ�றா'�� உட�:� மிைக. 345 

யா$ என� எ$<� ெச��� அ2�பா$ வாேனா'�� 

உய')த உலக� :��. 346 
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ப�றி விடாஅ இ8�ைபக� ப�றிைன� 

ப�றி விடாஅ தவ' ��. 347 

தைல�ப7டா' தீர/ �ற)தா' மய&கி 

வைல�ப7டா' ம�ைற யவ'. 348 

ப�ற�ற க-ேண பிற�ப2��� ம�2 

நிைலயாைம காண� ப8�. 349 

ப�2க ப�ற�றா$ ப�றிைன அ�ப�ைற� 

ப�2க ப�2 விட��. 350 

 

1.3.121.3.121.3.121.3.12    ெம/%ண�த�ெம/%ண�த�ெம/%ண�த�ெம/%ண�த�    

ெபா�ள�ல வ�ைற� ெபா�ெள$2 உண�� 

ம�ளானா� மாணா� பிற�:. 351 

இ��நீ&கி இ$ப� பய��� ம��நீ&கி 

மாச2 கா7சி யவ'��. 352 

ஐய/தி$ நீ&கி/ ெதளி)தா'�� ைவய/தி$ 

வான� நணிய �ைட/�. 353 

ஐ;ண', எ1திய� க-S� பயமி$ேற 

ெம1;ண', இ�லா தவ'��. 354 

எ�ெபா�� எ/த$ைம/ தாயி<� அ�ெபா�� 

ெம1�ெபா�� கா-ப� அறி,. 355 

க�றீ-8 ெம1�ெபா�� க-டா' தைல�ப8வ' 

ம�றீ-8 வாரா ெநறி. 356 

ஓ'/��ள� உ�ள� உணரா$ ஒ�தைலயா� 

ேப'/��ள ேவ-டா பிற�:. 357 

பிற�ெப$<� ேபைதைம நீ&க0 சிற�ெப$<� 

ெச�ெபா�� கா-ப� அறி,. 358 

சா':ண')� சா': ெகடஒ6கி$ ம�றழி/�0 

சா'தரா சா'த� ேநா1. 359 

காம� ெவ�ளி மய�க� இநB%$ற$ 

நாம� ெகட�ெக8� ேநா1. 360 

1.3.131.3.131.3.131.3.13    அவாவ&�அவாவ&�அவாவ&�அவாவ&�த�த�த�த�    

அவாஎ$ப எ�லா உயி'��� எ@ ஞா$2� 
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தவாஅ� பிற�O<� வி/�. 361 

ேவ-8&கா� ேவ-8� பிறவாைம ம�ற� 

ேவ-டாைம ேவ-ட வ��. 362 

ேவ-டாைம அ$ன வி60ெச�வ� ஈ-��ைல 

ஆ-8� அஃெதா�ப� இ�. 363 

Iஉ1ைம எ$ப� அவாவி$ைம ம�ற� 

வாஅ1ைம ேவ-ட வ��. 364 

அ�றவ' எ$பா' அவாஅ�றா' ம�ைறயா' 

அ�றாக அ�ற� இல'. 365 

அ@Dவ ேதா�� அறேன ஒ�வைன 

வ@சி�ப ேதா�� அவா. 366 

அவாவிைன ஆ�ற அ2�பி$ தவாவிைன 

தா$ேவ-8 மா�றா$ வ��. 367 

அவாஇ�லா'� கி�லா�) �$ப� அஃ�-ேட� 

தவாஅ� ேம$ேம� வ��. 368 

இ$ப� இைடயறா தீ-8� அவாெவ$<� 

�$ப/�� �$ப& ெக�$. 369 

ஆரா இய�ைக அவாநீ�பி$ அ)நிைலேய 

ேபரா இய�ைக த��. 370 

--------- 

1.41.41.41.4    ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�ஊழிய�    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. ஊ�ஊ�ஊ�ஊ�    

ஆFழா� ேதா$2� அைசவி$ைம ைக�ெபா�� 

ேபாFழா� ேதா$2� ம�. 371 

ேபைத� ப8��� இழX" அறிவக�2� 

ஆகY" உ�ற� கைட. 372 

Q-ணிய 
�பல க�பி<� ம�2)த$ 

உ-ைம யறிேவ மி��. 373 

இ�ேவ2 உலக/� இய�ைக தி�ேவ2 

ெத�ளிய ராத4� ேவ2. 374 

ந�லைவ எ�லாஅ) தீயவா� தீய,� 

ந�லவா� ெச�வ� ெசய��. 375 
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பாியி<� ஆகாவா� பால�ல உ1/�0 

ெசாாியி<� ேபாகா தம. 376 

வ�/தா$ வ�/த வைகய�லா� ேகா� 

ெதா�/தா'�� �1/த� அாி�. 377 

�ற�பா'ம$ ��:ர வி�லா' உற�பால 

ஊ7டா கழி; ெமனி$. 378 

ந$றா&கா� ந�லவா� கா-பவ' அ$றா&கா� 

அ�ல� ப8வ ெதவ$? 379 

ஊழி� ெப�வC யா,ள ம�ெறா$2 

Tழி<) தா$%) �2�. 380 

ஊழிஊழிஊழிஊழிய� �5றி5&ய� �5றி5&ய� �5றி5&ய� �5றி5&    

அற���பா� �5றி5&அற���பா� �5றி5&அற���பா� �5றி5&அற���பா� �5றி5&    

--------------  
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2. 2. 2. 2. ெபா�7பா�ெபா�7பா�ெபா�7பா�ெபா�7பா�        ----                2.12.12.12.1    அரசிய�அரசிய�அரசிய�அரசிய�    

 

2.1.12.1.12.1.12.1.1    இைறமா7சிஇைறமா7சிஇைறமா7சிஇைறமா7சி    

பைட�� F"அைம0D ந7பர- ஆ2� 

உைடயா$ அரச�� ஏ2. 381 

அ@சாைம ஈைக அறிX�க� இ)நா$�� 

எ@சாைம ேவ)த'� கிய�:. 382 

I&காைம க�வி �ணி,ைடைம இ�A$2� 

நீ&கா நிலனா$ பவ'��. 383 

அறனி6�கா த�லைவ நீ�கி மறனி6�கா 

மான� உைடய தரD. 384 

இய�ற4� ஈ7ட4& கா/த4� கா/த 

வ�/த4� வ�ல தரD. 385 

கா7சி� ெகளிய$ க8@ெசா�ல$ அ�லேன� 

மீ�F2� ம$ன$ நில� 386 

இ$ெசாலா� ஈ/தளி�க வ�லா'��/ த$ெசாலா� 

தா$க- டைன/திB ,ல�. 387 

%ைறெச1� கா�பா�2� ம$னவ$ ம�க7� 

இைறெய$2 ைவ�க� ப8�. 388 

ெசவிைக�ப0 ெசா�ெபா2��� ப-:ைட ேவ)த$ 

கவிைக�கீ"/ த&�� உல�. 389 

ெகாைடயளி ெச&ேகா� ��ேயா�ப� நா$�� 

உைடயானா� ேவ)த'� ெகாளி. 390 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2    க�விக�விக�விக�வி    

க�க கசடற� க�பைவ க�றபி$ 

நி�க அத��/ தக. 391 

எ-ெண$ப ஏைன எ6/ெத$ப இBவிர- 8� 

க-ெண$ப வா6� உயி'��. 392 

க-Sைடய' எ$பவ' க�ேறா' %க/திர-8 

:-Sைடய' க�லா தவ'. 393 

உவ�ப/ தைல�F� உ�ள� பிாித� 
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அைன/ேத :லவ' ெதாழி�. 394 

உைடயா'%$ இ�லா'ேபா� ஏ�க�2& க�றா' 

கைடயேர க�லா தவ'. 395 

ெதா7டைன/ I2� மண�ேகணி மா)த'��� 

க�றைன/ I2� அறி,. 396 

யாதா<� நாடாமா� ஊராமா� எ$ெனா�வ$ 

சா)�ைண;& க�லாத வா2. 397 

ஒ�ைம�க- தா$ க�ற க�வி ஒ�வ�� 

எ6ைம;� ஏமா� :ைட/�. 398 

தாமி$ :2வ� உலகி$ :ற� க-8 

கா%2வ' க�றறி) தா'. 399 

ேக�� வி60ெச�வ� க�வி ெயா�வ�� 

மாட�ல ம�ைற யைவ. 400 
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2.1.32.1.32.1.32.1.3    க�லாைமக�லாைமக�லாைமக�லாைம    

அர&கி$றி வ7டா� ய�ேற நிர�பிய 


C$றி� ேகா7� ெகாள�. 401 

க�லாதா$ ெசா�கா %2த� %ைலயிர-8� 

இ�லாதா� ெப-கா%� ற�2. 402 

க�லா தவ�� நனிந�ல' க�றா'%$ 

ெசா�லா தி��க� ெபறி$. 403 

க�லாதா$ ஒ7ப� கழியந$ றாயி<� 

ெகா�ளா' அறி,ைட யா'. 404 

க�லா ஒ�வ$ தைகைம தைல�ெப1� 

ெசா�லாட0 ேசா', ப8�. 405 

உளெர$<� மா/திைரய' அ�லா� பயவா� 

களரைனய' க�லா தவ'. 406 

Q-மா- Qைழ:ல� இ�லா$ எழி�நல� 

ம-மா- :ைனபாைவ ய�2. 407 

ந�லா'க- ப7ட வ2ைமயி$ இ$னாேத 

க�லா'க- ப7 ட தி�. 408 

ேம�பிற)தா ராயி<� க�லாதா' கீ"�பிற)�� 

க�றா' அைன/தில' பா8. 409 

வில&ெகா8 ம�க� அைனய' இல&�
� 

க�றாேரா8 ஏைன யவ'. 410 

 

2.1.42.1.42.1.42.1.4    ேக�விேக�விேக�விேக�வி    

ெச�வ/�7 ெச�வ@ ெசவி0ெச�வ� அ0ெச�வ� 

ெச�வ/� ெள�லா) தைல. 411 

ெச,��ண வி�லாத ேபா"� சிறி� 

வயி�2��� ஈய� ப8�. 412 

ெசவி;ணவி� ேக�வி ;ைடயா' அவி;ணவி$ 

ஆ$றாேரா ெடா�ப' நில/�. 413 

க�றில னாயி<& ேக7க அஃெதா�வ�� 

ஒ�க/தி$ ஊ�றா) �ைண. 414 

இ6�க� உைட;ழி ஊ�2�ேகா� அ�ேற 
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ஒ6�க %ைடயா'வா10 ெசா�. 415 

எைன/தா<� ந�லைவ ேக7க அைன/தா<� 

ஆ$ற ெப�ைம த��. 416 

பிைழ/ �ண')�� ேபைதைம ெசா�லா ாிைழ/�ண') 

தீ-�ய ேக�வி யவ'. 417 

ேக7பி<& ேகளா/ தைகயேவ ேக�வியா� 

ேதா7க� படாத ெசவி. 418 

Qண&கிய ேக�விய ர�லா' வண&கிய 

வாயின ராத� அாி�. 419 

ெசவியி� Dைவ;ணரா வா;ண'வி$ மா�க� 

அவியி<� வாழி<� எ$? 420 

 

2.1.52.1.52.1.52.1.5    அறி�ைடைமஅறி�ைடைமஅறி�ைடைமஅறி�ைடைம    

அறிவ�ற& கா��& க�வி ெச2வா'��� 

உ�ளழி�க லாகா அர-. 421 

ெச$ற இட/தா� ெசலவிடா தீெதாாீஇ 

ந$றி$பா� உ1�ப தறி,. 422 

எ�ெபா�� யா'யா'வா1� ேக7பி<� அ�ெபா�� 

ெம1�ெபா�� கா-ப தறி,. 423 

எ-ெபா�ள வாக0 ெசல0ெசா�C/ தா$பிற'வா1 

Q-ெபா�� கா-ப தறி,. 424 

உலக� தழீஇய ெதா7ப� மல'த4� 

F�ப4� இ�ல தறி,. 425 

எBவ �ைறவ� உலக� உலக/ேதா8 

அBவ �ைறவ தறி,. 426 

அறி,ைடயா' ஆவ தறிவா' அறிவிலா' 

அஃதறி க�லா தவ'. 427 

அ@Dவ த@சாைம ேபைதைம அ@Dவ� 

அ@ச� அறிவா' ெதாழி�. 428 

எதிரதா� கா��� அறிவினா'� கி�ைல 

அதிர வ�வேதா' ேநா1. 429 

அறி,ைடயா' எ�லா %ைடயா' அறிவிலா' 
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எ$<ைடய ேர<� இல'. 430 

 

2.1.62.1.62.1.62.1.6    �5ற3க8த��5ற3க8த��5ற3க8த��5ற3க8த�    

ெச���@ சின%� சி2ைம;� இ�லா' 

ெப��க� ெப�மித நீ'/�. 431 

இவற4� மா-பிற)த மான%� மாணா 

உவைக;� ஏத� இைற��. 432 

திைன/�ைணயா& ��ற� வாி<� பைன/�ைணயா� 

ெகா�வ' பழிநாS வா'. 433 

��றேம கா�க ெபா�ளாக� ��றேம 

அ�ற) /Zஉ� பைக. 434 

வ�%$ன'� காவாதா$ வா"�ைக எாி%$ன' 

ைவ/I2 ேபால� ெக8�. 435 

த$��ற� நீ�கி� பிற'��ற& கா-கி�பி$ 

எ$��ற மா�� இைற��? 436 

ெசய�பால ெச1யா திவறியா$ ெச�வ� 

உய�பால த$றி� ெக8�. 437 

ப�2�ள� எ$<� இவற$ைம எ�2�*� 

எ-ண� ப8வெதா$ ற$2. 438 

வியவ�க எ@ஞா$2� த$ைன நயவ�க 

ந$றி பயவா விைன. 439 

காதல காத� அறியாைம உ1�கி�பி$ 

ஏதில ஏதிலா' 
�. 440 

 

2.1.72.1.72.1.72.1.7    ெபாியாைர� �ைண�ேகாட�ெபாியாைர� �ைண�ேகாட�ெபாியாைர� �ைண�ேகாட�ெபாியாைர� �ைண�ேகாட�    

அறனறி)� A/த அறி,ைடயா' ேக-ைம 

திறனறி)� ேத')� ெகாள�. 441 

உ�றேநா1 நீ�கி உறாஅைம %�கா��� 

ெப�றியா'� ேபணி� ெகாள�. 442 

அாியவ�2 ெள�லா� அாிேத ெபாியாைர� 

ேபணி/ தமரா� ெகாள�. 443 

த�மி� ெபாியா' தமரா ஒ6�த� 
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வ$ைம; ெள�லா) தைல. 444 

T"வா'க- ணாக ஒ6கலா$ ம$னவ$ 

T"வாைர� T")� ெகாள�. 445 

த�கா ாின/தனா1/ தாெனா6க வ�லாைன0 

ெச�றா' ெசய�கிட)த தி�. 446 

இ���) �ைணயாைர யா�வைர யாேர 

ெக8��) தைகைம யவ'. 447 

இ��பாைர இ�லாத ஏமரா ம$ன$ 

ெக8�பா ாிலா<& ெக8�. 448 

%தCலா'க ஊதிய மி�ைல மதைலயா@ 

சா'பிலா'� கி�ைல நிைல. 449 

ப�லா' பைக ெகாளC� ப/த8/த தீைம/ேத 

ந�லா' ெதாட'ைக விட�. 450 

 

2.1.82.1.82.1.82.1.8    சி5றின9ேசராைமசி5றின9ேசராைமசி5றின9ேசராைமசி5றின9ேசராைம    

சி�றின� அ@D� ெப�ைம சி2ைமதா$ 

D�றமா0 T")� வி8�. 451 

நில/திய�பா� நீ'திாி) த�றா�� மா)த'�� 

இன/திய�ப தா�� அறி,. 452 

மன/தானா� மா)த'� �ண'0சி இன/தானா� 

இ$னா$ என�ப8@ ெசா�. 453 

மன/� ள�ேபால� கா7� ஒ�வ�� 

இன/�ள தா�� அறி,. 454 

மன)I1ைம ெச1விைன I1ைம இர-8� 

இன)I1ைம Iவா வ��. 455 

மன)Iயா'� ெக0ச�ந$ றா�� இன)Iயா'�� 

இ�ைலந$ றாகா விைன. 456 

மனநல� ம$<யி'� கா�க� இனநல� 

எ�லா� :க6� த��. 457 

மனநல� ந$�ைடய ராயி<� சா$ேறா'�� 

இனநல� ஏமா� :ைட/�. 458 

மனநல/தி$ ஆ�� ம2ைமம� றஃ�� 
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இனநல/தி$ ஏமா� :ைட/�. 459 

ந�Cன/தி L&�) �ைணயி�ைல தீயின/தி$ 

அ�ல� ப8�பIஉ� இ�. 460 

 

2.1.92.1.92.1.92.1.9    ெதாி+�ெசய�வைகெதாி+�ெசய�வைகெதாி+�ெசய�வைகெதாி+�ெசய�வைக    

அழிவIஉ� ஆவIஉ� ஆகி வழிபய��� 

ஊதிய%� T")� ெசய�. 461 

ெதாி)த இன/ெதா8 ேத')ெத-ணி0 ெச1வா'�� 

அ��ெபா�� யாெதா$2� இ� 462 

ஆ�க� க�தி %தCழ��� ெச1விைன 

ஊ�கா' அறி,ைட யா'. 463 

ெதளிவி லதைன/ ெதாட&கா' இளிெவ$<� 

ஏத�பா8 அ@D பவ'. 464 

வைகயற0 Tழா ெத6த� பைகவைர� 

பா/தி� ப8�பேதா ரா2. 465 

ெச1த�க அ�ல ெசய� ெக8� ெச1த�க 

ெச1யாைம யா<& ெக8�. 466 

எ-ணி/ �ணிக க�ம� �ணி)தபி$ 

எ-Sவ� எ$ப� இ6��. 467 

ஆ�றி$ வ�)தா வ�/த� பல'நி$2 

ேபா�றி<� ெபா/�� ப8�. 468 

ந$றா�ற 4�*) த,2-8 அவரவ' 

ப-பறி) தா�றா� கைட. 469 

எ�ளாத எ-ணி0 ெசய�ேவ-8� த�ேமா8 

ெகா�ளாத ெகா�ளா� உல�. 470 

 

2.1.102.1.102.1.102.1.10    வ$யறித�வ$யறித�வ$யறித�வ$யறித�    

விைனவC;� த$வC;� மா�றா$ வC;� 

�ைணவC;� I�கி0 ெசய�. 471 

ஒ�வ தறிவ� அறி)தத$ க-த&கி0 

ெச�வா'��0 ெச�லாத� இ�. 472 

உைட/த� வCயறியா' ஊ�க/தி$ ஊ�கி 
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இைட�க- %ாி)தா' பல'. 473 

அைம)தா& ெகா6கா$ அளவறியா$ த$ைன 

விய)தா$ விைர)� ெக8�. 474 

OCெப1 சாகா8� அ0சி2� அ�ப-ட@ 

சால மி�/�� ெபயி$. 475 

Qனி�ெகா�ப' ஏறினா' அஃதிற) I�கி$ 

உயி'�கி2தி ஆகி வி8�. 476 

ஆ�றி$ அறவறி)� ஈக அ�ெபா�� 

ேபா�றி வழ&� ெநறி. 477 

ஆகா2 அளவி7� தாயி<& ேக��ைல 

ேபாகா2 அகலா� கைட. 478 

அளவற)� வாழாதா$ வா"�ைக உளேபால 

இ�லாகி/ ேதா$றா� ெக8�. 479 

உளவைர I�காத ஒ�:ர வா-ைம 

வளவைர வ�ைல� ெக8�. 480 

 

2.1.112.1.112.1.112.1.11    காலமறித�காலமறித�காலமறித�காலமறித�    

பக�ெவ�4� Fைகைய� கா�ைக இக�ெவ�4� 

ேவ)த'�� ேவ-8� ெபா6�. 481 

ப�வ/ேதா8 ஒ7ட ஒ6க� தி�விைன/ 

தீராைம ஆ'��& கயி2. 482 

அ�விைன ெய$ப உளேவா க�வியா$ 

கால� அறி)� ெசயி$. 483 

ஞால� க�தி<& ைகF8& கால� 

க�தி இட/தா� ெசயி$. 484 

கால� க�தி இ��ப' கல&கா� 

ஞால� க�� பவ'. 485 

ஊ�க %ைடயா$ ஒ8�க� ெபா�தக' 

தா�க��� ேப�) தைக/�. 486 

ெபா�ெளன ஆ&ேக :ற�ேவரா' கால�பா'/� 

உ�ேவ'�ப' ஒ�ளி யவ'. 487 

ெச2நைர� காணி$ Dம�க இ2வைர 



40 

 

காணி$ கிழ�கா� தைல. 488 

எ1த� காிய� இைய)த�கா� அ)நிைலேய 

ெச1த� காிய ெசய�. 489 

ெகா�ெகா�க F�:� ப�வ/� ம�றத$ 

�/ெதா�க சீ'/த இட/�. 490 

 

2.1.122.1.122.1.122.1.12    இடனறித�இடனறித�இடனறித�இடனறித�    

ெதாட&க�க எBவிைன;� எ�ள�க %�2� 

இட&க-ட பி$அ� ல�. 491 

%ர-ேச')த ெமா1�பி னவ'��� அர-ேச')தா� 

ஆ�க� பல,) த��. 492 

ஆ�றா�� ஆ�றி அ8ப இடனறி)� 

ேபா�றா'க- ேபா�றி0 ெசயி$. 493 

எ-ணியா' எ-ண� இழ�ப' இடனறி)� 

�$னியா' �$னி0 ெசயி$. 494 

ெந8�:ன4� ெவ�4� %தைல அ8�:னC$ 

நீ&கி$ அதைன� பிற. 495 

கடேலாடா கா�வ� ெந8)ேத' கடேலா8� 

நாவா;� ஓடா நில/�. 496 

அ@சாைம அ�லா� �ைணேவ-டா எ@சாைம 

எ-ணி இட/தா� ெசயி$. 497 

சி2பைடயா$ ெச�Cட� ேசாி$ உ2பைடயா$ 

ஊ�க� அழி)� வி8�. 498 

சிைறநல<� சீ�� இலெரனி<� மா)த' 

உைறநில/ேதா8 ஒ7ட� அாி�. 499 

காலா" களாி� நாிய8� க-ண@சா 

ேவலா� %க/த களி2. 500 

 

2.1.132.1.132.1.132.1.13    ெதாி+�ெதளித�ெதாி+�ெதளித�ெதாி+�ெதளித�ெதாி+�ெதளித�    

அற�ெபா�� இ$ப� உயிர0ச� நா$கி$ 

திற)ெதாி)� ேதற� ப8�. 501 

���பிற)� ��ற/தி$ நீ&கி வ8�பாி;� 
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நாSைடயா$ D7ேட ெதளி,. 502 

அாியக�2 ஆச�றா' க-S� ெதாி;&கா� 

இ$ைம அாிேத ெவளி2. 503 

�ண�நா�� ��ற%� நா� அவ�2� 

மிைகநா� மி�க ெகாள�. 504 

ெப�ைம��� ஏைன0 சி2ைம��� த/த� 

க�மேம க7டைள� க�. 505 

அ�றாைர/ ேத2த� ஓ�:க ம�றவ' 

ப�றில' நாணா' பழி. 506 

காத$ைம க)தா அறிவறியா'/ ேத2த� 

ேபைதைம எ�லா) த��. 507 

ேதரா$ பிறைன/ ெதளி)தா$ வழி%ைற 

தீரா இ8�ைப த��. 508 

ேத ற�க யாைர;� ேதரா� ேத')தபி$ 

ேத2க ேத2� ெபா��. 509 

ேதரா$ ெதளி,� ெதளி)தா$க- ஐ;ற,� 

தீரா இ8�ைப த��. 510 

 

2.1.142.1.142.1.142.1.14    ெதாி+�விைனயாட�ெதாி+�விைனயாட�ெதாி+�விைனயாட�ெதாி+�விைனயாட�    

ந$ைம;� தீைம;� நா� நல�:ாி)த 

த$ைமயா$ ஆள� ப8�. 511 

வாாி ெப��கி வள�ப8/� உ�றைவ 

ஆரா1வா$ ெச1க விைன. 512 

அ$பறி, ேத�ற� அவாவி$ைம இ)நா$�� 

ந$�ைடயா$ க7ேட ெதளி,. 513 

எைனவைகயா$ ேதறிய� க-S� விைனவைகயா$ 

ேவறா�� மா)த' பல'. 514 

அறி)தா�றி0 ெச1கி�பா�� அ�லா� விைனதா$ 

சிற)தாென$2 ஏவ�பா� ற$2. 515 

ெச1வாைன நா� விைனநா�� கால/ேதா8 

எ1த உண')� ெசய�. 516 

இதைன இதனா� இவ$%���� எ$றா1)� 
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அதைன அவ$க- விட�. 517 

விைன� �ாிைம நா�ய பி$ைற அவைன 

அத��ாிய னாக0 ெசய�. 518 

விைன�க- விைன;ைடயா$ ேக-ைமேவ றாக 

நிைன�பாைன நீ&�� தி�. 519 

நாேடா 2� நா8க ம$ன$ விைனெச1வா$ 

ேகாடாைம ேகாடா �ல�. 520 

 

2.1.152.1.152.1.152.1.15    :5ற+தழா�:5ற+தழா�:5ற+தழா�:5ற+தழா�    

ப�ற�ற க-S� பைழைமபா ரா78த� 

D�ற/தா' க-ேண உள. 521 

வி��பறா0 D�ற� இையயி$ அ��பறா 

ஆ�க� பல,� த��. 522 

அளவளா வி�லாதா$ வா"�ைக �ளவளா� 

ேகா�$றி நீ'நிைற) த�2. 523 

D�ற/தா� D�ற� படஒ6க� ெச�வ)தா$ 

ெப�ற/தா� ெப�ற பய$. 524 

ெகா8/த4� இ$ெசா4� ஆ�றி$ அ8�கிய 

D�ற/தா� D�ற� ப8�. 525 

ெப�&ெகாைடயா$ ேபணா$ ெவ�ளி அவனி$ 

ம�&�ைடயா' மாநில/� இ�. 526 

கா�ைக கரவா கைர)�-S� ஆ�க%� 

அ$னநீ ரா'�ேக உள. 527 

ெபா�ேநா�கா$ ேவ)த$ வாிைசயா ேநா�கி$ 

அ�ேநா�கி வா"வா' பல'. 528 

தமராகி� த�2ற)தா' D�ற� அமராைம� 

காரண� இ$றி வ��. 529 

உைழ�பிாி)� காரண/தி$ வ)தாைன ேவ)த$ 

இைழ/ தி�)� எ-ணி� ெகாள�. 530 

 

2.1.162.1.162.1.162.1.16    ெபா4சாவாைமெபா4சாவாைமெபா4சாவாைமெபா4சாவாைம    

இற)த ெவ�ளியி$ தீேத சிற)த 
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உவைக மகி"0சியி� ேசா',. 531 

ெபா0சா�:� ெகா�4� :கைழ அறிவிைன 

நி0ச நிர�:� ெகா$ றா&�. 532 

ெபா0சா�பா'� கி�ைல :க"ைம அ�உலக/� 

எ�பா�
 ேலா'��� �ணி,. 533 

அ0ச %ைடயா'�� அரணி�ைல ஆ&கி�ைல 

ெபா0சா� :ைடயா'�� ந$�. 534 

%$<ற� காவா� இ6�கியா$ த$பிைழ 

பி$L2 இர&கி வி8�. 535 

இ6�காைம யா'மா78� எ$2� வ6�காைம 

வாயி$ அ�ெவா�ப� இ�. 536 

அாியஎ$2 ஆகாத இ�ைலெபா0 சாவா� 

க�வியா� ேபா�றி0 ெசயி$. 537 

:க")தைவ ேபா�றி0 ெசய�ேவ-8� ெச1யா� 

இக")தா'�� எ6ைம;� இ�. 538 

இக"0சியி$ ெக7டாைர உ�*க தா)த� 

மகி"0சியி$ ைம)�2� ேபா"�. 539 

உ�ளிய� எ1த� எளி�ம$ ம�2)தா$ 

உ�ளிய� உ�ள� ெபறி$. 540 

 

2.1.172.1.172.1.172.1.17    ெச3ேகா�ைமெச3ேகா�ைமெச3ேகா�ைமெச3ேகா�ைம    

ஓ')�க- ேணாடா� இைற:ாி)� யா'மா78� 

ேத')�ெச1 வஃேத %ைற. 541 

வாேனா�கி வா6� உலெக�லா� ம$னவ$ 

ேகா� ேநா�கி வா6& ��. 542 

அ)தண' 
��� அற/தி��� ஆதியா1 

நி$ற� ம$னவ$ ேகா�. 543 

��தழீஇ� ேகாேலா0D� மாநில ம$ன$ 

அ�தழீஇ நி��� உல�. 544 

இய�:ளி� ேகாேலா0D� ம$னவ$ நா7ட 

ெபய4� விைள;*� ெதா��. 545 

ேவல$2 ெவ$றி த�வ� ம$னவ$ 
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ேகாலIஉ& ேகாடா ெதனி$. 546 

இைறகா��� ைவயக� எ�லா� அவைன 

%ைறகா��� %7டா0 ெசயி$. 547 

எ-பத/தா$ ஓரா %ைறெச1யா ம$னவ$ 

த-பத/தா$ தாேன ெக8�. 548 

��:ற& கா/ேதா�பி� ��ற� க�த� 

வ8வ$2 ேவ)த$ ெதாழி�. 549 

ெகாைலயி� ெகா�யாைர ேவ)ெதா2/த� ைப&F" 

கைளக7 டதெனா8 ேந'. 550 

 

2.1.182.1.182.1.182.1.18    ெகா03ேகா�ைமெகா03ேகா�ைமெகா03ேகா�ைமெகா03ேகா�ைம    

ெகாைலேம�ெகா- டாாி� ெகா�ேத அைலேம�ெகா-8 

அ�லைவ ெச1ெதா6�� ேவ)�. 551 

ேவெலா8 நி$றா$ இ8ெவ$ ற�ேபா4� 

ேகாெலா8 நி$றா$ இர,. 552 

நாெடா2� நா� %ைறெச1யா ம$னவ$ 

நாெடா2� நா8 ெக8�. 553 

F6& ��;� ஒ�&கிழ��� ேகா�ேகா�0 

Tழா� ெச1;� அரD. 554 

அ�ல�ப78 ஆ�றா� அ6தக- ணீர$ேற 

ெச�வ/ைத/ ேத1��� பைட 555 

ம$ன'�� ம$<த� ெச&ேகா$ைம அஃதி$ேற� 

ம$னாவா� ம$ன'� ெகாளி. 556 

�ளியி$ைம ஞால/தி�� எ�ற�ேற ேவ)த$ 

அளியி$ைம வா6� உயி'��. 557 

இ$ைமயி$ இ$னா� உைடைம %ைறெச1யா 

ம$னவ$ ேகா�கீ"� ப�$. 558 

%ைறேகா� ம$னவ$ ெச1யி$ உைறேகா� 

ஒ�லா� வான� ெபய�. 559 

ஆபய$ �$2� அ2ெதாழிேலா' 
�மற�ப' 

காவல$ காவா$ எனி$. 560 
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2.1.192.1.192.1.192.1.19    ெவ�வ+தெச/யாைமெவ�வ+தெச/யாைமெவ�வ+தெச/யாைமெவ�வ+தெச/யாைம    

த�கா&� நா�/ தைல0ெச�லா வ-ண/தா� 

ஒ/தா&� ஒ2�ப� ேவ)�. 561 

க�ேதா0சி ெம�ல எறிக ெந�தா�க� 

நீ&காைம ேவ-8 பவ'. 562 

ெவ�வ)த ெச1ெதா6�� ெவ&ேகால னாயி$ 

ஒ�வ)த� ஒ�ைல� ெக8�. 563 

இைறக�ய$ எ$2ைர��� இ$னா0ெசா� ேவ)த$ 

உைறக8கி ஒ�ைல� ெக8�. 564 

அ�@ெசBவி இ$னா %க/தா$ ெப�@ெச�வ� 

ேபஎ1க- ட$ன� உைட/�. 565 

க8@ெசா�ல$ க-ணில$ ஆயி$ ெந8@ெச�வ� 

நீ�$றி ஆ&ேக ெக8�. 566 

க8ெமாழி;� ைகயிக)த த-ட%� ேவ)த$ 

அ8%ர- ேத1��� அர�. 567 

இன/தா�றி எ-ணாத ேவ)த$ சின/தா�றி0 

சீறி� சி2�� தி�. 568 

ெச�வ)த ேபா"தி� சிைறெச1யா ேவ)த$ 

ெவ�வ)� ெவ1� ெக8�. 569 

க�லா'� பிணி��� க8&ேகா� அ�வ�ல� 

இ�ைல நில��� ெபாைற. 570 

 

2.1.202.1.202.1.202.1.20    க;ேணா7 டக;ேணா7 டக;ேணா7 டக;ேணா7 ட    

க-ேணா7ட� எ$<� கழிெப�& காாிைக 

உ-ைமயா$ உ-�B ,ல�. 571 

க-ேணா7ட/ ��ள� உலகிய� அஃதிலா' 

உ-ைம நில��� ெபாைற. 572 

ப-எ$னா� பாட�� இையபி$ேற� க-எ$னா� 

க-ேணா7ட� இ�லாத க-. 573 

உளேபா� %க/ெதவ$ ெச1;� அளவினா� 

க-ேணா7ட� இ�லாத க-. 574 

க-ணி�� அணிகல� க-ேணா7ட� அஃதி$ேற� 
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:-ெண$2 உணர� ப8� 575 

ம-ேணா �ைய)த மர/தைனய' க-ேணா 

�ைய)�க- ேணாடா தவ'. 576 

க-ேணா7 ட� இ�லவ' க-ணில' க-Sைடயா' 

க-ேணா7ட� இ$ைம;� இ�. 577 

க�ம� சிைதயாம� க-ேணாட வ�லா'�� 

உாிைம உைட/திB ,ல�. 578 

ஒ2/தா�2� ப-பினா' க-S�க- ேணா�� 

ெபா2/தா�2� ப-ேப தைல. 579 

ெபய�க-8� ந@D- டைமவ' நய/த�க 

நாகாிக� ேவ-8 பவ'. 580 

 

2.1.212.1.212.1.212.1.21    ஒ5றாட�ஒ5றாட�ஒ5றாட�ஒ5றாட�    

ஒ�2� உைரசா$ற 
4� இைவயிர-8� 

ெத�ெற$க ம$னவ$ க-. 581 

எ�லா'��� எ�லா� நிக"பைவ எ@ஞா$2� 

வ�லறித� ேவ)த$ ெதாழி�. 582 

ஒ�றினா$ ஒ�றி� ெபா��ெதாியா ம$னவ$ 

ெகா�ற& ெகாள�கிட)த� இ�. 583 

விைனெச1வா' த�D�ற� ேவ-டாதா' எ$றா&� 

அைனவைர;� ஆரா1வ� ஒ�2. 584 

கடாஅ உ�ெவா8 க-ண@சா� யா-8� 

உகாஅைம வ�லேத ஒ�2. 585 

�ற)தா' ப�வ/த ராகி இற)தாரா1)� 

எ$ெசயி<� ேசா'வில� ஒ�2. 586 

மைற)தைவ ேக7கவ� றாகி அறி)தைவ 

ஐய�பா8 இ�லேத ஒ�2. 587 

ஒ�ெறா�றி/ த)த ெபா�ைள;� ம�2ேமா' 

ஒ�றினா� ஒ�றி� ெகாள�. 588 

ஒ�ெற� 2ணராைம ஆ�க உட$Aவ' 

ெசா�ெறா�க ேதற� ப8�. 589 

சிற�பறிய ஒ�றி$க- ெச1ய�க ெச1யி$ 
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:ற�ப8/தா$ ஆ�� மைற. 590 

 

2.1.222.1.222.1.222.1.22    ஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைமஊ�க�ைடைம    

உைடய' என�ப8வ� ஊ�க� அஃ தி�லா' 

உைடய� உைடயேரா ம�2. 591 

உ�ள� உைடைம உைடைம ெபா�*ைடைம 

நி�லா� நீ&கி வி8�. 592 

�க� இழ)ேதெம$2 அ�லாவா' ஊ�க� 

ஒ�வ)த� ைக/�ைட யா'. 593 

�க� அத'வினா10 ெச�4� அைசவிலா 

ஊ�க %ைடயா <ைழ. 594 

ெவ�ள/ தைனய மல'நீ7ட� மா)த'த� 

உ�ள/ தைனய� உய',. 595 

உ�*வ ெத�லா� உய',�ள� ம�ற� 

த�ளி<) த�ளாைம நீ'/�. 596 

சிைதவிட/� ஒ�கா' உரேவா' :ைதய�பி� 

ப78�பா [$2& களி2. 597 

உ�ள� இலாதவ' எ1தா' உலக/� 

வ�ளிய� எ$<@ ெச���. 598 

பாிய� F'&ேகா7ட� ஆயி<� யாைன 

ெவ�உ� :Cதா� �றி$. 599 

உரெமா�வ�� உ�ள ெவ2�ைகஅஃ தி�லா' 

மர�ம�க ளாதேல ேவ2. 600 

 

2.1.232.1.232.1.232.1.23    ம8யி�ைமம8யி�ைமம8யி�ைமம8யி�ைம    

��ெய$<� �$றா விள�க� ம�ெய$<� 

மாTர மா1)� ெக8�. 601 

ம�ைய ம�யா ஒ6க� ��ைய� 

��யாக ேவ-8 பவ'. 602 

ம�ம�� ெகா-ெடா6�� ேபைத பிற)த 

��ம�;� த$னி<� %)�. 603 

��ம�)� ��ற� ெப��� ம�ம�)� 
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மா-ட உஞ�றி லவ'��. 604 

ெந8நீ' மறவி ம��யி� நா$�� 

ெக8நீரா' காம� கல$. 605 

ப�;ைடயா' ப�றைம)த� க-S� ம�;ைடயா' 

மா-பய$ எ1த� அாி�. 606 

இ�:ாி)� எ�*@ ெசா� ேக7ப' ம�:ாி)� 

மா-ட உஞ�றி லவ'. 607 

ம�ைம ��ைம�க- த&கி$த$ ஒ$னா'�� 

அ�ைம :�/தி வி8�. 608 

��யா-ைம ;�வ)த ��ற� ஒ�வ$ 

ம�யா-ைம மா�ற� ெக8�. 609 

ம�யிலா ம$னவ$ எ1�� அ�யள)தா$ 

தாஅய ெத�லா� ஒ�&�. 610 

 

2.1.242.1.242.1.242.1.24    ஆ�விைன%ைடைமஆ�விைன%ைடைமஆ�விைன%ைடைமஆ�விைன%ைடைம    

அ�ைம உைட/ெத$2 அசாவாைம ேவ-8� 

ெப�ைம %ய�சி த��. 611 

விைன�க- விைனெகட� ஓ�ப� விைன��ைற 

தீ')தாாி$ தீ')த$2 உல�. 612 

தாளா-ைம எ$<� தைகைம�க- த&கி�ேற 

ேவளா-ைம எ$<@ ெச���. 613 

தாளா-ைம இ�லாதா$ ேவளா-ைம ேப�ைக 

வாளா-ைம ேபால� ெக8�. 614 

இ$ப� விைழயா$ விைனவிைழவா$ த$ேகளி' 

�$ப� �ைட/I$2� I-. 615 

%ய�சி தி�விைன ஆ��� %ய�றி$ைம 

இ$ைம :�/தி வி8�. 616 

ம�;ளா� மா%க� எ$ப ம�யிலா$ 

தா*ளா$ தாமைரயி னா�. 617 

ெபாறியி$ைம யா'��� பழிய$2 அறிவறி)� 

ஆ�விைன இ$ைம பழி. 618 

ெத1வ/தா$ ஆகா ெதனி<� %ய�சித$ 
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ெம1வ�/த� FC த��. 619 

ஊைழ;� உ�ப�க� கா-ப' உைலவி$றி/ 

தாழா� உஞ�2 பவ'. 620 

 

2.1.252.1.252.1.252.1.25    இ0�கணழியாைமஇ0�கணழியாைமஇ0�கணழியாைமஇ0�கணழியாைம    

இ8�க- வ�&கா� ந�க அதைன 

அ8/I'வ� அஃெதா�ப தி�. 621 

ெவ�ள/ தைனய இ8�ைப அறி,ைடயா$ 

உ�ள/தி$ உ�ள� ெக8�. 622 

இ8�ைப�� இ8�ைப ப8�ப' இ8�ைப�� 

இ8�ைப படாஅ தவ'. 623 

ம8/தவா ெய�லா� பகட$னா$ உ�ற 

இ8�க- இட'�பா8 உைட/�. 624 

அ8�கி வாி<� அழிவிலா$ உ�ற 

இ8�க- இ8�க7 ப8�. 625 

அ�ேறெம$2 அ�ல� ப8பேவா ெப�ேறெம$2 

ஓ�:த� ேத�றா தவ'. 626 

இல�க� உட�பி8�ைப� ெக$2 கல�க/ைத� 

ைகயாறா� ெகா�ளாதா� ேம�. 627 

இ$ப� விைழயா$ இ8�ைப இய�ெப$பா$ 

�$ப� உ2த� இல$. 628 

இ$ப/�� இ$ப� விைழயாதா$ �$ப/�� 

�$ப� உ2த� இல$. 629 

இ$னாைம இ$ப� என�ெகாளி$ ஆ�)த$ 

ஒ$னா' விைழ;@ சிற�:. 630 

அரசிய� �5றி5&அரசிய� �5றி5&அரசிய� �5றி5&அரசிய� �5றி5&    

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

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. அ3கவிய�அ3கவிய�அ3கவிய�அ3கவிய�    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    அைம4:அைம4:அைம4:அைம4:    

க�வி;� கால%� ெச1ைக;� ெச1;� 

அ�விைன;� மா-ட� அைம0D. 631 

வ$க- ��கா/த� க�றறித� ஆ�விைனேயா8 
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ஐ)�ட$ மா-ட� அைம0D. 632 

பிாி/த4� ேபணி� ெகாள4� பிாி)தா'� 

ெபா�/த4� வ�ல தைம0D. 633 

ெதாித4� ேத')� ெசய4� ஒ�தைலயா0 

ெசா�ல4� வ�ல� அைம0D. 634 

அறனறி)� ஆ$றைம)த ெசா�லா$எ@ ஞா$2) 

திறனறி)தா$ ேத'0சி/ �ைண. 635 

மதிQ7ப� 
ேலா8 உைடயா'�� அதிQ7ப� 

யா,ள %$நி� பைவ. 636 

ெசய�ைக அறி)த� கைட/�� உலக/� 

இய�ைக அறி)� ெசய�. 637 

அறிெகா$2 அறியா$ எனி<� உ2தி 

உைழயி�)தா$ Fற� கட$. 638 

ப6ெத-S� ம)திாியி$ ப�கத�� ெதBேவா' 

எ6ப� ேகா� உ2�. 639 

%ைற�பட0 T")�� %�விலேவ ெச1வ' 

திற�பா8 இலாஅ தவ'. 640 

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    ெசா�வ�ைமெசா�வ�ைமெசா�வ�ைமெசா�வ�ைம    

நாநல� எ$<� நல<ைடைம அ)நல� 

யாநல/� உ�ளIஉ� அ$2. 641 

ஆ�க%& ேக8� அதனா� வ�தலா� 

கா/ேதா�ப� ெசா�C$க7 ேசா',. 642 

ேக7டா'� பிணி��� தைகயவா1� ேகளா�� 

ேவ7ப ெமாழிவதா� ெசா�. 643 

திறனறி)� ெசா�4க ெசா�ைல அற<� 

ெபா�*� அதனிLஉ&� இ�. 644 

ெசா�4க ெசா�ைல� பிறிேதா'ெசா� அ0ெசா�ைல 

ெவ�4@ெசா� இ$ைம அறி)�. 645 

ேவ7ப/தா@ ெசா�C� பிற'ெசா� பய$ேகாட� 

மா7சியி$ மாச�றா' ேகா�. 646 

ெசால�வ�ல$ ேசா'வில$ அ@சா$ அவைன 
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இக�ெவ�ல� யா'��� அாி�. 647 

விைர)� ெதாழி�ேக7�� ஞால� நிர)தினி� 

ெசா�4த� வ�லா'� ெபறி$. 648 

பலெசா�ல� கா%2வ' ம$றமா ச�ற 

சிலெசா�ல� ேத�றா தவ'. 649 

இ-�"/�� நாறா மலரைனய' க�ற� 

உணர விாி/�ைரயா தா'. 650 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    விைன�=/ைமவிைன�=/ைமவிைன�=/ைமவிைன�=/ைம    

�ைணநல� ஆ�க� /�உ� விைனநல� 

ேவ-�ய எ�லா) த��. 651 

எ$2� ஒ�,த� ேவ-8� :கெழா8 

ந$றி பயவா விைன. 652 

ஒஓத� ேவ-8� ஒளிமா"�� ெச1விைன 

ஆஅ�� எ$< மவ'. 653 

இ8�க- ப�<� இளிவ)த ெச1யா' 

ந8�க�ற கா7சி யவ'. 654 

எ�ெற$2 இர&�வ ெச1ய�க ெச1வாேன� 

ம�ற$ன ெச1யாைம ந$2. 655 

ஈ$றா� பசிகா-பா$ ஆயி<@ ெச1ய� க 

சா$ேறா' பழி��� விைன. 656 

பழிமைல)� எ1திய ஆ�க/தி$ சா$ேறா' 

கழிந� �ரேவ தைல. 657 

க�)த க�)ெதாரா' ெச1தா'�� அைவதா� 

%�)தா4� Oைழ த��. 658 

அழ� ெகா-ட எ�லா� அழ�ேபா� இழ�பி<� 

பி�பய��� ந�பா லைவ. 659 

சல/தா� ெபா��ெச1ேத மா'/த� பDம- 

கல/��நீ' ெப1திாீஇ ய�2. 660 

 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4    விைன�தி7பவிைன�தி7பவிைன�தி7பவிைன�தி7ப    
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விைன/தி7ப� எ$ப� ஒ�வ$ மன/தி7ப� 

ம�ைறய எ�லா� பிற. 661 

ஊெறாரா� உ�றபி$ ஒ�காைம இBவிர-�$ 

ஆெற$ப' ஆ1)தவ' ேகா�. 662 

கைட�ெகா7க0 ெச1த�க தா-ைம இைட�ெகா7கி$ 

எ�றா வி6ம) த��. 663 

ெசா�4த� யா'��� எளிய அாியவா� 

ெசா�Cய வ-ண� ெசய�. 664 

Jெற1தி மா-டா' விைன/தி7ப� ேவ)த$க- 

ஊெற1தி உ�ள� ப8�. 665 

எ-ணிய எ-ணியா&� எ1� எ-ணியா' 

தி-ணிய' ஆக� ெபறி$. 666 

உ�,க-8 எ�ளாைம ேவ-8� உ��ெப�)ேத'�� 

அ0சாணி அ$னா' உைட/�. 667 

கல&கா� க-ட விைன�க- �ள&கா� 

I�க& க�)� ெசய�. 668 

�$ப� உறவாி<� ெச1க �ணிவா�றி 

இ$ப� பய��� விைன. 669 

எைன/தி7ப� எ1 திய� க-S� விைன/தி7ப� 

ேவ-டாைர ேவ-டா� உல�. 670 

 

2.2.52.2.52.2.52.2.5    விைனெசய�வைகவிைனெசய�வைகவிைனெசய�வைகவிைனெசய�வைக    

T"0சி %�, �ணிெவ1த� அ/�ணி, 

தா"0சி;� த&�த� தீ�. 671 

I&�க I&கி0 ெசய�பால I&க�க 

I&கா� ெச1;� விைன. 672 

ங�4�வா ெய�லா� விைனந$ேற ஒ�லா�கா� 

ெச�4�வா1 ேநா�கி0 ெசய�. 673 

விைனபைக எ$றிர-�$ எ0ச� நிைன;&கா� 

தீெய0ச� ேபால/ ெத2�. 674 

ெபா��க�வி கால� விைனயிடெனா8 ஐ)�� 

இ��தீர எ-ணி0 ெசய�. 675 
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%�,� இைட\2� %�றியா&� எ1�� 

ப8பய<� பா'/�0 ெசய�. 676 

ெச1விைன ெச1வா$ ெசய$%ைற அBவிைன 

உ�ளறிவா$ உ�ள� ெகாள�. 677 

விைனயா$ விைனயா�கி� ேகாட� நைனக,� 

யாைனயா� யாைனயா/ த�2. 678 

ந7டா'�� ந�ல ெசயC$ விைர)தேத 

ஒ7டாைர ஒ7�� ெகாள�. 679 

உைறசிறியா' உ�ந8&க� அ@சி� �ைறெபறி$ 

ெகா�வ' ெபாியா'� பணி)�. 680 

 

2.2.62.2.62.2.62.2.6    =�=�=�=�    

அ$:ைடைம ஆ$ற ���பிற/த� ேவ)தவா� 

ப-:ைடைம I�ைர�பா$ ப-:. 681 

அ$பறி, ஆரா1)த ெசா�வ$ைம I�ைர�பா'�� 

இ$றி யைமயாத A$2. 682 


லா�� 
�வ�ல$ ஆ�த� ேவலா�� 

ெவ$றி விைன;ைர�பா$ ப-:. 683 

அறி,� வாரா1)த க�விஇ� A$ற$ 

ெசறி,ைடயா$ ெச�க விைன��. 684 

ெதாக0 ெசா�C/ Iவாத நீ�கி நக0ெசா�C 

ந$றி பய�பதா) I�. 685 

க�2�க- அ@சா$ ெசல0ெசா�C� கால/தா� 

த�க� அறிவதா� I�. 686 

கடனறி)� கால& க�தி இடனறி)� 

எ-ணி உைர�பா$ தைல. 687 

I1ைம �ைணைம �ணி,ைடைம இ�A$றி$ 

வா1ைம வழி;ைர�பா$ ப-:. 688 

வி8மா�ற� ேவ)த'�� உைர�பா$ வ8மா�ற� 

வா1ேசரா வ$க ணவ$. 689 

இ2தி பய�பி<� எ@சா� இைறவ� � 

உ2தி பய�பதா� I�. 690 
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2.2.72.2.72.2.72.2.7    ம�னைர4 ேச�+ெதா1த�ம�னைர4 ேச�+ெதா1த�ம�னைர4 ேச�+ெதா1த�ம�னைர4 ேச�+ெதா1த�    

அகலா� அSகா� தீ�கா1வா' ேபா�க 

இக�ேவ)த'0 ேச')ெதா6� வா'. 691 

ம$ன' விைழப விைழயாைம ம$னரா� 

ம$னிய ஆ�க) த��. 692 

ேபா�றி$ அாியைவ ேபா�ற� க8/தபி$ 

ேத�2த� யா'��� அாி�. 693 

ெசவி0ெசா�4� ேச')த நைக;� அவி/ெதா6க� 

ஆ$ற ெபாியா ரக/�. 694 

எ�ெபா�*� ஓரா' ெதாடரா'ம� ற�ெபா�ைள 

வி7ட�கா� ேக7க மைற. 695 

�றி�பறி)� கால& க�தி ெவ2�பில 

ேவ-8ப ேவ7ப0 ெசால�. 696 

ேவ7பன ெசா�C விைனயில எ@ஞா$2� 

ேக7பி<� ெசா�லா விட�. 697 

இைளய' இன%ைறய' எ$றிகழா' நி$ற 

ஒளிேயா8 ஒ6க� ப8�. 698 

ெகாள�ப7ேட� எ$ெற-ணி� ெகா�ளாத ெச1யா' 

�ள�க�ற கா7சி யவ'. 699 

பைழய� என�க�தி� ப-ப�ல ெச1;� 

ெக6தைகைம ேக8 த��. 700 

 

2.2.82.2.82.2.82.2.8    �றி�பறித��றி�பறித��றி�பறித��றி�பறித�    

Fறாைம ேநா�கி� �றி�பறிவா$ எ@ஞா$2� 

மாறாநீ' ைவய� கணி. 701 

ஐய� படாஅ� அக/த� உண'வாைன/ 

ெத1வ/ேதா ெடா�ப� ெகாள�. 702 

�றி�பி� �றி�:ண' வாைர உ2�பி<� 

யா� ெகா8/�� ெகாள�. 703 

�றி/த� Fறாைம� ெகா�வாேரா ேடைன 

உ2�ேபா ரைனயரா� ேவ2. 704 
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�றி�பி� �றி�:ணரா வாயி$ உ2�பி<� 

எ$ன பய/தேவா க-? 705 

அ8/த� கா78� பளி&�ேபா� ெந@ச� 

க8/த� கா78� %க�. 706 

%க/தி$ %���ைற)த� உ-ேடா உவ�பி<� 

காயி<� தா$%) �2�. 707 

%க�ேநா�கி நி�க அைம;� அக�ேநா�கி 

உ�ற �ண'வா'� ெபறி$. 708 

பைகைம;� ேக-ைம;� க-Sைர��� க-ணி$ 

வைகைம உண'வா'� ெபறி$. 709 

Q-ணிய� எ$பா' அள��&ேகா� காS&கா� 

க-ண�ல� இ�ைல பிற. 710 

 

2.2.92.2.92.2.92.2.9    அைவயறித�அைவயறித�அைவயறித�அைவயறித�    

அைவயறிந� ஆரா1)� ெசா�4க ெசா�C$ 

ெதாைகயறி)த I1ைம யவ'. 711 

இைடெதாி)� ந$�ண')� ெசா�4க ெசா�C$ 

நைடெதாி)த ந$ைம யவ'. 712 

அைவயறியா' ெசா�ல�ேம� ெகா�பவ' ெசா�C$ 

வைகயறியா' வ�லIஉ� இ�. 713 

ஒளியா'%$ ஒ�ளிய ராத� ெவளியா'%$ 

வா$Dைத வ-ண� ெகாள�. 714 

ந$ெற$ற வ�2�*� ந$ேற %�வ�� 

%)� கிளவா0 ெசறி,. 715 

ஆ�றி$ நிைலதள') த�ேற விய$:ல� 

ஏ�2ண'வா' %$ன' இ6��. 716 

க�றறி)தா' க�வி விள&�� கசடற0 

ெசா�ெதாித� வ�லா' அக/�. 717 

உண'வ �ைடயா'%$ ெசா�ல� வள'வத$ 

பா/தி;� நீ'ெசாாி) த�2. 718 

:�லைவ;� ெபா0சா)�� ெசா�ல�க ந�லைவ;� 

ந$�சல0 ெசா�4 வா'. 719 
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அ&கண/�� உ�க அமி"த�றா� த&கண/தா' 

அ�லா'%$ ேகா7� ெகாள�. 720 

 

2.2.102.2.102.2.102.2.10    அைவய9சாைமஅைவய9சாைமஅைவய9சாைமஅைவய9சாைம    

வைகயறி)� வ�லைவ வா1ேசாரா' ெசா�C$ 

ெதாைகயறி)த I1ைம யவ'. 721 

க�றா�� க�றா' என�ப8வ' க�றா'%$ 

க�ற ெசல0ெசா�4 வா'. 722 

பைகயக/�0 சாவா' எளிய' அாிய' 

அைவயக/� அ@சா தவ'. 723 

க�றா'%$ க�ற ெசல0ெசா�C/ தா�க�ற 

மி�கா�� மி�க ெகாள�. 724 

ஆ�றி$ அளவறி)� க�க அைவய@சா 

மா�ற& ெகா8/த� ெபா�78. 725 

வாெளாெட$ வ$க-ண' அ�லா'�� 
ெலாெட$ 

Q-ணைவ அ@D பவ'��. 726 

பைகயக/�� ேப�ைக ஒ�வா� அைவயக/� 

அ@D மவ$க�ற 
�. 727 

ப�லைவ க�2� பயமிலேர ந�லைவ;� 

ந$� ெசல0ெசா�லா தா'. 728 

க�லா தவாி$ கைடெய$ப க�றறி)�� 

ந�லா ரைவய@D வா'. 729 

உளெரனி<� இ�லாெரா8 ஒ�ப' கள$அ@சி� 

க�ற ெசல0ெசா�லா தா'. 730 

அைம4சிய� �5றி5&அைம4சிய� �5றி5&அைம4சிய� �5றி5&அைம4சிய� �5றி5&    

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

2.32.32.32.3    அ3கவிய�அ3கவிய�அ3கவிய�அ3கவிய�    

2.3.12.3.12.3.12.3.1    நா0நா0நா0நா0    

த�ளா விைள;*� த�கா�� தா"விலா0 

ெச�வ�� ேச'வ� நா8. 731 

ெப��ெபா�ளா� ெப7ட�க தாகி அ�&ேக7டா� 

ஆ�ற விைளவ� நா8. 732 
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ெபாைறெயா�&� ேம�வ�&கா� தா&கி இைறவ�� 

இைறெயா�&� ேந'வ� நா8. 733 

உ2பசி;� ஓவா� பிணி;� ெச2பைக;� 

ேசரா திய�வ� நா8. 734 

ப��6,� பா"ெச1;� உ7பைக;� ேவ)தைல��� 

ெகா��2�:� இ�ல� நா8. 735 

ேகடறியா� ெக7ட இட/�� வள&�$றா 

நாெட$ப நா7�$ தைல. 736 

இ�:ன4� வா1)த மைல;� வ�:ன4� 

வ�லரS� நா7��� உ2�:. 737 

பிணியி$ைம ெச�வ� விைளவி$ப� ஏம� 

அணிெய$ப நா7�B ைவ)�. 738 

நாெட$ப நாடா வள/தன நாட�ல 

நாட வள)த� நா8. 739 

ஆ&கைம ெவ1திய� க-S� பயமி$ேற 

ேவ)தைம வி�லாத நா8. 740 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2    அர;அர;அர;அர;    

ஆ�2 பவ'��� அர-ெபா�� அ@சி/த� 

ேபா�2 பவ'��� ெபா��. 741 

மணிநீ�� ம-S� மைல;� அணிநிழ� 

கா8� உைடய தர-. 742 

உய'வகல� தி-ைம அ�ைமஇ) நா$கி$ 

அைமவர- எ$2ைர��� 
�. 743 

சி2கா�பி� ேபாிட/த தாகி உ2பைக 

ஊ�க� அழி�ப தர-. 744 

ெகாள�காிதா1� ெகா-டF"/ தாகி அக/தா' 

நிைல�ெகளிதா� நீர� அர-. 745 

எ�லா� ெபா�*� உைட/தா1 இட/�த,� 

ந�லா� உைடய� அர-. 746 

%�றி;� %�றா ெதறி)�� அைற�ப8/�� 

ப�ற� காிய� அர-. 747 
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%�றா�றி %�றி யவைர;� ப�றா�றி� 

ப�றியா' ெவ�வ� அர-. 748 

%ைன%க/� மா�றல' சாய விைன%க/� 

Jெற1தி மா-ட தர-. 749 

எைனமா7சி/ தாகிய� க-S� விைனமா7சி 

இ�லா'க- இ�ல� அர-. 750 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    ெபா��ெசய�வைகெபா��ெசய�வைகெபா��ெசய�வைகெபா��ெசய�வைக    

ெபா�ள� லவைர� ெபா�ளாக0 ெச1;� 

ெபா�ள�ல� இ�ைல ெபா��. 751 

இ�லாைர எ�லா�� எ�*வ' ெச�வைர 

எ�லா�� ெச1வ' சிற�:. 752 

ெபா�ெள$<� ெபா1யா விள�க� இ�ள2��� 

எ-ணிய ேதய/�0 ெச$2. 752 

அற$ஈ<� இ$ப%� ஈ<� திறனறி)� 

தீதி$றி வ)த ெபா��. 754 

அ�ெளா8� அ$ெபா8� வாரா� ெபா�ளா�க� 

:�லா' :ரள விட�. 755 

உ2ெபா�*� உ�� ெபா�*�த$ ஒ$னா'/ 

ெத2ெபா�*� ேவ)த$ ெபா��. 756 

அ�ெள$<� அ$O$ �ழவி ெபா�ெள$<� 

ெச�வ0 ெசவிCயா� உ-8. 757 

�$ேறறி யாைன� ேபா' க-ட�றா� த$ைக/ெதா$2 

உ-டாக0 ெச1வா$ விைன. 758 

ெச1க ெபா�ைள0 ெச2ந' ெச��க2��� 

எஃகதனி� Fாிய தி�. 759 

ஒ-ெபா�� கா"�ப இய�றியா'�� எ-ெபா�� 

ஏைன இர-8� ஒ�&�. 760 

 

2.3.42.3.42.3.42.3.4    பைடமா7சிபைடமா7சிபைடமா7சிபைடமா7சி    

உ2�பைம)� ஊற@சா ெவ�பைட ேவ)த$ 

ெவ2�ைக;� எ�லா� தைல. 761 
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உைலவிட/� ஊற@சா வ$க- ெதாைலவிட/�/ 

ெதா�பைட� க�லா� அாி�. 762 

ஒC/த�கா� எ$னா� உவாி எC�பைக 

நாக� உயி'�ப� ெக8�. 763 

அழிவி$றி அைறேபாகா தாகி வழிவ)த 

வ$க ண�ேவ பைட. 764 

F�2ட$2 ேம�வாி<� F� எதி'நி��� 

ஆ�ற ல�ேவ பைட. 765 

மறமான� மா-ட வழி0ெசல, ேத�ற� 

எனநா$ேக ஏம� பைட��. 766 

தா'தா&கி0 ெச�வ� தாைன தைலவ)த 

ேபா'தா&�� த$ைம அறி)�. 767 

அட�தைக;� ஆ�ற4� இ�ெலனி<� தாைன 

பைட/தைகயா� பா8 ெப2�. 768 

சி2ைம;� ெச�லா/ �னி;� வ2ைம;� 

இ�லாயி$ ெவ�4� பைட. 769 

நிைலம�க� சால உைட/ெதனி<� தாைன 

தைலம�க� இ�வழி இ�. 770 

 

2.3.52.3.52.3.52.3.5    பைட4ெச���பைட4ெச���பைட4ெச���பைட4ெச���    

எ$ைன%$ நி�ல$மி$ ெதBவி' பலெர$ைன 

%$நி$2 க�நி$ றவ'. 771 

கான %யெல1த அ�பினி� யாைன 

பிைழ/தேவ� ஏ)த� இனி�. 772 

ேபரா-ைம எ$ப த2க-ஒ$ 2�ற�கா� 

ஊரா-ைம ம�றத$ எஃ�. 773 

ைகேவ� களி�ெறா8 ேபா�கி வ�பவ$ 

ெம1ேவ� பறியா ந��. 774 

விழி/தக- ேவ�ெகாண ெடறிய அழி/திைம�பி$ 

ஒ7ட$ேறா வ$க ணவ'��. 775 

வி6�:- படாதநா� எ�லா� வ6�கி<� 

ைவ���த$ நாைள எ8/�. 776 
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Dழ4� இைசேவ-� ேவ-டா உயிரா' 

கழ�யா�:� காாிைக நீ'/�. 777 

உறி$உயி' அ@சா மறவ' இைறவ$ 

ெசறி<� சீ'�$ற� இல'. 778 

இைழ/த� இகவாைம0 சாவாைர யாேர 

பிைழ/த� ஒ2�கி� பவ'. 779 

:ர)தா'க- நீ'ம�க0 சாகி�பி$ சா�கா8 

இர)�ேகா� த�க� உைட/�. 780 

 

2.2.2.2.3.63.63.63.6    ந7�ந7�ந7�ந7�    

ெசய�காிய யா,ள ந7பி$ அ�ேபா� 

விைன�காிய யா,ள கா�:. 7811 

நிைறநீர நீரவ' ேக-ைம பிைறமதி� 

பி$னீர ேபைதயா' ந7:. 782 

நவி�ெதா2� 
�நய� ேபா4� பயி�ெதா2� 

ப-:ைட யாள' ெதாட':. 783 

ந�த� ெபா�7ட$2 ந7ட� மி�தி�க- 

ேம�ெசன2 இ�/த� ெபா�78. 784 

:ண'0சி பழ�த� ேவ-டா உண'0சிதா$ 

ந7பா& கிழைம த��. 785 

%கநக ந7ப� ந7ப$2 ெந@ச/� 

அகநக ந7ப� ந7:. 786 

அழிவி னைவநீ�கி ஆ21/� அழிவி$க- 

அ�ல� உழ�பதா� ந7:. 787 

உ8�ைக இழ)தவ$ ைகேபால ஆ&ேக 

இ8�க- கைளவதா� ந7:. 788 

ந7பி�� J�றி��ைக யாெதனி$ ெகா7பி$றி 

ஒ�4�வா1 ஊ$2� நிைல. 789 

இைனய' இவெரம�� இ$ன�யா� எ$2 

:ைனயி<� :�ெல$<� ந7:. 790 

 

2.3.72.3.72.3.72.3.7    ந7பாரா/த�ந7பாரா/த�ந7பாரா/த�ந7பாரா/த�    
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நாடா� ந7 டC� ேக��ைல ந7டபி$ 

J��ைல ந7பா� பவ'��. 791 

ஆ1)தா1)� ெகா�ளாதா$ ேக-ைம கைட%ைற 

தா$சா� �யர� த��. 792 

�ண%� ��ைம;� ��ற%� �$றா 

இன<� அறி)தியா�க ந7:. 793 

���பிற)� த$க- பழிநாS வாைன� 

ெகா8/�� ெகாள�ேவ-8� ந7:. 794 

அழ0ெசா�C அ�ல� இ�/� வழ�கறிய 

வ�லா'நட: ஆ1)� ெகாள�. 795 

ேக7�<� உ-ேடா ' உ2தி கிைளஞைர 

நீ7� அள�பேதா' ேகா�. 796 

ஊதிய� எ$ப� ஒ�வ��� ேபைதயா' 

ேக-ைம ஒாீஇ விட�. 797 

உ�ள�க உ�ள� சி2�வ ெகா�ள�க 

அ�ல�க- ஆ�ற2�பா' ந7:. 798 

ெக8&காைல� ைகவி8வா' ேக-ைம அ8&காைல 

உ�ளி<� உ�ள@ D8�. 799 

ம�,க மாச�றா' ேக-ைமஒ$ றீ/�� 

ஒ�,க ஒ�பிலா' ந7:. 800 

 

2.3.82.3.82.3.82.3.8    பைழைமபைழைமபைழைமபைழைம    

பைழைம என�ப8வ� யாெதனி$ யா�� 

கிழைமைய� கீ")திடா ந7:. 801 

ந7பி� �2�:� ெக6தைகைம ம�றத�� 

உ�பாத� சா$ேறா' கட$. 802 

பழகிய ந7ெபவ$ ெச1;& ெக6தைகைம 

ெச1தா&� அைமயா� கைட. 803 

விைழதைகயா$ ேவ-� இ��ப' ெக6தைகயா� 

ேகளா� ந7டா' ெசயி$. 804 

ேபைதைம ஒ$ேறா ெப�&கிழைம எ$2ண'க 

ேநாத�க ந7டா' ெசயி$. 805 
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எ�ைல�க- நி$றா' �றவா' ெதாைலவிட/�� 

ெதா�ைல�க- நி$றா' ெதாட':. 806 

அழிவ)த ெச1யி<� அ$பறா' அ$பி$ 

வழிவ)த ேக-ைம யவ'. 807 

ேகளி6�க� ேகளா� ெக6தைகைம வ�லா'�� 

நாளி6�க� ந7டா' ெசயி$. 808 

ெகடாஅ வழிவ)த ேக-ைமயா' ேக-ைம 

விடாஅ' விைழ;� உல�. 809 

விைழயா' விைழய� ப8ப பைழயா'க- 

ப-பி$ தைல�பிாியா தா'. 810 

 

2.3.92.3.92.3.92.3.9    தீ ந7�தீ ந7�தீ ந7�தீ ந7�    

ப��வா' ேபாC<� ப-பிலா' ேக-ைம 

ெப�கC� �$ற� இனி�. 811 

உறி$ந78 அறி$ங�உ� ஒ�பிலா' ேக-ைம 

ெபறி<� இழ�பி<� எ$? 812 

உ2வ� சீ'I��� ந7:� ெப2வ� 

ெகா�வா�� க�வ�� ேந'. 813 

அமரக/� ஆ�ற2��� க�லாமா அ$னா' 

தமாி$ தனிைம தைல. 814 

ெச1ேதம@ சாரா0 சிறியவ' :$ேக-ைம 

எ1தC$ எ1தாைம ந$2. 815 

ேபைத ெப�&ெகழீஇ ந7பி$ அறி,ைடயா' 

ஏதி$ைம ேகா� உ2�. 816 

நைகவைகய ராகிய ந7பி$ பைகவரா� 

ப/த8/த ேகா� உ2�. 817 

ஒ�4� க�ம� உட�2 பவ'ேக-ைம 

ெசா�லாடா' ேசார விட�. 818 

கனவி<� இ$னா� ம$ேனா விைனேவ2 

ெசா�ேவ2 ப7டா' ெதாட':. 819 

எைன/�� �2�த� ஓ�ப� மைன�ெகழீஇ 

ம$றி� பழி�பா' ெதாட':. 820 
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2.2.2.2.3.103.103.103.10    .டாந7�.டாந7�.டாந7�.டாந7�    

சீாிட� காணி$ எறித��� ப7 டைட 

ேநரா நிர)தவ' ந7:. 821 

இன�ேபா$2 இனம�லா' ேக-ைம மகளி' 

மன�ேபால ேவ2 ப8�. 822 

பலந�ல க�ற� கைட/� மனந�ல' 

ஆ�த� மாணா'� காி�. 823 

%க/தி$ இனிய நகாஅ அக/தி$னா 

வ@சைர அ@ச� ப8�. 824 

மன/தி$ அைமயா தவைர எைன/ெதா$2� 

ெசா�Cனா� ேதற�பா�2 அ$2. 825 

ந7டா'ேபா� ந�லைவ ெசா�C<� ஒ7டா'ெசா� 

ஒ�ைல உணர� ப8�. 826 

ெசா�வண�க� ஒ$னா'க- ெகா�ள�க வி�வண�க� 

தீ&� �றி/தைம யா$. 827 

ெதா6தைக ;�*� பைடெயா8&�� ஒ$னா' 

அ6தக- ணீ�� அைன/�. 828 

மிக0ெச1� த�ெம�* வாைர நக0ெச1� 

ந7பி<� சா�:�ல� பா�2. 829 

பைகந7பா� கால� வ�&கா� %கந78 

அகந7: ஒாீஇ விட�. 830 

 

2.3.112.3.112.3.112.3.11    ேபைதைமேபைதைமேபைதைமேபைதைம    

ேபைதைம எ$பெதா$2 யாெதனி$ ஏத&ெகா-8 

ஊதிய� ேபாக விட�. 831 

ேபைதைம;� எ�லா� ேபைதைம காத$ைம 

ைகய�ல த$க7 ெசய�. 832 

நாணாைம நாடாைம நாாி$ைம யாெதா$2� 

ேபணாைம ேபைத ெதாழி� 833 

ஓதி உண')�� பிற' ��ைர/�� தானட&கா� 

ேபைதயி$ ேபைதயா' இ�. 834 
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ஒ�ைம0 ெசயலா�2� ேபைத எ6ைம;� 

தா$:� க6)�� அள2. 835 

ெபா1ப8� ஒ$ேறா :ைன3S� ைகயறியா� 

ேபைத விைனேம� ெகாளி$. 836 

ஏதிலா' ஆர/ தம'பசி�ப' ேபைத 

ெப�@ெச�வ� உ�ற� கைட. 837 

ைமய� ஒ�வ$ களி/த�றா� ேபைதத$ 

ைகெயா$2 உைடைம ெபறி$. 838 

ெபாிதினி� ேபைதயா' ேக-ைம பிாிவி$க- 

Oைழ த�வெதா$ றி�. 839 

கழாஅ�கா� ப�ளி;� ைவ/த�றா� சா$ேறா' 

�ழாஅ/�� ேபைத :க�. 840 

 

2.3.122.3.122.3.122.3.12    ��லறிவா;ைம��லறிவா;ைம��லறிவா;ைம��லறிவா;ைம    

அறிவி$ைம இ$ைம;� இ$ைம பிறிதி$ைம 

இ$ைமயா ைவயா �ல�. 841 

அறிவிலா$ ெந@Dவ)� ஈத� பிறிதியா�� 

இ�ைல ெப2வா$ தவ�. 842 

அறிவிலா' தா)த�ைம� Oழி��� Oைழ 

ெச2வா'��� ெச1த� அாி�. 843 

ெவ-ைம என�ப8வ தியாெதனி$ ஒ-ைம 

உைடய�யா� எ$<� ெச���. 844 

க�லாத ேம�ெகா- ெடா6க� கசடற 

வ�லIஉ� ஐய� த��. 845 

அ�ற� மைற/தேலா :�லறி, த�வயி$ 

��ற� மைறயா வழி. 846 

அ�மைற ேசா�� அறிவிலா$ ெச1;� 

ெப�மிைற தாேன தன��. 847 

ஏவ,� ெச1கலா$ தா$ேதறா$ அB,யி' 

ேபாஒ� அள,ேமா' ேநா1. 848 

காணாதா$ கா78வா$ தா$காணா$ காணாதா$ 

க-டானா� தா$க-ட வா2. 849 
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உலக/தா' உ-ெட$ப� இ�ெல$பா$ ைவய/� 

அலைகயா ைவ�க� ப8�. 850 

 

2.3.132.3.132.3.132.3.13    இக�இக�இக�இக�    

இகெல$ப எ�லா உயி'��� பகெல$<� 

ப-பி$ைம பாாி��� ேநா1. 851 

பக�க�தி� ப�றா ெசயி<� இக�க�தி 

இ$னாெச1 யாைம தைல. 852 

இகெல$<� எBவேநா1 நீ�கி$ தவC�லா/ 

தாவி� விள�க� த��. 853 

இ$ப/�� இ$ப� பய��� இகெல$<� 

�$ப/�� �$ப& ெக�$. 854 

இகெலதி' சா1)ெதா6க வ�லாைர யாேர 

மி�Y��� த$ைம யவ'. 855 

இகC$ மிகCனி� எ$பவ$ வா"�ைக 

தவ4� ெகட4� நணி/�. 856 

மிக�ேமவ� ெம1�ெபா�� காணா' இக�ேமவ� 

இ$னா அறிவி னவ'. 857 

இகC�� எதி'சா1த� ஆ�க� அதைன 

மி�Y�கி$ ஊ��மா� ேக8. 858 

இக�காணா$ ஆ�க� வ�&கா� அதைன 

மிக�காS� ேக8 தர��. 859 

இகலானா� இ$னாத எ�லா� நகலானா� 

ந$னய� எ$<� ெச���. 860 

 

2.3.142.3.142.3.142.3.14    பைகமா7சிபைகமா7சிபைகமா7சிபைகமா7சி    

வCயா'�� மாேற�ற� ஓ�:க ஓ�பா 

ெமCயா'ேம� ேமக பைக. 861 

அ$பில$ ஆ$ற �ைணயில$ தா$�Bவா$ 

எ$பாி;� ஏதிலா$ ��:. 862 

அ@D� அறியா$ அைமவில$ ஈகலா$ 

த@ச� எளிய$ பைக��. 863 
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நீ&கா$ ெவ�ளி நிைறயில$ எ@ஞா$2� 

யா&கS� யா'��� எளி�. 864 

வழிேநா�கா$ வா1�பன ெச1யா$ பழிேநா�கா$ 

ப-பில$ ப�றா'�� இனி�. 865 

காணா0 சின/தா$ கழிெப�& காம/தா$ 

ேபணாைம ேபண� ப8�. 866 

ெகா8/�� ெகாள�ேவ-8� ம$ற அ8/தி�)� 

மாணாத ெச1வா$ பைக. 867 

�ணனிலனா1� ��ற� பலவாயி$ மா�றா'�� 

இனனிலனா� ஏமா� :ைட/�. 868 

ெச2வா'��0 ேசணிகவா இ$ப� அறிவிலா 

அ@D� பைகவ'� ெபறி$. 869 

க�லா$ ெவ�*� சி2ெபா�� எ@ஞா$2� 

ஒ�லாைன ஒ�லா ெதாளி. 870 

 

2.3.152.3.152.3.152.3.15    பைக�திற+ெதாித�பைக�திற+ெதாித�பைக�திற+ெதாித�பைக�திற+ெதாித�    

பைகஎ$<� ப-பி லதைன ஒ�வ$ 

நைகேய;� ேவ-ட�பா�2 அ$2. 871 

வி�ேல' உழவ' பைகெகாளி<� ெகா�ள�க 

ெசா�ேல' உழவ' பைக. 872 

ஏ%� றவாி<� ஏைழ தமியனா1� 

ப�லா' பைகெகா� பவ$. 873 

பைகந7பா� ெகா-ெடா6�� ப-:ைட யாள$ 

தைகைம�க- த&கி�2 உல�. 874 

த$�ைண இ$றா� பைகயிர-டா� தா$ஒ�வ$ 

இ$�ைணயா� ெகா�கவ�றி$ ஒ$2. 875 

ேதறி<� ேதறா வி�<� அழிவி$க- 

ேதறா$ பகாஅ$ விட�. 876 

ேநாவ�க ெநா)த� அறியா'�� ேமவ�க 

ெம$ைம பைகவ' அக/�. 877 

வைகயறி)� த�ெச1� த�கா�ப மா;� 

பைகவ'க- ப7ட ெச���. 878 
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இைளதாக %�மர� ெகா�க கைள;ந' 

ைகெகா�4� கா"/த இட/�. 879 

உயி'�ப உளர�ல' ம$ற ெசயி'�பவ' 

ெச�ம� சிைத�கலா தா'. 880 

 

2.3.162.3.162.3.162.3.16    உ7பைகஉ7பைகஉ7பைகஉ7பைக    

நிழ�நீ�� இ$னாத இ$னா தம'நீ�� 

இ$னாவா� இ$னா ெசயி$. 881 

வா�ேபால பைகவைர அ@ச�க அ@Dக 

ேக�ேபா� பைகவ' ெதாட':. 882 

உ7பைக அ@சி/த� கா�க உைலவிட/� 

ம7பைகயி$ மாண/ ெத2�. 883 

மனமாணா உ7பைக ேதா$றி$ இனமாணா 

ஏத� பல,� த��. 884 

உற�%ைறயா$ உ7பைக ேதா$றி$ இற�%ைறயா$ 

ஏத� பல,� த��. 885 

ஒ$றாைம ஒ$றியா' க7ப�$ எ@ஞா$2� 

ெபா$றாைம ஒ$ற� அாி�. 886 

ெச�பி$ :ண'0சிேபா� F�<� Fடாேத 

உ7பைக உ�ற ��. 887 

அர�ெபா�த ெபா$ேபால/ ேத;� உர�ெபா�� 

உ7பைக உ�ற ��. 888 

எ7பக வ$ன சி2ைம/ேத ஆயி<� 

உ7பைக உ�ளதா& ேக8. 889 

உட�பா8 இலாதவ' வா"�ைக �ட&க�� 

பா�ேபா8 உட<ைற) த�2. 890 

 

2.3.172.3.172.3.172.3.17    ெபாியாைர� பிைழெபாியாைர� பிைழெபாியாைர� பிைழெபாியாைர� பிைழயாைமயாைமயாைமயாைம    

ஆ�2வா' ஆ�ற� இகழாைம ேபா�2வா' 

ேபா�ற4� எ�லா� தைல. 891 

ெபாியாைர� ேபணா� ஒ6கி� ெபாியாரா� 

ேபரா இ8�ைப த��. 892 
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ெகட�ேவ-�$ ேகளா� ெச1க அட�ேவ-�$ 

ஆ�2 பவ'க- இ6��. 893 

F�ற/ைத� ைகயா� விளி/த�றா� ஆ�2வா'�� 

ஆ�றாதா' இ$னா ெசய�. 894 

யா-80ெச$ றியா-8 %ளராகா' ெவ)��பி$ 

ேவ)� ெசற�ப7 டவ'. 895 

எாியா� Dட�ப�<� உ1,-டா� உ1யா' 

ெபாியா'� பிைழ/ெதா6� வா'. 896 

வைகமா-ட வா"�ைக;� வா$ெபா�*� எ$னா� 

தைகமா-ட த�கா' ெசறி$. 897 

�$ற$னா' �$ற மதி�பி$ ��ெயா8 

நி$ற$னா' மா1வ' நில/�. 898 

ஏ)திய ெகா�ைகயா' சீறி$ இைட%ாி)� 

ேவ)த<� ேவ)� ெக8�. 899 

இற)தைம)த சா':ைடய' ஆயி<� உ1யா' 

சிற)தைம)த சீரா' ெசறி$. 900 

 

2.3.182.3.182.3.182.3.18    ெப;வழி4ேசற�ெப;வழி4ேசற�ெப;வழி4ேசற�ெப;வழி4ேசற�    

மைனவிைழவா' மா-பய$ எ1தா' விைனவிைழயா' 

ேவ-டா� ெபா�*� அ�. 901 

ேபணா� ெப-விைழவா$ ஆ�க� ெபாியேதா' 

நாணாக நாS/ த��. 902 

இ�லா�க- தா")த இய�பி$ைம எ@ஞா$2� 

ந�லா�� நாS/ த��. 903 

மைனயாைள அ@D� ம2ைமயி லாள$ 

விைனயா-ைம Jெற1த C$2. 904 

இ�லாைள அ@Dவா$ அ@Dம� ெற@ஞா$2� 

ந�லா'�� ந�ல ெசய�. 905 

இைமயாாி$ வாழி<� பா�லேர இ�லா� 

அைமயா'ேதா� அ@D பவ'. 906 

ெப-ேணவ� ெச1ெதா6�� ஆ-ைமயி$ நாSைட� 

ெப-ேண ெப�ைம உைட/�. 907 
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ந7டா' �ைற%�யா' ந$றா�றா' ந$<தலா� 

ெப7 டா&� ஒ6� பவ'. 908 

அறவிைன;� ஆ$ற ெபா�*� பிறவிைன;� 

ெப-ஏவ� ெச1வா'க- இ�. 909 

எ-ேச')த ெந@ச/ திட<ைடயா'�� எ@ஞா$2� 

ெப-ேச')தா� ேபைதைம இ�. 910 

 

2.3.192.3.192.3.192.3.19    வைரவி�மகளி�வைரவி�மகளி�வைரவி�மகளி�வைரவி�மகளி�    

அ$பி$ விைழயா' ெபா��விைழ;� ஆ1ெதா�யா' 

இ$ெசா� இ6��/ த��. 911 

பய$I�கி� ப-:ைர��� ப-பி$ மகளி' 

நய$I�கி ந�ளா விட�. 912 

ெபா�7ெப-�' ெபா1�ைம %ய�க� இ�7டைறயி� 

ஏதி� பிண)தழீஇ அ�2. 913 

ெபா�7ெபா�ளா' :$னல) ேதாயா' அ�7ெபா�� 

ஆ;� அறிவி னவ'. 914 

ெபா�நல/தா' :$னல� ேதாயா' மதிநல/தி$ 

மா-ட அறிவி னவ'. 915 

த)நல� பாாி�பா' ேதாயா' தைகெச��கி� 

:$னல� பாாி�பா' ேதா�. 916 

நிைறெந@ச� இ�லவ' ேதா1வா' பிறெந@சி� 

ேபணி� :ண'பவ' ேதா�. 917 

ஆ;� அறிவின' அ�லா'�� அண&ெக$ப 

மாய மகளி' %ய��. 918 

வைரவிலா மாணிைழயா' ெம$ேதா� :ைரயிலா� 

3ாிய'க� ஆ6� அள2. 919 

இ�மன� ெப-��� க�*� கவ2� 

தி�நீ�க� ப7டா' ெதாட':. 920 

 

2.3.202.3.202.3.202.3.20    க��;ணாைமக��;ணாைமக��;ணாைமக��;ணாைம    

உ7க� படாஅ' ஒளியிழ�ப' எ@ஞா$2� 

க7காத� ெகா-ெடா6� வா'. 921 
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உ-ண�க க�ைள உணி�உ-க சா$ேறாரா$ 

எ-ண� படேவ-டா தா'. 922 

ஈ$றா� %க/ேத;� இ$னாதா� எ$ம�20 

சா$ேறா' %க/�� களி. 923 

நா-எ$<� ந�லா� :ற&ெகா8��� க�ெள$<� 

ேபணா� ெப�&��ற/ தா'��. 924 

ைகயறி யாைம உைட/ேத ெபா��ெகா8/� 

ெம1யறி யாைம ெகாள�. 925 

�@சினா' ெச/தாாி$ ேவற�ல' எ@ஞா$2� 

ந@D-பா' க�*- பவ'. 926 

உ�ெளா�றி உ�V' நக�ப8வ' எ@ஞா$2� 

க�ெளா�றி� க-சா1 பவ'3 927 

களி/தறிேய$ எ$ப� ைகவி8க ெந@ச/� 

ஒளி/தIஉ� ஆ&ேக மி��. 928 

களி/தாைன� காரண� கா78த� கீ"நீ'� 

�ளி/தாைன/ தீ/�ாீஇ அ�2. 929 

க�*-ணா� ேபா"தி� களி/தாைன� காS&கா� 

உ�ளா$ெகா� உ-டத$ ேசா',. 930 

 

2222.3.21.3.21.3.21.3.21    ?�?�?�?�    

ேவ-ட�க ெவ$றி�<� Tதிைன ெவ$றIஉ� 

I-��ெபா$ மீ$வி6&கி அ�2. 931 

ஒ$ெற1தி 
றிழ��� Tத'��� உ-டா&ெகா� 

ந$ெற1தி வா"வேதா' ஆ2. 932 

உ�ளாய� ஓவா� Fறி$ ெபா�ளாய� 

ேபாஒ1� :றேம ப8�. 933 

சி2ைம பலெச1� சீரழி��� Tதி$ 

வ2ைம த�வெதா$2 இ�. 934 

கவ2� கழக%� ைக;� த��கி 

இவறியா' இ�லாகி யா'. 935 

அகடாரா' அ�ல� உழ�ப'T ெத$<� 

%க�யா$ Aட�ப7 டா'. 936 
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பழகிய ெச�வ%� ப-:� ெக8��� 

கழக/�� காைல :கி$. 937 

ெபா�� ெக8/�� ெபா1ேம� ெகாளீஇ அ��ெக8/� 

அ�ல� உழ�பி��� T�. 938 

உைடெச�வ� ஊ-ஒளி க�விஎ$2 ஐ)�� 

அைடயாவா� ஆய& ெகாளி$. 939 

இழ/ெதாPஉ� காதC��� Tேதேபா� �$ப� 

உழ/ெதாPஉ� காத�2 உயி'. 940 

 

2.3.222.3.222.3.222.3.22    ம�+�ம�+�ம�+�ம�+�    

மிகி<� �ைறயி<� ேநா1ெச1;� 
ேலா' 

வளி%தலா எ-ணிய A$2. 941 

ம�)ெதன ேவ-டாவா� யா�ைக�� அ�)திய� 

அ�ற� ேபா�றி உணி$. 942 

அ�றா� அறவறி)� உ-க அஃ�ட�: 

ெப�றா$ ெந��1��� ஆ2. 943 

அ�ற� அறி)� கைட�பி�/� மாற�ல 

�1�க �வர� பசி/�. 944 

மா2பா8 இ�லாத உ-� ம2/�-ணி$ 

ஊ2பா8 இ�ைல உயி'��. 945 

இழிவறி)� உ-பா$க- இ$ப�ேபா� நி��� 

கழிேப' இைரயா$க- ேநா1. 946 

தீயள வ$றி/ ெதாியா$ ெபாி�-ணி$ 

ேநாயள வி$றி� ப8�. 947 

ேநா1நா� ேநா1%த� நா� அ�தணி��� 

வா1நா� வா1�ப0 ெசய�. 948 

உ�றா$ அள,� பிணியள,� கால%� 

க�றா$ க�தி0 ெசய�. 949 

உ�றவ$ தீ'�பா$ ம�)�ைழ0 ெச�வாென$2 

அ�பா� நா� F�ேற ம�)�. 950 

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

2.42.42.42.4    ஒழிபிய�ஒழிபிய�ஒழிபிய�ஒழிபிய�    
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2.4.12.4.12.4.12.4.1    �8ைம�8ைம�8ைம�8ைம    

இ�பிற)தா' க-அ�ல� இ�ைல இய�பாக0 

ெச�ப%� நாS� ஒ�&�. 951 

ஒ6�க%� வா1ைம;� நாS� இ� A$2� 

இ6�கா' ���பிற) தா'. 952 

நைகஈைக இ$ெசா� இகழாைம நா$�� 

வைகெய$ப வா1ைம� ����. 953 

அ8�கிய ேகா� ெபறி<� ���பிற)தா' 

�$2வ ெச1த� இல'. 954 

வழ&�வ ��J")த� க-S� பழ&�� 

ப-பி� தைல�பிாித� இ$2. 955 

சல�ப�றி0 சா�பில ெச1யா'மா ச�ற 

�ல�ப�றி வா"�� எ$ பா'. 956 

���பிற)தா' க-விள&�� ��ற� விD�பி$ 

மதி�க- ம2�ேபா� உய')�. 957 

நல/தி$க- நாாி$ைம ேதா$றி$ அவைன� 

�ல/தி$க- ஐய� ப8�. 958 

நில/தி� கிட)தைம கா�கா78� கா78� 

�ல/தி� பிற)தா'வா10 ெசா�. 959 

நல�ேவ-�$ நாSைடைம ேவ-8� �ல� ேவ-�$ 

ேவ-8க யா'��� பணி,. 960 

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2    மானமானமானமான    

இ$றி அைமயா0 சிற�பின ஆயி<� 

�$ற வ�ப விட�. 961 

சீாி<� சீர�ல ெச1யாேர சீெரா8 

ேபரா-ைம ேவ-8 பவ'. 962 

ெப��க/� ேவ-8� பணித� சிறிய 

D��க/� ேவ-8� உய',. 963 

தைலயி$ இழி)த மயிரைனய' மா)த' 

நிைலயி$ இழி)த� கைட. 964 

�$றி$ அைனயா�� �$2வ' �$2வ 
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�$றி அைனய ெசயி$. 965 

:க"இ$றா� :/ேத�நா78 உ1யாதா� எ$ம�2 

இக"வா'பி$ ெச$2 நிைல. 966 

ஒ7 டா'பி$ ெச$ெறா�வ$ வா"தC$ அ)நிைலேய 

ெக7டா$ என�ப8த� ந$2. 967 

ம�)ேதாம�2 ஊ$ஓ�:� வா"�ைக ெப�)தைகைம 

Oடழிய வ)த இட/�. 968 

மயி'நீ�பி$ வாழா� கவாிமா அ$னா' 

உயி'நீ�ப' மான� வாி$. 969 

இளிவாி$ வாழாத மான� உைடயா' 

ஒளிெதா6� ஏ/�� உல�. 970 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3    ெப�ைமெப�ைமெப�ைமெப�ைம    

ஒளிஒ�வ�� உ�ள ெவ2�ைக இளிஒ�வ�� 

அஃதிற)� வா"�� என�. 971 

பிற�ெபா��� எ�லா உயி'��� சிற�ெபாBவா 

ெச1ெதாழி� ேவ�2ைம யா$. 972 

ேமC�)�� ேமல�லா' ேமல�ல' கீழி�)�� 

கீழ�லா' கீழ� லவ'. 973 

ஒ�ைம மகளிேர ேபால� ெப�ைம;� 

த$ைன/தா$ ெகா-ெடா6கி$ உ-8. 974 

ெப�ைம ;ைடயவ' ஆ�2வா' ஆ�றி$ 

அ�ைம உைடய ெசய�. 975 

சிறியா' உண'0சி;� இ�ைல ெபாியாைர� 

ேபணி� ெகா� ேவ� எ$<� ேநா��. 976 

இற�ேப :ாி)த ெதாழி�றா� சிற�:)தா$ 

சீர� லவ'க- ப�$. 977 

பணி;மா� எ$2� ெப�ைம சி2ைம 

அணி;மா� த$ைன விய)�. 978 

ெப�ைம ெப�மித� இ$ைம சி2ைம 

ெப�மித� ஊ')� விட�. 979 

அ�ற� மைற��� ெப�ைம சி2ைமதா$ 
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��றேம Fறி வி8�. 980 

 

2.4.42.4.42.4.42.4.4    சா�றா;ைமசா�றா;ைமசா�றா;ைமசா�றா;ைம    

கட$எ$ப ந�லைவ எ�லா� கட$அறி)� 

சா$றா-ைம ேம�ெகா� பவ'��. 981 

�ணநல� சா$ேறா' நலேன பிறநல� 

எ)நல/� உ�ளIஉ� அ$2. 982 

அ$:நா- ஒ�:ர, க-ேணா7ட� வா1ைமெயா8 

ஐ)�சா� ஊ$றிய I-. 983 

ெகா�லா நல/த� ேநா$ைம பிற'தீைம 

ெசா�லா நல/த� சா�:. 984 

ஆ�2வா' ஆ�ற� பணித� அ�சா$ேறா' 

மா�றாைர மா�2� பைட. 985 

சா�பி��� க7டைள யாெதனி$ ேதா�வி 

�ைலய�லா' க-S� ெகாள�. 986 

இ$னாெச1 தா'��� இனியேவ ெச1யா�கா� 

எ$ன பய/தேதா சா�:. 987 

இ$ைம ஒ�வ�� இளிவ$2 சா�ெப$<� 

தி-ைம உ- டாக� ெபறி$. 988 

ஊழி ெபயாி<� தா�ெபயரா' சா$றா-ைம�� 

ஆழி என�ப8 வா'. 989 

சா$றவ' சா$றா-ைம �$றி$ இ�நில)தா$ 

தா&கா� ம$ேனா ெபாைற. 990 

 

2.4.52.4.52.4.52.4.5    ப;�ைடைமப;�ைடைமப;�ைடைமப;�ைடைம    

எ-பத/தா� எ1த� எளிெத$ப யா'மா78� 

ப-:ைடைம எ$<� வழ��. 991 

அ$:ைடைம ஆ$ற ���பிற/த� இBவிர-8� 

ப-:ைடைம எ$<� வழ��. 992 

உ2�ெபா/த� ம�கெளா�: அ$றா� ெவ2/த�க 

ப-ெபா/த� ஒ�பதா� ஒ�:. 993 

யெனா8 ந$றி :ாி)த பய<ைடயா' 
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ப-:பா ரா78� உல�. 994 

நைக;�*� இ$னா திக"0சி பைக;�*� 

ப-:ள பாடறிவா' மா78. 995 

ப-:ைடயா'� ப78-8 உலக� அ�இ$ேற� 

ம-:�� மா1வ� ம$. 996 

அர�ேபா4� F'ைமய ேர<� மர�ேபா�வ' 

ம�க7ப-: இ�லா தவ'. 997 

ந-பா�றா' ஆகி நயமில ெச1வா'��� 

ப-பா�றா' ஆத� கைட. 998 

நக�வ�ல' அ�லா'�� மாயி� ஞால� 

பக4�பா� ப7ட$2 இ��. 999 

ப-பிலா$ ெப�ற ெப�@ெச�வ� ந$பா� 

கல)தீைம யா�திாி) த�2. 1000 

 

2.4.62.4.62.4.62.4.6    ந�றியி�ெச�வந�றியி�ெச�வந�றியி�ெச�வந�றியி�ெச�வ    

ைவ/தா$வா1 சா$ற ெப��ெபா�� அஃ�-ணா$ 

ெச/தா$ ெசய�கிட)த� இ�. 1001 

ெபா�ளானா� எ�லாெம$2 ஈயா� இவ2� 

ம�ளானா� மாணா� பிற�: 1002 

ஈ7ட� இவறி இைசேவ-டா ஆடவ' 

ேதா�ற� நில��� ெபாைற. 1003 

எ0செம$2 எ$எ-S& ெகா�ேலா ஒ�வரா� 

ந0ச� படாஅ தவ$. 1004 

ெகா8�பIஉ� �1�பIஉ� இ�லா'�� அ8�கிய 

ேகா�;- டாயி<� இ�. 1005 

ஏத� ெப�@ெச�வ� தா$�Bவா$ த�கா'�ெகா$2 

ஈத� இய�பிலா தா$. 1006 

அ�றா'�ெகா$2 ஆ�றாதா$ ெச�வ� மிகநல� 

ெப�றா� தமிய�A/ த�2. 1007 

ந0ச� படாதவ$ ெச�வ� ந8X�� 

ந0D மர�ப6/ த�2. 1008 

அ$ெபாாீஇ/ த�ெச�2 அறேநா�கா� ஈ7�ய 
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ஒ-ெபா�� ெகா�வா' பிற'. 1009 

சீ�ைட0 ெச�வ' சி2�னி மாாி 

வற&F') தைனய� உைட/�. 1010 

 

2.4.72.4.72.4.72.4.7    நா@ைடைமநா@ைடைமநா@ைடைமநா@ைடைம    

க�ம/தா� நாSத� நாS) தி�Qத� 

ந�லவ' நாS� பிற. 1011 

ஊSைட எ0ச� உயி'�ெக�லா� ேவற�ல 

நாSைடைம மா)த' சிற�:. 1012 

ஊைன� �றி/த உயிெர�லா� நா-எ$<� 

ந$ைம �றி/த� சா�:. 1013 

அணிஅ$ேறா நாSைடைம சா$ேறா'�� அஃதி$ேற� 

பிணிஅ$ேறா O8 நைட. 1014 

பிற'பழி;� த�பழி;� நாSவா' நாS�� 

உைறபதி எ$<� உல�. 1015 

நா-ேவC ெகா�ளா� ம$ேனா விய$ஞால� 

ேபணல' ேமலா யவ'. 1016 

நாணா� உயிைர/ �ற�ப' உயி'�ெபா�7டா� 

நா-�றவா' நாணா� பவ'. 1017 

பிற'நாண/ த�க� தா$நாணா னாயி$ 

அற�நாண/ த�க� உைட/�. 1018 

�ல@D8� ெகா�ைக பிைழ�பி$ நல@D8� 

நாணி$ைம நி$ற� கைட. 1019 

நா-அக/ தி�லா' இய�க� மர�பாைவ 

நாணா� உயி'ம�7� அ�2. 1020 

 

2.4.82.4.82.4.82.4.8    �8ெசய�வைக�8ெசய�வைக�8ெசய�வைக�8ெசய�வைக    

க�ம� ெசயஒ�வ$ ைகIேவ$ எ$<� 

ெப�ைமயி$ O8ைடய� இ�. 1021 

ஆ�விைன;� ஆ$ற அறி,� எனஇர-�$ 

நீ�விைனயா� நீ*� ��. 1022 

��ெச1வ� எ$<� ஒ�வ��/ ெத1வ� 
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ம�த�2/ தா$%) �2�. 1023 

Tழாம� தாேன %�ெவ1�� த���ைய/ 

தாழா� உஞ�2 பவ'��. 1024 

��ற� இலனா1� ��ெச1� வா"வாைன0 

D�றமா0 D�2� உல�. 1025 

ந�லா-ைம எ$ப� ஒ�வ��/ தா$பிற)த 

இ�லா-ைம ஆ�கி� ெகாள�. 1026 

அமரக/� வ$க-ண' ேபால/ தமரக/�� 

ஆ�2வா' ேம�ேற ெபாைற. 1027 

��ெச1வா'� கி�ைல ப�வ� ம�ெச1� 

மான& க�த� ெக8�. 1028 

இ8�ைப�ேக ெகா�கல� ெகா�ேலா �8�ப/ைத� 

��ற மைற�பா$ உட�:. 1029 

இ8�க-கா� ெகா$றிட J6� அ8/I$2� 

ந�லா� இலாத ��. 1030 

 

2.4.92.4.92.4.92.4.9    உழ�உழ�உழ�உழ�    

Dழ$2�ஏ'� பி$ன� உலக� அதனா� 

உழ)�� உழேவ தைல. 1031 

உ6வா' உலக/தா'�� ஆணிஅஃ தா�றா� 

எ6வாைர எ�லா� ெபா2/�. 1032 

உ6�-8 வா"வாேர வா"வா'ம� ெற�லா� 

ெதா6�-8 பி$ெச� பவ'. 1033 

பல�ைட நீழ4� த&�ைட�கீ"� கா-ப' 

அல�ைட நீழ லவ'. 1034 

இரவா' இர�பா'�ெகா$2 ஈவ' கரவா� 

ைகெச1I- மாைல யவ'. 1035 

உழவினா' ைக�மட&கி$ இ�ைல விைழவIஉ� 

வி7ேட�எ$ பா'��� நிைல. 1036 

ெதா��:6தி கஃசா உண�கி$ பி�/ெத�,� 

ேவ-டா� சால� ப8�. 1037 

ஏாி<� ந$றா� எ�வி8த� க7டபி$ 
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நீாி<� ந$றத$ கா�:. 1038 

ெச�லா$ கிழவ$ இ��பி$ நில�:ல)� 

இ�லாளி$ ஊ� வி8�. 1039 

இலெம$2 அைசஇ இ��பாைர� காணி$ 

நிலெம$<� ந�லா� ந��. 1040 

 

2.4.102.4.102.4.102.4.10    ந��ர�ந��ர�ந��ர�ந��ர�    

இ$ைமயி$ இ$னாத� யாெதனி$ இ$ைமயி$ 

இ$ைமேய இ$னா த�. 1041 

இ$ைம எனெவா� பாவி ம2ைம;� 

இ�ைம;� இ$றி வ��. 1042 

ெதா�வர,� ேதா4� ெக8��� ெதாைகயாக 

ந��ர, எ$<� நைச. 1043 

இ�பிற)தா' க-ேண;� இ$ைம இளிவ)த 

ெசா�பிற��� ேசா', த��. 1044 

ந��ர, எ$<� இ8�ைப;� ப��ைர/ 

�$ப&க� ெச$2 ப8�. 1045 

ந�ெபா�� ந$�ண')� ெசா�C<� ந�F')தா' 

ெசா�ெபா�� ேசா', ப8�. 1046 

அற@சாரா ந��ர, ஈ$றதா யா<� 

பிற$ேபால ேநா�க� ப8�. 1047 

இ$2� வ�வ� ெகா�ேலா ெந�ந4� 

ெகா$ற� ேபா4� நிர�:. 1048 

ெந��பி<� �@ச4� ஆ�� நிர�பி<� 

யாெதா$2� க-பா8 அாி�. 1049 

��:ர வி�லா' �வர/ �றவாைம 

உ�பி��� கா���� F�2. 1050 

 

2.4.112.4.112.4.112.4.11    இர�இர�இர�இர�    

இர�க இர/த�கா'� காணி$ கர�பி$ 

அவ'பழி த�பழி அ$2. 1051 

இ$ப� ஒ�வ�� இர/த� இர)தைவ 
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�$ப� உறாஅ வாி$. 1052 

கர�பிலா ெந@சி$ கடனறிவா' %$நி$2 

இர�:ேமா ேரஎ' உைட/�. 1053 

இர/த4� ஈதேல ேபா4� கர/த� 

கனவி4� ேத�றாதா' மா78. 1054 

கர�பிலா' ைவயக/� உ-ைமயா� க-ணி$2 

இர�பவ' ேம�ெகா� வ�. 1055 

கர�பி8�ைப யி�லாைர� காணி$ நிர�பி8�ைப 

எ�லா� ஒ�&� ெக8�. 1056 

இக")ெத�ளா� ஈவாைர� காணி$ மகி")��ள� 

உ�*� உவ�ப� உைட/�. 1057 

இர�பாைர இ�லாயி$ ஈ'&க-மா ஞால� 

மர�பாைவ ெச$2வ) த�2. 1058 

ஈவா'க- எ$<-டா� ேதா�ற� இர)�ேகா� 

ேமவா' இலாஅ� கைட. 1059 

இர�பா$ ெவ�ளாைம ேவ-8� நிர�பி8�ைப 

தாேன;� சா4� காி. 1060 

 

2.4.122.4.122.4.122.4.12    இரவ4சஇரவ4சஇரவ4சஇரவ4ச    

கரவா� உவ)தீ;� க-ண$னா' க-S� 

இரவாைம ேகா� உ2�. 1061 

இர)�� உயி'வா"த� ேவ-�$ பர)� 

ெக8க உலகிய�றி யா$. 1062 

இ$ைம இ8�ைப இர)�தீ' வாெம$<� 

வ$ைமயி$ வ$பா7ட தி�. 1063 

இடெம�லா� ெகா�ளா/ தைக/ேத இடமி�லா� 

கா4� இரெவா�லா0 சா�:. 1064 

ெத-ணீ' அ8:�ைக ஆயி<� தா�த)த� 

உ-ணC$ ஊ&கினிய தி�. 1065 

ஆவி�� நீெர$2 இர�பி<� நாவி�� 

இரவி$ இளிவ)த தி�. 1066 

இர�ப$ இர�பாைர எ�லா� இர�பி$ 
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கர�பா' இரவ$மி$ எ$2. 1067 

இரெவ$<� ஏமா�பி� ேதாணி கரெவ$<� 

பா'தா�க� ப�� வி8�. 1068 

இர,�ள உ�ள� உ��� கர,�ள 

உ�ளIஉ� இ$றி� ெக8�. 1069 

கர�பவ'�� யா&ெகாளி��� ெகா�ேலா இர�பவ' 

ெசா�லாட� ேபாஒ� உயி'. 1070 

 

2.4.132.4.132.4.132.4.13    கயைமகயைமகயைமகயைம    

ம�கேள ேபா�வ' கயவ' அவர$ன 

ஒ�பாாி யா&க-ட தி�. 1071 

ந$றறி வாாி� கயவ' தி�,ைடய' 

ெந@ச/� அவல� இல'. 1072 

ேதவ' அைனய' கயவ' அவ�)தா� 

ேமவன ெச1ெதா6க லா$. 1073 

அக�ப7� ஆவாைர� காணி$ அவாி$ 

மிக�ப780 ெச�மா��� கீ". 1074 

அ0சேம கீ"கள� ஆசார� எ0ச� 

அவா,-ேட� உ-டா� சிறி�. 1075 

அைறபைற அ$ன' கயவ'தா� ேக7ட 

மைறபிற'�� உ1/�ைர�க லா$. 1076 

ஈ'&ைக விதிரா' கயவ' ெகா�2ைட��� 

F$ைகய' அ�லா தவ'��. 1077 

ெசா�ல� பய$ப8வ' சா$ேறா' க��:ேபா� 

ெகா�ல� பய$ப8� கீ". 1078 

உ8�பIஉ� உ-பIஉ� காணி$ பிற'ேம� 

வ8�காண வ�றா�� கீ". 1079 

எ�றி� �ாிய' கயவெரா$2 உ�ற�கா� 

வி�ற�� உாிய' விைர)�. 1080 

ஒழிபிய� �5றி5&ஒழிபிய� �5றி5&ஒழிபிய� �5றி5&ஒழிபிய� �5றி5&                ------------                    ெபா�7பா� �5றி5&ெபா�7பா� �5றி5&ெபா�7பா� �5றி5&ெபா�7பா� �5றி5&    

------------     
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தி���ற�தி���ற�தி���ற�தி���ற�    

3. 3. 3. 3. காம���பா�காம���பா�காம���பா�காம���பா�        ----            3.13.13.13.1    களவிய�களவிய�களவிய�களவிய�    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    தைகயண3�&�த�தைகயண3�&�த�தைகயண3�&�த�தைகயண3�&�த�    

அண&�ெகா� ஆ1மயி� ெகா�ேலா கன&�ைழ 

மாத'ெகா� மா4� எ$ ெந@D. 1081 

ேநா�கினா� ேநா�ெகதி' ேநா��த� தா�கண&� 

தாைன�ெகா- ட$ன �ைட/�. 1082 

ப-டறிேய$ F�ெற$ பதைன இனியறி)ேத$ 

ெப-டைகயா� ேபரம'� க78. 1083 

க-டா' உயி�-S� ேதா�ற/தா� ெப-டைக� 

ேபைத�� அம'/தன க-. 1084 

F�றேமா க-ேணா பிைணேயா மடவர� 

ேநா�கமி� A$2� உைட/�. 1085 

ெகா8�:�வ� ேகாடா மைற�பி$ ந8&கஞ' 

ெச1யல ம$இவ� க-. 1086 

கடாஅ� களி�றி$ேம� க7படா� மாத' 

படாஅ %ைலேம� �கி�. 1087 

ஒ-Sத� ேகாஒ உைட)தேத ஞா7பி<� 

ந-ணா�� உ7�ெம$ O8. 1088 

பிைணேய' மடேநா��� நாS� உைடயா7� 

அணிெயவேனா ஏதில த)�. 1089 

உ-டா'க- அ�ல� அ8நறா� காம�ேபா� 

க-டா' மகி"ெச1த� இ$2. 1090 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    �றி�பறித��றி�பறித��றி�பறித��றி�பறித�    

இ�ேநா�� இவ*-க- உ�ள� ஒ�ேநா�� 

ேநா1ேநா�ெகா$ ற)ேநா1 ம�)�. 1091 

க-கள, ெகா�*� சி2ேநா�க� காம/தி� 

ெச�பாக� அ$2 ெபாி�. 1092 

ேநா�கினா� ேநா�கி இைற@சினா� அஃதவ� 

யா�பி<� அ7�ய நீ'. 1093 

யா$ேநா��� காைல நில$ேநா��� ேநா�கா�கா� 
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தா$ேநா�கி ெம�ல ந��. 1094 

�றி�ெகா-8 ேநா�காைம அ�லா� ஒ�க- 

சிற�கணி/தா� ேபால ந�� 1095 

உறாஅ தவ'ேபா� ெசாC<� ெசறாஅ'ெசா� 

ஒ�ைல உணர� ப8�. 1096 

ெசறாஅ0 சி2ெசா�4� ெச�றா'ேபா� ேநா��� 

உறாஅ'ேபா$2 உ�றா' �றி�:. 1097 

அைசயிய�� உ-டா-ேடா ' ஏஎ'யா$ ேநா�க� 

பைசயின� ைபய ந��. 1098 

ஏதிலா' ேபால� ெபா�ேநா�� ேநா��த� 

காதலா' க-ேண உள. 1099 

க-ெணா8 க-இைண ேநா�ெகா�கி$ வா10ெசா�க� 

எ$ன பய<� இல. 1100 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3    �ண�4சி�ண�4சி�ண�4சி�ண�4சி    மகி�த�மகி�த�மகி�த�மகி�த�    

க-8ேக78 உ-8யி'/� உ�றறி;� ஐ�:ல<� 

ஒ-ெதா� க-ேண உள. 1101 

பிணி�� ம�)� பிறம$ அணியிைழ 

த$ேநா1��/ தாேன ம�)�. 1102 

தா�J"வா' ெம$ேறா� �யிC$ இனி�ெகா� 

தாமைர� க-ணா$ உல�. 1103 

நீ&கி$ ெதPஉ� �2�&கா� த-ெண$<� 

தீயா-8� ெப�றா� இவ�? 1104 

ேவ7 ட ெபா6தி$ அைவயைவ ேபா4ேம 

ேதா7 டா' க��பினா� ேதா�. 1105 

உ2ேதா2 உயி'தளி'�ப/ தீ-டலா� ேபைத�� 

அமி"தி$ இய$றன ேதா�. 1106 

த�மி� இ�)� தம�பா/� உ-ட�றா� 

அ�மா அாிைவ %ய��. 1107 

J6� இ�வ'�� இனிேத வளியிைட 

ேபாழ� படாஅ %ய��. 1108 

ஊட� உண'த� :ண'த� இைவகாம� 
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F�யா' ெப�ற பய$. 1109 

அறிேதா2 அறியாைம க-ட�றா� காம� 

ெசறிேதா2� ேசயிைழ மா78. 1110 

 

3.1.43.1.43.1.43.1.4    நல�ைன+�ைர�த�நல�ைன+�ைர�த�நல�ைன+�ைர�த�நல�ைன+�ைர�த�    

ந$னீைர வாழி அனி0சேம நி$னி<� 

ெம$னீர� யா�J" பவ�. 1111 

மல'காணி$ ைமயா/தி ெந@ேச இவ�க- 

பல'காS� 3ெவா��� எ$2. 1112 

%றிேமனி %/த� %2வ� ெவறிநா�ற� 

ேவ4-க- ேவ1/ேதா ளவ7�. 1113 

காணி$ �வைள கவி")� நில$ேநா��� 

மாணிைழ க-ெணாBேவ� எ$2. 1114 

அனி0ச�3� கா�கைளயா� ெப1தா� Qக�பி�� 

ந�ல படாஅ பைற. 1115 

மதி;� மட)ைத %க<� அறியா 

பதியி$ கல&கிய மீ$. 1116 

அ2வா1 நிைற)த அவி'மதி��� ேபால 

ம2,-ேடா மாத' %க/�. 1117 

மாத' %க�ேபா� ஒளிவிட வ�ைலேய� 

காதைல வாழி மதி. 1118 

மலர$ன க-ணா� %கெமா/தி யாயி$ 

பல'காண/ ேதா$ற� மதி. 1119 

அனி0ச%� அ$ன/தி$ Iவி;� மாத' 

அ��� ெந�@சி� பழ�. 1120 

 

3.1.53.1.53.1.53.1.5    காத5காத5காத5காத5    சிற��ைர�த�சிற��ைர�த�சிற��ைர�த�சிற��ைர�த�    

பாெலா8 ேத$கல) த�ேற பணிெமாழி 

வாெலயி2 ஊறிய நீ'. 1121 

உட�ெபா8 உயிாிைட எ$னம� ற$ன 

மட)ைதெயா8 எ�மிைட ந7:. 1122 

க�மணியி� பாவா1நீ ேபாதாயா� J6� 
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தி�Qத�� இ�ைல இட�. 1123 

வா"த� உயி'�க$ன� ஆயிைழ சாத� 

அத�க$ன� நீ&�� இட/�. 1124 

உ�*வ$ ம$யா$ மற�பி$ மற�பறிேய$ 

ஒ�ளம'� க-ணா� �ண�. 1125 

க-S�ளி$ ேபாகா' இைம�பி$ ப��வரா 

Q-ணிய'எ� காத லவ'. 1126 

க-S�ளா' காத லவராக� க-S� 

எ6ேத� கர�பா�� அறி)�. 1127 

ெந@ச/தா' காத லவராக ெவ1�-ட� 

அ@D�� ேவபா� கறி)�. 1128 

இைம�பி$ கர�பா�� அறிவ� அைன/தி�ேக 

ஏதில' எ$<� இB X'. 1129 

உவ)�ைறவ' உ�ள/�� எ$2� இக)�ைறவ' 

ஏதில' எ$<� இB X'. 1130 

 

3.1.63.1.63.1.63.1.6    நா@��ற�ைர�த�நா@��ற�ைர�த�நா@��ற�ைர�த�நா@��ற�ைர�த�    

காம� உழ)� வ�)தினா'�� ஏம� 

மடல�ல� இ�ைல வC. 1131 

ேநானா உட�:� உயி�� மடேல2� 

நாணிைன நீ�கி நி2/�. 1132 

நாெணா8 ந�லா-ைம ப-8ைடேய$ இ$2ைடேய$ 

கா%�றா' ஏ2� மட�. 1133 

காம� க8�:ன� உ1��� நாெணா8 

ந�லா-ைம எ$<� :ைண. 1134 

ெதாடைல� �2)ெதா� த)தா� மடெலா8 

மாைல உழ��� �ய'. 1135 

மடY'த� யாம/�� உ�*ேவ$ ம$ற 

பட�ஒ�லா ேபைத�ெக$ க-. 1136 

கடல$ன காம� உழ)�� மடேலறா� 

ெப-ணி$ ெப�)த�க தி�. 1137 

நிைறயாிய' ம$அளிய' எ$னா� காம� 
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மைறயிற)� ம$2 ப8�. 1138 

அறிகிலா' எ�லா�� எ$ேறஎ$ காம� 

ம2கி$ ம2�� ம�-8. 1139 

யா�க-ணி$ காண ந�ப அறிவி�லா' 

யா�ப7ட தா�படா ஆ2. 1140 

 

3.1.73.1.73.1.73.1.7    அலரறி�&�த�அலரறி�&�த�அலரறி�&�த�அலரறி�&�த�    

அலெரழ ஆ�யி' நி��� அதைன� 

பலரறியா' பா�கிய/ தா�. 1141 

மலர$ன க-ணா� அ�ைம அறியா� 

அலெரம�� ஈ)ததிB X'. 1142 

உறாஅேதா ஊரறி)த ெகளைவ அதைன� 

ெபறாஅ� ெப�ற$ன நீ'/�. 1143 

கBைவயா� கBவி� காம� அ�வி$ேற� 

தBெவ$<� த$ைம இழ)�. 1144 

களி/ெதா2� க�*-ட� ேவ7ட�றா� காம� 

ெவளி�ப8) ேதா2� இனி�. 1145 

க-ட� ம$<� ஒ�நா� அல'ம$<� 

தி&கைள� பா�:ெகா- ட�2. 1146 

ஊரவ' ெகளைவ எ�வாக அ$ைனெசா� 

நீராக நீ*�இ) ேநா1. 1147 

ெந1யா� எாிQ��ேப� எ$ற�றா� ெகளைவயா� 

காம� Q��ேப� என�. 1148 

அல'நாண ஒ�வேதா அ@சேலா�: எ$றா' 

பல'நாண நீ/த� கைட. 1149 

தா�ேவ-�$ ந��வ' காதல' யா�ேவ-8� 

ெகளைவ எ8���இB X'. 1150 

களவிய� �5றி5களவிய� �5றி5களவிய� �5றி5களவிய� �5றி5&&&&    

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

 

3.23.23.23.2    க5பிய�க5பிய�க5பிய�க5பிய�    

ெச�லாைம உ-ேட� என��ைர ம�2நி$ 
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வ�வர, வா"வா'� �ைர. 1151 

இ$க- உைட/தவ' பா'வ� பிாிவ@D� 

:$க- உைட/தா� :ண',. 1152 

அாிதேரா ேத�ற� அறி,ைடயா' க-S� 

பிாிேவா ாிட/�-ைம யா$. 1153 

அளி/த@ச� எ$றவ' நீ�பி$ ெதளி/தெசா� 

ேதறியா'�� உ-ேடா தவ2. 1154 

ஓ�பி$ அைம)தா' பிாிேவா�ப� ம�றவ' 

நீ&கி$ அாிதா� :ண',. 1155 

பிாி,ைர��� வ$க-ண' ஆயி$ அாிதவ' 

ந��வ' எ$<� நைச. 1156 

�ைறவ$ �ற)தைம I�றாெகா� %$ைக 

இைறஇறவா நி$ற வைள. 1157 

இ$னா� இன$இ�ஊ' வா"த� அதனி<� 

இ$னா� இனியா'� பிாி,. 1158 

ெதா��D�$ அ�ல� காமேநா1 ேபால 

வி��Dட� ஆ�2ேமா தீ. 1159 

அாிதா�றி அ�ல�ேநா1 நீ�கி� பிாிவா�றி� 

பி$இ�)� வா"வா' பல'. 1160 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2    பட�ெம$+பட�ெம$+பட�ெம$+பட�ெம$+    திர3க�திர3க�திர3க�திர3க�    

மைற�ேப$ம$ யானிஃேதா ேநாைய இைற�பவ'�� 

ஊ�2நீ' ேபால மி��. 1161 

கர/த4� ஆ�ேற$இ) ேநாையேநா1 ெச1தா'�� 

உைர/த4� நாS/ த��. 1162 

காம%� நாS� உயி'காவா/ I&��எ$ 

ேநானா உட�பி$ அக/�. 1163 

காம� கட�ம$<� உ-ேட அ�நீ)�� 

ஏம� :ைணம$<� இ�. 1164 

��பி$ எவனாவ' ம$ெகா� �ய'வர, 

ந7பி<� ஆ�2 பவ'. 1165 

இ$ப� கட�ம�2� காம� அஃத8&கா� 
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�$ப� அதனி� ெபாி�. 1166 

காம� க8�:ன� நீ)தி� கைரகாேண$ 

யாம/�� யாேன உேள$. 1167 

ம$<யி' எ�லா� �யி�றி அளி/திரா 

எ$ன�ல� இ�ைல �ைண. 1168 

> ெகா�யா' ெகா8ைமயி$ தா�ெகா�ய இ)நா� 

ெந�ய கழி;� இரா. 1169 

உ�ள�ேபா$2 உ�வழி0 ெச�கி�பி$ ெவ�ளநீ' 

நீ)தல ம$ேனாஎ$ க-. 1170 

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3    க;க;க;க;    வி��பழித�வி��பழித�வி��பழித�வி��பழித�    

க-தா� க4"வ ெதவ$ெகாேலா த-டாேநா1 

தா�கா7ட யா�க- ட�. 1171 

ெதாி)�ணரா ேநா�கிய உ-க- பாி)�ணரா� 

ைபத� உழ�ப� எவ$? 1172 

க�ெமன/ தாேநா�கி/ தாேம க46� 

இ�நக/ த�க �ைட/�. 1173 

ெபயலா�றா நீ�ல)த உ-க- உயலா�றா 

உ1வி�ேநா1 எ$க- நி2/�. 1174 

படலா�றா ைபத� உழ��� கடலா�றா� 

காமேநா1 ெச1தஎ$ க-. 1175 

ஓஒ இனிேத எம�கி)ேநா1 ெச1தக- 

தாஅ� இத�ப7 ட�. 1176 

உழ)�ழ) ��நீ' அ2க விைழ)திைழ)� 

ேவ-� அவ'�க-ட க-. 1177 

ேபணா� ெப7டா' உள'ம$ேனா ம�றவ'� 

காணா� அைமவில க-. 1178 

வாரா�கா� �@சா வாி$�@சா ஆயிைட 

ஆரஞ' உ�றன க-. 1179 

மைறெபற� ஊரா'�� அாித$றா� எ�ேபா� 

அைறபைற க-ணா' அக/�. 1180 
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3.2.43.2.43.2.43.2.4    பச��பச��பச��பச��&&&&    ப�வர�ப�வர�ப�வர�ப�வர�    

நய)தவ'�� ந�காைம ேந')ேத$ பச)தெவ$ 

ப-பியா'�� உைர�ேகா பிற. 1181 

அவ'த)தா' எ$<� தைகயா� இவ'த)ெத$ 

ேமனிேம� ஊ�� பச�:. 1182 

சாய4� நாS� அவ'ெகா-டா' ைக�மாறா 

ேநா;� பசைல;� த)�. 1183 

உ�*வ$ ம$யா$ உைர�ப� அவ'திறமா� 

க�ள� பிறேவா பச�:. 1184 

உவ�கா-எ� காதல' ெச�வா' இவ�கா-எ$ 

ேமனி பச�3' வ�. 1185 

விள�க�ற� பா'��� இ�ேளேபா� ெகா-க$ 

%ய�க�ற� பா'��� பச�:. 1186 

:�C� கிட)ேத$ :ைடெபய')ேத$ அBவளவி� 

அ�ளி�ெகா� வ�ேற பச�:. 1187 

பச)தா� இவ�எ$ப� அ�லா� இவைள/ 

�ற)தா' அவ'எ$பா' இ�. 1188 

பச�கம$ ப7டா&ெக$ ேமனி நய�பி/தா' 

ந$னிைலய' ஆவ' எனி$. 1189 

பச�ெபன� ேப'ெப2த� ந$ேற நய�பி/தா' 

ந�காைம I�றா' எனி$. 1190 

 

3.2.53.2.53.2.53.2.5    தனி�பட�தனி�பட�தனி�பட�தனி�பட�    மி�திமி�திமி�திமி�தி    

தா�J"வா' த�Jழ� ெப�றவ' ெப�றாேர 

காம/�� காழி� கனி. 1191 

வா"வா'�� வான� பய)த�றா� J"வா'�� 

J"வா' அளி��� அளி. 1192 

J6ந' Jழ� ப8வா'�� அைம;ேம 

வா6ந� எ$<� ெச���. 1193 

Jழ� ப8வா' ெகழீஇயில' தா�J"வா' 

Jழ� படாஅ' எனி$. 1194 

நா�காத� ெகா-டா' நம�ெகவ$ ெச1பேவா 
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தா�காத� ெகா�ளா� கைட. 1195 

ஒ�தைலயா$ இ$னா� காம�கா� ேபால 

இ�தைல யா<� இனி�. 1196 

ப�வர4� ைபத4� காணா$ெகா� காம$ 

ஒ�வ'க- நி$ெறா6� வா$. 1197 

J"வாாி$ இ$ெசா� ெபறாஅ� உலக/� 

வா"வாாி$ வ$கணா' இ�. 1198 

நைசஇயா' ந�கா' எனி<� அவ'மா78 

இைச;� இனிய ெசவி��. 1199 

உறாஅ'�� உ2ேநா1 உைர�பா1 கடைல0 

ெசறாஅஅ1 வாழிய ெந@D. 1200 

 

3.2.63.2.63.2.63.2.6    நிைன+தவ�நிைன+தவ�நிைன+தவ�நிைன+தவ�    �லப��லப��லப��லப�    

உ�ளி<� தீரா� ெப�மகி" ெச1தலா� 

க�ளி<� காம� இனி�. 1201 

எைன/ெதான2 ஏனிேதகா- காம�தா� J"வா' 

நிைன�ப வ�வெதா$2 ஏ�. 1202 

நிைன�பவ' ேபா$2 நிைனயா'ெகா� ��ம� 

சிைன�ப� ேபா$2 ெக8�. 1203 

யா%� உேள&ெகா� அவ'ெந@ச/� எ)ெந@ச/� 

ஓஒ உளேர அவ'. 1204 

த�ெந@ச/� எ�ைம� க�ெகா-டா' நாணா'ெகா� 

எ�ெந@ச/� ஓவா வர�. 1205 

ம�றியா$ எ$<ேள$ ம$ேனா அவெரா� யா$ 

உ�றநா� உ�ள உேள$. 1206 

மற�பி$ எவனாவ$ ம�ெகா� மற�பறிேய$ 

உ�ளி<� உ�ள� D8�. 1207 

எைன/� நிைன�பி<� காயா' அைன/த$ேறா 

காதல' ெச1;� சிற�:. 1208 

விளி;ெம$ இ$<யி' ேவற�ல� எ$பா' 

அளியி$ைம ஆ�ற நிைன)�. 1209 

விடாஅ� ெச$றாைர� க-ணினா� காண� 
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படாஅதி வாழி மதி. 1210 

 

3.2.73.2.73.2.73.2.7    கன�கன�கன�கன�    நிைல%ைர�த�நிைல%ைர�த�நிைல%ைர�த�நிைல%ைர�த�    

காதல' Iெதா8 வ)த கனவி<�� 

யா�ெச1 ேவ$ெகா� வி�)�. 1211 

கய4-க- யானிர�ப/ �@சி� கல)தா'�� 

உய4-ைம சா�2ேவ$ ம$. 1212 

நனவினா� ந�கா தவைர� கனவினா� 

கா-டC$ உ-ெட$ உயி'. 1213 

கனவினா$ உ-டா�� காம� நனவினா$ 

ந�காைர நா�/ தர��. 1214 

நனவினா� க-டIஉ� ஆ&ேக கன,)தா$ 

க-ட ெபா6ேத இனி�. 1215 

நனெவன ஒ$றி�ைல ஆயி$ கனவினா� 

காதல' நீ&கல' ம$. 1216 

நனவினா� ந�கா� ெகா�யா' கனவனா� 

எ$எ�ைம� Oழி� ப�. 1217 

�@D&கா� ேதா�ேமல' ஆகி விழி��&கா� 

ெந@ச/த' ஆவ' விைர)�. 1218 

நனவினா� ந�காைர ேநாவ' கனவினா� 

காதல'� காணா தவ'. 1219 

நனவினா� ந�நீ/தா' எ$ப' கனவினா� 

காணா'ெகா� இBX ரவ'. 1220 

 

3.2.83.2.83.2.83.2.8    ெபா1�ெபா1�ெபா1�ெபா1�    க;8ர3க�க;8ர3க�க;8ர3க�க;8ர3க�    

மாைலேயா அ�ைல மண)தா' உயி�-S� 

ேவைலநீ வாழி ெபா6�. 1221 

:$க-ைண வாழி ம��மாைல எ�ேக�ேபா� 

வ$க-ண ேதாநி$ �ைண. 1222 

பனிஅ��பி� ைபத�ெகா� மாைல �னிஅ��பி/ 

�$ப� வளர வ��. 1223 

காதல' இ�வழி மாைல ெகாைல�கள/� 
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ஏதில' ேபால வ��. 1224 

காைல��0 ெச1தந$2 எ$ெகா� எவ$ெகா�யா$ 

மாைல��0 ெச1த பைக? 1225 

மாைலேநா1 ெச1த� மண)தா' அகலாத 

காைல அறி)த திேல$. 1226 

காைல அ��பி� பகெல�லா� ேபாதாகி 

மாைல மல��இ) ேநா1. 1227 

அழ�ேபா4� மாைல��/ Iதாகி ஆய$ 

�ழ�ேபா4� ெகா�4� பைட. 1228 

பதிம�-8 ைபத� உழ��� மதிம�-8 

மாைல பட'த�� ேபா"�. 1229 

ெபா��மாைல யாளைர உ�ளி ம��மாைல 

மா;�எ$ மாயா உயி'. 1230 

 

3..2. 93..2. 93..2. 93..2. 9    உ&��உ&��உ&��உ&��    நலனழித�நலனழித�நலனழித�நலனழித�    

சி2ைம நம�ெகாழிய0 ேச7ெச$றா' உ�ளி 

ந2மல' நாணின க-. 1231 

நய)தவ' ந�காைம ெசா�4வ ேபா4� 

பச)� பனிவா�� க-. 1232 

தண)தைம சால அறிவி�ப ேபா4� 

மண)தநா� J&கிய ேதா�. 1233 

பைணநீ&கி� ைப)ெதா� ேசா�� �ைணநீ&கி/ 

ெதா�கவி$ வா�ய ேதா�. 1234 

ெகா�யா' ெகா8ைம உைர��� ெதா�ெயா8 

ெதா�கவி$ வா�ய ேதா�. 1235 

ெதா�ெயா8 ேதா�ெநகிழ ேநாவ� அவைர� 

ெகா�ய' என�Fற� ெநா)�. 1236 

பா8 ெப2திேயா ெந@ேச ெகா�யா'�ெக$ 

வா8ேதா7 3ச� உைர/�. 1237 

%ய&கிய ைககைள ஊ�க� பச)த� 

ைப)ெதா�� ேபைத Qத�. 1238 

%ய�கிைட/ த-வளி ேபாழ� பச�:�ற 
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ேபைத ெப�மைழ� க-. 1239 

க-ணி$ பச�ேபா ப�வர� எ1தி$ேற 

ஒ-Sத� ெச1த� க-8. 1240 

 

3.2.103.2.103.2.103.2.10    ெந9ெசா0ெந9ெசா0ெந9ெசா0ெந9ெசா0    கிள�த�கிள�த�கிள�த�கிள�த�    

நிைன/ெதா$2 ெசா�லாேயா ெந@ேச எைன/ெதா$2� 

எBவேநா1 தீ'��� ம�)�. 1241 

காத� அவாில' ஆகநீ ேநாவ� 

ேபைதைம வாழிெய$ ெந@D. 1242 

இ�)��ளி எ$பாித� ெந@ேச பாி)��ள� 

ைபத�ேநா1 ெச1தா'க- இ�. 1243 

க-S� ெகாள0ேசறி ெந@ேச இைவெய$ைன/ 

தி$<� அவ'�காண� உ�2. 1244 

ெச�றா' என�ைக விட�உ-ேடா ெந@ேசயா� 

உ�றா� உறாஅ தவ'. 1245 

கல)�ண'/�� காதல'� க-டா� :ல)�ணரா1 

ெபா1�கா1, கா1திஎ$ ெந@D. 1246 

காம� வி8ஒ$ேறா நா-வி8 ந$ென@ேச 

யாேனா ெபாேற$இB விர-8. 1247 

பாி)தவ' ந�காெர$2 ஏ&கி� பிாி)தவ' 

பி$ெச�வா1 ேபைதஎ$ ெந@D. 1248 

உ�ள/தா' காத லவரா� உ�ளிநீ 

யா�ைழ0 ேசறிெய$ ெந@D. 1249 

�$னா/ �ற)தாைர ெந@ச/� உைடேயமா 

இ$<� இழ/�� கவி$. 1250 

 

3.2.113.2.113.2.113.2.11    நிைறயழித�நிைறயழித�நிைறயழித�நிைறயழித�    

காம� கணி0சி உைட��� நிைறெய$<� 

நாS/தா" J"/த கத,. 1251 

காம� எனெவா$ேறா க-ணி$ெற$ ெந@ச/ைத 

யாம/�� ஆ*� ெதாழி�. 1252 

மைற�ேப$ம$ காம/ைத யாேனா �றி�பி$றி/ 
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��ம�ேபா� ேதா$றி வி8�. 1253 

நிைற;ைடேய$ எ$ேப$ம$ யாேனாஎ$ காம� 

மைறயிற)� ம$2 ப8�. 1254 

ெச�றா'பி$ ெச�லா� ெப�)தைகைம காமேநா1 

உ�றா' அறிவெதா$2 அ$2. 1255 

ெச�றவ' பி$ேசற� ேவ-� அளி/தேரா 

எ�ெற$ைன உ�ற �ய'. 1256 

நாெணன ஒ$ேறா அறியல� காம/தா� 

ேபணியா' ெப7ப ெசயி$. 1257 

ப$மாய� க�வ$ பணிெமாழி அ$ேறாந� 

ெப-ைம உைட��� பைட. 1258 

:ல�ப� என0ெச$ேற$ :�Cேன$ ெந@ ச� 

கல/த� உ2வ� க-8. 1259 

நிண)தீயி� இ7ட$ன ெந@சினா'�� உ-ேடா 

:ண')I� நி�ேப� என�. 1260 

 

3.2.123.2.123.2.123.2.12    அவ�வயி�அவ�வயி�அவ�வயி�அவ�வயி�    வி�ப�வி�ப�வி�ப�வி�ப�    

வாள�2� :�ெக$ற க-S� அவ'ெச$ற 

நாெளா�றி/ ேத1)த விர�. 1261 

இல&கிழா1 இ$2 மற�பி$எ$ ேதா�ேம� 

கல&கழி;� காாிைக நீ/�. 1262 

உர$நைசஇ உ�ள� �ைணயாக0 ெச$றா' 

வர�நைசஇ இ$<� உேள$. 1263 

F�ய காம� பிாி)தா' வர,�ளி� 

ேகா8ெகா ேட2ெம$ ெந@D. 1264 

கா-கம$ ெகா-கைன� க-ணார� க-டபி$ 

நீ&��எ$ ெம$ேதா� பச�:. 1265 

வ�கம$ ெகா-க$ ஒ�நா� ப��வ$ 

ைபத�ேநா1 எ�லா� ெகட. 1266 

:ல�ேப$ெகா� :�4ேவ$ ெகா�ேலா கல�ேப$ெகா� 

க-அ$ன ேகளி' விர$. 1267 

விைனகல)� ெவ$றீக ேவ)த$ மைனகல)� 
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மாைல அய'க� வி�)�. 1268 

ஒ�நா� எ6நா�ேபா� ெச�4�ேச- ெச$றா' 

வ�நா�ைவ/� ஏ&� பவ'��. 1269 

ெபறி$எ$னா� ெப�ற�கா� எ$னா� உறிென$னா� 

உ�ள� உைட)��க� கா�. 1270 

 

3.2.133.2.133.2.133.2.13    �றி�பறி�&�றி�பறி�&�றி�பறி�&�றி�பறி�&�த��த��த��த�    

கர�பி<& ைகயிக) ெதா�லாநி$ உ-க- 

உைர�க� உ2வெதா$ 2-8. 1271 

க-ணிைற)த காாிைக� கா�ேப'ேதா7 ேபைத��� 

ெப-நிைற)த நீ'ைம ெபாி�. 1272 

மணியி� திக"த� 
�ேபா� மட)ைத 

அணியி� திக"வெதா$2 உ-8. 1273 

%ைகெமா��� உ�ள� நா�ற�ேபா� ேபைத 

நைகெமா��� உ�ளெதா$ 2-8. 1274 

ெசறிெதா� ெச1திற)த க�ள� உ2�ய' 

தீ'��� ம�)ெதா$2 உைட/�. 1275 

ெபாிதா�றி� ெப7ப� கல/த� அாிதா�றி 

அ$பி$ைம T"வ �ைட/�. 1276 

த-ண) �ைறவ$ தண)தைம ந�மி<� 

%$ன� உண')த வைள. 1277 

ெந�ந�20 ெச$றா'எ� காதல' யா%� 

எ6நாேள� ேமனி பச)�. 1278 

ெதா�ேநா�கி ெம$ேதா*� ேநா�கி அ�ேநா�கி 

அஃதா- டவ�ெச1 த�. 1279 

ெப-ணினா� ெப-ைம உைட/ெத$ப க-ணினா� 

காமேநா1 ெசா�C இர,. 1280 

 

3.2.143.2.143.2.143.2.14    �ண�4சி�ண�4சி�ண�4சி�ண�4சி    வி�ப�வி�ப�வி�ப�வி�ப�    

உ�ள� களி/த4� காண மகி"த4� 

க�*�கி� காம/தி� �-8. 1281 

திைன/�ைண;� ஊடாைம ேவ-8� பைன/ �ைண;� 
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காம� நிைறய வாி$. 1282 

ேபணா� ெப7பேவ ெச1யி<� ெகா-கைன� 

காணா தைமயல க-. 1283 

ஊட�க- ெச$ேற$ம$ ேதாழி அ�மற)� 

Fட�க- ெச$ற� எ$ ென@D. 1284 

எ6�&கா� ேகா�காணா� க-ேணேபா� ெகா-க$ 

பழிகாேண$ க-ட இட/�. 1285 

காS&கா� காேண$ தவறாய காணா�கா� 

காேண$ தவற� லைவ. 1286 

உ1/த� அறி)� :ன�பா1 பவேரேபா� 

ெபா1/த� அறி)ெத$ :ல)�. 1287 

இளி/த�க இ$னா ெசயி<� களி/தா'��� 

க�ள�ேற க�வநி$ மா':. 1288 

மலாி<� ெம�C� காம� சில'அத$ 

ெசBவி தைல�ப8 வா'. 1289 

க-ணி$ �னி/ேத கல&கினா� :�4த� 

எ$னி<� தா$வி�� :�2. 1290 

 

3.2.153.2.153.2.153.2.15    ெந9ெசா0ெந9ெசா0ெந9ெசா0ெந9ெசா0    �ல�த��ல�த��ல�த��ல�த�    

அவ'ெந@D அவ'�காத� க-8� எவ$ெந@ேச 

நீஎம�� ஆகா த�. 1291 

உறாஅ தவ'�க-ட க-S� அவைர0 

ெசறாஅெரன0 ேசறிெய$ ெந@D. 1292 

ெக7டா'�� ந7டா'இ� எ$பேதா ெந@ேசநீ 

ெப7டா&� அவ'பி$ ெசல�. 12983 

இனிஅ$ன நி$ெனா8 T"வா'யா' ெந@ேச 

�னிெச1� �Bவா1கா- ம�2. 1294 

ெபறாஅைம அ@D� ெபறி$பிாி, அ@D� 

அறாஅ இ8�ைப/ெத$ ெந@D. 1295 

தனிேய இ�)� நிைன/த�கா� எ$ைன/ 

தினிய இ�)தெத$ ெந@D. 1296 

நாS� மற)ேத$ அவ'மற� க�லாஎ$ 
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மாணா மடெந@சி� ப78. 1297 

எ�ளி$ இளிவா�எ$2 எ-ணி அவ'திற� 

உ�*� உயி'�காத� ெந@D. 1298 

�$ப/தி�� யாேர �ைணயாவா' தா%ைடய 

ெந@ச) �ைணய� வழி. 1299 

த@ச� தமர�ல' ஏதிலா' தா%ைடய 

ெந@ச� தமர� வழி. 1300 

 

3.2.163.2.163.2.163.2.16    �லவி�லவி�லவி�லவி    

:�லா திராஅ� :ல/ைத அவ' உ2� 

அ�ல�ேநா1 கா-க� சிறி�. 1301 

உ�பைம) த�றா� :லவி அ�சிறி� 

மி�க�றா� நீள விட�. 1302 

அல)தாைர அ�ல�ேநா1 ெச1த�றா� த�ைம� 

:ல)தாைர� :�லா விட�. 1303 

ஊ� யவைர உணராைம வா�ய 

வ�ளி %தலாி) த�2. 1304 

நல/தைக ந�லவ'�� ஏஎ' :ல/தைக 

3அ$ன க-ணா' அக/�. 1305 

�னி;� :லவி;� இ�லாயி$ காம� 

கனி;� க��கா;� அ�2. 1306 

ஊடC$ உ-டா&ேகா' �$ப� :ண'வ� 

நீ8வ த$2 ெகா� எ$2. 1307 

ேநாத� எவ$ம�2 ெநா)தாெர$2 அஃதறி;� 

காதல' இ�லா வழி. 1308 

நீ�� நிழல� இனிேத :லவி;� 

J6ந' க-ேண இனி�. 1309 

ஊட� உண&க வி8வாேரா8 எ$ெந@ச� 

F8ேவ� எ$ப� அவா. 1310 

 

3.2.173.2.173.2.173.2.17    �லவி A@�க�லவி A@�க�லவி A@�க�லவி A@�க    

ெப-ணியலா' எ�லா�� க-ணி$ ெபா�உ-ப' 
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ந-ேண$ பர/தநி$ மா':. 1311 

ஊ� இ�)ேதமா/ ��மினா' யா�த�ைம 

நீ8வா" ெக$பா� கறி)�. 1312 

ேகா78� 30 T�<� கா;� ஒ�/திைய� 

கா7�ய T�னீ' எ$2. 1313 

யாாி<� காதல� எ$ேறனா ஊ�னா� 

யாாி<� யாாி<� எ$2. 1314 

இ�ைம� பிற�பி� பிாியல� எ$ேறனா� 

க-நிைற நீ'ெகா- டன�. 1315 

உ�ளிேன$ எ$ேற$ம� ெற$மற)தீ' எ$ெற$ைன� 

:�லா� :ல/த� கன�. 1316 

வ6/தினா� ��மிேன$ ஆக அழி/த6தா� 

யா��ளி/ ��மினீ' எ$2. 1317 

��%0 ெச2�ப அ6தா� Qம'உ�ள� 

எ�ைம மைற/திேரா எ$2. 1318 

த$ைன உண'/தி<� கா;� பிற'���நீ' 

இ)நீர' ஆ�தி' எ$2. 1319 

நிைன/தி�)� ேநா�கி<� கா;� அைன/�நீ' 

யா��ளி ேநா�கினீ' எ$2. 1320 

 

3.2.183.2.183.2.183.2.18    ஊடBவைகஊடBவைகஊடBவைகஊடBவைக    

இ�ைல தவறவ'�� ஆயி<� ஊ8த� 

வ�ல� அவ'அளி�� மா2. 1321 

ஊடC$ ேதா$2� சி2�னி ந�லளி 

வா�<� பா8 ெப2�. 1322 

:ல/தC$ :/ேத�நா8 உ-ேடா நில/ெதா8 

நீாிைய) த$னா' அக/�. 1323 

:�C விடாஅ� :லவி;� ேதா$2ெம$ 

உ�ள� உைட��� பைட. 1324 

தவறில' ஆயி<� தா�J"வா' ெம$ேறா� 

அகறC$ ஆ&ெகா$ 2ைட/�. 1325 

உணC<� உ-ட� அற�இனி� காம� 
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:ண'தC$ ஊட� இனி�. 1326 

ஊடC� ேதா�றவ' ெவ$றா' அ�ம$<� 

FடC� காண� ப8�. 1327 

ஊ�� ெப2�வ� ெகா�ேலா Qத�ெவய'�ப� 

FடC� ேதா$றிய உ�:. 1328 

ஊ8க ம$ேனா ஒளியிைழ யாமிர�ப 

நீ8க ம$ேனா இரா. 1329 

ஊ8த� காம/தி�� இ$ப� அத�கி$ப� 

F� %ய&க� ெபறி$. 1330 

 

க5பிய� �5றி5&க5பிய� �5றி5&க5பிய� �5றி5&க5பிய� �5றி5&                                                    --------    காம���பா� �5றி5&காம���பா� �5றி5&காம���பா� �5றி5&காம���பா� �5றி5&    

தி���ற� �5றி5&தி���ற� �5றி5&தி���ற� �5றி5&தி���ற� �5றி5&    

---------  

 


