
    
    
    

தி��ேப��	 கி�ைளவி� ��தி��ேப��	 கி�ைளவி� ��தி��ேப��	 கி�ைளவி� ��தி��ேப��	 கி�ைளவி� ��    

ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�    

சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$    

    
tirupErUrk kiLLai viTu tUtutirupErUrk kiLLai viTu tUtutirupErUrk kiLLai viTu tUtutirupErUrk kiLLai viTu tUtu    

by kOvai kantacAmi mutaliyArby kOvai kantacAmi mutaliyArby kOvai kantacAmi mutaliyArby kOvai kantacAmi mutaliyAr    
with the notes of singai muthukumaraswamywith the notes of singai muthukumaraswamywith the notes of singai muthukumaraswamywith the notes of singai muthukumaraswamy    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    
 
AcknowAcknowAcknowAcknowledgements: ledgements: ledgements: ledgements:     
The e-version of this tUtu work also includes recent (hitherto unpublished) 
commentary/notes of Mr. Muthu Kumaraswamy of Singapore. We thank him for the 
preparation of the e-version and for his permission to include his notes as part of this 
e-text release.  
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 
Switzerland. 
 
© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2018.2018.2018.2018.    
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��ேப��	 கி�ைளவி� �தி��ேப��	 கி�ைளவி� �தி��ேப��	 கி�ைளவி� �தி��ேப��	 கி�ைளவி� �����    

ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�ேகாய���� க�தசாமி �த�யா� இய�றிய�    

சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$சி�ைக ���	 �மாரசாமி உைர"ட$    

    
Source: Source: Source: Source:     
"தி��ேப��	 கி�ைளவி� ��" 
இஃ� ேகாய���� வி��வா� 
சிவ�தி� க�தசாமி �த�யா� அவ�களா� இய ற�ப"�, 
ைசவசமய�தவ�களி� ெபா�"�, 
ெச�ைன %ர'சநி அ)*	+ட�தி� பதி�பி	க�ப"ட� 
*பா- வ�ஷ/ (1943)கா��திைக மாத/. 
-- 
இ�த மி�பதி�0 தி�. சி1ைக ���	2மாரசாமி அவ�க� எ4திய உைர6ட� 
(இ�வைர 7� பதி�பாக ெவளிவராத�) ேச��� ெவளியி�கிேறா/. தி�. 
���	2மாரசாமி ஐயா அவ�க9	2 மி	க ந�றி.  
------------- 
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கா��கா��கா��கா��    
ெவ:பா 
பி�ைள மதி�;ெய/ ேப��� ெப�மா�ேம   
கி�ைள வி��� கிள�தேவ – ஒ�ளீய>1 
காவிாிய	 2/ப�னி ைக	கரகநீ� கவி?��	 
காவிாிைய� த�தவ�றா� கா�0 
 
 
7�  
க�ெவ:பா  
மாேம@ ெச1கமல மாதர*/ ெவ:கமல� 
>ேம@ பாமகளா/ >ைவய�/ – மாம�ர  
 
வா	கிய� தா ேபா றி மல�	கர1க� தா'ெசBத 
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பா	கிய� தானாய பயெனBத� – >	ெகாB�  
 
�வ) சிவ��பர' ேசாதிதி� ேமனிெயா� 
ேமவ) சிவ�தச�தி ெமBெயாளிேபா  – பாவல�க� 
 
ெம)சி உவைமபக� ேமனிெய�லா/ அழகாB� 
ப)ைச� ப*�தெச4/ ைப1கிளிேய- இ)ைசயா   
 
ச�திெகா� சைம�த த/பிரா� ேமனிநிற/  
ஒ�தில2' ெசDவா ெயாளி� 2�ேக – நி�தநி�த/  5 
 
அ�தனவ� எD@யி�/ ஆ"�வா� அ/பல�தி  
ற�ெதெயன ஆ�ெமF� த�ைதேய - மி�ைத�ர  
 
ப'செம�G �	க" ப*பதியி� பாதெமா�ேற 
அ'*கெம� ேறெமாழி6/ அ'*கேம - மி'**ர�   
 
க:ைண� பிைச�� கல1காம� ��னமி�த  
ம:ைண6:ேடா� ேமனி வ��தாம� – வி:ணவ�க�  
 
வா; மய1காம� ம1க�ய�பி)ைசெய�G 
ேத;மல�மாத� திய1காம� – நீ��வ .  
 
வா*கி6/ பா கடI/ ம�தர�/ த1க9	2 
நாச� ற ெத�G ந�1காம� – ேபசாிய  10 
 
ஆ ற� பைட�த அர	கைர6/ அ1கவ�பா� 
சீ ற/ மிக@ைடய ேதவைர6/ –ேவ றறேவ    
 
ேச��தியிட வ��தி�த ேதவாமி�த/ேபால 
வா��ைத ெசாலவ�ல மரகதேம –+��தவிழி�  
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ேதாழியைர ேநா	கிெய�G� ேதா றெமா�	கமிலா 
Jழி �த�வனா/ ஒ��த��� – கீழாக)   
 
ெச��� பிற��ழI/ ேதவைர6/ Kலெம�G 
சி�திரேம ேப*தைல) சீ��	கி – உB��ண���   
 
த	கதைன� ேதரா� த�	கமி�ேவா� மதிபா� 
அ	க	கா ெவ�F மவ�திைகேய - ெபா கனக�  15 
 
ப'சர�தி� வா4/ ப*12தலாB -நி�றன	2	 
கி'*கெம�F/ ெபய�1 ேக";லா� - ெந'சி� 
 
மகி?�� மைலமா� ம�1கி� நிைனைவ��� 
0க?��ெமாழி ேக"கி�ற ெபா 0 – ெநகி?�தமல� 
 
ஐ1ேகாலா� நி�Fைடய ஆதர@ வாB�தைமயா�  
ெச1ேகா� நடா��� திற��ன/ – எ1ேகாைன  
 
ஆதரவா� அ�)சி�� அதனா� *கவன�� 
நாதெரன� >தல'ெசா� ந�னலேம - ஆதியவா/  
 
வ�லைம6/ ஓரா�நி� வா��ைதயினா� யாவ�மன	  
க�I1 கைர6/ க��தறியா� ெவ�லாிய  20 
 
வி	கிரமா தி�தெனF/ ேவ�தைனேயா� த"டா�ெசB 
அ	கிரம� தீ��த தறிகிலா� – �	க�  
 
தண@தவ ேயாகிய�க� த/ைம� ேபா�நி கி1 
2ண@ கனிகாBதளிெர� G�னா� – மணவணிக�  
 
ஏ6�ைன� ைப1கிளிேய ெய�Gபல க:ணிெசா�ன 
தா6மா னா�த� தமி4ணரா� – ேநய�  
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தி��0க?�பா வாண��ேபா  ெச�றைட�� ேசாண� 
ெபா��0G த�ேக"�/ ெபா��தா� – வி��பி�  
 
*க��த� ெதா�2ல�தி� ேதா�றியதா�ஞானா 
திகரான வ:ண� ெதளியா� – பக�மைற  25 
 
வாதJ ராளிதி� வாசக�ேத ப�த1க/ 
ஓத@ைன) ெசா�ன �ண�கிலா� – ��வி"ேடா�  
 
த1காாிய ெம�லா� த�பா�"ெகா: டைத6� 
ற�காாியமாB� தைல	ெகா:� – - ��2றி�பி  
 
காலமிடமறி�� காாிய�ைத � Gவி��	 
ேகால�ட� எB�1 2றி�பறியா� – - ேபா�களா/  
 
ெவ�ைளமதி ேயாரறிவி� மி	க@ைன� த1க�சிG 
பி�ைளமதி ெகா:�கிளி� பி�ைளெய�ப� –-கி�ைளேய  
 
Oர�களி� ேமலான Oரெரன� ேதவ�0க? 
Pர�கைள மாள� ெதாைல�தாைன) – சீரரவ/  30  
 
>:டாF	21 2�ைவ� ெபா ெகா;யா ேராாி�வ�	 
கா:டைகயாB மாைலயி"ட ஆ:பிைளைய – ேவ:�கி�ற  
 
ேகாலெமலா1 ெகா�91 2றி'சி	 கிழவைனேயா� 
பாலெனன ஓ�கி�ற ப:0கா: – பா��  
 
*ைவைய� பழி��ெமாழி ெசா�Iதலா� நி�ைன) 
*ைவ6ைடய கீரெமன) ெசா�வ� – அைவயக��� 
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�� *கமாக) ெசா�Iத�னா  *கெம� 
ேறா� �லக/ உைனவிய�� – தீதறியா�  
 
பி�ைள மழைல6/ ெப:க ளி�ெமாழி61 
கி�ைள ெமாழியாெம�G ேக";�வ� – வ�9வனா�  35  
 
2ழ�னி� யாழினி ெத�ப�த/ ம	க� 
மழைல) ெசா ேகளா தவெர� – றழ2ெபற) 
 
ெசா�ன�@/ நி�ெசா  *ைவயறி�ேத ய�லேவா 
உ�ைனவிட� ��	 2ாியா�யா� – த�ேனாி� 
 
அ�ைப 6ைடயாB அறி@ைடயாB ஆB�தி�'ெசா� 
வ�ைம உைடயாB மகிதல�தி� – இ�ன0க? 
 
எBதி உய�வா/ இள1கிளிேய எ�தன� 
ெசBதிசில எ���) ெச�ப	ேக� – ைவய���  
 
O*0க?ேச� விய�பதிெய� றிD@லக/ 
ேப* க�Jாி  பிற�ெத�யா� – K*திைற  40 
 
ெவ�ள� 0ன�ேம வியசீ�	 க1கா2ல�தி� 
பி�ைளெயன வ��பிற� ேத�யா� – வ�ள�ேப� 
 
>Qலக நாத� ெபா��தவ�/ பா��பதிபா  
ேபQ மகவாக� பிற�ேத�யா�. ->ண  
 
காிய 0க?ேச� அர1கசாமி	2� 
பிாிய ம�கராB� பிற�ேத�யா� – உாியபல 
 
சீாி"ட நாளினல' ேச�க�த சாமிெய�G 
ேபாி" டைழ	க� பிற�ேத�யா�- வாாி"ட  
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ந ெறா"; ேல றி நல/பலபா ரா";ெயைன� 
ெப றவ�க� ேபா ற� பிற�ேத�யா� – உ ற  45 
 
கள1க �ளெவ�லா1 காசினியி  ேறா�றி 
வள�வேத ேபால வள��ேத� – இளைமயிேல 
 
த�ைத யிற�ெதாழிய� தாய�பிற� தக�தி� 
வ��வள�	க வள��ேத�யா� – ெச�தமி4/ 
 
அ�லாம� இ�நா� அர*0ாி ஆ1கி�ய� 
ெசா�ல�@1 க க� ெதாட1கிேன� – க�Rாி	 
 
ேகா�ெபயரா/ ப�ளி	 2ய�வி� சிGசாதி� 
ேப�கா ரணமாB� ெபG/வ:ண/- ேச�ெமா�  
 
ப�ளியிைட� 0	க�த� ப�ளி) சிறா�க9ட� 
உ�ளி��� பாட1க �:ஓதிேன�- எ�9ம�த  50 
 
அ�னியபா ைட	கிண1க அ�னியமா�	 க)சிற�0/ 
அ�னிய�பா  க ேற அம��ேத�யா� – அ�ேனா� 
 
ம�"� வழியா� மதிமய1கி அ�த	 
2�"�வழி ெய�Fள��" ெகா:ேட� – இ�";�க: 
 
க:ட கயிரரவாB	 காQத� ேபாலா1 கவ�க� 
வி:ட ெபா��யா@/ ெமBயா6"- ெகா:டதனா  
 
ெறBவ) சிற�0' சிவன;யா�த' சிற�0/ 
ைசவ) சிற�0� தாி	கிேல� - ெபாBயா�  
 
0ைல�திரளி� ேச�	ைகயா  0�தி வர�த	க 
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கைல�திரைள ேயெதா�G1 க�ேல� – ெகாைலேச�  55 
 
விவி�ய 7 ெகா�ைக மி2�தலா லா�ேறா� 
நவி�ய Sெலா�G/ நவிேல� – அவமாக	 
 
கால1 கழி�ேத� கழி�ேத� 2லெவா4	க'  
சீல1 கழி�ேத திாித�ேத� – ஞால�ட� 
 
கா* பண�தி 2/ க:மய	2/ ேவைசக"2/ 
ஏ*மத�தி 2/ இ)ைச ைவ�ேத� – சீசீெயன 
 
ந�லாைர	 க:டா� ந�12ேவ� ந�லா�க 
ள�லாைர	 க:டா� அக1களி�ேப� – ெபா�லாத 
 
��மா�	க ெம�றா  *கி�தி�ேவ� *�தைசவ 
ச�மா�	க ெம�றா  ச��தி�ேவ� – எ�மா�	க1  60 
 
2 ற �ளேதF/ 2ல�தி� அபிமான�தா� 
� ற� �ற�� �;�ததிைல) – சி றறிவா� 
 
ஏ*மத/ ெபாிெத� றி)ைசைவ�ேத� ஆனாI/ 
ேத*வி��� அதிேல ேச��ததிைல� – ேபசி�த� 
 
எ�லாமத� �;ேவ எ�றாI/ தீேயன� 
ெபா�ல) சமய/ 02தவிைல	 - ெகா�I/ 
 
0�யான� ப*�ேதா� ேபா��த விதெம�ன� 
ெபா�வா� தி�நீG/ >:ேப� – 2லெவா4	க/ 
 
இ�லாத ெப:;� இ�மன/ேபா� எ�னக�/ 
அ�லா� 0ற�/ ேவறா யி��ேத� – வ�லா�  65 



9 

 

 
சிைலயி ெல4�தாB) சிGவயதி  க�வி 
நிைல6Gத� ெபாBேயா நில�தி� – மலேதக� 
 
ப�றி மலம��த� பா��தி��த ந�லாவி� 
க�G/ மலம��த	 காணாேமா – ��G/  
 
பழ	க�தி னாேல ப�	2/ உலக 
வழ	க�ைத யா� த�	க வ�லா� – சழ	கா� 
 
மன	கிைச�த வாெற�லா/ ெசBெய�F/ வா��ைத 
என	கிைச�த 7லா யிராேதா – இன	ேகடாB) 
 
சி�ன' சிGவயதி  சி றின�ைத) ேச��ததனா� 
அ�னா� தம��வ மாயிேன� – ��னாளி�  70 
 
எ�னதவ'ெசBேதேனா ஏ�நலேனா அறிேய� 
பி�ன�வர) ெச�ற��ேத� ேப�ைர) – எ�ெனாெடா� 
 
மி��வ�/ Oணாதி Oணெரா�/ ேபBேமாக� 
பி�தெரா�/ ெச�ற��ேத� ேப�ைர- சி�த� 
 
தாியெபா�� ேபணாேம ஆயிைழயா�� ேபQ/  
பிாிய�ட� ெச�ற��ேத� ேப�ைர	 – +றாிய 
 
ப�னா� அவமாக� பா4	கிைற�த�வி"�� 
பி�னாளி  ேச��ேத�யா� ேப�ைர – அ�நா�  75 
 
தி�நாளாB எ1ேகா� ெத�வி  பவனி 
வ�நாளாB ேந��த வைகயா� – அ�@�வ)  
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ேசாதியா� ேதா�றா) *ய/0வா� ெச'சைடயி  
பாதிமதி P�/ பரமனவ� – மாதிைனேயா� 
 
+Gைடயா� எ"�	 2ண�ைடயா� பா�ெவ�ைள 
நீGைடயா� ைகயி� ெந��0ைடயா� - ஆGைடய  
 
ெச�னியா� ஆGைடய ெச�னியா� ற�ைன 
��ன மளி�த �த�வ� – ப�னக�தி� 
 
>Qைடயா ேனாாி�த� >மி�4�' *ம�த 
நாQைடயா� ��0ாிேச� நாQைடயா� – காQமவ�	  80  
 
க'ச	 கர�தா� அ��ெபGேவா� உ)சாி	2/ 
அ'ச	 கர�தா� அாியக�� – ப'சிைலயா�  
 
ஐய/ெபB61 கர�தா� அ1கமழ R";னா� 
ஐய/ ெபB61 கர�த னாதியா� – ெபாBபாத 
 
க	கிாிைய ஓ�விலா	 க:டக� சாக	கன 
க	கிாிைய ேயா�விலா	 ைக	ெகா:டா� – மி	க;ேயா 
 
�	க:ணா ந�லமி�த/ ஒ�பாவா� �)*ட�/ 
�	க:ணாB வா4 �க�ைடயா� – த	கா� 
 
மற��/ பிறவி வரநிைனயா� தாF/ 
மற��/ பிறவியிைட வாரா� – �ற�ேதா�  85 
 
தவ�திர:ட ெத�ன� தவளநிற/ வாB�� 
நிவ��லக K��வி நி�G – நவ�த�/ப�  
 
வி/மித1க ேளா1கி விமலமாB ேவத�தி� 
ச/மதமா/ ெவ�ளி� தடவைர6/ – த/மத�"  
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ச�தி6ைற6� தட1கிாி6/ ச1ேக��/  
0�ேத ளய�வா? ெபா��பிர:� – ந�தி	 
 
க�த மலவி�லாம  க�தன�� ெசB6/ 
ம�த மைலெய�F/ மைல6/ – ஒ�ப;�தாB� 
 
ப'ச� பிரமேம ப'சவைர யானெதன 
ம'சட�/ ப'ச வைர6ைடயா�- எ'சா�  90  
 
நீ��தர1க� தாேல ெந�12/ அக�கைரைய� 
ேப��ெதறி�� ெவ�ள� ெப�	காகி – ஆ��ெத4�ேத  
 
அ�நா" பகீரத கா ஆ1கிழி�த க1ைகைய�ேபா� 
இ�நா" பல@லக மீேடற� – ெபா�னா� 
 
ெபா��த ரசித� ெபா��பி Iலாவி 
ம��த ெபா��ப  பல@/ வாாி	 – கல�� 
 
ெதா�/ெபா�ைள ெய�லா/ *வ�ன மயமா	கி 
வி�/பாிசா  காரண�ேப� ேமவி	 – க�/பவேநாB 
 
யா@/ அக றி அற/ெபா�ளி� பா	கியைல 
வாவிவ�1 கா'சி மாநதியா� – ேம@0க?  95 
 
ஏ";� அட1காம� எD@ல2� த�மணேம 
நா"�வி	2/ ெகா12வள நா";னா� – ேபா";விைள�  
 
��ெர� லா'சி�ன JராB� 0ற1ெகா�	க� 
ேப�ெரன� திக?ேப �ாினா� – ஆ�ர� 
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பாமாைலP�/ பைண�ேதாளி� எ�ற�0� 
பாமைல P"ட� பணி�த�ேபா  – >மாைல 
 
ேநசமாB மாசக�ற நி�மலமாB� ெபா�மயமாB 
வாசமா� ெகா�ைறமல� மாைலயா� – வாசி	 
 
க�/பாியி ேலGேவா ர�லாதா� காண� 
ப�/பாி ெசா�றி�லா� பாியா� –இ�/ப)  100 
 
சிைலயி� ெபா�"� ெவ�ைள) சி��ர�/ ந�21 
ெகாைலவ�ல க/பமத 2'சர�தா� – அைலயாம�  
 
ஈ:�/ அ;யவ�க" ெகB�/ேப ாி�பெமன 
K:� �ழ12/ �ரச�தா� – ஆ:டவ�ற� 
 
ேசேவG ேசவ;ைய அ�லதி�ைல ெய�றைச6/ 
ேகாேவG ெகா ற	 ெகா;யினா� – >ேவG/ 
 
அ�தணF/ நாரணF/ அ:டபகி ர:டெமா� 
வ�தட12/ ஆணி வ�6ைடய� – ைம�த�களா/  
 
ப";வி நாயகF/ ப�னி�ைக� ப:ணவF/ 
கி"; ய�ேக கிள���வர� – ெதா"டரனா�  105 
 
உ:டபாிகல�/ ஒ:மல�/ ெப ற எ1க� 
ச:;� ெப�மாF/ சா���வர – ம:;யேப�  
 
அ�பா  றமி?பா�/ அ�ப�ட� ச/ப�த� 
வ�பா� அ;ைம ெகா:ட வ�ெறா:ட� – ெத�பா� 
 
விள1கவ�/ வாதJ� ேவ�த ாிவெர�லா/ 
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�ள1கா� ப	க�ேல Pழ – உள�தனிேல 
 
இ)ைசயறி� �லக ெம�லா/ ப;யள	2/ 
ப)ைசவ��� தாயா�/ பா1க�வர – அ)*தேனா 
 
;�திரேன யாதி இைமேயா�2ழா� திர:ேட 
அ�தர�தி� க:ேண அல��வ� – ���மிேய  110 
 
யாதி�ழவ/ அதிர �ழ1கிெயழ 
Oதி நிர/ப வி�தைடய	 – ேகாதி�  
 
2ணவ;யா ெர�லா1 2ழா1ெகா:� +;� 
பணிவிைடக� ேவ:;யவா ப:ண – அணிகிள�/ 
 
ேவதெமா� பாI/ விமல� தமி?ேவத 
நாதெமா� பாI/ நவி�றில1க) – சீத� 
 
பனிெவ: மதிய1க� பா�	கவ�த ெத�ன	 
கனிெவ: 2ைடக� கவி�ப – நனிவிைர��  
 
க1ைக� திர9/ வ�த கா"சிெயன ேமேலா1கி� 
�1க	 கவாி0ைட ��ளேவ – எ12மா/  115 
 
Kவ�ெப�மா� �;யா�த  ெப�மா� 
ேதவ� ெப�மா� சிவெப�மா� – காவலரா'  
 
சி";�ெப�மா� திதி�ெப�மா� கா:பாிய  
ப";�ெப�மா� பவனி வ�தா� – சி"டெரலா/ 
 
ஆ�வா� தி�தி� த�தெமன	 கானவிைச  
பா�வா� நி�G பர@வா� – நா�வா� 
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க:ேண க��ேத கதிேய வா�க பகேம 
எ:ேண எ4�ேத என��தி�பா� –ந:ணா�  
 
பதிதெரனிF/ பவனி பா�	க	 கிைட�தா   
கதித�1 காெண�ேற களி�பா� – �திெசB6/  120 
 
வி:ேணா�/ ம:ேணா�/ ேவ"ட �ன�கைட	 
க:ேண அளி�த�9/ கா:எ�பா� –வி:ணவ�	காB	 
 
க�ைல	 2ைழவி�த க:Qதேல ெய/மனமா1 
க�ைல	 2ைழ�த� கடென�பா� – அ�ைல� 
 
ெபா�@ மிட றிெல1க� 0�மல�' ேச��தா� 
இ�ைம	 க��பா2 ெம�பா�- தி�-த�� 
 
தீைவ�த ெத1க�ெப�� தீவிைனெய� லாெமா�1ேக 
ேவவி�த  ேகேயா விள/ெப�பா� –ேசவி�ேதா� 
 
த1க�மல/ ேபா	கேவா த:0னைல) ெச�னிைவ�தாB 
தி1கைள6/ ைவ�தெத�ன ேச��ெத�பா� – எ1க�ெபா�"  125 
 
டாேயா� நர@�@ மானாB	2 ெவ1ெகா;ய 
ேபேயா� மாடெல�ன ெப றி ெய�பா�.- தீயபவ	  
 
காெடறியேவா கணி)சியிைன	 ைக	ெகா:டாB 
மாடாெயா� மாேன� ைவ�த ெத�பா� – Uட� 
 
ேயாக� தி���/ உைமயாைள) ெச/பாதி 
பாக�தி� ைவ�தெத�ன ப றி ெய�பா� – ஆக�தி� 
 
க�தெபா; >ச	 க�தாம� ெவ:ணிறமாB 
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ெவ�தெபா; >செல�ன வி�ைத ெய�பா� – இ�தவைக 
 
த�தமன	 கிைச�த சா றி� ெதா4�நி ப 
எ�தைனேயா ேப�P?� திர1கி நி ப� – பி�தேன�  130 
 
ெகா'ச� ��ள�தில�0 ெகா:டதிைல	 க�லான 
ெந'ச��க ைந�� நி�றதிைல� – த'செமன	 
 
க:ண�வி பாயவிைல ைகதைலேம  ெகா�ளவிைல 
ம:ணதனி� O?�� வண1கவிைல� – �:ெணனெவ� 
 
ஆக/0ளக/ அ�/பவிைல இDவிழவி� 
ேமாக/ ஒ�ச G/ �ய1கவிைல – ேவக� 
 
பறைவவில1 ேகா";� பய�G�த நா"; 
நிG@ெமா� 0�I�ைவ ேந��ேத� – ெவGைமேய� 
 
ஆனாI/ அ�நா ள;யர;� ெபா;ெய� 
ேம�நா�ெசB 0:ய விேசட�தா  – றானாக�  135 
 
ப"ட1கிரச/ பாிசனேவ தி�பாிச� 
ப"டதனா  ெபா�னா/ பாிேசேபா� – வி"டக�G/ 
 
2 றிெயன நி 21 2றிபா�� ெதன	க�9/ 
ெப றி நிைன�� ெப�1க�ைண – உ ற க� 
 
ணாகரேனெய� ெபா�"ேடா ராசிாியனாB) ச��ர 
ேசகர ென�ேறா� தி��ேப� ேச��திேய – சாகர'P? 
 
இD@லகி I�ளமத ெம�ததைனேயா அ�தைன	2/ 
ெபௗவெமF/ ேவத� பேயாததிைய� – திDயாக 



16 

 

 
ம�தி�வழிேய மதி�தநவ நீதைசவ 
சி�தா�த ெமB6ண���� ேதசிகனாB	 – க��கி�ற  140 
 
க பனா மா�	கெமF1 க"ெசவி	2 வ��;ேபா  
ெசா பிர ேயாக'ெசB *ேகாதயனாB� –ெபா பா� 
 
மதமாைவ மா	க� வசமா	க ம ேறா� 
மதமாைவ	 ெகா:ேட மட	2/ – விதமவென� 
 
ேபாேலா� மனித@�� >:�' சிவசி�ன� 
தாேல பிரானா� தைகவிள1க – ஆல;யி� 
 
அ�றம��த வாேபா� அரசமர� த�ேக 
நி�ெறளிேய� காணேந� நி�ற�ளி – எ�ற�ைன 
 
அ�ெபாட ைழ�த1 க�கி��தி� ப பலவா 
��பழைம ேபசி �;�தத பி� – எ�ேபாி�  145 
 
ைவ�த ெப��ததயா வா�எ��க ேநா	கி 
வி�தகேன ெய1ேகா� விழவிI� – ம�தெனன 
 
நி�றாB எ�ேன6�ற� ெந'சமி�/ேபா க�ேலா 
ஒ�றாI/ உ�கா ஒ�ெபா�ேளா – ெச�ேறா;�  
 
பா�	21க: ேணாவிய�ெசB பாைவயி�க: ேணாேவாைச 
ேச�	2'ெசவி யி�/பி  ெசBெசவிேயா – பா�	21கா� 
 
ந�ல2;� பிற�தாB நா;ளைம ேயாடழ2/ 
0�I/ வ;வ/ ெபா��தினாB – க�I1 
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கைர6/ எ/மா� ெச�பவனி க:�1கைரயா 
�ைற6/ ெப�மமைத 6 றாB - �ைறேய 150 
 
வழிவழியாB) ைசவ�� வ�தைம	2���ேனா� 
ெமாழிெபயேர சா�Gெமாழிய- வ4விநீ 
 
ேபயி�ேகா" ப"டாேயா ேபைதைமேயா ேவ றவ�த/ 
வாயி� ேகா"0 ற வைகதாேனா – ஆயவித' 
 
ெசா�ெல�றா� கா";னி�வா? �"டவில1கைனேய� 
ெசா�ல�G ெசா�ல� ெதாட1கிேன� –க�லாத 
 
மா�தெரன எ�ைன மதி�தனேரா இ�த�பா� 
ேவ�தெரைன	 ெகா:டா; ெம)சி�1கா  – ேபா�ெதைனநீ� 
 
க�I	2/ ம:Q	2/ காச;	2/ ெச/0	2/ 
ெம�ல வண1க விைலெய�G – ெசா�Iத�தா� 155 
 
அ�ன�ைத� பா��ெதா�ெகா	 கான�வா� ேம ெபாBைக 
யி�ன�ைத மீனாதி யி�ைலெயன) – ெசா�ன�ைத 
 
ெயா�பா2/ நீவி� உய�)சிெயF' ைசவேமா 
த�பா2/ ஏ*) சமயெமா�ேற – இ�பாைர 
 
நீதி மிகேவாதி நிைலநிG�த லால�ேவ 
ஆதி ெயனலாெம� றைற�ேத�யா� – ஓதியைவ 
 
ேக"�/ ெபாG��	 கி�ைபயாB எ�மீ� 
மீ"�/ அ�"கைட	க: O"சணிய/ நா"; 
 
அழகழ2� ெசBைக அழகழ2� க�வி 
அழகழ2� ெசா பிற�த ஆ ற� – அழகா�'  160 
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ைசவ�ைத� ேபாலா' சமயெமா�G/ ச1கரனா� 
ெதBவ�ைத� ேபாலான ெதBவெமா�G/ – ைவய�தி� 
 
ஆதி�த� ேபாலா யைன�தி�ைள 6��ற	2/ 
ேசாதி� தனியா' *டெரா�G/ – >தல/ேபா� 
 
ஏ Gநா' ெசBகி�ற எ�பிைழைய6/ ெபாG��� 
ேபா றி6ண வளி	க� >மிெயா�G/ – பா Gளிேபா   
P ெகா: �லகி 2� ேதா G� �ைணயாக 
ேம ெகா:� ெபBதளி	க ேமகெமா�G/ – ஏ ெகனேவ 
 
யி�ைல யி�ைல யி�ைல ெயனேவ பைறயைற�� 
ெதா�ைலமைற யா@� �ணி��ைர	2/ – ெதா�Iயி�க"  165 
 
ெகா�G� தைகய விதிவில	ைக ேயா�வி�ேத 
எ�G� திாியாஇய�பினதாB – அ�றா��  
 
கீழி��தி ேயாகிய�க� ேக"க @ண��தியதாB 
ஊழிெதாG/ நி 2/ உறவினதாB - ஆழியி�க:  
 
ஆறைன��/ ெச�G02 மாGபல சமய� 
ேபறைன��/ வ�ெதா�12/ ெப றியதாB	 – +G�யி�� 
 
ப	2வ�தி  ேக பவ�� பா�	க வ�லதாB 
மி	2ய� ேசாபாந விதான�ட� – ஒ	கேவ 
 
எ�லா இல	கண�/ எ�லா மக��வ�/ 
எ�லா நல�/ இைய��ளதாB	 – ெகா�லா  170  
 
விரத �ைடயதாB ேவதா�த ேமான  
சரதெமF ேமா� தாி�ேத – கரதல�தி� 
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ஆமலக/ ேபால வ�"ச�தி� ேபறளி��	 
காம	 2ேராத1 கைளவதாB – ேநம 
 
நிைல6�ளதாB ��பி� ேந��த மைலவ ற 
கைல6�ளதாB ஞான	 க:ணாB – மைலேய  
 
இல	காB அைட�ேதா�க" ெகBத  2ாி�தாB	 
கல	காத இ�ப	 கல�பாB – மல	க�ம/ 
 
O";� தி�/பவரா O";� அ�ளி��4	 
கா"�வி	க� த	க அ�ம��தாB – நா";ேல  175 
 
சா� சமயெமா�றாB� தா�சைம�தாI/ சைமயா 
தீத�பய/ ெபா�ைள) ேச���வதாB – ஓ�/  
 
பதிநிைல6/ பாசநிைல6/ ப*	க 
ள�நிைல6� த�பா தைற�ேத - எ�நல�/ 
 
ஓ1கி உய�ெவ�லா/ உைடய சமய'ைசவ/ 
ஆ1கதனி� நீவ� தவதாி��/ – ஈ1கதைன 
 
உ�ளப;ேய உணரா� சா�ேறாரா� 
த�ள�ப�/ 0�சமயமாB – எ�91 
 
ெகாைலெசBய	 க G	 ெகா��பதாB ��பி� 
மலவாB ெமாழிவிக ப மா�	க/ –நிைல6ளதாB  180 
 
இD@லகி� வா?ேவா ாிட��ப" டைம�ததாB�  
ெதDவ�களா� ேவGபட) ெசBததாB – ஒDவாத 
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சீவபர த��வ1க� ெச�0வதாB� 0:ணிய�/ 
பாவ�/ அDவாேற பக�வதாB – யாவைர6/ 
 
ச:ைட	 காளா	கி� தள'ேச�	க வ�லதாB� 
த:ெட��ேபா� யாவ�	2� தாயகமாB – உ:���தீ: 
 
ெடB�' *கேம ேபாினபெமன� ேத றிய�� 
எB�த 2 � G/ எதி�மைறயாB – ெவBதாக 
 
மா* திர:ேடா ��வாB வ�தெதன வ��தி�த 
ஏ*மதேமா மன�தி� எ:ணினாB – காசினியி�  185 
 
O";  ெபாிய விள	கி�	க மி�மினிைய	 
கா";  ேபாB� ேத�1 கயவைர6/ – ஈ";யெச/ 
 
ெபா�ைன ம�@" 0க�ெபB தாி�பாி��� 
பி�ைன� ெபா�ளீ"�/ பி�தைர6/ – ப�Fெச4� 
 
ேதனி�	க உ:ணாம  ெச�தாமைர பட��த 
கானி�� �லா@ம: Xக�திைன6/ – மானிட�க� 
 
உ:ண� த2/ப� Iணவி�	க Oதியிேல 
ம:Q:Q/ 0�திய ற ைம�தைர6/ – -:Qண�வா� 
 
7�நிர/ப	 க ெற1ேகா� றா� பரவாம� 
மானிடைர� பா�/ பாவாணைர6/ - ேமனி  190 
 
க�ைமயாB ஊ ைற	 கல	கி நீ�:ணா 
எ�ைமைய6/ ஒ�தாBநீ எ�றா� – உ�வெமா�G/ 
 
இ�லா� 2ணெமா�G/ இ�லா� 2றிெயா�G/  
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இ�லா� இைறெய�ேற எ/மேனா� – ெசா���பி� 
 
மாGபட	 ேகால/ வ2�பாேர� ம றத 2 
ேவG 2றி�பி�கேவ:டாேமா – +Gமவ� 
 
ெசா�I/ ெபா�9ணரா� ேதாட�தா� K��திகைள	 
க�ெலா� ெச/ெபா�றிகழ	 க றைனயா� – ந�ல�பி� 
 
நீ6ைர�த ஏ*மத நீணில�தி� உ ப�தி 
யாயவித' ச ேற அைறய	ேக� – ஆயிர�ைத  195 
 
நா�மட12 ெசBயா:;� நாளி��த� >மிமிைச 
ேம��ட12 நா"� மிேல)ச�பல� – +��ட12/ 
 
ெவBய நி�வாண வில1ெகா� �ழித�1கா� 
ெதBவ உண�)சி சிறி�தி�ப – ெநாBதா2/ 
 
ஏேகாவா ெவ�ற1 கிய/0 �"டேதவைதைய 
ஏேகாபி� ேத��/ இய�0 றா�. - ஏேகாவா	  
 
ேகாப��	 காயா"ைட	 ெகா�G மா"ைட	 ெகா�G� 
தீபெம�� �திர�ைத� ெதளி��� – �பமி"�1 
 
ெகா:டா;) சாதியாB	 +�� ெதாழி�ெசB� 
தி:டா; வா;� திாி6/நா� – உ:டான  200 
 
ேமாேசய� ேதவி� �4ேநா	 கைட�ததாB  
ேமாச'ெசB� P� ெமாழிகிண1கி - ஆைசயினா� 
 
ஆ1கவ� ெசBமாய/ அைன�திைன6/ ேதவேன 
தீ1ககல) ெசBதெதன� ேதறிேய – தா1க9/ேபாB) 
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ச:ைடெசB� நா�சய1ெகா�9 ேமா�@ண�ேவ 
ெகா:டதனா� ப:ைடவிைன +";யிட) – ச:ைடயிேல  
 
ெவ றி யைட�த/ மிேல)ச�	 கதிபதியாB 
ம றவைர� த1க: மயமா	கி – உ றி�1கா  
 
>சாாி மா�	2� 0க4/ ெப�வா?@/ 
காசாதி ேச�தI/ காரணமாB	 - +சா�  205  
 
ேகா�	2/ வி�கைதயி� ெகா�ைகயயாB� ப�ெபா��ேச� 
தீ�	கதாி சன1க� ெச�பிேய – பா�	2�ேள 
 
ஏைழமதி ேயா�க�தைம ெய�திமத மாB)ேச��தி� 
Uைழ ெப�க� பிைழ�தா�கா: – ேகாைழயா 
 
அ�த@ைர� ெபௗவ�தி� ஆழாம� ேத றியிட 
��த) ச2ன ெமாழிவெதா�� – வ�ததிேல 
 
க�ள	 2�மா� கண	கி�ேலா� ேதா�றி6ல 
ெக�ள ெவளி�ப" ;ற�தத பி� – பி�ைளெயன� 
 
த)ச	 2ல�திெலா� தாBவயி றி� நா�வெரா� 
�)ச�பட ெவா�வ� உ பவி�� - ந)சிேய  210  
 
��பா� வய� �;யள@' Pனிய1க  
ற�பா  சக�0ர"ட னாகிேய – இ�பாாி� 
 
ஏ*ெவன� ேப�>: ;�	கள@1 க�விமண/ 
O* மிட1களிI ேமவா� – ேப*/ 
 
வைலஞ� பரத� மலச� �தலான 
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0ைலஞ�ட Fற@ >:� - மைலயா 
 
திகளி�வசி� தைல��/ ஏைழக� த/மாேல 
0கழாதி ேம�ைம ெபா��தி – மகிதல�தி� 
 
ஊைம	2� தி	2வா 6 பாத பி:டெம�G 
நாமறிய	 +G/ ந2ெமாழிேபா  – சாமியமாB	  215 
 
கா"� மனித�க"2	 க:க"� வி�ைத ெசB� 
கா"; யவராேல கன/பைட�� –ேம";ைமேயா� 
 
ெபாBய னிவ�ெசBய  0த1க9/ெபாBெய� Gவைச 
ெசBய மைற�� திாித�� – ைவய�தி   
 
ச'சாி21 கால�ேத த�ெதாழிI	 கானிெய�G 
வ'சவிைன� >சாாி மா�திர:� –ெந'சி�  
 
விேராத�தி னாலவ�ற� ேமேல த'சாமி� 
�ேராகெமF1 2 ற' *ம�த – ஏேராெத�பா� 
 
அ 0த1க� ெசBத	கா லா	கிைனெசB யா�யிைர� 
த�0 வி�பதாB வா	2� த�திட@/ –அ�ப;)ெசB  220 
 
�Bயாம� ெந'ச/ உல��� பிலா�ெத� பவ�ற�  
ைகயா  ெகாைலதீ��0	 க"டைளெப  – ைறேயா 
 
சிIைவதனி ேலய4� சி�ன� ப"ேடறி 
வIவிIயி� ேபாக வ��தி� - தைலவிதியா   
 
ெச�தபி�ன� அ�னவ�ற� சீட�சில ர�த)ச 
வ�ைத� தி�; மைற��வி"�) – ெச�ேதா� 
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கட@ேள ெய�Gமி�த	 காசினிேயா� பாவ/ 
பட	க4வி  ப";ற�தா ென�G/ –0டவிமிைச 
 
மாாிய/ைம ேப)சிய/ைம மாட�ெபா/ம� ம�ைர 
OரF ேதெவ�F/ வித/ேபாI/ – ஊரக�ேத  225 
 
ெச�தா�ேம  ெபாB�0கைழ) ேச�	2/ வைகேபாI/ 
பி�ேதறி வாயா� பித G1கா� – ஒ��� 
 
ப@ெல�F/ ெபாBயி  பயி�ேறா� ஒ�வ� 
க@லாB�த� ப:ைடமத1 ைகவி" – டவல��ள  
 
ஏ*வி�ற� சீட ெர4திய ெத�Gேம* 
ேப**விேசட �ரச1க ெம�G/ - வாசக1க� 
 
+";	 2ைற�ெத4தி	 ெகா:�2�� ப"ட�ட� 
நா";னி�D ேவ*மத/ நா";னா� – ேக"டைனேயா 
 
வ�தமத/ இ�F/ அேனகவைக யாB�பிாி�த 
வி�ைதெய�லா' ெசா�னா� விாி61கா: – அ�தமத  230 
 
ஆசிாிய�� ெத�	க ளாதியிேல ெசB6�ப 
ேதசிக�/ ப"ட�தி  ேற��தவி* – வாசிக9/ 
 
எ/மத� ைத6/O: இக?)சிெசயிF/ ெபாBயா� 
த/மத�ைத ெமBெய�G சாதி	க – அ/மத�ைத� 
 
தாபி�ேதா�றா 6தர� த1கி மதிய/ நிைற��  
ேசாபி�தி ேயானி� �வார/ வ��1 – ேகாபி��	 
 
ெகா�ல வ�வாெர�G +சி�பய� ெதாளி��/ 
எ�லவ�1 காணவ4 ேதயிற��/ – 0�I/ 
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உடல/நர/ெப� 0திர� தைசேச�� 
திடவிளைம யாதி ப�வ1க� – அைடவாக	  235 
 
ெகா:ேட மனித2ண1 ெகா�ைகயி� ேபதமதா 
6:ேட 6ற1கி 6ழ�றெவலா1 – ெகா:ேடயD 
 
ேவ*மனிதேன ெய�பா� வாB	2� பய�� 
ேயாச� ெபF1 க�மாF	 2மண/ – ேபசிைவ�த 
 
க�னிவயி றி  ெறBOக�திIதி�தா ென�G' 
ெச�னிமிைச யாவிவ�� ேச��தெத�G/ – ெதா�தெத�G 
 
த�Fயி�ேபாB ெச�த K�றாநா�த� சீட�க�காண� பிைழ�� ��தியைட� 
தாென�G ��Fைரவ� -ெதா�தெத�G  
 
மானிட�த� த��வ�/ வானவ�த� த��வ�/ 
ஆனவி� த��வ�தி னாென�G/ – ஞானிய�க�  240  
 
வி:மீ ெனா�றினாேல ெவளி�பட	 க:டாெர�G/ 
எ:மீறி ய 0த/வ� ெதB�ெம�G/ – உ:ைமயிேல  
 
இ�லா	 க�மெம�லா/ ஏ*தைல ேம *ம�தி 
எ�லா�/ந/0 ெமனவிைச�பா� –அ�லாத 
 
ேவ Gமத��" 2றி�பாB ேம@ெபா�ைள� தம	2� 
ேதா G விதமாB� ெபா��க� ெசா��ேய – � Gவா� 
 
ம"டட1கா ேமாகி மடRர�தா� வி�/ப� 
ப"டவைள� ேபாெல4�/ பாவைன6' – சி"ட� 
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அாியெவா� வ;வா ம	கர�ைத யா�� 
ெதாிய வாிவ;வி  றீ"�தI/ – ெபா�வேவ  245  
 
த/மன��" ெகா:ட தைலவைன�த� தியானாதி 
ெச/ைமெபறேவா� வ;வ' ெசB�ளேர� – அ/மலவ�  
 
-�ேதவி�க: -/ைம ேநா	2ேமா காலாேல 
வ�ேதநீ� ேக"2/ வர/த�ேமா – வ�ேத 
 
கதித�ேமா ெசBதாF1 க/மியேன ய�ெறா 
மதியி�கா ெள�ெறமைர ைவவா� – பதிதா�  
 
இைணயி� ஒ�வ ெனனிF/ அவைன)ேச�� 
தைண6 ம;ய�பல ராேம – �ைணயாக 
 
ம�னவைன) ேசைவெசBேவா� ம�திாிக ளாதியைர 
��ன�� பணி6 �ைறேபால – @�னி�  250 
 
பலவ;யா� த/ைம� பணி�தா Iம	2� 
பலேதவ ெர�ேற பழி�பா� – 2லேதவ� 
 
ஏக�தம	 ெக�பா� ஏேகாவா ெவா�G0றா	 
காக@யி ெரா�ேற*	 க�தFெமா� – றாகேவ 
 
ேதா�றிய ெவDேவG ெசா�ப2ண ேபத��ள 
K�G/ அத�ேமI/ ெமாழிவா�க� – ஊ�றியவD 
 
ேவ*ெவ2 நீதிஇைச� தா�எ�பா ாி�பா  
ேப*ல2 நாகாிக/ ெப றெத�பா� – ஏ*தா� 
 
மாதாேபா  ேறா�றி வ2�தெதF நீதிெயலா� 
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தீதா� 0�க�வி) சிறா�கெள�� – ேதாதா�தி  255 
 
P;ெயF/ 0�தக�தி  ெசா��6ள நீதிகளி  
ேகா;யிேலா� +ெறன@1 +�ேமா – நா;� 
 
இ�காலமி	க இழிெதாழி� ெபாB)சா�G 
ம�பான/ நாகாிக/ ஆேமா – ெபா�ைமயற� 
 
ேதவFலக�ைத) சி�";�த காரண�/ 
பாவ/வ� தவாG/அ�த� பாவ�தா� – ேபா/வழி6/ 
 
எ�தவைக ெய�ற	கா� எD@யி�1 ேதா ற��� 
வ�தவைக ெசா�ல அறியாம� – 0�தியிலா� 
 
த'சிற� ேசாG:ண� தாய�ெசா�I1 கைதேபா� 
எ'சி6ைரைவவி ெலF�திர"�" – ச'சாி��)  260 
 
சாமியைச வாட) சல/வ�/ பி�ேனெயாளி6/ 
>மிெயா� வாF/ ெபா��தவ�/ – >மிையநீ 
 
தாேன0� >:டாதி தாெவ�ன) சா றவ�/ 
வாேன ாி�*ட�/ வ��தய/ – ஆனத��� 
 
நா9:ெட� ேறாதவ�/ நா"ைட� தைனவண1க 
வா9�னி) சி";�த தா	கவ�/ – K9��ைன) 
 
ெச�மமிைல) ெச�ம�தி  ேச��பத 2)ெசBபழய 
க�மமிைலெய�ேற களரவ� – ந�ைமெசBய 
 
வாதெமI/ பாெலா�ெப: ணா	கியவ F	களி��) 
சாதக'ெசB தி"டெதன) சா றவ�/ – ஏதெனF�  265 
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ேதா"டெமா�G ெசBத�த� ேதா"ட�தி  சீவமர1 
கா"; யதிலான கனி0சி�தா  – ேக";னா  
 
சாவாBஎ� ேறாதவ�/ ச��பெமா�G ச பைனயாB 
ேமவியைத 6:Q/ வி��பளி��� – ேதவியினா� 
 
உ:Qவி	க வ�லெதன ஓதவ�/ உ:ட@ட� 
க:Qைடய ராBமான1 காணவ�/ – க:ணாேல 
 
ந�ைமதி�ைம ஓ��� நரFெமாளி ெப Gய��த  
த�ைமக:� ெபா1கி) சபி	கவ�/ – ��ெம��ேத 
 
ஆG நா9ைர யைம�தI�ப தாகியிைள� 
பாGநாெளா�ெற� றைறயவ�1 - +Gலக/  270 
 
U�ெபற� ��னேம ெபB�நைன� �ளதா 
K�பனி ெய�G/ ெமாழியவ� – நா;Iயி� 
 
ஒ�றி ����ம  ெறா�G:டாகி� ப�கியதா/ 
எ�ெற ���	 +சா திய/பவ�/ – ெச�றவ�	2 
 
நி�தியமா/ ெசா�	க நிரய/ வ2	க வ� 
நி�திைரயாB) ெச�தவ�க� நி கவ�/ – ெம�திேய 
 
சீட�கைளYெர12� ேத;� திர"�தேல 
U�ைடயெசBைக ெய�G ேபசவ�/ – மா��த 
 
லா�யிாி� காதி லைம�ேதா� உயிாிைனY 
தாைமயினா  சீவன ற தா	கவ�/ – யாெமைவ6/  275 
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தீனிெயன	 ெகா:� தி�னவ�/ ேவதெமலா/ 
மானிடத1 காைதெயன ைவ	கவ�/ - ேம�நிைரேய 
 
சாமியைச வாட) சலமி��தா ல)சல�தா� 
>மியி�� த�லா  ெபா���ேமா – >மிய� 
 
��ேன 6:டாகி �;��ளேத  ேறவனைத� 
பி�ேன6: டா	கியதாB� ேப*வெத� – ��னமி�" 
 
க:Qைற�த ேவேகாவா காாி�9/ ேபெராளி6/ 
ப:ணினா ென�ற� ப4தலேவா – ம:ணதைன� 
 
ப�>:ைட) ெசBய� பணி�தா� அஃெத�லா� 
0�>:�� ேத��� 0ாி�தி�ேமா- அ�I/  280 
 
பகIமி� ெவ�ன� பகலவ� இ�லாம  
0கல வைக6:ேடா 0கலாB – பகலவனா/ 
 
ெச'*ட ாி�லாம  றினK�G ெச�றதாB 
அ'சா� உைர�ப�ேமா ரா)சாிய/ – த'சாமி 
 
மானிடாி� சாயல� வாB��ளேன  சாயI	2� 
தானிடமா/ �ப/வ�� சாராேதா – ேவனவைன� 
 
ேதா ற வ�பிெயன) ெசா�Iவ�தி� ேதா றெமலா� 
ேதா றா விட��� ெதாழிெல�ேனா – ஆ றIட� 
 
த�சாய�ேபா� நரைன�த�� நர�க:ணிலேன  
ெகா�சா�� ேதவ� 2�டேனா – ��ேச���  285 
 
த�ைன வண1க) சைம�தாேன� மா	க�பல� 
எ�ைனவண1 காதிக?� �ைர�த� – ��ைன 
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விைனயி�றி) சீவ�கைள ேம�கீழாB) ெசBத 
ெதைனேயா வி��0 ெவG�ெப�ேனா – மைனயாைள 
 
ந�ல�ெசB ேதா/ப நரெனI/பி ேலபைட�தா� 
அ�ல�@' ெசBத� அழேகேயா – ந�லெதன 
 
ஒ�ைற நிைன	க அ�ெவாழி�தி" ெடா�றாயி  
ெற�ற� கட@" கிய�பாேமா – அ�றவேனா� 
 
ேதா"டம�G ெசBதததி  ேதா G/ பல�ெபறேவா 
வா"டமிலா) சீவ மர/ைவ�த – நா"ட�தா�  290 
 
எ�ேனா மனிதைன�� ேனமா றி	 ெகா�வத ேகா 
பி�ேனா	க ெம�ேனாநீ ேபசிடாB – அ�நாளி� 
 
மாறாக� ேதவைன6/ வ'சி	க� பா/0ளேத� 
ேவறாேயா� ேதவா� விதி��ளேதா – +Gம�த� 
 
பா/0 நரF	காிய பா�ைவத�த� அ�த�ேதவ� 
சா/பாி* த�தா� ச�ரெரவ� – நா/0சி	க� 
 
ப	கிமி�க� ைத6:� ப:ணினா� யாமவ றி� 
2	கி  கிைரயாத� +�ேமா - மி	கிைள��  
 
ேவைலெசBேவா ேரா�நா� விடாயா ற நி�றி�த� 
ேபா���ேபா� ேதவெனன� ேபா2ேமா –ஞால��  295 
 
வானமைழ ெபBயா�� வ��பனி ெபBதெத�றா� 
ஏனதைன	 ேக"ேபா ாிகழா�க� – தானியா 
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ேமா�விள	கி� வ�ேத உதி	2/ விள	ெக�ன) 
சா�வத 2) சீவ� சட�ெபா�ேளா –ேநெராDவா� 
 
தீவிைனயி ல ப�ைத) ெசBேதா� பலெசBேதா� 
தீவிைனேய � றாக) ெசBதி�ேவா� –தீவிைன	க: 
 
எ�தைனேயா ேபதமி�	க அைவயா விF	2/ 
நி�ய நரக�த4�த� நீதிேயா – நி�திைரதீ� 
 
ஞாய�தீ��0	 ெகா�	2/ நாளி�ேற வ��றிF/ 
மா6/ மனிதெர�லா/ வ�ெத4�தா  – சாயா�  300 
 
நி 2ேமா >மி ெந�1க ெந�1க ெம�ேம� 
ஒ	கவைட� தாI/ உலக1ெகா� –கி 2ேமா 
 
ஆ G மணெலலா/ அளவி"டாI/ உலகி� 
ேதா றியிற� ேதாெர: ெதாைலயாேத – ஆ றேவ 
 
தாகி�ேதா�நீ� ேத�� த�ைமெயன) ச 2�ைவ 
ேமாகி�ேதா� ேதட� �ைறய�றி - ஊகி��) 
 
சீட�கைள� தா/வIவி  ேச�	க� ெத��ெத�வாB� 
ேத;	 2�மா� திாிவாேறா – +;6ள 
 
சீவ� சரமைடய) ெசBயவிைலேய லைவக� 
யா@நைம� ேபா�வா? வைமவாேன� – சீவ�  305  
 
அறிவிFய� ெவ�னி� அைவைய�தா றாBமாற� 
பிறி�பிறி தாதிலேன ேபதாB- அறிவ�  
 
விதியா ெய�ெற�G/விதி�தவிதி த�பி� 
0திதாB� பழதாB� ேபாேமா – இ�ேபா  
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பலசர	2 2�ைபெயலா/ பா��தா� அவ G� 
சிலசர	21 கி"டா� ேச��ேத – அலகில�த) 
 
ெசா பதெர�லா/ 0ைட��� � றினா� ஆ1கவ G� 
அ பமணிேயF/ அக�படா – வி பன�க� 
 
த�	க நிைறேகாலா  சாி�	கி உ�திெயF/ 
க கிைடேய மா Gைர��	 கா";னா� - ப ெக'சி�  310 
 
ைபயவிழி��� பைத�0 G நா	2ளறி	 
ைகவிாி��� ேதவசி�த1 காெண�பா� – ெமB6ண��ேதா� 
 
த";�ேபசா� வி"டா  ச:ட�ரச:டமதா 
ெய";�பா�� பா�க� இவ�க�வய� – ப"�நீ 
 
பா/பி�வாB� ேதைர ப��தி�கா லா2ெவன� 
ேத/பி ம;யாம� தி�/ெப�றா� – O/0ைர�� 
 
நி�றமன/ ேசா��� ெந�K)ெசறி� �திைக� 
ெதா�G� ெதாியா ெதா��+��த'- ெச�றத பி� 
 
அ�த	 கிறிZேத* அவதாி	க� ப�கால  
��தவைத	 க:� ெமாழி�ததனா� -அ�த@ைர  315 
 
ேவதெம�G ெசா�� ெவ2ேப ரFசாி	க 
ஏதி�ப ;	2ைர�தீ� எ�ேற�யா� – ஓத	ேக� 
 
பி�ன�நி க?வதைன� ேப*வ� தா�ேவத/ 
எ�ன� ப�ேமா இனிவ�த� – ��Fண��� 
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ேசாதிட1 க ேறா�க� *லபமா யாவ�	2/ 
ஓதிடநா1 காணாத �:ேடாதா� – வாதி�ம�  
 
பி��ைர யிேல* பிற�ப�@' சாவ�@/ 
ஒ�ேத ெய���ைர�த �:�ெகாேலா – ச�தியமாB 
 
அ�ேனா� சாித1க� ஆதிய�தமாB அதF" 
ெசா�னா� ஓ�கா�நா/ �ணியலா/ – பி�னவ�க�  320  
 
ேவ�தன	2	 கர"ேடாணா� சா"சிெயன� 
ேபால� பல@/ ெபா���வ�கா: –ேமல�ெவ� 
 
ற�னெதா� 7ைல அFசாி	2/ Yதெரலா/ 
இ�னமைத� ெபாBெய�ப ெத�ைனேயா – அ�னவ�� 
 
*�ன�ைத� த�ளா� ��	கரைத� ெபாBயாெம� 
ெற�ன� தினா�� கிய/0கி�றா�- அ�னைத�தா� 
 
அ�நா"; I�ேளா� அேனக� அ�வ��தா� 
எ�நா";� உ�ேளா�	 ேக 2ம� – ��ேனா� 
 
ெபாி�/ வ��தி� பிைழ�திற�த ��ைன) 
சாிதெமலா/ ேவதேமா சா றாB - சாித1ேக�  325 
 
ெப";ெயா� றிேனாவாத� ெப:�பி�ைள யாதி6ட�  
சி";ெயாD ெவா�றா ெயா�1ேக ேச��ேதறி� – ெப";ேயா� 
 
அ�தர�திேல மித�� அரரா� மைலேமேல 
வ�தைட�தா ெர�ற மச	கைத6/ – வ�தி�1கா  
 
சாமி ெயதி�வ�� சல�திரளி னா�னிேம  
>மியழி யாெத�G ேபாதி	க – ேநமிெயா�ைற 
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வான�தி� ைவ�த�@/ வ�ம�வா  ைற�ைதயிைன	 
கானா� சிாி�த களி	கைத6/ – மானவ� 
 
பாேப�� ேகா0ர�ைத� பா���� பலபிாிவாB 
மாேபத' ெசB� வ2�த�@/ –ஆபிரகா/  330 
 
ச�ததிைய� ெப ற�@' ச	கள�தியா  சாரா� 
ச�ததிைய� ெப ற தனி	கைத6/ – அ�தநா�  
 
ஆ:2றியி� ேதாைல அG�தI� ேதவா��பணமாB 
நா:2ைல6' ெசBைக நட�திய�/ – O:2றி��) 
 
ேசாேத/ெகாேமாறா வாB) ெசா�I� ேதய1களி� ேம� 
தீேதா��� ேதவ� சின�த�@/ – �ேதா�க�  
 
0	க�@/ அ�நா"ேடா� 0/ைம�ன/வி�/பி� 
ெதா	க�@/ேத;� ெதாட��த�@/ – மி	கவவ� 
 
ேலா�தி� மைனயி� -ைழ�� வி���: ;��த� 
ேத�தவைர	 க:ெகடேவ ெசBத�@/ – ேலா�ைத  335 
 
மைலேய றி ஊரழி�த அ�நிைலைம ேநா	கி� 
தைலவிய�0� �ணாB) சைமய – மைல�ைழயி  
 
க:Qற1 2/ேபா� களிம�ைவ Y";யவ� 
ெப:க� 0ண��த ெப�1கைத6/ – ம:மிைசேய 
 
ஈசா	2	 க:ெக";�	2 நா� யாெகா0 
ஏசாேபா� வ'சி�ேத ஏ�திய�/ – ஏசா  
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ெகாைலெசBய� தீ�மான1 ெகா:டத 2� த�பி 
அைலவா� யாேகா0/ அக�ேற – விைலயாகி 
 
ஆ�களி� ேமB�பா� அேனகமண' ெசBத�@/ 
ஆ�கைள ேமாச�தா� ஆ�)சி�� – Oடட1க  340 
 
ஓ"ட ெம��த�@/ ஓ�சாதி மா	க�வ�� 
கா";லவ� மகைள	 க பழி	க	 – ேக"ட'சி 
 
வ'சி��	 ெகா�ற மதி	கைத6/ K�தமக� 
மி'சியவ� ெப:�டேன ேமவிய�' – ச'சாி�ேத 
 
Yதா ம�மகைள ேயாாிரவி ேல0ண���  
தீதா� க��ப�ற) ெசBத�@/ – Pதாக 
 
ேயாேச� மGேதய � ற�ெவௗ/ ஆ1ெகா��தி 
ஆைசயாB) ேசர  கைழ�த�@/ – ேயாசைனயா  
 
ெசா பன�தி F"ெபா�ைள) ெசா��யபி� வா?@ெப G� 
ப பலவாB வா?�த பழ1கைத6/ – அ பவிைல	  345 
 
கால�தி  * ற�தா� க:ெட��� வா?கைத6/ 
ஞால�தவ� எ�0 நா"படேவ – ேகால�தி� 
 
ைவ�தகைத 6/அவ�க� வ��தி	க நா"டரச� 
ைக�தகைத 6/ெகா� க�1கைத6/ – அ�ததியி� 
 
ேமாேச பிற�த�@/ K;ெயா� ேபைழயிேல  
மாேச றி� 0 0தாி�ைவ�த�@/ – ேநச�ட� 
 
அ�நா"டரச�மக� அ	2ழவிைய வள��த 
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பி�னாளவ� பிைழ�த ெப றிைம6/ – அ�நாளி� 
 
த1க� 2ல�பைகவ� த�ைன� தனிைமயி க: 
ட1கவைன	 ெகா�Gகர வாெயா4கி� – தய1கிய�/  350 
 
ச:ைடவிைன யால) சதி	ெகாைலைம தா�ெவளி�ப" 
ட:ைட அயலா�க ளறி��ெகா:� – மி:டதைன 
 
அரச  கறிவி	க ஆ1கவF1 ேகாப/ 
விரவி	 ெகாைல0ாிய ேவ:;� – ��வி�1கா� 
 
ஆ	கிைன	2� த�பி�ேபாB ஆசாாிய� ஆ� 
ேமB	கி ெயனவைட�� வி'ைசெசறி – மா�	கெமலா/ 
 
க G�த� �"டெதBவ1 ைகவ�திட) சி�தி  
ெப G�த� சாதியைர� பி�+; – எ�தி  
 
அ;ைம� தன/நீ	கி ஆறாக� பா�ேத� 
வ;6/ ந�லேதய�ேத ைவ��	 – 2;ேய G/ 355 
 
ஆைசெகா9�தி அைழ��வ�� த�ேதைவ� 
>ைசப� யாதிகளா  ேபா Gவி�� – மாசன1க� 
 
த�பிவிட லாகா�ச:ைடயிட  2�தனெத: 
ண�ப;ேய ேக"� நட�த 2/ – ஒ�பியேதா� 
 
மா�	கெமன� ப பலவா மாயவி�ைத ெசBத�@/ 
தீ�	கவிதி வில	2)ெச� பியைவ – யா�	2மினி 
 
ெய�Gமி�	க இய/பியைத வி"��ெபா� 
க�Gெதாழ� ேதவ� கன�ற�@/ – அ�ெறா�வ� 
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ேவைலெசBயா நாளி� விறெக�	க	 ெகா�ற�@/ 
சீலெம�லா/ ர�த�தா  ெசBத�@/ –ேமலைடய 360 
 
எ:ணிவ�த ேதய/ேபா ெயBதா�� ேமாேசயி/ 
ம:ணி �ற�� ம;�த�@/ – அ:ணலா 
 
ேயா*வா எ�பா�பி� F ற�@/ அ�னவைன� 
ேதச/ெப�க) ெசயி�த�@/ - ஆைசயினா� 
 
ஈ�தா எனெவா�வ னீ�றமகைள� ப�யி"� 
ஆ�த�ட� ஊைரயர சா:ட�@/ – தீ�தி6ட� 
 
சி/ேசாெனா� சி1க� ேத�கைத	காB ��ப�ேப� 
த/ேசா�@ க:ட தனி	கைத6/ - எ/ேசா�ைவ  
 
மா றல�/ எBதி ம;கெவன O;;	2/ 
ஆ றIேளா� க:ணைறய னாகிேய – சீ ற�ட� 365 
 
ப"ட�@/ ேலவிய�ைவ� பா";ைய� ப�ேலா� 0ண��� 
வி"டதனா  ேபா�0ாி�� O�த�@/ – இ"டப��	 
 
காக	 ெகாைலெசB� க�னியைர� ேத;ய�/ 
ஏ2/ வழியி ெப: ெண��த�@/ – சாக	 
 
கணவ�ற ைன	ெகா��த காாிைக ���	ேகா� 
கணவ� நி�மி�த கைத6/ - மணமகனாB)  
 
சா�ேவ� ேதா�றிய�' சா"சியா/ ெப";கவ� 
கா�கைர ேநாயா  க�	கிய�' – சா�ேவ� 
 
ச@ெல� ெறா�வ� தன	கர* த�� 
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நவமாB �;P"� ந:0' – ச@லரைச� 370 
 
தாOதைடய) சபி�த�@/ தாOைத 
ேயாவா� ெகா�ல உசாவிய�/ – தாO� 
 
நாபா� ம�வ�ப ந�ேகெனன ேநா	கி	  
ேகாபா ேவச�தா� ெகால)ெச�ல	 – ேகாபால� 
 
த/ெமாழியா� நபா�� தாரெமதி� ேதா�றிய�/ 
இ/ெமனேவ நாபா� இற�த�@/ – ெச/மி 
 
யவ�ெப:ைட� தாO தைண�த�@/ ேபாாி� 
ச@�ற�� ேந��த சழ	2/ – தவமாக� 
 
தாO� >ைசெசB� சாமிெசBய ேநா	கியிக?� 
தாOெத�ென�ற மைன யா"; பி�ைள – ேமவா� 375 
 
வ�மல; யாகவ�� தி6ழI/ ப;�ேத 
வ�ைமெசB த��தா Oதரச� – ற�மைனயி� 
 
உ�பாிைக ேமேல உலா@ைகயி� மாதவிடாB	  
க�பி��42 ப ேசா பாைள	க: – ட�ெபா4ேத  
 
ெகா:�வர) ெசBதவைள	 +யவ� க��ப1 
ெகா:�வி" டாெள�ற 2றி�0ண��� – த:�ட�ேபா�  
 
த�ேசவக னாம� ைதய�கண வ +வி 
உ�ேசாி ெச�ெல� Gைர	கஅவ� – ம�ேசைன 
 
6�த�;யா �ட�பேட� எ�றிடவ� 
ம�ைத மன�தி� ைவ�� மா ேறாரா� – த�திரமாB	 380 
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ெகா�I/ ப;	2	 2றி�ெத4தி	 ெகா�Iவி��� 
0�I/ ப ேசபாைள� 0��ேய – ந�லவ�ேபா  
 
சாேலாேமா� எ�ற தனயைன�ெப  றீ�த�@/ 
ேநாலாெவா�மக� அ/ேநாென�பா� –மாேலறி� 
 
த�ேனா �ட�பிற�த தாமாைர வ'சி�த/ 
மி�ேனா� வ�ைமயாB ேமவியபி� –ெப�ேனா 
 
அவைள மிகெவG	க அ�சேலா/ ேகாபி� 
தவைன வைத�த அழ2/ – 0வனிய� 
 
த�2ைடயி� கீழட1க) சாேலாேமா� ராசா1க/ 
ந�2ைடய ெத�G0க? நாைளயிேல – ��2றி�த 385 
 
ேகாவிெலா�G க";ய�/ெகா:டா"ட' ெசBத�@/ 
ேதவிய� ப�ேலா� ேதாைள) ேச��த�@/ – பாவிெயன� 
 
ப";Gதியி� மாG ப";ற�தபி� க�G	 
2";	2� >ைசவ�� +;ய�/ – ஒ"; 
 
ம�வா யரச��� ைனமா�	க� தி ேசர 
எ�யா எ�சா இய றிய�' – ச�யா� 
 
நாடா:; ற�ெதாழி�த ராசா	க� த1கைத6/ – 
மாடா� பிரச1கி வ�கைத6/ - Uடழிய)  
 
சா�தா�ெசB ேயா0 சாி�திர�/ சாேலாேமா� 
ேதா�திர�/ ேவGபல� ெசா றிர9/ –ேச��திேய  390  
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ேவதெம�G ெசா�ன�/ ேமதினியி� எ	கைதைய 
ேவதமல ெவ�G வில	2வ� – ேவத��� 
 
வ�தெத�லா1 ேக"க வழ1கா	 கதியானா� 
அ�த	கைத மைறதா� ஆ2ேம – இ�த	 
 
கைதபல@/ ப பலவி க ப�ள ேவ�யா/ 
எைத�த�7� ேதவ�7� எ�பா/ – அைதய�றி 
 
ேய*கைத சீட ெர4�நி�ப	 கைதO: 
வாசக1க9/ ேவத மாயினேவ – >ைச	 
 
2�மா� சாிதமவ� +"ட�தி� ெகா�ைக 
ஒ�சாரா� ேவத� �ைர�பா� – க��1கா� 395 
 
ஆைலயி�லா J�	 கிI�ைப� >)ச�	கைரைய� 
ேபா�னிதா ெம�ற� 0�ைமேயா – Kைலயிேல  
 
த121 கிண G� தவைளெயா�பா� நா"�வள/ 
எ1கறிவாைரேயா இ�ேபா�ம  – ற12�ள 
 
ேகா"டாைல ெசா�லெவா� ேகா;நா" ெச�Iமிைத	 
ேக"டா�/ ெகா"�வா� ெக	க�கா: – நா";ேல 
 
நீரளேவ யா2மா/ நீரா/ப� தா�க ற 
7லளேவ யா2மா/ -:ணறி@ – ேமைல� 
 
தவ�தளேவ ய2மா� தா�ெப ற ெச�வ1 
2ல�தளேவ யா21 2ண1கா: – கல�பாB 400 
 
நில�தி  பிற�தைவ கா�கா"�/ கா"�/ 
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2ல�தி  பிற�தா�வாB) ெசா�ெல� – றில	கிய��"  
 
ெசா�னவிதி	 ேக பவ� ெதா�S� னாசார' 
ெச�னீ� ெதளி�த� ெகாைலெசBதேல- பி�SI� 
 
ஏ*சைத6/ இர�த�/ உ"ெகா:"ட�ப1 
+*ம�@1 2;�தி�த� – ேபசி�1கா� 
 
ந�லா ெறன�ப�வ தியாெதனி� யாெதா�G1  
ெகா�லாைம P4 ெநறிெய�G – வ�லா� 
 
வ2�தைம	2 � றிI/ேந� மாறாB	 ெகாைலேய 
மி2�தைமயா� யா1+ற� ேமெல� –ெறா2�தா  405 
 
ெப�ைம2/ ஏைன) சிGைம	2/ த�த1 
க�மேம க"டைள	 க�லா' –சாிதெமலா/  
 
ேவதமா/ எ�G ெவ2ேப� மதி�பதா� 
ஆதிமத மாெம� றைற�தாBநீ- ேபதாB 
 
உலகி� ம��தெவலா/ உ�தமேமா ெச/ெபா� 
நிைல2ைற��� தா?@ப"ேடா நி 2/ – அைலகட�தா� 
 
ெப�ன/ெபாிேத ெயனிF' சி [றெலன 
ந�னீ� மனித�	2 ந�2ேமா – இ�F/  
 
விாிவாB� பல@லகி� ேமயவ�� ஞானி 
அாிய ெனா�வெனன ஆ�ேறா� – ெதாிய 410 
 
உைர�தா ரதனா� உய�@ 2ைற�� 
தைர�பா �ழி@மிக) சா�/ – உைர�பாேன� 
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ந�ேற�லா� தீதா6/ தீெத�லா/ ந�றா6/ 
க�றிவர� த	க க�கால/ – எ�ெற�G/ 
 
ெபா�லாதா� ந�லாராB� ெபா1கி ய�மைற7� 
க�லாதா� வா41 க�கால/ – இ�லாைள 
 
அ�னிய� ேதா�ேச��தி அ�/ெபா�ைள� ேத;யிழி 
க�னிய�ேதா� ேச�1 க�கால/ – ம�னெர�ேபா�   
 
பாதக1க� ெசB� பண/பறி	2 மா�தெரா��	 
காதக1க� ெசB61 க�கால/ – தீததனா� 415  
 
எ�9:ேபா� த�9:ேபா ேர*:ேபா� மா*:ேபா� 
க�9:ேபா�	 கான க�கால/ – ��9�ேள  
 
எ	2�ெப��� மதேம  ப��தி� �ஷைண�தீ 
க	21 ெகா;ய க�கால/ –மி	2லகி�  
 
ஈ"�� தவமாதி யி�ைமயாB� ெதBவநிைல  
கா"டா ெதாழி	2/ க�கால/ – +"�க� 
 
காலெமலா/ வ�ேதா� கன�தவ; ெவ��தா  
ேபாலவ� தி12� 02�த�கா: – ேமI/  
 
அரச�க�த/ ேகா"பா�/ ஆனைமயா� ஓ1கி 
�ரசெமன நி�G �ழ12/ - பிரைசக�தா/  420 
 
ம�னவ�க� ெச�I/வழிேய வழி	ெகா�வா� 
எ�F�ைர ெய/மா� இய/பியேதா – பி�Fம�  
 
ச சமய 7Iண�)சி சாராநா"�� 0ற�தி 
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னி ெசறி�த கீ?ம	க ெள�றைற61 –க ெசறீ�த 
 
0�லறிேவா ரா'சிறிய 0"2ல�ைத 6"ப��த 
ெம��யரா1 க:ணிபல ேம@வி��/ – வ�லக�வி) 
 
சாைலெய�G ெசா�ப' சரமைம��1 ைக	+� 
ேவைலெய�G ெசா�I/வைல ேம�விாி�� –KைலெதாG/ 
 
ப:Q�ப ேதச� பயி�2ர�  +@வி��/ 
உ:Qபல ப:டெமF/ ஒ"�ைவ��/ – ம:ணவைர) 425 
 
ேச���� திர"டவ�ல ெசBைகெயலா'ெசBத	கா  
ேப���/அ� த	+"ட/ ெப�காேதா – பா���ணரா  
 
ைதேயாமதிமய1கி அ/மத�தி  ேச��தத�றி  
ெமBேயா��� ேத��தத�க: ேமவின� யா� –உB6ெநறி 
 
கா"�ெம� G�ளாB�� கல�தவரா� த1க�பவ/ 
ஓ"�ெம�G நா; உண��தவ�யா� – மீ"�மதி� 
 
வ��02�த மனித��9/ வ�ைம6ட� 
��தவதி I�ள K�ப��9' – சி�ைத� 
 
0ைல61 ெகாைல61 கள@� தவி��த 
நிைல6ண��� நீ1கியா� நி�றா� – ெதாைலயா  430 
 
அபசார ெம�லா/ அக றா வி;F/  
விபசார' ெசBயா தா�வி"டா� – *பமாக 
 
மா�ச1க' ேச��� ம�வினர�லா �ய��த 
சா�ச1க�ேத;) சா��தா�யா� –வாதமி"�) 
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ச�ைத	கைடேபால) ச:ைடெசBவா ர�லா� 
சி�ைதைமய� ச ேறF� தீ��தா�யா� – அ�திச�தி 
 
K	கைறய� ஞானெமன KைலெதாG/ ேபசல�றி 
யா	ைகநிைலேசாதி� தறி�தா�யா� – ஊ	க�ட� 
 
ெச�வ�ைத� ேத�த 2) சி�ைதைவ�தா ர�லதைத 
அ�லெல� Gைகவி" டக றின� யா� – 0�I/ 435 
 
இன	ேகா"ட ெம/�� இைலெய�ப த�லா� 
மன	ேகா"ட/ நீ1கினா� ம றா� – கன	கேவG 
 
எ�த) சமய��/ எBதா) *கமதைன 
அ�த) சமய� தைட�தா�யா� – அ�த)  
 
சமய/ ெப�கி;F/ தா?கால/வ�தா� 
இைமயி லழிெவBதி இGத� – அைம6ம�த� 
 
��ப ற மா�	க�தி  ேறாயாேத 
ைக�0 G நி'சி  கவலாேத – எB�0 G� 
 
ேபB�ேதைர நீெர�G பி�ெறாட��� நீ�நைசயா  
ேபாB�ேத ட�ேபால� 0ல/பாேத – வாB�தெவளி�  440 
 
ப"ட� பக� க: பா�ைவயிலா	 +ைகைய�ேபா   
ற";� தடவி� தவியாேத – கி"; 
 
அவசமய� ��ளா?� தைலயாேத 6�ற� 
*வசமய� ேதெர�G ெசா�னா� – சிவசமய� 
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�:ைமெய�லா/ ெந'ச� �G�தினா� ேவ Gமத� 
தி:ைமெயலா/ நி�லாம  ெசBதி"டா� – அ:ைம 
 
ப�திெநறி 6/பழ வ;யா� தா�பணி6/ 
0�திெநறி6/ என	2� ேபாதி�தா� –சி�திெநறி 
 
கா";னா ென�க" கல��நி�ற தீ	24ைவ 
ஓ";னா� ேவேறா� உ�)ெசBதா� - ேவ"�வேனா�  445 
 
ெம�04ைவ� த�ப;வ/ எB�வி�த வ:ணெமைன� 
த�0திய ேகால' சைம�பி�தா� – ��0 
 
பைத�ப  றிGமா�� பாைறெயா�த ெந'ைச� 
பைத�0  G�க� பணி�தா� - 0ைத�தவ�பா� 
 
எ12மி��பா� இைறெயனிF/ K��தியிைட� 
த12/ விேசடெமன) சா�வி�தா� –அ1ெகன	2	 
 
க:ணிைணநீ� வா�	க@ட� க/பி	க ெமB0ளக/ 
ந:ணெவா�சால/ நவி றினா� – ம:ணிைலய� 
 
தா��ைணயிெல� றைலைய� தா?�தி� பணி�ெத4�� 
மீ"�/ ெமாழி�ேதேனா� வி:ண�ப/ – வா"�/ 450 
 
மனவி�ைள நி�லாம� மா ற @தய'ெசB 
தினகரேன ஆன�த� ேதேன – இனிதான 
 
ெசா�த) சமய�ைத� �ஷணி��	 ைக�பான 
வ�தசமய�ைத ஆதாி�ேத – எ�ைத 
 
தைன6/ அவன;ய� த1கைள6/ ேவட� 
திைன6/ பலஇக?)சி ெசBத – எைன6/  
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ெபாG	2ேமா ேகாபி��� 0�னரகி� த�ளி 
ஒG	2ேமா ேவ:டா ெதா�	கி – ெவG	2ேமா 
 
ெசBெநறி ேவெறா�G� ெதளிகிேல� தீவிைனேய  
2Bெநறிதா F:ேடாெவ� ேறாதிேன� –ைபயேவ 455 
 
எ��க�ைத ேநா	கி இர1கிய�ளி எ1ேகா� 
0��Gவ� ச ேற 0ாி�த�ளி – ��மதி�த 
 
ஏ* சமய�� உண���/ எ�நா9/ மீளாத 
வாச நரைக மதி�தைனேயா – ஈச� 
 
நலமில� ந:ணா�	2 ந:ணின�	2 ந�ல� 
சலமில�ேப� ச1கர�கா: – மைலெய��த 
 
வ�லர	க F	2/மிக வ�ம/ெசB த	கF	2/ 
ந�ல வர/பல@/ ந�கினா� – எ�லவ�/ 
 
ஆரமி�த/ உ:;�வா� ஆலால/ உ:டைம�த 
காரம�/ நீலமணி	 க�தர�தா� -  நீரகமா/ 460 
 
அ�பி�லா� மா�பிரம ரானாI1 கா:பாியா� 
அ�0ைடயா� 0�0ைலய ராயி;F/ த�ெப�ைம 
 
எ:ணா ெத4�த��வா� எD@யி�	2/ எ�ெபா�"2/ 
த:ணா ர�ளளி	2� தாயானா� – ம:ணக�ேத  
 
ெப ெற��த தாேயத� பி�ைளைய	 ைகவி"ட	கா� 
ம றதைன	 கா�பா G வா�யாேர – 2 றெமா�G1 
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ெகா�ளா� 2ணமாக	 ெகா�வா� ெதாழிலைன��� 
த�ளா�நி� அ)ச� தவி�திகா:- வ�ள�தைன� 
 
ப றினா I�ைனயவ� ப Gவா ென�ப G/ 
ப றாம� நி�ற பரேம"; – உ G 465 
 
ம���வ�றா� ம��ர மணிம��தா ேனாைய� 
தி���த�ேபா  ச 2ரவ� ேத��ேத – ெப��தபவ 
 
K��திதல� தீ��தெமF/ K�றா லறமா றி� 
தீ��தி�வ ென�Gமைற ெச�0தலா� – ஆ��திெகாட/ 
 
K��திதல� தீ��த/ �ைறயாB� ெதாட1கின�	ேகா� 
வா��ைதெசால) ச 2�@/ வாB	21கா: – +��தறிவா  
 
ேறரா� ��னிைழ�த தீவிைன	கா ய)ச�ட� 
ஆராைம நி�பா லைட�தைமயா� – சாராத  
 
ேவ G) சமய� தைனமதி�த ெவ/பாவ/ 
மா G1 க4வாB வ2	க	ேக� – ேதா Gகி�ற 470 
 
இ�த�த ல/ேபால எ�லா விசி"ட�/ம  
ெற�த� தல�� மிைலக:டாB – ��ைதேயா� 
 
ேபா Gதல/ பாவ1க� ேபா	2தல/ ேவத�தி  
சா Gதல/ தானாB) சைம�ததல/ – ஏ ற  
 
2ாியதல மிD@லக� ��ள தல���ேள  
ெபாியதல/ எ/மாேல ேபச  – காியதல/ 
 
ஆனாI' ச ேற அைறேவ� அத�ெப�ைம 
மானா� கர�� ம4வல�ெத1 -ேகானாேனா�  
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0 றி  சய/பாக� ேபா�தல� ேதவ�கட1 
க றா� ெதா4� சி"; க றதல' – ச ேறF/ 475 
 
மாலவF/ காணா மல��தா�க: ட�)சி��	 
காலவனா� ��தி கல�ததல/ – ேமலா� 
 
தல�தி Iய��த தல/ேத; வாேனா� 
நல�தெதன	 க:டைட�� ந:Qதல/ – வல�தாேல 
 
ெகா/பி� 2ள/பி�வ�	 ெகா:ட�ளி ெமBய;யா�  
த/பிறவி மா*வ�� த�9தல/ – அ/ேபா� 
 
க	க:ணா� ேகா�னிவ னாகிய; ய�)சி��� 
ெத	கணைக லாயெமா�G ெசBததல/ – 0	2 
 
நைடயன�தா� ப";�னி நாமெமா� ேபா�� 
வடைகைல ெசB� வசி�ததல/ – நடனமவ� 480 
 
பா�	2/ப; ��ர பாத�தி  றீவிைனக� 
தீ�	2/ தி�நடன/ ெசBததல/ – ேச�	2மி2 
 
சீரா� ம�தமைல) ெசDேவளா� அ�றமர� 
Pராதி வா";� �தி�ததல/ – ேநராத 
 
பாவ'ெச6' *மதி� பா��பா� இற�ெதாழிய� 
ேதவ�தல� தவைன) ேச��ததல/ – ேதவ� 
 
ச�க�தவ மான� தா��*2�த�ற� 
*�க/ெப  ேறா1கி) *கி�த தல/ – க�க1 
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கள�தா� பி�2மக� ைக�ப G சாப/ 
உள�தாம ��திரனா �B�ததல/ – பள�தி�க: 485 
 
ேவதியனா/ ஏன�ைத ேவ�தறியா ெதBதபழி 
காதிய�� ந�21 கட@�தல/ – �தி�ளி�  
 
ெச�றா:ட ெதா:ட�	2� ேதவிெயா� ெந�வய க: 
அ�Gப�ள னாB�ேபா ய�9த� – ந�Gண��த 
 
தி�ைல�னி ேவாரழ2 சி ற/பல ெசBதி1 
ெக�ைலயG >ைச யிய Gதல' – ெசா�ைலந/ப	 
 
ைக�	கிD யாச��ன1 காசி�தல� �ைர�த 
ெபாB�	2 பாவ�ைத� ேபா	2தல/ – ெமB�	கி	 
 
ேகாசிகனா� ேபா றிய�� ெகா:�திாி ச1கிF	2	  
காசினிேவ ேறயைம	க	 க றதல/ – ேபசி�ேவா� 490 
 
எ�லா1கதி ெசல�பா�� ேதமனி�த ந றல�தி� 
ந�லா�	ேக ப�திவர நா"�தல/ – ெபா�லா	 
 
கிராதனாB வாழ1கிர னிற��1 கீழாB 
வரா�கதி ேமேலற ைவ�ததல/ – பராபைரயா� 
 
ந றவ�ைத) ெசB�ப"; நாதாிட� பாலமர� 
ெப Gமகி? அ�தர1க/ ெப றதல/ – க றவ�க� 
 
தா12சிவ சி�ன� தவ�ேதா� சாிதெமலா� 
தீ1ககல எ1ேகா� ெத�"�தல/ – ஆ12விைள 
 
நீ றா ெலா��தியி�ேபB நீ	கி ய�த�ேபயிF	2 
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மா றாேல ��தி யளி�ததல/ – சா Gமத� 495 
 
ேப�பலவா/ ேப�� பிறவாெநறி வள�' 
சீ�பலேச� ேமைல) சித/பரமி� –பா�பர@/ 
 
ஆதி0ர/ ெத�கயிைல யாவிFய� ேதF0ர/ 
ேபாதிவன/ ஞான0ர/ ேபாக0ர/ – ஆதியவா/ 
 
ேதாB�ேதா�க� பாவ' *ட��� இ�ெள�ன� 
ேதB�ேதாட� தீ��தளி	2/ தீ��த1க� – ஆB�த	கா�  
 
கா'சிநதி யாதி கணி�பிலவா/ ஒDெவா�G/ 
வா'ைச யறி�ேத 6தவ வ�லனவா/ – >'சிைனேச� 
 
தி�தி�ணி 6/பைன6' ெச�மமிைல யி1கைட�ேதா�	 
க�தமிைல ெய�பதF	 க�தா\ி – இ�தநக� 500 
 
ஆவி�மய/ கி�மியாதி யைடயா ெத�னி  
பாவ நிரய�தி� பய�:ேடா – பாவெமலா'  
 
ேச��திவி 41கெவா� தீபக/ேபா� வ�தப"; 
K��தி விேசட ெமாழிவாேன� – K��திதைன 
 
வ�தி�ேதா� ேவ:�/ வர/ெபGவ� சி�ைத6�ேள 
சி�தி�ேதா� பாவெம�லா� தீB�தி�வ� - - ச�தி�ேத 
 
ேதா�திாி�ேதா� எBதா) *க�:ேடா பாவ1க� 
மா�திரேமா ச�மவிடாB மாGேம – ேகா�திர�தி� 
 
எ�ளா� த��பண'ெசB தி"ேடா�ெபG/ ேப ைற 
ெவ�ெளI/ 01க�லாB விள/01கா: – உ�ளெவலா/ 505 
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எ�னா  ெசால�;யா� எ:ணிற�த நா@�ேளா� 
ெசா�னாI/ ப�னா" ெதாைல6மா� – உ�னிட�� 
 
ந கால/ வ�த நல�தா �ஃ�ண��தாB  
� கால ெம�லா� ெதாைல�த�கா: – � காQ/ 
 
ப";� ெப�மாைன� ப)ைசவ��� தா6ட�க:� 
இ"டசி�தி ெய�லா/நீ எB�வாB – �"டச1க' 
 
ேச��ெதா42 பாவ�� ெச�மா�தி ர�பவ�� 
தீ��தகல ெந'ச� ெதளி��களி – +��ேத 
 
அ�ைமயாB யா�/ அைடத காிய 
ெப�ைமெயலா/ ந�க� ெபGவாB – ஒ�ைமயாB  510 
 
இDவ:ண/ ப�னா�நீ எ/மா�பணி 0ாி�தா� 
அDவ:ண� க:Q G அ�ளிேய – ெசDவ:ண	 
 
ேகாலெமாளி�ேதா� 2�வ;வாB வ��தவ 
சீல�ட� தீ	ைகெயலா' ெசBத�ளி – ேமலா2� 
 
த�னிைல6/ நி�னிைல6/ சா�/ உயிாி� நிைல6/ 
��னிைலயாB	 கா"; �ரணG�பா� - இ�நிைலயி� 
 
ஐயெமா�G மி�ைலெய�G எைனயன�� ெசB�தி�	  
ைகயதனாேல -த�  கா�பணி�தா� – ெமBைய 
 
விாி�த ெபா�ளா� விள/பிய எ�ைனய�  
பிாி�த�ளினா� எ�ைன� பி�ன�� – ெதாி��ணரா 515 
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த1ைக6G/ ெபா�ைன அவமதி�� ம:ணிைன�த' 
ெச1ைக6ற	 ெகா�9/ சிறாெர�ன� – த1கிேன� 
 
க�ெலறிய� பாசி கைல�� ந�னீ�தாF/ ந�ேலா� 
ெசா�Iணாி� ஞான/வ�� ேதா�Gெமன) – ெசா�Iகி�ற 
 
K�ைரயி னாெல�ற� Kட' சிறிதக�ற� 
ேபா�சிG ஞானெம�ற� 0�திவர- ஓ�/ 
 
0னிதெமாழி 6ைர�த ேபாதகைன யாேனா� 
மனிதெனன மதி�த மா:பா� - இனிதாக 
 
ெம'ஞான/ � G/ விள1கவிைல உ�ள�தி� 
அ'ஞான � G/ அகலவிைல – அ'ஞா�G  520 
 
ேதசிக�த� ேநா	க' சிறிதைட�த வா றாI/ 
ேபசியவேனா� உைற�த ெப றியிF/ – ேநசம� 
 
ேப�ாி  ப றி� பிட�பி;� ��தி ெய�ைன� 
ேத�� ெத�வி  ெசI�தேவ - ேநேரேபாB	  
 
க1கா சல��ய��த கா'சி� 0னலா;� 
ெபா12பல தீ�த/ 02�தா;� – த12தி� 
 
நீ G� திடாி�விைள நீ றா;� ேதவ�2ழா/ 
ேபா G ம�கி  ெபா;யா;� – ேத G0க? 
 
ெகா:டா; ேம�வ�ன ேகா0ர�ைத	 க:ணார	 
க:டா; 6�ள	 கசிவா;� – ெதா:ட�ெதா4/ 525 
 
ப";	 களி றி� ப��தவிமான� தைட��  
கி";	க� ம�படல1 கீறேவ – 2";	ெகா: 
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ேடாாிர:� ைகயா Iபயெசவி6/ பி;��� 
பாாி ப;ேதா� பண/ேபா"� –ேநராB 
 
வல/வ�� ேபா றி வரமிர�� நீ1கி� 
0ல/வ�� ேகாவி�F" ேபாகி – நல/வ�த 
 
ேகா0ர�தி I"02�� 2/பி"�� ெத:ெடனO?� 
ேத0ர9 ம1க��ர ெத	கணமாB� – தீ0ர�தி� 
 
இ"டா�தி�)ச� நிதிக:� தா?�ெத4� த1 
க"டா1க ப'சா1க� தா பணி�� – ெவ"��:ட 530 
 
ந�தி�ெப�மா னைகமணி� ெபா றா� வண1கி 
வ�தி��" ேபாக வரேம G) – ச�தி� 
 
திர:டா/ பிரகார� ெதBதி	 க�லா கீ?) 
சர:ெதா4வா� ச�மா�	க' சார	 – கர1கா"; 
 
ேமான வழிேத G0 சி���திைரேயா டா1கம��த 
ஞான2� ேதசிக�றா� நா�பணி�ேத� – வான1  
 
2;ேய றி� ேதவ�க�த1 ேகாமா�தைல	2 
�;ேய றி K@ல2' ேசவ  –ெகா;ேய றி� 
 
ப�னிர:� க:க� பைட�த�9' ெசDேவைள 
எ�னிர:� க:களா� யா�க:ேட� – ��ன� 535 
 
வண1கி� 0ற�ெதா"; வா�0னைல ய�ளி 
இண1கி� 0ேராகி��� ேளகி –மண1கம4/ 
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சி1கதீ��த�ைத) சிர�தி� எ���� ெதளி��� 
ள1ைகயினா  K�Gதர மாசமி��� -ெபா1கிேம   
 
ேபா�திர:� �வார/ 0ர�ேபா� பத/ேபா றி 
ஏ�த�தி�) ச�நிதிவ� ெதBதிேன� – ேதB�� 
 
விைனெயைன வி"ேடக விைடேக" காநி ப 
நைனயவி� க:ணீ� நைன�ப� -திைனயள@/ 
 
இ�லாத அ�0 பைனெய�ன நனிெப�க) 
ெசா�லாத வான�த� ேதா�றிெயழ� – ெபா�லா� 540 
 
ெபா�"ெசறி@ ேச��தட��த 0�தியி ல�ேறேதா 
ெத�"சி ம�"சி திகழ – அ�"ெசறிெவா� 
 
றி�ைலெய�G ெசா�I/ என	2/ அஃ�:ெட�ன 
வ�ைலயிேல பிர�ய"ச மாBவிள1க – ந�லெவலா/ 
 
ெப ேற�ேபா  ப";� ெப�மாைனயா� காண� 
ெப ேற�எ� க:பைட�த ேபG ேற� – ச ேறF1 
 
+சா�ைன யிக?�த 2 ற/ ெபாG�திெய�G 
வாசா கயி1காிய/ ஆ றிேன� – >சாாி 
 
சா Gதி� ெவ:ணீG த�தாாி�ேபால 
ேவ G நிமி�த மிைலெயனேவ – ேய Gட�� 545 
 
அ1க� திமி��ேத� அக1ெகா:ேட� உ�மா*� 
த12 0றமா*� த�ளிேன� – அ1க�  
 
ெப�மா� றன	ெகன� பி�கா"டா ேதகி 
ஒ�மா நடனசைப 6 ேற� – தி�மா� 
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அழகா�திாிநா யக�ெபா�னா  ெசBத1 
கழகா� தி�	கயிைல யாக – அழ2ெசB�  
 
க:ெகா:� பா��த  கட1காத ஓவியமா 
எ:ெகா:ட ேதவ�	 கி��பிடமாB – வி:ெகா:� 
 
நி�Gநிலா@ நிைலபா���� தாயிைன�ேபாB	 
க�Gெதாட��த கண	ேகேபா  – ெச�றழ�  550 
 
ப"ட ெம4ெக�ன� பைத���கி	 ேகா�னிவ� 
ப";�னிவ� பத/ேபா றி – ெந";ைலேவ  
 
க:Qைடய ெவ1க�சிவ காமி6ைம க:களி�ப 
வி:Qைடேயா� க:க� வி��தயர – எ:Qைடய 
 
ேதா ற/ �;யதனி� ேதா�G� திதியைம�பி  
சா றியி�/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/ 
 
ஊ�Gமல�� பத�ேத உ ற திேராத��தி 
நா�ற மல��பத�ேத நா�கெவ� –றா�ேறா� ெசா� 
 
ஐ�ெதாழி 2� தாேன அதிபெனன	 கா"�த க' 
*�தரமா� திDய ெசா�ப�ட� – வ�தைனேயா 555 
 
இ�ெற�ற ைன�பா�� திள�Gவ� கா";ைய��/ 
ெவ�Gேளா� சி�ைத விமலெமன – நி�றில2/ 
 
அ/பல�ேத யா�கி�ற ஆன�த) ெச�ேதைன) 
ெச/ப�ம பாத1க� ேசவி�ேத� – க/பித1ெகா: 
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ட)ச�நிதிைய அகலா தக�G ெச�G 
ப)ைச	 ெகா;பா  பட��� ேற� – ந)சிேய. 
 
� ைக ெயா�பாI/ �ளேவா ெனா�பாI/ 
நி 2/ நிைலக:� ேநசி�ேத� – ெசா க� 
 
தி��ேபா� மனித ெரனவைட�� ேபா றி 
வி��ேபா� +"டமாB ேம@/ – ெந�	க��" 560 
 
0	ேக� விைர��க�/ ெபா�கா�த' ேச�த�ேபா� 
மி	ேக� நனிவிைர��� ேமவிேன� – அ	கால� 
 
ெத:ணி� 0வன1க� எ�லா1 கைட�ேதற	 
க:ணி  ெபாழிய�ேணா	 க�தழ2/ – எ:ணி� 
 
வளைம திக4/ வதன� தழ2/  
களமா�/ ம1கலநா: கா�0� – தளதளெவ� 
 
ெற12/ �ரகாசி� தி�ளக றி ேமனிெயலா� 
த1கிெயாளி O*பணி) சா�பழ2/ – ெச1ைக)*";) 
 
ச/ப�த� பி�ைள தமி?பாட� பா�*ர�த 
2/ப� �ைணேந� 2ய�தழ2/ – ந/பின�	  565 
 
ெகா�ைல� 0ற)சமய� ��9தி	2 ெமாஇ�பெமன 
வி�ைல6:ெட�F/ இைடயழ2/ – ெம�ல� 
 
0ல/பல/ப� ேபால� 0ாி7 0ர�தி� 
சிலபல/0 ேசவ;யி� சீரழ2/ – நல/பல@/  
 
க:ணார	 க:� களி+� மரகதமா/ 
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ெப:ணா ர�த� ெப�/பிழ/ைப – அ:ணா 
 
அய��ேத ஒ�ச ற வச� G மீ"�� 
ெபய��ேத மதி+ட� ெப ேற� – வய�தவறி 
 
நா	2ளிர� ேபா றி நவி�ற�தி ெச�பிய12 
நீ	க�ற ெவா:ணாம� நி�றி�1கா� – பா	கிய�தா�  570  
 
ைக�தல�தி� உ�னி�	ைக க:ேட� களி+��� 
சி�த�ைத நி�பா  ெசI�திேன� – த�ைதேய 
 
ேநராெயைன ேநா	கி நீயாெர�றா  ேபாேலா� 
சீரான வா	2) ெசவி0கI/ – ஆராயா� 
 
எ�ைனேயா ேதா ற/அஃ ெத�ெற:ணி யாB�தப*/ 
ெபா�ைன ெயா	2/ வா	ைக� 0ற	கணி�ேத� – பி�னாிDJ� 
 
ேநய�தா� நீ1காம� நீ1கி	 2ணதிைச	க" 
ேகாய/பதியி�2;02�ேத� – ஓயாேம 
 
அ�Gெதா"� மா�கழியி� ஆதிைர6/ மீனமதி 
ெயா�G/ தி�நாளா/ உ�திர��/ – ந�Gெசறி 575  
 
நா"களிI' ெச�Gெச�G நாயகனா� நாயகியா� 
தா"களிேல நாேய� சர:02�ேத� – ேவ"ைகயினா� 
 
சி�னாளி� நாைய) சிவிைகமிைச ேய றெலன 
எ�னா� அறியா இய�பளி�தா� – ஒ�னா�ேபா� 
 
மாறா ெயதி��தபல மா றலைர மா றிமக� 
ேபறாதி ேபG/ ெபGவி�தா� – Oறாக 
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எ:ணிய எ:ண1க� எ�லா/ என	களி�தா� 
ம:ணிI�ேளா� எ�ைன மதி	கேவ – ப:Q� 
 
தி��பணி6/ ெகா:ட�ளி) ெச�தமி?�பா� பா�/ 
வி��ப�ளி யா:�ெகா:டா� ேமனா� – தி�	கைன��/ 580 
 
நீ	கி வ�யவ�� ேந�நி� ெறா�மனித� 
ஆ	கி அ�9/பழய ஆசிாிய� – வா	கிய��� 
 
அ:ண� 2�வாB�த/ அ�ைம� தி�@�வ1 
க:ெணதிேர கா";	 க�ைணெயா� – ந:QெமF/ 
 
ஒ�ெறாழிய எ�லா/ உற�ெப ேற� அDெவா�G/ 
எ�ெறB�1 ெகா�ேலாெவ� ெற:ணிேன� – அ�ெறா�நா� 
 
எ�கனவிSேட எ4�த�ளி� த�ேகால/ 
��ேகாலமாB வ�� ��னி�G – நி�சாித/ 
 
எ�லா/ அைமய இய றமிழா� �ெதா�G 
ெசா�லாBநீ ெசா�Iம�த� �ேதெச� – ெற�லா� 585 
 
த�ெம�றா� எ/ெப�மா� ச 2�வாB உ��� 
வ�ெம�றா� ெசா�� மைற�தா� – 2�வாB 
 
நனவக�� வ�தஅ�த நாளிைனஇ� ேபாலேவெய� 
கனவக��1 கா";	 கர�தா� – நிைனெவBதி 
 
ஏெதா�G1 க�லா எைன�பா���	 க றவ�ெசா� 
�ெதா�G ெசா�ெல�G ெசா��யதா� – தீெதா�G 
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த�ைமேய� ெசா�ல� தரமி�ேல னாயிFெம� 
ெம�ைமேய ேநா	கி ெம�யாம� – வ�ைம6�ள 
 
ேபாதக� ெசா�லா2/ 0ைண�ைணயா	 ெகா:��ணி� 
ேதாத ஒ�வாG ஒ��ப"ேட� – யாதிைனயா� 590 
 
��ெசல ��னிைலயாB) ெசா�Iவெத� ெற:ணிமன/ 
வா�ெசய @�ேள மதி��ண�/ – ேபா�தனி� 
 
தாயா� கர�திைடநீ த1கிெயைன� பா��ெதா�நா� 
நீயாெர� ேறாத� நிைன@வர – வாயார 
 
எ�சாித/ நி�பா� எ���ைர�த� த	கெத�G 
��சாித ெம�லா/ெமா ழி�தன�கா: -வ�சாித/  
 
உ�ேள னானாI/ உ ற�ைர� ேத�அதனா� 
எ�ேள� எ�மீதி� இர12வாB – த�9கிலா 
 
அ�பிலா� எ�லா� தம	2ாிய� அ�0ைடயா� 
எ�0/ உாிய� பிற�	ெக�G – ��0க�ற 595 
 
ெபாBயா ெமாழி6ண��த 0�திெய  2தவி 
ெசBயா ெதாழித� திறம�ேற – ெமBயாெய� 
 
அ/ைம6ட� அ�ப� அ�9' சமய1க�  
த/ைம உண�வாBநீதா� அ�ேறா – அ/ைமய�ப� 
 
ேம@மிட' ேசற� வி:ேணாாி� ம:ேணாாி� 
யாவ�	2/ ஒ:ணாேத ஆயி;F/ – ேதவியா� 
 
ைகY ;��த�னா� கா�� �ேதாத  
ைகயமிைல நி ெகளிேத யா21கா: – ைபயேவ 
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எDவாெற� ெசBதி இய/பினா� ஏ றி�ேமா 
அDவா ெற�லா/நீ அறி�ேதாதி- எDவ�G/ 600 
 
மாலவ 2/ இ�திர 2/ வானவ�	2/ தானவ�	2/ 
ேமலவ�	2/நீ அ�ளா வி"டாI/ – சால 
 
ெவளியா ெர12�ளா ெரன�ேத;யா�த� 
அளியா�/ நி ேக அணியாB – ெமாழிதலா� 
 
அ�னவைன யா�த லழகா மஃத�றி 
இ�னெமா� வா றா� இைசவா2/ – அ�னவ�றா� 603 
 
0�மத�தி லா?�தைல�� 0�திவர� ெப G�பி� 
நி�மத�ைத ஆதாி�� நி�றைமயா�- ெதா�ைம 
 
��கா�/ நி�சமய/ � ற� �ற�� 
தி�கா� சமணமத' ேச��த1 –க�கான 605 
 
ெசா ேகாைவ யா:ட ெதாட�பாF1 கா�தாள� 
நி ேக கடென�G ேந���ண��தி) – ச 2�வாB 
 
இ�னெமா�கா� எ4�த�ளி எ���வர) 
ெசா�நீ ப*1கி�ளாB ��.  607 
 
தி�)சி ற/பல/ 
தி��ேப
�� கி�ைளவி�தி��ேப
�� கி�ைளவி�தி��ேப
�� கி�ைளவி�தி��ேப
�� கி�ைளவி�    �� ����ெப�ற��� ����ெப�ற��� ����ெப�ற��� ����ெப�ற�....    
----------------------  
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தி��ேப
�� கி�ைளவி� ��தி��ேப
�� கி�ைளவி� ��தி��ேப
�� கி�ைளவி� ��தி��ேப
�� கி�ைளவி� ��    ெபாழி��ைரெபாழி��ைரெபாழி��ைரெபாழி��ைர    
 
கா��கா��கா��கா��    
பி�ைள மதி- பிைற)ச�திர�. ஒ�ளிய- பிரகாசமான . 2/ப�னி – அக�திய�. கரக/ 
–2:;ைக. கிள	க – ெசா�ல. கா விாிய – ேசாலக� விாி6/ெபா�"�  
- இள/பிைறைய �;ேம  தாி���ள ேப��� ெப�மா�மீ� கி�ைளைய� �� 
ெசா�� வி�/ இ�த 7� இனி� நிைறேவற ஒளிமி	க >'ேசாைலகைள 
விாி	2மாG அக�திய �னி கயிைலயி���� ெகா:�வ�த கரக நீைர	 கவி?�� 
காவிாியா ைற� த�தவனாகிய Kதத பி�ைளயாாி� தி�வ;க� கா�பதா2க.  
 
இ�பாட��க  உ�ள வரலா�இ�பாட��க  உ�ள வரலா�இ�பாட��க  உ�ள வரலா�இ�பாட��க  உ�ள வரலா�: : : :     
அக�திய �னிவ� இைறவனி� ஆைணயி�ப;ெத�னா� ேநா	கி வ�/ெபா4� 
ஆ12, �னிவ�க9	2� ��ப/ விைளவி�� வ�த வி�வல� வாதாபி எF/ அ*ர 
உட�பிற�தா�க�� த/ தவவ�ைமயா  ெகா�றா�. அவ�க� இ�வ�/ ��வாச 
�னிவ�களி� 0�திர�க� ஆத��, அவ�கைள	 ெகா�ற பிர/க�தி ேதாஷ/ 
அக�திய �னிைய� ெதாட��� ம�";ய� . 
 
ெகா12 ேதச�திைன அைட�த அக�திய�, சிவெப�மாைன அ�)சி��� பி�மக�தி 
ேதாஷ�ைத� ேபா	கி	 ெகா�ள இ�ேவ உக�த இட/ எ�ற உGதி6ட� சிவ�1க/ 
தாபி�� வழிப"� வ�தா�. அதனா� அவைர� ப றியி��த பிரமக�தி நீ1கிய�. 
அக�திய�னிவாி� ெசய� �4வைத6/ க:� வ�தா�. 
 
அ�ெபா4� Pரப�மF	2 அ'சிய இ�திர� சீகாழியிேல ஒ� K1கி� வ;வாக) 
சிவபிராைன ேநா	கி� தவ' ெசB�ெகா:;��தா�. அவைன	 க:� நாரத� நல/ 
விசாாி	க அவ� வற"சியினா� >'ேசாைல வா�கி�ற�. சிவா�)சைன	2� 
>வி�ைல; இ�ேவ எ� 2ைற எ�றா�. அத 2 நாரத�னிவ�, அக�திய� ெகா12 
நா";� சிவபிராைன� >சி��	 ெகா:��ளா�. அவ�ைடய கம:டல�தி� 
இ�	2/ காவிாியா ைற இ12	 ெகா:�வ�தா� உ�2ைற தீ�/ எ�றா�. 
அக�திய�னிவாி� கம:டல�தி��	2/ காவிாியா ைற) சீகாழி	2	 
ெகா:�வ�வெத�ப; என இ�திர� வினவ, விநாயக	 கட@ைள ெமBய�ேபா� 
>சி��வ�தா� அவ� 2ைற நீ12/ எ�G உபாய/ உைர�தா�. 
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இ�திர� அDவாேற விநாயக	 கட@ைள வழிப"� வ�தா�. விநாயக	 கட@� 
ெவளி�படேவ, அவாிட/ அக�திய �னிவாி� கம:டல�தி ��	2/ காேவாி நீைர	 
கவி?��விட ேவ:;னா�. விநாயக	 கட@� அDவாேற ெசBவதாக வா	களி�தா�. 
விநாயக� ெப�மா� ெகா12 ேதச�தி 2) ெச�G, அக�திய �னிDாி� 
கம:டல�தி� மீ� ஒ� கா	ைக வ;வ�தி� அம��தி��தா�. �னிவ� காக/ என	 
க�தி	 ைகேயா)சி விர";னா�. காகவ;வி� இ��த விநாக	 கட@� கரக�தி	 
கவி?��� தைரயி� நீேரா�/ப;) ெசBதா�. அ�ேவ காவிாியாறாக� ெப�	ெக��� 
ஓ;) ேசாழ நா"ைட நீ� நாடாக ஆ	கிய�. (க�த0ராண/ காேவாி நீ12 படல/ 
கா:க. மணிெமகைல எF/ ப@�த	 கா�பிய�திI/ இ)ெசBதி உ�ள�.)  
--------- 
க:ணிக� 1 �த� 39 �;ய கி�ைளயி� சிற�0	+Gகி�ற�. 
 
1-2 மாேம@ ெச1கமல மாதர*/ ெவ:கமல� 
>ேம@ பாமகளா/ >ைவய�/ – மாம�ர 1  
வா	கிய� தா ேபா றி மல�	கர1க� தா'ெசBத 
பா	கிய� தானாய பயெனBத� –>	ெகாB��வ" 
- ேத� வ:�க�ெமாB	2/ ெச�தாமைர மல� மீ� O றி�	2/ ெப:ணரசா/ 
தி�மக9/,ெவ:தாமைர�>வி�மீ� இ�	2/ வ	2� ேதவியாகிய கைலமகளா/ 
>ைவ6/, ேத� ேபாI/மிக இனிய வா	2களா� �தி��, தாமைரமல�க� ேபா�ற 
த/கர1க� �� ெசBத தவ�தி� பயைனஅைட6மாG >	கைள	 ெகாB� �வ, 
 
3-சிவ��பர' ேசாதிதி� ேமனிெயா� 
ேமவ) சிவ�தச�தி ெமBெயாளிேபா  – 
- அ/மல�க� ப"� (அனி)ச மலாிF/ ெம��தாகிய) தி�வ;க� சிவ��, 
பர'ேசாதியாகிய சிவெப�மானி� தி�ேமனிேயா� ெபா��திய சிவச�தியி� 
தி�ேமனி வ:ண/ ேபால; 
அ/ைமயி� தி�வ;க� அனி)சமலாிF/ ெம��ய தானைமயினா� ேதவ�க� இ"ட 
மல�களினா� சிவ�த�. இைறவ� ெச/ேமனி எ/மா�. அவFைடய தி�ேமனியி� 
ெபா��திய அ/ைமயி� ேமனி6/ சிவ�பாயி G. ஆனா� அவ9ைடய 
தி�ேமனியி� உ:ைம வ:ண/ மரகத�ப)ைச. ெமB ஒளி – உ:ைமயான நிற/. 
ெமB- உட/0/ ஆ/.  
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3-4 -"பாவல�க�  
ெம)சி உவைமபக� ேமனிெய�லா/ அழகாB� 
ப)ைச� ப*�தெச4/ ைப1கிளிேய"  
- கவிஞ�க� அ/ைமயிFைடய வ:ண�தி 2 உவைமயாக� பாரா";	 
+GமாG உட� �4�/ அழகாக� ப4�த ப)ைச நிறமான கிளிேய. 
அ/ைமயி� நிற�/ ப)ைச;கிளியி� நிற�/ ப)ைச. அதனா� அ/ைமயி� 
நிற��	2	 கிளியி� நிற/ உவைமயா2/ சிற�0� ெப ற�. 
ப)ைச� ப*�த ெச4/- பசிய நிற�தி� மி2திைய	 2றி�த�. க�ன1கேர�, ெச	க) 
சிவ�த எ�பன ேபால மி2திைய	2றி	2/ 2றி�0) ெசா�.  
 
4-5 "இ)ைசயா�  
ச�திெகா� சைம�த த/பிரா� ேமனிநிற/ 
ஒ�தில2' ெசDவாB ஒளி�2�ேக" 
- வி�/பி, த� ச�திைய	 ெகா:� பைட��	 ெகா:ட தன	2� தாேன 
பிரானாகிய சிவெப�மானி� தி�ேமனி நிற�ைத ஒ�� விள12கி�ற சிவ�த அல2 
ஒளிவி�/ பறைவேய. 
 
கிளியி� நிற/, அ/ைமயி� நிற/ அ/ைமயி� நிற/ேபால� ப)ைச. அத� அலகி� 
நிற/ சிவனி� நிறமாகிய சிவ�0. கிளியினிட�� இ�வ� வ:ண�/ 
காண�ப�வைத) *";	 கிளிைய� 0க?�த�. 
இைறவனி� தி�ேமனி அவ� தானாக வி�/பி	 ெகா�வ�. எனேவ,’இ)ைசயா�’ 
எ�றா�. ெகா:� எ�ற� ெசB6� ேநா	கி, இைட 2ைற�� ‘ெகா�’ என ஆயி G. 
சிவச�தியாகிய அ�ேள அவFைடய உ�@	2	 காரண/. "எ�லா ஞான� 
ெதாழி��த� ந:ண லாேல, காயேமா மாையய�G;கா:ப� ச�தி த�னா�" சி.சி 
61) " நிG�தி�/ நிைன�த ேமனி நி�மல� அ�ளினாேல" (சிசி.65)  
 
5-6. " – நி�த/ நி�த/ 
அ�த� அவ� எD@யி�/ ஆ"�வா� அ/பல�தி� 
த�ேத என ஆ�/ த�ைதேய" 
- நா9/ நா9/ த�ைதயாகிய அவ� அ/பல�தி���� ெகா:� 
எD@யிாிைன6/ ஆ"�வா�. நீ6/ த,ைத என ஆ�வாB, த�ைதேய. 
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த�ைத-கிளி	2 ம ெறா� ெபய�. த�ைதெய� ஆ�வதா� ‘த�ைத’ ெயன� 
ெபய�	2	 காரண/ +றி G. த�ேத என ஆ�த� இைறவF	2/ கிளி	2/ 
ஒ�0ைம. அ/பல/ – ஆகாய/ இ� ஆ�மா	களி� இதய�தி��	2/ தகராகாச�ைத 
உண��தி G. அ�த� – கட@�, 2�, சிவ�, தக�ப�,��ேதா� என� 
பலெபா��ப�ெமா� ெசா�. " ஆ"�வி�தா� ஆெறா�வ� ஆடாதாேர" எ�F/ 
அ�ப� தி��தா:டக/ கா:க.அ�த� ஆ"�வி�த�, உயி�களிட�� நிக4/ 
அவன� ைக/மாற ற உதவிைய) *";ய�. ஆ"�வி�தலாவ�, உயி�கைள 
அவ ற� ,’யா� என�’ எ�F/ெச�	2	 காரணமாக� ப�ேவG உட/0களாகிய 
பாைவக9" ப���, விைனயாகிய கயி றினா� கீ? ேம� ந� எ�F/ உலகமாகிய 
அர1கினிட�� , விைனைய ஈ";6/, -க���/ *ழல) ெசBதலாகிய +�திைன 
இய Gவி�த�. "ேகானாகி யாென� எ�றவரைவ	 +�தா"�வானாகி நி�றாைய 
எ�ெசா�� வா?��வேன" [தி�வாசக/, தி�)சதக/ 15] 
 
6 -7 " மி�ைத�ர  
ப'செம�G �	க" ப*பதியி� பாதெமா�ேற 
அ'*கெம� ேறெமாழி6/ அ'*கேம"  
- காQ/ உலக�/ உலகேபாக1க9/ நிைலய றைவ, K�G 
க:கைள6ைடய உயி�� தைலவனாகிய சிவனி� தி�வ;க� ஒ�ேற இனிய *க/ 
எ�G ெமாழி6/ அ'*கேம. 
அ'*க/ – கிளி	2 ம ெறா� ெபய�. அ/+ *க/. அ/- அழ2. *க/- கிளி,இ�ப/. 
மி�ைத- மி�யா எF/ வடெசா��� திாி0. மி�ைத எ�பத 2	 கான� நீ� ேபால 
உ�ெபா�� ேபா�ற இ�ெபா�� எ�G/ ெபாB�ெபா�� எ�G/ நிைலயிலா� 
ெபா�� எ�G/ பலவாறாக� ெபா��+Gவ�. உலக இ�ப1க� கால/ எ�ைல 
�த�ய வைரயைற	2"ப"டன; நிைலயானைவ ய�ல; இ�பெமன�ப�/ அைவ 
பி�0 ��பேம அளி�ப�. தி�வ; இ�பேம அ�தமிலா ஆன�த/; நீ�/ இ�ப/. ப* 
பதி- ப*	களி� தைலவ�. ப* –ஆ�மா	க�. "0�ைல� 0சி�பன@/ விேவக ஈன 
�ைடயன@/ , பிறனா� கி�]யாதி (உழ@) �த�ய க�ம1களி� 
ஏவ�ப�வ�@/,�	க�ைடயன@/ இயமானனா� க"ட�ப�வன@ மா6�ள 
ப*	க�. அ�னணேம பாசப�த சீவனகிய ப*	க9/ � Gண�வி 2/ ஈச 
ச�த�தி 2/ உாிய ப*பதி6/" (பாி>ரணான�தேபாத/, ப	 20)  
தி�வ;ேய அ/ *க/ எ�ப�, 
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"மாசி� Oைண6/ மாைல மதிய�/ 
O* ெத�றI/ O1கிள ேவனிI/ 
K* வ:டைற ெபாBைக6/ ேபா�றேத 
ஈச� எ�ைத இைணய; நீழேல" 
எF/ அ�ப� வா	காF/ அறிக.  
 
மி'**ர� 7  
"க:ைண� பிைச�� கல1காம� ��னமி�த  
ம:ைண6:ேடா� ேமனி வ��தாம�" 
- பாலமி�த/ ேவ:�/ எ�G க:ைண� பிைச�� அ4தவ� உபம�6 
�னிவ�. ��ன/ இ�த ம:ைண உ:ேடா� க:ணனாகிய தி�மா�. இவ� த� 
ேமனி வ��தாமI/; 
 
"– வி:ணவ�க� 8 
வா; மய1காம� ம1க�ய�பி)ைசெய�G 
ேத;மல�மாத� திய1காம� –"  
- பா கடைல	 கைட�தேபா� எ��த ெகா;ய ந'சி� ெவ�ப�தினா� 
ேதவ�க� வா; மய	க�றாம�. ெச�தாமைர மலாி� இ�	2/ இல	2மி6/ 
ெவ:டாமைர மலாி��	2/ கைலமக9/ ந'சினா� த1க� கணவ�மா� 
இற��படாம� மா1க�ய� பி)ைச இர�� �ய�றாம�;  
 
"-நீ��வ .9 
வா*கி6/ பா கடI/ ம�தர�/ த1க9	2 
நாச� ற ெத�G ந�1காம�" 
- அ�ெத�	க	 கைடய� ெப ற பா கடI/ கைடய ம�தாக நா"ட� ெப ற 
ம�தரமைல6/ கைடவத 2	 கயிறாக� >"ட� ெப ற வா*கி� பா/0/ த1க9	2 
�;@ கால/வ��வி"ட ெத�G அ'சி ந�	க�றாம�; 
10 -12 "–ேபசாிய 10 
ஆ ற� பைட�த அர	கைர6/ அ1கவ�பா� 
சீ ற/ மிக@ைடய ேதவைர6/ –ேவ றறேவ 11  
ேச��தியிட வ��தி�த ேதவாமி�த/ேபால 
வா��ைத ெசாலவ�ல மரகதேம" – 12  
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- ெசா�ல �;யாத ஆ ற� பட�த அர	க�கைள6/ அவ�க� மீ� மி	க ேகாப1 
ெகா:� பைக�தவ�க ளாகிய ேதவ�கைள6/ ஒ�G +"ட வ�� பிற�த�, 
பா கட�� ேதா�றிய ேதவாமி�த/. அ�தைகய ேதவாமி�த/ ேபால இனிய 
ெமாழிகைள� ேபச வ�ல மரகதேம! 
மரகத வ:ண�ைடய கிளிைய மரகதேம எ�றைழ�தா�. ப:0� ெபய� ப:பி	2 
ஆகிவ�த�. த/�� க�/ பைக ெகா:ட *ர�கைள6/ அ*ர�கைள6/ 
ேவ Gைமைய மற�� +"டணி அைம	க) ெசBத�, ேதவாமி�த/. அ�ேதவாமி�த/ 
ேபால இனிைமயாக� ேப*/ திற/ வாB	க� ெப ற கிளிேய! எ� தைலவனிட/ எ� 
காதைல	 +றி எ�ைன அவெனா� ேச��பி�த� உன	2 எளிய ெசயேல என	 
2றி�பா� உண��திய�.  
 
12 – 15 "+��தவிழி�  
ேதாழியைர ேநா	கிெய�G� ேதா றெமா�	கமிலா 
Jழி �த�வனா/ ஒ��த��� – கீழாக) 13 
ெச��� பிற��ழI/ ேதவைர6/ Kலெம�G 
சி�திரேம ேப*தைல) சீ��	கி – உB��ண��� 14 
த	கதைன� ேதரா� த�	கமி�ேவா� மதிபா� 
அ	க	கா ெவ�F மவ�திைகேய " 15 
 
- அவ�திைக- கிளி	2 ம Gெமா� ெபய�. (திவாகர நிக:�). ‘அ	க	கா’ 
எ�பதி கிளிைய� பயி Gவி	2/ ெமாழி. இ12,’இ�த அதிசய�ைத பா�’ எ�G 
உைர	2/ 2றி�0ெமாழி. ‘அ�ப�பா’, ‘அ/ம/மா’ எ�பனேபா�’அ	க	கா எ�ப� 
ஒ� விய�பிைட)ெசா�. +��த விழி� ேதாழிய�- கிளிைய வள��� ெமாழி பயி G/ 
மகளி�. ேதா ற/ ஒ�	க/ – பிற�பிற�0. சி�திரேம ேப*த� – அல1காரமாக� 
ேப*த�. உB��ண��� – ப2��ண���. த	க� – த2தி உைடய�; ெமBயான�. 
உ:ைம	2� ெபா��தமான�. "�;�த வாG/ எ�றன	ேக, த	கேத" (தி�வாசக/. 
61). ேதரா� – ெதளியா�.  
 
பிற�பிற�0) Pழ�� படா�, ஊழி இGதியிI/ தா� ஒ�வேனஇ��� பி� 
ஐ�ெதாழி� நடா��/ ஒ�ப ற ஒ�வேனா�, அவF	2	 கீழாக) ெச��� 
பிற��ழI/ ஆ�மா	களாகிய பிரம� தி�மா� ஆகிய ேதவ�கைள6/ க��தா	க� 
எ�G விசி�திரமாக) சில� அறியாைமயி� ேப*தைல) சீ��	கி� பா���, 
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ப2��ண�வி�றி உ:ைமைய� ெதளியா� த�	கமி�/ அDவறிவி�களி� 
‘அறியாைமைய� பா�’ எ�F/ 2றி�பாக ‘அ	க	கா’ ஏ�F/ அவ�திைகேய.  
 
15-16 "- ெபா கனக�  
ப'சர�தி� வா4/ ப*12தலாB"  
- த1க�தா� ெசBய� ெப ற அழகிய +:;ேல வா4/ 2தைல ெமாழி ேப*/ 
கி�ைளேய. 
ெபா�ென�றாI/கனக/ எ�றாI/ த1கேம. இ12 ெபா� எ�றத 2 அழ2 
என� ெபா�� ெகா�க. ப'சர/ – +:�. 2தைல – எ4�� வ;வ/ ெபறாத ெசா�. 
 
16. "நி�றன	2	 
கி'*கெம�F/ ெபய�1 ேக";லா�" 
- கி'*க/- கிளி	2 ம Gெமா� ெபய�. ‘கி'*க/’ – �� ��1ைக மர/. அ�த 
மர�தி� மல� ெச�நிற��ள�. இ12, கிளியி� சிவ�த வாB	2 உவம ஆ2ெபயராB 
நி�ற�. ‘கி'சி�’ எ�றா� சிறி�, ெகா'ச/ எ�G ெபா��. கிளி ,அ'*க/. (அ/ 
+*க/= அழகிய கிளி எ�G ெபா��) அழகிய உ�ைன	 அழகி�, இ�ப�தி� 
2ைற�தவ� எF/ ெபா�ளி� ெபயரளவிI/ யா�/ ேக";�	க மா"டா�க�. " 
கி'*கவாB அ'*கேம" (தி�வாசக/ 360)  
 
16- 19 "-ெந'சி�  
மகி?�� மைலமா� ம�1கி� நிைனைவ��� 
0க?��ெமாழி ேக"கி�ற ெபா 0 – ெநகி?�தமல� 17 
ஐ1ேகாலா� நி�Fைடய ஆதர@ வாB�தைமயா�  
ெச1ேகா� நடா��� திற��ன/ – எ1ேகாைன 18 
ஆதரவா� அ�)சி�� அதனா� *கவன�� 
நாதெரன� >தல'ெசா� ந�னலேம -  
- உைமய/ைம , கிளிேய!, உ�ைன� த� அ�கி� ைவ��, உ�ைன� 0க?��, 
நீ ேப*கி�ற ெமாழிைய	 ேக"கி�ற சிற�0, விாி�த மல�களாகிய ஐ�� 
பாண1கைள உைடய ம�மத�, உ�Fைடய ஆதர@ ெப றைமயா� அவ� ஆ"சி 
ெசBகி�ற வ�லப�/, எ1க� பிரானாகிய சிவைன நீ ப�திேயா� ��ன/ வழிப"� 
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அ�)சி�� , அதனா� அவ� *கவனநாத� எ�ற ெபய� ந�ைமைய� 
ெப றைமயாேலேய ஆ/. 
அ/ைம கிளிைய அ�கி��தி அத� ேப)சிைன	 ேக"2/ சிற�0	2 இர:� 
காரண1க� +ற�ப�கி�றன 
. ஒ�G, ம�மதன� ெத�றலாகிய ேத�	2	 2திைர கிளி. கிளியாகிய 2திைர 
>";ய ேதாி� ெச�Gதா� ம�மத� இைணவிைழ)* எF/ த�Fைடய 
ஆ9ைகைய) ெசI��கி�றா�.  
- மைலமா� – பா�வதி. ம�1கி� – அ�கி�. ெபா 0- ெபா�@ , அழ2. 
ஐ1ேகாலா� –ம�மத� ேகா�- அ/0, ஐ�� மல�களாகிய அ/0க�. ெநகி?�த – 
விாி�த. திற/- ஆ ற�, வ�ைம. ந�னல/ – ந�ைம. 
 
19 - 29 - ஆதியவா/  
வ�லைம6/ ஓரா�நி� வா��ைதயினா� யாவ�மன	  
க�I1 கைர6/ க��தறியா� ெவ�லாிய 20 
- �த�ய உ�Fைடய வ�லைமகைள நிைனயாதவ�க�; உ�Fைடய 
ெசா களினா� க�மன�ைத6/ கசிவி	2/ க��திைன அறியாதவ�க�. 
 
21 வி	கிரமா தி�தெனF/ ேவ�தைனேயா� த"டா�ெசB 
அ	கிரம� தீ��த தறிகிலா� 21  
- ெவ�Iத� �;யாத வி	கிரமாதி�த� எ�F/ அரசF	2 ஒ�த"டா� ெசBத 
அ	கிரம�ைத நீ தீ��தைத அவ�க� அறியவி�ைல. 
 
22 – �	க� தண@தவ ேயாகிய�க� த/ைம� ேபா�நி கி1 
2ண@ கனிகாBதளிெர� G�னா� – மணவணிக� 22 
- �	க1ெகா�9தைல நீ1கிய தவேயாகிய�கைள� ேபால உன	2/ காBகனி 
தளி�கேள உண@ எ�பைத நிைன��� பாரா�. 
 
23 ஏ6�ைன� ைப1கிளிேய ெய�Gபல க:ணிெசா�ன 
தா6மா னா�த� தமி4ணரா� – ேநய� 23 
- ம1கலமான பல அழ2க� வாB���ள உ�ைன� ‘ைப1கிளிேய’ என� பல 
கிளி	க:ணிக� பா;ய தா6மானவ�ைடய தமி?�பாட�கைள6/ அறியாதவ�க�.  
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24- ேநய� 
தி��0க?�பா வாண��ேபா  ெச�றைட�� ேசாண� 
ெபா��0G த�ேக"�/ ெபா��தா� – 24 
- ப�தியினா� தி��0க? பா;ய பாவாணராகிய அ�ணகிாியா� , கிளிேய!, 
உ�ைன� ேபால	 கிளி6�வி� ெச�G தி�வ:ணாமைலைய அைட�தைத	 
ேக"�/ அதி� அவ�க� க���� ெபா��தவி�ைல  
 
25 -வி��பி�  
*க��த� ெதா�2ல�தி� ேதா�றியதா�ஞானா 
திகரான வ:ண� ெதளியா� –25  
- ப ற ற *க�னிவ� உ�Fைடய பழைமயான 2;யிேல பிற�ததா� ஞான� 
தைலவரான �ைறைய6/ அவ�க� ெதளியவி�ைல.  
 
26 – 27 பக�மைற  
வாதJ ராளிதி� வாசக�ேத ப�த1க/ 
ஓத@ைன) ெசா�ன �ண�கிலா� –26 
- தமி?மைறயாகிய தி�வாசக�ைத அ�ளிய தி�வாதJர� இைறவனி� �� 
அவFைடய தி��தசா1க1கைள ஓத உ�ைன வி��த ெப�ைமைய6/ அவ�க� 
உணரா�. 
 
27- ��வி"ேடா�  
த1காாிய ெம�லா� த�பா�"ெகா: டைத6� 
ற�காாியமாB� தைல	ெகா:� – 27 
- உ�ைன� ��வி"ேடாாி� ெசBதிகைளெய�லா/ நீ உ� மன��"ெகா:� 
அவ ைற உ� காாியமாக	 கவன�தி� ெகா:�  
 
28- ��2றி�பி  
காலமிடமறி�� காாிய�ைத � Gவி��	 
ேகால�ட� எB�1 2றி�பறியா� – 28  
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- காலமறி��, இடமறி�� அ�த	 காாிய�திைன ெவ றியாக நிைறேவ றி) 
‘ெசBவிைன �;�த ெச/ம�’ என மீ9/ 2றி�பிைன அறியாதவ�க� 
 
29- ேபா�களா/ 
ெவ�ைளமதி ேயாரறிவி� மி	க@ைன� த1க�சிG 
பி�ைளமதி ெகா:�கிளி� பி�ைளெய�ப� –29  
- அறி@ைடேயா� ேபால� ேதா G/ அறிவிலாத ‘ெவ�ளறிவின�’, அறி@ மி	க 
உ�ைன� த1க� ‘பி�ைளமதியினா�’ கிளி�பி�ைள எ�ப�. 
 
கிளிைய) ெச�லமாக வள��பவ�க� ‘கிளி�பி�ைள’ எ�G +Gவ�:�. �திராத 
0�திைய� ‘பி�ைள மதி’ (childishness) எ�G +Gவ�/ உலக வழ	2 . கிளிைய	 
‘கிளி�பி�ைள’ எ�G +Gேவா� அத� ெப�ைமைய அறியா� த1க� சிGமதியா� 
‘பி�ைள� 0�தியா�’ அDவாG +Gகி�றன� என ஆசிாிய� சம�காரமாக 
உைர	கி�றா�. 
 
29- 32  
-கி�ைளேய  
Oர�களி� ேமலான Oரெரன� ேதவ�0க? 
Pர�கைள மாள� ெதாைல�தாைன) – சீரரவ/ 30  
>:டாF	21 2�ைவ� ெபா ெகா;யா ேராாி�வ�	 
கா:டைகயாB மாைலயி"ட ஆ:பிைளைய – ேவ:�கி�ற 31 
ேகாலெமலா1 ெகா�91 2றி'சி	 கிழவைனேயா� 
பாலெனன ஓ�கி�ற ப:0கா: – 32 
- கிளிேய! உ�ைன� ‘பி�ைள’ எ�G +Gவ� எ� ேபால உ�ளெதனி�, 
Oர�களி� எ�லா�	2/ ேமலான Oரென�G ‘ ேதவேசனாபதிெய�G ேதவ�களா� 
ெகா:டாட�ப�வாைன, ஆ ற� மி	கPர�க� மாள அழி�ெதாழி�தவைன , 
பா/பல1காரனான சிவF	21 2�ைவ, ெபா ெகா; ேபா�றவகளாகிய 
ெதBவயாைன, வ�ளி ஆகிய இ�வ�	2/ மணமாைல P";ய ஆ:தைகைய, தா� 
ேவ:�/ேபா� ேவ:�1 வ;வ/ ெகா�9/ திறFைடய 2றி'சி	 கிழவைன ஒ� 
பாலக� எ�G +Gவ� ேபாலா/. 
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��கைன	 கிழவ� என�, 
"தி��த� 0வன1க ளீ�றெபா  பாைவ தி��ைல�பா� 
அ��தி) சரவண� >�ெதா";ேலறி அGவ� ெகா1ைக 
வி�/பி	 கடலழ	 2�றழ) Pரழ வி/மிய41 
2��ைத	 2றி'சி	 கிழவென� ேறா�1 2வலயேம."  
க�தரல1கார/ 5 
‘2��ைத’ (2ழ�ைத)ைய� ெபாிேயா� 2றி'சி	கிழவ�’ எ�G +Gவ� ஆ)சாிய/ 
எ�றா� அ�ணகிாியா�. ஆ ற� மி	க 2மரைன� பி�ைள எ�ப� ஆ)சாிய/ 
எ�றா� இDவாசிாிய�.  
 
32-33 -பா�� 
*ைவைய� பழி��ெமாழி ெசா�Iதலா� நி�ைன) 
*ைவ6ைடய கீரெமன) ெசா�வ�" – 
- பா�� *ைவைய� பழி	2/ இனிய ெமாழிைய� ேப*வதா� உ�ைன	 கீர/ 
எ�G அைழ�ப�.  
கிளி	2	 கீர/ எ�பெதா� ெபய�. வடெமாழியி� ‘\ீர/’ எ�றா� பாெல�G 
ெபய�. அ)ெசா� தமிழி� ‘கீர/’ எ�G வழ1க� ெபG/ . ‡ ண/ – கண/ எ�ப� 
ேபால 
 
33-34- "அைவயக��� 
�� *கமாக) ெசா�Iத�னா  *கெம� 
ேறா� �லக/ உைனவிய��" 
- கிளி	2) ‘*க/’ எ�G/ ஒ� ெபய�:�. அத 2	 காரண/க பி	க�ப"ட�. 
ெபாிேயா�க� இ�	2/ சைபயினி� அவ�க� ேபா G/ வ:ண/ த� க��திைன) 
‘*கமாக’ (இ�பளி	2/ப;யாக)) ெசா�Iத�னா� சா�ேறா� உைன விய�� ‘*க/’ 
என	 +Gவ�. 
உலக/- உய��ேதா�. ‘உலக/ எ�ப�ய��ேதா� மா"ேட’.  
 
34-35 "-தீதறியா�  
பி�ைள மழைல6/ ெப:க ளி�ெமாழி61 
கி�ைள ெமாழியாெம�G ேக";�வ�"  
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- தீய� எ�பைதேய அறியாத மழைலயாி� 2தைல ெமாழியிைன6/ 
ம1ைகயாி� ெமாழிைய6/ கிளி ேப*/ இ�ப�த�/ ெமாழியாகேவ அ�0ைடேயா� 
ேக"� மகி?)சி ெகா�வ�. (கிளியாகிய நீேய ேபசி� எ� தைலவ� எ��ைண மகி?)சி 
ெகா�வா�!) 
 
35- 37"– வ�9வனா�  
2ழ�னி� யாழினி ெத�ப�த/ ம	க� 
மழைல) ெசா ேகளா தவெர� – றழ2ெபற) 
ெசா�ன�@/ நி�ெசா  *ைவயறி�ேத ய�லேவா " 
- ெதBவ� 0லவ� தி�வ�9வ�, " 2ழ�னி� யாழினி� எ�ப�த/ ம	க� 
மழைல) ெசா�ேகளா தவ�" எ�றா�. அவ� அழ2ெபற அDவாG ெசா�ன�@/ 
பி�ைளயாகிய உ� வாB)ெசா��� *ைவைய அறி�ேத அ�லவா. ம	கைள� 
பி�ைள என� உலக வழ	2. ‘உ1க9	2 எ��ைண� பி�ைளக�’ என	 ேக"ப� 
கா:க. 
 
37" உ�ைனவிட� ��	 2ாியா�யா�" 
- ஆதலா�, ேக"ேபா� மன/ மகி4/ப;யாக� ேப*/ உ�ைன� தவிர �தாக) 
ெச�I/ த2தி6ைடேயா� யா� பிற� உள�? 
 
37-39 – த�ேனாி�  
அ�ைப 6ைடயாB அறி@ைடயாB ஆB�தி�'ெசா� 
வ�ைம உைடயாB மகிதல�தி� – இ�ன0க? 38 
எBதி உய�வா/ இள1கிளிேய"  
- நிகாிலாத அ�0ைடைய; நிகாிலா அறி@ உைடைய; ஆராB�த ெசா�வ�ைம 
உைடைய இ�தைகய 0க?கைள� ெப G ��	2 உய��த நிைலயி� உ�ள 
இள1கிளிேய! 
"அ�0அறி@ ஆராB�த ெசா�வ�ைம ��ைர�பா�	2 
இ�றி யைமயாத K�G " (682) என� ெதBவ�0லவ� ��ைர� ேபா�	2 இ�	க 
ேவ:;ய இ�றியைமயா	 2ண1க� K�றிைன	 +றினா�. கிளியிட/ இ/K�G/ 
அைம���ளன . "ஆராB�த ெசா� வ�ைம’ எ�ற� யாாிட/ �� 
உைர	க�ப�கி�றேதா அவ�/ உட�பட� த	க ெசா கைள ஆராB�� 
பய�ப��த�. 
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39 " எ�தன�, ெசBதிசில எ���) ெச�ப	ேக� " 
- இள1கிளிேய! என	2 உ�னா� ஆகேவ:;ய சில காாிய1க� உள. 
அவ ைற நா� உைர	க	 ேக�.  
ெச�0 எ�ப� வினவிய ெபா�ைள அறி@G��வ�.வினாவி�றி6/ சிலசமய1களி� 
ெச�0 நிக4/. ‘க1ைகயா;� ேபா�ேத� ேசாG த/மி�’ எ�ப� ேபால. இ12, கிளி 
உ�ெசBதி யா� என	ேகளாமேலேய +Gத�� ெச�ப	 ேக� எ�றா�.  
 
39-40 "– ைவய���  
O*0க?ேச� விய�பதிெய� றிD@லக/  
ேப* க�Jாி  பிற�ேத�யா�" 
- தமி? நா";� எ12/ த� 0க? பரவிய விய�த 2ாிய நகர/ எ�G 
ெபாிேயா�களா� ெகா:டாட� ப�கி�ற க�Jாி� யா� பிற�ேத�. விய� – 
விய�0, பர�0; க�J� ேசர�க9	2/ ேசாழ� க9	2/ தைலநகராக) ச1க கால�தி� 
இ��த�. க�J�	 கத�பி�ைள, க�J�	 கத�பி�ைள) சா�தனா�, க�J�� 
ெப�'ச�	க��� >தநாதனா� �த�ய ச1க� 0லவ�க ளிDJாின�. க�J�� ேதவ� 
எF/சி�த�/ எறிப�த� எF/ நாயனா�/ வா?�த சிற�பிைன6ைடய�. ைசவசமய 
ஆ)சாாிய�களா� பாட� ெப ற�. இ)சிற�0	களா� ெபாிேயா�களா� விய�� 
பாரா"ட� ெப ற�,இ�பதி.  
 
40-41 – "K*திைற 
ெவ�ள� 0ன�ேம வியசீ�	 க1கா2ல�தி�  
பி�ைளெயன வ��பிற� ேத�யா�" 
- அைலக� பரவிய ெவ�ள/ ெபா��திய க1ைகயா றி� வழியா� வ�த க1கா 
2லமாகிய ேவளாள 2;யி� பி�ைளெயன நா� வ�� பிற�ேத�. 
 
41- 42 ‘வ�ள�ேப� 
>Qலக நாத� ெபா��தவ�/ பா��பதிபா   
ேபQ மகவாக� பிற�ேத�யா�" 
- உலகநாத� என இைறவ� ெபய� >:ட த�ைத	2/ அவ�	2 ஒ�ப� 
0க?ெகா:ட பா�வதி அ/ைமயா�	2/ அவ�க�வி�/0/மகவாக� பிற�ேத�. 
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இைறவ� ைக/மாG க�தாம� உயி�க9	2 ேவ:�வனவ ைற அளி�தலா� 
வ�ள� என�ப"டா�. த�ைத	2 எ�லாவைகயிI/ த2�த கிழ�தியாக 
இ��தைமயினா� ‘ ெபா��தவ�/’ எ�றா�.  
 
42-43 "->ண   
காிய 0க?ேச� அர1கசாமி	2� 
பிாிய ம�கராB� பிற�ேத�யா�" 
- ெபGத காிய ெப�/ 0க? ெப ற அர1கசாமி	2� பிாியமான ம�கனாக� 
பிற�ேத�. இவ�ைடய தாB மாம� தி�. அர1கசாமி �த�யா� 
 
43-44 "– உாியபல  
சீாி"ட நாளினல' ேச�க�த சாமிெய�G 
ேபாி" டைழ	க� பிற�ேத�யா�"  
- ெப�ைம6டய நாளி� சிற�0ைடய ெபயராகிய க�தசாமி என� ேபாி"� 
அைழ	க� ெப ேற�. 
 
44 -45 "- வாாி"ட  
ந ெறா"; ேல றி நல/பலபா ரா";ெயைன� 
ெப றவ�க� ேபா ற� பிற�ேத�யா�" 
- ெப றவ�க� எ�Fைடய அழகிைன� பாரா";� ெதா";ேல றி	 
ெகா:டாட� பிற�ேத� யா�. வா� – ெதா";� ெதா1கவிட�ப"ட கயிG அ�ல� 
ச1கி�. நல/ அழ2 �த�ய ந 2ண1க�. 
 
45-46 "-உ ற  
கள1க �ளெவ�லா1 காசினியி  ேறா�றி  
வள�வேத ேபால வள��ேத�"–  
- உலக�தி� உ�ள 2 ற1 2ைறகெள�லா/ பிற�� வள�வ�ேபா� 
யாF/பிற�� வள��ேத�. 
 
46-47 "இளைமயிேல  
த�ைத யிற�ெதாழிய� தாய�பிற� தக�தி�  
வ��வள�	க வள��ேத�யா�"  
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ெபா�� ெவளி�பைட. 
 
47-48 "-ெச�தமி4/  
அ�லாம� இ�நா� அர*0ாி ஆ1கி�ய� 
ெசா�ல�@1 க க� ெதாட1கிேன�’  
- ெச�தமிேழா� இ�நாளி� அரசா"சி ெசBகி�ற ஆ1கிேலயாி� ெமாழியாகிய 
ஆ1கில�/ க க� ெதாட1கிேன�. 
 
48- 50 க�Rாி	  
ேகா�ெபயரா/ ப�ளி	 2ய�வி� சிGசாதி� 
ேப�கா ரணமாB� ெபG/வ:ண/- ேச�ெமா� 49  
ப�ளியிைட� 0	க�த� ப�ளி) சிறா�க9ட� 
உ�ளி��� பாட1க �:ஓதிேன�"-  
- (ஆசிாிய� தா/ பயி�ற ப�ளிைய� ப றி	 2றி�பி�கி�றா�. ெபா�� 
விள1கவி�ைல. கிறி��வ�ப�ளி எ�G ெதாிகி�ற�) 
 
50-51 "-எ�9ம�த  
அ�னியபா ைட	கிண1க அ�னியமா�	 க)சிற�0/ 
அ�னிய�பா  க ேற அம��ேத�யா�"  
- ேதைவய ற அ�னிய ெமாழியான ஆ1கிலெமாழி6ட� +ட அ�னிய 
மதமான கிறி��வ�தி� சிற�0/ அ�னிய�களான ஆ1கிேலய�க� ஆசிாிய�களாக	 
க �பி	க அவ ைற	 க G அவ�க� க பி�தவ றி� ேம� ெப�வி��0ைடயவனாக 
இ��ேத�, நா�. 
எ�ள�- நி�தி�த�. அ�னிய�க� ந/ ெமாழிேமI/ சமய�தி�ேமI/ 
கா?�0ைடயவ�களாயி��தைமயினா� வாB�0 ேந�/ ேபாெத�லா/ ந/ 
ெமாழியிைன6/ சமயெவா4	க1கைள6/ இக?�� 
இழி��ைர�பவ�களாயி��தன�. எனேவ ‘எ�9ம�த அ�னியபாைட	கிண1க’ 
எ�றா�. 
 
51-52 "-அ�ேனா�  
ம�"� வழியா� மதிமய1கி அ�த	 
2�"�வழி ெய�Fள��" ெகா:ேட�" 
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- அ�னிய�களாகிய அவ�களி� மதிமய	2/ ெமாழிகளி� அறி@மய1கி 
அவ�க9ைடய ‘2�"�’ ெநறிைய ந�ெனறியாக மன��" ெகா:ேட�. 
2�"�வழி- ஆகாவழி, தவறானவழி, தீ12 விைள	2/ ெநறி. 
 
52-54 "- இ�";�க:  
க:ட கயிறரவாB	 காQத� ேபாலா1 கவ�க� 
வி:ட ெபா��யா@/ ெமBயா6"- ெகா:டதனா  53 
ெறBவ) சிற�0' சிவன;யா�த' சிற�0/ 
ைசவ) சிற�0� தாி	கிேல�" 
- இ�ளி� கயி றிைன	 க:� பா/0 என அ'*தைல� ேபால அ�னிய�க� 
ேபாதி�த ெபாB�ெபா��கைளெய�லா/ ெமBயறிவாக உ�ள�தி� ெகா:டதனா�, 
சிவமா/ ெதBவ�தி� சிற�0/ சிவFைடய அ;யா�களி� ேம�ைமைய6/ ைசவ 
ஒ4	க�தி� சிற�ைப6/ அறி�� ேம ெகா�ளாதவனாயிேன�. 
கயிறரவாB	 காQத� – கயிG உ:ைம; அர@ –மய	க உண�@. உ:ைம� 
ெபா�ைள மய1கி அறித� அறியாைம6/ அறி@மய	க� ேமயா/. உ:ைமைய 
அறிய இயலாைமேய இ��. அ�னிய மத�தின� இ�ைள� பய�ப��தி	ெகா:� 
கயிைற� பா/ெபன	 க:� அ'*மாG அறி@மய	க/ ெசBதன�. அறிவி�ைம6/ 
அறி@ மய	க�/ இர:�/ இ�ேள. 
 
54-55 "ெபாBயா�  
0ைல�திரளி� ேச�	ைகயா  0�தி வர�த	க 
கைல�திரைள ேயெதா�G1 க�ேல�" 
- ெபாBேய நிைற�த கீ?ைம ெகா:ெடா4கினைமயா� ந�லறி@ ெகா�	2/ 
அறி@ 7�களி� ஏெதா�ைற6/ க காதவனாேன�. 
அ�னிய� க பி�த 0ைல7ைல அ�லாம� ெமBயறி@ அளி	2/ ைசவ7�களி� 
ஒ�ைற6/ க�லாதவனாயிேன�. 
 
55-56 "-ெகாைலேச�  
விவி�ய 7 ெகா�ைக மி2�தலா லா�ேறா� 
நவி�ய Sெலா�G/ நவிேல�" 
- ெகாைல�த�ைம ம��த விவி�ய 7  க���	க� எ�ம��� மி2�� 
இ�	கேவ, நா� ந/ ெபாிேயா�க� நவி�ற 7 களி� ஒ�றிI/ பயி சி 
யி�லாதவனாயிேன�.  
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56-57 "-அவமாக	  
கால1 கழி�ேத� கழி�ேத� 2லெவா4	க'  
சீல1 கழி�ேத திாித�ேத�"– 
- Oேண கால�ைத� ேபா	கிேன�. ைசவ	 2ல�தி� பிற��/ ைசவெவா4	க/ 
, ைசவ ஆ)சார/ ஒ�Gமி�றி வா?	ைகைய வறிேத ேபா	கிேன�. 
 
57-58 "– ஞால�ட�  
கா* பண�தி 2/ க:மய	2/ ேவைசக"2/ 
ஏ*மத�தி 2/ இ)ைச ைவ�ேத�" 
- உலக இ�ப1க"2/ ெச�வ/ ேச��பத 2/ க:களா� மய	2/ 
ேவைசய�	2/ இவ ைற	 க:;	காத ஏ* மத�தி 2/ ஆைச ைவ�ேத�. 
 
58- 59 "-சீசீெயன 
ந�லாைர	 க:டா� ந�12ேவ� ந�லா�க 
ள�லாைர	 க:டா� அக1களி�ேப�" 
- சிவன;யா�கைள	 க:டா� அ�வ���) சீ)சீ என அக�ேவ�. சிவன;யா� 
அ�லாத கிறி��வ மத�தினைர	 க:டா� மனமகி?ேவ�. 
ந�லா� – சிவ�. ந�லா� – சிவன;யா�. ந�	க/ அ)ச�தால�றி அ�வ��பா� 
ஏ ப�வ�. 
 
59-60 "-ெபா�லாத  
��மா�	க ெம�றா  *கி�தி�ேவ� *�தைசவ  
ச�மா�	க ெம�றா  ச��தி�ேவ�" 
- ெபா��ெவளி�பைட. ச�மா�	க/ – ந�ெனறி,அ�ெநறி, தி�ெநறி. 
 
60-61 "- எ�மா�	க1  
2 ற �ளேதF/ 2ல�தி� அபிமான�தா� 
� ற� �ற�� �;�ததிைல" 
- நா� ேம ெகா:ட வா?	ைக ெயா4	க ெநறி 2 ற�ைடயதாக இ��தாI/ 
நா� பிற���ள 2ல�தி� ேம� ைவ�தி��த அபிமான�தா� 2லெவா4	க�ைத 
�4�மாக� �ற��விடவி�ைல. 
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61-62 "-சி றறிவா�  
ஏ*மத/ ெபாிெத� றி)ைசைவ�ேத� ஆனாI/ 
ேத*வி��� அதிேல ேச��ததிைல"  
- 2ைறஅறிவினா� ஏ*மதேம ெபாி� எ�G ந/பி அத�ேம� வி��ப1 
ெகா:டாI/ 2லக@ரவ�ைத வி"� அதிேல ேச��ததி�ைல. 
ேத* – ேதஜZ. ஒளி. 2�/ப� ெப�ைம. 2�/ப� ெப�ைம, 2ல� ெப�ைமைய 
அறித� வழிதவறாம� கா	2/. 
 
62-63 "-ேபசி�த�  
எ�லாமத� �;ேவ எ�றாI/ தீேயன� 
ெபா�ல) சமய/ 02தவிைல"  
- நா� ஏ*சமய�தி� ெகா�ைககைளேய எ�ெபா4�/ 0க?�� ேபசினாI/ 
அ�த� ெபா�லா)சமய��	2 மாறவி�ைல. 
 
63-64 "– ெகா�I/  
0�யான� ப*�ேதா� ேபா��த விதெம�ன� 
ெபா�வா� தி�நீG/ >:ேப�"  
- ெகாைல� ெதாழிைல6ைடய 0� ப*�ேதா� ேபா��� சா�வான மி�கமாக	 
கா"சியளி�ப� ேபால அக�ேத கிறி��வனாக இ��தேபா�/ 0ற�ேத 
கவிைன�த�/ தி�நீG >சி) ைசவைன� ேபால இ��ேப�. 
 
64-65 "_ 2லெவா4	க/  
இ�லாத ெப:;� இ�மன/ேபா� எ�னக�/ 
அ�லா� 0ற�/ ேவறா யி��ேத�" 
- ந 2;� ப:பிலாத இ�மன� ெப:;� ேபால அக�/ 0ற�/ ேவறாக 
இ��ேத�. 
 
65-66 "-வ�லா� 
சிைலயி ெல4�தாB) சிGவயதி  க�வி 
நிைல6Gத� ெபாBேயா" 
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- க பி�த�� வ�லவ�க� சிறா�களி� சிGவயதி  க பி�த க�வி அவ�க� 
ெந'சி� க��� எ4��� ேபால நிைல�� நி 2/ எ�F/ ஆ�ேறா� ெமாழி 
ெபாBேயா. ‘இளைமயி  க�வி சிைலயி ெல4��’ எ�ப� பழெமாழி. 
 
66-67 "நில�தி� மலேதக�  
ப�றி மலம��த� பா��தி��த ந�லாவி� 
க�G/ மலம��த	 காணாேமா " 
- நில@லகி�, ப�றி மல/ உ:ண� பா��தி��த, அதேனா� பழகிய க�G/ 
மல/ தி�றிட� பா���ேளா/ அ�லவா?(கிறி��வ� +"ட� பழ	க�தினாெல 
நாF/ மன�தளவி� கிறி��வனாேன�.) 
 
67-68 ‘- ��G/  
பழ	க�தி னாேல ப�	2/ உலக 
வழ	க�ைத யா� த�	க வ�லா�’  
- ெந�1கிய பழ	க�தினாேல விைள6/ ேதாஷ�ைத யாரா� த�	கவியI/? 
��G/ – ெந�1கிய. பழ	க ேதாஷ/ எ�ப� உலக வழ	2. 
 
68-69 "-சழ	கா�  
மன	கிைச�த வாெற�லா/ ெசBெய�F/ வா��ைத 
என	கிைச�த 7லா யிராேதா" 
- மன/ ேபானப; வாழலா/ எ�ற சழ	2 ெமாழி என	2 உவ�பான சாதிரமாக 
இராதா? (இ�	2/) 
சழ	2- வ'சைன, 2 ற/, அறியாைம. 7�- சா�திர/. 
 
69-70 "- இன	ேகடாB)  
சி�ன' சிGவயதி  சி றின�ைத) ேச��ததனா� 
அ�னா� தம��வ மாயிேன�"  
- ேச�	ைகயினா� உ:டா2/ தீ1கா�, சிG வயதிேலேய கிறி��வராகிய 
சி றின�ேதா� பழகியதா� அவ�க9ைடய ேதா ற�ைதேய நாF/ 
உைடயவனாேன�. ( ெந றியி� நீறிடாைம �த�யன) 
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70-71 "- ��னாளி�  
எ�னதவ'ெசBேதேனா ஏ�நலேனா அறிேய� 
பி�ன�வர) ெச�ற��ேத� ேப�ைர)"  
- ��னாளி� எ�ன தவ/ ெசBேதேனா? எ�ன 0:ணியேமா? பி�ன� 
ந�ைம விைளய� ேப�ைர) ெச�G ேச��ேத�. 
 
71-72 "- எ�ெனாெடா�  
மி��வ�/ Oணாதி Oணெரா�/ ேபBேமாக� 
பி�தெரா�/ ெச�ற��ேத� ேப�ைர" 
- என	2 ந"பாக வா?நாைள Oணாக	 கழி	2/ காம மய	க1ெகா:ட 
பி_த�க9ட� ேப�ைர) ெச�றைட�ேத�.  
 
72-73 "- சி�த�  
தாியெபா�� ேபணாேம ஆயிைழயா�� ேபQ/  
பிாிய�ட� ெச�ற��ேத� ேப�ைர" 
- அறி@	2அாிய ெபா�ளாகிய சிவ�ைத அறிய வி�/பாம� ெப:கைள	 
காQ/ பிாிய��ட� ேப�உைர) ெச�றைட�ேத�. 
 
73-74 "- வறியவனாB  
ஆறறியா அ�தகF	 அ1ைகயிைட� ெபா	கிஷ'ேச� 
ேபறெதன அைட�ேத� ேப�ைர" 
- வறியவனாக வாF/ வைகயறியாத 2�டF	2 �ய சி இ�றி 
உ�ள1ைகயி� ெபாியெச�வ/ வ�� ேச��த அதி�]ட�ைத�ேபால� ேப�ைர) 
ேச��ேத�. 
 
74-75 "-+றாிய  
ப�னா� அவமாக� பா4	கிைற�த�வி"��  
பி�னாளி  ேச��ேத�யா� ேப�ைர" 
- ெசா�� மாளாத பலநா"கைள Oேண கழி��வி"�� பி�ன�� ேப�ைர) 
ேச��ேத�. 
 
75-77 "-அ�நா�   
தி�நாளாB எ1ேகா� ெத�வி  பவனி 
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வ�நாளாB ேந��த வைகயா� – அ�@�வ)  
ேசாதியா� ேதா�றா) *ய/0வா� ெச'சைடயி   
பாதிமதி P�/ பரமனவ�" – 
- நா� ேப�ைர) ேச��த அ�தநா� தி�	ேகாவி�� உ சவ� தி�நா�. 
ப";�ெப�மா� பவனி வ�/ தி�நாளாக அைம�த�. தாேன ேதா�றிய அ�@�வ) 
*ட�ேமனியானவ� (சிவ�1க� தி�ேமனி) தட�தவ;வி� ெச'சைடயி� பிைறP�/ 
ெப�மானானவ� 
 
77- 78 "-மாதிைனேயா�  
+Gைடயா� எ"�	 2ண�ைடயா� பா�ெவ�ைள 
நீGைடயா� ைகயி� ெந��0ைடயா�" 
- ெப:பாகமானவ�, எ:2ண�தா�, பா�ேபா�ற ெவ:ணீறணி�தா�, 
தி�	ைகயி� ெந��ேப�தியவ�. 
 
78-79 "-ஆGைடய  
ெச�னியா� ஆGைடய ெச�னியா� ற�ைன  
��ன மளி�த �த�வ�" 
- க1ைகயா றிைன) சிரசி� தாி�தவ�; ஆG�க�ைடயாைன அளி�தவ�; 
ஆG- மட	2. 
 
79 -80 "ப�னக�தி�  
>Qைடயா ேனாாி�த� >மி�4�' *ம�த 
நாQைடயா� ��0ாிேச� நாQைடயா�" 
- >ணாக� பா/பிைன உைடயவ�; இ�ெப�/ >மிைய) *ம�த வா*கியாகிய 
பா/பிைன� த� ேம�வாகிய வி�I	2 நாணாக உைடயவ�.��0ாியாகிய 
7�ைன உைடயவ�. நா: – மட	2 
 
80- 81 "-காQமவ�	 
க'ச	 கர�தா� அ��ெபGேவா� உ)சாி	2/ 
அ'ச	 கர�தா� ஆதியா�"  
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- த�ைன� தாிசி�பவ�	2 ‘அ'ேச�’ எ�G அபய/ அளி	2/ கர�தவ�; 
அவ� அ�� ெப ற அ;யவ�க� உ)சாி	2/ தி�ைவ�ெத4�தாக உ�ளவ�. 
அ'ச	கர�தா� – மட	2. 
 
81 – 82 அாியக�� – ப'சிைலயா�  
ஐய/ெபB61 கர�தா� அ1கமழ R";னா�  
ஐய/ ெபB61 கர�த� ஆதியா�" 
- உயி�களா� ெவ�Iவத 2 �;யாத இைணவிைழ)ைச விைள	க	 க�/0 
வி��� ஐ�� மலர/0கைள� >"; எB6/ காமேவைள ம:�/ அழR";னா�; 
ேவ:�வா� ேவ:�வைத ஈ6/ வரதகர�ைத உைடயவ�; ��னவ�	2/ 
��னவ�. 
ஐய/ெபB6/- மட	2.  
 
82-83 "- ெபாBபாத  
க	கிாிைய ஓ�விலா	 க:டக� சாக	கன  
க	கிாிைய ேயா�விலா	 ைக	ெகா:டா�" 
- ெபாB �தலான தீய ெசய�கைள ச G/ சி�தியாம� ெசB6/ கீ?ம	களாகிய 
அ*ர�க� இற�� ஒழிய ெபா�மைலயாகிய ேம�கிாிைய வி�லாக	 ைகயி� 
ெகா:டா�. கிாிைய – மட	2 .ெசய�, மைலைய. பாதக/ – ெகா�ைம. ஓ�விலா- 
சி�தியாம� எ:ணாம�. ஓ�த� –சி�தி�த�. 
க:டக� – கீ?ம	க�,அ*ர�. கனககிாி – ெபா�மைல ேம�. ஓ�விலா- மட	2. ஓ�@ 
இலா, ஓ� வி�லா. வி�லா எ�ப� இைட	 2ைறயாக விலா எனவ�த�.  
 
83-84 "- மி	க;ேயா 
�	க:ணா ந�லமி�த/ ஒ�பாவா� �)*ட�/ 
�	க:ணாB வா4 �க�ைடயா�"  
- அ;யவ�களாய எம	2 அைடய �;யாத மி2�த அ�த�தி 2 ஒ�பாவா�; 
ஞாயிG தி1க� ெந��0 ஆகிய K�G *ட�க9/ K�Gக:க ளாக� திக4/ 
�க�ைத உைடயவ�  
�	க:ணா-மட	2. இைறவ� அ�த/ என�ப�வ�, அவ� அழிவ றவ�; அவ� 
த�/ ஆன�த� மழிவ ற� எ�பைத	 2றி	2/. 
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84-85 "-த	கா�  
மற��/ பிறவி வரநிைனயா� தாF/  
மற��/ பிறவியிைட வாரா�" 
- சிவ0:ணிய/ வாB	க� ெப ேறா� எ	காரண�தாI/ பிற�0 
அைட6/ப;	ைகவிடா�. தாF/ பிறவி	2 வாரா�.  
மற��/- த� நிைனவி�றி6/.நா�மற	கிF/ ெசா�I/நா நம)சிவாயேவ’ 
(*�தரK��தி நாயனா�.) 
 
85-86 "-�ற�ேதா�  
தவ�திர:ட ெத�ன� தவளநிற/ வாB�� 
நிவ��லக K��வி நி�G" 
- இனி� ெப�மா� Oறி�	கி�ற ெவ�ளிமைலைய	 RGகி�றா�. 
உலக� ப றிைன � ற� �ற�த ஞானிய�களி� 0:ணியெம�லா/ 
ஹிர:டெத�G +G/ப;யாக ெவ:ைம நிற/ெகா:�, நில�ைத ஊ��வி 
நிமி���.  
தவள/- ெவ:ைம. 0:ணிய/ ெவ:ைம நிற/. 
‘வ�ெதBதிய, 0:ணிய/ திர:��ள� ேபா�வ�’ தி�மைல. (ெபாிய0ராண/ 12) 
 
86-87 "– நவ�த�/ப�  
வி/மித1க ேளா1கி விமலமாB ேவத�தி� 
ச/மதமா/ ெவ�ளி� தடவைர6/"  
- 0�ைமயான பலவித ஆ)சாிய1கைள� த�F"ெகா:�, �யதாB, வி:ைண 
ஊ��வி உய��ேதா1கி, எ�G�ள ேவதங�தி 2 நிகராக விள12/ 
ெவ�ளி1கிாிஎ�F/ ெபாியமைல6/. 
நவ/ – 0�ைம. வி/மித/ – ஆ)சாிய/. விமல/- மலம ற �Bைம. ச/மத/ 
cammatam 
, n. < sam-mata. 1. Approval, acquiescence, consent; உட�பா�. ஈ�பயவாதிக� 
ச/மத/ (தா6. எ12. 3). 2. Friendship; ந"0. தான' ச/மத மி�ெசா� (காசிக. தீ��. 
7). 3. Opinion, tenet; ெகா�ைக. (யா?. அக.) 
 
87-88 "- த/மத�"  
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ச�தி6ைற6� தட1கிாி6/ ச1ேக��/  
0�ேத ளய�வா? ெபா��பிர:�/"  
- த/�ைடய அ�"ச�தியாகிய அ/ைம உைற6/ ெபாிய மைல6/, ைகயி� 
பா'சச�னிய/ எ�F/ ச1கிைன ஏ�திய ெப�மா9/ பிரமா@/ வா?கி�ற 
2�Gக� இர:�/. 
இைவ ெவ�ளி1கிாிைய அ����லவ�. அய� வாஉ/ மைல ஐய� மைல அ�ல� 
ஐயாசாமிமைல எ�G/ ச1ேக��/ ஐய� வா4/ மைல ெப�மா� �; எ�G/ 
அ/ைம வா4/ மைல நீ�மைல அ�ல� 2�வி�;மைல எ�G/ 
வழ1க�ப�கி�ற�. 
 
88-89 ‘- ந�தி	  
க�த மைலவி�லாம  க�தன�� ெசB6/ 
ம�த மைலெய�F/ மைல6/"  
- வி�/பி� ெதாழ ஐயமி�லாம� அ��ெசB6/ க�த� ��கனி� 
ம�தமைல6/. 
ந�தி – வி�/பி. மைல@ – ச�ேதக/. 
 
89-90 "- ஒ�ப;�தாB�  
ப'ச� பிரமேம ப'சவைர யானெதன 
ம'சட�/ ப'ச வைர6ைடயா�"  
- ஒ�12 +;� ப'ச� பிரமம�திர1கேள ஐ�� ம�க� ஆயெதF/ப;யான 
ேமக/ ெமாB	2/ ஐ�� மைலகைள உைடயா�. 
 
90- 95 "எ'சா�  
நீ��தர1க� தாேல ெந�12/ அக�கைரைய� 
ேப��ெதறி�� ெவ�ள� ெப�	காகி – ஆ��ெத4�ேத 91 
அ�நா" பகீரத கா ஆ1கிழி�த க1ைகைய�ேபா� 
இ�நா" பல@லக மீேடற� – ெபா�னா� 92 
ெபா��த ரசித� ெபா��பி Iலாவி 
ம��த ெபா��ப  பல@/ வாாி	 – கல�� 93 
ெதா�/ெபா�ைள ெய�லா/ *வ�ண மயமா	கி 
வி�/பாிசா  காரண�ேப� ேமவி	 – க�/பவேநாB 94 
யா@/ அக றி அற/ெபா�ளி� பா	கியைல 
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வாவிவ�1 கா'சி மாநதியா�" – 
- 2ைறவி�றி நீரைலகளினாேல ெந�1கிய அக�ற கைரகைள ெபய�� எறி��, 
ெவ�ள� ெப�	கா	கி, ஆரவாாி��� ெபா1கி, ��ெனா� நாளிேல பகீரதF	காக 
வி:ணி���� இற1கிய க1ைகநதிைய� ேபால, இ�நாளி� நாெட�லா/ ஈேடற� 
ெபா� ெபாதி�� விள1கிய ெவ�ளி1கிாியி� தவ?��, அ12 நிைற�தி�	2/ 
மைலப� ெபா��க� பலவ ைற6/ மய1க வாாி	 ெகா:�, தா� ெதா�/ 
ெபா��கைள ெய�லா/ ெபா�மயமா	கிவி�/ த�ைமயா� காரண� ெபய� 
ெபா��தி, ெகா;ய பிறவிேநாB �த�யவ ைற� ேபா	கி அற/ெபா�� இ�பமா	கி 
அைல தாவிவ�/ கா'சிமாநதியா�. 
இ� தசா1க�தி� உG�பாகிய நதிைய	 +றி G. 
தர1க/ – அைல. இரசித/ – ெவ�ளி. இரசித�ெபா��0- ெவ�ளிய1கிாி. உலாவி- 
பர��. *வ�ன/- த1க/. த1க��	2 ம ெறா�ெபய� கா'சன/. தா�ெதா�/ 
ெபா��கைள	 கா'சனமா	2தலா� இ�நதி	2	 கா'சிமாநதி எ�ப� 
காரண�ெபயராயி G.  
 
95-96 – ேம@0க?  
"-ஏ";� அட1காம� எD@ல2� த�மணேம 
நா"�வி	2/ ெகா12வள நா";னா�"  
- த� 0கழா� 7�களி� அட1காம� எ�லா நா";I/ த�Fைடய 0கைழ 
நிைலநா"�/ ெகா12வள நா";ைன உைடயவ�. ெகா12- மண/, ேத� 
பலெபா�� ஒ�ெசா� த� மண/ – த�0க?. ‘ெகா12 ம�யி� எ12/ ம�6/ ‘ 
எ�F/0க? 
 
96-97 "-ேபா";விைள�  
��ெர�லா/ சி�ன ஊராB� 0ற1ெகா�	க� 
ேப�ெரன� திக?ேப�ாினா�" 
-ேபா";யி"�� பிற ஊ�கெள�ல/ சி [�க� என� 0ற1ெகா���� ேதா G� 
ேபா/ப;யான ேப�� எனவிள12கி�ற ேப�ாிF	2� தைலவ�. 
ேப�� –ெபய�	காரண/ 
" உைர�தநா  பயF� ெப�/பய னாய� ஒ�ளிய Oடஃ� உறலா� 
தைர�தைல� ேப� ெர�ம�க� சிலெர� தல�திF/ சா Gநா  பயF/ 
நிர�த�� ேப� ெர�ம�க� பலேர நீ;ய ஆதிம நகைர 
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இைர�ெத4 கட�ேபா� வள�திF/ேப� ெர�ம�க� ப பலா யிரேர" 
(ேப��� 0ராண/ நகர�படல/ 1)  
 
97-99 ஆ�ர�  
பாமாைலP�/ பைண�ேதாளி� எ�ற�0� 
பாமைல P"ட� பணி�த�ேபா  – >மாைல  
ேநசமாB மாசக�ற நி�மலமாB� ெபா�மயமாB 
வாசமா� ெகா�ைறமல� மாைலயா� – 
- ந/பி ஆ�ர�P"�/ தி��ைறகளாகிய பாமாைலகைள அணி6/ த� ெப��த 
ேதாளி� எ�Fைடய 0��ய ெசா களினா� ெதா�	க�ப"ட ெபா�வி�லாத 
பாமாைல P"ட எ�ைன� பணி�த� ேபால >	களா� ெதா�	க�ப"ட 
மல�மாைலக9ட� 2 ற/ அ ற, �ய, ெபா�னிறமான, வாச/ நிைற�த 
ெகா�ைறமல� மாைலயா�. 
ஆ�ர� பாமாைல ேபால ெகா�ைறமாைல 
எ�Fைடய மாைலேபால பிறமல� மாைல  
இ� மாைல எ�F/ தசா1க உG�0 
 
99-100 "-வாசி	  
க�/பாியி ேலGேவா ர�லாதா� காண�  
ப�/பாி ெசா�றி�லா� பாியா�" – 
- K)*	 கா G எF/ ேவகமாக)ெச�I/ 2திைரமீ� ஊ�ேவாராகிய ேயாகிய� 
அ�லாத பிற இய�பாள� யா�/ காண�;யாத ெபாியா�. 
க�/பாி- ேவகமாக ஓ�/ 2திைர. வாசி- 2திைர. ேயாகெநறியி� K)*� பயி சிைய 
வாசிேயாக/ எ�ப�. வாசி	 க�/பாியி� ஏGேவா�- வாசிேயாக/ வ�ல 
சிவேயாகிய�. பாி*-இய�0. பாியா� –ப�ைம உைடயவ�. ப�ைமx ேந�ைம. 
"-:ணியா� மிக�ெபாியா�" (��� தி��ைற) 
இ� 2திைர எ�F/ தசா1க உG�ைப	 +றி G.  
 
100- 101 "–இ�/ப)  
சிைலயி� ெபா�"� ெவ�ைள) சி��ர�/ ந�21 
ெகாைலவ�ல க/பமத 2'சர�தா�" 
- 2ட1ைக நீ�/ ப)சிைல6/ இ"� வழிப�வா�	2 ெவ�ைளயாைன யாகிய 
ஐராவத�தி�ேம� ஊ�/ இ�திரபதவிைய ந�2வா�. சிவ� �1கமணி	ேகா� 
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இர:டாயிர/ பைட�த அயிராவன/ எ�F/ ெபய�ைடய வ�ய யாைனைய 
உைடயவ�. 
சி��ர/ – யாைன. ெவ�ைள) சி��ர/ – ெவ�ைளயாைன. க/ப/- அைசத�. யாைன 
ஒ� நிைலயி� நி�லாம� அைச�� ெகா:ேட இ�	2/ இய�0ைடய�. எனேவ, 
க/பமத யாைன எ�றா�. சிவ� எளிய >ைச	ேக இர12வ� எ�ப�,  
"2ட1ைக நீ�/ ப)சிைல6/ இ�வா�	2 இைமயா	 2'சர�/ 
பட1ெகா� பா6/ >வைண6/ த�வாB ம�ைர� பரேம";" 
(தி�விைளயாட  0ராண/, இைசவா� ெவ�ற படல/ 34)  
என� பர'ேசாதி �னிவ� வா	காI/ ெவளி�ப�/  
 
101-102 "-அைலயாம� 
ஈ:�/ அ;யவ�க" ெகB�/ேப ாி�பெமன 
K:� �ழ12/ �ரச�தா�"  
- இ�ப/ ேத; எ12/ அைலயாதீ�. இ12 வா�1க� உ1	9	2 எ12/ 
இலாத ேபாின/ கி"�/ எ�G �ழ12/ �ர*ைடய�. 
இ� தசா1க�தி� ஒ�றான �ர* எ�F/ உG�0. 
 
102-103 "– ஆ:டவ�ற�  
ேசேவG ேசவ;ைய அ�லதி�ைல ெய�றைச6/ 
ேகாேவG ெகா ற	 ெகா;யினா�"  
- விைட ஏG/ சிவெப�மானி� சிவ�த தி�வ;கைள அ�லாம�ேவG 0க� 
இ�ைல எ�G அைச6/ ேம�ைம6ைடய ெவ றி	 ெகா;யிைன உைடயவ�. இ� 
தசா1க�தி� ஒ�றான ெகா; எ�F/ உG�0. 
ேச – காைள. ேகா- ேம�ைம . ெகா ற/ – ெவ றி. 
 
103-104 "– >ேவG/  
அ�தணF/ நாரணF/ அ:டபகி ர:டெமா� 
வ�தட12/ ஆைண வ�6ைடய�"  
- ெவ:தாமைரயி� இ�	2ம�தணனாகிய பிரமF/ தி�மாI/ 
அ:டபகிர:ட1க9ட�வ�� ஒ�12கி�ற ஆைணயாகிய ச�திைய உைடயவ�. 
 
104-105 "-ைம�த�களா/  
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ப";வி நாயகF/ ப�னி�ைக� ப:ணவF/ 
கி"; ய�ேக கிள���வர" 
- த�Fைடய 0த�வ�களான ப"; விநாயக� ெப�மாF/ ��க� 
ெப�மானாகிய கட@9/ மகி?)சி6ட� ெந�1கி அ�ேக வர. 
ப";விநாயக�- தலவிநாயக�. ப:ணவ� – கட@�, 2�. 
 
105-106 "-ெதா"டரனா�  
உ:டபாிகல�/ ஒ:மல�/ ெப ற எ1க� 
ச:;� ெப�மாF/ சா���வர"  
- சிவெப�மானா� ெதா"� உ:ட உ:கல�/ அவ�	2) சா�திய மல�க9/ 
தன	ேக உாிைமயாக� ெப ற ச:;ேக*ர� ெப�மாF/ அ��� வர.  
பாிகல/- ைநேவ�திய/ உ�ள கல/.  
 
106-108 "– ம:;யேப�  
அ�பா  றமி?பா�/ அ�ப�ட� ச/ப�த� 
வ�பா� அ;ைம ெகா:ட வ�ெறா:ட� – ெத�பா� 107 
விள1கவ�/ வாதJ� ேவ�த ாிவெர�லா/ 
�ள1கா� ப	க�ேல Pழ" 
- நிைற�த அ�பினா� தமிழினி� பா�/ அ�ப�, தி�ஞானச/ப�த�ட�, 
வ��தா"ெகா:ட வ��ெஹா:ட� *�தர�/ 0க? விள1கவ�/ தி�வாதJர� 
மாணி	க வாசக�/ ஆகிய 2ரவ�க� இவெர�லா/ அ�கி� ெந�1கி இ�	க. 
‘நா9/ இ�னிைசயா� தமி?பா�/ ஞானச/ப�த� நா@	கைரய�’ (*�தர�) 
ெத�பா� விள1க வ�/- ெத�பா:; நா� 0கழா� விள1க� ேதா�றிய. 
 
108-109 "– உள�தனிேல  
இ)ைசயறி� �லக ெம�லா/ ப;யள	2/ 
ப)ைசவ��� தாயா�/ பா1க�வர" 
- உயி�களி� இ)ைசைய அைவ உைர	காமேலேய அறி�� அவ றி 2 உாிய 
ேபாக/ அளி	2/ மரகதவ��� தாயா� உட� அ�கி� வர. 
 
109-110 "-அ)*தேனா  
;�திரேன யாதி இைமேயா�2ழா� திர:ேட 
அ�தர�தி� க:ேண அல��வ" 
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- தி�மாெலா� இ�திர� �தலாய ேதவ� 2ழா/ திர:� வானி���� மல� 
மாாி �வ. 
வி]Q சகZரநாம 7�� விள	க உைரயி�, ஆதிச1கர�, அ)*த� எ�பத 2, 
உ�ளா��த இய�0 ம G/ ச	திகைள எ�G/ இழ	காதவ� எ�G/, ேமI/ 
மாறா�த�ைம ெகா:டவ� எ�G/, நிைலயானவ� எ�G/ 2றி�பி�கிறா�.  
 
110-111 "-���மிேய  
யாதி�ழவ/ அதிர �ழ1கிெயழ 
Oதி நிர/ப வி�தைடய	"–  
- ���மி �த�ய ேதவ வா�திய1க� ேபெரா�6ட/ �ழ1கி எழ, �த�வனி� 
0க?)சியாகிய வி��க� ெத�ெவ�லா/ ஒ�	க. 
 
111-112 "– ேகாதி�  
2ணவ;யா ெர�லா1 2ழா1ெகா:� +;� 
பணிவிைடக� ேவ:;யவா ப:ண’ 
- 2 றேம இ�லாத 2ண1ெகா:ட அ;யவ�க� எ�லா/ 2ழா/ 2ழாமாக� 
பணிவிைடக� ெசB�வ�. 
 
112-113 "-அணிகிள�/  
ேவதெமா� பாI/ விமல� தமி?ேவத  
நாதெமா� பாI/ நவி�றில1க) –  
- அணியணியாக ஒ�	2/ நா�ேவத/ ஒ�பாI/ ெதBOக� தமி? நாத/ 
ஒ�பாI/ ஒ�	க.  
 
113-114 _ சீத� 
பனிெவ: மதிய1க� பா�	கவ�த ெத�ன	 
கனிெவ: 2ைடக� கவி�ப – 
- 2ளி��தெவ:ணிற நில@க� பல இைறவனி� ஊ�வல�ைத� பா�	க வ�த� 
ேபா� ெவ:2ைடக� பல கவி�� நி 	. 
 
114-115 "-நனிவிைர��  
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க1ைக� திர9/ வ�த கா"சிெயன ேமேலா1கி� 
�1க	 கவாி0ைட ��ளேவ"  
- மிக ேவகமாக	 க1ைக6/ பிற ஆGக9/ அைலOசி வ�தைத� ேபால 
ஆ1கா12 உய��� கவாி ப	க1களி� ��ள@/.  
 
115- 117 "- எ12மா/  
Kவ�ெப�மா� �;யா�த  ெப�மா� 
ேதவ� ெப�மா� சிவெப�மா� – காவலரா'116 
சி";�ெப�மா� திதி�ெப�மா� கா:பாிய  
ப";�ெப�மா� பவனி வ�தா�" 
- எ1கQ/ நீ	கமற வியாபி�தி��பவ�, �/K��திக9	2/ �த�வ�; 
அ�தமிலாதவ�; ��ைன� �ழ/ெபா�9	2/ ��ைன� பழ/ெபா�ளாகிய 
���வ�; ேதவ�க9	 ெக�லா/ ேதவ�; ஆகிய சிவெப�மா�, ெதBவ1களா/ 
சி";�ெப�மா� பிராF	2/ கா	2/ ெப�மா� தி�மாI	2/ கா:பாியவ� 
அகிய ப";� ெப�மா�பவனி வ�தா�. 
 
117-119 "– சி"டெரலா/ 
ஆ�வா� தி�தி� த�தெமன	 கானவிைச  
பா�வா� நி�G பர@வா� – நா�வா� 118 
க:ேண க��ேத கதிேய வா�க பகேம 
எ:ேண எ4�ேத என��தி�பா�" 
- ெபாிேயாராகிய அ;யவெர�லா/ இ�ப�தி� திைள�� ஆ�வா�; அ�தெமன 
இனிய பாட�கைல� பா; நி�G ேபா Gவா�; வி�/0வா�;க:ேண க��ேத கதிேய 
வானக��	 க பகேம எ:ேண எ4�ேத என� பலவிதமாக� �தி�பா�. 
 
119-120 "-ந:ணா�  
பதிதெரனிF/ பவனி பா�	க	 கிைட�தா   
கதித�1 காெண�ேற களி�பா�"–  
- ஒ�	காI/ தி�	ேகாயிைல அைடயாத 2லெவா4	க/ ெக"ேடா� எனிF/ 
ெப�மா�வ�/ பவனிைய� பா�	2/ வாB�0 கிைட��வி"டா� ெப�மா� ந கதி 
த�வா� எ�G +றி மகி?வா�. 
பதித� – 2லெவா4	க/ சமய ஆசார/ ெக"டவ� 
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120-121 "– �திெசB6/ 
வி:ேணா�/ ம:ேணா�/ ேவ"ட �ன�கைட	 
க:ேண அளி�த�9/ கா:எ�பா�" 
- வி:ணவ�களாயிF/ ம:Qல�தவராயிF/ அவ�க� வி�/பியைத� 
ெப�மானி� கைட	க:ேண த�த�9/ எ�பா�. 
 
121 – 122 "–வி:ணவ�	காB	  
க�ைல	 2ைழவி�த க:Qதேல ெய/மனமா1 
க�ைல	 2ைழ�த� கடென�பா�" 
- ேதவ�க9	காக	 க�ைல	 2ைழவி�த�, திாி0ர�ைத அழி	க ேம�மைலைய 
வி�லாக வைள�த நிக?)சி. 
 
122-123 "– அ�ைல�  
ெபா�@ மிட றிெல1க� 0�மல�' ேச��தா� 
இ�ைம	 க��பா2 ெம�பா�"- 
- இ�9	2 நிகரா2 உ/�ைடய க:ட	 க��பிேல எ/�ைடய 0��ய 
மல�ைத6/ ேச��தா� க��0 இ�மட1கா2ெம�பா�. 
உயி�	2 அறியைமைய) ெசB6/ ஆணவமல�ைத இ�:மலெம�ப� வழ	2.  
 
123-124 "-தி�-த�� 
தீைவ�த ெத1க�ெப�� தீவிைனெய� லாெமா�1ேக 
ேவவி�த  ேகேயா விள/ெப�பா�" 
- அழகிய ெந றியி� ெந��பிைன	 க:ணாக ைவ�த� எ/�ைடய தீவிைன	 
கா"ைடெய�லா/ *"ெடாி�த காகேவா எ�பா�. 
 
124-125 "–ேசவி�ேதா� 
த1க�மல/ ேபா	கேவா த:0னைல) ெச�னிைவ�தாB 
தி1கைள6/ ைவ�தெத�ன ேச��ெத�பா�"  
- உ/ைம	க:� அழிப�ேவாாி� மல அ4	ைக	 க4வேவா 2ளி��த 
க1ைகைய) சிரசி� ைவ�தாB? ஆனா� கைற6ைடய ச�திரைன6�ட� ைவ�த� 
எ�ன காரண/ எ�பா�. 
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125-126 "– எ1க�ெபா�"  
டாேயா� நர@�@ மானாB	2 ெவ1ெகா;ய 
ேபேயா� மாடெல�ன ெப றி ெய�பா�."  
- எ1கைள ஈேட G/ ெபா�"� மாFட உ�@/ ெகா:ட உன	2	 ெகா;ய 
ேபெயா�/ ஆ�வ� எ�ன சிற�0 எ�பா�. 
நர@�- 2�வாக மாFட) ச"ைட தா1கி வ�த�. ேபெயாடாட� ச�வச1கார�தி� 
பி� 0ன� உ பவ�தி�ேபா�. 
 
126-127 ."- தீயபவ	 
காெடறியேவா கணி)சியிைன	 ைக	ெகா:டாB 
மாடாெயா� மாேன� ைவ�த ெத�பா�"  
- எ1க9ைடய ெகா;ய பிறவி	 கா";ைன அழி	கேவா ைகயி� 
ம4வா6த�ைத	 ெகா:டாB? ஆயி� அ�கிேலேய ஒ�மாைன6/ ைவ�தேத�? 
அதைன	 ெகா�Iவத 2 என அ�லவாஉ�ள�?  
 
127-128 "– Uடா�/  
ேயாக� தி���/ உைமயாைள) ெச/பாதி  
பாக�தி� ைவ�தெத�ன ப றி ெய�பா�" 
- 0லைனஎ�G ெப�ைம6ைடய ேயாக�தி� இ���/ நீ� உ/�ைடய 
இட�பாக�தி� ெச/பாகமாக உைமயாைள ைவ�தேத�? எ�பா�. 
 
128-129 "– ஆக�தி�  
க�தெபா; >ச	 க�தாம� ெவ:ணிறமாB 
ெவ�தெபா; >செல�ன வி�ைத ெய�பா�"  
- நீ� உ/ தி�ேமனிமீ� மண��ள ெபா; >சாம� ெவ�த ெவ:ணிற) 
சா/பைல� >சி	 ெகா�வ� எ�ன ேவ;	ைகயாக அ�லவாஉ�ள�? எ�ப� 
 
129-130 "– இ�தவைக  
த�தமன	 கிைச�த சா றி� ெதா4�நி ப 
எ�தைனேயா ேப�P?� திர1கி நி ப�" 
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- இ�த �ைறயி� பல�/ த�த/ மன��	2 இைச�தவைகயி� ெப�மாைன� 
ெதா4� நி க@/, எ�தைலேயா பல� P?�� ெதா4� இைற'சி நி க@/; 
 
130 – 133 "- பி�தேன� 
ெகா'ச� ��ள�தில�0 ெகா:டதிைல	 க�லான 
ெந'ச��க ைந�� நி�றதிைல� – த'செமன	 131 
க:ண�வி பாயவிைல ைகதைலேம  ெகா�ளவிைல 
ம:ணதனி� O?�� வண1கவிைல� – �:ெணனெவ� 132 
ஆக/0ளக/ அ�/பவிைல இDவிழவி� 
ேமாக/ ஒ�ச G/ �ய1கவிைல"  
- அறி@ மய	க1 ெகா:ட நா� , எ� உ�ள�தி� எ�ளள@/ ப�தி ெகா:டதி�ைல; 
க� ெந'ச/ அ�பா� ெந	2�கி நி�றதி�ைல; இைறவேன �ைணெயன	 க:நீ� 
ெப�	கவி�ைல; நில�தி� மீ� வி4�� வண1கவி�ைல; உட/பி� 
சி���ேப படவி�ைல; இைறவனி� பவனி விழவி� ப�திமய	க/ எ�ைன	 
ெகா'ச1 +ட� பாதி	கவி�ைல. இைவெய�லா/ ப�தி ெமB�பா�க�. 
 
133– 134 "-ேவக� 
பறைவவில1 ேகா";� பய�G�த நா"; 
நிG@ெமா� 0�I�ைவ ேந��ேத�"  
- தானிய�ைத	 கDர ேவகமாகவ�/ பறைவைய அ)*G�தி வில	க நா"�/ 0� 
���திய ெபா/ைம (scare crow) ேபால நி�றி��ேத�.  
உயிாி� ப:பாகிய அ�0 ெந'சி� இ��தி��தா� அ�ப� +"ட�/ அ�ப�களி� 
ப�தி) ெசB�க9/ உ�ள�ைத உ�2வி�தி�	2/. அ�தைகய அ�பி�லாைமயா� 
0� ���திய ெபா/ைமைய நிG�தியைத� ேபால நி�றி��ேத� எ�றா�. 
 
134 -136 "– ெவGைமேய�  
ஆனாI/ அ�நா ள;யர;� ெபா;ெய�  
ேம�,நா�ெசB 0:ய விேசட�தா  – றானாக�135 
ப"ட1கிரச/ பாிசனேவ தி�பாிச� 
ப"டதனா  ெபா�னா/ பாிேசேபா�" 
- அ�பாகிய உ�ளீ� அ G Oணனாக இ��தாI/ அ�த ந�ல நாளி� 
அ;யவ�க9ைடய கா 04தி எ� ேம�, நா� ��0 ெசBதி��த 0:ணிய 
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விேசட�தா�, எ� மீ� தானாகேவ வ�� ப"�, பாதரச/ பாிச ேவதியினா� ெபா� 
ஆனைத� ேபால; 
‘ அறிவி�றி, விைளெவா�G/ அறியாேத ெவGவியனாB	 கிட�ேபF	2’ 
(தி�வாசக/ 482) ெவGவிய� – ெவGவிய� – ெவGைம எ�F/ ப:ப;யாக� 
பிற�த 2றி�0 விைனயாலைண6/ெபய�. பாிச ேவதி- Alchemy 
 
136-137 "– வி"டக�G/  
2 றிெயன நி 21 2றிபா�� ெதன	க�9/ 
ெப றி நிைன�� "  
- அ;யா� +"ட�ைத வி"டக�G க/ப/ ேபால நி�றாI/ எ�ைன	 2றி��� 
பா���, என	2 அ�ள நிைன��. 2 றி – க/ப/, �:. ப�தியி�ெமB�பா� 
எ�@மி�றி நி ற�னா� 2 றி எ�றா�. ெப றி – இ12 இர	க�ைத	 2றி�த�. 
 
137-138 ெப�1க�ைண – உ ற க�  
ணாகரேனெய� ெபா�"ேடா ராசிாியனாB) ச��ர 
ேசகர ென�ேறா� தி��ேப� ேச��திேய" 
- க�ைண	 கடலாகிய பரசிவேம க�ைண ெகா:� எ� ெபா�"� ஓ� 
ஆசிாியனாB) ச�திரேசகர� எ�G ஒ� தி��ெபய� ெகா:�. 
சிவஞானேபாத/ 8ஆ/ 7 பா கா:க. 
 
138- 139 "– சாகர'P?  
இD@லகி I�ளமத ெம�ததைனேயா அ�தைன	2/ 
ெபௗவெமF/ ேவத� பேயாததிைய�" 
- கடலா� Pழ�ப"ட இ�நில@லகி� எ�தைன) சமய1க� 
உளேவாஅ�தைனைய6/ த�F� அட	கி	ெகா�9/ ச��திர/ எ�F/ 
பா கடைல’ 
 
139-140 "– திDயாக 
ம�தி�வழிேய மதி�தநவ நீதைசவ 
சி�தா�த ெமB6ண���� ேதசிகனாB	" 
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- ெதBOகமான ஆகம1களாகிய பா கடைல	 கைட�� எ��த ெவ:ெணB 
ேபா�ற ைசவ சி�தா�தெமB�ெபா�ைள உண���/ 2�வாB. 
"ேவத/ ப*வத�பா� ெமBயாகம/நா�வ� 
ஓ��த மிழதனிF� 9GெநB – ேபாதமி2 
ெநBயி� உG*ைவயா/ நீ�ெவ:ெணB ெமBக:டா� 
ெசBததமி? 7�� றிற/" 
 
140-141 "– க��கி�ற  
க பனா மா�	கெமF1 க"ெசவி	2 வ��;ேபா  
ெசா பிர ேயாக'ெசB *ேகாதயனாB�" 
- உ:ைமயி�றி ெவG/ ஆரவாரமாக	 க��கி�ற க பைன) சமய1களாகிய 
பா/0	2 இ;ேயG ேபால ெசா�ல/0கைள� ெதா�	2/ ஞான இ�ப/ அளி�பவ�. 
க பனா மா�	க/- தாேம த/ வி��ப/ேபா� க பி��	 ெகா:ட சமய1க�. 
க"ெசவி – பா/0. பைட	கல1கைள பைகவ�ேம� பிரேயாக/ ெசBவ�ேபா� 
வா	2வ�ைம. *ேகாதய� – *க/ + உதய�. அறி@ இ�ப/ அறிJ"; 
இ�பளி�த�னா� *ேகாதய�.  
 
’141-142 "–ெபா பா�  
மதமாைவ மா	க� வசமா	க ம ேறா�  
மதமாைவ	 ெகா:ேட மட	2/ – வித/" 
- ெபா�@ைடய ஒ� மதகளி ைற ம ெறா� மதகளி றி� �ைண ெகா:� 
மட	2/ வித/; 
 
142-143 "-அவென�  
ேபாேலா� மனித@�� >:�' சிவசி�ன�  
தாேல பிரானா/ தைகவிள1க" –  
- சிவனான அவ� எ�ைன� ேபால ஒ� மனித உ��>:�/ 
சிவசி�ன1கைள� தாி���ளைமயாேல சிவமா/ தைகைம விள1கி� ேதா�ற. 
க:ட	 கைற , ெந றி	க: �த�ய அைடயாள1கைள மைற�� மாFட) ச"ைட 
தா1கி வ�தாI/ அவ� தாி���ளசிவசி�ன1க� அவ� சிவேன எ�பதைன 
ெவளி�ப��தின. 
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143 – 144 "-ஆல;யி�  
அ�றம��த வாேபா� அரசமர� த�ேக 
நி�ெறளிேய� காணேந� நி�ற�ளி" 
- க�லா�� நீழ�� �னிவ� நா�வ�	2 அ�ளி அ�G அம��தி��தைத� 
ேபால அரசமர�தி� நீழ�� அ;ேய� காQ/ப;யாக ��ேன நி�G 
 
144-145 "-– எ�ற�ைன  
அ�ெபாட ைழ�த1 க�கி��தி� ப பலவா 
��பழைம ேபசி �;�தத பி�"  
- எ�ைன அ�0ட� அைழ��� த�ன�கி� இ��தி நல/ விசாாி�� 
�;�தத பி� 
 
145- 148 _எ�ேபாி�  
ைவ�த ெப��ததயா வா�எ��க ேநா	கி 
வி�தகேன ெய1ேகா� விழவிI� – ம�தெனன 146 
நி�றாB எ�ேன6�ற� ெந'சமி�/ேபா க�ேலா 
ஒ�றாI/ உ�கா ஒ�ெபா�ேளா – ெச�ேறா;� 147 
பா�	21க: ேணாவிய�ெசB பாைவயி�க: ேணாேவாைச 
ேச�	2'ெசவி யி�/பி  ெசBெசவிேயா"  
- எ�ேம� ைவ�த ெப�1க�ைணயினா�, எ�Fைடய �க�ைத� பா���, 
‘வி�தகேன! (ஞானவா� . எ�ள 2றி�0) எ1க� இைறவனி� தி�விழாவி� 
அறிவிலா� பி�த�ேபால எ�த) சலன�/ இ�றி நி�றாB. உ�Fைடய ெந'ச/ 
க;ன இ�/ேபா?க�ேலா? எதனாI/ உ�காத வ�யெவா� ெபா�ேளா? அழகிய 
கா"சிைய) ெச�ேறா;� பா�	21 	அ:ேணா? அ�ல� ஒவிய� வைர�த அழகிய 
பாைவயி� பா�ைவ இ�லா	 க:ேணா? உ� ெசவி ேகளா) ெசவிேயா? இ�/பா  
ெசBய�ப"ட வ�ெசவிேயா? 
 
148-149 ‘– பா�	21கா�  
ந�ல2;� பிற�தாB நா;ளைம ேயாடழ2/ 
0�I/ வ;வ/ ெபா��தினாB" 
- உ�ைன� பா�	2/ெபா4� நீ ந�ல2;யி� பிற���ளவனாக� ெதாிகி�ற�. 
இளைமேயா� அழ2/ +;யவனாக உ�ளாB. 
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149-150 "-க�I1  
கைர6/ எ/மா� ெச�பவனி க:�1கைரயா 
�ைற6/ ெப�மமைத 6 றாB" 
- எ/ இைறவ� பவனி ெச�I/ இ	கா"சிைய	 க:ட க;னமான க�I/ உ�2ேம. 
நீ இ�த	 கா"சிைய	 க:�ைவ_�/ மன/ ெநகிழாம� திமிேரா��ளாB. 
 
150- 152 "– �ைறேய  
வழிவழியாB) ைசவ�� வ�தைம	2���ேனா� 
ெமாழிெபயேர சா�Gெமாழிய- வ4விநீ  
ேபயி�ேகா" ப"டாேயா ேபைதைமேயா ேவ றவ�த/ 
வாயி� ேகா"0 ற வைகதாேனா"  
- ந�ல ைசவ பர/பைரயான 2;யி� நீ பிற���ளைம	2 உ� ��ேனா� 
உன	2 ைவ���ள ெபயேர சா�G பக�கி�ற�. பார/பாியமான ைசவ ஒ4	க�தி� 
ந4வி நீ அ�நிய மதமான ேபயா� பி;	க�ப"��ளாேயா? உ� அறியாைமேயா? 
அ�நிய�வாB) ெசா��� மய1கி அக�ப"�	 ெகா:டாேயா?  
 
152-153 "-– ஆயவித'  
ெசா�ெல�றா� கா";னி�வா? �"டவில1கைனேய� 
ெசா�ல�G ெசா�ல� ெதாட1கிேன�"  
- இDவாG ைசவ ந 2;� ப:0	2 மாGப"ட வித/ ெசா� எ�றா�. 
அதைன) அ�G ெசா�ல� ெதாட1கிேன�. 
 
153- 157 "-–க�லாத  
மா�தெரன எ�ைன மதி�தனிேரா இ�த�பா� 
ேவ�தெரைன	 ெகா:டா; ெம)சி�1கா  – ேபா�ெதைனநீ� 154 
க�I	2/ ம:Q	2/ காச;	2/ ெச/0	2/ 
ெம�ல வண1க விைலெய�G – ெசா�Iத�தா� 155 
அ�ன�ைத� பா��ெதா�ெகா	 கான�வா� ேம ெபாBைக 
யி�ன�ைத மீனாதி யி�ைலெயன) – ெசா�ன�ைத 156 
ெயா�பா2/" 
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- எ�ைன	 க�வியி�லாத Kட� என நிைன��வி"b�களா? 
இD@லகிI�ளா� எைன	 ெகா:டா; ெம)சி�/ேபா� எைன நீ� க�I	2/ 
ம:Q	2/ காச;	2/ ெச/0	2/ வண	க/ெசI�தவி�ைல எ�G 
ெசா�Iவ�தா� அ�ன� பறைவைய� பா��� ஒ� ெகா	2தா� ஆகாB�தி/ உ�ள 
ெபாBைகயி� ந�ைத மீ� �த�யன இ�ைல என) ெசா�னைத ஒ�பா2/. 
தி�	ேகாவி�களி� ைவ�� வண1க�ப�/ வி	கிரக1கைள	 க�ெல�G/ 
ம:ெண�G/ ெச�0 உேலாக/ எ�G கிறி��வ�க� இழி��ைர�ப�. அ�ன/ 
ேமலான உணவான பாைல உ:Q/. ெகா	2 இழிவான உணவான ந�ைத மீ� 
ேபா�றவ ைற உ:Q/. இ�த உவைமயினா� கிறி�தவ� தா� உய�த நிைலயி� 
இ��பதாக@/ ைசவ� ெகா	2� ேபால இழி�த நிைலயி� இ��பதாக@/ +றி	 
ெகா�வைத) *";னா�. ‘ெசா�னைத’ எ�ப� எ�ைக ேநா	கி) ெசா�ன�ைத என 
ஒ G மி	க�. 
 
157-158 நீவி� உய�)சிெயF' ைசவேமா 
த�பா2/ ஏ*) சமயெமா�ேற – இ�பாைர 
நீதி மிகேவாதி நிைலநிG�த லால�ேவ 
ஆதி ெயனலாெம� றைற�ேத�யா�" 
- நீ1க� ைசவ சமயேம உய� சமய/ என	 +றிய� தவறா2/. ஏ*சமயமா2/ 
கிறி��வேம ம	க" ச�தாய�தி� நீதியான அற1கைள	 +றி அவ ைற 
நிைலநிG��/ சமய/. ஆதலா� அ�ேவ தைலயாய� எ�G உGதியாக	 +றிேன�. 
 
158-165 "– ஓதியைவ 
ேக"�/ ெபாG��	 கி�ைபயாB எ�மீ� 
மீ"�/ அ�"கைட	க: O"சணிய/ நா"; 159 
- நா� மமைதேயா� +றியைவ அைன�ைத6/ ேக"� ைவ��/ சினவாம� 
ெபாG��	 க�ைண6ட� எ�மீ� கைட	க: பா�ைவ அ�� சா�தி 
 
160 "அழகழ2� ெசBைக அழகழ2� க�வி 
அழகழ2� ெசா பிற�த ஆ ற�" 
- , "அழ2 அழ2 உ� ெசய�; அழகழ2 உ� க�வியி� அறி@; அழகழ2 
உ�Fைடய ெசா� ஆ ற�, ேப)*� திற/  
 
161 "அழகா�'  
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ைசவ�ைத� ேபாலா' சமயெமா�G/ ச1கரனா� 
ெதBவ�ைத� ேபாலான ெதBவெமா�G/ " 
- . அழகா��த ைசவ�ைத� ேபாI/ சமய�/ ச1கரைன� ேபா�ற ெதBவ�/ , 
 
161 – ைவய�தி�  
ஆதி�த� ேபாலா யைன�தி�ைள 6��ற	2/ 
ேசாதி� தனியா' *டெரா�G/"  
- உலக�தி� Pாியைன�ேபால அக�தி�� 0ற�தி�� அைன�தி�ைள6/ 
�ர��/ ஒ�ப ற ஒளியா/ தனி)*ட�/  
 
162 ‘– >தல/ேபா�  
ஏ Gநா' ெசBகி�ற எ�பிைழைய6/ ெபாG���  
ேபா றி6ண வளி	க� >மிெயா�G/"  
- நில@லைக� ேபால நா/ ேதா:�த�, ெவ"�த�, அக?த�, ��0த� ேபா�ற 
எ�த� பிைழெசBதாI/ ெபாG��� ேபா Gத� ம"�ேம அ�லாம� நம	2 
உணவளி	2/ >மி ஒ�G/  
163 "– பா Gளிேபா  P ெகா: �லகி 2� ேதா G� �ைணயாக 
ேம ெகா:� ெபBதளி	க ேமகெமா�G/" 
- பா�� �ளிேபா� க�	ெகா:� உல2யி�க9	2	 க:ணி  ெதாி6/ 
�ைணயாக மைழ ெபB� கா�பா G/ ேமகெமா�G/ 
 
164 –" ஏ ெகனேவ  
யி�ைல யி�ைல யி�ைல ெயனேவ பைறயைற��  
ெதா�ைல மைறயா@� �ணி��ைர	2/"  
- , இ�ைல இ�ைல இ�லேவ இ�ைல எனேவ ெதளி�� உைர��� 
பைறசா G/ பழைமயான ேவத1க� யா@/ . 
 
165 –"ெதா�Iயி�க"  
ெகா�G� தைகய விதிவில	ைக ேயா�வி�ேத 
எ�G� திாியாஇய�பினதாB" 
- ஓ1கி உய�ெவ�லா/ உைடய சமய'ைசவ/ உலகி� ெதா�G ெதா"� 
வ�கி�ற உயி�க9	2 ஏ 0ைடய விதி வில	2கைள ஓ�வி��, 
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166– "அ�றா��  
கீழி��தி ேயாகிய�க� ேக"க @ண��தியதாB"  
- ��னாளி�க�லா�� நீழ�� இ��� �னிவ� நா�வ�/ ேக"க 
உண��தியதாB 
"ஊழிெதாG/ நி 2/ உறவினதாB" 
ஊழிெதாG/ நிைல�� நி 2/ ெதாட�0 உைடயதாB 
 
167– ஆழியி�க:  
ஆறைன��/ ெச�G02 மாGபல சமய� 
ேபறைன��/ வ�ெதா�12/ ெப றியதாB	"  
- கட�ேல எ�லா நதிக9/ ெச�G 02வைத� ேபால ஒ�ற ெகா�G 
மாGப�/ சமய1கெல�லா/ வ�� ஒ�12/  
 
168 –170 "+G�யி��  
ப	2வ�தி  ேக பவ�� பா�	க வ�லதாB" 
உயி�களி� ப	2வ�தி ேக ப அ�� பா�	க வ�லதாB,  
மி	2ய� ேசாபாந விதான�ட� – ஒ	கேவ 169 
எ�லா இல	கண�/ எ�லா மக��வ�/  
எ�லா நல�/ இைய��ளதாB	" 
- பிற சமய1கேளா� ப;�ைற உற@ ெகா:� உB�நிைலயி� உ�ளதாB, 
சமய��	2ாிய எ�லா இல	கண1க9/ ெபா��தியதாB எ�லாமக��வ�/ 
எ�லாநல1க9/ இைய��ளதாB	 
 
170– ெகா�லா விரத �ைடயதாB" ,  
- அற1களி� உய��த ெகா�லாவிரத/ உைடயதாB 
 
170 " ேவதா�த ேமான சரதெமF ேமா� தாி�ேத" 
- ேவதா�த ேமான/ எ�F/ ம2ட�ைத� தாி�ேத 
 
171" – கரதல�தி�  
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ஆமலக/ ேபால வ�"ச�தி� ேபறளி��	" 
- உ�ள1ைகயி� ெந��	கனிேபால அ�� ச�தி� ேபறளி��	 
 
171 "காம	 2ேராத1 கைளவதாB" 
- காம 2ேராத மய	க� தீ12கைள	 கைளவதாB 
 
172 "– ேநம நிைல6�ளதாB"  
- நியம நி"ைடக� நிைலயாக உ�ளதாB.  
நியம/- �ைறைம. (established course , rite or ceremony, ordinance) 
 
173 "��பி� ேந��த மைலவ றகைல6�ளதாB"  
- ��பி� மைலவ ற சா�திர 7�கைள	 ெகா:டதாB, 
 
173 " ஞான	 க:ணாB" 
- ஞானமாகிய க:ைண அளி�பதாB  
 
173 "மைலேய  
இல	காB அைட�ேதா�க" ெகBத  2ாி�தாB	" 
- ேசBைமயி� இ��ேபா�	2/ எளிதி�க:� அைடய� த	க இல	காB 
இ��ப� 
 
174 "கல	காத இ�ப	 கல�பாB"  
- ��ப	 கல�ேப இ�லாத இ�பமளி�பதாB  
 
174– மல	க�ம/  
O";� தி�/பவரா O";� அ�ளி��4	 
கா"�வி	க� த	க அ�ம��தாB" 
- ஆணவமல�திைன6/ க�ம மல�திைன அழி�� மீ"�/ பிற�0	2 வாரா 
O";�ப அ��நீாி� �4	கா�வி	க� த	க�; பிறவி ேநாைய நீ	2/ அ�ம��� 
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175 " – நா";ேல  
சா� சமயெமா�றாB� தா�சைம�தாI/ சைமயா 
தீத�பழ/ ெபா�ைள) ேச���வதாB " 
- உலகிேல நில@/ சமய1க� பலவ G� ஒ�றானாI/ த�வழி� ப"� 
ஒ42ேவா�	2) சமயாதீத� பழ/ெபா�ைள) ேச���வ� 
 
176-177 "– ஓ�/  
பதிநிைல6/ பாசநிைல6/ ப*	க  
ள�நிைல6� த�பா தைற�ேத-எ�நல�/ 177 
ஓ1கி உய�ெவ�லா/ உைடயசமய' ைசவ/".  
- சமய 7�க� ேப*/ கட@� நிைல, பாச1களி�நிைல, ப*	களாகிய 
உயி�களி� (நிைல- இல	கண/) ஆகியவ ைற வ4வி�றி� ெதளிவாக உைர�� 
எ�லா ேம�ைமகைள6/ ெகா:� உய��த சமய/ ைசவ/. 
 
178- 185  
"ஆ1கதனி� நீவ� தவதாி��/ – ஈ1கதைன  
உ�ளப;ேய உணரா�" 
- இ�தைகய சிற�0	கைள6ைடய ைசவசமய�தி� நீ வ��பிற�தி���/, 
இ)சமய�தி� ேம�ைமைய உ��ப; அறியாம�.  
 
179 "சா�ேறாரா� த�ள�ப�/ 0�சமயமாB" 
- 7�பல@1 க ற அறி@ மி	க ெபாிேயா�களா� கழி��ஒ�	கி� த�ள�ப�/ 
இழி�த சமயமாB. 
 
‘179 – எ�91  
ெகாைலெசBய	 க G	 ெகா��பதாB" 
- ெபாிேயா�களா� க;ய�ப"ட ெகாைலையக G	 ெகா��பதாB. 
 
180 "��பி� 
மைலவாB ெமாழிவிக ப மா�	க/ –நிைல6ளதாB"  
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- ��F	2� பி� �ர:பட� ேப*/ விக ப ெநறிகைள நிைலயாக 
உைடயதாB. 
 
181 "இD@லகி� வா?ேவா ாிட��ப" டைம�ததாB�" 
- இ�த உலகி� மாFடராக� பிற�தவ� ��ப�ப"� உ�வா	கியதாB.  
 
181 "ெதDவ�களா� ேவGபட) ெசBததாB  
- தம	2�ேள �ர:ெகா:ட பைகவ�க� ேவGேவG சமய1களாக) ெசB� 
ெகா:டதாB. 
 
181"– ஒDவாத சீவபர த��வ1க� ெச�0வதாB�" 
- அறி@	2� ெபா��தாத உயி� இைற ப றிய ெகா�ைககைள) ெச�0வதாB. 
 
182 "0:ணிய�/–  
பாவ�/ அDவாேற பக�வதாB" 
- 0:ணிய/ பாவ/ ப றி6/ அDவாேற அறி@	2� ெபா��தாத ெசBதிகைள	 
+GவதாB 
 
183 "– யாவைர6/ 
ச:ைட	 காளா	கி� தள'ேச�	க வ�லதாB�"  
- யாவேரா�/ த�	க/ ெசB� ச:ைடயி"� அணிேச�	க வ�லதாB. 
 
183 "த:ெட��ேபா� யாவ�	2� தாயகமாB" 
- 2த�	க வாத/ ேபசி ச:ைடயி�ேவா�	2� தாயகமாக இ��ப�. 
 
183 -184 " – உ:���தீ:  
ெடB�' *கேம ேபாினபெமன� ேத றிய�� 
எB�த 2 � G/ எதி�மைறயாB" 
- ந�2 தி�ப�/ உ��ப�/ ஆக இ12 அைட6/ *கேம O"�� ேபாி�ப/ 
என ந/0/ப; ெசB� இைறய�� எB�வத 2 எதி�மைறயான ெநறியி  
ெசI��வதாB. 
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184 -185 "– ெவBதாக  
மா* திர:ேடா ��வாB வ�தெதன வ��தி�த 
ஏ*மதேமா மன�தி� எ:ணினாB –  
- அ)ச/ விைள	2/ கள1க/ எ�லா� திர:� ஒ��வாக வ�தெத� வ�� 
ேதா�றிய ஏ* மத�திைனேயா உலகி� நீ ெபாிதாக மன�தினி� க�தினாB 
 
185-186 "காசினியி�  
O";  ெபாிய விள	கி�	க மி�மினிைய	  
கா";  ேபாB� ேத�1 கயவைர6/"  
- ஒளிைய வி�/பி O";� ேபெராளி O*/ ெபாிய விள	கி�	க சி ெறாளிைய 
வி"�வி"� மிFமிF	2/ மி�மினி� >)சிைய	 கா"�	2� ேபாB� ேத�/ 
கயவைர6/; 
 
186 – 187 "– ஈ";யெச/  
ெபா�ைன ம�@" 0க�ெபB தாி�பாி��� 
பி�ைன� ெபா�ளீ"�/ பி�தைர6/" 
- ேத;) ேச��த ெச/ெபா�ைன� பா?�த ப�ள�தி� Oசி வி"� ஆ G 
மண�� ெபா� �கைள அாி�ெத���� ெபா�� ேச�	2/ அறி@ 
ெக"டவ�கைள6/ ; 
 
187 - 188" – ப�Fெச4�  
ேதனி�	க உ:ணாம  ெச�தாமைர பட��த  
கானி�� �லா@ம: Xக�திைன6/" 
- ெபாிய ெச�தாமைரமல�களிேல நிைற�த ெச4� ேதனி�	க அதைன 
உ:ணா� இழி�த உண@களான 04 >)சிகைள� ேத; ெச�தாமைர	 கா";F� 
அைல6/ தவைளையைய6/;  
 
188 - 189 "– மானிட�க�  
உ:ண� த2/ப� Iணவி�	க Oதியிேல 
ம:Q:Q/ 0�திய ற ைம�தைர6/" 
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- மனித�க� உ:Qவத 2� த	க பலவைக உண@� ப:ட1க� இ�	க 
அவ றி� தவி��� ம:ைண உ:ண வி�/0கி�ற அறிவ ற மைடயைர6/; 
 
189 -190 "– -:Qண�வா�  
7�நிர/ப	 க ெற1ேகா� றா� பரவாம�  
மானிடைர� பா�/ பாவாணைர6/" 
- -:ணறிவா� அாிய �ல 7�கைளB	 க G� ேத��� எ/பிரானாகிய 
இைறவைன� பாடாம� மாFடைர� பா�/ பாவாண�கைள6/;  
 
190 -191" - ேமனி  
க�ைமயாB ஊ ைற	 கல	கி நீ�:ணா 
எ�ைமைய6/ ஒ�தாBநீ எ�றா�" 
- 2"ைடைய	 கல	கி உடெல�லா/ ேசG >சி	 ெகா:� ேச Gநீ�:Q/ 
எ�ைமைய6/ நிக��தாB நீ எ�றா�.  
 
191 -193"– உ�வெமா�G/  
இ�லா� 2ணெமா�G/ இ�லா� 2றிெயா�G/  
இ�லா� இைறெய�ேற எ/மேனா� – ெசா���பி�  
மாGபட	 ேகால/ வ2�பாேர� ம றத 2 
ேவG 2றி�பி�	கேவ:டாேமா "  
- உ�வ/ 2ண/ 2றி ஒ�G/ இ�லா� எ/மிைற எ�G எ/ ஆ)சாாிய� +றி� 
பி� அத 2 மாGபட இைறவF	2	 உ�வ/ 2ண/ 2றி வ2�ப� எ�றா� 
அDவாG அவ�க� +Gவத 2 ேவG 2றி�0 இ�	க ேவ:�/ அ�லவா?  
 
193 - 194"– +Gமவ�  
ெசா�I/ ெபா�9ணரா� ேதாட�தா� K��திகைள	 
க�ெலா� ெச/ெப�றிகழ	 க றைனயா�"  
- ெபாியவ�க� ெசா�னத� ெசா�I/ ெபா�9/ உணராத 2 ற�தா� கட@� 
K��த1கைள	 க�ெல�G/ ெச/ெப�G/ ம:ெண�G/ இகழ	 க றைன" 
 
194 -195"– ந�ல�பி�  
நீ6ைர�த ஏ*மத நீணில�தி� உ ப�தி 
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யாயவித' ச ேற அைறய	ேக�" 
- ந�ல�. இனி, நீ பாரா"; உைர�த ஏ*மத/ இ�த உலக�தி� உ ப�தியான 
வித/ எ�ப; எ�G உைர	கி�ேற� ேக�; 
 
195-198" – ஆயிர�ைத   
நா�மட12 ெசBயா:;� நாளி��த� >மிமிைச 
ேம��ட12 நா"� மிேல)ச�பல� – +��ட12/ 196 
ெவBய நி�வாண வில1ெகா� �ழித�1கா� 
ெதBவ உண�)சி சிறி�தி�ப – ெநாBதா2/ 197 
ஏேகாவா ெவ�ற1 கிய/0 �"டேதவைதைய  
ஏேகாபி� ேத��/ இய�0 றா�." 
- நா�காயிர/ ஆ:�க9	2 ��னா� இ�>மிேம� �ட1கி இ��த மிேல)ச�க� 
�� வைள�� நி�வாண மி�க1கைள� ேபால வா?�� திாி�தன�. அவ�க9	2� 
ெதBவ�ைத� ப ாிய அ)ச உண�)சி சிறி� உ:டாயி G. ஏேகாவா எF/ெபயாிய 
�"ட ேதவைதைய வழிப�தைல ேம ெகா:டன�.  
ைபபி� ெமாழிெபய��0களி� அவ�களி� (Yத�க�, கிறி�தவ�க�, இZலாமிய�க� 
ஆகிய அபிராஹாமிய�க9	2 ெபா�வான) பைட�தவனாகிய ெஜேஹாவா ேதவ�, 
க��த�, ச�ேவZவர�, எ�ெற�லா/ 2றி�பிட�ப�கிறா�. ஆனா� ேதவ�, க��த�, 
இைறவ�, ஈZவர�, ஆகிய சமZகி�த/ தமி? உ�ளி"ட பாரதிய ெமாழிகளி� 
இைறவF	2 கட@9	2 வழ12/ ெபய�கெள�லா/ 
ெஜேஹாவாவி 2�ெபா��தா�] 
 
198 - 200" - ஏேகாவா	  
ேகாப��	 காயா"ைட	 ெகா�G மா"ைட	 ெகா�G� 
தீபெம�� �திர�ைத� ெதளி��� – �பமி"�1 199 
ெகா:டா;) சாதியாB	 +�� ெதாழி�ெசB� 
தி:டா; வா;� திாி6/நா�" –  
- ஏெகாவாவி� ேகாப��	2 அ'சி ஆ"ைட	 ெகா�G/ மா"ைட	 ெகா�G/ 
2�திைய நீ�ேபால� ெதளி�� விள	2 ைவ��� �பமி"�	 ெகா:டா; வழிப"� 
ஒ� +"டமாB	 +�ேவைல ெசB� பிைழ�� வ�/ நாளி�;  
 
200 -202"– உ:டான  
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ேமாேசய� ேதவி� �4ேநா	 கைட�ததாB  
ேமாச'ெசB� P� ெமாழிகிண1கி - ஆைசயினா� 201 
ஆ1கவ� ெசBமாய/ அைன�திைன6/ ேதவேன 
தீ1ககல) ெசBதெதன� ேதறிேய" 
- அ�த	 +"ட�தி� ேமாேச என ஒ�வ� இ��தா�. அவ� இைறவனி� (எேகாவா) 
அ�� �4வ�/ெப றதாக	+றி வ'சைன ெசBத P?)சிக� அைன�ைத6/ 
ேதவேன த1க� +"ட/ தீதகல) ெசBத� என ந/பின�. [வி�தைல� பயண 7�� 
ப; இ*ரேயல� எகி�தி� அ;ைம�ப";��த கால�தி� இவ� பிற�தா� 
என	+ற�ப�கிற�. அ;ைமகளாக இ��த சிGபா�ைமயின� எ:ணி	ைக நா9	2 
நா� அதிகாி�த�; இதனா� எகி�திய அரச� த1கைள எகி�திய எதிாிகேளா� 
இைண��	 ெகா�ளலா/ எ�G க�தினா� [6]. இத� ெதாட�)சியாக எகி�தி� 
ெப�கிவ�/ இ*ேர�ய�களி� ம	க� ெதாைகைய	 2ைற�பத காக 0தியதாக� 
பிற�த ஆ:2ழ�ைதக� அைனவைர6/ ெகா�G வி�/ப;6/ ஆைணயி"டா�. 
2ழ�ைதயிைன	ெகா�ல மன/வராத ேமாேசயி� தாயா� 2ழ�ைத ேமாேசைவ ஒ� 
+ைடயி� ைவ�� ைந� நதியி� மித	கவி"டா�. +ைட எகி�தி� இளவரசியா� 
க:ெட�	க�ப"� ஓ� அரச	 2�/ப�தி� த���பி�ைளயாக வள�	க�ப"டா�. 
ஒ� எகி�தியைன	 ெகா�றத காக மிதியா� நா";� ப�1கியி��த ேபா� 
இவ�	2 கட@� அ�� கிைட�ததாக ந/ப�ப�கிற�[7]. 
ெதா�ெபா�ளியளால�களிைடேய வி�தைல� பயண/ 2றி��/, ேமாேசயி� 
வரலா G� த�ைம	 2றி��/ ஒ�த	க��தி�ைல.[3][4][5] பல� இதைன ெவ:கல	 
கால�தி� �;வி� இ*ரேயல�களா� கானா� நா";� இய ற�ப"ட 
0ைன@	கைதயாக	 க��கி�றன�. 
 
202–204 "தா1க9/ேபாB)  
ச:ைடெசB� நா�சய1ெகா�9 ேமா�@ண�ேவ 
ெகா:டதனா� ப:ைடவிைன +";யிட) – ச:ைடயிேல 203 
ெவ றி யைட�த/ மிேல)ச�	 கதிபதியாB 
ம றவைர� த1க: மயமா	கி – உ றி�1கா " 
- அவ�க� +"டமாக	 +;) ெச�G ச:ைடயி� அ�நிய நாஅ�கைள ெவ றி 
ெகா:� த/�ைடய ஆதி	க�ைத� பரவ) ெசB6/ உண�ேவா� பிற 
ப2தியி�ேரா� ேபாாி"� ெவ�G ேமாசசி� ெகா�ைக வயமா	கின�. அDவாG 
அ	+"ட�தின� பிாி� த/ வயமா	கி வ�/ெபா4�, 
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205-207 >சாாி மா�	2� 0க4/ ெப�வா?@/ 
காசாதி ேச�தI/ காரணமாB	 - +சா� 205 
ேகா�	2/ வி�கைதயி� ெகா�ைகயயாB� ப�ெபா��ேச� 
தீ�	கதாி சன1க� ெச�பிேய – பா�	2�ேள 206 
ஏைழமதி ேயா�க�தைம ெய�திமத மாB)ேச��தி� 
Uைழ ெப�க� பிைழ�தா�கா:" –  
- >சா�க9	2� 0க4/ ெபா�� �த�யன@/ வசதியான வாழ	ைக6/ 
ேச�தைல6/ காரணமாக	 கா";	 க பைனயாக இைறவனி� தீ�	க 
தாிசன1கைள� தா/ ெப றதாக	 கைத க";வி"� ம	கைள� த/ மத�தி� ேச���� 
��ப/ ெப�க வா?�தா�க� 
 
207-209 "– ேகாைழயா  
அ�த@ைர� ெபௗவ�தி� ஆழாம� ேத றியிட 
��த) ச2ன ெமாழிவெதா�� – வ�ததிேல 208 
க�ள	 2�மா� கண	கி�ேலா� ேதா�றி6ல  
ெக�ள ெவளி�ப" ;ற�தத பி� – பி�ைளெயன�  
த)ச	 2ல�திெலா� தாBவயி றி� நா�வெரா�  
�)ச�பட ெவா�வ� உ பவி�� - ந)சிேய 210 
��பா� வய� �;யள@' Pனிய1க   
ற�பா  சக�0ர"ட னாகிேய"  
- த)ச� சாதியிேல ஒ� தாB வயி றி� நா�2 ேபாி� ��னவனக ஒ�மக� 
பிற�தா�. அவ� ��ப� வய� வைரயிI/ Pனிய ம�திர1க� க G உலக�ைத 
ஏமா G/ சக�0ர"டனாக வா?�தா�.  
 
211-212 இ�பாாி�  
ஏ*ெவன� ேப�>: ;�	கள@1 க�விமண/ 
O* மிட1களிI ேமவா�"–  
- அவ� இ�த� பாாிேல ஏ* என� ேப� >:� க�வி மண/ O*/ இட1களி� 
ேசரா�;  
212-214 "– ேப*/  
வைலஞ� பரத� மலச� �தலான 
0ைலஞ�ட Fற@ >:� - மைலயா 213 
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திகளி�வசி� தைல��/ ஏைழக� த/மாேல 
0கழாதி ேம�ைம ெபா��தி"  
- வைலஞ�, ெச/படவ�, மலச� �த�ய கீ?ம	க9ட� உற@ ெகா:� மைல	 
2ைககளி� வா?�� அைல�� க�வி அறிவ ற பாமர ம	க� 0கழ அவ�களி� 
ேம/பட வா?�தா�.  
 
214-216 "மகிதல�தி�  
ஊைம	2� தி	2வா 6 பாத பி:டெம�G 
நாமறிய	 +G/ ந2ெமாழிேபா  – சாமியமாB	 215 
கா"� மனித�க"2	 க:க"� வி�ைத ெசB� 
கா"; யவராேல கன/பைட��"  
- உலக�தி� ஊைம	2� தி	2வாய� (தி��தமாக� ேபசாம� உளறினாI/) 
உ பாதபி:ட/ எ�G பழெமாழிைய நா/ ேவ;	ைகயாக வழ12வைத� ேபால 
,,இவ� த�ைன	 கட@9	2 ெந�	கமாக இ��பைத� ேபால	 கா"� 
மனித�க9	2	 க:க"�வி�ைதக� கா";, அ	கா"�மிரா:; மனித�களாேல 
ெப�ைம பைட��; 
 
216-217 ‘–ேம";ைமேயா�  
ெபாBய னிவ�ெசBய  0த1க9/ெபாBெய� Gவைச 
ெசBய மைற�� திாித��"  
- ேம�ைம6ைடேயா� ெபாBய� இவ� இவ�ெசBகி�ற அ 0த1க9/ 
ெபாB எ�G அறி�� +றேவ, மைற�� திாி�தா�. 
 
217-219 – ைவய�தி   
ச'சாி21 கால�ேத த�ெதாழிI	 கானிெய�G 
வ'சவிைன� >சாாி மா�திர:� –ெந'சி� 218  
விேராத�தி னாலவ�ற� ேமேல த'சாமி� 
�ேராகெமF1 2 ற' *ம�த"– 
- இDவாG இவ� மைற�� திாிகி�ற கால_திேல, வ'சக� ெதாழி� ெசB6/ 
>சா�மா�க� இவ� ெசB6/ அ 0த1களா� த1க� பிைழ�0	2	 2�தக/ 
விைள6/ எ�G அ'சி ஒ�12 திர:� ெந'சி� பைக உண�ேவா� த1க� 
கட@9	2 எதிராக அவ� �ேராக/ ெசBகி�றா� எ�F/ 2 ற/ சா";ன�.  
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219-220 "ஏேராெத�பா�  
அ 0த1க� ெசBத	கா லா	கிைனெசB யா�யிைர� 
த�0 வி�பதாB வா	2� த�திட@/ – 
- ஏேரா� எ�F/ ெபய�ைடய அரச� உ:ைமயாகேவ அ 0த1கைள) 
ெசB� கா";னா� த:;யா� த�0வி�பதாக வா	2Gதி த�தா�. 
 
220-223 "–அ�ப;)ெசB  
�Bயாம� ெந'ச/ உல��� பிலா�ெத� பவ�ற�  
ைகயா  ெகாைலதீ��0	 க"டைளெப  – ைறேயா 221 
சிIைவதனி ேலய4� சி�ன� ப"ேடறி 
வIவிIயி� ேபாக வ��தி� - தைலவிதியா  222 
ெச�தபி�ன�" 
- ஏ* அDவாG அ 0த/ ெசB�கா"; உயி� பிைழ	காம�, உ�ல�/ உயி�/ 
வா; உல���, ெகாைல� த:டைன ெப G� பிலா�� எ�பவனி� ைகயா� 
ெகாைல�த:டைன ெப G, ஐேயா! சிIைவதனிேல அைறய�ப"�, அ4�, 
சீரைழ�� சி�ன�ப"�, வIவி� உயி� ேபாக வ��தி இற�தா�. 
 
223- 224 "ெச�தபி�ன� அ�னவ�ற� சீட�சில ர�த)ச 
வ�ைத� தி�; மைற��வி"�) – ெச�ேதா� 223 
கட@ேள ெய�Gமி�த	 காசினிேயா� பாவ/ 
பட	க4வி  ப";ற�தா ென�G/ –" 
- அDவாG ப:ைட� தீவிைனயா� ெச�ெதாழி�த பி�ன� அவFைடய 
சீட�சில�, அவFைடய சடல�ைத� தி�; மைற�� ைவ��வி"�) சிIைவயி� 
த:டைன ெப G மாி�தவ� கட@ேள எ�G/ உலக�தவாி� பாவ1கைள� 
ேபா	க	 க4வின� அைறய�ப"� இற�தா� என@/  
 
224-226 "–0டவிமிைச 
மாாிய/ைம ேப)சிய/ைம மாட�ெபா/ம� ம�ைர 
OரF ேதெவ�F/ வித/ேபாI/ – ஊரக�ேத 225 
ெச�தா�ேம  ெபாB�0கைழ) ேச�	2/ வைகேபாI/ 
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பி�ேதறி வாயா� பித G1கா�" 
- மாாிய/ம�,ேப)சிய/ம�, மாட�, ெபா/ம�, ம�ைரOர� ேபா�ேறா� 
இற�த பி�ன� ெதBவ/ எ�G ெபாB�0க? ேச���� பாமரம	க� கிராம1களி� 
அைழ	க� ப"டைத� ேபால , இவF/ பி��	 ெகா:டா� வாயா� ெதBவ/ 
என�ப"டா�. 
 
226-227 "ஒ��� 
ப@ெல�F/ ெபாBயி  பயி�ேறா� ஒ�வ� 
க@லாB�த� ப:ைடமத1 ைகவி"�" 
- (க@�-கவ�- அ)ச/) அ�த� பி�ேதறியவ�க9ட� ஒ��� ப@� எ�பா� 
ஒ�வ�, ெபாB ேப*த�ேலேய பலகால/ பயி�றவ�, அ)ச�தினா� த�Fைடய 
பைழய மத�திைன	 ைகவி"�.  
 
227- 229 "– அவல��ள  
ஏ*வி�ற� சீட ெர4திய ெத�Gேம* 
ேப**விேசட �ரச1க ெம�G/ – வாசக1க� 228 
+";	 2ைற�ெத4தி	 ெகா:�2�� ப"ட�ட� 
நா";னி�D ேவ*மத/ நா";னா�"  
- ஏ*வி�, வ���கி�ற சீட� எ4தியெத�G ேபச�ப�கி�ற ‘*விேசஷ 
பிரச1க1க�’ எ�F/வாசக1கைள எ4தி ைவ��	 ெகா:� 2��ப"ட��ட� 
நா";னி� இ�த ஏ*ம�ைத�திைன நா";னா�.  
 
229-230 "-ேக"டைனேயா  
வ�தமத/ இ�F/ அேனகவைக யாB�பிாி�த 
வி�ைதெய�லா' ெசா�னா� விாி61கா:" 
- ப@� ெதாட1கிய அ�தமத/ ேமI/ பலவைகயாB பிாி�த�. அDவாG பிாி�த 
கைதெயைய) ெசா�ல� ெதாட1கினா� அ� விாி�� ெச�I/. 
 
230- 232 "– அ�தமத  
ஆசிாிய�� ெத�	க ளாதியிேல ெசB6�ப 
ேதசிக�/ ப"ட�தி  ேற��தவி* – வாசிக9/ 231 
எ/மத� ைத6/O: இக?)சிெசயிF/ ெபாBயா� 
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த/மத�ைத ெமBெய�G சாதி	க –"  
- அ�த மத�தி� 2�	க9/ ெத��ைனகளி� சமய� பிர)சார/ ெசB6/ 
உபேதசிக9/ ப"ட/ ெப ற வி*வாசிக9/ பிற எ�த மத�திைன6/ Oணாக 
இக?�� பழி�தாI/, ெபாBயி� 0ைன�த த1க9ைடய மத�ைத 
ெமB'ஞானமளி	2/ உ:ைமயான மத/ எ�G சாதி�தாI/; 
 
232-234 – அ/மத�ைத�  
தாபி�ேதா�றா 6தர� த1கி மதிய/ நிைற��  
ேசாபி�தி ேயானி� �வார/ வ��1 – ேகாபி��	 233 
ெகா�ல வ�வாெர�G +சி�பய� ெதாளி��/ 
எ�லவ�1 காணவ4 ேதயிற��/ 234 
- அ�த� ெபாBமத�ைத� ேதா Gவி�தவனாகிய ஏ*, ஒ� தாயி� வயி றி� 
த1கி, ப�� மாத1க� க��ப வாச/ெசB� , தா6/ தாF/ க��ப வாதைன6 G�, 
தாயி� ேயானி� �வார/ வழிேய ெவளிேய வ��/, பைகவ� த�ைன	 ேகாபி��	 
ெகா�ல வ�வ� எ�G ந�1கி� பய�� ஒளி�� வா?��/, எ�ேலா�/ காண	 
‘கட@ேள எ�ைன	 ைகவி"� வி"bேர’ எ�G அ4�ெகா:ேட சிIைவயி� 
இற��/; 
 
234-236 "-0�I/  
உடல/நர/ெப� 0திர� தைசேச�� 
திடவிளைம யாதி ப�வ1க� – அைடவாக	 235 
ெகா:ேட மனித2ண1 ெகா�ைகயி� ேபதமதா 
6:ேட 6ற1கி 6ழ�றெவலா1 – ெகா:ேட"  
- எI/0 நர/0 தைச 2�தி ஆகிய நா ற�ைடய எ�லா/ ெபா��திய உடைல� 
ெபா��தி, 2ழவி, பால�, இைளேயா� ஆகிய ப�வ1கைள எ�லா/ �ைறயாக 
அைட��, மனித�க9	2 உாிய 2ணேபத1க� உ:;, உற	க/ ஏைன வ��த/ 
எ�லா/ ெகா:�,  
 
236-238 "அDேவ*மனிதேன ெய�பா� வாB	2� பய�� 
ேயாச� ெபF1 க�மாF	 2மண/ – ேபசிைவ�த 237 
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க�னிவயி றி  ெறBOக�திIதி�தா ென�G' 
ெச�னிமிைச யாவிவ�� ேச��தெத�G/ "  
- அ�த ஏ* ஒ� மாFட� பிறவிேய ெதBவம�G எ�G ேப*வாாி� 
வாBெமாழி	2� பய��, அDேவ*, ேயாெச�0 எ�F/ ெபய�ைடய க�மாF	2 
மண/ ேபசி ைவ�தி��த க�னி வயி றி�, (ஆணி� ெதாட�பி�றி�) ெதBOக�தி� 
உதி�தா� எ�G/, அவFைடய தல6)சியி� ஆவி வ�� ேச��த� எ�G/;  
 
238 -241 
"-த�Fயி�ேபாB ெச�த K�றாநா�த� சீட�க�காண� பிைழ�� 
��தியைட� தாென�G ��Fைரவ� -ெதா�தெத�G239 
மானிட�த� த��வ�/ வானவ�த� த��வ�/ 
ஆனவி� த��வ�தி னாென�G/ – ஞானிய�க�  
வி:மீ ெனா�றினாேல ெவளி�பட	 க:டாெர�G/ 
எ:மீறி ய 0த/வ� ெதB�ெம�G/"  
- த�Fைடய உயி� நீ1கி) ெச�த K�றா/ நா� த�Fைடய சீட�க� காண	 
க�லைறயி���� உயி��ெத4�தா� எ�G/, பி� ��தி அைட�தாென�G/, 
இDவி� நிக?)சி 2றி�� ��னேமேய ெதBவ	 2றி�0	 கிட�தெத�G/ 
அ	2றி�0� பி�ன� நிக?�த நிக?@க9	2 ஒ�தி��த� எ�G/ இவனிட�தி� 
மாFடவிய�0/ ேதவ இய�0/ இர:�/ இ��தன எ�G/, இவFைடய ெதBOக 
நிைலைய ஞானிய�க� வி:மீ� ஒ�G ெவளி�பட	 க:டன� எ�G/ இதனா� 
மன�தாI/ எ:ண �;யாத அ 0த1க� ேதா�G/ எ�G/  
 
241-242 "-உ:ைமயிேல  
இ�லா	 க�மெம�லா/ ஏ*தைல ேம *ம�தி  
எ�லா�/ந/0 ெமனவிைச�பா�" 
- உ:ைமயி� நிகழாத ெபாBயான நிக?)சிகைளெய�லா/ ஏ*வி� ேமேல றி, 
அதைன� பிற� க"டாய/ ந/ப ேவ:�/ எ�G +Gவா�.  
 
243-244 "–அ�லாத  
ேவ Gமத��" 2றி�பாB ேம@ெபா�ைள� தம	2�  
ேதா G விதமாB� ெபா��க� ெசா��ேய – � Gவா�" 
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- த1க9ைடய மதம�லாத ஏைனய மத1க� 2றி�பாக	 +G/ க���	கைள, 
த1க9	2� ேதா�G/ விதமாக� திாி��� ெபா�� ெசா��ேய அ/மத1கைள� 
பழி��� � Gவ�. 
 
244-245 "ம"டட1கா ேமாகி மடRர�தா� வி�/ப� 
ப"டவைள� ேபாெல4�/ பாவைன6' – சி"ட� 244 
அாியெவா� வ;வா ம	கர�ைத யா�� 
ெதாிய வாிவ;வி  றீ"�தI/ – ெபா�வேவ" 245 
- கா�க� ஒ�வ� மடR�/ ெபா�"�� தா� காத�	2/ ெப:ணி� 
வ;வ�திைன ஓவியமாக� தீ"�/ பாவனைய6/, ஞானிய� உபேதசி	2/ அாிய 
ஒ�வ;வா/ ம�திர எ4��	கைள வாிவ;வி� தீ"�தைல6/ ேபாலேவ 
 
246 "த/மன��" ெகா:ட தைலவைன�த� தியானாதி 
ெச/ைமெபறேவா� வ;வ' ெசB�ளேர� " 
- த1க9ைடய மனதி� க பைனயாக அைம��	 ெகா:ட தைலவன� த��, 
அ� 2ைற@படாத ெச/ைமயாக ைமய ஓ� வ;வ' ெசB��ளன�. 
எனேவ, 
 
246- 248 "– அ/மவவ�  
-�ேதவி�க: -/ைம ேநா	2ேமா காலாேல 
வ�ேதநீ� ேக"2/ வர/த�ேமா – வ�ேத 
கதித�ேமா ெசBதாF1 க/மியேன ய�ெறா 
மதியி�கா ெள�ெறமைர ைவவா�" 
- உ1க9ைடய கட@ளாகிய அவ�களி� க:க� உ/ைம� பா�	2ேமா? த/ 
காலாேல நட�� வ��, நீ1க� ேவ:�வைத	 ேக"� வர/ த�ேமா? வ�ேத ந கதி 
த�ேமா? உ1க� கட@ளைர) ெசBதவ� க/மிய� அ�லவா? அறிவ றவ�கேள 
எ�G எ1கைள� பழி�� ைவவ�.  
 
248-251 "– பதிதா�  
இைணயி� ஒ�வ ெனனிF/ அவைன)ேச�� 
தைண6 ம;ய�பல ராேம – �ைணயாக 249 
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ம�னவைன) ேசைவெசBேவா� ம�திாிக ளாதியைர 
��ன�� பணி6 �ைறேபால – @�னி� 250 
பலவ;யா� த/ைம� பணி�தா Iம	2� 
பலேதவ ெர�ேற பழி�பா�" –  
- இைறவ� ஒ�வேன; எனிF/ அவ� அ�� அைட�� அவ�பா  ேச��த 
அ;ய� பல� உளராவ�. ம�னF	2� �ைணயாக அவைன) சா��� ேசைவ ெசB6/ 
அைம)ச� �த�யவ�கைள� பணிதைல�ேபால நிைன��, அ;யவ�கைள 
வண1கினா� நீ1க� பலெதBவ வண	க/ உைடயவ�க� என� பழி�பா�க�. 
 
251- 253 "- 2லேதவ�  
ஏக�தம	 ெக�பா� ஏேகாவா ெவா�G0றா	 
காக@யி ெரா�ேற*	 க�தFெமா� – றாகேவ 252 
ேதா�றிய ெவDேவG ெசா�ப2ண ேபத��ள 
K�G/ அத�ேமI/ ெமாழிவா�க� " 
- த1க� 2லெதBவ/ ஒ�ேற எ�பா�; எேகாவா ஒ�G; 0றா@	காக 
உயிெரா�ேற; ஏ*வாஅகிய க��தF	2/ ஒ�ேற; ஒ�ேற ெவDேவG ெசா�ப 2ண 
ேபத��ள இ/ K�றக� ேதா�றின என ேமI/ ெமாழிவா�க�. 
[ந ெசBதிகளி�ப;, ஆ:டவராகிய இேய* ஞானZநான/ ெப றேபா� அவ�மீ� 
0றா வ;வி� �ய ஆவி இற1கி வ�தா�. ... எனேவ 0றா எ�F/ அைடயாள/ 
கிறிZ�@	2� ெபா��தேம. ..... ேஜ/Z ம�னனி� தமி? விவி�ய/ இதைன 
"ேதவ�" என ெமாழி�ெபய�	கிற�]  
 
253-254 "– ஊ�றியவD  
ேவ*ெவ2 நீதிஇைச� தா�எ�பா ாி�பா  
ேப*ல2 நாகாிக/ ெப றெத�பா� " 
- ஏ* நீதிக� பல உைர�தா� எ�G/,அதனா� இ�த உலக/ நாகாிக/ ெப ற� 
எ�G +Gவா�. 
 
254-256 "– ஏ*தா�  
மாதாேபா  ேறா�றி வ2�தெதF நீதிெயலா� 
தீதா� 0�க�வி) சிறா�கெள�� – ேதாதா�தி 255 
P;ெயF/ 0�தக�தி  ெசா��6ள நீதிகளி  
ேகா;யிேலா� +ெறன@1 +�ேமா" 
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- ஏ* அ�ைனேபா� ேதா�றி வ2�த� எ�F/ நீ�க� எ�லா/ மடைம 
உைடய இள' சிறா�க� எ��� ஓ�/ ஆ�தி)P; எF/ 7�� ெசா��6�ள 
நீதிகளி� ேகா;யி� ஒ� +G என@/ ெசா�ல� த	கதாகா�.  
 
256-257 "– நா;�  
இ�காலமி	க இழிெதாழி� ெபாB)சா�G 
ம�பான/ நாகாிக/ ஆேமா" – 
- ஆராயி�, இ	கால�தி� மி	க இழிெதாழிலாகிய ெபாB) சா�G +Gத�, 
ம�பான� பழ	க/ ேபா�றன நாகாிக/ ஆ2ேமா? 
 
257 -259 "ெபா�ைமயற�  
ேதவFலக�ைத) சி�";�த காரண�/ 
பாவ/வ� தவாG/அ�த� பாவ�தா� – ேபா/வழி6/ 258 
எ�தவைக ெய�ற	கா� எD@யி�1 ேதா ற��� 
வ�தவைக ெசா�ல அறியாம�"  
- 2ழ�பமி�றி� ேதவ� உலக�ைத) சி�";�தத� காரண�/ உலக�தி� 
பாவ/ வ�த �ைற6/ அ�த/ பாவ/ கழி6/ வழி6/ எ�ப;,, உயி�களி� பிற�0	2	 
காரணெம�ன எ�G வினவினா� இவ றி 2� ெதளிவா� பதி� ெசா�ல 
அறிவி�றி; 
 
259-260 "– 0�தியிலா�  
த'சிற� ேசாG:ண� தாய�ெசா�I1 கைதேபா� 
எ'சி6ைரைவவி ெலF�திர"�" – ச'சாி��)" 260 
- அறி@ வளராத இள'சிறா�க9	2) ேசா["ட� தாBமா� ெசா�I1 
கைதேபால, ைபபி� எ�F/ கைத� திர"�� ெச�G;  
 
261-263 "சாமியைச வாட) சல/வ�/ பி�ேனெயாளி6/ 
>மிெயா� வாF/ ெபா��தவ�/ – >மிையநீ 261 
தாேன0� >:டாதி தாெவ�ன) சா றவ�/ 
வாேன ாி�*ட�/ வ��தய/ – ஆனத��� 262 
நா9:ெட� ேறாதவ�/ நா"ைட� தைனவண1க  
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வா9�னி) சி";�த தா	கவ�/"  
- க��தரான சாமி ‘வா’ என) ெசா�ன@டேன நீ� வ�/; பி�ேன ெவளி)ச�/ 
>மி6/ வாF/ ெபா��தி வ�/. >மிைய ேநா	கி ‘நீ 0�>:� தாவர1கைள� தா’ 
என) ெசா�ல அைவவ�/; வானி� PாியF/ ச�திரF/ வ�� ேதா�Gவத 2 �� 
நா� உ:டாததாக	 +றவ�/; ேதவ�, தம� சாயலாக@/ தம� �ப�தி�ப;ேய6/ 
மFஷைன உ:டா	கி அவ�க� ச��திர�தி� ம)ச1கைள6/ ஆகாய��� 
பறைவகைள6/ மி�க ஜீவ�கைள6/ >மியைன�ைத6/ >மியி�ேம� ஊ�/ 
சகல� பிராணிகைள6/ ஆள�பைட�தா�. 
 
263-264 "– K9��ைன)  
ெச�மமிைல) ெச�ம�தி  ேச��பத 2)ெசBபழய 
க�மமிைலெய�ேற களரவ�/"  
- பிறவி K9வத 2	 காரணமான ��ைன� பிற�பி�ைல; பிற�பி 
ேச��பத கான பைழய விைன எ�ேற +ற வ�/. 
 
264-265 "– ந�ைமெசBய  
வாதெமI/ பாெலா�ெப: ணா	கியவ F	களி��) 
சாதக'ெசB தி"டெதன) சா றவ�/ "  
- ஆதா�	2 உதவ அவ� எI/பி���� ஒ� ெப:ைண ஆ	கி அவF	2� 
�ைண ெசBதி"டெதன ) ெசா�ல வ�/. 
 
265-267 "– ஏதெனF�  
ேதா"டெமா�G ெசBத�த� ேதா"ட�தி  சீவமர1 
கா"; யதிலான கனி0சி�தா  – ேக";னா  266 
சாவாBஎ� ேறாதவ�/"  
- ஏத� எ�F/ ெபய�ைடய ேதா"ட/ ஒ�ைற அைம��, அ�த� ேதா"ட�தி� 
சீவமர1கைள	 கா"; அ/மர�தி� உ:டான கனியிைன� 0சி�தா� ேக� வ�/ 
அதனா� நீ சாவாB எ�G +ற வ�/; 
 
267-268 "ச��பெமா�G ச பைனயாB  
ேமவியைத 6:Q/ வி��பளி��� – ேதவியினா�  
உ:Qவி	க வ�லெதன ஓதவ�/" 
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- பா/0 ஒ�Gவ'சைனயாக வ�� அ�த	 கனிைய உ:Q/ ஆைசைய ஊ"; 
உ:Qவி	2/ ஆ ற� உைடயெதன	 +ற வ�/.  
 
268- "உ:ட@ட� 
க:Qைடய ராBமான1 காணவ�/"  
- அ�த	 கனிைய உ:ட@ட� அறி@ ேதா�றி தா� அ/மணமாக நி 2/ நாண 
அவமான/ காண வ�/. 
 
268- 269 "– க:ணாேல  
ந�ைமதி�ைம ஓ��� நரFெமாளி ெப Gய��த  
த�ைமக:� ெபா1கி) சபி	கவ�/" 
- வில	க�ப"ட கனிைய உ:டதனா� அறி@ ெப G ந�ைம தீைமகைள 
ஆராB�� உண��த மாFட� அறி@ ெப Gய��த ேம�ைமைய	 க:� ெபாறா� 
ெபா1கி) சபி	க வ�/. 
 
269-270 "– ��ெம��ேத  
ஆG நா9ைர யைம�தI�ப தாகியிைள� 
பாGநாெளா�ெற� றைறயவ�/ – 
- கட@� ஆG நா"க� உைழ��	 கைள�� ெம���, ஏழா/ நா� 
இைள�பாG/ நா� எ�G +ற வ�/. 
 
270-271 "+Gலக/  
U�ெபற� ��னேம ெபB�நைன� �ளதா 
K�பனி ெய�G/ ெமாழியவ�/"–  
- நில@லக/ ேதா�Gவத 2 ��னேமேய K�பனி ெபB� நைன�� (எ�?) 
உளதாக	 +றவ�/. 
 
271-272 "– நா;Iயி� 
ஒ�றி ����ம  ெறா�G:டாகி� ப�கியதா/  
எ�ெற ���	 +சா திய/பவ�/" 
- ஓ�யிாி���� ம ெறா� உயி� உ:டாகி, இDவாG ப�கியெத�G 
(அறிவி�லாம�) +சா� +ற வ�/. 
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272-273 "ெச�றவ�	2  
நி�தியமா/ ெசா�	க நிரய/ வ2	க வ� 
நி�திைரயாB) ெச�தவ�க� நி கவ�/"  
- இற�� ேபானவ�க9	2 நிர�தரமாக ெசா�	க/ அ�ல� நரக/ என விதி	2/ 
இGதி� தீ��0 வ�/ வைரயி� உற1கி	 கிட�ப� ேபால ஒாிட�தி� கிட	க) ெசய 
வ�/. 
 
273-274 "ெம�திேய  
சீட�கைளYெர12� ேத;� திர"�தேல 
U�ைடயெசBைக ெய�G ேபசவ�/ " 
- ஊெர12/ திாி�� கவ�)சியாக� ேபசி) சீட�கைள� திர"�தேல ெப�ைம 
மி	க சமய ஒ4	க/ என� ேபச வ�/. 
 
274-275 "ஆ��த, லா�யிாி� காதி� அைம�ேதா� உயிாிைனஊ 
தாைமயி னா சீவ ன ற தா	கவ�/" 
- ஆ� மா� �த�ய உயி�களி� காதி� அவ ைற� பைட�ேதா� உயிாிைன 
ஊதாைமயா� அைவ உயிர றைவகளா	க வ�/. 
 
275- 276 "யாெமைவ6/, தீனிெயன	 ெகா:�ெகா�G தி�னவ�/ ேவதெமன  
மானிட�த1 காைதெயன ைவ	கD�/" 
- ஆ� மா�கைள உணவாக	 ெகா�G தி�ன வ�/. மானிட�களி� கைதைய 
ேவதெமன ேமலாக ைவ	க வ�/. 
 
276-277 " ேமனிைரேய  
சாமியைசவாட) சலமி��தா� அ)சல�தா� 
>மியி�� த�லா  ெபா���ேமா – >மிய� 
��ேன 6:டாகி �;��ளேத� ேதவனைத� 
பி�ேனஉ: டா	கியதாB� ேப*வெத�’  
- ேதவ� அைசவத 2 நீ� இ��தா� அ�த நீ�தா� நிலமாகிய 
>மியி��தால�றி இ�	2ேமா? நீ� த1கியி��பத 2� >மி இ��தெத�றா� ேதவ� 
மீ:�/ அைத� பைட�தா� என	 +Gவேத�?(ேதவ ஆவியானவ� ஜல�தி�ேம� 
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அைசவா;	 ெகா:;��தா� ஆதியாகம/ 1.2பி�0 ேதவ� ஜல�தி� ம�தியி� 
ஆகாய விாி@ உ:டாக	 கடவ� எ�G/ அ� ஜல�ைத� பிாி	க	 கடவ� எ�G/ 
ெசா�னா�. ேதவ� ஆகாய விாி@	2	 கீேழ இ�	கிற ஜல�தி 2/ ஆகாய விாி@	2 
ேமேல இ�	கிற ஜல�தி 2/ பிாி@ உ:டா	கினா� அ� அ�ப;ேய ஆயி G. 
ேதவ� ஆகாய விாி@	2 வான/ என� ெபயாி"டா�. ேதவ� ெவ"டா�தைர	2� 
>மி எ�G/ ேச��த ஜல�தி 2) ச��திர/ எ�G/ ேபாி"டா�. 1.2-10)  
 
278-279 - ��ன/ இ�", க:Qற�த ஏேகாவா காாி�9/  
ேபெராளி6/ப:ணினா� எ�ற� ப4தலேவா" 
- �த�� இ�ளி� இ��த ஏேகாவா பி�ன�	 காாி�9/ ேபெராளியாகிய 
பகI/ பைட�தா� எ�G +Gவ� பிைழ அ�லவா? 
 
279-280 "-ம:ணதைன�, ப�>:ைட) ெசBய� பணி�தா� அஃெத�லா� 
0�>:�� ேத��� 0ாி�தி�ேமா?" 
- -ம:ைண�ேபாB பலவைகயான தாவர1கைள6/ பைட�தி� எ�G 
க"டைளயி"டா� அ� எ�லாவைகயான 0� >:�கைள6/ ஆராB�� ெதளி�� 
பைட	க வ�லதா2ேமா?(பி�0 ேதவ�, >மியான� ஜாதி ஜாதியான 
ஜீவஜ��	களாகிய நா"� மி�க1கைள6/ ஊ�/ பிராணிகைள6/, கா"� 
மி�க1கைள6/ ஜாதி ஜாதியாக� பிற�பி	க	 கடவ�, எ�றா�. அ� அ�ப;ேய 
ஆயி G. அதி 1. 11,12) 
 
280- 281 "- அ�I/ பகI/ இ�ெவ�ன� பகலவ னி�ளாம  
0கல வைக6:ேடா 0கலாB"  
- இர@/ பகI/ இ�ெவ�G *"ட) Pாிய� இ�லாம� +ற 
இயIமா?நீேயெசா�I (1.13 சாய1கால�/ வி;ய  கால�மாகி K�றா/ 
நாளாயி G..இ�9/ பகI/ பைட�ததாக	 +றியேத அ�றி பக� ேதா�Gவத 2	 
காரணமான Pாியைன	 +றேவயி�ைல)  
 
281 -282 "- பகலவனா/, எ'*ட� இ�லாம� தின/K�G ெச�றதாB 
அ'சா� உைர�ப�/ ஓ� ஆ)சாிய/" 
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- -ெச'*டராகிய Pாியேன இ�லாம� K�G நா"க� கழி�தன எ�G +சாம� 
ெசா�Iவ�/ ஒ� வி�ைதேய" (1.13 சாய1கால�/ வி;ய கால�மாகி K�றா/ 
நாளாயி G. 1.14. பி�0 ேதவ� பகI	2/ இர@	2/ வி�தியாச/ உ:டா	க� 
த	கதாக வான/ எ�ற ஆகாய விாிவிேல *ட�க� உ:டாக	 கடவ� எ�றா�. 
அ�ப;ேய ஆயி G. ேதவ� பகைல ஆள� ெபாிய *ட�/ இரைவ ஆள)சிறிய *ட�/ 
ஆகிய இர:� மக�தான *ட�கைள6/ ந"ச�திர1கைள6/ உ:டா	கினா�. 1.19 
சாய1கால�/ வி;ய  கால�மாகி நாலா/ நாளாயி G)  
 
282 -283 "– த'சாமி  
மானிடாி� சாயல� வாB��ளேன  சாயI	2� 
தானிடமா/ �ப/வ�� சாராேதா" 
- -த1க9ைடய சாமி	2 னானிடாி� சாய� வாB��ள� எ�றா� அ�த) 
சாயI	2� த	க உ�வ�/ வ�� ேசராேதா. அெத�ன ‘பி�0 ேதவ� நம� 
சாயலா	@/ நம� �ப�தி�ப;ேய6/ மFசைன உ:டாஆ2ேவாமாக" எ�G 
+Gவ�?(1.26) உ�வ�ைத வி"�) சாய� தனியாக இ�	2ேமா? (Then God said," 
Let us make man in our image, after our likeness)  
 
283 -284 " - ேவனவைன�  
ேதா ற வ�பிெயன) ெசா�Iவ�தி� ேதா றெமலா� 
ேதா றா விட��� ெதாழிெல�ேனா’ 
- (‘ேவனவைன’ எ�ப� அ)*�பிைழேயா என ஐய/. ேதவைன என 
இ��தி�	2ேமா ?) ேதவைன அ�பி (உ�வம றவ�) எ�Gெசா�Iவ� இ12� 
பைட	க�ப"டன எ�G ெசா�ல�ப�வன பைட	க�ப�வத 2 �� அவFைடய 
ெசய� யா�?  
 
284-285 –" -ஆ றIட�  
த�சாய�ேபா� நரைன�த�� நர�க:ணிலேன  
ெகா�சா�� ேதவ� 2�டேனா" 
- த�Fைடய சாய�ேல நரைன� த�தா ென�றா�, ஒ�வ� 2�டனாக� 
பிற�தி��தா�. அவைன� த� சாய�ேல பைட�த உ1க� இைறவF/ 2�டேனா. 
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285–287- "��ேச���  
த�ைன வண1க) சைம�தாேன� மா	க�பல� 
எ�ைனவண1 காதிக?� �ைர�த� – ��ைன 286 
விைனயி�றி) சீவ�கைள ேம�கீழாB) ெசBத 
ெதைனேயா வி��0 ெவG�ெப�ேனா "– 
- த�ைன வண1க நர�கைள இைறவ� பைட�தாென�றா�, அவ�க� த�ைன 
வண1கா� இக?�� ேப*த�, அவ�க� ��ெசBத விைனேய இ�லாதேபா�/ 
அவ�கைள	 கீ?ம	களாக@/ ேம�ம	களாக@/ ேவGப��தி� பைட�த�, தா� 
பைட�த ம	க� சிலாிட/ ேவG�0/ சிலாிட/ வி��0/ கா"�/ ஓர 
வ'சைனய�லவா? (ஆ�மா	க� ��0 ெசBத விைனேய அவ றினிைடேய 
காண�ப�/ ஏ றதா?@க9	2	 காரணமா2/. காரணமி�றி ஏ ற� தா?@க9ட� 
இைறவ� பைட�தைல) ெசBயா�.) 
 
287– 288 "- மைனயாைள  
ந�ல�ெசB ேதா/ப நரெனI/பி ேலபைட�தா� 
அ�ல�@' ெசBத� அழேகேயா"  
- நரF	2 ந�ைம ெசBவத 2 அவFைடய உட/பி���ேத எ��த எI/பிேல 
பைட�த ெப: அவF	2	 ெக�தி ெசBவ� அ?கா2மா? (1.2. 18. �ேகவனாகிய 
க��த� மFஷ� தனிைமயாக இ��ப� ந�லத�ல, ஏ ற �ைணைய அவF	2 
உ:டா	2ேவ� எ�றா�. 21. அ�ெபா4� ேதவனாகிய க��த� ஆதா�	2 அய��த 
நி�திைரையவர�ப:ணினா�. அவ� நி�திைரயைட�தா�. அவ� அவ� விலா 
எI/0களி� ஒ�ைற எ��� அ�த இட�ைத) சதியினா� அைட�தா�. 22. 
ேதவனாகிய க��த� தா/ மFஷனி� எ��த விலா எI/ைப மFஷியாக உ�வா	கி, 
அவைள மFஷனிட�தி� ெகா:� வ�தா�.) 
 
288-289 "- ந�லெதன  
ஒ�ைற நிைன	க அ�ெவாழி�தி" ெடா�றாயி  
ெற�ற� கட@" கிய�பாேமா –" 
- ந�ல� என ஒ�ைற� பைட�தா� அ� தீயெதன ஆத� கட@ளி� 
அறிவா றI	2� ெபா���ேமா? (மFஷF	2� �ைண ஆக ேதவ� மFஷிைய� 
பைட�தா�. ஆனா� அவ� அவைன� பாவியா	கினா�. ந�ல� ெசBய என	 
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கட@ளா� பைட	க�ப"ட மFஷி தீயவளானா�, தா� ெசBய �ைன�த ஒ�ைற� 
திற/பட) ெசB� �;	க இயலாைம க��த�	2 இழிப�லவா?) 
 
289– 291"- அ�றவேனா�  
ேதா"டம�G ெசBதததி  ேதா G/ பல�ெபறேவா 
வா"டமிலா) சீவ மர/ைவ�த – நா"ட�தா� 290 
எ�ேனா மனிதைன�� ேனமா றி	 ெகா�வத ேகா 
பி�ேனா	க ெம�ேனாநீ ேபசிடாB"  
- உ1க� ேதவ� ��னாளி� ஒ� ேதா"ட/ அைம�தா�; அ�ேதா"ட/ 
அைம�த�, அதி���� கிைட	2/ காB கனி �த�ய ந�ல பல�கைள� 
ெபG/ெபா�"ேடா , அ�றி	 ேக� விைள	கேவா? அழியாத சீவ மர�ைத ைவ�த 
ெதத� ெபா�"�?உ1க� ேதவனி� க��� மFஷைன ஏமா றி	 வ'சி��	 
ெகா�வத ேகா? நீேய ெசா�I.(1.2.9 ேதவனாகிய க��த� , பா�ைவ	2 அழ2/ 
0சி�0	2 நல�மான சகலவித வி�"ச1கைள6/ ேதா"ட�தி� ந�வி� 
ஜீவவி�"ச�ைத6/ ந�ைம தீைம அறிய� த	க வி�"ச�ைத6/ >மியி���� 
�ைள	க�ப:ணினா�. 17. ஆனாI/ ந�ைமதீைம அறிய� த	க வி�"ச�தி� 
கனிைய� 0சி	க ேவ:டா. அைத நீ 0சி	2/ நாளி� சாகேவ சாவாB எ�G 
க"டைள யி"டா�.) 
 
291 -292 "-அ�நாளி�  
மாறாக� ேதவைன6/ வ'சி	க� பா/0ளேத�  
ேவறாேயா� ேதவா� விதி��ளேதா " 
- அ�த நாளிேல ேதவைன6/ வ'சி	க ஒ� பா/0 உ�ளெத�றா�, அ�த 
ேதவF	2 எதிரான ஒ� ேதவனா� பைட	க�ப"டேதா? (1.3.1 ேதவனாகிய க��த� 
உ:டா	கின சகல கா"� ஜீவ�கைள� பா�	கிI/ ச��பமான� 
த�திர��ளதாயி��த�. அ� Zதிாிைய ேநா	கி ‘நீ1க� ேதா"ட�திI�ள 
சகலவி�"ச1களி� கனிைய6/0சி	க ேவ:டா/ எ�G ேதவ� ெசா�ன �:ேடா 
எ�ற�. 4. அ�ெபா4� ச��ப/ Zதீாிைய ேநா	கி நீ1க� சாகேவ சாவதி�ைல. 5. 
நீ1க� இைத� 0சி	2/ நாளி� உ1க� க:க� திற	க�ப�/. எ�G/ நீ1க� 
ந�ைம தீைம அறி�� ேதவ�கைள� ேபால இ��U�க� எ�G/ ேதவ� அறிவா� 
எ�ற�. 7. அ�ேபா4� அவ�க� இ�வ�ைடய க:க9/ திற	க�ப"ட�. அவ�க� 
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தா1க� நி�வாணிக� எ�G அறி�� அ�தியிைலகைள� ைத�� த1க9	2 
அைர	க)ைசகைள உ:� ப:ணினா�க�.) 
 
292-293 "- +Gம�த�  
பா/0 நரF	காிய பா�ைவத�த த�ேதவ� 
சா/பாி* த�தா� ச�ரெரவ�" 
- பா/0 அ�த நரF	2 ந�ைம தீைம அறி6/ அறி@ ெகா��தா�. அ�த� 
ேதவ� சாப/ ெகா��தா�. பா/0 ேதவ� இDவி�வாி� யா� ெபாிேயா� 
+Gவாயாக.(1.4. 22பி�0 ேதவனாகிய க��த�: இேதா மFஷ� ந�ைம தீைம 
அறிய�த	க வனாB ந/மி� ஒ�வைர�ேபா� ஆனா; இ�ெபா4�/ அவ� த� 
ைகைய நீ"; ஜீவ வி�"ச�தி� கனிைய6/ பறி�� எ�ைற	2/ 
உயிேரா;ராதப;2) ெசBய ேவ:�/ எ�G ---) 
 
293- 294" – நா/0சி	க�  
ப	கிமி�க� ைத6:� ப:ணினா� யாமவ றி�  
2	கி  கிைரயாத� +�ேமா" 
- மனித�களாகிய நா/ 0சி�பத காக ேதவ� பறைவக� மி�க1கைள 
உ:�ப:ணினா� எ�றா� நா/ அவ றி� வயி றிF	2 இைரயாத� இயIேமா? 
இயலாேத. (ஆனா� கா"� வில12க� மனிதைர6/ அ;��	 ெகா�G 
0சி	கி�றனேவ) 
 
294-295 "-- மி	கிைள��  
ேவைலெசBேவா ேரா�நா� விடாயா ற நி�றி�த� 
ேபா���ேபா� ேதவெனன� ேபா2ேமா" 
- ெவைள ெசBேவா� மிக@/ கைள���ேபாB ஒ�நா� ஓBெவ���	 
ெகா�9தைல� ேபால) ச��� நி�றி�ேவா� ேதவ� என�ப�வானா? (ஆகாேன.) 
(1.2.2. ேதவ� தா/ ெசBத த/�ைடய கிாிையைய ஏழா/ நாளிேல நிைறேவ றி , தா/ 
உ:டா	கின த/�ைடய கிாிையகைளெய�லா/ �;�த பி�0, ஏழா/ நாளிேல 
ஓB�தி��தா�. ) 
 
296 "-ஞால��  
வானமைழ ெபBயா�� வ��பனி ெபBதெத�றா� 
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ஏனதைன	 ேக"ேபா ாிகழா�க� " 
- வான/ மைழ ெபாழிவத 2 �� பனி ெபாழி�த� எ�G +றினா� , 
ேக"பவ�க� அDவாG இய ைக	2 மாறாக	 +Gேவாைன ஏ� இகழமா"டா�க�. 
நி)சயமாக இக?ேவ ெசBவ�. (1.2. 5. நில�ஹிFைடய சக�வித� >:�க9/ 
இ�F/ �ைள	கவி�ைல.ஏெனனி� ேதவனாகிய க��த� >மியி�ேம� இ�F/ 
மைழைய� ெபBய�ப:ணவி�ைல. 6. அ�ெபா4� K�பனி >மியி���� எ4/பி 
>மிெயலா/ நைன�த�) 
 
296 -297 "-தானியா  
ேமா�விள	கி� வ�ேத உதி	2/ விள	ெக�ன) 
சா�வத 2) சீவ� சட�ெபா�ேளா" 
- -ஒ�விள	கி� ெந��ைப	 ெகா:� ம ெறா� விள	கிைன ஏ றலா/. 
அைத� ேபால ஒ� சீவ� ம ெறா� சீவைன) சா�பினா� உ�வ	2வத 2, அ� 
எ�ன சட�ெபா�ளா?  
(தான�தி� இ��ப� தானி. தான/ – இட/. தான�தி� இ�	2/ ெபா��. தான/ –
விள	2. தானி- தீப/. 1.2.7. ேதவனாகிய க��த� மFஷைன� >மியி� 
ம:ணினாேல உ�வா	கி, ஜீவ*வாச�ைத அவ� நாசியிேல ஊதினா�. மFஷ� 
ஜீவா��மாவானா�. சட/ ம ெறா� ெபா�ளி� ேச�	ைகயினாேல பாிணாம/ 
எB�/ அ�ல� உ�மாG/ சி�� பாிணாம/ எBதா�.)  
 
297 -299 "—ேநெராDவா� தீவிைனயி ல ப�ைத) ெசBேதா� பலெசBேதா� 
தீவிைனேய � றாக) ெசBதி�ேவா� –தீவிைன	க:  
எ�தைனேயா ேபதமி�	க அைவயா விF	2/ 
நி�ய நரக�த4�த� நீதிேயா" 
- சில� அ பமான பாவ�ைத) ெசBதி��ப�. சில� தீவிைனையேய � றாக) 
ெசBதி��ப�. ஆ�மா	க� ெசBத தீவிைனகளிேல பல ேபதமி�	2/. அ�ப;யி�	க 
அDவைக ஆ�மா	க� அைன�ைத6/ மீளா நரக�தி���த� நீதியா2மா? (நா/ 
எ�ேலா�/ ேதவF	2 விேராதமாக பாவ/ ெசBேதா/ (ேராம� 3:23). அ�த 
பாவ�தி 2 ஏ ற த:டைன மரணமா2/ (ேராம� 6:23). நா/ ெசBத பாவ1க� 
எ�லா/ ேதவF	2 விேராதமானதாB இ�	கிற�தினாI/ (ச1கீத/ 51:4), ேதவ� 
எ�ைலயி�லாதவ� ம G/ நி�தியமானவராB இ��பதாI/, பாவ�தி� 
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த:டைண6/, அதாவ� மரண�/, எ�ைலயி�லாத�/ நீ�தியமான�மாக தா� 
இ�	க ேவ:�/. நரக/ எ�ப� பாவ�தினா� நா/ ச/பாதி�த எ�ைலயி�லாத, 
நி�தியமான மரணமா2/) 
 
301 –"நி�திைரதீ�  
ஞாய�தீ��0	 ெகா�	2/ நாளி�ேற வ��றிF/ 
மா6/ மனிதெர�லா/ வ�ெத4�தா  – சாயா� 300 
நி 2ேமா >மி ெந�1க ெந�1க ெம�ேம� 
ஒ	கவைட� தாI/ உலக1ெகா� –கி 2ேமா"  
- உற	க/ நீ1கி, நியாய� தீ��0	 ெகா�	2/ நா� இ�ேற வ�தாI/ 
மாB�தமனிதெர�லா/ எ4�� வ�தா� இ�த >மி தா12ேமா? ெந�	கி 
அைட�தாI/ எ�ேலா�/ இ�	க இட/ ெகா�	2ேமா? 
(ெகாாி�திய�: 15.51. இேதா, ஒ� இரகசிய�ைத உ1க9	2 அறிவி	கிேற�; 
நாெம�லா�/ நி�திைரயைடவதி�ைல; ஆகிI/ கைடசி எ	காள/ 
ெதானி	2/ேபா�, ஒ� நிமிஷ�திேல, ஒ� இைம�ெபா4திேல, நாெம�லா�/ 
மG�பமா	க�ப�ேவா/. 
52. எ	காள/ ெதானி	2/, அ�ெபா4� மாி�ேதா� அழிவி�லாதவ�களாB 
எ4�தி��பா�க�; நா�/ மG�பமா	க�ப�ேவா/.  
53. அழி@�ளதாகிய இ� அழியாைமைய6/, சா@	ேக�வாகிய இ� 
சாவாைமைய6/ தாி��	ெகா�ளேவ:�/.  
54. Belief in the Last Judgment (often linked with the General judgment) is held firmly 
in Catholicism. Immediately upon death each soul undergoes the particular judgment, 
and depending upon the state of the person's soul, goes to Heaven, Purgatory, or 
Hell. A soul in Purgatory will always reach Heaven, but those in Hell will be there 
eternally. 
The Last Judgment will occur after the resurrection of the dead and the reuniting of a 
person's soul with its own physical body.[22] The Catholic Church teaches that at the 
time of the Last Judgment Christ will come in His glory, and all the angels with him, 
and in his presence the truth of each man's relationship with God will be laid bare, 
and each person who has ever lived will be judged with perfect justice with those 
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believing in Christ (and the unknown number of the righteous ignorant of Christ's 
teaching, but who might be mysteriously saved through by Christ's atonement), going 
to everlasting bliss, and those who reject Christ going to everlasting condemnation. 
At that time, all will be resurrected. ) 
 
301 "ஆ G மணெலலா/ அளவி"டாI/ உலகி� 
ேதா றியிற� ேதாெர: ெதாைலயாேத" 
- ஆ G மணைல6/ � ற எ:ணி �;	கலா/; ஆனா�, இ�த உலகி� பிற�� 
இற�த உயி�களி� ெதாைகைய எ:ணி� ெதாைலயாேத.  
 
302-304 –"ஆ றேவ  
தாகி�ேதா�நீ� ேத�� த�ைமெயன) ச 2�ைவ 
ேமாகி�ேதா� ேதட� �ைறய�றி – ஊகி��) 303 
சீட�கைள� தா/வIவி  ேச�	க� ெத��ெத�வாB� 
ேத;	 2�மா� திாிவாேறா"  
- மி	க நீ� ேவ"ைக உைடயவ�க� நீைர� ேத;) ெச�வைத�ேபா� ச 2�ைவ 
அைடய வி�/0ேவா� ேத;) ேசர� �ைறேய அ�றி, யா� தன	2) சீட�களாக 
அைமவா� என ஊகி�� அவ�களிட/ ெச�G அவ�கைள வIவ�தமாக� த/ 
+"ட�தி� ேச���	 ெகா�ள 2�மா�க� ெத��ெத�வாக அைலவா�கேளா?  
 
304–307" +;6ள  
சீவ� சரமைடய) ெசBயவிைலேய லைவக� 
யா@நைம� ேபா�வா? வைமவாேன� – சீவ�  
அறிவிFய� ெவ�னி� அைவைய�தா றாBமாற�  
பிறி�பிறி தாதிலேன ேபதாB- அறிவ�  
விதியா ெய�ெற�G/விதி�தவிதி த�பி� 
0திதாB� பழதாB� ேபாேமா – 
- அ12	 +;6�ள சீவ�க9	2 உயி��0	 ெகா�	கவி�ைலேய�; (சர/ – 
உயி��0, *வாச/, breath) அவ றிF	2/ ந/ைம� ேபால� பிற�0 இ��0 இற�0 
எF/ வா?	ைக அைமவாேன�? மாFட சீவ� அறிவி� உய�@ எ�னி�, அைவ 
ஐ�� ஆறாB� பிறி� பிறிதாதிைலேய . அறிவனாகிய இைறவ� வி�தி�த விதி மாறி 
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0திதாB� பைழயதாB மாறி� ேபாேமா (இ�த	 க:ணிகளி� க��� விள1கவி�ைல 
மாFட சீவF	2 வாயி� ஊதி உயி��0	 ெகா��ததி� ெதாட�)சியாB ஏேதா ஒ� 
க��ைத	 +Gகி�றா�.)  
 
307- 308"- இ�ேபா  பலசர	2 2�ைபெயலா/ பா��தா� அவ G� 
சிலசர	21 கி"டா� ேச��ேத" – 
- இைவ ேபால� திர";ய பலெபா�" 2�ைபகைள) ேச��� ஆராB�தாI/ 
ஒ� ந�ல ெபா�9/ ேதரா�. 
 
308-9" – அலகில�த)  
ெசா பதெர�லா/ 0ைட��� � றினா� ஆ1கவ G� 
அ பமணிேயF/ அக�படா"– 
- அ�த விவி�ய 7லா� கள�தி� அளவி�லாம  ெகா";	 கிட	2/ அ�த) 
ெசா பத�கைளெய�லா/ 0ைட��� தீ";� � றினாI/ அ பமான ஒ� ெந� 
மணி6/ அக�படா�. 
 
309- 311 "-– வி பன�க� 
த�	க நிைறேகாலா  சாி�	கி உ�திெயF/ 
க கிைடேய மா Gைர��	 கா";னா� - ப ெக'சி� 310 
ைபயவிழி��� பைத�0 G நா	2ளறி	 
ைகவிாி��� ேதவசி�த1 காெண�பா�" 
- சா�ேறா� த�	க/ எ�F/ தராசினா� ந�நிைலயி� நி�G �	கி எைட 
க:�, உ�தி எF/ உைரக��னி� மா G உைர��	 க:� இ�ெபா�� ெபா� 
அ�G எ�G அத� மதி�பிைனைய	 கா";னா�, ப�ைல	 கா";	 ெக'சி� 
தி�தி� எ�G விழி�� ந�ந�1கி நா	2 உளறி, ெசய��ைமயா� ைகவிாி��, 
அெத�லா/ ‘ேதவசி�த/’ (உ1கைள� ேபா�ற அ'ஞானிக9	2 எ"டா�) கா:U� 
எ�பா�. 
 
311-312 "-– ெமB6ண��ேதா� த";�ேபசா� வி"டா  
ச:ட�ரச:டமதா ெய";�பா�� பா�க�" 
- உ:ைம6ண��தவ�க� உர��� ேபசாவி;� , உ�G/ அறியாத 
அ'ஞானிக� என நிைன�� உ� -ைழ�� ேவ@பா��பா�க�. 
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312-313 "-இவ�க�வய� – ப"�நீ  
பா/பி�வாB� ேதைர ப��தி�கா லா2ெவன� 
ேத/பி ம;யாம� தி�/ெப�றா�" 
- இ�த பி�தலா"ட	கர�களி� வச�ப"� நீ பா/பி� வாB� ேதைர ேபால@/ 
ப��தி� கா� நக�தி� சி	கிய எ�ேபால@/ வ��தி ம;யாம� உ�ைன� 
ெப ேறாாி� நிைல	2� தி�/0 எ�றா�. 
 
313- 316 "-– O/0ைர�� 
நி�றமன/ ேசா��� ெந�K)ெசறி� �திைக� 
ெதா�G� ெதாியா ெதா��+��த'- ெச�றத பி� 314 
அ�த	 கிறிZேத* அவதாி	க� ப�கால  
��தவைத	 க:� ெமாழி�ததனா� –அ�த@ைர 315 
ேவதெம�G ெசா�� ெவ2ேப ரFசாி	க 
ஏதி�ப ;	2ைர�தீ� எ�ேற�யா�" 
- ேபா�	க@ரவ� ப"� நி�ற மன/ ேசா���, ெப�K)* வி"�, ச � ேநர/ 
ஒ�G/ ேதா�றம� நி�G கழி�தபி�, அ�த ஏ* கிறிZ� அவதாி	க� பலகால/ 
��ேப அைத	 க:� அ�த உைரகைள ேவத/ எ�G பல�/ பாரா"; ேம ெகா�ள 
நீ1க� எ�ப; இ�ப; அதைன இழி�� உைர�தீ�க� எ�G யா� வினவிேன�. 
 
316-318 "-– ஓத	ேக� பி�ன�நி க?வதைன� ேப*வ� தா�ேவத/ 
எ�ன� ப�ேமா இனிவ�த� – ��Fண���  
ேசாதிட1 க ேறா�க� *லபமா யாவ�	2/ 
ஓதிடநா1 காணாத �:ேடாதா�" 
- ெசா�கிேற� ேக� பி�னா� நிகழ� ேபாவதைன அறி�� +Gவ�தா� 
ேவதேமா? பி� நிகழ� ேபாவைன ��னேனேய அறி�� ேசா;ட/ க றவ�க� 
எளிதாக எ�லா�	2/ +Gவ� யா/ காணாத அதிசய/ அ�ல. 
 
318 -319 "-– வாதி�ம�  
பி��ைர யிேல* பிற�ப�@' சாவ�@/ 
ஒ�ேத ெய���ைர�த �:�ெகாேலா" 
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- ேவதேம அ� என வாதி"�	 +G/ அ�பி�த@ைரயி� எ1ேகF/ இேய* 
பிற�ப�@/ சாவ�@/ ஒேரப;�தாக உைர�த� உ:ேடா? 
 
319 - 321 – ச�தியமாB, 
அ�ேனா� சாித1க� ஆதிய�தமாB அதF" 
ெசா�னா� ஓ�கா�நா/ �ணியலா/ – பி�னவ�க�  
ேவ�தன	2	 கர"ேடாணா� சா"சிெயன� 
ேபால� பல@/ ெபா���வ�கா: –" 
- உ:ைமயாக அ�னவனி� வரலா ைற� ெதாட	க�த� இGதிவைர �ைற�ப; 
ெசா�னா� ஒ�சமய/ நா/ அவ� வரலாG இ�ன� எ�G �ணியலா/. �:� 
�:டாக� ெதாட�பி�லாம� +Gவதா�, எ4�ப�ப�/ ஐய1க9	2, ேவ�	2 
ஓணா� சா"சி எ�பைத� ேபால ேவG கைத ெசா��� ெபா���வ� எ�G 
அறிவாயாக. 
 
321"- –ேமல�ெவ�  
ற�னெதா� 7ைல அFசாி	2/ Yதெரலா/ 
இ�னமைத� ெபாBெய�ப ெத�ைனேயா"  
- ேமலான� என விவி�ய�தி� ஒ� 7ைல� ேபா G/ Yதெரலா/ அத� 
இ�ெனா� ப2திைய ஏ காம� அ� ெபாB எ�ப� ஏ�? கிறி�தவ�/ Yத�/ 
ஏ G	ெகா�9/ விவி�ய� ப2தி கிறி�தவ�களா� பைழய ஏ பா� எ�G 
அைழ	க�ப�கிற�. அைத எபிேரய விவி�ய/ எ�G/ +Gவ�. 
- Yத ைபபி�, கிறி�தவ ைபபி� இர:�/ ச ேற ேவGப"டைவ. Yத ைபபி� 
ஹீ�� ெமாழியி� எ4த�ப"ட 39 7�களி� ெதாைக ஆ2/. சிறிதள@ அராமி	 
ெமாழியிI/ இ� உ�ள�. கிறி�தவ ைபபி� பைழய ஏ பா�, 0திய ஏ பா� என 
இர:டாக பிாி	க�ப"��ள�. 0திய ஏ பா� 27 7�க� ெகா:ட�. கிறி�தவ 
மத�தி� உ�ள இ� ெப�/ பிாிவினரா� பைழய ஏ பா� இர:� ேவGப"ட 
வ;வ1களி� �தSலாக	 ெகா�ள� ப"��ள�. ேராமா0ாி	 க�ேதா�	க மத/ 
Yத�களி� ைபபி9ட� ஏ4 ேவG 7�கைள6/ ேச���	 ெகா:��ள�. அவ றி� 
சில 7�க� கிேர	க ெமாழியி� எ4த�ப"ட 2றி�0க� ம G/ க;த1க�. 
0ர"டZடா:�களி� பைழய ஏ பா";� Yத ைபபிளி� உ�ள 39 7�க� ம"�ேம 
உ�ளன. க�ேதா�	க சைபயா� ேச�	க�ப"ட 7�க� அேபாகிாிஃபா 
[பி ேச�	ைக] எ�G 0ர"டZடா:�களா� ெசா�ல�ப�கி�றன. ேராமா0ாி	 



131 

 

க�ேதா�	க�க� அவ ைற Kல7�ேச�	ைக [ "Y"டேரா கானனிக� ] 
எ�கிறா�க�. [ெஜயேமாக�] 
 
322 – அ�னவ�� , 
*�ன�ைத� த�ளா� ��	கரைத� ெபாBயாெம� 
ெற�ன� தினா�� கிய/0கி�றா�" 
- அவ�க9� *�ன�ைத� த�ளாத ��	க� அ�த விவி�ய�ைத� ெபாB 7� 
எ�G எ�ன காரண�தினா� இய/0கி�றன�? 
 
323- அ�னைத�தா�  
அ�நா"; I�ேளா� அேனக� அ�வ��தா� 
எ�நா";� உ�ேளா�	 ேக 2ம�"  
- அைத அ�நா";� உ�ேளா� அ�வ��� ஏ க மG�தா� எ�த நா";� 
உ�ேளா�	2 அ�7� ஏ 0ைடயதா2/?– 
 
324 "-��ேனா�  
ெபாி�/ வ��தி� பிைழ�திற�த ��ைன) 
சாிதெமலா/ ேவதேமா சா றாB – "  
- Kதாைதய� ெபாி�/ ��ப� G வ��த�ப"� வா?�� இற�த 
கைதெய�லா/ ேவதமா2ேமா? ெசா�லாB! 
 
325 – 327 "- சாித1ேக�  
ெப";ெயா� றிேனாவாத� ெப:�பி�ைள யாதி6ட�  
சி";ெயாD ெவா�றா ெயா�1ேக ேச��ேதறி� – ெப";ேயா�  
அ�தர�திேல மித�� அரரா� மைலேமேல 
வ�தைட�தா ெர�ற மச	கைத6/"– 
- சி"; – சி�];. மச	கைத- மைச – அறிவி�ைம. 2. Fool, idiot; Kட�. 
- "கிறி�தவ�களி� 0னித 7லாகிய ைபபிளி�, பைழய ஏ பா";�, 
ஆதியாகம�தி�, 6 ம G/ 7 அதிகார1களி� இ�த ேநாவாவி� ேபைழ 2றி�த	 
2றி�0க� வ�கி�றன. ைபபிளி� பைழய ஏ பா";� அதிகார/ 6-7 களி�, 
ேநாவாவி� கைத வ�கிற�. அ	கைதயி� ப; மனிதன� பாவ) ெசய�க� >மியி� 
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அதிகாி�ததா�, ேகாப� ற	 கட@� எ�ேலாைர6/ அழி	க ேவ:�/ என� 
பிரளய�ைத உ:��ப�Fகிறா�. ஆனா� நீதி�தவறாத ஒேர மனிதனான 
ேநாவாைவ6/ அவன� 2�/ப�தினைர6/ ம"�/ எ�ப;யாவ� கா�பா ற கட@� 
எ:Qகிறா�. அதனா� கட@� ேநாவாவி 2 ஒ� க"டைளயி�கிறா�. 
அ�த	க"டைளயி� ப; ேநாவாவா� க"ட�ப�வேத "ேநாவாவி� க�ப� அ�ல� 
ேநாவாவி� ேபைழ எ�பதா2/. க�பைல ேநாவா க";ய@ட� ேநாவாைவ6/, 
ேநாவாவி� 2�/ப�தாைர6/, உலகி� உ�ள உயிாின1க� ஒDெவா�றிI/ 
ஒDெவா� ேசா; வில12க�, பறைவக�, ஊ�வன என ேநாவாவி� க�பI	2� 
ஏ றி	ெகா:� K;	ெகா�9/ ப; கட@� க"டைள இ�கிறா�. அதைன� 
ெதாட��� 40 நா"க� இைடவிடாத க�/ மைழ, கட� நீ� ம"ட/ மைல 
�க�க9	2/ ேமலாக உய�கி�ற�. அ�த ெவ�ள�ெப�	கி� உலகி� உ�ள 
உயிாிண1க� எ�லா/ அழி�� ேபாகி�றன. ஆனா� ேநாவா@/, அவர� 
2�/ப�தா�/, க�ப�� ஏ ற�ப"ட வில12க9/ ம"�ேம உலகி� மி'*கி�ற�. 
மீ:�/ கட� நீ� ம"ட/ வ;�� இய�0 நிைல ேதா�Gகிற�. ேநாவாவி� 
2�/ப�தா�ட�, மி�க1க9/, பறைவக9/ க�பைல வி"�) ேசா; ேசா;களாக 
ெவளிேயGகி�றன." எ�ப� ைபபி� +G/ கைதயா2/  
- ஆதியாகம/ 7� ேநாவாவி� ேபைழ அரரா� மைலகளி� த1கியதாக 
+Gகி�ற� ெதாட	க 7� எ�F/ விவி�ய ஏ� "அரரா�� மைல�ெதாட�" என	 
2றி�பி�வ� ஒ� தனி�ப"ட மைலைய அ�ல, மாறாக ஒ� ெபா�வான மைல� 
பிரேதச�ைதேய ஆ2/ எ�G அறிஞ� விள	2கி�றன�. விவி�ய�தி� வ�கி�ற 
அரரா�� அசீாிய ெமாழியி� "உரா���" (Urartu) எ�G/ பாரசீக ெமாழியி� 
"ஆ�மீ�யா" (Arminya) எ�G/ வ�/. அ�த அர* வா� ஏாி� ப2திைய 
உ�ளட	கியி��த�. அ�ேவ கிேர	க வரலா றாசிாியரான ெஹரேடா"ட* 
(Herodotus) எ�பவாி� கால�தி���� "ஆ�மீனியா" எ�G அைழ	க�படலாயி G. 
 
- "Yபி� 7�" எ�F/ விவி�ய� 0ற7� + G�ப; (7:1), ேநாவாவி� 
ேபைழ அரரா�� மைல�ெதாடாி� அைம�தி��த "Rபா�" எ�F/ மைல6)சியி� 
த1கிய� 
 
327- 329 வ�தி�1கா   
சாமி ெயதி�வ�� சல�திரளி னா�னிேம  
>மியழி யாெத�G ேபாதி	க – ேநமிெயா�ைற  
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வான�தி� ைவ�த�@/’  
- ேநமி – வி�. இ12 வானவி�. 
- -ேநாவா ெவ�ள�தி� மித��ெகா:� வ�/ெபா4� , ெவ�ள�தினா� இனி >மி 
அழியா� எ�G அறிவி	க வி� ஒ�றிைன அ�தர�தி� ைவ�த�@/; (9.11 இனி 
மா/சமானைவகெள�லா/ ஜல�பிரளய�தினா� ச1காி	க�ப�வதி�ைலெய�G/ , 
>மிைய அழி	க இனிஜல� பிரளய/ உ:டாவதி�ைல ெய�G/ உ�கேளாேட எ� 
உட�ப;	ைகைய ஏ ப���கிேற� எ�றா�. 12. அ�றி6/ ேதவ� , என	2/ 
உ1கI	2/ உ1களிட�தி� இ�	2/ சகல ஜீவஜ��	க9	2/, நி�திய 
தைல�ைறக9	ெக�G நா� ெசBகி�ற உட�ப;	ைகயி� அைடயாளமாக13. 
நா� எ� வி�ைலேமக�தி� ைவ�ேத�. அ� என	2/ >மி	2/ உ:டான 
உட�ப;	ைக	2 அைடயாளமாயி�	2/. 14. நா� >மி	2 ேமலாB ேமக�ைத 
வ�வி	2/ேபா�, அ�த வி� ேமக�தி� ேதா�G/? 
 
329 –" வ�ம�வா  ைற�ைதயிைன	 
கானா� சிாி�த களி	கைத6/’  
- -ெவறிமி	க ம�வினா� கானா� த� த�ைதயிைன எ�ளி ேக�6ட�  
சிாி�த கைத6/; 
- [9.18. ேபைழயி���� 0ற�ப"ட ேநாவாவி� 2மார� ேச/, கா/, யாேப� 
எ�பவ�கேள. கா/ கானF	2� தக�ப�. 19. இ/Kவ�/ ேநாவாவி� 2மார�க� 
இவ�களாேல >மிெய12/ ஜன1க� பர/பினா�க�. 20. ேநாவா பயிாி�கிறவனாகி, 
திரா"ச� ேதா"ட�ைத நா";னா�. 21. அவ� திரா"ச ரச�ைத	 2;��, 
ெவறிெகா:� , த� +டார�தி� வZதிர/ விலகி�ப��தி��தா�. 22. அ�ெபா4� 
கானாF	2� தக�பனாகிய கா/ த� த� தக�பFடய நி�வாண�ைத	 க:�, 
ெவளியி�, இ��த த� சேகாதர� இ�வ�	2/ அறிவி�தா�. 23. அ�ெபா4� ேச�/ 
யா�ேப��/ ஒ� வZதிர�ைத எ���� த1க� ேதா�ேமI/ ேபா"�	 ெகா:�, 
பி�னி"� வ�� த1க� தக�பFைடய நி�வாண�ைத K;னா�க�; அவ�க� 
எதி��கமாB� ேபாகாதப;யினாேல, த1க9ைடய தக�பFைடய நி�வாண�ைத	 
காணவி�ைல. 24. ேநாவா திரா" ரச�தி� ெவறி ெதளி�� விழி�தேபா�, த� 
இைளய 2மார� தன	2) ெசBதைத அறி��; 25.கானா� சபி	க�ப"டவ�; த� 
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சேகாதராிட�தி� அ;ைமக9	2 அ;ைமயாயி��பா� எ�றா�. த�ைதயி�ெசய� 
தனய�மீ� வி;�த�.] 
 
329-330 – மானவ� ெசB 
பாேப�� ேகா0ர�ைத� பா���� பலபிாிவாB 
மாேபத' ெசB� வ2�த�@/. 
- மFஷ�க� ெசBகி�ற பாேப� எF/ ேகா0ர�ைத� பா���� ேதவ� அைத 
அளவ ற மி	க ேபத/ ெசB� பலபிாி@களாக வ2�த�@/. பாேப� ேகா0ர/ எ�ப� 
ெதாட	க 7��[1] ப;, சினயா� சமெவளியி� க"ட�ப"ட ஒ� ேகா0ர/ ஆ2/. 
-11.1 >மிெய12/ ஒேர பாைஷ6/ , ஒேரவிதமான ேப)*/ இ��த�. : 2 ஜன1க� 
கிழ	ேகயி��� பிரயாண/ப:Qைகயி�, சிெநயா� ேதச�திேல சம>மிைய	க:�, 
அ1ேக 2;யி��தா�க�.  
- ஆதியாகம/ 11 :2 
- 3 அ�ெபா4� அவ�க�: நா/ ெச1க� அG��, அைத ந�றாB) *�ேவா/ 
வா�1க� எ�G ஒ�வேராெடா�வ� ேபசி	ெகா:டா�க�. க�I	2� பதிலாக) 
ெச1க�I/, சா��	2� பதிலாக நில	கீI/ அவ�க9	2 இ��த�.  
- ஆதியாகம/ 11 :3 
- 4 பி�F/ அவ�க�: நா/ >மியி�மீெத12/ சிதறி�ேபாகாதப;	2, நம	2 
ஒ� நகர�ைத6/, வான�ைத அளா@/ சிகர��ள ஒ� ேகா0ர�ைத6/ க";, நம	2� 
ேப� உ:டாக� ப:Qேவா/ வா�1க� எ�G ெசா��	ெகா:டா�க�.  
- ஆதியாகம/ 11 :4 
- 5 மF0�திர� க"�கிற நகர�ைத6/ ேகா0ர�ைத6/ பா�	கிறத 2	 க��த� 
இற1கினா�.  
- ஆதியாகம/ 11 :5 
- 6 அ�ெபா4� க��த�: இேதா, ஜன1க� ஒேர +"டமாB இ�	கிறா�க�. 
அவ�க� அைனவ�	2/ ஒேர பாைஷ6/ இ�	கிற�. அவ�க� இைத) 
ெசBய�ெதாட1கினா�க�. இ�ெபா4�/ தா1க�ெசBய நிைன�த� ஒ�G/ 
தைடபடமா"டா� எ�G இ�	கிறா�க�.  
- ஆதியாகம/ 11 :6 
- 7 நா/ இற1கி�ேபாB, ஒ�வ� ேப*கிறைத ம ெறா�வ� அறியாதப;	2, 
அ1ேக அவ�க� பாைஷைய� தாGமாறா	2ேவா/ எ�றா�.  
- ஆதியாகம/ 11 :7 
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- 8 அ�ப;ேய க��த� அவ�கைள அDவிட�தி���� >மியி�மீெத12/ 
சிதறி�ேபாக�ப:ணினா�. அ�ெபா4� நகர/ க"�கிறைத வி"�வி"டா�க�.  
- ஆதியாகம/ 11 :8 
- 9 >மிெய12/ வழ1கின பாைஷைய	 க��த� அDவிட�தி� 
தாGமாறா	கினப;யா�, அதி�ேப� பாேப� எ�ன�ப"ட�. க��த� அவ�கைள 
அDவிட�தி���� >மியி�மீெத12/ சிதறி�ேபாக�ப:ணினா�.  
ஆதியாகம/ 11 :9 
 
330-331 "–ஆபிரகா/  
ச�ததிைய� ெப ற�@' ச	கள�தியா  சாரா� 
ச�ததிைய� ெப ற தனி	கைத6/; 
- - ஆபிரகா/ ச�ததிைய� ெப ற கைத6/ ச	கள�தியா� அவ� மைனவி  
ச�ததிைய� ெப ற தனி	கைத6/; 
-ஆதியாகம/.21 அதிகார/ 
- 1. க��த� தா/ ெசா��யி��தப; சாரா�ேபாி� கடா"சமானா�; க��த�  
தா/ உைர�தப;ேய சாரா9	2) ெசBத�ளினா�. 
- 2. ஆபிரகா/ �தி�வயதாயி�	ைகயி�, சாரா� க��பவதியாகி, ேதவ� 
2றி�தி��த கால�திேல அவF	2 ஒ� 2மாரைன� ெப றா�. 
- 3. அ�ெபா4� ஆபிரகா/ தன	2) சாரா� ெப ற 2மாரF	2 ஈசா	2 எ�G 
ேபாி"டா�. 
- 4. த� 2மாரனாகிய ஈசா	2 பிற�த எ"டா/ நாளிேல, ஆபிரகா/ தன	2� 
ேதவ� க"டைளயி";��தப; அவF	2 வி��தேசதன/ப:ணினா�. 
- 5. த� 2மாரனாகிய ஈசா	2 பிற�தேபா� ஆபிரகா/ 7G வயதாயி��தா�. 
- 6. அ�ெபா4� சாரா�: ேதவ� எ�ைன நைக	க�ப:ணினா�; இைத	 
ேக"கிற யாவ�/ எ�ேனாேட+ட நைக�பா�க�. 
- 7. சாரா� பி�ைளக9	2� பா� ெகா��பா� எ�G ஆபிரகா�	2 எவ� 
ெசா�Iவா�? அவ�ைடய �தி�வயதிேல அவ�	2 ஒ� 2மாரைன� ெப ேறேன 
எ�றா�. 
- 8. பி�ைள வள���, பா� மற�த�; ஈசா	2 பா� மற�தநாளிேல ஆபிரகா/ 
ெபாிய வி���ப:ணினா�. 
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- 9. பி�0 எகி�� ேதச�தாளாகிய ஆகா� ஆபிரகா�	2� ெப ற 2மார� 
பாியாச/ப:Qகிறைத) சாரா� க:�, 
- 10. ஆபிரகாைம ேநா	கி: இ�த அ;ைம� ெப:ைண6/ அவ� மகைன6/ 
0ற/ேப த�9/; இ�த அ;ைம� ெப:ணி� மக� எ� 2மாரனாகிய ஈசா	ேகாேட 
*த�தரவாளியாயி��பதி�ைல எ�றா�. 
- 11. த� மகைன	2றி��) ெசா�ல�ப"ட இ�த	 காாிய/ ஆபிரகா�	2 
மிக@/ �	கமாயி��த�. 
- 12. அ�ெபா4� ேதவ� ஆபிரகாைம ேநா	கி: அ�த� பி�ைளைய6/, உ� 
அ;ைம�ெப:ைண6/ 2றி��) ெசா�ல�ப"ட� உன	2� �	கமாயி�	க 
ேவ:டா/; ஈசா	கினிட�தி� உ� ச�ததி விள12/; ஆதலா� சாரா� உன	2) 
ெசா�வெத�லாவ ைற6/ ேக�. 
- 13. அ;ைம�ெப:ணி� மகF/ உ� வி�தாயி�	கிறப;யா�, அவைன6/ 
ஒ� ஜாதியா	2ேவ� எ�றா�. 
- 14. ஆபிரகா/ அதிகாைலயி� எ4��, அ�ப�ைத6/ ஒ� ���தி 
த:ணீைர6/ எ���, ஆகா�ைடய ேதாளி�ேம� ைவ��� பி�ைளைய6/ 
ஒ�0	ெகா���, அவைள அF�பிவி"டா�; அவ� 0ற�ப"��ேபாB, 
ெபெய�ெசபாவி� வனா�தர�திேல அைல�� திாி�தா�. 
- 15. ���தியி���த த:ணீ� ெசலவழி�தபி�0, அவ� பி�ைளைய ஒ� 
ெச;யி�கீேழ வி"�, 
- 16. பி�ைள சாகிறைத நா� பா�	கமா"ேட� எ�G, எதிராக அ/0 பா6/ 
�ர�திேல ேபாB உ"கா��� ச�தமி"� அ4தா�. 
- 17. ேதவ� பி�ைளயி� ச�த�ைத	 ேக"டா�; ேதவ�த� வான�தி���� 
ஆகாைர	 +�பி"�: ஆகாேர, உன	2 எ�ன ச/பவி�த�, பய�படாேத, 
பி�ைளயி�	2/ இட�திேல ேதவ� அவ� ச�த�ைத	 ேக"டா�. 
- 18. நீ எ4�� பி�ைளைய எ��� அவைன உ� ைகயினா� 
பி;��	ெகா:�ேபா, அவைன� ெபாிய ஜாதியா	2ேவ� எ�றா�. 
- 19. ேதவ� அவ9ைடய க:கைள� திற�தா�; அ�ெபா4� அவ� ஒ� 
த:ணீ�� �ரைவ	 க:�, ேபாB, ���தியிேல த:ணீ� நிர�பி, பி�ைள	2	 
2;	க	 ெகா��தா�. 
- 20. ேதவ� பி�ைள6டேன இ��தா�; அவ� வள��� வனா�தர�திேல 
2;யி���, வி�வி�ைதயிேல வ�லவனானா�. 
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- 21. அவ� பாரா� வனா�தர�திேல 2;யி�	ைகயி�, அவFைடய தாB 
எகி�� ேதச�தாளாகிய ஒ� ெப:ைண அவF	2 விவாக/ப:Qவி�தா�. 
- வாாி* ப றிய வா	2Gதி அளி	க�ப";��தேபாதிI/, சாரா� மல;யாகேவ 
இ��தா�. ஆபிரகா/ இ�த விஷய�ைத கட@ளிட/ �ைறயி"டா�. அவ�	2ாிய 
எ�லாவ ைற6/ அவர� ஊழிய	காரனாகிய எ�ேயச� ெசா�தமா	கி	 
ெகா:டானா? இ�ைல, ஏென�றா� "இவ� உன	2) *த�தரவாளிய�ல, உ� 
க��ப� பிற�பாயி��பவேன உன	2) *த�தரவாளியாவா�" என ெயேகாவா 
ெசா�னா�.— ஆதியாகம/ 15:1-4. 
- எ�றாI/, இ�F/ அவ�க9	2 2ழ�ைத பா	கிய/ இ�ைல. 75 வயதான 
சாரா� க��ப�தாி	2/ ந/பி	ைகைய ைகவி"�வி"டா�. ஆகேவ, ஆபிரகாமிட/ 
இDவாG +றினா�: "நா� பி�ைள ெபறாதப;	2	 க��த� எ� க��ப�ைத 
அைட�தி�	கிறா�; எ� அ;ைம� ெப:ேணாேட ேச�/, ஒ�ேவைள அவளா� எ� 
O� க"ட�ப�/." பி�0 ஆபிரகா/ ஆகாைர தன� இர:டா/ மைனவியாக 
ஏ G	ெகா:�, அவ9ட� உற@ ெகா:டா�, அதனா� அவ� க��பமானா�. 
தா� க��ப/ தாி�தி��பைத ஆகா� அறி�த@ட�, தன� எஜமானிைய இகழ 
ஆர/பி�தா�. ஆபிரகாமிட/ சாரா� மன1கச�� �ைறயி"டா�, ஆகாைர க;னமாB 
நட�தினா�; இதனா� அ�த� பணி�ெப: அவைளவி"� ஓ;னா�.— ஆதியாகம/ 
16:1-6.] 
 
331- 332– "அ�தநா�  
ஆ:2றியி� ேதாைல அG�தI� ேதவா��பணமாB  
நா:2ைல6' ெசBைக நட�திய�/" 
- வாாி* ெப ற அ�த நாளிேல, மகனி� ஆ:2றிைய  
அG�த�@/, ெவ"க1 ெக"ட ெசயைல) ெசBத�@/; 
[17.9. ேதவ� ஆபிரகாைம ேநா	கி, என	2/ உன	2� பி�வ�/ உ� ச�ததி	2/ 
ந�ேவ உ:டாகிற�/ , நீ1க� ைக	ெகா�ள ேவ:;ய�மான எ� உட�ப;	ைக 
எ�னெவ�றா� , உ1க9� பிற	2/ சகல ஆ:பி�ைளக9/ வி��தேசதன/ 
ப:ன�பட  
ேவ:�/.  
11. உ1க� -னி�ேதா�� மா/ச�ைத வி��தேசதன/ ப:ண	 கடO�க�; அ� 
என	2/ உ1க9	2��ள உட�ப;	ைக	2 அைடயாளமாக இ�	2/.  
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24. ஆபிரகா�ைடய -னி�ேதா�� மா/ச/ வி��த ேசதன/ ப:ன�ப�/ேபா� 
அவ� ெதா:c ெறா�ப� வயதாயி��தா�.  
25. அவFைடயமக� இZமேவIைடய -னி�ேதா�� மா/ச/ வி��தேசதன/ 
ப:ண�ப�/ேபா� அவ� பதி�K�G வயதயி��தா�.  
26. ஒேரநாளி� ஆபிரகா�/ அவ� 2மார� இZமேவI/  
வி��தேசதன/ ப:ண�ப"டா�க�]  
 
332-333 "-– O:2றி��) 
ேசாேத/ெகாேமாறா வாB) ெசா�I� ேதய1களி� ேம� 
தீேதா��� ேதவ� சின�த�@/" – 
- உலகி� �த� மனிதனாகிய ஆதாமிட/ கட@ளாகிய யேகாவா ேநர;யாக� 
ேபசி வ�த�ேபாலேவ ‘வி*வாச�தி� த�ைத’ எ�G 0கழ�ப�/ ஆபிரகாமிட�/ 
கட@� அ;	க; ேபசிவ�தா�. ஆபிரகாமி� மகனாகிய ஈசா	ைக� தன	2� 
ப�யாக	 ேக"� அவர� வி*வாச�ைத	 கட@� ேசாதி�தா�. ெகா'ச�/ 
ேயாசி	காம� தன� மகைன ப�ேமைடயி� ஏ றி, அவைன	 ெகா�G ப� 
ெகா�	க	 க�திைய உ�வியேபா�, கட@� த��தா�. இதனா� ஆபிரகா/ 
கட@ளிடமி��� வா?��கைள� ெப G	ெகா�9/ மனிதனாக இ��தா�. 
 
333-334"- – �ேதா�க�  
0	க�@/ அ�நா"ேடா� 0/ைம�ன/வி�/பி� 
ெதா	க�@/ேத;� ெதாட��த�@/" –– மி	கவவ� 334 
ேலா�தி� மைனயி� -ைழ�� வி���: ;��த� 
ேத�தவைர	 க:ெகடேவ ெசBத�@/ – ேலா�ைத 335 
மைலேய றி ஊரழி�த அ�நிைலைம ேநா	கி� 
தைலவிய�0� �ணாB) சைமய – மைல�ைழயி  336 
க:Qற1 2/ேபா� களிம�ைவ Y";யவ� 
ெப:க� 0ண��த ெப�1கைத6/ – 337 
- (0/ைம�ன/ – ஓாின)ேச�	ைக) 
- -ஆதியாகம/ 19ேலா�தி� பா�ைவயாள�க� 
- 19 அ�G மாைலயி� இர:� ேதவ �த�க� ேசாேதா/ நகர�தி 2 வ�தன�. நகர 
வாச�� இ���ெகா:� ேலா�� ேதவ�த�கைள� பா��தா�. அவ�க� 
நகர��	2� ேபா2/ பயணிக� எ�G நிைன�தா�. அவ� எ4�� அவ�களிட/ 
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ெச�G தைரயி� 2னி�� வண1கினா�. ேலா�� அவ�களிட/, "ஐயா, என� 
O"; 2 வா�1க�. நா� உ1க9	2) ேசைவ ெசBேவ�. உ1க� பாத1கைள	 
க4வி	ெகா:� இரவி� அ1ேக த1கி, நாைள உ1க� பயண�ைத� ெதாடரலா/" 
எ�றா�. 
- அத 2 ேதவ�த�க�, "இ�ைல, நா1க� இரவி� ெவ"டெவளியி� 
த12ேவா/" எ�றன�. 
- 3 ஆனா� ேலா�� ெதாட��� த� O"; 2 வ�மாG அவ�கைள 
வ 0G�தினா�. அவ�க9/ ஒ�0	ெகா:� அவன� O"; 2� ேபானா�க�. 
அவ�க9	காக அவ� ஆய�த/ ெசBத ெரா";ைய அவ�க� சா�பி"டா�க�. 
- 4 அ�G மாைல �12வத 2 ��னா�, ேலா�தி� O"; 2 நகாி� 
பலபாக1களி� இ���/ இைளஞ�, �திேயா�க� என� பல�/ +;வ�� O"ைட) 
* றிI/ நி�Gெகா:� அவைன அைழ�தன�.  
5 அவ�க�, "இ�G இர@ உ� O"; 2 வ�த இ�வ�/ எ1ேக? அவ�கைள 
ெவளிேய அைழ�� வா, நா1க� அவ�கேளா� பா�ன உற@ ெகா�ள ேவ:�/" 
எ�றன�. 
- 6 ேலா�� ெவளிேய வ�� O";� கதைவ அைட��	ெகா:டா�.  
7 ேலா�� அவ�களிட/, "ந:ப�கேள ேவ:டா/. உ1கைள	 ெக'சி	 
ேக"�	ெகா�கிேற�. இ�த	 ெக"ட) ெசய�கைள) ெசBய ேவ:டா/.  
8 என	2 இர:� மக�க� இ�	கிறா�க�. அவ�க� இ�வைர எ�த ஆைண6/ 
அறியாதவ�க�. நா� அவ�கைள உ1க9	2� த�கிேற�. நீ1க� அவ�கேளா� 
எ�ன ேவ:�மானாI/ ெசB�ெகா�91க�. ஆனா� இ�த மனித�கைள எ�@/ 
ெசB� விடாதீ�க�. இவ�க� எ� O"; 2 வ�தி�	கிறா�க�. நா� அவ�கைள� 
பா�கா	க ேவ:�/" எ�றா�. 
- 9 O"ைட) * றி நி�றவ�க�, "எ1க� வழியி� 2G	கிடாேத" எ�G 
ச�தமி"டா�க�. பிற2 அவ�க� த1க9	2�ேளேய, "ேலா�� நம� நகர�தி 2 
வி��தாளியாக வ�தா�. இ�ேபா� நா/ எDவாG நட��ெகா�ள ேவ:�/ எ�G 
நம	ேக +Gகிறா�" எ�றன�. பிற2 அவ�க� ேலா�திட/, "நா1க� அ�த 
மனித�கைள விட உன	ேக அதிக	 ெகா�ைமைய) ெசBேவா/" எ�G +றி 
ேலா�ைத ெந�1கி வ��, கதைவ உைட�பத 2 �ய�றன�. 
- 10 ஆனா� ேலா�தி� O"; 2� இ��த இ�வ�/ கதைவ� திற�� 
ேலா�ைத O"; 2� இ4�� கதைவ K;	ெகா:டன�.  
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11 பிற2 அவ�க� கத@	2 ெவளிேய இ��த இைளஞ�க9/ �தியவ�க9/ த1க� 
பா�ைவைய இழ	2/ப; ெசBதன�. எனேவ, அவ�களா� கத@ இ�	2/ இட�ைத	 
க:�பி;	க �;யவி�ைல. 
ேசாேதாமி���� த�பி�த� 
- 12 அ�த இ�வ�/ ேலா�திட/, "உ� 2�/ப�திI�ளவ�களி� யாராவ� 
இ�த நகர�தி� இ�	கிறா�களா? உன	2 ம�மக�கேளா, மக�கேளா, மக�கேளா 
அ�ல� ேவG யாராவ� இ�நகர�தி� இ��தா� அவ�கைள உடேன 
இ�நகர�ைதவி"� விலக) ெசா�ல ேவ:�/. 13 நா1க� இ�த நகர�ைத அழி	க� 
ேபாகிேறா/. இ�த நகர/ எDவள@ ேமாசமான� எ�பைத�ப றி க��த� 
அறி�தப;யா� இதைன அழி	க எ1கைள அF�பினா�" எ�றா�க�. 
- 14 ஆகேவ, ேலா�� ெவளிேய ேபாB, தன� மக�கைள 
மண��ெகா�வதாயி��த ம�மக�களிட/, "ேவகமாக இ�த நகர�ைத வி"� 
ெவளிேயG1க�. விைரவி� க��த� இ�த நகர�ைத அழி	க� ேபாகிறா�" எ�றா�. 
அவ�கேளா அவ� ேவ;	ைகயாக� ேப*வதாB எ:ணினா�க�. 
- 15 அ��த நா� காைலயி� ேதவ�த�க� ேலா�ைத ெவளிேயற 
விைர@ப��தினா�க�. அவ�க�, "இ�நகர/ த:;	க�ப�/. எனேவ, உன� 
மைனவிைய6/, இர:� ெப:கைள6/, இ�F/ உ�ேனா� வ�கிறவ�கைள6/, 
அைழ��	ெகா:� இ�த இட�ைதவி"� விலகி� ேபா. அDவாG ெசBதா� நீ 
இ�நகர�ேதா� அழியாம� இ��பாB" எ�றன�. 
- 16 ேலா�� 2ழ�ப��ட� ேவகமாக� 0ற�படாம� இ��தா�, எனேவ அ�த 
இர:� ேதவ�த�க� அவ�, அவன� மைனவி, மக�க� ஆகிேயாாி� ைகைய� 
பி;�� அவ�கைள� பா�கா�பாக நகர�ைத வி"� ெவளிேய அைழ��) ெச�றன�. 
ேலா�ேதா�/ அவன� 2�/ப�ேதா�/ க��த� மிக@/ க�ைண உைடயவராக 
இ��தா�. 17 எனேவ, இ� ேதவ�த�க9/ ேலா�ைத6/ அவ� 2�/ப�ைத6/ 
பா�கா�பாக நகர�தி 2 ெவளிேய ெகா:� வ�தபி�ன� �த�களி� ஒ�வ�, 
"இ�ேபா� உ1க� உயிைர	 கா�பா றி	ெகா�ள ஓ;� ேபா1க�. இ�நகர�ைத� 
தி�/பி� பா�	காதீ�க�. இ�த) சமெவளியி� எ12/ நி காதீ�க�. மைல	2� 
ேபாB) ேச�/வைர ஓ�1க�. இைடயி� நி�றா� நகர�ேதா� நீ1க9/ 
அழி��ேபாO�க�" எ�றா�. 
- 18 ஆனா� ேலா�� அ�த இ�வாிட�/, "ஐயா, அDவள@ �ர��	2 ஓ�/ப; 
எ�ைன	 க"டாய�ப��தாதீ�க�.  
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19 உ1க� ேசவகனாகிய எ� மீ� நீ1க� மிக@/ இர	க/ ைவ�தி�	கிறீ�க�. 
எ�ைன	 கா�பா ற க�ைண6ட� இ�	கிறீ�க�. ஆனா� மைலவைர எ�னா� 
ஓட �;யா�. நா� மாி���ேபாBவிட வாB�0:�.  
20 அ�கி� ஒ� சிறிய நகர/ உ�ள�. எ�ைன அ�நகர�தி 2 ஓ;�ேபாகவி�1க�. 
அ�த அள@	2 எ�னா� ஓ; எ�ைன பா�கா��	ெகா�ள �;6/" எ�றா�. 
- 21 அத 2 ேதவ�த�, "ந�ல�, அDவாG ெசBய உ�ைன அFமதி	கிேற�. 
நா� அ�நகர�ைத அழி	கமா"ேட�.  
22 ஆனா� அ12 ேவகமாக ஓ�. அ12 நீ பா�கா�பாக� ேபாB) ேச�/வைர 
ேசாேதா/ நகர�ைத அழி	கமா"ேட�" எ�றா�. (அ�நகாி� ெபய� ேசாவா�. 
ஏெனனி� அ� மிக) சிறிய நகர/) 
- ேசாேதா�/ ெகாேமாரா@/ அழி	க�ப�த� 
- 23 Pாிய� உதயமானேபா� ேலா�� ேசாவா� நகர�தி 2� -ைழ�தா�. 
24 அேத ேநர�தி� க��த� ேசாேதாைம6/ ேகாேமாராைவ அழி	க ஆர/பி�தா�. 
க��த� வான�தி���� ெந��ைப6/ க�தக�ைத6/ அ�நகாி� ேம� வி4மாG 
ெசB�,  
25 அ�த நகர1கைள6/ அத� �4 சமெவளிைய6/, அ1கி��த ெச;கைள6/, 
ஜன1கைள6/ அழி��வி"டா�. 
- 26 அவ�க� ஓ;�ேபா2/ேபா� ேலா�தி� மைனவி தி�/பி� பா��தா�. 
அதனா� அவ� உ�0��: ஆனா�. 
- 27 அேத நா� அதிகாைலயி�, ஆபிரகா/ எ4�� க��தைர ெதா4�ெகா�9/ 
இட��	2) ெச�றா�.  
28 அவ� அ1கி��� ேசாேதா/, ெகாேமாரா நகர1க� இ�	2/ திைசைய6/, 
அத� சமெவளிைய6/ பா��தேபா� அ1கி��� 0ைக எ4/0வைத	 க:டா�. 
அ� ெபாிய ெந��பினா� ஏ ப�/ 0ைகேபா� ேதா�றிய�. 
- 29 ேதவ� ப�ள�தா	கி� உ�ள நகர1கைள அழி��வி"டா�. அ�ேபா� 
அவ� ஆபிரகாைம நிைன��, ஆபிரகாமி� உறவினனான ேலா�ைத அழி	காம� 
வி"டா�. ப�ள�தா	கி� இ�	2/ நகர1க9	2� ேலா�� வா?��ெகா:;��த 
அDவிட1கைள அழி	2/ ��0 ேலா�ைத ேதவ� ெவளிேய றினா�. 
- ேலா��/ அவன� மக�க9/ 
- 30 ேசாவாாி� த1கியி�	க ேலா��@	2 அ)சமாக இ��த�. எனேவ, 
அவF/ அவன� மக�க9/ மைல	2) ெச�G அ12 ஒ� 2ைகயி� வசி�தன�.  
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31 ஒ� நா� K�தவ� இைளயவளிட/, "உலகி� எ�லா இட1களிI/ ஆ:க9/ 
ெப:க9/ மண��ெகா:� 2�/பமாக வா?கிறா�க�. ஆனா� நம� த�ைதேயா 
வயதானவராக உ�ளா�. நம	2 2ழ�ைத தர ேவG ஆ:க9/ இ1ேக இ�ைல.  
32 எனேவ, நா/ த�ைத	2 ம�ைவ	 ெகா�	கலா/. அவ� மய1கியபி� அவேரா� 
பா�ன உற@ ெகா�ளலா/. இ�ப;யாக நம	2) ச�ததி உ:டாக ந/ த�ைதைய� 
பய�ப��தி	ெகா�ளலா/" எ�றா�. 
- 33 அ�G இர@ இர:� ெப:க9/ த�ைத	2 ம�ைவ	 ெகா��� 2;	க 
ைவ�தன�. பிற2 K�தவ� த�ைதயி� ப�	ைக	2) ெச�G அவேரா� பா�ன 
உற@ ெகா:டா�. ேலா��@	2� த� மக� த�ேனா� ப��த�/, எ4�� 
ேபான�/ ெதாியவி�ைல. அ�த அள@	2	 2;�தி��தா�. 
- 34 மGநா� K�தவ� இைளயவளிட/: "ேந G இர@ நா� த�ைதேயா� 
பா�ன உற@ ெகா:ேட�. இ�G இர@/ அவைர மீ:�/ 2;	க ைவ�ேபா/. 
பிற2 நீ அவேரா� பா�ன உற@ெகா�. இத� Kல/ நா/ 2ழ�ைத ெபற ந/ 
த�ைதைய� பய�ப��தி	ெகா�ளலா/. ந/ 2�/ப�/ அழியாம� இ�	2/" 
எ�றா�. 
35 அதனா� இ�வ�/ அ�த இரவிI/ த�ைதைய ம� 2;	2/ப; ெசBதன�. பிற2 
இைளயவ� த�ைதேயா� ப��� பா�ன உற@ ெகா:டா�. ேலா�� ம�ைவ	 
2;�தி��தப;யா� அவ� ப��தைத6/, எ4�� ேபானைத6/ அறியாம���தா�. 
- 36 ேலா�தி� இ� மக�க9/ க��ப� றன�. அவ�களி� த�ைதேய 
அவ�கள� பி�ைளக9	2/ த�ைத. 
37 K�தவ� ஒ� ஆ: 2ழ�ைதைய� ெப றா�. அவ� அவF	2 ேமாவா� எ�G 
ெபய� ைவ�தா�. அவ� ேமாவாபிய�	ெக�லா/ த�ைதயானா�. 38 இைளயவ9/ 
ஒ� ஆ: 2ழ�ைதைய� ெப றா�. அவF	2 அவ� ெப�ன/மி எ�G 
ெபயாி"டா�. அவ� அ/ேமா� ஜன1க9	2� த�ைத ஆனா� 
 
337-338 " – ம:மிைசேய  
ஈசா	2	 க:ெக";�	2 நா� யாெகா0 
ஏசாேபா� வ'சி�ேத ஏ�திய�/" 
- ஈசா	கி� 2�/ப/ 
- 19 இ� ஈசா	கி� 2�/ப வரலாG: ஈசா	2 ஆபிரகாமி� மக�. 20 ஈசா	கி 2 40 
வயதானேபா� அவ� ெரெப	காைள மண��ெகா:டா�. ெரெப	கா� பதா� 
அரா/ எ�F/ ஊைர) ேச��த ெப��ேவ�� மக�. லாபாF	2) சேகாதாி. 21 
ஈசா	கி� மைனவி	2� பி�ைள�ேபG இ�லாம� இ��த�. எனேவ, அவ� த� 
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மைனவி	காக க��தாிட/ ெஜபி�தா�. ஈசா	கி� ெஜப�ைத	 ேக"�, க��த� 
ெரெப	கா� க��பமைடய) ெசBதா�. 
- 22 அவ� க��பமாக இ��தேபா�, க�விI�ள 2ழ�ைதக� ேமாதி	ெகா:டதா� 
மிக@/ க]ட�ப"டா�. அவ� க��தாிட/ ெஜபி��, "ஏ� என	2 இDவாG 
ஏ ப�கிற�?" எ�G ேக"டா�. 23 அத 2 க��த�, 
"உன� க��ப�தி� இர:� நா�க� உ�ளன. 
இர:� 2�/ப1களி� அரச�க� உன	2� பிற�பா�க�. 
அவ�க� பிாி	க�ப"� ஒ�வைனவிட இ�ெனா�வ� பலவானாக இ��பா�. 
K�தவ� இைளயவF	2) ேசைவ ெசBவா�" எ�றா�. 
24 சாியான ேநர/ வ�தேபா� ெரெப	கா� இர"ைட	 2ழ�ைதகைள� 
ெப ெற��தா�. 25 �த� 2ழ�ைத சிவ�பாக இ��த�. அவன� உட� ேராம அ1கி 
ேபா��த� ேபால இ��த�. எனேவ அவ� ஏசா எ�G ெபய� ெப றா�. 26 
இர:டாவ� 2ழ�ைத பிற�தேபா�, அவ� ஏசாவி� 2தி1காைல� 
பி;��	ெகா:ேட ெவளிேய வ�தா�. எனேவ அவF	2 யா	ேகா0 எ�G 
ெபயாி"டன�. யா	ேகா0/ ஏசா@/ பிற	2/ேபா� ஈசா	2	2 60 வய�. 
27 பி�ைளக� வள��தா�க�. ஏசா திறைம மி	க ேவ"ைட	கார� ஆனா�. அவ� 
எ�ேபா�/ ெவளிேய அைலவதிேலேய வி��ப�ப"டா�. ஆனா� யா	ேகா0 
அைமதியானவ�, த� +டார�திேலேய த1கியி��தா�. 28 ஈசா	2 ஏசாைவ 
ேநசி�தா�. ஏசா ேவ"ைடயா;ய மி�க1கைள உ:ண ஈசா	2 வி�/பினா�. 
ஆனா� ெரெப	கா� யா	ேகாைப ேநசி�தா�. 
29 ஒ��ைற ஏசா ேவ"ைட �;�� தி�/பி	ெகா:;��தா�. அவ� ேசா�வாக@/ 
பலOனமாக@/ இ��தா�. யா	ேகா0 ஒ� பா�திர�தி� +? 
சைம��	ெகா:;��தா�. 30 எனேவ ஏசா யா	ேகாபிட/, "நா� பலOனமாக@/ 
பசியாக@/ இ�	கிேற�. என	2	 ெகா'ச/ +? ெகா�" எ�G ேக"டா� 
(இதனாேல அவF	2 ஏேதா/ எ�G/ ெபயராயி G.) 
31 ஆனா� யா	ேகாேபா, அத 2� பதிலாக: "�த� மக� எ�ற உாிைமைய இ�G 
என	2 வி Gவிட ேவ:�/" எ�G ேக"டா�. 
32 ஏசாேவா, "நா� பசியா� மாி��	ெகா:;�	கிேற�. நா� மாி��� ேபானா� 
எ� த�ைதயி� ெசா��	க� எ�லா/ என	2 உத@வதி�ைல. எனேவ நா� என� 
ப1ைக உன	2� த�கிேற�" எ�றா�. 
33 ஆனா� யா	ேகா0, "�த�� உ� ப1ைக� த�வதாக) ச�திய/ ெசB" எ�றா�. 
ஆைகயா� ஏசா@/ ச�திய/ ெசBதா�. அவ� Kதாைதய� ெசா�தாக தன	2	 
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கிைட	கவி��த ப1ைக யா	ேகா0	2 வி Gவி"டா�. 34 பிற2 யா	ேகா0 
ஏசா@	2 அ�ப�ைத6/ பய ற1+ைழ6/ ெகா��தா�. ஏசா அவ ைற உ:�, 
விலகி� ேபானா�. இDவாG ஏசா தன� பிற�0ாிைமைய�ப றி கவைல�படாம� 
இ��தா� 
 
338- 342 – ஏசா  
ெகாைலெசBய� தீ�மான1 ெகா:டத 2� த�பி 
அைலவா� யாேகா0/ அக�ேற – விைலயாகி 
ஆ�களி� ேமB�பா� அேனகமண' ெசBத�@/ 
ஆ�கைள ேமாச�தா� ஆ�)சி�� – Oடட1க 
ஓ"ட ெம��த�@/ ஓ�சாதி மா	க�வ�� 
கா";லவ� மகைள	 க பழி	க	 – ேக"ட'சி 
வ'சி��	 ெகா�ற மதி	கைத6/ 342 
- த/பியி� மீ� ெகா�1ேகாப/ 
- த�ைத	2� பிற2 2ல�தைலவ� ஆ2/ ஆசீ�வாத/ அ�நா"களி� K�த 
மகF	2 அ�ள�ப"�வ�த�. இதனா� 2�/ப�தி� K�தவேன த�ைதயி� 
மைற@	2� பிற2 அைன��	2/ உாிைமயாள� ஆனா�. ஈசா	2 ��ைமைய 
எ";, க:பா�ைவ ம1கியி��த கால�தி� ஏசா ெபற ேவ:;ய 2ல�தைலவ� 
ஆசீ�வாத�ைத அவாிடமி��� யா	ேகா0 ெப G	ெகா:டா�. 
- 2ல�தைலவ� ஆசீ�வாத�ைத� ெபG/ உாிைமைய ஏ ெகனேவ அவ� 
யா	ேகா0	2 வி"�	ெகா���வி";��தா� அைத நிைன�� இ�ேபா� 
க�1ேகாப/ ெகா:டா�. தா� ஏமா ற�ப"�வி"ேடாேமா என ஏசா எ:ணினா�. 
இ�த ஏமா ற/ ெகாைலெவறியாக மாறிய�. யா	ேகாைப	 ெகா�ல�ேபாவதாக	 
ேகாபாேவச��ட� +றினா�. இைத	 ேக"ட தாB ெரெப	கா மிக@/ 
கவைல�ப"டா�. 
- அவ� யா	ேகாைப அைழ�� அவனிட/, " உ� சேகாதர� ஏசா உ�ைன	 
ெகா�ல� தி"டமி�கிறா�. எனேவ நா� ெசா�கிறப; நீ ெசB. ஆரானி� இ�	கிற 
எ� சேகாதரF/ உ� மாமFமாகிய லாபானிட/ ஓ;) ெச�G அவேரா� இ�. உ� 
சேகாதரனி� ேகாப/ தீ�/வைர அ1ேகேய இ�. ெகா'ச கால/ ஆன�/ உ� 
சேகாதர� நீ ெசBதைத மற��வி�வா�. பிற2 உ�ைன இ12 அைழ	க ஒ� 
ேவைல	காரனிட/ ெசBதிைய) ெசா�� அF�0ேவ�. ஒேர நாளி� என� இர:� 
மக�கைள6/ நா� இழ	க வி�/பவி�ைல" எ�றா�. 
- நா"ைட வி"�	 கிள/பிய யா	ேகா0 
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- அதனா� ஈசா	2 த� மக� யா	ேகாைப அைழ��, "கானா� ேதச��� 
ெப:ைண நீ க�யாண/ ெசB�ெகா�ள	 +டா�. அத 2� பதிலாக 
ஆரானி��	2/ உ� தாயி� சேகாதர� லாபானி� மக�களி� ஒ��திைய	 
க�யாண/ ெசB�ெகா�" எ�G ெசா�னா�. ெப ேறா�	2	 கீ?�ப;�� ெவ2 
ெதாைலவி� இ��த ஆராF	2� த� மாம� மகைள	 காண ஆவIட� 
0ற�ப"டா� யா	ேகா0. 
- ஆ�க� ேமB��	 ெகா:� ம�ைதயி� ந�ேவ லாபானி� மகைள	 
க:டா�  
- மாம� மகைள	 க:ட யா	ேகா0, அவள� ஆ�க� த:ணீ� 2;�பத காக� 
தைர	 கிண றி� மீதி��த க�ைல� 0ர";�ேபா"டா�. த:ணீைர	 க:ட ஆ�க� 
அவ9ட� ஓ; வ�� நீைர� ப�கின. த� ஆ�க9	2� பாி@கா";ய இவ� யாராB 
இ��பா� எ�G ராேக� அவர� �க�ைத	 +��� கவனி�தா�; யா	ேகாைப 
இ�னா� எ�G அறி�� ெகா:� வி"; 2 அைழ��) ெச�றா� 
- ஆ)சாியமைட�த லாபா�, த� ம�மகைன வரேவ க) ெச�றா�. ராேக�� ஆ"� 
ம�ைத யா	ேகா@	2	 க"��ப"� அவ�ட� வ��ெகா:;��த�. இைத	 க:ட 
லாபாF	2 மகி?)சிைய	 க"��ப��த �;யவி�ைல. யா	ேகா0 மிக) சிற�த 
ேமB�ப� எ�பைத அ�த ெநா;யி� உண��� ெகா:டா�. 
- யா	ேகா0ைவ	 க";� த4வி� த� பிாிய�ைத ெவளி�ப��தினா�. 
ராேகைல� தி�மண/ ெசB�ெகா�ள வி�/பி லாபானிட/ ேக"டேபா� அவ� 
இ�F/ மகி?)சியைட�தா�. ஆனா�, ராேகைல	 க�யாண/ ெசB�ெகா�ள 
ேவ:�மானா� ஏ4 ஆ:�க� தன	காக ேவைல ெசBய ேவ:�ெமன 
யா	ேகாபிட/ லாபா� +றினா�. ராேக� மீ� �த� பா�ைவயிேலேய 
காத�ெகா:ட யா	ேகா0 ஏ4 ஆ:�க� ஏ4நா"களாB மைற��வி�/ எ�G 
ந/பினா�. மாமா@	காக உைழ	க� ெதாட1கினா�. 
- ராேக� நி)சயி	க�ப"ட கால/ �;வைடைகயி� லாபா� ஒ� தி�மண 
வி���	2 ஏ பா� ெசBதா�. ஆனா�, அ�றிர@, யா	ேகா0 ேலயாேளா� ‘உற@ 
ெகா�வத காக’ (ெபா� ெமாழிெபய��0) அவைள யா	ேகாபிட/ அைழ��	 
ெகா:�ேபாB யா	ேகா0 மிக@/ ேகாபமைட�தா�. லாபானி� மக�களிடம�ல, 
லாபானிடேம யா	ேகா0 இDவாG த�	க/ ெசBதா�: "ராேகI	காக அ�லவா 
உ/மிட�தி� ேவைல ெசBேத�; பி�ைன ஏ� என	2 வ'சக/ ப:ணினீ�." 
லாபானி� பதி�? "K�தவ� இ�	க இைளயவைள	 ெகா��ப� . . . வழ	க/ அ�ல. 
இவ9ைடய ஏ4 நாைள நிைறேவ G; அவைள6/ உன	2� த�ேவ�; 
அவ9	காக@/ நீ இ�F/ ஏ4 வ�ஷ/ எ�னிட�தி� ேவைலெசB எ�றா�." 



146 

 

(ஆதியாகம/ 29:25-27) இDவாG பலதாரமண/ �;	2/ சி	க�� யா	ேகா0 
வசமாக மா";	ெகா:டா�. இ� க�/ ெபாறாைமைய 
ஏ ப��தவி��த�.வி"டா�.—ஆதியாகம/ 29:23. 
- யா	ேகா0 ராேகைல ேநசி�தா�. ராேகIட� ஒ�பிட ேலயா� "அ பமாB" 
எ:ண�ப"டைத கட@� க:டேபா�, அவ� க��ப�தாி	2/ப; ெசBதா�. 
ராேகேலா மல;யாயி��தா�. ஆனா� ேலயா�, 2ழ�ைதையவிட@/ யா	ேகாபி� 
பாச�தி காக ஏ1கினா�. ராேக� ேநசி	க�ப�வைத� பா��த ேலயா� மிக@/ 
�யர�ப"டா�. இ��தாI/, யா	ேகாபி� K�த மகனாகிய �பைன� 
ெப ெற��தத காக யா	ேகாபி� அ�ைப� ெபG/ ந/பி	ைக6ட� இ��தா�. 
யாேகா�0 ராேக2ைடய பணி�ெப:க9டF/ +;� பல ம	கைள� ெப G) 
ச�ததிைய வி��தி ெசBதா�. அவ� பா�கா�பில ஆ"� ம�ைதக9/ ெப�கின. 
இDவிதமாB அவ� வி��தியைட��, திரளான ஆ�க9/ ேவைல	காாிக9/ 
ேவைல	கார�க9/ ஒ"டக1க9/ க4ைதக9/ உைடயவனானா�. (30 43) 
- தைமயனிட/ ெச�Iத�; 
- லாபாFைடய 2மார�க� த/ தக�பFைடய ெச�வ�ைதெய�லா/ தா�0 
அபகாி��	 ெகா:டதாக) ெசா�ன வா��ைதைய யாேகா�0 ேக"டா�. 
லாபனாFைடய �க�/ ேவGப";��த�. எனெவ ஒ�நா� இரவில மைனவி 
ம	க9டF/ த� ெப�' ெச�வ��டF/ ம�ைதக9டF/ லாபானிட/ 
ெசா�லாம� கானா� ேதச�திI�ல த� த�ைத ஈசா	கினிட��� ேபானா�. 
ஏசாவி� ேகாப�ைத� தணி	க� மதி�0 மி	க பாி*� ெபா��க� அF�பினா�. ஏசா 
எதி�ெகா:� த4வி யா	ேகாைப ஏ G	 ெகா:டா�. (33. 4., ) 
- ஓ�சாதி ம	க� வ��…  
ேலயா� யா	ேகா0	2� ெப ற 2மார�தியாகிய தீனா ேதச��� ெப:கைள� 
பா�	க� 0ற�ப"டா�. அவைள அ�ேதச�தி� பிர0வாகிய சீேக/ எ�பவ� க:�, 
அவைளெகா:�ேபாB அவேளாேட சயனி��� தீ"��ப��தினா�.அவைள அவ� 
ெபாி�/ வி�/பினா�. சீேக/ த� த�ைதயிட/ தீனைவ மண�� ெகா�ள 
வி�/0வத	 +ாினா�. அவ� த�ைத யா	ேகா0 விட/ ெப:ேக"டா�. 
அ�ெபா4� யா	ேகாபி� 2மார�க� த1க� சேகாதாியான தீனாைள) சீேக/ 
தீ"��ப��தியப;யா� , அவF	2/ அவ� தக�பனாகிய ஏேமா�	2/ வ'சகமான 
மGெமாழியாக, " வி��தேசதன மி�லாத 0�ஷF	2 நா1க� எ1க� தேகாதாிைய	 
ெகா�	கலா	�; அ� எ�க9	2 நி�ைதயாயி�	2/’ எ�றன�. அதைன	 ேக"ட 
ஏேமா�/ அவ� ம	க9/ வி��த ேசதன/ ெசB�ெகா:டன�. வி��த ேசதன/ 
ெசB�ெகா:ட K�றா/ நாளி� அவ�க� ேநாெவ��� வ���/ ேபா� 
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ேயாேசா�பினிைடய 0த�வ�க� த1க� பைட6ட� வ�� ஏேமாைர6/ 
அவFைடய2மார� சீேகைம6/ ெகா�G தீனாைள அைழ��	 ெகா:� 
ேபாBவி"டா�க�. ேயாேச�0 ம	கைள� பா��� இ�ப;)ெசB�வி"b�கேள, 
அவ�க� எ:ணி	ைகயி� மி	கவ�க� நாF/ எ� 2�/ப�/ அழி6/ப; எ�ைன 
ெவ";� ேபா�வா�கேள எ�G கல1கினா�. அத 2 அவ�க� எ1க� சேகாதாிைய 
அவ�க� ஒ�ேவசிைய� ேபால நட�தலாேமா எ�றா�க� (34.30-31) 
 
342. "-K�தமக�  
மி'சியவ� ெப:�டேன ேமவிய�/" 
- ேதவ� யா	ேகாைப ேநா	கி நீ எ4�� ெப�ேதI	2� ேபாB அ12 2;யி� 
எ�றா� ெப�ேத�� ேதவ� யா	ேகா0 எ�ற ெபயைர மா றி இZரேவ� எ�ற 
ெபயைர) P";னா�. இZரேவ� பிரயாண/ ப:ணி ஏேத� எ�கிற ேகா0ர�தி 2 
அ�0ற�தி� +டார/ ேபா"டா�. யா	ேகாபி� 2மார� ப�னிர:�ேப�. K�தமக� 
�ப�. இZரேவ� அ�த� ேதச�தி� த1கி	 2;யி�	2/ேபா� , �ப� ேபாB, த� 
தக�பFைடய மGமைனய;யாகிய பி�காேளாெட சயனி�தா�. அைத இஏரேவ� 
ேக�வி�ப"டா�. (35. 22, ) 
 
342 "-ச'சாி�ேத 342 
Yதா ம�மகைள ேயாாிரவி ேல0ண���  
தீதா� க��ப�ற) ெசBத�@/" – 
- Yதா யா	ேகாபி� மக�க� ப�னி�வாி� ஒ�வ�. Yதா த� K�த மகனாகிய 
ஏ� எ�பவF	2� தாமா� எ�F/ ேப��ள ெப:ைண மைனவியாக	 ெகா:டா�. 
Yதாவி� K�தமக� க��தாி� பா�ைவயி� ெபா�லாதவனாக இ��ததினா� அவ� 
அவைன அழி���ேபா"டா�. Yதா த�Fைடய அ��த மக� ஓனாைன ேநா	கி 
நீஉ� தைமய� மைனவிைய) ேச��� உ� தைமயF	2) ச�ததிைய உ:டா	2 
எ�றா�. அவ� அ� �� ச�ததியாகாெத�G த� வி�ைத� தைரயிேல வி"டா�. 
அவ� ெசBத� க��தாி� பா�ைவயி� ெபா�லாததாக இ��த�. அதனா� க��த� 
அவைன6/ அழி��� ேபா"டா�. 
- Yதா த� ம�மகளாகிய தாமாைர ேநா	கி, எ�மக� ேசலா 
ெபாியவனா2ம"�/ நீ உ� தக�ப� O";� ைக/ெப:ணாB� த1கியி� எ�G 
ெசா�னா�. அ�த�ப;	ேக தாமா�/ த� த�ைதயி� ெவாஇ";� ேபாயி��தா�. 
- ேசலா ெபாியவனாகி6/ தா� அவF	2 மைனவியாக	 ெகா�	க�பட 
வி�ைல என அவ� அறி�தப;யா�, த� ைக/ெப: வZதிர1கைள 
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கைள��ேபா"� �க�ைத �	கா;"� நீ� G	க9	2 ��பாக அம��தி��தா�. 
Yதா அவைள	க:� அவைல ஒ� ேவசி என நிைன��, அவ9	2 � த� 
��திைரேமாதிர/ அர/ ைக	ேகா� ஆைகயவ ைற அைடமானமாக	 ெகா��� 
அவேளா� +;னா�. அதனா� அவ� க��பவதியானா�.  
- K�G மாத1க9	2� பி� ம�மகளாகிய தாமா� ேவசியா	 க��பவதி 
யானா� என Yதா@	2 அறிவி	க�ப"ட�. எாி��� த:;	க அவைள ெகா:� 
வ�மாG Yதக"டைள யி"டா�. அவ� த� மாமனிட/ ெப ற அைடமான� 
ெபா��கைள அF�பி, இ�த� ெபா��க9	2 உைடயவ� எவேனா அவேன 
எ�ைன	 க��பவதியா	கினா� எ�றா�.  
- Yத அைவகைள� பா��� அறி�� எ�னிI/ அவ� நீதி6�ளவ�; அவைள 
எ� 2மார� ேசலா@	2	 ெகாடாம� ேபாேனேன எ�றா�.  
 
343 -347 "-– Pதாக  
ேயாேச� மGேதய � ற�@/ ஆ1ெகா��தி 
ஆைசயாB) ேசர  கைழ�த�@/ – ேயாசைனயா  
ெசா பன�தி� உ"ெபா�ைள) ெசா��யபி� வா?@ெப G� 
ப பலவாB வா?�த பழ1கைத6/ – அ பவிைல	 
கால�தி  * ற�தா� க:ட��� வா?கைத6/ 
ஞால�தவ ென�0 நா"படேவ – ேகால�தி�  
ைவ�த கைத6/ ெகா�க�1கைத6/" 
- யா	ேகா0வி� 12 மக�களி� ேயாேச�0 11ஆ/ மக� ஆவா�. ராேக�� 
�த� மகF/ ஆவா�.[2] இவாி� த�ைத த� ம ற 0த�வாிI/ இவைர அதிக/ 
அ�0 ெசBததா�, அவ�க� இவாி� மீ� ெபாறாைம�ப"� இவைர அ;ைமயாக 
வி றன�. ேயாேச�ைப வா1கிய வியாபாாிக� எகி�தி� ேயாேச�ைப 
வி Gவி"டா�க�. பா�ேவானி� பிரதானி6/ தைலயாாிக9	2� தைலவFமான 
ேபா�தி�பா�	2 அவைன வி றா�க�. 
- க��த� ேயாேச�ேபாேட இ��தா�. அவFைடய எஜமா� ேயாேச�ைப� த� 
O"�	2 விசாரைண	கார� ஆ	கி� த�னிட�தி� உ:டான ெச�வ/ 
யாவ ைற6/ நி�வகி	2/ ெபாG�ைப அவ�ைகயி� ஒ�0வி�தா�. எஜமானனி� 
மைனவி ேயாேச�பி� மீ� க:ேபா"� எ�ேனா� சயனி எ�றா�. ேயாேச�0 
இ�த� ெபா�லா12	2 நா� உட�படமா"ேட�, ேதவF	2 DேராதமாB� பாவ/ 
ெசBவ� எ�ப; எ�றா�. 
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- ஒ�நா� எஜமான� O";� இ�லாத ெபா4� அவ� மைனவி ேயாேச�ைப 
அவFைடய வZதிர�ைத� பி;��) சயன�தி 2 அைழ�தா� . அவ� த� 
வZதிர�ைத அவ� ைகயிேல வி"� ேவளிேய ஓ;�ேபானா�.  
- அவ� த� O"� மனிதைர	 +�பி"� அவ� த�ேனா� சயனி	2/ப; 
அைழ�ததாக@/ தா� ச�தமிடேவ த�வZதிர�திைன இ1ேக வி"�வி"� அவ� 
ஓ;வி"டதாக@/ ெபாB +றினா�. 
- எஜமா� க"டைளயினா� ேயாேச�0 சிைறயிலைட	க�ப"டா�. க��த� 
ேயாேச�0ட� இ��� அவ�ேம� கி�ைப ைவ��) சிைற)சாைல� தைலவFைடய 
தய@ அவF	2	 கிைட	2ப;) ெசBதா�.  
- சிைறயி� ேயாேச�0 சிற�� விள1கினா�. அவ� நட�ைதைய பா��த 
சிைற�தைலவ� அவைன எ�லா ைகதிக9	2/ தைலவனா	கினா�. 
- ேயாேச�0 க��த� அ�ளா� இளைமயிேலேய 	னவி� பலைன அறி�� +G/ 
ஆ ற� ெப றி��தா�. பா�ேவா� க:ட இ�கன@களி� பலைன அறி��, 
எகி�தி� வளெம�லா� அழி�_� க�/ வற"சி6/ ப'ச�/ வ�/ எ�G/, 
ப'ச�ைத எதி�ெகா�ள வளமான கால�தி� உண@� ெபா��கைள) ேசமி_�	 
ெகா�ள ேவ:�/ என@/ +றினா�. அவ� +றியப;ேய நட�த�. 
- ேயாேச�பி� உய�@ 
- பாேரா இ�த விள	க�தினா� மன/ மகி?�தா�. ேயாேச�ைப எகி�தி� 
ஆ9நரா	கினா�, ஒ� எகி�திய ெப:ைண6/ அவF	2 மண/ 
�;��ைவ��,"அரச� என	2 அ��த ப;யாக நி�G எகி�ைத ஆ�வாB" எ�றா�. 
அேத ேபால ேயாேச�0 ெச�ற இடெம�லா/ ம	க� அவF	2� பணி�தன�. 
 
347–350 "- அ�ததியி� 
ேமாேச பிற�த�@/ K;ெயா� ேபைழயிேல  
மாேச றி� 0 0தாி�ைவ�த�@/ – ேநச�ட� 348 
அ�நா"டரச�மக� அ	2ழவிைய வள��த 
பி�னாளவ� பிைழ�த ெப றிைம6/ – அ�நாளி� 349 
த1க� 2ல�பைகவ� த�ைன� தனிைமயி க: 
ட1கவைன	 ெகா�Gகர வாெயா4கி� – தய1கிய�/" 350 
- -ேமாேச, இZரேவல� எகி�தி� பா�ேவா� அரசனி� ஆ"சியி� 
அ;ைமகளாக இ�	2/ ேபா� ஒ� அ;ைம ெப ேறா�	2 பிற�தா� 



150 

 

- வி�தைல� பயண 7�� ப; இ*ரேயல� எகி�தி� அ;ைம�ப";��த 
கால�தி� இவ� பிற�தா� என	+ற�ப�கிற�. அ;ைமகளாக இ��த 
சிGபா�ைமயின� எ:ணி	ைக நா9	2 நா� அதிகாி�த�; இதனா� எகி�திய 
அரச� த1கைள எகி�திய எதிாிகேளா� இைண��	 ெகா�ளலா/ எ�G க�தினா� 
[6]. இத� ெதாட�)சியாக எகி�தி� ெப�கிவ�/ இ*ேர�ய�களி� ம	க� 
ெதாைகைய	 2ைற�பத காக 0தியதாக� பிற�த ஆ:2ழ�ைதக� அைனவைர6/ 
ெகா�G வி�/ப;6/ ஆைணயி"டா�. 2ழ�ைதயிைன	ெகா�ல மன/வராத 
ேமாேசயி� தாயா� 2ழ�ைத ேமாேசைவ ஒ� +ைடயி� ைவ�� ைந� நதியி� 
மித	கவி"டா�. +ைட எகி�தி� இளவரசியா� க:ெட�	க�ப"� ஓ� அரச	 
2�/ப�தி� த���பி�ைளயாக வள�	க�ப"டா�. ஒ� எகி�தியைன	 
ெகா�றத காக மிதியா� நா";� ப�1கியி��த ேபா� இவ�	2 கட@� அ�� 
கிைட�ததாக ந/ப�ப�கிற�[7]. 
 
351-353 
"ச:ைடவிைன யால) சதி	ெகாைலைம தா�ெவளி�ப" 
ட:ைட அயலா�க ளறி��ெகா:� – மி:டதைன 351 
அரச  கறிவி	க ஆ1கவF1 ேகாப/ 
விரவி	 ெகாைல0ாிய ேவ:;� – ��வி�1கா� 352 
ஆ	கிைன	2� த�பி�ேபாB ஆசாாிய� ஆ� 
ேமB	கி ெயனவைட��" 
- இZேரய�க� இ�வ� ச:ைடயி"�	 ெகா:;��தேபா�, ேமாேச 
சமாதான/ ெசBயேவ, ‘‘நீ உ� ேவைலைய� பா���	 ெகா:� ேபா. ேந G ஒ� 
எகி�தியைன அ;��	 ெகா�G யா�	2/ ெதாியாம� ம:ணி� 0ைத�� 
வி"டாய�லவா… அேத ேபால எ1கைள6/ ெகா�G 0ைத�� விடலா/ என 
தி"டமி�கிறாயா’ அவ�க� க�தின�. அ�கி���தவ� அதைன அரசF	2 அறிவி	க, 
அரசF/ ேமாேசைய	 ெகாைல ெசBய அவைன� ேத;னா�. ேமாேச உயி� பிைழ	க 
ஓ;வி";��தா�. எகி�ைத வி"ேட ெவளிேயறி மிதியா� எ�F/ நா";� 
2;ேயறினா�. சிலகால/ அ12 த1கியி��த அவ�, அ12 வா?�� வ�த ஒ� 
அ�)சகாி� மகைள மண�;�தா�. 
 
353-356 " வி'ைசெசறி மா�	கெமலா/  
க G�த� �"டெதBவ1 ைகவ�திட) சி�தி  
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ெப G�த� சாதியைர� பி�+; – எ�தி 354 
அ;ைம� தன/நீ	கி ஆறாக� பா�ேத� 
வ;6/ ந�லேதய�ேத ைவ��	 – 2;ேய G/ 
ஆைசெகா9�தி அைழ��வ�� த�ேதைவ� 
>ைசப� யாதிகளா  ேபா Gவி��" 
- மாயவி�ைதகெள�லா/ க G�ேத���, தா� வழிப�/ �"டேதவைதயினா� 
சில சி�திகெள�லா/ ைகவ�திட�ெப G, த� சாதிம	கைள அைட�� அவ�கைள� 
பாI/ ேதF/ ஓ�/ வளமானேதய�தி� 2;ேய Gவதாக அைழ��வ��, 
த�Fைடய ெதBவ�ைத ப�>ைசகளா� ேபா Gவி��.  
 
356-359"-– மாசன1க�  
த�பிவிட லாகா�ச:ைடயிட  2�தனெத: 
ண�ப;ேய ேக"� நட�த 2/ – ஒ�பியேதா� 357 
மா�	கெமன� ப பலவா மாயவி�ைத ெசBத�@/ 
தீ�	கவிதி வில	2)ெச� பியைவ – யா�	2மினி 358 
ெய�Gமி�	க இய/பியைத வி"��ெபா� 
க�Gெதாழ� ேதவ� கன�ற�@/ 359 
- ம	க� +"ட/ த�ைன வி"�� த�பி ஓ;விடா� இ��த காக@/, த�Fட� 
ேச��� எகி�திய அரசெனா� ச:ைடயி�வத காக@/ தன� எ:ண�ப;ேய 
நட�த காக@/ அைனவ�/ ஒ�பியேதா� ெநறி என� ேதா�ற� பலவி� மாய 
வி�ைதகைள) ெசB�/, ச"ட விதி வில	2கைள) ெசா��6/ அDவிதி வில	2க� 
எதி�கால�தி� எவ�/ ைக	ெகா�ள ேவ:�/ என வி�தி��/, அ	+"ட�தா� தா� 
இய/பியைத	 ைகவி"� ஒ� ெபா�க�றிைன� ெதBவெமன� ெதாழ	 க:� 
சின�த�@/ 
 
359 -360 "– அ�ெறா�வ�  
ேவைலெசBயா நாளி� விறெக�	க	 ெகா�ற�@/ 
சீலெம�லா/ ர�த�தா  ெசBத�@/ "360 
- ஓB@நா� எ�G ேமாேச விதி�த ஏழா/ நாளி� ஒ�வ� விறெக�	க, இைற 
ஆைணைய மீறிய 2 ற��காக அவைன	 ெகா�ற�@/,(யா�திராகம/ 31. .15.ஆG 
நா9/ ேவைல ெசBயலா/.ஏழா/ நாேளா ேவைல ஒழி�தி�	2/ ஓB@ நா� . அ� 
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க��த�	2� பாி*�தமான�. ஓB@ நாளி� ேவைல ெசBகிற எவF/ ெகாைல 
ெசBய�பட ேவ:�/) 
- காைளைய	 ெகா�G அத� இர�த�தாI/ 2ட� 2:;	 காB 
�த�யவ ைற� ேதவF	2	 ெகா��� பாவநிவ��தி ெசB� பாவம�னி�0� 
ெப ற�@/ (ேலவியராகம/ 4.அதிகார/) 
 
360- 361 "-–ேமலைடய  
எ:ணிவ�த ேதய/ேபா ெயBதா�� ேமாேசயி/ 
ம:ணி �ற�� ம;�த�@/ – 
- ேமாேச இZரேவல�கைள) *த�திர நா"�	2 அைழ��) ெச�வதாக	  
+றி அைழ��வ�தா�. அ�த நா"ைட அைட6/ ��ேப ம:ணி�  
இற�� ம;�த கைத6/ 
- -ேமாேசயினா� அைழ�� வர�ப"ட ம	க� *த�தாிகளாக வாழ	+;ய 
நில�பர�பிைன	 கா";ய ேதவ� ஆபிரகா/, ஈசா	2, யா	ேகா0 
ஆகிேயா�	2 வா	களி�தப; இZரேவ� ஜன�தா�	கான *த�திர 
ேதச�ைத கா:பி�ேத� எ�G ேமாேச	2 +Gகிறா�, அ��ட� ம	க� அ12 
ெச�கி�ற ேபாதிI/ உ�னா� அ12 ெச�ல �;யா� எ�G/ ேமாேசயிட/ 
+Gகி�றா�. 
 
361 " – அ:ணலா,  
ேயா*வா எ�பா�பி� F ற�@/ அ�னவ�  
அ�ேதச/ ெப�க) ெசயி�த�@/" 
- பி�0 இZரேவல� எ�லா�/ பா��தி�	க, ேயா*வாைவ இZேர�ய�கைள 
வழி நட��/ தைலவனாக நியமி�தா�. பி�0 ேமாேச ேயா*வாைவ ேநா	கி: ேநா	கி 
பல1ெகா:� திடமனதாயி�; கட@� இவ�க9	2	 ெகா��ேப� எ�G 
இவ�க9ைடய பிதா	க9	2 ஆைணயி"ட ேதச��	2 நீ இவ�கைள 
அைழ��	ெகா:டேபாB, அைத இவ�க� *த�தாி	2/ப;ெசBவாB.ேமI/ கட@� 
உ�ைன வி"� வில2வ�மி�ைல, உ�ைன	 ைகவி�வ�மி�ைல; நீ பய�பட@/ 
கல1க@/ ேவ:டா/ எ�றா�. 
- ேமாேச மாி�தா�  
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- கட@ளி� தாசனாகிய ேமாேச ேமாவா� நா";� கட@9ைடய 
வா��ைதயி�ப;ேய மாி�தா�. அவைன ேமாவா� ேதச�திI�ள ெப�ேபேயா�	2 
எதிரான ப�ள�தா	கிேல அட	க/ப:ணினா�. பி�0 கட@� ேயா*வா@	2 
தாிசனமாகி நீ6/ இ�த ம	க� எ�லா�/ எ4��, இ�த ேயா�தாைன	கட��, 
இZரேவ� 0�திர�	2 நா� ெகா�	2/ ேதச��	2� ேபா1க� நா� ேமாேச	2) 
ெசா�னப; உ1க� கால; மிதி	2/ எDவிட�ைத6/ உ1க9	2	 ெகா��ேத� நீ 
உயிேரா;�	2/ நாெள�லா/ ஒ�வF/ உன	2 ��பாக எதி��� நி பதி�ைல, 
எ�G கட@� அவF	2 வா	க�ளினா�. 
- ேதவனி� க"டைள�ப; ஒ4கிவ�/ ேமாேச ேதவனி� 
இGதி	க"டைள6/ ஏ கிறா�. அ�த) ச�த��ப�தி� தன� 
ஊழிய	காரனான ேயா*வாைவ அைழ�� ேதவனி� க"டைளைய விள	கி, 
ேமாேச தன� ேமலாைடைய6/ அ 0த	 ேகாைல6/ அவாிட/ 
ஒ�பைட	கி�றா�. 
- இனி6/ நம� ம	கைள நீேய வழிநட��வாB. இைறவ� அளி���ள 
ேதச��	2 ம	கைள அைழ��) ெச�வாB எ�G பணி	கேவ, இ� எ�ப; 
எ�னா� சா�தியமா2/ எ�G ேயா*வா ேமாேசயிட/ ேக"கிறா�. 
- எனிF/ ேதவ� க"டைளயி�வா� அவர� வி��ப�ைத6/ 
எ:ண1கைள6/ நிைறேவ G எ�G ேமாேச ேயா*வா@	2 உGதியாக	 
+றினா�. 
- இத� பி�ன� ேநேபா மைல� ெதாடாி� ேமாேசயி� இGதி	கால�/ 
நிைறவைடகிற� எ�G/ இ�நா� வைர ேமாேசயி� உட� 
அட	க/ப:ண�ப"ட க�லைற எ�G எ�@/ க:� பி;	க�படவி�ைல 
எ�G +ற�ப�கிற�. 
- ேமாேசயி� ேமலாைடைய6/ அவர� அ 0த	ேகாைல6/, 
தா1கியவாG ேநாேபா மைலயி���� இற1கி வ�த ேயா*வாைவ க:ட 
ம	க� ேமாேசயி� இGதி	கால/ நிைறேவறிவி"டைத உண��தவ�களாB 
அ4� 0ல/பின�. 
- ேயா*வா@/ ேமாேசைய� ேபால கட@ைள �4ைமயாக ந/பி அவ�ைடய 
வழியி� நட�� வ�தா�. ேமாேசைய	 கட@� த�னிட/ அைழ��	 ெகா:டபி� 
ேயா*வா ேமாேசயி� இட�தி 2 வ�தா�. இ�ேபா� ம	க� ேயா*வாவி� கீ? 
த1க� பயண�ைத� ெதாட��தன�. ேயா*வாவி� கால�தி� இZரேய� ம	க� 
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நிைறய ேபா�களி� ஈ�ப"டன�. கட@� அவ�கேளா� இ��ததா� பல 
ெவ றிகைள� ெப றன�. 
 
362-363 "-- ஆைசயினா�  
ஈ�தா எனெவா�வ னீ�றமகைள� ப�யி"� 
ஆ�த�ட� ஊைரயர சா:ட�@/" 
- ெய�தா ெசBத ச�திய/ 
- இZரேவல�க� மGப;6/ ெயேகாவாைவ வி"�வி"� ெபாB கட@�கைள 
வண1க ஆர/பி�தா�க�. ஆனா�, அ/ேமானிய�க� இZரேவல�கைள� தா	கி, 
அவ�கேளா� ச:ைட ேபா"டேபா�, அ�த� ெபாB கட@�க� இZரேவல�க9	2 
எ�த உதவி6/ ெசBயவி�ைல. பல வ�ஷ1களாக இZரேவல�க� 
க]ட�ப"டா�க�. கைடசியி� அவ�க� ெயேகாவாவிட/, ‘நா1க� த�0 
ெசB�வி"ேடா/. எதிாிகளிடமி��� எ1கைள	 கா�பா G1க�’ எ�G 
ெசா�னா�க�. இZரேவல�க� த1களிட/ இ��த சிைலகைள அழி��வி"�, 
மGப;6/ ெயேகாவாைவ வண1க ஆர/பி�தா�க�. அதனா�, அவ�க9ைடய 
க]ட��	2 �;@ க"ட ேவ:�/ எ�G ெயேகாவா நிைன�தா�. 
- இZரேவல�க9	2� தைலவராக இ���, அ/ேமானிய�கேளா� ேபா� ெசBய 
ெய�தா எ�ற Oரைன	 கட@� ேத��ெத��தா�. அவ� ெயேகாவாவிட/, ‘இ�த� 
ேபாாி� ெஜயி�பத 2 நீ1க� உதவி ெசBதா�, நா� O"�	2� தி�/பி 
வ�/ேபா�, எ�ைன� பா�	க எ� O";���� �த�� யா� வ�தாI/ அவைர 
உ1க9	ேக த��வி�கிேற�’ எ�G ச�திய/ ெசBதா�. அவ� ெஜப�தி� 
ேக"டப;ேய, ேபாாி� ெஜயி	க ெயேகாவா அவ�	2 உதவி ெசBதா�. 
- ெய�தா த�Fைடய O"�	2� தி�/பி வ�தேபா� அவைர� பா�	க �த�� 
வ�த� யா� ெதாி6மா? அவ�ைடய ஒேர மக�தா�! அவ� க'சிராைவ� 
த";	ெகா:ேட நடன/ ஆ;	ெகா:� வ�தா�. இ�ேபா� ெய�தா எ�ன 
ெசBவா�? கட@9	2) ெசBத ச�திய�ைத அவ� நிைன�� பா���, ‘ஐேயா, எ� 
மகேள! எ� மனைத) *	27றா	கி வி"டாேய! நா� ெயேகாவாவிட/ ஒ� ச�திய/ 
ெசBதி�	கிேற�. அைத	 கா�பா ற ேவ:�ெம�றா�, சீேலாவி� இ�	கிற 
வழிபா"�	 +டார�தி� ேசைவ ெசBவத 2 உ�ைன நா� அF�ப ேவ:�/!’ 
எ�G ெசா�னா�. அத 2 அவ�, ‘அ�பா, நீ1க� ெயேகாவா@	2) ச�திய/ ெசB� 
ெகா��தி��தா�, அைத	 க:;�பாக நிைறேவ ற ேவ:�/. நா� எ� 
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ேதாழிகேளா� மைலக9	2� ேபாB இர:� மாத1க� அ1ேக த12வத 2 
அFமதி ெகா�1க�. அத 2� பிற2 நா� சீேலா@	2� ேபாகிேற�’ எ�G 
ெசா�னா�. ெய�தாவி� மக� த�Fைடய வா?நா� �4வ�/ வழிபா"�	 
+டார�தி� கட@9	2 உ:ைமயாக) ேசைவ ெசBதா�. ஒDெவா� வ�ஷ�/, 
அவ9ைடய ேதாழிக� அவைள� பா�	க சீேலா@	2� ேபானா�க�(ெய�தா த� 
மகைள ப� ெகா�	கவி�ைல,அவ� க�னியாகேவ இ���வி"டா� எ�பேத ேவத 
வ�Iன�களி� க��தா2/.) 
 
363- 364 "– தீ�தி6ட�  
சி/ேசாெனா� சி1க� ேத�கைத	காB ��ப�ேப� 
த/ேசா�@ க:ட தனி	கைத6/ – 
- சி/ேசா� – விய�>"�/ கைத ! 
- இZரேய� ம	க� ெப�Zதியாிட/ அ;ைமகளாக இ��த கால/. அ12 
மேனாவா2 எ�ெறா�வ� இ��தா�. அவ�	2	 2ழ�ைதகேள இ�ைல. தன	2 ஒ� 
2ழ�ைதபா	கிய/ இ�ைலேய எனவ��திய மேனாவா2வி� மைனவி கட@ளிட/ 
ெதாட��� ேவ:;னா�.. 
- கட@ளி� �த� ஒ�நா� அவ9	2 ��பாக வ�� நி�G அவ9	2	 கட@� 
ஒ� 2ழ�ைதைய� தர� ேபாவதாக@/, அவ� இனி�த� திரா"ைச ரசேமா, ம�ேவா 
அ��த	 +டா�. தீ"டான எைத6/ உ:ண	 +டா�’ எ�G/ அ	2ழ�ைத Kல/ 
கட@� ெப�Zதியாிட/ அ;ைமயாB இ�	2/ ம	கைள வி�வி	க� ேபாகிறா� 
எ�G/ �த� ெசா�னா�. 
- அவ� மகி?)சி6/ பரவச�/ அைட�தா�. 
- �த� ெதாட��தா�. ‘ உ� மக� மிக� ெபாிய Oரனாக இ��பா�. அவ� 
கட@9	கானவ�, அவFைடய தைலயி� சவர	 க�தி படேவ +டா�’. 
- அவ� இைதெய�லா/ ேக"�� திைக��� ேபாB O"ைட ேநா	கி ஓ;னா�. 
ஓ;) ெச�G த� கணவனிட/ தா� க:டைதெய�லா/ +றினா�. அவF/ 
விய�0/, ச�ேதக�/ கல�த மனநிைலயி� இ��தா�. 
- கட@ளி� �த� ெசா�னப;ேய மேனாவா2வி� மைனவி க��பமானா�.  
- ேபGகால/ வ�தேபா� அவ� ஒ� ஆ: 2ழ�ைதைய� ெப ெற��தா�. 
2ழ�ைத	2 சி/ேசா� எ�G ெபயாி"டா�க�. கட@ளி� �த� 
க"டைளயி";��தப; அவFைடய தைல மயிைர அவ�க� க�தாி	கேவ இ�ைல. 
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- சி/ேசா� மிக@/ வ�ைமசா�யாB வள��தா�. ஒ�நா� அவ� திமினா 
எ�F/ ஊ�	2) ெச�றா�. அ1ேக ஒ� ெப�Zதிய இள/ ெப:ைன) 
ச�தி�தா�. அவ9ைடய அழகி� சி/ேசா� த�ைன மற�தா�. மண�தா� அவைள� 
தா� மண	கேவ:�/ எ�G மன�	2� �;ெவ���	 ெகா:டா�. ேநராக 
ெப ேறாாிட/ வ�தா�,த�ைதயிட/ அ�ெப:ைண� தன	2 மண/ �;�� 
ைவ	க	 ேக"டா�. 
- அவ� ெப�Zதிய� மக� என அறி�த த�ைத ‘மகேன… நீ கட@ளிடமி��� 
வ�தவ�. ெப�Zதிய�கேளா வி��தேசதன/ +ட ெசB� ெகா�9/ பழ	க/ 
இ�லாதவ�க�. அவ�கேளா� ச/ப�த/ ைவ�ப� ந�லத�ல. அ� கட@9	2 
விேராதமான ெசய�’ என� த�ைத மீ:�/ மீ:�/ ெசா�னா�. 
- சி/ேசாேனா,’ நீ1க� வ�� அ�த� ெப:ைண� ேபசி �;�� என	2 
மைனவியா	21க�. ேவG எ�@/ ேபசேவ:டா/ ‘ எ�றா�. அ�தா� கட@ளி� 
சி�த/ எ�பைத அறியாத ெப ேறா� வ��தின�. 
- சி/ேசா� த�Fைடய மனைத	 ெகா�ைள ெகா:ட ெப:ைண	 காண) 
ெச�றா�. ேபா2/ வழியி� திbெரன ஒ� சி1க/ ஆேவசமாக சி/ேசானி� மீ� 
பாB�த�. சி/ேசா� சி1க�ைத த/�ைடய ெவG/ ைககளினா� �	கி இர:டாக	 
கிழி�� எறி�தா�. அ�த �ர"�) சி1க/ சி/ேசானி� ைககளி� சி�ன 
ஆ"�	2";யாகி �;�;�� இற�த�. சி/ேசா� இைத யா�	2/ ெசா�லவி�ைல. 
- அவ� ேநராக) அ�த� ெப:ைண) ச�தி��� ேபசினா�. அவ�	2 அவைள 
மிக@/ பி;��� ேபாயி G. அவ9/ அவைர வி�/பினா�. சிறி� நா"க� 
இ�பமான காத� ேப)*களி� ெசலவி"டபி�, சி/ேசா� அவளிடமி��� 
விைடெப G	 ெகா:� த� ெப ேறாாிட/ தி�/பினா�. வ�/ வழியி� அவ� 
ெகா�G ேபா";��த சி1க�தி� பிண�தி� ேம� ேதனீ	க� +� க";� ேதனைட 
ைவ�தி��தன. அைத எ���� தி�றா�. 
- ேநராக� த�ைதயிட/ ெச�G,’ அ�பா என	2 அ�த� ெப:ைன மிக@/ 
பி;�தி�	கிற�, அவ9	2/ எ�ைன� பி;�தி�	கிற�. நீ1க� ெப:ணி� 
த�ைதயிட/ ேபசி எ1க9	2 தி�மண/ ெசB� ைவ61க�’ எ�றா�. 
- சி/ேசானி� த�ைத ேவG வழியி�லாம� ேநராக ெப:ணி� O"�	2) 
ெச�G ேபசி தி�மண�ைத நட�தி ைவ�தா�. மணவிழா ஏ4 நா"க� நட�பதாக 
ஏ பா�. சி/ேசானி� ேதாழ�களாக ஊாிI�ள ��ப� இைளஞ�கைள ெப:ணி� 
த�ைத அைழ�� வ�தி��தா�. அவ�க� அவேனா� உ:� 2;�� 
மகி?�தி��தா�க�. 
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- சி/ேசா� அவ�களிட/,’ நா� உ1க9	2 ஒ� வி�கைத ெசா�கிேற�. அத� 
பதிைல நீ1க� இ�த வி��� �;6/ �� க:� பி;��) ெசா�னா�, உ1க9	2 
��ப� நா ப"டாைடகைள6/, ��ப� ேமலாைடகைள6/ அளி�ேப�. ஒ�ேவைள 
வி�கைத	கான விைடைய நீ1க� க:�பி;	காவி;� நீ1க� என	2 ��ப� 
நா ப"டாைடக9/, ��ப� ேமலாைடக9/ தரேவ:�/’. எ�றா�. அவ�க� 
ச/மதி�தன�. 
- சி/ேசா� அவ�களிட/,’ உ:பவனிடமி��� உண@ வ�த�. 
வ�யவனிடமி��� இனிய� வ�த� – இ�ேவ வி�கைத. இத� பதிைல	 க:� 
பி;61க� பா�	கலா/’ எ�றா�. 
- அவ�க� வி�கைத	கான விைட ேத; அைல�தா�க�. K�G நா"களாகி6/ 
அவ�களா� அத� விைடைய	 க:� பி;	க �;யேவ இ�ைல. அவ�க� ேநராக 
சி/ேசானி� மைனவியிட/வ�� அ�த வி�கைதயி� விைடய அறி�� + /ப; 
ேவ:;ன�. 
- இரவி� அவ� சி/ேசாFட� தனி�தி�	ைகயி� சி/ேசாைன மய	2/ 
வா��ைதகளா� மய	கி வி�கைத	கான விைடைய	 க:�பி;�தா�. சி/ேசா� 
நட�த அைன�ைத6/ விள	கினா�. த�ைன உ:ண வ�த சி1க�திடமி��ேத 
தன	2 உண@ கிைட�தைத) ெசா�னா�. அவ� அைத அ�த இைளஞ�களிட/ 
ெசா�னா�. 
- ஏழாவ� நா�. 
- வி�கதியி� விைட தன	2 ம"�/ ெதாி6/ எ�றி��த சி/ேசானினிட/ 
அவ� ந:ப�க�, ‘ேதனிF/ இனிய� எ� ? சி1க�திF/ வ�ய� எ� ?’ 
என)ெசா��வி"�’ உ� வி�கைத	கான விைடைய	 க:� பி;�� வி"ேடா ேம !!! 
எ1ேக எ1க� பாி* ? சீ	கிர/ ெகா�…’ எ�G +றி) சிாி�தன�. 
- சி/ேசா� ேகாபமைட�தா�. என	2/ எ�Fைடய மைனவி	2 ம"�/ 
ெதாி�த இ�த ரகசிய/ ெவளிேய ெதாி�தி�	கிற�. அ�ப;ெய�றா� எ� 
மைனவி	2/ இ�த இைளஞ�க9	2/ ஏேதா ெதாட�0 இ�	கிற�. இ�லாவி"டா� 
இ�த ரகசிய/ எ�ப; ெவளிேய ெச�I/ ? எ�G - உ�9	2� ப�ேவG 
எ:ண1க� அைலேமாத சி/ேசா� க�/ ேகாபமைட�தா�. 
- ‘உ1க9	2� பாி* தாேன ேவ:�/. ெகா'ச/ ெபாG1க�’ எ�G 
ெசா��வி"� ேகாப��ட� ெவளிேயறி அ�கிI��தஅZகேலாF	2) ெச�G 
க:ணி� ப"ட ��ப� ேபைர	 ெகா�G அவ�களி� ஆைடைய எ��� வ�தா�. 
அைத ப�தய�தி� ெவ�ற இைளஞ�களிட/ ெகா��தா�  
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364-366 " எ/ேசா�ைவ  
மா றல�/ எBதி ம;கெவன O;;	2/ 
ஆ றIேளா� க:ணைறய னாகிேய - சீ ற�ட� 365 
ப"ட�@/" 
- தி�மண/ ெசB�ெகா�ள சி/ேசா� தாமதி	கேவ, ெப�Zதிய� அ�த� 
ெப:ைண ேவெறா�வF	2 மண�;�� ைவ�தன�. அதைன அறி�த சி/ேசா� 
க�1ேகாப/ ெகா:டா�.  
- ‘ெப�Zதிய�கேள… உ1க� 0�திைய	 கா"; வி"b�கேள… உ1கைள நா� 
எ�ன ெசBகிேற� பா�1க�’ எ�G த1க9	2�ேள க�வி	 ெகா:டா�. 
 
- அ�ைற	ேக அவ� ெச�G ��7G நாிகைள� �ர�தி� பி;�தா�. 
இர:;ர:� நாிகளி� வா�கைள) ேச��� அதி� ஒ� தீ�ப�த�ைத6/ ைவ��	 
க";னா�. பி� நாிகைள ெப�Zதிய�களி� வய�க9	2� ஓடவி"டா�. நாிக� 
தீ�ப�த�தி6/ ெகா:� அ12/ இ12/ இ4��	 ெகா:ேட ஓ;யதி� 
ெப�Zதிய�களி� வய�க� எ�லா/ எாி�� சா/பலாயின. மிக� ெபாிய அழி@ 
அ�G ஏ ப"ட�. 
 
- ெப�Zதிய�க� ஆ�திரமைட�தா�க�. ேநராக சி/ேசானி� மாமனா� 
O"�	2) ெச�G,’ உ1களா� தா� அ�த இZரேயல� எ1க� தானிய1கைள 
எ�லா/ அழி�தா�. எனேவ நீ1க9/ ெச��� ெதாைல61க� எ�G ெசா�� 
சி/ேசானி� மைனவிைய6/, அவ� தக�பைன6/ O"ேடா � தீயி"�	 
ெகா�றா�க�. 
- த� அ�ைம மைனவி ெகா�ல�ப"டைத அறி�த சி/ேசானி� ேகாப/ 
தைல	ேகறிய�. ‘ெப�Zதிய நாBகேள… எ�ேனாடா விைளயா�கிறீ�க�. 
உ1கைள� பழி	2� பழி வா1காம� ஓயமா"ேட�’ எ�G பகிர1கமாB	 +வினா�. 
சி/ேசானி� வ�ைமைய எ�ேலா�/ அறி�தி��ததனா� யா�/ அவைர 
ெந�1கவி�ைல. 
- சி/ேசா� 7 G	கண	கான ெப�Zதிய�கைள அ;�ேத ெகா�றா� . பி� 
அ1கி��� ஏ றா/ எ�Fமிட�தி 2) ெச�G அ12�ள பாைற� பிள@ ஒ�றி� 
த1கியி��தா�. 
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- ெப�Zதிய�களி� ேகாப/ ப�மட12 அதிகாி�த�. அவ�க� ஒ� நா"ைட� 
பி;	க� ேபாவ� ேபால சி/ேசாைன� பி;	க� ேபானா�க�. ேநராக இZரேயல�க� 
அதிகமாக இ�	2/ நக�	2� ேபாB +டாரம;�தா�க�. 
- ‘ஐேயா… எ�னவாயி G ? ஏ� ேபா�Oர�க� இ1ேக வ�தி�	கிறா�க�’ 
இZரேயல�க� பய�தி� அலறினா�க�. 
- ‘உ1க� சி/ேசாைன நீ1க� எ�னிட/ ஒ�பைட�ேத ஆகேவ:�/. 
இ�ைலேய� அவ� ெப�Zதிய�கைள அழி�த� ேபால இZரேயல�கைள 
எ�ேலாைர6/ நா1க� அழி�ேபா/’ எ�G க�ஜி�தா�க�. 
- ‘எ1க9	2	 ெகா'ச/ கால அவகாச/ ெகா�1க�. நா1க� ேபாB 
சி/ேசாைன	 க"; உ1களிட/ ெகா:� வ�� த�கிேறா/’ இZேர�ய ம	க� 
வா	களி�தா�க�. 
- ‘சாி உடேன ேபாB சி/ேசாைன	 க"; இ4�� வா�1க�’ ெப�Zதிய�க� 
ஆைணயி"டா�க�. இZேர�ய� P?)சியாக)  
- சி/ேசாைன	 கயிGகளினா� பிைண��	 க"; ெப�Zதிய�களிட/ +";	 
ெகா:�ேபானா�க�. உட� �4வ�/ க"ட�ப"ட நிைலயி� ெப�Zதிய�களி� 
��னா� நிG�த�ப"டா� சி/ேசா�. ெப�Zதிய�க� மகி?)சி ஆரவார/ 
ெசBதா�க�. 
- சி/ேசா� சிாி�தா�.’ ஏ� ஆரவார/ ெசBகிறீ�க� Kட�கேள.. எ�ைனயா 
க";� ேபா�கிறீ�க�’ எ�G ெசா�� உடைல �G	கினா�. உடேன 
க"ட�ப";��த கயிGகெள�லா/ அGப"�� ெதறி�தன. அ1ேக கிட�த ஒ� 
க4ைதயி� ப)ைச� தாைடெயI/ைப	 ைகயிெல��� +;நி�ற 
ெப�Zதிய�கைள K�	கமாக� தா	கினா�. அ1ேகேய அவ� ைகயி� சி	கி ஆயிர/ 
ேப� இற�தா�க�. சி/ேசா� ெப�Zதிய�களி� ைகயி� சி	காம� த�பினா�. 
- ெப�Zதிய�க� சி/ேசாைன எ�ப;6/ பி;��விட ேவ:�ெம�G 
தவியாB� தவி�தா�க�. அவ� காசா நகாிI�ள ஒ� விைலமா�வி� O";� 
இ��பதாக� தகவ� கிைட�த�. அவ�க� நகாி� மிக� பிர/மா:டமான வாச� 
கதைவ அைட�� அதன�ேக காவ� இ��தா�க�. எ�ப;6/ சி/ேசா� இ�த	 
கதைவ� தா:டாம� ெவளிேய ேபாக �;யா�. இ1ேக ைவ�� அவைன	 ெகா�G 
விடேவ:�/ எ�G ச�தமி�லாம� ப�1கி இ��தா�க�. 
- சி/ேசா� ந�ளிரவி� விைலமாதி� O"ைட வி"� ெவளிேய வ�தா�. நகாி� 
வாசல�ேக வ�/ேபா� வாச� கத@ >"ட�ப";��த�. அத� மீ� ஏறி	 2தி	க@/ 
�;யா� ! அ�த அள@	2 உயரமான�. சி/ேசா� அ�த வாசல�ேக வ�த�/ 
ப�1கியி��தவ�க� அவைர� தா	க வ�தா�க�. சி/ேசா� அசரவி�ைல, இர:� 
ைககளாI/ நகாி� கதைவ� ெபய��� எ��தா�. தா	க வ�த +"ட/ ந�ந�1கி 
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பி�வா1கிய�. சி/ேசா� அ�த பிர/மா:ட	 கதைவ� தைலயி� *ம�� ெகா:ேட 
நகாி���� ெவளிேயறி மைல6)சி	2� ேபானா�. 
- ெப�Zதிய�களா� சி/ேசாைன ெந�1கேவ �;யவி�ைல. சி/ேசா� 
ேசாேர	2 ஆ ற1கைர� ப2தியி� வசி	2/ ெதdலா எ�F/ ெப:ைண	 
காத�	கிறா� எ�F/ ெசBதி ெப�Zதிய�க9	2	 கிைட�த�. அ�த� ெப:ைண 
ைவ�� சி/ேசானி� Oர�தி� ரகசிய�ைத �த�� அறி�� ெகா�ள ேவ:�/ எ�G 
அவ�க� �;ெவ��தன�. 
- அவ� Kலமாக சி/ேசா� வ�ைமயி� இரகசிய�ைத அறி��ெகா:ட 
ெப�Zதிய�க� 
- ெப�Zதிய�க� சி/ேசாைன பி;�� நிG�தி அவFைடய க:கைள� 
ேதா:; எ��தா�க�. சி/ேசா� கதறினா�. அவைர அவ�க� சிைறயி� அைட�� 
ச1கி�களா� பிைண�தன�. அவைர	 ேக��ெபா�ளா	கி மாவைர	2/ 
ேவைலைய) ெசBய ைவ�தா�க�. 
- சி/ேசா� உ�9	2� அ4�ெகா:ேட மாவைர��	ெகா:;��தா�. 
அவைர ெப�Zதிய�க� அDவ�ேபா� அைழ�� சைபயி� நி கைவ�� அவமான� 
ப���வைத வழ	கமா	கி	 ெகா:டா�க�. சி/ேசா� நிரா6தபாணியாB நி�றா�. 
- ெமா"ைடய;	க� ப";��த அவ�ைடய தைல�; வளர� �வ1கிய� ! 
ெப�Zதிய�க� அைத	 கவனி	கவி�ைல. தைல�; வளர வளர சி/ேசா� தா� 
இழ�த வ�ைமைய	 ெகா'ச/ ெகா'சமாக� ெப G	 ெகா:;��தா�. 
- ெப�Zதிய�க� சி/ேசாைன� த1க�வச/ ஒ�பைட�த அவ�களி� 
கட@9	2 மிக� ெபாிய விழா எ��பத காக ஒ� ெபாிய ம:டப�தி� 
ஒ�G+;னா�க�. 
- சி/ேசா� உ�9	2� ஆ:டவைர ேநா	கி உ�	கமாB ம�றா;னா�. 
- ‘ஆ:டவேர… இ�த ஒ��ைற ம"�/ என	2� பைழய பல�ைத� தா�/. 
இ�த ெப�Zதிய�களி� ெகா"ட�ைத அட	க என	2 உதவிெசBத�9/’ எ�G 
ேவ:;னா�. 
- கட@ளி� அ�� அவ�மீ� வ�திற1கிய�. அவ�ைடய �4 வ�ைம6/ 
அவ�	2� தி�/ப வ�த�. 
- ‘ெப�Zதிய�கைள	 ெகா�வத காக எ� உயிைர	 ெகா��பதி� 
மகி?கிேற�’ எ�G ெசா��	 ெகா:ேட இர:� ைககளிI/ த� �4பல�ைத6/ 
இற	கி இர:� �:கைள6/ பலமாB) சாB�தா�. 
- �:க� இர:�/ சாய� �வ1கின. ம:டப�தி� இ��த 
ப�லாயிர	கண	கான ம	க� திகிலைட�தா�க�. அத 2� ம:டப�தி� +ைர 
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ெமா�தமாB அவ�க� ேம� வி4�� ந*	கிய�. ம:டப/ தைரம"டமான�. 
அைனவ�/ அேத இட�தி� இற�தா�க�. 
 
- சி/ேசாF/ க";ட இ;பா�களி� சி	கி இற�தா�. 
 
366 –"ேலவிய�ைவ� பா";ைய� ப�ேலா� 0ண��� 
வி"டதனா  ேபா�0ாி�� O�த�@/" 
- -நியாயாதிபதிக�  
- ேலவியனான மனிதF/ அவன� ேவைல	காாி6/ 
- அ	கால�தி� இZரேவல�	2 அரச�இ�	கவி�ைல. எ�பிராe/ எ�F/ 
மைலநா";� ஒ� ேலவிய� வா?�� வ�தா�. அவFட� இ��த ேவைல	காாி, 
அவF	2 மைனவிைய� ேபால வா?�� வ�தா�. அ�த ேவைல	காாி Yதா ேதச��� 
ெப�ெலேகைம) ேச��தவ�. 2 அ�த ேவைல	காாி ேலவியேனா� ஒ� விவாத/ 
ெசB� அவைன வி"�வி"�, YதாவிI�ள ெப�ேலேகமி���த தன� த�ைதயி� 
O"; 2� தி�/பி) ெச�G, அ12 நா�2 மாத1க� த1கியி��தா�. 3 பி�0 அவ� 
கணவ� அவைள அழி��வர) ெச�றா�. ேலவிய� அவள� த�ைதயி� O"ைட 
அைட�தா�. ேலவியைன	 க:ட அவள� த�ைத ச�ேதாஷ/ அைட�� 
உபசாி�தா�. ேலவிய�மாமனாாி� உபசாி�பி� அவ� O";� ஐ�� நா"க� 
த1கினா� 
- ம ெறா� இர@/ த1கியி�	க அ�த ேலவிய� வி�/பவி�ைல. அவ� த� 2 
க4ைதகேளா�/, ேவைல	காாிேயா�/ 0ற�ப"டா� 
- அவ�க� கிபியா எ�F/ நகாி� த1கினா�க�. இரைவ அ�த நகாி� கழி	க 
எ:ணினா�க�. அவ�க� நகர ச�	க�தி 2 வ�� அ12 அம��தன�. ஆனா� 
இரவி� த12வத 2 யா�/ அவ�கைள அைழ	கவி�ைல. 
- 16 அ�G மாைல வய�களி���� ஒ� �தியவ� நகர�தி 2� வ�தா�. 
அவFைடய O� எ�பிராe/ மைல நா";���த�. ஆனா� அவ� கிபியா நகர�தி� 
வசி��	ெகா:;��தா�. �திய மனித� நகரச�	க�தி� பயணிைய� (ேலவியைன) 
பா��தா�. �தியவ�, "எ12 ேபாB	 ெகா:;�	கிறாB? எ1கி��� வ�தாB?" 
எ�G ேக"டா�. 
- 18 ேலவிய�, "நா1க� YதாவிI�ள ெப�ெலேக/ நகாி���� பயண/ 
ெசBகிேறா/. எ�றா�. �தியவ� ேலவியைன6/ ம றவ�கைள6/ ஹ� O"�	2 
அைழ��) ெச�றா�. 
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- 22 ேலவியF/ அவேனா;��தவ�க9/ �தியவனி� உபசார�ைத 
அFபவி��	ெகா:;��த ெபா4� அ�நகர மனித�களி� ��மா�	கரான சில� 
அ�த O"ைட) P?��ெகா:டன�. அவ�க� �தியவனிட/ உர	க� ேபசினா�க�. 
அவ�க�, "உ� O"; 2 வ�த மனிதைன ெவளிேய அைழ�� வா. நா1க� 
அவேனா� பா�ன உற@ ெகா�ளேவ:�/" எ�றன�. 
- �தியவ� ெவளிேய ேபாB, அ�த ��மா�	காிட/ ேபசி, "ேவ:டா/, என� 
ந:ப�கேள, அ�தைகய தீயகாாிய�ைத) ெசBயாதீ�க�. அவ� எ� O"� 
வி��தின�. இ�தைகய ெகா;ய பாவ�ைத) ெசBயாதீ�க�. பா�1க�, இவ� எ� 
மக�. இத 2 �� பா�ய� அFபவ�ைத அறி�ததி�ைல. அவைள உ1களிட/ 
அைழ�� வ�ேவ�. ேமI/ என� வி��தினFைடய ேவைல	காாிைய6/ அைழ�� 
வ�கிேற�. உ1க� வி��ப/ ேபா� அவ�கைள நட�தலா/. ஆனா� 
இ/மனிதF	2 அ�தைகய ெகா�ைம ெசBயாதீ�க�" எ�றா�. 
- ஆனா� அ�த ��மா�	க� �திேயா� +றியைத� ெபா�"ப��தவி�ைல. 
எனேவ ேலவிய� ேவைல	காாிைய அைழ�� ெவளிேய அF�பினா�. அவ�க� 
அவைள இரா�4வ�/ க பழி�� காய�ப��தினா�க�. அதிகாைலயி� அவ�க� 
அவைள� ேபாகவி"டன�. 
- வி;6/ேபா� அவ� த� எஜமான� த1கியி�	2/ O"; 2� தி�/பிவ�� 
�� வாச�� வ�� வி4�தா�. ெவளி)ச/ உதி	2/வைர அ1ேகேய கிட�தா�. 
- ேவவிய� மGநா� அதிகாைலயி� விழி�� த� O"; 2� ேபாகவி�/பி 
ெவளிேய ேபாவத காக கதைவ� திற�த ேபா� கதவி� நிைலயி� ஒ� ைக 2G	ேக 
வி4�த�. அவ� ேவைல	காாி அ1ேக வாசI	ெகதிாி� வி4��கிட�தா�. 
ேலவிய� அவளிட/, "எ4�தி� 0ற�படலா/" எ�றா�. ஆனா� அவ� பதி� 
தரவி�ைல (மாி�� கிட�தா�.) 
- ேலவிய� த� ேவைல	காாிைய க4ைதயி� ேமேல றி	 ெகா:�, 
O"; 2) ெச�றா�. 
- அவ� O"; 2 வ�த�/, ஒ� க�திைய எ��� அவைள �:�களாக 
ெவ";னா�. அ�த ேவைல	காாியி� �:�கைள6/ இZரேவல� வா?�த 
ப2திக9	ெக�லா/ அF�பினா�.  
 
366-367"- – இ"டப��	 
காக	 ெகாைலெசB� க�னியைர� ேத;ய�/ 
ஏ2/ வழியி ெப: ெண��த�@/ –" 
- (இ�த	 கைத ெதாியவி�ைல) 
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367–368 –" சாக	 
கணவ�ற ைன	ெகா��த காாிைக ���	ேகா� 
கணவ� நி�மி�த கைத6/’  
- ெப�ேலக/ ஊாினராகிய நிேகாமி எ�பவ� மாமியா�; �� எ�பவ� ம�மக�. 
இ�வ�/ விதைவய�. மாமியா� ம�மகைள அவ9ைடய தாB O"�	2) ெச�G 
ேவG ஒ� ஆடவைன மண�� மகி?)சி6ட� வாழ வ 0G�தி6/ ம�ம� மாமியாைர 
வி"�� பிாிய) ச/மதி	கவி�ைல. மாமியாைர� ேபQதேல ேதவ� தன	2� 
பணி�த� எ�G இ��தா�. 
- நேகாமி	2 அவ9ைடய 0�ஷனி� உறவி� �ைறயி� ேபாவாZ எ�F/ 
மி2�த ெச�வ/ உைடயவ�. அவFைடய வய� ெவளியி� வா ேகா�ைம	 
கதி�கைள அG	2/ பணியி�ம�மக� �� ேச��தா�. த� திறைமயா� �� 
ேபாவாசி� கவன�ைத ஈ��தா�. மி2�த ஊதிய/ ெப G மாமியாைர� ேபணினா�  
- மாமியா� ���	2� ேபாவாச	 கணவனாக மண/ �;	க நிைன�தா� 
அத 2 ஒ� ேயாசைன6/ ெத�வி�தா�.  
- மாமியா� தன	2	 க பி�தப;, ேபாவாZ 0சி��	 2;�� மகி?)சியாயி��� 
கள�தி� ப���	 ெகா:;��தேபா�, ���, ெம�ள� ேபாB அவ� கால;யி� 
இ��த ேபா�ைவைய வி�	கி� ப���	 ெகா:டா�. பாதிரா�திாியி� அ�த 
மFஷ�, அ�:�, தி�/பி அவைள யா� எ�G விசாாி�தா�. ���  
- "நா�தா� ��! உ1க9ைடய அ;ைம� ெப:. நீ1க� எ�ைன மீ"2/ 
உாிைம6�ளவ�. அதனா� எ�ைன உ1க9ைடய ேபா�ைவயா� K�1க�" எ�G 
ெசா�கிறா�. (�� 3:9, NW) இ�ேபா�/ மகேள, நீ பய�படாேத; உன	2 
ேவ:;யப;ெய�லா/ ெசBேவ�; நீ 2ணசா� எ�பைத எ� ஜனமாகிய 
ஊராெர�லா�/ அறிவா�க�" எ�G ேபாவாZ ெசா�கிறா�. (�� 3:11) நேகாமியி� 
இற�த கணவ�	2 மிக ெந�	கமான உறவின� ஒ�வ� இ�	கிறா�... அவைள 
மீ"�	ெகா�9/ உாிைம �த�� அவ�	2�தா� இ�	கிற�... என ��திட/ 
+Gகிறா�. ஆகேவ, ேபாவாZ �த�� அ�த மனிதைன அQகி ���	2	 
கணவனா2/ வாB�ைப	 ெகா�	க நிைன	கிறா�. அவ� மG	கேவ, ேபாவாZ 
தாேன ��ைத சா"சிகளி� ��னிைலயி� மண	கிறா�. 5 ��ைத ேபாவாZ 
கர/பி;	கிறா�. அத�பி�, ‘ஒ� ஆ:பி�ைளைய� ெபற ெயேகாவா அ-	கிரக/ 
ப:Qகிறா�.’ ெப�லேக/ ெப:க� நேகாமிைய வா?��கிறா�க�, ஏ4 
மக�கைளவிட நேகாமி	2 �� அ�ைமயானவ� எ�G ெசா�� பாரா"�கிறா�க�. 
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���	2� பிற�த மக� பி கால�தி� மகாராஜா தாO�	2 Kதாைதயாக ஆகிறா�. 
(�� 4:11-22) 
 
368 -369 "- மணமகனாB)  
சா�ேவ� ேதா�றிய�' சா"சியா/ ெப";கவ� 
கா�கைர ேநாயா  க�	கிய�'" 
- எ�ராயி/ மைலநா"ைட) சா��த இராமா�தயி/ ேசா�பிமி� எ�கானா எ�ற 
ஒ�வ� இ��தா�. அவ�ைடய இர:டா/ மைனவி அ�னா 2ழ�ைத� ேபறி�லா� 
அவமான�ப"டா� அவ� ேதவனிட/ 2ழ�தசி� ேப G	2 ம�றா;னா� ": 
"பைடகளி� ஆ:டவேர! நீ� உ/ அ;யாளாகிய எ� �யர�ைத	 க:ேணா	கி, 
எ�ைன மறவாம� நிைன@ +��� என	2 ஓ� ஆ: 2ழ�ைதைய� த�Oரானா�, 
அவைன அவ� வா?நா� �4வ�/ ஆ:டவராகிய உம	2 ஒ�0	ெகா��ேப�. 
அவன� தைலேம� சவர	 க�திேய படா�". [2] உாிய கால�தி� அ�னா க�@ G 
ஒ� மகைன� ெப ெற��தா�. "நா� அவைன ஆ:டவாிடமி��� ேக"ேட�" எ�G 
ெசா��, அவ� அவF	2) 'சா�ேவ�' எ�G ெபயாி"டா�.  
- 24 அவ� பா�2; மற�த�/, அ�னா அவைன� �	கி	 ெகா:� K�G 
காைள, இ�ப� ப; அள@�ள ஒ� மர	கா� மா@, ஒ� ேதா�ைப திரா"ைச இரச/ 
ஆகியவ Gட� சீேலாவி���� ஆ:டவாி� இ�ல�தி 2 வ�தா�. அவ� இ�F/ 
சிG ைபயனாகேவ இ��தா�.  
- 25 அவ�க� காைளைய� ப�யி"ட பி�, ைபயைன ஏ�யிட/ ெகா:� 
வ�தா�க�.  
- 26 பி� அவ� +றிய�: "எ� தைலவேர! உ/ மீ� ஆைண! எ� தைலவேர! 
உ/�� நி�G ஆ:டவாிட/ ேவ:;	 ெகா:;��த ெப: நாேன.  
- 27 இ�ைபயF	காகேவ நா� ேவ:;	ெகா:ேட�. நா� ஆ:டவாிட/ 
வி:ண�பி�த எ� ேவ:�ேகாைள அவ� ேக"ட�ளினா�.  
- 28 ஆகேவ நா� அவைன ஆ:டவ�	2 அ��பணி	கிேற�. அவ� த� 
வா?நா� அைன��/ ஆ:டவ�	ேக அ��பணி	க�ப"டவ� 
- அ�ேபா� 2�ஏ�யி� 0த�வ�க� கீ?�தரமானவராக இ��தன�. அவ�க� 
ஆ:டவ�மீ� அ	கைற ெகா�ளவி�ைல. 
- 22 ஏ� �தி��த வயதைட�தா�. த/ பி�ைளக� இZேயல�	2 எதிராக) 
ெசBத அைன�ைத6/, ச�தி�0	 +டார வாயி�� ஊழிய/ ெசB� வ�த 
ெப:கேளா� தகாத உற@ ெகா:;��தைத6/ ேக"டறி�தா�.  
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- 23 அவ� அவ�கைள ேநா	கி	 +றிய�: "நீ1க� ஏ� இDவாG ெசBகிறீ�க�? 
இDவைன�� ம	களிடமி���/ உ1க� தீய நடவ;	ைககைள� ப றி	 
ேக�வி�ப�கிேறேன!  
- 24 ேவ:டா/ பி�ைளகேள! ஆ:டவாி� ம	களிைடேய பரவி இ��பதாக 
நா� ேக�வி�ப�/ இ)ெசBதி ந�லத�ல.  
- 25 ஒ�வ� மனித�	2 எதிராக� பாவ/ ெசBதா� ேவெறவராவ� கட@ளிட/ 
அவ�	காக� பாி�� ேபசலா/. ஆனா� ஒ�வ� ஆ:டவ�	2 எதிராக� பாவ/ 
ெசBதா� அவ�	காக� பாி�� ேப*ேவா� யா�?" இ��பிF/ அவ�க� த1க� 
த�ைதயி� 2ரI	2) ெசவிெகா�	கவி�ைல. ஏெனனி� அவ�க� ெகா�ல�பட 
ேவ:�ெம�ப� ஆ:டவாி� தி�@ளமாக இ��த�.  
- 26 சிGவ� சா�ேவ� வள��� ஆ:டவ�	2/ மனித�	2/ உக�தவனாB 
இ��� வ�தா�.2� ஏ�யி� ம	க� ஆ:டவைன ம�யாததினா�, அவ�கைள	 
கா�பதா	� தா/ அளி�த உGதிெமாழிைய கட@� தி�/ப� ெப றா� 
 
- இZரேய�� கட@ளாகிய ஆ:டவ� +Gவ�: 'உ� O�/ உ� Kதாைத 
O�/ எ���பாக எ�ெற�G/ ஊழிய/ 0ாிO�' என வா	களி�தி��ேத�. ஆனா� 
த ேபா� ஆ:டவ� +Gவ�: 'இDவா	2 எ�ைனவி"� அக�வதாக! ஏெனனி�, 
எ�ைன மதி�ேபாைர நா� மதி�ேப�; எ�ைன இக?ேவா� இக?)சி அைடவ�" 
- 22 சீேலாவி� சா�ேவ� ஆ:டவF	2) ெசBத ஊழிய�தி� பயனாக 
அவF	2/ ெயேகாவா@	2/ இைடேய ஒ� விேசஷ� ப�த/ உ�வான�; அவ� 
ெயேகாவாவி� தீ�	கதாிசியாக@/ பிரதிநிதி ேப)சாளராக@/ ஆனா�. ெயேகாவா 
ெசா�ன ெசBதிைய ஏ�யிட/ ெதாிவி�பத 2) சிGவ� சா�ேவ� �த�� 
பய�ப"டா�; ஏென�றா� ஏ�யி� 2�/ப�தி� மீ� விதி	க�ப"ட த:டைன� 
தீ��0 நிைறேவற�ேபாவைத	 2றி�� அவ� ெதாிவி	க ேவ:;யி��த�. 
எ�ப;ேயா, ைதாிய�ைத� திர"; அைத ஏ�	2� ெதாிய�ப��தினா�; ஏ�6/ 
கட@9ைடய தீ��ைப மன�தா?ைமேயா� ஏ G	ெகா:டா�. ெயேகாவா ெசா�ன 
எ�லா/ சீ	கிர�திேலேய நிைறேவறிய�. ெப�Zத�	2 எதிராக இZரேவல� 
ேபா�	2) ெச�றா�க�. ேதவ� இஸரேவல�ட� ெசB� ெகா:ட ஒ�ப�த/ 
அட1கியெப";ைய� ெப�Zத�க� ைகப ாி	 ெகா:டா�க�. ஒ�ப�த� ெப"; 
ைக�ப ற�ப"டைத	 ேக�வி�ப"ட@ட� ஏ�6/ இற��ேபானா�. 
- 2 அ��த��� தா	கிய �யர1களி� ஒ�Gதா� இ�. தைலைம	 2� ஏ�யி� 
ெபா�லாத மக�க� ஓ�னி6/ பிெனகாஸு/ 0னித ஒ�ப�த� ெப";ைய 
சீேலாவி���� எ���	ெகா:� அணிவ2��� ேபாயி��தா�க�. ெபா�வாக 
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வழிபா"�	 +டார�தி� மகா பாி*�த அைறயி�தா� அ� ைவ	க�ப";�	2/; 
மதி�0மி	க அ�த� ெப"; கட@ளி� பிரச�ன�தி 2 அைடயாளமாக விள1கிய�. 
ம	கேளா அைத ஒ� ம�திர� ெபா��ேபா� பாவி��, ேபா�	கள�தி 2	 
ெகா:�ேபானா�க�; அ�த� ெப"; இ��தா� ெவ றி த1கைள� ேத; வ�ெமன 
�"டா�தனமாக ந/பினா�க�. ஆனா�, ெப�Zத� அைத	 ைக�ப றி, 
ஓ�னிைய6/ பிெனகாைஸ6/ ெகா�Gேபா"டா�க�.—1 சா. 4:3-11. 
- 3 சீேலாவி��	கிற வழிபா"�	 +டார�தி 2� பல 7 றா:�களாக� 
ெப�ைம ேச��� வ�த அ�த ஒ�ப�த� ெப"; ைகவி"��ேபாகிற�. இ�த) 
ெசBதிைய	 ேக"ட�/ 98 வயதான ஏ� தன� இ�	ைகயி���� ம�லா	காக 
வி4�� உயி�வி�கிறா�. அ�G விதைவயான அவ�ைடய ம�மக9/ 
பிரசவ�தி�ேபா� இற��ேபாகிறா�. "மகிைம இZரேவைலவி"� 
விலகி�ேபாயி G" எ�G ெசா�� உயி�வி�கிறா�. சீேலாவி� சிற�0 எ�ெற�G/ 
ேபாBவி�கிற�!—1 சா. 4:12-22. 
 
369-370 "-சா�ேவ� 
ச@ெல� ெறா�வ� தன	கர* த�� 
நவமாB �;P"� ந:0' – 
- ச@� எ�பவ�, இZரேவல�களி� ப�னிர:� ேகா�திர1களி� ஒ�றான 
ெய�மீ� ேகா�திரதனனான அUேய� எ�பவனி� 2மார�. உட� வகிைம6/ 
ந�ல ேதா ற�/ உைடயவ�.அவ� த� த�ைதயி� க"டைள�ப; 
காணாம ேபா� க4ைதகைள� ேத�/ வழியி� ேதவனி� ஊழிய	காரனான 
சா�ேவைல) ச�தி�தா�.சா�ேவ� ச@ைல	 க:டேபா� ‘இேதா நா� உன	2) 
ெசா��யி��த மFஷ� இவேன; இவ�தா� எ� ஜன�ைத ஆ9வா�’ எ�றா�. 
சா�ேவ� அவF	2 ப�யிட�ப"ட வில1கி� �� ெதாைடயிைன உ:ண	 
ெகா���) சிற�0 வி��� ெசB� ெப�ைமயளி�தா�. க��த�ைடய ஆவி ச@�� 
ேம� இற12/ ேதவ� உ�ேனாேட இ�	கிறா�’ எ�G ஆசி�வதி��� ேத; வ�த 
க4ைதக� த�ைதயிட/ ேச���வி"டன; அதனா� உ� ஊ�	2) ெச�’ எ�றா�. 
- சா�ேவ� ப�னிர:� ேகா�திர�தாைர6/ அைழ��, அவ�க� சKக�தி� 
தி�@ள)சீ"�� ேபா"�� பா���) ச@ைல க��த� அரசனாக� ேத��ெத��தைத 
அறிவி�தா�. அைத ஒ� 0�தக�தி� எ4தி	 க��த�ைடய ச�நிதியி� ைவ�தா�.  
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- அ�ேபா� சா�ேவ� இZரேவல� அைனவைர6/ ேநா	கி, ‘இேதா நீ1க� 
என	2) ெசா�னப;ெய�லா/ உ1க� ெசா ேக"� உ1க9	2 ஒ� ராஜாைவ 
ஏ ப��திேன�. எ�றா�. 
 
370- 371 "ச@லரைச�  
தாOதைடய) சபி�த�@/ தாOைத 
ேயாவா� ெகா�ல உசாவிய�/"  
- ஒ� ராஜாவாக இ�	க தன	2� த2தி இ�ைல என ச@� நிைன	கிறா�. ‘நா� 
ெப�யமீ� ேகா�திர�ைத) ேச��தவ�, இ� இZரேவ�ேலேய மிக) சிறிய 
ேகா�திர/. அ�ப;யி�	2/ேபா� நா�தா� ராஜா எ�G எ�ப;) ெசா�கிறீ�?’ 
எ�G சா�ேவ�ட/ ேக"கிறா�. ச@� த�ைன ஒ� ெபாிய ஆ� ேபால@/ 
�	கியமான ஆ� ேபால@/ கா";	 ெகா�ளாததா� ெயேகாவா@	2 அவைர� 
பி;�தி�	கிற�. அதனா�தா� அவைர ராஜாவாக ேத��ெத�	கிறா�. 
- எ�றாI/, ச@� ஓ� ஏைழ அ�ல, சாதாரண ஓ� ஆ9/ அ�ல. அவ� ஒ� 
பண	கார 2�/ப�தி���� வ�கிறா�. பா��பத 2 மிக அழகாக@/ உயரமாக@/ 
இ�	கிறா�. இZரேவ�� உ�ள எ�ேலாைர6/விட ஓ� அ;யாவ� உயரமாக 
இ�	கிறா�! அ�ம"�ம�ல, ப�ேவகமாக ஓ�கிறவராக@/ அதிபலசா�யாக@/ 
இ�	கிறா�. ச@ைல ராஜாவாக ெயேகாவா ேத��ெத��தத 2 ஜன1க� 
ச�ேதாஷ�ப�கிறா�க�. ‘ராஜா நீXழி வா?க’ எ�G ஆ��பாி	கிறா�க�. 
- இZரேவ�� எதிாிக� இ�ன�/ பல�தவ�களாகேவ இ�	கிறா�க�. 
அவ�க� இZரேவல�	2 மி2�த ெதா�தர@ ெகா���	 ெகா:;�	கிறா�க�. 
ச@� ராஜாவா	க�ப"ட�/ சீ	கிர�திேலேய அவ�க9	2 விேராதமாக 
அ/ேமானிய� ேபா� ெசBய வ�கிறா�க�. ஆனா� ச@� ஒ� ெபாிய பைடைய� 
திர";, அ/ேமானியைர� ேதா க;	கிறா�. இதனா� ச@� ராஜாவாக இ��பைத	 
2றி�� ஜன1க� ச�ேதாஷ�ப�கிறா�க�. 
- ஆ:�க� ெச�ல) ெச�ல, ச@� அேநக எதிாிகைள� ேதா க;�� 
இZரேவல�	2 ெவ றிகைள� ேத;� த�கிறா�. ச@I	2 ேயான�தா� எ�ற ஒ� 
மகF/ இ�	கிறா�, அவ� ப� ைதாியசா�. இZரேவல� பல ேபா�களி� 
ெவ றிெபற அவ� உத@கிறா�. ெப�Zத� இZரேவI	2 இ�F/ பய1கர 
எதிாிகளாக இ�	கிறா�க�. ஒ�நா� ஆயிர/ ஆயிரமான ெப�Zத� ேபா� ெசBய 
வ�கிறா�க�. 
- அ�ேபா�, ெயேகாவா@	2� ப� ெசI�த, அதாவ� காணி	ைக) ெசI�த 
தா� வ�/வைர ச@ைல	 கா�தி�	2/ப; சா�ேவ� ெசா�கிறா�. ஆனா� 
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சா�ேவ� வ�வத 2� தாமதமாகிற�. ெப�Zத� எ1ேக ேபாைர� ெதாட1கி 
வி�வா�கேளா எ�G ச@� பய�ப�கிறா�, எனேவ �ணி�� அ�த� ப�ைய� தாேன 
ெசI��கிறா�. அத� பி�, சா�ேவ� வ��ேச��தேபா� நட�தைத அறிகிறா�; 
கட@9	2 ச@� கீ?�ப;யாம� ேபானதாக ெசா�கிறா�. அதனா� ‘இZரேவ� மீ� 
அரசாள ெயேகாவா ேவெறா� ஆைள ராஜாவாக ேத��ெத��பா�’ எ�G/ 
ெசா�கிறா�. 
- பி பா� ச@� மGப;6/ கீ?�ப;யாம� ேபாகிறா�. ஆகேவ சா�ேவ� 
அவாிட/: ‘மிக) சிற�த ெச/மறியா"ைட ெயேகாவா@	2	 காணி	ைகயாக) 
ெசI��வைதவிட அவ�	2	 கீ?�ப;வேத ேமலான�. நீ ெயேகாவா@	2	 
கீ?�ப;யாம� ேபானதா� ெயேகாவா இனி உ�ைன இZரேவ�� ராஜாவாக 
ைவ�தி�	க� ேபாவதி�ைல’ எ�G ெசா�கிறா�. 
- தாOைத	 கட@� ேத��ெத�	கிறா� 
- தாO�. இவ� ெப�ெலேக/ ப"டண�தி� வா?கிறா�. ���	2/ 
ேபாவாஸு	2/ பிற�த ஓேப� எ�பவ� இவFைடய தா�தா. த� அ�பாவி� 
ெச/மறியா�கைள தாO� கவனி�� வ�கிறா�. ச@ைல ராஜாவாக ெயேகாவா 
ேத��ெத��� 10 ஆ:�க9	2� பி�ேப தாO� பிற�தா�. 
- 2றி�பி"ட ஒ� கால/ வ�கிறேபா� ெயேகாவா சா�ேவ�ட/: ‘நீ ெகா'ச/ 
விேசஷ எ:ெணBைய எ���	ெகா:� ெப�ெலேகமி� இ�	2/ ஈசாயி� 
O"�	2� ேபா. அவFைடய மக�களி� ஒ�வைன நா� ராஜாவாக 
ேத��ெத��தி�	கிேற�’ எ�G ெசா�கிறா�.  
- ஈசாB த�Fைடய மக�களி� ஏ4 ேபைர சா�ேவI	2 ��பாக	 
+";	ெகா:� வ�கிறா�, எ�றாI/ அவ�களி� எவைர6/ ெயேகாவா 
ேத��ெத�	கவி�ைல. ‘உன	2 இDவள@ மக�க�தா� இ�	கிறா�களா?’ எ�G 
சா�ேவ� ேக"கிறா�. 
- ‘இ�ைல, இ�F/ ஒ� மக� இ�	கிறா�, அவ� எ�ேலாைர6/விட 
இைளயவ�, அவ� ெவளிேய ஆ�கைள	 கவனி��	 ெகா:;�	கிறா�’ எ�G 
ஈசாB ெசா�கிறா�. தாOைத உ�ேள அைழ��	ெகா:� வ�தேபா�, அவ� 
அழகாக இ��பைத சா�ேவ� பா�	கிறா�. ‘இவைன�தா� நா� 
ேத��ெத��தி�	கிேற�, இவ� தைலயி� எ:ெணைய ஊ G’ எ�G ெயேகாவா 
ெசா�கிறா�. ஆ/, கால/ வ�/ேபா� தாO� இZரேவ�� ராஜாவாக ஆவா�. 
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- தாO� , ேகா�யா� எ�ற வ�ைம வாB�த ெப�Zதியைன� ேதவனி� 
அ�ளா� ெகா�றா�. ேகா�யா�ைத தாO� ெகா�ற பி�0, இZரேவ�� 
பைட�தளபதி அ�ேன� அவைன) ச@�ட/ அைழ�� வ�கிறா�. தாOைத� பா��� 
ச@� மிக@/ ச�ேதாஷ�ப�கிறா�. அவைன� பைட�தைலவனாக நியமி	கிறா�; 
அ�ம"�ம�ல, த�Fட� அர:மைனயி� வசி�பத 2/ அைழ��) ெச�கிறா�. 
- பி பா�, இZரேவ�� பைட ெப�Zத�ட� ேபாைர ெவ றிகரமாக 
�;��வி"� தி�/0கிறேபா�, ‘ச@� ஆயிர1கைள	 ெகா�றா�, தாOேதா 
பதினாயிர1கைள	 ெகா�றா�’ எ�G ெப:க� பா�கிறா�க�. இைத	 ேக"� 
ச@� ெபாறாைம�ப�கிறா�; ஏென�றா� ச@ைலவிட தாOைதேய அவ�க� 
உய��தி� பா�கிறா�க�.  
- *ரம:டல�ைத வாசி�பதி� தாO� ெக";	கார�. அவ� வாசி	கிற 
இ�னிைசைய ச@� மிக@/ ரசி��	 ேக"பா�. ஆனா� தாOதி� மீ��ள 
ெபாறாைமயா� ஒ�நா� ச@� பய1கரமான ஒ� காாிய�ைத) ெசBகிறா�. தாO� 
*ரம:டல�ைத வாசி��	 ெகா:;�	2/ேபா� ச@� ஈ";ைய எ���: ‘*வேரா� 
*வராக உ�ைன 2�தி� ேபாட� ேபாகிேற�’ எ�G ெசா�� தாOதி� ேம� 
எறிகிறா�. ஆனா� தாO� ஒ� ப	கமாக விலகி த�பி��	 ெகா�கிறா�. மGப;6/ 
ஈ";ைய எறி�� ெகா�ல �யIகிறா�, அ�ேபா�/ தாO� த�பி��	 ெகா�கிறா�. 
தா� இனி மிக@/ ஜா	கிரைதயாB இ�	க ேவ:�/ எ�பைத தாO� 
0ாி��ெகா�கிறா�. 
 
371 – 373 "-தாO�  
நாபா� ம�வ�ப ந�ேகெனன ேநா	கி	  
ேகாபா ேவச�தா� ெகால)ெச�ல	 – ேகாபால� 372 
த/ெமாழியா� நபா�� தாரெமதி� ேதா�றிய�/ 
இ/ெமனேவ நாபா� இற�த�@/ – ெச/மி 373 
யவ�ெப:ைட� தாO தைண�த�@/" 
- சா�ேவ� மாி�தா�. அவன� மரண�தி காக அைன�� இZரேவல�க9/ 
+;� த1க� வ��த�ைத� ெதாிவி��	 ெகா:டன�. ராமாவி� உ�ள O";� 
அவைன அட	க/ ெசBதன�. 
- பி� பாரா� பாைலவன��	2 தாO� ேபானா�. 2 மாேகானி� ஒ� 
ெச�வ�த� இ��தா�.. 3 இவன� ெபய� நாபா�. இவ� காேலபி� 2�/ப�தவ�. 
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இவன� மைனவி அபிகாயி� 0�திசா��தன�/ அழ2/ ெகா:டவ�. ஆனா� 
நாபா� அ பனாக@/ ெகாXரமானவனாக@/ இ��தா�. 
- 4 பாைலவன�தி� நாபா� த� ஆ�க9	2 மயி� க�தாி�பதாக தாO� 
அறி�� ெகா:டா�. 5 அவேனா� ேபச, தாO� இைளஞ�கைள அF�பினா�.  
- 9 தாOதி� ஆ"க� நாபா�ட/ ெச�றன�. தாOதி� ெசBதிைய) 
ெசா�னா�க�. 10 ஆனா� நாபா� அவ�களிட/ �ர"��தனமாக 
நட��	ெகா:டா�. அவ�, "தாO� யா�? இ�த ஈசாயி� மக� யா�? 
இ�நா"களி� பல அ;ைமக� த/ எஜமான�கைளவி"� ஓ;�ேபாகிறா�க�! 11 
எ�னிட/ அ�ப�/ த:ணீ�/ உ�ளன. மயி� க�தாி�தவ�க9	காக, நா� 
ஆ"ைட	 ெகா�G சைமய� ெசBதி�	கிேற�. ஆனா�, அைத என	2 ��-பி� 
அறியாதவ�க9	காக ெகா�	கமா"ேட�!" எ�றா�. 
- 12 தாOதி� இைளஞ� தி�/பி வ�� நாபா� ெசா�னவ ைற ெசா�னா�க�. 
- அபிகாயி� ஆப�ைத� தவி�	கிறா� 
- 14 நாபா�� ேவைல	காராி� ஒ�வ� நாபா�� மைனவியாகிய 
அபிகாயி�ட/ ேபசி, "நம� எஜமான� நாபாைல� பாரா"�/ப; தாO� த� 
��வ�கைள அF�பினா�. ஆனா� நாபா� அவ�களிட/ அ பமாக 
நட��	ெகா:டா�. 15 அவ�க� நம	2 மிக@/ ேவ:;யவ�க�. நா/ வய�களி� 
ஊ�	2 ெவளிேய இ��ேதா/. தாOதி� ஆ"க� எ�ேபா�/ ந/ேமா� த1கி 
இ�	ைகயி� அவ�க� நம	2 தீைம ெசBயவி�ைல! நம	2ாியவ ைற ஒ�ேபா�/ 
தி�டவி�ைல! 16 இர@/ பகI/ தாOதி� ஆ"க� ந/ைம	 கா�பா றினா�க�. 
ந/ைம) * றிI/ அவ�க� *வ�கைள� ேபா�G காவலாக இ��தா�க�. நா/ 
ம�ைதகைள நட�தி) ெச�I/ேபா� உத@வா�க�. 17 இ�ேபா� சி�தி��� பா��� 
நா/ எ�ன ெசBயலா/ எ�G �;@ ெசB61க�. நாபா� த� காாிய1கைள� 
ேபசின� அறிOனமாB இ�	கிற�! இ�ேபா� நம� எஜமானF	2/ அவன� 
O";� உ�ளவ�க9	2/ ஆப�� வ�� ெகா:;�	கிற�" எ�றா�. 
- 18 இைத	 ேக"ட�/, அபிகாயி� அவசரமாக 200 அ�ப��:�கைள6/, 2 
திரா"ைசரச�ைபகைள6/, 5 சைம�த ஆ�கைள6/, 5 ப; வG�த பயிைர6/, 
வ றலான 100 திரா"ைச	 2ைலகைள6/, வ றலான 200 அ�தி�பழ 
அைடகைள6/ எ���	ெகா:டா�. அவ ைற	 க4ைதயி� ேம� ஏ றினா�. 19 
பி� அவ� த� ேவைல	காரனிட/, "நீ ேபா. நா� உ�ைன பி�ெதாட��� 
வ�கிேற�" எ�றா�. ஆனா� அவேளா கணவாிட/ அைத) ெசா�லவி�ைல. 
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- 20 அவ� க4ைதயி� ேம� சவாாி ெசB� மைலயி� அ��த� ப2தி	2 
வ�தா�. எதி� திைசயி���� வ�� ெகா:;��த தாOைத6/ அவன� 
ஆ"கைள6/ ச�தி�தா�. 
- 21 தாO� அபிகாயிைல ச�தி	2/ ��, "நா� இ�த� பாைலவன�தி� 
நாபா�� ெசா��	கைள	 கா�பா றிேன�. அவன� ஆ�க� எ�@/ 
தவறி�ேபாகா� என நா� உGதி ெசBேத�. நா� பிரதிபலைன எதி� பா���) 
ெசBயவி�ைல! அவF	2 ந�ைமகைள) ெசBேத�. ஆனா� அவ� எ�னிட/ 
தவறாக நட��	ெகா:டா�. 22 நாைள	 காைல	2� நாபா�� 2�/ப�தி� உ�ள 
ஒ�வைரயாவ� உயிேரா�வி"� ைவ�தா� ேதவ� எ�ைன� த:;�பா�" எ�G 
ெசா��யி��தா�. 
- 23 அ�த ேநர�தி� தா� அபிகாயி� வ�� ேச��தா�. அவ� தாOைத� 
பா��த�/ க4ைதயி���� இற1கி தைரயி� �க/ப�/ப; 2னி�� தாOதி� 
��0 நி�றா�. 24 அபிகாயி� அவ� கா�� வி4��, "ஐயா, உ1கேளா� ேபச 
தய@ெசB� எ�ைன அFமதி61க�. நா� ெசா�வைத தய@ ெசB� ேக91க�. 
நட�தவ றி 2 எ�ைன� பழிவா121க�. 25 நீ1க� அF�பினவ�கைள நா� 
பா�	கவி�ைல. பயன ற	 ெகா;ய மனிதனாகிய நாபா�ட/ கவன/ 
ெசI�தாதி�1க�. 26 அ�பாவி ஜன1கைள	 ெகா�வதினி�G/ க��த� உ1கைள 
வில	க"�/. க��த�ைடய ஜீவ� ேபாிI/ உ1க� ஜீவ� ேபாிI/, உ1க9ைடய 
பைகவ�க9/, நாபாைல� ேபா�G உம	2� தீைம ெசBபவ�க9/ அழி�� 
ேபாவா�க� என ந/0கிேற�. 27 இ�ேபா�, உ1க9	2 இ�த அ�பளி�0கைள	 
ெகா:� வ�தி�	கிேற�. இவ ைற உ1க� மனித�க9	2 ெகா�1க�. 28 நா� 
தவG ெசBதா� ம�னி��வி�/. ேதவ� உ/ைம இZரேவலாி� தைலவ ரா	2வா�. 
31 அ�பாவிகைள	 ெகா�ற�பழி உ1க9	2 வர	+டா�. நீ1க� அ�த வைலயி� 
விழ	+டா�. க��த� உம	2 ெவ றிகைள� த�/ேபா� எ�ைன 
நிைன��	ெகா�91க�" எ�றா�. 
- 32 தாO� அபிகாயி�ட/, "இZரேவ�� ேதவனாகிய க��தைர� ேபா G. 
எ�னிட/ உ�ைன அF�பியத காக ேதவைன� ேபா G. 33 உன� ந�ல 
தீ��0	காக ேதவ� உ�ைன ஆசீ�வதி	க"�/. இ�G அ�பாவிகைள	 
ெகா�G�ேபாடாம� எ�ைன	 கா�பா றினாB. 34 இZரேவ�� ேதவனாகிய 
க��த�ைடய ஜீவைன	 ெகா:� ச�தியமாக	 +Gகிேற�. நீ இDவள@ விைரவாக 
வ�� எ�ைன ச�தி	காம� இ��தா� நாைள வி;வத 2� நாபா�� 2�/ப�தி� 
ஒ�வ� +ட உயிேரா� இ��தி�	கமா"டா�க�" எ�றா�. 
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- 35 பிற2 தாO�, அபிகாயி�� அ�பளி�0கைள ஏ ற	ெகா:டா�. 
அவளிட/, "O"; 2) சமாதானமாக� ேபா. உன� ேவ:�ேகாைள ஏ G உ� 
வி��பப;ேய ெசBேவ�" எ�றா�. 
- நாபா�� மரண/ 
--36 அபிகாயி� நாபா�ட/ தி�/பி� ேபானா�. அவ� த� O";� ஒ� அரசைன� 
ேபா�G உண@ உ:� ெகா:;��தா�. ந�றாக 2;�� ேபாைதயி� 
*கேபாகமாக இ��தா�. எனேவ அபிகாயி� வி;6/வைர அவனிட/ எ�@/ 
ெசா�லவி�ைல. 37 மGநா� காைலயி� நாபா� ேபாைத ெதளி�தேபா�, அவன� 
மைனவி அவனிட/ நட�தைத	 +றினா�. அவF	2 ெந'*வ� ஏ ப"�, அவன� 
உட� பாைறயாக இGகிய�! 38 ப�� நா"களி� க��த� அவைன மாி	க) ெசBதா�. 
- 39 நாபா� மாி���ேபானைத தாO� ேக�வி�ப"�, "க��தைர� ேபா G1க�! 
நாபா� எ�ைன� ப றி அவ�G ெசா�னா�. க��த� என	2 உதவினா�. நா� 
தீைம ெசBயாதப; க��த� எ�ைன வில	கினா�. நாபா� ேக� ெசBததா� க��த� 
அவைன மாி	க) ெசBதா�" எ�றா�. 
- பிற2 தாO� அபிகாயி�ட/ தன� மைனவியா2மாG ெசBதி அF�பினா�. 40 
தாOதி� ஆ"க� க�ேமI	2) ெச�G அபிகாயி�ட/, "உ1கைள அைழ��வர 
தாO� எ1கைள அF�பினா�. நீ1க� அவர� மைனவியாக ேவ:�ெம�G 
வி�/0கிறா�" எ�றா�க�. 
- 41 அபிகாயி� த� �க/ தைரயி� ப�/ப; வண1கி, "நா� உ1க� ேவைல	காாி. 
உ1க9	2 ேசைவெசBய தயா�. என� எஜமானனாகிய தாOதி� ேவைல	காராி� 
பாத1கைள6/ க4வ ஆய�தமாக இ�	கிேற�" எ�றா�. 
- 42 அவ� உடேன ஒ� க4ைதயி� மீ� ஏறி� தாOதி� ஆ"க9ட� 0ற�ப"டா�. 
அவ� த�ேனா� 5 பணி�ெப:கைள6/ அைழ�� வ��, தாOதி� மைனவி 
ஆனா�. 
374-"ேபாாி�,ச@�ற�� ேந��த சழ	2/ – " 
- ெப�Zதிய� இZரேயI	2 எதிராக� ேபாாி"டன�: ெப�Zதிய�	2 �� 
இZரேயல� 0ற��	கி"� ஓ;ன�: பல� கி�ேபாவா மைலயி� ெவ"�:� 
O?�தினா�.2 ெப�Zதிய� ச@ைல6/ அவ� 0த�வ�கைள6/ பி� ெதாட���, 
அவ� த/ 0த�வ�களான ேயான�தா�, அபினதா0, ம�கி*வா ஆகிேயாைர ெவ";	 
ெகா�றன�.3 ச@� இ��த இட�தி� ேபா� மிக@/ வI�த�: வி�Oர� அவ� மீ� 
2றி ைவ��� தா	க, அவ�/ அ�த வி�Oர�களா� ெபாி�/ காய� றா�.4 
அ�ெபா4� ச@� த/ பைடOர�கைள தா12ேவாைன ேநா	கி, இ�த 
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வி��தேசதனம ேறா� எ�ைன	 2�தி	 ெகா�G என	2 அவமான�ைத 
வ�வி	காவ:ண/ நீ உ� வாைள உ�வி எ�ைன	 2�தி	 ெகா�G வி�, எ�றா�. 
ஆனா� அவ�ைடய பைட	கல� தா	2ேவா� மிக@/ அ'சியாதா� அத 2 அவ� 
இைசயவி�ைல.எனேவ ச@� தன� வாைள உ�வி த ெகாைல ெசB� ெகா:டா�. 
5 ச@� இற��வி"டைத	 க:ட அவ�ைடய பைட	கல� தா12 ேவாF/ த� 
வா�மீ� வி4�� அவேரா� ம;�தா�.6 இDவாG ச@I/ அவாி� K�G 
0த�வ�க9/ அவ�ைடய பைட	கல� தா12ேவாF/ ம G/ அவ� ஆ�க� 
எ�ேலா�/ அேத நாளி� ஒ�றாக இற�தன� 
 
374– 376"- தவமாக� 
தாO� >ைசெசB� சாமிெசBய ேநா	கியிக?� 
தாOெத�ென�ற மைன யா"; பி�ைள – ேமவா� 375 
வ�மல; யாகவ�� தி6ழI/ ப;�ேத 
வ�ைமெசB த�/" 
(2சா�.6:16) 
- தாOைத தி�மண/ ெசBத பிற2, ப��திேய� எ�ற ஒ�வைர மீகா� 
தி�மண/ ெசB�ெகா�கிறா�. ச@�� இற�பி 2 பிற2 தாO� ராஜாவா2/ 
ேபா�, மீகாைள தி�/ப த�னிடமாக அைழ�� ெகா�கிறா�. இதி���� 
�வ	க�தி� தாOதி� மீ� மீகா9	2 இ��த காத�, பி கால�தி� கச�� ேபான� 
எ�பைத ெதாி�� ெகா�ளலா/. 
- தாO� ராஜாவானா�; மீகாைள� தி�/ப@/ த�னிட/ வரவைழ��/ 
வி"டா�. இ�ேபா� கி�தியனாகிய ஓேப� ஏேதாமி� O";� ைவ	க�ப";��த 
ேதவFைடய ெப";ைய (2 சா�.6:11) தாOதி� நகர��	2 மகி?)சிேயாேட 
ெகா:�வ�தா�. அட	க�;யாத ெப�மகி?)சி, த�ைன மற�� ஆன�த 
நடனமா;னா� தாO�. ேதவச�க�திேல தா� அ பமானவ� எ�G எ:ணி, ராஜ 
வZதிர�ைத	 கழ றி, சண�7� ஏேபா�ைத� தாி��	ெகா:டா�. இ�ப;ேய சகல 
ஜன1க9/ மகி?�தி��தேபா�, மீகாேளா, தாOைத த� இ�தய�திேல 
அவமதி�தா� எ�G எ4த�ப"��ள�. மீகா� தவறிவி"டா�. க��த�ைடய 
ெப";யி� மகிைமைய அவ� உண���ெகா�ளவி�ைல. 
- ஒ�G, மீகா� த� கணவைன அவமதி�தா�; அ��த�, ேதவ ச�நிதான�திேல 
த�ைன நீசF/ அ ப�மாB தா?�தியதினிமி�த/ தாOைத அவமதி�ததினா�, 
அவ� ேதவைனேய அவமதி�தா�. இ�த தவறான இ�தய நிைனவினா�, பி�ன� 
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அவ� உதி��த க�/ெசா களா�, ெபாிய ஆசீ�வாத�ைதேய இழ�தா�. அவ� 
மரணமைட6ம"�/ பி�ைள இ�லாதி��தா�. 
 
376 – 382 "-தா Oதரச� – ற�மைனயி�  
உ�பாிைக ேமேல உலா@ைகயி� மாதவிடாB	  
க�பி��42 ப ேசா பாைள	க: – ட�ெபா4ேத 377 
ெகா:�வர) ெசBதவைள	 +யவ� க��ப1 
ெகா:�வி" டாெள�ற 2றி�0ண��� – த:�ட�ேபா� 378  
த�ேசவக னாம� ைதய�கண வ +வி 
உ�ேசாி ெச�ெல� Gைர	கஅவ� – ம�ேசைன 
6�த�;யா �ட�பேட� எ�றிடவ� 
ம�ைத மன�தி� ைவ�� மா ேறாரா� – த�திரமாB	 
ெகா�I/ ப;	2	 2றி�ெத4தி	 ெகா�Iவி��� 
0�I/ ப ேசபாைள� 0��ேய – ந�லவ�ேபா  
சாேலாேமா� எ�ற தனயைன�ெப  றீ�த�@/" 
- தாO� ஒ� ந�ல ராஜாவாக இ�	கிறா�. ெயேகாவாைவ அவ� ேநசி	கிறா�. 
அதனா� எ�சேலைம	 ைக�ப றிய�/ �தலாவதாக அவ� எ�ன ெசBகிறா� 
ெதாி6மா? ெயேகாவாவி� உட�ப;	ைக� ெப";ைய எ�சேல�	2	 ெகா:� 
வ�கிறா�. அைத ைவ�பத 2 ஓ� ஆலய�ைத	 க"ட@/ வி�/0கிறா�. 
- சில ஆ:�க9	2� பிற2 தாO�, ேமாசமான ஒ� காாிய�ைத) ெசBகிறா�. 
ேவெறா�வ�	2) ெசா�தமான ஒ� ெபா�ைள எ���	ெகா�வ� தவG எ�ப� 
தாO�	2 ெதாி6/. ஆனா� ஒ� சாய1கால ேநர�தி�, அர:மைன மா;யி� 
இ�	2/ேபா� அவ� கீேழ பா�	கிறா�, அ�ேபா� மிக அழகான ஒ� ெப: அவ� 
க:ணி� ப�கிறா�. அவ9ைடய ெபய� ப�ேசபா�. அவ9ைடய கணவ� ெபய� 
உாியா, அவ� தாOதி� ேபா� Oர�களி� ஒ�வ�. 
- ப�ேசபா� தன	2 ேவ:�ெம�G தாO� ெரா/ப ஆைச�ப�கிறா�, 
அதனா� அவைள அர:மைன	2	 ெகா:�வர) ெசBகிறா�. அவ9ைடய 
கணவேரா ேபா� கள�தி� இ�	கிறா�. தாO� பா�ேசபாளிட/ காத� ெசBகிறா�. 
பி பா� அவ� க��பமாகி வி�கிறா�. இைத அறி�த தாO�	2 ஒேர மன	2ழ�ப/. 
த�Fைடய தளபதியான ேயாவா0	2) ெசBதி அF�பி, உாியாைவ ேபா� கள�தி� 
��னணியி� நிG��/ப; உ�தரவி�கிறா�, ேபாாி� அவ� ெகா�ல�பட ேவ:�/ 
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எ�ப�தா� தாOதி� தி"ட/. அத�ப;ேய ேபாாி� உாியா ெகா�ல�ப�கிறா�, 
பிற2 ப�ேசபாைள தாO� க�யாண/ ெசB�ெகா�கிறா�. 
- தாO� இ�ப;) ெசBததா� ெயேகாவா@	2 பய1கர ேகாப/ வ��வி�கிற�. 
அதனா� அவ� ெசBத பாவ1கைள உண���வத காக த/�ைடய ஊழிய	கார� 
நா�தாைன ெயேகாவா அF�0கிறா�.. தா� ெசBத தவG	காக தாO� மிக@/ 
வ��த�ப�வதா� ெயேகாவா அவ�	2 மரண த:டைன ெகா�	கவி�ைல. 
எ�றாI/, ‘இ�த	 ெக"ட காாிய1கைள நீ ெசBதி��பதா� உ�Fைடய O";� 
உன	2 நிைறய பிர)சிைனக� உ:டா2/’ எ�G தாOதிட/ ெயேகாவா 
ெசா�கிறா�. அவ� ெசா�னப;ேய பி பா� தாO�	2 ஏக�ப"ட பிர)சிைனக� 
வ�கி�றன. 
- நா�தா� தாO�	2 ஆேலாசைன வழ12கிறா� 
- �தலாவதாக ப�ேசபாளி� மக� ெச��� ேபாகிறா�. பி�0 தாOதி� �த� 
மக� அ/ேனா� த� சேகாதாி தாமாைர த�Fட� தனியாக இ�	க) ெசB� 
பலவ�தமாக அவளிட/ காத� ெசBகிறா�. இைத	 ேக�வி�ப"ட தாOதி� 
ம ெறா� மக� அ�சேலா�	2 ேகாப/ வ�ததா�, அ/ேனாைன ெகா�G 
ேபா�கிறா�. பி பா�, அ�சேலா/ நிைறய ஜன1க9ைடய ஆதரைவ� ெப G 
த�ைன ராஜாவா	கி	 ெகா�கிறா�. கைடசியி�, அ�சேலா�	2 எதிராக� ேபாாி� 
தாO� ெவ றியைடகிறா�, அ�சேலா/ ெகா�ல�ப�கிறா�. இ�ப;யாக, தாO�	2 
ஏக�ப"ட பிர)சிைனக� உ:டாகி�றன. 
- இத கிைடேய, ப�ேசபா9	2 சாெலாேமா� எ�ற ஒ� மக� பிற	கிறா�. 
தாO� வயதாகி ேநாBவாB�ப"� இ�	2/ேபா�, அவ�ைடய இ�ெனா� மக� 
அேதானியா த�ைன ராஜாவா	கி	ெகா�ள �யIகிறா�. ஆனா�, 
சாெலாேமா�தா� ராஜாவாக இ��பா� எ�G எ�ேலா�	2/ கா"�வத காக 
அவ� தைலயி� எ:ெணBைய ஊ G/ப; ஆசாாிய� சாேதா	கிட/ தாO� 
க"டைளயி�கிறா�. இத� பி�0 த� 70 வயதி� தாO� இற�� வி�கிறா�. 40 
ஆ:�க9	2 அவ� அரசா:டா�. இ�ேபா� சாெலாேமா� இZரேவ�� 
ராஜாவாக இ�	கிறா� 
 
384 – 387 "- 0வனிய�  
த�2ைடயி� கீழட1க) சாேலாேமா� ராசா1க/ 
ந�2ைடய ெத�G0க? நாைளயிேல – ��2றி�த 385 
ேகாவிெலா�G க";ய�/ெகா:டா"ட' ெசBத�@/ 
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ேதவிய� ப�ேலா� ேதாைள) ேச��த�@/ – பாவிெயன� 386 
ப";Gதியி� மாG ப";ற�தபி� க�G	 
2";	2� >ைசவ�� +;ய�/" 
- சாெலாேமா� இZரேவ�� ராஜாவான பிற2, ெயேகாவா அவாிட/, ‘உன	2 
எ�ன ேவ:�/?’ எ�G ேக"டா�. அத 2 சாெலாேமா�, ‘நா� சி�ன� ைபயனாக 
இ�	கிேற�. என	2 எைத6/ சாியாக) ெசBய� ெதாியவி�ைல. அதனா� உ1க� 
ம	கைள ந�றாக	 கவனி��	ெகா�ள என	2 ஞான�ைத	 ெகா�1க�’ எ�G 
ேக"டா�. அ�ேபா� ெயேகாவா, ‘நீ ஞான�ைத	 ேக"டதா� இ�த� >மியிேலேய 
உ�ைன� ெபாிய ஞானியாக ஆ	2ேவ�, ெபாிய பண	காரனாக@/ ஆ	2ேவ�. 
எ� ேப)ைச	 ேக"� நட�தா�, நீ ெரா/ப நா� வாழலா/’ எ�G ெசா�னா�. 
- சாெலாேமா� ராஜா ெஜப/ ெசBகிறா� 
- சாெலாேமா� இZரேவ�� ராஜாவான பிற2, ெயேகாவா அவாிட/, ‘உன	2 
எ�ன ேவ:�/?’ எ�G ேக"டா�. அத 2 சாெலாேமா�, ‘நா� சி�ன� ைபயனாக 
இ�	கிேற�. என	2 எைத6/ சாியாக) ெசBய� ெதாியவி�ைல. அதனா� உ1க� 
ம	கைள ந�றாக	 கவனி��	ெகா�ள என	2 ஞான�ைத	 ெகா�1க�’ எ�G 
ேக"டா�. அ�ேபா� ெயேகாவா, ‘நீ ஞான�ைத	 ேக"டதா� இ�த� >மியிேலேய 
உ�ைன� ெபாிய ஞானியாக ஆ	2ேவ�, ெபாிய பண	காரனாக@/ ஆ	2ேவ�. 
எ� ேப)ைச	 ேக"� நட�தா�, நீ ெரா/ப நா� வாழலா/’ எ�G ெசா�னா�. 
- சாெலாேமா� ஆலய�ைத	 க"ட ஆர/பி�தா�. *�தமான த1க/, ெவ�ளி, 
மர/ ம G/ க களா� க";னா�. திறைம6�ள ஆயிர	கண	கான ஆ:க9/ 
ெப:க9/ அைத	 க"ட உதவினா�க�. ஏ4 வ�ஷ1க9	2� பிற2, அ�த ஆலய/ 
ெயேகாவா@	காக அ��பணி�பத 2� தயாரான�. அ�த ஆலய�தி� ஒ� ப�Uட/ 
இ��த�, அத�ேம� ப�க� ைவ	க�ப";��தன. அ�த� ப�Uட��	2 �� 
சாெலாேமா� ம:;ேபா"� ெஜப/ ெசBதா�. ‘ெயேகாவாேவ, நீ1க� த12/ 
அள@	2 இ�த ஆலய/ ெபாிதாக@/ இ�ைல, அழகாக@/ இ�ைல. ஆனாI/, 
எ1க� வண	க�ைத ஏ G	ெகா:� நா1க� ெசB6/ ெஜப1கைள தய@ெசB� 
ேக91க�’ எ�றா�. அ�த ஆலய�ைத6/ சாெலாேமா� ெசBத ெஜப�ைத6/ ப றி 
ெயேகாவா எ�ன நிைன�தா�? சாெலாேமா� ெஜப/ ெசB� �;�த உடேன 
வான�தி���� ெந��ைப அF�பினா�. அ� ப�Uட�தி� இ��த ப�கைள 
எாி���ேபா"ட�. இத�Kல/ ெயேகாவா அ�த ஆலய�ைத ஏ G	ெகா:டைத	 
கா";னா�. அைத� பா��� இZரேவல�க� ெரா/ப) ச�ேதாஷ�ப"டா�க� 
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- சாெலாேமா� ெயேகாவாைவ வண1கிய வைர	2/, இZரேவ� ேதச�தி� 
அைமதி இ��த�. பிற2, சாெலாேமா� ம ற நா�கைள) ேச��த நிைறய 
ெப:கைள	 க�யாண/ ெசBதா�. அவ�க� சிைலகைள வண1கினா�க�. ெகா'ச/ 
ெகா'சமாக, சாெலாேமா� மாறிவி"டா�. அவ�/ சிைலகைள வண1க 
ஆர/பி�தா�. அைத� பா��� ெயேகாவா@	2	 ேகாப/ வ�த�. அதனா� அவ� 
சாெலாேமானிட/, ‘இZரேவ� ராhய�ைத உ� வாாி*க� ைகயி���� 
பி�1கிவி�ேவ�. அைத இர:டாக� பிாி��, ெபாிய ப2திைய உ�னிட/ ேவைல 
ெசBகிற ஒ�வF	2	 ெகா��ேப�. சி�ன ப2திைய�தா� உ�Fைடய வாாி*க� 
ஆ"சி ெசBவா�க�’ எ�G ெசா�னா�.  
- தா� ெசா�னைத இ�F/ ெதளிவாக	 கா"�வத காக ெயேகாவா ேவெறா� 
காாிய�ைத6/ ெசBதா�. ஒ�நா�, சாெலாேமானிட/ ேவைல ெசBத ெயெராெபயா/ 
வழியி� ேபாB	ெகா:;��தேபா� அகியா தீ�	கதாிசிைய� பா��தா�. அகியா 
த�Fைடய அ1கிைய 12 �:�களாக	 கிழி�தா�. பிற2 ெயெராெபயாமிட/, 
‘ெயேகாவா இZரேவ� ராhய�ைத சாெலாேமாFைடய வாாி*களி� ைகயி���� 
பி�1கி, இர:டாக� பிாி�பா�. இதி� 10 �:�கைள நீ எ���	ெகா�. 
ஏென�றா�, நீதா� 10 ேகா�திர1க9	2 ராஜாவாக இ��பாB’ எ�G ெசா�னா�. 
சாெலாேமா� ராஜா அைத	 ேக�வி�ப"ட�/, ெயெராெபயாைம	 ெகா�ல 
நிைன�தா�. அதனா�, ெயெராெபயா/ எகி��	2 ஓ;�ேபானா�. சாெலாேமா� 
இற�த பிற2, அவ�ைடய மக� ெரெகாெபயா/ ராஜாவாக ஆனா�. அதனா�, 
ெயெராெபயா/ பய/ இ�லாம� இZரேவI	2� தி�/பி வ�தா�.  
- ெயெராெபயா/ ெசBத த1க	 க�G	2";	2 இZரேவல�க� பல� 
ப�கைள	 ெகா�	கிறா�க� 
- இZரேவ�� ெபாிேயா�க� ெரெகாெபயாமிட/, ‘நீ1க� ம	களிட/ அ�பாக 
நட��ெகா:டா�, அவ�க� உ1க9	2 உ:ைமயாக இ��பா�க�’ எ�G 
ெசா�னா�க�. ஆனா�, ெரெகாெபயாமி� இள/ ந:ப�க� அவாிட/, ‘ம	க9	2 
இர	க/ கா"டாதீ�க�. அவ�கைள ந�றாக ேவைல வா121க�’ எ�G 
ெசா�னா�க�. ெரெகாெபயா/ த�Fைடய ந:ப�களி� ேப)ைச	 ேக"�, 
ம	களிட/ இர	க/ இ�லாம� நட��ெகா:டா�. அதனா�, அவ�க� அவைர 
எதி��தா�க�. ெயெராெபயாைம ப��	 ேகா�திர��	2 ராஜாவாக ஆ	கினா�க�. 
அைத இZரேவ� ராhய/ எ�G ெசா�னா�க�. மீதியி��த இர:� 
ேகா�திர1கைள Yதா ராhய/ எ�G ெசா�னா�க�. Yதா ராhய�ைத) ேச��த 
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ம	க� ெரெகாெபயா�	2 உ:ைமயாக இ��தா�க�. இ�ப;, இZரேவ�� 12 
ேகா�திர1க� இர:டாக� பிாி�தன. 
- த�Fைடய ம	க� கட@ைள வண12வத காக எ�சேல�	2� ேபாவ� 
ெயெராெபயா�	2� பி;	கவி�ைல. ஏ� ெதாி6மா? எ�சேல/ ெரெகாெபயாமி� 
ராhய�தி� இ��த�. அ1ேக ேபானா� அவ�க� ெரெகாெபயாமி� ப	க/ 
ேச���வி�வா�கேளா எ�G பய�தா�. அதனா�, அவ� இர:� த1க	 
க�G	2";கைள) ெசBதா�. ‘எ�சேல/ ெரா/ப� �ர�தி� இ��பதா�, இ1ேகேய 
கட@ைள வண121க�’ எ�G ம	களிட/ ெசா�னா�. ம	க� த1க	 
க�G	2";கைள வண1க ஆர/பி�தா�க�. மGப;6/ ெயேகாவாைவ 
மற��வி"டா�க�. 
 
387 -388 "- ஒ";  
ம�வா யரச��� ைனமா�	க� தி ேசர 
எ�யா எ�சா இய றிய�' – – ச�யா�  
நாடா:; ற�ெதாழி�த ராசா	க� த1கைத6/ –" 
- எ�யா தீ�	கதாிசி. அ�த� ெப: சாறிபா� ப"டண�திI�ள ஒ� விதைவ, 
அ�த� ைபய� அவ9ைடய மக�. ஒ�நா� அவF	2 உட/0 சாியி�லாம� 
ேபாBவி�கிற�. ெகா'ச/ ெகா'சமாக உட�நிைல ேமாசமாகி, கைடசியி� அவ� 
ெச�ேத ேபாBவி�கிறா�. அ�ேபா� எ�யா அ�த� ெப:ணிட/: ‘ைபயைன 
எ�னிட/ ெகா�’ எ�கிறா�. 
- எ�யா@/ உயி��ெத4�ப�ப"ட மகFட� ஒ� விதைவ6/ 
- ெச�த� பி�ைளைய ேம� மா;	2 எ�யா �	கி) ெச�G அவைன� 
ப�	ைகயி� ேம� கிட��கிறா�. பி�0: ‘ெயேகாவா ேதவேன, இ�த� ைபயF	2 
மGப;6/ உயி� ெகா�/’ எ�G ெஜபி	கிறா�. ெஜபி�� �;�த�ேம, அ�த� 
ைபயF	2 K)* வ��வி�கிற�! அ�ேபா� எ�யா அவைன� தி�/ப@/ கீேழ 
ெகா:� ேபாB: ‘இேதா பா�, உ� மக� உயிேரா;�	கிறா�!’ எ�G அ�த� 
ெப:ணிட/ ெசா�கிறா�. மகைன� பா��த�/ அ�த அ/மா@	2 ெரா/ப 
ச�ேதாஷமாகி வி�கிற�. 
- ெயேகாவாவி� ம ெறா� �	கிய தீ�	கதாிசியி� ெபய� எ�சா. இவ� 
எ�யாவி� உதவியாளராக ேசைவ ெசBகிறா�. எ�றாI/, அ 0த1க� 
ெசBவத காக ஏ ற கால�தி� எ�சாைவ6/ ெயேகாவா உபேயாகி	கிறா�. ஒ�நா� 
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Pேன/ ப"டண��	2 எ�சா ேபாகிறா�, அ1ேக ஒ� ெப: அவைர ெரா/ப 
அ�பாக உபசாி	கிறா�. பி பா� இ�த� ெப:Q	2 ஒ� மக� பிற	கிறா�. 
- ெகா'ச/ ெபாியவனாக வள��த பி�0, அவ� ஒ�நா� காைல வய�� 
ேவைல ெசB� ெகா:;�	கிற த� அ�பாவிட/ ெச�கிறா�. அ�ேபா� 
திbெர�G, ‘ஐேயா, எ� தைல வ�	கிற�!’ எ�G க��கிறா�. அவைன O"�	2� 
�	கி	ெகா:� வ�கிறா�க�, ஆனா� அ�த� ைபய� ெச���ேபாகிறா�. 
அவFைடய அ/மா@	2 எDவள@ ேவதைனயாக இ��தி�	2/! உடன;யாக 
எ�சாைவ அைழ�� வ�கிறா�. 
- எ�சா வ�த�/, ெச���ேபான அ�த� பி�ைளைய �	கி	ெகா:� ஒ� 
அைற	2� ேபாகிறா�. ெயேகாவாவிட/ ெஜபி��வி"�, அ�த� பி�ைளயி� ேம� 
ப�	கிறா�. சீ	கிர�தி� அவFைடய உட/0 Pடாகிற�, அவ� ஏ4 தடைவ 
�/�கிறா�. அவFைடய அ/மா உ�ேள வ�� ைபய� உயிேரா� இ�	கிறைத� 
பா�	கிறா�, மகைன� பா��த�/ அவ9	2) ச�ேதாஷ/ தா1க �;யவி�ைல! 
இ�ப;� பல அ 0த1கைள ெயேகாவி� �ைண ெகா:� நிக?�தி, வி	கிரக 
ஆராதைன	2) ெச�ற இZரேவல�கைள மீ"�/ ேதவைன ஆராதி	க மீ"டன�. 
389 – "மாடா� பிரச1கி வ�கைத6/" – 
- . பிரச1கி தாOதி� மகF/ எ�சேலமி� அரசFமானவ�. எ�லாேம 
ெபா�ள றைவ. எ�லாேம Oணானைவ எ�G பிரச1கி +Gகிறா�. எ�@/ 
0தியத�ல 
- �வ	க�தி� இ��த�ேபாலேவ அைன��� ெபா�"க9/ இ�	கி�றன. 
எ�லா/ ஏ ெகனேவ ெசBய�ப"ட�ேபாலேவ ெசBய�ப�கி�றன. வா?	ைகயி� 
எ�@/ 0தியதி�ைல. 
- ஒ�வ�, "பா�1க� இ� 0தி�" எ�G +றலா/. ஆனா� அ�த� ெபா�� 
ஏ ெகனேவ இ1ேக இ�	கிற�. நா/ இ��பத 2 ��னேர அைவ இ�	கி�றன. 
- நீ:டகால�தி 2 ��0 நட�தைத ஜன1க� நிைனவி� ைவ�தி��பதி�ைல. 
எதி�கால�தி�, இ�ெபா4� எ�ன நட��ெகா:;�	கிற� எ�பைத6/ நிைனவி� 
ைவ�தி�	க� ேபாவதி�ைல. பி�ன� ம றவ�க9	2/ த1க9	2 
��னி��தவ�க� எ�ன ெசBதா�கெள�ப� நிைனவி� இ�	கா�. 
 
389 ‘- Uடழிய)  
சா�தா�ெசB ேயா0 சாி�திர�/" 
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- ஊ�Z நா";� ேயா0 எ�ற ஒ�வ� இ��தா�. அவ� ெயேகாவாைவ 
வண1கினா�. அவ� ெபாிய பண	கார�. அவ�	2� ெபாிய 2�/ப/ இ��த�. அவ� 
எ�லாாிட�/ அ�பாக இ��தா�. ஏைழக9	2/, கணவைன இழ�த ெப:க9	2/, 
அ�பா-அ/மா இ�லாத பி�ைளக9	2/ உதவினா�. இDவள@ ந�லவராக 
வா?�தாI/, அவ�	2	 க]ட/ வராம� இ��ததா? 
- பிசாசாகிய சா�தா� 
- சா�தா� ேயா0ைவ	 கவனி��	ெகா:ேட இ��தா�. அ� ேயா0@	2� 
ெதாியா�. ெயேகாவா சா�தானிட/, ‘எ� ஊழிய� ேயா0ைவ� பா��தாயா? 
அவைன� ேபால இ�த� >மியி� யா�ேம இ�ைல. அவ� எ� ேப)ைச	 ேக"� 
நட	கிறா�, ந�லைதேய ெசBகிறா�’ எ�றா�. அத 2 சா�தா�: ‘ேயா0 உ1க� 
ேப)ைச	 ேக"� நட�ப� உ:ைமதா�. நீ1க� அவைன� பா�கா��, 
ஆசீ�வதி	கிறீ�க�, நில1கைள6/ மி�க1கைள6/ ெகா�	கிறீ�க�. 
அைதெய�லா/ எ���� பா�1க�, அவ� உ1கைள வண12வைத 
நிG�திவி�வா�’ எ�றா�. ெயேகாவா சா�தானிட/, ‘ேவ:�மானா� நீ 
ேயா0ைவ) ேசாதி��� பா�. ஆனா� அவைன	 ெகா�ல	 +டா�’ எ�றா�. 
ேயா0ைவ) ேசாதி	க ெயேகாவா ஏ� அFமதி�தா�? ஏென�றா�, ேயா0 தன	2 
உ:ைமயாக இ��பா� எ�G அவ� ந/பினா�. 
- சா�தா� ேயா0@	2� பல க]ட1கைள	 ெகா�	க ஆர/பி�தா�. �த��, 
ேயா0வி� மா�கைள6/ க4ைதகைள6/ தி��வத 2 சேபய�க� எ�F/ 
ஆ"கைள அF�பினா�. பிற2, ேயா0வி� ஆ�க� எ�லா/ ெந��பி� க�கின. 
அ���, க�ேதய�க� ேயா0வி� ஒ"டக1கைள� தி�;னா�க�. அவ ைற� 
பா���	ெகா:ட ேவைல	கார�கைள6/ ெகா�றா�க�. அத� பிற2 வ�த 
க]ட/தா� பய1கரமான�. ேயா0வி� பி�ைளக� வி��� சா�பி�/ேபா�, O� 
இ;�� வி4�� எ�லா�/ ெச���ேபானா�க�. இைதெய�லா/ அவரா� 
தா1கி	ெகா�ள �;யவி�ைல. ஆனாI/, ெயேகாவாைவ வண12வைத அவ� 
நிG�தவி�ைல. 
- ேயா0 இ�F/ க]ட�பட ேவ:�/ எ�G சா�தா� நிைன�தா�. அதனா�, 
ேயா0வி� உட/0 �4வ�/ 0:க� வர ைவ�தா�. ேயா0 வ�யி� �;�தா�. ஏ� 
இ�ப;ெய�லா/ நட	கிற� எ�G அவ�	2� ெதாியா�. ஆனாI/, 
ெயேகாவாைவ� ெதாட��� வண1கினா�. நட�த எ�லாவ ைற6/ ெயேகாவா 
பா��தா�. ேயா0ைவ நிைன�� ெரா/ப) ச�ேதாஷ�ப"டா�. 
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- அ���, ேயா0ைவ) ேசாதி	க சா�தா� K�G ேபைர அF�பினா�. 
அவ�க� அவாிட/: ‘நீ ஏேதா த�0 ெசB�வி"� அைத மைற�தி�	கிறாB. 
அதனா�தா� கட@� உ�ைன� த:;	கிறா�’ எ�றா�க�. அத 2 ேயா0, ‘நா� 
எ�த� த�0/ ெசBயவி�ைல’ எ�றா�. இ�த	 க]ட1கைள ெயேகாவா ெகா��பதாக 
ேயா0 நிைன�தா�. அவ� தன	2 அநியாய/ ெசBவதாக) ெசா�னா�. 
- இவ�க� ேபசியைத எ�லா/ எ�+ எ�ற இைளஞ� அைமதியாக	 
ேக"�	ெகா:;��தா�. பிற2 அவ�களிட/, ‘நீ1க� ெசா�ன� எ�லாேம தவG. 
நா/ நிைன�பைதவிட ெயேகாவா ெரா/ப� ெபாியவ�. அவ� யா�	2ேம ெக"ட� 
ெசBய மா"டா�. அவ� எ�லாவ ைற6/ பா���	ெகா:;�	கிறா�, க]ட�ப�கிற 
ம	க9	2 உதவி ெசBகிறா�’ எ�றா�. 
- ேயா0@/ அவ�ைடய மைனவி6/ த1க� 2ழ�ைதேயா� இ�	கிறா�க� 
- கைடசியி� ெயேகாவா ேயா0விட/ ேபசினா�. ‘நா� வான�ைத6/ 
>மிைய6/ பைட�தேபா� நீ எ1ேக இ��தாB? நா� அநியாய/ ெசBவதாக ஏ� 
ெசா�கிறாB? ஏ� இெத�லா/ நட	கிற� எ�G ெதாியாம� நீ 
ேபசி	ெகா:;�	கிறாB’ எ�றா�. ேயா0 த� தவைற ஒ��	ெகா:டா�. ‘நா� 
ேபசிய� த�0தா�. நா� உ1கைள� ப றி	 ேக�வி�ப";�	கிேற�, ஆனா� 
இ�ேபா�தா� உ1கைள� ப றி ந�றாக� 0ாி��ெகா:ேட�. உ1களா� 
�;யாத� எ�@ேம இ�ைல. தவறாக ேபசியத காக எ�ைன ம�னி��வி�1க�’ 
எ�றா�. 
- எ�லா ேசாதைனக9/ �;�த பிற2 ெயேகாவா ேயா0@	2 ந�ல 
ஆேரா	கிய�ைத	 ெகா��தா�. ��0 இ��தைதவிட நிைறய ெசா��கைள	 
ெகா��தா�. அத� பிற2, ேயா0 பல வ�ஷ1க� ச�ேதாஷமாக வா?�தா�. 
க]டமான சமய1களிI/ தன	2	 கீ?�ப;�ததா�தா� ேயா0ைவ ெயேகாவா 
ஆசீ�வதி�தா� 
 
389 "-சாேலாேமா� 
ேதா�திர�/ ேவGபல� ெசா றிர9/ –ேச��திேய 390  
ேவதெம�G ெசா�னா�/ ேமதினியி� எ	கைதைய 
ேவதமல ெவ�G வில	2வ� – ேவத��� 
வ�தெத�லா1 ேக"க வழ1கா	 கைதயானா� 
அ�த	கைத மைறதா� ஆ2ேம " 
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- சாலேமா� ெசா�ன ேதா�திர1க9/ இவைன� ேபால ேவG பிற� ெசா�ன 
ெசா றிர�கைள6/ ஒ�றாக) ேச��தி, இ	கைதகைள ேவத/ எ�G ெசா�னா�, 
எ�த	 கைதைய ேவதம�ல என வில	2வ�. 2�ைபகளி� எ�த	 2�ைப ந�ல 
2�ைப எ� ஆகாத 2�ைப என வில	2வ�? இ�த ேவத�தி� +ற�ப"டெவ�லா/ 
ேக"க) சகி	காத கைதயானா� அ�த	 கைததா� ேவதமா2ேமா? 
 
392–393 "- இ�த	 
கைதபல@/ ப பலவி க ப�ள ேவ�யா/ 
எைத�த�7� ேதவ�7� எ�பா/" 
- இ�த	 கைதகளி� பல@/ பலவித விக ப1க� உைடயனவாB� பலாிட�/ 
வழ1க�ப"� வ�கி�றன. இDவிக ப	 கைதகளி� எைத ேதவனி� �த� 7� 
என	 ெகா�வ�? - கிறி�தவ�களா� த1க� Kல7லாக ‘0னித ைபபி�’ எ�G 
ெகா:டாட�ப"� உலகெம12/ ெகா:�ெச�ல�ப�/ விவி�ய/ உ:ைமயி� 
மிக நீ:ட வரலாG/, சீர ற வள�)சி�ேபா	2/ ெகா:ட ஒ� சி�தைன ஓ"ட�ைத 
பதி@ெசB��ள 7�களி� ெதா2�0 ஆ2/. இ�த 7�க� உ�வாகி ெமாழியா	க/ 
ெசBய�ப"� ப�ேவG வரலா G) Pழ�களி� பலவாறாக ெதா2	க�ப"�. 
*�	க�ப"�, ேச�	க�ப"� ��ைவ	க�ப"��ளன. இ�G நம	2 கிைட	2/ 
விவி�யேம+ட பல வ;வ1க� ெகா:ட�. 
 
393-394 "– அைதய�றி 393 
ேய*கைத சீட ெர4�நி�ப	 கைதO: 
வாசக1க9/ ேவத மாயினேவ " 
- அ�ேவய�றி, ஏ* கைத6/, அவ�ைடய சீட�க� எ4திய பயன ற 
க;த1க9/ ேவத/ என) ெசா�ல�ப�கி�றன. 
 
394 – 395 " – >ைச	  
2�மா� சாிதமவ� +"ட�தி� ெகா�ைக 
ஒ�சாரா� ேவத� �ைர�பா�" 
- எேகாவாவி� ேகாவி�� >ைச ெசB6/ 2�மா� +"ட�தி� 
ெகா�ைககைள6/ ஒ�சாரா� ேவத/ என உைர�பா�. 
 
395-396 "-– க��1கா�  
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ஆைலயி�லா J�	 கிI�ைப� >)ச�	கைரைய� 
ேபா�னிதா ெம�ற� 0�ைமேயா" 
- இைதெய�லா/ காQ/ேபா�, க�/பி�லாதஊ�	2 இI�ைப� >தா� 
ச�	கைர எ�F/ பழெமாழி ெபா��தேம. 0�ைமயானத�G. 
 
396- 398 "-– Kைலயிேல 396  
த121 கிண G� தவைளெயா�பா� நா"�வள/ 
எ1கறிவாைரேயா இ�ேபா�ம  – ற12�ள 397 
ேகா"டாைல ெசா�லெவா� ேகா;நா" ெச�Iமிைத	 
ேக"டா�/ ெகா"�வா� ெக	க�கா:" 398 
- கிண றி� ஒ� Kைலயிேல த12/ தவைள ஒ�பவ�க� ந/ நா";� 
த��வஞான வள�ைத எ1ஙன/ அறிவ�. ச G/ அறியா�. இ� ேபால அ�த	 
கிG��வ ேவத�தி� நிைற���ள Kட�தனமான ேவ;	ைககைள எ���) 
ெசா�னா� ஒ�ேகா; நா"க� ெச�Iேம. ேக"டவ�களி� ைகெகா";	 
ெக	க���) சிாி�பேர.  
- [antic; விகட	+��. +�தா�வாயிெத�ன ேகா"டாைல (பணவி�. 158). 3. 
[K.kōṭṭāra.] Stupid or foolish behaviour; Kடநட�ைத.] 
 
398- 402 "-– நா";ேல  
நீரளேவ யா2மா/ நீரா/ப� தா�க ற 
7லளேவ யா2மா/ -:ணறி@ – ேமைல� 399 
தவ�தளேவ ய2மா� தா�ெப ற ெச�வ1 
2ல�தளேவ யா21 2ண1கா: – கல�பாB 400 
நில�தி  பிற�தைவ கா�கா"�/ கா"�/ 
2ல�தி  பிற�தா�வாB) ெசா�ெல� – றில	கிய��" 401 
ெசா�னவிதி	 ேக ப" 
- ந/�ைடய நா";ேல இல	கிய1க� +Gவ� ேபால  
"நீரளேவ ஆ2மா/ நீரா/ப� தா�க ற  
7லளேவ ஆ2மா/ -:ணறி@- ேமைல�  
தவ�தளேவ ஆ2மா/ தா� ெப ற ெச�வ/  
2ல�தளேவ ஆ2மா/ 2ண/." 
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- " நில�தி  பிற�தைவ கா�கா"�/ கா"�/ 
2ல�தி  பிற�தா�வாB) ெசா�" 
- -:ணறி@ ஒ�வ� க ற 7�க9	 ேக பேவ அைம6/,ஒ�வ� 
வாயி���� பிற	2/ ெசா கேள அவ� பிற�த 2ல/ இ�தைகய� என	 
கா";வி�/. 
 
402- 403 "-அவ� ெதா�S� னாசார' 
ெச�னீ� ெதளி�த� ெகாைலெசBதேல- பி�SI� 402 
ஏ*சைத6/ இர�த�/ உ"ெகா:"ட�ப1 
+*ம�@1 2;�தி�த� –"  
- அவ�க9ைடய ேவத�தி� சார/,�த�ேவத 7லாகிய பைழய ஏ பா";� 
உயி�	ெகாைல ெசB� இர�த�திைன� ெதளி�த�, ெகா4�த கிடா, ஆ� 
�த�யவ ைற� ப�யிட� ெசBத� �த�யன@/ பி�Sலாகிய 0திய ஏ பா";� 
ஏ*விைனைடய சைதைய6/ இர�த�/ என மன�தி  பாவி�� உ"ெகா:� அ�ப/ 
தி�ன�, ந�ேலா� +*/ ம�	 2;�த� �த�யனேவ.. 
 
403 – 406 _ேபசி�1கா�  
ந�லா ெறன�ப�வ தியாெதனி� யாெதா�G1  
ெகா�லாைம P4 ெநறிெய�G – வ�லா� 404 
வ2�தைம	2 � றிI/ேந� மாறாB	 ெகாைலேய 
மி2�தைமயா� யா1+ற� ேமெல� –ெறா2�தா  405 
ெப�ைம2/ ஏைன) சிGைம	2/ த�த1 
க�மேம க"டைள	 க�லா/" 
- O�ேபG	2 ந�லெநறிெய�G ெசா�ல�ப�வ� யாெத�G வினவி�, 
யாேதா�யிைர6/ ெகா�லாைமயாகிய அற�திைன	 கா	க	 க��/ ெநறி எ�G 
ெதBவ� 0லவ� தி�வ�9வனா� �த�ய சா�ேறா� வ2�தைம�த ெநறி	2 
� றிI/ ேந�மாறாக	 ெகாைலையேய ெபாி�ப���	 +றி, யா/ +Gவேத ேம� 
எ�G கிறி��வ� ெசா�னா�, ெதBவ� 0லவ� +றியவாG, " 
- ெப�ைம	2/ ஏைன) சிGைம	2/ த�த1 
க�மேம க"டைள	 க�லா/" 
 
406– 409 "-சாிதெமலா/  
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ேவதமா/ எ�G ெவ2ேப� மதி�பதா� 
ஆதிமத மாெம� றைற�தாBநீ- ேபதாB 
உலகி� ம��தெவலா/ உ�தமேமா ெச/ெபா� 
நிைல2ைற��� தா?@ப"ேடா நி 2/ – அைலகட�தா�  
ெப�ன/ெபாிேத ெயனிF' சி [றெலன 
ந�னீ� மனித�	2 ந�2ேமா" 
- -வரலா G	 கைதகைளெய�லா/ ெப�/பா�ைமய� ேவத/ என மதி�பதா� 
கிறி��வ/ ெதா�ைமயான மத/ என நீ ெசா�னாB. அறிவ றவேன! உலகி� 
மி2தியாக இ��பனெவ�லா/ ேம�ைமயானேவா ெசா�. ெச/ெபா� எைன 
உேலாக1கைள	 கா";I/ 2ைறவான�தா�. ஆனா� மதி�பி� 2ைற@ப�ேமா? 
அைலகைள6ைடய கட� மிக�ெபாி�தா�. ஆனா� சிG ஊ G நீ�ேபால 
ம	க9	2	 2;நீராக ந�ைம த�ேமா? 
 
409– 411"- இ�F/  
விாிவாB� பல@லகி� ேமயவ�� ஞானி 
அாிய ெனா�வெனன ஆ�ேறா� – ெதாிய 410 
உைர�தா ரதனா� உய�@ 2ைற�� 
தைர�பா �ழி@மிக) சா�/" 
- உ� + றி�ப;� பா��தா� ம	க� பல�வா4/ உலகிேல ஞானி ஒ�வேன 
இ��பா� என) சா�ேறா� +றினா� அ)ெசா�லா� அ�த ஞானி	2 உய�@ 
2ைற�� இழி@ மிக) ேச�/ அ�லவா?  
 
411-419 "-உைர�பாேன�  
ந�ேற�லா� தீதா6/ தீெத�லா/ ந�றா6/ 
க�றிவர� த	க க�கால/ – எ�ெற�G/ 412  
ெபா�லாதா� ந�லாராB� ெபா1கி ய�மைற7� 
க�லாதா� வா41 க�கால/ – இ�லாைள 413 
அ�னிய� ேதா�ேச��தி அ�/ெபா�ைள� ேத;யிழி 
க�னிய�ேதா� ேச�1 க�கால/ – ம�னெர�ேபா� 414 
பாதக1க� ெசB� பண/பறி	2 மா�தெரா��	 
காதக1க� ெசB61 க�கால/ – தீததனா� 415 
எ�9:ேபா� த�9:ேபா ேர*:ேபா� மா*:ேபா� 
க�9:ேபா�	 கான க�கால/ – ��9�ேள 416 
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எ	2�ெப��� மதேம  ப��தி� �ஷைண�தீ 
க	21 ெகா;ய க�கால/ –மி	2லகி� 417  
ஈ"�� தவமாதி யி�ைமயாB� ெதBவநிைல  
கா"டா ெதாழி	2/ க�கால/ – +"�க� 418 
காலெமலா/ வ�ேதா� கன�தவ; ெவ��தா  
ேபாலவ� தி12� 02�த�கா:" 
- மிக�பல ெசா�Iவாேன�? இ� க�கால/. ந�லெத�லா/ ெக"டதாக@/ 
ெக"டெத�லா/ ந�லதாக@/ திாி�� வ�/ ெக"ட க�கால/. தீேயா� 
ந�லவ�களாக ெவளி�பட, அற/ +G/ ேவத/ தி��ைறக� ஆகியவ ைற	 
க காதவ�க� ெபாியா�களாக வா4/ க�கால/. த� மைனவிைய அ�னிய 
ஆடவாி� ேதா� ேச���� ெபா�� ேச��� ஒ4	க1ெக"ட பர�ைதய� ேதா� 
ேச�/ க�கால/ 
ம�ன� எ�பவ�க� (அரசிய� க"சி� தைலவ�க�) ெகா�ைள ய;	2/ 
பாதக�கைள� ேபால, அ	கிரம1க� ெசB6/ காதக�க9	கான க�கால/. தீயைவ 
ெசBவதனா� இகழ�த	கவ�க�. பழக�தகாதவ�க�, ஏச�ப�ேவா�, மாமிச/ 
தி�பவ�க� க"2;ய�க� ஆகிய சKக விேராதிக9	கான 
க�கால/,ெந'*	2�ேள வ'சக/ மி2தியாக	 ெகா:�, மதேம ப��தி	 
ெகா:� பிற மத1களி�ேம� �ஷைண� தீைய	 க	2கி�ற ெகா;ய க�கால/, 
உலக வா?	ைகயி� சிற�பாக� ேதடேவ:;ய 0:ணிய1க� �த�யன@/ 
ெதBவாFபவ�/ இ�லாெதாழி	2/ க�கால/, இ�ப;	 க�கால�தி� ேக�க� 
எ�லா/ ஒ�G திர:� ெப��தவ;வ/ எ��� வ�தா ேபால கிறி��வ/ 
இ12வ�� 02��வி"ட� கா:பாயாக.  
 
419– 421 "-ேமI/ 
அரச�க�த/ ேகா"பா�/ ஆனைமயா� ஓ1கி 
�ரசெமன நி�G �ழ12/ - பிரைசக�தா/ 420 
ம�னவ�க� ெச�I/வழிேய வழி	ெகா�வா� 
எ�F�ைர ெய/மா� இய/பியேதா" 
- ேமI/ கிறி��வ/ நா"ைட அரசா�ேவாாி� மதமாக@/ உ�ள�.ம�ன� 
எDவழி அDவழி ம	க� எ�ப� பழெமாழி. இ� நானாக) ெசா�ன ெமாழிஅ�G. 
 
421- 423 "– பி�Fம�  
ச சமய 7Iண�)சி சாராநா"�� 0ற�தி 
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னி ெசறி�த கீ?ம	க ெள�றைற61 –க ெசறீ�த 422 
0�லறிேவா ரா'சிறிய 0"2ல�ைத 6"ப��த 
ெம��யரா1 க:ணிபல ேம@வி��/"  
- ேமI/, ஞானவிசாரைண ெசB6/ ெமB'ஞான 7லறி@ இ�லாத நா"�� 
0ற� பாமர ம	க� எ�G ெசா�ல�ப�கி�ற, தாேம சி�தி�� ந�ல� ெக"ட� எ�G 
ப2�தறி6/ ெநகி?)சியி�லாத க�ேபா�ற க;ன மன�ைடய 0��ய 
அறி@ைடயவ�களாகிய பறைவ	 +"ட�ைத த�Fளக�ப��தி	ெகா�ள, 
(அறிவாகிய க:Q	2�) 0ல�படாத ெம��ய வைலக� பலவ ைற� பர�பி6/ 
- (கிறி��வ�க� சKகேசைவ என) ெசB6/ ம���வ�பணி, க�வி�பணி , 
இல	கிய�பணி �த�யைவ அ�தைகய வைலகளா/)  
 
423– 426 "- வ�லக�வி)  
சாைலெய�G ெசா�ப' சரமைம��1 ைக	+� 
ேவைலெய�G ெசா�I/வைல ேம�விாி�� –KைலெதாG/ 424 
ப:Q�ப ேதச� பயி�2ர�  +@வி��/ 
உ:Qபல ப:டெமF/ ஒ"�ைவ��/ – ம:ணவைர)425 
ேச���� திர"டவ�ல ெசBைகெயலா'ெசBத	கா  
ேப���/அ� த	+"ட/ ெப�காேதா" –  
- ப�ளி	+ட1க� எ�F/ +:�க� அைம��/ ந�லச/பள/ த�/ அர* 
ேவைல எ�ற வைலைய அ	+:;�ேம� விாி��/ ெத�Kைலகைள� நி�G 
‘பாவிகேள" என� ெபாிய 2ர�� விளி�� உபேதச/ என	 +@/ 2ர�� அைழ��/, 
*ைவயான உ:Q/ ப:ட1க� எF/ கவ�)சிைய அதி� ைவ��/, உலகவைர	 
+"ட/ ேச���� திர"ட வ�ல சாம��திய1கைள) ெசBதா� அ/�"டா�க� 
+"ட/ ெப�காேதா? 
- திாி6/ பறைவகைள� பி;	2/ ேவட�க� அத ெகன� �யாாி	க�ப"ட 
+:;ைன� பறைவக� +�/ இட�தி� மைறவாக ைவ�ப�. அ� சிைறெசB6/ 
+:� என� ெதாியாத வ:ண/ அத�ேம� கவ�)சியான வைலைய6/ விாி�ப�. 
அதF� அ�பறைவ வி�/பி உQ/ ப:ட�ைத ைவ�ப�; அ�த� பறைவயிைன 
ஈ�	2/ 2ர�� +@வ�. த�Fட� இைண ேசர வி�/0/ பறைவயின� அைழ�0 
அ	2ர� என மய1கிய பறைவ வ�� +:;� உ�ேளா வைலயிேலா சி	கி	 
ெகா�9/. அ�த ேவட�களி� ெசB� ேபா�றேத கிறி��வ மத ேபாதக�களி� 
ெசய�க9/..  
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426 -427 "-– பா���ணரா  
ைதேயாமதிமய1கி அ/மத�தி  ேச��தத�றி  
ெமBேயா��� ேத��தத�க: ேமவின� யா�" 
- ஆராB�� ெதளி6/ ெமB6ண�@ இ�லாத 2ைற�த மதி6ைட யவ�க�, மதி 
மய1கி அ/மத�தி� ேச�வத�லாம�, ெமB6ண�@ ெப G அ/மத�தி  
ேச��தவ�க� யா�? ஒ�வ�மில�.  
427 – 431 " – உB6ெநறி  
கா"�ெம� G�ளாB�� கல�தவரா� த1க�பவ/ 
ஓ"�ெம�G நா; உண��தவ�யா� – மீ"�மதி� 428 
வ��02�த மனித��9/ வ�ைம6ட� 
��தவதி I�ள K�ப��9' – சி�ைத� 429 
0ைல61 ெகாைல61 கள@� தவி��த 
நிைல6ண��� நீ1கியா� நி�றா� – ெதாைலயா 430  
அபசார ெம�லா/ அக றா வி;F/  
விபசார' ெசBயா தா�வி"டா� – 
- நா/ உB6/ ெநறி இ� எ�G ஆராB�� ெதளி�� கிறி��வ�தி� 
ேச��தவரா�? கிறி��மத/ பிற�0 இற�0 ஆகிய *ழ சிைய ஓ"�/ எ�G 
அ/மத�தி� வி�/பி உண��தவரா�? ேமI/ அ�த மத�தி� 02�தவ��9/ 
வ�ைம6ட� அ�தமத K�ப�களாகிய ேபாதக��9/ த/ சி�ைதயி� ெகாைல6/ 
0லா� தி�னI/ க�ள�/ பாவ/ எ�G உண��� ந�ெனறிைய அறி�� 
அ�பாவ1க ளினி�G/ நீ1கிேயா� யா�? (ஒ�வ�மில�). அபசார1கைள ெய�லா/ 
அக றா� ேபானாI/ விபசார/ ெசBயாத கிறி��வ�க� இ�ைல. 
- K�ப� – ெபாிேயா�; கிறி��வம�தைலவ�களி� ஒ� பிாிவின�. 
 
431-432 – *பமாக 431 
மா�ச1க' ேச��� ம�வினர�லா �ய��த 
சா�ச1க�ேத;) சா��தா�யா�" 
- மகளி� +"ட�ைத	 +;யத�லாம� சா�	களி� +"ட�ைதேத;) ேச��தவ� 
யா�? (ஒ�வ�/ இல�) 
–வாதமி"�) 432 
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ச�ைத	கைடேபால) ச:ைடெசBவா ர�லா� 
சி�ைதைமய� ச ேறF� தீ��தா�யா�" 
- 2த�	க வாத/ ெசB� ச�ைத வியாபார�தி�ேபால	 +	2ர��வத�ல�, 
அறி@ மய	க/ நீ1கியவ� யா�? (ஒ�வ�மில�)  
 
433-434 "-அ�திச�தி  
K	கைறய� ஞானெமன KைலெதாG/ ேபசல�றி 
யா	ைகநிைலேசாதி� தறி�தா�யா� – 
- காைல6/ மாைல6/ எ�லா�ெபா4�களிI/ அறிவ ற Kட�க� 
ெத�Kைலகளி� நி�Gெகா:� ேபெரா�யி� +)ச��வத�றி அவரவ� உட�� 
நிைலைமைய (நிைலயாைம)ஆராB�� அறி�தவரா�? 
 
434-435 – ஊ	க�ட�  
ெச�வ�ைத� ேத�த 2) சி�ைதைவ�தா ர�லதைத 
அ�லெல� Gைகவி" டக றின� யா�" 
- ேபராைச6ட� ெச�வ�ைத எDவழியிலாவ� திர"ட) சி�ைதைய ைவ�தவ� 
அ�றி) ெச�வ/ ��ப�தி 2 ஏ�வா2/ என� �ற�தவ� அவ�களி� யா�?  
 
435-436 "– 0�I/ 435 
இன	ேகா"ட ெம/�� இைலெய�ப த�லா� 
மன	ேகா"ட/ நீ1கினா� ம றா� –" 
- எ1களிட�தி� சாதி இன ேவGபா� இ�ைல எ�G ெசா��	 ெகா�வத�றி 
மன�தி� அ�த மாGபா"ைட நீ1கியவ� யா�? 
 
436-437 – கன	கேவG  
எ�த) சமய��/ எBதா) *கமதைன 
அ�த) சமய� தைட�தா�யா� 
– பிற எ�த) சமய1களி� எBத� ெபறாத இ�ப� ேப றிைன அ�த	 
கிறி��வசமய�தி� அைட�தவ� யா�? 
 
437-439 "– அ�த)  
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சமய/ ெப�கி;F/ தா?கால/வ�தா� 
இைமயி லழிெவBதி இGத� – அைம6ம�த� 438 
��ப ற மா�	க�தி  ேறாயாேத மாயாேத 
ைக�0 G ெந'சி  கவலாேத" 
- அ�த) சமய/ இ�ெபா4� ெப�கி6�ள�ேபா  காண�ெபறிF/, அ� தா4/ 
கால/ வ�/; இைம�ேபாதி� அறி@Gத�உGதி. அழி6/ அ�த ந கதிய ற (��0 – 
கதி) சமய�தி� ேசராேத; அதி� ேச��� அழி�� ேபாகாேத; மன/ ச���	 கல1கி � 
பி�ன�	 கவைல�படாேத.  
 
439-450 "-– எB�0 G�  
ேபB�ேதைர நீெர�G பி�ெறாட��� நீ�நைசயா  
ேபாB�ேத ட�ேபால� 0ல/பாேத" 
- கைள�0 றவ� நீ� ேவ:;� கான�நீாிைன� ெதாட��� ெச�G 
நீாி�லாததா� வ���வ� ேபால நீ வி�/0/ ந கதி கிறி��வ�தி� கிைட	காம� 
பி�ன�� 0ல/பாேத. 
 
440 -441 "– வாB�தெவளி�  
ப"ட� பக� க: பா�ைவயிலா	 +ைகைய�ேபா   
ற";� தடவி� தவியாேத – 
- மைற�ேப இ�லாத ெவ"ட ெவளியி� ப"ட� பக�� க:பா�ைவ யி�லாத 
+ைக ெபா��கைள	 காண �;யாம� த";� தடவி� தவி�ப� ேபால அறி@	க: 
இ�லாம� தவியாேத. 
 
441-442 "-– கி";  
அவசமய� ��ளா?� தைலயாேத 6�ற� 
*வசமய� ேதெர�G ெசா�னா� "– 
- ெபாB)சமயமாகிய கிG��வ�ைத ெந�1கி அறிவிழ�� அைலயாேத. 
உ�Fைடய ெசா�த சமயமாகிய ைசவ�ைத� ெதளி�� ேத  எ�G ெசா�னா�.  
 
442- 443 "சிவசமய�  
�:ைமெய�லா/ ெந'ச� �G�தினா� ேவ Gமத� 
தி:ைமெயலா/ நி�லாம  ெசBதி"டா�" 
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-ைசவசமய�தி� உ:ைமகைளெய�லா/ எ� ெந'சி� உGதியாக� 
பதி�பி�தா�.ேவ Gமதமாகிய கிG��வ�தி� அ4�தமான பாதி�ைபெய�லா/ 
அழி�� இ�லாம  ெசBதி"டா�.  
 
443- 444 "- அ:ைமெசறி 
ப�திெநறி 6/பழ வ;யா� தா�பணி6/ 
0�திெநறி6/ என	2� ேபாதி�தா� –" 
- சிவ��ட� ெந�1கீ�	2/ப;யா	 அ�0ெநறியா/ ப�தி ெநறிைய6/, பழ 
அ;யா�களி� தி�வ;கைள� பணி6/ அறி@ ெநறிைய6/ேபாதி�தா�. 
 
444-445 "–சி�திெநறி  
கா";னா ென�க" கல��நி�ற தீ	24ைவ 
ஓ";னா� ேவேறா� உ�)ெசBதா�" 
- ந ேப றிைன அைட6/ ெநறிைய என	2	கா";னா�. எ� அறிவிF� 
கல�� நி�ற தீய எ:ண	 +"ட1கைள விர"; ஓ";னா�. எ�ைன� 0தியவனாக 
மா றினா�. 
 
445-446- "– ேவ"�வேனா�  
ெம�04ைவ� த�ப;வ/ எB�வி�த வ:ணெமைன� 
த�0திய ேகால' சைம�பி�தா� – 
- ேவ"�வ� எ�F/ 2ளவி 04ைவ	 ெகா";� த� வ;வ/ அைடவி�தப; 
எ�ைன	 கிG��D� பி;�பினி�G/ நீ	கி� த�Fைடய சிவ	ேகால�ைத� 
ெபGவி�தா�. 
- "ேவ"�வனா/ அ�04�ேபா� ேவ:��ைவ� தா�ெகா���	 +"டாேன" 
எF/ சிவஞானேபாத ெவ:பா�ெதாட� எ��தாள�ப"��ள�ேவ"�வ� எF/ 
ஒ�வைக	 2ளவிஒ� 04ைவ	 ெகாண��� ஒ� +";� அைட��, அதைன 
எ�ெபா4�/ ெகா";	 ெகா:ேடயி�	2/ எ�G/, அதனா� அ�04 அதைனேய 
நிைன�தி��� �;வி� அ	2ளவியாகேவ மாறிவி�/ எ�G/ +Gவ�. இதைன 
வட7லா� பிரமகிாீட நியாய/ எ�ப�. 04 த� வ;@ நீ1கி ேவ"�வனா/ 
உ��ெபGத� சிவான�த/ �B	2/ ஞானவ;@ ெபGதI	2 உவைமயாக	 
+ற�ெபG/. 
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446-447 " – ��0  
பைத�ப  றிGமா�� பாைறெயா�த ெந'ைச� 
பைத�0  G�க� பணி�தா� - " 
- ��0 பாைறேபால� தி:ைமயாக இ��த எ� ெந'ைசஇ�ெபா4� 
பனி	க"; ேபால உ�க	 கனிவி�தா�. 
- "இ�ைல நி�கழ  க�ப ெத�கேண 
ஏல ேமIந  2ழ� ப1கேன 
க�ைல ெம�கனி யா	2/ வி)ைசெகா: 
ெட�ைன நி�கழ  க�ப னா	கினாB" ( தி�வாசக/. தி�)சதக/ 95) 
 
- 447- 448 "- 0ைத�தவ�பா� 
எ12மி��பா� இைறெயனிF/ K��தியிைட� 
த12/ விேசடெமன) சா�வி�தா�" 
- இைறவ� எ12/ எ�ெபா��களிI/ கல�� அ�ெபா��களாகேவ மைற�� 
நி பாெனனிF/, அவ� K��தி (வி	கிரக/)யிட/ K��திமானாக) சிற�பாக� 
த12வா� என	 +றி அ/K��திைய) சா�வி�தா�. 
 
448 -449 "–அ1ெகன	2	  
க:ணிைணநீ� வா�	க@ட� க/பி	க ெமB0ளக/ 
ந:ணெவா�சால/ நவி றினா�" 
- அ�த K��திைய நா� சா��தேபா� எ� இர:� க:க9/ நீாிைன� 
ெபாழிய@/ உட� ந�	க/ ெபற@�ட� மயி�	2ெசB� 0ளக/ ெபற@ெமா� ம�திர 
ஜால/ ெசBத�ளினா�. 
- இைவ ப�தி ெமB�பா�க� .  
‘ெமBதா ன�/பி விதி�விதி�� 
��விைர யா�கழ ெக� 
ைகதா� தைலைவ��	 க:ணீ� 
த�/பி ெவ�/பி 6�ள/ (தி�வாசக/ தி�)சதக/ 1) 
 
449- 450 – ம:ணிைலய�  
தா��ைணயிெல� றைலைய� தா?�தி� பணி�ெத4�� 
மீ"�/ ெமாழி�ேதேனா� வி:ண�ப/" 
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- நில�தி� ஆசிாிய�பிரான� தி�வ;களி� மீ� எ� தைல ப;6/ப; O?�� 
வண1கி� பி� மீ:�/ ஒ� வி:ண�ப/ ெசBேத�. 
 
450- 455 " 
- வா"�/  
மனவி�ைள நி�லாம� மா ற @தய'ெசB 
தினகரேன ஆன�த� ேதேன – இனிதான 
ெசா�த) சமய�ைத� �ஷணி��	 ைக�பான 
வ�தசமய�ைத ஆதாி�ேத – எ�ைத 
தைன6/ அவன;ய� த1கைள6/ ேவட� 
திைன6/ பலஇக?)சி ெசBத – எைன6/  
ெபாG	2ேமா ேகாபி��� 0�னரகி� த�ளி 
ஒG	2ேமா ேவ:டா ெதா�	கி – ெவG	2ேமா 
ெசBெநறி ேவெறா�G� ெதளிகிேல� தீவிைனேய  
2Bெநறிதா F:ேடாெவ� ேறாதிேன�"  
- எ�ைன ம�"�/ மன இ�ைள) ச G/ இராம� நீ	க உதய/ ெசBத Pாிய 
K��திேய! ஆன�த/ அளி	2/ ேதேன! இனிைம பய	2/ எ� ெசா�த) சமய�ைத� 
� றி	 கச�பான அ�த (	கிறி��வ) சமய�ைத வி�/பிேய, எ/ த�ைதயா/ 
சிவெப�மாைன6/, அவ�ைடய ெப�ைமமி2 அ;யா�கைள6/, சிவேவட�ைத6/ 
பலவாG இக?�� உைர�த பாவியாகிய எ�ைன6/ அDவிைற ம�னி��� 
ெபாG	2ேமா? அ�ல� சின�� ெகா;ய நரகி� த�ளி� த:;	2ேமா? எ�ைன 
இவ� ஆகா� என ெவG�� ஒ�	2ேமா? தீவிைனேயனாகிய நா� இ�ன� 
ெசBவ� எ�G அறியாம� கல12கி�ேற�. யா� உBத 2 உாிய ெநறிதா� 
உ:ேடா? எ�G ஆசிாியாிட/ ஓதிேன�.  
 
455-457 "–ைபயேவ 
எ��க�ைத ேநா	கி இர1கிய�ளி எ1ேகா� 
0��Gவ� ச ேற 0ாி�த�ளி – ��மதி�த 456 
ஏ* சமய�� உண���/ எ�நா9/ மீளாத 
- வாச நரைக மதி�தைனேயா –" 
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- ெம�வாக எ� �க�ைத இர	க��ட� பா���, ச ேற 0��Gவ���, நீ �� 
பாரா";	 ெகா:;��த ஏ* சமய�தி� உைர	க�ப�/ எ�G/ மீ"சி யி�லாத 
நிர�தர நரக/ என	 க�தினாேயா? 
 
457- 458 "-– ஈச� 
நலமில� ந:ணா�	2 ந:ணின�	2 ந�ல� 
சலமில�ேப� ச1கர�கா:" 
- ஈச� , த�ைன அைடயாதவ�க9	2 ந�ைம ெசBயமா"டா�; 
அைட�தவ�ேம� அ�0ைடயவ�. வ'சைன அ றவ�. அவ� ெபய� ச1கர�. 
இ12 ஆசிாிய�, இைறவனி� க�ைணைய எ���	 கா"ட� தி�வ�"பய� 9ஆவ� 
2றைள எ��தா:��ளா�. 2றளி� இ�லாத ‘ஈச�’ எ�ற எ4வாைய வ�வி��	 
ெகா:டா�. அ1கர� எ�பத 2 இ�ப/ எBபவ� எ�ப� ெபா��. ‘இ�ப/ 
ெசBத�� ச1கர�’ எ�ப� கா'சி� 0ராண/. ஈசைன ந:Qதலாவ� சிேவாக/ 
பாவைனயி� அவைன ெந�12த�. நலமில� – ந�ைம ெசBயாதவைன� ேபால 
இ��ப�.அவ�க� வின�பயைன �4�/ அFபவி��	 கழி	2/ப;யாக 
வி�த�னா� நலமில� என�ப"டா�.  
"சலமில� ச1கர� சா��தவ�	 க�லா� 
நலமில� நாேதாG/ ந�2 வானல�" அ�ப�.(தி��ைற4 நம)சிவாய�பதிக/ 6)  
 
458-459 "-– மைலெய��த 
வ�லர	க F	2/மிக வ�ம/ெசB த	கF	2/ 
ந�ல வர/பல@/ ந�கினா�" 
- த�னிட�தி� வர�/ உர�/ ெப ற த�	கினா� த� கயிைல மைலைய� 
ெபய�	2/ அபராத�ைத) ெசBத இராவணF	2/ த�ைனேய விய�� வ�ம/ 
ெசBத த	கF	2/, அவ�க� ெசBத பிைழகைள ம�னி�� வர/பல ந�கினா�. 
 
459 -460 _"– எ�லவ�/  
ஆரமி�த/ உ:;�வா� ஆலால/ உ:டைம�த 
காரம�/ நீலமணி	 க�தர�தா�" 
- ேதவ�க9/ அ*ர�க9மாகிய எ�ேலா�/ கிைட�த 2 அாிய அமி�த�ைத 
உ:Q/ ெபா�"�, ஆலகால ந'ைச உ:� அதைன 	 க:ட�தி� 
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அட	கியைமயா� காிய நிறமான நீலமணியணி�தா  ேபா�ற க:ட�ைத 
உைடயவ�.  
 
460- 462 –"- நீரகமா/  
அ�பி�லா� மா�பிரம ரானாI1 கா:பாியா� 
அ�0ைடயா� 0�0ைலய ராயி;F/ த�ெப�ைம 461 
எ:ணா ெத4�த��வா�"  
- நீ�ேபா  கசி�த அ�பி�லா�, தி�மா�, பிரம� ேபா�ற ேதவ�க� ஆனாI/ 
கா:பத 2 அாியவ�. ஆயிFம�0ைடயவ� இழி�த பிற�பினராயி;F/ 
��Fைடய ெப�ைமயிைன) ச G/ க�தா� அவாிட�� எ4�த�9வா�. 
 
462-" எD@யி�	2/ எ�ெபா�"2/  
த:ணா ர�ளளி	2� தாயானா�" 
- எ�லா உயி�க9	2/ எ�லா� ெபா��க9	2/ 2ளி��த அ�ைள� த�/ 
தாேய ஆயினா�. 
- ப)சிள/ மக@ த�	ெக�G ஒ�G/ வி�/பி ேவ:�வதி�ைல. பசி	2 
உண@ +ட	 ேக"பதி�ைல. ஆனா�, அத� ேதைவயறி�� ஊ"�பவ� 
அ�ைனேயயா/. அDவாேற அ;யவ�க� +�/ அ�பினி  2/பிடேல ய�றி O�/ 
ேவ:டா விற�ன�. ஆயிF/ அவ�க� -க��� இ�0ற ேவ:;ய 
சிவ0:ணிய1கைள அவ�க� ேகளமேல -க�/ப; இைறவ� ஊ"�வதா� 
தாயானா�. (சி.*.க. தி�வாசக/ சிவ	2;� விள	க/) 
- உலக� ெபா��கைள� பைட��	 கா�த�னா� தாயானா�.  
 
462-463" – ம:ணக�ேத  
ெப ெற��த தாேயத� பி�ைளைய	 ைகவி"ட	கா� 
ம றதைன	 கா�பா G வா�யாேர " 
- நில@லகி� 2ழ�ைதைய� ெப ெற��த தாேய அதைன	 ைகவி"டா�, பி�, 
அதைன	 கா�பா Gபவ� யா� உ�ளா�? ஒ�வ�/ இல�. அDவாேற உயி�க9	2� 
தாேயயாகிய சிவ/ ைகவி"டா� அ�த உயிைர	 கா�பவ� யா�? ஒ�வ�/ இல�. தாB 
ைகவி"டாI/ தாயி  சிற�த தயா@ைடய சிவ� ைகவிடா� எ�றா�. 
 
463- 464 –" – 2 றெமா�G1  
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ெகா�ளா� 2ணமாக	 ெகா�வா� ெதாழிலைன��� 
த�ளா�நி� அ)ச� தவி�திகா:" 
- அ�பாிட��) சிவ� 2 றெமா�G1 காணா�. 2 ற�ைத6/ 2ணெமன	 
ெகா�வா�. உ�Fைடய ெசய�கைள	 2 ற ெமன� த�ளா�. ஆதலா� நீ உ� 
அ)ச�ைத வி�வாயாக. 
 
464-465 "-- வ�ள�தைன�  
ப றினா I�ைனயவ� ப Gவா ென�ப G/  
ப றாம� நி�ற பரேம"; –" 
சிவ� எ�லாவ றி 2/ ேமலான வண	க��	2 உாியவ�. (பரேம";). 
எ�ப G	க9/ ப றாம� இ��பவ�. ேவ:�த� ேவ:டாைம யிலாதவ�. 
ஆனா� த�ைன� ப றியவ�கைள அவ� ப றி	 ெகா�வா�. ைகவிடா�. நீ 
அவைன� ப ாினா� அவ� உ�ைன� ப றி	 ெகா�வா�. 
"ப றி னா�	ெக�G/ ப றவ� ற�ைன� 
பாவி� பா�மன/ பாவி	ெகா: டாணி" (7.61.2) 
 
465 - 468 "-உ G 
ம���வ�றா� ம��ர மணிம��தா ேனாைய� 
தி���த�ேபா  ச 2ரவ� ேத��ேத – ெப��தபவ 466 
K��திதல� தீ��தெமF/ K�றா லறமா றி� 
தீ��தி�வ ென�Gமைற ெச�0தலா� – ஆ��திெகாட/ 467 
K��திதல� தீ��த/ �ைறயாB� ெதாட1கின�	ேகா� 
வா��ைதெசால) ச 2�@/ வாB	21கா:" – 
- ைவ�திய� த�ைன அட�த ேநாயாளியி� பிணியிைன ம�திர/ மணி ம��� 
ஆகியவ றா� தீ��த�ேபா� ந�ல2�வானவ� த�ைன) சா��தவாி� பிறவி� 
பிணிைய K��தி தல/ தீ��த/ எF/ K�றிைன� த	கெதா�றி� Kல/ � றிI/ 
நீ	கி இ�ப/ அளி�பா�.இDவாG ேவத/ ெச�0/. ப�தி6ட� அ/K��தி தல/ 
தீ��த/ ஆகியவ ைற �ைறயாக வழிப�ேவா�	ேக ச 2� வாB	2/. எனேவ 
வழிபாேட அ;�பைட 
- ஆ��தி- அ��தி எ�ப� ஆ��தி என ஆயி G. அ��தி – அ�0, காத�, ப�தி.  
- இ12 ஆசிாிய�, K��திதல� தீ��த/ �ைறயாB� ெதாட1கின�	ேகா� 
வா��ைதெசால) ச 2�@/ வாB	21கா: பராபரேம’ எF/ தா6மானவாி� 
பரபர	 க:ணி� பாடைல எ��தா:��ளா�. 
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468 -470  
- +��தறிவா -  
ேறரா� ��னிைழ�த தீவிைன	கா ய)ச�ட� 
ஆராைம நி�பா லைட�தைமயா� – சாராத 469 
ேவ G) சமய� தைனமதி�த ெவ/பாவ/ 
- மா G1 க4வாB வ2	க	ேக�" 
-+��த மதியா� ஆராB�� ெதளியாம� �� ெசBத தீயவிைனக9	காக� 
பய�ேதா� +;ய ஆத1க/ உ�னிட�தி� இ��பதனா�, ேசர	+டாத 
பரசமயமாகிய கிG��வ�ைத நீ ெபாிதாக மதி�த ெகா;ய பாவ�தி 2� பாிகார/ 
ெசா�கிேற�, ேக"பாயாக.  
 
470 -474 –"– ேதா Gகி�ற 470 
இ�த�த ல/ேபால எ�லா விசி"ட�/ம  
ெற�த� தல�� மிைலக:டாB – ��ைதேயா� 471 
ேபா Gதல/ பாவ1க� ேபா	2தல/ ேவத�தி  
சா Gதல/ தானாB) சைம�ததல/ – ஏ ற  472 
2ாியதல மிD@லக� ��ள தல���ேள  
ெபாியதல/ எ/மாேல ேபச  – காியதல/ 473 
ஆனாI' ச ேற அைறேவ� அத�ெப�ைம" 
- உன	2	 கா"சி�ப�கி�ற நீ இ�	கி�ற இ�த�தலமாகிய தி��ேப�� ேபால 
எ�லா ேம�ைம6/ ேவG எ�த� தல�திI/ இ�ைல எ�பைத அறிவாயாக. 
(விசி"ட/ That which is superior, excellent, eminent; ேம�ைம6�ள�.) ந/ 
��ேனா�க� ேபா ாி வழிப"ட தல/ இ�. அறி��/ அறியமI/ �� ெசBத 
பாவ1கைள� ேபா	2/ தல/ இ�. ேவத�தி� ஆதி0ாி என	 +ற�ப"ட தலமி�. 
இைறவ� தானாக� ேதா�றிய தல/. நில@லகிேல ேப[� என�ப�வ�. இத� 
ெப�ைம ேப) 2 அாிய�. ஆயிF/ ச G நா� விள/0ேவ� 
 
474- 491  
"மானா� கர�� ம4வல�ெத1 -ேகானாேனா� 474 
0 றி  சய/பாக� ேபா�தல� ேதவ�கட1 
க றா� ெதா4� சி"; க றதல' – ச ேறF/ 475 
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மாலவF/ காணா மல��தா�க: ட�)சி��	 
காலவனா� ��தி கல�ததல/ – ேமலா� 476 
தல�தி Iய��த தல/ேத; வாேனா� 
நல�தெதன	 க:டைட�� ந:Qதல/ – வல�தாேல 477 
ெகா/பி� 2ள/பி�வ�	 ெகா:ட�ளி ெமBய;யா�  
த/பிறவி மா*வ�� த�9தல/ – அ/ேபா� 478 
க	க:ணா� ேகா�னிவ னாகிய; ய�)சி��� 
ெத	கணைக லாயெமா�G ெசBததல/ – 0	2 479 
நைடயன�தா� ப";�னி நாமெமா� ேபா�� 
வடைகைல ெசB� வசி�ததல/ – நடனமவ� 480 
பா�	2/ப; ��ர பாத�தி  றீவிைனக� 
தீ�	2/ தி�நடன/ ெசBததல/ – ேச�	2மி2 481 
சீரா� ம�தமைல) ெசDேவளா� அ�றமர� 
Pராதி வா";� �தி�ததல/ – ேநராத 482 
பாவ'ெச6' *மதி� பா��பா� இற�ெதாழிய� 
ேதவ�தல� தவைன) ேச��ததல/ – ேதவ� 483 
ச�க�தவ மான� தா��*2�த�ற� 
*�க/ெப  ேறா1கி) *கி�த தல/ – க�க1 484 
கள�தா� பி�2மக� ைக�ப G சாப/ 
உள�தாம ��திரனா �B�ததல/ – பள�தி�க: 485 
ேவதியனா/ ஏன�ைத ேவ�தறியா ெதBதபழி 
காதிய�� ந�21 கட@�தல/ – �தி�ளி� 486 
ெச�றா:ட ெதா:ட�	2� ேதவிெயா� ெந�வய க: 
அ�Gப�ள னாB�ேபா ய�9த� – ந�Gண��த 487 
தி�ைல�னி ேவாரழ2 சி ற/பல ெசBதி1 
ெக�ைலயG >ைச யிய Gதல' – ெசா�ைலந/ப	 488 
ைக�	கிD யாச��ன1 காசி�தல� �ைர�த 
ெபாB�	2 பாவ�ைத� ேபா	2தல/ – ெமB�	கி	 489 
ேகாசிகனா� ேபா றிய�� ெகா:�திாி ச1கிF	2	  
காசினிேவ ேறயைம	க	 க றதல/ – ேபசி�ேவா� 490 
எ�லா1கதி ெசல�பா�� ேதமனி�த ந றல�தி� 
ந�லா�	ேக ப�திவர நா"�தல/" 491 
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- மாைன6/ ம4ைவ6/ த/ கர�திேல�திய ெப�மானா� இ�தல�தி� 0 றி� 
வ;வாக� தாேம (*ய/0 தா�ேதா�றி) ேதா�றினா�. ேதவ�களி� ப*வாகிய 
காமேதF இ12 வழிப"� உலகிைன� பைட	2� ெதாழிைல	 க ற தல/. தி�மா� 
ச G/ காண�;யாத இைறவனி� தி�வ;ைய	 க:� அ�)சி�� ��தி கல�த� 
இ�தல�தி�. ேமலான தல1களிெல�லா/ ேமலான தல/ இ�ெவ�G அறி�� 
ேதவ�க� க:டைட�த தலமி�. க�றி� கா� 0 றி� சி	கி	 ெகா�ள காமேதF த� 
ெகா/பா� பலமாக இடற அ	ெகா/பி� வ�விைன மகி?)சி6ட� ஏ G	 ெகா:�, 
ெமBய;யா�களி� பிறவி மாசாகிய வ�விைன� த�9/ தலமி�. ெச�தாமைர	 
க:ணனாகிய தி�மா� ேகா�னி எ�F/ ெபய�ட� ப";நாயகைன அ�)சி��� 
ெத	கண கயிலாய/ எF/ தி�	ேகாயி� அைம�த தலமி�. நைடயழ2 வாB�த 
அ�ன வாகனனாகிய பிரம� ப"; �னி எF/ ெபய�ட� இ12� ேபா�� 
வடகயிலாய/ எF/ ேகாயி� அைம�� வழிப"�� த1கிய தலமி�. ேகா�னி6/ 
ப";�னி6/ தி�	+�திைன� தாிசி	2�ப;யாக நடன	 கா"சி த�த தல/; 
இைறவனி� ��திர பாத�தி� தீவிைனகைள� தீ�	2/ தல/. Pராதிகைள 
ெவ�றழி�தபி� சீரா� ம�தமைல) ெசDேவைள� ேதவ�க� �தி�த தல/. ெகா;ய 
பாவ�திைன) ெசBத *மதி எF/ ெபயாிய பா��பா� இற�ெதாழிய அ�பாவிைய6/ 
ேதவேலாக/ ேச��திய தல/. �*2�த) ச	ரவ��தி அவFைடய �* �க�தி� 
காரணமாக ேதவேலாக�� நா";ய� ெப:களா� அவமான/ உற, அழகிய �க/ 
இ�தல�தி� ெப G) *க�ட� வா?வி�த தி�த� தல/. க�2 ேபா�ற அழகிய 
க4�ைத6ைடயலாகிய, பி�2 �னிவாி� மகளி� ைகைய	 ெக"ட எ:ண�திFட� 
ைக�ப றியதனா� �னிவனி� சாப/ வ��த அதனினி�G/ இ�திர� உB�த� 
இ�தல/. ேவ"ைட	2) ெச�ற ஒ� ஓைடயி� ப�றிெயா�G நீ� 2;�தைல	 க:� 
அ/ெபB� ெகா�றா�. ேவத� பிராமண� ஒ�வேன அ�ப�றி6�வி� வ�தவ�. 
பா��பனைன	 ெகா�ற பழி உ�ெவ��� அவைன வ��திய�. அவ� ேப�ைர 
அைட�� வழிப" � அவ� அறியாெதBதிய பழிைய நீ	கி அ�� ந�2/ கட@ள� 
இ�தல/. ந�ளிரவி� வ�ெறா:ட�	காக� பரைவபா� �� ெச�ற ெப�மா�, 
ஆ:ட ெதா:ட�	2� த/ ேதவி6ட� ெந�வய�� ��0 ப�ளனாB� ேபாB 
அ�9தைல ந�2 உண��த தி�ைலவா? அ�தண�க� ேபா�� அழகிய சி ற/பல/ 
அைம��� >ைச இய றிய� இ�தல/. காசி�தல�தி� �னிவ�களி� வினா@	2 
அவ�க� ந/0வத காக, வி*வநாத� ��னிைலயி� வி]Qேவ பர/ எ�G ைகைய 
ேமேல வியாச �னிவ� உய��தி	 +றினா�. ேமேல உய��திய ைகேயா� நா@/ 
த/பி	க� த/ப/ேபா� நி�றா�. ெபாB6ைர�த அ�த� பாவ�ைத� ேபா	கிய� 
இ�த�தல/. வி*வாமி�திர �னிவ� ஒ� ேவ�வி ெசB� திாிச12 எF/ ம�னைன 
இ�திர� சைபயி� இ��தின�. இ�திர� திாிச12ைவ	 கீேழ த�ளின�. திாிச12 
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வி:ணிI/ அ�லாம� ம:ணிI/ அ�லாம� அ�தர�திேல ெதா1கினா�. 
வி*வாமி�திர� தவ/ ெசB� திாிச12	 ெகன ஒ�லக/ பைட	க	 க ற� இ�தல/. 
இ�தல�ைத� ேபா றி� ேபசி�ேவா� எ�லா/ ந கதியைடவைத	 க:��ேளா/; 
ந�ல 0:ணிய/ உைடயவ�	ேக இ�தல�தி�மீ� ப�தி வ�/. 
 
491- 495  
– ெபா�லா	  
கிராதனாB வாழ1கிர னிற��1 கீழாB 
வரா�கதி ேமேலற ைவ�ததல/ – பராபைரயா� 492 
ந றவ�ைத) ெசB�ப"; நாதாிட� பாலமர� 
ெப Gமகி? அ�தர1க/ ெப றதல/ – க றவ�க� 493 
தா12சிவ சி�ன� தவ�ேதா� சாிதெமலா� 
தீ1ககல எ1ேகா� ெத�"�தல/ – ஆ12விைள 494 
நீ றா ெலா��தியி�ேபB நீ	கி ய�த�ேபயிF	2 
மா றாேல ��தி யளி�ததல/" 
- அ1கிர� எ�பவ� வழி�பறி ெசB6/ ஒ� ேவட�. ஓ� நா� ஓ�ர�தண� 
ப�தினி6ட� வர அDேவதியைன	 ெகா�G அவFைடய ப�தினிைய	 ைக�ப றி 
இ�ப/ -க��தா�. பி�0 ேவ"ைடயாடவி�/பி	கா";ைனலைல�தா�. பசி6/ 
தாக�/ உ Gகா'சிமாநதிைய	 க:� அ�நீைர� ப�கி K?கி எ4�தா�. ஒ�பா/0 
தீ:; மா:டா�.இயம�த�க� அவைன எமேலாக�தி 2	 ெகா:� ெச�I/ 
வழியி� சிவகண1க� மறி�� அ1கிரைன சிவேலாக��	2 அழி��) ெச�றன�. 
அ1கிர� சிறி�/ 0:ணிய/ 0ாியாத ெகா�/ பாதகேன யாயி;F/ேப�ைர அ��த 
ெத�கயிைலயாகிய ெவ�ளிய1கிாிைய� தாிசி�தைமயாI/, கா'சி நதி நீைர� ப�2 
K?கினைமயாI/ அத� கைரயி� உயி� நீ�தைமயாI/சிவகதியிைன� ெப றன�. 
இDவாG ெகா;ய அ1கிரF/ நரக�ைத) ேசரா� ேமலா1 கதியளி�த� இ�தல/. 
பராபைரயாகிய ெகௗாி ந�ல தவ/ ெசB� பரனி� இட�பாக�தம�/ ேபG அளி�த� 
இ�த� தல/. 
ெமB'ஞான/ க றவ�க� அணிகி�ற சிவசி�ன1கைள தாி�த தவ�தினாி� 
வரலாGகைளெய�லா/ எ1ேகானாகிய சிவ� +றி ஆ�மா	கைள� ெத�"�தல/, 
ேப��. 
- ெகா1கண ேதச�ைத) சா��த ஓர�தண� மகாரா""ர நா"ைடயா9/ அரசனி� 
அைவைய அைட�� த�Fைடய க�வி�0லைமைய	 கா";� தானமாக� 
ெப�'ெச�வ/ ேச��தா�. தான/ ெப ற ெபா�ைள அறவழியி� ெசலவழி��� 
0:ணிய/ ேதட� ெத�னா� ேபா�தா�. >�வ 0:ணிய/ இ�லாைமயாேல 
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பாதிவழியி� இற�� ேபானா�.அவ� மைனவி6/ ைகயி� இ��த 
ெபா��கைளெய�லா/ திர"; அவ�க� திர";யெபா�ைள அவ�க� த1கியி��த 
மர�தி� ெபா�தி� ப�	கிைவ�� வி"� இற�� ேபானா�. தவ� ெதாட�0 இ���/ 
0:ணிய/ ைக+ட�ெபறா� அ�ெபா�தி� ெபா�ைள அDவ�தண� பிர/ம 
ரா)ச*வாக	 கா�தி��தன�. ஒ�நா� அழ2 க�வி ேக�விகளி� சிற�த அரச2மாாி 
ஒ��தி அ/மர நீழ�� த1கேவ,அவைள அ�பிர/ம ரா"ச* ப றி	 ெகா:டா�. 
அ�த அரச� மகைல6/ மைனவிைய6/ அைழ��	 ெகா:� தி��ேப�� வ�� 
ெப�மாைன வழிப"�� தி�நீ G ேம";� வி>திைய பிரமதீ��த நீாி� 2ைழ�� 
மகளி� ேமனிேம  >சினா�. ேபB நீ1கி G. இDவாG இ12 விைள6/ தி�நீ றா� 
அரசக�னியிைன� பி;�தி��த ேபைய நீ	கி அ�த� ேபயிF	2/ ��தியளி�த� 
இ�த� தல/.  
 
495-497 
"-– சா Gமத�  
ேப�பலவா/ ேப�� பிறவாெநறி வள�' 
சீ�பலேச� ேமைல) சித/பரமி� –பா�பர@/ 496 
ஆதி0ர/ ெத�கயிைல யாவிFய� ேதF0ர/ 
ேபாதிவன/ ஞான0ர/ ேபாக0ர/ – ஆதியவா/ 497 
- இ�தல�தி� ெபய�க� பலவா/. ேப��, பிறவாெநறி,ேமைல)சித/பர/, 
ஆதி0ர�, ெத�கயிைல,ேதF0ர/, ேபாதிவன/, ஞன0ர/, ேபாக0ர/ �த�யனவா/. 
 
498- 499  
"-ேதாB�ேதா�க� பாவ' *ட��� இ�ெள�ன� 
ேதB�ேதாட� தீ��தளி	2/ தீ��த1க� – ஆB�த	கா� 498  
கா'சிநதி யாதி கணி�பிலவா/ ஒDெவா�G/ 
வா'ைச யறி�ேத 6தவ வ�லனவா/" 
- K?கியவ�களி� பாவ1க� Pாியனி� �� ��� எF/ப;யாக� ேதB�� 
ஓ�/ப;யாக� தீ��� அளி	2/ தீ��த1க� கா'சிநதி �த�ய பல@:�. அைவ 
ஒDெவா�G/ K?கிேயாாி� வி��ப�ைத அறி�� தீ�	க வ�லனவா/.  
 
499 -500 "-– >'சிைனேச�  
தி�தி�ணி 6/பைன6' ெச�மமிைல யி1கைட�ேதா�	 
க�தமிைல ெய�பதF	 க�தா\ி" – 
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- >	க� மி2�த 0ளிய மர�/ பைன6/ இ�தல�ைத அைட�ேதா�	2 இனி) 
சனனமி�ைல எ�பத 2 அ�தா"சியா2/. 
 
500-501 "-– இ�தநக�  
ஆவி�மய/ கி�மியாதி யைடயா ெத�னி  
பாவ நிரய�தி� பய�:ேடா "– பா 
- இ�நகாி� சாண�தி� 04 உ ப�தியாவதி�ைல எ�றா� இ�நகைர 
அைட�தவ�	2� பாவ நரக�:ேடா? 
 
501-502 "-– பாவெமலா'  
ேச��திவி 41கெவா� தீபக/ேபா� வ�தப"; 
K��தி விேசட ெமாழிவாேன�" 
- த�ைன அைட�தவாி� பாவ1கைள ெய�லா/ ேச��� வி412/ விள	2 
(தீபக/) ேபால இ�	2/ ப";� ெப�மானி� K��தி விேசட�ைத	 +ற 
ேவ:�வதி�ைல. 
 
502 -504 _" – K��திதைன  
வ�தி�ேதா� ேவ:�/ வர/ெபGவ� சி�ைத6�ேள 
சி�தி�ேதா� பாவெம�லா� தீB�தி�வ� - - ச�தி�ேத 503 
ேதா�திாி�ேதா� எBதா) *க�:ேடா பாவ1க� 
மா�திரேமா ச�மவிடாB மாGேம –" 
- ப";�ெப�மானி� K��திதைன வழிப"ேடா� ந�ல வர/ ெபGவ�; 
உ�ள�தி� தியானி�தவ� பாவெம�லாவ ைற6/ தீB�தி�வ�; ேதா�திாி��� 
பா�ேவா� அைடயாத *கமி�ைல, எ�லா)*க�ைத6/ எB�வ�. K��திைய 
வழிப"டாாி� பாவ1க� ம"�மா பிறவி ெவ�ப�/ மாGேம. 
 
 
504-505 -"– ேகா�திர�தி�  
எ�ளா� த��பண'ெசB தி"ேடா�ெபG/ ேப ைற 
ெவ�ெளI/ 01க�லாB விள/01கா:" 
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- தா/பிற�தேகா�திர' ெசா�� எ�ளா� த��பண/ அைட6/ ேப றிைன 
ெவ�ெளI/0/ க�லாக மாGவ� எ��திய/0/.  
 
505 -506 "-– உ�ளெவலா/  
எ�னா  ெசால�;யா� எ:ணிற�த நா@�ேளா�  
ெசா�னாI/ ப�னா" ெதாைல6மா� " 
– இ�தல�தி 2 உ�ள சிற�0	கைள6/ ெப�ைமகைள6/எ�னா  
ெசா���;யா�. கண	கிற�த நா@�ேளானாகிய ஆதிேசட� ெசா�னாI/ 
எ:ணிற�த பலநா"க� ெச�I/. 
 
506 -507 "-– உ�னிட��  
ந கால/ வ�த நல�தா �ஃ�ண��தாB  
� கால ெம�லா� ெதாைல�த�கா:" – 
- ந�ல கால/ உ�னிட�� இ�ெபா4�வ���ள�. உ�ைன� ப றியி��த 
ெக"ட கால/ எ�லா/ ெதாைல�த�. 
 
507 -508 "-– � காQ/  
ப";� ெப�மாைன� ப)ைசவ��� தா6ட�க:� 
இ"டசி�தி ெய�லா/நீ எB�வாB " 
– உ���னிைலயி� உ�ள ப";�ெப�மாைன ப)ைசவ��� தா6ட� 
தாிசி�� வண1கினா� வி�/பியெத�லா/ நீ எB�வாB. 
508 – 510 
"-– �"டச1க'  
ேச��ெதா42 பாவ�� ெச�மா�தி ர�பவ�� 
தீ��தகல ெந'ச� ெதளி��களி – +��ேத 509 
அ�ைமயாB யா�/ அைடத காிய 
ெப�ைமெயலா/ ந�க� ெபGவாB"  
- தீேயா� +"ட�தி� ேச��ெதா4கிய பாவ�/ �� ெச�மா�திர� பாவ�/ 
� றிI/ தீ��தகல ெந'ச/ உGதி� ெபா�� இ�னெத�G ெதளி�� 
மகி?)சியைட6/யா�/ அைடத காிய ெப�ைம ெய�லா/ அ�ெப�மானா� 
அைடய� ெபG2வாB. 
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510- 513 
"-– ஒ�ைமயாB 510 
இDவ:ண/ ப�னா�நீ எ/மா�பணி 0ாி�தா� 
அDவ:ண� க:Q G அ�ளிேய – ெசDவ:ண	 
ேகாலெமாளி�ேதா� 2�வ;வாB வ��தவ 
சீல�ட� தீ	ைகெயலா' ெசBத�ளி – ேமலா2� 
த�னிைல6/ நி�னிைல6/ சா�/ உயிாி� நிைல6/ 
��னிைலயாB	 கா"; �ரணG�பா�"  
ஒ�றிய சி�தேயா� பலநா"க� இDவாG ந/�;ய �த�சனாகிய சிவF	2� 
ெதா:� ெசBதா� அ�தைலவ� உ�Fைடய ெதாழிைல அறி�� அ�9ட� , 
த�Fைடய எாிேபா�ற தி�ேமனிைய மைற�� ஒ� 2�வ;வாB வ�� 
ஆ:�ெகா:; தீ	ைக அளி��� த�Fைடய வியாபக நிைலைய6/ அதI� நீ 
அட1கியி�	2/ உயிாி� நிைல6/ அறி6/ப;யாக	 கா"; உண��தி உ�Fைடய 
மல�திைன நீ	கி அ�9வா�." 
513 -514 
"- - இ�நிைலயி� 513 
ஐயெமா�G மி�ைலெய�G எைனயன�� ெசB�தி�	  
ைகயதனாேல -த�  கா�பணி�தா�" 
- இைறவ� அ�9/ இ�த நிைலயி� யாெதா� ஐய�/ இ�ைல எ�G உGதி 
அளி��� த� Fைடய தி�	ைகயா� எ� ெந றியி� தி�நீ G	 கா�0/ இ"டா�. 
 
514 – 516 
-"– ெமBைய 514 
விாி�த ெபா�ளா� விள/பிய எ�ைனய�  
பிாி�த�ளினா� எ�ைன� பி�ன�� – ெதாி��ணரா 515 
த1ைக6G/ ெபா�ைன அவமதி�� ம:ணிைன�த' 
ெச1ைக6ற	 ெகா�9/ சிறாெர�ன� – த1கிேன�" 516 
- ெமB�ெபா�ைள விாி��ர�த�ளிய எ� ஆசிாிய�பிரா� எ�ைனவி"�� பி� 
நீ1கினா�. நா� அ�பிரா� +றிய ெபா�ளி� ெப�ைமைய அறிய �;யாதவனாகி, 
ைகயி� உ�ள ெபா�னி� மதி�ைப அறியாம� Oசிவி"� ம:ைண மதி�� 
அ�9/ சிGவ�க� ேபால� த1கிேன�. 
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517 – 520 
"க�ெலறிய� பாசி கைல�� ந�னீ�தாF/ ந�ேலா� 
ெசா�Iணாி� ஞான/வ�� ேதா�Gெமன) – ெசா�Iகி�ற 517 
K�ைரயி னாெல�ற� Kட' சிறிதக�ற� 
ேபா�சிG ஞானெம�ற� 0�திவர- ஓ�/ 518 
0னிதெமாழி 6ைர�த ேபாதகைன யாேனா� 
மனிதெனன மதி�த மா:பா� - இனிதாக 519 
ெம'ஞான/ � G/ விள1கவிைல உ�ள�தி� 
அ'ஞான � G/ அகலவிைல" 520 
- பாசிப� 2"ட�தி� க�ைலவி"� எறி�தா� , க� வி4�த இட�தி� பாசி 
அக�G நீ� ெத�ப�வ� ேபால ெபாிேயா�களி� ெசா� அறிவி� ப"டெபா4� 
ஞான/ வ�� ேதா�G/ எF/ K�ைர	2 இண1க எ�ற� Kட�த�ைம ஐயனி� 
வா��ைதகளா� சிறி� நீ1கிய�. அவ� உைர�த ஞான) ெசBதிெய�லா/, யா� 
அவைன) சிவ/ என நிைனயாம� எ�ைன� ேபா�ற மனிதனாக	 க�தியதா� 
எ�னிட/ /Bஞான/ � G/ விள1கவி�ைல; எ�ைன� ப றியி��த அ'ஞான/ 
� G/ அகலவி�ைல. 
 
520 – 525 
-"– அ'ஞா�G 520  
ேதசிக�த� ேநா	க' சிறிதைட�த வா றாI/ 
ேபசியவேனா� உைற�த ெப றியிF/ – ேநசம� 521 
ேப�ாி  ப றி� பிட�பி;� ��தி ெய�ைன� 
ேத�� ெத�வி  ெசI�தேவ - ேநேரேபாB	 522 
க1கா சல��ய��த கா'சி� 0னலா;� 
ெபா12பல தீ�த/ 02�தா;� – த12தி� 523 
நீ G� திடாி�விைள நீ றா;� ேதவ�2ழா/ 
ேபா G ம�கி  ெபா;யா;� – ேத G0க? 524 
ெகா:டா; ேம�வ�ன ேகா0ர�ைத	 க:ணார	 
க:டா; 6�ள	 கசிவா;� –" 
- அ�ெபா4� 2�ேதசிகனி� தி�	க: ேநா	க/ சிறிதட�தைமயாI/ 
அ�ெப�மகேனா� சிறி� ேநர/ உைரயா; உட� உற�தைமயாI/ �த அ�0� 
பாச/ எ�ைன� ேப�ாி� பிட� பி;�� உ�தி� ேதேரா�/ ெத�வி  ெசI�திய�. 
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அDவாG ெசI�தேவ நா� ேநேர ேபாB	 க1ைகயிF/ உய��த கா'சிமநதி� 
0னலா; ம G/ உ�ள தீ��த1களி� �4கி, தி�நீ G ேம";� தி�நீ றி� 
திைள�தா;, ேதவ�க� 2ழா/ 2ழாமாக நடமா�/ ெத�வி� 04தியி� ேதாB��, 
ேம�மைல ேபா�G உய��� ேதா�G/ தி�	ேகா0ர�ைத	 க:ணார� தாிசி�ேத�. 
0க?�� ெகா:டா;ேன�. உ�ள/ கசி�ேத�. 
 
525 – 528 "- – ெதா:ட�ெதா4/ 525  
ப";	 களி றி� ப��தவிமான� தைட��  
கி";	க� ம�படல1 கீறேவ – 2";	ெகா: 526 
ேடாாிர:� ைகயா Iபயெசவி6/ பி;��� 
பாாி ப;ேதா� பண/ேபா"� –ேநராB 527 
வல/வ�� ேபா றி வரமிர�� நீ1கி� 
0ல/வ�� ேகாவி�F" ேபாகி" 
- அ;யா�க� ெதா4� வண12/ ப";விநாயகனி� ெபாிய 
விமான�ைத6ைடய தளியிைன அைட�ேத�. எ�>�வ விைனயான படல/ கிழியேவ 
சிரசி� 2";	ெகா:� இர:� கர1களாI/ இ�ெசவியிைன6/ மாறி� 
ப றி	ெகா:� நில�தி� ப;6மாG ேதா�0	கரண/ இ"ேட�. வல/ வ�ேத�. 
ப";� ெப�மாைன வண12/ வர/ இர�� ேக"ேட�. பி� ப";விநாயகனி� 
தி�	ேகாயிைல வி"� நீ1கி ெவளி வ�� ப";நாயகனி� ேகாயி�� உ" 
ேபாேன�.  
 
528 -530 "-– நல/வ�த 528 
ேகா0ர�தி I"02�� 2/பி"�� ெத:ெடனO?� 
ேத0ர9 ம1க��ர ெத	கணமாB� – தீ0ர�தி� 529 
இ"டா�தி�)ச� நிதிக:� தா?�ெத4� த1 
க"டா1க ப'சா1க� தா பணி�� –" 
- ெப�ைம மி	க ேகா0ர�திF" 02�ேத�.2/பி"ேட�. ெத:டனி"ேட�. 
O?�� அ1க� பிரத"சிண/ ெசB� வல/ வ�ேத�.��0ர/ தீயி"டா� ச�நிதி 
க:� அ"டா1 ப'சா1கமாக� பணி�ேத�. 
 
530- 532 "-ெவ"�:ட 
ந�தி�ெப�மா னைகமணி� ெபா றா� வண1கி 
வ�தி��" ேபாக வரேம G) – ச�தி� 531 
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திர:டா/ பிரகார� ெதBதி	 க�லா கீ?) 
சர:ெதா4வா� ச�மா�	க' சார	 – கர1கா"; 532 
ேமான வழிேத G0 சி���திைரேயா டா1கம��த 
ஞான2� ேதசிக�றா� நா�பணி�ேத�" 
- ப�ளனாக வ�த ெப�மா� ம:ெவ";யா� ெவ"�:ட ந�தி� ெப�மானி� 
ெபா றாளிைன வண1கி வ�தி��, ச�நிதி6" ேபாக வர/ ெப G , 
இர:டா/பிரகார�ைத அைட�ேத�. அ12	 க�லா� நிழ கீ?, த�ன; 
பணிவா�	2 ச�மா 	கமா/ தி�ெநறி சார ம@னவழிைய� 
ெதளிவி	2/சி���திைரைய	 கியி  கா"; அ1கி O றி�	2/ ஞான2� 
ேதசிகனா/ ெத��க	கட@ைள� தாிசி��� தாளிைண வண1கிேன�. 
 
533- 535 -" வான1 533 
2;ேய றி� ேதவ�க�த1 ேகாமா�தைல	2 
�;ேய றி K@ல2' ேசவ  –ெகா;ேய றி� 534 
ப�னிர:� க:க� பைட�த�9' ெசDேவைள 
எ�னிர:� க:களா� யா�க:ேட�" 
- ேதவ�கைள வி:Qலக�தி� 2;ேய றி, இ�திரF	2� 
ேதவேலாக�தி�தைலவனாக �;P";, ம:Qல/ வி:Qலக/ கீ4லக/ 
K�றிI/ேசவ ெகா;ேய றி� தி	2விசய/ெசBத ப�னி�க:Qைடய 
ெசDேவ"பரமைன எ� இ� க:க� 2ளிர யா� க:ேட�." 
 
535 – 538 -" – ��ன�  
வண1கி� 0ற�ெதா"; வா�0னைல ய�ளி 
இண1கி� 0ேராகி��� ேளகி –மண1கம4/ 536 
சி1கதீ��த�ைத) சிர�தி� எ���� ெதளி��� 
ள1ைகயினா  K�Gதர மாசமி��� –ெபா1கிேம  537  
ேபா�திர:� �வார/ 0ர�ேபா� பத/ேபா றி 
ஏ�த�தி�) ச�நிதிவ� ெதBதிேன�" – 
 
538- 543 – "ேதB��  
விைனெயைன வி"ேடக விைடேக" காநி ப 
நைனயவி� க:ணீ� நைன�ப� –திைனயள@/ 539 
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இ�லாத அ�0 பைனெய�ன நனிெப�க) 
ெசா�லாத வான�த� ேதா�றிெயழ� – ெபா�லா� 540 
ெபா�"ெசறி@ ேச��தட��த 0�தியி ல�ேறேதா 
ெத�"சி ம�"சி திகழ – அ�"ெசறிெவா� 541 
றி�ைலெய�G ெசா�I/ என	2/ அஃ�:ெட�ன 
வ�ைலயிேல பிர�ய"ச மாBவிள1க – ந�லெவலா/ 542 
ெப ேற�ேபா  ப";� ெப�மாைனயா� காண� 
ெப ேற�எ� க:பைட�த ேபG ேற�" 
- எ� தீவிைன ேதB�� எ�ைன வி"� நீ1க விைட ெக"க, 
எ�னி�க:களிI/ நீ� நிைற�� ேமனிைய நைன�ப, திைன யள@/ இ�லாதி��த 
அ�0 இ�ெபா4� பைனயள@ ெப�க, இ�ன� எ�G ெசா�ல �;யாத இ�ப/ 
ேதா�றி ேம�ேம� ெப�கி எழ, ெக"ட சி�தைனக� ேச��தைமயா� இGகி�ேபான 
எ�0�தியி� அ�G மன	 கல	க/ ேதா�ற, சிவ�/ சிவன�9மி�ைல எ�G எ�G 
நா�திக/ ேப*/ என	2/ அ)சிவன�� உ:ெட�G விைரவி� க:+டாக விள1க 
ந�லனெவ�லா/ ெப ேற�. ப";�ெபஉமாைனயா� காண� ெப ேற�. 
க:பைட�த ேபG ெப ேற�. 
 
543-544 "-– ச ேறF1 543 
+சா�ைன யிக?�த 2 ற/ ெபாG�திெய�G 
வாசா கயி1காிய/ ஆ றிேன�" – 
- ெகா'ச1 +ட ெவ"க�படாம� இ/ைம இக?�த எ�Fைடய 2 ற�ைத� 
ெபாG�த��க எ�G வாB வா��ைதயா� ெதா:� ெசBேத�. 
 
544 -546 " >சாாி  
சா Gதி� ெவ:ணீG த�தாாி�ேபால 
ேவ G நிமி�த மிைலெயனேவ – ேய Gட�� 
அ1க� திமி��ேத� அக1ெகா:ேட� உ�மா*� 
த12 0றமா*� த�ளிேன�" 
- அ�)சக� ெவ:தி� நீ றிைன� த�தா�. அவ�ெகா��த தி�நீG ேபால ேவG 
ந�ல ச2ன/ இ�ைல எ�G அதைன�ெப�வா?@ வ�தெதன ஏ G உட�� விள1க 
அ�ளி� >சிேன�. உ�9/ வி41கிேன�. அதனா� உட� அ4	2/ உ�ள�தி� 
அ4	2/ க4வ� ெப ேற�. 
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546 547- ‘-– அ1க�  
ெப�மா� றன	ெகன� பி�கா"டா ேதகி 
ஒ�மா நடனசைப 6 ேற�’ 
- பி� அ1கி���, ெப�மாF	2��கிைன	 கா"டா� பி�ேன நக��� 
ெச�G நிகர ற ெபாிய கனகசைபைய அைட�ேத�. 
 
547 -551 "-– தி�மா�  
அழகா�திாிநா யக�ெபா�னா  ெசBத1 
கழகா� தி�	கயிைல யாக – அழ2ெசB� 548 
க:ெகா:� பா��த  கட1காத ஓவியமா 
எ:ெகா:ட ேதவ�	 கி��பிடமாB – வி:ெகா:� 549 
நி�Gநிலா@ நிைலபா���� தாயிைன�ேபாB	 
க�Gெதாட��த கண	ேகேபா  – ெச�றழ�  550 
ப"ட ெம4ெக�ன� பைத���கி	 ேகா�னிவ� 
ப";�னிவ� பத/ேபா றி –  
- அரச� அழகா�திாி நாய	க� ெபா�னா� ெசBத +�த� ெப�மாைன6மவ� 
இ�	2/ சைபைய� தி�	கயிைலயாக@/ அழ2ற) ெசB�, ேதவ�க9	2 
இ��பிடமாB இ�க:க9	2� அட1காத ஒ�ப ற அழகிய சி ப1க� ெகா:� 
வி:ணள@ உய��� நி 2/ ம:டப�ைத6/ க:ேட�. தாயிைன	 க:ட 
க�Gேபா� தழ� ப"ட ெம42ேபா� உ�ள/ பைத���கி	 ேகா�னி 
ப";�னிவ� பத/ ேபா றிேன� 
 
551 -552 "-– ெந";ைலேவ  551 
க:Qைடய ெவ1க�சிவ காமி6ைம க:களி�ப 
வி:Qைடேயா� க:க� வி��தயர – 
- ஆல இைலேபா�ற அகல�/ +�ைம6/ உைடய ேவ� நிக� க:கைள 
உைடய சிவகாமிய/ைமயி� க:க� களி�ப@/ வி:ேணா�களி� க:க� 
வி���:ண@/; 
 
552- 554 "-– எ:Qைடய 552 
ேதா ற/ �;யதனி� ேதா�G� திதியைம�பி  
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சா றியி�/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/ 553 
ஊ�Gமல�� பத�ேத உ ற திேராத��தி 
நா�ற மல��பத�ேத நா�கெவ� –றா�ேறா� ெசா� 554 
-- ேதா ற/ �;யதனி� ேதா�G� திதியைம�பி  
சா றியி�/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/  
ஊ�Gமல�� பத�ேத உ ற திேராத��தி 
நா�ற மல��பத�ேத நா�" 
எ�G தி�வதிைக மனவாசக1 கட�தா� ‘உ:ைம விள	க/’ (35 எ�F/ சா�திர 
7�� +றிய�ளியப;’ ‘எ:Qைடய ேதா ற/’எ�றா�, ேதா Gவி�தவனாகிய 
�த�வ� ஒ�வ� உள� எ�G/ அவ� ேதாGவி�தI	2	 காரண/ உ:� 
என@/ அ� அவFைடய அ�ேள என@/ ஐ�ெதாழிI/ அவFைடயேத, ஐ��/ 
அ�ேள என	க�த� அளைவ (infereance) யினா� எ:ணி� �ணித�� 
எ:Qைடய ேதா ற/ எ�றா�.  
(எ:Q-த� eṇṇu-, 5 v. tr. [T. ennu, K. M. Tu. eṇṇu.] 1. To think; நிைன�த�. (பி1.) 
2. To consider, deliberate about, take counsel, ponder on; ஆேலாசி�த�. எ:ணி� 
�ணிக க�ம/ (2ற�, 467). 3. To resolve upon, determine; தீ�மானி�த�. (பி1.) 4. 
To esteem, respect, honour; மதி�த�. ெவயிேலா�மக 2 �ட ென:ண�த2� 
திற�னா� (பாரத. பதிென". 4). 5. To guess, conjecture, surmise; உ�ேதசி�த�. 6. 
To meditate upon; தியானி�த�. எ:ணி ய' ெச4�� மாறி (சிவ�பிர. உ:ைம, 47). 
7. To count, reckon, compute; கண	கி�த�. அ�ன ேக�வ ரேனகைர 
ெய:ணினா� (உபேதசகா. அய�கி. 59). 8. To set a price upon; to value; மதி�பி� 
த�. எ:ண காிய �;ேவ�த� (பாரத. இராச. 32). 9. To enjoy; அFபவி�த�. 
எ:ணா� சிவனச�ைத (சி. ேபா. 5, 2, 1). 
 
554- 557 "-–றா�ேறா� ெசா� 554  
ஐ�ெதாழி 2� தாேன அதிபெனன	 கா"�த க' 
*�தரமா� திDய ெசா�ப�ட� – வ�தைனேயா 555 
இ�ெற�ற ைன�பா�� திள�Gவ� கா";ைய��/ 
ெவ�Gேளா� சி�ைத விமலெமன – நி�றில2/ 556 
அ/பல�ேத யா�கி�ற ஆன�த) ெச�ேதைன) 
ெச/ப�ம பாத1க� ேசவி�ேத�" 
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- என� தி�வதிைக மனவாசக1கட�தா� ெசா ப; பைட�த��தலாB 
ஐ�ெதாழி 2/ தாென �த�வ�, க��தா என	 கா"�வத 2� த�Fைடய அழகிய 
தட�த ெதBOகவ;வ��ட� "வ�தைனேயா இ�G" எ�G என உசா@கி�ற 
வைகயி� எைன� பா��� இள�Gவ� கா"; , ஐ/0ல�கைள6/ ெவ�றவ�களி� 
�Bைமயான சி�ைத என விள12கி�ற தி�வ/பல�ேத ஆ�கி�ற ேத�ெசாாி6/ 
ெச�தாமைர� பாத1கைள) ேசவி�ேத�. 
 
557 -558 "-– க/பித1ெகா: 557  
ட)ச�நிதிைய அகலா தக�G ெச�G 
ப)ைச	 ெகா;பா  பட��� ேற�" 
- அ)ச�நிதிய வி"� நீ1க மனமி�லாம� நீ1கி அக�G ப)ைச�ப*1ெகா;யா/ 
ப)ைசநாயகிபா  ெச� ைட�ேத�. 
 
558-559 "-– ந)சிேய. 558  
� ைக ெயா�பாI/ �ளேவா ெனா�பாI/ 
நி 2/ நிைலக:� ேநசி�ேத�" – 
- வி��ப��ட� ��	ைக ஒ�ப	க�திI/ தி�மா� ஒ� ப	க�திI/ 
இ��தைல	 க:� அ�0 ேற�. 
 
559- 561 "-– ெசா க� 559  
தி��ேபா� மனித ெரனவைட�� ேபா றி 
வி��ேபா� +"டமாB ேம@/ – ெந�	க��" 560 
0	ேக� விைர��க�/ ெபா�கா�த' ேச�த�ேபா� 
மி	ேக� நனிவிைர��� ேமவிேன�" 
- இ12 இ�	2/ அ;யவ�களாகிய மனித�க� ெசா�	க�தி� 
இ��ேபாேரயாவ� என� ேபா றி அDவ;யவ�க� ��தி6ட� +;ய +"ட�திF� 
கா�த�தி� �� இ�/0� �:ட/ேபால விைர�� ெச�G ப)ைச�தாயி� ச�நிதி6� 
அைட�ேத�. 
- ெசா�	க/ எ�ைக ேநா	கி) ெசா க/ எனவாயி G. 
 
561- 569 "-– அ	கால�  
ெத:ணி� 0வன1க� எ�லா1 கைட�ேதற	 
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க:ணி  ெபாழிய�ேணா	 க�தழ2/ – எ:ணி� 562 
வளைம திக4/ வதன� தழ2/  
களமா�/ ம1கலநா: கா�0� – தளதளெவ� 563 
ெற12/ �ரகாசி� தி�ளக றி ேமனிெயலா� 
த1கிெயாளி O*பணி) சா�பழ2/ – ெச1ைக)*";) 564 
ச/ப�த� பி�ைள தமி?பாட� பா�*ர�த 
2/ப� �ைணேந� 2ய�தழ2/ – ந/பின�	 565 
ெகா�ைல� 0ற)சமய� ��9தி	2/ இ�பெமன 
இ�ைல6:ெட�F/ இைடயழ2/ – ெம�ல� 566 
0ல/பல/ப� ேபால� 0ாி7 0ர�தி� 
சிலபல/0 ேசவ;யி� சீரழ2/ – நல/பல@/ 567  
க:ணார	 க:� களி+� மரகதமா/ 
ெப:ணா ர�த� ெப�/பிழ/ைப – அ:ணா 568 
அய��ேத ஒ�ச ற வச� G மீ"�� 
ெபய��ேத மதி+ட� ெப ேற�"  
- அ�ேபா�, எ:ணி� அட1காத 0வன1கெள�லா/ கைட�ேதG/ 
ெபா�"�	 க:ணி� ெபாழி6/ அ�� ேநா	கி� அழ2/, நிைன��/ பா�	க 
�;யாத வதன�தி� இளைம அழ2/ க4�தி� ம1கல நா: கா�0/ , தளதள எ�G 
எ12/ பிரகாசி�� இ�� அக றி� தி�ேமனி �4வ�/ ஒளிO*/ அனிகல:களி� 
அழ2/, ெப/மா� இவன�ேற’ எ�G ெச1ைகயா� *";	 கா";ய ச/ப�த� 
பி�ைள தமி?� பாட�க� பாட ஞான�பா� *ர�த 2/ப/ேபா�ற நகி�� அழ2/ 
ந/பினவ�	2 உ:� இ�ப/ என@/ 0ற)சமய�தின�	2 இ�ப/ இ�ைல என@/ 
ேபச�ப�மாG உ:ேடா இ�ைலேயா எF/ இைட அழ2/, ெம�ல�0ல/ப� 
ேபால) 0ாி70ர/ சில/0/ேசவ;யி� ெப�ைம6ைடயஅழ2/, இ�தைகய அழ2 
அைன�ைத6/ க:ணார	 க:� களி+��� , மரகத/ என� ெபயாிய ெப:ணாகிய 
அாிய அ�த�தி� தி�@�வ�ைத, அ:மி��) ச G எ�ைன நா� மற�ேத�; பி� 
நிைன@	2 வ�ேத�. அறி�தவாG நா	2	 2ளிர� ேபா றி� �தி�� அ1கி��� 
ெபயர இயலாம� நி�றி"ேட�  
 
– 570 – 571 "-பா	கிய�தா�  
ைக�தல�தி� உ�னி�	ைக க:ேட� களி+��� 
சி�த�ைத நி�பா  ெசI�திேன�’ 



213 

 

– 0:ணிய�தா� அ�ைனயி� ைக�தல�தி� நீ இ��பைத	 க:ேட�.. 
எ�Fைடய மன�ைத நி�பா� ெசI�திேன�. 
 
571- 573 "-– த�ைதேய  
ேநராெயைன ேநா	கி நீயாெர�றா  ேபாேலா� 
சீரான வா	2) ெசவி0கI/ – ஆராயா� 572 
எ�ைனேயா ேதா ற/அஃ ெத�ெற:ணி யாB�தப*/ 
ெபா�ைன ெயா	2/ வா	ைக� 0ற	கணி�ேத� – 
- த�ைதேய! எ�ைன ேநராக ேநா	கி நீ யா� எ�ற� ேபால ஒ� வா	2 
எ�ெசவியி� 02�த�. அதைன� ெபா�"ப��தா� , அ� ஒ� மன�ேதா ற/ எ�G 
எ:ணிேன�. ெபா� அாிய அ�த வா	கிைன� 0ற	கணி�ேத�. 
 
573 -574 "-பி�னாிDJ�  
ேநய�தா� நீ1காம� நீ1கி	 2ணதிைச	க"  
ேகாய/பதியி�2;02�ேத� "–  
- பி�ன� இ�ேப�ாிைன� பிாிய மனமி�லாம� நீ1கிேன�. 
ேப��	2	கிழ	கி� உ�ள ேகாய���ாி� 2;02�ேத�. 
 
574- 576"-– ஓயாேம  
அ�Gெதா"� மா�கழியி� ஆதிைர6/ மீனமதி 
ெயா�G/ தி�நாளா/ உ�திர��/ – ந�Gெசறி 575 
நா"களிI' ெச�Gெச�G நாயகனா� நாயகியா� 
தா"களிேல நாேய� சர:02�ேத�" 
- ஒழியாம� அ�G �த� மா�கழி� தி1க� தி�வாதிைர நாளிI/ மீனமதி 
என�ப�/ ப12னி� தி1களி� உ�திர ந�னாளிI/ ேவG பல ந�ல நா"களிI/ 
தி��ேப�� ெச�G ெச�G அ/ைம அ�ப� தா�களிேல அைட	கல/ 02�ேத�. 
 
576 – 577 "-– ேவ"ைகயினா�  
சி�னாளி� நாைய) சிவிைகமிைச ேய றெலன 
எ�னா� அறியா இய�பளி�தா�"  
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- சிலநா"களி� எ�Fைடய ேவ"ைகைய	 க:� ஒ� நாைய) சிவிைகயி� 
ஏ றி அம�வி�ப� ேபால எ�னா� நிைன��/ பா�	க இயலாத சிற�ைப 
அளி�தா�. 
- ‘ந�றாக ைவ�ெத�ைன நாBசிவிைக ஏ Gவி�த" (தி�வாசக/, 
தி�	ேகா��/பி 5) . இழி�த நாைய உய��த மாியாைத த�/ சிவிைகயி� 
ஏ Gவி�ப� ேபா�ற ெசயைல) ெசB�.(சி.*.க )  
 
577- 578 -" – ஒ�னா�ேபா�  
மாறா ெயதி��தபல மா றலைர மா றிமக� 
ேபறாதி ேபG/ ெபGவி�தா� – " 
- பைகவ�கைள�ேபால என	2 மாறான க���	கைள ெசா�� 
எதி��தவ�கைளஆ றI/ ெபGவி�தா�.  
 
578- "Oறாக  
எ:ணிய எ:ண1க� எ�லா/ என	களி�தா� 
ம:ணிI�ேளா� எ�ைன மதி	கேவ – ப:Q� 579 
தி��பணி6/ ெகா:ட�ளி) ெச�தமி?�பா� பா�/  
வி��ப�ளி யா:�ெகா:டா�" 
- நா� ேம�ைம அைடB, எ�Fைடய நிைன_த�காிய நிைன@க� எ�லா/ 
ஈேடற என	2	 க�ைண 0ாி�தா�. ெபாிேயா� எ�ைன மதி	2/ப; எ�Fைடய 
ெதா:�கைள6ேம G	 ெகா:டா�. ெச�தமிழி� அவைன� பா�/ வி�ப�ைத6/ 
என	2 அ�� ெசB� ஆ:�ெகா:டா�. 
 
580 -583 -‘ேமனா� – தி�	கைன��/  
நீ	கி வ�யவ�� ேந�நி� ெறா�மனித� 
ஆ	கி அ�9/பழய ஆசிாிய� – வா	கிய��� 581 
அ:ண� 2�வாB�த/ அ�ைம� தி�@�வ1 
க:ெணதிேர கா";	 க�ைணெயா� – ந:QெமF/ 582 
ஒ�ெறாழிய எ�லா/ உற�ெப ேற�- அDெவா�G/ 
எ�ெறB�1 ெகா�ேலாெவ� ெற:ணிேன� –"  
- ��ெபா�நா� எ�Fைடய மன	ேகாண�கைளெய�லா/ வ�ய D�� நீ	கி, 
எ�ைன6ெமா� மனிதனா	கி, அ�ளிய ெசா களி�, �த�வேன 2�வாB வ�� த/ 
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அ�9�வ1கா";	 க�:ேயா� ஆ"ெகா�9/ எ�F ஒ�ெறாழிய 
ம ைறைவெய�லா/ அைடய� ெப ேற�. சிவ/ 2�வாB வ�� ஆ"ெகா�9/ 
எ�ப� எ�G அைடய� ெபGேவெனா எ�G எ:ணிேன�. 
- ‘ஒ�மனித� ஆ	கி’- ‘எ�ைன6/ ஒ�வ னா	கி இ�1கழ� ெச�னியி� ைவ�த 
ேசவகேபா றி’( தி�வாசக/ ேபா றி� தி�வகவ� வாி130 ) அ;ய� +"ட�தி� 
ஒ�வனா	கி. த2திய ற எ�ைன6/ த2தி6ைடவவனா	கி. 
- ‘அ:ண� 2�வாB’ ‘த/�த� 2�@மாB’(சிவஞானேபாத/ 7 பா8) 
 
583- 586 – "அ�ெறா�நா�  
எ�கனவிSேட எ4�த�ளி� த�ேகால/ 
��ேகாலமாB வ�� ��னி�G – நி�சாித/ 584 
எ�லா/ அைமய இய றமிழா� �ெதா�G 
ெசா�லாBநீ ெசா�Iம�த� �ேதெச� – ெற�லா� 585 
த�ெம�றா� எ/ெப�மா� ச 2�வாB உ��� 
வ�ெம�றா� ெசா�� மைற�தா�" – 
- ஒ�நா� எ� கனவிF�ேள த�Fைடய ேகால�ைத �� ேப�ாி� கா";ய 
ஆசிாிய� உ�வி� எ��� வ�� ேதா�றி, உ�Fைடய வா?	ைக வரலா G 
நிக?)சிக� எ�லா/ அைமய இய றமிழி� �� ஒ�G சி�வாயாக. நீ ெசா��வி�/ 
அ�த� �ேத ெச�Gநீ நிைன�தெத�லா/ த�/ எ�றா�. எ/ெப�மானாகிய 
பரேம*வர� ச 2�வாB உ� �� வ�/ எ�G ெசா�� மைற�தா�. 
 
586- 587 "-– 2�வாB  
நனவக�� வ�தஅ�த நாளிைனஇ� ேபாலேவெய� 587 
கனவக��1 கா";	 கர�தா� –" 
- நனவிேல ��0 வ�த நாளிைன� ேபாலேவ கனவிI/ த� வ;ைவ	 கா"; 
மைற�தா�.  
 
587 –590 "-நிைனெவBதி  
ஏெதா�G1 க�லா எைன�பா���	 க றவ�ெசா� 
�ெதா�G ெசா�ெல�G ெசா��யதா� – தீெதா�G 588 
த�ைமேய� ெசா�ல� தரமி�ேல னாயிFெம� 
ெம�ைமேய ேநா	கி ெம�யாம� – வ�ைம6�ள 589 
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ேபாதக� ெசா�லா2/ 0ைண�ைணயா	 ெகா:��ணி� 
ேதாத ஒ�வாG ஒ��ப"ேட� – " 
- கன@ ஒழி�� நிைன@ வ�த�. இய றமிழி� யாெதா�ைற6/ க றறியாத 
எ�ைன� க ற அறிஞ�க� ெசா�I/ ��� பிரப�த�ைத நீ ெசா� எ�G 
ெசா��யதா�,ெசால	 +;ய ஆ றI/ அறி@/ ஆகிய தர/ இ�லாத ேபாயி;F/ , 
எ�Fைடய அறியாைமைய ேநா	கி� தய1கம� ,அறி@ைடேயா� ெசா�ன 
ெசா�ைலேய ப G	 ேகாடாக	 ெகா:� ஒ�வாG �ணி�� �� ெசா�ல 
ஒ��ப"ேட�.  
 
590 – 593 "-– யாதிைனயா�  
��ெசல ��னிைலயாB) ெசா�Iவெத� ெற:ணிமன/ 
வா�ெசய @�ேள மதி��ண�/ – ேபா�தனி� 
தாயா� கர�திைடநீ த1கிெயைன� பா��ெதா�நா� 
நீயாெர� ேறாத� நிைன@வர – வாயார 
எ�சாித/ நி�பா� எ���ைர�த� த	கெத�G 
��சாித ெம�லா/ெமா ழி�தன�கா:" 
- யாதிைன ��னிைலயாக� �திைன) ெசா�Iவ� எ�G எ:ணி மன/ 
கல	க/ ெசBய , ேயாசி	2/ ேவைளயி�, நீதாயா� கர�தி� அம��தி��� எைன� 
பா��� ஒ�நா� நீ யாெர�G ஓதிய� நிைன@	2 வ�த�. ஆதலா�, வாயார எ� 
ைசத�திைன நி�ப� எ���ைர�த� த2தியா2/ எ�G எ� ��திய சாித/ எ�லா/ 
நி�ைனட�� ெமாழி�தன�. 
 
593-594 -" வ�சாித/  
உ�ேள னானாI/ உ ற�ைர� ேத�அதனா� 
எ�ேள� எ�மீதி� இர12வாB – 
- பாவ�ப"ட வா?	ைகேய னாயிF/, உ�ளைத உ�ளப;ேய உ:ைமைய 
உைர�ேத�. அதனா� எ�ைன� த�ளிவிடாம� எ�மீ� க�ைண ெகா�வாயாக. 
 
594 -596 -" த�9கிலா  
அ�பிலா� எ�லா� தம	2ாிய� அ�0ைடயா� 
எ�0/ உாிய� பிற�	ெக�G – ��0க�ற 595 
ெபாBயா ெமாழி6ண��த 0�திெய  2தவி 
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ெசBயா ெதாழித� திறம�ேற –" 
- "அ�பிலா� எ�லா� தம	2ாிய� அ�0ைடயா� 
எ�0/ உாிய� பிற�	2" எ�ப� ெதBவ�0லவ� வா	2. ஒ�	கலாகாத 
இ�ெபாBயாெமாழிைய 6ண��த அறி@ைடய நீஎன	2 உதவி ெசBயாெதாழித� 
ப:ப�ேற.  
 
596 -597 -"– ெமBயாெய�  
அ/ைம6ட� அ�ப� அ�9' சமய1க�  
த/ைம உண�வாBநீதா� அ�ேறா" 
- உ:ைமயி� அ/ைம6ட� அ�ப� அ�0ட� அ�9/ இனிய கால�திைன 
நீதா� அறிவாB அ�லவா? 
 
597 – 599 -"– அ/ைமய�ப�  
ேம@மிட' ேசற� வி:ேணாாி� ம:ேணாாி� 
யாவ�	2/ ஒ:ணாேத ஆயி;F/ – ேதவியா� 598 
ைகY ;��த�னா� கா�� �ேதாத  
ைகயமிைல நி ெகளிேத யா21கா: 599  
- �� ெசா�Iவத 2 அ/ைமய�ப� இ�	2/ இட/ ெச�Iவத 2 
ம:Qலக�தவ� வி:Qலக�தவ� யாவ�	2/ இயலா�. இ��பிF/ நீ 
அ/ைமயி� ைகயி� இ��பதா� ஐயனி� கா�� �� ஓ�வத 2 உன	2 எளிேத. 
இதி� ச �/ ஐயமி�ைல. 
 
599-600 "-– ைபயேவ  
எDவாெற� ெசBதி இய/பினா� ஏ றி�ேமா 
அDவா ெற�லா/நீ அறி�ேதாதி" 
- ெம�வாக, எ�ப;) ெசா�னா� ஐய� ஏ G	 ெகா�வாேனா அ/�ைறக� 
எ�லா/ அறி�� நீ ஓ�வாயாக 
 
600-601 -" எDவ�G/  
மாலவ 2/ இ�திர 2/ வானவ�	2/ தானவ�	2/ 
ேமலவ�	2/நீ அ�ளா வி"டாI/" 
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- 2 ற/ ெசBத தி�மாI	2/ இ�திரF	2/ேதவ�க9	2/ அ*ர�க9	2/ 
மG ��ள ேமலானவ�க9	2/ நீ அ�� ெசBயாத ேபாதிI/; 
 
601-603 -"– சால  
ெவளியா ெர12�ளா ெரன�ேத;யா�த� 
அளியா�/ நி ேக அணியாB – ெமாழிதலா� 602 
அ�னவைன யா�த லழகா/" 
- தா?ெவF/ த�ைமயராB எளியவ� எ12�ளா� எ�G அவைர� ேத;) 
ெச�G ஆ"ெகா�9த� க�ைண மி2�த உன	2 அழெகன� ெபாிேயா� +Gவதா�, 
அ�தைகய எளியாைன ஆ"ெகா�9த� உன	2 அழகா2/. 
 
603 -607 "-அஃத�றி 
இ�னெமா� வா றா� இைசவா2/ – அ�னவ�றா� 603 
0�மத�தி லா?�தைல�� 0�திவர� ெப G�பி� 
நி�மத�ைத ஆதாி�� நி�றைமயா�- ெதா�ைம 604 
��கா�/ நி�சமய/ � ற� �ற�� 
தி�கா� சமணமத' ேச��த1 –க�கான 605 
ெசா ேகாைவ யா:ட ெதாட�பாF1 கா�தாள� 
நி ேக கடென�G ேந���ண��தி) – ச 2�வாB 606 
இ�னெமா�கா� எ4�த�ளி எ���வர) 
ெசா�நீ ப*1கி�ளாB ��. 607 
- அ�ேவய�றி, இ�Fெமா� வைகயாF/ அவைன ஆ"ெகா�9த� 
ெபா��த�ைடயேதயா2/. அவ� 0��ய மதமாகிய கிறி��வ	 ெகா�ைகயிேல 
ஆ?�� அைல�� பி� ந�ல 0�தி வர� ெப G� பி� நி�Fைடய மதமா/ 
ைசவெநறிதைன வி�/பி நி�றைமயா�, ��0, அழகிய நி� சமய�ைத � ற� 
�ற��, ேகாண� மி	க சமணமத' ேச��� அ12 அ�கரான நா@	கரைச ஆ:ட 
அ�த ��னிக?)சி� ெதாட�பாF/ அவைன நீ	கா�தா9த� உன	ேக கட� எ�G 
பணி�� உண��தி, ச 2�வக இ�F/ ஒ��ைற எ� �� எ4�த�ளி வர) ெசா�� 
, ப)ைச	 கிளிேய! �� ெசா� நீ. 
----------- 
தி�)சி ற/பல/ 
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தி��ேப�� கி�ைள வி� �� ெபாழி�0ைர � G�ெப ற�. 
 


