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மத மைலெயF/ மைல6/ – ஒப;தாB
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மத ெபா ப பல@/ வாாி – கல
ெதா/ெபாைள ெயலா/ *வன மயமா கி

வி/பாிசா காரணேப ேமவி – க/பவேநாB
யா@/ அக றி அற/ெபாளி பா கியைல
வாவிவ1 கா'சி மாநதியா – ேம@0க?

ஏ"; அட1காம எD@ல2 தமணேம

நா"வி 2/ ெகா12வள நா";னா – ேபா";விைள
ெர லா'சின JராB 0ற1ெகா க
ேபெரன திக?ேப ாினா – ஆர

95
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பாமாைலP/ பைணேதாளி எற0
பாமைல P"ட பணிதேபா – >மாைல

ேநசமாB மாசகற நிமலமாB ெபாமயமாB
வாசமா ெகாைறமல மாைலயா – வாசி
க/பாியி ேலGேவா ரலாதா காண

ப/பாி ெசாறிலா பாியா –இ/ப)

100

சிைலயி ெபா" ெவ ைள) சிர/ ந21

ெகாைலவல க/பமத 2'சரதா – அைலயாம
ஈ:/ அ;யவக" ெகB/ேப ாிபெமன

K: ழ12/ ரசதா – ஆ:டவற
ேசேவG ேசவ;ைய அலதிைல ெயறைச6/
ேகாேவG ெகா ற ெகா;யினா – >ேவG/

அதணF/ நாரணF/ அ:டபகி ர:டெமா

வதட12/ ஆணி வ6ைடய – ைமதகளா/
ப";வி நாயகF/ பனிைக ப:ணவF/
கி"; யேக கிளவர – ெதா"டரனா
உ:டபாிகல/ ஒ:மல/ ெப ற எ1க

ச:; ெபமாF/ சாவர – ம:;யேப
அபா றமி?பா/ அபட ச/பத

வபா அ;ைம ெகா:ட வெறா:ட – ெதபா
விள1கவ/ வாதJ ேவத ாிவெரலா/

105
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ள1கா ப கேல Pழ – உளதனிேல
இ)ைசயறி லக ெமலா/ ப;யள 2/

ப)ைசவ தாயா/ பா1கவர – அ)*தேனா
;திரேன யாதி இைமேயா2ழா திர:ேட

அதரதி க:ேண அலவ – மிேய

110

யாதிழவ/ அதிர ழ1கிெயழ

Oதி நிர/ப விதைடய – ேகாதி
2ணவ;யா ெரலா1 2ழா1ெகா: +;
பணிவிைடக

ேவ:;யவா ப:ண – அணிகிள/

ேவதெமா பாI/ விமல தமி?ேவத

நாதெமா பாI/ நவிறில1க) – சீத
பனிெவ: மதிய1க
கனிெவ: 2ைடக

பா கவத ெதன

கவிப – நனிவிைர

க1ைக திர9/ வத கா"சிெயன ேமேலா1கி
1க கவாி0ைட  ளேவ – எ12மா/
Kவெபமா ;யாத ெபமா

ேதவ ெபமா சிவெபமா – காவலரா'
சி";ெபமா திதிெபமா கா:பாிய

ப";ெபமா பவனி வதா – சி"டெரலா/
ஆவா திதி ததெமன கானவிைச
பாவா நிG பர@வா – நாவா

115
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க:ேண கேத கதிேய வாக பகேம

எ:ேண எ4ேத எனதிபா –ந:ணா
பதிதெரனிF/ பவனி பா க கிைடதா

கதித1 காெணேற களிபா – திெசB6/

120

வி:ேணா/ ம:ேணா/ ேவ"ட னகைட

க:ேண அளித9/ கா:எபா –வி:ணவ காB
கைல 2ைழவித க:Qதேல ெய/மனமா1
கைல 2ைழத கடெனபா – அைல
ெபா@ மிட றிெல1க

0மல' ேசதா

இைம கபா2 ெமபா- தி-த

தீைவத ெத1க ெப தீவிைனெய லாெமா1ேக
ேவவித ேகேயா விள/ெபபா –ேசவிேதா

த1க மல/ ேபா கேவா த:0னைல) ெசனிைவதாB

தி1கைள6/ ைவதெதன ேசெதபா – எ1க ெபா"
டாேயா நர@@ மானாB 2 ெவ1ெகா;ய

ேபேயா மாடெலன ெப றி ெயபா.- தீயபவ
காெடறியேவா கணி)சியிைன ைக ெகா:டாB
மாடாெயா மாேன ைவத ெதபா – Uட
ேயாக தி/ உைமயாைள) ெச/பாதி

பாகதி ைவதெதன ப றி ெயபா – ஆகதி
கதெபா; >ச கதாம ெவ:ணிறமாB

125
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ெவதெபா; >செலன விைத ெயபா – இதவைக
ததமன கிைசத சா றி ெதா4நி ப

எதைனேயா ேபP? திர1கி நி ப – பிதேன

130

ெகா'ச  ளதில0 ெகா:டதிைல கலான
ெந'சக ைந நிறதிைல – த'செமன

க:ணவி பாயவிைல ைகதைலேம ெகா ளவிைல

ம:ணதனி O? வண1கவிைல – :ெணனெவ
ஆக/0ளக/ அ/பவிைல இDவிழவி

ேமாக/ ஒச G/ ய1கவிைல – ேவக
பறைவவில1 ேகா"; பயGத நா";

நிG@ெமா 0Iைவ ேநேத – ெவGைமேய
ஆனாI/ அநா ள;யர; ெபா;ெய
ேமநாெசB 0:ய விேசடதா

– றானாக

ப"ட1கிரச/ பாிசனேவ திபாிச

ப"டதனா ெபானா/ பாிேசேபா – வி"டகG/
2 றிெயன நி 21 2றிபா ெதன க9/

ெப றி நிைன ெப1கைண – உ ற க
ணாகரேனெய ெபா"ேடா ராசிாியனாB) சர

ேசகர ெனேறா திேப ேசதிேய – சாகர'P?
இD@லகி I ளமத ெமததைனேயா அதைன 2/
ெபௗவெமF/ ேவத பேயாததிைய – திDயாக

135
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மதிவழிேய மதிதநவ நீதைசவ

சிதாத ெமB6ண ேதசிகனாB – ககிற

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@ >:' சிவசின
தாேல பிரானா தைகவிள1க – ஆல;யி
அறமத வாேபா அரசமர தேக

நிெறளிேய காணேந நிறளி – எறைன
அெபாட ைழத1 ககிதி ப பலவா

பழைம ேபசி ;தத பி – எேபாி
ைவத ெபததயா வாஎக ேநா கி

விதகேன ெய1ேகா விழவிI – மதெனன
நிறாB எேன6ற ெந'சமி/ேபா கேலா
ஒறாI/ உகா ஒெபாேளா – ெசேறா;

பா 21க: ேணாவியெசB பாைவயிக: ேணாேவாைச
ேச 2'ெசவி யி/பி ெசBெசவிேயா – பா 21கா
நல2; பிறதாB நா;ளைம ேயாடழ2/

0I/ வ;வ/ ெபாதினாB – கI1

145
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கைர6/ எ/மா ெசபவனி க:1கைரயா
ைற6/ ெபமமைத 6 றாB - ைறேய

150

வழிவழியாB) ைசவ வதைம 2ேனா
ெமாழிெபயேர சாGெமாழிய- வ4விநீ

ேபயிேகா" ப"டாேயா ேபைதைமேயா ேவ றவத/
வாயி ேகா"0 ற வைகதாேனா – ஆயவித'

ெசாெலறா கா";னிவா? "டவில1கைனேய
ெசாலG ெசால ெதாட1கிேன –கலாத
மாதெரன எைன மதிதனேரா இதபா
ேவதெரைன ெகா:டா; ெம)சி1கா

– ேபாெதைனநீ

கI 2/ ம:Q 2/ காச; 2/ ெச/0 2/

ெமல வண1க விைலெயG – ெசாIததா

155

அனைத பாெதாெகா கானவா ேம ெபாBைக
யினைத மீனாதி யிைலெயன) – ெசானைத
ெயாபா2/ நீவி உய)சிெயF' ைசவேமா
தபா2/ ஏ*) சமயெமாேற – இபாைர
நீதி மிகேவாதி நிைலநிGத லாலேவ

ஆதி ெயனலாெம றைறேதயா – ஓதியைவ
ேக"/ ெபாG கிைபயாB எமீ

மீ"/ அ"கைட க: O"சணிய/ நா";
அழகழ2 ெசBைக அழகழ2 கவி

அழகழ2 ெசா பிறத ஆ ற – அழகா'

160
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ைசவைத ேபாலா' சமயெமாG/ ச1கரனா

ெதBவைத ேபாலான ெதBவெமாG/ – ைவயதி
ஆதித ேபாலா யைனதிைள 6ற 2/

ேசாதி தனியா' *டெராG/ – >தல/ேபா
ஏ Gநா' ெசBகிற எபிைழைய6/ ெபாG

ேபா றி6ண வளி க >மிெயாG/ – பா Gளிேபா
P ெகா: லகி 2 ேதா G ைணயாக

ேம ெகா: ெபBதளி க ேமகெமாG/ – ஏ ெகனேவ
யிைல யிைல யிைல ெயனேவ பைறயைற

ெதாைலமைற யா@ ணிைர 2/ – ெதாIயிக"

165

ெகாG தைகய விதிவில ைக ேயாவிேத
எG திாியாஇயபினதாB – அறா
கீழிதி ேயாகியக

ேக"க @ணதியதாB

ஊழிெதாG/ நி 2/ உறவினதாB - ஆழியிக:
ஆறைன/ ெசG02 மாGபல சமய

ேபறைன/ வெதா12/ ெப றியதாB – +Gயி
ப 2வதி ேக பவ

பா க வலதாB

மி 2ய ேசாபாந விதானட – ஒ கேவ
எலா இல கண/ எலா மகவ/

எலா நல/ இையளதாB – ெகாலா
விரத ைடயதாB ேவதாத ேமான

சரதெமF ேமா தாிேத – கரதலதி

170
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ஆமலக/ ேபால வ"சதி ேபறளி
காம 2ேராத1 கைளவதாB – ேநம

நிைல6 ளதாB பி ேநத மைலவ ற

கைல6 ளதாB ஞான க:ணாB – மைலேய
இல காB அைடேதாக" ெகBத 2ாிதாB
கல காத இப கலபாB – மல கம/
O"; தி/பவரா O"; அளி4

கா"வி க த க அமதாB – நா";ேல

175

சா சமயெமாறாB தாசைமதாI/ சைமயா
தீதபய/ ெபாைள) ேசவதாB – ஓ/
பதிநிைல6/ பாசநிைல6/ ப* க

ளநிைல6 தபா தைறேத - எநல/
ஓ1கி உயெவலா/ உைடய சமய'ைசவ/
ஆ1கதனி நீவ தவதாி/ – ஈ1கதைன
உ ளப;ேய உணரா சாேறாரா
த ளப/ 0சமயமாB – எ 91

ெகாைலெசBய க G ெகாபதாB பி

மலவாB ெமாழிவிக ப மா க/ –நிைல6ளதாB
இD@லகி வா?ேவா ாிடப" டைமததாB

ெதDவகளா ேவGபட) ெசBததாB – ஒDவாத

180
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சீவபர தவ1க

ெச0வதாB 0:ணிய/

பாவ/ அDவாேற பகவதாB – யாவைர6/

ச:ைட காளா கி தள'ேச க வலதாB

த:ெடேபா யாவ 2 தாயகமாB – உ:தீ:
ெடB' *கேம ேபாினபெமன ேத றிய

எBத 2  G/ எதிமைறயாB – ெவBதாக
மா* திர:ேடா வாB வதெதன வதித

ஏ*மதேமா மனதி எ:ணினாB – காசினியி

185

O"; ெபாிய விள கி க மிமினிைய

கா"; ேபாB ேத1 கயவைர6/ – ஈ";யெச/
ெபாைன ம@" 0கெபB தாிபாி

பிைன ெபாளீ"/ பிதைர6/ – பFெச4
ேதனி க உ:ணாம ெசதாமைர படத

கானி லா@ம: Xகதிைன6/ – மானிடக
உ:ண த2/ப Iணவி க Oதியிேல

ம:Q:Q/ 0திய ற ைமதைர6/ – -:Qணவா
7நிர/ப க ெற1ேகா றா

பரவாம

மானிடைர பா/ பாவாணைர6/ - ேமனி
கைமயாB ஊ ைற கல கி நீ:ணா

எைமைய6/ ஒதாBநீ எறா – உவெமாG/
இலா 2ணெமாG/ இலா 2றிெயாG/

190
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இலா இைறெயேற எ/மேனா – ெசாபி
மாGபட ேகால/ வ2பாேர ம றத 2

ேவG 2றிபிகேவ:டாேமா – +Gமவ
ெசாI/ ெபா9ணரா ேதாடதா Kதிகைள

கெலா ெச/ெபாறிகழ க றைனயா – நலபி
நீ6ைரத ஏ*மத நீணிலதி உ பதி
யாயவித' ச ேற அைறய ேக

– ஆயிரைத

195

நாமட12 ெசBயா:; நாளித >மிமிைச

ேமட12 நா" மிேல)சபல – +ட12/
ெவBய நிவாண வில1ெகா ழித1கா
ெதBவ உண)சி சிறிதிப – ெநாBதா2/

ஏேகாவா ெவற1 கிய/0 "டேதவைதைய
ஏேகாபி ேத/ இய0 றா. - ஏேகாவா

ேகாப காயா"ைட ெகாG மா"ைட ெகாG
தீபெம திரைத ெதளி – பமி"1
ெகா:டா;) சாதியாB + ெதாழிெசB
தி:டா; வா; திாி6/நா

– உ:டான

ேமாேசய ேதவி 4ேநா கைடததாB

ேமாச'ெசB P ெமாழிகிண1கி - ஆைசயினா
ஆ1கவ ெசBமாய/ அைனதிைன6/ ேதவேன

தீ1ககல) ெசBதெதன ேதறிேய – தா1க9/ேபாB)

200
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ச:ைடெசB நாசய1ெகா 9 ேமா@ணேவ

ெகா:டதனா ப:ைடவிைன +";யிட) – ச:ைடயிேல
ெவ றி யைடத/ மிேல)ச கதிபதியாB

ம றவைர த1க: மயமா கி – உ றி1கா
>சாாி மா 2 0க4/ ெபவா?@/

காசாதி ேசதI/ காரணமாB - +சா

205

ேகா 2/ விகைதயி ெகா ைகயயாB பெபா ேச
தீ கதாி சன1க

ெசபிேய – பா 2 ேள

ஏைழமதி ேயாக தைம ெயதிமத மாB)ேசதி
Uைழ ெபக பிைழதாகா: – ேகாைழயா

அத@ைர ெபௗவதி ஆழாம ேத றியிட
த) ச2ன ெமாழிவெதா – வததிேல

க ள 2மா கண கிேலா ேதாறி6ல

ெக ள ெவளிப" ;றதத பி – பி ைளெயன
த)ச 2லதிெலா தாBவயி றி நாவெரா
)சபட ெவாவ உ பவி - ந)சிேய
பா வய ;யள@' Pனிய1க

றபா சக0ர"ட னாகிேய – இபாாி
ஏ*ெவன ேப>: ; கள@1 கவிமண/
O* மிட1களிI ேமவா – ேப*/
வைலஞ பரத மலச தலான

210
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0ைலஞட Fற@ >: - மைலயா
திகளிவசி தைல/ ஏைழக

த/மாேல

0கழாதி ேமைம ெபாதி – மகிதலதி

ஊைம 2 தி 2வா 6 பாத பி:டெமG
நாமறிய +G/ ந2ெமாழிேபா

– சாமியமாB

215

கா" மனிதக"2 க:க" விைத ெசB

கா"; யவராேல கன/பைட –ேம";ைமேயா
ெபாBய னிவெசBய

0த1க9/ெபாBெய Gவைச

ெசBய மைற திாித – ைவயதி

ச'சாி21 காலேத தெதாழிI கானிெயG
வ'சவிைன >சாாி மாதிர: –ெந'சி
விேராததி னாலவற ேமேல த'சாமி

ேராகெமF1 2 ற' *மத – ஏேராெதபா
அ 0த1க

ெசBத கா லா கிைனெசB யாயிைர

த0 விபதாB வா 2 ததிட@/ –அப;)ெசB

Bயாம ெந'ச/ உல பிலாெத பவற
ைகயா ெகாைலதீ0 க"டைளெப – ைறேயா
சிIைவதனி ேலய4 சின ப"ேடறி

வIவிIயி ேபாக வதி - தைலவிதியா
ெசதபின அனவற சீடசில ரத)ச
வைத தி; மைறவி") – ெசேதா

220
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கட@ேள ெயGமித காசினிேயா பாவ/

பட க4வி ப";றதா ெனG/ –0டவிமிைச
மாாிய/ைம ேப)சிய/ைம மாடெபா/ம மைர

OரF ேதெவF/ வித/ேபாI/ – ஊரகேத

225

ெசதாேம ெபாB0கைழ) ேச 2/ வைகேபாI/

பிேதறி வாயா பித G1கா – ஒ
ப@ெலF/ ெபாBயி

பயிேறா ஒவ

க@லாBத ப:ைடமத1 ைகவி" – டவல ள
ஏ*விற சீட ெர4திய ெதGேம*

ேப**விேசட ரச1க ெமG/ - வாசக1க
+"; 2ைறெத4தி ெகா:2 ப"டட

நா";னிD ேவ*மத/ நா";னா – ேக"டைனேயா

வதமத/ இF/ அேனகவைக யாBபிாித

விைதெயலா' ெசானா விாி61கா: – அதமத
ஆசிாிய ெத க ளாதியிேல ெசB6ப

ேதசிக/ ப"டதி ேறதவி* – வாசிக9/
எ/மத ைத6/O: இக?)சிெசயிF/ ெபாBயா
த/மதைத ெமBெயG சாதி க – அ/மதைத
தாபிேதாறா 6தர த1கி மதிய/ நிைற

ேசாபிதி ேயானி வார/ வ1 – ேகாபி
ெகால வவாெரG +சிபய ெதாளி/
எலவ1 காணவ4 ேதயிற/ – 0I/

230

25

உடல/நர/ெப 0திர தைசேச
திடவிளைம யாதி பவ1க

– அைடவாக

235

ெகா:ேட மனித2ண1 ெகா ைகயி ேபதமதா

6:ேட 6ற1கி 6ழறெவலா1 – ெகா:ேடயD
ேவ*மனிதேன ெயபா வாB 2 பய

ேயாச ெபF1 கமாF 2மண/ – ேபசிைவத
கனிவயி றி ெறBOகதிIதிதா ெனG'

ெசனிமிைச யாவிவ ேசதெதG/ – ெதாதெதG
தFயிேபாB ெசத Kறாநா த சீடக காண பிைழ தியைட
தாெனG Fைரவ -ெதாதெதG

மானிடத தவ/ வானவத தவ/

ஆனவி தவதி னாெனG/ – ஞானியக
வி:மீ ெனாறினாேல ெவளிபட க:டாெரG/

எ:மீறி ய 0த/வ ெதBெமG/ – உ:ைமயிேல
இலா கமெமலா/ ஏ*தைல ேம *மதி
எலா/ந/0 ெமனவிைசபா –அலாத

ேவ Gமத" 2றிபாB ேம@ெபாைள தம 2
ேதா G விதமாB ெபா க

ெசாேய –  Gவா

ம"டட1கா ேமாகி மடRரதா வி/ப

ப"டவைள ேபாெல4/ பாவைன6' – சி"ட

240
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அாியெவா வ;வா ம கரைத யா

ெதாிய வாிவ;வி றீ"தI/ – ெபாவேவ

245

த/மன" ெகா:ட தைலவைனத தியானாதி

ெச/ைமெபறேவா வ;வ' ெசBளேர – அ/மலவ
-ேதவிக: -/ைம ேநா 2ேமா காலாேல
வேதநீ ேக"2/ வர/தேமா – வேத

கதிதேமா ெசBதாF1 க/மியேன யெறா

மதியிகா ெளெறமைர ைவவா – பதிதா
இைணயி ஒவ ெனனிF/ அவைன)ேச
தைண6 ம;யபல ராேம – ைணயாக

மனவைன) ேசைவெசBேவா மதிாிக ளாதியைர
ன பணி6 ைறேபால – @னி
பலவ;யா த/ைம பணிதா Iம 2

பலேதவ ெரேற பழிபா – 2லேதவ
ஏகதம ெகபா ஏேகாவா ெவாG0றா

காக@யி ெராேற* கதFெமா – றாகேவ
ேதாறிய ெவDேவG ெசாப2ண ேபத ள
KG/ அதேமI/ ெமாழிவாக

– ஊறியவD

ேவ*ெவ2 நீதிஇைச தாஎபா ாிபா

ேப*ல2 நாகாிக/ ெப றெதபா – ஏ*தா
மாதாேபா ேறாறி வ2தெதF நீதிெயலா

250
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தீதா 0கவி) சிறாகெள – ேதாதாதி

255

P;ெயF/ 0தகதி ெசா6ள நீதிகளி

ேகா;யிேலா +ெறன@1 +ேமா – நா;
இகாலமி க இழிெதாழி ெபாB)சாG

மபான/ நாகாிக/ ஆேமா – ெபாைமயற
ேதவFலகைத) சி";த காரண/

பாவ/வ தவாG/அத பாவதா – ேபா/வழி6/
எதவைக ெயற கா எD@யி1 ேதா ற
வதவைக ெசால அறியாம – 0தியிலா

த'சிற ேசாG:ண தாயெசாI1 கைதேபா
எ'சி6ைரைவவி ெலFதிர"" – ச'சாி)

260

சாமியைச வாட) சல/வ/ பிேனெயாளி6/
>மிெயா வாF/ ெபாதவ/ – >மிையநீ
தாேன0 >:டாதி தாெவன) சா றவ/
வாேன ாி*ட/ வதய/ – ஆனத

நா9:ெட ேறாதவ/ நா"ைட தைனவண1க
வா9னி) சி";த தா கவ/ – K9ைன)

ெசமமிைல) ெசமதி ேசபத 2)ெசBபழய
கமமிைலெயேற களரவ – நைமெசBய

வாதெமI/ பாெலாெப: ணா கியவ F களி)
சாதக'ெசB தி"டெதன) சா றவ/ – ஏதெனF

265
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ேதா"டெமாG ெசBதத ேதா"டதி சீவமர1
கா"; யதிலான கனி0சிதா – ேக";னா

சாவாBஎ ேறாதவ/ சபெமாG ச பைனயாB
ேமவியைத 6:Q/ விபளி – ேதவியினா
உ:Qவி க வலெதன ஓதவ/ உ:ட@ட

க:Qைடய ராBமான1 காணவ/ – க:ணாேல
நைமதிைம ஓ நரFெமாளி ெப Gயத

தைமக: ெபா1கி) சபி கவ/ – ெமேத
ஆG நா9ைர யைமதIப தாகியிைள

பாGநாெளாெற றைறயவ1 - +Gலக/

270

Uெபற னேம ெபBநைன ளதா

Kபனி ெயG/ ெமாழியவ – நா;Iயி
ஒறி ம ெறாG:டாகி பகியதா/

எெற  +சா திய/பவ/ – ெசறவ 2
நிதியமா/ ெசா க நிரய/ வ2 க வ
நிதிைரயாB) ெசதவக

நி கவ/ – ெமதிேய

சீடகைளYெர12 ேத; திர"தேல

UைடயெசBைக ெயG ேபசவ/ – மாத
லாயிாி காதி லைமேதா உயிாிைனY

தாைமயினா சீவன ற தா கவ/ – யாெமைவ6/

275
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தீனிெயன ெகா: தினவ/ ேவதெமலா/

மானிடத1 காைதெயன ைவ கவ/ - ேமநிைரேய
சாமியைச வாட) சலமிதா ல)சலதா

>மியி தலா ெபாேமா – >மிய
ேன 6:டாகி ;ளேத ேறவனைத

பிேன6: டா கியதாB ேப*வெத – னமி"
க:Qைறத ேவேகாவா காாி9/ ேபெராளி6/

ப:ணினா ெனற ப4தலேவா – ம:ணதைன
ப>:ைட) ெசBய பணிதா அஃெதலா
0>: ேத 0ாிதிேமா- அI/

280

பகIமி ெவன பகலவ இலாம

0கல வைக6:ேடா 0கலாB – பகலவனா/
ெச'*ட ாிலாம றினKG ெசறதாB

அ'சா உைரபேமா ரா)சாிய/ – த'சாமி
மானிடாி சாயல வாBளேன சாயI 2

தானிடமா/ ப/வ சாராேதா – ேவனவைன
ேதா ற வபிெயன) ெசாIவதி ேதா றெமலா
ேதா றா விட ெதாழிெலேனா – ஆ றIட
தசாயேபா நரைனத நரக:ணிலேன
ெகாசா ேதவ 2டேனா – ேச

தைன வண1க) சைமதாேன மா க பல
எைனவண1 காதிக? ைரத – ைன

285
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விைனயிறி) சீவகைள ேமகீழாB) ெசBத

ெதைனேயா வி0 ெவGெபேனா – மைனயாைள
நலெசB ேதா/ப நரெனI/பி ேலபைடதா
அல@' ெசBத அழேகேயா – நலெதன

ஒைற நிைன க அெவாழிதி" ெடாறாயி

ெறற கட@" கியபாேமா – அறவேனா

ேதா"டமG ெசBதததி ேதா G/ பலெபறேவா
வா"டமிலா) சீவ மர/ைவத – நா"டதா

290

எேனா மனிதைன ேனமா றி ெகாவத ேகா
பிேனா க ெமேனாநீ ேபசிடாB – அநாளி
மாறாக ேதவைன6/ வ'சி க பா/0ளேத

ேவறாேயா ேதவா விதிளேதா – +Gமத
பா/0 நரF காிய பாைவதத அதேதவ
சா/பாி* ததா சரெரவ – நா/0சி க

ப கிமிக ைத6: ப:ணினா யாமவ றி
2 கி கிைரயாத +ேமா - மி கிைள
ேவைலெசBேவா ேராநா

விடாயா ற நிறித

ேபாேபா ேதவெனன ேபா2ேமா –ஞால
வானமைழ ெபBயா வபனி ெபBதெதறா
ஏனதைன ேக"ேபா ாிகழாக

– தானியா

295
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ேமாவிள கி வேத உதி 2/ விள ெகன)

சாவத 2) சீவ சடெபாேளா –ேநெராDவா
தீவிைனயி ல பைத) ெசBேதா பலெசBேதா

தீவிைனேய  றாக) ெசBதிேவா –தீவிைன க:
எதைனேயா ேபதமி க அைவயா விF 2/
நிய நரகத4த நீதிேயா – நிதிைரதீ

ஞாயதீ0 ெகா 2/ நாளிேற வறிF/
மா6/ மனிதெரலா/ வெத4தா – சாயா

300

நி 2ேமா >மி ெந1க ெந1க ெமேம
ஒ கவைட தாI/ உலக1ெகா

–கி 2ேமா

ஆ G மணெலலா/ அளவி"டாI/ உலகி

ேதா றியிற ேதாெர: ெதாைலயாேத – ஆ றேவ
தாகிேதாநீ ேத தைமெயன) ச 2ைவ
ேமாகிேதா ேதட ைறயறி - ஊகி)

சீடகைள தா/வIவி ேச க ெதெதவாB
ேத; 2மா திாிவாேறா – +;6ள

சீவ சரமைடய) ெசBயவிைலேய லைவக

யா@நைம ேபாவா? வைமவாேன – சீவ
அறிவிFய ெவனி அைவையதா றாBமாற

பிறிபிறி தாதிலேன ேபதாB- அறிவ

விதியா ெயெறG/விதிதவிதி தபி
0திதாB பழதாB ேபாேமா – இேபா

305
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பலசர 2 2ைபெயலா/ பாதா அவ G
சிலசர 21 கி"டா ேசேத – அலகிலத)

ெசா பதெரலா/ 0ைட  றினா ஆ1கவ G

அ பமணிேயF/ அகபடா – வி பனக

த க நிைறேகாலா சாி கி உதிெயF/

க கிைடேய மா Gைர கா";னா - ப ெக'சி

310

ைபயவிழி பைத0 G நா 2ளறி

ைகவிாி ேதவசித1 காெணபா – ெமB6ணேதா
த";ேபசா வி"டா
ெய";பா பாக

ச:டரச:டமதா

இவக வய – ப"நீ

பா/பிவாB ேதைர பதிகா லா2ெவன

ேத/பி ம;யாம தி/ெபறா – O/0ைர
நிறமன/ ேசா ெநK)ெசறி திைக

ெதாG ெதாியா ெதா+த'- ெசறத பி
அத கிறிZேத* அவதாி க பகால

தவைத க: ெமாழிததனா -அத@ைர
ேவதெமG ெசா ெவ2ேப ரFசாி க

ஏதிப ; 2ைரதீ எேறயா – ஓத ேக
பினநி க?வதைன ேப*வ தாேவத/

என பேமா இனிவத – Fண

315

33

ேசாதிட1 க ேறாக

*லபமா யாவ 2/

ஓதிடநா1 காணாத :ேடாதா – வாதிம
பிைர யிேல* பிறப@' சாவ@/

ஒேத ெயைரத :ெகாேலா – சதியமாB
அேனா சாித1க

ஆதியதமாB அதF"

ெசானா ஓகாநா/ ணியலா/ – பினவக

320

ேவதன 2 கர"ேடாணா சா"சிெயன

ேபால பல@/ ெபாவகா: –ேமலெவ
றனெதா 7ைல அFசாி 2/ Yதெரலா/

இனமைத ெபாBெயப ெதைனேயா – அனவ
*னைத த ளா  கரைத ெபாBயாெம

ெறன தினா கிய/0கிறா- அனைததா
அநா"; I ேளா அேனக அவதா

எநா"; உ ேளா ேக 2ம – ேனா
ெபாி/ வதி பிைழதிறத ைன)

சாிதெமலா/ ேவதேமா சா றாB - சாித1ேக
ெப";ெயா றிேனாவாத ெப:பி ைள யாதி6ட

சி";ெயாD ெவாறா ெயா1ேக ேசேதறி – ெப";ேயா
அதரதிேல மித அரரா மைலேமேல

வதைடதா ெரற மச கைத6/ – வதி1கா
சாமி ெயதிவ சலதிரளி னானிேம

>மியழி யாெதG ேபாதி க – ேநமிெயாைற

325

34

வானதி ைவத@/ வமவா ைறைதயிைன
கானா சிாித களி கைத6/ – மானவ

பாேப ேகா0ரைத பா பலபிாிவாB
மாேபத' ெசB வ2த@/ –ஆபிரகா/

330

சததிைய ெப ற@' ச களதியா சாரா
சததிைய ெப ற தனி கைத6/ – அதநா

ஆ:2றியி ேதாைல அGதI ேதவாபணமாB

நா:2ைல6' ெசBைக நடதிய/ – O:2றி)
ேசாேத/ெகாேமாறா வாB) ெசாI ேதய1களி ேம
தீேதா ேதவ சினத@/ – ேதாக

0 க@/ அநா"ேடா 0/ைமன/வி/பி

ெதா க@/ேத; ெதாடத@/ – மி கவவ
ேலாதி மைனயி -ைழ வி: ;த

ேததவைர க:ெகடேவ ெசBத@/ – ேலாைத
மைலேய றி ஊரழித அநிைலைம ேநா கி

தைலவிய0 ணாB) சைமய – மைலைழயி
க:Qற1 2/ேபா களிமைவ Y";யவ
ெப:க

0ணத ெப1கைத6/ – ம:மிைசேய

ஈசா 2 க:ெக"; 2 நா

யாெகா0

ஏசாேபா வ'சிேத ஏதிய/ – ஏசா

335

35

ெகாைலெசBய தீமான1 ெகா:டத 2 தபி
அைலவா யாேகா0/ அகேற – விைலயாகி

ஆகளி ேமBபா அேனகமண' ெசBத@/
ஆகைள ேமாசதா ஆ)சி – Oடட1க

340

ஓ"ட ெமத@/ ஓசாதி மா க வ

கா";லவ மகைள க பழி க – ேக"ட'சி
வ'சி ெகாற மதி கைத6/ Kதமக

மி'சியவ ெப:டேன ேமவிய' – ச'சாிேத
Yதா மமகைள ேயாாிரவி ேல0ண
தீதா கபற) ெசBத@/ – Pதாக

ேயாேச மGேதய  றெவௗ/ ஆ1ெகாதி

ஆைசயாB) ேசர கைழத@/ – ேயாசைனயா
ெசா பனதி F"ெபாைள) ெசாயபி வா?@ெப G
ப பலவாB வா?த பழ1கைத6/ – அ பவிைல

காலதி * றதா க:ெட வா?கைத6/
ஞாலதவ எ0 நா"படேவ – ேகாலதி
ைவதகைத 6/அவக

வதி க நா"டரச

ைகதகைத 6/ெகா க1கைத6/ – அததியி
ேமாேச பிறத@/ K;ெயா ேபைழயிேல

மாேச றி 0 0தாிைவத@/ – ேநசட
அநா"டரசமக

அ 2ழவிைய வளத

345

36

பினாளவ பிைழத ெப றிைம6/ – அநாளி
த1க

2லபைகவ தைன தனிைமயி க:

ட1கவைன ெகாGகர வாெயா4கி – தய1கிய/

350

ச:ைடவிைன யால) சதி ெகாைலைம தாெவளிப"
ட:ைட அயலாக ளறிெகா: – மி:டதைன
அரச கறிவி க ஆ1கவF1 ேகாப/

விரவி ெகாைல0ாிய ேவ:; – வி1கா
ஆ கிைன 2 தபிேபாB ஆசாாிய ஆ

ேமB கி ெயனவைட வி'ைசெசறி – மா கெமலா/
க Gத "டெதBவ1 ைகவதிட) சிதி
ெப Gத சாதியைர பி+; – எதி
அ;ைம தன/நீ கி ஆறாக பாேத

வ;6/ நலேதயேத ைவ – 2;ேய G/
ஆைசெகா9தி அைழவ தேதைவ

>ைசப யாதிகளா ேபா Gவி – மாசன1க
தபிவிட லாகாச:ைடயிட 2தனெத:

ணப;ேய ேக" நடத 2/ – ஒபியேதா
மா கெமன ப பலவா மாயவிைத ெசBத@/
தீ கவிதி வில 2)ெச பியைவ – யா 2மினி
ெயGமி க இய/பியைத வி"ெபா

கGெதாழ ேதவ கனற@/ – அெறாவ

355

37

ேவைலெசBயா நாளி விறெக க ெகாற@/
சீலெமலா/ ரததா ெசBத@/ –ேமலைடய

360

எ:ணிவத ேதய/ேபா ெயBதா ேமாேசயி/
ம:ணி ற ம;த@/ – அ:ணலா

ேயா*வா எபாபி F ற@/ அனவைன

ேதச/ெபக) ெசயித@/ - ஆைசயினா

ஈதா எனெவாவ னீறமகைள பயி"

ஆதட ஊைரயர சா:ட@/ – தீதி6ட
சி/ேசாெனா சி1க ேதகைத காB பேப
த/ேசா@ க:ட தனி கைத6/ - எ/ேசாைவ
மா றல/ எBதி ம;கெவன O;; 2/

ஆ றIேளா க:ணைறய னாகிேய – சீ றட
ப"ட@/ ேலவியைவ பா";ைய பேலா 0ண
வி"டதனா ேபா0ாி Oத@/ – இ"டப
காக ெகாைலெசB கனியைர ேத;ய/
ஏ2/ வழியி ெப: ெணத@/ – சாக

கணவற ைன ெகாத காாிைக  ேகா
கணவ நிமித கைத6/ - மணமகனாB)

சாேவ ேதாறிய' சா"சியா/ ெப";கவ
காகைர ேநாயா க கிய' – சாேவ
ச@ெல ெறாவ தன கர* த

365
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நவமாB ;P" ந:0' – ச@லரைச

370

தாOதைடய) சபித@/ தாOைத

ேயாவா ெகால உசாவிய/ – தாO
நாபா மவப நேகெனன ேநா கி

ேகாபா ேவசதா ெகால)ெசல – ேகாபால
த/ெமாழியா நபா தாரெமதி ேதாறிய/
இ/ெமனேவ நாபா இறத@/ – ெச/மி

யவெப:ைட தாO தைணத@/ ேபாாி
ச@ற ேநத சழ 2/ – தவமாக

தாO >ைசெசB சாமிெசBய ேநா கியிக?

தாOெதெனற மைன யா"; பி ைள – ேமவா

375

வமல; யாகவ தி6ழI/ ப;ேத

வைமெசB ததா Oதரச – றமைனயி
உபாிைக ேமேல உலா@ைகயி மாதவிடாB

கபி42 ப ேசா பாைள க: – டெபா4ேத
ெகா:வர) ெசBதவைள +யவ

கப1

ெகா:வி" டாெளற 2றி0ண – த:டேபா
தேசவக னாம ைதயகண வ +வி

உேசாி ெசெல Gைர கஅவ – மேசைன
6த;யா டபேட எறிடவ

மைத மனதி ைவ மா ேறாரா – ததிரமாB

380
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ெகாI/ ப; 2 2றிெத4தி ெகாIவி
0I/ ப ேசபாைள 0ேய – நலவேபா
சாேலாேமா எற தனயைனெப றீத@/

ேநாலாெவாமக அ/ேநாெனபா –மாேலறி
தேனா டபிறத தாமாைர வ'சித/

மிேனா வைமயாB ேமவியபி –ெபேனா
அவைள மிகெவG க அசேலா/ ேகாபி
தவைன வைதத அழ2/ – 0வனிய

த2ைடயி கீழட1க) சாேலாேமா ராசா1க/

ந2ைடய ெதG0க? நாைளயிேல – 2றித

385

ேகாவிெலாG க";ய/ெகா:டா"ட' ெசBத@/

ேதவிய பேலா ேதாைள) ேசத@/ – பாவிெயன
ப";Gதியி மாG ப";றதபி கG
2"; 2 >ைசவ +;ய/ – ஒ";
மவா யரச ைனமா க தி ேசர
எயா எசா இய றிய' – சயா
நாடா:; றெதாழித ராசா க

த1கைத6/ –

மாடா பிரச1கி வகைத6/ - Uடழிய)

சாதாெசB ேயா0 சாிதிர/ சாேலாேமா

ேதாதிர/ ேவGபல ெசா றிர9/ –ேசதிேய

390

40

ேவதெமG ெசான/ ேமதினியி எ கைதைய
ேவதமல ெவG வில 2வ – ேவத

வதெதலா1 ேக"க வழ1கா கதியானா
அத கைத மைறதா ஆ2ேம – இத

கைதபல@/ ப பலவி க பள ேவயா/

எைதத7 ேதவ7 எபா/ – அைதயறி
ேய*கைத சீட ெர4நிப கைதO:
வாசக1க9/ ேவத மாயினேவ – >ைச

2மா சாிதமவ +"டதி ெகா ைக

ஒசாரா ேவத ைரபா – க1கா

395

ஆைலயிலா J கிIைப >)ச கைரைய

ேபானிதா ெமற 0ைமேயா – Kைலயிேல

த121 கிண G தவைளெயாபா நா"வள/
எ1கறிவாைரேயா இேபாம

– ற12 ள

ேகா"டாைல ெசாலெவா ேகா;நா" ெசIமிைத
ேக"டா/ ெகா"வா ெக ககா: – நா";ேல

நீரளேவ யா2மா/ நீரா/ப தாக ற

7லளேவ யா2மா/ -:ணறி@ – ேமைல
தவதளேவ ய2மா தாெப ற ெசவ1

2லதளேவ யா21 2ண1கா: – கலபாB
நிலதி பிறதைவ காகா"/ கா"/

400
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2லதி பிறதாவாB) ெசாெல – றில கிய"
ெசானவிதி ேக பவ ெதாS னாசார'

ெசனீ ெதளித ெகாைலெசBதேல- பிSI
ஏ*சைத6/ இரத/ உ"ெகா:"டப1
+*ம@1 2;தித – ேபசி1கா

நலா ெறனபவ தியாெதனி யாெதாG1
ெகாலாைம P4 ெநறிெயG – வலா

வ2தைம 2  றிI/ேந மாறாB ெகாைலேய
மி2தைமயா யா1+ற ேமெல –ெறா2தா

405

ெபைம2/ ஏைன) சிGைம 2/ தத1

கமேம க"டைள கலா' –சாிதெமலா/
ேவதமா/ எG ெவ2ேப மதிபதா

ஆதிமத மாெம றைறதாBநீ- ேபதாB
உலகி மதெவலா/ உதமேமா ெச/ெபா

நிைல2ைற தா?@ப"ேடா நி 2/ – அைலகடதா
ெபன/ெபாிேத ெயனிF' சி [றெலன
நனீ மனித 2 ந2ேமா – இF/
விாிவாB பல@லகி ேமயவ

ஞானி

அாிய ெனாவெனன ஆேறா – ெதாிய
உைரதா ரதனா உய@ 2ைற

தைரபா ழி@மிக) சா/ – உைரபாேன

410
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நேறலா தீதா6/ தீெதலா/ நறா6/
கறிவர த க ககால/ – எெறG/

ெபாலாதா நலாராB ெபா1கி யமைற7

கலாதா வா41 ககால/ – இலாைள

அனிய ேதா ேசதி அ/ெபாைள ேத;யிழி
கனியேதா
பாதக1க
காதக1க

ேச1 ககால/ – மனெரேபா

ெசB பண/பறி 2 மாதெரா

ெசB61 ககால/ – தீததனா

415

எ 9:ேபா த 9:ேபா ேர*:ேபா மா*:ேபா

க 9:ேபா கான ககால/ –  9 ேள
எ 2ெப மதேம பதி ஷைணதீ
க 21 ெகா;ய ககால/ –மி 2லகி

ஈ" தவமாதி யிைமயாB ெதBவநிைல
கா"டா ெதாழி 2/ ககால/ – +"க

காலெமலா/ வேதா கனதவ; ெவதா

ேபாலவ தி12 02தகா: – ேமI/

அரசக த/ ேகா"பா/ ஆனைமயா ஓ1கி
ரசெமன நிG ழ12/ - பிரைசக தா/
மனவக

ெசI/வழிேய வழி ெகா வா

எFைர ெய/மா இய/பியேதா – பிFம
ச சமய 7Iண)சி சாராநா" 0றதி

420
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னி ெசறித கீ?ம க ெளறைற61 –க ெசறீத
0லறிேவா ரா'சிறிய 0"2லைத 6"பத

ெமயரா1 க:ணிபல ேம@வி/ – வலகவி)
சாைலெயG ெசாப' சரமைம1 ைக +

ேவைலெயG ெசாI/வைல ேமவிாி –KைலெதாG/
ப:Qப ேதச பயி2ர +@வி/

உ:Qபல ப:டெமF/ ஒ"ைவ/ – ம:ணவைர)

425

ேச திர"டவல ெசBைகெயலா'ெசBத கா

ேப/அ த +"ட/ ெபகாேதா – பாணரா
ைதேயாமதிமய1கி அ/மததி ேசததறி

ெமBேயா ேதததக: ேமவின யா –உB6ெநறி
கா"ெம G ளாB கலதவரா த1க பவ/
ஓ"ெமG நா; உணதவயா – மீ"மதி
வ02த மனித 9/ வைம6ட

தவதி I ள Kப 9' – சிைத
0ைல61 ெகாைல61 கள@ தவித

நிைல6ண நீ1கியா நிறா – ெதாைலயா
அபசார ெமலா/ அக றா வி;F/

விபசார' ெசBயா தாவி"டா – *பமாக
மாச1க' ேச மவினரலா யத

சாச1கேத;) சாதாயா –வாதமி")
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சைத கைடேபால) ச:ைடெசBவா ரலா

சிைதைமய ச ேறF தீதாயா – அதிசதி
K கைறய ஞானெமன KைலெதாG/ ேபசலறி
யா ைகநிைலேசாதி தறிதாயா – ஊ கட

ெசவைத ேதத 2) சிைதைவதா ரலதைத
அலெல Gைகவி" டக றின யா – 0I/
இன ேகா"ட ெம/

435

இைலெயப தலா

மன ேகா"ட/ நீ1கினா ம றா – கன கேவG
எத) சமய/ எBதா) *கமதைன

அத) சமய தைடதாயா – அத)
சமய/ ெபகி;F/ தா?கால/வதா

இைமயி லழிெவBதி இGத – அைம6மத
ப ற மா கதி ேறாயாேத

ைக0 G நி'சி கவலாேத – எB0 G
ேபBேதைர நீெரG பிெறாட நீநைசயா

ேபாBேத டேபால 0ல/பாேத – வாBதெவளி
ப"ட பக க: பாைவயிலா +ைகையேபா
ற"; தடவி தவியாேத – கி";

அவசமய  ளா? தைலயாேத 6ற

*வசமய ேதெரG ெசானா – சிவசமய

440
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:ைமெயலா/ ெந'ச Gதினா ேவ Gமத
தி:ைமெயலா/ நிலாம ெசBதி"டா – அ:ைம
பதிெநறி 6/பழ வ;யா தா பணி6/

0திெநறி6/ என 2 ேபாதிதா –சிதிெநறி
கா";னா ெனக" கலநிற தீ 24ைவ

ஓ";னா ேவேறா உ)ெசBதா - ேவ"வேனா

445

ெம04ைவ தப;வ/ எBவித வ:ணெமைன
த0திய ேகால' சைமபிதா – 0

பைதப றிGமா பாைறெயாத ெந'ைச

பைத0 Gக பணிதா - 0ைததவபா
எ12மிபா இைறெயனிF/ Kதியிைட

த12/ விேசடெமன) சாவிதா –அ1ெகன 2
க:ணிைணநீ வா க@ட க/பி க ெமB0ளக/

ந:ணெவாசால/ நவி றினா – ம:ணிைலய
தா ைணயிெல றைலைய தா?தி பணிெத4
மீ"/ ெமாழிேதேனா வி:ணப/ – வா"/
மனவிைள நிலாம மா ற @தய'ெசB
தினகரேன ஆனத ேதேன – இனிதான

ெசாத) சமயைத ஷணி ைகபான
வதசமயைத ஆதாிேத – எைத

தைன6/ அவன;ய த1கைள6/ ேவட
திைன6/ பலஇக?)சி ெசBத – எைன6/

450
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ெபாG 2ேமா ேகாபி 0னரகி த ளி

ஒG 2ேமா ேவ:டா ெதா கி – ெவG 2ேமா
ெசBெநறி ேவெறாG ெதளிகிேல தீவிைனேய

2Bெநறிதா F:ேடாெவ ேறாதிேன –ைபயேவ

455

எகைத ேநா கி இர1கியளி எ1ேகா
0Gவ ச ேற 0ாிதளி – மதித
ஏ* சமய உண/ எநா9/ மீளாத
வாச நரைக மதிதைனேயா – ஈச

நலமில ந:ணா 2 ந:ணின 2 நல
சலமிலேப ச1கரகா: – மைலெயத

வலர க F 2/மிக வம/ெசB த கF 2/
நல வர/பல@/ நகினா – எலவ/

ஆரமித/ உ:;வா ஆலால/ உ:டைமத
காரம/ நீலமணி கதரதா - நீரகமா/

அபிலா மாபிரம ரானாI1 கா:பாியா

அ0ைடயா 00ைலய ராயி;F/ தெபைம
எ:ணா ெத4த வா எD@யி 2/ எெபா"2/
த:ணா ரளளி 2 தாயானா – ம:ணகேத

ெப ெறத தாேயத பி ைளைய ைகவி"ட கா
ம றதைன காபா G வாயாேர – 2 றெமாG1

460
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ெகா ளா 2ணமாக ெகா வா ெதாழிலைன
த ளாநி அ)ச தவிதிகா:- வ ளதைன
ப றினா Iைனயவ ப Gவா ெனப G/
ப றாம நிற பரேம"; – உ G

465

மவறா மர மணிமதா ேனாைய

திதேபா ச 2ரவ ேதேத – ெபதபவ
Kதிதல தீதெமF/ Kறா லறமா றி

தீதிவ ெனGமைற ெச0தலா – ஆதிெகாட/
Kதிதல தீத/ ைறயாB ெதாட1கின ேகா

வாைதெசால) ச 2@/ வாB 21கா: – +தறிவா
ேறரா னிைழத தீவிைன கா ய)சட
ஆராைம நிபா லைடதைமயா – சாராத
ேவ G) சமய தைனமதித ெவ/பாவ/
மா G1 க4வாB வ2 க ேக

– ேதா Gகிற

இதத ல/ேபால எலா விசி"ட/ம

ெறத தல மிைலக:டாB – ைதேயா
ேபா Gதல/ பாவ1க

ேபா 2தல/ ேவததி

சா Gதல/ தானாB) சைமததல/ – ஏ ற
2ாியதல மிD@லக  ள தல ேள
ெபாியதல/ எ/மாேல ேபச

– காியதல/

ஆனாI' ச ேற அைறேவ அதெபைம

மானா கர ம4வலெத1 -ேகானாேனா
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0 றி சய/பாக ேபாதல ேதவகட1

க றா ெதா4 சி"; க றதல' – ச ேறF/

475

மாலவF/ காணா மலதா க: ட)சி
காலவனா தி கலததல/ – ேமலா
தலதி Iயத தல/ேத; வாேனா

நலதெதன க:டைட ந:Qதல/ – வலதாேல
ெகா/பி 2ள/பிவ ெகா:டளி ெமBய;யா
த/பிறவி மா*வ த 9தல/ – அ/ேபா

க க:ணா ேகானிவ னாகிய; ய)சி
ெத கணைக லாயெமாG ெசBததல/ – 0 2
நைடயனதா ப";னி நாமெமா ேபா
வடைகைல ெசB வசிததல/ – நடனமவ
பா 2/ப; ர பாததி றீவிைனக

தீ 2/ திநடன/ ெசBததல/ – ேச 2மி2
சீரா மதமைல) ெசDேவளா அறமர
Pராதி வா"; திததல/ – ேநராத

பாவ'ெச6' *மதி பாபா இறெதாழிய
ேதவதல தவைன) ேசததல/ – ேதவ
சகதவ மான தா*2தற

*க/ெப ேறா1கி) *கித தல/ – கக1

480
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களதா

பி2மக

ைகப G சாப/

உளதாம திரனா Bததல/ – பளதிக:

485

ேவதியனா/ ஏனைத ேவதறியா ெதBதபழி
காதிய

ந21 கட@ தல/ – திளி

ெசறா:ட ெதா:ட 2 ேதவிெயா ெநவய க:
அGப ள னாBேபா ய9த – நGணத
திைலனி ேவாரழ2 சி ற/பல ெசBதி1

ெகைலயG >ைச யிய Gதல' – ெசாைலந/ப
ைக கிD யாசன1 காசிதல ைரத

ெபாB 2 பாவைத ேபா 2தல/ – ெமB கி
ேகாசிகனா ேபா றிய

ெகா:திாி ச1கிF 2

காசினிேவ ேறயைம க க றதல/ – ேபசிேவா
எலா1கதி ெசலபா ேதமனித ந றலதி
நலா ேக பதிவர நா"தல/ – ெபாலா
கிராதனாB வாழ1கிர னிற1 கீழாB

வராகதி ேமேலற ைவததல/ – பராபைரயா
ந றவைத) ெசBப"; நாதாிட பாலமர

ெப Gமகி? அதர1க/ ெப றதல/ – க றவக
தா12சிவ சின தவேதா சாிதெமலா

தீ1ககல எ1ேகா ெத"தல/ – ஆ12விைள
நீ றா ெலாதியிேபB நீ கி யதேபயிF 2

490
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மா றாேல தி யளிததல/ – சா Gமத

495

ேபபலவா/ ேப பிறவாெநறி வள'

சீபலேச ேமைல) சித/பரமி –பாபர@/
ஆதி0ர/ ெதகயிைல யாவிFய ேதF0ர/

ேபாதிவன/ ஞான0ர/ ேபாக0ர/ – ஆதியவா/
ேதாBேதாக

பாவ' *ட இெளன

ேதBேதாட தீதளி 2/ தீத1க

– ஆBத கா

கா'சிநதி யாதி கணிபிலவா/ ஒDெவாG/

வா'ைச யறிேத 6தவ வலனவா/ – >'சிைனேச
திதிணி 6/பைன6' ெசமமிைல யி1கைடேதா
கதமிைல ெயபதF கதா\ி – இதநக

500

ஆவிமய/ கிமியாதி யைடயா ெதனி

பாவ நிரயதி பய:ேடா – பாவெமலா'
ேசதிவி 41கெவா தீபக/ேபா வதப";
Kதி விேசட ெமாழிவாேன – Kதிதைன

வதிேதா ேவ:/ வர/ெபGவ சிைத6 ேள

சிதிேதா பாவெமலா தீBதிவ - - சதிேத
ேதாதிாிேதா எBதா) *க:ேடா பாவ1க

மாதிரேமா சமவிடாB மாGேம – ேகாதிரதி
எ ளா தபண'ெசB தி"ேடாெபG/ ேப ைற

ெவ ெளI/ 01கலாB விள/01கா: – உ ளெவலா/

505

51

எனா ெசால;யா எ:ணிறத நா@ ேளா

ெசானாI/ பனா" ெதாைல6மா – உனிட
ந கால/ வத நலதா ஃணதாB

 கால ெமலா ெதாைலதகா: –  காQ/
ப"; ெபமாைன ப)ைசவ தா6டக:
இ"டசிதி ெயலா/நீ எBவாB – "டச1க'
ேசெதா42 பாவ ெசமாதி ரபவ
தீதகல ெந'ச ெதளிகளி – +ேத
அைமயாB யா/ அைடத காிய

ெபைமெயலா/ நக ெபGவாB – ஒைமயாB

510

இDவ:ண/ பனா நீ எ/மாபணி 0ாிதா

அDவ:ண க:Q G அளிேய – ெசDவ:ண
ேகாலெமாளிேதா 2வ;வாB வதவ

சீலட தீ ைகெயலா' ெசBதளி – ேமலா2
தனிைல6/ நினிைல6/ சா/ உயிாி நிைல6/

னிைலயாB கா"; ரணGபா - இநிைலயி
ஐயெமாG மிைலெயG எைனயன

ெசBதி

ைகயதனாேல -த காபணிதா – ெமBைய
விாித ெபாளா விள/பிய எைனய

பிாிதளினா எைன பின – ெதாிணரா

515

52

த1ைக6G/ ெபாைன அவமதி ம:ணிைனத'
ெச1ைக6ற ெகா 9/ சிறாெரன – த1கிேன
கெலறிய பாசி கைல நனீதாF/ நேலா

ெசாIணாி ஞான/வ ேதாGெமன) – ெசாIகிற
Kைரயி னாெலற Kட' சிறிதகற
ேபாசிG ஞானெமற 0திவர- ஓ/

0னிதெமாழி 6ைரத ேபாதகைன யாேனா
மனிதெனன மதித மா:பா - இனிதாக

ெம'ஞான/  G/ விள1கவிைல உ ளதி
அ'ஞான  G/ அகலவிைல – அ'ஞாG

520

ேதசிகத ேநா க' சிறிதைடத வா றாI/

ேபசியவேனா உைறத ெப றியிF/ – ேநசம
ேபாி ப றி பிடபி; தி ெயைன
ேத ெதவி ெசIதேவ - ேநேரேபாB
க1கா சலயத கா'சி 0னலா;

ெபா12பல தீத/ 02தா; – த12தி
நீ G திடாிவிைள நீ றா; ேதவ2ழா/
ேபா G மகி ெபா;யா; – ேத G0க?

ெகா:டா; ேமவன ேகா0ரைத க:ணார

க:டா; 6 ள கசிவா; – ெதா:டெதா4/
ப"; களி றி பதவிமான தைட

கி"; க மபடல1 கீறேவ – 2"; ெகா:

525

53

ேடாாிர: ைகயா Iபயெசவி6/ பி;

பாாி ப;ேதா பண/ேபா" –ேநராB
வல/வ ேபா றி வரமிர நீ1கி

0ல/வ ேகாவிF" ேபாகி – நல/வத
ேகா0ரதி I"02 2/பி" ெத:ெடனO?
ேத0ர9 ம1கர ெத கணமாB – தீ0ரதி
இ"டாதி)ச நிதிக: தா?ெத4 த1

க"டா1க ப'சா1க தா பணி – ெவ":ட
நதிெபமா னைகமணி ெபா றா

வதி" ேபாக வரேம G) – சதி

530

வண1கி

திர:டா/ பிரகார ெதBதி கலா கீ?)

சர:ெதா4வா சமா க' சார – கர1கா";
ேமான வழிேத G0 சிதிைரேயா டா1கமத
நாபணிேத – வான1

ஞான2 ேதசிகறா

2;ேய றி ேதவக த1 ேகாமாதைல 2

;ேய றி K@ல2' ேசவ –ெகா;ேய றி
பனிர: க:க

பைடத9' ெசDேவைள

எனிர: க:களா யாக:ேட – ன
வண1கி 0றெதா"; வா0னைல ய ளி
இண1கி 0ேராகி

ேளகி –மண1கம4/

535

54

சி1கதீதைத) சிரதி எ ெதளி

ள1ைகயினா KGதர மாசமி -ெபா1கிேம
ேபாதிர: வார/ 0ரேபா பத/ேபா றி
ஏததி) சநிதிவ ெதBதிேன – ேதB
விைனெயைன வி"ேடக விைடேக" காநி ப

நைனயவி க:ணீ நைனப -திைனயள@/
இலாத அ0 பைனெயன நனிெபக)

ெசாலாத வானத ேதாறிெயழ – ெபாலா

540

ெபா"ெசறி@ ேசதடத 0தியி லேறேதா
ெத"சி ம"சி திகழ – அ"ெசறிெவா

றிைலெயG ெசாI/ என 2/ அஃ:ெடன
வைலயிேல பிரய"ச மாBவிள1க – நலெவலா/
ெப ேறேபா ப"; ெபமாைனயா காண

ெப ேறஎ க:பைடத ேபG ேற – ச ேறF1
+சாைன யிக?த 2 ற/ ெபாGதிெயG
வாசா கயி1காிய/ ஆ றிேன – >சாாி
சா Gதி ெவ:ணீG ததாாிேபால

ேவ G நிமித மிைலெயனேவ – ேய Gட
அ1க திமிேத அக1ெகா:ேட உ மா*
த12 0றமா* த ளிேன – அ1க

ெபமா றன ெகன பிகா"டா ேதகி
ஒமா நடனசைப 6 ேற – திமா

545

55

அழகாதிாிநா யகெபானா ெசBத1
கழகா தி கயிைல யாக – அழ2ெசB

க:ெகா: பாத கட1காத ஓவியமா

எ:ெகா:ட ேதவ கிபிடமாB – வி:ெகா:

நிGநிலா@ நிைலபா தாயிைனேபாB
கGெதாடத கண ேகேபா – ெசறழ

550

ப"ட ெம4ெகன பைதகி ேகானிவ
ப";னிவ பத/ேபா றி – ெந";ைலேவ

க:Qைடய ெவ1க சிவ காமி6ைம க:களிப
வி:Qைடேயா க:க

விதயர – எ:Qைடய

ேதா ற/ ;யதனி ேதாG திதியைமபி

சா றியி/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/
ஊGமல பதேத உ ற திேராததி

நாற மலபதேத நாகெவ –றாேறா ெசா
ஐெதாழி 2 தாேன அதிபெனன கா"த க'
*தரமா திDய ெசாபட – வதைனேயா

இெறற ைனபா திளGவ கா";ைய/
ெவGேளா சிைத விமலெமன – நிறில2/

அ/பலேத யாகிற ஆனத) ெசேதைன)
ெச/பம பாத1க

ேசவிேத – க/பித1ெகா:

555

56

ட)சநிதிைய அகலா தகG ெசG

ப)ைச ெகா;பா பட ேற – ந)சிேய.
 ைக ெயாபாI/ ளேவா ெனாபாI/
நி 2/ நிைலக: ேநசிேத – ெசா க
திேபா மனித ெரனவைட ேபா றி

விேபா +"டமாB ேம@/ – ெந க"

560

0 ேக விைரக/ ெபாகாத' ேசதேபா

மி ேக நனிவிைர
ெத:ணி 0வன1க

ேமவிேன – அ கால

எலா1 கைடேதற

க:ணி ெபாழியேணா கதழ2/ – எ:ணி
வளைம திக4/ வதன தழ2/

களமா/ ம1கலநா: கா0 – தளதளெவ
ெற12/ ரகாசி திளக றி ேமனிெயலா

த1கிெயாளி O*பணி) சாபழ2/ – ெச1ைக)*";)
ச/பத பி ைள தமி?பாட பா*ரத

2/ப ைணேந 2யதழ2/ – ந/பின
ெகாைல 0ற)சமய  9தி 2 ெமாஇபெமன

விைல6:ெடF/ இைடயழ2/ – ெமல
0ல/பல/ப ேபால 0ாி7 0ரதி

சிலபல/0 ேசவ;யி சீரழ2/ – நல/பல@/
க:ணார க: களி+ மரகதமா/

565
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ெப:ணா ரத ெப/பிழ/ைப – அ:ணா
அயேத ஒச ற வச G மீ"

ெபயேத மதி+ட ெப ேற – வயதவறி
நா 2ளிர ேபா றி நவிறதி ெசபிய12

நீ கற ெவா:ணாம நிறி1கா – பா கியதா

570

ைகதலதி உனி ைக க:ேட களி+
சிதைத நிபா ெசIதிேன – தைதேய

ேநராெயைன ேநா கி நீயாெரறா ேபாேலா
சீரான வா 2) ெசவி0கI/ – ஆராயா

எைனேயா ேதா ற/அஃ ெதெற:ணி யாBதப*/

ெபாைன ெயா 2/ வா ைக 0ற கணிேத – பினாிDJ
ேநயதா நீ1காம நீ1கி 2ணதிைச க"

ேகாய/பதியி2;02ேத – ஓயாேம

அGெதா" மாகழியி ஆதிைர6/ மீனமதி

ெயாG/ திநாளா/ உதிர/ – நGெசறி
நா"களிI' ெசGெசG நாயகனா நாயகியா

தா"களிேல நாேய சர:02ேத – ேவ"ைகயினா
சினாளி நாைய) சிவிைகமிைச ேய றெலன

எனா அறியா இயபளிதா – ஒனாேபா

மாறா ெயதிதபல மா றலைர மா றிமக
ேபறாதி ேபG/ ெபGவிதா – Oறாக

575
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எ:ணிய எ:ண1க

எலா/ என களிதா

ம:ணிI ேளா எைன மதி கேவ – ப:Q
திபணி6/ ெகா:டளி) ெசதமி?பா பா/

விபளி யா:ெகா:டா ேமனா

– தி கைன/

580

நீ கி வயவ ேநநி ெறாமனித

ஆ கி அ9/பழய ஆசிாிய – வா கிய
அ:ண 2வாBத/ அைம தி@வ1

க:ெணதிேர கா"; கைணெயா – ந:QெமF/
ஒெறாழிய எலா/ உறெப ேற அDெவாG/

எெறB1 ெகாேலாெவ ெற:ணிேன – அெறாநா
எகனவிSேட எ4தளி தேகால/

ேகாலமாB வ னிG – நிசாித/
எலா/ அைமய இய றமிழா ெதாG

ெசாலாBநீ ெசாIமத ேதெச – ெறலா
தெமறா எ/ெபமா ச 2வாB உ

வெமறா ெசா மைறதா – 2வாB

நனவக வதஅத நாளிைனஇ ேபாலேவெய
கனவக1 கா"; கரதா – நிைனெவBதி

ஏெதாG1 கலா எைனபா க றவெசா

ெதாG ெசாெலG ெசாயதா – தீெதாG

585

59

தைமேய ெசால தரமிேல னாயிFெம

ெமைமேய ேநா கி ெமயாம – வைம6 ள
ேபாதக ெசாலா2/ 0ைணைணயா ெகா:ணி
ேதாத ஒவாG ஒப"ேட – யாதிைனயா

590

ெசல னிைலயாB) ெசாIவெத ெற:ணிமன/

வாெசய @ ேள மதிண/ – ேபாதனி

தாயா கரதிைடநீ த1கிெயைன பாெதாநா

நீயாெர ேறாத நிைன@வர – வாயார

எசாித/ நிபா எைரத த கெதG

சாித ெமலா/ெமா ழிதனகா: -வசாித/
உ ேள னானாI/ உ றைர ேதஅதனா
எ ேள எமீதி இர12வாB – த 9கிலா

அபிலா எலா தம 2ாிய அ0ைடயா
எ0/ உாிய பிற ெகG – 0கற
ெபாBயா ெமாழி6ணத 0திெய 2தவி

ெசBயா ெதாழித திறமேற – ெமBயாெய
அ/ைம6ட அப அ9' சமய1க

த/ைம உணவாBநீதா அேறா – அ/ைமயப
ேம@மிட' ேசற வி:ேணாாி ம:ேணாாி
யாவ 2/ ஒ:ணாேத ஆயி;F/ – ேதவியா
ைகY ;தனா கா ேதாத

ைகயமிைல நி ெகளிேத யா21கா: – ைபயேவ
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எDவாெற ெசBதி இய/பினா ஏ றிேமா
அDவா ெறலா/நீ அறிேதாதி- எDவG/
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மாலவ 2/ இதிர 2/ வானவ 2/ தானவ 2/
ேமலவ 2/நீ அளா வி"டாI/ – சால

ெவளியா ெர12 ளா ெரனேத;யா த

அளியா/ நி ேக அணியாB – ெமாழிதலா
அனவைன யா த லழகா மஃதறி

இனெமா வா றா இைசவா2/ – அனவறா

603

0மததி லா?தைல 0திவர ெப Gபி
நிமதைத ஆதாி நிறைமயா- ெதாைம
கா/ நிசமய/  ற ற

திகா சமணமத' ேசத1 –ககான

605

ெசா ேகாைவ யா:ட ெதாடபாF1 காதாள

நி ேக கடெனG ேநணதி) – ச 2வாB
இனெமாகா எ4தளி எவர)
ெசாநீ ப*1கி ளாB .
தி)சி ற/பல/

திேப

கிைளவி  ெபற.
ெபற.

----------------------
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திேப

கிைளவி  ெபாழிைர

கா

பி ைள மதி- பிைற)சதிர. ஒ ளிய- பிரகாசமான . 2/பனி – அகதிய. கரக/

–2:;ைக. கிள க – ெசால. கா விாிய – ேசாலக

விாி6/ெபா"

- இள/பிைறைய ;ேம தாி ள ேப ெபமாமீ கி ைளைய 
ெசா வி/ இத 7 இனி நிைறேவற ஒளிமி க >'ேசாைலகைள

விாி 2மாG அகதிய னி கயிைலயி ெகா:வத கரக நீைர கவி?
காவிாியா ைற ததவனாகிய Kதத பி ைளயாாி திவ;க
இபாடக

காபதா2க.

உள வரலா:
வரலா:

அகதிய னிவ இைறவனி ஆைணயிப;ெதனா ேநா கி வ/ெபா4

ஆ12, னிவக9 2 ப/ விைளவி வத விவல வாதாபி எF/ அ*ர

உடபிறதாக  த/ தவவைமயா ெகாறா. அவக

னிவகளி 0திரக

இவ/ வாச

ஆத, அவகைள ெகாற பிர/கதி ேதாஷ/

அகதிய னிைய ெதாட ம";ய .

ெகா12 ேதசதிைன அைடத அகதிய, சிவெபமாைன அ)சி பிமகதி

ேதாஷைத ேபா கி ெகா ள இேவ உகத இட/ எற உGதி6ட சிவ1க/
தாபி வழிப" வதா. அதனா அவைர ப றியித பிரமகதி நீ1கிய.
அகதியனிவாி ெசய 4வைத6/ க: வதா.

அெபா4 PரபமF 2 அ'சிய இதிர சீகாழியிேல ஒ K1கி வ;வாக)

சிவபிராைன ேநா கி தவ' ெசBெகா:;தா. அவைன க: நாரத நல/

விசாாி க அவ வற"சியினா >'ேசாைல வாகிற. சிவா)சைன 2

>விைல; இேவ எ 2ைற எறா. அத 2 நாரதனிவ, அகதிய ெகா12
நா"; சிவபிராைன >சி ெகா: ளா. அவைடய கம:டலதி

இ 2/ காவிாியா ைற இ12 ெகா:வதா உ2ைற தீ/ எறா.

அகதியனிவாி கம:டலதி 2/ காவிாியா ைற) சீகாழி 2

ெகா:வவெதப; என இதிர வினவ, விநாயக கட@ைள ெமBயேபா

>சிவதா அவ 2ைற நீ12/ எG உபாய/ உைரதா.
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இதிர அDவாேற விநாயக கட@ைள வழிப" வதா. விநாயக கட@

ெவளிபடேவ, அவாிட/ அகதிய னிவாி கம:டலதி  2/ காேவாி நீைர
கவி?விட ேவ:;னா. விநாயக கட@

அDவாேற ெசBவதாக வா களிதா.

விநாயக ெபமா ெகா12 ேதசதி 2) ெசG, அகதிய னிDாி

கம:டலதி மீ ஒ கா ைக வ;வதி அமதிதா. னிவ காக/ என

கதி ைகேயா)சி விர";னா. காகவ;வி இத விநாக கட@

கரகதி

கவி? தைரயி நீேரா/ப;) ெசBதா. அேவ காவிாியாறாக ெப ெக

ஓ;) ேசாழ நா"ைட நீ நாடாக ஆ கிய. (கத0ராண/ காேவாி நீ12 படல/
கா:க. மணிெமகைல எF/ ப@த காபியதிI/ இ)ெசBதி உ ள.)

---------

க:ணிக

1 த 39 ;ய கி ைளயி சிற0 +Gகிற.

1-2 மாேம@ ெச1கமல மாதர*/ ெவ:கமல
>ேம@ பாமகளா/ >ைவய/ – மாமர

வா கிய தா ேபா றி மல கர1க

1

தா'ெசBத

பா கிய தானாய பயெனBத –> ெகாBவ"

- ேத வ:க ெமாB 2/ ெசதாமைர மல மீ O றி 2/ ெப:ணரசா/
திமக9/,ெவ:தாமைர>விமீ இ 2/ வ 2 ேதவியாகிய கைலமகளா/
>ைவ6/, ேத ேபாI/மிக இனிய வா 2களா தி, தாமைரமலக
த/கர1க

 ெசBத தவதி பயைனஅைட6மாG > கைள ெகாB வ,

3-சிவபர' ேசாதிதி ேமனிெயா
ேமவ) சிவதசதி ெமBெயாளிேபா
-

ேபாற

அ/மலக

–

ப" (அனி)ச மலாிF/ ெமதாகிய) திவ;க

சிவ,

பர'ேசாதியாகிய சிவெபமானி திேமனிேயா ெபாதிய சிவசதியி
திேமனி வ:ண/ ேபால;
அ/ைமயி திவ;க

அனி)சமலாிF/ ெமய தானைமயினா ேதவக

இ"ட

மலகளினா சிவத. இைறவ ெச/ேமனி எ/மா. அவFைடய திேமனியி
ெபாதிய அ/ைமயி ேமனி6/ சிவபாயி G. ஆனா அவ9ைடய

திேமனியி உ:ைம வ:ண/ மரகதப)ைச. ெமB ஒளி – உ:ைமயான நிற/.
ெமB- உட/0/ ஆ/.
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3-4 -"பாவலக

ெம)சி உவைமபக ேமனிெயலா/ அழகாB
ப)ைச ப*தெச4/ ைப1கிளிேய"
-

கவிஞக

அ/ைமயிFைடய வ:ணதி 2 உவைமயாக பாரா";

+GமாG உட 4/ அழகாக ப4த ப)ைச நிறமான கிளிேய.

அ/ைமயி நிற/ ப)ைச;கிளியி நிற/ ப)ைச. அதனா அ/ைமயி
நிற 2 கிளியி நிற/ உவைமயா2/ சிற0 ெப ற.

ப)ைச ப*த ெச4/- பசிய நிறதி மி2திைய 2றித. கன1கேர, ெச க)
சிவத எபன ேபால மி2திைய 2றி 2/ 2றி0) ெசா.
4-5 "இ)ைசயா

சதிெகா சைமத த/பிரா ேமனிநிற/
ஒதில2' ெசDவாB ஒளி2ேக"
-

வி/பி, த சதிைய ெகா: பைட ெகா:ட தன 2 தாேன

பிரானாகிய சிவெபமானி திேமனி நிறைத ஒ விள12கிற சிவத அல2
ஒளிவி/ பறைவேய.

கிளியி நிற/, அ/ைமயி நிற/ அ/ைமயி நிற/ேபால ப)ைச. அத அலகி
நிற/ சிவனி நிறமாகிய சிவ0. கிளியினிட இவ வ:ண/

காணபவைத) *"; கிளிைய 0க?த.

இைறவனி திேமனி அவ தானாக வி/பி ெகா வ. எனேவ,’இ)ைசயா’
எறா. ெகா: எற ெசB6

ேநா கி, இைட 2ைற ‘ெகா’ என ஆயி G.

சிவசதியாகிய அேள அவFைடய உ@ 2 காரண/. "எலா ஞான

ெதாழித ந:ண லாேல, காயேமா மாையயG;கா:ப சதி தனா" சி.சி

61) " நிGதி/ நிைனத ேமனி நிமல அளினாேல" (சிசி.65)
5-6. " – நித/ நித/

அத அவ எD@யி/ ஆ"வா அ/பலதி
தேத என ஆ/ தைதேய"
-

நா9/ நா9/ தைதயாகிய அவ அ/பலதி ெகா:

எD@யிாிைன6/ ஆ"வா. நீ6/ த,ைத என ஆவாB, தைதேய.
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தைத-கிளி 2 ம ெறா ெபய. தைதெய ஆவதா ‘தைத’ ெயன

ெபய 2 காரண/ +றி G. தேத என ஆத இைறவF 2/ கிளி 2/

ஒ0ைம. அ/பல/ – ஆகாய/ இ ஆமா களி இதயதி 2/ தகராகாசைத

உணதி G. அத – கட@ , 2, சிவ, தகப,ேதா என

பலெபா பெமா ெசா. " ஆ"விதா ஆெறாவ ஆடாதாேர" எF/

அப திதா:டக/ கா:க.அத ஆ"வித, உயிகளிட நிக4/
அவன ைக/மாற ற உதவிைய) *";ய. ஆ"விதலாவ, உயிகைள

அவ ற ,’யா என’ எF/ெச 2 காரணமாக பேவG உட/0களாகிய
பாைவக9" ப, விைனயாகிய கயி றினா கீ? ேம ந எF/ உலகமாகிய
அர1கினிட , விைனைய ஈ";6/, -க/ *ழல) ெசBதலாகிய +திைன

இய Gவித. "ேகானாகி யாென எறவரைவ +தா"வானாகி நிறாைய
எெசா வா?வேன" [திவாசக/, தி)சதக/ 15]
6 -7 " மிைதர

ப'செமG  க" ப*பதியி பாதெமாேற

அ'*கெம ேறெமாழி6/ அ'*கேம"
-

காQ/ உலக/ உலகேபாக1க9/ நிைலய றைவ, KG

க:கைள6ைடய உயி தைலவனாகிய சிவனி திவ;க
எG ெமாழி6/ அ'*கேம.

ஒேற இனிய *க/

அ'*க/ – கிளி 2 ம ெறா ெபய. அ/+ *க/. அ/- அழ2. *க/- கிளி,இப/.

மிைத- மியா எF/ வடெசா திாி0. மிைத எபத 2 கான நீ ேபால

உ ெபா
ெபா

ேபாற இெபா

எG/ ெபாBெபா

எG/ நிைலயிலா

எG/ பலவாறாக ெபா +Gவ. உலக இப1க

கால/ எைல

தய வைரயைற 2"ப"டன; நிைலயானைவ யல; இபெமனப/ அைவ
பி0 பேம அளிப. திவ; இபேம அதமிலா ஆனத/; நீ/ இப/. ப*

பதி- ப* களி தைலவ. ப* –ஆமா க . "0ைல 0சிபன@/ விேவக ஈன

ைடயன@/ , பிறனா கி]யாதி (உழ@) தய கம1களி

ஏவபவ@/, கைடயன@/ இயமானனா க"டபவன@ மா6 ள

ப* க . அனணேம பாசபத சீவனகிய ப* க9/  Gணவி 2/ ஈச

சததி 2/ உாிய ப*பதி6/" (பாி>ரணானதேபாத/, ப 20)
திவ;ேய அ/ *க/ எப,
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"மாசி Oைண6/ மாைல மதிய/

O* ெதறI/ O1கிள ேவனிI/

K* வ:டைற ெபாBைக6/ ேபாறேத
ஈச எைத இைணய; நீழேல"

எF/ அப வா காF/ அறிக.
மி'**ர 7

"க:ைண பிைச கல1காம னமித

ம:ைண6:ேடா ேமனி வதாம"
-

பாலமித/ ேவ:/ எG க:ைண பிைச அ4தவ உபம6

னிவ. ன/ இத ம:ைண உ:ேடா க:ணனாகிய திமா. இவ த
ேமனி வதாமI/;
"– வி:ணவக

8

வா; மய1காம ம1கயபி)ைசெயG
ேத;மலமாத திய1காம –"
-

பா கடைல கைடதேபா எத ெகா;ய ந'சி ெவபதினா

ேதவக

வா; மய கறாம. ெசதாமைர மலாி இ 2/ இல 2மி6/

ெவ:டாமைர மலாி 2/ கைலமக9/ ந'சினா த1க
இறபடாம மா1கய பி)ைச இர யறாம;

கணவமா

"-நீவ .9

வா*கி6/ பா கடI/ மதர/ த1க9 2
நாச ற ெதG ந1காம"
-

அெத க கைடய ெப ற பா கடI/ கைடய மதாக நா"ட ெப ற

மதரமைல6/ கைடவத 2 கயிறாக >"ட ெப ற வா*கி பா/0/ த1க9 2
;@ கால/வவி"ட ெதG அ'சி ந கறாம;
10 -12 "–ேபசாிய 10

ஆ ற பைடத அர கைர6/ அ1கவபா

சீ ற/ மிக@ைடய ேதவைர6/ –ேவ றறேவ 11

ேசதியிட வதித ேதவாமித/ேபால
வாைத ெசாலவல மரகதேம" – 12
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-

ெசால ;யாத ஆ ற படத அர ககைள6/ அவக

மீ மி க ேகாப1

ெகா: பைகதவக ளாகிய ேதவகைள6/ ஒG +"ட வ பிறத,
பா கட ேதாறிய ேதவாமித/. அதைகய ேதவாமித/ ேபால இனிய

ெமாழிகைள ேபச வல மரகதேம!

மரகத வ:ணைடய கிளிைய மரகதேம எறைழதா. ப:0 ெபய ப:பி 2

ஆகிவத. த/

க/ பைக ெகா:ட *ரகைள6/ அ*ரகைள6/

ேவ Gைமைய மற +"டணி அைம க) ெசBத, ேதவாமித/. அேதவாமித/

ேபால இனிைமயாக ேப*/ திற/ வாB க ெப ற கிளிேய! எ தைலவனிட/ எ

காதைல +றி எைன அவெனா ேசபித உன 2 எளிய ெசயேல என
2றிபா உணதிய.
12 – 15 "+தவிழி

ேதாழியைர ேநா கிெயG ேதா றெமா கமிலா
Jழி தவனா/ ஒத – கீழாக) 13

ெச பிறழI/ ேதவைர6/ KலெமG

சிதிரேம ேப*தைல) சீ கி – உBண 14
த கதைன ேதரா த கமிேவா மதிபா
அ க கா ெவF மவதிைகேய " 15
-

அவதிைக- கிளி 2 ம Gெமா ெபய. (திவாகர நிக:). ‘அ க கா’

எபதி கிளிைய பயி Gவி 2/ ெமாழி. இ12,’இத அதிசயைத பா’ எG

உைர 2/ 2றி0ெமாழி. ‘அபபா’, ‘அ/ம/மா’ எபனேபா’அ க கா எப

ஒ வியபிைட)ெசா. +த விழி ேதாழிய- கிளிைய வள ெமாழி பயி G/

மகளி. ேதா ற/ ஒ க/ – பிறபிற0. சிதிரேம ேப*த – அல1காரமாக

ேப*த. உBண – ப2ண. த க – த2தி உைடய; ெமBயான.

உ:ைம 2 ெபாதமான. ";த வாG/ எறன ேக, த கேத" (திவாசக/.
61). ேதரா – ெதளியா.

பிறபிற0) Pழ படா, ஊழி இGதியிI/ தா ஒவேனஇ பி
ஐெதாழி நடா/ ஒப ற ஒவேனா, அவF 2 கீழாக) ெச

பிறழI/ ஆமா களாகிய பிரம திமா ஆகிய ேதவகைள6/ கதா க
எG விசிதிரமாக) சில அறியாைமயி ேப*தைல) சீ கி பா,
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ப2ணவிறி உ:ைமைய ெதளியா த கமி/ அDவறிவிகளி

‘அறியாைமைய பா’ எF/ 2றிபாக ‘அ க கா’ ஏF/ அவதிைகேய.
15-16 "- ெபா கனக

ப'சரதி வா4/ ப*12தலாB"

-

த1கதா ெசBய ெப ற அழகிய +:;ேல வா4/ 2தைல ெமாழி ேப*/

கி ைளேய.

ெபாெனறாI/கனக/ எறாI/ த1கேம. இ12 ெபா எறத 2 அழ2
என ெபா

ெகா க. ப'சர/ – +:. 2தைல – எ4 வ;வ/ ெபறாத ெசா.

16. "நிறன 2

கி'*கெமF/ ெபய1 ேக";லா"
-

கி'*க/- கிளி 2 ம Gெமா ெபய. ‘கி'*க/’ – 

1ைக மர/. அத

மரதி மல ெசநிற ள. இ12, கிளியி சிவத வாB 2 உவம ஆ2ெபயராB

நிற. ‘கி'சி’ எறா சிறி, ெகா'ச/ எG ெபா . கிளி ,அ'*க/. (அ/

+*க/= அழகிய கிளி எG ெபா ) அழகிய உைன அழகி, இபதி
2ைறதவ

எF/ ெபாளி ெபயரளவிI/ யா/ ேக"; க மா"டாக . "

கி'*கவாB அ'*கேம" (திவாசக/ 360)
16- 19 "-ெந'சி

மகி? மைலமா ம1கி நிைனைவ

0க?ெமாழி ேக"கிற ெபா 0 – ெநகி?தமல 17
ஐ1ேகாலா நிFைடய ஆதர@ வாBதைமயா
ெச1ேகா நடா திறன/ – எ1ேகாைன 18

ஆதரவா அ)சி அதனா *கவன
நாதெரன >தல'ெசா நனலேம -

உைமய/ைம , கிளிேய!, உைன த அகி ைவ, உைன 0க?,

நீ ேப*கிற ெமாழிைய ேக"கிற சிற0, விாித மலகளாகிய ஐ
பாண1கைள உைடய மமத, உFைடய ஆதர@ ெப றைமயா அவ ஆ"சி
ெசBகிற வலப/, எ1க

பிரானாகிய சிவைன நீ பதிேயா ன/ வழிப"
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அ)சி , அதனா அவ *கவனநாத எற ெபய நைமைய

ெப றைமயாேலேய ஆ/.

அ/ைம கிளிைய அகிதி அத ேப)சிைன ேக"2/ சிற0 2 இர:
காரண1க

+றபகிறன

. ஒG, மமதன ெதறலாகிய ேத 2 2திைர கிளி. கிளியாகிய 2திைர
>";ய ேதாி ெசGதா மமத இைணவிைழ)* எF/ தFைடய
ஆ9ைகைய) ெசIகிறா.
-

மைலமா – பாவதி. ம1கி – அகி. ெபா 0- ெபா@ , அழ2.

ஐ1ேகாலா –மமத ேகா- அ/0, ஐ மலகளாகிய அ/0க . ெநகி?த –

விாித. திற/- ஆ ற, வைம. நனல/ – நைம.
19 - 29 - ஆதியவா/

வலைம6/ ஓராநி வாைதயினா யாவமன
கI1 கைர6/ கதறியா ெவலாிய 20
-

தய உFைடய வலைமகைள நிைனயாதவக ; உFைடய

ெசா களினா கமனைத6/ கசிவி 2/ கதிைன அறியாதவக .
21 வி கிரமா திதெனF/ ேவதைனேயா த"டாெசB

அ கிரம தீத தறிகிலா 21
-

ெவIத ;யாத வி கிரமாதித எF/ அரசF 2 ஒத"டா ெசBத

அ கிரமைத நீ தீதைத அவக

அறியவிைல.

22 –  க தண@தவ ேயாகியக

த/ைம ேபாநி கி1

2ண@ கனிகாBதளிெர Gனா – மணவணிக
-

22

 க1ெகா 9தைல நீ1கிய தவேயாகியகைள ேபால உன 2/ காBகனி

தளிகேள உண@ எபைத நிைன பாரா.

23 ஏ6ைன ைப1கிளிேய ெயGபல க:ணிெசான

தா6மா னாத தமி4ணரா – ேநய 23
-

ம1கலமான பல அழ2க

கிளி க:ணிக

வாB ள உைன ‘ைப1கிளிேய’ என பல

பா;ய தா6மானவைடய தமி?பாடகைள6/ அறியாதவக .
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24- ேநய

தி0க?பா வாணேபா ெசறைட ேசாண

ெபா0G தேக"/ ெபாதா – 24
-

பதியினா தி0க? பா;ய பாவாணராகிய அணகிாியா , கிளிேய!,

உைன ேபால கிளி6வி ெசG திவ:ணாமைலைய அைடதைத
ேக"/ அதி அவக

க ெபாதவிைல

25 -விபி

*கத ெதா2லதி ேதாறியதாஞானா

திகரான வ:ண ெதளியா –25

-

ப ற ற *கனிவ உFைடய பழைமயான 2;யிேல பிறததா ஞான

தைலவரான ைறைய6/ அவக

ெதளியவிைல.

26 – 27 பகமைற

வாதJ ராளிதி வாசகேத பத1க/

ஓத@ைன) ெசான ணகிலா –26

- தமி?மைறயாகிய திவாசகைத அளிய திவாதJர இைறவனி 

அவFைடய திதசா1க1கைள ஓத உைன வித ெபைமைய6/ அவக
உணரா.

27- வி"ேடா

த1காாிய ெமலா தபா"ெகா: டைத6

றகாாியமாB தைல ெகா: – 27
-

உைன வி"ேடாாி ெசBதிகைளெயலா/ நீ உ மன"ெகா:

அவ ைற உ காாியமாக கவனதி ெகா:
28- 2றிபி

காலமிடமறி காாியைத  Gவி

ேகாலட எB1 2றிபறியா – 28
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-

காலமறி, இடமறி அத காாியதிைன ெவ றியாக நிைறேவ றி)

‘ெசBவிைன ;த ெச/ம’ என மீ9/ 2றிபிைன அறியாதவக

29- ேபாகளா/

ெவ ைளமதி ேயாரறிவி மி க@ைன த1க சிG
பி ைளமதி ெகா:கிளி பி ைளெயப –29
-

அறி@ைடேயா ேபால ேதா G/ அறிவிலாத ‘ெவ ளறிவின’, அறி@ மி க

உைன த1க

‘பி ைளமதியினா’ கிளிபி ைள எப.

கிளிைய) ெசலமாக வளபவக

‘கிளிபி ைள’ எG +Gவ:. திராத

0திைய ‘பி ைள மதி’ (childishness) எG +Gவ/ உலக வழ 2 . கிளிைய
‘கிளிபி ைள’ எG +Gேவா அத ெபைமைய அறியா த1க

சிGமதியா

‘பி ைள 0தியா’ அDவாG +Gகிறன என ஆசிாிய சமகாரமாக
உைர கிறா.
29- 32

-கி ைளேய

Oரகளி ேமலான Oரெரன ேதவ0க?

Pரகைள மாள ெதாைலதாைன) – சீரரவ/ 30

>:டாF 21 2ைவ ெபா ெகா;யா ேராாிவ

கா:டைகயாB மாைலயி"ட ஆ:பிைளைய – ேவ:கிற 31

ேகாலெமலா1 ெகா 91 2றி'சி கிழவைனேயா
பாலெனன ஓகிற ப:0கா: – 32
-

கிளிேய! உைன ‘பி ைள’ எG +Gவ எ ேபால உ ளெதனி,

Oரகளி எலா 2/ ேமலான OரெனG ‘ ேதவேசனாபதிெயG ேதவகளா
ெகா:டாடபவாைன, ஆ ற மி கPரக

மாள அழிெதாழிதவைன ,

பா/பல1காரனான சிவF 21 2ைவ, ெபா ெகா; ேபாறவகளாகிய
ெதBவயாைன, வ ளி ஆகிய இவ 2/ மணமாைல P";ய ஆ:தைகைய, தா

ேவ:/ேபா ேவ:1 வ;வ/ ெகா 9/ திறFைடய 2றி'சி கிழவைன ஒ
பாலக எG +Gவ ேபாலா/.
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கைன கிழவ என,

"தித 0வன1க ளீறெபா பாைவ திைலபா

அதி) சரவண >ெதா";ேலறி அGவ ெகா1ைக
வி/பி கடலழ 2றழ) Pரழ வி/மிய41

2ைத 2றி'சி கிழவென ேறா1 2வலயேம."
கதரல1கார/ 5

‘2ைத’ (2ழைத)ைய ெபாிேயா 2றி'சி கிழவ’ எG +Gவ ஆ)சாிய/

எறா அணகிாியா. ஆ ற மி க 2மரைன பி ைள எப ஆ)சாிய/
எறா இDவாசிாிய.
32-33 -பா

*ைவைய பழிெமாழி ெசாIதலா நிைன)
*ைவ6ைடய கீரெமன) ெசாவ" –
-

பா *ைவைய பழி 2/ இனிய ெமாழிைய ேப*வதா உைன கீர/

எG அைழப.

கிளி 2 கீர/ எபெதா ெபய. வடெமாழியி ‘\ீர/’ எறா பாெலG

ெபய. அ)ெசா தமிழி ‘கீர/’ எG வழ1க ெபG/ . ‡ ண/ – கண/ எப
ேபால

33-34- "அைவயக

 *கமாக) ெசாIதனா *கெம
ேறா லக/ உைனவிய"
-

கிளி 2) ‘*க/’ எG/ ஒ ெபய:. அத 2 காரண/க பி கப"ட.

ெபாிேயாக

இ 2/ சைபயினி அவக

ேபா G/ வ:ண/ த கதிைன)

‘*கமாக’ (இபளி 2/ப;யாக)) ெசாIதனா சாேறா உைன விய ‘*க/’

என +Gவ.

உலக/- உயேதா. ‘உலக/ எபயேதா மா"ேட’.
34-35 "-தீதறியா

பி ைள மழைல6/ ெப:க ளிெமாழி61

கி ைள ெமாழியாெமG ேக";வ"
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-

தீய எபைதேய அறியாத மழைலயாி 2தைல ெமாழியிைன6/

ம1ைகயாி ெமாழிைய6/ கிளி ேப*/ இபத/ ெமாழியாகேவ அ0ைடேயா

ேக" மகி?)சி ெகா வ. (கிளியாகிய நீேய ேபசி எ தைலவ எைண மகி?)சி
ெகா வா!)

35- 37"– வ 9வனா

2ழனி யாழினி ெதபத/ ம க

மழைல) ெசா ேகளா தவெர – றழ2ெபற)

ெசான@/ நிெசா *ைவயறிேத யலேவா "
-

ெதBவ 0லவ திவ 9வ, " 2ழனி யாழினி எபத/ ம க

மழைல) ெசாேகளா தவ" எறா. அவ அழ2ெபற அDவாG ெசான@/

பி ைளயாகிய உ வாB)ெசா *ைவைய அறிேத அலவா. ம கைள

பி ைள என உலக வழ 2. ‘உ1க9 2 எைண பி ைளக ’ என ேக"ப
கா:க.

37" உைனவிட  2ாியாயா"
-

ஆதலா, ேக"ேபா மன/ மகி4/ப;யாக ேப*/ உைன தவிர தாக)

ெசI/ த2தி6ைடேயா யா பிற உள?
37-39 – தேனாி

அைப 6ைடயாB அறி@ைடயாB ஆBதி'ெசா

வைம உைடயாB மகிதலதி – இன0க? 38
எBதி உயவா/ இள1கிளிேய"
-

நிகாிலாத அ0ைடைய; நிகாிலா அறி@ உைடைய; ஆராBத ெசாவைம

உைடைய இதைகய 0க?கைள ெப G  2 உயத நிைலயி உ ள
இள1கிளிேய!

"அ0அறி@ ஆராBத ெசாவைம ைரபா 2

இறி யைமயாத KG " (682) என ெதBவ0லவ ைர ேபா 2 இ க

ேவ:;ய இறியைமயா 2ண1க

Kறிைன +றினா. கிளியிட/ இ/KG/

அைம ளன . "ஆராBத ெசா வைம’ எற யாாிட/ 

உைர கபகிறேதா அவ/ உடபட த க ெசா கைள ஆராB
பயபத.
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39 " எதன, ெசBதிசில எ) ெசப ேக
-

"

இள1கிளிேய! என 2 உனா ஆகேவ:;ய சில காாிய1க

அவ ைற நா உைர க ேக .

உள.

ெச0 எப வினவிய ெபாைள அறி@Gவ.வினாவிறி6/ சிலசமய1களி

ெச0 நிக4/. ‘க1ைகயா; ேபாேத ேசாG த/மி’ எப ேபால. இ12, கிளி
உெசBதி யா என ேகளாமேலேய +Gத ெசப ேக

எறா.

39-40 "– ைவய

O*0க?ேச வியபதிெய றிD@லக/
ேப* கJாி பிறேதயா"
-

தமி? நா"; எ12/ த 0க? பரவிய வியத 2ாிய நகர/ எG

ெபாிேயாகளா ெகா:டாட பகிற கJாி யா பிறேத. விய –
விய0, பர0; கJ ேசரக9 2/ ேசாழ க9 2/ தைலநகராக) ச1க காலதி
இத. கJ கதபி ைள, கJ கதபி ைள) சாதனா, கJ

ெப'ச க >தநாதனா தய ச1க 0லவக ளிDJாின. கJ ேதவ
எF/சித/ எறிபத எF/ நாயனா/ வா?த சிறபிைன6ைடய. ைசவசமய
ஆ)சாாியகளா பாட ெப ற. இ)சிற0 களா ெபாிேயாகளா விய

பாரா"ட ெப ற,இபதி.
40-41 – "K*திைற

ெவ ள 0னேம வியசீ க1கா2லதி
பி ைளெயன வபிற ேதயா"
-

அைலக

பரவிய ெவ ள/ ெபாதிய க1ைகயா றி வழியா வத க1கா

2லமாகிய ேவளாள 2;யி பி ைளெயன நா வ பிறேத.
41- 42 ‘வ ளேப

>Qலக நாத ெபாதவ/ பாபதிபா
ேபQ மகவாக பிறேதயா"
-

உலகநாத என இைறவ ெபய >:ட தைத 2/ அவ 2 ஒப

0க?ெகா:ட பாவதி அ/ைமயா 2/ அவக வி/0/மகவாக பிறேத.
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இைறவ ைக/மாG கதாம உயிக9 2 ேவ:வனவ ைற அளிதலா
வ ள எனப"டா. தைத 2 எலாவைகயிI/ த2த கிழதியாக

இதைமயினா ‘ ெபாதவ/’ எறா.
42-43 "->ண

காிய 0க?ேச அர1கசாமி 2

பிாிய மகராB பிறேதயா"
-

ெபGத காிய ெப/ 0க? ெப ற அர1கசாமி 2 பிாியமான மகனாக

பிறேத. இவைடய தாB மாம தி. அர1கசாமி தயா
43-44 "– உாியபல

சீாி"ட நாளினல' ேசகத சாமிெயG
ேபாி" டைழ க பிறேதயா"
-

ெபைம6டய நாளி சிற0ைடய ெபயராகிய கதசாமி என ேபாி"

அைழ க ெப ேற.
44 -45 "- வாாி"ட

ந ெறா"; ேல றி நல/பலபா ரா";ெயைன
ெப றவக
-

ேபா ற பிறேதயா"

ெப றவக

எFைடய அழகிைன பாரா"; ெதா";ேல றி

ெகா:டாட பிறேத யா. வா – ெதா"; ெதா1கவிடப"ட கயிG அல
ச1கி. நல/ அழ2 தய ந 2ண1க .

45-46 "-உ ற

கள1க ளெவலா1 காசினியி ேறாறி
வளவேத ேபால வளேத"–
-

உலகதி உ ள 2 ற1 2ைறகெளலா/ பிற வளவேபா

யாF/பிற வளேத.
46-47 "இளைமயிேல

தைத யிறெதாழிய தாயபிற தகதி

வவள க வளேதயா"
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ெபா

ெவளிபைட.

47-48 "-ெசதமி4/

அலாம இநா

அர*0ாி ஆ1கிய

ெசால@1 க க ெதாட1கிேன’
-

ெசதமிேழா இநாளி அரசா"சி ெசBகிற ஆ1கிேலயாி ெமாழியாகிய

ஆ1கில/ க க ெதாட1கிேன.
48- 50 கRாி

ேகாெபயரா/ ப ளி 2யவி சிGசாதி

ேபகா ரணமாB ெபG/வ:ண/- ேசெமா 49

ப ளியிைட 0 கத ப ளி) சிறாக9ட
உ ளி பாட1க
-

:ஓதிேன"-

(ஆசிாிய தா/ பயிற ப ளிைய ப றி 2றிபிகிறா. ெபா

விள1கவிைல. கிறிவப ளி எG ெதாிகிற)

50-51 "-எ 9மத

அனியபா ைட கிண1க அனியமா க)சிற0/
அனியபா க ேற அமேதயா"
-

ேதைவய ற அனிய ெமாழியான ஆ1கிலெமாழி6ட +ட அனிய

மதமான கிறிவதி சிற0/ அனியகளான ஆ1கிேலயக
க பி க அவ ைற க G அவக
இேத, நா.

எ ள- நிதித. அனியக

ஆசிாியகளாக

க பிதவ றி ேம ெபவி0ைடயவனாக

ந/ ெமாழிேமI/ சமயதிேமI/

கா?0ைடயவகளாயிதைமயினா வாB0 ேந/ ேபாெதலா/ ந/
ெமாழியிைன6/ சமயெவா4 க1கைள6/ இக?

இழிைரபவகளாயிதன. எனேவ ‘எ 9மத அனியபாைட கிண1க’
எறா.

51-52 "-அேனா

ம" வழியா மதிமய1கி அத

2"வழி ெயFள" ெகா:ேட"
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-

அனியகளாகிய அவகளி மதிமய 2/ ெமாழிகளி அறி@மய1கி

அவக9ைடய ‘2"’ ெநறிைய நெனறியாக மன" ெகா:ேட.
2"வழி- ஆகாவழி, தவறானவழி, தீ12 விைள 2/ ெநறி.
52-54 "- இ";க:

க:ட கயிறரவாB காQத ேபாலா1 கவக

வி:ட ெபா யா@/ ெமBயா6"- ெகா:டதனா 53

ெறBவ) சிற0' சிவன;யாத' சிற0/
ைசவ) சிற0 தாி கிேல"
-

இளி கயி றிைன க: பா/0 என அ'*தைல ேபால அனியக

ேபாதித ெபாBெபா கைளெயலா/ ெமBயறிவாக உ ளதி ெகா:டதனா,
சிவமா/ ெதBவதி சிற0/ சிவFைடய அ;யாகளி ேமைமைய6/ ைசவ
ஒ4 கதி சிறைப6/ அறி ேம ெகா ளாதவனாயிேன.

கயிறரவாB காQத – கயிG உ:ைம; அர@ –மய க உண@. உ:ைம

ெபாைள மய1கி அறித அறியாைம6/ அறி@மய க ேமயா/. உ:ைமைய

அறிய இயலாைமேய இ . அனிய மததின இைள பயபதி ெகா:

கயிைற பா/ெபன க: அ'*மாG அறி@மய க/ ெசBதன. அறிவிைம6/

அறி@ மய க/ இர:/ இேள.
54-55 "ெபாBயா

0ைலதிரளி ேச ைகயா 0தி வரத க
கைலதிரைள ேயெதாG1 கேல"
-

ெபாBேய நிைறத கீ?ைம ெகா:ெடா4கினைமயா நலறி@ ெகா 2/

அறி@ 7களி ஏெதாைற6/ க காதவனாேன.

அனிய க பித 0ைல7ைல அலாம ெமBயறி@ அளி 2/ ைசவ7களி
ஒைற6/ கலாதவனாயிேன.
55-56 "-ெகாைலேச

விவிய 7 ெகா ைக மி2தலா லாேறா
நவிய SெலாG/ நவிேல"
-

ெகாைலதைம மத விவிய 7

இ கேவ, நா ந/ ெபாிேயாக
யிலாதவனாயிேன.

க க

எம

மி2

நவிற 7 களி ஒறிI/ பயி சி
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56-57 "-அவமாக

கால1 கழிேத கழிேத 2லெவா4 க'
சீல1 கழிேத திாிதேத"–
-

Oேண காலைத ேபா கிேன. ைசவ 2லதி பிற/ ைசவெவா4 க/

, ைசவ ஆ)சார/ ஒGமிறி வா? ைகைய வறிேத ேபா கிேன.
57-58 "– ஞாலட

கா* பணதி 2/ க:மய 2/ ேவைசக"2/
ஏ*மததி 2/ இ)ைச ைவேத"
-

உலக இப1க"2/ ெசவ/ ேசபத 2/ க:களா மய 2/

ேவைசய 2/ இவ ைற க:; காத ஏ* மததி 2/ ஆைச ைவேத.
58- 59 "-சீசீெயன

நலாைர க:டா ந12ேவ நலாக
ளலாைர க:டா அக1களிேப"
-

சிவன;யாகைள க:டா அவ) சீ)சீ என அகேவ. சிவன;யா

அலாத கிறிவ மததினைர க:டா மனமகி?ேவ.

நலா – சிவ. நலா – சிவன;யா. ந க/ அ)சதாலறி அவபா
ஏ பவ.

59-60 "-ெபாலாத

மா க ெமறா *கிதிேவ *தைசவ
சமா க ெமறா சதிேவ"
-

ெபா ெவளிபைட. சமா க/ – நெனறி,அெநறி, திெநறி.

60-61 "- எமா க1

2 ற ளேதF/ 2லதி அபிமானதா
 ற ற ;ததிைல"
-

நா ேம ெகா:ட வா? ைக ெயா4 க ெநறி 2 றைடயதாக இதாI/

நா பிற ள 2லதி ேம ைவதித அபிமானதா 2லெவா4 கைத
4மாக றவிடவிைல.
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61-62 "-சி றறிவா

ஏ*மத/ ெபாிெத றி)ைசைவேத ஆனாI/

ேத*வி அதிேல ேசததிைல"
-

2ைறஅறிவினா ஏ*மதேம ெபாி எG ந/பி அதேம விப1

ெகா:டாI/ 2லக@ரவைத வி" அதிேல ேசததிைல.

ேத* – ேதஜZ. ஒளி. 2/ப ெபைம. 2/ப ெபைம, 2ல ெபைமைய

அறித வழிதவறாம கா 2/.
62-63 "-ேபசித

எலாமத ;ேவ எறாI/ தீேயன
ெபால) சமய/ 02தவிைல"
-

நா ஏ*சமயதி ெகா ைககைளேய எெபா4/ 0க? ேபசினாI/

அத ெபாலா)சமய 2 மாறவிைல.
63-64 "– ெகாI/

0யான ப*ேதா ேபாத விதெமன
ெபாவா திநீG/ >:ேப"
-

ெகாைல ெதாழிைல6ைடய 0 ப*ேதா ேபா சாவான மிகமாக

கா"சியளிப ேபால அகேத கிறிவனாக இதேபா/ 0றேத
கவிைனத/ திநீG >சி) ைசவைன ேபால இேப.
64-65 "_ 2லெவா4 க/

இலாத ெப:; இமன/ேபா எனக/
அலா 0ற/ ேவறா யிேத"
-

ந 2; ப:பிலாத இமன ெப:; ேபால அக/ 0ற/ ேவறாக

இேத.

65-66 "-வலா

சிைலயி ெல4தாB) சிGவயதி கவி
நிைல6Gத ெபாBேயா"

79

-

க பித வலவக

சிறாகளி சிGவயதி க பித கவி அவக

ெந'சி க எ4 ேபால நிைல நி 2/ எF/ ஆேறா ெமாழி
ெபாBேயா. ‘இளைமயி கவி சிைலயி ெல4’ எப பழெமாழி.
66-67 "நிலதி மலேதக

பறி மலமத பாதித நலாவி
கG/ மலமத காணாேமா "
-

நில@லகி, பறி மல/ உ:ண பாதித, அதேனா பழகிய கG/

மல/ திறிட பாேளா/ அலவா?(கிறிவ +"ட பழ கதினாெல

நாF/ மனதளவி கிறிவனாேன.)
67-68 ‘- G/

பழ கதி னாேல ப 2/ உலக

வழ கைத யா த க வலா’
-

ெந1கிய பழ கதினாேல விைள6/ ேதாஷைத யாரா த கவியI/?

G/ – ெந1கிய. பழ க ேதாஷ/ எப உலக வழ 2.

68-69 "-சழ கா

மன கிைசத வாெறலா/ ெசBெயF/ வாைத

என கிைசத 7லா யிராேதா"
-

மன/ ேபானப; வாழலா/ எற சழ 2 ெமாழி என 2 உவபான சாதிரமாக

இராதா? (இ 2/)

சழ 2- வ'சைன, 2 ற/, அறியாைம. 7- சாதிர/.
69-70 "- இன ேகடாB)

சின' சிGவயதி சி றினைத) ேசததனா
அனா தமவ மாயிேன"
-

ேச ைகயினா உ:டா2/ தீ1கா, சிG வயதிேலேய கிறிவராகிய

சி றினேதா பழகியதா அவக9ைடய ேதா றைதேய நாF/
உைடயவனாேன. ( ெந றியி நீறிடாைம தயன)

80

70-71 "- னாளி

எனதவ'ெசBேதேனா ஏநலேனா அறிேய
பினவர) ெசறேத ேபைர)"
-

னாளி என தவ/ ெசBேதேனா? என 0:ணியேமா? பின

நைம விைளய ேபைர) ெசG ேசேத.
71-72 "- எெனாெடா

மிவ/ Oணாதி Oணெரா/ ேபBேமாக
பிதெரா/ ெசறேத ேபைர"
-

என 2 ந"பாக வா?நாைள Oணாக கழி 2/ காம மய க1ெகா:ட

பி_தக9ட ேபைர) ெசறைடேத.
72-73 "- சித
தாியெபா

ேபணாேம ஆயிைழயா ேபQ/

பிாியட ெசறேத ேபைர"
-

அறி@ 2அாிய ெபாளாகிய சிவைத அறிய வி/பாம ெப:கைள

காQ/ பிாியட ேபஉைர) ெசறைடேத.
73-74 "- வறியவனாB

ஆறறியா அதகF அ1ைகயிைட ெபா கிஷ'ேச

ேபறெதன அைடேத ேபைர"
-

வறியவனாக வாF/ வைகயறியாத 2டF 2 ய சி இறி

உ ள1ைகயி ெபாியெசவ/ வ ேசத அதி]டைதேபால ேபைர)
ேசேத.

74-75 "-+றாிய
பனா

அவமாக பா4 கிைறதவி"

பினாளி ேசேதயா ேபைர"
-

ெசா மாளாத பலநா"கைள Oேண கழிவி" பின ேபைர)

ேசேத.

75-77 "-அநா

திநாளாB எ1ேகா ெதவி பவனி

81

வநாளாB ேநத வைகயா – அ@வ)

ேசாதியா ேதாறா) *ய/0வா ெச'சைடயி

பாதிமதி P/ பரமனவ" –
-

நா ேபைர) ேசத அதநா

தி ேகாவி உ சவ திநா .

ப";ெபமா பவனி வ/ திநாளாக அைமத. தாேன ேதாறிய அ@வ)

*டேமனியானவ (சிவ1க திேமனி) தடதவ;வி ெச'சைடயி பிைறP/
ெபமானானவ

77- 78 "-மாதிைனேயா

+Gைடயா எ" 2ணைடயா பாெவ ைள
நீGைடயா ைகயி ெந0ைடயா"
-

ெப:பாகமானவ, எ:2ணதா, பாேபாற ெவ:ணீறணிதா,

தி ைகயி ெநேபதியவ.
78-79 "-ஆGைடய

ெசனியா ஆGைடய ெசனியா றைன

ன மளித தவ"
-

க1ைகயா றிைன) சிரசி தாிதவ; ஆGகைடயாைன அளிதவ;

ஆG- மட 2.

79 -80 "பனகதி

>Qைடயா ேனாாித >மி4' *மத

நாQைடயா 0ாிேச நாQைடயா"
-

>ணாக பா/பிைன உைடயவ; இெப/ >மிைய) *மத வா*கியாகிய

பா/பிைன த ேமவாகிய விI 2 நாணாக உைடயவ.0ாியாகிய

7ைன உைடயவ. நா: – மட 2
80- 81 "-காQமவ

க'ச கரதா அ ெபGேவா உ)சாி 2/

அ'ச கரதா ஆதியா"

82

-

தைன தாிசிபவ 2 ‘அ'ேச’ எG அபய/ அளி 2/ கரதவ;

அவ அ

ெப ற அ;யவக

அ'ச கரதா – மட 2.

உ)சாி 2/ திைவெத4தாக உ ளவ.

81 – 82 அாியக – ப'சிைலயா

ஐய/ெபB61 கரதா அ1கமழ R";னா
ஐய/ ெபB61 கரத ஆதியா"
-

உயிகளா ெவIவத 2 ;யாத இைணவிைழ)ைச விைள க க/0

வி ஐ மலர/0கைள >"; எB6/ காமேவைள ம:/ அழR";னா;
ேவ:வா ேவ:வைத ஈ6/ வரதகரைத உைடயவ; னவ 2/

னவ.

ஐய/ெபB6/- மட 2.
82-83 "- ெபாBபாத

க கிாிைய ஓவிலா க:டக சாக கன

க கிாிைய ேயாவிலா ைக ெகா:டா"
-

ெபாB தலான தீய ெசயகைள ச G/ சிதியாம ெசB6/ கீ?ம களாகிய

அ*ரக

இற ஒழிய ெபாமைலயாகிய ேமகிாிைய விலாக ைகயி

ெகா:டா. கிாிைய – மட 2 .ெசய, மைலைய. பாதக/ – ெகாைம. ஓவிலா-

சிதியாம எ:ணாம. ஓத –சிதித.

க:டக – கீ?ம க ,அ*ர. கனககிாி – ெபாமைல ேம. ஓவிலா- மட 2. ஓ@

இலா, ஓ விலா. விலா எப இைட 2ைறயாக விலா எனவத.
83-84 "- மி க;ேயா

 க:ணா நலமித/ ஒபாவா )*ட/

 க:ணாB வா4 கைடயா"
-

அ;யவகளாய எம 2 அைடய ;யாத மி2த அததி 2 ஒபாவா;

ஞாயிG தி1க

ெந0 ஆகிய KG *டக9/ KGக:க ளாக திக4/

கைத உைடயவ

 க:ணா-மட 2. இைறவ அத/ எனபவ, அவ அழிவ றவ; அவ
த/ ஆனத மழிவ ற எபைத 2றி 2/.

83

84-85 "-த கா

மற/ பிறவி வரநிைனயா தாF/
மற/ பிறவியிைட வாரா"
-

சிவ0:ணிய/ வாB க ெப ேறா எ காரணதாI/ பிற0

அைட6/ப; ைகவிடா. தாF/ பிறவி 2 வாரா.

மற/- த நிைனவிறி6/.நாமற கிF/ ெசாI/நா நம)சிவாயேவ’
(*தரKதி நாயனா.)

85-86 "-றேதா

தவதிர:ட ெதன தவளநிற/ வாB
நிவலக Kவி நிG"
-

இனி ெபமா Oறி கிற ெவ ளிமைலைய RGகிறா.

உலக ப றிைன  ற றத ஞானியகளி 0:ணியெமலா/

ஹிர:டெதG +G/ப;யாக ெவ:ைம நிற/ெகா:, நிலைத ஊவி

நிமி.

தவள/- ெவ:ைம. 0:ணிய/ ெவ:ைம நிற/.

‘வெதBதிய, 0:ணிய/ திர: ள ேபாவ’ திமைல. (ெபாிய0ராண/ 12)
86-87 "– நவத/ப

வி/மித1க ேளா1கி விமலமாB ேவததி
ச/மதமா/ ெவ ளி தடவைர6/"
-

0ைமயான பலவித ஆ)சாிய1கைள தF"ெகா:, யதாB, வி:ைண

ஊவி உயேதா1கி, எGள ேவதஙதி 2 நிகராக விள12/

ெவ ளி1கிாிஎF/ ெபாியமைல6/.

நவ/ – 0ைம. வி/மித/ – ஆ)சாிய/. விமல/- மலம ற Bைம. ச/மத/
cammatam

, n. < sam-mata. 1. Approval, acquiescence, consent; உடபா. ஈபயவாதிக

ச/மத/ (தா6. எ12. 3). 2. Friendship; ந"0. தான' ச/மத மிெசா (காசிக. தீ.

7). 3. Opinion, tenet; ெகா ைக. (யா?. அக.)
87-88 "- த/மத"

84

சதி6ைற6 தட1கிாி6/ ச1ேக/
0ேத ளயவா? ெபாபிர:/"
-

த/ைடய அ"சதியாகிய அ/ைம உைற6/ ெபாிய மைல6/, ைகயி

பா'சசனிய/ எF/ ச1கிைன ஏதிய ெபமா9/ பிரமா@/ வா?கிற
2Gக

இர:/.

இைவ ெவ ளி1கிாிைய அ லவ. அய வாஉ/ மைல ஐய மைல அல

ஐயாசாமிமைல எG/ ச1ேக/ ஐய வா4/ மைல ெபமா

அ/ைம வா4/ மைல நீமைல அல 2வி;மைல எG/

; எG/

வழ1கபகிற.
88-89 ‘- நதி

கத மைலவிலாம கதன

மத மைலெயF/ மைல6/"
-

ெசB6/

வி/பி ெதாழ ஐயமிலாம அ ெசB6/ கத கனி

மதமைல6/.

நதி – வி/பி. மைல@ – சேதக/.
89-90 "- ஒப;தாB

ப'ச பிரமேம ப'சவைர யானெதன
ம'சட/ ப'ச வைர6ைடயா"
-

ஒ12 +; ப'ச பிரமமதிர1கேள ஐ மக

ேமக/ ெமாB 2/ ஐ மைலகைள உைடயா.
90- 95 "எ'சா

நீதர1க தாேல ெந12/ அககைரைய

ேபெதறி ெவ ள ெப காகி – ஆெத4ேத 91

அநா" பகீரத கா ஆ1கிழித க1ைகையேபா
இநா" பல@லக மீேடற – ெபானா 92

ெபாத ரசித ெபாபி Iலாவி

மத ெபா ப பல@/ வாாி – கல 93

ெதா/ெபாைள ெயலா/ *வண மயமா கி

வி/பாிசா காரணேப ேமவி – க/பவேநாB 94
யா@/ அக றி அற/ெபாளி பா கியைல

ஆயெதF/ப;யான

85

வாவிவ1 கா'சி மாநதியா" –
-

2ைறவிறி நீரைலகளினாேல ெந1கிய அகற கைரகைள ெபய எறி,

ெவ ள ெப கா கி, ஆரவாாி ெபா1கி, ெனா நாளிேல பகீரதF காக
வி:ணி இற1கிய க1ைகநதிைய ேபால, இநாளி நாெடலா/ ஈேடற
ெபா ெபாதி விள1கிய ெவ ளி1கிாியி தவ?, அ12 நிைறதி 2/
மைலப ெபா க

பலவ ைற6/ மய1க வாாி ெகா:, தா ெதா/

ெபா கைள ெயலா/ ெபாமயமா கிவி/ தைமயா காரண ெபய
ெபாதி, ெகா;ய பிறவிேநாB தயவ ைற ேபா கி அற/ெபா
அைல தாவிவ/ கா'சிமாநதியா.

இபமா கி

இ தசா1கதி உGபாகிய நதிைய +றி G.

தர1க/ – அைல. இரசித/ – ெவ ளி. இரசிதெபா0- ெவ ளிய1கிாி. உலாவிபர. *வன/- த1க/. த1க 2 ம ெறாெபய கா'சன/. தாெதா/
ெபா கைள கா'சனமா 2தலா இநதி 2 கா'சிமாநதி எப
காரணெபயராயி G.
95-96 – ேம@0க?

"-ஏ"; அட1காம எD@ல2 தமணேம

நா"வி 2/ ெகா12வள நா";னா"
-

த 0கழா 7களி அட1காம எலா நா";I/ தFைடய 0கைழ

நிைலநா"/ ெகா12வள நா";ைன உைடயவ. ெகா12- மண/, ேத
பலெபா

ஒெசா த மண/ – த0க?. ‘ெகா12 மயி எ12/ ம6/ ‘

எF/0க?

96-97 "-ேபா";விைள

ெரலா/ சின ஊராB 0ற1ெகா க
ேபெரன திக?ேபாினா"

-ேபா";யி" பிற ஊகெளல/ சி [க

என 0ற1ெகா ேதா G

ேபா/ப;யான ேப எனவிள12கிற ேபாிF 2 தைலவ.
ேப –ெபய காரண/

" உைரதநா பயF

ெப/பய னாய ஒ ளிய Oடஃ உறலா

தைரதைல ேப ெரமக
நிரத ேப ெரமக

சிலெர தலதிF/ சா Gநா பயF/

பலேர நீ;ய ஆதிம நகைர
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இைரெத4 கடேபா வளதிF/ேப ெரமக
(ேப 0ராண/ நகரபடல/ 1)

ப பலா யிரேர"

97-99 ஆர

பாமாைலP/ பைணேதாளி எற0
பாமைல P"ட பணிதேபா – >மாைல

ேநசமாB மாசகற நிமலமாB ெபாமயமாB
வாசமா ெகாைறமல மாைலயா –
-

ந/பி ஆரP"/ திைறகளாகிய பாமாைலகைள அணி6/ த ெபத

ேதாளி எFைடய 0ய ெசா களினா ெதா கப"ட ெபாவிலாத
பாமாைல P"ட எைன பணித ேபால > களா ெதா கப"ட

மலமாைலக9ட 2 ற/ அ ற, ய, ெபானிறமான, வாச/ நிைறத
ெகாைறமல மாைலயா.

ஆர பாமாைல ேபால ெகாைறமாைல

எFைடய மாைலேபால பிறமல மாைல
இ மாைல எF/ தசா1க உG0
99-100 "-வாசி

க/பாியி ேலGேவா ரலாதா காண
ப/பாி ெசாறிலா பாியா" –
-

K)* கா G எF/ ேவகமாக)ெசI/ 2திைரமீ ஊேவாராகிய ேயாகிய

அலாத பிற இயபாள யா/ காண;யாத ெபாியா.

க/பாி- ேவகமாக ஓ/ 2திைர. வாசி- 2திைர. ேயாகெநறியி K)* பயி சிைய
வாசிேயாக/ எப. வாசி க/பாியி ஏGேவா- வாசிேயாக/ வல

சிவேயாகிய. பாி*-இய0. பாியா –பைம உைடயவ. பைமx ேநைம.

"-:ணியா மிகெபாியா" ( திைற)

இ 2திைர எF/ தசா1க உGைப +றி G.
100- 101 "–இ/ப)

சிைலயி ெபா" ெவ ைள) சிர/ ந21

ெகாைலவல க/பமத 2'சரதா"
-

2ட1ைக நீ/ ப)சிைல6/ இ" வழிபவா 2 ெவ ைளயாைன யாகிய

ஐராவததிேம ஊ/ இதிரபதவிைய ந2வா. சிவ 1கமணி ேகா
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இர:டாயிர/ பைடத அயிராவன/ எF/ ெபயைடய வய யாைனைய
உைடயவ.

சிர/ – யாைன. ெவ ைள) சிர/ – ெவ ைளயாைன. க/ப/- அைசத. யாைன
ஒ நிைலயி நிலாம அைச ெகா:ேட இ 2/ இய0ைடய. எனேவ,
க/பமத யாைன எறா. சிவ எளிய >ைச ேக இர12வ எப,

"2ட1ைக நீ/ ப)சிைல6/ இவா 2 இைமயா 2'சர/
பட1ெகா

பா6/ >வைண6/ தவாB மைர பரேம";"

(திவிைளயாட 0ராண/, இைசவா ெவற படல/ 34)
என பர'ேசாதி னிவ வா காI/ ெவளிப/
101-102 "-அைலயாம

ஈ:/ அ;யவக" ெகB/ேப ாிபெமன
K: ழ12/ ரசதா"
-

இப/ ேத; எ12/ அைலயாதீ. இ12 வா1க

இலாத ேபாின/ கி"/ எG ழ12/ ர*ைடய.

உ1 9 2 எ12/

இ தசா1கதி ஒறான ர* எF/ உG0.
102-103 "– ஆ:டவற

ேசேவG ேசவ;ைய அலதிைல ெயறைச6/

ேகாேவG ெகா ற ெகா;யினா"
-

விைட ஏG/ சிவெபமானி சிவத திவ;கைள அலாமேவG 0க

இைல எG அைச6/ ேமைம6ைடய ெவ றி ெகா;யிைன உைடயவ. இ

தசா1கதி ஒறான ெகா; எF/ உG0.

ேச – காைள. ேகா- ேமைம . ெகா ற/ – ெவ றி.
103-104 "– >ேவG/

அதணF/ நாரணF/ அ:டபகி ர:டெமா
வதட12/ ஆைண வ6ைடய"
-

ெவ:தாமைரயி இ 2மதணனாகிய பிரமF/ திமாI/

அ:டபகிர:ட1க9டவ ஒ12கிற ஆைணயாகிய சதிைய உைடயவ.
104-105 "-ைமதகளா/
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ப";வி நாயகF/ பனிைக ப:ணவF/
கி"; யேக கிளவர"
-

தFைடய 0தவகளான ப"; விநாயக ெபமாF/ க

ெபமானாகிய கட@9/ மகி?)சி6ட ெந1கி அேக வர.
ப";விநாயக- தலவிநாயக. ப:ணவ – கட@ , 2.
105-106 "-ெதா"டரனா

உ:டபாிகல/ ஒ:மல/ ெப ற எ1க
ச:; ெபமாF/ சாவர"
-

சிவெபமானா ெதா" உ:ட உ:கல/ அவ 2) சாதிய மலக9/

தன ேக உாிைமயாக ெப ற ச:;ேக*ர ெபமாF/ அ வர.

பாிகல/- ைநேவதிய/ உ ள கல/.
106-108 "– ம:;யேப

அபா றமி?பா/ அபட ச/பத

வபா அ;ைம ெகா:ட வெறா:ட – ெதபா 107
விள1கவ/ வாதJ ேவத ாிவெரலா/
ள1கா ப கேல Pழ"
-

நிைறத அபினா தமிழினி பா/ அப, திஞானச/பதட,

வதா"ெகா:ட வெஹா:ட *தர/ 0க? விள1கவ/ திவாதJர
மாணி க வாசக/ ஆகிய 2ரவக

இவெரலா/ அகி ெந1கி இ க.

‘நா9/ இனிைசயா தமி?பா/ ஞானச/பத நா@ கைரய’ (*தர)

ெதபா விள1க வ/- ெதபா:; நா 0கழா விள1க ேதாறிய.
108-109 "– உளதனிேல

இ)ைசயறி லக ெமலா/ ப;யள 2/
ப)ைசவ தாயா/ பா1கவர"
-

உயிகளி இ)ைசைய அைவ உைர காமேலேய அறி அவ றி 2 உாிய

ேபாக/ அளி 2/ மரகதவ தாயா உட அகி வர.
109-110 "-அ)*தேனா

;திரேன யாதி இைமேயா2ழா திர:ேட
அதரதி க:ேண அலவ"
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-

திமாெலா இதிர தலாய ேதவ 2ழா/ திர: வானி மல

மாாி வ.

வி]Q சகZரநாம 7 விள க உைரயி, ஆதிச1கர, அ)*த எபத 2,
உ ளாத இய0 ம G/ ச திகைள எG/ இழ காதவ எG/, ேமI/

மாறாதைம ெகா:டவ எG/, நிைலயானவ எG/ 2றிபிகிறா.
110-111 "-மிேய

யாதிழவ/ அதிர ழ1கிெயழ

Oதி நிர/ப விதைடய "–
-

மி தய ேதவ வாதிய1க

0க?)சியாகிய விக

ேபெரா6ட/ ழ1கி எழ, தவனி

ெதெவலா/ ஒ க.

111-112 "– ேகாதி

2ணவ;யா ெரலா1 2ழா1ெகா: +;
பணிவிைடக
-

ேவ:;யவா ப:ண’

2 றேம இலாத 2ண1ெகா:ட அ;யவக

பணிவிைடக

ெசBவ.

எலா/ 2ழா/ 2ழாமாக

112-113 "-அணிகிள/

ேவதெமா பாI/ விமல தமி?ேவத
நாதெமா பாI/ நவிறில1க) –
-

அணியணியாக ஒ 2/ நாேவத/ ஒபாI/ ெதBOக தமி? நாத/

ஒபாI/ ஒ க.
113-114 _ சீத

பனிெவ: மதிய1க
கனிெவ: 2ைடக
-

பா கவத ெதன

கவிப –

2ளிதெவ:ணிற நில@க

ேபா ெவ:2ைடக

பல இைறவனி ஊவலைத பா க வத

பல கவி நி

114-115 "-நனிவிைர

.
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க1ைக திர9/ வத கா"சிெயன ேமேலா1கி
1க கவாி0ைட  ளேவ"
-

மிக ேவகமாக க1ைக6/ பிற ஆGக9/ அைலOசி வதைத ேபால

ஆ1கா12 உய கவாி ப க1களி  ள@/.
115- 117 "- எ12மா/

Kவெபமா ;யாத ெபமா

ேதவ ெபமா சிவெபமா – காவலரா'116
சி";ெபமா திதிெபமா கா:பாிய
ப";ெபமா பவனி வதா"
-

எ1கQ/ நீ கமற வியாபிதிபவ, /Kதிக9 2/ தவ;

அதமிலாதவ; ைன ழ/ெபா9 2/ ைன பழ/ெபாளாகிய
வ; ேதவக9 ெகலா/ ேதவ; ஆகிய சிவெபமா, ெதBவ1களா/
சி";ெபமா பிராF 2/ கா 2/ ெபமா திமாI 2/ கா:பாியவ
அகிய ப"; ெபமாபவனி வதா.
117-119 "– சி"டெரலா/

ஆவா திதி ததெமன கானவிைச

பாவா நிG பர@வா – நாவா 118

க:ேண கேத கதிேய வாக பகேம

எ:ேண எ4ேத எனதிபா"
-

ெபாிேயாராகிய அ;யவெரலா/ இபதி திைள ஆவா; அதெமன

இனிய பாடகைல பா; நிG ேபா Gவா; வி/0வா;க:ேண கேத கதிேய
வானக க பகேம எ:ேண எ4ேத என பலவிதமாக திபா.
119-120 "-ந:ணா

பதிதெரனிF/ பவனி பா க கிைடதா

கதித1 காெணேற களிபா"–
-

ஒ காI/ தி ேகாயிைல அைடயாத 2லெவா4 க/ ெக"ேடா எனிF/

ெபமாவ/ பவனிைய பா 2/ வாB0 கிைடவி"டா ெபமா ந கதி
தவா எG +றி மகி?வா.

பதித – 2லெவா4 க/ சமய ஆசார/ ெக"டவ
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120-121 "– திெசB6/

வி:ேணா/ ம:ேணா/ ேவ"ட னகைட
க:ேண அளித9/ கா:எபா"
-

வி:ணவகளாயிF/ ம:QலதவராயிF/ அவக

ெபமானி கைட க:ேண தத9/ எபா.

வி/பியைத

121 – 122 "–வி:ணவ காB

கைல 2ைழவித க:Qதேல ெய/மனமா1
கைல 2ைழத கடெனபா"
-

ேதவக9 காக கைல 2ைழவித, திாி0ரைத அழி க ேமமைலைய

விலாக வைளத நிக?)சி.
122-123 "– அைல

ெபா@ மிட றிெல1க

0மல' ேசதா

இைம கபா2 ெமபா"-

இ9 2 நிகரா2 உ/ைடய க:ட கபிேல எ/ைடய 0ய

மலைத6/ ேசதா க0 இமட1கா2ெமபா.

உயி 2 அறியைமைய) ெசB6/ ஆணவமலைத இ:மலெமப வழ 2.
123-124 "-தி-த

தீைவத ெத1க ெப தீவிைனெய லாெமா1ேக

ேவவித ேகேயா விள/ெபபா"
-

அழகிய ெந றியி ெநபிைன க:ணாக ைவத எ/ைடய தீவிைன

கா"ைடெயலா/ *"ெடாித காகேவா எபா.
124-125 "–ேசவிேதா

த1க மல/ ேபா கேவா த:0னைல) ெசனிைவதாB

தி1கைள6/ ைவதெதன ேசெதபா"
-

உ/ைம க: அழிபேவாாி மல அ4 ைக க4வேவா 2ளித

க1ைகைய) சிரசி ைவதாB? ஆனா கைற6ைடய சதிரைன6ட ைவத
என காரண/ எபா.
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125-126 "– எ1க ெபா"

டாேயா நர@@ மானாB 2 ெவ1ெகா;ய
ேபேயா மாடெலன ெப றி ெயபா."
-

எ1கைள ஈேட G/ ெபா" மாFட உ@/ ெகா:ட உன 2 ெகா;ய

ேபெயா/ ஆவ என சிற0 எபா.

நர@- 2வாக மாFட) ச"ைட தா1கி வத. ேபெயாடாட சவச1காரதி

பி 0ன உ பவதிேபா.
126-127 ."- தீயபவ

காெடறியேவா கணி)சியிைன ைக ெகா:டாB

மாடாெயா மாேன ைவத ெதபா"
-

எ1க9ைடய ெகா;ய பிறவி கா";ைன அழி கேவா ைகயி

ம4வா6தைத ெகா:டாB? ஆயி அகிேலேய ஒமாைன6/ ைவதேத?
அதைன ெகாIவத 2 என அலவாஉ ள?
127-128 "– Uடா/

ேயாக தி/ உைமயாைள) ெச/பாதி
பாகதி ைவதெதன ப றி ெயபா"
-

0லைனஎG ெபைம6ைடய ேயாகதி இ/ நீ உ/ைடய

இடபாகதி ெச/பாகமாக உைமயாைள ைவதேத? எபா.
128-129 "– ஆகதி

கதெபா; >ச கதாம ெவ:ணிறமாB

ெவதெபா; >செலன விைத ெயபா"
-

நீ உ/ திேமனிமீ மண ள ெபா; >சாம ெவத ெவ:ணிற)

சா/பைல >சி ெகா வ என ேவ; ைகயாக அலவாஉ ள? எப
129-130 "– இதவைக

ததமன கிைசத சா றி ெதா4நி ப
எதைனேயா ேபP? திர1கி நி ப"
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-

இத ைறயி பல/ தத/ மன 2 இைசதவைகயி ெபமாைன

ெதா4 நி க@/, எதைலேயா பல P? ெதா4 இைற'சி நி க@/;
130 – 133 "- பிதேன

ெகா'ச  ளதில0 ெகா:டதிைல கலான

ெந'சக ைந நிறதிைல – த'செமன 131

க:ணவி பாயவிைல ைகதைலேம ெகா ளவிைல

ம:ணதனி O? வண1கவிைல – :ெணனெவ 132
ஆக/0ளக/ அ/பவிைல இDவிழவி
ேமாக/ ஒச G/ ய1கவிைல"

- அறி@ மய க1 ெகா:ட நா , எ உ ளதி எ ளள@/ பதி ெகா:டதிைல;
க ெந'ச/ அபா ெந 2கி நிறதிைல; இைறவேன ைணெயன க:நீ
ெப கவிைல; நிலதி மீ வி4 வண1கவிைல; உட/பி
சிேப படவிைல; இைறவனி பவனி விழவி பதிமய க/ எைன

ெகா'ச1 +ட பாதி கவிைல. இைவெயலா/ பதி ெமBபாக .
133– 134

"-ேவக

பறைவவில1 ேகா"; பயGத நா";
நிG@ெமா 0Iைவ ேநேத"
-

தானியைத கDர ேவகமாகவ/ பறைவைய அ)*Gதி வில க நா"/ 0

திய ெபா/ைம (scare crow) ேபால நிறிேத.

உயிாி ப:பாகிய அ0 ெந'சி இதிதா அப +"ட/ அபகளி
பதி) ெசBக9/ உ ளைத உ2விதி 2/. அதைகய அபிலாைமயா

0 திய ெபா/ைமைய நிGதியைத ேபால நிறிேத எறா.
134 -136 "– ெவGைமேய

ஆனாI/ அநா ள;யர; ெபா;ெய
ேம,நாெசB 0:ய விேசடதா

ப"ட1கிரச/ பாிசனேவ திபாிச

– றானாக135

ப"டதனா ெபானா/ பாிேசேபா"
-

அபாகிய உ ளீ அ G Oணனாக இதாI/ அத நல நாளி

அ;யவக9ைடய கா 04தி எ ேம, நா 0 ெசBதித 0:ணிய
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விேசடதா, எ மீ தானாகேவ வ ப", பாதரச/ பாிச ேவதியினா ெபா
ஆனைத ேபால;

‘ அறிவிறி, விைளெவாG/ அறியாேத ெவGவியனாB கிடேபF 2’

(திவாசக/ 482) ெவGவிய – ெவGவிய – ெவGைம எF/ ப:ப;யாக

பிறத 2றி0 விைனயாலைண6/ெபய. பாிச ேவதி- Alchemy
136-137 "– வி"டகG/

2 றிெயன நி 21 2றிபா ெதன க9/
ெப றி நிைன "
-

அ;யா +"டைத வி"டகG க/ப/ ேபால நிறாI/ எைன 2றி

பா, என 2 அள நிைன. 2 றி – க/ப/, :. பதியிெமBபா

எ@மிறி நி றனா 2 றி எறா. ெப றி – இ12 இர கைத 2றித.

137-138 ெப1கைண – உ ற க

ணாகரேனெய ெபா"ேடா ராசிாியனாB) சர
ேசகர ெனேறா திேப ேசதிேய"
-

கைண கடலாகிய பரசிவேம கைண ெகா: எ ெபா" ஓ

ஆசிாியனாB) சதிரேசகர எG ஒ திெபய ெகா:.
சிவஞானேபாத/ 8ஆ/ 7 பா கா:க.
138- 139 "– சாகர'P?

இD@லகி I ளமத ெமததைனேயா அதைன 2/
ெபௗவெமF/ ேவத பேயாததிைய"
-

கடலா Pழப"ட இநில@லகி எதைன) சமய1க

உளேவாஅதைனைய6/ தF
பா கடைல’

அட கி ெகா 9/ சதிர/ எF/

139-140 "– திDயாக

மதிவழிேய மதிதநவ நீதைசவ

சிதாத ெமB6ண ேதசிகனாB "
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-

ெதBOகமான ஆகம1களாகிய பா கடைல கைட எத ெவ:ெணB

ேபாற ைசவ சிதாதெமBெபாைள உண/ 2வாB.
"ேவத/ ப*வதபா ெமBயாகம/நாவ
ஓத மிழதனிF

9GெநB – ேபாதமி2

ெநBயி உG*ைவயா/ நீ ெவ:ெணB ெமBக:டா
ெசBததமி? 7 றிற/"
140-141 "– ககிற

க பனா மா கெமF1 க"ெசவி 2 வ;ேபா

ெசா பிர ேயாக'ெசB *ேகாதயனாB"
-

உ:ைமயிறி ெவG/ ஆரவாரமாக ககிற க பைன) சமய1களாகிய

பா/0 2 இ;ேயG ேபால ெசால/0கைள ெதா 2/ ஞான இப/ அளிபவ.
க பனா மா க/- தாேம த/ விப/ேபா க பி ெகா:ட சமய1க .

க"ெசவி – பா/0. பைட கல1கைள பைகவேம பிரேயாக/ ெசBவேபா

வா 2வைம. *ேகாதய – *க/ + உதய. அறி@ இப/ அறிJ";

இபளிதனா *ே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@ >:' சிவசின

தாேல பிரானா/ தைகவிள1க" –
-

சிவனான அவ எைன ேபால ஒ மனித உ>:/

சிவசின1கைள தாி ளைமயாேல சிவமா/ தைகைம விள1கி ேதாற.

க:ட கைற , ெந றி க: தய அைடயாள1கைள மைற மாFட) ச"ைட
தா1கி வதாI/ அவ தாி ளசிவசின1க
ெவளிபதின.

அவ சிவேன எபதைன
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143 – 144 "-ஆல;யி

அறமத வாேபா அரசமர தேக

நிெறளிேய காணேந நிறளி"
-

கலா நீழ னிவ நாவ 2 அளி அG அமதிதைத

ேபால அரசமரதி நீழ அ;ேய காQ/ப;யாக ேன நிG
144-145

"-– எறைன

அெபாட ைழத1 ககிதி ப பலவா
பழைம ேபசி ;தத பி"
-

எைன அ0ட அைழ தனகி இதி நல/ விசாாி

;தத பி

145- 148 _எேபாி

ைவத ெபததயா வாஎக ேநா கி

விதகேன ெய1ேகா விழவிI – மதெனன 146

நிறாB எேன6ற ெந'சமி/ேபா கேலா

ஒறாI/ உகா ஒெபாேளா – ெசேறா; 147

பா 21க: ேணாவியெசB பாைவயிக: ேணாேவாைச
ேச 2'ெசவி யி/பி ெசBெசவிேயா"
-

எேம ைவத ெப1கைணயினா, எFைடய கைத பா,

‘விதகேன! (ஞானவா . எ ள 2றி0) எ1க

இைறவனி திவிழாவி

அறிவிலா பிதேபால எத) சலன/ இறி நிறாB. உFைடய ெந'ச/

க;ன இ/ேபா?கேலா? எதனாI/ உகாத வயெவா ெபாேளா? அழகிய
கா"சிைய) ெசேறா; பா 21 அ:ேணா? அல ஒவிய வைரத அழகிய
பாைவயி பாைவ இலா க:ேணா? உ ெசவி ேகளா) ெசவிேயா? இ/பா
ெசBயப"ட வெசவிேயா?
148-149 ‘– பா 21கா

நல2; பிறதாB நா;ளைம ேயாடழ2/
0I/ வ;வ/ ெபாதினாB"
-

உைன பா 2/ெபா4 நீ நல2;யி பிற ளவனாக ெதாிகிற.

இளைமேயா அழ2/ +;யவனாக உ ளாB.
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149-150 "-கI1

கைர6/ எ/மா ெசபவனி க:1கைரயா
ைற6/ ெபமமைத 6 றாB"

- எ/ இைறவ பவனி ெசI/ இ கா"சிைய க:ட க;னமான கI/ உ2ேம.
நீ இத கா"சிைய க:ைவ_/ மன/ ெநகிழாம திமிேரா ளாB.
150- 152 "– ைறேய

வழிவழியாB) ைசவ வதைம 2ேனா

ெமாழிெபயேர சாGெமாழிய- வ4விநீ

ேபயிேகா" ப"டாேயா ேபைதைமேயா ேவ றவத/

வாயி ேகா"0 ற வைகதாேனா"

-

நல ைசவ பர/பைரயான 2;யி நீ பிற ளைம 2 உ ேனா

உன 2 ைவ ள ெபயேர சாG பககிற. பார/பாியமான ைசவ ஒ4 கதி

ந4வி நீ அநிய மதமான ேபயா பி; கப" ளாேயா? உ அறியாைமேயா?
அநியவாB) ெசா மய1கி அகப" ெகா:டாேயா?
152-153 "-– ஆயவித'

ெசாெலறா கா";னிவா? "டவில1கைனேய
ெசாலG ெசால ெதாட1கிேன"
-

இDவாG ைசவ ந 2; ப:0 2 மாGப"ட வித/ ெசா எறா.

அதைன) அG ெசால ெதாட1கிேன.
153- 157 "-–கலாத

மாதெரன எைன மதிதனிேரா இதபா

ேவதெரைன ெகா:டா; ெம)சி1கா

– ேபாெதைனநீ 154

கI 2/ ம:Q 2/ காச; 2/ ெச/0 2/

ெமல வண1க விைலெயG – ெசாIததா

155

அனைத பாெதாெகா கானவா ேம ெபாBைக
யினைத மீனாதி யிைலெயன) – ெசானைத 156

ெயாபா2/"
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-

எைன கவியிலாத Kட என நிைனவி"bகளா?

இD@லகிI ளா எைன ெகா:டா; ெம)சி/ேபா எைன நீ கI 2/
ம:Q 2/ காச; 2/ ெச/0 2/ வண க/ெசIதவிைல எG

ெசாIவதா அன பறைவைய பா ஒ ெகா 2தா ஆகாBதி/ உ ள
ெபாBைகயி நைத மீ தயன இைல என) ெசானைத ஒபா2/.

தி ேகாவிகளி ைவ வண1கப/ வி கிரக1கைள கெலG/
ம:ெணG/ ெச0 உேலாக/ எG கிறிவக

இழிைரப. அன/

ேமலான உணவான பாைல உ:Q/. ெகா 2 இழிவான உணவான நைத மீ

ேபாறவ ைற உ:Q/. இத உவைமயினா கிறிதவ தா உயத நிைலயி

இபதாக@/ ைசவ ெகா 2 ேபால இழித நிைலயி இபதாக@/ +றி

ெகா வைத) *";னா. ‘ெசானைத’ எப எைக ேநா கி) ெசானைத என
ஒ G மி க.

157-158 நீவி உய)சிெயF' ைசவேமா

தபா2/ ஏ*) சமயெமாேற – இபாைர

நீதி மிகேவாதி நிைலநிGத லாலேவ
ஆதி ெயனலாெம றைறேதயா"
-

நீ1க

ைசவ சமயேம உய சமய/ என +றிய தவறா2/. ஏ*சமயமா2/

கிறிவேம ம க" சதாயதி நீதியான அற1கைள +றி அவ ைற

நிைலநிG/ சமய/. ஆதலா அேவ தைலயாய எG உGதியாக +றிேன.
158-165 "– ஓதியைவ

ேக"/ ெபாG கிைபயாB எமீ

மீ"/ அ"கைட க: O"சணிய/ நா"; 159
-

நா மமைதேயா +றியைவ அைனைத6/ ேக" ைவ/ சினவாம

ெபாG கைண6ட எமீ கைட க: பாைவ அ

சாதி

160 "அழகழ2 ெசBைக அழகழ2 கவி
அழகழ2 ெசா பிறத ஆ ற"
-

, "அழ2 அழ2 உ ெசய; அழகழ2 உ கவியி அறி@; அழகழ2

உFைடய ெசா ஆ ற, ேப)* திற/
161 "அழகா'
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ைசவைத ேபாலா' சமயெமாG/ ச1கரனா
ெதBவைத ேபாலான ெதBவெமாG/ "
-

. அழகாத ைசவைத ேபாI/ சமய/ ச1கரைன ேபாற ெதBவ/ ,

161 – ைவயதி

ஆதித ேபாலா யைனதிைள 6ற 2/

ேசாதி தனியா' *டெராG/"
-

உலகதி Pாியைனேபால அகதி

ர/ ஒப ற ஒளியா/ தனி)*ட/

0றதி

அைனதிைள6/

162 ‘– >தல/ேபா

ஏ Gநா' ெசBகிற எபிைழைய6/ ெபாG
ேபா றி6ண வளி க >மிெயாG/"
-

நில@லைக ேபால நா/ ேதா:த, ெவ"த, அக?த, 0த ேபாற

எத பிைழெசBதாI/ ெபாG ேபா Gத ம"ேம அலாம நம 2
உணவளி 2/ >மி ஒG/

163 "– பா Gளிேபா P ெகா: லகி 2 ேதா G ைணயாக

ேம ெகா: ெபBதளி க ேமகெமாG/"
-

பா ளிேபா க ெகா: உல2யிக9 2 க:ணி ெதாி6/

ைணயாக மைழ ெபB காபா G/ ேமகெமாG/
164 –" ஏ ெகனேவ

யிைல யிைல யிைல ெயனேவ பைறயைற
ெதாைல மைறயா@ ணிைர 2/"
-

, இைல இைல இலேவ இைல எனேவ ெதளி உைர

பைறசா G/ பழைமயான ேவத1க

யா@/ .

165 –"ெதாIயிக"

ெகாG தைகய விதிவில ைக ேயாவிேத

எG திாியாஇயபினதாB"
-

ஓ1கி உயெவலா/ உைடய சமய'ைசவ/ உலகி ெதாG ெதா"

வகிற உயிக9 2 ஏ 0ைடய விதி வில 2கைள ஓவி,
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166– "அறா

கீழிதி ேயாகியக
-

ேக"க @ணதியதாB"

னாளிகலா நீழ இ னிவ நாவ/ ேக"க

உணதியதாB

"ஊழிெதாG/ நி 2/ உறவினதாB"

ஊழிெதாG/ நிைல நி 2/ ெதாட0 உைடயதாB
167– ஆழியிக:

ஆறைன/ ெசG02 மாGபல சமய

ேபறைன/ வெதா12/ ெப றியதாB "
-

கடேல எலா நதிக9/ ெசG 02வைத ேபால ஒற ெகாG

மாGப/ சமய1கெலலா/ வ ஒ12/
168 –170 "+Gயி

ப 2வதி ேக பவ

பா க வலதாB"

உயிகளி ப 2வதி ேக ப அ

பா க வலதாB,

மி 2ய ேசாபாந விதானட – ஒ கேவ 169
எலா இல கண/ எலா மகவ/
எலா நல/ இையளதாB "
-

பிற சமய1கேளா ப;ைற உற@ ெகா: உBநிைலயி உ ளதாB,

சமய 2ாிய எலா இல கண1க9/ ெபாதியதாB எலாமகவ/
எலாநல1க9/ இையளதாB

170– ெகாலா விரத ைடயதாB" ,

- அற1களி உயத ெகாலாவிரத/ உைடயதாB

170 " ேவதாத ேமான சரதெமF ேமா தாிேத"
- ேவதாத ேமான/ எF/ ம2டைத தாிேத
171" – கரதலதி
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ஆமலக/ ேபால வ"சதி ேபறளி "
- உ ள1ைகயி ெந கனிேபால அ

சதி ே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 ேநத மைலவ றகைல6 ளதாB"
-

பி மைலவ ற சாதிர 7கைள ெகா:டதாB,

173 " ஞான க:ணாB"

-

ஞானமாகிய க:ைண அளிபதாB

173 "மைலேய

இல காB அைடேதாக" ெகBத 2ாிதாB "
-

ேசBைமயி இேபா 2/ எளிதிக: அைடய த க இல காB

இப

174 "கல காத இப கலபாB"
-

ப கலேப இலாத இபமளிபதாB

174– மல கம/

O"; தி/பவரா O"; அளி4
கா"வி க த க அமதாB"
-

ஆணவமலதிைன6/ கம மலதிைன அழி மீ"/ பிற0 2 வாரா

O";ப அ நீாி 4 காவி க த க; பிறவி ேநாைய நீ 2/ அம
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175 " – நா";ேல

சா சமயெமாறாB தாசைமதாI/ சைமயா
தீதபழ/ ெபாைள) ேசவதாB "
-

உலகிேல நில@/ சமய1க

பலவ G

ஒறானாI/ தவழி ப"

ஒ42ேவா 2) சமயாதீத பழ/ெபாைள) ேசவ
176-177 "– ஓ/

பதிநிைல6/ பாசநிைல6/ ப* க

ளநிைல6 தபா தைறேத-எநல/ 177

ஓ1கி உயெவலா/ உைடயசமய' ைசவ/".
-

சமய 7க

ேப*/ கட@

நிைல, பாச1களிநிைல, ப* களாகிய

உயிகளி (நிைல- இல கண/) ஆகியவ ைற வ4விறி ெதளிவாக உைர
எலா ேமைமகைள6/ ெகா: உயத சமய/ ைசவ/.
178- 185

"ஆ1கதனி நீவ தவதாி/ – ஈ1கதைன

உ ளப;ேய உணரா"
-

இதைகய சிற0 கைள6ைடய ைசவசமயதி நீ வபிறதி/,

இ)சமயதி ேமைமைய உ

ப; அறியாம.

179 "சாேறாரா த ளப/ 0சமயமாB"
-

7பல@1 க ற அறி@ மி க ெபாிேயாகளா கழிஒ கி த ளப/

இழித சமயமாB.
‘179 – எ 91

ெகாைலெசBய க G ெகாபதாB"
-

ெபாிேயாகளா க;யப"ட ெகாைலையக G ெகாபதாB.

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 ாிடப" டைமததாB"
-

இத உலகி மாFடராக பிறதவ பப" உவா கியதாB.

181 "ெதDவகளா ேவGபட) ெசBததாB
-

தம 2 ேள ர:ெகா:ட பைகவக

ெகா:டதாB.

181"– ஒDவாத சீவபர தவ1க

-

ேவGேவG சமய1களாக) ெசB

ெச0வதாB"

அறி@ 2 ெபாதாத உயி இைற ப றிய ெகா ைககைள) ெச0வதாB.

182 "0:ணிய/–

பாவ/ அDவாேற பகவதாB"

-

0:ணிய/ பாவ/ ப றி6/ அDவாேற அறி@ 2 ெபாதாத ெசBதிகைள

+GவதாB

183 "– யாவைர6/

ச:ைட காளா கி தள'ேச க வலதாB"
-

யாவேரா/ த க/ ெசB ச:ைடயி" அணிேச க வலதாB.

183 "த:ெடேபா யாவ 2 தாயகமாB"

-

2த க வாத/ ேபசி ச:ைடயிேவா 2 தாயகமாக இப.

183 -184 " – உ:தீ:

ெடB' *கேம ேபாினபெமன ேத றிய
எBத 2  G/ எதிமைறயாB"
-

ந2 திப/ உப/ ஆக இ12 அைட6/ *கேம O" ேபாிப/

என ந/0/ப; ெசB இைறய
ெசIவதாB.

எBவத 2 எதிமைறயான ெநறியி
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184 -185 "– ெவBதாக

மா* திர:ேடா வாB வதெதன வதித
ஏ*மதேமா மனதி எ:ணினாB –
-

அ)ச/ விைள 2/ கள1க/ எலா திர: ஒவாக வதெத வ

ேதாறிய ஏ* மததிைனேயா உலகி நீ ெபாிதாக மனதினி கதினாB
185-186 "காசினியி

O"; ெபாிய விள கி க மிமினிைய
கா"; ேபாB ேத1 கயவைர6/"
-

ஒளிைய வி/பி O"; ேபெராளி O*/ ெபாிய விள கி க சி ெறாளிைய

வி"வி" மிFமிF 2/ மிமினி >)சிைய கா" 2 ேபாB ேத/
கயவைர6/;

186 – 187 "– ஈ";யெச/

ெபாைன ம@" 0கெபB தாிபாி
பிைன ெபாளீ"/ பிதைர6/"
-

ேத;) ேசத ெச/ெபாைன பா?த ப ளதி Oசி வி" ஆ G

மண ெபா கைள அாிெத ெபா
ெக"டவகைள6/ ;

ேச 2/ அறி@

187 - 188" – பFெச4

ேதனி க உ:ணாம ெசதாமைர படத
கானி லா@ம: Xகதிைன6/"
-

ெபாிய ெசதாமைரமலகளிேல நிைறத ெச4 ேதனி க அதைன

உ:ணா இழித உண@களான 04 >)சிகைள ேத; ெசதாமைர கா";F
அைல6/ தவைளையைய6/;
188 - 189 "– மானிடக

உ:ண த2/ப Iணவி க Oதியிேல
ம:Q:Q/ 0திய ற ைமதைர6/"
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-

மனிதக

உ:Qவத 2 த க பலவைக உண@ ப:ட1க

இ க

அவ றி தவி ம:ைண உ:ண வி/0கிற அறிவ ற மைடயைர6/;
189 -190 "– -:Qணவா

7நிர/ப க ெற1ேகா றா

பரவாம

மானிடைர பா/ பாவாணைர6/"
-

-:ணறிவா அாிய ல 7கைளB க G ேத எ/பிரானாகிய

இைறவைன பாடாம மாFடைர பா/ பாவாணகைள6/;
190 -191" - ேமனி

கைமயாB ஊ ைற கல கி நீ:ணா
எைமைய6/ ஒதாBநீ எறா"
-

2"ைடைய கல கி உடெலலா/ ேசG >சி ெகா: ேச Gநீ:Q/

எைமைய6/ நிகதாB நீ எறா.
191 -193"– உவெமாG/

இலா 2ணெமாG/ இலா 2றிெயாG/

இலா இைறெயேற எ/மேனா – ெசாபி

மாGபட ேகால/ வ2பாேர ம றத 2
ேவG 2றிபி கேவ:டாேமா "
-

உவ/ 2ண/ 2றி ஒG/ இலா எ/மிைற எG எ/ ஆ)சாாிய +றி

பி அத 2 மாGபட இைறவF 2 உவ/ 2ண/ 2றி வ2ப எறா
அDவாG அவக

+Gவத 2 ேவG 2றி0 இ க ேவ:/ அலவா?

193 - 194"– +Gமவ

ெசாI/ ெபா9ணரா ேதாடதா Kதிகைள
கெலா ெச/ெபறிகழ க றைனயா"
-

ெபாியவக

ெசானத ெசாI/ ெபா9/ உணராத 2 றதா கட@

Kத1கைள கெலG/ ெச/ெபG/ ம:ெணG/ இகழ க றைன"
194 -195"– நலபி

நீ6ைரத ஏ*மத நீணிலதி உ பதி
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யாயவித' ச ேற அைறய ேக "
-

நல. இனி, நீ பாரா"; உைரத ஏ*மத/ இத உலகதி உ பதியான

வித/ எப; எG உைர கிேற ேக ;
195-198" – ஆயிரைத

நாமட12 ெசBயா:; நாளித >மிமிைச

ேமட12 நா" மிேல)சபல – +ட12/ 196

ெவBய நிவாண வில1ெகா ழித1கா

ெதBவ உண)சி சிறிதிப – ெநாBதா2/ 197
ஏேகாவா ெவற1 கிய/0 "டேதவைதைய
ஏேகாபி ேத/ இய0 றா."

- நாகாயிர/ ஆ:க9 2 னா இ>மிேம ட1கி இத மிேல)சக

 வைள நிவாண மிக1கைள ேபால வா? திாிதன. அவக9 2

ெதBவைத ப ாிய அ)ச உண)சி சிறி உ:டாயி G. ஏேகாவா எF/ெபயாிய

"ட ேதவைதைய வழிபதைல ேம ெகா:டன.
ைபபி

ெமாழிெபய0களி அவகளி (Yதக , கிறிதவக , இZலாமியக

ஆகிய அபிராஹாமியக9 2 ெபாவான) பைடதவனாகிய ெஜேஹாவா ேதவ,
கத, சேவZவர, எெறலா/ 2றிபிடபகிறா. ஆனா ேதவ, கத,
இைறவ, ஈZவர, ஆகிய சமZகித/ தமி? உ ளி"ட பாரதிய ெமாழிகளி

இைறவF 2 கட@9 2 வழ12/ ெபயகெளலா/
ெஜேஹாவாவி 2ெபாதா]
198 - 200" - ஏேகாவா

ேகாப காயா"ைட ெகாG மா"ைட ெகாG
தீபெம திரைத ெதளி – பமி"1 199
ெகா:டா;) சாதியாB + ெதாழிெசB
தி:டா; வா; திாி6/நா " –

-

ஏெகாவாவி ேகாப 2 அ'சி ஆ"ைட ெகாG/ மா"ைட ெகாG/

2திைய நீேபால ெ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 கைடததாB

ேமாச'ெசB P ெமாழிகிண1கி - ஆைசயினா 201

ஆ1கவ ெசBமாய/ அைனதிைன6/ ேதவேன
தீ1ககல) ெசBதெதன ேதறிேய"

- அத +"டதி ேமாேச என ஒவ இதா. அவ இைறவனி (எேகாவா)
அ

4வ/ெப றதாக +றி வ'சைன ெசBத P?)சிக

ேதவேன த1க

அைனைத6/

+"ட/ தீதகல) ெசBத என ந/பின. [விதைல பயண 7

ப; இ*ரேயல எகிதி அ;ைமப";த காலதி இவ பிறதா

என +றபகிற. அ;ைமகளாக இத சிGபாைமயின எ:ணி ைக நா9 2

நா

அதிகாித; இதனா எகிதிய அரச த1கைள எகிதிய எதிாிகேளா

இைண ெகா ளலா/ எG கதினா [6]. இத ெதாட)சியாக எகிதி

ெபகிவ/ இ*ேரயகளி ம க
பிறத ஆ:2ழைதக

ெதாைகைய 2ைறபத காக 0தியதாக

அைனவைர6/ ெகாG வி/ப;6/ ஆைணயி"டா.

2ழைதயிைன ெகால மன/வராத ேமாேசயி தாயா 2ழைத ேமாேசைவ ஒ
+ைடயி ைவ ைந நதியி மித கவி"டா. +ைட எகிதி இளவரசியா

க:ெட கப" ஓ அரச 2/பதி தபி ைளயாக வள கப"டா.
ஒ எகிதியைன ெகாறத காக மிதியா நா"; ப1கியித ேபா
இவ 2 கட@

அ

கிைடததாக ந/பபகிற[7].

ெதாெபாளியளாலகளிைடேய விதைல பயண/ 2றி/, ேமாேசயி
வரலா G தைம 2றி/ ஒத கதிைல.[3][4][5] பல இதைன ெவ:கல
காலதி ;வி இ*ரேயலகளா கானா நா"; இய றப"ட
0ைன@ கைதயாக ககிறன.
202–204 "தா1க9/ேபாB)

ச:ைடெசB நாசய1ெகா 9 ேமா@ணேவ

ெகா:டதனா ப:ைடவிைன +";யிட) – ச:ைடயிேல 203

ெவ றி யைடத/ மிேல)ச கதிபதியாB

ம றவைர த1க: மயமா கி – உ றி1கா "
-

அவக

+"டமாக +;) ெசG ச:ைடயி அநிய நாஅகைள ெவ றி

ெகா: த/ைடய ஆதி கைத பரவ) ெசB6/ உணேவா பிற

ப2தியிேரா ேபாாி" ெவG ேமாசசி ெகா ைக வயமா கின. அDவாG

அ +"டதின பிாி த/ வயமா கி வ/ெபா4,

108

205-207 >சாாி மா 2 0க4/ ெபவா?@/
காசாதி ேசதI/ காரணமாB - +சா 205

ேகா 2/ விகைதயி ெகா ைகயயாB பெபா ேச
தீ கதாி சன1க

ெசபிேய – பா 2 ேள 206

ஏைழமதி ேயாக தைம ெயதிமத மாB)ேசதி
Uைழ ெபக பிைழதாகா:" –
-

>சாக9 2 0க4/ ெபா

தயன@/ வசதியான வாழ ைக6/

ேசதைல6/ காரணமாக கா"; க பைனயாக இைறவனி தீ க

தாிசன1கைள தா/ ெப றதாக கைத க";வி" ம கைள த/ மததி ேச
ப/ ெபக வா?தாக
207-209 "– ேகாைழயா

அத@ைர ெபௗவதி ஆழாம ேத றியிட

த) ச2ன ெமாழிவெதா – வததிேல 208
க ள 2மா கண கிேலா ேதாறி6ல

ெக ள ெவளிப" ;றதத பி – பி ைளெயன
த)ச 2லதிெலா தாBவயி றி நாவெரா
)சபட ெவாவ உ பவி - ந)சிேய 210
பா வய ;யள@' Pனிய1க
றபா சக0ர"ட னாகிேய"
-

த)ச சாதியிேல ஒ தாB வயி றி நா2 ேபாி னவனக ஒமக

பிறதா. அவ ப வய வைரயிI/ Pனிய மதிர1க
ஏமா G/ சக0ர"டனாக வா?தா.

க G உலகைத

211-212 இபாாி

ஏ*ெவன ேப>: ; கள@1 கவிமண/
O* மிட1களிI ேமவா"–
-

அவ இத பாாிேல ஏ* என ேப >: கவி மண/ O*/ இட1களி

ேசரா;

212-214 "– ேப*/

வைலஞ பரத மலச தலான

0ைலஞட Fற@ >: - மைலயா 213

109

திகளிவசி தைல/ ஏைழக
0கழாதி ேமைம ெபாதி"
-

த/மாேல

வைலஞ, ெச/படவ, மலச தய கீ?ம க9ட உற@ ெகா: மைல

2ைககளி வா? அைல கவி அறிவ ற பாமர ம க
ேம/பட வா?தா.
214-216

0கழ அவகளி

"மகிதலதி

ஊைம 2 தி 2வா 6 பாத பி:டெமG
நாமறிய +G/ ந2ெமாழிேபா

– சாமியமாB 215

கா" மனிதக"2 க:க" விைத ெசB
கா"; யவராேல கன/பைட"
-

உலகதி ஊைம 2 தி 2வாய (திதமாக ேபசாம உளறினாI/)

உ பாதபி:ட/ எG பழெமாழிைய நா/ ேவ; ைகயாக வழ12வைத ேபால
,,இவ தைன கட@9 2 ெந கமாக இபைத ேபால கா"
மனிதக9 2 க:க"விைதக

கா";, அ கா"மிரா:; மனிதகளாேல

ெபைம பைட;
216-217 ‘–ேம";ைமேயா
ெபாBய னிவெசBய

0த1க9/ெபாBெய Gவைச

ெசBய மைற திாித"
-

ேமைம6ைடேயா ெபாBய இவ இவெசBகிற அ 0த1க9/

ெபாB எG அறி +றேவ, மைற திாிதா.
217-219 – ைவயதி

ச'சாி21 காலேத தெதாழிI கானிெயG

வ'சவிைன >சாாி மாதிர: –ெந'சி 218
விேராததி னாலவற ேமேல த'சாமி
ேராகெமF1 2 ற' *மத"–
-

இDவாG இவ மைற திாிகிற கால_திேல, வ'சக ெதாழி ெசB6/

>சாமாக

இவ ெசB6/ அ 0த1களா த1க

பிைழ0 2 2தக/

விைள6/ எG அ'சி ஒ12 திர: ெந'சி பைக உணேவா த1க

கட@9 2 எதிராக அவ ேராக/ ெசBகிறா எF/ 2 ற/ சா";ன.

110

219-220 "ஏேராெதபா
அ 0த1க

ெசBத கா லா கிைனெசB யாயிைர

த0 விபதாB வா 2 ததிட@/ –
-

ஏேரா எF/ ெபயைடய அரச உ:ைமயாகேவ அ 0த1கைள)

ெசB கா";னா த:;யா த0விபதாக வா 2Gதி ததா.
220-223 "–அப;)ெசB

Bயாம ெந'ச/ உல பிலாெத பவற

ைகயா ெகாைலதீ0 க"டைளெப – ைறேயா 221
சிIைவதனி ேலய4 சின ப"ேடறி

வIவிIயி ேபாக வதி - தைலவிதியா

ெசதபின"
-

222

ஏ* அDவாG அ 0த/ ெசBகா"; உயி பிைழ காம, உ ல/ உயி/

வா; உல, ெகாைல த:டைன ெப G பிலா எபவனி ைகயா

ெகாைலத:டைன ெப G, ஐேயா! சிIைவதனிேல அைறயப", அ4,
சீரைழ சினப", வIவி உயி ேபாக வதி இறதா.
223- 224 "ெசதபின அனவற சீடசில ரத)ச
வைத தி; மைறவி") – ெசேதா 223
கட@ேள ெயGமித காசினிேயா பாவ/
பட க4வி ப";றதா ெனG/ –"
-

அDவாG ப:ைட தீவிைனயா ெசெதாழித பின அவFைடய

சீடசில, அவFைடய சடலைத தி; மைற ைவவி") சிIைவயி

த:டைன ெப G மாிதவ கட@ேள எG/ உலகதவாி பாவ1கைள
ேபா க க4வின அைறயப" இறதா என@/
224-226 "–0டவிமிைச

மாாிய/ைம ேப)சிய/ைம மாடெபா/ம மைர

OரF ேதெவF/ வித/ேபாI/ – ஊரகேத 225

ெசதாேம ெபாB0கைழ) ேச 2/ வைகேபாI/

111

பிேதறி வாயா பித G1கா"
-

மாாிய/ம,ேப)சிய/ம, மாட, ெபா/ம, மைரOர ேபாேறா

இறத பின ெதBவ/ எG ெபாB0க? ேச பாமரம க

கிராம1களி

அைழ க ப"டைத ேபால , இவF/ பி ெகா:டா வாயா ெதBவ/

எனப"டா.
226-227

"ஒ

ப@ெலF/ ெபாBயி

பயிேறா ஒவ

க@லாBத ப:ைடமத1 ைகவி""

-

(க@-கவ- அ)ச/) அத பிேதறியவக9ட ஒ ப@ எபா

ஒவ, ெபாB ேப*தேலேய பலகால/ பயிறவ, அ)சதினா தFைடய
பைழய மததிைன ைகவி".
227- 229 "– அவல ள

ஏ*விற சீட ெர4திய ெதGேம*

ேப**விேசட ரச1க ெமG/ – வாசக1க

228

+"; 2ைறெத4தி ெகா:2 ப"டட
நா";னிD ேவ*மத/ நா";னா"
-

ஏ*வி, வகிற சீட எ4தியெதG ேபசபகிற ‘*விேசஷ

பிரச1க1க ’ எF/வாசக1கைள எ4தி ைவ ெகா: 2ப"டட

நா";னி இத ஏ*மைததிைன நா";னா.
229-230 "-ேக"டைனேயா

வதமத/ இF/ அேனகவைக யாBபிாித
விைதெயலா' ெசானா விாி61கா:"
-

ப@ ெதாட1கிய அதமத/ ேமI/ பலவைகயாB பிாித. அDவாG பிாித

கைதெயைய) ெசால ெதாட1கினா அ விாி ெசI/.
230- 232 "– அதமத

ஆசிாிய ெத க ளாதியிேல ெசB6ப

ேதசிக/ ப"டதி ேறதவி* – வாசிக9/ 231

எ/மத ைத6/O: இக?)சிெசயிF/ ெபாBயா

112

த/மதைத ெமBெயG சாதி க –"
-

அத மததி 2 க9/ ெதைனகளி சமய பிர)சார/ ெசB6/

உபேதசிக9/ ப"ட/ ெப ற வி*வாசிக9/ பிற எத மததிைன6/ Oணாக
இக? பழிதாI/, ெபாBயி 0ைனத த1க9ைடய மதைத
ெமB'ஞானமளி 2/ உ:ைமயான மத/ எG சாதிதாI/;
232-234 – அ/மதைத

தாபிேதாறா 6தர த1கி மதிய/ நிைற

ேசாபிதி ேயானி வார/ வ1 – ேகாபி 233

ெகால வவாெரG +சிபய ெதாளி/
எலவ1 காணவ4 ேதயிற/ 234
-

அத ெபாBமதைத ேதா Gவிதவனாகிய ஏ*, ஒ தாயி வயி றி

த1கி, ப மாத1க

கப வாச/ெசB , தா6/ தாF/ கப வாதைன6 G,

தாயி ேயானி வார/ வழிேய ெவளிேய வ/, பைகவ தைன ேகாபி
ெகால வவ எG ந1கி பய ஒளி வா?/, எேலா/ காண

‘கட@ேள எைன ைகவி" வி"bேர’ எG அ4ெகா:ேட சிIைவயி
இற/;
234-236 "-0I/

உடல/நர/ெப 0திர தைசேச
திடவிளைம யாதி பவ1க

– அைடவாக 235

ெகா:ேட மனித2ண1 ெகா ைகயி ேபதமதா
6:ேட 6ற1கி 6ழறெவலா1 – ெகா:ேட"
-

எI/0 நர/0 தைச 2தி ஆகிய நா றைடய எலா/ ெபாதிய உடைல

ெபாதி, 2ழவி, பால, இைளேயா ஆகிய பவ1கைள எலா/ ைறயாக
அைட, மனிதக9 2 உாிய 2ணேபத1க

உ:;, உற க/ ஏைன வத/

எலா/ ெகா:,
236-238 "அDேவ*மனிதேன ெயபா வாB 2 பய
ேயாச ெபF1 கமாF 2மண/ – ேபசிைவத 237

113

கனிவயி றி ெறBOகதிIதிதா ெனG'
ெசனிமிைச யாவிவ ேசதெதG/ "
-

அத ஏ* ஒ மாFட பிறவிேய ெதBவமG எG ேப*வாாி

வாBெமாழி 2 பய, அDேவ*, ேயாெச0 எF/ ெபயைடய கமாF 2

மண/ ேபசி ைவதித கனி வயி றி, (ஆணி ெதாடபிறி) ெதBOகதி

உதிதா எG/, அவFைடய தல6)சியி ஆவி வ ேசத எG/;
238 -241

"-தFயிேபாB ெசத Kறாநா த சீடக காண பிைழ

தியைட தாெனG Fைரவ -ெதாதெதG239
மானிடத தவ/ வானவத தவ/

ஆனவி தவதி னாெனG/ – ஞானியக

வி:மீ ெனாறினாேல ெவளிபட க:டாெரG/

எ:மீறி ய 0த/வ ெதBெமG/"
-

தFைடய உயி நீ1கி) ெசத Kறா/ நா

தFைடய சீடக

காண

கலைறயி உயிெத4தா எG/, பி தி அைடதாெனG/,

இDவி நிக?)சி 2றி னேமேய ெதBவ 2றி0 கிடதெதG/

அ 2றி0 பின நிக?த நிக?@க9 2 ஒதித எG/ இவனிடதி

மாFடவிய0/ ேதவ இய0/ இர:/ இதன எG/, இவFைடய ெதBOக

நிைலைய ஞானியக

வி:மீ ஒG ெவளிபட க:டன எG/ இதனா

மனதாI/ எ:ண ;யாத அ 0த1க

ேதாG/ எG/

241-242 "-உ:ைமயிேல

இலா கமெமலா/ ஏ*தைல ேம *மதி
எலா/ந/0 ெமனவிைசபா"
-

உ:ைமயி நிகழாத ெபாBயான நிக?)சிகைளெயலா/ ஏ*வி ேமேல றி,

அதைன பிற க"டாய/ ந/ப ேவ:/ எG +Gவா.
243-244 "–அலாத

ேவ Gமத" 2றிபாB ேம@ெபாைள தம 2
ேதா G விதமாB ெபா க

ெசாேய –  Gவா"
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-

த1க9ைடய மதமலாத ஏைனய மத1க

த1க9 2 ேதாG/ விதமாக திாி ெபா

2றிபாக +G/ க கைள,

பழி  Gவ.

ெசாேய அ/மத1கைள

244-245 "ம"டட1கா ேமாகி மடRரதா வி/ப

ப"டவைள ேபாெல4/ பாவைன6' – சி"ட 244
அாியெவா வ;வா ம கரைத யா

ெதாிய வாிவ;வி றீ"தI/ – ெபாவேவ" 245

-

காக ஒவ மடR/ ெபா" தா காத 2/ ெப:ணி

வ;வதிைன ஓவியமாக தீ"/ பாவனைய6/, ஞானிய உபேதசி 2/ அாிய

ஒவ;வா/ மதிர எ4 கைள வாிவ;வி தீ"தைல6/ ேபாலேவ
246 "த/மன" ெகா:ட தைலவைனத தியானாதி
ெச/ைமெபறேவா வ;வ' ெசBளேர "
-

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

-ேதவிக: -/ைம ேநா 2ேமா காலாேல
வேதநீ ேக"2/ வர/தேமா – வேத

கதிதேமா ெசBதாF1 க/மியேன யெறா
மதியிகா ெளெறமைர ைவவா"
-

உ1க9ைடய கட@ளாகிய அவகளி க:க

காலாேல நட வ, நீ1க
தேமா? உ1க

உ/ைம பா 2ேமா? த/

ேவ:வைத ேக" வர/ தேமா? வேத ந கதி

கட@ளைர) ெசBதவ க/மிய அலவா? அறிவ றவகேள

எG எ1கைள பழி ைவவ.
248-251 "– பதிதா

இைணயி ஒவ ெனனிF/ அவைன)ேச

தைண6 ம;யபல ராேம – ைணயாக 249
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மனவைன) ேசைவெசBேவா மதிாிக ளாதியைர
ன பணி6 ைறேபால – @னி 250

பலவ;யா த/ைம பணிதா Iம 2
பலேதவ ெரேற பழிபா" –
-

இைறவ ஒவேன; எனிF/ அவ அ

அைட அவபா

ேசத

அ;ய பல உளராவ. மனF 2 ைணயாக அவைன) சா ேசைவ ெசB6/

அைம)ச தயவகைள பணிதைலேபால நிைன, அ;யவகைள

வண1கினா நீ1க

பலெதBவ வண க/ உைடயவக

என பழிபாக .

251- 253 "- 2லேதவ

ஏகதம ெகபா ஏேகாவா ெவாG0றா

காக@யி ெராேற* கதFெமா – றாகேவ 252
ேதாறிய ெவDேவG ெசாப2ண ேபத ள
KG/ அதேமI/ ெமாழிவாக
-

த1க

"

2லெதBவ/ ஒேற எபா; எேகாவா ஒG; 0றா@ காக

உயிெராேற; ஏ*வாஅகிய கதF 2/ ஒேற; ஒேற ெவDேவG ெசாப 2ண

ேபத ள இ/ Kறக ேதாறின என ேமI/ ெமாழிவாக .

[ந ெசBதிகளிப;, ஆ:டவராகிய இேய* ஞானZநான/ ெப றேபா அவமீ

0றா வ;வி ய ஆவி இற1கி வதா. ... எனேவ 0றா எF/ அைடயாள/

கிறிZ@ 2 ெபாதேம. ..... ேஜ/Z மனனி தமி? விவிய/ இதைன

"ேதவ" என ெமாழிெபய கிற]
253-254 "– ஊறியவD

ேவ*ெவ2 நீதிஇைச தாஎபா ாிபா
ேப*ல2 நாகாிக/ ெப றெதபா "
-

ஏ* நீதிக

எG +Gவா.

பல உைரதா எG/,அதனா இத உலக/ நாகாிக/ ெப ற

254-256 "– ஏ*தா

மாதாேபா ேறாறி வ2தெதF நீதிெயலா

தீதா 0கவி) சிறாகெள – ேதாதாதி 255

P;ெயF/ 0தகதி ெசா6ள நீதிகளி
ேகா;யிேலா +ெறன@1 +ேமா"
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-

ஏ* அைனேபா ேதாறி வ2த எF/ நீக

உைடய இள' சிறாக

எலா/ மடைம

எ ஓ/ ஆதி)P; எF/ 7 ெசா6 ள

நீதிகளி ேகா;யி ஒ +G என@/ ெசால த கதாகா.
256-257 "– நா;

இகாலமி க இழிெதாழி ெபாB)சாG
மபான/ நாகாிக/ ஆேமா" –
-

ஆராயி, இ காலதி மி க இழிெதாழிலாகிய ெபாB) சாG +Gத,

மபான பழ க/ ேபாறன நாகாிக/ ஆ2ேமா?
257 -259 "ெபாைமயற

ேதவFலகைத) சி";த காரண/

பாவ/வ தவாG/அத பாவதா – ேபா/வழி6/258
எதவைக ெயற கா எD@யி1 ேதா ற
வதவைக ெசால அறியாம"
-

2ழபமிறி ேதவ உலகைத) சி";தத காரண/ உலகதி

பாவ/ வத ைற6/ அத/ பாவ/ கழி6/ வழி6/ எப;,, உயிகளி பிற0 2

காரணெமன எG வினவினா இவ றி 2 ெதளிவா பதி ெசால
அறிவிறி;

259-260 "– 0தியிலா

த'சிற ேசாG:ண தாயெசாI1 கைதேபா

எ'சி6ைரைவவி ெலFதிர"" – ச'சாி)" 260

-

அறி@ வளராத இள'சிறாக9 2) ேசா["ட தாBமா ெசாI1

கைதேபால, ைபபி எF/ கைத திர"

ெசG;

261-263 "சாமியைச வாட) சல/வ/ பிேனெயாளி6/

>மிெயா வாF/ ெபாதவ/ – >மிையநீ 261
தாேன0 >:டாதி தாெவன) சா றவ/

வாேன ாி*ட/ வதய/ – ஆனத 262

நா9:ெட ேறாதவ/ நா"ைட தைனவண1க
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வா9னி) சி";த தா கவ/"
-

கதரான சாமி ‘வா’ என) ெசான@டேன நீ வ/; பிேன ெவளி)ச/

>மி6/ வாF/ ெபாதி வ/. >மிைய ேநா கி ‘நீ 0>: தாவர1கைள தா’

என) ெசால அைவவ/; வானி PாியF/ சதிரF/ வ ேதாGவத 2 
நா

உ:டாததாக +றவ/; ேதவ, தம சாயலாக@/ தம பதிப;ேய6/

மFஷைன உ:டா கி அவக

சதிரதி ம)ச1கைள6/ ஆகாய

பறைவகைள6/ மிக ஜீவகைள6/ >மியைனைத6/ >மியிேம ஊ/
சகல பிராணிகைள6/ ஆளபைடதா.
263-264 "– K9ைன)

ெசமமிைல) ெசமதி ேசபத 2)ெசBபழய
கமமிைலெயேற களரவ/"
-

பிறவி K9வத 2 காரணமான ைன பிறபிைல; பிறபி

ேசபத கான பைழய விைன எேற +ற வ/.
264-265 "– நைமெசBய

வாதெமI/ பாெலாெப: 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 ) ெசால வ/.
265-267 "– ஏதெனF

ேதா"டெமாG ெசBதத ேதா"டதி சீவமர1
கா"; யதிலான கனி0சிதா – ேக";னா
சாவாBஎ ேறாதவ/"

-

266

ஏத எF/ ெபயைடய ேதா"ட/ ஒைற அைம, அத ேதா"டதி

சீவமர1கைள கா"; அ/மரதி உ:டான கனியிைன 0சிதா ேக வ/
அதனா நீ சாவாB எG +ற வ/;

267-268 "சபெமாG ச பைனயாB

ேமவியைத 6:Q/ விபளி – ேதவியினா
உ:Qவி க வலெதன ஓதவ/"
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-

பா/0 ஒGவ'சைனயாக வ அத கனிைய உ:Q/ ஆைசைய ஊ";

உ:Qவி 2/ ஆ ற உைடயெதன +ற வ/.
268- "உ:ட@ட

க:Qைடய ராBமான1 காணவ/"
-

அத கனிைய உ:ட@ட அறி@ ேதாறி தா அ/மணமாக நி 2/ நாண

அவமான/ காண வ/.
268- 269 "– க:ணாேல

நைமதிைம ஓ நரFெமாளி ெப Gயத
தைமக: ெபா1கி) சபி கவ/"
-

வில கப"ட கனிைய உ:டதனா அறி@ ெப G நைம தீைமகைள

ஆராB உணத மாFட அறி@ ெப Gயத ேமைமைய க: ெபாறா
ெபா1கி) சபி க வ/.

269-270 "– ெமேத

ஆG நா9ைர யைமதIப தாகியிைள
பாGநாெளாெற றைறயவ/ –
-

கட@

ஆG நா"க

இைளபாG/ நா
270-271

உைழ கைள ெம, ஏழா/ நா

எG +ற வ/.

"+Gலக/

Uெபற னேம ெபBநைன ளதா
Kபனி ெயG/ ெமாழியவ/"–
-

நில@லக/ ேதாGவத 2 னேமேய Kபனி ெபB நைன (எ?)

உளதாக +றவ/.

271-272 "– நா;Iயி

ஒறி ம ெறாG:டாகி பகியதா/
எெற  +சா திய/பவ/"
-

ஓயிாி ம ெறா உயி உ:டாகி, இDவாG பகியெதG

(அறிவிலாம) +சா +ற வ/.
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272-273 "ெசறவ 2

நிதியமா/ ெசா க நிரய/ வ2 க வ
நிதிைரயாB) ெசதவக
-

நி கவ/"

இற ேபானவக9 2 நிரதரமாக ெசா க/ அல நரக/ என விதி 2/

இGதி தீ0 வ/ வைரயி உற1கி கிடப ேபால ஒாிடதி கிட க) ெசய
வ/.

273-274 "ெமதிேய

சீடகைளYெர12 ேத; திர"தேல
UைடயெசBைக ெயG ேபசவ/ "
-

ஊெர12/ திாி கவ)சியாக ேபசி) சீடகைள திர"தேல ெபைம

மி க சமய ஒ4 க/ என ேபச வ/.

274-275 "ஆத, லாயிாி காதி அைமேதா உயிாிைனஊ

தாைமயி னா சீவ ன ற தா கவ/"
-

ஆ மா தய உயிகளி காதி அவ ைற பைடேதா உயிாிைன

ஊதாைமயா அைவ உயிர றைவகளா க வ/.

275- 276 "யாெமைவ6/, தீனிெயன ெகா:ெகாG தினவ/ ேவதெமன

மானிடத1 காைதெயன ைவ கD/"
-

ஆ மாகைள உணவாக ெகாG தின வ/. மானிடகளி கைதைய

ேவதெமன ேமலாக ைவ க வ/.
276-277 " ேமனிைரேய

சாமியைசவாட) சலமிதா அ)சலதா
>மியி தலா ெபாேமா – >மிய

ேன 6:டாகி ;ளேத ேதவனைத
பிேனஉ: டா கியதாB ேப*வெத’
-

ேதவ அைசவத 2 நீ இதா அத நீதா நிலமாகிய

>மியிதாலறி இ 2ேமா? நீ த1கியிபத 2 >மி இதெதறா ேதவ
மீ:/ அைத பைடதா என +Gவேத?(ேதவ ஆவியானவ ஜலதிேம

120

அைசவா; ெகா:;தா ஆதியாகம/ 1.2பி0 ேதவ ஜலதி மதியி

ஆகாய விாி@ உ:டாக கடவ எG/ அ ஜலைத பிாி க கடவ எG/

ெசானா. ேதவ ஆகாய விாி@ 2 கீேழ இ கிற ஜலதி 2/ ஆகாய விாி@ 2

ேமேல இ கிற ஜலதி 2/ பிாி@ உ:டா கினா அ அப;ேய ஆயி G.

ேதவ ஆகாய விாி@ 2 வான/ என ெபயாி"டா. ேதவ ெவ"டாதைர 2

>மி எG/ ேசத ஜலதி 2) சதிர/ எG/ ேபாி"டா. 1.2-10)
278-279 - ன/ இ", க:Qறத ஏேகாவா காாி9/

ேபெராளி6/ப:ணினா எற ப4தலேவா"
-

த இளி இத ஏேகாவா பின காாி9/ ேபெராளியாகிய

பகI/ பைடதா எG +Gவ பிைழ அலவா?
279-280 "-ம:ணதைன, ப>:ைட) ெசBய பணிதா அஃெதலா
0>: ேத 0ாிதிேமா?"
-

-ம:ைணேபாB பலவைகயான தாவர1கைள6/ பைடதி எG

க"டைளயி"டா அ எலாவைகயான 0 >:கைள6/ ஆராB ெதளி
பைட க வலதா2ேமா?(பி0 ேதவ, >மியான ஜாதி ஜாதியான

ஜீவஜ களாகிய நா" மிக1கைள6/ ஊ/ பிராணிகைள6/, கா"
மிக1கைள6/ ஜாதி ஜாதியாக பிறபி க கடவ, எறா. அ அப;ேய

ஆயி G. அதி 1. 11,12)

280- 281 "- அI/ பகI/ இெவன பகலவ னிளாம

0கல வைக6:ேடா 0கலாB"
-

இர@/ பகI/ இெவG *"ட) Pாிய இலாம +ற

இயIமா?நீேயெசாI (1.13 சாய1கால/ வி;ய காலமாகி Kறா/

நாளாயி G..இ9/ பகI/ பைடததாக +றியேத அறி பக ேதாGவத 2

காரணமான Pாியைன +றேவயிைல)

281 -282 "- பகலவனா/, எ'*ட இலாம தின/KG ெசறதாB

அ'சா உைரப/ ஓ ஆ)சாிய/"
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-

-ெச'*டராகிய Pாியேன இலாம KG நா"க

கழிதன எG +சாம

ெசாIவ/ ஒ விைதேய" (1.13 சாய1கால/ வி;ய காலமாகி Kறா/

நாளாயி G. 1.14. பி0 ேதவ பகI 2/ இர@ 2/ விதியாச/ உ:டா க
த கதாக வான/ எற ஆகாய விாிவிேல *டக

உ:டாக கடவ எறா.

அப;ேய ஆயி G. ேதவ பகைல ஆள ெபாிய *ட/ இரைவ ஆள)சிறிய *ட/

ஆகிய இர: மகதான *டகைள6/ ந"சதிர1கைள6/ உ:டா கினா. 1.19
சாய1கால/ வி;ய காலமாகி நாலா/ நாளாயி G)
282 -283

"– த'சாமி

மானிடாி சாயல வாBளேன சாயI 2
தானிடமா/ ப/வ சாராேதா"
-

-த1க9ைடய சாமி 2 னானிடாி சாய வாBள எறா அத)

சாயI 2 த க உவ/ வ ேசராேதா. அெதன ‘பி0 ேதவ நம

சாயலா @/ நம பதிப;ேய6/ மFசைன உ:டாஆ2ேவாமாக" எG

+Gவ?(1.26) உவைத வி") சாய தனியாக இ 2ேமா? (Then God said,"
Let us make man in our image, after our likeness)
283 -284 " - ேவனவைன

ேதா ற வபிெயன) ெசாIவதி ேதா றெமலா

ேதா றா விட ெதாழிெலேனா’
-

(‘ேவனவைன’ எப அ)*பிைழேயா என ஐய/. ேதவைன என

இதி 2ேமா ?) ேதவைன அபி (உவம றவ) எGெசாIவ இ12

பைட கப"டன எG ெசாலபவன பைட கபவத 2  அவFைடய
ெசய யா?

284-285 –" -ஆ றIட

தசாயேபா நரைனத நரக:ணிலேன
ெகாசா ேதவ 2டேனா"
-

தFைடய சாயேல நரைன ததா ெனறா, ஒவ 2டனாக

பிறதிதா. அவைன த சாயேல பைடத உ1க

இைறவF/ 2டேனா.
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285–287- "ேச

தைன வண1க) சைமதாேன மா க பல

எைனவண1 காதிக? ைரத – ைன 286
விைனயிறி) சீவகைள ேமகீழாB) ெசBத
ெதைனேயா வி0 ெவGெபேனா "–

- தைன வண1க நரகைள இைறவ பைடதாெனறா, அவக
வண1கா இக? ேப*த, அவக

தைன

ெசBத விைனேய இலாதேபா/

அவகைள கீ?ம களாக@/ ேமம களாக@/ ேவGபதி பைடத, தா

பைடத ம க

சிலாிட/ ேவG0/ சிலாிட/ வி0/ கா"/ ஓர

வ'சைனயலவா? (ஆமா க

0 ெசBத விைனேய அவ றினிைடேய

காணப/ ஏ றதா?@க9 2 காரணமா2/. காரணமிறி ஏ ற தா?@க9ட

இைறவ பைடதைல) ெசBயா.)
287– 288 "- மைனயாைள

நலெசB ேதா/ப நரெனI/பி ேலபைடதா
அல@' ெசBத அழேகேயா"
-

நரF 2 நைம ெசBவத 2 அவFைடய உட/பிேத எத எI/பிேல

பைடத ெப: அவF 2 ெகதி ெசBவ அ?கா2மா? (1.2. 18. ேகவனாகிய
கத மFஷ தனிைமயாக இப நலதல, ஏ ற ைணைய அவF 2

உ:டா 2ேவ எறா. 21. அெபா4 ேதவனாகிய கத ஆதா 2 அயத

நிதிைரையவரப:ணினா. அவ நிதிைரயைடதா. அவ அவ விலா
எI/0களி ஒைற எ அத இடைத) சதியினா அைடதா. 22.

ேதவனாகிய கத தா/ மFஷனி எத விலா எI/ைப மFஷியாக உவா கி,
அவைள மFஷனிடதி ெகா: வதா.)
288-289 "- நலெதன

ஒைற நிைன க அெவாழிதி" ெடாறாயி
ெறற கட@" கியபாேமா –"
-

நல என ஒைற பைடதா அ தீயெதன ஆத கட@ளி

அறிவா றI 2 ெபாேமா? (மFஷF 2 ைண ஆக ேதவ மFஷிைய

பைடதா. ஆனா அவ

அவைன பாவியா கினா . நல ெசBய என
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கட@ளா பைட கப"ட மFஷி தீயவளானா, தா ெசBய ைனத ஒைற
திற/பட) ெசB ; க இயலாைம கத 2 இழிபலவா?)
289– 291"- அறவேனா

ேதா"டமG ெசBதததி ேதா G/ பலெபறேவா
வா"டமிலா) சீவ மர/ைவத – நா"டதா 290

எேனா மனிதைன ேனமா றி ெகாவத ேகா

பிேனா க ெமேனாநீ ேபசிடாB"
-

உ1க

ேதவ னாளி ஒ ேதா"ட/ அைமதா; அேதா"ட/

அைமத, அதி கிைட 2/ காB கனி தய நல பலகைள

ெபG/ெபா"ேடா , அறி ேக விைள கேவா? அழியாத சீவ மரைத ைவத
ெதத ெபா"?உ1க

ேதவனி க மFஷைன ஏமா றி வ'சி

ெகாவத ேகா? நீேய ெசாI.(1.2.9 ேதவனாகிய கத , பாைவ 2 அழ2/
0சி0 2 நலமான சகலவித வி"ச1கைள6/ ேதா"டதி நவி

ஜீவவி"சைத6/ நைம தீைம அறிய த க வி"சைத6/ >மியி

ைள கப:ணினா. 17. ஆனாI/ நைமதீைம அறிய த க வி"சதி

கனிைய 0சி க ேவ:டா. அைத நீ 0சி 2/ நாளி சாகேவ சாவாB எG

க"டைள யி"டா.)

291 -292 "-அநாளி

மாறாக ேதவைன6/ வ'சி க பா/0ளேத
ேவறாேயா ேதவா விதிளேதா "
-

அத நாளிேல ேதவைன6/ வ'சி க ஒ பா/0 உ ளெதறா, அத

ேதவF 2 எதிரான ஒ ேதவனா பைட கப"டேதா? (1.3.1 ேதவனாகிய கத
உ:டா கின சகல கா" ஜீவகைள பா கிI/ சபமான
ததிர ளதாயித. அ Zதிாிைய ேநா கி ‘நீ1க

ேதா"டதிI ள

சகலவி"ச1களி கனிைய6/0சி க ேவ:டா/ எG ேதவ ெசான :ேடா
எற. 4. அெபா4 சப/ Zதீாிைய ேநா கி நீ1க

நீ1க

இைத 0சி 2/ நாளி உ1க

க:க

திற கப/. எG/ நீ1க

நைம தீைம அறி ேதவகைள ேபால இUக
எற. 7. அேபா4 அவக

சாகேவ சாவதிைல. 5.

எG/ ேதவ அறிவா

இவைடய க:க9/ திற கப"ட. அவக
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தா1க

நிவாணிக

எG அறி அதியிைலகைள ைத த1க9 2

அைர க)ைசகைள உ: ப:ணினாக .)
292-293 "- +Gமத

பா/0 நரF காிய பாைவதத தேதவ
சா/பாி* ததா சரெரவ"
-

பா/0 அத நரF 2 நைம தீைம அறி6/ அறி@ ெகாதா. அத

ேதவ சாப/ ெகாதா. பா/0 ேதவ இDவிவாி யா ெபாிேயா

+Gவாயாக.(1.4. 22பி0 ேதவனாகிய கத: இேதா மFஷ நைம தீைம
அறியத க வனாB ந/மி ஒவைரேபா ஆனா; இெபா4/ அவ த

ைகைய நீ"; ஜீவ வி"சதி கனிைய6/ பறி எைற 2/
உயிேரா;ராதப;2) ெசBய ேவ:/ எG ---)
293- 294" – நா/0சி க

ப கிமிக ைத6: ப:ணினா யாமவ றி
2 கி கிைரயாத +ேமா"
-

மனிதகளாகிய நா/ 0சிபத காக ேதவ பறைவக

மிக1கைள

உ:ப:ணினா எறா நா/ அவ றி வயி றிF 2 இைரயாத இயIேமா?
இயலாேத. (ஆனா கா" வில12க
0சி கிறனேவ)

294-295 "-- மி கிைள

ேவைலெசBேவா ேராநா

மனிதைர6/ அ; ெகாG

விடாயா ற நிறித

ேபாேபா ேதவெனன ேபா2ேமா"
-

ெவைள ெசBேவா மிக@/ கைளேபாB ஒநா

ஓBெவ

ெகா 9தைல ேபால) ச நிறிேவா ேதவ எனபவானா? (ஆகாேன.)

(1.2.2. ேதவ தா/ ெசBத த/ைடய கிாிையைய ஏழா/ நாளிேல நிைறேவ றி , தா/
உ:டா கின த/ைடய கிாிையகைளெயலா/ ;த பி0, ஏழா/ நாளிேல

ஓBதிதா. )
296 "-ஞால

வானமைழ ெபBயா வபனி ெபBதெதறா
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ஏனதைன ேக"ேபா ாிகழாக
-

"

வான/ மைழ ெபாழிவத 2  பனி ெபாழித எG +றினா ,

ேக"பவக

அDவாG இய ைக 2 மாறாக +Gேவாைன ஏ இகழமா"டாக .

நி)சயமாக இக?ேவ ெசBவ. (1.2. 5. நிலஹிFைடய சகவித >:க9/

இF/ ைள கவிைல.ஏெனனி ேதவனாகிய கத >மியிேம இF/

மைழைய ெபBயப:ணவிைல. 6. அெபா4 Kபனி >மியி எ4/பி
>மிெயலா/ நைனத)
296 -297 "-தானியா

ேமாவிள கி வேத உதி 2/ விள ெகன)

சாவத 2) சீவ சடெபாேளா"
-

-ஒவிள கி ெநைப ெகா: ம ெறா விள கிைன ஏ றலா/.

அைத ேபால ஒ சீவ ம ெறா சீவைன) சாபினா உவ 2வத 2, அ
என சடெபாளா?

(தானதி இப தானி. தான/ – இட/. தானதி இ 2/ ெபா . தான/ –
விள 2. தானி- தீப/. 1.2.7. ேதவனாகிய கத மFஷைன >மியி

ம:ணினாேல உவா கி, ஜீவ*வாசைத அவ நாசியிேல ஊதினா. மFஷ

ஜீவாமாவானா. சட/ ம ெறா ெபாளி ேச ைகயினாேல பாிணாம/

எB/ அல உமாG/ சி பாிணாம/ எBதா.)

297 -299 "—ேநெராDவா தீவிைனயி ல பைத) ெசBேதா பலெசBேதா
தீவிைனேய  றாக) ெசBதிேவா –தீவிைன க:

எதைனேயா ேபதமி க அைவயா விF 2/
நிய நரகத4த நீதிேயா"
-

சில அ பமான பாவைத) ெசBதிப. சில தீவிைனையேய  றாக)

ெசBதிப. ஆமா க
அDவைக ஆமா க

ெசBத தீவிைனகளிேல பல ேபதமி 2/. அப;யி க

அைனைத6/ மீளா நரகதித நீதியா2மா? (நா/

எேலா/ ேதவF 2 விேராதமாக பாவ/ ெசBேதா/ (ேராம 3:23). அத

பாவதி 2 ஏ ற த:டைன மரணமா2/ (ேராம 6:23). நா/ ெசBத பாவ1க

எலா/ ேதவF 2 விேராதமானதாB இ கிறதினாI/ (ச1கீத/ 51:4), ேதவ
எைலயிலாதவ ம G/ நிதியமானவராB இபதாI/, பாவதி
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த:டைண6/, அதாவ மரண/, எைலயிலாத/ நீதியமானமாக தா
இ க ேவ:/. நரக/ எப பாவதினா நா/ ச/பாதித எைலயிலாத,
நிதியமான மரணமா2/)
301 –"நிதிைரதீ

ஞாயதீ0 ெகா 2/ நாளிேற வறிF/
மா6/ மனிதெரலா/ வெத4தா – சாயா
நி 2ேமா >மி ெந1க ெந1க ெமேம
ஒ கவைட தாI/ உலக1ெகா
-

300

–கி 2ேமா"

உற க/ நீ1கி, நியாய தீ0 ெகா 2/ நா

இேற வதாI/

மாBதமனிதெரலா/ எ4 வதா இத >மி தா12ேமா? ெந கி
அைடதாI/ எேலா/ இ க இட/ ெகா 2ேமா?

(ெகாாிதிய: 15.51. இேதா, ஒ இரகசியைத உ1க9 2 அறிவி கிேற;
நாெமலா/ நிதிைரயைடவதிைல; ஆகிI/ கைடசி எ காள/
ெதானி 2/ேபா, ஒ நிமிஷதிேல, ஒ இைமெபா4திேல, நாெமலா/

மGபமா கபேவா/.

52. எ காள/ ெதானி 2/, அெபா4 மாிேதா அழிவிலாதவகளாB

எ4திபாக ; நா/ மGபமா கபேவா/.

53. அழி@ ளதாகிய இ அழியாைமைய6/, சா@ ேகவாகிய 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, இத உலகி பிற

இறத உயிகளி ெதாைகைய எ:ணி ெதாைலயாேத.
302-304 –"ஆ றேவ

தாகிேதாநீ ேத தைமெயன) ச 2ைவ

ேமாகிேதா ேதட ைறயறி – ஊகி) 303

சீடகைள தா/வIவி ேச க ெதெதவாB
ேத; 2மா திாிவாேறா"

- மி க நீ ேவ"ைக உைடயவக

நீைர ேத;) ெசவைதேபா ச 2ைவ

அைடய வி/0ேவா ேத;) ேசர ைறேய அறி, யா தன 2) சீடகளாக

அைமவா என ஊகி அவகளிட/ ெசG அவகைள வIவதமாக த/
+"டதி ேச ெகா ள 2மாக

ெதெதவாக அைலவாகேளா?

304–307" +;6ள

சீவ சரமைடய) ெசBயவிைலேய லைவக

யா@நைம ேபாவா? வைமவாேன – சீவ

அறிவிFய ெவனி அைவையதா றாBமாற
பிறிபிறி தாதிலேன ேபதாB- அறிவ

விதியா ெயெறG/விதிதவிதி தபி
0திதாB பழதாB ேபாேமா –
-

அ12 +;6 ள சீவக9 2 உயி0 ெகா கவிைலேய; (சர/ –

உயி0, *வாச/, breath) அவ றிF 2/ ந/ைம ேபால பிற0 இ0 இற0
எF/ வா? ைக அைமவாேன? மாFட சீவ அறிவி உய@ எனி, அைவ

ஐ ஆறாB பிறி பிறிதாதிைலேய . அறிவனாகிய இைறவ விதித விதி மாறி
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0திதாB பைழயதாB மாறி ேபாேமா (இத க:ணிகளி க விள1கவிைல
மாFட சீவF 2 வாயி ஊதி உயி0 ெகாததி ெதாட)சியாB ஏேதா ஒ
கைத +Gகிறா.)

307- 308"- இேபா பலசர 2 2ைபெயலா/ பாதா அவ G
சிலசர 21 கி"டா ேசேத" –
-

இைவ ேபால திர";ய பலெபா" 2ைபகைள) ேச ஆராBதாI/

ஒ நல ெபா9/ ேதரா.
308-9" – அலகிலத)

ெசா பதெரலா/ 0ைட  றினா ஆ1கவ G

அ பமணிேயF/ அகபடா"–
-

அத விவிய 7லா களதி அளவிலாம ெகா"; கிட 2/ அத)

ெசா பதகைளெயலா/ 0ைட தீ";  றினாI/ அ பமான ஒ ெந
மணி6/ அகபடா.

309- 311 "-– வி பனக

த க நிைறேகாலா சாி கி உதிெயF/

க கிைடேய மா Gைர கா";னா - ப ெக'சி 310
ைபயவிழி பைத0 G நா 2ளறி

ைகவிாி ேதவசித1 காெணபா"
-

சாேறா த க/ எF/ தராசினா நநிைலயி நிG  கி எைட

க:, உதி எF/ உைரகனி மா G உைர க: இெபா

ெபா

அG எG அத மதிபிைனைய கா";னா, பைல கா"; ெக'சி
திதி எG விழி நந1கி நா 2 உளறி, ெசயைமயா ைகவிாி,

அெதலா/ ‘ேதவசித/’ (உ1கைள ேபாற அ'ஞானிக9 2 எ"டா) கா:U

எபா.

311-312 "-– ெமB6ணேதா த";ேபசா வி"டா
ச:டரச:டமதா ெய";பா பாக "
-

உ:ைம6ணதவக

அ'ஞானிக

உர ேபசாவி; , உG/ அறியாத

என நிைன உ

-ைழ ேவ@பாபாக .
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312-313 "-இவக வய – ப"நீ

பா/பிவாB ேதைர பதிகா லா2ெவன
ேத/பி ம;யாம தி/ெபறா"
-

இத பிதலா"ட கரகளி வசப" நீ பா/பி வாB ேதைர ேபால@/

பதி கா நகதி சி கிய எேபால@/ வதி ம;யாம உைன
ெப ேறாாி நிைல 2 தி/0 எறா.
313- 316 "-– O/0ைர

நிறமன/ ேசா ெநK)ெசறி திைக

ெதாG ெதாியா ெதா+த'- ெசறத பி 314
அத கிறிZேத* அவதாி க பகால

தவைத க: ெமாழிததனா –அத@ைர 315

ேவதெமG ெசா ெவ2ேப ரFசாி க
ஏதிப ; 2ைரதீ எேறயா"

-

ேபா க@ரவ ப" நிற மன/ ேசா, ெபK)* வி", ச  ேநர/

ஒG/ ேதாறம நிG கழிதபி, அத ஏ* கிறிZ அவதாி க பலகால/

ேப அைத க: அத உைரகைள ேவத/ எG பல/ பாரா"; ேம ெகா ள
நீ1க

எப; இப; அதைன இழி உைரதீக

எG யா வினவிேன.

316-318 "-– ஓத ேக

பினநி க?வதைன ேப*வ தாேவத/

ேசாதிட1 க ேறாக

*லபமா யாவ 2/

என பேமா இனிவத – Fண

ஓதிடநா1 காணாத :ேடாதா"
-

ெசாகிேற ேக

பினா நிகழ ேபாவதைன அறி +Gவதா

ேவதேமா? பி நிகழ ேபாவைன னேனேய அறி ேசா;ட/ க றவக
எளிதாக எலா 2/ +Gவ யா/ காணாத அதிசய/ அல.
318 -319 "-– வாதிம

பிைர யிேல* பிறப@' சாவ@/

ஒேத ெயைரத :ெகாேலா"
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-

ேவதேம அ என வாதி" +G/ அபித@ைரயி எ1ேகF/ இேய*

பிறப@/ சாவ@/ ஒேரப;தாக உைரத உ:ேடா?
319 - 321 – சதியமாB,
அேனா சாித1க

ஆதியதமாB அதF"

ெசானா ஓகாநா/ ணியலா/ – பினவக

ேவதன 2 கர"ேடாணா சா"சிெயன
ேபால பல@/ ெபாவகா: –"

- உ:ைமயாக அனவனி வரலா ைற ெதாட கத இGதிவைர ைறப;
ெசானா ஒசமய/ நா/ அவ வரலாG இன எG ணியலா/. :

:டாக ெதாடபிலாம +Gவதா, எ4பப/ ஐய1க9 2, ேவ 2

ஓணா சா"சி எபைத ேபால ேவG கைத ெசா ெபாவ எG
அறிவாயாக.

321"- –ேமலெவ

றனெதா 7ைல அFசாி 2/ Yதெரலா/
இனமைத ெபாBெயப ெதைனேயா"
-

ேமலான என விவியதி ஒ 7ைல ேபா G/ Yதெரலா/ அத

இெனா ப2திைய ஏ காம அ ெபாB எப ஏ? கிறிதவ/ Yத/

ஏ G ெகா 9/ விவிய ப2தி கிறிதவகளா பைழய ஏ பா எG

அைழ கபகிற. அைத எபிேரய விவிய/ எG/ +Gவ.

-

Yத ைபபி , கிறிதவ ைபபி

இர:/ ச ேற ேவGப"டைவ. Yத ைபபி

ஹீ ெமாழியி எ4தப"ட 39 7களி ெதாைக ஆ2/. சிறிதள@ அராமி
ெமாழியிI/ இ உ ள. கிறிதவ ைபபி

பைழய ஏ பா, 0திய ஏ பா என

இர:டாக பிாி கப" ள. 0திய ஏ பா 27 7க

ெகா:ட. கிறிதவ

மததி உ ள இ ெப/ பிாிவினரா பைழய ஏ பா இர: ேவGப"ட

வ;வ1களி தSலாக ெகா ள ப" ள. ேராமா0ாி கேதா க மத/

Yதகளி ைபபி9ட ஏ4 ேவG 7கைள6/ ேச ெகா: ள. அவ றி

சில 7க

கிேர க ெமாழியி எ4தப"ட 2றி0க

ம G/ க;த1க .

0ர"டZடா:களி பைழய ஏ பா"; Yத ைபபிளி உ ள 39 7க

உ ளன. கேதா க சைபயா ேச கப"ட 7க

அேபாகிாிஃபா

ம"ேம

[பி ேச ைக] எG 0ர"டZடா:களா ெசாலபகிறன. ேராமா0ாி
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கேதா கக

அவ ைற Kல7ேச ைக [ "Y"டேரா கானனிக ]

எகிறாக . [ெஜயேமாக]
322 – அனவ

,

*னைத த ளா  கரைத ெபாBயாெம

ெறன தினா கிய/0கிறா"
-

அவக9

*னைத த ளாத  க அத விவியைத ெபாB 7

எG என காரணதினா இய/0கிறன?
323- அனைததா

அநா"; I ேளா அேனக அவதா
எநா"; உ ேளா ேக 2ம"
-

அைத அநா"; உ ேளா அவ ஏ க மGதா எத நா";

உ ேளா 2 அ7 ஏ 0ைடயதா2/?–
324 "-ேனா

ெபாி/ வதி பிைழதிறத ைன)
சாிதெமலா/ ேவதேமா சா றாB – "
-

Kதாைதய ெபாி/ ப G வதப" வா? இறத

கைதெயலா/ ேவதமா2ேமா? ெசாலாB!
325 – 327 "- சாித1ேக

ெப";ெயா றிேனாவாத ெப:பி ைள யாதி6ட

சி";ெயாD ெவாறா ெயா1ேக ேசேதறி – ெப";ேயா

அதரதிேல மித அரரா மைலேமேல
வதைடதா ெரற மச கைத6/"–

- சி"; – சி];. மச கைத- மைச – அறிவிைம. 2. Fool, idiot; Kட.

-

"கிறிதவகளி 0னித 7லாகிய ைபபிளி, பைழய ஏ பா";,

ஆதியாகமதி, 6 ம G/ 7 அதிகார1களி இத ேநாவாவி ேபைழ 2றித
2றி0க

வகிறன. ைபபிளி பைழய ஏ பா"; அதிகார/ 6-7 களி,

ேநாவாவி கைத வகிற. அ கைதயி ப; மனிதன பாவ) ெசயக

>மியி
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அதிகாிததா, ேகாப ற கட@

எேலாைர6/ அழி க ேவ:/ என

பிரளயைத உ:பFகிறா. ஆனா நீதிதவறாத ஒேர மனிதனான

ேநாவாைவ6/ அவன 2/பதினைர6/ ம"/ எப;யாவ காபா ற கட@
எ:Qகிறா. அதனா கட@

ேநாவாவி 2 ஒ க"டைளயிகிறா.

அத க"டைளயி ப; ேநாவாவா க"டபவேத "ேநாவாவி கப அல

ேநாவாவி ேபைழ எபதா2/. கபைல ேநாவா க";ய@ட ேநாவாைவ6/,
ேநாவாவி 2/பதாைர6/, உலகி உ ள உயிாின1க

ஒDெவாறிI/

ஒDெவா ேசா; வில12க , பறைவக , ஊவன என ேநாவாவி கபI 2

ஏ றி ெகா: K; ெகா 9/ ப; கட@

ெதாட 40 நா"க

க"டைள இகிறா. அதைன

இைடவிடாத க/ மைழ, கட நீ ம"ட/ மைல

கக9 2/ ேமலாக உயகிற. அத ெவ ளெப கி உலகி உ ள

உயிாிண1க

எலா/ அழி ேபாகிறன. ஆனா ேநாவா@/, அவர

2/பதா/, கப ஏ றப"ட வில12க9/ ம"ேம உலகி மி'*கிற.

மீ:/ கட நீ ம"ட/ வ; இய0 நிைல ேதாGகிற. ேநாவாவி

2/பதாட, மிக1க9/, பறைவக9/ கபைல வி") ேசா; ேசா;களாக

ெவளிேயGகிறன." எப ைபபி +G/ கைதயா2/

-

ஆதியாகம/ 7 ேநாவாவி ேபைழ அரரா மைலகளி த1கியதாக

+Gகிற ெதாட க 7 எF/ விவிய ஏ "அரரா மைலெதாட" என

2றிபிவ ஒ தனிப"ட மைலைய அல, மாறாக ஒ ெபாவான மைல

பிரேதசைதேய ஆ2/ எG அறிஞ விள 2கிறன. விவியதி வகிற

அரரா அசீாிய ெமாழியி "உரா" (Urartu) எG/ பாரசீக ெமாழியி

"ஆமீயா" (Arminya) எG/ வ/. அத அர* வா ஏாி ப2திைய

உ ளட கியித. அேவ கிேர க வரலா றாசிாியரான ெஹரேடா"ட*

(Herodotus) எபவாி காலதி "ஆமீனியா" எG அைழ கபடலாயி G.
-

"Yபி 7" எF/ விவிய 0ற7 + Gப; (7:1), ேநாவாவி

ேபைழ அரரா மைலெதாடாி அைமதித "Rபா" எF/ மைல6)சியி

த1கிய

327- 329 வதி1கா

சாமி ெயதிவ சலதிரளி னானிேம

>மியழி யாெதG ேபாதி க – ேநமிெயாைற
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வானதி ைவத@/’

- ேநமி – வி. இ12 வானவி.

- -ேநாவா ெவ ளதி மிதெகா: வ/ெபா4 , ெவ ளதினா இனி >மி
அழியா எG அறிவி க வி ஒறிைன அதரதி ைவத@/; (9.11 இனி

மா/சமானைவகெளலா/ ஜலபிரளயதினா ச1காி கபவதிைலெயG/ ,
>மிைய அழி க இனிஜல பிரளய/ உ:டாவதிைல ெயG/ உகேளாேட எ
உடப; ைகைய ஏ பகிேற எறா. 12. அறி6/ ேதவ , என 2/
உ1கI 2/ உ1களிடதி இ 2/ சகல ஜீவஜ க9 2/, நிதிய
தைலைறக9 ெகG நா ெசBகிற உடப; ைகயி அைடயாளமாக13.
நா எ விைலேமகதி ைவேத. அ என 2/ >மி 2/ உ:டான

உடப; ைக 2 அைடயாளமாயி 2/. 14. நா >மி 2 ேமலாB ேமகைத
வவி 2/ேபா, அத வி ேமகதி ேதாG/?
329 –" வமவா ைறைதயிைன
கானா சிாித களி கைத6/’

- -ெவறிமி க மவினா கானா த தைதயிைன எ ளி ேக6ட
சிாித கைத6/;
-

[9.18. ேபைழயி 0றப"ட ேநாவாவி 2மார ேச/, கா/, யாேப

எபவகேள. கா/ கானF 2 தகப. 19. இ/Kவ/ ேநாவாவி 2மாரக
இவகளாேல >மிெய12/ ஜன1க

பர/பினாக . 20. ேநாவா பயிாிகிறவனாகி,

திரா"ச ேதா"டைத நா";னா. 21. அவ திரா"ச ரசைத 2;,

ெவறிெகா: , த +டாரதி வZதிர/ விலகிபதிதா. 22. அெபா4
கானாF 2 தகபனாகிய கா/ த த தகபFடய நிவாணைத க:,

ெவளியி, இத த சேகாதர இவ 2/ அறிவிதா. 23. அெபா4 ேச/
யாேப/ ஒ வZதிரைத எ த1க
பினி" வ த1க

ேதா ேமI/ ேபா" ெகா:,

தகபFைடய நிவாணைத K;னாக ; அவக

எதிகமாB ேபாகாதப;யினாேல, த1க9ைடய தகபFைடய நிவாணைத

காணவிைல. 24. ேநாவா திரா" ரசதி ெவறி ெதளி விழிதேபா, த

இைளய 2மார தன 2) ெசBதைத அறி; 25.கானா சபி கப"டவ; த
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சேகாதராிடதி அ;ைமக9 2 அ;ைமயாயிபா எறா. தைதயிெசய
தனயமீ வி;த.]

329-330 – மானவ ெசB

பாேப ேகா0ரைத பா பலபிாிவாB
மாேபத' ெசB வ2த@/.
- மFஷக

ெசBகிற பாேப எF/ ேகா0ரைத பா ேதவ அைத

அளவ ற மி க ேபத/ ெசB பலபிாி@களாக வ2த@/. பாேப ேகா0ர/ எப

ெதாட க 7[1] ப;, சினயா சமெவளியி க"டப"ட ஒ ேகா0ர/ ஆ2/.

-11.1 >மிெய12/ ஒேர பாைஷ6/ , ஒேரவிதமான ேப)*/ இத. : 2 ஜன1க
கிழ ேகயி பிரயாண/ப:Qைகயி, சிெநயா ேதசதிேல சம>மிைய க:,

அ1ேக 2;யிதாக .
-

-

ஆதியாகம/ 11 :2

3 அெபா4 அவக : நா/ ெச1க அG, அைத நறாB) *ேவா/

வா1க

எG ஒவேராெடாவ ேபசி ெகா:டாக . கI 2 பதிலாக)

ெச1கI/, சா 2 பதிலாக நில கீI/ அவக9 2 இத.
-

-

ஆதியாகம/ 11 :3

4 பிF/ அவக : நா/ >மியிமீெத12/ சிதறிேபாகாதப; 2, நம 2

ஒ நகரைத6/, வானைத அளா@/ சிகர ள ஒ ேகா0ரைத6/ க";, நம 2

ேப உ:டாக ப:Qேவா/ வா1க
-

-

ஆதியாகம/ 11 :4

எG ெசா ெகா:டாக .

5 மF0திர க"கிற நகரைத6/ ேகா0ரைத6/ பா கிறத 2 கத

இற1கினா.
-

-

ஆதியாகம/ 11 :5

6 அெபா4 கத: இேதா, ஜன1க

அவக

ஒேர +"டமாB இ கிறாக .

அைனவ 2/ ஒேர பாைஷ6/ இ கிற. அவக

இைத)

ெசBயெதாட1கினாக . இெபா4/ தா1க ெசBய நிைனத ஒG/

தைடபடமா"டா எG இ கிறாக .
-

ஆதியாகம/ 11 :6

-

7 நா/ இற1கிேபாB, ஒவ ேப*கிறைத ம ெறாவ அறியாதப; 2,

-

ஆதியாகம/ 11 :7

அ1ேக அவக

பாைஷைய தாGமாறா 2ேவா/ எறா.
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-

8 அப;ேய கத அவகைள அDவிடதி >மியிமீெத12/

-

ஆதியாகம/ 11 :8

சிதறிேபாகப:ணினா. அெபா4 நகர/ க"கிறைத வி"வி"டாக .
- 9 >மிெய12/ வழ1கின பாைஷைய கத அDவிடதி
தாGமாறா கினப;யா, அதிேப பாேப எனப"ட. கத அவகைள

அDவிடதி >மியிமீெத12/ சிதறிேபாகப:ணினா.
ஆதியாகம/ 11 :9

330-331 "–ஆபிரகா/

சததிைய ெப ற@' ச களதியா சாரா

சததிைய ெப ற தனி கைத6/;

- - ஆபிரகா/ சததிைய ெப ற கைத6/ ச களதியா அவ மைனவி
சததிைய ெப ற தனி கைத6/;
-ஆதியாகம/.21 அதிகார/

- 1. கத தா/ ெசாயிதப; சாரா ேபாி கடா"சமானா; கத
தா/ உைரதப;ேய சாரா9 2) ெசBதளினா.
-

2. ஆபிரகா/ திவயதாயி ைகயி, சாரா

-

3. அெபா4 ஆபிரகா/ தன 2) சாரா

-

4. த 2மாரனாகிய ஈசா 2 பிறத எ"டா/ நாளிேல, ஆபிரகா/ தன 2

-

5. த 2மாரனாகிய ஈசா 2 பிறதேபா ஆபிரகா/ 7G வயதாயிதா.

கபவதியாகி, ேதவ

2றிதித காலதிேல அவF 2 ஒ 2மாரைன ெப றா .
ேபாி"டா.

ெப ற 2மாரF 2 ஈசா 2 எG

ேதவ க"டைளயி";தப; அவF 2 விதேசதன/ப:ணினா.

-

6. அெபா4 சாரா : ேதவ எைன நைக கப:ணினா; இைத

-

7. சாரா

ேக"கிற யாவ/ எேனாேட+ட நைகபாக .

பி ைளக9 2 பா ெகாபா

எG ஆபிரகா 2 எவ

ெசாIவா? அவைடய திவயதிேல அவ 2 ஒ 2மாரைன ெப ேறேன
எறா .
-

8. பி ைள வள, பா மறத; ஈசா 2 பா மறதநாளிேல ஆபிரகா/

ெபாிய விப:ணினா.
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-

9. பி0 எகி ேதசதாளாகிய ஆகா ஆபிரகா 2 ெப ற 2மார

பாியாச/ப:Qகிறைத) சாரா
-

க:,

10. ஆபிரகாைம ேநா கி: இத அ;ைம ெப:ைண6/ அவ

மகைன6/

0ற/ேப த 9/; இத அ;ைம ெப:ணி மக எ 2மாரனாகிய ஈசா ேகாேட

*ததரவாளியாயிபதிைல எறா .
-

11. த மகைன 2றி) ெசாலப"ட இத காாிய/ ஆபிரகா 2

-

12. அெபா4 ேதவ ஆபிரகாைம ேநா கி: அத பி ைளைய6/, உ

மிக@/  கமாயித.

அ;ைமெப:ைண6/ 2றி) ெசாலப"ட உன 2  கமாயி க
ேவ:டா/; ஈசா கினிடதி உ சததி விள12/; ஆதலா சாரா
ெசாவெதலாவ ைற6/ ேக .

உன 2)

-

13. அ;ைமெப:ணி மகF/ உ விதாயி கிறப;யா, அவைன6/

-

14. ஆபிரகா/ அதிகாைலயி எ4, அபைத6/ ஒ தி

ஒ ஜாதியா 2ேவ எறா.

த:ணீைர6/ எ, ஆகாைடய ேதாளிேம ைவ பி ைளைய6/
ஒ0 ெகா, அவைள அFபிவி"டா; அவ

0றப"ேபாB,

ெபெயெசபாவி வனாதரதிேல அைல திாிதா .
-

15. தியித த:ணீ ெசலவழிதபி0, அவ

பி ைளைய ஒ

ெச;யிகீேழ வி",
-

16. பி ைள சாகிறைத நா பா கமா"ேட எG, எதிராக அ/0 பா6/

-

17. ேதவ பி ைளயி சதைத ேக"டா; ேதவத வானதி

ரதிேல ேபாB உ"கா சதமி" அ4தா .

ஆகாைர +பி": ஆகாேர, உன 2 என ச/பவித, பயபடாேத,

பி ைளயி 2/ இடதிேல ேதவ அவ சதைத ேக"டா.
-

18. நீ எ4 பி ைளைய எ அவைன உ ைகயினா

பி; ெகா:ேபா, அவைன ெபாிய ஜாதியா 2ேவ எறா.

-

19. ேதவ அவ9ைடய க:கைள திறதா; அெபா4 அவ

ஒ

த:ணீ ரைவ க:, ேபாB, தியிேல த:ணீ நிரபி, பி ைள 2
2; க ெகாதா .
-

20. ேதவ பி ைள6டேன இதா; அவ வள வனாதரதிேல

2;யி, விவிைதயிேல வலவனானா.
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-

21. அவ பாரா வனாதரதிேல 2;யி ைகயி, அவFைடய தாB

-

வாாி* ப றிய வா 2Gதி அளி கப";தேபாதிI/, சாரா

எகி ேதசதாளாகிய ஒ ெப:ைண அவF 2 விவாக/ப:Qவிதா .

மல;யாகேவ

இதா . ஆபிரகா/ இத விஷயைத கட@ளிட/ ைறயி"டா. அவ 2ாிய

எலாவ ைற6/ அவர ஊழிய காரனாகிய எேயச ெசாதமா கி

ெகா:டானா? இைல, ஏெனறா "இவ உன 2) *ததரவாளியல, உ
கப பிறபாயிபவேன உன 2) *ததரவாளியாவா" என ெயேகாவா
ெசானா.—ஆதியாகம/ 15:1-4.

-

சாரா

எறாI/, இF/ அவக9 2 2ழைத பா கிய/ இைல. 75 வயதான
கபதாி 2/ ந/பி ைகைய ைகவி"வி"டா . ஆகேவ, ஆபிரகாமிட/

இDவாG +றினா : "நா பி ைள ெபறாதப; 2 கத எ கபைத

அைடதி கிறா; எ அ;ைம ெப:ேணாேட ேச/, ஒேவைள அவளா எ

O க"டப/." பி0 ஆபிரகா/ ஆகாைர தன இர:டா/ மைனவியாக
ஏ G ெகா:, அவ9ட உற@ ெகா:டா, அதனா அவ

கபமானா .

தா கப/ தாிதிபைத ஆகா அறித@ட, தன எஜமானிைய இகழ

ஆர/பிதா . ஆபிரகாமிட/ சாரா

மன1கச ைறயி"டா , ஆகாைர க;னமாB

நடதினா ; இதனா அத பணிெப: அவைளவி" ஓ;னா .—ஆதியாகம/

16:1-6.]

331- 332– "அதநா

ஆ:2றியி ேதாைல அGதI ேதவாபணமாB
நா:2ைல6' ெசBைக நடதிய/"

- வாாி* ெப ற அத நாளிேல, மகனி ஆ:2றிைய
அGத@/, ெவ"க1 ெக"ட ெசயைல) ெசBத@/;

[17.9. ேதவ ஆபிரகாைம ேநா கி, என 2/ உன 2 பிவ/ உ சததி 2/

நேவ உ:டாகிற/ , நீ1க

எனெவறா , உ1க9
ப:னபட
ேவ:/.
11. உ1க

ைக ெகா ள ேவ:;யமான எ உடப; ைக

பிற 2/ சகல ஆ:பி ைளக9/ விதேசதன/

-னிேதா மா/சைத விதேசதன/ ப:ண கடOக ; அ

என 2/ உ1க9 2 ள உடப; ைக 2 அைடயாளமாக இ 2/.
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24. ஆபிரகாைடய -னிேதா மா/ச/ வித ேசதன/ ப:னப/ேபா
அவ ெதா:c ெறாப வயதாயிதா.

25. அவFைடயமக இZமேவIைடய -னிேதா மா/ச/ விதேசதன/
ப:ணப/ேபா அவ பதிKG வயதயிதா.

26. ஒேரநாளி ஆபிரகா/ அவ 2மார இZமேவI/

விதேசதன/ ப:ணப"டாக ]
332-333 "-– O:2றி)

ேசாேத/ெகாேமாறா வாB) ெசாI ேதய1களி ேம
தீேதா ேதவ சினத@/" –
-

உலகி த மனிதனாகிய ஆதாமிட/ கட@ளாகிய யேகாவா ேநர;யாக

ேபசி வதேபாலேவ ‘வி*வாசதி தைத’ எG 0கழப/ ஆபிரகாமிட/
கட@

அ; க; ேபசிவதா. ஆபிரகாமி மகனாகிய ஈசா ைக தன 2

பயாக ேக" அவர வி*வாசைத கட@

ேசாதிதா. ெகா'ச/

ேயாசி காம தன மகைன பேமைடயி ஏ றி, அவைன ெகாG ப
ெகா க கதிைய உவியேபா, கட@

ததா. இதனா ஆபிரகா/

கட@ளிடமி வா?கைள ெப G ெகா 9/ மனிதனாக இதா.
333-334"- – ேதாக

0 க@/ அநா"ேடா 0/ைமன/வி/பி

ெதா க@/ேத; ெதாடத@/" –– மி கவவ 334
ேலாதி மைனயி -ைழ வி: ;த

ேததவைர க:ெகடேவ ெசBத@/ – ேலாைத 335
மைலேய றி ஊரழித அநிைலைம ேநா கி

தைலவிய0 ணாB) சைமய – மைலைழயி

க:Qற1 2/ேபா களிமைவ Y";யவ
ெப:க

336

0ணத ெப1கைத6/ – 337

- (0/ைமன/ – ஓாின)ேச ைக)

- -ஆதியாகம/ 19ேலாதி பாைவயாளக

- 19 அG மாைலயி இர: ேதவ தக

ேசாேதா/ நகரதி 2 வதன. நகர

வாச இெகா: ேலா ேதவதகைள பாதா. அவக

நகர 2 ேபா2/ பயணிக

எG நிைனதா. அவ எ4 அவகளிட/
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ெசG தைரயி 2னி வண1கினா. ேலா அவகளிட/, "ஐயா, என
O"; 2 வா1க . நா உ1க9 2) ேசைவ ெசBேவ. உ1க

க4வி ெகா: இரவி அ1ேக த1கி, நாைள உ1க
எறா.

பாத1கைள

பயணைத ெதாடரலா/"

-

அத 2 ேதவதக , "இைல, நா1க

-

3 ஆனா ேலா ெதாட த O"; 2 வமாG அவகைள

இரவி ெவ"டெவளியி

த12ேவா/" எறன.

வ 0Gதினா. அவக9/ ஒ0 ெகா: அவன O"; 2 ேபானாக .
அவக9 காக அவ ஆயத/ ெசBத ெரா";ைய அவக
-

சாபி"டாக .

4 அG மாைல 12வத 2 னா, ேலாதி O"; 2 நகாி

பலபாக1களி இ/ இைளஞ, திேயாக

* றிI/ நிGெகா: அவைன அைழதன.

என பல/ +;வ O"ைட)

5 அவக , "இG இர@ உ O"; 2 வத இவ/ எ1ேக? அவகைள
ெவளிேய அைழ வா, நா1க

எறன.
-

அவகேளா பான உற@ ெகா ள ேவ:/"

6 ேலா ெவளிேய வ O"; கதைவ அைட ெகா:டா.

7 ேலா அவகளிட/, "ந:பகேள ேவ:டா/. உ1கைள ெக'சி

ேக" ெகா கிேற. இத ெக"ட) ெசயகைள) ெசBய ேவ:டா/.

8 என 2 இர: மக க

இ கிறாக . அவக

இவைர எத ஆைண6/

அறியாதவக . நா அவகைள உ1க9 2 தகிேற. நீ1க

அவகேளா

என ேவ:மானாI/ ெசBெகா 91க . ஆனா இத மனிதகைள எ@/

ெசB விடாதீக . இவக

எ O"; 2 வதி கிறாக . நா அவகைள

பாகா க ேவ:/" எறா.

-

9 O"ைட) * றி நிறவக , "எ1க

சதமி"டாக . பிற2 அவக

வழியி 2G கிடாேத" எG

த1க9 2 ேளேய, "ேலா நம நகரதி 2

விதாளியாக வதா. இேபா நா/ எDவாG நடெகா ள ேவ:/ எG

நம ேக +Gகிறா" எறன. பிற2 அவக

ேலாதிட/, "நா1க

அத

மனிதகைள விட உன ேக அதிக ெகாைமைய) ெசBேவா/" எG +றி

ேலாைத ெந1கி வ, கதைவ உைடபத 2 யறன.

-

10 ஆனா ேலாதி O"; 2

ேலாைத O"; 2

இத இவ/ கதைவ திற

இ4 கதைவ K; ெகா:டன.
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11 பிற2 அவக

கத@ 2 ெவளிேய இத இைளஞக9/ தியவக9/ த1க

பாைவைய இழ 2/ப; ெசBதன. எனேவ, அவகளா கத@ இ 2/ இடைத

க:பி; க ;யவிைல.

ேசாேதாமி தபித
-

12 அத இவ/ ேலாதிட/, "உ 2/பதிI ளவகளி யாராவ

இத நகரதி இ கிறாகளா? உன 2 மமககேளா, மககேளா, மக கேளா
அல ேவG யாராவ இநகரதி இதா அவகைள உடேன
இநகரைதவி" விலக) ெசால ேவ:/. 13 நா1க

இத நகரைத அழி க

ேபாகிேறா/. இத நகர/ எDவள@ ேமாசமான எபைதப றி கத

அறிதப;யா இதைன அழி க எ1கைள அFபினா" எறாக .
-

14 ஆகேவ, ேலா ெவளிேய ேபாB, தன மக கைள

மணெகா வதாயித மமககளிட/, "ேவகமாக இத நகரைத வி"

ெவளிேயG1க . விைரவி கத இத நகரைத அழி க ேபாகிறா" எறா.

அவகேளா அவ ேவ; ைகயாக ேப*வதாB எ:ணினாக .
-

15 அத நா

காைலயி ேதவதக

ேலாைத ெவளிேயற

விைர@பதினாக . அவக , "இநகர/ த:; கப/. எனேவ, உன
மைனவிைய6/, இர: ெப:கைள6/, இF/ உேனா வகிறவகைள6/,

அைழ ெகா: இத இடைதவி" விலகி ேபா. அDவாG ெசBதா நீ

இநகரேதா அழியாம இபாB" எறன.

-

16 ேலா 2ழபட ேவகமாக 0றபடாம இதா, எனேவ அத

இர: ேதவதக

அவ, அவன மைனவி, மக க

ஆகிேயாாி ைகைய

பி; அவகைள பாகாபாக நகரைத வி" ெவளிேய அைழ) ெசறன.
ேலாேதா/ அவன 2/பேதா/ கத மிக@/ கைண உைடயவராக

இதா. 17 எனேவ, இ ேதவதக9/ ேலாைத6/ அவ 2/பைத6/
பாகாபாக நகரதி 2 ெவளிேய ெகா: வதபின தகளி ஒவ,
"இேபா உ1க

உயிைர காபா றி ெகா ள ஓ; ேபா1க . இநகரைத

தி/பி பா காதீக . இத) சமெவளியி எ12/ நி காதீக . மைல 2

ேபாB) ேச/வைர ஓ1க . இைடயி நிறா நகரேதா நீ1க9/

அழிேபாOக " எறா.
-

18 ஆனா ேலா அத இவாிட/, "ஐயா, அDவள@ ர 2 ஓ/ப;

எைன க"டாயபதாதீக .
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19 உ1க

ேசவகனாகிய எ மீ நீ1க

மிக@/ இர க/ ைவதி கிறீக .

எைன காபா ற கைண6ட இ கிறீக . ஆனா மைலவைர எனா

ஓட ;யா. நா மாிேபாBவிட வாB0:.

20 அகி ஒ சிறிய நகர/ உ ள. எைன அநகரதி 2 ஓ;ேபாகவி1க .

அத அள@ 2 எனா ஓ; எைன பாகா ெகா ள ;6/" எறா.
-

21 அத 2 ேதவத, "நல, அDவாG ெசBய உைன அFமதி கிேற.

நா அநகரைத அழி கமா"ேட.

22 ஆனா அ12 ேவகமாக ஓ. அ12 நீ பாகாபாக ேபாB) ேச/வைர

ேசாேதா/ நகரைத அழி கமா"ேட" எறா. (அநகாி ெபய ேசாவா.
ஏெனனி அ மிக) சிறிய நகர/)
-

-

ேசாேதா/ ெகாேமாரா@/ அழி கபத

23 Pாிய உதயமானேபா ேலா ேசாவா நகரதி 2

-ைழதா.

24 அேத ேநரதி கத ேசாேதாைம6/ ேகாேமாராைவ அழி க ஆர/பிதா.

கத வானதி ெநைப6/ கதகைத6/ அநகாி ேம வி4மாG

ெசB,

25 அத நகர1கைள6/ அத 4 சமெவளிைய6/, அ1கித ெச;கைள6/,

ஜன1கைள6/ அழிவி"டா.
-

26 அவக

-

27 அேத நா

அதனா அவ

ஓ;ேபா2/ேபா ேலாதி மைனவி தி/பி பாதா .

உ0: ஆனா .

அதிகாைலயி, ஆபிரகா/ எ4 கதைர ெதா4ெகா 9/

இட 2) ெசறா.

28 அவ அ1கி ேசாேதா/, ெகாேமாரா நகர1க

இ 2/ திைசைய6/,

அத சமெவளிைய6/ பாதேபா அ1கி 0ைக எ4/0வைத க:டா.
அ ெபாிய ெநபினா ஏ ப/ 0ைகேபா ேதாறிய.

-

29 ேதவ ப ளதா கி உ ள நகர1கைள அழிவி"டா. அேபா

அவ ஆபிரகாைம நிைன, ஆபிரகாமி உறவினனான ேலாைத அழி காம

வி"டா. ப ளதா கி இ 2/ நகர1க9 2

ேலா வா?ெகா:;த

அDவிட1கைள அழி 2/ 0 ேலாைத ேதவ ெவளிேய றினா.

-

-

ேலா/ அவன மக க9/

30 ேசாவாாி த1கியி க ேலா@ 2 அ)சமாக இத. எனேவ,

அவF/ அவன மக க9/ மைல 2) ெசG அ12 ஒ 2ைகயி வசிதன.
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31 ஒ நா

Kதவ

இைளயவளிட/, "உலகி எலா இட1களிI/ ஆ:க9/

ெப:க9/ மணெகா: 2/பமாக வா?கிறாக . ஆனா நம தைதேயா
வயதானவராக உ ளா. நம 2 2ழைத தர ேவG ஆ:க9/ இ1ேக இைல.

32 எனேவ, நா/ தைத 2 மைவ ெகா கலா/. அவ மய1கியபி அவேரா
பான உற@ ெகா ளலா/. இப;யாக நம 2) சததி உ:டாக ந/ தைதைய

பயபதி ெகா ளலா/" எறா .

-

33 அG இர@ இர: ெப:க9/ தைத 2 மைவ ெகா 2; க

ைவதன. பிற2 Kதவ

தைதயி ப ைக 2) ெசG அவேரா பான

உற@ ெகா:டா . ேலா@ 2 த மக

தேனா பத/, எ4

ேபான/ ெதாியவிைல. அத அள@ 2 2;திதா.

-

34 மGநா

Kதவ

இைளயவளிட/: "ேந G இர@ நா தைதேயா

பான உற@ ெகா:ேட. இG இர@/ அவைர மீ:/ 2; க ைவேபா/.

பிற2 நீ அவேரா பான உற@ெகா . இத Kல/ நா/ 2ழைத ெபற ந/

தைதைய பயபதி ெகா ளலா/. ந/ 2/ப/ அழியாம இ 2/"

எறா .

35 அதனா இவ/ அத இரவிI/ தைதைய ம 2; 2/ப; ெசBதன. பிற2

இைளயவ

தைதேயா ப பான உற@ ெகா:டா . ேலா மைவ

2;திதப;யா அவ
-

பதைத6/, எ4 ேபானைத6/ அறியாமதா.

36 ேலாதி இ மக க9/ கப றன. அவகளி தைதேய

அவகள பி ைளக9 2/ தைத.
37 Kதவ

ஒ ஆ: 2ழைதைய ெப றா . அவ

அவF 2 ேமாவா எG

ெபய ைவதா . அவ ேமாவாபிய ெகலா/ தைதயானா. 38 இைளயவ9/
ஒ ஆ: 2ழைதைய ெப றா . அவF 2 அவ

ெபன/மி எG

ெபயாி"டா . அவ அ/ேமா ஜன1க9 2 தைத ஆனா
337-338 " – ம:மிைசேய

ஈசா 2 க:ெக"; 2 நா

யாெகா0

ஏசாேபா வ'சிேத ஏதிய/"
- ஈசா கி 2/ப/

- 19 இ ஈசா கி 2/ப வரலாG: ஈசா 2 ஆபிரகாமி மக. 20 ஈசா கி 2 40

வயதானேபா அவ ெரெப காைள மணெகா:டா. ெரெப கா

பதா

அரா/ எF/ ஊைர) ேசத ெபேவ மக . லாபாF 2) சேகாதாி. 21

ஈசா கி மைனவி 2 பி ைளேபG இலாம இத. எனேவ, அவ த
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மைனவி காக கதாிட/ ெஜபிதா. ஈசா கி ெஜபைத ேக", கத

ெரெப கா
- 22 அவ

கபமைடய) ெசBதா.

கபமாக இதேபா, கவிI ள 2ழைதக

மிக@/ க]டப"டா . அவ

ேமாதி ெகா:டதா

கதாிட/ ெஜபி, "ஏ என 2 இDவாG

ஏ பகிற?" எG ேக"டா . 23 அத 2 கத,
"உன கபதி இர: நாக

இர: 2/ப1களி அரசக
அவக

உ ளன.

உன 2 பிறபாக .

பிாி கப" ஒவைனவிட இெனாவ பலவானாக இபா.

Kதவ இைளயவF 2) ேசைவ ெசBவா" எறா.

24 சாியான ேநர/ வதேபா ெரெப கா

இர"ைட 2ழைதகைள

ெப ெறதா . 25 த 2ழைத சிவபாக இத. அவன உட ேராம அ1கி

ேபாத ேபால இத. எனேவ அவ ஏசா எG ெபய ெப றா. 26
இர:டாவ 2ழைத பிறதேபா, அவ ஏசாவி 2தி1காைல

பி; ெகா:ேட ெவளிேய வதா. எனேவ அவF 2 யா ேகா0 எG
ெபயாி"டன. யா ேகா0/ ஏசா@/ பிற 2/ேபா ஈசா 2 2 60 வய.
27 பி ைளக

வளதாக . ஏசா திறைம மி க ேவ"ைட கார ஆனா. அவ

எேபா/ ெவளிேய அைலவதிேலேய விபப"டா. ஆனா யா ேகா0

அைமதியானவ, த +டாரதிேலேய த1கியிதா. 28 ஈசா 2 ஏசாைவ

ேநசிதா. ஏசா ேவ"ைடயா;ய மிக1கைள உ:ண ஈசா 2 வி/பினா.

ஆனா ெரெப கா

யா ேகாைப ேநசிதா .

29 ஒைற ஏசா ேவ"ைட ; தி/பி ெகா:;தா. அவ ேசாவாக@/

பலOனமாக@/ இதா. யா ேகா0 ஒ பாதிரதி +?

சைம ெகா:;தா. 30 எனேவ ஏசா யா ேகாபிட/, "நா பலOனமாக@/
பசியாக@/ இ கிேற. என 2 ெகா'ச/ +? ெகா" எG ேக"டா

(இதனாேல அவF 2 ஏேதா/ எG/ ெபயராயி G.)

31 ஆனா யா ேகாேபா, அத 2 பதிலாக: "த மக எற உாிைமைய இG
என 2 வி Gவிட ேவ:/" எG ேக"டா.

32 ஏசாேவா, "நா பசியா மாி ெகா:; கிேற. நா மாி ேபானா

எ தைதயி ெசா க

எலா/ என 2 உத@வதிைல. எனேவ நா என

ப1ைக உன 2 தகிேற" எறா.

33 ஆனா யா ேகா0, "த உ ப1ைக தவதாக) சதிய/ ெசB" எறா.
ஆைகயா ஏசா@/ சதிய/ ெசBதா. அவ Kதாைதய ெசாதாக தன 2
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கிைட கவித ப1ைக யா ேகா0 2 வி Gவி"டா. 34 பிற2 யா ேகா0
ஏசா@ 2 அபைத6/ பய ற1+ைழ6/ ெகாதா. ஏசா அவ ைற உ:,

விலகி ேபானா. இDவாG ஏசா தன பிற0ாிைமையப றி கவைலபடாம

இதா

338- 342 – ஏசா

ெகாைலெசBய தீமான1 ெகா:டத 2 தபி
அைலவா யாேகா0/ அகேற – விைலயாகி

ஆகளி ேமBபா அேனகமண' ெசBத@/
ஆகைள ேமாசதா ஆ)சி – Oடட1க
ஓ"ட ெமத@/ ஓசாதி மா க வ

கா";லவ மகைள க பழி க – ேக"ட'சி

வ'சி ெகாற மதி கைத6/ 342
-

-

த/பியி மீ ெகா1ேகாப/
தைத 2 பிற2 2லதைலவ ஆ2/ ஆசீவாத/ அநா"களி Kத

மகF 2 அளப"வத. இதனா 2/பதி Kதவேன தைதயி

மைற@ 2 பிற2 அைன 2/ உாிைமயாள ஆனா. ஈசா 2 ைமைய

எ";, க:பாைவ ம1கியித காலதி ஏசா ெபற ேவ:;ய 2லதைலவ

ஆசீவாதைத அவாிடமி யா ேகா0 ெப G ெகா:டா.

-

2லதைலவ ஆசீவாதைத ெபG/ உாிைமைய ஏ ெகனேவ அவ

யா ேகா0 2 வி" ெகாவி";தா அைத நிைன இேபா

க1ேகாப/ ெகா:டா. தா ஏமா றப"வி"ேடாேமா என ஏசா எ:ணினா.

இத ஏமா ற/ ெகாைலெவறியாக மாறிய. யா ேகாைப ெகாலேபாவதாக

ேகாபாேவசட +றினா. இைத ேக"ட தாB ெரெப கா மிக@/

கவைலப"டா .
-

அவ

யா ேகாைப அைழ அவனிட/, " உ சேகாதர ஏசா உைன

ெகால தி"டமிகிறா. எனேவ நா ெசாகிறப; நீ ெசB. ஆரானி இ கிற

எ சேகாதரF/ உ மாமFமாகிய லாபானிட/ ஓ;) ெசG அவேரா இ. உ

சேகாதரனி ேகாப/ தீ/வைர அ1ேகேய இ. ெகா'ச கால/ ஆன/ உ

சேகாதர நீ ெசBதைத மறவிவா. பிற2 உைன இ12 அைழ க ஒ

ேவைல காரனிட/ ெசBதிைய) ெசா அF0ேவ. ஒேர நாளி என இர:

மககைள6/ நா இழ க வி/பவிைல" எறா .
-

நா"ைட வி" கிள/பிய யா ேகா0
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-

அதனா ஈசா 2 த மக யா ேகாைப அைழ, "கானா ேதச

ெப:ைண நீ கயாண/ ெசBெகா ள +டா. அத 2 பதிலாக

ஆரானி 2/ உ தாயி சேகாதர லாபானி மக களி ஒதிைய

கயாண/ ெசBெகா " எG ெசானா. ெப ேறா 2 கீ?ப; ெவ2

ெதாைலவி இத ஆராF 2 த மாம மகைள காண ஆவIட
0றப"டா யா ேகா0.
-

ஆக

-

மாம மகைள க:ட யா ேகா0, அவள ஆக

க:டா

ேமB ெகா: மைதயி நேவ லாபானி மகைள
த:ணீ 2;பத காக

தைர கிண றி மீதித கைல 0ர";ேபா"டா. த:ணீைர க:ட ஆக

அவ9ட ஓ; வ நீைர பகின. த ஆக9 2 பாி@கா";ய இவ யாராB

இபா எG ராேக அவர கைத + கவனிதா ; யா ேகாைப

இனா எG அறி ெகா: வி"; 2 அைழ) ெசறா

- ஆ)சாியமைடத லாபா, த மமகைன வரேவ க) ெசறா. ராேக ஆ"

மைத யா ேகா@ 2 க"ப" அவட வெகா:;த. இைத க:ட

லாபாF 2 மகி?)சிைய க"பத ;யவிைல. யா ேகா0 மிக) சிறத

ேமBப எபைத அத ெநா;யி உண ெகா:டா.
-

யா ேகா0ைவ க"; த4வி த பிாியைத ெவளிபதினா.

ராேகைல திமண/ ெசBெகா ள வி/பி லாபானிட/ ேக"டேபா அவ
இF/ மகி?)சியைடதா. ஆனா, ராேகைல கயாண/ ெசBெகா ள

ேவ:மானா ஏ4 ஆ:க

தன காக ேவைல ெசBய ேவ:ெமன

யா ேகாபிட/ லாபா +றினா. ராேக மீ த பாைவயிேலேய
காதெகா:ட யா ேகா0 ஏ4 ஆ:க

ஏ4நா"களாB மைறவி/ எG

ந/பினா. மாமா@ காக உைழ க ெதாட1கினா.
-

ராேக நி)சயி கப"ட கால/ ;வைடைகயி லாபா ஒ திமண

வி 2 ஏ பா ெசBதா. ஆனா, அறிர@, யா ேகா0 ேலயாேளா ‘உற@

ெகா வத காக’ (ெபா ெமாழிெபய0) அவைள யா ேகாபிட/ அைழ

ெகா:ேபாB யா ேகா0 மிக@/ ேகாபமைடதா. லாபானி மக களிடமல,

லாபானிடேம யா ேகா0 இDவாG த க/ ெசBதா: "ராேகI காக அலவா

உ/மிடதி ேவைல ெசBேத; பிைன ஏ என 2 வ'சக/ ப:ணினீ."
லாபானி பதி? "Kதவ

இ க இைளயவைள ெகாப . . . வழ க/ அல.

இவ9ைடய ஏ4 நாைள நிைறேவ G; அவைள6/ உன 2 தேவ;

அவ9 காக@/ நீ இF/ ஏ4 வஷ/ எனிடதி ேவைலெசB எறா."

146

(ஆதியாகம/ 29:25-27) இDவாG பலதாரமண/ ; 2/ சி க யா ேகா0

வசமாக மா"; ெகா:டா. இ க/ ெபாறாைமைய

ஏ பதவித.வி"டா.—ஆதியாகம/ 29:23.

-

யா ேகா0 ராேகைல ேநசிதா. ராேகIட ஒபிட ேலயா

எ:ணப"டைத கட@

க:டேபா, அவ

"அ பமாB"

கபதாி 2/ப; ெசBதா.

ராேகேலா மல;யாயிதா . ஆனா ேலயா , 2ழைதையவிட@/ யா ேகாபி

பாசதி காக ஏ1கினா . ராேக ேநசி கபவைத பாத ேலயா

யரப"டா . இதாI/, யா ேகாபி Kத மகனாகிய பைன

மிக@/

ெப ெறதத காக யா ேகாபி அைப ெபG/ ந/பி ைக6ட இதா .
யாேகா0 ராேக2ைடய பணிெப:க9டF/ +; பல ம கைள ெப G)

சததிைய விதி ெசBதா. அவ பாகாபில ஆ" மைதக9/ ெபகின.

இDவிதமாB அவ விதியைட, திரளான ஆக9/ ேவைல காாிக9/

ேவைல காரக9/ ஒ"டக1க9/ க4ைதக9/ உைடயவனானா. (30 43)
-

-

தைமயனிட/ ெசIத;
லாபாFைடய 2மாரக

த/ தகபFைடய ெசவைதெயலா/ தா0

அபகாி ெகா:டதாக) ெசான வாைதைய யாேகா0 ேக"டா.

லாபனாFைடய க/ ேவGப";த. எனெவ ஒநா

இரவில மைனவி

ம க9டF/ த ெப' ெசவடF/ மைதக9டF/ லாபானிட/

ெசாலாம கானா ேதசதிI ல த தைத ஈசா கினிட ேபானா.

ஏசாவி ேகாபைத தணி க மதி0 மி க பாி* ெபா க

எதிெகா: த4வி யா ேகாைப ஏ G ெகா:டா. (33. 4., )
-

ேலயா

ஓசாதி ம க

அFபினா. ஏசா

வ…

யா ேகா0 2 ெப ற 2மாரதியாகிய தீனா ேதச ெப:கைள

பா க 0றப"டா . அவைள அேதசதி பிர0வாகிய சீேக/ எபவ க:,

அவைளெகா:ேபாB அவேளாேட சயனி தீ"பதினா.அவைள அவ

ெபாி/ வி/பினா. சீேக/ த தைதயிட/ தீனைவ மண ெகா ள

வி/0வத +ாினா. அவ தைத யா ேகா0 விட/ ெப:ேக"டா.

அெபா4 யா ேகாபி 2மாரக

த1க

சேகாதாியான தீனாைள) சீேக/

தீ"பதியப;யா , அவF 2/ அவ தகபனாகிய ஏேமா 2/ வ'சகமான

மGெமாழியாக, " விதேசதன மிலாத 0ஷF 2 நா1க

எ1க

தேகாதாிைய

ெகா கலா ; அ எக9 2 நிைதயாயி 2/’ எறன. அதைன ேக"ட
ஏேமா/ அவ ம க9/ வித ேசதன/ ெசBெகா:டன. வித ேசதன/

ெசBெகா:ட Kறா/ நாளி அவக

ேநாெவ வ/ ேபா
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ேயாேசாபினிைடய 0தவக

த1க

பைட6ட வ ஏேமாைர6/

அவFைடய2மார சீேகைம6/ ெகாG தீனாைள அைழ ெகா:

ேபாBவி"டாக . ேயாேச0 ம கைள பா இப;)ெசBவி"bகேள,
அவக

எ:ணி ைகயி மி கவக

நாF/ எ 2/ப/ அழி6/ப; எைன

அவக

ஒேவசிைய ேபால நடதலாேமா எறாக

ெவ"; ேபாவாகேள எG கல1கினா. அத 2 அவக

எ1க

(34.30-31)

சேகாதாிைய

342. "-Kதமக

மி'சியவ ெப:டேன ேமவிய/"
-

ேதவ யா ேகாைப ேநா கி நீ எ4 ெபேதI 2 ேபாB அ12 2;யி

எறா ெபேத ேதவ யா ேகா0 எற ெபயைர மா றி இZரேவ எற

ெபயைர) P";னா. இZரேவ பிரயாண/ ப:ணி ஏேத எகிற ேகா0ரதி 2

அ0றதி +டார/ ேபா"டா. யா ேகாபி 2மார பனிர:ேப. Kதமக
ப. இZரேவ அத ேதசதி த1கி 2;யி 2/ேபா , ப ேபாB, த
தகபFைடய மGமைனய;யாகிய பிகாேளாெட சயனிதா. அைத இஏரேவ

ேக விப"டா. (35. 22, )
342 "-ச'சாிேத 342

Yதா மமகைள ேயாாிரவி ேல0ண
தீதா கபற) ெசBத@/" –
-

Yதா யா ேகாபி மகக

பனிவாி ஒவ. Yதா த Kத மகனாகிய

ஏ எபவF 2 தாமா எF/ ேப ள ெப:ைண மைனவியாக ெகா:டா.
Yதாவி Kதமக கதாி பாைவயி ெபாலாதவனாக இததினா அவ
அவைன அழிேபா"டா. Yதா தFைடய அத மக ஓனாைன ேநா கி

நீஉ தைமய மைனவிைய) ேச உ தைமயF 2) சததிைய உ:டா 2

எறா. அவ அ  சததியாகாெதG த விைத தைரயிேல வி"டா.
அவ ெசBத கதாி பாைவயி ெபாலாததாக இத. அதனா கத

அவைன6/ அழி ேபா"டா.
-

Yதா த மமகளாகிய தாமாைர ேநா கி, எமக ேசலா

ெபாியவனா2ம"/ நீ உ தகப O"; ைக/ெப:ணாB த1கியி எG

ெசானா. அதப; ேக தாமா/ த தைதயி ெவாஇ"; ேபாயிதா .
-

ேசலா ெபாியவனாகி6/ தா அவF 2 மைனவியாக ெகா கபட

விைல என அவ

அறிதப;யா, த ைக/ெப: வZதிர1கைள
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கைளேபா" கைத  கா;" நீ G க9 2 பாக அமதிதா .
Yதா அவைள க: அவைல ஒ ேவசி என நிைன, அவ9 2  த

திைரேமாதிர/ அர/ ைக ேகா ஆைகயவ ைற அைடமானமாக ெகா
அவேளா +;னா. அதனா அவ

-

யானா

கபவதியானா .

KG மாத1க9 2 பி மமகளாகிய தாமா ேவசியா கபவதி

என Yதா@ 2 அறிவி கப"ட. எாி த:; க அவைள ெகா:

வமாG Yதக"டைள யி"டா. அவ

த மாமனிட/ ெப ற அைடமான

ெபா கைள அFபி, இத ெபா க9 2 உைடயவ எவேனா அவேன

எைன கபவதியா கினா எறா .
-

Yத அைவகைள பா அறி எனிI/ அவ

நீதி6 ளவ ; அவைள

எ 2மார ேசலா@ 2 ெகாடாம ேபாேனேன எறா.
343 -347 "-– Pதாக

ேயாேச மGேதய  ற@/ ஆ1ெகாதி

ஆைசயாB) ேசர கைழத@/ – ேயாசைனயா

ெசா பனதி உ"ெபாைள) ெசாயபி வா?@ெப G
ப பலவாB வா?த பழ1கைத6/ – அ பவிைல

காலதி * றதா க:ட வா?கைத6/
ஞாலதவ ென0 நா"படேவ – ேகாலதி
ைவத கைத6/ ெகாக1கைத6/"
-

யா ேகா0வி 12 மககளி ேயாேச0 11ஆ/ மக ஆவா. ராேக

த மகF/ ஆவா.[2] இவாி தைத த ம ற 0தவாிI/ இவைர அதிக/
அ0 ெசBததா, அவக

இவாி மீ ெபாறாைமப" இவைர அ;ைமயாக

வி றன. ேயாேசைப வா1கிய வியாபாாிக

எகிதி ேயாேசைப

வி Gவி"டாக . பாேவானி பிரதானி6/ தைலயாாிக9 2 தைலவFமான

ேபாதிபா 2 அவைன வி றாக .
-

கத ேயாேசேபாேட இதா. அவFைடய எஜமா ேயாேசைப த

O" 2 விசாரைண கார ஆ கி தனிடதி உ:டான ெசவ/

யாவ ைற6/ நிவகி 2/ ெபாGைப அவைகயி ஒ0விதா. எஜமானனி

மைனவி ேயாேசபி மீ க:ேபா" எேனா சயனி எறா . ேயாேச0

இத ெபாலா12 2 நா உடபடமா"ேட, ேதவF 2 DேராதமாB பாவ/

ெசBவ எப; எறா.
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-

ஒநா

எஜமான O"; இலாத ெபா4 அவ மைனவி ேயாேசைப

அவFைடய வZதிரைத பி;) சயனதி 2 அைழதா

வZதிரைத அவ

-

அவ

ைகயிேல வி" ேவளிேய ஓ;ேபானா.

. அவ த

த O" மனிதைர +பி" அவ தேனா சயனி 2/ப;

அைழததாக@/ தா சதமிடேவ தவZதிரதிைன இ1ேக வி"வி" அவ
ஓ;வி"டதாக@/ ெபாB +றினா .
-

எஜமா க"டைளயினா ேயாேச0 சிைறயிலைட கப"டா. கத

ேயாேச0ட இ அவேம கிைப ைவ) சிைற)சாைல தைலவFைடய
தய@ அவF 2 கிைட 2ப;) ெசBதா.
-

சிைறயி ேயாேச0 சிற விள1கினா. அவ நடைதைய பாத

-

ேயாேச0 கத அளா இளைமயிேலேய னவி பலைன அறி +G/

சிைறதைலவ அவைன எலா ைகதிக9 2/ தைலவனா கினா.

ஆ ற ெப றிதா. பாேவா க:ட இகன@களி பலைன அறி,
எகிதி வளெமலா அழி_ க/ வற"சி6/ ப'ச/ வ/ எG/,

ப'சைத எதிெகா ள வளமான காலதி உண@ ெபா கைள) ேசமி_
ெகா ள ேவ:/ என@/ +றினா. அவ +றியப;ேய நடத.
-

-

ேயாேசபி உய@

பாேரா இத விள கதினா மன/ மகி?தா. ேயாேசைப எகிதி

ஆ9நரா கினா, ஒ எகிதிய ெப:ைண6/ அவF 2 மண/
;ைவ,"அரச என 2 அத ப;யாக நிG எகிைத ஆ வாB" எறா.

அேத ேபால ேயாேச0 ெசற இடெமலா/ ம க

அவF 2 பணிதன.

347–350 "- அததியி

ேமாேச பிறத@/ K;ெயா ேபைழயிேல

மாேச றி 0 0தாிைவத@/ – ேநசட 348
அநா"டரசமக

அ 2ழவிைய வளத

பினாளவ பிைழத ெப றிைம6/ – அநாளி 349

த1க

2லபைகவ தைன தனிைமயி க:

ட1கவைன ெகாGகர வாெயா4கி – தய1கிய/" 350

-

-ேமாேச, இZரேவல எகிதி பாேவா அரசனி ஆ"சியி

அ;ைமகளாக இ 2/ ேபா ஒ அ;ைம ெப ேறா 2 பிறதா
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-

விதைல பயண 7 ப; இ*ரேயல எகிதி அ;ைமப";த

காலதி இவ பிறதா என +றபகிற. அ;ைமகளாக இத

சிGபாைமயின எ:ணி ைக நா9 2 நா

அதிகாித; இதனா எகிதிய

அரச த1கைள எகிதிய எதிாிகேளா இைண ெகா ளலா/ எG கதினா
[6]. இத ெதாட)சியாக எகிதி ெபகிவ/ இ*ேரயகளி ம க
ெதாைகைய 2ைறபத காக 0தியதாக பிறத ஆ:2ழைதக

அைனவைர6/

ெகாG வி/ப;6/ ஆைணயி"டா. 2ழைதயிைன ெகால மன/வராத

ேமாேசயி தாயா 2ழைத ேமாேசைவ ஒ +ைடயி ைவ ைந நதியி
மித கவி"டா. +ைட எகிதி இளவரசியா க:ெட கப" ஓ அரச

2/பதி தபி ைளயாக வள கப"டா. ஒ எகிதியைன

ெகாறத காக மிதியா நா"; ப1கியித ேபா இவ 2 கட@
கிைடததாக ந/பபகிற[7].

அ

351-353

"ச:ைடவிைன யால) சதி ெகாைலைம தாெவளிப"
ட:ைட அயலாக ளறிெகா: – மி:டதைன 351

அரச கறிவி க ஆ1கவF1 ேகாப/

விரவி ெகாைல0ாிய ேவ:; – வி1கா
ஆ கிைன 2 தபிேபாB ஆசாாிய ஆ

352

ேமB கி ெயனவைட"
-

இZேரயக

இவ ச:ைடயி" ெகா:;தேபா, ேமாேச

சமாதான/ ெசBயேவ, ‘‘நீ உ ேவைலைய பா ெகா: ேபா. ேந G ஒ

எகிதியைன அ; ெகாG யா 2/ ெதாியாம ம:ணி 0ைத

வி"டாயலவா… அேத ேபால எ1கைள6/ ெகாG 0ைத விடலா/ என
தி"டமிகிறாயா’ அவக

கதின. அகிதவ அதைன அரசF 2 அறிவி க,

அரசF/ ேமாேசைய ெகாைல ெசBய அவைன ேத;னா. ேமாேச உயி பிைழ க

ஓ;வி";தா. எகிைத வி"ேட ெவளிேயறி மிதியா எF/ நா";

2;ேயறினா. சிலகால/ அ12 த1கியித அவ, அ12 வா? வத ஒ
அ)சகாி மகைள மண;தா.

353-356 " வி'ைசெசறி மா கெமலா/

க Gத "டெதBவ1 ைகவதிட) சிதி
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ெப Gத சாதியைர பி+; – எதி 354
அ;ைம தன/நீ கி ஆறாக பாேத

வ;6/ நலேதயேத ைவ – 2;ேய G/

ஆைசெகா9தி அைழவ தேதைவ
>ைசப யாதிகளா ேபா Gவி"
-

மாயவிைதகெளலா/ க Gேத, தா வழிப/ "டேதவைதயினா

சில சிதிகெளலா/ ைகவதிடெப G, த சாதிம கைள அைட அவகைள
பாI/ ேதF/ ஓ/ வளமானேதயதி 2;ேய Gவதாக அைழவ,
தFைடய ெதBவைத ப>ைசகளா ேபா Gவி.
356-359"-– மாசன1க

தபிவிட லாகாச:ைடயிட 2தனெத:

ணப;ேய ேக" நடத 2/ – ஒபியேதா 357

மா கெமன ப பலவா மாயவிைத ெசBத@/

தீ கவிதி வில 2)ெச பியைவ – யா 2மினி 358
ெயGமி க இய/பியைத வி"ெபா
கGெதாழ ேதவ கனற@/ 359
-

ம க

+"ட/ தைன வி" தபி ஓ;விடா இத காக@/, தFட

ேச எகிதிய அரசெனா ச:ைடயிவத காக@/ தன எ:ணப;ேய
நடத காக@/ அைனவ/ ஒபியேதா ெநறி என ேதாற பலவி மாய

விைதகைள) ெசB/, ச"ட விதி வில 2கைள) ெசா6/ அDவிதி வில 2க
எதிகாலதி எவ/ ைக ெகா ள ேவ:/ என விதி/, அ +"டதா தா

இய/பியைத ைகவி" ஒ ெபாகறிைன ெதBவெமன ெதாழ க:
சினத@/

359 -360 "– அெறாவ

ேவைலெசBயா நாளி விறெக க ெகாற@/

சீலெமலா/ ரததா ெசBத@/ "360
-

ஓB@நா

எG ேமாேச விதித ஏழா/ நாளி ஒவ விறெக க, இைற

ஆைணைய மீறிய 2 றகாக அவைன ெகாற@/,(யாதிராகம/ 31. .15.ஆG

நா9/ ேவைல ெசBயலா/.ஏழா/ நாேளா ேவைல ஒழிதி 2/ ஓB@ நா

. அ
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கத 2 பாி*தமான. ஓB@ நாளி ேவைல ெசBகிற எவF/ ெகாைல

ெசBயபட ேவ:/)
-

காைளைய ெகாG அத இரததாI/ 2ட 2:; காB

தயவ ைற ேதவF 2 ெகா பாவநிவதி ெசB பாவமனி0
ெப ற@/ (ேலவியராகம/ 4.அதிகார/)
360- 361 "-–ேமலைடய

எ:ணிவத ேதய/ேபா ெயBதா ேமாேசயி/
ம:ணி ற ம;த@/ –

- ேமாேச இZரேவலகைள) *ததிர நா" 2 அைழ) ெசவதாக
+றி அைழவதா. அத நா"ைட அைட6/ ேப ம:ணி

இற ம;த கைத6/
-

-ேமாேசயினா அைழ வரப"ட ம க

*ததாிகளாக வாழ +;ய

நிலபரபிைன கா";ய ேதவ ஆபிரகா/, ஈசா 2, யா ேகா0

ஆகிேயா 2 வா களிதப; இZரேவ ஜனதா கான *ததிர
ேதசைத கா:பிேத எG ேமாேச 2 +Gகிறா, அட ம க

அ12

ெசகிற ேபாதிI/ உனா அ12 ெசல ;யா எG/ ேமாேசயிட/
+Gகிறா.
361 " – அ:ணலா,

ேயா*வா எபாபி F ற@/ அனவ
அேதச/ ெபக) ெசயித@/"
-

பி0 இZரேவல எலா/ பாதி க, ேயா*வாைவ இZேரயகைள

வழி நட/ தைலவனாக நியமிதா. பி0 ேமாேச ேயா*வாைவ ேநா கி: ேநா கி

பல1ெகா: திடமனதாயி; கட@

இவக9 2 ெகாேப எG

இவக9ைடய பிதா க9 2 ஆைணயி"ட ேதச 2 நீ இவகைள
அைழ ெகா:டேபாB, அைத இவக

*ததாி 2/ப;ெசBவாB.ேமI/ கட@

உைன வி" வில2வமிைல, உைன ைகவிவமிைல; நீ பயபட@/

கல1க@/ ேவ:டா/ எறா.
-

ேமாேச மாிதா
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-

கட@ளி தாசனாகிய ேமாேச ேமாவா நா"; கட@9ைடய

வாைதயிப;ேய மாிதா. அவைன ேமாவா ேதசதிI ள ெபேபேயா 2

எதிரான ப ளதா கிேல அட க/ப:ணினா. பி0 கட@

தாிசனமாகி நீ6/ இத ம க

ேயா*வா@ 2

எலா/ எ4, இத ேயாதாைன கட,

இZரேவ 0திர 2 நா ெகா 2/ ேதச 2 ேபா1க
ெசானப; உ1க

நா ேமாேச 2)

கால; மிதி 2/ எDவிடைத6/ உ1க9 2 ெகாேத நீ

உயிேரா; 2/ நாெளலா/ ஒவF/ உன 2 பாக எதி நி பதிைல,

எG கட@
-

அவF 2 வா களினா.

ேதவனி க"டைளப; ஒ4கிவ/ ேமாேச ேதவனி

இGதி க"டைள6/ ஏ கிறா. அத) சதபதி தன

ஊழிய காரனான ேயா*வாைவ அைழ ேதவனி க"டைளைய விள கி,
ேமாேச தன ேமலாைடைய6/ அ 0த ேகாைல6/ அவாிட/
ஒபைட கிறா.

-

இனி6/ நம ம கைள நீேய வழிநடவாB. இைறவ அளி ள

ேதச 2 ம கைள அைழ) ெசவாB எG பணி கேவ, இ எப;
எனா சாதியமா2/ எG ேயா*வா ேமாேசயிட/ ேக"கிறா.
-

எனிF/ ேதவ க"டைளயிவா அவர விபைத6/

எ:ண1கைள6/ நிைறேவ G எG ேமாேச ேயா*வா@ 2 உGதியாக
+றினா.
-

இத பின ேநேபா மைல ெதாடாி ேமாேசயி இGதி கால/

நிைறவைடகிற எG/ இநா

வைர ேமாேசயி உட

அட க/ப:ணப"ட கலைற எG எ@/ க: பி; கபடவிைல
எG +றபகிற.

-

ேமாேசயி ேமலாைடைய6/ அவர அ 0த ேகாைல6/,

தா1கியவாG ேநாேபா மைலயி இற1கி வத ேயா*வாைவ க:ட
ம க

ேமாேசயி இGதி கால/ நிைறேவறிவி"டைத உணதவகளாB

அ4 0ல/பின.

-

ேயா*வா@/ ேமாேசைய ேபால கட@ைள 4ைமயாக ந/பி அவைடய

வழியி நட வதா. ேமாேசைய கட@

தனிட/ அைழ ெகா:டபி

ேயா*வா ேமாேசயி இடதி 2 வதா. இேபா ம க

த1க

ேயா*வாவி கீ?

பயணைத ெதாடதன. ேயா*வாவி காலதி இZரேய ம க
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நிைறய ேபாகளி ஈப"டன. கட@
ெவ றிகைள ெப றன.

அவகேளா இததா பல

362-363 "-- ஆைசயினா

ஈதா எனெவாவ னீறமகைள பயி"
ஆதட ஊைரயர சா:ட@/"
-

-

ெயதா ெசBத சதிய/

இZரேவலக

மGப;6/ ெயேகாவாைவ வி"வி" ெபாB கட@ கைள

வண1க ஆர/பிதாக . ஆனா, அ/ேமானியக

இZரேவலகைள தா கி,

அவகேளா ச:ைட ேபா"டேபா, அத ெபாB கட@ க

இZரேவலக9 2

எத உதவி6/ ெசBயவிைல. பல வஷ1களாக இZரேவலக

க]டப"டாக . கைடசியி அவக

ெயேகாவாவிட/, ‘நா1க

த0

ெசBவி"ேடா/. எதிாிகளிடமி எ1கைள காபா G1க ’ எG

ெசானாக . இZரேவலக

த1களிட/ இத சிைலகைள அழிவி",

மGப;6/ ெயேகாவாைவ வண1க ஆர/பிதாக . அதனா, அவக9ைடய

க]ட 2 ;@ க"ட ேவ:/ எG ெயேகாவா நிைனதா.
-

இZரேவலக9 2 தைலவராக இ, அ/ேமானியகேளா ேபா ெசBய

ெயதா எற Oரைன கட@
ேபாாி ெஜயிபத 2 நீ1க

ேதெததா. அவ ெயேகாவாவிட/, ‘இத

உதவி ெசBதா, நா O" 2 தி/பி

வ/ேபா, எைன பா க எ O"; த யா வதாI/ அவைர
உ1க9 ேக தவிகிேற’ எG சதிய/ ெசBதா. அவ ெஜபதி
ேக"டப;ேய, ேபாாி ெஜயி க ெயேகாவா அவ 2 உதவி ெசBதா.

-

ெயதா தFைடய O" 2 தி/பி வதேபா அவைர பா க த

வத யா ெதாி6மா? அவைடய ஒேர மக தா! அவ

க'சிராைவ

த"; ெகா:ேட நடன/ ஆ; ெகா: வதா . இேபா ெயதா என

ெசBவா? கட@9 2) ெசBத சதியைத அவ நிைன பா, ‘ஐேயா, எ

மகேள! எ மனைத) * 27றா கி வி"டாேய! நா ெயேகாவாவிட/ ஒ சதிய/
ெசBதி கிேற. அைத காபா ற ேவ:ெமறா, சீேலாவி இ கிற

வழிபா" +டாரதி ேசைவ ெசBவத 2 உைன நா அFப ேவ:/!’
எG ெசானா. அத 2 அவ , ‘அபா, நீ1க

ெயேகாவா@ 2) சதிய/ ெசB

ெகாதிதா, அைத க:;பாக நிைறேவ ற ேவ:/. நா எ
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ேதாழிகேளா மைலக9 2 ேபாB இர: மாத1க

அ1ேக த12வத 2

அFமதி ெகா1க . அத 2 பிற2 நா சீேலா@ 2 ேபாகிேற’ எG

ெசானா . ெயதாவி மக

தFைடய வா?நா

4வ/ வழிபா"

+டாரதி கட@9 2 உ:ைமயாக) ேசைவ ெசBதா . ஒDெவா வஷ/,

அவ9ைடய ேதாழிக

அவைள பா க சீேலா@ 2 ேபானாக (ெயதா த

மகைள ப ெகா கவிைல,அவ

வIனகளி கதா2/.)

கனியாகேவ இவி"டா

எபேத ேவத

363- 364 "– தீதி6ட

சி/ேசாெனா சி1க ேதகைத காB பேப

த/ேசா@ க:ட தனி கைத6/ –
- சி/ேசா – விய>"/ கைத !
-

இZரேய ம க

ெபZதியாிட/ அ;ைமகளாக இத கால/. அ12

மேனாவா2 எெறாவ இதா. அவ 2 2ழைதகேள இைல. தன 2 ஒ

2ழைதபா கிய/ இைலேய எனவதிய மேனாவா2வி மைனவி கட@ளிட/
ெதாட ேவ:;னா ..
-

கட@ளி த ஒநா

அவ9 2 பாக வ நிG அவ9 2 கட@

ஒ 2ழைதைய தர ேபாவதாக@/, அவ

இனித திரா"ைச ரசேமா, மேவா

அத +டா. தீ"டான எைத6/ உ:ண +டா’ எG/ அ 2ழைத Kல/

கட@

ெபZதியாிட/ அ;ைமயாB இ 2/ ம கைள விவி க ேபாகிறா

எG/ த ெசானா.
-

-

அவ

மகி?)சி6/ பரவச/ அைடதா .

த ெதாடதா. ‘ உ மக மிக ெபாிய Oரனாக இபா. அவ

கட@9 கானவ, அவFைடய தைலயி சவர கதி படேவ +டா’.
-

அவ

இைதெயலா/ ேக" திைக ேபாB O"ைட ேநா கி ஓ;னா .

ஓ;) ெசG த கணவனிட/ தா க:டைதெயலா/ +றினா . அவF/

விய0/, சேதக/ கலத மனநிைலயி இதா.

-

-

கட@ளி த ெசானப;ேய மேனாவா2வி மைனவி கபமானா .

ேபGகால/ வதேபா அவ

ஒ ஆ: 2ழைதைய ெப ெறதா .

2ழைத 2 சி/ேசா எG ெபயாி"டாக . கட@ளி த

க"டைளயி";தப; அவFைடய தைல மயிைர அவக

கதாி கேவ இைல.
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-

சி/ேசா மிக@/ வைமசாயாB வளதா. ஒநா

அவ திமினா

எF/ ஊ 2) ெசறா. அ1ேக ஒ ெபZதிய இள/ ெப:ைன)

சதிதா. அவ9ைடய அழகி சி/ேசா தைன மறதா. மணதா அவைள

தா மண கேவ:/ எG மன 2

;ெவ ெகா:டா. ேநராக

ெப ேறாாிட/ வதா,தைதயிட/ அெப:ைண தன 2 மண/ ;

ைவ க ேக"டா.
-

அவ

ெபZதிய மக

என அறித தைத ‘மகேன… நீ கட@ளிடமி

வதவ. ெபZதியகேளா விதேசதன/ +ட ெசB ெகா 9/ பழ க/

இலாதவக . அவகேளா ச/பத/ ைவப நலதல. அ கட@9 2
விேராதமான ெசய’ என தைத மீ:/ மீ:/ ெசானா.
-

சி/ேசாேனா,’ நீ1க

வ அத ெப:ைண ேபசி ; என 2

மைனவியா 21க . ேவG எ@/ ேபசேவ:டா/ ‘ எறா. அதா கட@ளி
சித/ எபைத அறியாத ெப ேறா வதின.
-

சி/ேசா தFைடய மனைத ெகா ைள ெகா:ட ெப:ைண காண)

ெசறா. ேபா2/ வழியி திbெரன ஒ சி1க/ ஆேவசமாக சி/ேசானி மீ

பாBத. சி/ேசா சி1கைத த/ைடய ெவG/ ைககளினா  கி இர:டாக

கிழி எறிதா. அத ர") சி1க/ சி/ேசானி ைககளி சின

ஆ" 2";யாகி ;; இறத. சி/ேசா இைத யா 2/ ெசாலவிைல.
-

அவ ேநராக) அத ெப:ைண) சதி ேபசினா. அவ 2 அவைள

மிக@/ பி; ேபாயி G. அவ9/ அவைர வி/பினா. சிறி நா"க

இபமான காத ேப)*களி ெசலவி"டபி, சி/ேசா அவளிடமி

விைடெப G ெகா: த ெப ேறாாிட/ தி/பினா. வ/ வழியி அவ

ெகாG ேபா";த சி1கதி பிணதி ேம ேதனீ க
ைவதிதன. அைத எ திறா.

-

+ க"; ேதனைட

ேநராக தைதயிட/ ெசG,’ அபா என 2 அத ெப:ைன மிக@/

பி;தி கிற, அவ9 2/ எைன பி;தி கிற. நீ1க

ெப:ணி

தைதயிட/ ேபசி எ1க9 2 திமண/ ெசB ைவ61க ’ எறா.
-

சி/ேசானி தைத ேவG வழியிலாம ேநராக ெப:ணி O" 2)

ெசG ேபசி திமணைத நடதி ைவதா. மணவிழா ஏ4 நா"க

நடபதாக

ஏ பா. சி/ேசானி ேதாழகளாக ஊாிI ள ப இைளஞகைள ெப:ணி

தைத அைழ வதிதா. அவக

மகி?திதாக .

அவேனா உ: 2;
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-

சி/ேசா அவகளிட/,’ நா உ1க9 2 ஒ விகைத ெசாகிேற. அத

பதிைல நீ1க

இத வி ;6/  க: பி;) ெசானா, உ1க9 2

ப நா ப"டாைடகைள6/, ப ேமலாைடகைள6/ அளிேப. ஒேவைள

விகைத கான விைடைய நீ1க

க:பி; காவி; நீ1க

என 2 ப

நா ப"டாைடக9/, ப ேமலாைடக9/ தரேவ:/’. எறா. அவக
ச/மதிதன.
-

சி/ேசா அவகளிட/,’ உ:பவனிடமி உண@ வத.

வயவனிடமி இனிய வத – இேவ விகைத. இத பதிைல க:
பி;61க

-

பா கலா/’ எறா.

அவக

விகைத கான விைட ேத; அைலதாக . KG நா"களாகி6/

அவகளா அத விைடைய க: பி; க ;யேவ இைல. அவக

ேநராக

சி/ேசானி மைனவியிட/வ அத விகைதயி விைடய அறி + /ப;
ேவ:;ன.
-

இரவி அவ

சி/ேசாFட தனிதி ைகயி சி/ேசாைன மய 2/

வாைதகளா மய கி விகைத கான விைடைய க:பி;தா . சி/ேசா

நடத அைனைத6/ விள கினா. தைன உ:ண வத சி1கதிடமிேத

தன 2 உண@ கிைடதைத) ெசானா. அவ

ெசானா .
-

-

அைத அத இைளஞகளிட/

ஏழாவ நா .

விகதியி விைட தன 2 ம"/ ெதாி6/ எறித சி/ேசானினிட/

அவ ந:பக , ‘ேதனிF/ இனிய எ ? சி1கதிF/ வய எ ?’

என)ெசாவி"’ உ விகைத கான விைடைய க: பி; வி"ேடா ேம !!!
எ1ேக எ1க

-

பாி* ? சீ கிர/ ெகா…’ எG +றி) சிாிதன.

சி/ேசா ேகாபமைடதா. என 2/ எFைடய மைனவி 2 ம"/

ெதாித இத ரகசிய/ ெவளிேய ெதாிதி கிற. அப;ெயறா எ

மைனவி 2/ இத இைளஞக9 2/ ஏேதா ெதாட0 இ கிற. இலாவி"டா

இத ரகசிய/ எப; ெவளிேய ெசI/ ? எG -

எ:ண1க
-

உ 9 2

அைலேமாத சி/ேசா க/ ேகாபமைடதா.

பேவG

‘உ1க9 2 பாி* தாேன ேவ:/. ெகா'ச/ ெபாG1க ’ எG

ெசாவி" ேகாபட ெவளிேயறி அகிIதஅZகேலாF 2) ெசG

க:ணி ப"ட ப ேபைர ெகாG அவகளி ஆைடைய எ வதா.
அைத பதயதி ெவற இைளஞகளிட/ ெகாதா

158

364-366 " எ/ேசாைவ

மா றல/ எBதி ம;கெவன O;; 2/

ஆ றIேளா க:ணைறய னாகிேய - சீ றட 365

ப"ட@/"
-

திமண/ ெசBெகா ள சி/ேசா தாமதி கேவ, ெபZதிய அத

ெப:ைண ேவெறாவF 2 மண; ைவதன. அதைன அறித சி/ேசா

க1ேகாப/ ெகா:டா.
-

‘ெபZதியகேள… உ1க

-

அைற ேக அவ ெசG 7G நாிகைள ரதி பி;தா.

0திைய கா"; வி"bகேள… உ1கைள நா

என ெசBகிேற பா1க ’ எG த1க9 2 ேள கவி ெகா:டா.

இர:;ர: நாிகளி வாகைள) ேச அதி ஒ தீபதைத6/ ைவ
க";னா. பி நாிகைள ெபZதியகளி வயக9 2

ஓடவி"டா. நாிக

தீபததி6/ ெகா: அ12/ இ12/ இ4 ெகா:ேட ஓ;யதி
ெபZதியகளி வயக

அG ஏ ப"ட.
-

ெபZதியக

எலா/ எாி சா/பலாயின. மிக ெபாிய அழி@

ஆதிரமைடதாக . ேநராக சி/ேசானி மாமனா

O" 2) ெசG,’ உ1களா தா அத இZரேயல எ1க
எலா/ அழிதா. எனேவ நீ1க9/ ெச ெதாைல61க

சி/ேசானி மைனவிைய6/, அவ

ெகாறாக .
-

தானிய1கைள

எG ெசா

தகபைன6/ O"ேடா  தீயி"

த அைம மைனவி ெகாலப"டைத அறித சி/ேசானி ேகாப/

தைல ேகறிய. ‘ெபZதிய நாBகேள… எேனாடா விைளயாகிறீக .

உ1கைள பழி 2 பழி வா1காம ஓயமா"ேட’ எG பகிர1கமாB +வினா.
சி/ேசானி வைமைய எேலா/ அறிதிததனா யா/ அவைர
ெந1கவிைல.
-

சி/ேசா 7 G கண கான ெபZதியகைள அ;ேத ெகாறா . பி

அ1கி ஏ றா/ எFமிடதி 2) ெசG அ12 ள பாைற பிள@ ஒறி
த1கியிதா.
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-

ெபZதியகளி ேகாப/ பமட12 அதிகாித. அவக

ஒ நா"ைட

பி; க ேபாவ ேபால சி/ேசாைன பி; க ேபானாக . ேநராக இZரேயலக

அதிகமாக இ 2/ நக 2 ேபாB +டாரம;தாக .
-

‘ஐேயா… எனவாயி G ? ஏ ேபாOரக

-

‘உ1க

இZரேயலக

பயதி அலறினாக .

சி/ேசாைன நீ1க

இ1ேக வதி கிறாக ’

எனிட/ ஒபைடேத ஆகேவ:/.

இைலேய அவ ெபZதியகைள அழித ேபால இZரேயலகைள
எேலாைர6/ நா1க

-

அழிேபா/’ எG கஜிதாக .

‘எ1க9 2 ெகா'ச/ கால அவகாச/ ெகா1க . நா1க

ேபாB

சி/ேசாைன க"; உ1களிட/ ெகா: வ தகிேறா/’ இZேரய ம க

வா களிதாக .
-

‘சாி உடேன ேபாB சி/ேசாைன க"; இ4 வா1க ’ ெபZதியக

-

சி/ேசாைன கயிGகளினா பிைண க"; ெபZதியகளிட/ +";

ஆைணயி"டாக . இZேரய P?)சியாக)

ெகா:ேபானாக . உட 4வ/ க"டப"ட நிைலயி ெபZதியகளி

னா நிGதப"டா சி/ேசா. ெபZதியக
ெசBதாக .
-

சி/ேசா சிாிதா.’ ஏ ஆரவார/ ெசBகிறீக

மகி?)சி ஆரவார/

Kடகேள.. எைனயா

க"; ேபாகிறீக ’ எG ெசா உடைல G கினா. உடேன

க"டப";த கயிGகெளலா/ அGப" ெதறிதன. அ1ேக கிடத ஒ

க4ைதயி ப)ைச தாைடெயI/ைப ைகயிெல +;நிற

ெபZதியகைள K கமாக தா கினா. அ1ேகேய அவ ைகயி சி கி ஆயிர/

ேப இறதாக . சி/ேசா ெபZதியகளி ைகயி சி காம தபினா.

-

ெபZதியக

சி/ேசாைன எப;6/ பி;விட ேவ:ெமG

தவியாB தவிதாக . அவ காசா நகாிI ள ஒ விைலமாவி O";

இபதாக தகவ கிைடத. அவக

நகாி மிக பிர/மா:டமான வாச

கதைவ அைட அதனேக காவ இதாக . எப;6/ சி/ேசா இத

கதைவ தா:டாம ெவளிேய ேபாக ;யா. இ1ேக ைவ அவைன ெகாG

விடேவ:/ எG சதமிலாம ப1கி இதாக .
-

சி/ேசா ந ளிரவி விைலமாதி O"ைட வி" ெவளிேய வதா. நகாி

வாசலேக வ/ேபா வாச கத@ >"டப";த. அத மீ ஏறி 2தி க@/

;யா ! அத அள@ 2 உயரமான. சி/ேசா அத வாசலேக வத/

ப1கியிதவக

அவைர தா க வதாக . சி/ேசா அசரவிைல, இர:

ைககளாI/ நகாி கதைவ ெபய எதா. தா க வத +"ட/ நந1கி
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பிவா1கிய. சி/ேசா அத பிர/மா:ட கதைவ தைலயி *ம ெகா:ேட

நகாி ெவளிேயறி மைல6)சி 2 ேபானா.

-

ெபZதியகளா சி/ேசாைன ெந1கேவ ;யவிைல. சி/ேசா

ேசாேர 2 ஆ ற1கைர ப2தியி வசி 2/ ெதdலா எF/ ெப:ைண

காத கிறா எF/ ெசBதி ெபZதியக9 2 கிைடத. அத ெப:ைண

ைவ சி/ேசானி Oரதி ரகசியைத த அறி ெகா ள ேவ:/ எG
அவக

;ெவதன.

-

அவ

-

ெபZதியக

Kலமாக சி/ேசா வைமயி இரகசியைத அறிெகா:ட

ெபZதியக

சி/ேசாைன பி; நிGதி அவFைடய க:கைள

ேதா:; எதாக . சி/ேசா கதறினா. அவைர அவக

சிைறயி அைட

ச1கிகளா பிைணதன. அவைர ேகெபாளா கி மாவைர 2/

ேவைலைய) ெசBய ைவதாக .
-

சி/ேசா உ 9 2

அவைர ெபZதியக

அ4ெகா:ேட மாவைர ெகா:;தா.

அDவேபா அைழ சைபயி நி கைவ அவமான

பவைத வழ கமா கி ெகா:டாக . சி/ேசா நிரா6தபாணியாB நிறா.

-

ெமா"ைடய; க ப";த அவைடய தைல; வளர வ1கிய !

ெபZதியக

அைத கவனி கவிைல. தைல; வளர வளர சி/ேசா தா

இழத வைமைய ெகா'ச/ ெகா'சமாக ெப G ெகா:;தா.
-

ெபZதியக

சி/ேசாைன த1க வச/ ஒபைடத அவகளி

கட@9 2 மிக ெபாிய விழா எபத காக ஒ ெபாிய ம:டபதி
ஒG+;னாக .
-

-

சி/ேசா உ 9 2

ஆ:டவைர ேநா கி உ கமாB மறா;னா.

‘ஆ:டவேர… இத ஒைற ம"/ என 2 பைழய பலைத தா/.

இத ெபZதியகளி ெகா"டைத அட க என 2 உதவிெசBத9/’ எG

ேவ:;னா.
-

கட@ளி அ

-

‘ெபZதியகைள ெகாவத காக எ உயிைர ெகாபதி

அவ 2

அவமீ வதிற1கிய. அவைடய 4 வைம6/

தி/ப வத.

மகி?கிேற’ எG ெசா ெகா:ேட இர: ைககளிI/ த 4பலைத6/

இற கி இர: :கைள6/ பலமாB) சாBதா.

-

:க

இர:/ சாய வ1கின. ம:டபதி இத

பலாயிர கண கான ம க

திகிலைடதாக . அத 2

ம:டபதி +ைர
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ெமாதமாB அவக

ேம வி4 ந* கிய. ம:டப/ தைரம"டமான.

அைனவ/ அேத இடதி இறதாக .
-

சி/ேசாF/ க";ட இ;பாகளி சி கி இறதா.

366 –"ேலவியைவ பா";ைய பேலா 0ண

வி"டதனா ேபா0ாி Oத@/"
-

-

-

-நியாயாதிபதிக

ேலவியனான மனிதF/ அவன ேவைல காாி6/
அ காலதி இZரேவல 2 அரசஇ கவிைல. எபிராe/ எF/

மைலநா"; ஒ ேலவிய வா? வதா. அவFட இத ேவைல காாி,

அவF 2 மைனவிைய ேபால வா? வதா . அத ேவைல காாி Yதா ேதச

ெபெலேகைம) ேசதவ . 2 அத ேவைல காாி ேலவியேனா ஒ விவாத/

ெசB அவைன வி"வி", YதாவிI ள ெபேலேகமித தன தைதயி
O"; 2 தி/பி) ெசG, அ12 நா2 மாத1க

த1கியிதா . 3 பி0 அவ

கணவ அவைள அழிவர) ெசறா. ேலவிய அவள தைதயி O"ைட

அைடதா. ேலவியைன க:ட அவள தைத சேதாஷ/ அைட

உபசாிதா. ேலவியமாமனாாி உபசாிபி அவ O"; ஐ நா"க

த1கினா
-

ம ெறா இர@/ த1கியி க அத ேலவிய வி/பவிைல. அவ த 2

க4ைதகேளா/, ேவைல காாிேயா/ 0றப"டா
-

அவக

கிபியா எF/ நகாி த1கினாக . இரைவ அத நகாி கழி க

எ:ணினாக . அவக

நகர ச கதி 2 வ அ12 அமதன. ஆனா

இரவி த12வத 2 யா/ அவகைள அைழ கவிைல.
-

16 அG மாைல வயகளி ஒ தியவ நகரதி 2

வதா.

அவFைடய O எபிராe/ மைல நா";த. ஆனா அவ கிபியா நகரதி

வசி ெகா:;தா. திய மனித நகரச கதி பயணிைய (ேலவியைன)

பாதா. தியவ, "எ12 ேபாB ெகா:; கிறாB? எ1கி வதாB?"

எG ேக"டா.
-

18 ேலவிய, "நா1க

YதாவிI ள ெபெலேக/ நகாி பயண/

ெசBகிேறா/. எறா. தியவ ேலவியைன6/ ம றவகைள6/ ஹ O" 2
அைழ) ெசறா.
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-

22 ேலவியF/ அவேனா;தவக9/ தியவனி உபசாரைத

அFபவி ெகா:;த ெபா4 அநகர மனிதகளி மா கரான சில
அத O"ைட) P?ெகா:டன. அவக

தியவனிட/ உர க ேபசினாக .

அவக , "உ O"; 2 வத மனிதைன ெவளிேய அைழ வா. நா1க

அவேனா பான உற@ ெகா ளேவ:/" எறன.

-

தியவ ெவளிேய ேபாB, அத மா காிட/ ேபசி, "ேவ:டா/, என

ந:பகேள, அதைகய தீயகாாியைத) ெசBயாதீக . அவ எ O"

விதின. இதைகய ெகா;ய பாவைத) ெசBயாதீக . பா1க , இவ

எ

மக . இத 2  பாய அFபவைத அறிததிைல. அவைள உ1களிட/

அைழ வேவ. ேமI/ என விதினFைடய ேவைல காாிைய6/ அைழ

வகிேற. உ1க

விப/ ேபா அவகைள நடதலா/. ஆனா

இ/மனிதF 2 அதைகய ெகாைம ெசBயாதீக " எறா.

-

ஆனா அத மா க திேயா +றியைத ெபா"பதவிைல.

எனேவ ேலவிய ேவைல காாிைய அைழ ெவளிேய அFபினா. அவக

அவைள இரா4வ/ க பழி காயபதினாக . அதிகாைலயி அவக

அவைள ேபாகவி"டன.
-

வி;6/ேபா அவ

-

ேவவிய மGநா

த எஜமான த1கியி 2/ O"; 2 தி/பிவ

 வாச வ வி4தா . ெவளி)ச/ உதி 2/வைர அ1ேகேய கிடதா .

அதிகாைலயி விழி த O"; 2 ேபாகவி/பி

ெவளிேய ேபாவத காக கதைவ திறத ேபா கதவி நிைலயி ஒ ைக 2G ேக
வி4த. அவ ேவைல காாி அ1ேக வாசI ெகதிாி வி4கிடதா .
ேலவிய அவளிட/, "எ4தி 0றபடலா/" எறா. ஆனா அவ

தரவிைல (மாி கிடதா .)

பதி

-

ேலவிய த ேவைல காாிைய க4ைதயி ேமேல றி ெகா:,

-

அவ O"; 2 வத/, ஒ கதிைய எ அவைள :களாக

O"; 2) ெசறா.

ெவ";னா. அத ேவைல காாியி :கைள6/ இZரேவல வா?த

ப2திக9 ெகலா/ அFபினா.
366-367"- – இ"டப

காக ெகாைலெசB கனியைர ேத;ய/
ஏ2/ வழியி ெப: ெணத@/ –"
- (இத கைத ெதாியவிைல)
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367–368 –" சாக

கணவற ைன ெகாத காாிைக  ேகா
கணவ நிமித கைத6/’
-

ெபேலக/ ஊாினராகிய நிேகாமி எபவ

மமக .

மாமியா;  எபவ

இவ/ விதைவய. மாமியா மமகைள அவ9ைடய தாB O" 2) ெசG

ேவG ஒ ஆடவைன மண மகி?)சி6ட வாழ வ 0Gதி6/ மம

மாமியாைர

வி" பிாிய) ச/மதி கவிைல. மாமியாைர ேபQதேல ேதவ தன 2

பணித எG இதா .
-

நேகாமி 2 அவ9ைடய 0ஷனி உறவி ைறயி ேபாவாZ எF/

மி2த ெசவ/ உைடயவ. அவFைடய வய ெவளியி வா ேகாைம
கதிகைள அG 2/ பணியிமமக

 ேசதா . த திறைமயா 

ேபாவாசி கவனைத ஈதா . மி2த ஊதிய/ ெப G மாமியாைர ேபணினா

-

மாமியா  2 ேபாவாச கணவனாக மண/ ; க நிைனதா

-

மாமியா தன 2 க பிதப;, ேபாவாZ 0சி 2; மகி?)சியாயி

அத 2 ஒ ேயாசைன6/ ெதவிதா .

களதி ப ெகா:;தேபா, , ெம ள ேபாB அவ கால;யி
இத ேபாைவைய வி கி ப ெகா:டா . பாதிராதிாியி அத

மFஷ, அ:, தி/பி அவைள யா எG விசாாிதா. 

-

"நாதா ! உ1க9ைடய அ;ைம ெப:. நீ1க

எைன மீ"2/

உாிைம6 ளவ. அதனா எைன உ1க9ைடய ேபாைவயா K1க " எG

ெசாகிறா . ( 3:9, NW) இேபா/ மகேள, நீ பயபடாேத; உன 2

ேவ:;யப;ெயலா/ ெசBேவ; நீ 2ணசா எபைத எ ஜனமாகிய

ஊராெரலா/ அறிவாக " எG ேபாவாZ ெசாகிறா. ( 3:11) நேகாமியி

இறத கணவ 2 மிக ெந கமான உறவின ஒவ இ கிறா... அவைள

மீ" ெகா 9/ உாிைம த அவ 2தா இ கிற... என திட/

+Gகிறா. ஆகேவ, ேபாவாZ த அத மனிதைன அQகி  2

கணவனா2/ வாBைப ெகா க நிைன கிறா. அவ மG கேவ, ேபாவாZ
தாேன ைத சா"சிகளி னிைலயி மண கிறா. 5 ைத ேபாவாZ

கர/பி; கிறா. அதபி, ‘ஒ ஆ:பி ைளைய ெபற ெயேகாவா அ- கிரக/

ப:Qகிறா.’ ெபலேக/ ெப:க

நேகாமிைய வா?கிறாக , ஏ4

மககைளவிட நேகாமி 2  அைமயானவ

எG ெசா பாரா"கிறாக .
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 2 பிறத மக பி காலதி மகாராஜா தாO 2 Kதாைதயாக ஆகிறா.
( 4:11-22)

368 -369 "- மணமகனாB)

சாேவ ேதாறிய' சா"சியா/ ெப";கவ

காகைர ேநாயா க கிய'"
-

எராயி/ மைலநா"ைட) சாத இராமாதயி/ ேசாபிமி எகானா எற

ஒவ இதா. அவைடய இர:டா/ மைனவி அனா 2ழைத ேபறிலா
அவமானப"டா

அவ

ேதவனிட/ 2ழதசி ேப G 2 மறா;னா

":

"பைடகளி ஆ:டவேர! நீ உ/ அ;யாளாகிய எ யரைத க:ேணா கி,
எைன மறவாம நிைன@ + என 2 ஓ ஆ: 2ழைதைய தOரானா,
அவைன அவ வா?நா

4வ/ ஆ:டவராகிய உம 2 ஒ0 ெகாேப.

அவன தைலேம சவர கதிேய படா". [2] உாிய காலதி அனா க@ G

ஒ மகைன ெப ெறதா. "நா அவைன ஆ:டவாிடமி ேக"ேட" எG

ெசா, அவ அவF 2) 'சாேவ' எG ெபயாி"டா.

-

24 அவ பா2; மறத/, அனா அவைன  கி ெகா: KG

காைள, இப ப; அள@ ள ஒ மர கா மா@, ஒ ேதாைப திரா"ைச இரச/

ஆகியவ Gட சீேலாவி ஆ:டவாி இலதி 2 வதா. அவ இF/

சிG ைபயனாகேவ இதா.
-

25 அவக

-

26 பி அவ +றிய: "எ தைலவேர! உ/ மீ ஆைண! எ தைலவேர!

-

27 இைபயF காகேவ நா ேவ:; ெகா:ேட. நா ஆ:டவாிட/

-

28 ஆகேவ நா அவைன ஆ:டவ 2 அபணி கிேற. அவ த

-

அேபா 2ஏயி 0தவக

-

22 ஏ தித வயதைடதா. த/ பி ைளக

வதாக .

காைளைய பயி"ட பி, ைபயைன ஏயிட/ ெகா:

உ/ நிG ஆ:டவாிட/ ேவ:; ெகா:;த ெப: நாேன.

வி:ணபித எ ேவ:ேகாைள அவ ேக"டளினா.
வா?நா

அைன/ ஆ:டவ ேக அபணி கப"டவ

ஆ:டவமீ அ கைற ெகா ளவிைல.

கீ?தரமானவராக இதன. அவக
இZேயல 2 எதிராக)

ெசBத அைனைத6/, சதி0 +டார வாயி ஊழிய/ ெசB வத

ெப:கேளா தகாத உற@ ெகா:;தைத6/ ேக"டறிதா.
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-

23 அவ அவகைள ேநா கி +றிய: "நீ1க

இDவைன ம களிடமி/ உ1க
ேக விபகிேறேன!

ஏ இDவாG ெசBகிறீக ?

தீய நடவ; ைககைள ப றி

-

24 ேவ:டா/ பி ைளகேள! ஆ:டவாி ம களிைடேய பரவி இபதாக

-

25 ஒவ மனித 2 எதிராக பாவ/ ெசBதா ேவெறவராவ கட@ளிட/

நா ேக விப/ இ)ெசBதி நலதல.

அவ காக பாி ேபசலா/. ஆனா ஒவ ஆ:டவ 2 எதிராக பாவ/

ெசBதா அவ காக பாி ேப*ேவா யா?" இபிF/ அவக
தைதயி 2ரI 2) ெசவிெகா கவிைல. ஏெனனி அவக

ேவ:ெமப ஆ:டவாி தி@ளமாக இத.

-

ெகாலபட

26 சிGவ சாேவ வள ஆ:டவ 2/ மனித 2/ உகதவனாB

இ வதா.2 ஏயி ம க

ஆ:டவைன மயாததினா, அவகைள

காபதா  தா/ அளித உGதிெமாழிைய கட@
-

த1க

தி/ப ெப றா

இZரேய கட@ளாகிய ஆ:டவ +Gவ: 'உ O/ உ Kதாைத

O/ எபாக எெறG/ ஊழிய/ 0ாிO' என வா களிதிேத. ஆனா
த ேபா ஆ:டவ +Gவ: 'இDவா 2 எைனவி" அகவதாக! ஏெனனி,

எைன மதிேபாைர நா மதிேப; எைன இக?ேவா இக?)சி அைடவ"
-

22 சீேலாவி சாேவ ஆ:டவF 2) ெசBத ஊழியதி பயனாக

அவF 2/ ெயேகாவா@ 2/ இைடேய ஒ விேசஷ பத/ உவான; அவ

ெயேகாவாவி தீ கதாிசியாக@/ பிரதிநிதி ேப)சாளராக@/ ஆனா. ெயேகாவா
ெசான ெசBதிைய ஏயிட/ ெதாிவிபத 2) சிGவ சாேவ த

பயப"டா; ஏெனறா ஏயி 2/பதி மீ விதி கப"ட த:டைன
தீ0 நிைறேவறேபாவைத 2றி அவ ெதாிவி க ேவ:;யித.

எப;ேயா, ைதாியைத திர"; அைத ஏ 2 ெதாியபதினா; ஏ6/

கட@9ைடய தீைப மனதா?ைமேயா ஏ G ெகா:டா. ெயேகாவா ெசான

எலா/ சீ கிரதிேலேய நிைறேவறிய. ெபZத 2 எதிராக இZரேவல

ேபா 2) ெசறாக . ேதவ இஸரேவலட ெசB ெகா:ட ஒபத/

அட1கியெப";ைய ெபZதக

ைகப ாி ெகா:டாக . ஒபத ெப";

ைகப றப"டைத ேக விப"ட@ட ஏ6/ இறேபானா.
-

2 அத தா கிய யர1களி ஒGதா இ. தைலைம 2 ஏயி

ெபாலாத மகக

ஓனி6/ பிெனகாஸு/ 0னித ஒபத ெப";ைய

சீேலாவி எ ெகா: அணிவ2 ேபாயிதாக . ெபாவாக
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வழிபா" +டாரதி மகா பாி*த அைறயிதா அ ைவ கப"; 2/;

மதி0மி க அத ெப"; கட@ளி பிரசனதி 2 அைடயாளமாக விள1கிய.
ம கேளா அைத ஒ மதிர ெபா ேபா பாவி, ேபா களதி 2

ெகா:ேபானாக ; அத ெப"; இதா ெவ றி த1கைள ேத; வெமன

"டா தனமாக ந/பினாக . ஆனா, ெபZத அைத ைகப றி,
ஓனிைய6/ பிெனகாைஸ6/ ெகாGேபா"டாக .—1 சா. 4:3-11.

-

3 சீேலாவி கிற வழிபா" +டாரதி 2 பல 7 றா:களாக

ெபைம ேச வத அத ஒபத ெப"; ைகவி"ேபாகிற. இத)

ெசBதிைய ேக"ட/ 98 வயதான ஏ தன இ ைகயி மலா காக

வி4 உயிவிகிறா. அG விதைவயான அவைடய மமக9/

பிரசவதிேபா இறேபாகிறா . "மகிைம இZரேவைலவி"

விலகிேபாயி G" எG ெசா உயிவிகிறா . சீேலாவி சிற0 எெறG/
ேபாBவிகிற!—1 சா. 4:12-22.
369-370 "-சாேவ

ச@ெல ெறாவ தன கர* த
நவமாB ;P" ந:0' –
-

ச@ எபவ, இZரேவலகளி பனிர: ேகாதிர1களி ஒறான

ெயமீ ேகாதிரதனனான அUேய எபவனி 2மார. உட வகிைம6/

நல ேதா ற/ உைடயவ.அவ த தைதயி க"டைளப;

காணாம ேபா க4ைதகைள ேத/ வழியி ேதவனி ஊழிய காரனான

சாேவைல) சதிதா.சாேவ ச@ைல க:டேபா ‘இேதா நா உன 2)
ெசாயித மFஷ இவேன; இவதா எ ஜனைத ஆ9வா’ எறா.

சாேவ அவF 2 பயிடப"ட வில1கி  ெதாைடயிைன உ:ண

ெகா) சிற0 வி ெசB ெபைமயளிதா. கதைடய ஆவி ச@

ேம இற12/ ேதவ உேனாேட இ கிறா’ எG ஆசிவதி ேத; வத
க4ைதக
-

தைதயிட/ ேசவி"டன; அதனா உ ஊ 2) ெச’ எறா.

சாேவ பனிர: ேகாதிரதாைர6/ அைழ, அவக

சKகதி

தி@ள)சீ" ேபா" பா) ச@ைல கத அரசனாக ேதெததைத
அறிவிதா. அைத ஒ 0தகதி எ4தி கதைடய சநிதியி ைவதா.
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-

அேபா சாேவ இZரேவல அைனவைர6/ ேநா கி, ‘இேதா நீ1க

என 2) ெசானப;ெயலா/ உ1க
ஏ பதிேன. எறா.

ெசா ேக" உ1க9 2 ஒ ராஜாைவ

370- 371 "ச@லரைச

தாOதைடய) சபித@/ தாOைத

ேயாவா ெகால உசாவிய/"
-

ஒ ராஜாவாக இ க தன 2 த2தி இைல என ச@ நிைன கிறா. ‘நா

ெபயமீ ேகாதிரைத) ேசதவ, இ இZரேவேலேய மிக) சிறிய

ேகாதிர/. அப;யி 2/ேபா நாதா ராஜா எG எப;) ெசாகிறீ?’

எG சாேவட/ ேக"கிறா. ச@ தைன ஒ ெபாிய ஆ
 கியமான ஆ

ேபால@/

ேபால@/ கா"; ெகா ளாததா ெயேகாவா@ 2 அவைர

பி;தி கிற. அதனாதா அவைர ராஜாவாக ேதெத கிறா.
-

எறாI/, ச@ ஓ ஏைழ அல, சாதாரண ஓ ஆ9/ அல. அவ ஒ

பண கார 2/பதி வகிறா. பாபத 2 மிக அழகாக@/ உயரமாக@/

இ கிறா. இZரேவ உ ள எேலாைர6/விட ஓ அ;யாவ உயரமாக

இ கிறா! அம"மல, பேவகமாக ஓகிறவராக@/ அதிபலசாயாக@/

இ கிறா. ச@ைல ராஜாவாக ெயேகாவா ேதெததத 2 ஜன1க

சேதாஷபகிறாக . ‘ராஜா நீXழி வா?க’ எG ஆபாி கிறாக .

-

இZரேவ எதிாிக

அவக

இன/ பலதவகளாகேவ இ கிறாக .

இZரேவல 2 மி2த ெதாதர@ ெகா ெகா:; கிறாக .

ச@ ராஜாவா கப"ட/ சீ கிரதிேலேய அவக9 2 விேராதமாக

அ/ேமானிய ேபா ெசBய வகிறாக . ஆனா ச@ ஒ ெபாிய பைடைய

திர";, அ/ேமானியைர ேதா க; கிறா. இதனா ச@ ராஜாவாக இபைத

2றி ஜன1க

-

ஆ:க

சேதாஷபகிறாக .

ெசல) ெசல, ச@ அேநக எதிாிகைள ேதா க;

இZரேவல 2 ெவ றிகைள ேத; தகிறா. ச@I 2 ேயானதா எற ஒ

மகF/ இ கிறா, அவ ப ைதாியசா. இZரேவல பல ேபாகளி

ெவ றிெபற அவ உத@கிறா. ெபZத இZரேவI 2 இF/ பய1கர

எதிாிகளாக இ கிறாக . ஒநா

வகிறாக .
-

ஆயிர/ ஆயிரமான ெபZத ேபா ெசBய

அேபா, ெயேகாவா@ 2 ப ெசIத, அதாவ காணி ைக) ெசIத

தா வ/வைர ச@ைல காதி 2/ப; சாேவ ெசாகிறா. ஆனா
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சாேவ வவத 2 தாமதமாகிற. ெபZத எ1ேக ேபாைர ெதாட1கி

விவாகேளா எG ச@ பயபகிறா, எனேவ ணி அத பைய தாேன
ெசIகிறா. அத பி, சாேவ வேசதேபா நடதைத அறிகிறா;

கட@9 2 ச@ கீ?ப;யாம ேபானதாக ெசாகிறா. அதனா ‘இZரேவ மீ
அரசாள ெயேகாவா ேவெறா ஆைள ராஜாவாக ேதெதபா’ எG/

ெசாகிறா.
-

பி பா ச@ மGப;6/ கீ?ப;யாம ேபாகிறா. ஆகேவ சாேவ

அவாிட/: ‘மிக) சிறத ெச/மறியா"ைட ெயேகாவா@ 2 காணி ைகயாக)
ெசIவைதவிட அவ 2 கீ?ப;வேத ேமலான. நீ ெயேகாவா@ 2

கீ?ப;யாம ேபானதா ெயேகாவா இனி உைன இZரேவ ராஜாவாக
ைவதி க ேபாவதிைல’ எG ெசாகிறா.
-

-

தாOைத கட@

ேதெத கிறா

தாO. இவ ெபெலேக/ ப"டணதி வா?கிறா.  2/

ேபாவாஸு 2/ பிறத ஓேப எபவ இவFைடய தாதா. த அபாவி

ெச/மறியாகைள தாO கவனி வகிறா. ச@ைல ராஜாவாக ெயேகாவா

ேதெத 10 ஆ:க9 2 பிேப தாO பிறதா.
-

2றிபி"ட ஒ கால/ வகிறேபா ெயேகாவா சாேவட/: ‘நீ ெகா'ச/

விேசஷ எ:ெணBைய எ ெகா: ெபெலேகமி இ 2/ ஈசாயி

O" 2 ேபா. அவFைடய மககளி ஒவைன நா ராஜாவாக
ேதெததி கிேற’ எG ெசாகிறா.
-

ஈசாB தFைடய மககளி ஏ4 ேபைர சாேவI 2 பாக

+"; ெகா: வகிறா, எறாI/ அவகளி எவைர6/ ெயேகாவா

ேதெத கவிைல. ‘உன 2 இDவள@ மகக தா இ கிறாகளா?’ எG
சாேவ ேக"கிறா.
-

‘இைல, இF/ ஒ மக இ கிறா, அவ எேலாைர6/விட

இைளயவ, அவ ெவளிேய ஆகைள கவனி ெகா:; கிறா’ எG
ஈசாB ெசாகிறா. தாOைத உ ேள அைழ ெகா: வதேபா, அவ
அழகாக இபைத சாேவ பா கிறா. ‘இவைனதா நா

ேதெததி கிேற, இவ தைலயி எ:ெணைய ஊ G’ எG ெயேகாவா
ெசாகிறா. ஆ/, கால/ வ/ேபா தாO இZரேவ ராஜாவாக ஆவா.
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-

தாO , ேகாயா எற வைம வாBத ெபZதியைன ேதவனி

அளா ெகாறா. ேகாயாைத தாO ெகாற பி0, இZரேவ

பைடதளபதி அேன அவைன) ச@ட/ அைழ வகிறா. தாOைத பா

ச@ மிக@/ சேதாஷபகிறா. அவைன பைடதைலவனாக நியமி கிறா;

அம"மல, தFட அர:மைனயி வசிபத 2/ அைழ) ெசகிறா.
-

பி பா, இZரேவ பைட ெபZதட ேபாைர ெவ றிகரமாக

;வி" தி/0கிறேபா, ‘ச@ ஆயிர1கைள ெகாறா, தாOேதா

பதினாயிர1கைள ெகாறா’ எG ெப:க

பாகிறாக . இைத ேக"

ச@ ெபாறாைமபகிறா; ஏெனறா ச@ைலவிட தாOைதேய அவக

உயதி பாகிறாக .
-

*ரம:டலைத வாசிபதி தாO ெக"; கார. அவ வாசி கிற

இனிைசைய ச@ மிக@/ ரசி ேக"பா. ஆனா தாOதி மீ ள

ெபாறாைமயா ஒநா

ச@ பய1கரமான ஒ காாியைத) ெசBகிறா. தாO

*ரம:டலைத வாசி ெகா:; 2/ேபா ச@ ஈ";ைய எ: ‘*வேரா
*வராக உைன 2தி ேபாட ேபாகிேற’ எG ெசா தாOதி ேம

எறிகிறா. ஆனா தாO ஒ ப கமாக விலகி தபி ெகா கிறா. மGப;6/

ஈ";ைய எறி ெகால யIகிறா, அேபா/ தாO தபி ெகா கிறா.

தா இனி மிக@/ ஜா கிரைதயாB இ க ேவ:/ எபைத தாO
0ாிெகா கிறா.
371 – 373 "-தாO

நாபா மவப நேகெனன ேநா கி

ேகாபா ேவசதா ெகால)ெசல – ேகாபால

த/ெமாழியா நபா தாரெமதி ேதாறிய/

372

இ/ெமனேவ நாபா இறத@/ – ெச/மி 373
யவெப:ைட தாO தைணத@/"
-

சாேவ மாிதா. அவன மரணதி காக அைன இZரேவலக9/

+; த1க

வதைத ெதாிவி ெகா:டன. ராமாவி உ ள O";

அவைன அட க/ ெசBதன.
-

பி பாரா பாைலவன 2 தாO ேபானா. 2 மாேகானி ஒ

ெசவத இதா.. 3 இவன ெபய நாபா. இவ காேலபி 2/பதவ.
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இவன மைனவி அபிகாயி 0திசாதன/ அழ2/ ெகா:டவ . ஆனா

நாபா அ பனாக@/ ெகாXரமானவனாக@/ இதா.
-

4 பாைலவனதி நாபா த ஆக9 2 மயி கதாிபதாக தாO

-

9 தாOதி ஆ"க

அறி ெகா:டா. 5 அவேனா ேபச, தாO இைளஞகைள அFபினா.
நாபாட/ ெசறன. தாOதி ெசBதிைய)

ெசானாக . 10 ஆனா நாபா அவகளிட/ ர"தனமாக

நட ெகா:டா. அவ, "தாO யா? இத ஈசாயி மக யா?
இநா"களி பல அ;ைமக

த/ எஜமானகைளவி" ஓ;ேபாகிறாக ! 11

எனிட/ அப/ த:ணீ/ உ ளன. மயி கதாிதவக9 காக, நா
ஆ"ைட ெகாG சைமய ெசBதி கிேற. ஆனா, அைத என 2 -பி

அறியாதவக9 காக ெகா கமா"ேட!" எறா.

-

-

-

12 தாOதி இைளஞ தி/பி வ நாபா ெசானவ ைற ெசானாக .
அபிகாயி ஆபைத தவி கிறா

14 நாபா ேவைல காராி ஒவ நாபா மைனவியாகிய

அபிகாயிட/ ேபசி, "நம எஜமான நாபாைல பாரா"/ப; தாO த
வகைள அFபினா. ஆனா நாபா அவகளிட/ அ பமாக
நட ெகா:டா. 15 அவக

நம 2 மிக@/ ேவ:;யவக . நா/ வயகளி

ஊ 2 ெவளிேய இேதா/. தாOதி ஆ"க

இ ைகயி அவக

எேபா/ ந/ேமா த1கி

நம 2 தீைம ெசBயவிைல! நம 2ாியவ ைற ஒேபா/

திடவிைல! 16 இர@/ பகI/ தாOதி ஆ"க
ந/ைம) * றிI/ அவக

ந/ைம காபா றினாக .

*வகைள ேபாG காவலாக இதாக . நா/

மைதகைள நடதி) ெசI/ேபா உத@வாக . 17 இேபா சிதி பா

நா/ என ெசBயலா/ எG ;@ ெசB61க . நாபா த காாிய1கைள

ேபசின அறிOனமாB இ கிற! இேபா நம எஜமானF 2/ அவன

O"; உ ளவக9 2/ ஆப வ ெகா:; கிற" எறா.

-

18 இைத ேக"ட/, அபிகாயி அவசரமாக 200 அப:கைள6/, 2

திரா"ைசரசைபகைள6/, 5 சைமத ஆகைள6/, 5 ப; வGத பயிைர6/,
வ றலான 100 திரா"ைச 2ைலகைள6/, வ றலான 200 அதிபழ

அைடகைள6/ எ ெகா:டா . அவ ைற க4ைதயி ேம ஏ றினா . 19
பி அவ

த ேவைல காரனிட/, "நீ ேபா. நா உைன பிெதாட

வகிேற" எறா . ஆனா அவேளா கணவாிட/ அைத) ெசாலவிைல.
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-

20 அவ

க4ைதயி ேம சவாாி ெசB மைலயி அத ப2தி 2

வதா . எதி திைசயி வ ெகா:;த தாOைத6/ அவன
ஆ"கைள6/ சதிதா .
-

21 தாO அபிகாயிைல சதி 2/ , "நா இத பாைலவனதி

நாபா ெசா கைள காபா றிேன. அவன ஆக

எ@/

தவறிேபாகா என நா உGதி ெசBேத. நா பிரதிபலைன எதி பா)

ெசBயவிைல! அவF 2 நைமகைள) ெசBேத. ஆனா அவ எனிட/

தவறாக நட ெகா:டா. 22 நாைள காைல 2

நாபா 2/பதி உ ள

ஒவைரயாவ உயிேராவி" ைவதா ேதவ எைன த:;பா" எG

ெசாயிதா.
-

23 அத ேநரதி தா அபிகாயி வ ேசதா . அவ

தாOைத

பாத/ க4ைதயி இற1கி தைரயி க/ப/ப; 2னி தாOதி

0 நிறா . 24 அபிகாயி அவ கா வி4, "ஐயா, உ1கேளா ேபச

தய@ெசB எைன அFமதி61க . நா ெசாவைத தய@ ெசB ேக91க .

நடதவ றி 2 எைன பழிவா121க . 25 நீ1க

அFபினவகைள நா

பா கவிைல. பயன ற ெகா;ய மனிதனாகிய நாபாட/ கவன/

ெசIதாதி1க . 26 அபாவி ஜன1கைள ெகாவதினிG/ கத உ1கைள
வில க"/. கதைடய ஜீவ ேபாிI/ உ1க

ஜீவ ேபாிI/, உ1க9ைடய

பைகவக9/, நாபாைல ேபாG உம 2 தீைம ெசBபவக9/ அழி
ேபாவாக

என ந/0கிேற. 27 இேபா, உ1க9 2 இத அபளி0கைள

ெகா: வதி கிேற. இவ ைற உ1க

மனிதக9 2 ெகா1க . 28 நா

தவG ெசBதா மனிவி/. ேதவ உ/ைம இZரேவலாி தைலவ ரா 2வா.

31 அபாவிகைள ெகாறபழி உ1க9 2 வர +டா. நீ1க

விழ +டா. கத உம 2 ெவ றிகைள த/ேபா எைன

அத வைலயி

நிைன ெகா 91க " எறா .

-

32 தாO அபிகாயிட/, "இZரேவ ேதவனாகிய கதைர ேபா G.

எனிட/ உைன அFபியத காக ேதவைன ேபா G. 33 உன நல
தீ0 காக ேதவ உைன ஆசீவதி க"/. இG அபாவிகைள

ெகாGேபாடாம எைன காபா றினாB. 34 இZரேவ ேதவனாகிய

கதைடய ஜீவைன ெகா: சதியமாக +Gகிேற. நீ இDவள@ விைரவாக

வ எைன சதி காம இதா நாைள வி;வத 2

நாபா 2/பதி

ஒவ +ட உயிேரா இதி கமா"டாக " எறா.
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-

35 பிற2 தாO, அபிகாயி அபளி0கைள ஏ ற ெகா:டா.

அவளிட/, "O"; 2) சமாதானமாக ேபா. உன ேவ:ேகாைள ஏ G உ
விபப;ேய ெசBேவ" எறா.

-

நாபா மரண/

--36 அபிகாயி நாபாட/ தி/பி ேபானா . அவ த O"; ஒ அரசைன

ேபாG உண@ உ: ெகா:;தா. நறாக 2; ேபாைதயி

*கேபாகமாக இதா. எனேவ அபிகாயி வி;6/வைர அவனிட/ எ@/

ெசாலவிைல. 37 மGநா

காைலயி நாபா ேபாைத ெதளிதேபா, அவன

மைனவி அவனிட/ நடதைத +றினா . அவF 2 ெந'*வ ஏ ப", அவன

உட பாைறயாக இGகிய! 38 ப நா"களி கத அவைன மாி க) ெசBதா.

- 39 நாபா மாிேபானைத தாO ேக விப", "கதைர ேபா G1க !

நாபா எைன ப றி அவG ெசானா. கத என 2 உதவினா. நா

தீைம ெசBயாதப; கத எைன வில கினா. நாபா ேக ெசBததா கத

அவைன மாி க) ெசBதா" எறா.

- பிற2 தாO அபிகாயிட/ தன மைனவியா2மாG ெசBதி அFபினா. 40
தாOதி ஆ"க

கேமI 2) ெசG அபிகாயிட/, "உ1கைள அைழவர

தாO எ1கைள அFபினா. நீ1க

வி/0கிறா" எறாக .

அவர மைனவியாக ேவ:ெமG

- 41 அபிகாயி த க/ தைரயி ப/ப; வண1கி, "நா உ1க

ேவைல காாி.

உ1க9 2 ேசைவெசBய தயா. என எஜமானனாகிய தாOதி ேவைல காராி

பாத1கைள6/ க4வ ஆயதமாக இ கிேற" எறா .

- 42 அவ
அவ

உடேன ஒ க4ைதயி மீ ஏறி தாOதி ஆ"க9ட 0றப"டா .

தேனா 5 பணிெப:கைள6/ அைழ வ, தாOதி மைனவி

ஆனா .

374-"ேபாாி,ச@ற ேநத சழ 2/ – "

- ெபZதிய இZரேயI 2 எதிராக ேபாாி"டன: ெபZதிய 2 
இZரேயல 0ற கி" ஓ;ன: பல கிேபாவா மைலயி ெவ":

O?தினா.2 ெபZதிய ச@ைல6/ அவ 0தவகைள6/ பி ெதாட,
அவ த/ 0தவகளான ேயானதா, அபினதா0, மகி*வா ஆகிேயாைர ெவ";
ெகாறன.3 ச@ இத இடதி ேபா மிக@/ வIத: விOர அவ மீ
2றி ைவ தா க, அவ/ அத விOரகளா ெபாி/ காய றா.4
அெபா4 ச@ த/ பைடOரகைள தா12ேவாைன ேநா கி, இத
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விதேசதனம ேறா எைன 2தி ெகாG என 2 அவமானைத

வவி காவ:ண/ நீ உ வாைள உவி எைன 2தி ெகாG வி, எறா.

ஆனா அவைடய பைட கல தா 2ேவா மிக@/ அ'சியாதா அத 2 அவ
இைசயவிைல.எனேவ ச@ தன வாைள உவி த ெகாைல ெசB ெகா:டா.

5 ச@ இறவி"டைத க:ட அவைடய பைட கல தா12 ேவாF/ த
வா மீ வி4 அவேரா ம;தா.6 இDவாG ச@I/ அவாி KG

0தவக9/ அவைடய பைட கல தா12ேவாF/ ம G/ அவ ஆ க
எேலா/ அேத நாளி ஒறாக இறதன
374– 376"- தவமாக

தாO >ைசெசB சாமிெசBய ேநா கியிக?

தாOெதெனற மைன யா"; பி ைள – ேமவா 375

வமல; யாகவ தி6ழI/ ப;ேத
வைமெசB த/"
(2சா.6:16)
-

தாOைத திமண/ ெசBத பிற2, பதிேய எற ஒவைர மீகா

திமண/ ெசBெகா கிறா . ச@ இறபி 2 பிற2 தாO ராஜாவா2/

ேபா, மீகாைள தி/ப தனிடமாக அைழ ெகா கிறா. இதி

வ கதி தாOதி மீ மீகா9 2 இத காத, பி காலதி கச ேபான

எபைத ெதாி ெகா ளலா/.
-

தாO ராஜாவானா; மீகாைள தி/ப@/ தனிட/ வரவைழ/

வி"டா. இேபா கிதியனாகிய ஓேப ஏேதாமி O"; ைவ கப";த
ேதவFைடய ெப";ைய (2 சா.6:11) தாOதி நகர 2 மகி?)சிேயாேட

ெகா:வதா. அட க;யாத ெபமகி?)சி, தைன மற ஆனத

நடனமா;னா தாO. ேதவசகதிேல தா அ பமானவ எG எ:ணி, ராஜ
வZதிரைத கழ றி, சண7 ஏேபாைத தாி ெகா:டா. இப;ேய சகல
ஜன1க9/ மகி?திதேபா, மீகாேளா, தாOைத த இதயதிேல

அவமதிதா

எG எ4தப" ள. மீகா

ெப";யி மகிைமைய அவ
-

ஒG, மீகா

தவறிவி"டா . கதைடய

உணெகா ளவிைல.

த கணவைன அவமதிதா ; அத, ேதவ சநிதானதிேல

தைன நீசF/ அ பமாB தா?தியதினிமித/ தாOைத அவமதிததினா,
அவ

ேதவைனேய அவமதிதா . இத தவறான இதய நிைனவினா, பின
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அவ

உதித க/ெசா களா, ெபாிய ஆசீவாதைதேய இழதா . அவ

மரணமைட6ம"/ பி ைள இலாதிதா .
376 – 382 "-தா Oதரச – றமைனயி

உபாிைக ேமேல உலா@ைகயி மாதவிடாB

கபி42 ப ேசா பாைள க: – டெபா4ேத 377

ெகா:வர) ெசBதவைள +யவ

கப1

ெகா:வி" டாெளற 2றி0ண – த:டேபா 378

தேசவக னாம ைதயகண வ +வி

உேசாி ெசெல Gைர கஅவ – மேசைன

6த;யா டபேட எறிடவ

மைத மனதி ைவ மா ேறாரா – ததிரமாB

ெகாI/ ப; 2 2றிெத4தி ெகாIவி
0I/ ப ேசபாைள 0ேய – நலவேபா

சாேலாேமா எற தனயைனெப றீத@/"
-

தாO ஒ நல ராஜாவாக இ கிறா. ெயேகாவாைவ அவ ேநசி கிறா.

அதனா எசேலைம ைகப றிய/ தலாவதாக அவ என ெசBகிறா

ெதாி6மா? ெயேகாவாவி உடப; ைக ெப";ைய எசேல 2 ெகா:

வகிறா. அைத ைவபத 2 ஓ ஆலயைத க"ட@/ வி/0கிறா.

-

சில ஆ:க9 2 பிற2 தாO, ேமாசமான ஒ காாியைத) ெசBகிறா.

ேவெறாவ 2) ெசாதமான ஒ ெபாைள எ ெகா வ தவG எப
தாO 2 ெதாி6/. ஆனா ஒ சாய1கால ேநரதி, அர:மைன மா;யி

இ 2/ேபா அவ கீேழ பா கிறா, அேபா மிக அழகான ஒ ெப: அவ

க:ணி பகிறா . அவ9ைடய ெபய பேசபா . அவ9ைடய கணவ ெபய

உாியா, அவ தாOதி ேபா Oரகளி ஒவ.
-

பேசபா

தன 2 ேவ:ெமG தாO ெரா/ப ஆைசபகிறா,

அதனா அவைள அர:மைன 2 ெகா:வர) ெசBகிறா. அவ9ைடய

கணவேரா ேபா களதி இ கிறா. தாO பாேசபாளிட/ காத ெசBகிறா.

பி பா அவ

கபமாகி விகிறா . இைத அறித தாO 2 ஒேர மன 2ழப/.

தFைடய தளபதியான ேயாவா0 2) ெசBதி அFபி, உாியாைவ ேபா களதி

னணியி நிG/ப; உதரவிகிறா, ேபாாி அவ ெகாலபட ேவ:/
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எபதா தாOதி தி"ட/. அதப;ேய ேபாாி உாியா ெகாலபகிறா,

பிற2 பேசபாைள தாO கயாண/ ெசBெகா கிறா.
-

தாO இப;) ெசBததா ெயேகாவா@ 2 பய1கர ேகாப/ வவிகிற.

அதனா அவ ெசBத பாவ1கைள உணவத காக த/ைடய ஊழிய கார
நாதாைன ெயேகாவா அF0கிறா.. தா ெசBத தவG காக தாO மிக@/
வதபவதா ெயேகாவா அவ 2 மரண த:டைன ெகா கவிைல.

எறாI/, ‘இத ெக"ட காாிய1கைள நீ ெசBதிபதா உFைடய O";
உன 2 நிைறய பிர)சிைனக

உ:டா2/’ எG தாOதிட/ ெயேகாவா

ெசாகிறா. அவ ெசானப;ேய பி பா தாO 2 ஏகப"ட பிர)சிைனக
வகிறன.
-

-

நாதா தாO 2 ஆேலாசைன வழ12கிறா

தலாவதாக பேசபாளி மக ெச ேபாகிறா. பி0 தாOதி த

மக அ/ேனா த சேகாதாி தாமாைர தFட தனியாக இ க) ெசB
பலவதமாக அவளிட/ காத ெசBகிறா. இைத ேக விப"ட தாOதி

ம ெறா மக அசேலா 2 ேகாப/ வததா, அ/ேனாைன ெகாG

ேபாகிறா. பி பா, அசேலா/ நிைறய ஜன1க9ைடய ஆதரைவ ெப G
தைன ராஜாவா கி ெகா கிறா. கைடசியி, அசேலா 2 எதிராக ேபாாி
தாO ெவ றியைடகிறா, அசேலா/ ெகாலபகிறா. இப;யாக, தாO 2

ஏகப"ட பிர)சிைனக
-

உ:டாகிறன.

இத கிைடேய, பேசபா9 2 சாெலாேமா எற ஒ மக பிற கிறா.

தாO வயதாகி ேநாBவாBப" இ 2/ேபா, அவைடய இெனா மக
அேதானியா தைன ராஜாவா கி ெகா ள யIகிறா. ஆனா,

சாெலாேமாதா ராஜாவாக இபா எG எேலா 2/ கா"வத காக
அவ தைலயி எ:ெணBைய ஊ G/ப; ஆசாாிய சாேதா கிட/ தாO

க"டைளயிகிறா. இத பி0 த 70 வயதி தாO இற விகிறா. 40

ஆ:க9 2 அவ அரசா:டா. இேபா சாெலாேமா இZரேவ

ராஜாவாக இ கிறா

384 – 387 "- 0வனிய

த2ைடயி கீழட1க) சாேலாேமா ராசா1க/

ந2ைடய ெதG0க? நாைளயிேல – 2றித 385

ேகாவிெலாG க";ய/ெகா:டா"ட' ெசBத@/

176

ேதவிய பேலா ேதாைள) ேசத@/ – பாவிெயன 386

ப";Gதியி மாG ப";றதபி கG
2"; 2 >ைசவ +;ய/"
-

சாெலாேமா இZரேவ ராஜாவான பிற2, ெயேகாவா அவாிட/, ‘உன 2

என ேவ:/?’ எG ேக"டா. அத 2 சாெலாேமா, ‘நா சின ைபயனாக
இ கிேற. என 2 எைத6/ சாியாக) ெசBய ெதாியவிைல. அதனா உ1க
ம கைள நறாக கவனி ெகா ள என 2 ஞானைத ெகா1க ’ எG

ேக"டா. அேபா ெயேகாவா, ‘நீ ஞானைத ேக"டதா இத >மியிேலேய
உைன ெபாிய ஞானியாக ஆ 2ேவ, ெபாிய பண காரனாக@/ ஆ 2ேவ.
எ ேப)ைச ேக" நடதா, நீ ெரா/ப நா

-

-

வாழலா/’ எG ெசானா.

சாெலாேமா ராஜா ெஜப/ ெசBகிறா

சாெலாேமா இZரேவ ராஜாவான பிற2, ெயேகாவா அவாிட/, ‘உன 2

என ேவ:/?’ எG ேக"டா. அத 2 சாெலாேமா, ‘நா சின ைபயனாக
இ கிேற. என 2 எைத6/ சாியாக) ெசBய ெதாியவிைல. அதனா உ1க
ம கைள நறாக கவனி ெகா ள என 2 ஞானைத ெகா1க ’ எG

ேக"டா. அேபா ெயேகாவா, ‘நீ ஞானைத ேக"டதா இத >மியிேலேய
உைன ெபாிய ஞானியாக ஆ 2ேவ, ெபாிய பண காரனாக@/ ஆ 2ேவ.
எ ேப)ைச ேக" நடதா, நீ ெரா/ப நா

-

வாழலா/’ எG ெசானா.

சாெலாேமா ஆலயைத க"ட ஆர/பிதா. *தமான த1க/, ெவ ளி,

மர/ ம G/ க களா க";னா. திறைம6 ள ஆயிர கண கான ஆ:க9/

ெப:க9/ அைத க"ட உதவினாக . ஏ4 வஷ1க9 2 பிற2, அத ஆலய/

ெயேகாவா@ காக அபணிபத 2 தயாரான. அத ஆலயதி ஒ பUட/

இத, அதேம பக

ைவ கப";தன. அத பUட 2 

சாெலாேமா ம:;ேபா" ெஜப/ ெசBதா. ‘ெயேகாவாேவ, நீ1க

த12/

அள@ 2 இத ஆலய/ ெபாிதாக@/ இைல, அழகாக@/ இைல. ஆனாI/,

எ1க

வண கைத ஏ G ெகா: நா1க

ெசB6/ ெஜப1கைள தய@ெசB

ேக91க ’ எறா. அத ஆலயைத6/ சாெலாேமா ெசBத ெஜபைத6/ ப றி
ெயேகாவா என நிைனதா? சாெலாேமா ெஜப/ ெசB ;த உடேன

வானதி ெநைப அFபினா. அ பUடதி இத பகைள

எாிேபா"ட. இதKல/ ெயேகாவா அத ஆலயைத ஏ G ெகா:டைத
கா";னா. அைத பா இZரேவலக

ெரா/ப) சேதாஷப"டாக

177

-

சாெலாேமா ெயேகாவாைவ வண1கிய வைர 2/, இZரேவ ேதசதி

அைமதி இத. பிற2, சாெலாேமா ம ற நாகைள) ேசத நிைறய
ெப:கைள கயாண/ ெசBதா. அவக

சிைலகைள வண1கினாக . ெகா'ச/

ெகா'சமாக, சாெலாேமா மாறிவி"டா. அவ/ சிைலகைள வண1க

ஆர/பிதா. அைத பா ெயேகாவா@ 2 ேகாப/ வத. அதனா அவ
சாெலாேமானிட/, ‘இZரேவ ராhயைத உ வாாி*க

ைகயி

பி1கிவிேவ. அைத இர:டாக பிாி, ெபாிய ப2திைய உனிட/ ேவைல

ெசBகிற ஒவF 2 ெகாேப. சின ப2திையதா உFைடய வாாி*க

ஆ"சி ெசBவாக ’ எG ெசானா.

-

தா ெசானைத இF/ ெதளிவாக கா"வத காக ெயேகாவா ேவெறா

காாியைத6/ ெசBதா. ஒநா , சாெலாேமானிட/ ேவைல ெசBத ெயெராெபயா/
வழியி ேபாB ெகா:;தேபா அகியா தீ கதாிசிைய பாதா. அகியா
தFைடய அ1கிைய 12 :களாக கிழிதா. பிற2 ெயெராெபயாமிட/,

‘ெயேகாவா இZரேவ ராhயைத சாெலாேமாFைடய வாாி*களி ைகயி
பி1கி, இர:டாக பிாிபா. இதி 10 :கைள நீ எ ெகா .

ஏெனறா, நீதா 10 ேகாதிர1க9 2 ராஜாவாக இபாB’ எG ெசானா.
சாெலாேமா ராஜா அைத ேக விப"ட/, ெயெராெபயாைம ெகால
நிைனதா. அதனா, ெயெராெபயா/ எகி 2 ஓ;ேபானா. சாெலாேமா
இறத பிற2, அவைடய மக ெரெகாெபயா/ ராஜாவாக ஆனா. அதனா,
ெயெராெபயா/ பய/ இலாம இZரேவI 2 தி/பி வதா.
-

ெயெராெபயா/ ெசBத த1க கG 2"; 2 இZரேவலக

-

இZரேவ ெபாிேயாக

பகைள ெகா கிறாக

நடெகா:டா, அவக

ெரெகாெபயாமிட/, ‘நீ1க

பல

ம களிட/ அபாக

உ1க9 2 உ:ைமயாக இபாக ’ எG

ெசானாக . ஆனா, ெரெகாெபயாமி இள/ ந:பக

அவாிட/, ‘ம க9 2

இர க/ கா"டாதீக . அவகைள நறாக ேவைல வா121க ’ எG

ெசானாக . ெரெகாெபயா/ தFைடய ந:பகளி ேப)ைச ேக",
ம களிட/ இர க/ இலாம நடெகா:டா. அதனா, அவக

அவைர

எதிதாக . ெயெராெபயாைம ப ேகாதிர 2 ராஜாவாக ஆ கினாக .

அைத இZரேவ ராhய/ எG ெசானாக . மீதியித இர:

ேகாதிர1கைள Yதா ராhய/ எG ெசானாக . Yதா ராhயைத) ேசத

178

ம க

ெரெகாெபயா 2 உ:ைமயாக இதாக . இப;, இZரேவ 12

-

தFைடய ம க

ேகாதிர1க

இர:டாக பிாிதன.

கட@ைள வண12வத காக எசேல 2 ேபாவ

ெயெராெபயா 2 பி; கவிைல. ஏ ெதாி6மா? எசேல/ ெரெகாெபயாமி

ராhயதி இத. அ1ேக ேபானா அவக

ெரெகாெபயாமி ப க/

ேசவிவாகேளா எG பயதா. அதனா, அவ இர: த1க

கG 2";கைள) ெசBதா. ‘எசேல/ ெரா/ப ரதி இபதா, இ1ேகேய
கட@ைள வண121க ’ எG ம களிட/ ெசானா. ம க

த1க

கG 2";கைள வண1க ஆர/பிதாக . மGப;6/ ெயேகாவாைவ

மறவி"டாக .
387 -388 "- ஒ";

மவா யரச ைனமா க தி ேசர

எயா எசா இய றிய' – – சயா
நாடா:; றெதாழித ராசா க
-

த1கைத6/ –"

எயா தீ கதாிசி. அத ெப: சாறிபா ப"டணதிI ள ஒ விதைவ,

அத ைபய அவ9ைடய மக. ஒநா

அவF 2 உட/0 சாியிலாம

ேபாBவிகிற. ெகா'ச/ ெகா'சமாக உடநிைல ேமாசமாகி, கைடசியி அவ

ெசேத ேபாBவிகிறா. அேபா எயா அத ெப:ணிட/: ‘ைபயைன
எனிட/ ெகா’ எகிறா.
-

-

எயா@/ உயிெத4பப"ட மகFட ஒ விதைவ6/
ெசத பி ைளைய ேம மா; 2 எயா  கி) ெசG அவைன

ப ைகயி ேம கிடகிறா. பி0: ‘ெயேகாவா ேதவேன, இத ைபயF 2
மGப;6/ உயி ெகா/’ எG ெஜபி கிறா. ெஜபி ;தேம, அத

ைபயF 2 K)* வவிகிற! அேபா எயா அவைன தி/ப@/ கீேழ

ெகா: ேபாB: ‘இேதா பா, உ மக உயிேரா; கிறா!’ எG அத

ெப:ணிட/ ெசாகிறா. மகைன பாத/ அத அ/மா@ 2 ெரா/ப

சேதாஷமாகி விகிற.
-

ெயேகாவாவி ம ெறா  கிய தீ கதாிசியி ெபய எசா. இவ

எயாவி உதவியாளராக ேசைவ ெசBகிறா. எறாI/, அ 0த1க

ெசBவத காக ஏ ற காலதி எசாைவ6/ ெயேகாவா உபேயாகி கிறா. ஒநா
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Pேன/ ப"டண 2 எசா ேபாகிறா, அ1ேக ஒ ெப: அவைர ெரா/ப

அபாக உபசாி கிறா . பி பா இத ெப:Q 2 ஒ மக பிற கிறா.

-

ெகா'ச/ ெபாியவனாக வளத பி0, அவ ஒநா

காைல வய

ேவைல ெசB ெகா:; கிற த அபாவிட/ ெசகிறா. அேபா

திbெரG, ‘ஐேயா, எ தைல வ கிற!’ எG ககிறா. அவைன O" 2

 கி ெகா: வகிறாக , ஆனா அத ைபய ெசேபாகிறா.

அவFைடய அ/மா@ 2 எDவள@ ேவதைனயாக இதி 2/! உடன;யாக

எசாைவ அைழ வகிறா .
-

எசா வத/, ெசேபான அத பி ைளைய  கி ெகா: ஒ

அைற 2

ேபாகிறா. ெயேகாவாவிட/ ெஜபிவி", அத பி ைளயி ேம

ப கிறா. சீ கிரதி அவFைடய உட/0 Pடாகிற, அவ ஏ4 தடைவ

/கிறா. அவFைடய அ/மா உ ேள வ ைபய உயிேரா இ கிறைத

பா கிறா , மகைன பாத/ அவ9 2) சேதாஷ/ தா1க ;யவிைல!
இப; பல அ 0த1கைள ெயேகாவி ைண ெகா: நிக?தி, வி கிரக

ஆராதைன 2) ெசற இZரேவலகைள மீ"/ ேதவைன ஆராதி க மீ"டன.
389 – "மாடா பிரச1கி வகைத6/" –
-

. பிரச1கி தாOதி மகF/ எசேலமி அரசFமானவ. எலாேம

ெபாள றைவ. எலாேம Oணானைவ எG பிரச1கி +Gகிறா. எ@/
0தியதல
-

வ கதி இதேபாலேவ அைன ெபா"க9/ இ கிறன.

எலா/ ஏ ெகனேவ ெசBயப"டேபாலேவ ெசBயபகிறன. வா? ைகயி
எ@/ 0தியதிைல.
-

ஒவ, "பா1க

-

நீ:டகாலதி 2 0 நடதைத ஜன1க

இ 0தி" எG +றலா/. ஆனா அத ெபா

ஏ ெகனேவ இ1ேக இ கிற. நா/ இபத 2 னேர அைவ இ கிறன.

நிைனவி ைவதிபதிைல.

எதிகாலதி, இெபா4 என நடெகா:; கிற எபைத6/ நிைனவி

ைவதி க ேபாவதிைல. பின ம றவக9 2/ த1க9 2

னிதவக
389 ‘- Uடழிய)

என ெசBதாகெளப நிைனவி இ கா.

சாதாெசB ேயா0 சாிதிர/"
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-

ஊZ நா"; ேயா0 எற ஒவ இதா. அவ ெயேகாவாைவ

வண1கினா. அவ ெபாிய பண கார. அவ 2 ெபாிய 2/ப/ இத. அவ

எலாாிட/ அபாக இதா. ஏைழக9 2/, கணவைன இழத ெப:க9 2/,

அபா-அ/மா இலாத பி ைளக9 2/ உதவினா. இDவள@ நலவராக
வா?தாI/, அவ 2 க]ட/ வராம இததா?

-

-

பிசாசாகிய சாதா
சாதா ேயா0ைவ கவனி ெகா:ேட இதா. அ ேயா0@ 2

ெதாியா. ெயேகாவா சாதானிட/, ‘எ ஊழிய ேயா0ைவ பாதாயா?

அவைன ேபால இத >மியி யாேம இைல. அவ எ ேப)ைச ேக"

நட கிறா, நலைதேய ெசBகிறா’ எறா. அத 2 சாதா: ‘ேயா0 உ1க
ேப)ைச ேக" நடப உ:ைமதா. நீ1க

அவைன பாகா,

ஆசீவதி கிறீக , நில1கைள6/ மிக1கைள6/ ெகா கிறீக .

அைதெயலா/ எ பா1க , அவ உ1கைள வண12வைத

நிGதிவிவா’ எறா. ெயேகாவா சாதானிட/, ‘ேவ:மானா நீ
ேயா0ைவ) ேசாதி பா. ஆனா அவைன ெகால +டா’ எறா.
ேயா0ைவ) ேசாதி க ெயேகாவா ஏ அFமதிதா? ஏெனறா, ேயா0 தன 2
உ:ைமயாக இபா எG அவ ந/பினா.
-

சாதா ேயா0@ 2 பல க]ட1கைள ெகா க ஆர/பிதா. த,

ேயா0வி மாகைள6/ க4ைதகைள6/ திவத 2 சேபயக
ஆ"கைள அFபினா. பிற2, ேயா0வி ஆக
அ, கேதயக

எF/

எலா/ ெநபி ககின.

ேயா0வி ஒ"டக1கைள தி;னாக . அவ ைற

பா ெகா:ட ேவைல காரகைள6/ ெகாறாக . அத பிற2 வத

க]ட/தா பய1கரமான. ேயா0வி பி ைளக

வி சாபி/ேபா, O

இ; வி4 எலா/ ெசேபானாக . இைதெயலா/ அவரா

தா1கி ெகா ள ;யவிைல. ஆனாI/, ெயேகாவாைவ வண12வைத அவ
நிGதவிைல.
-

ேயா0 இF/ க]டபட ேவ:/ எG சாதா நிைனதா. அதனா,

ேயா0வி உட/0 4வ/ 0:க

வர ைவதா. ேயா0 வயி ;தா. ஏ

இப;ெயலா/ நட கிற எG அவ 2 ெதாியா. ஆனாI/,

ெயேகாவாைவ ெதாட வண1கினா. நடத எலாவ ைற6/ ெயேகாவா

பாதா. ேயா0ைவ நிைன ெரா/ப) சேதாஷப"டா.

181

-

அ, ேயா0ைவ) ேசாதி க சாதா KG ேபைர அFபினா.

அவக

அவாிட/: ‘நீ ஏேதா த0 ெசBவி" அைத மைறதி கிறாB.

அதனாதா கட@

உைன த:; கிறா’ எறாக . அத 2 ேயா0, ‘நா

எத த0/ ெசBயவிைல’ எறா. இத க]ட1கைள ெயேகாவா ெகாபதாக

ேயா0 நிைனதா. அவ தன 2 அநியாய/ ெசBவதாக) ெசானா.
-

இவக

ேபசியைத எலா/ எ+ எற இைளஞ அைமதியாக

ேக" ெகா:;தா. பிற2 அவகளிட/, ‘நீ1க

ெசான எலாேம தவG.

நா/ நிைனபைதவிட ெயேகாவா ெரா/ப ெபாியவ. அவ யா 2ேம ெக"ட

ெசBய மா"டா. அவ எலாவ ைற6/ பா ெகா:; கிறா, க]டபகிற
ம க9 2 உதவி ெசBகிறா’ எறா.
-

-

ேயா0@/ அவைடய மைனவி6/ த1க

2ழைதேயா இ கிறாக

கைடசியி ெயேகாவா ேயா0விட/ ேபசினா. ‘நா வானைத6/

>மிைய6/ பைடதேபா நீ எ1ேக இதாB? நா அநியாய/ ெசBவதாக ஏ
ெசாகிறாB? ஏ இெதலா/ நட கிற எG ெதாியாம நீ

ேபசி ெகா:; கிறாB’ எறா. ேயா0 த தவைற ஒ ெகா:டா. ‘நா
ேபசிய த0தா. நா உ1கைள ப றி ேக விப"; கிேற, ஆனா

இேபாதா உ1கைள ப றி நறாக 0ாிெகா:ேட. உ1களா

;யாத எ@ேம இைல. தவறாக ேபசியத காக எைன மனிவி1க ’
எறா.
-

எலா ேசாதைனக9/ ;த பிற2 ெயேகாவா ேயா0@ 2 நல

ஆேரா கியைத ெகாதா. 0 இதைதவிட நிைறய ெசாகைள
ெகாதா. அத பிற2, ேயா0 பல வஷ1க

சேதாஷமாக வா?தா.

க]டமான சமய1களிI/ தன 2 கீ?ப;ததாதா ேயா0ைவ ெயேகாவா
ஆசீவதிதா

389 "-சாேலாேமா

ேதாதிர/ ேவGபல ெசா றிர9/ –ேசதிேய 390
ேவதெமG ெசானா/ ேமதினியி எ கைதைய
ேவதமல ெவG வில 2வ – ேவத

வதெதலா1 ேக"க வழ1கா கைதயானா
அத கைத மைறதா ஆ2ேம "

182

- சாலேமா ெசான ேதாதிர1க9/ இவைன ேபால ேவG பிற ெசான
ெசா றிர கைள6/ ஒறாக) ேசதி, இ கைதகைள ேவத/ எG ெசானா,
எத கைதைய ேவதமல என வில 2வ. 2ைபகளி எத 2ைப நல

2ைப எ ஆகாத 2ைப என வில 2வ? இத ேவததி +றப"டெவலா/
ேக"க) சகி காத கைதயானா அத கைததா ேவதமா2ேமா?
392–393 "- இத

கைதபல@/ ப பலவி க பள ேவயா/

எைதத7 ேதவ7 எபா/"
-

இத கைதகளி பல@/ பலவித விக ப1க

உைடயனவாB பலாிட/

வழ1கப" வகிறன. இDவிக ப கைதகளி எைத ேதவனி த 7

என ெகா வ? - கிறிதவகளா த1க

Kல7லாக ‘0னித ைபபி ’ எG

ெகா:டாடப" உலகெம12/ ெகா:ெசலப/ விவிய/ உ:ைமயி

மிக நீ:ட வரலாG/, சீர ற வள)சிேபா 2/ ெகா:ட ஒ சிதைன ஓ"டைத
பதி@ெசB ள 7களி ெதா20 ஆ2/. இத 7க

உவாகி ெமாழியா க/

ெசBயப" பேவG வரலா G) Pழகளி பலவாறாக ெதா2 கப".

* கப", ேச கப" ைவ கப" ளன. இG நம 2 கிைட 2/

விவியேம+ட பல வ;வ1க

ெகா:ட.

393-394 "– அைதயறி 393

ேய*கைத சீட ெர4நிப கைதO:
வாசக1க9/ ேவத மாயினேவ "
-

அேவயறி, ஏ* கைத6/, அவைடய சீடக

க;த1க9/ ேவத/ என) ெசாலபகிறன.

எ4திய பயன ற

394 – 395 " – >ைச

2மா சாிதமவ +"டதி ெகா ைக

ஒசாரா ேவத ைரபா"
-

எேகாவாவி ேகாவி >ைச ெசB6/ 2மா +"டதி

ெகா ைககைள6/ ஒசாரா ேவத/ என உைரபா.
395-396 "-– க1கா

183

ஆைலயிலா J கிIைப >)ச கைரைய
ேபானிதா ெமற 0ைமேயா"
-

இைதெயலா/ காQ/ேபா, க/பிலாதஊ 2 இIைப >தா

ச கைர எF/ பழெமாழி ெபாதேம. 0ைமயானதG.
396- 398 "-– Kைலயிேல 396

த121 கிண G தவைளெயாபா நா"வள/

எ1கறிவாைரேயா இேபாம

– ற12 ள 397

ேகா"டாைல ெசாலெவா ேகா;நா" ெசIமிைத
ேக"டா/ ெகா"வா ெக ககா:" 398
-

கிண றி ஒ Kைலயிேல த12/ தவைள ஒபவக

ந/ நா";

தவஞான வளைத எ1ஙன/ அறிவ. ச G/ அறியா. இ ேபால அத

கிGவ ேவததி நிைற ள Kடதனமான ேவ; ைககைள எ)
ெசானா ஒேகா; நா"க

ெக க) சிாிபேர.
-

ெசIேம. ேக"டவகளி ைகெகா";

[antic; விகட +. +தாவாயிெதன ேகா"டாைல (பணவி. 158). 3.

[K.kōṭṭāra.] Stupid or foolish behaviour; Kடநடைத.]
398- 402 "-– நா";ேல

நீரளேவ யா2மா/ நீரா/ப தாக ற

7லளேவ யா2மா/ -:ணறி@ – ேமைல 399
தவதளேவ ய2மா தாெப ற ெசவ1

2லதளேவ யா21 2ண1கா: – கலபாB 400

நிலதி பிறதைவ காகா"/ கா"/

2லதி பிறதாவாB) ெசாெல – றில கிய" 401
ெசானவிதி ேக ப"
-

ந/ைடய நா";ேல இல கிய1க

"நீரளேவ ஆ2மா/ நீரா/ப தாக ற

7லளேவ ஆ2மா/ -:ணறி@- ேமைல

தவதளேவ ஆ2மா/ தா ெப ற ெசவ/
2லதளேவ ஆ2மா/ 2ண/."

+Gவ ேபால

184

-

" நிலதி பிறதைவ காகா"/ கா"/

-

-:ணறி@ ஒவ க ற 7க9 ேக பேவ அைம6/,ஒவ

2லதி பிறதாவாB) ெசா"

வாயி பிற 2/ ெசா கேள அவ பிறத 2ல/ இதைகய என
கா";வி/.

402- 403 "-அவ ெதாS னாசார'
ெசனீ ெதளித ெகாைலெசBதேல- பிSI

ஏ*சைத6/ இரத/ உ"ெகா:"டப1

402

+*ம@1 2;தித –"
-

அவக9ைடய ேவததி சார/,தேவத 7லாகிய பைழய ஏ பா";

உயி ெகாைல ெசB இரததிைன ெதளித, ெகா4த கிடா, ஆ

தயவ ைற பயிட ெசBத தயன@/ பிSலாகிய 0திய ஏ பா";

ஏ*விைனைடய சைதைய6/ இரத/ என மனதி பாவி உ"ெகா: அப/
தின, நேலா +*/ ம 2;த தயனேவ..
403 – 406 _ேபசி1கா

நலா ெறனபவ தியாெதனி யாெதாG1
ெகாலாைம P4 ெநறிெயG – வலா 404

வ2தைம 2  றிI/ேந மாறாB ெகாைலேய

மி2தைமயா யா1+ற ேமெல –ெறா2தா 405
ெபைம2/ ஏைன) சிGைம 2/ தத1
கமேம க"டைள கலா/"
-

OேபG 2 நலெநறிெயG ெசாலபவ யாெதG வினவி,

யாேதாயிைர6/ ெகாலாைமயாகிய அறதிைன கா க க/ ெநறி எG
ெதBவ 0லவ திவ 9வனா தய சாேறா வ2தைமத ெநறி 2

 றிI/ ேநமாறாக ெகாைலையேய ெபாிப +றி, யா/ +Gவேத ேம

எG கிறிவ ெசானா, ெதBவ 0லவ +றியவாG, "

-

ெபைம 2/ ஏைன) சிGைம 2/ தத1

கமேம க"டைள கலா/"
406– 409 "-சாிதெமலா/

185

ேவதமா/ எG ெவ2ேப மதிபதா

ஆதிமத மாெம றைறதாBநீ- ேபதாB

உலகி மதெவலா/ உதமேமா ெச/ெபா

நிைல2ைற தா?@ப"ேடா நி 2/ – அைலகடதா
ெபன/ெபாிேத ெயனிF' சி [றெலன
நனீ மனித 2 ந2ேமா"
-

-வரலா G கைதகைளெயலா/ ெப/பாைமய ேவத/ என மதிபதா

கிறிவ/ ெதாைமயான மத/ என நீ ெசானாB. அறிவ றவேன! உலகி

மி2தியாக இபனெவலா/ ேமைமயானேவா ெசா. ெச/ெபா எைன

உேலாக1கைள கா";I/ 2ைறவானதா. ஆனா மதிபி 2ைற@பேமா?

அைலகைள6ைடய கட மிகெபாிதா. ஆனா சிG ஊ G நீேபால

ம க9 2 2;நீராக நைம தேமா?
409– 411"- இF/

விாிவாB பல@லகி ேமயவ

ஞானி

அாிய ெனாவெனன ஆேறா – ெதாிய 410
உைரதா ரதனா உய@ 2ைற
தைரபா ழி@மிக) சா/"
-

உ + றிப; பாதா ம க

பலவா4/ உலகிேல ஞானி ஒவேன

இபா என) சாேறா +றினா அ)ெசாலா அத ஞானி 2 உய@
2ைற இழி@ மிக) ேச/ அலவா?
411-419 "-உைரபாேன

நேறலா தீதா6/ தீெதலா/ நறா6/

கறிவர த க ககால/ – எெறG/ 412

ெபாலாதா நலாராB ெபா1கி யமைற7
கலாதா வா41 ககால/ – இலாைள 413

அனிய ேதா ேசதி அ/ெபாைள ேத;யிழி
கனியேதா

பாதக1க
காதக1க

ேச1 ககால/ – மனெரேபா 414

ெசB பண/பறி 2 மாதெரா

ெசB61 ககால/ – தீததனா

415

எ 9:ேபா த 9:ேபா ேர*:ேபா மா*:ேபா
க 9:ேபா கான ககால/ –  9 ேள 416
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எ 2ெப மதேம பதி ஷைணதீ
க 21 ெகா;ய ககால/ –மி 2லகி 417

ஈ" தவமாதி யிைமயாB ெதBவநிைல
கா"டா ெதாழி 2/ ககால/ – +"க

காலெமலா/ வேதா கனதவ; ெவதா

418

ேபாலவ தி12 02தகா:"
-

மிகபல ெசாIவாேன? இ ககால/. நலெதலா/ ெக"டதாக@/

ெக"டெதலா/ நலதாக@/ திாி வ/ ெக"ட ககால/. தீேயா

நலவகளாக ெவளிபட, அற/ +G/ ேவத/ திைறக

க காதவக

ஆகியவ ைற

ெபாியாகளாக வா4/ ககால/. த மைனவிைய அனிய

ஆடவாி ேதா

ேச/ ககால/

ேச ெபா

மன எபவக

ேச ஒ4 க1ெக"ட பரைதய ேதா

(அரசிய க"சி தைலவக ) ெகா ைள ய; 2/

பாதககைள ேபால, அ கிரம1க

ெசB6/ காதகக9 கான ககால/. தீயைவ

ெசBவதனா இகழத கவக . பழகதகாதவக , ஏசபேவா, மாமிச/
திபவக

க"2;யக

ஆகிய சKக விேராதிக9 கான

ககால/,ெந'* 2 ேள வ'சக/ மி2தியாக ெகா:, மதேம பதி
ெகா: பிற மத1களிேம ஷைண தீைய க 2கிற ெகா;ய ககால/,
உலக வா? ைகயி சிறபாக ேதடேவ:;ய 0:ணிய1க

தயன@/

ெதBவாFபவ/ இலாெதாழி 2/ ககால/, இப; ககாலதி ேகக

எலா/ ஒG திர: ெபதவ;வ/ எ வதா ேபால கிறிவ/
இ12வ 02வி"ட கா:பாயாக.
419– 421 "-ேமI/

அரசக த/ ேகா"பா/ ஆனைமயா ஓ1கி

ரசெமன நிG ழ12/ - பிரைசக தா/ 420

மனவக

ெசI/வழிேய வழி ெகா வா

எFைர ெய/மா இய/பியேதா"
-

ேமI/ கிறிவ/ நா"ைட அரசா ேவாாி மதமாக@/ உ ள.மன

எDவழி அDவழி ம க

421- 423 "– பிFம

எப பழெமாழி. இ நானாக) ெசான ெமாழிஅG.

ச சமய 7Iண)சி சாராநா" 0றதி
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னி ெசறித கீ?ம க ெளறைற61 –க ெசறீத

422

0லறிேவா ரா'சிறிய 0"2லைத 6"பத
ெமயரா1 க:ணிபல ேம@வி/"
-

ேமI/, ஞானவிசாரைண ெசB6/ ெமB'ஞான 7லறி@ இலாத நா"

0ற பாமர ம க

எG ெசாலபகிற, தாேம சிதி நல ெக"ட எG

ப2தறி6/ ெநகி?)சியிலாத கேபாற க;ன மனைடய 0ய

அறி@ைடயவகளாகிய பறைவ +"டைத தFளகபதி ெகா ள,
(அறிவாகிய க:Q 2) 0லபடாத ெமய வைலக
-

(கிறிவக

பலவ ைற பரபி6/

சKகேசைவ என) ெசB6/ மவபணி, கவிபணி ,

இல கியபணி தயைவ அதைகய வைலகளா/)
423– 426 "- வலகவி)

சாைலெயG ெசாப' சரமைம1 ைக +

ேவைலெயG ெசாI/வைல ேமவிாி –KைலெதாG/
ப:Qப ேதச பயி2ர +@வி/

424

உ:Qபல ப:டெமF/ ஒ"ைவ/ – ம:ணவைர)425

ேச திர"டவல ெசBைகெயலா'ெசBத கா
ேப/அ த +"ட/ ெபகாேதா" –
-

ப ளி +ட1க

எF/ +:க

அைம/ நலச/பள/ த/ அர*

ேவைல எற வைலைய அ +:;ேம விாி/ ெதKைலகைள நிG

‘பாவிகேள" என ெபாிய 2ர விளி உபேதச/ என +@/ 2ர அைழ/,
*ைவயான உ:Q/ ப:ட1க

எF/ கவ)சிைய அதி ைவ/, உலகவைர

+"ட/ ேச திர"ட வல சாமதிய1கைள) ெசBதா அ/"டா க
+"ட/ ெபகாேதா?
-

திாி6/ பறைவகைள பி; 2/ ேவடக

+:;ைன பறைவக

அத ெகன யாாி கப"ட

+/ இடதி மைறவாக ைவப. அ சிைறெசB6/

+: என ெதாியாத வ:ண/ அதேம கவ)சியான வைலைய6/ விாிப.
அதF

அபறைவ வி/பி உQ/ ப:டைத ைவப; அத பறைவயிைன

ஈ 2/ 2ர +@வ. தFட இைண ேசர வி/0/ பறைவயின அைழ0

அ 2ர என மய1கிய பறைவ வ +:; உ ேளா வைலயிேலா சி கி

ெகா 9/. அத ேவடகளி ெசB ேபாறேத கிறிவ மத ேபாதககளி
ெசயக9/..
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426 -427 "-– பாணரா

ைதேயாமதிமய1கி அ/மததி ேசததறி

ெமBேயா ேதததக: ேமவின யா"

-

ஆராB ெதளி6/ ெமB6ண@ இலாத 2ைறத மதி6ைட யவக , மதி

மய1கி அ/மததி ேசவதலாம, ெமB6ண@ ெப G அ/மததி
ேசதவக

யா? ஒவமில.

427 – 431 " – உB6ெநறி

கா"ெம G ளாB கலதவரா த1க பவ/

ஓ"ெமG நா; உணதவயா – மீ"மதி 428

வ02த மனித 9/ வைம6ட

தவதி I ள Kப 9' – சிைத 429
0ைல61 ெகாைல61 கள@ தவித

நிைல6ண நீ1கியா நிறா – ெதாைலயா 430
அபசார ெமலா/ அக றா வி;F/
விபசார' ெசBயா தாவி"டா –
-

நா/ உB6/ ெநறி இ எG ஆராB ெதளி கிறிவதி

ேசதவரா? கிறிமத/ பிற0 இற0 ஆகிய *ழ சிைய ஓ"/ எG
அ/மததி வி/பி உணதவரா? ேமI/ அத மததி 02தவ 9/

வைம6ட அதமத Kபகளாகிய ேபாதக 9/ த/ சிைதயி ெகாைல6/
0லா தினI/ க ள/ பாவ/ எG உண நெனறிைய அறி

அபாவ1க ளினிG/ நீ1கிேயா யா? (ஒவமில). அபசார1கைள ெயலா/
அக றா ேபானாI/ விபசார/ ெசBயாத கிறிவக
-

இைல.

Kப – ெபாிேயா; கிறிவமதைலவகளி ஒ பிாிவின.

431-432 – *பமாக 431

மாச1க' ேச மவினரலா யத
சாச1கேத;) சாதாயா"
-

மகளி +"டைத +;யதலாம சா களி +"டைதேத;) ேசதவ

யா? (ஒவ/ இல)

–வாதமி") 432
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சைத கைடேபால) ச:ைடெசBவா ரலா
சிைதைமய ச ேறF தீதாயா"
-

2த க வாத/ ெசB சைத வியாபாரதிேபால + 2ரவதல,

அறி@ மய க/ நீ1கியவ யா? (ஒவமில)
433-434 "-அதிசதி

K கைறய ஞானெமன KைலெதாG/ ேபசலறி

யா ைகநிைலேசாதி தறிதாயா –
-

காைல6/ மாைல6/ எலாெபா4களிI/ அறிவ ற Kடக

ெதKைலகளி நிGெகா: ேபெராயி +)சவதறி அவரவ உட
நிைலைமைய (நிைலயாைம)ஆராB அறிதவரா?
434-435 – ஊ கட

ெசவைத ேதத 2) சிைதைவதா ரலதைத
அலெல Gைகவி" டக றின யா"
-

ேபராைச6ட ெசவைத எDவழியிலாவ திர"ட) சிைதைய ைவதவ

அறி) ெசவ/ பதி 2 ஏவா2/ என றதவ அவகளி யா?
435-436 "– 0I/ 435
இன ேகா"ட ெம/

இைலெயப தலா

மன ேகா"ட/ நீ1கினா ம றா –"
-

எ1களிடதி சாதி இன ேவGபா இைல எG ெசா ெகா வதறி

மனதி அத மாGபா"ைட நீ1கியவ யா?
436-437 – கன கேவG

எத) சமய/ எBதா) *கமதைன
அத) சமய தைடதாயா
–

பிற எத) சமய1களி எBத ெபறாத இப ேப றிைன அத

கிறிவசமயதி அைடதவ யா?
437-439 "– அத)
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சமய/ ெபகி;F/ தா?கால/வதா

இைமயி லழிெவBதி இGத – அைம6மத 438
ப ற மா கதி ேறாயாேத மாயாேத
ைக0 G ெந'சி கவலாேத"
-

அத) சமய/ இெபா4 ெபகி6 ளேபா காணெபறிF/, அ தா4/

கால/ வ/; இைமேபாதி அறி@GதஉGதி. அழி6/ அத ந கதிய ற (0 –

கதி) சமயதி ேசராேத; அதி ேச அழி ேபாகாேத; மன/ ச கல1கி 

பின கவைலபடாேத.
439-450 "-– எB0 G

ேபBேதைர நீெரG பிெறாட நீநைசயா
ேபாBேத டேபால 0ல/பாேத"
-

கைள0 றவ நீ ேவ:; கானநீாிைன ெதாட ெசG

நீாிலாததா வவ ேபால நீ வி/0/ ந கதி கிறிவதி கிைட காம
பின 0ல/பாேத.

440 -441 "– வாBதெவளி

ப"ட பக க: பாைவயிலா +ைகையேபா
ற"; தடவி தவியாேத –
-

மைறேப இலாத ெவ"ட ெவளியி ப"ட பக க:பாைவ யிலாத

+ைக ெபா கைள காண ;யாம த"; தடவி தவிப ேபால அறி@ க:
இலாம தவியாேத.
441-442 "-– கி";

அவசமய  ளா? தைலயாேத 6ற
*வசமய ேதெரG ெசானா "–
-

ெபாB)சமயமாகிய கிGவைத ெந1கி அறிவிழ அைலயாேத.

உFைடய ெசாத சமயமாகிய ைசவைத ெதளி ேத எG ெசானா.
442- 443 "சிவசமய

:ைமெயலா/ ெந'ச Gதினா ேவ Gமத
தி:ைமெயலா/ நிலாம ெசBதி"டா"
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-ைசவசமயதி உ:ைமகைளெயலா/ எ ெந'சி உGதியாக

பதிபிதா.ேவ Gமதமாகிய கிGவதி அ4தமான பாதிைபெயலா/

அழி இலாம ெசBதி"டா.
443- 444 "- அ:ைமெசறி

பதிெநறி 6/பழ வ;யா தா பணி6/
0திெநறி6/ என 2 ேபாதிதா –"
-

சிவட ெந1கீ 2/ப;யா அ0ெநறியா/ பதி ெநறிைய6/, பழ

அ;யாகளி திவ;கைள பணி6/ அறி@ ெநறிைய6/ேபாதிதா.
444-445 "–சிதிெநறி

கா";னா ெனக" கலநிற தீ 24ைவ
ஓ";னா ேவேறா உ)ெசBதா"
-

ந ேப றிைன அைட6/ ெநறிைய என 2 கா";னா. எ அறிவிF

கல நிற தீய எ:ண +"ட1கைள விர"; ஓ";னா. எைன 0தியவனாக

மா றினா.

445-446- "– ேவ"வேனா

ெம04ைவ தப;வ/ எBவித வ:ணெமைன
த0திய ேகால' சைமபிதா –
-

ேவ"வ எF/ 2ளவி 04ைவ ெகா"; த வ;வ/ அைடவிதப;

எைன கிGD பி;பினிG/ நீ கி தFைடய சிவ ேகாலைத
ெபGவிதா.
-

"ேவ"வனா/ அ04ேபா ேவ:ைவ தாெகா +"டாேன"

எF/ சிவஞானேபாத ெவ:பாெதாட எதாளப" ளேவ"வ எF/
ஒவைக 2ளவிஒ 04ைவ ெகாண ஒ +"; அைட, அதைன

எெபா4/ ெகா"; ெகா:ேடயி 2/ எG/, அதனா அ04 அதைனேய

நிைனதி ;வி அ 2ளவியாகேவ மாறிவி/ எG/ +Gவ. இதைன
வட7லா பிரமகிாீட நியாய/ எப. 04 த வ;@ நீ1கி ேவ"வனா/

உெபGத சிவானத/ B 2/ ஞானவ;@ ெபGதI 2 உவைமயாக
+றெபG/.
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446-447 " – 0

பைதப றிGமா பாைறெயாத ெந'ைச
பைத0 Gக பணிதா - "
-

0 பாைறேபால தி:ைமயாக இத எ ெந'ைசஇெபா4

-

"இைல நிகழ கப ெதகேண

பனி க"; ேபால உக கனிவிதா.
ஏல ேமIந 2ழ ப1கேன

கைல ெமகனி யா 2/ வி)ைசெகா:

ெடைன நிகழ கப னா கினாB" ( திவாசக/. தி)சதக/ 95)
-

447- 448 "- 0ைததவபா

எ12மிபா இைறெயனிF/ Kதியிைட
த12/ விேசடெமன) சாவிதா"

-

இைறவ எ12/ எெபா களிI/ கல அெபா களாகேவ மைற

நி பாெனனிF/, அவ Kதி (வி கிரக/)யிட/ Kதிமானாக) சிறபாக
த12வா என +றி அ/Kதிைய) சாவிதா.
448 -449 "–அ1ெகன 2

க:ணிைணநீ வா க@ட க/பி க ெமB0ளக/
ந:ணெவாசால/ நவி றினா"
-

அத Kதிைய நா சாதேபா எ இர: க:க9/ நீாிைன

ெபாழிய@/ உட ந க/ ெபற@ட மயி 2ெசB 0ளக/ ெபற@ெமா மதிர
ஜால/ ெசBதளினா.
-

இைவ பதி ெமBபாக

‘ெமBதா ன/பி விதிவிதி

.

விைர யாகழ ெக

ைகதா தைலைவ க:ணீ

த/பி ெவ/பி 6 ள/ (திவாசக/ தி)சதக/ 1)
449- 450 – ம:ணிைலய

தா ைணயிெல றைலைய தா?தி பணிெத4
மீ"/ ெமாழிேதேனா வி:ணப/"
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-

நிலதி ஆசிாியபிரான திவ;களி மீ எ தைல ப;6/ப; O?

வண1கி பி மீ:/ ஒ வி:ணப/ ெசBேத.
450- 455 "
- வா"/

மனவிைள நிலாம மா ற @தய'ெசB
தினகரேன ஆனத ேதேன – இனிதான

ெசாத) சமயைத ஷணி ைகபான
வதசமயைத ஆதாிேத – எைத

தைன6/ அவன;ய த1கைள6/ ேவட

திைன6/ பலஇக?)சி ெசBத – எைன6/

ெபாG 2ேமா ேகாபி 0னரகி த ளி

ஒG 2ேமா ேவ:டா ெதா கி – ெவG 2ேமா

ெசBெநறி ேவெறாG ெதளிகிேல தீவிைனேய
2Bெநறிதா F:ேடாெவ ேறாதிேன"
-

எைன ம"/ மன இைள) ச G/ இராம நீ க உதய/ ெசBத Pாிய

Kதிேய! ஆனத/ அளி 2/ ேதேன! இனிைம பய 2/ எ ெசாத) சமயைத
 றி கசபான அத ( கிறிவ) சமயைத வி/பிேய, எ/ தைதயா/

சிவெபமாைன6/, அவைடய ெபைமமி2 அ;யாகைள6/, சிவேவடைத6/

பலவாG இக? உைரத பாவியாகிய எைன6/ அDவிைற மனி

ெபாG 2ேமா? அல சின ெகா;ய நரகி த ளி த:; 2ேமா? எைன
இவ ஆகா என ெவG ஒ 2ேமா? தீவிைனேயனாகிய நா இன

ெசBவ எG அறியாம கல12கிேற. யா உBத 2 உாிய ெநறிதா

உ:ேடா? எG ஆசிாியாிட/ ஓதிேன.
455-457 "–ைபயேவ

எகைத ேநா கி இர1கியளி எ1ேகா

0Gவ ச ேற 0ாிதளி – மதித 456
ஏ* சமய உண/ எநா9/ மீளாத
-

வாச நரைக மதிதைனேயா –"
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-

ெமவாக எ கைத இர கட பா, ச ேற 0Gவ, நீ 

பாரா"; ெகா:;த ஏ* சமயதி உைர கப/ எG/ மீ"சி யிலாத
நிரதர நரக/ என கதினாேயா?
457- 458 "-– ஈச

நலமில ந:ணா 2 ந:ணின 2 நல
சலமிலேப ச1கரகா:"
-

ஈச , தைன அைடயாதவக9 2 நைம ெசBயமா"டா;

அைடதவேம அ0ைடயவ. வ'சைன அ றவ. அவ ெபய ச1கர.

இ12 ஆசிாிய, இைறவனி கைணைய எ கா"ட திவ"பய 9ஆவ

2றைள எதா: ளா. 2றளி இலாத ‘ஈச’ எற எ4வாைய வவி
ெகா:டா. அ1கர எபத 2 இப/ எBபவ எப ெபா . ‘இப/

ெசBத ச1கர’ எப கா'சி 0ராண/. ஈசைன ந:Qதலாவ சிேவாக/
பாவைனயி அவைன ெந12த. நலமில – நைம ெசBயாதவைன ேபால

இப.அவக

வினபயைன 4/ அFபவி கழி 2/ப;யாக

விதனா நலமில எனப"டா.

"சலமில ச1கர சாதவ கலா

நலமில நாேதாG/ ந2 வானல" அப.(திைற4 நம)சிவாயபதிக/ 6)

458-459 "-– மைலெயத

வலர க F 2/மிக வம/ெசB த கF 2/
நல வர/பல@/ நகினா"
-

தனிடதி வர/ உர/ ெப ற த கினா த கயிைல மைலைய

ெபய 2/ அபராதைத) ெசBத இராவணF 2/ தைனேய விய வம/
ெசBத த கF 2/, அவக

ெசBத பிைழகைள மனி வர/பல நகினா.

459 -460 _"– எலவ/

ஆரமித/ உ:;வா ஆலால/ உ:டைமத
காரம/ நீலமணி கதரதா"
-

ேதவக9/ அ*ரக9மாகிய எேலா/ கிைடத 2 அாிய அமிதைத

உ:Q/ ெபா", ஆலகால ந'ைச உ: அதைன

க:டதி
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அட கியைமயா காிய நிறமான நீலமணியணிதா ேபாற க:டைத
உைடயவ.

460- 462 –"- நீரகமா/

அபிலா மாபிரம ரானாI1 கா:பாியா

அ0ைடயா 00ைலய ராயி;F/ தெபைம 461
எ:ணா ெத4த வா"
-

நீேபா கசித அபிலா, திமா, பிரம ேபாற ேதவக

ஆனாI/

கா:பத 2 அாியவ. ஆயிFம0ைடயவ இழித பிறபினராயி;F/

Fைடய ெபைமயிைன) ச G/ கதா அவாிட எ4த9வா.
462-" எD@யி 2/ எெபா"2/

த:ணா ரளளி 2 தாயானா"
-

எலா உயிக9 2/ எலா ெபா க9 2/ 2ளித அைள த/

-

ப)சிள/ மக@ த ெகG ஒG/ வி/பி ேவ:வதிைல. பசி 2

தாேய ஆயினா.

உண@ +ட ேக"பதிைல. ஆனா, அத ேதைவயறி ஊ"பவ

அைனேயயா/. அDவாேற அ;யவக
ேவ:டா விறன. ஆயிF/ அவக
சிவ0:ணிய1கைள அவக

+/ அபினி 2/பிடேல யறி O/

-க இ0ற ேவ:;ய

ேகளமேல -க/ப; இைறவ ஊ"வதா

தாயானா. (சி.*.க. திவாசக/ சிவ 2; விள க/)
-

உலக ெபா கைள பைட காதனா தாயானா.

462-463" – ம:ணகேத

ெப ெறத தாேயத பி ைளைய ைகவி"ட கா

ம றதைன காபா G வாயாேர "
-

நில@லகி 2ழைதைய ெப ெறத தாேய அதைன ைகவி"டா, பி,

அதைன காபா Gபவ யா உ ளா? ஒவ/ இல. அDவாேற உயிக9 2
தாேயயாகிய சிவ/ ைகவி"டா அத உயிைர காபவ யா? ஒவ/ இல. தாB
ைகவி"டாI/ தாயி சிறத தயா@ைடய சிவ ைகவிடா எறா.
463- 464 –" – 2 றெமாG1
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ெகா ளா 2ணமாக ெகா வா ெதாழிலைன
த ளாநி அ)ச தவிதிகா:"
-

அபாிட) சிவ 2 றெமாG1 காணா. 2 றைத6/ 2ணெமன

ெகா வா. உFைடய ெசயகைள 2 ற ெமன த ளா. ஆதலா நீ உ

அ)சைத விவாயாக.

464-465 "-- வ ளதைன

ப றினா Iைனயவ ப Gவா ெனப G/
ப றாம நிற பரேம"; –"

சிவ எலாவ றி 2/ ேமலான வண க 2 உாியவ. (பரேம";).

எப G க9/ ப றாம இபவ. ேவ:த ேவ:டாைம யிலாதவ.

ஆனா தைன ப றியவகைள அவ ப றி ெகா வா. ைகவிடா. நீ
அவைன ப ாினா அவ உைன ப றி ெகா வா.
"ப றி னா ெகG/ ப றவ றைன

பாவி பாமன/ பாவி ெகா: டாணி" (7.61.2)
465 - 468 "-உ G

மவறா மர மணிமதா ேனாைய

திதேபா ச 2ரவ ேதேத – ெபதபவ 466

Kதிதல தீதெமF/ Kறா லறமா றி

தீதிவ ெனGமைற ெச0தலா – ஆதிெகாட/ 467
Kதிதல தீத/ ைறயாB ெதாட1கின ேகா
வாைதெசால) ச 2@/ வாB 21கா:" –
-

ைவதிய தைன அடத ேநாயாளியி பிணியிைன மதிர/ மணி ம

ஆகியவ றா தீதேபா நல2வானவ தைன) சாதவாி பிறவி

பிணிைய Kதி தல/ தீத/ எF/ Kறிைன த கெதாறி Kல/  றிI/

நீ கி இப/ அளிபா.இDவாG ேவத/ ெச0/. பதி6ட அ/Kதி தல/

தீத/ ஆகியவ ைற ைறயாக வழிபேவா ேக ச 2 வாB 2/. எனேவ
வழிபாேட அ;பைட
-

-

ஆதி- அதி எப ஆதி என ஆயி G. அதி – அ0, காத, பதி.
இ12 ஆசிாிய, Kதிதல தீத/ ைறயாB ெதாட1கின ேகா

வாைதெசால) ச 2@/ வாB 21கா: பராபரேம’ எF/ தா6மானவாி

பரபர க:ணி பாடைல எதா: ளா.
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468 -470

- +தறிவா -

ேறரா னிைழத தீவிைன கா ய)சட

ஆராைம நிபா லைடதைமயா – சாராத 469
ேவ G) சமய தைனமதித ெவ/பாவ/
-

மா G1 க4வாB வ2 க ேக "

-+த மதியா ஆராB ெதளியாம  ெசBத தீயவிைனக9 காக
பயேதா +;ய ஆத1க/ உனிடதி இபதனா, ேசர +டாத

பரசமயமாகிய கிGவைத நீ ெபாிதாக மதித ெகா;ய பாவதி 2 பாிகார/
ெசாகிேற, ேக"பாயாக.

470 -474 –"– ேதா Gகிற 470

இதத ல/ேபால எலா விசி"ட/ம

ெறத தல மிைலக:டாB – ைதேயா 471
ேபா Gதல/ பாவ1க

ேபா 2தல/ ேவததி

சா Gதல/ தானாB) சைமததல/ – ஏ ற

2ாியதல மிD@லக  ள தல ேள
ெபாியதல/ எ/மாேல ேபச

– காியதல/

472

ஆனாI' ச ேற அைறேவ அதெபைம"
-

473

உன 2 கா"சிபகிற நீ இ கிற இததலமாகிய திேப ேபால

எலா ேமைம6/ ேவG எத தலதிI/ இைல எபைத அறிவாயாக.

(விசி"ட/ That which is superior, excellent, eminent; ேமைம6 ள.) ந/
ேனாக

ேபா ாி வழிப"ட தல/ இ. அறி/ அறியமI/  ெசBத

பாவ1கைள ேபா 2/ தல/ இ. ேவததி ஆதி0ாி என +றப"ட தலமி.

இைறவ தானாக ேதாறிய தல/. நில@லகிேல ேப[ எனபவ. இத

ெபைம ேப) 2 அாிய. ஆயிF/ ச G நா விள/0ேவ
474- 491

"மானா கர ம4வலெத1 -ேகானாேனா 474
0 றி சய/பாக ேபாதல ேதவகட1

க றா ெதா4 சி"; க றதல' – ச ேறF/ 475
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மாலவF/ காணா மலதா க: ட)சி

காலவனா தி கலததல/ – ேமலா 476
தலதி Iயத தல/ேத; வாேனா

நலதெதன க:டைட ந:Qதல/ – வலதாேல 477
ெகா/பி 2ள/பிவ ெகா:டளி ெமBய;யா
த/பிறவி மா*வ த 9தல/ – அ/ேபா 478
க க:ணா ேகானிவ னாகிய; ய)சி

ெத கணைக லாயெமாG ெசBததல/ – 0 2 479
நைடயனதா ப";னி நாமெமா ேபா

வடைகைல ெசB வசிததல/ – நடனமவ 480

பா 2/ப; ர பாததி றீவிைனக

தீ 2/ திநடன/ ெசBததல/ – ேச 2மி2 481

சீரா மதமைல) ெசDேவளா அறமர
Pராதி வா"; திததல/ – ேநராத 482

பாவ'ெச6' *மதி பாபா இறெதாழிய
ேதவதல தவைன) ேசததல/ – ேதவ 483

சகதவ மான தா*2தற

*க/ெப ேறா1கி) *கித தல/ – கக1 484

களதா

பி2மக

ைகப G சாப/

உளதாம திரனா Bததல/ – பளதிக: 485
ேவதியனா/ ஏனைத ேவதறியா ெதBதபழி
காதிய

ந21 கட@ தல/ – திளி 486

ெசறா:ட ெதா:ட 2 ேதவிெயா ெநவய க:
அGப ள னாBேபா ய9த – நGணத 487

திைலனி ேவாரழ2 சி ற/பல ெசBதி1

ெகைலயG >ைச யிய Gதல' – ெசாைலந/ப 488
ைக கிD யாசன1 காசிதல ைரத

ெபாB 2 பாவைத ேபா 2தல/ – ெமB கி 489

ேகாசிகனா ேபா றிய

ெகா:திாி ச1கிF 2

காசினிேவ ேறயைம க க றதல/ – ேபசிேவா 490

எலா1கதி ெசலபா ேதமனித ந றலதி

நலா ேக பதிவர நா"தல/" 491
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- மாைன6/ ம4ைவ6/ த/ கரதிேலதிய ெபமானா இதலதி 0 றி
வ;வாக தாேம (*ய/0 தாேதாறி) ேதாறினா. ேதவகளி ப*வாகிய

காமேதF இ12 வழிப" உலகிைன பைட 2 ெதாழிைல க ற தல/. திமா

ச G/ காண;யாத இைறவனி திவ;ைய க: அ)சி தி கலத
இதலதி. ேமலான தல1களிெலலா/ ேமலான தல/ இெவG அறி

ேதவக

க:டைடத தலமி. கறி கா 0 றி சி கி ெகா ள காமேதF த

ெகா/பா பலமாக இடற அ ெகா/பி வவிைன மகி?)சி6ட ஏ G ெகா:,

ெமBய;யாகளி பிறவி மாசாகிய வவிைன த 9/ தலமி. ெசதாமைர

க:ணனாகிய திமா ேகானி எF/ ெபயட ப";நாயகைன அ)சி
ெத கண கயிலாய/ எF/ தி ேகாயி அைமத தலமி. நைடயழ2 வாBத

அன வாகனனாகிய பிரம ப"; னி எF/ ெபயட இ12 ேபா

வடகயிலாய/ எF/ ேகாயி அைம வழிப" த1கிய தலமி. ேகானி6/

ப";னி6/ தி +திைன தாிசி 2ப;யாக நடன கா"சி தத தல/;
இைறவனி திர பாததி தீவிைனகைள தீ 2/ தல/. Pராதிகைள

ெவறழிதபி சீரா மதமைல) ெசDேவைள ேதவக

தித தல/. ெகா;ய

பாவதிைன) ெசBத *மதி எF/ ெபயாிய பாபா இறெதாழிய அபாவிைய6/
ேதவேலாக/ ேசதிய தல/. *2த) ச ரவதி அவFைடய * கதி

காரணமாக ேதவேலாக நா";ய ெப:களா அவமான/ உற, அழகிய க/

இதலதி ெப G) *கட வா?வித தித தல/. க2 ேபாற அழகிய

க4ைத6ைடயலாகிய, பி2 னிவாி மகளி ைகைய ெக"ட எ:ணதிFட

ைகப றியதனா னிவனி சாப/ வத அதனினிG/ இதிர உBத

இதல/. ேவ"ைட 2) ெசற ஒ ஓைடயி பறிெயாG நீ 2;தைல க:

அ/ெபB ெகாறா. ேவத பிராமண ஒவேன அபறி6வி வதவ.
பாபனைன ெகாற பழி உெவ அவைன வதிய. அவ ேபைர

அைட வழிப"  அவ அறியாெதBதிய பழிைய நீ கி அ

ந2/ கட@ள

இதல/. ந ளிரவி வெறா:ட காக பரைவபா  ெசற ெபமா,
ஆ:ட ெதா:ட 2 த/ ேதவி6ட ெநவய 0 ப ளனாB ேபாB
அ9தைல ந2 உணத திைலவா? அதணக

ேபா அழகிய சி ற/பல/

அைம >ைச இய றிய இதல/. காசிதலதி னிவகளி வினா@ 2
அவக

ந/0வத காக, வி*வநாத னிைலயி வி]Qேவ பர/ எG ைகைய

ேமேல வியாச னிவ உயதி +றினா. ேமேல உயதிய ைகேயா நா@/
த/பி க த/ப/ேபா நிறா. ெபாB6ைரத அத பாவைத ேபா கிய

இததல/. வி*வாமிதிர னிவ ஒ ேவ வி ெசB திாிச12 எF/ மனைன

இதிர சைபயி இதின. இதிர திாிச12ைவ கீேழ த ளின. திாிச12
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வி:ணிI/ அலாம ம:ணிI/ அலாம அதரதிேல ெதா1கினா.

வி*வாமிதிர தவ/ ெசB திாிச12 ெகன ஒலக/ பைட க க ற இதல/.

இதலைத ேபா றி ேபசிேவா எலா/ ந கதியைடவைத க: ேளா/;
நல 0:ணிய/ உைடயவ ேக இதலதிமீ பதி வ/.
491- 495

– ெபாலா

கிராதனாB வாழ1கிர னிற1 கீழாB

வராகதி ேமேலற ைவததல/ – பராபைரயா

ந றவைத) ெசBப"; நாதாிட பாலமர

492

ெப Gமகி? அதர1க/ ெப றதல/ – க றவக
தா12சிவ சின தவேதா சாிதெமலா

493

தீ1ககல எ1ேகா ெத"தல/ – ஆ12விைள 494

நீ றா ெலாதியிேபB நீ கி யதேபயிF 2
மா றாேல தி யளிததல/"

- அ1கிர எபவ வழிபறி ெசB6/ ஒ ேவட. ஓ நா

ஓரதண

பதினி6ட வர அDேவதியைன ெகாG அவFைடய பதினிைய ைகப றி
இப/ -கதா. பி0 ேவ"ைடயாடவி/பி கா";ைனலைலதா. பசி6/

தாக/ உ Gகா'சிமாநதிைய க: அநீைர பகி K?கி எ4தா. ஒபா/0

தீ:; மா:டா.இயமதக

வழியி சிவகண1க

அவைன எமேலாகதி 2 ெகா: ெசI/

மறி அ1கிரைன சிவேலாக 2 அழி) ெசறன.

அ1கிர சிறி/ 0:ணிய/ 0ாியாத ெகா/ பாதகேன யாயி;F/ேபைர அத

ெதகயிைலயாகிய ெவ ளிய1கிாிைய தாிசிதைமயாI/, கா'சி நதி நீைர ப2

K?கினைமயாI/ அத கைரயி உயி நீதைமயாI/சிவகதியிைன ெப றன.
இDவாG ெகா;ய அ1கிரF/ நரகைத) ேசரா ேமலா1 கதியளித இதல/.

பராபைரயாகிய ெகௗாி நல தவ/ ெசB பரனி இடபாகதம/ ேபG அளித
இத தல/.

ெமB'ஞான/ க றவக

அணிகிற சிவசின1கைள தாித தவதினாி

வரலாGகைளெயலா/ எ1ேகானாகிய சிவ +றி ஆமா கைள ெத"தல/,
ேப.

- ெகா1கண ேதசைத) சாத ஓரதண மகாரா""ர நா"ைடயா9/ அரசனி
அைவைய அைட தFைடய கவி0லைமைய கா"; தானமாக

ெப'ெசவ/ ேசதா. தான/ ெப ற ெபாைள அறவழியி ெசலவழி

0:ணிய/ ேதட ெதனா ேபாதா. >வ 0:ணிய/ இலாைமயாேல
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பாதிவழியி இற ேபானா.அவ மைனவி6/ ைகயி இத

ெபா கைளெயலா/ திர"; அவக

திர";யெபாைள அவக

த1கியித

மரதி ெபாதி ப கிைவ வி" இற ேபானா . தவ ெதாட0 இ/
0:ணிய/ ைக+டெபறா அெபாதி ெபாைள அDவதண பிர/ம
ரா)ச*வாக காதிதன. ஒநா

அழ2 கவி ேக விகளி சிறத அரச2மாாி

ஒதி அ/மர நீழ த1கேவ,அவைள அபிர/ம ரா"ச* ப றி ெகா:டா.

அத அரச மகைல6/ மைனவிைய6/ அைழ ெகா: திேப வ

ெபமாைன வழிப" திநீ G ேம"; வி>திைய பிரமதீத நீாி 2ைழ

மகளி ேமனிேம >சினா. ேபB நீ1கி G. இDவாG இ12 விைள6/ திநீ றா

அரசகனியிைன பி;தித ேபைய நீ கி அத ேபயிF 2/ தியளித
இத தல/.
495-497

"-– சா Gமத

ேபபலவா/ ேப பிறவாெநறி வள'

சீபலேச ேமைல) சித/பரமி –பாபர@/ 496
ஆதி0ர/ ெதகயிைல யாவிFய ேதF0ர/

ேபாதிவன/ ஞான0ர/ ேபாக0ர/ – ஆதியவா/ 497

-

இதலதி ெபயக

பலவா/. ேப, பிறவாெநறி,ேமைல)சித/பர/,

ஆதி0ர, ெதகயிைல,ேதF0ர/, ேபாதிவன/, ஞன0ர/, ேபாக0ர/ தயனவா/.
498- 499

"-ேதாBேதாக

பாவ' *ட இெளன

ேதBேதாட தீதளி 2/ தீத1க

– ஆBத கா 498

கா'சிநதி யாதி கணிபிலவா/ ஒDெவாG/
வா'ைச யறிேத 6தவ வலனவா/"
-

K?கியவகளி பாவ1க

Pாியனி  

ஓ/ப;யாக தீ அளி 2/ தீத1க

எF/ப;யாக ேதB

கா'சிநதி தய பல@:. அைவ

ஒDெவாG/ K?கிேயாாி விபைத அறி தீ க வலனவா/.
499 -500 "-– >'சிைனேச

திதிணி 6/பைன6' ெசமமிைல யி1கைடேதா

கதமிைல ெயபதF கதா\ி" –

202

-

> க

மி2த 0ளிய மர/ பைன6/ இதலைத அைடேதா 2 இனி)

சனனமிைல எபத 2 அதா"சியா2/.
500-501 "-– இதநக

ஆவிமய/ கிமியாதி யைடயா ெதனி

பாவ நிரயதி பய:ேடா "– பா
-

இநகாி சாணதி 04 உ பதியாவதிைல எறா இநகைர

அைடதவ 2 பாவ நரக:ேடா?
501-502 "-– பாவெமலா'

ேசதிவி 41கெவா தீபக/ேபா வதப";
Kதி விேசட ெமாழிவாேன"
-

தைன அைடதவாி பாவ1கைள ெயலா/ ேச வி412/ விள 2

(தீபக/) ேபால இ 2/ ப"; ெபமானி Kதி விேசடைத +ற

ேவ:வதிைல.

502 -504 _" – Kதிதைன

வதிேதா ேவ:/ வர/ெபGவ சிைத6 ேள

சிதிேதா பாவெமலா தீBதிவ - - சதிேத 503

ேதாதிாிேதா எBதா) *க:ேடா பாவ1க
மாதிரேமா சமவிடாB மாGேம –"
-

ப";ெபமானி Kதிதைன வழிப"ேடா நல வர/ ெபGவ;

உ ளதி தியானிதவ பாவெமலாவ ைற6/ தீBதிவ; ேதாதிாி
பாேவா அைடயாத *கமிைல, எலா)*கைத6/ எBவ. Kதிைய

வழிப"டாாி பாவ1க

ம"மா பிறவி ெவப/ மாGேம.

504-505 -"– ேகாதிரதி

எ ளா தபண'ெசB தி"ேடாெபG/ ேப ைற

ெவ ெளI/ 01கலாB விள/01கா:"
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-

தா/பிறதேகாதிர' ெசா எ ளா தபண/ அைட6/ ேப றிைன

ெவ ெளI/0/ கலாக மாGவ எதிய/0/.
505 -506 "-– உ ளெவலா/

எனா ெசால;யா எ:ணிறத நா@ ேளா
ெசானாI/ பனா" ெதாைல6மா "
–

இதலதி 2 உ ள சிற0 கைள6/ ெபைமகைள6/எனா

ெசா;யா. கண கிறத நா@ ேளானாகிய ஆதிேசட ெசானாI/
எ:ணிறத பலநா"க

ெசI/.

506 -507 "-– உனிட

ந கால/ வத நலதா ஃணதாB

 கால ெமலா ெதாைலதகா:" –
-

நல கால/ உனிட இெபா4வ ள. உைன ப றியித

ெக"ட கால/ எலா/ ெதாைலத.
507 -508 "-–  காQ/

ப"; ெபமாைன ப)ைசவ தா6டக:
இ"டசிதி ெயலா/நீ எBவாB "
–

உனிைலயி உ ள ப";ெபமாைன ப)ைசவ தா6ட

தாிசி வண1கினா வி/பியெதலா/ நீ எBவாB.
508 – 510

"-– "டச1க'

ேசெதா42 பாவ ெசமாதி ரபவ
தீதகல ெந'ச ெதளிகளி – +ேத 509
அைமயாB யா/ அைடத காிய

ெபைமெயலா/ நக ெபGவாB"
-

தீேயா +"டதி ேசெதா4கிய பாவ/  ெசமாதிர பாவ/

 றிI/ தீதகல ெந'ச/ உGதி ெபா

இனெதG ெதளி

மகி?)சியைட6/யா/ அைடத காிய ெபைம ெயலா/ அெபமானா
அைடய ெபG2வாB.
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510- 513

"-– ஒைமயாB 510

இDவ:ண/ பனா நீ எ/மாபணி 0ாிதா

அDவ:ண க:Q G அளிேய – ெசDவ:ண

ேகாலெமாளிேதா 2வ;வாB வதவ

சீலட தீ ைகெயலா' ெசBதளி – ேமலா2

தனிைல6/ நினிைல6/ சா/ உயிாி நிைல6/
னிைலயாB கா"; ரணGபா"
ஒறிய சிதேயா பலநா"க

இDவாG ந/;ய தசனாகிய சிவF 2

ெதா: ெசBதா அதைலவ உFைடய ெதாழிைல அறி அ9ட ,

தFைடய எாிேபாற திேமனிைய மைற ஒ 2வ;வாB வ

ஆ:ெகா:; தீ ைக அளி தFைடய வியாபக நிைலைய6/ அதI

நீ

அட1கியி 2/ உயிாி நிைல6/ அறி6/ப;யாக கா"; உணதி உFைடய
மலதிைன நீ கி அ9வா."
513 -514

"- - இநிைலயி 513

ஐயெமாG மிைலெயG எைனயன
ைகயதனாேல -த காபணிதா"
-

ெசBதி

இைறவ அ9/ இத நிைலயி யாெதா ஐய/ இைல எG உGதி

அளி த Fைடய தி ைகயா எ ெந றியி திநீ G கா0/ இ"டா.
514 – 516

-"– ெமBைய 514

விாித ெபாளா விள/பிய எைனய

பிாிதளினா எைன பின – ெதாிணரா 515
த1ைக6G/ ெபாைன அவமதி ம:ணிைனத'

ெச1ைக6ற ெகா 9/ சிறாெரன – த1கிேன" 516
-

ெமBெபாைள விாிரதளிய எ ஆசிாியபிரா எைனவி" பி

நீ1கினா. நா அபிரா +றிய ெபாளி ெபைமைய அறிய ;யாதவனாகி,
ைகயி உ ள ெபானி மதிைப அறியாம Oசிவி" ம:ைண மதி
அ 9/ சிGவக

ேபால த1கிேன.
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517 – 520

"கெலறிய பாசி கைல நனீதாF/ நேலா

ெசாIணாி ஞான/வ ேதாGெமன) – ெசாIகிற 517
Kைரயி னாெலற Kட' சிறிதகற
ேபாசிG ஞானெமற 0திவர- ஓ/

518

மனிதெனன மதித மா:பா - இனிதாக

519

0னிதெமாழி 6ைரத ேபாதகைன யாேனா

ெம'ஞான/  G/ விள1கவிைல உ ளதி
அ'ஞான  G/ அகலவிைல" 520
-

பாசிப 2"டதி கைலவி" எறிதா , க வி4த இடதி பாசி

அகG நீ ெதபவ ேபால ெபாிேயாகளி ெசா அறிவி ப"டெபா4

ஞான/ வ ேதாG/ எF/ Kைர 2 இண1க எற Kடதைம ஐயனி
வாைதகளா சிறி நீ1கிய. அவ உைரத ஞான) ெசBதிெயலா/, யா

அவைன) சிவ/ என நிைனயாம எைன ேபாற மனிதனாக கதியதா

எனிட/ /Bஞான/  G/ விள1கவிைல; எைன ப றியித அ'ஞான/

 G/ அகலவிைல.
520 – 525

-"– அ'ஞாG 520

ேதசிகத ேநா க' சிறிதைடத வா றாI/

ேபசியவேனா உைறத ெப றியிF/ – ேநசம
ேபாி ப றி பிடபி; தி ெயைன

521

ேத ெதவி ெசIதேவ - ேநேரேபாB 522
க1கா சலயத கா'சி 0னலா;

ெபா12பல தீத/ 02தா; – த12தி 523
நீ G திடாிவிைள நீ றா; ேதவ2ழா/
ேபா G மகி ெபா;யா; – ேத G0க?

524

ெகா:டா; ேமவன ேகா0ரைத க:ணார

க:டா; 6 ள கசிவா; –"
-

அெபா4 2ேதசிகனி தி க: ேநா க/ சிறிதடதைமயாI/

அெபமகேனா சிறி ேநர/ உைரயா; உட உறதைமயாI/ த அ0

பாச/ எைன ேபாி பிட பி; உதி ேதேரா/ ெதவி ெசIதிய.
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அDவாG ெசIதேவ நா ேநேர ேபாB க1ைகயிF/ உயத கா'சிமநதி
0னலா; ம G/ உ ள தீத1களி 4கி, திநீ G ேம"; திநீ றி
திைளதா;, ேதவக

2ழா/ 2ழாமாக நடமா/ ெதவி 04தியி ேதாB,

ேமமைல ேபாG உய ேதாG/ தி ேகா0ரைத க:ணார தாிசிேத.
0க? ெகா:டா;ேன. உ ள/ கசிேத.

525 – 528 "- – ெதா:டெதா4/ 525

ப"; களி றி பதவிமான தைட

கி"; க மபடல1 கீறேவ – 2"; ெகா: 526
ேடாாிர: ைகயா Iபயெசவி6/ பி;
பாாி ப;ேதா பண/ேபா" –ேநராB 527

வல/வ ேபா றி வரமிர நீ1கி
0ல/வ ேகாவிF" ேபாகி"
-

அ;யாக

ெதா4 வண12/ ப";விநாயகனி ெபாிய

விமானைத6ைடய தளியிைன அைடேத. எ>வ விைனயான படல/ கிழியேவ

சிரசி 2"; ெகா: இர: கர1களாI/ இெசவியிைன6/ மாறி

ப றி ெகா: நிலதி ப;6மாG ேதா0 கரண/ இ"ேட. வல/ வேத.
ப"; ெபமாைன வண12/ வர/ இர ேக"ேட. பி ப";விநாயகனி

தி ேகாயிைல வி" நீ1கி ெவளி வ ப";நாயகனி ேகாயி உ"
ேபாேன.

528 -530 "-– நல/வத

528

ேகா0ரதி I"02 2/பி" ெத:ெடனO?

ேத0ர9 ம1கர ெத கணமாB – தீ0ரதி 529
இ"டாதி)ச நிதிக: தா?ெத4 த1
க"டா1க ப'சா1க தா பணி –"
-

ெபைம மி க ேகா0ரதிF" 02ேத.2/பி"ேட. ெத:டனி"ேட.

O? அ1க பிரத"சிண/ ெசB வல/ வேத.0ர/ தீயி"டா சநிதி

க: அ"டா1 ப'சா1கமாக பணிேத.
530- 532 "-ெவ":ட

நதிெபமா னைகமணி ெபா றா

வண1கி

வதி" ேபாக வரேம G) – சதி 531
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திர:டா/ பிரகார ெதBதி கலா கீ?)

சர:ெதா4வா சமா க' சார – கர1கா"; 532

ேமான வழிேத G0 சிதிைரேயா டா1கமத
ஞான2 ேதசிகறா
-

நாபணிேத"

ப ளனாக வத ெபமா ம:ெவ";யா ெவ":ட நதி ெபமானி

ெபா றாளிைன வண1கி வதி, சநிதி6" ேபாக வர/ ெப G ,

இர:டா/பிரகாரைத அைடேத. அ12 கலா நிழ கீ?, தன;

பணிவா 2 சமா

கமா/ திெநறி சார ம@னவழிைய

ெதளிவி 2/சிதிைரைய கியி கா"; அ1கி O றி 2/ ஞான2
ேதசிகனா/ ெதக கட@ைள தாிசி தாளிைண வண1கிேன.
533- 535 -" வான1 533

2;ேய றி ேதவக த1 ேகாமாதைல 2

;ேய றி K@ல2' ேசவ –ெகா;ேய றி 534
பனிர: க:க

பைடத9' ெசDேவைள

எனிர: க:களா யாக:ேட"
-

ேதவகைள வி:Qலகதி 2;ேய றி, இதிரF 2

ேதவேலாகதிதைலவனாக ;P";, ம:Qல/ வி:Qலக/ கீ4லக/

KறிI/ேசவ ெகா;ேய றி தி 2விசய/ெசBத பனிக:Qைடய
ெசDேவ"பரமைன எ இ க:க

2ளிர யா க:ேட."

535 – 538 -" – ன

வண1கி 0றெதா"; வா0னைல ய ளி
இண1கி 0ேராகி

ேளகி –மண1கம4/ 536

சி1கதீதைத) சிரதி எ ெதளி

ள1ைகயினா KGதர மாசமி –ெபா1கிேம 537

ேபாதிர: வார/ 0ரேபா பத/ேபா றி
ஏததி) சநிதிவ ெதBதிேன" –
538- 543 – "ேதB

விைனெயைன வி"ேடக விைடேக" காநி ப

நைனயவி க:ணீ நைனப –திைனயள@/ 539
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இலாத அ0 பைனெயன நனிெபக)

ெசாலாத வானத ேதாறிெயழ – ெபாலா 540
ெபா"ெசறி@ ேசதடத 0தியி லேறேதா
ெத"சி ம"சி திகழ – அ"ெசறிெவா 541

றிைலெயG ெசாI/ என 2/ அஃ:ெடன

வைலயிேல பிரய"ச மாBவிள1க – நலெவலா/ 542

ெப ேறேபா ப"; ெபமாைனயா காண
ெப ேறஎ க:பைடத ேபG ேற"
-

எ தீவிைன ேதB எைன வி" நீ1க விைட ெக"க,

எனிக:களிI/ நீ நிைற ேமனிைய நைனப, திைன யள@/ இலாதித
அ0 இெபா4 பைனயள@ ெபக, இன எG ெசால ;யாத இப/
ேதாறி ேமேம ெபகி எழ, ெக"ட சிதைனக

ேசதைமயா இGகிேபான

எ0தியி அG மன கல க/ ேதாற, சிவ/ சிவன9மிைல எG எG

நாதிக/ ேப*/ என 2/ அ)சிவன

உ:ெடG விைரவி க:+டாக விள1க

நலனெவலா/ ெப ேற. ப";ெபஉமாைனயா காண ெப ேற.

க:பைடத ேபG ெப ேற.
543-544 "-– ச ேறF1 543

+சாைன யிக?த 2 ற/ ெபாGதிெயG
வாசா கயி1காிய/ ஆ றிேன" –
-

ெகா'ச1 +ட ெவ"கபடாம இ/ைம இக?த எFைடய 2 றைத

ெபாGத க எG வாB வாைதயா ெதா: ெசBேத.
544 -546 " >சாாி

சா Gதி ெவ:ணீG ததாாிேபால

ேவ G நிமித மிைலெயனேவ – ேய Gட

அ1க திமிேத அக1ெகா:ேட உ மா*
த12 0றமா* த ளிேன"
-

அ)சக ெவ:தி நீ றிைன ததா. அவெகாத திநீG ேபால ேவG

நல ச2ன/ இைல எG அதைனெபவா?@ வதெதன ஏ G உட விள1க
அ ளி >சிேன. உ 9/ வி41கிேன. அதனா உட அ4 2/ உ ளதி
அ4 2/ க4வ ெப ேற.
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546 547- ‘-– அ1க

ெபமா றன ெகன பிகா"டா ேதகி
ஒமா நடனசைப 6 ேற’
-

பி அ1கி, ெபமாF 2கிைன கா"டா பிேன நக

ெசG நிகர ற ெபாிய கனகசைபைய அைடேத.
547 -551 "-– திமா

அழகாதிாிநா யகெபானா ெசBத1
கழகா தி கயிைல யாக – அழ2ெசB

க:ெகா: பாத கட1காத ஓவியமா

548

எ:ெகா:ட ேதவ கிபிடமாB – வி:ெகா: 549

நிGநிலா@ நிைலபா தாயிைனேபாB
கGெதாடத கண ேகேபா – ெசறழ

550

ப"ட ெம4ெகன பைதகி ேகானிவ
ப";னிவ பத/ேபா றி –
-

அரச அழகாதிாி நாய க ெபானா ெசBத +த ெபமாைன6மவ

இ 2/ சைபைய தி கயிைலயாக@/ அழ2ற) ெசB, ேதவக9 2
இபிடமாB இக:க9 2

அட1காத ஒப ற அழகிய சி ப1க

ெகா:

வி:ணள@ உய நி 2/ ம:டபைத6/ க:ேட. தாயிைன க:ட

கGேபா தழ ப"ட ெம42ேபா உ ள/ பைதகி ேகானி
ப";னிவ பத/ ேபா றிேன
551 -552 "-– ெந";ைலேவ

551

க:Qைடய ெவ1க சிவ காமி6ைம க:களிப
வி:Qைடேயா க:க
-

விதயர –

ஆல இைலேபாற அகல/ +ைம6/ உைடய ேவ நிக க:கைள

உைடய சிவகாமிய/ைமயி க:க
வி:ண@/;

552- 554 "-– எ:Qைடய 552

களிப@/ வி:ேணாகளி க:க

ேதா ற/ ;யதனி ேதாG திதியைமபி
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சா றியி/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/ 553

ஊGமல பதேத உ ற திேராததி

நாற மலபதேத நாகெவ –றாேறா ெசா 554
--

ேதா ற/ ;யதனி ேதாG திதியைமபி

சா றியி/ அ1கியிேல ச1கார/ – ஊ றமா/

ஊGமல பதேத உ ற திேராததி
நாற மலபதேத நா"

எG திவதிைக மனவாசக1 கடதா ‘உ:ைம விள க/’ (35 எF/ சாதிர
7 +றியளியப;’ ‘எ:Qைடய ேதா ற/’எறா, ேதா Gவிதவனாகிய

தவ ஒவ உள எG/ அவ ேதாGவிதI 2 காரண/ உ:

என@/ அ அவFைடய அேள என@/ ஐெதாழிI/ அவFைடயேத, ஐ/

அேள என கத அளைவ (infereance) யினா எ:ணி ணித

எ:Qைடய ேதா ற/ எறா.

(எ:Q-த eṇṇu-, 5 v. tr. [T. ennu, K. M. Tu. eṇṇu.] 1. To think; நிைனத. (பி1.)

2. To consider, deliberate about, take counsel, ponder on; ஆேலாசித. எ:ணி

ணிக கம/ (2ற , 467). 3. To resolve upon, determine; தீமானித. (பி1.) 4.

To esteem, respect, honour; மதித. ெவயிேலாமக 2 ட ென:ணத2

திறனா (பாரத. பதிென". 4). 5. To guess, conjecture, surmise; உேதசித. 6.

To meditate upon; தியானித. எ:ணி ய' ெச4 மாறி (சிவபிர. உ:ைம, 47).

7. To count, reckon, compute; கண கித. அன ேக வ ரேனகைர
ெய:ணினா

(உபேதசகா. அயகி. 59). 8. To set a price upon; to value; மதிபி

த. எ:ண காிய ;ேவத (பாரத. இராச. 32). 9. To enjoy; அFபவித.
எ:ணா சிவனசைத (சி. ேபா. 5, 2, 1).
554- 557 "-–றாேறா ெசா 554

ஐெதாழி 2 தாேன அதிபெனன கா"த க'

*தரமா திDய ெசாபட – வதைனேயா 555

இெறற ைனபா திளGவ கா";ைய/
ெவGேளா சிைத விமலெமன – நிறில2/ 556

அ/பலேத யாகிற ஆனத) ெசேதைன)
ெச/பம பாத1க

ேசவிேத"
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-

என திவதிைக மனவாசக1கடதா ெசா ப; பைடததலாB

ஐெதாழி 2/ தாென தவ, கதா என கா"வத 2 தFைடய அழகிய

தடத ெதBOகவ;வட "வதைனேயா இG" எG என உசா@கிற

வைகயி எைன பா இளGவ கா"; , ஐ/0லகைள6/ ெவறவகளி

Bைமயான சிைத என விள12கிற திவ/பலேத ஆகிற ேதெசாாி6/

ெசதாமைர பாத1கைள) ேசவிேத.
557 -558 "-– க/பித1ெகா: 557

ட)சநிதிைய அகலா தகG ெசG
ப)ைச ெகா;பா பட ேற"
-

அ)சநிதிய வி" நீ1க மனமிலாம நீ1கி அகG ப)ைசப*1ெகா;யா/

ப)ைசநாயகிபா ெச ைடேத.
558-559 "-– ந)சிேய. 558

 ைக ெயாபாI/ ளேவா ெனாபாI/
நி 2/ நிைலக: ேநசிேத" –
-

விபட  ைக ஒப கதிI/ திமா ஒ ப கதிI/

இதைல க: அ0 ேற.
559- 561 "-– ெசா க 559

திேபா மனித ெரனவைட ேபா றி

விேபா +"டமாB ேம@/ – ெந க" 560

0 ேக விைரக/ ெபாகாத' ேசதேபா
மி ேக நனிவிைர
-

ேமவிேன"

இ12 இ 2/ அ;யவகளாகிய மனிதக

இேபாேரயாவ என ேபா றி அDவ;யவக

ெசா கதி

தி6ட +;ய +"டதிF

காததி  இ/0 :ட/ேபால விைர ெசG ப)ைசதாயி சநிதி6
அைடேத.
-

ெசா க/ எைக ேநா கி) ெசா க/ எனவாயி G.

561- 569 "-– அ கால
ெத:ணி 0வன1க

எலா1 கைடேதற
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க:ணி ெபாழியேணா கதழ2/ – எ:ணி 562
வளைம திக4/ வதன தழ2/

களமா/ ம1கலநா: கா0 – தளதளெவ 563

ெற12/ ரகாசி திளக றி ேமனிெயலா

த1கிெயாளி O*பணி) சாபழ2/ – ெச1ைக)*";) 564

ச/பத பி ைள தமி?பாட பா*ரத

2/ப ைணேந 2யதழ2/ – ந/பின 565

ெகாைல 0ற)சமய  9தி 2/ இபெமன

இைல6:ெடF/ இைடயழ2/ – ெமல 566

0ல/பல/ப ேபால 0ாி7 0ரதி

சிலபல/0 ேசவ;யி சீரழ2/ – நல/பல@/ 567
க:ணார க: களி+ மரகதமா/

ெப:ணா ரத ெப/பிழ/ைப – அ:ணா 568

அயேத ஒச ற வச G மீ"
ெபயேத மதி+ட ெப ேற"
-

அேபா, எ:ணி அட1காத 0வன1கெளலா/ கைடேதG/

ெபா" க:ணி ெபாழி6/ அ

ேநா கி அழ2/, நிைன/ பா க

;யாத வதனதி இளைம அழ2/ க4தி ம1கல நா: கா0/ , தளதள எG

எ12/ பிரகாசி இ

அக றி திேமனி 4வ/ ஒளிO*/ அனிகல:களி

பி ைள தமி? பாடக

பாட ஞானபா *ரத 2/ப/ேபாற நகி அழ2/

அழ2/, ெப/மா இவனேற’ எG ெச1ைகயா *"; கா";ய ச/பத

ந/பினவ 2 உ: இப/ என@/ 0ற)சமயதின 2 இப/ இைல என@/
ேபசபமாG உ:ேடா இைலேயா எF/ இைட அழ2/, ெமல0ல/ப

ேபால) 0ாி70ர/ சில/0/ேசவ;யி ெபைம6ைடயஅழ2/, இதைகய அழ2

அைனைத6/ க:ணார க: களி+ , மரகத/ என ெபயாிய ெப:ணாகிய
அாிய அததி தி@வைத, அ:மி) ச G எைன நா மறேத; பி
நிைன@ 2 வேத. அறிதவாG நா 2 2ளிர ேபா றி தி அ1கி

ெபயர இயலாம நிறி"ேட
– 570 – 571 "-பா கியதா

ைகதலதி உனி ைக க:ேட களி+
சிதைத நிபா ெசIதிேன’

213

–

0:ணியதா அைனயி ைகதலதி நீ இபைத க:ேட..

எFைடய மனைத நிபா ெசIதிேன.
571- 573 "-– தைதேய

ேநராெயைன ேநா கி நீயாெரறா ேபாேலா
சீரான வா 2) ெசவி0கI/ – ஆராயா 572

எைனேயா ேதா ற/அஃ ெதெற:ணி யாBதப*/

ெபாைன ெயா 2/ வா ைக 0ற கணிேத –
-

தைதேய! எைன ேநராக ேநா கி நீ யா எற ேபால ஒ வா 2

எெசவியி 02த. அதைன ெபா"பதா , அ ஒ மனேதா ற/ எG
எ:ணிேன. ெபா அாிய அத வா கிைன 0ற கணிேத.

573 -574 "-பினாிDJ

ேநயதா நீ1காம நீ1கி 2ணதிைச க"
ேகாய/பதியி2;02ேத "–
-

பின இேபாிைன பிாிய மனமிலாம நீ1கிேன.

ேப 2 கிழ கி உ ள ேகாயாி 2;02ேத.
574- 576"-– ஓயாேம

அGெதா" மாகழியி ஆதிைர6/ மீனமதி

ெயாG/ திநாளா/ உதிர/ – நGெசறி

நா"களிI' ெசGெசG நாயகனா நாயகியா
தா"களிேல நாேய சர:02ேத"
-

ஒழியாம அG த மாகழி தி1க

575

திவாதிைர நாளிI/ மீனமதி

எனப/ ப12னி தி1களி உதிர நனாளிI/ ேவG பல நல நா"களிI/
திேப ெசG ெசG அ/ைம அப தா களிேல அைட கல/ 02ேத.
576 – 577 "-– ேவ"ைகயினா

சினாளி நாைய) சிவிைகமிைச ேய றெலன
எனா அறியா இயபளிதா"
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-

சிலநா"களி எFைடய ேவ"ைகைய க: ஒ நாைய) சிவிைகயி

ஏ றி அமவிப ேபால எனா நிைன/ பா க இயலாத சிறைப
அளிதா.
-

‘நறாக ைவெதைன நாBசிவிைக ஏ Gவித" (திவாசக/,

தி ேகா/பி 5) . இழித நாைய உயத மாியாைத த/ சிவிைகயி
ஏ Gவிப ேபாற ெசயைல) ெசB.(சி.*.க )

577- 578 -" – ஒனாேபா

மாறா ெயதிதபல மா றலைர மா றிமக
ேபறாதி ேபG/ ெபGவிதா – "
-

பைகவகைளேபால என 2 மாறான க கைள ெசா

எதிதவகைளஆ றI/ ெபGவிதா.
578- "Oறாக

எ:ணிய எ:ண1க

எலா/ என களிதா

ம:ணிI ேளா எைன மதி கேவ – ப:Q 579
திபணி6/ ெகா:டளி) ெசதமி?பா பா/
விபளி யா:ெகா:டா"
-

நா ேமைம அைடB, எFைடய நிைன_தகாிய நிைன@க

எலா/

ஈேடற என 2 கைண 0ாிதா. ெபாிேயா எைன மதி 2/ப; எFைடய

ெதா:கைள6ேம G ெகா:டா. ெசதமிழி அவைன பா/ விபைத6/

என 2 அ

ெசB ஆ:ெகா:டா.

580 -583 -‘ேமனா

– தி கைன/

நீ கி வயவ ேநநி ெறாமனித

ஆ கி அ9/பழய ஆசிாிய – வா கிய

அ:ண 2வாBத/ அைம தி@வ1

581

க:ெணதிேர கா"; கைணெயா – ந:QெமF/ 582
ஒெறாழிய எலா/ உறெப ேற- அDெவாG/

எெறB1 ெகாேலாெவ ெற:ணிேன –"
-

ெபாநா

எFைடய மன ேகாணகைளெயலா/ வய D நீ கி,

எைன6ெமா மனிதனா கி, அளிய ெசா களி, தவேன 2வாB வ த/

215

அ9வ1கா"; க:ேயா ஆ"ெகா 9/ எF ஒெறாழிய

ம ைறைவெயலா/ அைடய ெப ேற. சிவ/ 2வாB வ ஆ"ெகா 9/

எப எG அைடய ெபGேவெனா எG எ:ணிேன.
-

‘ஒமனித ஆ கி’- ‘எைன6/ ஒவ னா கி இ1கழ ெசனியி ைவத

ேசவகேபா றி’( திவாசக/ ேபா றி திவகவ வாி130 ) அ;ய +"டதி

ஒவனா கி. த2திய ற எைன6/ த2தி6ைடவவனா கி.
-

‘அ:ண 2வாB’ ‘த/த 2@மாB’(சிவஞானேபாத/ 7 பா8)

583- 586 – "அெறாநா

எகனவிSேட எ4தளி தேகால/

ேகாலமாB வ னிG – நிசாித/ 584
எலா/ அைமய இய றமிழா ெதாG

ெசாலாBநீ ெசாIமத ேதெச – ெறலா 585
தெமறா எ/ெபமா ச 2வாB உ
வெமறா ெசா மைறதா" –
-

ஒநா

எ கனவிF ேள தFைடய ேகாலைத  ேபாி கா";ய

ஆசிாிய உவி எ வ ேதாறி, உFைடய வா? ைக வரலா G

நிக?)சிக

எலா/ அைமய இய றமிழி  ஒG சிவாயாக. நீ ெசாவி/

அத ேத ெசGநீ நிைனதெதலா/ த/ எறா. எ/ெபமானாகிய

பரேம*வர ச 2வாB உ  வ/ எG ெசா மைறதா.
586- 587 "-– 2வாB

நனவக வதஅத நாளிைனஇ ேபாலேவெய 587
கனவக1 கா"; கரதா –"
-

நனவிேல 0 வத நாளிைன ேபாலேவ கனவிI/ த வ;ைவ கா";

மைறதா.

587 –590 "-நிைனெவBதி

ஏெதாG1 கலா எைனபா க றவெசா

ெதாG ெசாெலG ெசாயதா – தீெதாG 588
தைமேய ெசால தரமிேல னாயிFெம

ெமைமேய ேநா கி ெமயாம – வைம6 ள 589
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ேபாதக ெசாலா2/ 0ைணைணயா ெகா:ணி
ேதாத ஒவாG ஒப"ேட – "
-

கன@ ஒழி நிைன@ வத. இய றமிழி யாெதாைற6/ க றறியாத

எைன க ற அறிஞக

ெசாI/  பிரபதைத நீ ெசா எG

ெசாயதா,ெசால +;ய ஆ றI/ அறி@/ ஆகிய தர/ இலாத ேபாயி;F/ ,
எFைடய அறியாைமைய ேநா கி தய1கம ,அறி@ைடேயா ெசான

ெசாைலேய ப G ேகாடாக ெகா: ஒவாG ணி  ெசால
ஒப"ேட.

590 – 593 "-– யாதிைனயா

ெசல னிைலயாB) ெசாIவெத ெற:ணிமன/

வாெசய @ ேள மதிண/ – ேபாதனி

தாயா கரதிைடநீ த1கிெயைன பாெதாநா
நீயாெர ேறாத நிைன@வர – வாயார

எசாித/ நிபா எைரத த கெதG
சாித ெமலா/ெமா ழிதனகா:"
-

யாதிைன னிைலயாக திைன) ெசாIவ எG எ:ணி மன/

கல க/ ெசBய , ேயாசி 2/ ேவைளயி, நீதாயா கரதி அமதி எைன
பா ஒநா

நீ யாெரG ஓதிய நிைன@ 2 வத. ஆதலா, வாயார எ

ைசததிைன நிப எைரத த2தியா2/ எG எ திய சாித/ எலா/
நிைனட ெமாழிதன.
593-594 -" வசாித/

உ ேள னானாI/ உ றைர ேதஅதனா
எ ேள எமீதி இர12வாB –
-

பாவப"ட வா? ைகேய னாயிF/, உ ளைத உ ளப;ேய உ:ைமைய

உைரேத. அதனா எைன த ளிவிடாம எமீ கைண ெகா வாயாக.
594 -596 -" த 9கிலா

அபிலா எலா தம 2ாிய அ0ைடயா

எ0/ உாிய பிற ெகG – 0கற 595
ெபாBயா ெமாழி6ணத 0திெய 2தவி
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ெசBயா ெதாழித திறமேற –"

- "அபிலா எலா தம 2ாிய அ0ைடயா

எ0/ உாிய பிற 2" எப ெதBவ0லவ வா 2. ஒ கலாகாத

இெபாBயாெமாழிைய 6ணத அறி@ைடய நீஎன 2 உதவி ெசBயாெதாழித
ப:பேற.

596 -597 -"– ெமBயாெய

அ/ைம6ட அப அ9' சமய1க
த/ைம உணவாBநீதா அேறா"
-

உ:ைமயி அ/ைம6ட அப அ0ட அ9/ இனிய காலதிைன

நீதா அறிவாB அலவா?
597 – 599 -"– அ/ைமயப

ேம@மிட' ேசற வி:ேணாாி ம:ேணாாி

யாவ 2/ ஒ:ணாேத ஆயி;F/ – ேதவியா 598

ைகY ;தனா கா ேதாத

ைகயமிைல நி ெகளிேத யா21கா: 599
-

 ெசாIவத 2 அ/ைமயப இ 2/ இட/ ெசIவத 2

ம:Qலகதவ வி:Qலகதவ யாவ 2/ இயலா. இபிF/ நீ

அ/ைமயி ைகயி இபதா ஐயனி கா  ஓவத 2 உன 2 எளிேத.
இதி ச / ஐயமிைல.
599-600

"-– ைபயேவ

எDவாெற ெசBதி இய/பினா ஏ றிேமா
அDவா ெறலா/நீ அறிேதாதி"
-

ெமவாக, எப;) ெசானா ஐய ஏ G ெகா வாேனா அ/ைறக

எலா/ அறி நீ ஓவாயாக
600-601 -" எDவG/

மாலவ 2/ இதிர 2/ வானவ 2/ தானவ 2/
ேமலவ 2/நீ அளா வி"டாI/"
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-

2 ற/ ெசBத திமாI 2/ இதிரF 2/ேதவக9 2/ அ*ரக9 2/

மG  ள ேமலானவக9 2/ நீ அ
601-603

ெசBயாத ேபாதிI/;

-"– சால

ெவளியா ெர12 ளா ெரனேத;யா த

அளியா/ நி ேக அணியாB – ெமாழிதலா 602
அனவைன யா த லழகா/"
-

தா?ெவF/ தைமயராB எளியவ எ12 ளா எG அவைர ேத;)

ெசG ஆ"ெகா 9த கைண மி2த உன 2 அழெகன ெபாிேயா +Gவதா,
அதைகய எளியாைன ஆ"ெகா 9த உன 2 அழகா2/.
603 -607 "-அஃதறி

இனெமா வா றா இைசவா2/ – அனவறா 603
0மததி லா?தைல 0திவர ெப Gபி

நிமதைத ஆதாி நிறைமயா- ெதாைம 604

கா/ நிசமய/  ற ற

திகா சமணமத' ேசத1 –ககான 605

ெசா ேகாைவ யா:ட ெதாடபாF1 காதாள

நி ேக கடெனG ேநணதி) – ச 2வாB 606
இனெமாகா எ4தளி எவர)
ெசாநீ ப*1கி ளாB . 607
-

அேவயறி, இFெமா வைகயாF/ அவைன ஆ"ெகா 9த

ெபாதைடயேதயா2/. அவ 0ய மதமாகிய கிறிவ ெகா ைகயிேல

ஆ? அைல பி நல 0தி வர ெப G பி நிFைடய மதமா/

ைசவெநறிதைன வி/பி நிறைமயா, 0, அழகிய நி சமயைத  ற
ற, ேகாண மி க சமணமத' ேச அ12 அகரான நா@ கரைச ஆ:ட

அத னிக?)சி ெதாடபாF/ அவைன நீ காதா9த உன ேக கட எG

பணி உணதி, ச 2வக இF/ ஒைற எ  எ4தளி வர) ெசா

, ப)ைச கிளிேய!  ெசா நீ.

-----------

தி)சி ற/பல/
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திேப கி ைள வி  ெபாழி0ைர  Gெப ற.

