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பிரபா# பிர*, கட, -2. ேபா! : 461
------------தி(மண அ!பளி%
தி(மண ெச/வக0:
. சிகாரேவ1, B. (om.. (A.C.A.) & சதான ல2மி
'நாலயா நயைர' எ!4' இத அாிய ந/லற' உைர7' 89ைன,
எக0 இரடாவ மக! தி(நிைற ெச/வ! . சிகாரேவ1, B. Com., (A. C. A.)
ெச!ைன - ைசைத - காரணீவர!ேப2ைட உயதி(. மா.. %சாமி த9யா
த/ மக0 தி(நிைற ெச/வி சதானல2மி ஆகிேயா7 , சாதாரண - ஆனி 26ஆ' நா0 (10-7-1970)  ேசாியி/ நைடெப"ற தி(மண#தி/, தி(மணம7கைள
வா&#தி வா<' ைற அறி=#' ைறயி1', தி(மண#தி" வ(ைகத
சிற%பி# மணம7கைள வா&#திய(ளிய ெப(ம7க2 ந!றி ெச1#' ைறயி1'
அ!பளி%பாக வழகிேறா'. வா&க!

இஙன' ,
சிகார- மேரச! ெசயல2மி மேரச!
தி(வக'' ! 43, காள#தீவர! ேகாயி/ ெத(,,  ேசாி - 11
10-7-1970
--------------------
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37. ப!ெனறி
3. காம பா
3.1. இ"ப "ப இய
38. ெபா மகளி
3. 2. இ"ப இய
39. க"ைட மகளி;

40. காம Dத9ய/

ெசA@0 த"றி% அகரவாிைச 171
-------------உைரயாசிாிய உைர - தர சக"

ெபய7 காரண' :

சக இல7கியக0 என%ப' பதிெனகீ&7கண7 (18) 8"கE0
தி(7றE7 அ#த ெப(ைம@ைடய நாலயா தா! ! தி(7ற0 இர
அகளா/ ஆன =கிய (ற0 ) பா7கைள உைடயதாத9! 'தி(7ற0' என%
ெபய வழக% ெப=கிற. அஙனேம, நா! அ%பாட/கைள@ைடய 8/
'நால' என%ப2, பி!னா/ 'ஆ' எ!4' சிற% விதி ேசர 'நாலயா'' என
வழக%ெப=கிற. இ8/ நாF= பாட/ கைள உைடயதாத9!, இதைன 'நால
நாF= என' வழவ. அற' உைர7' தமிழ மைற 8/ ஆத9!, இதைன
'ேவளா ேவத' (ேவளாள = தமிழ ) என' அைழ%ப.

8/ வரலா= :

எணாயிர' சமண னிவக0 ஆE7 ஒ( பாடலாக எ<திைவ#வி2% ேபான
எணாயிர' பைனேயாைல வகைள , எ!னேவா %ைப என எணி%
பாய ம!ன! ைவைக யா"றி/ எறிய ெசAய , அவ"=0 நாF= பாட/க0
ம2' எதி# நீதி7 கைரேயறி வததாக', அவ"றி! அ(ைம @ண
அவ"ைற# ெதா# 'நாலயா' எ!4' ெபய(ைடய 8லா7கியதாக' கைத
Cற%ப கிற. ஆமா' - கைதேய தா! இ!

5

ேதனீ7க0 மலாி9( உறிHசி# ேத! எ% பேபால, இத7 கைதயி9( நா'
உறிHசி எ#7ெகா0ள7Cய உைம7க(#தாவ : "தி(7ற0 தி(வ0Eவ
எ!4' ஒ(வரா ேலேய அ(ள%ப2ட ேபால, நாலயா ஒ(வரா ேலேய
இய"ற%படவி/ைல; பல இய"றிய பாட/ களி! ெதா%ேப நாலயா" எ!பதா'. சக இல7கியக0 பல , இIவா= பலரா/ இய"ற% ெப"ற
பாட/களி! ெதா%ேப எ!4' உைம ஈ ஒ% ேநா7க" பால. நாலயா,
பமனா எ!4' லவரா/ ெதா7க% ெப"றதாக ெசா/ல%பகிற.

8/ அைம% :

நாலயாாி! நாF= பாட/கE', தி(7 றைள% பா# அேத மாதிாியி/ வைக
ெதாைக' ெசAய% ெப"=0ளன. அதாவ, அற#% பா/, ெபா(2 பா/, காம#%
பா/ என K!= பா/கE', ஒIெவா( பா91' பல இய/கE', ஒIேவா
இய91' பல தைல%7 கE' (அதிகாரகE' ), ஒIெவா( தைல%பி1' ப#%
ப#% பாட/கEமாக நாலயா உ(வைம7க% ெப"=0ள.

நா1' இர':

திற7றைள% ேபாலேவ வவைம7க% ெப" =0ள நாலயா, திற7றE7
அ#தப யாக அ!=ெதா2 இ!=வைர பலரா1' பரவ லாக% ேபா"ற%ெப"=
வ(கிற. டா7ட ஜி. @. ேபா% (G.U. Pope) எ!4' ஆகிேலய ரா/ ஆகில#தி/
ெமாழி ெபய7க%ப2 உலக அரகி1' பரவி@0ள இ8/. இரட%
பா7கைள@ைடய தி(7றEட!, நால% பாட/ கைள@ைடய நாலயா
இைண#ேத அறிஞ பலரா1' பாரா2ட% ெப"=0ள. சில பாரா27க0 வ(மா=:

"பா1' ெநA@' உட17 உ=தி
ேவ1' வாE' அட17 உ=தி
ஆ1' ேவ1' ப/17 உ=தி
நா1' இர' ெசா/17 உ=தி''

''பழ தமி& ெசா/ல(ைம நா9ர/ .''
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''நால இரட க"றவ னிட#
வாய ைகய அ7காேத"

"நா/' என%பவ நாலயா. 'இர' என%பவ தி(7ற0. ேமேல
கா2ட%ப2 0ள பதிகளி/, திற7றE7' த9ட#ைத நாலயா பி#7
ெகா0ளேத - அ'மா!
உைரக0 :

தி(7றE7% பைழய உைரக0 பல' திய உைரக0 பல' உ0ளவாேற நால
யா7' உ0ளன. நாலயா7 , த(ம, பமனா ஆகிய பழ' ெப('
லவகளி! உைரகEட!, ெபய ெதாியாத லவ ஒ(வாி! பைழய உைர@'
கிைட#0ள. இ7கால#தி 1' லவ பல உைர எ<தி@0ளன. அவ"றி!
வாிைசயி/ அேயன உைர@' இ%ேபா இட' ெப=கிற. சில இடகளி/, பிற
உைரகளி4' என உைரயி/ மா=த/ இ(7'.

ஒ( ர2சி :

தி(7ற0 அற#%பா9/ த9/ இ/லறவிய 1' அ## றவற விய1'
அைம0ளன. ஆனா/, பிற அைனவ(' ெவளியி20ள நாலயா
பதி%7களிேலா , த9/ றவற விய1' அ#ேத இ/லற விய1' காண%ப
கி!றன. அேய! இத அைம%பிைன மா"றி, தி(7றைள% ேபாலேவ
நாலயாாி1' தலா வதாக இ/லற வியைல@' இரடாவதாக# றவற
வியைல@' அைம#0ேள!. இ/லற# தி"% பி!ேன றவற' ெகா0வேத
தமிழாி! தனிைற ய!ேறா ? இ(%பி4', இதைன சில - இ/ைல, பல ஏ"கா.
அவக2 இேதா பதி/:

நாலயா 8"பாட/கைள ஒ(வ எ<தவி/ைல; பல எ<தின. பமனா
அவ"ைற வைக%ப# தி# ெதா#ததாக ெசா/ல%பகிறா. எனேவ, றவற
வியைல த9/ அைம#த பமனாாி! ைகவாிைசேய! அஙனெமனி/,
இ/லறவியைல நா' ஏ! த9/ அைம#7 ெகா0ள7Cடா? ம"=', ஒIெவா(
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தைல%பி1' உ0ள ப#% ப#% பாட/கE', இத (என) பதி%பி/ உ0ள
வாிைச%பேய எ/லாரா1' அைம7க% படவி/ைல; சிலரா/ சில பாட/க0
வாிைசமா"றி எ அைம7க%ப20ளன. இதனா/, நால யாாி/ பல(' த'
ைகவண' கா2@0ள ன எ!4' இமாலய% ேப(ைம லனாகிற. எனேவ,
இத% பதி%பி/ இ/லறவியைல த9/ அைம#த ெபா(#தேம எ!=
ெதளியலா'.
---------------நாலயா - கட% வா&

வானி வி/9! வரவறியா வாAைமயா/
கானில' ேதாயா7 கடைள - யா' நில'
ெச!னி @றவணகி ேசெம' உ0ள#
!னி யைவ க எ!=.

(உைர) வான#தி/ ேதா!றி மைற@' இதிர வி/ைல% ேபால, எதிேர திNெரன வர
இ(%பைத% ப"றி அறிய யாத உைம7 காரண#தா/, ’எம உ0ள#தி/
எணிய ந/ெலணக0 நிைறேவ=க' எ!= ேவ, கா/ (பாத') தைரயி/
பயாத ெதAவ#ைத, ந' தைலக0 தைரயி/ ப@'ப நா' கீேழ வி< வணகி
இைடவிடா (தியானி%ேபாமாக) நிைன ெசAேவாமாக!
(றி% : நாலயாாி! பல பதி%7களி! க%பி1' இத7 கட0 வா&#%
பாட/ காண%பகிற. இ, நாF= பாட/கE7' அ%பா"ப2ட. இதைன%
பி! வதவ எவேர4' இய"றியி(7க ேவ'.)
----------------நாலயா நயைர
1. அற பா - இலற விய & 1. ெபாைற'ைடைம

ேகாைத அ(வி7 ளிவைர ந/நாட!
ேபைதேயா யா' உைரய"க ;- ேபைத
உைர%பி" சிைதைர7'; ஒ/1' வைகயா!
வ<7கி7 கழிதேல ந!=.

1
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மாைல ேபா!= அ(வி ஓ' ளித ந/ல மைல நாடேன ! அறிவி/லா Kட4ட!
ஒ!=' ேபசாேத; ேபசினா/, அத அறிவி9 மன' சிைதய% ேபவா!. ஆத9!,
ந<வி நீகி விதேல ந/ல.
----------

ேநர/லா நீர/ல ெசா/9ய7கா/ ம"ற
தாாி# தி(#த/ ததி, ம"(=) - ஓ('
க&ைமயா7 ெகா0ளா ெபா நீ ஞால'
சம&ைமயா7 ெகா வி'.

2

ேநைம ய"ற கீேழா த!ைமய"ற ெசா"கைள ெசா!னவிட#, அ#தவைற%
ெபா=#தேல த7க ம"றப ெபாறாவி!, ெபா' கட/ P& உலக' கழாக7
ெகா0ளா; தா&வாகேவ க(திவி'. 2
--------

காதலா ெசா/1' க' ெசா/ உவைர7'
ஏதிலா இ!ெசா9! தீதாேமா - ேபாெதலா'
மாதவ டா7' ம9கட/ தேச%ப!
ஆவ தறிவா% ெபறி!.

3

மலகளிெல/லா' அழகிய வக0 ஒ97கி!ற வள' மி7க ளித கட/
நாடேன ந!றாவைத அறி@' ந/லவைர நபராக% ெபறி!, அத அ!0ள
நப இ#ைர7' கHெசா/, சிாி#% ேபசி ந7' பைகவாி!
இ!ெசா/94' தீய தாேமா? 3
--------

அறிவ தறிதடகி, அHவ தHசி,
உ=வ லவ%ப ெசA, - ெப=வதனா/
இ!"= வா<' இய/ைடயா எHஞா!='
!"= வா&த/ அாி.

4
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அறியேவயைத அறி, அடகி, அHவத" அHசி, ெசAய#த7க ந!ைமைய
உலக' மகிழ ெசA, ெப"றைத7 ெகா மகி& வா<' மாைடயவ
எ%ேபா' !ப"= வா&வதி/ைல.
---------

ேவ"=ைம இ!றி7 கலதி(வ ந2ட7கா/
ேத"றா ஒ<7க' ஒ(வ!க உடாயி!
ஆ"=' ைண@' ெபா=7க ; ெபாறானாயி!
B"றாேத Bர விட/.

5

மா=பா இ!றி இைண இ(வ ந2 ெகா (7'ேபா, ஒ(வனிட'
ெதளியாத தீெயா<7க' காண%ப!, ம"றவ!, ெபா=7' வைர@'
ெபா=%பானாக; ெபா=7க யாம"ேபானா/, அவைன# B"றாம/ Bர
விலகிவிவானாக.
----------

இ!னா ெசயி4' இனிய ஒழிெக!=
த!ைனேய தா! ேநாவி! அ/ல - !னி7
கலதாைர7 ைகவித/; கானக நாட!
விலகி"' வி0ள/ அாி.

6

கா2வள நாடேன! நப !ப' ெசAயி4', அஃ இ!பேம - ேபானா/
ேபாகிற எ!= ெபா=#, !ப' ேநதத"# த!ைன#தாேன ெநா ெகா0ள
ேவேம தவிர, ெந(கி% பழகிய நபைர7 ைகவிடலாகா; பிாித/ எ!ப
விலகி"' இயலாத. 6
--------

ெபாியா ெப(ந27 ேகாட/, தா'ெசAத
அாிய ெபா=%பஎ! ற!ேறா - அாியேரா
ஒ/ெல! அ(வி உயவைர ந/நாட!
ந/லெசA வா7# தம.

7

10

'ஒ/' என அ(வி ஒ9#ேதா' உயாிய ந/ல மைல நாடேன! ெபாிேயார
உயந2ைப7 ெகா0வ, தா' ெசAத தவ=கைள% ெபா=#7 ெகா0வ எ!பதனா
ல!ேறா? அஙனெமனி/, தவறி!றி ந/லனேவ ெசAவா7% ெபாிேயாக0
கிைட#த" அாிய ராவேரா? 7
----------

வ"றிம" றா"ற% பசி%பி4' பபிலா7 ()
அ"ற' அறிய உைரய"க ; - அ"ற' மைற7'
ைணயா7 ைர%பேவ த'ைம#
ற7' ணிவிலா தா.

8

வளெம/லா' வ"றி ேம1' மிக% பசி#தா1', ப ப"ற அ"பாிட' வ=ைமைய
ெவளி%பைடயாக7 Cற"க. பசியா/ தம உயிைர7 ைகவி' ணி இ/லாதவ,
தம வ=ைமைய நீ7' ைணயாளாிடேம த' !ப#ைத7 C=வ வழ7க'. 8
--------

இ!ப' பயதா கிழி தைலவாி4'
இ!ப#தி! ப7க' இ(ைத7க - இ!ப'
ஒழியாைம கடா1' ஓக(வி நாட!
பழியாகா வாேற தைல.

9

உயத அ(விக0 ஓ' நாடேன! ஓ இ!ப' ஒழியா கிைட%பி4', அ
பழியி!றி யி(#தேல சிறத தா'; எனேவ, ஒ( ெபா(0 மி7க இ!ப' அளி%பி4',
அேக இழி சிறி தைலகா2னா1', இ!ப' காரணமாக அதைன
ஏ"=7ெகா0ளலாகா. 9
------------

தா! ெக4' த7காேக ெடண"க; த!4ட'பி!
ஊ! ெக4' உணாைக# ண"க - வா!கவித

11

ைவயக' எ/லா' ெபறி4' உைரய"க
ெபாAேயா ைடமிைடத ெசா/.

10

தா! ெக2டா1' ந/லா பிற77 ேக Pழ"க. பசியா/ த! உட'பி! தைச
(கினா1' உண# தகாதவ ைக@ணைவ உண"க. வான' கவி Kய
ைவயக' <' கிைட%பதானா1', இைடயிைடேய ெபாA கலத ெசா"கைள
ெசா/ல"க.
-------2. பிறமைன நயவாைம
இலறவிய -2. பிற" மைனவிைய வி (பாைம

அ ச' ெபாிதா/; அத"கி!ப' சி"றளவா/;
நி ச' நிைன@கா/ ேகா7ெகாைலயா/, நி ச1'
'பி7ேக C#த விைனயா/ பிற! தார'
ந'ப"க நாSைட யா.

11

பிற! மைனவிைய வி('வதா/ அ ச' மிதியா'; அ ச#ைத ேநா7க இ!பேமா
சிறிய அளேவயா'. நி#த' நிைன#% பா7கி!, அரச ஒ=% (தடைன)
கிைட7கலா'; நரக#தி" உாிய மித தீவிைன@' ெப('; எனேவ, நாண'
உைடயவ பிற! மைனவிைய ந'பி வி('ப"க.
-----------

அற'க& ேகைம ெப(ைமயி நா!'
பிற! தார' ந வா ேசரா; - பிற! தார'
ந வா ேச(' பைக பழி பாவெம!(=)
அ ச#ேதா நா" ெபா(0.

12

பிற! மைனவிைய வி('பவைர அற', க&, ந2, ெப(ைம ஆகிய நா!'
அைடயா; மாறாக, அவைர, பைக, பழி, பாவ', அ ச' எ!4' நா!ேம
வதைட@'. 12
------------

12

7க விட#த ச'; ேபாத(' ேபாத ச';
A7 மிட#த ச' ; ேதா!றாம/ கா%ப ச';
எ7கா1' அ ச' த(மா/, எவ!ெகாேலா
உ2கா! பிறனி/ க/.

13

பிற! மைனயா0 இ(7மிட' 'ேபா' அ ச'; தி('' ேபா' அ ச';
இ!ப' Dக('ேபா' அ ச'; ெவளி#ெதாியாம/ கா%பதி1' அ ச'; ஏ!
எ%ேபாேம அ ச' ஏ"ப', எனேவ, ஒ(வ! அHசாதவனாA% பிற!
மைனவியிட' ெச/1த/ ஏேனா? 13
--------------

காணி! %பழியா'; ைக@றி! கா/ைற@';
ஆணி!ைம ெசA@கா/ அ சமா'; - நீணிரய#
!ப' பய7மா/;  சாாி ! நீ கட
இ!ப' என7ெகைன#தா/ C=.

14

பிற! மைன வைத% பிற காணி! 7% பழியா'; அக%ப27ெகாடாேலா
கா/ 7க%ப'; ஆைம7 ஏலாத தீ%ண சி ெசA@கா/ அ சமா';
நீட நாக# !ப' கிைட7'; எனேவ, ஏ காகேன! நீ ெப"ற இ!ப'
எ!னதா! எ!= என77 C=. 14
-----------

ெச'ைமெயா! றி!றி சிறியா இன#தராA7
ெகா'ைம வாிைலயா0 ேதா0மாீஇ - உ'ைம
வ9யா/ பிறமைனேம/ ெச!றாேர, இ'ைம
அ9யாகி ஆ@ பா.

15

13

ஒ< ஒ(சிறி' இ!றி, அ"ப C2ட#ைத ேசதவராகி, திர2சி@' ேதம1'
ெகாட ைலகைள@ைடய பிற ெபணி! ேதாைள# த<வி. "பிற%பி/
தம7கி(த வ9ைமயா/ பிற மைனவியிட' ெச!றவேர, இ%பிற%பி/ ேபகளாகி
ஆ2ட' ஆ உ கழி7கிறாக0. 15
-----------

ப/லா அறிய% பைறயைற நா0 ேக27
க/யாண' ெசA க7க - ெம/9ய/
காத/ மைனயாE' இ/லாளா எ!ெனா(வ!
ஏதி/ மைனயாைள ேநா7

16

ந/ல நா0 ேக2டறி பல(' அறிய மணர ெகா2# தி(மண' ெசAெகா
காவ/ மைன 0ள ெம!ைம# த!ைம@ைடய அ! மைனயா2
அக#தி(7க, ஒ(வ! அயலா! மைனவிைய ேநா7வ ஏேனா ?

16

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

அ'ப/ அயெல%ப அHசி# தமபாீஇ
வ'பல! ெபமாீ இைம"= - ந''
நிைலைமயி/ ெநHச#தா! %ர, பா'பி!
தைலந7கி அ!ன ைட#.

17

அயலா பழி B"ற, த' உறவின நகி வ(த, மா"றா! மைனவிைய ம(வி%
ண மய7"= அவைளேய ந'பி7கிட7' நிைலய"ற ெநHச#தான காம
Dக சி, பா'பி! தைலைய ந7கி ைவ%ப ேபா!ற த!ைம@ைடய. 17
----------------

பரவா ; ெவளி%படா; ப/ேலாக தகா
உரேவாக காமேநாA ; ஓஒ ெகாேத !
விரவா(0 நாS% படலHசி யா'
உைரயா0 ஆறி வி'.

18

14

அறிைடயவாிட' ேதா!றிய காமேநாA, ெவளி%படாம1' பரவாம1' பலாிட'
அறிய%படாம1' ெவளியானா/ பைகவாிட' நாண%பவத" அHசி ஒ(வாிட'
ஒ(சிறி' உைர7க%படாம1' உ0ேளேய தணி வி'. ஆ ஆ ! அ மிக'
கைமயான ! 18
------------அ'' அழ1' அவிகதி ஞாயி='
ெவ'பி 4' ற' ' ;- ெவ'பி7 கவ"றி
மன#ைத தலா/ காம'
19

அவ"றி4' அHச%ப'.

அ'' ெந(%' ஒளிவி' கதிகைள@ைடய ெசHஞாயி=' ெவ'ைமயாA 2#
தா7கி4' ெவளி@ட'ைபேய 2 வ(#'; ஆனா/ காம#திேயா, ெவ'பி7
கவைல@ற ெசA உ0மன#ைதேய 2#தா7வதா/, அ'K!றி4'
அHச%படேவயதா'. 19
-----------

ஊ(0 எ<த உ(ெக< ெசதீ7
நீ(0 ளி#' உயலா'; - நீ(0
ளி%பி4' காம' ேம; !ேறறி
20

ஒளி%பி4' காம' '.

ஊ(70 Kெட<த அ ச' மி7க சிவத ெந(%7# தணீ(0 K&கி@'
த%பி#7ெகா0ளலா'; ஆனா/ காம#திேயா, நீ(70 K&கி4' தா!;
மைலேமேலறி மைற ெகா0ளி4' விடா '. 20
--------3. ஈைக / 3. ஈத

இ/லா இட#' இையத அளவினா/
உ0ள இட' ேபா/ ெபாிவ - ெம/ல7
ெகாைடெயா ப2ட ண4ைட மாத7()
அைடயாவா' ஆைட7 கத.

21

15

வசதி இ/லாவிட#', த'மா/ இய!ற அள, வசதி@0ள இட' ேபா/ மிக'
மகி& அைமதியாA7 ெகாைட ாி@' ப0ள மாத7, அேக Tேப"=7
கதக0 அைட7க%படாவா'. 21
------------

!னேர சா' நா0 னித7க K%ள ;
பி!ன(' Uடழி7' ேநா@0 ;- ெகா!ேன
பரவ!மி!; ப"ற!மி!; பா#மி!; யா'
கரவ!மி!; ைக#டா' ேபா&.

22

 நாE', ெவ=7க#த7க ைம@' த9ேலேய நிைலயா@0ளன, ேம1',
ெப(ைம ெக7' பிணிகE' உ0ளன. எனேவ, Tேண ெபா(0 ேத
அைலயாதீக0 ! இ(7' ெபா(ைள@' இ=7கிவிடாதீக0 ைகயி/ ெபா(0
இ(7'ேபாேத பல7' ப#தளி# உSக0! ஒ!ைற@' ஒளி7காதீக0 !
22
--------ந7"=# த"ேசதா !ப' ைடயா
ெகா## தா A%பி4' எகா/
ஈ'; இ7"=% ப"றி4' நி/லா ெச/வ';
வி7' விைன@லத7 கா/.

23

வ=ைமயா/ நகி# த'ைம யைடத எளிேயார !ப#ைத% ேபா7காத க(மிக0,
அவ7' அளி## தா' Dகாி4', ெச/வ' ேச(கால#தி/ ேசேத தி('
ைறயா. ந/விைன ய"றேபாேதா, இ7கி இ=க% ப"றி4' ெச/வ' நி/லாம/
வி2 நீ'. 23
------------

இ'மி அாிசி# ைணயா4' ைவக1'
D'மி/ இையவ ெகா#மி!; உ'ைம7

16

ெகாடாஅ தவெர!ப நீ ைவய#()
அடாஅ அ%பி னவ.

24

உ' இ/ல' வ(ேவா7 நாேடா=' இ'மி அாிசி அளவாயி4' இய!ற ஈ
உSக0. இ/ைலேய/, ஆ&த கட/ P&த இIலகி/, சைம7காத
அ%ைடய ஏைழய, ெகாடாத க(மிக0 எ!= உ'ைம இழி# உைர%ப. 24
-----------

ம=ைம@' இ'ைம@' ேநா7கி ஒ(வ7
உ=மா றிையவ ெகா#த/; - வ=ைமயா/
ஈத/ இைசயா ெதனி4', இரவாைம
^ ஈத/ இர2 @='.

25

ம=ைம% பயைன@' இ'ைம% பயைன@' ஆராA இய!றவ"ைற ஈதேல,
ஒ(வ(7 ந!ைம@=' வழியா'. ஏழைமயா/ ஈத/ இயலா ேபாயி4',
இ!ெனா(வாிட' இரவாதி(#த/ ஈத94' இ(மட சிறத. 25
-------------

நV(0 ேவதிைக "=7ேகா0 7க
பபைன அ!ன பல ந ச வா&வா;
ெகா<#த7 கS' ெகா#ணா மா7க0
இகா20 ஏ"ைற% பைன.

26

பல(' வி('ப வா<' ந/ேலா, ஊ நேவ ேமைட யா/ Pழ%ெப"=0ள
ைல7காA7' பைனமர' ேபா!றவ ராவ; ெச/வ#தா/ 'ப'
ெசழி#தி(தேபாதி1' பிற77 ெகா#ணாத மா7க0 கா210ள
காA7காத ஆ பைன ேபா!றவ ஆவ. 26
-----------

ெபய"பா/ மைழெபAயா7 கS' உலக'
ெசய"பால ெசAயா வி4' - கய"லா/

17

!ைன க@' ெபா(கட/ தேச%ப!
எ!ைன உலA@' ஆ=.

27

மீனி! லா/ நா"ற#ைத% !ைனமலாி! ந=மண' ேபா7கி!ற அைலேமா
ளித கட"கைர நாடேன! ெபAயேவய அள மைழ ெபAயாேபாயி4',
உலக ந!ம7க0 ெசAய ேவய ந!ைமகைள ெசAயாெதாழி யி4', இIலக'
பிைழ7' வழி எ!னேவா?

27

---------

ஏ"றைக மா"றாைம எ!னா4' தா' வைரயா!
ஆ"றாதா7 கீவதா' ஆ கட!; ஆ"றி!
ம9கட/ தேச%ப! மாறீவா7 கீத/
ெபா9கட! எ!4' ெபய#.

28

கல7' ஆ=களா/ வள' ம9@' ளித கட/ நாடேன ! இர ேக2' ைகைய
ம=7காம/ யாதாயி4' த' அள7# தக இ/லாதா7 ஈவேத ஆைமயி!
கடைம. பதி17# தர7Cய ெச/வ7 ஈதேலா, ந/ல கட! எ!4' ெபயேர
ெப='. 28
------------

இற%ப சிறிெத!னா தி/ெல!னா ெத!='
அற%பய! யாமா2' ெசAக;- ைற%தவி!
ஐய' Cஉ' தவசி கைஞேபா/
ைபய நிைற# வி'.

29

தம உைடைம மிக' சிறிய எ!= க(தாம1', இ/ைலெய!= Cறாம1',
எ%ேபா' யா7' அற% பயைன ெசAவ(க. இதனா/ வாயி"ப ேதா='
ைறயாக% பி ைச7% ' றவியி! உகல' நிைறவ ேபால, ெம/ல ெம/ல
ந/விைன நிைற7க%ப'. 29
------------

18

க%பி கரச' காத#ேதா ேக2ப;
இ# ழகியேதா ேயாசைனேயா ேக2பா;
அ7கிய Kல' ேக2ேம சா!ேறா
30

ெகா#தா என%ப' ெசா/.

=தயா/ கவாயி/ அ7க%ப' ரெசா9ைய ஒ( காத#தி/ உ0ேளா
ேக2பா; இயி# ழவைத ஒ( ேயாசைன ெதாைலவி10ேளா ேக2பா;
ெபாியா ெகா#தா என%ப' க& ெசா/ைலேயா, அ7கிய Kலகி1'
உ0ளவகE' ேக2பேர ! 30
------------இலறவிய
4. பழவிைன - 4. பைழய ஊ&விைன

ப/லா0 உA# வி4' ழ7க!=
வ/லதா' தாAநா7 ேகாடைல#;- ெதா/ைல%
பழவிைன@' அ!ன தைக#ேதத" ெசAத
கிழவைன நா7 ெகாள".

31

ஓ இளக!றிைன% பல ப7களி! நேவ ெச1#தி வி2டா1', அ த! தாA%
பைவ# ேத7 க ெகா0வதி/ வ/லைம@ைடயதா'; "பிறவியி/ ெசAத
பைழய ஊ&விைன@', த!ைன ெசAத உாிைமயாளைன# ேதயைடவதி/
அ7க!= ேபா!றேதயா'. 31
---------உ(' இளைம@' ஒெபா(E' உ2'
ஒ(வழி நி/லாைம க' - ஒ(வழி
ஒ!ேற@' இ/லாதா! வா&7ைக உட'பி2
நி!= T& த7க ைட#.

32

உ(வழ' இளைம@' ந/ல ெபா(E' மி7' ஒ( நிைலயாA நிைல7காதைத
அறி', ஒ( வைகயி1' ஒ( ந!ைம@' ெசAயாதவன வா&, உட'ைப%
ெப"= நி!=' ஒ( பய4' இ!றி Tேண Tழ ெசAத அளவின ேதயா'. 32

19

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

வள'பட ேவடாதா யாயா(' இ/ைல;
அளதன ேபாக' அவரவ ஆ"றா!;
விளகாA திர2னா இ/ைல7; களகனிைய7
காெரன ெசAதா(' இ/.

33

விளா'பழ#ைத உ(ைடயா7கினவ எவ(' இலகளா% பழ#ைத7
க=%பா7கினவ(' எவ(' இல; அைவ இய"ைகயாA அைம0ளன. உலகி/
வள' ெபற வி('பாதா எவ(' இ/ைலெயனி4', அவரவ ஆ"றிய
விைனக2ேக"ப இ!பகE' இய"ைகயாA அளப#த% ப20ளன.
---------------

உற"பால நீ7க/ உ=வ7' ஆகா
ெபற"பா லைனய' அ!னவா' மாாி
வற%பி! த(வா(' இ/ைல அதைன
சிற%பி! தணி%பா(' இ/.

34

மைழ வறடா/ ெபAவி%பா(' இ/ைல. மைழ மிதா/ அதைன7 ைற%பா('
இ/ைல. அIவாேற, ஊ&விைனயா/ வர7Cயவ"ைற# த#த/ எத வ9
யா7' இயலா; ெபற வி('கிறவ"ைற# தாமாக% ெப=வெத!ப'
அேபா!ேற இயலாததா'. 34
-------------

திைன#ைணய ஆகி#த' ேத0 அட7கி%
பைன#ைணயா ைவக1' பாடழி
வா&வ; நிைன%ப7 கிடத ெதவ4டா' ேமைல
விைன%பய! அ/லா/ பிற.

35

பைனயள ெப(ைம7ாிய சில, திைன அளவினராA# த' ஒளி உ0ளடகி நாE'
ெப(ைம யிழ வா&கி!ற னேர; நிைன#% பா7கி!, அத"ாிய காரண', !

20

ெசAத விைன%பயேன ய/லாம/ ேவ= எ!னவாக இ(7க @'? 35
-----------------

ப/லா!ற ேக0வி% பய4ணவா Tய'
க/லாதா வா&வ தறிதிேர/ - க/லாதா
ேசதன' எ!4ம ேசறக# தி!ைமயா/
ேகாெத!= ெகா0ள தா' C"=.

36

பல க"= நிர'பிய ேக0வியறிவி! பய4' உணத அறிஞக0 விைரவி/
இற7க', க/லாத Kட ெந கால' வா&வத! காரண' அறிய வி('Tேர/,
க/லாதா அறி எ!4' ஊ2ட% ெபா(ைள# த'மிட' ெப"றி/லாைமயா/,
அவதைம 'ச7ைக' எ!= க(தி எம! ெகா0வதி/ைல. 36
----------------

இ'ைபC ெநHச#தா எ/லா(' காண
ெநகைட நி!=ழ/வ ெத/லா' - அட'ப'X
அ!ன' கிழி7' அைலகட/ தேச%ப
!ைன விைனயாA வி'.

37

அட'ப' Xைவ அ!ன' கிழி# விைளயாகி!ற அைல T ளித கட"கைர
நாடேன! சில !ப' மி7க ெநHைடயவராA, பல(' பா7'ப, பல(ைடய
நீட கைடவாயி9/ நி!= இர அைலவெத/லா', பைழய தீவிைனயி! பயேன
யா'. 37
-----------

அறியாறா' அ/ல. அாிவ தறி'
பழிேயா ப2டைவ ெசAத/ - வளிேயா
ெநAத/ நறயி7' நீ0கட/ தேச%ப!
ெசAத விைனயா! வ('.

38

கா"= Tசி ெநAத/ மல மண' பர%' நீட ளித கட"கைர நாடேன ஒ(சில,

21

ஒ!=' அறியாதவ(' அ/லராA, அறியேவயைத அறிCட, பழிப2ட
தீ ெசய/ ாிவ, ! ெசAத தீவிைனயா/ நிக&வேத யா'. 38
----------ஈநீ ைவய#0 எ/லா(' எ#ைண@'
ேவடாம! தீய விைழபய! ந/லைவ;
ேவ4' ேவடா வி4' உற"பால
39

தீடா வித/ அாி.

கட/ P& உலகி/ யாவ(' ஒ( சிறி' தீைமைய வி('பா; எவ(' வி(''
பய!க0 ந"பய!கேள ! ஆனா/, ஒ(வ வி('பி4' வி('பாவி4', வர7Cய
ந!ைம தீைமக0 வராம/ வித/ இ/ைல. 39
---------------

சி=கா, ெப(கா, ைற பிற& வாரா;
உ=கால# B"றாகா ; ஆமிட#ேத ஆ'
சி=காைல% ப2ட ெபாறி@'; அதனா/
40

இ=கால# ெத!ைன பாி.

சிறிய க(விேலேய அைமவி2ட பழவிைனக0 ைறவதி/ைல; மிவதி/ைல;
ைறமாறி நட%பமி/ைல; !ப7 கால#தி/ ஊ!=ேகா/ேபா/
ைணயாவமி/ைல; ஆகேவய ந!னா0 வ('ேபாேத எ/லா' ஆ';
எனேவ, அழி வ('ேபா வ(வ ஏேனா? 40
--------------இலறவிய
5. ெம,(ைம / 5. உைம'ட" ஒ.க

இைசயா ஒ(ெபா(0 இ/ெல!ற/ யா7'
வைசய!= ; ைவய# திய"ைக - நைசய<க
நி!ேறா% ெபாA#த/ நிைரெதாNஇ !
ெசAந!றி ெகா!றாாி! "ற' உைட#.

41

22

வாிைசயான வைளய/க0 அணித நைகேய! ெகா7க யாத ஒ( ெபா(ைள
இ/ைலெயன/ யா(7' பழிய!=; அஃ உலக இய"ைகேய ஆனா/, த(வதாக
Cறி ெநகால' நி!ேறாட ெசA, பி!ன, ேக2ட வர வி(%ப' அழி@'ப
இ/ைலெயன% ெபாA# வித/, ெசAத ந!றிைய7 ெகா!றவாி! ெசய94'
"ற' உைடயதா'. 41
--------

த7கா(' த7கவ அ/லா(' த' நீைம
எ7கா1' !ற/ இலராவ; - அ7கார'
யாவேர தி!னி4' ைகயாதா'; ைக7மா'
ேதவேர தி!னி4' ேவ'

42

ெவ/ல' யா தி!றா1' கச7கா; ேவ' ேதவேன தி!றா1' கச7'. இைவ
ேபா!ேற, ததி@ைடயவ(' அவ அ/லாத அ"ப(' த#த' பகளினி!=
எ!=' ைறய மா2டாக0. 42
---------

காலா ேபா&தி/ கழிகிைளஞ வான#
ேமலா' மீனி! பலராவ;- ஏலா
இடெரா(வ உ"ற7கா/ ஈ!ற நாட !
ெதாடைடேய' எ!பா சில.

43

ளித மைல நாடேன ! காேலா2ட' உ0ள ெச/வ' கால#தி/, மி7க உறவினக0,
வானி! ேம/ மி!4' விமீ!களி4' பலராA வ ேசவ; தாகயாத
வ=ைம# !ப#ைத ஒ(வ அைடதேபா அவேரா உறைடேயா' எ!பவ
சிலேர. 43
--------

வவிலா ைவய# ம!னிய K!றி/

23

நவ ெதAத இ(தைல@' எA';
நவண ெதAதா தா! எA' உைல%ெபA()
அவ ேபா1' ய.

44

"றம"ற இIலகி/ நிைலெப"ற அற', ெபா(0 இ!ப' எ!4' K!ற40
நவாகிய ெபா(ைள ஒ(வ! அைடதா/, இ(ப7க' உ0ள ம"ற இரைட@'
Cட அைடவா!; நவாய ெபா(ைள அைடயாதவேனா உைலயி927 காA வ
ேபா!ற !பேம அைடவா!. 44
-------------

ந/லாவி! க!றாயி! நா' விைலெபYஉ'
க/லாேர ஆயி4' ெச/வவாA ெசா/ ெச/1';
/Zர% ேபா&தி! உழேவேபா/ மீதா
ெச/லாவா' ந/Cதா ெசா/.

45

ந/9ன% பவி! க!றானா/ சி"றிள க!=' விைல ேபா'. ப7காதவராயி4'
ெச/வரானவாி! வாA ெசா/ ெச/1பயா'. வறியவ வாA ெசா"கேளா அ"ப
ஈர' உ0ள ேபா உ<கி!ற உழேபா/ ேமேலா ( நி!= ெச/1பயாகாவா'. 45
--------------

இட'பட ெமAHஞான' க"பி4' எ!='
அடகாதா எ!=' அடகா;- தடகணாA!
உ%ெபா ெநAபா/ தயிகாய' ெபAத4'
ைக%பறா ேபA ைரயி! காA.

46

விாித ககEைடய ெபேண! ேபA ைர7காயி/ உ%, ெநA, பா/, தயி,
ெப(காய' த9யன இ2 சைம%பி4' கச% நீகா; அேபால, எ%ேபா'
அடகாத ரடக0, விாிவாக ெமAயறி 8"கைள7 க"பி4' எ!='
அடகமா2டாக0. 46
--------

24

த'ைம இக&வாைர# தா' அவாி! ! இக&க;
எ!ைன அவெரா ப2ட - !ைன
விற/ X கம&கான/ T நீ ேச%ப!
உற/பா/ யா7' உ='.

47

!ைனயி! மி7க Xமண கம<' ேசாைல@' விாித நீ%பர%' உைடய
கட"கைர நாடேன! வரேவய யா7' வேததி('. எனேவ, த'ைம
இகழ7Cய வைர# தா' அவ7! இக&வாராக! அவேரா ஆக7 Cய
எ!ன? 47
----------------

ஆேவ =(வின ஆயி4' ஆபயத
பா/ேவ =(வின அ/லவா' ;- பா/ேபா/
ஒ(த!ைம# தா' அறெநறி; ஆேபா/
உ( பலெகாள/ ஈ.

48

ப7க0 பல ப/ேவ= நிறக0 உைடயவாயி4', அைவ த(' பா/ ெவைமய!றி
ேவ= நிற#தத!=; அறெநறிக0 ப7கைள%ேபா/ ப/ேவ= வவகளி/
இ(%பி4', அவ"றி! பய!, பா/ேபால ஒேர ந/9ய/ உைடயதா'. 48
--------------

யாஅ உலக#ேதா ெசா/ இ/லா ேத(கா/
யாஅ உபாய#தி! வாழாதா - யாஅ இைடயாக
இ!னாத ெதAதாதா யாஅ
கைடேபாக ெச/வA# தா.

49

ஆரா@கா/, உலகி/ ஒ( 2 ெசா/1' ெபறாதவ யா? வா&வி/ P& சியா/
வாழாதவ யா? இைடயிேல !ப' அைடயாதவ யா? இ=திவைர@'
ெச/வராA இ(தவ யா? 49
--------------

25

தா' ெசA விைனய/லா/ த'ெமா ெச/வம"(=)
யாகS' ேதாி! பிறிதி/ைல ;- ஆ#தா'
ேபா"றி% ைனத உட'' பயமி!ேற
C"ற' ெகா ேடா' ெபா<.

50

உயிைர எம! பி#7ெகா ஓ'ேபா, தா' ேபணி அழெசA கா#த
உட1' உட! வ பய! தரா. எ%ப ஆராA பா7கி4', த'ட! வர7
Cய, தாக0 ெசAத விைனகைள# தவிர ம"= ேவ= ஒ!=' இ/ைல. 50
------------6. தீவிைனய0ச( / 6. தீ0ெசய ாிய அ1த

7க#0 Bகி# றவி! க ேசகலா
ம7க0 பிண#த கா - ெதா7க
விலகி"' 0ளி"' காேட ல'ெக2ட
/லறி வாள வயி=.

51

உலக# !ப#0 மயகி# றெநறிைய7 ெகா0ளாத ம7களி! பிணகைள
உைடயன காக0. அறி ெக2ட அ"பகளி! வயி=கேளா, மித
விலக2' பறைவக2' காகளா'. 51
----------------

இ('பா7' காலராA ஏதிலா7 காளாA7
க('பா கழனி@0 ேசவ;- ('பா7'
கா2ளாA வா<' சிவ1' ='X<'
C2ளாA7 ெகாைவ% பா.

52

வக0 ஒ97' கா240 வா<' கதாாிைய@' காைடைய@' C240
ெகாவ அைட# ைவ%பவக0, ம=ைமயி/ இ(' வில ஒ97' கா/
உைடயவராA, அயலா7 அைமயாA, க(%ப ெகா/ைலயி/ ேவைல
ெசAவாக0. 52

26

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

அ7ேகேபா/ அைக ஒழிய விரல<கி#
7க# ெதா<ேநாA எ<பேவ;- அ7கா/
அலவைன7 காத9#7 கா/ாி## தி!ற
பழவிைன வதைடத7 கா/.

53

"பிற%பி/ நைட வி('பி அத! கா/கைள ஒ# உட பைழய தீவிைன
இ%பிற%பி/ வதைடயி!, ச மணிேபா/ உ0ளைக தவிர ம"ற விர/க0
அ<கி# !ப' மி7க ெதா<ேநா@ட! திாிவ. 53
----------------

ெந(%பழ/ ேசத7கா/ ெநAேபா/ வBஉ'
எாி%ப 2 ெடIவேநாA ஆ7'; - பர%ப7
ெகாவிைனய ஆவ ேகாடா(' ேகா7
கவிைனய ஆகியா சா.

54

ெநA ேபா!ற ளித ெபா(E' ெந(%பி! ெவ%ப#ைத ேசாி! எாி7'ப
2# !ப ேநாைய# த('. அேபால, ேகாணல"ற ேநைமயாள(' கH
ெசயலாளைர சாதா/, ேநைம ேகாணி, மிக' ெகாெதாழி/ ாிபவராவ. 54
-----------------

ெபாியவ ேகைம பிைறேபால நாE'
வாிைச வாிைசயா ந'; - வாிைசயா/
வாF மதிய' ேபா/ ைவக1' ேத@ேம
தாேன சிறியா ெதாட.

55

ெபாிேயா ந2 பிைறநிலா%ேபால நாேடா=' ப%பயாக வள('; சிறிேயா
ந2ேபா, வானி/ ெச/1' <நிலா%ேபால நாேடா=' ப%பயாA# தானாகேவ
ேதA ைற@'. 55
-----------

27

சா!ேறா எனமதி# சாதாAம! சா தாA7
சா!றாைம சாதாக இ/லாயி! -சாேதாAேக0!
சாதக# ெட!= ெச%# திறெதா(வ!
பா'பக#7 கட ைட#.

56

ஒ(வைர சா0ளவேன, ேக0 ! நீ அவைர உயதவ என மதி# ேசதாA;
ஆனா/, அஙன' ேசத உன7, நீ ேசதவாிட' உய ப இ/ைல ெயன#
ெதாிதா/, அ, ஒ(வ!, சதன' இ(7கிற எ!= ஒ( ெச'ைப# திற உ0ேள
பா'ைப7கட ேபா!றதா'. 56
----------------

யாஅ ஒ(வ ஒ(வ த' உ0ள#ைத#
ேத(' ைணைம உைடயவ - சார/
கனமணி நி!றிைம7' நாடேக0 ! ம7க0
மன' ேவ=; ெசAைக@' ேவ=.

57

மைல சார9/ ெப(மணிக0 கிட டவி' மைல நாடேன, ேக0 ! ம7கள
மன' ேவறா@0ள, ெசAைக@' ேவறா0ள; எனேவ, எவ ஒ(வ
இ!ெனா(வர மன#ைத% ாி ெகா0E' அறி# ைண உைடயவராயி(7க
@'? 57
-------------

உ0ள#தா/ ந0ளா =தி# ெதாழிலராA7
க0ள#தா/ ந2டா கழிேகைம -- ெத0ளி%
ன/ெச% நி!றைல7' X!ற நாட!
மன#7க மாசாA வி'.

58

தணீ மணிகைள# ெத0ளியி<# ேசறாA7 ழ%பி7 ெகாேடா' ெபா9
மி7க மைல நாடேன! உ0ள#தா/ ந2 ெகா0ளாம/, ந!ைம ெப=வத" ஏ"ற
ெவளி ெசய/ உைடயவராA7 க0ள#தனமாA ந2"றி(%பவாி! ெபாிய ந2,

28

மன#தி/ களக' உைடயதாகி% பி! அழிவி'. 58
------------------

ஓ7கிய ஒ0வா0 த! ஒ!னாைக% ப2ட7கா/
ஊ7க' அழி%பBஉ' ெமAயா' ;- ஆ7க'
இ(ைம@' ெச!= தலா/ ந/ல
59

க(மேம க/லாக தீ.

ஓகிய ஒளிவி' வா0 தவறி# த' பைகவ ைகயி/ அக%ப27 ெகா0ளி!, த'
ஊ7க#ைத அழி%ப' உைமயா'. அேபால, க/லாத தீேயாாிட' ந2
ெகாளி!, அந2, இ'ைமயி1' ம=ைமயி1' த' வள சிைய 2டழி7
மாதலா/, அ!னாாிடமி( பிாிதேல ந"ெசயலா'. 59
----------------

மைன%பாச' ைகவிடாA; ம7க2ெக!ேறகி
எைன# Bழி வா&திேயா ெநHேச - எைன#'
சி=வைரேய ஆயி4' ெசAத ந! ற/லா/
60

உ=பயேனா இ/ைல உயி7.

மைனவியி! ப"ைற7 ைகவிடாம1' ம7க0 ந!ைம7 ெக!= ஏகி @ைழ#'
எ#தைன ஊழி7காலதா! ெநHசேம நீ வா&வாேயா? எIவள சிறியதாயி4'
ெசA0ள ந/லற#ைத# தவிர, உயி7 மி ந!ைம யளி%ப ேவெறா!='
இல. 60
----------------றவற விய
7. ெசவ( நிைலயாைம / 7. ெசவதி" நிைலயிலாைம

அ=ைவ @ அமதி/லா0 ஊ2ட
ம=சிைக நீ7கி@ டா(' - வறிஞராA
ெச!றிர%ப ஓாிட#7 Cெழனி" ெச/வ ெமா!=
உடாக ைவ7க"பா" ற!=.

61

29

உ%, உைற%, இனி%, ளி%, வ%, கச% எ!4' ஆ= ைவக0 கலத
உணைவ மைனவி வி('பி ஊ2ட, ம= கவள' ேவடா எ!= த0ளி த/ கவள#
ேதா உ எ<த ெச/வ(', பி! ஒ( கா/ ஏைழ யராகி ேவேறாாிட' ெச!=
C<77 ெகHவ எ!றா/, ெச/வ' எ!4' ஒ!= நிைலயானதாக மதி7க#த7க
த!= எ!ப ல%ப'. 61
----------------கN ெப(Hெச/வ' ேதா!றிய7கா/
பக நடத C& ப/லாேரா க;
அகற யாமா2' நி/லா ெச/வ' ெதா2%
சகட7கா/ ேபால வ('.

62

ெச/வமான ந நிைலைம உைடயதாA எவாிட' நிைல# நி/லாம/,
வயி! உ(ைள7 கா/ேபால ேம1 கீ<மாA மாறிமாறி வ('; ஆத9!, "ற'
அ"ற ெப(Hெச/வ' கிைட%பி!, கிைட#த கால ெதா2ேட, எ( நட உ<
உடான உண% ெபா(ைள% பலேரா ேச உUராக! 62
---------------

யாைன ெய(#த' ெபா9ய7 ைடநிழ"கீ&
ேசைன# தைலவராA ெச!ேறா(' - எைன
விைன@ல%ப ேவறாகி T&வதா' ெகாட
மைனயாைள மா"றா ெகா0.

63

யாைனயி! பிட ெப(ைம@ற அத! ேம10ள ைட நிழ9! கீ&%
பைட#தைலவராA அம ெச!ற அரச(', மாறான தீவிைன தா7க, தா'
ைக7ெகாட மைனவிைய மா"றாச ெகா0ள T&தழிவ. 63
---------------

நி!றன நி!றன நி/லா எனண()
ஒ!றின ஒ!றின வ/ேல ெசயி"ெசAக ;

30

ெச!றன ெச!றன வா&நா0 ; ெச=#ட!
வத வத C"=.

64

வா<' நா2கேளா ெச/1கி!றன - ெச/1கி!றன; யமேனா, சின விைர
வ(கிறா! - வ(கிறா!; எனேவ நிைல#தைவ - நிைல#தைவ எ!= நிைன%பன
ெவ/லா' நிைலயாக மா2டா எ!= அறி, உ'மா/ இய!ற இய!ற அறகைள
ெசAவதாயி! உடேன ெசAக. 64
----------------

எ!னா4' ஒ!=த' ைக@ற% ெப"ற7கா/
பி!னாவ ெத!= பி#திரா - !ேன
ெகா#தா உய%ேபாவ ேகா/ தீ7 C"ற'
ெதா#தா= ெச/1H ர'.

65

யாதா4' ஒ( ெபா(0 ைகயி/ கிைட#தா/, அதைன% பிற உதேவா' என
இ=க%பி# ைவ#திராம/ த9ேலேய பிற7 உதவியவக0, நநிைல
தவ=த/ இ/லாத கய யம! உயிைர% பி# ெச/1' ெகாநில#தி9(
த%பி% பிைழ%ப.

65

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

இைழ#த நா0 எ/ைல யிகவா; பிைழ#ெதாாீஇ7
C"ற' தி#Aதா ஈகி/ைல ; -ஆ"ற%
ெப('ெபா(0 ைவ#தீ வழமி! ! நாைள#
தழீ இ' தழீஇ' தண ' ப'.

66

றி%பி2ட வா&நாளி! எ/ைலைய யா(' கட7க யா. எமனிட#தி9( த%பி
நீகி7 தி# ேதா% பிைழ#தவ இேக எவ(' இல. நாைள7ேக 'தழீஇ' ' 'தழீஇ'' என சா%பைற (சாேமள') ெகா2ட%படலா'. எனேவ, மிக'
ெப('ெபா(0 ைவ#தி(%பவேர! உடேன பிற7 வழTராக.
-------------

66

31

ேதா"றHசா/ ஞாயி= நாழியா ைவக1'
C"ற' அள D' நாES';- ஆ"ற
அறHெசA த(Eைட$ ஆமி! ! யா('
பிற' பிறவாதாாி/,

67

நாேடா=' திதாA# ேதா!=கிற கதிரவைன அள7' பயாக7 ெகா
ஒIெவா( நாE' எமனானவ! உ' வா&நாைள# தானியமாக அள
உவ(கிறா!; எனேவ, எவ(' இIலகி/ பிறதி(%பி4', ந/லற' ாி,
பிறவா நிைல ெயAதிய ெபாிேயா ேபால அ(0 உைடயவராக! 67
---------------

ெச/வயா' எ!= தா' ெச/ழி எணாத
/லறி வாள ெப(Hெச/வ' - எ/9/
க(ெகாK வாA திறத மி!4%ேபா/ ேதா!றி
ம(கற7 ெக2 வி'.

68

தா' ெப(Hெச/வ எ!ெறணி# தா' ெச/ல% ேபா' ம=லைக% ப"றி
எணாத அ"பாி! ெபாிய ெச/வ', இரவி/ காிய ேமக#தி! வாA# ேதா!றிய
மி!ன/ ேபா/ சிலகால' இ(, பி! வள(' வழி "=' அற7 ெக2டழி@'. 68
---------------

உணா!; ஒளி நிறா!, ஓ க& ெசAயா!;
!ன( ேகளி யகைளயா! ;- ெகா!ேன
வழகா! ; ெபா(0கா# தி(%பாேன/ அஆ
இழதாென! ெறண% ப'.

69

ஒ(வ! தா4' உணாதவனாA, விள7கமான ந" ெபயைர நிைலநி=#தாதவனாA,
உயத க& ெசய/ ாியாதவனாA, பிற7' வழகாதவனாA, Tேண
ெபா(ைள ைவ#7 கா#தி(%பாேனயாகி/, ஆ ஆ அதைன இழவி2டா! எ!ேற
எண%பவா!. 69

32

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

உடா அ' உணா' த'ட' ெச"='
ெகடா அத ந/லற' ெசAயா - ெகாடா அ
ைவ#தீ2 னாாிழ%ப வா!ேதாA மைல நாட!
70

உA# தீ2' ேதனீ7 காி.

வான#ைத 2' மைலநாடேன ! ந/1ைட உ7காம1', ந/1ண
உணாம1', த' உடைல வ(#தி@', அழியாத ந/ல அற ெசய/கE' ெசAயாத
வரா@', பிற7' வழகாம1' ெபா(ைள சி=க ேச# ைவ#தி(%பவ
பி!ன இழவிவ. ேதைன7 C2/ ெகாவ ேச7' ேதனீ7கேள
இத" சா!றா'. 70
------------றவறவிய
றவறவிய
8. இளைம நிைலயாைம.
நிைலயாைம. / 8. இளைமயி" நிைல யிலாைம

நைரவ(' எ!ெறணி ந/லறி வாள
ழவி யிட#ேத றதா;- ைரதீரா
ம!னா இளைம மகி&தாேர ேகா,!றி இ!னா
ெக<தி(%பா.

71

ந/லறிவின பி!னா/ நைர ேதா!=' என !C2ேய உண
இளைமயிேலேய ற ெகா0ள# ணிதன. "ற' நீகாத - நிைலயி/லாத
இளைமைய வி('பி மகி& இ=மாதி(தவ பி!ன# த ஊ!றி#
!ப#ட! நடமாவ. 71
----------------

ந2நா அ"றன; ந/லா(' அஃகினா;
அ"# தைள@' அவி&தன;-- உ2காணாA!
வா&த9! ஊதிய' எ!4டா' வதேத
ஆ&கல# த!ன க9.

72

33

நபக0 நீகின; ந/லறிஞ(' ெந(7க' ைற#தன; மைனவி ம7க0
தலானாாி! அ!% பிணி%7கE' அவி& ேபாயின. இதைன உ0Eண
காக. Tேண உயி வா&வதா/ எ!ன ந!ைம ஏ"ப'? கட 9/ K&' க%ப9!
நிைலேபா!ற அழி#!ப' இேதா வவி2டேத!

72

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

ெசா"றள ேகா,!றி ேசாத நைடயின ராA%
ப"கழ!= பட' பழிகா=' -- இ"ெசறி
காம ெநறிபட(' கணினா7 கி/ைலேய
ஏம ெநறி%பட( மா=.

73

ேப  தள"=, த ஊ!றி, நைட ேசா, ப"க0 கழ!= வி<,
இIட'பாகிய பட' இழி#ைர7க%ப' வைர@' இ/லற#திேலேய இ(
காம வழி ஒ<' ஊன7க உைடயவ7, ம=ைம7 அரணான T2 ெநறி
ெச/1' வழி இ/ைல. 73
-----------------

தாழா# தளரா# தைலநகா# த[!றா
Tழா இற7' இவ0 மா2' - காழிலா
ம'மெகா0 மாத7 கணகா' த!ைக7
ேகா/ அ'மைன7ேகா/ ஆகிய ஞா!=.

74

உட/ Cனி7 னி தள தைல நகி# த ஊ!றி7 கீேழ வி< இற7'
த=வாயி10ள இ' தியவளிட#', ெநH=தியி/லாத - காம மய7க'
ெகா0கி!ற மாத(7, இவ0 ஊ!=' ைக#த, த' தாA ஊ!றிய தேபா/
ெதாி@'ேபா மன#தி"# !ப' த('. 74
--------------

என7# தாA ஆகியா0 எ!ைன$ கி2#
தன7#தாA நாேய ெச!றா0 - தன7# தாA

34

ஆகி யவE' அவானா/ தாA#தாA7
ஏ' அளி#திI ல (ெகா()

75

என7# தாயா யி(தவ0 எ!ைன இேக வி2 வி2, தன7# தாA ேத ேவ=
பிறவி எ7க ெச!= வி2டா0; அவE7# தாயானவE' அIவாேற தாA ேத
ெச/கிறா0 எனி/, இIலக உயிக0 தாேயா தாA எ!= தாைய# ேத7ெகா
அைல@' எளிைம @ைடயனவா'. 75
----------------

ெவறியய ெவகள# ேவ/ மக! பாணி
றியா ந=கணி !ன# தயக
மறிள ட!ன ம!னா மகி& சி
அறிைட யாளக இ/.

76

ேவல! (சாமியாபவ!) ெவறியா' (சாமியா') ெகாய ெகாைல7கள#திேல
(ஆ2ைட7 ெகா/1' ப9 Uட#திேல), அவன ைகயி/ தளிேரா Cய மணமி7க
மாைல !னா/ விளக, ெவ2ட%படவி(7' ஆ அத# தளி இைலைய
உடா" ேபா!ற நிைலய"ற இளைமயி! ேபா9யி!ப' அறிவாளாிட' இரா. 76
----------

பனிப ேசாைல% பய!மர' எ/லா'
கனி@தி T&த" றிளைம - நனிெபாி'
ேவ"கண0 எ!றிவைள ெவஃக!மி! ம"றிவE'
ேகா"கண0 ஆ' னி.

77

இளைமயான, ளி சி ெபா(திய ேசாைலயி/ உ0ள பய40ள மரக ெள/லா'
பழக0 இ"= T&தா" ேபா!ற. எனேவ, மிக% ெபாி' ேவ/ ேபா!ற அழகிய
கSைடயவ0 எ!= இத இள' ெபைண வி(' பாதீக0 ! ம"றப இவE'
பி!ன உட/ Cனி7 னி ேகாைலேய கணாக7 ெகா நட%பா0. 77
------------

35

'ப(வ' எைன#0 ப/9! பா/ ஏைன
இ(சிைக@' உNேரா ' எ!= - வாிைசயா/
உணா2ட' ெகா0ள% பதலா/ யா7ைக7
ேகா0 எணா அறிைட யா.

78

வய எ#தைன ஆகி@0ள ! ப/9! வ!ைம எ%ப? (ஒ( ைற ம2மா அ/ல)
இ( ைற@' உகிறீகளா? எ!= ைற%ப ேக2க%ப2% பிறரா/ உட/
உ0ளாராA சி ெசAய% பவதா/, உட/ உ=திைய ஒ( ெபா(ளாக அறிைடயவ
மதி7கா. 78
----------------

'ம"றறிவா' ந/விைன ; யாமிைளய'' எ!னா
ைக#டா' ேபா&ேத கரவா தறHெசA'மி!!
"றி யி(த கனிெயாழிய# தீவளியா/
ந"காA உதித1' உ.

79

தித பழ' மர#திேலேய இ(7க, ெகாய கா"றா/, ந/ல இளகாA வி<
ேபாவ' உ. எனேவ, இ%ேபா நா' இைளயவரா@0ேளா'; ந/லற'
ாிதைல% பிற பா#7 ெகா0ேவா' எ!= க(தாம/, ைக% ெபா(0 இ(7'
இ%ெபா<ேத மைற7காம/ ந/லற' ெசAக.

79

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

ஆ2பா# ழ1' அ(ளி/ C" =ைமயா/
ேதா2ேகா%7 கால#தா" ெகாA'மி! - U2பி7கி%
பி0ைளைய# தாயலற7 ேகாடலா! ம"றத!
க0ள' கைட%பி#த/ ந!=.

80

நா0 @' ஆைள# ேத அைல@' அ(0 அ"ற எம! ஒ(வ! இ(%பதா/,
ேதாளி/ எ# ெச/1' க2 ேசா= ேபா!ற ந/லற#ைத7 கால#ேதா ெசA

36

பிைழ@க0 ! எம!, க(ைவ% பி7கி# தாA அல=' ப7 ழைதைய@'
ெகா ெச/1தலா/, அவன கப அறி நட#த/ ந/ல. 80
------------றவறவிய
9. யா3ைக நிைலயாைம / 9. உட(பி" நிைலயிலாைம

'மைலமிைச# ேதா!=' மதிய' ேபா/ யாைன#
தைலமிைச7 ெகாட ைடய - நிலமிைச#
Hசினா ' எ!ெற## B"ற%ப2டார/லா/
எHசினா இIலக# தி/.

81

மைலேம/ ேதா!=' < நிலா%ேபால யாைனயி! பிட ேம/ நி=#த%ப2ட வ2ட
ெவைட7கீ& அம ெச!ற அரசகE' இ=தியி/ இ#தைரயி/
இற%ப2டன எ!= றி%பி2 எளிைமயாA% ேபச%பகி!றனேர தவிர,
இIலகி/ இறவாம/ த%பினவ எவ(' இல. 81
-------------

வா&நா2 கலகா வயெகாளி மல'
T&நா0 படாஆ ெத<தலா/ - வா&நா0
உலவா! ஒ%ர வா"=மி! யா('
நிலவா நிலமிைச ேம/.

82

உ0ள வா& நா0 ஒIெவா!ைற@' அள7' அலகாக, ஒளிT' கதிரவ!
ஒ(நாE' Tேண தவறாம/ ேதா!றி7 ெகாேட யி(#தலா/, இIலகி! ேம/
எவ(' நிைல#திரா; எனேவ, வா&நா0 @! உலேகா ஒ# உதவி வா&க! 82
-----------

ம!ற' கறக மண%பைற யாயின
அ!றவ7 காேக பிண%பைறயாA% - பி!ைற
ஒ9#த1' உடாெம! =Aேபா மாேற
வ97மா' மாடா மன'.

83

37

மண அர அதிர மண%பைறயாA ஒ9#த இ!னியக0 (வா#தியக0)
அ%ேபாேத அேகேய அத ம ம7க2ேக ேம"ெகா பிண%பைறயாA
ழத1' உ எ!= உண, மா2சிைம@ைடய ெபாிேயா உ0ள',
பிைழ# ஏக7Cய ந/லற வழியிைனேய அ<த% பி!ப"=மா'.

83

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

ெச!ேற ெயறிப ஒ(கா/ ; சி=வைர
நி!ேற ெயறி% பைறயிைன ;- ந!ேறகா!
7காைல7 ெகா240 K#தீ7ெகாெட<வ
ெச#தாைர சாவா ம.

84

சா%பைற அ%பவ ெச#த T ெச!= த9/ ஒ( "= அ%பாக0, பி!ன
சிறிேநர' இ( இரடாவ "= பைற ெகா2வ; பி! K!றாவ "=
அ7' ேபா, பிண#ைத# ணியா/ ேபா# ெந(% ச2 எ#7ெகா,
ெச#தவைர சாக% ேபாகி!றவ ம ெச/வ. இ#தைகய வா&7ைக ந!ேறா?
ஆராA காக. 84
-------------

கணெகா "ற#தா க/ெல! றலற%
பிணெகா கா2A%பா7 க' -- மணெகாN()
உ ெட!4' உணவினா" சா"=ேம
ெடாெடாெடா எ!4' பைற.

85

உறவின C2டமாA7 C7 ’க/' என ஒ9# அ< ல'ப, பிண#ைத ம
கா2/ ெகா ெச1# பவைர7 க', இIலகி/ மண' ாி
ெகா, இ!ப' உ - உ - உ எ!= ந'' மய7க உணைடேயா7, இ!ப நிைலயாைமைய சா%பைற யான 'ெடா - ெடா - ெடா'
என7 ெகா2 உண#'. 85
------------

38

நா#ெதா# தீ7கிெல! ந!றாA தட7கிெல!
பா#ழி% ெபAயிெலன ப/ேலா பழி7கிெல!
ேதா"ைப@0 நி!= ெதாழிலற ெசAB2'
C#த! ற%ப2ட7 கா/.

86

ேதாலாகிய ைப70 இ( ெதாழி/ மிக' ெசA உணV2ய உயிராகிய
C#தா உடைல வி2 ெவளிேய ற%ப2 வி2டா/ அத ெவ"=டைல நாக2
இ<#' ேபானா/ எ!ன? ந! BAைம ெசA அட7க' ெசAதா/ எ!ன?
கடவிட#தி/ எறிதா/ தா! எ!ன? பல(' பழி#தா/ தா! எ!ன? 86
------------

பமைழ ெமா7ளி" ப/கா1 ேதா!றி7
ெகமிேதா யா7ைகெய! ெறணி# -தமா"ற'
தீ%ேப'யா' எ!=ண( திணறி வாளைர
ேந%பாயா நீணில#தி! ேம/.

87

ெபA@' மைழயி/ ேதா!றி மைற@' மிழிேபா/ பல ைற@' ேதா!றி
அழிய7Cய ஒ(வித உட' இ எ!= எணி, உலகிய/ தமா"ற#ைத
ஒழி%ேபா' எ!= உண ெசய/ப' திணிய அறிவினைர ஒ%பவ இத
நீட உலகி/ யா உள? 87
--------------

யா7ைகைய யா%ைட#தா% ெப"றவ தா' ெப"ற
யா7ைகயா/ ஆய பய!ெகா0க - யா7ைக
மைலயா மHேபா/ ேதா!றிம" றாேக
நிைலயா நீ# வி'.

88

உட'பான, மைலேம/ காண%ப' ேமக' ேபா/ சிறி ேநா' ேதா!றி ம"=
அேகேய நிைலயாம/ நீகிவிட7 Cய; எனேவ, உடைல உ=தியாக%
ெப"றி(%பவ, தா' ெப"=0ள அIட'பா/ தத ந/லற% பயைன
நா7ெகா0க. 88

39

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

!4னிேம/ நீேபா/ நிைலயாைம எ!ெறணி
இ!னினிேய ெசAக அறவிைன - 'இ!னினிேய
நி!றா!; இ(தா!; கிடதா!; த! ேகளலற
89

ெச!றா!' என%பத லா/.

இேதா இ%ேபாதா! நி!=ெகா(தா! - பி!ன அமதா! - பி!
ப#தா! - பி! த! உறவின அலறி அழ இறேத ேபாAவி2டா! எ!= வா&7ைக
நிைல ேபச%பதலா/, உடலான / Dனியி10ள பனிநீ ேபா/ நிைலய"ற
எ!= உண, இ%ேபாேத - ஆ' - இ%ேபாேத அற ெசய/ ாிTராக! 89
---------------

ேகளாேத வ கிைளகளாA இ/ேதா!றி
வாளாேத ேபாவரா! மாதக0 - வாளாேத
ேச7ைக மரெனாழிய ேசணீ 2ேபால
90

யா7ைக தம7ெகாழிய நீ#.

மாதக0, ேகளாமேலேய உறவினராA# தாமாக வ T2/ பிற. C
மா#திேலேய தக ஒ!=' ெசா/லா ெவ ெதாைல பற ெச!=வி' பறைவ
ேபால, த' உடைல "ற#தா7 வி2 ஒ!=' ெசா/லாமேலேய பிாி
90

ேபாAவிகி!றன.
-------------றவறவிய

10. அற" வ4'5த / அறதி" வ4ைமைய வ65தி அறிவித

அக#தாேர வா&வாெர! றணா ேநா7கி%
க#தா' ெபறாஅ றகைட ப"றி
மிக#தா' வ(தி யி(%பேர ேமைல#
தவ#தா/ தவHெசAயா தா.

91
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"பிற%பி/ ெசAத அற#தா/ (தவ#தா/) இ!ப' A# இ%பிற%பி/ அற'
ெசAயாதவக0, அ#த பிறவியி/, இI T2/ உ0ளவேர ந! வா&பவராவ
என ஒ( T2ைட அணா பா## தா' உ0ேள க யாதவராA
ெவளி7கைடவாயிைல% பி#7ெகா மிக' வ(தி நி"ப. 91
------------

ஆவா' நா' ஆ7க' நைசஇ அற'மற
ேபாவா' நா' எ!னா% ைலெநHேச! - ஓவா
நி!=ஞ"றி வா&தி எனி4' நி! வா&நா0க0
ெச!றன ெசAவ ைர.

92

அ"ப மனேம! நா' வள சி@ற ேவ'; ஆத9! ெச/வ#ைத வி('பி அற#ைத
மற விேவா' எ!= க(தி, ெபா(E7காக ஓயா நி!= ய!= வா&கிறா
ெய!றா1', நி! வா& நா2க0 இேதா ெச!= வி2டனேவ! இனி நீ
ெசAய%ேபாவைத7 C=க. 92
-----------

விைன%பய! வத7கா/ ெவAய உயிரா
மன#தி! அழி@மா' ேபைத - நிைன#ததைன#
ெதா/ைலய ெத! =ண வாேர தமா"ற#()
எ/ைல இகெதா( வா.

93

அறிவி9 பைழய தீவிைன% பயனாகிய !ப' வாி!, ெவ%பமாA% ெப(K  வி2
மன' ேசாவா!. எனேவ, அதைன% பழவிைன% பய! எ!= அறி ெதளிதவேர,
தமா"ற#தி! எ/ைலைய7 கட நீகி7 கைட# ேத=வ. 93
--------------

அ('ெபற/ யா7ைகைய% ெப"ற பய#தா/
ெப('பய4' ஆ"றேவ ெகா0க - க('Xத
சா=ேபா/ சால' பி!4தவி ம"றத!
ேகாேபா/ ேபா' உட'.

94
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ெப=த"காிய ந/1ட'ைப% ெப"ற ந"பயனா/ ெபாிய அற%பயைன@' மிக'
ெசA ைவ#7 ெகா0Tராக உடலான, க(' த(' சா=ேபா/ பி!ன
அற%பயைன மிக' அளி#, ம"= அ7க('பி! ச7ைக ேபா/ தா! அழிவி'.
94
------------

க('பா27 க2 சி=காைல7 ெகாடா
('ெப< ேவகா/ யரா ழவா;
வ(தி உட'பி! பய! ெகாடா C"ற'
வ(கா/ பாிவ தில.

95

கால#ேதா க('ைப ஆைலயி/ இ2 ஆ2 ெவ/ல க2 ெப"றவ, பி! ச7ைக
தீயி/ ெபா(தி எாி@' ேபா அேக !ப' உறமா2டா; அேபால, வ(தி
உைழ# உட'பினா/ அற%பய! ேச#7ெகாடவ எம! வ('ேபா
வ(வதி/ைல. 95
-------------

'இ!=ெகா/ அ!=ெகா/ எ!= ெகா/' எ!னா
'பி!ைறேய நி!ற C"ற ெம! ெறணி
ஒ(மி! தீயைவ; ஒ/1' வைகயா!
ம(மி! மாடா அற'.

96

எம! இ%ெபா< வ(வாேனா - அ%ெபா< வ(வாேனா - எ%ெபா< வ(வாேனா
எ!ெற/லா' எணாம/, அவ! ந' பி!னாேலேய மைற
நி!=ெகா(7கிறா! எ!பதாக எணி, தீ விைனகைள நீ7க !
தவைர@' உயேதா வ#0ள அறகைள ெசAவ(க. 96
----------

ம7களா/ ஆய ெப('பய4' ஆ@கா/

42

எ#ைண@' ஆ"ற% பலவானா/ - ெதா7க
உட'பி"ேக ஒ%ர ெசAெதா<கா 'ப7
கிடண% பண% ப'.

97

ம7க2 பிறவியா/ ஆக7Cய ெப('பயைன ஆராயி!, எIவளேவா மிக% பல
பய!க0 உடாவதா/, த#த உட'7 ேவய உதவிகைள ம2'
ெசAெகாராம/, ேம1லக' ெச!= A%பத"காக ந/லறக0
ெசAயேவ'. 97
------------

உற7' ைணயேதா ஆல'வி# தீ
இற%ப நிழ"பய தா அ() - அற%பய4'
தா!சிறி தாயி4' த7காைக% ப2ட7கா/
வா! சிறிதா% ேபா# வி'.

98

கி0ளி ெயறி@' அளவினதான ஒ( சிறிய ஆல' விைத ெபாிய மரமாA விாி மிக'
பரத நிழைல% பய%ப ேபால, அற#தி! பய4' தா! சிறியதாயி(%பி4'
ததவ ைகயி/ ெசAய%ப2டா/, வான' சிறிதாக அதைன% ேபா#' அள
தா! ெபாிதா'. 98
-------------

ைவக1' ைவக/ வர7க' அஃணரா
ைவக1' ைவகைல ைவெம! றி! =வ;
ைவக1' ைவக/ த' வா&நா0ேம/ ைவத/
ைவகைல ைவ#ணரா தா.

99

நாேடா=' நாளான த' வா& நாளி/ ைகைவ7கிறதாக அநாைள7 கண7கி2
உணராதவ, நாேடா=' நா0 வ கழிதைல% பா#', த' வய ைறவதான
அD2ப' உணராதவராA, நாேடா=' நாைள இ!பமா யி(7கிற எ!ெறணி
மகி&வ. 99
-------------
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மான அ(கல' நீ7கி இரெவ!4'
ஈன இளிவினா/ வா&ேவ!ம! ;-ஈன#தா/
ஊ2ய7 கS' உ=திேச திIட'
100

நீ2# நி"' எனி!.

ஈன# ெதாழி/ ெசA உண ஊ2யேபா' இத உட' அழியா உ=தி ெப"=%
ப/லாயிர' ஆக0 நீ# நிைல# நி"' எ!றா/, ’மான'' எ!4'
ெப=த"காிய அணிகலைன இழ, இர#த/ (யாசி#த/) எ!4' ஈன#தனமான
இழிெசய/ ெசAதாவ யா! உயி வா&ேவ!. ஆனா/ அ நடவாேத! 100
-------------றவறவிய
11. 7, த"ைம / உட(பி" 7,ைம ய6ற த"ைம

'மா7ேக& மடந/லாA!' எ!றர"=' சா!றவ
ேநா7காெகா/ ெநாAயேதா 7கி/ைல - யா7ைக7ேகா
ஈ சிற க!னேதா ேதாலறி4' ேவேம
கா7ைக கவேதா ேகா/.

101

உட'பிேல ஓ ஈயி! சிறகள ேதா9! ஒ( பதி கழ!றா1', அைத7
ெகா#தாதப கா7ைக ஓ2வத" ஒ( ேகா/ ேவ'; எனேவ, 'மாதளி நிற'
இளைம@' உைடய அழகிய ெபேண ' எ!= ெபகைள ேநா7கி% பித"='
ெபாிய மனிதக0 உட' அ"பமான ஓ ஒ7கிட' எ!பைத அறியா ேபா1' ! 101
----------

ேதா"ேபாைவ ேம1' ைள பலவாA% ெபாA'மைற7'
மீ%ேபாைவ மா2சி# ட'பானா/ - மீ%ேபாைவ
ெபாA'மைறயா7 காம' கலா ம"ற தைன%
ைப'மறியா% பா7க% ப'.

102
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உட'பான, ேதாலாகிய ேபாைவ7 ேம1' பல ைளகைள உைடயதாA%
ெபாA# ேதா"ற#ைத மைற7' ேம"ேபாைவ# ணியா/ ெபா9ைடயதாA7
காண% பகிற; ஆத9!, ேம"ேபாைவயா/ ெபாA'ைமைய மைற7காம/
காம' ேபசாம/ உ2ற' ெவளி%ற மா'ப ைபைய# தி(%பி% பா%பேபா/
அIடைல# தி(%பி% பா#தா/ உைம விள'. 102
--------------

த7ேகால' நி!= தைல நிைறய% X P%
ெபாA7ேகால' ெசAய ஒழி@ேம - எ7கா1'
உ விைன@0 உைற7' என%ெபாிேயா
103

கைக வி2ட மய/.

இIட' எ%ேபா' உS' ெசயலா/ உ=தி ெபற7Cய (அதாவ,
ேசா"றா/ அ#த பிட') எ!4' உைமைய உண ெபாியவக0
ெவளியழ ெசAவைத7 ைகவி2ட இIடலாகிய ெச#ைதயி! இழி நிைல, தா'Xல'
உ தைல நிர'ப மல அணி ெபாAயழ ெசAவதா/ மைற விேமா? 103
---------------

ெதணீ7 வைள ெபா(கய/ ேவ/ எ!=
கணி/ ! மா7க0 கவ"ற விேவேனா
உணீ கைளத7கா/ D P! றி2ட!ன
104

கணீைம கெடா< ேவ!.

கணி! உ0 நீைர எ#வி! பைன Dைக# ேதாய ேபா/ ெதாி@' அ7
கணி! உைம நிைலைய உண ந!ெனறியி/ நட7' நா!, ெப களி!
ககைள, ெதளித நீாி/ உ0ள வைள மல ேபா!றன - 0E' கய/ மீ!
ேபா!றன - ேவ/ ேபா!றன - எ!ெற/லா' கண"ற அ"பக0 பித"றி
மய7வதா/ உ=தி தளேவேனா?

104

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

/ைல ைக=வ/ #ெத! றிைவ பித"='
க/லா%! மா7க0 கவ"ற விேவேனா

45

எ/லா(' காண% றகா2 தி7க
105

ப/ெல! கெடா< ேவ!.

யா(' காS'ப கா2/ உதி சிதி7 கிட7' ப/லாகிய எ1'ைப%
பா# ந/வழி நட7' நா! ெபணி! ப/ /ைல ெமா7 ேபா!ற - #
ேபா!ற- எ!ெற/லா' பித"=கிற க/லாத அ"பகளி! மய7கைரயா/ மன'
தளேவேனா?

105

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

ட(' ெகா<' (தி@' எ!'
ெதாட(' நர'ெபா ேதா1' - இைடயிைடேய
ைவ#த த@' வ<'' ஆ' ம"றிவ"=0
106

எ#திற#தா0 ஈேகாைத யா0.

ளித Xமாைல Pய அழகிய ெப என%பபவ0 ட1' Kைள@' இர#த'
எ1'' ெதாடகி!ற நா' ' ேதா1' நநேவ@0ள தைச@' ெகா<% நிண
' ஆகிய இIட" பதிகE0 எ எ!= றி%பிட# த7கவேளா?

106

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

ஊறி உவ #த7க ஒ!ப வாA%ல4'
ேகாதி7 ழ'பைல7' 'ப#ைத% - ேபைத
'ெப(ேதாளி! ெபAவளாA!' எ!4மீ%ேபா#த
107

க(ேதாலா/ கவிள7க% ப2.

ஊ#ைதக0 ஊறி ெவ=7க#த7க ஒ!ப ைளயிடகளி1' கிளறி மல7ழ'
தE'' உடலாகிய ட#ைத ேமேல K@0ள வழவழ%# ேதா9னா/ கணி"
அழெகன7 ெகா, 'ேபரழ ெபா(திய ேதாைள உைடயவேள - அணித அழ
வைளய 1ைடயாேள' எ!ெற/லா' Kட! பித"=வா!.
---------------

பட' அறியா பசா' ேகாைத@'
கபா ரா2வா கலெகா/ -- ம%

107

46

ெபைட ேசவ/ வ!க< ேப#தி27 #த/
ைட சாகா ட சி" =ழி .

108

உட'பாகிய பட#தி! உைம நிைல உணராதவ அணி0ள சதன#ைத@'
மாைலைய@' பா#% பாரா2கி!றன. இவக0, ைடநா"றைடய
உட'பாகிய வ உயிராகிய அ  ாி இ"= வி<த பி!, வ9ய
ெப2ைட7க<' ஆக<' பிண#ைத ெந(கி யி<#7 #தி@பைத7
கடதி/ைல ேபா1' 108
------------

கழிதா இதைல கடா ெநH 2க7
ழிதா&த கணவாA# ேதா!றி - ஒழிதாைர%
ேபா"றி ெநறிநி!மி!; இ"றி த! பெப!=
109

சா"=ெகா/ சால சிாி#.

இகா2/ இ2ட இறதவ தைலக0, பா%பவ உ0ள' அH'ப, உ0ழி
ஆ&0ள ககEட! ேதா"றமளி#, இறவாதி(%பவைர ேநா7கி 'ந/லற'
ேபணி ந/வழியி/ நி/1க0 ! இIட9! இய/ இ#தைகய தா!’ என மிக'
நைக# எ சாி7கி!றன ேபா1'!

109

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

உயிேபாயா ெவடைல உ2க சிாி#
ெசயி தீ7' ெச'மா% பவைர - ெசயி தீதா
க"றித! வண' எ!பதனா/ த'ைமேயா
பட#0 ைவ%ப தில.

110

உயி ேபானவாி! ெவ0ைள# தைல, கடா அH நைக#, இ!ப#தி/
இ=மாதி(%பவைர எ சாி# "ற#தி9( நீ7'. "ற' நீகியவ அ க
இIட9! த!ைம இ#தைகய எ!= உணவதா/ த'ைம ெயா(ெபா(ளாக
மதி##த(7கைடவதி/ைல. 110
---------------
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றவறவிய
12. ற / உலக ப6ைற றத

விள7% கவி(0 மாAதா ெகா(வ!
தவ#தி! ! நி/லாதா' பாவ' ; - விள7 ெநA
ேதAவிட# ெச!றி(0 பாAதா ந/விைன
தீவிட# நி"மா' தீ.

111

விள7 ெவளி ச' ஏ"ப2ட' இ(0 நீகினா"ேபால, ஒ(வன தவ#தி! !ேன
தீவிைன நி"கா. விள7கி! ெநA தீதேபா இ(0 ெச!= பாAவேபா/,
ஒ(வன ந/விைன நீகியேபா தீவிைன நிைல# வி'.

111

--------

நிைலயாைம, ேநாA, K% , சா7காெட! ெறணி#
தைலயாயா தக(மH ெசAவா ;-ெதாைலவி/லா
ச#த' ேசாதிட' எ!றா கிைவ பித"='
பி#தாி! ேபைதயா இ/.

112

ெபா(0களி! நிைலயி!ைம, பிணி, ைம, இற% ஆகியவ"ைற எணி
ேமேலா தம7ேக"ற ந/விைனகைள ெசAவ. எனேவ, ேவத சா#திர', ேசாதிட'
எ!ெற/லா' பித"=கிற பி#தகளி4' அறிவி9க0 இ/ைல . 112
------------

இ/ல', இளைம, எழி/ வன%, மீ7C"ற',
ெச/வ', வ9ெய! றிைவெய/லா' - ெம/ல
நிைலயாைம க ெநயா ற%ப;
தைலயாயா தாAய7 ெகா.

113

T, இளைம, எ< சி, அழ, ேமலான க& ெசா/, ெச/வ', வ9ைம எ!ற இைவ

48

யா' நிைலய"றைவ என ேமேலா ெம/ல ஆAண, தா' பிைழ7'
வழிேத, கால' தா&7கா றெகா0வ. 113
-------------

!ப' பலநா0 உழ' ஒ( நாைள
இ!பேம கா=வ ஏைழயா; - இ!ப'
இைடெதாி தி!னாைம ேநா7கி மைனயா (=)
அைடெவாழிதா ஆ!றைம தா.

114

அறிவிலா, பல நா0 !ப#தி/ உழ/வதானா1', ஒ(நா0 இ!ப#தி"காக மைன
வா&ைவ வி('வ, க"றைமத ெபாியாேரா, இ!ப' இைடயிைடேய சிறிதள
வ(வதறி', !பேம மிதியான எ!=ண' மைனவா&ைவ# றதன.
114
--------------

ெகா!ேன கழித! றிளைம@'; இ!ேன
பிணிெயா K%' வ(மா/;- ணிெவா!றி
எ!ெனா Pழா ெத<ெநHேச ! ேபாதிேயா
ந!ெனறி ேசர நம7.

115

இளைம@' Tேண கழித; இேதா - இ%ேபாேத ேநா@ட! ைம வ(கிற.
எனேவ, எ!ேனா கலவாம/ ணிட! எெகேகா ெச/1' எ! மனேம!
இனியாயி4' நம7 ந/வழி ஏ"பட% ற%பக. 115
---------------

மாட ண#ெதா ம7க2ேப றி/ெலனி4'
Xடா! கழி#த" க(ைமயா/ - Xட
மிெய!4' காரண#தி! ேம!ைற7 கேண
கெய!றா க"றறி தா.

116

49

மைனவியிட' மா2சிைமயான ண' இ/லாைம@ட! ம7கைள% ெப=' மல சி@'
இ/ைலெய!றா1' கணவ! அவைள7 ைகவிட யாதாத9!, இ%பயான
வற2 P&நிைலயி! காரண#தா/, க"றறித ெபாிேயா "கால 8"களிேல
தி(மண#ைத7 'க' எ!4' ெசா/லா/ றி#தன. (க எ!4' ெசா/17,
'தி(மண'' எ!=', 'வில7த/' எ!=' ெபா(0க0 உ ) 116
----------

ஊ7கி#தா' ெகாட விரதக0 உ0Eைடய#
தா7க(' !பக0 தா' தைல வத7கா/
நீ7கி நிYஉ' உரேவாேர ந/ெலா<7க'
கா7' தி(வ# தவ.

117

ஊ7க#ட! தா' ேம"ெகாட ேநா!க0 ைல@' ப, தாக யாத
!பக0 தைல நீ2 வாி4', அவ"ைற வில7கி ேநா!ைப நிைலநி=#'
வ9ைம @ைடயவேர ந/ெலா<7க' ேபா"=' அழகிய தவ#ேதாராவ. 117
----------

த'ைம இக&தைம தா' ெபா=%ப த!றிம"(=)
எ'ைம இக&த விைன%பய#தா/ - உ'ைம
எாிவாA நிரய# T&வெகா/ எ!=
பாிவBஉ' சா!ேறா கட!.

118

பிற த'ைம இக& ேபசியைத# தா' ெபா=#7 ெகா0வத/லாம/, ேம1',
இவ எ'ைம இக&த தீவிைன% பயனா/, ம=ைமயி/ நாக#தி! எாிவாயி/ வி<
வ(வாேர எ!= இர7க%பவ' றவியர கடைமயா'. 118
---------

ெமAவாA க K7 ெசவிெயன% ேபெப"ற
ஐவாய ேவ2ைக அவாவிைன7 - ைகவாA7
கலகாம/ கா#A7' ஆ"ற/ உைடயா!
விலகா T ெப='.

119
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ெமA, வாA, க, K7, கா என% ேபCற%ப' ஐ'ெபாறிகளி! வாயிலாA
உடா' வி(%ைப@' ஆவைல@' த!ைகவயமாA7 கலகாம/ த#7 கா#
ெச1#' வ9ைம உைடயவ! தவறா T (#தி) ெப=வா!. 119
------------!பேம மீ Bர7 க' ற0ளா
இ!பேம கா=வ ஏைழயா;- இ!ப'
இைசெதா=' ம"றத! இ!னாைம ேநா7கி%
120

பைசத/ பாியாதா' ேம/.

அறிவிலா, !பகேள ேம9ட7 க' ற ெகா0ளாராA இ!ப#ைதேய
வி('பி எதிபா%ப. ேமேலா இ!ப' வ(ேதா=' ம"= அதி/ மி70ள
!ப#ைத ேநா7கி, இ!ப#ைத வி('த/ ெசAயா. 120
--------------றவறவிய
13. சின( இ"ைம / ேகாப( ெகா%ளாைம

மதி#திற% பா(' இற7க ; மதியா
மிதி#திற% பா(' இற7க ;- மிதி#ேதறி
ஈ@' தைலேம/ இ(#தலா/ அஃதறிவா
கா@' கதமி!ைம ந!= .

121

ந'ைம மதி# ந! நட%பவ(' நட7க2'! மதி7காம/ ந'ைம மிதி#
நட%பவ(' நட7க2' ! அ"ப ஈ@Cட, ந' தைலேம/ மிதி# ஏறி அமவதா/,
அI ைம @ணதவ, ' சின' ெகா0ளா ெபா=# தேல ந/ல. 121
----------

தடா சிற%பி! த' இ!4யிைர# தாகா
கழி எ/லா' ற%பேவா - ம
அெபயரா தா"ற இளிவத ேபா&தி!
கி"' உ0ள# தவ.

122
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அெபய7க' யாம/ ெந(7கி மிக' இழி ேநதேபா' எ#த
ந"ெசயைல 7' மன=தி @ைடயவ, நீகாத ெப(ைம7 உாிய தம இனிய
உயிைர7 கா7காம/, பிறரா/ !ப' கடேபாெத/லா' ெவ=# உயிைர
விவேரா? 122
-------------

காவா ெதா(வ! த! வாAதிற ெசா/1' ெசா/
ஓவாேத த!ைன தலா/ - ஓவாேத
ஆAதைமத ேக0வி அறிைடயா எHஞா!='
காAதைமத ெசா/லா க=#.

123

ஒ(வ! த! வாைய அட7காம/ திற ேப' தீய ேப , பி!ன விடாம/
அவைனேய 2 வ(#வதா/, இைடவிடா ஆராA அைமத ேக0வி
யறிைடய ெபாிேயா எ%ேபா' கா@' கH ெசா"கைள சின ெசா/லா. 123
--------------

ேந# நிகர/லா நீர/ல ெசா/9ய7கா/
ேவ# ெவளா வி<மிேயா ;- ஓ#ததைன
உ0ள#தா! உ0ளி உைர#ராA ஊ ேக2ப#
0ளி#B 2மா' கீ&.

124

ேமலானவ, தம7 நிகர"ற கீேழா பப"ற ேப  ேபசினா/, அத"காக விய#
சின ெகா0ளா. கீேழாேரா, அ%ேப சிைன# த' உ0ள#தா/ அலசி ஆராA
ஊரா ேக2'ப ெநக ெச!= ேபசி# 0ளி7 தி## Bணிேல
27ெகா0வ. 124
---------

இைளயா! அட7க' அட7க'; கிைளெபா(0
இ/லா! ெகாைடேய ெகாைட%பய! ; - எ/லா'
ஒ=7' மைக உர4ைட யாள!

52

ெபா=7' ெபாைறேய ெபாைற.

125

இைளஞன அட7கேம சிறத அட7க'; ேம!ேம1' கிைள7' ெபா(0 வ(வாA
இ/லாதவ! ெகா7' ெகாைடேய உயத ெகாைட% பயனா'; எவ"ைற@'
ெநா=7கவ/ல வ9ைம@' திைம@' உைடயவ! ெபா=7' ெபா=ைமேய
சிறத ெபா=ைமயா'. 125
------------

க/ெலறி த!ன கயவவாA இ!னா ெசா/
எ/லா(' காண% ெபா=#A%ப - ஒ/ைல
இநீ"றா/ ைபயவித நாக'ேபா/ த#த'
ைமயா! வாதி7க% ப2.

126

உயேதா, மதாி# இ2ட தி(நீ"றா/ விைரவி/ பட' அடகிய பா'ேபால,
த#த' % ெப(ைமயா/ க2, கீேழா வாயி9( க/ Tசினா"ேபா/
வ( ெகாHெசா/ைல யாவ(' அறிய% ெபா=#7ெகா ேபாவ. 126.
------------

மா"றாராA நி!= த' மாேற"பா7 ேகலாைம
ஆ"றாைம எ!னா அறிைடயா ;- ஆ"றாைம
ேந#தி!னா ம"றவ ெசAத7கா/ தாமவைர%
ேப#தி!னா ெசAயாைம ந!=.

127

பைகவராA நி!= த'ேமா மா=ெகா0E' அ"ப7 அடகி ஒகி%
ேபாதைல7 ேகாைழைம எ!= அறிவாளிக0 க(தா; எனேவ, அவக0 ெபா=7க
யாதப எதிாி2# !ப' ெசAதா/ தா' பதி17 அவ7# !ப'
ெசAயாதி(#தேல ந/ல . 127
----------------

ெநகால' ஓ4' நீச ெவளி
ெககால' இ!றி% பர7' ;- அகாைல
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நீெகாட ெவ%ப' ேபா/ தாேன தணி@ேம
128

சீெகாட சா!ேறா சின'.

கீேழார சின' ெநநா0 ஆனா1' நீத/ இ!றி வள ெகாேட ேபா'.
சிற%ைடய ெபாிேயா சினேமா, காA 'ேபா தணீ ெகா0E' P2ைட%
ேபா/ சிறிேநர' இ( பி! தானாகேவ ஆறிவி'. 128
-----------

உபகார' ெசAததைன ஓராேத தக
அபகார' ஆ"ற ெசயி4' - உபகார'
தா' ெசAவ த/லா/ தவ#தினா/ தீC7க/
வா!ேதாA %பிறதா7கி/.

129

தா' உதவி ெசAதைத உணராம/ ஒ(வ தம7 மிக' தீைமேய ெசAதா1', தா'
பதி17 ந!ைமேய ெசAவைத# தவிர, அவர தவ=7காக அவ7# தீைம ெசAய
ய1த/, வானள உய மி7க 'ப#தி/ பிறத ந/ேலாாிட' இ/ைல. 129
-----------

C# நாA ெகௗவி7 ெகாள7க' த'வாயா/
ேப# நாA ெகௗவினா ஈகி/ைல ;- நீ#த!றி7
கீ&ம7க0 கீழாய ெசா/9ய7கா/ ெசா/பேவா
130

ேம!ம7க0 த' வாயா/ மீ2.

நாயான ெவறிமி77 கIவி7 க7க7 க', த' வாயா/ பதி17 அநாைய7
க#தவ இIலகி/ இ/ைல. எனேவ, கீேழா ப இ!றி7 கீழான ெசா" கைள
ெசா!னா/, ேமேலா த' வாயா/ பதி17# தி(%பி அIவா= ெசா/வாகேளா?
130
-------------ெபா !பா அரசிய
14. கவி / கவியி" சிற
சிற

54

Hசி அழ' ெகாதாைன7 ேகா2டழ'
மHச0 அழ' அழக/ல ;- ெநHச#
ந/ல'யா' எ!4' ந நிைலைமயா/
131

க/வி அழேக அழ.

மயி யி! அழ' வைளத ஓர7கைரயி2ட உைடயழ' X' X சழ'
ஒ(வ7 உைமயான அழகாகமா2டா. யா' மன#தா/ ந/ல த!ைம உைடேயா'
எ!4' நநிைல% பைப உடா7வதா/ க/வி அழேக உைம அழ. 131
------------

இ'ைம பய7மா/, ஈய7 ைறவி!றா/,
த'ைம விள7மா/, தா' உளரா7 ேக!றா/,
எ'ைம உலக#' யா'காேண' ; க/விேபா/
132

ம'ம அ=7' ம(.

க/வியான இIலக இ!ப' அளி7', ெகா7க7 ெகா7க7 ைறயா
வள('; த' கைழ விளக ெசA@'; த'ைம%கழா/ எ!=' உ0ளவரா7கி
அழியா நி"'; இ#தைகய க/விைய% ேபால, அறியாைமயாகிய மய7க#ைத%
ேபா7' ம(. யா' எIலகி1' கடதி/ைல.

132

-----------

கள நில# %பிறத உ%பிைன சா!ேறா
விைள நில# ெந/9! வி<மிதா7 ெகா0வ;
கைடநில#ேதா ஆயி4' க"றறி ேதாைர#
தைல நில# ைவ7க% ப'.

133

உவ நில#தி/ ேதா!றிய உ%ைப ந!ெசA நில#தி/ ேதா!றிய ெந/ேபா/
சிறததாக உயேதா மதி%ப அேபா/, தா&யி/ பிறதவராயி4'
க"றறிதவகைள# தைலைமயிட#தி/ ைவ#% ேபா"ற ேவ'. 133
------------

55

ைவ%ழி7 ேகா2பாடா; வாA#தியி! ேக/ைல;
மி7க சிற%பி! அரச ெசறி! வIவா;
எ ச' எனெவா(வ! ம7க2 ெசIவன
வி ைச, ம" ற/ல பிற.

134

க/வி, ெச/வ' ேபா/ ைவ#த இட#தி9( யாரா1' கவர%படா; பாட'
ேக2பவ வாA7க% ெப"=7 க"=# தாி! அழியா ேம1' வள('; மித
ெப(ைம7ாிய ேவத சின7கி4' பறி7க யா; எனேவ, ஒ(வ! தன7%பி!
த! பி0ைளக2 ைவ% நிதியாக அளி# %ேபாக ேவய க/வி தவிர
ேவறி/ைல . 134
--------------

க/வி கைரயில ; க"பவ நா0 சில;
ெம/ல நிைன7கி! பிணிபல ; - ெத0ளிதி!
ஆராA தைமைடய க"பேவ; நீெராழிய%
பா1 (கி! ெதாி.

135

க/வி7ேகா அளவி/ைல; க"பவாி! வா& நா2கேளா சிலேவ; அநா2களி1',
ெம/ல எணி% பா7கா/, ேநாAக0 பல உ0 எ!ப லனா'; எனேவ,
நீைர நீ7கி% பாைல ம2' ப(' அ!ன' ேபால, ெதளிவாக ஆராA,
நிைறைடய ந/ல 8"கைளேய ேத ெத# அறிைடேயா க"ப. 135
------------

ேதாணி இய7வா! ெதா/ைல வ(ண#7
காணி! கைட%ப2டா! எ!றிகழா ;- காணாA!
அவ! ைணயா ஆ=ேபா ய"ேற; 8/ க"ற
மக! ைணயா ந/ல ெகாள/.

136

56

பா7கா/, ஓட' ெச1#பவ! பழைய ேசத இழில#தவனா@0ளா!
எ!= யா(' இகழ மா2டாக0; அவ! ைணயாக ஆ"ைற7 கட ேபாவ
ேபா!றேத, இழில#தானாயி4' ந/ல 8"கைள7 க"றவ! ைணயாக
ந"க(#7கைள7 க"=7ெகா0E த1மா' ! அறிவாயாக!

136

----------

தவல(' ெதா/ேக0வி# த!ைம உைடயா,
இக9ல, எஃைடயா த'0 ழீஇ
நக9! இனிதாயி! காபா' அக/வான#()
137

உ'ப உைறவா பதி.

"ற ம"ற பைழய 8" ேக0வி@' ந"ப' உைடயவ(' பைகைம யி/லாதவ('
அறிவ!ைம @ைடயவ(மாகிய க"றவக0 <வி/ C% ேபசி மகி&வதனி4',
அக!ற விணி/ ேதவ வா<' உயத நகர' இ!ப' த(மாயி! ஆ ெச!=
பா7கலா'.

137

----------

கைனகட/ தேச%ப! க"றறிதா ேகைம
Dனியி! க(' தி! ற"ேற ; Dனி நீ7கி#
Bாி! தி! ற!ன தைக#தேரா; பபிலா
138

ஈர' இலாள ெதாட.

ஒ97' ளித கட/ ைற நாடேன ! க"=# ெதளிதவர ந2, க('ைப
Dனியி9( அ ேநா7கி# தி!பேபா/ ேபாக%ேபாக இனி7'. ப' அ!'
இ/லாத அறிவி9களி! ந2ேபா, க('ைப Dனிையவி2 அயி9(
Dனிேநா7கி# தி!பேபா/ இனிைம ைறவ('.
------------

க/லாேர ஆயி4' க"றாைர ேசெதா<கி!
ந/லறி நாE' தைல%பவ ; - ெதா/ சிற%பி!

38

57

ஒணிற% பாதிாி%X ேசதலா/ #ேதா
139

தணீ7# தா! பய தா.

திய ம2பாட', பழ' ெப(ைம@' ந/ல நிற' உைடய பாதிாி%Xைவ% ெப"=
அத! மண#ைத# த!னிட0ள தணீ(77 கிைட7க ெசAதா"ேபால,
க/லாதவகE' க"றறிதவ(ட! கல பழகினா/ அவத' ந/ல அறி
139

நாேடா=' கிைட7க% ெப=வ.
---------

அலசா/ க"பி! அறி 8/ க/லா ()
உலக 8/ ஓவ ெத/லா' - கலகல
Cஉ' ைணய/லா/ ெகா தமா"ற'
140

ேபாஒ' ைணயறிவா இ/.

ஒ(வ அள மி7க ப%பிைனக0 அைமத அறி 8"கைள7 க/லாம/, ெவ"=
உலகிய/ 8"கைள ம2' ப%பதனாெல/லா', ’கல கல' ெவ!= Tேண க#'
அளேவய!றி, ந!ைம ெப"=# தமா"ற' நீ' அள உைம @ணதவ
ராகா. 140
-------------அரசிய
15. 9பிற /பிறத 9யி" (9:(பதி")
9:(பதி") ெப ைம

உ7ைக உலறி உட'பழித7 கS'
%பிற% பாள த' ெகா0ைகயி" !றா;
இ7க தைலவத7 கS' அாிமா
141

ெகா%/ கறி7ேமா ம"=.

அாிமா (சிக') பசி# !ப' ேம92டேபா' ெகா% /ைல7 க## தி!4மா?
தி!னா. அ ேபால, உயத 'ப#தி/ பிறதவ, உைட சிைத பசியா/
உட' ெம9தேபா' (=7 வழியி/ வா& ெப=வத"காக#) தம உயத
றி7ேகாளி9( மாறா

141

58

----------சா!றாைம, சாய/, ஒ<7க' இைவ K!='
வா!ேதாA %பிறதா7 க/ல - வா!ேதா@'
ைமதவ& ெவ"ப ! படாஅ ெப(Hெச/வ'
எAதிய7 கS' பிற7.

142

வானளாவிய - ேமக' தவ&கி!ற மைல நாடேன! மா' பழ' பத'
ந/ெலா<7க' ஆகிய % பகE', வானளாவிய க& மி7க உய யி/
பிறதா7 க/லாம/, ெப(H ெச/வ' ெப"றேபா' தா&யின7 அைமயா.
142
----------

இ(7ைக எழ1' எதிெசல' ஏைன
வி%ப ஒழிதேலா !ன - %பிறதா !றா
ஒ<7கமா7 ெகாடா; கயவேரா ()
ஒ!றா உணர"பா" ற!=.

143

ெபாிேயா வாி! இ(7ைகவி2 எ<த1' எதிெச!= அைழ# வ(த1' அவைர
வழிய4%'ேபா சிறி ெதாைல உட! ெச/1த1மாகிய இ!ன பல உய
பகைள, உய % பிறதவ ைறயாத இய"ைக ெயா<7கமாக7
ெகா(%ப. இIெவா<7க' அ"பாிட' இ(%பதாக7 க(தயா.

143

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

ந/லைவ ெசAயி! இய/பா'; தீயைவ
ப/லவ B"=' பழியா' ;- எ/லா'
உண(' %பிற%பி! ஊதிய' எ!ேனா
ண(' ஒ(வ7 ெகனி!.

144

ஒ(வ7 உய% பிற% கிைட#0ள எனி/, அவ ந/லன ெசAதா/
உய% பிற%பி! இய"ைக ெய!= உலக' C=', தியன ெசAதா/, பல('

59

B"=' பழி7 இடமா'; எனேவ, எ/லா' உணத உயயி/ பிறததா/
அவ(7 ெசாத ந!ைம எ!னேவா?

144

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

க/லாைம அ ச' ; கயவ ெதாழில ச';
ெசா/லாைம உ0Eேமா ேசாவ ச' - எ/லா'
இர%பா7ெகா! றீயாைம அ ச'; மர#தாாி'
மாணா7 %பிற தா.

145

மாப"ற தா&யி/ பிறதவ, ப7காத அ ச', கயைம# ெதாழி/ ெசA@'
அ ச', ந/ேலா அைவ நேவ ஒ!=' ேபசவியலாைமைய எணி
ேசாேபா' அ ச', எ/லாேம இர%பவ7 ஒ!=' ெகா7கயாத அ ச'
ஆகிய அ சகைள உணராத மர7க2ைடகளாA மர#%ேபாவ. 145
----------------

இன ந!ைம இ!ெசாெலா! றீத/ம" ேறைன
மன ந!ைம எ!றிைவ எ/லா' - கனமணி
#ேதா ைம7' ழவாி# தேச%ப
இ"பிறதா கேண உள.

146

உயத பல மணிக0 #7கேளா ஒளி T' - ஒ97கி!ற ளித கட"கைர
நாடேன ! ந/9ன ந2, இ!ெசா/ ேபச/, இர%பா7 ஒ!= ஈத/, ேம1' ம"ற
மன#BAைம த9ய ந"பக0 யா' ந"% பிற%பாளாிட' இ(7'.
46
-------------

ெசAைக அழி சித/ ம" றாயி4'
ெபAயா ஒ( சிைற ேபாி/ உைட#தா';
எIவ' உழத7 கைட#' %பிறதா
ெசAவ ெசய"பா /ைவ

147

60

ெபாிய மாளிைக ஒ( ப7க' ேவைல%பா அழிதி(தா1', ம"ெறா( ப7க' ெச/
நிைற அாி#தி(தா1', இ!ெனா( ப7கமாவ மைழ ெபAயாத ந/ல இட#ைத
உைட#தாயி(7'. அேபால, ந"% பிறேதா, வ=ைம# !ப#தா/ வ(
கால#', ெசAய ேவய ந"ெசய/கைள ெசA ெகாேட யி(%ப. 147
----------

ஒ(ைட பா' ெகாளி4' ஒ(ைட
அகமா ஞால' விள7Yஉ' திக0 ேபா/
ெச/லாைம ெசIவேன நி"பி4' ஒ%ரவி"()
ஒ/கா %பிற தா.

148

ஒ( ப7க' பா' (கிரகண' ) ப"றி7ெகாடா1', ம"ெறா( ப7க#தா/, அழகிய
இட#ைத@ைடய ெபாிய நிலலைக ெவளி ச#தா/ விளக ெசA@' நிலாைவ%
ேபால, ந"யாள, த'ைம வ=ைம ந! ப"றி நி"பி4', உலகி" உதவதி/
தளரா. 148
------------

ெச/லா இட#' %பிறதா ெசAவன
ெச/9ட#' ெசAயா சிறியவ;- /வாA
ப(ம' ெபா=%பி4' பாAபாி மாேபா/
ெபா(ர ஆ"=த/ இ!=.

149

மா! உட'பி! ேம/ ேசண' ேபா27 ெகாடா1', பாAேதா' திைரேபா/
ேபாக#தி/ பைகைய எதி#த/ இயலா; அேபால, உய% பிறேதா
ெசAய யாதேபா' எ%பயாவ ய!= ெசA@' ந"ெசய/கைள,
தா&தவக0 ெசAய த ேபா' ெசAயமா2டாக0.
-------------

எ"ெறா!=' இ/லா இட#' %பிறதா
அ"=#த! ேசதா7 கைசவிட# B"றாவ;
அ"ற7 கைட#' அக/யா றக&த7கா/

149

61

150

ெத"ெறன# ெதணீ ப'.

நீ அ"றேபா' அக&த ஆ"ைற# ேதானா/ விைர ெத0ள# ெதளித நீ
ேதா!றி உத'. உய யின(' த'மிட' யாெதா!=' இ/லாத ேபா',
வசதிய"=# த'ைம அய எளியா7, தளத விட# உத'
ஊ!=ேகா/ேபா/ உதவ. 150
--------------அரசிய
16. ேம"ம3க% /ேமலான பபாளாி" ேம"ைம

அக வி'பி! அக/ நிலா% பாாி7'
திகE' சா!ேறா(' ஒ%பம! ;- திக0 ம=வா"=', சா!ேறா அஃ தா"றா ; ெத(ம
151

ேதAவ ஒ(மா றி!.

அழகிய இட#ைத@ைடய விணிேல அக!ற நில ெவாளிைய T' ெவணிலா'
ேம!ம7கE' த'0 நிகராவ; ஆனா/, ெவணிலாவான த!னிட0ள
க=%7 களக#ைத# தாகி7ெகா0ள. ேமேலாேரா, ஒ( களக' உ"றா/
அைத# தாகயாத வராA மயகி அழிவ.

151

-----------

இைச@' எனி4' இைசயா ெதனி4'
வைசதீர எSவ சா!ேறா ;- விைசயி!
நாிமா உள' கிழி#த அ'பினி/ தீேதா
அாிமா% பிைழ%ெபAத ேகா/.

152

க(திய ைகC4' - சாி ைகCடாவி4' சாி - பழி வராம/ பா#7ெகா0வ
ெபாிேயா. விைர பாA நாியி! மாைப% பிளத அ'ைப7கா21', அாியி!
(சிக#தி!) ேம/ ைவ#த றிதவறிய அ' தா&ததா எ!ன ?
------------

52

62

நர'ெப< ந/Cதா ஆயி4' சா!ேறா
ர'ெப< "ற' ெகா ேடறா;- உர'கவறா
உ0ளெம4' நாாினா/ க2 உளவைரயா/
153

ெசAவ ெசய"பா லைவ.

உயேதா நர' ெதாிய ெம9 ஏழைம@றி4', த' வர' கட "றமான
ெசய/ாி !ேனற யலா; த' அறிைவ7 க(வியாக7ெகா, ஊ7க'
எ!4' கயி"றா/ மன#ைத7 க2%பா ெசA, த'மிட' உ0ள அளவி"
ெசAய#த7க ந"ெசய/கைள ெசAவ.

153

-----------

ெச/வழி7 கெணா(நா0 காணி4' சா!றவ
ெதா/வழி7 ேகைமயி! ேதா!ற% ாிதியா%ப;
ந/வைர நாட! சில நா0 அ%ப!
154

கலவைர@' உடா' ெநறி.

ந/ல மைல நாடேன ! க(க/ மைலயி1' ஒ(சில நா0 ம7களி! கால
ப2டாேலேய ேதAத பாைத உடாகி வி'. ெபாியவக0 ெச/1' வழியிேல
ஒ(வைர ஒ(நா0 கணா/ கடா1', ெதா!=ெதா2% பழகிய ந2 ேபா/
ெதாி@'ப மிக' வி('பி7க2 பழவ.

154

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

/லா எ<#தி! ெபா(ளி/ வ=ேகா2
க/லா ஒ(வ! உைர%ப' க ஓ
ந/லா வ(தி@' ேக2பேர ம"றவ!
ப/லா(0 நாண/ பாி.

155

எ<# இல7கண'அறியாத - ஒ( க(#' உணர யாத Tண C2ட#திேல
க/லாத ேபா9 ெயா(வ! ேபச', தவறி அ ெச!ற ந/லா அவன ேப சா/
வ(தினா1', க#தா/ அவ! பல நேவ நாSவாேன எ!= பாிெகா
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இர7க"= வாளா ேக27ெகா(%பா.

155

---------

க#7 க('பிைன7 கதகர 8றி
இ# நீ ெகா0ளி4' இ!ைவ#ேத ஆ'
வ%பட ைவதிறத7 கS' %பிறதா
156

Cறா த' வாயி" சிைத.

க('ைப% ப/லா/ க#' கS7க0 சித='ப ஆைலயி/ இ2 ெநா=7கி@'
உர9/ இ2 இ#' எ%ப சா= எ#தா1', அ, இனிய ைவ@ைடயதாகேவ
யி(7'. உய% பிறதவ(', த'ைம ெயா(வ பழிபட# தி2 ெச!றா1' த'
வாயா/ இழி#% ேபசா இனி7கேவ ேபவா.

156

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

க0ளா ; க0 உணா; கவ கெதாாீஇ
எ0ளி% பிறைர இக&ைரயா : - த0ளி@'
வாயி"ெபாA Cறா ; வவ= கா2சியா
சாயி! பாிவ தில.

157

"றம"ற ந/லறிவின தி(டா; க0 யா; வில7க ேவயவ"ைற வில7கி
நீ7வ, பிறைர ம2ட%ப#தி இக& ேபசா; தவறி@' வாயா/ ெபாA ேபசா ;
வா& சாிதா/ !=த/ இல. 157
---------------

பிறமைறயி!க ெசவிடாA#, திறனறி()
ஏதிலா இ"க (டனாA#, தீய
றC"றி! KைகயாA நி"பாேன/ யா'
அறCற ேவடா அவ".

158

பிறா மைற ெசAதிைய (இரகசிய#ைத) ஒ27 ேக2பதி/ ெசவிடனாகி@',

64

ைறயறி ஒ<கி, அயலா! மைனவிைய# திய ேநா7ட! காபதி/ க
(டனாகி@', பிறைர% ப"றி% றCறி# தியன, ேபவதி/ ஊைமயாகி@'
ஒ(வ! ஒ<வாேன/, அ'ேமேலா47 யாேதா அற' அறி=#த
ேவயதி/ைல. 158
----------------

ப!னாE' ெச!ற7கா/ பபிலா த'ைழ
எ!னா4' ேவ' எ!றிக&ப;- எ!னா4'
ேவ4' ந!=ம" ெற!= வி<மிேயா
159

காெடா=' ெசAவ சிற%.

ந"பபி/லாதவ, த'மிட' ஒ(வ பல நாE' வதா/, ஏேத4' வி('பி
வ(கிறா எ!= இக& சியாக நட#வ. ேம!ம7கேளா, ஒ(வ எைத@'
வி('பிவாி4' ந/லேத எ!= மகி&, காSேதா=' ெப(ைம@ட! நட#வ.
159
--------------

உைடயா இவெர! ெறா(தைலயா% ப"றி7
கைடயாயா பி! ெச!= வா&வ;- உைடய
பிலதைல% ப2ட ேபாலாேத ந/ல
160

லதைல% ப2ட இட#

ந"யி" பிறத ந/லா(ட! ேசதா/, ெபா!4' மணி@' உைடய ரக#ைத
அைடத ேபா/ ஆகாேதா ஆ' ! இஃதறியாதா, இழிதவ பி!ேன ெச!=
இவ ெப(Hெச/வ' உைடயவ எ!= உ=தியாக% ப"றி% (ப/9ளி#) வா&வ.
160
-------அரசிய
17. ெபாியாைர பிைழயாைம / ெபாியவாிட( பிைழபட நடவாைம

65

ெபா=%பெர! ெறணி% ைரதீதா மா2'
ெவ=%பன ெசAயாைம ேவ';- ெவ=#தபி!
ஆ7' அ(வி அணிமைல ந/ நாட!
161

ேப7த/ யா7' அாி.

ஒ97கி!ற அ(வி ஓ' அழகிய மைலநாடேன! "ற ம"ற ெபாியாாிட#Cட,
ெபா=#7ெகா0வா எ!= க(தி, ெவ=7க#த7க தீ ெசய/க0 ாியலாகா; அவ
ெவ=#வி!, அதனா/ ஏ"ப' இழ%ைப நீ7த/ யா7' இயலா.161
-----------

ெபா!ேன ெகா#' ணத" காியாைர7
ெகா!ேன தைல7Cட% ெப"றி(' - அ!ேனா
பயனி/ ெபா<தா7 கழி%பேர ந/ல
162

நயமி/ அறிவி னவ.

ந/ல நய' அறியாத அறிெப"ற Kட, ெபா!ைனேய தாி4' ெப=த"காிய
ெபாியாைர எளிேத - இலவசமாக ேசர%ெப"=Cட, (அவரா/ ந!ைமெபறாம/)
பயன"ற ெபா<தாக நாைள7 கழி%ப. அேதா !

162

------

அவமதி%' ஆ!ற மதி%' இர'
மிைக ம7க ளா/ மதி7க" பால ;- நயணரா7
ைகயறியா மா7க0 இழி%' எ#ேத#'
ைவயா வ#த 8லா.

163

ஒ(வ(ைடய தா&' உயத மதி%' ஆகிய இர' ேம!ம7களா/
தீமானி7க%பட ேவயைவ யா'. நய' இ/லாத - ஒ<7க' அறியாத
அ"பமா7க0 ெசA@' இக& சிைய@' எ#ேதா' க& சிைய@', ஆராAத
8/வ/லா ஒ( ெபா(2டாக மதியா.
-------------

163
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விாிநிற நாக' விட(ள ேத4'
உ(மி! கHசின' ேச நி!=' உ2';
அ(ைம உைடய அரேச' உAயா
ெப(ைம உைடயா ெசறி!.

164

பட' விாி7' பளபள%பான நிறைடய ந/ல பா' ஆழமான ெவ%70
இ(%பி4', இயி! கைமயான சினழ7க' ெவெதாைலவி/ ேதா!றினா1'
அH'. அேபால, பிைழ ெசAதவைர% ெபாியவ சினதா/, த"காிய
கா%பிட#தி/ (அரணி/)  ெகா0ளி4' த%ப யா . 164
------------

'எ'ைம அறிதி9; எ'ேபா/வா இ/'ெல!=
த'ைம#தா' ெகா0வ ேகாள!= ;- த'ைம
அாியரா ேநா7கி அறனறி@' சா!ேறா
ெபாியரா7 ெகா0வ ேகா0.

165

’எ'ைம% ப"றி நீவி அறி$; எ'ைம%ேபா/ உயதவ எவ(' இ/ைல' எ!=
ஒ(வ த'ைம#தாேம உய#தி7ெகா0வ உயத ேகா2பாடாகா; ந/லற'
அறித ெபாிேயா, த'ைம அ(ைமயானவ எ!= க(தி% ெப(ைம7 உாியவ
எ!= ஏ"=7ெகா0வேத ஒ(வ7 உய. 165
--------------

நளிகட/ தேச%ப நா0 நிழ/ ேபால
விளி@' சிறியவ ேகைம - விளிவி!றி
அ/ நிழ/ேபா/ அக!றக! ேறாேம
ெதா/க ழாள ெதாட.

166

ளித ெபாிய கட"கைர நாடேன! தா&ேதார ந2 "பக/ நிழ/ ேபா/
வாவர7 ைற மைற@'; ெதா!=ெதா2 வ(' கழாளா ந2ேபா மைறயாம/
பி"பக/ நிழ/ ேபா/ ேபாக% ேபாக நீ நீ வள('. 166
------------
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ம!ன தி(வ' மகளி எமி/ நல'
!னியா A%ப; தக/ ேவடா ; - !னி7
ைழ ெகா தா&த ளிமர' எ/லா'
உைழதக ெச!றா7 ெகா(.

167

அட தளி ெகா தா&தி(7' ளித மரகெள/லா' த'ைம
யைடதா7 ஒ(ேசர இட' த('. அரசர ெச/வ#ைத@' மகளிாி! அழ
நல#ைத@' அைடதவ Dகவ. இதி/ தைடயி/ைல. 167
----------

ெதாிய# ெதாி@' ெதாிவிலா கS'
பிாிய% ெப('படேநாA ெசA@' - ெபாிய
உலவா இ(கழி ேச%பயா மா2'
கலவாைம ேகா உ='.

168

வ"றாத நீட ெபாிய நீ7கழிகைள@ைடய கட"கைர நாடேன! ெதளிபட ஆரா@'
அறிவிலாைர@' Cயபி! பிாிவெத!றா/ ெபாிய பிாி# !ப ேநாA வ(#'.
எனேவ, எவாிட' Cடாதி(%ப ேகா ந!ைமயா'. 168
----------

க/லா ேபாகிய நாE', ெபாியவ க
ெச/லா ைவகிய ைவக1', - ஒ/வ
ெகாடா ெதாழித பக1' உைர%பி!
படா அவா' பைடயா க.

169

ந/ல 8ைல7 க"கா Tணாகிய நாE', ெபாிேயாாிட' ெச!= பழகாெதாழித
நாE', இய!றவ"ைற% பிற7 உதவா கழித நாE', ெசா/ல%ேபானா/, ந/ல
பபாளாிட' காண%படா. 169
---------------
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ெபாியா ெப(ைம சி=தைகைம ; ஒ!றி"()
உாியா உாிைம அட7க' ;- ெதாி@கா/
ெச/வ' உைடயா(' ெச/வேர த! ேசதா
170

அ/ல/ கைளப எனி!.

ெபாியவக2% ெப(ைம பணி. உயத ெபா(0 ஒ!றி" உாியவாி!
உைமயான உாிைம அட7கேம. ஆரா@கா/, ெச/வ' ெப"றவ(', த'ைம
அனவர வ=ைம# யைர நீ7வா எனி/ உைமயான ெச/வராவ. 170
-------------அரசிய
18. ந4ன1 ேசத /நலா ;!:றைவ நா:த
நா:த

அறியா% ப(வ# தடகாேரா ெடா!றி
ெநறிய/ல ெசAெதா<கி யI' - ெநறியறித
ந"சா சார7 ெகேம ெவயி/ =க%
"பனி% ப"=வி2 டா.

171

ெவயி/ ஏறிய' /9/ இ(த பனி வி2 நீகினா" ேபால, அறியா%ப(வ#திேல
அடகாத தீயவ(ட! C ைறய"ற ெசய/ ாிவத தீெயா<7க', ைற
யறித ந/9ன#ேதா ேச பழக விலகிவி'. 171
---------

அறிமி! அறெநறி; அHமி! C"ற' ;
ெபா=மி! பிற7கHெசா/; ேபா"=மி! வHச';
ெவ=மி! விைன தீயா ேகைம; எH ஞா!='
ெப=மி! ெபாியாவாA ெசா/.

172

ந/லறவழிைய நாயறிக. எம47 அHசி# தீவிைன ெசAய"க . பிற ெசா/1'
கH ெசா"கைள% ெபா=#7 ெகா0க. வHசக7 ண' வரா த7க. தீவிைன
ெசAவார ெதாடைப ெவ=#திக ெபாிேயா வாAெமாழிைய எ!=' ெப"=%
பி!ப"=க. 172
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---------

அைடதா% பிாி' அ('பிணி@' ேக'
உடட' ெகாடா7 றலா/ - ெதாடகி%
பிற%பி!னா ெத!=ண(' ேபரறிவி னாைர
உற%ணக அ'மா எ! ெநH.

173

Cயவைர% பிாித1' ெகாய பிணி@' சா' உட' ெப"றவ7 உட47ட!
உடாவதா/, ஆராய# ெதாடகி% பிறவி ெகாய எ!= உணரவ/ல
ேபரறிவாளைர எ! மன', அ'மா ! மிக' ேசவதாக. 173
-----------

இற%ப நிைன@கா/ இ!னா ெதனி4'
பிற%பிைன யா(' னியா - பிற%பி40
பபா"= ெநHச# தவகேளா ெடHஞா!='
நபா"றி நடக% ெபறி!.

174

மிக' எணி% பா7கி!, பிறவி !பமான எ!றா1', இத% பிறவியி/ ப
மி7க உ0ள ைடய ெபாியாகேளா எ!=' ந2 ெகா Cயி(7க% ெபறி!,
பிறவிைய எவ(' ெவ=7கா. 174
----------

ஊ அ கணநீ உர நீ ேசத7கா/
ேப(' பிறிதாகி# தீ#தமா';- ஓ('
லமா2சி இ/லா(' !=ேபா/ நி"ப
நலமா2சி ந/லாைர சா.

175

ஊாி10ள கழிநீ ேவெறா( ெபாிய Bய நீேரா2ட இட#ைத அைடதேபா, கழி
நீ எ!ற இழித ேப(' நீகி, Bய ெதAவ நீ என%ப'. %ெப(ைம யி/லாத
கீேழா(', ந!மாைடய ந/ேலாைர ேசதா/, மைலேபா/ ெப(ைமயா/
உய ேதா!=வ. உணTராக!" 175

70

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

ஒகதி வா0 மதிய' ேசதலா/ ஓகிய
அக வி'பி! ய1' ெதாழ%ப[உ' ;
!றிய சீைமய ஆயி4' சீெப=வ
!ற!னா ேகைம ெகாளி!.

176

உயத அழகிய இடமக!ற விணிேல ெவகதி T' விள7கைடய
ெவணிலாவி! நேவ அைம இ(%பதா/, 'ய/' என அைழ7க%ப'
க=%7 களக' ம7களா/ வணக%பகிற. அேபால, ஒ(வ ைறத
ெப(ைம @ைடயவரானா1', மைலய!ன ெபாியாாி! ந2ைப7 ெகாடா/
நிைறத ெப(ைம ெப=வ 176
-------

பாேலா டளாய நீ பாலா' அ/ல
நீராA நிற' ெதாி ேதா!றாதா' ;- ேதாி!
சிறியா சி=ைம@' ேதா!றாதா' ந/ல
ெபாியா ெப(ைமைய சா.

177

பாேலா கலத நீ பாலாேம தவிர, நீாி! நிற' தனியாA# ெதாி காண%படா.
அேபா/, ஆரா@கா/, சிறத ெபாியாாி! ெப(த!ைமைய சாதா/
சிறியாாி! சி=ைம#தன' ெதாியா மைற@'. 177
-----------

ெகா/ைல இ('ன#7 "றி அைடத/
ஒ/காேவ ஆ' உழவ உ<பைட7;
ெம/9யேர ஆயி4' ந"சா சாதாேம/
ெச/லாவா' ெச"றா சின'.

178

71

ெபாிய ெகா/ைல7 கா2/ அமர7 க2ைடேயா ேச0ள "க0 உழவ உ<'
கல%ைப7 அைசய மா2டா. ெம9தவரானா1' ந/9ன#தாைர சா
உ0ளவபா/ பைகவாி! சின' ெச/லா. 178
----------

நிலநல#தா/ நதிய ெந/ேலேபா/ த'த'
லநல#தா/ ஆவ சா!ேறா - கலநல#ைத#
தீவளி ெச!= சிைத# தா சா!றாைம
179

தீயின' ேசர7 ெக'.

ந!ெசA நில#தி! ந/ல வள#தா/ ந! வள(' ெந"பயிேரேபா/, தா' பிறத
யி! ெப(ைமயா/ உயேதா உ(வாகி!றன. க%ப9! க2டைம%ைப7
ெகாய ய"கா"= Tசி7 க2டழி%பேபால, ஒ(வாி! ெப(த!ைம தீய
C2ட#ைத சாவதா/ ெக2டழி@'. 179
---------

மன#தா/ ம=வில ேர4' தா' ேசத
இன#தா/ இகழ% பவ;- ன#
ெவறிகம& சதன' ேவைக@' ேவேம
180

எறின' தீ%ப2ட7 கா/.

அ=வைட ெசAய%ப2ட ெகா/ைல7கா2/ தீைவ7க% ப2டா/, அைத சா
அ(ேக@0ள மண' மி7க சதன மர' ேவைக மரCட ெவ ேபா'.
அேபால, ஒ(வ, மன#திேல களக' இ/லாதவரா யி4' தா' ேச0ள திய
C2றவா/ இகழ%பவ. 180
-----------அரசிய
19. ெப ைம /ெப த"ைம

ஈத/ இைசயா திளைம ேச நீதலா/
காத லவ(' க(#த/ல; - காத9#()

72

'ஆ' நா'' எ!4' அவாவிைன7 ைகவி2%
181

ேபாவேத ேபா1' ெபா(0.

வ=ைமயா/ ஒ!=' உதவ யா ேபாக, இளைம ெநெதாைல வி2
நீகியதா/ காத/ ெகா(த ெப(' க(# ெச1#தா வி2டன; எனேவ,
நா' இ!4' காத9# வா&ேவா' எ!4' ஆவைல# ற ேம/நிைல7
ெச/லய/வேத சிறத ெசய/ ேபா1'!

181

---------

இ"சாவி! ஏமாேத' ; ஈகைமேத'' எ!ெறணி%
ெபா சா ெதா<வ ேபைதயா; - அ சா
நி!றன ேபா!= நிைலயா எனணதா
எ!=' பாிவ தில.

182

இ/லற#ைத சாதி(ததா/ இ!"ேறா' - ஈ எ/லா' நிைற"ேறா' எ!= க(தி% பி!வ(வைத மற நட%ப அறிவி9க0. அத வா& உ0ளேபா/
ேதா!றி நிைல7கா ேபா' என உணத அறிஞக0 எ!=' !=த/
இ/ைல. 182
-----------

ம=ைம7 வி# மய9!றி ெசA
சி=ைம% படாேத நீ வா&மி! - அறிஞராA
நி!=ழி நி!ேற நிற' ேவறா'; காரண'
இ!றி% பல' உள.

183

ம=லக வா&வி" விைதயாகிய ந/லற#ைத மய7கமி!றி ெசA ைறபடாம/
நீவி அறிைட யவராA வா&Tராக! (ஏெனனி/, இIட/) நி!றவிட#தி/
நி!றபேய நிைலைம மாறி% ேபா'; ம"=' ஒ( காரண' ெதாியாமேலேய
ப/வைக சி7க/கE' உ டா'. 183
---------
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உைற%ப( கால#' ஊ"= நீ7 ேகணி
இைற#ணி4' ஊரா"=' எ!ப; - ெகாைட7கட4'
சாஅய7 கS' ெபாியா ேபா/ ம"ைறயா
ஆ அய7 கS' அாி.

184

மைழ ய"ற கால#' ஊ"= நீ(ைடய ேகணி சி=க இைற# உடா1' ஊ
<வைத@' கா7' எ!= C=வ. பிற77 ெகா7' கடைமைய@ Cட,
ெச/வ' ைறத ேபா' உயேதா ெசAவேபா/, ெச/வ' உடானேபா'
ம"ற கீ&ம7க0 ஆ"=த/ இ/ைல . 184
------------

உ=ன/ தல C2 அ=மிட#'
க/," =ழி ஊ=' ஆேறேபா/ ;- ெச/வ'
பல7கா"றி7 ெக2லத7 கS' சில7கா"றி
ெசAவ ெசய"பா லைவ.

185

மித நீைர# த உலகினைர உபி#, நீ அ"றேபா' ேதா'
ஊ"=7ழியி/ நீ ஊறி உத' ஆ"ைற% ேபால, உயேதா ெச/வ#ைத%
பல7' பகிதளி#, ெச/வ' வ"றிய ேபா' சில(7காயி4' உதவிாி
ெசAயேவய ந" கடைமகைள ெசAவ. 185
-------------

ெப(வைர நாட! ெபாியாக தீைம
க(நைரேம/ Pேடேபா/ ேதா!=' ;- க(நைரைய7
ெகா!ற!ன இ!னா ெசயி4' சிறியாேம/
ஒ!றா4' ேதா!றா7 ெக'.

186

ெபாிய மைலநாடேன! ெபாிேயார "ற', ெபாிய காைளமா2! ேம/ ேபா2ட
P2ைட%ேபா/ ந! ெதாி@'. அத% ெபாிய காைளைய7 ெகா!ற ேபா!ற
ெகாைமக0 ாியி4' இழிதவ ேம/ ஒ( பழி@' ெதாியா மைற%ப'. 186
-----
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இைசத சி=ைம இய/பிலா தாக
பைசத ைண@' பாிவா'; - அைசத
நைகேய@' ேவடாத ந/லறிவி னாக
பைகேய@' பா ெப='.

187

சி=ைம ெபா(திய ந"ப இ/லாதவாிட' ஒ2 உறவா' வைர@'
!பேமயா'. கல7க#தி"ாிய தீைமகைள விைளயா2டாக' ெசAய வி('பாத
ந/லறிஞாிட' ெகாட பைக@' ெப(ைம ெப='. 187
---------

ெம/9ய ந/லா(0 ெம!ைம ; அவிற()
ஒ!னா(0 C"=2' உ2ைடைம; எ/லா'
சலவ(0 சால சலேம; நலவ(0
ந!ைம வர'பாA விட/.

188

ெம!ைம#த!ைம@ைடய ந/லவாிட' ெம!ைம# த!ைம@', அ கட நட7'
பைகவாிட' எம4' அH'பயான கைம கலத வ!ைம@', எ/லாேம
வHசகமாA நட%பவாிட' மிக' வHசக# த!ைம@', ந/லவாிட' ந!ைமயி!
உய எ/ைல@' கா2Tராக! 188
------------

க7கி ஒ(வ! கறைள ேபசி
மய7கி வி4' மன%பிாி%ெபா! றி!றி#
ள7க' இலாதவ Bய மன#தா
விள7கி40 ஒடேர ேபா!=.

189

கல7க' இ/லாத திணிய, ஒ(வ! த'ைம7 க7க7க ெசA ெகாய ேகா0
ெசா/9 மய7கினா1', மன மா=பா ஒ(சிறி' இ!றி, விள7கி/ எாி@'
விள7கமான டேரேபா/ விளகி# BAைம@ைடய உ0ள#தராA# ேதா!=வ. 189
-----------

75

!#' #திைன நாE' அற' ெசA
பி! ## #வ சா!றவ ; - அ##
7"ற' நீ7கி @' அளெவ/லா'
190

7க#0 நீ7கி வி'.

!னா/ உண#த7க சிற%ணைவ நாேடா=' பிற7 அளி#வி2, பி!
எHசி@0ள உணைவ உயேதா உSவ. அஙன' உணப, காம'
ெவளி மய7க' எ!4' K!= "றகைள@' ேபா7கி த அளெவ/லா'
அவைர# யர#தினி!=' வில7கி7 கா7'. 190
------------

அரசிய
20. தாளாைம / ய6சி உைடைம

ேகாளா"ற7 ெகா0ளா7 ள#தி! கீ&% ைபC& ேபா/
ேகளீவ  கிைளகேளா Hப;
வாளா C#திய கேபா/ தமா='
தாளாள7 ேடா தவ=.

191

ெகா0ள#த7க : நீைர மிக' த!னிட#திேலேய ைவ#திராம/ ெவளிவி' ள#தி!
கீ&ம2ட#தி/ உ0ள பைமயான பயிேபால, ய!= உைழ7' தைலைம
"ற#தா ெகா%பைத உ ம"ற "ற#தாக0 !பி!றி வா&வ. வா0
ழ"றி ஆ' C#தா2 மகளிாி! க ழ/வேபா/ ழ!= உைழ7' அ'
ய"சியாள7# தவறி%ேபா' ெசய1' உேடா ? 191
-----------

ஆேகா டாகி அதாிைட நி!றBஉ'
கா&ெகாட கேண களிறைண7' கதா';
வா&த1' அ!ன தைக#ேத ஒ(வ! தா!
தா&வி!றி# த!ைன ெசயி!.

192

76

அைசகி!ற ெகா'பாக வழியிேல நி!றி(த இளH சி=மர', வயிர' பாAத
ெப(மரமான ேபா யாைனைய @' க2ட7Cய தறியாக அைம@'. ஒ(வ! தா!
த!ைன# தாழ ெசAயா ய!= வள#7ெகாடா/, அவன வா&' அத
மர' ேபாலேவ உ=திெப='. 192
------------

உ=9 ஊனிைர இ!றி ஒ(நா0
சி=ேதைர ப"றி@' தி!4';- அறிவினா/
கா/ெதாழி/ எ!= க(த"க; ைகயினா/
ேம/ெதாழி1' ஆேக மி'.

193

வ9ய 9 ெபாிய இைற சி @ண கிைட7காம/ ஒ( நாைள7 சிறிய
ேதைரைய@' பி## தி!4'. எனேவ, Dம அறிைவ ேநா7க, கிைட#0ள
ெதாழி/ காலா/ ெசA@' அ"ப# ெதாழி/ எ!= எண"க; ைக#திறைமயா/
ெசA@' ேமலான ெதாழி1' அேக கிைட7க7 C'. 193
-----------

இைசயா ெதனி4' இய"றி ஓ ஆ"றா/
அைசயா நி"பதா' ஆைம ; - இைச@கா/
கட/ திைரயைல7' கானல' தேச%ப!
ெப(' வாழாேரா ம"=.

194

தாைழைய அைலக0 ேமா' ேசாைலகைள@ைடய அழகிய ளித கட"கைர
நாடேன ! ஒ!= எளிதி/ யா தாயி4' ஒ(வைக# திறைம@ட! ய!=
#7 கலகா நி"பேத ஆைமயா' ! எளிதி/ @மானா/ ம"றப
ெபகE' ெசA வா&வாகேள ! 194
--------

ந/ல லெம!=' தீய லெம!='
ெசா/லள வ/லா/ ெபா(ளி/ைல ;- ெதா/ சிற%பி!

77

ஒெபா(0 ஒ!ேறா தவக/வி ஆ0விைன
எ!றிவ"றா! ஆ' ல'.

195

உய ல' எ!=' இழில' எ!=' - ெசா/லளேவ தவிர% ெபா(0 அளவி/
ஒ!=மி/ைல. பழ'ெப(H சிற%ட!, ந/ல ெச/வ' ஒ!= ேபாமா? தவ',
க/வி, ய"சி எ!ற இவ"றாெல/லாதா! உய% ெப(ைம உளதா'. 195
---------

ஆ"=' ைண@' அறிவிைன உ0ளட7கி
ஊ7க' உைரயா உணைடயா ; ஊ7க'
உ=%பினா/ ஆரா@' ஓைம உைடயா
றி%பி! கீ&% ப2ட ல.

196

ந/1ணவாள ெசய/ 7' வைர@' த' அறி#திறைமைய ெவளியா7கா
உ0ளட7கி, த' மன ஊ7க#ைத@' ெசா/97ெகா(7க மா2டாக0. பிறா
ஊ7க#ைத அவர உ=%7களி! றி%பினாேலேய ஆராAதறி@'
அறிைடயவாி! ேநா7க# தி!ப உலக' நட7'. 196
----------

சிதைல தின%ப2ட ஆல மர#ைத
மதைலயாA ம"றத! T&ஊ!றி யா7
தைலைம தைதக ேதா!றி! தா! ெப"ற
த/வ! மைற%ப7 ெக'.

197

ெச/லா/ அாி7க%ப2ட ஆலமர#ைத ம"ற அத! வி<க0 BகளாA நி!=
தாகி7 கா%ப ேபால, தைதயிட' தள சி காண%ப!, அ, அவ! ெப"ற
ைமத! ய!= உைழ# மைற7க நீ'. 197
------------

ஈனமாA இ/9( தி!றி விளியி4'
மான' தைலவ(வ ெசAபேவா - யாைன
வாிக' ப7' வ0Eகி ேநா! தா0

78

198

அாிமா மைக யவ.

யாைனயி! 0ளி ெபா(திய க#ைத% ப#த7 Cய Cாிய நககைள@'
வ9ய கா/கைள@' உைடய அாிமா (சிக') ேபா!ற வ9ைம (உ=தி)
உைடயவக0, இ/லற#தி/ இ(ெகா தா&%பட ஒ( ெபா(E' இ/லாம/
வ=ைமயா/ இற%பதாயி4', ெப(ைம !றி இழித(' ெசய/ ெசAவேரா? 198
-----------

தீக(' U!ற திர0கா/ உைளயலாி
ேதகம& நா"ற' இழதா அ() - ஓ'
உய @0 பிற%பி! எ!னா' ெபயெபாறி7'
199

ேபராைம இ/லா7 கைட.

இனிய க(' ஈ!ற திரட காேலா' பிடாி மயி ேபா!ற ேசாைலேயா
Cயதான க(%ப' X, ேத! ேபா/ மண7' மண#ைத இழதா"ேபால, தம
க&% ெபயைர% ெபாறி# நிைலநா2' ெபாிய ஆைம7ாிய ய"சிகைள
ஒ(வ ெசAயாத ேபா, உயத யி/ பிறததனா/ எ!ன பய!? 199
-----------

ெப(# தைரய ெபாிவ தீ@'
க(ைன ேசா றாவ கயவ ;- க(ைனைய%
ேப(' அறியா; நனிவி(' தாளாைம
200

நீ(' அமி&தாA வி'.

ெபாிய #தைரய ம!ன ேபா!ற ெச/வக0 மிக' மகி& அளி7' ெபாாிய/
வைகேயா Cய வி(ணைவ அ"பகேள ஆவ#ட! உப.
ெபாாிய/களி! ேப(' அறியாத உைழ%பாள மிக' வி('த"ாிய தம
உைழ%பா/ ெப"ற நீ(ண' (நீராகார') அமி&தமா'. 200
-----------ந!பிய
21. 6ற( தழா / 6றதாைர த.வி3 காத

79

வயா' வ(#த' ஈ!ற7கா/ ேநா'
கவா அ! மக!க தாAமற தா அ()
அசா அ#தா! உ"ற வ(#த' உசா அ#த!
ேகளிைர7 காண7 ெக'.

201

தாயானவ0 க(7ெகாட மச7ைக ேநாயிைன@' க(ைவ ம7 கால##
!ப#திைன@' ழைதைய% ெப='ேபா உடா' வ9யிைன@' மகைன#
ெதாைடயி! ேம/ ைவ#% பா7கா/ மற விவேபால, ஒ(வ!
தள சியா/ தா! உ"ற !ப', நல' விசாாி7' த! ந/ல உறவினைர7
காSகா/ நீக%ெப=வா!. 201
----------

அழ/ம ேபா&தி! அைடதவக2 ெக/லா'
நிழ/ மர' ேபா/ ேநரா%ப# தாகி% - ப<மர'ேபா/
ப/லா பய! A%ப# தா! வ(தி வா&வேத
ந/லா மக"7 கட!

202

ெவ%ப' மி7க கால#தி/ த!ைன அைடதவ7 ெக/லா' நிழ/ த(' ெநமர'
ேபால எவைர@' ஒ( நிகராக7 க(தி7 கா#, ப<#த மர' ேபா/ த!னிட' பல('
பய! Dகர, தன7% ப"றாைமயா/ தா! வ(தி@' உயி வா&வேத ந/ல ஆ
மக47 உாிய கடைமயா'. 202
-----------

அ7க/ மைலநாட ! த!ேச தவைர
எ7கல' எ!னா ெபாிேயா; - அ#த#
வ!காA பலபல காA%பி4' இ/ைலேய
த!காA ெபா=7கலா7 ெகா'.

203

அ7கிய ேபா/ அைம0ள மைலக0 நிைறத நாடேன! த'ைம அைடதவைர
எ# ஆதாி7க மா2ேடா' எ!= ெபாியவ Cறா. ேம1' ேம1' திைமயான
காAக0 பல%பல காA#தா1' அத# த! காAகைள# தாக யாத கிைளக0
இ/ைல. 203

80

----------

உலகறிய# தீர7 கல%பி4' நி/லா;
சிலபகலா' சி"றின#தா ேகைம ; -நிைல திாியா
நி"' ெபாிேயா ெநறியைடய நி!றைன#தா/
ஒ"க' இலாள ெதாட.

204

சி=ைம@ைடயவாி! ந2 த9/ உலக' அறி@'ப "=' கலதி(%ப ேபா/
காண%ப4' பி!ன நிைல7கா; சில நா2கேளயி( மைறவி'. எ!='
தளராத ந/ேலார ந2ேபா, த' நிைலயி9( மாறா ஒ<' தவ#ேதா
ந/வழியைடய# தவெநறியி/ நிைல#தி(%ப ேபா/ நிைல#தி(7'. 204
-----------

இ!ன இைனய எமபிற எ!4' ெசா/
எ!4' இலரா' இய/பினா/ - !னி#
ெதாைலம7க0 !ப' தீ% பாேரயா மா2'
தைலம7க0 ஆக"பா லா.

205

இவ இ#தைகயவ, இவ இIவள உைடயவ, இவ எ' உறவின, இவ
அயலா எ!= பாப#தி% ேப' ெசா/ ஒ(சிறி' இ/லாத உயத பட!
ெபா(தி, தம7 அ%பா"ப2ட மாதாி! !ப#ைத@' ேபா7' வேர,
எவ70E' ேம!ம7களாக7 க(த% ெப=வ. 205
----------------

ெபா"கல#% ெபAத 9@கி வா! <7க/
அ7கார' பாேலா டமராைக# ட9!
உ%பி9% "ைக உயிேபா/ கிைளஞமா2 ()
எ7கால# தா4' இனி.

206

ெபா! கல#தி/ இ2ட - 9நக' ேபா!ற ெவைமயான ேசா"ைற
ச7கைரேயா' பாேலா', உ0ள! பி/லாதவ ைகயி9( ெப"= உபைத7

81

கா21', உ%பி/லாத /லாிசி7 கHசிைய உயிேபா!ற உைம
உறவினாிட#தி9( எத7 கல#தி/ (பா#திர#தி/) ெப"= உடா1' இனி7'.
206
----------

நா0வாA% ெபறி4' த' ந0ளாதா இ/ல#
ேவளாைம ெவக(ைன ேவ'பா' ; - ேகளாA
அபரான% ேபா&தி! அ. கிவ ேர4'
தமராயா மா%ேட இனி.

207

த'ெமா ெபா(தாதவர T2/ வி(ேதா'பலாக வி(%ப#தி"ாிய
ெபாாிய/கேளா Cய சிற%ண ேநர#ேதா கிைட7க%ெப"றா1' அ
ேவ%பகாயா'. ேம1' ேக2பாயாக ! ேநரெக2ட ேநர#தி/ கீைர@ண
இ2டா1' த'ைம ேசதவாிட#தி9( கிைட%ப இனி7'. 207
---------2ைக ேபால னியா ைவக1'
ெகா2 உ பா(' றேபா/ ைகவிவ;
27ேகா/ ேபால எாி@' வேர
ந2டா என%ப வா.

208

நாேடா=' ச97கா ச'ம2ைய% ேபால அத2 மிர2 உவதவ(',
ெபா(ைள ெந(%பி/ இ2 நீகிவி' ற ேபா/ !ப7 கால#தி/
நீகிவிவ. உைம நப என%பவா, ெபா(ேளா ெந(%பிேல நி"'
உைலயாணி7ேகா/ ேபால, நப(ட! தா' ெந(%ெபா#த !ப#0
ேதாAதி(%ப. 208
---------

ந=மல# தேகாதாA ந2டா7 ந2டா
ம=ைம@' ெசAவெதா! =ேடா ? - இ=மள'
இ!=வ இ!" ெறழீஇ அவேரா
!=வ !றா7 கா/.

209

82

மண' மி7க ளித மலமாைல உைடயவேள! நப7 நப இ=திவைர@'
இ!றேவய வ"=0 எ< சிெகா இ!"= அவ(ட! !ற
ேவயவ"=0 !றாவி!, ம=லக#தி"காக ெசAய#த7க ந" ெசய/
ேவெறா!= உளேதா? 209
-------------

வி(%பிலா இ/ல# ேவறி( S'
ெவ(77க ெவக(ைன ேவ'பா', வி(%ைட#
த!ேபா/வா இ/10 தய நீ# த"ைக
210

எ!ேபா ையத அமி&.

வி('பாதவ T2/ ேவ=பட அம உகிற - Xைன7கேபா/ பளபள7'
வி(%ப#தி"ாிய கறிக ேளா Cய சிற%ண' ேவ%பகாA ேபா!றதா'.
வி(%பைடய த'ெமா#தவர T2ேல ெப"ற ெதளித ளித /லாிசி
நீ7கHசி, எ1'ைப@' உயி%பி%பத"ேக"ற அமி&தமா'. 210
------------ந!பிய
22. ந!பாரா,த /ஆரா, ந! ெகா%=த

க(#ண க"றறிதா ேகைமஎH ஞா!='
(#தி" க('தி! ற"ேற; - (#தி" ()
எதிெசல#தி! ற!ன தைக#தேரா
எ!=' மர' இலாள ெதாட.

211

ெபா(Eண க"=# ெதளித ந/ேலா ந2, க('ைப Dனி7(#தி9( அ
ேநா7கி# தி!ப ேபா/ வர வர எ!=' இனி7'. எ!=' இனிய ப
இ/லாதவா ந2ேபா, (#தி" எதிாி9( - அதாவ, அயி9( Dனி
ேநா7கி# தி!பேபா/ வரவா இனிைம !='. 211
-----------

83

இ"பிற% ெபணி இைடதிாியா எ!பேதா
ந"ைட ெகாடைம அ/ல - ெபா"ேக&
ன/ ஒ<க% 0 இாி@' X!ற நாட!
மன' அறிய% ப2டெதா! ற!=.

212

(ெபா! ெகாழி#%) ெபா!னிற#ட! அ(வி ஓட (அத ஒ9 ேக2% ) பறைவக0
பறேதா' ெபா9 மி7க மைலநாடேன ! ஒ(வர உய% பிற%ைப எணி,
அவ நவிேல மா=%படமா2டா எ!ற ஒ( ந"காரண#தா/ ந2 ெகா0வ தவிர,
ம"றப, ஒ(வர உ0மன' உைமயாA அறிய%பட7Cய ஒ!ற!=. 212
------------

யாைன அைனயவ நெபாாீஇ நாயைனயா
ேகைம தழீஇ7 ெகாள/ ேவ' - யாைன
அறிதறி' பாகைனேய ெகா/1'; எறித
ேவ/ ெமAயதா வா/ைழ7' நாA.

213

யாைன ேபா!றவர ந2ைப வில7கி நாA ேபா!ற வர ந2ைப% ெபா(தி7
ெகா0ள ேவ'. ஏெனனி/, யாைனயான பல நா0 அறி பழகி@'
பாகைனேய ெகா/வ. நாேயா, (தன தைலவ! த!ேம/) எறித ேவ/
உட'பிேல பாAதி(7க' வாைல7 ைழ# அ! கா2'. 213
------------

பலநாE' ப7க#தா ஆயி4' ெநHசி/
சிலநாE' ஒ2டாேரா ெடா2டா; - பலநாE'
நீ#தா என7ைக விட/ உேடா த'ெநHச#()
யா#தாேரா யா#த ெதாட.

214

பலநாE' ப7க#திேலயி( பழகினா1' சில நாளாவ மன#ேதா ெபா(#த%
படாதவேரா ெபாிேயா ெபா(தா. த' மன#ேதா ெபா(தியவேரா ெப(திய
ந2ைப, அவ பல நாளாA% பிாிதி(7கிறா எ! பத"காக% ெபாிேயா ைகவித/
உேடா ? (இ/ைல ) 214

84

-----------

ேகா2%X% ேபால மல பி! C'பா
ேவ2டேத ேவ2டதா' ந2பா2சி ;- ேதா2ட
கய%X%ேபா/ !மல பி! C' வாைர
நய%பா(' ந2பா(' இ/.

215

மர7கிைளயி/ நிைலயாக மலதி(7' X7கைள%ேபால, பிற !றா எ!=ேம
அக' மல ந2 ெகாட ந2 ெகாடதாகேவ இ(%பதா! உைமயான
ந2 ஆEதலா'. ேதாட%ப2ட ள#திேல உ0ள தாமைர த9ய
மலகைள%ேபால த9/ ந2 மல பிற !றிவிபவைர வி('பவ('
நபராA7 ெகா0 பவ(' இ/ைல. 215
------------

கைடயாயா ந2பி/ ககைனய; ஏைன
இைடயாயா ெதகி! அைனய ;- தைலயாயா
எண(' ெபைண ேபா! றி2டஞா! றி2டேத
ெதா!ைம உைடயா ெதாட.

216

ந2பிய/ ந2 ெகா0வதி/, கைட%ப2டவ, பா7 மர'ேபா/ மி7க உதவி@'
உைழ%' ேதைவ%பவ. இைட% ப2டவ ெத!ைன ேபா/ ஓரள உதவி@'
உைழ%' எதிபா%ப. த!ைமயான பபாள பைழய நப(ட! ெகா0E'
ெதாட, (ந2டைத# தவிர ேவ= உதவி ேவடாத) எSத"காிய சிற%ைடய
பைன மர' ேபா!=, ந2 ெகாடேபா இ(த நிைலயிேலேய எ!=' இ(
சிற7'. 216
----------

க<நீ(0 காரட ேக4' ஒ(வ!
வி<மிதா7 ெகா0ளி! அமி&தா' ;- வி<மிய
A#ைவ ஆ ெவேசாேற ஆயி4' ேமவாதா
ைக#ட/ காHசிர காA.

217

85

க<நீாி/ க<வி ஆ7கிய காிய கீைர உணவாயி4', ஒ(வ! சிறத அ!ட!
கிைட7க%ெப"= உடா/ அஃ அமி&தமா'. உயத தாளித' உைடய ைவய/
த9யவ"ேறா Cய ெவைமயான ேசாறாயி(% பி4', ெபா(தாதாாி!
ைகயி9( உSத/ கச7' எ27காயா'. 217
-----------

நாA7கா/ சி=விர/ேபா/ ந!கணிய ஆயி4'
ஈ7கா/ ைண@' உதவாதா ந2ெப!னா'
ேசA#தா4' ெச!= ெகாள/ ேவ'
ெசAவிைள7' வாA7கா/ அைனயா ெதாட.

218

நாயி! கா9/ மிக அைமயி10ள சிறிய விர/க0 ேபால மிக' அ(கி9(
பழபவ ஆனா1', ஈயி! கா/ அளCட சி= உதவி@' ெசAயாதவர
ந2பினா/ பய! எ!ன? (ெதாைலவி9( நீைர7 ெகா வ) நில#ைத
விைளவி7' வாA7கா/ ேபா!றவாி! ந2ைப# ெதாைலவி/ ேத ெச!றாயி4'
ெபற ேவ'. 218
-------------

ெதளிவிலா ந2பி! பைக ந!=; சாத/
விளியா வ(ேநாயி! ந!றா/;- அளிய
இக&த9! ேகாற/ இனிேத; ம" றி/ல
க&த9! ைவதேல ந!=.

219

ெதளிவி/லாதாாி! ந2பி4' பைக ந/ல; நீகாம/ நீ7கி!ற ேநாையவிட
இற%ேப ேம/; அளி ெநளி@' ப ஒ(வைர இக&வதனி4' ெகா/1த/
இனியதா'; அ#, இ/லாதவ"ைற7 Cறி% ெபாAயாக% க& வதனி4'
தி2தேல ந/லதா'. 219
-------------
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மாீஇ% பலேரா ப!னா0 யகி%
ெபாாீஇ% ெபா(0 த7கா7 ேகாடேல ேவ'
பாீஇ உயிெச7' பா'ெபா' இ!னா
மாீஇ இ% பி!ைன% பிாி.

220

பலேரா பல நா0 கல பழகி% பா#% ெபா(#த மறி, ஒ( ெபா(ளாக
மதி7க#த7கவர ந2ைபேய ெகா0ள ேவ'; ஏெனனி/, க# உயிேபா7'
பா'ேபாடாயி4' C% பிற பிாிவெத!ப !பேம! 220
-------------------ந!பிய
23. ந!பி6 பிைழ ெபா5த / நபர 96றைத ெபா5த

ந/லா என#தா' நனிவி('பி7 ெகாடாைர
அ/லா எனி4' அட7கி7 ெகாள/ ேவ';
ெந/17 மி@; நீ7 Dைர@;
/9த& Xவி"' உ.

221

ந/லவ எ!= எணி# தா' த9/ மிக' வி('பி ந2 ெகாடவைர, பிற
ந/லவ அ/ல எ!= அறியி4', அவர "ற#ைத உ0ேளேய அட7கி7 ெகா0ள
ேவ'; ஏெனனி/, ெந/17' உமி உ0ள; நீ(7' Dைர உ0ள; X7'
அழக"ற ற இத& உ0ள. 221
---------

ெச=#ேதா =ைட%பி4' ெச'னேலா [டா
ம=#' சிைறெசAவ நீநைசஇ வா&ந;
ெவ=%ப ெவ=%ப ெசயி4' ெபா=%பேர
தா' ேவ7 ெகாடா ெதாட.

222

தணீைர வி('பி ேநா7கி வா<' உழவ, வய9/ மைட க2ேதா='
உைட#7 ெகாடா1' அத ெசIவிய நீாிட' சினெகா0ளா ; மீ' நீைர
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மட7கி7 க2%ப#வ; அேபால, தா' வி('பி% ெப"றவா ந2ைப, அவ
ெவ=7க ெவ=7க7 "ற' ாியி4' ந/ேலா விடா ெபா=%ப. 222
--------------

இற%பேவ தீய ெசயி4' த! ந2டா
ெபா=#த/ தவெதா! ற!ேறா? - நிற7ேகா()
உ(வவ டா7' உயவைர நாட!
ஒ(வ ெபாைற இ(வ ந2.

223

ந/ல நிறைடய ேகாக மலாிேல அழகிய வக0 ஒ97' உயத
மைலநாடேன! மிக' தீைம ெசAயி4' த' நபைர% ெபா=#த/ த7கெதா(
ெசயேலய/லவா? ஒ(வர ெபா=ைமயாேலேய இ(வர ந2 நிைல7'.223
------------மதிைர ததி2ட வா!கதி #த'
கவிைச நாவாA கைரயைல7' ேச%ப!
வித" காியா இய/பிலேர/ ெநHச'
த" K2ய தீ.

224

ம வி<' அைலக0 ெகாழி7' உயத ஒளி@ைடய #7கE'
மி7கேவகைடய மர7கலகE' கைரயிேல ேமாதியைல@' கட/ நாடேன !
விடயாதப ந2 ெசAய% ெப"றவ ந"ப இ/லாதவரானா/, அவ நம
உ0ள#ைத எாி7க K2ய ெந(%பாவா. 224
-----------

இ!னா ெசயி4' விட"பால அ/லாைர%
ெபா!னாக% ேபா"றி7 ெகாள/ ேவ' ; ெபா!ெனா
ந/9/ சிைத#த தீ நாெடா=' நா#த'
இ/ல#தி/ ஆ7த லா/.

225

ெபா!4ட! ந/ல T2ைட@' !ெனா( நா0 ப"றி எாி#வி2ட ெந(%ைப நா'
நா0 ேதா=' நா ந' T2/ சைமய17காக வள%பதா/, !ப' ெசAயி4'
விட#தகாத நபைர% ெபா!ேன ேபா/ ேபா"றி ைவ#7 ெகா0ள ேவ'. 225

88

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

இ!னா ெசயி4' வித" காியாைர#
!னா# ற#த/ தவேதா? -- !ன('சீ
வி #' நீ0வைர ெவ"ப! கைளபேவா
க#தி" ெற!=த' ைக?

226

அைடத"காிய சிற%ைடய - விைண 2' நீட Kகி/க0 நிைறத
மைலநாடேன! !ப' ெசAதா1' ைகவிட யாதவைர ேச7கா வில7த/
தேமா? கைண7 #திவி2டெத!= த' ைகையேய எவேர4'
ெவ2விவேரா? 226
------------

இலநீ# தேச%ப! இ!னா ெசயி4'
கல பழிகாணா சா!ேறா ; - கலதபி!
தீைம எ#ைர7' திணறி வி/லாதா
தா' அவாி! கைட.

227

விள' நீைர@ைடய ளித கட"கைர# தைலவேன! ெபாிேயா கல
பழகியபி! நபாிட' "ற' காணமா2டா அIவா= பழகியபி! "ற' எ#
C=கிற - உ=தியான அறி இ/லாத அ"பக0, தா' அத நபைர% ேபாலேவ
கைட%ப2டவராவ. 227
---------

ஏதிலா ெசAத திற%பேவ தீெதனி4'
ேநாத7க ெத!4டா' ேநா7கா/ - காத/
க<மியா ெசAத கறக(வி நாட!
வி<மிதா' ெநHச#0 நி!=.

228

ஒ97' அ(வி ஓ' மைலநாடேன! அயலா ெசAத மிக' தியேத எ!றா1',
பா7மிட#, அத"காக வ(வ எ!ன ேவ7 கிட7கிற? எனேவ, ந'மிட'
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அ!மி7கவ தவறி ெசAத தீைம@' ெநHசிேல நி!= ஆராய%பகா/
ந/லேதயா'! 228
-------------

தம எ!= தா'ெகா0ள% ப2டவ த'ைம#
தம அ!ைம தாமறிதா ஆயி! அவைர#
தமாி4' ந! மதி## தம அ!ைம
229

த'0 அட7கி7 ெகாள/.

த'ைம ேசதவ எ!= ந'பி# த'மா/ ! ந2 ெகா0ள%ப2டவைர, த'ைம
ேசதவ அ/ல எ!= பி! தா' அறியி!, அவைர# த' உறவினாி4' ந!
மதி%ப ேபா/ ெவளி77 கா2, அவ த'மவ அ/ல எ!பைத# தம70ேளேய
அட7கி ைவ#7 ெகா0க. 229
---------

"ற' ஏைன7 ண' ஒ(வைன
ந2டபி! நா# திாிேவேன/ - ந2டா!
மைறகாவா வி2டவ! ெச/ழி ெச/க
230

அைறகட/ P& ைவய' நக.

ஒ(வைன நபனாக7 ெகாடபி! அவன "ற#ைத@' ம"ற ண#ைத@'
யா! ஆராA திாிேவேன யாயி!, ஒ97' கட/ P&த இIலக' எ0ளி நைக7
'ப, நபன மைற ெசAதிைய (இரகசிய#ைத7 கா7காம/ ெவளிவி2டவ!
அைட@' இட#ைத (நாக#ைத) யா4' அைடேவனாக! 230
---------------ந!பிய
24. ;டா ந! / ெபா தா ந!

ெசறி%பி/ பழCைர ேசறைண ஆக
இைற# நீ ஏ"=' கிட%ப - கைற7!ற'
ெபாக(வி தா<' ன/வைர ந/நாட!
த'க(ம' "=' ைண.

231
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க=%பான !=களிேல ெபா' அ(வி T<' நீவள' மி7க ந/ல மைல நாடேன
ந/ல க2டைம% இ/லாத பைழய Cைரயி! கீ& மைழெபA@' ேபா ேச"ைற
அைணயாக7 க2@' ஓாிட#தி/ நீைர இைற# ம"ேறாாிட#தி/ கலகைள
(பா#திரகைள) ஏதி நீைர% பி#' !=வ ேபால சில த' காாிய'
ைகC' வைர ந' !பகளி/ ப ெகா0E' நப ேபா/ ந%ப. 231
----------

சீாியா ேகைம சிறத சிற%பி"றாA
மாாிேபா/ மாட பய#ததா', - மாாி
வறத7கா/ ேபா1ேம வால(வி நாட!
சிறத7கா/ சீாிலா ந2.

232

ெவைமயான அ(வி ஓ' மைல நாடேன! ேமேலா ந2 உயத
ெப(ைம@ைடயதாA, மைழேபா/ சிறத பயனளி7'. சிறத வா& வதேபா'
சிற% அைமயாத கீேழா ந2, மைழ வறடா"ேபா/ பயனி/ தா'. 232
---------

DSணவி னாெரா C Dகைடைம
விSலேக ஒ7' விைழவி"றா/ ;- D]/
உணவில ஆகிய ஊதிய' இ/லா%
ணத/ நிரய#0 ஒ!=.

233

Dணிய அறிஞ(ட! பழகி Dக(' இ!ப', விSலக இ!ப' ேபா/
வி(%ப#தி"ாியதா'. Dணிய 8லறி இ/லாதவராகிய பயனி9கEட!
பழத/ நாக ேவதைன@0 ஒ!றா'. 233
-----------

ெப(வ ேபால# ேதா!றிைவ# தீ%ேபா/
ஒ(ெபா<' ெச/லாேத ந' - அ(ெக/லா'
சதன நீ0ேசாைல சார/ மைல நாட!
பத' இலாள ெதாட.

234
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ப7ககளிெல/லா' நீட சதன ேசாைலக0 நிைறத மைல சார/ நாடேன!
உைம% ப"= இ/லாத வர ந2 த9/ வளவேபா/ ேதா!றி, பி!ன,
ைவ7ேகா/ ேபாாி/ பி#த ெந(%ைப% ேபா/ சி= ெபா<' நி/லா மைற@'.
234
-------------

ெசAயாத ெசA' நா' எ!ற1' ெசAவதைன
ெசAயா தா&#7ெகா ேடா2ட1' - ெமAயாக
இ!Yஉ' ெப"றி இக&தா7' அநிைலேய
!Yஉ' ெப"றி த('.

235

ெசAய யாதைத யா' ெசAேவா' எ!= ெபாA% ெப(ைம ேபத1'
ெசAய7Cயைத ெசAயாம/ கால தா&#தி நீ27ெகா ேபாத1' (ஆகிய
இர'), உைமயி/ இ!=' Dகைவ ெவ=#த றவிய7Cட
அ%ெபா<ேத !=' நிைலைமைய உடா7'. 235
-----------

ஒ( நீ% பிறெதா( நீட7 கைட#'
விாிநீ7 வைளைய ஆ'ப/ ஒ7 க/லா;
ெப(நீரா ேகைம ெகாளி4' நீ அ/லா
க(மக0 ேவ= ப'.

236

ஒேர நீ நிைலயி/ ேதா!றி ஒ!றாக நீ வளத ேபா', மலத ேந#தியான
வைள மலைர ஆ'ப/ மல ஒIவா. அேபால, ெப(த!ைமயாளாி! ந2ைப%
ெபறி4', ெப(த!ைம யி/லாத அ"பாி! ெசய/க0 மா=ப'. 236
-----------

"ற/ சி=மதி "ப2ட தைதைய
ெந"=7க ட!ன விரலா/ ெஞமி#தி27
"றி% பறி7' மைலநாட! இ!னாேத
ஒ"=ைம ெகா0ளாதா ந2.

237
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ஓரள வள சியைடத சி= ர, உண% ெபா(Eட! த! எதி%ப2ட தைத7
ரைக7 கட', பய"றகாA ெந"ைற7 கடா" ேபா!ற த! ைகவிரலா/
தைதயி! ைகைய7 #தி விாி#தி2 அதி10ள உணைவ% பறி# உS'
மைல நாடேன! ஒ"=ைம இ/லாதாாி! ந2 இனி7கா. 237
-----------

2"ற ேபா&தி! கி எ! ஆ(யிைர
ந2டா! ஒ(வ!ைக நீ2ேடேன/ - ந2டா!
கமைன க2டழி#தா! ெச/ழி ெச/க
ெநெமாழி ைவய' நக.

238

நப47 ெந(7க ேநதேபா விைர ெச!= என அாிய உயிைர அத
ஒ%ப"ற ஒேர ஒ( நப! ைகயி/ ஒ%பைட7ேகேன யானா/, த! நப! மண
ெகாட மைனவிைய7 க"பழி#தவ! ெச/1' நரக#தி", நீட க<ைடய
இIலக#தா எ0ளி நைக யா'ப யா4' ெச/ேவனாக! 238
---------

ஆ!ப ெநAெபA கல40 அகைள
ேவ'ப ெநAெபA தைன#தேரா - ேத'ப
ந/வைர நாட! நயணவா நெபாாீஇ%
/லறிவி னாெரா ந2.

239

ேத! உடா' ந/ல மைல நாடேன ! நய' அறிதவாி! ந2ைப வி2 அ"ப
அறிவின(ட! ெகாட ந2, ப ெநA இ(த பாட#தி/ அைத நீ7கிவி2
ேவ%ப ெநAைய% ெபA ைவ#த ேபா!றதா'. 239
-------------

உ(வி" கைமதா!க ஊராைம இ!ைம
ப(க" கைமதபா/ நீரளாA அ"ேற;
ெதாிைடயா தீயின#தா ஆத/ நாக'

93

240

விாிெபைடேயா டாவி2 ட"=.

உ(வ#தி/ அழகாA அைமதி(%பவனிட' ஊ(7 உத' ப இ/லாைம,
அ(த" ஏ"ற அள அைம0ள பா9/ மிதியாA நீ கலதா" ேபா1'!
ெதளித அறிவாள தியவ(ட! ேச மா=த/, நாக%பா' ெப2ைடவிாிய!
பா'ேபா உட/ உறவானா"ேபா1'! 240
---------இ"ப இய
25. அறிைடைம / நலறி உைடைம

பைகவ பணிவிட' ேநா7கி# தகைடயா
தாேம@' நாணி# தைல ெச/லா; காணாA!
இள'பிைற ஆய7கா/ திகைள ேசரா ()
அணக( %பி! அரா.

241

வ(#த"காிய வ9ைம@ைடய இரா எ!4' பா', சிறிய இள' பிைறயாA
இ(7'ேபா நிலாைவ% பி7க ெச/லா. அேபால, ததிவாAத ேமேலா
பைகவ பணி@' நிைலைம பா#, அவ7காக# தாேம நாணி, அவேம/
ேபா(7 ெச/லா. அறிவாயாக. 241
----------

நளிகட/ தேச%ப! ந/Cத ம7க2()
அணிகல' ஆவ தட7க' ;- பணிவி/ சீ
மா#திைர இ!றி நட7ேம/ வா<K
ேகா#திர' Cற% ப'.

242

ெபாிய ளித கட"கைர நாடேன! வ=ைம@"ற மாத7 அட7க'
அணிகலமா'. ஒ(வ! பணி வி/லா# த!ைம@ட! அள மீறி நட%பானாயி!,
அவ! வா<' ஊராரா/ அவன  ைற#% ேபச%ப'. 242
-----------

94

எநில# வி#தி4' காHசிரகா& ெதகாகா;
ெத!னா2டவ(' வ7க' தலா/
த!னா"றா! ஆ' ம=ைம; வடதிைச@'
ெகா!னாள சால% பல.

243

எ2 மர# விைதைய எத மணி/ ந4' ெத!ைனமர மாகா. ெத!னா2/
(யமதிைசயி/) பிறத வ(' விSலக' அைடவதா/, ம=லக வா& த!
ெசய17 ஏ"ப#தா! அைம@'. வடநா21' ந/லன ெசAயாத Tண மிக% பல
உள. 243
----------

ேவ'பி! இைல@0 கனியி4' வாைழத!
தீHைவ யா' திாியாதா' ;- ஆேக
இன' தீ ெதனி4' இய/ைடயா ேகைம
மன' தீதா' ப7க' அாி.

244

ேவ%பிைல70 ைவ#% ப<7க ைவ#தா1' வாைழ% பழ#தி! இனிய ைவ
சிறி' மாறா. அேபாலேவ, பழ' <திய எ!றா1'. ந"பைடயவர
ந2, மன' ெக' எ/ைல7 ெச/வதி/ைல. 244
-----------

கட/ சா' இ!னீ பிற7'; மைல சா'
உ%U வாி பிற#தலா/ த#த'
இன#தைனய அ/ல; எறிகட/ த ேச%ப!
மன#தைனய ம7கெள! பா.

245

அைல T' ளித கட"கைர நாடேன! கட"கைரைய ய#' இனிய தணீ
கிைட7'; மைல சாரைல ய#' உ%# த!ைம மி7க உவ%# தணீ
கிைட7'; ஆதலா/, ம7க0 என%பபவ த'த' இன#தி" ஏ"பம2'
இ(%பவர/ல; த'த' மன#தி" ஏ"ப' மதி7க%பவ. 245

95

--------

பரா அைர% !ைன பகட/ த ேச%ப!
ஓரா அ1' ஒ2ட1' ெசAபேவா ந/ல
ம)உ ெசA யாமா2' த' மன#தா
விரா அ அA ெசAயாைம ந!=.

246

ப(#த அைய@ைடய !ைன மரக0 நிைறத ளித கட"கைர நாடேன!
யாாிட#' ந/ல ந2 ெகா நிைல## த' மனைடயவ, நபைர
வி2% பிாித1' பிற ேசத1' ெசAவேரா? (மா2டா.) எனேவ, கடப கல
பழகாதி(#த/ ந/ல. 246
------------

உணர உண(' உணைட யாைர%
ணர% ண(மா' இ!ப' ;- ணாி!
ெதாிய# ெதாி@' ெதாிவிலா தாைர%
பிாிய% பிாி@மா' ேநாA.

247

எைத@' விளக ஆராAண(' அறிைடயாைர ேசாி! இ!ப' ேச('.
விளக உண(' உண சி யி/லாேரா தவறி ேச பழகி!, அவைர வி2
நீ'ேபா !ப' வி2 நீ'. 247
----------

ந!னிைல7க த!ைன நி=%பா4', த!ைன
நிைலகல7கி7 கீழி வா4', - நிைலயி4'
ேம!ேம/ உய# நி=%பா4', த!ைன#
தைலயாக ெசAவா4' தா!.

248

த!ைன ந/ல நிைலைமயி/ நி=#திைவ%பவ4', த!ைன ந!னிைலயி9(
கலக ெசA தா&ைம% ப#பவ4', இ(7' நிைலைய7 கா21' ேம1'

96

ேம1' உயர ெசA த!ைன நிைல நி=#பவ4', த!ைன யாவ7'
தைலவனாக ெசAபவ4' தாேன தா! (பிற! அ/ல!) 248

-----------

க(ம வாிைசயா/ க/லாதா பி!4'
ெப(ைம உைடயா(' ேசற/ - அ(மரபி!
ஓத' அர"=' ஒ9கட/ தேச%ப!
249

ேபைதைம அ!ற தறி.

அாிய இய/ைடய அைலக0 ஆரவாாி# ஒ97' ளித கட"கைர நாடேன!
ஒ( ெசய/ 7' காரண#தா/, க/லாதவ பி!ேன ெப(ைம7ாிய க"ேறா
ெச/1த1' அறியாைம அ!=, அஃ அறி உைடைமேய! 249
----------

க(ம' உ0படா% ேபாக' Iவா#
த(ம' த7கா7ேக ெசAயா - ஒ( நிைலேய
2!றி K!=' @ேம/ அஃெத!ப
250

ப2ன' ெப"ற கல'.

ெசய1' உ(வாக ெசA #, இ!ப' A#, அற' ததவ7
ெசA, இ%பயாக ஒ(ேசர K!=' 2%பா இ/லாம/ @மானா/, அ
நிைலைம, (ெவளிநா2 வாணிக#தி" ெச!= ஊதிய#ட!) உ0 நா2%
ப2ன7 கைரைய வதைடத மர7கல#தி! ெவ"றி7 ஒ%பா' எ!ப. 250
-----------இ"பவிய
26. அறிவி"ைம /நலறி இலாைம
இலாைம

DSண வி!ைம வ=ைம; அஃைடைம
பண% பைண#த ெப(Hெச/வ':- எSகா/
ெபணவாA ஆணிழத ேப அணியாேளா

97

கண வா# த7க கல'.

251

D2பமான அறி இ/லாைமேய ஏழைம யா'. அத Dணறி உைடைமேய
ெக%' கிைள@மாA மிக வளத ெப(Hெச/வமா'. நிைன#% பா7கி!,
ெபைமைய வி('பி ஆைமைய இழத ேபயானவ0 ககவ
வி('ப#த7க அணிகல!கைள அணியமா2டாேளா? (அணிவா0) - எனேவ,
அறிவிலா ெச/வ' ேபயி! நைகேபா!ற. 251
---------

ப/லா!ற ேக0வி% பய4ணவா பாடழி()
அ/ல/ உழ%ப தறிதிேர/ - ெதா/சிற%பி!
நாவி! கிழ#தி உைறதலா/ ேசராேள
Xவி! கிழ#தி ல.

252

பல வைகயாA நிைறத ேக0வியறிவி! பய! உணத க"ேறா சிற%பிழ
வ=ைம# யரா/ வ(வைத அறிகி!றீ எனி/ அத! காரண' இேதா : ெதா!=
ெதா2ட சிற%ைடய நா7கி" உாிய கைலமக0 க"றவாிட' ேசதி(#தலா/,
தாமைர% Xவி" உாிய தி(மக0, ம(மகளாகிய கைலமகேளா பிணகி7
க"றவைர ேசராதி(7கிறா0. 252
-----------

'க/'ெல!= தைத கழற அதைனேயா
ெசா/ெல!= ெகா0ளா திக&தவ! - ெம/ல
எ<#ேதாைல ப/லா! நீ2ட விளியா
வ<7ேகாைல7 ெகா வி'.

253

க"பாயாக எ!= இளைமயி/ தைத ெசா/9@', அதைன ஒ( சிறத ெசா/லாக7
ெகா0ளாம/ ற7 கணி#7 க/லா கழித ஒ(வ!, எ<திய ஓைலைய% பல
!ேன ெம/ல நீ2% ப7'ப Cறினா/, உடேன சின "றமாக7 ேகாைல
அ7க எ#7 ெகா0Eவா!. 253
--------------

98

க/லா நீட ஒ(வ! உலக#
ந/லறி வாள இைட%7 - ெம/ல
இ(%பி4' நாA இ( த"ேற ; இரா அ()
 உைர%பி4' நாAைர# த"=.

254

க"காம/ நீ வளத ஒ(வ! உலகி/ ந/ல அறிஞகளி! நவிேல 
ஒ!=' ேபசாம/ ெம/ல அமதி(%பி4', அ, நாA வாளா இ(%ப ேபாலா';
அவ! வாளா இராம/ ஏதாவ ேபசினா1', அ, நாA ைல%ப ேபாலா'. 254
-----------

/லா%! ேகா2% லவ இைட%77
க/லாத ெசா/1' கைடெய/லா' ; க"ற
கடா அயி4' சா!றவ ெசா/லா ெபா(0ேம/
படாஅ விபா7 கறி.

255

கைட%ப2டவ எ/லா(', அறிேவா ெபா(தாத அ"ப <ைவ சாத ெபாA%
லவகளி! நவிேல , தா' 8"களி/ க/லாத T ெசAதிகைள ெசா/வ.
ெபாிேயாேரா, தா' க"றறித க(#7கைள7 கீேழா ேக2பி4', அ7க(#7களி/
ஆ& ேதாயாம/ ேமேலா விவைத அறிதி(%பதா/ ஒ!=' ேபசா. 255
-----------

க"றறித நாவினா ெசா/லா த' ேசாவHசி;
ம"ைறய ஆவா பகவ; பைனயி!ேம/
வ"றிய ஓைல கலகல7'; எHஞா!='
ப ேசாைல7 கி/ைல ஒ9.

256

ப#ணத நாவ!ைமயாள தம7 ேசா உடாகலா' எ!= அHசி7
கடப ேபசமா2டா. ம"றவேரா கடப நிர'ப% ேபவ. வ"றிய பைனயி!

99

ஓைல 'கலகல' என ஒ97'. வ"றாத பைமயான ஓைல7 எ!=' ஒ9 (ஓைச)
இ/ைல. 256
-------ப!றி7C&% ப#தாி/ ேதமா வ#த"றா/
ந!றறியா மாத7 கற#தா =ைர7கா/;
!றி! ேம/ ெகா2' தறிேபா/ தைல தக
ெச!றிைசயா வா' ெசவி7.

257

ந/லைத உணராத மா7கE7 அறவழி உண#தினா/, அ, ப!றி77 C&
வா7' ெதா2யி/ இனிய மா'பழ சா"ைற% பிழிதா"ேபா1'; ம"=' அ,
மைலேம/ அ7' க2#தறிேபா/ சிைத, அவத' ெசவி70 ெச!=
காதா'. 257
-----------

பாலா/ கழீஇ% பலநா0 உண7கி4'
வா9தா' ப7க' இ(ைத7 கி(த!=;
ேகாலா/ கடா அA7 றி4' க/ ஒ/லா
ேநாலா உட'பி" கறி.

258

பல நா0 பாலா/ க<வி ெவAயி9/ உல#தினா1' காி7 ெவைம# த!ைம
உடாகா. ந/விைன ெசAயாத உட'பிேல ேகா9னா/ #தி# ைள#
ெச1#தினா1' அறி கா. 258
--------

ெபாழிதினி நாறி4' Xமிைசத/ ெச/லா ()
இழிதைவ காYஉ' ஈ%ேபா/ - இழதைவ
தா'கலத ெநHசினா7 ெக!னா' த7கா வாA#
ேத!கலத ேத"ற ெசா/ ேத.

259

ேத! ெசாாி இனிைமயாக மண7கி4' மலேம/ ெமாA7காம/ இழித கழி%
ெபா(0கைள வி('பி ெமாA7' ஈ7கைள%ேபால இழிதவ"ைறேய தா' வி(''

100

மனைடயா7, தத ெபாிேயா வாயி9( வ(' இனிைம ெபா(திய
ெதளிவான ேப சி! ஆராA சி  எ!ன பய! த('? 259
----------

க"றா உைர7' கசட= Dேக0வி
ப"றா த!ெனH ைத#தலா! - ம"=ேமா
த!ேபா/ ஒ(வ! க' ேநா7கி# தா4ேமா
!ேகா2 ெகா0Eமா' கீ&.

260

க"றறிதவ C=' "றம"ற Dணிய க(#7 கைள7 ேக2பைத வி('பாம/
த!மன' ற7கணி## த0Eவதா/, கீ&மக!, த!ைன%ேபா!ற ம"ெறா(வன
க#ைத% பா##தா4' ஓ இழித ேமைட% ேப ைச# ெதாடகிவிவா!. 260
---------இ"பவிய
27. ந"றியி ெசவ( /ந"ைம அளி3காத ெசவ(

அ(கல தாகி% பலப<#த7 கS'
ெபாாி#தா0 விளவிைன வாவ/ =கா;
ெபாிதணிய ஆயி4' Uலா ெச/வ'
க(' கட%பா2ட த!=.

261

அ(கிேல அைம (ஓ ய) பல பழக0 ப<# தி(%பி4', ெபாாி ெபாாியான
அமர#ைத@ைடய விளா மா#திைன ெவளவா/க0 அைடயமா2டா. அேபால,
மிக' அ(கி/ உ0ளவரானா1' ெப(ைமயி/லாதவர ெச/வ', ஏைழகளா/
எணி% பா7' ைறைம@' உைடயத!=. 261
----------

அ0ளி7ெகா0 வ!ன =கிழ ஆயி4'
க0ளிேம/ ைகநீ2டா P'X அ!ைமயா/;
ெச/வ' ெபாிைடய ராயி4' கீ&கைள
ந0ளா அறிைட யா.

262

101

அ0ளி7 ெகா0ளலா' ேபா!ற அழைடய சி=சி= அ('கைள
உைட#தாயி(%பி4', க0ளி%X அணி@' X அ/லவாதலா/, க0ளி ெசைய
ேநா7கி எவ(' ைகைய@' நீ2டா. அேபால, ெச/வ' மிக உைடயவ ரானா1'
கீ&ம7கைள அறிஞ அSகா. 262
--------

ம/ திைரய கட"ேகா2 (%பி4'
வ/," =வாி/ கிண"றி!க ெச!=ப;
ெச/வ' ெபாிைடய ஆயி4' ேச2ெச!=
ந/வா க2ேட நைச.

263

மித அைலகைள@ைடய கட"கைரயிேல வா&தா1', உவ% இ/லாத விைரத ஊ"ைற உைடய கிண"ைற ெநெதாைல ெச!= அைடேத ம7க0 நீ
எ# உப. அேபால, மி7க ெச/வைடய க(மிக0 அ(கி/ இ(%பி4',
ெநெதாைல ெச/வதாயி4' ெகா%பவாிட#திேலேய ம7களி! வி(%ப'
தி(''. 263
-----------

ணகட/ P& ைவய#% ணியேமா ேவேற;
உணவ ைடயா இ(%ப - உணவிலா
வ2' வ<ைண@' ேபா/ வா(' வா&வேர
ப2' கி1' உ#.

264

ந/1ண உைடயவ வறியவராA வா யி(%ப, ந/1ண சி ய"ற - 0ளி
ெச@' கடக#தாி ெச@' ேபா!ற கீ&ம7க0 ப2டாைட@' உயத
ெம/9ய ப(#தியாைட@' உ# வசதியாக வா&வ. நீ அடத கட/ P&த
இIலகி/ ணியேமா ேவ= வைகயாயி(7கிறேத! 264
---------

ந/லா நயவ இ(%ப நயமிலா7

102

க/லா7ெகா! றாகிய காரண' - ெதா/ைல
விைன%பய! அ/ல, ேவ/ெந கணாA!
நிைன%ப வ(வெதா! றி/.

265

ேவ/ ேபா!ற நீட கைண@ைடயவேள! ந/லவக0 - நயைடயவக0
வறியவகளாA இ(7க, நயேம இ/லாத - க/லாத Kட7 ஒ( ெச/வ'
உடாகியி(% பத! காரண', ! ெசAத ந/விைன% பயேன ய/லாம/,
நிைன7கா/ ேவெறா!=' ெதாியவரவி/ைல. 265
-------------

நாறா# தகேடேபா/ ந!மலேம" ெபா"
(பாவாA! நீறாA நில# விளியேரா;- ேவறாய
!ம7க0 ப7க' வாA நீ ெபா! ேபா1'
ந!ம7க0 ப7க' ற.

266

ந/ல தாமைர மலேம/ T"றி(7' ெபா!னைனய தி(மகேள! நீ, ெபா! ேபா!ற
ந/ல மாதைரவி2 நீகி, மா=ப2ட அ"ப மாத ப7க' ேச0ளாA; ஆத9!,
மணம"ற மலாித& ேபா/ மதி%பிழ, இIலகி/ சா'பலாA அழி ேபா! 266
---------

நயவாக ந/ர நாணி!= ெகா/ேலா
பயவாக ெச/வ' பர'ப% - பயி!ெகா/
வியவாAகா; ேவ"கணாA! இIவிர' ஆேக
நயவா நி"' நிைல.

267

ேவ/ விழியாேள! நயமான ந/லவாிட' உ0ள வ=ைம7 நாண' இ/ைல ேபா1'!
பிற7% பய! படாதவாிட' உ0ள ெச/வ' அவாிடேம ெப(கி ஒ27
ெகா(7க% பிசினா எ!ன! இIவிர' ஆகாேக ெபா(தா மாறி நி"'
நிைலைமைய7 க விய%பாயாக! 267
-----------

103

வலைவக0 அ/லாதா காலா= ெச!=
கலைவக0 உ கழி%ப;- வலைவக0
காலா=' ெச/லா; க(ைனயா/ A%பேவ
ேமலா= பாய வி(.

268

நாணய7ேக' - நயவHசக' இ/லாத ந/ேலா காலா/ வழிகட வ(தி
ெச!= கலைவ7கீைர தலான உணகைள உ காலகழி%ப. நாணய7 ேக'
- நயவHசக' உ0ளவக0 (வலைவக0), காலா/ நட ேவறிட' ெச/லா;
T2ேலேய உணவி! ேம/ பாலா= - ெநAயா= த9யன பாA, ெபாாிய/
வைக@ட! தா' ம2' வி( உபாக0. 268
--------

ெபா!னிற ெசெந/ ெபாதிெயா U0வாட
மி!ெனாளி வான' கட10E' கா!=7';
ெவைம@ைடயா வி< ெச/வ' எAதிய7கா/
வைம@' அ!ன தைக#.

269

ெபா!னிறமான ெசெந/பயி கதி%ெபாதி@ட! உ0க( வா7கிட7க, மி!ன/
T' ேமகமான கட9ேல நீைர7 க7கி ெசாாிவ. அறியாைம@0ள அ"ப
ெபாிய ெச/வ' அைடதேபா, அவர ெகாைட @' அ'ேமக' ேபா!றேத ! 269
-----------

ஓதி@' ஓதா உணவிலா; ஓதா'
ஓதியைனயா உணைடயா ;- BAதாக
ந/CH ெச/வ இரவாதா; ெச/வ('
ந/Cதா யா எனி!.

270

ந/1ண இ/லாதவ க"றி(%பி4' க/லாதவேர யாவ; ந/1ண உைடயவ
க"றி/லாவி4' க"றவ ேபா!றவேர! Bய உ0ள#ட! ஒ<கி, பிறாிட'

104

ஒ!=' இரவாதவ வ=ைம@"றி(%பி4' ெச/வேர யாவ; ெச/வ(' பிற7
ஒ!=' உதவா எ!றா/ வறியவேர! 270
------------"ப இய
28. ஈயாைம /28. பிற393 ெகா:3காத க மி த"ைம

ந2டா7' ந0ளா தவ7' உளவைரயா/
அ2ட பா#ட/ அ2ட/ ;- அ2ட ()
அைட#தி( ெடா<' ஆவதி/ மா7க2 ()
அைட7மா' ஆைட7 கத.

271

நப7' சாி - நப அ/லாதவ7' சாி - த'மிட' இ(7' அள7
சைம#த உணைவ% பகி அளி# உSதேல, உைமயி/ சைம#
உS' 'ப ஒ<7கமா'. சைம#தைத7 கதைவ அைட# வி2 உS'
உ(%படாத மா7கE7 அIலக7 (ேமா2ச7) கத அைட#தி(7மா'. 271
--------

எ#ைண யா4' இையத அளவினா/
சி"றற' ெசAதா தைல%பவ;- ம"ைற%
ெப(Hெச/வ' எAதிய7கா/ பி!னறி'' எ!பா
அழிதா பழிகடல# 0.

272

எIவளவாயி4' - த'மா/ த அள சி= அறமாயி4' ெசAதவ
ேம!ைமயைடவ. ம"=, ெப(H ெச/வ' அைடதேபா', பி! அற'
ெசAேவா' எ!= த0ளி% ேபாபவ பழி எ!4' கட10 ஆ& அழிவ. 272
---------

A#7 கழியா!; றேவா7ெகா! றீகலா!;
ைவ#7 கழி@' மடேவாைன - ைவ#த
ெபா(E' அவைன நேம; உலக#()
அ(E' அவைன ந'.

273

105

ெபா(ைள# தா4' Dக ெசலவழி7காதவனாA, றவிய7' ஒ!='
உதவாதவனாA, ெபா(ைள Tேண X2ைவ# ஒழிேபா' அறிவி9ைய
ேநா7கி, அவ!ைவ# ெச!ற ெபா(E' இக& சிாி7'; உலகி/ அ(0
எ!4' ப' அவைன எ0ளி நைக யா'. 273
----------

ெகா#த1' A#த1' ேத"றா இ7ைட
உ0ள#தா! ெப"ற ெப(Hெச/வ' இ/ல#()
உ(ைட7 க!னியைர% ேபால% ப(வ#தா/
ஏதிலா! A7க % ப'.

274

பிற7 ஈத1' தா! Dகத1' அறியாத க(மி# த!ைம மி7க உ0ள' உைடயவ!
ெப"=0ள ெபாிய ெச/வ', T2/ பிறத அழகிய ெபைண அயலா! மண
அ4பவி%ப ேபால, உாியெதா( கால#தி/ அயலா! எவனாலாவ
அ4பவி7க%ப'. 274
-------எறிநீ% ெப(கட/ எAதி இ('
அ=நீ சி=கிண" Yற/ பா# ப;
ம=ைம அறியாதா ஆ7க#தி" சா!ேறா
கழி ந/ ரேவ தைல.

275

அைல T' நீ மி7க ெபாிய கட"கைரைய அ# வா&தா1', நீ அ"ற சிறிய
கிண"றயி/ ஊ=' சிறிய ஊற/ நீைர எதிபா#தி(ேத ம7க0 உப. எனேவ,
ம=லகி" உாிய ந/விைனைய அறி ெசAயாதவாி! ெச/வ#ைத7 கா21',
உயதவாி! மி7க ஏழைமேய ேமலான. 275
-------------

'எனெதன ெத!றி(7' ஏைழ ெபா(ைள
'எனெதன' ெத!றி(%ப! யா4'; தன தாயி!

106

தா4' அதைன வழகா!; பய! Iவா!;
யா4' அதைன அ.

276

'எ!4ைடய - எ!4ைடய’ எ!= எணி7 ெகா(7' அறிவி/லாத
க(மியி! ெச/வ#ைத யா4' 'எ!4ைடய - எ!4ைடய' எ!= எணி7
ெகா(%ேப!. தனதாயி(', அவ! அதைன% பிற7' வழவதி/ைல தா4' பய! A%பதி/ைல; அத ெச/வ#ைத% ெபா=#தம21' யா4' அ
ேபால#தா!! 276
-------

வழகாத ெச/வாி! ந/Cதா உAதா;
இழதா என%பத/ உAதா - உழததைன7
கா%Aதா; க/1த1' உAதா; த' ைகேநாவ
யா%Aதா; உAத பல.

277

பிற7 உதவாத ெச/வைர7 கா21' வறியவக0 த%பி% பிைழ#தாக0;
அதாவ : தலாவதாக, ெச/வ#ைத இழவி2டா எ!4' !ப#தி9(
த%பின; அ#, வ(தி அதைன7 கா7' ெதா/ைலயி9( த%பின;
K!றாவதாக, கீேழ ைத%பத"காக மைண# ேதா' !ப#தி9(
த%பின; அ#, த' ைகவ97க% ெபா(ைள% பி#7 ெகா(7'
ெதா/ைலயி9( த%பின; இ%பயாக இ!4' பல !பகளி9( த%பின.
277
---------

தனதாக# தா! ெகாடா! ; தாய# தவ('
தமதாய ேபா&ேத ெகாடா அ; தனதாக
!ேன ெகா%பி! அவகயா; தா!கயா!
பி!ைன அவ ெகா7' ேபா&.

278

107

ெபா(0 தனதாக இ(7'ேபா தா! வழகா!. (தா! இறதபி!) த! மரபின
த'ைடய தா7கி7 ெகாடேபா அவ வழகா; இவ! தனதாக இ(தேபா
! ெகா#தி(தா/ த! மரபின த#திரா. இவ! இறதபி! அவக0
வழ'ேபா இவ! த7க யா. 278
----------இரவல க!றாக ஈவாரா வாக
விரகி" ர%பதா' வைம ;- விரகி!றி
வ/லவ ஊ!ற வயாேபா/ வாA ைவ#7
ெகா/ல ர%பதா' கீ&.

279

இர%பவ க!றாக' ெகா%பவ பவாக' ஆவ#ட! (பா/ ேபா/)
ெபா(ைள ெசாாி ெகா%பேத வ0ள!ைமயா'. ஆவமி!றி, வ9தாA7
கற%பவ ஊ!றியி<7க% பாைல ெசா2' ப%ேபால, வழி வ#7
ெகா/வேபா/ வ(#தினாேலேய கீ&ம7க0 ெபா(ைள ர%ப. 279
----------

ஈ2ட1' !ப'; ம" தி2ய ஒெபா(ைள7
கா#த1' ஆேக க!ப' ;- கா#த
ைறப! !ப'; ெக! !ப' ; !ப7 ()
280

உைறபதி ம"ைற% ெபா(0.

ெபா(ைள# ேதத1' !ப'; அ%ப# ேத ஈ2ய ந/ல ெபா(ைள7 கா#த1'
அேக க!ப'; காவ/ ைற ப2டா1' !ப'; ெபா(0 அழியி4' !ப';
இIவாறாக அத% ெபா(0 !ப#தி"ேக உைறவிடமா'. 280
--------------"பவிய
29. இ"ைம /இ"ைமயி" (வ5ைமயி")
வ5ைமயி") ெகா:ைம

அ#தி2ட Cைற அைர "றி வாழி4'
ப#ெத2ைடைம பல(0E' பாெடA';
ஒ#த %பிறத7 கSெமா! றி/லாதா

108

ெச#த பிண#தி" கைட.

281

காவி பத உைடைய இ%பிேல உ# வா&தா1', ைகயி/ ப#ேதா - எ2ேடா
ெபா(0 உைட#தா யி(%ப பல நேவ ெப(ைமயைடய ெசA@' ெபா(#தமான
உயயி/ பிறதி(%பி4', ஒ( ெபா(E' இ/லாத ஏைழய ெச#த பிண#தி4'
தா&தவராA7 க(த%பவ. 281
----------

நீாி4' Dணி ெநAெய!ப; ெநAயி4'
யா(' அறிவ ைக D2ப' - ேதாி!
இர%பி'ைப யாள! ேம ைக@'
க"காிய Xைழ Dைழ.

282

நீைர7கா21' ெநA D2பமான எ!= ெசா/வ. ெநAையவிட ைக
D2பமான எ!பைத எவ(' அறிவ. நிைன#% பா7கி!, வ=ைம# !ப'
உைடயவ! ைக@' க யாத வாயி170E' Dைழ  விவா!. 282
--------

க/ேலா யவைரேம/ காத0 மலரா7கா/
ெச/லாவா' ெச'ெபாறி வன';- ெகா/ைல7
கலா அ/ கிளிக@' கானக நாட
இலா அ அ7 கி/ைல தம.

283

திைன% ன#தி/ க/லா/ கிளி ஓ2' கா2 நாடேன க"க0 ஓகி உய0ள
மைல சார9/ காத0 X மலராவி!, சிவத 0ளிகைள@ைடய வனக0
ெச/லமா2டா. அேபால, ெபா(0 இ/லா7 உறவின(' இலராவ. 283
------

உடாய ேபா&தி! உைடழி7 காக' ேபா/
ெதாடா யிரவ ெதாபேவ, வடாA#
திாித(' கால## தீதி9ேரா எ!பா

109

ஒ(வ(' இIலக# தி/.

284

உட' அழிதேபா அதைன# தி!ன7 C' காகக0 ேபால, ெச/வ'
உடானேபா, அைமயாக ஆயிர7 கண7கானவ வ ேசவ. ேத47#
திாி@' வ ேபா/ வ=ைம@"= உண7# திாி ெகா(7' கால#தி/,
ேக இ!றி நலமா யி(7கிறீேரா எ!= வினபவ இIலகி/ ஒ(வ(' இல. 284
----------

பிறத ல'மா@'; ேபராைம மா@';
சிறதத' க/வி@' மா@' ;- கறக(வி
க!ேம" க^உ' கணமைல ந!னாட!
இ!ைம த<வ%ப2 டா7 .

285

ஒ97' அ(வி க/ேம/ வி< கைறைய7 க<கிற C2டமான !=க0 P&த
ந/ல நாடேன! வ=ைமயா/ கIவ%ப2டவ7, பிறத ல%ெப(ைம ேபா'
ெபாிய ஆைம@' அழி@'; தம சிறத க/வி@Cட !='. 285
------------

உ0C பசியா/ உைழநைசஇ ெச!றாக2()
உ0_ இ(ெமா! றா"றாதா! - உ0_
இ(யி ெகா!ேன கழியா தா! ேபாA
வி(தின! ஆதேல ந!=.

286

வயி"=0 மிகி!ற பசியினா/ த!னிட' வி('பி வதவ7, உ0_ாி/ வா&'
ஒ!=' ெகா7காத க(மி, உ0_ாிேல இ( உயி வா&7ைகைய TணாA7
கழி7காம/, தா! ெவளி`(7 அ/ல விSலகி" வி(தினனாA%
ேபாAவிதேல ந/ல. 286
--------

நீைமேய அ!றி நிர'ப எ<தத'

110

Cைம@' எ/லா' ஒ(கிழ%ப; - Cைமயி!
/ைல அைல7' எயி"றாA! நிர%ெப!4'
அ/ல/ அைடய%ப2 டா.

287

Cைம@ைடய /ைல ெமா7ைக# ேதா"க7' ப"கைள @ைடயவேள!
வ=ைமெய!4' !ப' ேசா% ெப"றவக0, த' உய பைபேய ய!றி, மிக'
எ< சி@"றி(த த' அறி7 Cைமைய@' இ!4' எ/லாவ"ைற@' ஒ(ேசர
இழவிவ. 287
-------

இ2டா"=% ப2ெடா! றிரதவ7 கா"றா
2டா"=% ப2 ய!=0_ வா&த9!
ெந2டா"= ெச!= நிைரமைனயி" ைகநீ2'
ெக2டா"= வா&7ைகேய ந!=.

288

வ=ைமயா/ இ7"= ஒ!= ேக2டவ77 ெகா7கயாம/
2%பா2ைட வ(தி ய!= உ0_ாிேல வா&வதனி4',
ெநெதாைலவி10ள ேவ"Y ெச!=, ஆ வாிைசயாA உ0ள Tகளி/
ைகேயதி7 காலகழி7' மா ெக2ட வழியி/ வா&வேத ந/ல. 288
---------

கடக' ெசறிதத' ைககளா/ வாகி
அட பறி#7ெகா ட27 - ைடகலனா
உ%பி9 ெவைததி! =0ள"= வா&பேவ
%ர ெச!=லத7 கா/.

289

ெச/வ' ெச!றழிவி!, ! கடக' அணிதி(த த' ைககளா/ கிைளகைள
வைள# வாகி இைலகைள% பறி#7ெகா ேபாA சைம#, ைடவாக
வைள7க%ப2ட பைனேயாைல%ப2ைடையேய பாடமாக7 ெகா அதி/
உ%பி/லாம/ ெவத இைல7கறிைய இ2# தி!= உ0ள' அழி வா&7ைக
நட#வ. 289
---------

111

ஆ#த ெபாறிய அணிகிள வன'
X#ெதாழிெகா'பி! ேம" ெச/லாவா' :- நீ#த(வி
தாழா உய சிற%பி" ற!ற ந!னாட!
290

வாழாதா7 கி/ைல தம.

நீ நிைற அ(வி தா& பா@' உயத சிற%ைடய ளித ந/ல
மைலநாடேன! ஆரவாாி7கி!ற 0ளிக0 ெபா(திய - அழ விள'
வனக0, X# உதிேபான ெவ"=7 கிைளகளிட' ெச/ல மா2டா.
அேபால, வா& அ"றவ7' உறவின இல. 290
----------------"பவிய
30. மான( /மான( உைடைம

தி(மைக யாக# திறனிலா ெசA@'
ெப(மித' கட7 கைட#' - எாிம7
கான' தைல%ப2ட தீ%ேபா" கன1ேம
மான ைடயா மன'.

291

ெச/வ#தி! வ!ைணயா/ ந/ல ததி யி/லாதா ாி@' ெச(7கான
ெசய/கைள7 கட மா#திர#தி1', எாி@"=7 கா2ைட%ப"றிய ெந(%ைப% ேபால
மான' உைடயவர உ0ள' ெகாதிெகாதி7'. 291
-----------

எ!பாA உகி4' இய/பிலா பி! ெச!=
த'பா ைர%பேரா த'ைடயா? - த'பா)
உைரயாைம !4ண(' ஒைம @ைட
(யா7() உைரயாேரா தா"ற ேநாA?

292

மான#ைத# த' உைடைமயாக7 ெகாடவ, (வ=ைமயா/ உட/) எ1'பாகி
சிைதவதானா1', ந"ப இ/லாத கயவ பி!ேன ெச!= தம !ப#ைத7
C=வேரா? (Cறா ) . தம யைர உைர%பத" !ேப அவராக உண

112

ேபா7' அறிைடய ந/ேலாாிட' தா' அைடத !ப#ைத7 Cறாதி(% பாேரா?
(C=வ.) 292
-----------

'யாமாயி! எ'மி/ல' கா2'; தாமாயி"
காணேவ க"பழி@'' எ!பாேபா/ - நாணி%
றகைட ைவ#தீவ ேசா='; அதனா/
மறதிக ெச/வ ெதாட.

293

ஏைழயராகிய யாக0 ெச/வ7 வி(தளி#தா/ எ' மைனவியைர7 ெகாேட
பாிமாற ெசAேவா'. அ ெச/வக0 எம7 உண அளி%பி!, அவத'
மைனவியைர யா' கடாேலேய க"பழிவி' எ!= க(தியவேபால மன'
நாணி, எ'ைம ெவளிவாயி9/ அமர ைவ#ேத யாைர7 ெகாடாயி4' ேசாறிவ.
அதனா/ ெச/வர ெதாடைப மறதிT! 293
----------

இ'ைம@' ந!றா'; இய/ெநறி@' ைகவிடா ()
உ'ைம@' ந/ல பய#தலா/ - ெச'ைமயி!
நான' கம<' க%பினாA! ந!ேற ; கா!
மான ைடயா மதி%.

294

மிக ந!றாA7 க#Bாி% < மண7' Cதைல @ைடயவேள! மான'
உைடயவர மா, இIலக வா&வி1' ந!ைமத('; ஒ<கேவய
ந!ெனறிைய7 ைகவிடாததா/ ம=லக#தி1' ந/லனேவ அளி7'; ஆத9!, அ
மிக உயத ! அறிவாயாக! 294
-----------

பாவ' ஏைன% பழி@' படவ(வ
சாயி4' சா!றவ ெசAகலா; - சாத/
ஒ(நா0 ஒ(ெபா<ைத# !ப'; அைவேபா/

113

அ=நைவ ஆ"=த/ இ!=.

295

பாவ' அ#% பழி@' உடா'பயான தீ ெசய/கைள, ெபாிேயா உயி
சாA மாAவதாயி4' ெசAயா; ஏெனனி/, சாத/ எ!ப, ஒ( நாளி/ - ஒ( சி=
ேநர#தி/ ம2' !ப' த(', அத% பாவ' பழி@' ேபால தாத" அாிய
!பகைள எ!=' த(வ தி/ைல. 295
---------------

ம/ல!மா ஞால# வா&ப வ(ெள/லா'
ெச/வ எனி4' ெகாடாதவ - ந/Cதா.
ந/Cத7 கS' ெப(# தைரயேர
ெச/வைர ெச!றிரவா தா.

296

!பவிய/ வள%ப' மி7க ெபாிய இIலகி/ வா<' மாத(70 எ/லா',
ெச/வ' உைடயவராயி4' பிற7 வழகாதவக0 ஏைழகேள.
வ=ைம@"றவிட#' ெச/வாிட' ெச!= இர7காதவக0, ெப( #தைரய
எ!4' ம!ன மரபினேபா/ ெச/வேரயாவ. 296
-----------

கைடெயலா' காAபசி அH';ம" ேறைன
இைடெயலா' இ!னாைம அH' ;- ைடபரத
வி"(வ ேவ/ெந கணாA! தைலெய/லா'
ெசா"பழி அHசி வி'.

297

ப7க வா2ட#தி/ பரவி@0ள வி/ ேபா!ற (வ#ைத@' ேவ/ ேபா!ற நீட
கைண@' உைடயவேள! கைட%ப2டவக0 வ(#' பசி7 அHசி எைத@'
ெசAவ. ம"ைறய இைட%ப2டவக0 ம"ற !ப க2 அHசி அத"காக ஏ'
ெசAவ. த!ைமயான பபாளேரா, உலக' ெசா/1' பழி7 அHசி# திய!
ெசAயா. 297
------------

114

'ந/ல; ெபாிதளிய; ந/Cதா' எ!ெற0ளி
ெச/வ சி=ேநா7 ேநா7கா/ - ெகா/ல!
உைல`' தீேயேபா/ உ0கன1' ெகா/ேலா
தைலயாய சா!ேறா மன'!

298

இவ ந/லவ - ெபாி' இர7கைடயவ - அதனா/ இ%ேபா ஏைழயாகிவி2டா
எ!= இக& சியாக% ேபசி ெச/வக0 ந/லவைர% பா7' ஏளன% பாைவைய7
காS' ேபா, சிறத ெபாிேயார உ0ள', ெகா/லன உைல7கள#தி/
ஊதிெய<%' ெந(%ைப% ேபால உ0ேள ெகாதி7க7 C' ேபா1'! 298
---------

ந சியா7 கீயாைம நாண!= ; நாணாE'
அ ச#தா/ நாSத/ நாண!றா' ;- எ ச#தி!
ெம/9ய ராகி#த' ேமலாயா ெசAத
ெசா/லா தி(%ப நா.

299

த'மிட' வி('பி வதவ7 ஒ!= ெகா7காத Cட அIவள ெபாிய
நாணம!=; நா0ேதா=' பலவைக அ ச#தா/ நாSத1Cட மிக%ெபாிய
நாணம!=; ஆனா/, ெச/வ7 ைறவினா/ தா' ெம9 தி(7க, த'மி4'
ேமலானவ தம7 ெசAத உதவிைய ந!றி@ட! ெவளியி/ ெசா/லாதி(%பேத
மிக' ெபாிய நாணமா'. 299
----------------

கடமா ெதாைல சிய கா4ைற ேவைக
இட' T&த ணா திற7' ;- இடைடய
வானக' ைக@றி4' ேவடா வி<மிேயா
மான' அ<க வாி!.

300

மதைடய யாைனைய அ# T&#திய - கா2/ வா<' ேவைக% 9யான,
த! வல%ப7க' Tழாம/ இட%ப7க' Tழி! அத யாைனைய உணாம/ ப2னி

115

யா/ இற ேபா'. ெபாிேயாகECட, இட' அக!ற விSலகேம
கிைட%பதாயி4' மான' ெக2 வ(வதானா/ அதைன வி('பா. 300
-----------"பவிய
31. இரவ0ச( / இரத>39 அ1த

'ந'மாேல யாவாி ந/Cதா; எHஞா!='
த'மாலா' ஆ7க' இல ெர!= - த'ைம
ம(ட மன#தா பி! ெச/பேவா தா'
ெத(ட அறிவி னவ.

301.

'இத வறியவ ந'மா/ தா! ெச/வ ஆக @'; த' ெசாத ய"சியா/ ஈ2'
ெச/வ' உைடயவராகா' எ!= த'ைம# தாேம ெபாிதாA அல27ெகா0E'
மனைடய ெச/வ பி!ேன, தாகE' ெதளித அறிைடயவரா@0ள ந/ேலா
ெச/வாகேளா? 301
----------

இழி#த7க ெசAெதா(வ! ஆர உண9!
பழி#த7க ெசAயா! பசி#த/ தவேறா?
விழி#திைம7 மா#திைர அ!ேறா ஒ(வ!
அழி#% பிற7' பிற%.

302

ஒ(வ! இற மீ' பிற7' பிற% எ!ப, ய ககைள விழி#
இைம7கி!ற அளவின அ/லவா? எனேவ, ஒ(வ! (அழி@' உடைல வள7க)
இழி ெசய/க0 ெசA வயி= நிர'ப உSவதனி4', பழி ெசய/க0
ெசAயாதவனாA% பசி# அழித/ தவறாேமா ? 302
-----------

இ/லாைம கதா இர ணிெதா(வ
ெச/லா(' அ/ல சி=ெநறி;- /லா
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'அக'மி! உSமி!' எ!பவமா2ட/லா/
க'த/ ஆ"=ேமா ேம/?

303

(ெபாவாக உலகிய9/) ஒ(சில, ஏைழைம காரணமாக இர7க# (யாசி7க#)
ணி இழித வழியி/ ெச/லாம/ இ(%பமி/ைல. ஆனா1', ேம!ம7க0, எ'
T2" வ(க ! வி( உக' எ!= வி('பி அைழ%பவாிட ம/லாம/,
ம"றவாிட' த' க' கா2 ெச/1தைல ெசAவேரா? 303
---------

தி(#த!ைன நீ%பி4' ெதAவ' ெசறி4'
உ(#த மன#ேதா ய0ளி! அ/லா/
அ(#தH ெசறி7' அறிவிலா பி! ெச!(=)
எ(#திைறHசி நி/லாதா' ேம/.

304

தி(மக0 த!ைன# ற%பி4', ெதAவேம சின வ(#தி4', ேம! மக!,
ஊ7கமான உ0ள#ட! உய ெநறி நி"றைல எSவ த/லாம/, ெபா(ைள
இ=7கி ைவ7' அறிவி9களி! பி!ேன ெச!= தைல வணகி நி"கேவ
மா2டா!. 304
----------

கரவாத திண!பி" கண!னா கS'
இரவா வா&வதா' வா&7ைக ; - இரவிைன
உ0Eகா/ உ0ள' உ(மா/; எ!ெகாேலா
ெகா0Eகா/ ெகா0வா றி%!

305

மைற7கா அளி7' உ=தியான அ!ைடய க ேபா/ சிறதவாிட#' ெச!=
இரவாம/ வா&வேத உயத வா&7ைகயா'. இர%பைத எS'ேபாேத உ0ள'
நாண#தா/ உ(கி!றேத? இர ஒ!= ெப"=7ெகா0E'ேபா
ெப"=7ெகா0பவாி! மன7 றி% எஙன' Cேமா! 305
---------------

117

'இ!னா இையக; இனிய ஒழி' ெக!=
த!ைனேய தானிர%ப# தீவத"() எ!ைன ெகா/
காத/ கவ"=' மன#தினா/ கபா&ப2 ()
ஏதி லவைர இர.

306

என7# !பேம வ(க ! இ!ப' ஒழிக!' எ!= எணி# த! மன#ைத# தாேன
நிைற (தி(%தி) ெசA ெகா0ள# தீ ேபாக7Cய வ=ைம7காக, ெபா(0
வி(%ப#தா/ கவைல%ப' மன#ட! க ழி அயலாாிட' ெச!= இர%ப
ஏேனா? 306
---------

எ!=' தியா பிற%பி4' இIலக#()
எ!=' அவேன பிற7கலா! ;- !றி!
பர%ெபலா' ெபா!ெனா<' பாய(வி நாட!
இர%பாைர எ0ளா மக!.

307

!றி! பர% <' ெபா! ெகாழி# அ(வி பாA ஓ' மைல நாடேன!
இIலகி/ எ!=' தியவ பிற ெகாேட யி(%பி4', எ!=' (இ!4')
பிறவாதவ! ஒ(வ! உ0ளா! எனி/, இர%பவைர இகழாத மனித! தா! அவ!.
(ம"றவ எவ(' இர%பவைர இக&கி!றன.) 307
-----------

ற##த! இ!ைம ந9ய அக##த!
ந!ஞான' நீ7கி நிறீ இ ஒ(வைன
"ஈயாA என7ெக! றிர%பாேன/, அநிைலேய
மாயாேனா மா"றி வி!?

308

ெவளிேய வ=ைம த! உடைல ெம9ய ெசAய, உ0ேள உ0ள த! ந/லறிைவ நீ7கி
நி=#தி வி2, இ!ெனா(வைன அைட என7 ஈவாயாக எ!= ஒ(வ!

118

இர%பாேனயாயி!, அவ! தர ம=#வி2டா/, அ%ேபாேத இவ! நாண#தா/
மாA ேபாகமா2டாேனா? 308
----------

ஒ(வ ஒ(வைர சாெதா<க/ ஆ"றி
வழிபத/ வ/1த/ அ/லா/ - பாிசழி
'ெசA$ேரா எ!னா4'' எ!4' ெசா"கி!னாேத
309

ைபய#தா! ெச/1' ெநறி.

ஒ(வ ம"ெறா(வைர அைட அவ7 ஏ"ப நட கா2 அவைர வணவதி/
வ/லவராA இ(%பத/லா ம/, (ேம1') த!ைம ெக2 ஏேத4' உதவி ெசAய
மா2Nரா எ!= ேக2' இழி% ேப ைசவிட, ெம/ல# தா! ெச!=
ெகா(7' வ=ைம% பாைத !ப' தராேத! 309
--------

பழைமக தாக% பைசத வழிேய
கிழைமதா! யாதா4' ெசAக;- கிழைம
ெபாறாஅ அவெர!னி" ெபா#தி#த'
ெநHச#() அறாஅ வேதா தீ.

310

ஒ(வ பைழய ந2 ைணயாக ! பழகிய ைறயி/ வ ேக2' உாிைமயி/,
தா! ஏேத4' இய!ற அள ெசAயேவ'. அவ உாிைமைய ஏ"=7
ெகா0ளா ைகவிட%ப2டா எனி/, அவர ெநHைச7 க வி ெக ஒ(வைக#
!ப# தீ அறாம/ 2ெடாி7'. 310
--------------ெபாவிய
32. அைவ யறித
யறித /அைவைய அறி அத6ேக6ப ஒ.க

ெமAHஞான7 ேகா2 உற&வழி வி2டாேகா
அHஞான' ததி2 டவா கற#ழாA7
ைகHஞான' ெகாெடா<' காரறி வாள !

119

ெசா!ஞான' ேசார விட/.

311

ெமAயறிைடேயார அைவயி/ ஒ#% பழ' ந/ வழிைய வி2, அேக
அறியாைம7 உாிய ஒ( ெசAதிைய7 Cறி, அேவ சாிெய!= மிக' பர%த/
ெசA, கீழான அறிட! நட ெகா0E' காிய உ0ள ைடயவாி! !ேன,
ெசா/ல#த7க ந"க(#ைத ந/ேலா ெசா/லா விவாராக! 311
-------

நா%பாட' ெசா/9 நயணவா ேபா"ெசறி7'
தீ%லவ" ேசரா ெசறிைடயா; - தீ%லவ!
ேகா2@2 !ற7 பழி7'; அ/லா7கா/
ேதா2ைட7 ெகா0ளா எ<'.

312

நாவா/ பாட' பணியைத ஒ%பி#, பாட9! நய' உணதவ ேபா/ மிக'
கா27ெகா0E' தீய ெபாA% லவைன, நிைறத அறிைடயவ அைடயா.
ஏெனனி/, அத# தீய லவ!, அைவயிேல, ெப(ைம !='ப இவர
%பிற%ைப% பழி#% ேபவா!; அ/லாம1', ேதா0 த27ெகா அபி
ம/17 எ<வா!, 312
--------------

ெசா"றா"=7 ெகா ைன#ெத<த/ கா=வ;
க"றா"ற/ வ!ைம@' தா' ேதறா ; - க"ற
ெசலைர7' ஆ"றியா ேதா"ப தறியா
பலைர7' மாத பல.

313

Tணாக% பல ேப' மாத பல, ெசா/ைலேய தா7  சியாக7 ெகா பிறைர7
#தி, தின ெகா ெட< ேபச வி('வ; சா!ேறார க/வியறிவி!
வ9ைமைய# தா' அறியா; தா' க"றவ"ைற@' பிற ெநHசி/ பதி@'ப எ#
ெசா/1' வழியறியா; தம ேதா/விைய@' அறியமா2டா. 313

120

-----------

க"ற Bஉ' இ!றி7 கண7காய பாட#தா/
ெப"றதா' ேபைதேயா P#திர' ; - ம"றதைன
ந/லா இைட%7 நாணா ெசா/9#த!
/லறி கா2 வி'.

314

அறிவி9 தா! சிற%பாக7 க"ற ஒ!=' இ!றி, ஆசிாிய ெசா/9ய பாட#தி!
வாயிலாக ஏேத4' ஒ( ெசA@ைள மன%பாட' ெசAைவ#தி(%பா!. ேம1',
அ%பாடைல, ந/லவ அைவயிைடேய  நாணமி!றி ஒ%பி## த! ம2ட
அறிைவ7 கா2 விவா!. 314
------------

ெவ!றி% ெபா(2டா/ விலெகா# ெமAெகா0ளா
க!றி7 க=#ெத< காAவாேரா() - ஒ!றி
உைரவி# தகெம<வா காபேவ ைக@0
ைரவி#% ேபா1த' ப/.

315

பிறைர ெவ/வ காரணமாக, வில ேபா!ற த!ைம@ட!, உைம% ெபா(0
உணராதவராA, சின க=வி எ< ெகாதி7' தியவேரா ேச தம ேப #
திறைன7 கா2ட ய/பவ, த' ைக70 ைர விைதைய% ேபா!ற த' ப"கைள7
காப. (அதாவ ப/ உதி7க% ப') 315
--------

பாடேம ஓதி% பய!ெதாித/ ேத"றாத
Kட னித7க ெசா/1கா/ - ேகட(Hசீ
சா!ேறா சம&#தன நி"பேவ; ம"றவைர
ஈ!றா2 கிற%ப% பாி.

316

ெபாவிய/ ெசA@0 பாட#ைத ம2' ப# அத! ெபா(0 அறிைவ# ெதளியாத
Kடக0 ெவ=7க#த7க ெசா"கைள ெசா/1'ேபா, ெகத/ இ/லாத சிற%பிைன

121

உைடய ெபாிேயா, ம"= அத Kடகைள% ெப"ற தாAமா7காக மிக' இரகி
வ(தி வாள இ(%ப. 316
----------

ெப=வ ெகா0பவ ேதா0 ேபா/ ெநறி%ப27
க"பவ7 ெக/லா' எளிய 8/ ;- ம"ற'
றிைர ேமனிய உ0ள' ேபா! றியா7'
அறித" காிய ெபா(0.

317

8"க0, கிைட7' ெபா(ைள% ெப"=7ெகா0E' ேவசியாி! ேதாைள%ேபா/,
ஒ(வழி%ப2% ப%பவ7 ெக/லா' எளிைமயாக7 கிைட7'; ஆனா/ மாதளி
ேபா!ற ேமனி@ைடய அத ேவசியாி! உ0ள#ைத% ேபால, யா7' ாி
ெகா0ள யாத Dெபா(0 உைடயனவாயி(7'. 317
-----------

#தகேம சால# ெதா#' ெபா(0 ெதாியா
உA#தக' எ/லா' நிைற%பி4' -- ம"றவ"ைற%
ேபா"=' லவ(' ேவேற; ெபா(0 ெதாி
ேத"=' லவ(' ேவ=.

318

8"கைள மிதியாக ேச# ைவ#' அவ"றி! ெபா(0 அறியாராA,
ெகாவ ேச# T <வ' நிைற# ைவ%பி4', ம"றப அ8"கைள
இ%பயாக% (Xைச ேபா2) ேபா"றி7 கா7கி!ற ெபாA% லவ(' ேவறானவேர!
8"ெபா(ைள% ாி பிற7 எ# ெசா/1' ெமA%ல வ(' ேவறானவேர!
318
---------

ெபாழி%பகல' D2ப' 8/ எ சமி நா!கி"
ெகாழி#தகல' கா2டாதா ெசா"க0 - பழி%பி/
நிைரயாமா ேச7' ெந!ற நாட!
உைரயாேமா 89" ந!?

319

122

"றம"ற C2டமான கா2% ப7கைள7 ெகா0ள நீட மைல நாடேன!
ெதா%ைர, அகல விாிைர, D2ப உைர, 89/ எHசி மைற கிட%பைத
எ#7C=' ஆராA சி@ைர ஆகிய இ நா/வைக உைரகளி! வாயிலாக 89!
க(#ைத7 ெகாழி#ெத# விள7க' ெசA கா2ட யாதவாி! ெசா"க0, ஒ(
817 ந/ல உைரயா7 @மா? 319
---------

இ"பிற%பி/லா எைன# 8/ க"பி4'
ெசா"பிறைர7 கா7' க(வியேரா?- இ"பிறத
ந/லறி வாள நவி!ற 8/ ேத"றாதா
320

/லறி தாமறிவ தி/.

ந"% பிற% இ/லாதவ எIவள 8"க0 க"றி(%பி4', த' ெசா/லா/,
பிறைர% ேபா"றி7 கா7க#த7க க(வி ேபா!றி(%பேரா? ந"யி/ பிறத
ந/லறிஞ, ெபாிேயா இய"றிய 8"ெபா(ைள அறியாத Kடாி! அ"ப அறிைவ#
தா' ெபா(2ப# வதி/ைல . 320
------------பைகயிய
33. லறிவாைம / 4ய சி6றறி உைடைம

அ(ளி! அறைர7' அ!ைடயாவாA ெசா/
ெபா(ளாக7 ெகா0வ லவ - ெபா(ள/லா
ஏைழ அதைன இக&ைர7'; பா"Cைழ
Kைழ ைவ@ணரா தா.

321

அ(ளினா/ ந/லற' C=' அ!ைடயவர வாA ெமாழிைய அறி0ள லவ
உயத ெபா(ளாக ஏ"=7 ெகா0வ. பா/ ஊ"றிய Cைழ# (பாயச#ைத) ழ'
அக%ைப ைவ#ணராத ேபால, உைம% ெபா(0 உணராத அறிவி9 அவ
வாAெமாழிைய இக& ேபவா!. 321
------------

123

அIவிய' இ/லா அற#தா =ைர7கா/
ெசIவிய அ/லா ெசவிெகா# ேக2கலா;
கIவி#ேதா/ தி!4' SகநாA பா"ேசா"றி!
322

ெசIவி ெகாள/ேத"றா தா.

ேதாைல7 கIவி# தி!4கிற ைலநாயான பா/ ேசா"றி! ைவைய அறி
ெகா0ளாத ேபால, ெபாறாைமயி/லாத ந/லவ அறெநறிைய எ#
ெசா/1'ேபா, ஒ<கானவ அ/லாதவ அதைன7 கா ெகா# ேகளா. '
322
----------

இைம7' அளவி/ த' இ!4யிேபா' மா7க'
எைன#தா4' தாக (' - திைண#
ைண@' ந!றி ாிக/லா நாணி/ மடமா7க0
ெபா! எ! ெபா!றா7கா ெல!.

323

கணிைம7' ேநர#தி/ தம இனிய உயி பிாி ேபாகலா' எ!4'
உைமைய எ#தைனேயா வித களா1' தா' அறிதி(', திைனயள'
ந/ல ெசAயாத நாண' இ/லாத - மட#தன' உைடய மா7க0 ெச#தா/ தா!
எ!ன! சாவாம/ இ(தா/தா! எ!ன! 323
-----------உளநா0 சிலவா/ ; உயி7ேகம' இ!றா/;
பலம!4' B"=' பழியா/ ;- பல(0E'
கடாேரா ெட/லா' நகாஅ ெதவெனா(வ!
த# தனி%பைக ேகா0.

324

உ0ள வா&நா2கேளா சிலேவ ! உயி7ேகா பாகா% இ/ைல. பல(' B"றி%
ேப' பழிேயா மிதி! எனேவ, உலக ம7க0 பல(0E' கடவேரா ெட/லா'
சிாி#% ேபசாம/, ஒ(வ! மா=ப2 விலகி# தனி#% பைக ெகா0வ ஏேனா?
-------------

124

எAதி இ(த அைவ !ன ெச!ெற0ளி
ைவதா! ஒ(வ! ஒ(வைன ;- ைவய
வய%ப2டா! வாளா இ(%பாேன/ ைவதா!
விய#த7கா! வா<' எனி!.

325

பல Cயி(த அைவ !ேன ேபாA ஒ(வ! ம"ெறா(வைன ைவதானாக,
ைவய%ெப"றவ! ஒ!=' ெசAயா வாளா இ(%பாேனயானா/, ைவதவ! வா&
ெகவா! - அஙன' ெகடானாயி!, விய7க%பட#த7க வேனயாவா!! 325
-------------

K%ேம/ வாராைம !ேன அறவிைனைய
ஊ7கி அத! க யலாதா! - 87கி%
'ற#தி( ! ேபா' ெக!4' இ!னா ெசா/
இ/10 ெதா<#ைதயா/ Cற% ப'.

326

ைம ேம92 வ(வத" !ேப ந/ல அற ெசயைல ஊ7க#ட! ெதாடகி
அதனிட' ய"சி ெகா0ளாதவ!, பி! ைமயி/ த! T2ேலேய ஒ7க%ப2,
'ெவளியிேலேய இ(- எேகயாவ ேபா' எ!4' இனிைமய"ற ெசா"கைள
ேவைல7காாியா1' இக& ெசா/ல%பவா!. 326
-------------

தாேம@' இ!றா; த7கா7' ந!றா"றா;
ஏமHசா ந!ெனறி@' ேசகலா ;- தாமயகி
ஆ7க#0 Bகி அவ#தேம வா&நாைள%
ேபா7வா /லறிவி னா.

327

அ"ப அறிவின தா' ெச/வ#ைத Dகரமா2டா; ததி@ைடய பிற7' ந!ைம
ெசAயா; பாகா% ெபா(திய ந/லறவழிைய@' பி!ப"றா; தா' ெச/வ#தி/
மயகி# Bகி Tேண வா& நாைள7 கழி%ப. 327

125

-----------

சி=காைல ேயதம7 ெச/ழி வ/சி
இ=கி=க# ேதா2ேகா%7 ெகா0ளா - இ=கி=கி%
பி!னறிவா' எ!றி(7' ேபைதயா ைககா2'
ெபா!4' ளிவிளகா யா'.

328

ம=லக' ெச/1' ேபா தம7 ேவய அறமாகிய ேசா"ைற, இளைமயிேலேய,
இ=க இ=க# ேதாளிேல மா2 ெச/1' க2ேசா"ைற% ேபா/ உடா7கி
ைவ#7 ெகா0ளாதவராA, ெபா(ைள இ=7கி இ=7கி ைவ#, பிற அற'
ெசAேவா' எ!= த0ளி%ேபா' அறிவி9க0, (இற7' ேபா
ேபசயாைமயா/) ைசயா/ றி%7கா2' ெபா!4(ைட@', ளி#த
விளாகாA ேக2பதாக "ற#தாரா/ க(த%ப'. 328
-------------

ெவ=ைம இட#' வி<%பிணி% ேபா&'
ம=ைம மன#தாேர யாகி - ம=ைமைய
ஐைத அைன#தா4' ஆ"றிய கால#
சிதியா சி"றறிவினா.

329

வ=ைம @"றேபா' ெபாிய ேநாA ெகாடேபா' ம=லைக% ப"றி எS'
மன#ைத உைடயவரா யி(, அைவ நீகி ஆ=த/ ெப"ற கால#தி/, ம=லைக%
ப"றி7 க அளவாயி4' அ"ப அறிவின எணா. 329
--------------

எ!ேனம" றிIட' ெப"=' அற' நிைனயா
ெகா!ேன கழி%பத' வா&நாைள ;- அ!ேனா!
அளவிறத காத/ த' ஆ(யி அ!னா7
ெகாளவிைழ7' C"ற' க.

330

அேதா ! அளவ"ற அ!பி" உாிய - த' அாிய உயிேபா!ற ெந(கிய

126

உறவினைர7 ெகா ேபாக ய1' எமைன%ப"றி அறி', ெப=த"காிய இத
மனித உடைல% ெப"றி(' அற' ெசAய எணாராA, Tேண த' வா&நாைள7
கழி%ப சில. எ!ேன ெகாைம இ! 330
------------பைகயிய
34. ேபைதைம / மடைம

ெகாைலஞ உைலேய"றி# தீம%ப ஆைம
நிைலயறியா தநீ பதா ய"ேற;
ெகாைலவ/ ெப(C"ற' ேகா0 பா%ப ஈைட
வைலயக# ெச'மா%பா மா.

331

ெகா/1த/ வ/ல ெகாய யம! உயிைர% பி7க நாE' - ேகாE' பா#தி(7க,
இIலக இ!பமாகிய வைலயி/ அக%ப2 இ=மாதி(%பவர த!ைம, ெகாைல
கார ஆைமைய# தணீாி/ ேபா2 உைலயிேல ைவ#7 கீேழ தீ K2ட,
ஆைமயான சிறி ேநர#தி/ தா' இற7க%ேபாவைத அறியாம/ அத#
தணீ(70 K&கி விைளயாவ ேபா!றதா'. 331
----------

ெப(கட/ ஆய ெச!றா, ஒ(ட!
ஓைச அவிதபி! ஆ'' எ!ற"றா/;
"இ"ெசA ைறவிைன நீ7கி அறவிைன
ம"றறிவா' எ!றி(%பா மா.

332

'ப#தி" ெசAய ேவய ெசய/களி! ைறகைள நீ7கி நிைற ெசA,
பிற(7 ெசAய#த7க ந/ல அற ெசய/கைள% பிற பா#7 ெகா0ேவா' எ!=
த0ளி% ேபாபவாி! த!ைம, ெபாிய கட9/ ளி7க ெச!றவ, ஒ( ேசர
அைலேயாைச அடகிய பி! ளி%ேபா' எ!= கா#தி(%ப ேபா!றதா'. 332
----------

127

ல', தவ', க/வி, ைம, K% ைப'
விலகாம/ எAதிய7 கS' - நலHசா!ற
ைமய= ெதா/சீ உலக' அறியாைம
ெநAயிலா% பா"ேசா"றி! ேந.

333

உயல', தவ', க/வி, ந"% பிற%, ைம ஆகிய ஐைத@' ைறயாம/
ஒ(வ! அைடதி(% பி4', ந!ைம மி7க - "ற' அ"ற - பழ' ெப(H சிற%
ைடய உலக நைடைறைய அறியா ஒ<த/, (பா9/ ேவக ைவ#
சைம#தா1') ெநAயி/லாத ேசா"ைற உபத" ேநரா'. 333
----------

க/நனி ந/ல கைடயாய மா7களி! ;
ெசா/ நனி தாணரா வாயி4' - இ!னினிேய
நி"ற/ இ(#த/ கிட#த/ இயதெல!(=)
உ"றவ7# தாதவ லா!.

334

க(க/ பாைறக0, பிற ெசா/1' ெசா"கைள# தா' ந! உணரமா2டா
எ!றா1', த'ைம அைடதவ7, அ%ெபா< - அ%ெபா<ேத, த'ேம/
நி"பத"' அம வத"' ப%பத"' நட%பத"' ஆக% பலவைகயி/ தா'
உதவியாயி(%பதா/, கீ&%ப2ட ம7களி4' மிக' ந/லைவயா'. 334
-------------

ெப=வெதா! றி!றி@' ெப"றாேன ேபால7
க= ெகா ேடலாதா மா2' - க=வினா/
ேகா#தி!னா Cறி உைரயா7கா/ ேபைத7
நா#தி!4' ந/ல ைன#.

335

சின ேபவதா/ ெபற7Cய ந!ைம ஒ!=' இ/ைலயாயி4' ஏேதா ெப"றவ!
ேபால7 க=வி7ெகா தம7 ஒ%பாகாத உயேதாாிட#', சின#தினா/
இனிைமய"ற ெசா"கைள# ெதா#% ேபசி# தி2டா வி!, அறிவி/லாதவ47,
நா7 த!ைன# தி!= வ(#' ைன உைடயதாயி(7'. 335

128

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

தக மரபி/லா பி! ெச!= தாமவைர
எக வண7' எ!பவ - !ேகைம
ந"றளி% !ைன மல(' கட"ேச%ப!
க"கி0ளி7 ைகயிழ த"=.

336

ந/ல தளிைர@ைடய !ைன X#7 1' கட"கைர நாடேன ! த'மிட' ந/ல
ப இ/லாதவாி! பி!ேன ேபாA, அவைர எ%பயாவ எ' வழி%ப#தி
விேவா' எ!= எSபவாி! அ"ப ந2ய"சி, க(க/ைல7 கி0ளி7 கி0ளி7
ைகைய7 ெக#7 ெகா ட ேபாலா'. 336
-----------

ஆகா ெதனி4' அக#ெநA உடாகி!
ேபாகா ெத=' றH"='; - யா'
ெகாடாஅ எனி4' உைடயாைர% ப"றி
விடாஅ உலக# தவ.

337

கிைட7கா எ!றா1' ஒ( கல#0ேள ெநA இ(7 மாயி!, வி2% ேபாகாம/
எ='க0 ெவளிேய "றி7 ெகாேடயி(7'. அேபா/, யாெதா!=' உதவா
எ!றா1', ெச/வைடயவைர உலகின பி!ப"றி விடா "=வ. 337
-----------

ந/லைவ நாெடா=' எAதா; அற' ெசAயா;
இ/லாதா7 கியாெதா!=' ஈகலா; எ/லா'
இனியேதா0 ேசரா; இைசபட வாழா;
னியாெகா/ தா' வா<' நா0.

338

அறிவி9க0, ந/லவ அைவைய நாேடா=' அைட பழகா; ந/லற' ெசAயா;
வறியா7 யாெதா( ெபா(E' ஈயமா2டா; எ/லா வைகயி1' இனிய த'

129

மைனவிய ேதாைள# த<வா; க& உடாக வாழ மா2டா; இ#தைகயவக0
தா' வா<' நாைள ெவ=7க மா2டாகேளா? 338
----------

விைழெதா(வ த'ைம விய%ப ஒ(வ
விைழதிேல'' எ!றி(7' ேகைம - தழ ர/
பாA திைரP& ைவய' பய%பி4' இ!னாேத
339

ஆAநல' இ/லாதா மா2.

ஒ(வ இ!ெனா(வைர வி('பி விய ந2 ெகா0ள, இவைர யா'
வி('பமா2ேடா' எ!= ற7கணி7' பயான ேபா9 ந2, ஆரா@' அறிநல'
இ/லாத அவைர% ெபா=#தம2/, ழ' ஒ9@ட! பா@' அைலகட/ P&த
இIலகேம கிைட%பதாயி4' !பேம! 339
---------க"றன' கணக!ற சாய1' இ"பிற%'
ப7க#தா பாரா2ட% பாெடA'; தா4ைர%பி!
ைம#ன ப/கி ம(தி! தணியாத
340

பி#தென! ெற0ள% ப'.

ஒ(வ! க"ற கைலகைள@' கணிர7க' மி7க ெம!ைம% பைப@' உய%
பிற%ைப@' ப7க#தி10ள ம"றவ பாரா2னாேலேய ெப(ைம ஏ"ப'. தாேன
ெசா/97ெகாடா/, (பாிகசி7') ைம#னமாக0 பல ஏ"ப2, ம(தினா/
திராத ைப#திய7 கார! எ!= இகழ%பவா!. 340
---------பைகயிய
35. கீ&ைம /இழித த"ைம

க%பி கடவதா7 காைல#தா! வாA%ெபயி4'
%ைப கிள%ேபாவா7 ேகாழிேபா/ - மி7க
கன' ெபாதித 8/ விாி#7 கா24'
கீ&த! மன'ாித வாேற மி'.

341
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ெநாAேபா!ற தானிய7 க%பிைய% ேபாமானதாக7 காைலயிேலேய த! வாA
நிைறய உைடயவ! ஊ2னா1' %ைப கிள=தைல நி=#தாத ேகாழிைய% ேபால,
மித ெப(ைம ெபா(திய 8"ெபா(ைள எ# விாி#7 Cறினா1', கீ&மக!
த! மன' வி('பி% ேபாகிற ேபா7கிேலேய மிதி@' ேபாவா!. 341
----------

காழாய ெகா கசட"றா த'சார/
தாழா ேபாவா' எனைர%பி! - கீ&தா!
'உறவா'' எ!ெற< ேபாமா'; அஃத!றி
மறமா' ம"ெறா! =ைர#.

342

தி2பமான அறி ெப"=7 "றமி!றி வா<' ந/ேலா இட#ைத7 கால' தா&#தா
அைடேவா' - வ(க எ!= அைழ#தா/, கீ&மக!, Bகலா' எ!= எ<
ேபாAவிவா!; அ/லாவி!, ேவ= ஏேத4' ஒ( காரண' Cறி வர
ம=#விவா!. 342
------------

ெப(நைட தா'ெபறி4' ெப"றி பிைழயா ()
ஒ(நைடய ஆவ சா!ேறா, ெப(நைட
ெப"ற7 கைட#', பிறக(வி ந!னாட!
வ"ற' ஒ(நைட கீ&.

343

விள' அ(விபா@' ந/ல மைல நாடேன! ெபாிேயா இைடயிேல தா'
ெப(வா& ெப"றா1', த' உய பபி9( தவறாம/ எ!=' ஒ( சீராகேவ
ஒ<தவ. கீ&மக! இைடயிேல ெப(வா& ெப"றேபா' தன தா&த ஒ(
ேபா7ைகேய பி!ப"ற வ/லவனா'. 343
----------

திைனயைன#ேத ஆயி4' ெசAத ந! =டா/
பைனயைன#தா உ0Eவ சா!ேறா ;- பைனயைன#
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எ!=' ெசயி4', இலக(வி ந!னாட
ந!றி/ ந!றறியா மா2.

344

விள' அ(வி ஓ' ந/ல மைலநாடேன! தம7% பிற ெசAத ந!றி ெயா!=
இ(7மானா/ அ திைனயளேவ யானா1' அதைன% பைனயள ெபாிதாக%
ெபாிேயா மதி%ப. ந!றி @ண இ/லாதா7 எ!=' பைனயள ெபாிய
ந!ைம ெசAயி4' பய! இ/ைல. 344
-------------

ெபா"கல# B2% றதாி4' நாAபிற
எ சி" கிைமயா பா#தி(7' ; அ சீ
ெப(ைம @ைட#தா7 ெகாளி4கீ& ெசA@'
க(மக0 ேவ= ப'.

345

ெபா! கல#திேல உணவி2 ஊ27 கா%பா"றினா1' நாயான பிறர எ சி/
ேசா"றி"காக இைம ெகா2டாம/ பா#7 ெகா(7'. அ#த!ைம ேபால,
கீ&ம7கைள% ெப(ைம@ைடயவராக நட#தினா1', அவக0 ெசA@' ெசய/க0
தா& ேவ=ப'. 345
--------------

ச7கர ெச/வ' ெபறி4' வி<மிேயா
எ7கா1' ெசா/லா மிதி ெசா/;- எ7கா1'
திாிேம/ காணி மிவேத/ கீ&த!ைன
இதிரனா எணி வி'.

346

ஆழி@(2' அரச ெச/வ' ெப"றா1', ேமேலா எ%ேபா' வர' மீறிய
ேப % ேபசமா2டாக0. கீ& மக!, திாி (1/320) அள7 ேம/ காணி (1/80)
அள ெபா! மிதியாக% ெப"றா1' த!ைன எ%ேபா' இதிரனாகேவ
எணி7ெகா0வா!. 346
-----------
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ைம தீ ப'ெபா!ேம/ மாட மணிய<#தி
ெசAத ெதனி4' ெச(%#த! கா"ேகயா';
எAதிய ெச/வ#த ராயி4' கீ&கைள
ெசAெதாழிலா" காண% ப'.

347

"ற ம"ற ப'ெபா! தக2! ேம/ சிறத மணிகைள% (இர#தினகைள%)
ெபா(#தி ெசAய%ப2ட ெத!றா1' ெச(% த! கா9! கீேழ இ(#த"
உாியேதயா'. அேபாலேவ, கீேழா மிக# திரட ெச/வைடயவரானா1' அவ
ெசA@' ெசயலா/ அவைர7 கீழானவ என அறி ெகா0ளலா'. 347
-----------

க7ெகன ெசா/வ"றா' ; கேணா2ட' இ!றா';
இ7க பிறமா2 வ7' ;- அ#த#
ேவக ைட#தா'; விற!மைல ந!னாட!
ஏமா'; எ0Eமா' கீ&.

348

வ!ைமயான ந/ல மைல நாடேன கீ&மக!, பிற உ0ள' க7'ப%
ேபசவ/லவனா'; கணிர7கேம இ/லாதவனா'; பிறாிட' !ப' உடானா/
மகி&வா!; அ7க சின' உைடயவனாவா!; எ' ெச/1வா!, யாைர@'
இக&வா!. 348
-----------

பைழய இவெர!= ப!னா2பி! நி"பி!
உைழயினிய ஆவ சா!ேறா ;- விைழயாேத
க0Eயி7' ெநAத/ கைனகட/ தேச%ப!
எ0Eவ கீழா யவ.

349

ேத! தE'' ெநAத/ மல நிைறத - ஒ97கி!ற ளித கட"கைர நாடேன !
இவ பைழய நப எ!= பல நாE' த' பி! வ நி!றா1', உயேதா,

133

வதவாிட' இனிைமயாக% பழவ . கீ&ம7கேளா, வத வைர வி('பாம/
இக&வ. 349
------------

ெகாA/ ெகா#7 ைற#ெத!='
தீ"றி4' ைவய'X க/லா சி=ைட !
ஐய; ேக0! எAதிய ெச/வ#த ராயி4'
கீ&கைள ெசAெதாழிலா" காண% ப'.

350

ஐயேன, ேக0! அ=#த /ைல7 ெகாHச' ெகாHசமாக7 ெகா# எ!=' ஊ2
வள#தா1', சிறிய எ(க0 ேதைர இ<7கமா2டா. திரட ெச/வ' உைடயவ
ரானா1', ெசA@' ெசயைல7ெகா கீ&ம7கைள அைடயாள'
கெகா0ளலா'. 350
------------------

36. கயைம - மிக' தா&த த!ைம
ஆ#த அறிவின ஆைளய ராயி4'
கா#ேதா'பி# த'ைம அட7' - K#ெதாYஉ'
தீ#ெதாழிேல க!றி# திாித ெத(ைவேபா/
ேபா#தறா /லறிவினா.

351

நிைறத அறிைடேயா வயதி/ சிறியவ ரானா1' த' பைப% ேபா"றி7 கா#
அட7கமாA ஒ<வ. அ"ப அறிவினேரா, வய தி(ேதா=' ெக2ட
ெசய/கைளேய மிக' ெசA க< ேபா/ ஊ "றி# திாி "ற#தி9(
விபடா. 351
---------

ெச<'ெப(' ெபாAைக@0 வாழி4' எ!='
வ<'ப=7க கி/லாவா' ேதைர ; வ<'பி/ சீ
8/ க"ற7 கS' DS7கெமா! றி/லாதா
ேதகி"' ெப"றி அாி.

352
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ெச<ைமயான ெபாிய தடாக#திேல வா&தா1', தவைளக0 எ%ேபா' த'
ேம10ள ஒ(வைக வ<வ<%பான அ<7ைக% ேபா7கி7 ெகா0ளமா2டா.
அேபா/, "றம"ற சிற%ைடய ந/ல 8"கைள7 க"றேபா', D2ப அறி
ஒ(சிறி' இ/லாதவ, 8"ெபா(ைள ஆராA ெதளி@' ஆ"ற/ இல. 352
---------

கணமைல ந!னாட கணி! ெறா(வ
ணேன@' Cற" காிதா/ - ணன<க7
"ற' உைழ நி!= C=' சிறியவக2 ()
எ"றா/ இய!றேதா நா.

353

C2டமான !=க0 நிைறத ந/ல நாடேன ! ஒ( வர க எதிேர இ/லாம/
ற#ேத அவர ந"ப கைள7 Cற"' எ!னேவா ேபா/ இ(7கிற. ஆனா/,
அவர ப இ<7கைட@'ப அவ ப7க#தி/ நி!ேற "றகைள# B"='
அ"பக2 நா7 எதனா/ ெசAய%ப2டேதா - ெதாியவி/ைலேய! 353
-----------

ேகாேட தகல// ெப த' ெபணீைம
ேசய ேபால ெசய/ேத"றா ; - C%
%ெப(7க' ேபால#த' ெபணீைம
கா2 மதி#திற%ப ம"ைற யவ.

354

ப7க' உய அக!ற அ/ைல (வயி"றி! கீ&% பாக') உைடய 'ப%
ெபக0, தம ெபைம7 உாிய ஒ%பைனைய# (அலகார#ைத#) ேதாழிய
ெசA வேபா/ ெசAய அறியா. ஆனா/, அவர/லாத விைல மாதேரா, திர
நீ ெப(வேபால, த' ெபைம யழைக# தாேம அணிெசA காபி##
த'ைம% ெபாிதாA மதி# வர' கட ெச/வ. 354
---------

தளிேமேல நி"பி4' த2டாம/ ெச/லா
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உளி நீர மாேதா கயவ : - அளி நீரா7()
எ!னா4' ெசAயா எைன#தா4' ெசAபேவ
இ!னா ெசAவா% ெபறி!.

355

அ"பக0 அ(ளாள7 யாெதா!=' உதவா; தம7# !ப' ெசAபவைர7
காணி!, அவ(7 எIவள உதவி@' ெசAவ. ஆத9! அத அ"பக0, தளிாி!
ேமேல ைவ7க%ப2(%பி4' ஒ(வ த2டாம/ உ0ேள ெச/லாத உளியி!
த!ைமயராவ - அேதா! 355
-----------

மைல நல' உ0E' றவ!; பயத
விைள நில' உ0E' உழவ!, சிறெதா(வ
ெசAத ந! =0Eவ சா!ேறா; கய' த!ைன
ைவ#ைத உ0ளி வி'.

356

ேவட! மைலயி! வள#ைத% ப"றி எSவா!; உழவ! பய! தத விைள
நில#ைத% ப"றி நிைன%பா!; ெபாிேயா தம7 ஒ(வ சிற%பாக ெசAத ந!றிைய
மறவா எணி7ெகா(%ப; கயவேனா, த!ைன ஒ(வ! தி2யைத%
ப"றிேய நிைன#7ெகா (%பா!. 356
-------------

ஒ( ந!றி ெசAதவ7 ெகா!றி ெய<த
பிைழ 8=' சா!ேறா ெபா=%ப, கயவ7()
எ<8= ந!றி ெசA ெதா!= தீ தாயி!
எ<8=' தீதாA வி'.

357

உயேதா, தம7 த9/ ஒ( ந!றி ெசAதவ பி! மன' ஒ%பி ெசAத 8=
பிைழகைள@' ெபா=#7ெகா0வ. கீேழா7 எ<8= ந!ைமக0 ெசA பி!
தவறி ஒ( தீைம ெசAயி4', அத எ<8= ந!ைமகE' தீைமகளாகிவி', 357
---------
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ஏ2ைட% ப(வ#' இ"பிறதா ெசAவன
ேமா2ட#' ெசAயா <ம7க0 ; - ேகா2ைட
வயிர' ெசறி%பி4' வா2கணாA ப!றி
ெசயிேவழ மாத/ இ!=.

358

வா0 ேபா!ற கSைடயவேள! த! தத#ைத ைவர% Xணா/ X2னா1'
ப!றியான, சின ேபாாி' யாைனயாத/ இ/ைல. அேபால, ந"%
பிறதவ, தளத வ=ைம7 கால#' ெசAய7Cய ந"ெசய/கைள, <Kட
ெச/வ#தா/ ேம'ப2டேபா' ெசAயா. 358
-------

இ!றா'; இநிைலேய ஆ'; இனி சிறி
நி!றா'' எ!= நிைன#தி(() - ஒ!றி
உைரயி! மகி& த' உ0ள'ேவ றாகி
மைரயிைலயி! மாAதா பல.

359

இ!ைற7 ெச/வராகிவிேவா' - இ%பேய இ%ெபா<ேத ெச/வராேவா' அ/ல, இனி சிறி நா0 த0ளி ெச/வராகிவிேவா' எ!ெற/லா'
எணியி( - அத எண#ேதா ஒ!றி அைத% ப"றி% ேபவதிேல
மகி& சி@"=, இ=தியி/ த' மன' மா= பா"= (நீ அ"ற) தாமைர இைலேபா/
அழிதா பல. 359
---------------

நீ(0 பிற நிற'பசிய தாயி4'
ஈர' கிைடயக# தி/லா' ;"ஓ('
நிைற%ெப(H ெச/வ# நி!ற7 கைட#'
அைற%ெப(க/ அ!னா உைட#.

360

நீாிேல ேதா!றி நிற' பைமயா யி(%பி4' ெந27 ேகாைர70 ஈர' இ(7கா.
நிைறத ெப(H ெச/வ#தி/ திைள#தி(தேபா', ெபாிய பாைற7க/ ேபா!ற
மன' உைடயவைர@' இIலக' உைடய. உணவாயாக! 360
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------------ப"ெனறி யிய
37. ப"ெனறி - பல வைக இயக%

மைழதிைள7' மாடமாA மாபைமத
கா%பாA இைழவிள7 நி!றிைம%பி! எ!னா' விைழ த7க
மாட மைனயாைள யி/லாதா! இ/லக'
காட" காியேதா கா.

361

வி('ப#த7க மாைடய மைனவிைய% ெப"றி/லாத வன இ/ல', ேமக'
தவ<' அள உயத மாட மாளிைகயாA, சிற%ைடய காவ/ ெபா(தியதாA,
8/ திாிவிள7 எ!=' அைணயா நிைலயாக எாிய7Cயதா யி(%பி4' எ!ன
பய!? அ, பா#த"' யாத ஒ( காேடயா'. 361
----------

வ<7ெகைன#' இ/லாத வா0 வாA7 கிட'
இ<7கிைன# தா' ெப=வராயி! - இ<7ெகைன#'
ெசAறா% பாணி சிறிேதய சி!ெமாழியா
ைக@றா% பாணி ெபாி.

362

வ<7த/ சிறி' இ/லாத வா0 ைனயி/ காவ9/ ைவ7க%ப2(%பி4', தா'
இ<7கான வழியி/ ெச/வா ராயி!, ெம!ைமயான ெமாழி ேப' ெபக0 யா'
தவ= ெசAயாத கால' சிறிதளேவ; க"ெபா<7க' இ/லாத காலேம ெபாிதாக7
க(த%ப'. 362
---------

'எறி ' ெய! ெறதி நி"பா0 C"ற' ; சி=காைல
அ2/ காதா0 அ('பிணி ;- அ2டதைன
உ உதவாதா0 இ/வா& ேபA; இ'Kவ
ெகாடாைன7 ெகா/1' பைட.

363
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(கணவ! சினெகா0ளி!) 'எ!ைன அ' எ!= எதி# நி"பவ0 கணவ47
எமனாவா0; விய" காைலயிேலேய சைமய"க2/  ேவைல
ெதாடகாதவ0 ெகாய ேநாயாவா0; சைம#ததைன ந/ல உணவாக7 கணவ47
இடாதவ0 T2/ வா<' ேபயாவா0. இ'வைக% ெப(', ெகாட
கவைன7 ெகா/1' பைட7கலகளா'. 363
-----------

'க' ெயன7 ேக2' கயா! ; ெவபட
ஆ%ப ேக2' அெதளியா! ;- ேப#ேமா
இ"ெகா னி தி)உ' ஏ=த/ எ!பேவ
க"ெகா ெடறி@' தவ=.

364

தி(மண#ைத7 ைகவிக எ!= ெசா/ல7 ேக2' ைகவிடவி/ைல; (த/ மைனவி
இறதேபா) ெவ ேயாைச பட சா%பைற ழகியைத7 ேக2' ெதளி
ெப"றானி/ைல. மீ' ஒ( மைனவிைய மண ெகா இ!பமாA வா&வதாக
நிைன7' மய7க', த!ேம/ தாேன க/ைல எறி ெகாட தவ= ேபா!ற தா'
எ!= ெசா/வ அறிஞ. 364
-------------

தைலேய தவய!= வா&த/ ; ஒ(வ7()
இைடேய இனியாக தக/ ;- கைடேய
ணராெத! ெறணி% ெபா(0 நைசயா/
த'ைம உணராபி! ெச!= நிைல.

365

தவH ெசAய ய!= வா&த/ ஒ(வ7 த!ைம% ப; இனிய மைனவிய(ட!
தகிவா&த/ ந#தரமான ெசய/; ேசரா எ!= நிைன#% ெபா(ளாைசயா/ த'
ெப(ைம உணராதவ பி!ெச!= நி"ற/ கைட%ப2ட ெசய/. 365
----------க/லா7 கழி%ப தைலயாயா; ந/லைவ
Iவா7 கழி%ப இைடக0; கைடக0
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இனி ேண' ; ஆர% ெபேற'யா'' எ!4'
னிவினா/ கபா ல.

366

தைலயாயவ ந!F"கைள7 க"பதி/ கால கழி%ப; இைடயாயா ந/ல
இ!பகைள Dக கால' ேபா7வ; கைட%ப2டவக0, யா' இனிய உண
உேல' - ெச/வ' நிர'ப% ெப"றிேல' எ!4' கச%பா/ B7க' இ!றி7
கிட%ப. 366
----------

ெசெந/லா/ ஆய ெச<ைள ம"=ம
ெசெந/ேல ஆகி விைளதலா/ - அெந/
வய/ நிைறய7 காA7' வளவய/ ஊர!
மகனறி தைத அறி.

367

அழகிய ெந/ வய/ நிைறய விைள@' வள%பமான ம(தநில நாடேன!
ெசெந/99( உடான ெச<ைமயான விைத ைள மீ' அத
ெசெந/லாகேவ விைளவதா/, மகன அறி தைதயிடமி( வத அறிேவ! 367
----------

உைட%ெப(H ெச/வ(' சா!ேறா(' ெக2%
ைட%ெப ம7கE' கீ<' ெப(கி7 கைட7கா/
தைல7கண தாகி7 ைட7கா/
ேபா/ கீ&ேமலாA நி"' உல.

368

ெப(H ெச/வைடயவ(' ெபாிேயா(' ெக2% ேபாக, ைவ%பா2யி!
பி0ைளகE' கீ&ம7கE' வள சி @ற, இ%பயாக, கைடசியி/ கா/மா2/
இ(7க ேவய தைலமா2" வவிட, (விாி#% பி7' ேபா கீேழ@'
மட7கி# ெதாகவி'ேபா ேமேல@' வவி') ைடயி! கா'ைப% ேபால
உலக' கீ& ேமலாA நி"க7Cய. 368
--------
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இனியா த' ெநHச# ேநா@ைர%ப அேநாA
தணியாத உ0ள ைடயா - மணிவர!றி T<'
அ(வி விற!மைல ந!னாட !
வா&வி! வைரபாAத/ ந!=.

369

மணிகைள வாாி7ெகா வ T&கி!ற அ(விகைள @ைடய வ!ைமயான ந/ல
மைலநாடேன ! இனிய நப த' உ0ள#தி/ உ0ள !ப#ைத எ#ைர7க',
அ#!ப#ைத நீ7க எணாத ெநHச' உைடய ெகாேயா, வா&வதனி4'
மைலயினி!=' கீேழ T& இற#த/ ந/ல. 369
------------

%ன1' Xைழயா ந2' இர'
வி%பற நா!ேவ ற/ல ;- %ன1'
மாாி அறேவ அ=ேம; அவர!'
370

வாாி அறேவ அ='.

 ெவ0ள' ெபா9வான காதணி@ைடய ேவைசய ெதாட' ஆகிய
இரைட@' பரபர% இ!றி அைமதியாக ஆராயி! இர' ேவற/லவா'. 
ெவ0ள' மைழ அ"றா/ தா4' அ"=% ேபா'. ேவைசயா அ!' ெபா(0
வ(வாA அ"றா/ தா4' அ='. 370
--------3. காம பா - இ"ப "ப விய
38. ெபாமகளி / 38. விைலமாதாி" இழிதைகைம

விள7ெகாளி@' ேவைசய ந2' இர'
ள7கற நா! ேவ ற/ல ; - விள7ெகாளி@'
ெநAய"ற கேண அ=ேம; அவர!'
ைகய"ற கேண அ='.

371
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விள7கி! ஒளி@' விைலமாதாி! ெதாட' ஆகிய இரைட@' "றமற ஆராயி!
இர"' ேவ= பா/ைல. விள7கி! ஒளி@' எெணA அ"றேபா அ"=%
ேபா' விைலமாதாி! அ!' ைக%ெபா(0 அ"றேபா அ"=வி'. 371 -----------

அேகா2டகல/ ந/ ஆயிைழயா0 ந'ெமா
ெசேகா பாAேம எ!றா0 ம! ;- ெசேகா2!
ேம/காண' இ!ைமயா/ ேமவா ெதாழிதாேள
கா/கா/ ேநாA கா27 க1&.

372

அழகிய ப7க' அக!ற அ/ைல@' சிறத அணி கலைன@' உைடய விைலமக0,
இற%பதானா/ ந'ட! மைலயி! ெநய உ சியி9( T& இற%ேபா'
எ!= ெசா!னா0. ஆனா/, ந'மிட' ெபா! - ெபா(0 தீவி2டதா/, கா9ேல
வா@ேநாA எ!= கா2 அ<, மைலயி! ெநய உ சிைய ஏறியைடயா
பிாிேபாAவி2டா0. 372
--------------

அக வி'பி! அமர ெதாழ%ப'
ெசகமா/ ஆயி4' ஆகம! ; த'ைக7
ெகா%பெதா! றி/லாைர7 ெகாA தளி அ!னா
வி%ப த' ைகயா/ ெதா<.

373

அழகிய இடைடய விSலகி/ ேதவக0 ெதா<' ெசகSைடய இதிரேன
ஆனா1' ஆக2ேம! த' ைகயி9( ெகா7' ெபா(0 ஒ!=' இ/லாத
வைர, ெகாA@' தளி ேபா!ற ேமனி@ைடய ேவசிய, த' ைகயா/ ஒ( 'பி
ேபா2 அ4%பிவிவ. 373
------------

ஆணமி/ ெநHச# தணி நீல7 கணா77
காணமி/ லாதா கவைனய - காணேவ
ெச7C ெகாடா(' ெசAத ெபா(Eைட
யா அ7கார' அ!னா அவ7.

374
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அ! இ/லாத மன' அழகிய நீலமல ேபா1' ககE' உைடய ேவசிய7,
ெபா! - ெபா(0 இ/லா தவ நH ேபா!றவராவ. எ/லா(' காண ெச7
ஓ27 ெகா(தவ(' ஈ2ய ெபா(0 மிக உைடயவ ரானா/, அ'மாத7
ச7கைர ேபா!றவ ராவ. 374
-------------

பா'பி" ெகா(தைல கா2, ஒ(தைல
ேத'ப ெதகய# மீ!கா2'; ஆ
மலக!ன ெசAைக மகளிேதா0 ேசவா
விலக!ன ெவ0ளறிவி னா.

375

பி7க வ(' பா'பி"% பா' ேபா!ற தைல% ப7க#ைத7 கா2, ம"ெறா(
ப7கமாகிய வாைல, இனிைம ெபா(திய ெதளித நீ மி7க தடாக#தி/ உ0ள
மீ477 கா2ட7 Cயதான விலா மீைன%ேபா!ற இர2ைட ெசய1ைடய
ேவசியாி! ேதாைள, வில ேபா!ற - ெவ0ைள யறிைடய Kட த<வ. 375
------------'ெபா#த 8/ க/1' ணபிாியா அ!றி1'
ேபா/ நி#த1' ந'ைம% பிாியல'' எ!=ைர#த
ெபா"ெறா@' ேபா#தக7ேகா டாயினா0;
ந!ெனHேச! நி"றிேயா ேபாதிேயா நீ.

376

ைள#7 ேகா#த 81' மணி@' ேபால', இைண பிாியாத அ!றி/ பறைவக0
ேபால' நித' ந'ைம% பிாியேவ மா2ேடா' எ!= உ=திCறிய - ெபா!
வைளய/ அணித அIேவசி% ெபS', ேபாாி' ஆ27 கடாவி! ெகா'க0
ேபா/ ேவ= ப7க' =7கி7 ெகாடா0. எனேவ, என ந/ல மனேம ! நீ அவ0
ப7கேம இ(7க% ேபாகிறாயா? எ! ப7க' வர% ேபாகிறாயா? 376
---------

ஆமாேபா/ ந7கி அவைக% ெபா(0 ெகா
ேசமாேபா/ %Yஉ' சி/ைல7க அ!பிைன
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ஏமா ெதமெத! றி(தா ெப=பேவ
தாமா' பலரா/ நைக.

377

கா2% ப ந7வேபா/ த9/ இ!பமாக நட, வதவாி! ைக%ெபா(ைள%
பறி#7 ெகாடபி!, ச எ(ைத%ேபா/ %ற% ப#7ெகா0E' அ"ப%
பர#ைத யி! ேபா9 அ!ைப ந'பி ஏமா எம7ாிய எ!= இ(தவ தா'
பலரா1' நைக7க%ெப=வ. 377
------------

ஏமாத ேபா&தி! இனியா ேபா! றி!னாராA#
தாமாத ேபாேத தக7ேகாடா' - மாேனா7கி!
தெநறி% ெப தடைல ேசராேர
ெசெநறி ேசெம! பா.

378

ஆடவ ஏமாதேபா இனியவ ேபா!= ந#, தா' ெச/வ' நிர'பியேபா
இனிைமய"றவராA ஆ27 கடாவி! ெகா'க0 ேபா/ =7கி7 ெகா0Eகிற மா! ேபா1' ம(ட பாைவ@ைடய - த' ேபா7கி/ ெச/கிற விைல மாதாி!
ெபாிய ெகாைககைள, ந/வழி யைடேவா' எ!= ய/பவ த<வா. 378
-------------

ஊ=ெசA ெநHசத' உ0ளட7கி ஒSதலா
ேத" ெமாழித ெமாழி ேக2# - ேதறி
'எ' 'ெர!= ெகா0வா(' ெகா0பேவ; யா7'
தமர/ல த'ட'பினா.

379

விள' ெந"றி@ைடய விைலமகளி !ப' ெசA@' த' ெநHசி! வHசக#ைத
உ0ேள மைற# ந''ப ெசா/1' ெசா"கைள7 ேக2 ந'பி, இ% ெப
எம7 உாிய எ!= ந'ப7Cயவ(' ந'ப#தா! ெசAகி!றன. ஆனா/, த'
உட'ைப# தம7ேக உைடய அ% ெப எவ(7' உாியவர/ல. 379
--------------
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உ0ள' ஒ(வ! உைழயதா ஒSதலா
க0ள#தா/ ெசA@' க(#ெத/லா' - ெத0ளி
அறித விட#' அறியாரா' பாவ'
ெசறித உட'பி னவ.

380

விள7கமான ெந"றி@ைடய ேவசிய, மன' ேவெறா(வ! ப7க' இ(7க,
வHசகமாA ெசA@' ெசய/ைற ெய/லா' உலகினரா/ ெதளிவாக
அறிய%ப2(' பாவ' நிைறத உட'ைப @ைடய Kட அறியமா2டா. 380
------------39. க6ைட மகளி /39. க6ைடய ெபாி" உயதைகைம

அ('ெபற" க"பி! அயிராணி அ!ன
ெப('ெபய% ெப ெரனி4' - வி('பி%
ெப=நைசயா/ பி!னி"பா இ!ைமேய ேபS'
ந=Dதலா0 ந!ைம# ைண.

381

ெப=த" அாிய க"ைடய இதிராணி ேபா!ற ெபாிய க& மி7க
ெபேணயாயி4', த!ைன வி('பி அைடய ேவ' எ!4' ஆைசயா/ த!
பி! வ நி"கி!ற தீய ஆடவ உ(வாகாதப த!ைன7 கா#7 ெகா0ள7Cய ந=மணமி7க ெந"றி@ைடய மைனவிேய கணவ47 ந!ைம ாி@'
ைணவியாவா0. 381
--------------

ட நீர2 S' இ(7க2 ெபா<'
கட/ நீ அறS' ேகளி வாி4'
கடனீைம ைகயாறா7 ெகா0E' மடெமாழி
மாத மைனமா2சியா0.

382

ஒ( ட# நீைர7ெகாேட சைம# உண#த7க ெந(7கயான ேநர#தி1',
கட/ அள நீ(' வ"ற உS' அள உறவின மிதியாக வவி4',
வி(ேதா'' கடைம% பைப ஒ<7க ெநறியாக7 ெகா0கிற - ெம!ைமயான
ெமாழி ேப' ெபேண மைனவா&7ைக7 மா அளி%பவ ளாவா0. 382

145

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

நாலா=' ஆறாA நனிசிறிதாA எ%ற4'
ேமலா= ேம1ைற ேசாாி4' - ேமலாய
வ/லாளாA வா<K த"க<' மாக"பி!
இ/லா0 அமதேத இ/.

383

நா! ப7க' இ வழியைடயதாA, மிக' சிறியதாA. எ/லாவிட#' ேம/
Cைர வழியாக உ0ளி(%பவேம/ மைழ#ளி ெசாாிய7CயதாA இ(%பி4',
ேமலான அறக0 ாிய வ/லவளாA, தா! வா<' ஊரா த!ைன% க<'பயான
சிறத க"ைடய இ/ல#தரசி இ(7மிடேம சிறத இ/லமா'. 383
------------

க2கினியா0, காதல! காத/ வைகைன வா0,
உ2ைடயா0 ஊநா இய/பினா0, - உ2கி,
இடனறி B, இனிதி! உண('
மடெமாழி மாதரா0 ெப.

384

கணவன கS7 இனியவளாA, கணவ! வி('' வைகயி/ அழ ெசA
ெகா0பவளாA, அ சைடயவளாA, ஊரா7 நாS' C ச' உைடயவளாA,
கணவ47 அHசி, இட' அறி அவேனா ஊட/ (காத/ விைளயா27 ேகாப')
ெகா, இ!பமாக7 கணவன நிைல உண ஒ<' மடெமாழி ேப'
மாதா! சிறத மைனவியாவா0. 384
----------

எHஞா!=' எகணவ எ'ேதா0 ேம" ேசெதழி4'
அHஞா!= கேட' ேபா/ நாSமா/ - எHஞா!='
எ!ைன ெகழீஇயின ெகா/ேலா ெபா(0 நைசயா/
ப!மா ேசெதா< வா!

385
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எநாE' எ' கணவ எ' ேதா0 ேம/ அைண எ<தா1', அத த9ர
நாளி/ கட ேபாலேவ இத நாளி1' யா' மிக' நாணி7 Cகிேறா'. ஆனா/,
எ%ேபா' ெபா(0 வி(%ப#தா/ பலா மாைப# த<வி வா<' பர#ைதய
எ%ப#தா! த<கி!றனேரா? 385
---------------

உ0ள# ணைடயா! ஓதிய 8ல"றா/
வ0ள!ைம Xடா! க ஒெபா(0 -ெத0ளிய
ஆமக! ைகயி/ அயி/வா0 அைன#தேரா
386

நாSைடயா0 ெப"ற நல'.

இ!ப விய/ வ0ள/ த!ைம உைடயவனிட' உ0ள உயத ெச/வ', உ0ள#தி/
ந/லாராA சி உைடயவ! க"ற 8/ ேபா/ பய! த('. நாணைடய ல மகளி
ெப"=0ள அழ, ேதத ஆமகன ைகயி/ உ0ள Cாிய வாைள%ேபா/
றி%பிட#த7கதா'. 386
--------------

க(ெகா0E' ெசெகா0E' Bணி%
பத7ெக!= ஒ(ெகா%ப7 ெகாடானா' ஊர! -ஒ( ெகாIவா
ந!4தலா# ேதாAத வைரமாப! நீராடா ()
எ!ைன@' ேதாய வ('.

387

என7 ேந ஒIவாத - அழகிய ெந"றிைய @ைடய பர#ைதயைர# த<விய
மைலயைனய மாைடய எ! கணவ!, நீராடாம/ Cட எ!ைன@'
த<வவ(கிறா!. இதனா/, இIV# தைலவனாகிய எ! கணவ!,
க(ெகா0ளிைன@' ெச ெகா0ளிைன@' ேவ=பா அறியா Bணி அள பத7 அளவாக ஒ( ேசர ஒ#த அளவி/ வாகியவனானா!. 387
--------------

ெகாயைவ Cறாதி; பாண! நீ Cறி!
அைபய வி2ெடாகி ெச!= - யி!
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இட7க அைனய'யா' ஊர"(); அதனா/
வல7க அைனயா7 ைர.

388

(எ'கணவன பிாிைவ ெசா/லவத) பாணேன! யா', அவ", உ7ைகயி!
பய!ப#த% படாத (அ7க%படாத ) இட%ப7க#ைத% ேபா/ உ0ேள'; அதனா/,
தைலவன பிாி ப"றிய ெகாய ெசAதிைய எ'மிட' Cறாேத ! C=வதானா/,
ெம/ல அ ைவ# இIவிட' வி2 நீகி% ேபாA, உ7ைகயி! பய!ப#
த%ப' (அ7க%ப') வல%ப7க' ேபா!ற பர#ைத ய7 உைர%பாயாக! 388
--------------

சாA%பறி7க நீ திக<' தவய/ ஊர!மீ ()
ஈ%பற7க ெநாேத4' யாேனம! - தீ%பற7க#
தா7கி ைலெபா(த தசா தணியகல'
ேநா7கி இ(ேத4' யா!.

389

ேகாைரகைள% பிகிய' தணீ விளகி!ற ளித வய/ P&த
ஊைர@ைடய எ! கணவ! ேம/ ஈ பற7க' ெபா=7காம/ ஒ( கால'
ெநாதவE' நா! தா!. ஆனா/, காம#தி% ெபாறி பற7க அைண#%
பர#ைதயாி! ைலேயா ேமாதிய - ளித சதன சா அணித கணவன
மாபி! அலேகால#ைத% பா# வ(பவE' நா! தா! ! 389
--------------

"அ('பவி& தாாினா! எ'ம(E'' எ!=
ெப(' ெபாA உைரயாதி; பாண - க('பி!
கைட7க அைனய'யா' ஊர"(); அதனா/
இைட7க அைனயா7 ைர.

390

எ! கணவனிடமி( B வத பாணேன ! இ!= அ(' மலத மாைல யணித
எ! தைலவ! என7 அ(0 ெசAவா! என எ!னிட' ெபாிய ெபாA ெசா/ லாேத !
அவ" யா!, க('பி! கைடசியி10ள ைவ ய"ற ெகா<தைட ேபா!றவ0.
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அதனா/, க('பி! ைவ மி7க ந%பதிைய% ேபா!ற பர#ைதயாிட' ேபாA%
ேபக. 390
---------இ"பவிய - காம(
40. காம?த 4ய / 40. காமதி" இய ;5த

யகா7கா/ பா@' பசைல ; ம" Y
உயகா7கா/ உ%பி!றா' காம' - வயேகாத'
நி/லா# திைரயைல7' நீ0கழி# தேச%ப!
391

/லா% ல%பேதா ஆ=.

விள' கட9/ ஓயாம/ அைலேமாகிற - நீட உ%பகழிகைள@ைடய
ளித கட"கைர நாடேன! தைலவேனா ணராவி! உட'பி/ 'பசைல' எ!4'
ஒ(வைக நிற' பர'. ஆனா/, ஊட/ (சி= பிண7) ெகா சிறி பிாி
வ(தாவி4' காம#தி" இ!ப' இ/ைல. எனேவ, த9/ ண பிற
ஊவ ஒ(வைக ைவயான ைற. 391
-------------

த'மம காதல தாP& அணியகல'
வி'ம ய' ைணயி/லா7() - இ'ெமன%
ெபAய எழி9 ழ' திைசெய/லா'
392

ெநAத/ அைறத!ன நீ#.

தா' வி('' கணவர மாைல நிைறத அழகிய மாைப# த' ைலக0
Xாி7'ப# த<' வாA% இ/லாத ெப7, 'இ'' எ!4' ஒ9@ட! மைழ
ெபAய ேமக' இயி7' திைசகெள/லா', சா%பைற அ#தா" ேபா!ற !ப
P&நிைல உைடயதாA# ேதா!='

392

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

க'மHெசA மா7க0 க(வி ஒ7கிய
ம'மெகா0 மாைல மலராA X#ெதா%பா0
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ைக' மாைல இ27 க1&தா0 ; ைணயி/லா7()
இ'மாைல எ!ெசAவ ெத!=.

393

க'மாள' த9ய ெதாழி/ ெசAத ம7க0 ெதாழி/ #7 க(விகைள உ0 எ#
ைவ#வி2ட - மய7க# தி"ாிய மாைல ேநர#தி/, ந/ல மலகைள ஆAெத#
மாைல ெதா#த தைலவி, கணவாி! ைணயி/லாத எ! ேபா!றா7 இத
மாைல யா பய! த(' எ!= ைகயி9(த மாைலைய7 கிேழ எறி கலகி
ய<தா0 393
--------------

ெச/ட ேநா7கி சிதராி7க ெகாட நீ
ெம/விர/ ஊ&ெதறியா வி'மி#த! - ெம/விர9!
நா0 ைவ# ந"ற' எSெகா/
அேதா ! த! ேதா0ைவ# தைணேம" கிட.

394

(ந' மைனவி) மைறகி!ற கதிரவைன% பா#, சிதறிய ெசேகா ெபா(திய த!
கணி/ வழிகி!ற நீைர ெம/9ய விரலா/ ைற ைறயாக வழி## ெதறி#
வி'மிய<, நா' பிாி0ள நாைள# த! ெம/9ய விரலா/ எணி7 கண7கி2,
ஐேயா! தைலயைண ேம/ (தைலைவ7காம/) ேதாைள ஊ!றி சாA கிட ந'
"றகைள நிைன#7ெகா(%பாேளா? 394
---------------

க கய/ எ!4' க(#தினா/ காத9
பி! ெச!ற த'ம ! சி=சிர/ ; பி! ெச!='
ஊ7கி ெய<' எறிக/லா ஒ(வ'
ேகா2ய வி/ வா7 கறி.

395

எ! காத9யி! கைண7 கய/ மீ! எ!= க(தியதா/, சிறிய மீ!ெகா#தி7 (வி
(ெகா#தி#தி!ன) அவ0 பி!ேன ெச!ற ! அ'மா ! அ%ப அவ0 பி!ேன
ெச!=' - ஊ7க#ேதா ய!=', விள' அவ0 (வ#ைத ((விைய7
ெகா/1') வைளத வி/ என எணி அHசியதா/ ெகா#தா ஓவி2ட. 395
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---------

அர7கா'ப/ நா=' வாA அ'ம(கி" க!ேனா
பர"கான' ஆ"றின ெகா/ேலா!- அர7காத
பHசிெகா [24' ைபெயன% ைபெயன <ெவ!(=)
அHசி%பி! வா' அ.

396

ெசIவா'ப/ மலேபா/ மண7' வாயிைன@' அழகிய இ%ைப@' உைடய எ!
மகE7, ெசநிற' ெபா(திய சாய7ழ'ைப% பHசிெகா Xசினா1',
'ெமவாக - ெமவாக ' எ!= Cறி அHசி% பி! இ<#7 ெகாட காலக0,
(இ%ேபா த! காதல4ட!) ப(7ைக7 க"க0 ெபா(திய கா2 வழியி/ ெச/1'
கைமைய# தாகி7 ெகாடனேவா? 396
---------------

ஓைல7 கண7க ஒ9யட !ெச7க
மாைல% ெபா<தி! மணதா பிாி0ளி
மாைல பாிதி2 ட<தா0 வனைலேம/
ேகாலHெசA சாத' திமி.

397

ஓைலயி/ எ<திய 8ைல% ப7' ப0ளி7Cட#தாகளி! ஓைச அடகிய - சிறி
ேநர' ெசIவான' ெபா(திய மாைல ேநர#தி/, த!ைன மணத கணவ பிாிவைத
எணி மாைலைய அ=#ெதறி, த! அழகிய ைலயி! ேம/ அழ ெசA Xசிய
சதன#ைத அழி## தைலவி அ< ல'பினா0. 397
---------------

'கட7க( கான#7 காைளபி! நாைள
நட7க' வ/ைலேயா' எ!றி;- ட#ெதாNஇ
ெப"றா ெனா(வ! ெப(திைர அநிைலேய
க"றா! அஃB( மா=.

398

151

ஒளி@ைடய வைளய/ அணித எ! ேதாழிேய ! கட7க யாத கா2 வழியிேல
காைள ேபா!ற காதல! பி!ேன நாைள நட ெச/ல' வ9ைம உைடையேயா எ!= நீ ேக2கிறாA ! ெபாிய திைரைய% ெப"றவ! ஒ(வ!, ெப"ற அ%ேபாேத
அத!ேம/ ஊ (சவாாி ) ெச/1' ைறயிைன@' க"றி(%பா!. 398
--------------

ைல7கS' #' <ெமA@' /1'
இல7கண' யா' அறிேய! ;- கைல7கண'
ேவைக ெவ)உ' ெநறிெச9ய ேபா1' எ!
X'பாைவ ெசAத றி.

399

(எ! மக0 ) த! ைல7ககE' #மாைல@' < உட1' பதி@'ப
எ!ைன# த<வி7ெகாட றி%ைப யா! (ேந"=) சிறி' அறிதிேல!. எ!
ெபா9 மி7க பைம ேபா!ற மக0 ெசAத றி%, மா! C2ட' 97 அH'
கா2 வழியிேல (ஒ(வ(' அறியாம/ த! காதல4ட!) ெச/வத"% ேபா1'! 399
------------

க K! =ைடயா4' கா7ைக@' ைபயர'
எ!னீ!ற யா@' பிைழ#தெத! - ெபா!னீ!ற
ேகாக(' ப!ன ைலயாA! ெபா(0வயி!
பாகனா ெச!ற ெநறி.

400

ெபா!னிற# ேதம/ ேதா!றி@0ள - ேகா ெமா7% ேபா!ற ைலைய @ைடய
எ! ேதாழிேய ! (எ!ைன ம!மத! மல Bவி வ(#கிறா!; யி/ இனிைமயாக7
Cவி இ!ப#ைத# Bகிற; ெவணிலா ேதா!றி எ!ைன ெவ'ப ெசAகிற.
யா! பிறததாேலேய இIவள !ப%பகிேற!. இ(%பி4' ) ம!மதைன
த9/ எாி#% பி! எ<%பிவி2ட K!= கக0 உைடய சிவ4', யி/
2ைடைய# த! C2/ ைவ#7 H ெபாாி#த காக', நிலாைவ (கிரகண
கால#தி/) வி<கி% பி! உமி& வி2ட - படைடய இரா எ!4' பா'',
என7% பிறவி தத எ! தா@' தவ= ெசA0ளதாக எ!ன C=வ? அவ களி!
ேம/ - அைவகளி! ேம/ "ற' ெசா/9% பயனி/ைல. ப7க#தி/ இ(7கேவய
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எ! கணவ ெபா(0 ஈ2' காரணமாக% பிாி ெச!=0ள அ ச#தி" உாிய
வழிேய தவ= உைடயதாA எ! பிாி# !ப#தி"7 காரணமாக உ0ள. 400

நாலயா நயைர 6றி65
------------

நாலயா ந6க&

" எணா யிரவ இைச#தெவபா நாF='
கணாமி நாலைய7 க"=ணர# - தணா
தி(7(C மாறைனேய ேத மைற
ேதத தி(7(C மாறைனேய ேத.''

*, நாF=' ேவதமா நாF= நாFறா'
நாF= க"ற" ந"=ைணயா' - நாF='
பெமாழியா0 பாக' பகி சைட7கரத
கSதலா! ெப"ற களி=.''

" ெவ0ளா மர7 ேவதெமன சா!ேறாக0
எ/லா( C ெய#ைர#த - ெசா/லாAத
நால நாF= ந!கினிதா ந!மன#ேத
சீலட! நி"க ெதளி."
--------------ெச,'% த6 9றி அகரவாிைச

அக#தாேர வா&வாெர! 91

அ('ெபற/ யா7ைகைய% 94

அ7ேகேபா/ அைக 53

அ('ெபற" க"பி! 381

அக வி'பி! அக/ 151

அ(ளி! அறைர7' 321

அக வி'பி! அமர 373

அலசா/ க"பி! 140

அேகா2டகல/ ந/ 372

அவமதி%' ஆ!ற 163
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அ ச' ெபாிதா/ 11

அIவிய' இ/லா 322

அ7க/ மைலநாட 203

அழ/ம ேபா&தி! 202

அைடதா% பிாி' 173

அ0ளி7ெகா0 வ!ன 262

அ#தி2ட Cைற 281

அற'க& ேகைம 12

அ'ப/ அயெல%ப 17

அறிமி! அறெநறி 172

அ'' அழ1' 19

அறியா% ப(வ# 171

அர7கா'ப/ நா=' 396

அறியாறா' அ/ல. 38

அ(கல தாகி% 261

அறிவ தறிதடகி 4

அ('பவி& தாாினா! 390

அ=ைவ @ 61

-----ஆகா ெதனி4' அக# 337

ஆ#த ெபாறிய 290

ஆேகா டாகி 192

ஆவா' நா' ஆ7க' 92

ஆ2பா# ழ1' 80

ஆேவ =(வின ஆயி4' 48

ஆணமி/ ெநHச# தணி 374

ஆ"=' ைண@' 196

ஆமாேபா/ ந7கி 377

ஆ!ப ெநAெபA 239

ஆ#த அறிவின 351
-----இைசத சி=ைம 187

இழி#த7க ெசAெதா(வ! 302

இைசயா ஒ(ெபா(0 41

இைழ#த நா0 எ/ைல 66

இைசயா ெதனி4' 194

இைளயா! அட7க' 125

இைச@' எனி4' 152

இற%ப நிைன@கா/ 174

இட'பட ெமAHஞான' 46

இற%ப சிறிெத!னா 29

இ'ைபC ெநHச#தா 37

இற%பேவ தீய ெசயி4' 223

இ2டா"=% ப2ெடா! 288

இ"சாவி! ஏமாேத' 182

இைம7' அளவி/ த' 323

இ"பிற% ெபணி 212

இ'மி அாிசி# 24

இ"பிற%பி/லா எைன# 320

இ'ைம பய7மா/ 132

இன ந!ைம இ!ெசாெலா! 146

இ'ைம@' ந!றா' 294

இனியா த' ெநHச# 369

இரவல க!றாக 279

இ!ப' பயதா 9
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இ(7ைக எழ1' 143

இ!றா'; இநிைலேய 359

இ('பா7' காலராA 52

இ!=ெகா/ அ!=ெகா/ 96

இலநீ# தேச%ப 227

இ!ன இைனய 205

இ/ல', இளைம, எழி/ 113

இ!னா இையக 306

இ/லா இட#' 21

இ!னா ெசயி4' இனிய 6

இ/லாைம கதா இர 303

இ!னா ெசயி4' விட"பால 225

இ!னா ெசயி4' வித" 226
--------ஈ2ட1' !ப' 280

ஈத/ இைசயா திளைம 181

ஈநீ ைவய#0 39

ஈனமாA இ/9( 198

----உடா அ' உணா' 70

உலகறிய# தீர7 204

உ7ைக உலறி 141

உளநா0 சிலவா/ 324

உைட%ெப(H ெச/வ(' 368

உ0C பசியா/ 286

உைடயா இவெர! 160

உ0ள# ணைடயா! 386

உணர உண(' 247

உ0ள#தா/ ந0ளா 58

உடாய ேபா&தி! 284

உ0ள' ஒ(வ! 380

உணா!; ஒளி நிறா! 69

உற7' ைணயேதா 98

உபகார' ெசAததைன 129

உற"பால நீ7க/ 34

உயிேபாயா ெவடைல 110

உ=9 ஊனிைர 193

உ(வி" கைமதா!க 240

உ=ன/ தல 185

உ(' இளைம@' 32

உைற%ப( கால#' 184

------------ஊ7கி#தா' ெகாட 117

ஊறி உவ #த7க 107

ஊ(0 எ<த 20

ஊ=ெசA ெநHசத' 379

ஊ அ கணநீ 175
-----------எHஞா!=' எகணவ 385

எ"ெறா!=' இ/லா 150

எ#ைண யா4' 272

என7# தாA ஆகியா0 75
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எநில# வி#தி4' 243

எனெதன ெத!றி(7' 276

எ'ைம அறிதி9; 165

எ!பாA உகி4' 292

எAதி இ(த அைவ 325

எ!=' தியா 307

எறி ' ெய! ெறதி நி"பா0 363

எ!னா4' ஒ!=த' 65

எறிநீ% ெப(கட/ 275

எ!ேனம" றிIட' 330

----------ஏ2ைட% ப(வ#' 358

ஏமாத ேபா&தி! 378

ஏதிலா ெசAத 228

ஏ"றைக மா"றாைம 28

--------ஒகதி வா0 176

ஒ(ைட பா' 148

ஒ( ந!றி ெசAதவ7 357

ஒ(வ ஒ(வைர 309

ஒ( நீ% பிறெதா( 236
----------ஓ7கிய ஒ0வா0 59

ஓைல7 கண7க 397

ஓதி@' ஓதா உணவிலா 270
--------------கடக' ெசறிதத' 289

க(ெகா0E' 387

கட7க( கான#7 398

க(#ண க"றறிதா 211

கடமா ெதாைல சிய 300

க(ம வாிைசயா/ 249

கட/ சா' இ!னீ 245

க(ம' உ0படா% 250

'க' ெயன7 ேக2' 364

க('பா27 க2 95

க#7 க('பிைன7 156

க/நனி ந/ல கைடயாய 334

க%பி கரச' 30

க/லா7 கழி%ப 366

க7கி ஒ(வ! 189

க/லா நீட 254

க7ெகன ெசா/வ"றா' 348

க/லா ேபாகிய 169

கைடயாயா ந2பி/ 216

க/லாைம அ ச' 145

கைடெயலா' காAபசி 297

க/லாேர ஆயி4' 139

க2கினியா0, காதல! 384

க/ெலறி த!ன 126

கணெகா "ற#தா 85

'க/'ெல!= தைத 253
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கணமைல ந!னாட 353

க/ேலா யவைரேம/ 283

க கய/ எ!4' 395

க/வி கைரயில 135

க K! =ைடயா4' 400

கழிதா இதைல 109

க%பி கடவதா7 341

க<நீ(0 காரட 217

க'மHெசA மா7க0 393

கள நில# %பிறத 133

கரவாத திண!பி" 305

க0ளா ; க0 உணா 157

க"ற Bஉ' இ!றி7 314
க"றறித நாவினா 256

"ற' ஏைன7 230

க"றன' கணக!ற 340

C# நாA ெகௗவி7 130

க"றா உைர7' 260

ேகளாேத வ 90

கைனகட/ தேச%ப 138

ெகாயைவ Cறாதி 388

காணி! %பழியா'; 14

ெகா#த1' A#த1' 274

காதலா ெசா/1' 3

ெகாA/ ெகா#7 350

காலா ேபா&தி/ 43

ெகாைலஞ உைலேய"றி# 331

காவா ெதா(வ! 123

ெகா/ைல இ('ன#7 178

காழாய ெகா 342

ெகா!ேன கழித! 115

Hசி அழ' 131

ேகாேட தகல// 354

ட நீர2 S' 382

ேகா2%X% ேபால 215

ட(' ெகா<' 106

ேகாைத அ(வி7 1

ல', தவ', க/வி 333

ேகாளா"ற7 ெகா0ளா7 191

-----------ச7கர ெச/வ' 346

சீாியா ேகைம 232

சாA%பறி7க நீ 389

ெசெந/லா/ ஆய 367

சா!றாைம, சாய/ 142

ெச'ைமெயா! றி!றி 15

சா!ேறா எனமதி# 56

ெசAைக அழி 147

சிதைல தின%ப2ட 197

ெசAயாத ெசA' நா' 235

சி=கா, ெப(கா 40

ெச/ட ேநா7கி 394

சி=காைல ேயதம7 328

ெச/லா இட#' 14
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ெச/வயா' எ!= 68

ெச=#ேதா =ைட%பி4' 222

ெச/வழி7 கெணா(நா0 154

ெச!ேற ெயறிப 84

ெச<'ெப(' ெபாAைக@0 352

ெசா"றள ேகா,!றி 73

ெசறி%பி/ பழCைர 231

ெசா"றா"=7 ெகா 313

-------------த7கா(' த7கவ 42

தி(#த!ைன நீ%பி4' 304

த7ேகால' நி!= 103

தி(மைக யாக# 291

தக மரபி/லா 336

திைன#ைணய ஆகி#த' 35

தடா சிற%பி! 122

திைனயைன#ேத ஆயி4' 344

தம எ!= தா'ெகா0ள% 229

தீக(' U!ற 199

த'மம காதல 392

கN ெப(Hெச/வ' 62

த'ைம இக&தைம 118

7க#0 Bகி# 51

த'ைம இக&வாைர# 47

A#7 கழியா! 273

தைலேய தவய!= 365

!பேம மீ Bர7 120

தவல(' ெதா/ேக0வி# 137

!ப' பலநா0 114

தளிேமேல நி"பி4' 355

ெதணீ7 வைள 104

தனதாக# தா! ெகாடா! 278

ெதாிய# ெதாி@' 168

தாேம@' இ!றா 327

ெதளிவிலா ந2பி! 219

தா' ெசA விைனய/லா/ 50

ேதாணி இய7வா! 136

தாழா# தளரா# 74

ேதா"ேபாைவ ேம1' 102

தா! ெக4' த7காேக 10

ேதா"றHசா/ ஞாயி= 67

------------ந சியா7 கீயாைம 299

'ந'மாேல யாவாி 301

ந7"=# த"ேசதா 23

நயவாக ந/ர 267

நV(0 ேவதிைக 26

நர'ெப< ந/Cதா 153

ந2டா7' ந0ளா 271

நைரவ(' எ!ெறணி 71

ந2நா அ"றன; 72

ந/ல லெம!=' 195

ந2' இர'

ந/ல; ெபாிதளிய; 298
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ந/லைவ ெசAயி! 144

நாறா# தகேடேபா/ 266

ந/லைவ நாெடா=' 338

நிலநல#தா/ நதிய 179

ந/லா என#தா' 221

நிைலயாைம, ேநாA 112

ந/லா நயவ இ(%ப 265

நி!றன நி!றன 64

ந/லாவி! க!றாயி! 45

நீாி4' Dணி 282

நளிகட/ தேச%ப 166

நீ(0 பிற 360

நளிகட/ தேச%ப 242

நீைமேய அ!றி 287

ந=மல# தேகாதாA 209

DSண வி!ைம 251

ந!னிைல7க த!ைன 248

DSணவி னாெரா 233

நா%பாட' ெசா/9 312

ெநகால' ஓ4' 128

நாA7கா/ சி=விர/ேபா/ 218

ெந(%பழ/ ேசத7கா/ 54

நா#ெதா# தீ7கிெல! 86

ேநர/லா நீர/ல 2

நாலா=' ஆறாA 383

ேந# நிகர/லா 124

நா0வாA% ெபறி4' 207
--------------பைகவ பணிவிட' 241

பனிப ேசாைல% 77

பமைழ ெமா7ளி" 87

ப!றி7C&% ப#தாி/ 257

பட' அறியா 108

ப!னாE' ெச!ற7கா/ 159

பரவா ; ெவளி%படா; 18

பாடேம ஓதி% பய!ெதாித/ 316

பரா அைர% !ைன 246

பா'பி" ெகா(தைல 375

ப(வ' எைன#0 78

பாலா/ கழீஇ% பலநா0 258

பலநாE' ப7க#தா 214

பாேலா டளாய 177

ப/லா அறிய% 16

பாவ' ஏைன% 295

ப/லா0 உA# 31

பிறத ல'மா@' 285

ப/லா!ற ேக0வி% 36

பிறமைறயி!க 158

ப/லா!ற ேக0வி% 252

7க விட#த ச'; 13

பழைமக தாக% 310

ணகட/ P& ைவய#% 264

பைழய இவெர!= 349

%ன1' Xைழயா 370

159

#தகேம சால# ெதா#' 318

ெப(# தைரய 200

/லா எ<#தி! 155

ெப(வைர நாட 186

/லா%! ேகா2% 255

ெப=வ ெகா0பவ 317

ற##த! இ!ைம 308

ெப=வெதா! றி!றி@' 335

!4னிேம/ நீேபா/ 89

ெபா#த 8/ க/1' 376

ெபய"பா/ மைழெபAயா7 27

ெபாழிதினி நாறி4' 259

ெபாியவ ேகைம 55

ெபாழி%பகல' D2ப' 319

ெபாியா ெப(ந27 7

ெபா=%பெர! ெறணி% 161

ெபாியா ெப(ைம 170

ெபா"கல# B2% 345

ெப(வ ேபால# 234
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