
 
 

 

    1. கடவுள் வாழ்த்து – கடவுளின் பெருமை ைற்றும்  நன்றி கூறுவது    

3 மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சைர்ந்தார் 

நிலமிசை நீடுவாழ் வார். 

 

அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகசை இசடவிடாமல் 

நிசனக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிசலத்து வாழ்வர்.  

 

7 தனக்குவசம இல்லாதான் தாள்சைர்ந்தார்க் கல்லால் 

மனக்கவசல மாற்றல் அரிது.  

தனக்கு ஒப்பில்லாத கடவுளின் திருவடிகசைத் தவறாது நிசனப்பவர்க்கல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக் 

கவசலசயப் சபாக்க முடியாது. 

 2. வான் சிறப்பு - உலமகயே வாழ்விக்கும் ைமையின், ெேன்களும் சிறப்புக்களும். 

14 ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலலன்னும் 

வாரி வைங்குன்றிக் கால். 

 

மசழ என்னும் வருவாய் வைம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் லபாருள்கசை உண்டாக்கும்) உழவரும் 

ஏர் லகாண்டு உழமாட்டார். 

 

17 லெடுங்கடலும் தன்நீர்சம குன்றும் தடிந்லதழிலி 

தான்ெல்கா தாகி விடின். 

 

சமகம் கடலிலிருந்து நீசைக் லகாண்டு அதனிடத்திசல லபய்யாமல் விடுமானால், லபரிய கடலும் 

தன் வைம் குன்றிப் சபாகும். 

 

 3.நீத்தார் பெருமை - சான்யறாரது ஆற்றல்கள், ெண்புகள், பெருமைகள். 

21 ஒழுக்கத்து நீத்தார் லபருசம விழுப்பத்து 

சவண்டும் பனுவல் துணிவு. 

 

ஒழுக்கத்தில் நிசலத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் லபருசமசயச் சிறந்ததாக சபாற்றி கூறுவசத 

நூல்களின் துணிவாகும். 

 

22 துறந்தார் லபருசம துசணக்கூறின் சவயத்து 

இறந்தாசை எண்ணிக்லகாண் டற்று. 

 

பற்றுக்கசைத் துறந்தவர்களின் லபருசமசய அைந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவசையில் பிறந்து 

இறந்தவர்கசை எண்ணிக் கணக்கிடுவசதப் சபான்றது.      

 

  4.அறன் வலியுறுத்தல் - சிந்தமையும், பசால்லும், பசேலும் தூேதாய் இருக்க யகாரல். 

33 ஒல்லும் வசகயான் அறவிசன ஓவாசத 

லைல்லும்வா லயல்லாஞ் லையல். 

 

ஒருவன் தன்னால் இயன்ற வசையில் அறச்லையசலச் லைய்யக்கூடிய இடங்களிலலல்லாம் 

இசடவிடாது லைய்தல் சவண்டும். 

 

37 அறத்தாறு இதுலவன சவண்டா சிவிசக 

லபாறுத்தாசனாடு ஊர்ந்தான் இசட. 

 

பல்லக்கு தூக்குபவன் மற்றும் அதன் மீது பயணிப்பவன் இவர்களிடம் அறத்தின் நெறி இதுதான் 

என்று கூற வவண்டாம். 

 



 
 

 

 5.இல்வாழ்க்மக - குடும்ெ வாழ்க்மகயின் கடமைகளும், சிறப்புக்களும். 

41 இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புசடய மூவர்க்கும் 

ெல்லாற்றின் நின்ற துசண. 

 

மசனவிசயாடு கூடிச் சிறந்த வாழ்க்சக வாழ்பவசன கல்விநிசல, மனத்தவநிசல, துறவு நிசல 

என்னும் மூன்று நிசலகளில் இருப்சபார்க்கு உற்ற துசணவன் ஆவான். 

 

47 இயல்பினான் இல்வாழ்க்சக வாழ்பவன் என்பான் 

முயல்வாருள் எல்லாம் தசல. 

 

அறத்தின் இயல்சபாடு இல்வாழ்சக வாழ்கிறவன்; வாழ முயல்கிறவன் பல திறத்தாரிலும் 

சமம்பட்டு விைங்குகின்றவன் ஆவான். 

 

 6.வாழ்க்மகத் துமைநலம் - பெண்ணின் நல்ல ெண்புகளும், பெருமைகளும்.   

54 லபண்ணின் லபருந்தக்க யாவுை கற்லபன்னும் 

திண்சமஉண் டாகப் லபறின். 

 

இல்வாழ்க்சகயில் கற்பு என்னும் உறுதிநிசல இருக்கப் லபற்றால், லபண்சணவிட 

லபருசமயுசடயசவ சவறு என்ன இருக்கின்றன?. 

 

60 மங்கலம் என்ப மசனமாட்சி மற்று அதன் 

ென்கலம் ென்மக்கட் சபறு. 

 

மசனவியின் ெற்பண்சப இல்வாழ்க்சகக்கு மங்கலம்; ெல்ல மக்கசைப் லபறுதசல அதற்கு ெல்ல 

அணிகலம்! 

 

 7.ைக்கட்யெறு - ஒழுக்கமும், நல்அறிவும் நிமறந்த, ைக்கமைப் பெரும்யெறு. 

63 தம்லபாருள் என்பதம் மக்கள் அவர்லபாருள் 

தம்தம் விசனயான் வரும். 

 

பிள்சைகசைத் தம் லைல்வம் என்று அறிஞர் கூறுவர்; மக்கைாகிய அவர்தம் லபாருள்கள் 

அவைவருசடய விசனயின் பயனால் அசமயும். 

 

 

67 

தந்சத மகற்குஆற்றும் ென்றி அசவயத்து 

முந்தி யிருப்பச் லையல். 

 

தந்சத தன் மகனுக்குச் லைய்யத்தக்க ெல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் 

முந்தியிருக்கும்படியாக அவசனக் கல்வியில் சமம்படச் லைய்தலாகும். 

 

 8.அன்புமடமை - அன்பின் சிறப்பு, ெேன், தன்மை, பதாடர்பு பசால்வது. 

74 அன்புஈனும் ஆர்வம் உசடசம அதுஈனும் 

ெண்லபன்னும் ொடாச் சிறப்பு. 

 

அன்பு பிறரிடம் விருப்பம் உசடயவைாக வாழும் தன்சமசயத் தரும்: அஃது எல்லாரிடத்தும் ெட்பு 

என்று லைால்லப்படும் அைவற்ற சிறப்சபத் தரும். 

 

80 அன்பின் வழியது உயிர்நிசல அஃதிலார்க்கு 

என்புசதால் சபார்த்த உடம்பு. 

 

அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்சப உயிர்நின்ற உடம்பாகும்; அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ை 

உடம்பு எலும்சபத் சதால்சபார்த்த லவற்றுடம்சப ஆகும். 

 



 
 

 

 9.விருந்யதாம்ெல் - ெசியுடன் வருகின்ற எவருக்கும், விருந்து ெமடத்தலும் உதவுதலும். 

81 இருந்சதாம்பி இல்வாழ்வ லதல்லாம் விருந்சதாம்பி 

சவைாண்சம லைய்தற் லபாருட்டு. 

 

மசனவிசயாடு இருந்து லபாருசைச் சைர்ந்து இல்வாழ்க்சக ெடத்துவது எல்லாம், தன்னிடத்து வந்த 

விருந்தினசை உவைரித்து அவர்களுக்கு உதவி லைய்யும் லபாருட்சட ஆகும். 

 

88 பரிந்சதாம்பிப் பற்றற்சறம் என்பர் விருந்சதாம்பி 

சவள்வி தசலப்படா தார். 

 

விருந்தினசை ஓம்பி அந்த சவள்வியில் ஈடுபடாதவர் லபாருள்கசை வருந்திக்காத்து அதசன 

இழக்கும் சபாது, இப்சபாது எந்தத் துசணயும் இல்லாதவைாய்ப் சபாசனாசம என்று வருந்துவர். 

 

 10.இனிேமவகூறல் - யகட்ெவர் ைைமும் ைகிழும்ெடி, இனிே நல்ல பசாற்கமைக் கூறுதல். 

91 இன்லைாலால் ஈைம் அசைஇப் படிறுஇலவாம் 

லைம்லபாருள் கண்டார்வாய்ச் லைால். 

 

ஒருவர் வாயிலிருந்து வரும் லைால் அன்பு கலந்ததாகவும், வஞ்ைசனயற்றதாகவும், 

வாய்சமயுசடயதாகவும் இருப்பின் அதுசவ இன்லைால் எனப்படும். 

 

99 இன்லைால் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்லகாசலா 

வன்லைால் வழங்கு வது. 

 

இனிய லைாற்கள் இன்பம் தருவசதக் காண்கின்றவன், அவற்றிற்கு மாறான வன்லைாற்கசை 

வழங்குவது என்ன பயன் கருதிசயா?. 

 

 11.பசய்ந்நன்றி அறிதல் - பிறரது நல்ல உதவிகமை ைறவாைல், நன்றிேராய் இருத்தல். 

103 பயன்தூக்கார் லைய்த உதவி ெயன்தூக்கின் 

ென்சம கடலிற் லபரிது. 

 

இன்ன பயன் கிசடக்கும் என்று ஆைாயாமல் ஒருவர் லைய்த உதவியின் அன்புசடசமசய 

ஆைாய்ந்தால் அதன் ென்சம கடசலவிட லபரியதாகும். 

 

109 லகான்றன்ன இன்னா லையினும் அவர்லைய்த 

ஒன்றுென்று உள்ைக் லகடும். 

 

முன்பு ென்சம லைய்தவசை பின்பு ெம்சமக் லகாசல லைய்வது சபான்ற தீசமசயச் லைய்தாலும், 

அவர் முன்பு லைய்த ஒரு ென்சமசய நிசனத்தாலும் அத்தீசம மசறயும். 

 

 12. நடுவு நிமலமை- ோருமடே ெக்கமும் சாோைல், யநர்மைோக நடக்கும் சைநிமல. 

112 லைப்பம் உசடயவன் ஆக்கஞ் சிசதவின்றி 

எச்ைத்திற் சகமாப்பு உசடத்து. 

 

ெடுவுநிசலசம உசடயவனின் லைல்வவைம் அழிவில்லாமல், அவனுசடய வழியில் உள்ைார்க்கும் 

உறுதியான ென்சம தருவதாகும். 

 

115 சகடும் லபருக்கமும் இல்லல்ல லெஞ்ைத்துக் 

சகாடாசம ைான்சறார்க் கணி. 

 

சகடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதசவ அல்ல; ஆசகயால் லெஞ்சில் ெடுவுநிசலசம தவறாமல் 

இருத்தசல ைான்சறார்க்கு அழகாகும். 

 



 
 

 

 13.அடக்கமுமடமை - ஐந்து புலன்கமையும் அடக்கி, நல்வழியில் நடத்தல். 

121 அடக்கம் அமைருள் உய்க்கும் அடங்காசம 

ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

 

ஒருவன் அடக்கத்சதாடு வாழ்வானாயின், அவ்வடக்கம் அவசன விண்ணுலகத்துள் லைலுத்தும். 

அடங்காசம லகாடிய ெைகத்தின்கண் லைலுத்தும். 

 

122 காக்க லபாருைா அடக்கத்சத ஆக்கம் 

அதனினூஉங் கில்சல உயிர்க்கு. 

 

அடக்கத்சத உறுதிப் லபாருைாகக் லகாண்டு சபாற்றிக் காக்க சவண்டும். அந்த அடக்கத்சதவிட 

சமம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்சல. 

 

 14.ஒழுக்கமுமடமை - நல்லவற்மறயே சிந்தித்தும், பசால்லியும், பசய்யும் உேர் பநறி 

135 அழுக்கா றுசடயான்கண் ஆக்கம்சபான்று இல்சல 

ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு. 

 

லபாறாசம உசடயவனிடத்தில் ஆக்கம் இருக்காது. அதுசபால் ஒழுக்கம் இல்லாதவனுசடய 

வாழ்சகயில் உயர்வு இருக்காது. 

 

140 உலகத்சதாடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் 

கல்லார் அறிவிலா தார். 

 

அறிவு ஒழுக்கங்கைால் சிறந்தவர்கசைாடு ஒத்து ெடத்தல் சவண்டும்; அப்படி ெடக்காதவர் பல 

நூல்கசைக் கற்றிருந்த சபாதிலும் அறிவில்லாதவசை ஆவர். 

 

 15. பிறனில் விமைோமை - பிறர் ைமைவிமே, ைைத்தால்கூட விரும்ொத ஆளுமை. 

143 விளிந்தாரின் சவறல்லர் மன்ற லதளிந்தாரில் 

தீசம புரிந்துலதாழுகு வார். 

 

ஐயமில்லாமல் லதளிந்து ெம்பியவருசடய மசனவியிடம் விருப்பம் லகாண்டு தீசமசயச் லைய்து 

ெடப்பவர், லைத்தவசை விட சவறுபட்டவர் அல்லர். 

 

144 எசனத்துசணயர் ஆயினும் என்னாம் திசனத்துசணயும் 

சதைான் பிறனில் புகல். 

 

திசனயைவும் ஆைாய்ந்து பார்க்காமல் பிறனுசடய மசனவியிடம் லைல்லுதல், எவ்வைவு 

லபருசமசய உசடயவைாயினும் என்னவாக முடியும்?. 

 

 16.பொமறயுமடமை - - பிறரது குற்றங்கமைப் பொறுக்கும் ெண்மெப் பெற்றிருத்தல். 

155 ஒறுத்தாசை ஒன்றாக சவயாசை சவப்பர் 

லபாறுத்தாசைப் லபான்சபாற் லபாதிந்து. 

 

தீங்கு லைய்தவசைப் லபாறுக்காமல் வருத்தினவசை உலகத்தார் ஒரு லபாருைாக மதியார்; ஆனால், 

லபாறுத்தவசைப் லபான்சபால் மனத்துள் சவத்து மதிப்பர். 

 

159 துறந்தாரின் தூய்சம உசடயர் இறந்தார்வாய் 

இன்னாச்லைால் சொற்கிற் பவர். 

 

வைம்பு கடந்து ெடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் லகாடுஞ்லைாற்கசைப் லபாறுத்துக் லகாள்பவர், 

துறந்தவசைப் சபாலத் தூய்சமயானவர் ஆவர். 

 



 
 

 

 17.அழுக்காறாமை - பிறரது வைங்கமைப் ொர்த்துப் பொறாமை பகாள்ைாத அறப்ெண்பு. 

161 ஒழுக்காறாக் லகாள்க ஒருவன்தன் லெஞ்ைத்து 

அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 

 

ஒருவன் தன் மனத்தில் லபாறாசம இல்லாமல் வாழும் இயல்சபத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க லெறியாகக் 

லகாண்டு சபாற்ற சவண்டும். 

 

170 அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்சல அஃதுஇல்லார் 

லபருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல். 

 

லபாறாசம லகாண்டு உயர்ந்தவரும் இல்சல. அது இல்லாதசபாது தாழ்ந்தவரும் இல்சல. 

 

 18.பவஃகாமை - எந்தக் காரைத்தாலும் பிறரது பொருள்கமைப் ெறிக்க விரும்ொமை. 

172 படுபயன் லவஃகிப் பழிப்படுவ லைய்யார் 

ெடுவன்சம ொணு பவர். 

 

ெடுவுநிசலசம அல்லாதவற்சறக் கண்டு ொணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் லபாருசைக் கவர்வதால் 

வரும் பயசன விரும்பிப் பழியான லையல்கசைச் லைய்யார். 

 

173 சிற்றின்பம் லவஃகி அறனல்ல லைய்யாசை 

மற்றின்பம் சவண்டு பவர். 

 

அறத்தால் வரும் நிசலயான இன்பங்கசை விரும்புசவார் நிசலயில்லாத இன்பத்சத விரும்பிப் 

பிறர் லபாருசைக் கவரும் அறம் இல்லாத லையல்கசைச் லைய்ய மாட்டார். 

 

 19.புறங்கூறாமை - ஒருவர் இல்லாத பொழுது அவமரப் ெற்றிக் யகாள்கூறாமை. 

187 பகச்லைால்லிக் சகளிர்ப் பிரிப்பர் ெகச்லைால்லி 

ெட்பாடல் சதற்றா தவர். 

 

மகிழும்படியாகப் சபசி ெட்புக் லகாள்ளுதல் ென்சம என்று லதளியாதவர் தம்சம விட்டு 

நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி ெண்பசையும் பிரித்து விடுவர். 

 

189 அறன்சொக்கி ஆற்றுங்லகால் சவயம் புறன்சொக்கிப் 

புன்லைால் உசைப்பான் லபாசற. 

 

ஒருவர் செரில் இல்லாதது கண்டு பழிச்லைால் கூறுசவானுசடய உடல் பாைத்சத, இவசனயும் 

சுமப்பசத எனக்கு அறம் என்று கருதி நிலம் சுமக்கின்றசதா?. 

 

 20.ெேனில பசால்லாமை - எதற்குயை ெேன்ெடாத வீண்பசாற்கமை  பசால்லாத நற்ெண்பு. 

197 ெயனில லைால்லினுஞ் லைால்லுக ைான்சறார் 

பயனில லைால்லாசம ென்று. 

 

அறம் இல்லாதவற்சறச் லைான்னாலும் லைால்லலாம், ைான்சறார் பயன் இல்லாத லைாற்கசைச் 

லைால்லாமல் இருத்தல் ென்சமயாகும். 

 

199 லபாருள்தீர்ந்த லபாச்ைாந்துஞ் லைால்லார் மருள்தீர்ந்த 

மாைறு காட்சி யவர். 

 

மயக்கத்திலிருந்து லதளிந்த மாைற்ற அறிசவ உசடயவர், பயன் நீங்கிய லைாற்கசை ஒருகால் 

மறந்தும் லைால்லமாட்டார். 

 

 



 
 

 

 21. தீவிமைேச்சம் - தீமேப் யொன்று சுட்[டு]அழிக்கும் தீே பசேல்களுக்கு அஞ்சுதல்.   

205 இலன்என்று தீயசவ லைய்யற்க லைய்யின் 

இலனாகும் மற்றும் லபயர்த்து. 

 

யான் வறியவன் என்று நிசனத்துத் தீய லையல்கசைச் லைய்யக்கூடாது, லைய்தால் சமலும் வறியவன் 

ஆகி வருந்துவான். 

 

203 அறிவினுள் எல்லாந் தசலலயன்ப தீய 

லைறுவார்க்கும் லைய்யா விடல். 

 

தனக்குத் தீசம லைய்பவர்க்கும் தீசம லைய்யாது இருப்பசத, அறிவில் எல்லாம் முதன்சம அறிவு 

என்று கூறுவர். 

 

 22. ஒப்புரவறிதல் - பொதுநல உைர்யவாடு, இருப்ெமதப் ெகிர்ந்து பகாடுத்துதவும் நட்ெண்பு. 

212 தாைாற்றித் தந்த லபாருலைல்லாம் தக்கார்க்கு 

சவைாண்சம லைய்தற் லபாருட்டு. 

 

முயன்று ைம்பாதித்த லபாருள் எல்லாம், உசழக்க முடியாமல் லபாருள் சதசவப்படுசவார்க்கு 

உதவுவதற்சக. 

 

220 ஒப்புைவி னால்வரும் சகலடனின் அஃலதாருவன் 

விற்றுக்சகாள் தக்க துசடத்து. 

 

பிறர்க்கு உதவி லைய்வதால் லபாருட்சகடு உண்டாகும் என்றால், ஒருவன் தன்சன விற்றாயினும் 

வாங்கும் தகுதி உசடயது அது. 

 

 23. ஈமக - ஏமைேர்க்கு, யவண்டிேை எல்லாம், பகாடுக்கும் ெேன்கருதாத் தனிக்பகாமட. 

223 இலலனன்னும் எவ்வம் உசையாசம ஈதல் 

குலனுசடயான் கண்சண உை. 

 

யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் லைால்சல ஒருவன் உசைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு லகாடுக்கும் 

தன்சம, ெல்ல குடிப்பிறப்பு உசடயவனிடம் உண்டு. 

 

230 ைாதலின் இன்னாத தில்சல இனிததூஉம் 

ஈதல் இசயயாக் கசட. 

 

ைாவசத விடத் துன்பமானது சவலறான்றும் இல்சல, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு லபாருள் லகாடுக்க 

முடியாதநிசல வந்தசபாது அச் ைாதலும் இனியசத ஆகும். 

 

 24. புகழ் - அழியும் உலகில், அறம்பசய்து, அழிோப் புகமைப் பெறுதல். 

232 உசைப்பார் உசைப்பசவ எல்லாம் இைப்பார்க்லகான்று 

ஈவார்சமல் நிற்கும் புகழ். 

 

புகழ்ந்து லைால்கின்றவர் லைால்பசவ எல்லாம் வறுசமயால் இைப்பவர்க்கு ஒரு லபாருள் லகாடுத்து 

உதவுகின்றவரின் சமல் நிற்கின்ற புகசழயாகும். 

 

238 வசைலயன்ப சவயத்தார்க் லகல்லாம் இசைலயன்னும் 

எச்ைம் லபறாஅ விடின். 

 

தமக்குப் பிறகும் எஞ்சி நிற்கக் கூடிய புகசழப் லபறாவிட்டால், அது அந்த வாழ்க்சகக்சக வந்த 

பழிலயன்று உலகத்தார் கூறுவர் 

 



 
 

 

 25. அருளுமடமை - பதாடர்யெ இல்லா உயிர்களிடத்தும், ெடர்ந்திடும் முதிர்அன்பு. 

242 ெல்லாற்றாள் ொடி அருைாள்க பல்லாற்றால் 

சதரினும் அஃசத துசண. 

 

ெல்ல வழியில் நின்று விரும்பி அருளுசடய லையல்கசைச் லைய்க; ஏலனன்றால், பல வழியில் 

ஆைாய்ந்து பார்த்தாலும் அதுசவ உயிருக்கு துசண. 

 

249 லதருைாதான் லமய்ப்லபாருள் கண்டற்றால் சதரின் 

அருைாதான் லைய்யும் அறம். 

 

அருள் சமற்லகாள்ைாதவன் லைய்கின்ற அறச்லையசல ஆைாய்ந்தால், அஃது அறிவு லதளியாதவன் ஒரு 

நூலின் உண்சமப் லபாருசைக் கண்டாற் சபான்றது. 

 

 26. புலால் ைறுத்தல் - அமசவம் உண்ைாமையும், பிறஉயிர்க்பகாமலமே எண்ைாமையும். 

254 அருைல்லது யாலதனில் லகால்லாசம சகாறல் 

லபாருைல்லது அவ்வூன் தினல். 

 

அருள் எது என்றால் ஓர் உயிசையும் லகால்லாமலிருத்தல் அருைல்லாதது எது என்றால் உயிசைக் 

லகால்லுதல்; அதன் உடம்சபத் தின்னுதல் அறம் அல்லாதது. 

 

258 லையிரின் தசலப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார் 

உயிரின் தசலப்பிரிந்த ஊன். 

 

குற்றத்திலிருந்து நீங்கிய அறிசவ உசடயவர், ஒர் உயிரினிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஊசன 

உண்ணமாட்டார். 

 

 27. தவம் - தம்துேர் பொறுத்தல், துேர்பசய்ோமை, தூேநல் அறச்பசேல்கள் பசய்தல். 

262 தவமும் தவமுசடயார்க்கு ஆகும் அவம்அதசன 

அஃதிலார் சமற்லகாள் வது. 

 

உறுதிப்பாடும், மன அடக்கம் உசடயவருக்சக தவத்தின் லபருசம லபாருந்துவதாகும்; எனசவ 

கட்டுப்பாடான ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள், தவத்சத சமற்லகாள்வது வீண் முயற்சியாகும். 

 

270 இலர்பல ைாகிய காைணம் சொற்பார் 

சிலர்பலர் சொலா தவர். 

 

ஆற்றல் இல்லாதவர் பலைாக உலகில் இருப்பதற்குக் காைணம் தவம் லைய்கின்றவர் சிலைாகவும், 

லைய்யாதவர் பலைாகவும் இருப்பசத ஆகும். 

 

 28. கூடா ஒழுக்கம் - குற்றமுள்ை, கமடப்பிடிக்கக் கூடாத ஒழுக்கக் யகட்யடாடு கூடாமை. 

277 புறங்குன்றி கண்டசனய சைனும் அகங்குன்றி 

முக்கிற் கரியார் உசடத்து. 

 

புறத்தில் குன்றிமணிப்சபால் லைம்சமயானவைாய் காணப்பட்டாைாயினும், அகத்தில் குன்றிமணியின் 

மூக்குப்சபால் கருத்திருப்பவர் பலர் இவ்வுலகில் உள்ைனர். 

 

279 கசணலகாடிது யாழ்சகாடு லைவ்விதுஆங் கன்ன 

விசனபடு பாலால் லகாைல். 

 

செைாகத் சதான்றினும் அம்பு லகாடியது; வசைவுடன் சதான்றினாலும் யாழின் லகாம்பு 

ென்சமயானது. மக்களின் பண்புகசையும் லையல்வசகயால் உணர்ந்துலகாள்ை சவண்டும். 

 



 
 

 

 29. கள்ைாமை - உள்ைத்தாலும், பிறரது பொருள்கமை எள்அைவும் திருட எண்ைாமை. 

286 அைவின்கண் நின்லறாழுகல் ஆற்றார் கைவின்கண் 

கன்றிய காத லவர். 

 

கைவு லைய்து பிறர் லபாருள் லகாள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உசடயவர், அைவு (சிக்கனம்) சபாற்றி 

வாழும் லெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார். 

 

289 அைவல்ல லைய்தாங்சக வீவர் கைவல்ல 

மற்சறய சதற்றா தவர். 

 

கைவு லைய்தசலத் தவிை மற்ற ெல்லவழிகசைத் ெம்பித் லதளியாதவர் தகுதி அற்ற அந்தச் 

லையல்கைாசலசய அழிந்து சபாவார். 

 

 30. வாய்மை - பொய் இல்லா உண்மை, தீமை இல்லாதவற்மறச் பசால்லலும். 

291 வாய்சம எனப்படுவது யாலதனின் யாலதான்றும் 

தீசம இலாத லைாலல். 

 

வாய்சம என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத 

லைாற்கசைக் லைால்லுதல் ஆகும். 

 

294 உள்ைத்தால் லபாய்யா லதாழுகின் உலகத்தார் 

உள்ைத்து லைல்லாம் உைன். 

 

ஒருவன் தன் உள்ைம் அறியப் லபாய் இல்லாமல் ெடப்பானானால் அத்தசகயவன் உலகத்தாரின் 

உள்ைங்களில் எல்லாம் இருப்பவனாவான். 

 

 31. பவகுைாமை - சிையைா, சீற்றயைா பகாள்ைாமை.   

307 சினத்சதப் லபாருலைன்று லகாண்டவன் சகடு 

நிலத்தசறந்தான் சகபிசழயா தற்று. 

  

நிலத்தில் அடித்தவன் சக, சவதசனயில் இருந்து தப்ப முடியாதது சபாலக், சகாபத்சதக் குணமாகக் 

லகாண்டவனும் சவதசன அசடவதிலிருந்து தப்ப முடியாது. 

 

309 உள்ளிய லதல்லாம் உடலனய்தும் உள்ைத்தால் 

உள்ைான் லவகுளி எனின். 

 

ஒருவன் தன் மனதால் சினத்சத எண்ணாதிருப்பானானால் நிசனத்த ென்சமகசை எல்லாம் அவன் 

ஒருங்சக லபறுவான். 

 

 32. இன்ைா பசய்ோமை - என்றும் எதற்காகவும் எவர்க்கும் எத்துேரும் பசய்ோமை. 

312 கறுத்துஇன்னா லைய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னா 

லைய்யாசம மாைற்றார் சகாள். 

 

ஒருவன் சகாபம் லகாண்டு துன்பம் லைய்த சபாதிலும் அவனுக்கு திரும்ப துன்பம் லைய்யாதிருத்தசல 

மாைற்றவரின் லகாள்சகயாகும். 

 

316 இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தசவ துன்னாசம 

சவண்டும் பிறன்கண் லையல். 

 

ஒருவன் துன்பமானசவ என்று தன் வாழ்க்சகயில் கண்டு உணர்ந்தசவகசை மற்றவனிடத்தில் 

லைய்யாமல் தவிர்க்க சவண்டும். 

 



 
 

 

 33. பகால்லாமை - எவ்வுயிமரயும் பகால்லாது, எல்லா உயிர்கமையும் காப்ொற்றும் பகாள்மக. 

321 அறவிசன யாலதனில் லகால்லாசம சகாறல் 

பிறவிசன எல்லாந் தரும். 

 

அறம் முழுவதும் அடங்கிய லையல் யாது என வினவின் ஓர் உயிசையும் லகால்லாசமயாகும். பிற 

உயிர்கசைக் லகால்லுதல், பாவச் லையல்கள் யாவற்சறயும் ஒருங்சக தரும். 

 

327 தன்னுயிர் நீப்பினும் லைய்யற்க தான்பிறிது 

இன்னுயிர் நீக்கும் விசன. 

 

தன் உயிர் உடம்பிலிருந்து நீங்கிச் லைல்வதாக இருந்தாலும், அசதத் தடுப்பதற்காகத் தான் சவசறார் 

உயிசை நீக்கும் லையசலச் லைய்யக்கூடாது 

 

 34. நிமலோமை – ‘எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல’எை ஆராய்ந்து உைர்தல். 

336 லெருெல் உைலனாருவன் இன்றில்சல என்னும் 

லபருசம உசடத்துஇவ் வுலகு. 

 

செற்று இருந்தவன் ஒருவன் இன்று இல்லாமல் இறந்து சபானான் என்று லைால்லப்படும் 

நிசலயாசம ஆகிய லபருசம உசடயது இவ்வுலகம். 

 

340 புக்கில் அசமந்தின்று லகால்சலா உடம்பினுள் 

துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு. 

 

(சொய்களுக்கு இடமாகிய) உடம்பில் ஒரு மூசலயில் குடியிருந்த உயிர்க்கு, நிசலயாகப் 

புகுந்திருக்கும் வீடு இதுவசையில் அசமயவில்சலசயா?. 

 

 35. துறவு - ஆமசகமை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு வாழும், தூேநல் அறவாழ்வு. 

344 இயல்பாகும் சொன்பிற்லகான்று இன்சம உசடசம 

மயலாகும் மற்றும் லபயர்த்து. 

 

தவம் லைய்பவர்க்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தசல இயல்பாகும், பற்று உசடயவைாக இருத்தல் 

மீண்டும் மயங்குவதற்குக் காைணமாகும். 

 

348 தசலப்பட்டார் தீைத் துறந்தார் மயங்கி 

வசலப்பட்டார் மற்சற யவர். 

 

முற்றத் துறந்தவசற உயர்ந்த நிசலயினர் ஆவர், அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் அறியாசமயாகிய 

வசலயில் அகப்பட்டவர் ஆவர். 

 

 36. பைய்யுைர்தல் - எப்பொருள் ஆயினும், அப்பொருளின் உண்மைமே ஆராய்ந்தும் அறிதல். 

355 எப்லபாருள் எத்தன்சமத் தாயினும் அப்லபாருள் 

லமய்ப்லபாருள் காண்பது அறிவு. 

 

எப்லபாருள் எத்தன்சமயதாய்த் சதான்றினாலும் (அத்சதாற்றத்சத மட்டும் கண்டுமங்காமல்) அப் 

லபாருளின் உண்சமயான இயல்சப அறிவசத லமய்யுணர்வாகும். 

 

356 கற்றீண்டு லமய்ப்லபாருள் கண்டார் தசலப்படுவர் 

மற்றீண்டு வாைா லெறி. 

 

லபரியவர்களிடம் கற்று, லமய்ப்லபாருசை இவ்வுலகில் உணர்ந்தவர்கள் திரும்பவும் பிறக்காமல் 

இருக்கும் வழிசய அசடவர். 

 



 
 

 

 37. அவா அறுத்தல் - பெரும்துன்ெம் தருகின்ற யெராமசகமை, முழுமைோக அறுத்து எறிதல். 

364 தூஉய்சம என்பது அவாவின்சம மற்றது 

வாஅய்சம சவண்ட வரும். 

 

தூயநிசல என்றுக் கூறப்படுவது ஆசை இல்லாதிருத்தசல யாகும், அது லமய்ப் லபாருைான 

கடவுசை விரும்பத் தாசன உண்டாகும். 

 

369 இன்பம் இசடயறா தீண்டும் அவாலவன்னும் 

துன்பத்துள் துன்பங் லகடின். 

 

ஆசை என்று லைால்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் லபால்லாதத் துன்பம் லகடுமானால், வாழ்வில் 

இன்பம் விடாமல் லதாடரும். 

 

 38. ஊழ் - உலக இேற்மக முமறமைகமை, உைர்ந்து, தக்கெடி நடத்தல் / விதி. 

371 ஆகூழால் சதான்றும் அசைவின்சம சகப்லபாருள் 

சபாகூழால் சதான்றும் மடி. 

 

சகப்லபாருள் சைர்வதற்கு உரிய விதி ெமக்கு இருந்தால், சைர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். 

இருப்பசதயும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சைாம்பல் உண்டாகும். 

 

378 துறப்பார்மன் துப்புை வில்லார் உறற்பால 

ஊட்டா கழியும் எனின். 

 

துன்பங்கசை அனுபவிக்க சவண்டும் என்னும் விதி, ஏசழகசைத் தடுத்திருக்கவில்சல என்றால், 

அவர்கள் துறவியர் ஆகியிருப்பார்கள். 

 

 39. இமறைாட்சி - ஆள்யவாரிடம் அமைே யவண்டிே திறனும், பெரும்ெண்புகளும். 

386 காட்சிக் லகளியன் கடுஞ்லைால்லன் அல்லசனல் 

மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். 

 

அைைன், குடிமக்களுக்குக் காண்பதற்கு எளியவனாகவும், கடுஞ்லைால் இல்லாதவனாகவும் 

இருப்பானானால், அவ்வைைனது ொட்சட உலகத்தவர் உயர்வாகக் கூறுவர். 

 

389 லைவிசகப்பச் லைாற்லபாறுக்கும் பண்புசட சவந்தன் 

கவிசகக்கீழ்த் தங்கும் உலகு. 

 

குசற கூறுபவரின் லைாற்கள், தன் காதுகட்குக் கைப்பாயிருப்பினும், அவற்றின் பயன்கருதி அவற்சறப் 

லபாறுத்துக்லகாள்ளும் பண்புசடய அைைனின் குசடக்குக் கீழ் உலகம் முழுதும் தங்கும்.  

 

 40. கல்வி - கல்வி கற்கும் முமறகள், கல்வி அறிவின் ெேன்கள். 

393 கண்ணுசடயர் என்பவர் கற்சறார் முகத்திைண்டு 

புண்ணுசடயர் கல்லா தவர். 

 

கண்ணுசடயவர் என்றுக் கூறப்படுபவர் கற்றவசை, கல்லாதவர் முகத்தில் இைண்டுப் புண் உசடயவர் 

ஆவார் 

 

397 யாதானும் ொடாமால் ஊைாமால் என்லனாருவன் 

ைாந்துசணயுங் கல்லாத வாறு. 

 

கற்றவனுக்கு தன் ொடும் ஊரும் சபால சவறு எதுவாயினும் ொடாகும், ஊைாகும் ஆசகயால் ஒருவன் 

ைாகும் வசையில் கல்லாமல் காலங்கழிப்பது ஏன்? 

 



 
 

 

 41. கல்லாமை - கல்விஅறிவு இல்லாமைோல் உண்டாகும், தீமைகளும், இழிவுகளும். 

405 கல்லா ஒருவன் தசகசம தசலப்லபய்து 

லைால்லாடச் சைார்வு படும். 

 

கல்லாத ஒருவன் தன்சனத்தான் மதித்துக் லகாள்ளும் மதிப்பு கற்றவன் அவசனக் கண்டு உசையாட, 

அப்சபச்சினால் லகடும். 

 

408 ெல்லார்கண் பட்ட வறுசமயின் இன்னாசத 

கல்லார்கண் பட்ட திரு. 

 

கற்றவரிடத்தில் உண்டான வறுசமசயவிடக் கல்லாதவனிடத்தில் உண்டான லைல்வம் மிக்க 

துன்பத்சதக் லகாடுக்கும்.  

 

 42. யகள்வி - கற்றார் பசால்யகட்டு, அறிோதை அறிதற்கு, எளிமைமிகு நல்வழி. 

415 இழுக்கல் உசடயுழி ஊற்றுக்சகால் அற்சற 

ஒழுக்க முசடயார்வாய்ச் லைால். 

 

ஒழுக்கமுசடயவரின் வாய்ச்லைால், வழுக்கும் தன்சமயுசடய நிலத்தில் ெடப்பவர்க்கு ஊன்றுசகால் 

சபாலத் துசண லைய்யும். 

 

418 சகட்பினுங் சகைாத் தசகயசவ சகள்வியால் 

சதாட்கப் படாத லைவி. 

 

ெல்சலார் அறிவுசைகசைக் சகட்டலாகிய சகள்வியால் துசைக்கப்படாத காதுகள், சகட்குந் 

தன்சமயுசடயனவாய் இருப்பினும் லைவிட்டுத் தன்சமயினவாகும். 

 

 43. அறிவுமடமை - கல்வி, யகள்விகைால் பெறும் அறிவின், இலக்கைமும், ெேன்களும். 

424 எண்லபாருை வாகச் லைலச்லைால்லித் தான்பிறர்வாய் 

நுண்லபாருள் காண்ப தறிவு. 

 

தான் லைால்லுவன எளிய லபாருசையுசடயனவாகப் பதியுமாறு லைால்லி, தான் பிறரிடம் 

சகட்பவற்றின் நுட்பமானப் லபாருசையும் ஆைாய்ந்து காண்பது அறிவாகும்.  

 

427 அறிவுசடயார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார் 

அஃதறி கல்லா தவர். 

 

அறிவுசடசயார் எதிர்காலத்தில் நிகழப்சபாவசத முன்சன எண்ணி அறியவல்லார், அறிவில்லாதவர் 

அதசன அறிய முடியாதவர்.  

 

 44. குற்றங்கடிதல் - எவ்வமகக் குற்றமும், சிற்றைவும், வராதெடி கடிந்து விலக்குதல். 

439 வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்சன ெயவற்க 

ென்றி பயவா விசன. 

 

எக்காலத்திலும் தன்சன மிக உயர்வாக எண்ணி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, ென்சம தைாத 

லையசலத்தான் விரும்பவும் கூடாது.  

 

440 காதல காதல் அறியாசம உய்க்கிற்பின் 

ஏதில ஏதிலார் நூல். 

 

தன் விருப்பம் பிறர்க்கு லதரியாதபடி விருப்பமான வற்சற நுகை வல்லவனானால், பசகவர் தன்சன 

வஞ்சிப்பதற்காகச் லைய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் சபாகும். 

 



 
 

 

 45. பெரிோமரத் துமைக்யகாடல் - தகுதிமிகு பெரிோமரத் துமைோகக் பகாள்ைல். 

443 அரியவற்று லைல்லாம் அரிசத லபரியாசைப் 

சபணித் தமைாக் லகாைல். 

 

லபரிசயாசைப் சபாற்றி, அவசைத் தனக்கு உறவாகக் லகாள்ளுதல், லைய்வதற்கு அரியவற்றுள் 

எல்லாம் அரிய லையலாகும்.  

 

447 இடிக்குந் துசணயாசை ஆள்வாசை யாசை 

லகடுக்குந் தசகசம யவர். 

 

கடிந்து அறிவுசைக் கூறவல்ல லபரியாரின் துசண லகாண்டு ெடப்பவசை லகடுக்கும் ஆற்றல் 

உள்ைவர் எவர் இருக்கின்றனர்?. 

 

 46. சிற்றிைஞ்யசராமை - இழிகுைங்கள் நிமறந்த கூட்டத்தாயராடு யசராத விழிப்புைர்வு. 

453 மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம் 

இன்னான் எனப்படுஞ் லைால். 

 

மக்களுக்கு இயற்சகயறிவு மனத்தால் ஏற்படும், இப்படிப் பட்டவன் என்று உலகத்தாைால் 

மதிக்கப்படும் லைால், சைர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும். 

 

456 மனந்தூயார்க் லகச்ைம்ென் றாகும் இனந்தூயார்க்கு 

இல்சலென் றாகா விசன. 

 

மனம் தூய்சமயாகப் லபற்றவர்க்கு, அவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் முதலியசவ ென்சமயாகும், 

இனம் தூய்சமயாக உள்ைவர்க்கு ென்சமயாகாத லையல் இல்சல. 

 

 47. பதரிந்து பசேல்வமக - நன்மை, தீமை யொன்றவற்மற நன்குஆய்ந்து பசய்யும் முமற. 

464 லதளிவி லதசனத் லதாடங்கார் இளிலவன்னும் 

ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர். 

 

தமக்கு இழிவாகிய குற்றம் உண்டாகும் என்று அஞ்சுகின்றவர், ென்சம தரும் என்று லதளிவாக 

அறியாத லையசலச் லைய்யத் லதாடங்கமாட்டார். 

 

465 வசகயறச் சூழா லதழுதல் பசகவசைப் 

பாத்திப் படுப்பசதா ைாறு. 

 

லையலின் வசககசை முழுசமயாக ஆைாய்ந்து லைய்யாமல், பசகவசை ஒடுக்க முசனவது அந்தப் 

பசகவரின் வலிசமசய நிசலயாக வைர்க்கும் வழியாக ஆகிவிடும். 

 

 48. வலிேறிதல் - பசேற்ெடும் முன்ைம், எல்லாவமக வலிமைகளின், திறன்களின் ஆய்வு. 

472 ஒல்வ தறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச் 

லைல்வார்க்குச் லைல்லாதது இல். 

 

தம்மால் லைய்யமுடியும் லையசலயும் அசதச் லைய்வதற்கு ஏற்ற ஆற்றசலயும் அறிந்து அசதசய 

மனத்துள் சிந்தித்துச் லையலாற்றுவார்க்கு, முடியாதது ஒன்றும் இல்சல. 

 

477 ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுலபாருள் 

சபாற்றி வழங்கும் லெறி. 

 

வருவாயின் அைசவ அறிந்து, அதற்சகற்பக் லகாடுக்க சவண்டும்; அது லபாருசைக் காப்பாற்றிக் 

லகாண்டு ெடக்கும் வழியாகும். 

 



 
 

 

 49. காலம் அறிதல் - பசய்ேத் துணிந்த பசேலுக்குப் பொருந்தும் காலத்மத ஆராய்தல். 

486 ஊக்க முசடயான் ஒடுக்கம் லபாருதகர் 

தாக்கற்குப் சபருந் தசகத்து. 

 

ஊக்கம் மிகுந்தவன் (காலத்சத எதிர்பார்த்து) அசமதியாக இருப்பது அச்ைத்தினால் அல்ல; அது 

ஆட்டுக்கடா தன் பசகசயத் தாக்குவதற்குத் தன் கால்கசைப் பின்னுக்கு வாங்குவசதப் 

சபான்றதாகும். 

 

487 லபாள்லைன ஆங்சக புறம்சவைார் காலம்பார்த்து 

உள்சவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர். 

 

அறிவுசடயவர் (பசகவர் தீங்கு லைய்த) அப்லபாழுசத உடசன புறத்தில் சினம் லகாள்ைமாட்டார், 

(லவல்வதற்கு ஏற்ற) காலத்சத சொக்கிச் சினத்சத மனத்திற்குள் அடக்கி சவத்திருப்பர். 

 

 50. இடன் அறிதல் - வலிமைமே, காலத்மத, ஆய்ந்தபின்,  உரிே இடத்மதத் யதர்ந்துஎடுத்தல். 

493  ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து 

சபாற்றார்கண் சபாற்றிச் லையின். 

 

லவல்லுதற்சகற்ற இடத்சத அறிந்து, தம்சமயும் காத்துக்லகாண்டு பசகவருடன் சமாதினால், 

வலிசம இல்லாதவறும் வலிசம உசடயவைாக லவல்வர். 

 

497 அஞ்ைாசம அல்லால் துசணசவண்டா எஞ்ைாசம 

எண்ணி இடத்தால் லையின். 

 

ஒரு லையலுக்குரிய வழி முசறகசைக் குசறயின்றிச் சிந்தித்துச் லைய்யுமிடத்து, அஞ்ைாசம ஒன்சறத் 

தவிை, சவறு துசண சதசவயில்சல. 

  

 51. பதரிந்து பதளிதல் - எப்ெணிக்கும், தக்காமர ஆராய்ந்து, பதளிந்து, ெணியில் அைர்த்தல். 

502 குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும் 

ொணுசடயான் சுட்சட லதளிவு. 

 

ெல்லகுடியில் பிறந்து, குற்றங்களிலிருந்து நீங்கித் தனக்குப் பழி என்று அஞ்சி நிற்கும் 

ொணமுசடயவனிடத்தில் அைைனது ெம்பிக்சக இருக்க சவண்டும். 

 

509 சதறற்க யாசையும் சதைாது சதர்ந்தபின் 

சதறுக சதறும் லபாருள். 

 

யாசையும் ஆைாயாமல் லதளியக்கூடாது, ென்றாக ஆைாய்ந்த பின்னர் அவரிடம் லதளிவாகக் 

லகாள்ைத்தக்க லபாருள்கசைத் லதளிந்து ெம்ப சவண்டும் 

 

 52. பதரிந்து விமைோடல் - ெணியில் அைர்த்திேபின், அவரவர் திறன்கள் அறிந்து, மகோளுதல். 

515 அறிந்தாற்றிச் லைய்கிற்பாற்கு அல்லால் விசனதான் 

சிறந்தாலனன்று ஏவற்பாற் றன்று. 

 

(லைய்யும் வழிகசை) அறிந்து இசடயூறுகசைத்தாங்கிச் லைய்து முடிக்க வல்லவசன அல்லாமல், 

மற்றவசனச் சிறந்தவன் என்றுக் கருதி ஒருச் லையசலச் லைய்யுமாறு ஏவக்கூடாது. 

 

518 விசனக்குரிசம ொடிய பின்சற அவசன 

அதற்குரிய னாகச் லையல். 

 

ஒருவன் ஒரு லையலுக்குத் தகுதியுசடயவனாதசல ஆைாய்ந்து துணிந்த பின்னர், அவசன அச்லையல் 

லைய்தற்கு உரியவனாக அச்லையலில் அமர்த்துதல் சவண்டும். 

 



 
 

 

 53.  சுற்றந் தைால் - உறவிைர்க்கு பகாடுத்து, அரவமைத்துக் காப்ொற்றும் உேர்ெண்பு. 

528 லபாதுசொக்கான் சவந்தன் வரிசையா சொக்கின் 

அதுசொக்கி வாழ்வார் பலர். 

 

சுற்றத்தார் எல்லாசையும் ஒன்று சபாலசவ எண்ணாமல், அவைவர் தகுதிக்கு ஏற்ப ஆட்சியாைன் 

உபைரிப்பான் என்றால், அச்சிறப்சப எண்ணி அவசன விடாமல் வாழும் சுற்றத்தார் பலைாவர். 

 

530 உசழப்பிரிந்து காைணத்தின் வந்தாசன சவந்தன் 

இசழத்திருந்து எண்ணிக் லகாைல். 

 

தன்னிடமிருந்து பிரிந்து லைன்று பின் ஒருக் காைணம்பற்றித் திரும்பிவந்தவசன, அைைன் அவன் ொடிய 

உதவிசயச் லைய்து ஆைாய்ந்து உறவு லகாள்ை சவண்டும். 

 

 54. பொச்சாவாமை - ைகிழ்ச்சியிலும், கடமை ைறவாமை, ைைத்தின்கண் யசார்வு அமடோமை. 

535 முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிசழ 

பின்னூறு இைங்கி விடும். 

 

வரும் இசடயூறுகசை முன்சன அறிந்துக் காக்காமல் மறந்து சைார்ந்தவன், பின்பு அசவ வந்தசபாது 

தடுக்க முடியாமல் தன் பிசழசய எண்ணி வருந்துவான். 

 

539 இகழ்ச்சியின் லகட்டாசை உள்ளுக தாந்தம் 

மகிழ்ச்சியின் சமந்துறும் சபாழ்து. 

 

 

தாம் தம் மகிழ்ச்சியால் லைருக்குக் லகாண்டு கடசமசய மறந்திருக்கும் சபாது, அவ்வாறு 

சைார்ந்திருந்த காைணத்தால் முற்காலத்தில் அழிந்தவசை நிசனக்க சவண்டும். 

 

 55. பசங்யகான்மை - ைக்கைது நலன்கமைக் கருதியே, முமறயோடு நமடபெறும் நல்ஆட்சி. 

547 இசறகாக்கும் சவயகம் எல்லாம் அவசன 

முசறகாக்கும் முட்டாச் லையின். 

 

உலகத்சத எல்லாம் அைைன் காப்பாற்றுவான், நீதிமுசற லகடாதவாறு ஆட்சி லைலுத்தினால், அஃது 

அவசன காப்பாற்றும். 

 

548 எண்பதத்தான் ஓைா முசறலைய்யா மன்னவன் 

தண்பதத்தான் தாசன லகடும். 

 

நீதி சவண்டிசயார் எளிதாகப் பார்த்துப் சபைத்தக்க நிசலயில் உள்ைவனாகி, அவர் லைால்லியவற்சற 

ஆைாய்ந்து நீதி லைய்யாத மன்னவன், தாழ்ந்த நிசலயில் நின்று (பசகவரில்லாமலும் ) தாசன 

லகடுவான். 

 56. பகாடுங்யகான்மை - ைக்கமை அமலக்கழிக்கும், முமறஇல்லாக் பகாடுமைோை வல்ஆட்சி.  

554 கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் சகால்சகாடிச் 

சூழாது லைய்யும் அைசு. 

 

(ஆட்சிமுசற லகட்டுக்) லகாடுங்சகாலனாகி ஆைாயாமல் எசதயும் லைய்யும் அைைன், லபாருசையும் 

குடிமக்கசையும் சைர்ந்சத இழந்துவிடுவான். 

 

559 முசறசகாடி மன்னவன் லைய்யின் உசறசகாடி 

ஒல்லாது வானம் லபயல். 

 

அைைன் முசற தவறி ொட்சட ஆட்சி லைய்வானானால், அந்த ொட்டில்  

பருவமசழ தவறி சமகம் மசழ லபய்யாமல் சபாகும். 

 



 
 

 

 57. பவருவந்த பசய்ோமை - குடிைக்கள், அஞ்சி நடுங்கும்ெடி, பகாடுமைச் பசேல்கள் பசய்ோமை. 

566 கடுஞ்லைால்லன் கண்ணிலன் ஆயின் லெடுஞ்லைல்வம் 

நீடின்றி ஆங்சக லகடும். 

 

கடுஞ்லைால் உசடயவனாய்க் கண்சணாட்டம் இல்லாதவனாய் உள்ைவனுசடய லபரிய லைல்வம் 

நீடித்தல் இல்லாமல் அப்லபாழுசத லகடும். 

 

568 இனத்தாற்றி எண்ணாத சவந்தன் சினத்தாற்றிச் 

சீறிம் சிறுகும் திரு. 

 

அசமச்ைர் முதலியவசைாடு கலந்து ஆசலாசிக்காத மன்னன், தவறு செர்ந்தசபாது அவர்கசைச் 

சினந்தானாயின் அவனது லைல்வம் சுருங்கிவிடும். 

 

 58. கண்யைாட்டம் - உயிர்கள்மீது கண்களின் ஓட்டம், அதைால் விமையும் இரக்கம். 

572 கண்சணாட்டத் துள்ைது உலகியல் அஃதிலார் 

உண்சம நிலக்குப் லபாசற. 

 

கண்சணாட்டத்தினால் உலகியல் ெசடலபறுகின்றது, கண்சணாட்டம் இல்லாதவர் உயிசைாடு 

இருத்தல் நிலத்திற்குச் சுசமசய தவிை சவறு பயனில்சல. 

 

580 லபயக்கண்டும் ெஞ்சுண் டசமவர் ெயத்தக்க 

ொகரிகம் சவண்டு பவர். 

 

கருசண உள்ைமும் ொகரிகமான பண்பாடும் உள்ைவர்கள், தம்முடன் பழகியவர்கள் ெஞ்சு 

லகாடுத்தாலும் அதசன உண்டு அவசைாடு கலந்திருப்பர். 

 

 59. ஒற்றாடல் – உள், பவளி நாடுகளில், எல்லா நடப்புக்கமையும், உைவு ொர்த்தல். 

585 கடாஅ உருலவாடு கண்ணஞ்ைாது யாண்டும் 

உகாஅசம வல்லசத ஒற்று. 

 

ைந்சதகப்பட முடியாத சதாற்றத்துடனும், பார்த்தவருசடய கண் பார்சவக்கு அஞ்ைாமல், 

எவ்விடத்திலும் மனதிலுள்ைசத லவளிப்படுத்தாமல் இருக்க வல்லவசன ஒற்றன் ஆவான். 

 

590 சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் லைய்யற்க லைய்யின் 

புறப்படுத்தா னாகும் மசற. 

 

ஓர் ஒற்றனுக்குச் லைய்யும் சிறப்சப, மற்றவர்கள் அறியுமாறு லைய்யக்கூடாது. அவ்வாறு லைய்தால், 

அைைன் தன்னுசடய இைகசியத்சதத் தாசன லவளிப்படுத்தியவனாவான். 

 

 60. ஊக்கம் உமடமை - எவ்வமகச் சூைமலயும் கலங்காது, எதிர்பகாண்டு சைாளிக்கும் ைைஉறுதி. 

593 ஆக்கம் இழந்சதலமன்று அல்லாவார் ஊக்கம் 

ஒருவந்தம் சகத்துசட யார். 

 

ஊக்கத்சத உறுதியாகத் தம் சகப்லபாருைாக உசடயவர், லைல்வத்சத இழந்து விட்டக்காலத்திலும், 

இழந்து விட்சடாசமா என்று மனம் கலங்க மாட்டார். 

 

598 உள்ைம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து 

வள்ளியம் என்னும் லைருக்கு. 

 

 

ஊக்கம் இல்லாதவர் பிறர்க்கு உதவும் வள்ைல் யாம் என்னும் மன உயர்சவப் லபறமாட்டார். 

 

 



 
 

 

 61. ைடி இன்மை - குடும்ெத்மதயும், குடிமேயும்  உேர்த்த முேல்வார் விடயவண்டிே யசாம்ெல். 

608 மடிசம குடிசமக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு 

அடிசம புகுத்தி விடும். 

 

சைாம்பல் ெல்ல குடியில் பிறந்தவனிடம் வந்து லபாருந்தினால், அஃது அவசன அவனுசடய 

பசகவர்க்கு அடிசமயாகுமாறு லைய்துவிடும். 

 

609 குடியாண்சம யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன் 

மடியாண்சம மாற்றக் லகடும். 

 

ஒருவன் சைாம்பசல ஒழிப்பானாயின், அவனின் குடும்பத்சத ெடத்துவதில் வந்த குற்றங்கள் 

லகட்டுப் சபாகும். 

 

 62. ஆள்விமை உமடமை - ஏற்றுக் பகாண்ட பசேல்முடிக்க, இமடவிடாது பசய்யும், நல்முேற்சி. 

612 விசனக்கண் விசனலகடல் ஓம்பல் விசனக்குசற 

தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு. 

 

லையசலத் லதாடங்கிக் குசறயாக விட்டவசை இவ்வுலகம் சகவிடும்; ஆசகயால், லையலில் முயற்சி 

இல்லாது இருத்தசலத் தவிர்க்க சவண்டும். 

 

620 ஊசழயும் உப்பக்கம் காண்பர் உசலவின்றித் 

தாழாது உஞற்று பவர். 

 

மனம் தைைாதும் தாமதிக்காதும் முயற்சி லைய்பவர், தமக்குத் தசடயாக இருக்கும் விதிசயயும் 

சதால்வியுறச் லைய்வர். 

 

 63. இடுக்கண் அழிோமை - துன்புறினும், ைைம்கலங்காது, பவன்று  இன்புற்று வாழும்திறன். 

625 அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற 

இடுக்கண் இடுக்கட் படும். 

 

விடாமல் சமன் சமலும் துன்பம் வந்தசபாதிலும் கலங்காமலிருக்கும் ஆற்றலுசடயவன் அசடந்த 

துன்பசம துன்பப்பட்டு சபாகும். 

 

627 இலக்கம் உடம்பிடும்சபக் லகன்று கலக்கத்சதக் 

சகயாறாக் லகாள்ைாதாம் சமல். 

 

சமசலார், உடம்பு துன்பத்திற்கு இலக்கமானது என்று உணர்ந்து, (துன்பம் வந்த சபாது) கலங்குவசத 

ஒழுக்க லெறியாகக் லகாள்ைமாட்டர். 

 

 64. அமைச்சு - அமைச்சர்தம் தகுதிகள், ெண்புகள், ஆளுமைத் திறன்கள். பசேற்ொடுகள். 

632 வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்விசனசயாடு 

ஐந்துடன் மாண்டது அசமச்சு. 

 

அஞ்ைாசம, ெற்குடிப்பிறப்பு, மக்கசைக் காத்தல், நீதி நூல்கசைக் கற்றறிதல், முயற்சியுசடசம ஆகிய 

ஐந்திலும் மாட்சிசமயுசடயவசன அசமச்ைனாவான். 

 

639 பழுலதண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் லதவ்சவார் 

எழுபது சகாடி உறும். 

 

 

அருகில் இருந்து தீங்கு லைய்ய எண்ணும் அசமச்ைசன விட எழுபது சகாடி பசகவர் பக்கத்தில் 

இருத்தல் ென்சம தைத்தக்கதாகும். 

 



 
 

 

 65. பசால்வன்மை - பசாற்கமைச் பசால்லும் விதம் , வல்லமை, முக்கிேத்துவம் .  

645 லைால்லுக லைால்சலப் பிறிசதார்லைால் அச்லைால்சல 

லவல்லுஞ்லைால் இன்சம அறிந்து. 

 

தாம் லைால்லக் கருதிய லைால்சல லவல்லும் லைால்லாகிய சவறு லைால் இல்லாசமசய அறிந்து, 

திறசமயாகச் லைால்லுதல் சவண்டும். 

 

649 பலலைால்லக் காமுறுவர் மன்றமா ைற்ற 

சிலலைால்லல் சதற்றா தவர். 

 

குசறயில்லாத சில லைாற்கசைக் லகாண்டு லதளிவான விைக்கம் தந்திட இயலாதவர்கள்தான் பல 

லைாற்கசைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறிக் லகாண்டிருப்பார்கள். 

 

 66. விமைத்தூய்மை - பசேற்ொடுகளில் குற்றம்  குமறகள்  இல்லாமை; தூய்மை உள்ைமை. 

651 துசணெலம் ஆக்கம் தரூஉம் விசனெலம் 

சவண்டிய எல்லாம் தரும். 

 

ஒருவருக்குக் கிசடக்கும் துசணவர்கைால் வலிசம லபருகும்; லையல் சுத்தசமா ொம் விரும்பிய 

எல்லாவற்சறயும் தரும். 

 

655 எற்லறன்று இைங்குவ லைய்யற்க லைய்வாசனல் 

மற்றன்ன லைய்யாசம ென்று. 

 

என்ன இப்படிச் லைய்து விட்சடாசம என நிசனத்து வருந்துவதற்குக் காைணமானச் லையல்கசைச் 

லைய்யக்கூடாது. ஒரு கால் தவறிச் லைய்தாலும் மீண்டும் அத் தன்சமயானவற்சறச் லைய்யாதிருத்தல் 

ெல்லது. 

 

 67. விமைத்திட்ெம் - விமை முடித்தற்காை பசேலுறுதி, பதாழிலின் மீது உறுதிோை பிடிப்பு. 

663 கசடக்லகாட்கச் லைய்தக்க தாண்சம இசடக்லகாட்கின் 

எற்றா விழுமந் தரும். 

 

லைய்யப்படும் லையசலலயல்லாம் மசறத்து முடிவில் லவளிப்படுமாறு லைய்வசத வலிசமயாகும்; 

லைய்யும்சபாது இசடயில் லவளிப்பட்டால், அதனால் லைய்கின்றவனுக்கு நீங்காத துன்பம் வரும். 

 

665 வீலறய்தி மாண்டார் விசனத்திட்பம் சவந்தன்கண் 

ஊலறய்தி உள்ைப் படும். 

 

லையல் திறனால் லபருசமலபற்று உயர்ந்தவரின் விசனத் திட்பமானது ொட்சட ஆளும் 

அைைனிடத்திலும் எட்டி மதிக்கப்பட்டு விைங்கும். 

 

 68. விமைபசேல்வமக - ைைஉறுதியுடன் பசேல் ஆற்றும் திறம் கூறுவது. 

673 ஒல்லும்வா லயல்லாம் விசனென்சற ஒல்லாக்கால் 

லைல்லும்வாய் சொக்கிச் லையல். 

 

லைய்யமுடியும் இடத்தில் எல்லாம் லையல் லைய்தல் ெல்லது; இயலாத இடமாயின் அதற்சகற்ற 

வழிசய அறிந்து அந்தச் லையசல முடிக்க சவண்டும். 

 

677 லைய்விசன லைய்வான் லையன்முசற அவ்விசன 

உள்ைறிவான் உள்ைம் லகாைல். 

 

லையசலச் லைய்யத் லதாடங்கியவன், அச்லையலின் தன்சமகசை அறிந்தவனது கருத்சத அறிந்து 

லைய்தல் சவண்டும். 

 



 
 

 

 69. தூது - தூதரது கல்விஅறிவு, தூதுஇேல் அறிவு, பசேல்உறுதி, பசால்முமற. 

684 அறிவுரு வாைாய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன் 

லைறிவுசடயான் லைல்க விசனக்கு. 

 

இயற்சகயறிவும், சதாற்றப் லபாலிவும், சதர்ந்த கல்வியும் ஆகிய மூன்று தன்சமகளும் உசடயவசன 

தூது லைல்லுதல் சவண்டும். 

 

690 இறுதி பயப்பினும் எஞ்ைாது இசறவற்கு 

உறுதி பயப்பதாம் தூது. 

 

தான் லைால்லுவது தனக்கு முடிசவத் தருமாயினும், அதற்கு அஞ்ைாது, தன் அைைனுக்கு ென்சம 

தைக்கூடியசதச் லைால்பவசன தூதன். 

 

 70. ைன்ைமரச் யசர்ந்பதாழுதல் - ஆட்சிேரிடம் ெைகும் பொழுது   கமடப்பிடிக்க   யவண்டிே முமறகள். 

693 சபாற்றின் அரியசவ சபாற்றல் கடுத்தபின் 

சதற்றுதல் யார்க்கும் அரிது. 

 

தன்சமக் காத்துக் லகாள்ை விரும்பினால், தம்மிடம் பிசழகள் வைாமல் காத்துக்லகாள்ை சவண்டும்; 

மன்னர் ைந்சதகம் லகாண்டு விட்டால், பின்னர் அவசைத் லதளிவித்தல் யார்க்கும் அரிதாகும். 

 

698 இசையர் இனமுசறயர் என்றிகழார் நின்ற 

ஒளிசயாடு ஒழுகப் படும். 

 

(அைைசை) எமக்கு இசையவர், எமக்கு இன்ன முசற உசடயவர் என்று இகழாமல் அவருசடய 

நிசலக்கு ஏற்றவாறு அசமந்த புகழுடன் லபாருந்த ெடக்க சவண்டும். 

 

 71. குறிப்ெறிதல் - பிறரது ைைஉைர்வுகமைக் கண்கள், முகங்கள்வழி ஆராய்ந்து அறிதல். 

702 ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வாசனத் 

லதய்வத்சதா லடாப்பக் லகாைல். 

 

ஒருவர் மனத்தில் உள்ைசதத் லதளிவாக உணர்ந்து லகாள்ைக்கூடிய ஆற்றல் உள்ைவசை, அடுத்தவர் 

மனக்கருத்சத புரிந்து உதவிகள் லைய்து வாழ்ந்த ெல்ல முன்சனார்களுக்கு ைமமாக ஒப்பிடலாம். 

 

710 நுண்ணியம் என்பார் அைக்குங்சகால் காணுங்கால் 

கண்ணல்லது இல்சல பிற. 

 

யாம் நுட்பமான அறிவுசடசயம் என்று பிறர் கருத்சத அறிபவரின் அைக்குங்சகால், ஆைாய்ந்து 

பார்த்தால் அவனுசடயக் கண்கசை அல்லாமல் சவறு இல்சல. 

 

 72. அமவ அறிதல் - அறிஞர் கூட்டத்தின் இேல்புகள் ஆராய்ந்து, ஒப்ெ நடத்தல். 

716 ஆற்றின் நிசலதைர்ந் தற்சற வியன்புலம் 

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு. 

 

அகன்ற நூல்லபாருள்கசை அறிந்து, அதன் லமய்ம்சமசய உணைவல்லவர் அசவயின் முன்சன 

ஒருவன் லைாற்குற்றப்படுதல், ஒழுக்க லெறியில் லைல்கின்றவன் நிசலதைர்ந்து லகட்டு வீழ்வது 

சபாலாகும். 

 

718 உணர்வ துசடயார்முன் லைால்லல் வைர்வதன் 

பாத்தியுள் நீர்லைாரிந் தற்று. 

 

உணர்ந்து லகாள்ைக்கூடிய ஆற்றல் உள்ைவர்களின் முன்னிசலயில் சபசுதல், வைர்கின்ற பயிர் நின்ற 

பாத்தியுள் தண்ணீசை ஊற்றுவது சபான்றதாகும். 

 



 
 

 

 73. அமவ அஞ்சாமை - கூட்டத்தார் திறன்கமை ஆராய்ந்து  சற்றும்  அஞ்சாது யெசும்திறன். 

722 கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன் 

கற்ற லைலச்லைால்லு வார். 

 

கற்றவரின் முன் தாம் கற்றறிந்தவற்சற அவர்கள் ஏற்குமாறு லைால்லுபவர், கற்றவர் எல்லாரிலும் 

கற்றவைாக மதித்துச் லைால்லப்படுவார். 

 

727 பசகயகத்துப் சபடிசக ஒள்வாள் அசவயகத்து 

அஞ்சு மவன்கற்ற நூல். 

 

அசவயினிடத்தில் அஞ்சுகின்றவன் கற்ற நூல், பசகவரின் சபார்க்கைத்தில் சபடித் தன்சமயுள்ைவன் 

சகயில் பிடித்த கூரிய வாளுக்குச் ைமம். 

 

 74. நாடு - நாட்டின் இலக்கைம், சிறப்புகள், நாட்டு ைக்கள்தம் ெண்புகள். 

733 லபாசறலயாருங்கு சமல்வருங்கால் தாங்கி இசறவற்கு 

இசறலயாருங்கு செர்வது ொடு. 

 

சபார், இயற்சக அழிவு வரும் சபாது அவற்சறத் தாங்கிக் லகாண்டு, தன் அைசிற்குத் தான் 

தைசவண்டிய வரி வசககசை மகிழ்சவாடு லைலுத்துமைவுக்கு வைம் பசடத்தசத சிறந்த ொடாகும். 

 

739 ொலடன்ப ொடா வைத்தன ொடல்ல 

ொட வைந்தரு ொடு. 

 

முயற்சி லைய்து சதடாமசலசய தரும் வைத்சத உசடய ொடுகசைச் சிறந்த ொடுகள் என்று கூறுவர், 

சதடிமுயன்றால் வைம் தரும் ொடுகள் சிறந்த ொடுகள் அல்ல. 

 

 75. அரண் - நாட்டிற்குத் யதமவோை இேற்மக, பசேற்மகப் ொதுகாப்பு அமைப்புக்கள். 

742 மணிநீரும் மண்ணும் மசலயும் அணிநிழற் 

காடும் உசடயது அைண்.  

மணிசபால் லதளிந்த நீர்நிசலயுசடய அகழியும், லவட்ட லவளியான நிலமும், மசலயும், அழகிய 

நிழல் உசடய காடும் உசடயசத அைணாகும். 

745 லகாைற்கரிதாய்க் லகாண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார் 

நிசலக்லகளிதாம் நீைது அைண்.  

பசகவைால் சகப்பற்ற முடியாததாய், தன்னிடம் உணவுலபாருள் லகாண்டதாய், உள்ளிருப்சபார் 

நிசலத்திருப்பதர்க்கு எளிதாகிய தன்சம உசடயது அைண். 

 76. பொருள்பசேல்வமக - பசல்வத்தின் தன்மை, யதமவ, சிறப்பு, திரட்டும் வழிமுமறகள். 

755 அருலைாடும் அன்லபாடும் வாைாப் லபாருைாக்கம் 

புல்லார் புைை விடல்.  

அருசைாடும், அன்சபாடும் லபாருந்தாத வழிகளில் வந்த லைல்வத்தின் ஆக்கத்சதப் லபற்று 

மகிழாமல் அசதத் தீசமயானது என்று நீக்கிவிட சவண்டும். 

758 குன்சறறி யாசனப்சபார் கண்டற்றால் தன்சகத்லதான்று 

உண்டாகச் லைய்வான் விசன.  

தனது சகயிசல லபாருசை சவத்துக்லகாண்டு ஒரு லையசலச் லைய்வது, ஒருவன் மசலமீது ஏறி 

யாசனப் சபாசைக் கண்டாற் சபான்றது. 



 
 

 

 77. ெமடைாட்சி - நாட்டுப் ொதுகாப்புக்குத் யதமவோை வீரப்ெமடயின் சீரும், சிறப்பும். 

767 தார்தாங்கிச் லைல்வது தாசன தசலவந்த 

சபார்தாங்கும் தன்சம அறிந்து.  

தன்மீது வந்த பசகப்பசடசயத் தடுக்கும் முசறசய அறிந்து, அப்பசகவைது முன்னணிப்பசடசயத் 

தன்மீது வைாமல் தடுத்து, தான் அதன்மீது லைல்லவல்லசத பசடயாகும். 

768 அடற்றசகயும் ஆற்றலும் இல்லலனினும் தாசன 

பசடத்தசகயால் பாடு லபறும்.  

பசகவசை லகால்லும் திறசமயும், தடுக்கும் வல்லசமயும், பசடக்கு இல்சலயாயினும் அது தன் 

கட்டுப்பாடான அணிவகுப்பின் காட்சி அழகால் லபருசம லபறும். 

 78. ெமடச் பசருக்கு - ெமடவீரரின் வீரப்ெண்பு, ைாை உைர்வு, பவற்றிப் பெருமிதம். 

771 என்சனமுன் நில்லன்மின் லதவ்விர் பலர்என்சன 

முன்நின்று கல்நின் றவர்.  

பசகவர்கசை! முன்னாளில் என் தசலவன் முன் நின்று சபார் லைய்து மடிந்து, தமக்கு கல் 

ெடப்லபற்றவர் பலர்; ஆசகயால், என் தசலவன் முன் எதிர்த்து நிற்றசல விட்டுவிடுங்கள்! 

777 சுழலும் இசைசவண்டி சவண்டா உயிைார் 

கழல்யாப்புக் காரிசக நீர்த்து.  

உலகில் பைந்து நிற்க்கும் புகசழ விரும்பி, உயிர்வாழ்சவயும் விரும்பாத வீைர், வீைக் கழசல காலில் 

கட்டிக்லகாள்ளுதல் அழகு லைய்யும் தன்சமயுசடயதாகும். 

 79. நட்பு - இமைஇலா நலம்தரும் துமைோக விைங்கும் வைர்நட்பின் இலக்கைம். 

783 ெவில்லதாறும் நூல்ெயம் சபாலும் பயில்லதாறும் 

பண்புசட யாைர் லதாடர்பு.  

பழகப் பழக ெற்பண்பு உசடயவரின் ெட்பு இன்பம் தருதல், நூலின் ெற்லபாருள் கற்கக் கற்க 

சமன்சமலும் இன்பம் தருதசலப் சபான்றதாகும். 

789 ெட்பிற்கு வீற்றிருக்சக யாலதனில் லகாட்பின்றி 

ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிசல  

ெட்புக்கு சிறந்த நிசல எது என்றால், எப்சபாதும் சவறுபடுதல் இல்லாமல், முடியும் சபாலதல்லாம் 

உதவி லைய்து தாங்கும் நிசலயாகும். 

 80. நட்ொராய்தல் - வாழ்க்மக முழுதும் கூடவரும் ஆழ்நட்மெ, ஆராய்ந்து ஏற்றல். 

797 ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் சபசதயார் 

சகண்சம ஒரீஇ விடல்.  

ஒருவனுக்கு இலாபம் என்று லைல்லப்படுவது, அறிவில்லாதவரின் ெட்சபவிட்டு நீங்குதசலயாகும். 

800 மருவுக மாைற்றார் சகண்சமஒன் றீத்தும் 

ஒருவுக ஒப்பிலார் ெட்பு.  

குற்றமற்றவருசடய ெட்சபக் லகாள்ை சவண்டும், ஒத்த பண்பு இல்லாதவருசடய ெட்சப ஒன்சறக் 

லகாடுத்தாவது சகவிட சவண்டும். 

 



 
 

 

 81. ெமைமை - ெற்ெல ஆண்டுகைாய்த் பதாடரும் ெைம்நட்பின் சிறப்பு உரிமை, பெருமை. 

806 எல்சலக்கண் நின்றார் துறவார் லதாசலவிடத்தும் 

லதால்சலக்கண் நின்றார் லதாடர்பு.  

ெட்பின் எல்சலசய மீறாது நிற்பவர், தம்சமாடு பசழசமயாக வந்த ெண்பைது ெட்சப, அவைால் 

சகடு வந்தசபாதும் விடமாட்டார்.  

808 சகளிழுக்கம் சகைாக் லகழுதசகசம வல்லார்க்கு 

ொளிழுக்கம் ெட்டார் லையின்.  

தமது ெண்பர் லைய்த பிசழசயப் பிறர் லைான்னாலும் சகைாது பசழசம பாைாட்டுசவாருக்கு, அவர் 

பிசழ லைய்வாைாயின் அந்ொள் ெல்ல ொைாகும். 

 82. தீ நட்பு - தீப்யொல அழிவு தரும் தீேவர்களின் நட்மெ அறிந்து, மகவிடல். 

817 ெசகவசகய ைாகிய ெட்பின் பசகவைால் 

பத்தடுத்த சகாடி உறும்.  

 (அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் புறத்தில்) ெசகக்கும் தன்சம உசடயவரின் ெட்சப விட, பசகவைால் 

வருவன பத்துசகாடி மடங்கு ென்சமயாகும். 

820 எசனத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மசனக்லகழீஇ 

மன்றில் பழிப்பார் லதாடர்பு.  

தனிசய வீட்டில் உள்ைசபாது ெட்புக் லகாண்டாடி, பலர் கூடிய ைசபயிசல பழித்துக் கூறுபவரின் 

ெட்பு எவ்வைவு சிறிதாயினும், தம்சமாடு சைைாதபடி சகவிடுதல் சவண்டும். 

 83. கூடாநட்பு  - யொலிோை நட்மெ அமடோைம் கண்ெதும், கூடாமையும். 

823 பலெல்ல கற்றக் கசடத்தும் மனெல்லர் 

ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது.  

பல ெல்ல நூல்கசைக் கற்றுத் சதர்ந்த சபாதிலும், அவற்றின் பயனாக ெல்ல மனம் உசடயவைாகப் 

பழகுதல், (உள்ைன்பினால்) மாட்சியசடயாதவர்க்கு இல்சல. 

827 லைால்வணக்கம் ஒன்னார்கண் லகாள்ைற்க வில்வணக்கம் 

தீங்கு குறித்தசம யான்.  

வில்லின் வணக்கம் வணக்கமாக இருந்தாலும் தீங்கு லைய்தசலக்குறித்தசமயால், பசகவரிடத்திலும் 

அவருசடய லைால்லின் வணக்கத்சத ென்சமயாகக் லகாள்ைக் கூடாது. 

 84. யெமதமை – அறிே யவண்டுவை அறிோமையும்,  அறிே யவண்டாதை அறிதலும். 

836 லபாய்படும் ஒன்சறா புசனபூணும் சகயறியாப் 

சபசத விசனசமற் லகாளின்.  

லைய்யும் வழி லதரியாத அறிவற்றவன், ஒரு லையசலச் லைய்யத் லதாடங்கினால் குற்றப்படுவான்; 

தான் விலங்கும் பூட்டப்லபறுவான். 

839 லபரிதினிது சபசதயார் சகண்சம பிரிவின்கண் 

பீசழ தருவலதான்று இல்.  

அறியாசமயுசடயவனின் ெட்பு மிகவும் இனிது; ஏலனன்றால் பிரிவு உண்டாகும்சபாது அதனால் 

துன்பம் ஒன்றும் இல்சல. 

 



 
 

 

 85. புல்லறிவாண்மை – அறிவின்மை, முட்டாள்தைம் . 

844 லவண்சம எனப்படுவது யாலதனின் ஒண்சம 

உசடயம்யாம் என்னும் லைருக்கு.  

அறிவின்சம என்று லைால்லப்படுவது யாது என்றால் யாம் அறிவுசடசயம் என்று ஒருவன் 

தன்சனத்தான் மதித்துலகாள்ளும் லைருக்காகும். 

850 உலகத்தார் உண்லடன்பது இல்லலன்பான் சவயத்து 

அலசகயா சவக்கப் படும்.  

உலகத்தவர் உண்டு என்று அறிந்து லைான்னவற்சற இல்சல என்று லைால்பவன், உலகத்தில் ஒரு 

சபயாகக் கருதப்படுவான்.  

 86. இகல் - பவறுப்பு, ெமகமை, யெரிைப்பு துேரம் எைப் பெருக்கும் ைைைாறுொடு. 

854 இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலலன்னும் 

துன்பத்துள் துன்பங் லகடின்.  

துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிகக் லகாடிதான மனசவறுபாடு எனும் துன்பம், ஒருவனது உள்ைத்துள் 

இல்சல என்றால், அது அவனுக்கு இன்பங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த இன்பத்சதத் தரும். 

855 இகலலதிர் ைாய்ந்லதாழுக வல்லாசை யாசை 

மிக்லூக்கும் தன்சம யவர்.  

தன் மனத்துள் சவறுபாடு சதான்றும்சபாது அசத வைர்க்காமல் அதற்கு எதிைாக ெடக்கும் வலிசம 

மிக்கவசை லவல்ல எண்ணுபவர் யார்?. 

 87. ெமகைாட்சி - ெமக வர்களின்  குமறகமை கண்டறிதல், ெமகமே ஏற்ெதும். 

862 அன்பிலன் ஆன்ற துசணயிலன் தான்துவ்வான் 

என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.  

இனத்தார்சமல் அன்பில்லாதவனாகவும், வலிசமயான துசண இல்லாதவனாகவும், தானும் வலிசம 

இல்லாதவனாகவும் உள்ை ஒருவன் எவ்வாறு பசகவசை லவல்வான்? 

869 லைறுவார்க்குச் சைணிகவா இன்பம் அறிவிலா 

அஞ்சும் பசகவர்ப் லபறின்.  

நீதி அறியாது அஞ்சும் பசகவசைப் லபற்றால் அவசை எதிர்த்துப் பசகலகாள்ளுசவார்க்கு 

இன்பங்கள் லதாசலவில் நீங்காது நிற்கும். 

 88. ெமகத்திறம் பதரிதல் - ெமகவரது ெலவமகத் திறன்கமை ஆராய்ந்து தக்கவாறு நடத்தல்.     

873 ஏமுற் றவரினும் ஏசழ தமியனாய்ப் 

பல்லார் பசகலகாள் பவன்.  

தனியாக இருந்துலகாண்டு, பலசைாடு பசக லகாள்பவன் பித்தங் லகாண்டவசைவிட 

அறிவில்லாதவனாவன். 

874 பசகெட்பாக் லகாண்லடாழுகும் பண்புசட யாைன் 

தசகசமக்கண் தங்கிற்று உலகு.  

பசகவசையும் ெண்பைாக்கிக் லகாண்டு ெடக்கத்தக்க ெல்லவரின் லபருசமயுள் உலகம் 

அடங்கியிருக்கிறது. 

 



 
 

 

 89. உட்ெமக - பவளியில் பதரிோைல், ைைத்துள்யை ஒளிந்துஇருந்து, அழிக்கும் பகாடும்ெமக. 

887 லைப்பின் புணர்ச்சிசபால் கூடினும் கூடாசத 

உட்பசக உற்ற குடி.  

லைப்பும் அதன் மூடியும் காண்பதற்கு ஒன்றுபட்டிருப்பது சபால் சதான்றினும் சவறுபட்டிருப்பது 

சபால் உட்பசக லகாண்டவர்களும் உள்ைத்தால் கூடியிருக்க மாட்டார்; பிரிந்சத இருப்பர். 

888 அைம்லபாருத லபான்சபாலத் சதயும் உைம்லபாருது 

உட்பசக உற்ற குடி.  

அைம் இரும்பிசனத் சதய்த்துக் குசறப்பதுசபால, உட்பசக லகாண்ட குடுு்ம்பமும் அப்பசகயால் 

சதய்வுண்டு வலிசம குசறயும். 

 90. பெரிோமரப் பிமைோமை - ஆற்றலில், தகுதியில் சிறந்த பெரிேவர்கமை ைதித்து தவறு இல்லாைல் 

இருத்தல். 

897 வசகமாண்ட வாழ்க்சகயும் வான்லபாருளும் என்னாம் 

தசகமாண்ட தக்கார் லைறின்.  

தகுதி வாய்ந்த லபரிசயார் சகாபித்தால், எல்லா வசகயாலும் மாட்சிசமப்பட்ட வாழ்க்சகயும், 

லபறும் லபாருளும் இருந்தும் என்ன பயன்? 

898 குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடிலயாடு 

நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து.  

மசலசபான்ற லபருசமயுசடயவர், ஒருவசன அழிந்துசபாக சவண்டும் என்று எண்ணினால், 

அவன் இவ்வுலகில் நிசல லபற்ற லைல்வமுசடயவனாயினும் தன் குடும்பத்சதாடு 

அழிந்துவிடுவான். 

 91. பெண்வழிச் யசறல் - நன்மை தீமை அறிோைல், ைமைவி பசால் யகட்டு அறம் ைறத்தல். 

904 மசனயாசை அஞ்சும் மறுசமயி லாைன் 

விசனயாண்சம வீலறய்த இன்று.  

தன் மசனவிக்குப் பயந்து ெடக்கும் மறுசமப்பயன் இல்லாதவனுசடய முயற்சித் திறசமசய 

அறிவுசடசயார் பாைாட்டுவதில்சல. 

907 லபண்சணவல் லைய்லதாழுகும் ஆண்சமயின் ொணுசடப் 

லபண்சண லபருசம உசடத்து.  

மசனவியின் ஏவசலச் லைய்து ெடக்கின்றவனுசடய ஆண்சமசயவிட, ொணத்சத தன் இயல்பாக 

உசடயவளின் லபண்சமசய லபருசம உசடயது. 

 92. வமரவின் ைகளிர் - விமல ைகளீரால் வரும் தீமைகளும், அவர்கமை ஒதுக்குவதும். 

911 அன்பின் விசழயார் லபாருள்விசழயும் ஆய்லதாடியார் 

இன்லைால் இழுக்குத் தரும்  

ஒருவசன அன்பு காைணமாக விரும்பாது, லபாருள் காைணமாக விரும்பும் லபாது மகளிர் அப்லபாருள் 

கிசடக்கும்வசை அன்புசடயவர்சபாலக் கூறும் இன்லைால், அவனுக்கு பின் சகட்டிசனத் தரும்.  

919 வசைவிலா மாணிசழயார் லமன்சதாள் புசையிலாப் 

பூரியர்கள் ஆழும் அைறு.  

ஒழுக்க வசையசை இல்லாத லபாது மகளிரின் லமல்லிய சதாள், உயர்வில்லாத கீழ்மக்கள் ஆழ்ந்து 

கிடக்கின்ற ெைகமாகும். 



 
 

 

 93. கள்ளுண்ைாமை - உைர்வு, உடல்நலம், பசல்வம் இவற்மற அழிக்கும் கள்மைக் குடிக்காமை.  

922 உண்ணற்க கள்சை உணில்உண்க ைான்சறாைான் 

எண்ணப் படசவண்டா தார்.  

கள்சை உண்ணக் கூடாது, ைான்சறாைால் ென்கு எண்ணப்படுவசத விரும்பாதவர் கள்சை உண்ண 

சவண்டுமானால் உண்ணலாம். 

926 துஞ்சினார் லைத்தாரின் சவறல்லர் எஞ்ஞான்றும் 

ெஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.  

உறங்கினவர், இறந்தவசை விட சவறுபட்டவர் அல்லர், அவ்வாசற கள்ளுண்பவரும் அறிவு 

மயங்குதலால் ெஞ்சு உண்பவசை ஆவர். 

 94. சூது - ெரம்ெமரப் புகழ், ெண்பு, அறிவு, அன்பு ,பொருள்  இவற்மற பகடுக்கும் சூது 

935 கவறும் கழகமும் சகயும் தருக்கி 

இவறியார் இல்லாகி யார்.  

சூதாடும் காய்கசையும், அது ெசடலபறும் இடத்சதயும், ஆடும் சகத்திறசமசயயும் மதித்துக் 

சகவிடாதவர், திண்ணமாக வறியவைாவார். 

937 பழகிய லைல்வமும் பண்பும் லகடுக்கும் 

கழகத்துக் காசல புகின்.  

சூதாடுமிடத்தில் ஒருவனுசடய காலம் கழியுமானால் அது அவனுசடய பசழசமயாய் வந்த 

லைல்வத்சதயும் இயல்பான ெற்பண்சபயும் லகடுக்கும். 

 95. ைருந்து - உைவு உண்ணும் முமற, யநாய், ைருந்து, ைருத்துவர் ெற்றிே ைருத்துவம். 

941 மிகினும் குசறயினும் சொய்லைய்யும் நூசலார் 

வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று.  

மருத்துவ நூல் வல்லார் வாதம் முதலாக (வாதம், பித்தம், கபம்) வகுத்துச் லைால்லும் மூன்றும் 

உடம்புக்கு ஏற்ற அைவில் இல்லாமல் மிகுமானாலும் குசறயுமானாலும் சொசய உண்டாக்கும். 

945 மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின் 

ஊறுபாடு இல்சல உயிர்க்கு.  

உடலுக்கு ஒத்துவைக்கூடிய உணசவக்கூட அதிகமாகும்சபாது மறுத்து அைவுடன் உண்டால், உயிர் 

வாழ்வதற்குத் லதால்சல எதுவுமில்சல. 

 96. குடிமை - உேர்குடியில், குடும்ெத்தில் பிறந்தாரின் இேல்பும், பெருமையும், சிறப்பும். 

955 வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி 

பண்பில் தசலப்பிரிதல் இன்று.  

லதாடர்ந்து வரும் ெல்ல குடியில் பிறந்தவர் தம் லபாருள் லகாடுத்துக் குசறந்துவிட்டசபாதும், 

லகாடுக்கும் பண்பிலிருந்து விலகமாட்டார். 

959 நிலத்தில் கிடந்தசம கால்காட்டும் காட்டும் 

குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் லைால்.  

நிலத்தின் இயல்சப அதில் விசைந்த பயிர்காட்டும்; அதுசபாலக் குடும்பத்தின் இயல்சப அதில் 

பிறந்தவர் சபசும் லைால் காட்டும். 

 



 
 

 

 97. ைாைம் - வாழ்விலும், தாழ்விலும், தம்ைதிப்மெ, ைாைத்மதத் தாைவிடாது காத்தல். 

963 லபருக்கத்து சவண்டும் பணிதல் சிறிய 

சுருக்கத்து சவண்டும் உயர்வு.  

லைல்வம் லபருகியுள்ை காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பணிவு சவண்டும், லைல்வம் குசறந்து சுருங்கும் 

வறுசமயுள்ை காலத்தில் பணியாத உயர்வு சவண்டும். 

970 இளிவரின் வாழாத மானம் உசடயார் 

ஒளிலதாழுது ஏத்தும் உலகு.  

மானக்சகடு வந்தால் உயிர்வாழ முடியாத மானமுசடயவைது புகசழ உலகம் எக்காலமும் சபாற்றி 

நிற்கும். 

 98. பெருமை - நல்ஒழுக்கத்மத கமடப்பிடிப்ெதால், ெணிவாக உள்ைத்துள் பெருகும் ைகிழ்உைர்வு. 

974 ஒருசம மகளிசை சபாலப் லபருசமயும் 

தன்சனத்தான் லகாண்லடாழுகின் உண்டு.  

தன்னிசல தவறாமல் ஒருவன் தன்சனத் தாசன காத்துக்லகாண்டு வாழ்வாசனயானால், 

கற்புக்கைசிகளுக்குக் கிசடப்பது சபான்றப் புகழும் லபருசமயும் அவனுக்குக் கிசடக்கும். 

976 சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்சல லபரியாசைப் 

சபணிக்லகாள் சவம்என்னும் சொக்கு.  

லபருசமக்கு உரியவர்கசைப் பின்பற்றி அவைது தன்சமசயத் தாமும் அசடயசவண்டும் என்னும் 

விருப்பம் சிறிசயாரின் மனத்தில் இைாது.  

 99. சான்றாண்மை - அறவழியில், நிமறயும் ெண்புகமைத்  தவறாைல்   ஆளும் பெருந்தன்மை. 

985 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுைான்சறார் 

மாற்றாசை மாற்றும் பசட.  

ஒரு லையசல முடிப்பவைது வலிசமயாவது, பணிவுடன் ெடத்தல்; அஃது அறிவுசடசயார் பசகவசை 

ெண்பைாக்கும் கருவியுமாகும். 

989 ஊழி லபயரினும் தாம்லபயைார் ைான்றாண்சமக்கு 

ஆழி எனப்படு வார்.  

ெற்குணம் என்னும் தன்சமக்குக் கடல் என்று புகழப்படுகின்றவர், ஊழிக்காலத்தில் உலகசம 

நிசலமாறினாலும் தாம் தம் அறலெறியிலிருந்து விலகமாட்டார்.  

 100. ெண்புமடமை - உலகத்தார் இேல்புகமை நன்கு அறிந்து, நல்உைர்வுடன் ெைகுதல். 

993 உறுப்லபாத்தல் மக்கலைாப்பு அன்றால் லவறுத்தக்க 

பண்லபாத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு.  

உறுப்புக்களின் சதாற்றத்தால் பிறருடன் ஒத்திருப்பது ஒப்பு ஆகாது; உள்ைத்துடன் இசணயும் 

பண்பால் பிறருடன் ஒத்திருப்பசத ஒப்பு ஆகும்.  

 

998 ெண்பாற்றா ைாகி ெயமில லைய்வார்க்கும் 

பண்பாற்றா ைாதல் கசட.  

ெட்புக்கு ஏற்றவைாக இல்லாமல் தீசமகசைசய லைய்து லகாண்டிருப்பவரிடம், ொம் லபாறுசம 

காட்டிப் பண்புசடயவைாக ெடக்க முடியாசம அறிவுசடசயார்க்குக் குற்றமாகும். 



 
 

 

 101. நன்றியில் பசல்வம் - பெற்றவர்க்கும், ைற்றவர்க்கும் ெேன்ெடாத பெரும்பசல்வம். 

1001 சவத்தான்வாய் ைான்ற லபரும்லபாருள் அஃதுண்ணான் 

லைத்தான் லையக்கிடந்தது இல்.  

வீட்டின் இடம் முழுவதும் லபரும் லபாருள் சதடிசவத்து, கஞ்ைத்தனத்தால் அசத அனுபவிக்காது 

ஒருவன் இறப்பானாயின் அவன் அந்த லபாருைால் லைய்ய முடிந்தது ஒன்றுமில்சல.  

1008 ெச்ைப் படாதவன் லைல்வம் ெடுவூருள் 

ெச்சு மைம்பழுத் தற்று.  

பிறர்க்கு உதவாத காைணத்தால் ஒருவைாலும் விரும்பப்படாதவனுசடய லைல்வம், ஊர் ெடுவில் 

ெச்சுமைம் பழுத்தாற் சபான்றது.  

 102. நாணுமடமை - இழிபசேல் புரிவதால் வரும் அழிோப்  ெழிக்கு பவட்கி, அது ஒழித்தல்.   

1011 கருமத்தால் ொணுதல் ொணுந் திருநுதல் 

ெல்லவர் ொணுப் பிற.  

ொணம் என்பது தகாத லையசலச் லைய்ய அஞ்சுவதாகும். அழகிய லெற்றியிசன உசடயவைாகிய 

குலமகளிைது அடக்கம் காைணமாக வரும் இயல்பான ொணம் சவறானது. 

1020 ொண்அகத் தில்லார் இயக்கம் மைப்பாசவ 

ொணால் உயிர்மருட்டி யற்று.  

மனத்தில் ொணம் இல்லாதவர் உலகத்தில் இயங்குதல், மைப்பாசவசயக் கயிற்றினால் ஆட்டி 

உயிருசடயது என மயக்கினாற் சபான்றது. 

 103. குடிபசேல் வமக - குடும்ெத்மத, குடிமே உேர்த்துவாரது பசேற்ொட்டு ஆளுமைத் திறன்கள்.  

1024 சூழாமல் தாசன முடிலவய்தும் தம்குடிசயத் 

தாழாது உஞற்று பவர்க்கு.  

தம் குடி உயர்வதற்கான லையசல விசைந்து முயன்று லைய்சவார்க்கு அவர் ஆைாயமசல அச் லையல் 

தாசன நிசறசவறும். 

1026 ெல்லாண்சம என்பது ஒருவற்குத் தான்பிறந்த 

இல்லாண்சம ஆக்கிக் லகாைல்.  

ஒருவனுக்கு ெல்ல ஆண்சம என்று லைால்லப்படுவது தான் பிறந்த குடிசய ஆளும் சிறப்சபத் தனக்கு 

உண்டாக்கி லகாள்வதாகும். 

 104. உைவு - உலமகயே வாழ்விக்கும், உயிர்த்பதாழில் உைவின் உேர்வு, இன்றிேமைோமை.     

1032 உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது 

எழுவாசை எல்லாம் லபாறுத்து.  

உழவுத்லதாழிசலச் லைய்யாமல் பிறலதாழில்களின் சமல் லைல்கின்றவர்கசைலயல்லாம் 

தாங்குதலால், உழவர்கசை உலகத்தவைாகிய சதருக்கு அச்ைாணி சபான்றவைாவர். 

1037 லதாடிப்புழுதி கஃைா உணக்கின் பிடித்லதருவும் 

சவண்டாது ைாலப் படும்.  

ஒரு பலம் புழுதி, கால்பலம் ஆகும்படி உழுது காயவிட்டால், ஒரு பிடி எருவும் இடசவண்டாமல் அந் 

நிலத்தில் பயிர் லைழித்து விசையும். 

 



 
 

 

 105. நல்குரவு - உைவு,உமட, உமறவிடம் யொன்றமவ எதுவும் இல்லாத ஏழ்மைநிமல. 

1044 இற்பிறந்தார் கண்சணயும் இன்சம இளிவந்த 

லைாற்பிறக்கும் சைார்வு தரும்.  

வறுசமயானது ெல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் கூட இழிவான லைாற்கள் சதான்றுவதற்கு 

ஏதுவான தைர்ச்சிசய உண்டாக்கும். 

1050 துப்புை வில்லார் துவைத் துறவாசம 

உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று. 

 

தூய்சமசய உரிசமயாக பற்றாதவர்கள் முழுசமயாக துறக்காமல் இருப்பதால் உப்புக்கும் 

காடிக்கும் எமனாகிவிடுகிறார்கள். 

 106. இரவு - பிறரிடம் உதவி அல்லது ோசகம் யகட்கும் முமறயும் விமைவும். 

1058 இைப்பாசை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம் 

மைப்பாசவ லைன்றுவந் தற்று.  

இைப்பவர் இல்சலயாயின் இப்லபரிய உலகத்தில் உள்ைவர்களின் ெடமாட்டம், மைத்தால் லைய்த 

பாசவ கயிற்றினால் ஆட்டப்பட்டுச் லைன்று வந்தாற் சபான்றதாகும்.  

1060 இைப்பான் லவகுைாசம சவண்டும் நிைப்பிடும்சப 

தாசனயும் ைாலும் கரி.  

இைப்பவன் எவரிடத்திலும் சினம் லகாள்ைாதிருத்தல் சவண்டும், அவன் அசடந்துள்ை வறுசமத் 

துன்பசம அவனுக்கு அறிவு புகட்டும் ைான்றாக உள்ைது. 

 107. இரவச்சம் - ோரிடமும் எதற்காகவும் பிட்மச பெறாைல் இருக்க கூறல். 

1067 இைப்பன் இைப்பாசை எல்லாம் இைப்பின் 

கைப்பார் இைவன்மின் என்று.  

இைந்து சகட்பதனால் உள்ைசத ஒளிப்பவரிடத்தில் லைன்று இைக்கசவண்டாம் என்று இைப்பவர் 

எல்சலாசையும் இைந்து சவண்டுகின்சறன்! 

1068 இைலவன்னும் ஏமாப்பில் சதாணி கைலவன்னும் 

பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.  

இைப்பு என்னும் பாதுகாப்பில்லாத மைக்கலம் லகாடுக்காமல் மசறத்தல் எனும் வலிய பாசறசயாடு 

தாக்கினால் பிைந்துவிடும். 

 108. கேமை - நல்வழிமே பின்ெற்றாைல், தவறாை பசேல்கள் புரியும் ைக்கைது இழிதன்மை. 

1071 மக்கசை சபால்வர் கயவர் அவைன்ன 

ஒப்பாரி யாங்கண்டது இல்.  

கயவர் லவளித்சதாற்றத்தில் மனிதசைப் சபாலசவ இருப்பர்; குணங்கைால் மனிதைாகார்; 

இவ்வசகயான ஒற்றுசமசய சவறு இைண்டு பிரிவுக்குள் (விலங்கு,பறசவ) யாம் கண்டதில்சல. 

1079 உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்சமல் 

வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.  

கீழ்மகன் பிறர் ென்றாக உடுப்பசதயும், உண்பசதயும் கண்டால், லபாறாசமயால் அவர்மீது குற்றம் 

காணவல்லவனாவான். 

 



 
 

 

 109. தமகேைங்குறுத்தல் - தமலைகைது அைகு, தமலைகைது  ைைத்மத  வருத்துதல். 

1083 பண்டறிசயன் கூற்லறன் பதசன இனியறிந்சதன் 

லபண்டசகயால் சபைமர்க் கட்டு.  

இதற்கு முன்பு எமனின் வடிவு இத்தன்சமயது என்பசத அறிந்திசலன்; இப்லபாழுது அறிந்சதன். 

அது லபண் தன்சமசயாடு சபார் லைய்யும் கண்கசை உசடயது. 

1088 ஒண்ணுதற் வகாஒ உடடந்தவத ஞாட்பினுள் 

ெண்ணாரும் உட்கும்என் பீடு. 

 

வபார்க்களத்தில் படகவரும் அஞ்சுதற்க்கு காரணமான என் வலிடம, இப்நபண்ணின் அழகிய நெற்றி 

ஒன்றடனக் கண்டதும் அழிந்துவிட்டவத! 

 110. குறிப்ெறிதல் - ொர்மவ, பசேல்கைால், காதலியின் ஆழ்ைைக் குறிப்பிமை அறிதல். 

1094 யான்சொக்குங் காசல நிலன்சொக்கும் சொக்காக்கால் 

தான்சொக்கி லமல்ல ெகும்.  

ொன் பார்க்கும்சபாது அவள் நிலத்சத சொக்குவாள், ொன் பார்க்காதசபாது அவள் என்சன சொக்கி 

லமல்லத் தனக்குள் மகிழ்வாள்.  

1099 ஏதிலார் சபாலப் லபாதுசொக்கு சொக்குதல் 

காதலார் கண்சண யுை.  

முன்பின் அறியாதவர் சபால ஒருவசை ஒருவர் லபாதுவான சொக்கத்தால் சொக்குதல், காதல் 

லகாண்ட இருவரிடத்சத காணலாம். 

 111. புைர்ச்சி ைகிழ்தல் - தமலவன்  தமலவிமே ைைந்து, கூடிைகிழ்ந்த இன்ெத்மத, எடுத்துக் கூறுதல். 

1104 நீங்கின் லதறூஉம் குறுகுங்கால் தண்லணன்னும் 

தீயாண்டுப் லபற்றாள் இவள்.  

இத்தசலவிசய நீங்கிய வழி சுடுகின்றது. இவசை அணுகிய வழி குளிர்கின்றது. இத்தன்சமயதாகிய 

தீசய என் உள்ைத்தில் தருவதற்கு, இவள் அசத எங்கிருந்து லபற்றாள்?. 

1109 ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இசவகாமம் 

கூடியார் லபற்ற பயன்.  

கூடலுக்கு சவண்டுவதாகிய சிறு பிணக்கும் அதசன மிகவிடாது நீங்குதலும், அதன்பின் 

உண்டாவதாகிய புணர்ச்சியும் என்னும் இசவ, அன்பினால் கூடினார் லபற்ற பயனாகும். 

 112. நலம் புமைந்துமரத்தல் - தமலவியின் நலம்மிகு அைமகத், தமலவன்  ைகிழ்ந்து ொராட்டிேது. 

1113 முறிசமனி முத்தம் முறுவல் லவறிொற்றம் 

சவலுண்கண் சவய்த்சதா ைவட்கு.  

மூங்கில் சபான்ற சதாளிசனயுசடய தசலவிக்கு உடம்பு தளிர் நிறம்; பற்கள் முத்துப் சபான்றசவ; 

மணம் இயற்சகயாய் அசமந்த மணம்; சம எழுதிய கண்கள் சவல் சபான்றசவ.  

1118 மாதர் முகம்சபால் ஒளிவிட வல்சலசயல் 

காதசல வாழி மதி.  

ைந்திைசன, வாழ்வாயாக! இப்லபண்ணின் முகம்சபால ஒளிவிடக் கூடுமாயின், நீயும் என் 

விருப்பத்சத யுசடசய ஆவாய். 

 



 
 

 

 113. காதற் சிறப்புமரத்தல் - தமலவனும், தமலவியும், தம்தம் மிகுகாதல் சிறப்மெ உமரத்தல். 

1124 வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிசழ ைாதல் 

அதற்கன்னள் நீங்கு மிடத்து.  

ஆைாய்ந்லதடுத்த அணிகசை அணிந்த இவள் சைரும்சபாது, உயிர் உடம்சபாடு சைர்ந்து வாழ்தல் 

சபான்று இன்பமும் பிரியும் சபாது, அவ்வுயிருக்குச் ைாதல் எப்படிசயா அப்படித் துன்பமும் 

உண்டாகின்றன. 

1129 இசமப்பின் கைப்பாக்கு அறிவல் அசனத்திற்சக 

ஏதிலர் என்னும்இவ் வூர்.  

என் கண் இசமக்குமாயின் உள்சை இருக்கும் காதலர் மசறவர் என்று எண்ணிக் 

கண்மூடாதிருப்சபன்; அதசனக் கண்ட ஊைார் என் காதலர் அன்பில்லாதவர் என்று லைால்லுவர். 

 114. நாணுத் துறவுமரத்தல் - காதலர் தம்தம் காதல் மிகுதிமே பவட்கம்விட்டு பைாழிதல். 

1132 சொனா உடம்பும் உயிரும் மடசலறும் 

ொணிசன நீக்கி நிறுத்து.  

காதல் வருத்தத்சதத் தாங்கமாட்டாத உடம்பும், உயிரும் ொணத்சதத் தூை நிறுத்திவிட்டு மடலூைத் 

துணிந்தன. 

1140 யாங்கண்ணின் காண ெகுப அறிவில்லார் 

யாம்பட்ட தாம்படா வாறு.  

யாம் சகட்டல் மாத்திைம் அன்றிக் கண்ணினால் காணுமாறு எம்சமப் பார்த்து அறிவில்லாதவர் 

சிரிக்கின்றனர். அதற்குக் காைணம் யாம் அசடந்த துன்பங்கசை அவர்கள் அசடயாசமயாலாகும். 

 115. அலர் அறிவுறுத்தல் - தமலைக்களின் காதமல, ஊரார்அறிந்து ெலவாறு ெழிதூற்றல். 

1148 லெய்யால் எரிநுதுப்சபம் என்றற்றால் லகைசவயால் 

காமம் நுதுப்சபம் எனல்.  

தூற்றுதலினால் காதசல அடக்குசவாம் என்று எண்ணுதல், எரிகின்ற லெருப்சப லெய்யால் 

அசணப்சபாம் என எண்ணுதல் சபான்றது. 

1149 அலர்ொண ஒல்வசதா அஞ்ைசலாம்பு என்றார் 

பலர்ொண நீத்தக் கசட.  

 ‘அஞ்ைாசத’ என்று லைான்ன காதலசை, பலர்முன் ொணும்படி பிரிந்து லைன்றபின், ொன் பிறர் 

தூற்றுவதற்கு ொணுசவசனா? 

 116. பிரிவாற்றாமை - தமலவைது பிரிமவத் தாங்காது, தமலவி வருத்தமத பவளியிடல். 

1153 அரிதசைா சதற்றம் அறிவுசடயார் கண்ணும் 

பிரிசவா ரிடத்துண்சம யான்.  

அறிவுசடயைாகிய காதலரிடத்தும் ஒவ்லவாரு ைமயம் பிரிவு உண்டாதலால், ‘பிரிசயன்’ என்று அவர் 

லைான்ன லைால்சல ெம்புவதற்கு அரிதாயிருக்கின்றது. 

1157 துசறவன் துறந்தசம தூற்றாலகால் முன்சக 

இசறஇறவா நின்ற வசை.  

என் லமலிவால் முன் சகயில் இசற கடந்து கழலும் வசையல்கள், தசலவன் விட்டுப் பிரிந்த 

லைய்திசயப் பலைறியத் லதரிவித்துத் தூற்றாமலிருக்குசமா. 

 



 
 

 

 117. ெடர்பைலிந் திரங்கல் - தமலவைது பிரிவுத் துேரால், தமலவி பைலிந்து வருந்துதல். 

1161 மசறப்சபன்மன் யானிஃசதா சொசய இசறப்பவர்க்கு 

ஊற்றுநீர் சபால மிகும்.  

பிரிவால் வரும் சொசயப் பிறர் அறிவதற்கு ொணி யான் என்னுள் மசறப்சபன்; மசறத்தாலும், என் 

சொய், அந்ொண் எல்சலயில் அடங்கி நில்லாமல், நீர் சவண்டும் என்று இசறப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் 

சுைப்பதுசபால சமலும் மிகுகின்றது.  

1165 துப்பின் எவனாவர் மற்லகால் துயர்வைவு 

ெட்பினுள் ஆற்று பவர்.  

ெட்பாயிருக்கும்சபாசத துன்பம் வைச் லைய்பவர், பசகயானால் என்ன லைய்வாசைா? 

 118. கண்விதுப்ெழிதல் - காதலமைக் காணும் யவட்மகோல், காதலியின் கண்கள் துடித்தல். 

1171 கண்தாம் கலுழ்வ லதவன்லகாசலா தண்டாசொய் 

தாம்காட்ட யாம்கண் டது.  

கண்கள் எனக்குக் காதலசைக் காட்டியதாலன்சறா இத்தீைாத சொசய அனுபவிக்கின்சறன்; இவ்வாறு 

எனக்கு சொசய உண்டாக்கிய கண்கள் இப்லபாழுது அழுவது ஏசனா?  

1174 லபயலாற்றா நீருலந்த உண்கண் உயலாற்றா 

உய்வில்சொய் என்கண் நிறுத்து.  

சம தீட்டப்பட்ட இந்தக் கண்கள் ொன் தப்பிக்கவும், வாழவும் முடியாத காதல் துன்பத்சத எனக்குத் 

தந்துவிட்டுத் தாமும் அழ முடியாமல் நீர் வற்றிப் சபாய்விட்டன. 

 119. ெசப்புறு ெருவரல் - பிரிந்த தமலவி, தன்உடலின் நிறைாற்றம் கண்டும், வருந்துதல். 

1181 ெயந்தவர்க்கு ெல்காசம செர்ந்சதன் பைந்தஎன் 

பண்பியார்க்கு உசைக்சகா பிற.  

காதலர் பிரிந்து லைல்வதற்கு ொன் உடன்பட்சடன். அவர் பிரிந்த வருத்தத்தினால் என் உடல் நிறம் 

மாறியசத யாரிடம் லைால்லுசவன்? 

1190 பைப்லபனப் சபர்லபறுதல் ென்சற ெயப்பித்தார் 

ெல்காசம தூற்றார் எனின்.  

முன்பு மகிழ்வித்துக் சைர்ந்தவர் இன்று அருைாமல் இருப்பசத ஊைார் தூற்றமாட்டாைாயின், ‘ொன் 

பைசல அசடந்சதன்’ என்று லபயர் லபறுதல் ெல்லசத. 

 120. தனிப்ெடர் மிகுதி - பிரிந்து தனித்து இருக்கும் தமலவியிடம் ெடரும் மிகுதுேர். 

1194 வீழப் படுவார் லகழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார் 

வீழப் படாஅர் எனின்.  

பிறைால் மதிக்கப்பட்டாலும் லபண்கள், தம் கணவைால் விரும்பப் படாைாயின் ெல்விசனப்பயன் 

லபாருந்தாதவைாவர். 

1198 வீழ்வாரின் இன்லைால் லபறாஅது உலகத்து 

வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.  

காதலரிடத்திலிருந்து ஒர் இனிய லைால்லாவது சகட்கப்லபறாமல் பிரிசவப் லபாறுத்துக் லகாண்டு 

வாழ்கின்ற லபண்கசைப் சபால் வலிய லெஞ்ைமுசடயவர் உலகத்தில் இல்சல. 

 



 
 

 

 121. நிமைந்தவர் புலம்ெல் – இருவரும் கூடிப்பெற்ற இன்ெத்மதப், பிரிவினில் நிமைந்து புலம்புதல். 

1206 மற்றியான் என்னுசைன் மன்சனா அவலைாடியான் 

உற்றொள் உள்ை உசைன். 

காதலைாகிய அவசைாடு யான் லபாருந்தியிருந்த ொட்கசை நிசனத்துக் லகாள்வதால்தான் உயிசைாடு 

இருக்கின்சறன்; சவறு எதனால் உயிர் வாழ்கின்சறன்?. 

1209 விளியுலமன் இன்னுயிர் சவறல்லம் என்பார் 

அளியின்சம ஆற்ற நிசனந்து 

 

ொம் இருவரும் சவறு அல்சலம் என்று அடிக்கடி லைால்லும் அவர் இப்சபாது அன்பு 

இல்லாதிருத்தசல மிக நிசனத்து என் இனிய உயிர் அழிகின்றது. 

 

 122. கைவுநிமலயுமரத்தல் - தமலவி, தான்கண்ட கைவு நிமலகமை, எடுத்து பைாழிதல். 

1214 கனவினான் உண்டாகும் காமம் ெனவினான் 

ெல்காசை ொடித் தைற்கு. 

 

ெனவில் வந்து அன்பு லைய்யாத காதலசைத் சதடி அசழத்துக் லகாண்டு வருவதற்காகக் கனவில் 

அவசைப் பற்றிய காதல் நிகழ்ச்சிகள் உண்டாகின்றன. 

 

1220 ெனவினால் ெம்நீத்தார் என்பர் கனவினால் 

காணார்லகால் இவ்வூ ைவர். 

 

ெனவில் ெம்சம விட்டு நீங்கினார் என்று காதலசைப் பழித்து சபசுகின்றனசை! இந்த ஊைார் கனவில் 

அவசைக் காண்பதில்சலசயா?. 

 

 123.  பொழுதுகண்டிரங்கல் - பிரிந்த காதலர், துேர்ைாமலப் பொழுது கண்டு ைைம்வருந்தல். 

1223 பனிஅரும்பிப் சபதல்லகாள் மாசல துனிஅரும்பித் 

துன்பம் வைை வரும். 

 

பனி சதான்றிப் பைந்த நிறம் லகாண்ட மாசலப் லபாழுது எனக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டுத் துன்பம் 

சமன்சமலும் வைரும்படியாக வருகின்றது. 

 

1226 மாசலசொய் லைய்தல் மணந்தார் அகலாத 

காசல அறிந்த திசலன். 

 

மாசலப் லபாழுது இவ்வாறு துன்பம் லைய்ய வல்லது என்பசதக் காதலர் என்சன விட்டு அகலாமல் 

உடனிருந்த காலத்தில் யான் அறியவில்சல. 

 

 124.  உறுப்புநலைழிதல் - பிரிமவப் பொறாத தமலவிேது கண்,யதாள் பநற்றிஅைகு பகடுதல். 

1235 லகாடியார் லகாடுசம உசைக்கும் லதாடிலயாடு 

லதால்கவின் வாடிய சதாள். 

 

வசையல்களும் கழன்று பசழய அழகும் லகட்டு, வாடிய சதாள்கள் (என் துன்பம் உணைாத) 

லகாடியவரிு்ன லகாடுசமசயப் பிறர் அறியச் லைால்கின்றன. 

 

1238 முயங்கிய சககசை ஊக்கப் பைந்தது 

சபந்லதாடிப் சபசத நுதல். 

 

தழுவிய சககசைத் தைர்த்தியவுடசன, சபந்லதாடி அணிந்த காதலியின் லெற்றி, ( அவ்வைவு 

சிறியதாகிய பிரிசவயும் லபாறுக்காமல்) பைசல நிறம் அசடந்தது. 
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 125.  பநஞ்பசாடுகிைத்தல் - பிரிவுத்துேர் மிகுதிமேத் தமலவி, தைது பநஞ்சுக்குச் பசால்லுதல். 

1246 கலந்துணர்த்தும் காதலர்க் கண்டாற் புலந்துணைாய் 

லபாய்க்காய்வு காய்திஎன் லெஞ்சு. 

 

என் லெஞ்சை! ஊடியசபாது கூடி ஊடல் உணர்த்த வல்ல காதலசைக் கண்டசபாது நீ பிணங்கி உணை 

மாட்டாய்; லபாய்யான சினங்லகாண்டு காய்கினறாய். 

 

1248 பரிந்தவர் ெல்காலைன்று ஏங்கிப் பிரிந்தவர் 

பின்லைல்வாய் சபசதஎன் லெஞ்சு. 

 

என் லெஞ்சை! பிரிவுத் துன்பத்தால் வருந்தி அவர் வந்து அன்பு லைய்ய வில்சலசய என்று ஏங்கி 

பிரிந்தவரின் பின் லைல்கின்றாய் சபசத. 

 

 126.  நிமறேழிதல் - ைைத்துேமர அடக்க முடிோைல், தமலவி வாய்விட்டுப் புலம்புதல். 

1255 லைற்றார்பின் லைல்லாப் லபருந்தசகசம காமசொய் 

உற்றார் அறிவலதான்று அன்று. 

 

தம்சம லவறுத்து நீங்கியவரின் பின் லைல்லாமல் மானத்சதாடு நிற்கும் லபருந்தசகசம, காமசொய் 

உற்றவர் அறியும் தன்சமயது அனறு. 

 

1256 லைற்றவர் பின்சைறல் சவண்டி அளித்தசைா 

எற்லறன்சன உற்ற துயர். 

 

லவறுத்து நீங்கிய காதலரின் பின் லைல்ல விரும்பிய நிசலயில் இருப்பதால் என்சன அசடந்த இந்த 

காமசொய் எத்தன்சமயானது? அந்சதா!. 

 

 127. அவர்வயின்விதும்ெல் - பிரிவுக் காலத்தில் ஒருவமர ஒருவமரக் காைத் துடித்தல். 

1262 இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின்என் சதாள்சமல் 

கலங்கழியும் காரிசக நீத்து. 

 

சதாழி! காதலரின் பிரிவால்துன்புற்று வருந்துகின்ற இன்றும் அவசை மறந்து விட்டால், அழகு லகட்டு 

என் சதாள் சமல் அணிந்துள்ை அணிகள் கழலுமாறு செரும். 

 

1270 லபறின்என்னாம் லபற்றக்கால் என்னாம் உறிலனன்னாம் 

உள்ைம் உசடந்துக்கக் கால். 

 

துன்பத்சதத் தாங்காமல் மனம் உசடந்து அழிந்து விட்டால், ெம்சமத் திரும்பப் லபறுவதனால் 

என்ன? லபற்றக்கால் என்ன? லபற்றுப் லபாருந்தினாலும் என்ன?. 

 

 128. குறிப்ெறிவுறுத்தல் - காதலர் தம்தம் உள்ைத்துள்ை குறிப்புகமைக், குறிப்ொக உைர்த்தல். 

1271 கைப்பினுங் சகயிகந் லதால்லாநின் உண்கண் 

உசைக்கல் உறுவலதான் றுண்டு. 

 

நீ லைால்லாமல் மசறத்தாலும் நிற்காமல் உன்சனக் கடந்து உன்னுசடய கண்கள் எனக்குச் லைால்லக் 

கூடிய லைய்தி ஒன்று இருக்கிறது. 

 

1275 லைறிலதாடி லைய்திறந்த கள்ைம் உறுதுயர் 

தீர்க்கும் மருந்லதான்று உசடத்து. 

 

காதலி என்சன சொக்கி லைய்து விட்டுச் லைன்ற கள்ைமான குறிப்பு, என் மிக்க துயைத்சதத் தீர்க்கும் 

மருந்து ஒன்று உசடயதாக இருக்கின்றது. 
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 129. புைர்ச்சிவிதும்ெல் - பிரிந்து கூடிே காதலர், கலந்து இன்புறத் துடித்தல். 

1284 ஊடற்கண் லைன்சறன்மன் சதாழி அதுமறந்து 

கூடற்கண் லைன்றதுஎன் லனஞ்சு. 

 

சதாழி! யான் அவசைாடு ஊடுவதற்காகச் லைன்சறன்; ஆனால், என்னுசடய லெஞ்ைம் அந்த 

சொக்கத்சத மறந்து அவசைாடு கூடுவதற்காகச் லைன்றது. 

 

1288 இளித்தக்க இன்னா லையினும் களித்தார்க்குக் 

கள்ைற்சற கள்வநின் மார்பு. 

 

கள்வ! இழிவு வைத்தக்க துன்பங்கசைச் லைய்தாலும் கள்ளுண்டு களித்தவர்க்கு சமன்சமலும் 

விருப்பம் தரும் கள்சைப் சபான்றது உன் மார்பு. 

 

 130. பநஞ்பசாடுபுலத்தல் - தமலவியின் பநஞ்யசாடாை உைர்வுப் யொராட்டம். 

1297 ொணும் மறந்சதன் அவர்மறக் கல்லாஎன் 

மாணா மடலெஞ்சிற் பட்டு. 

 

காதலசன மறக்க முடியாத என்னுசடய சிறப்பில்லாத மட லெஞ்சிசனாடு சைர்ந்து, மறக்கத் 

தகாததாகிய ொணத்சதயும் மறந்து விடசடன். 

 

1298 எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம் 

உள்ளும் உயிர்க்காதல் லெஞ்சு 

 

உயரின் சமல் காதல் லகாண்ட என் லெஞ்ைம், பிரிந்த காதலசை இகழ்ந்தால் இழிவாகும் என்று 

எண்ணி அவருசடய உயர்ந்த பண்புகசைசய நிசனக்கின்றது. 

 

 131. புலவி - தமலைக்கள் ஒருவர்மீது ஒருவர், பகாள்ளும் பொய்ச்சிைமும், பிைக்கும். 

1303 அலந்தாசை அல்லல்சொய் லைய்தற்றால் தம்சமப் 

புலந்தாசைப் புல்லா விடல். 

 

தம்சமாடு பிணங்கியவசை ஊடலுணர்த்தித் தழுவாமல் விடுதல், துன்பத்தால் வருந்தியவசை சமலும் 

துன்ப சொய் லைய்து வைத்தினாற் சபான்றது. 

 

1308 சொதல் எவன்மற்று லொந்தாலைன்று அஃதறியும் 

காதலர் இல்லா வழி. 

 

ெம்மால் இவர் வருந்தினார் என்று அந்த வருத்தத்சத அறிகின்ற காதலர் இல்லாதசபாது, 

வருந்துவதால் பயன் என்ன?. 

 

 132. புலவி நுணுக்கம் - தவறுஇல்லாப் யொதும், கூடல்இன்ெ மிகுதிக்காக நுட்ெைாய்ச் சிைத்தல். 

1311 லபண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணின் லபாதுஉண்பர் 

ெண்சணன் பைத்தநின் மார்பு. 

 

பைத்தசம உசடயாய்! லபண் தன்சம உசடயவர் எல்லாரும் தம்தம் கண்கைால் லபாதுப் 

லபாருைாகக் லகாண்டு நுகர்கின்றார்கள்; ஆசகயால் உன் மார்சபப் லபாருந்சதன். 

 

1316 உள்ளிசனன் என்சறன்மற் லறன்மறந்தீர் என்லறன்சனப் 

புல்லாள் புலத்தக் கனள். 

 

நிசனத்சதன் என்று கூறிசனன்; நிசனப்புக்கு முன் மறப்பு உண்டு அன்சறா? ஏன் மறந்தீர் என்று 

என்சனத் தழுவாமல் ஊடினாள். 
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 133. ஊடலுவமக - கூடல் இன்ெத்மதக் கூட்டும் ஊடல் ெற்றிே உைைகிழ்ச்சி. 

1323 புலத்தலின் புத்சதள்ொடு உண்சடா நிலத்லதாடு 

நீரிசயந் தன்னார் அகத்து 

 

 

நிலத்சதாடு நீர் லபாருந்தி கலந்தாற் சபான்ற அன்புசடய காதலரிடத்தில் ஊடுவசத விட இன்பம் 

தருகின்ற சதவருலம் இருக்கின்றசதா?. 

 

1329 ஊடுக மன்சனா ஒளியிசழ யாமிைப்ப 

நீடுக மன்சனா இைா. 

 

காதலி இன்னும் ஊடுவாைாக, அந்த ஊடசலத் தணிக்கும் லபாருட்டு யாம் இைந்து நிற்குமாறு 

இைாக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக. 
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