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அைம் பாயிரம்
அைம் பாயிரம்.

அயகாரம் 1

கக்வுள் வாழ்க்து.
1.

அகர முகல எழுக்வகயலாம் ம்ய
பகவ முகர்மை ம்லகு.

2.

கர்ைகப்ா லாை பைவப் வகாய வாலறிவ
கு ைாள் வகாைாஅக எனி .

3.

மலகமிமச ஏ ப்ா மாைா மசகமுகாக
நிலமிமச ம்டுவாழ் வாக

4.

மவண்டுகய மவண்க்ாமம இலா
ைாண்டும் இடும்மப இல.

5.

இருள்மசக இருவிமப்னம் மசரா இமைவ
வபாருள்மசக புகழ்புரிமுகாக மா டு.

6.

வபாறிவாயிய ஐமுதுவிக்கா
வகுறிநி ைாக ம்டுவாழ் வாக.

7.

கப்க்குவமம இயலாகா கா மசகமுகாகக் கயலாய
மப்க்கவமல மார்ைய அரிது.

அைம் பாயிரம்

அா மசகமுகாகக்கு

வபாய்தீக ஒழுக்க
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8.

அைவாழி அமுகை காள்மசகமுகாகக் கயலாய
மப்க்கவமல மார்ைய அரிது.

9.

மகாளிய வபாறிைய குைமிலமவ எண்குைக்கா
காமம வைங்காக் கமல.

10

பிைவிப் வபருங்கக்ய ம்முதுவக ம்முகாக
இமைவ அாமசரா காக.

அைம் பாயிரம்
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அயகாரம். 2.

வா

ருைப்பு.

11.

வா நி ப ம்லகம் வைங் வருகலாய
கா அமிழ்கம் எ பைரர் பார்ப.

12.

துப்பாகக்குக் துப்பாை துப்பாக் க் துப்பாகக்கு
துப்பாை தூம்ம் மமை.

13.

விண்இ ப வபாய்ப்பி விரிம்க விைனுலகக்து
ம்ள்நி ப ம்க்ர்பம் பரு.

14.

ஏரி ம்ைாஅக ம்ைவக புைவல னும்
வாரி வமங்கு றிக் காய.

15.

வகடுப்பதூம்ங் வக க்ாகக்குச் சாகவாய்மர் ைாங்மக
எடுப்பதூம்ம் எயலாம் மமை.

16.

விசும்பி துளிவீழி அயலாயமர் ைாங்மக
பசும்புய கமலகாண்பு அரிது.

17.

வகுடுங்கக்லும் க ம்கமம கு பம் காக்வகழிலி
கா கயகா கா விா .

18.

ருைப்மபாடு பூசமப் வசயலாது வாப்ம்
வைக்குமமய வாமப்ாகக்கும் ஈண்டு.

அைம் பாயிரம்
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19.

காப்ம் கவம்இரண்டும் கங்கா விை ம்லகம்
வாப்ம் வைங்கா வகனி .

20.

ம்கஇ ப அமமைாது ம்லவகனி ைாகைாகக்கும்
வா இ ப அமமைாது ஒழுக்கு.

அைம் பாயிரம்
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அயகாரம். 3.

ம்க்காக வபருமம.
21.

ஒழுக்கக்து ம்க்காக வபருமம விழுப்பக்து
மவண்டும் பனுவய துணிவு.

22.

துைமுகாக வபருமம துமைக்கூறி மவைக்து
இைமுகாமர எண்ணிக்வகாண் க்ர்ப.

23.

இருமம வமகவகரிமுது ஈண்டுஅைம் பூண்க்ாக
வபருமம பிைங் ர்ப ம்லகு.

24.

ம்ரவப் னும் மகா ாைா ஓமரமுதும் காப்பா
வரவப் னும் மவப்பிர்மகாக விக்து.

25.

ஐமுகவிக்கா ம்ர்ைய அகயவிசும்பு மாகமகாமா
இமுயரமப் சாலுங் கரி.

26.

வசைர்கரிை வசய்வாக வபரிைக ருறிைக
வசைர்கரிை வசய்கலா காக.

27.

ருமவஒளி ஊபஓமச குார்ைவம ப ஐமுய
வமகவகரிவா க மக் ம்லகு.

28.

நிமைவமாழி மாமுகக வபருமம நிலக்து
மமைவமாழி கா ா விடும்.

அைம் பாயிரம்
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யருக்குைள்
29.

குைவம னும் கு மைறி நி ைாக வவகுளி
கைமமனம் காக்கய அரிது.

30.

அமுகைக எ மபாக அைமவாகமர் வைவ்வுயிகக்கும்
வசமுகண்மம பூண்வக்ாழுக லா .

அைம் பாயிரம்
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யருக்குைள்
அைம் பாயிரம்

அயகாரம். 4.

அை வலினபக்கய.
31.

ருைப்புஈனும் வசயவமும் ஈனும் அைக்யனூம்ங்கு
ம்க்கம் எவமப்ா ம்யிகக்கு.

32.

அைக்யனூம்ங்கு ம்க்கமும் இயமல அகமப்
மைக்கலி ஊங் யமல மகடு.

33.

ஒயலும் வமகைா அைவிமப் ஓவாமக
வசயலும்வா வையலாஞ் வசைய.

34.

மப்க்துக்கண் மாருல
ம்குல ம்ர பிை.

35.

அழுக்காப அவாவவகுளி இ ப்ாச்வசாய குா கும்
இழுக்கா இை ைது அைம்.

36.

அ ைறிவாம் எ ப்ாது அைஞ்வசய்க மர்ைது
வபா பங்காய வபார்ைாக் துமை.

37.

அைக்காப இதுவவப் மவண்க்ா ருவிமக
வபாபக்காமப்ாடு ஊகமுகா இமக்.

38.

வீழ்குாள் பக்ாஅமம கு ைார்றி
வாழ்குாள் வழிைமக்க்குங் கய.

அைம் பாயிரம்

ம்கய அமப்க்துஅை

அஃவகாருவ
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யருக்குைள்
39.

அைக்கா வருவமக இ பம்மர் வையலாம்
புைக்க புகழும் இல.

40.

வசைர்பால மகாரும் அைமப் ஒருவர்கு
ம்ைர்பால மகாரும் பழி.

அைம் பாயிரம்
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யருக்குைள்

அைம் இயலைவிைய
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம்.

5.

இயவாழ்க்மக.
41.

இயவாழ்வா எ பா இையபுமக்ை மூவகக்கும்
குயலார்றி நி ை துமை.

42.

துைமுகாகக்கும் துவ்வா கவகக்கும் இைமுகாகக்கும்
இயவாழ்வா எ பா துமை.

43.

வக புலக்காக வகய்வம் விருமுவகாக்கய காவப் ைாங்கு
ஐம்புலக்காப ஓம்பய கமல.

44.

பழிைஞ்ருப் பாக்தூண் ம்மக்க்காயி
வழிவைஞ்சய எஞ்ஞா பம் இய.

45.

அ பும் அைனும் ம்மக்க்காயி
பண்பும் பைனும் அது.

46.

அைக்கார்றி இயவாழ்க்மக ைார்றி
மபாஒய்ப் வபபவது எவ .

47.

இையபிப்ா இயவாழ்க்மக வாழ்பவ
முையவாருள் எயலாம் கமல.

அைம் இயலைவிைய

வாழ்க்மக

இயவாழ்க்மக

http://www.brahas.com
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யருக்குைள்
48.

ம்ர்றி ஒழுக் அைனிழுக்கா இயவாழ்க்மக
மகுார்பாரி மகுா மம ம்மக்க்து.

49.

அைவப்ப்ப் ப க்மக இயவாழ்க்மக அஃதும்
பிை பழிப்பது இயலாயி கு ப.

50.

மவைக்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவ
வகய்வக்துள் மவக்கப் படும்.

அைம் இயலைவிைய

வானுமைனம்
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யருக்குைள்
அைம் இயலவிைய.

அயகாரம். 6.

வாழ்க்மகக் துமைகுலம்.
51.

மமப்க்கக்க மாண்புமக்ைள் ம் கக்ர் வகாண்க்ா
வப்க்கக்காள் வாழ்க்மகக் துமை.

52.

மமப்மா ரு இயலாள்கண் இயலாயி
எமப்மா ருக் காயினும் இய.

53.

இயலவக இயலவள் மாண்பாப்ாய ம்ள்மவக
இயலவள் மாைாக் கமக்.

54.

வபண்ணிர் வபருமுகக்க ைாவும கர்வப னும்
யண்மமனண் க்ாகப் வபறி .

55.

வகய்வமு வகாைாஅள் வகாழுகு
வபய்வைப்ப் வபய்னம் மமை.

56.

கர்காக்துக் கர்வகாண்க்ார் மபணிக் கமகசா ை
வசார்காக்துச் மசாகவிலாள் வபண்.

57.

ருமைகாக்குங் காப்புஎவ வசய்னம் மகளிக
நிமைகாக்குங் காப்மப கமல.

அைம் இயலைவிைய

வாழ்க்மக

வகாழுவகாழுவாள்
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58.

யருக்குைள்
வபர்ைார் வபறி வபபவக வபண்ாக வபருஞ்ருைப்புப்
புக்மகளிக வாழும் ம்லகு.

59.

புகழ்புரிமுக இயலிமலாகக்கு இயமல இகழ்வாகமு
ஏபமபாய பீடு குமக்.

60.

மங்கலம் எ ப மமப்மா ரு மர்பஅக
கு கலம் கு மக்க மபப.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 7.

மக்க மபப.
61.

வபபமவர்பள் ைாமறிவது இயமல அறிவறிமுக
மக்க மபப அயல பிை.

62.

எழுபிைப்பும் தீைமவ தீண்க்ா பழிபிைங்காப்
பண்புமக் மக்க வபறி .

63.

கம்வபாருள் எ பகம் மக்கள் அவகவபாருள்
கம்கம் விமப்ைா வரும்.

64.

அமிழ்யனும் ம்ர்ை இனிமககம் மக்கள்
ருபமக அமாவிை கூழ்.

65.

மக்கள்வமய் தீண்க்ய ம்க்ர்
பம் மர்பஅவக
வசார்மக க்ய இ பம் வசவிக்கு.

66.

குையஇனிது ைாழ்இனிது எ பகம் மக்கள்
மைமலக்வசாய மகமா கவக.

67.

கமுமக மகர்கு ம்ர்பம் கு றி அமவைக்து
முமுய யிருப்பச் வசைய.

68.

கம்மி கம் மக்கள் அறிவுக்மம மாநிலக்து
ம னுயிகக் வகயலாம் இனிது.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
69.

ஈ ை வபாழுயர் வபரிதுவக்கும் க மகமப்ச்
சா மைா எப்க்மக க் காய்.

70.

மக கமுமகக்கு ம்ர்பம் ம்கவி இவ கமுமக
எ மப்ார்ைா வகாயஎனுஞ் வசாய.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 8.

அ புமக்மம.
71.

அ பிர்கும் ம்ண்மக்ா அமக்க்குமுகாழ் ம்கவலக
பு கண்ம்க பூசய கரும்.

72.

அ பிலாக எயலாமு கமக்குரிைக அ புமக்ைாக
எ பும் ம்ரிைக பிைகக்கு.

73.

அ மபாடு இமைமுக வைக்வக ப ம்ருயிகக்கு
எ மபாடு இைமுக வகாக்கபு.

74.

அ புஈனும் ம்கவம் ம்க்மம அதுஈனும்
குண்வப னும் குாக்ாச் ருைப்பு.

75.

அ புர்ப அமகமுக வைக்வக ப மவைகக்து
இ புர்ைாக எய்துஞ் ருைப்பு.

76.

அைக்யர்மக அ புசாக வப ப அறிைாக
மைக்யர்கும் அஃமக துமை.

77.

எ பி லகமப் வவயியமபாலக் கானமம
அ பி லகமப் அைம்.

78.

அ பகக் யயலா ம்யிகவாழ்க்மக வ பார்கண்
வர்ைய மரமுகளிகக் கர்ப.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
79.

புைக்துபப் வபயலாம் எவ வசய்னம் ைாக்மக
அகக்துபப்பு அ பி லவகக்கு.

80.

அ பி வழிைது ம்யிகநிமல அஃயலாகக்கு
எ புமகாய மபாகக்க ம்க்ம்பு.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 9.

விருமுமகாம்பய.
81.

இருமுமகாம்பி இயவாழ்வ வகயலாம் விருமுமகாம்பி
மவமாண்மம வசய்கர் வபாரு டு.

82.

விருமுது புைக்ககாக் கானுண்க்ய சாவா
மருமுவகனினும் மவண்க்ர்பார் ை ப.

83.

வருவிருமுது மவகலும் ஓம்புவா
பருவமுது பாழ்படுகய இ ப.

84.

அகப்மகமுது வசய்ைாள் ம்மைனம் முகப்மகமுது
குயவிருமுது ஓம்புவா இய.

85.

விக்தும் இக்யமவண்டும் வகாயமலா விருமுமகாம்பி
மிச்சய மிமசவா புலம்.

86.

வசயவிருமுது ஓம்பி வருவிருமுது பாகக்யருப்பா
குயவிருமுது வாப்க் கவகக்கு.

87.

இமைக்துமைக் வக பவகா றியமல விருமுய
துமைக்துமை மவள்விப் பை .

88.

பரிமுமகாம்பிப் பர்ைர்மைம் எ பக விருமுமகாம்பி
மவள்வி கமலப்பக்ா காக.

அைம் இயலைவிைய

வாழ்க்மக
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யருக்குைள்
89.

ம்க்மமனள் இ மம விருமுமகாம்பய ஓம்பா
மக்மம மக்வாககண் ம்ண்டு.

90.

மமாப்பக் குமைனம் அனிச்சம் முகமுயரிமுது
மகுாக்கக் குமைனம் விருமுது.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம் . 10.

இனிைமவ கூைய.
91.

இ வசாலாய ஈரம் அமமஇப் பாபஇலவாஞ்
வசம்வபாருள் கண்க்ாகவாய்ச் வசாய.

92.

அகப்மகமுது ஈகலி கு மை முகப்மகமுது
இ வசால ப்ாகப் வபறி .

93.

முகக்கா அமகமுதுஇனிது வகுாக் அகக்காப்ாம்
இ வசாலிப்மக அைம்.

94.

து புறூம் துவ்வாமம இயலாகும் ைாகமா டும்
இ புறூம்ம் இ வசா லவகக்கு.

95.

பணிவுமக்ை இ வசால
அணிையல மர்பப் பிை.

96.

அயலமவ மகை அைம்வபருகும் குயலமவ
குாா இனிை வசாலி .

97.

ஈை ஈ ப கு றி பைக்கும் பை ஈ ப
பண்பி கமலப்பிரிைாச் வசாய.

98.

ருபமமனள் ம்ங் ை இ வசாய மபமமனம்
இம்மமனம் இ பமு கரும்.

அைம் இயலைவிைய

ம்கய ஒருவர்கு
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யருக்குைள்
99.

இ வசாய இனிதீ ைய காண்பா
வ வசாய வைங்கு வது.

100

இனிை ம்மவாக இ ப்ாக கூைய
கனியிருப்பக் காய்கவகமு கர்ப.

அைம் இயலைவிைய

எவ வகாமலா
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 11.

வசய்கு றி அறிகய.
101.

வசய்ைாமர் வசய்க ம்கவிக்கு மவைகமும்
வாப்கமும் ம்ர்ை லரிது.

102.

காலக்ய ப்ார்வசய்க கு றி ருறிவகனினும்
ஞாலக்ய மாைப் வபரிது.

103.

பை தூக்காக வசய்க ம்கவி குை தூக்
கு மம கக்லிர் வபரிது.

104.

யமப்க்துமை கு றி வசயினும் பமப்க்துமைைாக்
வகாள்வக பை வகரி வாக.

105.

ம்கவி வமரக்க ப ம்கவி ம்கவி
வசைப்ப க்ாக சாயபி வமரமுது.

106.

மைவர்க மாசர்ைாக மகண்மம துைவர்க
து பக்துள் துப்பாைாக கு பு.

107.

எழுமம எழுபிைப்பும் ம்ள்ளுவக கங்கண்
விழுமமு துமக்க்கவக கு பு.

108.

கு றி மைப்பது கு ை ப கு ையலது
அ மை மைப்பது குயலது.

அைம் இயலைவிைய

http://www.brahas.com

Page 31 of 278

யருக்குைள்
109. வகா ை ப் இ ப்ா வசயினும் அவகவசய்க
ஒ பகு ப ம்ள்மக் வகடும்.
110.

எமுகு றி வகா ைாகக்கும் ம்ய்வுண்க்ாம் ம்ய்வியமல
வசய்முகு றி வகா ை மகர்கு.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அயகாரம் . 12.

அைம் இயலைவிைய.

குடுவுநிமலமம.
111.

ககுய எப்வவா ப கு மை பகுயைாய
பார்ப டு ஒழுகப் வபறி .

112.

வசப்பம் ம்மக்ைவ ம்க்கஞ் ருமகவி றி
எச்சக்யர் மகமாப்பு ம்மக்க்து.

113.

கு மை கரினும் குடுவிகமுகாம் ம்க்கக்மக
அ மை ஒழிை விக்ய.

114.

கக்காக ககவிலக எ பது அவரவக
எச்சக்கார் காைப் படும்.

115.

மகடும் வபருக்கமும் இயலயல வகுஞ்சக்துக்
மகாக்ாமம சா மப்ாகக் கணி.

116.

வகடுவயைா எ பது அறிகக
குடுஒரீஇ அயல வசயி .

117.

வகடுவாக மவைாது ம்லகம் குடுவாக
கு றிக்கண் கங் ைா காழ்வு.

வகுஞ்சம்

118. சம வசய்து சீகதூக்குங் மகாயமபாய அமமமுவகாருபாய
மகாக்ாமம சா மைாகக் கணி.
அைம் இயலைவிைய
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119.

வசார்மகா க்ம் இயலது வசப்பம் ஒருகமலைா
ம் மகா க்ம் இ மம வபறி .

120.

வாணிகஞ் வசய்வாகக்கு வாணிகம் மபணிப்
பிைவும் கமமபார் வசயி .

அைம் இயலைவிைய
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அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம் 13.

அக்க்கமுமக்மம.
121.

அக்க்கம் அமரருள் ம்ய்க்கும் அக்ங்காமம
ம்ரிருள் ம்ய்க்து விடும்.

122.

காக்க வபாருமா ம்க்க்கக்மக ம்க்கம்
அகனினூம்ங் யமல ம்யிகக்கு.

123.

வசறிவறிமுது சீகமம பைக்கும் அறிவறிமுது
ம்ர்றி அக்க்கப் வபறி .

124.

நிமலயிய யரிைாது அக்ங் ைா
மமலயினும் மாைப் வபரிது.

125.

எயலாகக்கும் கு ைாம் பணிகய அவருள்ளும்
வசயவகக்மக வசயவமு கமகக்து.

126.

ஒருமமனள் ம்மமமபாய ஐமுகக்க்கய ம்ர்றி
எழுமமனம் ஏமாப் புமக்க்து.

127.

ைாகாவா ராயினும் குாகாக்க காவாக்காய
மசாகாப்பக வசாயலிழுக்குப் ப டு.

128.

ஒ ைானும் தீச்வசாய வபாரு பை
கு ைாகா கா விடும்.

அைம் இயலைவிைய

மகார்ைம்

ம்ண்க்ாயி
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129.

தீயிப்ார் சு க்புண் ம்ள்மாபம் ம்ைாமக
குாவிப்ார் சு க் வடு.

130.

ககங்காக்துக் கர்ைக்ங்கய ம்ர்பவா
அைம்பாகக்கும் ம்ர்றி நுமைமுது.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 14.

ஒழுக்கமுமக்மம.
131.

ஒழுக்கம் விழுப்பம் கரலா
ம்யிரினும் ஓம்பப் படும்.

132.

பரிமுமகாம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் வகரிமுமகாம்பிக்
மகரினும் அஃமக துமை.

133.

ஒழுக்கம் ம்க்மம குாமம இழுக்கம்
இழிமுக பிைப்பாய் விடும்.

134.

மைப்பினும் ஒக்துக் வகாமலாகும் பாகப்பா
பிைப்வபாழுக்கங் கு ைக் வகடும்.

135.

அழுக்கா பமக்ைா கண் ம்க்கம்மபா ப இயமல
ஒழுக்க மிலா கண் ம்ைகவு.

136.

ஒழுக்கக்ய ஒயகாக ம்ரமவாக இழுக்கக்ய
ஏகம் படுபாக் கனிமுது.

137.

ஒழுக்கக்ய எய்துவக மம மம இழுக்கக்ய
எய்துவக எய்காப் பழி.

138.

கு றிக்கு விக்காகும் குயவலாழுக்கம் தீவைாழுக்கம்
எ பம் இடும்மப கரும்.

அைம் இயலைவிைய

ஒழுக்கம்
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139.

ஒழுக்க முமக்ைவகக்கு ஒயலாமவ தீை
வழுக் னம் வாைார் வசாலய.

140.

ம்லகக்மகாடு ஒ க் ஒழுகய பலகர்பம்
கயலாக அறிவிலா காக.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 15.

பிைனிய விமைைாமம.
141.

பிை வபாருமாள் வப வக்ாழுகும் மபகமம ஞாலக்து
அைம்வபாருள் கண்க்ாககண்.

142.

அை கமக் நி ைாருள் எயலாம் பிை கமக்
நி ைாரி மபமகைாக இய.

143.

விளிமுகாரி மவையலக ம ை வகளிமுகாரிய
தீமம புரிமுதுஒழுகு வாக.

144.

எமப்க்துமைைக ம்யினும் எ ப்ாம் யமப்க்
துமைனம்
மகரா பிைனிய புகய.

145.

எளிவகப் இயலிைப்பா
விளிைாது நிர்கும் பழி.

146.

பமகபாவம் அச்சம் பழிமைப் குா கும்
இகவாவாம் இயலிைப்பா கண்.

147.

அைனிைலா இயவாழ்வா
வபண்மம குைவா கவ .

148.

பிை மமப் மகுாக்காக மபராண்மம சா மைாகக்கு

அைம் இயலைவிைய

எய்துவமஞ் ஞா பம்

எ பா
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அைமப்ா மைா ம் ை ஒழுக்கு.
149.

குலக்குரிைாக ைாவரனி குாமம்க மவப்பி
பிைர்குரிைாள் மகாள்மகாைா காக.

150.

அை வமரைா அயல வசயினும் பிை வமரைாள்
வபண்மம குைவாமம கு ப.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம் இயலைவிைய.

அயகாரம். 16.

வபாமைனமக்மம.
151.

அகழ்வாமரக் காங்கும் நிலம்மபாலக் கம்மம
இகழ்வாகப் வபாபக்கய கமல.

152.

வபாபக்கய இைப்பிமப் எ பம் அகமப்
மைக்கய அகனினும் கு ப.

153.

இ மமனள் இ மம விருமுவகாராய வ மமனள்
வ மம மக்வாகப் வபாமை.

154.

நிமைனக்மம தீங்காமம மவண்ா
மபார்றி ஒழுகப் படும்.

155.

ஒபக்காமர ஒ ைாக மவைாமர மவப்பக
வபாபக்காமரப் வபா மபார் வபாயக்து.

156.

ஒபக்காகக்கு ஒருகுாமம இ பம் வபாபக்காகக்குப்
வபா பமு துமைனம் புகழ்.

157.

யைப்யல கர்பிைக வசய்யினும் மகுாவகுாமுது
அைப்யல வசய்ைாமம கு ப.

158.

மிகுயைா
ககுயைா

அைம் இயலைவிைய

வபாமைனக்மம

மிக்கமவ வசய்காமரக் காமுகம்
வவ ப விக்ய.
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159.

துைமுகாரி தூய்மம ம்மக்ைக இைமுகாகவாய்
இ ப்ாச்வசாய மகுார் ர் பவக.

160.

ம்ண்ைாது மகுார்பாக வபரிைக பிைகவசாயலும்
இ ைாச்வசாய மகுார்பாரி பி .

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய .

அயகாரம். 17

அழுக்காைாமம.
161.

ஒழுக்காைாக் வகாள்க ஒருவ க
அழுக்காப இலாக இையபு.

வகுஞ்சக்து

162.

விழுப்மபர்றி அஃவகாப்பது இயமலைாக மா டும்
அழுக்கார்றி அண்மம வபறி .

163.

அை ம்க்கம் மவண்க்ாகா
மபைாது அழுக்கபப் பா .

164.

அழுக்கார்றி அயலமவ வசய்ைாக இழுக்கார்றி
ஏகம் படுபாக்கு அறிமுது.

எ பா

பிைப்ாக்கம்

165. அழுக்காப ம்மக்ைாகக்கு அதுசாலும் ஒ ப்ாக
வழுக் னம் மகடீ பது.
166.

வகாடுப்பது அழுக்கபப்பா சுர்ைம் ம்டுப்பதூம்ம்
ம்ண்பதூம்ம் இ றிக் வகடும்.

167.

அவ்விக்து அழுக்காப ம்மக்ைாமப்ச் வசய்ைவள்
கவ்மவமைக் கா ா விடும்.

168.

அழுக்காப எப்ஒரு பாவி யருச்வசர்பக்
தீனழி ம்ய்க்து விடும்.

அைம் இயலைவிைய
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169.

அவ்விை வகுஞ்சக்கா ம்க்கமுஞ் வசவ்விைா
மகடும் நிமப்க்கப் படும்.

170.

அழுக்கர்ப அக ைாகும் இயமலஅஃது இயலாக
வபருக்கக்யய தீகமுகாரும் இய.

அைம் இயலைவிைய
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அைம். இயலைவிைய.

ம்யகாரம். 18.

வவஃகாமம.
171.

குடுவி றி கு வபாருள் வவஃ
குர்ைமும் ம்ங்மக கரும்.

172.

படுபை வவஃ ப் பழிப்படுவ வசய்ைாக
குடுவ மம குாணு பவக.

173.

ருர்றி பம் வவஃ ப் அைப்யல வசய்ைாமர
மர்றி பம் மவண்டு பவக.

174.

இலவம ப வவஃகுகய வசய்ைாக புலம்வவ ை
பு மமயிய கா ரு ைவக.

175.

அஃ அக ை அறிவவ ப்ாம் ைாகமா டும்
வவஃ வவறிை வசயி .

176.

அருள்வவஃ ம்ர்றி கண் நி ைா
வபாயலாக சூைக் வகடும்.

177.

மவண்க்ர்க வவஃ ைாம் ம்க்கம் விமமவயி
மாண்க்ர் கரிகாம் பை .

178.

அஃகாமம வசயவக்யர்கு ைாவகனி
மவண்டும் பிை மகப் வபாருள்.

அைம் இயலைவிைய

குாவபா றிக்

வபாருள்வவஃ ப்

வவஃகாமம
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179.

அைப்றிமுது வவஃகா அறிவுமக்ைாகச் மசரும்
யை அறிமு காங்மக யரு.

180.

இையஈனும் எண்ைாது வவஃ
விையஈனும்
மவண்க்ாமம எ னுஞ் வசருக்கு.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய.

அயகாரம். 19.

புைங்கூைாமம.
181.

அைங்கூைா அயல வசயினும் ஒருவ
புைங்கூைா எ ைய இனிது.

182.

அைப்ழீஇ அயலமவ வசய்கலி
புைப்ழீஇப் வபாய்க்து குமக.

183.

புைங்கூறிப் வபாய்க்துயிக வாழ்கலி
அைங்கூபம் ம்க்கம் கரும்.

184.

கண்நி ப கண்ைைச் வசாயலினும் வசாயலர்க
மு இ ப பி மகுாக்காச் வசாய.

185.

அைஞ்வசாயலும் வகுஞ்சக்கா
புண்மமைார் காைப் படும்.

186.

பிை பழி கூபவா க பழி னள்ளும்
யை வகரிமுது கூைப் படும்.

187.

பகச்வசாயலிக் மகளிகப் பிரிப்பக குகச்வசாயலி
கு பாக்ய மகர்ைா கவக.

188.

து னிைாக குர்ைமும் தூர்பம் மரபிப்ாக
எ மப்வகாய ஏயலாக மா டு.

அைம் இயலைவிைய

தீமக

சாகய

அ மம புைஞ்வசாயலும்

http://www.brahas.com

Page 47 of 278

யருக்குைள்
189.

அை மகுாக் ம்ர்பங்வகாய மவைம் புை மகுாக் ப்
பு வசாய ம்மரப்பா வபாமை.

190.

ஏயலாக குர்ைம்மபாய கங்குர்ைங் காண் ர்பி
தீதுண்மக்ா ம னும் ம்யிகக்கு.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய.

அயகாரம். 20.

பைனில வசாயலாமம.
191.

பயலாக முனிைப் பைனில வசாயலுவா
எயமலாரும் எள்மப் படும்.

192.

பைனில பயலாகமு வசாயலய குைனில
கு க்ாககண் வசய்கலி தீது.

193.

குைனில எ பது வசாயலும் பைனில
பாரிக் துமரக்கும் ம்மர.

194.

குை சாரா கு மமயி ம்க்கும் பை சாராப்
பண்பியவசாய பயலா ரகக்து.

195.

சீகமம ருைப்வபாடு ம்ங்கும் பைனிய
ம்கமம னமக்ைாக வசாலி .

196.

பைனியவசாய பாரா டு வாமப் மக எப்ய
மக்க பகா வைப்ய.

197.

குைனில வசாயலினுஞ் வசாயலுக சா மைாக
பைனில வசாயலாமம கு ப.

198.

அரும்பை ம்னம் அறிவிப்ாக வசாயலாக
வபரும்பை இயலாக வசாய.

அைம் இயலைவிைய
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199.

வபாருள்தீகமுக வபாச்சாமுதுஞ் வசாயலாக மருள்தீகமுக
மாசப கா ரு ைவக.

200. வசாயலுக வசாயலிர் பைனுமக்ை வசாயலர்க
வசாயலிர் பைனிலாச் வசாய.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய.

அயகாரம். 21.

தீவிமப்ைச்சம்.
201.

தீவிமப்ைாக அஞ்சாக விழுமிைாக அஞ்சுவக
தீவிமப் எ னுஞ் வசருக்கு.

202. தீைமவ தீை பைக்கலாய தீைமவ
தீயினும் அஞ்சப் படும்.
203. அறிவினுள் எயலாமு கமலவை ப தீை
வசபவாகக்கும் வசய்ைா விக்ய.
204. மைமுதும் பிை மகடு சூைர்க சூழி
அைஞ்சூழும் சூழ்முகவ மகடு.
205. இல எ ப தீைமவ வசய்ைர்க வசய்யி
இலப்ாகும் மர்பம் வபைகக்து.
206. தீப்பால கா பிைககண் வசய்ைர்க மகுாய்ப்பால
க மப் அக்யமவண்க்ா கா .
207. எமப்ப்பமக னர்ைாரும் ம்ய்வக விமப்ப்பமக
வீைாது அாம்மைமு கர்ப.
208. தீைமவ வசய்காக வகடுகய நிையக மப்
வீைாது அாம்மைமு கர்ப.
அைம் இயலைவிைய
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209. க மப்க்கா காகல ப்ாயி
து ப்ர்க தீவிமப்ப் பாய.
210.

எமப்க்வகா பம்

அருங்மகக் எ பது அறிக மருங்மகாாக்
தீவிமப் வசய்ைா எனி .

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம்.

இயலைவிைய.

அயகாரம். 22.

ஒப்புரவறிகய.
211.

மகம்மாப மவண்க்ா கக்ப்பாடு மாரிமா டு
எ ம்ர்பங் வகாயமலா ம்லகு.

212.

காமார்றிக் கமுக வபாருவமயலாம் கக்காகக்கு
மவமாண்மம வசய்கர் வபாரு டு.

213.

புக்மக ளுலகக்தும் ஈண்டும் வபைலரிமக
ஒப்புரவி குயல பிை.

214.

ஒக்க கறிவா ம்யிகவாழ்வா
வசக்காருள் மவக்கப் படும்.

215.

ஊருணி ம்கநிமைமு கர்மை ம்லகவாம்
மபரறி வாம யரு.

216.

பை மரம் ம்ள்ளூகப் பழுக்கர்ைாய வசயவம்
குைனுமக் ைா கண் பா .

217.

மருமுகா க் கப்பா மரக்கர்ைாய வசயவம்
வபருமுகமக ைா கண் பா .

218.

இக்னிய பருவக்தும் ஒப்புரவிர்கு ஒயகாக
கக்ப்றி கா ரு ைவக.

அைம் இயலைவிைய

மர்மைைா
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219.

குைனுமக்ைா குயகூகமுகா ப்ாகய வசனம்ம்ர
வசய்ைாது அமமகலா வாப.

220. ஒப்புரவி ப்ாயவரும் மகவக்னி அஃவகாருவ
விர்பக்மகாள் கக்க துமக்க்து.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய.

அயகாரம். 23.

ஈமக.
221.

வறிைாகக்வகா ப ஈ வமக ஈமகமர் வையலாம்
குறிவையகப்மப றீர துமக்க்து.

222.

குயலாப எனினும் வகாமயதீது மமலுலகம்
இயவலனினும் ஈகமல கு ப.

223.

இலவப் னும் எவ்வம் ம்மரைாமம ஈகய
குலனுமக்ைா கண்மை ம்ம.

224. இ ப்ாது இரக்கப் படுகய இரமுகவக
இ முகங் காணும் அமவு.
225.

ம்ர்பவாக ம்ர்ைய பரும்ர்ைய அப்பருமை
மார்பவாக ம்ர்ைலி பி .

226. அர்ைாக அழிபரு தீகக்கய அஃவகாருவ
வபர்ைா வபாருள்மவப் புழி.
227. பாக்தூண் மரீஇ ைவமப்ப் பருஎ னும்
தீப்பிணி தீண்க்ய அரிது.
228.

ஈக்துவக்கும் இ பம் அறிைாகவகாய காமுமக்மம
மவக்யைக்கும் வ க ைவக.

அைம் இயலைவிைய
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229. இரக்கலி இ ப்ாது ம ை நிரப்பிை
காமம கமிைக ம்ைய.
230. சாகலி இ ப்ாக யயமல இனிகதூம்ம்
ஈகய இமைைாக் கமக்.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். இயலைவிைய.

அயகாரம். 24.

புகழ்
231.

ஈகய இமசபக் வாழ்கய அதுவயலது
ஊயைம் இயமல ம்யிகக்கு.

232.

ம்மரப்பாக ம்மரப்பமவ எயலாம் இரப்பாகக்வகா ப
ஈவாகமமய நிர்கும் புகழ்.

233. ஒ ைா ம்லகக்து ம்ைகமுக புகையலாய
வபா ைாது நிர்பவகா ப இய.
234. நிலவமர ம் புகழ் ம்ர்றி புலவமரப்
மபார்ைாது புக்மக ம்லகு.
235.

குக்கம்மபாய மகடும் ம்மகாகும் சாக்காடும்
விக்கககக் கயலாய அரிது.

236. மகா றி புகமைாடு மகா பக அஃயலாக
மகா ைலி மகா ைாமம கு ப.
237. புகழ்பக் வாைாகாக கமுமகுாவாக கம்மம
இகழ்வாமர மகுாவது எவ .
238.

வமசவை ப மவைக்காகக் வகயலாம் இமசவை னும்
எச்சம் வபைாஅ விா .

அைம் இயலைவிைய
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239. வமசயிலா வண்பை கு பம் இமசயிலா
ைாக்மக வபாபக்க நிலம்.
240. வமசஒழிை வாழ்வாமர வாழ்வாக இமசவைாழிை
வாழ்வாமர வாைா கவக.

அைம் இயலைவிைய
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யருக்குைள்

அைம் துைவைவிைய
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 25.

அருளுக்மம.
241.

அரு வசயவம் வசயவக்துள் வசயவம் வபாரு வசயவம்
பூரிைாக கண்ணும் ம்ம.

242. குயலார்ைாய குாா அருமாள்க பயலார்ைாய
மகரினும் அஃமக துமை.
243. அருள்மசகமுக வகுஞ்சப்ாகக் யமல இருள்மசகமுக
இ ப்ா ம்லகம் புகய.
244. ம னுயிக ஓம்பி அருமாள்வாகக்கு இயவல ப
க னுயிக அஞ்சும் விமப்.
245. அயலய அருள்வாகக்கு இயமல வளிவைங்கும்
மயலம்மா ஞாலம் கரி.
246

வபாருள் ம்ங் ப் வபாச்சாமுகாக எ பக அருள்ம்ங்
அயலமவ வசய்வகாழுகு வாக

247. அருளியலாகக்கு அவ்வுலகம் இயமல
வபாருளியலாகக்கு
அைம் துைவைவிைய

http://www.brahas.com

Page 59 of 278
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இவ்வுலகம் இயலா ைாங்கு.
248. வபாருமர்ைாக பூப்பக ஒருகாய அருமர்ைாக
அர்ைாகமர் ைாகய அரிது.
249. வகருமாகா வமய்ப்வபாருள் கண்க்ர்ைாய மகரி
அருமாகா வசய்னம் அைம்.
250. வலிைாகமு க மப் நிமப்க்ககா
வமலிைாகமமய வசயலும் இக்க்து.

அைம் துைவைவிைய

க னி
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 26.

புலாய மபக்கய.
251. க னூ வபருக்கர்குக் கா பிறிது ஊனுண்பா
எங்ஙப்ம் ம்ளும் அருள்.
252.

வபாருமா ரு மபார்ைாகாகக்கு இயமல அருமா ரு
ம்ங் யமல ஊ ய பவகக்கு.

253.

பமக்வகாண்க்ாக வகுஞ்சம்மபாய கு றூக்காது ஒ றி
ம்க்யசுமவ ம்ண்க்ாக மப்ம்.

254. அருமயலது ைாவகனிய வகாயலாமம மகாைய
வபாருமயலது அவ்வூ யப்ய.
255.

ம்ண்ைாமம ம்ள்மது ம்யிகநிமல ஊனுண்ை
அண்ைாக்கய வசய்ைாது அமப.

256. யப்ர்வபாரு க்ாய வகாயலாது ம்லவகனி
விமலப்வபாரு க்ாய ஊ கருவாக இய.

ைாரும்

257. ம்ண்ைாமம மவண்டும் புலாஅய பிறிவகா ை
புண்ைது ம்ைகவாகப் வபறி .
258.

வசயிரி கமலப்பிரிமுக கா ருைாக ம்ண்ைாக
ம்யிரி கமலப்பிரிமுக ஊண்.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
259. அவிவசாரி காயிரம் மவ க்லி ஒ ை
ம்யிகவசகுக் துண்ைாமம கு ப.
260

வகாயலா புலாமல மபக்காமப்க் மககூப்பி
எயலா ம்யிரும் வகாழும்.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 27.

கவம்.
261.

ம்ர்ைமகுாய் மகுா ைய ம்யிகக்குபகண் வசய்ைாமம
அர்மை கவக்யர் குரு.

262. கவமும் கவமுமக்ைாகக்கு ம்கும் அவம்அகமப்
அஃயலாக மமர்வகாள் வது.
263. துைமுகாகக்குக் துப்புரவு மவண்ா மைமுகாகவகாய
மர்மை ைவககள் கவம்.
264. ஒ ப்ாகக் வகைலும் ம்வமுகாமர ம்க்கலும்
எண்ணி கவக்கா வரும்.
265. மவண்ாை மவண்ாைாங் வகய்கலாய வசய்கவம்
ஈண்டு முைலப் படும்.
266. கவஞ்வசய்வாக கங்கருமஞ் வசய்வாகமர் ையலாக
அவஞ்வசய்வாக ம்மசன ப டு.
267. சுக்ச்சுக்ரும் வபா மபாய ஒளிவிடும் து பஞ்
சுக்க்சுக் மகுார் ர் பவகக்கு.
268. க னுயிக கா அைப் வபர்ைாமப் ஏமப்ை
ம னுயி வரயலாம் வகாழும்.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
269. கூர்ைம் குயக்கலும் மககூடும் மகுார்ைலி
ம்ர்ைய கமலப்ப க்வகக்கு
270. இலகபல ரா ை காரைம் மகுார்பாக
ருலகபலக மகுாலா கவக.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 28.

கூக்ா ஒழுக்கம்.
271.

வஞ்ச மப்க்கா பார்வைாழுக்கம் பூகங்கள்
ஐமுதும் அகக்மக குகும்.

272. வானுைக மகார்ைம் எவ வசய்னம் க வகுஞ்சம்
கா அறி குர்ைப் பா .
273. வலியிய நிமலமமைா வயலுருவம் வபர்ைம்
புலியி மகாய மபாகக்துமமய்மு கர்ப.
274. கவமமைமுது அயலமவ வசய்கய புகயமமைமுது
மவ டுவ புள்ருமிழ்க் கர்ப.
275. பர்மைர்மைம் எ பாக பார்மைாழுக்கம் எர்வைர்வை ப
ஏகம் பலவுமு கரும்.
276. வகுஞ்ருய துைவாக துைமுகாக துைமுகாகமபாய வஞ்ருக்து
வாழ்வாரி வ கைாக இய.
277. புைங்கு றி கண்க்மப்ை மரனும் அகங்கு றி
மூக் ர் கரிைாக ம்மக்க்து.
278. மப்க்கது மாசாக மாண்க்ாகம் ராா
மமைமுவகாழுகு மாமுகக பலக.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
279. கமைவகாாது ைாழ்மகாடு வசவ்விதும்ங் க ப்
விமப்படு பாலாய வகாமய.
280. மழிக்கலும் ம் க்லும் மவண்க்ா ம்லகம்
பழிக்கது ஒழிக்து விா .

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 29.

கள்மாமம.
281.

எள்மாமம மவண்டுவா எ பா
கள்மாமம காக்கக வகுஞ்சு.

எமப்க்வகா பம்

282.

ம்ள்மக்காய ம்ள்மலும் தீமக பிை வபாருமமக்
கள்மக்காய கள்மவம் எப்ய.

283.

கப்விப்ாய ம் ை ம்க்கம் அமவிைமுது
ம்வது மபாலக் வகடும்.

284. கமவி கண் க றிை காகய விமமவி கண்
வீைா விழுமம் கரும்.
285.

அருள்கருய அ புமக்ை ராகய வபாருள்கருயப்
வபாச்சாப்புப் பாகப்பாககண் இய.

286. அமவி கண் நி வைாழுகய ம்ர்ைாக கமவி கண்
க றிை காக லவக.
287. கமவவ னும் காரறி வண்மம அமவவ னும்
ம்ர்ைய புரிமுகாககண் இய.
288.

அமவறிமுகாக வகுஞ்சக் கைம்மபால நிர்கும்
கமவரிமுகாக வகுஞ்ருய கரவு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
289. அமவயல வசய்காங்மக வீவக கமவயல
மர்மைை மகர்ைா கவக.
290. கள்வாகக்குக் கள்ளும் ம்யிகநிமல கள்மாகக்குக்
கள்மாது புக்மக ளுமகு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 30.

வாய்மம.
291.

வாய்மம எப்ப்படுவது ைாவகனி
தீமம இலாக வசாலய.

ைாவகா பம்

292. வபாய்ம்மமனம் வாய்மம யிக்க்க புமரதீகமுக
கு மம பைக்கும் எனி .
293. க வப்ஞ் சறிவது வபாய்ைர்க வபாய்க்கபி
க வப்ஞ்மச க மப்ச் சுடும்.
294. ம்ள்மக்காய வபாய்ைா வகாழு
ம்ள்மக்து வமயலாம் ம்ம .

ம்லகக்காக

295. மப்க்மகாடு வாய்மம வமாழியி
காப்ஞ்வசய் வாரி கமல.

கவக்மகாடு

296 வபாய்ைாமம அ ப் புகழியமல எய்ைாமம
எயலா அைமும் கரும்.
297. வபாய்ைாமம வபாய்ைாமம ம்ர்றி
வசய்ைாமம வசய்ைாமம கு ப.

அைம்பிை

298. புைக்தூய்மம ம்ரா அமமனம் அகக்தூய்மம
வாய்மமைாய காைப் படும்.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
299. எயலா விமக்கும் விமக்கயல சா மைாகக்குப்
வபாய்ைா விமக்மக விமக்கு.
300. ைாவமய்ைாக் கண்க்வர்பள் இயமல எப்க்மகா பம்
வாய்மமயி குயல பிை.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 31.

வவகுமாமம.
301.

வசயலிக்க்துக் காப்பா ருப்ங்காப்பா
காக்
எ காவாக்காய எ .

அயலிக்க்துக்

302. வசயலா இக்க்துச் ருப்முதீது வசயலிக்க்தும்
இயஅகனி தீை பிை.
303. மைக்கய வவகுளிமை ைாகமா டும் தீை
பிைக்கய அகப்ா வரும்.
304. குமகனம் ம்வமகனம் வகாயலும் ருப்க்ய
பமகனம் ம்மமவா பிை.
305. க மப்க்கா காக்
ருப்ங்காக்க காவாக்காய
க மப்மை வகாயலும் ருப்ம்.
306. ருப்வம னும் மசகமுகாமரக் வகாயலி இப்வம னும்
ஏமப் புமைமைச் சுடும்.
307. ருப்க்மகப் வபாருவம ப வகாண்க்வ
நிலக்கமைமுகா மகபிமைைா கர்ப.

மகடு

308. இைகஎரி மகாய்வ ப் இ ப்ா வசயினும்
புைரி வவகுமாமம கு ப.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
309. ம்ள்ளிை வகயலாம் ம்க்வப்ய்தும் ம்ள்மக்காய
ம்ள்மா வவகுளி எனி .
310.

இைமுகாக இைமுகாக அமப்ைக ருப்க்மகக்
துைமுகாக துைமுகாக துமை.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 32.

இ ப்ா வசய்ைாமம.
311.

ருைப்புஈனும் வசயவம் வபறினும் பிைகக்குஇ ப்ா
வசய்ைாமம மாசர்ைாக மகாள்.

312.

கபக்துஇ ப்ா வசய்கவக் கண்ணும் மபக்துஇ ப்ா
வசய்ைாமம மாசர்ைாக மகாள்.

313.

வசய்ைாமய வசர்ைாகக்கும் இ ப்ாக வசய்கபி
ம்ய்ைா விழுமம் கரும்.

314.

இ ப்ாவசய் காமர ஒபக்கய அவககுாை
கு ப்ைம் வசய்து விக்ய.

315.

அறிவிப்ா ம்குவ துண்மக்ா பிைய மகுாய்
கமுமகுாய்மபாய மபார்ைாக் கமக்.

316.

இ ப்ா எப்க்கா ம்ைகமுகமவ து ப்ாமம
மவண்டும் பிை கண் வசைய.

317.

எமப்க்கானும் எஞ்ஞா பம் ைாகக்கும் மப்க்காப்ாம்
மாைாவசய் ைாமம கமல.

318.

க னுயிகக்கு இ ப்ாமம காப்றிவா
ம னுயிகக்கு இ ப்ா வசைய.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
319.

பிைகக்குஇ ப்ா முர்பகய வசய்யி
பிர்பகய காமம வரும்.

கமக்குஇ ப்ா

320. மகுாய்எயலாம் மகுாய்வசய்காக மமலவாம் மகுாய்வசய்ைாக
மகுாயி மம மவண்டு பவக.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 33.

வகாயலாமம.
321.

அைவிமப் ைாவகனிய வகாயலாமம மகாைய
பிைவிமப் எயலாமு கரும்.

322.

பகுக்துண்டு பயலுயிக ஓம்புகய நூமலாக
வகாகுக்கவர்பள் எயலாமு கமல.

323.

ஒ ைாக குயலது வகாயலாமம மர்பஅக
பி சாரப் வபாய்ைாமம கு ப.

324. குயலாப எப்ப்படுவது ைாவகனி
வகாயலாமம சூழும் வகுறி.
325.

ைாவகா பம்

நிமலஅஞ்ரு ம்க்காருள் எயலாம் வகாமலஅஞ்ருக்
வகாயலாமம சூழ்வா கமல.

326. வகாயலாமம மமர்வகாண் வக்ாழுகுவா
வசயலாது ம்யிபண்ணுங் கூர்ப.
328.

வாழ்குாள்மமய

கு ைாகும் ம்க்கம் வபரிவகனினும் சா மைாகக்குக்
வகா ைாகும் ம்க்கம் கமக்.

329. வகாமலவிமப்ை ரா ை மாக்கள் புமலவிமப்ைக
பு மம வகரிவா ரகக்து.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
330. ம்யிகம்க்ம்பி ம்க் ைாக எ ப வசயிகம்க்ம்பி
வசயலாக்தீ வாழ்க்மக ைவக.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 34.

நிமலைாமம.
331.

நியலாக வர்மை நிமலயிப் எ பைரும்
புயலறி வாண்மம கமக்.

332.

கூக்கா டு அமவக்குைாக் கர்மை வபருஞ்வசயவம்
மபாக்கும் அதுவிளிமு கர்ப.

333.

அர்கா இையபிர்பச் வசயவம் அதுவபர்ைாய
அர்குப ம்ங்மக வசைய.

334. குாவமப் ஒ பமபாய கா ா ம்யிகஈரும்
வாப்து ம்ைகவாகப் வபறி .
335.

குாச்வசர்ப விக்குள் வாராமு
மமர்வச ப வசய்ைப் படும்.

குயவிமப்

336. வகுருகுய ம்மவப்ாருவ இ றியமல எ னும்
வபருமம ம்மக்க்துஇவ் வுலகு.
337. ஒருவபாழுதும் வாழ்வது அறிைாக கருதுப
மகாானம் அயல பல.
338.

குக்ம்மப கனிக்துஒழிைப் புள்பைமு கர்மை
ம்க்ம்மபாடு ம்யிரிமக் கு பு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
339.

ம்ைங்கு வதுமபாலும் சாக்காடு ம்ைங்
விழிப்பது மபாலும் பிைப்பு.

340. புக் ய அமமமுய ப வகாயமலா ம்க்ம்பினுள்
துச்ருய இருமுக ம்யிகக்கு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவப்விைய.

அயகாரம். 35.

துைவு.
341.

ைாகனி ைாகனி நிங் ைா
அகனி அகனி இல .

மகுாகய

342. மவண்ா ம்ண் க்ாகக் துைக்க துைமுகபி
ஈண்டுஇைர் பால பல.
343.. அக்யமவண்டும் ஐமுக புலக்மக விக்யமவண்டும்
மவண்ாை எயலாம் ஒருங்கு.
344. இையபாகும் மகுா பிர்வகா ப இ மம ம்க்மம
மைலாகும் மர்பம் வபைகக்து.
345, மர்பம் வகாக்கப்பாடு எவ வகாய பிைப்பபக்கய
ம்ர்ைாகக்கு ம்க்ம்பும் மிமக.
346. ைா எப்து எ னும் வசருக்குஅபப்பா
ம்ைகமுக ம்லகம் புகும்.

வாமப்ாகக்கு

347. பர்றி விக்ாஅ இடும்மபகள் பர்றிமப்ப்
பர்றி விக்ாஅ கவகக்கு.
348. கமலப்ப க்ாக தீரக் துைமுகாக மைங்
வமலப்ப க்ாக மர்மை ைவக.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
349. பர்ைர்ை கண்மை பிைப்பபக்கும் மர்ப
நிமலைாமம காைப் படும்.
350. பர்பக பர்ைர்ைா பர்றிமப் அப்பர்மைப்
பர்பக பர்ப வாக்ர்கு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 36.

வமய்னைககய.
351.

வபாருமயல வர்மைப் வபாருவம ப ம்ைரும்
மருமாப்ாம் மாைாப் பிைப்பு.

352.

இருள்ம்ங் இ பம் பைக்கும் மருள் ம்ங்
மாசப கா ரு ைவகக்கு.

353.

ஐைக்ய ம்ங் க் வகளிமுகாகக்கு மவைக்ய
வாப்ம் குணிை துமக்க்து.

354. ஐனைகவு எய்யைக் கண்ணும் பைமி மை
வமய்னைகவு இயலா கவகக்கு.
355.

எப்வபாருள் எக்க மமக் காயினும் அப்வபாருள்
வமய்ப்வபாருள் காண்பது அறிவு.

356. கர்றீண்டு வமய்ப்வபாருள் கண்க்ாக கமலப்படுவக
மர்றீண்டு வாரா வகுறி,
357. ஓகக்துள்மம் ம்ள்மது ம்ைரி
மபகக்துள்ம மவண்க்ா பிைப்பு.
358.

ஒருகமலைாப்

பிைப்வப னும் மபகமம ம்ங்கச் ருைப்வப னும்
வசம்வபாருள் காண்பது அறிவு.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
359. சாகபுைகமுது சாகபு வகக்ஒழு
சாககரா சாககரு மகுாய்.

மர்ைழிக்துச்

360. காமம் வவகுளி மைக்கம் இமவ மூ ை
குாமம் வகக்க்வகடும் மகுாய்.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
அைம். துைவைவிைய.

அயகாரம். 37.

அவா அபக்கய.
361.

அவாஎ ப எயலா ம்யிகக்கும்எஞ் ஞா பம்
கவாஅப் பிைப்பீ னும் விக்து.

362. மவண்டுங்காய மவண்டும் பிைவாமம மர்ைது
மவண்க்ாமம மவண்மக் வரும்.
363.

மவண்க்ாமம அ ப் விழுச்வசயவம் ஈண்ாயமல
ைாண்டும் அஃவகாப்பது இய.

364. தூம்ய்மம எ பது அவாவி மம மர்ைது
வாஅய்மம மவண்க் வரும்.
365. அர்ைவக எ ைாக அவாஅர்ைாக மர்மைைாக
அர்ைாக அர்ைது இலக.
366. அஞ்சுவ மகாரும் அைமப் ஒருவமப்
வஞ்ருப்ப மகாரும் அவக.
367. அவாவிமப் ம்ர்ை அபப்பி கவாவிமப்
கா மவண்டு மார்ைா வரும்.
368. அவா இயலாகக் யலாகுமு து பம்அஃ துண்மக்ய
கவாஅது மம மமய வரும்.
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
369. இ பம் இமக்ைைா தீண்டும் அவாவவ னும்
து பக்துள் து பங் வகா .
370. ம்ரா இைர்மக அவாம்ப்பி
மபரா இைர்மக கரும்.

அைம் துைவைவிைய

அமுநிமலமை
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யருக்குைள்
அைம். ஊழிைய.

அயகாரம். 380.

ஊழ்.
371.

ம்கூைாய மகா பம் அமசவி மம மகப்வபாருள்
மபாகூைாய மகா பம் மா.

372. மபமகப் படுக்கும் இைவூழ் அறிவகர்பம்
ம்கலூழ் ம்ர்ைக் கமக்.
373. நுண்ணிை நூயபல கர்பினும் மர்பமுக
ம்ண்மம அறிமவ மிகும்.
374. இருமவப ம்லகக்து இைர்மக யருமவப
வகள்ளிை ராகலும் மவப.
375. குயலமவ எயலாஅமு தீைவாம் தீைவும்
குயலவாம் வசயவம் வசைர்கு.
376. பரியினும் ம்காவாம் பாலயல ம்ய்க்துச்
வசாரியினும் மபாகா கம.
377. வகுக்கா வகுக்க வமகையலாய மகாா
வகாகுக்காகக்கும் துய்க்கய அரிது.
378. துைப்பாகம துப்புர வியலாக ம்ைர்பால
ஊ க்ா கழினம் எனி .
அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்
379. கு ைாங்காய குயலவாக் காண்பவக அ ைாங்காய
அயலர் படுவ வகவ .
380. ஊழிர் வபருவலி ைாவும மர்வைா ப
சூழினுமு கா மு துைம்.

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்

வபாரு பாய

அைம் துைவைவிைய
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யருக்குைள்

வபாருள். அரருைய
வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 39.

இமைமா ரு.
381.

பமக்குா கூழ்அமமச்சு கு பரண் ம்பம்
ம்மக்ைா அரசருள் ஏப.

382.

அஞ்சாமம ஈமக அறிவூக்கம் இமுகுா கும்
எஞ்சாமம மவமுககக் ையபு.

383.

தூங்காமம கயவி துணிவுக்மம இம்மூ பம்
ம்ங்கா நிலப்ாள் பவகக்கு.

384. அைனிழுக்கா கயலமவ ம்க்
மாப்ம் ம்மக்ை கரசு.
385.

மைனிழுக்கா

இைர்ைலும் ஈ க்லும் காக்கலும் காக்க
வகுக்கலும் வயல கரசு.

386. கா ருக் வகளிை கடுஞ்வசாயல
மீக்கூபம் ம ப் நிலம்.

அயலமப்ய

387. இ வசாலாய ஈக்களிக்க வயலாகக்குக் க வசாலாய
கா கண் க்மப்க்யவ் வுலகு.
வபாருள். அரருைய
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யருக்குைள்
388.

முமைவசய்து காப்பார்பம் ம ப்வ
இமைவை ப மவக்கப் படும்.

மக்க கு

389. வசவிமகப்பச் வசார்வபாபக்கும் பண்புமக் மவமுக
கவிமகக்கீழ் கங்கும் ம்லகு.
390. வகாமக்ைளி வசங்மகாய குாமைாம்பய குா கும்
ம்மக்ைாப்ாம் மவமுககக் வகாளி.

வபாருள். அரருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 40.

கயவி.
391.

கர்க கசக்ை கர்பமவ கர்ைபி
நிர்க அகர்குக் கக.

392. எண்வை ப ஏமப் எழுக்வக ப இவ்விரண்டும்
கண்வை ப வாழும் ம்யிகக்கு.
393.

கண்ணுமக்ைக எ பவக கர்மைாக முகக்யரண்டு
புண்ணுமக்ைக கயலா கவக.

394. ம்வப்பக் கமலக்கூா ம்ள்மப் பிரிகய
அமப்க்மக புலவக வகாழிய.
395. ம்மக்ைாகமு இயலாகமபாய ஏக்கர்பங் கர்ைாக
கமக்ைமர கயலா கவக.
396. வகா க்மப்க் தூபம் மைர்மகணி மாமுககக்குக்
கர்ைமப்க் தூபம் அறிவு.
397. ைாகானும் குாக்ாமாய ம்ராமாய எ வப்ாருவ
சாமுதுமைனங் கயலாக வாப.
398. ஒருமமக்கண் கா கர்ை கயவி ஒருவர்கு
எழுமமனம் ஏமாப் புமக்க்து.
வபாருள். அரருைய
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யருக்குைள்
399. காமி புபவது ம்ல
புைக்கண்டு
காமுபவக கர்ைறிமு காக.
400. மகாய விழுச்வசயவம் கயவி ஒருவர்கு
மாக்யல மர்மை ைமவ.

வபாருள். அரருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 41.

கயலாமம.
401.

அரங்
றி வ க்ாா ைர்மை நிரம்பிை
நூலி றி மகா ா வகாப்ய.

402. கயலாகா வசார்கா முபகய முமலயிரண்டும்
இயலாகா வபண்காமுர் ைர்ப.
403. கயலா கவரும் குநிகுயலக கர்ைாகமு
வசாயலா யருக்கப் வபறி .
404. கயலாகா ஓ பம் கழிைகு
வகாள்மாக அறிவுமக்ைாக.

ைாயினும்

405. கயலா ஒருவ கமகமம கமலப்வபய்து
வசாயலாக்ச் மசாகவு படும்.
406. ம்மவர னும் மாக்யமரைக அயலாய பைவாக்
கமரமப்ைக கயலா கவக.
407. நுண்மாண் நுமைபுலம் இயலா
மண்மாண் புமப்பாமவ ைர்ப.
408. குயலாககண் ப க் வபமமயி
கயலாககண் ப க் யரு.
வபாருள். அரருைய

எழியகுலம்

இ ப்ாமக
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409. மமர்பிைமுகா ராயினும் கயலாகாக கீழ்ப்பிைமுதும்
கர்ைாக அமப்க்யலக பாடு.
410.

விலங்வகாடு மக்கள் அமப்ைக இலங்குநூய
கர்ைாமராடு ஏமப் ைவக.

வபாருள். அரருைய

http://www.brahas.com

Page 93 of 278

யருக்குைள்
வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 42.

மகள்வி.
411.

வசயவக்துள் வசயவஞ் வசவிச்வசயவம் அச்வசயவம்
வசயவக்து வமயலாமு கமல.

412.

வசவிக்குை வியலாக மபாழ்து ருறிது
வயிர்பக்கும் ஈைப் படும்.

413.

வசவினைவிர் மகள்வி னமக்ைாக அவினைவி
ம் ைாமரா வக்ாப்பக நிலக்து.

414.

கர்றில ப்ாயினும் மக க அஃவகாருவர்கு
ஒர்கக்ய ஊர்ைாமு துமை.

415.

இழுக்கய ம்மக்னழி ஊர்பக்மகாய அ மை
ஒழுக்க முமக்ைாகவாய்ச் வசாய.

416.

எமப்க்கானும் குயலமவ மக க அமப்க்கானும்
ம் ை வபருமம கரும்.

417.

பிமைக்துைகமுதும் மபகமம வசாயலாக இமைக்துைகமு
தீண்ாை மகள்வி ைவக.

418.

மக பினுங் மகமாக் கமகைமவ மகள்விைாய
மகாக்கப் பக்ாக வசவி.

வபாருள். அரருைய
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419.

நுைங் ை மகள்விை ரயலாக வைங் ை
வாயிப் ராகய அரிது.

420. வசவியிர் சுமவனைரா வானைகவி
அவியினும் வாழினும் எ .

வபாருள். அரருைய

மாக்கள்
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 43.

அறிவுமக்மம.
421.

அறிவர்ைங் காக்குங் கருவி வசபவாகக்கும்
ம்ள்மழிக்க லாகா அரண்.

422.

வச ை இக்க்காய வசலவிக்ா தீவகாரீஇ
கு றி பாய ம்ய்ப்ப கறிவு.

423. எப்வபாருள் ைாகைாகவாய்க் மக பினும் அப்வபாருள்
வமய்ப்வபாருள் காண்ப கறிவு.
424. எண்வபாருள் வாகச் வசலச்வசாயலிக் கா
நுண்வபாருள் காண்ப கறிவு.

பிைவாய்

425. ம்லகம் கழீஇை வகா பம் மலககலும்
கூம்பலும் இயல கறிவு.
426. எவ்வ துமைவது ம்லகம் ம்லகக்மகாடு
அவ்வ துமைவது அறிவு.
427. அறிவுமக்ைாக ம்வ கறிவாக அறிவிலாக
அஃகறி கயலா கவக.
428. அஞ்சுவ கஞ்சாமம மபகமம அஞ்சுவது
அஞ்சய அறிவாக வகாழிய.
வபாருள். அரருைய
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429. எயரகாக் காக்கும் அறிவிப்ாகக் யமல
அயர வருவமகாக மகுாய்.
430. அறிவுக்ைாக எயலாம் ம்மக்ைாக அறிவிலாக
எ னுமக்ை மரனும் இலக.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 44.

குர்ைங்காகய.
431.

வசருக்கஞ் ருப்மும் ருபமமனம் இயலாக
வபருக்கம் வபருமிக ம்கக்து.

432. இவைலும் மாண்பிைமுக மாப்மும் மாைா
ம்வமகனம் ஏகம் இமைக்கு.
433. யமப்க்துமைைாங் குர்ைம் வரினும் பமப்க்துமைைாக்
வகாள்வக பழிகுாணு வாக.
434. குர்ைமம காக்க வபாருமாகக் குர்ைமம
அர்ைம் கரூம்ம் பமக.
435. வருமு ப்கக் காவாகா வாழ்க்மக எரிமு ப்க
மவக்தூப மபாலக் வகடும்.
436. க குர்ைம் ம்க் ர் பிைககுர்ைம் காண்பிர்பி
எ குர்ை மாகும் இமைக்கு.
437. வசைர்பால வசய்ைா யவறிைா
ம்ைர்பால க றிக் வகடும்.

வசயவம்

438. பர்பள்மம் எ னும் இவை மம எர்பள்ளும்
எண்ைப் படுவவகா ை ப.
வபாருள். அரருைய
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439. விைவர்க எஞ்ஞா பம் க மப் குைவர்க
கு றி பைவா விமப்.
440. காகல காகய அறிைாமம ம்ய்க் ர்பி
ஏயல ஏயலாக நூய.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 45.

வபரிைாமரக் துமைக்மகாக்ய.
441.

அைப்றிமுது மூக்க அறிவுமக்ைாக மகண்மம
யைப்றிமுது மககமுது வகாமய.

442. ம்ர்ைமகுாய் தீக் ம்ைாஅமம முர்காக்கும்
வபர்றிைாகக் வகாமய.
443. அரிைவர்ப வமயலாம் அரிமக வபரிைாமரப்
மபணிக் கமராக் வகாமய.
444. கம்மிர் வபரிைாக கமரா ஒழுகுகய
வ மமன வமயலாமு கமல.
445. சூழ்வாககண் ைாக ஒழுகலா ம ப்வ
சூழ்வாமரச் சூழ்முது வகாமய.
446. கக்கா ரிப்க்கப்ாய்க் காவப்ாழுக வயலாமப்ச்
வசர்ைாக வசைக் க்முக யய.
447. இாக்குமு துமைைாமர ம்ள்வாமர ைாமர
வகடுக்குமு கமகமம ைவக.
448. இாப்பாமர இயலாக ஏமரா ம ப்
வகடுப்பா ரிலானுங் வகடும்.
வபாருள். அரருைய
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449. முகலிலாகக்கு ஊயைம் இயமல மகமலைாஞ்
சாகபிலாகக்கு இயமல நிமல.
450. பயலாக பமகவகாமலிர் பக்கடுக்க தீமமக்மக
குயலாக வகாக்கமக விக்ய.

வபாருள். அரருைய

http://www.brahas.com

Page 101 of 278

யருக்குைள்
வபாருள்.

அரருைய.

அயகாரம். 46.

ருர்றிப்ம் மசராமம.
451.

ருர்றிப்ம் அஞ்சும் வபருமம ருபமமகா
சுர்ைமாச் சூழ்முது விடும்.

452. நிலக்யையபாய ம்கயரிமு கர்ைாகும் மாமுகாகக்கு
இப்க்யையப காகும் அறிவு.
453. மைக்காப்ாம் மாமுககக் குைகச்ரு இப்க்காப்ாம்
இ ப்ா எப்ப்படுஞ் வசாய.
454. மப்க்து மதுமபாலக் கா ா ஒருவர்கு
இப்க்தும காகும் அறிவு.
455. மப்முதூய்மம வசய்விமப் தூய்மம இரண்டும்
இப்க்தூய்மம தூவா வரும்.
456. மப்முதூைாகக் வகச்சம்கு ைாகும் இப்முதூைாகக்கு
இயமலகு ைாகா விமப்.
457. மப்குலம் ம னுயிகக் காக்கம் இப்குலம்
எயலாப் புகழும் கரும்.
458. மப்குலம் கு குமக்ை ராயினும் சா மைாகக்கு
இப்குலம் ஏமாப் புமக்க்து.
வபாருள். அரருைய
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459. மப்குலக்ய ம்கும் மபமமமர் ைஃதும்
இப்குலக்ய ஏமாப் புமக்க்து.
460. குயலிப்க்ய நூங்குமு துமையியமல தீயிப்க்ய
அயலர் படுப்பதூம்ம் இய.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 47.

வகரிமுது வசையவமக.
461.

அழிவதூம்ம் ம்வதும்ம் ம்
ஊயைமும் சூழ்முது வசைய.

வழிபைக்கும்

463. வகரிமுக இப்க்மகாடு மககமுவகண்ணிச் வசய்வாகக்கு
அரும்வபாருள் ைாவகா பம் இய.
464. வகளிவி லகமப்க் வகாக்ங்காக இளிவவ னும்
ஏகப்பாடு அஞ்சு பவக.
465. வமகைைச் சூைா வகழுகய பமகவமரப்
பாக்யப் படுப்பமகா ராப.
466. வசய்கக்க அயல வசைக்வகடும் வசய்கக்க
வசய்ைாமம ைானும் வகடும்.
467. எண்ணிக் துணிக கருமம் துணிமுகபி
எண்ணுவம் எ பது இழுக்கு.
468. ம்ர்றி வருமுகா வருக்கம் பலகநி ப
மபார்றினும் வபாக்துப் படும்.
469. கு ைார்ை லுள்ளுமு கவபண்டு அவரவக
பண்பறிமு கார்ைாக் கமக்.
வபாருள். அரருைய
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470. எள்மாக எண்ணிச் வசையமவண்டும் கம்வமாடு
வகாள்மாக வகாள்மாது ம்லகு.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 48.

வலிைறிகய.
471.

விமப்வலினம் க வலினம் மார்ைா
துமைவலினம் தூக் ச் வசைய.

வலினம்

472. ஒயவ கறிவது அறிமுகக கண்கங் ச்
வசயவாகக்குச் வசயலாது இய.
473. ம்மக்க்கம் வலிைறிைாக ஊக்கக்ய
இமக்க்கண் முரிமுகாக பலக.

ஊக்

474 அமமமுகாங் வகாழுகா அமவறிைா
விைமுகா விமரமுது வகடும்.

க மப்

475. பீலிவபய் சாகாடும் அச் ருபம் அப்பண்க்ஞ்
சால மிகுக்துப் வபயி .
476. நுனிக்வகாம்பக ஏறிப்ாக அஃயைமு தூக்
ம்யிகக் பய ைா விடும்.
477. ம்ர்றி அமவறிமுது ஈக அதுவபாருள்
மபார்றி வைங்கும் வகுறி.
478. ம்காப அமவி ா காயினுங் மகாயமல
வபாகாப அகலாக் கமக்.
வபாருள். அரருைய
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479. அமவறிமுது வாைாகா வாழ்க்மக ம்மமபால
இயலா க் மகா ைாக் வகடும்.
480. ம்மவமர தூக்காக ஒப்புர வாண்மம
வமவமர வயமலக் வகடும்.

வபாருள். அரருைய

http://www.brahas.com

Page 107 of 278

யருக்குைள்
வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 49.

காலம் அறிகய.
481.

பகயவவயலும் கூமகமைக் காக்மக இகயவவயலும்
மவமுககக்கு மவண்டும் வபாழுது.

482. பருவக்மகாடு ஒ க் ஒழுகய யருவிமப்க்
தீராமம ம்கக்கும் கயிப.
483. அருவிமப் எ ப ம்மமவா கருவிைா
காலம் அறிமுது வசயி .
484. ஞாலம் கருயனுங் மககூடும் காலம்
கருய இக்க்கார் வசயி .
485. காலம் கருய இருப்பக கலங்காது
ஞாலம் கருது பவக.
486. ஊக்க முமக்ைா ஒடுக்கம் வபாருககக
காக்கர்குப் மபருமு கமகக்து.
487. வபாள்வமப் ம்ங்மக புைம்மவராக காலம்பாகக்து
ம்ள்மவகப்பக ஒள்ளி ைவக.
488. வசபகுமரக் காணி சுமக்க இபவமர
காணி
ைக்காம் கமல.
வபாருள். அரருைய
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489. எய்கர் கரிைது இமைமுகக்காய அமுநிமலமை
வசய்கர் கரிை வசைய.
490. வகாக்வகாக்க கூம்பும் பருவக்து மர்ைக
குக்வகாக்க சீகமுக இக்க்து.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 50.

இக்
491.

அறிகய.

வகாக்ங்கர்க எவ்விமப்னம் எ ப்ர்க முர்பம்
இக்ங்கண்க் பி அய லது.

492. முரண்மசகமுக வமாய்ம்பி ப்வகக்கும் அரண்மசகமுமகாம்
ம்க்கம் ைலவுமு கரும்.
493. ம்ர்ைாரும் ம்ர்றி அடுப இக்ப்றிமுது
மபார்ைாககண் மபார்றிச் வசயி .
494. எண்ணிைாக எண்ைம் இைப்பக இக்ப்றிமுது
து னிைாக து னிச் வசயி .
495. வகுடும்புப்லுள் வவயலும் முகமல அடும்புப்லி
ம்ங்
அகமப்ப் பிை.
496. கக்மலாக்ா காயவய வகுடுமுமகக கக்மலாடும்
குாவானம் ஓக்ா நிலக்து.
497. அஞ்சாமம அயலாய துமைமவண்க்ா எஞ்சாமம
எண்ணி இக்க்கார் வசயி .
498. ருபபமக்ைா வசயலிக்ம் மசரி
ஊக்கம் அழிமுது விடும்.
வபாருள். அரருைய

ம்பபமக்ைா

http://www.brahas.com

Page 110 of 278

யருக்குைள்
499. ருமைகுலனும் சீரும் இலமரனினும் மாமுகக
ம்மைநிலக்மகாடு ஒ க்ய அரிது.
500. காலாழ் கமரிய குரிைடும் கண்ைஞ்சா
மவலாள் முகக்க களிப.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள்.

அரருைய.

அயகாரம். 51.

வகரிமுது வகளிகய.
501.

அைம்வபாருள் இ பம் ம்யிரச்சம் குா
யைமுவகரிமுது மகைப் படும்.

502. குாப்பிைமுது குர்ைக்ய ம்ங் வடுப்பரினம்
குாணுமக்ைா க மக் வகளிவு.
503. அரிைகர்ப ம்சர்ைாக கண்ணும் வகரினங்காய
இ மம அறிமக வவளிப.
504. குைம்குாாக் குர்ைமும் குாா அவர்பள்
மிமககுாா மிக்க வகாமய.
505. வபருமமக்கும் எமப்ச் ருபமமக்கும் கக்கம்
கருமமம க க்மமக் கய.
506. அர்ைாமரக் மகபகய ஓம்புக மர்ைவக
பர்றிலக குாைாக பழி.
507. காக மம கமுகா அறிவறிைாகக் மகபகய
மபகமம வையலாம் கரும்.
508. மகரா பிைமப்க் வகளிமுகா
தீரா இடும்மப கரும்.
வபாருள். அரருைய

வழிமுமை
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509, மகைர்க ைாமரனம் மகராது மககமுகபி
மகபக மகபம் வபாருள்.
510.

மகரா வகளிவும் வகளிமுகா கண் ஐனைவும்
தீரா இடும்மப கரும்.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 52.

வகரிமுது விமப்யிக்ய.
511.

கு மமனம் தீமமனம் குாா குலம்புரிமுக
க மமைா ம்மப் படும்.

512.

வாரஇ வபருக் வமம்படுக்து ம்ர்ைமவ
ம்ராய்வா வசய்க விமப்.

513.

அ பறிவு மகர்ைம் அவாவி மம இமுகுா கும்
கு குமக்ைா க மக் வகளிவு.

514.

எமப்வமகைா மகறிைக் கண்ணும் விமப்வமகைா
மவைாகும் மாமுகக பலக.

515.

அறிமுகார்றிச் வசய் ர்பார்கு அயலாய விமப்கா
ருைமுகாவப் ப ஏவர்பார் ை ப.

516.

வசய்வாமப் குாா விமப்குாாக் காலக்மகாடு
எய்க ம்ைகமுது வசைய.

517.

இகமப் இகப்ாய இவ முாக்கும் எ ைாய்முது
அகமப் அவ கண் விக்ய.

518.

விமப்க்குரிமம குாாை பி மை அவமப்
அகர்குரிை ப்ாகச் வசைய.

வபாருள். அரருைய
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519.

விமப்க்கண் விமப்னமக்ைா
நிமப்ப்பாமப் ம்ங்கும் யரு.

மகண்மமமை ைாக

520. குாமக்ாபம் குாடுக ம ப் விமப்வசய்வா
மகாக்ாமம மகாக்ா துலகு.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 53.

சுர்ைமு காைாய.
521.

பர்ைர்ை கண்ணும் பைமமபா ரா டுகய
சுர்ைக்காக கண்மை னம.

522.

விருப்பைாச் சுர்ைம் இமையி
ம்க்கம் பலவுமு கரும்.

523.

அமவமா வியலாகா வாழ்க்மக குமவமாக்
மகாா றி ம்கநிமைமு கர்ப.

அருப்பைா

524. சுர்ைக்காய சுர்ைப் பக்ஒழுகய வசயவமுகா
வபர்ைக்காய வபர்ை பை .
525.

வகாடுக்கலும் இ வசாலும் ம்ர்றி
சுர்ைக்காய சுர்ைப் படும்.

அடுக் ை

526. வபருங்வகாமக்ைா மபைா வவகுளி அவனி
மருங்குமக்ைாக மாநிலக்து இய.
527. காக்மக கரவா கமரமுதுண்ணும் ம்க்கமும்
அ ப்ம் ராகக்மக ம்ம.
528.

வபாதுமகுாக்கா மவமுக வரிமசைா மகுாக்
அதுமகுாக் வாழ்வாக பலக.

வபாருள். அரருைய
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529. கமரா க் கர்பைமுகாக சுர்ைம் அமராமமக்
காரைம் இ றி வரும்.
530. ம்மைப்பிரிமுது காரைக்ய வமுகாமப் மவமுக
இமைக்யருமுது எண்ணிக் வகாமய.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 54.

வபாச்சாவாமம.
531.

இப்முக வவகுளியி தீமக ருைமுக
ம்வமக ம ழ்ச்ருயிர் மசாகவு.

532.

வபாச்சாப்பு வகாயலும் புகமை அறிவிமப்
நிச்ச நிரப்புக் வகா ைாங்கு.

533.

வபாச்சாப்பாகக்கு இயமல புகழ்மம அதுவுலகக்து
எப்பாயநூ மலாகக்கும் துணிவு.

534. அச்ச முமக்ைாகக்கு அரணியமல ம்ங் யமல
வபாச்சாப் புமக்ைாகக்கு கு கு.
535.

மு னுைக் காவாது இழுக் ைா
பி னூப இரங் விடும்.

க பிமை

536. இழுக்காமம ைாகமா டும் எ பம் வழுக்காமம
வாயி அதுவவப்பது இய.
537. அரிைஎ ப ம்காக இயமலவபாச் சாவாக்
கருவிைாய மபார்றிச் வசயி .
538.

புகழ்முகமவ மபார்றிச் வசையமவண்டும் வசய்ைாது
இகழ்முகாகக்கு எழுமமனம் இய.

வபாருள். அரருைய
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539. இகழ்ச்ருயி வக க்ாமர ம்ள்ளுக காமுகம்
ம ழ்ச்ருயி மமமுதுபம் மபாழ்து.
540. ம்ள்ளிைது எய்கய எளிதும
ம்ள்ளிைது ம்ள்மப் வபறி .

வபாருள். அரருைய

மர்பமுகா
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 55.

வசங்மகா மம.
541.

ஓகமுதுகண் மைாக்ாது இமைபுரிமுது ைாகமா டும்
மககமுதுவசய் வஃமக முமை.

542. வாமப்ாக் வாழும் ம்லவகயலாம் ம ப்வ
மகாயமகுாக் வாழும் குா.
543. அமுகைக நூர்கும் அைக்யர்கும் ம்யைாய்
நி ைது ம ப்வ மகாய.
544. குாகழீஇக் மகாமலாச்சும் மாநில ம ப்
அாகழீஇ நிர்கும் ம்லகு.
545. இையபுளிச் மகாலாச்சும் ம ப்வ
வபைலும் விமமனளும் வகாக்கு

குா க்

546. மவல ப வவ றி கருவது ம ப்வ
மகாலதூம்ம் மகாக்ா வகனி
547. இமைகாக்கும் மவைக வமயலாம் அவமப்
முமைகாக்கும் மு க்ாச் வசயி .
548. எண்பகக்கா
கண்பகக்கா
வபாருள். அரருைய

ஓரா முமைவசய்ைா ம ப்வ
காமப் வகடும்.
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549. குாபுைங் காக்மகாம்பிக் குர்ைம் காகய
வடுவ ப மவமுக வகாழிய.
550. வகாமலயிர் வகாாைாமர மவமுவகாபக்கய மபங்கூழ்
கமமக க்கவப்ாடு மகுக.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 56.

வகாடுங்மகா மம.
551.

வகாமலமமர் வகாண் க்ாரிர் வகாாமக
அமலமபர்வகாண்டு
அயலமவ வசய்வகாழுகும் மவமுது.

552.

மவவலாடு நி ைா இடுஎ
மகாமலாடு நி ைா இரவு.

553.

குாவக்ாபம் குாா முமைவசய்ைா ம ப்வ
குாவக்ாபம் குாடு வகடும்.

ைதுமபாலும்

554. கூழும் குானம் ஒருங் ைக்கும் மகாயமகாாச்
சூைாது வசய்னம் அரசு.
555.

அயலர்ப டு ம்ர்ைாது அழுககண் ணீர மை
வசயவக்மகக் மகய்க்கும் பமக்.

556. ம ப்கக்கு ம னுகய வசங்மகா மம அஃய மைய
ம ைாவாம் ம ப்கக் வகாளி.
557. துளியி மம ஞாலக்யர்கு எர்ைர்மை மவமுக
அளியி மம வாழும் ம்யிகக்கு.
558.

இ மமயி

வபாருள். அரருைய

இ ப்ாது ம்க்மம முமைவசய்ைா
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யருக்குைள்
மகார்கீழ்ப் பா .

559. முமைமகாா ம ப்வ வசய்யி
ஒயலாது வாப்ம் வபைய.

ம்மைமகாா

560. ம்பை கு பம் அபவகாழிமலாக நூயமைப்பக
காவல காவா எனி .

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 57.

வவருவமுக வசய்ைாமம.
561.

கக்காங்கு குாாக் கமலச்வசயலா வண்ைக்காய
ஒக்காங்கு ஒபப்பது மவமுது.

562. காமகாச்ரு வமயல எறிக வகுாகாக்கம்
ம்ங்காமம மவண்டு பவக.
563. வவருவமுக வசய்வகாழுகும் வவங்மகால ப்ாயி
ஒருவமுகம் ஒயமலக் வகடும்.
564. இமைகாை எ பமரக்கும் இ ப்ாச்வசாய மவமுக
ம்மைகடு ஒயமலக் வகடும்.
565. அருஞ்வசவ்வி இ ப்ா முகக்கா
மபஎய்கண் க் ப்து ம்மக்க்து.
566. கடுஞ்வசாயல கண்ணில ப்ாயி
ம்ா றி ம்ங்மக வகடும்.

வபருஞ்வசயவம்

வகுடுஞ்வசயவம்

567. கடுவமாழினம் மகயிகமுக கண்க்மும் மவமுக
அடுமுரண் மகய்க்கும் அரம்.
568. இப்க்கார்றி எண்ைாக மவமுக
சீறி ருபகும் யரு.
வபாருள். அரருைய

ருப்க்கார்றிச்
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569. வசருவமுக மபாழ்யர் ருமைவசய்ைா மவமுக
வவருவமுது வவய்வது வகடும்.
570. கயலாகப் பிணிக்கும் கடுங்மகாய அதுவயலது
இயமல நிலக்குப் வபாமை.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 58.

கண்மைா க்ம்.
571. கண்மைா க்ம் எ னும் கழிவபருங் காரிமக
ம்ண்மமைா ம்ண்ாவ் வுலகு.
572. கண்மைா க்க் துள்மது ம்ல ைய அஃயலாக
ம் மம நிலக்குப் வபாமை.
573. பண்எ ப்ாம் பாக்ர்கு இமைபி மைய கண்எ ப்ாம்
கண்மைா க்ம் இயலாக கண்.
574. ம்மமபாய முகக்வகவ வசய்னம் அமவிப்ாய
கண்மை க்ம் இயலாக கண்.
575. கண்ணிர்கு அணிகலம் கண்மைா க்ம் அஃய மைய
புண்வை ப ம்ைரப் படும்.
576. மண்மைா ாமைமுக மரக்கமப்ைக கண்மைா
ாமைமுதுகண் மைாக்ா கவக.
577. கண்மைா க்ம் இயலவக கண்ணிலக கண்ணுமக்ைாக
கண்மைா க்ம் இ மமனம் இய.
578. கருமஞ் ருமகைாமய கண்மைாக் வயலாகக்கு
ம்ரிமம ம்மக்க்யவ் வுலகு.
வபாருள். அரருைய
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579. ஒருக்கார்பம் பண்பிப்ாக கண்ணும்கண் மைாாப்
வபாபக்கார்பம் பண்மப கமல.
580. வபைக்கண்டும் குஞ்சுண் க்மமவக குைக்கக்க
குாகரிகம் மவண்டு பவக.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 59.

ஒர்ைாக்ய
581.

ஒர்பம் ம்மரசா ை நூலும் இமவயிரண்டும்
வகர்வை க ம ப்வ கண்.

582.

எயலாகக்கும் எயலாம் நிகழ்பமவ எஞ்ஞா பம்
வயலறிகய மவமுக வகாழிய.

583.

ஒர்றிப்ா ஒர்றி வபாருள்வகரிைா ம ப்வ
வகார்ைங் வகாமக் க்முகது இய.

584. விமப்வசய்வாக கம்சுர்ைம் மவண்க்ாகாக எ ைாங்கு
அமப்வமரனம் ம்ராய்வது ஒர்ப.
585.

கக்ாஅ ம்ருவவாடு கண்ைஞ்சாது ைாண்டும்
ம்காஅமம வயலமக ஒர்ப.

586. துைமுகாக பாவக்க ரா இைமுகாராய்முது
எ வசயினும் மசாகவிலது ஒர்ப.
587. மமைமுகமவ மக கவர் ைா
ஐைப்பாடு இயலமக ஒர்ப.
588.

அறிமுகமவ

ஒர்வைார்றிக் கமுக வபாருமமனம் மர்பமமாக
ஒர்றிப்ாய ஒர்றிக் வகாமய.

வபாருள். அரருைய
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589. ஒர்வைார் பைராமம ம்ள்க ம்க் மூவக
வசாயவகாக்க மகைப் படும்.
590. ருைப்பறிை ஒர்றி கண் வசய்ைர்க வசய்யி
புைப்படுக்கா ப்ாகும் மமை.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 60.

ஊக்கம் ம்மக்மம.
591.

ம்மக்ை வரப்ப்படுவது ஊக்கம்அஃ யயலாக
ம்மக்ைது ம்மக்ைமரா மர்ப.

592. ம்ள்மம் ம்மக்மம ம்மக்மம வபாருளுமக்மம
நியலாது ம்ங் விடும்.
593. ம்க்கம் இைமுமகவம ப அயலாவாக ஊக்கம்
ஒருவமுகம் மகக்துமக் ைாக.
594. ம்க்கம் அககவிப்ாய்ச் வசயலும் அமசவிலா
ஊக்க முமக்ைா னுமை.
595. வவள்மக் கமப்ை மலகம் க்ம் மாமுகககம்
ம்ள்மக் கமப்ைது ம்ைகவு
596. ம்ள்ளுவ வகயலாம் ம்ைகம்ள்மய மர்ைது
கள்ளினும் கள்மாமம தீகக்து.
597. ருமகவிக்க்து ஒயகாக ம்ரமவாக புமகைம்பிர்
ப டுப்பா டூ பம் களிப.
598. ம்ள்மம் இலாகவக எய்காக ம்லகக்து
வள்ளிைம் எ னும் வசருக்கு.
வபாருள். அரருைய
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599. பரிைது கூகங்மகா க்து ம்யினும் ைாமப்
வவரூம்ம் புலிகாக் குறி .
ம்ரவமாருவர்கு ம்ள்ம வவபக்மகஅஃ யயலாக
மரம்மக்க மாகமல மவப.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள். அரருைய.

அயகாரம். 61.

மா இ மம.
601.

குாவை னும் கு ைா விமக்கம் மாவை னும்
மாசூர மாய்முது வகடும்.

602. மாமை மாைா ஒழுகய குாமைக்
குாைாக மவண்டு பவக.
603. மாமாக் வகாண்வக்ாழுகும் மபமக பிைமுக
குாமானம் க னினும் முமுது.
604. குாமாமுது குர்ைம் வபருகும் மாமாமுது
மாண்க் ம்ஞர்றி லவகக்கு.
605. வகுடும்க மைவி மாதுயிய குா கும்
வகடும்ராக காமக் கல .
606. பானமக்ைாக பர்ைமமமுகக் கண்ணும் மானமக்ைாக
மாண்பை எய்கய அரிது.
607. இாபுரிமுது எள்ளுஞ்வசாய மக பக மாபுரிமுது
மாண்க் ம்ஞர்றி லவக.
608. மாமம குாமமக்கண் கங்
அாமம புகுக்ய விடும்.
வபாருள். அரருைய

க

ஒ ப்ாகக்கு
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609. குாைாண்மம னள்வமுக குர்ைம் ஒருவ
மாைாண்மம மார்ைக் வகடும்.
610.

மாயிலா ம ப்வ எய்தும் அாைமமுகா
காஅை வகயலாம் ஒருங்கு.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள்.

அரருைய.

அயகாரம். 62.

ம்ள்விமப் ம்மக்மம.
611.

அருமம ம்மக்க்வக ப அசாவாமம மவண்டும்
வபருமம முைர்ரு கரும்.

612.

விமப்க்கண் விமப்வகக்ய ஓம்பய விமப்க்குமை
தீகமுகாரி தீகமுக ப ம்லகு.

613.

காமாண்மம எ னுமு கமகமமக்கண் கங் ர்மை
மவமாண்மம எ னுஞ் வசருக்கு.

614.

காமாண்மம இயலாகவ மவமாண்மம மபாமக
வாமாண்மம மபாலக் வகடும்.

615.

இ பம் விமைைா விமப்விமைவா
து பம் துமக்க்தூ பம் தூண்.

616.

முைர்ரு யருவிமப் ைாக்கும் முைர்றி மம
இ மம புகுக்ய விடும்.

617.

மானமாள் மாமுகா எ ப மாயிலா
காளுமாள் காமமரயி ப்ாள்.

618.

வபாறியி மம ைாகக்கும் பழிை ப அறிவறிமுது
ம்ள்விமப் இ மம பழி.

வபாருள். அரருைய
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619.

வகய்வக்கா ம்காது எனினும் முைர்ருக
வமய்வருக்கக் கூலி கரும்.

620. ஊமைனம் ம்ப்பக்கம் காண்பக ம்மலவி றிக்
காைாது ம்ஞர்ப பவக.

வபாருள். அரருைய
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வபாருள்.

அரருைய.

அயகாரம். 63.

இடுக்கண் அழிைாமம.
621.

இடுக்கண் வருங்காய குகுக அகமப்
அடுக்தூகவது அஃவகாப்பது இய.

622. வவள்மக் கமப்ை இடும்மப அறிவுமக்ைா
ம்ள்மக்ய ம்ள்மக் வகடும்.
623. இடும்மபக்கு இடும்மப படுப்பக இடும்மபக்கு
இடும்மப பக்ாஅ கவக.
624. மடுக்கவா வையலாம் பகக் ப்ா ம்ர்ை
இடுக்கண் இக்கப்பாடு ம்மக்க்து.
625. அடுக் வரினும் அழிவிலா
இடுக்கண் இடுக்க படும்.

ம்ர்ை

626. அர்மைவம ப அயலர் படுபமவா வபர்மைவம ப
ஓம்புகய மகர்ைாகவக.
627. இலக்கம் ம்க்ம்பிடும்மபக் வக ப கலக்கக்மகக்
மகைாைாக் வகாள்மாகாம் மமய.
628. இ பம் விமைைா இடும்மப இையவப பா
து பம் ம்பகய இல .
வபாருள். அரருைய
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629. இ பக்துள் இ பம் விமைைாகா
து பம் ம்பகய இல .
630. இ ப்ாமம இ பம் எப்க்வகாளி
ஒ ப்ாக விமைனஞ் ருைப்பு.

வபாருள். அரருைய

து பக்துள்

ம்குமுக
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வபாருள் . அமமச்ருைய
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 64.

அமமச்சு.
631.

அருவினம் காலமும் வசய்மகனம் வசய்னம்
அருவிமப்னம் மாண்க்து அமமச்சு.

632. வ கண் குாகாக்கய கர்ைறிகய ம்ள்விமப்மைாடு
ஐமுதுக் மாண்க்து அமமச்சு.
633.

பிரிக்கலும் மபணிக் வகாமலும் பிரிக்காகப்
வபாருக்கலும் வயலது அமமச்சு.

634. வகரிகலும் மககமுது வசைலும் ஒருகமலைாச்
வசாயலலும் வயலது அமமச்சு.
635. அைப்றிமுது ம் ைமமமுக வசாயலா எஞ் ஞா பமு
யைப்றிமுகா மககச்ருக் துமை.
636. மயநு பம் நூமலாடு ம்மக்ைாகக்கு அயநு பம்
ைாம்ம மு னிர் பமவ.
637. வசைர்மக அறிமுகக் கமக்க்தும் ம்லகக்து
இைர்மக அறிமுது வசைய.
வபாருள். அமமச்ருைய
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638. அறிவகா ப அறிைா எனினும் ம்பய
ம்மையிருமுகா கூைய கக் .
639. பழுவகண்ணும் மமுயரியி
எழுபது மகாா ம்பம்.

பக்கக்துள் வகவ்மவாக

640. முமைப்பக்ச் சூழ்முதும் முாவிலமவ வசய்வக
யைப்பாடு இலாஅ கவக.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 65.

வசாயவ மம.
641.

குாகுலம் எ னும் குலனுமக்மம அமுகுலம்
ைாகுலக்து ம்ள்மதூம்ம் அ ப.

642. ம்க்கமுங் மகடும் அகப்ாய வருகலாய
காக்மகாம்பய வசாயலி கண் மசாகவு.
643. மக க்ாகப் பிணிக்குமு கமகைவாய்க் மகமாரும்
மவ ப வமாழிவகாஞ் வசாய.
644. யைப்றிமுது வசாயலுக வசாயமல அைனும்
வபாருளும் அகனினூம்ங்கு இய.
645. வசாயலுக வசாயமலப் பிறிமகாகவசாய அச்வசாயமல
வவயலுஞ்வசாய இ மம அறிமுது
646. மவ பக்காஞ் வசாயலிப் பிைகவசாய பை மகாக்ய
மா ருயி மாசர்ைாக மகாள்.
647. வசாலயவயல மசாகவில அஞ்சா
இகயவவயலய ைாகக்கும் அரிது.

அவமப்

648. விமரமுது வகாழியமக கும் ஞாலம் நிரமுயனிது
வசாயலுகய வயலாகப் வபறி .
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
649. பலவசயலக் காமுபவக ம ைமா சர்ை
ருலவசாயலய மகர்ைா கவக.
650. இைரூழ்க்தும் குாைா மலரமப்ைக கர்ைது
ம்ைர விரிக்துமரைா காக.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 66.

விமப்க்தூய்மம.
651.

துமைகுலம் ம்க்கம் கரூம்ம் விமப்குலம்
மவண்ாை எயலாம் கரும்.

652. எ பம் ஒருவுகய மவண்டும் புகமைாடு
கு றி பைவா விமப்.
653. ஒஒகய மவண்டும் ஒளிமாழ்கும் வசய்விமப்
ம்அதும் எ னுமவக.
654. இடுக்க பானும் இளிவமுக வசய்ைாக
குடுக்கர்ை கா ரு ைவக.
655. எர்வை ப இரங்குவ வசய்ைர்க வசய்வாமப்ய
மர்ை ப் வசய்ைாமம கு ப.
656. ஈ ைா பருகாண்பா ம்யினுஞ் வசய்ைர்க
சா மைாக பழிக்கும் விமப்.
657. பழிமமலமுது எய்யை ம்க்கக்ய
கழிகுய குரமவ கமல.

சா மைாக

658. காமுக காமுவகாராக வசய்காகக்கு அமவகாம்
முாமுகாலும் பீமை கரும்.
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
659. அைக்வகாண்க் எயலாம் அைப்மபாம் இைப்பினும்
பிர்பைக்கும் குர்பா லமவ.
660. சலக்காய வபாருள்வசய்மக மாகக்கய பசும
கலக்து தீக வபய்யரீஇ ைர்ப.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள்.

அமமச்ருைய.

அயகாரம். 67.

விமப்க்ய பம்.
661.

விமப்ய பம் எ பது ஒருவ
மர்மைை எயலாம் பிை.

மப்க்ய பம்

662. ம்வைாராய ம்ர்ைபி ஒயகாமம இவ்விரண்ா
ம்வை பக ம்ய்முகவக மகாள்.
663. கமக்வகா கச் வசய்கக்க காண்மம இமக்க்வகா
எர்ைா விழுமமு கரும்.
664. வசாயலுகய ைாகக்கும் எளிை அரிைவாம்
வசாயலிை வண்ைம் வசைய.
665. வீவைய்ய மாண்க்ாக விமப்ய பம் மவமுக கண்
ஊவைய்ய ம்ள்மப் படும்.
666. எண்ணிை எண்ணிைாங்கு எய்துப எண்ணிைாக
யண்ணிை ராகப் வபறி .
667. ம்ருவுகண்டு எள்மாமம மவண்டும்
ம்ருள்வபருமுமகாகக்கு
அச்சாணி அ ப்ாக ம்மக்க்து.
668. கலங்காது கண்க் விமப்க்கண் துமங்காது
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
தூக்கங் காமுது வசைய.
669. து பம் ம்ைவரினும் வசய்க துணிவார்றி
இ பம் பைக்கும் விமப்.
670. எமப்க்ய பம் எய்யைக் கண்ணும் விமப்க்ய பம்
மவண்க்ாமர மவண்க்ாது ம்லகு.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள்.

அமமச்ருைய.

அயகாரம். 68.

விமப்வசையவமக.
671.

சூழ்ச்ரு முாவு துணிவவய்கய அக்துணிவு
காழ்ச்ருனள் கங்குகய தீது.

672. தூங்குக தூங் ச் வசைர்பால தூங்கர்க
தூங்காது வகய்னம் விமப்.
673. ஒயலும்வா வையலாம் விமகு மை ஒயலாக்காய
வசயலும்வாய் மகுாக் ச் வசைய.
674. விமப்பமக எ றிரண்ா எச்சம் நிமப்னங்காய
தீவைச்சம் மபாலக் வகபம்.
675. வபாருள்கருவி காலம் விமப்யிக்மப்ாடு ஐமுதும்
இடுள்தீர எண்ணிச் வசைய.
676. முாவும் இமக்யூபம் முர்றிைாங்கு எய்தும்
படுபைனும் பாகக்துச் வசைய.
677. வசய்விமப் வசய்வா வசையமுமை அவ்விமப்
ம்ள்மறிவா ம்ள்மம் வகாமய.
678. விமப்ைாய விமப்ைாக் க் மகாக்ய குமப்கவுள்
ைாமப்ைாய ைாமப்ைாக் கர்ப.
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
679. கு க்ாகக்கு குயல வசைலி விமரமுகமக
ஒ க்ாமர ஒ ாக் வகாமய.
680. ம்மைருறிைாக ம்ள்குடுங்கய அஞ்ருக் குமைவபறி
வகாள்வக வபரிைாகப் பணிமுது.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 69.

தூது.
681.

அ புமக்மம ம் ை குாப்பிைக்கய மவமுகவாம்
பண்புமக்மம தூதுமரப்பா பண்பு.

682. அ பறிவு ம்ராய்முக வசாயவ மம தூதுமரப்பாகக்கு
இ றி ைமமைாக மூ ப.
683. நூலாருள் நூயவயல ம்குகய மவலாருள்
வவ றி விமப்னமரப்பா பண்பு.
684. அறிவுரு ம்ராய்முக கயவிஇம் மூ ை
வசறிவுமக்ைா வசயக விமப்க்கு.
685. வகாகச்வசாயலிக் தூவாக ம்க் குகச்வசாயலி
கு றி பைப்பகாம் தூது.
686. கர்பக்கண் அஞ்சா வசலச்வசாயலிக் காலக்காய
கக்கது அறிவகாம் தூது.
687. கக்ப்றிமுது காலம் கருய இக்ப்றிமுது
எண்ணி ம்மரப்பா கமல.
688. தூய்மம துமைமம துணிவுமக்மம இம்மூ றி
வாய்மம வழினமரப்பா பண்பு.
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
689. விடுமார்ைம் மவமுககக்கு ம்மரப்பா
வாய்மசாரா வ க ைவ .

வடுமார்ைம்

690. இபய பைப்பினும் எஞ்சாது இமைவர்கு
ம்பய பைப்பகாம் தூது.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 70.

ம ப்மரச் மசகமுவகாழுகய.
691.

அகலாது அணுகாது தீக்காய்வாக மபாயக
இகயமவமுககச் மசகமுவகாழுகு வாக.

692. ம ப்க விமைப விமைைாமம ம ப்ராய
ம னிை ம்க்கமு கரும்.
693. மபார்றி அரிைமவ மபார்ைய கடுக்கபி
மகர்பகய ைாகக்கும் அரிது.
694. வசவிச்வசாயலும் மசகமுக குமகனம் அவிக்வகாழுகய
ம் ை வபரிைா ரகக்து.
695. எப்வபாருளும் ஓராக வகாக்ராகமர் ைம்வபாருமம
வி க்க்காய மக க மமை.
696. குறிப்பறிமுது காலம் கருய வவபப்பில
மவண்டுப மவ பச் வசாலய.
697. மவ பப் வசாயலி விமப்யில எஞ்ஞா பம்
மக பினும் வசாயலா விக்ய.
698. இமமைக இப்முமைைக எ றிகைாக நி ை
ஒளிமைாடு ஒழுகப் படும்.
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
699. வகாமப்ப மக்ம் எ வைண்ணிக் வகாள்மாக வசய்ைாக
துமக்கர்ை கா ரு ைவக.
700. பமைைம் எப்க்கருயப் பண்பயல வசய்னம்
வகழுகமகமம மகடு கரும்.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 71.

குறிப்பறிகய.
701.

கூைாமம மகுாக் ச் குறிப்பறிவா
மாைாம்க மவைக்கு அணி.

எஞ்ஞா பம்

702. ஐைப் பக்ாஅது அகக்கது ம்ைகவாமப்க்
வகய்வக்மகா வக்ாப்பக் வகாமய.
703. குறிப்பிர் குறிப்புைக வாமர ம்பப்பினுள்
ைாது வகாடுக்தும் வகாமய.
704. குறிக்கது கூைாமமக் வகாள்வாமரா மக்மப்
ம்பப்மபா ரமப்ைராய மவப.
705. குறிப்பிர் குறிப்புைரா வாயி
எ ப் பைக்கமவா கண்.

ம்பப்பினுள்

706. அடுக்கது கா டும் பளிங்குமபாய வகுஞ்சம்
கடுக்கது கா டும் முகம்.
707. முகக்ய முதுக்குமைமுகது ம்ண்மக்ா ம்வப்பினும்
காயினும் கா முமு துபம்.
708. முகம் மகுாக் நிர்க அமமனம் அகம்மகுாக்
ம்ர்ை துைகவாகப் வபறி .
வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
709. பமகமமனம் மகண்மமனம் கண்ணுமரக்கும் கண்ணி
வமகமம ம்ைகவாகப் வபறி .
710.

நுண்ணிைம் எ பாக அமக்குங்மகாய காணுங்காய
கண்ையலது இயமல பிை.

வபாருள். அமமச்ருைய
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யருக்குைள்
வபாருள்.

அமமச்ருைய.

அயகாரம். 72.

அமவ அறிகய.
711. அமவைறிமுது ம்ராய்முது வசாயலுக வசாயலி
வகாமகைறிமுக தூய்மம ைவக.
712.

இமக்வகரிமுது கு குைகமுது வசாயலுக வசாயலி
குமக்வகரிமுக கு மம ைவக.

713. அமவைறிைாக வசாயலயமமர் வகாள்பவக வசாயலி
வமகைறிைாக வயலதூம்ம் இய.
714.

ஓளிைாகமு ஒள்ளிை ராகய வவளிைாகமு
வா சுமக வண்ைம் வகாமய.

715.

கு வை ை வர்பள்ளும் கு மை முதுவருள்
முமுது மவாச் வசறிவு.

716.

ம்ர்றி நிமலகமகமு கர்மை விை புலம்
ஏர்பைகவாக மு ப்க இழுக்கு

717.

கர்ைறிமுகாக கயவி விமங்கும் கசக்ைச்
வசாயவகரிகய வயலா ரகக்து.

718.

ம்ைகவ துமக்ைாகமு வசாயலய வமகவக
பாக்யனள் ம்கவசாரிமு கர்ப.

வபாருள். அமமச்ருைய
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719.

புயலமவனள் வபாச்சாமுதும் வசாயலர்க குயலமவனள்
கு கு வசலச்வசாயலு வாக.

720

அங்கைக்துள் ம்க்க அமிழ்கர்ைாய கங்கைக்கக
அயலாகமு மகா ா வகாமய.

வபாருள். அமமச்ருைய
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வபாருள். அமமச்ருைய.

அயகாரம். 73.

அமவ அஞ்ஞாமம
721.

வமகைறிமுது வயலமவ வாய்மசராக வசாயலி
வகாமகைறிமுக தூய்மம ைவக.

722. கர்ைாருள் கர்ைாக எப்ப்படுவக கர்ைாகமு
கர்ப வசலச்வசாயலு வாக.
723. பமகைகக்துச் சாவாக எளிைவக அரிைக
அமவைகக்து அஞ்சா கவக.
724. கர்ைாகமு கர்ை வசலச்வசாயலிக் காம் கர்ை
மிக்காருள் மிக்க வகாமய.
725. ம்ர்றி அமவறிமுது கர்க அமவைஞ்சா
மார்ைம் வகாடுக்கர் வபாரு டு.
726. வாவமாவக் வ கண்ைக அயலாகக்கு நூவலாவக்
துண்ைமவ அஞ்சு பவகக்கு.
727. பமகைகக்துப் மபாமக ஒள்வாள் அமவைகக்து
அஞ்சு மவ கர்ை நூய.
728. பயலமவ கர்பம் பைமிலமர குயலமவனள்
கு கு வசலச்வசயலா காக.
வபாருள். அமமச்ருைய
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729. கயலா கவரி கமக்வை ப கர்ைறிமுதும்
குயலாக அமவைஞ்சு வாக.
730. ம்மவரனினும் இயலாவராடு ஒப்பக கம அஞ்ருக்
கர்ை வசலச்வசாயலா காக.

வபாருள். அமமச்ருைய
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வபாருள் அரணிைய
வபாருள். அரணிைய.

அயகாரம். 74.

குாடு.
731.

கள்மா விமமனளும் கக்காரும் காழ்விலாச்
வசயவரும் மசகவது குாடு.

732.

வபரும்வபாருமாய வப க்க்க கா
ம்ர்ை விமமவது குாடு.

அருங்மக க்ாய

733. வபாமைவைாருங்கு மமயவருங்காய காங் இமைவர்கு
இமைவைாருங்கு மகுகவது குாடு.
734. ம்பபருனம் ஓவாப் பிணினம் வசபபமகனம்
மசரா யையவது குாடு.
735. பயகுழுவும் பாழ்வசய்னம் ம் பமகனம் மவமுகமலக்கும்
வகாயகுபம்பும் இயலது குாடு.
736. மகக்றிைாக் வக க் விக்க்தும் வமங்கு ைா
குாவக் ப குா ா கமல.
737. இருபுப்லும் வாய்முக மமலனம் வருபுப்லும்
வயலரணும் குா ார்கு ம்பப்பு.
வபாருள் அரணிைய
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738. பிணியி மம வசயவம் விமமவி பம் ஏமம்
அணிவை ப குா ார் வ் மவமுது.
739. குாவக் ப குாக்ா வமக்கப் குாக்யல
குாக் வமமுகரு குாடு.
740. ம்ங்காமம வவய்யைக் கண்ணும் பைமி மை
மவமுகமம வியலாக குாடு.

வபாருள் அரணிைய
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வபாருள். அரணிைய.

அயகாரம். 75.

அரண்.
741.

ம்ர்ப பவகக்கும் அரண்வபாருள் அஞ்ருக்கர்
மபார்ப பவகக்கும் வபாருள்.

742. மணிம்ரும் மண்ணும் மமலனம் அணிநிைர்
காடும் ம்மக்ைது அரண்.
743. ம்ைகவகலம் யண்மம அருமமஇமு குா
அமமவரண் எ பமரக்கும் நூய.
744. ருபகாப்பிர் மபரிக்க்க கா ம்பபமக
ஊக்கம் அழிப்பது அரண்.
745. வகாமர்கரிகாய்க் வகாண்க்கூழ் கா அகக்காக
நிமலக்வகளிகாம் தீரது அரண்.
746. எயலாப் வபாருளும் ம்மக்க்காய் இக்க்துகவும்
குயலாள் ம்மக்ைது அரண்.
747. முர்றினம் முர்ைா வகரிமுதும் அமைப்படுக்தும்
பர்ைர் கரிைது அரண்.
748. முர்ைார்றி முர்றி ைவமரனம் பர்ைார்றிப்
பர்றிைாக வவயவது அரண்.
வபாருள் அரணிைய
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749. முமப்முகக்து மார்ைலக சாை விமப்முகக்து
வீவைய்ய மாண்க்து அரண்.
750. எமப்மா ருக் கா ை கண்ணும் விமப்மா ரு
இயலாககண் இயலது அரண்.

வபாருள் அரணிைய
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வபாருள் கூழிைய
வபாருள்.

கூழிைய.

அயகாரம். 76.

வபாருள் வசையவமக.
751.

வபாருமய லவமரப் வபாருமாகச் வசய்னம்
வபாருமயலது இயமல வபாருள்.

752. இயலாமர எயமலாரும் எள்ளுவக வசயவமர
எயலாரும் வசய்வக ருைப்பு.
753. வபாருவம னும் வபாய்ைா விமக்கம் இருமபக்கும்
எண்ணிை மகய்க்துச் வச ப.
754. அை ஈனும் இ பமும் ஈனும் யைப்றிமுது
தீய றி வமுக வபாருள்.
755. அருவமாடும் அ வபாடும் வாராப் வபாருமாக்கம்
புயலாக புரம விக்ய.
756. ம்பவபாருளும் ம்யகு வபாருளும்க
வகபவபாருளும் மவமுக வபாருள்.

ஒ ப்ாகக்

757. அருவம னும் அ பீ குைவி வபாருவம னும்
வசயவச் வசவிலிைாய ம்ண்டு.
வபாருள் கூழிைய
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758. கு ஏப்றி ைாமப்ப்மபாக கண்க்ர்ைாய க மகக்வகா ப
ம்ண்க்ாகச் வசய்வா விமப்.
759. வசய்வ வபாருமமச் வசபகுக வசருக்கபக்கும்
எஃககனிர் கூறிைது இய.
760. ஒண்வபாருள் காழ்ப்ப இைர்றிைாகக்கு எண்வபாருள்
ஏமப் இரண்டும் ஒருங்கு.

வபாருள் கூழிைய
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வபாருள் பமக்யிைய
வபாருள். பமக்யிைய.

அயகாரம். 77.

பமக்மா ரு.
761.

ம்பப்பமமமுது ஊைஞ்சா வவயபமக் மவமுக
வவபக்மகன வமயலாம் கமல.

762. ம்மலவிக்க்து ஊைஞ்சா வ கண் வகாமலவிக்க்துக்
வகாயபமக்க் கயலாய அரிது.
763. ஒலிக்கக்காய எ ப்ாம் ம்வரி எலிப்பமக
குாகம் ம்யிகப்பக் வகடும்.
764. அழிவி ப அமைமபாகா கா
வ க ைதுமவ பமக்.

வழிவமுக

765. கூர்பக் ப மமயவரினும் கூா எயகநிர்கும்
ம்ர்ை லதுமவ பமக்.
766. மைமாப்ம் மாண்க் வழிச்வசலவு மகர்ைம்
எப்குா மக ஏமம் பமக்க்கு.
767. காககாங் ச் வசயவது காமப் கமலவமுக
மபாககாங்கும் க மம ைறிமுது.
வபாருள் பமக்யிைய
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768. அக்ர்ைமகனம் ம்ர்ைலும் இயவலனினும் காமப்
பமக்க்கமகைாய பாடு வபபம்.
769. ருபமமனம் வசயலாக் துனினம் வபமமனம்
இயலியி வவயலும் பமக்.
770. நிமலமக்கள் சால ம்மக்க்வகனினும் காமப்
கமலமக்கள் இயவழி இய.

வபாருள் பமக்யிைய
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வபாருள்.

பமக்யிைய.

அயகாரம். 78.

பமக்ச் வசருக்கு.
771.

எ மப்மு நியல மி வகவ்விக பலகஎ மப்
மு நி ப கயநி ைவக.

772. காப் முைவலய்க அம்பினிய ைாமப்
பிமைக்கமவய ஏமுகய இனிது.
773. மபாராண்மம எ ப கபகண்ஒ
ஊராண்மம மர்ைக எஃகு.
774. மகமவய களிர்மைாடு மபாக்
வமய்மவய பறிைா குகும்.

பர்ைக்காய

வருபவ

775. விழிக்ககண் மவயவகாண் வக்றிை அழிக்யமமப்பி
ஓ க் மைா வ க ைவகக்கு.
776. விழுப்புண் பக்ாககுாள் எயலாம் வழுக் னுள்
மவக்கும்க குாமம எடுக்து.
777. சுைலும் இமசமவண்ா மவண்க்ா ம்யிராக
கையைாப்புக் காரிமக ம்கக்து.
778. ம்றி ம்யிக அஞ்சா மைவக இமைவ
வசறினும்சீக கு ைய இலக.
வபாருள் பமக்யிைய
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779. இமைக்கது இகவாமமச் சாவாமர ைாமர
பிமைக்கது ஒபக் ர் பவக.
780. புரமுகாககண் ம்கமயகச் சா ர்பி சாக்காடு
இரமுதுமகாள் கக்கது ம்மக்க்து.

வபாருள் பமக்யிைய
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வபாருள் கு பிைய
வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 79.

கு பு.
781.

வசைர்கரிை ைாவும கு பி அதுமபாய
விமப்க்கரிை ைாவும காப்பு.

782. நிமைம்ர ம்ரவக மகண்மம பிமைமயப்
பி ம்ர மபமகைாக கு பு.
783. குவியவகாபம் நூயகுைம் மபாலும் பயியவகாபம்
பண்புமக் ைாமக வகாக்கபு.
784. குகுகர் வபாரு க்ர்ப கு க்ய மிகுயக்கண்
மமர்வச ப இாக்கர் வபாரு டு.
785. புைகச்ரு பைகுகய மவண்க்ா ம்ைகச்ருகா
கு பாம் ைமம கரும்.
786. முககுக கு பது கு ப ப வகுஞ்சக்து
அககுக கு பது கு பு.
787. அழிவி ப்மவம்க் ம்பய்க்து கழிவி கண்
அயலய ம்மைப்பகாம் கு பு.
வபாருள் கு பிைய
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788. ம்டுக்மக இைமுகவ மகமபால ம்ங்மக
இடுக்கண் கமமவகாம் கு பு.
789. கு பிர்கு வீர்றிருக்மக ைாவகனிய வகா பி றி
ஒயலும்வாய் ஊ பம் நிமல.
790. இமப்ைக இவவரமக்கு இ ப்ம்ைாம் எ ப
புமப்யினும் புயவல னும் கு பு.

வபாருள் கு பிைய
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யருக்குைள்
வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 80.

கு பாராய்கய
791.

குாக்ாது கு க்லிர் மகாயமல கு க்பி
வீாயமல கு பா பவகக்கு.

792. ம்ய்முகாய்முது வகாள்மாகா
கா சாமு துைரம் கரும்.

மகண்மம கமக்முமை

793. குைனும் குாமமனம் குர்ைமும் கு ைா
இப்னும் அறிமுயைாக்க கு பு.
794. குாப்பிைமுது க க பழிகுாணு வாமப்க்
வகாடுக்தும் வகாமயமவண்டும் கு பு.
795. அைச்வசாயலி அயலது இாக்து வைக்கறிை
வயலாககு பு ம்ய்முது வகாமய.
796. மக ானும் ம்ண்மக்ாக ம்பய மமஞ்சமர
ம் ா அமப்பமகாக மகாய.
797. ஊயைம் எ பது ஒருவர்குப் மபமகைாக
மகண்மம ஒரீஇ விக்ய.
798. ம்ள்மர்க ம்ள்மம் ருபகுவ வகாள்மர்க
அயலர்கண் ம்ர்ைபப்பாக கு பு.
வபாருள் கு பிைய

http://www.brahas.com

Page 170 of 278

யருக்குைள்
799. வகடுங்காமலக் மகவிடுவாக மகண்மம அடுங்காமல
ம்ள்ளினும் ம்ள்மம் சுடும்.
800. மருவுக மாசர்ைாக மகண்மமஒ
ஒருவுக ஒப்பிலாக கு பு.

வபாருள் கு பிைய

றீக்தும்
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வபாருள்.

கு பிைய.

அயகாரம். 81.

பமைமம.
801.

பமைமம எப்ப்படுவது ைாவகனி
ைமமமைக் கீழ்முயக்ா கு பு.

ைாதும்

802. கு பிர் குபப்புக் வகழுகமகமம மர்ைகர்கு
ம்ப்பாகய சா மைாக கக் .
803. பை ை கு வபவ வசய்னம் வகழுகமகமம
வசய்காங்கு அமமைாக் கமக்.
804. விமைகமகைா மவண்ா யிருப்பக வகழுகமகைார்
மகமாது கு க்ாக வசயி .
805. மபகமம ஒ மைா வபருங் ைமம எ ப ைகக
மகுாகக்க கு க்ாக வசயி .
806. எயமலக்கண் நி ைாக துைவாக வகாமலவிக்க்தும்
வகாயமலக்கண் நி ைாக வகாக்கபு.
807. அழிவமுக வசய்யினும் அ பைாக அ பி
வழிவமுக மகண்மம ைவக.
808. மகளிழுக்கம் மகமாக் வகழுகமகமம வயலாகக்கு
குாளிழுக்கம் கு க்ாக வசயி .
வபாருள் கு பிைய
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809. வகக்ாஅ வழிவமுக மகண்மமைாக மகண்மம
விக்ாஅக விமைனம் ம்லகு.
810.

விமைைாக விமைைப் படுப பமைைாககண்
பண்பி கமலப்பிரிைா காக.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 82.

தீ கு பு.
811.

பருகுவாக மபாலினும் பண்பிலாக மகண்மம
வபருகலிர் கு ைய இனிது.

812.

ம்றி கு டு அறி ஒரூம்ம் ஒப்பிலாக மகண்மம
வபறினும் இைப்பினும் எ .

813.

ம்பவது சீகதூக்கும் கு பும் வபபவது
வகாள்வாரும் கள்வரும் மகுக.

814.

அமரகக்து ம்ர்ைபக்கும் கயலாமா அ ப்ாக
கமரி கனிமம கமல.

815.

வசய்மகமஞ் சாராச் ருறிைவக பு மகண்மம
எய்கலி எய்காமம கு ப.

816.

மபமக வபருங்வகழீஇ கு பி
ஏய மம மகாா ம்பம்.

817.

குமகவமகை ரா ை கு பி
பக்கடுக்க மகாா ம்பம்.

818.

ஒயலும் கருமம் ம்க்ர்ப பவகமகண்மம
வசாயலாக்ாக மசார விக்ய.

வபாருள் கு பிைய

அறிவுமக்ைாக

பமகவராய
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819.

கப்வினும் இ ப்ாது ம மப்ா விமப்மவப
வசாயமவப ப க்ாக வகாக்கபு.

820. எமப்க்தும் குபகுகய ஓம்பய மமப்க்வகழீஇ
ம றிய பழிப்பாக வகாக்கபு.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 83.

கூக்ா கு பு.
821.

சீரிக்ம் காணி எறிகர்குப் ப க்மக்
மகுரா நிரமுகவக கு பு.

822.

இப்ம்மபா ப இப்மயலாக மகண்மம மகளிக
மப்ம்மபால மவப படும்.

823.

பலகுயல கர்ைக் கமக்க்தும் மப்குயலக
ம்குகய மாைாகக்கு அரிது.

824. முகக்ய இனிை குகாஅ அகக்ய ப்ா
வஞ்சமர அஞ்சப் படும்.
825.

மப்க்ய அமமைா கவமர எமப்க்வகா பம்
வசாயலிப்ாய மகைர்பார்ப அ ப.

826. கு க்ாகமபாய குயலமவ வசாயலினும் ஒ க்ாகவசாய
ஒயமல ம்ைரப் படும்.
827. வசாயவைக்கம் ஒ ப்ாககண் வகாள்மர்க
வியவைக்கம்
தீங்கு குறிக்கமம ைா .
828.

வகாழுகமக னள்ளும் பமக்வைாடுங்கும் ஒ ப்ாக

வபாருள் கு பிைய
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அழுககண் ணீரும் அமப்க்து.
829. மிகச்வசய்து கம்எள்ளு வாமர குகச்வசய்து
கு பினுள் சாப்புயலர் பார்ப.
830. பமககு பாம் காலம் வருங்காய முககு டு
அககு பு ஒரீஇ விக்ய.

வபாருள் கு பிைய
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யருக்குைள்
வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 84.

மபமகமம.
831.

மபமகமம எ பவகா ப ைாவகனி
ஊயைம் மபாக விக்ய.

ஏகங்வகாண்டு

832.

மபமகமமன வமயலாம் மபமகமம காக மம
மகையல க க வசைய.

833.

குாைாமம குாக்ாமம குாரிப்மம ைாவகா பம்
மபைாமம மபமக வகாழிய.

834. ஓய ம்ைகமுதும் பிைகக்குமரக்தும் காப்க்ங்காப்
மபமகயி மபமகைாக இய.
835.

ஒருமமச் வசைலார்பம் மபமக எழுமமனம்
கா புக் கழுமுதும் அமப.

836. வபாய்படும் ஒ வைா புமப்பூணும் மகைறிைாப்
மபமக விமப்மமர் வகாளி .
837. ஏயலாக ம்ரக் கமகைருப்பக மபமக
வபருஞ்வசயவம் ம்ர்ைக் கமக்.
838.

மமைய ஒருவ களிக்கர்ைாய மபமகக
மகவைா ப ம்மக்மம வபறி .

வபாருள் கு பிைய
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839. வபரியனிது மபமகைாக மகண்மம பிரிவி கண்
பீமை கருவவகா ப இய.
840. கைாஅக்காய பள்ளினள் மவக்கர்ைாய சா மைாக
குைாஅக்து மபமக புகய.

வபாருள் கு பிைய
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யருக்குைள்
வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 85.

புயலறிவாண்மம.
841.

அறிவிண்மம இ மமனள் இ மம பிறிய மம
இ மமைா மவைாது ம்லகு.

842. அறிவிலா வகுஞ்சுவமுது ஈகய பிறிதுைாதும்
இயமல வபபவா கவம்.
843. அறிவிலாக காம்கம்மமப் பீழிக்கும் பீமை
வசபவாகக்கும் வசய்கய அரிது.
844. வவண்மம எப்ப்படுவது ைாவகனி
ம்மக்ைம்ைாம் எ னும் வசருக்கு.

ஒண்மம

845. கயலாக மமர்வகாண்டு ஒழுகய கசக்ை
வயலதூம்ம் ஐைம் கரும்.
846. அர்ைம் மமைக்காமலா புயலறிவு கம்வயி
குர்ைம் மமைைா வழி.
847. அருமமை மசாரும் அறிவிலா
வபருமிமை காமப் கப்க்கு.
848. ஏவவும் வசய்கலா கா மகைா
மபாஒம் அமவுமமாக மகுாய்.
வபாருள் கு பிைய

வசய்னம்

அவ்வுயிக
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849. காைாகா கா டுவா கா காைா
கண்க்ாப்ாம் கா கண்க் வாப.
850. ம்லகக்காக ம்ண்வக் பது இயவல பா
அலமகைா மவக்கப் படும்.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 86.

இகய.
851.

இகவல ப எயலா ம்யிகக்கும் பகவல னும்
பண்பி மம பாரிக்கும் மகுாய்.

852.

பகயகருயப் பர்ைம் வசயினும் இகயகருய
இ ப்ாவசய் ைாமம கமல.

853.

இகவல னும் எவ்வமகுாய் ம்க்
காவிய விமக்கம் கரும்.

கவலியலாக்

854. இ பக்துள் இ பம் பைக்கும் இகவல னும்
து பக்துள் து பம் வகா .
855.

இகவலயக சாய்முவகாழுக வயலாமர ைாமர
மிகலூக்கும் க மம ைவக.

856. இகலி மிகலினிது எ பவ
கவலும் வகக்லும் குணிமுது.

வாழ்க்மக

857. மிகயமமவய வமய்ப்வபாருள் காைாக இகயமமவய
இ ப்ா அறிவி ப்வக.
858.

இகலிர்கு எயகசாய்கய அக்கம் அகமப்
மிகலூக்
ஊக்குமாம் மகடு.

வபாருள் கு பிைய
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859. இகயகாைா ம்க்கம் வருங்காய அகமப்
மிகயகாணும் மகடு கரர்கு.
860. இகலாப்ாம் இ ப்ாக எயலாம் குகலாப்ாம்
கு ப்ைம் எ னும் வசருக்கு.

வபாருள் கு பிைய

http://www.brahas.com

Page 183 of 278

யருக்குைள்
வபாருள்.

கு பிைய.

அயகாரம். 87.

பமக மா ரு.
861. வலிைாகக்கு மாமைர்ைய ஓம்புக ஓம்பா
வமலிைாகமமய மமக பமக.
862. அ பில ம் ை துமையில
எ பரினம் ஏயலா துப்பு.
863. அஞ்சும் அறிைா அமமவில
கஞ்சம் எளிை பமகக்கு.

கா துவ்வா

ஈகலா

864. ம்ங்கா வவகுளி நிமையில எஞ்ஞா பம்
ைாங்கணும் ைாகக்கும் எளிது.
865. வழிமகுாக்கா வாய்ப்பப் வசய்ைா
பண்பில பர்ைாகக்கு இனிது,

பழிமகுாக்கா

866. காைாச் ருப்க்கா கழிவபருங் காமக்கா
மபைாமம மபைப் படும்.
867. வகாடுக்தும் வகாமயமவண்டும் ம ை அடுக்யருமுது
மாைாக வசய்வா பமக.
868. குைனிலப்ாய்க் குர்ைம் பலவாயி
இப்னிலப்ாம் ஏமாப்பு ம்மக்க்து.
வபாருள் கு பிைய
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869. வசபவாகக்குச் மசணிகவா இ பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பமகவகப் வபறி .
870. கயலா வவகுளும் ருபவபாருள் எஞ்ஞா பம்
ஒயலாமப் ஒயலாது ஒளி.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 88.

பமகக்யைம் வகரிகய.
871.

பமகஎ னும் பண்பி லகமப் ஒருவ
குமகமைனம் மவண்க்ர்பார்ப அ ப.

872. வியமல ருைவக பமகவகாளினும் வகாள்மர்க
வசாயமல ருைவக பமக.
873. ஏமுர் ைவரினும் ஏமை கமிைப்ாய்ப்
பயலாக பமகவகாள் பவ .
874. பமககு பாக் வகாண்மக்ாழுகும் பண்புமக் ைாம
கமகமமக்கண் கங் ர்ப ம்லகு.
875. க துமை இ ைாய பமகஇரண்க்ாய கா ஒருவ
இ துமைைாக் வகாள்கவர்றி ஒ ப.
876. மகறினும் மகைா விானும் அழிவி கண்
மகைா பகாஅ விக்ய.
877. மகுாவர்க வகுாமுகது அறிைாகக்கு மமவர்க
வம மம பமகவ ரகக்து.
878. வமகைறிமுது கர்வசய்து கர்காப்ப மானம்
பமகவககண் ப க் வசருக்கு.
வபாருள் கு பிைய
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879. இமமகாக முள்மரம் வகாயக கமமனகுக
மகவகாயலும் காழ்முக விக்க்து.
880. ம்யிகப்ப ம்மரயலக ம ை வசயிகப்பவக
வசம்மய ருமகக்கலா காக.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 89.

ம் பமக.
881.

நிையம்ரும் இ ப்ாக இ ப்ா கமகம்ரும்
இ ப்ாவாம் இ ப்ா வசயி .

882.

வாள்மபாய பமகவமர அஞ்சர்க அஞ்சுக
மகள்மபாய பமகவக வகாக்கபு.

883.

ம் பமக அஞ்ருக்கர் காக்க ம்மலவிக்க்து
ம பமகயி மாைக் வகபம்.

884. மப்மாைா ம் பமக மகா றி
ஏகம் பலவுமு கரும்.

இப்மாைா

885. ம்ையமுமைைா ம் பமக மகா றி
இையமுமைைா
ஏகம் பலவுமு கரும்.
886. ஒ ைாமம ஒ றிைாக க பா
வபா ைாமம ஒ ைய அறிது.

எஞ்ஞா பம்

887. வசப்பி புைகச்ருமபாய கூானும் கூக்ாமக
ம் பமக ம்ர்ை குா.
888. அரம்வபாருக வபா மபாலக் மகனம் ம்ரம்வபாருது
வபாருள் கு பிைய
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ம் பமக ம்ர்ை குா.
889. எ பக வ ப் ருபமமக்மக ம்யினும்
ம் பமக ம்ள்மகாம் மகடு.
890. ம்க்ம்பாடு இலாகாக வாழ்க்மக குக்ங்கருள்
பாம்மபாடு ம்க்னுமைமு கர்ப.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள்.

கு பிைய.

அயகாரம். 90.

வபரிைாமரப் பிமைைாமம.
891.

ம்ர்பவாக ம்ர்ைய இகைாமம மபார்பவாக
மபார்ைலு வமயலாம் கமல.

892. வபரிைாமரப் மபைாது ஒழு
மபரா இடும்மப கரும்.

வபரிைாராய

893. வகக்யமவண்ா மகமாது வசய்க அக்யமவண்ா
ம்ர்ப பவககண் இழுக்கு.
894. கூர்ைக்மகக் மகைாய விளிக்கர்ைாய ம்ர்பவாகக்கு
ம்ர்ைாகாக இ ப்ா வசைய.
895. ைாண்டுச்வச ப ைாண்டும் ம்மராகாக வவமுதுப்பி
மவமுது வசைப்ப க்வக.
896. எரிைாய சுக்ப்பானும் ம்ய்வுண்க்ாம் ம்ய்ைாக
வபரிைாகப் பிமைக்வகாழுகு வாக.
897. வமகமாண்க் வாழ்க்மகனம் வா வபாருளும் எ ப்ாம்
கமகமாண்க் கக்காக வசறி .
898. கு ை ப்ாக கு ை மயப்பி குாவைாடு
நி ை ப்ாக மாய்வக நிலக்து.
வபாருள் கு பிைய
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899. ஏமுயை வகாள்மகைாக சீறி இமக்முரிமுது
மவமுகனும் மவமுது வகடும்.
900. இைமுகமமமுக சாகபுமக்ை ராயினும் ம்ய்ைாக
ருைமுகமமமுக சீராக வசறி .

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 91.

வபண்வழிச் மசைய.
901.

மமப்விமைவாக மாண்பை எய்காக விமப்விமைவாக
மவண்க்ாப் வபாருளும் அது.

902. மபைாது வபண்விமைவா
குாைாக குாணுக் கரும்.

ம்க்கம் வபரிைமகாக

903. இயலாள்கண் காழ்முக இையபி மம எஞ்ஞா பம்
குயலாருள் குாணுமு கரும்.
904. மமப்ைாமம அஞ்சும் மபமமயி லாம
விமப்ைாண்மம வீவைய்கய இ ப.
905. இயலாமம அஞ்சுவா அஞ்சுமர் வைஞ்ஞா பம்
குயலாகக்கு குயல வசைய.
906. இமமைாரி வாழினும் பாாலமர இயலாள்
அமமைாகமகாள் அஞஃசு பவக.
907. வபண்மைவய வசய்வகாழுகும் ம்ண்மமயி
குாணுமக்ப்
வபண்மை வபருமம ம்மக்க்து.
908. கு க்ாக குமைமுாைாக கு ைர்ைாக கு னுகலாள்
வபாருள் கு பிைய

http://www.brahas.com

Page 192 of 278

யருக்குைள்
வப க்ாங்கு ஒழுகு பவக.
909. அைவிமப்னம் ம் ை வபாருளும் பிைவிமப்னம்
வபண்ஏவய வசய்வாககண் இய.
910.

எண்மசகமுக வகுஞ்சக் யக்னுமக்ைாகக்கு எஞ்ஞா பம்
வபண்மசகமுகாம் மபகமம இய.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 92.

வமரவி

மகளிக.

911.

அ பி விமைைாக வபாருள்விமைனம் ம்ய்வகாாைாக
இ வசாய இழுக்குக் கரும்.

912.

பை தூக் ப் பண்புமரக்கும் பண்பி
குை தூக் குள்மா விக்ய.

913.

வபாரு வபண்ாக வபாய்ம்மம முைக்கம் இரு க்மையிய
ஏயய மிைமுகழீஇ ைர்ப.

914.

வபாரு வபாருமாக பு ப்லம் மகாைாக அரு வபாருள்
ம்னம் அறிவி ப்வக.

915.

வபாதுகுலக்காக பு ப்லம் மகாைாக மயகுலக்ய
மாண்க் அறிவி ப்வக.

916.

கமுகுலம் பாரிப்பாக மகாைாக கமகவசருக் ப்
பு ப்லம் பாரிப்பாக மகாள்.

917.

நிமைவகுஞ்சம் இயலவக மகாய்பவக பிைவகுஞ்ருர்
மபணிப் புைகபவக மகாள்.

918.

ம்னம் அறிவிப்க அயலாகக்கு அைங்வக ப
மாை மகளிக முைக்கு.

வபாருள் கு பிைய
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919.

வமரவிலா மாணிமைைாக வம மைாள் புமரயிலாப்
பூரிைககள் ம்ழும் அமப.

920. இருமப்ப் வபண்ாரும் கள்ளும் கவபம்
யரும்க்கப் ப க்ாக வகாக்கபு.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 93.

கள்ளுண்ைாமம.
921.

ம் கப்பக்ாஅக ஒளியிைப்பக எஞ்ஞா பம்
க காகய வகாண்வக்ாழுகு வாக.

922. ம்ண்ைர்க கள்மம ம்ணியம்ண்க சா மைாரா
எண்க்ப் பக்மவண்க்ா காக.
923. ஈ ைாள் முகக்மகனம் இ ப்ாகாய எ மர்பச்
சா மைாக முகக்துக் களி.
924. குாண்எ னும் குயலா புைங்வகாடுக்கும் கள்வம னும்
மபைாப் வபருங்குர்ைக் காகக்கு.
925. மகைறி ைாமம னமக்க்மக வபாருள் வகாடுக்து
வமய்ைறி ைாமம வகாமய.
926. துஞ்ருப்ாக வசக்காரி மவையலக எஞ்ஞா பம்
கள்வமார்றிக் கண்சாய் பவக.
927. ம்ள்வமார்றி ம்ள்ளூக குகப்படுவக எஞ்ஞா பம்
கள்வமார்றிக் கண்சாய் பவக.
928. களிக்கறிமை எ பது மகவிடுக வகுஞ்சக்து
ஒளிக்கதூம்ம் ம்ங்மக மிகும்.
வபாருள் கு பிைய
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929. களிக்காமப்க் காரைம் கா டுகய கீழ்ம்கக்
குளிக்காமப்க் தீக்துரீஇ ைர்ப.
930. கள்ளுண்ைாப் மபாழ்யய களிக்காமப்க் காணுங்காய
ம்ள்மா வகாய ம்ண்க்க மசாகவு.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 94.

சூது.
931.

மவண்க்ர்க வவ றிானும் சூயமப் வவ ைதூம்ம்
தூண்ார்வபா மீ விழுங் ைர்ப.

932. ஒ வைய்ய நூறிைக்கும் சூககக்கும் ம்ண்க்ாங்வகாய
கு வைய்ய வாழ்வமகாக ம்ப.
933

ம்ருமாைம் ஓவாது கூறி
மபாஒய்ப் புைமம படும்.

வபாருமாைம்

934. ருபமம பலவசய்து சீரழிக்கும் சூய
வபமம கருவவகா ப இய.
935. கவபம் கைகமும் மகனம் கருக்
இவறிைாக இயலா ைாக.
936. அகக்ாராக அயலய ம்ைப்பகசூ வக னும்
முகாைாய மூக்ப்ப க்ாக.
937. பை ை வசயவமும் பண்பும் வகடுக்கும்
கைகக்துக் காமல பு
.
938. வபாருள்வகாடுக்துப் வபாய்மமர் வகாளீஇ
அருள்வகடுக்து
வபாருள் கு பிைய
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அயலய ம்ைப்பிக்கும் சூது.
939. ம்மக்வசயவம் ஊண்ஒளி கயவிஎ ப ஐமுதும்
அமக்ைாவாம் ம்ைம் வகாளி .
940. இைக்வகாறூம்ம் காகலிக்கும் சூமகமபாய து பம்
ம்ைக்வகாறூம்ம் காகர்ப ம்யிக.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள். கு பிைய.

அயகாரம். 95.

மருமுது.
941.

மி னும் குமையினும் மகுாய்வசய்னம் நூமலாக
வளிமுகலா எண்ணிை மூ ப.

942. மருமுவகப் மவண்க்ாவா
அர்ைது மபார்றி ம்ணி .

ைாக்மகக்கு அருமுயைது

943. அர்ைாய அமவறிமுது ம்ண்க அஃதுக்ம்பு
வபர்ைா வகுாதுய்க்கு மாப.
944. அர்ைது அறிமுது கமக்ப்பிாக்து மாையல
துய்க்க துவரப் பருக்து.
945. மாபபாடு இயலாக ம்ண்ா மபக்துண்ணி
ஊபபாடு இயமல ம்யிகக்கு.
946. இழிவறிமுது ம்ண்பா கண் இ பம்மபாய நிர்கும்
கழிமப ரிமரைா கண் மகுாய்.
947. தீைம வ றிக் வகரிைா
மகுாைம வி றிப் படும்.

வபரிதுண்ணி

948. வகுாய்குாா மகுாய்முகய குாா அதுகணிக்கும்
வாய்குாா வாய்ப்பச் வசைய.
வபாருள் கு பிைய
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949. ம்ர்ைா
கர்ைா

அமவும் பிணிைமவும் காலமும்
கருயச் வசைய.

950. ம்ர்ைவ தீகப்பா மருமுதும்மைச் வசயவாவப் ப
ம்ப்பாயகுார் கூர்மை மருமுது.

வபாருள் கு பிைய
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வபாருள் குாயிைய
வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 96.

குாமம.
951.

இர்பிைமுகாக கண்அயலது இயமல இையபாகச்
வக்ப்பமும் குாணும் ஒருங்கு.

952. ஒழுக்கமும் வாய்மமனம் குாணும்இம் மூ பம்
இழுக்காக குாப்பிைமு காக.
953. குமகஈமக இ வசாய இகைாமம குா கும்
வமகஎ ப வாய்மமக் குாக்கு.
954. அடுக் ை மகாா வபறினும் குாப்பிைமுகாக
கு பவ வசய்கய இலக.
955. வைங்குவ துள்வீழ்முகக் கண்ணும் பைங்குா
பண்பிய கமலப்பிரிகய இ ப.
956

சலம்பர்றிச் சாயபில வசய்ைாகமா சர்ை
குலம்பர்றி வாழ்தும்எ பாக.

957. குாபிைமுகாக கண்விமங்கும் குர்ைம் விசும்பி
மயக்கண் மபப்மபாய ம்ைகமுது.
வபாருள் குாயிைய
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958. குலக்ய கண் குாரி மம மகா றி
குலக்ய கண் ஐைப் படும்.

அவமப்க்

959. நிலக்யய க்முகமம காயகா டும் கா டும்
குலக்யய பிைமுகாகவாய்ச் வசாய.
960. குலம்மவண்ா குாணுமக்மம மவண்டும்
குலம்மவண்ா
மவண்டுக ைாகக்கும் பணிவு.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம். 97.

மாப்ம்.
961.

இ றி ைமமைாச் ருைப்பிப் ம்யினும்
கு ை வருப விக்ய.

962. சீரினும் சீரயல வசய்ைாமர சீவராடு
மபராண்மம மவண்டுபவக.
963. வபருக்கக்து மவண்டும் பணிகய ருறிை
சுருக்கக்து மவண்டும் ம்ைகவு.
964. கமலயி
நிமலயி

இழிமுக மயிரமப்ைக மாமுகக
இழிமுகக் கமக்.

965. கு றி அமப்ைாரும் கு பவக கு பவ
கு றி அமப்ை வசயி .
966. புகழ்இ ைாய புக்மகள்குா டு ம்ய்ைாகாய எ மர்ப
இகழ்வாகபி வச ப நிமல.
967. ஒ க்ாகபி வச வைாருவ வாழ்கலி
வக க்ா எப்ப்படுகய கு ப.

அமுநிமலமை

968. மருமுமகாமர்ப ஊ ஓம்பும் வாழ்க்மக வபருமுகமகமம
பீக்ழிை வமுக இக்க்து.
வபாருள் குாயிைய

http://www.brahas.com

Page 204 of 278

யருக்குைள்
969. மயிகம்ப்பி வாைாக் கவரிமா அ ப்ாக
ம்யிகம்ப்பக மாப்ம் வரி .
970. இளிவரி வாைாக மாப்ம் ம்மக்ைாக
ஒளிவகாழுது ஏக்தும் ம்லகு.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம். 98.

வபருமம.
971.

ஒளிஒருவர்கு ம்ள்ம வவபக்மக இளிஒருவர்கு
அஃயைமுது வாழ்தும் எப்ய.

972. பிைப்வபாக்கும் எயலா ம்யிகக்கும் ருைப்வபாவ்வா
வசய்வகாழிய மவர்பமம ைா .
973. மமலிருமுதும் மமலயலாக மமலயலக கீழிருமுதும்
கீையலாக கீைய லவக.
974. ஒருமம மகளிமர மபாலப் வபருமமனம்
க மப்க்கா வகாண்வக்ாழு
ம்ண்டு.
975. வபருமம ம்மக்ைாக ம்ர்பவாக ம்ர்றி
அருமம ம்மக்ை வசைய.
976. ருறிைாக ம்ைகச்ருனள் இயமல வபரிைாமரப்
மபணிக்வகாள் மவம்எ னும் மகுாக்கு.
977. இப்ப்மப புரிமுக வகாழிர்ைாம் ருைப்புமுகா
சீரய லவகக பா .
978. பணினமாம் எ பம் வபருமம ருபமம
அணினமாம் க மப் விைமுது.
வபாருள் குாயிைய
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979. வபருமம வபருமிகம் இ மம ருபமம
வபருமிகம் ம்கமுது விக்ய.
980. அர்ைம் மமைக்கும் வபருமம ருபமமகா
குர்ைமம கூறி விடும்.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம். 99.

சா ைாண்மம.
981.

கக் எ ப குயலமவ எயலாம் கக் அறிமுது
சா ைாண்மம மமர்வகாள் பவகக்கு.

982. குைகுலம் சா மைாக குலமப் பிைகுலம்
எமுகுலக்து ம்ள்மதூம்ம் அ ப.
983. அ புகுாண் ஓப்புரவு கண்மைா க்ம் வாய்மமவைாடு
ஐமுதுசாயபு ஊ றிை தூண்.
984. வகாயலா குலக்கது மகுா மம பிைகதீமம
வசாயலா குலக்கது சாயபு.
985. அ பவாக ம்ர்ைய பணிகய அதுசா மைாக
மார்ைாமர மார்பம் பமக்.
986. சாயபிர்குக் க க்மம ைாவகனிய மகாயவி
துமலையலாக கண்ணும் வகாமய.
987. இ ப்ாவசய் காகக்கும் இனிைமவ வசய்ைாக்காய
எ ப் பைக்கமகா சாயபு.
988. இ மம ஒருவர்கு இளிவ ப சாயவப னும்
யண்மமம்ண் க்ாகப் வபறி .
வபாருள் குாயிைய
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989. ஊழி வபைரினும் காம்வபைராக சா ைாண்மமக்கு
ம்ழி எப்ப்படு வாக.
990. சா ைவக சா ைாண்மம கு றி
காங்காது ம மப்ா வபாமை.

வபாருள் குாயிைய

இருநிலக்கா
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வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 100.

பண்புமக்மம.
991.

எண்பகக்காய எய்கய எளிவக ப ைாகமா டும்
பண்புமக்மம எ னும் வைக்கு.

992. அ புமக்மம ம் ை குாப்பிைக்கய இவ்விரண்டும்
பண்புமக்மம எ னும் வைக்கு.
993. ம்பப்வபாக்கய மக்கவமாப்பு அ ைாலஃ வவபக்கக்க
பண்வபாக்கய ஒப்பகாம் ஒப்பு.
994. குைவப்ாடு கு றி புரிமுக பைனுமக்ைாக
பண்புபா ரா டும் ம்லகு.
995. குமகனள்மம் இ ப்ாது இகழ்ச்ரு பமகனள்ளும்
பண்பும பாக்றிவாக மா டு.
996. பண்புமக்ைாகப் ப டுண்டு ம்லகம் அதுஇ மைய
மண்புக்கு மாய்வது ம .
997. அரம்மபாலும் கூகமமை மரனும் மரம்மபாயவக
மக்க பண்பு இயலா கவக.
998. குண்பார்ைா ரா குைமில வசய்வாகக்கும்
பண்பர்ைா ராகய கமக்.
வபாருள் குாயிைய
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999. குகயவயலக அயலாகக்கு ப்ாயிரு ஞாலம்
பகலும்பார் ப க் ப இருள்.
1000. பண்பிலா வபர்ை வபருஞ்வசயவம் கு பாய
கலமுதீமம ைாயயரிமு கர்ப.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 101.

கு றியி

வகயவம்.

1001. மவக்கா வாய் சா ை வபரும்வபாருள் அஃதுண்ைா
வசக்கா வசைக் க்முகது இய.
1002. வபாருமாப்ாம் எயலாவம ப ஈைாது இவபம்
மருமாப்ாம் மாைாப் பிைப்பு.
1003. ஈ க்ம் இவறி இமசமவண்க்ா ம்க்வக
மகார்ைம் நிலக்குப் வபாமை.
1004. எச்சவம ப எ எண்ணுங் வகாயமலா ஒருவராய
குச்சப் பக்ாஅ கவ .
1005. வகாடுப்பதூம்ம் துய்ப்பதூம்ம் இயலாகக்கு அடுக் ை
மகாாம்ண் க்ாயினும் இய.
1006. ஏகம் வபருஞ்வசயவம் கா பவ்வா
ஈகய இையபிலா கா .
1007. அர்ைாகக்வகா ப ம்ர்ைாகா
வபர்ைாள் கமிைள்மூக் கர்ப.

கக்காகக்வகா ப

வசயவம் மிககுலம்

1008. குச்சப் பக்ாகவ வசயவம் குடுவூருள்
குச்சு மரம்பழுக் கர்ப.
வபாருள் குாயிைய
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1009. அ வபாரீஇக் கர்வசர்ப அைமகுாக்காது ஈ ாை
ஒண்வபாருள் வகாள்வாக பிைக.
1010. சீருமக்ச் வசயவக ருபதுனி மாரி
வைங்கூகமு கமப்ைது ம்மக்க்து.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 102.

குாணுமக்மம.
1011.

கருமக்காய குாணுகய குாணுக் யருநுகய
குயலவக குாணுப் பிை.

1012. ஊணுமக் எச்சம் ம்யிகக்வகயலாம் மவையல
காணுமக்மம மாமுகக ருைப்பு.
1013. ஊமப்க் குறிக்க ம்யிவரயலாம் குாண்எ னும்
கு மம குறிக்கது சாயபு.
1014. அணிஅ மைா குாணுமக்மம சா மைாகக்கு
அஃய மைய
புணிஅ மைா பீடு குமக்.
1015. பிைகபழினம் கம்பழினம் குாணுவாக குாணுக்கு
ம்மைபய எ னும் ம்லகு.
1016. குாண்மவலி வகாள்மாது ம மப்ா விை ஞாலம்
மபைலக மமலா ைவக.
1017. குாைாய ம்யிமரக் துைப்பக ம்யிகப்வபாரு க்ாய
குாண்துைவாக குாண்ம்ள் பவக.
1018. பிைககுாைக் கக்கது கா குாைா ப்ாயி
வபாருள் குாயிைய
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அைம்குாைக் கக்கது ம்மக்க்து.
1019. குலஞ்சுடும் வகாள்மக பிமைப்பி
குாணி மம நி ைக் கமக்.

குலஞ்சுடும்

1020. குாண்அகக் யயலாக இைக்கம் மரப்பாமவ
குாைாய ம்யிகமரு ா ைர்ப.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம். 103.

குாவசைய வமக.
1021. கருமம் வசைஒருவ மகதூமவ
வபருமமயி பீடுமக்ைது இய.

எ னும்

1022. ம்ள்விமப்னம் ம் ை அறிவும் எப்இரண்ா
ம்ள்விமப்ைாய ம்ளும் குா.
1023. குாவசய்வய எ னும் ஒருவர்குக் வகய்வம்
மாகர்பக் கா முமு துபம்.
1024. சூைாமய காமப் முாவவய்தும் கம்குாமைக்
காைாது ம்ஞர்ப பவகக்கு.
1025. குர்ைம் இலப்ாய்க் குாவசய்து வாழ்வாமப்ச்
சுர்ைமாச் சுர்பம் ம்லகு.
1026. குயலாண்மம எ பது ஒருவர்குக் கா பிைமுக
இயலாண்மம ம்க் க் வகாமய.
1027. அமரகக்து வ கண்ைாக மபாலக் கமரகக்தும்
ம்ர்பவாக மமர்மை வபாமை.
1028. குாவசய்வாகக்கு இயமல பருவம் மாவசய்து
மாப்ம் கருகக் வகடும்.
வபாருள் குாயிைய

http://www.brahas.com

Page 216 of 278

யருக்குைள்
1029. இடும்மபக்மக வகாள்கலங் வகாயமலா குடும்பக்மகக்
குர்ைம் மமைப்பா ம்க்ம்பு.
1030. இடுக்கண்காய வகா றிக் வீழும் அடுக்தூ பம்
குயலாள் இலாக குா.

வபாருள் குாயிைய

http://www.brahas.com

Page 217 of 278

யருக்குைள்
வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 104.

ம்ைவு.
1031. சுை பம்ஏகப் பி ப்து ம்லகம் அகப்ாய
ம்ைமுதும் ம்ைமவ கமல.
1032. ம்ழுவாக ம்லகக்காகக்கு ம்ணிஅஃ கார்ைாது
எழுவாமர எயலாம் வபாபக்து.
1033. ம்ழுதுண்டு வாழ்வாமர வாழ்வாகமர் வையலாம்
வகாழூதுண்டு பி வசய பவக.
1034. பயகுமக் ம்ைலும் கங்குமக்க்கீழ்க் காண்பக
அலகுமக் ம்ைலவக.
1035. இரவாக இரப்பாகக்வகா ப ஈவக கரவாது
மகவசய்தூண் மாமல ைவக.
1036. ம்ைவிப்ாக மகம்மக்ங்
இயமல விமைவதூம்ம்
வி மக்ம்எ பாகக்கும் நிமல.
1037. வகாாப்புழுய கஃசா ம்ைக்
மவண்க்ாது சாலப் படும்.

பிாக்வகருவும்

1038. ஏரினும் கு ைாய எருஇடுகய க க்பி
ம்ரினும் கு ைக காப்பு.
வபாருள் குாயிைய
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1039. வசயலா
இயலாளி

ைவ இருப்பி
ஊா விடும்.

நிலம்புலமுது

1040. இலவம ப அமசஇ இருப்பாமரக் காணி
நிலவம னும் குயலாள் குகும்.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 105.

குயகுரவு.
1041. இ மமயி
இ ப்ாகது ைாவகனி
இ மமமை இ ப்ா கது.

இ மமயி

1042. இண்மம எப்ஒரு மபமமனம்
இம்மமனம் இ றி வரும்.
1043. வகாயவரவும் மகாலும் வகடுக்கும் வகாமகைாக
குயகுரவு எ னும் குமச.
1044. இர்பிைமுகாக கண்மைனம் இ மம இனிவமுக
வசார்பிைக்கும் மசாகவு கரும்.
1045. குயகுரவு எ னும் இடும்மபனள் பயகுமைக்
து பங்கள் வச ப படும்.
1046. குர்வபாருள் கு குைகமுது வசாயலினும் குயகூகமுகாக
வசார்வபாருள் மசாகவு படும்.
1047. அைஞ்சாரா குயகுரவு ஈ ைகா ைானும்
பிை மபால மகுாக்கப் படும்.
1048. இ பம் வருவது வகாயமலா வகுருகுலும்
வகா ைது மபாலும் நிரப்பு.
வபாருள் குாயிைய
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1049. வகுருப்பினுள் துஞ்சலும் ம்கும் நிரப்பினுள்
ைாவகா பம் கண்பாடு அரிது.
1050. துப்புரவு இயலாக துவரக் துைவாமம
ம்ப்பிர்கும் காாக்கும் கூர்ப.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள். குாயிைய.

அயகாரம். 106.

இரவு.
1051. இரக்க இரக்கக்காகக் காணி
அவகபழி கம்பழி ை ப.

கரப்பி

1052. இ பம் ஒருவர்கு இரக்கய இரமுகமவ
து பம் ம்ைாஅ வரி .
1053. கரப்பிலா வகுஞ்ரு கக்ப்றிவாக மு நி ப
இரப்பமமா மரஎக ம்மக்க்து.
1054. இரக்கலும் ஈகமல மபாலும் கரக்கய
கப்விலும் மகர்ைாகாக மா டு.
1055. கரப்பிலாக மவைகக்து ம்ண்மமைாய கண்ணி ப
இரப்பவக மமர்வகாள்வது.
1056. கரப்பிடும்மப இயலாமரக் காணி
எயலாம் ஒழுங்கு வகடும்.
1057. இகழ்முவகள்மாது ஈவாமரக் காணி
ம்ள்ளுள் ம்வப்பது ம்மக்க்து.

நிரப்பிடும்மப

ம ழ்முதுள்மம்

1058. இரப்பாமர இயலாயி ஈகங்கண்மா ஞாலம்
மரப்பாமவ வச பவமு கர்ப.
வபாருள் குாயிைய
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1059. ஈவாககண் எ னுண்க்ாம் மகார்ைம் இரமுதுமகாள்
மமவாக இலாஅக் கமக்.
1060. இரப்பா வவகுமாமம மவண்டும் நிரப்பிடும்மப
காமப்னம் சாலும் கரி.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம். 107.

இரவச்சம்.
1061. கரவாது ம்வமுதீனம் கண்ை ப்ாக கண்ணும்
இரவாமம மகாா னபம்.
1062. இரமுதும் ம்யிகவாழ்கய மவண்ா
வகடுக ம்ல ைர்றி ைா .

பரமுது

1063. இ மம இடும்மப இரமுதுதீக வாவம னும்
வ மமயி வ பா க்து இய.
1064. இக்வமயலாம் வகாள்மாக் கமகக்மக இக்மியலாக்
காலும் இரவவாயலாச் சாயபு.
1065. வகண்ணீக அடுபுர்மக ைாயினும் காள்கமுகது
ம்ண்ைலி நூங் னிைது இய.
1066. ம்விர்கு ம்வர ப இரப்பினும் குாவிர்கு
இரவி இளிவமுகது இய.
1067. இரப்ப இரப்பாமர எயலாம் இரப்பி
கரப்பாக இரவி மி எ ப.
1068. இரவவ னும் ஏமாப்பிய மகாணி கரவவ னும்
பாய்காக்கப் பக்கு விடும்.
வபாருள் குாயிைய
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1069. இரவுள்ம ம்ள்மம் ம்ருகும் கரவுள்ம
ம்ள்மதூம்ம் இ றிக் வகடும்.
1070. கரப்பவகக்கு ைாங்வகாளிக்குங் வகாயமலா இரப்பவக
வசாயலாக்ப் மபாஒம் ம்யிக.

வபாருள் குாயிைய
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வபாருள்.

குாயிைய.

அயகாரம்.108.

கைமம.
1071. மக்கமம மபாயவக கைவக அவர ப்
ஒப்பாரி ைாங்கண்க்து இய.
1072. கு ைறி வாரிர் கைவக யருவுமக்ைக
வகுஞ்சக்து அவலம் இலக.
1073. மகவக அமப்ைக கைவக அவருமுகாம்
மமவப் வசய்வகாழுக லா .
1074. அகப்ப ா ம்வாமரக் காணி
மிகப்ப டுச் வசம்மாக்கும் கீழ்.

அவரி

1075. அச்சமம கீழ்கமது ம்சாரம் எச்சம்
அவாம்ண்மக்ய ம்ண்க்ாம் ருறிது.
1076. அமைபமை அ ப்க கைவககாம் மக க்
மமைபிைகக்கு ம்ய்க்துமரக்க லா .
1077. ஈகங்மக வியராக கைவக வகாாபமக்க்கும்
கூ மகை ரயலா கவகக்கு.
1078. வசயலப் பை படுவக சா மைாக கரும்புமபாய
வகாயலப் பை படும் கீழ்.
வபாருள் குாயிைய
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1079. ம்டுப்பதூம்ம் ம்ண்பதூம்ம் காணி
வடுக்காை வர்ைாகும் கீழ்.

பிைகமமய

1080. எர்றிர் குரிைக அைவவரா ப ம்ர்ைக்காய
விர்ைர்கு ம்ரிைக விமரமுது.

வபாருள் குாயிைய
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இ பக்துப் பாய

வபாருள் குாயிைய
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இ பம் கமவிைய
இ பம்.

கமவிைய.

அயகாரம். 109.

கமகைைங்குபக்கய.
1081. அைங்குவகாய ம்ய்மயிய வகாயமலா கப்ங்குமை
மாககவகாய மாலும்எ வகுஞ்சு.
1082. மகுாக் ப்ாள் மகுாக்வகயக மகுாக்குகய காக்கைங்கு
காமப்க்வகாண் க் ப்து ம்மக்க்து.
1083. பண்க்றிமை கூர்வை பகமப் இனிைறிமுமக
வபண்க்மகைாய மபரமகக் க டு.
1084. கண்க்ாக ம்யிருண்ணும் மகார்ைக்காய வபண்க்மகப்
மபமகக்கு அமகக்கப் கண்.
1085. கூர்ைமமா கண்மைா பிமைமைா மக்வரய
மகுாக்கம்இம் மூ பம் ம்மக்க்து.
1086. வகாடும்புருவம் மகாக்ா மமைப்பி
வசய்ைல ம இவ கண்.

குடுங்கஞக

1087. கக்ாஅக் களிர்றி மமய க பக்ாம் மாகக
பக்ாஅ முமலமமய து ய.
இ பம் கமவிைய
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1088. ஒண்ணுகர் மகாஒ ம்மக்முகமக ஞா பினுள்
குண்ைாரும் ம் கும்எ
பீடு.
1089. பிமைமைக மக்மகுாக்கும் குாணும் ம்மக்ைா கு
அணிஎவமப்ா ஏயல கமுது.
1090. ம்ண்க்ாககண் அயலது அடுகுைாக் காமம்மபாய
கண்க்ாக ம ழ்வசய்கய இ ப.

இ பம் கமவிைய
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இ பம்.

கலவிைய.

அயகாரம். 110.

குறிப்பறிகய.
1091. இருமகுாக்கு இவளுண்கண் ம்ள்மது ஒருமகுாக்கு
மகுாய்மகுாக்வகா
ைமுமகுாய் மருமுது.
1092. கண்கமவு வகாள்ளும் ருபமகுாக்கம் காமக்யய
வசம்பாகம் அ ப வபரிது.
1093. மகுாக் ப்ாள் மகுாக் இமைஞ்ருப்ாள் அஃகவள்
ைாப்பினுள் அ ாை ம்க.
1094. ைா மகுாக்குங் காமல நில மகுாக்கும் மகுாக்காக்காய
கா மகுாக் வமயல குகும்.
1095. குறிக்வகாண்டு மகுாக்காமம அயலாய ஒருகண்
ருைக்கணிக்காள் மபால குகும்.
1096. ம்ருஅ கவகமபாய வசாலினும் வசைாஅகவசாய
ஒயமல ம்ைரப் படும்.
1097. வசைாஅச் ருபவசாயலும் வசர்ைாகமபாய மகுாக்கும்
ம்ைாஅகமபா ப ம்ர்ைாக குறிப்பு.
1098. அமசயிைர்கு ம்ண்க்ாண்மக்ாக ஏஎகைா
பமசயிப்ள் மபை குகும்.
இ பம் கமவிைய
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1099. ஏயலாக மபாலப் வபாதுமகுாக்கு மகுாக்குகய
காகலாக கண்மை னம.
1100. கண்மைாடு கண்ணிமை மகுாக்வகாக்
எ ப் பைனும் இல.

இ பம் கமவிைய
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இ பம்.

கமவிைய.

அயகாரம். 111.

புைகச்ரு ம ழ்கய.
1101.

கண்டுமக டு ம்ண்டுயிகக்து ம்ர்ைறினம் ஐம்புலனும்
ஓண்வக்ாா கண்மை ம்ம.

1102. பிணிக்கு மருமுது பிைம அணியிமை
க மகுாய்க்குக் காமப் மருமுது.
1103. காம்வீழ்வாக வம மைா துயிலி
காமமரக் கண்ைா ம்லகு.

இனிதுவகாய

1104. ம்ங்
வகறூம்ம் குபகுங்காய கண்வை னும்
தீைாண்டுப் வபர்ைா இவ .
1105. மவ க் வபாழுய அமவைமவ மபாலுமம
மகா க்ாக கதுப்பிப்ாள் மகா .
1106. ம்பமகாப ம்யிககளிகப்பக் தீண்க்லாய மபமகக்கு
அமிழ்ய இை ைப் மகாள்.
1107. கம்மிய இருமுது கமதுபாக்து ம்ண்க்ர்ைாய
அம்மா அரிமவ முைக்கு.
1108. வீழும் இருவகக்கு இனிமக வளியிமக்
மபாைப் பக்ாஅ முைக்கு.
இ பம் கமவிைய
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1109. ஊக்ய ம்ைககய புைககய இமவகாமம்
கூாைாக வபர்ை பை .
1110.

அறிமகாப அறிைாமம கண்க்ர்ைாய காமம்
வசறிமகாபம் மசயிமை மா டு.

இ பம் கமவிைய
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இ பம். கமவிைய.

அயகாரம். 112.

குலம் புமப்முதுமரக்கய.
1111.

கு னீமர வாழி அனிச்சமம நி னினும்
வம னீரள் ைாம்வீழ் பவள்.

1112.

மலககாணி மமைாக்ய வகுஞ்மச இவள்கண்
பலககாணும் பூ வவாக்கும் எ ப.

1113.

முறிமமனி முக்கம் முபவய வவறிகுார்ைம்
மவலுண்கண் மவய்க்மகா மவ கு.

1114.

காணிர் குவமம கவிழ்முது குல மகுாக்கும்
மாணிமை கண்மைாவ்மவம் எ ப.

1115.

அனிச்சப்பூக் காயகமமைாள் வபய்காள் துசுப்பிர்கு
கயல பக்ாஅ பமை.

1116.

மயனம் மக்முமக முகனும் அறிைா
பயைர் கலங் ை மீ .

1117.

அபவாய் நிமைமுக அவிகமயக்குப் மபால
மபவுண்மக்ா மாகக முகக்து.

1118.

மாகக முகம்மபாய ஒளிவிக் வயமலமைய
காகமல வாழி மய.

இ பம் கமவிைய

http://www.brahas.com

Page 235 of 278

யருக்குைள்
1119.

மலர ப் கண்ைாள் முகவமாக்ய ைாயி
பலககாைக் மகா ைய மய.

1120. அனிச்சமும் அ ப்க்ய தூவினம் மாகக
அாக்கு வகுடூஞ்ருப் பைம்.

இ பம் கமவிைய
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இ பம். கமவிைய.

அயகாரம். 113.

காகர் ருைப்புமரக்கய.
1121.

பாவலாடு மக கலமு கர்மை பணிவமாழி
வாவலயிப ஊறிை ம்க.

1122. ம்க்ம்வபாடு ம்யிரிமக் எ ப்மர் ை ப்
மக்முமகவைாடு எம்மிமக் கு பு.
1123. கருமணியிர் பாவாய்ம் மபாகாைாம் வீழும்
யருநுகர்கு இயமல இக்ய.
1124. வாழ்கய ம்யிகக ப்ள் ம்யிமை சாகய
அகர்க ப் ம்ங்கு மிக்க்து.
1125. ம்ள்ளுவ ம ைா மைப்பி மைப்பறிமை
ஒள்மமகக் கண்ைாள் குைம்.
1126. கண்ணுள்ளி மபாகாக இமமப்பி
நுண்ணிைகஎங் காக லவக.

பருவராக

1127. கண்ணுள்மாக காக லவராகக் கண்ணும்
எழுமகம் கரப்பாக்கு அறிமுது.
1128. வகுஞ்சக்காக காக லவராக வவய்துண்க்ய
அஞ்சுதும் மவபாக்கு அறிமுது.
இ பம் கமவிைய
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1129. இமமப்பி கரப்பாக்கு அறிவய அமப்க்யர்மக
எயலக எ னும்இவ் வூக.
1130. ம்வமுதுமைவக ம்ள்மக்துள் எ பம் இகமுதுமைவக
ஏயலக எ னும்இவ் வூக.

இ பம் கமவிைய
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இ பம். கமவிைய.

அயகாரம்.

114.

குாணுக் துைவுமரக்கய.
1131.

காமம் ம்ைமுது வருமுயப்ாகக்கு ஏமம்
மக்லயலது இயமல வலி.

1132. மகுாப்ா ம்க்ம்பும் ம்யிரும் மக்மலபம்
குாணிமப் ம்க் நிபக்து.
1133. குாவைாடு குயலாண்மம பண்டுமக்மை
இ பமக்மை
காமுர்மைாக ஏபம் மக்ய.
1134. காமக் கடும்புப்ய ம்ய்க்குமம குாமைாடு
குயலாண்மம எ னும் புமப்.
1135. வகாக்மலக் குபமுவகாா கமுகாள் மக்வலாடு
மாமல ம்ைக்கும் துைக.
1136. மக்லூககய ைாமக்தும் ம்ள்ளுமவ
பக்யஒயலா மபமகக்வக கண்.

ம ை

1137. கக்ல ப் காமம் ம்ைமுதும் மக்மலைாப்
வபண்ணி வபருமுகக்கது இய.
1138. நிமைைரிைக ம அளிைக எ ப்ாது காமம்
இ பம் கமவிைய
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மமையிைமுது ம ப படும்.
1139. அறி லாக எயலாரும் எ மைஎ
மப
மபகும் மருண்டு.

காமம்

1140. ைாங்கண்ணி காை குகுப அறிவியலாக
ைாம்ப க் காம்பக்ா வாப.

இ பம் கமவிைய
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இ பம்.

கமவிைய.

அயகாரம். 115.

அலக அறிவுபக்கய.
1141.

அலவரை ம்ருயிக நிர்கும் அகமப்ப்
பலரறிைாக பாக் ைக் காய.

1142. மலர ப் கண்ைாள் அருமம அறிைாது
அலவரமக்கு ஈமுகயவ் வூக.
1143. ம்ைாஅமகா ஊரறிமுக வகமமவ அகமப்ப்
வபைாஅது வபர்ை ப் ம்கக்து.
1144. கவ்மவைாய கவ்விது காமம் அதுஇ மைய
கவ்வவ னும் க மம இைமுது.
1145. களிக்வகாபம் கள்ளுண்க்ய மவ க்ர்ைாய காமம்
வவளிப்படுமு மகாபம் இனிது.
1146. கண்க்து ம னும் ஒருகுாள் அலகம னும்
யங்கமமப் பாம்புவகாண் க்ர்ப.
1147. ஊரவக வகமமவ எருவாக அ மப்வசாய
ம்ராக ம்ளும்இமு மகுாய்.
1148. வகுய்ைாய எரிநுதுப்மபம் எ ைர்ைாய வகமமவைாய
காமம் நுதுப்மபம் எப்ய.
இ பம் கமவிைய
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1149. அலககுாை ஒயவமகா அஞ்சமலாம்பு எ ைாக
பலககுாை தீக்கக் கமக்.
1150. காம்மவண்ா குயகுவக காகலக ைாம்மவண்டும்
வகமமவ எடுக்கும்இவ் வூக.

இ பம் கமவிைய
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இ பம் கர்பிைய
இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம். 116.

பிரிவார்ைாமம.
1151.

வசயலாமம ம்ண்மக்ய எப்க்குமர மர்பநி
வயவரவு வாழ்வாகக்கு ம்மர.

1152. இ கண் ம்மக்க்கவக பாகவய பிரிவஞ்சும்
பு கண் ம்மக்க்காய புைகவு.
1153. அரிகமரா மகர்ைம் அறிவுமக்ைாக கண்ணும்
பிரிமவா ரிக்க்துண்மம ைா .
1154. அளிக்கஞ்சய எ ைவக ம்ப்பி
மகறிைாகக்கு ம்ண்மக்ா கவப.
1155, ஓம்பி
ம்ங்

வகளிக்கவசாய

அமமமுகாக பிரிமவாம்பய மர்ைவக
அரிகாய புைகவு.

1156. பிரிவுமரக்கும் வ கண்ை ராயி
குயகுவக எ னும் குமச.

அரிகவக

1157. துமைவ துைமுகமம தூர்ைாவகாய மு மக
இமைஇைவா நி ை வமம.
இ பம் கர்பிைய
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1158. இ ப்ாது இப் இயஊக வாழ்கய அகனினும்
இ ப்ாது இனிைாகப் பிரிவு.
1159. வகாார்சுா அயலது காமமகுாய் மபால
விார்சுக்ய ம்ர்பமமா தீ.
1160. அரிகார்றி அயலயமகுாய் ம்க் ப் பிரிவார்றிப்
பி இருமுது வாழ்வாக பலக.

இ பம் கர்பிைய

http://www.brahas.com

Page 244 of 278

யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 117.

பக்கவமலிமு யரங்கய.
1161.

மமைப்மப ம ைானிஃமகா மகுாமை இமைப்பவகக்கு
ஊர்பம்க மபால மிகும்.

1162. கரக்கலும் ம்ர்மை இமு மகுாமைமகுாய் வசய்காகக்கு
ம்மரக்கலும் குாணுக் கரும்.
1163. காமமும் குாணும் ம்யியகாவாக் தூங்கும்எ
மகுாப்ா ம்க்ம்பி ப்கக்து.
1164. காமக் கக்யம னும் ம்ண்மக் அதும்முதும்
ஏமப் புமைம னும் இய.
1165. துப்பி எவப்ாவக மர்வகாய துைகவரவு
கு பினுள் ம்ர்ப பவக.
1166. இ பம் கக்யமர்பக் காமம் அஃகடுக்காய
து பம் அகனிர் வபரிது.
1167. காமக் கடும்புப்ய ம்முயக் கமரகாமை
ைாமக்தும் ைாமப் ம்மம .
1168. ம னுயி வரயலாம் துயிர்றி அளிக்யரா
எ ப்யலது இயமல துமை.
இ பம் கர்பிைய
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1169. வகாாைாக வகாடுமமயி
வகுாை கழினம் இரா.

காம்வகாாை இமுகுாள்

1170. ம்ள்மம்மபா ப ம்ள்வழிச் வசய ர்பி
ம்முகல ம மப்ாஎ
கண்.

இ பம் கர்பிைய
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இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம். 118.

கண்விதுப்பழிகய.
1171.

கண்காம் கலுழ்வ வகவ வகாமலா கண்க்ாமகுாய்
காம்கா க் ைாம்கண் க்து.

1172. வகரிமுதுைரா மகுாக் ை ம்ண்கண் பரிமுதுைராப்
மபகய ம்ைப்பது எவ .
1173.

கதுவமப்க் காம்மகுாக் க் காமம கலுழும்
இதுகுகக் கக்கது ம்மக்க்து.

1174. வபைலார்ைா ம்ருலமுக ம்ண்கண் ம்ைலார்ைா
ம்ய்வியமகுாய் எ கண் நிபக்து.
1175. பக்லார்ைா மபகய ம்ைக்கும் கக்லார்ைாக்
காமமகுாய் வசய்கஎ கண்.
1176. ஓஒ இனிமக எமக் முமகுாய் வசய்ககண்
காஅம் இகர்ப க்து.
1177. ம்ைமுதுைமுது ம்ள்ம்க அபக விமைமுயமைமுது
மவண்ா ைவககண்க் கண்.
1178. மபைாது வப க்ாக ம்மகம மப்ா மர்ைவகக்
காைாது அமமவில கண்.
இ பம் கர்பிைய
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1179. வாராக்காய துஞ்சா வரி துஞ்சா ம்யிமக்
ம்ரஞக ம்ர்ைப் கண்.
1180. மமைவபைய ஊராகக்கு அரிக ைாய எம்மபாய
அமைபமை கண்ைா ரகக்து.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம்.119.

பசப்புப பருவரய.
1181.

குைமுகவகக்கு குயகாமம மககமுமக
பண்பிைாகக்கு ம்மரக்மகா பிை.

பசமுகஎ

1182. அவககமுகாக எ னும் கமகைாய இவககமுவக
மமனிமமய ஊரும் பசப்பு.
1183. சாைலும் குாணும் அவகவகாண்க்ாக மகம்மாைா
மகுானம் பசமலனம் கமுது.
1184. ம்ள்ளுவ ம ைா ம்மரப்பது அவகயைமாய
கள்மம் பிைமவா பசப்பு.
1185. ம்வக்காண்எம் காகலக வசயவாக இவககாண்எ
மமனி பசப்பூக வது.
1186. விமக்கர்ைம் பாகக்கும் இருமமமபாய வகாண்க
முைக்கர்ைம் பாகக்கும் பசப்பு.
1187. புயலிக் க்முமக புமக்வபைகமுமக
அள்ளிக்வகாள் வர்மை பசப்பு.

அவ்வமவிய

1188. பசமுகாள் இவள்எ பது அயலாய இவமமக்
துைமுகாக அவகஎ பாக இய.
இ பம் கர்பிைய
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1189. பசக்கம ப க்ாங்வக மமனி குைப்பிக்காக
கு னிமலைாக ம்வக எனி .
1190. பசப்வபப்ப் மபகவபபகய கு மை குைப்பிக்காக
குயகாமம தூர்ைாக எனி .

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம். 120.

கனிப்பக்க மிகுய.
1191.

காம்வீழ்வாக கம்வீைப் வபர்ைவக வபர்ைாமர
காமக்துக் காழிய கனி.

1192. வாழ்வாகக்கு வாப்ம் பைமுகர்ைாய வீழ்வாகக்கு
வீழ்வாக அளிக்கும் அளி.
1193. வீழுகுக வீைப் படுவாகக்கு அமமனமம
வாழுகும் எ னும் வசருக்கு.
1194. வீைப் படுவாக வகழீஇைலக காம்வீழ்வாக
வீைப் பக்ாஅக எனி .
1195. குாம்காகய வகாண்க்ாக குமக்வகவ
காம்காகய வகாள்மாக் கமக்.

வசய்பமவா

1196. ஒருகமலைா இ ப்ாது காமம்காப் மபால
இருகமல ைானும் இனிது.
1197. பருவரலும் மபகலும் காைா வகாய காம
ஒருவககண் நி வைாழுகு வா .
1198. வீழ்வாரி
வாழ்வாரி
இ பம் கர்பிைய

இ வசாய வபைாஅது ம்லகக்து
வ கைாக இய.
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1199. குமசஇைாக குயகாக எனினும் அவகமா டு
இமசனம் இனிை வசவிக்கு.
1200. ம்ைாஅகக்கு ம்பமகுாய் ம்மரப்பாய் கக்மலச்
வசைாஅஅய் வாழிை வகுஞ்சு.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 121.

நிமப்க்கவக புலம்பய.
1201. ம்ள்ளினும் தீராப் வபரும ழ் வசய்கலாய
கள்ளினும் காமம் இனிது.
1202. எமப்க்வகா ப இனிமககாண் காமம்காம் வீழ்வாக
நிமப்ப்ப வருவமகா ப இய.
1203.

நிமப்ப்பவக மபா ப நிமப்ைாகவகாய தும்மய
ருமப்ப்பது மபா ப வகடும்.

1204. ைாமும் ம்மமங்வகாய அவகவகுஞ்சக்து எமுவகுஞ்சக்து
ஓஒ ம்மமர அவக.
1205. கமுவகுஞ்சக்து எம்மமக் காவகாண்க்ாக குாைாகவகாய
எமுவகுஞ்சக்து ஓவா வரய.
1206. ர்றிைா
எ னுமம ம மப்ா அவவராடுைா
ம்ர்ைகுாள் ம்ள்ம ம்மம .
1207. மைப்பி எவப்ாவ மர்வகாய மைப்பறிமை
ம்ள்ளினும் ம்ள்மம் சுடும்.
1208. எமப்க்து நிமப்ப்பினும் காைாக அமப்க்க மைா
காகலக வசய்னம் ருைப்பு.
இ பம் கர்பிைய
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1209. விளினவம இ னுயிக மவையலம் எ பாக
அளியி மம ம்ர்ை நிமப்க்து.
1210. விக்ாஅது வச ைாமரக் கண்ணிப்ாய காைப்
பக்ாஅய வாழி மய.

இ பம் கர்பிைய

http://www.brahas.com

Page 254 of 278

யருக்குைள்
இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம். 122.

கப்வுநிமல ம்மரக்கய.
1211.

காகலக தூவகாடு வமுக கப்வினுக்கு
ைாதுவசய் மவ வகாய விருமுது.

1212.

கைலுண்கண் ைானிரப்பக் துஞ்ருர் கலமுகாகக்கு
ம்ைலுண்மம சார்பமவ ம .

1213. குப்விப்ாய குயகா கவமரக் கப்விப்ாய
காண்க்லி ம்ண்வக் ம்யிக.
1214. கப்விப்ா ம்ண்க்ாகும் காமம் குப்விப்ா
குயகாமர குாாக் கரக்கு.
1215. கப்விப்ாய கண்க்தூம்ம் ம்ங்மக கப்வுமுகா
கண்க் வபாழுமக இனிது.
1216. குப்வவப் ஒ றியமல ைாயி
காகலக ம்ங்கலக ம .

கப்விப்ாய

1217. குப்விப்ாய குயகாக் வகாாைாக கப்விப்ாய
எ எம்மமப் பீழிப் பது.
1218. துஞ்சுங்காய மகாள்மமல ரா
வகுஞ்சக்கக ம்வக விமரமுது.
இ பம் கர்பிைய

விழிக்குங்காய
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1219. குப்விப்ாய குயகாமர மகுாவக கப்விப்ாய
காகலகக் காைா கவக.
1220. குப்விப்ாய கும்ம்க்காக எ பக கப்விப்ாய
காைாகவகாய இவ்வூ ரவக.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 123.

வபாழுதுகண்டு இரங்கய.
1221. மாமலமைா அயமல மைமுகாக ம்யிருண்ணும்
மவமலம் வாழி வபாழுது.
1222. பு கண்மை வாழி மருள்மாமல எம்மகள்மபாய
வ கண்ை மகாநி
துமை.
1223. பனிஅரும்பிப் மபகயவகாள் மாமல நுனிஅரும்பிக்
து பம் வமர வரும்.
1224. காகலக இயவழி மாமல வகாமலக்கமக்து
ஏயலக மபால வரும்.
1225. காமலக்குச் வசய்ககு ப எ வகாய எவ வகாயைா
மாமலக்குச் வசய்க பமக.
1226. மாமலமகுாய் வசய்கய மைமுகாக அகலாக
காமல அறிமுகது இமல .
1227. காமல அரும்பிப் பகவலயலாம் மபாகா
மாமல மலரும்இமு மகுாய்.
1228. அையமபாலும் மாமலக்குக் தூகா
குையமபாலும் வகாயலும் பமக்.
இ பம் கர்பிைய
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1229. பயமருண்டு மபகய ம்ைக்கும் மயமருண்டு
மாமல பக்ககரும் மபாழ்து.
1230. வபாருள்மாமல ைாமமர ம்ள்ளி மருள்மாமல
மானம்எ மாைா ம்யிக.

இ பம் கர்பிைய
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இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 124.

ம்பப்புகுல

அழிகய.

1231. ருபமம குமக்வகாழிைக் மச வச ைாக ம்ள்ளி
குபமலக குாணிப் கண்.
1232. குைமுகவக குயகாமம வசாயலுவ மபாலும்
பசமுது பனிவாரும் கண்.
1233. கைமுகமம சால அறிவிப்ப மபாலும்
மைமுககுாள் வீங் ை மகாள்.
1234. பமப்ம்ங் ப் மபமுவகாா மசாரும் துமைம்ங் க்
வகாயகவி வாாை மகாள்.
1235. வகாாைாக வகாடுமம ம்மரக்கும் வகாாவைாடு
வகாயகவி வாாை மகாள்.
1236. வகாாவைாடு மகாள்வகு ை மகுாவய அவமரக்
வகாாைக எப்க்கூைய வகுாமுது.
1237. பாடு வபபயமைா வகுஞ்மச வகாாைாகக்வக
வாடுமகாள் பூகய ம்மரக்து.
1238. முைங் ை மககமம ஊக்கப் பசமுகது
மபமுவகாாப் மபமக நுகய.
இ பம் கர்பிைய
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1239. முைக் மக்க் கண்வளி மபாைப் பசப்புர்ை
மபமக வபருமமைக் கண்.
1240. கண்ணி பசப்மபா பருவரய எய்ய மை
ஒண்ணுகய வசய்கது கண்டு.

இ பம் கர்பிைய
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இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 125.

வகுஞ்வசாடு

மக்கய.

1241. நிமப்க்வகா ப வசாயலாமைா வகுஞ்மச
எமப்க்வகா பம்
எவ்வமகுாய் தீகக்கும் மருமுது.
1242. காகய அவரில ராகம் மகுாவது
மபகமம வாழிஎ வகுஞ்சு.
1243. இருமுதுள்ளி எ பரிகய வகுஞ்மச பரிமுதுள்மய
மபகயமகுாய் வசய்காககண் இய.
1244. கண்ணும் வகாமச்மசறி வகுஞ்மச இமவவை மப்க்
ய னும் அவகக்காை லுர்ப.
1245. வசர்ைா வரப்க்மக விக்யம்ண்மக்ா வகுஞ்மசைாம்
ம்ர்ைாய ம்ைாஅ கவக.
1246. கலமுதுைகக்தும் காகலகக் கண்க்ாய புலமுதுைராய்
வபாய்க்காய்வு காய்யஎ வகுஞ்சு.
1247. காமம் விடுஒ மைா குாண்விடு கு வலாஞ்மச
ைாமப்ா வபாமை இவ் விரண்டு.
1248. பரிமுகவக குயகாவர ப ஏங் ப் பிரிமுகவக
இ பம் கர்பிைய

http://www.brahas.com

Page 261 of 278

யருக்குைள்
பி வசயவாய் மபமகஎ வகுஞ்சு.
1249. ம்ள்மக்காக காக லவராக ம்ள்ளிம்
ைாருமைச் மசறிஎ வகுஞ்சு.
1250. து ப்ாக் துைமுகாமர வகுஞ்சக்து ம்மக்மைமா
இ னும் இைக்தும் கவி .

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 126.

நிமைைழிகய.
1251. காமக் கணிச்ரு ம்மக்க்கும் நிமைவை னும்
குாணுக்காழ் வீழ்க்க ககவு.
1252. காம வமப்ஒ மைா கண்ணி வை
ைாமக்தும் ம்ளும் வகாழிய.

வகுஞ்சக்மக

1253. மமைப்மப ம காமக்மக ைாமப்ாஎ
தும்மயமபாய மகா றி விடும்.
1254. நிமைனமக்மை எ மப ம
மமையிைமுது ம ப படும்.

காமம்

ைாமப்ாஎ

காமம்

1255. வசர்ைாகபி வசயலாப் வபருமுகமகமம காமமகுாய்
ம்ர்ைாக அறிவவகா ப அ ப.
1256. வசர்ைவக பி மசைய மவண்ா அளிக்கமரா
எர்வை மப் ம்ர்ை துைக.
1257. குாவைப் ஒ மைா அறிைலம் காமக்காய
மபணிைாக வப ப வசயி .
1258. ப மாைக் கள்வ பணிவமாழி அ மைாகும்
வபண்மம ம்மக்க்கும் பமக்.
இ பம் கர்பிைய
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1259. புலப்ப வலச்வச மை புயலிமப்
கலக்க லுபவது கண்டு.

வகுஞ்சம்

1260. நிைமுதீயிய இ க் ப் வகுஞ்ருப்ாகக்கு ம்ண்மக்ா
புைகமுதூா நிர்பம் எப்ய.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம்.

கர்பிைய.

அயகாரம். 1270.

அவகவயி

விதும்பய.

1261. வாமர்பப் புர்வக ை கண்ணும் அவகவச ை
குாவமார்றிக் மகய்முக விரய.
1262. இலங் ைாய் இ ப மைப்பி எ
கலங்கழினம் காரிமக ம்க்து.

மகாள்மமய

1263. ம்ர குமசஇ ம்ள்மம் துமைைாகச் வச ைாக
வரயகுமசஇ இ னும் ம்மம .
1264. கூாை காமம் பிரிமுகாக வரவுள்ளிக்
மகாடுவகா மக்பம்எ வகுஞ்சு.
1265. காண்கம
நிங்கும்எ

வகாண்கமப்க் கண்ைாரக் கண்க்பி
வம மைாள் பசப்பு.

1266. வருகம வகாண்க ஒருகுாள் பருகுபவ
மபகயமகுாய் எயலாம் வகக்.
1267. புலப்மப வகாய புயலுமவ
கலப்மப வகாய
கண்அ ப் மகளிக வரி .

வகாயமலா

1268. விமப்கலமுது வவ றீக மவமுக
இ பம் கர்பிைய

மமப்கலமுது
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மாமல அைககம் விருமுது.
1269. ஒருகுாள் எழுகுாள்மபாய வசயலும்மச
வருகுாள்மவக்து ஏங்கு பவகக்கு.

வச ைாக

1270. வபறி எ ப்ாம் வபர்ைக்காய எ ப்ாம் ம்றி எ ப்ாம்
ம்ள்மம் ம்மக்முதுக்கக் காய.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 1280.

குறிப்பறிவுபக்கய.
1271. கரப்பினுங் மகயிகமு வகாயலாநி
ம்மரக்க லுபவவகா ப ம்ண்டு.

ம்ண்கண்

1272. கண்நிமைமுக காரிமகக் காம்மபகமகா
வபண்நிமைமுக ம்கமம வபரிது.

மபமகக்குப்

1273. மணியிய யகழ்கரு நுயமபாய மக்முமகு
அணியிய யகழ்வவகா ப ம்ண்டு.
1274. முமகவமாக்குள் ம்ள்மது குார்ைம்மபாய மபமக
குமகவமாக்குள் ம்ள்மவகா ப ம்ண்டு.
1275. வசறிவகாா வசய்யைமுக கள்மம் ம்பதுைக
தீகக்கு மருமுவகா ப ம்மக்க்து.
1276. வபரிகார்றிப் வப பக் கலக்கய அரிகார்றி
அ பி மம சூழ்வது ம்மக்க்து.
1277. கண்ைமு துமைவ கைமுகமம கும்மினும்
மு ப்ம் ம்ைகமுக வமம.
1278. வகுருகுர்பச் வச ைாகஎம் காகலக ைாமும்
எழுகுாமமம் மமனி பசமுது.
இ பம் கர்பிைய
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1279. வகாாமகுாக் வம மைாளும் மகுாக்
அஃகாண்டு அவள்வசய் கது.

அாமகுாக்

1280. வபண்ணிப்ாய வபண்மம ம்மக்க்வக ப கண்ணிப்ாய
காமமகுாய் வசாயலி இரவு.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 129.

புைகச்ரு விதும்பய.
1281. ம்ள்மக் களிக்கலும் காை ம ழ்கலும்
கள்ளுக் ய காமக்யர்கு ம்ண்டு.
1282. யமைக்துமைனம் ஊக்ாமம மவண்டும்
பமப்க்துமைனம்
காமம் நிமைை வரி .
1283. மபைாது வப க்மவ வசய்யினும் வகாண்கமப்க்
காைாது அமமைல கண்.
1284. ஊக்ர்கண் வச மை ம
கூக்ர்கண் வச ைதுஎ

மகாழி அதுமைமுது
வகுஞ்சு.

1285. எழுதுங்காய மகாயகாைாக் கண்மைமபாய
வகாண்க
பழிகாமை கண்க் விக்க்து.
1286. காணுங்காய காமை
கவைாை காணுக்காய
காமை கவையலமவ.
1287. ம்ய்க்கய அறிமுது புல பாய் பவமரமபாய
வபாய்க்கய அறிமுவக
புலமுது.
இ பம் கர்பிைய
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1288. இளிக்கக்க இ ப்ா வசயினும் களிக்காகக்குக்
கள்மர்மை கள்வநி
மாகபு.
1289. மலரினும் வமயலிது காமம் ருலகஅக
வசவ்வி கமலப்படுவாக.
1290. கண்ணி துனிக்மக கலங் ப்ா
எ னினும் கா விதுப் புர்ப.

இ பம் கர்பிைய

புயலுகய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 130.

வகுஞ்வசாடு புலக்கய.
1291

அவகவகுஞ்சு அவககாகய கண்டும் எவ வகுஞ்மச
ம்எமக்கு. ம்கா கது.

1292. ம்ைாஅ கவககண்க் கண்ணும் அவமரச்
வசைாஅவரப்ச் மசறிஎ வகுஞ்சு.
1293. வக க்ாகக்கு கு க்ாகஇய எ பமகா வகுஞ்மசம்
வப க்ாங்கு அவகபி வசலய.
1294. இனிஅ ப் நி மப்ாடு சூழ்வாகைாக வகுஞ்மச
துனிவசய்து துவ்வாய்காண் மர்ப.
1295. வபைாஅமம அஞ்சும் வபறி பிரிவு அஞ்சும்
அைாஅ இடும்மபக்வக வகுஞ்சு.
1296. கனிமை இருமுது நிமப்க்கக்காய எ மப்க்
யனிை இருமுகதுஎ வகுஞ்சு.
1297. குாணும் மைமுமக அவகமைக் கயலாஎ
மாைா மக்வகுஞ்ருர் ப டு.
1298. எள்ளி இளிவாம்எ ப எண்ணி அவகயைம்
ம்ள்ளும் ம்யிகக்காகய வகுஞ்சு.
இ பம் கர்பிைய
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1299. து பக்யர்கு ைாமர துமைைாவாக காமுமக்ை
வகுஞ்சம் துமைைய வழி.
1300. கஞ்சம் கமரயலக ஏயலாக காமுமக்ை
வகுஞ்சம் கமரய வழி.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 1301.

புலவி.
1301. புயலா யராஅப் புலக்மக அவகம்பம்
அயலயமகுாய் காண்கம் ருறிது.
1302. ம்ப்பமமமு கர்ைாய புலவி அதுருறிது
மிக்கர்ைாய ம்ம விக்ய.
1303. அலமுகாமர அயலயமகுாய் வசய்கர்ைாய கம்மமப்
புலமுகாமரப் புயலா விக்ய.
1304. ஊா ைவமர ம்ைராமம வாாை
வள்ளி முகலரிமு கர்ப.
1305. குலக்கமக குயலவகக்கு ஏஎக புலக்கமக
பூஅ ப் கண்ைா ரகக்து.
1306. துனினம் புலவினம் இயலாயி
கனினம் கருக்கானம் அர்ப.

காமம்

1307. ஊக்லி ம்ண்க்ாங்மகாக து பம் புைகவது
ம்டுவ க பவகாய எ ப.
1308. மகுாகய எவ மர்ப வகுாமுகாவர ப அஃகறினம்
காகலக இயலா வழி.
இ பம் கர்பிைய
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1309. ம்ரும் நிைலது இனிமக புலவினம்
வீழுகுக கண்மை இனிது.
1310. ஊக்ய ம்ைங்க விடுவாமராடு எ வகுஞ்சம்
கூடுமவம் எ பது அவா.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 1320.

புலவி நுணுக்கம்.
1311.

வபண்ணிைலாக எயமலாரும் கண்ணி
குண்மை பரமுகநி மாகபு.

வபாதும்ண்பக

1312. ஊா யிருமுமகமாக் தும்மிப்ாக ைாம்கம்மம
ம்டுவாழ் வக பாக்கு அறிமுது.
1313. மகா டுப்பூச் சூானும் கானம் ஒருக்யமைக்
கா ாை சூானீக எ ப.
1314. ைாரினும் காகலம் எ மைப்ா ஊாப்ாள்
ைாரினும் ைாரினும் எ ப.
1315. இம்மமப் பிைப்பிய பிரிைலம் எ மைப்ாக்
கண்ணிமை ம்கவகாண் க்ப் .
1316. ம்ள்ளிமப்
எ மை மர்ப எ மைமுதீக
எ வை மப்ப்
புயலாள் புலக்கக் கப் .
1317. வழுக்யப்ா தும்மிமப் ப்ாக அழிக்கழுகாள்
ைாருள்ளிக் தும்மினீக எ ப.
1318. தும்முச் வசபப்ப அழுகாள் நுமகம்ள்மய
இ பம் கர்பிைய
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எம்மம மமைக்யமரா எ ப.
1319. க மப் ம்ைகக்யனும் கானம் பிைகக்கும்க
இமும்ராய ம்குயக எ ப.
1320. நிமப்க்யருமுது மகுாக் னும் கானம் அமப்க்தும்க
ைாருள்ளி மகுாக் னீக எ ப.

இ பம் கர்பிைய
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யருக்குைள்
இ பம். கர்பிைய.

அயகாரம். 1330.

ஊக்லுவமக.
1321. இயமல கவைவகக்கு ம்யினும் ஊடுகய
வயலது அவகஅளிக்கு மாப.
1322. ஊக்லிய மகா பம் ருபதுனி குயலளி
வாானும் பாடு வபபம்.
1323. புலக்கலி புக்மகள்குாடு ம்ண்மக்ா நிலக்மகாடு
ம்ரிமைமு க ப்ா ரகக்து.
1324. புயலி விக்ாஅப் புலவினள் மகா பவம
ம்ள்மம் ம்மக்க்கும் பமக்.
1325. கவறில ராயினும் காம்வீழ்வாக வம மைாள்
அகலை ப்ாங்வஙா ப ம்மக்க்து.
1326. ம்ைலினும் ம்ண்க்து அையஇனிது காமம்
புைககலி ஊக்ய இனிது.
1327. ஊக்லிய மகார்ைவக வவ ைாக அதும னும்
கூக்லிய காைப் படும்.
1328. ஊாப் வபபகுவங் வகாயமலா நுகயவவைகப்பக்
கூக்லிய மகா றிமை ம்ப்பு.
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யருக்குைள்
1329. ஊடுக ம மப்ா ஒளியிமை ைாம்இரப்ப
ம்டுக ம மப்ா இரா.
1330. ஊடுகய காமக்யர்கு இ பம் அகர்
கூா முைங்கப் வபறி .

பம்

யருக்குைள் முாவு வபர்ைது.
கு றி: அமரக யரு விஜைராகவ , ரு னி.
(c) Kamban Software Australia. 2012
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