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தி�ெந�ேவ� , ெத�னி�திய ைசவசி!தா�த "# பதி�	� கழக$, �மிெட%  
ெச�ைன - 1  
--------------  
 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
தா&ெமாழியாய ெச�தமி' ெமாழியி# சிற�த ")*ளனெவ�லா$ ஆ&�, 
க-ெட.!, ந�/ைறயி� அ1சிய#றி ெவளி�ப.!தி நா%.�2 நல$ விைள�பேத 
ந$ கழக!தி� ேநா�கமா2$. அ�ேநா�க$ நிைறேவ#3/ைறயி� அாியெபாிய 
"�க* ஆ-.ேதா3$ 	, /ைறயி� ெவளிவ�வைத! தமிழ�ப� பல�$ அறிவ�, 
ப!,� பா%., எ%.!ெதாைக, பதிென-- கீ'�கண�2 "�களைன!,$ 
கழக�பதி�பாக வ�,*ளன காணலா$. 7ளாமணி, ெப�8கைத, க�லாட$ ேபா�ற 
அ�ைமயான "�க9�2$ எளிய இனிய உைரவிள�க$ வைரவி!,� பதி!தன$.. 
ஐ$ெப�8கா�பிய8களி# சி�தாமணி, சில�பதிகார$, மணிேமகைல =�3$ கழக 
வாயிலாக ெவளிவ�,*ளன. வைளயாபதி, 2-டலேகசி "�க* /> 
வ?வ!தி#கிைட�2$ என இ,கா3$ எதி்�ேநா�கின$. அ�ேநா�க$ நிைறேவறா, 
வறிேத கழி�தன. வைளயாபதி, 2-டலேகசி எ�ற "#ெபய� நிைல!தி��பத#2$ 
அ�"#கவிகளி� �ைவ க#ேறா�*ள!தி# பதி�தி��பத#2$ இAஞா�3 
கிைட!,*ள பா�கைளயாவ, ெவளி�ப.!,வ, நல$ என� க�திய, கழக$.  
 
	ற! திர%. எ�ற "ைல! ெதா2!த 	ரவல� சா�ேறா�, அ�")* வைளயாபதி1 
ெச&�* என� கா%?யைவ அ3ப!தா3, ப-ைட�கால உைரயாசிாிய� 
ேம#ேகாளாக எ.!தா-ட கவிக* ஆ3, இCெவ>ப!திர-. கவிகேள 
வைளயாபதி்1 ெச&�%களாக! ெதா2!தன$. 2-டலேகசி "#ெச&�* என� 
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க-டைவ ப!ெதா�பேத இCவி� "#கவிகைள�$ ெதா2!, உைரயாசிாிய�, 
ெப�மைழ� 	லவ� உய�தி� ெபா.ேவ.ேசாம��தரனாராவ�க*பா� விள�க�ைர 
வைர�, த�மா3 ேவ-?� ெப#3 இ#ைறநா* ெவளியி.கி�ேறா$. 
உைரயாசிாிய� அவ�க9�2� கழக$ எ�3$ ந�றி பாரா%.$ உாிைம�ைடய,. 
 
வைளயாபதி =ல/$ உைர�ம எளிய இனிய உைர�$ விள�க/$ அைம�,*ள,. 
ெச&�%க* யா�$ ந�2 சீ�பிாி!,� க#ேபா� மன!ைத� கவ�மா3 ெபாிய 
எ>!தி# பதி�க�ப%.*ள,. க%.$ வன�	 வா&�தேத,  
 
தமிழ�ப� பல�$ வைளயாபதிைய தமி'!தா&�2 ந�லணியாக� க-., 
கிைட!,*ள ெபா�ைள� ேபா,ெமன�ேபா#றி மகி'வா�ேபா# கிைட!த 
பா�கைள� ேபா#றிவா'க. 
 
ைசவசி!தா�த "#பதி�	� கழக!தா� 
--------------    
 

அணி
�ைரஅணி
�ைரஅணி
�ைரஅணி
�ைர    
 
சி�தாமணி, சில�பதிகார$, மணிேமகைல, வைளயாபதி, 2-டலேகசி எ�D$ 
இCைவ�, "�கைள�$ ஐ$ெப�8கா�பிய$ எ�3 E3வ�. இCவா3 இவ#ைற� 
E3வதைன ந�F� மயிைலநாத�ைரயி# காணலா$. இCைவ$ெப�8 
கா�பிய8க9* ஒ�றாக! திக>$ வைளயாபதி எ�D$ "� இ�கால!ேத 
கிைட!தில,. அஃ, இனி� கிைட�கலா$ எ�D$ ந$பி�ைக�$ இ�ைல. ஆயிD$ 
அதDைடய ெச&�* சிலவ#ைற� பைட�கால!, உைரயாசிாிய� ெப�ம�க* த!த$ 
உைர�2$ ேம#ேகாளாக எ.!தா-?��கி�றன�. எனேவ இCவா#றா� 
அCவைளயாபதி1 ெச&�* ஒ� சில நம�2� கிைட!,*ளன. இ�D$ 	ற!திர%. 
எ�D$ "ைல! ெதா2!த சா�ேறா� இCவைளயாபதி� கா�பிய!தினி�3$ 
அ3ப!தா3 ெச&�*கைள அ�"��க% ேச�!,*ளன�. இCவி�வைகயாD$ 
இ#ைற நா* ந$ ைக�ெக%?யைவ எ>ப!திர-. ெச&�*கேளயா$. 
 
ேம#Eற�ப%ட ெச&�*களினி�3$ இ�"� ஆ�கத சமய$ப#றி எ>�த "� 
எ�ப, 	ல�ப.கி�ற,. இஃத�றி இ�"� இய#றிய 	லவ� ெப�மா� யா� 
எ�றாத�, இ�"�# Eற�ப%ட வரலா3 அ�ல, கைத யா, எ�றாத� யா$ 
அறி�,ேகாட#2 வழியி�ைல. கிைட!தி��கி�ற ெச&�*களி� ப-	ெகா-. 
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ேநா�2மிட!, இதைன இய#றியவ� 	லைம� ப-	மி�க ந��ைச� 	லவ� எ�3 
தி-ணமாக விள82கி�ற,. ஒ�ப#ற 	லவராகிய ஒ%ட�E!த� இய#றிய�ளிய 
த�கயாக�பரணியி� உைரயாசிாிய� ஓாிட!ேத இவ�(ஒ%ட� E!த�) 
வைளயாபதிைய நிைன!தா� கவியழ2 ேவ-? எ�3 2றி�பி%?�!த)$ 
இCவைளயாபதி ெச&�ளழ2 நிர$பிய இனியெதா� கா�பிய$ எ�பதைன 
வ��3!,கி�ற,. 
 
இனி, அ?யா��2ந�லா� இள$Jரண� /த�ய உைரயாசிாிய� ெப�ம�க* 
இCவைளயாபதி1 ெச&�ைள ேம#ேகாளாக எ.!தி��பதனா)$ இ�"� தமி'மர	 
இ>�காதிய�றெதா� ந��ல�கிய$ எ�பதைன அறி�3!,கி�ற,; 
சில�பதிகார!தி#2 உைரெய>திய அ�$பத உைரயாசிாிய�$ அ?யா��2 ந�லா�$ 
இCவைளயாபதிைய ஐ�திட8களிேல 2றி�பி%?��கி�றன�. 
அ�$பத�ைரயாசிாிய� கான�வாிய� 12 ஆ$ ெச&�* அ�$பத�ைரயி� 
நீ*கட�ைட யலவ� வழியழவா என வைளயாபதி யிD8 Eறின�, என�$, 
அ?யா��2 ந�லா� கனா!திற/ைர!த காைதயி� 14-5: விள�க!தி� பாச-ட$-
ெதா-K# ற3வைக1 சமய சா!திர! த��க� ேகாைவ; எ�ைன? ப-ணா# 
றிற!தி# ப>தி�றி ேம$ப%ட, ெதா-K# ற3வைக� ேகாைவ�$ வ�லவ�, 
வி-ணா றிய82$ விறலவ ராயிD$ க-ணாறி ேநா�கி க.நைக ெச&வா� 
எ�றா�, வைளயாபதியிDமாக�� என�$, ஆ&1சிய� 2ரைவயி� 11 ஆ$ அ? 
விள�க!தி� ெகா�ைற� பழ�2ழ# ேகாைதய� எ�றா� வைளயாபதியிD$ என�$ 
20 ஆ$ அ?�ைர விள�க!தி� அ�ைற� பக#கழி� தாளி� றிரா�பக�, க�றி� 
2ர)$ கறைவ மணிகற8க� ெகா�ைற� பழ82ழ# ேகாவலரா$ப)$ ஒ�ற� 
��$	 நர$ெபன வா��ப�$ என வைளயாபதி�*9$ க�வி ப- E3தலாD$ 
என�$ Eறியி�!த� உண�க. 
 
இனி, ெதா�கா�பிய� ெபா�ளதிகார!தி� இள$Jரண அ?களா� 407 ஆ$ 
"#பாவி#2 உலக$.....எ�றியா� என இCவைளயாபதி1 ெச&�ைள 
ேம#ேகாளாக� கா%.கி�றா�. யா�ப�8கல வி�!தி �ைரயாசிாிய� இ1 
ெச&�ைள�$ நீல நிற!தனவா&......ெநAேச என�$ வி!தக�.......ெநAேச என�$ 
வ�$ ெச&�*கைள�$ ேம#ேகாளாக எ.!,*ளன�. 
 
இனி தி��2றளி� ஆசிாிய� பாிேமலழக�$,  

இன$ேபா� றினம�லா� ேக-ைம மகளி� 
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மன$ேபால மா3 ப.$ 
            (2ற*-822) 

எ�D� தி��2ற* விள�க�ைரயி�க- அவ� மன$ ேவ3ப.த� ெப-மன$ 
ேபதி� ெறா��ப.�ேப ென�D$, எ-ணிெலா�வ�, எ�பதனாD$ அறிக என 
இCவைளயாபதி1 ெச&�ைள ேம#ேகா* கா%ட)/ண�க. 
 
ேம#Eறியவ#றா� இCவைளயாபதி எ�D$ ெப�8கா�பிய!ைத! தமிழக!,1 
சா�ேறா� அைனவ�$ ெபாி,$ வி�$பி� பயி�3 வ�தன� எ�ப, விள82$. 
 
	ற!திர%?ைன! ெதா2!த 	லவ� கால$ வைரயி� இCவைளயாபதி இ!தமிழக!தி� 
/>��வ!,ட� இ�!தி�!த� ேவ-.$ எ�3 ேதா�3கி�ற,. 
 
இ!தைகய சிற�	 வா&�த இ�"� />வ,$ கிைட�க� ெபறாைம தமிழாி� 
தவ�2ைறேவ எ�பதி� ஐயமி�ைல. ஆயிD$ இ#ைற நா* கிைட!,*ள இ1 
ெச&�*கைளேயD$ பா,கா!, ந�த$ வழி! ேதா�ற�க9�2 வழ82வ, நம, 
கடைமயா2$ எ�ப, க�தி�$ அாி,ண� ெச&�*களாகிய இவ#றி#2 உைர�$ 
எ>தி ெவளியி.த� தமிழ��2 ஆ�கமா$ எ�3 க�தி�$ ைசவசி!தா�த "#பதி�	� 
கழக!தா� அ?ேயைன� க�வியாக� ெகா-. அ�பணிைய இ�"� ெவளிL%?� 
வாயிலா& இனிேத நிைற� ெச&கி�றன�.  
 
வா'க ந8க�னி! தமி' ! 
 
இ8ஙன$, 
உைரயாசிாிய� 
ெபா. ேவ ேசாம��தர�  
--------    
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வைளயாபதிவைளயாபதிவைளயாபதிவைளயாபதி    
ெபமைழ� �லவ� தி ெபா ேவ ேசாம�
தரனா� விள�க�ைர�ட�ெபமைழ� �லவ� தி ெபா ேவ ேசாம�
தரனா� விள�க�ைர�ட�ெபமைழ� �லவ� தி ெபா ேவ ேசாம�
தரனா� விள�க�ைர�ட�ெபமைழ� �லவ� தி ெபா ேவ ேசாம�
தரனா� விள�க�ைர�ட�    

 
கட�  வா!"� கட�  வா!"� கட�  வா!"� கட�  வா!"� ((((1)1)1)1)    
 
உலக$ =�3$ ஒ�82ட� ஏ!,மா-  
திலக$ ஆய திற� அறி வ� அ?  
வ>வி� ெநAெசா. வா�தி� ஆ#ற�$  
ெதா>வ� ெதா�விைன நீ82க எ�3 யா�.          1 
 
(இ1 ெச&�* ெதா�கா�பிய!தி#2 இள$Jரண வ?களா� வ2!த உைரயி�க% 
க-ட,.) 
 
(இத� ெபா�*) உலக$ =�3$-=�3லக!,*9$ வா>$ சா�ேறாரைனவ�$; 
ஒ�82 உட� ஏ!,$-ஒ�ேசர வா'!தி வண82த#2� காரணமான; மா- திலக$ 
ஆய-மா%சிைம /#றிவிைன�ைடய அ�க� கட�ளி�; அ?-தி�வ?கைள; 
ெதா�விைன நீ82க எ�3-எ�Dைடய பழவிைனக* ,வர�ெக.வனவாக எ�3 
க�தி�$; யா� வ>�இ� ெநAெசா.-யா� காம /த�ய 2#ற8களி�லாத Oய 
ெநAச!ேதா?��,; வா�தி� ஆ#ற�$-அத#2� காரணமான ேநா�பிைன! 
O&தாக�ப-ண�$; ெதா>வ�-எ� மனெமாழி ெம&களாேல ெதா>, 
வழிப.ேவ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) =�3லக!,$ வா>$ ந�ேலா� ஒ�8ேக வா'!தி வண82த#2! 
காரணமான ெப�A சிற�	ைடய அ�க� கட�ளி� தி�வ?கைள அ?ேய� 
பழவிைன ெக.$ ெபா�%.$, அைவெக.$ ெபா�%.� 2#ற� தீ��த ந�ன� 
ெநAச!ேதா?��, O&தாக அவ� Eறிய ந�லற8கைள ேம#ெகா-ெடா>க�$ 
தி�வ�* E�த� ேவ-.$ எ�3 வண82கி�ேற� எ�றவா3. 
 
இஃ, அ�க சரண$ 
=�3லக$ எ�ப, ேம)ல2$ நில�ல2$ கீ>ல2மா$. இவ#ைற ஒளி�லக$ 
நில�லக$ இ�* உலக$ எ�ப. உலக$ ஈ-. உயி�களி� ேம#3 எ�ைன? 
ஏ!,த#2ாியன அைவகேளாயாத�� எ�க. 
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இ�* உலக!தா�$ அ�கைன வண82வேரா எ�னி� வண82வ�. எ�ைன? 
நரக�லமாகிய அத�க- Q'�,ழ�ேவா��2$ அவன?கைள ய�றி� கைளக- 
பிறிதி�ைலயாக��, அ82$ ந�லறி�ெப#3 வண82வ� எ�க. 
 
நரக!,ழ)$ உயி�க* ந�லறி� ெப#3! த� தீவிைன� கிர8கி அற/த�யவ#ைற1 
ெச&ய அவா�வ� எ�பதைன, 
 

நகர!ேத கிட�, ந�ேவா� E#றாக வ�கி�ற, 
ேத?� ெபா�ைள1 சி3ெதாழி#ேக  
ெச)!தி �ண�1சி ெதாியாம� 
பா?� பத�� கிைற!தெத�லா$  
ப�!த ெதம�கீ8 ெக�ப�சில�  
ேக?� ப?வ� ெதைம17ழ�  
ெக.!த பாவி �லகி��ன  
நா?� பிற�க வி?Dம8ங  
Dேடா ெம�3 சில�ெசா�வா� 

என�$, 
 

எ�3 மிறேவா ெம�றி��ேதா  
மிற�, ப.வ தீதறி�தா�  
அ�3 பைட!த ெபா�ைளய�ேற  
ய�*ேவா மைறேயா�� ெக�ப�சில�  
ெச�3 வரவா8 ெக$ைமயி�னA  
ெச)!தி# 	ைத!த திரவிய!ைத  
ெயா�3 ெமாழியா தற$	ாி�தி8 
ேகா? வ�ேவா ெம�ப�சில� 

என�$, 
 

பிற�த �டேன ,ற�,�!த� 
பிரம /ண��, பிற�பதைன  
மற�தி� நரக! ெத&தாைம 
வ�ேமா நம�2 ெம�ப�சில�  
பிற�, நிைரய! த>�தியிட  
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ாிCவா 3ழ�ப தறியாம#  
சிற�த விேவக� ெப�மா�ந#  
ெசயைல! தவி��ேதா ெம�ப�சில� 

என�$ வ�$ ெம&Aஞான விள�க!தாD$ உண�க. 
 
இCவா3 த�தீவிைன� கிர82 நரக� அத� தீ��க�தி இைறவ� அ?கைள 
ஒ�தைலயாக ஏ!,வ� எ�க. 
 
திலக$-ெந#றி1�%?. அறிஞ� த$ ெந#றியி�.த#கிய�ற திலக$ ேபா�ற அ?க* 
எனிDமா$. திற� அறிவ�-/#றறிவிைன உைடய இைறவ�; இதைன� 
ேகவலஞான$ எ�ப�. =�லக!,/*ள உயி� /த�ய ெபா�*களி� /�கால 
நிக'1சிகைள�$ ஒேர சமய!தி� ஒ�8ேக அறி�$ ஆ#ற)ைடைமயி� இைறவ� 
அறிவிைன! திற� அறி� எ�றா�. 
 
உல2ண� கட�* எ�3 தி�!த�க ேதவ�$(சீவக-2713) உலக$ =�3 
ெமா�82ண� ேகவல! தலகிலாத அந�த 2ண�கட� எ�3 (கட�* வா'!,) 
யேசாதரகாவிய/ைடயா�$ ஓ,!)ண�க. 
 
இனி, உலக$ =�3$ ஒ�82ட� ஏ!,மா- திலகமாயதிறலறிவ� அ? எ�3 
ெபா,விேனாதியத�றி அ�க� எ�னாைமயி� அ��க கட�ளி� அ?க* எ�3ைர 
Eறியெத�ைனேயா? எனி#(சமண சமய!,� ேபராசிாிய� உைர E3மா3) 
E3,$:- 
 
உலக!,1 சா�ேறாரா� வண8க�ப.பவ� இ�னாெச&யாைம�$, ெபா& 
Eறாைம�$, க*ளாைம�$ காமமி�லாைம�$ ப#றி�ைம�$ /தலாகிய 2ண8க* 
உைடயா� அ�லேரா. இ�2ண8க* />,$ உைடயா� அ�க�கட�ேளய�றி 
ேவ3 சமய�கண�க� E3$ இைறவ�� ெக�லா$ இ� 2ண8களி�ைமயா� உலக$ 
=�3$ ஒ�82ட� ஏ!,$ மா- திலக$ ஆய திற� அறிவ� எ�ப, அ�க� 
கட�9�ேக ெபா��,வதாயி#3 எ�க. 
 
இனி, இைறவ� அ?வண82த�� 2றி�ேகா*,வ>வி� ெநAெசா. வா�தி� 
ஆ#றேல ஆத�� அதைனேய 2றி!தா�. வ>வி� ெநAச$ ெப3த#2 இ�*ேச� 
இ�விைன�$ அக)த� இ�றியைமயாைமயி� ெதா�விைன நீ8க�$ எ�றா�. 
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ெதா�விைன நீ8க எ�3$ என� ேவ-?ய எ-R$ைம ெச&�* விகார!தா# 
ெறா�க,. 
---------   
 
சா� சரண# சா� சரண# சா� சரண# சா� சரண# ((((2)2)2)2)    
 
,�க� ,ைட�2$ ,கள3 கா%சிய 
நி�க�த ேவட! தி�? கண8கைள 
ஒ�க வ?Q'� ,லகிய� ெச&தபி  
ன�கைத யா'ெகா- டைமவர� ப-ணி.          (2) 
 
(இத� ெபா�*). ,�க� ,ைட�2$ ,க* அ3 கா%சிய-பிறவி� ெப��,�ப!ைத! 
,வர� ேபா�2த#2� காரணமான 2#றம#ற ெம&�கா%சிைய�ைடய; நி�க�த 
ேவட!, இ�?கண8கைள-பதிேனரா82ண!தான!, நி#2 நி�க�த 2�லக� 
எ�D$ ,றேவா� 2>விைன, ஒ�க அ?Q'�,-மன ெமாழி ெம&க* ஒ�ேசர! 
தி�வ?களிேல Q'�,; உலகிய� ெச&தபி�-வண8கி. உலக!,1 சா�ேறா� 
ெச&�$ கட�* வா'!, வைகயிைன1 ெச&தபி�ன�; யா' ெகா-.-யாழிைன� 
ைக�ெகா-.; அைமவர� ப-ணி-அதைன ஆரா&�, �தி E%?ய பி�ன� எ�க. 
 
(விள�க$) இ1 ெச&�* சில�பதிகார வைரயி# காண�ப%ட,. (சில�-9;13. 
அ?யா��2 ந�லா� உைரேம#ேகா*) ,�க$-பிறவி!,ய�. ,க*-அ>�2. அைவ, 
காமெவ2ளி மய�க$. கா%சி-ெம&கா%சி. இ�?கண$-,றேவா� 2>. உலகிய�, 
உலேகா� ெச&�$ /ைறைம. இ1 ெச&�* யாழிைச�2$ ஒ�!தியி� ெசயைல� 
E3கி�ற,. இவ* வரலா3 யா,$ ெதாி�தில,. அ�கைத எ�3 ஆசிாிய� �%.$ 
கைத�$ இ�னெத�3 ெதாி�தில,. யாைழ� ைக� ெகா-. அைமவர� ப-ணி 
எ�க. அைமவர� ப-Rதலாவ,. �தி E%.த�. இதைன, 
 

...........2#றநீ8கிய யா'ைகயி# ெறா>, வா8கி� 
ப-ண� பாிவ%டைண யாரா&த� ைதவர� 
க-ணிய ெசல� விைளயா%.� ைகS' 
த-ணிய 23$ேபா� ெக�3 நா%?ய 
எ-வைகயா �ைசெயழீஇ� 
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ப-வைகயா# பாி� தீ��,  
மரகத மணி!தா* ெசறி�த மணி�கா�த- ெம�விர�க*  
பயி�வ-?� கிைளேபால� ப�னர$பி� மிைச�படர  
வா�த� வ?!த )�த )ற'த�  
சீ�ட D�%ட ெற�%ட ல*ள�  
ஏ�ைட� ப%டைடெயன விைசேயா� வ2!த  
எ%.வைகயி னிைச�கர ண!,� 
ப%ட வைகத� ெசவியி ேனா�!, 

எனவ�$ சில�பதிகார!தாD$ உண�க(7:4-16) 
 
இனி, இ1சா,�கைள, ேப,3 பிறவி ேபா�2$ ெப��தி� ���� ேக#ற. ேகாத3 
2ண8க* ெப&த ெகா*கல$ அைனய ராகி1 ேசதியி� ெநறியி� ேவ3 சிற�த, 
சி�ைத ெச&யா1, சா,வ� அ�றி யாேர சரணம� 2லகி னாவா� எ�3 யேசாதர 
காவிய/ைடயா�$(56) பா?� பர�த� உண�க. 
 
(கீ'வ�A ெச&�ளிர-.$ யா�ப�8கல வி�!தியி# காண� ப%டன.) 
--------------  
 
ெந%சறி�'உ ெந%சறி�'உ ெந%சறி�'உ ெந%சறி�'உ ((((3) 3) 3) 3)     
 
நீல நிற!தனவா& ெந&கனி�, ேபாதவி'�,  
ேகால$ 2யி�ற 2ழ�வாழி ெநAேச  
ேகால8 2யி�ற 2ழ)8 ெகா>A சிைக�8 
கால� கனெலாியி� ேவ$வாழி ெநAேச 
கால� கனெலாியி� ேவவன க-டா)A 
சால மய82வ ெத�வாழி ெநAேச.          (3)  
 
(இத� ெபா�*) ெநAேச-எ�ெனAசேம நீ; நீல நிற!தனவா& ெந&கனி�,- நீல 
நிற/ைடயனவா& ெந&�	மி�2; ேபா, அவி'�,-7%ட�ப%ட மல�க* 
மலர�ப%.; ேகால$ 2யி�ற 2ழ�-ஒ�பைன ெச&ய�ப%ட அழகிய E�த� எ�3 
மகளி� E�தைல� பாரா%.கி�றைன; ேகால$ 2யி�ற 2ழ)$-அCவா3 ஒ�பைன 
ெச&ய�ப%ட அ� E�த)$; ெகா>Aசிைக>�$-அதனா�ய�ற ெகா>விய 
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ெகா-ைட�$; கால� கன� எாியி�ேவ$-ஈம!தீயாகிய ெந��பி�க- ெவ�தழி� 
ம�லேவா?; கால� கன� எாிய�-அCவா3 ஈம!தீயி�க-; ேவவன க-டா)$- 
ெவ�தழிவனவ#ைற நீ க-Eடாக� க-.ைவ!,$; சால மய82வ, எ�- 
அவ#றினிய�ேபாரா, ெபாி,$ மய82வத#2� காரண�தா� எ�ைனேயா? வாழி 
ெநAேச -நீ வா'வாயாக! 
 
(விள�க$) ெந&கனித�-ெந&�	மி2த�. ேபா,-மல�. ேகால$ ஒ�பைன. 2யி�ற-
ெச&த. வாழி: அைச. சிைக-ெகா-ைட. கால� கன�-ஊழி!தீ; ஈ-. ஈம!தீ. 
 
ெநAேச நீ மகளி�ைடய E�தைல�$ அத� ஒ�பைன�$ க-. ெபாி,$ கா/#3 
மய82கி�றைன!; இ!தைகய E�த�கைள நா*ேதா3$ அழ�வா&1 �டைல 
தி�ைன� க-?��பா ய�ைலேயா? அ8ஙன$ க-?��,$, அத�பா� நீ 
இCவள� மய82வாேன�! இ$மய�க$ Eரா�$ ேவ�விழியா� ேகாலாகல8க* 
எ�லா$, ேதராதசி�ைதயைர1 சி!தெகா9$ அ�லாம� ேநராஉ* நி#2$ 
நிைல�ண��, ந#க�ம$, ஆரா& பவ��2 அ�வ��ப தா& வி.ேம எ�ப, 2றி�	. 
-------------  
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((4)4)4)4)    
 
வி!தக� ெச&த விள�2 /?கவி!தா�  
ம!தக மா-பழித� கா-வாழி ெநAேச 
ம!தக மா-பழித� க-டா� மய8காேத  
உ!தம ந�ெனறி�க ணி�வாழி ெநAேச 
உ!தம ந�ெனறி�க- நி�U�கA ெச&திேய�  
சி!தி பட�த ெறளிவாழி ெநAேச.          (4)  
 
(இத� ெபா�*) ெநAேச! வாழி-எ� ெநAசேம நீ நீ. வா'வாயாக!; வி!தக� ெச&த-
ெதாழி#றிறைம�ைடய க$மியரா# ெச&ய�ப%ட; விள�2 /?கவி!தா�- 
விள�க/ைடய /?�கல� அணி�த ம�ன�க9ைடய; ம!தக$-சிற�த தைலக9$; 
மா-	 அழித� கா--ஒ� கால!ேத அ1சிற�ெப�லா$ அழி�, பிறரா� 
இகழ�ப.தைல நிைன!,� கா-பாயாக!; ம!தக மா-	 அழித� க-டா�-
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அCவா3 அரச�த$ தைல /த�யன�$ சிற� பழி�ெதாழிதைல ஆரா&�, 
ெம&$ைம�ணாி�; மய8காம� தைல சிற�த ந�ெனறியிேல நிைலெப#3 நி#க� 
கடைவ; உ!தம ந�ெநறியிேல நிைலெப#3 நி#க� கடைவ; உ!தம ந�ெநறி�க- 
நி�3 ஊ�கA ெச&திேய�- ெம&$ைம�ண��த வழி,தைலசிற�த 
ந�ெலா>�க!தி�க- ேம)$ /ய�ெறா>2வாயாயி�; சி!தி பட�த� ெதளி-நீ 
Q%.லக!திைன எ&திய ேபாி� 	#றி�!த� ஒ�தைல எ�ெனAசேம நீ நீ. 
வா'வாயாக! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) வி!தக�-ெதாழி#றிறைம மி�கவ�. வி!தக� ெச&த /?, விள82 /? என! 
தனி! தனி E%.க. ம!தக$-தைல. உ!தம ந�ெனறி எ�ற,. ந�ெலா>�க!திைன. 
சி!தி-Q. ேப3. 
 
இனி, இCவிர-. ெச&�% க�!ேதா., 

வ-டவா$ வா�2ழ)$ வாெளயி3$ J-/ைல�$  
ெதா-ைடவா& ந�னல/$ ேதா9! ,?யிைட�$  
க-டவா8 கா/க�$ யா/$ கணநாி�$  
வி-டவா� ெகா-.ணாி� ேவ3ேவ றாம�ேறா 

என�$, 
கைரயவா வா828 கயமக� ைக!O-?� 
இைரயவா� ப�மீ னிட�3வ ேதேபா�  
Vைறயவா V-.கி) ேமகைல�A 7'�த  
 ப%டா��2 மா',யேர க-W� 

என�$, 
ம%டா� மல�	ைன�$ வாெண.8க- ைமயணி�$  
ப%டா� கைல�ைட�$ ப�வைள�$ ைப�ேதா.  
ந%டாைர ெய�லா நர2�ேக �&�2நா&� 
ெகா%டா�!தா� ெச&�8 ேகால8க* வ-ண$ 

என�$, 
ஆ?னா& நான மணி�தா& கல�மாைல  
7?னா ேயDA �ண8கா� வன/ைலயா  
S?னா யாக ெவா>�E#ைற� ப�ப-ட$  
=?னா& ேதா�� /க$ Dைரேயேன 

என�$, 
மி�ேபா Dட8கிைட�$ ேவேய& திரேடா9  
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ெம�ேற யிைவமகி'�தீ8 ெக�/�ேன வ�தாயா#  
	�ேறா)$ ப�ெல�	$ ேபா�!த 	ற8கா%.  
ள�ேற �ைறவ வவ#றா� ம�*ேவேனா 

(த�ம�ைர-119-123.) 
என�$ வ�$ நீலேகசி1 ெச&�*க9$ நிைன� Eர#பாலன.  
 
இCவா3 உட$பி� வாலாைமைய நிைன�, நிைன!, அத� பா# ப#ற3�பதைன1 
சமண சமய!தின� அ�சிய V�பிேர�ைக எ�3 E3ப. ெபௗ!த� அ�ப பாவைன 
எ�ப. 
------------  
 
(இனி வ�கி�ற ெச&�*க* 	ற!திர%?���ெத.�க�ப%டைவ) 
ம�க  யா�ைக�# ெச+ல,# ெப-த+ அாிெதன+ ம�க  யா�ைக�# ெச+ல,# ெப-த+ அாிெதன+ ம�க  யா�ைக�# ெச+ல,# ெப-த+ அாிெதன+ ம�க  யா�ைக�# ெச+ல,# ெப-த+ அாிெதன+ ((((5) 5) 5) 5)     
 
விைனபல வ�யி னாேல ேவ3ேவ றியா�ைக யாகி  
நனிபல பிறவி த�D% .�	Uஉ ந�) யி��2  
மனிதாி னாிய தா2� ேதா�3த ேறா�றி னா)  
மினியைவ Vகர ெவ&,A ெச�வ/ம�ன ேதயா$.          (5)  
 
(இத� ெபா�*) பலவிைன வ�யினாேல-ப�ேவ3 வைக�ப%ட தீவிைனகளி� 
ஆ#றலாேல; ேவ3 ேவ3 யா�ைக ஆகி-ப�ேவ3 வைக�ப%ட உட$	கைள 
�ைடயனவாகி; நனி பல பிறவி த�D*-மிக�$ பலவாகிய பிற�	�களிேல 	2�, 
அCவ� பிற�	�களிெல�லா$; ,�	Uஉ$-,யர ெம&,கி�ற; ந� உயி��2 ந�ல 
ந$/யி��2; மனிதாி� ேதா�3த� அாிய, ஆ2$ ம�க% பிற�பிேல பிற!த�-மிக�$ 
அாியெதா� ெசயேலயா$; ேதா�றினா)$-ஒேராவழி அாிதாய அ$ம�க% பிற�பிேல 
பிற�தா)$; இனியைவ Vகர எ&,$ ெச�வ/$ அ�னேத ஆ$ அ$ம�க% 
பிற�பி�க-; இனிய ெபா�*கைள Vக�த#2 இ�றியைமயாததா& வ�கி�ற 
ெச�வ�தாD$; அ$ம�க% பிற�	� ேபா�ேற ெப3த#காிய ெதா�ேறயா$. ஆகேவ 
ம�க% பிற�	$ மா-	ைட!த�3 எ�பதா$. 
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(விள�க$) உயிாி� பிற�	�க* ேவ3ப.த#2� காரண$ விைன 
ேவ3பாேடயாத�� பலவிைன வ�யினாேல ேவ3ேவ3 யா�ைகயாகி எ�றா�; 
இதைன, 
 

வி-ேணா ��வி ென&திய ந�)யி�  
ம-ேணா ��வி� மறி�கிD மறி�2$ 
ம�க* யா�ைக J-ட ம�Dயி�  
மி�ேகா& வில8கி ென&திD ெம&,$  
வில8கி� யா�ைக வில8கிய வி�Dயி�  
கல8கஞ� நரகைர� காணிD$ காR$ 
ஆ.8 E!த�ேபா லா�யி ெரா�வழி� 
E?ய ேகால! ெதா�82நி� றியலா,  
ெச&விைன வழி!தா �யி�ெச) ெம�ப,  
ெபா&யி� கா%சிேயா� ெபா�9ைர 

எனவ�$ இள8ேகாவ?களி� ெமாழியாD /ண�க. (28:159-68) 
 
இனி, நரககதி வில82கதி ம�க%கதி ேதவகதி எ�D$ நா�வைக� பிற�பிF.$ 
ஒCெவா�ற�க-R$ எ-ணிற�த பிற�	 ேவ3பா.க* உ-ைமயி�, நனிபல 
பிறவி எ�றா�. இனி, ேதவகதிைய �*ளி%ட எ�லா� பிற�	$ ,�ப!,�ேக 
ஏ,வாத� ப#றி, பிறவி த�D* ,�	Uஉ$ ந�)யி� எ�றா�. இனி, 
 

இழ!ெதாUஉ8 காத��2A 7ேதேபா# 3�ப  
/ழ!ெதாUஉ8 காத# 3யி� 

      …  2ற*,940 
எ�பவாக�� ,�	Uஉ$ ந�)யி� என உயி��2 ந�ைமைய அைட 	ண�!தா�. 
இனி உயி��2� பாி�, ந�)யி� எ�3 இர8கினா� எனிDமா$. 
 
இனி, மனிதாி# ேறா�3த� அாியதா2$ என மா3க. 
 
இனி ம�களா& பிற�தா)$ ெச�வ$ ெப#றாெலாழிய இC�லக!தி�ப$ 
யாெதா�3$ எ&,வதி�ைமயா� அாித# பிற�த அ�பிற�	$ ,�ப!தி#ேக 
ஏ,வாத�� ெபா�ைளேய வித�ெத.!, இனியைவ Vகர எ&,$ ெச�வ/$ 
அ�னேதயா$ எ�றா�. எ�ைன? 
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ெத&வ� 	லைம! தி�வ*9வனா�$; ெபா�ளி� மா-பிைன 
 

அறனீD மி�ப/ மீD� திறனறி�,  
தீதி�றி வ�த ெபா�* 

.... 2ற*,754 
என�$ 

அ�ெள�D ம�Y� 2ழவி  
ெபா�ெள�DA ெச�வ1 ெசவி�யா )-. 

.... 2ற*,757 
என�$ 

ஒ-ெபா�* கா'�ப விய#றியா#�  
ெக-ெபா� ேளைன யிர-. ெமா�82 

... 2ற*,760 
என�$ 

அ�ளி�லா�� கC�லக மி�ைல ெபா�ளி�லா�� 
கிC�லக மி�லாகி யா82 

....2ற*,247 
என�$ பாரா%?� E3த)ண�க. 
 
ெபாறிகளா Dக�மி�ப/$ அற!தா� வ�ெம&யி�ப/$, Q. ேப#றி�ப/$ ஆகிய 
எ�லா இ�ப8க9�2$ ெச�வ$ ஏ,வாத�ப#றி� ெபா,வாக இனியைவ Vகர 
எ&,A ெச�வ$ எ�றா�. அ�ன, எ�ற, /#Eறியப? அாி, எ�றவா3. 
-----------  
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((6) 6) 6) 6)     
 
உயி�2? நனி�% ேடா�றZனமி� யா�ைகயாத�  
மயி�வ3 க�வி ேக*வி! த�ைமயா� வ�ல ராத� 
ெபாி,ண ரறிேவ யாத� ேபரற8 ேகாட ெல�றா8 
காிதிைவ ெப3தேலடா ெப#றவ� ம�க ெள�பா�.          (6)  
 
இத� ெபா�*. ஏடா-ேதாழேன!; நனி உய� 2?யி� ேதா�ற� ஒேராவழி 
ம�க%பிற�பி# பிற�த வழி�$ மிக�/ய��த 2?யிேல ேதா�ற)$; ஊன$ இ� 
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யா�ைக ஆத�-உய�2?யிேல ேதா�றிய வழி�$, E� 2�. ெசவி. /ட /த�ய 
2ைறகளி�லாத ந�)ட$	 ெப3த)$; மய�� அ3 க�வி ேக*வி! த�ைமயா� 
வ�ல� ஆத�-மய�கம3த#2� காரணமான க�வி யறி�$ ேக*வியறி�$ 
ெப3மா#றா� வ-ைம�ைடயராத)$; ெபாி, உண� அறிேவ ஆத�-அCவா3 
க�வியாD$ ேக*வியாD$ அறி� வ�யராய விட!,$ அCவறி� ெம&�ண�$ 
அறிவாத)$; ேப� அற$ ேகாட�-அ8ஙன$ அறி� சிற�,ழி�$ சிற�த ந�லற!ைத 
ேம#ெகா-ெடா>2த)$; எ�3 ஆ82 இைவ அாி,-எ�3 Eற�ப.கி�ற 
இ�ேப3க* எ�லா$ எ&,த� அாிேதயா$; ெப#றவ� ம�க* எ�பா�- அாியனவாய 
இைவ எ�லா$ ஒ�8ேக ெப#றவ�கேள ம�க% பிற�	ைடயா� எ�3 மதி�க! 
த2�தவ� ஆவ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) நனி உய� 2?�% ேடா�ற� என மா3க. ெச�ப$, நா-, ஒ>�க$, 
வா&ைம, நைக, ஈைக, இ�ெசா�, இகழாைம, ஒ>�க$ 2�றாைம, ப-பி#றீராைம, 
சல$ப#றி1 சா�பில ெச&யாைம, பணி�ைடைம, இ�ேனார�ன 
மா�த��கணிகலனாய நலெம�லா$ உய�2?� பிற�	ைடயா�மா%. 
இய�பா)ளவாக)$ ஏைனேயா� மா%. இலவாக)$ கா-ட��. அ�ந#ப-	க* 
எ�லா$ ஒ�82ைடயா�� க�றி� பிறவி� பய� எ&,த� அாிதாக��, 
அC�ய�2?�பிற�	$ ெபற#க�$ ேபெற�றா�. 
 
ஊன$-ெசவி. 2�. /த�ய உ3�	� 2ைறபா.க*. மய��-மய�க$. 
 

V-ணிய "�பல க#பிD ம#3�த� 
D-ைம யறிேவ மி2$. 

….  2ற*, 373 
எ�ப, ப#றி, க�வி ேக*வியி� வ�)நராய விட!,$ உண� அறி�ைடயராத� 
அாிெதா�றா�. ஈ-. உண� அறி� எ�ற, ெம&�ண�விைன க#றன� ஞான 
மி�ேற� காம!ைத� கட�கலாேமா? எ�D$ க$ப� ெமாழியிD$ ஞான$ 
எ�ப,ம,. 
 
ேபரற$ எ�ற, ஈ-. ஆ�கதசமயவற8கைள, இைவ ெப#றவ� ம�க* எனேவ 
ெபறாதா� ம�களா&� பிற�, ைவ!,$ பய� ெப3த�ல� எ�றாராயி#3. 
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ம�களாக� பிற�பத� அ�ைமைய: 
பரைவ ெவ-?ைர வடகட# ப.Vக! ,ைள�% 
?ைரெச& ெத�கட �%டேதா� ேநா�கழி சிவணி  
அரச வ!,ைள யகவயி# ெசறி�ெதன வாிதா�  
ெபாிய ேயானிக* பிைழ!திவ- மானிட$ ெபறேல 

 
வி-. ேவ&நர Z�விைள கானவ ாிடD$  
ெகா-. E�$பனி 2ைல!தி. நிைல�கள� 23$	$  
உ-. நீெரன �ைரயிD மாியன ெவா�வி 
ம-. தீ$	ன� வள8ெக> நாெட&த லாிேத 

 
வி��� மா�ெகா�3 ெவ-ணிண! த?விளி$ ப.!த  
ப�� D�க9$ ப.கட# பரதவ� /தலா  
எ�ைல நீ8கிய விழிெதாழி �ழி2ல ெமா�வி 
ந�ல ெதா�2ல$ ெப3த) நரபதி யாிேத 

 
க�வி மாமைழ கைணெபய� ெபாழி�ெதன வழிநா*  
அ�வி ேபா#ெறாட�� தறாதன வ�$பிணி யழ)%  
க�வி# காய!திய க%டைள� ப?ைமயி# பிைழயா 
,�வி� மி�கேதா �ட$ப, ெப3த) மாிேத 

 
காம ன�னேதா� கழிவன� பறிெவா. ெபறிD$  
நாம நா#கதி நைவத� ெநறிபல ெவா�வி  
வாம Fெனறி வ>வற! த>வின ெரா>க� 
ஏம ெவ-2ைட யிைறவம# றியாவ, மாிேத 

எனவ�$ சீவகசி�தாமணியான�2ண�க.(/!தி-151-5) 
----------  
 
க.�ைட மகளி� க.�ைட மகளி� க.�ைட மகளி� க.�ைட மகளி� ((((7) 7) 7) 7)     
 
நா. =� நனி	க'� ேத!த)$  
Y. 3$மைழ ெப&ெகன� ெப&த)$  
Eட லா#றவ� ந�ல, E38கா# 
பா. சா�மி2 ப!தினி� காவேத.          (7) 
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இத� ெபா�*. Eட� ஆ3 அவ� ஒ!த அ�பினா� ம�மிைய�, E? வா>கி�ற 
இ�லற ெநறியிைன �ைடேயாராகிய தைலவ� தைல விய�*ைவ!,; ந�ல, 
E38கா�-ந�ல சிற�பிைன ஆரா&�, E3மிட!,; நா.$ ஊ�$ நனி 
 
	க'�, ஏ!த)$-தா$ பிற�த நா.$ தா$ வா>கி�ற ஊ�$ நனி மிக�$ 	க'�, 
பாரா%.த)$; Y. உ3$ மைழ-ெப�ைமமி�க மைழயான,; ெப&க என� 
ெப&த)$- ெப&க எ�3 ஏவிய ,ைணயாேன ெப&த#2� காரணமான 
ெத&வ!த�ைம�$; பா.சா� ப!தினி�2 ஆவ,-அCவி�வ�*9$ ெப�ைமமி�க 
க#	ைடய தைலவியாலாவனேவயா$ எ�பதா2$. 
 
(விள�க$) Eட�. ஆ3. ஆR$ ெப-R$ அ�பா� இைண�, வா>கி�ற 
இ�வா'�ைக ெநறி. எனேவ, Eடலா#றவ� எ�ப, தைலவ� தைலவிய� எ�ப, 
ெப#றா$. 
 
நா.$ ஊ�$ 	க'கி�ற 	க'1சி இ�வ��2$ ெபா,வாயிD$ அ� 	க>�2� 
காரணமாயி��ப, தைலவிேய ய�றி! தைலவ� அ�ல� எ�ப, க�!,. எ�ைன? 
 

	க'	ாி� தி��ேலா�� கி�ைல யிக'வா�/�  
ேன3ேபா# Y. நைட 
...2ற*, 59 

என�$ 
த#கா!,! த#ெகா-டா# ேபணி! தைகசா�ற 
ெசா#கா!,1 ேசா�விலா* ெப- 
... 2ற*, 56 

என�$, 
இ�லெத னி�லவ* மா-பானா  
)*ளெத னி�லவ- மாணா� கைட 
...... 2ற*, 53 

என�$, 
மைனமா%சி யி�லா*க ணி�லாயி� வா'�ைக  
எைனமா%சி! தாயிD மி� 
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...2ற*,52 
என�$  ெத&வ�	லவ� தி�வ*9வனா�$ இ�லற!தாெல&,$ 	க'�2� காரண$ 
க#	ைடய வா'�ைக! ,ைணவிேய எ�ப,பட ஓ,த) /ண�க. 
 
இனி, மைனயற$ ெத&வ! த�ைம�ைடயதா&� ெபா�வத#2$ க#	ைடய மகளிேர 
காரண$. ெத&வ!த�ைம தைலவி�ேக சிற�,ாிைம �ைடயதா$. அ!ெத&வ! 
த�ைம�ைடைமயாேல அ!தைகய மகளி� வா>$ நாேட சிற�	ைடயதா$ என 
அவ�ைடய ெத&வ!த�ைம�2 ஒ�3 எ.!,� கா%.வா�, 
 
மைழ ெப&ெகன� ெப&த)$ எ�றா�. இ!தைகய சிற�	! தைலவD� 
கி�ைம�/ண�க. இ�க�!திைன இ�"லாசிாிய� தி��2றளினி�3$ 
எ.!தா9கி�றன�. அ, வ�மா3:- 
 

ெத&வ� ெதாழாஅ* ெகா>ந# ெறா>ெத>வா*  
ெப&ெயன� ெப&� மைழ 
.... 2ற*, 55 

எ�D$ அ�ைம! தி��2றேள அஃதா$. இத#2 ஆசிாிய� பாிேமலழக�. 
ெத&வ�தா� ஏவ� ெச&�ெம�பதா$, இதனா# க#	ைடயவளதா#ற� Eற�ப%ட, 
எ�ப�. 
 
இ�D$, இCவினிய ெச&�% க�!ேதா., க-ணகியா� மா-பிைன, 
 

எ�ெனா. ேபா�த இள8ெகா? ந8ைகத�  
வ-ண1 சீற? ம-மக ளறி�தில*  
க.8கதி� ெவ$ைமயி# காதல� றன�2  
ந.82,ய ெர&தி நா�	லர வா?! 
த�Dயி� காணா! தைகசா� J8ெகா?  
இ�3ைண மகளி�� கி�றி யைமயா� 
க#	� கட$J-ட இ!ெத&வ ம�ல,  
ெபா#	ைட! ெத&வ$ யா8க- ?லமா� 
வான$ ெபா&யா, வள$பிைழ� பறியா,  
நீணில ேவ�த� ெகா#றA சிைதயா,  
ப!தினி� ெப-?� இ��த நாெட�D$  
அ!த2 ந�)ைர அறியா ேயாநீ 
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என� Eறி அைட�கல8 ெகா.�கி�ற க��திய?களாாி� மணிெமாழிகைள�$ 
ஒ�	ேநா�2க. 
 
இ�D$ ப!தினி� ெப-?ாி� ெத&வ!த�ைமைய, 
 

அ�ல� மா�க ளில8ைகய தா2ேமா  
எ�ைல நீ!த �லக8க* யா�ெம�  
ெசா��னா# �.ேவ ன,O யவ�  
வி�� னா#ற#2 மாெச�3 Qசிேன� 

….  க$ப-7ளா-18 
எனவ�$ ைவேதகியி� Qர�ைரயாD$ ெதளிக. 
---------  
 
க.பி+ மகளி� க.பி+ மகளி� க.பி+ மகளி� க.பி+ மகளி� ((((8) 8) 8) 8)     
 
ப*ள /,நீ�� பழகிD மீனின$  
ெவ*ள$ 	திய, காணி� வி��	Uஉ8 
க*ளவி' ேகாைதய� காமேனா டாயிD  
/*ள$ பிறதா ��க)8 ெகா-ணீ.          (8) 
 
இத� ெபா�*. மீ� இன$-மீ� E%ட$; /, ப*ளநீ�� பழகிD$-பைழதாகிய 
ஆழமான நீ�நிைலயி� வா'�தா)$; 	திய, ெவ*ள$ காணி�- 	தியதாகிய 
ெவ*ள$ வ�மிட!, அதைன� க-டா�; வி��	Uஉ$-தன, பைழய நீ�நிைலைய 
ெவ3!, அ�	திய ெவ*ள!ேத 	2வத#2� ெபாி,$ வி�$	$; அ8ஙனேம, 
க*அவி' ேகாைதய�- ேத� ,ளி�கி�ற மல� மாைலயணி�த மகளி�; காமேனா. 
ஆயிD$-காமேவைளேய கணவனாக� ெப#3 அவேனா. வா'வாராயிD$; உ*ள$ 
பிறதா உ�க)$-	திய ஆடவைர� காRமிட!, மனமா3ப%. அவைர! த>வ 
நிைன!, மன/�2 மிய�	ைடயராத)$; நீ ெகா*-நீ 2றி�ெகா-. அவைர 
வி�$	தெலாழிக எ�பதா$. 
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(விள�க$) ப*ள/,நீ�� ெபா&ைக-சிற�	ைடய கணவD�2வைம. மீனின$-
மகளி��2வைம. 	திய, காணி� என �வைம�2� Eறியதைன 	தியைர� காணி� 
என� ெபா�9�2$ ெகா*க. இ, ெபா,வாக மகளிாி� மனவிய�	 Eறியப?யா$. 
 
இனி இ1 ெச&�ேளா., 
 

ஏ�ெதழி� மி�கா� இைளயா னிைசவ�லா�  
கா�ைதய� க-கவ� ேநா�க!தா�-வா&�த  
நயDைட யி�ெசா�லா� ேகெளனிD மாத�� 
கயலா�ேம லா2 மன$ 

என�$, 
/ைற�$ 2?ைம�$ பா�ைம�$ ேநா�கா�  
நிைற�$ ெந.நாR$ ேபணா�-பிறி,ெமா�  
ெப#றிைம ேபைதைம� 2-ேடா ெப�$பாவ$ 
க#பி� மகளி� பிற�	 

என�$, 
க#பி�மகளி னல$வி#3ண� ெகா9$  
ெபா#ெறா? ந�லா� நனிந�ல�-ம#3!த$  
ேக*வ#2 ேமதில��2! த8க%2� த8கிைளஞ� 
யாவ��28 ேக.7 ழா� 

..... நீதிெநறி.82,83,84. 
என�$ வ�$ 2மர2�பர அ?களா� அ�-ெமாழி�$, 
 

அ�	" லாக இ�ெசா லல�ெதா.! தைம!த காத  
��பA ெச& காம1 சா�தி# ைக	ைன� ேத#ற மாைல  
ந�பக# 7%? வி*ளா ெதா>கிD ந8ைக மா��2� 
பி�ெச)$ பிற�க R*ள$ பிைணயனா�� க?ய த�ேற 

என�$, 
 

ெப-ெனன� ப.வ ேக-ேமா Y?ல பிற�	 ேநா�கா  
உ-ணிைற �ைடய வ�ல ெவாராயிர மன!த வா2$  
எ-ணி�ப! த8ைக யி%டா ��திர� மக9 மா8ேக  
ெவ-ெண&�2� ெறாி�# றா#ேபா� ெம��,பி� னி#2 ம�ேற 

என�$ வ�$, சீவகசி�தாமணி1 ெச&�*க9$; (159-6-7) 
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மி�னிD நிைலயி� 3*ள$ விைழ�றி� விைழ�த யா�$  
,�னி.$ மன!தி� U&ைம 7'1சி� ெமாழிய நி#2$  
பி�D3 பழியி# கAசா ெப-Rயி�� ெப�ைம ேபணா  
எ�னமி$ ெமாழிக% க�ேதா வில�கிய மாயி னாேள 

எனவ�$, யேசாதர காவிய1 ெச&�9$(95) ஒ�	ேநா�க# பாலன. 
 
ஈ-.� Eற�ப.$ இய�	 க#பி�லாத மகளிாினிய�ேபயா2$ ம#3� க#பைட 
மகளிாி� மா-	 ேமேல Eற�ப%ட,. 
---------------  
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((9) 9) 9) 9)     
 
உ-?�* கா�	-.; உ3ெபா�* கா�	-.;  
க-ட வி>�ெபா�* க�வி�2� கா�	-.;  
ெப-?ைர� கா�ப, இல$ எ�3 ஞால!,�  
க-. ெமாழி�தன� க#றறி� ேதாேர.            (9) 
 
இத� ெபா�*. க#றறி�ேதா�-க#3� ெபா�ளிய�பிைன அறி�த சா�ேறா�; 
உ-?�* கா�	 உ-.-ம�க* உ-R$ உண�க* ெகடாதப? கா!,� ேகாட#2 
வழி�-.; உ3ெபா�* கா�	 உ-.-மி�க ெபா�*கைள� க*வ� கவராதப? 
கா!,� ேகாட#2$ வழிக* உளவா$; வி>�ெபா�* க-ட க�வி�2� கா�	 
உ-.-ெச�வ� ெபா�ளிD$ சிற�ததாக �ணர�ப%ட க�வியறி� 
மற�,ேபாகாதப? கா!,� ேகாட#2$ வழி�-.; ெப-?ைர� கா�ப, இல$-
ஆனா� மகளி� க#பழியாம� யா$ கா!,� ேகாட#ேகா யாெதா� வழி�8 க-?ல$; 
எ�3, க-. ெமாழி�தன�-எ�3 அ$மகளிாிய�ைப ஆரா&�, Eறி�*ளன� 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) உணவிைன =?யி%.� கா!த� E.$. ெபா�ைள� க�[ல$ 
/த�யவ#றி� ைவ!,� கா!த�E.$; க#றவ#ைற மீ-. மீ-.$ ஓ,மா#றா� 
மறவாம# கா!த� E.$. இவ#ைற�ேபால மகளி� க#பழியாதப? கணவ� 
/த�ேயாரா# கா!த#2 வழியி�ைல எ�3 க#றறி�ேதா� Eறி�*ளன� எ�றவா3. 
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சிைறகா�28 கா�ெபவ� ெச&� மகளி� 
நிைறகா�28 கா�ேப தைல 
...2ற*,57 

எ�ப, ெபா&யாெமாழி 
------------  
(10)(10)(10)(10)    
 
எ!,ைண ஆ#3* இ.மண� நீ�!,ளி  
	#பனி உ�க மர!, இைல V-மயி�  
அ!,ைண �$பிற� அAெசா� னா�மன$  
	�கன$ எ�3 ெபாதியைற� ப%டா�.          (10)  
 
இத� ெபா�*. ஆ#3* இ.மண� எ!,ைண-ஆ#றிD*ேள நீரா�ட�ப%ட 
எ�காி�க- உ*ள மண� எ!தைன�-.?; நீ�!,ளிஎ!,ைண-அ�த யா#3 
ெவ*ள!தி�க- நீ�!,ளிக* எ!,ைன�-.? உ�க 	#பனி எ!,ைண-
	���ேம# ெப&த பனி!,ளி எ!,ைன�-.?; மர!, இைல எ!,ைண-
மர8களி� பாலைம�த இைலக* எ!,ைண�-.?; V-மயி� எ!,ைண-
உயிாின8களி� உட�லைம�த V-ணிய மயி�க* எ!,ைன�-.; அ!,ைண�$-
அ!தைன ேப�, பிற� அAெசா�னா� மன$ 	�கன$ எ�3-பிற� 
மைனயா%?யராகிய அழகிய ெசா�ைல�ைடய க#பிலா மகளி�ைடய; மன$ 
	�கன$ எ�3 ெபாதியைற� ப%டா�-மன!திேல 	2�ேத$ எ�3 மகி'�, 
தீவிைன�காளாகி� பிறவியாகிய சிைறயிேல அக�ப%டன� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) க#பிலாமகளி� க-களாகிய வைலயிலக�ப%. அவ� த$ைம� 
காத��கி�றன$ எ�3 மகி'�, அCவழி ெயா>கி! தீவிைன ெச&, பிறவியாகிய 
சிைறயிைட�ப%ேடா� இC�லகி�க- எ-ணிற�ேதா� எ�பதா$. 
 
எ!,ைண எ�பதைன யா-.$ E%.க. 
 
ஆதலா� க#பி�லா மகளிைர� கா-ட)$ Eடா, எ�ப, 2றி�ெப�க. 
இதனால�ேறா வ*9வ� ெப��தைகயா� பிற�மைன ேநா�காைமேய 
ேபரா-ைமெய�3 ேப�வாராயின� 
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------------ 
 
இ��ம�இ��ம�இ��ம�இ��ம�        (11)(11)(11)(11)    
    
தனி�ெபய� த-,ளி தாமைரயி� ேம�  
வளி�ெப3 மா!திைர நி�ற#3 ஒ�வ�  
அளி�பவ� காR$ சி3வைர அ�லா�  
,ள�கில� நி�லா� ,ைணவைன� ைகயா�.        (11) 
 
இத� ெபா�*. வைள ,ைண�ைகயா�-வைளயலணி�த இர-டாகிய 
ைககைள�ைடய க#பிலா மகளி� ெநAச$ ஒ�வ�பா� நிைல!, நி#ப,; த-ெபய� 
தனி!,ளி- 2ளி��த மைழயின, ஒ� ,ளியான,; தாமைரயி�ேம�-
தாமைரயிைலயி� ேமேல; வளிெப3$ மா!திைர-கா#3 வ�, Q�$ெப3$ வைரயி� 
நி�ற#3-நிைல!, நி�றா# ேபா�வதா$; அளி�பவ� ஒ�வ� காR$ சி3வைர 
அ�லா� எ�ைன? அ$மகளி�தா/$ த$ைம அளிெச&�$ 	தியவ� ஒ�வைன� 
காண�ெப3$ அ1சிறிய ெபா>தளேவ /�ன�! தா$ கா/#றவ�பா� மன$ைவ!, 
நி#ப, அ�லாம�; ,ள�கில� நி�லா�-மன�,ள8கா, நி#பதில� ஆதலா�, 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) தனி!,ளி என இைய�க. தாமைரயிைலய� ேம� Q'�த மைழ!,ளி 
கா#3Qச� ெப3மள�$ ஓாிட!ேத நி#2$. கா#3 Qசிய�ட� 
நிைலெபய��திய82வ, ேபால� க#பிலாமகளி� ெநAச/$ தா� கா/#றவ�பா� 
	தியவ� ஒ�வைன� காR$ வைரயி� நி#2$, அவைன� க-ட�ட� அவ�பா# 
ெச�ற>�,$ எ�றவா3. இ� க�!திைன, 
 

இன$ேபா� றி�ம�லா� ேக-ைம மகளி�  
மன$ேபால ேவ3 ப.$ 

…. 2ற*,822 
எனவ�� தி��2றளிD$, அ�2ற%2 ஆசிாிய� பாிேமலழக� இட$ ெப#றா# 
ெப-பாலா� மன$ேபால ேவ3ப.$ என உைர E3வதிD$ ேம)$ அத� 
விள�க�ைரயி�க- அவ� மன$ ேவ3ப.த� ெப- மன$ ேபதி� ெறா��ப.�ேப 
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ென�D$-எ-ணி� ஒ�வ� எ�பதனாD$ அறிக எ�3 இC வைளயாபதி1 
ெச&�* பிறெதா�றைன எ.!,� கா%.த�D$ கா-க. 
---------   
 
ம�க/ ேப- ம�க/ ேப- ம�க/ ேப- ம�க/ ேப- ((((12) 12) 12) 12)     
 
ெபாைறயிலா அறி�; ேபாக� 	ண�விலா இளைம; ேமவ!  
,ைறயிலா வசன வாவி; ,கி� இலா� ேகால! O&ைம;  
நைறயிலா மாைல; க�வி நலமிலா� 	லைம; ந�னீ�1  
சிைறயிலா நகர$ ேபா)$ ேசயிலா1 ெச�வ ம�ேற.          (12) 
 
இத� ெபா�*. ேச& இலா1 ெச�வ$-மக�ேபறி�லா தவ�ைடய ெச�வ$; ெபாைற 
இல� அறி�$-ெபா3ைமயி�லா தவ�ைடய அறி�ைடைம�$, ேபாக�	ண�� இலா 
இளைம-இ�ப�த�$ 	ண�1சிெபறாத இள$ ப�வ/$; ேமவ!,ைற இலா வனச 
வாவி இற82த#2! ,ைறயி�லாத தாமைர� 2ள/$; ,கி� இலா� ேகால!O&ைம-
ஆைடயி�லாத ஒ�பைனயின, Oய த�ைம�$; நைற இலா மாைல-மணமி�லாத 
மல�மாைல�$; க�வி நலமிலா� 	லைம-"�க* பல�$ க#றிலாத 	லைம! 
த�ைம�$; ந�நீ�1 சிைற இலா நகர$-ந�ல நீ�நிைலக* இ�லாத நகர/$; ேபா)$-
ேபா�3 சிறி,$ பயன#றதா2$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ேச&-மக�. ேசயிலா1 ெச�வ$ ெபாைறயிலா அறி� /த�யவ#ைற� 
ேபா�3 பயன#றதா$ எ�றவா3. 
 
ேபாக$-இ�ப$. 	ண��-காதல�� E%டர�. வனச$-தாமைர. ஆைட�டா, 
அணிக* ம%.$ அணிய�ப%ட ேகால$ எ�க. ேகால$-ஒ�பைன. நைற-மண�. க�வி 
நலமிலா� 	லைம எ�ற,, இய#ைக யினைம�த V-மாRைழ 	ல!திைன, 
 

க�லாதா� ஒ%ப$ கழியந� றாயிD$  
ெகா*ளா ரறி�ைட யா� 

….  2ற*, 404 
எ�	ழி வ*9வ� ஒ%ப$ எ�ப,ம,. 
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இனி,  இதேனா. 
 

பைட�	�பல பைட!,� பலேரா .-R$  
உைட�ெப�A ெச�வ ராயிD மிைட�பட� 
2323 நட�, சி3ைக நீ%?  
இ%.� ெதா%.8 கCவி�� ,ழ�,$  
ெந&�ைட ய?சி� ெம&பட விதி�!,$  
மய�23 ம�கைள யி�ேலா��2� 
பய�2ைற யி�ைல! தா$வா> நாேள 

….  	றநா,188 
எனவ�$ பா-?ய� அறி�ைடந$பி அ�ைம1 ெச&�9$, 

ெபா�Dைடய ேரD$ 	க>ைடய ேரDம#  
ெற�Dைடய ேரD /ைடயேரா-இ�ன?சி�  
	�கைள�� தாமைர�ைக� Jநா3A ெச&யவா&  
ம�கைளயி8 கி�லா தவ� 

….  நளெவ-பா,246 
எனவ�$ 	கேழ�தியா� ெபா�ெமாழி�$, 

க#	.! த�	 /?!,நா- ெம&�Jசி ந#2ண  
ந#ெச&ைக J-டா%2-ம�க%ேப ெற�பேதா�  
ெச�வ/ /-டாயி னி�ல�ேற 
ெகா-டா#21 ெச&தவ$ ேவ3 

…  நீதிெநறி, 81. 
எனவ�$ 2மர 2�பரவ?களா� அ�-ெமாழி�$, 

ம8கல ெம�ப மைனமா%சி ம#றத�  
ந�கல ந�ம�க% ேப3. 

…  2ற*,60 
எனவ�$ ெபா&யி� 	லவ� ெபா�9ைர�$ நிைனவி# ெகா*ள# பாலன. 
----------- 
 
அட�க,ைடைம அட�க,ைடைம அட�க,ைடைம அட�க,ைடைம ((((13) 13) 13) 13)     
 
ஆ�க� ப.�2$; அ��தைளவா&� ெப&வி�2$;  
ேபா�க� ப.�2$; 	ைலநரக!, உ&வி�2$;  
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கா�க� ப.வன இ�திாிய$ ஐ�திD$  
நா�2அ�ல, இ�ைல நனிேபR$ ஆேற.          (13) 
 
இத� ெபா�*. ஆ�க� ப.�2$-ஒ�வDைடய நாவினி# ேறா�3A ெசா� 
அவைன1 ெச�வ /த�ய ேப3க* உைடயவனாக உய�!த�$ உய�!,$. 
அ��தைளவா&� ெப&வி�2$ அ�ல, உ&த#காிய சிைற�ேகா%ட!,% 
ெச)!திD$ ெச)!,$ ேபாகJமி�% பிற�பி!த)$ ெச&�$; 	ல நரக!, 
உ&வி�2$-அ�ல, இழி�ைடய நகர!தி�க- ெச)!திDA ெச)!,$; 
கா�க�ப.வன-ஆதலா� மா�த� த$மறிவா# கா!த#2ாியனவாகிய; இ�திாிய$ 
ஐ�திD$-ெபாறிக* ஐ�தD*9$; நனி ேபR$ ஆ3-மிக�$ விழி�	டனி��, 
பா,கா!,� ெகா*9$ப?; நா�2 அ�ல, இ�ைல-நாவிைனய�றி� 
பிறிெதா�றி�ைல, எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ம�க%2 ஆ�க�த�வ,$ நாேவ. அவைர1 சிைற�ேகா%ட$ 	2வி�ப,$ 
அ,ேவ; ,ற�க!,1 ெச)!,வ,$ அ,ேவ, நகர!தி� Q'!,வ,$ அ,ேவ 
ஆதலா�, ெம& /த�ய ெபாறிக9* நாேவ ெபாி,$ விழி�	ட� ேபண# பால, 
எ�றவா3. 
 

யாகாவா ராயிD நாகா�க காவா�கா#  
ேசாகா�ப� ெசா��>�2� ப%. 

..... 2ற*,127 
எனவ�$ தி��2ற9$ ேநா�2க. 

நாநல ெம�D நலDைடைம ய�நல$  
யாநல! ,*ளOஉ ம�3 

... 2ற*,641 
என�$, 

திற�அறி�, ெசா�)க ெசா�ைல யறD$  
ெபா�9 மதனிFஉ8 கி� 

...2ற*,644 
என�$ வ�$ அ�ெபா&யி� 	லவ� ெபா�9ைர�$ கா-க. 

க#பன [ழ#றா� க�வி� கழக!தா8 
ெகா#கமி� U!ைதவா ய8கா!த�-ம#3!த$  
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வ�)� வAச�மி ென�பேவ மாபறைவ 
என�$, 

த�ைன விய�பி�பா� ற#	க'த� தீ1�ட�  
ந�னீ� ெசாாி�, வள�!த#றா�-த�ைன  
வியவாைம ய�ேற விய�பாவ தி�ப$  
நயவாைம ய�ேற நல$. 

என�$, 
பிறரா# ெப�A�%. ேவ-.வா� யா-.$  
மறவாேம ேநா#பெதா� 3-.-பிற�பிற�  
சீெர�லா$ O#றி1 சி3ைம 	ற8கா!,  
யா�யா��2! தா'1சி ெசால�. 

என�$ வ�$ 2மர2�பர� மணிெமாழிக9$, 
 
ப?3$ பயனில�$ ப%?�ைர�$ 
வைச�$ 	றD /ைரயாேர ெய�3 மைசயாத �*ள! தவ� 
எனவ�$ ஆசார�ேகாைவ�$, 
இ�ேனார�ன எ-ணிற�த அறி�ைரக* நா நல/$ தீ82� ப#றி ந��ைச� 
	லவ�களா� ஓத�ப%?�!த� அ�நா கா�2$ கா�ேப தைல எ�பதைன 
உண�!,கி�றன. அைவெய�லா$ அறி�,ெகா*க. 
இைவ ெய�லா$ நாவின, ெசய� வைக�ப#றி எ>�தன. இனி, இ1 ெச&�ளி� 
நாவிைன ஐ$ெபாறிக9* ஒ�ெற�ற��, நாவினா� Vக�$ �ைவ க�தி ஊ� 
/த�ய Vக��, நரக!, Q'த)$ ந�)ணேவ உ-. ,ற�க$ 	2த)$ பிற�$ 
நாவா� விைள�$ தீைம�$ நல8க9ேம யாகலா� இCவா#றாD$ நாவட�க$ 
இ�றியைமயாைம�8 ெகா*க. 
------- 
 
அறமைன கா"த+ அறமைன கா"த+ அறமைன கா"த+ அறமைன கா"த+ ((((14) 14) 14) 14)     
 
தார$ ந�வத$ தா8கி! தைலநி�மி�  
ஊ�$ நா.$ உவ!த� ஒ�தைல  
Qர ெவ�றி விற�மி2 வி-ணவ�  
சீாி� ஏ!தி1 சிற�	எதி� ெகா*பேவ.          (14)  
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(இத� ெபா�*) தார$ தா8கி-மா�த�கா*! நீவி� V8க* காத� மைனவிமாைர� 
ேபணி; ந�வத$ தைல நி�மி�-ந�ல விரத8கைள ேம#ெகா-. வா>மி�; ஊ�$ 
நா.$ உவ!த� ஒ� தைல-அCவா3 வா'Qராயி� நீவி� வா>$ =ேரய�றி எ�லா 
நா%. ம�க9$ V8க* வா'விைன� க-. மகி'வ, ஒ�தைலயா$; Qரெவ�றி 
விற�மி2 வி-ணவ�-அ,�ம�றி, Qர!தா)-டாகிய ெவ#றி� ெப�ைமமி�க 
ேதவ�க9$; சீாி� ஏ!தி-V8க* 	க' காரணமாக V$ைம� பாரா%?! ெதா>,; 
சிற� ெபதி� ெகாள�-சிற�ப V$ைம எதி�ெகா-டைழ�ப�, எ�பதா$. 
 
(விள�க$) தார$-மைனவி ஈ-. அறெநறியா� மண�,ெகா-ட மைனவிமா� எ�க. 
அறமைன காமி� அ�லைவ க?மி� என இள8ேகாவ?களா�$ அறி�3!,த� 
உண�க. ந�வத$-ந�லவிரத8க*. அவ#ைற , 
 

ெப�கிய ெகாைல�$ ெபா&�$ களெவா. பிற�மைன�க-  
ெதாிவிலா1 ெசல� சி�ைத ெபா�*வயி# றி�2 ப#3$  
ம�விய மன!, மீ%? வதமிைவ ைய�ேதா ெடா�றி  
ஒ�வின 	ைல� ேத�க ெளா��த ெலா>�கெம�றா� 

எனவ�$ யேசாதர காவிய!தா )ண�க.  
இவ#ைற அRவிரத$ எ�ப, இனி இள8ேகாவ?களா�. 
 

ெதாி�ற� ேக%ட தி�!த2 ந�\�!  
பாி� மி.�கR$ பா82ற நீ82மி� !  
ெத&வ� ெதளிமி�! ெதளி�ேதா�� ேபRமி�!  
ெபா&�ைர யA�மி�! 	றAெசா# ேபா#3மி�!  
ஊF- ,றமி�! உயி��ெகாைல நீ82மி�!  
தானA ெச&$மி�! தவ$பல தா82மி�!  
ெச&�ந�றி ெகா�ல�மி�! தீந% பிக'மி�!  
ெபா&�காி ேபாக�மி�! ெபா�-ெமாழி நீ8க�மி�!  
அறேவா ரைவ�கள மகலா தR2மி�!  
பிறேவா ரைவ�கள$ பிைழ!,� ெபய�மி�!  
பிற�மைன அA�மி�! பிைழ�யி ேரா$	மி�!  
அறமைன காமி�! அ�லைவ க?மி�!  
க*98 கள�8 காம/$ ெபா&�$  
ெவ*ைள� ேகா%?�$ விரகினி ெலாழிமி�!  
இளைம�A ெச�வ/$ யா�ைக� நிைலயா  
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உளநா* வைரயா ெதா�)வ ெதாழியா,  
ெச�)� ேதஎ!,� 23,ைண ேத.மி� 
ம�ல�மா ஞால!, வா'Q� ாீ82. 

என விாிவைகயாலறி�3!,$ ந�லற8கைளேய இ1ெச&�* ெதாைக வைகயா� 
தார$ ந�வத$ தா8கி! தைலநி�மி�!; என விள$	கி�ற ெத�க. இ, /ைற 
நிரனிைற. தார ந��த$ எ�ப,$ பாட$(14) 
---------  
 
விரத"தி� விாிவைக பிற�மைன நயவாைம ,த0யனவிரத"தி� விாிவைக பிற�மைன நயவாைம ,த0யனவிரத"தி� விாிவைக பிற�மைன நயவாைம ,த0யனவிரத"தி� விாிவைக பிற�மைன நயவாைம ,த0யன        (15)(15)(15)(15)    
 
ெப-ணி� ஆகிய ேப� அஞ� Jமி�*  
எ-ண$ மி�கவ� எ-ணிD$ எ-ணிலா�  
பி�னி நி�ற ெப�விைன ேம�வ�$  
எ�ன, ஆயிD$ ஏதி�ெப- நீ�2மி�.          (15)  
 
(இத� ெபா�*) ேபரஞ�� Jமி�*-ெபாிய ,�ப/ழ!த#கிடனான நரக�லக!தி� 
க-ேண; ெப-ணி� ஆகிய எ-ண$ மி�கவ�-பிற� மைனயா%?யராகிய மகளி� 
காரணமாக! தீய நிைன�க* மி2�த ஆடவ�க*; எ-ணிD$ எ-ணிலா�-
எ-Rமிட!,$ எ-ணிலாதவ� ஆவ�; பி�னி நி�ற ெப�விைன ேம�வ�$ 
V$/யிைர� பிணி!, நி�ற ெபாிய தீவிைனக* ேம)$ ேம)$ வ�வனவா$; 
எ�னதாயிD$-ஆதலா� V8க%2 எ�ன நல$ உ-டாவதாயி��தா)$; ஏதி� 
ெப- நீ82மி�-பிறமகளிைர வி�$	த� ஒழிமி� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ேபரஞ��Jமி எ�ற, நரக�லகிைன; நரக!தி� Q'�, ந�பவ�* பிற� 
மைனவிமாைர வி�$பி! தீவிைன ெச&ேதாேர எ-ணிற�தவ�. பிற�மைன நய!தேல 
மாெப��தீவிைன; அ!தீவிைன ேம� ேம� வ�கி�ற பிறவிகளிD$ V$ைம! 
ெதாட��,வ�, ந�வ, தி-ண$. ஆதலா� உ8க%2 இ�ெபா>, 
எ!,ைணயி�ப$ வ�தா)$ பிற�மைண நயவாேத ெகா-மி�! எ�றவா3. 
அற�கைட நி�றா�* எ�லா$ பிற�கைட நி�றாாி# ேபைதயாாி� எ�ப, ப#றி� 
பிற�மைன நய!தைல� ெப�விைன எ�றா�. 
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இனி, இ! தீவிைனேய எ�லா! தீவிைனக9�28 காரணமாத� ப#றி� ெப�விைன 
ேம�வ�$ எ�றா� எனிDமா$. எ�ைன? 
 

/?ெபா� 9ண��ேதா� /,நீ �லகி#  
க?ய� ப%டன ைவ�,ள வவ#றி#  
க*9$ ெபா&�8 கள�8 ெகாைல�� 
த*ளா தா28 காம� த$பா� 
ஆ8க, க?!ேதா ர�லைவ க?�ேதாெரன  
நீ8கின ர�ேற நிைறதவ மா�க*  
நீ8கா ர�ேற நிணில ேவ�ேத  
தா8கா நரக� த�னிைட �ழ�ேபா� 

.... மணிேமகைல(22-169-74) 
எனவ�$ மணிேமகைல�$ ேநா�2க. 
இனி, 

பைகபாவ ம1ச$ பழிெயன நா�2$  
இகவாவா மி��ற�பா� க- 

....2ற*,149 
என�$ 

நல�2ாியா� யாெரனி னாமநீ� ைவ�பி# 
பிற��2ாியா ேடாேடாயா தா� 

....2ற*,146 
என�$, வ�$ தி��2ற* நிைனக. 
 
இனி� க$பநாட�, இராம� E#றாக. 

ஈர மாவ, மி#பிற� பாவ,$  
Qர மாவ,8 க�வியி� ெம&�ெநறி  
வார மாவ, ம#ெறா� வ�	ண�  
தார மாவதா! தா82� த��கேதா? 

என, ஓ,த)/ண�க. 
 
இனி, பிற�மைன நய!த#க- அற$ெபா�ேள ய�றி அவ� வி�$	$ இ�ப�தாD$ 
இ�ைலேய! அஃெதா� ேநாேயயா$ என� 2மர2�பர வ?களா�; 
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பிற�வைர நி�றா* கைட!தைல1 ேசற�  
அறன�ேற ஆயிD மாக-சி3வைர�$  
ந�னல!த தாயிD8 ெகா*க நலம�ேற  
ெம&�ந.8க �-ண.82 ேநா& 

என� E3கி�ற ெம&$ெமாழி�$ உள8ெகா*க. 
------------   
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((16) 16) 16) 16)     
 
ெபா&ய� மி�;	ற$ Eற�மி�; யாைர�$  
ைவய� மி�;வ? வ�லன ெசா��நீ�  
உ&ய� மி�;உயி� ெகா�3உ-. வா>$நா*  
ெச&ய� மி�;சிறி யாெரா. தீய�மி�          (16)  
 
(இத� ெபா�*) ெபா&ய�மி�-ெபா&Eறாதீ�க*; 	ற8Eற�மி�-
	ற8Eறாதீ�க*; யாைர�$ ைவய�மி�-எ!தைகேயாைர�$ இக'�, Eறாதீ�க*; 
வ?� அ�லன ெசா�� நீ� உ&ய�மி� அழக�லாதனவ#ைற� E3மா#றாேல 
உடேலா$பாதீ�க* உயி�ெகா�3 உ-. வா>$ நா* ெச&ய�மி�-பிறவ#றி� 
உயிைர� ெகா�3 அவ#றி� ஊைன�-. V8க* வா'நாைள 
ஆ�கி�ெகா*ளாதீ�க*; சிறியாெரா.-கயமா�கேளா. தீய�மி�-ேக-ைம 
ெகா*ளாதீ�க* எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா& 2றைள க.Aெசா�, இழிதக�ைடய ெசா#க* இவ#ைற1 
ெசா�லாதீ�. வ?�-அழ2. ெசா��#கழ2-வா&ைம�ைட!தாத�. எனேவ, ெபா& 
எ�றாயி#3. ெபா&Eறி உ&ய�மி� எனேவ ெபா&�காி Eறி உடேலா$ப 
ேவ-டா! எ�றவாறாயி#றா$. ெபா&யாவ,. ந�ைம பயவாத நிகழாத, Eற)$, 
தீ82 பய�2$ நிக'�த, Eற)$ ஆெம�க. எனேவ பிறிேதா�யி��2! தீ82 
பய�2$ ெசா#கைள� Eறாெதாழிக எ�றவா3, எ�ைன? 
 

வா&ைம ெயன�ப.வ தியாெதனி� யாெதா�3� 
தீைம யிலாத ெசால�. 
....2ற*, 291 
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என�$, 
ெபா&$ைம�$ வா&ைம யிட!த 	ைரதீ��த  
ந�ைம பய�2 ெமனி� 
... 2ற*,261 

என�$ வ*9வ� ஓ,மா#றா� ெபா&$ைமயினிய� உண�க. 
 
இனி, 	ற8Eறலாவ,-காணாதவழி� பிறைர யிக'�,ைர!த� இ, ெப��தீவிைன 
எ�பத� வ*9வ� ெப�மா�, 
 

அற8Eறா ன�ல ெசயிD ெமா�வ�  
	ற8Eறா ென�ற �ன, 
....2ற*,181 

எ�பதனா�, தீவிைன பலவ#3*9$ இ, ேம$ப%ட, எ�பதனா)$, 
அறனழீஇ ய�லைவ ெச&த�# றீேத  
	றனழீஇ� ெபா&!, நைக 
....2ற*,182 

என�$ 
	ற8Eறி� ெபா&!,யி� வா'த�# சாத  
லற8E3 மா�க� த�$ 
...2ற*,183 

என�$ 
க-ணி�3 க-ணற1 ெசா��DA ெசா�ல#க  
/�னி�3 பி�ேனா�கா1 ெசா� 
... 2ற*,184 

என�$ வ�$ =�3 2ற*களாD$ அ!தீவிைனயி� ெகா.ைமைய 
விள�2தலாD$ உண�க. 
 
ைவத�-இக'�,ைர!த�. யாைர�$ எ�ற,-எளிேயாராயிD$ எ�ப,பட நி�ற,. 
வா>நா* ெச&த�-வா'நாைள வள�!,� ேகாட�. தீயி�மி�-
ந%	றாேதெகா-மி�. இஃேதா� அ�Aெசா� ஆயிD$. இத� ெபா�* இ�னேத 
எ�ப,. சிறியாெரா. தீயி�மி� எ�றதனா# ெப#றா$. தீயி� எ�ற பாட 
ேவ3பா.*ள,. அதைன� ெகா*ளி� தீயின ெச&ய�மி� என�ெகா*க. சிறியா�-
சி#றினமா�க*. அவராவா�: ந�லத� நலD$ தீயித� தீைம�$ இ�ைல 
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ெய�ேபர�$, வி%�$O�!த�$ நட� /*ளி%ட2>. இ!தைகேயா� ேக-ைம 
அறிைவ!திாி!, இ�ைம�8 ெக.�2மாக�� சிறியாெரா. தீயி�மி� எ�றா�. 
இதைன, 

நில!திய�பா னீ�திாி� த#றா2 மா�த��  
கின!திய�ப தா2 மறி� 

.... 2ற*,452 
என�$, 

மன!தாD மா�த�� 2ண�1சி யின!தானா  
மி�னா ெனன�ப.8 ெசா� 

....2ற*,453 
என�$ 

மன!, ள,ேபால� கா%? ெயா�வ#  
கின!,ள தா2 மறி� 

.... 2ற*,454 
என�$ 

ந��ன!தி F82! ,ைணயி�ைல தீயின!தி 
ன�ல# ப.�பOஉ மி� 

என�$ வ�$ தி��2ற*களா)ண�க. 
------------ 
 
இ��மஇ��மஇ��மஇ��ம� � � � ((((17) 17) 17) 17)     
 
க*ள� மி�, கள� ஆயின யாைவ�$;  
ெகா*ள� மி�, ெகாைல E? வ�$அற$;  
எ*ள� மி�, இல� எ�ெற-னி யாைர�$;  
ந*ள� மி�, பிற� ெப-ெணா. ந-ண�மி�.          (17)  
 
(இத� ெபா�*) கள� ஆயின யாைவ�8 க*ள�மி�-கள� எ�3 க�த�ப.கி�ற 
ெதாழி� வாயிலா& எ�ெபா�ைள�$ கவ�த� ெச&யாெதாழிமி�; ெகாைலE? வ�$ 
அற$ ெகா*ள� மி�-உயி��ெகாைலேயா. E?வ�கி�ற அற8கைள ேம# 
ெகா*ளா ெதாழிமி�; இல� எ�3 எ-ணி எ*ள�மி�-வறியவ� எ�3 நிைன!, 
யாைர�$ இகழாதி�மி�, யாைர�$ ந*ள�மி�-ஆராயாம� யாைர�$ 
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ந%	�ெகா*ளா ெதாழிமி�, பிற� ெப-ெணா. ந-ண�மி�-பிற� மைனவிய�பா# 
ெச�லாெதாழிமி� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) கள� எ�3 பிறரா# க�த�ப.$ப? எ�ெபா�ைள�$ ெகா*ளா ெதாழிக! 
எ�றவா3. ெகாைல E?வ�$ அற$ எ�ற, ேவதிய� ேவத ேவ*விகைள, சி3 
ெத&வ8க%2 உயி��ப� ெச&, வழிப.த� /த�யன�மா$. யாைர�$ ந*ள�மி� 
எ�ற,, ஆரா&�, ந�லாைர ந%டல�றி� க-டவேராெட�லா$ ந%	1 ெச&ய#க 
எ�றவா3. 
 
இனி இத�க-, க*ள�மி� களவாயின யாைவ�$ எ�பதைன, 
 

எ*ளாைம ேவ-.வா ென�பா ெனைன!ெதா�38  
க*ளாைம கா�கத� ெனA� 

...2ற*,281 
என�$, 

உ*ள!தா )*ள)� தீேத பிற�ெபா�ைள� 
க*ள!தா# க*ேவ ெமன� 

... 2ற*,282 
என�$ வ�$ 2ற* /த�யவ#றாD /ண�க. ெகாைல E?வ�$ அற$ 
ெகா*ள�மி� எ�பதைன, 

அறவிைன யாெதனி# ெகா�லாைம ேகாற�  
பிறவிைன ெய�லா� த�$. 
... 2ற*,321 

என�$, 
அவிெசாாி� தாயிர$ ேவ%ட� ெனா�ற Dயி�ெச2!  
,-ணாைம ந�3 

.... 2ற*,259 
என�$ வ�� தி��2ற*களாD$, 

ெகாைலயற மாெமD$ ெகா.�ெதாயி�  
மா�க* அவல� ப?#3ைர 

.... (மணி-6-62-3) 
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எனவ�$ மணிேமகைலயாD$, ஏைனயவ#ைற /#Eறி� ேபா�த ேம#ேகா*களாD 
/ண�க. (17) 
--------------------  
 
உ12 ெகா3"த0� உய��உ12 ெகா3"த0� உய��உ12 ெகா3"த0� உய��உ12 ெகா3"த0� உய��            (18) (18) (18) (18)     
 
,#3ள வாக! ெதா2!, விர�ைவ!த,  
எ#3�2 அஃ, உ�னி� இ,அத� காரண$  
அ#றமி� தான$ எைன�பல ஆயிD$  
,#றவி' ஒCவா! ,ணி� எ�D$ ஆேற         (18)  
 
(இத� ெபா�*) ,#3 உளவாக! ெதா2!, விர� ைவ!த,-(,றவியாகிய ) நா� 
ேசா#றிைன மி2தியாக ஏ#3� ைகயிேல�தி வ�த� க-.; அஃெத#3�ெகனி�-
அ8ஙன$ ெச&வத#2� காரண$ எ�ைனேயா? எ�பாயாயி�. அ#ற$ இ� தான$ 
எைன�பல ஆயிD$-2#றமி�லாத தான� ெபா�*க* எ!,ைண�$ 
பலவாயவிட!,$; ,#3 அவி' ஒCவா! ,ணி� எ�D$ ஆேற-அைவெய�லா$ 
உ-R$ ேசா#றி#2 நிகராகா எ�ப, ெதளிவான /?�. இ, அத� காரண$-
இ,ேவ அ8ஙன$ ெச&த#2� காரணமா$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) வைளயாபதி எ�D$ ெப�8கா�பிய8 E3$ கைதயிைனயா$ சிறி, 
மறிகி�றிேல$ ஆயிD$ இ1 ெச&�* யா� E#3 எ�த1 ெசCவியி# 
Eற�ப%?��கலா$ எ�3 ஊகி!,ண��, இ8ஙன$ உைர Eறிேனா$. 
,#3-ேசா3. உளவாக-மி2தியாக. விர�-ஆ2ெபய�, ைக, ஒ� ,றவி த� 
ப��கல!தி� நிர$பி1 ேசா3 ஏ#3வ�வாைன� க-ட ஒ�வ� நீ இ8ஙன$ மிக�$ 
ேசா3 ெதா2!, வ�த#2� காரண$ எ�ைன? என வினவினனாக. அத#2� 
காரண8 E3பவ� தான8க9* ைவ!, உ-? ெகா.!தேல நனி�ய��த, 
ஆக�� யாD$ காணா� ேகளா� கா�/ட�ப%ேடா� /த�யவ��2! தான$ 
வழ8கேவ இCவா 3 ஏ#3 வ�கி�ேற� கா-! என விைட Eறின�. எ�க(இஃ, 
ஊ�கமா!திரேம) 
 
அ#ற$-2#ற$. தான� ெபா�*க9* உ-?ைய தைல சிற�த ெத�பதைன, 
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ஆ#3ந�� களி�ேபா ரறவிைல பக�ேவா� 
ஆ#றா மா�க ள�$பசி டைளேவா�  
ேம#ேற �லகி� ெம&�ெநறி வா'�ைக  
ம-?ணி ஞால!, வா'ேவா�� ெக�லா$  
உ-? ெகா.!ேதா� உயி� ெகா.!ேதாேர 

.... (மணி-11-92:99) 
எ�பதனாD$, ,றவிக* ேசா3 மிக�மிர�, ஏைனேயா��2 வழ82$ 
வழ�க/ைடய� எ�பதைன, 
 

ஐய� க?ைஞ ேன�தி  
ைமய3 சிற�பி� மைனெதா3 ம3கி�  
காணா� ேகளா� கா�/ட� ப%ேடா�  
ேபRந ாி�ேலா� பிணிந.� 2#ேறா�  
யாவ�$ வ�கெவ� றிைச!,ட F%?  
�-ெடாழி மி1சி)- ேடா.தைல ம.!,�  
க-பைட ெகா*98 காவல� றாென� 

எனவ�$ ஆ	!திர� வரலா#றாD/ண�க. 
---------- 
 
அ4ைடைம அ4ைடைம அ4ைடைம அ4ைடைம ((((19) 19) 19) 19)     
 
ஆ#3 மி�, அ�* ஆ�யி� மா%ெட�லா$;  
O#3 மி�அற$, ேதா$நனி ,�ன�மி�;  
மா#3 மி�கழி மாய/$ மான/$;  
ேபா#3 மி�ெபா� ளாஇைவ ெகா-.நீ�.          (19)  
 
(இத� ெபா�*) நீ�ஆ� உயி� மா%ெடலா$ அ�* ஆ#3மி�-நீயி� அாிய 
உயிாின8களிட!ெத�லா$ அ�* ெச&Qராக!; அற$ O#3மி�-ந�லற8கைள 
நாேடா3$ மா�த��2� E3Qராக!; ேதா$ நனி ,�ன�மி�-தீவிைனகைள� 
ெபா��தா, மிக�$ ஒழிQராக!; மாய/$ கழி மான/$ ேபா#3மி�-
வAசைனைய�$ மிைகயாய மான!ைத�$ வில�2Qராக! இைவ ெபா�ளா� 
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ெகா-. ேபா#3மி�-இCவற8கைள உ3தி� ெபா�ளாக� க�தி� ேபணி 
வா'Qராக!; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) எC�யி��2$ அ�* ெச&க! அற8கைளேய யாவ��2$ அறி�3!,க! 
தீவிைனைய அA�க! வAசக!ைத�$ மா-பிற�த மான!ைத�$ வில�2க. 
இCவற8கைளேய ெபா�ளாக� ேபணி ந� வா'� வா'Qராக! எ�றவா3. 
 
(விள�க$) அ�*-ெதாட�	 ப#றா, இய�பாக எ�லா�யி�க- ேம)$ ெச�வதாகிய 
இர�க$. 
 

அ�%ெச�வA ெச�வ!,% ெச�வ$ ெபா�%ெச�வ$  
Jாியா� க-R /ள 

.... 2ற*,241 
என�$, 

ந�லா#றா னா? ய�ளா*க ப�லா#றா#  
ேறாிD மஃேத ,ைண 

..2ற*, 242 
என�$, 

அ�*ேச��த ெநAசினா�� யி�*ேச��த  
வி�னா �லக$ 	க� 

.... 2ற*,243 
என�$, 

ம�Dயி ேரா$பி ய�ளா*வா# கி�ெல�ப  
த�Dயி ரஞ�$ விைன 

2ற*,244 
என�$, 

அ�ல� அ�ளா*வா�� கி�ைல வளிவழ82  
ம�ல�மா ஞால8 காி 

...2ற*,245 
என�$ 

அ�ளி�லா�� கC�லக மி�ைல ெபா�ளி�லா�� 
கிC�லக மி�லாகி யா82 

…. 2ற*.247 
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என�$ வ�கி�ற தி��2ற*களா� அ�ளற!தி� மா-	ண�க. 
 
O#3மி� எ�ற,, யா-.$ யாவ��2$ அறி�3!,மி� எ�ப, பட நி�ற,. 
ேதா$-2#ற$; தீவிைன.  இனி, தீவிைனைய நய�, ெச&ய#க ெவ�பா� 
நனி,�ன�மி� தீவிைன தீயேவ பய!தலா� அதைன� ,�னாைமேய 
உயி��23தியாயி#3 எ�றா�.  இதைன, 
 

அ�8ேகட ென�ப தறிக ம�8ேகா?!  
தீQைன ெச&யா ெனனி� 

... 2ற*,210 
எ�பதனாD$ உண�க.   இ�D$ 

தீயைவ ெச&தா� ெக.த னிழற�ைன  
Qயா த?�ைற� த#3 

... 2ற*,208 
என�$, 

த�ைன!தா� காதல னாயி ெனø!ெதா�3�  
,�ன#க தீவிைன� பா� 

... 2ற*.209 
என�$, 

தீயைவ தீய பய!தலா� தீயைவ 
தீயிD$ அAச� ப.$ 

... 2ற*,208 
என�$ வ�$ தி��2ற*கைள�$ நிைனக. 
 
மாய$-வAச$: ெபா&�மா$. கழிமான$ என மா#3க. கழி மான$-மா-பிற�த 
மான$. அஃதாவ,  அ�தண� சா�ேறா� அ��தவ!ேதா� த$ /�ேனா� த�ைத 
தாயெர�றிவைர வண8காைம�$. /?�க�படாதாயிD$ க�திய, /?!ேத 
வி.த)$ /தலாயின. ெபா�ளா: ஆ�க1 ெசா�\3 ெக%ட,. ெச&�* விகார$ 
--------   
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இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((20) 20) 20) 20)     
 
ெபா�ைள� ெபா�ளா� ெபாதி�ேதா$ப� ெச�லா,  
அ�ைள� ெபா�ளா அற$ெச&த� ேவ-.$;  
அ�ைள� ெபா�ளா அற$ெச&, வா�க-  
இ�* இ� இய�	 எ&தா, எ�ேனா நமர8கா*          (20)  
 
(இத� ெபா�*) நமர8கா*-எA�#ற!தீேர!; ெபா�ைள� ெபா�ளா� ெபாதி!, 
ஓ$ப� ெச�லா,-ெச�வ� ெபா�ைள மிக�$ ஈ%.தேல மா�த��2 உ3தி� 
ெபா�ளாவ, எ�3 க�தி அவ#ைற� க%?ைவ!,� கா!திராம�; அ�ைள� 
ெபா�ளா அறAெச&த� ேவ-.$-அ�ைளேய உ3தி� ெபா�ளா�க க�தி 
அ�ெபா�ளாேல ந�லற8கைள1 ெச&த� ேவ-.$. அஃேத அறி�ைடைமயா$; 
அ�ைள� ெபா�ளா அறAெச&,-நீ� ெபா�ளீ%.கி�றீராயிD$, அ�ைளேய 
உ3தி� ெபா�ளாக �ணர�, அ�ெபா�ளாேல அற8கைள1 ெச&,; வா�க--
அCவற!தி� பயனாகிய ேமனிைல�லகவா'விைன� ெப#3; இ�*இ� இய�	 
எ&தாத, எ�-அ82 ஒளி�ைடய ப-ணிைனயைடய /யலாைம�2� காரண$ 
எ�ைனேயா? இ�ேன அறA ெச&மி�! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�*-ெச�வ� ெபா�*. அைவ ெபா� மணி ெந� /த�யன. 
ெபா�ளாக என� ேவ-?ய ஆ�க1ெசா� ஈாிட!,$ ஈ3 ெதா�கன; ெச&�* 
விகார$. ெபா�ளாக-உ3தி� ெபா�ளாக. ெபாதித�-மைற!, ைவ!த�. ஓ$ப� 
ெச�லா,-ஓ$பாம� எ�D$ ஒ� ெசா�னீ�ைம!,. அ�ேள ேமனிைல�லகி� 
ஒளி�ைடய வா'�ைக ந�2$ உ3தி� ெபா�ளாக �ண��, எ�க. வா�: ஆ2 
ெபய�, ேமனிைல�லக$. அற$: வி��ேதா$ப� ஈத� /த�யன. இ�*இ� இய�	-
ஒளி�ைடய த�ைம�ைடய அமரவா'�. இ�ேன அறA ெச&மி� எ�ப, 
2றி�ெப1ச$ 
 

அ�%ெச�வA ெச�வ!,% ெச�வ$ ெபா�%ெச�வ$  
Jாியா� க-R /ள 

.... 2ற*,241 
எ�பதனா� அ�%ெச�வ$ ெபா�%ெச�வ$ எ�D$ இர-டD* ெம&யாய 
ெச�வ$ அ�%ெச�வேம எ�ப,$, 
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ந�லா#றா னா? ய�ளா*க ப�லா#றா#  
ேறாிD மஃேத ,ைண 

.... 2ற*,242 
எ�பதனா� ஆ�யி�! ,ைணயாவ, அ�%ெச�வேம ஆகலா� அஃேத ெபற#பால, 
எ�ப,$, உண�க. 
 

அ�*ேச��த ெநAசினா�� கி�ைல இ�*ேச��த  
இ�னா �லக$ 	க� 

… 2ற*,243 
எ�பதனா� அ�9ைடேயா� வா�க- இ�ளி� இய�	 எ&,த� ஒ�தைல ஆக�$ 
அ!தைகய ேபாி�ப வா'�ைகைய நீய� ெபற /யலாைம எ�ைனேயா? எ�றவா3. 
இனி, ெபா�ளா� வ�$ பய� அ�9ைடயராகி ஈதேல ஆவதைன, 
 

ெத-கட� வளாக$ ெபா,ைம யி�றி  
ெவ-2ைட நிழ#றிய ஒ�ைம ேயா#2$  
ந.நா* யாம!,$ பக)� ,Aசா� 
க.மா� பா��28 க�லா ெவா�வ#2$ 
உ-ப, நாழி �.�பைவ யிர-ேட  
பிற� ெம�லா ேமாெரா� 2$ேம  
ெச�வ!,� பயேன Lத�  
,&�ேப ெமனிேன த�	ந பலேவ 

... 	றநா,169 
எனவ�$ ந�கீரனா� ெமாழியாDண�க. 
----------- 
 
�லா� ம-"த+ �லா� ம-"த+ �லா� ம-"த+ �லா� ம-"த+ ((((21) 21) 21) 21)     
 
தகா, உயி� ெகா�வானி� மிகாைமஇைல பாவ$  
அவாவிைலயி� உ-பா� 	லா�ெப�க� ேவ-.$  
	காவைல வில8கா&� ெபாறா,பிற ஊ�ெகா�3  
அவாவிைலயி� வி#பாD$ ஆ-. அ,ேவ ேவ-.மா�.         (21)  
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(இத� ெபா�*) அவா விைலயி� உ-பா�-ஊD-R$ அவாவினாேல அதைன 
விைலெகா.!, வா8கி! தி�பவ�றாD$; 	லா� ெப�க� ேவ-.$-அ�த 
ஊDண� நாேடா3$ மி2தியாக வ�தைலேய வி�$	வா�; விைலவில82 	கா 
ஆ&� ெபாறா,-தா� வைலயி# பி?!த வில82கேள தன�2 உணவாக�$ 
அ!,ைணயி� அைமதி�றாம�; விைல அவாவி�-ேம)$ விைல�ெபா�* 
ெப3கி�ற அவா� காரணமாக; பிற ெகா�3 ஊ� வி#பாD$-பிற �யிாின8கைள� 
ெகா�3 அவ#றி� ஊ�கைள� ெகாண��, வி#பவD$; ஆ-ட,ேவ ேவ-.$-
அCவிட!, அC[� மி2தி�$ கிைட�பதைனேய வி�$	வா�; உயி�ெகா� 
வானி� பாவ$ மிகாைம இைல-ஆதலா� உயிைர� ெகா�பவனிட!,� ேபாலேவ 
தீவிைன இவ�களிட!,$ மி2வதா$. ஆகேவ விைல�பா�� ஊ� ெகா-.-ண� 
அறேவா��2! தகாத ெசயலா$ எ�றவா3. 
 
ஊ� உ-R$ அவாவினாேல ஊ� உ-பவ� அC[� உண� மி2தியாக� 
கிைட!தைலேய வி�$	வா�. ஆகேவ அவ� ெகாைல�2ட� ப%டானாகி� 
ெகா�றவேன ஆகி�றா�. எ�ைன? ஊ� வி#பவD$ அ8ஙனேம ஊ� 
மி2தியாக� கிைட�பதைனேய ெகா�கி�றா�. ஆதலா� ெகா�பவD�2! தீவிைன 
மி2வ, ேபாலேவ உ-பவD�2$ மி2த� ஒ�தைல. ஆதலா� ஊD-ண� தகா, 
எ�பதா$. ஆ-ட�க� ேவ-.$ எ�ப, பாட ேவ3பா.. 
 
இனி 

தின#ெபா3%டா# ெகா�லா ,லெகனி� யா�$  
விைல�ெபா�%டா Z�ற�வா ாி� 
.... 2ற*,256 

என வ*9வனா� E3த)$ கா-க. இனி, இ�க�!திைன, 
 

ெவ#3ட$ 	-ப,$ ேவ�� விள�தைவ  
ெத#ெறன �ணப,� தீைம த�ெம�ைன  
ெயா#ைற நி�றா.ைண S3 ப.!தவ% 
2#றம�ேறா ெச�3 E.ேவ ேதடா 

..... நீலேகசி,332 
எ�ற#ெறாட�க!, நீலேகசி1 ெச&�*களாD$ அவ#றி#2 யா$ வ2!,*ள 
உைர�ப2திகளாD$ ந�2ண�க.   இ�D$ 
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உ2ெந# பலE%? �-? /?�பா� 
மி2ெந� )தி�வதைன ேவ-.$-தக�ைடேயா  
�-ணா� ப./ைடைய �-பாDயி� மரண  
ெம-ணாத வா3-ேட யி82  

... உைரேம#ேகா*, 21 
எனவ�$ ெவ-பாவாD$ உண�க. 
------------   
 
ஊ61ஊ61ஊ61ஊ61ேபாாி� இழிதைகைம ேபாாி� இழிதைகைம ேபாாி� இழிதைகைம ேபாாி� இழிதைகைம ((((22) 22) 22) 22)     
 
பிறவி� கடலக!, ஆரா&�, உணாி�  
ெத3வதி� 2#ற$ இலா�க9$ இ�ைல  
அறவைக ஓரா விட�2 மிைசேவா�  
2ைற� இ�றி! த$�#ற$ தி�றன� ஆவ�.          (22)  
 
(இத� ெபா�*) பிறவி� கட� அக!, ஆரா&�, உணாி�-உயிாின8க* 
பிற�	#3ழலாநி�ற கட�ேபா�ற இ�ேப�லக!தி�க- ஆரா&�, காRமிட!,; 
ெத3வதி� 2#ற$ இலா�க9$ இ�ைல பிற�யிைர� ெகா�வதனா)-டா2� 
தீவிைனயி�லாதவ� ஒ�வேரD$ இலராவா�; அறவைக ஓரா விட�2 மிைசேவா�-
ஆயிD$, அற/ைறகைள ஆரா&�,ணராம� ஊ� தி�பவ�; 2ைற� இ�றி! த$ 
�#ற$ தி�றன� ஆவா�-அவ�*9$ யாேதாரவல/மி�றி! த$/ைடய மைனம�க* 
/த�ய �#ற!தாைர� ெகா�3தி�ற அ!,ைன� ெகா.விைனயாளேர யாவ� 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) உ&�, கைரேயற ஒ-ணாதப? விாி!, கிட!த�� பிறவிைய� கட� 
எ�றா�. வ*9வனா�$ பிறவாழி எ�ப,ண�க. 
 
பிறவி�%ப%.ழ�ேவா� த$ வா'நாளி� யாேதா�யிைர�$ ெகா�லா, Oயராகேவ 
வா'வ, யாவராD$ இயலாதெதா�ேறயா$. உலகி�க- க-ணா# காண�படாத 
சி#3யி�க9$ ெகா,2 எ3$	ேபா� என�$ யா-.$ நிைற�தி�!தலா� 
ெதாி�ேதா ெதாியாமேலா இவ#ைற� ெகா�லாதவ� யா�மில�. அ8ஙனமி��பிD$, 
ஆறறி�பைட!த மா�த� அற/ண��, ெகாைலவிைன ஒாீஇ வாழ� ேவ-.$ 
அ�ேறா. ஊ� உ-பவ� யாவ�$ ேகளி� எ�D$ ெம&�ண�வி�ைமயாேல தம�2 
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ெந�8கிய உற�ைடய உயிாின8கைள� ெகா�3 அவ#றி� ஊைன! தி�கி�றன�. 
இCவா#றா� இவ� த$ மைனவி ம�கைள! தி�பவ� ேபா�3 
ெப��தீவிைனயாளேர எ�பதி� ஐயமி�ைல எ�பதா$. 
 

ெகாைலவிைனய ராகிய மா�க* 	ைலவிைனய�  
	�ைம ெதாிவா ரக!, 

.... 2ற*,309 
என�$, 

அறிவினா னா2வ ,-ேடா பிறிதிேனா&  
த�ேநா&ேபா# ேபா#றா� கைட 

…. 2ற*,318 
என�$,வ�$ தி��2ற*கைள�$ ேநா�2க. 
 
யா,$ ஊேர யாவ�8 ேகளி� எ�D$ கணிய� J82�றனா� மணிெமாழியா� 
எ�லா�யி�க9$ ெந�8கிய உற�$ ப-	ைடயனேவ எ�பதைன �ண�க. 
இ$ெம&�ண�வி�ைமயா� மா�த� ஊ� தி�கி�றன� எ�றிர8கியப?யா$. 
----------- 
 
ெசவியறி�'உ ெசவியறி�'உ ெசவியறி�'உ ெசவியறி�'உ ((((23) 23) 23) 23)     
 
உயி�க* ஓ$	மி� ஊ�விைழ�, உ-ண�மி�  
ெசயி�க* நீ82மி� ெச#ற$ இக�,ஒாீஇ�  
கதிக* ந�)�� க-டன� ைகெதா>  
மதிக* ேபால ம3வி�� ேதா�3Q�.          (23)  
 
(இத� ெபா�*) உயி�க* ஓ$	மி�-எ�லா�யி�கைள�$ அ�* E��, 
கா�பா#3Qராக!; ஊ� விைழ�, உ-ண�மி�-பிற�யிாின8களி� ஊைன 
வி�$பி உ-ண#க; ெச#ற$ இக�, ஒாீஇ ெவ2ளிைய! ,வர வில�கி; ெசயி�க* 
நீ82மி�-காம/த�ய 2#ற8களினி�3$ நீ8கி வா>Qராக; கதிக* ந�)�� 
க-டனி� இCவா3 வா'Qராயி� ேம�வ�$ பிற�	�களிேல ேமனிைல 
�லக8களிேல ேதவ� /த�ேயாரா& அழகிய உ�வ8கைள அைட�,; 
ைகெதா>மதிக* ேபால-உலக!தா� ைக 2வி!,� ெதா>கி�ற 2ளி��த நிைற! 
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தி8க* ேபா�3; ம3வி�� ேதா�3Q�-2#றமி�லாதவ�களா& அ�* நிர$பிய 
	கெழா. விள82Q� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) உயி�கைள ஓ$	தலாவ,-ேசா��,$ ெகாைலவாராம� 2றி�ெகா-. 
உயி�கைள� பா,கா! ெதா>2த�. இCவறேம "ேலா� ெதா2!த அற8க9* 
தைலசிற�த அறமாத� ப#றி /#பட ஓதின� எ�ைன? 
 

ப2!,-. ப�)யி� ஓ$	த� "ேலா�  
ெதா2!தவ#3 ெள�லா� தைல 

... 2ற*,322 
எனவ�$ தி��2ற9$ ேநா�2க. ேவ*வி /த�யவ#றி# ெகா�3 ஊDக�த� 
ந�லறேம எ�D$ மடேவா�$ உள� ஆக�� நீய� விைழ�, எ�லாவ#றாD$ 
ஊD-Rெதாழிமி�. உ-Yராயி� நரக!, எCவா#றாD$ 
ஊD-ணாெதாழிமி�. உ-Yராயி� நரக!, Q'�, ந�2வ� எ�பா� விைழ�, 
ஊ� உ-ண�மி� எ�றா�. 
இதைன, 

ந�றா2 மா�க$ ெபாிெதனிDA சா�ேறா��2�  
ெகா�றா2$ ஆ�க$ கைட 

.... 2ற*.328 
என�$, 

உ-ணாைம �*ள ,ய�நிைல SD-ண  
அ-ணா!த� ெச&யா தள3 

....2ற*,255 
என�$ வ�$ 2ற*களாD/ண�க. 
 
ெச#ற$-ெவ2ளி.ெசயி�-காம /த�ய ஆ3வைக� 2#ற8க9$ ஆ$.தீவிைன 
பிற!த#ெக�லா$ ெவ2ளிேய தைலசிற�த காரணமாக��. ெசயி�க* நீ82மி� 
எ�ெறாழியா, அதைன� தனி!ெத.!,$ ஓதின�. இCவாெற�லா$ நாெடா3$ 
ந�லற$ ேபணி வா>திராயி� நீயி� ஒளி�லகி� அழகிய ேதவயா�ைக ெப#3� 
திக>Q� எ�3 அவ#றி� பயைன�$ உடேனாதின�. எ�ைன? 
 

சிற�YDA ெச�வ/ மீD மற!திFஉ8 
கா�க ெமவேனா �யி��2 
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.... 2ற*,31 
என�$, 

அற!திFஉ8 கா�க/ மி�ைல யதைன  
மற!த� F8கி�ைல ேக. 

….. 2ற*,32 
என�$ வ�$ தி��2றைள�$ ேநா�2க. 
------------ 
 
தவ"தி� மா1� தவ"தி� மா1� தவ"தி� மா1� தவ"தி� மா1� ((((24) 24) 24) 24)     
 
ெபா�ெளா. ேபாக$ 	ண�த� உறிD$  
அ�9த� சா�ற அ��தவ$ ெச&$மி�  
இ�ளி� கதி1ெச�3 இனிஇவ- வாாீ�  
ெத�ள� உறிD$ ெத�-மி� அ,ேவ.          (24)  
 
இத� ெபா�*. ெபா�ெளா. ேபாக$ 	ண�த)றிD$-நீ8க* ந�லா#றினி�3 
ெபா�ளீ%.� ெதாழி� \.ப%?��தா)$ இ�லற!திேல மைனவிமாெரா. இ�ப$ 
Vக��, வா'QராயிD$; ஆ2க!; அ�9த� சா�ற அ��தவA ெச&$மி�-
பிற�யி�க9�2 அ�* ெச&தேல மி�க, ெசய#காிய தவெவா>�க!ைத�$ 
ேம#ெகா*ள� கடQ�; இ�*இ� கதி1ெச�3-மய�கமி�லாத உயி�பிற�ெப&தி; 
இவ- இனி வாாீ�-இ�நில�லக!ேத இ�D$ வ�, பிறவா� ெப�ைமைய எ&,Q�; 
ெத�ள� உறிD$ நீ8க* ப�லா#றா� ஆரா&�, ெதளி�தா)$; அ,ேவ-அ!தவேம 
/? ெபா�ளா$; ெத�-மி�-ெதாி�, ெகா-மி�; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) அறெநறி நி�3 ெபா�ளீ%.த)$ மகளிெரா. 	ண��தி�	#றி�!த)$ 
தவெவா>�க!தி#2 இைடS3க* ஆக மா%டா. ெபா�*களி�பா� ப#றி�ைம�$ 
காமவி�ப!தி�பா� அ>�தாைம�$, உ#றேநா& ேநா�ற)$ உயி��23க- 
ெச&யாைம�ேம ெம&யாய தவமாக�� இC ெவா>�க/ைடLரா& வாழ�கடQ� 
இCவா'�ைக V$ைம ேம�ேம)$ உய�பிற�பி# ெச)!தி Q. ேப#றிைன�$ 
ந�2$ எ�றவா3. 
இதைன, 

உ#றேநா& ேநா�ற )யி��23க- ெச&யாைம  
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ய#ேற தவ!தி# 2� 
... 2ற*,261 

என�$, 
த�Dயி� தானற� ெப#றாைன ேயைனய  
ம�Dயி ெர�லா� ெதா>$ 

....2ற*,261 
என�$, 

மழி!த)$ நீ%ட)$ ேவ-டா �லக$  
பழி!த ெதாழி!, வி?� 

...2ற*,280 
என�$ வ�� தி��2ற*களாD$ உண�க. 
 
இ�D$ ைசவ� /த�ய பிற சமய!தா�$ இ8ஙனேம E3தைல 
 

ேதசமிட$ கால�தி� காசன8க ளி�றி1  
ெச&வெதா�3 ேபா�ெச&யா1 ெசயலதைன1 ெச&த8 
Eச�ப. மனமி�றி �லாவ னி#ற 
)ற�க/ண� �-?ப% ?னியி�!த� கிட!த� 
மாசதனி# U&ைமயினி� வ3ைம வா'வி� 
வ�!த!தி# றி�!த!தி� ைம,ன!தி# சின!தி  
னாைசயினி� ெவ3�பினிைவ ய�லா, ெம�லா  
மைட�தா) ஞானிகடா மரன?ைய யகலா� 

.... சிவ-ச�தி,285 
என�$, 
 

நா.களி# 	�2ழ�3$ கா.களி# சாி!,$  
நாக/ைழ 	�கி��,� தாக/த# றவி��,$  
நீ.பல கால8க* நி!திரா யி��,$  
நி�மலஞா ன!ைதயி�லா� நிக'�தி.வ� பிற�பி� 
ஏ.த� மல��2ழலா� /ைல!தைல�ேக யிைட�ேக  
எறிவிழியி� ப.கைட�ேக கி%�,மிைற ஞான8 
E.மவ� Eடாிய Q.8 E?�  
2Aசி!த ேசவ?�$ 2$பி%ேட யி��பா� 

... சிவ-சி!தி,308 
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என�$, 
 

சா�கிர!ேத யதீத!ைத� 	ாி�தவ�க* உலகி#  
ச�வச8க நிவி�!திவ�த தேபாதன�க ளிவ�க*  
பா�கிய!ைத� பக�வ,ெவ னி$ைமயிேல �யிாி�  
ப#ற3!,� பர!ைதயைட பரா�சிவ ர�ேறா. 
ஆ�2/? கவி!தரசா- டவ�களிாி ைவயேரா  
டDபவி!த8 கி��தி?D மக�ப#ற# றி��ப�  
ேநா�கியி, 	ாியாேதா� 	ற�ப#ற# றா)  
Vைழவ�பிற� பினி�விைன க*V8கி டாேவ. 

என�$ வ�கி�ற சிவஞான சி!தியா�(287) /த�யவ#றா)$ உண�க. 
---------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((25) 25) 25) 25)     
 
தவ!தி� ேம� உைர தவ!திைற தன�2அல, அாிேத  
மய�2 நீ82த� மன$ெமாழி ெயா.$ெசய� ெசறித�  
உவ!த� கா&தெலா. இலா,ப� வைகஉயி��2 அ�ைள  
நய!, நீ82த� ெபா�*தைன அைனய,$ அறிநீ.          (25)  
 
(இத� ெபா�*) தவ!தி�ேம� உைற-தவெவா>�க!தி� ம%.ேம நி�3 உயி� 
வா'த�; தவ!, இைற தன�2 அல, அாி, அ! தவெவா>�க!தி# ெக�லா$ 
தைலவனாயி��கி�ற அ�க� கட�9�2� ைகE.வத�ல, ந$மேனா��2 மிக�$ 
அாியெதா� ெசயேலயா2$; ஆயிD$, ந$மேனா��2 தவமாவ,; மய�2 நீ82த�-
மய�க$ நீ8க� ெபா�ளிய� 	ண�த)$; மன$ ெமாழிெயா. ெமயி� ெசறித�-
மன/$ ெமாழி�$ உட$	மாகிய =�3 க�விகைள�$ அட�கி அறமாகிய 
சிைற�ேகா%ட!தி� க-ணி�!த�; உவ!த� கா&தெலா. இலா,-வி�$	த)$ 
ெவ3!த)மாகிய 2ண8கேளா?ராம�; ப�வைக உயி��2 அ�ைள நய�,-ப�ேவ3 
வைக�ப%ட உயிாின8களிட!,$ அ�* E�தைலேய வி�$பி; ெபா�*தைன 
நீ82த�-ெபா&� ெபா�*களி�பா# ப#3ைவயா, ஒழித�; அைனய,$ நீ அறி-
ஆகிய இவ#ைற ேம#ேகாடேல யா$. அ!தவ!திைன�$ நீ ந�2ண��, ெகா*ள� 
கடைவ! எ�பதா$. 
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(விள�க$) தவ$ ெசய#காிய ெதா�ெறன� க�தி அதைன வி%.விட ேவ-டா! 
தவ!ேதா��2� Eற�ப%ட />வில�கண8க9$ தவ!ேதா��ெக�லா$ 
இைறவனாகிய அ�க� கட�9�ேக ெபா��,வதா$ ஆயிD$, அஃ, 
அ�ைம�ைடய!ெத�3 அசாஅவாைம ேவ-.$. அ! தவ$ ந$மேனா� 
ஆ#3மளவி#2 எளியOஉமா$. அஃதாவ, 
 
ெபா�ள�லவ#ைற� ெபா�ளாக� க�,$ மய�க$ நீ82த)$ மனெமாழி ெம&கைள 
அட�கி! தீெதாாீஇ ந�றி�பா)&!த)$, வி��	 ெவ3�ப#றி�!த)$ ெபா&� 
ெபா�*கைள� ப#றி� கிடவாைம�$ எC�யி��2$ அ�9ைடயராயி�!த)$ 
ஆகிய இC ெவா>�கேம ந$மேனா��2! தவமா$. ஆதலா� இவ#ைற ேம#ேகாட� 
யாவ��2$ E.$ அ�ேறா எ�றவா3. 
 
இவ#ைற; நிரேல, 
 

ெபா�ள�ல வ#ைற� ெபா�ெள� 3ண�$  
ம�ளானா மாணா� பிற�	 

... 2ற*,351 
என�$, 

இ�ணீ8கி இ�ப$ பய�2 ம�ணீ8கி  
மாச3 கா%சி யவ��2 

....2ற*,352 
என�$, 

அட�ேவ-. ைம�த� 	ல!ைத விட�ேவ-.$  
ேவ-?ய ெவ�லா ெமா�82 

.. 2ற*,343 
என�$, 

ந�றா8கா ன�லவா� கா-பவ ர�றா8கா  
ல�ல# ப.வ ெதவ� 

.... 2ற*,379 
என�$, 

வ2!தா� வ2!த வைகய�லா# ேகா? 
ெதா2!தா#2� ,&!த லாி, 



50 

 

.... 2ற*,377 
என�$; (2றி�	-இCவிர-.$ வி��	 ெவ3�பினீ8க#2 ேவ-.வன) 
 

அ�ளி�லா�� கC�லக மி�ைல ெபா�ளி�லா��2  
இC�லக மி�லாகி யா82 

... 2ற*,247 
என�$ வ�$ தி��2றளாD/ண�க.  (25) 
----------- 
 
இைனவிைழ7�இைனவிைழ7�இைனவிைழ7�இைனவிைழ7�    (26)(26)(26)(26)    
 
எ-ணி�றி ேய,ணி�$; எCவழி யாD$ ஓ.$;  
உ*நி�3 உ��2$; உரேவா�உைர ேகாட� இ�றா$  
ந-ணி�றி ேய�$; நயவாைர நய�, நி#2$;  
க-ணி�3 காம$ நனிகா/3 வாைர Q'�2$.          (26)  
 
(இத� ெபா�*) காம$-காமமான,; 
எ- இ�றிேய ,ணி�$ ஆரா&த� சிறி, மி�றிேய ெசய� ெச&ய! ,ணி�$; 
எCவழியாD$ ஓ.$-ந�வழி தீயவழி எ�3 நா.த��றி எ�தவழியிD$ விைர�, 
ெச�)$; உ* நி�3 உ��2$-தா� வி�$பியவா3 இ�ப! ,&!த# கிைடS3 
ேந��தவிட!, ெநAச!தி� க-ணி�3 ந�!, உ*ள!ைத�$ உட$பிைன�$ 
ெம�வி�2$; உரேவா� உைரேகாட� இ�3 ஆ$-அறிஞ� E3$ அற�ைரகைள1 
சிறி,$ ேபRத)$ இ�ைலயா2$; ந-ணி�றிேய�$ த�பா� 
ேக-ைமயி�லாம)$ த�ைன1 சிறி,$ வி�$பாம)மி��பவைர�$ ெபாி,$ 
வி�$பி அCவி��ப!ைத விடா, நி#2$; நனி கா/3வாைர-த� உ�,தலாேல 
மிக�$ இைண விைழ1சிைன வி�$	வாைர; Q'�2$-தீவிைன�க- Q'!திவி.$; 
ஆதலா� க-இ�3-அ�காம!தி#2� க-ணி�ைல எ�ப� உலேகா� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) எ--ஆரா&1சி. எ-இ�றிேய ,ணி�$ எ�றா, இதைன1 ெச&த� 
அத� விைள� இ�னதா2$ எ�3 ஆரா&1சியி�றியா, நிக>க ெவ�3 காாியA 
ெச&ய! ,ணி�$ எ�பதா$. 
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காம!தி� ப-	 இ�னதாதைல இராமாயண /த�ய கா�பிய8களி# கா-க. 
உலகிய�D$ யா-.8 காணலா$. எCவழியாD$ ஓ.$ எ�ற, /ைற ேநா�காம� 
யாவாிட!,$ ெச�)$ எ�றவா3. காம$ இ!தைகய இழி2ண/ைட!ெத�ப, 
க�திய�ேறா, ஆசிாிய� 2மர2�பர அ?களா�, 
 

ெகாைலயA ெபா&�நாணா� மான/ ேமா$பா�  
களெவா�ேறா ஏைனய�A ெச&வா�-பழெயா.  
பாவமிஃெத�னா� பிறி,ம# ெற� ெச&யா�  
காம8 க,வ� ப%டா� 

..... நீதிெநறி விள�க$,79 
எ�ேறா,வாராயின�. 
 
இனி, காம8 க,வ�ப%ட ெநAச$ அறிஞ� அற�ைர ெகா*ளாம� எCவழியாD$ 
எ�பதைன, 
 

............. .......... ந�Dத� மட�ைதய�  
மட8ெக> ேநா�கி� மத/க� திற�	-.  
இட8கழி ெநAச! திளைம யாைன  
க�வி� பாக� ைகயக� படாஅ  
ெதா�கா �*ள! ேதா.$ 

.... சில�, 23:35-9 
எனவ�$ இள8ேகாவ?களா� இ�ெமாழியாD/ண�க. 
 
ந--ந-Rத�-அஃதாவ, ெந�8கி ந%	�ெகா*9த�, த$ைம வி�$பாதவைர�$ 
நய�, நி#2$ எ�பதைன, ைக�கிைள ஒ>�க!தா� உண�க. அஃதாவ,:- 
 

காமA சாலா விளைம ேயா*வயி  
ேனமA சாலா வி.$ைப ெய&தி  
ந�ைம�� தீைம� ெம�றி� திற!தா#  
ற�ெனா. மவெளா.� த��கிய 	ண�!,1  
ெசா�ெலதி� ெபறாஅ� ெசா�� யி�	ற� 
	��! ேதா�38 ைக�கிைள� 2றி�ேப 
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எனவ�$ ெதா�கா�பிய!தாDண�க    (அக!-7-50) 
 
இராமாயண$ /த�ய கா�பிய8களி� இராவண� /த�ய கா/க� ெசய�களா)$, 
உ-ணி�3��2$ எ�பதைன, 
 

இணரா� ந38ேகாைத எ�வைளயா* E%ட$  
	ணராம# Jச� தர�$-உணரா,  
த-டா வி>�பட� ந�ய�$  
உ-டா� எ�Dயி� ஓ$	த# காிேத 
..... 	ற�-ெவ--292 

எனவ�$ ஆ-பா# ைக�கிைளயாD$; 
 

பிைற	ைர வாRத� Yர�$ப ெம�ேறா*  
இைற	ைன ெய�வைள ேயக-நிைற	ைணயா  
யாம ெந.8கட� நீ�,ேவ� 
காம ெவ*ெளாி கன�றகA �டேம 

எனவ�$ ெப-பா# ைக�கிைளயாD$, 
 

Eல!தா �லக ெம�லா8 2ளி��ெபா. ெவ,�	 நீ8க  
நீல!தா ரர�க� ேமனி ெந&யி�றி ெயாி�த த�ேற 
கால!தா� வ�வெதா�ேறா காம!தா# கன)$ ெவ�தீ1  
சீல!தா லவிவ த�றி1 ெச&ய!தா னாவ ,-ேடா 

எனவ�$ க$ப� E#3 /த�ய காவிய1 ெச&�*களா) /ண�க. 
 
காம!தி#2� க-ணி�ைல எ�ப, ஒ� =,ைர. 
கா/3வாைர நரக!தி� Q'�2$ எனிDமா$. (26) 
---------- 
 
இ��ம�இ��ம�இ��ம�இ��ம�    (27)(27)(27)(27)    
 
சா�ேறா� உவ��ப! தனிநி�3 பழி�ப காணா�;  
ஆ�3ஆ82 அைம�த 2ரவ�ெமாழி ேகாட� ஈயா�;  
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வா�தா8கி நி�ற 	க'மா� ப.�ப�; காம�  
தா�தா8கி வி%ட கைணெம&�ப.$ ஆயி ன�கா�.          (27)  
 
(இத� ெபா�*) காம� தா� தா8கிவி%ட கைண ெம&�ப.$ ஆயி� அ�கா�-
காமேவ* த� ைகயிேல�தி� க��பவி��# ெறா.!, எ&, வி%ட மல��கைண 
கா/க� மா�பி# ப%டெபா>,; சா�ேறா� உவ��ப-ெபாிேயா�க* த$ைம 
ெவ3!ெதா,8காநி#ப�$; தனி நி�3-ம�2� ப#3�ேகாடாவாைர�$ இழ�, 
தனி!, நி�3; பழி�ப காணா�-இC�லக$ த$ைம� பழிO#ற)$ அறியாரா&; 
ஆ�3 ஆ82 அைம�த 2ரவ� ெமாழி ேகாட\யா� க�வி ேக*விகளா னிர$பி 
அவ#றி#கிையய அட8கிய த$மாசிாிய�ைடய ெமாழிகைள�$ ஏ#3�ெகா*ளாரா&; 
வா� தா8கி நி�ற 	க' மா�ப.�ப�-தா� பிற�த 2?யிDைடய�$ 
த$/ைடய�மாகிய ெப�ைமமி�க 	கைழ�$ ெக.!ெதாழிவ�. அ!,ைண! தீயதா$ 
காம$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ, காம!தா� வ�$ ேக%?ைன அறி�3!தியதா$ காம! 
தீவிைன�ைடேயாைர அவ��2� ப#3�ேகாடாகிய சா�ேறா� /த�யவ� 
ெவ3!ெதா,�க�� தனி!, நி#ற� ேவ-?#3. 
 
ஆ�3-க�வி ேக*விகளாேல நிர$பி எ�க. 2ரவ�-ந�லாசிாிய� /த�யவ�. 
ேகாட\யா�: ஒ� ெசா�. (விைன! திாிெசா�) ெகா*ளா� எ�D$ ெபா�%.. 
 
தா�ேறா�றிய உய�2? ெப�$	க' எ�ப, ேதா�ற வா�றா8கி 	க' எ�றா� 
(27) 
--------------  
 
இ��ம�இ��ம�இ��ம�இ��ம�    (28)(28)(28)(28)    
 
மாஎ�3 உைர!, மட�ஏ3ப ம�3 ேதா3$;  
Jஎ�3 எ��கி� இண��.ப; 	�ைம ெகா-ேட  
ேப&எ�3 எ>�, பிற�ஆ��ப�$ நி#ப�; காம  
ேநா&ந�2 எ>�, நனிகா'� ெகா*வதாயி ன�கா�.          (28)  
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(இத� ெபா�*) காமேநா& ந�2 எ>�, நனிகா' ெகா*வ, ஆயி� அ�கா�-
மா�த��2� காம�பிணி ந�றாக! ேதா�றி மிக�$ /தி�வதானா� அ�ெபா>,; மா 
எ�3 உைர!, மட� ஏ3ப-2திைர எ�3 Eறி�ெகா-. பைனமடலாேல 
2திைர��வA ெச&, நாண$ வி%.� பல�8 காண அத�ேம� ஏறா நி#ப�; J 
எ�3 எ��கி� இண� 7.ப-மணமாைல எ�3 Eறி�ெகா-. எ��கமல� 
ெகா!திைன�$ 7?�ெகா*வ�; 	�ைம ெகா-.-இCவா3 இழிதக�ைடயன 
ெச&,ெகா-.; பிற� ேப& எ�3 எ>�, ஆ��ப- த$ைம க-ட பிறெர�லா$ 
இஃெதா� ேபெய�3 Eறி எ>�, ஆரவாாி�2$ப?; ம�3ெதா3$ நி#ப-
அ$மட�மாைவ ஊ�1சிறாரா�>�பி!, ம�ற மி��2மிட�ேதா3$ அதைன S��, 
ெச�3 ஊரவ� அறிய நி#ப�; இ!,ைண�$ ெச&வி�2$ காம8 க-W�! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ஒ� தைலவ� தா� கா/#ற தைலவிைய மண!த#2 அவ9ைடய 
�#ற!தா� /த�ேயாரா� இைடS3 ேந��தவிட!, இCவா3 மடேல3த� 
ப-ைட�கால!, ந�தமிழக!, நிக'�த நிக'1சியா$. இ�நிக'1சி 
இழிதக�ைடயதாக�� காம!தினிழிதைகைம�2 இதைன இCவாசிாிய� 
2றி�கி�றா�. காம8 கா'ெகா-டவ� இ8ஙன$ மட�மா[�$ வழ�க/-ைமைய, 
 

ஏறிய மட#றிற$ இளைம தீ�திற$  
ேத3த� ஒழி!த காம!, மி2திற$  
மி�க காம!, மிடெலா. ெதாைகஇ1  
ெச�பிய நா�2$ ெப��திைண� 2றி�ேப 
...... ெதா�-அக!-51 

என�$ 
மட�மா E3$ இடDமா �-ேட 

….களவி-11 
என�$ வ�� ெதா�கா�பிய!தாD$, 
 

சா�றவி� வாழிேயா சா�றவி ெர�3$  
பிற�ேநா�� த�ேநா&ேபா# ேபா#றி யறனறித�  
சா�றவ�� ெக�லா8 கடனானா �Cவி��த  
சா�றீ� Vம�ெகா� றறி�3�ெப� ம�ற  
,ளியிைட மி�D�ேபா# ேறா�றி ெயா�!தி  
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ெயாளிேயா .�ெவ�ைன� கா%? யளியெள� 
ெனAசா3 ெகா-டா ளத#ெகா-. ,Aேச 
னணியல8 காவிைர� Jேவா ெட��கி� 
பிைணயல8 காவிைர� Jேவா ெட��கி� 
பிைணயல8 க-ணி மிைல�, மணியா��ப  
ேவா8கி�$ ெப-ைண மடZ��ெத� ெனCவேநா&  
தா82த ேறா#றா வி.$ைப� 2யி��பாக  
Q8கிைழ மாத� திற�ெதா�3 நீ8கா,  
பா.ெவ� பா&மா நி3!,;  
யாம!, ெம�ைல� ெமCவ! திைரயைல�ப  
மாேமேல ென�3 மட�	ைணயா நீ!,ேவ�  
ேறெமாழி மாத �றாஅ ,றீஇய  
காம� கடலக� ப%.;  
உ&யா வ�ேநா&� 2யலா2 ைமய  
)றீஇயா ளீ!தவி$ மா;  
காRந ெர*ள� கல8கி! தைலவி�ெத  
னாெணழி� /#றி �ைட!,* ளழி!த�  
மாணிைழ மாதரா ேளஎெரன� காமன  
தாைணயா� வ�த பைட;  
காம� க.$பைகயி# ேறா�றிேன# ேக$  
ெமழிDத \!தவி$ மா;  
அைகெயாி யானாெத� னா�யி ெரA�$  
வைகயினா )*ளA �.த� ம�ேனா  
/ைகயா ாில8ெகயி# றி�னைக மாத�  
தைகயா# றைல�ெகா-ட ெநA�;  
அழ�ம�ற காம வ�ேநா& நிக�ம�ற 
ேநாிைழ L!தவி$ மா;  
ஆ8கைத,  
அறி�தனி ராயி# சா�றவி� தா�றவ  
ெமாாீஇ ,ற�க!தி� வழி யா�ேறா  
�*ளிட�ப%ட வரசைன� ெபய�!தவ  
�ய�நிைல �லக /றீஇ யா8ெக�  
3ய�நிைல தீ�!த D�தைல� கடேன 

எனவ�$ க�!ெதாைகயாD$(139) ந�2ண�க. 
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இனி இ1 ெச&�ேளா., 
மாெவன மட)$ ஊ�� Jெவன� 
2வி/கி ெழ��க8 க-ணி�A 7.ப  
ம3கி� ஆ��க�$ ப.ப  
பிறி,$ ஆ2ப காம8கா'� ெகாளிேன. 

எனவ�$ 23�ெதாைக1 ெச&�*(17) ஒ�	 ேநா�க#பால,.  (28) 
--------------  
 
இ��ம�இ��ம�இ��ம�இ��ம�    (29)(29)(29)(29)    
 
ந�ேக விலாசி3வ�; நாRவ�; நாR$ ேவ-டா�;  
	�ேக கிட�ப�; கன�$நிைன ைக�$ ஏ#ப�;  
,#U- மற�ப�; அ>வ�; நனி ,Aச� இ�லா�;  
ந#ேறா* மிைகெப ாி,நா.அறி ,�ப$ ஆ�2$.          (29)  
 
(இத� ெபா�*) ந�ேக விலா இ3வ�-கா/காி� இழிெசயைல� க-. கயமா�க* 
நைக!, நைக!,! த$ விலாெவ�ெபா?�, ேபாவ�; நாRவ�-ம#31 சா�ேறா� 
தா/$ அவ�ெபா�%. நாணாநி#ப�; நாR$ ேவ-டா�-ம#3 அ� கா/கேரா 
நாண!ைத ஒ� ெபா�ளாக� க�தமா%டா�; (ைகவி%ெடாழிவ�) 	�ேக கிட�ப�-
நாெள�லா$ க#பி�லா அ$மகளி� இ�ல!ேத 	2�, அCவிட!ேதேய ேசா$பி! 
,யி�3 கிட�ப�; கன�$ நிைனைக�$ ஏ#ப�-அ!,யி�F.$ 
மனவைமதியி�றி�கனா� கா-டைல�$ ,யி� கைல�,ழி அ$ மகளிைர 
நிைனதைல�ேம ெதாழிலாக� ெகா*பவராவ�; ,#3 ஊ- மற�ப�-உ-R$ 
உணவிைன�$ மற�ெதாழிவ�; அ>வ�-அவரா� ைகவிட�ப?� அழாநி#ப�; 
நனி,Aச� இ�லா�-ந�2 ,யி)த�தாDமிலராவா�; ந#ேறா* மிைக ெபாி, நா. 
அறி ,�ப$ ஆ�2$-இCவா3 அ$மகளி�ைடய அழகிய ேதா*க* கா/க��2 
உலக!தாெர�லா$ க-Eடாக� காண!த2�த மாெப�� ,�ப!ைத�-டா�2$; 
ஆதலா� அ$மகளி� ேக-ைம ைகவிட#பால,, எ�பதா$. 
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(விள�க$) கா/க� கயவ�ைடய இழிெசயைல� க-.ழி! த$பழி ேநா�கா� 
கயமா�க* விலாவி3$ப? வி>�, வி>�, சிாி�ப�; பிற� பழி�$ த$பழிேபா# 
க�,$ சா�ேறாேரா நாணெம&,வ�. இ8ஙனமாக�$ கா/கேரா நாRத�ல� 
எ�பா� ந�ேக விலாவி3வ� நாRவ� நாR$ ேவ-டா� எ�றா�. இவ#றி#2! 
த$பழி ேநா�கா� கயமா�க* எ�3$ சா�ேறா� எ�3$, கா/க� எ�3$ 
ஏ#றெப#றி எ>வா&க* வ�வி! ேதா,க. 
 
பிறைர எ*ளி விலாவிற1 சிாி�ப� எ�பதனா�, கயமா�க* எ�ப,$ நாRவ� 
எ�றதனா�, சா�ேறா� எ�ப,$, நாR$ ேவ-டா� எ�பதனா� கா/க� எ�ப,$ 
ெப#றா$. கயமா�க* தா$ பழி�ைடயரா& ைவ!,$ பிற�பழி ேக%.ழி நைக!, 
நாடறிய1 ெச&� மிய� 	ைடய ெர�பதைன, 
 

அைறபைற ய�ன� கயவ�தா8 ேக%ட  
மைறபிற�� 2&!,ைர�க லா� 

..... 2ற*,1076 
எ�பதனாD$, சா�ேறா� பிற� பழிைய! த$ பழிேபா# க�தி நாRவ� எ�பதைன, 
 

பிற�பழி�� த$பழி�$ நாRவ� நாR� 
2ைறபதி ெப�D /ல2 

....2ற*,1015 
எ�பதனாD$ உண�க. 
இனி, கா/க� நாR$ ேவ-டா� எ�பதைன, 
 

ஒ-ெடாW நாணில� ம�ற விவ�,  
ஆயி� ஏஎ! ப�லா� ந�ெக*ள� ப.மட� மாேவறி 
ம�லZ ரா8க% ப.ேம 

.... க�,61 
எனவ�$ மடேல3வா� ெசய�D$, 

ஏஎ இஃெதா!த� நாணில� த�ெனா.  
ேமேவ ெம�பாைர�$ ேமவின� ைக�ப#3$ 

எனவ�$ மி�க காம!, மிட)ைடயா� ஒ>�க!திD$( க� 62) கா-க. 
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இனி, 	�ேக கிட�ப� எ�ற,, ந�லாடவ��2ாிய அற�கடைமகைள� ைகவி%.� 
அ�	�மகளி� இ��� Vைழ�, ேசா$பி! ,யி�3 கிட�ப� எ�ப,படநி�ற,. 
இ8ஙன$ ெகா*வெத�லா$ ெசா�லா#றலா# ேபா�த ெபா�* எ�3ண�க. 
,#U-: விைன!ெதாைக. ,#3த�-உ-ண�. அ>வ� எ�றைமயா� 
அ$மகளிரா# 	ற�கணி�க�ப%டெபா>, எ�ப, ெப#றா$. 
 
ந#ேறா* எ�ற, 2றி�	 ெமாழி; 
இட�கரட�க�; 
நாடறி ,�ப$ எ�ற,, அ>த)$ ,Aச�லாைம� /த�யன. நா.:ஆ2ெபய�. 
ஆதலா� அ$மகளி� ேக-ைம ெபாழிக! எ�ப, 2றி�ெப1ச$. அழிவ� எ�ப,$ 
பாட$.  (29) 
------------  
 
இ��ம�இ��ம�இ��ம�இ��ம�    (30)(30)(30)(30)    
 
அரெசா. ந%டவ� ஆ*ப வி�!தி  
அரெவா. ந%டவ� ஆ%?�$ உ-ப�  
	ாிவைள /�ைக� 	ைனஇைழ ந�லா�  
விரகில� எ�3 வி.!தன� /�ேன.          (30)  
 
(இத� ெபா�*) அரெசா. ந%டவ�-ேக-ைம ேகாட#கியலாத ேவ�தேரா. 
ேக-ைம ெகா*ேவா�, வி�!தி ஆ*ப-அCேவ�த� உவ�, வழ82$ 
வா'[திய!ைத� ெப#றி�	3த� E.$; அரெவா. ந%டவ�-அA�த2 பா$ேபா. 
பழ2ேவா� தா/$; ஆ%?�$ உ-ப�- அ�பா$பிைன ஆ%.� ெதாழிலா� வ�வா& 
ெப#3 உ-. மகி'த� E.$; 	ாிவைள /�ைக� 	ைனஇைழ ந�லா�-
/3�2ைடய ச8கவைளயலணி�த /�ைகயிைன�$ அணிகி�ற 
அணிகல�கைள�/ைடய 	��ய ஒ>�க/ைடய மகளிேரா; விர2 இல�-
ந�வா'�ைக�21 சிறி,$ ஊதியமாத�ல�; எ�3 /�ேன வி.!தன�-எ�3ண��, 
சா�ேறா� ப-ெதா%ேட அவ� ேக-ைமைய� ைகவி%ெடாழி�தன� எ�பதா$. 
 



59 

 

(விள�க$) அரச�பா)$ பா$பினிட!,$ க#பிலா மகளி�பா)$ ேக-ைம ேகாட� 
தீ82 பய�பதா$. ஒேராவழி அரசேரா. ேக-ைம ெகா*பவ� அகலா, அRகா, 
தீ�கா&வா� ேபால விழி�	ட� ஒ>கி� அCவரசனா� ஊதிய$ெப#3 இ�	3வ�. 
பா$ேபா. விழி�	ட� பழ2ேவா�$ அதைன ஆ%? வ�வா& ெப#3 வா'த� 
E.$. க#பிலா� கயமகளிேரா. ேக-ைம ெகா*வா��2� ேக. விைளவ, 
ஒ�தைல. ஒ� சிறி,$ அ$மகளி� ஆ�கA ெச&வாரல� எ�பதா$. இ�க�!திைன, 
 

ெபா�%ெப-?� ெபா&ைம /ய�க மி�%டைறயி  
ேலதி� பிண�தழீஇ ய#3 

.... 2ற*, 193 
என�$, 

த�நல$ பாாி�பா� ேதாயா� தைகெச��கி�  
	�னல$ பாாி�பா� ேதா* 

... 2ற*, 916 
என�$, 

நிைறெநAச மி�லவ� ேதா&வ� பிறெநAசி#  
ேபணி� 	ண�பவ� ேதா* 

..... 2ற*, 917 
என�$ வ�� தி��2றளா� உண�க. 
அக நலமாகிய அ�	ைடைம�$ க#	ைடைம� மி�ைம ேதா�ற 	ாிவைள /�ைக� 
	ைனயிைழயா� என� 	றநல!ைதேய வித�ெத.! ேதாதின�   (30) 
--------------  
 
க ளாைமக ளாைமக ளாைமக ளாைம    (31)(31)(31)(31)    
 
Y?� ெச&திக ளா#கள வி#பிற�  
Q?� ப�ெபா�* ெக-ட பயெனன�  
E?� காெலா. ைககைள� ப#றிைவ!  
ேதாட ��றி �ைலய� 2ைற�2ேம.          (31)  
 
(இத� ெபா�*) களவி�-மைறவாக; பிற� Q. இ� ப�ெபா�*- பிறமா�த� 
ைகவி.த��லாத ப�ேவ3 ெபா�*கைள�$; Y. இ� ெச&தியி�-
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ெபா�ைமயி�லாத க�னமி.த� /த�ய ெதாழி�களாேல; ெகா-ட பய� என- நீ 
கள�ெகா-டத� பய� இஃேதயா$ எ�3 ெசா��; ப#றி-ெச8ேகா� ம�னவ� 
க*வைர! த� மறவ�களா� பி?�பி!,, ஓட� இ�றி காெலா. ைககைள� E?- 
த�பி ஓ?விடாதப? அவ�த$ கா�கைள�$ ைககைள�$ E%?! தைளயி%.; 
உைலய� 2ைற�2$-அவ� ெநAச$ பத3$ப? ,ணி�ப�, எ�பதா$. 
 

அ�ைற� பக#கழி� தா* இ�3 இரா�பக#2  
அ�றி� 2ர)$ கறைவ மணிகற8க�  
ெகா�ைற� பழ�2ழ� ேகாவல� ஆ$ப)$  
ஒ�ற� ��$	 நர$ெபன ஆ��ப�$. 

 
(விள�க$) கள�ெச&�8 2#ற!தி#2� ைககா�கைள� 2ைற!,� ெகா�)த� 
பைழயகால!, ம�ன� வழ�க$. இதைன1 சில�பதிகார!தா)$ உண�க. இனி, 
வ*9வனா�, 
 

க*வா��2! த*9 /யி�நிைல க*ளா��2! 
த*ளா, 	!ேத 9ல2 

.... 2ற*, 260 
எ�ேறா,� தி��2றளா)$ ப-. க*வைர� ெகா�)தேல த�க ெவா3�ெபன 
அரச� க�திய ,ணரலா$. ேம)$ இ�2றளாD$ களவினா� வ�$ ேக.ண�க. 
க*வைன� ேகாற� க.8ேகால�3; ெவ*ேவ# ெகா#ற$ எ�ப, பா-?ய� 
ெந.Aெசழிய� E#3. (சில�-வழ�2ைற-64-5) 
இ�D$, 

களவி�க% க�றிய காத� விைளவி�க-  
Qயா வி>ம� த�$ 

... 2ற*, 284 
எ�பதனாD$ களவினா� வ�� தீைமைய �ண�க.   (31) 
--------------- 
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ெபா8யாைமெபா8யாைமெபா8யாைமெபா8யாைம    (32)(32)(32)(32)    
 
ெபா&யி னீ82மி� ெபா&யி�ைம J-.ெகா-  
ைடய மி�றி யறெநறி யா#3மி�  
ைவக� ேவதைன வ�,ற ெலா�றி�றி� 
ெகௗைவ யி�)ல ெக&,த� க-டேத.          (32)  
 
(இத� ெபா�*) ெபா&யி� நீ82மி�- ெபா& E3வதினி�3$ அக)8க*; 
ெபா&யி�ைம J-. ெகா-.- ெபா&யாைம எ�D$ அணிகலைன எ�ெபா>,$ 
அணி�,ெகா-.; ைவக� ெநறி அற$ ஆ#3மி�- நாேடா3$ ந�ெனறியிேல நி�3 
ந�லற8கைள ஒ�)� ,ைண�$ ெச&ய� கடQ�; ேவதைன ஒ�3 வ�, உற� 
இ�றி- இCவா3 அறAெச&, வா>பவ� த$ வா'நாளி# றம� ெகா� ,�பேமD$ 
வ�த��றி இ$ைமயிD$ இனி, வா'�, ம3ைமயிD$; ெகௗைவஇ� உல2 
எ&,த�- ,�பமி�லாத ,ற�க நா%?ைன அைடத� ஒ�தைல எ�D$ உ-ைம; 
க-ட,- திறேவா�த$ ெம&� கா%சியா$; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா&யி� நீ82மி� எ�ெறாழியா, அCெவா>�க!ைத� கைடபி?! 
ெதா>2மி� எ�பா� மீ-.$ ெபா&யி�ைம J-. ெகா-ெட�றா�. 
ெபா&யி�ைம J-. ெகா-ெட�றைமயா� அதைன அணிகலனாக உ�வகி!தைம 
ெப#றா$. ெபா&யி�ைம எனிD$ வா&ைம எனிD$ ஒ�2$. ெபா&யாைம 
அற8க9% சிற�தெத�பதைன, 
 

யாெம&யா� க-டவ#3 ளி�ைல ெயைன!ெதா�3$  
வா&ைமயி ன�ல பிற 

.... 2ற*, 300 
எ�லா விள�2$ விள�க�ல சா�ேறா��2� 
ெபா&யா விள�ேக விள�2 

.....2ற*, 299 
என�$, 

ெபா&யாைம ெபா&யாைம யா#றி னற$பிற 
ெச&யாைம ெச&யாைம ந�3 

... 2ற*, 297 
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என�$, 
ெபா&யாைம ய�ன 	கழி�ைல ெய&யாைம 
ெய�லா வற/� த�$ 

…  2ற*, 296 
என�$ வ�$ அ�ைம! தி��2ற*களாD/ண�க. 
 
இனி, ெபா&யாைம�$ ஓ� அறமாக�$ அஃதி�றி எCவறA ெச&யிD$ 
பய�படாைம க�தி அதைன! தனி!ெத.!, /#படேவாதி ஏைனயவ#ைற! 
ெதா2!,� Eறினா�. எ�ைன? 
 

மன!,�க- மாசில னாத லைன!தற  
னா2ல நீர பிற 

.... 2ற*, 34 
எனவ�$ ெபா&யாெமாழி�$ கா-க. 
 
ைவக� அறெநறி ஆ#3மி� என மா3க. எ�ைன? 

Q'நா* படாஅைம ந�றா#றி னஃெதா�வ� 
வா'நா* வழியைட�28 க� 

......2ற*, 38 
எ�பOஉ$ கா-க. 
 
அற$ ஆ#3மி� எ�	ழி அற$- வி��ேதா$ப� /த�யன 
மன!தி�க- மாசிலரா& அறA ெச&, வா'ேவா� இ$ைமயிD$ இனி, வா'வ�; 
ம3ைமயிD� ,ற�க$ 	2வ�எ�பா�, ேவதைன வ�,ற��றி� ெகௗைவயி)ல2 
எ&,த� க-டேத எ�றா�. இதைன, 
 

சிற�YDA ெச�வ/ மீD மற!திFஉ8 
கா�க ெமவேனா �யி��2 

.... 2ற*, 31 
எனவ�� தி��2றளாD/ண�க. 
க-ட, எ�ற, திறேவாரா# காண�ப%ட உ-ைம எ�ப,பட நி�ற,. 
--------- 
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இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((33) 33) 33) 33)     
 
க�வி இ�ைம�$ ைக�ெபா�* ேபாக)$  
ந��� ெச�ல�க ளா�ந�� உ-ைம�$  
ெபா&யி� ெபா&ேயா. E.த#2 ஆ2த�  
ஐய$ இ�ைல அ,க?�, ஓ$	மி�.          (33)  
 
(இத� ெபா�*) ெபா&ெயா. E.த#2- ெபா&Eறி உயி�வா>$ 
வா'�ைகயி�க-; க�வி இ�ைம�$- க�வியா)-டா2$ அறி�� 
ெபா�ளி�லாைம�$; ைக�ெபா�* ேபாக)$-ைகயி)*ள ெச�வ� ெபா�* 
அழி�$; ந�இ� ெச�ல�களா� ந�� உ-ைம�$- ந�ைமயி�லாத 
,�ப8களாேல வ��,த)$; ஆ2த�-உ-டாத�; ெபா&இ�-/�கா)$ 
வா&ைமேயயா$; ஐய$ இ�ைல-ஐயA சிறி,$ இ�ைல; அ, க?�, ஓ$	மி�- 
ஆதலா�- அ� ெபா& E3தைல ஒழி!, V$ைம� பா,கா!,� ெகா*Qராக! 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா& E3மிய�	ைடயா��2� க�விநல$ ைகEடா,; 
ைக�ெபா�9�28 ேக.வ�$; எ�ெபா>,$ ,�ப8க* வ�தவ-ண மி��2$ 
ஆதலா� ெபா&Eறாெதாழிமி� எ�றவா3 
 

ேபா�க3 க�வி 	லமி�கா� பால�றி  
மீ�ெகா ணைகயினா� வா&1ேசரா-தா�கண82$  
ஆணவா$ ெப-ைம �ைட!ெதனிD$ ெப-ணல$  
ேப. ெகாள�ப.வ தி� 

.... நீதிெநறி விள�க$, 24 
எ�பதனாD$ க�வி நல$ 	ல8ெக%ட 	�லறி�ைடய ெபா&ய�பா# 
ேசராைம�ண�க. 
 
வா&ைம அற8க9% சிற�ததாத� ேபா�3 ெபா&$ைம தீவிைனக9% 
சிற�ததாத��, ெபா&யராகிய தீவிைனயாள��2 இைடயறா, ,�ப8க* 
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வ�தவ-ணமி��2$ எ�பா�, ந��� ெச�ல�களா� ந��-டா$ எ�றா�. 
எ�ைன? 
 

தீயைவ தீய பய!தலா# றீயைவ 
தீயிD மAச� ப.$ 

..... 2ற*, 202 
எனவ�$ ெபா�ெமாழி�$ கா-க. 
--------------- 
 
ெகா+லாைம ெகா+லாைம ெகா+லாைம ெகா+லாைம ((((34) 34) 34) 34)     
 
உல2உட� விள8கஉய� சீ�!திநிைல ெகா*ளி�  
நிைலயி�கதி நா�கி� இைட நி�3த. மா3$  
அலகி�,ய� அAசி�உயி� அAசவ�$ வAச�  
ெகாைலஒழிமி� எ�3நனி Eறின� அறி�தா�          (34)  
 
(இத� ெபா�*) அறி�தா�- ெம&�ண��ைடய சா�ேறா� உலகினைர ேநா�கி 
நமர8கா*! நீயி�; உல2 உய�சீ�!தி உட� விள8க நிைல ெகா*ளி�-இC�ல2*ள 
,ைண�$ அதேனா?ைண�, நி#2$ உயாிய 	கேழா. நி�3 நில�த� 
ேவ-.QராயிD$; நிைல இ� கதி நா�கி� இைட நி�3- அ�ல, 
நிைல�த��லாத நா�வைக� பிற�பி�க%ப%.! த.மா3$; அலகி� ,ய� 
அAசிD$-,�	#3 ெநA� த.மா3த#2� காரணமான எ-ணிற�த ,யர8கைள 
அAசி Q.ெபற விைழதிராயிD$; உயி� அAச வ�$ வAச� ெகாைல ஒழிமி�-
உயிாின8க* ெபாி,$ அA�$ப? நிக>கி�ற ெகாைல!ெதாழிைல 
ஒழி!,வி.Qராக!; எ�3 நனி Eறின�-எ�3 மிக�$ வித�ெத.!,� 
Eறி�ேபா�தன�; ஆதலா� ெகாைலவிைனைய ஒழி�Yராக! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ$ைம� பயைன�$ Q. ேப#றிைன�$ ஒ� ேசர அளி�கவ�ல, 
ெகா�லாைம எ�D$ ந�லற$ ஒ�ேறயா2$; ஆதலா� எ�\�$ அCவற!திைன� 
கைட�பி?! ெதா>2மி�! எ�றவா3. 
 



65 

 

இனி, ெகா�லாைம எ�D$ அறேம அற8களிெல�லா$ தைலசிற�த 
ெத�பதைன�$ அCவறேம இ$ைம� பயைன�$ ம3ைம� பயைன�$ Q. 
ேப#றிைன�$ ஒ� ேசர! தரவ�லெத�பதைன�$, தி��2றளி� ெகா�லாைம 
எ�D$ அதிகார!தி#2 ஆசிாிய� பாிேமலழக�, 
 
இ, (ெகா�லாைம) ேம#Eறிய அற8க* எ�லாவ#றிDA சிற�	ைடய!தா&� 
Eறாத வற8கைள�$ அக�ப.!, நி#ற�� இ3தி� க- ைவ�க�ப%ட, எ�3 
E3$ /�Dைரயா$ ெபா�Dைர யாD$; ெத&வ�	லைம! தி�வ*9வனா�. 
 

அறவிைன யாெதனி# ெகா�லாைம ேகாற�  
பிறவிைன எ�லா� த�$ 

.... 2ற*, 321 
என�$, 

ஒ�றாக ந�ல, ெகா�லாைம ம#றத�  
பி�சார� ெபா&யாைம ந�3 

.... 2ற*, 323 
என�$, 

ந�லா ெறன�ப.வ தியாெதனி� யாெதா�38 
ெகா�லாைம 7> ெநறி 

...2ற*, 324 
என�$, ஓ,� தி��2ற*களாD/ண�க. 
 
இனி, ெகா�லாைம எ�DமிCவற$ Q.ேப3$ ந�2$ எ�பதைன, அ� ெபா&யி� 
	லவ�, 

ெகா�லாைம ேம#ெகா- ெடா>2வா� வா'நா-ேம#  
ெச�லா ,யி�-R8 E#3 

....2ற*, 324 
என ேவா,� தி��2றளாD$, அத#2 ஆசிாிய� பாிேமலழக� மிக� ெபாிய 
அறAெச&தா�$ மிக� ெபாிய பாவA ெச&தா�$ /ைறயான�றி இ$ைம 
த�D*ேள அவ#றி� பய� அDபவி�பெர�D$ அற"# 3ணி	 ப#றி, இ� 
ேபரறA ெச&தா�றாD$, ெகா�ல�படா�; படானாகேவ, அ?யி# க%?ய வா'நா* 
இைடSறி�றி எ&,ெம�பா�. வா'நா*ேம# E#31 ெச�லா ெத�றா�; 
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ெச�லாதாகேவ கால நீ%?�2$; நீ%?!தா� ஞான$ பிற�, 
உயி�Q.ெப3ெம�ப,. இதனா� அவ��2 வ�ந�ைம Eற�ப%ட, என வ2�2$ 
ந�)ைரயாD$ ந�2 ெதளிக. 
 
கதி- பிற�	. ,ய� அAசி� எ�ற, ,ய� அAசி Q.ேப3 எ&தி நிைலெகா*ள 
நிைனயி� எ�ப,பட நி�ற,. இ$ைம� பய� Eறினைமயி� ம3ைமயி# 3ற�க$ 
	2த)$ ெகா*க. 
-------------- 
 
ெச+வ நிைலயாைம ெச+வ நிைலயாைம ெச+வ நிைலயாைம ெச+வ நிைலயாைம ((((35) 35) 35) 35)     
 
ெவ*ள மறவி விற�ேவ�த� தீ!தாய$  
க*வ�எ�3 இCவாறி# ைககர�ப! தீ��தக)$  
உ*ளி� ஒ�ெபா�ைள ஒ%டா, ஒழி�தவ�  
எ*9$ ெப��,ய�ேநா& எCவ$ இக�பேவா.          (35)  
 
(இத� ெபா�*) ெவ*ள$ மறவி விற�ேவ�த� தீ தாய$ க*வ� எ�3- ெச�வமான, 
ெவ*ள/$ மறதி�$ ெவ#றி�ைடய ேவ�த�$ ெந��	$ தாய!தா�$ க*வ�$ 
எ�3 Eற�ப.கி�ற; இ ஆறி� ைககர�ப! தீ��, அக)$- இ�த ஆ3 வழிகளாD$ 
உைடயவன, ைகயினி�3$ மைறவாக ஒழி�,ேபா2$ இய�	ைடயதா$; உ* 
இ�ெபா�ைள ஒ%டா,. ஆதலா� உ*ளீட#ற ெபா&யாகிய ெபா�ைள� ப#றாம�; 
ஒழி�தவ�- ,ற�த சா�ேறா�; எ*9$ ெப��,ய� ேநா& எCவ$-பிற� இக'த#2� 
காரணமான ெபாிய ,யர8கைள1 ெச&�$ பிறவி� பிணியாகிய ,�ப!ைத; இக�ப- 
நீ8கி உ&வ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�* /ய�றீ%?ய விட!,$ ந$ைம வி%டக)த#2� பலேவ3 
வழிகைள�$ உைட!தா$ ஆகேவ அதைன ஈ%ட� பயனி�றா$ . ெபா&யாகிய 
அ�ெபா�ளி�பா# ப#3 வி%டவ�கேள ேபாி�ப$ எ&,பவ� ஆவ� எ�பதா$. 
 
இனி1 ெசா� நிைலயா!த�ைம �ைட!ெத�பதைன 
 

அ#கா விய�பி#31 ெச�வ ம,ெப#றா  
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ல#2ப வா8ேக ெசய� 
எனவ�$ தி��2றளாD$ 
 

/�ைல /ைகெசாாி�தா# ேபா�றினிய 
பால?சி� மகளி ேர�த  
ந�ல க�ைனயா னா*வா�$  
ெபா#கல!, நய�,- டா�க*  
அ�ல லைடய வடகி.மி  
ேனா%டக!ெத� றயி�வா�� க-.$  
ெச�வ நமர8கா ணிைனய�மி�  
ெச&தவேம நிைனமி� க-W�! 

என�$ 
அ$ெபா# கல�, ள.பா  
லம��,-ணா வாிைவ ய�ேதா  
ெவ$பி� பசிந�ய ெவCவிைனயி�  
ேவறாேயா ரக�ைக ேய�தி� 
ெகா$பி# ெகாளெவாசி�, பி1ைச  
ெயன� Eறிநி#பா% க-.  
ந$ப�மி� ெச�வ நமர8கா*  
ந�லறேம நிைனமி� க-W�! 

என�$, 
வ-ண! ,கி).�பி� வா&வி%  
ட>வ,ேபா� வ��, ம�2�  
ந-ணா1 சி3Eைற யாகேமா�  
ைகபாக /.!, நா9$  
அ-ணா� தட2ாீஇ ய�ேதா  
விைனேயெய� ற>வா% க-.$  
ந-ண�மி� ெச�வ நமர8கா*  
ந�லறேம நிைனமி� க-W�! 

... (சீவக-2632-4-5) 
எனவ�$ விசைய E#றாD$ உண�க. ெபா�ள�லனவாகிய ெபா&� ெபா�* 
எ�பா� உ* இ� ெபா�* எ�றா�. 
---------- 
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இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((36) 36) 36) 36)     
 
ஒழி�த பிறஅற� உ-ெட�பா� உ%க  
அழி�, பிற� அவா$ வ$ப� ெபா�ைள  
இழ�, சிறிதாD$ எ&தா, ஒழி�தா�  
அழி�, ெப��,ய�ேநா&�2 அ�லா� பவேர.          (36)  
 
(இத� ெபா�*) ஒழி�த பிற அற� உ-. எ�பா�-ெபா�ைள L%.த�ேலேய 
/ய�3 இனி இ�ெபா�ளா� யா$ ெச&ய� கடவனவா& எAசிய பிற அற1 
ெசய�க9$ உ-. அவ#ைற இனிேயD$ ெச&2வ$ எ�3 க�,கி�றவ�; உ%க 
ெபாி,$ அA�$ப?; அழி�,-அவாிட!தினி�3$ அழி�,ேபா&; பிறர ஆ$-
பிற�ைடய ைக�ெபா�ளா& வி.கி�ற; வ$ப� ெபா�ைள- 	,ைமைய�ைடய 
ெச�வ!ைத; இழ�,-ேபாEழாேன இழ�ெப&தி; சிறிதாD$ எ&தா, ஒழி�தா�-
அ1ெச�வ!தி� பயைன1 சிறிேதD$ எ&த� ெபறாத மா�த�; அழி�,- ெநAசழி�,; 
ெப��,ய� ேநா&�2-அCவிழ�பா)-டான ெபாிய ,�பமாகிய வ3ைம ேநாயா�; 
அ�லா�பவ�-வா'நா* />,$ மனA�ழ�3 கிட�பவேர, ஆவ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�ளீ%.� ,ைண�$ ந�ேலா�$ அறAெச&யா�, யா$ 
இ�ெபா�ளா� ெச&ய ேவ-?ய அற8க9$ உள. இனி அவ#ைற1 ெச&வா$ எ�3 
எ-ணியி��2$ ேபாேத அவ� அA�$ப? அ�ெபா�* அழி�, பிற� 
ெபா�ளா&வி.$; இ!தைகய நிைலயாைம�ைடய ெபா�ைள ஈ%? அறA 
சிறிேதDA ெச&யா, அழி�ெதாழி�தவ� பி�ன� வாணா* /?�$ ,ைண�$ மன$ 
வ��தி1 �ழ�3 கிட�ப�. இ!தைகய� அளிய� எ�றிர8கியப?யா$. 
ஆசிாிய� தி�வ*9வனா�$, 
 

நி�லாத வ#ைற நிைலயின ெவ�3ண�$  
	�லறி வா-ைம கைட 

... 2ற*, 331 
என�$, 

E!தா% டைவ�2ழா! த#ேற ெப�Aெச�வ$  
ேபா�2 ம,விளி� த#3 

... 2ற*, 332 
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என�$ அறி�3!த)ண�க. 
-------------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((37) 37) 37) 37)     
 
இ�ைம இளிவா$ உைடைம உயி��2 அ1ச$  
ம�ன� சிறிதா& மய�க$ ெபாிதாகி� 
	�ைம உ3�2$ 	ைரஇ� அ�$ெபா�ைள!  
,�னா, ஒழி�தா� ,றேவா வி>மிேத.          (37)  
 
(இத� ெபா�*) இ�ைம இளிவா$-ஒ�வD�2� ெபா�ளி�ைமயாகிய ந�2ர� 
தாD$ ெபாி,$ இழிைவ! த�வதா$; உைடைம-ம#3$ அ�ெபா�%ேப3தாD$; 
உயி��2 அ1ச$-அவDயி��ேக ெபாி,$ அ1ச!ைத! த�வதா2$; ம�ன� சிறி, 
ஆ&-ேம)$ அ�ெபா�* ஒ�வ�பா� நிைலெப#றி��2$ ெபா>,தாD$ மிக�A 
சிறியதாகி; மய�க$ ெபாிதாகி-அஃதி�ைலயாயிD$ உ-டாயிD$ இர-. 
ெபா>திD$ மய�க$ மிக�A ெச&வதாகி; 	�ைம�3�2$-மா�த��2� 
கீ'ைமையேய �-டா�2 மிய�	ைடய; 	ைரஇ� ெபா�ைள-ேம�ைமயி�லாத 
ெபா�*கைள; ,�னா,-ப#றித��றி; ஒழி�தா�- அ$மய�ெகாழி�த சா�ேறார,; 
,ற� வி>மி,-,றெவா>�கமான, மிக�$ சிற�	ைடயதா$, எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�ளி�லாவி%டா)$ இழி�த�$. அதைன� ெப#ற ெபா>ேத 
உயி��ேக அ1ச�த�வதா$. ெப#3ழி�$ அ, நிைல!தி�!த)மி�ைல. அதைன� 
ெப#றெபா>,$ மா�த��2 மய�கேம மி2$. இழ�தெபா>,$ மய�க$ ெச&�$. 
இ8ஙன$ எCவா#றாD$ மா�த��2� கீ'ைமேய த�கி�ற ெபா&�ெபா�ைள� 
ப#றாம� மய�ெகாழி�த சா�ேறா�ைடய ,றெவா>�கேம உலகி�க- மிக�$ 
சிற�	ைடய ெசயலா$ எ�றவா3. 
 
இ�ைம-ந�2ர�. இளிவர�-இழி�. உைடைம- ெபா�%ேப3. க*வ� அரச� 
/த�ேயாரா� ெகாைல�-ண�$ ந��ற�$ ெச&�மாக��, 
உைடைம�யி��க1ச$ எ�றா�. ம�ன�- நிைலெப3த�- ெபா�* சகட�கா� 
ேபா�3 மாறி வ�தலா� நிைலேப3 சிறிதா& எ�றா�. 	�ைம- காமெவ2ளி 
மய�க8க%2 கீ'ைம. 	ைர- உய��. 
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இனி, இ�ைம இளிவா$ எ�பதைன, 

இ#பிற�தா� க-ேண� மி�ைம யிளிவ�த  
ெசா#பிற�2A ேசா�� த�$ 

.... 2ற*, 1044 
என�$ 

இ�லாைர ெய�லா� ெம*9வ� ெச�வைர  
ெய�லா�A ெச&வ� சிற�	 

... 2ற*, 752 
என�$ வ�� தி��2ற*களாD$, ம�ன� சிறிதாகி எ�பதைன, 

அ#கா விய�பி#31 ெச�வ ம,ெப#றா  
ல#2ப வா8ேக ெசய� 
... 2ற*, 333 

எனவ�$ தி��2றளாD$ உண�க, ,றேவாவி>மி, எ�பதைன 
ஒ>�க!, நீ!தா� ெப�ைம வி>�ப!,  
ேவ-.$ பDவ# 3ணி� 

-- 2ற*, 21 
என�$, 

,ற�தா� ெப�ைம ,ைண�Eறி� ைவய! 
திற�தாைர ெய-ணி�ெகா- ட#3  

….2ற*, 22 
என�$, 

இ�ைம வைகெதாி� தீ-டற$ J-டா�  
ெப�ைம பிற8கி# 3ல2 

.... 2ற*, 23 
என�$ வ�� தி��2ற*களாD /ண�க 
------------ 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((38) 38) 38) 38)     
 
ஈ-ட� அாிதா&� ெக.த� எளிதாகி  
நா-ட� சிறிதா& ந.�க$ பலத]உ$  
மா-பி� இய#ைக ம�வி� அ�$ெபா�ைள  



71 

 

ேவ-டா, ஒழி�தா� விறேலா வி>மிேத.          (38)  
 
(இத� ெபா�*) ஈ-ட� அாி, ஆ&-வ�, ேச�வ, மிக�$ அாியதாகி; ெக.த� 
எளிதாகி-அழி�,ேபாவ, மிக�$ எளிய, ஆகி; நா-ட� அாிதா&-நிைல�பி!,� 
ேகாட)$ அாிதாகி; ஈ.�க$ பல த]உ$ பலேவ3 ,�ப8கைள�$ த�கி�ற; 
மா-	 இ� இய�	-மா%சிைமயி�லாைமையேய இய�பாக உைடய; ம�� இ�-
ெபா�!தம#ற; அ�$ெபா�ைள- ெப3த#காிய இC�லக� ெபா�*கைள; 
ேவ-டா, ஒழி!தா�-வி�$பா, ,ற�த சா�ேறா�ைடய; விற�-ெவ#றிேய; 
வி>மி,-உலகி� க- ெபற�கிட�த ெவ#றிக9* ைவ!,! தைலசிற�த ெவ#றி 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ஈ-ட�-ஓாிட!ேத 2வித�. நா%ட� என#பால, எ,ைக ேநா�கி 
நா-ட� என ெம��, நி�ற,. நா%ட�-நிைலநி3!,த�. ந.�க$ ஆ2ெபய�, 
ம��-ெபா��,த�. விற�-ெவ#றி. ெபாறிகைள- ெவ�)தேல ெவ#றிகளி# 
றைலசிற�த ெவ#றியாத��. ெபா�*களி�பா# ப#ெறழி�, ,ற�தா� விறேலா 
வி>மி, எ�றா�. 
------------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((39) 39) 39) 39)     
 
இ�ெலனி� வா'�ைக�$ இ�ைலஉ- டா&வி?�  
ெகா�வ� கயவ� ெகாள�ப%.$ Q.வ�  
இ�ைலஉ- டா&வி?� இ$ைம ம3ைம�2$  
	�ெல�3 கா%.$ 	ண�வ,$ அ�ேற.          (39)  
 
(இத� ெபா�*) இ� எனி� வா'�ைக�$ இ�ைல-இC�லகி�க- ஒ�வD�2� 
ெபா�* இ�ைலயானா� அவD�2 ந�வா'�ைக�$ இ�ைலயா&வி.$; உ-. 
ஆ&வி?�-ம#3� ெபா�* உ-டா2மானா)$; கயவ� ெகா�வ�-க*வ� /த�ய 
ெகா?யவ�க* அதைன� ைக�ப#3$ ெபா�%. அ� ெபா�9ைடயாைன� ெகா�3 
வி.வ�; ெகாள�ப%.$ Q.வ�-ெகா�லாம� ெபா�ைள ம%.$ கவ��,ெகா-ட 
விட!,$ ெபா�9ைடேயா� ஏ�க!தா# றாேம உயி� நீ�ப�; இ�ைல 
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உ-டா&வி?�-அ�லOஉ$ ஒ�வD�2� ெபா�* இ�லாைமயாகிய 
வ3ைம�-டா& வி%டாேலா; இ$ைம ம3ைம�2$ 	� எ�3 கா%.$- 
இ$ைமயிD$ ம3ைமயிD$ அCவறியவDைடய வா'�ைக பயன#றதா&� 
ெபா�விழ�, காண�ப.$; 	ண�வ,$ அ�ேற-அ�ெபா�*தாD$ ஒ�வ� 
வி�$பியெபா>, அவ�பா� வ�, ேச�வ,மி�ைல; ஆகேவ இ!தைகய 
ெபா�ளி�பா# ப#3ைவயா, ,ற�,ேபாதேல சிற�பா$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�ளி�லாைமயாD$ ,�ப$. உ-டாயவிட!,$ சாத� /த�ய 
ெப��,�பேம �-டா$. அ�ெபா�ளி�லாத வழி இ$ைம ம3ைம வா'�ைகக* 
	#ெக�றாகிவி.$. ஆதலா� அத�க% ப#3ைவயா, ,ற�, ேபாதேல ந�3. 
,ற�ேபா��2 Q%?�ப? உ-டாத� ஒ�தைல எ�பதா$. 
 
ெபா�ளி�ைலயாயி� வா'�ைக�மி�ைல எ�பதைன, 

அ�ளி�லா�� கC�லக மி�ைல  
ெபா�ளி�லா�� கிC�லக மி�லாகி யா82 

..... 2ற*, 247 
எனவ�$ தி��2றளாD/ண�க. 
 
ெபா�9ைடயா� க*வ� /த�ேயாரா# ெகாைல�-ண)$ ெபா�ைளயிழ�,ழி! 
தாேம ஏ8கி உயி� வி.த)$ உலகிய�# கா-க. 
 
வ3ைம�ைடேயா� உணவி�ைம /த�யவ#றா# 3�	3த)$, அற/த�யன 
ெச&யமா%டாைமயி� ,ற�க$ 	கமா%டாைம�$ பிற�$, 

இ�ைமயி னி�னாத தியாெதனி னி�ைமயி  
னி�ைமேய யி�னா த, 

... 2ற*, 1042 
என�$, 

இ�ைம ெபனெவா� பாவி ம3ைம�  
மி$ைம� மி�றி வ�$ 

.... 2ற*, 1042 
என�$ வ�$ தி��2ற*களாD$ உண�க. 
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ஈத� /த�ய ந�லற$ பல ெச&தா��க�றி! ,ற�க�லக வா'� கிைடயாதாக�� 
இ�ைம ம3ைம வா'�ைகைய�$ ெக.�2$ எ�ப, க�!, 
------------ 
 
இளைம நிைலயாைம இளைம நிைலயாைம இளைம நிைலயாைம இளைம நிைலயாைம ((((40) 40) 40) 40)     
 
வ�க- மடவா� விைழ�ஒழிய யா$விைழய�  
ேகா�க- ெநறிகா%ட� ெகா�E#3 உைழயதா$  
நா#ப, இக�தா$ நைர!O,$ வ�த, இனி  
நீ!த� ,ணிவா$ நிைலயா, இளைமேய.          (40)  
 
(இத� ெபா�*) 
ேவ�க- மடவா� விைழ� ஒழிய- ெநAசேம! ேவ�ேபா)$ க-கைள�$ 
மட�ப!ைத�$ உைடய மகளி� ந$ைம வி�$பா, 	ற�கணி�ப�$; யா$ விைழய- 
யா$ம%.$ அ$மகளிைர வி�$ப�$; ேகா�க- ெநறிகா%ட-ேகாலாகிய க-ேண 
இனி நம�2 வழிகா%.$ க�வியாக�$; ெகா� E#3 உைழய, ஆ$- ெகா�கி�ற 
E#3வனிட!தி#2 அRகியதாகிய; நா#ப, இக�தா$-நா#பதியா%ைட 
யகைவயிைன�$ கட�ெதாழி�ேதா$; நைர!O,$ வ�த,-சா�கா%?ைன 
யறிவி�கி�ற மற�யி� Oதாகிய நைர�$ வ�,#ற,; இளைம நிைலயா,-இளைம 
நிைல!திராெத�3 /ண��, ெகா-ேடாம�ேற? இனி நீ!த� ,ணிவா$-
இனிேயD$ ,ற�,ேபாதைல! ,ணிேவாமாக! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ, ெம&�ண��ைடேயாெனா�வ� த�ெனAசி#2� Eறிய,. 
ேவ#க- மடவா� ந$ைம விைழயாராக�$ யா$ம%.$ அவைர விைழத� நாRத� 
தக�ைட! ெத�பா�, மடவா� விைழ� ஒழிய யா$ விைழய நா#ப, இக�தா$ 
எ�றா�. க%ெபாறி ஒளியிழ�, ேபாயின ெவ�பா� ேகா#க- ெநறிகா%ட 
எ�றா�. நா#ப,-நா#பதியா%ைட யகைவ. நைரசாவிைன /#பட �ண�!,ெமா� 
அறி2றியாக��, அதைன மற�யி� O,வனாக உ�வகி!தா�. யா$ சாவிைன 
மிக�$ ெந�8கிவ�,வி%ேடா$ எ�றிர82வா�, ெகா�E#3ைழயதா$. நா#ப, 
எ�றா�. நீ!த�- ,ற�,ேபாத�. இனி இதேனா.. 
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ைமதிர-ட வா�2ழ�ேம� வ-டா��ப 
ம��ைகேம� மாைல 7?�  
ைகதிர-ட ேவேல�தி� காம�ேபா#  
காாிைகயா� ம�ள1 ெச�றா�  
ஐதிர-. க-ட8 2ைர�பேவா�  
த-^�றி அறிவி# ற*ளி  
ெந&திர- டா#ேபா)மி'�, நி#2  
மிைளைமேயா நிைலயாேத கா-! 

எனவ�$ சீவகசி�தாமணி�$(2626) 
 

நீாி# 2மிழி யிளைம நிைறெச�வ$  
நீாி# ��%. ெந.�திைரக*-நீாி� 
எ>!தா2$ யா�ைக நமர8கா ெளCேன  
வ>!தாத ெத$பிரா� ம�3 

.... நீதிெநறி விள�க$, 1 
எனவ�$ 2மர2�பரவ?களா� மணிெமாழி�$ நிைன� Eர#பாலன. 
 
இ, ெநAசி#2� E3$ வா&பா%டா�. இCவா3 அற /த�யவ#ைற அறித��றி� 
பய�படாம� =�பத#2 /�ேப இளைம� ப�வ!ேத தவ/$ தான/$ நிக'!தி 
உ&Qராக! ெவ�3 ெசவியறி�3!தப?யா$. 
----------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((41) 41) 41) 41)     
 
இளைம�$ நிைலயாவா�; இ�ப/$ நி�றஅ�ல;  
வளைம�$ அஃேதேபா� ைவக)$ ,�பெவ*ள$  
உளெவன நிைனயாேத ெச�கதி�2 எ�3$எ�3$  
விைளநில$ உ>வா�ேபா� வி!,நீ� ெச&,ெகா-மி�.          (41)  
 
(இத� ெபா�*) இளைம�$ நிைலயா-இ�பVக�த#2ாிய இளைம�ப�வ/$ 
நிைல!திரா,(நீாி# 2மிழிேபால அழி�,ேபா$); இ�ப/$ நி�ற அ�ல-Vக�$ 
இ�ப8க* தா/$ நிைல!, நி#2 மிய�	ைடயனவ�ல; வளைம�$ அஃேதேபா�-
அCவி�ப!தி#2� காரணமான ெச�வ8க9$ நி#பனவ�ல; ைவக)� ,�ப 
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ெவ*ள$-அCவி�ப$ நிைலயா தேதா. வா'�ைகயி�க- நேடா3$ ,�பேம 
மி2தியாக�$ உ*ளன; உள என நிைனயாேத-ஆதலா� இளைம�$ இ�ப/$ 
வளைம�$ ந$பா)ளெவ�3 ெச$மா�திராம�; விைளநில$ உ>வா� ேபா�-
விைளகி�ற ந�ெசைய உ>கி�ற ேவளா-மா�க* எதிாியா-?#2 
அCவிைளவினி�3$ விைத ெகா*9மா3 ேபாேல; நீ�-நீவி�$; ெச�கதி�2 எ�3$ 
எ�3$-நாேடா3$ இனி1 ெச�3 பிற�கி�ற பிற�பி#2 ஆ�கமாக வி!,-
அறமாகிய வி!திைன; Q'நா* படாம�; ெச&, ெகா-மி�- ெச&,ெகா*ள� 
கடQ�! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) நீயிாிளைம /த�யவ#றா� மகி'�, வாளா வி��, விடாம� 
இ�ெபா>ேத அற/த�யன ெச&, ெச�)� ேதய!,�2 ஆ�கA ெச&, 
ெகா-மி�. அCவிளைம /த�யன அழி�,வி.$ எ�றவா3. 
 
இதேனா., 

இளைம�A ெச�வ/$ யா�ைக� நிைலயா 
உளநா* வைரயா, ஒ�)வ ெதாழியா,  
ெச�)� ேதஎ!,� 23,ைண ேத.மி� 

.... சில�, 30-200 
எனவ�$ இள8ேகாவ?களா� ெசவியறி�Uஉ�$ நிைனக. 
 
இ�D$, 

ேவ#3வ� இ�லா Vம]��ேக ெச��D$ ெவ2-W� ேபால 
ஆ#3R� ெகா*ளா த?	ற!, ைவ�பிேர ய��� ேபா)$ E#ற8 
ெகா-ேடாட! தமிேய ெகா.ெநறி�க% ெச�)$ ேபா'தி� ஆ#3R� 
ெகா*ளீ� அழகலா லறிெவா�3 மி�ேர ேபா)$ 

.... சீவக, 1550 
எனவ�� தி�!த�க /னிவ� ெச&�9$ 2றி�ெகா*க. 
----------- 
 
�ற� �ற� �ற� �ற� ((((42) 42) 42) 42)     
 
ம#3$ ெதாட��பா. எவ�ெகா� பிற�	அ3�க�  
உ#றா��2 உட$	 மிைகஅைவ உ*வழி�  
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ப#றா விைனயா&� பலபல ேயானிக*  
அ#றா& உழ)$ அ3!த#2 அாிேத.         (42)  
 
(இத� ெபா�*) பிற�	 அ3�க� உ#றா��2-பிற�ப3!தைல ேம#ெகா-டா��2; 
உட$	$ மிைக-அத#2� க�வியாகிய உட$	தாD$ மிைகயா$; ம#3$ 
ெதாட��பா. எவ�-அ8ஙனமானபி� ேமேல இையபி�லன�$ சில ெதாட��பா. 
உளவாத� எ�D$; அைவ உ*வழி-அைவயி#றி� ெதாட��பா.ளவாயவிட!,; 
ப#றா விைனயா&-ேம)$ ேம)$ அவ#றி�பா# ப#3-டாகி அ�ப#3� 
காரணமாக விைனக9/-டாகி; பல�பல ேயானிக*-உயி�தாD$ அCவிைனக* 
காரணமாக எ-ணிற�த பிறவிகளிட!,$; அ#3 ஆ&-/�ேபாலேவ பிற�,; 
உழ)$-இ�ப ,�ப8களி# கிட�,ழலா நி#2$; அ3!த#2 அாி,- இCவா3 
வள��,வி%ட ப#றிைன மீ-.$ அ3!த#2 மியலா, க-W�! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ1ெச&�ளி� ம#3� ெதாட��பா ெடவ�ெகா� பிற�ப3�க )#றா�� 
2ட$	 மிைக (2ற*, 345) எ�D$ தி��2ற* />,$ அைம�தி�!த)ண�க. 
 
இனி, இ! தி��2ற%2, விள�க$ேபால எAசிய அ?க9$ அைம�தி�!த)/ண�க. 
இனி, இ! தி��2ற%2 ஆசிாிய� பாிேமலழக� E3கி�ற விள�க�ைர�$ ஈ-.� 
க�த#பா#3. அ, வ�மா3 
 
உட$ெப�ற ெபா,ைமயா� உ��ட$	$ அ��ட$	$ ெகா*ள�ப.$ அவ#3* 
அ��ட$பாவ,: ப!,வைக யி�திாிய �ண�ேவா.$ ஐவைக வா��கேளா.$ காம 
விைனவிைள�கேளா.$ E?ய மன$. இ, V-Rட$ ெபன�$ப.$. இத�க% 
ப#3 நிைலயாைம �ண��த ,ைணயா� விடாைமயி� வி.த#2பாய$ /�ன�� 
E3ப, இC�ட$	களா� ,�ப$ இைடயறா, வ�தைல �ண��, இவ#றானாய 
க%?ைன இைற� ெபா>,$ ெபறா, Q%?�க- விைரத�� உட$	மிைக 
ெய�றா�. இ�ப! ,�ப8களா� உயிேரா. ஒ#3ைம ெய&,த��, 
இC�ட$	க9$ யாெனன�ப.$. இதனா� அக�ப#3 வி.த� Eற�ப%ட, 
எனவ�$ 
------------ 
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இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((43) 43) 43) 43)     
 
உ#ற உதிர$ ஒழி�பா� க�8க!ைத  
ம#ற, ேதா&!,� க>�த� எ�ஒ�2$  
ப#றினா� ஆகிய பாவ!ைத மீ%.$  
ப#ெறா. நி�3 பைற�2உ3$ ஆேற.          (43)  
 
(இத� ெபா�*) ப#றினா� ஆகிய பாவ!ைத மீ%.$ ப#ெறா. நி�3 பைற�23$ 
ஆ3-ஒ�வ� தன, ப#3ைடைம காரணமாக எ&திய தீவிைனைய மீ-.$ 
அ�ப#3ைடயனாகேவ நி�3 ேத&!ெதாழி�2$ /ய#சி; எ� ஒ�2$- எதைன 
ஒ�2$ எ�3 வினவி�; உ#ற உதிர$ ஒழி�பா�-ஒ�வ� த�னாைடயி)#ற 2�தி� 
கைறயிைன� ேபா�2வத#2; க�8க!ைத-அ�த ஆைடயிைன மீ-.$; அ, 
ேதா&!,� க>�த� ஒ�2$-அ�த� 2�தியிேலேய ேபாக%.� க>�வதைனேய 
ஒ�பதா$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ப#3ைடைமயா)#ற ,�ப$ ேபா�க /ய�பவ� மீ-.$ ேவ3 
ெபா�*கைள� ப#3மா#றா# ேபா�க/#ப.த� ஆைடயி#ப%ட 2�தி� கைறைய� 
ேபா�2பவ� மீ-.$ அCவாைடைய� 2�தியிேலேய ேதா&�ப, ேபா�3 
ேபைதைம�ைட!, ஆதலா�, ப#ற3�ேபா� விட� ேவ-.$ ேவ-?யெத�லா$ 
ஒ�82 எ�றவா3. 
 
இதைன 

இய�பா2 ேநா�பி#ெகா� றி�ைம �ைடைம  
மயலா2 ம#3$ ெபய�!, 

.... 2ற*, 344 
எ�பதனாD$ உண�க. ேம)$, ப#றிைன� ப#3வா��2! ,�ப8க* 
இைடயறா,வ�$ எ�பதைன, 

ப#றி விடாஅ வி.$ைபக* ப#றிைன�  
ப#றி விடாஅ தவ��2 

... 2ற*, 347 
எ�பானாD$ உண�க 
--------- 
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44 44 44 44     
 
தான$ ெச&தில$ தவ/$ அ�னேத  
கான$ ேதா&நில வி#2 அழி� எ&தின  
நான$ ேதா&2ழ� நம�2உ&த� உ-ேடா  
மான$தீ��தவ� மா#ற$ெபா& அ�லவா�.          (44)  
 
(இத� ெபா�*) நான� ேதா&2ழ�-	>கைள�த E�தைல�ைடய ந8கா&!; தான$ 
ெச&தில$-யாேமா கழி�த ந$ வா'நாளிேல ஈத� /த�ய ந�லற8கைள1 
ெச&திேல$; தவம$ அ�ன, /,ைம� ப�வெம&தி�$ தவெவா>�க/$ 
ேம#ெகா-?ேல$; மான$ தீ��தவ�-மா-பிற�த மான/த�ய 2#ற8களினி�3$ 
விலகிய சா�ேறா�; மா#ற$ ெபா&ய�ல- Eறிய அ�ந�லற8க* ெபா&ைம�ைடயன 
அ�லேவ; கான$ ேதா& நிலவி� கழிெவ&தின$-அ�ேதா அாி, ெப3மி$ ம�க% 
பிற�பி� நம�2#ற வா'நா* எ�லா$ கா%?� எறி�த நிலா�ேபால வறிேத 
கழிய�ெப#ேற$; நம�2 உ&த� உ-ேடா-இனி நம�2 உ&தி�-டா2ேமா 
எ�ெச&ேக$! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ, வா'நாளி# ெப�$ப2திைய� காமVக�1சியிேல கழி!,� காமA 
சா�ற கைட�ேகா%காைல! த� வா'�ைக! ,ைண விைய ேநா�கி ஒ� கா/க� 
இ�8கி� Eறியெத�க. 
 
இ����, வா'�ேதா$ ஆயிD$ அறA ெச&திேல$. /,ைம�$ வ�, ெப�$ப2தி 
கழி�த,. தவ/$ ெச&திேல$. இ�ெபா>ேதா இ�ப Vக�$ ஆ#ற)$ இழ�ேத$. 
சா�ேறா� Eறிய ந�லற$ ெபா&ய�ல. அ8ஙனமாக�$ அவ#ைற�$ 
மதி!ெதா>கிேனாம�ேல$. சா� அRகிவி%ட, இனி; யா$ எ� ெச&,$. நம�2 
எ&திய வா'நா* கா%?� ெபாழி�தநிலா ெவாளிேபால� பயன#றதா& /?�த, 
எ�3 இர8கிய ப?யா$. 
 
இவDைடய இCவிர8க� ெமாழிகேளா.. 

ந%	நா ர#றன ந�லா� மஃகினா�  
அ#	! தைள� மவி'�தன-உ%காணா&  
வா'த� Fதிய ெம�D-டா$ வ�தேத  
ஆ'கல! த�ன ெவா� 
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..... (நால?) 
எனவ�$ ெவ-பாைவ�$ நிைனக 
 
நிலவி#2: உ�	மய�க$. மான�தீ� ெகா*ைகயா� எ�3$ பாட$ 
 
இனி ந�ேலா� Eறிய ந�லற8 ெகா*ளா, வா'நா* எ�லா$ Qணாளா�கி ம?�, 
நரகி# கிட�,ழ�ேவா� E#றாக வ�கி�ற, 

ெப-W� ம�க* கிைளஞ ாிவ� பி�D� 2தவி ெய�ெற-ணி�  
க-Wரற!ைத வி%டவரா# கட�ப% ?3!ேதா ெம�ப� சில�  
உ-W �.!தீ� �#ற!தீ �#ற ேவைள� ெகா�வ�$ வ�  
த-W ர�ேதா �$ைம ந$பி யான தி,ேவா ெவ�ப� சில� 

என�$, 
ேத?� ெபா�ைள1 சி3ெதாழி#ேக  
ெச)!தி �ண�1சி ெதாியாம#  
பா?�பத�� கிைற!தெத�லா$  
ப�!த ெதம�கீ8 ெக�ப�சில�  
ேக?� ப?வ� ெதைம17ழ� 
ெக.!த பாவி �லகி��ன  
நா?� பிற�க வி?Dம8ங னாேடா  
ெம�3 சில�ெசா�வா� 

என�$, 
எ�3 மிறேவா ெம�றி��ேதா  
மிற�, ப.வ தீதறி�தா  
ல�3பைட!த ெபா�ைளய�ேற 
ய�*ேவா மைறேயா�� ெக�ப�சில�  
ெச�3வரவா8 ெக$ைம யி�னA 
ெச)!தி# 	ைத!த திரவிய!ைத  
ெயா�3 ெமாழியா தற$	ாி�தி8  
ேகா? வ�ேவா ெம�ப�சில� 

என�$, 
பிற�த �டேன,ற�, �!த�  
பிரம /ண��, பிற�பதைன  
மற�தி� நரக! ெத&தாைம  
வ�ேமா நம�2 ெம�ப�சில�  
இற�, நிைரய! த>�தியிட  
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ாிCவா 3ழ�ப தறியாம#  
சிற�த விேவக� ெப�மா�ற� 
ெசயைல! தவி��ேதா ெம�ப�சில� 

என�$ வ�கி�ற ைகய3நிைல1 ெச&�*க9$ நிைனவி# ெகா*ள# பாலனவா$ 
(ெம&Aஞான விள�க$-30-3-4-5) 
----------- 
 
ெம8�ண�த+ ெம8�ண�த+ ெம8�ண�த+ ெம8�ண�த+ ((((45) 45) 45) 45)     
 
ப�வ�, சால� பல�ெகா�எ�3 எ-ணி  
ஒ�வ�த$ உ*ள!, உவ!த� ஒழிமி�  
ெவ�வ�த ,�ப$ வி.�2$ திறேலா�  
ஒ�வ� உலகி#2 உள�எ�D$ ஆேற.          (45) 
 
(இத� ெபா�*) ெவ�வ�த ,�ப$-அ1ச$ வ�த#2� காரணமான 
,�ப!தினி�3$; வி.�2$ திறேலா� ஒ�வ� உள� எ�D$ ஆ3- வி.வி�2$ 
ேபரா#ற)ைடய இைறவ� ஒ�வேன உள� எ�D$ ெம&�ண�� ெப3மி�: பல� 
எ�3 எ-ணி-உலகி#2 இைறவராவா� பல� எ�3 எ-ணி�$; ப�வ�,-,�ப$ 
வ�,#ற கால!ேத இைவ பிறரா� வ�தெத�3 க�தி வ��தி; உ*ள!, உவ!த�-
இ�ப$ வ�த கால!, இைவ யா$ ேதட வ�தனெவ�3 க�தி உ*ள!ேத மகி'�,$ 
வா'வதைன; ஒ�வ�த$ ஒழிமி�-ஒ�தைலயாக வி%ெடாழிQராக எ�பதா$. 
 
(விள�க$) உலகி)யி�கைள! ,�ப!தினி�3$ வி.தைல ெச&�$ கட�* 
ஒ�வேன எ�3ண�மி�! பல� உள� எ�3 க�தி வ��தா ெதாழிமி�. இ�ப$ 
வ�தகால!ேத களி�	றா ெதாழிமி�. எ�லா$ ஊழி� ெசயெலன ெம&�ண�ேவா. 
வாழ�கடQ�! எ�பதா$. 
 
இ�ப,�ப8க* ஊழா� வ�வன ஆத�� அைவ வ�8கால!, மகி'த)$ 
வ��,த)$ ேபதைம எ�ப, க�!,. இைறவ� ஒ�வேன உள�; அவன? 
ப#றினவேர இ�ப ெம&,வ�; இைறவ� பல�ள� எ�3 க�தி. 
அCவழியி)ழ�ேவா� ,�பேம�3வ� எ�பா�. சால� பலெர�ெற-ணி ப�வ�, 
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எ�றா�. ப�வ�,$ உழ!த)$ என� ேவ-?ய உ$ைமக* ெதா�கன. ஒ�வ�த$-
ஒ�தைலயாக. 
 
இனி இ1 ெச&�ேளா., 

யா, =ேர யாவ�8 ேகளி�  
தீ, ந�3$ பிற�தர வாரா  
ேநாத)� தணித) மவ#ேறா ர�ன  
சாத)$ 	,வ த�ேற வா'த�  
இனிெதன மகி'�த�3 மிலேம /னிவி�  
இ�னா ெத�ற) மிலேம மி�ெனா.  
வான� த-.ளி தைலஇ யானா,  
க�ெபா� திர82 ம�ல# ேப�யா#3  
நீ�வழி� ப.உ ெம�ப, திறேவா�  
கா%சியி# ெறளி�தன மாக�� மா%சியி# 
ெபாிேயாைர விய!த) மிலேம  
சிறிேயாைர யிக'த லதினிD மிலேம 

எனவ�$ கணிய� J82�றனா� ெச&�9$ க�!,% பதி!த#பால, 
------ 
 
பழவிைன பழவிைன பழவிைன பழவிைன ((((46) 46) 46) 46)     
 
உ&!, ஒ�றி ஏ�த�,உழஉ>, ஆ#ற�$  
வி!தி�றி� ைப8E' விைள�2ற� எ�ஒ�2$  
ெம&!தவ$ இ�லா� ெபா�ேளா. ேபாக8க%2  
எ&!, உழ�ேததா� இட��ப. மாேற.          (46) 
 
(இத� ெபா�*) ெம&!தவ$ இ�லா�-/#பிற�பிேல ெச&த வா&ைமயான 
தவ!திைன இ�லாதவ�; ெபா�ெளா. ேபாக8க%2-ெச�வ$ ெப3த#2$ 
அவ#றானி�ப$ Vக�த#2$; உழ�, எ&!,-ெபாி,$ /ய�3 இைள!,; 
இட��ப.$ ஆ3-,�	3$வைக; எ� ஒ�2$(எ�னி�)-எதைன ஒ�2$ எ�னி�; 
வி!, இ�றி-/#பட1 ேச�!,� ெகா*ள#கிய�ற விைத சிறி,மி�லாமேல; ஏ�த�,-
உழெவ�, கல�ைப /த�ய க�விகைள� ெகாண��,; உழ� ஒ�றி-உழ�! 
ெதாழி�ேல ெபா�!தி; உ&!,-எ�,கைள1 ெச)!தி; ஆ#ற�$ உ>,-மிக�$ 
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ஆழமாக உ>,; ைப8E' விைள�2ற�- பசிய பயிைர விைள�க /ய�வதைனேய 
ஒ�2$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�9$ ேபாக/$ /#ெச& தவ/ைடயா��ேக ஆ2$. 
அ!தவமி�லாதா� அவ#ைற� ெபற /ய�வ, Qணா$ எ�றவா3. எனேவ, Q. 
ெப3த#க�றி இ$ைம வா'வி#2$ தவேம காரண$ ஆ2$. ஆகேவ எ�ேலா�$ 
தவெவா>�க$ ேம#ெகா*ள� ேவ-.$ எ�றாராயி#3 
இதைன, 

ஒ�னா�! ெதற)$ உவ�தாைர யா�க)$  
எ-ணி# றவ!தா� வ�$ 

.... 2ற*, 264 
என�$, 

ேவ-?ய ேவ-?யா8 ெக&தலா# ெச&தவ  
மீ-. /யல� ப.$ 

.... 2ற*, 265 
என�$ 

இல�பல ராகிய காரண ேநா#பா�  
சில�பல� ேநாலா தவ� 

.... 2ற*,270 
என�$, வ��தி��2ற*களாD$, 
ேமைல! தவ!தளேவ யா2� தா� ெப#ற ெச�வ$  எ�பதனாD/ண�க 
--------- 
 
ெபா  மா1� ெபா  மா1� ெபா  மா1� ெபா  மா1� ((((47) 47) 47) 47)     
 
2ல�த�$ க�வி ெகாண��, /?�2$  
அல�த கிைளக* அழிபசி தீ��2$  
நில$பக ெவ$பிய நீ*�ர$ ேபாகி�  
	ல$பி� ெபா�*தர� 	�க-ைம உ-ேடா          (47) 
 
(இத� ெபா�*) 2ல�த�$-ெபா�ளான, ம�க%2 உய��த 2?�ெப�ைமைய 
�-டா�2$; க�விெகாண��, /?�2$- க�வி1 ெச�வ!ைத� பிற 
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விட8களினி�3 ெகா.வ�, நிைற�ற1 ெச&�$; அல�த கிைளக* அழிபசி தீ��2$-
வ3ைமயான��த த$ �#ற!தா�ைடய மி�க பசிைய! தீ�!,&ய� ெகா*9$; 
ஆதலாேல, நில$பக ெவ$பிய நீ*�ர$ேபாகி-நில$ பிள�, ேபா2$ ப? ெவ�ப/#ற 
ெந?ய பாைல நில!திைன� கட�, ெச�ேறD$; 	ல$	 இ�ெபா�* தர-
,யிாி�ைம�2� காரணமான ெபா�ைள மா�த� ஈ%?� ெகாணாி�; 	�க-ைம 
உ-ேடா- பி�ன� அவ� பா� ,�ப$ உ-டா2ேமா? ஆகா,. ஆத�� மா�த� 
அ�ெபா�ளி� இ!தைகய சிற�	�கைள �ண��, அதைன நிர$ப ஈ%?� ேகாட� 
ேவ-.$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெபா�* மா�த��2 உய�2? ெப�ைமைய! த�$; அறி�1 
ெச�வ!ைத�$ வரவைழ!,� ெகா.�2$; உ#றா� உறவின� பசி�பிணிைய� 
ேபா�கி அவைர �&வி�2$, ஆதலா� மா�த� பாைலநில8 கட�,$ 
திைரகடேலா?�$ அ�ெபா�ைள நிர$ப ஈ%.த� ேவ-.$ எ�றவா3. 
 
பிறநா.களி# ெச�3$ ெபா�ளீ%ட� ேவ-.$ எ�பா� நில$பக ெவ$பிய நீ* �ர$ 
ேபாகி� 	ல$பி� ெபா�*தர� 	�க-ைம �-ேடா எ�றா�. ேபாகி�$ என� 
ேவ-?ய சிற�	$ைம  ெதா�க,. நீ*�ர$ ேபாகி எ�றைமயா� திைரகடேலா?�$ 
எ�3$ Eறி� ெகா*க. இ�ெபா�* மா-பி#2, 
 

இ$மியன V-ெபா�*க ளீ%?நிதி யா�கி�  
க$மிய� =�வ�களி ேறாைட Vத� 7%?  
அ$மிமித� தா'�, �ைம Q'�ததறA சா�ெக�  
3$ைமவிைன ெநா�,	ல� Oட)ண� வ�ேற 

என�$, 
உ*ள/ைட யா�/ய#சி ெச&யெவா� நாேள  
ெவ*ளநிதி Q>$விைள யாததனி னி�ைல  
ெதா*ைள�ண� வி�னவ�க* ெசா��ம? கி#பி�  
எ*9ந�� ேக�க>!த$ ேபாலவினி த�ேற 

என�$, 
ெச&கெபா�* யா�A ெச3வாைர1 ெச3கி#2$  
எஃ2பிறி தி�ைலயி�� ேத�யி� /-R$  
ஐயமி�ைல யி�பமற ேனாடைவ� மா�2$  
ெபா&யி�ெபா� ேளெபா�-ம# ற�லபிற ெபா�ேள 
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என�$, 
O82சிைற வாவ)ைற ெதா�மர8க ெள�ன  
ஓ82த� ைநயவத D%பிற�த Qர�  
தா8க�கட னா2�தைல சா&�கவ� தீ1ெசா�  
நீ8க�ம% வா�க*கட ென�ெற>�, ேபா�தா� 

எனவ�$ சீத!த� ந�)ைரகைள�$ இத#2 ஆசிாிய� ந1சினா�கினிய� 
 
சீத!த� தா� ேபா&� ெபா�*தர� க�தினா�; அ8ஙன$ க�தி� க$மிய�8 
களிேற3வ�; ஆதலா� /ய#சிேய ந�ெற�3 க�தா, வாழாதா� வா'க கா-ட�� 
/ய#சி ேவ-டா அறேமயைம�ெம�3 க�தி /#பிற�பி� ந�விைன ெச&ய� 
ெப#றிேல ெம�3 ெநா�, அ$ /ய#சிைய ெவ3!,� கலா&!தி�!த� அறிவ�3; 
அ,ேவ�மி�றி உ*ள/ைடயா� /ய#சிைய1 ெச&ய ஒ�நாேள நிதிதிர9$; 
அ�நிதியாேல எ�லா! ,�	ர�க9/ளவா$; அ8ஙன$ எ�லாமாகி�ற 
/ய#சிையவி%.� 	ைரப%ட உண�வினவ�க*, வ�வ, இைட!த8கா ெத�DA 
ெசா�லா� ம?�தி��பி�, அCவி��	� பைகவ��2 ஒ� தைல எ.�	� ெப#றா# 
ேபால இனியதாயி��2$. அ8ஙன$ அவ� தைலெயடாதப? எ�லா�$ ெபா�ைள! 
ேத.க; ேத?னா# பைகவைர� ெகா�)$ பைட அதைன ெயாழிய இ�ைல. தா� 
அவாிட!தி��ேத�$ பைகவைர� ெகா�)$; அ,வ�றி! தாDளவாக இ�ப!தி#2 
ஐயமி�ைல 
 
ஆத��, அற!ேதாேட /#Eறியவ#ைற�$ உ-டா2$ ெம&யாகிய ெபா�ேள 
 
ந�2 மதி�2$ ெபா�*. ஒழி�த ெபா�* ந�2 மதி�2$ ெபா�ள�ல; ஆத��, 
இ�ெபா�ைள� ெகா-. த$ 2ல$ ைநகிறவளவிேல ஆலமர!தி� Q'ேபால! 
தீ1ெசா# பிறவாம# ற82ல!ைத! தா8க� அதD% பிற�தவ�ைடய கடனா2$. 
த82ல!ைத! தா8கா, ேபாத� ேபைதயர, கடனா2$. ஆதலா� யாD$ /ய�3 
ெபா�* ேத? எ� 2ல!ைத! தா82ேவென�3 Eறி எ>�தி��, 
ப-டசாைலேயற� ேபா�தாென�க, என வ2!,*ள ந�)ைரைய�$ நனி 
ேநா�2க. 
 
இனி, ெச�வா��கழ2 ெச>8கிைள தா82த� எ�ப,ப#றி1 ெச�வ$ அல�த 
அழிபசி தீ��2$ எ�றா�. 	ல$பி� ெபா�* தர� 	� க- உ-ேடா எனபதைன, 
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ஒ-ெபா�* கா'�ப விய#றியா��  
ெக-ெபா� ேளைன யிர-. ெமா�82 

...2ற*, 760 
எனவ�� தி��2றளாD$ 
 

அாிதாய அறென&தி அ�விேயா�� களி!த)$  
ெபாிதாய பைகெவ�3 ேபRைர! ெத3த)$ 
	ாிவம� காத�# 	ண�1சி�$ த�ெமன� 
பிாிெவ-ணி� ெபா�*வயி# ெச�ற ந8காதல� 

....(க�-11) 
எனவ�8 க�யாD/ண�க 
 
இனி இ�ப!திD$ அறேம ெபாிெதன ந�தமிழக!, இைளஞ� ப-ைட�கால!, 
உயிர�ன த8 காத�மாைர�$ பிாி�,ேபா& நில$பக ெவ$பிய நீ*�ர$ ேபாகி� 
	ல$ப� ெபா*த�$ வழ�க/ைடயராயி��தன� எ�பதைன, 
 

இ./* ெந.ேவ� ேபால� ெகாைலவ�  
ெகா.மர� ேத&!தா� ப,�ைக நிைர!த  
க.நைவ யாரா# ற3�ைன /#றி 
�ட82நீ� ேவ%ட �ட$	ய8 கியாைன  
க.�தா$ பதிபா82� ைகெதற� ப%.  

 
ெவறிநிைர ேவறாக1 சார1 சாரேலா? 
ெநறிமய� 2#ற நிர$பாநீ ட!தA  
சி3நனி நீ,Aசி ேய#பிD மA�  
ந3Vத னீ!,� ெபா�*வயி# ெச�ேவா  
�ரDைட �*ள!ைத ெச&ெபா�- /#றிய  
வளைமயா னா2$ ெபா�ளி, ெவ�பா& 

எனவ�$ க�யாD/ண�க;(12) 
--------- 
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ந/� ந/� ந/� ந/� ((((48) 48) 48) 48)     
 
ெக%ேட$ இ,எ$ நிைலஎ�3 சா�த#க-  
ந%டவ� அ�லா� நனிமி2 பவ��#ற$  
ெப%ட, ெசா��� ெபாி,இக'�, ஆ#ற�$  
எ%டவ�, ஓ�இட!, ஏகிநி#பேவ.          (48) 
 
(இத� ெபா�*) ெக%ேட$ இ, எ$ நிைல எ�3 சா�த#க-- ஒ�வ� த$ ைக� 
ெபா�ளிழ�,ழி வ3ைம�#3 யா$ ெபாி,$ ெக%ெடாழி�ேத$ இ�ெபா>, 
எ$/ைடய நிைலைம ெபாி,$ இ!தைகய இ�னாைம�ைடய வ3ைம நிைல க-W� 
எ�3 ெசா�� ஏைனேயா�பா# ெச�)மிட!ேத; ந%டவ� அ�லா�-வா&ைமயாக 
ந%	1 ெச&,*ளவைரய�றி ஏைனயராகிய; நனி மி2 �#ற$- மிக மிக ெந�8கிய 
�#ற!தா� தா/$; ெப%ட, ெசா�� -தா$ வி�$பிய 2றி�	 ெமாழி Eறி; ஆ#ற�$ 
எ%ட வ�,-மிக�� ெதாைலவிேல ெச�3; ஓாிட!ேத ஏகி- ஓாிட!ேத த$/% E?; 
ெபாி, இக'�, நி#ப- மிக�$ இக'�தி��பா� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ந%டவ�$ அ�லா�$ �#ற/$ என எ-R$ைம ெகா.!, ந%டவ�$ 
ஏதில�$ �#ற!தா�$ என ஓதிD$ ஆ$. ந%டவ� அ�லா� என ஓதி இ1ெச&�* 
ந%பி� சிற�பிைன� E3வதாக� ெகா*க. 
 
இனி, இதைன, 

இ�லாைர ெய�லா� ெம*9வ� ெச�வைர  
எ�லா�A ெச&வ� சிற�	 

.... 2ற*, 752 
எ�D� தி��2றளாD$, 
 

உ-டா& ேபா'தி� உைட�,ழி� காக$ேபா#  
ெறா-டா யிரவ� 7'பேவ- வ-டா&!  
திாித�8 கால!,! தீதி� ேராெவ�  
3ைரத�வா ாிC�லக! தி� 

... நால? 
எனவ�$ நால?யாD$, 
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இ�ெசா�ல� றா'நைடய னாயிDெமா� றி�லாேன�  
வ�ெசா�� ன�ல, வா&திறவா-எ�ெசா�D8  
ைக!,ைடயா� கா#கீ ெழா,828 கட�ஞால$  
பி!,ைடய வ�ல பிற 

.. நீதிெநறிவிள�க$, 14 
எனவ�$ 2மர2�பரவ?களா� ெம&$ெமாழியாD$, 

க�லாேன யாD)8 ைக�ெபா�ெளா� 3-டாயி  
ென�லா�A ெச�ற8 ெகதி�ெகா*வா�-இ�லாைன  
இ�லா9$ ேவ-டா*ம# றீ�ெற.!த தா&ேவ-டா*  
ெச�லா தவ�வாயி# ெசா� 

எனவ�$ ந�வழியாD$ உண�க 
--------- 
 
ேபைதைம ேபைதைம ேபைதைம ேபைதைம ((((49) 49) 49) 49)     
 
ெத-ணீ� பர�, திைசெதா3$ ேபா&�ெக%ட  
எ-ெண&ெகா-. ஈ%ட#2 இவ3த� எ�ஒ�2$  
ெப-மன$ ேபதி!, ஒ��ப.�ெப� எ�D$  
எ-ணி� ஒ�வ� இய�	எ-R$ ஆேற.          (49) 
 
(இத� ெபா�*) ெப-மன$ ேபதி!,-ெப-ணின, மன!திய�பிைன மா#றி; 
ஒ��ப.�ெப� எ�D$-ஒ�/க�ப.!,ேவ� எ�3 E3கி�ற; எ- இ� ஒ�வ�- 
ஆரா&1சியி�லாத மடேவாDைடய; இய�	 எ-R$ ஆ3- த�ைமைய நிைன�8 
கா�; எ�ெனா�2$- அ$/ய#சி எதைன ஒ�2ெமனி�; ெத-ணீ� பர�, 
திைசெதா3$ ேபா&� ெக%ட- ெதளி�த நீாிேல ெப&ய�ப%. நா�2 திைசகளிD$ 
பரவி1 ெச�3 அழி�, ேபான; எ-ெண& ெகா-. ஈ%ட#2 இவ3த�-
எ-ெணைய மீ-.$ ஒ�ேசர� ெகா-.வ�, ேச�!த#2 அவா�தைலேய ஒ�2$ 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$)  ெப-ணி� மன$ இய�பாகேவ ப�/க�ப%.1 ெச�வதா$, அதைன 
ஒ�/க�ப.!த /ய)த� நீாி# ெப&ய�ப%.! திைசெய�லா$ சிதறி�ேபான 
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எ-ெணைய மீ-.$ ஒ�ேசர� E%?� ைக�ேகாட#2 வி�$	வ, ேபா�றெதா� 
ேபைதைம!, எ�றவா3. 
 
ெப-ணி� மன$ ஒ�/க�படாத, எ�Dமிதைன, 
 

ஏ�ெதழி� மி�கா னிைளயா னிைசவ�லா�  
கா�ைதய� க-கவ� ேநா�க!தா�- வா&�த 
நயDைட யி�ெசா�லா� ேகெளனிD மாத�� 
கயலா�ேம லா2 மன$ 

.... நீதிெநறி விள�க$, 82 
எ�பதனாD$, 

அ�	" லாக வி�ெசா லல�ெதா.! தø!த காத  
��பA ெச&காம1 சா�தி# ைக	ைன� ேத#ற மாைல  
ந�பக# 7%? வி*ளா ெதா>கிD ந8ைக மா��2�  
பி�ெச)$ பிற�கR*ள$ பிைணயனா�� க?ய த�ேற 

என�$ 
ெப-ெணன� ப.வேக-ேமா Y?ல பிற�	 ேநா�கா  
உ-ணிைற �ைடய வ�ல ெவாராயிர மன!த வா2$  
எ-ணி�ப! த8ைகயி%டா ��திர� மக9 மா8ேக  
ெவ-ெண&�2� ெறாி�#றா# ேபா� ெம��,பி� னி#2ம�ேற 

என�$ வ�$ சி�தாமணியாD$ (1596-7) 
மாாி�� தி�� மகளி� மன/�  
த�2ழி நி�லா, ப%.ழி� ப.$ 

..... ெப�8கைத, 1-35:156-7 
எனவ�$ ெப�8கைதயாD/ண�க. இ�D$, 

இன$ேபா� றினம�லா� ேக-ைம மகளி� 
மன$ேபால மா3 ப.$ 

.... 2ற*, 822 
என! தி�வ*9வனா�$ ஓ,த)$ இ!தி��2ற* உைரயி�க- ஆசிாிய� 
பாிேமலழக�$, அவ� மன$ ேவ3ப.த� ெப-மன$ ேபதி� ெறா��ப.�ெப 
ென�D$ எ-ணிெலா�வ� எ�பதனாD$ உண�க என இCவைளயாபதி1 
ெச&�ைளேய ேம#ேகாளாக எ.!,� கா%.த)$ கா-க. 
---------- 
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ெபா� மகளிாிய+� ெபா� மகளிாிய+� ெபா� மகளிாிய+� ெபா� மகளிாிய+� ((((50) 50) 50) 50)     
 
நீ*/ைக ைகயா� கிழி!, ேமா�2மா3  
மா-விைன� பாைவ மைறநி�3 ேக%2றி�  
ேபண)$ அ�	$ பிற�,உழி� ேபா,ெச&,  
ஆைண�ெப- ஐய அைண�23 மாேற.          (50) 
 
(இத� ெபா�*) நீ*/ைக- தைலவேன! நீ-ட சி#ற�$பிைன� ெகா&,; ைகயா� 
கிழி!,-அஃ, அலராைமயாேல த� ைகயாலதைன� கிழி!,; அ, ேமா�23$-
அத�க- மணமி�லா தி��க�$ அதைன மண/ைடய மல�ேபால ேமா�கி�ற; 
மா-விைன� பாைவ மைற- மா-	ைடய விைன!திறமைம�த பாைவ 
ேபா�வாளாகிய இவ* ெச&ைகயி� க�!, யாெதன; நி�3 ேக%2றி� அவ* 
ெசயைல� க-.நி�3 நீ எ$ைம வின�தியாயி� E3,$; ெப--(அ1ெசய�) 
ெப-ணானவ*; ேபண)$- த2தியி�லாதாைர வி�$	த)$; அ�	$-அவ� 
வி�$பாத வழி�$ அவைர அவா�த)$; பிற�,ழி-இCவா3 ேபண)$ அவா�$ 
த$பா# ேறா�றியவழி; ஆைண-அCவாடவைன; ேப, ெச&,- மனமா#றA ெச&,; 
அைண�23$ ஆ3-அவைன! த>வி�ெகா*9$ ெசய#2 இஃதறி2றியா$ 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$)  இஃ, அ�$பிைன� ெகா&, ேமா�2ெமா� மகைள� க-ட தைலவ� 
அ1 ெசய�� 2றி�	 யா, என� பா8கிைன வினவியவழி வினவ�ப%டா� 
த#2றி�ேப#றமாக அ1 ெசய�� 2றி�	� Eறியப?யா$. இனி வைளயாபதி 
எ�D8 கா�பிய!தி�க- இ8ஙன$ ஒ� நிக'1சி உள, ேபா)$ எ�Uகி!த)$ 
மிைகய�3. 
 
சி#ற�$	, மணமி�லாததாக�$ Vக�த#2! த2தியி�லாததாக�$ இ��க அ$மக* 
அதைன� கி*ளி� கிழி!, ேமா�2மி, அ$மகளி� த2தியி�லாதவைர�$ த$ைம 
வி�$பாதவைர�$ கா/#3 அவைர! த>�த#2 ஏ#ற உபாய8கைள1 ெச&, 
வ��, த>�வதைன� 2றி�கி�ற, என! தீய மகளிாி� இய�பிைன� 
Eறியப?யா$. 
 
தீய மகளி� இய�பி8ஙனமாதைல1 7��பநைக /த�ேயா�பா� கா-க. (50) 
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-------------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((51) 51) 51) 51)     
 
யாெறா. யா'ெஞ� ேகா�நில வா�ெகா?�  
பாெறா. ப!தினி மாேபா� ஒ>ெக�3  
Eறின* E!தி /தி��தா* மக%2இைவ  
ேவ3ஓ� இட!, ெவளி�பட� ந�றா$.          (51) 
 
(இத� ெபா�*) /தி��தா* E!தி-அகைவ /தி��தவளாகிய கணிைக ெயா�!தி; 
மக%2- த� மகளாகிய இள8கணிைக�21 ெசவியறி�3�பவ*; ஏ?! யாெறா. யா' 
ெஞ�ேகா� நில� ஆ�ெகா?-யா3 ேபால�$ யா' ேபால�$ தீ�கைடேகா� 
ேபால�$ மல� நிர$பிய J8ெகா? ேபால�$; பாெறா. ப!தினிமா ேபால- மர�கல$ 
ேபால�$ க#	ைட மகளி� ேபால�$ வில82க* ேபால�$; ஒ>2 எ�3- நி�பா� 
வ�கி�ற கா/காிட!திேல நீ ஒ>2வாயாக எ�3 ; Eறின*- அறி�3!தின*; 
இைவ- இC�வைமகளி� ெபா,!த�ைம; ந�3 ேவ3 ஓாிட!, ெவளி�பட� ஆ$- 
ந�றாக ேவேறாாிட!, (விாிவைக யா# E3,$) ஆ82 விள�கமா2$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ஒ� கிழ�கணிைக த� மக%2 அறி�ைர E3பவ* ஏ?! நீ நி�ைன 
வி�$பி வ�கி�ற கா/காிட!ேத யா3ேபால�$ யா' ேபால�$ தீ�கைடேகா� 
ேபால�$ நில� ேபால�$ மர�கல$ ேபால�$ க#	ைட மகளி� ேபால�$ 
வில82க* ேபால�$ நட�, ெகா*வாயாக எ�3 Eறின*; அC�வைமகளி� 
ெபா,!த�ைமைய யா$ ேவறிட!திேல E3ேவா$; அ82 அைவ ந�2 
விள�கமா2$ எ�றவா3. ேமேல அC�வைமகைள விாி!, விள$	வ�. 
 
ெந�ேகா�-தீ�கைடேகா�. பா3-மர�கல$. பா3 எ�D$ ெசா� மர�கல$ எ�D$ 
ெபா�9/ைட!ெத�ப, இCவாசிாிய� இத#2 அ�ெபா�ேள 
பி# E3தலா# ெப#றா$. 
-------- 
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பி�6# இர13வைமக  பி�6# இர13வைமக  பி�6# இர13வைமக  பி�6# இர13வைமக  ((((52) 52) 52) 52)     
 
ஆ&2ர82 அAசிைற வ-?ன$ ேபா�க எ�3  
பாயிர$ இ�றி� பயி#றி ெமாழி�தன*  
ேமவ�$ வா�ெபா�* த�,நி� ேதா*ந$பி  
யாவ� அைட�தவ��2 அைவ�$ 	ைரய.          (52) 
 
(இத� ெபா�*) நி� ேதா* ந$பி- எ� மகேள! நி�Dைடய ேதா*கைள� ெபாி,$ 
வி�$பி; ேம� அ�$ வா�ெபா�* த�,- ெப3த#காிய சிற�த ெபா�*கைள�$ 
வழ8கி; யாவ�- எ�த� கா/க�; அைட�தவ��2- நி�ைன எ&தியவ� அவ�க% 
ெக�லா$ நீ ஒ>2வத#2; ஆ& 2ர82- மர8களிேலறி இைரைய ஆரா&கி�ற 
2ர82$; அ$ சிைற வ-. இன$ அைவ�$ 	ைரப -அழகிய சிற2கைள�ைடய 
அளி�E%ட/மாகிய இைவக9$ உவைமயாவனேவயா$; ேபா�க-ஆதலா� 
அவ#ைற� ேபால�$ ஒ>க� கடவா&; எ�3 பாயிர$ இ�றி� பயி#றி 
ெமாழி�தன*- எ�3 இவ#ைற� ப#றிய /�Dைர யா,8 Eறாமேல மிக�$ 
E3வாளாயின* எ�பதா$. 
 
(விள�க$) அ! தாயாகிய E!தி /#Eறிய யா3 /த�யனேவ ய�றி� 2ர82$ 
வ-?ன/$Eட நி�ெனா>�க!தி#2 ஒ�பன ஆத�� அவ#ைற� ேபால�$ ஒ>2 
எ�றா* எ�றவா3. 
 
இCவா3 உவைம மா!திரேம 2றி�பாக� Eறின* பிறிெதா�38 Eறி#றில* 
எ�பா� பாயிரமி�றி� பயி#றி ெமாழி�தன* எ�றா� இவ#றி#2 இனி யா$ 
விள�க8 E3,$ ேக-மி�! எ�ப, க�!,. 
 
இனி, நி�ைன நய�பா� பல�ளராயிD$ நீேயா ெபா�* மி2தியாக நின�2 
வழ82ேவாைர ம%.ேம ஏ#3�ெகா*க எ�3 2றி�பா# E3வா* ேமவ�$ 
வா�ெபா�* த�, நி� ேதா* ந$பி யாவ� அைட�தவ��2 எ�3 வித�ேதாதின* 
 
ந$பி- வி�$பி. எ�ைன? ந$	 ேம�$ நைசயா 2$ேம (ெதா� உாி. 31) 
எ�பதனாD$ அத#2 அ�ெபா�9-ைமயறிக. 
ேதா*; இட�கரட�2. 
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------- 
 
9"தி 9றிய உவைமக/: விள�க; 9ற+9"தி 9றிய உவைமக/: விள�க; 9ற+9"தி 9றிய உவைமக/: விள�க; 9ற+9"தி 9றிய உவைமக/: விள�க; 9ற+        
1. 1. 1. 1. ஆ- ஆ- ஆ- ஆ- ((((53) 53) 53) 53)     
 
வாாி ெப�க� ெப�கிய காதைல  
வாாி ��8க1 ��8கி வி.த��  
மாாி ெப�க� ெப�கி அறஅ3$  
வா�	ன� ஆ#றி� வைக�$ 	ைரப.          (53) 
 
(இத� ெபா�*) வாாி ெப�க� ெப�கிய காதைல- இனி, கணிைகய� த$ைம வி�$பி 
வ�கி�ற கா/க� வழ82$ ெபா�* வர� ெப�2�,ைண�$ ெப�கிய த$ காதைல; 
வாாி ��8க1 ���கி வி.த�� -அ�ெபா�* வர� 2ைற�மள� 2ைற!,� பி� 
ெபா�* வர� நி�ற�ட� த8கா தைல�$ ,வர நீ!,வி.தலாேல; மாாி ெப�க� 
ெப�கி- மைழநீ� வர� ெப�2�,ைண�$ ெப�கி; அற அ3$-அ$மைழ நீ�வர� 
அறேவ அ#3 வற�,வி.கி�ற; வா�	ன� ஆ#ற� வைக�$ 	ைரய- ெந?ய 
நீ�ஒ>2$ யா#றின, த�ைமைய�$ நிக��ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) அ$/, E!தி யா3ேபால ஒ>2க எ�றத� க�!,, யாறான, மைழநீ� 
வ�, 	2மள�$ ெப�கி அ, வற!த)$ வற�, ேபாவ,ேபால நீ�$ நி�ைன 
வி�$	$ கா/க� நிைன�2� ெபா�* மி2தியாக வழ82�,ைண�$ மிக�$ 
காத)ைடயா* ேபா�3 ஒ>2க; அவ� ெபா�* வழ�க$ 2ைறயி� நீ நி� 
காதைல�$ 2ைற!,� ெகா*ள� கடைவ. ெபா�* ெகடாவி?� நீ�$ காத�யா, 
/கமாறி ெயா>க�கடைவ எ�பதா$ எ�றவா3. 
--------- 
 
2. 2. 2. 2. யா! யா! யா! யா! ((((54) 54) 54) 54)     
 
எ8ஙன$ ஆகிய, இ�ெபா�* அ�ெபா�%2  
அ8ஙன$ ஆகிய அ�பின� ஆத��  
எ8ஙன$ ப%டன� பா-மக� பா-மக#2  
அ8ஙன$ ஆகிய யா>$ 	ைரப.          (54) 
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(இத� ெபா�*) இ�ெபா�* எ8ஙன$ ஆகிய,- கணிைக மகளி� தா$ வி�$	கி�ற 
இ�த� ெபா�* யாாிட!தி��3$ தம�2 வ�கி�றேதா?; அ�ெபா�%2-அ�த� 
ெபா�% ெபா�%டாக; அ8ஙன$ ஆகிய அ�பின� ஆத��-அ�ெபா�* 
த�வாாிட!, அ�	 கா%.$ இய�பினராதலாேல; பா-மக� எ8ஙன$ ப%டன� 
அ�ெபா>ேத; பா-மக#2 அ8ஙன$ ஆகிய- ம#ெறா� பாணD�2 அCவாேற 
க�வியாகி வி.கி�ற; யா>$ 	ைரப- யாைழ�$ ஒ�பாவ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) யாழான, த�ைன�ைடயா* இற�, ப%.ழி அவேனா. அழி�,படாம� 
பி�D$ த�பா� இைச த�கி�ற பிறெனா� பா-மகனிட!ேத ேச�த� ேபா�3, 
கணிைகயா�$ தம�2� ெபா�* வழ8கியவ� வறியவனாயவிட!, அவ�பா ல�	 
மாறி ம#3ெமா� ெபா�9ைடயா�பா# ேச�வ� எ�றவா3. 
 
கணிைகயாத�� பாணைன�$ யாைழ�$ உவைமயாக எ.!தன* எ�க.  (54) 
--------------  
 
3. 3. 3. 3. தீ�கைடேகா+ தீ�கைடேகா+ தீ�கைடேகா+ தீ�கைடேகா+ ((((55) 55) 55) 55)     
 
கரண$ பலெச&, ைக�#3 அவ�க%2  
அரண$ எD$ இல� ஆ#றி# கல�,  
திரணி உபாய!தி� தி-ெபா�* ேகாட#2  
அரணி ெஞ�ேகா� அைமவர ஒ�ப.          (55) 
 
(இத� ெபா�*) ைக உ#றவ�க%2 -கணிைகய� த$பாெல&திய கா/க� திற!திேல; 
பல காரண$ ெச&,-அவ� இ�	3 மா#றாேல ப�ேவ3 ெசய�கைள�$ ெச&,, 
ஆ#றி# கல�,-அவ� வி�$பிய வழியிேல இய8கி; எD$ அரண$ இல�-அ� 
கா/க��21 சிறி,$ பா,காவ� ஆகாதவரா&;   தி- ெபா�* ேகாட#2-அவர, 
தி-ணிய ெபா�*கைள� ைக�ெகா*9மா#றா� அவைர அழி!,வி.த லாேல; 
திரணி உபாய!தி�- சிறிய ,&யாகிய பAசிைன ெம�ல� கைட�, 
ெச&�ேமா�பாய!தாேல அத�க-திணி�த தீயிைன� ேகாட#2 
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அ�பAசிைனேய அழி!, வி.கி�ற; அரணிெஞ�ேகா�- தீ�கைட ேகாைலேய; 
அைமவர-ந�2 ெபா,!த�ைம ெபா��தி வ�$ப?; ஒ�ப- ஒ�பா2வ� எனபதா$. 
 
(விள�க$) திரணி- ெநா&ய ெபா�*. ,�$	 பA� /த�யன. திரணி�பாய$- 
தீ�பிற�பி�ேபா� ெநா&ய ,�$	 /த�யவ#ைற� 2ழி�பா-ட!தி%.� 
கைட�ெமா� ெசய�. இவ� கைட�8கா� அ!,�$	�2 ந�ைம ெச&வா�ேபா# 
கைட2வ�. இ8ஙன$ கைட�மா#றா� ,�$பிD* V-ணிதாக அட8கியி��2$ 
தீயிைன ெவளி�ப.�ப�. தீ ெவளி�படேவ அ!,�$	 அழி� ெதாழி�ெம�க. 
எனேவ, கணிைக மகளி� த$ைம வி�$	$ கா/க� வழிநி�3 அவ��கிதA ெச&வா� 
ேபா�3 ெசய�க* பலவ#ைற�A ெச&, அவ� ெகா-.*ள ெபா�ளைன!,$ 
ைக�ெகா-.வி.வ�; ெபா�ளிழ�பாேல அ�கா/க� அழி�,ப.வ�; ஆதலா� 
கணிைகய� தீ�கைடேகாைலேய நிக��ப� எ�றவா3. 
 
அரண$ எD$ இல� எ�ற,- பா,காவ� சிறி,$ ஆத� இலரா& எ�றவா3. 
அரண$- பா,காவ�. எD$- சிறி,$. தி-ெபா�* ேகாட#2 எ�பதைன� பி�D8 
E%.க. 
 
கணிைகய� கா/க��2� ெபாி,$ அரணமாவா� ேபா�ெறா>கிD$ அ8ஙன$ 
அரண$ ஆத� இல�. அவ� அழிவி#ேக காரண$ ஆவ� எ�பதா$. தீ�கைடேகா)$ 
கைட�8கா� அத#2 அரணமாவ,ேபா#ேறா�றி அழிவி#ேக காரணமாத)ண�க. 
---------- 
 
4. 4. 4. 4. தி;க  தி;க  தி;க  தி;க  ((((56) 56) 56) 56)     
 
நாெடா3$ நாெடா3$ ந�திய காதைல  
நாெடா3$ நாெடா3$ ைநய ஒ>க��  
நாெடா3$ நாெடா3$ ந�தி உய��எ&தி  
நாெடா3$ ேத�$ நைகமதி ஒ�ப.          (56) 
 
(இத� ெபா�*) நா* ெதா3$ நா* ெதா3$ ந�திய காதைல-இனி� கணிைக 
மகளி�தா$ த$ைம வி�$பிய கா/க� ெபா�ளீ��,ைண�$ நா9�2 நா* வள��, 
வ�கி�ற காத)ைடயா� ேபா# கா%?; நா*ெதா3$ நா*ெதா3$ ந&ய ஒ>க��- 
பி�ன� அ�கா/க� ெபா�ளீத� அ�கி வ�8கால!ேத நா9�2 நா* அ�கிவ�கி�ற 
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காத)ைடயரா& அ�கா/க� வ��,$ப? ஒ>2தலாேல; நா*ெதா3 நா*ெதா3$ 
ந�தி உய�� எ&தி- /த# ப2தியிேல நா9�2 நா* வள�1சிெப# 3ய�விைன 
யைட�,$; நா*ெதா3$ ேத�$-இ3தி� ப2தியிேல நா9�2 நா* ஒளிம>8கி! 
ேத&த)ைடய; நைகமதி ஒ�ப�- ஒளி�ைடய தி8க* ம-?ல!ைத�$ ஒ�ப� 
எ�பதா$. 
 
(விள�க$) கணிைகய� த$ைம வி�$	$ கா/க� ெபா�ளீ��, ,ைண�$ நா9�2 
நா* காத� மி2வா� ேபா�3 கா%?, அவ� ெபா�ளீத� 2ைற�8 கால!ேத 
அ�பிைன�$ நா9�2 நா* 2ைற!,� ேகாடலாேல ஒளி�ப�க!ேத நா9�2 நா* 
வள��, இ�%ப�க!ேத நா9�2 நா* ேத&�ெதாழி�$ தி8க* ம-?ல!ைத�$ 
ஒ�ப� எ�றவா3. (56) 
----------- 
 
5. 5. 5. 5. >;ெகா2 >;ெகா2 >;ெகா2 >;ெகா2 ((((57) 57) 57) 57)     
 
வன�பில� ஆயிD$ வளைம� ேளாைர  
நிைன!தவ� ேமவர நி#பைம�2 அவ�தா$  
கைன!,ட� வ-ெடா. ேதனின$ ஆ��ப�  
	ன!திைட� J!த J8ெகா? ஒ�ப.          (57) 
 
(இத� ெபா�*) அவ�தா$-இ�D$ அ�கணிைகய�தா$; வன�	 இலராயிD$-
அழகி�லா தவராயிD$; வ�ைமயிேலாைர நிைன!,- ெபா�9ைடயவ�$ 
அறி�வ�ைம யிலா தவ�மாகிய கா/க� கயவ�க* த$ைம வி�$பி வரேவ-.$ 
எ�3 க�தி, அவ� ேமவர நி#பைம�2-அ�கா/க� த$ைம� ெபாி,$ வி�$பி! 
த$பா� வ�$ப? த$ைம ஒ�பைனெச&, ெகா-. அவ� காR$ப? நி#றலாேல; 
	னி!திைட- கா%?Fேட; வ-ெடா. ேத� இன$- ஆ- வ-.$ ெபைட 
வ-.மாகிய அளி�E%ட$; உட� கைன!,- ஒ�ேசர இைச /ர�3; ஆ��ப- 
த$பா� தாேம வ�, ஆராவாாி!, ெம&�2$ப?; J!த- அழகாக மல��, நி#2$; 
J8ெகா? ஒ�ப- மல��ெகா?ைய�$ நிக��ப� எ�பதா$. 
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(விள�க$) வ�ைமயிேலா�- ெநAசி� தி-ைமயிலாத ெநா&ய� அவ�-அ�கா/க�. 
நிைன!, எ�ற,- த$ைம வி�$பி! த$பா� வ�த� ேவ-.$ எ�3 க�தி 
எ�றவா3. நி#பைம�2- நி#ற#2- கைன!,- இைச/ர�3. வ-.- ஆ- வ-.. 
ேத�-ெபைடவ-. எ�க. 
 
கணிைக மகளி�, ெபா�-மி�க கா/க� கயவ� த$ைம� க-. கா/#3! த$பா� 
வ�$ப? த$ைம மிக�$ ஒ�பைன ெச&,ெகா-. அவ� த$ைம� காR$ப? 
உலாவி நி#றலாேல, வ-.க* த$ைம வி�$பி வ�த#ெபா�%.� கா%?�க- 
அழகாக மல��, அCவ-.க* காR$ப? அைச�, நி#2$ J8ெகா?கைள�$ 
ஒ�பாவ� எ�றவா3. 
----- 
 
6. 6. 6. 6. மர�கல# மர�கல# மர�கல# மர�கல# ((((58) 58) 58) 58)     
 
த$க- பிற�த கழிஅ�பி னா�கைள  
வ�க-ைம ெச&, வ�ய வி.த��  
இ�ெபா�* ஏ#றி எழநி�ற வாணிக��2  
அ8க- பர�பக!, ஆ'கல$ ஒ�ப.          (58) 
 
(இத� ெபா�*) த$க- பிற�த கழி அ�பினா�கைள-இ�D$ கணிைக மகளி� 
த$மிட!, /தி��த கா/ைடயராகிய ஆடவைர; வ�க-ைமெச&,- அவ� 
தம�கீ�மா#றா� வறியராய பி�ன�1 சிறி,$ க-ேணா%டமி�லாத இக'1சிகைள1 
ெச&,; வ�ய வி.த��- வ��, ேபா�கிவி.தலாேல; இ�ெபா�* ஏ#றி- இனிய 
ப�ேவ3 ப-ட8கைள�$ த$/* ஏ#றி�ெகா-.; எழநி�ற வாணிக��2- 
த$ைமேய 	கலாக� க�தி� கட�ேல த$ைம ெச)!தி வ�கி�ற வணிகமா�க*பா� 
சிறி,$ இர�கமி�றி அவாிற�ெதாழி�$ப?; அ8க- பர�பக!,-அழகிய இட!தா# 
ெபாி,$ பர�,கிட�2$ அ�கட�� ந.ேவ; ஆ'கல$ ஒ�ப- அவ� 
ெபா�ைளெய�லா$ த�ேனா. ெகா-. நீ�* ='கி வி.கி�ற மர�கல!ைத�$ 
ஒ�ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) த$ எ�ற,- கணிைகயாைர. கழிய�	 எ�ற, ஈ-. மி�க காம$ 
எ�றவா3. வ-க-ைம- க-ேணா%ட மி�ைம. 
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கணிைக மகளி� த$ைம வி�$பிவ�$ கா/க� கயவாி� ெபா�ெள�லா$ 
த$பாலக�ப.!தி� ெகா-. பி�ன� அவரழி�ெதாழி�$ப? க-ேணா%டமி�றி! 
த*ளிவி.தலாேல, வணிகாீ%?ய ெபா�ைளெய�லா$ அக�ப.!தி�ெகா-. 
அவைர� க-ேணா%டமி�றி அக#றிவி%. அ� ெபா�ேளா. கட�F. 
ஆ'�,வி.கி�ற மர�கல!ைத�$ ஒ�ப� எ�றவா3. 
------ 
 
7. 7. 7. 7. க.�ைடமகளி� க.�ைடமகளி� க.�ைடமகளி� க.�ைடமகளி� ((((59) 59) 59) 59)     
 
ஒ!த ெபா�ளா� உ3திெச& வா�கைள  
எ!திற! தாD$ வழிப%. ஒ>க��  
ைப!தர� அ�2�ெபா� பாைவயி� ந�லவ�  
ப!தினி� ெப-?� ப?�$ 	ைரப.          (59) 
 
(இத� ெபா�*) ைப!,அர� அ�2� ெபா� பாைவயி� ந�லவ�- ந1�� 
ைபயிைன�ைடய பா$பின, பட$ேபா�ற அ�2ைல�ைடய ெபா�னா�ய�ற 
பாைவ ேபா)$ அழைக�ைடய கணிைக மகளி�; ஒ!த ெபா�ளா� உ3தி 
ெச&வா�கைள- த$த2தி� ேக#ற ெபா�* ெகா.!,! தம, வா'�ைகயிைன 
நிைலெப3!,கி�ற ஆடவ�கைள; எ!திற!தாD$- எ�லா வழிகளாD$; வழிப%. 
ஒ>க��- வழிப%. நட!தலாேல; ப!தினி� ெப-?� ப?�$ 	ைரப- க#	ைட 
மகளி� த�ைமைய�$ ஒ�ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) கணிைக மகளி�- தா$ வி�$	கி�ற ெபா�ைள! தம, த2தி�ேக#ப 
வழ82கி�ற ஆடவ�கைள எCவா#றாD$ வழிபா.ெச&, ேபணி ெயா>2தலாேல 
அவ�க* க#	ைட மகளிைர�$ ஒ�ப� எ�றவா3 
----------- 
 
8. 8. 8. 8. வில;: வில;: வில;: வில;: ((((60) 60) 60) 60)     
 
Qெபா� ளாைன அக�3 பிறD$ ஓ�  
மாெபா� ளா�ப�க$ மாண நய!த��  
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ேம&	ல$ 	�லற ம#ேறா� 	ல$	2  
மா�$ 	ைரப மல� அ�ன க-ணா�.          (60) 
 
(இத� ெபா�*) மல� அ�ன க-ணா�- தாமைர மல�ேபா�ற அழகிய 
க-ைண�ைடய கணிைக மகளி�; Q ெபா�ளாைன அக�3- த$ைம நய�, தம�2 
வழ8கி அழி�,ேபான ெபா�ைள�ைடய ஆடவைன� ைகவி%.�ேபா&; ஓ� 
பிற�மா ெபா�ளா� ப�க$- ம#ேறா� ஏதிலனாகிய ெபாிய ெச�வ�பா� ெச�3; 
மாண நய!த��- மா%சிைம �-டாக வி�$	தலாேல; ேம&	ல$ 	� அற- தா$ 
ெதா�3 ெதா%. ேம&கி�ற நில$ 	� அ#3 வறிதாய விட!ேத; ம#3 ஓ� 	ல$	2 
மா�$- ேவேறா� 	�னிர$பிய நில!ைத! ேத?1 ெச�)$ வில82கைள�$; 	ைரய 
ஒ�ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) Q ெபா�ளா�-அழி�த ெபா�ைள�ைடேயா�-வ3ைம�#றவ�. 
 
கணிைக மகளி� ெபா�* அழி�தவைன� ைகவி%.� 	,வதாக ேவெறா� 
ெபா�9ைடயா�பா# 	2தலாேல, தா$ ேம&கி�ற நில$ 	�ல#3 வறிதாய�ட� 
ம#3ெமா� 	� நிர$பிய நில!தி# 	2கி�ற வில82கைள�$ ஒ�பெர�றவா3. 
----------- 
 
9. 9. 9. 9. :ர;: :ர;: :ர;: :ர;: ((((61) 61) 61) 61)     
 
V-ெபா� ளாைன Vக��தி%. வா�ெபா�*  
ந�2ைட யாைன நய�தன� ேகாட��  
வ$	இள ெம�/ைல வா*ெந.8 க-ணவ�  
ெகா$பிைட வா>8 2ர82$ 	ைரப.          (61) 
 
(இத� ெபா�*) வ$	 இளெம�/ைல வா*ெந. க-ணவ�- க1சணி�த இளைம�$ 
ெம�ைம�/ைடய /ைலயிைன�$ வா* ேபா�ற ெந?ய க-கைள�$ உைடய 
கணிைக மகளி�; V- ெபா�ளாைன Vக��தி%.- ேத&�தழிகி�ற 
ெபா�ைள�ைடயவைன அவ� ெச�வ� ேத��,ைண�$ அவேனா. E? 
இ�	#றி��, அ� ெபா�* அழி�த பி�ன�; ந�2 வா� ம#றெறா�வைன 
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வி�$பி� ேபாதலாேல; ெகா$பிைட வா>8 2ர82$ 	ைரப-மர� ெகா$	களிேல 
வா'�, அவ#3* ஒ�ற�க-R*ள மல� கா& கனி /த�யவ#ைற! தி�3 
தீ�!தபி� ம#ெறா�கிைளயி# றாவி1 ெச�)கி�ற 2ர8ைக�$ ஒ�ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) V-ெபா�* ேத&�, V-ணியதாகிய ெபா�* அஃதாவ, அழி�, 
2ைற�#ற சி3ெபா�*. 
 
கணிைகய� ஒ�வ�பா)*ள ெபா�ைள1 கவ��த பி�ன� அவ� வறியனாக 
ம#ெறா� ெபா�9ைடயாைன1 ேச�வதனா� ஒ� ெகா$பி)*ள இைர தீ��த 
பி�ன� ம#ெறா� கிைள�2! தா�கி�ற 2ர8ைக�$ ஒ�ப� எ�றவா3. 
---------- 
 
10. 10. 10. 10. வ13 வ13 வ13 வ13 ((((62) 62) 62) 62)     
 
/��2அல� ேபா�சிவ�, ஒ*ளிய ேரD$  
ப��ெகா. இ�லவ� ப�க$ நிைனயா�  
அ��பிள ெம�/ைல அ$ெசா� அவ�தா$  
வாி1சிைற வ-?� வைக�$ 	ைரப.          (62) 
 
(இத� ெபா�*) அ�$	 இளெம� /ைலஅ$ ெசா� அவ�தா$- ேகா8க�$	 ேபா�ற 
இளைம�ைடய ெம��ய /ைலயிைன�$ அழகிய ெசா#கைள�/ைடய அ� 
கணிைக மகளி�தா$; /��2 அல�ேபா� சிவ�, ஒ*ளிய� ஏD$-/-/��கமல� 
ேபா�3 சிவ�, ஒளி�ைடய உட$பிைன�ைடயேரD$; ப��கா. இ�லவ� ப�க$ 
நிைனயா�-ெபா�% ெப��க$ இ�லாத வறியவ� ப�க�ேல க�!,-ைவ!த�ல� 
ஆக��, வாி1சிைற வ-?� வைக�$ 	ைரப- வாிகளைம�த சிறகிைன�ைடய 
வ-?ன8கைள�$ ஒ�பாவ�; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) /��2 -/-/�8ைக ஒ*ளிய�-ஒளி�ைடய� /��கல�- ேமனி�2 
நிற�வைம. ப��கா.-ப�!த�. ெப��க$, ப��கா. எ�பத�க- கா., 
ெகாழி#ெபய� வி2தி. சா�கா. எ�ப த�க- அCவி2தி வ�தைம கா-க. 
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கணிைக மகளி� ெபா�ளி�லாைர அவ�தா$ ேபரழ2ைடயேரD$ க�தி�$ பாரா� 
ஆதலா�, Jவாத ெகா?கைள ேநா�காத வ-.கைள�$ ஒ�பாவ� எ�றவா3. 
 
இனி, கணிைக மகளிைர� ப#றி வ�கி�ற யாெறா. எ�D$(51) ெச&�* /தலாக 
/��கல� எ�D$(62) இ1 ெச&�* ஈறாக�*ள ெச&�*கேளா., 
 

ம�தி யி#ெற> J8ெகா?  
	#	ல /திரக ந#3ற வி�ேக  
ேபா�வ ெர�D$ சா��ைட ெயா>�கி#  
கைல,ைற ேபாகிய கணிகா சார!,�  
பல,ைற பயி�3 ப�)ைர� ேக*விெயா.  
ப?வ8 2றி�2$ பாவைன ேம#ெகா-  
ட?ைமயி# ெபா��த வக�பாி யாள!,! 
தைல�ேகா# சிற�பி னல!த2 மகளி� 

... ெப�8கைத, 5-8:50-8 
என�$ 

அரச�� காயிD$ அ?யவ�� காயிD$  
அ�ைற ைவக� ெச�ேறா�� ேபணி  
ப*ளி ம�8கி# ப?றி� ெறா>2$ ெச�வ மகளி� ேசாி 

... ெப�8கைத, 1-35:88-91 
என�$ வ�$ ெப�8கைத� ப2திக9$ 

ஆடவ� காண ந�லர8 ேகறி  
ஆட)$ பாட) மழ28 கா%?1  
���	நா- க��	வி ல��	�கைண Oவ1  
ெச��கய ென.8க% ���2வைல� ப.!,�  
க-ேடா� ெநAச8 ெகா-டக$ 	�2�  
ப-ேட� ெமாழியி# பய�பல வா8கி  
வ-?# 3ற�28 ெகா-? மகளி� 

.... மணிேம, 18-103-9 
என�$, 

காதல� Qய� க.�,ய ெர&தி�  
ேபாத� ெச&யா உயிெரா. 	ல�,  
நளியி�$ ெபா&ைக யா.ந� ேபால  
/ளிெயாி� 	Eஉ /,2?� பிற�த 
ப!தினி� ெப-? ர�ேல$ பல�த8  
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ைக!O- வா'�ைக கடவிய ம�ேற  
பா-மக� ப%.ழி� ப^உ$ பா�ைமயி�  
யாழின$ ேபா)$ மிய�பின ம�றி�  
ந3�தா ,-. நயனி� காைல 
வ3$J! ,ற�2$ வ-. ேபா�2வ$  
விைனெயாழி காைல! தி�வி� ெசCவி  
யைனேய மாகி யாடவ�! ,ற�ேப$ 

... மணிேமகைல 18:11-20 
என�$ வ�$, மணிேமகைல� ப2திக9$, 

ப�2 வாாி# 	��� பய8க- மாற! ,ற�2  
/�2 வி$/ 2ழலா�ேபால ெமா&ெகா .$பி  
��வ� J8ெகா$ ெபாசிய� 	��! தீ�ேத�  
ப�கிய�2 வா&வி% டர��ப வ-ண� ெம�ல1 ெச�றா� 

..எனவ�A சி�தாமணி1 ெச&�9$, 
	-ணிய /ல�தபி� ெபா�ளி லா�கைள� 
க-ணில� ,ற�தி.8 கணிைக மா�க*ேபா�  
எ-ணில ளிக�தி. மியாவ� த$ைம�$  
ந-ணிய ந-பில ண8ைக வ-ணேம 

... எனவ�A 7ளாமணி1 ெச&�9$ ஒ�	ேநா�க# பாலன. 
---------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((63) 63) 63) 63)     
 
ம�க* பய�, மைனயற$ ஆ#3த�  
த�க, அறி�தா� தைலைம� 2ண$ எ�ப  
ைப!,அர� அ�2� ப?#3உைர யாெரா.  
,&!,� கழி�ப, ேதா#றெமா�3 இ�ேற.          (63) 
 
(இத� ெபா�*) த�க, அறி�தா�- ம�க% பிற�பி#2ாிய உ3தி� ெபா�ைள அறி�த 
சா�ேறா�; ைப!, அர� அ�2�- ந1�� ைபைய�ைடய பா$பின, பட$ ேபா�ற 
அ�2ைல�$; ப?3 உைடயாெரா.- ெபா&$ெமாழிைய�$ உைடய கணிைக 
மகளிேரா.; ,&!,� கழி�ப,- இ�ப$ Vக��, வா'நாைள� கழி�2A ெசய�; 
ேதா#ற$ ஒ�3 இ�3- சிறி,$ மா-	ைடயெதா�ற�3 எ�3$; ம�க% பய�,-
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க#	ைட மகளிேரா. E? இ�ப$ Vக��, ந�ம�கைள�$ ெப#3; மைனஅற$ 
ஆ#3த� வி��ேதா$ப� /த�ய இ�லற8கைள1 ெச&தேல; தைலைம� 2ண$ 
எ�ப-ம�க%2! தைலசிற�த 2ணமா$ எ�3 ஓ,வ� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) கணிைகய� E%டரவாேல இ�ப$ ெப3த�� அ, தீ8காகா 
ெத�பா��2 விைடயாக வ�த, இ1 ெச&�*. இ�ப$ Vக�த� ம%.ேம ம�க% 
ப-பி#21 சிற�பாகா,. அறA ெச&தேல ம�க% பிற�பி� பயைன ந�2வதா$. 
ஆகேவ ெபா,மகளி� E%டரவா� இ�ப/-டாயிD$ அதனா# 	க>மி�ைல 
பயDமி�ைல. இ�ப�தாD$ க#	ைடய மைனவிேயா. E? Vக�த� ேவ-.$. 
ேம)$ ந�ம�கைள�$ ெப#3 வி��ேதா$ப� /த�ய இ�லற8கைள1 ெச&தேல 
ம�க% 23தி பய�பதா$ எ�றவா3. இதைன, 
 

அற!தா� வ�வேத யி�பம# ெற�லா$  
	ற!த 	க> மில 

.... 2ற*, 39 
என�$, 

அ�	$ அறD$ உைட!தாயி னி�வா'�ைக 
ப-	$ பயD$ அ, 

...2ற*, 45 
என�$, 

இய�பினா னி�வா'�ைக வா'பவ ென�பா�  
/ய�வா� ெள�லா� தைல 

...2ற*, 47 
என�$, 

த�நல$ பாாி�பா� ேதாயா� தைகெச��கி� 
	�னல$ பாாி�பா� ேதா* 

.... 2ற*,916 
என�$, 

இ�மன� ெப-?�8 க*98 கவ3�  
தி�நீ�க� ப%டா� ெதாட�	 

... 2ற*, 920 
என�$ வ�� தி��2றளாD$ உண�க. 
------------ 
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ப1�ைடைம ப1�ைடைம ப1�ைடைம ப1�ைடைம ((((64) 64) 64) 64)     
 
நைகநனி தீ, ,னிந�றி யா��2$  
பைகநனி தீ, பணி�தீ யாேரா.$  
மிைகமி2 ெபா�* எ�3 இற!த� இலேர  
வைகமி2 வாDல2 எ&திவா' பவேர.          (64) 
 
(இத� ெபா�*) யா��2$-எ!தைகேயா��2$; நனி நைக தீ,-மிைகயாய நைக�	$ 
தீ8ேக பய�பதா2$; ,னி ந�3 பைக- ,ணிேய ெப�$பைக�மா$; ஆதலா�, வைக 
மி2வா� உல2 எ&தி வா'பவ�-ப�ேவ3 வைகயாD$ மி�க ேமனிைல �லக!ைத 
எ&திவா>� த2தி�ைடய ேம�ம�க*; பணி�தீயாேரா.$-த$ பைகவாிட!,$; 
மி2ெபா�* மிைக-வர$	 கட�ெதா>2$ ஒ>�க$ மிைகயா$; நனிதீ,-மிக�$ தீைம 
பய�பதா$; எ�3-எ�றறி�,; இற!த� இல�-வர$	 கட�, ஒ>2த�ல�; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) நனி நைக தீ, என�$ மி2ெபா�* மிைகநனி தீ, எ�3$ மாறி� 
E%.க. ,னி- சி3பைக. ந�3-ெபாி,. பணி�தீயா�- பணியாதா�; திாிெசா�. 
பைகவ� எ�றவா3. இற!த�- வர$	 கட�ெதா>2த�. 
 
மிைகயாயவழி நைக�$ தீதா$. ,னிேய ெப�$பைக�மா$. ஆதலா� சா�ேறா� 
பைகவ� மா%.$ வர$	 கட�, ஒ>2த�ல�. யாவாிட!,$ அட�கமாகேவ ஒ>2வ� 
எ�ப, க�!,. 
 
மிைக-அட8காைம. அஃதாவ, ெச��2ைடைம காரணமாக எ1 ெசய�D$ 
மி2திேதா�றி1 ெச&த�. 
 

அட�க$ அமர�* உ&�2$ அட8காைம  
ஆாி�* உ&!, வி.$ 

… 2ற*, 121 
எ�ப, ப#றி,  

வைகமி2 வாDல2 எ&தி வா'பவ�  
மிைகமி2 ெபா�ெள�றிற!த�ல�  
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எ�3 ,ற�க$ 	2மிய�	ைடய சா�ேறா� ேம�%.ைர!தன� உைர�கேவ 
ெச&வா� ஆாி�* எ�D$ நிைரய$ 	2வ� எ�றா�மாயி#3 
------- 
 
ந+:ர� ந+:ர� ந+:ர� ந+:ர� ((((65) 65) 65) 65)     
 
ெப-?� மதியா� ெப�8கிைள தா� அ,  
ெகா-ட விரக� 2றி�பினி� அஃ2ப  
ெவ-டைற நி�3 ெவ3�ைக இலராயி�  
ம-?ன� ேபாவ�த$ ம�க9$ ஒ%டா�.          (65) 
 
(இத� ெபா�*) ெவ* தைற நி�3-வறிய நில!தி)ைற�,; ெவ3�ைக இல� 
ஆயி�- ைக�ெபா�* இ�லா வறியராயவிட!,; ெப-?� மதியா�- மைனவிமா�$ 
ந�2 மதி�பதில�; ெப�8கிைள தா�-ெந�8கிய �#ற!தா�$; அ,-அ8ஙனேம 
சிறி,$ மதியா�; ெகா-ட விரக� 2றி�பி� அஃ2ப-உ3வ, சீ�O�கி உபாயமாக� 
ேக-ைம ெகா-.*ள ந-ப� தா/$ 2றி�பா)ண��, ேக-ைமயி# 2ைற�, 
அயலாரா2வ�; த$ ம�க9$ ஒ%டா� ம-?ன� ேபாவ�- த$/ைடய ம�க* தா/$ 
ஒ�ேசர ேவ3ப%டக�3 ேபாவ�; எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இC�லகி�க- வ3ைம வ�,#றேபா, மைனவிமா�$ மதியா�; 
ம�க9�2 ைகவி%.� ேபாவா�; �#ற!தா� மதியா�; ந-ப�$ ந%	 நார#3!தீ�வ�. 
வ3ைம ெபாி,$ இ�னாகதா$ எ�றவா3. 
------------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((66) 66) 66) 66)     
 
ெசா�லைவ ெசா�லா� ��82	 7'�,ண�  
ந�லைவ யா�$ ந�மதி� பா� அ�ல�  
க�வி�$ ைக�ெபா�* இ�லா� பயி#றிய  
	�ெல�3 ேபாதைல ெம&ெய�3 ெகா*நீ.          (66) 
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(இத� ெபா�*) ைக�ெபா�* ��82	 இ�லா� ெசா�- த$ ைகயி# ெபா�* 
2ைற�, இ�ைலயான ந�2ரவாள� ெசய#காிய ெச&, 	க>ைடயராயிD$ 
அ�	கைழ; அைவ ெசா�லா�-யா�$ அைவயி�க- பாரா%?� ேபசா�; 7'�, 
உண� ந� 
 
அைவயா�$- ெபா�ளிய�பிைன ஆரா&�, அறி�மிய�	ைடய ந�ல அைவயக!தா� 
தா/$; நனி மதி�பார�ல�- மிக�$ மதி�பார�ல�; பயி#றிய க�வி�$ 	� எ�3 
ேபாதைல- அ� ந�2ரவாள� பலகா)$ பயி�ற க�விதாD$ சிற�	றாம# 
ெபா�வ#3� ேபாெம�பதைன; நீ ெம& எ�3 ெகா*- நீ வா&ைம ெய�ேற அறி�, 
ெகா*வாயாக! எ�பதா$. 
 
(விள�க$) ெசா�-	க'. ைக�ெபா�* ��82	 இலலா� என� E%.க. ந�லைவ 
யா�$ எ�	ழி உ$ைம உய�� சிற�	. ெபா�ளிய�	கைள ஆரா&�,ண�$ 
ந�லைவயா� தா/$ மதியா� எனேவ ஏைனேயா� மதியாைம Eறேவ-.ேமா? 
எ�றவா3. 
 
இனி, ஏைழ ெசா� அ$பல ேமறா, எ�D$ பழெமாழி�கிண8க ந�2ரவாள� 
E3கி�ற ெமாழிைய அைவயின� ஏ#3 எ.!,1 ெசா�லா� எனிDமா$. 
இ� க�!திைன, 

இ�லாைர ெய�லா� ெம*9வ� ெச�வைர  
ெய�லா�A ெச&வ� சிற�	 
...... 2ற*, 752 

எனவ�� தி��2றளாD$, 
ந�லாவி� க�றாயி� நா2$ விைலெபUஉ8  
க�லாேர யாயிDA ெச�வ�வா&1 ெசா#ெச�)$  
	�\ர� ேபா'தி Dழேவேபா� மீதா?1  
ெச�லாவா ந�E��தா� ெசா� 

எனவ�$ நால?யாD$ உண�க. 
 
இனி ந�E��தா� க�வி�$ சிறவாெத�பதைன, 

எைன!,ைணய ேவD மில$பா%டா� க�வி  
திைன!,ைண�A சீ��பா ?லவா$- மைன!த�கா*  
மா-பில ளாயி� மணமக ன�லற$  
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J-ட 	ல�படா ேபா� 
..... நீதிெநறிவிள�க$, 10 

எனவ�$ 2மர2�பரவ?களா� ெபா�ெமாழியாD$, 
ந#ெபா� ண�2ண��, ெசா��D ந�E��தா�  
ெசா#ெபா�* ேசா�� ப.$ 

.... 2ற*, 1046 
எனவ�$ தி��2றளாD/ண�க.   (66) 
--------   
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((67) 67) 67) 67)     
 
ெதா>மக� ஆயிD$ ,#3ைட யாைன�  
ப>மர$ 7'�த பறைவயி� 7'ப  
வி>மிய ேரD$ ெவ3�ைக உல�தா�  
ப>மர$ Q'�த பறைவயி� ேபாப.          (67) 
 
(இத� ெபா�*) ெதா>மக� ஆயிD$-பிறைர! ெதா>, பிைழ�2$ 
கீ'மகேனயாயிD$; ,#3 உைடயாைன- ெபா�9ைடயாைன; ப>மர$ 7'�த 
பறைவயி� 7'ப- உலகமா�த� ப>!த மர!ைத1 7'கி�ற பறைவக* E%ட$ 
ேபா�3 வ�, 7'�, ெகா*வ�; வி�மியேரD$-ம#3 அறி� 2ணA ெசய�களாேல 
சிற�	ைடய ேம�ம�களாயிD$; ெவ3�ைக உல�தா�-ெச�வ$ அழி�, 
ந�2ர�ைடயராய ெபா>,; Q'�த ப>மர$ பறைவயி� ேபாப-(உலக மா�த�) 
வி>�,ேபான ப>மர!ைத வி%.� ேபாகி�ற பறைவ� E%ட$ ேபா�3 அக�3 
ேபாகா நி#ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) Q'�த ப>மர$ என மா3க. 
 
உலகமா�த� கீ'மகனாயிD$ ெபா�9ைடயாைன1 7'�, ெகா*வ�. ேம� 
ம�களாயிD$ வறியராயி� அRகா, விலகி�ேபாவ� எ�றவா3. ,#3 : 
ஆ2ெபய�. 
 
இதைன, 
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இவற�ைம க-. /ைடயாைர யா�$  
2ைறயிர�,8 2#ேறவ� ெச&ப- ெபாி,�தா$  
/#பக ேனாலாதா� ேநா#றாைர� பி�ெச�ல�  
க#ப�ேற க�லாைம ய�3 

எனவ�$ (நீதிெநறி விள�க$-12) 2மர2�பர� ெமாழியாD$, 
ஆகா ெதனிD மக!,ெந& �-டாகி�  
ேபாகா ெத3$	 	றA�#3$-யா,8  
ெகடாஅ ெரனிD /ைடயாைர� ப#றி  
விடாஅ �லக! தவ� 

எனவ�$ நால?யாD/ண�க 
--------- 
 
இ��ம� இ��ம� இ��ம� இ��ம� ((((68) 68) 68) 68)     
 
ெபா�*இ� 2லD$ ெபாைறைமஇ� ேநா�	$  
அ�*இ� அறD$ அைம1�இ� அர�$  
இ�ளிD* இ%ட இ�-ைமயி, எ�ேற  
ம�*இ� 	லவ� மன$ெகா-. உைர�ப.          (68) 
 
(இத� ெபா�*) ெபா�* இ� 2ண$- ெச�வமி�லா தவ�ைடய 2ல� ெப�ைம�$; 
ெபாைறைமஇ� ேநா�	$ -ெபா3ைம� ப-பி�லாதவ� ேம#ெகா-ட தவ/$; 
அ�* இ� அறD$-ெநAச!தி�க- அ�%ப-பி�லாதவ� ெச&த அற1ெசய)$ 
அைம1� இ� அர�$- அைம1சாி�லாத அரசா%சி�$; இ�ளிD* இ%ட 
இ�*ைமயி, எ�3-இ�ளிFேட க-ணிெல>த� ப%ட காிய ைம ேபா�வனவா$ 
எ�3; ம�* இ� 	லவ� மன$ ெகா-. உைர�ப- மய�கமி�லாத 	லவ�க* 
மன!திென-ணி� Eறாநி#ப� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) 2ல$- 2?�ெப�ைம. ேநா�	 -தவ$. 
 
அற!தி#2 அ�9ைடைமேய காரணமாக��, அ�ளாதா� ெச&�$ அற$  
அறமாகாெத�ப, ப#றி அ�ளி� அற$ 
எ�றா�. இதைன, 

ெத�ளாதா� ெம&�ெபா�* க-ட#றா# ேறறி  
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ன�ளாதா� ெச&� மற$ 
.... 2ற*, 249 

எனவ�� தி��2றளாD/ண�க. 
 
வ3ைம 2ல�ெப�ைமைய அழி!,வி.$ எ�பதைன, 

ெதா�வர�� ேதா)8 ெக.�2� ெதாைகயாக  
ந�2ர ெவ�D நைச 

..... 2ற*, 1013 
என�$, 

இ#பிற�தா� க-ேண� மி�ைம யிளிவ�த  
ெசா#பிற�2A ேசா�� த�$ 

...... 2ற*, 1013 
என�$ வ�� தி��2ற*களாD/ண�க. 
இ�D$, 

2?�பிற� பழி�2$ வி>�ப8 ெகா�)$  
பி?!த க�வி� ெப�$	ைண வி^உ  
நாணணி கைள� மாெணழி� சிைத�2$  
J-/ைல மாதெரா. 	ற8கைட நி3!,$  
பசி�பிணி எ�D$ பாவி 

.... மணிேம-76-80 
எனவ�$ மணிேமகைலயாD$ ெபா�ளி�வழி� 2?�பிற�பழி�$ எ�ப, 
/த�யன� /ண�க. 
 
இ�ளிேல க-ணிெல>த�ப%ட ைம இ��,$ இ�லாத, ேபாற�� வ3ைம  
/த�யன உ*வழி, 2ல /த�யன இ��,$ இ�லாதனவா2$ எ�ப, க�!,. 
----------  
 
ந+லாசிாிய ர+லாதா� அற,ைர"த0� த�ைமந+லாசிாிய ர+லாதா� அற,ைர"த0� த�ைமந+லாசிாிய ர+லாதா� அற,ைர"த0� த�ைமந+லாசிாிய ர+லாதா� அற,ைர"த0� த�ைம        ((((69696969))))    
 
அ�தக ன�தக# கா3 ெசாலெலா�2  
/�,ெச& 2#ற8 ெக.�பா� />வ,  
ந�கறி வி�லா னஃதறி யாதவ#  
கி�	3 Q%? ெனறிெசா�) மாேற.          (69) 
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(இத� ெபா�*) /�, ெச& 2#ற$ />வ,$ ெக.�பா�- ப-. ெச&த 
தீவிைனைய />வ,$ அழி!த#2� காரணமான; இ�	 உ3$ Q%?� ெநறி-
இ�ப$ நிைல�த)ைடய Q.ேப#றிைன�ைட�$ ந�ெனறியிைன; ந�2 
அறிவி�லா�- ந�2 அறித��லாத மடேவா� ஒ�வ�; அஃ, அறியாதவ#2-
அ�ந�ெனறியிைன /�ேப அறி�திலாத ம#ெறா� மடேவாD�2; ெசா�)$ ஆ3-
அறி�3!,$ வைக; அ�தக�-ஒ� 2�ட�; அ�தக#2 ஆ3 ெசால� ஒ�2$-
ம#ெறா� 2�டD�2 ெநறி E3தைலேய ஒ�2$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) அறிவிலா� அறிவி�லாதவ��2 ந�ெனறி E3த� 2�ட� 2�டD�21 
ெச�)$ ெநறியிைன� E3தைலேய ஒ�2$ எ�றவா3. எனேவ ந�லற8கைள 
அறிய /#ப.ேவா� ந�லாசிாிய�பா# ெச�3 அவ� வாயிலாகேவ அறித� ேவ-.$ 
எ�ப, க�!தாயி#3. 
 
இ1 ெச&�ேளா. 

2�%?ைன நீ�28 2�விைன� ெகா*ளா�  
2�%?ைன நீ�கா� 2�விைன� ெகா*வ�  
2�.$ 2�.$ 2�%டா%ட$ ஆ?� 2�.$  
2�.$ 2ழிவி> மாேற 

… தி�ம�, 1480 
என வ�$ தி�ம�திர1 ெச&�ைள ேநா�2க. 
--------- 
 
நா/3 வள# நா/3 வள# நா/3 வள# நா/3 வள# ((((70) 70) 70) 70)     
 
ெச�ெந# க�$பிெனா ?க)� தீA�ைவ�  
க�னல8 க�$	தா� க/ைக� கா&�ெத>$  
இ�னைவ கா-கில ென�3 Jக/  
/�னிய /கி�களா� /க$	 ைத�2ேம.          (70 ) 
 
(இத� ெபா�*) ெச�ெந� க�$பிெனா. இக)$- இ�நா%. ம�த நில� 
பர�பி�க- சிவ�த ெந�ைல�ைடய பயி�க* க�$	கேளா. மா3ப%. வள�$; 



110 

 

தீ$ �ைவ க�ன� அ$ க�$	 க/ைக� கா&�, எ>$- இனிய �ைவயிைன �ைடய 
க�ன� எ�D$ அழகிய அ�க�$ேபா க/கிைன நீ எ$ைம ஒCவா& என ெவ2-. 
வள�வ,ேபா� வள�$; Jக/$-அ�த� க/ேகா இ�க�$பி� ெச��கிைன யா� 
காண� ெபாேற� எ�3 நாணி, /�னிய /கி�களா� /க$ 	ைத�2$-ஆ82 
/#ப%. வ�கி�ற /கி�களாகிய ஆைடயாேல த� /க!திைன 
மைற!,�ெகா*9$ எ�பதா$. 
 
(விள�க$) அ�த நா%?ன, ம�த நில!திேல ெச�ெந# பயி�க* க��பAேசாைல-
ேபால வள�$, க�$	கேளா க/க� ேதா%ட$ேபால� காண�ப.$, க/க� 
ேதா%ட8கேளா /கி�கைள! தீ-.மள� வள/ற வள��தி��2$ எ�றவா3. 
 
ெச�ெந)$ க�$	A ேசர� Eற�� ம�தநில$ எ�ப, ெப#றா$ எ�ைன?  
ம�தநில$ 	ைன�,ைர�2$ 	லவ� மர	 அ�னதாக��. இதைன, 

ேமா. ெகா-ெட> =ாி� கைழ�க�$  
J. ெகா-ட ெபா,$பேரா .*விரா&!  
ேதா. ெகா-டைப8 கா&!,வ* ெச�ெந��  
கா. ெகா-.ள க-ணக னாெடலா$ 
என! ேதாலாெமாழி! ேதவ�$, 
ெவ-J� க�$ெபா. ெச�ெந னீ? 

என� ப%?ன�பாைல�$(240) 
க�$ெபா. ெச�ெந)8 கவி�ெகா- ேடா8கிய 

என� க$பநாட�$ ஓ,த)ண�க 
------------  
 
பாச1ட7 சா"த� பாச1ட7 சா"த� பாச1ட7 சா"த� பாச1ட7 சா"த� ((((71) 71) 71) 71)     
 
ப-ணா� திற!தி� ப>தி�றி ேம$ப%ட  
ெதா-K#3 அ3வைக� ேகாைவ�$ வ�லவ�  
வி-ணா3 இய82$ விறலவ� ஆயிD$  
க-ணாறி ேநா�கி� க.நைக ெச&வா�.          (71) 
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(இத� ெபா�*) ப-ணா� திற!தி� ப>, இ�றி ேம$ப%ட ப- திற$ எ�3 
Eற�ப.கி�ற இைசயில�கண8களாேல சிறி,$ 2#றமி�லாம� ேம�ைம 
ெபா��திய; ெதா-K#றா3வைக�ப%ட சமய! த��க "#ேகாைவகைள�$ 
ஐய�திாிபற� க#3 வ�)ந�(ஆகியசா!த� எ�D$ ெத&வ$) ; Q- ஆ3 இய�2$ 
விறலவ� ஆயிD$- வா�வழிேய ெச�)$ ெவ#றிைய�ைடய க�த�வ� /த�ய 
ேதவகண!தாேரD$; க- நாறி ேநா�கி- த� க- ெணாளிைய Qசி ேநா�கி, 
அ1�3!தி; க. நைக ெச&வா�-அவ�க* அAசி ந.82த� க-. க?தாக ெவ2ளி1 
சிாி�	1 சிாி�பா� எ�பதா$. 
 
(விள�க$) இ1ெச&�ளா� வைளயாபதி எ�D$ ெப�8கா�பிய!தி�க- மகா 
சா!திர� எ�D$ ஐயனாைர�ப#றிய கைத�$ அைம�தி��த, எ�3 ஊகி�கலா$. 
 
ஐயனா� எ�D$ ெத&வ$, ெதா-K#ற3வைக1 சமய1 சா!திர! த��க� 
ேகாைவ�$ ந�2 க#3வ�ல ெத�ப, ெப#றா$, இதைன, சில�பதிகார!தி� 
கனா!திற/ைர!த காைதயி� (15) பாச-ட1 சா!த#2� பா. கிட�தா9�2 
எனவ�$ அ?�2 அ?யா��2 ந�லா�. பாச-ட$- ெதா-K#ற3வைக1 சமய 
சா!திர! த��க� ேகாைவ எ�ைன ப-ணா#றிற!தி�... ெச&வா� எ�றா�. 
வைளயாபதியிD$ ஆக��. என இ1 ெச&�ைள� கா%? விள�2வதாD /ண�க. 
 
இனி, அ�பாச-ட "� ப- திற$ எ�D$ இைசவைகயாேல பாட�ெப#றி��தன 
எ�ப, /ண�க. ப-- நா�2 வைக�ப.$. அைவயாவன- பாைல 2றிAசி ம�த$ 
ெசCவழி எ�பன. திற$-அ�ப-ணி� திற8க*. அைவயாவன- பாைல�2� 	ற$- 
ேதவாளி; அ�2. சீ�ேகா?க$: ெப�2-நாகராக$. 2றிAசி�2� 	ற$- ெச�,; அ�2- 
ம-?ல$;ெப�2-அாி. ம�த!தி#2 	ற$-ஆகாி; அ�2-சாயேவளா ெகா��; 
ெப�2- கி�னர$; ெசCவழி�2�	ற$-ேவளாவளி; அ�2- சீராக$; ெப�2- ச�தி. 
பிற�$ வ�தவழி� க-.ெகா*க எ�ப, அ?யா��2 ந�லா� ந�)ைர (சில�- 
14:160-67) இ�D$, 
 
நா�வைக யாழிD$ பிற�2$ ப-R�2$ இ�றியைமயாத =ேவ>திற!ைத�$ 
2#ற மி�றாக இைச!,( சில�-5-35-7) என�$ அ?யா��2 ந�லா� ஓ,த)$ 
கா-க. 
 



112 

 

வி-ணா3 இய82$ விறலவ� எ�ற, க�த�வ� /தலாயிDைர, மகாசா!த� 
ப-ணா#றிற!தி� ப>தி�றி ேம$ப%ட ெதா-K#ற3வைக� ேகாைவ�$ 
வ�லவ� ஆக�� யாேழாராகிய க�த�வ� வி-ணாறிய828கா� E��, ேநா�கி 
எ*ளி நைக�பா� எ�றவா3. நைக- எ*ள�# பிற�த,. க.நைக-ெப�A சிாி�	. 
சின1சிாி�	மா$ 
---------- 
 
கா,.- வ
�# ஒ மக  கா,.- வ
�# ஒ மக  கா,.- வ
�# ஒ மக  கா,.- வ
�# ஒ மக  ((((72) 72) 72) 72)     
 
அ�ைற� பக#கழி� தா* இ�3 இரா�பக#2  
அ�றி� 2ர)$ கறைவ மணிகற8க�  
ெகா�ைற� பழ�2ழ� ேகாவல� ஆ$ப)$  
ஒ�ற� ��$	 நர$ெபன ஆ��ப�$.          (72) 
 
(இத� ெபா�*) அ�ைறய பக#2 அழி�தா*-அ#ைறநாளி� பக# ெபா>தி#ேக 
(இCவா3) ெபாி,$ ,�	#றவ*; இ�3 இரா�பக#2-இ�ேபா, எதிேர வ�கி�ற 
அ�த� ெபா�லாத மைல�ெபா>தி#2; அ�றி� 2ர)$-அ�றி# பறைவயி� 2ர)$; 
கறைவ மணிகற8க-ந�லா�களி� க>!தி# க%?ய மணிக* ஒ�யாநி#ப, 
அவ#ைற1 ெச)!தி வ�கி�ற; ேகாவல� ெகா�ைற� பழ�2ழ� ஆ$ப)$-
ெகா�ைற� பழ$ ேபா�ற உ�வ/ைடய 2ழேலாைச�$, ஆ$ப#ற-.ேபா�ற 
2ழேலாைச�$; ஒ�றி� ��$	 நர$ெபன ஆ��ப�$-பலவாகிய வ-?ன8க* யா' 
நர$	ேபால இனிதாக /ரல�$; எ�க. 
 
(விள�க$) இதனா� வைளயாபதி காத#�ைவ ெக>மிய வரலாறைம�த ெப�8 
கா�பியமா$ எ�ப, ஊகி�கலா$. 
 
இனி, ெகா�ைற� பழ�2ழ)$ எனேவ-?ய எ-R$ைம ெதா�க,. ெகா�ைற� 
பழ�2ழ� ஆ$ப� எ�பன ெகா�ைற�பழ$ ேபால�$ ஆ$ப#ற-. ேபால�$ 
உ�வமைம�த 2ழ#க�விக*. ஆ$ப� எ�பதைன ஒ�வைக� ப- எ�பா�/ள�. 
 
இவ#ைற, 
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க�3 2ணிலா� கனி�தி�!த மாயவ�  
இ�3ந$ மாD* வ�ேம லவ�வாயி#  
ெகா�ைறய� தீ82ழ� ேகளாேமா ேதாழி 

என�$, 
பா$	 கயிறா� கட�கைட�த மாயவ�  
ஈ82ந$ மாD* வ�ேம லவ�வாயி�  
ஆ$பல� தீ82ழ� ேகளாேமா ேதாழி 
என�$ வ�� தாழிைசகளாD$ 

(சில�-ஆ&1சிய� 19-20) 
 
இவ#றி#2 ஆ$பல /தலானைவ சில க�வி; ஆ$ப� ப-Rமா$. ெமாழியா$பல. 
வாயா$ப�, /!தா$ப� எ�3 ெசா�)வ� ப-R�2 எனவ�$. அ�$பத-
�ைரயாசிாிய� 2றி�பாD$, ெகா�ைற ஆ$ப�(/�ைல) எ�பன சில க�வி. இனி 
அவ#ைற� ப-ெண�3 E3பெவனி�, அ8ஙன$ E3வா�$ ஆ$ப)$ 
/�ைல�ேம ப-ணாத#2� ெபா��த� Eறின�ல, ெகா�ைறெயன ஒ� ப- 
இ�ைலயாகலாD$, க��* /�ைல! திைண�க-, ஆறா$ பா%?D* க>ெவா. 
�.பைட ���கிய ேதா#க- இமிழிைச ம-ைட �றிெயா. O�கி, ஒ>கிய 
ெகா�ைற! தீ82ழ� /ர#சிய�, வ_உ� ேகாவல� த!த மினநிைர, ெபா>ெதா. 
ேதா�றிய கா�நைன விய�	ல!தா�( க�-106:1-5) என� க�வி EறினைமயாD$ 
அ�ைற� பக# கழி�தா*..... ஆ��ப�$ என வைளயாபதி�*9$ க�விEறி� ப- 
E3தலாD$, இைவ ஒ�ெபா�-ேம� =�ற.�கி வ�த ெவா! தாழிைச 
யாதலாD$, இர-. ப-R$ ஒ�3 க�வி�மாக� Eறி�, ெச&�%2$ ெபா�%2$ 
வ_உ1 ேசரலாD$ அ8ஙன$ E3த� அைமயாெத�க என வ�$ ஆசிாிய� 
அ?யா��2 ந�லா� விள�க�ைரயாD$ உண�க 
----------- 
 
அாிதி.கிைட"த வைளயாபதிஅாிதி.கிைட"த வைளயாபதிஅாிதி.கிைட"த வைளயாபதிஅாிதி.கிைட"த வைளயாபதி    ெச8�  ெச8�  ெச8�  ெச8�  72727272----ஆ#ஆ#ஆ#ஆ#. . . . அவ.றி.:� ெபமைழ� �லவ� அவ.றி.:� ெபமைழ� �லவ� அவ.றி.:� ெபமைழ� �லவ� அவ.றி.:� ெபமைழ� �லவ� 
ெபாெபாெபாெபா....ேவேவேவேவ. . . . ேசாம�
தரனா� வ:"த ெசா.ெபா  உைர�# விள�க�ைர�# ,.-#ேசாம�
தரனா� வ:"த ெசா.ெபா  உைர�# விள�க�ைர�# ,.-#ேசாம�
தரனா� வ:"த ெசா.ெபா  உைர�# விள�க�ைர�# ,.-#ேசாம�
தரனா� வ:"த ெசா.ெபா  உைர�# விள�க�ைர�# ,.-#....    
 


