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பதி

ைர

சிதாமணி எ6ப) ேதவலக).ள ெபா.களி0 ஒ6+. அ) த6பா0 வ)

இர!பா 2 ேவ49 ெபா.கைள யா49 வழ:2 இய0ைடய). காமேத;,
க பகத, ச:கநிதி, ப)மநிதி இைவ' அ! ப4ைடயன என இலகிய <+.
ெபா6;லக)! ேவ49 க0வி! ெபா.கைள இரவாம0 ேவ4=யேபா)

க49 எ9) ெகா.லவ 2 ேவ49 ெபா.கைள வழ:2வத 2 ேம கா>=ய
ஐ) ெபா.க@ ஆ:2 உ.ளன. ம4Aலக)! லவ 2 வத 2

ஐெப:கா!பிய:க. ஈ:2 உ.ளன. வைளயாபதி' 24டலேகசி' இ6;

ெவளி!ப>=ல. சிதாமணி, சில!பதிகார, மணிேமகைல ஆகிய 6+ டாட
உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ க. ெப ய சியா0 ெவளிவ).ளன. 6றி;
த6ைம'ைடய) சிதாமணிேய. 6ைவ ெத4ண!ப9வ) அ)ேவ.

சில!பதிகார, மணிேமகைல' சிறதன எனி; இ)ைண விாித *0க.

அ0ல. ெப:கா!பியC ைவ நிைறத *லாக! லவ பலராD ேபா ற!ப9வ)

சிதாமணி ெய6; சிறத *ேலயா2 எ6ப) ெதளி-. சிதாமணி - ஒளி ெகடாத

ஒ மணி. இ!ெபய இ*E 2 அைமதத 2! பல காரண இ!பி;

ஒளிெகடாத ஒ மணி ேபா6ற) எ6ற காரணேம இ*D2! ெபாதமா2.

இ*0 ேதா6றிய காலத0 க/ 26றா)நி6+ நில-வேத அதைன 'ண த
தக ெப3 சா6றா.

இ*0 நாமக. இலபகைத ம>9 தE0 கி.பி. 1868 இ0 ெரவெர4>. எC.

பவ எ6பவ பதி) ெவளியி>டன . பி6ன நாமக. இலபக, ேகாவிைதயா
இலபக, காதவதைதயா இலபக எ6ற 6+ நCசினா கினிய உைர,

பத-ைர'ட6 ேசாடசாவதன தி. க. !பராய ெச>=யா அவ களா பதி)

ெவளியிட! ப>டன. அத6பி6 த0 ஐ) இலபக ல ம>9 ப.அர:கசாமி
பி.ைள அவ களா0 கி.பி.1883 இ0 பதி) ெவளியிட!ப>ட). கி.பி. 1887 இ0

டாட உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ க. *0 %வ) நCசினா கினிய உைர'ட6

பதி) ெவளியி>டன . அ! பதி! மிக- சிறததாக விள:2கி6ற). கி.பி. 1941

இ0 ைசவசிதாத மகா சமாச இ*0 ல ம>9 பதி) ெவளியி>9.ள).

இ*D2 நCசினா கினிய ந0Dைர க4டா தE0. அ6+த0 இ6+வைர

அF-ைரேய லவ க. ஆG) ெபா.க49 வதன - வகி6றன - வவா .

நCசினா கினிய உைர சிறத); ெதளி-ைடய); *லாசிாிய கைத
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HAகமாக எ9)கா>9வ); லவ க. எவ ேபா ற தக) எ6ப)

ம+க=யாத உ4ைமயா. ஆயி; அஃ) இ6ன ெசா0D2 இ6ன ெபா.

எ6ப) காண இயலாத ெபாழி!ைர; ைறயான ெபாழி!ைர' அ6+;

கமாக உைர வைர) ெச0D இட:க@ உ.ளன. இ பாட0கைள'

இைண) ேம0 கீழாக மா றி 'ைர வைரதி!ப) காணலா. பல பாட0கைளC

ேச ) மா>ேட றாக ஒ பாடE0 இ2 ெசா0ைல ம ெறா பாடD2

ெகா49 <>= 'ைர வைரதி2 இட:க@ பல இகி6றன. எFவா+

ெசா 2! ெபா.காண இயD? இF-ைர சிறத லவ க>ேக ெபாதமான).
லவ க@ ஆG) காA அைம'ைடய); இளைம மாணவ எளிதி ெபா.

காண இயலாத ெதா6+. நCசினா கினிய உைரயி6 அைம நாவல ெக0லா

ந62 ெதாி'. அதைன எளிய லவ எ:ஙன பயி0வா ? இைளஞ 2 ஏ ற
-ைர' அ6+.

இகால) இைளஞ க. எ0லா *0க@2 எளிதி ெபா. காண

ய0கி6றா க. எ6ப), நCசினா கினியைர நயைத <றேக>9

ெமCவாேரய6றி க க நCவா எவ இல எ6ப) நா அறிேதா.

ெசா ெபா@ விளக-ைர' இ*D2 எ%தி! பதிதா0 எளியலவ

இைளஞ க + ந பயனைடவ என ஆGேதா. எளிய உைரநைடயி ெபா@

விளக எ%தி தப= இயபிேனா. உய தி. லவ , "அர" அவ க.

ெசா ெபா@ விளக-ைர' எ%தி உதவினா க.. ெபமைழ! லவ

உய தி. ெபா. ேவ. ேசாமதரனா அவ க. ஒFேவா இலபகதி 2 தE
கைதC க ெதளிவாக வைர)தவின . அ6றி' பல பாட0க>2

2றி!ைர' ெகா9) உதவினா க.. அFவிவ உைரகைள' ஆG)

ந6ைறயி0 ெதா2) இநா. ெவளியி9கி6ேறா.

சீவக சிதாமணியிD.ள பாட0க. வாயிரதி 2 ேம ப>டன. அவ +ட6

ெசா ெபா@ விளக-ைர' <9ேபா) ெப தகமா2. எ9)!

ப=!பா 2! ெப பாரமாG ைககைள வ). பலைகயி0 ைவ)!

ப=!பா ேக த2தி'ைடய). இ ைகயி0 ைவ)! ப=!பா 2 ஏ றத6+ என

ஆG) எ0லா எ9)! ப=கதக ைறயி0 இ ப2தியாக! பிாி) அCசிட
எ4ணி, அைறயி0 த பாக இ!ேபா) ெவளி வ).ள). இர4டா
பாக இனி ெவளிவ.

இ! தகதி கட-. வா/), அைவயடக, பதிக ஆகிய 6+,
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நாமகளிலபக த0 ேகமசாியாாிலபக வைர '.ள ஆ+ இலபக:க@

அட:கி'.ளன. பாட0க. ெமாத 1555 ஆ2. பாட0க. எ0லா ண Cசி
விதி!ப= வைர) சீ ம>9 பிாி) கா>ட!ப>9.ளன. பாகளி0 உ.ள

ெசா கைள தனிதனி பிாி) கா>= ஒFெவா ெசா0D2 ெபா. விள:க
ந0Dைர வைரதி!பதனா0 பா>= ெசா பிாி!ப) பயன றெதன வி9ேதா.
ெசG'ைள! பிாிதா சீ தைள' எ)ைக' ேமாைன' சத

ண Cசியிலகண ெக9 எ6பைத! லவ க. உG)ணரேவ49. ெசG'.

ண Cசியிலகண! ப= ெபாத நி ப)தா6 சிறத) எ6ப) எம) க).
ெசா ெபா@ விளக வைரத உய தி. லவ "அர" அவ க.

நCசினா கினிய உைரைய த%விேய வைரதிகி6றன . நCசினா கினிய
மா>ேட றாக! ெபாதமி6றி உைரவைரத இட:கைள எ9)கா>=

*லாசிாிய கேதா9 ர4ப9 மா ைற' HAகி யாG) விளகியி!ப)
ெப பய6 விைளகதக). உய தி. லவ ெபா. ேவ. ேசாமதரனா

அவ க. வைரத கைதC க க பவ 2 வழிகா>=யாக )ைணாிகி6ற).

ேவ49 இட:க>2 2றி!ைர எ%தி ேவ4டா இட:கைள வி9)C ெச0வ)
மிக- நலபய!பதா. இலகண 2றி!, ேம ேகா@ எ9)

கா>=யி!ப) வி)வா6 லவ வ2!க>2C ெச0D மாணவ 2! ெபாி)
)ைணாி' எ6பதி சிறி) ஐயமி6+. ெசG'@ உைர' பிைழயி6றிC

சீ திதமாக ெதா2)! பதிதி2 ைற' தக க>ட!ப>=2

ைற' க4ேடா இத6 அைம ெபைமைய'ண வா . இகால மாணவ க>2

ஏ றவா+ ஆகிய) இ).

லவ வ2!, வி)வா6 வ2! ஆகிய ேத -க>2C சிதாமணி பாடமாக
இதா0 தனிேய ப=) ேத -2C ெச0லதக )ைணயா2 இ).

நCசினா கினிய ைரைய எளிதி0 அறி)ெகா.ள உத-. இ6ன ெசா0D2

இ6ன ெபா. எ6பைத எ9) கா>9 இF-ைர. இட !பா=6றி! ெபாைள

எளிதி0 உண )ெகா.ளலா. ெசG'ைள! ப=) மன!பாட3 ெசGேவா 2C சீ

பிாி) கா>=யி!ப) ெபாி) உதவியா. ெபலவராக வ: 2றிேகா.

உைடயவ எவ சிதாமணிையC சிற!பாக க +! பி6 ம ைற *0கைள
க பேத ந6ைறயா2.

சிதாமணி எ6ற இ*E6 ெபாைள எ0லா உண ) உலகவா/வி6

உ4ைம ெதாி) அறெநறி' மறெநறி' க49 ந0வா/ வாழேவ49 எ6பேத
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எம) 2றிேகாளா2. அ ேநாகதா0 இத 2 6; சிதாமணி வசன,
சிதாமணிC க, சிதாமணி யாராGCசி எ6ற *0கைள! பதி)

ெவளியி>டன . இ6+ இ* 2 எளிய இனிய உைரநைடயி0 ெசா ெபா.,
விளக, 2றி!ைர வைர) ெப தகமாக ெவளியி9கி6ேறா.
தமி/நா>9 மக. எ0லா இ*ைல வா:கி க + க பி) ந பய6
எG)வா க. என நகி6ேறா.

ைசவசிதாத * பதி! கழகதா
-----------

அணிைர

சீவக சிதாமணி எ6ப) ெசதமி/ ெமாழியி சிற) திக% பழெப:

கா!பிய:க@. ஒ6+. பைழய கா!பிய:களிேல சிதாமணி, சில!பதிகார,

மணிேமகைல, வைளயாபதி, 24டலேகசி எ6; இத ஐ) கா!பிய:கைள'
ஒ:ேக எ4ணி இைவ ஐெப: கா!பிய:க. எ6+ <+வா உள .

ஐெப: கா!பிய:க@.@ சிதாமணிையேய 6னி+தி எ4ணியத6
ேநாக இவ +.@ சிதாமணி தைலசிறததா எ6; கேதயாத0

ேவ49. காலதாேனாகி6 சில!பதிகாரைதேய  பட ைவத0 ேவ49.
சிதாமணி எ6ப) இ* 2 த6ைமயா0 வத ெபய எ6ப இலகண *ேலா .
சிதாமணி எ6ப) ெந3சி6க4 ெபாதி) ைவத 2ாிய சிற!ைடயெவா மணி
ேபா0வ) எ6; ெபா>9. ல;%)4ேபாராகிய ந0Eைச! லவ க>2

ேவ49 அறி-! ெபா. அைன) ஒ:ேக வழ:2 ெப றி'ைடயதாதE6
இ! ெப: கா!பியைதC சிதாமணி எ6+ ேபா +வ) மிக- ெபாதேம.

இ*E6 கைததைலவனாகிய சீவக;2 அவ;ைடய ந றாயாகிய விசயமா

ேதவியா த6 தலாக இ>9விளித ெபய சிதாமணி எ6பேதயா. சீவக6

எ6; ெபய பி6ன வாெனாEயாக ேதா6றிய 'சீவ' எ6; ெசா ெகா49

க)கட6 எ6; வணிகனா0 இட!ப>ட ெபயரா2. எனேவ சிதாமணி

எ6; ெபயைர ஆசிாிய த6ைமயாக கதி இ * 2C சிதாமணியி6 சாித
எ6ேற ெபய வழ:2வாராயின .

"ெசதா மைர2C ெச%நா ற: ெகா9த ேத:ெகாள
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அதா மைரயா ளகலதவ6 பாத ேமதிC

சிதா மணியி6 சாிதசித  ேத6ேற 4டா

நதா விள2C ட ந6மணி நா>ட! ெப ேற"
எ6ப) திதகேதவ திெமாழி
இனி இ*E6க4 சீவக6 மண) ெகா4ட மகளிாி6 வரலா+ <+ ப2திகைள
அFவவ ெபயேரா9 <>= காதவதைதயா இலபக எ6பன ேபா6+

ெபய <றினா ேபா6ேற சீவக6 சிற!பி 2 காரணமான கைலெச0வ நில

M9ேப+ தEய நல:கைள' மகளிராகேவ உவக3 ெசG) நாமக. தEய
மகளி கைள' சீவக6 மண)ெகா4டதாக ேதவ யா49 இ*0

திமணகதிெமாழி கா>சிேய காAப= *0 ெசGதிதE6 இ*ைல,

'மண*0' எ6+ வழ:2வ) 49.

இனி இ6ேனார6ன *0கைள கா!பிய எ6+ வழ:2 வழ2

தமி/வழக6+. இFவழ2 வடெமாழியாளைடய வழேகயா2. ப4ைட
தமிழிலகண *ேலா இ6ேனார6ன *0கைள வன! *0க. எ6ேற

வழ:கின . ஒ *0 ஒ ெசG'ளாேலேய =வ) உ49. திகா +!பைட

தEய ப)! பா>9க@, தனிதனிேய ஒFெவா ெசG'ளாேலேய இய6ற தனி

*0கேளயா2. இனி ந ச:க விலகிய:களிேல எ3சிய எ>9ெதாைக'

பதிென4கீ/கண2 பல!பல ெசG'.களா ெறாட ப>ட வன! *0கேள
எ6+ண த0 ேவ49. இத வன!பிய0 *0க. எ>9வைக வன!க@.

ததம2 ஏ 2 வன!கைள ஏ பனவா. அFவன!க.,
"அைம அழ2 ெதா6ைம ேதாேல

விேத இையேப லேன இைழ"
என வ இFெவ>9ேம யா.
இவ +. நம) சிதாமணி ெதா6ைம எ6; வன!! ப றி எ%த *லா2.

ெதா6ைம எ6ப) பைழயெதா கைதைய! ெபாளாக ெகா49 இய ற!ப9
ெதாட நிைலC ெசG'. *0 எ6ப . பைழய கைத ெபாளாக ெகா49

இய ற!ப>ட இFவைக வன! *0க. ெதா0கா!பியதி 2 6ன 

தமிழகதிேல இதன எ6ப) இத இலகணமிதலாேல ஊகிக!ப9கி6ற).
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ஆனா0 இத ெதா6ைம எ6; இலகணதி 2 இலகியமாக இ ைறநா.

நம2 கிைட).ள இC சிதாமணி தEய வன!க. எ0லா அFவிலகண
ேதா6றியபி6ன  ேதா6றிய *0கேளயா.

இனி, இத எ4வைக வன!களி0 சீவக சிதாமணி ெதா6ைம எ6; வன!ைப
அ=!பைடயாகெகா49 ேவ+ சில வன!கைள' உ+!பாக ெகா49
திக/கி6ற). அைவயாவன : அைம, அழ2, ேதா0 எ6; இ6+மா.

எ6ைன ? இ*0, சி6ெம6 ெமாழியாேல ஐத=யி6 ஏறா) அைமதி!ப>9

நி 2 ெசG'>கைள உ+!பாக ெகா49 அற தEயவ றி 2 இைடயிைடேய
இலகண: கா>= தாவிநடதலாேல 'அைம' எ6; வன!ைப' , ெசG'4

ெமாழியாேல இர49 தEய ெசா கைள இைண) க ேபா உளேத

எ6ெற6+ நி6+ நில- மா4ைடய இனிய ெசா ெறாட கைள யா49

த6னகேத தா:கி நி றE6, 'அழ2' எ6; வன!ைப', 'இ%' ெம6; இனிய

ஓைசயைமத ெமாழியாேல அற ெபா. இ6ப M9 எ6; நா62 வி%மிய

ெபா.கைள' உண திC ெச0DதE6 'ேதா0' எ6; வன!ைப' த6க4

உைடயதா2 எ6+ண க.

இத வன!பி;. ைவ), 'அழ2' எ6; வன!பி 2 இC சிதாமணி2 நிக

சிதாமணிேய யா2. அழ2 எ6ப) "ெசFவிய ம)ர3 ேச த ந ெபாளி சீாிய

<ாிய தீ3ெசா0" என!ப9 ெசG'4ெமாழி ேத ) சீ ைன) ெதாைட ெசG'

ஒ ெசய றிறேமயா2. 'ெசFவிய ம)ர3 ேச த ந ெபாளி சீாிய <ாிய

தீ3ெசா0' எ6+ ெசா0D2 அைடேத ) ெதா9த கபநாட சிதாமணியி6
ெச3ெசா ெறாைட நிைனேத இ:ஙன இனிேத ெமாழிதன எ6+ கத

இடனிகிற). கபநாட இய றிய ெப:காவிய ஏைன காவிய:களி;

சிறதித 2 காரண சிதாமணியி க4ட இ தீ3ெசா காவியநைட
அவ 2 ைகவதைமேய தா6. எனி; கபநாட ைன'

ெச3ெசா ெறாைடயி6பங<ட இதC சிதாமணியி6 ெச3ெசா ெறாைடயி6ப
அள- உய ) விடவி0ைல. இFவைகயிேல சிதாமணி த ெச3ெசா

றமி/நைட யி6பைத ேவ+ எத கா!பியதி; க49 Hக த0 இயலா).

அதைகய ேபாி6ப தவன ேதவைடய ெசG'ணைட. இFவிடதி0 எ9)

கா>டாக இ6பேம த)பி வழி' ேதவ ெசG'ணைடயிேல ஒ சில எ9)கா>=
ேம ெச0வா. சிதாமணியி6 சிற!பி 2 தைலசிறத காரண இ)ேவயா2.

உலக 'வா தலா-லக,' மைழதாைர 'ெவ.ளிெவ4 ேகானிைர தனேபா

ெகா% தாைரக.,' மாத 'ேத த* க0வி ேச மாத ,' )கி0, 'ஆவிய6ன
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5)கி0,' 'Hைரகிழிதைனய ெநாGைம H49கி0,' 'பாலாராவி! ைப)கி0, P9

ெப4வைல!படாதவ P=6 ஓ:கிய அ4ண0,' காம 'வாG!பைறயைற) Q றி
யி9வேத ய6றி! பி6; இ%2ைட தம காம, ‘ெமGெபறா எ%)யி 2

மழைல‘ 26றிE>ட விள2, ‘26றி0 கா திைக விளகி>ட6ன’ ெசா0வ6ைம
‘நாவி;. உலக நட2,' ேபா ைவ, 'சிலபி வலத)ேபாற ேபா ைவ,’ கறைவ

'க6ெறாளிதகல ைவத கறைவ,' நைடவ0லா , ‘பய:ெக%ப;வ0 H4R0

நைட'ளா ெசா0E ெற0லா’. க0வி, ‘வாமனா வ=த H4R0 உ49

ைவதைனயநீ' சிறி) ‘ஆல விதைனய),' வாGைம, ‘த!பி0 வாGெமாழி,

'H4ெபா., ‘* ப9 லவ6 ெசா6ன H4ெபா.,' உவைம, ‘ஒளிநல -!

26ற ஊ ன 2ைடதேத ேபா0; ஆ='> பாைவேபா0; சீ+ சிலபி *லா
சிமி/!4ட சி:க' எ6றி6ேனார6ன தீ3ெசா ெறாைடக. இடெதா+
இடெதா+: காண!ப>9 க ேபா 2 கழிேபாி6ப ந02வனவா.

இனி, சீவகசிதாமணியி6க4 ச:க இலகிய:களி6 நலெம0லா த2த த2த
இட:களிேல ெபாதி அழ2 ெசGய!ப>=கி6ற). தமிழைடய ஒ!ப ற

*லாகிய தி2றைள த2த இடமறி) விதகபட ைகயா49.ள திறதிேல
இC சீவக சிதாமணிேய தைலசிற) திக/கி6ற). ேதவ தம) இலகியதி 2

தி2றைளேய உயிராக அைமதிகி6றன . ம + பா>9 ெதாைக'மாகிய

ஏைனய ச:க *0களினி6+ எ9க!ப>ட ெபா@ ெசா0D சிதாமணியி0
மிக நயமாக! ெபாத!ப>=கி6றன. இ6; சிதாமணியி6க4

ப4ைடகால) இலகிய ெநறியாகிய அக!ற! ெபா. ெநறிக. ெபாி)
ேபா ற!ப>=கி6றன. இகாரணதா0 ப4ைடய உைரயாசிாிய6-

மா ெக0லா சிதாமணி ஒ சிறத எ9) கா>9 *லாக- திக/வதாயி +.
இனி, கவிவர !பிரமணிய பாரதியா "திறைடய லைம எனி பிற நா>டா

அைத வணக3 ெசGத0 ேவ49" எ6+ பா=யத கிண:க நம) சிதாமணிைய

ஓதி'ண த பிறநா>டறிஞ அ)ப றி <+ பாரா>9ைர ஒ சில கா>9) ;
கா4மி6.

"திதகேதவ தமி/ கவிஞ. சி றரச ."

-

Mரமானிவ , இதாEய! ேபராசிாிய
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-----------

"சீவகசிதாமணி இ!ெபா%).ள தைலசிறத தமிழிலகியC சி6னமா2;

தமி/!ெபா. காத கா!பிய ; உலக! ெப:கா!பிய:க@. ஒ6+."
டாட ஜி. T. ேபா!



----------

"சிதாமணி எ0லா தமி/ இலகிய:க@.@ பைழைமயான). சமணைத
விள2வத காக இய ற!ப>ட). அஃ) இலகியC சிற! மிக); இC
சிற!பி6ேற0 இ) ப4ேட மைற) ேபாயிக<9. அத6 ஆசிாிய நைட, ஒ
தனி நைடயா2. அஃ) ஓ உயாிய இலகிய *லாக அைம)ள)."

UEேய6. ேவ6ேசா6.
-

---------

பிர3! ப6ெமாழி யாராGCசியாள .

சிதாமணி ஒ சமண கா!பியம>9ம6+ ; தமி/! ெப:கா!பியம>9 அ6+.

அஃ) உலக! ெப: கா!பிய:களிேல ஒ6+ எ6+ பிற நா>டாரா;
பாரா>ட!ப>ட) நம) சீவக சிதாமணி எ6க.

சீவக சிதாமணியி6 கைத!ேபாகிைன < )ணாி6 அ) திமா0 சமயதவ

கைதகளி0 ஒ6றாகிய க4ண6 கைதையேய ெபபாD ஒதித0 காணலா.
சீவகைன க4ணனாக- விசையைய ேதவகியாக- நைதைய

யேசாைதயாக- சCசதைன வேதவனாக- க)கைன நதேகானாக-

க>=ய:காரைன க3சனாக- ெகா49 கைத நிக/Cசிகைள' ேநாகி6 சீவக6
கைத க4ண6 கைதையேய அ=ெயா றி நடத0 காணலா.

உலகதிேல ப றி6றிேய எ0லா ெதாழிE; ஈ9ப>9 ந0வா/ைக வாழலா

எ6பத 2 க4ண6 கைத ஓ எ9)கா>டா2. க4ண6 ஆயமகளிேரா9 காம

விைளயா>9! பல நிக/தின6 ; ேபா ெசGதா6 ; அரசா>சி ெசGதா6 ; அ6ப 2
உதவினா6 ; ம6;யி ஓபினா6. இதைன ெதாழி0க@ ெசG)ெகா4ேட
அவ6 ப றி6றி ெமGவா/ைக நடதின6 எ6ப)தா6 க4ண6பா0 யா

காA ெபதைகைம. இ!ப=!ப>டெதா கைத தைலவைன'ைடய கைத நம)

சமயCசா பாக இத0 ந6ெற6+ கதிய ஆகதCசா6ேறா ஒவேர அத
கைதைய அ=ெயா றிC சீவக6 கைதைய! பைடதித0 ேவ49 எ6+

ேதா6+கிற). த6 தலாக இத கைதைய! பைடதவ யா ? எகாலதவ ?

எ6ெற0லா ெதாி)ெகா.ள =யவி0ைல. மிக! பைழய காலெதா>ேட ஆகத
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சமயCசா பாக இத கைத வழ:கிவ).ள) எ6+ம>9 ெதாிகிற). இத

கைதைய! ெபாளாக ெகா49 திதகேதவ சீவக சிதாமணிைய

இய றியளின . சீவக சிதாமணி ேதா6றிய பி6ன , வடெமாழியிD இத கைத

*0வ=வதிேல ேதா6றி +. வடெமாழியிேல சீவக6 கைத ெபாளாக ேதா6றிய
*0க. சதிர Uடாமணி, கதிய சிதாமணி, சீவதர நாடக, சீவதரச

எ6பனவா. மகாராணதிD, சீராணதிD (மணி! பிரவாள நைடயி0)
இகைத <ற!ப>=கி6ற).

ஆராGCசியாள சில சீவக சிதாமணி கதிய சிதாமணியி6 வழிவத) எ6+

கதி, கதிய சிதாமணியி6 காலமாகிய ஒ6பதா * றா4ைட ய9) இ*0

ேதா6றியித0 ேவ49 எ6+ <+கி6றன . சீவகசிதாமணியி6 த2தியாகா).

ஆகத சமயதி6 ெபா கால கைடCச:க காலதி6 இ+தியாகிய கி.பி.இர4டா
* றா4= 2! பி6; ேதவாரகாலமாகிய ஏழா * றா4=6 6; ஆகிய

ஏற2ைறய நாV+ ஐ*+ ஆண9கேளயா2. இத காலைத காவியகால

எ6+ <றலா. ெப:கைத' ஒ!ப ற சில!பதிகார மணிேமகைல'

சிதாமணி' பிற-மாகிய மிகC சிறத ெப:கா!பிய:க. இத காலதிேல தா6
ேதா6றின. சமணசமயC சா6ேறாராகிய ெகா:2ேவளிேர த6தலாக

காவிய:க>2 கா0ேகா. விழாC ெசGதவ ஆவ . ெகா:2ேவளி

இள:ேகாவ=க@ சீதைலCசாதனா ப4ைடய அக!ற ெநறி தமிழிலகிய
மரபினி6+ காவிய ெநறிைய கா>= ஒ ர>சி அ0ல) )ைமைய

ேதா +விதன . இ வ ெசG'.நைட திறதி0 ப4ைடய மரபிைனேய

பி6ப றி காவிய ெசGதன . திதகேதவ அத! )ைமயி6 ேமD ஒ

)ைம ெசGதன . பைழய ெசG'> ேபாைக' மா றி! தியெதா ெநறிைய!

பைட) ெகா49வி>டன . ேதவ 2! பி6 இ ைறநா.கா+ நதமிழ6ைன

ேதவ கா>=ய அ!) ெநறி ப றிேய இனிதி6 நட!பாளாயின..

ேதவ 2! பி6ன , கால!ேபாகிேல ேதா6றிய ந0Eைச! லவ பல

ேதவைடய அ=Cவ9ப றிேய ெபாிய - சிறிய - வன! *0கைள!

பைடதளி!பாராயின ; சிதாமணி2!பி6 ேதா6றி தமிழகதிேல சிற! +

திக% இலகியமைனதி; சீவக சிதாமணியி6 ந+ தமி/மண

விரவியிதைல காணலா. ேதவ ெநறிப றி கா!பியமிய றிய ந0Eைச!

லவ களி0 கபநாடேர தைலசிறதவ எ6னலா. கபநாடாி6 ெப க%2

திதகேதவ ெசGதளிய சீவக சிதாமணி' ஒ காரண எ6ப) மிைகய6+.
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இனி, திதகேதவ தா ேம ெகா4=த )ற- ெநறி2 தக தம)

இளைமயிேலேய இய றிய சி+ *லாகிய நாிவித த6னகேத அாிய மணிக.
பலவ ைறெகா49 திக/கி6ற). நாி விததிேல ஒ பா>9 நேதவ சீவக

சிதாமணிையC ெசGதளியத 2ாிய காரணைத 2றி!பாக திறபட
-ண )கி6ற). அ),

"ப +ள அகல நீகி! பாசிைழ! பரைவ ய02

ெபா ெறா= மகளி த:க. ண ைல 2வ>=6 ைவகிC
 றதா  ற வா/தல6ெறனி6 )ற) ேபாகி

ந றவ ாிவி0 லாதா நடைல ேநாG கடD. ஆ/தா ."
(நாி வித : 38)

எ6பதா. ேதவ கா>9 ஆகத சமயெநறி, பி காலேத காண!ப>ட வற>9C

சமணெநறி ேபா6றத6+, அ@ைடய தி2ற. ெநறிையேய ெபாி)

த%வியெத6+ ெதாிகி6ற). ப +ள அகலநீ2த0 ஒ6ேற 2றிேகா.. மனித6

அரசனாயிகலா ; அறெநறி பிறழாம0 ேபாாிடலா ; மகளிைர மணகலா ;

2றிேகாைளம>9 மற)விடாேம இத0 ேவ49 ; காம3சா6ற

கைடேகா>காைல )ற)ேபாG ந றவாித0 சாD எ6ப) ேதவ ெகா.ைக
எ6+ ெதாிகிற). இத ெகா.ைகையேய ேதவ இ மாெப: கா!பியதிேல

உலகின 2 விாி) விளபியிகி6றன .

ஆய பா=யிேல க4ண6 ப றி6றிேய மகளி பலைர மண) ெமGவா/ைக
கா>=னா

ேபா6+ சீவக சாமி' எ4ம மகளிைர மண) பைகைய ெவ6+

அளா>சி நட)கி6றா6. < த உண -ைடேயா6 ஆகE6 மிக விைரவிேலேய

அவ6 ெமG'ண ) வி9கி6றா6. தவதி6 6ன இ! ேபலக ஒ சி+

ஐயவி)ைண' ஈடாகா) எ6+ண ) வி9கி6றா6. உண த-ட6 படநாக

ேதாDாிதா ேபா6+ உலகைத உதறித.ளி M9ேபறைடகி6றன6. ஒFெவா

மனித; இதC சீவக சாமிைய! ேபாலேவ வா/) கைடேதற ேவ49 எ6பேத
அ=களா இத கா!பியதாேல உலகின 2C ெசG' ெசவியறி-Wஉ ஆ2
எ6க.

ஒ கா!பிய மக. உ.ளைத எதனாேல அ.ளி ெகா.ள வ0லதாகி6ற)

எ6; உ4ைம ஒ6றைன திதகேதவ . ந62ண தவ , காவிய:களிேல

அவலC ைவம>9ேம மாத ெந3சைத உகி வா )வி9 ப4ைடயதா2.
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ம ெறா ேதவராகிய ேதாலாெமாழி ேதவதா ெப:கா!பிய

ெசGதிகி6றன . இத HAகைத அவ சிறி) அறிதில எ6ேற

ேதா6+கி6ற). Uளாமணி %வைத' ப=தாD ஒ )ளி க4ணீ ரவா).
இஃ) எ6னHபவ. சிதாமணியிேலா ேதவ தEலபகதிேலேய அவலC

ைவயினாேல க ேபா ெந3சைத! பாகாக உகிவி9கி6றா . பாவ !

=ம6ன6 ெபேதவியா )ைணயி6றி "உ4ெடன -ைரயி ேக>பா

உயி+ பாவ ெம0லா க4=னி ெதளிக" ெவ6+ கா>9வா.ேபால ஆகி,

ெநந0 வைரயி0 , அர4மைனயிேல ேதவ மகளி என மகி/திதவ.

ெவ4டைல பயி6ற 9கா>=ேல தமியளாகிC சீவக சாமிைய ஈ6ெற92

நிக/Cசிேபா6ற அவலCைவ2 உைறவிடமான ப2திைய நா6 ேவெறத

கா!பியதி; க4டதி0ைல. இத! ப2திைய நிைனதாேல எ6 க4ணி0

ெதா9மண ேகணியி ர) நீ பாGவ) அHபவதா க4ட -4ைம. இதC

ைவேய க ேபாளேத காX6றி நி6+ இத காவிய %தி 2 ைவ பய)
நி கி6ற). பி6ன யா49 ெபபாD காமCைவேய ேபசி களி!5>ட
கதிய ேதவ இத *E6 தEலபகதிேலேய ஒ!ப ற அவலC ைவைய

ேதகி ைவதி!ப) அவைடய ெதGவத6ைம'ைடய லைம திறைத ந62
விள2கி6ற).

இனி இத *Eேல காமெநறி பட ) ேக9+வா 2 எ9)கா>டாக கைத
தைலவ6 தைதயாகிய சCசதேன அைமகி6றன6. ம +C 9கா>=ேல பிறத

நபிேயா ப0ேவ+ மகளி கைள மண) ப +.ள அகல நீகிேய வா%

திறதி 2 ஓ ஒ!ப ற எ9) கா>டாக திக/கி6றா6. சீவக6 வரலா றிேல

அவ6 ெசய0 பலவ றி; அவ;ைடய இத ேமதக- விள:2வைத அ:க:ேக
காணலா.

சீவக;ைடய ந0லாசிாியராகிய அCசணதி அவ;ைடய மன!பாிபாகைத

ந62ண ேத அவ;ைடய இளைம! பவதிேலேய கா3சி! ெபாளாகிய
நிைலயாைமைய உண தி வி9கி6றன . ேமD, அவ6 பைகவனாகிய

க>=ய:கார6பா0 ஓரா49 =')ைண' ெவ2ள0 <டா) எ6+ ேவ4=
ெகா.கி6றன . ஆசிாியாி6 ேவ49ேகா>கிண:கிய சீவக6 சி:கைத

2+நாி2ழா வைளதா ேபா6+ த6ைனC U/)ெகா4ட க>=ய:கார6
ஏவல கட:கிC ெச0கி6றன6. இ நிக/Cசியா0 சீவக6 ெவ2ளிைய த6

அறிவி6 ஆ>சி2.ேள அடகியவ6 எ6ப) லனா. ம + சீவக6 ஊ/தர

உ%வல6ேபா9 வத 2லமகளி பால6றி யா49 காமதாேல ெந3

ெநகி/தில6 எ6பைத' இ*E0 யா49: காணலா. அவ6 மிக இளைம!

பவதிேலேய தன2! பாிசிலாக நதேகானா0 வழ:க!ப>ட ேபரழகியாகிய
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ேகாவிைதயாைர மைனவியாக ஏ +ெகா.ளாைம அவ6 காமைத' த6

அறிவி6 ஆ>சி2>ப9தியவ6 எ6பைத ந62 விள2. கா>டகேத த6ைன
க49 கா + 2றி3சி!5: ேகாைதேபாD 2:2ம ைலயினாளாகிய

அந:கமாMைண எ6பா., காமன M6ேப க4ணைப Mசியகாலேத

அவைள ேநாக- ந9:கினா6 சீவக6. இஃ) அவ6 ஒ%கதி 2 ஓ

எ9)கா>9. சீவக6 ம6;யிைர' த6;யிெரன எ4A அ>கட0

எ6பத 2 கா>9தீயா0 வைள!4ட யாைனகைள கா!பா றின) நாG2
மைறெமாழி ெசவி'+தி ந கதி'Gத), க>=ய:கார6 பாிசன:க>2! பாி)
விதி ந0கிய), இ6ேனார6ன ப பல சா6+க. உ.ளன. சீவக;ைடய

ெமாழிக. ப பல விட:களிேல ெமGகா>சிகளி6 விளகமாக விகி6றன.

இFவா+ இC சிதாமணி, ப0லா றா; ஒ!ய வ ற தைலவைன தைலவனாக

ெகா49 க ேபா2 கழிேபாி6ப சிறத உ+தி! ெபா@ வழ:2 ஒ
சிறத வன! *லாகேவ திக/கி6ற).

இனி, இC சீவக சிதாமணி ெதாடகதிேல மைழயி6றி மாநிலததா கி0ைல

எ6ப)ப றி மைழவள ேபச ெதாட:2கி6ற). சிதாமணியிேல காண!ப9கி6ற

ஏமா:கத நா9 ந6னா>= ெக0லா எ9)கா>டாக திக/கி6ற). வளமிக

உழவ ஆரவார எ:ெக:2 ேக>க!ப9கிற). "காGமா4ட ெத:கி6 பழ Mழ

ககிென றி! 5மா4ட தீேத6 ெதாைடகீறி வைக ேபா/), ேதமா:கனி சிதறி

வாைழ!பழ:க. சி) ஏமா:கத! ெபநா>=6 க/" திைச ெயலா பர-கி6ற).
அநா>9 ம6னேனா நாM றித லமாமகேளா9 ந6ெபா 5M றித

திமக. 0ல நா@ பாM றித கைல பாரறCெச6ற ேக.வி ேகாவாக

திக/கி6றா6. ‘த.ளா விைள'@ தகா தா/விலாC, ெச0வ3 ேச வ) நா9’
எ6; தி2ற>2 எ9) கா>டாக திக/கி6ற) ஏமா:கதநா9. இத நா9

த இ6ப எ0ைலய றதா2. சிதாமணி2! பி6ன  கா!பிய3 ெசGத

ந0Eைச!லவ நா>9கி6ற நா9க. எ0லா இத ஏமா:கததி6 வழிவழி
ேதா6றிய நா9கேளயா.

ந0வா/ைக2 க0வி' ெச0வ இ6றியைமயாதன. இவ ேறா9 2=தழீஇ

ேகாேலாC ெகா றவ; ேவ49 எ6; உ4ைமையC சீவகசிதாமணி
ெதாடகC ெசG'. ஒ6றிேலேய அ+தியி>9 <+கி6ற). நாM றித

லமாமக. எ6ப) அறி-C ெச0வைத உண )கி6ற). ெபா 5 M றித

திமாமக. எ6ப) ெச0வைத உண ). ேக.விேகா எ6ற) ெச:ேகா6

ம6னைன 2றி2. இFவா+ சிதாமணியிேல மாத வா/ைக2C சிறத

ந6னா9 மிக அழகாக! பைடக!ப>=கி6ற). ேமD அரசிய0 ெநறி'
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ேபா ெநறி' பிற- ந62 விளக!ப>=கி6றன. காத0 வா/ைகயி6 மா4

விாிேதாத!ப>=கி6ற). :க <+மிட) ந0வா/ைக வாழேவ49

எ6+ விேவா ெக0லா இ6றியைமயாத உ+தி! ெபா. பலவ ைற'
சிதாமணி வழ:2 மா4ைடய) எ6னலா. அழகாேல ப6னிற மல க@

மல ).ளேதா அழகிய 5ெபாழிைல ெயா!ப). பயனாேல ப0ேவ+ தீ3ைவ

கனிக@ ந02 ப%மரம:க. ெசறிதெதா பழேதா>டேம இ! ெப: கா!பிய
எ6ேபா.

ெத6னிதிய ைசவசிதாத * பதி!கழக ஆ>சியாள திவாள வ. !ைபயா

பி.ைளயவ க., இத! ெப: கா!பிய இத கைமத நCசினா கினிய

ந0Dைர' க + வ0லா க6றி ஏைனேயா அறிவத காியனவாயித0 கதி

நCசினா கினிய ந0Dைரையேய த%வி யாவ 2 எளிதி ெபா. விள:2ப=
இ!ெபா%) ஒ )ைர வைரவி) விளக-ைர' <>= ெவளியி9கி6றா க..

இத 2 ஒ 6;ைர வைர) தப= என2! பணிதா க.. சிதாமணியிைன!

ேபா றி! பயிDமவ க@. யா; ஒவேன யாயி; அஃ) என2 த

இ6பதிைன எ%திகா>ட வ0ேல6 அ0ேல6. காவியவி6ப ெபபாD

காதE6பைதேய ஒதிகி6ற). கெதா) ஆதர-ப>ட காதலைர ேநாகி

‘நீயி Hக த இ6ப எதைகய)' எ6+ வினவினா0 அவ எ:ஙன

ெசா0Eகா>ட வியD ? சீவக சிதாமணியி6 இலகிய வி6ப

அ!ப=!ப>டேத எ6பதி0 ஐயமி0ைல. விள:கவி0ைல எ6+ 2ைற <+வத 2

இடமி0லாம0 திவாள பி.ைளயவ க. இ!ெபா%) இ!திய-ைரயினாேல

ெசG)வி>டா க.. இத அய சி2 தமி%லக பி.ைளயவ க>2! ெபாி)

கடைம!ப>=கிற). இனி நா ெசGயேவ4=ய) அத *ைல ந62 பயி6+

அ) த ேபாி6பைத Hகர ேவ49; அ)ைணேய . அத! பயி சி நைம
இைமயிேலேய வானவராகிவி9.;
வா/க சிதாமணி ! வா/க திதக மானி !

வா/க ெசதமி/ !
ேமல!ெபமைழ
24.11.1958
-----------

இ:ஙன,

ெபா. ேவ. ேசாமதர6
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லாசிாிய வரலா
சீவக சிதாமணி எ6; இத ஒ!ப ற வன! *ைலC ெசGதளியவ

திதகேதவ எ6ப. இவ தித2னிவ , தித2 மகானிவ , திதக

மகானிக. எ6; ெபய களாD வழ:க!ப9வ . நம) ெசதமி/!

லவ களிேல ேதவ எ6; ெபய 6+ லவ கைள 2றி2. அவ

திவ.@வனா , திதகேதவ , ேதாலாெமாழி ஆகிய வமா. ஆயி; ேதவ

எ6; இத! ெபய திதக ேதவ ேக சிற)ாிைம'ைடயதா2.

திதகேதவ ேசாழ 2ல ேதா6ற0 எ6+ <ற!ப9கி6றா . இவ கால கி. பி.

இர4டாம * றா4= 2 ஏழா * றா4= 2 இைடநிக/த காலதி0 ஒ

ப2தியாக விக<9 எ6+ ெதாிகிற). இவ அத காலதிேல தமிழகதிேல

ெபாி) ெச0வா2 றித ஆகத சமயைதC சா தவராவா . ேமD

இளைமயிேலேய இவ )றவியாகி யிதவ . பல கைல' க + ேத )

அறி-கடலாக திக/தவ .

திதகேதவ சா6ேறாாிணக கதி ம)ைர Qைர யைட) ஆ:2C ச:க!
லவ கேளா9 <= அளவளாவி யிதன எ6+, அ!ெபா%) ஆ:கித

தமி/!லவ> சில ஆகத சமயதவ )ற- தEயவ ைற! பா9வேரய6றி
காமCைவ ெக%மிய கா!பிய பாடவறியா எ6+ <றின எ6+, அ) ேக>ட

ேதவ தா அ 2ைறைய யக றகதி காமCைவ மிக இC சீவக சிதாமணிைய
இய றி! ெபக/ எGதின எ6+ ஒ வரலா+ ேக>க!ப9கி6ற).

இ6; கா!பிய ெசGய கதிய ேதவ த: கதிைன த ஆசிாிய 2

<றியெபா%) அத ஆசிாிய ேதவைடய லைமயா றைல அளத ெபா>9

அ!ெபா%) ஆ:ேக ஓ=ய ஒ நாிையC >=கா>= ‘நீ காவிய பா9 6ன

இத நாிைய! ெபாளாகைவ) ஒ சி+ *0 இய றி கா>9க' எ6+ பணிதன
எ6+, ேதவ அ!ெபா%ேத ஆகவியாக விைரெதா சி+ *0 பா= அத 2 நாி

வித எ6+ ெபயாி>9 ஆசிாிய 2 கா>=ன எ6+, அ*E6

அைம'ண த ஆசிாிய ‘இனி நீயி நிைனதப=ேய ெப:கா!பிய3 ெசGக ! ’
எ6+ பணிதன எ6+, அ!பணி தைலேம ெகா49 ேதவ அ!

ெப:கா!பியதி 2 கட-. வா/)! பா= வழ:2ப= ஆசிாியைர ேவ4ட

அவ ‘ெசெபா6 வைரேம பெபா6‘ எ6+ ெதாட:2 பா>ைட! பா=
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ெகா9தன எ6+ ; பி6ன , ேதவ "வா தலா உலக" எ6; கட-.

வா/ைத! பா= கா!பிய ெதாட:கினராக இதC ெசG'. தைடய

ெசG'ளி;: கா>= சிறதித0 க4ட ஆசிாிய , இதைனேய த ெசG'ளாக
அைம)ெகா.@ப= பணிதன எ6+ ஆசிாிய பணியாகE6 அதைன

ம+கமா>டாராG அ:ஙனேம த ெசG'ைளேய தலாக ைவ)! பா=ன எ6+:
<+வ .

இ6; இளைமயிேலேய )றவியாகிய இவ காமCைவ த)ப இFவா+ எ:ஙன
பாடவியD எ6+ சில ஐ' ற ெபா%) ேதவ தீயி ப%க காGCச!ப>ட
இபி6 )4=ைன ைகயிேலதி தைடய ந0ெலா%கைத! பல
அறியC ெசGதன எ6+ <+வ . இைவ ெய0லா ேதவைர!ப றி

க6னபரபைரயாக வழ:கிவ3 ெசGதிகேளயா. இவ றி 2C சா6+க.

இ0ைல.

திதக ேதவைடய ஒ!ப ற ந0Eைச! லைமைய எ6ெற6+ உலகதா 2
ந62 விளகிெகா49 நி6+ நில- ந சா6+ அ!ெபாியா இய றிய சீவக
சிதாமணி எ6; இத வன! *ேலயா2. இவ இய றிய இத *ைல

க0லாதா , ஒதைலயாக க0லாதவேரயாவ . சிதாமணியி6 தீ3ைவ ேதறாதா
ெசதமிழி6 தீ3ைவ ெதாியா! பத=கேள.

திதகேதவ ெபா)வாக தம2 திய ெசதமிழிலகிய:களிேல க4ட
அறி-C ெச0வ பலவ ைற' திர>= தம) சிதாமணியிேல ெபாதி)

ைவ).ளன . சிற!பாக இவ அற ெபா. இ6ப M9 எ6; உ+தி!

ெபா. நா6கி; ஆசிாிய திவ.@வனாைரேய பி6ப றி தம)

கா!பியைத! பைடதளி யிகி6றா . இவைடய ெசG'. சில தி2ற>

ெசG'. சிலவ றி 2 அாிய விளகமாகேவ அைமதிகி6றன. இைறவைன!

ேபா6+ எ6ெற6+ க>=ளைம திக% க6னிைமேயா9 நி6+ நில- ந தமி/

ெதGவதி 2 இவ இய றி யளித சிதாமணி அழகி6ேம0 அழ2 ெசG' ஓ
அ:கல ஆ2 எ6பதி0 ஐயமி0ைல.

வா/க ! திதக ேதவ மலர=க.!

ேமல!ெபமைழ

24.11.1958
---------------

இ:ஙன,

ெபா. ேவ. ேசாமதர6
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சீவக சிதாமணி - பாக 1 (பாடக
(பாடக 1-408)
408)
1. கட வா !

சித வணக

வா தலா உலக ஒ 6+ ஏத

தாவாத இ6ப தைல ஆய) த6னி6 எGதி

ஓவா) நி6ற 2ண) ஒ. நிதிC ெச0வ6 எ6ப
ேதவாதி ேதவ6 அவ6 ேசவ= ேச ) அ6ேற.

ெபா. : ேதவாதி ேதவ6 - வானவ க>2 தலான வானவ6 எ6பா6; வா
தலா உலக ஒ 6+ ஏத - =- ேதா ற இ0லாத 6+லக

ேபா ற; தாவாத இ6ப தைலயாய) - ெகடாத இ6ப தன2 ஒ!ப றதைன,

த6னி6 எGதி ஓவா)நி6ற - த6னா ெப+வதனா0 த6ைனவி>9 நீ:கா) நி6ற;
2ண) ஒ.நிதிC ெச0வ6 எ6ப - ப4கைள உைடயவனாகிய சிறத நிதிைய

உைடய ெச0வ6 எ6+ ெபாிேயா <+வ ; (ஆைகயா0) அவ6 ேசஅ= ேச ) -

(யா இFவிலகிய இனி) =ய) அவ6 ெசFவிய திவ=கைள வண:2ேவா.
விளக : ஒ4ணிதிC ெச0வ6 - Mடாகிய விள:கிய நிதிைய உைடய ெச0வ6.

2ண: எ4 2ண:க.. அைவ: தாவாத இ6ப எ6பதனா ெபற!ப>ட வரபிலா
இ6ப நீ:கலாக உ.ள வர பிலாஅறி-, வரபிலா ஆ ற0, வரபிலா கா>சி,

ெபயாி6ைம, மரபி6ைம, ஆ'வி6ைம, அழியா இய0 எ6பனவா. இஃ)

அகசரண சிதசரண சா)சரண த6மசரண எ6; நா6க;> சிதசரண.
சித சரண-சிதைன வண:2 வணக. சித6: காதி அகாதி எ6;

இவைக கம:கைள' ெவ6+, அகினி யிதிரனா0 உடைப )ற),

பாிநி வாண ெப + -லக) உCசியி0 இ!பவ6. இ ெதாட நிைலC ெசG'.

ேதவ ெசGகி6ற கால) *0 அகதிய ெதா0கா!பிய ஆதலா;, )

*0 க49 ைற!பட எ4ணி (ெதா0-சிற!) எ6றதனா0, அகதியதி6 வழி
*0 ெதா0கா!பிய மாதலா;, பிற <றிய *0க. நிரபிய இலகணதன
அ6ைமயா;, அ*E <றிய இலகணேம இத கிலகண ெம6+ண க.

அFவிலகணதி ெசG'ளியE6 க4ேண ஆசிாிய பா நா6 ெக6+, அவ ைற

அற ெபாளி6பதா <+க எ6+ <றி! பி6 அைம தEய எ>9
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ெதாட நிைலC ெசG'>2 இலகண எ6+ <+கி6+ழி, இ%ெம6 ெமாழியா0

வி%மிய) HவE; (ெதா0.ெசG.238) எ6பதனா0, ெம0ெல6ற ெசா0லா6 அற

ெபாளி6ப Mெட6; வி%மிய ெபா. பய!ப! பைழயெதா கைதேம

ெகாCசகதா <றி6, அ)ேதா0 எ6+ <றினைமயி6, இC ெசG'. அ:ஙன:

<றிய ேதாலா ெம6+ண க. இC ெசG'. 6ேனா <றிய 2றி!பி6க4 வத

ெச)ைற! பாடா4 ப2தியா; (ெதா0-ற-27). இதனாேன, யா!பி;

ெபாளி; ேவ +ைம'ைடய) (ெதா0-ெசG.641) எ6பத 2 ேதவபாணி'

காமேம ய6றி M9 ெபாளாெம6ப) ஆசிாிய கதாயி +.

) *0களி கா!பிய எ6; வடெமாழியா0 ெதாட நிைல2C ெசG'>2!
ெபயாி6ைம' இத 2! பிற2 <றிய *0க. இத 2 விதிய6ைம' உண க.

இனி, இ ெதாட நிைலC ெசG'ைள இன எ6ப. அ *0க. இன எ6+ >=ய
உதாரண:க.தா அவ ேச த அFவ! பாக>ேக இனமாகா), ஒழித பாக>2
இனமாத 2 ஏ றலா;, )ைறைய விதமாக- தாழிைசைய விதமாக-
ஓ)த 2 அைவ ஏ றைமயா;, வா தலா எ6; கவி தEயன தாழப>ட

(தா/த0 ெபாதிய) ஓைசயா6 விதமா' சீ வைர யைறயா; மிக).ளிய

ஓைசயா; )ைறயா' கிடதE6, இதைன வித கE)ைற ெயன0

ேவ49; அ) <றேவ, )ைற' வித என! ப2ேதாதிய இலகண

நிரபாதா ஆகலா; இன ெம6ற0 ெபாதமி6+. இC ெசG'>களி6 ஓைச

ேவ +ைம' மி2 2ைற) வவன- கEேக ஏ றE
ெகாCசகெம6றட:கின.

யா!பி; ெபாளி; ேவ +ைம'ைடய) எ6பதனா0, இகவி' ேமE
கவி' 6னிைலய6றி' ேதவ ! பராயினவா. இனி அளவிய சத, அளவழிC
சத, அளவிய றா4டக, அளவழி தா4டக, சமசத தா4டக, சத
தா4டக, தா4டகC சதெமன அட2வா 2 அவ +.@ சிலவ6றி %)
அட:காைம உண க. வா தலா எ6ப), த தEய எ6;
ெபயெரCச:களி6 எதி மைற அ92; எதி ம+) ெமாழியி; ெபாணிைல

திாியா (ெதா0-விைன.39) எ6பதனா0, உலக எ6; விைனத ெபாேளா9

=த); தலா ஏன த ெபய தD, (ெதா0-ெமாழி-33) எ6பதனா6, தD
எ6பெதா விைன உட6பா>= 2 உளதா. ஆசிாிய , கால உலக (ெதா0-
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கிளவி-58) எ6+ பிறா49 Uதிர ெசGதE6 அ) வடெமாழி அ6+. ஈ49
உலக எ6ற) உயி கிழவைன, உலக உவ!ப (க-1) எ6ப) ேபால.
ஒ6++6+: ஒ 6+. ஒ6+ எ6பதி0 உ.ள 2 றியDகர

ெமGெயா9:ெக>9, தY ெர4ணி6 ஒ + ரகர ஆ2, உகர வத0

ஆவயினான (ெதா0 - 2 றியDகர!-33) எ6; விதி' ெப +, அளதறி

கிளவி' (ெதா0 - 2 றியDகர!-41 எ6; Uதிர), ேதா6+:காைல எ6ற

இேலசா6 =த). ஒ 6+ ஏத எGதி எ6க. உைம, இைனெதன அறித

சிைன த கிளவி2 விைன!ப9 ெதா2தியி6 (ெதா0-கிளவி-33) வத), உலக
எ6; ெபய 6ெற6; ெபய ! பயனிைல ெகா49, அ)தா6 ஏத எ6;

விைன! பயனிைல ெகா4ட).

வதமாகிய 2றி!ண திய தா எ6; உாிCெசா0 விைன2 தனிைலயாG,
தாவாத என! ெபயெரCச மைறயாG இ6ப எ6; ெபயெரா9 =த). ஏத

தாவாத எ6ப), விைனெய3 கிளவி'... வ0ெல%) மி2ேம (ெதா0.
உயி மய:2-2) எ6பதனா0 ஒ + மிக). தாவாத வி6ப எ6ப)

உடப9ெமGயாயி +; இ6ப எ6;ெபய தைலயாய ெத6; 2றி!!
ெபயைர ெகா4ட); இ6பதைலயாய) எ6ழி அ0வழி ெய0லா ெம0ெல%

தா2 (ெதா0-.ளி-19) எ6பதனா6 மகர நகர ஆயி +. த6னி6 எGதி எ6ற
இ6 காரக ஏ)! ெபா>க4 ஐதா உ. த6னி0 எGதி எ6+ பாடமாயி6,

மணியின) ஒளி' மலாின) நா ற ேபால த6;.ேள ெப + எ6க. எGதி

என நி6ற ெசGெதெனCச காரணகாாிய! ெபா>டாG, நி6ற எ6; ெபயெரCச
விைனெயா9 =), அ) 2ண எ6; ெபா>ெபயேரா9 =த).
ஓவா) எ6; எதி மைற ெயCச நி6ற எ6பதேனா9 ='. 2ண): அ):

இர4டா பி6க4 வத சாாிைய. அேத வ ேற ஆயிெமாழி ேம0 - ஒ +ெமG

ெக9த0 ெத ெற6ற ேற (ெதா0-ணாிய0-31) எ6பதனா0 மகர:ெக>9, அதி6

அகர அகர ைனயி0ைல (þ-þ-23) எ6பதனா0 அகர ெக>9 =த).
2ணெதா4ணிதி எ6பதி0, 2 றியDகர அ + (þ-þ-3) எ6பதனா0

வெமாழியி6 ஒகர ஏறி +. ஒ4ணிதி: ப4ெதாைக. ஒ4ணிதிC ெச0வ6:

இகர M + ேவ +ைமC ெசா0லாதE6 வ0ெல%) மிக). ெச0வ6 எ6றா ,

அழியாத இ6பைத Hக தE6. எ6ப எ6;  +C ெசா0 ெபாியா எ6;
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ேதா6றா எ%வாG2! பயனிைலயாயி +. ேத- ெதGவ)2 ஒ ெபய .

ேத-2 ஆதிேதவ6 என நா6க6 உ விாிக. ஆதியாகிய ேதவ6 எ6க.

ெசைம+அ=: ேசவ=, ப4 மாதிைரயாG 2ைறத ெசா0லாதE6 மவி6

பாதியதாG (ெதா0 2 றியDகர!-77) நி6ற). ேசவ= ேச ) ஒ + இர>டா)

நி6ற) இர4டாவத ேகாதிய திாிபி0 அ6னபிறவர0 (ெதா0-ெதாைக-15).

ேச ): ) ஈ +! ப6ைம த6ைம; ஈ49 ஒவைர <+ ப6ைம. அ6+:
அைச. ஏகார:ஈ றைச.

இனி, தா6 வா தலாக ேவ4= ெய6+, நா வா தலாக ேவ4= ெய6+

விைனெயCசமா2வாள : அத 2 எGதி எ6பதேனா9 =க. ேம0வ

ெசG'>க@2 இFவா+ைர!பி6 உைர ெப2 ஆதE6, இனி

ந0லறி-ைடேயா உG)ணமா+ :க-ைர!பா. ெசெபா6 (சீவக-2)

எ6;: கவியா 2க. அகைன வண:2தE6 தா சிதைன வண:கினா .
2க. <+தலா; அகைன வண:2தலா; அதைன 6ைவக எனி6,

2கேள, இ) ந6+; இதைன 6ேன ைவக எ6றE6 6 ைவதா . 2க.;
திதக ேதவாி6 ஆசிாிய . யா அவ6 ேசவ= ேசாி6 ஓவா) நி6ற 2ண

ெதா4ணிதிC ெச0வராG தாவாத இ6ப தைல!ப9வ ஆதலா;, அவ6 ேசவ=

ேச ) எ6றா எ6+ ெகா.க. க0வி!பய; அF வாலறிவ6 ந றா.

ெதா%தேல ஆகE6 இFவிலகியதிைன ஓ)ேவா 2 இ* பயைன
2றி!பாக <றியவா+மாயி +. இைறவ ப பல உள எ6பாேர;

அFவிைறவ ெக0லா இைறவனா'.ள கட-. ஒவேன எ6பா ேதவாதிேதவ6
எ6றா . அவ6 திவ= நிைனத 23 ேச த 2 இனிதாயி2 எ6பா .
தாவாத இ6பத6னி6 எGதி ஓவா) நி6ற ெச0வ6 ேசவ= எ6றா . இC

ெசG'ளி0 உலக, தைலயாய இ6ப, 2ணெதா4ணிதி, ெச0வ6,
ேதவாதிேதவ6, எ6; ம:கலC ெசா க. வ).ளன.
-----------

2. அ"க வணக

ெசெபா6 வைர ேம0 ப ெபா6 எ%) இ>டேத ேபா0
அ ெபா6 பிதி வி6 ம+ ஆயிர) எ>9 அணி)
ெவ டாி6 ட தி தி வி4ேணா

அ ெபா6 = ேம0 அ=தாமைர ெச6னி ைவ!பா.
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ெபா. : ெசெபா6 வைரேம0-சிறத ெபா6மைலயி6 ேம0; பெபா6 எ%)

இ>டேதேபா0 - திய ெபா6 எ%ைத எ%தியேத ேபாD; அெபா6 பிதி வி6அழகிய ெபா பிதிைர! ேபாD; ஆயிரெத>9 ம+ அணி)-ஆயிரெத>9
ம+ைவ அணி); ெவ டாி6 ட தி தி - ெவ!பத
இளஞாயி றி6 ஒளியி; ேமப>9 விள:2 உவிைன'ைடய

அக!ெபமானி6; வி4ேணா அெபா6=ேம0 - வானவாி6 அழகிய
ெபா6=யி6ேம0 (ைவத); அ=தாமைர ெச6னி ைவ!பா - திவ=

தாமைரமல கைள யா ந =ேம0 அணிேவா.

விளக : பிதி வி6, இ6: ஐத6 உ; உவம!ெபா. உவம!ெபா -

ஒ!ைம'ற <+த0. எ%தி>ட ெத6ற) ஒ +ைமயாக கிடத 2

பிதி ெவ6ற) சிறிய- ெபாிய-மாகிய வ=வி 2 உவைம. அக;2 இேரைக

* ெற>9, அைடயாள:க. ஆயிர உ4ெடன வட*0க. <+. காைல

யிளஞாயி+ ெவ!ப தராேத; ந4பகE0 ெவ!பத ஆைகயா0, ெவ3ட
எ6றா . யாவ வி டெர6+ ெகா49 இளஞாயி+ எ6றDமா. டாி6,

இ6: உற/ ெபா-ஒ6றனா0 ஒ6ைற மி2) <+த0. =ேம0 எ6பத6பி6

ைவத என வவி) =ேம0 ைவத எ6க.

ெச ெபா6-ப ெபா6: ெதாைடர4: வ4ண ேவ+பா9 இ6+. இஃ)
அகசரண: திதக ேதவாி6 ஆசிாிய அளித).

-----------

3. மா#பைமத $%வின"$ வணக

ப0 மா4 2ண:க>2 இடனாG! பைக ந4ெபா9 இ0லா6

ெதா0 மா4 அைமத ைன ந0லற )6னி நி6ற

ெசா0 மா4 அைமத 2%வி6 சர4 ெச6+ ெதாக

ந0 மா4 ெப ேற6 இ) நா>9த0 மா4 ெப ேற6.
ெபா. : ப0மா4 2ண:க>2 இட6ஆG-பலவைகயா; சிற! ற

ந ப4க@2 இட ஆக; பைக ந4ெபா9 இ0லா6 - பைக' ந> இ0லாத

இைறவ6 (<றிய); ெதா0மா4 அைமத ைன ந0லற-பைழய மா>சிைம ெப ற

அறதிைன'; ெசா0மா4 அைமத 2%வி6- (அதைன! ெபாதி நி6ற) க/

சிறத சா)களி6 2% விைன'; சர4ெச6+ ெதாக ந0மா4 ெப ேற6 -
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கலாகC ெச6+ ேச த ந0விைன'ைடேய6 (ஆதE6;) இ) நா>9த0 மா4
ெப ேற6 - இ கைதைய உலகி0 நிைல ெப+)த 2ாிய
ந0விைன'ைடேயனாேன6.

விளக : ைன ந0லறைத' 2%விைன' சர4 ெச6+ ெதாகந0விைன
உைடேய6 எ6றE6 சா)சரண த6மசரண <றியதா2 இC ெசG'..
சா)க.: திதக ேதவாி6 ஆசிாிய களாகிய சா)க.. இவ க. ப3ச

பரேம>=கைளC சா தவ க.. ெசா0-க/. ஆG-ஆக: விைனெயCசதிாி.

ப6மா42ண:க> கிடனாக! ைனந0லற எ6+ <>9க. பைக ந4ெபா

=0லா6 (<றிய) ப6மா4 2ண:க>கிடனாG என ெமாழிமா றி! ெபா.

ெகா.வ நCசினா கினிய . இ0லா எ6ப) பாடமாயி6, இ0லா அற என

<>9க. இைறவ6 ந4பிலனாயி; அ3ரதி6க4 மரேபால

அைடதா களித0 அவ கிய0.
-------------

4. அைவ அடக

க பா0 உமி/த மணி' க%வா) வி>டா0

ந பா0 அழி' நைக ெவ4மதி ேபா0 நிைறத
ெசா பா0 உமி/த ம+- மதியா0 கZஉவி!

ெபா பா இைழ) ெகாள0பால லைம மிகா .
ெபா. : க பா0 உமி/த மணி' - க0E6 ப2தி[6ற மணி'; க%வா)

வி>டா0 ந பா0 அழி' - க%வாம0 வி>டா0 ந6ைம ெக9; (அ)ேபால); நைக
ெவ4மதி ேபா0 நிைறத - ஒளிவி9 ெவ.ளிய % மதிேபா0 கைல நிைறத;

ெசா பா0 உமி/த ம+- - ெசா0E6 ப2தி ஈ6ற வ%க@ (க%வா) வி>டா
ெசா0 நல ெக9. ஆதE6); லைம மிகா - அறிவா0 நிைறத சா6ேறா ;

மதியா0 க%வி - த அறிவினாேல கைள); ெபா ஆ இைழ) ெகாள பால அழகாக அைம) ெகா.ள தகாராயின .

விளக : எனேவ, யா6 அ த6ைமய6 அ0ல6 எ6ப) ெசா0ெலCச:
ெசா0ெலா9: 2றி!ெபா9 =-ெகா. இய ைக, 0Eய கிளவி எCசமா2

(ெதா0 -ெசG-206) எ6றாராதE6. ம+ இ0லாத மதி2 ம+ அ9தா ேபால கைல

நிைறத ெசா 2 அ9த ம+வாவ) வ%வைம23 ெசா0. அதைனC ச:கதா
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ஆராGதைம <றேவ, அைவ அடக உண தியதாயி +. மதி ேபா0 நிைறதமதி

ெயன- ஆ.

மணி': உ, உய - சிற!ைம. கZஉவி: இ6னிைச யளெபைட.
--------5.

நீ ! பிறத பவழெதா9 ச:2 )

அ நீ உவ 2 எனி6 யா அைவ நீ2கி பா

இ நீர எ6 ெசா0 ப%) ஆயி; ெகா.ப அ6ேற

ெபாG நீர அ0லா! ெபாளா0 வி4 2) எ6பா .
ெபா. : பவளெதா9 ச:2 ) நீ ! பிறத பவள ச:2 )

கடEேல பிறதன. அநீ உவ 2 எனி6 - (அைவ பிறத) அ கட0 நீ

உவ !பாக இ2 எ6றாD; அைவ நீ2கி பா யா ? - அ! ெபா.கைள

ைக வி9வா எவ ? (ஒவமில ), (அ)ேபா0); ெபாGநீர அ0லா! ெபாளா0 -

ெமGயான பழ ெபாளாேல; வி4 2) எ6பா - M9 ெப+ேவா எ6+

நிைன!பவ ; இநீர எ6ெசா0 ப%) ஆயி; ெகா.ப -உவ 2 எ6;ைடய இ

ெமாழிக. தீய ஆயி; (அC ெசா களி ெபாதித ெபா.களி6 பய6 ேநாகி) இC
ெசா கைள ெகா.வா க..

விளக : நீ : ப4பா2 ெபயராG கடைல உண திய). நீ -த6ைம. நீ :

ஆக0,காத0,அழித0 எ6; த6ைம' உைடய). ஆ +நீ , ஊ +நீ ,
ேவ +நீ எ6; வைக நீ  கல!ைடய) எ6+: <+வ .

பிறத: பலவி6பா0 விைன +. எனி; என உைம விாிக. ெகா.ப : பல பா0
விைன +. அ6+, ஏ: அைசக..

----------

6. பதிக

மீ6 ஏ+ உய த ெகா= ேவதைன ெவ6ற ெபா பி0
ஆேன+ அைனயா6 உள6 சீவகசாமி எ6பா6
வா6 ஏற நீ4ட கழா6 சாித த6ைன

ேத6 ஊற நி6+ ெத4டா அைவ ெச!ப0 உ ேற6.
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ெபா. : மீ6 ஏ+ உய த ெகா= ேவதைன ெவ6ற ெபா பி6 - மீ6 ஏ ைற

ேமப9தின ெகா=ைய உைடய காமைன ெவ6ற அழைக'ைடய; ஏ+ அைனயா6

தா6 உள6-ஆ4 சி:க ேபா6றவ6தா6 ஒவ6 உள6; சீவக சாமி எ6பா6 -

(அவ6 யாெரனி6) சீவகசாமி ெயன!ப9வா6; வா6 ஏற நீ4ட கழா6 சாித -

வானிேல எழ! பரவிய கைழ'ைடய அவ6 ஒ%க; நி6+ ேத6 ஊற - ேக>ேடா
ெந3சிேல நி6+ இனிைம மி2ப=; ெத4டா அைவ இதைனC ெச!ப0

உ ேற6 - ெதளிேதா அைவயிேல இெதாட நிைலC ெசG'ைள <றD ேற6.
விளக : மீ6 ஏ+; ற-. கட0 வா/ ற- ஏெறன! ப9ேம (ெதா0-மர-40)

உய த - ேமப9தின. சாமி : பாகத (வடெமாழிC சிைத-).
-----------

கழா6 எ6; ெபய ெசா0Dவா6 2றி!பா6 அவ6 எ6;3 >9! ெபய

மாதிைரயாக வத). நாணி நி6ேறா. அண:க: கட-ள6ேனா. (அகநா-16)
எ6+ அகதி <றினா ேபால. இ), ெபாேளா9 ணராC >9! ெபயராயி;
(ெதா0-கிளவி-37) எ6;3 Uதிர விதி. ேம0 இ:ஙன வவனவ றி ெக0லா

ஒ2. கைத2 நாயக6 ஆதE சீவகைன  <றினா . (இFவாேற சில!பதிகார
ஆசிாிய ேகாவலைன  <றாம க4ணகிைய  <றினா .) இத6ைன :

இதைன: விாித0 எ6; ெசG'. விகார.

இC ெசG'ளி6க4 இ! ெப:கா!பிய தைலவ;ைடய அழ2 ெமGவEைம
ெகாைட எ6; 6+ ப4க@ 2றி!பா ெபற ைவ).ளைம கா4க.

மீேன+ய த ெகா= ேவதைன ெவ6ற ெபா பிைன'ைடயா6 எ6ற) ஒ!ப ற
அவ6 அழ2ைடைமைய உண தியவா+. இ*E6க4 சீவக;ைடய

திமண:க. சிற!+த 2 இ!ப4 காரணமாதDண க. இனி ஏறைனயா6

எ6ற) அவன) ேபரா றDைடைமைய உண தியவா+. இஃ) அவ6

க>=ய:கார6 தEய பைகவைர ெவ6+ய த 2 காரணமாத0 உண க. வாேனற
நீ4டகழா6 எ6ற) அவ6 வ.ள6ைமைய உண தியவா+. எ6ைன? க/

எ6ப) ெகாைடயாேன உ4டாவெதா6றாகலா6 எ6க. இதைனC ெசா0Dேபா)

ெசா0D எனேக இஃ) இனிதாயிகி6ற); எனேவ இதைன இF-லக

எG)க எ6; கதா0 இதைன ஓதாநி6ேற6 எ6பா , இதைன ேதVற நி6+
ெச!பD ேற6 எ6+, உண வ )ைடயா 

ெசா0ல0 வள வத6 பாதி'.
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நீ ெசாாி த + எ6ப) ப றி ெத4டாரைவ ெச!பD ேற6 எ6+ ஓதின .
----------7.

ேகாடாத ெச:ேகா0 2ளி ெவ42ைட ேகாைத ெவ.ேவ0
ஓடாத தாைன உ 2ர0 ஓைட யாைன

வாடாத ெவ6றி மி2 சCசத6 எ6ப ம6ன6

Mடாத க பி6 அவ6 ேதவி விசைய எ6பா..
ெபா. : ேகாடாத ெச: ேகா0 - மா+படாத ெச:ேகாைல'; 2ளி ெவ42ைட த4ணிய ெவ42ைடைய'; ேகாைத ெவ.ேவ0-மாைலயணித ெவ.ளிய

ேவைல'; ஓடாத தாைன - ற:ெகாடாத நா0வைக! பைடகைள'; உ2ர0 -

இ=ேபால! பிளி+, ஓைட யாைன-கபடா அணித யாைனைய' (உைடய);

ம6ன6 - அரச6; வாடாத ெவ6றி மி2 சCசத6 எ6ப-2ைறயாத ெவ றியினா0

ேமப>ட சCசத6 எ6+ைர!ப , அவ6 ேதவி Mடாத க பி6 விசைய எ6பா. -

அவ;2 ேதவி நீ:காத க பிைன'ைடய விசைய எ6+ ெபய <ற!ப9வா..

விளக : ெச:ேகா0 பிறிதி6 இைய நீகிய விேசடண (அைடெமாழி) ஆயி;
ேகாடாத எ6+ அைட அ9தE ேகா0 எ6; அளவி0 நி6ற). ெவ42ைட :

இையபி6ைம மாதிைர நீகிய விேசடண, உ2ர0 ேபாD: 2ரைல'ைடய

யாைன. Mடாத விகார (விடாத எ6ப) Mடாத என விகார!ப>ட)) (2)

----------8

ேச) ஒ) அல த ெச%தாமைர அ6ன வா. க4

5ெதா) அல த ப ெபா6 ெகா= அ6ன ெபா பி6
ஏ) ஒ) அல த ைலயி6 அமி ) அ6ன சாய0
ேவத 2 அதாG விைளயா9த 2 ஏ) வாேம.

ெபா. : ேச) ஒ) அல த - சிவ) தமி0 இைணெயா) மல த;

ெச%தாமைர அ6ன வா>க4 - வளமி2 தாமைர மல ேபா6ற ஒளி'ைடய

க4கைள'; 5ெதா) அல த ப ெபா ெகா= அ6ன ெபா பி6 மல 

ெகா) த6னிடேத மல த திய ெபா ெகா= அைனய அழகிைன'; ஒ)

அல த ஏ) ைலயி6 - தமி0 ஒ) அ=பரத ஏ) ைலகைள' உைடய;

27

அமி ) அ6ன சாய0 - அத ேபா6ற ெம6ைம' உைடயா.; ேவத 2

அதாG - அரச;2 அதமாகி, விைளயா9த 2 ஏ) ஆ - <>டதி 2

காரண ஆவா..

விளக : அமி த க4Aகினிதாகிய ெம6ைம' த6ைன Hக தா பிறி)

Hகராம0 த92 ெம6ைம' உைடைமயி6 அமி த6ன சாய0 எ6றா . சாய0

ெம6ைம (ெதா0-உாி-27) என! ெபா)!படC Uதிர3 ெசGத) ஐெபாறியா;

Hக ெம6ைமெய0லா அட:2த 2. மயி0 அ6ன சாய0 (ஏலாதி-17), சாய0

மா  (கE - 65) என ஒளி2 ஊ றி 2 (பாிசதி 2) வதன. பிற- கா4க.

சாய0: (ப4) ஆ2ெபய . ம+ைமயி ெச6+ெப+ அத இவெளன

ெகா49 மய:கினைம ேதா6ற மீ>9 அதாG எ6றா . வா>க4 எ6ழி வா.

க4 எ6பத 2 வாளா அைடெமாழியாக வத) என-: <றலா.
-----------9

க0லா மணி! 54 அவ6 காம கைன) க6றிC

ெசா0லா+ ேகளா6 நனி U/Cசியி0 ேதா ற வா+
0லா கல! ெபாறி ம3ைஞயி0 ேதவி ேபாகிC

ெச0 ஆ+ இ%கிC 9கா9 அவ. ேச த வா+,
ெபா. : மணிக0 ஆ 5ணவ6 காம கைன) க6றி- மாணிக க க.

ெபாதிய அணிகல;ைடய சCசத6 ேவ>ைக ெசறி) அதிேல அ=ப>9; ெசா0

ஆ+ ேகளா6 - அைமCச ெசா0வழிைய ேகளாதவனாG; 0லா கழC U/Cசியி0

நனிேதா ற ஆ+ - பைகவ மன மகிழ எ4ணதிேல மிக- ேதா றப=', ேதவி
ம3ைஞ! ெபாறியி0 ேபாகி-விசைய மயி ெபாறியிேல ெச6+; ெச0 ஆ+ இ%கி

அவ6 9கா9 ேச த ஆ+ - (ெவ றி ர ேக>9) ெச0D வழியிேல கல:கி
அவ. 9கா>=ைனC ேச த ப='.

விளக : நனி: விேச=) வ உாிCெசா0. ெச0 ஆ+ இ%2த0: ெவ றி ர
ேக>9 கல:2த0. ேதவி ேபாகி இ%கிC ேச தா. என =-ழி அவ. எ6+

<றேவ4டாைமயி6, அ) ேதவிையC >டாம0, அ:ஙன அதாயவ. இ:ஙன
ஆயினா. என ேதவ இர:2தE6, 6ைனய கவிைய ேநாகி த2திப றி

வத). இனி, சாதியவ. வதா. எ6றா ேபால, ேதவியவ. என விைன2
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ஒ:2 இய6ற) எ6பா உள . அ) வழகில) எ6+ ம+க.
-----------10

நா. உ + நபி பிறதா6 திைச ப) நத

ேதா. உ + ஓ ெதGவ )ைணயாG )ய தீ த வா+

ேகா. உ ற ேகா6 ேபா0 அவ6 ெகா49 வள த வா+
வா. உ ற க4ணா. மக6 வா/க என ேநா ற வா+,

ெபா. : நபி நா. உ + திைச ப) நத! பிறதா6 - சீவக6 ஒ6ப)

தி:க@ நிைற), ப) திகி; உ.ள வ0Dயி க@ வள த காக!

பிறதானாக; ஓ ெதGவ ேதா. உ + )ைணயாG)ய தீ த ஆ+ - ஒ
ெதGவ <னியி6 உவாG த6ைக தன2 உத-த0 ேபால ேதவி2

உதவி)ய தீ தப='; ேகா. உ ற ேகா6ேபா0 அவ6 ெகா49 வள த

ஆ+ -ெகாைல'4ட சCசத6 வள த0ேபால க)கட6 உளெகா49

வள தப='; வா.உ ற க4ணா. மக6 வா/க என ேநா ற ஆ+ - வாளைனய
க4ணாளா விசைய த6 மக6 வா/க எ6+ ேநா றப=';
விளக : நா. உ + எ6பத 2 ந0ல நா. உ + எ6+ ெபா. ெகா.ளலா.
ேதா. - ைக. உ +: உவம வாசக (உவம உ). ெச! ற ெகா:ைக (சி -354)
எ6றா பிற. ஒழியா) (ெதா0-ெதாைக-15) எ6; இேலசா0 ேகாைன

எ6;(இர4ட6) உ ெதாக). கைதைய உ>ெகா49 அவ6 எ6ப)

க)கடைனC >=ய). அரச6 இறத 2 ஏ)வாகE6 ஈ49 வா@ ற க4

எ6றா . வா/க: விய:ேகா.: இ+தி அகர ெசG'. விகாரதா0 ெதாக). <னி:

விசையயி6 ேதாழியான ச4பகமாைல. ேநா6 : ேவ>ைக'.ள).
--------11.

ெந3ச ைணயா கைல மா கட0 நீதி ஆ:ேக
வ3ச மறவ நிைர வ.ள0 வி9த வா+

வி3ைச2 இைறவ6 மக. Mைணயி0 ேதா ற வா+
ந3 உ ற காம நனி நாகாி0 )Gத வா+,

ெபா. : வ.ள0 ெந3ச ைணயா கைல மாகட0 நீதி - சீவக6 த6 ெந3
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ெத!பமாக கைலகளாகிய கடைல கட); ஆ:ேக வ3ச மறவ நிைர வி9த

ஆ+ - அ!ெபா%ேத வ3சைடய ேவட ெகா4ட ஆனிைரைய மீ>டப=';

வி3ைச2 இைறவ6 மக. Mைணயி0 ேதா ற ஆ+ - கDழேவக6 மகளாகிய
தைத யா/!பாடEேல ேதா ற ப='; ந3 உ ற காம நாகாி6 நனி)Gத

ஆ+ - உள ைந) இதைல' ஒத காமைத நாைகர! ேபாலC சால-

Hக த ப=';

விளக : க றெபா%ேத பய6 ெகா.@த0 அைமயாதE6 ஆ:ேக எ6றா ,

மறவைர ெகா0லா) உயி வழ:2தE6 வ.ள0 எ6றா . வி3ைச: 2ண!ப4.
அ) ப4பா2 ெபயராக வி3ைசயைர உண திய). வி3ைசய 2 இைறவ6

கDழேவக6, ஒ மகைள ெவ6றா6 எ6ப) இவ6 தைலைம2 இழிெவன உ6னி
அவ. ெசயலாக <றினா . நாக : யவணேதவ என அக *0க. <+.

ஓடபாதD நீ:க0 வ6ைம'ப றி உவைமயாயின . ந3-ைந) : ேபாE.
--------12.

நீ ! ப9 ச:2 அலற ர ஆ !ப Q C

ெசநீ  க=யி6 விழவா>=;. ேத:ெகா. 4ண

ைமநீ ெந9:க4 இ ம:ைகய த. மாறாG
இநீ ! ப=ேய இைவ ேதா றன எ6ற வா+,

ெபா. : நீ !ப9 ச:2 அலற ர ஆ !ப - கடE0 ேதா6றிய ச:2 ஒEக-
ர ழ:க-; Q C ெசநீ  க=யி6 விழ- ஆ>=;. - இராசமாரதி )
நீ மி2தியா0 உ4டான விழாவி6க4 ஆ9 விைளயா>=னி0; ைமநீ

ெந9:க4 இ ம:ைகய - ைமதீ>=ய த6ைம'.ள ெந9:கணா இ

ம:ைகய க.; த. மாறாG இைவ ேதா றன இநீ ! ப=ேய எ6ற ஆ+ -

4ணதாேல தம2. மா+ப>9 இவ றி0 ேதா றா0 இ!)நீாி0 ஆேடா எ6ற
ப=';

விளக : அலற ஆ !ப விைளயா9 விைளயா>ெட6க. க= - மி2தி (உாிCெசா0).

ேத6 ெகா. 4ண: ஒளியாD நா றதாD ஊ றாD இனிைமெகா4ட

4ண (வாசைன!ெபா=.) ேதா றன ேமாயின. உயி த காைல (அகநா-5)

எ6றா ேபால விைனெயCச  றாG திாித). ெசநீ : சிவ!பாகிய நீ : )நீ .

30

இம:ைகய : 2ணமாைல, ரம3சாி.

--------13.

4ண உைட) ரம3சாி ேசா ) ேதாழி

வ4ண ெந9: க4 2ண மாைலைய ைவ) மாறி!

4 ேம0 ைடயி0 ைக) ஆ4 உ யா) ேநாகா.
க4 ேநா2 உைட) க=மாட அைடத வா+,

ெபா. : ரம3சாி 4ண உைட) ேசா ) - ரம3சாி ெய6பவ. 4ண

ேதா றலாேல ேசா - +; வ4ண ெந9:க4 ேதாழி 2ணமாைலைய மாறி ைவ)-

அழகிய ெந9:க4ணாளாகிய ேதாழி 2ணமாைலைய க4ண +C சீவகைன மைழ
வ.ள0 எ6+ ைவ); 4ேம0 ைடயி0 ைக) க4ேநா2 உைட) -

4ணி6 ேம0 ைட'4டானா ேபால ெந3ச அழ6+ அழ2ெக>9; ஆ4

உயா) ேநாகா. க=மாட அைடத ஆ+ - ஆ4மக. வ=ைவ ஓவிய)

பாராம க6னியாமாடைத அைடத ப=';

விளக : மாறி ைவ) என மாறி +. தி:கள:கதி (சீவக-868) மா ற ஒ6+ (சீவக866) எ6;3 ெசG'>கைள ேநாகி ைட-)வார. க4ேநா2 : அழ2. மைழ

வ.ள0: மைழ இடமறி) ெபGயாத) ேபாலC சீவக; 2ணமாைலயி6பா காத0

ெகா4டா6 எ6+ ரம3சாி கதினா.. யா) எ6பதனா0 ஓவிய

என!ப>ட). க= - காவ0.

--------14.

ெபா6 )3 மா ப6 ன0 ஆ>=ைட! 6க4 எGதி

நி6+ எ3கி6ற ஞமE2 அமி ) ஈத வா+
அ6ைற! பகேல 2ண மாைலைய அC+த

ெவ6றி களி ைற விாிதா அவ6 ெவ6ற வா+,
ெபா. : ெபா6 )3 மா ப6 - திமக. த:2 மா பன; ன0 ஆ>=ைட
எ3கி6ற ஞமE2! 6க4 எGதி நி6+ அமி ) ஈத ஆ+ -

நீ விைளயா>=ேல உயி ேபாகி6ற நாG2 தா; வத + நி6+ ப3ச

நம(காரமாகிய மதிரைத ெகா9தப='; அ6ைற! பகேல 2ணமாைலைய
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அC+த ெவ6றி களி ைற - அற ாித அ! பகேல 2ணமாைலைய அCச

ஊ>=ய (6) ெவ6றி'ைடய களி ைற; விாிதாரவ6 ெவ6ற ஆ+ - (மா பி6
சிற!பா0 உல2) க/த தாரணித சீவக6 ெவ6ற ப=';
விளக : அCச உ+த : அC+த: விகார. சீவக6 மா பிேல த:கிய

சிற!பினாேல அதா உலகா க/! ெப ற). ெவ6றி-ெவ றி.
--------15.

ேத6 ஊ+ தீ ெசா0 2ண மாைலையC ேச த வா+
ேகா6 ஊ+ ெசGவா6 கதிC சிைற ெகா4ட வா+
வா6 ஆ+ இழி) மைழ மி6 என வத ஓ ேதவ6

ஊ6 நா+ ஒளத ேவ0 உரேவா6 ெகா49 எ%த வா+,
ெபா. : ேத6 ஊ+ தீ ெசா0 2ணமாைலையC ேச த ஆ+ - ேதனி6 இனிைம

நீ:காத இனிய ெசா0ைல'ைடய 2ணமாைலையC ேச தப='; ேகா6 ஊ+

ெசGவா6 கதி - க>=ய:கார6 ெகா0வத 2 கதி எனேவ ெகா49 சிைற

ெகா4டைத க>=ய:கார;2 ஆகேல அ9த ெசG'@2 ஏ ைடதாக
இகிற). சிைற ெகா4ட ஆ+ -  பிற!பி6 தீவிைனயாகிய சிைற வ)

சீவகைன ைகெகா4ட ப='; ஒ ேதவ6 மைழமி6 என வா6 ஆ+ வ)

இழி) - ஒ ேதவ6 மைழமீ) ஏறி மி6ேபால வான வழியாக வ); ஊ6 நா+

ஒளிேவ0 உரேவா6 ெகா49 எ%த ஆ+ - ஊ6 கம% ஒளி த ேவேலதிய

சீவகைன ைகெகா49 ேபானப=';

விளக : ெசGவா6 : எதி கால விைனெயCச. கதி ெய6ப) கத என நி6ற).

உர கா0யாைன ஒ=)49 (2+-282) எ6;3 ெசGெத6 எCச பிறவிைன

ெகா4டா ேபால. சிைற-அ6ன! பா !ைப (இவ6  பிற!பி ) சிைற ெசGத).

ஒ ேதவ6 எ6ப) ஓ ேதவ6 என விகார!ப>ட); இவ6 த3சண6. மைழ:

த3சண6 ஊ தி. ஆசிாிய6 ெமாழிைய உ>ெகா49 நடதE6 உரேவா6
எ6ப) அறி-ைடேயா6 எ6; ெபாள).
--------16.

ேத:காத ம.ள திர. ேதா. இைண சிக யாத

5: கC நீகி! ெபாறி மா4கல ந0ல ேச தி
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நீ:காத காத0 உைடயாG நிைனக எ6+ பி6;

பா:2 ஆய வி3ைச பணி) ஆ:2 வி9த வா+,
ெபா. : 5:கC யாத ேத:காத திர. ேதாளிைண ம.ள - 5ேவைல ெசGத

கCசிைன உைடயி6ேம0 இ+க க>=ய ெகடாத, திர4ட இ ேதா.கைள உைடய
Mர ; சிக-(சீவகைன) அக!பட வைளக; நீகி - (அCசிைறைய) நீகி; ெபாறிமா4
ந0ல கல ேச தி - ேவைல!பாடைமத சிறத அழகிய அணிகல6 5>=; நீ:காத

காத0 உைடயாG! பி6; நிைனக எ6+ - இைடயறாத அ6ைடயாG! இனி'

எ6ைன நிைனதி9க எ6+ <றி; பா:2 ஆய வி3ைச பணி) ஆ:2 வி9த

ஆ+ - தன2ாிய மைறகைள அவ;2 நிைலயாகி அ:கி) வி9தப=';
விளக : 5:கC யாத ெகடாத Mர , ேதாளிைணைய'ைடய Mர ; இைவ

இக/Cசி (Mர அ0லாதவைர Mர எ6றதனா0 இக/Cசி) கC - ேசைலயி6ேம

க>=ன). சிக - அக!பட ேகால; திைசCெசா0 (2டநா>9C ெசா0). நீகி -

அCசிைறைய நீகி. பி6; நிைனக எ6ற) இட வாி6 எ6றத6றி இ6ப

+:காD நிைனக எ6றவா+. இ)  <றிய கவியி சிைற!பாவைத

ெதாட ப9) எ9) விாிய <றி! பி6 அவ 2C ெசGத சிற!க@ <றி +
ேத:காத ம.ள திர. ேதா. இைண சிக யாத 5:கC நீகி - ெகடாத Mர

(சீவக;ைடய) திர4ட இ ேதா.கைள' அக!பட க>=ய 5ேவைல மிகதான

கCசிைன நீகி பி6ேன உண க.
--------17.

ைப நாக! ப.ளி மணி வ4ணனி6 பாய0 ெகா49

ைக நாக )3 கம/ காத. அ சார0 ேபாகி
ைம நாக ேவE மணி ப0லவ ேதய ந4ணி

ெகாG நாகC ேசாைல ெகா= அ நக க வா+,
ெபா. : ைப நாக!ப.ளி மணிவ4ணனி6 - படைடய அரவைணயிேல நீல

நிறைடய திமா0 )யிDமா+ ேபால; ைகநாக கம/ காத. பாய0ெகா49

)3 அசார0 ேபாகி - யாைனக. மணமி2 காத. மலைர! ப9ைகயாக
ெகா49 )யிD அழகிய சாரைல கட); ைம நாகேவE மணிப0லவ ேதய

ந4ணி - கி0 உற:2 மைலைய ேவEயாக உைடய வளமி2 ப0லவ நா>ைட
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அைட); ெகாG நாகCேசாைல ெகா= அநக க ஆ+ - மல கைள ெகாG'

6ைனமரC ேசாைலைய' ெகா=ைய'ைடய அத6 தைல நகராகிய சதிராப
எ6; நகாிேல 2தப=';

விளக : ைம-கி0. ெகாGநாக - 6ைன. ெகா=மாநக பாட. காத.

வ=வி 2 நிறதி 2 உவம.
--------18.

அத அைனய களி + அ நக ம6ன6 ம:ைக

த உாி3 கி/ ெம6 ைல மி6 அனாைள!
ைப) அ:2 ஓ நாக பனி மா மதி எ6+ தீ4டC

சித 2ைழய க என தீ ) அவ. ேச த வா+,
ெபா. : அத அைனய களி + அ நக ம6ன6 ம:ைக - அதகிாி ேபா6ற
யாைனைய'ைடய, அத நக ம6னனி6 மகளாகிய; த உாி3 கி/

ெம6ைல மி6 அ6னாைள - )மாைல அைச' அபைனய ெம0Eய

ைலைய'ைடய மி6;ெகா= ேபா6ற ப)ைமைய; அ:2 ஓ நாக ைப) பனி

மா மதி எ6+ தீ4ட - அ! ெபாழிEடேத ஓ அர- பட விாி) 2ளி த ெபாிய

தி:கெள6+ (அவ. கைத கதி, அ) ம+-ைடய தி:கள6ைமயி6 ைகயிேல)

தீ49தலா0; சித 2ைழய க என தீ ) அவ. ேச த ஆ+ - உள (வதிய

உேலாக பாலைன) வத க எ6+ <றி, (அவ@2ற ந3சிைன) நீகி, அவைள
மணதப=';
விளக : அதகிாி எ6; வடெமாழிC சிைத- விகாரமாயி +. அத ெம6;
ெபா6ன3 சில (பா4=ேகாைவ) எ6றா பிற. அ:2 (ைப) அ:2 ஓ

நாக) என கைதைய உ> ெகா49 >=னா . 2ைழய க: விகார (2ைழய க
என: 2ைழய ெகன: அகர ; ெதா2த0 விகார).

--------19.

ெபா6 54 மத ண ெம0 ைல ேகா9 ேபாழ
ந0 5: கழலா6 இ தி:க. நயத வா+

க0 பா9 அழித கன மா மணி Q4 ெசG ேதாளா6
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ெவ  ஊ9 அ+) விைரவி6 ெநறி ெகா4ட வா+.
ெபா. : ந05: கழலா6 - அழகிய 5ேவைல ெசGத Mரகழ0 அணித சீவக6;

ெபா654 மத ண ெம6 ைலேகா9 ேபாழ - ெபா கல6 ஆகிய கிாிையC
மத ைலயாகிய இ ெகாக@ உழ; இ தி:க. நயத ஆ+ - இர49

தி:க. விபி இதப='; க0பா9 அழித கன மாமணி Q4ெசG ேதாளா6

- உலக0E6 ெபைமைய ெக9த கனத மணிQைண! ேபா6ற

ேதாைள'ைடய அவ6; விைரவி6 ெவ  ஊ9 அ+) ெநறி ெகா4ட ஆ+காாியதி6 விைரவாேல மைலயி6 இைடயிேல 2) வழிெகா4டப=';
விளக : உலகதி6 ெபைமைய ெக9த கனத மணி Qைண! ேபா6ற
ேதாளா6.
--------20.

த.ளாத ைம மி2 தக ந0 நா9 ந4ணி

வி.ளா வி%Cசீ வணிக6 மக. ேவ0 க4 ேநாக

உ. ஆவி வா>ட உயி ஒ6+ ஒ) உைறத வா+
க. ஆவி நா+ கம/ ேகாைதயி6 ேபாய வா+,

ெபா. : த.ளாத ைமமி2 ந0தக நா9 ந4ணி-இ6ன ஒEெய6+

நீக=யாத ஆரவார மி2த அழகிய தக நா>ைட அைண); வி.ளா வி%Cசீ

வணிக6 மக. ேவ0 க4 ேநாக உ. ஆவி வா>ட - நீ:காத சிறத கைழ'ைடய
ஒ வணிக6 மகளி6 ேவலைனய க4களி6 பா ைவ உயிைர மன).ேள நி6+

வதலா0; உயி ஒ6+ ஒ) உைறத ஆ+ -(இவ ) உயி ஓயிைர!ேபால

வா/த ப='; க. ஆவி நா+ கம/ ேகாைதயி6 ேபாய ஆ+ - ேத6 மண
கம% அவைள! பிாி) ேபானப=';

விளக : வி.ளா - நீ:காத: உ. - மன. ஆவி - மண. (க. ஆவி) இ6 : நீக,
(ேகாைத: சிைனயா2 ெபய ) ேகாைதயி6: இ6: நீக. தகநா9: வடெமாழிC

சிைத-.
---------
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21.

இ6னீ அமி ) அ6னவ. க4 இைண மாாி க ப!

ெபா6 ஊ கழலா6 ெபாழி மா மைழ கா9 ேபாகி
மி6னீ ெவ. ேவலவ6 மதிம ேதய ம6ன6

ெகா6V ெகா9 ெவ சிைல க49 எதி ெகா4ட வா+,
ெபா. : இ6நீ அமி ) அ6னவ. க4இைண மாாி க ப - இனிய ப4+

அதேபா6ற ேகமசாியி6 இ க4க@ மாறா) நீ ெசாாிய! பழ2ப=; ெபா6

ஊ கழலா6 மாமைழ ெபாழி கா9 ேபாகி-ெபா6 ெநகி% Mர கழலா6 ெபமைழ
ெபG': கா>=ைட! ேபாதலாேல; மி6 நீர ெவ. ேவலவ6 மதிய ேதய ம6ன6 மி6னி6 த6ைமைய'ைடய Qய ேவேலதிய மதிம நா>டரச6 தடமித

ென6பா6; ெகா6 ஊ ெகா9 ெவ3சிைல க49 எதி ெகா4ட ஆ+ - அCச
பரத வைளத வி0E6 ற%ைப க49 எதி ெகா4டப=';
விளக : க4ணிைன' எ6; உைம (ெசG'.) விகாரதா0 ெதாக).

உகிய ெபா6 காE6ேம கிட2ேபா) ெநகி%மாதE6 ஊ எ6றா .
(ேகமசாியி6) க4A (தா6 ெச0D) கா9 மைழ ெபாழிய! ேபானா6

எ6றதனா கால கா ஆயி +. ம6 நீர ெவ.ேவ0 என- பாட. சிைல: (கவி)
ஆ2ெபய , (சிைல த%ைப உண திய)).

--------22.

தி4 ேத அரச திற0 சி:க:க. வி0D வா@

க49 ஆ:2 உவ) க= ெபG) இவ4 கா) எ6+
ெகா4டா 2ட:ைக அளேவ உள க4ணினாைள!

4 தா:2 எாிேவ0 இைளேயா 2! ண த வா+,
ெபா. : தி4ேத அரச திற0 சி:க:க. வி0D வா@ க49 ஆ:2 உவ) -

(தடமித6) வEய ேதைர'ைடய அரச களாகிய யாைனக>2C சி:க:க. ேபா6ற

த6 மகளி6 வி பயி சிைய' வா>பயி சிைய' (சீவக6 க பி)

அர:ேக றியேபா)) பா ) அ!ெபா%ேத மகி/); இவ4 க=ெபG) கா)
எ6+ - இFவிடேத சீவகைன காவE>9 கா!ேபா எ6+; ெகா4டா

2ட:ைக அளேவ'ள க4ணினாைள - இர!ேபாாி6 2வித ைக அளேவ உ.ள

க4ைண'ைடய கனகமாைலைய: 4தா:2 எாிேவ0 இைளேயா 2! ண த
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ஆ+ - (பைகவைடய) 4ைணC மத ஒளி M ேவேலதிய சீவக;2
மணாிவிதப=';

விளக : ெகா4டா - ஏ றா (இர!பவ .) பைகவ 4ைண தா:2த 2
காரணமான ேவ0. (தா:2 ேவ0): விைனெதாைக; ஏ)!ெபா. கவிக4

அட:2; ம றிேநாG தீ ம) (கEெதாைக: 60) எ6றா ேபால. அரச6

திறD எ6+ பாட.

அரச திற சி:க:க. : ஏகேதச உவக அணி. சீவக6 தடமித6 த0வ

ஐவ2 வி0D வா@ க பிதா6. 2ட:ைக அள- க4. ெபாிய க4க.

எ6பைத 2றிகி6றன.
--------23.

மதிய ெக9த வய மீ6 என தபி மாழா)

உதித 2 உாியா. பணியா0 உட6 ஆய வா+
நிதியி6 ெநறியி6 அவ6 ேதாழ நிரத வா+
பதியி6 அக6+ பயதாைள! பணித வா+,

ெபா. : தபி மதிய ெக9த வயமீ6 என மாழா)-சீவக6 தபியான நத>ட6
தி:கைள! பிாித உேராகிணி ேபால மய:கி; உதித 2 உாியா. பணியா. உட6

ஆயஆ+ (உல2 விள:க) ேதா6றினவ;2ாிய தைதயி6 ஏவலா0 அவைன

க4டப='; நிதியி6 ெநறியி6 அவ6 ேதாழ நிரத ஆ+ - ெபா.

ேதடேவ49 எ6; வழியாேல அவ6 ேதாழ அவைன ேத=னப='; பதியி6

அக6+ பயதாைள! பணித ஆ+ - த6 கணவைன! பிாி) ெச6+, த6ைன!
ெப ற அ6ைனயாகிய விசையையC (சீவக6 க49) வண:கினப=';

விளக : வயமீ6கெளன ேதாழ நிரத ப=' எ6+ ஆ. பதியினி6+

நீ:கி! பி.ைளைய! ெப றாெளனேவ விசையயா. பதி-இராசமார ஆ;
ஏமமார ஆ. பதி: ஏமமார எனெகா49 சீவக6 த6 ேதாழட6

ஏமமாரைத வி>9C ெச6+ அ6ைனைய வண:கினா6 எ6பேத சிற!ைடய),

ெதாட Cசியாக வவதா0, பதி : இராசமார எ6+ கணவ6 எ6+ ெபா.
ெகா4டா0 அக6றவ. விசைய ஆவா.. உதித6 : ேதா6றியவ6. உேராகிணி
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எ6; வி4மீ6 தி:கைள வி>9 நீ:காம0 இ2. நத>ட; ேதாழ க@

பிாியாம0 இதவ க.. நத>ட6: க)கட6 மக6.
--------24.

க4 வா. அ+2 கம/தா அவ6 தாெயா9 எ4ணி
வி4 வா. அ+2 நக Mதி 2த வா+

ம4 ேம0 விளகாG வரதி0 பிறதா. ஒ க6னி!
ெப4 ஆ அமி தி6 ெப வாாி'. ப>ட வா+,

ெபா. : க4வா. அ+2 கம/தாரவ6 தாெயா9 எ4ணி-க4ணி6 ஒளிைய
த92 மணமி2 மாைலயா6 த6 அ6ைனெயா9 ஆராG); வி4 வா.
அ+2 நக Mதி 2த ஆ+ - வி4ணிடைத வா.ேபால! பிாி2

இராசமாரதி6 ெதவிேல ெச6றப='; ம4ேம0 விளகாG வரதி0 பிறதா.

- ம4Aல22 விளெகன வரதினா பிறதவளாகிய; ஓ க6னி!ெப4 ஆ

அமி தி6 - ஒ க6னி! ெப4ணாகிய சிறத அததி6; ெபவாாி'.ப>ட ஆ+

- ெபாிய இ6பகடEேல அக!ப>டப=';

விளக : மாைலைய க4ட க4 பிறிெதா6றி ெச0லாைமயி6 க4வா.
அ+2 எ6றா . வி4 - ேதவல2. ம4ேம0 : (ம4A2 என நா6கா

ேவ +ைம! ெபாளி0 வததா0) உ மயக. க6னி! ெப4ணாரமி தி6

க6னி! ெப4ணாரமி ) எ6; ெதாட ஒ ெசா0லாக- ெபவாாி எ6;

ெதாட ஒ ெசா0லாக- ெகா49 இ ெசா0 ெதாைக ெய6றா . க ைன ஒ

ெசா0 ேபால-, 2வைளயித/ ஒ ெசா0லாக- நி6றன. பல

ெசா ெறாைகயாயி;, க ைன 2வைளயித/ ேபால (ெதா0-எCச.24. இள
5ரண , நCசினா கினிய ேம ேகா.) இெசா0 ெதாைகயாG நி6ற).
க6னி!ெப4 : விமைல. க4வா.: க4ெணாளி.
--------25.

)3சா மணி! 54 ரம3சாி எ6; நாம)

அ சாய0 5த அகிலா )கிலாG ெபா6 அ020
எ3சாத இ6ப ெகா= தா/த) ப6றி எG)
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ந3 ஊ+ ேவலா6 பைக நா அற ெகா6ற வா+,
ெபா. : )3சா மணி!54 ரம3சாி எ6; நாம) - ஒளிமாறாத மாணிக!
5ணிைன' ரம3சாி எ6; ெபயாிைன', அ சாய0 அகி0ஆ )கி0

ஆGெபா6 அ020-அழகிய சாயைல' அகி0மண நிைறத ஆைட'

ெபா6னணிகல; உைடய அ02ைல'; 5த எ3சாத இ6பெகா= தா/த) மல த, 2ைறயாத இ6பத: ெகா=ைய வைளதப='; ந3U+ ேவலா6 ப6றி
எG) பைக நா அற ெகா6ற ஆ+ - ந3 ேதா' ேவலணித சீவக6 ப6றிைய
M/தி! பைகவைன அCச நீ:கி ெகா6றப='.

விளக : )கிைல' ேமகைலைய' உைடதாகிய அ02ைல'ைடய ெகா=;

இ6பமாகிய ெகா=. ெபா6 : (கவி) ஆ2ெபய . ெகா= ெய6றலா; (ஆடவைர
ேநாகாைம ேம ெகா4ட) விரதைத நீ2தலா; தா/த) எ6றா . நா -

அCச: உாிCெசா0. நாம ஆயி6 விகாரமா.

--------26.

4 ேதாG) எ9த ெபா ேவ0 எனC ேச) நீ4ட
க4 ேபா6ற மாம6 மக. க4 மணி! பாைவ அ6ன

ெப4 பா0 அமி தி6 நல ெப ற), ெபா பC ெச:ேகா0
த4 பா0 மதி ேதாG 2ைட த4 நிழ0 பாய வா+,
ெபா. : மாம6 க4ேபா6ற மக. - த6 மாம6 ேகாவித;2 க4ேபா6ற

மைனவி தவியி6, 4ேதாG) எ9த ெபாேவ0 எனC ேச )நீ4ட - 4ணி0
ேதாG) எ9த, ேபா2ாிய ேவ0ேபாலC சிவத நீ4ட; க4மணி! பாைவ

அ6ன ெப4பா0 அமி ) இ6நல ெப ற) - க4 மணியி பாைவேபா6ற

ெப4ணாகிய இலகைணயிட) அமி தைத! ேபா6ற இனிய நலைத!

ெப றப='; ெச:ேகா0 ெபா ப த4பா0 மதிேதாG 2ைட த4நிழ0 பாய ஆ+-

ெச:ேகா0 ெபாE- ெப றி!ப 2ளி த பாலைனய தி:கைள! ேபா6ற 2ைட
2ளி த நிழைல! பர!பினப=';

விளக : த6 மாம;ைடய மக., அவ6 க4ேபா6ற மக. அவ6 ேதவி
தவி'ைடய ேவெலனC ேச) நீ4ட க4மணியி பாைவ அ6ன ெப4; உ4க4,
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மணிவா/ பாைவ (ந றிைண-184) எ6றா பிற. ேவ0ப9ெபா%ேத 4A

உடேன நிக/தE6 4ேதாG ெத6றா . (மதி ேதாG) ேதாG: உவம உ. 2ைட:
எ%வாG. 2ைட த4ணிழD பாட. மாம6 மக. எ6பத 2 மாம6 மைனவி

ெய6+ ெபா. ெகா.@தேல சிற!பா2ெம6+ ேதா6+கிற). இ6ேற0 அவ6

ேதவி எ6ற ெசா கைள வவி) அவ@2! ெப4 என =த0 ேவ49. மக.

எ6பத 2 மைனவிெயனC ச:க *0களி0 வவ)49. மன கினியா 2 நீ

மகளாயQஉ (மணி-பதி-21) என வத0 கா4க. தவி எ6ப) பிாிதிவி தாி

எ6பத6 சிைத- எ6ப .
--------27.

திைற ம6ன உG!ப தி நி பC ெச:ேகா0 நட!ப

2ைற- இ6றி ெகா ற உயர ெதFவ ேத பணிய

உைறகி6ற கால) அற ேக>9 உ உ ற பாபி6
அறிவ6 அ= கீ/ அர அ3சி )றத வா+,

ெபா. : 2ைற- இ6றி ம6ன திைற உG!ப - 2ைற- இ0லாம0 அரச க. க!ப
ெசDத-; திநி ப - ெச0வ நிைலெப றிக-; ெச:ேகா0 நட!ப -

ந0லா>சி நைடெபற-; ெகா ற உயர-ெவ றி ேமப9மா+; ெதFவ ேத பணிய
- பைகவைடய ேத வண:க; உைறகி6ற கால) - M றி2: காலதிேல,

அற ேக>9 உ உ ற பாபி6 அர அ3சி - அறைத ேக>9 இ=ேய றி6

ஒEேக>ட பாைப!ேபால அரசா>சியினிட அCச:ெகா49; அறிவ6 அ=கீ/

)றத ஆ+ - அறிவ6 திவ=யிேல )ற- ேம ெகா4டப=';

விளக : உG!ப - ெசDத. நி ப-ெகடா) நி ப. 2ைறவி6றி: மதிம தீப

(இைடயிEத இCெசா0 6;.ள ெசா க@2 விளகமாக இத). எனேவ,

2ைற- இ6றி எ6பைத யாவ றி 2: <>9க. மதிமதீப எ6ப) இைடநிைல

விள2 எ6; அணி.) இவன) )ற- <றேவ எ0லா )ற-

உண தியதாயி +. எ0ேலா எ6ப) சீவக;ைடய தபிய ேதாழ

ேதவிய ஆகிய எ0ேலாைர': 2றிகி6ற). அறிவ6 - அக! ெபமா6.

--------28.

ேகாைண களி + ெகா= ேத இ-ளி கட0 U/

வா. ெமாGத தாைன அவ6 தபி' ேதாழ6 மா
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54 ெமாGத ெபாம0 ைலயா ல )ற!ப
Mைண கிழவ6 வி) ஆ கதிC ெச6ற வா+,

ெபா. : ேகாைண களி + ெகா=ேத இ-ளி கட0U/ வா. ெமாGத

தாைனயவ6 - மா+பா9ைடய களி ைற' ெகா= ேதைர' 2திைர கடைல'
U/த வாேளதிய காலா> பைடைய'ைடய சீவகனி6; தபி' ேதாழ6மா

54ெமாGத ெபாம0 ைலயா ல)ற!ப -தபி' ேதாழ நா0வ 54
அணித விமிய ைலகைள'ைடய ேதவிய எ4ம இநிலைத வி>9

)றகைத அைடய; Mைண கிழவ6 வி) ஆ கதிC ெச6ற ஆ+-சீவக6
)ைம ெபாதிய M>=ைன அைடதப='.
விளக : ேகாைண : ஐ : அைச.

இவைன ஒழிேதா 2 M9ெபற ந0விைனயி6+. ெத6ல ம:கி6

வி49நிைறய (ம)ைர.202) எ6றா ேபால! லநில ஆ; ஏ ெப4ெணாழி
திதிர களாG - Qய ஞானமாG )றக எGதினா . (சீவக. 3121) எ6+

ேதவியைர  <றி, ஐவ, திவி6 ேதா றேபா0 ேதவராயினா (சீவக. 3134)
எ6+ பி <+வாராகE6, ைலயா தபி' ேதாழ6மா என0ேவ49.

ஆயி;, ஆ4பா சிற!ைடைமயி6  <றினா . பா>9 காமைத

விைளதE6 அதி ப ற + விைரய M9 ெப றைம ேதா6ற Mைண கிழவ6
விதா கதிC ெச6றவா+ எ6றா .
--------29.

ேத6 வாG உமி/த அமி ) உ4டவ6 ேபா6+ ெச0வ6
வா6 வாG வண2 நலதா ைல ேபாக ேவ4டா6

ஏேனா ஏத அவ6 எGதிய இ6ப ெவ.ள

ஈேனா 2 உைர!பா பதிக). இய6ற வாேற,
ெபா. : ெச0வ6 ேத6வாG உமி/த அமி ) உ4டவ6 ேபா6+ - அழியாத
ெச0வைத உைடயவ6 ேதைன உமி/த 2 காரணமான அமி தைத

உ4டவைன!ேபால; வா6வாG வண2 நலதா ைல!ேபாக ேவ4டா6வானிட) மகளிைர அழகா0 வண2 நலைடய நில மகளிாி6 இ6பைத

ேவ4டாதவனாG; ஏேனா ஏத அவ6 எGதிய இ6ப ெவ.ள - எ0ேலா
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ேபா ற அவ6 அFM>=ேல ேகவல மடைதைய Hக த ேபாி6பைத';

பதிக). இய6ற ஆேற ஈேனா 2 உைர!பா - பதிகதி0 அைமத வழியிேல
இF-லகி0 உ.ேளா 2 உைர!பா.

விளக : உமி/த அமி ), நில 5த மர (கE.27) ேபால நி6ற). இ6ப

ெவ.ளைத' எ6+ உைம' உ விாி), க0லா மணி (சீவக-9) எ6;
கவி தEயவ றி6 உைமக@2 இர4டாவ) (ேவ +ைம உ) விாி),

உைர!பா எ6பதேனா9 =க.  <றிய M>ைட (விதா கதி, சீவக.28)

உ>ெகா49 <றி, அதி பய; ெகா49 <றினா . வா6 : இடவா2 ெபய .

நலதா சீவக6 மைனவிய . ேகவல மடைத: ேபாி6பமாகிய மடைத. ஏேனாஎ0ேலா. ஈேனா - இ:2.ேளா .
------------

1. நாமக இலபக - நா)*வள (3030-408)

கைத+ ,"க:
,"க:
இநாவலத4 ெபாழிE0 ஏமா:கத ஏமா:கத எ6+ த6னிைசயா0 திைசேபாய
நாெடா6+ உள). நீ வள நிலவள பிற வள:க@ நிரபிய இF ேவமா:கத

ந6னா>ைட இராசமார எ6; சிறத நகரதி6க4ணி) சCசத6

எ6பா6 ெச:ேகாேலாCசின6. இ ம6ன ம6ன6 க>=ளைம', ேபரழ2,
ேபரா றD, H4ணறி-, வ4ைம', பிற- ஒ:ேக'ைடயனாG

விள:கினா6. இவ6 அ>2ைட த4ணிழE0 ைவயக மகி/) ைவகிய). இ

ம6ன6 த6 மாமனாகிய விைதயநா>டரச6 மக. விசைய எ6பவைள இனிதி6
மணதா6. விசைய ஒ!ப ற ேபரழ2ைடயவ.; ந 2ண:க>2 உைற'.

ேபா6றவ.. கல:கா க ைடய காாிைக. சCசத6 இவ. ெப4ைம நலதி

ெபாி) ஈ9பா9ைடயனாG அவைள இைம!ெபா%) பிாியவியலாதவனாயின6.
அவேளா9 உட;ைறத 2 த6 அரசிய கடைமக. இைடTறாத0 க49 த6

அைமCச. ஒவனாகிய க>=ய:காரைன அைழ) அரசா>சிைய அவ6பா0
ஒ!வி) தா6 உவளகேத விசையேயா9 ெநா=! ெபா%) பிாிவிலனாG

உைறதி6 றன6. இஃதி:ஙனமாக, ஒசில தி:களிேலேய விசைய க- றன..
ஒநா. விசைய 6+ கனாக49 அவ ைறC சCசத;2ண தி அவ றி6

பய6கைள தன2ண )= ேவ4=னா.. அ கன-க@. ஒ6+ தன2 வ

ேக>=ைன 2றி!ப)ண த சCசத6, த6 உ.@ண வி6 Q49தலாேல ஒ
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தCசைன யைழ) வா6வழி! பற) ெச0Dெமா மயி ெபாறி ெசGவிதன6. அ
மயி ெபாறியிைன வானேத ெசDத- கீழிறக- விசைய2 க பிதன6.
ெபறலதி! ெப றபி6 யாவ 23 சிதைன பிறிதாத0 இய0ப6ேறா?

அரசா>சி! ெபா+!பைன) த6பா0 எGதியி2 இCெசFவி இதைன

த6;ைடயதாகேவ ஆகிெகா.ள த2தெதா ெசFவியா2 எ6+ கதிய
க>=ய:கார6 அைமCசேரா9 ஆராGதன6; அவ> சில இ கதிைன

எதி ) க>=ய:காரைன தித ய6றன . க>=ய:கார6 அவ ந0Dைர

ேகளானாG தா6 கதியேத =!ப )ணி) ஆவன ெசG) அரசைன அத!
ரதி0 ைவேத நா0வைக! பைடக@ட6  +ைகயி>டன6. இ தீCெசய0

உண த சCசத ம6ன6 சீறின6; எ6 ெசGவா6! மகவி6 நல:கதி விசையைய
மயி ெபாறியிேல றி வானதி6 வழிேய றேபாகின6. தா6 ஒவேன

ேபா ேகால 549 ஒ!ப ற த6 த+க4ைமயாேல அ! ெப பைடகைள
ஒ:ேக எதி ) நீ4டெபா%) ேபா ெசG) இ+தியி0 க>=ய:காரனா

ெகா0ல!ப>டன6. ெவ றி ரெசாE ந:ைக விசையயி6 ெசவிைய எ>=ய).

சCசத6 =தைம உண தா.; மய:கின.; மயி ெபாறிையC ெசDத மறதா.;
திைகதா.; ெமGமறதா.. பாவ; பிறிெத6ெசGவா. ேபைத!
+2ைடத மயி ெபாறி ெம0ல ெம0ல M/) அநகர)! ற:கா>=Eற:கி
கா0 2விதித). அ!ெபா%ேத விசைய அFவிடதிேலேய க-யி தா.; 2ண
கடE0 ேதா6+ இளஞாயி+ேபா6றேதா ஆ4மக- அவ. வயி றினி6+
ேதா6றிய). ஒவா+ மயக தீ த விசைய, அFவமத மகவி6

நிைலைமைய', ம6ன;2 ற ேக>=ைன', கதி! ெபாி) வதின..
திக றவ 2 ெதGவேம )ைண எ6பத கிண:க அ மயான)ைற'

ெதGவெமா6+ விசையயி6 ேதாழி ச4பகமாைல எ6பாளி6 வ=வ:ெகா49

அவ.6 வ) ேதா6றி )ைணெசGவதாயி +. ேகா!ெப ேதவி ! இ!ெபா%)

இ2ழவிைய எ9)!ேபாG! ர!பா6 ஒவ6 ஈ49 வவ6. ஆதலா0 இதைன
இ:2 கிடதி யா சிறி) ெபா%) மைறதித0 ேவ49 எ6+
விசைய2ண த இவ அயEேல ெச6+ மைறதிதன .

அ!ெபா%) அநகரதிD.ள க)கட6 எ6; வணிக6 ஒவ6 இற)ப>ட

த6 மகைவ! ைதத 2 அ:2 வதன6. விசைய மகவிைன க49 வியதா6.

த6 மகைவ! ைத)வி>9 இ மகவிைன ஆ வ)ட6 எ9)! ேபாG த6

மைனவி நைத2 கா>= இறததாக கதிய தமகேவ உயி ெப றெதாைக
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<றி ெகா9தா6. அவ@ அதைன ஏ + உவைக'ட6 வள தன.. க)கட6
மயானேத இ2ழவிைய எ9தெபா%) அ) )மி றாக; ஆ49 மைறதித

ெதGவ சீவ எ6+ வா/திய). அ) அவ6 காதி ப>டப=யா0 அ2ழைத2C

சீவக6 எ6+ ெபயாி>டன6. நைத பி6ன நத>ட6 எ6; ஒ மகவிைன

ஈ6றா..

இனி, விசையைய 6<ற!ப>ட ெதGவ அைழ)! ேபாG த4டகாரணியேத
ெச6+ ஆ49 உைற' )றேவாட6 <>=ய பி6ன மைறத). விசைய

அவணி) த6 மகவி6 நல:கதி ேநா6 ெசGதிதன.. க)கட6 சீவக6

நத>ட6 தEேயாைர ந0லாசிாியாிட) கைலக. பல- பயி +விதா6.

அCசணதி எ6; அ!ேபராசிாிய சீவக;ைடய H4மாAைழலைன உண )

மகி/தன . சீவகைன தனியிடேத அைழ)C ெச6+ ஒ கைத <+வா ேபா6+

அவன) வரலா ைற உண தின . பி6ன, ஓரா49 ='மள- நீ நி6ைன

ெவளி!ப9தாேத இத0ேவ49, எ6+ வ +தி வர:ெகா4டன .

அCசணதியாசிாிய த வரலா ைற' சீவக;2ண தி அவ6பா0

விைடெப +! ேபாG தவ ெசG) M9ெப +ய தன . இராசமாரதி0 சீவக6,

நத>ட6 தEயவேரா9 ைவ2வானாயின6.
--------30.

நா M + இத ல மா மகேளா9 ந6 ெபா6
5 M + இத திமாமக. 0ல நா@

பா M + இத கைல பா அறC ெச6ற ேக.வி

ேகா M + இத 2= நா>9 அணி <ற0 உ ேற6.
ெபா. : பா M றித கைல பாரறC ெச6ற ேக.வி ேகா - பாகளி0 M றித
கைலக. தைடயி6றி நடத ேக.விைய'ைடய அரச6; நா M றித

லமாமகேளா9 - த6 நாவிேல M றித அறிைவ த நாமகேளா9; ந6 ெபா6

5 M றித திமாமக. நா@ 0ல - அழகிய ெபா றாமைர மலாி0 M றி2
திமக@ ெவ+!பி6றி நா.ேதா+ த%வ; M றித 2= நா>டணி <ற0

உ ேற6 - தா6 M றித 2=க. நிைறத நா>=6 அழைக <ற
ெதாட:2கி6ேற6.

விளக : ேக.விேகா எனேவ, க0வி' ெச0வ ெப றன ேவ;, அைவ
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நாேடா+ தியவாக நிக/கி6றைம ேதா6ற! பி6; 0ல எ6றா . இனி,
அவ க. (நாமக@ திமக@) நா>=ேல 0ல எ6+ ஆ. M றித0 -

சிற!டனித0. M+ - சிற!. ல - அறி-. பா -தைட. ேக.வி-க றறித

ெபாிேயா <+வைத ேக>ட0. க றE ேக>டேல ந6+ எ6ப .

--------31.

காG மா4ட ெத:கி6 பழ Mழ ககி6 ெந றி!

5 மா4ட தீ ேத6 ெதாைட கீறி வைக ேபா/)
ேதமா: கனி சிதறி வாைழ! பழ:க. சி)

ஏமா:கத எ6+ இைசயா0 திைச ேபாய) உ4ேட
ெபா. : காGமா4ட ெத:கி6 பழMழ-ந6றாக காGத ெத6ைனெந + Mழ;

ககி6 ெந றி!5 மா4ட தீேத6 ெதாைட கீறி - ககி6 உCசியி ெபாEவி

சிறத இனிய ேத6ேபால இனிய நீைர'ைடய 2ைலைய கீறி; வைக ேபா/) -

பலா! பழ:கைள! பிள); ேதமா:கனி சிதறி - ேதமாவி6 பழ:கைளC சிதறி;

வாைழ!பழ:க. சி) - வாைழ! பழ:கைளC சித+; ஏமா:கத எ6+

இைசயா0 திைச ேபாய) உ49 - ஏமா:கத எ6+ ெபய <ற!ப>9 இைசயாேல
திைசெய0லா பரவியதாகிய ஒ நா9 உ49.

விளக : Mழ எ6; (விைன) எCச காரணகாாிய! ெபா>க4 இறதகால

உண தி +. கீறி, ேபா/), சிதறி, சி) எ6; ெதாழி0க. ைறேய ெதாைட,

வைக, மா:கனி, வாைழ!பழ:க. எ6; ெசGவத6 ெதாழி0க. (த6

விைனக.) அ6றி ெத:கி6 பழதி6 விைனயாகிC ெசGவி!பத6 ெதாழி0

எ6+: <றலா. ஒழித எCச ஈ49C ெசGவத6 ெதாழி0ேமலன. 5மா4ட

தீேத6 ெதாைட - ெபாE- மா>சிைம!ப>ட ேத6ேபால இனிய நீைர'ைடய தா+;

தைகெசG தீ3ேச றி6னீ ! ப:காG (ம)ைர-40) எ6றா பிற. இனிேத;

ெதாைட' என உைம விாிதDமா.வைக - ெபா. ஆ2ெபய .

இனி, Mழ அ!ற கீறி!ேபா/) சிதறிC சி) எனC ெசGவி!பத6 ெதாழிDமா.

வி49 (சி -24) எ6ப)ேபால. (வி49 : ச:2 த6விைன2 பிறவிைன2

ெபா)). இஃ) உய - நவி சி யணி.
-------
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ேவ
32.

இல:க0 ஆழியினா6 களி + ஈ>ட ேபா0

கல:2 ெத4 திைர ேமG) கண மைழ

ெபால ெகா. ெகா6ைறயினா6 சைட ேபா0 மி6னி

வில:க0 ேச ) வி4 ஏறி வி>9 ஆ தேவ

ெபா. : இல:க0 ஆழியினா6 களி+ ஈ>டேபா0-விள:2 ஆழிைய'ைடய

பரேதவர எ6; சகரவ தியி;ைடய களி + <>டேபாேல; கணமைழ

கல:2 ெத4 திைர ேமG) - <>டமாகிய கி0க. ம+2 ெத.ளிய திைரைய

உைடய கடE0 (நீைர!) பகி; வில:க0 ேச ) வி4ஏறி-U0 தி அள-

மைலையC U/தி), பிற2, வானிேல ஏறி; ெபாலெகா. ெகா6ைறயினா6

சைடேபா0 மி6னி - ெபா6னி6 நிறைத ெகா4ட ெகா6ைற மல அணித
சிவபிரானி6 சைடைய!ேபா0 மி6னி; வி>9 ஆ த-வாGவி>9 ழ:கின.

விளக : கல:2 ெத4=ைர - ம+2கி6ற ெத4=ைர; ஆ2ெபய ; (அைலயாகிய
சிைனயி6 ெபய கடD2 ஆயினைமயி6 சிைனயா2 ெபய .) பரேதவர

சகரவ தி ஆதி தீ த:கரரான விஷப வாமியி6 மகனாெர6ப . இவ2

எ4ப) நா6கில>ச யாைனக@4ெட6ப ; இவ ப6னிர49

மகாசகரவ திகளி0 த0வ எ6+: <+வ .
--------33.

ேத6 நிைர) உய ெமாGவைரC ெச6னியி6
ேம0 நிைர) வி உற ெவ.ளி ெவ4

ேகா0 நிைரதன ேபா0 ெகா% தாைரக.
வா6 நிைர) மண) ெசாாிதேவ

ெபா. : வா6ேம0 நிைர) - கி0க. ஒ6றி6ேம0 ஒ6றாக ேமேல வாிைசயாக

தமி <=; ேத6 நிைர) உயி ெமாGவைரC ெச6னியி6 - ேத6 இறா0 நிைர)
உய த மைலயி6 ெந:கிய உCசியி0; ெவ.ளி ெவ4ேகா0 விஉற

நிைரதன ேபா0 - ெவ.ளியா ெசGத ெவ.ளிய ேகா0கைள வாென:2

நிைரதா ேபால; ெகா% தாைரக. நிைர) மண) ெசாாித - வளமான

நீ தாைரகைள நிைர) மண:ெகா49 ெசாாிதன.
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விளக : வா6 கிைல 'ண )வ) இடவா2ெபயரா0. மண): நீ )ளி
ம4ணி ப>ட-ட6 எ% மணைத! ெப +. ெசாாித : பலவி6பா0

விைன +. ேத6 இறா0 - ேத6<9.

--------34.

2ழவி ெவ4 மதி ேகா9 உழ கீ49 ேத6

ழவி6 நி6+ அதி ெமாG வைரC ெச6னியி6
இழி' ெவ. அவி திர. யாைவ'

2%வி6 மாட )கி0 ெகா= ேபா6றேவ.
ெபா. : ெமாGவைரC ெச6னியி6 இழி', ழவி6 நி6+ அதி ெவ.

அவிதிர. யாைவ' - மைலயி6 ெந:கிய =களி0 நி6+ இழி' ழெவன

நிைலெப + ழ:2 ெவ4ைமயான அவி <>ட:க. எ0லா; 2ழவி ெவ4
மதிேகா9 உழகீ49 இழி', (ழவி6 நி6+ அதி ) ேத6 (திர. யாைவ') ெவ.ளிய பிைறதி:களி6 Hனி உ%தலா0 இறா0 கிழி) இழி' ழெவன

நிைலெப + ழ:2 ேத6<>ட:க. எ0லா; 2%வி6மாட )கி0ெகா=

ேபா6ற <>டமான மாட:களி0 )கி ெகா=ைய ஒதன.

விளக : ழ- ேபால அதி த0 இர4= 2 ஏ +க. ெவ49கி0 (பாி-10-80)

எ6+, ேகாபத6ன ேதாயா! 5)கி0 (2-15) எ6+ <றE6 )கி0

ெவ4ைம ெசைம இர4= 2 ெபா). ேதனவி2C ெச)கி0 உவைம. 2ழவி

ெவ4மதிேகா9 உ%தD ேதனவி ழெவன ழ:கி இழிதD உய - நவி சி.
--------35.

இல:2 நீ. = இதிர6 மா பி6 ேம0

வில:கி M/த தார ேபா6றைவ

நல ெகா. ெபா6ெனா9 ந0 மணி சிதலா0
கல6 ெபG ேபைழ கவி/த- ேபா6றேவ.

ெபா. : (அைவ) இல:2 நீ.= இதிர6 மா பி6 ேம0 விள:கி M/த

தார ேபா6+ - அFவவிக. தாேம வி%ெபா%) விள:2 நீ4ட
=ைய'ைடய இதிர;ைடய மா பி6ேமேல பிைண) M/த
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)மாைலைய' ேபா6+; அைவ நலெகா. ெபா6ெனா9 ந6மணி சிதலா0 -

அைவ நலத ெபா6ைன' அழகிய மணிகைள' சித+வதா0; கல6ெபG

ேபைழ கவி/த- ேபா6ற - (இதிர;ைடய) அணிகல! ெப>=ைய கவி/)

கா>ட!ெப ற அணிகல6கைள' ஒதன.

விளக : வில:கி M/த0 - பிைணதி>ட மாைலேபாேல M/த0. (வில:க0 -

2+கிட0) கவி/த: விைனயாலைண' ெபய எ6றாேல ெபாதைட).

சி)த0 - உ. நிைறதE6 ெதறித0.

இ) நீாி 2 உவைம <றி +.  ெசG'ளி0 ேதனவி நீரவி என இவைக

அவிக. <ற!ப>டன. அவ றி0 நீரவி2ம>9 ஈ49 உவைம <றி +

எ6கிறா நCசினா கினிய . இனி  ெசG'ளி0 நீரவிைய ம>9ேம ெகா49,
2ழவி ெவ4மதிேகா9 உ%வதா0 ேத6 இறா0 கீ49, வ49க. ஆரவாாி!ப)

ழெவன அதி கி6ற ெத6+ அதைகய மைல =யினி6+ இழி'

நீரவிதிர. யாைவ' மாடதி6 )கி ெகா=ேபா0 விள:2கி6றன எ6+
<+வேத ெபாதமாக கா4கிற). ேத6 - வ49களி0 ஒவைக. அFவா+

ெகா.வ) ஆ ெறா%காக! ெபா.ப9வைத' ேதனவி ெகா.ள ேவ4=6
ெகா49 <>9!ெபா. ேகா. ெகா.ள ேவ4= வவைத': கா4க.
--------36.

வ.ள0 ைகதல மாதாி6 மா0வைர

ெகா.ைள ெகா4ட ெகா% நிதி 2!ைபைய

உ.ள இ0லவ 2 ஊ ெதா+ உG) உராG
ெவ.ள நா9 ம9) விைரதேத.

ெபா. : வ.ள0 ைகதல மாதாி6 - வ4ைமைய'ைடய ைகயிைன தமிடேத

உைடய ந6மகைள!ேபால மா0வைர ெகா.ைளெகா4ட ெகா%நிதி

2!ைபைய - ெபாிய மைலயிE) வாாிெகா49 வத வளமி2 ெச0வதிரைள;
ஊ ெதா+ உ.ள இ0லவ 2 - ஊ ெதா+ ேசாபியி!ேபா 2; ம9)

உG) நா9உராG ெவ.ள விைரத)-ெகா49 ெகா9!பதாக நா>=ேல ேதா6றி
விைர) ெச6ற).

விளக : உG) - உG!ப. உராG - ெபய ). (உ.ள - ஊக. மாதாி6: இ6:
ஐத;; ஒ!!ெபா..)
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--------37.

ைமய0 யாைனயி6  மத ஆ ) ேத6
ஐய ெபா6 அ ஆ= அைள) உராGC
ெசGய சதன தீ பழ ஆதியா

ைநய வாாி நடத) ந6+ அேரா.
ெபா. : ைமய0 யாைனயி6 மத ஆ ) - மய:கிய யாைனயி6

மதைத' உ.ேள நிைற); ேத6 ஆ= ஐய ெபா6 அ அைள) உராGேதைன! 5சி விய!ைப'ைடய ெபா6 )ளிைய கல) ெபய ), ெசGய சதன
தீபழ ஆதியா-ந0ல சதன இனிய பழ எ6பைவ தலாக! பிறவ ைற';

ைநய வாாி ந6+ நடத) - கா9 வ)மா+ வாாிெகா49 ெபாிதாக ெவ.ள
நடத).

விளக : உ49 5சி அைள) ெசகி நா>ைட, ேநாகி நடதெத6றா ; 2றி!
(மக. ெசGைகைய ெவ.ளதி6 ெசயலாகினைமயி6 2றி!) ஐய: உாிCெசா0
ஈ+ திாித) (ஐ எ6; உாிCெசா0 ஐய என திாித), ஐ விய!பா2 ெதா0 உாி. 87) ந6+ ெபாிதா2 (ெதா0 - உாி-45). (அேரா:அைச).

--------38.

M9 இ0 ப>=ன வFவிய ேவ) என
கா9 ைகயாி ெகா49 கவ ) ேபாG
ேமா9 ெகா. ன0 ாி ெந9: கட0
நா9  றியேதா என ந4ணி ேற.

ெபா. : M9 இ0 ப>=ன வ-விய ேவ) என - 2= நீ:2த0 இ0லாத

ப>=னைத ெகா.ைளெகா4ட அரசைன! ேபால; கா9 ைக அாிெகா49

கவ )ேபாG - கா>ைட திைரகளாகிய ைககளாேல அாித0 ெசG)

அ!ெபா.கைள உ.ளடகிெகா49ேபாG; ாி ெந9:கட0 நா9  றியேதா

என - ெபாிய ெந=ய கட0 நா>ைட வைளதேதா எ6+ மக. வ)மா+; ேமா9

ெகா.ன0 ந4ணி + - ெபாிய ெவ.ள அநா>ைட அAகிய).
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விளக : M9: விகார: வி9த0 எ6; ெதாழி ெபய த0 வி2தி ெக>9

த0நீ49 M9 எனதிாித); தனிைல திாித ெதாழி ெபய . அாி: அாித0,
தனிைல ெதாழி ெபய . ாி, ேமா9: ெபைம எ6; ெபாளன.
--------39.

திைர ெபா கைன கட0 ெச0வ6 ெச6னி ேம0
Hைர எ; மாைலைய HகரC U>9வா6

சைர எ; ெபய உைட தட ெகா. ெவ ைல
2ைர ன0 க6னி ெகா49 இழித) எ6பேவ.

ெபா. : திைரெபா கைனகட ெச0வ6 Hகரெகா. - அைலேமா) ஆரவார
மி2 கடலாகிய த6 கணவ6 )G!பத 2 த6னிடேத  <றிய

ெபா.கைளெகா4ட; சைர எ; ெபயைட தடெவைல 2ைரன0

க6னி - சைர எ6; ெபயாிைன' மண0ேமடாகிய விபிய ைலயிைன'

உைடய ஒE2 னலாகிய க6னி; U>9வா6 Hைரெய; மாைலையC

ெச6னிேம0 ெகா49 இழித) - அவ;2C U>9வத 2 Hைரயாகிய
மாைலைய த6 தைலேம0 ெகா49வத).

விளக : சைர ெய6; ெபயாிைன' தடமாகிய விபிய ைலயிைன'

உைடய னலாகிய க6னி; தட ைலேபா ரதE6 ைலயா. ெகா. க6னி:
விைனெதாைக. க6னி எ6; விேச=க!ப93 ெசா0ைல நீ விேச=)

அஃறிைணயா2தE6, இழிதெத6றா . எ6ப : அைச; இ) றனைடயா ெகா.க.
(ெதா0 - இைட - 48.) இFவிதி ேமD ெகா.க.

U>9வா6 : எதி கால விைனெயCச. தடெகா. எ6; ெதாடாிD.ள ெகா.
எ6;3 ெசா0ைல க6னி'ட6 இைய) ெகா.க6னி சரெவ;

என<>=ெகா. எ6பத 2C ெசய!ப9ெபாளாக  ெசG'ளி <றிய

கா>9!ெபா.கைள வவி) <றினா . ெச0வ6 ெச6னிேம0 U>9வா6 என

அைமத ெதாடாிEத ெச6னிேம0 எ6பைத 2ைரன க6னி ெச6னிேம0
என மா றி <றினா . இFவா+ <றாம ெச0வ6 ெச6னிேம U>9வா6

Hைரெய; மாைலைய ெகா49 ெச6றதாக <றி; ெபா. ெக9மாறி0ைல.
---------
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40.

பழ ெகா. ெத:2 இைல என! பர) பாG ன0
வழ:க 6 இய றிய ைத ெசG வாG தைல
தழ 2ர0 பைபயி0 சா றி நா9 எலா

ழ:2 தீ ன0 அக ாிய ெமாGதேவ.
ெபா. : ழ:2 தீன0 அக ாிய - ஆரவாாி2 இனிய னலாேல உ>கைர

ாிதலா0; தழ:2 2ர0 பைபயி6 நாெடலா சா றி - ஒE2 ஒEைய'ைடய
பைறயினாேல நாெட:2 உ.ளா அறிவி); பழெகா. ெத:2 இைலெயன!

பாGன0 பர) வழ:க - காGத ெத6ைன ஓைலெயன ெந:கி! பாGன0 பரவி
வழ:2மா+; 6 இய றிய ைத ெசG வாGதைல ெமாGத) - நீ வரவறி)

6ன இய றிய 4ணாபினா க>ட!ப>ட வாGகாEனிட)! (படEட)

<=ன .

விளக : பழ ெகா. ெத:2 - காGத ெத:2. இைல ெநகதி 2 (உவைம).

ெத:ேகாைல என பால) ெத:கிைல என!ப9த0 மர வ%வைமதியாக ெகா.க.
இைலெயன! பாGன0 பர) வழ:2ப= நீ வரதறி) 6ேன ப9த
வாGதைல. தழ:2 2ர0 (தழ:2ர0 என ஆன)) விகார.
--------41.

ெவல 2 அ 23சர ேவ>ட ப>9 என

தைல தைல அவ கத தவி !ப தா/) ேபாG

2ல தைல மகளி த க பி6 ேகா>டக
நிைல! படா நிைறதன பிற- எ6பேவ.

ெபா. : ெவல 2 அ: 23சர ேவ>ட ப>9 என - 6ேப ெவ0வத 2 அாிய

களி+ பி6 ேவ>ைடயிேல அக!ப>டா0, அதைன 2)ேகா கார 2தி அத6

மதைத வில2மா+ேபால; தைலதைல அவ கத தவி !ப தா/) ேபாG -

வாGகா0களி6 இடெதா+ இடெதா+ நா>=D.ளா படE>9 விைரைவ

அடக, அைவ தணி) ேபாதலா0; 2லதைல மகளி த க பி6 - ந 2=!பிறத
மகளிைடய க ைப!ேபால; ேகா>டக பிற- நிைல!படா நிைறதன-பயிைடய
நீ நிைல' ஏாி தEயன- நிைல ெகா.ளாம0 நிைறதன.
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விளக : 23சரதி 2 வாGகா0 உவமி2 ெபா.. ேகா>டக –

பயிைடதான நீ நிைல. பிற - ஏாி தலாயின.
--------42.

கFைவ' க9 ன0 ஒE' கா!பவ

ெசFவ6 *+ ஆயிர சிைல2 பைப'
எF எலா திைசக@ ஈ4= காெரா9

பFவ நி6+ இயவ) ஒத எ6பேவ.
ெபா. : க9ன0 ஒE' - படE>டதினி6+ 2தி) வழி)ெச0D நீாி6
ஒE'; கா!பவ கFைவ' - கைர கா!பாைடய ஆரவார; *றாயிர

சிைல2 பைப' - *றாயிரகணகாக ஒE2 பைறெயாE'; எFஎலா
திைசக@ ஈ4=-எ0லா எ0லா திைசகளிD <=; காெரா9 பFவ நி6+
இயவ) ஒத - கா கடD மாறாம0 ழ:2தைல ஒதன.

விளக : ெசFவ6 - ேநேர. கா!பவ கFைவ' என<>9க. கFைவ, சிைல,

இயப0 எ6பைவ பல ேவ+வைக ஒEக.. க9ன0 - விைர' ன0. க=

எ6; உாிCெசா0 திாித).
--------43.

மாம; மக; ேபாD அ6பின
காம; சாம; கலத கா>சிய;

5ம; அாிசி! 0 ஆ த ேமா>=ன

தா இன அைம) த ெதாழிE6 மிகேவ.
ெபா. : த ெதாழிE6 மிக - த உழ-ெதாழிEேல சிற) நி6றனவாகிய

எைம தEயன; மாம; மக; ேபாD அ6பி6 - மாமைன' மகைன'
ேபாD அ6பின; காம; சாம; கலத கா>சிய-காம; அவ6 தபி சாம;
கல) நி6றால6ன ேதா றதின; 5ம; அாிசி!0 ஆ த ேமா>=ன -

5கைள' அாிசி! 0ைல' தி6ற வயி றினவாகி; இன அைம) (நி6றன) திரளைம) நி6றன.
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விளக : இத 2 நி6றன என ஒெசா0 வவிக. ஒ6+ெகா6+ பி ப=6

வ) எ6+ அ6<றினா . சாம6-காம6 தபி. ஆவயி 2றி!ேப ஆகெமா9

வேம (ெதா0.எC - 36) எ6பதனா0 ேமா>=ன எ6பத6 பி6 ஆக வவிக.
ேமா9 - வயி+.

--------44.

ெநறி ம! எைமயி6 ஒத0 நீ. இன

ெசறி ம! ஏ + இன சிலப! ப4உறீஇ!

ெபாறி வாி வராEன இாிய! 2 உட6
ெவறி கம/ கழனி'. உ%ந ெவ.ளேம.

ெபா. : ெநறிம! எைமயி6 ஒத0 நீ.இன - (அFவா+ நி6ற) அற0ப>ட
ெகாபிைன'ைடய எைமகளி கடாகளி6 ெபதிரைள'; ெசறி ம!

ஏ றின - தி4ணிய ெகாகைள'ைடய எதி6 திரைள'; சிலப! ப4உறீஇ

- ழ:2மா+ ஏாி 5>=; ெபாறிவாி வரா0 இன இாிய உட62 -

.ளிகைள' வாிகைள' உைடயவராE6 திர. ஓட அவ +ட6 2);

ெவறிகம/ கழனி'. உ%ந ெவ.ள - மண:கம% கழனியி0 உ%கி6றவ
ெவ.ள எ6; எ4ணிைக உைடயவ ஆயின .
விளக : சிலப - ழ:க. ெபாறி - விளக.

ஏ ைட ெத6ப எைம க4A (ெதா0 - மர. 37) எ6பதனா0 ஒத0

எ6றா .
--------45.

ேச+ அைம ெச+வி;. ெசெந0 வா0 ைள
Mெறா9 விைளக என ெதா%) வி)வா ;

நா+ இ) பத என! பறி) நா. ெசGவா ;
<றிய கைடசிய 2ழா ெகா49 ஏ2வா .

ெபா. : Mெறா9 விைளக என ெதா%) - (உழவ க.) சிற!ற விைளக எ6+
நிலமகைள ெதா%); ேச+அைம ெசவி;. ெசெந0 வா0ைள வி)வா -
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ேசறாக அைமத வயEேல ெசெந0E6 ெவ.ளிய ைளைய விைத!ப ; இ) நா+

பத என பறி) நா. ெசGவா - இ நா +C ெசFவி ெப ற) எ6+ பறி) நா.
ெகா49 ைவ!ப ; <றிய கைடசிய 2ழாெகா49 ஏ2வ - த0 நாளிேலேய
<றி அம த!ப>ட உழதிய திரைள அைழ)C ெச0வ .

விளக : இ)ைண நிலதி 2 இ)ைண கைடசிய எ6+ <றிய எ6+ ஆ.

--------46.

ைல தட ேசதக ெபாறி!ப ம + அவ

2ைல) உட6 பதிதE6 2தித வா. கய0

ல) இைட கவாி க6+ ஊ>ட! ேபாத பா0
நில) இைட! பாG) அைவ பிற% நீரேவ.

ெபா. : ைலதட ேசதக ெபாறி!ப - த:க. ைல!பர!பிேல ேச+ ெதறிக;

அவ 2ைல) உட6பதிதE6 - அகைடசிய நா றி6 =ைய! பிாி)

எ0ேலா ந9தE6; 2தித வா.கய0 - ெவவி நடாத இடேத 2தித ஒளிமி2:

கய0 மீ6க.; லதிைட கவாி க6+ ஊ>ட!ேபாத பா0 நிலதிைட! பாG) -

(அகைடசிய ெந:2தE6) 2றி3சி நிலதிேல கவாி த6 க6ைற T>= மி2)

ெசாாித பா0 மைறத நிலதிேல பாG); அைவ பிற% நீர-அைவ அநிலதிேல

கிட) பிற% இய0பின அநில.

விளக : ம +: விைனமா +. 2றி3சி நிலேத கவாி த6 க6ைற ஊ>9தலா6
அத 2 மி2C ெசாாித பா0 மைறத நிலதிைட எ6க. (மதநில) கய0

2றி3சி நிலதிேல M/தE6 திைணமயக <றியவா+) கவாி' கரா நிகரவ
+.ேள (ெதா0.மர-17) எ6றதனா0, க6+ எ6றா .

--------47.

பா0 ைவ அறி) அைவ பழன தாமைர

ேம0 ெசல! பாGதE6 ெவாீஇய வ49 இன
ேகா0 ெதா= HைளCசிய த ேகா!பவ
ஏ றிய மாைல ேத6 இாிய! பாGதேவ.
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ெபா. : அைவ பா ைவ அறித பழன தாமைரேம0 ெசல! பாGதE6 -

அகய0க. அ!பாE6 ைவைய அறி) (நீர0லாைமயா0) கழனியி0 உ.ள

தாமைர ேமேல ெச0ல! பாGதE6; ெவாீஇய வ4=ன - (அத 2) அ3சிெய%த

வ4=6 திர.; த ேகா!பவ ேகா0ெதா= HைளCசிய - ைத

ேகா!பவராகிய திர4ட வைளயலணித HைளCசிய ; ஏ றிய மாைல ேத6 இாிய!

பாGத - U=ய மாைலயி0 வ4=ன ஓட!பாGதன.
விளக : பா ைவ ெதாிதன என- பாட.

இC ெசG'@ 2றி3சி, மத, ெநGத0 எ6; வைக நில:க@ மய:க
<றE6 திைணமயக <றியப=யா. HைளCசிய : ெநGத0 நிலமகளி .

--------48.

இாித ேத6 2வைளயி6 ெந றி ைதவர

ாி) ேபா) அவி/) ெகா:2 உயி 2 0ைலயி6

அ ேச ) அணி ஞிமி+ ஆ !ப வாG பத
வி) எதி ெகா4 என த%வி M/தேவ.

ெபா. : 0ைலயி6 அேபா) அவி/) ெகா:2 உயி 2 - 0ைலயி6

அ ேபாதாக விாி) ேதைனC ெசாாிய!ப9; 2வைளயி6 ெந றி இாித ேத6

ேச ) - 2வைள மலாி6 ெந றியிேல 6 இாித ேதனின ேச தலா0;

அணிஞிமி+ ாி) ஆ !ப - அதிEத ஞிமி+க. ாி) ஆரவாாிக; ஆG பத
வி) எதி ெகாண என ைதவர- (அேதனின) இF அழகிய உணைவ Hம2
விதி9கி6ேற, இதைன ஏ +ெகா4மி6 எ6+ <றினா ேபால அவ ைற

தடவிெகா9க; த%வி M/த - அத ஞிமி+க. அேதனினைத த%வி அதிேல

M/தன.

விளக : ெகா4மி6 : (ெகா4 என) விகார. இவ றா0 நில மயக: <றினா .
இC ெசG'ளி ெகா49 <>9! ெபா. ேகா. மி2தி ெகா:2 - ேத6. ஞிமி+,
ேத6 : வ4=6 இன:க..

--------49.

வள = ந9பவ வர இ0 கபைல
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இள மைழ ழ2 என ம3ைஞ ஏ:கE6

அளம 2யிEன அ%:கி! 5 ெபாழி0

உள ெமE மகளிாி6 ஒ9:2 எ6பேவ.
ெபா. : வள= ந9பவ வரஇ0 கபைல-ெசழித நா றி6 =ைய ந9

உழதியாி6 எ0ைலய ற ஆரவாரைத; இளமைழ ழ2என ம3ைஞ ஏ:கE6 கா கால ெதாடகதிேல கிE6 ழகெம6+ நிைன) மயி0க.

ஆரவாாிதE6; அளம 2யி0இன அ%:கி - உள3ழD 2யிE6 திர.

(உ4ைமெய6+ கதி) வதி; உளெமE மகளிாி6 5ெபாழி0 ஒ9:2 (கணவைர! பிாி)) உ.ள வதிய மகளிைர!ேபால!, 53ேசாைலயிேல
ப):2.

விளக : கபைல - ஆரவார. ஏ:க0 - ஆரவாாித0.

அளம : அலம : ளகர லகர! ேபாE. 2யி0: கா காலதி0 ஒ9:கியி2;
ேவனிேல இத 2ாிய). மயிD2 கா காலேம வி!ப>9.

--------50.

வைள ைகயா0 கைடசிய ம>9 வாகE6
திைளதவ பகிய ேதற0 ேத:2ழி

களி!ப உ49 இள அன க6னி நாைரைய

திைளதE6 ெபைட மயி0 ெத>9 ெசம ேற.
ெபா. : கைடசிய வைளைகயா0 ம>9 வாகE6 - உழதிய வைளயணித

ைகயினா0 ம)ைவ வா தலா0; திைளதவ பகிய ேதற0 ேத:2ழி - ெதாழிEேல
இைடவிடாம0 பயி6றவ உ4ட ம) ேத:கிய இடதிேல; இள அன களி!ப

உ49 - காம இ6ப அறித அ6ன அதைன மய:க உ49; க6னி நாைரைய

திைளதE6 - காம இ6ப அறியாத நாைரைய <9தE6; ெபைடமயி0

ெத>9 ெசம + - (அதைன க49) மயி ெபைட த6 மயிைல ெதளிவி2

தைலைம).

விளக : மீ49 நட-ெதாழி0 தலாக <+கிறா (45-ஆ ெசG'ளி0 6
<றினா .) திைளயா வ அவி (சி

- 294) எ6றா பிற. ெபைடெய6+
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மயிெல6+ பிாிக. நீ க.@49 இ)ேபால மய:க6 மி6 எ6+ ெத>= +.

இனி, மயிைல க4டா க.ளி6 களி! தீ எ6றE6 அ) ெத>=

ெற6+மா. ேத:2 உழி-ேத:கிய இட. களித0 - க.@49 மய:2த0.

--------51.

க4 என 2வைள' க>ட0 ஓபினா

வ4ண வா. க என மைரயி6 உ. கா
ப4 எ%) இய0 பட! பர!பி இ>டன

த4 வய0 உழவ த த6ைம இ6னேத.
ெபா. : வ4ண வா.க என மைரயி6 உ.கா - காத0 மகளிாி6 அழகிய

ஒளிமி2 க எ6+ நிைன) தாமைரயாகிய கைளயி6 அ2 ெச0லாத உழவ ;
க4 என 2வைள' க>ட0 ஓபினா - அவ க@ைடய க4ெண6ேற நிைன)C

U9த 2! பறி2: 2வைளைய' கைளயாக! பறி!பைத நீகி; ப4 எ%)

இய0பட! பர!பியி>டன - ப4ணிைன எ%தி6 வ=- ேதா6ற! பா=ன ;
த4வய0 உழவ த த6ைம இ6ன) - 2ளி த வயE0 உழவாி6 த6ைம
இFவா+ இத).

விளக : 2வைள': உைம (இழி-) சிற!ைம. ஓபினா : விைனெயCச +
(விைன  + விைனெயCச! ெபாளி0 வத)) உ. கா : ெதாழி ெபய

(விைனயாலைண' ெபய ) தாமைரைய, கட- ெளா45 அைடத ேலாபி

(ெபபா4-290) என <+தலா; அவ பறியாரயி +. மைரயி;., எ6;

மைர என இ!பி6 ெச3ெசா0 ஆ2. உ இ!பதா ெச3ெசால6+. எ3
ெபா> கிளவியான ெச3ெசா0 அ6ைம உண க; (ெதா0-இைட-36) க

க4A காத6ைமைய ேதா +விதE6 அத ேக க! பா=னாெர6க.
--------52.

நிதில! ப)ட6 ஈ6+ பாதிாி

ஒத 5 உட றிய நாவி6 நாகினா0

த) நீ நாைர ேம0 எறிய த4 கட0

ைப) எ% திைர என! பறைவ ஆDேம.
ெபா. : நிதில! ப)உட6 ஈ6+ - )! ப) ேபாD >ைடையC ேசர
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ஈ6+; ஒத பாதிாி!5 உட றிய நாவி6 நாகினா0 - த6 நாவி 2 ஒத பாதிாியின)
5ைவ ெக9த நாவிைன'ைடய நைதயாேல, நாைரேம0 த)நீ எறிய-

நாைரயி6ேம0, த) நீ எறிய; த4கட0 ைப) எ%திைர என! பறைவ ஆD -

2ளி த கடE0 விாிெத% அைலேபால அத நாைர ெம0ல எ%) ஒE2.
விளக : நிதில! ப) உவமெதாைகயி0 வத ஆ2ெபய ; கதவ வழக

(இைற-1) எ6றா ேபால. ஈ6+ (நாவிைன) உைடய எ6க. இ) ேவ4=ய அளவிேல

நீ பாGகி6றைம <றி +.
--------53.

ெசா0 அ U0 ப பாபி6 ேதா ற ேபா0
ெம0லேவ க இ) ஈ6+ ேம0 அலா

ெச0வேம ேபா0 தைல நி+வி ேத த *0

க0வி ேச மாதாி6 இைற3சி காGதேவ.

ெபா. : ெசா0 அ3U0 பபாபி6 ேதா ற ேபா0 ெம0லேவ க இ)

ஈ6+ - ெந0லான) UD4ெட6+ ெசா0ல காிய பCைச! பாபி6 ேதா றேபா0

ெம0ல கத:கி ஈ6+; ேமலலா ெச0வேமேபா0 தைல நி+வி - 2=!பிறவாதா
ெச0வைத!ேபால தைலைய ேநேர நி+தி; ேத த *0 க0விேச மாதாி6

இைற3சி காGத ெமG!ெபாைள ஆராGத * க0வி ெபாதிய மகைள!
ேபால மிக- வைள) விைளதன.

விளக : ெசா0-ெந0. அ- UD4ெட6+ ெசா0Dத காிய. ெம0ல-ஒ%க. ேத த
-ெமG!ெபாைள ஆராGத. தா+ப9ெந0 எ6றா ேபால, காGத எ6றா .

ெச0வைடய ேமலலா ேபா0 தைலநி+வி எ6னேவ4=ய உவைமைய ேமலலா
ெச0வேமேபா0 தைலநி+வி எ6ற), உைடயா ெதாழி0 உைடைமேம0
ஏ ற!ப>டேதா உபசார வழ2 எ6க.
--------54.

மீ6 கணி6 அள- ெவ + இட:க. இ6ைமயா0
ேத6 கண க இய0 கா9 ெச ெநE6

வா6 க/ களி+ மாG கழனி ஆக

ஊ6 கணா 2 உைர!ப அாி) ஒ0 எ6 ைமேத.
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ெபா. : மீ6கணி6 அள- ெவ றிட:க. இ6ைமயா0 - மீனின)

க4ணளேவ; பா/நில இ6ைமயா0; ஊ6கணா 2 உைர!பாி) - மக>2!
க/த0 அாியதாG; வா6க/ கழனி - வானவ க% கழனியி0; ேத6கண

கபிய0 கா9 - ேத6 இறாE6 திர>சிைய உைடய க வள த வயD;

களி+மாG ெசெநE6 ஆக - யாைன நி6றா0 மைற' ெசெந0Eன)

தி Cசி'; உைடதாG ஒ0எ6 ைம) - ஒ0ெல6; ஓைசைய

உைடதாயி +.

விளக : 6 விைள- <றி, இதனா0  றினப= <றினா . மீ6க4 மிக-

உ>சி'ைடைமயி6 இட:2றித0 அாி). (கா9-கழனி. 55ஆ ெசG'ைள
ேநா2க.)

இத6க4 களி+மாG கழனி எ6றதேனா9 களி+ மாG2 கதி கழனி எனவ
ம)ைரகா3சியிைன (247)' நிைனக. இ ெதாட  கைத களி+ மாG23

ெசெந0 அ:2ைல எ6+ (ைநடத: யவர -138), யாைன மைறய கதி தைலC
சாEநீ= எ6+ (பிரE:. மாைய' -11) களி+மாG!ப கத/ெத% 5 பயி

எ6+ (தணிைக. நா>-114) பி ைறநா> லவ பல எ9தா.வாராயின .
--------55.

ஆG பிழி வி) வ49 அயி றி உ49 ேத6
வாG ெபாழி 2வைளக. U= ம.ள க.

ேதG பிைற இ த வலைக ேச தின

ஆG ெச ெந0 அக6ற கா9 அாி2 றா கேள.
ெபா. : ம.ள க. ஆGபிழி வி) வ49 அயி றி உ49 - உழவ க. சிறத

க.ைள விதாக வத வ4=ைன ஊ>=! பிற2 தா உ49; ேத6 வாGெபாழி

2வைளக. U= - ேதைனC ெசாாி' 2வைளமலைர அணி); ேதGபிைற இ

த வலைக ேச தினா - ேதGத பிைறமதி அைனய இைப த வலைகயி0

ஏதினா ; ஆG ெசெந0 அக6ற கா9 அாி2 றா க. - ேத த அக6ற ெசெந
கா>ைட அாியD றா க..
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விளக : 2வைளைய ஈ49 களி!பா பறி)C U=னா . கா9 ெபைம <றி +.

எறி2 றா பாட. வி)வ49, வ6ெறாட ெமாழி' (ெதா0. எ%-

2 றியDகர!,9) எ6;3 Uதிரதி0, வ0ெல%திைட மி2 எ6னா), ஒ +

எ6ற மி2தியா6 இய0 கண)க4A ெம0ெலா + திாித).

இC ெசG'ளி6க4 ேதவ உழவ கிய0பாக அைமத விேதாப ப4பிைன
நிைன) ஆGபிழி வி) வ49 அயி றி உ49 எ6ற HAக உண க.

விQ>='4ட0 சிறத தமிழ ப4. அ! ப4 உழவ ேக உாிய)மா.

இரவா இர!பா ெகா6 றீவ கரவா) ைகெசGQ4 மாைல யவ எ6ற வ.@வ
ெபா6 ெமாழி' (2ற.. 1035) நிைனக.
--------56.

வE'ைட ைககளா0 மல த தாமைர

ெமE- எGத 2வைளக. வாடக பல

ெபாE- எGத! 5 ெபாGைக சிலபி! பா ! எழ

மைல பட அாி) <6 2ய ைக மா றினா .

ெபா. : வE'ைட ைககளா0 - அெந0ைல அாித 2 தக ஆ றDைடய
ைககளினா0; மல த தாமைர ெமE- எGத - அகழனிகளி0 மல ).ள

தாமைரமல க. வத-; 2வைளக. வாட-2வைள மல க. வாட-; கபல
ெபாE- எGத - ஆரவார மிெக%தலா0; 5ெபாGைக பா ! சிலபி எழ -

மல த ெபாGைகயிE) 23க@>பட! பறைவக. ஒE'ட6 எழ; மைலபட
அாி) <62ய ைக மா றினா - மைலேபால 2விய ெந0ைல அாி)வி>9

வைளத அாிவாைள ைகயிE) மா றினா .

விளக : கபல : உாிCெசா0 திாி- (கபைல). ெபாGைக. பா !ெபழ என இட)

நிக/ெபாளி6 ெதாழி0 இடதி6ேம0 நி6ற). பட:உவம-.

6கைள பறியாதவ ைற ஈ49 களி!பினா0 அாிதா . உழவ ைகேய

உலெகலா தா:2 ைக எ6ப) கதி வE'ைடைககளா6 எ6+ ேதவ

அைடண தன எ6ற0 சிற!. எ6ைன? உழவினா ைகமட:கி6 இ0ைல
விைழவQஉ, வி>ேட ெம6பா 2 நிைல எ6ப) ெபாGயாெமாழிய6ேறா?

---------
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57.

வாைளயி6 இன தைல இாிய வ49 அல
தா. உைட தாமைர கிழிய வ4 ைம

ேகா. உைட இைளயவ 2ழா ெகா49 ஏகE0

பாைள வாG க2 இன பழ:க. சி)ேம.

ெபா. : ேகா@ைட இைளயவ 2ழா - ெதாழி0 ஆ றDைடய இைளஞ திர.;

வாைளயி6 இன தைல இாிய - வாைளயி6 2% த இடதிE) ஓட-; வ49
அல தா@ைட தாமைர கிழிய - வ49க. )ைக) அல த, நாள:கைள'ைடய
தாமைர மல க. கிழிய-; வ4ைம ெகா49 ஏகE6-வளவிய ெந U>ைடC

ம) ெச0வதா0; பாைள வாG ககின பழ:க. சி) - அCைம ப>9
மட க2க. பழ:கைளC சி).

விளக : தைல - இட வ49 அல - வ49 )ைக) அல த பாைளவாG க2 -

மட க2. ேகா. - ஆ ற0. இC ெசG'ளி6க4,
நாெட6ப நாடா வளதன நாட0ல
நாட வளத நா9

எ6ப)ப றி அநா>=6க4 மக. வதாம ெபறாநி6ற வள <ற!ப9கி6ற). ேம0வ 58-60-61. 62-63-ஆ ெசG'.க@ இ6ன.
--------58.

ேசா ய0 கி0 தைல வில:கி Q நில

மா  ெகா49 ஆ ) அ) நரல வ4 ைள
ஆ + பலா! பழ அழித நீ. கள

ேபா பினா0 மE) உட6 ெபாEத நீரேவ.
ெபா. : ய0ேசா கி0 தைலவில:கி - நீைர! ெபாழி' கிைல

தைலCெச6+ த92மா+; Qநில மா ெகா49 ஆ ) - Qய நிலதி6

மா ைபெய0லா தம2 இடமாக ெகா49 நி பதனா0; அ) நரல - அநில

ெபா+கமா>ேட6 எ6+ வாGவி9ப=; வ4ைள ஆ உ+ பலா!பழ அழித

நீ.கள - ெச%விய ைளக. நிைறத பலா!பழ:க. அழி)கிடத நீ4ட
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கள:க.; ேபா வினா0 உட6மE) ெபாEத நீர - ேபா களா0 மி2! ெபாEத

இய0பின.

விளக : ய0 - நீ . வில:கி: விகார; வில:க எ6க. பழ: களதி 2 அைட.

நிலதி 2 கள சிைனயா.

இனி, நிலதிேல கிைல விலகி! பைழய <9க. நிைறதி!பதனா0 அ:ஙன
அைவ நிைறத நில இ!ெபா%) இ9கி6ற ேபாைர! ெபாேற6 எ6+

வாGவி9ப= எ6+மா. ஆ  ெகா4ெடனேவ <9க. ெப றா. தE0 <றிய

ெபா@2 மா  என-, இர4டா ெபா@2 ஆ  என- பிாிக. ஆ 

ெகா49 எ6பத 2 <9க. ேதா6றா எ%வாG.
-------59.

ஈ9 சா0 ேபா பழி) எைம! ேபாதினா0

மா9 உற ெதளி) ைவ கைள) கா0 உறீஇC
ேச9 உற <!பிய ெசெந0 2!ைபக.

ேகா9 உய ெகா% ெபானி6 26ற ஒதேவ.
ெபா. : ஈ9ெசா0 ேபா அழி) - ெபைம நிைறத ேபாைர தைலைய த.ளி;

எைம! ேபாதினா0 மா9உறெதழி) - எைம கடாகளினா பகேத உற

உர!பி; ைவ கைள)-ைவேகாைல கைள); கா0உறீ இC ேச9உற <!பிய

ெசெந 2!ைபக. - கா றி0 Q றி உயரமாக 2வித ெசெந ெபாEக.;ேகா9
உய ெகா%ெபானி6 26ற ஒத - =உய த வளமி2 ெபா6மைல ேபா6றன.
விளக : ஈ9-இ9தDமா. ெப ற எைம E மைர 0வாG - ம றிைவ
ெய0லா ேபாெதன! ப9ேம (ெதா0.மர-41.) (30)

-----60.

க க4 உைட!பவ ஆைல ேதாெறலா
விபி வ) அைடதவ பகி வி3சிய
தி) சா+ அ9-ழி! பிறத தீ ைக
பர) வி4 2தE6 பதி ேசதேத.
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ெபா. : க க4 உைட!பவ ஆைலேதா+ விபி வ) அைடதவ எலா

பகி - கைபC சா+ ெகா.வாைடய ஆைலேதா+ விபி வ)

ேச தவெர0ேலா பகி; வி3சிய தி) சா+ அ9-ழி! பிறத தீைக-மிக

சா ைற! பா2ெசDத காGCேபா) உ4டான இனிய ைக; வி4பர)

2தE6 பதி ேசத) - வானதி பரவிC ெச0வதா0 ஞாயி+ சிவத).

விளக : இனி, கபி6 ெசGதி <+கி6றா . எ0லா எ6ப) இதிைண2
ெபா). ப2தE6 திதி +. இனி இ:ஙன ஒ6+ ேச த ப4ட:கைள

ெகா49ேபாகி6றைம <+கி6றா . (க4-கA.)

-------61.

கிைண நிைல! ெபாந த ெச0ல0 கீ/! பட!
பைண நிைலயாG ெசெந0 பக ப4='
கைண நிைல கபினி0 கவ ப4='
மண நிைல மல ெபG) ம+2 ப4='.

ெபா. : கிைணநிைல! ெபாந த ெச0ல0 கீ/!பட! பைணநிைல ஆG ெசெந0

பக ப4=' - (உழவ ) கிைண! ெபாநைடய வ+ைம நீ:க ெகா9), மிக
ெந0ைல! ப4ைணயிE) வி ற 2 காரணமான ப4='; கைண நிைல

கபினி0 கவ ப4=' - திர>சிைய!ெப ற கபிE) பா2 தEயன

ெகா49ேபா2 ப4='; மணநிைல மல ெபG) ம+2 ப4=' - மண
நிைலெப ற மல கைள யி>9ெகா49 ேபா2 ப4=';
விளக : இ)த0 6+ கவி' ஒ ெதாட . ப4ைண-பைண என ஆன)
விகார. நிைல - நிைலெப+த0. கைண- திர>சி. ெச0ல0 - )6ப.

கிைண!ெபாந : ேவளாளைர! க/) பா9ேவா . கிைண: தடாாி எ6;

ஒவைக! பைற. இவ க. ஏ கள பா9 ெபாந . கவ - ஏ 2. ப4= -

வ4=.

---------62.

ம0ல0 அ ெத:2 இள நீ ெபG ப4='
ெம0 இைல! ப4=' ககி6 ேமத2
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ப0 ப%காG 2ைல ெபGத ப4='

ஒ02 தீ ப4ட ெபG) ஒ%2 ப4='.
ெபா. : ம0ல0 அ ெத:2 இளநீ ெபG ப4=' - வளமி2 அழகிய இளநீைர!
ெபGத ப4='; ெம0இைல! ப4=' - ெவ றிைல ெபGத ப4='; ககி6

ேமத2 ப0 ப%காG2ைல ெபGத ப4=' - ககிE) கிைடத சிற!மி2
பல ப%காGகைள இ>ட ப4='; ஒ02 தீ ப4ட ெபG) ஒ%2 ப4=' -

2ைழத இனிய ப4டைத ேய றி இைடவிடா) ேபா2 ப4=';
விளக : ெம0Eைல: விைனெதாைக. ப%காG - பா2.
--------63.

க: கட0 வள தர கைர' ப4='

ெந:2 திைரயி6 நிைறத ப4='
ெப: கE! ப4=க. பிற- ெச +

திதி எ திைசக@ ெசறித எ6பேவ.
ெபா. : க:கட0 வளதர கைர' ப4=' - காிய கடE6 வளைத நக 2
தத 2 ழ:2 ப4='; ெந:2 திைரயி6 நிைறத ப4=' - ெந:க
திைரயா0 நிைறத ப4='; பிற ெச + ெப:கE! ப4=க@ ஒழித
ப4ட:க. நிைற)! ேபெராEைய'ைடய வ ப4=க@; திதி

எதிைசக@ ெசறித - ஒ%:காக எ0லா திைசகளி; ெந:கின.

விளக : கட0வளமாவன: ஓ ேகாைல ச:க ஒளி பவள ெவ4த –

நீ !ப9 உ!பிேனா ைட). ெந:2: நிக/கால உண ). பிற-: உைம

(ப4=க@ என) மா+க. ெச + எ6; எCச ஒEைய உைடய எ6;
விாிெயா9 <9.

நக  கைர' பாடமாயி6, கைரத0 திைசC ெசா0லாG, ெகா49ேபா எ6;

ெபா. பய2. திைர - அவைர )வைர தEயன.

---------

64

64.

கிளி வள 5 ம) அணி) ேக9 இலா

வள வய0 ைவகD இ6ன) எ6ப ேத6

)ளிெயா9 ம) )ளி அறாத ேசாைல U/

ஒளி அைம இைக ஊ உைரக நி6றேவ.

ெபா. : கிளிவள 5ம) அணி) - கிளி வா% மல த மதினா0

அணிய!ப>9; ேக=லா வளவய0 ைவகD இ6ன) - ெக9தியி0லாத வள ற

வய0 நாெடா+ இத6ைம); உைரக நி6ற - இனி, யா6 உைர!பத

கி!பைவ; ேத6 )ளிெயா9 ம))ளி அறாத - ேத6)ளி' ம)வி6 )ளி'

நீ:காத; ேசாைலU/ ஒளி அைம இைக ஊ - ெபாழி0க. U/த, ஒளிெபாதிய
2=யி!ைப'ைடய (நா>=0 உ.ள) ஊ க..

விளக : ேக9, வி>=0 கிளி நா0வாG ேவ றர த6னர; ந>ட ெபெபய0

கா0 எ>9. எ6ப:அைச. ேத6. (ேதனீக. ெகா49வ)) ைவத ேத6. ம)- 5வி6
ம). மிக ெபயேலா9, ெபய E6ைமெயE வி>=0கிளி - அகணர ச4ைமேயா

டா+ எ6ப பாிேமலழக ; (தி2ற. : 732-பாிேமலழக ).
-------65.

ேசவ0 அ6ன தாமைரயி6 ேதா9 அவி/த ெசFவி! 5
காவி0 <9 எ9கிய கFவி ெகா49 இதன
தாவி0 ெபா6 விளகமா த4 2யி0 ழவமா

Qவி ம3ைஞ ந6 மண 2) )பி ெகாபேரா.
ெபா. : ேசவ0 அ6ன தாமைரயி6 ேதா9 அவி/த ெசFவி!5 - அ6னC

ேசவ0க. இத/விாித அழைக'ைடய தாமைர! 5ைவ; காவி0 <9 எ9கிய

கFவிெகா4=தன- ெபாழிE <9 எ9த ெபா>9

கFவிெகா4=தன; தா இ0 ெபா6விளக ஆ - (அFவ6னC ேசவ0க.)
2 ற இ0லாத விளகாக-; த42யி0 ழவ ஆ - த4ணிய 2யிேலாைச

ழவமாக-; Qவி ம3ைஞ - PEைய'ைடய மயிைல; )பி ெகாப ந6மண

2) - வ49கைள'ைடய மல  ெகாக. ந6மணேத 2திவி9.
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விளக : எ9கிய - எ9த 2: (எதி கால விைனெயCச). தா-வE. Qவி-PE.

மண - 5வி6 மண கEயாண.

தாமைரயா; 2யிேலாைசயா; இளேவனி0 எ6+ கதி மயி0 5ெபா)பாி6

மைறதE6 ெகா 2) எ6றா ; ேப9 ேதாைக மயிD ேசரஇதன (மண

2த 2) எ6றா . இனி, மயி0 அ6ன விளகாக 2யி0 ழவமாக )பிைய
ெகாபிடேத மண 2) எ6+மா. ெகா Dலா-மயி0, விளகாD

ழவாD அெகாபினி6+ ேபா) ஆ9தE6, அ ெகாபி 5வி6 மணேத

)பிைய! 2தவி>டதாயி +. ெம0Eய ஓைசய6ைமயி6 2யிேலாைசைய

ழவமாக கதி +. இத 2 இக) நிக/த0 ஆடைம 2யி6ற (82) எ6;
அக!பா>= கா4க.
-----------66.

<=னா க4 அமல  2வைள அ 2ழி இைட
வா9 வ.ைள ேம0 எலா வாைள ஏற! பாGவன

பா9 சா0 கயி றி0 பாG) ப0 கல6 ஒE!ப! ேபா)
ஆ9 <தி ஆட0 ேபா6ற நாைர கா4ப ஒதேவ.

ெபா. : <=னா க4 அ2வைள மல அ 2ழியிைட - த கணவட6 <=ன

மகளிாி6 க4 ேபா6ற அழகிய 2வைள மலைர'ைடய அழகிய ஓைடயி0; வா9

வ.ைள ேமெலலா வாைள ஏற! பாGவன - (நீ 2ைறதE6) சிறி) வா=ன

வ.ைளயி6 ேமேல ெச0ல வாைள மீ6கெள0லா பாGகி6றைவ; பா9 சா0

கயி றி பாG) ப0கல6 ஒE!ப! ேபா) ஆ9 <தி ஆட0ேபா6ற -

(கழாயினி6+ இழி)) பகதி0 அைமத கயி றிேல 2தி)! பலவைக

அணிகல6க@ ஒE!ப ஆ9: <தியி6 <ைத! ேபா6றன; நாைர கா4ப ஒத

- (கைரயி0 இத) நாைரக. கா4பன ேபா6றன.

விளக : 2வைள 2ழியி0 (வ.ைள ெகா=படர) நா>=ன கைழ' அதி பட த

ெகா=', அதி பாGகி6ற மீ;, கழா' அத6கீ/ இழி) ஆ9: கயி+

<தி' ேபா6றன; வ=- ெதாழிD உவம. கா4ப: அகரM +! பலவறி

ெசா0: ெதாழி ெபயராG (விைனயாலைண' ெபயராG) நி6ற). (கழாG, கைழ;

:கி0. பா9-பக. ஒத; பலவி6பா0 விைன +).
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வ.ைள ெகா=யி6ேம0 வாைளமீ6 பாGத0 கயி றி பாG) ஆடாநி6ற

<தியி6 <)! ேபா6றித); கைரக4 <=யித நாைர 2ழா <தாட0

கா4பாைர ஒதித) எ6பதா.
------------67.

காவி அ6ன க4ணினா கய தைல 2ைடதE6
ஆவி அ6ன 5)கி0 அணித அ020 ப0 கைல

ேகாைவ அ + உதி தன ெகா.@ நீர இ6ைமயி6
வாவி யா- ெபா6 அணி) வான 5த) ஒதேவ.

ெபா. : காவி அ6ன க4ணினா கயதைல 2ைடதE6 - காவியைனய

க4கைள'ைடய மகளி வாவியிடேத விைளயா9தE6; ஆவி அ6ன 5)கி0

அ020 அணித ப0கைல ேகாைவ அ + உதி தன - பாலாவிய6ன 5ேவைல

ெசGத ஆைடைய'ைடய அ02E6 ேமலணித பல கைலக. வடம + உதி தன;
ெகா.@ நீர இ6ைமயி6 - அவ ைற எ9!பா இ0லாைமயா0; வாவி யா-
ெபா6 அணி) வான 5த) ஒத - வாவிக. எ0லா ேமகைலைய அணி),
வான மீைன! 5த த6ைமைய ஒதன.

விளக : கயதைல : விகார (கயதைல என0 ேவ49.) ெபா6 : (கவி)

ஆ2ெபய . ேமகைல2 உ+!பானைவ அ + M/தன. கைல-ேமகைல எ6;
அணிகல6. ெகா.@நீர இ6ைமயி6 எ6ற) பிற M/த ெபாைள தா;

எ9)ெகா.ளாத ந ப4ைடேயா அநா>9 மக. எ6ற 2 2றி!ேப)வாG
நி6ற). எனேவ, அநா>= க.வாாிலாைம <ற ேவ4டாதாயி + எ6றப=.
இதேனா9.

ம4A நீரா>=6 மைலதன ராகி

வ4ண மணி' வயிர )

இ>டன ெகா.@ >=ன ராதE6

வான மீனி6 வயி6வயி6 இைம2
எனவ ெப:கைதயிைன' (2-5:54-6) நிைனக.
---------68.
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பாசவ0 இ=!பவ உலைக வாைழ! ப0 பழ
ஆசினி வைக மா த=) ேத கனி உதி )

ஊச0 ஆ9 ைப: க2 ெத:கி6 ஒ4 பழ பாீஇ
வாச தாைழ ச4பகதி6 வா6 மல க. ந2ேம.

ெபா. : பாசவ0 இ=!பவ உலைக - திய அவைல இ=!பவாி6 உலைக;

வாைழ! ப0பழ ஆசினி வைக மா த=) ேத6கனி உதி ) - பல வாைழ!

பழ:கைள (உதி )) ஆசினி வைக மா ஆகியவ ைற றி), அவ றி6
பழ:கைள' உதி ); ஊச0 ஆ9 ைப:க2 ெத:கி6 ஒ4பழ பாீஇ-

அைசகி6ற ககி6 பழைத' ெத:கி6 பழைத' ந%வC ெசG); வாச தாைழ

ச4பகதி6 வா6மல க. ந2 மண+ தாைழ மலைர' ச4பக மலைர'
தட-.

விளக : எனேவ, ஏைனய- பய6த என நிலந6ைம <றினா . இ)ைண'

ேசாைலக@ அவ றி 2 அ:கமான வாவிக@ <றினா . பைம+அவ0: பாசவ0.

பைம-)ைம. ஆசினி' வைக' பலாவி6 வைகக. இC ெசG'. உய நவி சியணி.
------------69.

ம6ற0 நா+ இல3சி ேமG) மா ைல ரத பா0
நி6ற தாைரயா0 நில நைன!ப ஏகி நீ. மைன
க6+ அதி ம:ைகய கல நிைற ெபாழிதர

நி6ற ேமதியா0 ெபாEத நீர மாட மாைலேய.
ெபா. : ம6ற0 நா+ இல3சி ேமG) மாைல ரத பா0 - மண:கம%

ம9வி6 மல கைள ேமGதலா ெபாிய ம=ரத பா0; நில நைன!ப நி6ற

தாைரயா0 - நிலைத நைன2மா+ மாறா) ெபGத தாைரயாேல; ஏகி நீ.மைன

க6+ அதி - க6ைற நிைன)! ெபாிய மைன2C ெச6+ அதைன ஊ>=;

ம:ைகய கலநிைற ெபாழிதர நி6ற ேமதியா0 - ம:ைகய ெகாண த கல

சாD நிைற'மா+ ெபாழிய நி6ற எைமகளா0; மாடமாைல ெபாEத நீர - மாட

ெவா%:2க. ெபாEத த6ைமயின.

விளக : இல3சி - ம9: இடவா2 ெபய . நிைற -சா0; Pாிவ - பரதநீர+
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நிைறத0 (பதி -15) எ6றா பிற. மாைல-ஒ%:2. அநா>=0 க6+யி

ஓG)க கற)பாD4A ெகா9ைமயி0ைல எ6பா , க6றதி ேமதி

கலநிைற ெபாழித எ6றா . இகதிைன கறைவ க6றா தி
கலநிைறெபாழி' எனவ மணிேமகைலயி;: (12:93) கா4க.

இல3சி ேமG) எ6ற) அ:ஙன அேமதிக. பா0மிகனவாத 2 2றி!ேப)
எ6க.

-----------70.

ெவ.ளி! ேபா/ வில:க ைவ) அைனய வாG மணி தைல
ெகா. பவள ேகாத அைனய கால 26றிC ெச:கண
ஒ. அகி0 ைக திர4ட) ஒ2 மா மணி! றா

கி.ைளேயா9 பா0 உA ேக9 இ0 5ைவ பாடேவ.
ெபா. : ெவ.ளி!ேபா/ வில:க ைவதைனய வாG மணிதைல - (அமாடதிேல)

ெவ.ளிதக>ைட வில:2தலாக ைவத6ன வாயிைன' அழகிய தைலயிைன';
ஒ. அகி ைக திர4ட) ஒ2 மா மணி!றா - ஒ.ளிய அகிE6 ைக

திர4டைத! ேபா6ற காிய நிறதிைன' உைடய ெபாிய மணி!றாக.;
ெகா.பவன ேகாதைனய கால 26றிC ெச:க4 ேக9இ0 5ைவ பாட -

அ+)ெகா4ட பவளைத ேகாலதாலைனய கா0கைள' 26றிமணியைனய
சிவத க4கைள' உைடய ெக9தியி0லாத 5ைவக. பாடா நி க; கி.ைளேயா9

பா0 உA - கிளிக@ட6 பா0 ப2.

விளக : மா - கைம நிற. மணி - அழ2.

ெகா.@த0-அ+) ெகா.@த0. ந9- பல வைர உ4ைமயி6, ேகாதைனய

எ6றா . ஒ.ளகி0; ஒ4ைம, அகி 2 அைட. சில பாட! பி.ைளக. பாD4டா

எ6ப) (ெதானி! ெபாளாக) ேதா6றி +. இCெசG'ளி6க4

ெசா கிடதவாேற உவைமகைள! றவி ேக ெகா.@தேல சிற!பா. ஆசிாிய

நCசினா கினிய அைவயி றி0 சிலவ ைற வாளா 5ைவ ேக +கி6றா .
றவி;ேக ஏ +:கா0 அஃெதா ெசா0ேலாவியமா2 அைம உண க.
------------71.

கா= உ4ட 5 )கி0 க%ம ஊ>9 5 ைக
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மாட மாைல ேம0 நலா மணி 2ழE6 /கE6

ேகா9 உய த 26றி6 ேம0 2ழீஇய ம3ைஞத சிற2
ஆ9 ம3சி;. விாி) இத வ4ண அ6னேர.

ெபா. : கா= உ4ட 5)கி0 ஊ>9 5ைக க%ம-க3சி T>ட!ெப ற

5ேவைல ெசGத ஆைட அகி ைகயிேல மய:2தலா0; மாைல மாட ேம0நலா

மணி2ழE6 /கE6 - ஒ%:கான மாட:களி6ேம0 இகி6ற ந0லாைடய
2ழE0 ஊ>9 ைகயி0 அ2ழ0 மைறதE6; ேகா9 உய த 26றி6ேம0

2ழீஇய ம3ைஞ - உய த =ைய உைடய 26றி6ேம0 திர4ட மயி0க.; த

சிற2 ஆ9 ம3சி;. விாி) இதவ4ண அ6ன - த சிறைக அFவிட)
உலா- கிE;.ேள விாிதித த6ைமைய அ ம:ைகய ஒதன .

விளக : கா= - க3சி, >9 (அ2ழ0) வவிக. அ6ன) எ6ற பாடதி 2

/2த0 வ4ண எ6ன) அ6ன) எ6க. ம:ைகய <தD2 கா=

உ4ட5)கிE;2 அகி ைக ஊ>9கி6றன . <தD2 கலாப உவைம.
---------72.

க4 உளா H காதல ஒழிக காம ஈ:2 என

உ. நிலாய ேவ>ைகயா0 ஊ=னாைர ஆடவ

வ4ண ேமகைலகைள! ப ற அ + உதி தன

எ4 இ0 ெபா6 9 ெந! உக  ற ஒதேவ.
ெபா. : H காதல க4Aளா - உமா காதEக!ப>ட மகளி உ க4களி6

உ.ளன ; ஈ:2 காம ஒழிக என - ஈ:2 காமைத ஒழிக எ6+ <றி; உ.நிலாய

ேவ>ைகயா0 ஊ=னாைர ஆடவ - உ.ேள நில-கி6ற வி!பதாேல ஊ=!

ேபாகி6றவைர அவ களி6 கணவ க.; வ4ண ேமகைலகைள! ப ற அ +

உதி தன - அழகிய ேமகைலகைள! பி=க அைவ அ +C சிதினைவ (கிடத

இட) எ4இ0 ெபா6 9ெந! உக  ற ஒத - மா + அ ற ெபா6ைனC

9 ெந!ைபC சிதின  ற:கைள! ேபா6றன.

விளக : இைமயா) ேநாகE6 இ:ஙன ஊ=னா . யாைவ [:களி!பன

ேதவ ேகா6 (மணி. 14-48) எ6;மிட) ஈ:2 த6ைமயிடைத உண திய).

த6ைமைய உண )த0, ெசலவி; வரவி; (ெதா0.கிளவி. 28) Uதிரதி
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<றினா. ெபா6;2 நீலமணி2 தழD காி' உவைம. இCெசG'.

வ.@வ ஊட0 HAகேத <+வனேபா6றேதா ஊட0 HAகமாதDண க.

மகளி தைம இைமயா) ேநா2 ஆடவ க4ணிேல தவ ேதா6றக49
H:காதல H:க4A.ேள உ.ளன எ6+ ஊ=ன எ6ப) க).
---------73.

ேகா>9 இள தக க@ ெகாG மலர ேதா6றி ேபா0
U>9 உைடய ேசவD ேதாணி ேகாழி ஆதியா

ேவ>டவ றி6 ஊ+ உளா ெவளி மாத ேபா  ெகாளீஇ
கா>= ஆ 2 ெகௗைவ' க=' ெகௗைவ ெகௗைவேய.

ெபா. : ெவளி மாத - ெச0வC ெசகிைன'ைடய மாத க., அவ றி6 ஊ+
உளா - அவ றி;ைடய 4ைண கதாதவராG; ேவ>9 - ேமD ேபாைர

விபி; ேகா>9 இள தக க@ - ெகாகைள'ைடய இளைமயான ஆ>9

கடாகைள'; ெகாGேதா6றி மலரேபா0 - ெகாGய த2த ேதா6றி

மல கைள!ேபா6ற; U>9 உைடய - U>=ைன'ைடய; ேதாணி ேகாழி ஆதியா -

ேதாணியி0 வத ேகாழி தலாக ேகாழிகைள'; ேசவD - காைட தலான

ேசவ0கைள'; கா>=! ேபா ெகாளீஇ - கா>=! ேபாாி ெபாதி; ஆ 2

கFைவ' - ஆரவாாி2 ஒE'; க=' கFைவ - கFைவேய - வில2 ஒE'ேம

ஒEயாக (அ:2.ளன).

விளக : இ:ஙனமாகிய ஆரவாரேமய6றி )6ப தEயவ றா0 உ4டா2

ஆரவார இ0ைல எ6ப) 2றி!. க=' கFைவ' எ6ன0 ேவ4=ய உைம

ெசG'. விகாரதா0 ெதாக).
--------74.

இ+ H!பி6 அ நலா ஏ) வ.ள) ஏதிய
நறவ ெகா!ளிதE6 நா2 6ைன 5தன

சிறக வ49 ெசFவழி பாட மாட) ஊ9 எலா

இைற ெகா. வானி6 மீ6 என அரைப ைலயி6 இதேவ.
ெபா. : இ+ H!பி6 அநலா ஏ) வ.ள) ஏதிய நறவ ெகா!ளிதE6

- இ>=ைட'ைடய அழகிய மகளி மணி கி4ணதிேல எ9த ம)ைவ
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ெகா!ளிதலா0; நா2 6ைன சிறக வ49 ெசFவழி பாட மாட) ஊெடலா

இைறெகா. வானி6 மீ6என! 5தன - இைளய 6ைன மர:க. சிறைக'ைடய
வ49க. ெசFவழி பா9மா+ மாட:களி0 எ0லா த:கிய வி4மீ6ேபால

மல தன; (நறவ ெகா!ளிதE6) அரைப ைலயி6 இத - அவ க.

ம)ைவ ெகா!ளிததா0 வாைழ ைக ைலேபால இதன.

விளக : நா26ைன ேவ +ைமெதாைகயாG, ஒ றிைடயி6 மிகாெமாழி'

(ெதா0.2 றியDகர! - 7) எ6;3 Uதிரதா6, ஒ + அடா) நி6ற). ெசா0Eய

மரபி6 (ெதா0மர - 26) எ6;3 Uதிரதி0, ெசா0D:காைல எ6றதனா0, நா2

ெப4ைமேயய6றி, இளைம' உண தி +. நா2தி Hணவ (சி+பா4.51)

எ6றா பிற. இைற -த:2த0.

மகளிாி6 உைதத0 தEய ெசய0களா0 மல மர:கைளC ேச தைவ
6ைன' வாைழ' எனேவ, அவ ெகா!ளிதலா0 அைவ மல தன

எ6றவா+.
--------75.

வில2 இ0 சாைல யாவ 2 ெவ!பி6 ! பழC ைன

தைல தணீ மல அணி) சதன ெசG பத

ெகாைல தைலய ேவ0 கணா <) அ6றி ஐ ெபாறி
நில தைலய )! எலா நிைற )@ ஊ கேள.

ெபா. : ஊ க. -(நா>=0 உ.ள) ஊ க.; யாவ 2 வில2 இ0 சாைலயாவ 2 வில:2த0 இ0லாத உண-Cசாைல தEயன-; ெவ! இ0 !பழC

ைனதைல தணீ - ெவ!பைத நீ2 க9ெந0E தா6றி Uழ இ2

ைனயிE) காைலயி0 எ9த த4ணீாிேல; மல அணி) சதனெசG பத

- 5-மி>9C சதன இ>ட த4ணீ ! பத; ெகாைலதைலய ேவ கணா

<) அ6றி - ெகாைல2ாிய ேவலைனய க4ைண'ைடய மகளி <தா9

இட அ0லாம0; ஐெபாறி நிலதைலய )! எலா நிைற)@ -

ஐெபாறி' Hக த கிடமான ெபா.க. எ0லா நிைற) த).

விளக : ேநாய+த 2 க9ெந0E தா6றி Uழ வள !பா க.. தைலய:
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இர4=ட) விைன2றி!. இைவ அரச6 அற.
-----------76.

அ=சி0 ைவக0 ஆயிர அற! ற ஆயிர

ெகா= அனா ெசG ேகால ைவக0 ேதா+ ஆயிர
ம=- இ0 கமிய கேளா9 ம:கல ஆயிர
ேவ+ ஆயிர ஓவாாி6 ஓபேவ.

ெபா. : ைவக0ேதா+ ைவக0 அ=சி0 ஆயிர -(அF^ களி0) நாேடா+

காண!ப>ட ைவ2தைல'ைடய அ=சி சாைல' ஆயிர; அற!ற ஆயிர -

அறதி 2 வி>ட இைறயிE நில:க@ ஆயிர; ெகா=யனா ெசG ேகால

ஆயிர - மகளி ேகால3 ெசG)ெகா.@ இட:க@ ஆயிர; ம=-இ0

கமிய கேளா9 ம:கல ஆயிர - ெதாழிE ேசாபியிராத கமிய க@

ஆயிரவ ; திமண ஆயிர; ேவ+ ஆயிர ஓவாாி6 ஓப ஒ=- இைல ெவFேவறாகிய ஆயிர பா)கா!பாரா

காக!ப9தE6 தவி த0 இ0ைல.

விளக : இ0ைல' ேவறாயிர (இைல, ெவறாயிர என வதன.) விகார.

அற!ற எ6பத 2 ஓ)வி23 சாைலெய6ப) ஒ6+. ஒ=--தவி -: ஒ=யா

விழ- (அகநா.149) எ6றா பிற. இைறயிE - வாியி0லாத நில:க.. இைவ

 W>ெடன- ப9.
-------77.

ந0தவ ெசGவா 2 இட தவ ெசGவா 2 அஃ) இட

ந0 ெபா. ெசGவா 2 இட ெபா. ெசGவா 2 அஃ) இட
ெப ற இ6ப விைழவி!பா6 வி4 உவ) M/) என
ம ற நா9 வ>ட ஆக ைவ2 ம ற நா9 அேரா.

ெபா. : அநா9 ெவ ற இ6ப விைழவி!பா6 வி4 உவ) M/த) என - அF
ஏமா:கத நா9 ெவ றிைய'ைடய தன தி6பைத உலைக விப! ப4Aத 2

வா6நா9 மகி/) M/த) எ6;ப=; ம ற நா9 வ>ட ஆக ைவ2-த6ைன
ெயாழித நா9க. தன2 எ0ைலயாக நிைலெப+; அ) ந0தவ ெசGவா 2

இட - அ) M9 ெபற ந0ல தவ ாிவா 2 இட; தவ ெசGவா 2 இட -
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ம+ைம நிைன) இ0லற நட)வா 2 இட; ந ெபா. ெசGவா 2 இடந0ல ெபாைள த: க0விைய! பயி0வா 2 இட; அ) ெபா.

ெசGவா 2 இட - அ)ேவ நிைலயி0லாத ெபாைள ேத9வா 2 இட.
விளக : உைம இர49 (தவ3 ெசGவா 2 ெபா. ெசGவா 2

எ6பவ றிD.ளைவ) இழி- சிற!. ெவ ற - ெவ றி. M/தெதன: விகார.
ஊைரக நி6ற (சீவக. 64) எ6ற கவி தலாக =த விைனகைளC ேச ),

அவ ைற'ைடய நா9 வி4 M/ெதனைவ2; அஃ) இைவ ெசGவா கிட எ6க.

விைழவி!பா6 : எதி கால விைனெயCச. )றவியாைகயா0 M9 ெப+ தவைத
ந றவ எ6றா . அற என!ப>டேத இ0வா/ைக அஃ) பிற6பழி!ப

தி0லாயி6 ந6+ எ6+ திவ.@வ உைர!ப) கா4க. ந றவ எ6+ தவ

எ6+ அைடய9) அடா) வத ெசா க@2 6ைனய)

M9ெப+த 2ாிய) எ6+, பி6ைனய) இ0லற எ6+, ந ெபா. ெபா.
எ6+ வவனவ றி0 6ன) க0வி எ6+, பி6ன) ெந6மணி தEய ெபா.

எ6+ H4ணிதி6 உைர வ22 நCசினா கினிய உைரநய
உண தி6ற பா +.
நக வள - ைட நக
--------------ேவ
78.

க4 வைல காக எ6; மாப9)

ஒ. நிதி தைச தழீஇ உடல வி>=9
ெப4 வைல! படாதவ P=6 ஓ:கிய

அ4ண0 அ க=நக அைமதி ெச!வா.
ெபா. : க4வைல காக எ6; மா ப9) -க4ணாகிய வைலயாேல

காகராகிய வில:ைக அக!ப9); ஒ. நிதி தைச தழீஇ உடல வி>=9 ஒளிெப+ ெச0வமாகிய தைசைய ைகெகா49 உடைல ைகவி9;

ெப4வைல! படாதவ P=6 ஓ:கிய - ெப4ணி6 U/Cசியி0 அக!படாத

னிவைடய தவ!பய6 ேபாலC ெச0வ ஓ:கிய; அ4ண0 க=நக அைமதி

ெச!வா - ெபைமமி2 காவைல'ைடய இராசமா ரதி6 நிைற- <+மா.
விளக : அ : சாாிைய. மா-வில:2. தழீஇ : ெசா0Eைச அளெபைட. P=6 : இ6:
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ஐத;. க= : உாிCெசா0. இனி, இCெசG'ைள! ெப4வைல!படாத சா6ேறா
ெபைமேயா9 மி2.ள அ4ணல: க=நக என ேகாடDமா. எ6ைன? ஒ

நா>=6 சிற!பி 2 அத6க4 சா6ேறா நிரபியிதேல சிறத சா6றா எ6ப.
இகைத எFவழி ந0லவ ஆடவ , அF வழி ந0ைல வாழிய நிலேன எனவ

அFைவ ெமGெமாழியி;, ெபாதியிலாயி; இமயமாயி; .......

காேரயாயி; ந9கி6றி நிைலஇய எ6பத0லைத ஒ9க:<றா உய ேதா
உ4ைமயி6 எனவ இள:ேகாவ=களா < றி; கா4க. இனி, இC

சிதாமணிC ெசG'>2 இ!ெபாேள ெகா49 கப நாட தம) கா!பியதி6க4
ெதாடகதிேலேய இ கதிைன,

ஆசலாி ஐெபாறி வாளி'

காசல ைலயவ க4ெண;
5சல ெநறியி6 ற3ெசலா

ேகாசலைன யா றணி <+வா.

எ6+ ேமD அழ2ற அைம).ளன . உடல வி>=9 எ6ழி உடல வறிய

உடல எ6ப) பட நி6ற). அ4ணல: க=நக எ6ற) தைலநகர எ6ப)பட

நி6ற).
---------79.

வி42 விய6 சிைன ெமEய! 5தன

ச4பக) அணிமல 2ைட) தா) உக

வ4 சிைற 2யிெலா9 மயி0க4 மா+ <உG
க4 சிைற! ப9நிழ0 கா- U/தேவ.

ெபா. : வி42 விய6சிைன ெமEய! 5தன - வானளாவிய ெபாிய கிைளக.

வைள'மா+ 5தனவாகிய; ச4பக) அணிமல தா)க 2ைட) - ச4பகதி6
அழகிய மலைர மகரத!ெபா= சித 2ைட); மயி0கெளா9 2யி0மா+ <G-

மயி0க@ட6 2யி0க. மாறாக <வி; க4 சிைற!ப9 நிழ0 கா- U/த -

ேநாகினா க4க. மீளாத நிழைல'ைடய ெபாழி0க. அநகைரC U/தன.
விளக : ெமEய - வைளய. கா கால) மயிE6 களி!ைப தா6 உ>ேகாடE6
மா+ எ6றா . மயிெலாெடன மா+க. ெசGெத6 எCச அ92, அகிளவி'

(ெதா0.விைன-34) எ6;3 Uதிரதி பிறவிைன ெகா.@ எ6றதனா0,

பிறவிைனயாகிய உைடய (நிழைல'ைடய) எ6;: 2றி!பிைன ெகா4ட). (<வி
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எ6;) இகர ஈ+ (<G என) திாித). இனி ேமE கவி2 (க4வைல)

ெபாத மயிைல உவைமயா2 ெபய வத ஆ2ெபயெர6+ மகளிராகி மகளி

2யிெலா9 மா+ <வினா எ6+ைர!ப) ஒ ெபா.. இனிC, ச4பகதி6 ேத6
)ளிதE6 காெர6+ இ!ெபாேள சிற!ைடய). மயிெலா9 மயிD,
ேவனிலாதE 2யிெலா9 2யிD <வி ெற6+மா. சி+பா6ைமயி0

<வி ெற6றD மர.
--------80.

ைக ைன சாத க= ெசG மாைல'

ெமG ைன 4ண ைக' ேமவிய

ெநGெயா9 2:2ம நிைறத நாணினா0

ெபாGைகக. 5 படா ேபா த ேபா6றேவ.
ெபா. : ைகைன சாத - ைகயி ைனத சதன; க=ெசG மாைல' -

மணமி2 மாைல'; ெமGைன 4ண - ெமGயி0 அணித 4ண!ெபா=';
ைக' - <தD <>=ய ந+மண! ைக'; ேமவிய ெநGேயா9 2:2ம-

ெமGயி 5சிய %2ட6 2:2ம; நிைறத ெபாG ைகக. நிைறத வாவிக.;

நாணினா0 5படா ேபா த ேபா6ற - நாணதினா ெபாE- மி2 ஆைடைய!
ேபா த த6ைமைய ஒதன.

விளக : ேமவிய ெநG-5சின %2. 2:2ம - 2:2ம. இைவ 2ளி!பா
அணிதன. இனி!, பிற மாப>டெத6; நாணினாேல 5வாகிய படா

ேபா த)-மா.
---------81.

க= நல கெபா9 காG ெந0 க ைறயி6

பி= நல தழீஇ வ ெப: ைக 23சர
அ= நிைல இ! எ% அைமத க0 மதி0

ைட நிைல வாாிக. ெபாEத U/தேவ.

ெபா. : க=நல கெபா9 காGெந க ைற - விளகமான நலத க

 றிய ெந0 ெதா2தி' ஆகிய; இ6பி= நல தழீஇ வ ெப:ைக 23சர -

இனிய கவளதி6 நலைத விபி வ நீ4ட )திைகைய 'ைடய களி+க.
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நி றைல'ைடய; அ=நிைல இ! எ% அைமத - அ=யிளகாம0 நி றைல'ைடய
கைணயமர அைமத, ந6மதி. ைடநிைல வாாிக.-ந0ல மதிE6 உ>றதிேல

நிைலெப ற யாைன <ட:க.; ெபாEத U/த - ெபாE-ட6 U/).ளன.

விளக : ெப:ைகயாவ) : நிலேதாG )திைக. வாாி - யாைன<ட. இைவ

மதிE6 உ>றேத அைம).ளன. எ%-கைணய மர. யாைன'4A உண-

கவள. மதி.: மதி0 எ6பத6 ேபாE.

-------82.

சல சல  மத ெசாாிய த த.

ெகாைல ம! இர>ைடக. 2ளி!ப! பாG) இ
மைல திைள!பன என நாக ஆ6ற ேபா

2லவிய நிைலகள ேகால ஆ தேவ.

ெபா. : இ மைல திைள!பன என - இர49 மைலக. தமி ேபா

ெசGவனேபால; சலசல மத ெசாாிய -சலசல எ6+ மத:க@ ெபGய;

ெகாைல ம! இர>ைடக. 2ளி!ப! பாG) - ெகாைலாி' இ ெகாக@

ைத) மைறய தாகி; நாக தத. ஆ6ற ேபா - களி+க. தம2.

ெபேபா ாிய; 2லவிய நிைலகள ேகால ஆ த - வைளத நிைலெப ற

கள:க@ அழ2 நிைறதன
-----------83.

) உைட ெவ4 ம! ஈ ) ெமாG ெகாள!
பதியி0 2யி றிய ம:கி0 ப0விைனC
சிதிர கிாி ைவர ேச )ந

ஒ)இய0 இட:க@ ஒ%:2 நீ4டேவ.
ெபா. : )உைட ெவ4 ம! ஈ ) - )கைள'ைடய ெவ.ளிய

ெகாகைள அ+) (< ைமயி>9); ெமாGெகாள - அைவ வEைம ெகா.@மா+

இ9; பதி ம:கி0 ப0விைன 2யி றிய சிதிர கிாி - பதி ம:கிேல பல
ெதாழி0கைளC ெசGத அழகிய தத!5ணி0; ைவர ேச )ந ஒ)இய0

இட:க@ ஒ%:2 நீ4ட -ைவர இ9ேவா தமி ெபாதி வா% ெதக@

ஒ%:2ட6 நீ4=தன.
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விளக : (பதியி6): இ6: அைச. இனி, கிாி ைவர-ேகாளைக'மா:
ஆ2ெபய . ேகாளைக - யாைன தத!54.

----------84.

ஓ9 ேத C சாாிைக உ2 ெபா6 5மி'
ஆடக ஆ + தா ! ரவி வ>ட

ேகடக வா. ெதாழி0 இட ேக9 இலா

ேகா9 ெவ சிைல ெதாழி0 இட <=6ேற.

ெபா. : ஓ9 ேத சாாிைக உ2ெபா6 5மி' - ஓ9 ேதாி6 விைரவினாேல சி)

ெபா6ைன'ைடய ேதேர+ இட:க@; ஆடக ம + தா !ரவி வ>ட -

ெபா6னாலான தாாிைன'ைடய 2திைரேய+ இட:க@; ேகடக வா. ெதாழி0

இட - ேகடக)ட6 வா>பயி சி ெசG' இட:க@; ேக9இலா ேகா9

ெவ3சிைல ெதாழி0 இட <=6+ - பயி0வதி 2ைறயி0லாத வைளத
வி!ப ஊ>9 வி

பயி சி ெசG' இட <= +.

விளக : ஆடகதா : ேவ +ைமெதாைக. ேகா9 சிைல: விைனெதாைக.
<=6+: ஒ6ற6பா0 இறதகால விைன +.
85. இைடநக

ைட நக  ெதாழி0 இட கட) க பி6
இைட நக ! ற பைண இய ஓைச ஓ

கட0 உைடத) என கலத) அ கட0

மைட அைட) அைனய) அ மாக. ஈ>டேம.
ெபா. : ைடநக  ெதாழி0 இட கட) கபி6 - றநகாி0 ெதாழி0
ெசGவாாிடைத யா6 ஒவா றா <றி இைட நகாின) த6ைம<ற

ெதாட:கினபி6; றபைண இைச2 இைடநக ஓைச-ைடநக ! றமாகிய
மத நிலேத ெச6ெறாE2 இைடநகாி6 ஓைச; கட0 உைடத) என கலத)

- கட0 உைடதா ேபால ஆ:2! ெபாதிய); அமாக. ஈ>ட - அFேவாைச

பிறத 2 காரணமான மாகளி6 ெதா2தி; அ கட0மைட அைடதைனய) -

அத6 உைட!ைப உல2 2விதைட2 த6ைமைய ஒத).
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விளக : ஆதலா0 எ6னா <+த0 அாி). கட) எ6றா <+த0 அைம ப றி.
2த0 - ெசா0ல!2த0. அைடதைனய): (அைட2 த6ைமய) எ6+

ெபா.ப9வதா0) கால மயக. இனி, ைடநகாிேல ெதாழி0 ெசG' இடைத
கட) உ.ேள ெச6றா0... அைடதைனய) என அநகைர கா4 ேபா2

<+த0ேபால! ெபா.ெகா.வேத சிற!ைடயதாதைல கா4க.
-----------86.

சி)ர! ெபா=க@ ெச ெபா6 4ண
சதன நீேரா9 கல) ைதயலா

பெதா9 சிவிறியி0 சிதற! பா மிைச
இதிர வி0 என கிடத Mதிேய

ெபா. : சி)ர! ெபா=க@ ெசெபா6 4ண சதன நீெரா9 கல) -

சிவ!நிற! ெபா=கைள' ெபா 4ண:கைள' சதனைத' பனிநீாிேல
கல); பெதா9 சிவிறியி0 ைதயலா சிதற - ம>ட)தியாD

ெந9)தியாD ம:ைகய சிதற; பா மிைச இதிரவி0 என Mதி கிடத -

(அைவ) பாாிேல கிடத இதிர வி0ேபால ெதவிேல கிடதன.
---------87.

பாத ப ெபா6னி6 மாட) உCசி ேம0

Q திர. மணி 2ட நிைர) ேதா6+வ

5தன ேவ:ைக ேம0 ெபாE) கா நிைன)

ஏத மயி0 2ழா இத ேபா6றேவ.

ெபா. : பா) அ பெபானி6 மாட) உCசி ேம0 - மா ற ற அாிய திய

ெபா6மயமான மாட:களி6 உCசியி0; Qதிர. மணி2ட நிைர) ேதா6+வ -

Qய திர4ட நீல மணி2ட நிைரயாக ேதா6+வன; 5தன ேவ:ைகேம

கா நிைன) - மல த ேவ:ைக மர:களி6ேம0 கிைல நிைனதலா0; ஏத

மயி0 2ழா ெபாE) இத ேபா6ற - ேமேனாகிய மயிE6 திர. ெபாE-ட6

இதன ேபா6றன.
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விளக : ஏக%த (சீவக.496) எ6றா பி6;. 5தன ேவ:ைக : 5தன :
விைன +! ெபயெரCசமாயி + 5த ேவ:ைக விய6சிைனேயறி மயிEன
அக- நாட6 (யா! ப:கலவிதி, 50 உைர ேம ேகா..)

---------88.

ெந9: ெகா= நிழ0 மதி ெந றி ைதவர

உட ேவ ) இன மைழ உரறி ேநாகE6

ந9:2 ந0 வைர மாட) உCசியி0

அட:கி M/) அவியி6 அ%வ ேபா6றேவ.
ெபா. : ெந9:ெகா= நிழ0மதி ெந றி ைதவர - நீ4ட ெகா= மி2Cெச6+

ஒளிவி9 தி:களி6 ெந றிைய தட-தE6; இனமைழ உட ேவ ) உரறி

ேநாகE6 - திர4ட ேமக:க. ெமG%:கி ேவ ) இ=) ேநாகி! ெபGதE6;
அவியி6 ந9:2 - உ.ள அவி திரளா0 ந9:கியவா+; ந0வைர மாட)
உCசியி0 அட:கி M/) அ%வ ேபா6ற - அழகிய மைலயைனய மாட:களி6

உCசியிேல 2வி) M/) அ%வனேபாேல யிதன.

விளக : சில ேகாபதி க3சிC ெசகட:கி அ%தன எ6ப) ேபாத
(2றி!! ெபா.).

-----------89.

ெபா6 சி+ ேத மிைச! ைப ெபா6 ேபாதக
ந0 சிறா ஊ தE6 ந:ைகமா விாீஇ

உ றவ ேகாழி ேம0 எறித ஒ4 2ைழ

ம + அ ேத உ. ெகாடா வளைம சா6றேவ.
ெபா. : விாீஇ உ றவ ந:ைகமா ேகாழிேம0 எறித ஒ42ைழ - ெந0D!

பா தி2 ெப4க. ேகாழிேம0 எறித ஒளிமி2: காதணி; ெபா6 சி+

ேத மிைச! ெபாEத ேபாதக ந0சிறா ஊ தE6 - ெபா6னாலான சி+ ேதாி0
விள:2 யாைனயி6ேம0 அழகிய சி+வ க. ஊ ) ெச0ைகயி0; அேத

உ.ெகாடா வளைம சா6ற - அேதைர உளாவ4ண ாி' வள:க.
நிைறதன.
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விளக : விாீகி எ6ப) விாீஇ என ஆயி +. ம +: அைச. விாீஇ - ெந0.

2ைழெகா49 ேகாழி ெயறி' வா/ைகய (ெதா0. ெசா0.452. இள - உைர
ேம ெகா..) இC ெசG'ேளா9,

ேநாிைழ மகளி உண:2ணா கவ

ேகாழி எறித ெகா9:கா கன:2ைழ

ெபா கா0 த0வ ரவியி6 +>9
கா சி+ேத 6வழி வில2.

எனவ ப>=ன!பாைலைய (22-6) நிைனக. இஃ) அநகர 2=மகளி6 ெச0வ
மி2திைய 2றி!பா6 உண தியவாறா.
------------90.

மாைல' ப ெபா(6); மய:கி வா கைண

ேகா0 எ' 2னி சிைல HதEனாெரா9
ேவ0 இய0 ஆடவ விரவி வி4ணவ
ஆலய இ) என ஐய ெசG'ேம.

ெபா. : மாைல' ப ெபா; மய:கி - மாைல' திய ெபா 5A

கலக!ப>9; வா கைணேகா0 எG' 2னிசிைல HதEனாெரா9 - நீ4ட
அலகிைன'ைடய அைப எறி' வைளத வி0ைல!ேபா6ற வ ம:ைகயட6;
ேவ0 இய0 ஆடவ விரவி - ேவ0 பயிD ஆடவ க. கலக!ப>9; இ)

வி4ணவ ஆலய என ஐய ெசG' - இ) வானவாி6 இ!பிடேபாD எ6ற
ஐயைத அநக உ4டா2.

விளக : கைண-அல2. பெபா6, கவியா2 ெபயராக! 54கைள
உண திய).
---------91.

க0 ண ெசGத ேதா. ைமத காதலா0

ந0 ண! ப>9 உைட ப ற நாணினா0

ெபா6 ணதா0 விள2 அவி!ப! ெபா:கிய

ெபா6 ண றபைண தவ% ெபா பி ேற.
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ெபா. : க0 ண ெசGத ேதா. ைமத - க0 Qைண! ெபா=ெசGத

ேதாைள'ைடய ஆடவ ; காதலா0 ந0 ண!ப>9 உைடப ற -(மகளி ல)

ெச0Dேபா)) த காதலா0 அவ க@ைடய அழகிய 4ண கலத

ப>9ைடைய! ப ற; நாணினா0 ெபா ணதா0 விள2 அவி!ப-அ) ெநகி/த
நாணதா0 அமகளி அழகிய 4ண! ெபா=ைய ெகா49 விளைக அவி!ப;
ெபா:கிய ெபா ண றபைண தவ% ெபா பி + - மி2த சிதறிய 4ண!
ெபா= றேத உ.ள மதநிலேத பர- ெபாEவின) அநக .

விளக : க0-உல (Q4). 4ண!ப>9-4ண அைளத ப>9. காதலா

எ6+ பாட. நா6கிட) 4ண ண என நி6ற). இ) ெதா22

வழிெதா2தலா. ெபா ணதா0 எ6ழி ஆD ஐ'பாக- அத6ெபா.

ஆகிய கவி ெசய!ப9ெபாளா' வதன. இத 2 விதி உபி; ெபாளி;
ெமGத9மாறி இவயி6 நிைல' ேவ +ைம எ0லா திாிபிட6 இலேவ ெதாி'

ேமா ேக (ெதா0. ேவ +ைம மய:கிய0, 18) எ6பதா.
---------92.

நலத2 நான நி6+ இ=2 ந0லவ

உலைகயா0 உதி தன ெத:கி6 ஒ4 பழ

நில) அைவ ெசாாிதE6 ெவாீஇய ம3ைஞ ேபாG
கல) உய <பி6 ேம0 ஆ9 ெகௗைவேத.

ெபா. : நல த2 நான நி6+ இ=2 ந0லவ - விப த2கி6ற

4ணைத நி6+ இ=2 மகளிாி6; உலைகயா0 உதி தன ெத:கி6

ஒ4பழ - உலைகயா0 கழ6றனவாகிய சிறத ெத:கி6 பழ:கைள; அைவ

நில)C ெசாாிதE6-அமர:க. மடE0 தா:கி நிலதி0 வி9தE6; ெவாீஇய
ம3ைஞ ேபாG- அ3சிய மயி0 ஓ=Cெச6+; கல) உய <பி6ேம0 ஆ9

ெகௗைவ) -(அCச நீ:கி) மரகலதிேல உயரமான பாGமரதி6ேம0 ஆ9

ஆரவாரைடய) அநக .

விளக : நலத2 : வியத2 எ6றா ேபால நி6ற). நான: ஆ2ெபய , அதிேல

நைனதி=தE6. (நான-%2. இத6 ெபய இதனி0 நைன) இ=23

4ணதி 2 ஆயினைமயி6 சிைனயா2ெபய .) காாின) ஆழதா0 நகரள-
கல வத); அரச6 விைளயா9த 2C சைமதன- ஆ. கா : )ைறக.
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--------93.

இ>ட எ. நிலபடா வைகயி0 ஈ4=ய
>9 இலா வ+ பாைட மாகளா0

. பயி0 ப% மர ெபாEவி + ஆகிய

ம>9 இலா வள நக வ4ண இ6னேத.
ெபா. : இ>டஎ. நிலபடா வைகயி6 ஈ4=ய - ேபாக>ட எ. நிலதிேல

Mழாதவா+ திர4ட; >=லா வ+ பாைட மாகளா0 - 2ைறவ ற பதிென>9
ெமாழி ேப மாகளாேல; .பயி0 ப%மர ெபாEவி + ஆகிய - பறைவக.
வா% ப%த மரதி6 இய0பிைன'ைடய; ம>9 இலா வளநக வ4ண

இ6ன) - அளவ ற வளத நகாி6 இய0 இ)வைர <றியவாறா2.

விளக : மிேலCசராதE6 ஐயறிவி 2ாிய மாக. எ6; ெபயரா <றின .

இதனாேன ெநக ஓைச ேவ+பா9 பய6ேகாடD <றின . க=நக அைமதி

ெச!வா (சீவக.78) எ6ற) தலாக ந9-<றிய விைனகைள!, ைடநக 

ெதாழிEட: கட) (சீவக.85) எ6பதேனா9 =), அ)த0 இைடகளி <றிய
விைனகைள, இ6ன) எ6பதேனா9 =க.

அகழியி6 ேதா ற
-----------94.

த:2 ஒளி நிதில தாம U=ய

ெவ களி இள ைல ேவ0 க4 மாதரா

ைப:கிளி 6ைக ேம0 ெகா49 பா ! எ;

ெகா:2 அல தாமைர கிட:2 <+வா.

ெபா. : த:2ஒளி நிதில தாம U=ய - நிைலெப ற ஒளிைய'ைடய

)மாைலைய அணித; ெவ:களி இளைல ேவ க4 மாதரா - வி!ப

மகி/Cசி' த இளைலகைள' ேவலைனய க4கைள' உைடய ம:ைகய ;
ைப:கிளி 6ைகேம0 ெகா49 பா ! எA - ப:கி.ைளைய 6

ைகயிேலதி அ6ன! பா !கைள அகிளி2 எ4ணி கா>9த 2ாிய; ெகா:2
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அல தாமைர கிட:2 <+வா - ேத6 கம% தாமைர மல நிைறத அகழிகைள
<+ேவா.

விளக : U=ய எ6றா , ைல= U= + எ6றா ேபால. ெவைம - வி!ப.
ேம0, தாமைர <+தE6 பா ! அ6ன! பா !. (பா ! - பறைவ 23).
---------95.

ேகா. றா இனெதா9 தைல 2!ைபக.
ஆ. ெபறா திாிதர அ3சி! பாGவன

ேமா>9 இறா பனி கிட:2 உழக ெமாG) எ%)
ஈ>டறா! . இன இர + எ6பேவ.

ெபா. : ேகா. றா இனெதா9 தைல 2!ைபக. - ஆ ற0மி2 றாவி6

இன)ட6 தைல திர.க.; ஆ. ெபறா திாிதர-கைரயிேல ஆ>கைள எதி !பட!
ெபறாம0 உ.ேள திாிதலா0, அ3சி! பாGவன ேமா>9 இறா- அவ றி க3சி
விைர) பா' ெபாிய இறா மீ6க.; பனிகிட:2 உழக-2ளி த அகழிைய

கல2தலா0; ஈ>9 அறா! .ளின எ%) இர + - <>ட பிாியாத

பறைவெதா2தி எ%) ஆரவாாி2.

விளக : 6ேன கழியைணதைம (92-ஆ3 ெசG'.) ெப+தE6 ற- <றினா .

(கழி :உ!ப:கழி.) கைரயி0 அ3சி ஆழதி ெச6றா0 ஆைள ெகா0Dத0
அவ றி 2 ெதாழி0.
---------96.

சிைற அன! ெபைடயிேனா9 ஊ=C ேசவ0 ேபாG
அ+ பத வ49 இன ஆ !ப தாமைர
உைறவ) 2%வி6 நீ:கி ேயாெகா9

கைற அற ய0வ) ஓ கட-. ஒதேத.
ெபா. : சிைற அன ெபைடயிேனா9 ேசவ0 ஊ=! ேபாG -சிறகிைன'ைடய

அ6ன! பறைவேயா9 ேசவ0 பிண:கிC ெச6+; அ+பத வ4=ன ஆ !ப

தாமைர உைறவ) - ஆ+ கா0கைள'ைடய வ4=6 <>ட ரல தாமைர
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மலாிேல 2விதி!ப); 2%வினி6 நீ:கி -  றதினி6+ நீ:கி; கைறஅற

ேயாெகா9 ய0வேதா கட-. ஒத) - 2 ற நீ:க (தீயிைட நி6+)

ேயாகேதா9 தவ3ெசG' ஒ கட-ைள! ேபா6ற).

விளக : ேயாக: ேயா2 என திாித). கைற - மல, எ%த வ49
ைக2, 5 ெந!பி 2 உவம. மல: காம, ெவ2ளி, மயக. இத6க4
வ4=ன ஆ !ப தாமைர எ6+ வதைமயா0 தீயிைடநி6+ எ6+ ெபா. <றி,
ேமD வ49 ைக2 5 ெந!பி 2 உவம எ6+ விள2த0
ேபா றதகதா.
-----------97.

அ ெபா; ெவ.ளி' மணி' அ0ல)
க: கல ேதாGவிலா காம 5 )ைற

2ைப ெம6 ைலயி6 ேம0 2லாய 2:2ம
வி) ெசGதிட ெவறி ேமனி ேசதேத.

ெபா. : அெபா; ெவ.ளி' மணி' அ0ல) - அாிய ெபா6னாD

ெவ.ளியாD மணியாD ஆன 2ட:கள0லாம0; க:கல ேதாG- இலா காம

5)ைற -ம>2ட கவாத அழகிய மல நிைறத நீ )ைற; 2ைப

ெம6ைலயி6ேம0 2லாய 2:2ம - (அ:ேக 2ளி2 மகளிாி6) ெத6ன:

2ைப அைனய ெம0Eய ெகா:ைககளி6ேம 5சிய 2:2ம ; வி) ெசGதிட

ெவறி ேமனி ேசத) -(த6ைன!) )ைம ெசGதலா0 மண)ட6 ெமG சிவத).
விளக : ெபா6 தEய காரண! ெபய அவ றா6 இய6ற காாியதி6ேம0

நி6ற (காரண) ஆ2ெபய . ெவறி - மண. காம ம எ6; ெசா0 காம என

2ைறத). க:கல வைன) ட!ப9தலா கநிறைடய ம>கல எ6ப)பட
நி6ற).
--------98.

ப>டவ  த!பE6 பரைவ ஏ) அ020

அ>9 ஒளி அரதவாG கணிைக அ0ல)

ம>9 உைட மண மக. மல த ேபாதினா0

க>9 உைட காவE6 காம க6னிேய.
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ெபா. : ப>டவ  த!பE6 பரைவ ஏ) அ020 அ>9ஒளி அரத வாG

கணிைக - அக!ப>டவைர கைர ஏறவிடாம ெகா0வதனா கடலைனய ஏதிய
அ02ைல', உகிய ஒளிமி2 அரகைனய வாைய' உைடய பரைதைய

ஒ2; அ0ல) மல த 5வினா காமபானைத உைடய மண3 ெசGத மகைள

ஒ2; காவE6 க>9 உைட காம க6னி - காவலா0 க பித வழிநி 2 அழகிய
க6னி!ெப4ைண ஒ2.

விளக : அ>9 ஒளி அரத - உகி ஒளிைய'ைடய அர2. ம>9-காம பான.

க>9-க பித0 (ெப ேறாரா0). அகழி த!பலாேன கணிைகைய ஒ2,

மல கைள'ைடைமயா0 ) மணமகைள ஒ2; காவE0 க6னிைய ஒ2 எ6க.

த!த0-ெகா0Dத0.

--------99.

நிைர கதி நிதில ேகா) ைவத ேபா0

விைர கம/ ககி6 ேம0 விாித பாைள'
2ைர ம) 2வைளக. கிட:கி0 5த-
உைரயி6 ஓ ஓசைன உலாவி நா+ேம.

ெபா. : நிைரகதி நிதில ேகா) ைவதேபா0 - ஒ%:காக ஒளிவி9

)கைள ேகா) ைவதா ேபா0; ககி6ேம0 விாித விைரகம/ பாைள' -

ககி6ேம0 மல த மண:கம% பாைள'; கிட:கி 5த 2ைரம) 2வைளக.

- அகழியி 5த ஒE2 ேதைன'ைடய 2வைளக@; உைரயி6 உலாவி

ஓேராசைன நா+ - க%ற எ:2 பரவி ஓேராசைனயள- கம%.

விளக : 2ைரம): விைனெதாைக. உைர - க/. கழா0 எ:2 உலாவி.
ேயாசைன : ைசன ெகா.ைக!ப= நா காத.
------------

மதிE6 ேதா ற
100.

தாG ைல த%விய 2ழவி ேபால-
மா மைல த%விய ம3 ேபால-

ஆG கி0 தழீஇ அ அறாத ெந றிய
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ேசG உய மதி0 வைக ெச!கி6றேத.
ெபா. : ஆGகி0 தழீஇ 2ழவி த%விய தாGைல ேபால- - நீ ம திைளத
ேமகைத த6னிடேத அைணதலாேல 2ழவிைய அைணத தாயி6

ைலேபால-; ம3 த%விய மாமைலேபால- - கிைல த6னிடேத

அைணத ெபாிய மைலேபால-; அ அறாத ெந றிய - நீ  )ளி நீ:காத
தைலைய'ைடய; ேச உய மதி0வைக ெச!கி6றேத - மிக-ய த மதிE6
<+பா9 இனி <ற!ப9கி6ற).

விளக : 2ழவி த%விய தாGைல ேபால-, ம3 த%விய மாமைல ேபால-
என மாறி <>9க. ஆGகி0 - இைளத ேமக. அ - நீ )ளி.

---------ேவ+
101.

மா றவ மற! பைட மைல) மதி0 ப றி6

* +வைர ெகா0Eெயா9 *கி எறி ெபாறி'

ேதா ற உ+ ேபG களி+ ) + ெப பா

< ற அன க%2 ெதாட 2தெமா9 ேகா4மா
ெபா. : மா றவ மற!பைட மைல) மதி0 ப றி6 - பைகவ மறமி2

பைடகளா0 ெபா) அகைழ கட) மதிைல! ப றினா0; * +வைர

ெகா0Eெயா9 *கிெயறி ெபாறி' - *+ேபைர ஒைறயி ெகா0D சதகினி

எ6; ெபாறி' த.ளி அ=2 ெபாறி'; ேதா ற உ+ ேபG -

காண!ப9வெதா ேபGேபா6ற ெபாறி'; களி+ ) + ெபபா - களி +!
ெபாறி' வி%:2 ெபாிய பா! ெபாறி'; < ற அன க%2 ெதாட

2தெமா9 ேகா4மா - காலைன!ேபா6ற க%2 க>=யி%2 ச:கிE'
வி>ேட+ எ6; பைட' ெகா0D E தEய வில:2க@ ஆகிய
ெபாறிக@;

விளக : ப றி6 எ6பைத ெதFவ தைலபனி!ப தி) என (104ஆ
ெசG'ளி0 உ.ள ெதாடட6) =க. இ)த0 நா62 பா>9க. 2ளக.

* +வைர ெகா0E - சதகினி; *+ேபைர ஒகா ெகா0வெதா ெபாறி.
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*2த0 - த.@த0. எறித0 - அ=த0. ேபG - ஒ ெபாறி. ) +த0-வி%:2த0.
ேகா4மா - ெகாைல ெசG' வில:2க..

----------102.

வி0 ெபாறிக. ெவGய வி9 2திைர ெதாட அயி0 வா.

க0 ெபாறிக. பாைவ அன மாட அ9 ெச தீ

ெகா0 ைன ெசG ெகா.ளி ெப: ெகா2 எழி0 ெசG <ைக
ந0 தைலக. தி2 வE ெந2 மர நிைலேய

ெபா. : வி ெபாறிக. - வி ெபாறிக@; ெவGயவி9 2திைர -ெகா=ய,

பைகவ ேமேல வி9: 2திைர! ெபாறிக@; ெதாட அயி0வா. - தாேன ெதாட )

ெச0D: <ாிய வா> ெபாறிக@; க ெபாறிக. - வதவ ேம0 தாேம க கைள

M இட:கணி தEய ெபாறிக@; பாைவ அன மாட அ9 ெசதீ-பாைவ'

அ6ன ஆகிய ெபாறிக@ நாடகசாைலக@ அட!ப9 ெசதீ' ெகா0 ைன
ெசG ெகா.ளி - ெகா0லரா ைனய!ப>ட இ ெகா.ளி'; ெப: ெகா2 ெபாிய ெகா2! ெபாறிக@; எழி0ெசG <ைக - அழகிய <ைக! ெபாறிக@;

ந0தைலக. தி2 வE ெந2 மரநிைல - அழகிய தைலகைள
திகிெகா.@ வE'டேன ெந2 மரமான ஐயவி )லா;

விளக : எழி0ெசG <ைக: இக/Cசி 2றி!. வி ெபாறி - தாேன அெபG'
இயதிர வி0. 2திைர - ஒ ெபாறி. க ெபாறி-க0ைல M ெபாறி. இதைன
இட:கணி எ6+ <+ப. பாைவ தEயன- ெபாறிக.. மாட -

நாடகசாைலேபா6+ ேதா6றி த6பா காைர ெகா0Dெமா ெபாறி. ெந2

மர - ஐயவி)லா.
--------103.

ெச உ2 ெவ களிக. உமி/வ திாி) எ:2

ெவ உ2 வ>9 உமி/வ ெவ ெநG க) உமி/வ
அ உமி/வ ேவ0 உமி/வ க0 உமி/வ ஆகி

த ல:களா0 யவன தா. ப9த ெபாறிேய.

ெபா. : எ:2 திாி) ெச உ2 ெவ:களிக. உமி/வ - எFவிட) திாி)

ெசகின நீைர உமி/வன-; ெவ உ2 வ>9 உமி/வ - பைகவ ேவத 2
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காரணமான உ2 வ>ைட உமி/வன-; ெவ ெநG க) உமி/வ- ெவ!பமான

ெநGைய அ.ளிC ெசாாிவன-; அ உமி/வ ேவ0 உமி/வ க0 உமி/வ ஆகி -

அகைள' ேவ0கைள' க கைள' உமி/வனவாக; யவன த ல:களா0
தா.ப9த ெபாறி-யவன க. த:க. அறிவி6 திற:களா0 அைமத ெபாறிக@;
விளக : ஆகி - ஆக. ல - அறி-. யவன - யவனநா>=E) வ).ள தCச .

இவ க. ெபாறிக. இய +வதி0 திறைடேயா க.. ெப:கைதயி6க4 யவன

தCச6 ஒவ6 Tகி2! ெபாறிேத ெகா9தைம இலாவாண கா4ட)2
காண!ப9கி6ற).
---------104.

க ெபா6 இய0 ப6றி கத நாக வி9 சகட

2ர:2 ெபா தகாிெனா9 < ) அாிவ H4*0

பரத ப ெபா6 ெகா= பதாைகெயா9 ெகாழி2
தி) மதி ெதFவ தைல பனி!ப திதி6ேற

ெபா. : கெபா6 இய0 ப6றி - இபா ெசGய!ப>ட ப6றி! ெபாறிக@;

கத நாக - சினமி2 நCசர-! ெபாறிக@; வி9 சகட - விட!ெப+

ஆழி!ெபாறிக@; 2ர:2 ெபா தகாிெனா9 - 2ர:2 ெபா ஆ>9கடா-
ஆகிய ெபாறிக@; < ) அாிவ H4R0 - < ) அாி' H4ணிய
அாிகயி+க@; பரத பெபா ெகா= பதாைகெயா9 - பரவிய

பெபா6னாலான ெகா=க@ ெப: ெகா=க@ (ெகா49); ெகாழி2

தி) மதி0 - மி2).ள அழகிய மதி0; ெதFவ தைலபனி!ப திதி6+ -

பைகவாி6 தைல ந9:க திதிய).

விளக : மதி0 இ6ன) இ6ன) திதி ெறனC சிைனவிைன தெலா9
=த). ப றி பனி!ப எ6க. இ ெதாட நிைலயி0 ெசா கைள )ணி)!

பலவிடதி; எ9) <>=ய). (ப றி! பனி!ப எ6பனேபால) ெசG'@+!
இபதாறி; மா>ெட6ப) ஓ+!பாதE6; அக6+ ெபா. கிட!பி;

அAகிய நிைலயி; -இய6+ ெபா. =ய ததனைரத0-மா>ெடன

ெமாழிப பா>=ய0 வழகி6 (ெதா0.ெசG.210) எ6+, மா>9 எCச நா>ட0

இ6றி - உடனிைல ெமாழியி; ெதாட நிைல ெப+ேம (ெதா0.ெசG.211) எ6+
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ெதா0கா!பியனா <றினா . இதனா0 நா9 தEய கவிகளி0 மா>=6றி

வதன-: ெகா.க. இFவிதி ேம0வவனவ றி 2: ெகா.க எ6ப

நCசினா கினிய .
--------105.

வயிர வைர க4 விழி!ப ேபா6+ மைழ உக@
வயிர மணி தா/ கத- வாயி0 க ஆக

வயிர அணி ஞாயி0 ைல வா6 ெபா6 ெகா= <த0
வயிர கிட:2 ஆைட மதி0 க6னிய) கவிேன

ெபா. : வயிர அணி ஞாயி0 ைல - வயிர!54 அணித ஞாயிலாகிய

ைலயிைன'; வா6 ெபா6 ெகா= <த0 - வானளா- ெபா ெகா=யாகிய

<தEைன'; கிட:2 வயிர ஆைட - அகழியாகிய வயிரேபா6ற ெவளிளிய

ஆைடயிைன' உைடய; மதி க6னிய) கவி6- மதிலாகிய க6னியி6 அழ2;
வயிரவைர க4விழி!ப ேபா6+ மைழ உக@ வயிரமணி தா/கத- வாயி0

கமாக - வயிர மைலக. க4 விழி!பன ேபா6ற, கி0 ர@, வயிரமணிக.

இைழத தா/ெபாதிய கத-கைள'ைடய நாD வாயிD நாD கமாக
(அைமத))

விளக : வைரக. க4விழி!பன ேபா6+ கதைவ'ைடய என விைன2றி!ெபா9
=த). மைழ உக@ வாயி0 எனேவ ேகாரமா. ஞாயி0: ைழயி6 வழிேய

பைகவ ேம0 அைப எG) மைற' U>9 எ6; உ+!. (க6னி கவின) என
மா+க; அஃ) இட!ெபா@ண தி + எ6ப நCசினா கினிய .) இனி, ஆக

எ6பைத எ:2: <>=, மதி0 இ6ன) இ6னதாக கவினிடத) எ6+ ஆ.

மதிE0 இ6ன) ஆைகயினாேல அமதி க6னியதாயி2 அழ2 எ6+மா.
-------------

அகநக  ேதா ற
106.

ெச ெபா6 மைழ ேபா6+ அ=ெதா+ ஆயிர:க. சிதி!
ைப ெபா6 விைள தீவி0 நிதி த=) பல 2 ஆ தி
அ ெபா6 நில) ஏ2 2= அக நகர அ) தா6

உப உல2 ஒ!ப) அத6 த6ைம சிறி) உைர!பா
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ெபா. : ைபெபா6விைள தீவி0 நிதி த=) - திய ெபா6 விைள' தீவி0

நிதிைய ெவ>=; ெசெபா6 மைழ ேபா6+ அ=ெதா+ - ெசெபா6ைன

மைழேபா6+ அ=க= சிதி; பல 2 ஆயிர:க. ஆ தி - பல 2 பல
ஆயிர:கைள ெகா9) நிைறவிதலாேல; அ ெபா6 நில) ஏ22= அகநகர

அ) - ம+ைமயி0 வா;லகதிேல ெச0D: 2=ைய'ைடய உ.நகரமான அ);
உப உல2 ஒ!ப) - (Hக Cசியினா0) வா;லைக! ேபா6ற); அத6 த6ைம

சிறி) உைர!பா - அத6 த6ைம ( + உைரத காிதாயி;) சிறி) <+வா.

விளக : ஆ தி : ஆ ததா0 என திாிக. இC ெசG'. மிக மிக ஆ/த

க)ைடய). தா வதி ஈ>=! பிற 2 ஊ>9ேவாராகிய அற2=கேள

நிைறத நகர எ6பா , தீவி6நிதி த=) பல 2 ஆ தி எ6றா . இைமC

ெசGத) ம+ைமகாெம; நிைனேவா9 ஆ )வா அ0ல ஆயி; காரண

காாியைத! பயேதவி9த0 ஒ தைலயாகE6, அெபானிலேத ஏ2 2= நகர
எ6றா . அநகரேத உைறேவா உபலகைத விப- ேவ4டா எ6பா ,

அ)தா6 உபல ெகா!ப) எ6றா . வ.ள6ைமயா6 உப உலகிதைன

ஒFவா) இநக Hக Cசியா0 அதைன ஒ2 எ6ப) க). அதைகயதாகE6
 ற<றவியலா) எ6பா சிறி)ைர!பா எ6றா .
----------------

பரைதய ேசாியி6 ேதா ற
107.

)! உற/ ெதா4ைடC ெசFவாG ேதாழிய காம Qதி6
ஒ!ப ஒ6+ ஆதி ஆக ஆயிரேதா எ>9 ஈறாC

ெச!பி த ெசெபா6 அ020 நல வைரவி6றி வி 2

உ! அைம காம )!பி6 அவ இட உைர) அ6ேற
ெபா. : )! உற/ ெதா4ைடC ெசFவாG ேதாழிய காம Qதி6 - பவள

அைனய ெதா4ைடC ெசFவாயராகிய ேதாழியெர6; காமைத விைளவி2
Qதினாேல; ெசெபா6 ஒ6+ ஆதியாக ஆயிரெத>9 ஈறாஒ!பC ெச!பி -

ெசெபா6 ஒ6+த0 ஆயிரெத>9 இ+தியாக வதவ;2 ஒ!ப விைல <றி;

த அ020 வைரவி6றி வி 2 - த அ02ைல அ6 ேவ+பா=6றி வி 2; உ!
அைம காம )!பி6 அவ இட உைர) - உவ !பி0லாத

காமHக Cசிைய'ைடய பரைதயாி6 இ!பிடைத <+ேவா.
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விளக : ெதா4ைட : வாG2 அைட. நல வைர- இ6றி - அ6 நிைலெப+த0

இ6றி, உ!ைடய நீ (சீவக.280) எ6றா உவ !பி 2. உ! இனிைம' ஆ.

இனி உவைம ெதாைகயாகி, இத 2 இஃ) அளெவ6+ உ!பி9மா+ேபால

ெகா92 ெபாளளவான அ6ெப6+ உைர!ப. )!ைப ெயா2 ெதா4ைட

ேபாD ெசFவாG என இர49 உவைம' ெசFவாைய ேநா2தE6, அ9)

வரDவைமய6+.

உ!பைம காம உவ !பி0லாத காம எ6ற ெபா@2 அைமத0 நீ:கி நி ற0.

)! - Hக Cசி. கணிைகய 2 ெகா92 ெபாளி6 அளவிைன ஒ6+ தலாக

ஓெர>=+த ஆயிர:கா+ என ஆத பாிச (ெப:. 135: 83-4) எ6+,

*+பத9கி ெய>9 கைடநி+த M+ய பெபா6 (சில!.3-164) எ6+ பிற

சா6ேறா <+த0 அறிக.
--------108.

2:2ம ெம%கிC சா  தி4ைண' 2யி றி உ.ளா0

த:2 ெம6 சாதேதா9 தாம தாழ நா றி

எ:2 ந0 வ க. ேதா+ நாடக எ%தி ஏ ப!

ெபா:2 ெம6 மல ெபG ேசைக ெபாE) வி4 க சி உ4ேட
ெபா. : சா - தி4ைண' 2யி றி 2:2ம ெம%கி - சா தி2

இடைத' தி4ைணைய' இய றி 2:2மதாேல ெம%கி; உ.ளா0 த:2ம

ெமன சாதேதா9 தாம தாழ நா றி - உ>றெம0லா ெம%கின சதனதிேல

மாைலைய' தா%மா+ Qகி; எ:2 ந0 வ க. ேதா+ நாடக எ%தி - அழகிய

வ கெள:2 காம2றி!!பட நாடக எ%தி; ஏறப! ெபா:2 ெம6மல

ெபGேசைக ெபாE) - த2தியாக மிக ெம0Eய மல ெபGத அைண ெபாE);

வி4 க சி உ49 - வி4ைண விபC ெசG' இயDைடய) அCேசாி.

விளக : வி4 ஆ2ெபயரா0 ேதவைர 2றி) நி6ற). ேதவமகளிைர Hக
ேதவ அவைர ெவ+) இவைர விப! ப4A இட எ6றவா+.

அவிநயதா; ெமG!பா>டா; காம2றி! ேதா6ற வைரய!ப>ட நாடக
எ6க. நாடக எ%தி எ6றதனா0 ஓவிய எ6ப) ெப றா.
---------109.
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Q U/ பரைவ அ020 மகலா) எ6ன M/த

கா U/ ேகாைவ த கதி ைல திமி த சாத

வாச ந0 ெபா=க. மாைல வ49 உண M/த  ற
ஆைச! ப>9 அர ைவக அ: க= கம% அ6ேற

ெபா. : QU/ பரைவ அ020 மகலா) எ6ன -ஆைட U/த பரத அ020

மகமா>டா) எ6+; U/ ேகாைவ M/த கா த - அFவ02ைலC U/த
ேகாைவ சிதிய மணிக@ )க@; கதி ைல திமி த சாத - ஒளிவி9

ைலயி 5சிய சதன; வாசந ெபா=க. - மணமி2 4ண!ெபா='; மாைல -

மாைல' ஆகிய இைவக.; வ49 உண M/த  ற - வ49க. உ4Aமா+
M/) கிட2  ற:க.; அர ஆைச!ப>9 ைவ2ம அ:க= கம% - அர
விபி த:2மா+ ந6மண பர!.
-------110.

அ சில ஒEேயா9 அ020 கைல ஒE அணித 6ைக!
ப3சி ெம0 விரE0 பாணி ப4 ஒE பவழC ெசFவாG

அ3சி ேந ) உயி 2 ேத6 ேச 2ழ0 ஒE ழவி6 ஓைச
)3ச0 இ0 ஓைச தமா0 )றக நிக க லாேத

ெபா. : அ சில ஒEேயா9 - அழகிய சிலெபாE'ட6; அ020 கைலெயாE அ02E0 அணித ேமகைலயி6 ஒE'; 6ைக அணித ப3சி ெம0விரE0

பாணி-6 ேச=ய ைகயினா0 ெசப3சணித ெம0Eய விரலா0 எ%!

யாெழாழி'; பவழC ெசFவாG ப4ஒE - பவழமைனய சிவத வாயினா0 எ%!
பா>ெடாE'; பவழC ெசFவாG அ3சி ேந ), உயி 2 ேத6ேச 2ழ0ஒE -

பவழC ெசFவாG ெபா)த 2 தE0 அ3சி; ெபாதியபி6 ேந ) ஊ)
ேதனைனய இனிைம ெபாதிய 2ழ0 ஒE'; ழவி6 ஓைச )3ச0இ0 ஓைச

தமா0 - ழவி6 ஒE' ஆகிய நீ:கா ஒEகளாேல )றக நிக கலா) -

(இCேசாி2) வா;ல2 ஒFவா).

விளக : ெசFவாைய 6; பி6; ப4 எ6பதேனா9 2ழ0 எ6பதேனா9
<>9க.
---------
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111.

ேத6 உலா ம)C ெசG ேகாைத ேத ைக கமழ ஊ>ட

வா6 உலா ட க4 = மா நக இர- ெசGய!

பா0 நிலாC ெசாாி) ந0லா அணிகல பகைலC ெசGய

ேவனிலா6 விைழத ேசாி ேம0 உல2 அைனய) ஒ6ேற
ெபா. : ேத6உலாக ம)CெசG ேகாைத ேதைக கமழ ஊ>ட -வ49க.

உல- ேத6ெபாதிய மாைலக. ந+ைகைய கம%மா+ ஊ>9தலா0,
வா6உலா ட 2 = மாநக இர- ெசGய - வானி0 உல- ஞாயி றி6
கதி கைள மைற) மாநகாி பகEேலேய இரைவ உ4டாக-; ந0லா

அணிகல பா0நிலாC ெசாாி) பகைலC ெசGய - ந0லா அணிகலதி6 மணிக.

பாலைனய நிலைவC ெசாாி) இரவிD பக ெபா%ைத உ4டாக-; ேவனிலா6

விைழத ேசாி ேமDல2 அைனய) ஒ6ேற - காம6 விபிய அCேசாி வா;ல2
ேபா6ற ெதா6ேறயாயி +.

விளக : ஏகார: ேத ற. இர- பகD இ6ைமயி6 )றக ஒத), இனி பா0-

ப2தி, நிலா-ஒளி எ6+ உைர!ப; நிலாதைல திக% ைப54 (சீவக.195.)

பணிநிலா M ைபெபா ெகா= (சீவக.2531) எ6றா ேபால.

------

கைட Mதிக.
112.

இ>ட *0 வழாைம ஓ= ேயாசைன எ0ைல நீ49

ம>9வா மாைல ேவG) ச)க:க. மEத ைம!

ப>ட ப ெபா6 5A பர) ஒளி நிழ + தீ ேத6
அ>9 தா அணித மா ப ஆவண விளக0 உ ேற6.

ெபா. : இ>ட*0 வழாைம ஓ= - பி=த *E6 ஒ%:2 தவறாம0 கிட);

ேயாசைன எ0ைல நீ49 - ேயாசைன அள- நீ49; ம>9வா மாைல ேவG) -

ேத6ெசாாி' மாைலக. ேவய!ப>9; ச)க:க. மEத ைம - நா சதிகளிேல

மிக ஒEயிைன உைடய; ப>ட பெபா6 5A பர) ஒளிநிழ + தீேத6

அ>9 தா அணித மா ப - த தரதி 2 தக! ப>ட திய ெபா கல;
எ:2 பரவி ஒளி ெசGத 2 காரணமான; இனிய ேத6ெசாாி' (0ைல)
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மாைல' அணித மா பரான வணிக தலாயிேனா வா%; ஆவண கிளக0

உ ேற6 - அ:கா= ெதைவ <ற ெதாட:கிேன6.

விளக : ப4ைடகாலேத நகர:களி0 ெதகைள *0 பி=) ஒ%:2ற
அைம2 வழக 4ைம உண க. ஆவண அ:கா=; கைடெத.
-------113.

மணி ைன ெச ெபா6 ெகா>ைட வ அணி த மாைல
கணி ைன பவழ தி4 கா/ கபல கி9கி6 ஊ6றி

அணி நில ெம%கிC சாதி6 அகி0 ைக) அ ெபா6 ேபாதி0
திணி நில அணி) ேத ெகா. ஐயவி சிதறினாேர.

ெபா. : மணிைன ெசெபா6 ெகா>ைட வஅணி கணிைன பவழ தி4கா/
- மணி அ%தின ெசெபா6னா ெசGய!ப>ட கைடமணிைய உைடய, கC

Qகின, *லறித கணிைனத தி4ணிய பவழகாைப; தமாைல கபல
கி9கி6 ஊ6றி - )மாைல ைனத கபல ேவGத ச>டதிேல ெபாதி
ஊ6றி; அணிநில சாதி6 ெம%கி - அழகிய இடைதC சாதினாேல ெம%கி அகி0 ைக) - அகி ைக ஊ>=, திணிநில அெபா6 ேபாதி6 அணி) க ப9த நிலைத! ெபா6மலரா0 அணி); ேதெகா. ஐயவி சிதறினா -

ெதGவ இனிதாகெகா4ட ெவ4சி+ ந9ைக Qவின .

விளக : கணி - *0 ேத தவ6. அவ6 ைனத கா/. திணி நில - உ+தி ெசGத
நில. ேதெகா. ஐயவி - ெதGவ:க. இனிதாகெகா4ட ெவ4சி+ க92. வப-

கC. ெகா>ைட - உ4ைட வ=வமான). கா/ - கா. கி92 - ச>ட. தமாைல

ைனத கி92 என <>9க.
--------114.

ெபா6 ெசாாி கத- தாழி0 திற) ெபா6 யவன! ேபைழ
மி6 ெசாாி மணி' ) வயிர 2வி)! பி6;

ம6 ெப பவழ 2!ைப வா0 அணிகல ெசG 2!ைப
ந4 பக0 இர- ெசG' ந6 கல <!பினாேர.
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ெபா. : ெபா6 ெசாாி கத- தாளி6 திற) - ெபா6 தாேன ெசாாித 2

காரணமான கதைவ தா/ேகாலா0 திற); ெபா6 யவன ேபைழ- யவன ெசGத

ெபாGேபைழயிE); மி6ெசாாி மணி' ) வயிர 2வி) - ஒளி வி9
மணி) வயிர ஆகியவ ைற 2வி); பி6; - ேமD; ம6ெப பவழ
2!ைப - மிக! ெபாிய பவள திர.கைள'; வா0 அணிகல ெசG2!ைப -

( +றாத) Qய அணிகல 2விய0கைள'; ந6பக0 இர- ெசG' ந6கல

<!பினா - ந0ல பக ேபாைத இரவா2 நீலமணிகல6கைள' 2விதன .
விளக : ந6பக0 - ந9பக0.

--------115.

வி% கல ெசாாியC சிதி M/தைவ எ9) ெகா.ளா

ஒ%கின அவ க. ெச0வ உைர!பாி) ஒழிக ேவ4டா

பழ 2ைல க2 ெத:2 வாைழ' ப ெபா6னாD
எழி0 ெபாE மணியினாD கைட ெதா+ இய றினாேர.

ெபா. : வி%கல ெசாாியC சிதி M/தைவ எ9) ெகா.ளா ஒ%கின -

சிறத அணிகல6கைளC ெசாாி' ேபா) சிதறி வி%தவ ைற எ9)ெகா.ளாத
வா/வின ; ப%2ைல க2 ெத:2 வாைழ' - ப%த 2ைலகைள'ைடய

கைக' ெத6ைனைய' வாைழைய'; பெபா6னாD எழி0ெபாE

மணியினாD - திய ெபா6னாD அழ2 மிக மணிகளாD; கைடெதா+
இய றினா - கைடகைள ெய0லா அணிெசGவிதன (ஆதலா0); அவ க.

ெச0வ உைர!பாி); ேவ4டா ஒழிக - அவ க@ைடய ெச0வC சிற! எ6னா0
உைரதலாி), நீவி ேக>க விபேவ4டா ஒழிக.
--------116.

 ேத6 இறாE6 ச ெமாG திைர இயபி யா:2

ஓைச எ6+ உணாி6 அ0லா0 எ%) ெமG உண த0 ஆகா!
5 சா) ஒவ 5சி + எ%வ த அகல 5சி

மா சன இட ெபறா) வ4 கைட மEத) அ6ேற.
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ெபா. : மா சன இட ெபறா) - மி2தியான மக. திர. ேபாகிட ெபறாம0;
5 சா) ஒவ 5சி + எ%வ த அகல 5சி - ந62 இய றிய சதன ஒவ

மா பி 5சிய) எ%வ மா பிேல 5மா+; இறா0  ேதனி6 ச - ேத6<>=0
ெமாG2 வ49கைள!ேபால ெந:க; ெமாGதிைர இயபி யா:2 - (ஆ:2!

பிறத ஓைச') ெந:கிய கடலைலேபால- ஒE); ஓைச எ6+ உணாி6

அ0லா0 எ%) ெமG உண த0 ஆகா - ஒEெய6+ உண தல6றி எ%தி6

உவ உணர இயலாம0, வ4கைட மEத) -வளமி2: கைடெத மE- ற).
விளக : யா:2 : உ; சிற!. ஓேராைச' பாட. 5சி-5ச. நா62 சாதி'

அHேலாம! பிரதிேலாம ச:கர சாதி' ப றி எ%வ எ6றா எ6ப
நCசினா னிய . எ%வ எ6ற) ப6ைம ப றி வதெத6பேத தக).
-----------117.

ெமGயணி ப ெபா6 4ண ேமத2 நான நீாி6
ஐ) ப>9 ஒ%கி யாைன அழிமத கல) ேசறாGC

ெசG அணி கல6க. சிதி மாைல' ம)- ம0கி

ெவG) அ= இ9த 2 ஆகா Mதிக. விளப0 உ ேற6.
ெபா. : ெமGஅணி பெபா6 4ண - ெமGயி0 அணி) மி2த திய ந0ல

4ண!ெபா=; ேமத2 நான நீாி6 ஐ)ப>9 ஒ%கி - உய த %காD

பனிநீராD இள2தD + ெதவி0 ஒ%2வதா0, யாைன அழிமத கல) -

(அத;ட6) யாைனயி6 மி2மத நீ: கல); மாைல' ம)- ம0கி - மாைல'

ேத; நிைற); ேசறாG - ேசறாகி; ெசG அணிகல6க. சிதி - அைமயாகC ெசGத
அணிகல6க@ சிதி; ெவG) அ= இ9த 2 ஆகா Mதிக. - விைரய அ= யி9த 2
=யாத ெதகைள!ப றி; விளபD ேற6 - <ற ெதாட:2கி6ேற6.

விளக : அணி 4ண: உ4ட (பி6 மி2த) ேசா+ ேபா0 நி6ற); மிCசி0
கவி/த0 மர மாைலயி; கலதி; தீ49த 2 அ= நாணி +, தம)

நலதா6. இைவ P=ைக ெதெவாழிதன.

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

ெதகளி6 ேதா ற
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118.

ழ- அணி ) நக ரெசா9 வைள விம

விழ- அணி மகளி த விைர கம/ இள ைல
இைழ அணி ஒளி இள ெவயி0 ெசய வி9 ைக

மைழ என மைறயின ெபாEவின) ஒபா0.

ெபா. : ழ- அணி )நக ரெசா9 வைளவிய - ழெவாE மி2த

ேகாயி0களி0 ர ச:2 ஒE!பதா0; விழ- அணி மகளி த விைரகம/

இளைல - அF விழவி 2 அணி)ெகா4ட மகளிாி6 மண:கம%

இளைலயி0; அணி இைழ ஒளிஇள ெவயி0ெசய - அணித 54களி6 ஒளி இன

ெவயிைல உ4டா2ப=; இ9ைக மைழஎன மைறயி6 ெபாEவின) ஒபா0 -

(ேகாயி0களி0) இ9கி6ற ைக கிெலன ஞாயி ைற மைறத

ெபாEவிைன'ைடய) ஒ பக.

விளக : கதிரவ6 ஒளியி!பி6 இைழஒளி ேதா6றா). விம- Mம; ஒE!ப. இC
ெசG'ளி6க4 கி0 மி6னேலா9 இ=' உைடயதாG வ) ஞாயி ைற

மைற!ப)ேபால ைக ழ- தEயவ றி6 ஒEேயா9 அணிகல6 மி6ன
ஞாயி ைற மைறத ெத6றைம'ண க.
-------119.

2ைடெயா9 2ைட பல களிெறா9 ெநாி தர

உைட கட0 ஒEயிெனா9 உ+வா பE ெசல
=ெயா9 ='ற மிைடதE6 வி9 ட

ெகா='ைட மைழ மினி6 2லவிய) ஒ பா0.
ெபா. : பல 2ைடெயா9 2ைட களிெறா9 (களி+) ெநாிதர-பல 2ைட': 2ைட'
களி+: களி+ ெந:கி; உைடகட0 ஒEயிெனா9 உ+வர பாிெசல - உைடகட0

ஒEேபாD ஒEயி;ட6 ேதவ களி6 5சைன நடதலா0, =ெயா9 ='ற
மிைடதE6 வி9ட -(அதைனC ேசவி2 அரசாி6) =' ='

ெந:2தலா0 எ% ஒளி; மைழ ெகா='ைட மனி6 2லவிய) ஒபா0 - கிEைட

ெய% ெகா=ேபா6ற மி6ேபா 2லவிய) ஒ பக.
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விளக : இ) ெச0வ4டாத 2! பE நட2 எ6றா . இனி!, பE நடதE
2ைட தEயன ெநாிதர =ெந:கி ெற6+மா.
--------120.

5தைல வாரண! ேபா  ெதாழி0 இைளயவ
நா தைல ம= விளி <ெதா9 2யி0 தர

காG)+ தமனிய )கெளா9 க=கம/

5)க. க%மிய ெபாEவின) ஒ பா0.
ெபா. : 5தைல வாரண ேபா ெதாழி0 இைளயவ - ேதா6றி! 5வைனய

U>ைட'ைடய ேகாழி!ேபாாி6 ெவ றிைய தமதாக-ைடய இைளஞ க.;

நாதைல ம=விளி <ெதா9 2யி0தர - நாவிைன ம=) ஒE2 சீ/ைக

<ெதா9 ெந:2தலா0, காG)+ தமனிய )கெளா9 -(அ!ெபா%) சி)கி6ற)

ெபா +கேளா9; க=கம/ 5)க. க%மிய ெபாEவின) ஒபா0 - மண:கம%

மல )க@ கலத ெபாE-ைடய) ஒ பக.

விளக : விளிெயனி; சீ/ைகெயனி; Mைளெயனி; ஒ2. காG)+ -

காGCசD ற.
-----------121.

ைமதேரா9 ஊ=ய மகளிைர இைளயவ

அ )கி0 ப றE6 காசாி) அணி கிள

தர நிலமிைசC ெசாாிதE6 மி6 அணி)
இதிர திவிE6 எழிEன) ஒபா0.

ெபா. : ைமதெரா9 ஊ=ய மகளிைர இைளயவ அ)கி0 ப றE6 -

கணவட6 பிண:கிய மகளிாி6 அழகிய )கிைல அகணவ ப +ேபா); கா

அாி) அணிகிள தர நிலமிைசC ெசாாிதE6 - கா ேகாைவய + அழகிய நல

நிைறத நிலதி0 சி)தE6; மி6 அணி) இதிர திவிE6 எழிEன) ஒபா0 -

ஒளிெகா49 வானவி0E6 அழகிைன'ைடய) ஒ பக.

விளக : நிலமிைச எ6பதைன நில விைச எ6+ நCசினா கினிய பாட
ெகா4டன எ6ப) அவைரயா6 விள:2.
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---------122.

வைள அ+) அைனயன வா0 அாி அைம பத
அள- அ+ ந+ ெநGெயா9 கறி அைம )ைவ

விைள- அைம தயிெரா9 மிைச 2வி விைர'மி6
உள அணி கல எ; உைரயின) ஒபா0.

ெபா. : வைள அ+ தைளயன வா0அாி அைமபத - ச:ைக H4ணிதாக

அ+தா ேபா6+ ெவ.ளிய அாிசியா0 அைமத ேசா ைற'; அளவ+

ந+ெநெயா9 அ9கறி - அளவ ற ந0ல ெநGயா சைமத கறிைய'; விைளஅைமதயிெரா9 அைம)ைவ -  றிய தயிரா0 அைமத )ைவயிைன';

மிைச2வி விைர'மி6- உ4பத 2 விைர) ெச0Dமி6; அணிகல உள எ;
உைரயின) ஒபா0 - (உ4டபி6 தத 2) அணிகல6க@ உ.ளன எ6;
ெமாழியிைன'ைடய) ஒ பக.

விளக : தயிெரா9: ஓ9; எ4A!ெபாளி0 வத ஓ9- ஆ. வாலவி%

எ6+ பாட. அநகர) மக. தமைனயி0 வி)4ேபா 2 <E'
ெகா92 மா4பின எ6ப) ேபாதர உள அணிகல; எ6றா .
---------123.

வைர நிைர அவியி6 மத மிைச ெசாாிவன
ைர நிைர களிெறா9 ைன மணி இய0 ேத

விைர நிைர இ-ளிெயா9 இைளயவ விர-

2ைர நிைர 2ளி ன0 ஆ றின) ஒபா0.

ெபா. : வைரநிைர அவியி6 மதமிைச ெசாாிவ6-மைலயிE) M%

ஒ%:கான அவிைய தேமேல ெசாாி) ெகா.வனேபால மதைத ேமேல

ெசாாிவனவாகிய; ைரநிைர களிெறா9 - உய Cசி'+: களி ேறா9; ைனமணி

இய0ேத விைரநிைர இ-ளிெயா9 - மணிைனத ேதாி 5>=னா0 விைர)

ெச0D 2திைரகேளா9; இைளயவ விர--இைளஞ க. கல); 2ைரநிைர
2ளி ன0 யா றின) ஒ பா0 - ஒE'ட6 நிைரத 2ளி த நீ ெச0D

யா+ைடய) ஒ பக.
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விளக : அவிேபா0 M/கி6ற மதெம6பா உள . மிைச எ6+ பாட.
-----124.

வாி வைள அரவ மணி ழ- அரவ

அாி வள க4ணிய அணிகல அரவ

ாி வள 2ழெலா9 ெபாE மE கவினிய

தி விைழ க= மைன திறவிதி6 ெமாழிவா.
ெபா. : வாிவைள அரவ - ச:ெகாE'; மணிழ- அரவ - ழெவாE';

அாிவள க4ணிய அணிகல அரவ - ெசFவாி பரவிய க4ணினைடய

54களி6 ஒE'; ாிவள 2ழெலா9 நரபிட) இைசவள த 2 காரணமான

2ழெலாEெயா9; ெபாEமE கவினிய திவிைழ க=மைன திறவிதி6 ெமாழிவா ெபாE-மிக அழ2ைடய ெச0வ நிைறத மைனகைள! ப றிC ெசFவிதாக
<+ேவா.

விளக : ாிவள 2ழ0 - நரபிட) இைச வள த 2 காரணமாகிய 2ழ0வழி

யாெழழீஇ த4Aைம! பி6ன - ழவியபலாம திாிைக (<த*0) ாி வி!பமா. இஃ) அரச 2ாியவ இ!.

----------

ெதகளிD.ள மைனகைள! ப றி <+த0
125.

பாைவ அ6னவ ப) ைடதE0

Qவி அ6ன ெவாீஇ )ைண எ6+ ேபாG
ேகாைவ நிதில மாட 2ழா மிைச

ேமவி ெவ4 மதி த6ெனா9 இ2ேம.
ெபா. : பாைவ அ6னவ ப) ைடதE6 - பாைவயைனய மகளி

பத=தE6; Qவி அ6ன ெவாீஇ!ேபாG-Qவிைய'ைடய அ6ன!பறைவ அ3சி

ேயா=; ேகாைவ நிதில மாட 2ழாமிைச - )மாைல ைனத மாடதிரளி6

ேமேல; ெவ4மதி த6ெனா9 )ைணெய6+ ேமவி யி2 -ெவ.ளிய தி:கைள

)ைணெய6+ கதி அத;ட6 இ2.

விளக : (மதி இய:2ேதா+ தா; இய:கி + எ6ப) 2றி!.)
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---------126.

திவ நீ. நக C ெச ெபானி6 நீ=ய
உவ ஒ4ெகா= ஊழி6 Hட:2வ

பரைவ ெவ கதி C ெச0வன ப6மயி !

ரவி ெபா:2 அழ0 ஆ +வ ேபா6றேவ.
ெபா. : திவ நீ.நக ெசெபானி6 நீ=ய உவ ஒ4 ெகா= ஊழி6 Hட:2வ அதைகய ெச0வ நிைறத நீ4ட மைனகளி0, ெசெபா6னாலாகிய நீ4ட

அழகிய ஒளிமி2: ெகா=க. ைறயா0 அைசவன; பரைவ ெவ:கதி C ெச0வ6

ப6மயி ! ரவி ெபா:2 அழ0 ஆ +வ ேபா6ற - பரவிய ெவ!பமான

கதி கைள'ைடய ஞாயி றி;ைடய 2திைரகளி6 ெவ!ப தவி !பன ேபா6றன.
விளக : பரைவ - பரத0. இதனா0 அநகர) மாத ேபா6+ அநகர

த6பா0 வத விதிைன உபசாி2 ப4 உைடதாத0 <ற!ப>ட). இ)

த 2றி!ேப ற.
-------127.

இைழ ெகா. ெவ ைல ஈர உல )வா
விைழய ஊ>=ய ேமத2 தீ ைக

2ைழ ெகா. வா4 க U/ 2ளி அ கதி

மைழ'. மா மதி ேபா6 என ேதா6+ேம.
ெபா. : விைழய இைழெகா. ெவைல ஈர உல )வா - கணவ விைழய

இைழயணித வி!ப>9 ைலகளிேல கணவ 5சிய சதன தEயவ றி6

ஈரைத உல ) மகளி ; ஊ>=ய ேமத2 தீைக U/ - ஊ>=ய ேமப>ட இனிய
ைக U/த; 2ைழெகா. வா.க - 2ைழ யணித ஒளிமி2 க; மைழ'. 2ளி
அகதி மாமதி ேபா6 என ேதா6+-கிD> 2ளி த அழகிய கதிைர'ைடய
%மதி ேபாD என காண!ப9.

விளக : உல )வா : ெதாழி ெபய (விைனயாலைண' ெபய .) ைகU/ க
மைழ'. மாமதிேபால ேதா6+ எ6க.
------
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128.

ெச ெபா6 க4ணி சிறா கைளதி>ட-

அ ெபா6 மாைல அவி/) உட6 M/த-
த ெபா6 ேமனி திமி த த4 சாத

வ உ4 ேகாைதய மா + அய0 அேரா
ெபா. : த அெபா6 மாைல அவி/) உட6 M/த- (மகளி ) த அழகிய

ெபா6மாைல <0தலவி/) ேசா வதினா0 M/த-; ெபா6ேமனி திமி த த4
சாத - அழகிய ெமGயிேல திமி த 2ளி த சதன; ெசெபா6 க4ணி

சிறா கைள தி>ட- - சி+வ கைளதி>ட ெசெபா6 க4ணி'; வஉ4
ேகாைதய மா + மய0 - ேச=ய மா + 2!ைபக..

விளக : ஏவ சிலதிய எ6ப) ேதா6ற வஉ4ேகாைதய எ6றா . வ -

)ைம. )ைமைய Hக ) கழித மாைலைய'ைடயவ எ6ப) க). எனேவ,
சிலதிய எ6பதாயி +. இதேனா9, ெகா9!ேபா M/த 2:2ம 2ைழயD,

ெதா9!ேபா M/த Qெவ.ளல, .... ேவ.விC சமிைத'.... வாசC4ண ....

கலைவC சாத.... )! 5மாைல'..... சிறாஅ M/த ெசெபா க4ணி'...

கா>9 (மய0) என கம ) <>9ந (2 2: 92-102) எனவ ெப:கைத!

ப2திைய ஒ! கா4க. க49ைக வி>ட மய0 (நால=.43) எ6றா பிற.
--------129.

ேவாிஇ6 ெம%2 ஆ த ெம6 5 நில)
ஆாி ஆக அ சாத தளிதபி6

வாாி நிதில ைவ!ப ெபா6 5ெவா9

ேசாி ேதா+ இ) ெச0வ) இய ைகேய.
ெபா. : இ6ெம%2 ஆ த ேவாி - நா ற ேதா ற இனியவ றா0

ெம%கிய ெம%2 ஆ தமணைத'ைடய); ெம65 நில) - ெம6ைமயான

5நிலதிேல; ஆாிஆக அ சாத தளிதபி6 - அழகாக ெதாழி0படC சாைத!

5சிய பி6; ெபா6 5ெவா9 வாாி நிதில ைவ!ப - ெபா 5-ட6 கட0 ைத'
ைவ!பா க.; ேசாிேதா+ இ) ெச0வ) இய ைக - ேசாிேதா+ ெச0வதி6

இய ைக, இத6ைம),
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விளக : அாி - ஐைம; அாி ஆாி எ6றாய) விகார. ஆாி - அழெக6+மா.

ஆாியாக - ேமலாக எ6+மா. ேமD, தளித 4ண (சீவக.1330) எ6ப. ேவாி இேவாி; ெவ>=ேவ .

--------130.

கைன வாச கா இ. <தலா
அைம சா6ற அகி0 ைக வாச

ெசமிC ேச ) க4ணீ வர ேத ெபாழி0
உாிைம ெகா4டன ஒ4ற- எ6பேவ.

ெபா. : கைன வாச கா இ: <தலா அைம சா6ற அகி ைக வாச

- ெபாாி கறியின) மணமி2 ைக', காிய நீ4ட <தE0 ஆ த அைமமி2
அகிE6 மண!ைக'; ெசமிC ேச) க4ணீ வர - ெந:கிC சிவ) க4ணீ

வதலாேல; ஒ4ற- ேதெபாழி0 உாிைம ெகா4ட - சிறத றாக.

ெபாழிைல த இைகயாக ெகா4டன.

விளக : <தE0 ஆ ைக: விைனெதாைக. <தலா : ெபயமா. கைன ெபாாிகறி வாச மண. இஃ) ஆ2ெபயராG மணைடய ைகைய 2றித).

அகி ைக வாச எ6ழி அகி0 வாச!ைக' என மா+க. மாடைதவி>9

ேதெபாழி0 உாிைம ெகா4டன எ6ப) க).
---------131.

நைற' நான நா+ ந+ ைக

விறகி6 ெவ.ளி அ9!பி6 அ ெபா6 கல
நிைறய ஆகிய ெநG பயி0 இ6 அ)

உைற' மாத விெதா9 உ4பேவ.
ெபா. : ெவ.ளி அ9!பி6 - ெவ.ளி அ9!பிேல; நைற' நான நா+

ந+ைக விறகி6 - நைறெகா=' Qவி ெயாி2 %2 மண2 ந0ல

மண+ விறகினாேல; அ ெபா6கல நிைறய ஆகிய ெநG பயி0 இ6ன) -
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அழகிய ெபா கலதிேல நிைறயC சைமத ெநGகலத இனிய ேசா ைற; உைற'

மாத விெதா9 உ4ப - அ:2 வா% மக. விெதா9 உ4பா க..

விளக : விற2 - சதன தEயன. விேதா94டேல அழ2 ஆதE6 மாத

விெதா9 உ4பேவ எ6றா . எனேவ, தமி0E) தாேம உ49 த விலா!
ைட2 6ெச0வ ஆ4=ல எ6ப) 2றி! ஆயி +.
--------132.

பாைள ெம6 ககி6 பழ ெம0 இைல

நீ. ெவ4 மாட) நி6+ ெகா49 அநலா

ஆளிய ெமாGப 2 அளி) அணி ச4பக
நா. ெசG மாைல நைக =! ெபGபேவ.

அநலா நீ.ெவ4 மாட) நி6+ெகா49 அழகிய மகளி நீ4ட ெவ4ைமயான
மாடதிேல நி6+ ெகா49; ெம6ககி6 பாைள!பழ - ெம0Eய கக

பாைளயிEத பாைக'; ெம0Eைல - ெவ றிைலைய'; ஆளி ெமாGப 2

அளி) - (பறி)ெகா49) ஆளியைனய வEய ஆடவ க>2 ெகா9); அணி

ச4பக நா.ெசG மாைல நைக=! ெபGப -(அவ க.) அணித ச4பகதி6 திய
மல மாைலைய வா:கி த )மாைல U=ய =யிேல ெபGவா க..

விளக : ஆளி ெமாGப அணிதித ச4பயமாைலைய வா:கி நா>கால

ம6றாயி; ேவ>ைக மி2தியா0 தம) =யிேல ெபGவ . இனி, நா>காலேத
ெசGத ச4பகமாைல அணித =யிேல அகாலதி 2ாிய 5கைள! ெபGவ

எ6+மா எ6+ <+வ நCசினா கினிய . மண ெம0Eய பாைள. ெவ.ளிைல

பாடமாயி6, ெகாபிேல ெவ@ததா. நைக= - தமாைல U=ய =.

---------133.

எ%) வா. ெந9 க4 இைண அ நலா
ெம%2 2:2ம மா  இைட ெவ ைல

உ%) ேகாைத' சா) உவ) அைவ

%) விதி விைள!ப திைள!பேவ.

105

ெபா. : எ%)வா. ெந9: க4இைண அநலா - ைம எ%திய வாளைனய ெந9:
க4கைள'ைடய மகளி ; 2:2ம ெம%2 மா பிைட - கணவைடய 2:2ம
ெம%கிய மா பிேல; ெவைல உ%) ேகாைத' சா) விதி திைள!ப -

ெவைலயாேல உ%) ேகாைதைய' சாைத' விைத) திைள!பனவ றி0;
உவதைவ %) விைள!ப - தா விபியவ ைறெய0லா விைள!பா க..
விளக : திைள!பன : (கலவி) கரண:க..

---------134.

23சி ேம0 அனிCச மல <>9 உA
அ3சி0 ஓதிய அ மல C சீற=

ம3 ேதாG மணி மாட) ம02 5
ப3சி ேமD பனி2 பனி2ேம.

ெபா. : அனிCச மல <>9A அசி0 ஓதிய அமல C சீற= - அனிCச

மலாி6 ெம6ைமைய ெகா.ைள ெகா4ட அழகிய சிலவைகயான <தைல'ைடய
மகளிாி6 அழகிய மலரைனய சி ற=; ம3ேதாG மணிமாட) - கி0 தவ%
மணிகளிைழத மாட:களிேல; 23சிேம0 பனி2 - கணவைடய

சிைகயி6ேமD ந9:2; ம02 5ப3சி ேமD பனி2 - நிைறத அழகிய
ப3சிேமD ந9:2.

விளக : ேகாபதாD கரணதாD ந9:கி ெறன ஊடD <டD

உண தி +; ெகா0ன0 தளாி6 ந9:2வன. நி6+ (பதி .52) எ6றா பிற.

நகராதE6 ஊட 2 காரண: <றாராயினா -(நகாி பரைதய ேசாி உளதாதE6
ஊட0 ேதா6றிய). மத நிலதி6 உாி!ெபா. ஊட0.) எ3 ெபா>கிளவி

ெச3ெசா0 ஆயி6 - பி பட கிளவா  பட கிளத0 (ெதா0.இைட-36)
எ6பதனா 23சிேமD என உைம ெகாடாராயினா .
----------135.

Qமேம கம% )கி0 ேசைக ேம0

காமேம Hக வா த காதலா0

யாம பகD அறியாைமயா0

5மி மா நக ெபா6 உல2 ஒதேத.
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ெபா. : Qமேம கம% )கி0 ேசைகேம0 காமேம Hக வா - அகி ைக

மண2 ெவ.ளிய )கிEட!ப>ட அைணயி6ேம காமைதேய )G!பவ க.; த

காதலா0 யாம பகD அறியாைமயா0 - த:க. காதலாேல இர- பகD

அறியாததா0; 5மி மாநக ெபா6;ல2 ஒத) - உலகிைட அநக ெபா6;லைக!

ேபா6ற).

விளக : Qமேம: ஏகார. ேத ற. காமேம: ஏகார, பிாிநிைல. யாம)

எ0ைல' (கE.139) எ6றா பிற. 5மியி6 5ெம6மாநக எ6+ பாட. 5வடெமாழி.
---------136.

அர- கா6றி>ட அகதி மா மணி

உர- நீ ) உ. உ+) உ.ளன

இரவ0 மாத 2 இ6னைவ ஈவ) ஓ
ர- 54டன ெபா6 நக மாதேர.

ெபா. : அர- கா6றி>ட அகதி மாமணி - அரவ உமி/த அழகிய ஒளித
மாணிக; உர-நீ ) உ.@+) - கடE6 ) ஆகியைவ உ>பட;

இரவ0 மாத 2 இ6னைவ உ.ளன - இர2 மக@2 இைவ

உ.ளவாயின. (ஆதலா0) ெபா6னக மாதேர ஈவேதா ர- 54டன -

ெச0வமி2 அநகர மக. ெகா92 ெகாைடைய ேம ெகா4டன .

விளக : இரவல இ0ைல; ெகா9!பவ இ0ைல எ6ப) 2றி!. இஃ)

இக/Cசி. ஏகார: எதி மைற. இனி, இ6னைவ இரவ0 மாத 2 உ.ளனவாG
இதE பி6 மாதேர ர- 54டா எ6ற) உயி உ+! தEயன

ெகா9த 2 )ணிதா இவேர எ6+மா; ஏகார ேத ற. இC ெசG'>2,
ெபா.க@. ைவ) கிைடத காிய அர- மணிைய' மிக வதி

ெகா.வதாகிய நீ திைன'<ட இநகர மாத இரவல 2 வழ:2வ எ6ப)
கதாகேகாட0 அைமவதா.
---------
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137.

0ைல அ 2ழலா ைலC ெச0வ
ம0ல0 மா நக C ெச0வ வா கழ0

ெச0வ ெச0வ காணிய எ6ப ேபா0
எ0E' இைமயா இைமயாதேத.

ெபா. : இைமயா எ0E' இைமயாத) - வானவ இரவிD இைமயாத);
0ைல அ 2ழலா ைலCெச0வ-0ைலயணித அழகிய <தலாாி6

ைலCெச0வ (இ6ப), ம0ல0 மாநக C ெச0வ - வளமி2 மாநகாி6
ெச0வ (ெபா@); வா கழ0 ெச0வ ெச0வ - கழ0 அணித Mராி6
ெச0வ (Mர) காணிய எ6ப ேபா0 - விடாம கா4பத 2 யா

விழிதிேத எ6+ த க4ைண ேநாகி <+வா ேபா0 இத).
விளக : எ6பேவ எ6ப) பாடமாயி6, இைமயா , நீயி இைவ கா4ட 2

யா:க. இைமயாதித) எ6+ க4ணி 2 <+வாெர6க. ஏகார: ஈ றைச.

(இைமயாதித0 இைமயவ கிய0.) ைலCெச0வ எ6றதைன! ேபாக

எ6+ நக Cெச0வ எ6றதைன ெந6மணி தEய ெபா. எ6+,

கழ ெச0வ எ6றதைன Mர எ6+ ஆசிாிய நCசினா கினிய <+வ)
இனிைம பயகி6ற).
---------138.

ழ- ச:க 6றி0 ழ:2வ

விழ- ேவ.- வி9த0 ஒ6+ இ6ைமயா0
கழலா ப=) அ6+ இ) ெபா6னக

அக/த0 மா கட0 அ6ன) ஓ ைமேத.

ெபா. : விழ- ேவ.- வி9த0 ஒ6+ இ6ைமயா0 - விழவி;

ேவ.வியி; ஒ6ைற ைகவி9த0 இ0லாைமயா0; 6றி0 ழ- ச:க

ழ:2வ - வாயிE0 ழ- ச:2 ழ:2வன; அக/த0 மாகட0 அ6ன) ஓ

ைம) - ேதா4ட!ப9 ெபாிய கடலைனயதாகிய ஆரவாரெமா6+ைட); இ)
ெபா6னக க/தலா ப=த6+ - இ! ெபா6னக கழத2 த6ைமயத6+.
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விளக : ேவ.வி - சிற!+ நா>களிேல நிக/வன. ேவ.வி எ6ப) ேவ.- என
ஈ+ திாித).
----------139.

தி:க. 2ைடயா6 தி மாநக

எ:2 எ:2 இட ெதா+ உ4ைமயா0

அ க4 மா நக 2 ஆக அறாத) ஓ
ச:க நீ. நிதியா0 தைழகி6றேத.

ெபா. : தி:க. 2ைடயா6 திமாநக - தி:களைனய 2ைடயானாகிய

அக!ெபமானி6 திேகாயி0; எ:2 எ:2 இடெதா+ உ4ைமயா0 ெதவிட எ:2 இடேதா+ உ4டாைகயினாேல; அக4 மாநக 2

அறாதேதா ஆக - அழகிய இடைடய ெபாிய இராசமாரதி 2 நீ:காதெதா

ெச0வ; ச:க நீ.நிதியா0 தைழகி6ற) - ச:க எ6; ேபெர4ைண'ைடய

நிதியா0 தைழயா நி6ற).

விளக : இனி, மாநக4ைமயா0 நக 2 ஆக அறா); அF வாக ஒ ச:க
நிதியாேல தளி கி6ற) எ6+மா. ச:கநிதி - அரச6.

--------140.

ேத6தைல )வைல மாைல ைப)கி0 ெச ெபா6 5)
ஞா6றன வயிர மாைல ந2 கதி த மாைல

கா6+ அமி ) ஏதி நி6ற க பகC ேசாைல யா 2
ஈ6+ அ. ரத ெச0வ) இராசமா ர அதாேம.

ெபா. : ேத6தைல )வைலமாைல ைப)கி0 ெசெபா6 5) - ேதைன

தைலயிேல )ளியாக-ைடய மல மாைல' ைப)கிD ெசெபா6; மல );

ஞா6றன வயிரமாைல ந2கதி )மாைல கா6+ - Qக!ெப ற வயிரமாைல'

ஒளிமி2 தமாைல' ேதா +வி); அமி ) ஏதி நி6ற க பகCேசாைல -

அமி தைத ஏதிநி6ற க பகCேசாைல; யா 2 அ. ஈ6+ ெச0வ ரத

இராசமாரம) - யாவ2 அைள [6+ ெச0வைதC ரத இராசமார
எ6; ெபயைர'ைடய).
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விளக : இனி, தா6 ரத அளாேல யாவ 2 ம+ைமயி க பகCேசாைலைய
[6+, அCேசாைலயி

ெச0வைத த6னிடேத'ைடய) இராசமார

எ6+மா; எ6ற), இதி0 வா/ வாரைள க49 பிற 2 அ.பிற),

வ க எG)வ எ6றவா+. இ)ைண' நகாி6 சிற! <றினா .

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

அர4மைனயி6 சிற!
141.

ேவக யாைன மீளி ேவ0 ெவGய தாைன ஐய ேகா0
மாக நீ. மணி= மாாி வ4ைக மா இ0 சீ

ஏக ஆைண ெவ4 2ைட இ நக 2 ம6னவ6

நாக நீர ந0 நக ந6ைம த6ன ெச!வா.

ெபா. : ேவகயாைன மீளிேவ0 ெவGயதாைன ஐயேகா0 மாகநீ. மணி= விைர) ெச0D யாைன', சிறத ேவேலதிய பிற ெகா=ய பைடக@,

வியகதக ெச:ேகாD, வான க% நீ4ட மணி='; மாாி வ4ைக மா

இ0 சீ ஏக ஆைண ெவ42ைட - கிலைனய ெகாைடத:ைக' 2 றம ற

மி2க% தனியா>சி' ெவ42ைட' உைடய; இநக 2 ம6னவ6 - இ
நகரதரசன); நாக நீர ந0நக ந6ைம த6ன ெச!வா - வா;லகைனய
அழகிய அர4மைனயின) ந6ைமையC சிறி) <+ேவா.

விளக : தாைன எ6ற) ஒழித 6+ பைடைய, ேதவ க% = எ6+

2லந6ைம <றினா . சீ -மிக க/, ஏக ஆைண ெபா)வற ஆ@த0. இத6க4

அரச 2ாிய அளி' ெதறD நிரேல ஐயேகா0, மாாிவ4ைக, ெவ42ைட

எ6பவ றா;, ேவகயாைன, மீளிேவ0, ெவGயதாைன, ஏகவாைண

எ6பவ றா; உண த!ப>டன. நாக - வா;ல2, நாகல2மா. நக எ6ற)
அர4மைனைய
------142.

நீ. நில வ2) நீ நிர) வ) இழிதரC

ேச4 நில) இய றிய சிதிரC :ைக ேச

ேகா. நில) ெவGயவா ெகா9 ற தட கிட:2
54 நில) ைவத) ஓ ெபா பினி0 ெபாEதேத.
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ெபா. : நீ ர) வ) இழிதர-நீ ஒ%:காக வ) இழி'மா+; நீ.நில வ2) -

நீ. நிலைத ெவ>=; ேச4 நில) இய றிய சிதிரC :ைகேச - நகரதி6
ெவளியிD.ள அகழ ெதாட:கி! ப9த அழகிய மைறவான க பைட ேச த;

ேகா.நில) ெவGயஆ ெகா93ற தடகிட:2 - வேதாைர அக!ப9தி

ெகா0Dத 2ாிய ஆழமான நீாி0 ெகா=ய றாமீ6 வா% ெபாிய அகழி; நில)!

54 ைவத) ஓ ெபா பினி0 ெபாEத) - நிலம:ைக2! 5ணி>ட) ேபா6ற

ஒ!ப ற அழகினா ெபாE- ற).

விளக : ற- எ6ப) ஈ+ ெக>9C ற என வத0 றனைடயா0 (ெதா0

உயி மய:2-82) ெகா.க. :ைக - கரத க பைட; நகரதி6 ெவளியகழி2

அரச6 அர4மைன U/த அகழி2 உ.ள வழி.
----------143.

இ3சி மாக ெந3 ேபா/) எ0ைல காண ஏகE6

ம3 U/) ெகா49 அணி) மாக நீ4ட நாக
அ3 நி6ைன எ6றE6 ஆ49 நி6+ நீ4ட த6

23சி மா4 ெகா= ைகயா0 <வி வி>ட) ஒதேத.
ெபா. : இ3சி மாக ெந3 ேபா/) எ0ைல காண ஏகE6 - மதிலான) வான
ந9ைவ! பிள) வா;லகி6 எ0ைலைய காணC ெச6றதா0, ம3

U/)ெகா49 அணி) - கி0 அதைன! (ேபாகாம0 த9)) காைல க>=

ெகா49; மாக நீ4ட நாக நி6ைன அ3 - வானதிேல உய த வா;ல2
நின2 அ3கி6ற). எ6றE6 - எ6பதனா0; ஆ49 நி6+ - தா6 கி0

ம4டலதளவிேல நி6+; த6 23சி நீ4ட மா4 ெகா=ைகயா0 <விவி>ட)

ஒதேத - த6 தைலயி0 நீ4ட ெகா=ைகயாேல, நைம வ) கா4க எ6+

<!பி>9வி>ட த6ைமைய ஒத) (ெகா=க. அைச'த6ைம.)

விளக : 23சி - ெகா=நா>9: 2ழி; :கிDமா. இத6க4 இதிர;ைடய

கி0 அவ6 நா>= 2 மதி0, ஆகிய பைகவைனC ச) ெசGவித) எ6றD,

அ!பைகவனாகிய மதி0 த6ைன வ) காAப= இதிரைன!பணித) எ6றD
இனிய க பைனயாத0 உண க.
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--------144.

) மாைல !ாி ாி மா மணி கத-

ஒத நா62 ேகார ஓ:கி நி6+ ஒளி வன

சதி ெந றி U>=ய தாம நீ. மணிவண6

த) ஒளி மணி= தாம நா0வ ேபாDேம.

ெபா. : ாிமா மணிகத- ஒத நா62 ேகார - மிக! ெபாிய மணிக. பதித
கதைவ'ைடய தமி0 ஒத நா62 ேகார:களிD; ஓ:கி நி6+ ஒளி வன சதி

ெந றி U>=ய -ஓ:கி நி6+ ஒளிெசGவனவாகிய Uலதி6 தைலயிேல அணித;

!ாி தமாைல - !ாியாக-.ள )மாைல தாமநீ. மணிவண6 த)ஒளி
மணி= - ஒளிமி2 ெந=ேயானாகிய திமாE6 பர- ஒளிைய'ைடய
மணி=யி0; தாம நா0வ ேபாD - மாைலக. ெதா:2வன ேபாD.

விளக : ேபா6ற- பாட. !ாியாகிய தமாைலைய 'ைடய கத-மா.

-------145.

ச:2 வி நிதில சாெதா9 ஏ) 54 ைல
ெகா:2 வி ேகாைத தா/ <த0 ஏ)
இ:கித களி!பினா0 எGதி ஆ9 5

ெச: க4 இதிர6 நக C ெச0வ எ6ன) அ6னேத.
ெபா. : ச:2 வி நிதில சாெதா9 ஏ) 54 ைல - ச:2 U0 றி [6ற
)மாைலையC சதன)ட6 தா:காநி6ற அணிகல6 பிற- அணித

ைலயிைன'; ெகா:2 வி ேகாைத தா/<த0 ஏ) சாயலா - மண மி2

மாைல ெபாதிய <தEைன' உைடய ெம6ைம'+ மகளி ; இ:கித

களி!பினா0 எGதி ஆ9 5ெபாழி0 - காம 2றி!ட6 <=ய களி!ட6 ெச6+
ஆ9 மல கா; ெச:க4 இதிர6 நக Cெச0வ எ6ன) அ6ன) -

ெச:க4ணனான இதிர6 நகாி க பகCேசாைல எதைகயேதா அதைகயதா2.
விளக : ெச0வ: ஆ2ெபய ; ேசாைலைய உண தியதா0

----------
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146.

ெவ.ளி யாைன ெம6 பி= மி6 இல:2 ைப ெபானா0

).@ மா6 ஒதD ெச ெபா6 அ ெபா6 மா6பிைண
உ.@ காம உ. ட ேவத6 ஆ:2 உைறவ) ஓ
ப.ளி மாட ம4டப ப:கதி !ப வ4ணேம.

ெபா. : ெவ.ளி யாைன மி6இல:2 ைபெபானா0 ெம6பி=-ெவ.ளியா ெசGத
களி+ ஒளிவி9 திய ெபா6னா ெசGத பி='; ெசெபா6 ).@ மா6

ஒதD - ெசெபா6னா ெசGத ).@ கைலமா;; அெபா6 மா6பிைண அழகிய ெபா6னா ெசGத பிைணமா;; உ.@ காம உ.ட ேவத6 ஆ:2

உைறவ) - ஒ6ைற ம ெறா6+ ேநா2: காமேநா2 ேவத6 மனதிேல
ேவ>ைகதீைய எ%!ப அவ6 அCேசாைலயி0 த:2வதாகிய; ஓ ம4டப

ப.ளிமாட ப:கதி ! பவண - ஒ ம4டபதி0 உ.ள ப.ளிமாட ெதாளி
M நாகலைக ஒ2.

விளக : இனி ெவ.ளியாேல யாைன' பி=' ெசGத எ6+மா. இ!ெபா.
ஆ ெறா%கான).
-------147.

ேகா/ அைர மணி மட0 <த0 ெந றி ஏதிய
மாைழய திர. கனி மா மணி மரகத

U/ 2ைல! ப:க2 UD பாைள ெவ4 ெபானா0
ஊ/ திர. மணி கயி+ ஊச0 ஆட வி>டேத.

ெபா. : மாைழதிர. அகனி - ெபா6னா ெசGத அழகிய திர4ட பழைத';

மாமரகத மணி U/2ைல - ெபைம மி2 மரகத மணியா ெசGய!ெப ற

2ைழைய'; ெவ4 ெபா6னா0 UDபாைள - ெவ.ளியா ெசGத UDைடய

பாைளைய'; ஏதிய ேகா/ அைர - ஏதிய ெகா%விய அ=!பாகதிைன';

மணிமட0 ப:<த0 க2 ெந றி -நீலமணியா ெசGத மடEைன' உைடய
பசிய <த ககி6 ெந றியிேல; ஊச0 ஆட இ>ட) ஊ/திர. மணிகயி+ -

ஊச0 ஆட இ>ட கயி+ ஒ%:காக திர4ட )வட.
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விளக : <த க2: <த பைனேபால ககி0 ஒவைக: ேகா/ - ெகா%விய.

மணிமட0: மணி-நீலமணி. மணிகயி+: மணி: ஈ49 ).
-------148.

ெம6 திைன! பிற:கD மிளி ) M/ அவி'

26+ அய0 மணிC ைன 2வைள க4 விழி!ப-
நி6+ ேநா2 மா6 பிைண நீல யாைன ம6னவ6
க6+ காம ெவஃகிய காம காம 5மிேய.

ெபா. : நீலயாைன ம6னவ6 க6+ காம ெவஃகிய காம காம5மி - காிய

யாைனைய'ைடய ேவத6 த%ேபறிய காமதாேல விபிய, காம; வி
நிலதி0 ; பிற:க0 26+ ெம6திைன' - திர4ட ெசG26றிேல ெம0Eய

திைனைய', மிளி ) M/ அவி' - 2தி) வி% அவிைய'; மா6பிைண

அய0 மணிCைன 2வைள க4விழி!ப- - மா; பிைண' அயE0 உ.ள
ைனயி 2வைள கா!பா க4 ேபால விழி) ேநாக-; நி6+ ேநா2 உ4பனவாக நி6+ ேநா2.

விளக : காம காம5மி - காம;2 வி!ப3 ெசG' 5மி, காமைர ெவ6ற

க4ேணா6 (சி . 164) ேபால. பிற:க0 - திர.. இவ ைறC சிதிர எனி ேகாயி 2
அ:கமாகிய ெசG26+ <றி றிலராவ .
-------149.

தீ 2யி0 மண) ேத6 )3ச வ49 பா4 ெசய

ேவ:ைக நி6+ ெபா6 உ22 ெவ  உ9த சதன
ஓ:2 பி4= ச4பக ஊழி நா+ நாக

நீ:க நீ:2 இ6 உயி நிைன!பி6 நி6+ இளஃ2ேம.
ெபா. : தீ:2யி0 மண), ேத6)3ச, வ49 பா4 ெசய - 2யிலாகிய இனிய
காள: <=, ேதனாகிய யா/ த:க, வ49க. பாட, ேவ:ைக நி6+ ெபா6

உ22 ெவ  உ9த - அவ றி 2! பாிசிலாக ேவ:ைக நி6+ ெபா6ைனC

ெசாாி',  <றிய ெசG26ைறC U/தைவ. சதன ஓ:2 பி4= ச4பக ஊழி
நா+ நாக - சதன உய த ஆேசா2 சபக ைறைம!பட
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மண:கம% ர6ைன' ஆ2. நீ:க இ6;யி . நீ:2 நிைன!பி6 நி6+
இள2 - கதளி க..

விளக : ஊ/ : ஊழிெயன திாித) ; ைறைம!பட அல ) நா+, இளஃ2;
இள2. ெசG'. விகார.
--------------150.

த வாG ாிதன ெமாG கதி ! ப ெபானா0

சிதிர) இய றிய ெச0வ ம02 ப6 மணி

பதியி0 2யி றி வா6 பதி) ைவத ேபா0வன
இதிறத ப) எறி) இைளய ஆ9 5மிேய.

ெபா. : இைளய ப) எறி) ஆ9 5மி இளந:ைகய ப) Mசி ஆ9 இட:க.;
த வாG ாிதன - ைத விளிபிேல அ%த!ெப றன. ெமாGகதி !

பெபா6னா0 சிதிர) இய றிய - ேபெராளி'ைடய திய ெபா6னா0 அழ2றC

ெசGய!ப>டன. ெச0வ ம02 ப6மணி பதியி6 2யி றி - ெச0வ நிைறத

பலவைக மணிக. பதியாக! பதிக!ெப +; வா6 பதி)ைவத ேபா0வன

இதிறத - வா;லைக இF-லகிேல இதினா ேபா6றனவாகிய இFவைகயின.

----------151.

ைவத ப) எ9தD மாைல'. கரதD

ைகதலதி6 ஓ>டD க4ணி ெந றி தீ>டD
பதியி0 ைடதD ைப அரவி6 ஆடD

இதிறத பதிேனா9 இ6ப எ0ைல இ0ைலேய.
ெபா. : ைவத ப) எ9தD - நிலதி0 ைவத பைத ைகயா0 ெதாடாம0
காலா> த>= ெய9தD; மாைல'> கரதD -மாைலயி0 மைறதD;

ைகதலதி6 ஓ>டD-ைகயி ெகா.ளD ெச0ல ஓ>9தD; க4ணி ெந றி

தீ>டD-க4ணிைய'ைடய ெந றியிேல தீ>டD; பதியி6 ைடதD - ஒ

ைற2 ஒைற உயர! பதியாக அ=தD; ைபஅரவி6 ஆடD - தா

நிைலயிேல நி6+ படெம9த பாேபால! பர) உலா-மா+ அ=தD ஆகிய;
இதிறத பதிேனா9 இ6ப எ0ைல இ0ைல - இFவைகயினவாகிய

அ!பதிேனா9 உ4டான இ6ப =வி0ைல.
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---------152.

< ற அ6ன < Hதி 2தி வா6 ம! இைடC
சீ ற உ ற ம6ன த ெச6னி ப) அ=!பன

ஊ + இத  மத) ஓைட யாைன P9சா0

கா + இய0 ரவி ேத கல) ெகௗைவ ம0கி6ேற.
ெபா. : < ற அ6ன < Hதி 2திவா6 ம!பிைட - < +வைன!

ேபா6றனவாகிய, <ாிய Hனிைய'ைடய 2தி ேதாGத ெகாகளிேல, சீ ற

உ ற ம6ன த ெச6னி ப) அ=!பன - அரச6 ெவ24ட பைகம6னாி6
தைலைய! பதா9வனவாகிய; ஊ + இத மத) ஓைட யாைன -

ஊ ெற92 மதைத' கபடாைத' உைடயனவாகிய யாைனக@;
P9சா0 கா + இய0 ரவி ேத கல) - கா ைற!ேபால ஓ9 ரவி' ேத
<=; கFைவ ம0கி6+ - ஒEமிக) அFவிட.

விளக : < ற யாைன2வைம.  ெசG'ளி0 மகளி பதா9தE6ப <றிய
ஆசிாிய அநிைனவினாேல இத6க4A ஊ றித மத ேதாைடயாைன
< றம6ன < Hதி 2திவா6 ம!பிைடC சீ ற ற ம6ன த3ெச6னி
பத=!பன எ6றா . இைவ அரச6 ஏ+வன ஆதE6 உ.நி ற0 இய0.

------------153.

கFைவ அ கவி U/) க4 ப92 மாட
ெதFவ தத நீ. நிதி ெச ெபா6 மாட

மFவ0 அ 2ழEனா மணிகல ெபG மாட

இF வலத அ0ல- இட:க. எ0ைல இ0ைலேய.
ெபா. : கFைவ அகவி U/) க4 ப92 மாட -(மனC ெசகா0)

ஆரவாரைடய Mர திர., அரச6 பைகைய மனதா0 ேநாகி, யாமேதா+:

கா) )யி0 ெகா.@ மாட; ெதFவ தத நீ.நிதி ேச த ெசெபா6

மாட - பைகவ ெகா9த ெப3ெச0வ இ2 ெபா6மாட; மFவ0 அ

2ழEனா மணிகல ெபGமாட-0ைலய: 2ழEனா த அணிகல6கைள

இ>=2 மாட; இF வலத அ0ல- - ஆகிய இ:2 <ற!ப>ட இட:க@
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பிற பைடகல ைவ2 இட தEயன-; இட:க. எ0ைல இ0ைல - ஆகிய

இட:க. அளவ றைவ.

விளக : கவி -ெதா2தி; ஈ49 ஆ2ெபய ; Mர கைள உண தியதா0. இனி,
பைகவ 2 கFைவையC ெசGதைல'ைடய ஆ'த:க. U/) ேநாகினா

க4ைண அக!ப9) ஆ'தசாைல எ6; இ!ெபாேள சிற!ைடய). கFைவ

- )6ப.
-----------154.

5 ேகா:2 ேவ:ைக' ெபா6 இண ெசG ெகா6ைற'
காG) நி6+ க4 ெதWஉ காம வ0E மாதரா
<) அறாத ப.ளி' ெகா ற அ6ன ம:ைகய

ஏத0 சா6ற ேகாயிD இைட! ப9) இய6றேவ.
ெபா. : காG) நி6+ க4 ெதWஉ காம வ0E மாதரா <) அறாத

ப.ளி' - த க4க. இைளஞ ெமGைய காG) அவ ெந3சிேல 9, அழகிய
ெகா=யைனய மகளிாி6 <) நீ:காத அர:2; ெகா ற ம6ன ம:ைகய ஏத0

சா6ற ேகாயிD - ெவ றியா ெகா49வர!ப>ட பைகம6னாி6 மைனவியராG

காவE0 இ2 ம:ைகய இைறவைன வழிப9 திேகாயிD; 5த ேகா:2

ேவ:ைக' ெபா6இண ெசG ெகா6ைற' இைட!ப9) இய6ற -மல த

ேகா:2, ேவ:ைக, ெபா6ேபா6+ ெகாதாக மல த ெகா6ைற ஆகியவ ைற

இைடயிேல ெகா49 இய ற!ப>=தன.

விளக : தம) க4ணான) இைளேயா ெமGைய ெவFவிதாகி அவ ெந3சிேல
9 மாதரா எனC சிைனவிைன தெலா9 =தெத6க. இதனா0 (<தறாத

ப.ளி' ேகாயிD ஆகிய) இர49 தமி0 இைடவி>=2 ெம6றா ; ேமேல

வ4க/ மால= வதைன ெசGதா. (சீவக.220) எ6ப. ஈ49 ம6ன ம:ைகய
எ6பத 2 நCசினா கினிய காவ6மகளி எ6றா . அ:ஙன <றியத6

கதிைன அவ ப>=ன! பாைலயி0 ெகா4= மகளி உ49ைற /கி அதி
மா>=ய நதா விளகி6 மல அணி ெம%க, எ6பத 2! பைகவ

மைனேயாராG! பி=) வத மகளி பல நீ4A )ைறயிேல ெச6+ %கி
ெம%2 ெம%க எ6+ வைரத -ைரயா6 ந62 விள:2. இதனா0
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ப4ைடகால) ம6ன பைகம6ன மகளி பா0 நட)ெகா4ட ெபத6ைம
இனி) விள:2. காG) : காG); வEத0 விகார.

----------155.

க) மா மணிதிர. கைட) ெச ெபா6 நீ. வ C

ச) ேபா/) இய றிய த>9 ேவG) ெவ4 ெபானா0
இதிர6 தி நக உாிைமேயா9 இFவழி

வ) இத வ4ணேம அ4ண0 ேகாயி0 வ4ணேம.
ெபா. : மாமணி திர. க) கைட) - மாமணிதிரைள Qணாக

கைடதலா;; ெசெபா6 நீ.வ ச) ேபா/) இய றிய த>9 ெவ4ெபானா0
ேவG) - ெபா6னாலான வாிேல சதனைத அ+)C ெசG)ைவத

ெந9:ைகைய ெவ.ளியாேல ேவGதலா;; அ4ண0 ேகாயி0 வ4ண இைறவ6 ேகாயிE6 த6ைம; இதிர6 திநக உாிைமேயா9 இFவழி வதித
வ4ணேம - இதிர6 அர4மைன உாிைம மகளிட6 இFவழி வதித
த6ைமேயயாG இத).

விளக : ஏகார : ேத ற.

----------156.

ஆடE6 அரவ அ:ைக ெகா>= ெந3 உண!

பாடE6 அரவ பைண ழ- அரவ

<9 ேகால தீ ைவ ேகால யா/ அரவ

வாட0 இ0ல ஓைசயா0 ைவக0 நா@ ைவகி ேற.

ெபா. : ஆடE6 அரவ - <தி6 ஒE'; அ:ைக ெகா>= ெந3உண!

பாடE6 அரவ - ைகெகா>= ேக>ேபா ெந3ைச! ப2மா+ பா9 பாடE6
ஒE'; பைணழ- அரவ - ெபாிய ழவி6 ஒE'; <9 ேகால தீ3ைவ

ேகாலயா/ அரவ -(பிற கவிகேளா9) <9 அழ2 ைவ' ெபாதிய

நரைப'ைடய யாழி6 ஒE'; வாட0இ0ல ஓைசயா0 ைவக0 நா@ ைவகி6+ (ஆகிய) 2ைறத0 இ0லாத ஓைசயாேல (அ4ணD2) நா.க.ேதா+ நா.கழியா
நி6ற).
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விளக : ெகா>= - ஒக=) (ேசர ெகா>=.) இனி, ைவகவாயி6, ஓைசேயா9

ெச0ல நா@ கழியா நி6ற) எ6க. (அ4ண0 எ6ற ெசா0 6பா>=E)

வவிக!ப>ட).) ேகாயிE6 சிற! <றினா .

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

சCசத6 வரலா+
157.

நC நாகதி6 ஆ அழ0 சீ றத6

அCச உ + அைடதா 2 அமி ) அ6னவ6

கC உலா ைலயா 2 அண:2 ஆகிய
சCசத6 எ; தாமைரC ெச: கணா6.

ெபா. : கC உலா ைலயா 2 அண:2 ஆகிய சCசத6 எ; தாமைரC

ெச:கணா6 - கC! ெபாதிய ைலயா 2 ஆைசைய உ4டா2 சCசத6

என! ெபயாிய தாமைர மலரைனய ெச:க4ணா6; அCச உ + அைடதா 2

அமி த6னவ6 - அCச)ட6 கலைடதவ 2 அமி த ேபா6றவ6; நாகதி6

ந3 ஆ அழ0 சீ றத6-அைடயாதா 2! பாபி6 ந3ைச!ேபால நிைறத
தீயைனய சீ றைடயவ6.

விளக : (பாபி6 சீ ற ந3 உயிைர! ேபா2 அள- இ) பிற2 நீ:2).

இC ெசG'ளி; ேவத 2ாிய அளி' ெதறD <ற!ப>டன. அளியி;

ேவத 2 ெதறேல சிறதE6 த க4 நC நாகதி6 ஆரழ சீ றத6 எ6றா .
அCச உ றைடதா 2 எ6றைமயா6 ெச2 +! பைகதா 2 நாகC

சீ றத6 எ6+ வவிேதா)க. ஆரழ சீ றத6 எ6றதனா0 அவ6 ேபரா4ைம

விதேதாத!ப>ட). அைடதா  கமி த6னவ6 எ6றதனா0 அத6 எஃகாகிய

ஊரா4ைம விதேதாத!ப>ட). எ6ைன?

ேபரா4ைம எ6ப த+க4ஒ6 + றகா0
ஊரா4ைம ம றத6 எஃ2

எ6பவாகலா6 எ6க.
----------158.

வ4 ைகயா0 கE மா றி ைவ ேவEனா0

தி4 திற0 ெதFவ ேத  ெதாைக மா றினா6
H4 கைல2 இடனாG தி மா மக.
க4க@2 இட6 ஆ க= மா பேன.
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ெபா. : திமாமக. க4க@2 இட6ஆ க= மா ப6 - திமக. க4க.

ேவறிட ேநாகாம0 ேநா2 இடமாகிய )ைம நிைறத மா பனாகிய அவ6;
H4கைல2 இட6 ஆG-H4ணிய கைலக@2 இ!பிடமாகி; வ4ைகயா0 கE
மா றி - வ4ைம'ைடய ைகயினா0 வ+ைமைய நீகி; ைவேவEனா0 தி4திற0

ெதFவ ேத ெதாைக மா றினா6- <ாிய ேவEனா0 தி4ணிய திறைல'ைடய
பைகவாி6 ேத திரைள நீகினா6.

H4கைல எ6ற), இய0, இைச, நாடக, சி ப, ஓவிய எ6; ஐதைன'.

இைவ க4ணி; ெசவியி; H4ணிதி6 உண வனவாகE6 H4கைல
என!ப>டன.
---------159.

ேகாைத நிதில U/ 2ளி ெவ4 2ைட

ஓத நீ உல2 ஒ!ப நிழ றலா0

தாைதேய அவ6 தா. நிழ0 த:கிய

காதலா0 களிகி6ற) இF ைவயேம.
ெபா. : ேகாைத நிதில U/2ளி ெவ42ைட - 5மாைல' )மாைல'
U/த 2ளி த ெவ42ைடயா0; ஓதநீ உல2ஒ!ப நிழ றலா0 - கட0U/த
உலைக ஒ!ப நிழ ப9தலா0; தாைதேய (அFவரச6) உலகி 2 தைதேய

ஆயினா6; அவ6தா. நிழ0த:கிய - அவ6 தாளி6 நிழEேல வா/வத 2; இF
ைவய காதலா களிகி6ற) - இF-லக அவ6 ேம0 ைவத அ6பினா
களி!+கி6ற).

விளக : ேகாைத நிதில: உைம ெதாைக. ஒ!ப - எ0லா 2 ஒ!ப. த:கிய:
ெசGயிய எ6; எதி கால விைனெயCச. இனி, தாணிழ ற:கிய ைவய, அவ6

உலகி0 ைவத காதலாேல களிகி6ற ெத6+மா. இவ றா0 (6+

ெசG'>களாD) ெதறD அளி' அழ2 ெகாைட' Mர க0வி' ைற

ெசGதD <றினா . ஈ49 ேதவ தாைதேய எனC சCசத; ேகாதியதைனேய

கபநாட சிறி) மா றி தயரத6 தாெயா2 அ6பி6 (4.அரசிய-4) எ6+

த:கா!பிய) அைம) ெகா4டா .
-------------
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160.

தம6 த4 அளியா0 தன) ஈைகயா0

வண6 < + உயி மா றE6 வாமேன

அைமயா0 அழகி6 கைண ஐ) உைட
திமக6 தி மா நில ம6னேன.

ெபா. : தி மாநில ம6ன6 - திைவ'ைடய மாநிலதி6 ம6னனான சCசத6;
த4 அளியா0 தம6 - (அமி தைத ெயாதD உலைக நிழ றD ஆகிய)

த4ணிய அளினா0 அறகட-ைள! ேபா6றவ6; தன) ஈைகயா0 வண6 -

(கEமா றின) ெகாைடயா0 வணைன! ேபா6றவ6; உயி மா றE6 < + (ேத ெதாைக மா +மிடதா0 அழ சீ றதனாG) உயிைர! ேபா2தலா

< +வைன! ேபா6றவ6; அைமயா0 வாம6 -(கைலகிடனா) அைமயா0
வாமைன! ேபா6றவ6; அழகி6 கைண ஐ)உைட திமக6 (மகளி 2

அண:காகிய) அழகா0 ஐ:கைண ேயதிய திமக. மகனான காமைன!
ேபா6றவ6.

விளக : இ:ஙன உவைம <+த 2 ெகா49 <றினா . எனேவ, <றிய)

<ற0 அ6ெற6க.
----------161.

ஏைன ம6ன த இ6 உயி ெச ற ேவ0

தாைன ம6னாி0 தா6 இமி0 ஏ+ அனா6
ேதைன மாாி அ6னா6 திைச காவல6

வான ேதாG கழா6 மE- எGதினா6.
ெபா. : ஏைன ம6ன த இ6;யி ெச ற ேவ0 தாைன ம6னாி0 தா6இமி0

ஏறனா6 - ம ைறய (பைக) ம6னாி6 இனிய உயிைர! ேபாகிய

ேவ பைடைய'ைடய த6 மர ம6ன களி0 தா6 ெசகினா0 இமிைல'ைடய
ஏ+ ேபா6றவ6; ேத6மாாி அ6னா6 திைச காவல6 - ெமாழியா0 ேத6

மைழயைனயவனாகிய எ>9 திகி 2 அரசனாகிய அவ6; வான ேதாG கழா0

மE- எGதினா6 - வானி ெபாதிய கழாேல மி2த0 ெப றா6.
விளக : ேதைன : ஐ : அைச.
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-------------

விசையயி6 ேதா ற
162.

ெச0வ 2 இ6னண ேசறE0 தீ ன0
ம02 நீ விைதய) அரச6 மக.

அ0E ேச அண:கி 2 அண:2 அ6னவ.

வி0E6 நீ. வ) எறி ேவ0 கணா..

ெபா. : ெச0வ 2 இ6னண ேசறE6 - அரச;2 இFவா+ ந0விைன

நடதலாேல; தீன0 ம02நீ விைதய) அரச6 மக. -(இத 2தக) இனிய
நீ வளமிக இய0ைப'ைடய விைதய) ம6ன6 மக.; அ0Eேச அண:கி 2

அண:2 அ6னவ. - தாமைரயி0 வா% திமக@2 ஒ திமக. ேபா6றவ.;

வி0E6 நீ. வ) எறி ேவ கணா. - வி0லைனய நீ4ட வதிைன'
எறி' ேவலைனய க4ைண' உைடயவ.;

விளக : அ0E : அகவித/; சிைனயா2 ெபயராக தாமைர மலைர உண திய).
னEன) வள!ப ெபாதிய நீ ைமைய'ைடய விைதய; த4ணீ

விைளவி2 நீமா. திவி 2 ஒ திவ6னவ.; இ0ெபா. (உவைம.)

சCசத6 உயி நீதைம2 காரணமாத0ப றி வி0E6 நீ.வ) எறிேவ
கணா. எ6+ ெகா0பைடகைள உவைம ஓதின .
-----------163.

உ- சாயD ஒ!ப உைர!பத 2

அாிய ஆயி; அF வைள ேதாளிக4

ெப2 காாிைக ேபவ0 ெப4 அண:2
அாிய ேதவ ஏ) அ நீரேள.

ெபா. : ெப4 அண:2 அாிய ேதவ ஏ) அநீர. - (அவ.) இF-லகி

ெப4ணா0 வ)த காிய ேதவ க/த காிய ப4பினா.; உ- சாயD

ஒ!ப உைர!பத 2 அாிய ஆயி; - (அவ@ைடய) வ=- ெம6ைம'

இத6ைமயெவன! ெபாத உவைம <+த 2 அாிய எனி;; அF

வைளேதாளிக4 ெப2 காாிைக ேபவ0 - அழகிய வைளேதாளியி6 அழைகC

சிறி) <+ேவ6.
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விளக : அ)ேம <+கி6றா . உ-3 சாயDமாகிய காாிைக எ6க. அைவ
க4ணா; மனதா; Hகர!ப9வனேவய6றிC ெசா0லா <+

எளிைம'ைடயனவ0ல ெவ6பா உைர!பத 2 அாிய வாயி; எ6+,

அ:ஙனமாயி; எமாEய6ற வளவி <+ேவ எ6பா ேபவ0 எ6+
<றினா . அ2ைற மக> பிற!பிைன'ைடய எமேக உாிய) ம6ெற6பா

ேதவ ஏத நீர. எ6றா .
----------164.

எ4ெண' நான இைவ /கி இ. திகி>9

ஒ4ண+ )கி0 கிழி ெபாதி) உைற கழிதன ேபா0

க4 இ49 ெநறி ம0கி கைட2ழ6ற க: 2ழ0க.
வ4ண! ேபா) அCசி) மகி/- ஆனா தைகயேவ.

ெபா. : எ4ெண' நான இைவ /கி - எ4ெண' %2 எ6;

இவ றிேல %கி; கைட 2ழ6ற க:2ழ0க. - Hனி 4ட காிய <த0க.;

இ. திகி>9 - இைள! பி=) நீள +கி (அற0பட! பி=)); ஒ.

ந+)கி0 கிழிெபாதி) உைற கழிதனேபா0 - ஒளி ெபாதிய ந0ல )கிலாகிய
உைறயிேல ெபாதி) ைவ)! பிற2 அதைன வா:க!ப>டைவேபா0; க4

இ49 ெநறி ம0கி - (பா !பவ ) க4க. இள ெநளி- மி2); வ4ண! ேபா)

அCசி) -ேச=ய மலைரெகா49 வழிப>டாD; மகி/- ஆனா தைகய வ) த6ைமய.

விளக : இ49 - இள. 2ழ0, மயி மாதிைரயாG ஐவைகைய'

உண தE ப6ைம <றினா . க4 - இடமாகி, க:2ழ0 - ெகா=ய 2ழ0
எ6+ ஆ. 2ழ6+ பாட.

-------------165.

2ழவி ேகா>9 இள பிைற' 2ளி மதி' <=ன ேபா0
அழ2ெகா. சி+HதD அணி வ>ட மதி க

ெதா%த 2 வர ெகா92 ெதா4ைட வாG Q+வ0
ஒ%2 ெபா6 ெகா= 2 உ!பசிைய உ2ேம.
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ெபா. : 2ழவிேகா>9 இளபிைற' 2ளி மதி' <=னேபா0 - 2ழவி!

பவ) ஒ கைலைய உைடயதாG! பி6 இளபவேத நி6ற பிைற'

2ளி த தி:க@ <=னேபால; அழ2ெகா. சி+ HதD அணிவ>ட மதிக அழகிய சிறிய ெந றி' அணிமி2 வ>டமான மதி!+ க; ஒ%2ெபா

ெகா=2 - வளகி6ற ெபாEவிைன'ைடய நீ4ட 2; ெதா%தா 2 வர

ெகா92 ெதா4ைட வாG - ெதா%த கணவ;2 வர ெகா92 ெகாFைவ
கனியைனய வா'; Q+வ0 - Qய ப க@; உ!பசிைய உ2 உ!பசிைய' மய2.

விளக : இளைம - ஈ49 2ழவி!பவ ஒழிதத6 ேம +. இளைம'

தவேதா? (கE.15) மாகட0 ந9வ4 எ4ணா> பக)! - பெவ4=:க.

ேதா6றி யா:2 - க)!பய0 விள:23 சி+Hத0 (2+. 129) எ6றா பிற.

உ2த0 : Hக த 2 அவ@ ஆ4பாலாக வித0. ெதா%தா 2 எ6றத 2

நCசினா கினிய தா6 ெதாழ!ப>ட கணவ;2 என ேவ4டா) உைரவிாிதா .
ஊ=ய காலேத த6ைன ெதா%கி6ற கணவ6 ேவ49கி6ற <டைல

Q+வேல உட6பா9ண )மா றா6 அளிதE6 ெதா%தா 2 வர:ெகா92
Q+வ0 எ6றா . ெதா%ேவா6 ேவ49வெத0லா வரேம ஆகE6 வர
எ6றா .

-----------166.

வ4 சிைலைய வன! அழி) வா ) ஒ%கி நில ெபறா

H4 கைம ெகா49 ஒசி) Hத0 இவ ) ேபா) உலாG
க4 <டா கைட ைட) ைகவ0லா6 எ%திய ேபா0
ப4 ஆ த ெகா9 வ பழிC ஆனா! ப=யேவ.

ெபா. : கைட ைட) ைகவ0லா6 எ%தியேபா ப4 ஆ த ெகா9 வ

-(எ%) ஒைம!பட )கிEைக ேகாைல) உதறி ைகேத த ஓவிய6

எ%தியவ ைற! ேபால தம2ாிய ப4 நிைறத ெகா=ய வ:க.;

வ4சிைலைய வன! அழி) - வளமி2 வி0E6 அழைக ெக9); வா )

ஒ%2 நிலெபறா - தம2 இய6ற அள- நீ49 ேம ெச0லாவாகி; H4கைம
ெகா49 ஒசி) - <ாிய கைமெகா49 வைள); Hத0 இவ ) ேபா)

உலாG க4 <டா - ெந றியி0 தா ெச0Dத 2ாிய அள-3 ெச6+ ேபா)
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பர) தமி <டா (ஆதE6), பழிC ஆனா! ப=ய -கழ0 அைமயாத

த6ைமயவாயின.

விளக : வன!பிக) வா ெதா%க எ6பQஉ பாட.

------------167.

ேச0 அைனய சி0லாிய கைட சிவ) க மணி அ

பா0 அக)! பதி) அ6ன ப=யவாG னிவைர'

மா0 உ+!ப மகி/ ெசGவ மா4பி0 ந3 அமி தேம

ேபா0 2ணத ெபா கய0 க4 ெசவி உற! ேபா) அக6றனேவ.
ெபா. : சி0அாிய - சில இேரைககைள'ைடயவாG; கைட சிவ) - கைட!ற

சிவ); கமணி அ பாலக)! பதித அ6ன ப=யவா - மாேயாைன' அழகிய
பா கடைல' கேத அைமதா ேபா6ற த6ைமயவாG; னிவைர'

மா0உ+!ப - னிவ கைள' மய<>9வனவாG; மகி/ெசGவ -

களி!5>9வனவாG; மா4இ0 ந3 அமி தேம ேபா0 2ணத - )6பதா0
நல இ0லாத ந3, இ6பதா0 நல த அமி த ேபா6ற ப4பினவாG;

ேச0அைனய ெபா கய க4 - ேச0மீைன! ேபா6+ ெசவி'ட6 ெபா: க4க.;
ெசவிஉற! ேபா) அக6றன - ெசவி'ற நீ49, அத ேக ப அக6றிதன.

விளக : (ேச0 உவைமயாக- கய0 அைடெமாழியளேவயாக- நி6றன.

கமணி, பா0: உவைமயா2 ெபய க..) க6னியாதE6 மாD+!ப எ6றா ,

மகி/ெசGவ-கணவ;2 மகி/ெசGவ. இC ெசG'ளி0 கமணி அபாலக)!
பதித6ன ப=யவாG எ6ற ெதாட 2 நீலமணிைய! பாE6 அகேத

பதி)ைவதா ேபா6ற த6ைமயவாG எ6+ உைர<ற0 எளிதாயி!ப- தா
அ:ஙன <றாைம2 காரண <+வா . கமணிைய! பாE பதிதா0

பா0நிற: ெக9ெம6 +ண க எ6+ <றின . இதனா0 அF-ைரயாசிாியாி6

H4மாAைழல உணர!ப9. பதினி! ெப4= பிற ெந3 கா எ6ப)

கதி க6னியாதE6 மாD+!ப எ6றா எ6+ <+ நய உண க.
---------168.

மயி எறி கதாிைக அைனயவாG வ.ைள வா9

125

உயி ெச2) 6 ஒ6றி! பி6 ேபரா) உ அைமத
ெசயி மகர 24டல திைள! ஆனா வா கா)
வயிரவி0 க U= வ4ண M + இதனேவ.

ெபா. : மயி எறி கதாிைக அைனயவாG - மயிைர ெவ>9 கதாிைக

ேபா6றனவாG; வா9 வ.ைள உயி ெச2) - வா=ய வ.ைள ெகா=யி6

அழைக ெக9); பி6 ேபரா) 6 ஒ6றி - பி6ேன மறியாம0 6ேன ெபாதி;

உ அைமத ெசயி மகர 24டல திைள! ஆனா வா கா) - அழ2

ெபாதிய மகரமீ6 வ=வமான 24டல ேதா9 அைசத0 அைமயாத கா);
வயிரவி0 கU= வ4ணM றிதன - வயிரதி6 ஒளிைய தமிடேத
ெகா49 அழ2 M றிதன.

விளக : வா>9 ஆயி6, வா>=ன கா) எ6க. கா) எ6ற உைம இறத)
தழீஇயி +.

24டல எ6ற உைமயா0 ேதா9 ெகா.ள!ப>ட).

ெச2) எ6; விைனேக ப அழகிைன உயி எ6றா .
------------169.

ஈனாத இள: ககி6 மரகத மணி க4A

ஆனாேத இ. ப2 அமணி கைடதQஉ

தா6 ஆகி இெளா9 ஓ தாமைர! 5C ம) அ6ன

கா6 ஆ த திர. க%) கவி6 சிைற ெகா49 இதேத.
ெபா. : ஈனாத இள:ககி6 மரகத மணிக4A - 2ைலயிடாத இள:ககி6
மரகத மணிேபாD கA-; ஆனாேத இ. ப2 அமணி கைடத) -

இைள  + ெக92 அாிய மாணிகைத கைடத)-, தா6 ஆகி -

அ)வாகி; இெளா9 ஓ தாமைர!5C மத அ6ன-இைள' ஒ தாமைர
மலைர' மதா ேபா6ற; கா6 ஆ த திர. க%) கவி6சிைற

ெகா4=த) - மண நிைறத திர4ட க%) அழ2 2=ெகா4=த).
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விளக : ேகா>காத (2ைல[னாத) க6னி க2வைரயி 2 ெநG!பி 2,
மணி திர>சி2, நிறதி 2 உவம. உதயகிாியி சி)ர அவி M/த

சிQராகரதி பதினா+ ச) 'க சிவ!ேபறின % மாணிக இைள

ெக9தE6, இ.ப2 மணி எ6றா . இ@ தாமைர' மயி 2 கதி 2
உவம. கா6 - மண.
----------170.

மணி மகர வாG ேபா/) வா/ த வட U/) ஆ:2

அணி அர2 ஆ ெச ப3சி அைண அைனய ஆ9 அைம ேதா.
)ணிகதி வைள 6 ைக ெதா2விர0 ெச: காத.

மணி அ மல அ:ைக 2Eக ஆ வன!பினேவ.
ெபா. : ஆ9அைம ேதா. - அைச' :கிலைனய ேதா.க.; மணிமகர

வாGேபா/) ஆ:2 வா/த வட U/) - அழகிய றாமீ6 வாGதிறதலாேல

ஆ:2 வா% )மாைல Uழ!ப>9; அணி அர2 ஆ ெசப3சி அைண அைனய

- அழகிய ெசநிற ெபாதிய ெசப3சைணைய! ேபா6றன; )ணிகதி வைள

6ைக ெதா2விர0 - ெதளித கதி ெசாாி' வைளயணித 6ைகயி 2வித
விர0க.; ெச:காத. மணிஅ - ெச:காதளி6 அழைக'ைடய அைப

அைனய; அ:ைக மல 2Eக ஆ வன!பின - அக:ைகக. தாமைர மலரைனய; அ

ைகக. 2Eக ெபாதிய அழகின.

விளக : ப3சைண ெம6ைம2 நிறதி 2 உவம. அைம திர>சி2

ெநG!பி 2 உவம. )ணித0 - ெதளித0. ேபா/த- வா6 த பாட.
--------171.

தாமC ெச! இைண க>9 த4 கதி வி9 நீல

மா மணி தாபிதன ேபா0 மன ப2 க: க4ண
ஏ உற அ= பர) இள பிைற வட U=

ஆ அண:2 2= இ) அ3 ண:2 பரதனேவ.

ெபா. : தாமCெச! இைண - மாைலயணித ெச!களைனய இ ைலக@;

க>9 த4கதி வி9 நீலமாமணி தாபிதனேபா0 - த உCசியிேல 2ளி த
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கதிைரC ெசாாி' நீலமணிைய அ%த!ப>டனேபால; மனப2 க:க4ண -

ேநாகினா மனைத '4A காிய க4கைள'ைடயவாG; ஏஉற அ=பர) -

க4டா மயகமைடய அ=பர); இள பிைற வடU= - இளபிைற வ=வமான

வடைத அணி); ஆஅண:2 2=யி) - தேம0 இ2 அழைகC ெசG'

M + ெதGவ 2=ெகா.ள!ப>9; அ3ண:2 பரதன - அாிய ேதம0
பரவியிதன.

விளக : தாமC ெச!பிைண எனேவ ைலயா. இனி, 53 ெச!பாகி6 சிைனயி

<+ தலறி கிளவி' ஆ (சிைனயா2 ெபய ; 5மாைல2 ஆயினதா0)

ஆஅண:2 - ேம0 ஆககடவ வதமா, (கைதைய '>ெகா49)

--------172.

அ: ைக ேபா0 வயி+ அணித வல ழி அைம ெகா!5/

க:ைகயி6 ழி அைல2 க4 ெகாளா Hட:2 இைடைய
உ49 என தம மதி!ப ேநாகினா பிற எ0லா

உ49 இ0ைல என ஐய அ0ல) ஒ6+ உண - அாிேத.
ெபா. : அ:ைகேபா0 வயி+ அணித - அக:ைக ேபாD வயி ைற அழ2ெசGத;

வல3ழி அைம ெகா!5/ க:ைகயி6ழி அைல2 - வல3ழியாக அைமத

ெகா!5/ க:ைகயி6 ழிைய வ); க4ெகாளா Hட:கிைடைய தம உ49

என மதி!ப - க4A2 ேதா6றாத அைச' இைடைய உறவின பயி சியா0

உ49 எ6+ க)வ ; ேநாகினா பிற எ0லா - (ம +) ேநாகிய ம ைறய

யாவ; உ49 இ0ைல என ஐய அ0ல) ஒ6+ உண - அாி) - பிற

உ+!க. உ4ைமயா6 உ49 எ6+, க>லனாகாைமயி6 இ0ைல எ6+

ஐ'+த0 அ0ல) இர4=0 ஒ6+ )ணித0 அாி).
விளக : க:ைக - 2லQGைம2 <றினா .

இFவழகிய ெசG'ளி6 கைத கபநாட த:காவியேத,
ப0Eய0 ெநறியி பா 2 பரெபா ெள6ன யா 2

இ0ைல'4 ெட6ன நி6ற இைடயி; கி9க4 ெசGதா (கப.ேகால:.12)
----------
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173.

ம6நாக இைண! பட ேத  த>9 மதி மயகி!

ெபா6 ஆல வ>ட ேபா0 கைல இைம2 அக0 அ020
ெகா6 இள பதி' 2+ யE6 2தி' ேபா6+
இ6 அரத! ப>டைச) இதிர 2 க/- அாிேத.

ெபா. : ம6நாக இைண!பட ேத த>9 ெபா6 ஆலவ>டேபா0ெபைம ெபாதிய அரவி6 இற ஒத பட ேதாி6 த>9

ெபா6னாலாகிய ஆலவ>ட ேபால; கைல இைம2 அக0அ020 - ேமகைல
ஒளி வ>ட அக6ற அ020; ெகா6இள பதி' 2+யE6 2தி'

ேபா6+ இ6 அரத!ப>9 அைச) - காைலயி0 ேதா6+ இளஞாயி+ சி+

யE6 இரதேபாேல க4Aகினிய ெசப>99க!ப>9; மதிமயகி

இதிர 2 க/- அாி) - எ0ேலாைர' மதிமய2தE6 இதிர;2 க/த0
இயலா).

விளக : ெகா6 - வி=ய கால. ெகா6வர0 வா/ைக (றநா.379-11) ேபால.

இதிர 2: உ: உய - சிற!.

--------174.

ேவழ ெவ4 திர. தடைக ெவ>= ம + இள: க6னி

வாைழ த49 என திர49 வா0 அர2 உ4 ெசப3சி

ேதாழைம ெகா49 என ெம6ைம உைடயவாG ஒளி திக/)
மாைழ ெகா. மணி மகர ெகௗவி M + இதனேவ.

ெபா. : ேவழெவ4 திர. தடைக ெவ>= -(ஒ%:காக காண!ப9தE6)

ெவ.ைள யாைனயி6 திர4ட )திைகைய அ3வித )ைட; இள:க6னி

வாைழ த4ெடன திர49 - இளைம ெபாதிய 2ைல த.ளாத வாைழயி6

த49 ேபால, திர49; வா0அர2 உ4 ெசப3சி ேதாழைம ெகா49 என - Qய

ெசநிற! ப3சியி6 ந>ைப ெகா4டா ேபால; ெம6ைம 'ைடயவாG - ெம6ைம
ெப றனவாG; ஒளி திக/) - ஒளிெப +; மாைழெகா. மணிமகர கFவி

M றிதன - ெபா6னி பதித மணிகளாலான மகரவ=வான 2ற:2ெசறி எ6;

அணி கFவி ேமலாயிதன.
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விளக : ெவ>=: ()ைடகைள உண தியதா ) ெபய . ம +: விைனமா +.

ெசப3சி: ப3சி மாதிைர; அர2 உ4 என நிற:<றினதா0. ெபா6 த6னிடேத

அடகின மணி. மகர: உவைமயா2ெபய . (2ற:2 ெசறி: ஓ அணிகல6.) திர4ட

எ6ப) பாடமாயி6 ெபயரா.
---------175.

பகதா0 கவிழிய வாG ேம0 பிற:கா! பா4=லா
ஒக ந62 உணராைம ெபாதிய சதினவாG

ெந2! பி6 <டா) நிக அைமத ழ தா@

மக@2 இ0லாத மா>சியி6 மEதனேவ.

ெபா. : ேம0 பகதா0 கவிழியவாG - ேம பகதிேல கவி/Cசிைய

உைடயனவாG; பிற:கா! பா4=0ஆ - ேபராத வ>ட ஆமா+; ஒக ந62

உணராைம ெபாதிய சதினவாG - ந6ைம இத 2 ஒ!ப ேவ+ ஒ6றி0

உணராதவா+ உ.ேள ெபாதிய ச)கைள உைடயனவாG; ெந2! பி6 <டா)

நிக அைமத ழதா@ - ெநகி/) பி6 ேபாகாம0 இர49 சமமாக உ.ள

ழதா>க@; மக@2 இ0லாத மா>சியி6 மEதன - ம ற மக@2

அைமயாத சிற!பினா0 மிகன.

விளக : (நிக அைமத எ6பத 2 உவைமயி0லாத எ6ப) வE)ெகா.@
ெபாளா2.)
------------176.

ஆ9 தைச பிற:கா) வ றா) மயி அக6+

நீடா) 2+கா) நிக அைமத அளவினவாGC

ேச9 ஆவ நாழிைகயி6 ைட திர49 ேத6 ெநG ெபG
வாடாத காேப ேபா0 கைண காE6 வன!பினேவ.

ெபா. : ஆ9தைச பிற:கா) வ றா) மயி அக6+ - ஆ9தைச ெபயராமD

வ றாமD மயி ெபகி; நீடா) 2+கா) நிக அைமத அளவினவாG - நீடாமD:

2+காமD (இர49) சமமான அளவினவாG; ேச9ஆவ நாழிைகயி6

ைடதிர49 - ெபைமமிக அபறாQணி ேபால திர49; ேத6 ெநGெபG
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வாடாத காேபேபா0 - ேத; ெநG' ெபG) ைவ2 வாடாத :கிேல ேபா0;

கைணகா0 இ6 வன!பின - கைணகா0க. இனிய வன!பின.

விளக : ேதவி நிறதி 2 உவைம ப)மராகமாயி;, மயி க. ெபகியதனா0,

கா உவைமயாயி +. இனி, கைணகாE6 வன! இ6ன எ6+மா (இ6னஎன
வவித0 ேவ49). அக6+ - ெபகி. நிகரைமத - சமமாக-.ள. ேச9 -

ெபைம. ஆவநாழிைக - அ<9 (அபறாQணி) வாடாத கா - பCைச
:கி0.

-----------177.

ப ெபா6 ெசG கி4கிணி' பாடக பா9 அைல!ப
நய) எாி ெபா6 சில தாி ெபG) அக நக

இைய) எழிலா மணி ஆைம இள பா !பி6 <6 ற ேபா0
அைச) உண - ம=) ஒழி' அ= இைண க/வா ேக.

ெபா. : பெபா6ெசG கி4கிணி' பாடக ) அாிெபG) - திய

ெபா6னா ெசGய!ப>ட கி4கிணி' பாடக )களா0 ஆகிய

அாிெபGய!ெப +; பா9 அைல!ப - தா:கி கிட2 இடைத வ)வதாேல; எாி

ெபா6 சில நய) அகநக - ஒளிவி9 ெபா சில விபிC சிறிேத நைக!ப;

எழி0ஆ மணிஆைம இளபா !பி6 <6றேபா0 அ=யிைண - அழ2

ெபாதிய யாைமயி6 இளபா !பி6 வைளத )ைக! ேபாD அ=யிைணைய;
இைய) க/வா 2 உண - அைச) ம=) ஒழி' - கழ விபி!
க/வா 2 உண - )ள:கி ெக>9!ேபா.

விளக : பா ! பி.ைள' பற!பவ றிளைம, தவ/பைவ தா அவ +ஓ
ர6ன (ெதா0.மர.4.5.) எ6றா . பாடைல!ப எ6பதைன! பரடைல!ப எ6+

ேகாடேல ெபா). கி4கிணி' பாடக அழ2கி>டனவாக- அைலத0

க49 நயெதாி சில (அவ ைற இக/)) அகநக எ6றைம உண தி6+க.

-------------178.

அர2 இய0 ெச: க%நீ அக இத/ ேபா0 உகி U=!

பர! இ6றி Hதி உய ) பழி! அற திர49 நீ49
ஒ2 உற ெந:கி! ெபா6 ஒளி ஆழி அக ெகௗவி
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தி கவி6 ெகா. ெம0 விர0க. ேத6 ஆ 2 தைகயேவ.
ெபா. : திகவி6ெகா. ெம0விர0க. - திவி6 விரலழைக ெகா4ட

ெம0Eய விர0க.; Hதி பர!பி6றி உய ) பழி! அறதிர49 நீ49 ஒ2உற

ெந:கி - Hனி பர!பி6றி காணD + திர49 நீ49 ேசர ெந:கி; ஒளிெபா6
ஆழி அககFவி அகஇத/ேபா0 உகி U= - ஒளி'ைடய ெபா6 ேமாதிர

கFவ!ப>9, அகஇத/ ேபாD (ெசப3U>=ய) உகிைர யணி); ேத6 ஆ 2

தைகய - (மலெர6+) ேத6வ49க. ஆரவாாி2 இய0பின.

விளக : 2Eக ஊ>=ன அகவித/ ெசப3 U>=யத 2 உவம.

-----------179.

எ6ெபா9 நர இ6றி இலவ 5 அட அ;கி
இ6ற வர உய ) இ நில உற! 0E

ஒ6பதி6 சா4 நட!பி; ஒ காத எ6+ அ3
ெம6 ப3சிC சீற=' ேமதக விைழவினேவ.

ெபா. : எ6ெபா9 நரஇ6றி இலவ5 அட அ;கி - எ6 நர இ6றி
இலவி6 இதைழ ெக9); இ6ற வர உய ) இநில உற!0E -

க4Aகினிய றஎ0ைல உய ) நிலைத! ெபாத த%வி; ஒ6பதி6 சா4
நட!பி; ஒகாத எ6+ அ3 - ஏழ= நடதாD ஒகாத எ6+ அ3;

ெம6ப3சிC சீற=' ேமதக விைழவின - ெம0Eய ப3சைனய சி ற='

ெபைமதக வி!பின.

விளக : ஏழ=ெய6ற0 மரபாயிக ஒ6பதி6சா4 எ6ற) ஒ காத எ6;

(ேமாைன) எ%ைத ேநாகி. தமிட வத ெபாிேயா 2 வழிவி9த 2C ெச0D:
2ைறத ெதாைல-ஏழ= ெய6ப . இதனா0 ச!தபரம(தானெப+வெர6ப)

ைசன * ெகா.ைக.
-------------

சCசத6 விசையைய மணத0
180.

இF உ- ெந3 எ6; கிழியி6 ேம0 இ) இலகி)

அF உ- நிைன! எ6; )கிEைகயா0 வதி)
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கFவிய த6 ேநாகினா0 க4 வி9) காத0 நீ

ெசFவிதி0 ெதளி) ஆனா காம! 5C சிதறினா6.
ெபா. : இF- இ) ெந3 எ6; கிழியி6 ேம0 இலகி) (<றிய)

இFவ=ைவ ஒ!ப>=) ெந3 எ6; படதிேல 2றி); அF- நிைன!

எ6; )கிEைகயா0 வதி) - அதைன நிைன- எ6; எ%) ேகாலா0

உ+! விள:க எ%தி; கFவிய த6 ேநாகினா0 க4 வி9) - தா6 ைகெகா4ட
தியானதாேல அத6 க4ைண திற); காத0நீ ெசFவிதி6 ெதளி) - (மாம6

மகளாைகயா0) அ6 எ6; நீைரC ெசாாி); ஆனா காம!5C சிதறினா6 ண Cசி ேவ>ைகயாகிய 2ைறவி0லாத மல கைளC சிதறினா6.

விளக : இவ6 எ%தி! பிரதி>=தா6. இல2 - 2றி)! பா த0. இ)

இேலகி) எ6+ பாட. இேலகி) - எ%தி. இதைகய அழகியாகிய விசையைய

(162) (ந0X/ நடதலாேல) சCசத6 ெந3 ெபாத காதE!பானாயின6

எ6ப) க).
---------181.

ெமG ெபறா எ%) உயி 2 மழைல வாG இ6 +வ0
ைதயலா. ெந9 தட:க4 வைல!ப>9C சCசத6

ஐ'றா6 அண:2 எனேவ அக) அடகிC ெச0கி6றா6
ெமாG அறா களியாைன ழ:கி ேத6 இமி தாரா6.

ெபா. : ெமாGஅறா களியாைன ழ:கி ேத6இமி தாரா6 - ேபாாி0 நீ:காத
மதயாைனேபா0 ழ:கி; வ49க. ஒE2 தாரானாகிய சCசத6; எ%)

ெமGெபறா உயி 2 மழைலவாG இ6+வ0 ைதயலா. - எ%) வ=- ெப +
ேதா6+ இைளய ெமாழிைய' இனிய +வைல' உைடய அ ம:ைகயி6;
ெந9 தட:க4 வைல!ப>9 - நீ4ட அக6ற க4வைலயிேல சிகி; ஐ'றா6
அண:2 எனேவ அக) அடகிC ெச0கி6றா6 - கா0நில ேதாGத0 க4

இைமத0 மாைல வா9த0 ேபா6ற நிலமகளிாி6 இய0 க49 ஐ'றாம0 ெதGவ
மகெளனேவ உ>ெகா49 ஒ%கினா6.

விளக : மழைல - எகாலதி 2: <+ப.
------------
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182.

வ49 இன கபடா அணி) வா மத

உ49 உ2தி9 களி + உழவ6 த6 மக.

ெப4= த ெப நல கட) ெப ற ேப
வி4டல ேகாைத2 விசைய எ6பேவ.

ெபா. : வ49இன கபடா அணி) - வ4=6 திரளாகிய கபடாைத

அணி); வா மத உ49 உ2தி9 களி + உழவ6 த6 மக. விசைய எ6ப -

ஒ%2 மதைத தாேன உ49 சி) களி ைற'ைடயவ6 மக. ெபய விசைய
எ6ப ; வி49 அல ேகாைத2! ெப4= த ெப நல கட) ெப றேப -

அ ெநகி/) மல ேகாைதயா>2 அ!ெபய பிற ம:ைகயாி6 அழகிைன
ெவ6+ ெப ற காரண! ெபயரா2.

விளக : ெபய ேபெரன மவி + (களி +ழவ6 - களி றா0 (ேபா ) ெதாழி0
ெசGேவா6.) விசைய - ெவ றி'ைடேயா.. ெப4ைமயா; அழகா;

உலகிD.ள மகளிைர எ0லா ெவ6றவ. எ6ப)ப றி விசைய எ6; ெபய
ெப றன. எ6ப) க).
-----------183.

அ மணி மரகத) அ: க4 நாறிய

எாி நிற! ெபா6 இத/ ஏ) தாமைர

திமக. இவ. என திலக ெவ4 2ைட!
ெபமக6 ேகாயிD. ேபைத ைவ2ேம.

ெபா. : அமணி மரகத) அ:க4 நாறிய - அாிய மணியாகிய மரகத! பாைறயி
ப)ைமெய6ன ெபாGைகயி0 ேதா றிய; எாிநிற ெபா6இத/ ஏ) தாமைர

திமக. இவ.என - ெந!பி6 நிறைத'ைடய ெபா6னித/கைள'ைடய

தாமைரயி0 M றி2 திமக. இவெள6;மா+; திலக ெவ42ைட!

ெபமக6 ேகாயிD. - ேமலான ெவ42ைடைய'ைடய விைதய ம6ன6
அர4மைனயிேல; ேபைத ைவ2 - விசைய இதா..

விளக : திலக - ேமலாத0. திஉவம, வ=வி 2 ந0விைன'ைடேயானிட)
ஏ2)ைண' ெபா)வாG இத 2. இமவானி0 மரகத! பாைறயி0 ப)ைம

எ6; கயதி0 ெபா றாமைர மலாி6க4 திமக. ேதா6றின. எ6ப) ஆகத

134

ெகா.ைக. அ:க4: உலகறி >9, நா+த0 - ேதா6+த0. ெபமக6 எ6ற)
விைதய ம6னைன.
----------184.

கல ாி அக0 அ020 தாய தFைவய
சிலாி தி) அ= பரவC ெச0பவ.

வலாி சல3சல வைள இய) ஒதன.

2ல ாி) அைனய) ஓ ெகா=யி6 நீ ைமய..
ெபா. : 2ல ாிதைனய) ஓ ெகா=யி6 நீ ைமய. - 2ல ெகா=யி6

இய0ைப விபிய) ேபா6ற இய0பினா.; கலாி அக0 அ020 தாய

தFைவய - ேமகைல விபின அக6ற அ02ைல'ைடய ஐவைக தாய

அவ க. மகளாG தன2 தவ க@; சிலாி தித= பரவC ெச0பவ. சில விபின அழகிய அ=ைய! ேபா ற வா/பவ.; வலாி சல3சல

வைளஇய) ஒதன. - வலாிC ச:2க. சல3சலைதC U/தி!பைத!
ேபா6றன..

விளக : சில ாி எ6ப) சிலாி என விகார!ப>ட). (சல3சல: ஆயிர

வலாிCச:2க. Uழ இ2 ச:2.) கல - ஈ49 ேமகைல. தFைவய எ6ற) ெசவிEய மகளாகிய தமைகமா கைள. இவ 2 வலாிC ச:க:க. உவைம.

சல3சல: விசைய2 உவைம.

----------185.

இ6 அகி0 ெகா% ைக உயி 2 ஈ : 2ழ0

ெம6 மல  ேகாைத த6 ைலக. M:கE6
மி6 உ2+ இைட ெமEய ெம0லேவ

க6னி த6 தி நல கனித) எ6பேவ.

ெபா. : இ6 அகி0 ெகா%ைக உயி 2 ஈ :2ழ0 ெம6மல  ேகாைத த6

ைலக. - இனிய அகிE6 சிறத ைக T>ட!ெப ற 2ளி த 2ழைல' ெம0Eய
மல ேகாைதைய' உைடய விசையயி6 ைலக.; மி6 உ2+ இைட

ெமEய M:கE6 - மி6னி6 வ=வைத ெக92 இைட ெமEய! பதலா0;

க6னித6 திநல ெம0ல கனித) - க6னியாகிய அவ. அழகி6 நல ெம0ல

தி த).
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விளக : மி6 ந92+ எ6+ பாட. எ6ப : அைச.

----------186.

) நா <றிய ாி தாைன அ

க) ெகா0 கடா களி யாைன ம6னவ6

ைபெதா=! பாசிைழ! பரைவ ஏ) அ020
தைத மா>9 இைசதன6 தன) மா றேம.

ெபா. : நா ) <றிய ாிதாைன க)ெகா0 கடாகளி யாைன அ

ம6னவ6 - நா 6ன  <றிய ெப பைடைய' க>9தறிைய றி2

மதயாைனைய' உைடய அCசCசத6; ைபெதா=! பாசிைழ! பரைவ ஏ)

அ020 தைத மா>9 - ைபெதா=யிைன' திய அணிகல6கைள' பரவிய

ஏதிய அ02Eைன' உைடயாளி6 தைதயினிட; தன) மா ற இைசதன6 -

தா6 விசையைய மணகேவ4=ய ெமாழிைய <றிவி9தா6.
----------187.

மமக6 வலத) ம:ைக ஆக

அமதிC U/Cசியி6 அைமCச எ4ணிய
கம க4டவ கலத0 பா6ைமயி0

ெபமக6 ேச தினா பிைண அனாைளேய.
ெபா. : மமக6 வலத) ம:ைக ஆக - மமக6 <றியதைன' மக.

அவனிட அ6ைப அைம) ெகா.@தைல'; அமதிC U/Cசியி6 அைமCச

எ4ணிய கம -< த அறிவிைன' U/Cசிைய' உைடய அைமCச க.

ஆராGத கமைத'; க4டவ - க4ட தைத' தா'; கலத பா6ைமயா0 -

ைம)ன ைறைமயாD; பிைண அனாைள ெபமக6 ேச தினா - மா6பிைண
ேபா6றவைள! ெபமகனிட ேச தன .

விளக : ஆக கிளவியாக எ6ழி!ேபால (அைம) ெகா.@த0 எ6;
ெபாளி0) நி6ற); அவ. தி Cசி' ஆ. கம - விசையயி6 தைமயனாகிய

ேகாவித;2C சCசத6 )ைணயாத0. பி6ன நா62 ெபதிைண ெப+ேம
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(ெதா0 கள--14) எ6பதனா6 ஒ! ெபதிைண! பா ப9 கதவமாமா+
ெபெபாளா6 உண க (ெபெபா. எ6ப) *லாக இகலா.)
-------------

சCசத; விசைய' இ6ப)Gத0
188.

ெபா6 அ ெகா= அமி ) அனா@ ெபா6 ெந9: 26+ அனா;
அன:க;2 இலக ஆகி அ ெகா49 அ%த வி.ளா
இன தம2 எ:2 இ0லா இையதன எ6ப க4
சின திக/ விைடயினா; ெச0வி' ேச த) ஒேத.

ெபா. : ெபா6 ெந9:26+ அனா; ெபா6அ ெகா= அமி ) அனா@ ெந=ய ெபா 26ற ேபா6றவ; அழகிய ெபா ெகா=யாகிய அமி )

ேபா6றவ@; அ ெகா49 அ%த அன:க;2 இலகஆகி - மணதி 2
6ன  காம6 அபினா0 அ%)த 2 உாிய இலக:களாக இ); க4

சினதிக/ விைடயினா; ெச0வி' ேச த) ஒ) - சீ ற விள:2

விைடயிைன'ைடய க> ெபமா; உைமயைம' ேச தைத!ேபால;

வி.ளா - மண நிக/த பி6ன நீ:காதவராG; தம2 இன எ:2 இ0லா -

த:க>2 உவைம எ:2 இ0லாதவராG; இையதன - ஓடபாயின .

விளக : ெகா= எ6றா , 26+ மைறய! பட ) ேக9பிற!பிதE6, அ%த

இலகமாG. கா>சி' நிைல' யக <றி அவ றி 2 உவைம ேம

<+கி6றா . (அமி தனா@ 26றனா; எ6ற) கா>சி: அன:க;கிலகமாகி

எ6ற) நிைல; இையதன எ6ற) யக.) இலக - வி0விைத க 2

மாணவ அைப 2றிபா ) ைதத ெபா>9 நட!ப9வெதா நா மர.

அவ க. மணநிக/வத 2 6ன மிகமிக காமேவகதாேல )6 றன எ6ப)
அன:க;2 அெகா4ட%த இலகமாகி எ6றத6 கெத6க.
----------189.

காதலா0 காம 5மி கதி ஒளி அவ ஒதா

மாத களி+ அனா; மாண மகி/Cசி ம6ற0

ஆதர ெப2கி6ற அ6பினா0 அ6ன ஒ)

தீ) இலா திைள!பி6 ஆமா6 ெச0வேம ெபாி) ஒதா .
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ெபா. : மாத களி+ அனா; மகி/Cசி ம6ற0 மாண (ஒ)) - விசைய'

சCசத; மகி/ைவ'ைடய யகதா0 பா ேபா6+; ஆதர ெப2கி6ற

அ6பினா0 அ6ன ஒ) - ேமD ேமD ெப2கி6ற அ6பி6 ெம6ைமயா0

அ6னைத ஒ); திைள!பி6 ஆமா6 (ஒ))- க4 தEய உ+!களி6

)G!பினா0 ஆமாைன ஒ); தீதிலா காம5மிC ெச0வேம ெபாி) ஒதா -

2 றம ற அவ க. இ! ண Cசி2 6ன ! ேபாக5மியி0 உ.ளாாி6

ெச0வைதேய ெபபாD ஒதிதன ; காதலா0 கதிெராளியவ ஒதா -

இ!ேபா) ேவ>ைகயினா கதிெராளியவராகிய ேபாக5மியிD.ளாாி6
த6ைமைய' ஒதன .

விளக : காத0 - எ0லா! ெபாைள' Hக த 2C ெச0D ேவ>ைக.

காம5மிதான!பயனா ெப+ ேபாக5மி, உைம (உய -) சிற!. ஆதர ெப2

அ6பாவ) ண வத6 6; பி6; ஒத6ைமதாGC ெசய ைகயா0 மி2
அ6, அ6ன: ண Cசியா0 ெமG'2 ெம6ைம2 உவம. பல,

)ைணண அ6னதி6Qவி (கE. 72,சில!.3-66) எ6+, ண Cசியா0 Qவி2
ெம6ைம பிற2 எ6றா . ஒ) எ6பதைன 6; பி6; <>9க.
இFெவCசைத தீதிலாாி0 தீதி6ைமேயா9 =க. தீதிலா திைள!பி

பாடமாயி6 ஆமாைன ெயா) தீதிலா மாதரா களிறனா; எ6க. ஆமா6

ந2:கா பிற2 இனிைமேய ஈ49 உவம. ஏகார (ெச0வேம) ேத ற.

ஆமா6 ெச0வ எ6பத 2 ஆமானி6 திைள!C ெச0வ என!ெபா. ெகா49
ஆ ெறா%காக! ெபா.ேகாடலாD இ:2 நCசினா கினிய <+ ெபா.
கிைடதைல உண க.
-----------190.

த6 அம காதலா; ைதயD மணத ேபா/தி0

ெபா6 அனா. அமி த ஆக! க/ ெவGேயா6 பகியி>டா6
மி6 அவி 5ணினாைன ேவ0 கணா 2 இய ற! ப>ட
ம6னிய ம)வி6 வா:கி மாத பகியி>டா..

ெபா. : த6 அம காதலா; ைதயD மணதேபா/தி0 - த6னா0

விப!ப>ட காதல; அவ@ <=யேபா); க/ெவGேயா6 ெபா6 அனா.

அமி த ஆக! பகியி>டா6 - கைழ விபிய அவ6 திைவயைனயாைள
அதமாக! பகினா6; மாத மி6 அவி 5ணினாைன ேவ0கணா 2

இய ற!ப>ட ம6னிய ம)வி6 வா:கி! பகியி>டா. - விசைய' ஒளிவிள:2
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5ணினாைன ம:ைகய 2C சைமத ம)ைவ! ேபால ஏ + (அவ6 பகின
த6ைமைய அவ@ க49) பகினா..

விளக : வா:கி!பக0 - அவ6 கா>டக49 பகியி9த0: ஒெசா0. இதனா0

அதர பான அ02 பான <றி ேம0 இவ றி 2 உவைம <+கி6றா .
-----------191.

பவழவாG பரைவ அ020 எ6+ இைவ ப2 ேவலா6
கவழ ஆ களி+ ேபா6றா6 காதE கைப ஒதா.
தவ/ ம) ேகாைத மாத தாமைர! 5 அ) ஆக

உமி/ நைக ேவEனா; ஒ4 சிைற மணி வ49 ஒதா6.
ெபா. : பவழவாG பரைவ அ020 இைவ எ6+ - பவழ அைனய சிவத

இதைழ' பர!ைடய அ02ைல' க தாமைர!5- எ6+

மனதி ெகா49; ப2 ேவலா6 - Hக சCசத6; கவழஆ களி+

ேபா6றா6 - (பவழவாைய! ப2ேபா)) கவளைத '4A களி ைற!

ேபா6றா6; காதE கைப ஒதா. - விசைய கைப! ேபா6றா.; தவ/ம)

ேகாைத மாத தாமைர! 5வதாக - ேத6தவ% மாைலைய அணித விசைய(யி6

அ02ைல! ப2ேபா) அவ.) ெசFவி 2ைலயாத தாமைர! 5வாகேவ எ!ேபா)
இக; உமி/நைக ேவEனா; ஒ4சிைற மணிவ4ெடாதா6 - ஒளிவி9

ேவEனா6 ஒ.ளிய சிற2கைள'ைடய நீலநிற வ4ைட! ேபா6றா6.

விளக : இைவ எ6ற) கைப' தாமைர! 5ைவ'; கவைம ெநகி நீ
Hக த 2. 5வதாக - 5வின) த6ைம எகால உ4டாக - இ)

ேவ+பா=6ைமயி6 ேவ+படவத உவமமாயி +; எனேவ சீவக. 218. உைர.

ேவEனா; எ6ற) களி+ேபால வ6ைம'ைடேயா; எ6றவா+. உைம:

உய - சிற!. ெசFவி 2ைலயாதிக Hக வெதா வ49: இ0ெபா@வைம.

-------------192.

பளி2 அைற! பவழ! பாைவ பாி என திக% சாய0

களி கய0 ெபாவ ேபா6+ கைட சிவ) அக6ற க4ணா.
ஒளி கவி6 ெகா4ட காம) ஊ%+ கனிைய ஒதா.

அளி) அயி0கி6ற ேவத6 அ சிைற! பறைவ ஒதா6.
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ெபா. : பளி2 அைற பவழ!பாைவ! பாி என திக% சாய0 -பளி:2!

பாைறைய அ9த பவழ!பாைவ இவள) த6ைம என விள:2. ெம6ைமைய';
களிகய0 ெபாவ ேபா6+ கைட சிவ) அக6ற க4ணா. - களி!ைப'ைடய

கய0க. தமி ெபாவன ேபா6+ ெபா) கைட சிவ) அக6ற க4கைள'
உைடய விசைய; ஒளிகவி6 ெகா4ட காம) ஊ%+ கனிைய ஒதா. -

ஒளிைய' அழைக': ெகா4ட, வி!ப ஊ>9 தி த கனிைய! ேபா6றா.;

அளி) அயி0கி6ற ேவலா6 அசிைற! பறைவ ஒதா6 - அவ@2 ேம6ேமD

வி!பைதT>= Hக சCசத6 அழகிய சிறைக'ைடய வாவைல! ேபா6றா6.
விளக : பளி2! பாைறைய அ9த பவழ!பாைவ இவள) த6ைம ெயன

திக% சாய0. ஈ49 ஒளிய) ெம6ைம; இ) ெசய ைக நல. இத 2 அ9த)

கா>9 பளி:ைக! (2ற.,70) பவழ த6 த6ைமயாகினா ேபால, அ9த மகளி
த6ைமயனா அரசைன இவ@ த6 த6ைமேய ஆகிெகா4டாெளன கைத

கதிய நய49.ெபாவேபா6+ ெபாவெதன விாிக. ெகா4ட கனி. அயிற0
- உ4ட0. உ4ட 2ாிய அ0லா! ெபாைள உ4டன ேபால <றD மரேப

(ெதா0.ெபாளிய0 19) ேதாணல49 )றக!ப>ேடா (கE.23) எ6றா பிற.
பழ வாவD வ9!பட Hக த 2வைம.
-------193.

)+ மல ! பிைணயD U>9 4ண

ந+மல  க4ணி' நா+ சாத

அ+ நில) அமி த அகிD நாவி'

ெப+ நில பிணிதிட! ெபாிய ைவகினா .
ெபா. : )+மல ! பிைணயD U>9 4ண - மல ெந:2 மா பி6

மாைல' ெந றிக>9 4ண!ெபா='; ந+மல  க4ணி' நா+ சாத ந0ல மலரா0 ஆன =மாைல' மண+ சதன; அ+நில) அமி த

அகிD நாவி' - அ+ைவ உ4= தEயன- அகிD %2 ஆகிய

இைவக.; ெப+நில பிணிதிட - தைம Hக ஐெபாறிகைள! பிணி!ப உய த
இவ க. இ6ப றிதன .

விளக : அமி த - அ=சிD பான தEயன. இனி, அ+ நிலதமி த -

அ+ைவ'மா; ஆ+காலதி 2 (இளேவனி0 தEயன) உாிய பான ஆ.
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------------194.

)=தைல க: 2ழ0  உ4 ேகாைத த6
அ=தைலC சிலபிேனா9 அரவ ேமகைல

வ=தைல க4 மல வள த ேநாகேமா9

அ9) உல! அாி) அவ ஊறி0 இ6பேம.
ெபா. : அவ ஊ+இ0 இ6ப - அவ க@ைடய இைடTறி0லாத இ6ப;

)=தைல க:2ழ0 உ4 ேகாைத த6 - ஏல எ6; மயி C சாதணித
:2ழைல' வ49 Hக மாைலைய' உைடய விசையயி6; வ=தைல

க4மல வள த ேநாகேமா9 - மாவ9 வைனய க4மல க. ஊடைல':

<டைல' விைளவித ேநாகதாேல; அ=தைலC சிலேனா9 ேமகைல அரவ

அ9) - (அவ. ஊ=னேபா)) அ= அவ6 தைலயி ப9தE பிறத சிலபி6

ஒEேயா9; (<=ன கால)! பிறத ேமகைலயி6 ஒEேயா9) உல! அாி) -

=த0 அாிதாயித).

விளக : அவ6 ஊறி0 இ6ப எ6+ பாட. )= - ஏல. வ=தைலக4 ஒ!பினா0 வ9வகிாிடேத நி 2: க4.
----------195.

இைழ கிள இள ைல எ%) H4 இைட
தைழ வள ம) மல தய:2 53சிைக

2ைழ க ெகா=ெயா9 2தி ேவEனா6

மைழ கி0 மாாியி6 ைவ2 எ6பேவ.

ெபா. : இைழகிள இளைல எ%) H4இைட தைழவள ம)மல தய:2

53சிைக 2ைழக ெகா=ெயா9 - 54 விள:2த 2 காரணமான

இளைல', ஓவிய எ%)வா இத6 த6ைம கதி எ%)த 2 காரணமான
H4ணிைட', தைழயிேல வள த ேத6ெபாதிய மல விள:2 அழகிய
<தD, 2ைழெபாதிய க உைடய ெகா='ட6; 2தி ேவEனா6

மைழகி0 மாாியி6 ைவ2 - 2தி த:கிய ேவைல'ைடய சCசத6 மாாிகால)
மைழ கி0ேபால அ. ெபாழி) த:2.
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விளக : ைல தEயவ ைற'ைடய ெகா=: இ0ெபா@வைம.
------------196.

ப9திைர! பவழவாG அத மாதி'

ெகா=வள 2வி ைல தட). ைவகி'

இ=யி; ெகா=யி; மய:கி யாவ)
க= மண கிழைம ஓ கடE6 மிகேத.

ெபா. : ப9திைர! பவழவாG அத மாதி' - கடE பவழேபாD வாயி6
அதைத உ49; ெகா= வள 2விைல தட). ைவகி' - ெகா=யி0

வள 2வித ைலயி0 த:கி'; இ=யி; ெகா=யி; யாவ) மய:கி -

இ=க!ப9 மாைவ! ேபால- *ழி ெகா= ேபால- உண - உட

எ0லா மய:கி; க=மண கிழைம ஓ கடE6 மிக) - அவ க@ைடய மிகதான

<>டதி6 உாிைம ஒ கடE; மி2த).

விளக : மா)த0 - ப2த0. இ= - <ல:கைள இ=த மா. ெகா=யி; எ6ழி

ெகா= *E ெகா=. மணகிழைம எ6ற), ண Cசியி6ப!ேப றிைன.

----------197.

க!ர! பதிைர கதி ெசG மா மணிC
ெச!ெபா9 சிலதிய ஏத தீவிய

)! உமி/) அலம காமவ0E'

ஒ!ப பாைவ ேபா6+ உைற' எ6பேவ.
ெபா. : க!ர! பதிைர கதி ெசG மாமணிC ெச!ெபா9 சிலதிய ஏத -

க!5ரைத' பCைச ெவ றிைலைய' ஒளிவி9 மாணிகC ெச!பிேல ேச=ய

ஏத; தீவிய )! உமி/) - ஐெபாறி2 இனிய Hக ெபா.கைள தா;
கணவ;மாக Hக ); அலம காமவ0E' - ண Cசி2 அலம காமவ0E
ேபா6ற விசைய'; ஒ! அ பாைவ ேபா6+ உைற' - உவைமய ற

பாைவேபால த:கினா..

விளக : க!ர : பாகத (க!5ர எ6; வடெமாழிC சிைத-.) காமவ0E':
உ: உய - சிற!. ேவ+ க)C ெச0லாம0 த6ைனேய க)விதE6 பாைவ
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எ6றா . இத 2 6 உலகிய0 மண: <றி காமமி2தியா ெக9கி6றைம

ேம <+கி6றா . பதிைர - பசிய ெவ றிைலC .. >ட!ப9தலா0

(திைரக! ப9தலா0) திைர எ6ப) அத 2! ெபயராயி +. சிலதிய - பணி மகளி .

தீவிய-இனிய, )! - Hக வன. க பகமரேத பட த 2 அலமகி6ற காமவ0E

ேபா0வா. எ6ப) க). பாைவ - ெகா0E!பாைவ. இ) த6ைன க4டாைர
அ!பா ேபாகவிடாம0 கவ ) மய2த0ப றி உவைமயாக எ9தா எ6பா
நCசினா கினிய . ேவ+ க)> ெச0லாம0 த6ைனேய க)விதE6
பாைவெய6றா எ6றா .
-----------198.

ம4 அக காவE6 வ%கி ம6னவ6

ெப4 அ கலெதா9 பிைணத ேப அ.
வி4ணக இ. ெகாள விள:2 ெவ4 மதி

ஒளி நிற உேராணிேயா9 ஒளித) ஒதேத.

ெபா. : ம6னவ6 ம4ணக (இ.ெகாள) காவE6 வ%கி -சCசத6

நில-லக இ@ற காவE பிைழ ெசG); ெப4 அ:கலெதா9 பிைணத

ேபர. - ெப4க@2 அ:கலமானவ@ட6 <=ய அளவிறத க4ேணா>ட;

விள:2 ெவ4மதி வி4ணக இ.ெகாள - விளகமான தி:க. வானக
இளைடய; ஒ4ணிற உேராணிேயா9 ஒளித) ஒத) - ஒளிமி2
உேராகிணி'ட6 மைறத) ேபா6ற).

விளக : காவE6: இ6: (ஐத;) நீக!ெபா>9. உேராணி: உேராகிணி:

விகார: அF-ேராகிணி காரணதி6 இ= சபிக மதிேதGதெதா கைத. ேபர.

எ6ற) அளவிறத க4ேணா>டைத. உவைம2 <றிய இ.ெகாள எ6பைத
ம4ணக இ. ெகாள எ6+: <>9க.
-----------199.

2:2ம ேதாளினா; ெகா% கய0 க4ணி னா@
த:கிய காத0 ெவ.ள தண! அற! ப2 நா@.

தி:க. ெவ4 2ைடயினா 2 தி இ%2 ற வ4ண

ைப: கதி மதியி0 ெத.ளி! பக ) எ9) உைர) அ6ேற.
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ெபா. : 2:2ம ேதாளினா; ெகா%:கய க4ணினா@ - 2:2ம அணித

ேதாளா; மத த கயலைனய க4ணா@; த:கிய காத0 ெவ.ள தண! அற!

ப2 நா@. - நிைலெப ற காத ெபைக நீகமி6றி Hக காலதி0; தி:க.

ெவ42ைடயினா 2! ைப:கதி மதியி0 தி இ%2உ ற வ4ண -

தி:களைனய ெவ42ைடயிைன'ைடய அவ;2! பசிய நிலவிைன'ைடய

மதிேபாலC ெச0வ நாளைடவி 2ைறத த6ைமைய; ெத.ளி! பக ) - ெதாி)

<றி; எ9) உைர) -(பி6ன ) சீவக6 சாித எ9)ைரக ெதாட:2கிேறா.
விளக : இத6 க): இCெசG'>2 அ:கமாகிய (நா9, நக ேகாயி சிற!

தEய) வணைனக. <றி அத 2ாிய தைலவைன நா>9கி6றா , இ)ைண'

அவ6 ேதா6ற 2 காரண: <றி அவ 2  பிற!பி0 அ6ன! பா !ைப! பிாித
தீவிைன வ) 2ரவைர! பிாிதD: <றேவ49தE6, தி இ%2 றைம

 <+கி6றாெர6+ண க. திஇ%2+தலாவ) க>=ய:கார 2 அரசளிதD

அைமCச ெசா ேகளாைம'. (சீவக6  பிற! வரலா+ இ*E6 1856

ஆ3ெசG'. தEயவ றா0 உண க). ைப:கதி மதியி6 திவி% 2 ற என

மா+க. மதி - ேதG பவ) தி:க.. இனி, ைப:கதி மதிஎ6பத 2 அறி-எ6ேற
ெபா. ேகாட0 அைம'. ஆசிாிய பாிேமலழக இ!ெபாேள ெகா4டன .

இதைன அவ ஒளிதிக/ உதி உெக%நாக (12-4) எனவ பாிபாட0 அ=2

வாளா நாக மர எ6ேற ெபா. <றி, ெந>=ைல வ3சிேகா பழ பாட0

எ6ழி' 0Eைலவ3சி! றமதி0 அைல2 க0ெல6 ெபாைந (றநா.387)

எ6ழி' மரவிேசடதி 2.ளன அத6 ெபய தாய ஊாி6க4A தி:க.
ெவ42ைடயினா 2 திவி%2 ற வ4ணைப:கதி மதியி

ெற.ளி!பக ெத9)ைர) எ6ழிC சதிர 2.ள) அவ6 ெபய தாய
அறிவி6க4A ஏ ற!ப>டா ேபா0 எ6+ <+தலா6 உண க.
---------

சCசத6, க>=ய:காரனிட ஆ>சிைய ஒ!பைட) வி>9 விசையேயா9 இ6ற0
200.

களி+ அனா6 அைமCச த. க>=ய: கார6 எ6பா6
ஒளி+ வா. தடைகயா;2 உயி என ஒ%2 நா@.

பிளி+ வா ரசி6 சா றி! ெப சிற! இய றி ேவத6

ெவளி+ இலா ேக.வியாைன ேவ+ ெகா49 இ) ெசா6னா6.
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ெபா. : களிறனா6 அைமCச த. க>=ய:கார6 எ6பா6 - களி+ ேபா6ற

சCசத;2 அைமCச களாக -.ளவ களி க>=ய:கார6 எ6பவ6; ஒளி+வா.

தடைகயா;2 உயிெரன ஒ%2 நா@. - விள:2 வாேளதிய ைகைய'ைடய
ம6ன;2 உயி ேபால! பழகிவ நா>களி0; ேவத6 ெவளி+ இலா

ேக.வியாைன! பிளி+வா ரசி6 சா றி! ெப3 சிற! இய றி - அரச6

ெவ.ைள த6ைமயி0லாத ேக.விைய'ைடய அவ;2, ஒE2 ரசினா0

நா>9கறிவி)! ெப3 சிற!கைள ந0கி; ேவ+ ெகா4=) ெசா6னா6 -

தனிேய அைழ) இதி ெகா49 <+கிறா6.

விளக : (நCசினா கினிய ஒளி+வா. தடைகயா6 க>=ய:காரனாக-,

ெவளிறிலா ேக.வியா6 நிமிதக6எ6; அைமCசனாக-: ெகா49

மா>ேட றி! ெபா. <+வ .) அவ <+வ): ேகாதனா6 (சீவக 240) எ6+

காிமாைல ெந3சினா6 (சீவக 294) எ6+ க0லா மதிாி (சீவக. 345) எ6+
ேம <றE6, க>=ய:காரைன, ெவளிறிலா ேக.வியா6 எனலாகா); இனி

இக/Cசி2றி! எ6பாள எ6ப). இ< றா0 ெவளிறிலா ேக.வியாைன

க>=ய:கார6 எனேவ இவ2 திய உைரயாசிாிய க. <றின எ6+ அ)

இக/Cசி 2றி! எ6+ கதின எ6+ அறியலா. நிமிதிக6 எ6ற ெபயைடய

மதிாி ெயாவைன! பி6ன ஓ நிமிதிக6 (சீவக 204) என <+தலா;,

இ:2!ெபய <றாைமயா;, ஆ ெறா%காக! ெபா. ேகாட கியலாவழிேய

மா>ேட+ேவ49மாதலா; க>=ய:காரெனன ேகாடேல தக).)

மதCெசகா பாக6ேதா>=ைய நீ-மா+ ேபாலகாமகளி! பா0த6 அைமCச
< ைற கடத0ேநாகி, களிறனா6 எ6றா . நிமிதிக6 கமேம <+தD

க>=ய:கார6 அரச6 கதி ேக ப ஒ%2தD இர4ட 2: காரண.
------------201.

அைச- இலா! ரவி ெவ.ள) அாி3சய6 2ல). ேதா6றி

வைச இலா. வரதி6 வதா. வா6 ைவ அமி த அ6னா.
விைசையைய! பிாித0 ஆ ேற6 ேவத6 நீ ஆகி ைவய

இைச பட காத0 ேவ49 இல:2 54 மா ப எ6றா6.

ெபா. : இல:254 மா ப! - விள:2 54 அணித மா பேன! அைச-இலா!

ரவி ேவ.ள) அாி3சய6 2ல). ேதா6றி; ேதாலாத ரவி!ெபைக'ைடய
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அாி3சய6 மரபிேல ேதா6றி; வைசயிலா. வரதி6 வதா. - 2 றம றவளாG,
எ6  பிறவியி0 ேவ49ேகாளாேல பிறதவ@; வா6ைவ அமி த அ6னா.

விசையைய - ைவமி2 வா;லக அமி த ேபா6றவ@ ஆகிய விசையைய;

பிாித0 ஆ ேற6 - பிாி' ஆ ற0 இேல6; நீ ேவத6 ஆகி ைவய இைசபட
காத0 ேவ49 எ6றா6 -(ஆைகயா0) நீ அரசனாகி உலைக! க/ெபற
கா!பாயாக எ6+ <றினா6.

விளக : அாி3சய6: விசைய பா>ட6. வைசயிலா.: விைனெயCச +.

ேவ49 எ6ப) உமீ றா6 வதேதா ஏவ0 க4ணிய விய:ேகா.: வா/த0

ேவ49 இவ4 வைரத ைவக0 (றநா.367) எ6றா பிற.
------------202.

அ4ண0 தா6 உைர!ப ேக>ேட அ9களி + எதி6 இ>ட
வ4ண! 5 தவி த6ைன ஞமE ேம0 இ>ட) ஒ2
க4 அக0 ஞால காத0 என2 என கம% க4ணி

ம4 அக வள ேதாளா6 ம+) நீ ெமாழிய0 எ6றா6.
ெபா. : அ4ண0தா6 உைர!ப ேக>9 - (க>=ய:கார6) தா6

கதியிததைன அரசேன <ற ேக>9 (மகி/)); என2 க4அக0 ஞால

காத0 - எ6 நிைலயி0 இடமக6ற உலைக ஆ@வ); அ9களி + எதி6 இ>ட

வ4ண! 5தவி த6ைன ஞமEேம0 இ>ட) ஒ2 - அ9களி றி6 க%தி0

இ>ட அழகிய க%) ெமைதைய நாயி6 ேம0 இ>ட) ேபாலா2; என - எ6+

<றி ம+!ப; க4ணி கம% ம4ணக வள ேதாளா6 - மாைல மண2 நில

உலக வா% ேதாைள'ைடய ம6ன6; நீ ம+) ெமாழிய0 எ6றா6 -

எ6ெபா>டாக நீ ம+) <றாேத எ6றா6.

விளக : தவி - க%) ெமைத. ம4 எ%வைனய ேதா. பாடமாயி6, ம4ணிய

எ% ஆ; ஆ-தி ம4ணி (ம)ைர. 494) எ6றா ேபால, ேதாளாG எ6ப) பாட.

இC ெசG'>2நCசினா கினிய , த6 தைலவ6பா0 ஒ!ப ற அ6ைடயதாG

அவனா0 ெசய!ப9 )6பைத' ெபா>ப9தாம0 எறித ேவ0 ெமGயதா

வா02ைழ2 நாயிைனேய தன2 உவைம <றிெகா4டா6 க>=ய:கார6;
சCசத6 த6ைன ஐ'றாைம! ெபா>ெட6ப) பட ேவேறா_ தி <றா)
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ஞமEைய <றினா6. அவ6 அயிரா) தத 2 எ6+ <றிய) ஆ ற-
இ6பைட).
------------203.

எ%த பதி மா ப6 இ ெறன இைசத ேலா9

ெதா%) அ= பணி) ெசா0D )6னல  ெதாைலத ேவேலாG
கழி ெப காதலா.க4 கழி நல ெப+க ைவய

பழி படா வைகயி0 கா2 ப9 Hக 54ப0 எ6றா6.
ெபா. : எ%த பதிமா ப6 இ +என இைசதேலா9 - காைல யிளஞாயி+
ேபாD மா பனான சCசத6 எ6னிைலைம இத6ைம) எ6+ <றிய

அளவிேல; ெதா%) அ=பணி) - அ=ைய ெதா%) 2பி>9; ெசா0D

)6னல  ெதாைலத ேவேலாG - <ற!ப9 பைகவைர அழித ேவலவேன!;
கழிெப: காதலா.க4 கழிநல ெப+க - நீ மிக!ெப: காதEயினிடதிேல
மிக- இ6ப அைடக; பழிபடா வைகயி0 ைவய கா2 ப9Hக 54ப0

எ6றா6 (யா6) பழிவரா வைகயி0 நில-லைக கா2 ெபாிய ைமைய!

54ேப6 எ6+ க>=ய:கார6 <றினா6.

விளக : த6 நிைனைவ அவ6 காாியேபா <றினா6. மா ப6: சCசத6. இ +

- இத6ைம). ைவய இைசபட காத0 ேவ49 (201) எ6ற ம6ன;2

ைவய பழிபடா வைகயி கா2 ப9Hக 54ப0 எ6றத6க4 க>=ய:கார6
த6னடக நி6ெப>ேட இC ைமைய! 5ண யா6 இைசயா நி6ேற6
எ6ப) ேதா6+த0 உண க.
---------------204.

வல ாி ெபாறித வ4ைக மதவE வி9!ப ஏகி
கலதன6 ேசைன காவ0 க>=ய: கார6 எ6ன

உலத ேதாளினாG நீ ஒவ6 ேம0 ெகா ற ைவ!பி6

நில தி நீ:2 எ6+ ஓ நிமிதிக6 ெநறியி0 ெசா6னா6.
ெபா. : வலாி ெபாறித வ4ைக மதவE வி9!ப ஏகி - வலாி தீ>=ய

வ4ைகயினாேல, மதவEயாகிய சCசத6 கா>= வி9!பC ெச6+; ேசைன காவ0

க>=ய:கார6 கலதன6 எ6ன - ேசைனைய கா!பதி க>=ய:கார6 ேச தா6
எ6+ <றேக>9; உலத ேதாளினாG நீ ஒவ6 ேம ெகா ற ைவ!பி6 -
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க W4 ேபா6ற ேதாளினாG! நீ ஒவனிட உ6 ஆ>சிையC மதினா0;

நிலதி நீ:2 எ6+ - நில தி- நி6ைனவி>9! ேபாGவி9 எ6+; ஓ

நிமிதிக6 ெநறியி ெசா6னா6 - ஒ!ப ற நிமிதிக6 எ6; அைமCச6
ெநறி'ற <றினா6.

விளக : (நCசினா கினிய ஓ எ6பத 2 நீேய ஆராG) பா எ6+ ெபா.
<+வ . அத 2 =, எ6+ ஓ எ6பதைன ஓ எ6+ என மா ற ேவ49.

ெபாறித என! பிறவிைனயா <றினா , அய6 பைடத0 ேநாகி. மத: (வEைய)

விேச=த உாிCெசா0. உல வள 2 ேதா.. அரச 2ாிய அ:க ஆற;.

பைடேய தைலசிறத) ஆத0ப றி அரச6 ஏவ0 ெப ற-ட6 க>=ய:கார6

பைடஞைர வய!ப9) த ெறாழிைலேய த க4 ேம ெகா4டா6 எ6ப)

ேபாதரேதவ மதவE வி9!ப ஏகி கலதன6 ேசைன காவ0 க>=ய:கார6
எ6ேறா)த0 உண க. மதவE: அ6ெமாழிெதாைக; சCசத6. நீ எ6ற)

அராிைம'ைடய நீ எ6ப) ஒவ6 எ6ற) ஏதிலா6 ஒவ6 எ6ப)பட

நி6றைம நிைனக.
--------------205.

என2 உயி எ6ன! ப>டா6 எ6 அலா0 பிறைர இ0லா6

ைன திற உகி 6ேன ெமாG அம பல- ெவ6றா6
தன2 யா6 ெசGவ ெசGேத6 தா6 ெசGவ ெசGக ஒ6+
மன2 இனா ெமாழிய ேவ4டா வாழிய ஒழிக எ6றா6.

ெபா. : என2 உயி எ6ன! ப>டா6 - எ6 உயி ேபா6றவ6; எ6 அலா0

பிறைர இ0லா6 - எ6ைனய6றி தன2 ஆதரவாகெகா49 ம றவைர

அைடயாதவ6; 6ேன ைனதிற கி ெமாG அம பல- ெவ6றா6 - இC
சிற!ைப அவ6 ெப+வத 2 6ேனேய ேபா கள:களி6 அணிவ2! தEய
<+பா9கைள அழி)C சிறத ேபா பலவி; ெவ றி' றா6; தன2 யா6

ெசGவ ெசGேத6 - (ஆைகயா0) அவ;2 நா6 ெசG': கடைமகைளC ெசGேத6;

தா6 ெசGவ ெசGக - அவ6 தன2 வி!பமானவ ைறC ெசG)ெகா.க; ஒ6+
மன2 இனாெமாழிய ேவ4டா - நீ சிறி) மனதி 2 தீைம த ெபாறாைமC

ெசா கைளC ெசா0லேவ4டா; வாழிய - நீ' நி6னிைலயிேல நி0; ஒழிக எ6றா6
- இனி இெமாழிைய தவி க எ6+ைரதா6.
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விளக : எ6னலா பிறைர யி0லா6: இ6ைம உைடைம2 ம+தைல. ெவ6றா6
எனேவ நட)த 2ாியவ6 எ6றா6. ந6ைம' தீைம' கதிC ெசGவ என!

ப6ைமயா <றினா .
-----------206.

காவல 2றி! அ6ேற; கம ஈ) அளி ேக4ேமா

நாவல ெசா0 ெகா4டா 2 ந62 அலா0 தீ:2 வாரா
5 அல ெகா=யனா க4 ேபாகேம க%மி ேமD

பாவ பழி' உ றா ப பல ேக. இ) எ6றா6.
ெபா. : காவல! நாவல ெசா ெகா4டா 2 ந62 அலா0 தீ:2 வாரா - அரேச!

அைமCச ெசா ேக>டவ 2 ந6ைமேய அ0லாம0 தீைமக. வாரா; 2றி!

அ6ேற; அளி ேக4ேமா - தி-ள இ6ேற; அ.< ) ேக>க; ஈ)

கம - ஒவ6பா0 அராிைமைய ந0காதி!ப) காாிய; (எ6றா6. அத 2

உடபடாைமயி6) 5அல ெகா=யனா க4 ேபாகேம க%மி! பாவ பழி'

உ றா ேமD ப பல இ)ேக. எ6றா6 - மல மல த ெகா=யைனய

ம:ைகய பா0 இ6பேம ெகா49 மய:கி! பாவ பழி' அைடேதா நி6ைன
ஒழிய 6; ப பல உளராயின ; இதைன ேக. எ6றா6.

விளக : நாவல - அைமCச ; க%மி - மய:கி. அைமCச ெசா ேக>டா0

அரச;2 தீ:2 வாராெத6ப). இஃ) உலகியலா <றினா6. ேம <+வன

ெவ0லா ேபாகைதேய ேநா2தE6, இ)ெவன ஒைமயா <றினா6.

----------207.

ெப ெபய ! பிரம6 எ6; P=னா0 ெபாிய நீரா6

அபிய ைலயினா@2 அணி க நா62 ேதா6ற

விபி ஆ:2 அவைள எGதா6 வி4ணக இழத) அ6றி
திதினா 2 இ6+ கா+ சி+ ெசா0லாG நி6ற) அ6ேற.

ெபா. : ெபெபய ! பிரம6 எ6; P=னா ெபாிய நீரா6 - ெபக/

ெப ற பிரம6 எ6; தவதா ேபாிய0 ெப றவ6; அபிய ைலயினா@2

- அபைனய ைலகைள'ைடய திேலாதைமயி6 ெபா>9; அணிக நா62

ேதா6ற விபிஆ:2 அவைள எGதா6 -அழகிய க:க. (6னித கம6றி)
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நா62 ேதா6ற விபி ேநாகி' அவைள ஆ:2 அைடய =யாம0; வி4 அக

இழத) அ6றி - வா;லைக இழதேதா9 நி0லாம0; திதினா 2 இ6+கா+

சி+ெசா0லாG நி6ற) - தவதா0 திதிய அவ;2 அ) இ6+வைரயி
பழிCெசா0லாG நி6றத0லேவா?

விளக : ெபய - க/. அ6ேற; ஏவினா. ைறெசGயாைமயி6 த6னிைல
யிழதா6. ேதா றி எ6+ பாட. நா6க ேதா6றிய). பிரம;2

அரைபயாிட) காம உ4டாயி +. அவ க. இண:காைமயா0, அவ கைள

அைடத 2ாிய இதிர பதவிைய ேவ>9 தவ ாிதா6. 6றைர ேகா=

ஆ49க. கடதன. இதிர6 த6 பதவி2 ேவெறாவ6 வர வி!ப

மி0லாைமயா பிரம6 தவைத அழிக திேலாதைம எ6; அரைபைய
அ;!பினா6. அவ. பிரம6 எதிாி0 வ) ஆட0 பாடலா0 ஒற நி6+

மயகினா.. பிரம6 விழி)! பா தா6. இவ. ம ெறா ற ெச6+ ஆ=னா..
அ!ற திபினா பிறதவனிவ க. இக/வா க. எ6+ நிைன) த6 ஒ
ேகா= ஆ4=6 தவCசிற!பா0 அவளித பக ஒ க உ4டாகி

ேநாகினா6. அவ. ம+ற ெச6றா.. அ:2, ம ெறா றதிD அFவாேற

ம + இர49 ேகா= ஆ4=6 தவCசிற!பா0 இ க உ4டாகிெகா49
இய ைகயான ஒ க)ட6 நா6 கனாகி அவ. ெச6ற திைசெயலா
ேநாகினா6. அவ. வானிேல நி6+ ஆ=னா.. அைரேகா= ஆ4=6

தவCசிற!பா0 ேமேனாகிய கெமா6+ அைம)ெகா4டா6. அவ.

மைறதா.. காமைத அடகவியலாத பிரம6 ஐக:க@ட6 வானவழிேய

ெச0D ெதGவ ம:ைகயைர வEதி ப றி )6+தினா6. வானவ

ேவ49ேகாளா சதாசிவ தி பிரம;ைடய ேமேனாகிய தைலைய

கி.ளிெயறிய, நா6கனாகிய அவ6 எ0ேலாராD பழிக!ப>9 த6

பதவிைய' இழதா6. இFவா+ த ம பாீ>ைச எ6; ைசன *E0 6றா

படலதி <ற!ப9வதாக டாட உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ களி6 பதி!பி

<ற!ப9கிற). ைசவ *0களி0 இத 2 ேவறான கைதக. <ற!ப9கி6றன.
------------208.

ைக மல  காத. ேவE கண மைல அைரய6 ம:ைக
ைம மல  ேகாைத பாக ெகா4டேத ம+வ) ஆக

ெகாG மல  ெகா6ைற மாைல 2ளி மதி க4ணியா 2!
ெபG மல அல:க0 மா ப ெப பழி ஆயி + அ6ேற.
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ெபா. : ெபGமல அல:க0 மா ப - மலரா0 ெதா9த மாைல மா பேன!;

ைகமல  காத.ேவE கணமைல அைரய6 ம:ைக ைமமல  ேகாைத -

ைகேபால மல காத. ேவEைய'ைடய, ெதா2தியாக-.ள மைலக@கரச6
மைனவி ேமைன ெப ற, நீலமலரா ெசGத ேகாைதயணித இைறவிைய; பாக

ெகா4டேத ம+வ)ஆக - இட!பகதி0 ைவதேத ம+-ைடய ெதா6றாக,

ெகாGமல  ெகா6ைற மாைல 2ளி மதி க4ணியா 2 - ெகாGத மலராலாகிய

ெகா6ற மாைலைய' 2ளி த பிைறக4ணிைய' உைடய இைறவ;2;
ெபபழி ஆயி + அ6ேற - ெபாிய பழியாக =த) அ0லேவா?

விளக : ைமமல  ேகாைத - நீலமலரா ெசGத ேகாைத; இைறவி: ஆ2ெபய .

மாைல - அைடயாள!5. க4ணி - U95. க4ணி கா ந+: ெகா6ைற காம -

வ4ண மா பி றா: ெகா6ைற (றநா.கட-. வா/).) க4ணி' தா

எ4ணின ஆ4ேட (ெதா0. மர.79) எ6றா . மைலயைரய6 ம:ைக: ேமைன.
மல ேகாைத: பா !பதி. மதிக4ணியா6: சிவ6

-----------

209. நீ0 நிற வ4ண6 அ6+ ெந9 )கி0 கவ ) த 6

பா0 நிற வ4ண6 ேநாகி0 பழி உைட) எ6+ க4டாG
ேவ0 நிற தாைன ேவேத விாின0 ெதா%ைன ஆ +.

ேகா0 நிற வைளயினா 2 2) அவ6 ஒசித) எ6றா6.
ெபா. : ேவ0 நிற தாைன ேவேத - ேவE6 விளக + பைடைய'ைடய
ம6னேன!; அ6+ நீ0நிற வ4ண6 ெந9)கி0 கவ ) -  காலதி0

நீலநிறைடய க4ண6 பல )கி0கைள கவ ), த6 பா0நிற வ4ண6

ேநாகி பழி'ைட) எ6+ - த6 6னவனாகிய பலேதவ6 பா தா பழிவ
எ6+ எ4ணி; விாின0 ெதா%ைன ஆ +. ேகா0நிற வைளயினா 2 அவ6

2) ஒசித) எ6றா6 - பரவிய நீைர'ைடய யைனயா றிேல நீரா=ய, திர4ட

ஒளி மி2 வைளயிைன யணித ஆGCசிய2 க4ண6 2ைத ஒ=த)
எ6றா6.

விளக : ேவனிற - ேவEன) விளக. ேகா0 - திர>சி. ஒசித): மைறத)
எ6+: <+வ . நீலநிற - நீ0நிற என நி6ற). நீனிறவ4ண6: க4ண6.

பானிறவ4ண6 - பலேதவ6.
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------------

210. காமேம க6றி நி6ற க%ைத க49 அளினாேல

வாமனா ெச6+ <= வதினீ எ6+ ைவய)

ஈம ேச மாைல ேபால இழிதிட! ப>ட) அ6ேற

நாம ேவ0 தடைக ேவேத நா இ) ெதாியி6 எ6றா6.
ெபா. : நாமேவ0 தடைக ேவேத! அCசத ேவேலதிய ெபாிய

ைகைய'ைடய அரேச! காமேம க6றிநி6ற க%ைத க49 - காமதிேலேய

அ=!ப>9 நி6ற ஆ4 க%ைதைய! பா ); அளினாேல வாமனா ெச6+ <=

வதினீ எ6+ - அளாேல தனா ெப4 க%ைதயாGC ெச6+ <=,

இகாமதாேல வதினீேர எ6ன; நா இ) ெதாியி6 - நா (அFவா+ நிக/த)
இகாமைத ஆராயி6; ைவய) ஈமேச மாைலேபால இழிதிட!ப>ட) -

உலகிேல 9கா>=0 வி%த மாைலேபால இழி) <ற!ப>ட); அ0லேவா?
எ6றா6 - எ6+ <றினா6.

விளக : காமேம: ஏகார, பிாிநிைல. எ6+ - எ6ன. வாமனா : த6. ஆ வி2தி,
இக/Cசி 2றி!. வதினீ - வினா. ஈம - 9கா9. நாம - அCச.
-------------

211. ப9 பழி மைறக0 ஆேமா ப3சவ அ6+ ெப ற

வ9-ைர யாவ ேப !பா வாG! பைற அைற) Q றி

இ9வேத அ6றி! பி6; இ%2 உைட) அம காம
ந9- நி6+ உலக ஓப0 ந0லேத ேபாD எ6றா6.

ெபா. : ப9பழி மைறகலாேமா? - காமதா பிறத பழிைய மறக ='ேமா?;

ப3சவ அ6+ ெப ற வ9-ைரயாவ ேப !பா ? - அகாலதி பா4டவ

ஐவ ஒதிையேய மைனவியாகE ெப ற பழி'ைரைய நீ2வா யா ?; காம

வாG!பைற அைற) Q றி இ9வேத அ6றி! பி6; இ%2 உைட) - காம
வாG!பாைறயாேல பர!பி Q றியி9த0 அ6றி ம+ைமயி; நரக

தEயவ ைற த வ%-ைடய); ந9-நி6+ உலக ஓபேல ந0ல) ேபாD

எ6றா6 - (ஆதலா0) ந9-நிைலயிேல நி6+ உலைக காதேல ந0ல) எ6றா6.
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விளக : ேபாD: ஒ!பி0 ேபாE. (ஓபேல ந0ல) என மா+க.) ப3சவ : ஐவ ,

பா4டவ . அ6+: ப4டறி >9.
-----------

212. ஆ அறி- இக/த0 ெச0லா ஆயிர ெச: கணனா;

< அறி- உைடய நீரா ெசா0 ெபா. ெகா49 ெச0D

ேப அறி- உைடைய நீ' பிைண அனா>2 அவல ெசG'
ஓ அறி- உைடைய எ6றா6 உதிர தத6 எ6பா6.

ெபா. : ஆரறி- இக/த0 ெச0லா ஆயிர ெச:கணா; - ேபரறிைவ ம ேறா
இக/த0 இயலாத ஆயிர: க4ணனான இதிர;; < அறி- உைடய நீரா

ெசா ெபா. ெகா49 ெச0D - <ாிய அறி-ைடய ப4பினரா அைமCச

ெசா0E6 ெபாைள 2றிெகா49 நட!பா6; நீ' ேபரறி- உைடைய -

இதிரைன!ேபால நீ' ேபரறி- உைடயாG; பிைண அனா>2 அவல ெசG' ஓ

அறி-ைடைய எ6றா6 உதிரதத6 எ6பா6 - எனி; இ!ேபா)

பிைணேபா6ற விசைய2 )6ப உ4டா2 ஓரறி- உைடைய ஆனாG எ6+
உதிரதத6 உைரதா6.

விளக : அவல : அரச6 ெகாைல ெசGய!பட0. (நிமிதிக6 <றியவ ைற

அரச6 ேகளாைமயி6 உதிரதத6 இ:ஙன உைரதா6.) ஆ அறி- - நிரபிய

அறி-. < அறி- - < த அறி-. நீ' எ6ழி உைம சிற!. பிைணயனா. -

ெப4மா6 ேபா6ற விசைய. ஓ அறி- எ6ற) காமேம க6றிநி6ற இFேவாரறிேவ
எ6ப)பட நி6ற).
---------------

213. அள) தா ெகா49 காத அ தவ உைடய நீரா 2
அளதன ேபாக எ0லா அவ அவ 2 அ ைற நாேள
அளதன வா% நா@ அ) என2 உைரய0 எ6றா6

விள:2 ஒளி மணிக. ேவG) வி9 ட இைம2 5ணா6.
ெபா. : விள:2 ஒளிமணிக. ேவG) வி9ட இைம2 5ணா6 - ஒளிM

மணிக. பதி) ஒளிவி9 54கைள'ைடய சCசத6; தா அள)ெகா49 காத

அதவ உைடயா 2 - தா அளவாகெகா49 ேபா றிய அாிய தவதின 2;
அ ைறநாேள ேபாக எ0லா அளதன - கவி0 அைமதேபாேத

Hக Cசிெய0லா அளவிட!ப>9.ளன; அவரவ 2 வா% நா@ அளதன -
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அவரவ 2 அ!ேபா) வா/நா>க@ அளவிட!ப>9.ளன; அ) என2 உைரய0

எ6றா6 -(ஆகேவ) நிைலயாைமைய! ப றி நீ என2 உைரய0 எ6றா6 -(ஆகேவ)

நிைலயாைமைய! ப றி நீ என2 உைரத0 ேவ4டா எ6+ <றினா6.

விளக : ேபாக எ6; உைம <றி றில , ெச3ெசாலாG  பட
கிடதE6. நிலதி நீ:2 (204) என நிமிதிக6 <றிய ெச0வ

நிைலயாைமைய', உதிரதத6 <றிய யாைக நிைலயாைமைய'
நிைலயாைம என ஒைமயாகி, அ) என ஒைமயா <றினா6. உைரய0
எ6றா6 நிமிதிகைன ேநாகி, அவ6 உாிய6 ஆதE6.

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

214. ாி ேத தாாினாG நீ னியி; உ+தி ேநாகி!

பாாிேத6 தம H4*0 வழ2 அ) ஆத0 க4ேட

ேவாி ேத ேகாைத மாத வி) உனகாக இ6ப

5ாி) ஏ) இைளய ெகா:ைக ண க யா6 ேபாவ0 எ6றா6.
ெபா. : ாிேத6 தாாினாG - ெபைம'ைடய ேத6 ெபாதிய மாைலயினாG;
தம H4R0 வழ2அ) ஆத0 க49 உ+தி ேநாகி! பாாிேத6 - H4ணிய

அற*E6 ஆைண இ=) <ற0 அைமCச 2 இய0 எ6பைத உண ),
நி6நலைத ேநாகி இ)வைர பரக <றிேன6; ேவாிேத6 ேகாைத மாத

5ாி) ஏ) இைளய ெகா:ைக வி) இ6ப உனகாக! ண - மண+ ேத6
ெபாதிய மாைலயணித மாதாி6 5ாி) ஏதிய இைளய ெகா:ைகயி6 திய

இ6ப உன2 கிைட2மா+ ண க, நீ னியி; யா6 ேபாவ0 எ6றா6 - நீ

எ6ைன ெவ+தாD (நி6 தவ+ காணாம0) யா6 )றவிடேத ெச0ேவ6 எ6+

நிமிதிக6 <றினா6.

விளக : ாி ப4 மாதிர உண தா) ெபயராதE6, ேவ +ைம ெதாைக.
னியி; எ6ப) எதி கால உண ) எCச; உைம ஐய. இைளய ெகா:ைக

எ6+ இளைம நிைலயாைம <றினா6. அரச6 ேபாெவ6னாம0 தாேன ேபாேவ6

எ6ற0 நீதிய6ைமயி6, )ற- உ>ேகா. ஆயி +. இதனா0 ெவளிறிலா

ேக.வியா6 நிமிதிகெனன நCசினா கினிய கதிய)  <ற!ப>ட).

களிறனா6 (சீவக.27) த0 இ)ைண' ஒ ெதாட . பாாித0 - மிக மிக விாி)!
ேபத0. தம H4R0 எ6ற) தி2றைள. அத6க4 <ற!ப9வ),
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அறிெகா6 றறியா6 எனி; உ+தி
உைழயிதா6 <ற0 கட6
எ6ப).

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

215. இனமா எ6+ உைர!பி; ஏத எணா6
ன ஆகிய பா6ைம ைள) எழலா0
னமா மல ேவG ந+ 5: 2ழலா.
மனமா ெநறி ஓ=ய ம6னவேன.

ெபா. : னமாமல ேவG ந+ 5:2ழலா. மன ஆ ெநறிஓ=ய ம6னவ6 0ைல மல U=ய மணமி2 அழகிய 2ழலா.பா0 மன:ெகா4ட, அரச

ெநறிெக>ட அரச6; ன ஆகிய பா6ைம ைள) எழலா0 -  பிற!பி6
தீவிைன ைள) ேதா6+தலாேல; இன ஆ எ6+ உைர!பி; ஏத எணா6

- நி6 ேவ>ைக  <றிய ேதவ களி6 ேவ>ைக2 இனமான) எ6+ பி6;
<றி; தன2 வ தீ:ைக எ4ணாதவ6 ஆனா6.

விளக : 2ழலா. மனமா ம6னவ6, ெநறிேயா=ய ம6னவ6 என இையக.

இன எ6ற) யா6  <றிய ேதவ காமதி 2 இன எ6றவா+. எணா6 -

எ4ணா6. பா6ைம - ஊ/. ஈ49! ேபா</. இCெசG'. *லாசிாிய

சCசத;2 இர:கி <றிய).

ஊழி ெபவE யா-ள ம ெறா6+
Uழி; தா6 )+

எ6றிர:கினவா+. ெநறி - தன2ாிய அரசியெனறி.
-------------

216. கைலயா )கி0 ஏ) அ02D கதி U/
ைலயா தட னியா) ப=)

உைலயா திவி6 அமி ) உ49 ஒளிேச
மைலயா மணி மா ப6 மகி/தனேன.

155

ெபா. : திவி6 கைலஆ )கி0 ஏ) அ02D - விசையயி6 ேமகைல'
)கிD அணித அ02ைல'; கதி U/ ைலஆ தட - ஒளிவி9

ைலதடைத'; னியா) ப=) - ெவறா) ேதாG); உைலயா அமி ) உ49

- ெகடாத இளைமC ெசFவிைய Hக ); ஒளிேச ; மணிமைலஆ மா ப6

மகி/தன6 - ஒளிெபாதிய மைலயைனய மா ப6 (ேவ+ மனகவைலயி6றி)

மகி/தா6.

விளக : மைலயா : ஆ : ஒத.
---------

217. விாி மா மணி மாைல விள:2 =

தி மா மணி சி) திைள!பின ஆG
எாி மா மணி மா ப; ஏதிைழ'
அ மா மணி நாகாி6 ஆயினேர.

ெபா. : எாிமாமணி மா ப; ஏ) இைழ' - ஒளி வி9 மணிமா ப;
விள:2 5ணின@; விாிமா மணிமாைல விள:2= திமாமணி சி)

திைள!பினராG - மா பி கிடத விாித மாமணி மாைல' நீல மணிேபாD

மயி =யி கிடத ெதGவ -தி' சித+ யகதினராG; அமாமணி நாகாி6

ஆயின - அாிய ெபாிய மாணிகைத'ைடய நாகைர!ேபா0 ஒ6றாயின .

விளக : காமவி6ப Hக Cசியி0 நாக சிறதவ எ6ப)ப றி நாகாி6 ஆயின
எ6றா . நாகநீ. நகெரா9 ேபாக ம6; கா (1.21-22) எ6றா

இள:ேகாவ=களா.

க-+தD, கன- காAதD

---------

218. நற- ஆ த) ஓ நா2 இள தாமைர வாG

உற M/த) ஓ ஒ4 மணி ேபா6+ உரேவா6

அற- ஆகிய இ6ப அம த இ.

கைற ேவ0 கணினா. கன- உ றனேள.
ெபா. : அம த இ. - அFவா+ நாகைர!ேபால இ6ப அம த இளிேல;
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நற- ஆ த) ஒ நா2 இளதாமைரவாG - ேத6 நிைறத மிக இளைம ெபாதிய

தாமைரயி0, M/த)ஒ ஒ4மணி ேபா6+ உரேவா6 உற - M/த ஒ

ைத!ேபா6+ சீவக6 விசையயி6 கவி0 உற; இ6ப அற- ஆகிய கன-

கைறேவ0 கணினா. உ றன. - அ!ெபா%ேத இ6ப அ+தைல ஆகிய கனைவ

2திகைற ெபாதிய ேவலைனய க4ணினா. க4டா..

விளக : ேத6 நிைறதD மிக இளைம' மாறாத தாமைர எனேவ

ப)மேயானியா. உறேவா6 உற - பி.ைளயா (சீவக6) அவதாிக. அற- :

ெதாழி ெபய . நாகிள தாமைர : ஒெபா> ப6ெமாழி. கணினா. - க4ணினா..
இ. : இரவி 2 ஆ2ெபய . கனா - 2றியத6கீ/ ஆ2+கி உகரேம + கன-

எ6றாயி +.
------------

219. ப3சி அ=! பவள )வ வாG அவ.

)3 இைட கன- 6+ அைவ ேதா6றE6
அ3சி ந9:கின. ஆG இைழ ஆயிைட

ெவ ட ேதா6றி வி=தைத அ6ேற.
ெபா. : ப3சிஅ=! பவள )வ வாயவ. - ப3சியைனய அ=' பவளமைனய

சிவத வாைய'ைடயவளாகிய விசைய; )3 இைட கன6+ )யிEைட

க4ட கன- 6+; அைவ ேதா6றE6 - அைவ பி6 மனேத ேதா6றE6;
ஆயிைழ அ3சி ந9:கின. - ஆயிைழயா. அCச + ெமGவிதி ! றன.;

ஆயிைட ெவ3ட ேதா6றி வி=த) - அகாலேத ெவ:கதிரவ6 ேதா6றி

வி=- ற).

விளக : எனேவ (ைவகைறயி க4டதா0) க=தி பய2மாறாயின. இைவ

பி பய2 கனவாதE6 பி6; ெந3சி0 ேதா6றின. கனா - ஈ றாகார 2+கி
கன என நி6ற). வி=தைத: ஐ: சாாிைய; விைனதிாி ெசா0 எ6ப
நCசினா கினிய (சீவக. 223) ஆயிைட: >9 நீ4ட).

-------

விசைய, அக! ெபமாைன வண:2த0

220. ப4 ெக% ெம0 விரலா0 பைண ேதாளி த6
க4 கZஉC ெசG) கைல நல தா:கி

வி4 ெபாழி 5 மைழ ெவ0 கதி ேநமிய
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வ4 க/ மா0 அ= வதைன ெசGதா..
ெபா. : பைணேதாளி - :கிலைனய ேதாளி; ப4ெக% ெம0விரலா0

க4கZஉC ெசG) - யாெழா9 பழகிய த6 ெம0Eய விரலா க4கைள க%வி;

கைலநல தா:கி - ந0ல ஆைடயணி); வி4ெபாழி 5மைழ ெவ0கதி ேநமிய
வ4க/ மா0 அ= வதைன ெசGதா. - வானவ ெபG' 5மைழைய'
தீவிைனைய ெவ0D அறவாழிைய' வளவிய கைழ' உைடய
அக!ெபமான=ைய வண:கினா..

விளக : ப4: (யா/ நர2) காாிய ஆ2ெபய ; யாெழா9 பயி6ற விரD
(வதைன ெசGதா. என வதலா ைகைய உண திய) ெகா49) சிைன

ஆ2ெபய .கZஉC ெசG), ந0ல, ம_உC ெசG) (நால=. 246) எ6ப)ேபால

நி6ற). வி4: (இட) ஆ2ெபய . தீவிைனைய ெவ0D அறவாழி. ெதGவ அ3ச0

(ெதா0-ெமG!.24) எ6; ெமG!பா>=ய Uதிர, த62ல ெதGவைத

வண:2த 2 விதியாமா+ உண க. (ெதGவ ெதாழாஅ. ெகா%ந ெறா%

ெத%வா. எ6ப) தமி/ மைறயாதE6 இFவா+ நCசினா கினிய விள:க
<றினா .)
-------

விசைய சCசதைன வண:கி, தா6 க4ட 6+ கன-கைள <+த0

221. இப இலா ந+ 5ெவா9 சா) ெகா49
எ ெபமா6 அ=2 எG)க எ6+ ஏதி

ெவ பாி மா6 ெந9 ேத மி2 தாைன அ
த ெபமா6 அ= சா தன. அ6ேற.

ெபா. : இப இலா ந+ 5ெவா9 சா) ெகா49 - இF-லகி0 நிக இ0லாத

நறிய மலைர' சதனைத': ெகா49; எெபமா6 அ=2 எG)க எ6+ ஏதி

- எ ெபமாேன! நி6 அ=2 இைவ ெபா)வன ஆ2க எ6+ பரவி;

ெவபாிமா6 ெந9ேத மி2தாைன அ தெபமா6 அ=சா தன. -

ெவைம'+:2திைர' ெந9ேத மி2த பைடைய'ைடய த6 கணவ6
அ=ைய வண:கினா..

விளக : எG)க எ6+: எG) ெக6+: அகர ெதா2த0 விகார. பாிமா6 2திைர. மா6: 6: சாாிைய. அ: உலகறி ெபா4 ேம + (உலகறி >9)
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----------

222. தா6 அம காதE த6ெனா9 மா வE

வானவ ேபா0 மகி/- உ ற பி6 வா ந+

ேத6 என! பா0 எனC சி0 அமி ) ஊ + என

கா6 அம ேகாைத கனா ெமாழிகி6றா..

ெபா. : மாவE தா6 அம காதE த6ெனா9 வானவ ேபா0 மகி/- உ றபி6 மாவEைம'ைடய சCசத6 த6னா0 விப!ப>ட காதE'ட6 வானவ த

ேநாகதா0 Hக வ) ேபால இவ; மகி/- ற பிற2; ேத6என! பா0 எனC

சி0அமி ) ஊ +என - ேத; பாD அமி தி6 ஊ + ேபால; கா6அம ேகாைத
கனா ெமாழிகி6றா. - மண ெபாதிய ேகாைதயா. தா6 க4ட கனைவ
<+கி6றா..

விளக : கன- 6+2 ேத6 தEய 6+ உவம: பி4=.....M/த)

(சீவக. 223) எ6; ெமாழி, இவ. <+தE6 இனிதாG! பி6 தீ:2 விைளதE6

ேத;வம; ஆ ேதா வாயி ேற; ளி2 (2+.354) எ6றா பிற. எ4,

தணி மாைல (சீவக.223) எ6ற ெசா0 2லQGைம <+தE பாDவம. இவ6

(சீவக6) ஆகதி 2 ஊ+ அமி ) உவம; இவ6 ஆக அ)ேபா0
உயி கைள காதE6.
---------

223. ெதா) அணி பி4= ெதாைல) அற M/த) எ4
) அணி மாைல =2 இட6 ஆக

ஒ) அத6 தா. வழிேய ைள ஓ:2
ைவத) ேபால வள தைத அ6ேற.

ெபா. : பி4=அணி ெதா2)அற ெதாைல) M/த) - ஓ அேசா2, தா6
அணித ெகா)க.  +:ெக>9! பி6 தா; ேநராக M/த); அத6

தா.வழிேய ைளஒ) - அத6 வழியிேல ஒ ைள அதைன ஒ); எ4 )
அணிமாைல =2 இட6ஆக - எ>9 அழகிய )மாைலைய ஒத

மாைலகைள'ைடய ஒ =2 இடஆக; ைவத)ேபா0 ஓ:2 வள த) - ந>9
ைவதா ேபால ஓ:கி வள த) (எ6+ விைசைய <றினா..)
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விளக : தணி மாைல - மாைலெயாத மாைல; அணி; மி6னணி H4ணிைட

(சி .342) எ6றா ேபா0 உவம-, எ6ற) ெவ.ளிய மாைலைய, இ)

2லQGைம <றி +; ெவ4டாமைர மல  தட:க. ேபாD, ந:2= (சீவக.547)

எ6ப ேமD; தமாைல ெயனி6, ேம0, ந+மாைல (சீவக. 225), எ4 ேகாைத
ெதாைக (சீவக. 2607) எ6ற0 ெபாதா). வள தைத: விைனதிாி ெசா0;

உைரதைத (கE.76) ேபால. ேமேல, )@ நலதாேரா9, (சீவக. 2889) எ6றE6,
தணி மாைலைய கனவி க4டா.; அ) காரண. இதனா  ற:
ெக>டப=' அரச6 ெக>டப=': <றினா . அ) கைதயி கா4க.

----------

சCசத6 கனவி6 பயைன <ற ெதாட:2த0
224. வா 2ைழ வி0 இட மா = Q2

கா ெக% 26+ அைனயா6 கனவி6 இய0

பா ெக% *0 விதியா0 பய6 தா6 ெதாி)
ஏ 2ைழயாம0 எ9) உைரகி6றா6.

ெபா. : கா ெக% 26றைனயா6 - கி0 தவ% மைலேபாலC சE!பி0லாத

சCசத6; கனவி6 இய0 பா ெக% *0 விதியா0தா6 பய6 ெதாி) - கனவி6

த6ைமைய உலகி ெபாதிய கனா *E6 விதியாேல தா6 பயைன ெதாி);
வா 2ைழ வி0இட மா= Q2 - நீ4ட 2ைழ ஒளிவிட =ைய அைச); ஏ

2ைழயாம0 எ9) உைரகி6றா6 (அவ றி0 ந0லவ ைற எ9)) அவ. அழ2

ெகடாம <+கி6றா6.

விளக : அஃ) அேசா2 றித) <றாம0 மாைலைய' =ைய' இர49
கனவாக! பிாித).
-------------

225. ந6= நி6 மகனா ந+ மாைலக.
அ6னவனா0 அமர!ப9 ேதவிய

ந0 ைள நி6 மக6 ஆக அதா என!
பி6னதனா0 பய6 ேபசல6 வி>டா6.

ெபா. : ந6= நி6மக6 ஆ - அழகிய = உ6 மகனா2; ந+மாைலக.

அ6னவனா0 அமர!ப9 ேதவிய - மணமி2 மாைலக. அவனா0 விப!ப9
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ேதவிய ; ந6ைள நி6மக6 ஆகம) ஆ என - அழகிய ைள நி6 மகனி6
ேமபா9 ஆ2 என; 6றாகி <றிய பிற2, பி6னதனா பய6 ேபசல6

வி>டா6 - இ றதனா0 உ.ள பயைன <றாம0வி>டா6.

விளக : 2தி ேகா>9 23சர நகர (சீவக. 2182) (அதினர) ேபா0, த
மாைலைய மாைலெய6; ெபய கதி ந+மாைல எ6ற0 ஆகாைம 'ண க;
மாைலெய6; ெபய ெபா)வாகE6.
-------------

அேசாகமர M/தத6 பயைனC சCசத6 <ற, விசைய )6ப ெகா.ள, சCசத6
ஆ+த0 <+த0

226. இ + அதனா0 பய6 எ6 என ஏதிைழ

உ ற) இ6ேன இைடT+ என2 எ6றD
ம + உைரயாடலளாG மணி மா நில)

அ ற) ஓ ேகாைதயி6 ெபா6 ெதா= ேசா தா..
ெபா. : இ றதனா0 பய6 எ6என - பி4= இ + M/ததனா பய6எ6 எ6+
விைசைய வினவ; ஏதிைழ இ6ேன என2 இைடT+ உ ற) எ6றD -

ஏதிைழேய! இ:ஙேன என2 ஓ இைடT+ ேந த) எ6+ைரத);

ெபா ெறா= ம + உைரயாடலளாG - ெபா6னாலான ெதா='ைடயா. ேவ+

ஒ6+ ெமாழியாதவளாG; மணி மாநில) அ ற) ஓ ேகாைதயி ேசா தா. -

மணிநிலேத அ + M/தெதா ேகாைதேபால M/தா..

விளக : உ றெதன இறத காலதா <றினா6, ெதளி- ப றி; இ0ைல, கனா

)றாத விைன (பழ.2) எ6றE6, இ6ேன, உதாசீன ேபால (வி!
ெவ+!பி6றி <றிய)ேபால) நி6ற).
------------

227. காவி கடத க4ணீெரா9 காாிைக

ஆவி நடத) ேபா6+ அணி மா/க!
பாவி எ6 ஆவி வ)திேயா என

ேதவிைய ஆ4 தைக ெச6+ ெமG சா தா6.

161

ெபா. : காாிைக காவி நடத க4ணீெரா9 - விைசைய காவியைனய

க4ணீடேன; ஆவி நடத)ேபா6+ அணி மா/க - உயி நீ:கினா ேபால அழ2
ெக9தலாேல, ஆ4டைக ெச6+ - ஆடவாி சிறதவ6 ெச6+; பாவி எ6 ஆவி
வ)திேயா என ேதவி ெமGையC சா தா6 - பாவிேய;ைடய ஆவிைய
வ)கி6றைனேயா எ6+ <றி அவைள ெமGைய த%வினா6.

விளக : ேதவிைய ெமGைய என இர4ட=) ஐ' வத0 (ெதா0 ேவ +ைம மய:-5) ெத.ளி) எ6றதனா6 ='.

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

228. த4 மல மா  உறேவ தழீஇயினா6 அவ.
க4 மல  தா. கனவி6 இய0 ெமG எ;

ெப4 மயேமா ெபாிேத மடவாG2 என!

ப4 உைரயா0 பரவி )ய தீ தா6.

ெபா. : த4மல மா  உறேவ தழீஇயினா6 - 2ளி த அக6ற மா பிேல

ெபாத த%வினா6; அவ. க4 மல தா. - (அதனா0) அவ. க4விழிதா.;

கனவி6 இய0ெமG எ; ெப4மய ஓ மடவாG2! ெபாி) என - (அ!ேபா))

மடவாG நின2 கனவி6 த6ைமைய ெமGெயன க) ெப4ணிய0 ஓ

ெபாிதாக இத) எ6+; ப4 உைரயா பரவி )ய தீ தா6 - ைன)ைரயா

க/) )ய நீகினா6.

விளக : ஏகார : ஈ றைச. ஓ : விய!. (ப4 உைர - க பைன ெமாழி.) மா றேவ

எ6ப) பாட.
-------------

229. காதல6 காதEனா0 களி) ஆG மல 

ேகாைத அ ெகா அைனயா த 2ழா ெதாழ
தா) உ2 தாம அணி) அகி0 விமிய

ேபா) உ2 ெம0 அைண! 5 மக. ேச தா..

ெபா. : காதல6 காதEனா0 களி) - காதல6 ெகா4டா>டதாேல களி);

ஆGமல  ேகாைதஅ ெகாபைனயா த 2ழா ெதாழ - ஆGத

மல மாைலயணித அழகிய 5:ெகா=யைனய ேச=ய திர. வண:க; தா)உ2

தாம அணி) அகி0 விமிய ேபா)உ2 ெம0லைண! 5மக. ேச தா. -
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மகரத!ெபா= சி) மாைல U/), அகி ைக T>ட! ெப +, மல க. பர!பிய

ெம0Eய அைணைய! 5மக. ேபா6ற விைசைய அைடதா..
-----------

விசைய தாGைம'+த0

230. ப4 கனிய! பகி! பய6 நாடக

க4 கனிய கவ ) உ49 சி6னா. ெசல

வி4 கனிய கவி6 விதிய ேவ0 கணி
ம4 கனி!பா6 வளர தள கி6றா..

ெபா. : ப4கனிய! பகி - இைசயிைன! ப%க ேக>9; பய6 நாடக
க4கனிய கவ ) உ49 -பய6த நாடக:கைள க4Aக க)

Hக ); சி0நா. ெசல - (இவ 2 இ:ஙன) சிலநா>க. ெச6ற அளவிேல;

வி4 கனிய கவி6 விதிய ேவ0கணி - வி4ணவ உக அழைக! பர!பிய

ேவ க4ணா.; ம4 கனி!பா6 வளர தள கி6றா. - நில-லைக உ2மவ6

வள தலாேல தள Cசி உ+கி6றா..

விளக : வி4: ஆ2ெபய . விதிய - பரவிய. 2ழவி! பவதாD அரசியலாD

M9ேப றாD ம4ைண உ2மவ6.
-----------

231. க ஆ ேதா. த கழ6+ ெசFவாG விள )
க4 பசைல 5த காம

வி ஆ ைல க4 காி) தி:க. ெவ4 கதி க.
ெபG) இத ெபா6 ெச!ேப ேபா0

அபா0 பர) H! க4ணி6 ல6 ஆயி +
ஆGத அனிCச மாைல

ெப பாரமாG! ெபாி) ைந) ந0 U0 சல3சல ேபா0
ந:ைக நல ெதாைலதேத.

ெபா. : கஆ ேதா. த கழ6+ - (வயாவி 2) கபைனய ேதா. த
கழல ெமE); ெசFவாG விள ) க4 பசைல5த - ெசFவாG ெவ@)

க4க. பசைல 5தன; காம வி ஆ ைலக4 காி) -(பி6 U0 தி

அளவி 2) காமைத வித 2 காரணமான ைலக4 ககி; தி:க.

ெவ4கதி க. ெபGதித ெபா6 ெச!ேபேபா0 அபா0 பர) - தி:களி6
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ெவ4கதி கைள! ெபG)ைவத ெபா ெச!பிைன!ேபா0 அாிய பா0 நிைற);

H! க4ணி6 ல6 ஆயி + - இைட': க4க@2 கா>சியாயி +; ஆGத
அனிCசமாைல ெப பாரமாG - :கிய அனிCச மாைல' ெப பாரமாகி;
ந U0 சல3சலேபா0 ெபாி) ைந) ந:ைக நல ெதாைலத) - ந0ல

Uைல'ைடய சல3சலேபால மிக- ைந) விசையயி6 அழ2 ெதாைலத).
விளக : H! : உ : சிற!ைம.

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

சCசத6 கவைல'+த0

232. Q உைட ெந9: ைக ேவழ ) றிய ெவ.ளிேல ேபா0
ேதைட அல:க0 மா பி0 திமக6 தமிய6 ஆக
ஓபைட ஒ6+ ெச!பா. திமக. ஒளி) நீ:க

ஆ ைட ெதாி) ேவத 2 அறி- எ; அைமCச6 ெசா6னா6.
ெபா. : ேதஉைட அல:க0 மா பி6 திமக6 - ெக9தDைடய,
மாைலமா பனான திமக6; Q உைட ெந9:ைக ேவழ ) றிய

ெவ.ளிேலேபா0 - )ைளெபாதிய நீ4ட ைக'ைடய யாைனயி6 ெபயைர'ைடய

ேநாயா0 உ4ண!ப>ட விள பழேபால, தமிய6ஆக - அராிைமயிழ) தனி)!

ேபாமா+; ஓபைட ஒ6+ ெச!பா. திமக. ஒளி) நீ:க - பாிகார சிறி)

<றாளாG திமக. மைற) ேபாக; ஆைட ெதாி) அறி- எ; அைமCச6

ேவத 2C ெசா6னா6 - ஆகேவ4=ய (சீவக6 பிைழ!பதாகிய) ஒ <+பா>ைட
ெதாி) அறி- எ6கிற அைமCச6 ேவத;2ைரதா6.

விளக : ேவழ : விளவி 2 வவெதா ேநாG; 2தி ேகா>9 23சர நகர

(சீவக. 2182) ேபால ேவழதி 2 ைக அைட. ேததDைடய திமக6; ேதத0 -

ெக9த0; ேத - த0 நிைலெதாழி ெபய . .ேதப! ய0மாறி (ப>.4)

எ6றா பிற. தமியனாக - அரச -ாிைமைய நீ:க. ஓபைட ஒ6+ ெச!பா..

தா6 பாிகார சிறி) <றாளாG. ஒளி) நீ:க எ6றா . ஆைட: பி.ைளயா
(சீவக6) பிைழ!பெதா <+பா9.
-------------

எதிர ஊ திையC ெசGக என அறி- எ6; அைமCச6 <ற0
233. காதி ேவ0 ம6ன த:க. க4 என ைவக! ப>ட
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நீதி ேம0 ேசற0 ேத றாG ெநறி அலா ெநறிையC ேச )
ேகா) இய0 காம எ6; ம)வினி0 2ளித ஞா6ேற

ஓதிய ெபாறி அ றாG ஓ அ ெபாறி ைனவி எ6றா6.
ெபா. : ேவ0ம6ன காதி த:க. க4என ைவக!ப>ட நீதிேம0 ேசற0

ேத றாG - ேவேலதிய ேவத க. ஊனாகிய க4ைண க4ெண6பாடேன

ெபா), த:க. க4ெண6+ )ணி) ைவத ெநறியி ெச0லாயாG; ெநறி அலா

ெநறிையC ேச ) - தீய ெநறியிேல ெச6+; ேகா) இய0 காம எ6; ம)வினி0

2ளித ஞா6ேற - 2 ற ெபாதிய காம எ6கிற க.ளி0 அ%தின அ!ேபாேத;

ஓதிய ெபாறி அ றாG - <றிய ந0விைனைய இழதாG; ஓ அ ெபாறி ைனவி

எ6றா6 - (ஆதலா0,) இனி ந0ல ெபாறி ெயா6ைற! ைனதி9க எ6+
(அறிெவ; அைமCச6) <றினா6.

விளக : இFவிர49 ெசG'@ ேதவி2 அவ. கவி 2 உGதிைய அளி2
காரணமாக அவ களி6 ஊ/ சCசத6 உ.ளதிVேட Q4= எ%!பிய

அவ;ைடய நிைன-க.. இவ ைற ஆசிாிய அவ6 அறிவிைன அைமCசனாக

உவகி) <+ அழ2 ஆ ற- இனி).

-----------

சCசத6 ெதாழி0 திறமிக ஒவைன விைச! ெபாறி ஒ6ைறC ெசGக என அவ;
ெசGத0

234. அதரதா மயேன என ஐ'+

ததிரதா0 தம *0 கைர க4டவ6

ெவ திறலா6 ெப தCசைன <வி ஓ
எதிர ஊ தி இய +மி6 எ6றா6.

ெபா. : ததிரதா0 அதரதா மயேன என ஐ'+ தம*0 கைரக4டவ6 -

ெதாழிலா0 வானவ தCசனாகிய மயேனெய6+ )ணி) வ=வா0 ஐய+, சி ப

*ைல கைரக4டவனாகிய, ெவதிறலா6 ெப தCசைன <வி- சிறத
ஆ றDைடயவனாகிய ெபாிய தCச6 ஒவைன <!பி>9; ஓ எதிர ^ தி

இய +மி6 எ6றா6 - ஒ ெபாறிT திைய! ப4Aமி6 எ6+ ம6ன6 <றினா6.
விளக : இய +மி6 : ஒைம ப6ைம மயக. ஊ தி - ஏற!ப9வ). அதரதா

– ேதவ . ததிர - ெதாழி0. தம: ஆறாவத6 ப6ைம'. *0 - ஈ49C சி ப *0.
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ெவதிறலா6 எ6பதைனC சCசத6 எனி;மா.
-------------

235. ப0 கிழி' பயி; )கி0 *ெலா9

ந0 அர2 ெம%2 நல சா6றன

அ0லன- அைம) ஆ:2 எ% நா. இைடC
ெச0வ) ஓ மா மயி0 ெசGதன6 அ6ேற.

ெபா. : நல3சா6றன ப0கிழி' பயி; )கி0 *ெலா9 ந0லர2 ெம%2

அ0லன- அைம) - நல3 சிறதனவாகிய பல சீைலக@ பயிD ெவ.ளிய

*D ந0ல அர2 ெம%2 ஒழிதன- ெபாத ெகாண ) ேச ); ஆ:2

எ%நாளிைடC ெச0வேதா மாமயி0 ெசGதன6 - அரச6 <றியவாேற, ஏ%நா>களி0

ெச0வெதா மயிைலC ெசGதா6.

விளக : கிழி - சீைல. பயி6 - ப +த 2ாியன. )கி0*0 - ெவ.ைள *0.

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

236. PE ந0 மாமயிD பிறி) ஆகிய

ேகால ந0 மாமயிD ெகா9 ெச6றவ6

ஞால எ0லா உைடயா6 அ= ைகெதா%)
ஆD இ ம3ைஞ அறி) அ. எ6றா6.

ெபா. : PEந6 மாமயிD பிறி) ஆகிய ேகால PEந6 மாமயிD -

ேதாைகைய'ைடய அழகிய உ4ைம மயிைல', ெசGய!ப>ட அழகிய ேவ+

ேதாைக மயிைல'; அவ6 ெகா9ெச6+ - அ தCச6 ெகா49ேபாG; ஞால
எ0லா உைடயா6 அ= ைக ெதா%) - நில-ல2 %) உைடய சCசத6

அ=ைய ைகயா0 வண:கி; ஆD இ ம3ைஞ அறித. எ6றா6 - (இ

மயி0களி0) அைச' உ4ைம மயி0 அறித.க எ6றன6.

விளக : மயி ெபாறி எ6ப) ேதா6ற ஆகிய ேகால ந6மயி0 எ6றா . PEைய
இர4ட 2 ஏ +க.
-------------

237. ந0 ெநறி *0 நயதா6 ந6+ ந6+ இ)

ெகா0 ெநறியி0 ெபாியாG இ) ெகா.க என

மி6 ெநறி ப0கல ேமதக! ெபGத) ஓ
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ெபா6 அைற தா6 ெகா9தா6 க/ ெவGேயா6.
ெபா. : இ) ந0ெநறி *0 நயதா6 ந6+ ந6+ - இ மயி0 ந0ல ெநறி'ைடய

*E6 நயதிைன தா6 உைடயதாக இத), மிக ந6+; ெகா0 ெநறியி0
ெபாியாG இ) ெகா.க என - ெகா0D ெதாழிE சிறதவேன இதைன

ஏ +ெகா.க எ6+; மி6 எறி ப0கல ேமதக! ெபGத) ஒ ெபா6 அைற க/

ெவGேயா6 தா6 ெகா9தா6 - மி6ைன ெக92 பல கல6கைள ந62றC

ேச ).ள ஒ ெபா6 அைறைய! கைழ வி அரச6 ந0கினா6.

விளக : மி6எறி - ஒளி M எ6+ ஆ. ந6+ ந6ெற6; அ92 விய!பா
ேறா6றிய). இ) ந6ெனறி *0நய தா6 என மா+க. ெகா0ெநறி - ெகா0D
ெதாழி0.
----------

மயிலாகிய வான^ திைய இயக சCசத6 க +தர விசைய க + ெகா.@த0
238. ஆ9 இய0 மா மயி0 ஊ திைய அFவழி

மாட கா- அ9) ஓ சி0 நா. ெசல!
பாடE6 ேம0 ேம0 பய!பய தா6 )ர)
ஓட +கி உண த உண தா..

ெபா. : ஆ9இய0 மாமயி0 ஊ திைய தா6 பாடE6 பய!பய ேம6ேம0 )ர)

- ஆ9த0 ெபாதிய மயிலாகிய அF ^ திைய விசையதா6 பா>9!ேபாேல ெம0ல
ெம0ல ேமD ேமD ெசDதி; மாட கா- ம9)C சி0நா. ெசல -

மாடதி; ெபாழிE; ஆக ெகா49ெச6+ சில நா>க. ெச6ற பிற2; ஓட
+கி உண த உண தா. - (ஒநா.) க பிதவ6 விைச'ட6 ஓ9மா+

+கி உண த அவ@ உண தா..

விளக : பா>9 ஆேராைசயாேல ெம0ல ெம0ல உய ) ெச0Dமா+ேபால எ6க.
இதனா0 அமேராைசேபால ெம0ல இறகி எ6ப) ெகா.க.
-----------

239. ப4 தவ/ விரE6 பாைவ ெபாறிவல திாி!ப! ெபா:கி

வி4தவ/ ேமக ேபா/) வி இைட! பற2 ெவGய
4 தவ/ ேவ0 க4 பாைவ ெபாறி இட திாி!ப ேதாைக

க4டவ மள M/) கா0 2வி) இ2 அ6ேற.

167

ெபா. : க4டவ மள! பாைவ ப4தவ/ விரE6 ெபாறிவல திாி!ப -

பா தவ மய:2மா+ விசைய யா/ நரபி0 தவ% த6 விர0களா ெபாறிைய

வலேத திாி!ப; ெபா:கி வி4தவ/ ேமக ேபா/) விபிைட! பற2 - எ%பி
வானி0 உல- கிைல! பிள) வானிேல பற2; 4தவ/ ெவGய ேவ க4

பாைவ ெபாறிஇட திாி!ப - பைகவ 2! 4A4டாத 2 காரணமான
ேவலைனய க4ணா. ெபாறிைய இடேத திாி!ப; ேதாைக M/) கா0

2விதி2 - அ மயி0 M/) காைல 2விதி2.
விளக : கா0 பர!பி
------------

ெக9. ப4 : யா/ நரபி 2 ஆ2ெபய . பாைவ : விசைய.

சCசதைன ெகா0ல க>=யகார6 எ4ணி <+த0
240. காதி ேவ0 வல க>=ய: கார;

நீதியா0 நில ெகா4டபி6 நீதி *0

ஓதினா தைம ேவ+ ெகா49 ஓதினா6

ேகா) ெசG 2ண ேகாதி;. ேகா) அனா6.

ெபா. : காதி ேவ0வல க>=ய:கார; நீதியா0 நிலெகா4ட பி6 - ெபா)
ேவைல எறிவதி0 வ0ல க>=ய:கார; ைறயா0 அரச6 ெகா9!ப தா6

நிலைத அ=!ப9திய பிற2; நீதி*0 ஓதினா தைம ேவ+ெகா49 - அற*0
உண ேதாைர ெய0லா தன2 ேவறாகெகா49; ேகா)ெசG 2ண ேகாதி;>

ேகாதனா6 ஓதினா6 - பயனி6ெறன *0களி <றிய 2ண:களிேல'

பயனிலதாகிய ெசGந6றி மற2 2ணதி0 நி கி6ற பயனிலாதவ6 ஒெமாழி
'ைரதா6.

விளக : (க>=:கார;) : உைம இழி- சிற!. ேகா) ெசG 2ணேகா) -

*0க. பயனி6றாக <றிய 2ண:களி ேகா); அஃதாவ) ெசGந6றிேக9;

உ>ேகாதனா6 - அதிேல நி கி6ற பயனிலாேதா6; இனி! பயனி6ைம ெசGகி6ற
2ண)2 ஓதி6 தீ2ண:க> 2.ளாகிய ெசGந6றிேக9 த6ைன ஒ!பா6
எ6+மா.
-----------

241. ம6னவ6 பைக ஆய) ஓ மாெதGவ

எ6ைன வ) இட ெகா4ட அஃ) இரா! பக0
)6னி நி6+ ெச2தி9 நீ எ;
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எ6ைன யா6 ெசGவ <+மி6 எ6னேவ.
ெபா. : ம6னவ6 பைகயாய) ஒ மா ெதGவ எ6ைன இட ெகா49வ) ேவத;2! பைகயாயெதா ெபாிய ெதGவ எ6ைன நிைலயமாக

ெகா49வ), அஃ) இரா! பக0 )6னி நி6+ நீ ெச2தி9 எ; - அஃ) இர-
பகD எ6ைன ெந:கி யி) நீ அரசைன ஒழிதி9 எ6+ <+; யா6 ெசGவ

எ6ைன <+மி6 எ6ன - அத 2 யா6 ெசGயா த2வன யாைவ? <+Mராக எ6+
வினவ;

விளக : எ6ன எ6பதைன, உ>கினரா (சீவக. 242) என ேம0 வகி6றதேனா9
=க. (இ! பா>9 அ9த) 2ளக.)
-------------

தமதத6 அறி-ைர <+த0

242. அைம மா மணி நாக அ%:க ஓ

உ M/) என உ>கினரா அவ6

கம கா/தைம க4டவ த உளா6
தம தத6 எ6பா6 இ) சா றினா6.

ெபா. : அைம மாமணி அ%:க நாக ஓ உ M/ெதன உ>கின ஆ - அாிய
ெபைமமிக மாணிக ெகட நாகதி6 ேமேல ஓ இ= M/தா ேபால

அைமCச க. அ3சினராக; அவ6 கம கா/தைம - க>=ய:கார6 அரசைன
ெகா0ல )ணிதைத; அவ தளா6 தம தத6 எ6பா6 க49 இ)

சா றினா6 - அவ களி0 ஒவனாகிய தமதத6 எ6கி6றவ6 உண )
இதைன! பலரறிய <றினா6.

விளக : மணி அரச;2 நாக அைமCச2 ெச2தி9 எ6ற ெசா0 இ=2
உவைம. கா/தைம - ெகா0ல)ணிதைம. ஆயவ6 எ6ற பாடதி 2 அரசனா0
ஆயவ6 எ6க.
------------

243. தவைள கி4கிணி தாமைரC சீற=

2வைளேய அள-.ள ெகா%: கணா.

அவைளேய அமி தாக அF அ4ணD
உவ. அக தன) ஆக ஒ9:கினா6.
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ெபா. : தவைள கி4கிணி தாமைரC சீற= 2வைளேய அள- உ.ள

ெகா%:கணா. அவைளேய அமி தாக - தவைளயி6 2ர0ேபாD ஒEைய'ைடய
கி4கிணிைய' தாமைரயைனய சி ற=ைய' 2வைளேய அைனய மத த

க4கைள' உைடய அவைளேய அதாக ெகா49; உவளக தன) ஆக அF

அ4ணD ஒ9:கினா6 - அத!ர ஒ6+ேம தன2ாியதாக ஒழிதவ றி0
ேவ>ைகயி6றி அ! ெபாியா6 :கினா6.

விளக : ஏகார இர49 ேத ற. உைம: சிற!: உவளக - ஒ பக ஆ.
தவைளயி6 வாGேபா6ற வாைய'ைடய கி4கிணி'மா. அவைளேய எ6ழி,

>9 உலகறி>9. அFவ4ண0 எ6ற) இக/Cசி.

-----------

244. வி4ணி ேனா9 அமி த விைலC ெச0வ)

ெப4ணி6 இ6ப ெபாி) என தா/) அவ6
எ4ண இ6றி இற:கி இF ைவயக

த4 அ தாமைர யாெளா9 தா/தேத.
ெபா. : வி4ணிேனா9 அத விைலC ெச0வ) ெப4 - வி4A அ)

விைலெப+வ ெதா6றா2 ெப4ைம; நி6 இ6ப ெபாி) என - அதிD நி6+

அரசியE6ப ெபாி)கா4 எ6+ காாிய: <+தE6; தா/தவ6 எ4ண இ6றி

இற:கி - நி6னி; தா/த நிமிதிக6 ெச0வ ேவ49தE6றி )றவிேல

M/தலாேல; இF ைவயக த4அ தாமைரயாெளா9 தா/த) - இF-லக

2ளி த அழகிய தாமைரயா@டேன நி6னிடேத த:கி +, (இனி நின2 ேவெறா
மனகவ சியி6+).

விளக : நி6இ6ப எ6ப) அரசைன ேநாகி நிமிதிக6 <றிய). (அதைன
உ>ெகா49 தமதத6 <றினா6.) ெப4ணினி6ப என! ெபாிதா/தவ6

எ6ப) பாட. (இனி, ெப4ணி;ைடய இ6ப வி4A அ) விைல ெபற
<=யதா2. அ)ைண! ெபாி) என, அFவி6பதிேல த:கிய அரசனி6 எ4ண
ஆ>சியிேல இ0லாைமயா0 இFைவயக இற:கி நி6னிடேத தாமைரயாெளா9

த:கிய) எ6+ ெபா. ெகா.வ) ெபா).) இத 2 நCசினா கினிய <+
ெபா. சிறி) வE) <+வதாயி; இ6பைடதாதDண க.
------------
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245. த6ைன ஆகிய தா ! ெபாE ேவதைன!
பி6ைன ெவௗவி0 பிற/தி9 5 மக.

அ6னவ6 வழிC ெச0E6 இ ம4மிைச!

பி6ைன த6 2ல ேப 2ந இ0ைலேய.
ெபா. : த6ைன ஆகிய தா !ெபாE ேவதைன! பி6ைன வ-வி6 - த6ைன

ேமப9திய, தாாினா ெபாE- ற அரசைன! பி6ன அழிதா0; 5மக.

பிற/தி9 - த6 2ல தி- ம4மிைசயினி6+ பிற%; அ6னவ6 வழிC

ெச0E6 இ ம4மிைச பி6ைன த62ல ேப 2ந இ0ைல - ஆகிய அரச6
வழிேய ெச6றா0 இF -லகினி6+ த6 2லைத' திைவ' ெபய !பா
இ0ைல.

விளக : 5மக. - தி. இஃ) உலகியலா <றினா.. தா ெக% ேவத6 எ6ப)

பாட. 6னிைல! றெமாழி எனி;மா.

----------

246. திலக நீ. = ேதவ ேவத
உலக மாத க. ஒ!ப எ6+ ஓ)ப

2ல- தா ம6ன 2 யா6 இ) <+வ6
பல- மிகன ேதவாி6 பா திவ .

ெபா. : திலக நீ.= ேதவ ேவத ஒ!ப எ6+ உலக மாத க. ஓ)ப -

=க@2 ேமலான =ைய'ைடய வானவ அரச ஒ!பா எ6+ உலகிD.ள
மக. <+வ ; (அவ அறியா ) ேதவாி6 பா திப பல- மிகன - ேதவாி;

அரச பலவைக 2ண:களாD ேமப>டவ ; 2ல-தா ம6ன 2 இ) யா6

<+வ6 - விள:2 மாைலயணித அரச க>2 உ.ளெதா சிற!ைப யா6
<+ேவ6 (அதைன ேக.).

விளக : <றெல6 எ6+ பாடமாயி6 ஒ! <ேற6 எ6றா6 எ6க. இ)த0,
ம6னவ6 பைகயாயெதா மாெதGவ (சீவக. 241) எ6றதைன 2றி)
<+கி6றா6.
-------------

247. அ@ேம0 அர ஆ2ம6 கா'ேம0

ெவளC >=9 ேவ) எ; மா ெதGவ
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மளி ம + அைவ வா/தி; ைவயி;
அளி ஆக0 அழித0 அ:2 ஆபேவா.

ெபா. : ேவ) எ; மா ெதGவ - அரச6 எ6; ெபாிய ெதGவ; அ@ேம0
அர ஆ2 - அளினா0 அரசிேல ஆகறC ெசG'; கா'ேம0 ம6ெவளC

>=9 - சீ+ேம0 மி2தி' அ3மா+ தீG)வி9; ம + மளி அைவ - இனி,

மயகைத'ைடய அ ெதGவ:க. வா/தி6 அளி ஆகD - தைம ஒவ6
வா/தி6 அ.ெசG) ஆ2தD; ைவயி6 அழிதD அ:2 ஆபேவா? -

பழிதா0 அவைன அளாம0 அழிதD அைவக>2 அ!ெபா%ேத ஆகாேவ.
விளக : ம6 -மி2தி. மளி : இ : ப2தி!ெபா. வி2தி. ம +: விைனமா +.
தாமினி ேநா' (ற!. ெவ4. 187) எ6றா ேபால (வா/தி; ைவயி;
எ6பவ றிD.ள) உைம மா +க. ஆக0, அழித0, கால ேதா றாத

விைன!ெபய (ெதாழி ெபய ). ஆப: எதி காலதி 2ாிய பகரேதா9 அ6ெபறா)
வத அகரவி +! பலவறி ெசா0. (ஆபேவா): ஓகார : எதி மைற.

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

248. உற:2 ஆயி; ம6னவ6 த6 ஒளி

கற:2 ெத4 திைர ைவயக கா2மா0

இற:2 க4 இைமயா விழிேத இ)
அற:க. ெவௗவ அத6 ற காகலா .

ெபா. : ம6னவ6 உற:2 ஆயி; த6ஒளி கற:2 ெத4திைர ைவயக

கா2 - அரச6 உற:2வானாயி; அவ6 ஒளி ஒEமி2 ெதளித அைலகட0

U/த உலைக காதி2; இற:2க4 இைமயா விழிேத யி) அற:க.

வ-வ அத6 ற காகலா - ெதGவத6ைம 2ைல' ேதவ க. விழிதவாேற
யி) உலகின ெசG' அற:கைள அர ைக!ப ற, அF-லகி6 சா பி

காக=யாதவரானா .

விளக : இற:2க4 இைமயா - ெதGவத6ைம 2ைல' ேதவ , எ6ற),

ேமேல, எ0ைல ைவ) நா.க. உளெவன இைம2:க4A (சீவக.2810)
எ6பராதE6, க4ணிைமயா , ேதவ 2 ஒெபய .
------------
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249. யாவ ஆயி; நா0வைர! பி6னி=6
ேதவ எ6ப) ேத+ இF ைவயக
காவ0 ம6னவ காGவன சிதியா

நாவி; உைரயா நைவ அ3வா .
ெபா. : யாவ ஆயி; நா0வைர! பி6னி=6 - இழிேதாராயி; அவ

பி6ேன நா0வைர திாியவி>டா0; ேதவ எ6ப) இFைவயக ேத+ - அவைர

ஊ/ வ22 ெதGவ எ6; த6ைமைய இF-லக ெதளி'; (ஆதலா0)

நைவஅ3வா - அரசரா0 வ தீ:ைக அ3ேவா , காவ0 ம6னவ காGவன

நாவி; உைரயா , சிதியா - காவைல'ைடய ேவத க. ெவ+!பவ ைற

நாவினா0 உவைம <+ இட) <றா , நிைன!ப)3 ெசGயா .

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

250. தீ4=னா தைம தீC 9 ம6ன தீ
ஈ49 த கிைளெயா9 எாிதி9

ேவ4=0 இ6 அமி ) ந3 ஆதலா6

மா4ட) அ6+ நி6 வாG ெமாழி ெதGவேம.
ெபா. : தீ தீ4=னாைரC 9 - தீயான) ெதா>ட வைரேய 9; ம6ன தீ

ஈ49 த கிைளேயா9 எாிதி9 - (அ:ஙனமி6றி) அரசைடய சீ றதீ தீ:2

ெசGதவைர திர4ட  றேதா9 >=9; ேவ4=0 இ6 அமி ) ந3
ஆதலா0 - அவைர விபினா 2 அவர) அ. அமி )ேபா0 நலத,

ெவ+தா 2 ந3ேபா0 மைற) நி6+ ெகா0D, ஆதலா0; நி6 வாGெமாழி

ெதGவ மா4டத6+- நீ <றிய ெதGவ எ6 ெதGவேபாலC சிற!ைடயத6+.
விளக : இதனா0 பைகவைர' ந>டாைர' தீந>ைப': <றினா6.
ேவ4=0இ6 அமி ) (ேவ4டா) பைக!பி6) ந3 ஆதலா0 என

வவி)ெகா.க. நின2 ஒ ெதGவ இ:ஙன <றி ெற6ற0 ெபாG. நீேய இ
தீ:கிைன நிைனகி6றைன எ6பா6 நி6 வாGெமாழி ெதGவ எ6றா6.
---------

251. ேவE6 ம6னைன வி4 அக கா>= இ3
ஞால ஆ.வ) ந6+ என2 எ6றிேய0

வாE) அ6+ என <றின6 வா. ஞம 2
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ஓைல ைவ) அ6ன ஒ4 திற0 ஆ றலா6.
ெபா. : வா.ஞம 2 ஓைல ைவத அ6ன ஒ4திற0 ஆ றலா6 - வா. வEயாேல

நம;2 வ0லவனாயி6 வ) பா க எ6+ ஓைல ைவதா ேபா6ற திறைல

நட)தDைடய தமதத6: ேவE6 ம6னைன வி4அக கா>= - ேவEனா0

அரசைன வி4Aல22C ெசDதி; இ3ஞால ஆ.வ) என2 ந6+ எ6றிேய0

- இF-லைக ஆ.வ) என2 நல எ6றைனேய0; வாE) அ6+ என <றின6 அ) நின2 ந6ற6+ எ6+ைரதன6.

விளக : இவ6 6னி6+ <றிய அைம ேநாகி, ஆ றலா6 எ6றா .
இ3ஞால எ6ற) இக/Cசி. வாE) - Qய)மா. ஞம6 - யம6.
------

252. 2ழ0 சிைக ேகாைத U>= ெகா4டவ6 இ!ப ம + ஓ
நிழ0 திக/ ேவEனாைன ேந=ய ெந9 கணா@

பிைழ!பிலா6 ற ததா; 2ரவைர! ேபண0 ெசGயா

இ%கினா இவ க. க4டாG இ9ைப ேநாG2 இைரகளாவா .
ெபா. : 2ழ0சிைக ேகாைத U>= ெகா4டவ6 இ!ப - த6 2ழEேல அவ6

சிைகயிD.ள மாைலையC U>= ைக!ப றியவ6 இ!ப-; ம +ஓ நிழ0திக/

ேவEனாைன ேந=ய ெந9:கணா@ - ேவேறா ஒளித ேவDைடயவைன

ேத=ய நீ4ட க4ணிைன 'ைடயா@; பிைழ! இலா. ற ததா; - 2 ற
அ ற மைனவிைய மனதா ெகா.ளா) வி>டவ;; 2ரவைர! ேபண0 ெசGயா)

இ%கினா - ஐ:2ரவைர' வழிப>டா0 தவறியவ க@ ஆகிய; இவ க.

இ9ைப ேநாG2 இைரக. ஆவா க4டாG )6பத ேநாGக@2
இைரயாவா க. கா4.

விளக : (2ழ சிைக : மயி =' ஆ.) (ததா; எ6பதிD.ள) தர-,

ெசலவி; வரவி; (ெதா0.கிளவி.28) எ6; ெபா)C Uதிரதா0 =க.

2ரவ - அரச6, உவாதியா6, தாG, தைத, த6 (தைமய6) என ஐவ .
----------

253. ந> இைட 2Gய ைவதா6 பிற மைன நலைதC ேச தா6
க>9 அழ0 காம தீயி0 க6னிைய கலகினா;
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அ>9 உயி உடல தி6றா6 அைமCசனாG அர ெகா6றா6

2>ட ேநாG நரக த. 2ளி!பவ இவ க. க4டாG.

ெபா. : ந>பிைட 2Gய ைவதா6 - ந>பிேல வ3சிதவ;; பிற மைன

நலைதC ேச தா6 - பிற மைனவியி6 இ6பைத Hக தவ;; க>9அழ0

காமதீயி6 க6னிைய கலகினா; - மிக அழ0ேபாD காம தீயினா

க6னிைய ெக9), மணவாதவ;; உயி அ>9 உடல தி6றா6 - உயிைர

ெகா6+ உடைல! சிதவ;; அைமCசனாG அர ெகா6றா6 - அைமCசனாக
இ) அரசைன ஒழிதவ; ஆகிய; இவ க. 2>டேநாG நரக த.

2ளி!பவ க4டாG - இவ க. (இைமயி ) ெபேநாயிD (ம+ைமயி0)

நரகதி; அ%)ேவா கா4.

விளக : கல2த0 ைககிைள வைகயாகிய இராகதெம6; மணதி0

த!பியதா. 2Gய - வ3சக. நல - இ6ப. உயி அ>9 உடல தி6றா6 என

மா+க. 2>ட ேநா' நரக ஆகிய இவ +. எ6க.
---------

254. பிைற அ) வளர தா; வள ) உட6 ெபகி! பி6 நா.
2ைறப9 மதிய ேதய 2+ய0 ேதGவேத ேபா0

இைறவனா த6ைன ஆகி அவ6 வழி ஒ%கி6 எ6+

நிைற மதி இைள! ேபா% ெந9 க/ விைள2 எ6றா6.
ெபா. : பிைறவளர அ) தா; வள ) உட6ெபகி - பிைற வளேபா)

2+யD வள ) ெப); பி6 நா. 2ைறப9 மதியேதய 2+ய0

ேதGவேதேபா0 - பி6ன  2ைறதD4டான தி:க. ேதய அத;ட6 அC சி+

யD ேதGவைத!ேபால; த6ைன இைறவ6ஆ ஆகியவ6 வழிஒ%கி6 - த6ைன
அரசனாக ஆகியவ6 வழியிேல அவெனா9 ெபகி அவெனா9 ேதG)

நட!பானானா0; எ6+ நிைறமதி யிைள! ேபா% ெந9க/ விைள2

எ6றா6 - எ!ேபா) %மதி இைள நீ2வைத! ேபால! பழிைய நீகி! கைழ

விைளவி2 எ6றா6.

விளக : பிைற வளர அ)தா; வள ) என மா+க. அ) எ6ற) 2+யைல.

ெசG'ளாகE6 >9 6வத). பிைற வள பக) தி:க.. மதி - ேதGபக)
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தி:க., இFேவ +ைம ேதா6ற பிைறவளர எ6+ மதிேதய எ6+ ஓதினா .

இைறவனா எ6ழி ஆகC ெசா0E6 ஈ + ககர ெக>ட).
---------------

255. ேகா. நிைல திாி) நாழி 2ைறபட! பக0க4 மி3சி
நீ. நில மாாி இ6றி விைள- அஃகி! பசி' நீ=!

54 ைல மகளி ெபா பி0 க  அழி) அற:க. மாறி

ஆைண இF உல2 ேகடா அர ேகா0 ேகா=6 எ6றா6.
ெபா. : அரேகா0 ேகா=6 - அரச6 ைறைம ெக9வானானா0; ேகா.நிைல
திாி) - ேகா. நி 2 நிைல2ைல); நாழி 2ைறபட! பக0க. மி3சி -(இர-)

நாழிைக 2ைறய! பக ெபா%) மி2); மாாிஇ6றி நீ.நில விைள-ஆகி -

மைழயி0லாம ெபநில விைள- 2ைற); பசி' நீ= - பசி' நீ>=);

ெபா பி6 54ைல மகளி க  அழி) - அழகிய 5ணணித ைலைய'ைடய

ெப4களி6 க ெக>9; அற:க. மாறி இF-ல2 ேகடா - அறCசாைலக@

இ6றி இF-ல2ெக9; ஆைண எ6றா6 - இஃ) அரச;ைடய ஆைணேய ஆ2
எ6றா6.

விளக : க>=ய:கார6 ெகாைல 2றித) அரச6 அவ 2 அரசளித)

உ>ெகா49 இFவிர49 கவி' ெபா)வாக <றினா6. எCச:க.,

ெசய!ப9ெபாளன. ேகா. - ஞாயி+ தEயன. நிைல எ6ப) ந6னிைல எ6ப)
பட நி6ற). இC ெசG'ளி6க4 ெகா9:ேகாலா0 விைள' தீைம ந62
விளக!ப9த0 கா4க. இத;ட6,

ேகானிைல திாிதி=6 ேகாணிைல திாி'
ேகாணிைல திாிதி=6 மாாிவற: <
மாாிவற: <ாி6 ம6;யி இ0ைல

எனவ மணிேமகைல! ப2திைய' நிைனக.
------------

தமதத6 <றிய அறி-ைரகைள ேக>ட க>=ய:கார6 ைம)ன6 ெவ249
<+த0

256. தா ! ெபாE தம தத6 தகவா+ உர!ப 26றி0

கா திைக விள2 இ>9 அ6ன க= கம/ 2வள! பதா

ேபா த த6 அகல எ0லா ெபா. என விய )! ெபா:கி

நீ  கட0 மகர! ேப/வாG மதன6 ம + இதைனC ெசா6னா6.
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ெபா. : தா !ெபாE தமதத6 தகவா+ உைர!ப - வாைகமாைலயா

ெபாE- ற தமதத6 அைமCச 2 அரச 2 தக நிைலைய <றினானாக;
26றி0 கா திைக விளகி>ட அ6ன க=கம/ 2வைள! ைபதா ேபா த த6
அகல எ0லா - 26றிேல கா திைக விளகி>டா ேபால மண:கம%

2வைளமாைல ேபா த மா  %); ெபா.ெளன விய )! ெபா:கி - விைரய

விய ) ெகாதி); நீ கட0 மகர! ேப/வாG மதன6 இதைனC ெசா6னா6 - நீ

நிைறத கடE0 உ.ள மகரமீனி6 வாGேபாD ெபாிய வாைய'ைடய மதன6
இதைன <றினா6.

விளக : அறி- 26றியவ6 எ6ப) ேதா6ற மகர! ேப/வாG மதன6 என அவ6
வாைய விதேதாதினா . ேமD, ெபா.ெளன ஆ:ேக றேவரா காலபா 

).ேவ !ப ஒ.ளியவ எ6; தி2ற>2 மாறாக இவ6 அறிவி0லாதவ6

எ6ப) ேதா6ற அ2ற. ெசா0ைல' இத6க4 அைமதன . இCெசG'ளா6

கா திைக தி:க. கா திைகயி6க4 26றி6ேம0 விளகி9 வழக
அகால) இதைம உண க.
-----------

257. ேதாளினா0 வEய ஆகி ெதாகவ தைலக. பாற

வாளினா0 ேபச0 அ0லா0 வாயினா0 ேபச0 ேத ேற6

காள ேமக:க. ெசா0E கைனயா0 2ைழ2 ைகக.

வா. அம நீ) ேபா/தி6 வ% வ%) ஒழி' எ6றா6.
ெபா. : ேதாளினா0 வEய ஆகி ெதாகவ தைலக. பாற வாளினா0 ேபச0
அ0லா0 வாயினா ேபச0 ேத ேற6 - ேதா. வE'ைடயராகி <= எதி த

பைகவ களி6 தைலக. சிதற வாளினா0 வ3சின =த0 அ0ல) வாயினா

ேபதைல அறிேய6; காளேமக:க. ெசா0E - தா:க. காிய கி0 ேபால இ:ஙன
ழ:க <+தலா0; கைனயா0 2ைழ2 ைகக. வா. அம நீ) ேபா/தி6 -

ெபாாிகறி'ட6 ேசா ைற திர>9 ைகக. வாேளதி! ேபா கடைல நீ)

ேபா/); வ%வ%) ஒழி' எ6றா6 - (மிக ேவ )) வா.வ%கி ெதாைல'
எ6றா6.

விளக : ேத ேறன எ6ப), ேத றாG ெபம ெபாGேய (றநா.59) எ6றா ேபால

நி6ற). இகவி 6னிைல! றெமாழி.
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---------

க>=ய:கார6 சின) <+த0

258. H4 த ஏ றி ஆ:2 ெமG எ0லா விய ) ெநாGதி6
வ4 த நிைர ெகா. ெந றி வா ாி வ ஆகி

க4 எாி தவழ வ4ைக மணி ந2 கடக எ றா

ெவ4 நைக ெவ249 ந2 க>=ய: கார6 ெசா6னா6.
ெபா. : H4த ஏ றியா:2 ெமGஎலா ெநாGதி6 விய ) -H4ணிய

)கைள! பதிதா ேபால உடெல:2 விைரவிேல விய ); வ4த

நிைரெகா. ெந றி வா ாி வ ஆகி - அத விய ைவ நிைறத ெந றியிேல

நீ4ட வைளத வைத ஏ றி; க4எாி தவழ - க4களி0 அன0 பரவ; வ4ைம
மணிந2 கடக ஏ றா - வளமி2 ைகயிேல மணிக. ஒளி கடகைத உைட);

ெவ.நைக ெவ249 ந2 -ெவ= நைக!பாக ெவ249 நைக) - க>=ய:கார6

ெசா6னா6 - க>=ய:கார6 உைரதா6.

விளக : இத6க4A க>=ய:கார6 ெவ2@த 2 நைகத 2 ேவ4=ய
காரணமி0லாதவிட) க93சின ெப3சிாி! உைடய6 என அவ6

ேபைதைமைய விள2த0 அறிக. ெவ4ணைக - ெவ4ைம காரணமாக! பிற2

நைக. ெவ4ைமைய ெவ2ளி2 ஏ +க.

-----------

259. எ6 அலா0 பிற க. யாேர இ6னைவ ெபா+2 நீரா
உ6னலா0 பிற க. யாேர உ றவ 2 உறாத U/வா

ம6ன6 ேபாG )றக ஆ49 வானவ 2 இைறவ6 ஆக

ெபா6 எலா விைள) 5மி ெபாEய யா6 கா!ப0 எ6றா6.

ெபா. : இ6னைவ ெபா+2 நீரா எ6 அலா0 பிற க. யா ? - நீ <றிய

இக=ய ெசா கைள! ெபா+2 இய0பினா எ6ைன அ0லாம0 ேவ+ யா ?

உ றவ 2 உறாத U/வா உ6னலா0 பிற க. யா ? - தைமC சா தவ;2

ஒFவாத ெசய0கைளC U/கி6றவ உ6ைன ெயாழிய ேவ+ யா ? (இனி அைமக);
ம6ன6 )றக ேபாG ஆ49 வானவ 2 இைறவ6 ஆக - ேவத6 வா;ல2
ெச6+ ஆ49 வானவ க@2 தைலவ6 ஆக; 5மிஎலா விைள) ெபா6

ெபாEய யா6 கா!ப0 எ6றா6 - நிலெம:2 விைள) ெபா6 சிறக யா6
கா!ேப6 எ6றா6.
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விளக : உ றவ6 - சCசத6 எ6+, உறாத ெபா6;லகாளாம0

ம4Aலகா@த0 எ6+ நCசினா கினிய <றியைவ மிக- HAகைடயன.

இனி, உ றவ6 க>=ய:கார;மா. விைளத 5மி எ6+ பாட.

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

தமதத6 ெவ+) <+த0

260. விைளக ெபாEக அஃேத உைரதில ெவ2ள ேவ4டா
கைளக எ%க இ6ேன காவல6 < ற ெகா0D

வைள கய மடைத ெகா0D தா6 ெசGத பிைழ! ெகா0D

அள- அ+ நிதிய ெகா0D அ. ெகா0D அைமக எ6றா6.
ெபா. : விைளக ெபாEக அஃேத உைரதில - நீ <றியவாேற நிலெம0லா

விைளக! ெபா6; விள:2க! நின) நிைனைவேய <றிேல; ெவ2ள ேவ4டா அத 2 நீ சீ றற ேவ4டா; இ6ேன கைளக எ%க - இ!ேபாேத கைளவத 2

எ%ேவா; காவல6 ெகா0D < ற - அரசைன ெகா0D: < ற; வைளகய

மடைத ெகா0D - வைளக. நிைறத ெபாGைக'ைடய நிலமகளாG ெகா0D;

தா6 ெசGத பிைழ! ெகா0D - அரச6 ெசGத தவறாகி ெகா0D; அள-

அ+நிதிய ெகா0D- எ0ைலய ற ெச0வமாG; அள- அ+நிதிய ெகா0D அளாG ெகா0D; (ஆதலா0); அைமக எ6றா6 - அரச;2 அெகாைல
ெபா)வதாக எ6றா6.

விளக : இனி, அஃேத0 உைரகில எ6ப) பாடமாயி6, நி6 க)

அ)வாயி6, ேவ+ <+கி6றிேல எ6க. இனி, < ற கயமடைத தEயன-

காவலனாகிய க>=ய:காரைன ெகா0Dெம6+ உ>ெகா49 (மனதி0

அைம)) இனி வா ைத யைமக எ6றா6 எ6பாள . விைளக ெபாEக ஒ
வழெக6பாள .
---------------

க>=ய:கார6 த6பைடகைள ெகா49 அர4மைனைய வைளத0
261. நில தைல திவனா. த6 நீ!ப காத0 <ர

ைல தைல! ேபாக /கி கி/ நிலா =ெகா. ெச6னி

ெவல 2 அ தாைன நீத ேவதைன ெவ+ைம ேநாகி

2லெதா9 ேகாற0 எ4ணி ெகா=யவ6 க=ய U/தா6.
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ெபா. : நிலதைல திவனா. த6 நீ!ப: காத0<ர - நில-லகிேல

திமகளைனயா.பா0 நீகவியலாத த6 காத0 மி2தE6; ைலதைல! ேபாக

/கி - அவள) ைல யி6பேத அ%தி; ெவல 2 அதாைன நீத - ெவ0ல

வியலாத பைடMரைர இழத; கி0நிலா =ெகா. ெச6னி ேவதைன - அ
ஒளிைய'ைடய =யணித ெச6னி'ைடய ேவதைன; ெவ+ைம ேநாகி

2லெதா9: ேகாற0 எ4ணி - தனிைம அறி) மக-டேன ெகா0ல நிைன);
ெகா=யவ6 க=ய U/தா6 - ெகா=யவனான அவ6 அத 2 ேவ49 க=ய

ெதாழி0கைளC சிதிதா6.

விளக : நிலதைலதி : இ0ெபா@வைம. அராிைமைய இக/) வறிய

=ெயா6ைறேய உைடய6 எ6றிர:2வா ேபாக/கி =ெகா. ெச6னி

ேவத6 எ6றா . ேவத6: சCசத6. 2ல எ6ற) க- றி2 ேதவிைய.
ெகா=யவ6 : க>=ய:கார6.

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

262. ேகா6 தம நிகள /கி ேகா>ட) 2ர:க த6 கீ/
ஏ6ற ந6 மாத 2 எ0லா இ நிதி க) ந0கி
ஊ6றிய நா>ைட எ0லா ஒ 2ைட நீழ0 ெசG)

ேதா6றினா6 26ற) உCசிC ட ! பழி விள2 இ>ட அ6ேற.
ெபா. : ேகா6தம நிகள /கி ேகா>ட) 2ர:க - அரசைனC சா ேதா

வில:கிேல அ%திC சிைறயிேல தாழ; த6கீ/ ஏ6ற ந0மாத  ெக0லா இநிதி

க) ந0கி - த6 கீ/ைமைய ஒ!பிய ந0ல மாதெக0லா ெப3 ெச0வைத
அ.ளி ெகா9); நா>ைட எ0லா ஒ 2ைட நீழ0 ெசG) ஊ6றிய -

நா>ைடெய0லா த6 ஒ 2ைடயா0 நிழ0 பர!பி ஊ6+வத 2; 26ற) உCசி

இ>ட ட !பழி விள2 இ>9 ேதா6றினா6 - 26றி6 உCசியி0 இ>ட
விள2!ேபால! பழியாகிய விளைகயி>9 ேதா6றினா6.

விளக : (த6 கீ/) : கீ/: இடமா. ந6மாத : இக/Cசி. ஊ6றிய: ெபயெரCச

ஆ. ேகா6 : சCசத6. நிகள - தைள; வில:2. ேகா>ட - ஈ49C
சிைறேகா>ட. 2ர:2த0 - தா/த0.

-----------------
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263. பமித களி+ மா- பரதிய0 ேத ப4ணி

திமிக ேசைன Q  ெத-ெதா+ எ:2 ஈ4=

எாி ெமாGத வா@ வி0D இல:2 இைல ேவD ஏதிC

ெச மிக ேவEனா6 த6 திநக வைளத) அ6ேற.

ெபா. : பமித களி+ மா- பர)இய0 ேத ப4ணி - அணிாித களி+
2திைர' பரவிய இயைல'ைடய ேத த2தியாக அைம)ெகா49; திமிக

ேசைன - ெச0வமிக பைடதிர.; எாிெமாGத வா@ வி0D இல:2இைல
ேவD ஏதி - ெந!பிேல %கிய வா@ வி0D விள:2 இைலகைடய

ேவD ஏதி ெகா49; ) ெத-ெதா+ எ:2 ஈ4= - பைழைமயான
நகாி6 ெதகளிD பிற இட:களிD திர49; ெசமிக ேவEனா6 த6

திநக வைளத) - ேபா ெதாழிE சிறத ேவேலதிய சCசத ம6னனி6

அழகிய அர4மைனையC U/த).

விளக : உ.நி 2 ஊ திக@ உ>பட வைள) அத!ரதி;> 2தா)
நி6ற) க49 வாயிேலா6 உண )கி6றைம ேமேல <+கி6றா .
------------

க>=ய:கார6 U/Cசிைய அறித சCசத6 Mராேவச ெகா.@த0
264. நீ. நில ம6ன ேபா றி! ெந9 = 2சி0 ேபா றி!

54 அணி மா ப ேபா றி! 4ணிய ேவேத ேபா றி!

ேகா. நிைல 2றி) வதா6 க>=ய: கார6 எ6+

ேச4 நில) இைற3சிC ெசா6னா6 ெசGய ேகா0 ெவGய ெசா0லா6.
ெபா. : ெசGயேகா0 ெவGயெசா0லா6 - சிவத ேகாைல' ெவ3ெசா0ைல'

உைடய வாயிேலா6; நீ.நில ம6ன ேபா றி - ெபநில)2 ேவதேன!

காத.க!; ெந9= 2சி0 ேபா றி! - நீ4ட =யணித அரசேன! காத.க!

54 அணி மா ப ேபா றி - பைகவ கவச 54பத 2 காரணமான மா பேன!

காத.க! 4ணிய ேவேத ேபா றி - நலாி' ம6னேன! காத.க!
க>=ய:கார6 நிைனேகா. 2றி) வதா6 - க>=ய:கார6 உ6ைன

ெகா0வ) கதி வ)ளா6; எ6+ ேச4நில) இைற3சிC ெசா6னா6 - எ6+
ெதாைலவான தைரயிேல (M/)) வண:கி <றினா6.

விளக : ேபா றி: பாிகார. அ54 அற எறிதா:2 எ6ப ேமD. ேபா றி
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நா62 <றிய) நிலதி 2 2லதி 2 Mரதி 2 தமதி 2

நி6ைனெயாழிய இ0ைலெய6+ இர:கினா6. ேகா4 எனி; மா+பாடா.
------------

265. தி4 நிைல கதவ எ0லா தி) தா/ உ+க வ0ேல
ப4Aக ப ெபா6 ேதப9 மத களி+ மா-
க4 அக6 ாிைச கா2காவல அைடக எ6றா6

வி4 உ ஏ+ ேபா6+ெவ=பட ழ:2 ெசா0லா6.
ெபா. : வி4 உ ஏ+ ேபா6+ ெவ=பட ழ:2 ெசா0லா6 - வானதி6க4

ேபாி=ேபால அதி Cசி'4டாக ழ:2 ெசா0Eனா6; தி4நிைல கதவ எ0லா

வ0ேலதி) தா%+க - அைசவி0லாத (அர4மைன மதிE6) நிைலகத-கைள

ெய0லா3 ெச!பமாக தாழி9க; பெபா6 ேத மதப9 களி+ மா-

(வ0ேல) ப4Aக - திய ெபா ேறா கைள' மதமி2: களி+கைள'

2திைரகைள' அணிெசGக; க4அக6 ாிைச கா2 காவல (வ0ேல) அைடக

எ6றா6 - இட அக6ற (அர4மைன) மதிைல கா2 Mர க. விைர) வக
எ6றா6.

விளக : வ0ேல எ6ற), எFவிட): <>9க. ெவ=பட- ெவ=த0 உ4டாக.

இஃ) இராசததா <றினா6. (இராசத - அரச;2ாிய இய0; )ைணயி0லாத
தனிைமயிD எ%த).)

-----------

266. E! ெபாறி! ேபா ைவ நீகி! ெபா6 அணி) இல:2கி6ற
ஒE கழ0 ம6ன உ>2 உC ட வாைள ேநாகி

கE2 இைற ஆய ெந3சினி க>=ய: கார6 நேம0

வEத) கா49 எ6+ வா. எயி+ இல:க நகா6.
ெபா. : E!ெபாறி! ேபா ைவ நீகி - Eயி6 ேதாலா ெசGய!ப>ட உைறைய

நீகி; ஒEகழ0 ம6ன உ>2 ெபா6 அணி) இல:2கி6ற உCட வாைள
ேநாகி - ஒEெச': கழ0 அணித ேவத க. அ3, ெபா6னா0

அணிெசGய!ெப + விள:2 ஒளிமி2 அழகிய வாைள! பா ); கE2

இைறஆய ெந3சி6 க>=ய:கார6 நேம0 வEத) கா49 எ6+ - தீைம2
நிைலைமயான உ.ளைடய க>=ய:கார6 நேம0 வEைம கா>ட வதைத
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கா4ேபா எ6+; வா. எயி+ இல:க நகா6 - ஒளிமி2 ப க. ேதா6ற

நைகதா6.

விளக : இ) Mரதி6 க4 எ.@தலா பிறத நைக. (E!ெபாறி! ேபா ைவ
கவச என-, ஊ திக. இ6ைமயி6 கவச நீகினா6 என- ேபா ைவ

உைற' எ6ப என- நCசினா கினிய நவி0வ .)
------------------

விசைய )6+த0

267. ந:ைக நீ நடக0 ேவ49 ந6 ெபா>2 இர:க0 ேவ4டா
க:20 நீ அ6+ க4ட கன- எ0லா விைளத எ6ன

ெகா:2 அல ேகாைத மா/கி 2ைழ க ைட) M/)

ெச: கய0 க4ணி ெவGய திமக 2 அவல ெசGதா..

ெபா. : ந:ைக நீ ந6ெபா>2 நடக0 ேவ49 - ந:ைகேய! நீ ந ந0ல

ெபாைள கா!பத 2C ெச0Dத0 ேவ49; இர:க0 ேவ4டா - இ:கி)

வதாேத; (ஏ6 எனி6); நீ அ6+ க:20 க4ட கன- எலா விைளத எ6ன - நீ

அ6ைறய இர- க4ட கன-க. எ0லா பய6ப>டன எ6+ (ம6ன6 விசையைய
அAகி) <ற, ெச:கய க4ணி ெகா:2 அல ேகாைத மா/கி - ெசFவாி பரத

கய க4ணா. மணவிாி' மல மாைலேபாேல வதி; 2ைழக ைட)

M/) - 2ைழயணித கதி லைற)ெகா49 M/); ெவGய திமக 2

அவல ெசGதா6 - (வயி றி0 இ2) வி!பமி2 திமக;2 வத

உ4டாகினா. (வயி றி0 அ=)ெகா4டா.).

விளக : ேவ49 எ6ப) ஒ விய:ேகா.; ஓஒத0 ேவ49 (2ற., 958)

எ6றா ேபால. ந6ெபா.: பி.ைள. எ0லா எ6றா6 பி.ைளயா ஆக: கதி

(விசையயி6) உயி நி ற 2. ெதளி-ப றி, விைளத என இறத காலதா
<றினா6.

ந6ெபா. - மக-.

தெபா. எ6பத மக. அவ ெபா.
தத விைனயா6 வ (2ற..63)

-------------
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268. ம0 அைல) எ%) M:கி மைல திர49 அைனய ேதாளா6
அ0ல0 உ + அ%:கி M/த அமி த அ6னாைள எGதி!

0E ெகா49 அவல நீகி! ெபாம0 ெவ ைலயினா>2C
ெசா0Dவா6 இைவக. ெசா6னா6 U/ கழ0 காEனாேன.

ெபா. : ம0அைல) எ%) M:கி மைல திர4டைனய ேதாளா6 - ம0ெதாழிைல
வதி வள ) ப) மைலதிர4டா ேபா6ற ேதா.கைள'; கழ0U/

காEனா6 - கழ0U/த கா0கைள' உைடய சCசத6; அ0ல0 உ + அ%:கி

M/த அமி த அ6னாைள எGதி - )6ப உ + ெக>9 M/த அமி தேபா6ற

விசையைய ெந:கி; 0Eெகா49 அவல நீகி - த%விெகா49 ேசா ைவ!
ேபாகி; ெபாம0 ெவைலயினா>2C ெசா0Dவா6 இைவக. ெசா6னா6 பத வி!ப>9 ைலயினா>2 ஆ+த0 <ற ெதாட:கி! பிாிைவ
'ண ) இெமாழிகைள <றினா6.

விளக : அதயி6றா 2 நா. ெக>டா0 அ) ேவ+பா9

ேதா +வி2மா+ேபால இவ 2 ேவ+பா9 ேதா +விதE6, அமி த அ6னா.

எ6றா . இைவ இ) பய6எ6ெகா0 எ6றிர:2வா ம0லைல ெத%)

M:கி மைலதிர4 டைனய ேதாளா6 எ6றா .
----------

269. சாதD பிறத0 தா; த விைன! பயதி6 ஆ2

ஆதD அழி- எ0லா அைவ ெபா>2 இய0 க4டாG

ேநாதD பாி- எ0லா H4 உண - இ6ைம அ6ேற

ேபைத நீ ெபாி) ெபா0லாG ெபG வைள ேதாளி எ6றா6.

ெபா. : ெபGவைள ேதாளி ேபைத - வைளயணித ேதா.கைள'ைடய

ேபைதேய!; த விைன!பயதி6 ஆ2 சாதD பிறத0தா; ஆதD அழி-
அைவ எ0லா - த விைனயி6 பயனா0 ேந இற! பிற! ஆக
அழி- ஆகிய அைவ யா-; ெபா>2 இய0 க4டாG - ெபா.க@2
இய ைககா4; ேநாதD பாி- எ0லா H4Aண - இ6ைம அ6ேற -

இைவயி +> சாத0 தEயவ றி 2 )6+தD பிறத0 தEயவ றி 2

அ6+தD ஆகிய இCெசய ெக0லா காரண அறிவி6ைமேய அ0லேவா; நீ
ெபாி) ெபா0லாG -(இைத உணராத) நீ மிக- ெபா0லாதவளாகிறாG.

184

விளக : சாதD பிறத0 தா; ஆதD அழி- எ0லா த விைன!பயதி6
ஆ2. அவ +., சாத 2 அழித 2 ேநாதD, பிறத 2 ஆத 2 பாிதD
H4Aண வி6ைமயா. அைவ ெபா>2 இய0, எ6றவா+. பாித0 -

அ6+த0. இவ ைற 'ணராைமயா0 நீ ெபாி) ெபா0லாG எ6றா6 எ6க.

----------

270. ெதா0ைல ந பிறவி எ4ணி0 ெதா9 கட0 மணD ஆ றா
எ0ைலய அவ +. எ0லா ஏதில பிற) நீ:கிC

ெச0D அ கதிக. த. ேசரல ேச ) நி6ற

இ0E;. இர49 நாைளC  றேம இர:க0 ேவ4டா.
ெபா. : ெதா0ைல ந பிறவி எ4ணி6 - பைழைமயான ந பிற!கைள

ஆராGதா0; ெதா9கட0 மணD ஆ றா எ0ைலய - ேதா4ட!ெப ற கடE6

மணD ஒ!பிட!ப றாத அளவிைன'ைடயன; அவ +. எ0லா பிற) ஏதில -

அ! பிற!களிெல0லா பிற) ேவ+ப>=ேதா; நீ:கிC ெச0D அகதிக.
த. ேசரல - இனி' பிாி) ெச0D அதைகய பிற!களி;

ஒ6+பேடா; ேச ) நி6ற இ0E;. இர49 நாைளC  றேம - (ஆைகயா0,)
இ!ேபா) இFவி0ல)> <=யித இர49 நாைளய உறேவ உைடேயா,

இர:க0 ேவ4டா - (இF-றைவ! ெபாிய உறவாக எ4ணி) வத0 ேவ4டா.
விளக : கட0 மண0 அளவிட!படாைம2 ஒ6+ <றியப=. இர49நா. எ6ற)

சி+ைம2 ஒ6+ <றியப=யா. பெத>9 நா>பயனி0லா வா/ைக

எ6றா ேபால.
------------

271. வ49 ெமாG) அர + பி4= வாமனா0 வ=த H4 *0
உ49 ைவ) அைனய நீ' உண - இலா நீைர ஆகி

வி49 க4 அவி ேசார வி உயி ) இைனைய ஆத0

ஒ4 ெதா= த2வ) அ6றா0 ஒழிக நி6 கவைல எ6றா6.
ெபா. : வ49 ெமாG) அர + பி4= வாமனா0 வ=த H4R0 உ49

ைவ) அைனய நீ' - வ49க. ெமாG) ரD அேசாகி6 நீழE0

எ%தளிய அகனா <றிய H4ணிய *0களி6 ெபாைள ேதகி ைவ).ள
நீ'; உண -இலா நீைர ஆகி - உண - இ0லாத த6ைமைய ஆகி; க4அவி

வி49ேசார வி உயி ) - க4அவி மி2) ெபாழிய அ%) ெபCவி>9;
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இைனைய ஆத0 த2வ) அ6+ - இத6ைமைய அைடவ) ந6ற6+; ஒ4ெதா=
நி6கவைல ஒழிக - ஒளிமி2 வைளயணிதவேள! நி6 வதைத நீ:2க.

விளக : ெதGவ:க>2ாிய மலாி0 வ49 ெமாGயாதாயி; அக6 அளா0

வ49 ெமாGத). *0 : ஆ2ெபய . அைனய: ெந3சறி ெபாைளC >=ய >9.

வாம6 - அககட-., ேவதத0வ6 ஓதிய ேவதெதாளி எ6ப)ப றி, வாமனா0

வ=த H4R0 எ6றா . அைவ, அ:காகம, 5 வாகம, ப<தியாகம

எ6; 6+மா.
----------

272. உாிைம 6 ேபாகி அ0லா0 ஒளி உைட ம6ன ேபாகா
கம ஈ) என2 ஊ தி சைமத) கவல ேவ4டா

ாி நர இர:2 ெசா0லாG ேபாவேத ெபா. ம + எ6றா6
எாி ய:2 இல:2 வா. ைக ஏ + இள3 சி:க அ6னா6.

ெபா. : எாிய:2 இல:2 வா.ைக இள3சி:க ஏ+ அ6னா6 - எாியி0

ேதாG) விள:2 வாேளதிய ைகயனான, ஆணிள3சி:க ேபா6றவ6;

ாிநர இர:2 ெசா0லாG - +க!ெப ற நரபிெல% ப4A வ)

இனிய ெசா0EனாG; ஒளிஉைட ம6ன உாிைம6 ேபாகி அ0லா0 ேபாகா -

க%+ ேவத க. த உாிைம மகளிைர 6ேன ேபாகிய0ல) தா ேபாகா ;
என2 கம ஈ) - (ஆகேவ) என2 இ!ெபா%) இைசத காாிய இ)ேவ,

ஊ தி சைமத) - ஆ<ழாேன ஓ ஊ தி' அைம)வி>ட); கவல ேவ4டா -

இனி வதேவ4டா; ேபாவேத ெபா. எ6றா6 - (ஆைகயா0) நீ 6ன ஏ2வ)

ெசGயதக) எ6றா6.

விளக : பி.ைளயா கதி ெப+தD பைக ெவ0D: கதி. இவ 2 கம
எ6றா6. கவDத0: இதைல ெகா.ளி எ+ ேபா

கணவைன' மகைன'

எ4ணி வ)த0. கவைல: இபா ப>ட). என2 கம ஈ) என மா+க.
ஊ தி' சைமத) என0 ேவ4=ய உைம ெசG'. விகாரதா0 ெதாக).
ஆ</ உ4ைமயா0 ஊ தி' சைம)ள) எ6றவா+. ஊ தி எ6ற)

மயி ெபாறிைய. என2 கம ஈ) எ6ற) நி6ைன! ேபா2வேத எ6றவா+.
நின2 ேபாவேத கம எ6க.
--------------

விசையைய சCசத6 அயி0 ெபாறியி0 அம த0
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273. எ6 ெந2 உகி உ.ள ஒ%2 ேசார யாத

அ6 மி2 அவE) ஆ றா ஆ உயி  கிழதி த6ைன

இ6ப மி2 உைடய கீ தி இைறவன) ஆைண <றி

)6ப இ0 பறைவ ஊ தி ேச தின6 )ைணவி ேச தா..
ெபா. : எ6 ெநஉகி உ.ள ஒ%2 ேசாரயாத அ6மி2 -எ6
ெநகி/)2மா+ உ.ள கல:கிC ேசா -ற! பிணித அ6 மி2தலா0;
அவE) ஆ றா ஆயி  கிழதி த6ைன - அ%த0 அைமயாத சிறத

உயி ேபாD காதEைய, இ6பமி2 உைடய சீ தி இைறவன) ஆைண <றி -

அளவ ற இ6ப மி2தலாேல கைழ! ெப ற அக! ெபமான)

ஆைணெமாழியாகிய ஓ நேமா அரஹதாண எ6; ப3ச நம(கார மதிர
ஒ6றைன <றி; )ைணவி த6ைன )6ப இ0 பறைவஊ திேச தின6 -

)ைணவிைய )6பமி0லா) ெச0Dத 2ாிய மயி ெபாறியாகிய ஊ தியிேல
அம தினா6.

விளக : (<றி எ6பதைன <றஎன திாி), ஆைண <றியைத விசைய2

ஆ2வ நCசினா கினிய .
----------------

சCசத6 ேகாப:ெகா.ள0

274. நீ உைட 2வைளயி6 ெந9: க4 நி6ற ெவ பனி
வா உைட ைல க நைன!ப மாத ெச6ற பி6

சீ உைட 2சிD சிவ) அழ6+ ஓ தீ திர.

பா உைட! பனிகட0 9வ) ஒ) உலபினா6.
ெபா. : நீைட 2வைளயி6 ெந9:க4 நி6ற ெவ பனி - நீ நீ:காத

2வைளேபால, நீ4ட க4களி0 இ) வ=' ெவ!பமி2 நீ (மாறா));

வா உைட ைலக நைன!ப மாத ெச6றபி6 - கCைச அ+2 ைலகைத
நைனதிட விசைய நீ:கின பிற2; சீ உைட 2சிD சிவ) அழ6+-சிற! ற

ேவத; உ.ள ெவ)பிC சீ ற: ெகா49; ஓ தீதிர. பா உைட பனிகட0

9வ) ஒ) உலபினா6 - ஒ!ப ற வடைவதீ, உலைக அகதி0 அடகி!

ெபா:கிய 2ளி த கடைலC 9வ)ேபால ழ:கினா6.

விளக : உைட ைல: மகர ஒ +வ4ணதா0 வத). பாைர அக) அடகின
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கட0 எ6ற) ஊழிகால) நீைர. தா6 அைமத பைடைய தாேன அழி!பைத
'6னி ெந! நீ உவைம <றினா .
--------------

சCசத6 ேபாாி>9 Mரமரண அைடத0

275. ைழ க) இ= அாி வைளத அ6ன ம.ளாி0
2ைழ க! ாிைச'. 2சி0 தா6 அக!பட

இைழ க) எறி பைட இல:2 வா. கட0 இைட

மைழ கத 23சர வாாிஉ. வைளதேவ.

ெபா. : ைழக) இ=அாி வைளத அ6ன - மைலயி6 2ைகயிD.ள

இ=ெயன ழ:2 சி:கைத வைளத யாைன திர.ேபா6ற; ம.ளாி0

2ைழக! ாிைச'. 2 சி0தா6 அக!பட - Mர களிைடேய, மகளி கா2

மதிE0 அரச6 அக!ப9மா+; இைழக) எறிபைட இல:2 வா. கடEைட - *0
பிளக எறி' ேவ பைட விள:2 வா. Mரராகிய கடE6 ந9ேவ, மைறகத

23சர லாாி'. வைளத - கி0ேபால மத ஒ%2 களி+க. (யாைன

2திைரகளி6 ேம0 அம ) ப) விைளயா9) ெச49ெவளியிேல வைளதன.
விளக : 2ைழக மகளி கா2 ாிைசெயனேவ அத!ர ஆயி +. ஆடவ

2+கா அ:க= வைர!பி6 (ெந9ந0.107) எ6றா பிற. மைழ - மத. அாிைய

யாைன வைளத0 இ0 ெபா@வம.
--------------

276. அயிEனி0 ைனத வா. அழ6+ உ) உாீஇ உட6
பயி0 கதி ! பமணி! ப6 மயி C ெசG ேகடக

ெவயி0 என திாி) வி4 வ%கி வ) M/த) ஓ

கயி0 அணி கதி நைக கட-. ஒ) உலபினா6.
ெபா. : அயிEனி0 ைனத வா. அழ6+ உ) உாீஇ - < ைமயாக அைமத
வாைள ெந3 ைக) சின) (உைறயினி6+) உவி; உட6பயி0, கதி !

பமணி! ப6 மயி ெசG ேகடக ெவயி0 என திாி) - அத;ட6 ஒளி தவ%

ெபாிய மணிகளிைழ) கர= ேதாலா ெசGய! ெப ற ேகடகைத ஞாயிெறனC
ழ றி; வி4வ%கி வ) M/த) கயி0அணி கதி நைக ஓ கட-. ஒ)

உலபினா6 - வானிE) வ%கிவ) M/ததாகிய கதிராகிய >9வாG
அைமத )மாைலைய'ைடய ஒ கட-ைள! ேபால ழ:கினா6.
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விளக : ந0விைன ெக>9 M/தெதா கட-. (ஞாயி+) உவைமயாயி +,

இவ; )ைண' பைட'மி6றி நி றE6. கயி0 - >9வாG. நைக - )வட.

----------

277. மாாியி6 க9: கைண ெசாாி) ம.ள ஆ த பி6
Mாிய 2ாிசிD விலகி ெவ கைண மைழ

வாாியி0 க=) உட6 அக ற ம ற வ6பைட!

ேப இய0 ெப: களி+ பி6னி வ) அைடதேவ.
ெபா. : ம.ள மாாியி6 க9:கைண ெசாாி) ஆ த பி6 - Mர க. மைழெயன

ெகா=ய அகைள! ெபாழி) ஆரவாாித பிற2; Mாிய 2சிD ெவ:கைண

மைழவிலகி - Mர மி2த அரச; ெகா=ய அ கைணமைழைய நீகி; வாாியி0

உட6 க=) அக ற - ெச49 ெவளியி0 நி6+ அ!பைடகைளC ேசர ெக9)!

ேபாக; ம றவ6 பைட!ேப இய0 ெப:களி+ பி6னி வ) அைடத - ேவறாக

நி6ற வEய பைடயிD.ள க/ெப ற ெபாிய களி+க. ெந:கி வ) 2%மின.
விளக : ேப இய0 ெப:களி+ - தேப உலகி0 இயDதைல'ைடய ெபாிய
களி+க..
----------

278. சீ ற மிக ம6னவ6 ேச த 23சர Hத0
< ற 2திவா. ேகா9 உற அ%தE6

ஊ + உைட ெந9 வைர உ உட6+ இ=) என

மா + அ மத களி+ மதக பிளதேவ.

ெபா. : சீ றமிக ம6னவ6 ேச த 23சர Hத0 - சீ ற மி2த சCசத6

த6ைன எதி த யாைனகளி6 ெந றியிேல; < + அ: 2திவா. ேகா9உற

அ%தE6 - ெசா0Dத காிய சிற!பிைன'ைடய 2தி ப=த வாைள

தத:களி பட அ%திய)ேபா); ஊ +உைட ெந9வைர உ உட6+

இ=ெதன - ஊ றிைன'ைடய ெபாிய மைலயிேல இ=சின) தாகினா ேபால
ஆகி; மா +அ மத களி+ மதக பிளத - நீ:காத மதைடய களி+களி6
ெந றிக. பிளதன.
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விளக : ேகா9றF வ%தE6 : வகர வ4ண ேநாகி விாித). ஊ றறாத
மைல மதமறாத களி+க>2வைம.
------------

279. ேவ0 மிைடத ேவE' பிள) ெவ க4 Mரைர

வா6 மயி C ெசG ேகடக) இ=) வா. வைல அாி)
ஊ6 உைட 2தி'. உழ2 திாி தர

ேத6 மிைடத தாாினா6 ெச:கள சிறதேத.
ெபா. : ேவ0 மிைடத ேவE' பிள) - ேவ0 ெந:கிய (Mர ) ேவEைய'

பிள); ெவ:க4 Mரைர வா0 மயி ெசG ேகடக) இ=) - (த9த) ெகா=ய

Mர கைள ஒளிவி9 மயிரா ெசGத ேகடகதா0 இ=); வா.வைல அாி) வா.

வைலைய' அ+); ஊ6 உைட 2தி'. உழ2 திாிதர - ஊைன உைடய
2தி ெவ.ளதிேல உழகி திாிதலா0; ேத6 மிைடத தாாினா6 ெச:கள

சிறத) - வ49க. ெமாG2 மாைலயினனான சCசதனி6 ேபா கள

ெபாE- ற).

விளக : ேவE ஆ2ெபயராதE6 பிாிெத6னா) பிளெத6றா . வைளெய6றா
த!பாம U/தE6. இ)ைண' இவ6 ெவ6றியாதE6 இவ6 கள எ6றா .

-----------

280. உ! உைடய  நீ உட6+ கைர ெகா0வ)
ஒ! உைடய தாைன'. ஒ தனிய6 ஆகி
இ!ப= இைற மக6 இ களி+ *ற

அ! பைட'. அ4ணD அழ6+ களி+ உதி.
ெபா. : உ!உைடய நீ உட6+ கைர ெகா0வ) ஒ! உைடய -

உ!பிைன'ைடய கட0 மா+ப>9 கைரைய இ=!பைத உவைமயாக ெகா4ட;
தாைன'. ஒ தனிய6 ஆகி - பைடயிேல உவைமயி6றி தனித ஒவனாகி;

இ!ப= இைறமக6 இ:களி+ *ற - இFவா+ சCசத6 ெபாிய களி + திரைள!
பிள2ேபா); அ!பைட'. அ4ணD அழ6+ களி+ உதி - எதி !பைடயி6

தைலவனாகிய க>=ய:கார;3 சின) களி ைறC ெசDதி;
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விளக : அ4ண0 : இக/Cசி 2றி!. இ!பா>9 2ளக. த6 காவலைனேய

அழிக ெதாட:கிய பைட2 நீ உட6+ கைரெகா0வ) ஒ!ைடய தாைன
எ6ற நய உண க. அ! பைட'. அ4ண0 எ6ற) க>=ய:காரைன.
-------------

281. நீடக இத நிழ0 ேநமி வல6 ஏதி

ேகடக அ+!ப ந9 அ + அர- ேச ) ஆ:2
ஓ9 கதி வ>ட என ஒG என உலபி

கா9 கவ தீயி6 மிைக சீ+ ெவ24டா6.
ெபா. : நீ9அக இத நிழ0ேநமி வல6 ஏதி - நீ4ட நா. (பைகயி6ைமயா0)

உ.ளித ஒளிமி2 ஆழிைய வலைகயி0 எ9); அர- ேச ) ந9அ +

ஆ:2ஓ9 கதி வ>ட என -பா ேச தலா பாதி மைற) வானி0 ஓ9கி6ற
ஞாயி றி6 வ>ட என ; ேகடக அ+!ப - ேகடகைத அ+தE6; ஒGெயன

உலபி - ஒGெய6+ சCசத6 ழ:கி; மிைகசீ+ - க>=ய:காரனி6 வர மீறிய
ெசயD2C ெச ற:ெகா49; கா9கவ தீயி6 ெவ24டா6 - கா>ைட! ப றிய
தீைய!ேபாலC சினதா6.

விளக : சீ+ : இறதகால விைனெயCச. ஒGெயன : ஒE 2றி!.

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

282. ெநG க அணி) நிழ0 த:கி அழ0 ெபா:கி
ைவ க அணித Hதி வா. அழல Mசி

ைம க அணித மதயாைன தவ *றி

ைக த0 )ணி) களி+ ஆழ அ) ேநானா6.
ெபா. : அழ0ெபா:கி ெநGக அணி) நிழ0த:கி ைவக அணித Hதிவா.

அழல Mசி - அனEேல %கி ெநG 5ச!ெப + ஒளியைமத < ைமத:கிய

Hனிைய'ைடய வாைளC சின) Mசி; ைமக அணித மதயாைன தவ*றி -

கைம ெபாதிய கேத ப>ட அணித மதயாைனைய ந6றாக ெவ>9தலா0;
களி+ ைகத0 )ணி)ஆழ அ) ேநானா6 - அ மதயாைன )திைகயி6 அ=
ெவ>949 Mழா நி க, அதைன (க>=ய:கார6) ெபாறானாகி;

விளக : இ!பா>9 2ளக. Hதி - ைன. தவ - மிக. த0 - அ=.
----------------
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283. மாைல Hதி ெகா49 மைழ மி6 என இைம2
ேவைல வல6 ஏதி விாி தாம அழ2 அழியC

ேசாைல மயிலா க. )ைண ெவைலக. )3
ேகால வைர மா பி6 உ+ < + என எறிதா6.

ெபா. : Hதிமாைல ெகா49 மைழ மி6என இைம2 ேவைல வல6ஏதி Hனியி0 மாைலயணி) கிEைட மி6 எ6+ ஒளி ேவைல வலைகயி0

எ9); ேசாைல மயிலா க. )ைண ெவைலக. )3 ேகாலவைர மா பி6 -

ெபாழிEைடேய மயி0ேபா6ற மகளிாி6 வி!ப>9 )ைணைலக. )யிD
அழகிய மைலயைனய மா பி0; விாிதாம அழ2 அழிய-மல த வாைகமாைல
அழ2ெகட; உ+< + என எறிதா6 - தா2 < + என எறிதா6.

விளக : மயிE6 த6ைமயா எ6ற ப6ைமயா0 ேதவிய பலராயினா .

(சCசத;2 ேதவிய பல4ெட6+ காம கிழதிய ஐ* +வ எ6+,

aதிர Uளாமணி எ6ற *0 <+) ைலக. )3 மா  எனேவ 6 தன2

நிகராக எறிவாாி6ைம ெபற!ப>ட). மகளி மைலத0 அ0ல) ம.ள - மைலத0

ேபாகிய சிைலதா மா ப (றநா.10) எ6றா பிற. யாைன ஆழ எறிதா6 என
=க.

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

284. 4 இட ெகா4ட எஃக பறிதE6 ெபா6 அனா த
க4 இட ெகா4ட மா பி0 தடாயின கா) ெவ.ேவ0

ம4 இட ெகா4ட யாைன ம! இைட இ>9 அம

வி4 இட ம.ள ெகா.ள மிைறெகாளி திதினாேன.
ெபா. : 4இட: ெகா4ட எஃக பறிதE6 - மா பிேல ைத) நி6ற ேவைல!

பறிததா0; ெபா6னனா த க4 இடெகா4ட மா பி0 தடாயின கா) ெவ.ேவ0

- திவைனய மகளிாி6 க4க@2 இடமான மா பிேல தாகி வைளத அFேவைல;

ம4இட ெகா4ட யாைன மணி ம!பிைட இ>9 - நிலமிைச ப>9M/த
யாைனயி6 மணிெபாதித ெகாபிைட ைவ); வி4இட ம.ள ெகா.ள

மிைறெகாளி திதினா6 - Mர க. வானிேல இடெபற அFவைள-2
உ4டான இளகைத! ேபாகினா6.

விளக : தடாயின ேவ0 எ6க. தடாயின: தட எ6; உாிCெசா0 அ=யி பிறத
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ெபயெரCச. அம. அைச. மிைறெகாளி - வைள- ெகா4ட).
-----------

285. ஏத0 ேவ0 தித யாைன இாிதன எாி ெபா6 க4ணி
நாதக உழவ ந4ணா < + என ந9:கி ம.ள

சாGத பி6 த+க4 ஆ4ைம க>=ய: கார6 ேவழ
காGதன6 க9க உதி க!பண சிதறினாேன.

ெபா. : ஏத0 ேவ0 தித - சCசத6 ேவைல திதியதா0; யாைன இாிதன யாைனக. ஓ=ன; எாிெபா6 க4ணி நாதக உழவ ந4ணா - ஒளிவி9

ெபா க4ணி அணித வா.Mர அAகாராG; < + என ந9:கி ம.ள

சாGதபி6; < +வனாகC சCசதைன எ4ணி அ3சி அFMர ஓ=ய பிற2 -

த+க4 ஆ4ைம க>=ய:கார6 காGதன6 ேவழ க9க உதி - அ3சாத

Mரனான க>=ய:கார6 அவ கைளC சின), (ம ெறா) யாைனைய விைரய
Q4=; க!பண சிதறினா6 - க!பண எ6; பைடைய Mசினா6.

விளக : க!பண: இபா0 ஆன ஆைனெந3சி. ேபா6ற பைட. 6

இவ6 ஊ த யாைன )திைக ெவ>949 M/ததா0 இ!ேபா) க9க-திய
ேவழ ேவெறா6+ என உண க. ந4ணா , காGதன6:  ெறCச:க.

(நCசினா கினிய ம.ளைர யாைனகைளC ெசD)ேவா எனெகா49. ம.ள

சாGதபி6 யாைன இாிதன என மா>ேட+ ெசGவ , ந4ணா : விைன +
எ6ப .)

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

286. 26ற மா  அாி) ெவ. ேவ0 29மி மா ம3ைஞ ஊ )
நி6ற மா0 வ ேபால ெநாி றி வ ஆகி

ெகா6+ அவ6 ேவழ M/!ப ம ற ேபா களி றி0 பாG)

நி6ற மா ம.ள 2 எ0லா நீ. = இலக ஆனா6.

ெபா. : ெவ.ேவ0 26ற மா  அாி) - ெவ.ளிய ேவலாேல கிர-3ச
எ6; 26றி6 மா ைப! பிள); 29மி மாம3ைஞ ஊ )நி6ற -

உCசிெகா4ைடைய'ைடய ெபாிய மயிைலC ெசDதி நி6ற; மா0 வேபால

ெநாிாி வ ஆகி - க6 வேபால ெநாி) வைளத

வைடயவனாG; அவ6 ேவழ ெகா6+ M/!ப - க>=ய:காரனி6 ேவழைத
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ெகா6+ M/த; ம +ஓ களி றி0 பாG) - அவ6 ேவெறா யாைனயி6ேம

பாGதலாேல; நி6ற மாம.ள 2 எ0லா நீ.= இலக ஆனா6 - நிைலெப ற

ெபாிய Mர ெக0லா நீ4ட =ைய'ைடய சCசத6 2றிேகாளானா6.

விளக : ஊ த0 : ேபாத0; வாV மதிய (நால=. 125) ேபால. மா0 - க6.

நீ.= : சிைனயா2ெபய . (சCசத6 ஊ தியி6றி நி6றதா0 மயிX தலாகிய
உவைமைய ம>9 நீ2க.)
----------

287. ந3 பதி ெகா4ட வள நாக அைணயினா6 த6
ெந3 பதி ெகா49 பைட /க நில M

ம3 தவ/ 26+ அைனய ேதா. ஒசி) மாதா.

23சர:க. *றி ெகாைல வா. ஒ=) நி6றா6.
ெபா. : ந3பதி ெகா4டவள நாகஅைணயி னா6 த6 - ந3 பதிதைல'ைடய

வளமி2 பாபைணயினா6 ஆகிய சCசதனி6; ெந3 பதிெகா49 பைட/க -

மா ைப இடமாகெகா49 (Mர ) பைட /க-; நிலM ம3தவ/

26+அைனய ேதா.ஒசி) -நிலதிD.ளா 2! ெபா.கைள வழ:2,

கி0தவ% 26ற அைனய ேதா.ஒ=ய; மாதா. 23சர:க. *றி - பத

கா0கைள'ைடய யாைனகைள ெவ>=; ெகாைலவா. ஒ=) நி6றா6 - அதனா
ெகாைல2ாிய வாைள ாி) நி6றா6.

விளக : நாக+அைண: நாகைண: அகர ெதாக). நாகைணயினா6 : திமா0;

ஈ49Cசத;காயி +. ஒசி): விைனெயCசதிாி. நில : இடவா2ெபய . த6

ேதாளி0வEைம'.ளவைர யாைனகைள ெவ>=னா6. ெவ>=யதா0 வா@

ஒ=த). ந3 மதி ெகா4ட எ6ப) பாடமாயி6 திமா0 உ>ெகா4டசகர

எ6க. (மதியைனய சகர.) ேதாளைச) எ6+ பாட.
----------

288. ஆ அம. ஆ4 தைக' அ6ன வைக M%
Mர எறி ெவ பைடக. Mழ இைமயா6 ஆG!

ேப அம. அ6+ ெப தாைதெயா9 ேபரா!

ேபா அம. நி6ற இைளேயானி6 ெபாE- உ றா6.
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ெபா. : ஆ4டைக' ஆ அம. அ6னவைக M% Mர எறி ெவபைடக. ஆடவாி சிற! ற சCசத; நிைறத ேபாாி0  <றியவா+ வி Mர

எறிகி6ற ெவFவிய பைடக.; Mழ இைமயானாG - M%ேபா) இைமயாதவனாகி;
அ6+ ேப அம. ெபதாைதெயா9 ேபரா-  காலதிேல ெப ேபாராகிய
பாரத! ேபாாிேல த6 ெபாிய தைதயான க6ன;டேன மா+ப>9!

ற:ெகாடாம0; ேபா அம. நி6ற இைளேயானி6 ெபாE- உ றா6 - ெபா

ேபாாிேல நிைல)நி6ற அபிம6னைன!ேபால! ெபாE- ெப றா6.

விளக : M% - வி. இனி நீ9 ேபாரம. பாடமாயி6 ெந9 ெபா%தா;

நீ9 நி6றன6 எ6றா பிற. ஆ4டைக - சCசத6. விழிதக4 ேவ0ெகா4

ெடறிய அழிதிைம!பி6 ஓ>ட6ேறா வ6க ணவ 2 (2ற., 775) எ6ப) ப றி

இைமயானாG எ6றா . ேபரம எ6ற) பாரத! ேபாாிைன. அ6+ எ6ற) உலகறி

>9. ெபதாைத - க6ன6. இைளேயா6 - அபிம6.

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

சCசத6 M/த0

289. ேபா/) கதி ேநமிெயா9 ேவ0 ெபா) அ%த
தா/) த+க4 இைணக. தீ அழல விழியா

M/) நில மா மக. த6 ெவ ைல ெஞ:க

ஆ/) ப9 ெவ டாி6 ஆ4 தைக அவிதா6.

ெபா. : கதி ேநமிேயா9 ேவ0ெபா) ேபா/) அ%த - ஒளிவி9 ஆழி'
ேவD தாகி! பிள) அ%)தலாேல; தா/) - ெமGவE 2ைற); த+க4

இைணக. தீஅழல விழியா M/) - அ3சாத இ க4க@ தீையC ெசாாிய

விழிதவா+ M/); மாநில மக.த6 ெவைல ெஞ:க ஆ/) - ெபநில
மகளி6 வி!ப>9 ைலக. அ%த அ%தி; ப9ெவ3டாி6 ஆ4தைக

அவிதா6 - மைற' ெவFவிய கதிரவ6ேபால ஆ4தைகைம 2ைறதா6.

விளக : ஆ4டைகைம: 2ண!ப4; ஆ4டைக 2ரவி (சீவக. 363) ேபால.

அவித0 - 2ைறத0. திைரபாடவிய (அகநா. 260) எ6றா ேபால. ஆ4டைகைய!

ப4பியாகிC சCசத6 ப>டா6 எனி6, பாலவி (சீவக.291) எ6;: கவி

ேவ4டாவா. இவ6 பைகவ க ேநாகி M/தE6, பி.ைளயா பி6 பைக

ெவ6றா . இC ெசG'ளி6க4 நCசினா கினிய ஆ4டைக எ6பத 2C சCசத6

எ6னா) ஆ4தைகைம எ6+ ெபா.<றி அத 2 <+ விளக க ேறாைர
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இ6பதி0 ஆ/)வதா. நிலமாமக. ெவைல ெஞ:க எ6ற), *லாசிாிய

சCசத6 கழிகாமதா ெக>டைம கதி <றியதா.
---------

290. ேதாGத வி எ6; ெதா0 நா>9 அக ெதா%)
ல எGதி ைமத மா/க

ஏ) ைலயா இைன) இர:க ெகா9: ேகா0
இ. பர!பேவ ஏ பாவ

ஆGத 22லமா ஆ/ கடE6 உ. ைளத
அறC ெச:ேகாலாG கதிாிைன

ேவத ெபமாைனC சCசதைன மதிாி மா
நாகட6 வி%:கி + அ6ேற.

ெபா. : ேதாGத வி எ6; ெதா6னா>டக - மக. ெபாதிய

வி4Aலக எ6+ பாரா>ட!ப>ட ஏமா:கததிேல; ைமத ெதா%) லபி எGதி

மா/க - சா6ேறா ைக<!பி தனிைம' + வத; ஏ) ைலயா இைன)
இர:க - மகளி )6 றழ; ெகா9:ேகா0 இ. பர!ப-ெகா9:ேகா0 த6

இைள! பர!ப; ேவத ெபமாைன - ம6ன ம6னைன; சCசதைன; ஆGத

22ல ஆ ஆ/கடE;. ைளத அறCெச:ேகா0 ஆGகதிாிைன - ந0லெத6+
ேத த 22ல எ6; ஆழமாகிய கடE0 ேதா6றிய அறமாகிய

ெச:ேகாைலெகா4ட ஆராGத ஞாயி ைற; மதிாி மாநாக உட6 வி%:கி + -

அைமCசனாகிய ெப பா அராிைம ெய0லா3ேசர வி%:கிய); ஏஎ பாவ! ஐேயா பாவ!

விளக : கடலா: 22ல சிற! நிைலகளமாக தெலா9 தேலவத

ெமG'வம (ெதா0.உவம.4) மதிாி மாநாக கீழான ெபா. நிைலகளமாக

தெலா9 தேல வத விைன'வம (ெதா0. உவம-5.) ெதா0கா!பியனா

ெசா0D ெபா@ உட6 ஆராGதE6 உவக-வைம ெய6ேற <றினா .

ெச:ேகாைல'ைடய கதி : இ0ெபா@வம. ஏஎ: 2றி!ெமாழி. இதனா0, அவ6

ஆ4டைகைம 2ைறதத 2 இர:கினா .
-----------

291. பா0 அவி தி:க. ேதாG த மாைல பழி!பி6
ெந9: 2ைட கீ/! பாG பாிமா6 ேத 

ேகா0 அவி ெவ சிைலயா6 < வாெளா9 மணி
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ேகடக மற ஆ றி

வா0 அவி வாம6 அ= தாமைர மல U=
மதிர ெம6 சா) 5சி

ேவ0 அவி க4ணினா ெமGகா! ஓப ேவத6 ேபாG
வி4ேணா 2 வி) ஆயினாேன.

ெபா. : பா0அவி தி:க.ேதாG தமாைல! பழி!இ0 ெந9:2ைடகீ/ பா0ேபாD: கதி கைள'ைடய தி:கைள!ேபால, )மாைல அணித 2 றம ற

ெப:2ைடயி6 நீழEேல; பாGபாி மா6ேத - தா- ரவிக. 5>=ய ேதாி0

அம ); ேகா0அவி ெவ3சிைலயா6 - அகைள அவிேபால M ெகா=ய
சிைலயினா6 (இ!ேபா) அைவகளி6றி); < வாெளா9 மணிேகடக மற
ஆ றி - <ாிய வா@ ேகடக Mர )ைணயாக! ெபா); வா0 அவி

மதிரெம6 சா)5சி வாம6 அ=தாமைர மல U= - அகைன நிைன!பதாகிய

கில தியானதிேல %கி அக மதிரமாகிய சாைத! 5சி அவ6 அ=களாகிய
தாமைர மல கைள அணி); ேவ0அவி க4ணினா ெமGகா! ஓப-

ேவலைனய க4ணிைன'ைடய அரைபய ெமGையC U/) காவ0 ெசGய; ேபாG

வி4ேணா 2 விதாயினா6 ேவத6 - ெச6+ வானவ வழிப9த 2!
தியனாயினா6 அரச6.

விளக : ேதாG: உவைம'. ேவலவி -ேவெலா%:2. உயி நீ:2கி6றெபா%)

தியான வ)த-தE6, M9 ெப றா6 எ6க; வ கமா. இைடயறாைமயா;

/கினா 2 உலகிய +6ப மைற) 2ளி திதலா; கிலதியானைத
வாலவி எ6றா . வாலவியி6க4 ஆ= எ6க. ஓ):கா0 உ.ள உடD
2ளி தE6 வாம6 மதிரைத ெம6சாத எ6றா .
--------------

சCசத6 உடைல ஈம!ப9ைகயி0 கிடத0

292. ெச தீ க )ைளய தீ 2ழ0 யா/

ேத ேத எ6; மணி ழவ

த) ஆ:2 இைளயா ெம0 விர0க. தீ4ட

தா தா எ6+ இர:2 த4Aைமக@

அம தீ கிளவியா ஐ3ஞா +வ அைவ )ைற
ேபாG ஆட0 அரைப அ6னா

எதாG ெவ+ நில)C ேச திேயா எ6+ இைன)
இர:கி! ப.ளி ப9தா கேள.
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ெபா. : ெசதீ க)ைளய தீ:2ழ0 யா/ - ெசதீயா க)ைளயவான இனிய

2ழD யா%; ேதேத எ6; மணிழவ - ேதேத எ6ெறாE2

ழவ:க@; தாதா எ6+ இர:2 த4Aைமக@ - தாதா எ6+ ழ:2
த4Aைமக@; த)ஆ:2 இைளயா ெம0 விர0க. தீ4ட - ஆ:ேக
ெகா49வ) இைச2 நாடகதி 2 வாCசியதி 2ாிய மகளி

ெம0விர0களா0 தீ4= வாசிக; அதீ: கிளவியா ஐ* +வ - அழகிய இனிய
ெமாழியா ஐ* +வராகிய அக!பாிவார மகளி; அைவ )ைறேபாய

ஆட0அரைப அ6னா - தம2ாிய )ைறயிேல  +: க + அைவயினி0

ஆ9த0ாி' அரைபயைர! ேபா6ற நாடக மகளி; எதாG ெவ+நில)C

ேச திேயா! எ6+ இைன) இர:கி! ப.ளி ப9தா க. - எைதேய! ெவ+நில)
கிடதிேயா; எ6+ )6 + அ%) ஈமதிேல ப9ைக யைம) கிடதின .
விளக : ேதேத, தாதா: அHகரண. கிளவியா ஐ* +வ எ6றா
அக!பாிவார ஐ* +வேர எ6ற 2. ேமD நா0வைர ஒழித ேதாழ

ஐ* +வ அக!பாிவார எ6+ உண க. ேகா6றம நிகள /கி (சீவக.262)

எனேவ ஆடவ இ6ைம உண க.
---------

சCசத;2 ேந த கதிைய நிைன) அைனவ வதி லத0
293. மைட அவி/த ெவ.ளி இைல ேவ0 அ பாய மணிC
ெச!பக கைடகி6றேவ ேபா0

ெதாைட அவி/த மாைல' ) ேதாGத )ைண ைலயி6
உ. அர:கி /க காம6

பைட அவி/த க4 பனிநீ பாய விமா!

பத நா மழைல கி4 கிணியினா

ைட அவி/த <த0 ல- ேதாய! ெபாழி மைழ'.
மி6;! ேபா0 லபினாேர.

ெபா. : பத நாமழைல கி4கிணியினா - ெபாிய )களாகிய

நாவினாேல மழைல ெமாழி' கி4கிணியணித மகளி ; மணிC ெச! அக

கைடகி6றேவ ேபா0 - மாணிகC ெச!பி6 உ.வாைய கைடகி6றைவ அத;.
அ%) மா+ேபால; மைடஅவி/த ெவ.ளிைலேவ0 அபாய - >9 கழ6ற
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ெவ4ைமயான இைலகைடய ேவD அ என அ:ேக பரவி கிட!பைவ;

ெதாைட அவி/த மாைல' ) ேதாGத )ைணைலயி6 உ. அர:கி /க -

+கவி/த மாைல' ) பயி6ற )ைணைலகளி6 உ.ேள ைத)

அ%)ப=; காம6பைட அவி/த க4பனிநீ பாய விமா -காம6 பைடகைள

ெவ6ற க4களிE) நீ ெபக விமி! ர4ட%), (பிற2); ைடஅவி/த

<த0 ல-ேதாய - பகேத அவி/) நிலதிேல ப=) ெமGைய மைற)

ெதா:2: <தE 2தி ப=ய; ெபாழிமைழ'. மி6;!ேபா0 லபினா -

நீ ெபாழி' கிEVேட மி6;!ேபால இ) அ%தன .

விளக : ல- - 2தி; ப4பா2ெபய . (லா0 கம/வ) 2தி) இனி 2திப=த
நிலதி ெகனி6 தானியா2 ெபய .) (விமா : ெசGயா எ6; வாGபா>=றதகால
விைனெயCச.) விமி! லபினா எ6க.

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

294. அாிமா6 ஓ ெம0 அைண ேம0 ம3ைஞ Uழ கிட) ஆ:2
ேவத6 கிடதாைன தா6

காிமாைல ெந3சினா6 க4டா6 க4ேட ைகெதா%தா6
க4ணீ கD/) உ2த பி6

எாிமாைல ஈம) இ%தா 2ட ஏைன *+
ஏ பC ெசாாி) அலறி எ

ெபமாேன எைம ஒளிதிேயா எ6னா!

ெபாிய க4ணீ ெசாாி) அல+வா .

ெபா. : அாிமா6 ஓ ெம0 அைணேம0 ம3ைஞUழ கிடதா:2 ேவத6

கிடதாைன - சி:கேவ+ ஒ ெம0Eய ப.ளியி6ேம0 மயி0க.Uழ

கிடதா ேபால கிடத ேவதைன; காிமாைல ெந3சினா6தா6 க4டா6 இ4ட இய0ைடய உ.ளதினனா: க>=ய:கார6 பா தா6; க4ேட

ைகெதா%தா6 - பா த-டேன ைக<!பி வண:கினா6; கD/) க4ணீ

உ2தபி6 - (பிற2) அ%) க4ணீ சிதினா6; அத 2!பி6, எாிமாைல ஈம)
இ%) ஆ 2ட ஏைன*+ ஏ பC ெசாாி) அலறி - எாி' இய0ைடய ஈம

விறகிேல 2ட:க. நிைறத ெநG' சதன தEயவ ைற' தக-ற! ெபG)
அலறி; எெபமாேன! எைம ஒளிதிேயா எ6னா! ெபாிய க4ணீ ெசாாி)

அல+வா - எ இைறவேன எைம மற) மைறதைனேயா எ6+ ெப:

க4களிE) நீைர! ெபாழி) அல+வாராயின .
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விளக : க>=ய:கார6 மன வழிபா>= ப9தE6 த6 வயததி6றி கல:கிய)
எ6பா , கD/) எ6றா . க4ணீ உ2த) இ6பதினா0, இதைன, உவைக
கD/Cசி எ6ப . விளிவி0 ெகா.ைக (ெதா0.ெமG!-5) எ6றதனா0 இ)-

அ%ைக!பா ப9. அரச6 ெமGைய எாி வி%:2வதனா0, ஒளிதிேயா, எ6றன .

எ6னா - எ6+. இC ெசG'@ பி6வ இர49 ெசG'>க@ ஒ ெதாட .

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

295. ைகயா வைளக. ைட) இர:2வா கதி ைலேம0
ஆர பாி) அல+வா

ெநGயா க: 2ழ0 ேம0 மாைல சிதி நில) இ9வா
நி6+ திவி0 M

ைமயா க=! பிைண' வா 2ைழ' கைளதி9வா
ைகயா0 வயி+ அ)2வா

ஐயாேவ எ6+ அ%வா ேவத6 ெசGத ெகா9ைம ெகா=)
எ6பா ேகா0 வைளயினா .

ெபா. : ேகா0 வைளயினா - திர4ட வைளயைலயணித அ மகளி ; ைகஆ

வைளக. ைட) இர:2வா - ைகயிD.ள வைலய0கைள உைட)ெகா49
அல+வா ; ைலேம0 கதி ஆர பாி) அல+வா - ைலேமD.ள ஒளிவி9

) மாைலகைள அ+) அல+வா ; ெநG ஆ க:2ழ0ேம0மாைல சிதி நில)

இ9வா - ெநG!ைப'ைடய காிய 2ழ0ேம0 உ.ள மாைலையC சிதறி நிலதிேல

Mவா ; திவி0 நி6+ M வா 2ைழ' ைமஆ க=!பிைண' கைளதி9வா

- இரதிரவி0E6 ஒளிைய நிைலயாக M நீ4ட 2ைழைய' நீலநிற

ெபாதிய க=!பிைணைய' கழ றி! ேபா9வா ; ைகயா0 வயி+ அ)2வா -

ைககளா0 வயி றி0 அ=) ெகா.வா ; ஐயா! ஓ! எ6+ அ%வா - ஐயா! ஓ !
எ6+ அ%வா ! ேவத6 ெசG ெகா9ைம ெகா=) எ6பா - அரச6 ெசGத

ெகா9ைம அற-: ெகா=ய) எ6பா .

விளக : க=!பிைண : 2தைபேபா6ற ஒ காதணி. ஓ: இரக 2றி!.

ெகா=ெத6றன - அரச 2C ெசG' நீ கட6 ைற ெசGயாைம ெய4ணி.

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

296. பானா. பிைற ம!பி6 ைப:க4 ேவழ ப2வாG
ஓ ைப அண0 மாநாக M/!ப
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ேத6 ஆ மல C ேசாைலC ெசFவைரயி6 ேம0 சி+
பி=க. ேபால )ய உழ) தா

ஆனா) அ=ேய வ) அF உலகினி0 நி6 அ=
அைட) எ6+ அ%) ேபாயினா எ

ேகானா பறி!ப நல 5த இ ெகா=
இனி! 5வா பிற பறி!பேவ.

ெபா. : ேத6ஆ மல CேசாைலC ெசFவைரயி6ேம0; ேத6 நிைறத

மல Cேசாைலைய'ைடய ெசFவிய மைலயி6ேம0-ப2வாG ைபஅண0 ஓ மா நாக

- ெபாிய வாைய' படைத' கீ/வாைய' உைடயெதா ெப பா;
பா0நா. பிைற ம!பி6 ைப:க4 ேவழ M/!ப - அைரதி:களைனய
ம!பிைன' பசிய க4ைண' உைடய களி ைற M/தியதா0; சி+

பி=க.ேபால தா )ய உழ) -(அகளி+ காத 2ாிய) சி+பி=க. அகாவைல

யிழ) வ)மா+ ேபால தா:க. வதி; எேகானா பறி!ப நல5த

இெகா= பிற பறி!ப! 5வா - எ இைறவ பறி!பத காக அழகிைன மல த

இெகா=க. இனி' பிற பறி2மா+ மலரா; அ=ேய வ) அF-லகி0 நி6அ=

அைட) - (ஆகேவ) அ=ேய:க. அF-லகி 2 வ) நி6 திவ=கைள

அைடேவா; எ6+ ஆனா) அ%) ேபாயினா - எ6+ <றி அைமதியி6றி அ%)
நீ:கின .

விளக : சி+பி=க. எனேவ அகளி+ <9த 2ாிய 2லதி பிறத ெகா=க.
அ0ல எ6ப) ெப றா. இெகா= எ6றா தைம! பிற ேபால. இவ க.
அரச 2 காம ஒழித Hக Cசி ெகா9த 2ாிய (பணி) மகளி .
---------------

அவல:க@கிைடேய க>=ய:கார6 ம6ன6 ஆத0

297. ெச: க4 2+ நாி ஓ சி:க ஏ ைற ெச2) ஆ:2
அத6 இடைதC ேச தா0 ஒ!ப

ெவ க4 களி யாைன ேவ0 ேவதைன விற0

எாியி6 வாG! ெபG) அவ6 ெபய ) ேபாG!

ைப: க4 களி றி6 ேம0 த6 ெபயாினா0 பைற
அைறதா6 ேவ0 மாாி ெபGதா0 ஒ!ப

எ கணவ இைன) இர:கினா இ. மனதா6
5மகைள எGதினாேன.
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ெபா. : ெச:க4 சி+நாி ஓ சி:க ஏ ைறC ெச2) - சிவத க4கைள'ைடய

சி+நாி ஒ6+, ஓ ஆ4 சி:கைத ெகா6+; ஆ:2 அத6 இடைதC ேச தா0
ஒ!ப - அ:ேக அC சி:கதி6 இடைத அைடதா ேபால; ெவ:க4 களியாைன

ேவ0ேவதைன விற0 எாியி6வாG! ெபGதவ6 - ெகா9ைம'ைடய மதயாைன'

ேவD: ெகா4ட சCசத ம6னைன ஆ றைல'ைடய எாியி0 இ>ட க>=ய:கார6;
ெபய ) ேபாG! ைப:க4 களி றி6ேம0 த6 ெபயாினா0 பைறயைறதா6 -

நீ:கிC ெச6+ பசிய க4கைள'ைடய களி றி6ேம0 தா6 அரச6 என அறிவி)!
பைறயைறவிதா6; ேவ0மாாி ெபGதா0 ஒ!ப எ:கணவ இைன) இர:கினா

- ேவ0மைழ ெபGதா ேபால எ:2.ளவ அ!பைறெயாE ேக>9 வதி

ய%தன ; இ. மனதா6 5மகைள எGதினா6 - இFவா+ காிய மனைடய
க>=ய:கார6 நிலமகைள அைடதா6.

விளக : நாி சி:கதி6 இடைத அைடதா சி:கேபால ெதாழி0 நடதா);

த6 இழிெதாழிைலேய நட). க>=ய:கார6 கதா0 மகளி சCசதைன எாியி
ெபGதE6 அதைன அவ6 ெதாழிலாகினா . (நCசினா கினிய விறெலாி

எ6பதிD.ள விற0 எ6;3 ெசா0ைல', ெபG) அவ6 எ6பதிD.ள அவ6

எ6;3ெசா0ைல' இைண) விறலவ6 என க>=ய:கார; காகி இஃ)
இக/Cசி எ6ப .)
-------------

சீவக6 பிற!

298. களிகC  உ4 ேகாைத கயி0 எ) அைச) ேசார
வளிகC டாி6 நி0லா மனெதா9 மய:கி இ!பா0

ளிக களி+ அனா6த6 ெசா0 நய ெநறியி0 ேபாய

கிளி க கிளவி2 உ ற) இ + என கிளக0 உ ேற6.
ெபா. : களிகC உ4 ேகாைத கயி0 எ) அைச) ேசார - களி2

ெநறியிைன'ைடய க. ேதைன! ப2 மல மாைல அணிகல6 அணித

க%திேல 2ைல) Mழ; வளிகC டாி6 நி0லா மனெதா9 மய:கி - கா றி6
எதிாி0 நி0லாத விள2!ேபால நிைலய ற உ.ளேதா9 மயக +; ளிக
களிறனா6த6 ெசா0நய ெநறியி0 ேபாய - ளித கைடய களி+ேபா6ற

சCசத6 <றிய ெசா0E6 பயைன உ>ெகா49 ெச6ற; கிளிக கிளவி2

இ!பா0 உ ற) இ +என கிளக0 உ ேற6 - கிளியைனய ெமாழியா>2
இ!பா0 ேந த) இத6ைமெத6+ <ற ெதாட:கிேன6.
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விளக : களிக - களிகி6ற ெநறி. கயி0 - >9வாG ஆ2ெபயரா0

அணிகலைன உண திய).
------------

299. எஃ2 என விள:2 வா. க4 எறி கட0 அமி த அ6னா.
அஃகிய ம)ைக த6னா0 ஆG மயி0 ஊ ஆ:க4

ெவஃகிய கழினா6 த6 ெவ6றி ெவ ரச ஆ !ப

எஃ2 எறி பிைணயி6 மா/கி இ+கி ெமG மற) ேசா தா..
ெபா. : எஃ2என விள:2 வா.க4 எறிகட0 அமி த அ6னா. - < ைமேய

இத6 வ=வ எ6+ விள:2 வாளைனய க4கைள'ைடய, அைலகடE0 எ%த
அமி த அ6னா. ஆகிய விசைய; அஃகிய ம)ைக த6னா0 ஆயமயி0 ஊ

ஆ:க4 -(கணவைன நீ:2தலா0) 2ைறத ஆ றDட6 விைச 2ைறத மயிைலC

ெசD) அFவானிேல; ெவஃகிய கழினா6த6 ெவ6றி ெவரச ஆ !ப-

(அரசனாக) விபிய கழினான) ெகா=ய ெவ றி ர ஒEக; எஃ2

எறிபிைணயி6 மா/கி இ+கி ெமGமற) ேசா தா. - (அ) ேக>9) ேவலா0

அ='4ட ெப4மாெனன மன மய:கி  Cசி) த6ைன மற) ேசா தா..
விளக : இ) ைகயாறாதE ெபாறிைய இடேத திாித0 இயலாைம ேந த).

(ைகயா+ - ெசயல+த0.) எஃெகன விள:2 வா>க4 எ6பத 2 ேவெலன விள:கா

நி6ற ஒளி'ைடய க4 எனி;மா. அஃகிய ம)ைக - 2ைறத வEைம. ஆGமயி0 ேவக :கிய மயி ெபாறி. ஓGத0, ஆGத0, நிழத0, சாஅG ஆவயி6 நா62
உ.ளத6 HAக (உாி-32.) எ6ப ெதா0கா!பியனா . ெவஃகிய கழினா6 ேவத6 அ0லனாக- அF ேவத 2ாிய கைழ கவ தவ6; எ6ற)

க>=ய:காரைன. ெவஃ2த0 - பிற ெபாைள கவ த0. ெவ6றிெவ ரச
எ6ற) இக/Cசி. எஃ2 - ேவ0.
--------------

300. ேமா9 உைட நகாி6 நீ:கி ) மர )வ6றி உ.ள
P9 உைடயவ உ>க! பிணபல பிற:கி எ:2

கா9 உைட அளைவ எ0லா க%2 இ) உற:2 நீழ0

பா9 உைட மயி0 அ ேதாைக ைபபய M/த) அ6ேற.
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ெபா. : பா9உைட அ ேதாைக மயி0 - (அ:ஙன அவ.  Cசிததா0 தாேன)

இட!பக விைச 2ைறதலா0 இற:2 மயி0; ேமா9உைட நகாி6 நீ:கி -

ெபைமமி2 நகாிE) நீ:கி; )மர )வ6றி உ.ள P9 உைடயவ

உ>க! பிணபல பிற:கி - திய மர:க. ெந:கி, மன-+தி 'ைடேயா

அ3மா+ பிண:க. பலவாக மி2); கா9உைட அளைவஎ0லா எ:2 க%2

இ) உற:2 நீழ0 - கா=2 இட எ0லா எ:2 க%2 அம ) )யிD
நீழEேல (9கா>=0); ைபபய M/த) - ெம0ல ெம0ல வி%த).

விளக : பா9 - ஈ49 இட!பக. உைடைமயி0: உைடகி6ற மயி0 என

விைனெதாைக. ெபாறி2, ஓட+கி (சீவக.238) எ6; வாசக 6ன உள),

ஆதE6, அத ேக ப, உைடகி6ற) எ6றா . ைகயா0 இடதிாிதா க=தி6

M/கி6ற), ஈ49 தாேன இடதிாிதE ைபய!ைபய நிலதி 2 அ4ணிதாக
M/த ெத6றா . M/த), நிக/காலதி0 ேதா6றிய இற!.
--------------

301. ம3 U/வதைன ஒ)! பிண!ைக மE) ேப'

அ3 அ மயான த6;. அகி0 வயி+ ஆ த ேகாைத

ப3சிேம0 M/வேத ேபா0 ப0 ெபாறி 29மி ெந றி

23சி மா ம3ைஞ M/) கா0 2வி) இத) அ6ேற.
ெபா. : ம3 U/வதைன ஒ)! பிண!ைக மE) - கி0 U/வ)ேபால!

பிண!ைக நிைற) ேப' அ3 அ மயான த6;. - ேப' ந9:2 அC

9கா>=ேல; அகி0 வயி+ ஆ த ேகாைத ப3சிேம0 M/வேதேபா0 - அகி0

மணைத த6னிடேத ெகா4ட மல மாைல ப3சியி6ேம0 M/வைத!ேபால;
ப0ெபாறி 29மிெந றி 23சி மாம3ைஞ - பல .ளிகைள' உCசியிேல

ெகா4ைடைய' மயிைர' உைடய ெபாிய மயி0; M/) கா02வி) இத) -

ெம0ெலன வி%) காைல 2விதித).

விளக : ேப': உ: உய - சிற!. அகி0 : அத6 மணதி 2 ஆ2ெபய .

இ2 எ6+ பாட. இ மயி ெபாறிைய <னிய) உவ:ெகா4ட ெதGவ
மைற) க>=ய:கார; ேகாவித; ேதவிைய ேதடாம காதெத6+

ெகா.க. அ) பி6, கனியா ெமாழியா>2 மயி 2: காம பதி ந0கி (சீவக.2603)
எனC ேசர <றியவா றா; உண க.
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------------

302. வா த தட க4 நீ த6 வன ைல நைன!ப ஏ0 ெப +
ஊ கட0 அைனய கா>9. அCச ஒ6றா; உ.ளா.

ஏ த மயி0 அ சாய0 இைறவ;2 இர:கி ஏ:கிC

ேசா )கி0 தித0 ேத றா. )ைண பிாி மக6றி0 ஒதா..

ெபா. : ஏ த மயி0அ சாய0 - எ%Cசிெப+ அழகிய மயிலைனய

ெம6ைம'ைடயா.; தடக4 வா த நீ த6 வனைல நைன!ப - ெபாிய

க4களிE) வழித நீ த6 அழகிய ைலகைள நைனக; ஏ0ெப + -

மனெவ%Cசி மி2; ஊ கட0 அைனய கா>9. - பரவிய கட0ேபா6ற அகா>=ேல;
அCச ஒ6றா; உ.ளா.- ேபG தEய ஒ வைகயா;

அCச:ெகா.ளாதவளாG; இைறவ;2 இர:கி ஏ:கி - அரச6 நிைல2 யா)
ெசGேவ6 எ6+ வதி ய%); ேசா )கி0 தித0 ேத றா. - ேசா

ஆைடைய' தி): ெதளிவி0லாதவளாG; )ைணபிாி மக6றி0 ஒதா. -

)ைணைய! பிாித மக6றிைல! ேபா6றா..

விளக : உ.ளா., ேத றா.;  ெறCச:க.. அ6 மி2தியா ைகயா+

 ப9தE6, இ+கி (சீவக.299) என ைகயா+ <றி, இர:கி என கவைல <றி,

ஏ:கி என அர + <றி, அCச உ.ளா. என அவல: <றினா . வதேதா6றி

நி ற0, அவல வாGவி>ட%த0, அர +. யா) ெசGவ0 எ6ற0, கவைல.

 Cசித0, ைகயா+. ஏ0 -மனெவ%Cசி. தா6 நி கி6ற நிைலயிேல கலகதாேல
ேபG தEயவ றி 2C சிறி) அ3சினாளில..
------------

303. உ49 என உைரயி0 ேக>பா உயி உ+ பாவ எ0லா
க49 இனி ெதளிக எ6+ கா>9வா. ேபால ஆகி

வி4ெதாட நிவத ேகாயி0 வி4ணவ மகளி6 ெச6றா.

ெவ4தைல பயி6ற கா>9. விள:2 இைழ தமிய. ஆனா..
ெபா. : விள:2இைழ வி4ெதாட நிவத ேகாயி0 வி4ணவ மகளி6 ெச6றா. விளகமான அணிகைள அணித விசைய, வானளாவ உய த அர4மைனயிேல

வானவ மகைள! ேபால ந0விைன வ=வாG உலவின.; உயி உ+ பாவ எ0லா
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உ49என உைரயி0 ேக>பா - பல உயி க@ உ+ பாவ:கெள0லா இைவ
எ6+ *0களிேல உைரயளவிேல உ.ளன எ6+ ேக>பவ க.; க49 இனி

ெதளிக எ6+ கா>9வா. ேபால ஆகி - ேநாி பா ) இனி ெதளி-+க எ6+
உலகி 2 கா>9கி6றவ. ேபாலவாகி; ெவ4தைல பயி6ற கா>9. தமிய.

ஆனா. - ம4ைடேயா9க. பழகிய 9கா>=ேல தீவிைனயி6 வ=வாG

தனிதவளானா..

விளக : மக!ெப+: கால) )ைணயி6றி வ)தE6, கா>9வா.ேபால ஆகி
எ6றா . உைர - அகம அளைவ. க4=னி ெதளிக எ6ற) கா>சி யளைவயா;
க49 உண Mராக எ6றவா+. இவ. ெநந0 வி4ெடாட நிவத ேகாயி0

வி4ணவ மகளி ெச6றா. இ6+ தமியளானா. எ6க.
----------------

304. இ. ெகட இகE எ:2 மணிவிள2 எாிய ஏதி

அ. உைட மனத வாகி அண:2 எலா வண:கி நி ப!

ெபா கட0 பதி ேபால! ெபா6 அனா6 பிறத ேபா/ேத

ம. உைட மாத உ ற மம ேநாG மைறத) அ6ேற.

ெபா. : எ:2 இ.ெகட இகE மணிவிள2 ஏதி எாிய - எFவிட)

இ.இ6றி ஓ>= மணிவிள2க. மி2C ட Mச; அண:2 எலா அ.உைட

மனத ஆகி வண:கி நி ப-ஆ49ைற' ெதGவெம0லா (இவ6 பி6ன M9

ெப+வா6 எ6+ கதி) இரக ற -.ள)ட6 வண:கி நி க; ெபாகட0
பதிேபால! ெபா6னனா6 பிறத ேபாேத - அைலகடEைட ஞாயி+ேபால!

ெப+த காியவ6 பிறதெபா%ேத; ம.உைட மாத உ ற மம ேநாG மைறத) -

மயக உ ற விசைய ெகா4ட வத ேநாG மைறத).

விளக : ஏதி - மி2. இகE -விளெகா9 மா+ப>9 எனி; ஆ. இவ6 M9

ெப+வ6 எ6+ கதி ெதGவ வண:கி +. கவாஅ6 மக க49 தாG மறதா:2

(நால=.201) எ6றா பிற. 6 ெவ3டாி6 ஆ4டைக அவிதா6 (சீவக.289)

எ6+ <றி, அCட 2ழவியாG ேதா6றினைம (ஈ49) <றினா . ஞாயி+

ேதா றதி0 இைள! ேபாகி! பி6ன மதியைத ெக92மா+ ேபால, இவ;

பிறதேபாேத ேதவியி6 இைள! ேபாகி! பி6 பைகெவ0வா6 எ6ப) க).
இகதா , ெசGேயா6 ெச% ெபா சர எ6+, மதிM/வ)ேபால M/தா6

(சீவக.2322) எ6+ <றினா . இC ெசG'@2 நCசினா கினிய <+
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விளக:க. மிக HAகைடயன. அவ றி கிய0ப6ைம ேதா6ற அ@ைட

மனதவாகி எ6றா . அண:2 - ேபG, ெபா6னனா6 எ6ற) ெபா6 ேபா6+
ெப+த காியவ6 எ6றவா+.
----------

305. 5:கழ0 2சி0 தத த0வைன! க6+ ேநாகி

ேத கம/ ஓதி தி:க. ெவ4 கதி ெபாழிவேத ேபா0

M:2 இள ைலக. விமி திற) பா0 பிE ற ஆ றா.
வா:2 திலக ேச தி திலகைன தித ைவதா..

ெபா. : ேத6கம/ ஓதி - ேத6 மண2: <தைல 'ைடயா.; 5:கழ0 2சி0

தத த0வைன! க6+ ேநாகி - அழகிய கலழணித சCசத6 அளித மகைன

வி!ட6 ேநாகி; M:2 இளைலக. விமி தி:க. ெவ4கதி

ெபாழிவேதேபா0 திற) பா0பிE ற ஆ றா. - பத இளைலக. தாேம விமி

நிலவி6 ெவ.ளிய கதிைர! ெபGவ)ேபா0 திற) பா0ெசாாி'வைர ஆ றாளாG;
வா:2 திலக ேச தி - தாேன பாைல வEயெகா49 திலகமி>9; திலகைன
தித ைவதா. - சிறத மகைனC ெசFைவயாக கிடதினா..

விளக : த0வ6 ெபா>9 இவைள! ேபா2தE6, 2சி0 தத த0வைன
எ6றா . மக! பயேதா 2! பயதெபா%ேத பா0 ரவாதாைகயா0 ஆ றா.
வா:2 எ6றா .

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

விசைய லத0

306. கைற ப6னீ ஆ49 உட6 வி9மி6 காம சாைல தளி நி+மி6
சிைற ெசG சி:க ேபா0 மட:கிC ேசரா ம6ன சின ம%:க

உைற' ேகா>ட உட6 சீமி6 ஒ4 ெபா6 26ற தைல திறதி>9

இைறவ6 சி+வ6 பிறதா6 எ6+ ஏ பா 2 ஊ ேதா+ உG) ஈமி6.
ெபா. : ப6னீரா49 உட6கைற வி9மி6 - ப6னீரா49வைர ேசர

இைற!ெபாைள நீ2மி6; காம சாைல தளி நி+மி6 - அழகிய

அறCசாைலகைள' ேகாவி0கைள' இய + மி6; ேசராம6ன சிைறெசG

சி:கேபா0 சின ம%:க மட:கி - பைகயரச சிைற!ப>ட சி:க:கைள!ேபா
சின ம%:2மா+ மட:கி; உைற' ேகா>ட உட6சீமி6 - இ2
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சிைறCசாைலகைளெய0லா இ=) QGைம ெசGமி6; ஒ4ெபா6 26ற

தைலதிறதி>9 - ஒளிமி2 ெபா 2வியைல திற)வி>9; ஊ ேதா+ உG) ஒFேவா_2: ெகா49 ெச6+; இைறவ6 சி+வ6 பிறதா6 எ6+ -

ேவத;2 மக6 பிறதா6 எ6+; ஏ பா 2 ஈமி6 - (மகி/-ட6)

ேக>ேபா2 ெகா9மி6.

விளக : (இ)த0 விசைய தாேன இர:கி <+வன.) பாலகிரகாாி>ட

ப6னீரா4டள- உ49 எ6+ அத 2C சாதியாக! ப6னீரா49 கைறவி9த0
அரசிய0 எ6+ ெகா49, ப6னீரா49 எ6றா.. இனி, அரச 2!

பதிேனாராவதா4=ேல உபநயன ப4ணி! ப6னீராவதா4=ேல இ0லறகிழைம
549 அராிைம எG)த0 இய0ெபன ெகா49 ப6னீரா49 உலகின 2
தானமாகவி9த0 இய0ெபனDமா. மக-ெப றா சிைற M9 ெசGத0

ெத6லதா கடைன நீ2தெல6ப . கைற- 2=க. ேவத கி+2: கடைம!

ெபா.. ஒேசர நீ2மி6 எ6பா உட6வி9மி6 எ6றா .. சீமி6 இ=ெதாழிமி6. திறதி>9 - திற)ேபாக>9. காம சாைல எ6ற)

அறேகா>டைத. தளி - திேகாயி0. நி+மி6 - நி+-மி6. ஈமி6 - வழ:2மி6
மகைள! ெப +ழிC சிைற M9 ெசGதா0 ெத6லதா கட6 தீ எ6பெதா
ெகா.ைக எ6க.
---------

307. மாட ஓ:2 வள நக. வர இ0 ப4ட தைல திறதி>9

ஆைட ெச ெபா6 அணிகல:க. யா- யா கவ ) எ% நா.

Mட0 இ6றி ெகாள! ெப+வா விலக0 ேவ4டா M/தீ 2

ேகா= 6ேறா9 அைரC ெச ெபா6 ேகாமா6 ந02 என அைறமி6.
ெபா. : மாட ஓ:2 வளநக. - மாட உய த வளமி2 அர4மைனயி0;

வரஇ0 ப4ட தைலதிறதி>9 - அளவ ற ெபா.கைள கா! நீகிவி>9;

ஆைட ெசெபா6 அணிகல:க. யா- - ஆைட' ெபா6; பணிக@ என
இவ ைறெய0லா; எ%நா. Mட0இ6றி யா கவ ) ெகாள!ெப+வா -

ஏ%நா.வைர தைடயி6றி எ0ேலா கவ )ெச0D உாிைம ெப+வா ;

விலக0 ேவ4டா - அவ கைள தைடெசGய ேவ4டா; M/தீ 2 ேகாமா6
ேகா= 6ேறா9 அைரC ெசெபா6 ந02என அைறமி6 - விபினீ 2

ம6ன6 6றைரேகா= ெசெபா6 தானமாக அளி!பா6 எ6+ ரசைறமி6.
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விளக : எ%பிற! தீவிைன நீ:க எ%நா. ெகாள!ெப+வா . எ%பிற! :

மக., வில:2, பறைவ, ஊ வன, நீ வா/வன, மைல, தாவர எ6பன; இவ +.

மைலைய நீகி ேதவைர <>= 'ைர! பா உள . Mட0: விட0 எ6பத6

விகார ஆ. விட0 - நீக0. உடபி 2 6றைர ேகா= மயி உளவாகE6

6றைரேகா= ந02ெம6றா.. வளநக - வள!பைடய அர4மைன. ப4ட

எ6ற) - உண-! ெபா.கைள. வி9த0 - Mட0 என நி6ற). M/தீ 2 -

விபினீ 2.
-------

308. அ ெபா6 5A ஆர

இைம!ப கணிக. அக6 ேகாயி0

ஒ:2 <=C சாதக ெசG)

ஒைக அரச 2 உட6 ேபாகி

க ைக களி+ கபல

கா கவிக. ெகாள Mசி

விப! பிற!பாG விைன ெசGேத6
காண இஃேதாஒ பிற2மா.

ெபா. : அக6ேகாயி0 -ெபாிய அர4மைனயி0; அெபா6 5A ஆர

இைம!ப கணிக. ஒ:2<= - அாிய ெபா6; அணி' மாைல' ஒளிவிட
கணிக. எ0ேலா: <= - சாதக ெசG) - பிற!நா. கணிக; அரச 2 உட6
ஓைக ேபாகி - எ0லா அரச 2 நீ பிறத மகி/Cசிைய உடேன அறிவி);

கவிக.ெகாள க:ைக களி+ கபல கா Mசி - பாவல ெகா.@மா+
ெபாிய ைகைய'ைடய களி+ கபல கா ெகா9); விப! பிற!பாG -

(யாவ) விமா+ பிற2 நீ ; விைனெசGேத6 காண! பிற2ஆ இஃ) -

தீவிைனேய6 காAப= பிற2 த6ைம இத6ைம).

விளக : ஓஒ: இரக 2றி!. பிற2 ஆ+ எ6ப) பிற2ஆ என

விகார!ப>ட). ெசG) - ெசGய: விைனெயCசதிாி. பிற!பாG :

விைனயாலைண' ெபய . கவிக. : ெபம:கல பா9ேவா . கணிக. - கணித

*0 வ0ேலா . சாதக - பிற! கணித. ஓைக - உவைக: இஃ) ஆ2ெபயராG

உவைகC ெசGதிைய உண ).
-------

309. ெவF வாG ஓாி ழ- ஆக

விளிதா ஈம விள2 ஆக
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ஒFவாC 9கா>9 உய அர:கி0

நிழ0 ேபா0 Hட:கி! ேபG ஆட

எFவாG ம:2 இ) இர:கி
<ைக 2ழறி! பாரா>ட

இFவா+ ஆகி! பிற!பேதா

இ)ேவா ம6ன 2 இய0 ேவேத.

ெபா. : ெவFவாG ஓாி ழ-ஆக - ெகா=ய வாைய'ைடய ஓாியி6 2ர0 ழ-

ஆக-; விளிதா ஈம விள2 ஆக - இறதவைரC 9 ஈமதீ விள2 என-
(ெகா49); ஒFவாC 9கா>9 உய அர:கி0 - த2திய ற 9காடாகிய உய த

ேமைடயிேல; ேபG நிழ0ேபா0 Hட:கி ஆட - ேபG நிழ0ேபால அைச) ஆட ;

<ைக எFவாG ம:2 இ) இர:கி 2ழறி! பாரா>ட - (அதைன க49)

<ைகக. எ!பகதி; அம ) இரக)ட6 2ழ+ ஒEயி

பாரா>ட;

இFவாறாகி! பிற!பேதா! - இத இர:கதக நிைலயி பிற!பத6 தீவிைன தா6
எ6ேன! ேவேத! இ)ேவா ம6ன 2 இய0? - அரேச! இ)ேவா அரச 2ாிய
த6ைம? (<+வாG).

விளக : ேவேத? எ6றா. அரசிள:2மரனாதE6. (நCசினா கினிய ,
இFவாெற6ற), தைத விப= ந0விைன'ைடய த6ைமைய. இ)ெவ6ற)
ெசயE6றி தாG வ)ப= தீவிைன'ைடய த6ைமைய. ஓகாரமிர49 வினா

என!ெபா. <+வ . ம + அவ 306 த0 309 வைர உ.ள நா62

ெசG'>கைள' ஒ ெதாடராகி மா>ேட + = <+வா . அவ <+ =:

ேதவி த0வைன ேநாகி, ேகாமானானவ6 கணிக. சாதக3 ெசGய ஓைக ேபாகி,
Mசி, கைறவி9மி6, நி+மி6, சீமி6, ஈமி6, விலக0 ேவ4டா என அைறமி6,

M/தீ 2 ந02 என அைறமி6 எ6+ விப! பிற2 நீ ஓஒ

தீவிைனெசGேத6 கா4ட காக! பிற2ப= இத6ைமதாயித); ேவேத!
இFவிர4=D இFவாறாகி! பிற!ப) ம6ன கிய0ேபா? ேபயாட <ைக

பாரா>ட இ)வாகி! பிற!ப) ம6ன கிய0ேபா? <றாG எ6றா. எ6க. (இFவா+
ெமாழிகைள எ:கி) எ9) மா>ேட +வ) *லாசிாிய கதாகா).)

ஓாி - நாி, ேக.விகி6னாவாக ஊைளயி9 நாி எ6பா ெவFவாG ஓாி எ6றா .

விளிதா - இறேதா . ஈம - 9கா9. ஒFவாC 9கா9 எ6றா., இற!ேபா ேக
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ெபா)வத6றி! பிற!ேபா 2! ெபாதாத இட எ6ப) ேதா6ற, உய

அர:கி6 எ6ற) இக/Cசி. ேபG வறிய ஆவிேய ஆகE6 நிழ0ேபா;ட:கி

எ6றா.. ழவ ழ:க, மணிவிளக நி6ெறாளிர, அர4மைன அர:கி0

மகளிராட, மாத மகிழ, லவ ேபா ெற9!ப! பிறக ேவ4=ய நீ இFவாறாகி!

பிற!பேதா எ6றிர:கியவா+.
----------------

310. ப றா ம6ன6 நக ! றமா0

பாய0 பிண U/ 9 காடா0

உ றா இ0லா தமிேயனா0

ஒ):க0 ஆகா Q:2 இளா0

ம + இ3 ஞால உைடயாG! நீ

வள ஆ+ அறிேயனா0

எ ேற இ) க49 ஏகாேத

இதியா0 எ6 இ6 உயிேர.

ெபா. : இ3ஞால உைடயாG - இF-ல2ைடய ம6னேன; ப றாம6ன6

நக !ற - நீ கிட2 இட பைக ேவதனி6 நகாி0 உ.ள இடமாயி +; பாய0

பிணUழ 9கா9 - நி6 ப9ைக பிண:க. U/த 9காடாகவித); உ றா
இ0லா தமிேய6 - யாேனா உைரயாட 2 எவமி0லாத தனிைமேய6

ஆயிேன6; ஒ):க0 ஆகா Q:2 இ. - (இைதவி>9 ெவளிேயற எ4ணி6)

விலக இயலாத ேபாி. U/)ள); ம +நீ வள ஆ+ அறிேய6 - ேமD,

நீவள வத 2ாிய ெநறிைய' யா6 அறிகி6றிேல6; எ6 இ6 உயிேர - எ6 இனிய

உயிேர!; இ) க49 ஏகா) இதி - (நீ) இநிைல க49 இF-டைலவி>9
நீ:காம0 இகி6றாG!; எ +! - இஃ) எFவள- ெகா=)!

விளக : மகைன' உயிைர' தனிதனிேய 6னிைல!ப9தி <றினா..
ம + : விைனமா +. ப றாம6ன6 - பைகம6ன6. ஆ0: அைசக.. எ + எதைகய ெகா9ைம).
-----------

311. பிறத நீ' 5 பி4=!

ெபமா6 அ=க. ேப அற
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றத) எ6பா0 )ய  கடைல

நீ) ைண ம + ஆகாகா0

சிறதா உளேர0 உைரயாயா0

சிதா மணிேய! கிடதியா0

மற < H ேகா6 ெசா0 ெசGேத6
மம ேநாயி6 வ)ேகா.

ெபா. : சிதாமணிேய! - சிதாமணிேய!; கிடதி - (நீ ஒ6+ உைரயாம )

கிடகி6றைன; பிறத நீ' - (எ6 வத நீக!) பிறத நீ'; 5பி4=!

ெபமா6 அ=க. ேபரற - மல த அேசாகி6 நிழE0 அம த அகனா

அளிய ெபாிய அற; றத) - ஆதர- ெசG); எ6 பா0 )ய கடைல நீ)

ைன ஆகாகா0 -எ6னிட ேதா6றிய )யரகடைல யா6 கட2 ெத!ப

ஆகாவி>டா0; சிறதா உளேர0 உைரயாG -நி6னி; அ!ெபமானி;

சிறதவ இ!பேர0 உைரதிடாG; மற< Hேகா6 ெசா0 ெசGேத6 மம

ேநாயி6 வ)ேகா? - Mரமிக H இைறவ6 <றியைதC ெசGத நா6 மயக
ேநாயினா0 வ)ேவேனா?
விளக : ெசா0: கவியா2ெபய . வ)2 : வ)ேவ6, தனித6ைம

விைன +. ேபரற! 5பி4=! ெபமான=க. என மா+வ நCசினா கினிய .

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

விசையயி6 )6ப நிைலைய க49 அஃறிைண! ெபா.க. இர:2த0
312. அேதா! விசைய ப>டன ெகா49

அக:ைக ற:ைக ஆனா0 ேபா0

கதா களி + த ேகாமா6

கழிய மயி0 ஓ மயி0 ஊ )

வதா. ேபால! ற கா>9.

வதா. தமிேய என மர:க.

சிதி) இர:கி அ%வன ேபா0

பனி ேச க4ணீ ெசாாிதனேவ.

ெபா. : அேதா! - ஐேயா! அக:ைக ற:ைக ஆனா ேபா0 -உ.ள:ைக

ற:ைகயாக மாறிய அ)ைண விைரவி0; விசைய ப>டனெகா49 - விசைய

அைடத )6ப:கைள உ>ெகா49; க)ஆ களி + த ேகாமா6 கழிய -
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Qணி க>ட!ெப ற களி+கைள'ைடய த இைறவ6 இறக; மயி0 ஓ மயி0

ஊ ) வதா ேபால; ற:கா>9. தமிேய வதா.என - 9கா>=ேல தனிேய

வ) ேச தா. எ6+; சிதி) இர:கி அ%வனேபா0 - எ4ணி வதி

அ%வனேபால; மர:க. பனிேச க.நீ ெசாாிதன - மர:க. 2ளி த ம)நீைரC

ெசாாிதன.

விளக : (அேதா: ஆசிாிய2 ேதா6றிய இரகைத 2றி!ப).

நCசினா கினிய , வதா. தமிேய என எ6பதிD.ள என எ6;3 ெசா0Dட6,
அேதா என <>= மர:க. <றியதாக ஆ2வ .)
----------

313. அட ெபா6 ைப 54 அர அழிய

அ ெபா6 த0வ6 ெப + இத

இட ெகா. ெந3ச) இைறவி'

இ: க4 ஞால) இ. பகிC

ட ேபாG மைறய )ள:2 ஒளிய

2ழவி மதிெப + அக 2ளி த

பட தீ அதி அ) ஒதா.

பைண ெசG ேகா>9! படா ைலயா..

ெபா. : அட ெபா6 ைப54 அர அழிய - மி2தியான ெபா6னாலான திய

கல6கைள அணித அரச6 அழிய; அெபா6 த0வ6 ெப றித - அாிய

ெபா6னயைன மகைன! ெப றித; இட ெகா. ெந3ச) - )ய ெகா4ட

உ.ளைடய; பைணெசG ேகா>9! படாைலயா. இைறவி' - பத

க>=ைனெகா4ட சாயாத ெகா:ைககைள 'ைடய விசைய' (சிறி)

)ய நீ:கி); இ:க4 ஞால) இ. பகிC ட ேபாG மைறய - ேபாிடைடய
உலகி6 இைள நீகிய ஞாயி+ ெச6+ மைறய; )ள:2 ஒளிய 2ழவி மதிெப +

அக 2ளி த - விள:2 ஒளிைய'ைடய பிைற மதிைய!ெப + மன அைமத;

பட தீ அதிய) ஒதா. - )6ப நீ:கிய அத அதிம:ைகைய! ேபா6றா..

விளக : அட - தக9மா. ெபா6அட எ6க. ()6பைத அட அர - )6பைத
நீகிய அரச6 எ6ப நCசினா கினிய . இைறவி': உ: உய - சிற!.
பைணெசG - பிைழதைலC ெசGத) எ6ப நCசினா கினிய . இத6க4
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இற)ப>ட சCசத;2 ஞாயி+, இட ெகா. ெந3ச) விசைய2 அதி!
ெபா%), சீவக;2! பிைற' உவைமக.. இF-வைமக. நிைன) நிைன)
இ6ற பாலன.
---------

9கா>=0 ெதGவ ஒ6+ உதவி ெசGத0

314. ேத6 அம ேகாைத மாத திமக6 திறைத ஓரா.

யா6 எவ6 ெசGவ0 எ6ேற அவEயா இத ேபா/தி0

தா6 அம ) உைழயி6 நீ:காC ச4பக மாைல எ6;

<னிய) உவ ெகா49 ஓ ெதGவத 2+கி + அ6ேற.
ெபா. : ேத6அம ேகாைத மாத திமக6 திறைத ஓரா. - ேத6ெபாதிய

மாைலயணித விசைய த6 அைம மகனி6 ந0விைனைய அறியாம0; யா6 எவ6

ெசGவ0 எ6+ அவEயா இத ேபா/தி0 - நா6 யா) ெசGேவ6 எ6+

வதியித அளவி0; தா6 அம ) உைழயி6 நீ:காC ச4பகமாைலெய6;

<னிய) உவெகா49 - தா6 எ!ேபா) அகிேல யி2 இய0பினளான

ச4பகமாைலெய6; ெபயைர'ைடய <னியி6 வ=வ:ெகா49; ஓ ெதGவத

2+கி + - ஒ ெதGவ விைசையைய அைடத).

விளக : இவ6 அரச6 மகனாதE6, அC 9கா>=0 உைற' ெதGவ வத).

ெதGவத ைதவதெம6; வடெமாழிC சிைத-.
---------

315. வி+ வி%ம ெவ ேநாG அவ4 உைற ெதGவ ேசர
ெகா என உயி ) ெந3சி0 ெகா>+ கவைல நீ:க
எ அைன தமிைய ஆகி இF இட உ ற) எ0லா

ெச மல  திவி6 பாவாG யா6 ெசGத பாவ எ6றா..
ெபா. : அவ4உைற வி+ வி%ம ெவேநாG ெதGவ ேசர - அ:2 வா/கி6ற,
விசைய ெகா4ட விமD2ாிய )6பதி கிர:கி )ய ெகா4ட ெதGவ

வத-ட6, ெகா என உயி ) ெந3சி0 ெகா>+ கவைல நீ:க - விைரவி0 ெப
Cவி>9 உ.ளதி ழ6ற கவைல நீ:2தலா0; எஅைன ெசமல  திவி6

பாவாG! - எ அ6ைனேய! சிவத தாமைர தவிைடய திவைனய பாைவேய!

தமிைய ஆகி இFஇட உ ற) எ0லா யா6 ெசGத பாவ எ6றா. - நீ தனி)

இ)6ப அைடதெத0லா நா6 ெசGத பாவ எ6+ <னி ஆதர- <றினா..
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விளக : திவி6: இ6: அைச (ஐத; எ6பேத ெபாதைடய).) ெதGவ
<னியாG நி றE6 உய திைணயா <றின . வி%ம - )6ப. ெகாெமன :

விைர- 2றி!. ெகா>+த0 - ழDத0. எம6ைன என பால) எமைன என

நி6ற). அ6பி 2ாிேயா )6ற கா4ழி க4ேடா இ) யா6 ெசGத பாவ

எ6+ <றியிர:2த0 ப4ைடகாலெதா வழ2. இதைன! ெப:கைதயி0

)6ப நிைலயிEத உதயணைன க4ட சா:கியதாG மாெபேதவி

திவயி றிய6ற ெபவிற ெபாEேவ, இைனைய யாவ) எமேனா விைன

எ6றிர:2தலா; உண க. இ*லாசிாியேர இைனையநீ யாய ெவ0லா

எமேனா ெசGத பாவ (391) என! பிறா49 ஓ)த0 கா4க.

--------

316. 5வி;. பிறத ேதா6ற0 4ணிய6 அைனய நபி
நாவி;. உலக எ0லா நட2 ஒ6றா) நி6ற

ேகாவிைன அட க வ) ெகா49 ேபா ஒவ6 இ6ேன
காவி அ க4ணினாG! யா மைறவ) கம எ6றா..

ெபா. : காவிஅ க4ணினாG! - நீல மலரைனய அழகிய க4ணினாG! 5வி;.

பிறத ேதா6ற0 4ணிய6 அைனய நபி - தாமைரயி0 ேதா6றிய தைலைம' ற

கைன!ேபா6ற இத நபியி6; நாவி;. உலக எ0லா நட2 -

ெசா0Eனாேல உலக %) நட2; ஒ6றா) நி6ற ேகாவிைன அட க -

பைக)நி6ற அரசைன ெகா0ல; ஒவ6 இ6ேன வ) ெகா49ேபா - ஒவ6
இ!ேபாேத வ) இநபிைய ெகா49 ேபாவா6; யா மைறவ) கம எ6றா.

- (ஆைகயா0) யா மைற) நி ப) ெசGயதகதா2 எ6றா..

விளக : 5வி;> பிறத ேதா6ற 4ணிய6 எ6ற) ககட-ைள.

நிவேதா:2 இமய) நீல!ைப3ைன!, பயேதா எ6ப)ம)! பாய0,

ெபெபய க (5-48-50) எ6றா பாிபாடE;. நா. ெமாழி2 ஆ2ெபய .

ஒ6றா) நி6றேகா எ6ற) க>=ய:காரைன விசைய ெந3ச ந62 ேதறியித
ெபா>9 ேகாவிைனயட க வ) ெகா49ேபா ஒவ6 இ6ேன எ6ற)
ெதGவ எ6க. இ) 6ன நீ வளமா+ அறிேய6 எ6+ வதியத 2

ேத +ைர எ6+ண க.
-------------

317. சி6 மணி மழைல நாவி6 கி4கிணி சிலெபா9 ஏ:க
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ப6 மணி விளகி6 நீழ0 நபிைய! ப.ளி ேச தி

மி6 மணி மிளிர ேதவி ெம0லேவ ஒ):2 கி6றா.
ந6 மணி ஈ6+ நீ C சல3சல 2வ) ஒதா..

ெபா. : மழைல சி6மணி நாவி6 கி4கிணி சிலெபா9 ஏ:க - மழைலேபால

ஒE2 சில மணிகளாகிய நாவிைன'ைடய கி4கிணி' சில ஏ:2த0 ெசGய;
ப6மணி விளகி6 நீழ ப.ளி நபிையC ேச தி - பல மணிகளாகிய விளகி6

நிழEேல அைமத ப.ளியி0 நபிைய கிடதி; மி6மணி மிளிர ெம0ல

ஒ):2கி6றா. ேதவி - ஒளிவி9 மணிக. ஒளி ெசய ெம)வாக வில2 விசைய;

சல3சல ந6மணி [6+ நீ 2வ) ஒதா. - சல3சல மாணிகைத [6+

கடE 2வ) ேபா6றா..

விளக : மணியாகிய நா. ப6மணி - உயி நீதவ 54ட மணி. நீழ0 : விகார.

ெதGவ ஒ ப.ளிைய ேதவி அறியாதவா+ அைமத). அ) பி6 ஆசிாிய6,

5தவிசி6 உCசி (சீவக.386) எ6பதனாD ெப றா.
---------

318. ஏதிலா இட ப0 *+ ெசGயி; ெசGத எ0லா
தீ) இல ஆக எ6+ தி ைல! பா0 ம9)

காதலா6 ெபய மத கதி மணி ஆழி ேச தி

ேகாைத தா/ 2ழEனாைள ெகா49 ேபாG மைறய நி6றா..
ெபா. : ஏதிலா ப0*+ இட ெசGயி; - அயலா பல*+ )6ப:க.

ெசGதாD; ெசGத எ0லா தீ)இல ஆகஎ6+ - ெசGத அைவகெள0லா ந6றா2க

எ6+ <றி; திைல!பா0 ம9) - தாேன விசைய ைலைய!ப றி! பாX>=;

காதலா6 ெபய மத கதி மணி ஆழி ேச தி - சCசத6 ெபயெர%திய ஒளிவி9

மணியாழிைய 2ழவியி6 மீ) ைவ); ேகாைததா/ 2ழEனாைள ெகா49ேபாG

மைறய நி6றா. - 5மாைலயணித 2ழைல'ைடய விசையைய அைழ)ெகா49

ெச6+ மைறய நி6றா. <னி.

விளக :  ெசG'ளி0 விசைய ஒ):2கி6றா. எ6றா . இC ெசG'ளி0

அFவா+ ஒ):2 விசையைய <னி மைறய அைழ)C ெச6றா. எ6றா .
ஆழிேச த) அறி) வள த 2. (நCசினா கினிய ,  ெசG'ைள'

இதைன' ஒ ெதாடராகி <னிேய நபிைய! ப.ளிேச ) திைல!பா0
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ம9) ஆழி ேச தினா. எ6+ மா>ேட +வ . அFவா+ மா>ேட றC ேச தி

எ6பைதC ேச த எ6+ திாி!ப .
---------

319. ந0 விைன ெசG) இலாேத6 நபி நீ தமிைய ஆகி

ெகா0 விைன மாக. Uழ கிடதிேயா எ6+ விமா!

0Eய ெகா தா6 ஓ கவிைள 5தேத ேபா0

ஒ0கி ஓ ெகா ப றி ஒ கணா0 ேநாகி நி6றா..
ெபா. : ந0விைன ெசGதிலாேத6 நபி - ெபற ந0விைன ெசGதி) வள க

ந0விைன ெசGதிலாத நா6ெப ற நபிேய! நீ தமிைய ஆகி ெகா0விைன மாக.

Uழ கிடதிேயா எ6+ விமா - நீ தனிதாயாகி ெகா=ய வில:2க. Uழ

கிடதிேயா எ6+ அ%); ெகா 0Eய ஓ கவிைள தா6 5தேதேபா0 ெகாைப த%விய ஒ கவிைள தா6 மலெரா6+ மல தேதேபா0; ஓ

ெகாப றி ஒ0கி ஒ கணா0 ேநாகி நி6றா. - ஒ ெகாைப!ப றி ஒ):கி ஒ
க4ணாேல பா தவா+ நி6றா..

விளக : ஒகணா0 எ6றதனா0 ஒ கவிைளமல <ற!ப>ட). நி6ைன!
ெப+த 2ாிய ந0விைன ெசGதி) நி6ைன வள த 2 ந0விைன

ெசGதிலாேத6 என விாிக. மாக. - வில:2க.; காி தEயன. விமா - விமி;
அ%).

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

க) கட6 2ழைதைய த6 இ0லதி 2 எ9)C ெச6+ வள த0
320. நாெளா9 நட!ப) வ%கி மி6ெனா9 ஊ
ேகாெளா9 2ளி மதி வ) M/) என
காளக உைடயின6 க) நாம;

வாெளா9 கைன இ. வ) ேதா6றினா6.
ெபா. : 2ளி மதி நாெளா9 நட!ப) வ%கி த4ணிய தி:க. நா4மீ6கெளா9

ெச0D நிைலதவறி; மி6ெனா9 ஊ ேகாெளா9 வ) M/ெதன - மி6ெனா9
ெச0D கிDட6 வ) நிலேத வி%தா ேபால; க)நாம; காளக

உைடயின6 கைனயி. வாெளா9 வ) ேதா6றினா6 - க)கட6 எ6;
ெபயைடய வணிக; காிய உைடயினனாG மிக இளிேல வாெளா9 வ)
ேச தா6.
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விளக : நட!ப) : ெதாழி ெபய . ஊ ேகா. : விைனெதாைக. ேகா. -

பாமா. இத 2, ேகாெளா9 என உைம விாிக. நாம;: உைம: சிற!.

உைடயின6:  ெறCச. நா. - அவனி தEய மீ6. ஊ ேகா. - கி0. காளக -

கைம. க)நாம6 - க)கட6 எ6; ெபயைர'ைடேயா6. கைன - மி2தி.

----------

321. வா. கைட) அ%திய க4ணினா க. த

ேதா. கைட) அ%திய மா ப6 Q:2 இ.
நீ. ட நிழ0 மணி கிழி!ப ேநாகினா6

ஆ. க=) அண:கிய அண:2 கா>9ேள.
ெபா. : வா. கைட) அ%திய க4ணினா க. த - வாைள கைட)

பதிதா ேபா6ற க4ைண'ைடய ம:ைகயாி6; ேதா. கைட) அ%திய மா ப6

- ேதா.க. கைட) அ%த த%விய மா ைப'ைடய அF வணிக6; ஆ.க=)

அண:2 அண:கிய கா>9. - ஆ>கைள க=) அண:2க. வதிய கா>=0;

Q:2 இ. நீ.ட நிழ0 மணி கிழி!ப ேநாகினா6 - மி2த இ>=ைனC சிறத
ஒளிைய த மணி ஒ6+ பிளதலா0 அFெவாளி வத சா பிேல ேநாகினா6.

விளக : ேதா. கைடத0 - த%-த0 வைக. அண:2க. ஆைள க=) அண:கிய
கா>= 2 அைட. அண:2க. = ேபGக.. (இ:2 <றிய நிழ0மணி நபியி6பா0
விைசைய ைவத ஆழியிEத).)
---------

322. அ! இள ைலயவ 2 அன:க6 ஆகிய
ம! இள பிைற Hத0 மத ைவ ெவ கதி
பர! கிட) என கிடத நபிைய

வி! உள மி2தியி6 விைரவி6 எGதினா6.
ெபா. : ம!இள பிைறHத0 அஇள ைலயவ 2 அன:க6 ஆகிய இ ைனகைள'ைடய இளபிைற அைனய ெந றிைய' அபைனய

இளைலகைள' உைடய ம:ைகய 2 காமனாத காக; மத ைவ ெவ:கதி

பர! கிடெதன - மயகைத த இளஞாயி+ த6 கதி கைள! பர!பி

கிடதா ேபால; கிடத நபிைய - கிடத 2ழைதைய; விஉள மி2தியி6

விைரவி6 எGதினா6 - வி!ப உ.ளதிேல மி2ததனா க=தி6 எGதினா6.
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விளக : அ! : அ என வEத) ெசG'. விகார. கிடதெதன எ6ப)

கிடெதன ஆன) விகார. பர! - பர!பாநி க; விைனெயCச.
---------

323. ைன கதி  திமணி! ெபா6 ெசG ேமாதிர

வைன மல  தாாினா6 மைற) வ4 ைகயா0
)ைன கதி க) என க!ப )மினா6
சிைன மைற) ஒ 2ர0 சீவ எ6றேத.

ெபா. : வைனமல  தாாினா6 - மலரா0 வைனய!ெப ற மாைலயினா6;

ைனகதி  திமணி! ெபா6ெசG ேமாதிர மைற) - அழகிய ஒளிவி9

மணிைய'ைடய ெபா6னாழிைய (! பிறரறியாதிக) மைற); வ4ைகயா0
)ைனகதி க)என க!ப - வ4ைம'ைடய ைகயா0 விைர':கதிைர

க!ப)ேபால வாாிெய9க; )மினா6 - (நபி) )மினா6; ஒ2ர0 சிைன

மைற) சீவ எ6ற) - (அ!ேபா)) ஒ 2ர0 மரகிைள மைறவிE)

(ெதGவதா0) சீவி!பாயாக எ6+ <ற!ப>ட).

விளக : விைசைய அCசதா0 த6 மனதிேலேய வா/தி ெகா4டா. எ6ப)
ேதா6ற ஒ 2ர0 எ6றா . வைனத0 - க>9த0. )ைனகதி - இைள நீக

விைர': கதி , எ0லா! ல6க@2 வி!ப4டாவதா0, க!ப எ6றா ,

ம6ெனயி6 கைவ (றநா. 373) எ6றா பிற. )த0 ந6னிமித. சீவ :

விய:ேகா> ெபாளி0 வத வடெசா0. சீவகசாமிைய எ9) வள த 2ாிய

அறைடய ைகஎ6பா வ4ைக எ6றா . )ைணகதி : விைனெதாைக.

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

324. எ6 எ%) உ2 ேசார ஈ4=ய

அ6 எ%) அரச;2 அவE) ஐயைன

H6 பழ பைக தவ *+வாG என

இ6பழ கிளவியி6 இைற3சி ஏதினா..
ெபா. : எ6 எ%) உ2 ேசார ஈ4=ய அ6 எ%) - (க)க6

மகைனெய9த) க4ட விசைய) எ62.ேள ேதா6றி ெமG'கி த6ைன
மற2மா+ <=ய அ6 வள ); அரச;2 அவE) - அரச6 மகைன
காணாதிறதைம நிைன) வதி; H6பழ பைகதவ *+ வாGஎன - நி6
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பழபைகைய கிைளயற அ+!பாG எ6+; இ6பழ கிளவியி6 இைற3சி ஐயைன

ஏதினா. - இனிய கனி ெமாழியா0 இைறவைன வண:கி நபிைய வா/தினா..

விளக : H6 : திைசCெசா0. தவ - மிக. கிைளயற *+வாெய6ப) க). அரச6

: சCசத6. அவEத0-வ)த0. ஐய6 - (சீவக6) எ6ற) 2ழவிைய. *+த0 -

அழித0. இைற3சி எ6றதனா0 இைறவைன எ6ப) ெப றா. இ6பழ கிளவி -

இனிய க பககனி ேபா6ற ெமாழி.
-------------

325. ஒ%கிய0 அ தவ) உட நீ:கினா

அழி!ப ெபா6 உட அைடத) ஒ!பேவ
வ%கிய த0வ6 அ:2 ஒழிய மாமணி

வி% த2 மகெனா9 விைரவி6 ஏகினா6.
ெபா. : ஒ%2இய0 அதவ) உட நீ:கினா - ஒ%கதாேல அைமத

தவேத நி6+ ஊ;டைப வி>டவ ; அழி!ப அெபா6 உட அைடத) ஒ!ப

- அழித கியலாத உய த ெதGவ-டைப! ெப ற)ேபால; வ%கிய த0வ6
அ:2 ஒழிய - தவறிய த6 மக6 9கா>=ேல கழியவி>9; மாமணி வி%த2
மகெனா9 விைரவி0 ஏகினா6 - உய த மணியைனய சிறத மகெனா9
விைர) ெச6றா6.

விளக : க)கட;2 மக. பிறத-டேன இற) ெகா4ேட வதE6

அநில மாறி 2ழவியாகேவ இறவா) நீ4ட நா.வைர யி2 மகைன எ9)C
ெச0வதா0, அழி!ப ெபா6;ட உவைமயாயி +. நCசினா கினிய

அழி!ப வி%தவெமன <>9வ . தவ-டைப இவ6 மக; 2வைம <றினா

அவனாேல சீவகைன! ெப+தE6.
----------

326. மி6 அ9 கைன இ. நீதி ேமத2

ெபா6 உைட வள நக ெபாEய! கபி6
த6 உைட மதிட தள ைதயD2

இ6 உைட அ. ெமாழி இனிய ெச!பினா6.
ெபா. : மி6அ9 கைனயி. நீதி - ஒளிைய' வி%:2 ெசறித இைள நீதிC
ெச6+; ெபா6உைட வளநக ெபாEய! கபி6 - த6 ெச0வைடய வளமி2

220

மைன ெபாE-ற Hைழத பிற2; த6உைட மதிட தள ைதயD2 - த6
அறிைவ (மகவி6 பிாி-) 9தலாேல தள Cசி'+ மைனவி2; இ6உைட

அ.ெமாழி இனிய ெச!பினா6 - னிவ6 <றிய அ.மி2 இெமாழிகளி0

இனிய ெமாழிைய <றினா6.

விளக : ெபாEய - )6ப நீ:கி இ6ப நிகழ. இ6ெமாழி : 4ணிய ெப+தி

(சீவக. 1130) எ6+ 6ன னிவ6 <றிய). னிவ6 <றியவ ைற! பி6ன
(சீவக) 1122, 1130 ஆ பாட0க. அறிவி2.
------------

327. ெபாதிய உலகி;. க/ க4 <=ய
அததி அக றிய ஆ இ0 க பினாG
திதிய நி6 மக6 தீதி6 நீ:கினா6

வத0 நீ எ மைன வக எ6னேவ.
ெபா. : உலகி;. ெபாதிய க/க4 <=ய - உலகி0 உ.ள கெழ0லா

ஈ4=ய; அததி அக றிய ஆ இ0க பினாG - அததிைய ெவ6ற 2 றம ற
க ைடயாG; எமைன - எ இ0லாேள! திதிய நி6மக6 தீதி0 நீ:கினா6 -

ந0விைனயாேல தித ற நி6மக6 சாதEனி6+ த!பினா6; நீ வத0 வக

எ6ன - நீ வதாம0 இ:2 வக எ6+ <ற,

விளக : இ!பா>9 2ளக. வத0 : எதி மைற விய:ேகா. விைன +.

திதிய நி6மக6 எ6ற) தீதி6 நீ:கினா6 எ6ற 2 2றி!ேப)வாG நி6ற).
தீ) - சாகா9. மைன - மைனவி.
------

328. க. அைல) இழி த களி ெகா. ேகாைத த6
உ. அைல) எ% த உவைக ஊ தர

வ.ளைல வ0 விைர) எGத நபிைய

ெவ. இைல ேவEனா6 விரகி6 நீ>=னா6.
ெபா. : க. அைல) இழித களிெகா. ேகாைத - ேத6 மலாிதைழ அைல)

வ=த 2 காரணமான களி!ைப'ைடய மாைலயா.; த6உ. அைல) எ%த

உவைக ஊ தர - த6 மனதிேல அைல பாG) உ4டா2 களி! மி2தலா0;
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வ.ளைல வ0விைர) எGத - த6 கணவைன மிக- க=) ெச6+ ெந:க;

ெவ.இைல ேவEனா6 நபிைய விரகி6 நீ>=னா6 - ெவ.ளிய இைலகைடய
ேவEனா6 நபிையC U/Cசி ெசG) ெகா9தா6.

விளக : இ) மக வழியி6 வாேழ6 (சீவக. 1124) எ6றவ. உயிைர'
ேம ெபாைள': ெகா9தE6 வ.ள0 எ6றா . விர2: விசைய

அணிததிலகைத மா றி' ேமாதிரைத மைற) த6 மகெனன ந வைகயி
ெகா9த0.
-----------

329. ாிக வலாி )ைவத Qாிய

விாிக வி உற வாG வி>9 ஆ தன
எாிக நிதில ஏதிC ேசத ேபா0

காிக ைலயினா காG ெபா6 சிதினா .
ெபா. : ாிக வலாி )ைவத - (அ!ேபா)) ாித கைடய வலாிக.

ழ:கின; Qாிய விாிக விஉற வாGவி>9 ஆ தன - நா0வைக

இைசகவிக@ விாிவான வா6நிைறய ஆரவாாிதன; எாிக நிதில ஏதிC

ேசதேபா0 - ஒளிவி9 )க. அணிததா க+த) ேபா6ற; காிக

ைலயினா காGெபா6 சிதினா - காிய க4கைள'ைடய ைலயினா மாச ற
ெபா6ைன வறியவ ெகா.ள வழ:கின .

விளக : ாிக - @ைடய வாG. )ைவத : பலவறி ெசா0. காிக -

காிதக. மி2தியாக வழ:கினா எ6பா , சிதினா எ6றா . காGெபா6 :

விைனெதாைக.
----------

330. அ%2ர0 மய:கிய அ0ல0 ஆவண)

எ%கிைள மகி/) எம) அர ேவ4=னா6

கழிெப காதலா6 க) நாம6 எ6+
உழித ெபநிதி உவ!ப ந0கினா6.

ெபா. : அ%2ர0 மய:கிய அ0ல0 ஆவண) - (அரச6 இறததா0) அ%2ர0

கலெதாEத )6ப கா>சிைய உைடய கைடெதவிேல; க)நாம6 கழிெப:

காதலா6 - க)கட6 (எமிட ெகா4ட) நனிமி2 காதEனா0; எ%கிைள
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மகி/) எம) அர ேவ4=னா6 எ6+ - வள உறவாக எைம விபி எ

அரைச விபினா6 எ6+ எ4ணி; உவ!ப உழித ெபநிதி ந0கினா6 - அவ6

மன நிைறய நிைலய +C ழD ெப3 ெச0வைத வழ:கினா6.

விளக : எ%கிைள மகி/) - எ%பிற! எைம கிைளயாக விபி எ6+மா.

-----------

331. திமக6 ெப + எனC ெச ெபா6 26+ என!
ெப நல நிதி தைல திற) P9 உைட

இ நில) இரவல 2 ஆ தி இ6னண

ெசநில பய! உறC ெச0வ6 ெச0Dேம.
ெபா. : திமக6 ெப ெறன - திமகைன (வள 2 ேப+) ெப றதனா0;

ெசெபா6 26+ என! ெபநல நிதி தைலதிற) - ெபா6மைலெயன இத

ெபகிய ந0ல நிதியைறைய திற); P9உைட இநில) இரவல 2 ஆ தி -

ெபைம'ைடய நில-லகி0 இரவல 2 நிைறய ந0கி; இ6னண ெசநில

பய!றC ெச0வ6 ெச0D - இFவா+, அமக6 ேபாாிேல த6 பைகைய ெவ0D
பய6ெபற க)கட6 ெகாைடகட6 549 ஒ%கினா6.

விளக : ெப ெறன ஆ தி: எனெவ6 எCச காரணகாாிய! ெபா>9; ம)

தி6ெறன! பிணிநீ:கி + எ6றா ெபால. ெசநில பய! உற - அரச ெபாத

இநகாிேலேய சீவக; ேபா ெசG) பிறத பய6 உறேவ4=. ஆழியா

2ல;ண தE6 அத 2ாிய ெதாழிேல கதினா6 க)க;.
-----------

விசைய )ற- நிைலைய! 5Aத0

332. ந0 உயி நீ:கD ந0 மா4 உைடய) ஓ
0 உயி த6ெனா9 நி6+ழி! 0Dயி

க0 உயி கா>=0 கர!ப கல கவி/)

அ0ல0 உ றா. உ ற) ஆ ற உைர!பா.

ெபா. : ந0உயி நீ:கD - ந0Dயிராகிய சCசத6 நீ:கலாேல; ந0மா4

உைடய) ஓ 0உயி த6ெனா9 நி6+ழி - ந0ல மா>சிைம'ைடய ஒ

சி +யிேரா9 நி6ற ேபா); க0உயி கா>=0 0உயி கர!ப - க0ைல'யி த
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9கா>=ேல அ! 0Dயிைர' ஊ/விைன மைறதலா0; கல கவி/த அ0ல0 கடE0 மரகலைத கவி/தவ6 உ ற )6பேபால; உ றா. உ ற) ஆ ற

உைர!பா - அ:ஙன )6பமைடதவ. ேமD அைடதைத  + <+ேவா.
விளக : கர!ப: ெசGவி!பத6 ெதாழி0. கவி/த0: காரண; அ0ல0: காாிய.

காரண கவியி0 அட:2. உ4ட எCசி0 ேபால உ ற) எ6+ இறதகாலதா

<றினா , கைதைய உ>ெகா49. ந0Dயி எ6ற) சCசதைன. 0Dயி எ6ற)

மகவிைன. க0Dயி கா9 - க0ைல உயி த 9கா9. கவி/தவ0ல0 என பால)

கவி/த0ல0 என நி6ற) ெக9த0 விகார.
----------

333. ெபாறி அ+ பாைவயி6 ெபா என விமி
ெவறி உ+ ேகாைத ெவ+ நில எGத

இ+ ைற எ%Cசியி6 எG)வ) எ0லா

ெநறிைமயி0 <ற நிைனவி6 அக6றா..

ெபா. : ெவறிஉ+ ேகாைத - மண:கம/ ேகாைதயா.; ெபாறிஅ+ பாைவயி6 -

இயதிர அ ற ப)ைமேபால; விமி! ெபாஎன ெவ+நில எGத - அ%) க9க

ெவ+நிலதிேல M/தலா0; எ%Cசியி6 இ+ைற எG)வ) எ0லா -

ெதாடகதி; =வி; வரகடவெத0லா; ெநறிைமயி6 <ற - (<னி)

ஒ%:காக <றியதனாD; நிைனவி6 அக6றா. -(கனவி6 பயைன)

நிைனதலாD கவைல நீ:கினா..

விளக : ெபாெமன : விைர- 2றி!. எG)வ) எ0லா எ6றா , ஒைம

>=ய ெபய நிைல கிளவி, ப6ைம கா2 இட;மா4ேட (ெதா0. எCச - 65)

எ6றதனா0, ெநறிைம: ைம : ப2தி! ெபா. வி2தி. கனவா0 ஆக உளெத6+

கதிேய ேதவியி6 மன:ெகா.@மா+ <னி த6 ெதGவத6ைமயா0 ேம0வவன
<+தE6 அதைன உ>ெகா49 நிைனவி6 அக6றா. எ6க.
-------------

334. ெப மக 2 ஆக பிற/- இ6றி ேக>ேட
தி மக. தா6 இனிC ெசGவைத எ0லா
ஒ மன) அ6னாG உைர எனேலா9
ெத ம ெதGவத ெச!பிய) அ6ேற.
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ெபா. : ெபமக 2 ஆக பிற/- இ6றி ேக>9 - மா4+ மக;2 வ

நலைன திாிபி6றி ேக>9; திமக. தா6 இனிC ெசGவைத எ0லா - விசைய

தா6 இனிேம0 ெசG': காாிய எ0லா ; ஒமன) அ6னாG! உைர எனேலா9

- ஒ6+ப>ட உ.ளைடய அ6னைனேய! <+க எ6ற-ட6; ெதம ெதGவத

ெச!பிய) - (விசைய நிைல2) கல:கிய ெதGவ <ற ெதாட:கிய).

விளக : ெசGவைத: விைனதிாிெசா0. ேக>ேட: ஏ: ஈ றைச. இவ 2

ஒமன. ஓ9: உடனிக/Cசி. ெதம ெதGவ: த0வ6 அ6ன! பா !ைப

 பிற!பி பிாித தீவிைனைய உ+கி6ற த6ைமைய தா6 ஆராG), அத 2

அவைன ேவேறாாிட)! பிாி) விசையைய தனிேய ெகா49ேபாத 2

வ)கி6ற ெதGவ. ெச!பிய): கணவைன யிழதா 2 ேநா6 கடனாதE6
இையவெதா கம விசைய2 <றிய). அ) ேம0வவ).

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

335. மணி அைற) அ6ன வாி அற0 ஐபா0

பணி வ க பி6 பைட மல  க4ணாG
)ணி இ. ேபா ைவயி0 )6; ேபாகி

அணி மண0 ேப யா + அமாிைக சா வா.

ெபா. : மணிவாி அற0 அைறத அ6ன ஐபா0 - நீல மணியிேல வாிவாியான
கமணைல! பதிதா ேபா6ற ஐபாைல'; பணிவ க பி6 - உலெகலா
ஏவE0 நி க வ க பிைன'; பைடமல  க4ணாG - பைடேபாD

5!ேபாD: க4கைள' உைடயாG! இ>ேபா ைவயி0 )6; ேபாகி -

இளாகிய ேபா ைவயிேல மைற) ெச6+; அணிமண0 ேப யா+ அமாிைக

ெசா வா - அழகிய மணைல'ைடய ேபராறாகிய அமாிைகைய அைடேவா, )ணி இதைன உ+திெகா..

விளக : பைக நிலைத இளிேலேய கட) எ0ைலக!பாD.ள அமாிைகைய
அைடவத 2 )ணி-ெகா. எ6றா., கடத 2ாிய விைரைவ உ>ெகா49.

ஐபா0: ஐ) வைகயாக =2: <த0. பைட = ஆ'த. நீலமணியி6க4

பதிதா ேபா6ற வாியாகிய அறைல'ைடய ஐபா0 எ6பேத ெபா). அற0 -

அ ற + கிட2 வாிக. எ6க. வாியற0: ப4ெதாைக. பணிவ எ6ற 2!

பல ெதா%த0 வத 2 காரணமான க ெபனி;மா. எ6ைன? பதினி!
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ெப4=ைர யா ெதா%த0 உ4ைமயி6 எ6க. )ணி: ஏவ0 விைன. அமாிைக!
ேப யா றணி மண0 என மா+க.
-----------

336. அமாிைக2 ஓசைன ஐப) ெச6றா0
2மாி ெகா= மதி0 ேகார Q
தம இய0 ஓ தரணி திலக

நம அ) ம ற) ந4ணல ஆகி.
ெபா. : அமாிைக2 ஓசைன ஐப) ெச6றா0 - அத அமாிைகயிE) ஐப)
ேயாசைன ெதாைல- ெச6றா0; ெகா=2மாி மதி0 ேகார Q தம இய0

ஓ தரணி திலக நமர) - ெகா=ைய'ைடய அழியா மதிைல':

ேகாரைத'ைடய பழபதியாகிய, உலகிைன ெய0லா தமரா த6ைமயா

காகி6ற தரணி திலகெம6ப) நமவ ஊ ; அ) ந4ணல ஆகி - அநகைர
அைடேயமாகி,

விளக : இ!பா>9 2ளக. ஓசைன : வடெசா சிைத-. விசைய ேநா பத 2

தாபத! ப.ளி ேவ49தலா;, அரசைன அமாி0 நீ)! த0வைன! ற:கா>=0
வி>9 தமாிட3 ேசர0 ஆகாைமயா;, <னி, ந4ணலமாகி எ6றா.. 2மாிமதி0
ெகா=ேகார என நிர0 நிரலாகி;மா. 2மாி - க6னிைம; அஃதாவ)

அழியாைம. தமாியலா6 ஓ எ6க. தமாிய0 - ேக4ைம. ந4ணல : த6ைம!

ப6ைம.

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

337. வ4டா 2வைளய வாவி' ெபாGைக'
க4டா மன கவ கா- கஞEய

த4டாரணிய) தாபத! ப.ளி ஒ6+

உ49 ஆ:2 அத;. உைற2வ எ6றா..
ெபா. : வ49ஆ 2வைளய வாவி' ெபாGைக' க4டா மனகவ காக-

கஞEய - வ49க. நிைறத 2வைள மல கைள'ைடய ஓைட' ெபாGைக'

க4டவ உளைத கவ ெபாழிD ெந:கிய; த4டாரணிய) தாபத!

ப.ளி ஒ6+ உ49 - த4டகாரணிய எ6கிற வனதிேல ஒ தாபத!ப.ளி உள);

ஆ:2 அத;. உைற2வ எ6றா. - அFவனேத அ! ப.ளியி0 (அ தாபதட6)
உைறேவா எ6+ <றினா..
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விளக : வாவி - யா றி0 உ.ள ஓைட. ெபாGைக- மானிட ஆகாத நீ நிைல.

(ஆ:2: உவம - எ6+, அதாபத உைறவ)ேபால என அத 2! ெபா@
(நCசினா கினிய <+வ .) த4டாரணிய: த4டகாரணிய எ6பத6 ம_உ.

த4டக எ6; ஒ சாதியின உைறதலா6 அ!ெபய ெப றெத6ப. உைற2வ:

த6ைம!ப6ைம.
-------------

338. ெபா. உைட வாG ெமாழி ேபா றின. <ற
ம. உைட மாத மதிதன. ஆகி

அ. உைட மாதவ அதிைச 6னி

இ. இைட மி6னி6 இல:2 இைழ ெச6றா..
ெபா. : ெபா. உைட வாGெமாழி ேபா றின. <ற - (<னி) ெபா@ ற

உ4ைம ெமாழிைய வி!ப)ட6 <ற; ம.உைட மாத மதிதன. ஆகி -

மயக நீ:கிய விசைய அெமாழிைய த6 க)2 தக) என ஒ!பியவளாG,

அ@ைட மாதவ அதிைச 6னி - அ@ைடய மாதவ வா% அதிைசயிைன
2றி!பி>9; இளிைட மி6னி6 இல:கிைழ ெச6றா. - இளி6ஊேட மி6;
ெகா=ேபால விள:2 அணிகலைன'ைடயா. ெச6றா..

விளக : ேகளிைர க4டா0 )6ப மி2 எ6+ ேநா ப) கதியதாD யா6
கதியைதேய <றினா. எ6னா) அவேள <றினாளாக ெகா4டைம ேதா6ற,

மதிதனளாகி எ6றா . (மக! ெப ற னி+ தீரா) (மணி.7,75) இரவி ேசற

லாிெத6+ கதி ெதGவத த6 ெதGவத6ைமயா ெகா49 ேபாகி6ற விைர-

ேதா6ற, மி6னி6 எ6றா எ6ப நCசினா கினிய .) விைசையயிய02 மிக-
ெபாதமான ெமாழியாகE6 ெபா@ைட ெமாழி எ6+, அவ>2! ெபாி)

ந6ைம விைள!பதாகE6 வாGெமாழி எ6+ <றின . உைடமாத :

விைனெதாைக. மாதவ உைற' அதிைச எ6ெறா ெசா0 வவி)ெகா.க.

---------

339. உவ மா மதி வா. க) ஓ=ய
இவிD எறி மா மகர 2ைழ

திவிD இைவ ேதெமாழி மாதைர!

ெபா இ0 நீ. அத ேபா2வ ேபா6றேவ.
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ெபா. : உவமாமதி வா4க) ஓ=ய இவிD - (6ன ) அழகிய நிைறமதி

ேபாD ஒளிதத கதி0 இ!ெபா%) அ) நீ:கியதா0 வத நிைறத காிய

ஒளி'; மாமகர 2ைழஎறி திவிD - ெபாிய மகர2ைழ M ப0நிற ஒளி';

இைவ ேத6ெமாழி மாதைர! ெபாஇ0 நீ. அத ேபா2வ ேபா6ற -(ஆகிய)

இைவக. இ6ெமாழி விசையைய ெவைமயி0 ஒ! இ0லாத வழியிேல ெசD)வ
ேபா6றன.

விளக : இ வி0 - காிய ெவாளி இ:க4 யாைன (பதி ) எ6ப) ேபால. அத

ேபா2வ: விள2 (இதைன ஆ2ெபயெர6ப நCசி.) உவமாமதி - அழகிய

%தி:க.. திவிD ஆகிய இைவ எ6க. ெபாவி0 எ6பத 2 ெந9ைமயா0

ஒ!ப ற எ6ப) சிற!. எ6ைன? இரவி0 ேபாவா 2 ெவ!ப:

<றேவ4டாைமயி6 எ6க. ேபா2வ: பலவறி ெசா0; இ) காாிய ஆ2ெபய .
விள2 எ6; ெபா>ெட6க.
----

340. சில இர:கி! ேபா + இைச!ப

திவி0 ைக ேபாG ெமG கா!ப

இல:2 ெபா6 கி4கிணி' கைல'
ஓ:க எறிேவ0 க4

மல:க மணி மல த பவள
ெகா % ெமG'

சிலபி வலத) ேபா0

ேபா ைவ ேபா )C ெச0D றா..

ெபா. : சில இர:கி! ேபா + இைச!ப - (விைசைய அணித) சிலக.

இர:கி ஓபைட <ற; திவி0 ைகேபாG ெமGகா!ப - (2ைழ Mசிய) அழகிய ஒளி

பகேத ெச6+ ெமG காக; இல:2ெபா6 கி4கிணி' கைல' ஏ:க -

விள:2 ெபா6னாலான கி4கிணி' ேமகைல' ஏ:க; எறி ேவ0 க4மல:க எறி' ேவலைனய க4க. அ3சிC ழல; மணிமல த பவளெகா - மணிைய

மல த பவளெகா=; %ெமG' சிலபி வலத)ேபா0 - உடெப0லா சிலபி
*லா U/தேபா0; ேபா ைவ ேபா )C ெச0D றா. - ேபா ைவயா
ேபா )ெகா49 ெச0லD றா..
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விளக : வலாி சல3சல வைளஇய ெதாதவளாதE6 (சீவக - 184) மணிைய!

5தெதா பவள ெகாைபC சிலபி U/த) ேபால ெமG %)

ேபா ைவயாேல மைற)C ெச0லD றா.. தா;: <னி'ேம ெச0வதா0 அ3சி

மல:கினா..
----------

341. ப3சி அட அனிCச ெந3சி ஈ6ற பழமா0 எ6+

அ3 மல அ=க. அர க4ட அ6ன அ கா>9.

23சி) அைச) அைச) 2தி கா6+ ெவG) உயிரா
வ3சி இைட Hட:க மயி0 ைக Mசி நடதேத.

ெபா. : ப3சிஅட அனிCச ெந3சி[6ற பழ எ6+ - ப3சிதிரைள'

அனிCச மலைர' ெந3சி!பழ எ6+; அ3 மல அ=க. - அ3 மலரைனய
அ=க.; அரக4ட அ6ன அ:கா>9. - வாளர அைனய (பர0க. நிைறத)

அாிய கா>=6 வழியி0; 23சி) அைச) அைச) 2தி கா6+ ெவG) உயிரா 2தி 2தி இைள திைள) கா0க. 2தி கால! ெபCெசறி); வ3சி

இைடHட:க - வ3சி ெகா=யைனய இைட வாட; மயி0 ைகMசி நடத) விைசையயாகிய மயி0 ைகைய Mசி நடத).

விளக : ஏ: ஈ றைச: (நCசினா கினிய ேத ற எ6ப .) ம + அவ ,

2திகா6+ 23சி) அைசதைச) ெச0வைத! ப3சியடைர' அனிCசைத':
க4ேட எ6+ மா>ேட +வ . ம + நடதேத எ6பத 2 நடத த6ைமேய எ6+

ெபா. <+வ .) அட - ெநக. மயி0 எ6றத ேக ப நடத) எ6றா .

----------

342. தட: ெகா. தாமைர தா) உைற ேதவி'

2ட:ைக ேபா0 உ4 க4 <னி' <  பர0

கட:க@ மைல' கட) ஆ ன0

இட ெகா. ஆ றக எGதின எ6பேவ.
ெபா. : தடெகா. தாமைர தா)உைற ேதவி' - அக6ற தாமைர மலாி0

இ2 திவைனய விசைய'; 2ட:ைகேபா0 உ4க4 <னி' - உ.ள:ைக

ேபா6ற ைம தீ>=ய க4கைள'ைடய <னி'; < பர0 கட:க@ மைல'

கட) - <ாிய பைக க க. நிைறத கா>9 ெநறிைய' மைலைய': கட);
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ஆ ன0 இடெகா. யா றக எGதின - நிைறத நீ அறாத அமாிைக யா றி6
இைட2ைறைய அைடதன .

விளக : எ6ப, ஏ: அைசக.. (நCசினா கினிய , 338-த0 342-வைர ஐ)

ெசG'>கைள' ஒ ெதாடராகி மா>ேட றி <+ =: <னி ெமாழிகைள

விபினளாG <ற, அதைன மாத மதிதனளாG, மாதவாிகி6ற அதிைசைய
கதி! ேபா ைவ ேபா ) அ:கா>=ேல இைட Hட:கைகையMசி, நைட2
வதாதெதா மயி0 நடத த6ைமேய மலர=களாேல ெச0லD றா.;
அ!ெபா%), இவிD திவிD மாதைர இரவிைட வழிேபா2 விள2!
ேபா6றன. அFவிளகிேல <னிெயாழிய ேவேறாவ ாி6ைமயி6, க4

அலமதலா சில இைச!ப திவி கா!ப கி4கிணி' கைல' ஏ:க

கட:க@ மைல': கட), அத இல:கிைழ மி6ேபாலC ெச6றா.; இ:ஙன3
ெச6ற தாமைர தா)ைற ேதவி' அவ@2 ஏ பC ெச6ற <னி' பி6ன
யா றிைட 2ைறையC ேச தா எ6க.
---------

343. எ0ைல எGதிய ஆயிரC ெச:கதி

ம0ல0 மா கட0 ேதா6றD ைவகி.

ெதா0ைல ந0விைன  பட ேதா6றிய
அ0ல0 ெவFவிைன ேபால அக6றேத.

ெபா. : எ0ைல எGதிய ஆயிரC ெச:கதி - (இரவி6) =வி0 ேதா6றிய

ஞாயி றி6 எ4ண ற ெச:கதி க.; ம0ல0 மாகட0 ேதா6றD - வளமி2
ெப:கடE0 கா4 2 ற); ைவ2இ. -(அ)வைர) 2=யித இ.;

ெதா0ைல ந0விைன  பட ேதா6றிய அ0ல0 ெவFவிைன ேபால பைழைமயான
ந0விைன வத அளவிேல 6ேதா6றியித )6பத தீவிைன
ேபாமா+ேபால; அக6ற) - நீ:கிய).

விளக : ம0ல0: மணி தEயன. (எGதிய எ0ைல எ6+ மா றி அவ க. ஆ:2C

ெச6ற அளவிேல எ6+ ெபா. <+வ நCசினா கினிய .) எ0ைல எGதிய
எ6ற 2 உலக பக ெபா%ைத எG)த ெபா>ெடனி;மா. ெதா0ைல

ந0விைன - பைழய ந0விைன. விசையயி6 தீவிைன Hக Cசி2 இரகைடயராG

இ)கா+ ஓதிவத *லாசிாிய இFவி=ய0 அவ. தீவிைன2 ஒ வி=யலாத0
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கதி அ தீவிைனையேய இ>2 இனி அவ>ெகG) ந0விைனையேய
ஞாயி ெறாளி2 உவைமயாக எ9தைம நிைன தி6ற பா +.
-----------

344. Hண:2 H4ெகா= மி6 ஓ மைழ மிைச

மண ெகா. வா ெபாழி0 வ) கிடத) ஒ)

அண:2 H4 )கி0 ேம0 அைசதா. அேரா

நிண ெகா. ைவHதி ேவ0 ெந9 க4ணினா..
ெபா. : நிணெகா. ைவHதிேவ0 ெந9: க4ணினா. - ஊ6ெபாதித <ாிய

Hனிைய'ைடய ேவலைனய நீ4ட க4ணா.; மணெகா. வா ெபாழி0 - (ஆ:2)
மண+ ெபாிய ெபாழி0 ஒ6றி0; Hண:2H4 ெகா=மி6 ஓ மைழமிைச வ)
கிடத) ஒ) - மிக- H4ணிய ஒ%:2 ற மி6 ஒ கிE6ேம0 வ)

கிடதா ேபால; அண:2 H4 )கி0ேம0 அைசதா. - இைழ ெதாியாம0
வ) ெம0Eய ஆைடயி6ேம கிடதா..

விளக : Hண:2 H4ெகா=மி6 - மிக மிக Hண:கிய ெகா= மி6ன0. இ)
விசைய2வைம. ெபாழி0 அ0ல) அ!ெபாழிEட) மண பர! கிD2
உவைம எ6க. அண:2 H49கி0 - கா4ேபா க4ைண வ)

H4ணிைழைய'ைடய )கி0 எ6க. ைவHதி - < த Hனி.
--------------

345. ைவகி + எ அைன வாழிய ேபா/) என
ைகயினா0 அ= ைதவர க4 மல )
ஐயேவா எ6+ எ%தன. ஆG மதி

ெமாG ெகா. 5மி ைள!ப) ேபாலேவ.

ெபா. : எஅைன வாழிய ேபா/) ைவகி + என - (அ!ேபா)) எஅ6னாG!
வா/க! இர- கழித) எ6+ <றி; ைகயினா6 அ= ைதவர - ைகயினா0 அவ.

அ=ைய <னி தடவ; ஐயேவா எ6+ க4 மல ) - ஐயேவா! என <றியவா+
க4 விழி); ஆGமதி ெமாGெகா. 5மி ைள!ப) ேபால- (ஒளி) :கிய மதி
அACெசறி- ெகா4ட நிலமிைச ேதா6+வ)ேபால; எ%தன. - எ%தா..
விளக : ெதGவ <னி வ=வாG நி றE6 த6 ெதாழிD2 தகவா+ அ=
ைதவத). தன2 )6ப ேந த பிற2 இ!ேபா)தா6 )யி6றாளாதE6,
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)யிDேபா) கனவி0 த6 வா/வி6 அல:ேகாலைத க4=!பாளாதE6
ஐயேவா என இர:கினா.. ம + அரசைன கனவி க49 விழி)!

பா ைகயி0 நனவாகாைமயி6 ஐயேவா எ6றா. எனDமா. ஐய! எ6ப)

அரசைன விளி!ப), ஓ: இரக 2றி! ஆ2. ஆGமதி - ஒளிய ற மதி. அ)-

வி=யE0 ேதா6+. ெமாG-ெசறி-. ஆGமதி ேதா6ற0 கெம9த 2 உவைம.

அ6ைன, ஈ49 ைற! ெபயர6ைமயி6. அ6ைன ெய6ைன (ெதா0 -ெபாளிய052) எ6பதா ெகா.க.

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

346. Qவி அசிைற அ6ன ேதாைக'

ேமவி ெம6 ன மா6 இன ஆதியா

நாவி நா+ எழி0 ேமனிைய க49 க49
ஆவி) ஆ + கிலா) அ%தி>டேவ.

ெபா. : Qவி அசிைற அ6ன ேதாைக' -(அ!ேபா)) Qவி ெபாதிய

அழகிய சிறகிைன'ைடய அ6ன மயிD; னெம6 மாளின ஆதியா -

கா>=0 உ.ள ெம6ைம! ப4ைடய மா62% ஆதியா - கா>=0 உ.ள

ெம6ைம! ப4ைடய மா62% தலாக; ேமவி நாவி நா+ எழி0 ேமனிைய க49

க49 - ஆ:2 வ) %2 கம% அழகிய (விசையயி6) ெமGைய! பா )!

பா ); ஆவி) ஆ +கிலா) அ%தி>டேவ-ெகா>டாவிவி>9 (இவ. நிைல2)
ஆ றாம0 அ%தி>டனேவ.

விளக : ஏ: ேத ற. மயி0 தEய பறைவக@ மானின தமகிய0பாக

நிக/தியெகா>டாவி ெகா.@தைல' ஆரவாாிதைல' விசையயி6 நிைல2
இர:கியனவாக த 2றி!ைப ஏ றினா . அ6ன தEயைவ காைலயி

ெகா>டாவி ேகாட0 இய0 என ெதாிகிற). நCசினா கினிய , தம2 இைவ
இய0பாக காைலயி ெசGதன அ0ல எ6க எ6ப .
----------

347. ெகாைம ெவைல! ேபாதி6 ெகா= அனா.
உைம நி6ற) ஓ ஊ/விைன உ4ைமயா0
இைம இF இட உ றன. எGதினா.
ெசைம மாதவ ெசG தவ! ப.ளிேய.
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ெபா. : ெகாைம ெவைல! ேபாதி6 ெகா=அனா. - பத பா0ரக

ெவFவிதாகிய ைலகைள'ைடய மல நிைறத ெகா=ேபா6ற விசைய; உைம

நி6றெதா ஊ/விைன உ4ைமயா0 -  பிற!பி ெசGத தீவிைன ஒ6+

இததா0; இைம இFஇட உ றன. - இ!பிற!பிேல இதைகய )ய றன.;
ெசைம மாதவ ெசGதவ! ப.ளி எGதினா. - (இனி, அ) நீ:2தலா0)

ெசFைவயான மாதவ தவாி' ப.ளிையC ேச தா..

விளக : ேபாதி ெகா= : திமக.. உைம -  பிற!. எGதினா. எ6ற)
ந0விைன வ) தைல!ப9தலாேன எGதினா. எ6ப)பட நி6ற).
--------

348. வா. உைற ெந9: கணாைள
மாதவ மகளி எ0லா

ேதா. உற! 0Dவா ேபா0

ெதா2 எதி ெகா49 2

தா. உ+ வத ஓபி

தவ ெநறி! ப9க0 உ +

நா. உற தி:க. ஊர

ந0 அணி நீ2கி6றா .

ெபா. : மாதவ மகளிெர0லா ெதா2 - மாதவ ாி' ெப4=ெர0ேலா

(விசைய வவ) க49) ஒ6+ பட 2%மி; வா.உைற ெந9:கணாைள

ேதா@ற! 0Dவா ேபா0 எதி ெகா49 2 -(6) வாளி6 த6ைம த:கிய

க4ணாைள ேதா@ற த%-வா ேபா0 எதி ெகா49 ெச6+; தா.உ+ வத

ஓபி -(நைடயினா0) அ=க. அைடத வதைத நீகி; தவெநறி! ப9க0 உ +

-(அவ. க) உண )) தவெநறியிேல ெசDத ெதாட:கி; தி:க. ஊரநா. உற
ந0லணி நீ2கி6றா - நா.ெதா+ தி:க. ஒ கைல ேம ெகா.@

வள பிைறயிேல ந0லநா. வதேபா) அழகிய அணிகைள நீ2வாராயின .
விளக : 6ன ஊடலா0 த6 கணவ;2 வத >=ய க4க. எ6பத 2,

வா@ைற ெந9:கணா. எ6றா . அ:ஙனமி6றி தவெநறி விைழ) வ இவ.

க4கைள! பிற 2 வத >9: க4க. எ6ற0 ெபாதாைம உண க.

மாதவ3 ெசGவா பிறைர த%வலாகாைமயி6 0Dவா ேபா0 எ6றா . விசைய

ெகா4ட தவெநறி கணவைன யிழதத 2 மக6 ஆகதி 2 ெபாதியதா2.
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விசைய நீ2வைத, ஏவினாைர கதாவாக ெகா49 அவ ேம0 ஏ றினா .

அரசெர9த ேதவ2ல ேபால.
------------

349. தி) தகரC ெச ெந!பி0

ேத6 ேதாG) அமி த ெகாள உயி 2

க: கா/ அகிE6 ந+ ைகயி0

க%மி ேகாைத க4 ப92

தி) நான 2ழ0 லப

ேத; வ49 இைச! லப

அ ெபா6 மாைல அல:கேலா9
ஆர லப அக றினா..

ெபா. : தி) தகரC ெசெந!பி0 ேத6ேதாG) அமி தெகா. உயி 2

க:கா/ அகிE6 ந+ைகயி0 க%மி - ந0ல தகர விறகா0 ஆகிய ெசதீயி0

ேதனி0 ேதாG!பதா0 இனிய மணகம% காிய அகி க>ைடயா0 எ%த இனிய
ைகயி0 மய:கி; ேகாைத க4ப92 தி) நான2ழ0 லப - மல மாைல

)யிD ந0ல 22கலத <த0 வ)மா+; ேத; வ49 இைச! லப ேதனின வ4=ன மலாி6ைமயி6 இைச2 வத-; அெபா6மாைல

அல:கேலா9 ஆரலப - அாிய ெபா6அாி மாைல' ெந றி மாைல'

தைலேகாலமாகிய )மாைல' வத (இவ ைற 2ழEE)) நீகினா..
விளக : லப -தனி!ப எ6+மா. தகர: ஒவைக மணமர. க4ப9தலாவ)

ெபாதியித0. ேத; வ49 இன:க.. ெபா6னாிமாைல - ெபா6ைன

அாி) ெதா9த மாைல.
---------------

350. தி:க. உகிாி0 ெசாE!ப) ேபா0

திலக விரE0 தா6 நீகி!

ைபெபா6 மகர 24டல

பாைவ க%தி6 அணிகல

ெவ க4 ேவத 2 அமி ) ஆகி

ேவ0 க4 பாைவ பைக ஆய

அ க4 ைலயி6 அணி )

அெபா6 5A அக றினா..
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ெபா. : தி:க. உகிாி6 ெசாE!ப)ேபா0 திலக விரE6 தா6நீகி - தி:கைள

நகதா0 உாி!ப)ேபால ெந றி திலகைத விரEனாேல ேபாகி; ைபெபா6

மகர24டல - பசிய ெபா6னாலான மகர 24டலைத'; க%தி6 அணி

கல - க%தணிகைள'; ெவ:க4 ேவத 2 அமி தாகி ேவ க4 பாைவ

பைகயாய அ:க4 ைலயி6 அணி) - வி!ப ஊ>9 க4கைள'ைடய

ேவத;2 அமி தமாகி, ேவ க4ணாளாகிய பாைவ ேபா0வா@2! பைகயாக

அைமத அழகிய க:க4கைள'ைடய ைலகளி6ேம0 அணித )கைள';

அெபா6 5A - அாிய ெபா கல6கைள'; பாைவ அக றினா. - விசைய

நீகினா..

விளக : இ6பதா0 அவைன ெக9தE6 தன2! பைகயாயின ைலக..

உகிாி சிைத!ப) ேபா0 எ6+பாட. தி:க.: திலகதி 2 உவைம. உகி - நக.

ெசாEத0 - உாித0; மாசி0 கா ெசாEத6ன எனவ

சி+பாணா +!பைடயி; அஃ) அ! ெபா>டாத0 உண க.

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

351. ப3சி அைனய ேவG ெம6 ேதா.
ப2வாG மகர கா6றி>ட

)3சா கதி ெகா. )ைண த

ெதா%ேத6 உைம என )ற)

அ3சி வ) H!பினா.

வைள ைக உைட) மணி காத.

அ3சC சிவத ெம0 விர0 U/

அ ெபா6 ஆழி அக றினா..

ெபா. : அ3சி வ) H!பினா. - (ேமD.ள ெபாைறையC மக) அCச +
வ) இைடயினா.; ப3சிஅைனய ேவG ெம6ேதா. - ப3சிேபா6ற ெம6ைம
ெபாதிய ேவயைனய ேதா.களி0 உ.ள; ப2வாG மகர கா6றி>ட )3சா

கதி ெகா. )ைணத - திறத வாயிைன'ைடய மகரமீ6 உமி/த மாறாத

கதி கைள'ைடய பலவட ேச த )கைள; உைம ெதா%ேத6 என )ற)

- உ:கைள வண:கிேன6 எ6+ <றி நீகி; வைள ைக உைட) -வைளய0கைள
ைகயினி6+ உைட); மணிகாத. அ3சC சிவத ெம0விர0U/ அெபா6

ஆழி அக றினா. - அழகிய காத@ அ3மா+ சிவத ெம0Eய விர0களி
U/தித அாிய ெபா6 ேமாதிரைத நீகினா..
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விளக : மகரமீ6 ைத உமி/வ) ேபா ெசGதி!ப) ேதாளணி. அரச6

நீ:காம0 த%-த 2 காரணமாG த6ைன ெக9தE6, ெதா%ேத6 எ6+

இக/தா.. வைள கழ றலாி தாைகயா0 உைடதா.. மணி - அழ2. த:
அ4ைமவிளி'மா.
-------------

352. 5! ெபG ெச ெபா6 ேகா=க
ெபா6 ஆ ஆல வ>ட

ஆ2 மணி ெசG ேத த>9

அரவி6 ைப' அ9 அ020

Mகி மி6; கைல எ0லா

ேவத6 ேபாகி அரைபயைர

ேநாகி Hைம ேநாகா6 நீ

ேநாவ) ஒழிமி6 என )றதா..

ெபா. : ேவத6ேபாகி அரைபயைர ேநாகி Hைம ேநாகா6 - அரச6

வா;ல2 ெச6றதா0 இனி வா6மகளிைர ேநா2தல6றி Hமாலாய பயைன

ெகா.ளா6; நீ ேநாவா) ஒழிமி6என - நீ இனி வதாம0 நீ:2மி6 எ6+ <றி;

5ெபG ெசெபா6 ேகா=க - 5ைவ ைவ2 ெபா6னாலான 5த>ைட';

ெபா6ஆ ஆலவ>ட - ெபா6னாலான ஆலவ>டைத'; ஆ2 மணிெசG

ேத த>9 - மணியாலாகி அைமத ேத த>ைட'; அரவி6 ைப' - பாபி6
படைத'; அ9 அ020 Mகி மி6; கைலெய0லா )றதா. - ெவ6ற

அ02Eேல அணி) மி6; ேமகைலகெள0லாவ ைற' நீகினா..
விளக : அரைபயைர ெமG'+ ண Cசியி6றி ேநாகா0 Hக த0

இய0பாதலா0, ேநாகி எ6றா . எனி; Hைம ேநாகா6 எ6பத 2,

Hமாலான பயைன ெகா.ளா6 எ6ேற ெபா. ெகா.க. இ) க4ணா0

ேநாகாம0 மனதா0 ேநா2, ேநாக0 ேநாக (ெதா0 - ேவ +ைம மய:2 10) என!ப9.
------------

353. பி=ைக ேபாD திர. 2ற:கி6

அணி' நீகி! பிைண அ6னா.

அ= கி4கிணி' அ சில
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விர0 ேமாதிரேதா9 அக றிய பி6

ெகா=! 5) உதி த ேதா ற ேபா0

ெகா.ள ேதா6றி அண:2 அலற

உ9தா. க0 ேதாG H4 கE:க

உரேவா6 சி+வ6 உய க எனேவ.

ெபா. : பிைண அ6னா. - மா பிைண ேபா6ற விசைய; பி= ைக ேபாD திர.

2ற:கி6 அணி' நீகி - பி=யி6 ைபேபால திர4ட )ைடயி6ேம0 அணித
2ற:2ெசறி எ6; அணிைய' நீகி; அ= கி4 கிணி' அசில விர0

ேமாதிரேதா9 அக றியபி6 - அ=யி0 அணித கி4 கிணிைய' சிலைப'
காலாழிைய' நீகிய பிற2; ெகா= 5) உதி த ேதா றேபா0 ெகா.ள

ேதா6றி - ெகா=ெயா6+ மல ) உதி த கா>சிைய!ேபா0 ேதா6றி; அண:2
அலற -(த6;ட6 வத) ெதGவ வாGவி>டழ; உரேவா6 சி+வ6 உய கஎன -

அறி-ைடேயானாகிய மக6 ேமப9க எ6+; க0ேதாG H4கE:க உ9தா. -

காவி ேதாGத H4ணிய ஆைடைய உ9தா..

விளக : ெகா=!5) உதி த : ஒ +ைமயா சிைனவிைன த6ேம0 ஏ றினா .
க0 - காவிக0. உய க எ6றா ேநா6பி6 பய6 அ)வாகE6. உரேவா6 சி+வ6
எ6றா., பைகைய ெவ0ல! பிறததா0.

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

354. பா0 உைட அமி த ைப ெபா6
கலதிைட! பாைவ அ6ன

*0 அ9 H!பி6 ந0லா

ஏத- ேந ) ேநாகாC

ேச0 அ9 க4ணி காத.

திமணி )9! 6 ைக

வா0 அட2 அளிC ெசGய

வன) உைற ெதGவ ஆனா..

ெபா. : பாைவஅ6ன *0அ9 H!பி6 ந0லா - பாைவ யைனயரான,

*லைனய H4ணிைட மகளி ; பா0உைட அமி த ைபெபா6 கலதிைட ஏத-

- பா0கலத ேசா ைற! திய ெபா கலதிேல எ9) நி பி;; ேந ) ேநாகாC
ேச0அ9 க4ணி - விபி ேநாகாத ேசEைன ெவ6ற க4ணா.; திமணி
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காத. )9! 6ைக வா0 அட2 அளிCெசGய - 6 அழகிய மணிைனத
காதளி6 )9!!ேபா6ற த6 6ைகேய Qய இைலகறிைய இர:கி ந0க;
வன)உைற ெதGவ ஆனா. (6ன இ0Dைற ெதGவமானவ.) கா>=0

வா% ெதGவமாக ஆயினா..

விளக : ைபெபா கலதிைட! பால=சிைல! பணிமகளி ஏத- ேந )
ேநாகா நிைல ெச0வC சிற!ைப கா>9கிற). இ!ேபா) த6 ைகேய

இைலகறிைய அளிC ெசGய இத0 வ+ைம ெகா9ைமைய கா>9கிற).

எனேவ, ெச0வ நிைலயாைம ஈ:2 <ற!ப9கிற). ஆனா0, நCசினா கினிய ,
உண- ஒழி) Hக Cசிேய நிக/தைமயி6 ேநாகில. எ6ப . Hக Cசியினா0

ெமGேசா தா0 உண- தEயன ெகா49 ேசா ைவ! ேபாக ேவ49தE6

உண- ஒழி) Hக Cசி நிக/த0 இய0ப6+. அமி த - அ=சிD2 உவமவா2

ெபய . பாைவ - ெகா0E! பாைவ. காதளின) திமணி )9!!ேபா6ற 6ைக

எ6க. அளிCெசGய எ6ற) அள எ6; ஒெசா6னீ ைம). இதைன, அளி
எ6+, ெசGய எ6+ பிாி) நCசினா கினிய அளி எ6பதைன அள எ6+

திாி), ெசGய எ6பதைன ெதGவதி 2 அைடயா2வ . இ:ஙன ெசGதE
ேபாத!பயனி6ைம கா4க.
----------

விசைய'ட6 வத ெதGவ விைடெப +C ெச0Dத0
355. ெம0 விர0 ெமEய ெகாGத

2ள ெந0D விைளத ஆப0

அ0E' உண:2 6றி0

அணி0 விளி) இாிய ஆமா6

0Eய 2ழவி தி:க.

ெபாழி கதி  2!ைப ேபாD

ந0 எழி0 கவாி ஊ>ட

நபிைய நிைன2 அ6ேற.

ெபா. : ெம0விர0 ெமEய ெகாGத 2ள ெந0D - (தவமகளி ) ெம6ைமயான
விர0க. வத! பறித 2ள ெந0D; விைளத ஆப0 அ0E' -  றிய

ஆபல0Eயி6 அாிசி'; உண:2 6றி0 - உல வாயிE0; அணி0 விளி)

இாிய! 0Eய ஆமா6 2ழவி - அணி0 கதிெகா4ேடாட வ) அைணத

கா>9! பவி6 க6ைற; தி:க. ெபாழி கதி  2!ைப ேபாD ந0 எழி0 கவாி

ஊ>ட - தி:க. ெபG' கதி திர. ேபாD ந0 எழி0 கவாி ஊ>ட - தி:க.
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ெபG' கதி திர. ேபாD அழகிய மயி திரைள'ைடய கவாிமா6 பாX>ட;

நபிைய நிைன2 - நபி பிற பாைல உ49 வள வைத விசைய நிைன!பா..
விளக : கவாி - கவாிமா6: சிைனயா2 ெபய . ஆபல0E: இ ெபயெரா>9.

அ0E : அாிசிைய உண தியதா0 ெபாளா2 ெபய . 23சர ெப+ேம 2ழவி!

ெபய  ெகாைட (ெதா0 - மர- 19) எ6றத;., ெகாைட எ6றதனா0, ஆமா6

2ழவி': ெகா4டவா+ உண க. (நCசினா கினிய ஆமா6 2ழவிைய! 0Eய

கவாி எ6+ ெகா49 <>9வா .) இCெசG'. திதகனிவாி6 தைலசிறத
ந0Eைச! லைம2 ஓ எ9)கா>டா2 ெபைம'ைடதாதDண க.

இகதி6 அழகிைன க4ட கபநாட த:காவியேத,
ஏ 2லா கதினாைள இைறக ெம9) ேநாகி

தா 2லா மல:க6 மா ப6 தாயைர நிைன) ைநதா6 (கி>கிைத - 51)

எ6+ அழ2ற அைம)ெகா4டன .
-------------

356. ெப4ைம நா4 வன!C சாய0
ெப மட மா) ேபசி6

ஒ4ைமயி6 ஒ:2 <=

உ- ெகா4ட அைனய ந:ைக

ந4ணிய H:க>2 எ0லா

அைடகல எ6+ நா9

க4ணிய 2ல; ெதGவ

கர) உைர) எ%த) அ6ேற.

ெபா. : ெப4ைம நா4 வன! சாய0 ெபமட மா) ேபசி6 - அைமதி

த6ைம' நாA அழ2 ெம6ைம த6ைம' ெபைமமிக மட; காதD

ஆகியவ ைற ஆராயி6; ஒ4ைமயி6 ஒ:2 <= உ- ெகா4ட அைனய ந:ைக

- அைவ தா விளகற ஒ6+ <= ஒ வ=- ெகா4டா ேபாD ந:ைகயாகிய

இவ.; ந4ணிய H:க>2 எ0லா அைடகல எ6+ - ந ப4ெபலா ெபாதிய
H:க>2 எFவைகயா; அைடகலமாயின. எ6+ <றி; நா9 க4ணிய

2ல; கர) உைர) - விசையயி6 நா>ைட' கத 2ாிய 2லைத'

மைற) <றி; ெதGவ எ%த) - <னி வ=வான ெதGவ ேபாத 2 ஒ!ப>ட).
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விளக : ெப4ைம - அைமதி த6ைம. மட - ெகா@த ெகா49 ெகா4ட)
விடாைம. மா) - காத0: மாத எ6; உாிC ெசா0 ஈ+ திாித).

-----------

357. உ+தி U/) அவ4 ஓடE6 ஆG இைட

ம+வி0 ெவ4 2ைட ம6னவ6 காத0 அ

சி+வ6 த6ைமையC ேச ) அறி) இFவழி

2+க வ என <னிைய! ேபாகினா..

ெபா. : உ+தி U/) அவ4 ஓடE6 - விசைய2 ேவ49 நல6கைள

ஆராGதவா+ த6 இ!பிடதி 2! ேபாக ெதGவ ஒ!ப>டதா0; ம+இ0

ெவ42ைட ம6னவ6 காத0 அ சி+வ6 த6ைமைய - 2 றம ற ெவ42ைட
ேவதனி6 அ62ாிய நபியி6 நிைலைமைய; ஆயிைடC ேச ) அறி) இராசமாரைதC சா ) அறி); இFவழி 2+க வ என - இ:ேக 2+கிய

காலதிேல வமி6 எ6+; <னிைய! ேபாகினா. - <னி 'வ ெதGவைத

விசைய ேவ4= வி9தா..

விளக : ஆயிைட : >9 நீ4டதா0 யகர ேதா6றிய); அFவிட எ6+

ெபா.. ஓட0 : எ4ண ஓ9த0. ேச=ைய வ ெமன உய ) <றினா. தா6
நி 2 தவநிைல ேக ப. (ெதGவ த6 ெதGவ த6ைமயா0 விசைய2 த6

மகைன காக <னி ெச0ல ேவ49 ெம6ற எ4ணைத உ4டாகிய) எ6ப
நCசினா கினிய .)
------------

358. ெந3சி6 ஒ) இனியாைள எ6 நீ ைமயா0

வ3சிேத6 என வ3சி அ ெகா அனா.

ப3சி ெம0ல= ப0 கல6 ஆ !பC ெச6+
இ3சி மா நக  த6 இட எGதினா..

ெபா. : வ3சி அ ெகாபனா. - அழகிய வ3சி ெகா= ேபா6ற அண:கினா.;

இனியாைள ெந3சி6 ஒ) எ6 நீ ைமயா0 வ3சிேத6 என - இனிய ப4ைடய

விசையைய மன ஒ) எ6 ெதGவ த6ைமயா0 (சி+வ6 நிைலயறி) வேவ6
எ6+) வ3சிேத6 எ6+ வதியவா+; ப3சி ெம0 அ=! ப0கல6 ஆ !பC

ெச6+ - ப3சைனய ெம0Eய அ=களா பல கல6க@ ஒEகC ெச6+, இ3சி
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மாநக த6 இட எGதினா. - மதிைல'ைடய இராசமாரதி6 றேத உ.ள
9கா>ைட அைடதா..

விளக : ெதGவ த6ென3சி6 அ:ஙனேம வ2வ6 எ6+ ஒ!ெகா49

அ:ஙன ஒ!ெகா4டைம ெந3சறித வ3சகமாத 2 வதி ெற6க. இஃ)

அெதGவதி6 மாச ற உளதிைன ந62 கா>9கி6ற). வ3சிய: ெகாபனா.

எ6ற) ெதGவைத. த6னிட : 9கா9.
--------------

359. தா; த6 உண வி0 தள ) ஆ ற-

மானி6 ேநாகி வ வழி ேநாகி நி6+
ஆனிய பல ஆைசயி0 ெச0Dேம

ேத6 இய ஓ ேத ெபாழி0 ப.ளிேய.
ெபா. : மானி6 ேநாகி - மானைனய ேநாகிைன'ைடய விசைய; தா; த6

உண வி6 ஆ ற- தள ) - தா; அ <னிைய ெதGவ எ6+ அறியாத த6
ெப4ைம 'ண வினாேல மிக- ேசா - +; வ வழி ேநாகி நி6+ - வ

ெநறிைய! பா தவா+ நி6+; ஆைசயி6 பல ஆனிய இ6; வவா. வவா.
எ6ற ஆைசயினாேல பல நா>க. (இர- பகDமாக); ேத6 இய ஓ ேத6

ெபாழி0 ப.ளி ெச0D - வ49க. ரD ேத6 ெபாதித மல காவி0 உ.ள

ஒ ப.ளியிேல தவ வா/ைகைய நட)வாளாயின..

விளக : மானி6 : இ6 : சாாிைய. இCெசG'. அவலC ைவ2 ஓ ஒ!ப ற

எ9)கா>டா2. த6;ண வி6 எ6ற) தன2ாிய ெப4ைம'ண வினா0

எ6றவா+. ஆ ற- - மிக-. ஆனிய - (ஆநிய) நா.; பகDமா; பய:ெக%

ெவ.ளிய ஆநிய நி ப எனவ பதி +! பதா; அஃ) அ!ெபா>டாதலறிக.
-------------

360. ம>9 அவி/ ேகாைத வா. அன உ4க4 மயி0 அ6னா.
க>9 அழ0 எFவ ைக மிக நீகி களி<ர

வி>9 அக0- ஆ றா ேவ>ைகயி6 ஓ9 ெபா%) இ! பா0
ப>டைத எ0லா ப0லவ ேக>க! பக 2 உ ேற6.

ெபா. : ம>9 அவி/ ேகாைத வா. அன உ4க4 மயி0 அ6னா. - ேத6விாி'

மல மாைல' வாளைனய ைம தீ>=ய க4க@ மயிலைனய ெம6ைம'
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உைடயாளாகிய நைதயி6; க>9 அழ0 எFவ ைகமிக நீகி களி<ர - மகைன
யிழத ெப ெந!பைனய )6பைதC சிறி)மி6றி! ேபாகி களி! மி2தலா0;
வி>9 அக0- ஆ றா ேவ>ைகயி6 ஓ9ெபா%) இ!பா0 - நைதேய ய6றி

ம ேறா நபிைய வி>9 நீ:2தைல விபாத காதDட6 கழித அFவிரா!

ெபா%)2! பிற2; ப>டைத எ0லா ப0லவ ேக>க! பக 2 உ ேற6 - நபி2
ேந தைத ெய0லா எ0ேலா ேக>2மா+ <+ேவனாக ெதாட:கிேன6.
விளக : அக0- - அக சி. ேவ>ைகயி6 : இ6 : சாாிைய. பக 2 : த6ைம

ெயாைம விைன +. (எ6ற) தமா0 சாித <+த0 அாிதாகE6, இனி
ேவ>ைகயா0 க9க கழி' ெபா%) எ6+மா எ6+ <+கிறா

நCசினா கினிய .) ஈ49 எ6ற) ..... ெபா%ெத6+மா எ6+.ள

நCசினா கினிய விளக ந62 ெதளிய ேதா6றவி0ைல. அ) எ6ற) தமா

சாித <+த0 அாிதாக- ேவ>ைகயினாேல (ஓ9 ெபா%தி!பா0) க9க

கழியாநி6ற அ!ெபா%தி 2 இ!பா0 ப>டைத எ0லா பக 2 ேற6எ6றா
எ6; க)ைடயதாக இத0 ேவ49 எ6+ ேதா6+கி6ற).
----------

361. < ற அ3 ெகா0 Hைன எஃகி6 இைளயா;
மா ற அ3 ம6னிய க பி6 மடவா@

ேபா றி தத 4ணிய <=! கேழாைனC

சீ ற )!பி6 சீவக6 எ6ேற ெபய இ>டா .
ெபா. : < ற அ3 ெகா0Hைன எஃகி6 இைளயா; - < +வ;

ந9:2 ெகா0D ைன'ைடய ேவேலதிய க) கட;; மா ற அ3

ம6னிய க பி6 மடவா@ - கணவ6 ெமாழி2 ம+) <ற அ3 ெபாதிய

க பிைன'ைடய நைத'; ேபா றி தத 4ணிய <= - விபி

அைழ)வத சா6ேறா <=; சீ ற)!பி6 கேழாைன - சினவEைம'ைடய

கேழாைன, சீவக6 எ6ேற ெபயாி>டா - (ெதGவ <றியவா+) சீவக6 எ6ேற

ெபயாி>டைழதன .

விளக : ெகா0Hைன : விைனெதாைக. (மா ற அ3 ம6னிய க 
எ6பத 2C ெசா0ல!கி6, ெசாD அ3க  எ6+ ெபா. <+வ

நCசினா கினிய .) சீவக6 சீவிதைல'ைடயவென6+ ெதGவ

வா/தினைமயி6 அ!ெபயேர ஆயி +. மா ற அ3 க  எ6பத 2,
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க ெபன!ப9வ) ெசா றிறபாைமேயயாகE6, கணவ6 ெசா றிறத 2 அ3

க  எ6றேல ேநாிதா.
-----------

362. ேமக ஈ6ற மி6 அைனயா. த6 மிளி ைப 54
ஆக ஈ6ற அ ைல இ6 பா0 அமி ) ஏத!

ேபாக ஈ6ற 4ணிய6 எGத கைணேய ேபா0
மாக ஈ6ற மா மதி அ6னா6 வள கி6றா6.

ெபா. : ேமக ஈ6ற மி6 அைணயா. த6 மிளி ைப54 ஆக ஈ6ற -

கிEட) ேதா6றிய மி6 ேபா6ற நைதயி6 விள:2 தணி ைனத
மா பிட) ேதா6றிய; அ ைல இ6பா0 அமி ) ஏத - அழகிய ைலக.

இனிய பாலாகிய அதைத ெகா9க; ேபாக ஈ6ற 4ணிய6 - தா6 சதி'3

சிவமாக இ) உலகி 2 இ6பைத ந0கிய அளாள6; எGத கைணேயேபா0 -

வி>ட அபான திமா0 ஆG!பா=யி0 நதேகா6 மகனாக மைறய

வள த)ேபால; மாக ஈ6றமாமதி அ6னா6 வள கி6றா6 - வி4ணிேல
ேதா6றிய அழ2மிக பிைற ேபா6ற சீவக6 க)கட6 மகனாக வணிக
இ0லதிேல வள கி6றா6.

விளக : 4ணிய6 எ6றா திாிரைத அழி) ந349 ப0Dயி கைள':
காதE6. மா - ஈ49 அழ2. மதி - பிைற. ேபாக ஈ6ற 4ணிய6 எ6ற)

திாிர எாித விாிசைட கட-ைள. அவ6 உலகி 2! ேபாகமளிதைல,

ேபாகியாG இ) உயி 2! ேபாகைத! ாித0 ஓரா என-, இட!பாக

மாதராேளா=ைய )யி கி6ப அைட!பானா என- வ

சிவஞானசிதியாரா; (ப.701-74) உண க. கைண - திமா0. விாிசைட

கட-. திாிர எாிதகாைல திமா0 கைணயாக விதா6 எ6ப) ராண.
------------

363. அ ெபா6 ெகாபி6 ஆயிைழ ஐவ நல6 ஓப!
ைப ெபா6 5மி! ப0 கதி தா சகட

ெச ெபா6 ேத ேவழ ஊ ) நிதி சிதி

நப6 ெச0D நாளி; நா@ நல மிேக.

ெபா. : அ ெபா6 ெகாபி6 ஆயிைழ ஐவ நல6 ஓப - அழகிய ெபா ெகா=

யைனய அணிகல6 அணித ஐவைகC ெசவிEய எ0லா நலைத' ேபா றி
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காக; ைப ெபா6 5மி - திய ெபா6னாலைமத நிலதிேல; பலகதி ) ஆ
சகட - பல ஒளிவி9 )களா0 ஆன வ4=ைய'; ெசெபா6 ேத -

ெசெபா6னாலான ேதாிைன'; ேவழ - ெபா6னா ெசGத யாைனைய';

ஊ ) - ெசDதி; நிதி சிதி - ெபா6ைன ந0கி; நா. நா@; நாேடா+; நலமி2
- அழ2 மி2); நப6 ெச0D - சீவக6 வள வானானா6.

விளக : ஐவ : பாரா>9வா., பாX>9வா., தாலா>9வா., ெசா0 க பி!பவ.,
ைகயி0 ஏதி வள !பவ.. 2ழவி! பவ) ெகாைட யிய0பாைகயா0, நிதி சிதி
எ6றா . நாளி6 : இ6: சாாிைய.
-----------364.

ப0 5 ெபாGைக தாமைர ேபா6+ பனி வான)

எ0லா க4A இ6 உற ஊ மதி ேபா6+

ெகா0D சி:க 2>=' ேபா6+ இF உல2 ஏதC
ெச0D ம6ேனா சீவக6 ெதGவ! பைக ெவ6ேற.

ெபா. : ப05 ெபாGைக தாமைர ேபா6+ - பல மல க. நிைறத

ெபாGைகயிேல தாமைர மல ேபா6+; பனிவான) எ0லா க4A இ6 உற

ஊ மதி ேபா6+ 2ளி த வானிேல யாவ க4க@: களி!ற இய:2

தி:க. ேபா6+; ெகா0D சி:க2>= ேபா6+ - ெகா0D சி:க 2ைள
ேபா6+; இF-ல2 ஏத - இF-லக கழ; ெதGவ!பைக ெவ6+ -

ெதGவ:களா 2ழைதக>24டா2 தீ:கி0லாம0; சீவக6 ெச0D - சீவக6

வள கி6றா6.

விளக : சீவக;ட6 வள பல ேதாழைமC சி+வ களி சிறதைமயி6 தாமைர

மல உவம. உட6 வள ேவா சீதத6, திேசன6, ப)க6, ேதவதத6 எ;

நா0வ சCசத;ைடய அக!பாிவார மகளிராகிய ஐ* +வ மக.

ஐ* +வ ஆகிேயா . க>=ய:கார6 வ)வதா0 அ3சிய இவ களி6

ெப ேறா க. இவ கைள க)கடனிட வி9) வள க ேவ4=ன எ6ப .
இவ களி சCசத6 அைமCசாி0 ஒவனான சாகர;2 2தைத2 மக6
சீதத6. சCசத6 பைடதைலவ6 அசல;2 திேலாதைம2 பிறதவ6

திேசன6. சCசத6 ந4பனான தனபால6 எ6; வணிக;2

பவிதிைர2 பிறதவ6 ப)க6. சCசதனி6 ம ெறா ந4ப6
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விசயதத;2 பிாீதிமதி2 ேதா6றியவ6 ேதவதத6. (வானிட) ேதவ

தலாயினாாிட) இ6பற! பரகி6ற மதியாவ) அறி-; அ) ஒ வ=-

ெகா4டா ேபா6+ எ6+ ெபா. <+வ நCசினா கினிய . 2>=' பற%:

< றவ4 வைரயா (ெதா0 -மர - 10) எ6றதனா., < + எ6றதனா , E

தEயவ றி 2 <றிய இளைம! ெபய சி:கதி 2: ெகா4டா . ெதGவ!பைக

- வால சிகிCைச ெய6; *E <றிய ெதGவ! பைக.

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

365. மணி' ) மா அ+ ெபா6; பவள

அணி' ெபG' மாாியி6 ஏ பா 2 அைவ ந0கி
கணித இ0லா க பக க) கட6 ஒதா6

இைண ேவ0 உ4க4 நைத' இ6ப ெகா= ஒதா..
ெபா. : மணி' ) மாஅ+ ெபா6; பவள அணி' அைவ - மணி

தEயைவகைள; ெபG' மாாியி6 -ெபGகி6ற கி0 ேபால; ஏ பா 2 ந0கி இர!பவ 2 ெகா9); க)கட6 கணித இ0லா க பக ஒதா6 -

க)கட6 அளவி0 அட:காத க பகைத! ேபா6றா6; இைணேவ0

உ4க4நைத' இ6ப ெகா= ஒதா. - இைணயாகிய ேவலைனய, ைம தீ>=ய
க4கைள'ைடய நைத' அ க பகதி பட காமவ0E ேபா6றா..
விளக : க பக ேவ4=ன பிறேக ந02; மாாி ேவ4டாமேல ந02.

க)கட6 இர4ைட' இF விவைக ெகாைடயாD ஒதா6. (கணித

இ0லா க)கட6 என <>9வ நCசினா கினிய .) நைத: தைல2ைறயாக

நைத என வத). இ) 29மி ைவத 2 6.ள கம:களிD நாெடா+
நட): கம:களிD ெகாைடகட6 அம தைம <றினா .
-----------

366. சாதி! ைப ெபா6 த6 ஒளி ெவௗவி தைக 26றா
நீதிC ெச0வ ேம0 ேம0 நீதி நிைற- எGதி!

ேபாதிC ெச0வ 54டவ ஏ) ெபாEவினா0
ஆதி கால) அதண6 காத0 மக6 ஒதா6.

ெபா. : சாதி! ைபெபா6 த6 ஒளி ெவளவி - உய த திய ெபா6னி6 ஒளிைய

கவ ); நீதிC ெச0வ ேம6ேம0 நீதி - ஒ%:காகிய ெச0வைத ேமD ேமD

அறி); நிைற- எGதி - க0வி2ாிய பவ நிைற); ேபாதிC ெச0வ 54டவ

245

ஏ) ெபாEவினா0 - அறிவாகிய ெச0வைத அைடதவ ேபா +

ேமபா>=னா0; ஆதிகால) அதண6 காத0 மக6 ஒதா6 - த கால)

நா6க;2 காத0 மகனான வாய ம;ைவ! ேபா6றா6.

விளக : சாதி! ைபெபா6 த6ெனாளி ெவளவி எ6றதனா0 ெமGெயாளி'
நிற உ4டாயினைத <றினா . அதண6 மக6: இய0பான அறிவி 2

உவைம. இனி, தீ த:கராி0 ாிஷப(வாமி மக6 பரதராச சகரவ தி ெய6+

உைர!ப . நிைற- எGதி (க0விக 2 பவ நிைற).) எ6றதனா க பத 26

ஒ%க இய ைக யறி- அைமய ேவ49ெம6ப) கதாயி +. நீதிC ெச0வ

நீதி ேம6ேம0 நிைற ெவGதி எ6+ ெமாழி மா றி, ெசௗளCசட:2 கட)
நாமகைள! ண பவ ைறேய நிைற) எ6+ ெபா. <றி,

aதிாிய;2 ைவதிக ேவ49தE6 ெசௗளதி 2 6.ள க6ம

ெசௗள: <றினைமயா6, ேமD உபநயன தEயன- விாிய <றாராயி;

அF விட:களிேல 2றி!பா6 உண க எ6+ விளக: <+வ நCசினா கினிய .
நாமகைள! ண பவ - க0வி க 2 பவ.

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

367. நன தைல உலகி0 மிக ந0 Hத0 மகளி த:க.
மன தைள பாிய நி6ற மதைல ைம ஆ9க எ6ேற

ெபா6 அ ெகா= இைற3சி நி6+ 5மக. லபி ைவக

அன:க;2 அவல ெசG' அ4ண0 ந றாG உைரதா..
ெபா. : அன:க;2 அவல ெசG' - காம;2 )6ப>9; அ4ண0
ந றாG ெபா6அ ெகா= இைற3சி நி6+ - சீவகனி6 ந றாG (நைத)

ெபா ெகா= ேபால வண:கி நி6+; நனதைல உலகி0 மிக ந6;த0 மகளி -

பரவிய இடைடய உலகிேல ேமப>ட விற0 மடைத' க/ மடைத'; த:க.

மன தைள பாிய -(இவைன அைடயாைமயா0) த:க. மனதி 2விதி2

வத நீ:க; நி6ற மதைல ைம ஆ9க எ6+ - இனி ைறேய இகி6ற

ைமேயாைல பி=க எ6+; 5மக. லபி ைவக உைரதா. - திமக.

தனிதிக <றினா..

விளக : இ) நைதயி6 ெதாழிலாதE6 அவ. சா6ேறாாிட <றினா..

ெச0வC ெசகி6றி கைல க கேவ49மாதE6, 5மக. லபி ைவக எ6றா .
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பல *0கைள க கேவ ெவ றி' க%4டா எ6+, தைளபாிய ைமயா9க

எ6றன.. இனி, இCெசG'ளி0 5மக. எ6பதைன நிலமக. எ6+ ெகா49

ேநா + ெப றிேல6 எ6+ லபிகிட!ப எனி;மா. ைமயாட0 - ைமேயாைல

பி=த0; க க ெதாட:2:கா ெசGவெதா சட:2. இதைன இகாலதா வ=
Qக0 எ6ப .
-----------

368. ழ- என திர4ட தி4 ேதா.

ாி ெவ சிைலயினா;

அழ0 என கனD வா. க4

அF வைள ேதாளி னா@

மழைல யா/ ம>9 தீ ெசா0

மதைலைய மயி0 அ சாய0

2ைழ க ஞான எ6;

2மாிைய! ண க0 உ றா .

ெபா. : ழ- என திர4ட தி4ேதா. ாி ெவ3சிைலயினா; - ழ- ேபால
திர4ட தி4ணிய ேதாைள' ெபாிய ெகா=ய வி0ைல' உைடய க)க;;

அழ0 என கனD வா.க4 அFவைன ேதாளினா@ - ெந!ெபன கனைலC
ெசாாி' வாளைனய க4கைள' அழகிய வைளேதா.கைள' உைடய

நைத'; யா/ ம>9 மழைல தீ3ெசா0 மதைலைய - யாைழ' ம>9
இனிய மழைலC ெசா கைள'ைடய சீவக3 சி+வ;2; மயி0 அ சாய0

2ைழகஞான எ6; - மயிலைனய ெம6ைம த6ைமைய' 2ைழயணித
கைத'ைடய ைலக எ6;; 2மாிைய! ண க0 உ றா - க6னிைய
மண=க ெதாட:கின .

விளக : 2ைழக ஞானெம6;: 2மாி எ6ப) 2ைழய!

ப4Aகி6றைடயஞானெம6;:2மாி எ6; ெபாைள' ேதா +வித).

2ைழ- - அ.. கைல எ!ேபா) அழிவ றதாகE6, 2மாி எ6றா .

(நCசினா கினியேரா, ேவ+ த6 கதறிவா , இ6றி இவேன த6 கதறிய தா6
அழியா திதE6 2மாி எ6றா எ6ப .) மதைலைய 2மாிைய! ண கD றா
எ6ப), சாதைன *ைல க பிகD றா எ6றா ேபால நி6ற).

-----------

சீவக நபி' அCசணதி அ=க@
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369. அ ெபா; மணி' )
காண 2+ணி ஆக!

பர) எலா! பிர! ைவ)!

ைப ெபா6 ெசG தவிசி6 உCசி

இ) ெபா6 ஓைல ெச ெபா6
ஊசியா0 எ%தி ஏ ப

தி) ெபா6 க4ணியா 2C

ெச0விையC ேச தினாேர.

ெபா. : அெபா; மணி' ) காண 2+ணி ஆக! பரத - அாிய
ெபா6; மணி' ) ெபா கா 2+ணி எ6; அளவாக! பர!பிய;

எலா!பிர! ைவ) - எ0லா! பிர!பாிசிகைள' ைவ); ைபெபா6 ெசG
தவிசி6 உCசி இ) - திய ெபா6னாலான இைகயி6 ேமேல ஆசிாிய6
மாணவ6 தEேயா அம ); தி) ெபா6 க4ணியா 2 - அழகிய

ெபா6மாைல அணித சீவக;2; ெபா6 ஓைல ெச ெபா6 ஊசியா0 எ%தி -

ெபா6 ஓைலயிேல ெபா6 ஊசியா0 எ%தி; ெச0விைய ஏ பC ேச தினா -

நாமகைள அவ6 ஏ 2மா+ ண தன .

விளக : பிர! - ெதGவதி 2! பைடத ெபா>9 ஒFெவா6+

2+ணியளவி றா <ைடயிE>9 ைவ2 ெபா6 அாிசி தEயன. சி0பEC
ெசG) ப0பிர! இாீஇ (234) எ6றா , திகா +!பைடயி;. ஆசிாிய6

தEேயா என எ%வாG வவிேதா)க. மன:ெகா.@வைக எ6பா ஏ ப

எ6றா . க4ணியா6 : சீவக6. ெச0வி : நாமக..

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

370. நாமக. நலைத எ0லா

நய) உட6 பகி ந0 *0

ஏ த0 ஆய எ0லா!

பைட கல ெதாழிD  றி

காம; கனிய ைவத

ல கைர க49 க4 ஆ

5 மக. ெபாEத மா ப6

விமிைச தில ஒதா6.
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ெபா. : க4 ஆ 5மக. ெபாEத மா ப6 - க4A2 நிைறத, திமக.
த:கிய மா பனான சீவக6; நாமக. நலைத எ0லா நய) உட6பகி -

நாமகளி6 அழைக ெய0லா விபிC ேசர க +; ந0*0 ஏ தலாய எ0லா!

பைடகல ெதாழிD  றி - ந0ல பைடகல *0களி <றியவா+ அ

தலாகிய எ0லா! பைடகல! பயி சிகைள'  ற க +; காம; கனிய

ைவத ல கைர க49 - காம; உள+2மா+ அைமத இைசைய'

கைரக49; விமிைச திலக ஒதா6 - நிலமக. ெந றியி0 திலக ேபா6றா6.
விளக : ெசா0லா <+வன எ0லா அட:2த 2, எ0லா எ6றா . (பகி

எனேவ த6 2லதி 2ாிய ேவத அதிகாிக ேவ49தE6 ஈ4ேட உபநயன:
<றினா , இ), சாம கீத ம +ெமா6+ சாமி ந62 பா=னா6 (சீவக-2038)

எ6பதனா; பிறவ றா; உண க, - நCசி.) ல - அறி-. அ) *Dகானதா0

காாிய ஆ2ெபய . இைச <றேவ <) அட:2. 6 *0கைள க றத ேக ப

ெதாழி0கைள க றாென6றா . நாமகணல - கைலயழ2. நய)ட6 பகி

எ6றதனா0 ப2வா அ6ன ஆ வைடயராG க 2 தைலமாணாக த6ைம

'ைடயனாG எ6ப) ேபாத. கைல உண Cசியா0 Hக வதாகE6 பகி எ6றா .

காம;: கனியைவத ல எ6ற) இைசைய' நாடகைத'. 5மக. ெபாEத

மா ப6 நாமக. ெபாEத உளதனாG திலக ஒதா6 எ6க.
---------371.

மி6 ெதளி) எ%தி அ6ன

விள:2 H4 H!பி6 ந0லா

ெபா6 ெதளி) எ%தி அ6ன

5 ற! பசைல /கி

26+ ஒளி) ஒழிய நி6ற

2:2ம ேதாளினா 2

க6+ ஒளி) அகல ைவத

கறைவயி0 கனி) நி6றா .

ெபா. : மி6 ெதளி) எ%தி அ6ன விள:2 H4 H!பி6 ந0லா - மி6ைன
நிைலெபற நி க ெதளிவி) அதனிடேத மகளி உ+!கைள எ%திைவதா

ேபால விள:2 H4ணிைட மகளி ; ெபா6 ெதளி) எ%தி அ6ன 5ற! பசைல

/கி - ெபா6ைன ெதளி) எ%தினா ேபா6ற த ெபாE-ைடய ெமGயிேல

ேதா6றிய பசைலயி0 %கி; 26+ ஒளி) ஒழிய நி6ற 2:2ம ேதாளினா 2 -
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மைலமைற) நீ:க நி6ற, 2:2ம அணித ேதாைள'ைடய சீவகைன எ4ணி;

க6+ ஒளி) அகல ைவத கறைவயி6 கனி) நி6றா - க6ைற மைற)!

பாD4ணாம0 ைவக!ப>ட பைவ! ேபால அ6பிேல கனி) நி6றா .

விளக : மி6 ெதளி) எ%தி அ6ன H!பி6 ந0லா எ6ப), ெதளித ெசா0

ேதறியா 2 (2ற. - 1154) எ6றா ேபால வத). இனி மி6ைன கைரெத%தி

அ6ன ந0லாமா. ற - த ெமGயிட. இதனா 2ல க6னியைர <றினா .

26+ ஒளிெதாழிய நி6ற ேதா. - இவ ைற ஒFேவெம6+ மைலக.

மைற)ேபாத 2 காரணமான தி4ைம' ெபைம'ைடய ேதா. எ6க.
கறைவ - க றா.

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

372. விைல பக ) அ020 வி 2

ேவE; ெவGய க4ணா

ைல க) இைளய மா ப
ாிவில எ%தி வா%

கைல இக) இனிய ெசா0லா

க:2D பகD எ0லா

சிைல இக) உய த தி4 ேதா.
சீவக 2 அர றி ஆ றா .

ெபா. : அ020 விைல பக ) வி 2 ேவE; ெவGய க4ணா - அ02ைல

விைல <றி வி ற 2ாிய ேவE;: ெகா=ய கள-+ க4ணின, இைளய

மா ப க) ாிவில எ%தி வா% கைல யிகத இனிய ெசா0லா -

இைளயைடய மா பிைன ைலயினா0 க) நீ:காம0 எ%தி வா%,
கைலயிைன க ற இனெமாழியா; க:2D பகD எ0லா சிைலயிக)

உய த தி4ேடா. சீவக 2 அர றி ஆ றா - இர- பகDமாகிய எ0லா

கால:களிD, வி கைலைய க + உய த தி4ணிய ேதாளா6 சீவகைன

நிைன) அ%) ஆ றாராயின .

விளக : அ020 வி 2: க4ணா - அ02ைல வி ற 2 காரணமான க4ணா :

இவ க. பரைதயாி க6னிய . இனிய ெசா0லா : ேபாக Hக பரைதய .

இவ க. இ பரைதய ேசாி!பரைதய. இ பரைதய ம>9 ஒவ;ேக

உாிய ; காமகிழதிய எ6+: <ற!ப9வ . ம றவ (ேசாி!பரைதய ) யாைர'
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விேவா ; வைரவி6 மகளி . ேவE; ெவGயக6 எ6ற) அ020. வி ற 2

2றி!ேப)வாG நி6ற). கள- 2=ெகா.@ க4 எ6ற நCசினா கினிய

விளகதி 2ாிய ெசா க4=ேல. ாிவில :  ெறCச. கைலயிக) எ6ழி
இக) எ6பதைன இகத என திாி)ெகா.க.
--------------

சீவக6 வள த0

373. வா6 ைவ அமி த ெவ.ள

வ) இவ4 ெதாக) எ6ன

தா6 ைவ ெகா4ட) எ0லா

தண! அற ெகா9த பி6ைற

ேத6 ைவ) அர + ைபதா C
சீவக 2மர6 எ6ற

ஊ6 ைவ) ஒளி+ ேவலா 2

உ+தி ஒ6+ உைரக0 உ றா6.

ெபா. : வா6 ைவ அமி த எ0லா வ) இவ4ெதாக) எ6ன -

வானவ4A ைவத அமி த எ0லா இ:2 வ) 2விதா ேபா6+;

தா6 ைவெகா4ட) எ0லா - தா6 ைவ) ெகா4டைத ெய0லா; ேத6
ைவ) அர + ைபதா C சீவக 2மர6 எ6ற - வ49க. ேதைனC ைவ)
ரD திய தாரணித சீவக6 எ6;; ஊ6 ைவ) ஒளி ேவலா 2 -

ஊைனC ைவ பா ) விள:2 ேவேலதியவ;2; தண! அறெகா9த

பி6ைற - தைடயி6றி ெகா9தபிற2; உ+தி ஒ6+ உைரகD றா6 நலெமா6ைற <ற ெதாட:கினா6 ஆசிாிய6.

விளக : ெகா4ட ெத0லா ; ஒைம! ப6ைம மயக. (வா6ைவ

அமி தெவ.ள வ) இவ4 ெதாகெத6ன உ+திெயா6+ைரக D றா6

எ6+: <>டலா எ6ப நCசினா கினிய .) இCெசG'. கைலயி6பதி 2

அழகான உவைம எ9) <+கி6ற). கைலையC ைவயமி த எனேவ அதைன

Hக ேவா அவி'ணவி6 ஆ6றாேரா ெடா!ப என-, தா6 ைவெகா4ட

ெத0லா எனேவ, தாமி6+வ) என- வ வ.@வ அ.வா2 நிைனவி0

கி/கி6றன.
--------------

374. *0 ெநறி வைகயி6 ேநாகி
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H4ணிதி6 Hைழ) தீைம!

பா0 ெநறி பல- நீகி!

பதி அ கட-. அ6ன

ேகா6 ெநறி த%வி நி6ற

2ணெதா9 ணாி6 மாேதா

நா0 ெநறி வைகயி0 நி6ற

ந0 உயி 2 அமி த எ6றா6.

ெபா. : *0 ெநறி வைகயி6 ேநாகி H4ணிதி6 Hைழ) - ஆகம: <றிய

வழியினா0 ந6ைம தீைமைய ஆராG) <றிய ெபாளினிட ெந3 ெச6+;

தீைம! பா0 ெநறி பல- நீகி - தீய ப2தியான வழிெய0லா நீகி; பதி அ
கட-. அ6ன ேகா6 ெநறி - ஞாயிற6ன அக! ெபமான) ெநறிைய; த%வி
நி6ற 2ணெதா9 ணாி6 - ெபாதி நி6ற ப4ட6 <=னா0; நா0ெநறி

வைகயி0 நி6ற ந0Dயி 2 அமி த எ6றா6 - நா0வைக ெநறியிேல அைமத
ந0ல உயி க>2 ஆக எ6றா6.

விளக : நிறதாD இ. நீகதாD ஞாயி+ உவைம. 2ண:

இரதினதிரய. அைவ: ந0ஞான, ந கா>சி, ந0ெலா%க. நாெனறி : நரக ,

வில:2, மக., ேதவ ஆகிய உயி க. ெச0Dெநறி. ந0Dயி - M9 ேப+

விைழ' உயி . இதைன! பFவிய சீவ6 எ6ப வட*லா . *0ெநறி - இைறவ6

ஓதிய ஆகமவழி. இCெசG'.,

ெச6ற விடதா ெசலவிடா தீெதாாீஇ
ந6றி6பா DG!ப தறி-

எ6;மைம தி2றைள நிைன!பிகி6ற).
375. அறிவினா0 ெபாிய நீரா

அவிைன கழிய நி6ற

ெநறியிைன 2+கி இ6ப

நிைற கட0 அக) நி6றா

ெபாறி எ; ெபயர ஐ வாG!

ெபா:2 அழ0 அரவி6 க4ேண

ெவறி ல க6றி நி6றா

ேவதைன கடD. நி6றா .
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ெபா. : அறிவினா0 ெபாிய நீரா அவிைன கழியநி6ற ெநறியிைன 2+கி -

அறிவினா0 உய த ப4பின தீவிைன நீ:கி நி6ற ந6ெனறியிைன <=; இ6ப

நிைற கட0 அக) நி6றா - இ6ப நிைறத கடEேல நி6றாராவ , ெபாறி எ;
ெபயர ஐவாG! ெபா:2 அழ0 அரவி6 க4ேண - ஐெபாறிக. எ6;

ெபயைர'ைடய ஐவாயி; ெபா:2 ந3சிைன'ைடய பாபினிடேத; ெவறில

க6றி நி6றா ேவதைன கடD. நி6றா - களி!ைப ஊ>9 ல6களிேல
அ=!ப>9 நி6றவ க. )6ப கடEேல நி6றாராவ .

விளக : தீவிைன கழிய நி6ற ெநறிையC ச6மா க எ6+, இ6ப

நிைறகடைல, அனதக எ6+ வட*0க. <+. நிைறகட0 எ6+

பாடமாயி6 இ6ப! ெபகிைன'ைடய கட0 எ6க. ெபாறி - ெமG, வாG, க4,

2, ெசவி எ6பன. ல - ைவ, ஒளி, ஊ+, ஓைச, நா ற எ6பன. அழ0 - ந3;
உவைமயா2 ெபய .
------------

376. < +வ6 ெகா=ய6 ஆகி

ெகாைல ெதாழி0 கவி U/)

மா ற அ வைலைய ைவதா6
ைவதைத அறி) நா

ேநா + அவ6 வைலைய நீ:கி

Hக Cசியி0 உலக ேநாகி

ஆ + உற! ேபாத0 ேத றா

அளியேமா? ெபாியேம கா4.

ெபா. : < +வ6 ெகா=ய6 ஆகி ெகாைலெதாழி0 கவி U/) - < +வ6

ெகா9ைம'ைடயவனாகி ெகாைல ெதாழிD2ாிய கவிகைள ஆராG); மா ற

அ வைலைய ைவதா6 - நீக =யாத வைலைய ைவ).ளா6; ைவதைத

நா அறி) ேநா + - அதைன அறி-ைடய நா அறி) தவாி); அவ6

வைலைய நீ:கி - அவ6 வைல2 த!பி; Hக Cசிஇ0 உலக ேநாகி - இத 26

)Gதறியாத உலகமான M>ைட ேநாகி; ஆ+ உற!ேபாத0 ேத றா -

வழிெகா49 ெச0Dதைல ெதளிேயா; அளிய ஓஒ ெபாிய கா4 - இர:க
தக நா ெபாிேயா கா4.
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விளக : கவி : ஐ' பி) வளி' ஆகிய (வைலக>9)வா க.. வைல :
வா/நாைள த விைன. ஓஒ ெபாிய : இக/Cசி.

-----------

377. ேப அஞ இ9ைப எ0லா

பிளதி9 பிற! நீ2

ஆ அமி ) அாிதி0 ெப றா

அத6 பய6 ேகாட0 ேத றா

ஓ ஐ ெபாறி' ஓபி

உள பக0 கழித பி6ைற

< எாி கவ ேபா/தி0

<9ேமா 2றித எ0லா.

ெபா. : ேப அஞ இ9ைப எ0லா பிளதி9 பிற! நீ2ஆ அமி )

அாிதி6 ெப றா - ெப )6ப:கைள ெய0லா நீக 2 காரணமான,

பிற!பிைன! ேபா2கி6ற நிைறத அமி தமான மக. யாைகைய அைமயாக
அைடேதா; அத6 பய6 ேகாட0 ேத றா - எனி; அF-டபி6 பயைன

ெகா.ள அறிகி6றிேல; ஓ ஐெபாறி' ஓபி உளபக0 கழித பி6ைற -

ஆராGகி6ற ஐெபாறிகைள' ஐ ல6களாேல ேபணி நம2ாிய நாெள0லா

கழித பிற2; < எாி கவ ேபா/தி6 2றித எ0லா <9ேமா? மிக ெந! ந
யாைகைய! ப + ெபா%) நிைனத அற யா- ெசGய <9ேமா?
விளக : அமி ) : ஆ2ெபய ; பிறவி!பிணி ேபாகலா6 மக. யாைகைய

அமி ) எ6றா . பிளதி9 அமி ), நீ2 அமி ) என தனிதனி <>9க. ஓ

எ6; ெசG' எ6 + 6னிைலக4 வாராைமயா6 ஓ என! பிாி)
ஓ ) பா எ6+ ெபா. ேகாட0 ேநாித6+.
---------

378. தழ:2 2ர0 ரசி6 சா றி

த)வ த%வ0 ேவ4=C

ெச%: களியாள 6ன

இ. அறC ெச!பினாD

ழ:2 அழ0 நரகி6 /2
ய சிய ஆகி நி6ற

ெகா%: களி உண வினாைர

2ணவத ெகா@த0 ஆேமா.
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ெபா. : த)வ த%வ0ேவ4= - எ0ேலா உ4ைமைய! ப ற0 ேவ4=;

ெச%:களியாள 6ன தழ:22ர0 ரசி6 சா றி இ. அறC ெச!பினாD ழ:2 ஒE'+ ரசிைன! ேபால ெதளிவாக மயக நீ:கC ெச!பினாD;
ழ:2 அழ0 நரகி6 /2 ய சிய ஆகிநி6ற - ழ:2 அழைல'ைடய

நரகிேல %2 ய சி'.ளவராகி நி கி6ற; ெகா%:களி உண வினாைர - மி2த
மயக -ண வினைர; 2ணவத ெகா@தலாேமா? ப4பாகிய விரததிேல
ஈ9ப9த ='ேமா? (=யா))

விளக : தழ:2 2ர0 : தழ:2ர0 என விகார!ப>ட). ெச%:களி : தாிசன

ேமாகனீய! பிரகிதிக. ஏ%. அைவ : அநதா;பதி 2ேராத, அநதா;

பதிமான, அநதா;பதி மாைய, அநதா;பதி ேலாப, மிதியா)வ,
ஸமியமிதியா)வ, ஸமிய)வ! பிரகிதி எ6பன. இைவ நகர கதியி

ெசD). 2ணவத : வத - விரத; ப2தி! ெபா. வி2தி.
------------

379. பவழவாGC ெச+- த6;.

நிதில பயில விதி

2ழவிநா+ எ%) காைள

ெகா% கதி ஈ6+ பி6னா

கிழ- தா6 விைள2 ைப: </

ேக>=ேர0 பிணி ெசG ப6மா

உழவி கா.! ேம' சீல

ேவE உGதி9மி6 எ6றா6.

ெபா. : உழவி கா. - வா/ைக உழவ கேள!; பவழவாGC ெச+- த6;. -

பவழவாG எ6; கழனியிேல; நிதில பயில விதி - திைன! ெபாத
வி)தலா0; 2ழவி நா+ எ%) - 2ழவியாகிய நா + ேதா6றி; காைள

ெகா%:கதி ஈ6+ - காைள! பவமாகிய வளமி2 கதிைர ந0கி; பி6ஆ கிழ-தா6

விைள2 ைப:</ ேக>=ேர0 - பி6னாக )ைமைய விைளவி2

பயிைர!ப றி ேக>cராயி6; பிணி ெசG ப6மா ேம' - ேநாையC ெசG'
தீவிைனகளாகிய பல வில:2க. அ!பயிைர ேமGதி9; சீல ேவE உGதி9மி6

255

எ6றா6 - அைவ ேமயாதவா+ ஒ%கமாகிய ேவEைய ெகா49 ெச6+

அைம!P களாக எ6+ <றினா6.

விளக : பவழவாG : கத:2 ைப : நிதில : )! ேபா6ற வி). ெச+- -

கழனி. நிதில ேபா6ற விதிைன விதி எ6க. பயனீ; பவமாதலா0 காைள

ெகா%:கதி எ6றா . சீல - தீேத; ெத4ம>9 உயி 2ழா ஈ4= நி ற 2

இடனா2 ஊ; இைவ )றத0. ஊ6ைவ) ஒளி+ ேவலா 2

உைரகD றா6 (373) எ6+ ெதாட:கின ஆயி; சீவகேனா=த ஏைன

மாணவைர' உள!ப9தி உழவி கா. எ6+ விளிதைம2 ஏ ப உGதி9மி6
என! ப6ைம <றின . இைளயவ 2ழாதினீ:கி (383) எ6ப பி6ன.

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

380. U/ கதி மதிய அ6ன

ட மணி! 5ணினா;

M/ த கதியி6 நீ:கி

விள:2 ெபா6 உலக) உG2

ஊ/ விைன )ரதலா;

உண - ெச6+ எறிதலா;

ஆ/ கட0 ைணயி6 அ6ன

அறிவர6 சர4 அைடதா6.

ெபா. : M/த கதியி6 நீ:கி விள:2 ெபா6 உலக) உG2 ஊ/விைன

)ரதலா; - நரகிைட வி%த 2 காரணமான தீவழியிE) விலகி,

விள:2கி6ற ெபா6மதிைல'ைடய சமவசரண எ6; அக6 ேகாயிEேல

ெசD) ஊ/விைன Q49வதாD; உண - ெச6+ எறிதலா; - உண Cசி
ெச6+ திப- அத6 ேம பர-தலா;; ஆ/கட0ைணயி6 அ6ன அறிவர6

சரணைடதா6 - ஆழமாகிய கடD2 ெத!ப ேபா6ற அறிவைனC சர4 எ6+
ேச தா6.

விளக : கைலக. நிைறதE சீவக;2 மதி'வைம. 5ணினா;: உ: உய -

சிற!. ெபா6;ல2 : ெபா6ெனயி0 வ>ட; (சமவ சரண எ6; சினாலய.)

ஊ/விைன : சா) சர4 ஆவத 2 6 ெசGத ந0Eைன. அ தவேத
பயி6றைமயா0, உண - மீ49 அத6 ேம ெச6+ பரவிய).
--------------
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381. கா>சி ந0 நிைலயி0 ஞான

கதி மணி கத- ேச தி!

5>சி சா0 ஒ%க எ6;

வயிர தா/ ெகா@வி! ெபா0லா

மா>சியி0 கதிக. எ0லா

அைடத பி6 வர இ0 இ6ப)

ஆ>சியி0 உலக ஏற

திறதன6 அல த தாரா6.

ெபா. : அல த தாரா6 - மல த மாைலயா6; கா>சி ந6னிைலயி0 -

கா>சியாகிய நிைலயிேல; கதி மணி கத- ேச தி - அறிவாகிய கதைவC ேச ) -

5>சி சா0 ஒ%க எ6; வயிரதா/ ெகா@வி - ேம ெகா4=2

ஒ%கமாகிய வயிரதாைழ! ெபாதி; ெபா0லா மா>சிஇ0 கதிக. எ0லா

அைடதபி6 - தீய இழித ெநறிகைளெய0லா அைடதபிற2; ஆ>சி இ0 வர
இ0 இ6ப) உலக ஏற திறதன6 - இத 26 ஆ4=ராத, எ0ைலய ற
இ6பைத'ைடய M>9லகி 2C ெச0ல வழி திறதா6.

விளக : நிைலயாக இ!பதா0 நிைல. ெபா.கைள காத 2 உலா-தE

கத-. கா>சிைய' ஞானைத' வி>9 நீ:காம0 தைகதE6 தா/. அல த -

கழா பரத எ6+மா. கா>சி - ந கா>சி. ஞான - ந6ஞான. 5>சி -

ேம ேகா.. ஒ%க - ந0ெலா%க. எனேவ இரதினதிரய ஆயி +.

)6பம0ல) ெதா%தகவி6ைமயி6 பிற!பிைன மா>சியி0கதி எ6றா .
------------

382. ந0 அற) இைறவ6 ஆகி

நா0வைகC சரண எGதி

ெதா0 அற கிழைம 54ட

ெதா9 கழ0 காEனா 2!

0 அற ெநறி க4 நி6+

ெபா. வயி பிைழத வா+

இ0லற) இய0 எ0லா

இ. அற <றி இ>டா6.

ெபா. : ந0 அற) இைறவ6 ஆகி - ந0லஅறதி 2 உாியவனாகி; நா0வைகC

சரண எGதி - நா0வைகC சரண:கைள' அைட); ெதா0 அறகிழைம 54ட
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ெதா9கழ காEனா 2 - பழைமயான த6 2லதி 2ாிய அறதி 2 உாிைம ேய ற
கழலணித காEனா;2; 0 அற ெநறிக4 நி6+ ெபா.வயி6

பிைழதவா+ - தீெநறி ெச0ேவா தா நடதிய இழித இ0லற ெநறியாேல

M9ேப ைற இழத ப='; இ0லற) இய0 - M9ேப+ த!பாம0 இ0லற

நட) இய0; எ0லா இ. அற <றியி>டா6 - பிறவ ைற' மயக
நீ:க விளபினா6.

விளக : நா0வைகC சரண : அக சரண, சித சரண, சா) சரண, த6ம
சரண. இதனா0, ேதவ இ0லறதிEேத M9ேபெறG)த0 <9 எ6;
ெகா.ைக'ைடயராத0 உணரலா. இெகா.ைக,
சாகிரேத அதீதைத! ாிதவ க. உலகி

சவச:க நிவி திவத தேபாதன க. இவ க.

பாகியைத! பக வ)ெவ6 இைமயிேல உயிாி6
ப ற+)! பரைதயைட பரா-சிவ ர6ேறா

ஆ2= கவிதரசா4 டவ க.அாி ைவயேரா9
அHபவித: கிதி=; அக!ப ற றி!ப
ேநாகியி) ாியாேதா ற!ப ற றாD

Hைழவ பிற! பினி6விைனக. H:கி டாேவ (சிவ.சி.ப. 287)
எனவ ைசவசமய ெகா.ைகையேய ஒதித0 உண க.
---------

அCசணதி அ=க., சீவகன) பிற!பி6 இரகசியைத அவ;2 உண )த0

383. எாி ய:2 இல:2 ைவ ேவ0

இைளயவ 2ழாதி6 நீ:கி

தி ய:2 அல:க0 மா பி6
சீவக6 ெகா49 ேவறா

விாி மல  க4ணி க>=

விைழதக ேவGத ேபாD

ெதாி மல  கா- ேச )

பிற!பிைன ெத>ட0 உ றா6.
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ெபா. : எாி ய:2 இல:2 ைவேவ0 இைளயவ 2ழாதி6 நீ:கி - அன0 த%வி
விள:2 <ாிய ேவலணித இைளஞ களி6 2%விE) நீ:கி; தி ய:2

அல:க0 மா பி6 சீவக6 ேவறா ெகா49 - திமக. த%-, மாைல யணித

மா பிைன'ைடய சீவகைன தனிேய அைழ)C ெச6+; விாி மல க4ணி க>=

விைழதக ேவGதேபாD - மல த மல கைள க4ணியாக க>=

வி!ப4டாமா+ ேவGதா ேபா6றைமத; ெதாிமல கா- ேச ) - விள:2

மல !ெபாழிைல அைட); பிற!பிைன ெத>ட0 உ றா6 - (சீவக6) பிற!பிைன

(ஆசிாிய6) ெதளிவிக ெதாட:கினா6.

விளக : இைளயவ : நல விலராகிய (சCசத6 காமகிழதிய மகளாகிய)

இவ, க)கட;2C சீவக6 கிைடத பி6ன C நைத வயி றி பிறத
நத>ட; ஆகிய தபிய,  <றிய நா0வ ஐ* +வ ஆகிய ேதாழ

ஆவ . ேவறாெகா49 என மா+க. ஆசிாிய6 எ6; எ%வாG வவிேதா)க.
--------

384. 5ைவ' கிளி' ம6ன

ஒ ெறன ண 2 சாதி

யாைவ' இ6ைம ஆராG)

அ தளி ! பி4= நீழ0

5 இய0 தவிசி6 உCசி!

ெபாEவிேனா9 இத ேபா/தி0

ஏ இய0 சிைலயினாைன

இ! ெபா. ேக4ேமா எ6றா6.

ெபா. : 5ைவ' கிளி' ம6ன ஒ + என! ண 2 சாதி யாைவ' இ6ைம

ஆராG) - 5ைவ கிளி ேபா6ற அரச க. ஒ றாக வி9 சாதிகெள0லா

அகாவி6 க4 இ0லாத ப=ேய ஆராG); அ தளி !பி4= நீழ0 5 இய0

தவிசி6 உCசி ெபாEவிேனா9 இத ேபா/தி0 - அழகிய தளிைர'ைடய அேசாகி6

நீழE0 5வா0 அைமத இைகயி6ேம0 ஆசிாிய6 சிற!ற அம த பிற2; ஏ
இய0 சிைலயினாைன இ!ெபா. ேக4ேமா எ6றா6 - அ பயிD

வி0Eனாைன இ கைதைய ேக>பாயாக எ6+ <ற ெதாட:கினா6.
விளக : 5ைவ - நாகண வாG!.. இ6ேனார6ன சாதி எ6க. சிைலயினா6 :

சீவக6.
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--------------

385. ைவயக உைடய ம6ன6

சCசத6 அவ 2 ேதவி

ைப விாி பெபா6 அ020

ைபெதா= விைசைய எ6பா.

ெசG கழ0 ம6ன6 ேத )

ேதவிைய! ெபாறியி0 ேபாகி

ைமய0 ெகா. ெந3சி0 க0லா

மதிாி வி%:க! ப>டா6.

ெபா. : ைவயக உைடய ம6ன6 சCசத6 - இF-ல2ைட ம6ன6

சCசதென6பா6; அவ 2 ேதவி ைபவிாி பெபா6 அ020 ைபெதா= விசைய

எ6பா. - அவ;2 ேதவி பாபி6 பட என விாித, பெபா6 ேமகைல U/த
அ02ைல' ைபெதா=ைய' உைடய விசைய என!ப9வா.; ெசGகழ0 ம6ன6

ேத ) - கழலணித சCசத6 த6 அைமCச6 க>=ய:காரனி6 U/Cசிைய

அறி); ேதவிைய! ெபாறியி0 ேபாகி - த6 காதEைய மயி ெபாறியிேல த!பி!

ேபாகவி>9; ைமய0 ெகா. ெந3சி6 - மயக ற ெந3சினனான; க0லா மதிாி

வி%:க!ப>டா6 - அறிவ ற மதிாியினா ெகா0ல!ப>டா6.

விளக : ெபா6 - ேமகைல (கவியா2ெபய .) ேத ) - கனவி 2! பிற2
விசையைய! ேபாக விடஎ4ணி. ைமய0 - த6ைன ஆகியதா ! ெபாE

ேவதைன ெகா0Dத0. சீவக6 கைடேபாக ேக>2ெபா>9 இCெசGதிைய!

பழ:கைதெயா6றைன <+மா+ேபால <றின6 எ6ப) க). இகதா0
நி6தைத தாG எ6னாம0 சCசத6 எ6; அவ 2 ேதவி எ6+
ஏதிலா ேபால <றின6. க0லா மதிாி எ6ற) க>=ய:காரைன.

வி%:க!ப>டா6 எ6பத ேக ப மதிாிமாநாகதா0 எ6க.
---------

386. லெபா9 ேதவி ேபாகி!

க 2 அ: கா9 ந4ணி

வலாி உலக வி 2

மா மணி ஈ6ற) எ6ன

இல:2 இைழ சி+வ6 த6ைன!
பய) 5 தவிசி6 உCசி

நல ாி ந:ைக ைவ)
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ந0 அற காக எ6றா..
ெபா. : ேதவி லெபா9 ேபாகி! க 2 அ:கா9 ந4ணி - விசைய

வத)ட6 ெச6+ மகளா 2த காிய 9கா>ைட அைட); வலாி

உலக வி 2 மாமணி ஈ6ற) எ6ன - வலாிC ச:2 உலைக விைலெகா.@
ெபாிய திைன! ெப றா ேபால; இல:2 இைழ சி+வ6 த6ைன! பய) விள:2 அணிகல;ைடய மகைன! ெபற; நலாி ந:ைக 5தவிசி6 உCசி

ைவ) - அற விபிய <னியாகிய ெதGவ அ மகைன அழகிய தவிசி6 ேம0
ைவக; ந0 அற காக எ6றா. - விசைய நா6 ேம ெசG' ேநா6 எ6

மகைன கா!பதாக எ6+ மன:ெகா4டா..

விளக : வலாி உவைம <றேவ ேதவி மைறதைம' உண தினா . விசைய

ேநா6பிேல யிதைம ஆசிாியனா சீவக6 ஈ49ண ) ேம0 அ=க@
உளேரா? (சீவக-1884) எ6+ இவ6 <றிய) இத 2! பி6ன தீ:கி6றி
யிதைம கதி! ேபாD.
------------

387. வானதி6 வ%கி தி:க.

ெகா%) மீ6 2ழா:க. Uழ

கானதி0 கிடதேத ேபா0

கட0 அக உைடய நபி

தான) மணி' தா;

இர>9ற ேதா6றி னாேன

ஊனதி0 தீ த சீ தி

உதிர>டாதி யாேன.

ெபா. : தி:க. ெகா%) வானதி6 வ%கி - தி:களி6 ெகா%தாகிய பிைற

வானதிE) தவறி; மீ6 2ழா:க. Uழ - மீ6 <>ட:க. <ழ; கானதி0

கிடதேத ேபா0 - கா>= கிடதைத! ேபால; கட அக உைடய நபி - கட0

U/த -லகைத'ைடய நபி; ஊனதி0 தீ த சீ தி உதிர>டாதியா6 -

2 றம ற சிற!ைடய உதிர>டாதியி பிறதவ6; தான) மணி' தா;

இர>9உற - அத இடமாகிய 9கா>=0 உ.ள மணிக@ தா; ேவ+ப>9
விளக; ேதா6றினா6 - கா42 றா6.
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விளக : ெகா%ெத6றா நாேடா+ வள தE6. ஊன - நா>க@2.ள தீ:2.

தான, இட. அஃதாவ) 9கா9. மணிகளி6 ஒளி ம%:க த6ேமனி மி2 மிளிர

எ6பா மணி' தா; இர>9ற எ6றா . உதிர>டாதியா6 -

உதிர>டாதிநாளி ேறா6றியவ6.
-------------

388. அ தவ6 ) <ற

அல:க0 ேவ0 நாGக6 ெச6+

ெபா) சி+வ6 ெகா49

ெபாEெவா9 க6+ ேபாக

திதிய நபி ஆர

)மின6 ெதGவ வா/தி +

அ ெபானாG ேக4ேமா எ6றா6

அைல கட0 வி!பி0 ெகா4டா..

ெபா. : அதவ6 ) <ற - அாிய தவனி ஒவ6 6ன  <றியதனா0;
அல:க0 ேவ0 நாGக6 ெச6+ ெபா) சி+வ ெகா49 - மாைல அணித

ேவைல'ைடய வணிக6 ஒவ6 இறத மகெனா9 அ:ேக ெச6+ த6 மகைன
கிடதிவி>9 அC சி+வைன! ெபாதி எ9க; திதிய நபி ஆர )மின6 -

விளகைடய அC சி+வ6 ந6றாக )மினா6; ெதGவ வா/தி + - அC

சி+வைன காதித 9கா>9 ெதGவ வா/திய); ெபாEெவா9 க6+

ேபாக - ேக>ட வணிக6 விளகற வி!பெமா9 எ9)C ெச6+; அெபானாG!

இதைன ெகா.க எ6றா6; அைலகட0 வி!பி ெகா4டா. - அவ@ கடைல!
ேபா6ற வி!ப)ட6 வா:கி ெகா4டா..

விளக : ெகா49 - ெகா.ள; ேபாக - ேபாG: விைனெயCச திாிக.. நாGக6
எ6ற) க)கடைன.
-----------

389. காியவ6 க6ன 2 அ6+

பிற!பிைன ேத றி ஆ:2 அ!

ெபாியவ6 யாவ6 எ6ன

நீ என! ேபசேலா9

ெசாாி மல  தா 5A

ஆர 2ைழ' ேசார
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தி மல  க4ணி சித

ெதம) மய:கி M/தா6.

ெபா. : காியவ6 க6ன 2 அ6+ பிற!பிைன ேத றி யா:2 -(இFவா+)

க4ண6 க6ன;2  காலதி பிற!பிைன ெதளிவிதா ேபால (ஒ கைத
கதா0 உண திய-ட6); அ! ெபாியவ6 யாவ6 எ6ன - சீவக6 த:களா

<ற!ப>டவ6 யாவ6? எ6+ வினவ, (ஆசிாிய;); நீ என! ேபசேலா9 - நீ

ெய6+ <றினானாக; ெசாாி மல  தா 5A ஆர 2ைழயC ேசார - ேத6
ெசாாி' மாைல' அணிகல; )மாைல' 2ைழ) ேசார; தி

மல க4ணி சித - அழகிய மல க4ணி சிதற; ெதம) மய:கி M/தா6 -

உ.ள: கல:கி  Cசி) M/தா6.

விளக : க4ணி : =மாைல. ெபாியவ6 : அறிவினா ெபாியவ6, சீவக6.

ேபசேலா9 : ஓ9 : உடனிக/Cசி. இFவா+ என- உண திய-ட6 என-

வவிக. அ6 மி2தியா6  Cைச தி +.  Cைச - ைகயா+. காியவ6 -

க4ண6. அ6+ - ப4ைடகாலதிேல. ேத றியா:2 - ேத ற என ஒெசா0

வவி)ெகா.க. ெதம) - ழ6+.

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

390. க பக கல:கி M/த

வ4ண ேபா0 காைள MழC

ெசா0 பக லவ6 வ0ேல

ேதா6றைலC சா ) 0E

ந0 பல 2ழீஇய தமா0

நைவ அற ேத ற ேதறி

க0 ைன திணி தி4 ேதாளா6

கவைல நீ  கடD. ப>டா6.

ெபா. : க பக கல:கி M/த வ4ண ேபா0 காைள Mழ - க பக

நிைல2ைல) M/த த6ைம ேபாலC சீவக6 வி%தலாேல; ெசா0 பக லவ6

வ0ேல ேதா6றைலC சா ) 0E - ெசால0 வ0ல ஆசிாிய6 விைர) சீவகைனC

ேச ) த%வி; ந0பல 2ழீஇய தமா0 நைவ அற ேத ற - சதன தEய <>9!
ெபா.களா ெசGத 2ழபினா ேசா - நீ:க ேத றிய-ட6; க0ைன
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திணிதி4 ேதாளா6 ேதறி - க W4 ேபா6ற அணி ெசGய!ப>ட தி4ணிய

ேதாளினா6 ெதளி); கவைல நீ கடD. ப>டா6 - கவைல கடEேல M/தா6.

விளக : சீவக6 வ4ைமயி சிறதவ6 ஆதE6 அவ6 நிைல 2ைல)
M/தத 2 க பகைத உவைமயாக கா>=னா .
--------------

391. இைனைய நீ ஆய) எ0லா

எமேனா ெசGத பாவ

நிைனய0 நீ நபி எ6+

ெந9: க4 நீ )ைட) நீவி!

ைன இைழ மகளி ேபால!

லப0 நி6 பைகவ6 நி6றா6

நிைன- எலா நீ:2க எ6ன

ெந9 தைக ேதறினாேன.

ெபா. : நபி நீ இைனைய ஆய) எ0லா எமேனா ெசGத பாவ - நபிேய நீ

இநிைலயிைன ஆனெத0லா எ ேபா0வா ெசGத தீவிைன; நீ நிைனய0 எ6+ -

நீ (ெச6றைத) நிைனயாேத எ6+; ெந9:க4 நீ )ைட) நீவி - நீ4ட

க4களினி6+ வ=' நீைர )ைட), ெமGைய தடவி ெகா9); நி6

பைகவ6 நி6றா6 - நி6 பைகவ6 இகிறா6 (ஆதE6); ைன இைழ மகளி

ேபால! லப0 - அணிகல6 அணித ெப4கைள! ேபால வதாேத; நிைனஎலா நீ:2க எ6ன - எ0லா கவைலகைள' வி9க எ6+ (ஆசிாிய6 ேத ற);

ெந9தைக ேதறினா6 - சீவக6 ெதளிதா6.

விளக : நீ )ைட) எ6ற) அர +. (யா) ெசGேவென6ற0.) நிைனெவலா

எ6ற) அவல (வத) இ:ஙன அவல, கவைல, அர +, ைகயா+ எ6;
நா62 ெமG!பா9 <ற!ப>டைம ெதளிக. எமேனா ெசGத பாவ நீ:2ைக
காரணமாக நிைனய0 எ6+ ஆ.
------------

392. மைல பக இ=2 சி:க

மட:கE6 ழ:கி மாநீ

அைல கட0 திைரயி6 சீறி

அவ6 உயி பக0 உ +C
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சிைலெயா9 பகழி ஏதி

< + எனC சிவ) ேதா6+

இைல உைட க4ணியாைன

இ6னண விலகினாேன.

ெபா. : அவ6 உயி பக0 உ + - க>=ய:கார6 உயிைர உ4ண விபி;

மைலபக இ=2 சி:க மட:கE6 ழ:கி - மைல பிளக தக 2 சி:க2>=
ேபால ழ:கி; மாநீ அைலகட0 திைரயி6 சீறி - ெபாிய நீ !பர!பான கடலைல

ேபால ஆ ), சிைலெயா9 பகழி ஏதி - வி0ைல' கைணைய' எ9)

ெகா49; < + எனCசிவ) ேதா6+ இைல'ைட க4ணியாைன - < +வ6
ேபால க3சிவ) நி6ற இைல மிைடத மல க4ணியாைன; இ6னண

விலகினா6 - இFவா+ <றி த9தா6.

விளக : தைதைய ெகா6றவைன ெகா0லாைம விலக0 அைமயி6
ேம <+கி6ற < றா6 விலகினைம ேதா6ற, இ6னண எ6றா .

(நCசினா கினிய சி:கமட:கE சீறி என- திைரயி6 ழ:கி என- மா றி
<>9வ .)
--------------

393. ேவ49வ0 நபி யா6 ஓ

வி%! ெபா. எ6+ ெசா0ல

ஆ4 தைக 2ரM ெகா4மி6
யா) நீ கதி + எ6ன

யா49 ேந எ0ைல ஆக

அவ6 திற) அழ சி இ6ைம

ேவ49வ0 எ6+ ெசா6னா6

வி0 வலா6 அதைன ேந தா6.

ெபா. : நபி யா6 ஓ வி%!ெபா. ேவ49வ0 எ6+ ெசா0ல -நபிேய! யா6
ஒ )6பத ெபாைள விகிேற6 எ6+ <ற; ஆ4 தைக 2ரவி ! நீ

கதி + யா)? ெகா4மி6 எ6ன - ெபதைக ஆசிாியேர! நீவி கதிய) யா)?
அதைன ெகா.@க எ6+ சீவக6 வினவ; அவ6 திற) யா49 ேந எ0ைல ஆக

அழ சியி6ைம ேவ49வ0 - க>=ய:கார6 2லதளவி0 ஓ யா4=6 அளவாக
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சீ றமி6ைமைய விேவ6; எ6+ ெசா6னா6 - எ6+ விலகி <றினா6;
வி0வலா6 அதைன ேந தா6 - சீவக6 உட6பட காிய அதைன ஒ!பினா6.

விளக : எ6+ <ற என- பாட. ேவ49வ0: அ0 ஈ + த6ைமC ெசா0;

சதியா0 னகர வத). இ ஈ+, ேகளி வாழிேயா (2+ - 280) எ6றா ேபால

இய0பாG நி6+ விளிேய ற) ஆ4டைகைய <றி +, ெகாைலைய வில2வேரா
எ6+ அ3சி க பித கதா6; இதனா0 அரசென6+ ஆசிாியைனC சீவக6

உண தானாயி +. திற - 2ல. வ0லா6 ; எதி மைற யாகா) உலக வழகாG
உட6பா9 உண தி +. இ) ேமD ெகா.க. ெகா. + மி6 = ெகா4மி6 என

ளகர ணகரமாக திாித). இ) மி6 வி2தி ெப ற 6னிைலேயவெலாைம

விைன +.
---------

394. ெவF விைன ெவ249 சாரா வி%நிதி அமி த இ6னீ
கFவிய எஃகி6 நி6ற கயகமி0 நிைலைம ேநாகி

அFவிய அக6+ ெபா:2 அழ0 ப9 ெவ2ளி நீகி

இF இய0 ஒவ 2 உ ற) இ ெறன கிளக0 உ றா6.
ெபா. : அழ0 ப9 ெவ2ளி நீகி - சீவக;2 வத ெவGய சினைத இ:ஙன

மா றி; அFவிய அக6+ - மன ேகா>ட இ6றி; ெவFவிைன ெவ249 சாரா

வி%நிதி அமி த - தீவிைனைய ெவ24டதனா0 அ) சாராத சிறத நிதியாகிய
அமி த; எஃ2 கFவிய இ6னீாி6 நி6ற - இ உ4ட இனிய நீைர!ேபால

நி6ற; கயக இ0 நிைலைம ேநாகி - கலக அ ற நிைலைமைய! பா );
ஒவ 2 உ ற) இFவிய0 இ + என கிளக0 உ றா6 - ஒவ;2
ேந ததான இ )6ப இத6ைமயான) எ6+ இயபD றா6.

விளக : அமி த: இரதினதிரய. இFவிய0 ஒவ6, எ6+ த6ைன!
பிற6ேபா0 <றினா6, த6ேம0 அ6பா0 வ)வ6 எ6+ கதி, ம +, சீவக6

ெமG'ண தE6 த6ைன விலகாென6+ இகைத <+கிறா6.
-------------

அCசணதி அ=க. த6 வரலா+ <+த0
395. வா6 உைற ெவ.ளி ெவ பி6
வாரணவாசி ம6ன6
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ஊ6 உைற பதி ெவ. ேவ0

உேலாகமா பால6 எ6பா6

ேத6 உைற தி) க4ணிC

சி+வ;2 அர நா>=!

பா0 நிற 2கி6 ஆG)

ப4ணவ ப=வ ெகா4டா6.

ெபா. : வா6 உைற ெவ.ளி ெவ பி6 வாரணவாசி ம6ன6 - வா;லகி0 உ.ள

ெவ.ளிமைலயி0 வாரணவாசி ெய6; ஊாி6 ம6னனாகிய; ஊ6 உைற பதி

ெவ.ேவ0 உேலாக மாபால6 எ6பா6 - ஊ6 த:கிய, ஞாயி+ ேபா6ற ெவ.ளிய
ேவேலதிய உேலாக மாபால6 எ6பவ6; ேத6 உைற தி) க4ணிC சி+வ;2

அர ந0கி - ேத6 ெபாதிய அழகிய க4ணிைய உைடய மக;2 அரசிைன

ெகா9)வி>9; பா0நிற 2கி6 ஆG) - ெவ4ணிற அ6ன ேபால ஆராG)

(தீைமைய விலகி ந6ைமைய ெகா49); ப4ணவ ப=வ ெகா4டா6 -

தவதின வ=வ ெகா4டா6.

விளக : பதிேபா பைகயாகிய இைள ெக92 ேவ0. உேலாகமா பால6:

மா: விய:ேகாளைசய6றி இைச நிைற) நி6ற); றனைடயா6 வத). (ெதா0.

இைட. 48); ஒக0 வா/ைக த>2மா காேல (றநா - 193) எ6றா ேபால.

--------

396. ெவ சின 2ைற) நீ:க

வி% தவ ெதாட:கி ேநா 2

வ3ச இ0 ெகா.ைகயா 2!

பாவ வ) அைடத) ஆக

23சர ழ:2 தீயி0

ெகா.ைகயி6 ெமE) இ Q

ம3 ேதாG 26ற அ6ன

மாட M>9 அக 2தா6.

ெபா. : ெவ சின 2ைற) நீ:க - ெகா93 சின 2ைற) நீ:2ப=;

வி%தவ ெதாட:கி ேநா 2 வ3ச இ0 ெகா.ைகயா 2 - சிறத தவைத
ெதாட:கி ேநா 2 Qய ெகா.ைகைய'ைடய அவ;2; பாவ வ)

அைடததாக - தீவிைன!பய6 வ)ேச ததாக; ழ:2 23சர தீயி6 - தணிவ ற
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யாைனதீ எ6; ேநாயா0; ெகா.ைகயி6 ெமE) - தவாிய இயலாம

பசியினா0 வா=; இ Q - இ! பழ பதியிேல; ம3ேதாG 26ற அ6ன

மாடM>டக 2தா6 - கி0 தவ% மைலயைனய மாட:களி6 இைடேய
Hைழதா6.

397. உைர விைளயாைம ைமத6

ேக>கிய உவ) ேநாகி

வைர விைளயா9 மா ப6

யா அவ6 வாழி எ6ன

விைர விைளயா9 தாேராG

யா6 என விபி தீபா0

திைர விைள அமி த அ6ன

க>9ைர ெச0க எ6றா6.

ெபா. : உைர விைளயாைம ைமத6 உவ) ேக>கிய ேநாகி - கைத=வத 2

6னேர சீவக6 மகி/-ட6 (ஐய நீ:க) ேக>பத 2 ேநாகி; வைர விைளயா9
மா ப6 யா அவ6 வாழி எ6ன - மைல தன2 நிகராக கதி விைளயா9

மா பினனாகிய அவ6 யா ? அவ6 வா/க! எ6+ வினவ; விைர விைளயா9

தாேராG! யா6 என - மண உல- தாாினேன! அவ6 யாேன எ6+ ஆசிாிய6 <ற

விபி - ேமேல ேக>க விைழ); திைர விைள அமி த; அ6ன க>9ைர ெச0க
எ6றா6 - கடE0 விைளத அமி த ேபா6ற கைதேமD ெச0வதாக எ6+

சீவக6 ேவ4=னா6.

விளக : விைளயாைம -  +6ன . ேக>கிய: ெசGயிய எ6; வாGபா>9
விைனெயCச. வைரவிைளயா9 மா ப6 எ6ற) மைலேய தன2 நிகெர6+

கதி அதேனா9 விைளயா9த 2 காரணமான மா ைப'ைடய6 எ6றவா+. விைர

- ந+மண. தீபா0 திைர - பா கட0.

-----------

398. 5 தி6+ க6+ ேசதா!

ண ைல ெபாழித தீபா0

நீ) அறC ெச0ல ேவவி)

அ>ட இ6 அமி த உ4பா6

பாத ப ெபா6 தால

பர!பிய ைப ெபா6 5மி
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ஏத அ தவிசி6 நபி

ேதாழெரா9 ஏறினாேன.

ெபா. : ேசதா 5தி6+ க6+ ண ைல ெபாழித தீபா0 - சிவ!! ப

மல கைள தி6+ வி!ப)ட6 ைலகளி0 இ) ெபGத இனிய பா0; நீ)

அறC ெச0ல ேவவி) அ>ட இ6 அமி த உ4பா6 -  + வ றி கலக

ேவகைவ)C சைமத இனிய அ=சிைல உ4பத 2; பாத பெபா6 தால

பர!பிய ைபெபா6 5மி - Qய பெபா6 கல:க. பர!பிய ெபா6 நிலதிேல;

ஏததவிசி6 - க/த காிய இைகயிேல; நபி ேதாழெரா9 ஏறினா6 -

க)க6 ேதாழெரா9 அம தா6.

விளக : ேசதா : ப4ெதாைக. பாத0 அப ெபா6 (இனி'

2 றமி6ைமயா0) பிாிகவியலாத பெபா6: ஓ>ட றெபா6.

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

399. ைட இ 2ைழ' மி6ன! 5)கி0 ெசறித அ020

நைட அறி மகளி ஏத ந0 அமி ) உ4A ேபா/தி6

இைட கழி நி6ற எ6ைன ேநாகி! ேபா) ஏ+க எ6றா6

கட0 ெக% பதி அ6ன ெபா6 கல) என2 இ>டா .

ெபா. : 5)கி0 ெசறித அ020 நைட அறி மகளி - அழகிய ஆைடயணித

அ02ைல'ைடய, உண- பைட2 ைற யறித ெப4க.; ைடஇ 2ைழ'

மி6ன ஏத - இறதி; 2ைழக. ஒளிவிட ைககளி0 ஏதி நி க; ந0 அமி )
உ4A ேபா/தி6 - ந0ல உணைவ உ4Aேபா); இைடகழி நி6ற எ6ைன
ேநாகி - இைடகழியிேல நி6ற எ6ைன (க)க6) பா ); ேபா) ஏ+க

எ6றா6 - வ) அம க எ6+ <றினா6; கட0ெக% பதி அ6ன ெபா6 கல)

என2 இ>டா - கடE0 ேதா6+ காைல ஞாயி+ ேபா6ற ெபா6வ>=E0

என2 உண- பைடதன .

விளக : நைட எ6ற) ேசாறி9 ைறைமயிைன. இைடகழி - இ0லதி0 ஓ+!;

ேரழி என இகாலதா <+வ)மி).
--------

400. ைக கவி ந+ ெநG ெபG) க6ன0 அ 2ட:க. <>=!
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ெபG ெபG எ6+ உைர!ப யா; ெப: கட0 ெவ.ளி 26ற

ெபG) Q கி6ற வ4ண விலா! ைட ெபாி) M:க

ஐய6 அ) அளினா0 யா6 அதண ெதாழில6 ஆேன6.
ெபா. : ைககவி ந+ ெநGெபG) - (உணவிேல) ேபா) ெம6; அள- ந0ல

ெநGைய வா ); க6ன0 அ 2ட:க. <>=! ெபG ெபG எ6+ உைர!ப -

சகைர 2ட:கைளC ேச )! ெபG ெபG எ6+ க)க6 (பணி மகளி 2)
<ற; (அவ க. ெசாாிதE6) யா; ெப: கட0 ெவ.ளி26ற ெபG)

Q கி6ற வ4ண - நா; ெபாிய கடEேல ெவ.ளி மைலகைள! ெபG)

Q !பைத!ேபால; விலா!ைட ெபாி) M:க - விலாவி6 பக ெபாி) பக

(Q )); ஐயன) அளினா0 யா6 அதண ெதாழில6 ஆேன6 - க)க6

அளா0 யா6 அதண ேபால உ49 அைமேத6.

விளக : (ஐய6 - சீவக6 எ6ப நCசினா கினிய . ஐயனாகிய நி6 அளா0

எ6ப .) விைரவினா0 ெபG ெபG எ6+ அ9கி வதன. இஃ) இகால வழ2.

விைரெசா0 அ9ேக 6+வர பா2 (ெதா0 - எCச -28) அதண - அறேவா .

இவ ெதாழி0 அைமதி அைடத0. ைககவி ந+ெநG - உ4ேபா ேபா) ேபா)
எ6+ைககவி) ம+2மள- ெபGய!ப>ட நறிய ெநG எ6றவா+. 5கம/

ேதற0 வா2 தரதர ைவக0 ைககவி பகி (157-8) எ6றா

ெபாநரா +!பைடயி;. ஐய6 எ6ப) சீவகைன 2றி!பதாக ேகாடேல

கா!பியதி 2C சிற!பா2. ஐய6 : 6னிைல! றெமாழி.

-----------

401.  உைட அல:க0 மாைலC நைத' )ைணவ6 தா;
விபின எதி ெகா49 ஓபேவழ ெவதீயி6 நீ:கி
இதன6 ஏம  நீ எறி ற- உய த ேதா6ற0

க உைட காைள அ6ன காைள நி6 வைல! ப>9 எ6றா6.
ெபா. :  உைட அல:க0 மாைலC நைத' )ைணவ6 தா; -

வ49கைள'ைடய அைசதைல'ைடய மாைல அணித நைத' க)கட;;

விபின எதி ெகா49 ஓப - விபி வரேவ +! ேபண; ஏம நீ எறி ற-

உய த ேதா6ற0 கைட காைள அ6ன - காவலாகிய கடE0 ).@

றாமீைன ேமப9திய ெகா=ைய'ைடய ேதா6றலாகிய, கைப வி0ெலன

ெகா4ட காைளைய! ேபா6ற; காைள நி6 வைல!ப>9 - காைளயாகிய உ6
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ெதாட பிேல அக!ப>9; ேவழ ெவதீயி6 நீ:கி இதன6 எ6றா6 - ெகா=ய
யாைன தீயிE) நீ:கி த:கிேன6 எ6றா6.

விளக : காைளயி6 வைலயி ப>டைத' யாைன தீயினி6+ நீ:கியைத'
ேம0 வவனவ றா0 அறியலா. இவ ைற விளகி! ேபாககதியதனா0,

வைல!ப>9 எ6றா6. விபின :  ெறCச. ேவழெவதீ - யாைனதீ எ6;
ேநாG. ஏமநீ - உலகி 2! பா)காவலாகிய கட0. எறிற-: விைனெதாைக.

கைடகாைள - காம6. காைள: அ4ைமகிளி.

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

402. நில ெபா+கலாத ெச ெபா6 நீ. நிதி Hைத இ0ல

நல ெபா+கலாத பி4= நா6 க6 தம க>2 எ0லா

உல ெபா+கலாத ேதாளாG ஆதலா0 ஊ9 ேக6

கல ெபா+கலாத சாய0 அவ உைழ நி6ைன க4ேட6.
ெபா. : நில ெபா+கலாத ெசெபா6 நீ. நிதி Hைத இ0ல - நிலதினா

ெகா.ள வியலாத மி2தியான ெச ெபா6 நிதிைய உைடய நி6 தைதயி6 இ0ல;
ெபா+கலாத நல பி4= நா6க6 தம க>2 எ0லா - அளவ ற நலத

அேசாகி6 நீழE0 அம த அக6 அ=யவ க>2 எ0லா இ0ல; ஆதலா0, ஊ9

ேக6 - ஆைகயா0, (தைடயி6றி) உ.ேள ெச6ேற6; உல ெபா+கலாத
ேதாளாG - க WA தா:காத தி4ணிய ேதாளேன! கல ெபா+கலாத

சாயலவைழ நி6ைன க4ேட6 - அணிைய தா:க வியலாத ெம6ைம'ைடய

மகளிாிைடேய நி6ைன! பா ேத6.

விளக : நிதி - திர.. எ0லா  த இவனாதE6, நா6க6 எ6றா . ேமD,
ஆதிேவத பயேதாG நீ (சீவக 1242) மலேர) ேசவ=ய மாெல6ப (சீவக. 1610)
எ6ப . இ0ல எ6பதைன தம க>ெக0லா எ6பத6 பி6ன <>9க.
-----------

403. ஐயைன க4ணி0 காண யாைனதீ அதக க4ட

ைப அண0 நாக ேபால வ>க யா6 ெபாி) உ>கி

ெதGவ ெகா0 எ6+ ேத ேவ 2 அமி ) உலாG நிமி தேத ேபா0

ெமாG 2ர0 ரச நாA தழ:2 2ர0 ழ:க ேக>ேட6.
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ெபா. : ஐயைன க4ணி6 காண - நி6ைன க4ணா க4ேடனாக; அதக

க4ட ைப அண0 நாக ேபால யாைனதீ வ>க - மதிைன க4ட படைத'
அணைல'ைடய பாபி6 ந3 நீ:2த0 ேபால யாைனதீ ெக9தலாேல; யா6

ெபாி) உ>கி ெதGவ:ெகா0 எ6+ ேத ேவ 2 - யா6 மிக- அ3சி

ெதGவேமா எ6+ ஆராGேவ 2; அமி ) உலாG நிமி தேத ேபா0 - அமி )
நிமி ) உலாவிய)ேபா0; ெமாG 2ர0 ரச நாA தழ:2 2ழ0 ழ:க

ேக>ேட6 - ெசறித ஒE'ைடய ரச நாAமா+ ஒE2 ெமாழி ழ:க
ேக>ேட6.

விளக : ஐய நி4க4ணி6 எ6+ பாட (இ! பாடேம தக).) ெதGவேமா

எ6+ ஐ' றேபா), மகேன ெய6+ ெதளிய 2ர0ழ:க ேக>ேட6 எ6றா6.

அதக - ம). இஃ) அகத எ6+ வழ:2 என ெதாிகிற). எாிதழ0 விடைத

- மைலமைற அதக மா றியா:2 (க0 - நிணயி4ட - 6) தழ:2ர0: தழ:22ர0
எ6பத6 விகார. ேவழெவதீயி6நீ:கி எ6+, (401) யாைன தீவ>க எ6+

(403) இைற வதலா0, இவனிகி6ற மைனயாதE6 இவைன கா4பத 2
6ேன 2ைற), இவைன க4டபி6 ெபா6றெக>ட) எ6ப
நCசினா கினிய .
---------

404. ேகா>9 இள தி:க. U/) 2லவிய திவி0 ேபால

ேமா>9 ஒளி த U/) 2 ெகா!பளி2 தாேராG

ேக>9 அள! பாிய ெசா0D கிள ஒளி வன! நி6ைனC

ேச>9 இள3 சி:க அ6னாG சாதக ெசGத எ6றா6.

ெபா. : ேகா9 இள தி:க. U/) 2லவிய திவி0 ேபால - இ

ைனகைள'ைடய பிைறமதிையC U/) விள:2 வானவி0ைல! ேபால; ேமா9

ஒளி த U/) 2 ெகா!ளி2 தாேராG - ெபைமமிக ஒளி த

மாைலையC U/) ேதைன உமி% மல மாைலயாG! ேச9 இள3சி:க அ6னாG

- ெபைம'ைடய இள3 சி:க ேபா6றவேன! ேக>9 அள!ப அாிய ெசா0D
கிள ஒளி வன! - ேக>9 அளவிட கியலாத ெசா0லழ2 விள:2

ேமனியழ2; நி6ைனC சாதக ெசGத எ6றா6 - நி6 பிற!ைப அறிவிதன எ6+

<றினா6.
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விளக : ேகா9 - Hனி. திவி0 - வானவி0. ேமா9 - ெபைம. 2 - ேத6. ேச9 -

ெபைம. சாதக - பிற!.

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

அCசணதி அ=க. தவ ேம ெகா.ள0

405. ேகா. இய:2 உ%ைவ அ6ன ெகா9 சிைல உழவ6 ேக>ேட
தா. இய0 தவ:க. தாயா தைத நீ ஆகி எ6ைன

வா. இய:2 உவ! 5ேணாG பைடதைன வாழி எ6ன

மீளி அ களி+ அனாG யா6 ெமGெநறி நி ப0 எ6றா6.
ெபா. : ேகா. இய:2 உ%ைவ அ6ன ெகா93சிைல உழவ6 ேக>9 -

ெகாைலெதாழிEேல பயிD Eயைனய, ெகா=ய வி0 ஏதிய உழவனான சீவக6

அதைன ேக>9; வா. இய:2 உவ! 5ேணாG - ஒளிவி9 அழ2

அணிகைள'ைடயாG! தா. இய0 தவ:க. தாGஆ தைதநீ ஆகி- ய சியா0

பிறத தவ:க. தாயாக, நீ தைதயாகி; எ6ைன! பைடதைன வாழி எ6ன எ6ைன ஆகிைன, வா/வாயாக எ6+ <ற, மீளி அ களி+ அனாG! யா6

ெமGெநறி நி ப0 எ6றா6 - ெபைம'ைடய அழகிய களி+ ேபா6றவேன! யா6

உ4ைமயான தவெநறியிேல நி ேப6 எ6+ ஆசிாிய6 <றினா6.

விளக : ந0விைனயா0, இ கைலகைள க + தா6 ேவெறா பிற!பானைம

<றினா6. தாயாக எ6ப) ஈ+ெக>ட). உ%ைவ - E. தா. - ய சி. ெமGெநறி தவெநறி. நி ப0 : த6ைம ஒைம.
--------------

406. ம+ அற மைனயி6 நீ:கி மா தவ ெசGவ0 எ6றா0
பிற அற அ0ல ேபசா ேப அறி- உைடய நீரா

)றவற ண க எ6ேற ேதா6ற0 தா. ெதா%) நி6றா6
நற- அற மல த க4ணி ந0 மணி வ4ண6 அ6னா6.

ெபா. : நற- அற மல த க4ணி ந0 மணிவ4ண6 அ6னா6 - ந6மண
த6னிடேத த:க மல த க4ணிைய'ைடய நீல வ4ணனான க4ணைன!

ேபா6ற சீவக6; ம+ அறமைனயி6 நீ:கி மாதவ ெசGவ0 எ6றா0 - 2 ற நீ:க
மைனயிE) நீ:கி! ெபதவ ெசGேவ6 எ6றா0; ேபரறி- உைடய

த6ைமேயா வில23 ெசா களாகிய அறம0லாதவ ைற <றா ; )றவற
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ண க எ6+ ேதா6ற0 தா. ெதா%) நி6றா6 - )றவறதிேல ெச0க எ6+

ஆசிாிய6 தாைள வண:கி நி6றா6.

விளக : ஒவ6 )ற!ேப6 எ6றா0 அறி-ைடேயா விலகா ஆதE6, இவ;
அத 2 உட6ப>டாெனன கவியி6 < றாக- ஆகலா. (ேபரறி-ைடய நீரா

மாதவ3 ெசGவ0 எ6றா0 எ6+ ெகா49 <>9வ நCசினா கினிய )
--------------

407. ைக வைர அ6றி நி0லா க93 சின மட:க0 அ6னா6

ெதFவைரC ெச22 நீதி மன) அக) எ%திC ெசெபா6

ைப விாி அ02லா>2 ப9கட0 நிதியி6 ைவ2

ைம வைர மா பினா 2 மன உற ேத றி இ>டா6.

ெபா. : ைகவைர அ6றி நி0லா க93சின மட:க0 அ6னா6 - ஒ%கதி6

எ0ைல கடவாத, ெகா=ய சீ றைடய சி:க ேபா6றவ6, ெதFவைரC ெச22

நீதி மனதக) எ%தி - த6 பைகவைர அழி2 ைறைமைய அவ6 மனதிேல
ெகா.@மா+ உவாகி; ெசெபா6 ைபவிாி அ02லா>2 ப9கட0 நிதியி6

ைவ2 ைமவைர மா பினா 2 - ேமகைல அணித அ02ைல'ைடய நைத2
கட0ேபா கிட2 ெச0வதிேல த:கிய, கி0 த:கிய மைலயைனய மா பினா6

க)க;2; மன உற ேத றி யி>டா6 - உ.ளதி ெபா)மா+ (த6
)றைவ) ெதளிவிதி>டா6.

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

408. அழ0 உ+ ெவ4ெணG ேபால அக 2ைழ) உகி ஆ றா.
2ழ0 உ+ கிளவி ேசா ) 2மரைன தமிய6 ஆக

நிழ0 உ+ மதிய அ6னாG நீதிேயா என- நி0லா6

பழவிைன பாிய ேநா பா6 வி3ைசய ேவத6 ெச6றா6.
ெபா. : 2ழ0 உ+ கிளவி அழ0உ+ ெவ4ெணG ேபால அக 2ைழ) உகி

ஆ றா. ேசா ) - 2ழலைனய இனிய ெமாழியா. (அவ6 ெமாழி ேக>9)

தீயி ப>ட ெவ4ெணG ேபால உ.ள 2ைழ- + உகி! ெபாறாதவளாGC

ேசா - +; நிழ0 உ+ மதிய அ6னாG - ஒளி வி9 தி:கைள! ேபா6றவேன!

2மரைன தமிய6 ஆக நீதிேயா என- - சி+வைன தனியனாப=

)றதைனேயா எ6+ ேவ4ட-; வி3ைஞய ேவத6 நி0லா6 பழவிைன பாிய
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ேநா பா6 ெச6றா6 - வி3ைஞய ம6ன6 நி0லாதவனாகி! பைழய விைன
தீமா+ தவ3 ெசGவத 2C ெச6றா6.

நாமக இலபக (பாடக 379) ./றிய.
./றிய.
--------------------------

