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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    
 
சி�தாமணி எ6ப) ேதவ�லக�).ள ெபா�.களி0 ஒ6+. அ) த6பா0 வ�) 
இர!பா
�2 ேவ49� ெபா�.கைள யா49� வழ:2� இய0�ைடய). காமேத;, 
கபகத�, ச:கநிதி, ப)மநிதி இைவ'� அ! ப4�ைடயன என இல�கிய� <+�. 
ெபா6;லக�)! �ேவ49� க0வி! ெபா�.கைள இரவாம0 ேவ4=யேபா) 
க49 எ9�)� ெகா.லவ
�2 ேவ49� ெபா�.கைள வழ:2வத2 ேமகா>=ய 
ஐ�) ெபா�.க@� ஆ:2 உ.ளன. ம4Aலக�)! �லவ
�2 வத2 
ஐ�ெப�:கா!பிய:க. ஈ:2 உ.ளன. வைளயாபதி'� 24டலேகசி'� இ6;� 
ெவளி!ப>=ல. சி�தாமணி, சில!பதிகார�, மணிேமகைல ஆகிய �6+� டா�ட
 
உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ
க. ெப� �யசியா0 ெவளிவ�).ளன. �6றி;� 
�த6ைம'ைடய) சி�தாமணிேய. �6ைவ� ெத4ண!ப9வ)� அ)ேவ. 
சில!பதிகார��, மணிேமகைல'� சிற�தன எனி;� இ�)ைண விாி�த *0க. 
அ0ல. ெப�:கா!பியC �ைவ நிைற�த *லாக! �லவ
 பலராD� ேபாற!ப9வ) 
சி�தாமணி ெய6;� சிற�த *ேலயா2� எ6ப) ெதளி-. சி�தாமணி - ஒளி ெகடாத 
ஒ� மணி. இ!ெபய
 இ�*E2 அைம�தத2! பல காரண� இ�!பி;� 
ஒளிெகடாத ஒ� மணி ேபா6ற) எ6ற காரணேம இ�*D�2! ெபா��தமா2�. 
இ�*0 ேதா6றிய கால�த0 �க/ 26றா)நி6+ நில-வேத அதைன 'ண
�த� 
த�க ெப�3 சா6றா�. 
 
இ�*0 நாமக. இல�பக�ைத ம>9� �தE0 கி.பி. 1868 இ0 ெரவெர4>. எC. 
பவ
 எ6பவ
 பதி�) ெவளியி>டன
. பி6ன
 நாமக. இல�பக�, ேகாவி�ைதயா
 
இல�பக�, கா�த�வத�ைதயா
 இல�பக� எ6ற �6+� நCசினா
�கினிய
 உைர, 
பத-ைர'ட6 ேசாடசாவதன� தி. க. �!பராய ெச>=யா
 அவ
களா பதி�) 
ெவளியிட! ப>டன. அத6பி6 �த0 ஐ�) இல�பக� �ல� ம>9� ப.அர:கசாமி 
பி.ைள அவ
களா0 கி.பி.1883 இ0 பதி�) ெவளியிட!ப>ட). கி.பி. 1887 இ0 
டா�ட
 உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ
க. *0 �%வ)� நCசினா
�கினிய
 உைர'ட6 
பதி�) ெவளியி>டன
. அ! பதி!� மிக-� சிற�ததாக விள:2கி6ற). கி.பி. 1941 
இ0 ைசவசி�தா�த மகா சமாச� இ�*0 �ல� ம>9� பதி�) ெவளியி>9.ள). 
 
இ�*D�2 நCசினா
�கினிய
 ந0Dைர க4டா
 �தE0. அ6+�த0 இ6+வைர 
அF-ைரேய �லவ
க. ஆG�) ெபா�.க49 வ�தன
 - வ�கி6றன
 - வ�வா
. 
நCசினா
�கினிய
 உைர சிற�த); ெதளி-ைடய); *லாசிாிய
 க��ைத 
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HA�கமாக எ9�)�கா>9வ); �லவ
க. எவ�� ேபாற� த�க) எ6ப) 
ம+�க�=யாத உ4ைமயா�. ஆயி;� அஃ) இ6ன ெசா0D�2 இ6ன ெபா�. 
எ6ப) காண இயலாத ெபாழி!�ைர; �ைறயான ெபாழி!�ைர'� அ6+; 
���கமாக உைர வைர�) ெச0D� இட:க@� உ.ளன. இ� பாட0கைள'� 
இைண�) ேம0 கீழாக மாறி 'ைர வைர�தி�!ப)� காணலா�. பல பாட0கைளC 
ேச
�) மா>ேடறாக ஒ� பாடE0 இ��2� ெசா0ைல மெறா� பாடD�2� 
ெகா49 <>= 'ைர வைர�தி��2� இட:க@� பல இ��கி6றன. எFவா+ 
ெசா2! ெபா�.காண இயD�? இF-ைர சிற�த �லவ
க>ேக ெபா��தமான). 
�லவ
க@� ஆG�) காA� அ�ைம'ைடய); இளைம மாணவ
 எளிதி ெபா�. 
காண இயலாத ெதா6+. நCசினா
�கினிய
 உைரயி6 அ�ைம நாவல
�ெக0லா� 
ந62 ெதாி'�. அதைன எளிய �லவ
 எ:ஙன� பயி0வா
? இைளஞ
�2 ஏற 
-ைர'� அ6+. 
 
இ�கால�) இைளஞ
க. எ0லா *0க@�2� எளிதி ெபா�. காண 
�ய0கி6றா
க. எ6ப)�, நCசினா
�கினிய�ைர நய�ைத� <ற�ேக>9 
ெமC�வாேரய6றி� கக நC�வா
 எவ�� இல
 எ6ப)� நா� அறி�ேதா�. 
ெசாெபா�@� விள�க-ைர'� இ�*D�2 எ%தி! பதி�தா0 எளிய�லவ�� 
இைளஞ�� க+ நபயனைடவ
 என ஆG�ேதா�. எளிய உைரநைடயி ெபா�@� 
விள�க�� எ%தி� த��ப= இய�பிேனா�. உய
தி�. �லவ
, "அர�" அவ
க. 
ெசாெபா�@� விள�க-ைர'� எ%தி உதவினா
க.. ெப�மைழ! �லவ
 
உய
தி�. ெபா. ேவ. ேசாம��தரனா
 அவ
க. ஒFேவா
 இல�பக�தி2 �தE 
கைதC ���க� ெதளிவாக வைர�)தவின
. அ6றி'� பல பாட0க>2� 
2றி!�ைர'� ெகா9�) உதவினா
க.. அFவி�வ
 உைரகைள'� ஆG�) 
ந6�ைறயி0 ெதா2�) இ�நா. ெவளியி9கி6ேறா�. 
 
சீவக சி�தாமணியிD.ள பாட0க. �வாயிர�தி2 ேமப>டன. அவ+ட6 
ெசாெபா�@� விள�க-ைர'� <9�ேபா) ெப�� ��தகமா2�. எ9�)! 
ப=!பா
�2! ெப�� பாரமாG� ைககைள வ��)�. பலைகயி0 ைவ�)! 
ப=!பா
�ேக த2தி'ைடய). இ� ைகயி0 ைவ�)! ப=!பா
�2 ஏறத6+ என 
ஆG�) எ0லா�� எ9�)! ப=�க�த�க �ைறயி0 இ� ப2தியாக! பிாி�) அCசிட 
எ4ணி, அ��ைறயி0 �த பாக� இ!ேபா) ெவளி வ�).ள). இர4டா� 
பாக�� இனி ெவளிவ��. 
 
இ! ��தக�தி கட-. வா/�), அைவயட�க�, பதிக� ஆகிய �6+�,  
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நாமகளில�பக� �த0 ேகமசாியாாில�பக� வைர '.ள ஆ+ இல�பக:க@� 
அட:கி'.ளன. பாட0க. ெமா�த� 1555 ஆ2�. பாட0க. எ0லா� �ண
Cசி 
விதி!ப= வைர�) சீ
ம>9� பிாி�)� கா>ட!ப>9.ளன. பா�களி0 உ.ள 
ெசாகைள� தனி�தனி பிாி�)� கா>= ஒFெவா� ெசா0D�2� ெபா�. விள:க 
ந0Dைர வைர�தி�!பதனா0 பா>= ெசாபிாி!ப) பயனறெதன வி9�ேதா�. 
 
ெசG'ைள! பிாி�தா சீ�� தைள'� எ)ைக'� ேமாைன'� ச�த�� 
�ண
Cசியில�கண�� ெக9� எ6பைத! �லவ
க. உG�)ணரேவ49�. ெசG'. 
�ண
Cசியில�கண! ப= ெபா��த நிப)தா6 சிற�த) எ6ப) எம) க��). 
 
ெசாெபா�@� விள�க�� வைர�த உய
தி�. �லவ
 "அர�" அவ
க. 
நCசினா
�கினிய
 உைரைய� த%விேய வைர�தி��கி6றன
. நCசினா
�கினிய
 
மா>ேடறாக! ெபா��தமி6றி உைரவைர�த இட:கைள எ9�)�கா>= 
*லாசிாிய
 க��ேதா9 �ர4ப9 மாைற'� HAகி யாG�) விள�கியி�!ப) 
ெப�� பய6 விைள�க�த�க). உய
தி�. �லவ
 ெபா. ேவ. ேசாம��தரனா
 
அவ
க. வைர�த கைதC ���க� கபவ
�2 வழிகா>=யாக� )ைண�ாிகி6ற). 
ேவ49� இட:க>2� 2றி!�ைர எ%தி ேவ4டா இட:கைள வி9�)C ெச0வ) 
மிக-� நல�பய!பதா�. இல�கண� 2றி!��, ேமேகா@� எ9�)� 
கா>=யி�!ப) வி�)வா6 �லவ
 வ2!��க>2C ெச0D� மாணவ
�2! ெபாி)� 
)ைண�ாி'� எ6பதி சிறி)� ஐயமி6+. ெசG'@� உைர'� பிைழயி6றிC 
சீ
தி��தமாக� ெதா2�)! பதி�தி��2� �ைற'� ��தக� க>ட!ப>=��2� 
�ைற'� க4ேடா
 இத6 அ�ைம ெப�ைமைய'ண
வா
. இ�கால மாணவ
க>2 
ஏறவா+ ஆ�கிய) இ). 
 
�லவ
 வ2!�, வி�)வா6 வ2!� ஆகிய ேத
-க>2C சி�தாமணி பாடமாக 
இ��தா0 தனிேய ப=�)� ேத
-�2C ெச0ல�த�க )ைணயா2� இ). 
நCசினா
�கினிய �ைரைய எளிதி0 அறி�)ெகா.ள உத-�. இ6ன ெசா0D�2 
இ6ன ெபா�. எ6பைத எ9�)� கா>9� இF-ைர. இட
!பா=6றி! ெபா�ைள 
எளிதி0 உண
�)ெகா.ளலா�. ெசG'ைள! ப=�) மன!பாட3 ெசGேவா
�2C சீ
 
பிாி�)� கா>=யி�!ப) ெபாி)� உதவியா�. ெப���லவராக வ�: 2றி�ேகா. 
உைடயவ
 எவ�� சி�தாமணிையC சிற!பாக� க+! பி6 மைற *0கைள� 
கபேத ந6�ைறயா2�. 
 
சி�தாமணி எ6ற இ�*E6 ெபா�ைள எ0லா�� உண
�) உலகவா/வி6 
உ4ைம ெதாி�) அறெநறி'� மறெநறி'� க49 ந0வா/ வாழேவ49� எ6பேத 
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எம) 2றி�ேகாளா2�. அ� ேநா�க�தா0 இத2 �6;� சி�தாமணி வசன�, 
சி�தாமணிC ���க�, சி�தாமணி யாராGCசி எ6ற *0கைள! பதி�) 
ெவளியி>டன
. இ6+� இ�*2 எளிய இனிய உைரநைடயி0 ெசாெபா�., 
விள�க�, 2றி!�ைர வைர�) ெப�� ��தகமாக ெவளியி9கி6ேறா�. 
 
தமி/நா>9 ம�க. எ0லா�� இ�*ைல வா:கி� க+� கபி�)� நபய6 
எG)வா
க. என ந��கி6ேறா�. 
 
ைசவசி�தா�த *பதி!�� கழக�தா
 
----------- 

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
 
சீவக சி�தாமணி எ6ப) ெச�தமி/ ெமாழியி சிற�) திக%� பழ�ெப�: 
கா!பிய:க@. ஒ6+. பைழய கா!பிய:களிேல சி�தாமணி, சில!பதிகார�, 
மணிேமகைல, வைளயாபதி, 24டலேகசி எ6;� இ�த ஐ�) கா!பிய:கைள'� 
ஒ�:ேக எ4ணி இைவ ஐ�ெப�: கா!பிய:க. எ6+ <+வா�� உள
. 
ஐ�ெப�: கா!பிய:க@.@� சி�தாமணிையேய �6னி+�தி எ4ணியத6 
ேநா�க� இவ+.@� சி�தாமணி தைலசிற�ததா� எ6;� க��ேதயாத0 
ேவ49�. கால�தாேனா�கி6 சில!பதிகார�ைதேய �பட ைவ�த0 ேவ49�. 
 
சி�தாமணி எ6ப) இ�*2� த6ைமயா0 வ�த ெபய
 எ6ப
 இல�கண *ேலா
. 
சி�தாமணி எ6ப) ெந3சி6க4 ெபாதி�) ைவ�த2ாிய சிற!�ைடயெவா� மணி 
ேபா0வ) எ6;� ெபா�>9. �ல;%)4ேபாராகிய ந0Eைச! �லவ
க>2 
ேவ49� அறி-! ெபா�. அைன�)� ஒ�:ேக வழ:2� ெபறி'ைடயதாதE6 
இ! ெப�: கா!பிய�ைதC சி�தாமணி எ6+ ேபா+வ) மிக-� ெபா��தேம. 
இ�*E6 கைத�தைலவனாகிய சீவக;�2 அவ;ைடய நறாயாகிய விசயமா 
ேதவியா
 �த6 �தலாக இ>9விளி�த ெபய
 சி�தாமணி எ6பேதயா�. சீவக6 
எ6;� ெபய
 பி6ன
 வாெனாEயாக� ேதா6றிய 'சீவ' எ6;� ெசாெகா49 
க�)�கட6 எ6;� வணிகனா0 இட!ப>ட ெபயரா2�. எனேவ சி�தாமணி 
எ6;� ெபயைர ஆசிாிய
 �த6ைமயாக� க�தி இ� *2C சி�தாமணியி6 சாித� 
எ6ேற ெபய
 வழ:2வாராயின
. 
 

"ெச�தா மைர�2C ெச%நாற: ெகா9�த ேத:ெகாள 
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அ�தா மைரயா ளகல�தவ6 பாத ேம�திC 
சி�தா மணியி6 சாித�சித
� ேத6ேற �4டா
 
ந�தா விள�2C �ட
ந6மணி நா>ட! ெபேற" 

 
எ6ப) தி��த�கேதவ
 தி�ெமாழி 
 
இனி இ�*E6க4 சீவக6 மண�) ெகா4ட மகளிாி6 வரலா+ <+� ப2திகைள 
அFவவ
 ெபயேரா9 <>=� கா�த�வத�ைதயா
 இல�பக� எ6பன ேபா6+ 
ெபய
 <றினா ேபா6ேற சீவக6 சிற!பி2� காரணமான கைலெச0வ� நில� 
M9ேப+ �தEய நல:கைள'� மகளிராகேவ உ�வக3 ெசG) நாமக. �தEய 
மகளி
கைள'� சீவக6 மண�)ெகா4டதாக� ேதவ
 யா49� இ�*0 
தி�மணகதி�ெமாழி கா>சிேய காA�ப= *0 ெசGதி��தE6 இ�*ைல, 
'மண*0' எ6+� வழ:2வ) �49. 
 
இனி இ6ேனார6ன *0கைள� கா!பிய� எ6+ வழ:2� வழ�2� 
தமி/வழ�க6+. இFவழ�2 வடெமாழியாள�ைடய வழ�ேகயா2�. ப4ைட� 
தமிழில�கண *ேலா
 இ6ேனார6ன *0கைள வன!� *0க. எ6ேற 
வழ:கின
. ஒ� *0 ஒ� ெசG'ளாேலேய �=வ)� உ49. தி���கா+!பைட 
�தEய ப�)! பா>9�க@�, தனி�தனிேய ஒFெவா� ெசG'ளாேலேய இய6ற தனி 
*0கேளயா2�. இனி ந� ச:க வில�கிய:களிேல எ3சிய எ>9�ெதாைக'� 
பதிென4கீ/�கண�2� பல!பல ெசG'.களா ெறாட
�ப>ட வன!� *0கேள 
எ6+ண
த0 ேவ49�. இ�த வன!பிய0 *0க. எ>9வைக வன!�க@. 
த�தம�2 ஏ2� வன!�கைள ஏபனவா�. அFவன!�க., 
 

"அ�ைம அழ2 ெதா6ைம ேதாேல 
வி��ேத இையேப �லேன இைழ�" 

 
என வ�� இFெவ>9ேம யா�. 
 
இவ+. நம) சி�தாமணி ெதா6ைம எ6;� வன!�! பறி எ%�த *லா2�. 
ெதா6ைம எ6ப) பைழயெதா� கைதைய! ெபா�ளாக� ெகா49 இயற!ப9� 
ெதாட
நிைலC ெசG'. *0 எ6ப
. பைழய கைத ெபா�ளாக� ெகா49 
இயற!ப>ட இFவைக வன!� *0க. ெதா0கா!பிய�தி2 �6ன
� 
தமிழக�திேல இ��தன எ6ப) இ�த இல�கணமி��தலாேல ஊகி�க!ப9கி6ற). 
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ஆனா0 இ�த� ெதா6ைம எ6;� இல�கண�தி2 இல�கியமாக இைறநா. 
நம�2� கிைட�).ள இC சி�தாமணி �தEய வன!��க. எ0லா� அFவில�கண� 
ேதா6றியபி6ன
� ேதா6றிய *0கேளயா�. 
 
இனி, இ�த எ4வைக வன!��களி0 சீவக சி�தாமணி ெதா6ைம எ6;� வன!ைப 
அ=!பைடயாக�ெகா49 ேவ+ சில வன!��கைள'� உ+!பாக� ெகா49 
திக/கி6ற). அைவயாவன : அ�ைம, அழ2, ேதா0 எ6;� இ��6+மா�. 
எ6ைன ? இ�*0, சி6ெம6 ெமாழியாேல ஐ�த=யி6 ஏறா) அைமதி!ப>9 
நி2� ெசG'>கைள உ+!பாக� ெகா49 அற �தEயவறி2� இைடயிைடேய 
இல�கண: கா>=� தாவிநட�தலாேல 'அ�ைம' எ6;� வன!ைப'� , ெசG'4 
ெமாழியாேல இர49 �தEய ெசாகைள இைண�)� கேபா
 உள�ேத 
எ6ெற6+� நி6+ நில-� மா4�ைடய இனிய ெசாெறாட
கைள யா49� 
த6னக�ேத தா:கி நிறE6, 'அழ2' எ6;� வன!ைப'�, 'இ%' ெம6;� இனிய 
ஓைசயைம�த ெமாழியாேல அற� ெபா�. இ6ப� M9 எ6;� நா62 வி%மிய 
ெபா�.கைள'� உண
�திC ெச0DதE6 'ேதா0' எ6;� வன!ைப'� த6க4 
உைடயதா2� எ6+ண
க. 
 
இ�த வன!பி;. ைவ�)�, 'அழ2' எ6;� வன!பி2 இC சி�தாமணி�2 நிக
 
சி�தாமணிேய யா2�. அழ2 எ6ப) "ெசFவிய ம)ர3 ேச
�த நெபா�ளி சீாிய 
<ாிய தீ3ெசா0" என!ப9� ெசG'4ெமாழி ேத
�) சீ
�ைன�) ெதாைட ெசG'� 
ஒ� ெசயறிறேமயா2�. 'ெசFவிய ம)ர3 ேச
�த நெபா�ளி சீாிய <ாிய 
தீ3ெசா0' எ6+ ெசா0D�2 அைடேத
�) ெதா9�த க�பநாட�� சி�தாமணியி6 
ெச3ெசாெறாைட நிைன�ேத இ:ஙன� இனிேத ெமாழி�தன
 எ6+ க�த 
இடனி��கிற). க�பநாட
 இயறிய ெப�:காவிய� ஏைன� காவிய:களி;� 
சிற�தி��த2� காரண� சி�தாமணியி க4ட இ� தீ3ெசா காவியநைட 
அவ
�2� ைகவ�தைமேய தா6. எனி;� க�பநாட
 �ைன'� 
ெச3ெசாெறாைடயி6பங<ட இ�தC சி�தாமணியி6 ெச3ெசாெறாைடயி6ப� 
அள- உய
�) விடவி0ைல. இFவைகயிேல சி�தாமணி த�� ெச3ெசா 
றமி/நைட யி6ப�ைத ேவ+ எ�த� கா!பிய�தி;� க49 Hக
த0 இயலா). 
அ�தைகய ேபாி6ப� த�வன ேதவ�ைடய ெசG'ணைட. இFவிட�தி0 எ9�)� 
கா>டாக இ6பேம த)�பி வழி'� ேதவ
 ெசG'ணைடயிேல ஒ� சில எ9�)�கா>= 
ேமெச0வா�. சி�தாமணியி6 சிற!பி2� தைலசிற�த காரண�� இ)ேவயா2�. 
உலக� '�வா �தலா-லக�,' மைழ�தாைர 'ெவ.ளிெவ4 ேகானிைர� தனேபா 
ெகா%� தாைரக.,' மா�த
 'ேத
�த* க0வி ேச
 மா�த
,' )கி0, 'ஆவிய6ன 
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5�)கி0,' 'Hைரகிழி�தைனய ெநாGைம H49கி0,' 'பாலாராவி! ைப�)கி0, P9 
ெப4வைல!படாதவ
 P=6 ஓ:கிய அ4ண0,' காம� 'வாG!பைறயைற�) Qறி 
யி9வேத ய6றி! பி6;� இ%�2ைட� த�ம காம�, ‘ெமGெபறா எ%�)யி
�2� 
மழைல‘ 26றிE>ட விள�2, ‘26றி0 கா
�திைக விள�கி>ட6ன’ ெசா0வ6ைம 
‘நாவி;. உலக� நட�2�,' ேபா
ைவ, 'சில�பி வல�த)ேபாற ேபா
ைவ,’ கறைவ 
'க6ெறாளி�தகல ைவ�த கறைவ,' நைடவ0லா
, ‘பய:ெக%ப;வ0 H4R0 
நைட'ளா
 ெசா0E ெற0லா�’. க0வி, ‘வாமனா
 வ=�த H4R0 உ49 
ைவ�தைனயநீ' சிறி) ‘ஆல� வி�தைனய),' வாGைம, ‘த!பி0 வாGெமாழி, 
'H4ெபா�., ‘*ப9 �லவ6 ெசா6ன H4ெபா�.,' உவைம, ‘ஒளிநல -!�� 
26ற� ஊ
�ன 2ைட�தேத ேபா0; ஆ='> பாைவேபா0; சீ�+ சில�பி *லா 
சிமி/!�4ட சி:க�' எ6றி6ேனார6ன தீ3ெசா ெறாைடக. இட�ெதா+� 
இட�ெதா+: காண!ப>9� கேபா
�2� கழிேபாி6ப� ந02வனவா�. 
 
இனி, சீவகசி�தாமணியி6க4 ச:க இல�கிய:களி6 நலெம0லா� த2�த த2�த 
இட:களிேல ெபா��தி அழ2 ெசGய!ப>=��கி6ற). தமிழ�ைடய ஒ!பற 
*லாகிய தி��2றைள� த2�த இடமறி�) வி�தக�பட� ைகயா49.ள திற�திேல 
இC சீவக சி�தாமணிேய தைலசிற�) திக/கி6ற). ேதவ
 தம) இல�கிய�தி2� 
தி��2றைளேய உயிராக அைம�தி��கி6றன
. ம+� பா>9� ெதாைக'மாகிய 
ஏைனய ச:க *0களினி6+� எ9�க!ப>ட ெபா�@� ெசா0D� சி�தாமணியி0 
மிக நயமாக! ெபா��த!ப>=��கி6றன. இ6;� சி�தாமணியி6க4 
ப4ைட�கால�) இல�கிய ெநறியாகிய அக!�ற! ெபா�. ெநறிக. ெபாி)� 
ேபாற!ப>=��கி6றன. இ�காரண�தா0 ப4ைடய உைரயாசிாிய6-
மா
�ெக0லா� சி�தாமணி ஒ� சிற�த எ9�)� கா>9 *லாக-� திக/வதாயி+. 
 
இனி, கவிவர
 �!பிரமணிய பாரதியா
 "திற�ைடய �லைம எனி பிற நா>டா
 
அைத வண�க3 ெசGத0 ேவ49�" எ6+ பா=யதகிண:க நம) சி�தாமணிைய 
ஓதி'ண
�த பிறநா>டறிஞ
 அ)பறி� <+� பாரா>9ைர ஒ� சில கா>9)� ; 
கா4மி6. 
 

"தி��த�க�ேதவ
 தமி/� கவிஞ�. சிறரச
." 
-  Mரமா�னிவ
, இ�தாEய! ேபராசிாிய
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----------- 
"சீவகசி�தாமணி இ!ெபா%).ள தைலசிற�த தமிழில�கியC சி6னமா2�; 
தமி/!ெபா�. காத கா!பிய� ; உலக! ெப�:கா!பிய:க@. ஒ6+." 

�  டா�ட
 ஜி. T. ேபா!� 
---------- 
"சி�தாமணி எ0லா� தமி/ இல�கிய:க@.@� பைழைமயான). சமண�ைத 
விள�2வதகாக இயற!ப>ட). அஃ) இல�கியC சிற!� மி�க); இC 
சிற!பி6ேற0 இ) ப4ேட மைற�) ேபாயி��க�<9�. அத6 ஆசிாிய
 நைட, ஒ� 
தனி நைடயா2�. அஃ) ஓ
 உயாிய இல�கிய *லாக அைம�)ள)." 
UEேய6. ேவ6ேசா6.   

- பிர3�! ப6ெமாழி யாராGCசியாள
. 
--------- 
சி�தாமணி 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 சி�தாமணி எ6க. 
 
சீவக சி�தாமணியி6 கைத!ேபா�கிைன� <
�)ணாி6 அ) தி�மா0 சமய�தவ
 
கைதகளி0 ஒ6றாகிய க4ண6 கைதையேய ெப��பாD� ஒ�தி��த0 காணலா�. 
சீவகைன� க4ணனாக-� விசையைய� ேதவகியாக-� �ந�ைதைய 
யேசாைதயாக-� சCச�தைன வ�ேதவனாக-� க�)கைன ந�தேகானாக-� 
க>=ய:காரைன� க3சனாக-� ெகா49 கைத நிக/Cசிகைள'� ேநா�கி6 சீவக6 
கைத க4ண6 கைதையேய அ=ெயாறி நட�த0 காணலா�. 
 
உலக�திேல பறி6றிேய எ0லா� ெதாழிE;� ஈ9ப>9 ந0வா/�ைக வாழலா� 
எ6பத2� க4ண6 கைத ஓ
 எ9�)�கா>டா2�. க4ண6 ஆயமகளிேரா9 காம 
விைளயா>9! பல நிக/�தின6 ; ேபா
 ெசGதா6 ; அரசா>சி ெசGதா6 ; அ6ப
�2 
உதவினா6 ; ம6;யி
 ஓ�பினா6. இ�தைன ெதாழி0க@� ெசG)ெகா4ேட 
அவ6 பறி6றி ெமGவா/�ைக நட�தின6 எ6ப)தா6 க4ண6பா0 யா� 
காA� ெப��தைகைம. இ!ப=!ப>டெதா� கைத� தைலவைன'ைடய கைத நம) 
சமயCசா
பாக இ��த0 ந6ெற6+ க�திய ஆ�கதCசா6ேறா
 ஒ�வேர அ�த� 
கைதைய அ=ெயாறிC சீவக6 கைதைய! பைட�தி��த0 ேவ49� எ6+ 
ேதா6+கிற). �த6 �தலாக இ�த� கைதைய! பைட�தவ
 யா
 ? எ�கால�தவ
? 
எ6ெற0லா� ெதாி�)ெகா.ள �=யவி0ைல. மிக! பைழய கால�ெதா>ேட ஆ�கத 
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சமயCசா
பாக இ�த� கைத வழ:கிவ�).ள) எ6+ம>9� ெதாிகிற). இ�த� 
கைதைய! ெபா�ளாக� ெகா49 தி��த�கேதவ
 சீவக சி�தாமணிைய 
இயறிய�ளின
. சீவக சி�தாமணி ேதா6றிய பி6ன
, வடெமாழியிD� இ�த� கைத 
*0வ=வ�திேல ேதா6றி+. வடெமாழியிேல சீவக6 கைத ெபா�ளாக� ேதா6றிய 
*0க. ச�திர Uடாமணி, க�திய சி�தாமணி, சீவ�தர நாடக�, சீவ�தரச�� 
எ6பனவா�. மகா�ராண�திD�, சீ�ராண�திD� (மணி! பிரவாள நைடயி0) 
இ�கைத <ற!ப>=��கி6ற). 
 
ஆராGCசியாள
 சில
 சீவக சி�தாமணி க�திய சி�தாமணியி6 வழிவ�த) எ6+ 
க�தி, க�திய சி�தாமணியி6 காலமாகிய ஒ6பதா� *றா4ைட ய9�) இ�*0 
ேதா6றியி��த0 ேவ49� எ6+ <+கி6றன
. சீவகசி�தாமணியி6 த2தியாகா). 
ஆ�கத சமய�தி6 ெபாகால� கைடCச:க கால�தி6 இ+தியாகிய கி.பி.இர4டா� 
*றா4=2! பி6;� ேதவாரகாலமாகிய ஏழா� *றா4=6 �6;� ஆகிய 
ஏற�2ைறய நாV+ ஐ�*+ ஆண9கேளயா2�. இ�த� கால�ைத� காவிய�கால� 
எ6+� <றலா�. ெப�:கைத'� ஒ!பற சில!பதிகார�� மணிேமகைல'� 
சி�தாமணி'� பிற-மாகிய மிகC சிற�த ெப�:கா!பிய:க. இ�த� கால�திேல தா6 
ேதா6றின. சமணசமயC சா6ேறாராகிய ெகா:2ேவளிேர �த6�தலாக� 
காவிய:க>2� கா0ேகா. விழாC ெசGதவ
 ஆவ
. ெகா:2ேவளி�� 
இள:ேகாவ=க@� சீ�தைலCசா�தனா�� ப4ைடய அக!�ற ெநறி� தமிழில�கிய 
மரபினி6+� காவிய ெநறிைய� கா>= ஒ� �ர>சி அ0ல) �)ைமைய� 
ேதா+வி�தன
. இ� �வ�� ெசG'.நைட� திற�தி0 ப4ைடய மரபிைனேய 
பி6பறி� காவிய� ெசGதன
. தி��த�கேதவ
 அ�த! �)ைமயி6 ேமD� ஒ� 
�)ைம ெசGதன
. பைழய ெசG'> ேபா�ைக'� மாறி! �தியெதா� ெநறிைய! 
பைட�)� ெகா49வி>டன
. ேதவ
�2! பி6 இைறநா.கா+� ந�தமிழ6ைன 
ேதவ
 கா>=ய அ!�) ெநறி பறிேய இனிதி6 நட!பாளாயின.. 
 
ேதவ
�2! பி6ன
, கால!ேபா�கிேல ேதா6றிய ந0Eைச! �லவ
 பல�� 
ேதவ�ைடய அ=C�வ9பறிேய ெபாிய - சிறிய - வன!� *0கைள! 
பைட�தளி!பாராயின
; சி�தாமணி�2!பி6 ேதா6றி� தமிழக�திேல சிற!�+� 
திக%� இல�கியமைன�தி;� சீவக சி�தாமணியி6 ந+� தமி/மண� 
விரவியி��தைல� காணலா�. ேதவ
 ெநறிபறி� கா!பியமியறிய ந0Eைச! 
�லவ
களி0 க�பநாடேர தைலசிற�தவ
 எ6னலா�. க�பநாடாி6 ெப�� �க%�2� 
தி��த�கேதவ
 ெசGத�ளிய சீவக சி�தாமணி'� ஒ� காரண� எ6ப) மிைகய6+. 
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இனி, தி��த�கேதவ
 தா� ேமெகா4=��த )ற- ெநறி�2� தக� தம) 
இளைமயிேலேய இயறிய சி+ *லாகிய நாிவி��த� த6னக�ேத அாிய மணிக. 
பலவைற�ெகா49 திக/கி6ற). நாி வி��த�திேல ஒ� பா>9 ந�ேதவ
 சீவக 
சி�தாமணிையC ெசGத�ளியத2ாிய காரண�ைத� 2றி!பாக� திற�பட 
-ண
�)கி6ற). அ), 
 

"ப+ள� அகல நீ�கி! பாசிைழ! பரைவ ய02 
ெபாெறா= மகளி
 த:க. �ண
�ைல� 2வ>=6 ைவகிC 
�ற�தா
 �ற வா/தல6ெறனி6 )ற�) ேபாகி 
நறவ� �ாிவி0 லாதா
 நடைல ேநாG� கடD. ஆ/�தா
." 

(நாி வி��த� : 38) 
 
எ6பதா�. ேதவ
 கா>9� ஆ�கத சமயெநறி, பிகால�ேத காண!ப>ட வற>9C 
சமணெநறி ேபா6றத6+, அ�@ைடய தி��2ற. ெநறிையேய ெபாி)� 
த%வியெத6+ ெதாிகி6ற). ப+ள� அகலநீ�2த0 ஒ6ேற 2றி�ேகா.. மனித6 
அரசனாயி��கலா� ; அறெநறி பிறழாம0 ேபாாிடலா� ; மகளிைர மண�கலா� ; 
2றி�ேகாைளம>9� மற�)விடாேம இ��த0 ேவ49� ; காம3சா6ற 
கைட�ேகா>காைல� )ற�)ேபாG நறவ��ாித0 சாD� எ6ப) ேதவ
 ெகா.ைக 
எ6+ ெதாிகிற). இ�த� ெகா.ைகையேய ேதவ
 இ� மாெப�: கா!பிய�திேல 
உலகின
�2 விாி�) விள�பியி��கி6றன
. 
 
ஆய
பா=யிேல க4ண6 பறி6றிேய மகளி
 பலைர மண�) ெமGவா/�ைக 
கா>=னா ேபா6+ சீவக சாமி'� எ4ம
 மகளிைர மண�)� பைகைய ெவ6+� 
அ�ளா>சி நட�)கி6றா6. <
�த உண
-ைடேயா6 ஆகE6 மிக விைரவிேலேய 
அவ6 ெமG'ண
�) வி9கி6றா6. தவ�தி6 �6ன
 இ! ேப�லக� ஒ� சி+ 
ஐயவி�)ைண'� ஈடாகா) எ6+ண
�) வி9கி6றா6. உண
�த-ட6 படநாக� 
ேதாDாி�தா ேபா6+ உலக�ைத உதறி�த.ளி M9ேபறைடகி6றன6. ஒFெவா� 
மனித;� இ�தC சீவக சாமிைய! ேபாலேவ வா/�) கைட�ேதற ேவ49� எ6பேத 
அ=களா
 இ�த� கா!பிய�தாேல உலகின
�2C ெசG'� ெசவியறி-Wஉ ஆ2� 
எ6க. 
 
ஒ� கா!பிய� ம�க. உ.ள�ைத எதனாேல அ.ளி� ெகா.ள வ0லதாகி6ற) 
எ6;� உ4ைம ஒ6றைன� தி��த�கேதவ
. ந62ண
�தவ
, காவிய:களிேல 
அவலC �ைவம>9ேம மா�த
 ெந3ச�ைத உ��கி வா
�)வி9� ப4�ைடயதா2�. 
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மெறா� ேதவராகிய ேதாலாெமாழி� ேதவ��தா� ெப�:கா!பிய� 
ெசGதி��கி6றன
. இ�த HA�க�ைத அவ
 சிறி)� அறி�தில
 எ6ேற 
ேதா6+கி6ற). Uளாமணி �%வைத'� ப=�தாD� ஒ� )ளி க4ணீ
 �ரவா). 
இஃ) எ6னHபவ�. சி�தாமணியிேலா ேதவ
 �தEல�பக�திேலேய அவலC 
�ைவயினாேல கேபா
 ெந3ச�ைத! பாகாக உ��கிவி9கி6றா
. பாவ� ! 
�=ம6ன6 ெப��ேதவியா�� )ைணயி6றி "உ4ெடன -ைரயி ேக>பா
 
உயி�+ பாவ ெம0லா� க4=னி� ெதளிக" ெவ6+ கா>9வா.ேபால ஆகி, 
ெந�ந0 வைரயி0 , அர4மைனயிேல ேதவ
 மகளி
 என மகி/�தி��தவ. 
ெவ4டைல பயி6ற �9கா>=ேல தமியளாகிC சீவக சாமிைய ஈ6ெற9�2� 
நிக/Cசிேபா6ற அவலC�ைவ�2 உைறவிடமான ப2திைய நா6 ேவெற�த� 
கா!பிய�தி;� க4டதி0ைல. இ�த! ப2திைய நிைன�தாேல எ6 க4ணி0 
ெதா9மண ேகணியி �ர�) நீ
பாGவ) அHபவ�தா க4ட -4ைம. இ�தC 
�ைவேய கேபா�ள�ேத காX6றி நி6+ இ�த� காவிய �%தி2� �ைவ பய�) 
நிகி6ற). பி6ன
 யா49� ெப��பாD� காமC�ைவேய ேபசி� களி!5>ட� 
க�திய ேதவ
 இ�த *E6 �தEல�பக�திேலேய ஒ!பற அவலC �ைவைய� 
ேத�கி ைவ�தி�!ப) அவ�ைடய ெதGவ�த6ைம'ைடய �லைம� திற�ைத ந62 
விள�2கி6ற). 
 
இனி இ�த *Eேல காமெநறி பட
�) ேக9+வா
�2 எ9�)�கா>டாக� கைத� 
தைலவ6 த�ைதயாகிய சCச�தேன அைமகி6றன6. ம+C �9கா>=ேல பிற�த 
ந�பிேயா ப0ேவ+ மகளி
கைள மண�)� ப+.ள� அகல நீ�கிேய வா%� 
திற�தி2 ஓ
 ஒ!பற எ9�)� கா>டாக� திக/கி6றா6. சீவக6 வரலாறிேல 
அவ6 ெசய0 பலவறி;� அவ;ைடய இ�த ேமதக- விள:2வைத அ:க:ேக 
காணலா�. 
 
சீவக;ைடய ந0லாசிாியராகிய அCசண�தி அவ;ைடய மன!பாிபாக�ைத 
ந62ண
�ேத அவ;ைடய இளைம! ப�வ�திேலேய கா3சி! ெபா�ளாகிய 
நிைலயாைமைய உண
�தி வி9கி6றன
. ேமD�, அவ6 பைகவனாகிய 
க>=ய:கார6பா0 ஓரா49 �='�)ைண'� ெவ2ள0 <டா) எ6+� ேவ4=� 
ெகா.கி6றன
. ஆசிாியாி6 ேவ49ேகா>கிண:கிய சீவக6 சி:க�ைத� 
2+நாி�2ழா� வைள�தாேபா6+ த6ைனC U/�)ெகா4ட க>=ய:கார6 
ஏவல
�கட:கிC ெச0கி6றன6. இ� நிக/Cசியா0 சீவக6 ெவ2ளிைய� த6 
அறிவி6 ஆ>சி�2.ேள அட�கியவ6 எ6ப) �லனா�. ம+� சீவக6 ஊ/தர 
உ%வல6ேபா9 வ�த 2லமகளி
 பால6றி யா49� காம�தாேல ெந3� 
ெநகி/�தில6 எ6பைத'� இ�*E0 யா49: காணலா�. அவ6 மி�க இளைம! 
ப�வ�திேலேய தன�2! பாிசிலாக ந�தேகானா0 வழ:க!ப>ட ேபரழகியாகிய 
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ேகாவி�ைதயாைர மைனவியாக ஏ+�ெகா.ளாைம அவ6 காம�ைத'� த6 
அறிவி6 ஆ>சி�2>ப9�தியவ6 எ6பைத ந62 விள�2�. கா>டக�ேத த6ைன� 
க49 கா�+� 2றி3சி!5: ேகாைதேபாD� 2:2ம �ைலயினாளாகிய 
அந:கமாMைண எ6பா., காமன�� M��6ேப க4ண�ைப Mசியகால�ேத 
அவைள ேநா�க-� ந9:கினா6 சீவக6. இஃ) அவ6 ஒ%�க�தி2 ஓ
 
எ9�)�கா>9. சீவக6 ம6;யிைர'� த6;யிெரன எ4A� அ�>கட0 
எ6பத2� கா>9�தீயா0 வைள!�4ட யாைனகைள� கா!பாறின)� நாG�2 
மைறெமாழி ெசவி'+�தி நகதி'G�த)�, க>=ய:கார6 பாிசன:க>2! பாி�) 
வி��தி ந0கிய)�, இ6ேனார6ன பபல சா6+க. உ.ளன. சீவக;ைடய 
ெமாழிக. பபல விட:களிேல ெமG�கா>சிகளி6 விள�கமாக வி��கி6றன. 
இFவா+ இC சி�தாமணி, ப0லாறா;� ஒ!�ய
வற தைலவைன� தைலவனாக� 
ெகா49 கேபா��2� கழிேபாி6ப�� சிற�த உ+தி! ெபா�@� வழ:2� ஒ� 
சிற�த வன!� *லாகேவ திக/கி6ற). 
 
இனி, இC சீவக சி�தாமணி ெதாட�க�திேல மைழயி6றி மாநில�ததா
�கி0ைல 
எ6ப)பறி மைழவள� ேபச� ெதாட:2கி6ற). சி�தாமணியிேல காண!ப9கி6ற 
ஏமா:கத நா9 ந6னா>=ெக0லா� எ9�)�கா>டாக� திக/கி6ற). வளமி�க 
உழவ
 ஆரவார� எ:ெக:2� ேக>க!ப9கிற). "காGமா4ட ெத:கி6 பழ� Mழ� 
க�கிெனறி! 5மா4ட தீ�ேத6 ெதாைடகீறி வ��ைக ேபா/�), ேதமா:கனி சிதறி 
வாைழ!பழ:க. சி�)� ஏமா:கத! ெப�நா>=6 �க/" திைச ெயலா� பர-கி6ற). 
அ�நா>9 ம6னேனா நாMறி��த �லமாமகேளா9 ந6ெபா 5Mறி��த 
தி�மக. �0ல நா@� பாMறி��த கைல பாரறCெச6ற ேக.வி� ேகாவாக� 
திக/கி6றா6. ‘த.ளா விைள'@ த�கா�� தா/விலாC, ெச0வ�3 ேச
வ) நா9’ 
எ6;� தி��2ற>2 எ9�)� கா>டாக� திக/கி6ற) ஏமா:கதநா9. இ�த நா9 
த�� இ6ப� எ0ைலயறதா2�. சி�தாமணி�2! பி6ன
� கா!பிய3 ெசGத 
ந0Eைச!�லவ
 நா>9கி6ற நா9க. எ0லா� இ�த ஏமா:கத�தி6 வழிவழி� 
ேதா6றிய நா9கேளயா�. 
 
ந0வா/�ைக�2� க0வி'� ெச0வ�� இ6றியைமயாதன. இவேறா9 2=தழீஇ� 
ேகாேலாC�� ெகாறவ;� ேவ49� எ6;� உ4ைமையC சீவகசி�தாமணி 
ெதாட�கC ெசG'. ஒ6றிேலேய அ+தியி>9� <+கி6ற). நாMறி��த 
�லமாமக. எ6ப) அறி-C ெச0வ�ைத உண
�)கி6ற). ெபா5 Mறி��த 
தி�மாமக. எ6ப) ெச0வ�ைத உண
�)�. ேக.வி�ேகா எ6ற) ெச:ேகா6 
ம6னைன� 2றி�2�. இFவா+ சி�தாமணியிேல மா�த
 வா/�ைக�2C சிற�த 
ந6னா9 மிக அழகாக! பைட�க!ப>=��கி6ற). ேமD� அரசிய0 ெநறி'� 



15 

 

ேபா
ெநறி'� பிற-� ந62 விள�க!ப>=��கி6றன. காத0 வா/�ைகயி6 மா4� 
விாி�ேதாத!ப>=��கி6ற). ��:க� <+மிட�) ந0வா/�ைக வாழேவ49� 
எ6+ வி���ேவா
�ெக0லா� இ6றியைமயாத உ+தி! ெபா�. பலவைற'� 
சி�தாமணி வழ:2� மா4�ைடய) எ6னலா�. அழகாேல ப6னிற மல
க@� 
மல
�).ளேதா
 அழகிய 5�ெபாழிைல ெயா!ப). பயனாேல ப0ேவ+ தீ3�ைவ� 
கனிக@� ந02� ப%மரம:க. ெசறி�தெதா� பழ�ேதா>டேம இ! ெப�: கா!பிய� 
எ6ேபா�. 
 
ெத6னி�திய ைசவசி�தா�த *பதி!��கழக ஆ>சியாள
 தி�வாள
 வ. �!ைபயா 
பி.ைளயவ
க., இ�த! ெப�: கா!பிய�� இதகைம�த நCசினா
�கினிய
 
ந0Dைர'� க+ வ0லா
�க6றி ஏைனேயா
 அறிவத காியனவாயி��த0 க�தி 
நCசினா
�கினிய
 ந0Dைரையேய த%வி யாவ
�2� எளிதி ெபா�. விள:2�ப= 
இ!ெபா%) ஒ� ��)ைர வைரவி�) விள�க-ைர'� <>= ெவளியி9கி6றா
க.. 
இத2 ஒ� �6;ைர வைர�) த��ப= என�2! பணி�தா
க.. சி�தாமணியிைன! 
ேபாறி! பயிDமவ
க@. யா;� ஒ�வேன யாயி;� அஃ) என�2� த�� 
இ6ப�திைன எ%தி�கா>ட வ0ேல6 அ0ேல6. காவியவி6ப� ெப��பாD� 
காதE6ப�ைதேய ஒ�தி��கி6ற). க��ெதா�) ஆதர-ப>ட காதலைர ேநா�கி 
‘நீயி
 Hக
�த இ6ப� எ�தைகய)' எ6+ வினவினா0 அவ
 எ:ஙன� 
ெசா0E�கா>ட வியD� ? சீவக சி�தாமணியி6 இல�கிய வி6ப�� 
அ!ப=!ப>டேத எ6பதி0 ஐயமி0ைல. விள:கவி0ைல எ6+ 2ைற <+வத2 
இடமி0லாம0 தி�வாள
 பி.ைளயவ
க. இ!ெபா%) இ!�திய-ைரயினாேல 
ெசG)வி>டா
க.. இ�த அ��யசி�2� தமி%லக� பி.ைளயவ
க>2! ெபாி)� 
கடைம!ப>=��கிற). இனி நா� ெசGயேவ4=ய) அ�த *ைல ந62 பயி6+ 
அ) த�� ேபாி6ப�ைத Hகர ேவ49�; அ�)ைணேய . அ�த! பயிசி ந�ைம 
இ�ைமயிேலேய வானவரா�கிவி9�.; 
 
வா/க சி�தாமணி ! வா/க தி��த�க மா�னி ! 
வா/க ெச�தமி/ ! 
 
ேமல!ெப�மைழ          இ:ஙன�, 
24.11.1958          ெபா. ேவ. ேசாம��தர6 
----------- 
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�லாசிாிய� வரலா��லாசிாிய� வரலா��லாசிாிய� வரலா��லாசிாிய� வரலா�    
 
சீவக சி�தாமணி எ6;� இ�த ஒ!பற வன!� *ைலC ெசGத�ளியவ
 
தி��த�கேதவ
 எ6ப. இவ
 தி��த2�னிவ
, தி��த2 மகா�னிவ
, தி��த�க 
மகா�னிக. எ6;� ெபய
களாD� வழ:க!ப9வ
. நம) ெச�தமி/! 
�லவ
களிேல ேதவ
 எ6;� ெபய
 �6+ �லவ
கைள� 2றி�2�. அவ
 
தி�வ.@வனா
, தி��த�கேதவ
, ேதாலாெமாழி ஆகிய �வ�மா�. ஆயி;� ேதவ
 
எ6;� இ�த! ெபய
 தி��த�க ேதவ
�ேக சிற�)ாிைம'ைடயதா2�. 
 
தி��த�கேதவ
 ேசாழ
2ல� ேதா6ற0 எ6+ <ற!ப9கி6றா
. இவ
 கால� கி. பி. 
இர4டாம *றா4=2� ஏழா� *றா4=2� இைடநிக/�த கால�தி0 ஒ� 
ப2தியாக வி��க�<9� எ6+ ெதாிகிற). இவ
 அ�த� கால�திேல தமிழக�திேல 
ெபாி)� ெச0வா�2றி��த ஆ�கத சமய�ைதC சா
�தவராவா
. ேமD� 
இளைமயிேலேய இவ
 )றவியாகி யி��தவ
. பல கைல'� க+� ேத
�) 
அறி-�கடலாக� திக/�தவ
. 
 
தி��த�கேதவ
 சா6ேறாாிண�க� க�தி ம)ைர �Qைர யைட�) ஆ:2C ச:க! 
�லவ
கேளா9 <= அளவளாவி யி��தன
 எ6+�, அ!ெபா%) ஆ:கி��த 
தமி/!�லவ�> சில
 ஆ�கத சமய�தவ
 )ற- �தEயவைற! பா9வேரய6றி� 
காமC�ைவ ெக%மிய கா!பிய� பாடவறியா
 எ6+ <றின
 எ6+�, அ) ேக>ட 
ேதவ
 தா� அ� 2ைறைய யகற�க�தி� காமC�ைவ மி�க இC சீவக சி�தாமணிைய 
இயறி! ெப���க/ எGதின
 எ6+� ஒ� வரலா+ ேக>க!ப9கி6ற). 
 
இ6;� கா!பிய� ெசGய� க�திய ேதவ
 த: க��திைன� த� ஆசிாிய
�2� 
<றியெபா%) அ�த ஆசிாிய
 ேதவ�ைடய �லைமயாறைல அள�த ெபா�>9 
அ!ெபா%) ஆ:ேக ஓ=ய ஒ� நாிையC �>=�கா>= ‘நீ
 காவிய� பா9 �6ன
 
இ�த நாிைய! ெபா�ளாகைவ�) ஒ� சி+ *0 இயறி� கா>9க' எ6+ பணி�தன
 
எ6+�, ேதவ�� அ!ெபா%ேத ஆ�கவியாக விைர�ெதா� சி+ *0 பா= அத2 நாி 
வி��த� எ6+ ெபயாி>9 ஆசிாிய
�2� கா>=ன
 எ6+�, அ�*E6 
அ�ைம'ண
�த ஆசிாிய
 ‘இனி நீயி
 நிைன�தப=ேய ெப�:கா!பிய3 ெசGக ! ’ 
எ6+ பணி�தன
 எ6+�, அ!பணி தைலேமெகா49 ேதவ
 அ! 
ெப�:கா!பிய�தி2� கட-. வா/�)! பா= வழ:2�ப= ஆசிாியைர ேவ4ட 
அவ�� ‘ெச�ெபா6 வைரேம ப��ெபா6‘ எ6+ ெதாட:2� பா>ைட! பா=� 
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ெகா9�தன
 எ6+� ; பி6ன
, ேதவ
 "�வா �தலா உலக�" எ6;� கட-. 
வா/�ைத! பா=� கா!பிய� ெதாட:கினராக இ�தC ெசG'. த��ைடய 
ெசG'ளி;: கா>= சிற�தி��த0 க4ட ஆசிாிய
, இதைனேய �த ெசG'ளாக 
அைம�)�ெகா.@�ப= பணி�தன
 எ6+� ஆசிாிய
 பணியாகE6 அதைன 
ம+�கமா>டாராG அ:ஙனேம த� ெசG'ைளேய �தலாக ைவ�)! பா=ன
 எ6+: 
<+வ
. 
 
இ6;� இளைமயிேலேய )றவியாகிய இவ
 காமC�ைவ த)�ப இFவா+ எ:ஙன� 
பாடவியD� எ6+ சில
 ஐ'ற ெபா%) ேதவ
 தீயி ப%�க� காGCச!ப>ட 
இ��பி6 )4=ைன� ைகயிேல�தி� த��ைடய ந0ெலா%�க�ைத! பல�� 
அறியC ெசGதன
 எ6+� <+வ
. இைவ ெய0லா� ேதவைர!பறி� 
க6னபர�பைரயாக வழ:கிவ�3 ெசGதிகேளயா�. இவறி2C சா6+க. 
இ0ைல. 
 
தி��த�க ேதவ�ைடய ஒ!பற ந0Eைச! �லைமைய எ6ெற6+� உலக�தா
�2 
ந62 விள�கி�ெகா49 நி6+ நில-� நசா6+ அ!ெபாியா
 இயறிய சீவக 
சி�தாமணி எ6;� இ�த வன!� *ேலயா2�. இவ
 இயறிய இ�த *ைல� 
க0லாதா
, ஒ�தைலயாக� க0லாதவேரயாவ
. சி�தாமணியி6 தீ3�ைவ ேதறாதா
 
ெச�தமிழி6 தீ3�ைவ ெதாியா! பத=கேள. 
 
தி��த�கேதவ
 ெபா)வாக� தம�2 ��திய ெச�தமிழில�கிய:களிேல க4ட 
அறி-C ெச0வ� பலவைற'� திர>=� தம) சி�தாமணியிேல ெபாதி�) 
ைவ�).ளன
. சிற!பாக இவ
 அற� ெபா�. இ6ப� M9 எ6;� உ+தி! 
ெபா�. நா6கி;� ஆசிாிய
 தி�வ.@வனாைரேய பி6பறி� தம) 
கா!பிய�ைத! பைட�த�ளி யி��கி6றா
. இவ�ைடய ெசG'. சில தி��2ற> 
ெசG'. சிலவறி2 அாிய விள�கமாகேவ அைம�தி��கி6றன. இைறவைன! 
ேபா6+ எ6ெற6+� க>=ளைம திக%� க6னிைமேயா9 நி6+ நில-� ந� தமி/� 
ெதGவ�தி2 இவ
 இயறி யளி�த சி�தாமணி அழகி6ேம0 அழ2 ெசG'� ஓ
 
அ�:கல� ஆ2� எ6பதி0 ஐயமி0ைல. 

வா/க ! தி��த�க ேதவ
 மலர=க.! 
 
ேமல!ெப�மைழ         இ:ஙன�, 
24.11.1958         ெபா. ேவ. ேசாம��தர6 
--------------- 
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சீவக சி�தாமணி சீவக சி�தாமணி சீவக சி�தாமணி சீவக சி�தாமணி ----    பாக� பாக� பாக� பாக� 1 (1 (1 (1 (பாட�க�பாட�க�பாட�க�பாட�க�    1111----408408408408))))    
    
1. 1. 1. 1. கட�� வா !�கட�� வா !�கட�� வா !�கட�� வா !�    
சி�த
 வண�க� 

�வா �தலா உலக� ஒ� �6+� ஏ�த� 
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+� ஏ�த - �=-� ேதாற�� இ0லாத �6+லக�� 
ேபாற; தாவாத இ6ப� தைலயாய) - ெகடாத இ6ப� தன�2 ஒ!பறதைன, 
த6னி6 எGதி ஓவா)நி6ற - த6னா ெப+வதனா0 த6ைனவி>9 நீ:கா) நி6ற; 
2ண�) ஒ.நிதிC ெச0வ6 எ6ப - ப4�கைள உைடயவனாகிய சிற�த நிதிைய 
உைடய ெச0வ6 எ6+ ெபாிேயா
 <+வ
; (ஆைகயா0) அவ6 ேசஅ= ேச
)� - 
(யா�� இFவில�கிய� இனி) �=ய) அவ6 ெசFவிய தி�வ=கைள வண:2ேவா�. 
 
விள�க� : ஒ4ணிதிC ெச0வ6 - Mடாகிய விள:கிய நிதிைய உைடய ெச0வ6. 
2ண�: எ4 2ண:க.. அைவ: தாவாத இ6ப� எ6பதனா ெபற!ப>ட வர�பிலா 
இ6ப� நீ:கலாக உ.ள வர� பிலாஅறி-, வர�பிலா ஆற0, வர�பிலா� கா>சி, 
ெபயாி6ைம, மரபி6ைம, ஆ'வி6ைம, அழியா இய0� எ6பனவா�. இஃ) 
அ�கசரண� சி�தசரண� சா)சரண� த6மசரண� எ6;� நா6க;> சி�தசரண�. 
சி�த சரண�-சி�தைன வண:2� வண�க�. சி�த6: காதி அகாதி எ6;� 
இ�வைக� க�ம:கைள'� ெவ6+, அ�கினி யி�திரனா0 உட�ைப� )ற�), 
பாிநி
வாண� ெப+ �-லக�) உCசியி0 இ�!பவ6. இ� ெதாட
நிைலC ெசG'. 
ேதவ
 ெசGகி6ற கால�) *0 அக�திய�� ெதா0கா!பிய�� ஆதலா;�, ��) 
*0 க49 �ைற!பட எ4ணி (ெதா0-சிற!�) எ6றதனா0, அக�திய�தி6 வழி 
*0 ெதா0கா!பிய மாதலா;�, பிற
 <றிய *0க. நிர�பிய இல�கண�தன 
அ6ைமயா;�, அ�*E <றிய இல�கணேம இதகில�கண ெம6+ண
க. 
 
அFவில�கண�தி ெசG'ளியE6 க4ேண ஆசிாிய
 பா நா6 ெக6+�, அவைற 
அற� ெபா�ளி6ப�தா <+க எ6+� <றி! பி6� அ�ைம �தEய எ>9� 
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ெதாட
நிைலC ெசG'>2 இல�கண� எ6+ <+கி6+ழி, இ%ெம6 ெமாழியா0 
வி%மிய) HவE;� (ெதா0.ெசG.238) எ6பதனா0, ெம0ெல6ற ெசா0லா6 அற� 
ெபா�ளி6ப� Mெட6;� வி%மிய ெபா�. பய!ப! பைழயெதா� கைதேம 
ெகாCசக�தா <றி6, அ)ேதா0 எ6+ <றினைமயி6, இC ெசG'. அ:ஙன: 
<றிய ேதாலா ெம6+ண
க. இC ெசG'. �6ேனா
 <றிய 2றி!பி6க4 வ�த 
ெச�)ைற! பாடா4 ப2தியா�; (ெதா0-�ற�-27). இதனாேன, யா!பி;� 
ெபா�ளி;� ேவ+ைம'ைடய) (ெதா0-ெசG.641) எ6பத2� ேதவபாணி'� 
காம�ேம ய6றி M9� ெபா�ளாெம6ப) ஆசிாிய
 க��தாயி+. 
 
��) *0களி கா!பிய� எ6;� வடெமாழியா0 ெதாட
நிைல�2C ெசG'>2! 
ெபயாி6ைம'� இத2! பிற2 <றிய *0க. இத2 விதிய6ைம'� உண
க. 
இனி, இ� ெதாட
நிைலC ெசG'ைள இன� எ6ப. அ� *0க. இன� எ6+ �>=ய 
உதாரண:க.தா� அவ
 ேச
�த அFவ! பா�க>ேக இனமாகா), ஒழி�த பா�க>2� 
இனமாத2 ஏறலா;�, )ைறைய வி��தமாக-� தாழிைசைய வி��தமாக-� 
ஓ)த2 அைவ ஏறைமயா;�, �வா �தலா எ6;� கவி �தEயன தாழ�ப>ட 
(தா/த0 ெபா��திய) ஓைசயா6 வி��தமா'� சீ
வைர யைறயா;� மிக�).ளிய 
ஓைசயா;� )ைறயா'� கிட�தE6, இதைன வி��த� கE�)ைற ெயன0 
ேவ49�; அ) <றேவ, )ைற'� வி��த�� என! ப2�ேதாதிய இல�கண� 
நிர�பாதா� ஆகலா;� இன ெம6ற0 ெபா��தமி6+. இC ெசG'>களி6 ஓைச 
ேவ+ைம'� மி�2� 2ைற�)� வ�வன-� கE�ேக ஏறE 
ெகாCசகெம6றட:கின. 
 
யா!பி;� ெபா�ளி;� ேவ+ைம'ைடய) எ6பதனா0, இ�கவி'� ேமE 
கவி'� �6னிைலய6றி'� ேதவ
! பராயினவா�. இனி அளவிய ச�த�, அளவழிC 
ச�த�, அளவியறா4டக�, அளவழி� தா4டக�, சமச�த� தா4டக�, ச�த� 
தா4டக�, தா4டகC ச�தெமன அட�2வா
�2 அவ+.@� சிலவ6றி �%)� 
அட:காைம உண
க. �வா �தலா எ6ப), ��த �தEய எ6;� 
ெபயெரCச:களி6 எதி
மைற அ9�2; எதி
ம+�) ெமாழியி;� ெபா�ணிைல 
திாியா (ெதா0-விைன.39) எ6பதனா0, உலக� எ6;� விைன�த ெபா�ேளா9 
�=�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� U�திர� ெசGதE6 அ) வடெமாழி அ6+. ஈ49 
உலக� எ6ற) உயி
�கிழவைன, உலக� உவ!ப (��க-1) எ6ப) ேபால. 
ஒ6++�6+�: ஒ� �6+�. ஒ6+ எ6பதி0 உ.ள 2றியDகர� 
ெமGெயா9:ெக>9, �தY ெர4ணி6 ஒ+ ரகர� ஆ2�, உகர� வ�த0 
ஆவயினான (ெதா0 - 2றியDகர!-33) எ6;� விதி'� ெப+, அள�தறி 
கிளவி'� (ெதா0 - 2றியDகர!-41 எ6;� U�திர�)�, ேதா6+:காைல எ6ற 
இேலசா6 �=�த). ஒ� �6+� ஏ�த எGதி எ6க. உ�ைம, இைன�ெதன அறி�த 
சிைன �த கிளவி�2 விைன!ப9 ெதா2தியி6 (ெதா0-கிளவி-33) வ�த), உலக� 
எ6;� ெபய
 �6ெற6;� ெபய
! பயனிைல ெகா49, அ)தா6 ஏ�த எ6;� 
விைன! பயனிைல ெகா4ட). 
 
வ��தமாகிய 2றி!�ண
�திய தா எ6;� உாிCெசா0 விைன�2 �தனிைலயாG�, 
தாவாத என! ெபயெரCச மைறயாG இ6ப� எ6;� ெபயெரா9 �=�த). ஏ�த� 
தாவாத எ6ப), விைனெய3� கிளவி'�... வ0ெல%�) மி2ேம (ெதா0. 
உயி
மய:2-2) எ6பதனா0 ஒ+ மி�க). தாவாத வி6ப� எ6ப) 
உட�ப9ெமGயாயி+; இ6ப� எ6;�ெபய
 தைலயாய ெத6;� 2றி!�! 
ெபயைர� ெகா4ட); இ6ப�தைலயாய) எ6�ழி அ0வழி ெய0லா� ெம0ெல%� 
தா2� (ெதா0-�.ளி-19) எ6பதனா6 மகர� நகர� ஆயி+. த6னி6 எGதி எ6ற 
இ6 காரக ஏ)! ெபா�>க4 ஐ�தா� உ��. த6னி0 எGதி எ6+ பாடமாயி6, 
மணியின) ஒளி'� மலாின) நாற�� ே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 வ�த சாாிைய. அ�ேத வேற ஆயி�ெமாழி ேம0 - ஒ+ெமG 
ெக9த0 ெதெற6றேற (ெதா0-�ணாிய0-31) எ6பதனா0 மகர:ெக>9, அ�தி6 
அகர� அகர �ைனயி0ைல (þ-þ-23) எ6பதனா0 அகர� ெக>9 �=�த). 
2ண�ெதா4ணிதி எ6பதி0, 2றியDகர�� அ+ (þ-þ-3) எ6பதனா0 
வ�ெமாழியி6 ஒகர� ஏறி+. ஒ4ணிதி: ப4��ெதாைக. ஒ4ணிதிC ெச0வ6: 
இகர M+ ேவ+ைமC ெசா0லாதE6 வ0ெல%�) மி�க). ெச0வ6 எ6றா
, 
அழியாத இ6ப�ைத Hக
தE6. எ6ப எ6;� �+C ெசா0 ெபாியா
 எ6;� 
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ேதா6றா எ%வாG�2! பயனிைலயாயி+. ேத-� ெதGவ�)�2 ஒ� ெபய
. 
ேத-�2 ஆதிேதவ6 என நா6க6 உ�� விாி�க. ஆதியாகிய ேதவ6 எ6க. 
ெச�ைம+அ=: ேசவ=, ப4� மா�திைரயாG� 2ைற�த ெசா0லாதE6 ம�வி6 
பா�தியதாG (ெதா0 2றியDகர!-77) நி6ற). ேசவ= ேச
)� ஒ+ இர>டா) 
நி6ற) இர4டாவத ேகாதிய திாிபி0 அ6னபிறவர0 (ெதா0-ெதாைக-15). 
ேச
)�: )� ஈ+! ப6ைம� த6ைம; ஈ49 ஒ�வைர� <+� ப6ைம. அ6+: 
அைச. ஏகார�:ஈறைச. 
 
இனி, தா6 �வா �தலாக ேவ4= ெய6+�, நா� �வா �தலாக ேவ4= ெய6+� 
விைனெயCசமா�2வா��ள
: அத2 எGதி எ6பதேனா9 �=�க. ேம0வ�� 
ெசG'>க@�2� இFவா+ைர!பி6 உைர ெப�2� ஆதE6, இனி 
ந0லறி-ைடேயா
 உG�)ண�மா+ ��:க-ைர!பா�. ெச�ெபா6 (சீவக-2) 
எ6;: கவியா 2��க. அ�கைன வண:2தE6 தா� சி�தைன வண:கினா
. 
2��க. <+தலா;� அ�கைன வண:2தலா;� அதைன �6ைவ�க எனி6, 
2��கேள, இ) ந6+; இதைன �6ேன ைவ�க எ6றE6 �6 ைவ�தா
. 2��க.; 
தி��த�க ே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 நறா. 
ெதா%தேல ஆகE6 இFவில�கிய�திைன ஓ)ேவா
�2 இ�*பயைன� 
2றி!பாக� <றியவா+மாயி+. இைறவ
 பபல
 உள
 எ6பாேர;� 
அFவிைறவ
�ெக0லா� இைறவனா'.ள கட-. ஒ�வேன எ6பா
 ேதவாதிேதவ6 
எ6றா
. அவ6 தி�வ= நிைன�த23 ேச
த2� இனிதாயி��2� எ6பா
. 
தாவாத இ6ப�த6னி6 எGதி ஓவா) நி6ற ெச0வ6 ேசவ= எ6றா
. இC 
ெசG'ளி0 உலக�, தைலயாய இ6ப�, 2ண�ெதா4ணிதி, ெச0வ6, 
ேதவாதிேதவ6, எ6;� ம:கலC ெசாக. வ�).ளன. 
----------- 
2. 2. 2. 2. அ"க� வண�க�அ"க� வண�க�அ"க� வண�க�அ"க� வண�க�    

ெச�ெபா6 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�. : ெச�ெபா6 வைரேம0-சிற�த ெபா6மைலயி6 ேம0; ப��ெபா6 எ%�) 
இ>டேதேபா0 - �திய ெபா6 எ%�ைத எ%தியேத ேபாD�; அ�ெபா6 பிதி
வி6-
அழகிய ெபா பிதிைர! ேபாD�; ஆயிர�ெத>9 ம+ அணி�)-ஆயிர�ெத>9 
ம+ைவ அணி�); ெவ��� �டாி6 �ட�� தி��
�தி - ெவ!ப�த�� 
இளஞாயிறி6 ஒளியி;� ேம�ப>9 விள:2� உ�விைன'ைடய 
அ�க!ெப�மானி6; வி4ேணா
 அ�ெபா6�=ேம0 - வானவாி6 அழகிய 
ெபா6�=யி6ேம0 (ைவ�த); அ=�தாமைர ெச6னி ைவ!பா� - தி�வ=� 
தாமைரமல
கைள யா�� ந� �=ேம0 அணிேவா�. 
 
விள�க� : பிதி
வி6, இ6: ஐ�த6 உ��; உவம!ெபா�. உவம!ெபா� -
ஒ!�ைம'ற� <+த0. எ%�தி>ட ெத6ற) ஒ+ைமயாக� கிட�த2� 
பிதி
ெவ6ற) சிறிய-� ெபாிய-மாகிய வ=வி2� உவைம. அ�க;�2 இேரைக 
*ெற>9�, அைடயாள:க. ஆயிர�� உ4ெடன வட*0க. <+�. காைல 
யிளஞாயி+ ெவ!ப� தராேத;� ந4பகE0 ெவ!ப�த�� ஆைகயா0, ெவ��3�ட
 
எ6றா
. யாவ�� வி���� �டெர6+ ெகா49 இளஞாயி+ எ6றDமா�. �டாி6, 
இ6: உற/ ெபா�-ஒ6றனா0 ஒ6ைற மி2�)� <+த0. �=ேம0 எ6பத6பி6 
ைவ�த என வ�வி�) �=ேம0 ைவ�த எ6க. 
 
ெச� ெபா6-ப�� ெபா6: ெதாைட�ர4: வ4ண ேவ+பா9 இ6+. இஃ) 
அ�கசரண�: தி��த�க ேதவாி6 ஆசிாிய
 அளி�த).  
----------- 
3.3.3.3.        மா#பைம�த $%வின"�$ வண�க�மா#பைம�த $%வின"�$ வண�க�மா#பைம�த $%வின"�$ வண�க�மா#பைம�த $%வின"�$ வண�க�    

ப0 மா4 2ண:க>2 இடனாG! பைக ந4ெபா9 இ0லா6 
ெதா0 மா4� அைம�த �ைன ந0லற� )6னி நி6ற 
ெசா0 மா4� அைம�த 2%வி6 சர4 ெச6+ ெதா�க 
ந0 மா4� ெபேற6 இ) நா>9த0 மா4� ெபேற6. 

 
ெபா�. : ப0மா4 2ண:க>2 இட6ஆG-பலவைகயா;� சிற!�ற 
நப4�க@�2 இட� ஆக; பைக ந4ெபா9 இ0லா6 - பைக'� ந>�� இ0லாத 
இைறவ6 (<றிய); ெதா0மா4� அைம�த �ைன ந0லற�-பைழய மா>சிைம ெபற 
அற�திைன'�; ெசா0மா4� அைம�த 2%வி6- (அதைன! ெபா��தி நி6ற) �க/ 
சிற�த சா)�களி6 2% விைன'�; சர4ெச6+ ெதா�க ந0மா4� ெபேற6 - 
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�கலாகC ெச6+ ேச
�த ந0விைன'ைடேய6 (ஆதE6;) இ) நா>9த0 மா4� 
ெபேற6 - இ� கைதைய உலகி0 நிைல ெப+�)த2ாிய 
ந0விைன'ைடேயனாேன6.  
 
விள�க� : �ைன ந0லற�ைத'� 2%விைன'� சர4 ெச6+ ெதா�கந0விைன 
உைடேய6 எ6றE6 சா)சரண�� த6மசரண�� <றியதா2� இC ெசG'.. 
சா)�க.: தி��த�க ேதவாி6 ஆசிாிய
களாகிய சா)�க.. இவ
க. ப3ச 
பரேம>=கைளC சா
�தவ
க.. ெசா0-�க/. ஆG-ஆக: விைனெயCச�திாி�. 
ப6மா42ண:க> கிடனாக! �ைனந0லற� எ6+ <>9க. பைக ந4ெபா 
=0லா6 (<றிய) ப6மா4 2ண:க>கிடனாG என ெமாழிமாறி! ெபா�. 
ெகா.வ
 நCசினா
�கினிய
. இ0லா எ6ப) பாடமாயி6, இ0லா அற� என� 
<>9க. இைறவ6 ந4பிலனாயி;� அ�3�ர�தி6க4 மர�ேபால 
அைட�தா
�களி�த0 அவகிய0�. 
------------- 
4. 4. 4. 4. அைவ அட�க� அைவ அட�க� அைவ அட�க� அைவ அட�க�     

கபா0 உமி/�த மணி'� க%வா) வி>டா0 
நபா0 அழி'� நைக ெவ4மதி ேபா0 நிைற�த 
ெசாபா0 உமி/�த ம+-� மதியா0 கZஉவி! 
ெபாபா இைழ�)� ெகாள0பால
 �லைம மி�கா
.  

 
ெபா�. : கபா0 உமி/�த மணி'� - க0E6 ப2தி[6ற மணி'�; க%வா) 
வி>டா0 நபா0 அழி'� - க%வாம0 வி>டா0 ந6ைம ெக9�; (அ)ேபால); நைக 
ெவ4மதி ேபா0 நிைற�த - ஒளிவி9� ெவ.ளிய �% மதிேபா0 கைல நிைற�த; 
ெசாபா0 உமி/�த ம+-� - ெசா0E6 ப2தி ஈ6ற வ%�க@� (க%வா) வி>டா 
ெசா0 நல� ெக9�. ஆதE6); �லைம மி�கா
 - அறிவா0 நிைற�த சா6ேறா
; 
மதியா0 க%வி - த� அறிவினாேல கைள�); ெபா�ஆ இைழ�)� ெகாளபால
 - 
அழகாக அைம�)� ெகா.ள� த�காராயின
. 
 
விள�க� : எனேவ, யா6 அ� த6ைமய6 அ0ல6 எ6ப) ெசா0ெலCச�: 
ெசா0ெலா9: 2றி!ெபா9� �=-ெகா. இயைக, �0Eய கிளவி எCசமா2� 
(ெதா0 -ெசG-206) எ6றாராதE6. ம+ இ0லாத மதி�2 ம+ அ9�தாேபால� கைல 
நிைற�த ெசா2 அ9�த ம+வாவ) வ%வைம�23 ெசா0. அதைனC ச:க�தா
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ஆராG�தைம <றேவ, அைவ அட�க� உண
�தியதாயி+. மதி ேபா0 நிைற�தமதி 
ெயன-� ஆ�. 
 
மணி'�: உ�, உய
- சிற!��ைம. கZஉவி: இ6னிைச யளெபைட. 
--------- 
5. 5. 5. 5.     

��நீ
! பிற�த பவழ�ெதா9 ச:2� ��)� 
அ� நீ
 உவ
�2� எனி6 யா
 அைவ நீ�2கிபா
 
இ� நீர எ6 ெசா0 ப%) ஆயி;� ெகா.ப அ6ேற 
ெபாG� நீர அ0லா! ெபா�ளா0 வி4 �2)� எ6பா
.  

 
ெபா�. : பவள�ெதா9 ச:2� ��)� ��நீ
! பிற�த பவள�� ச:2� ��)� 
கடEேல பிற�தன. அ�நீ
 உவ
�2� எனி6 - (அைவ பிற�த) அ� கட0 நீ
 
உவ
!பாக இ��2� எ6றாD�; அைவ நீ�2கிபா
 யா
? - அ! ெபா�.கைள� 
ைக வி9வா
 எவ
? (ஒ�வ�மில
), (அ)ேபா0); ெபாG�நீர அ0லா! ெபா�ளா0 - 
ெமGயான பழ� ெபா�ளாேல; வி4 �2)� எ6பா
 - M9 ெப+ேவா� எ6+ 
நிைன!பவ
; இ�நீர எ6ெசா0 ப%) ஆயி;� ெகா.ப -உவ
�2� எ6;ைடய இ� 
ெமாழிக. தீய ஆயி;� (அC ெசாகளி ெபாதி�த ெபா�.களி6 பய6 ேநா�கி) இC 
ெசாகைள� ெகா.வா
க.. 
 
விள�க� : ��நீ
: ப4பா2 ெபயராG� கடைல உண
�திய). நீ
-த6ைம. ��நீ
: 
ஆ�க0,கா�த0,அழி�த0 எ6;� ��த6ைம'� உைடய). ஆ+நீ
, ஊ+நீ
, 
ேவ+நீ
 எ6;� �வைக நீ
� கல!�ைடய) எ6+: <+வ
. 
 
பிற�த: பலவி6பா0 விைன�+. எனி;� என உ�ைம விாி�க. ெகா.ப : பல
பா0 
விைன�+. அ6+, ஏ: அைசக.. 
---------- 
6. 6. 6. 6. பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�    

மீ6 ஏ+ உய
�த ெகா= ேவ�தைன ெவ6ற ெபாபி0 
ஆேன+ அைனயா6 உள6 சீவகசாமி எ6பா6 
வா6 ஏற நீ4ட �கழா6 சாித� த6ைன� 
ேத6 ஊற நி6+ ெத�4டா
 அைவ ெச!ப0 உேற6.  
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ெபா�. : மீ6 ஏ+ உய
�த ெகா= ேவ�தைன ெவ6ற ெபாபி6 - மீ6 ஏைற 
ேம�ப9�தின ெகா=ைய உைடய காமைன ெவ6ற அழைக'ைடய; ஏ+ அைனயா6 
தா6 உள6-ஆ4 சி:க� ேபா6றவ6தா6 ஒ�வ6 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 மி2�ப=; ெத�4டா
 அைவ இதைனC ெச!ப0 
உேற6 - ெதளி�ேதா
 அைவயிேல இ�ெதாட
நிைலC ெசG'ைள� <றDேற6. 
 
விள�க� : மீ6 ஏ+; �ற-. கட0 வா/ �ற-� ஏெறன! ப9ேம (ெதா0-மர�-40) 
உய
�த - ேம�ப9�தின. சாமி : பாகத� (வடெமாழிC சிைத-). 
----------- 
�கழா6 எ6;� ெபய
 ெசா0Dவா6 2றி!பா6 அவ6 எ6;3 �>9! ெபய
 
மா�திைரயாக வ�த). நாணி நி6ேறா. அண:க�: கட-ள6ேனா. (அகநா-16) 
எ6+ அக�தி <றினா ேபால. இ), ெபா�ேளா9 �ணராC �>9! ெபயராயி;� 
(ெதா0-கிளவி-37) எ6;3 U�திர விதி. ேம0 இ:ஙன� வ�வனவறிெக0லா� 
ஒ�2�. கைத�2 நாயக6 ஆதE சீவகைன �<றினா
. (இFவாேற சில!பதிகார 
ஆசிாிய�� ேகாவலைன �<றாம க4ணகிைய �<றினா
.) இத6ைன : 
இதைன: விாி�த0 எ6;� ெசG'. விகார�. 
 
இC ெசG'ளி6க4 இ! ெப�:கா!பிய� தைலவ;ைடய அழ2 ெமGவEைம 
ெகாைட எ6;� �6+ ப4�க@� 2றி!பா ெபற ைவ�).ளைம கா4க. 
மீேன+ய
�த ெகா= ேவ�தைன ெவ6ற ெபாபிைன'ைடயா6 எ6ற) ஒ!பற 
அவ6 அழ2ைடைமைய உண
�தியவா+. இ�*E6க4 சீவக;ைடய 
தி�மண:க. சிற!�+த2� இ!ப4� காரணமாதDண
க. இனி ஏறைனயா6 
எ6ற) அவன) ேபராறDைடைமைய உண
�தியவா+. இஃ) அவ6 
க>=ய:கார6 �தEய பைகவைர ெவ6+ய
த2� காரணமாத0 உண
க. வாேனற 
நீ4ட�கழா6 எ6ற) அவ6 வ.ள6ைமைய உண
�தியவா+. எ6ைன? �க/ 
எ6ப) ெகாைடயாேன உ4டாவெதா6றாகலா6 எ6க. இதைனC ெசா0D�ேபா) 
ெசா0D� என�ேக இஃ) இனிதாயி��கி6ற); எனேவ இதைன இF-லக�� 
எG)க எ6;� க��தா0 இதைன ஓதாநி6ேற6 எ6பா
, இதைன� ேதVற நி6+ 
ெச!பDேற6 எ6+�, உண
வ )ைடயா
� ெசா0ல0 வள
வத6 பா�தி'.  
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நீ
ெசாாி� த+ எ6ப) பறி� ெத�4டாரைவ ெச!பDேற6 எ6+� ஓதின
. 
----------- 
7. 7. 7. 7.     

ேகாடாத ெச:ேகா0 2ளி
 ெவ42ைட� ேகாைத ெவ.ேவ0 
ஓடாத தாைன உ��� 2ர0 ஓைட யாைன 
வாடாத ெவ6றி மி2 சCச�த6 எ6ப ம6ன6 
Mடாத கபி6 அவ6 ேதவி விசைய எ6பா..  

 
ெபா�. : ேகாடாத ெச: ேகா0 - மா+படாத ெச:ேகாைல'�; 2ளி
 ெவ42ைட - 
த4ணிய ெவ42ைடைய'�; ேகாைத ெவ.ேவ0-மாைலயணி�த ெவ.ளிய 
ேவைல'�; ஓடாத தாைன - �ற:ெகாடாத நா0வைக! பைடகைள'�; உ���2ர0 - 
இ=ேபால! பிளி+�, ஓைட யாைன-�கபடா� அணி�த யாைனைய'� (உைடய); 
ம6ன6 - அரச6; வாடாத ெவ6றி மி2 சCச�த6 எ6ப-2ைறயாத ெவறியினா0 
ேம�ப>ட சCச�த6 எ6+ைர!ப
, அவ6 ேதவி Mடாத கபி6 விசைய எ6பா. - 
அவ;�2� ேதவி நீ:காத கபிைன'ைடய விசைய எ6+ ெபய
 <ற!ப9வா.. 
 
விள�க� : ெச:ேகா0 பிறிதி6 இைய� நீ�கிய விேசடண� (அைடெமாழி) ஆயி;� 
ேகாடாத எ6+ அைட அ9�தE ேகா0 எ6;� அளவி0 நி6ற). ெவ42ைட : 
இையபி6ைம மா�திைர நீ�கிய விேசடண�, உ���2ர0 ேபாD: 2ரைல'ைடய 
யாைன. Mடாத விகார� (விடாத எ6ப) Mடாத என விகார!ப>ட)) (2) 
----------- 
8888    

ேச�) ஒ�) அல
�த ெச%�தாமைர அ6ன வா. க4 
5�ெதா�) அல
�த ப�� ெபா6 ெகா= அ6ன ெபாபி6 
ஏ�) ஒ�) அல
�த �ைலயி6 அமி
) அ6ன சாய0 
ேவ�த2 அ�தாG விைளயா9த2 ஏ) வாேம.  

 
ெபா�. : ேச�) ஒ�) அல
�த - சிவ�) த�மி0 இைணெயா�) மல
�த; 
ெச%�தாமைர அ6ன வா>க4 - வளமி2 தாமைர மல
ேபா6ற ஒளி'ைடய 
க4கைள'�; 5�ெதா�) அல
�த ப�� ெபாெகா= அ6ன ெபாபி6 மல
� 
ெகா�)� த6னிட�ேத மல
�த �திய ெபாெகா= அைனய அழகிைன'�; ஒ�) 
அல
�த ஏ�) �ைலயி6 - த�மி0 ஒ�) அ=பர�த ஏ�)� �ைலகைள'� உைடய; 
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அமி
) அ6ன சாய0 - அ�த� ேபா6ற ெம6ைம'� உைடயா.; ேவ�த2 
அ�தாG - அரச;�2 அ�தமாகி, விைளயா9த2 ஏ) ஆ� - <>ட�தி2� 
காரண� ஆவா.. 
 
விள�க� : அமி
த� க4A�கினிதாகிய ெம6ைம'� த6ைன Hக
�தா
 பிறி) 
Hகராம0 த9�2� ெம6ைம'� உைடைமயி6 அமி
த6ன சாய0 எ6றா
. சாய0 
ெம6ைம (ெதா0-உாி-27) என! ெபா)!படC U�திர3 ெசGத) ஐ�ெபாறியா;� 
Hக�� ெம6ைமெய0லா� அட:2த2. மயி0 அ6ன சாய0 (ஏலாதி-17), சாய0 
மா
� (கE - 65) என ஒளி�2� ஊறி2� (பாிச�தி2�) வ�தன. பிற-� கா4க. 
சாய0: (ப4�) ஆ2ெபய
. ம+ைமயி ெச6+ெப+� அ�த�� இவெளன� 
ெகா49 மய:கினைம ேதா6ற மீ>9� அ�தாG எ6றா
. வா>க4 எ6�ழி வா. 
க4 எ6பத2 வாளா அைடெமாழியாக வ�த) என-: <றலா�. 
------------ 
9999    

க0லா
 மணி! 54 அவ6 காம� கைன�) க6றிC 
ெசா0லா+ ேகளா6 நனி U/Cசியி0 ேதாற வா+� 
�0லா
 �கல! ெபாறி ம3ைஞயி0 ேதவி ேபாகிC 
ெச0 ஆ+ இ%�கிC �9கா9 அவ. ேச
�த வா+�,  

 
ெபா�. : மணி�க0 ஆ
 5ணவ6 காம� கைன�) க6றி- மாணி�க� கக. 
ெபா��திய அணிகல;ைடய சCச�த6 ேவ>ைக ெசறி�) அதிேல அ=ப>9; ெசா0 
ஆ+ ேகளா6 - அைமCச
 ெசா0வழிைய� ேகளாதவனாG; �0லா
 �கழC U/Cசியி0 
நனிேதாற ஆ+� - பைகவ
 மன� மகிழ எ4ண�திேல மிக-� ேதாறப='�, ேதவி 
ம3ைஞ! ெபாறியி0 ேபாகி-விசைய மயி ெபாறியிேல ெச6+; ெச0 ஆ+ இ%�கி 
அவ6 �9கா9 ேச
�த ஆ+� - (ெவறி �ர� ேக>9) ெச0D� வழியிேல கல:கி 
அவ. �9கா>=ைனC ேச
�த ப='�. 
 
விள�க� : நனி: விேச=�) வ�� உாிCெசா0. ெச0 ஆ+ இ%�2த0: ெவறி �ர� 
ேக>9� கல:2த0. ேதவி ேபாகி இ%�கிC ேச
�தா. என �=-ழி அவ. எ6+ 
<றேவ4டாைமயி6, அ) ேதவிையC �>டாம0, அ:ஙன� அ�தாயவ. இ:ஙன� 
ஆயினா. என� ேதவ
 இர:2தE6, �6ைனய கவிைய ேநா�கி� த2திபறி 
வ�த). இனி, சா�தியவ. வ�தா. எ6றாேபால�, ேதவியவ. என விைன�2  
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ஒ�:2 இய6ற) எ6பா�� உள
. அ) வழ�கில) எ6+ ம+�க. 
------------ 
10101010    

நா. உ+ ந�பி பிற�தா6 திைச ப�)� ந�த� 
ேதா. உ+ ஓ
 ெதGவ� )ைணயாG� )ய
 தீ
�த வா+� 
ேகா. உற ேகா6 ேபா0 அவ6 ெகா49 வள
�த வா+� 
வா. உற க4ணா. மக6 வா/க என ேநாற வா+�,  

 
ெபா�. : ந�பி நா. உ+� திைச ப�)� ந�த! பிற�தா6 - சீவக6 ஒ6ப) 
தி:க@� நிைற�), ப�)� தி�கி;� உ.ள வ0Dயி
க@� வள
தகாக! 
பிற�தானாக; ஓ
 ெதGவ� ேதா. உ+� )ைணயாG�)ய
 தீ
�த ஆ+� - ஒ� 
ெதGவ� <னியி6 உ�வாG� த6ைக தன�2 உத-த0 ேபால� ேதவி�2 
உதவி�)ய
 தீ
�தப='�; ேகா. உற ேகா6ேபா0 அவ6 ெகா49 வள
�த 
ஆ+� -ெகாைல'4ட சCச�த6 வள
�த0ேபால� க�)�கட6 உள�ெகா49 
வள
�தப='�; வா.உற க4ணா. மக6 வா/க என ேநாற ஆ+� - வாளைனய 
க4ணாளா� விசைய த6 மக6 வா/க எ6+ ேநாறப='�; 
 
விள�க� : நா. உ+ எ6பத2 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�� ெதா�க). கைதைய உ>ெகா49 அவ6 எ6ப) 
க�)�கடைனC �>=ய). அரச6 இற�த2 ஏ)வாகE6 ஈ49� வா@ற க4 
எ6றா
. வா/க: விய:ேகா.: இ+தி அகர� ெசG'. விகார�தா0 ெதா�க). <னி: 
விசையயி6 ேதாழியான ச4பகமாைல. ேநா6� : ேவ>ைக'.ள). 
--------- 
11. 11. 11. 11.     

ெந3ச� �ைணயா� கைல மா� கட0 நீ�தி ஆ:ேக 
வ3ச� மறவ
 நிைர வ.ள0 வி9�த வா+� 
வி3ைச�2 இைறவ6 மக. Mைணயி0 ேதாற வா+� 
ந3� உற காம நனி நாகாி0 )G�த வா+�,  

 
ெபா�. : வ.ள0 ெந3ச� �ைணயா� கைல மா�கட0 நீ�தி - சீவக6 த6 ெந3�  
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ெத!பமாக� கைலகளாகிய கடைல� கட�)�; ஆ:ேக வ3ச� மறவ
 நிைர வி9�த 
ஆ+� - அ!ெபா%ேத வ3ச�ைடய ேவட
ெகா4ட ஆனிைரைய மீ>டப='�; 
வி3ைச�2 இைறவ6 மக. Mைணயி0 ேதாற ஆ+� - கDழேவக6 மகளாகிய 
த�ைத யா/!பாடEேல ேதாற ப='�; ந3� உற காம� நாகாி6 நனி)G�த 
ஆ+� - உள� ைந�) இ�தைல'� ஒ�த காம�ைத நாைகர! ேபாலC சால-� 
Hக
�த ப='�; 
 
விள�க� : கறெபா%ேத பய6 ெகா.@த0 அ�ைமயாதE6 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 தைலைம�2 இழிெவன உ6னி 
அவ. ெசயலாக� <றினா
. நாக
 : யவணேதவ
 என அ�க *0க. <+�. 
ஓ�ட�பாதD� நீ:க0 வ6ைம'�பறி உவைமயாயின
. ந3�-ைந�) : ேபாE. 
--------- 
12. 12. 12. 12.     

��நீ
! ப9 ச:2 அலற �ர� ஆ
!ப �Q
C 
ெச�நீ
� க=யி6 விழவா>=;. ேத:ெகா. �4ண� 
ைம�நீ
 ெந9:க4 இ� ம:ைகய
 த��. மாறாG 
இ�நீ
! ப=ேய� இைவ ேதாறன� எ6ற வா+�,  

 
ெபா�. : ��நீ
!ப9 ச:2 அலற �ர� ஆ
!ப - கடE0 ேதா6றிய ச:2 ஒE�க-� 
�ர� �ழ:க-�; �Q
C ெச�நீ
� க=யி6 விழ- ஆ>=;. - இராசமா�ர�தி �) 
நீ
 மி2தியா0 உ4டான விழாவி6க4 ஆ9� விைளயா>=னி0; ைம�நீ
 
ெந9:க4 இ� ம:ைகய
 - ைமதீ>=ய த6ைம'.ள ெந9:கணா
 இ� 
ம:ைகய
க.; த��. மாறாG இைவ ேதாறன� இ�நீ
! ப=ேய� எ6ற ஆ+� - 
�4ண�தாேல தம�2. மா+ப>9 இவறி0 ேதாறா0 இ!�)நீாி0 ஆேடா� எ6ற 
ப='�; 
 
விள�க� : அலற ஆ
!ப விைளயா9� விைளயா>ெட6க. க= - மி2தி (உாிCெசா0). 
ேத6 ெகா. �4ண�: ஒளியாD� நாற�தாD� ஊறாD� இனிைமெகா4ட 
�4ண� (வாசைன!ெபா=.) ேதாறன� ேமாயின. உயி
�த காைல (அகநா-5) 
எ6றாேபால விைனெயCச� �றாG� திாி�த). ெச�நீ
 : சிவ!பாகிய நீ
: �)நீ
.  
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இ�ம:ைகய
: 2ணமாைல, �ரம3சாி. 
--------- 
13. 13. 13. 13.     

�4ண� உைட�) �ரம3சாி ேசா
�) ேதாழி 
வ4ண� ெந9: க4 2ண மாைலைய ைவ) மாறி! 
�4 ேம0 �ைடயி0 �ைக�) ஆ4 உ� யா)� ேநா�கா. 
க4 ேநா�2 உைட�) க=மாட� அைட�த வா+�,  

 
ெபா�. : �ரம3சாி �4ண� உைட�) ேசா
�) - �ரம3சாி ெய6பவ. �4ண� 
ேதாறலாேல ேசா
-+; வ4ண� ெந9:க4 ேதாழி 2ணமாைலைய மாறி ைவ)-
அழகிய ெந9:க4ணாளாகிய ேதாழி 2ணமாைலைய� க4ண+C சீவகைன மைழ 
வ.ள0 எ6+ ைவ); �4ேம0 �ைடயி0 �ைக�) க4ேநா�2 உைட�) - 
�4ணி6 ேம0 �ைட'4டானாேபால ெந3ச� அழ6+ அழ2ெக>9; ஆ4 
உ�யா)� ேநா�கா. க=மாட� அைட�த ஆ+� - ஆ4ம�க. வ=ைவ ஓவிய�)� 
பாராம க6னியாமாட�ைத அைட�த ப='�; 
 
விள�க� : மாறி ைவ) என மாறி+. தி:கள:கதி
 (சீவக-868) மாற� ஒ6+ (சீவக-
866) எ6;3 ெசG'>கைள ேநா�கி �ைட-)வார�. க4ேநா�2 : அழ2. மைழ 
வ.ள0: மைழ இடமறி�) ெபGயாத) ேபாலC சீவக;� 2ணமாைலயி6பா காத0 
ெகா4டா6 எ6+ �ரம3சாி க�தினா.. யா)� எ6பதனா0 ஓவிய�� 
என!ப>ட). க= - காவ0. 
--------- 
14. 14. 14. 14.     

ெபா6 )3� மா
ப6 �ன0 ஆ>=ைட! �6க4 எGதி 
நி6+ எ3�கி6ற ஞமE�2 அமி
) ஈ�த வா+� 
அ6ைற! பகேல 2ண மாைலைய அC�+�த 
ெவ6றி� களிைற விாிதா
 அவ6 ெவ6ற வா+�,  

 
ெபா�. : ெபா6 )3�� மா
ப6 - தி�மக. த:2� மா
பன; �ன0 ஆ>=ைட 
எ3�கி6ற ஞமE�2! �6க4 எGதி நி6+ அமி
) ஈ�த ஆ+� - 
நீ
விைளயா>=ேல உயி
 ேபாகி6ற நாG�2� தா;� வ��த�+ நி6+ ப3ச 
நம(காரமாகிய ம�திர�ைத� ெகா9�தப='�; அ6ைற! பகேல 2ணமாைலைய 
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அC�+�த ெவ6றி� களிைற - அற� �ாி�த அ! பகேல 2ணமாைலைய அCச� 
ஊ>=ய (�6�) ெவ6றி'ைடய களிைற; விாிதாரவ6 ெவ6ற ஆ+� - (மா
பி6 
சிற!பா0 உல2) �க/�த தாரணி�த சீவக6 ெவ6ற ப='�; 
 
விள�க� : அCச� உ+�த : அC�+�த: விகார�. சீவக6 மா
பிேல த:கிய 
சிற!பினாேல அ�தா
 உலகா �க/! ெபற). ெவ6றி-ெவறி. 
--------- 
15. 15. 15. 15.     

ேத6 ஊ+ தீ� ெசா0 2ண மாைலையC ேச
�த வா+� 
ேகா6 ஊ+ ெசGவா6 க�திC சிைற ெகா4ட வா+� 
வா6 ஆ+ இழி�) மைழ மி6 என வ�த 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 க�தி - க>=ய:கார6 ெகா0வத2� க�தி எனேவ ெகா49 சிைற 
ெகா4டைத� க>=ய:கார;�2 ஆ�கேல அ9�த ெசG'@�2� ஏ�ைட�தாக 
இ��கிற). சிைற ெகா4ட ஆ+� - �பிற!பி6 தீவிைனயாகிய சிைற வ�) 
சீவகைன� ைக�ெகா4ட 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� ேவேல�திய 
சீவகைன� ைக�ெகா49 ேபானப='�; 
 
விள�க� : ெசGவா6 : எதி
கால விைனெயCச�. க�தி ெய6ப) க�த என நி6ற). 
உரகா0யாைன 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 நட�தE6 உரேவா6 
எ6ப) அறி-ைடேயா6 எ6;� ெபா�ள). 
--------- 
16. 16. 16. 16.     

ேத:காத ம.ள
 திர. ேதா. இைண சி�க யா�த 
5: கC� நீ�கி! ெபாறி மா4கல� ந0ல ேச
�தி 
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நீ:காத காத0 உைடயாG நிைன�க எ6+ பி6;� 
பா:2 ஆய வி3ைச பணி�) ஆ:2 வி9�த வா+�,  

 
ெபா�. : 5:கC� யா�த ேத:காத திர. ேதாளிைண ம.ள
 - 5ேவைல ெசGத 
கCசிைன உைடயி6ேம0 இ+க� க>=ய ெகடாத, திர4ட இ� ேதா.கைள உைடய 
Mர
; சி�க-(சீவகைன) அக!பட வைள�க; நீ�கி - (அCசிைறைய) நீ�கி; ெபாறிமா4 
ந0ல கல� ேச
�தி - ேவைல!பாடைம�த சிற�த அழகிய அணிகல6 5>=; நீ:காத 
காத0 உைடயாG! பி6;� நிைன�க எ6+ - இைடயறாத அ6�ைடயாG! இனி'� 
எ6ைன நிைன�தி9க எ6+ <றி; பா:2 ஆய வி3ைச பணி�) ஆ:2 வி9�த 
ஆ+� - தன�2ாிய மைறகைள அவ;�2 நிைலயா�கி அ:கி��) வி9�தப='�; 
 
விள�க� : 5:கC� யா�த ெகடாத Mர
, ேதாளிைணைய'ைடய Mர
; இைவ 
இக/Cசி (Mர
 அ0லாதவைர Mர
 எ6றதனா0 இக/Cசி) கC� - ேசைலயி6ேம 
க>=ன). சி�க - அக!பட� ேகால; திைசCெசா0 (2டநா>9C ெசா0). நீ�கி - 
அCசிைறைய நீ�கி. பி6;� நிைன�க எ6ற) இட
வாி6 எ6றத6றி இ6ப 
�+:காD� நிைன�க எ6றவா+. இ) �<றிய கவியி சிைற!பாவ�ைத� 
ெதாட
�ப9�) எ9�) விாிய� <றி! பி6� அவ2C ெசGத சிற!��க@� <றி+ 
ேத:காத ம.ள
 திர. ேதா. இைண சி�க யா�த 5:கC� நீ�கி - ெகடாத Mர
 
(சீவக;ைடய) திர4ட இ� ேதா.கைள'� அக!பட� க>=ய 5ேவைல மி�கதான 
கCசிைன நீ�கி பி6ேன உண
க. 
--------- 
17. 17. 17. 17.     

ைப� நாக! ப.ளி மணி வ4ணனி6 பாய0 ெகா49 
ைக� நாக� )3�� கம/ கா�த. அ� சார0 ேபாகி 
ைம� நாக ேவE மணி ப0லவ ேதய� ந4ணி� 
ெகாG� நாகC ேசாைல� ெகா= அ� நக
 ��க வா+�,  

 
ெபா�. : ைப நாக!ப.ளி மணிவ4ணனி6 - பட�ைடய அரவைணயிேல நீல 
நிற�ைடய தி�மா0 )யிDமா+ ேபால; ைகநாக� கம/ கா�த. பாய0ெகா49 
)3�� அ�சார0 ேபாகி - யாைனக. மணமி2 கா�த. மலைர! ப9�ைகயாக� 
ெ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= அ�நக
 ��க ஆ+� - மல
கைள� ெகாG'� 
�6ைனமரC ேசாைலைய'� ெகா=ைய'�ைடய அத6 தைல நகராகிய ச�திராப� 
எ6;� நகாிேல �2�தப='�; 
 
விள�க� : ைம-�கி0. ெகாG�நாக� - �6ைன. ெகா=மாநக�� பாட�. கா�த. 
வ=வி2� நிற�தி2� உவம�. 
--------- 
18. 18. 18. 18.     

அ�த� அைனய களி+ அ� நக
 ம6ன6 ம:ைக 
��த� உாி3�� �கி/ ெம6 �ைல மி6 அனாைள! 
ைப�) அ:2 ஓ
 நாக� பனி மா மதி எ6+ தீ4டC 
சி�த� 2ைழயக என� தீ
�) அவ. ேச
�த வா+�,  

 
ெபா�. : அ�த� அைனய களி+ அ� நக
 ம6ன6 ம:ைக - அ�தகிாி ேபா6ற 
யாைனைய'ைடய, அ�த நக
 ம6னனி6 மகளாகிய; ��த� உாி3�� �கி/ 
ெம6�ைல மி6 அ6னாைள - ��)மாைல அைச'� அ��பைனய ெம0Eய 
�ைலைய'ைடய மி6;�ெகா= ேபா6ற ப)ைமைய; அ:2 ஓ
 நாக� ைப�) பனி 
மா மதி எ6+ தீ4ட - அ! ெபாழிEட�ேத ஓ
 அர- பட� விாி�)� 2ளி
�த ெபாிய 
தி:கெள6+ (அவ. �க�ைத� க�தி, அ) ம+-ைடய தி:கள6ைமயி6 ைகயிேல) 
தீ49தலா0; சி�த� 2ைழயக என� தீ
�) அவ. ேச
�த ஆ+� - உள� (வ��திய 
உேலாக பாலைன) வ��தக எ6+ <றி, (அவ@�2ற ந3சிைன) நீ�கி, அவைள 
மண�தப='�; 
 
விள�க� : அ�தகிாி எ6;� வடெமாழிC சிைத- விகாரமாயி+. அ�த ெம6;� 
ெபா6ன3 சில�� (பா4=�ேகாைவ) எ6றா
 பிற��. அ:2 (ைப�) அ:2 ஓ
 
நாக�) என� கைதைய உ> ெகா49 �>=னா
. 2ைழயக: விகார� (2ைழயக 
என: 2ைழய ெகன: அகர� ; ெதா2�த0 விகார�). 
--------- 
19. 19. 19. 19.     

ெபா6 54 �ம�த �ண
 ெம0 �ைல� ேகா9 ேபாழ 
ந0 5: கழலா6 இ� தி:க. நய�த வா+� 
க0 பா9 அழி�த கன மா மணி� Q4 ெசG ேதாளா6 
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ெவ� ஊ9 அ+�) விைரவி6 ெநறி� ெகா4ட வா+�.  
 
ெபா�. : ந05: கழலா6 - அழகிய 5ேவைல ெசGத Mர�கழ0 அணி�த சீவக6; 
ெபா654 �ம�த �ண
 ெம6 �ைல�ேகா9 ேபாழ - ெபாகல6 ஆகிய கி��ாிையC 
�ம�த �ைலயாகிய இ� ெகா��க@� உழ; இ� தி:க. நய�த ஆ+� - இர49 
தி:க. வி��பி இ��தப='�; க0பா9 அழி�த கன� மாமணி� Q4ெசG ேதாளா6 
- உல�க0E6 ெப�ைமைய� ெக9�த கன�த மணி�Qைண! ேபா6ற 
ேதாைள'ைடய அவ6; விைரவி6 ெவ� ஊ9 அ+�) ெநறி� ெகா4ட ஆ+�-
காாிய�தி6 விைரவாேல மைலயி6 இைடயிேல �2�) வழி�ெகா4டப='�; 
 
விள�க� : உலக�தி6 ெப�ைமைய� ெக9�த கன�த மணி� Qைண! ேபா6ற 
ேதாளா6. 
--------- 
20. 20. 20. 20.     

த.ளாத ��ைம மி2 த�க ந0 நா9 ந4ணி 
வி.ளா வி%Cசீ
 வணிக6 மக. ேவ0 க4 ேநா�க� 
உ. ஆவி வா>ட உயி
 ஒ6+ ஒ�) உைற�த வா+� 
க. ஆவி நா+� கம/ ேகாைதயி6 ேபாய வா+�, 

 
ெபா�. : த.ளாத ��ைமமி2 ந0த�க நா9 ந4ணி-இ6ன ஒEெய6+ 
நீ�க�=யாத ஆரவார� மி2�த அழகிய த�க நா>ைட அைண�); வி.ளா வி%Cசீ
 
வணிக6 மக. ேவ0 க4 ேநா�க� உ. ஆவி வா>ட - நீ:காத சிற�த �கைழ'ைடய 
ஒ� வணிக6 மகளி6 ேவலைனய க4களி6 பா
ைவ உயிைர மன�).ேள நி6+ 
வ��தலா0; உயி
 ஒ6+ ஒ�) உைற�த ஆ+� -(இ�வ
) உயி�� ஓ�யிைர!ேபால 
வா/�த ப='�; க. ஆவி நா+� கம/ ேகாைதயி6 ேபாய ஆ+� - ேத6 மண� 
கம%� அவைள! பிாி�) ேபானப='�; 
 
விள�க� : வி.ளா - நீ:காத: உ. - மன�. ஆவி - மண�. (க. ஆவி) இ6 : நீ�க�, 
(ேகாைத: சிைனயா2 ெபய
) ேகாைதயி6: இ6: நீ�க�. த�கநா9: வடெமாழிC 
சிைத-. 
--------- 
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21. 21. 21. 21.     
இ6னீ
 அமி
) அ6னவ. க4 இைண மாாி கப! 
ெபா6 ஊ
 கழலா6 ெபாழி மா மைழ� கா9 ேபாகி 
மி6னீ
 ெவ. ேவலவ6 ம�திம ேதய ம6ன6 
ெகா6V
 ெகா9 ெவ� சிைல க49 எதி
 ெகா4ட வா+�,  

 
ெபா�. : இ6நீ
 அமி
) அ6னவ. க4இைண மாாி கப - இனிய ப4�+� 
அ�த�ேபா6ற ேகமசாியி6 இ� க4க@� மாறா) நீ
ெசாாிய! பழ2�ப=; ெபா6 
ஊ
 கழலா6 மாமைழ ெபாழி கா9 ேபாகி-ெபா6 ெநகி%� Mர� கழலா6 ெப�மைழ 
ெபG': கா>=ைட! ேபாதலாேல; மி6 நீர ெவ. ேவலவ6 ம�திய ேதய ம6ன6 - 
மி6னி6 த6ைமைய'ைடய Qய ேவேல�திய ம�திம நா>டரச6 தடமி�த 
ென6பா6; ெகா6 ஊ
 ெகா9 ெவ3சிைல க49 எதி
ெகா4ட ஆ+� - அCச� 
பர�த வைள�த வி0E6 ற%�ைப� க49 எதி
ெகா4டப='�; 
 
விள�க� : க4ணிைன'� எ6;� உ�ைம (ெசG'.) விகார�தா0 ெதா�க). 
உ��கிய ெபா6 காE6ேம கிட�2�ேபா) ெநகி%மாதE6 ஊ�� எ6றா
. 
(ேகமசாியி6) க4A� (தா6 ெச0D�) கா9� மைழ ெபாழிய! ேபானா6 
எ6றதனா கால� கா
 ஆயி+. ம6 நீர ெவ.ேவ0 என-� பாட�. சிைல: (க�வி) 
ஆ2ெபய
, (சிைல� த%�ைப உண
�திய)). 
--------- 
22. 22. 22. 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 இைளேயா2! �ண
�த வா+�,  

 
ெபா�. : தி4ேத
 அரச
 திற0 சி:க:க. வி0D� வா@� க49 ஆ:2 உவ�) - 
(தடமி�த6) வEய ேதைர'ைடய அரச
களாகிய யாைனக>2C சி:க:க. ேபா6ற 
த6 ம�களி6 விபயிசிைய'� வா>பயிசிைய'� (சீவக6 கபி�) 
அர:ேகறியேபா)) பா
�) அ!ெபா%ேத மகி/�); இவ4 க=ெபG) கா�)� 
எ6+ - இFவிட�ேத சீவகைன� காவE>9� கா!ேபா� எ6+; ெகா4டா
 
2ட:ைக அளேவ'ள க4ணினாைள - இர!ேபாாி6 2வி�த ைக அளேவ உ.ள 
க4ைண'ைடய கனகமாைலைய: �4தா:2 எாிேவ0 இைளேயா2! �ண
�த 



36 

 

ஆ+� - (பைகவ�ைடய) �4ைணC �ம�த ஒளி M�� ேவேல�திய சீவக;�2 
மண��ாிவி�தப='�; 
 
விள�க� : ெகா4டா
 - ஏறா
 (இர!பவ
.) பைகவ
 �4ைண� தா:2த2� 
காரணமான ேவ0. (தா:2 ேவ0): விைன�ெதாைக; ஏ)!ெபா�. க�வி�க4 
அட:2�; மறி�ேநாG தீ�� ம��) (கE�ெதாைக: 60) எ6றாேபால. அரச6 
திறD� எ6+� பாட�. 
 
அரச
 திற சி:க:க. : ஏகேதச உ�வக அணி. சீவக6 தடமி�த6 �த0வ
 
ஐவ��2� வி0D� வா@� கபி�தா6. 2ட:ைக அள- க4. ெபாிய க4க. 
எ6பைத� 2றி�கி6றன. 
--------- 
23. 23. 23. 23.     

மதிய� ெக9�த வய மீ6 என� த�பி மாழா�) 
உதித2 உாியா. பணியா0 உட6 ஆய வா+� 
நிதியி6 ெநறியி6 அவ6 ேதாழ
 நிர�த வா+� 
பதியி6 அக6+ பய�தாைள! பணி�த வா+�,  

 
ெபா�. : த�பி மதிய� ெக9�த வயமீ6 என மாழா�)-சீவக6 த�பியான ந�த>ட6 
தி:கைள! பிாி�த உேராகிணி ேபால மய:கி; உதித2 உாியா. பணியா. உட6 
ஆயஆ+� (உல2 விள:க�) ேதா6றினவ;�2ாிய த�ைதயி6 ஏவலா0 அவைன� 
க4டப='�; நிதியி6 ெநறியி6 அவ6 ேதாழ
 நிர�த ஆ+� - ெபா�. 
ேதடேவ49� எ6;� வழியாேல அவ6 ேதாழ
 அவைன� ேத=னப='�; பதியி6 
அக6+ பய�தாைள! பணி�த ஆ+� - த6 கணவைன! பிாி�) ெச6+, த6ைன! 
ெபற அ6ைனயாகிய விசையையC (சீவக6 க49) வண:கினப='�; 
 
விள�க� : வயமீ6கெளன� ேதாழ
 நிர�த ப='� எ6+� ஆ�. பதியினி6+� 
நீ:கி! பி.ைளைய! ெபறாெளனேவ விசையயா�. பதி-இராசமா�ர�� ஆ�; 
ஏமமா�ர�� ஆ�. பதி: ஏமமா�ர� என�ெகா49 சீவக6 த6 ேதாழ�ட6 
ஏமமா�ர�ைத வி>9C ெச6+ அ6ைனைய வண:கினா6 எ6பேத சிற!�ைடய), 
ெதாட
Cசியாக வ�வதா0, பதி : இராசமா�ர� எ6+� கணவ6 எ6+� ெபா�. 
ெகா4டா0 அக6றவ. விசைய ஆவா.. உதித6 : ேதா6றியவ6. உேராகிணி 
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எ6;� வி4மீ6 தி:கைள வி>9 நீ:காம0 இ��2�. ந�த>ட;� ேதாழ
க@� 
பிாியாம0 இ��தவ
க.. ந�த>ட6: க�)�கட6 மக6. 
--------- 
24. 24. 24. 24.     

க4 வா. அ+�2� கம/தா
 அவ6 தாெயா9 எ4ணி 
வி4 வா. அ+�2� நக
 Mதி �2�த வா+� 
ம4 ேம0 விள�காG வர�தி0 பிற�தா. ஒ
 க6னி! 
ெப4 ஆ
 அமி
தி6 ெப� வாாி'. ப>ட வா+�,  

 
ெபா�. : க4வா. அ+�2� கம/தாரவ6 தாெயா9 எ4ணி-க4ணி6 ஒளிைய� 
த9�2� மணமி2 மாைலயா6 த6 அ6ைனெயா9� ஆராG�); வி4 வா. 
அ+�2� நக
Mதி �2�த ஆ+� - வி4ணிட�ைத வா.ேபால! பிாி�2� 
இராசமா�ர�தி6 ெத�விேல ெச6றப='�; ம4ேம0 விள�காG வர�தி0 பிற�தா. 
- ம4Aல2�2 விள�ெகன வர�தினா பிற�தவளாகிய; ஓ
 க6னி!ெப4 ஆ
 
அமி
தி6 - ஒ� க6னி! ெப4ணாகிய சிற�த அ�த�தி6; ெப�வாாி'.ப>ட ஆ+� 
- ெபாிய இ6ப�கடEேல அக!ப>டப='�; 
 
விள�க� : மாைலைய� க4ட க4 பிறிெதா6றி ெச0லாைமயி6 க4வா. 
அ+�2� எ6றா
. வி4 - ேதவ�ல2. ம4ேம0 : (ம4A�2 என நா6கா� 
ேவ+ைம! ெபா�ளி0 வ�ததா0) உ�� மய�க�. க6னி! ெப4ணாரமி
தி6 
க6னி! ெப4ணாரமி
) எ6;� ெதாட
 ஒ� ெசா0லாக-� ெப�வாாி எ6;� 
ெதாட
 ஒ� ெசா0லாக-� ெகா49 இ� ெசா0 ெதாைக ெய6றா
. க�ைன ஒ� 
ெசா0 ேபால-�, 2வைளயித/ ஒ� ெசா0லாக-� நி6றன. பல 
ெசாெறாைகயாயி;�, க�ைன� 2வைளயித/ ேபால (ெதா0-எCச.24. இள� 
5ரண
, நCசினா
�கினிய
 ேமேகா.) இ�ெசா0 ெதாைகயாG நி6ற). 
 
க6னி!ெப4 : விமைல. க4வா.: க4ெணாளி. 
--------- 
25. 25. 25. 25.     

)3சா மணி! 54 �ரம3சாி எ6;� நாம�) 
அ� சாய0 5�த 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 மாணி�க! 
5ணிைன'� �ரம3சாி எ6;� ெபயாிைன'�, அ� சாய0 அகி0ஆ
 )கி0 
ஆGெபா6 அ020-அழகிய சாயைல'� அகி0மண� நிைற�த ஆைட'� 
ெபா6னணிகல;� உைடய அ02ைல'�; 5�த எ3சாத இ6ப�ெகா= தா/�த)� - 
மல
�த, 2ைறயாத இ6ப�த�: ெகா=ைய வைள�தப='�; ந3U+ ேவலா6 ப6றி 
எG) பைக நா� அற� ெகா6ற ஆ+� - ந3� ேதா'� ேவலணி�த சீவக6 ப6றிைய 
M/�தி! பைகவைன அCச� நீ:கி� ெகா6றப='�. 
 
விள�க� : )கிைல'� ேமகைலைய'� உைட�தாகிய அ02ைல'ைடய ெகா=; 
இ6பமாகிய ெகா=. ெபா6 : (க�வி) ஆ2ெபய
. ெகா= ெய6றலா;� (ஆடவைர 
ேநா�காைம ேமெகா4ட) விரத�ைத நீ�2தலா;� தா/�த) எ6றா
. நா� - 
அCச�: உாிCெசா0. நாம� ஆயி6 விகாரமா�. 
--------- 
26. 26. 26. 26.     

�4 ேதாG�) எ9�த ெபா� ேவ0 எனC ேச�) நீ4ட 
க4 ேபா6ற மாம6 மக. க4 மணி! பாைவ அ6ன 
ெப4 பா0 அமி
தி6 நல� ெபற)�, ெபாபC ெச:ேகா0 
த4 பா0 மதி ேதாG 2ைட த4 நிழ0 பாய வா+�,  

 
ெபா�. : மாம6 க4ேபா6ற மக. - த6 மாம6 ேகாவி�த;�2� க4ேபா6ற 
மைனவி �தவியி6, �4ேதாG�) எ9�த ெபா�ேவ0 எனC ேச
)நீ4ட - �4ணி0 
ேதாG�) எ9�த, ேபா��2ாிய ேவ0ேபாலC சிவ�த நீ4ட; க4மணி! பாைவ 
அ6ன ெப4பா0 அமி
) இ6நல� ெபற)� - க4 மணியி பாைவேபா6ற 
ெப4ணாகிய இல�கைணயிட�) அமி
த�ைத! ேபா6ற இனிய நல�ைத! 
ெபறப='�; ெச:ேகா0 ெபாப� த4பா0 மதிேதாG 2ைட த4நிழ0 பாய ஆ+�-
ெச:ேகா0 ெபாE- ெபறி�!ப� 2ளி
�த பாலைனய தி:கைள! ேபா6ற 2ைட 
2ளி
�த நிழைல! பர!பினப='�; 
 
விள�க� : 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 (நறிைண-184) எ6றா
 பிற��. ேவ0ப9�ெபா%ேத �4A� 
உடேன நிக/தE6 �4ேதாG� ெத6றா
. (மதி ேதாG) ேதாG: உவம உ��. 2ைட: 
எ%வாG. 2ைட� த4ணிழD� பாட�. மாம6 மக. எ6பத2 மாம6 மைனவி 
ெய6+ ெபா�. ெகா.@தேல சிற!பா2ெம6+ ேதா6+கிற). இ6ேற0 அவ6 
ேதவி எ6ற ெசாகைள வ�வி�) அவ@�2! ெப4 என �=�த0 ேவ49�. மக. 
எ6பத2 மைனவிெயனC ச:க *0களி0 வ�வ)49. மன� கினியா2 நீ 
மகளாயQஉ� (மணி-பதி-21) என வ�த0 கா4க. �தவி எ6ப) பிாிதிவி ��தாி 
எ6பத6 சிைத- எ6ப
. 
--------- 
27. 27. 27. 27.     

திைற ம6ன
 உG!ப� தி� நிபC ெச:ேகா0 நட!ப� 
2ைற- இ6றி� ெகாற� உயர� ெதFவ
 ேத
 பணிய 
உைறகி6ற கால�) அற� ேக>9 உ�� உற பா�பி6 
அறிவ6 அ=� கீ/ அர� அ3சி� )ற�த வா+�,  

 
ெபா�. : 2ைற- இ6றி ம6ன
 திைற உG!ப - 2ைற- இ0லாம0 அரச
க. க!ப� 
ெசD�த-�; தி�நிப - ெச0வ� நிைலெபறி��க-�; ெச:ேகா0 நட!ப - 
ந0லா>சி நைடெபற-�; ெகாற� உயர-ெவறி ேம�ப9மா+; ெதFவ
 ேத
 பணிய 
- பைகவ�ைடய ேத
 வண:க; உைறகி6ற கால�) - Mறி��2: கால�திேல, 
அற� ேக>9 உ�� உற பா�பி6 அர� அ3சி - அற�ைத� ேக>9 இ=ேயறி6 
ஒEேக>ட பா�ைப!ேபால அரசா>சியினிட� அCச:ெகா49; அறிவ6 அ=�கீ/ 
)ற�த ஆ+� - அறிவ6 தி�வ=யிேல )ற- ேமெகா4டப='�; 
 
விள�க� : உG!ப - ெசD�த. நிப-ெகடா) நிப. 2ைறவி6றி: ம�திம தீப� 
(இைடயிE��த இCெசா0 �6;.ள ெசாக@�2� விள�கமாக இ��த). எனேவ, 
2ைற- இ6றி எ6பைத யாவறி2: <>9க. ம�திமதீப� எ6ப) இைடநிைல 
விள�2 எ6;� அணி.) இவன) )ற- <றேவ எ0லா
 )ற-� 
உண
�தியதாயி+. எ0ேலா�� எ6ப) சீவக;ைடய த�பிய�� ேதாழ�� 
ேதவிய�� ஆகிய எ0ேலாைர': 2றி�கி6ற). அறிவ6 - அ�க! ெப�மா6. 
--------- 
28. 28. 28. 28.     

ேகாைண� களி+� ெகா=� ேத
 இ-ளி� கட0 U/ 
வா. ெமாG�த தாைன அவ6 த�பி'� ேதாழ6 மா�� 
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54 ெமாG�த ெபா�ம0 �ைலயா�� �ல� )ற!ப 
Mைண� கிழவ6 வி��) ஆ
 கதிC ெச6ற வா+�,  

 
ெபா�. : ேகாைண� களி+� ெகா=�ேத
 இ-ளி� கட0U/ வா. ெமாG�த 
தாைனயவ6 - மா+பா9ைடய களிைற'� ெகா=� ேதைர'� 2திைர� கடைல'� 
U/�த வாேள�திய காலா> பைடைய'�ைடய சீவகனி6; த�பி'� ேதாழ6மா�� 
54ெமாG�த ெபா�ம0 �ைலயா�� �ல�)ற!ப -த�பி'� ேதாழ
 நா0வ�� 54 
அணி�த வி�மிய �ைலகைள'ைடய ேதவிய
 எ4ம�� இ�நில�ைத வி>9� 
)ற�க�ைத அைடய; Mைண� கிழவ6 வி��) ஆ
கதிC ெச6ற ஆ+�-சீவக6 
�)ைம ெபா��திய M>=ைன அைட�தப='�. 
 
விள�க� : ேகாைண : ஐ : அைச. 
இவைன ஒழி�ேதா
�2 M9ெபற ந0விைனயி6+. ெத6�ல ம�:கி6 
வி49நிைறய (ம)ைர�.202) எ6றாேபால! �ல�நில� ஆ�; ஏ� ெப4ெணாழி� 
தி�திர
களாG� - Qய ஞானமாG� )ற�க� எGதினா
. (சீவக. 3121) எ6+ 
ேதவியைர �<றி, ஐவ��, தி�வி6 ேதாற�ேபா0 ேதவராயினா
 (சீவக. 3134) 
எ6+ பி<+வாராகE6, �ைலயா�� த�பி'� ேதாழ6மா�� என0ேவ49�. 
ஆயி;�, ஆ4பாசிற!�ைடைமயி6 �<றினா
. பா>9� காம�ைத 
விைள�தE6 அதி பற+ விைரய M9 ெபறைம ேதா6ற Mைண� கிழவ6 
வி��தா
கதிC ெச6றவா+� எ6றா
.  
--------- 
29. 29. 29. 29.     

ேத6 வாG உமி/�த அமி
) உ4டவ6 ேபா6+ ெச0வ6 
வா6 வாG வண�2� நல�தா
 �ைல ேபாக� ேவ4டா6 
ஏேனா�� ஏ�த அவ6 எGதிய இ6ப ெவ.ள� 
ஈேனா
�2 உைர!பா� பதிக�). இய6ற வாேற,  

 
ெபா�. : ெச0வ6 ேத6வாG உமி/�த அமி
) உ4டவ6 ேபா6+ - அழியாத 
ெச0வ�ைத உைடயவ6 ேதைன உமி/த2� காரணமான அமி
த�ைத 
உ4டவைன!ேபால; வா6வாG வண�2� நல�தா
 �ைல!ேபாக� ேவ4டா6-
வானிட�) மகளிைர அழகா0 வண�2� நல�ைடய நில மகளிாி6 இ6ப�ைத 
ேவ4டாதவனாG; ஏேனா�� ஏ�த அவ6 எGதிய இ6ப ெவ.ள� - எ0ேலா�� 
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ேபாற அவ6 அFM>=ேல ேகவல மட�ைதைய Hக
�த ேபாி6ப�ைத'�; 
பதிக�). இய6ற ஆேற ஈேனா
�2 உைர!பா� - பதிக�தி0 அைம�த வழியிேல 
இF-லகி0 உ.ேளா
�2 உைர!பா�. 
 
விள�க� : உமி/�த அமி
), நில� 5�த மர� (கE.27) ேபால நி6ற). இ6ப 
ெவ.ள�ைத'� எ6+ உ�ைம'� உ��� விாி�), க0லா
 மணி (சீவக-9) எ6;� 
கவி �தEயவறி6 உ�ைமக@�2� இர4டாவ) (ேவ+ைம உ��) விாி�), 
உைர!பா� எ6பதேனா9 �=�க. �<றிய M>ைட (வி��தா
 கதி, சீவக.28) 
உ>ெகா49 <றி, அதி பய;� ெகா49 <றினா
. வா6 : இடவா2 ெபய
. 
நல�தா
சீவக6 மைனவிய
. ேகவல மட�ைத: ேபாி6பமாகிய மட�ைத. ஏேனா��-
எ0ேலா��. ஈேனா
 - இ:2.ேளா
. 
------------ 

1. 1. 1. 1. நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� ----    நா)*வள� நா)*வள� நா)*வள� நா)*வள� ((((30303030----408)408)408)408)    
 
கைத+ ,"�க�கைத+ ,"�க�கைத+ ,"�க�கைத+ ,"�க�::::    
 
இ�நாவல�த4 ெபாழிE0 ஏமா:கத� ஏமா:கத� எ6+ த6னிைசயா0 திைசேபாய 
நாெடா6+ உள). நீ
வள�� நிலவள�� பிற வள:க@� நிர�பிய இF ேவமா:கத 
ந6னா>ைட இராசமா�ர� எ6;� சிற�த நகர�தி6க4ணி��) சCச�த6 
எ6பா6 ெச:ேகாேலாCசின6. இ� ம6ன
 ம6ன6 க>=ளைம'�, ேபரழ2�, 
ேபராறD�, 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 
மண�தா6. விசைய ஒ!பற ேபரழ2ைடயவ.; ந2ண:க>2 உைற'. 
ேபா6றவ.. கல:கா� க�ைடய காாிைக. சCச�த6 இவ. ெப4ைம நல�தி 
ெபாி)� ஈ9பா9ைடயனாG அவைள இைம!ெபா%)� பிாியவியலாதவனாயின6. 
அவேளா9 உட;ைறத2� த6 அரசிய கடைமக. இைடTறாத0 க49 த6 
அைமCச�. ஒ�வனாகிய க>=ய:காரைன அைழ�) அரசா>சிைய அவ6பா0 
ஒ!�வி�)� தா6 உவளக�ேத விசையேயா9 ெநா=! ெபா%)� பிாிவிலனாG 
உைற�தி6�றன6. இஃதி:ஙனமாக, ஒ�சில தி:களிேலேய விசைய க�-றன.. 
ஒ�நா. விசைய �6+ கனா�க49 அவைறC சCச�த;�2ண
�தி அவறி6 
பய6கைள� தன�2ண
�)�= ேவ4=னா.. அ� கன-க@. ஒ6+ தன�2 வ�� 
ேக>=ைன� 2றி!ப)ண
�த சCச�த6, த6 உ.@ண
வி6 Q49தலாேல ஒ� 
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தCசைன யைழ�) வா6வழி! பற�) ெச0Dெமா� மயிெபாறி ெசGவி�தன6. அ� 
மயி ெபாறியிைன வான�ேத ெசD�த-� கீழிற�க-� விசைய�2� கபி�தன6. 
 
ெபறல��தி�! ெபறபி6 யாவ
�23 சி�தைன பிறிதாத0 இய0ப6ேறா? 
அரசா>சி! ெபா+!பைன�)� த6பா0 எGதியி��2� இCெசFவி இதைன� 
த6;ைடயதாகேவ ஆ�கி�ெகா.ள� த2�தெதா� ெசFவியா2� எ6+ க�திய 
க>=ய:கார6 அைமCசேரா9 ஆராG�தன6; அவ�> சில
 இ� க��திைன 
எதி
�)� க>=ய:காரைன� தி��த �ய6றன
. க>=ய:கார6 அவ
 ந0Dைர 
ேகளானாG� தா6 க�தியேத �=!ப� )ணி�) ஆவன ெசG) அரசைன அ�த! 
�ர�தி0 ைவ�ேத நா0வைக! பைடக@ட6 �+ைகயி>டன6. இ� தீCெசய0 
உண
�த சCச�த ம6ன6 சீறின6; எ6 ெசGவா6! மகவி6 நல:க�தி விசையைய 
மயிெபாறியிேலறி வான�தி6 வழிேய �ற�ேபா�கின6. தா6 ஒ�வேன 
ேபா
�ேகால� 549 ஒ!பற த6 த+க4ைமயாேல அ! ெப�� பைடகைள 
ஒ�:ேக எதி
�) நீ4டெபா%) ேபா
ெசG) இ+தியி0 க>=ய:காரனா 
ெகா0ல!ப>டன6. ெவறி �ரெசாE ந:ைக விசையயி6 ெசவிைய எ>=ய). 
சCச�த6 �=�தைம உண
�தா.; மய:கின.; மயி ெபாறிையC ெசD�த மற�தா.; 
திைக�தா.; ெமG�மற�தா.. பாவ�; பிறிெத6ெசGவா. ேபைத! 
 
�+�2ைட�த மயிெபாறி ெம0ல ெம0ல M/�) அ�நகர�)! �ற:கா>=Eற:கி� 
கா0 2வி�தி��த). அ!ெபா%ேத விசைய அFவிட�திேலேய க�-யி
�தா.; 2ண 
கடE0 ேதா6+� இளஞாயி+ேபா6றேதா
 ஆ4மக- அவ. வயிறினி6+� 
ேதா6றிய). ஒ�வா+ மய�க� தீ
�த விசைய, அFவ�ம�த மகவி6 
நிைலைமைய'�, ம6ன;�2ற ேக>=ைன'�, க�தி! ெபாி)� வ��தின.. 
தி�கறவ
�2� ெதGவேம )ைண எ6பதகிண:க அ� மயான�)ைற'� 
ெதGவெமா6+ விசையயி6 ேதாழி ச4பகமாைல எ6பாளி6 வ=வ:ெகா49 
அவ.�6 வ�) ேதா6றி� )ைணெசGவதாயி+. ேகா!ெப�� ேதவி ! இ!ெபா%) 
இ�2ழவிைய எ9�)!ேபாG! �ர!பா6 ஒ�வ6 ஈ49 வ�வ6. ஆதலா0 இதைன 
இ:2� கிட�தி யா� சிறி) ெபா%) மைற�தி��த0 ேவ49� எ6+ 
விசைய�2ண
�த இ�வ�� அயEேல ெச6+ மைற�தி��தன
. 
 
அ!ெபா%) அ�நகர�திD.ள க�)�கட6 எ6;� வணிக6 ஒ�வ6 இற�)ப>ட 
த6 மகைவ! �ைத�த2 அ:2 வ�தன6. விசைய மகவிைன� க49 விய�தா6. 
த6 மகைவ! �ைத�)வி>9 இ� மகவிைன ஆ
வ�)ட6 எ9�)! ேபாG� த6 
மைனவி �ந�ைத�2� கா>= இற�ததாக� க�திய த�மகேவ உயி
ெபறெதாைக 
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<றி� ெகா9�தா6. அவ@� அதைன ஏ+ உவைக'ட6 வள
�தன.. க�)�கட6 
மயான�ேத இ�2ழவிைய எ9�தெபா%) அ) )�மிறாக; ஆ49 மைற�தி��த 
ெதGவ� சீவ எ6+ வா/�திய). அ) அவ6 காதி ப>டப=யா0 அ�2ழ�ைத�2C 
சீவக6 எ6+ ெபயாி>டன6. �ந�ைத பி6ன
 ந�த>ட6 எ6;� ஒ� மகவிைன 
ஈ6றா.. 
 
இனி, விசையைய �6<ற!ப>ட ெதGவ� அைழ�)! ேபாG� த4டகாரணிய�ேத 
ெச6+ ஆ49 உைற'� )றேவா�ட6 <>=ய பி6ன
 மைற�த). விசைய 
அவணி��) த6 மகவி6 நல:க�தி ேநா6� ெசGதி��தன.. க�)�கட6 சீவக6 
ந�த>ட6 �தEேயாைர ந0லாசிாியாிட�)� கைலக. பல-� பயி+வி�தா6. 
அCசண�தி எ6;� அ!ேபராசிாிய
 சீவக;ைடய H4மாAைழ�லைன உண
�) 
மகி/�தன
. சீவகைன� தனியிட�ேத அைழ�)C ெச6+ ஒ� கைத <+வா
ேபா6+ 
அவன) வரலாைற உண
�தின
. பி6ன��, ஓரா49 �='மள-� நீ நி6ைன 
ெவளி!ப9�தாேத இ��த0ேவ49�, எ6+� வ�+�தி வர:ெகா4டன
. 
அCசண�தியாசிாிய
 த� வரலாைற'� சீவக;�2ண
�தி அவ6பா0 
விைடெப+! ேபாG� தவ� ெசG) M9ெப+ய
�தன
. இராசமா�ர�தி0 சீவக6, 
ந�த>ட6 �தEயவேரா9 ைவ2வானாயின6. 
--------- 
30. 30. 30. 30.     

நா M+ இ��த �ல மா மகேளா9 ந6 ெபா6 
5 M+ இ��த தி�மாமக. �0ல நா@� 
பா M+ இ��த கைல பா
 அறC ெச6ற ேக.வி� 
ேகா M+ இ��த 2= நா>9 அணி <ற0 உேற6. 

 
ெபா�. : பா Mறி��த கைல பாரறC ெச6ற ேக.வி� ேகா - பா�களி0 Mறி��த 
கைலக. தைடயி6றி நட�த ேக.விைய'ைடய அரச6; நா Mறி��த 
�லமாமகேளா9 - த6 நாவிேல Mறி��த அறிைவ� த�� நாமகேளா9; ந6 ெபா6 
5 Mறி��த தி�மாமக. நா@� �0ல - அழகிய ெபாறாமைர மலாி0 Mறி��2� 
தி�மக@� ெவ+!பி6றி நா.ேதா+� த%வ; Mறி��த 2= நா>டணி <ற0 
உேற6 - தா6 Mறி��த 2=க. நிைற�த நா>=6 அழைக� <ற� 
ெதாட:2கி6ேற6. 
 
விள�க� : ேக.வி�ேகா எனேவ, க0வி'� ெச0வ�� ெபறன ேவ;�, அைவ  
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நாேடா+� �தியவாக நிக/கி6றைம ேதா6ற! பி6;� �0ல எ6றா
. இனி, 
அவ
க. (நாமக@� தி�மக@�) நா>=ேல �0ல எ6+� ஆ�. Mறி��த0 - 
சிற!�டனி��த0. M+ - சிற!�. �ல� - அறி-. பா
-தைட. ேக.வி-கறறி�த 
ெபாிேயா
 <+வைத� ேக>ட0. கறE ேக>டேல ந6+ எ6ப
. 
--------- 
31. 31. 31. 31.     

காG மா4ட ெத:கி6 பழ� Mழ� க�கி6 ெநறி! 
5 மா4ட தீ� ேத6 ெதாைட கீறி வ��ைக ேபா/�) 
ேதமா: கனி சிதறி வாைழ! பழ:க. சி�)� 
ஏமா:கத� எ6+ இைசயா0 திைச ேபாய) உ4ேட  

 
ெபா�. : காGமா4ட ெத:கி6 பழ�Mழ-ந6றாக� காG�த ெத6ைனெந+ Mழ; 
க�கி6 ெநறி!5 மா4ட தீ�ேத6 ெதாைட கீறி - க�கி6 உCசியி ெபாEவி 
சிற�த இனிய ேத6ேபால இனிய நீைர'ைடய 2ைலைய� கீறி; வ��ைக ே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. 
 
விள�க� : Mழ எ6;� (விைன) எCச� காரணகாாிய! ெபா�>க4 இற�தகால� 
உண
�தி+. கீறி, ேபா/�), சிதறி, சி�)� எ6;� ெதாழி0க. �ைறேய ெதாைட, 
வ��ைக, மா:கனி, வாைழ!பழ:க. எ6;� ெசGவத6 ெதாழி0க. (த6 
விைனக.) அ6றி� ெத:கி6 பழ�தி6 விைனயா�கிC ெசGவி!பத6 ெதாழி0 
எ6+: <றலா�. ஒழி�த எCச� ஈ49C ெசGவத6 ெதாழி0ேமலன. 5மா4ட 
தீ�ேத6 ெதாைட - ெபாE- மா>சிைம!ப>ட ேத6ேபால இனிய நீைர'ைடய தா+; 
தைகெசG தீ3ேச றி6னீ
! ப�:காG (ம)ைர�-40) எ6றா
 பிற��. இனி�ேத;� 
ெதாைட'� என உ�ைம விாி�தDமா�.வ��ைக - ெபா�. ஆ2ெபய
. 
 
இனி, Mழ அ!�ற� கீறி!ேபா/�) சிதறிC சி�)� எனC ெசGவி!பத6 ெதாழிDமா�. 
வி49 (சி-24) எ6ப)ேபால. (வி49 : ச:2� த6விைன�2� பிறவிைன�2� 
ெபா)). இஃ) உய
- நவிசி யணி. 
------- 
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ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    
32. 32. 32. 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>ட�ேபா0-விள:2� ஆழிைய'ைடய 
பரேத�வர
 எ6;� ச�கரவ
�தியி;ைடய களி+� <>ட�ேபாேல; கணமைழ 
கல:2 ெத4 திைர ேமG�) - <>டமாகிய �கி0க. ம+2� ெத.ளிய திைரைய 
உைடய கடE0 (நீைர!) ப�கி; வில:க0 ேச
�) வி4ஏறி-U0 �தி�� அள-� 
மைலையC U/�தி��), பிற2, வானிேல ஏறி; ெபால�ெகா. ெகா6ைறயினா6 
சைடேபா0 மி6னி - ெபா6னி6 நிற�ைத� ெகா4ட ெகா6ைற மல
 அணி�த 
சிவபிரானி6 சைடைய!ேபா0 மி6னி; வி>9 ஆ
�த-வாGவி>9 �ழ:கின. 
 
விள�க� : கல:2 ெத4=ைர - ம+2கி6ற ெத4=ைர; ஆ2ெபய
; (அைலயாகிய 
சிைனயி6 ெபய
 கடD�2 ஆயினைமயி6 சிைனயா2 ெபய
.) பரேத�வர 
ச�கரவ
�தி ஆதி தீ
�த:கரரான வி�ஷப �வாமியி6 மகனாெர6ப
. இவ��2 
எ4ப�) நா6கில>ச� யாைனக@4ெட6ப
; இவ
 ப6னிர49 
மகாச�கரவ
�திகளி0 �த0வ
 எ6+: <+வ
. 
--------- 
33. 33. 33. 33.     

ேத6 நிைர�) உய
 ெமாGவைரC ெச6னியி6 
ேம0 நிைர�) வி��� உற ெவ.ளி ெவ4 
ேகா0 நிைர�தன ேபா0 ெகா%� தாைரக. 
வா6 நிைர�) மண�) ெசாாி�தேவ  

 
ெபா�. : வா6ேம0 நிைர�) - �கி0க. ஒ6றி6ேம0 ஒ6றாக ேமேல வாிைசயாக� 
த�மி <=; ேத6 நிைர�) உயி
 ெமாGவைரC ெச6னியி6 - ேத6 இறா0 நிைர�) 
உய
�த மைலயி6 ெந�:கிய உCசியி0; ெவ.ளி ெவ4ேகா0 வி���உற 
நிைர�தன ேபா0 - ெவ.ளியா ெசGத ெவ.ளிய ேகா0கைள வாென:2� 
நிைர�தாேபால; ெகா%� தாைரக. நிைர�) மண�) ெசாாி�த - வளமான 
நீ
�தாைரகைள நிைர�) மண:ெகா49 ெசாாி�தன. 
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விள�க� : வா6 �கிைல 'ண
�)வ) இடவா2ெபயரா0. மண�): நீ
�)ளி 
ம4ணி ப>ட-ட6 எ%� மண�ைத! ெப+. ெசாாி�த : பலவி6பா0 
விைன�+. ேத6 இறா0 - ேத6<9. 
--------- 
34. 34. 34. 34.     

2ழவி ெவ4 மதி� ேகா9 உழ� கீ49 ேத6 
�ழவி6 நி6+ அதி
 ெமாG வைரC ெச6னியி6 
இழி'� ெவ. அ�வி� திர. யாைவ'� 
2%வி6 மாட� )கி0 ெகா= ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : ெமாGவைரC ெச6னியி6 இழி'�, �ழவி6 நி6+ அதி
ெவ. 
அ�வி�திர. யாைவ'� - மைலயி6 ெந�:கிய �=களி0 நி6+ இழி'� �ழெவன 
நிைலெப+ �ழ:2� ெவ4ைமயான அ�வி� <>ட:க. எ0லா��; 2ழவி ெவ4 
மதி�ேகா9 உழ�கீ49 இழி'�, (�ழவி6 நி6+ அதி
) ேத6 (திர. யாைவ'�) - 
ெவ.ளிய பிைற�தி:களி6 Hனி உ%தலா0 இறா0 கிழி�) இழி'� �ழெவன 
நிைலெப+ �ழ:2� ேத6<>ட:க. எ0லா��; 2%வி6மாட� )கி0ெகா= 
ேபா6ற <>டமான மாட:களி0 )கிெகா=ைய ஒ�தன. 
 
விள�க� : �ழ- ேபால அதி
த0 இர4=2� ஏ+க. ெவ49கி0 (பாி-10-80) 
எ6+�, ேகாப�த6ன ேதாயா! 5�)கி0 (��2-15) எ6+� <றE6 )கி0 
ெவ4ைம ெச�ைம இர4=2� ெபா). ேதன�வி�2C ெச�)கி0 உவைம. 2ழவி 
ெவ4மதி�ேகா9 உ%தD� ேதன�வி �ழெவன �ழ:கி இழிதD� உய
- நவிசி. 
--------- 
35. 35. 35. 35.     

இல:2 நீ. �= இ�திர6 மா
பி6 ேம0 
வில:கி M/�த ��தார�� ேபா6றைவ 
நல� ெகா. ெபா6ெனா9 ந0 மணி சி�தலா0 
கல6 ெபG ேபைழ கவி/�த-� ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : (அைவ) இல:2 நீ.�= இ�திர6 மா
பி6 ேம0 விள:கி M/�த 
��தார�� ேபா6+ - அFவ�விக. தாேம வி%�ெபா%) விள:2� நீ4ட 
�=ைய'ைடய இ�திர;ைடய மா
பி6ேமேல பிைண�) M/�த 
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��)மாைலைய'� ேபா6+; அைவ நல�ெகா. ெபா6ெனா9 ந6மணி சி�தலா0 - 
அைவ நல�த�� ெபா6ைன'� அழகிய மணிகைள'� சித+வதா0; கல6ெபG 
ேபைழ கவி/�த-� ேபா6ற - (இ�திர;ைடய) அணிகல! ெப>=ைய� கவி/�)� 
கா>ட!ெபற அணிகல6கைள'� ஒ�தன. 
 
விள�க� : வில:கி M/த0 - பிைண�தி>ட மாைலேபாேல M/த0. (வில:க0 - 
2+�கிட0) கவி/�த: விைனயாலைண'� ெபய
 எ6றாேல ெபா��த�ைட�). 
சி�)த0 - உ. நிைறதE6 ெதறி�த0. 
 
இ) நீாி2 உவைம <றி+. �ெசG'ளி0 ேதன�வி நீர�வி என இ�வைக 
அ�விக. <ற!ப>டன. அவறி0 நீர�வி�2ம>9� ஈ49 உவைம <றி+ 
எ6கிறா
 நCசினா
�கினிய
. இனி �ெசG'ளி0 நீர�விைய ம>9ேம ெகா49, 
2ழவி ெவ4மதி�ேகா9 உ%வதா0 ேத6 இறா0 கீ49, வ49க. ஆரவாாி!ப) 
�ழெவன அதி
கி6ற ெத6+� அ�தைகய மைல �=யினி6+� இழி'� 
நீர�வி�திர. யாைவ'� மாட�தி6 )கி ெகா=ேபா0 விள:2கி6றன எ6+� 
<+வேத ெபா��தமாக� கா4கிற). ேத6 - வ49களி0 ஒ�வைக. அFவா+ 
ெகா.வ) ஆெறா%�காக! ெபா�.ப9வைத'� ேதன�வி ெகா.ள ேவ4=6 
ெகா49 <>9!ெபா�. ேகா. ெகா.ள ேவ4= வ�வைத': கா4க. 
--------- 
36. 36. 36. 36.     

வ.ள0 ைக�தல மா�தாி6 மா0வைர� 
ெகா.ைள ெகா4ட ெகா% நிதி� 2!ைபைய 
உ.ள� இ0லவ
�2 ஊ
 ெதா+� உG�) உராG 
ெவ.ள� நா9 ம9�) விைர�தேத.  

 
ெபா�. : வ.ள0 ைக�தல மா�தாி6 - வ4ைமைய'ைடய ைகயிைன� த�மிட�ேத 
உைடய ந6ம�கைள!ேபால மா0வைர� ெகா.ைளெகா4ட ெகா%நிதி� 
2!ைபைய - ெபாிய மைலயிE��) வாாி�ெகா49 வ�த வளமி2 ெச0வ�திரைள; 
ஊ
ெதா+� உ.ள� இ0லவ
�2 - ஊ
ெதா+� ேசா�பியி�!ேபா
�2; ம9�) 
உG�) நா9உராG ெவ.ள� விைர�த)-ெகா49 ெகா9!பதாக நா>=ேல ேதா6றி 
விைர�) ெச6ற). 
 
விள�க� : உG�) - உG!ப. உராG - ெபய
�). (உ.ள� - ஊ�க�. மா�தாி6: இ6: 
ஐ�த;��; ஒ!�!ெபா�..) 
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--------- 
37. 37. 37. 37.     

ைமய0 யாைனயி6 �� மத� ஆ
�) ேத6 
ஐய ெபா6 அ��� ஆ= அைள�) உராGC 
ெசGய ச�தன� தீ� பழ� ஆதியா 
ைநய வாாி நட�த) ந6+ அேரா.  

 
ெபா�. : ைமய0 யாைனயி6 ��மத� ஆ
�) - மய:கிய யாைனயி6 
��மத�ைத'� உ.ேள நிைற�); ேத6 ஆ= ஐய ெபா6 அ��� அைள�) உராG-
ேதைன! 5சி விய!ைப'ைடய ெபா6 )ளிைய� கல�) ெபய
�), ெசGய ச�தன� 
தீ�பழ� ஆதியா-ந0ல ச�தன� இனிய பழ� எ6பைவ �தலாக! பிறவைற'�; 
ைநய வாாி ந6+ நட�த) - கா9 வ��)மா+ வாாி�ெகா49 ெபாிதாக ெவ.ள� 
நட�த). 
 
விள�க� : உ49 5சி அைள�) ெச��கி நா>ைட, ேநா�கி நட�தெத6றா
; 2றி!� 
(ம�க. ெசGைகைய ெவ.ள�தி6 ெசயலா�கினைமயி6 2றி!�) ஐய: உாிCெசா0 
ஈ+ திாி�த) (ஐ எ6;� உாிCெசா0 ஐய என� திாி�த), ஐ விய!பா2� ெதா0 - 
உாி. 87) ந6+ ெபாிதா2� (ெதா0 - உாி-45). (அேரா:அைச). 
--------- 
38. 38. 38. 38.     

M9 இ0 ப>=ன� வFவிய ேவ�) என� 
கா9 ைகயாி� ெகா49 கவ
�) ேபாG 
ேமா9 ெகா. �ன0 �ாி ெந9: கட0 
நா9 �றியேதா என ந4ணிேற.  

 
ெபா�. : M9 இ0 ப>=ன� வ-விய ேவ�) என - 2= நீ:2த0 இ0லாத 
ப>=ன�ைத� ெகா.ைளெகா4ட அரசைன! ேபால; கா9 ைக அாி�ெகா49 
கவ
�)ேபாG - கா>ைட� திைரகளாகிய ைககளாேல அாி�த0 ெசG) 
அ!ெபா�.கைள உ.ளட�கி�ெகா49ேபாG; �ாி ெந9:கட0 நா9 �றியேதா 
என - ெபாிய ெந=ய கட0 நா>ைட வைள�தேதா எ6+ ம�க. வ��)மா+; ேமா9 
ெகா.�ன0 ந4ணி+ - ெபாிய ெவ.ள� அ�நா>ைட அAகிய). 
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விள�க� : M9: விகார�: வி9த0 எ6;� ெதாழிெபய
 த0 வி2தி ெக>9 
�த0நீ49 M9 என�திாி�த); �தனிைல திாி�த ெதாழிெபய
. அாி: அாி�த0, 
�தனிைல� ெதாழிெபய
. �ாி, ேமா9: ெப�ைம எ6;� ெபா�ளன. 
--------- 
39. 39. 39. 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 இழி�த) எ6பேவ.  

 
ெபா�. : திைரெபா� கைனகட ெச0வ6 Hகர�ெகா. - அைலேமா)� ஆரவார� 
மி2� கடலாகிய த6 கணவ6 )G!பத2� த6னிட�ேத �<றிய 
ெபா�.கைள�ெகா4ட; சைர எ;� ெபய�ைட� தட�ெவ��ைல� 2ைர�ன0 
க6னி - சைர எ6;� ெபயாிைன'� மண0ேமடாகிய வி��பிய �ைலயிைன'� 
உைடய ஒE�2� �னலாகிய க6னி; U>9வா6 Hைரெய;� மாைலையC 
ெச6னிேம0 ெகா49 இழி�த) - அவ;�2C U>9வத2 Hைரயாகிய 
மாைலைய� த6 தைலேம0 ெகா49வ�த). 
 
விள�க� : சைர ெய6;� ெபயாிைன'� தடமாகிய வி��பிய �ைலயிைன'� 
உைடய �னலாகிய க6னி; தட� �ைலேபா �ர�தE6 �ைலயா�. ெகா. க6னி: 
விைன�ெதாைக. க6னி எ6;� விேச=�க!ப93 ெசா0ைல நீ
 விேச=�) 
அஃறிைணயா�2தE6, இழி�தெத6றா
. எ6ப : அைச; இ) �றனைடயா ெகா.க. 
(ெதா0 - இைட - 48.) இFவிதி ேமD� ெகா.க. 
 
U>9வா6 : எதி
கால விைனெயCச�. தட�ெகா. எ6;� ெதாடாிD.ள ெகா. 
எ6;3 ெசா0ைல� க6னி'ட6 இைய�)� ெகா.க6னி சரெவ;� 
என�<>=�ெகா. எ6பத2C ெசய!ப9ெபா�ளாக �ெசG'ளி <றிய 
கா>9!ெபா�.கைள வ�வி�)� <றினா
. ெச0வ6 ெச6னிேம0 U>9வா6 என 
அைம�த ெதாடாிE��த ெச6னிேம0 எ6பைத� 2ைர�ன க6னி ெச6னிேம0 
என மாறி� <றினா
. இFவா+ <றாம ெச0வ6 ெச6னிேம U>9வா6 
Hைரெய;� மாைலைய� ெகா49 ெச6றதாக� <றி;� ெபா�. ெக9மாறி0ைல. 
--------- 
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40. 40. 40. 40.     
பழ� ெகா. ெத:2 இைல என! பர�) பாG �ன0 
வழ:க �6 இயறிய �ைத ெசG வாG� தைல 
தழ� 2ர0 ப�ைபயி0 சாறி நா9 எலா� 
�ழ:2 தீ� �ன0 அக� �ாிய ெமாG�தேவ.  

 
ெபா�. : �ழ:2 தீ��ன0 அக� �ாிய - ஆரவாாி�2� இனிய �னலாேல உ>கைர 
�ாிதலா0; தழ:2 2ர0 ப�ைபயி6 நாெடலா� சாறி - ஒE�2� ஒEைய'ைடய 
பைறயினாேல நாெட:2� உ.ளா
 அறிவி�); பழ�ெகா. ெத:2 இைலெயன! 
பாG�ன0 பர�) வழ:க - காG�த ெத6ைன ஓைலெயன ெந�:கி! பாG�ன0 பரவி 
வழ:2மா+; �6 இயறிய �ைத ெசG வாG�தைல ெமாG�த) - நீ
 வரவறி�) 
�6ன
 இயறிய �4ணா�பினா க>ட!ப>ட வாG�காEனிட�)! (படEட�) 
<=ன
. 
 
விள�க� : பழ� ெகா. ெத:2 - காG�த ெத:2. இைல ெந��க�தி2 (உவைம). 
ெத:ேகாைல எனபால) ெத:கிைல என!ப9த0 மர� வ%வைமதியாக� ெகா.க. 
இைலெயன! பாG�ன0 பர�) வழ:2�ப= நீ
 வர�தறி�) �6ேன ப9�த 
வாG�தைல. தழ:2 2ர0 (தழ:2ர0 என ஆன)) விகார�. 
--------- 
41. 41. 41. 41.     

ெவல2 அ�� 23சர� ேவ>ட� ப>9 என� 
தைல� தைல அவ
 கத� தவி
!ப� தா/�) ேபாG� 
2ல� தைல மகளி
 த� கபி6 ேகா>டக� 
நிைல! படா நிைற�தன பிற-� எ6பேவ.  

 
ெபா�. : ெவல2 அ�: 23சர� ேவ>ட� ப>9 என - �6ேப ெவ0வத2 அாிய 
களி+ பி6� ேவ>ைடயிேல அக!ப>டா0, அதைன� 2�)�ேகாகார
 2�தி அத6 
மத�ைத வில�2மா+ேபால; தைல�தைல அவ
 கத� தவி
!ப� தா/�) ேபாG -
வாG�கா0களி6 இட�ெதா+� இட�ெதா+� நா>=D.ளா
 படE>9 விைரைவ 
அட�க, அைவ தணி�) ேபாதலா0; 2ல�தைல மகளி
த� கபி6 - ந2=!பிற�த 
மகளி�ைடய கைப!ேபால; ேகா>டக� பிற-� நிைல!படா நிைற�தன-பயி�ைடய 
நீ
நிைல'� ஏாி �தEயன-� நிைல ெகா.ளாம0 நிைற�தன. 
 



51 

 

விள�க� : 23சர�தி2 வாG�கா0 உவமி�2� ெபா�.. ேகா>டக� – 
பயி�ைட�தான நீ
 நிைல. பிற - ஏாி �தலாயின. 
--------- 
42. 42. 42. 42.     

கFைவ'� க9� �ன0 ஒE'� கா!பவ
 
ெசFவ6 *+ ஆயிர� சிைல�2� ப�ைப'� 
எF எலா� திைசக@� ஈ4=� காெரா9 
பFவ� நி6+ இய��வ) ஒ�த எ6பேவ.  

 
ெபா�. : க9��ன0 ஒE'� - படE>டதினி6+� 2தி�) வழி�)ெச0D� நீாி6 
ஒE'�; கா!பவ
 கFைவ'� - கைர கா!பா�ைடய ஆரவார��; *றாயிர� 
சிைல�2� ப�ைப'� - *றாயிர�கண�காக ஒE�2� பைறெயாE'�; எFஎலா� 
திைசக@� ஈ4=-எ0லா எ0லா� திைசகளிD� <=; காெரா9 பFவ� நி6+ 
இய��வ) ஒ�த - கா�� கடD� மாறாம0 �ழ:2தைல ஒ�தன. 
 
விள�க� : ெசFவ6 - ேநேர. கா!பவ
 கFைவ'� என�<>9க. கFைவ, சிைல, 
இய�ப0 எ6பைவ பல ேவ+வைக ஒEக.. க9��ன0 - விைர'� �ன0. க= 
எ6;� உாிCெசா0 திாி�த). 
--------- 
43. 43. 43. 43.     

மாம;� ம�க;� ேபாD� அ6பின 
காம;� சாம;� கல�த கா>சிய; 
5ம;� அாிசி! �0 ஆ
�த ேமா>=ன 
தா� இன� அைம�) த� ெதாழிE6 மி�கேவ.  

 
ெபா�. : த� ெதாழிE6 மி�க - த� உழ-�ெதாழிEேல சிற�) நி6றனவாகிய 
எ�ைம �தEயன; மாம;� ம�க;� ேபாD� அ6பி6 - மாமைன'� ம�கைன'� 
ேபாD� அ6பின; காம;� சாம;� கல�த கா>சிய-காம;� அவ6 த�பி சாம;� 
கல�) நி6றால6ன ேதாற�தின; 5ம;� அாிசி!�0 ஆ
�த ேமா>=ன - 
5�கைள'� அாிசி! �0ைல'� தி6ற வயிறினவாகி; இன� அைம�) (நி6றன) - 
திரளைம�) நி6றன. 
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விள�க� : இத2 நி6றன என ஒ�ெசா0 வ�வி�க. ஒ6+�ெகா6+ பிப=6 
வ��)� எ6+ அ6�<றினா
. சாம6-காம6 த�பி. ஆவயி 2றி!ேப ஆ�கெமா9 
வ�ேம (ெதா0.எC - 36) எ6பதனா0 ேமா>=ன எ6பத6 பி6 ஆ�க� வ�வி�க. 
 
ேமா9 - வயி+. 
--------- 
44. 44. 44. 44.     

ெநறி ம�!� எ�ைமயி6 ஒ��த0 நீ. இன� 
ெசறி ம�!� ஏ+ இன� சில�ப! ப4உறீஇ! 
ெபாறி வாி வராEன� இாிய! ��2 உட6 
ெவறி கம/ கழனி'. உ%ந
 ெவ.ளேம.  

 
ெபா�. : ெநறிம�!� எ�ைமயி6 ஒ��த0 நீ.இன� - (அFவா+ நி6ற) அற0ப>ட 
ெகா�பிைன'ைடய எ�ைமகளி கடா�களி6 ெப��திரைள'�; ெசறி ம�!� 
ஏறின� - தி4ணிய ெகா��கைள'ைடய எ��தி6 திரைள'�; சில�ப! ப4உறீஇ 
- �ழ:2மா+ ஏாி 5>=; ெபாறிவாி வரா0 இன� இாிய உட6��2 - 
�.ளிகைள'� வாிகைள'� உைடயவராE6 திர. ஓட அவ+ட6 �2�); 
ெவறிகம/ கழனி'. உ%ந
 ெவ.ள� - மண:கம%� கழனியி0 உ%கி6றவ
 
ெவ.ள� எ6;� எ4ணி�ைக உைடயவ
 ஆயின
. 
 
விள�க� : சில�ப - �ழ:க. ெபாறி - விள�க�. 
ஏ�ைட� ெத6ப எ�ைம� க4A� (ெதா0 - மர�. 37) எ6பதனா0 ஒ��த0 
எ6றா
. 
--------- 
45. 45. 45. 45.     

ேச+ அைம ெச+வி;. ெச�ெந0 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 ெச�வி;. ெச�ெந0 வா0�ைள வி�)வா
 - 
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ேசறாக அைம�த வயEேல ெச�ெந0E6 ெவ.ளிய �ைளைய விைத!ப
; இ) நா+ 
பத� என பறி�) நா. ெசGவா
 - இ� நா+C ெசFவி ெபற) எ6+ பறி�) நா. 
ெகா49 ைவ!ப
; <றிய கைடசிய
 2ழா�ெகா49 ஏ2வ
 - �த0 நாளிேலேய 
<றி அம
�த!ப>ட உழ�திய
 திரைள அைழ�)C ெச0வ
. 
 
விள�க� : இ�)ைண நில�தி2 இ�)ைண� கைடசிய
 எ6+ <றிய எ6+� ஆ�. 
--------- 
44446. 6. 6. 6.     

�ைல� தட� ேசதக� ெபாறி!ப ம+ அவ
 
2ைல�) உட6 பதி�தE6 2தி�த வா. கய0 
�ல�) இைட� கவாி க6+ ஊ>ட! ேபா�த பா0 
நில�) இைட! பாG�) அைவ பிற%� நீரேவ.  

 
ெபா�. : �ைல�தட� ேசதக� ெபாறி!ப - த:க. �ைல!பர!பிேல ேச+ ெதறி�க; 
அவ
 2ைல�) உட6பதி�தE6 - அ�கைடசிய
 நாறி6 �=ைய! பிாி�) 
எ0ேலா�� ந9தE6; 2தி�த வா.கய0 - ெவ�வி நடாத இட�ேத 2தி�த ஒளிமி2: 
கய0 மீ6க.; �ல�திைட� கவாி க6+ ஊ>ட!ேபா�த பா0 நில�திைட! பாG�) - 
(அ�கைடசிய
 ெந�:2தE6) 2றி3சி நில�திேல கவாி த6 க6ைற T>= மி2�) 
ெசாாி�த பா0 மைற�த நில�திேல பாG�); அைவ பிற%� நீர-அைவ அ�நில�திேல 
கிட�) பிற%� இய0பின அ�நில�. 
 
விள�க� : ம+: விைனமா+. 2றி3சி நில�ேத கவாி த6 க6ைற ஊ>9தலா6 
அத2 மி�2C ெசாாி�த பா0 மைற�த நில�திைட எ6க. (ம�தநில�)� கய0 
2றி3சி நில�திேல M/தE6 திைணமய�க� <றியவா+) கவாி'� கரா�� நிகரவ 
+.ேள (ெதா0.மர�-17) எ6றதனா0, க6+ எ6றா
. 
--------- 
47. 47. 47. 47.     

பா0 �ைவ அறி�) அைவ பழன� தாமைர 
ேம0 ெசல! பாGதE6 ெவாீஇய வ49 இன� 
ேகா0 ெதா= HைளCசிய
 ��த� ேகா!பவ
 
ஏறிய மாைல� ேத6 இாிய! பாG�தேவ.  
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ெபா�. : அைவ பா�ைவ அறி�த பழன� தாமைரேம0 ெசல! பாGதE6 - 
அ�கய0க. அ!பாE6 �ைவைய அறி�) (நீர0லாைமயா0) கழனியி0 உ.ள 
தாமைர ேமேல ெச0ல! பாGதE6; ெவாீஇய வ4=ன� - (அத2) அ3சிெய%�த 
வ4=6 திர.; ��த� ேகா!பவ
 ேகா0ெதா= HைளCசிய
 - ��ைத� 
ேகா!பவராகிய திர4ட வைளயலணி�த HைளCசிய
; ஏறிய மாைல ேத6 இாிய! 
பாG�த - U=ய மாைலயி0 வ4=ன� ஓட!பாG�தன. 
 
விள�க� : பா�ைவ ெதாி�தன என-� பாட�. 
இC ெசG'@� 2றி3சி, ம�த�, ெநGத0 எ6;� �வைக நில:க@� மய:க� 
<றE6 திைணமய�க� <றியப=யா�. HைளCசிய
 : ெநGத0 நிலமகளி
. 
--------- 
48. 48. 48. 48.     

இாி�த ேத6 2வைளயி6 ெநறி ை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 அ���ேபா) அவி/�) ெகா:2 உயி
�2� - �0ைலயி6 
அ��� ேபாதாக விாி�) ேதைனC ெசாாிய!ப9�; 2வைளயி6 ெநறி இாி�த ேத6 
ேச
�) - 2வைள மலாி6 ெநறியிேல �6� இாி�த ேதனின� ேச
தலா0; 
அணிஞிமி+ �ாி�) ஆ
!ப - அதிE��த ஞிமி+க. �ாி�) ஆரவாாி�க; ஆG பத� 
வி��) எதி
ெகாண� என� ைதவர- (அ�ேதனின�) இF அழகிய உணைவ Hம�2 
வி��தி9கி6ேற�, இதைன ஏ+�ெகா4மி6 எ6+ <றினாேபால அவைற� 
தடவி�ெகா9�க; த%வி M/�த - அ�த ஞிமி+க. அ�ேதனின�ைத� த%வி அதிேல 
M/�தன. 
 
விள�க� : ெகா4மி6 : (ெகா4� என) விகார�. இவறா0 நில மய�க: <றினா
. 
இC ெசG'ளி ெகா49 <>9! ெபா�. ேகா. மி2தி ெகா:2 - ேத6. ஞிமி+,  
ேத6 : வ4=6 இன:க.. 
--------- 
49. 49. 49. 49.     

வள �= ந9பவ
 வர�� இ0 க�பைல 
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இள மைழ �ழ�2 என ம3ைஞ ஏ:கE6 
அளம� 2யிEன� அ%:கி! 5� ெபாழி0 
உள� ெமE மகளிாி6 ஒ9:2� எ6பேவ.  

 
ெபா�. : வள��= ந9பவ
 வர��இ0 க�பைல-ெசழி�த நாறி6 �=ைய ந9� 
உழ�தியாி6 எ0ைலயற ஆரவார�ைத; இளமைழ �ழ�2என ம3ைஞ ஏ:கE6 - 
கா
கால� ெதாட�க�திேல �கிE6 �ழ�கெம6+ நிைன�) மயி0க. 
ஆரவாாி�தE6; அளம� 2யி0இன� அ%:கி - உள3�ழD� 2யிE6 திர. 
(உ4ைமெய6+ க�தி) வ��தி; உள�ெமE மகளிாி6 5�ெபாழி0 ஒ9:2� - 
(கணவைர! பிாி�)) உ.ள� வ��திய மகளிைர!ேபால!, 53ேசாைலயிேல 
ப):2�. 
 
விள�க� : க�பைல - ஆரவார�. ஏ:க0 - ஆரவாாி�த0. 
அளம� : அலம� : ளகர லகர! ேபாE. 2யி0: கா
கால�தி0 ஒ9:கியி��2�; 
ேவனிேல இத2ாிய). மயிD�2� கா
காலேம வி�!ப�>9�. 
--------- 
50. 50. 50. 50.     

வைள� ைகயா0 கைடசிய
 ம>9 வா�கE6 
திைள�தவ
 ப�கிய ேதற0 ேத:2ழி� 
களி!ப உ49 இள அன� க6னி நாைரைய� 
திைள�தE6 ெபைட மயி0 ெத�>9� ெச�மேற.  

 
ெபா�. : கைடசிய
 வைள�ைகயா0 ம>9 வா�கE6 - உழ�திய
 வைளயணி�த 
ைகயினா0 ம)ைவ வா
�தலா0; திைள�தவ
 ப�கிய ேதற0 ேத:2ழி - ெதாழிEேல 
இைடவிடாம0 பயி6றவ
 உ4ட ம) ேத:கிய இட�திேல; இள அன� களி!ப 
உ49 - காம இ6ப� அறி�த அ6ன� அதைன மய:க உ49; க6னி நாைரைய� 
திைள�தE6 - காம இ6ப� அறியாத நாைரைய� <9தE6; ெபைடமயி0 
ெத�>9� ெச�ம+ - (அதைன� க49) மயிெபைட த6 மயிைல� ெதளிவி�2� 
தைலைம�). 
 
விள�க� : மீ49� நட-�ெதாழி0 �தலாக� <+கிறா
 (45-ஆ� ெசG'ளி0 �6 
<றினா
.) திைளயா வ�� அ�வி (சி - 294) எ6றா
 பிற��. ெபைடெய6+� 
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மயிெல6+� பிாி�க. 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�. களி�த0 - க.@49 மய:2த0. 
--------- 
51. 51. 51. 51.     

க4 என� 2வைள'� க>ட0 ஓ�பினா
 
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 அ�2 ெச0லாத உழவ
; 
க4 என� 2வைள'� க>ட0 ஓ�பினா
 - அவ
க@ைடய க4ெண6ேற நிைன�)C 
U9த2! பறி�2: 2வைளைய'� கைளயாக! பறி!பைத நீ�கி; ப4 எ%�) 
இய0பட! பர!பியி>டன
 - ப4ணிைன எ%�தி6 வ=- ேதா6ற! பா=ன
; 
த4வய0 உழவ
த� த6ைம இ6ன) - 2ளி
�த வயE0 உழவாி6 த6ைம 
இFவா+ இ��த). 
 
விள�க� : 2வைள'�: உ�ைம (இழி-) சிற!��ைம. ஓ�பினா
: விைனெயCச�+ 
(விைன �+ விைனெயCச! ெபா�ளி0 வ�த)) உ. �கா
: ெதாழிெபய
 
(விைனயாலைண'� ெபய
) தாமைரைய�, கட- ெளா45 அைடத ேலா�பி 
(ெப��பா4-290) 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+வி�தE6 அதேகக! பா=னாெர6க. 
--------- 
52. 52. 52. 52.     

நி�தில! ப�)ட6 ஈ6+ பாதிாி 
ஒ�த 5 உடறிய நாவி6 நாகினா0 
த�) நீ
 நாைர ேம0 எறிய� த4 கட0 
ைப�) எ% திைர என! பறைவ ஆDேம.  

 
ெபா�. : நி�தில! ப�)உட6 ஈ6+ - ��)! ப�) ேபாD� �>ைடையC ேசர  
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ஈ6+; ஒ�த பாதிாி!5 உடறிய நாவி6 நாகினா0 - த6 நாவி2 ஒ�த பாதிாியின)  
5ைவ� ெக9�த நாவிைன'ைடய ந�ைதயாேல, நாைரேம0 த�)நீ
 எறிய-
நாைரயி6ேம0, த�)� நீ
 எறிய; த4கட0 ைப�) எ%திைர என! பறைவ ஆD� - 
2ளி
�த கடE0 விாி�ெத%� அைலேபால அ�த நாைர ெம0ல எ%�) ஒE�2�. 
 
விள�க� : நி�தில! ப�) உவம�ெதாைகயி0 வ�த ஆ2ெபய
; க�த�வ வழ�க� 
(இைற-1) எ6றாேபால. ஈ6+ (நாவிைன) உைடய எ6க. இ) ேவ4=ய அளவிேல 
நீ
 பாGகி6றைம <றி+. 
--------- 
53. 53. 53. 53.     

ெசா0 அ�� U0 ப�� பா�பி6 ேதாற� ேபா0 
ெம0லேவ க� இ��) ஈ6+ ேம0 அலா
 
ெச0வேம ேபா0 தைல நி+வி� ேத
�த *0 
க0வி ேச
 மா�தாி6 இைற3சி� காG�தேவ.  

 
ெபா�. : ெசா0 அ�3U0 ப��பா�பி6 ேதாற� ேபா0 ெம0லேவ க� இ��) 
ஈ6+ - ெந0லான) UD4ெட6+ ெசா0லகாிய பCைச! பா�பி6 ேதாற�ேபா0 
ெம0ல� க��த:கி ஈ6+; ேமலலா
 ெச0வேமேபா0 தைல நி+வி - 2=!பிறவாதா
 
ெச0வ�ைத!ேபால� தைலைய ேநேர நி+�தி; ேத
�த *0 க0விேச
 மா�தாி6 
இைற3சி� காG�த ெமG!ெபா�ைள ஆராG�த *க0வி ெபா��திய ம�கைள! 
ேபால மிக-� வைள�) விைள�தன. 
 
விள�க� : ெசா0-ெந0. அ�- UD4ெட6+ ெசா0Dதகாிய. ெம0ல-ஒ%க. ேத
�த 
-ெமG!ெபா�ைள ஆராG�த. தா+ப9ெந0 எ6றா
ேபால, காG�த எ6றா
. 
ெச0வ�ைடய ேமலலா
ேபா0 தைலநி+வி எ6னேவ4=ய உவைமைய ேமலலா
 
ெச0வேமேபா0 தைலநி+வி எ6ற), உைடயா
 ெதாழி0 உைடைமேம0 
ஏற!ப>டேதா
 உபசார வழ�2 எ6க. 
--------- 
54. 54. 54. 54.     

மீ6 கணி6 அள-� ெவ+ இட:க. இ6ைமயா0 
ேத6 கண� க��� இய0 கா9� ெச� ெநE6 
வா6 �க/ களி+ மாG கழனி ஆ�க�� 
ஊ6 கணா
�2 உைர!ப அாி) ஒ0 எ6 ��ைம�ேத.  
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ெபா�. : மீ6கணி6 அள-� ெவறிட:க. இ6ைமயா0 - மீனின) 
க4ணளேவ;� பா/நில� இ6ைமயா0; ஊ6கணா
�2 உைர!பாி) - ம�க>2! 
�க/த0 அாியதாG; வா6�க/ கழனி - வானவ
 �க%� கழனியி0; ேத6கண� 
க��பிய0 கா9� - ேத6 இறாE6 திர>சிைய உைடய க��� வள
�த வயD�; 
களி+மாG ெச�ெநE6 ஆ�க�� - யாைன நி6றா0 மைற'� ெச�ெந0Eன) 
�தி
Cசி'�; உைட�தாG ஒ0எ6 ��ைம�) - ஒ0ெல6;� ஓைசைய 
உைட�தாயி+. 
 
விள�க� : �6 விைள- <றி, இதனா0 �றினப= <றினா
. மீ6க4 மிக-� 
உ�>சி'ைடைமயி6 இட:2றி�த0 அாி). (கா9-கழனி. 55ஆ� ெசG'ைள 
ேநா�2க.) 
 
இத6க4 களி+மாG கழனி எ6றதேனா9 களி+ மாG�2� கதி
�கழனி எனவ�� 
ம)ைர�கா3சியிைன (247)'� நிைனக. இ� ெதாட
� க��ைத களி+ மாG�23 
ெச�ெந0 அ:2ைல எ6+� (ைநடத�: �ய�வர -138), யாைன மைறய� கதி
�தைலC 
சாEநீ= எ6+� (பிர�E:. மாைய'-11) களி+மாG!ப� கத/�ெத% 5� பயி
 
எ6+� (தணிைக. நா>-114) பிைறநா> �லவ
 பல�� எ9�தா.வாராயின
. 
--------- 
55. 55. 55. 55.     

ஆG பிழி வி��) வ49 அயிறி உ49 ேத6 
வாG ெபாழி 2வைளக. U= ம.ள
க. 
ேதG பிைற இ��� த� வல�ைக ேச
�தின
 
ஆG ெச� ெந0 அக6ற கா9 அாி2றா
கேள.  

 
ெபா�. : ம.ள
க. ஆGபிழி வி��) வ49 அயிறி உ49 - உழவ
க. சிற�த 
க.ைள வி��தாக வ�த வ4=ைன ஊ>=! பிற2 தா�� உ49; ேத6 வாGெபாழி 
2வைளக. U= - ேதைனC ெசாாி'� 2வைளமலைர அணி�); ேதGபிைற இ��� 
த� வல�ைக ேச
�தினா
 - ேதG�த பிைறமதி அைனய இ��ைப� த� வல�ைகயி0 
ஏ�தினா
; ஆG ெச�ெந0 அக6ற கா9 அாி2றா
க. - ேத
�த அக6ற ெச�ெந 
கா>ைட அாியDறா
க.. 
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விள�க� : 2வைளைய ஈ49� களி!பா பறி�)C U=னா
. கா9 ெப�ைம <றி+. 
எறி2றா�� பாட�. வி��)வ49, வ6ெறாட
 ெமாழி'� (ெதா0. எ%�-
2றியDகர!,9) எ6;3 U�திர�தி0, வ0ெல%�திைட மி2� எ6னா), ஒ+ 
எ6ற மி2தியா6 இய0� கண�)�க4A� ெம0ெலா+� திாி�த). 
 
இC ெசG'ளி6க4 ேதவ
 உழவ
�கிய0பாக அைம�த வி��ேதா�ப ப4பிைன 
நிைன�) ஆGபிழி வி��) வ49 அயிறி உ49 எ6ற HA�க� உண
க. 
வி��Q>='4ட0 சிற�த 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. 56. 56. 56.     

வE'ைட� ைககளா0 மல
�த தாமைர 
ெமE- எGத� 2வைளக. வாட�க� பல� 
ெபாE- எGத! 5� ெபாGைக சில�பி! பா
!� எழ 
மைல பட அாி�) <6 2ய� ைக மாறினா
.  

 
ெபா�. : வE'ைட� ைககளா0 - அ�ெந0ைல அாித2� த�க ஆறDைடய 
ைககளினா0; மல
�த தாமைர ெமE- எGத - அ�கழனிகளி0 மல
�).ள 
தாமைரமல
க. வ��த-�; 2வைளக. வாட-2வைள மல
க. வாட-�; க�பல� 
ெபாE- எGத - ஆரவார� மி�ெக%தலா0; 5�ெபாGைக பா
!� சில�பி எழ - 
மல
�த ெபாGைகயிE��) 23�க@>பட! பறைவக. ஒE'ட6 எழ; மைலபட 
அாி�) <62ய� ைக மாறினா
 - மைலேபால� 2விய ெந0ைல அாி�)வி>9 
வைள�த அாிவாைள� ைகயிE��) மாறினா
. 
 
விள�க� : க�பல� : உாிCெசா0 திாி- (க�பைல). ெபாGைக. பா
!ெபழ என இட�) 
நிக/ெபா�ளி6 ெதாழி0 இட�தி6ேம0 நி6ற). பட:உவம-��. 
 
�6கைள பறியாதவைற ஈ49� களி!பினா0 அாி�தா
. உழவ
 ைகேய 
உலெகலா� தா:2� ைக எ6ப) க�தி வE'ைட�ைககளா6 எ6+ ேதவ
 
அைட�ண
�தன
 எ6ற0 சிற!�. எ6ைன? உழவினா
 ைக�மட:கி6 இ0ைல 
விைழவQஉ�, வி>ேட ெம6பா
�2 நிைல எ6ப) ெபாGயாெமாழிய6ேறா? 
--------- 
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57. 57. 57. 57.     
வாைளயி6 இன� தைல இாிய வ49 அல
 
தா. உைட� தாமைர கிழிய வ4 �ைம 
ேகா. உைட இைளயவ
 2ழா� ெகா49 ஏகE0 
பாைள வாG க�2 இன� பழ:க. சி�)ேம.  

 
ெபா�. : ேகா@ைட இைளயவ
 2ழா� - ெதாழி0 ஆறDைடய இைளஞ
 திர.; 
வாைளயி6 இன� தைல இாிய - வாைளயி6 2% த� இட�திE��) ஓட-�; வ49 
அல
 தா@ைட� தாமைர கிழிய - வ49க. )ைக�) அல
�த, நாள:கைள'ைடய 
தாமைர மல
க. கிழிய-�; வ4�ைம ெகா49 ஏகE6-வளவிய ெநU>ைடC 
�ம�) ெச0வதா0; பாைள வாG க�கின� பழ:க. சி�)� - அC�ைம ப>9 
மடக�2க. பழ:கைளC சி�)�. 
 
விள�க� : தைல - இட� வ49 அல
 - வ49 )ைக�) அல
�த பாைளவாG க�2 - 
மட க�2. ேகா. - ஆற0. இC ெசG'ளி6க4, 

நாெட6ப நாடா வள�தன நாட0ல 
நாட வள�த� நா9 

எ6ப)பறி அ�நா>=6க4 ம�க. வ��தாம ெபறாநி6ற வள� <ற!ப9-
கி6ற). ேம0வ�� 58-60-61. 62-63-ஆ� ெசG'.க@� இ6ன. 
--------- 
58. 58. 58. 58.     

ேசா
 �ய0 �கி0 தைல வில:கி� Q நில� 
மா
� ெகா49 ஆ
�) அ) நரல வ4 �ைள 
ஆ
�+ பலா! பழ� அழி�த நீ. கள� 
ேபா
பினா0 மE�) உட6 ெபாE�த நீரேவ.  

 
ெபா�. : �ய0ேசா
 �கி0 தைலவில:கி - நீைர! ெபாழி'� �கிைல� 
தைலCெச6+ த9�2மா+; Qநில� மா
�ெகா49 ஆ
�) - Qய நில�தி6 
மா
ைபெய0லா� தம�2 இடமாக� ெகா49 நிபதனா0; அ) நரல - அ�நில� 
ெபா+�கமா>ேட6 எ6+ வாGவி9�ப=; வ4�ைள ஆ
�உ+ பலா!பழ� அழி�த 
நீ.கள� - ெச%விய �ைளக. நிைற�த பலா!பழ:க. அழி�)கிட�த நீ4ட 
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கள:க.; ேபா
வினா0 உட6மE�) ெபாE�த நீர - ேபா
களா0 மி�2! ெபாE�த 
இய0பின. 
 
விள�க� : �ய0 - நீ
. வில:கி: விகார�; வில:க எ6க. பழ�: கள�தி2 அைட. 
நில�தி2� கள� சிைனயா�. 
 
இனி, நில�திேல �கிைல வில�கி! பைழய <9க. நிைற�தி�!பதனா0 அ:ஙன� 
அைவ நிைற�த நில� இ!ெபா%) இ9கி6ற ேபாைர! ெபாேற6 எ6+ 
வாGவி9�ப= எ6+மா�. ஆ
� ெகா4ெடனேவ <9க. ெபறா�. �தE0 <றிய 
ெபா�@�2 மா
� என-�, இர4டா� ெபா�@�2 ஆ
� என-� பிாி�க. ஆ
� 
ெகா49 எ6பத2� <9க. ேதா6றா எ%வாG. 
-------- 
59. 59. 59. 59.     

ஈ9 சா0 ேபா
 பழி�) எ�ைம! ேபா�தினா0 
மா9 உற� ெதளி�) ைவ கைள�) கா0 உறீஇC 
ேச9 உற� <!பிய ெச�ெந0 2!ைபக. 
ேகா9 உய
 ெகா%� ெபானி6 26ற� ஒ�தேவ.  

 
ெபா�. : ஈ9ெசா0 ேபா
 அழி�) - ெப�ைம நிைற�த ேபாைர� தைலைய� த.ளி; 
எ�ைம! ேபா�தினா0 மா9உற�ெதழி�) - எ�ைம� கடா�களினா ப�க�ேத உற 
உர!பி; ைவ கைள�)-ைவ�ேகாைல� கைள�); கா0உறீ இC ேச9உற� <!பிய 
ெச�ெந 2!ைபக. - காறி0 Qறி உயரமாக� 2வி�த ெச�ெந ெபாEக.;ேகா9 
உய
 ெகா%�ெபானி6 26ற� ஒ�த - �=உய
�த வளமி2 ெபா6மைல ேபா6றன. 
 
விள�க� : ஈ9-இ9தDமா�. ெபற� எ�ைம �E மைர �0வாG - மறிைவ 
ெய0லா� ேபா�ெதன! ப9ேம (ெதா0.மர�-41.) (30) 
------ 
60. 60. 60. 60.     

க��� க4 உைட!பவ
 ஆைல ேதாெறலா� 
வி��பி வ�) அைட�தவ
 ப�கி வி3சிய 
தி��) சா+ அ9-ழி! பிற�த தீ� �ைக 
பர�) வி4 �2தE6 ப�தி ேச�தேத.  
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ெபா�. : க��� க4 உைட!பவ
 ஆைலேதா+� வி��பி வ�) அைட�தவ
 எலா� 
ப�கி - க��ைபC சா+ ெகா.வா�ைடய ஆைலேதா+� வி��பி வ�) 
ேச
�தவெர0ேலா�� ப�கி; வி3சிய தி��) சா+ அ9-ழி! பிற�த தீ��ைக-மி�க 
சாைற! பா2ெசD�த� காGC��ேபா) உ4டான இனிய �ைக; வி4பர�) 
�2தE6 ப�தி ேச�த) - வான�தி பரவிC ெச0வதா0 ஞாயி+ சிவ�த). 
 
விள�க� : இனி�, க��பி6 ெசGதி <+கி6றா
. எ0லா� எ6ப) இ�திைண�2� 
ெபா). ப�2தE6 தி��தி+. இனி இ:ஙன� ஒ6+ ேச
�த ப4ட:கைள� 
ெகா49ேபாகி6றைம <+கி6றா
. (க4-கA.) 
-------- 
61. 61. 61. 61.     

கிைண நிைல! ெபா�ந
 த� ெச0ல0 கீ/! பட! 
பைண நிைலயாG ெச�ெந0 பக�� ப4='� 
கைண நிைல� க��பினி0 கவ�� ப4='� 
மண நிைல மல
 ெபG) ம+2� ப4='�.  

 
ெபா�. : கிைணநிைல! ெபா�ந
த� ெச0ல0 கீ/!பட! பைணநிைல ஆG ெச�ெந0 
பக�� ப4='� - (உழவ
) கிைண! ெபா�ந�ைடய வ+ைம நீ:க� ெகா9�), மி�க 
ெந0ைல! ப4ைணயிE��) விற2� காரணமான ப4='�; கைண நிைல� 
க��பினி0 கவ�� ப4='� - திர>சிைய!ெபற க��பிE��) பா2 �தEயன 
ெகா49ேபா2� ப4='�; மண�நிைல மல
ெபG) ம+2� ப4='� - மண� 
நிைலெபற மல
கைள யி>9�ெகா49 ேபா2� ப4='�; 
 
விள�க� : இ)�த0 �6+ கவி'� ஒ� ெதாட
. ப4ைண-பைண என ஆன) 
விகார�. நிைல - நிைலெப+த0. கைண- திர>சி. ெச0ல0 - )6ப�. 
கிைண!ெபா�ந
 : ேவளாளைர! �க/�) பா9ேவா
. கிைண: தடாாி எ6;� 
ஒ�வைக! பைற. இவ
க. ஏ
�கள� பா9� ெபா�ந
. கவ�� - ஏ2�. ப4= - 
வ4=. 
---------- 
62. 62. 62. 62.     

ம0ல0 அ� ெத:2 இள நீ
 ெபG ப4='� 
ெம0 இைல! ப4='� க�கி6 ேமத2 



63 

 

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='� - ெவறிைல ெபGத ப4='�; க�கி6 
ேமத2 ப0 ப%�காG�2ைல ெபGத ப4='� - க�கிE��) கிைட�த சிற!�மி2� 
பல ப%�காGகைள இ>ட ப4='�; ஒ02 தீ� ப4ட� ெபG) ஒ%2� ப4='� - 
2ைழ�த இனிய ப4ட�ைத ேயறி இைடவிடா) ேபா2� ப4='�; 
 
விள�க� : ெம0Eைல: விைன�ெதாைக. ப%�காG - பா�2. 
--------- 
63. 63. 63. 63.     

க�: கட0 வள� தர� கைர'� ப4='� 
ெந�:2� �திைரயி6 நிைற�த ப4='� 
ெப�: கE! ப4=க. பிற-� ெச+� 
தி��தி எ� திைசக@� ெசறி�த எ6பேவ.  

 
ெபா�. : க�:கட0 வள�தர� கைர'� ப4='� - காிய கடE6 வள�ைத நக
�2� 
த�த2 �ழ:2� ப4='�; ெந�:2� �திைரயி6 நிைற�த ப4='� - ெந�:க 
�திைரயா0 நிைற�த ப4='�; பிற ெச+� ெப�:கE! ப4=க@� ஒழி�த 
ப4ட:க. நிைற�)! ேபெராEைய'ைடய வ�� ப4=க@�; தி��தி 
எ�திைசக@� ெசறி�த - ஒ%:காக எ0லா� திைசகளி;� ெந�:கின. 
 
விள�க� : கட0வளமாவன: ஓ
�ேகாைல ச:க� ஒளி
பவள� ெவ4��த� –  
நீ
!ப9� உ!பிேனா ைட�). ெந�:2�: நிக/கால� உண
�)�. பிற-�: உ�ைம 
(ப4=க@� என) மா+க. ெச+� எ6;� எCச� ஒEைய உைடய எ6;� 
விாிெயா9 <9�. 
 
நக
� கைர'� பாடமாயி6, கைரத0 திைசC ெசா0லாG�, ெகா49ேபா� எ6;� 
ெபா�. பய�2�. �திைர - அவைர )வைர �தEயன. 
--------- 
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64. 64. 64. 64.     
கிளி வள
 5 ம�) அணி�) ேக9 இலா 
வள வய0 ைவகD� இ6ன) எ6ப ேத6 
)ளிெயா9 ம)� )ளி அறாத ேசாைல U/ 
ஒளி அைம இ��ைக ஊ
 உைர�க நி6றேவ.  

 
ெபா�. : கிளிவள
 5ம�) அணி�) - கிளி வா%� மல
�த ம�தினா0 
அணிய!ப>9; ேக=லா வளவய0 ைவகD� இ6ன) - ெக9தியி0லாத வள�ற 
வய0 நாெடா+� இ�த6ைம�); உைர�க நி6ற - இனி, யா6 உைர!பத 
கி�!பைவ; ேத6 )ளிெயா9 ம)�)ளி அறாத - ேத6)ளி'� ம)வி6 )ளி'� 
நீ:காத; ேசாைலU/ ஒளி அைம இ��ைக ஊ
 - ெபாழி0க. U/�த, ஒளிெபா��திய 
2=யி�!ைப'ைடய (நா>=0 உ.ள) ஊ
க.. 
 
விள�க� : ேக9, வி>=0 கிளி நா0வாG ேவறர� த6னர�; ந>ட� ெப��ெபய0 
கா0 எ>9. எ6ப:அைச. ேத6. (ேதனீ�க. ெகா49வ�)) ைவ�த ேத6. ம)- 5வி6 
ம). மி�க ெபயேலா9, ெபய E6ைமெயE வி>=0கிளி - அ�கணர ச4ைமேயா 
டா+ எ6ப
 பாிேமலழக
; (தி��2ற. : 732-பாிேமலழக
). 
-------- 
65. 65. 65. 65.     

ேசவ0 அ6ன� தாமைரயி6 ேதா9 அவி/�த ெசFவி! 5� 
காவி0 <9 எ9�கிய கFவி� ெகா49 இ��தன 
தாவி0 ெபா6 விள�கமா� த4 2யி0 �ழவமா� 
Qவி ம3ைஞ ந6 மண� �2�)� )�பி� ெகா�பேரா.  

 
ெபா�. : ேசவ0 அ6ன� தாமைரயி6 ேதா9 அவி/�த ெசFவி!5 - அ6னC  
ேசவ0க. இத/விாி�த அழைக'ைடய தாமைர! 5ைவ; காவி0 <9 எ9�கிய 
கFவி�ெகா4=��தன- ெபாழிE <9 எ9�தெபா�>9� 
கFவி�ெகா4=��தன; தா இ0 ெபா6விள�க� ஆ - (அFவ6னC ேசவ0க.) 
2ற� இ0லாத விள�காக-�; த42யி0 �ழவ� ஆ - த4ணிய 2யிேலாைச 
�ழவமாக-�; Qவி ம3ைஞ - PEைய'ைடய மயிைல; )�பி� ெகா�ப
 ந6மண� 
�2�)� - வ49கைள'ைடய மல
� ெகா��க. ந6மண�ேத �2�திவி9�. 
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விள�க� : எ9�கிய - எ9�த2: (எதி
கால விைனெயCச�). தா-வE. Qவி-PE. 
மண� - 5வி6 மண�� கEயாண��. 
 
தாமைரயா;� 2யிேலாைசயா;� இளேவனி0 எ6+ க�தி மயி0 5�ெபா)பாி6 
மைறதE6 ெகா�� �2�)� எ6றா
; ேப9� ேதாைக மயிD� ேசரஇ��தன (மண� 
�2�த2) எ6றா
. இனி, மயி0 அ6ன� விள�காக� 2யி0 �ழவமாக� )�பிைய� 
ெகா�பிட�ேத மண� �2�)� எ6+மா�. ெகா�� Dலா-மயி0, விள�காD� 
�ழவாD� அ�ெகா�பினி6+� ேபா�) ஆ9தE6, அ� ெகா�பி 5வி6 மண�ேத 
)�பிைய! �2தவி>டதாயி+. ெம0Eய ஓைசய6ைமயி6 2யிேலாைசைய 
�ழவமாக� க�தி+. இத2 இ�க��) நிக/த0 ஆடைம� 2யி6ற (82) எ6;� 
அக!பா>= கா4க. 
------------ 
66. 66. 66. 66.     

<=னா
 க4 அ�மல
� 2வைள அ� 2ழி இைட 
வா9 வ.ைள ேம0 எலா� வாைள ஏற! பாGவன 
பா9 சா0 கயிறி0 பாG�) ப0 கல6 ஒE!ப! ேபா�) 
ஆ9 <�தி ஆட0 ேபா6ற நாைர கா4ப ஒ�தேவ.  

 
ெபா�. : <=னா
க4 அ�2வைள மல
 அ� 2ழியிைட - த� கணவ�ட6 <=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 
கயிறி பாG�) ப0கல6 ஒE!ப! ேபா�) ஆ9 <�தி ஆட0ேபா6ற - 
(கழாயினி6+� இழி�)) ப�க�தி0 அைம�த கயிறிேல 2தி�)! பலவைக 
அணிகல6க@� ஒE!ப ஆ9: <�தியி6 <�ைத! ேபா6றன; நாைர கா4ப ஒ�த 
- (கைரயி0 இ��த) நாைரக. கா4பன ேபா6றன. 
 
விள�க� : 2வைள� 2ழியி0 (வ.ைள� ெகா=படர) நா>=ன கைழ'� அதிபட
�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-ப�க�. ஒ�த; பலவி6பா0 விைன�+). 
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வ.ைள� ெகா=யி6ேம0 வாைளமீ6 பாGத0 கயிறி பாG�) ஆடாநி6ற 
<�தியி6 <�)! ேபா6றி��த); கைர�க4 <=யி��த நாைர� 2ழா� <�தாட0 
கா4பாைர ஒ�தி��த) எ6பதா�. 
------------- 
67. 67. 67. 67.     

காவி அ6ன க4ணினா
 கய� தைல� 2ைடதE6 
ஆவி அ6ன 5�)கி0 அணி�த அ020 ப0 கைல 
ேகாைவ அ+ உதி
�தன ெகா.@� நீர
 இ6ைமயி6 
வாவி யா-� ெபா6 அணி�) வான� 5�த) ஒ�தேவ.  

 
ெபா�. : காவி அ6ன க4ணினா
 கய�தைல� 2ைடதE6 - காவியைனய 
க4கைள'ைடய மகளி
 வாவியிட�ேத விைளயா9தE6; ஆவி அ6ன 5�)கி0 
அ020 அணி�த ப0கைல ேகாைவ அ+ உதி
�தன - பாலாவிய6ன 5ேவைல 
ெசGத ஆைடைய'ைடய அ02E6 ேமலணி�த பல கைலக. வடம+ உதி
�தன; 
ெகா.@� நீர
 இ6ைமயி6 - அவைற எ9!பா
 இ0லாைமயா0; வாவி யா-� 
ெபா6 அணி�) வான� 5�த) ஒ�த - வாவிக. எ0லா� ேமகைலைய அணி�), 
வான� மீைன! 5�த த6ைமைய ஒ�தன. 
 
விள�க� : கய�தைல : விகார� (கய�தைல என0 ேவ49�.) ெபா6 : (க�வி) 
ஆ2ெபய
. ேமகைல�2 உ+!பானைவ அ+ M/�தன. கைல-ேமகைல எ6;� 
அணிகல6. ெகா.@நீர
 இ6ைமயி6 எ6ற) பிற
 M/�த ெபா�ைள� தா;� 
எ9�)�ெகா.ளாத நப4�ைடேயா
 அ�நா>9 ம�க. எ6ற2� 2றி!ேப)வாG 
நி6ற). எனேவ, அ�நா>= க.வாாிலாைம <ற ேவ4டாதாயி+ எ6றப=. 
இதேனா9. 

ம4A நீரா>=6 மைல�தன ராகி 
வ4ண மணி'� வயிர�� ��)� 
இ>டன ெகா.@� �>=ன ராதE6 
வான மீனி6 வயி6வயி6 இைம�2� 

 
எனவ�� ெப�:கைதயிைன'� (2-5:54-6) நிைனக. 
----------  
68. 68. 68. 68.     
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பாசவ0 இ=!பவ
 உல�ைக வாைழ! ப0 பழ� 
ஆசினி வ��ைக மா த=�) ேத� கனி உதி
�) 
ஊச0 ஆ9� ைப: க�2 ெத:கி6 ஒ4 பழ� பாீஇ 
வாச� தாைழ ச4பக�தி6 வா6 மல
க. ந�2ேம.  

 
ெபா�. : பாசவ0 இ=!பவ
 உல�ைக - �திய அவைல இ=!பவாி6 உல�ைக; 
வாைழ! ப0பழ� ஆசினி வ��ைக மா த=�) ேத6கனி உதி
�) - பல வாைழ! 
பழ:கைள (உதி
�)) ஆசினி வ��ைக மா ஆகியவைற �றி�), அவறி6 
பழ:கைள'� உதி
�); ஊச0 ஆ9 ைப:க�2 ெத:கி6 ஒ4பழ� பாீஇ- 
அைசகி6ற க�கி6 பழ�ைத'� ெத:கி6 பழ�ைத'� ந%வC ெசG); வாச� தாைழ 
ச4பக�தி6 வா6மல
க. ந�2� மண�+� தாைழ மலைர'� ச4பக மலைர'� 
தட-�. 
 
விள�க� : எனேவ, ஏைனய-� பய6த�� என நிலந6ைம <றினா
. இ�)ைண'� 
ேசாைலக@� அவறி2 அ:கமான வாவிக@� <றினா
. ப�ைம+அவ0: பாசவ0. 
ப�ைம-�)ைம. ஆசினி'� வ��ைக'� பலாவி6 வைகக. இC ெசG'. உய
- 
நவிசியணி. 
------------- 
69. 69. 69. 69.     

ம6ற0 நா+ இல3சி ேமG�) மா �ைல �ர�த பா0 
நி6ற தாைரயா0 நில� நைன!ப ஏகி நீ. மைன� 
க6+ அ��தி ம:ைகய
 கல� நிைற ெபாழிதர 
நி6ற ேமதியா0 ெபாE�த நீர மாட மாைலேய.  

 
ெபா�. : ம6ற0 நா+ இல3சி ேமG�) மா�ைல �ர�த பா0 - மண:கம%� 
ம9வி6 மல
கைள ேமGதலா ெபாிய ம=�ர�த பா0; நில� நைன!ப நி6ற 
தாைரயா0 - நில�ைத நைன�2மா+ மாறா) ெபGத தாைரயாேல; ஏகி நீ.மைன� 
க6+ அ��தி - க6ைற நிைன�)! ெபாிய மைன�2C ெச6+ அதைன ஊ>=; 
ம:ைகய
 கல�நிைற ெபாழிதர நி6ற ேமதியா0 - ம:ைகய
 ெகாண
�த கல�� 
சாD� நிைற'மா+ ெபாழிய நி6ற எ�ைமகளா0; மாடமாைல ெபாE�த நீர - மாட 
ெவா%:2க. ெபாE�த த6ைமயின. 
 
விள�க� : இல3சி - ம9: இடவா2 ெபய
. நிைற -சா0; Pாிவ
- பர�தநீர+  
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நிைற�த0 (பதி-15) எ6றா
 பிற��. மாைல-ஒ%:2. அ�நா>=0 க6+யி
  
ஓG�)க� கற�)பாD4A� ெகா9ைமயி0ைல எ6பா
, க6ற��தி ேமதி 
கல�நிைற ெபாழித�� எ6றா
. இ�க��திைன� கறைவ க6றா
�தி� 
கலநிைறெபாழி'� எனவ�� மணிேமகைலயி;: (12:93) கா4க. 
 
இல3சி ேமG�) எ6ற) அ:ஙன� அ�ேமதிக. பா0மி�கனவாத2� 2றி!ேப) 
எ6க. 
------------ 
70. 70. 70. 70.     

ெவ.ளி! ேபா/ வில:க ைவ�) அைனய வாG மணி� தைல 
ெகா. பவள� ேகா�த அைனய கால 26றிC ெச:கண 
ஒ. அகி0 �ைக திர4ட) ஒ�2� மா மணி! �றா� 
கி.ைளேயா9 பா0 உA� ேக9 இ0 5ைவ பாடேவ.  

 
ெபா�. : ெவ.ளி!ேபா/ வில:க ைவ�தைனய வாG மணி�தைல - (அ�மாட�திேல) 
ெவ.ளி�தக>ைட வில:2தலாக ைவ�த6ன வாயிைன'� அழகிய தைலயிைன'�; 
ஒ. அகி�ைக திர4ட) ஒ�2� மா மணி!�றா - ஒ.ளிய அகிE6 �ைக 
திர4டைத! ேபா6ற காிய நிற�திைன'� உைடய ெபாிய மணி!�றா�க.; 
ெகா.பவன� ேகா�தைனய கால 26றிC ெச:க4 ேக9இ0 5ைவ பாட - 
அ+�)�ெகா4ட பவள�ைத� ேகால�தாலைனய கா0கைள'� 26றிமணியைனய 
சிவ�த க4கைள'� உைடய ெக9தியி0லாத 5ைவக. பாடா நிக; கி.ைளேயா9 
பா0 உA� - கிளிக@ட6 பா0 ப�2�. 
 
விள�க� : மா - க�ைம நிற�. மணி - அழ2. 
ெகா.@த0-அ+�)� ெகா.@த0. ந9- பல வைர உ4ைமயி6, ேகா�தைனய 
எ6றா
. ஒ.ளகி0; ஒ4ைம, அகி2 அைட. சில
 பாட! பி.ைளக. பாD4டா
 
எ6ப)� (ெதானி! ெபா�ளாக�) ேதா6றி+. இCெசG'ளி6க4 
ெசாகிட�தவாேற உவைமகைள! �றவிேக ெகா.@தேல சிற!பா�. ஆசிாிய
 
நCசினா
�கினிய
 அைவயிறி0 சிலவைற வாளா 5ைவ� ேக+கி6றா
. 
�றவி;�ேக ஏ+:கா0 அஃெதா� ெசா0ேலாவியமா2� அ�ைம உண
க. 
------------- 
71. 71. 71. 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�) இ��த வ4ண� அ6னேர.  

 
ெபா�. : கா= உ4ட 5�)கி0 ஊ>9� 5��ைக க%ம-க3சி T>ட!ெபற 
5ேவைல ெசGத ஆைட அகி�ைகயிேல மய:2தலா0; மாைல மாட� ேம0நலா
 
மணி�2ழE6 �/கE6 - ஒ%:கான மாட:களி6ேம0 இ��கி6ற ந0லா�ைடய 
2ழE0 ஊ>9� �ைகயி0 அ�2ழ0 மைறதE6; ேகா9 உய
�த 26றி6ேம0 
2ழீஇய ம3ைஞ - உய
�த �=ைய உைடய 26றி6ேம0 திர4ட மயி0க.; த� 
சிற2 ஆ9� ம3சி;. விாி�) இ��தவ4ண� அ6ன
 - த� சிறைக அFவிட�) 
உலா-� �கிE;.ேள விாி�தி��த த6ைமைய அ� ம:ைகய
 ஒ�தன
. 
 
விள�க� : கா= - க3சி, �>9 (அ�2ழ0) வ�வி�க. அ6ன) எ6ற பாட�தி2 
�/2த0 வ4ண� எ6ன) அ6ன) எ6க. ம:ைகய
 <�தD�2� கா= 
உ4ட5�)கிE;�2� அகி�ைக ஊ>9கி6றன
. <�தD�2� கலாப� உவைம. 
---------- 
72. 72. 72. 72.     

க4 உளா
 H� காதல
 ஒழிக காம� ஈ:2 என 
உ. நிலாய ேவ>ைகயா0 ஊ=னாைர ஆடவ
 
வ4ண ேமகைலகைள! பற அ+ உதி
�தன 
எ4 இ0 ெபா6 �9 ெந�!� உ�க �ற� ஒ�தேவ.  

 
ெபா�. : H� காதல
 க4Aளா
 - உ�மா காதE�க!ப>ட மகளி
 உ� க4களி6 
உ.ளன
; ஈ:2� காம� ஒழிக என - ஈ:2� காம�ைத ஒழிக எ6+ <றி; உ.நிலாய 
ேவ>ைகயா0 ஊ=னாைர ஆடவ
 - உ.ேள நில-கி6ற வி�!ப�தாேல ஊ=! 
ேபாகி6றவைர அவ
களி6 கணவ
க.; வ4ண� ேமகைலகைள! பற அ+ 
உதி
�தன - அழகிய ேமகைலகைள! பி=�க அைவ அ+C சி�தினைவ (கிட�த 
இட�) எ4இ0 ெபா6 �9ெந�!� உ�க �ற� ஒ�த - மா+ அற ெபா6ைனC 
�9� ெந�!ைபC சி�தின �ற:கைள! ேபா6றன. 
 
விள�க� : இைமயா) ேநா�கE6 இ:ஙன� ஊ=னா
. யாைவ [:களி!பன 
ேதவ
ேகா6 (மணி. 14-48) எ6;மிட�)� ஈ:2 த6ைமயிட�ைத உண
�திய). 
த6ைமைய உண
�)த0, ெசலவி;� வரவி;� (ெதா0.கிளவி. 28) U�திர�தி 
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<றினா�. ெபா6;�2� நீலமணி�2� தழD� காி'� உவைம. இCெசG'. 
வ.@வ
 ஊட0 HA�க�ேத <+வனேபா6றேதா
 ஊட0 HA�கமாதDண
க. 
மகளி
 த�ைம இைமயா) ேநா�2� ஆடவ
 க4ணிேல த���வ� ேதா6ற�க49 
H:காதல
 H:க4A.ேள உ.ளன
 எ6+ ஊ=ன
 எ6ப) க��). 
---------- 
73. 73. 73. 73.     

ேகா>9 இள� தக
க@� ெகாG மலர ேதா6றி ேபா0 
U>9 உைடய ேசவD� ேதாணி� ேகாழி ஆதியா 
ேவ>டவறி6 ஊ+ உளா
 ெவ�ளி மா�த
 ேபா
� ெகாளீஇ� 
கா>= ஆ
�2� ெகௗைவ'� க='� ெகௗைவ ெகௗைவேய.  

 
ெபா�. : ெவ�ளி மா�த
 - ெச0வC ெச��கிைன'ைடய மா�த
க., அவறி6 ஊ+ 
உளா
 - அவறி;ைடய �4ைண� க��தாதவராG; ேவ>9 - ேமD� ேபாைர 
வி��பி; ேகா>9 இள� தக
க@� - ெகா��கைள'ைடய இளைமயான ஆ>9� 
கடா�கைள'�; ெகாGேதா6றி மலரேபா0 - ெகாGய� த2�த ேதா6றி 
மல
கைள!ேபா6ற; U>9 உைடய - U>=ைன'ைடய; ேதாணி� ேகாழி ஆதியா - 
ேதாணியி0 வ�த ேகாழி �தலாக� ேகாழிகைள'�; ேசவD� - காைட �தலான 
ேசவ0கைள'�; கா>=! ேபா
 ெகாளீஇ - கா>=! ேபாாி ெபா��தி; ஆ
�2� 
கFைவ'� - ஆரவாாி�2� ஒE'�; க='� கFைவ - கFைவேய - வில�2� ஒE'ேம 
ஒEயாக (அ:2.ளன). 
 
விள�க� : இ:ஙனமாகிய ஆரவாரேமய6றி� )6ப �தEயவறா0 உ4டா2� 
ஆரவார� இ0ைல எ6ப) 2றி!�. க='� கFைவ'� எ6ன0 ேவ4=ய உ�ைம 
ெசG'. விகார�தா0 ெதா�க). 
--------- 
74. 74. 74. 74.     

இ+ H�!பி6 அ� நலா
 ஏ�) வ.ள�) ஏ�திய 
நறவ� ெகா!�ளி�தE6 நா2 �6ைன 5�தன 
சிறக
 வ49 ெசFவழி பாட மாட�) ஊ9 எலா� 
இைற ெகா. வானி6 மீ6 என அர�ைப �ைலயி6 இ��தேவ. 

 
ெபா�. : இ+� H�!பி6 அ�நலா
 ஏ�) வ.ள�) ஏ�திய நறவ� ெகா!�ளி�தE6 
- இ>=ைட'ைடய அழகிய மகளி
 மணி� கி4ண�திேல எ9�த ம)ைவ� 
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ெகா!�ளி�தலா0; நா2 �6ைன சிறக
 வ49 ெசFவழி பாட மாட�) ஊெடலா� 
இைறெகா. வானி6 மீ6என! 5�தன - இைளய �6ைன மர:க. சிறைக'ைடய 
வ49க. ெசFவழி பா9மா+ மாட:களி0 எ0லா� த:கிய வி4மீ6ேபால 
மல
�தன; (நறவ� ெகா!�ளி�தE6) அர�ைப �ைலயி6 இ��த - அவ
க. 
ம)ைவ� ெகா!�ளி�ததா0 வாைழ �ைக �ைலேபால இ��தன. 
 
விள�க� : நா2�6ைன ேவ+ைம�ெதாைகயாG, ஒறிைடயி6 மிகாெமாழி'� 
(ெதா0.2றியDகர! - 7) எ6;3 U�திர�தா6, ஒ+ அடா) நி6ற). ெசா0Eய 
மரபி6 (ெதா0மர� - 26) எ6;3 U�திர�தி0, ெசா0D:காைல எ6றதனா0, நா2 
ெப4ைமேயய6றி, இளைம'� உண
�தி+. நா2�தி
 Hணவ� (சி+பா4.51) 
எ6றா
 பிற��. இைற -த:2த0. 
 
மகளிாி6 உைத�த0 �தEய ெசய0களா0 மல�� மர:கைளC ேச
�தைவ 
�6ைன'� வாைழ'� எனேவ, அவ
 ெகா!�ளி�தலா0 அைவ மல
�தன 
எ6றவா+. 
--------- 
75. 75. 75. 75.     

வில�2 இ0 சாைல யாவ
�2� ெவ!பி6 �! பழC �ைன� 
தைல� தணீ
 மல
 அணி�) ச�தன� ெசG ப�த�� 
ெகாைல� தைலய ேவ0 கணா
 <�)� அ6றி ஐ� ெபாறி 
நில� தைலய )!� எலா� நிைற )@��� ஊ
கேள.  

 
ெபா�. : ஊ
க. -(நா>=0 உ.ள) ஊ
க.; யாவ
�2� வில�2 இ0 சாைல-
யாவ
�2� வில:2த0 இ0லாத உண-Cசாைல �தEயன-�; ெவ!� இ0 �!பழC 
�ைன�தைல� தணீ
- ெவ!ப�ைத நீ�2� க9ெந0E தா6றி Uழ இ��2� 
�ைனயிE��) காைலயி0 எ9�த த4ணீாிேல; மல
 அணி�) ச�தன�ெசG ப�த�� 
- 5-மி>9C ச�தன�� இ>ட த4ணீ
! ப�த��; ெகாைல�தைலய ேவகணா
 
<�)� அ6றி - ெகாைல�2ாிய ேவலைனய க4ைண'ைடய மகளி
 <�தா9� 
இட�� அ0லாம0; ஐ�ெபாறி நில�தைலய )!� எலா� நிைற)@��� - 
ஐ�ெபாறி'� Hக
தகிடமான ெபா�.க. எ0லா� நிைற�) த)���. 
 
விள�க� : ேநாய+�த2 க9ெந0E தா6றி Uழ வள
!பா
க.. தைலய:  
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இர4=ட�)� விைன�2றி!�. இைவ அரச6 அற�. 
------------ 
76. 76. 76. 76.     

அ=சி0 ைவக0 ஆயிர� அற! �ற�� ஆயிர� 
ெகா= அனா
 ெசG ேகால�� ைவக0 ேதா+� ஆயிர� 
ம=- இ0 க�மிய
கேளா9 ம:கல�� ஆயிர� 
 ேவ+ ஆயிர� ஓ��வாாி6 ஓ�பேவ.  

 
ெபா�. : ைவக0ேதா+� ைவக0 அ=சி0 ஆயிர� -(அF^
களி0) நாேடா+� 
காண!ப>ட ைவ2தைல'ைடய அ=சி சாைல'� ஆயிர�; அற!�ற�� ஆயிர� - 
அற�தி2 வி>ட இைறயிE நில:க@� ஆயிர�; ெகா=யனா
 ெசG ேகால�� 
ஆயிர� - மகளி
 ேகால3 ெசG)ெகா.@� இட:க@� ஆயிர�; ம=-இ0 
க�மிய
கேளா9 ம:கல�� ஆயிர� - ெதாழிE ேசா�பியிராத க�மிய
க@� 
ஆயிரவ
; தி�மண�� ஆயிர�; ேவ+ ஆயிர� ஓ��வாாி6 ஓ�ப ஒ=- இைல - 
ெவFேவறாகிய ஆயிர� பா)கா!பாரா கா�க!ப9தE6 தவி
த0 இ0ைல. 
 
விள�க� : இ0ைல'� ேவறாயிர�� (இைல, ெவறாயிர� என வ�தன.) விகார�. 
அற!�ற� எ6பத2 ஓ)வி�23 சாைலெய6ப)� ஒ6+. ஒ=--தவி
-: ஒ=யா 
விழ- (அகநா.149) எ6றா
 பிற��. இைறயிE - வாியி0லாத நில:க.. இைவ 
�W>ெடன-� ப9�. 
-------- 
77. 77. 77. 77.     

ந0தவ� ெசGவா
�2 இட� தவ� ெசGவா
�2� அஃ) இட� 
ந0 ெபா�. ெசGவா
�2 இட� ெபா�. ெசGவா
�2� அஃ) இட� 
ெபற இ6ப� விைழவி!பா6 வி4 உவ�) M/�) என 
மற நா9 வ>ட� ஆக ைவ2� மற நா9 அேரா.  

 
ெபா�. : அ�நா9 ெவற இ6ப� விைழவி!பா6 வி4 உவ�) M/�த) என - அF 
ஏமா:கத நா9 ெவறிைய'ைடய தன தி6ப�ைத உலைக வி��ப! ப4Aத2 
வா6நா9 மகி/�) M/�த) எ6;�ப=; மற நா9 வ>ட� ஆக ைவ2�-த6ைன 
ெயாழி�த நா9க. தன�2 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�; நெபா�. ெசGவா
�2 இட�-
ந0ல ெபா�ைள� த�: க0விைய! பயி0வா
�2� இட�; அ) ெபா�. 
ெசGவா
�2� இட� - அ)ேவ நிைலயி0லாத ெபா�ைள� ேத9வா
�2� இட�. 
 
விள�க� : உ�ைம இர49� (தவ3 ெசGவா
�2� ெபா�. ெசGவா
�2� 
எ6பவறிD.ளைவ) இழி- சிற!�. ெவற� - ெவறி. M/�தெதன: விகார�. 
ஊ�ைர�க நி6ற (சீவக. 64) எ6ற கவி �தலாக �=�த விைனகைளC ேச
�), 
அவைற'ைடய நா9 வி4 M/�ெதனைவ2�; அஃ) இைவ ெசGவா
�கிட� எ6க. 
விைழவி!பா6 : எதி
கால விைனெயCச�. )றவியாைகயா0 M9 ெப+� தவ�ைத 
நறவ� எ6றா
. அற� என!ப>டேத இ0வா/�ைக அஃ)� பிற6பழி!ப 
தி0லாயி6 ந6+ எ6+ தி�வ.@வ
 உைர!ப) கா4க. நறவ� எ6+� தவ� 
எ6+� அைடய9�)� அடா)� வ�த ெசாக@�2 �6ைனய) 
M9ெப+த2ாிய) எ6+�, பி6ைனய) இ0லற� எ6+�, நெபா�. ெபா�. 
எ6+ வ�வனவறி0 �6ன) க0வி எ6+�, பி6ன) ெந6மணி �தEய ெபா�. 
எ6+� H4ணிதி6 உைர வ2�2� நCசினா
�கினிய
 உைரநய� 
உண
�தி6�றபா+. 
நக
 வள� - �ைட நக
 
--------------- 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    
78. 78. 78. 78.     

க4 வைல� கா�க
 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 கா�க
 எ6;� மா ப9�) -க4ணாகிய வைலயாேல 
கா�கராகிய வில:ைக அக!ப9�); ஒ. நிதி� தைச தழீஇ உடல� வி>=9� - 
ஒளிெப+� ெச0வமாகிய தைசைய� ைக�ெகா49 உடைல� ைகவி9�; 
ெப4வைல! படாதவ
 P=6 ஓ:கிய - ெப4ணி6 U/Cசியி0 அக!படாத 
�னிவ�ைடய தவ!பய6 ேபாலC ெச0வ� ஓ:கிய; அ4ண0 க=நக
 அைமதி 
ெச!�வா� - ெப�ைமமி2� காவைல'ைடய இராசமா �ர�தி6 நிைற- <+மா�. 
 
விள�க� : அ� : சாாிைய. மா-வில:2. தழீஇ : ெசா0Eைச அளெபைட. P=6 : இ6:  
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ஐ�த;��. க= : உாிCெசா0. இனி, இCெசG'ைள! ெப4வைல!படாத சா6ேறா
 
ெப�ைமேயா9 மி�2.ள அ4ணல: க=நக
 என� ேகாடDமா�. எ6ைன? ஒ� 
நா>=6 சிற!பி2 அத6க4 சா6ேறா
 நிர�பியி��தேல சிற�த சா6றா� எ6ப. 
இ�க��ைத எFவழி ந0லவ
 ஆடவ
, அF வழி ந0ைல வாழிய நிலேன எனவ�� 
அFைவ ெமG�ெமாழியி;�, ெபாதியிலாயி;� இமயமாயி;� ....... 
�காேரயாயி;� ந9�கி6றி நிைலஇய எ6பத0லைத ஒ9�க:<றா
 உய
�ேதா
 
உ4ைமயி6 எனவ�� இள:ேகாவ=களா
 <றி;� கா4க. இனி, இC 
சி�தாமணிC ெசG'>2 இ!ெபா�ேள ெகா49 க�ப நாட
 தம) கா!பிய�தி6க4 
ெதாட�க�திேலேய இ� க��திைன, 

ஆசல��ாி ஐ�ெபாறி வாளி'� 
காசல�� �ைலயவ
 க4ெண;� 
5சல��� ெநறியி6 �ற3ெசலா� 
ேகாசல��ைன யாறணி <+வா�. 

எ6+ ேமD� அழ2ற அைம�).ளன
. உடல� வி>=9� எ6�ழி உடல� வறிய 
உடல� எ6ப) பட நி6ற). அ4ணல: க=நக
 எ6ற) தைலநகர� எ6ப)பட 
நி6ற). 
----------  
79.79.79.79.    

 வி4�2 விய6 சிைன ெமEய! 5�தன 
ச4பக�) அணிமல
 2ைட�) தா) உக 
வ4 சிைற� 2யிெலா9 மயி0க4 மா+ <உG� 
க4 சிைற! ப9நிழ0 கா- U/�தேவ.  

 
ெபா�. : வி4�2 விய6சிைன ெமEய! 5�தன - வானளாவிய ெபாிய கிைளக. 
வைள'மா+ 5�தனவாகிய; ச4பக�) அணிமல
 தா)க� 2ைட�) - ச4பக�தி6 
அழகிய மலைர மகர�த!ெபா= சி�த� 2ைட�); மயி0கெளா9 2யி0மா+ <G-
மயி0க@ட6 2யி0க. மாறாக� <வி; க4 சிைற!ப9� நிழ0 கா- U/�த - 
ேநா�கினா
 க4க. மீளாத நிழைல'ைடய ெபாழி0க. அ�நகைரC U/�தன. 
 
விள�க� : ெமEய - வைளய. கா
கால�) மயிE6 களி!ைப� தா6 உ>ேகாடE6 
மா+ எ6றா
. மயிெலாெடன மா+க. ெசGெத6 எCச அ9�2, அ���கிளவி'� 
(ெதா0.விைன-34) எ6;3 U�திர�தி பிறவிைன ெகா.@� எ6றதனா0, 
பிறவிைனயாகிய உைடய (நிழைல'ைடய) எ6;: 2றி!பிைன� ெகா4ட). (<வி 
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எ6;�) இகர ஈ+ (<G என�) திாி�த). இனி ேமE கவி�2� (க4வைல) 
ெபா��த மயிைல உவைமயா2 ெபய
 வ�த ஆ2ெபயெர6+ மகளிரா�கி மகளி
 
2யிெலா9 மா+ <வினா
 எ6+ைர!ப)� ஒ� ெபா�.. இனிC, ச4பக�தி6 ேத6 
)ளி�தE6 காெர6+ இ!ெபா�ேள சிற!�ைடய). மயிெலா9 மயிD�, 
ேவனிலாதE 2யிெலா9 2யிD� <விெற6+மா�. சி+பா6ைமயி0 
<விெற6றD� மர�. 
--------- 
80. 80. 80. 80.     

ைக �ைன சா�த�� க= ெசG மாைல'� 
ெமG �ைன �4ண�� �ைக'� ேமவிய 
ெநGெயா9 2:2ம� நிைற�த நாணினா0 
ெபாGைகக. 5� படா� ேபா
�த ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : ைக�ைன சா�த�� - ைகயி �ைன�த ச�தன��; க=ெசG மாைல'� - 
மணமி2 மாைல'�; ெமG�ைன �4ண�� - ெமGயி0 அணி�த �4ண!ெபா='�; 
�ைக'� - <�தD� <>=ய ந+மண! �ைக'�; ேமவிய ெநGேயா9 2:2ம�-
ெமGயி 5சிய �%2ட6 2:2ம��; நிைற�த ெபாG ைகக. நிைற�த வாவிக.; 
நாணினா0 5�படா� ேபா
�த ேபா6ற - நாண�தினா ெபாE- மி2� ஆைடைய! 
ேபா
�த த6ைமைய ஒ�தன. 
 
விள�க� : ேமவிய ெநG-5சின �%2. 2:2ம� - 2:2ம��. இைவ 2ளி!பா
  
அணி�தன. இனி!, பிற
 மா�ப>டெத6;� நாணினாேல 5வாகிய படா� 
ேபா
�த)-மா�. 
---------- 
81. 81. 81. 81.     

க= நல� க��ெபா9 காG ெந0 கைறயி6 
பி= நல� தழீஇ வ�� ெப�: ைக� 23சர� 
அ= நிைல இ�!� எ% அைம�த க0 மதி0 
�ைட நிைல வாாிக. ெபாE�த U/�தேவ.  

 
ெபா�. : க=நல� க��ெபா9 காGெந கைற - விள�கமான நல�த�� க���� 
�றிய ெந0 ெதா2தி'� ஆகிய; இ6பி= நல� தழீஇ வ�� ெப�:ைக� 23சர� - 
இனிய கவள�தி6 நல�ைத வி��பி வ�� நீ4ட )தி�ைகைய 'ைடய களி+க. 
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நிறைல'ைடய; அ=நிைல இ�!� எ% அைம�த - அ=யிளகாம0 நிறைல'ைடய 
கைணயமர� அைம�த, ந6மதி. �ைடநிைல வாாிக.-ந0ல மதிE6 உ>�ற�திேல 
நிைலெபற யாைன� <ட:க.; ெபாE�த U/�த - ெபாE-ட6 U/�).ளன. 
 
விள�க� : ெப�:ைகயாவ) : நில�ேதாG )தி�ைக. வாாி - யாைன�<ட�. இைவ 
மதிE6 உ>�ற�ேத அைம�).ளன. எ%-கைணய மர�. யாைன'4A� உண- 
கவள�. மதி.: மதி0 எ6பத6 ேபாE. 
-------- 
82. 82. 82. 82.     

சல சல �� மத� ெசாாிய� த� த��. 
ெகாைல ம�!� இர>ைடக. 2ளி!ப! பாG�) இ� 
மைல திைள!பன என நாக� ஆ6ற ேபா
 
2லவிய நிைல�கள� ேகால� ஆ
�தேவ.  

 
ெபா�. : இ� மைல திைள!பன என - இர49 மைலக. த�மி ேபா
 
ெசGவனேபால; சலசல ��மத� ெசாாிய -சலசல எ6+ ��மத:க@� ெபGய; 
ெகாைல ம�!� இர>ைடக. 2ளி!ப! பாG�) - ெகாைல�ாி'� இ� ெகா��க@� 
ைத�) மைறய� தா�கி; நாக� த�த�. ஆ6ற ேபா
 - களி+க. தம�2. 
ெப��ேபா
 �ாிய; 2லவிய நிைல�கள� ேகால� ஆ
�த - வைள�த நிைலெபற 
கள:க@� அழ2 நிைற�தன 
------------ 
83. 83. 83. 83.     

��) உைட ெவ4 ம�!� ஈ
�) ெமாG ெகாள! 
ப�தியி0 2யிறிய ம�:கி0 ப0விைனC 
சி�திர� கி��ாி ைவர� ேச
�)ந
 
ஒ�)இய0 இட:க@� ஒ%:2 நீ4டேவ.  

 
ெபா�. : ��)உைட ெவ4 ம�!� ஈ
�) - ��)�கைள'ைடய ெவ.ளிய 
ெகா��கைள அ+�)� (<
ைமயி>9); ெமாGெகாள - அைவ வEைம ெகா.@மா+ 
இ9�; ப�தி ம�:கி0 ப0விைன� 2யிறிய சி�திர� கி��ாி - ப�தி ம�:கிேல பல 
ெதாழி0கைளC ெசGத அழகிய த�த!5ணி0; ைவர� ேச
�)ந
 ஒ�)இய0 
இட:க@� ஒ%:2 நீ4ட -ைவர� இ9ேவா
 த�மி ெபா��தி வா%� ெத��க@� 
ஒ%:2ட6 நீ4=��தன. 
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விள�க� : (ப�தியி6): இ6: அைச. இனி, கி��ாி ைவர�-ேகாளைக'மா�: 
ஆ2ெபய
. ேகாளைக - யாைன� த�த!54. 
----------- 
84. 84. 84. 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>பயிசி ெசG'� இட:க@�; ேக9இலா� ேகா9 
ெவ3சிைல� ெதாழி0 இட�� <=6+ - பயி0வதி 2ைறயி0லாத வைள�த 
வி�!ப� ஊ>9� வி பயிசி ெசG'� இட�� <=+. 
 
விள�க� : ஆடக�தா
: ேவ+ைம�ெதாைக. ேகா9 சிைல: விைன�ெதாைக. 
<=6+: ஒ6ற6பா0 இற�தகால விைன�+. 
 
85. 85. 85. 85.     இைடநக�இைடநக�இைடநக�இைடநக�    

�ைட நக
� ெதாழி0 இட� கட�) ��க பி6 
இைட நக
! �ற� பைண இய��� ஓைச ஓ
 
கட0 உைட�த) என� கல�த) அ� கட0 
மைட அைட�) அைனய) அ� மா�க. ஈ>டேம.  

 
ெபா�. : �ைடநக
� ெதாழி0 இட� கட�) ��கபி6 - �றநகாி0 ெதாழி0 
ெசGவாாிட�ைத யா6 ஒ�வாறா <றி இைட நகாின) த6ைம<ற� 
ெதாட:கினபி6; �ற�பைண இைச�2� இைடநக
 ஓைச-�ைடநக
! �றமாகிய 
ம�த நில�ேத ெச6ெறாE�2� இைடநகாி6 ஓைச; கட0 உைட�த) என� கல�த) 
- கட0 உைட�தாேபால ஆ:2! ெபா��திய); அ�மா�க. ஈ>ட� - அFேவாைச 
பிற�த2� காரணமான மா�களி6 ெதா2தி; அ� கட0மைட அைட�தைனய) - 
அத6 உைட!ைப உல2 2வி�தைட�2� த6ைமைய ஒ�த). 



78 

 

 
விள�க� : ஆதலா0 எ6னா <+த0 அாி). கட�) எ6றா
 <+த0 அ�ைம பறி. 
�2த0 - ெசா0ல!�2த0. அைட�தைனய): (அைட�2� த6ைமய) எ6+ 
ெபா�.ப9வதா0) கால மய�க�. இனி, �ைடநகாிேல ெதாழி0 ெசG'� இட�ைத� 
கட�) உ.ேள ெச6றா0... அைட�தைனய) என அ�நகைர� கா4 ேபா��2� 
<+த0ேபால! ெபா�.ெகா.வேத சிற!�ைடயதாதைல� கா4க. 
------------ 
86.  

சி�)ர! ெபா=க@� ெச� ெபா6 �4ண�� 
ச�தன நீேரா9 கல�) ைதயலா
 
ப�ெதா9 சிவிறியி0 சிதற! பா
 மிைச 
இ�திர வி0 என� கிட�த Mதிேய  

 
ெபா�. : சி�)ர! ெபா=க@� ெச�ெபா6 �4ண�� ச�தன நீெரா9 கல�) - 
சிவ!�நிற! ெபா=கைள'� ெபா �4ண:கைள'� ச�தன�ைத'� பனிநீாிேல 
கல�); ப�ெதா9 சிவிறியி0 ைதயலா
 சிதற - ம>ட�)��தியாD� 
ெந9�)��தியாD� ம:ைகய
 சிதற; பா
மிைச இ�திரவி0 என Mதி கிட�த - 
(அைவ) பாாிேல கிட�த இ�திர வி0ேபால� ெத�விேல கிட�தன. 
---------- 
87.  

பா�த�� ப�� ெபா6னி6 மாட�) உCசி ேம0 
Q� திர. மணி� 2ட� நிைர�)� ேதா6+வ 
5�தன ேவ:ைக ேம0 ெபாE�) கா
 நிைன�) 
ஏ�த�� மயி0 2ழா� இ��த ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : பா�) அ�� ப��ெபானி6 மாட�) உCசி ேம0 - மாறற அாிய �திய 
ெபா6மயமான மாட:களி6 உCசியி0; Q�திர. மணி�2ட� நிைர�)� ேதா6+வ - 
Qய திர4ட நீல மணி�2ட� நிைரயாக� ேதா6+வன; 5�தன ேவ:ைகேம 
கா
நிைன�) - மல
�த ேவ:ைக மர:களி6ேம0 �கிைல நிைன�தலா0; ஏ�த� 
மயி0 2ழா� ெபாE�) இ��த ேபா6ற - ேமேனா�கிய மயிE6 திர. ெபாE-ட6 
இ��தன ேபா6றன. 
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விள�க� : ஏ�க%�த� (சீவக.496) எ6றா
 பி6;�. 5�தன ேவ:ைக : 5�தன : 
விைன�+! ெபயெரCசமாயி+ 5�த ேவ:ைக விய6சிைனேயறி மயிEன� 
அக-� நாட6 (யா! ப�:கலவி��தி, 50 உைர ேமேகா..) 
---------- 
88.  

ெந9: ெகா= நிழ0 மதி ெநறி ைதவர 
உட�� ேவ
�) இன மைழ உரறி ேநா�கE6 
ந9:2� ந0 வைர மாட�) உCசியி0 
அட:கி M/�) அ�வியி6 அ%வ ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : ெந9:ெகா= நிழ0மதி ெநறி ைதவர - நீ4ட ெகா= மி�2Cெச6+ 
ஒளிவி9� தி:களி6 ெநறிைய� தட-தE6; இனமைழ உட�� ேவ
�) உரறி 
ேநா�கE6 - திர4ட ேமக:க. ெமG�%:கி ேவ
�) இ=�) ேநா�கி! ெபGதE6; 
அ�வியி6 ந9:2� - உ.ள அ�வி� திரளா0 ந9:கியவா+; ந0வைர மாட�) 
உCசியி0 அட:கி M/�) அ%வ ேபா6ற - அழகிய மைலயைனய மாட:களி6 
உCசியிேல 2வி�) M/�) அ%வனேபாேல யி��தன. 
 
விள�க� : சில
 ேகாப�திக3சிC ெச��கட:கி அ%தன
 எ6ப) ேபாத�� 
(2றி!�! ெபா�.). 
------------ 
89.  

ெபா6 சி+ ேத
 மிைச! ைப� ெபா6 ேபாதக� 
ந0 சிறா
 ஊ
தE6 ந:ைகமா
 விாீஇ 
உறவ
 ேகாழி ேம0 எறி�த ஒ4 2ைழ 
ம+ அ� ேத
 உ�. ெகாடா வளைம சா6றேவ.  

 
ெபா�. : விாீஇ உறவ
 ந:ைகமா
 ேகாழிேம0 எறி�த ஒ42ைழ - ெந0D! 
பா
�தி��2� ெப4க. ேகாழிேம0 எறி�த ஒளிமி2: காதணி; ெபா6 சி+ 
ேத
மிைச! ெபாE�த ேபாதக� ந0சிறா
 ஊ
தE6 - ெபா6னாலான சி+ ேதாி0 
விள:2� யாைனயி6ேம0 அழகிய சி+வ
க. ஊ
�) ெச0ைகயி0; அ�ேத
 
உ�.ெகாடா வளைம சா6ற - அ�ேதைர உ�ளாவ4ண� �ாி'� வள:க. 
நிைற�தன. 
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விள�க� : விாீகி எ6ப) விாீஇ என ஆயி+. ம+: அைச. விாீஇ - ெந0. 
2ைழெகா49 ேகாழி ெயறி'� வா/�ைகய
 (ெதா0. ெசா0.452. இள� - உைர 
ேமெகா..) இC ெசG'ேளா9, 

ேநாிைழ மகளி
 உண:2ணா� கவ�� 
ேகாழி எறி�த ெகா9:கா கன:2ைழ 
ெபாகா0 �த0வ
 �ரவியி6 +�>9� 
��கா சி+ேத
 �6வழி வில�2�. 

 
எனவ�� ப>=ன!பாைலைய (22-6) நிைனக. இஃ) அ�நகர� 2=ம�களி6 ெ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 ெபா5A� 
கல�க!ப>9; வா
 கைண�ேகா0 எG'� 2னிசிைல HதEனாெரா9 - நீ4ட 
அலகிைன'ைடய அ�ைப எறி'� வைள�த வி0ைல!ேபா6ற ��வ ம:ைகய�ட6; 
ேவ0 இய0 ஆடவ
 விரவி - ேவ0 பயிD� ஆடவ
க. கல�க!ப>9; இ) 
வி4ணவ
 ஆலய� என ஐய� ெசG'� - இ) வானவாி6 இ�!பிட�ேபாD� எ6ற 
ஐய�ைத அ�நக
 உ4டா�2�. 
 
விள�க� : கைண-அல2. ப��ெபா6, க�வியா2 ெபயராக! 54கைள 
உண
�திய). 
---------- 
91.  

க0 �ண� ெசGத ேதா. ைம�த
 காதலா0 
ந0 �ண! ப>9 உைட பற நாணினா0 
ெபா6 �ண�தா0 விள�2 அவி!ப! ெபா:கிய 
ெபா6 �ண� �ற�பைண தவ%� ெபாபிேற.  
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ெபா�. : க0 �ண� ெசGத ேதா. ைம�த
 - க0 Qைண! ெபா=ெசGத 
ேதாைள'ைடய ஆடவ
; காதலா0 ந0 �ண!ப>9 உைடபற -(மகளி
 �ல�) 
ெச0D�ேபா)) த� காதலா0 அவ
க@ைடய அழகிய �4ண� கல�த 
ப>9ைடைய! பற; நாணினா0 ெபா�ண�தா0 விள�2 அவி!ப-அ) ெநகி/�த 
நாண�தா0 அ�மகளி
 அழகிய �4ண! ெபா=ைய� ெகா49 விள�ைக அவி!ப; 
ெபா:கிய ெபா�ண� �ற�பைண தவ%� ெபாபி+ - மி2�த சிதறிய �4ண! 
ெபா= �ற�ேத உ.ள ம�தநில�ேத பர-� ெபாEவின) அ�நக
. 
 
விள�க� : க0-உல� (Q4). �4ண!ப>9-�4ண� அைள�த ப>9. காதலா
 
எ6+� பாட�. நா6கிட�)� �4ண� �ண� என நி6ற). இ) ெதா2�2� 
வழி�ெதா2�தலா�. ெபா�ண�தா0 எ6�ழி ஆD�� ஐ'�பாக-� அத6ெபா�. 
ஆகிய க�வி ெசய!ப9ெபா�ளா'� வ�தன. இத2 விதி உ�பி;� ெபா�ளி;� 
ெமGத9மாறி இ�வயி6 நிைல'� ேவ+ைம எ0லா� திாிபிட6 இலேவ ெதாி' 
ேமா
�ேக (ெதா0. ேவ+ைம மய:கிய0, 18) எ6பதா�. 
---------- 
92.  

நல�த2 நான� நி6+ இ=�2� ந0லவ
 
உல�ைகயா0 உதி
�தன ெத:கி6 ஒ4 பழ� 
நில�) அைவ ெசாாிதE6 ெவாீஇய ம3ைஞ ேபாG� 
கல�) உய
 <�பி6 ேம0 ஆ9� ெகௗைவ�ேத.  

 
ெபா�. : நல� த2 நான� நி6+ இ=�2� ந0லவ
 - வி��ப� த2கி6ற 
�4ண�ைத நி6+ இ=�2� மகளிாி6; உல�ைகயா0 உதி
�தன ெத:கி6 
ஒ4பழ� - உல�ைகயா0 கழ6றனவாகிய சிற�த ெத:கி6 பழ:கைள; அைவ 
நில�)C ெசாாிதE6-அ�மர:க. மடE0 தா:கி நில�தி0 வி9தE6; ெவாீஇய 
ம3ைஞ ேபாG- அ3சிய மயி0 ஓ=Cெச6+; கல�) உய
 <�பி6ேம0 ஆ9� 
ெகௗைவ�) -(அCச� நீ:கி) மர�கல�திேல உயரமான பாGமர�தி6ேம0 ஆ9� 
ஆரவார�ைடய) அ�நக
. 
 
விள�க� : நல�த2 : விய�த2 எ6றாேபால நி6ற). நான�: ஆ2ெபய
, அதிேல 
நைன�தி=�தE6. (நான�-�%2. இத6 ெபய
 இதனி0 நைன�) இ=�23 
�4ண�தி2 ஆயினைமயி6 சிைனயா2ெபய
.) �காாின) ஆழ�தா0 நகரள-� 
கல� வ�த); அரச6 விைளயா9த2C சைம�தன-� ஆ�. �கா
 : )ைற�க�. 
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--------- 
93.  

இ>ட எ. நில�படா வைகயி0 ஈ4=ய 
�>9 இலா �வ+ பாைட மா�களா0 
�. பயி0 ப% மர� ெபாEவி+ ஆகிய 
ம>9 இலா வள நக
 வ4ண� இ6னேத.  

 
ெபா�. : இ>டஎ. நில�படா வைகயி6 ஈ4=ய - ேபாக>ட எ. நில�திேல 
Mழாதவா+ திர4ட; �>=லா �வ+ பாைட மா�களா0 - 2ைறவற பதிென>9 
ெமாழி ேப�� மா�களாேல; �.பயி0 ப%மர� ெபாEவி+ ஆகிய - பறைவக. 
வா%� ப%�த மர�தி6 இய0பிைன'ைடய; ம>9 இலா வள�நக
 வ4ண� 
இ6ன) - அளவற வள�த�� நகாி6 இய0� இ)வைர <றியவாறா2�. 
 
விள�க� : மிேலCசராதE6 ஐயறிவி2ாிய மா�க. எ6;� ெபயரா <றின
. 
இதனாேன ெந��க�� 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 ேதாற� 
------------ 
94.  

த:2 ஒளி நி�தில� 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 நி�தில� தாம� U=ய - நிைலெபற ஒளிைய'ைடய 
��)மாைலைய அணி�த; ெவ:களி இள�ைல ேவக4 மாதரா
 - வி�!ப�� 
மகி/Cசி'� த�� இள�ைலகைள'� ேவலைனய க4கைள'� உைடய ம:ைகய
; 
ைப:கிளி �6ைகேம0 ெகா49 பா
!� எA� - ப�:கி.ைளைய �6 
ைகயிேல�தி அ6ன! பா
!�கைள அ�கிளி�2 எ4ணி� கா>9த2ாிய; ெகா:2 
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அல
 தாமைர� கிட:2 <+வா� - ேத6 கம%� தாமைர மல
 நிைற�த அகழிகைள� 
<+ேவா�. 
 
விள�க� : U=ய எ6றா
, �ைல�= U=+ எ6றாேபால. ெவ�ைம - வி�!ப�. 
ேம0, தாமைர <+தE6 பா
!� அ6ன! பா
!�. (பா
!� - பறைவ� 23�). 
---------- 
95.  

ேகா. �றா இன�ெதா9 �தைல� 2!ைபக. 
ஆ. ெபறா திாிதர அ3சி! பாGவன 
ேமா>9 இறா பனி� கிட:2 உழ�க ெமாG�) எ%�) 
ஈ>டறா! �. இன� இர+� எ6பேவ.  

 
ெபா�. : ேகா. �றா இன�ெதா9 �தைல� 2!ைபக. - ஆற0மி2� �றாவி6 
இன�)ட6 �தைல� திர.க.; ஆ. ெபறா திாிதர-கைரயிேல ஆ>கைள எதி
!பட! 
ெபறாம0 உ.ேள திாிதலா0, அ3சி! பாGவன ேமா>9 இறா- அவறி க3சி 
விைர�) பா'� ெபாிய இறா மீ6க.; பனி�கிட:2 உழ�க-2ளி
�த அகழிைய� 
கல�2தலா0; ஈ>9 அறா! �.ளின� எ%�) இர+� - <>ட� பிாியாத 
பறைவ�ெதா2தி எ%�) ஆரவாாி�2�. 
 
விள�க� : �6ேன கழியைண�தைம (92-ஆ3 ெசG'.) ெப+தE6 �ற- <றினா
. 
(கழி :உ!ப:கழி.) கைரயி0 அ3சி ஆழ�தி ெச6றா0 ஆைள� ெகா0Dத0 
அவறி2� ெ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-. ஒ�தேத.  

 
ெ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 2வி�தி�!ப); 2%வினி6 நீ:கி - �ற�தினி6+� நீ:கி; கைறஅற 
ேயாெகா9 �ய0வேதா
 கட-. ஒ�த) - 2ற� நீ:க� (தீயிைட நி6+) 
ேயாக�ேதா9 தவ3ெசG'� ஒ� கட-ைள! ேபா6ற). 
 
விள�க� : ேயாக�: ேயா2 என� திாி�த). கைற - ��மல�, எ%�த வ49 
�ைக�2�, 5 ெந�!பி2� உவம�. ��மல�: காம�, ெவ2ளி, மய�க�. இத6க4 
வ4=ன� ஆ
!ப� தாமைர எ6+ வ�தைமயா0 தீயிைடநி6+ எ6+ ெபா�. <றி, 
ேமD� வ49 �ைக�2� 5 ெந�!பி2� உவம� எ6+ விள�2த0 
ேபாற�த�கதா�. 
------------ 
97.  

அ�� ெபா;� ெவ.ளி'� மணி'� அ0ல) 
க�: கல� ேதாGவிலா� காம
 5� )ைற 
2��ைப ெம6 �ைலயி6 ேம0 2லாய 2:2ம� 
வி��) ெசGதிட ெவறி ேமனி ேச�தேத.  

 
ெபா�. : அ��ெபா;� ெவ.ளி'� மணி'� அ0ல) - அாிய ெபா6னாD� 
ெவ.ளியாD� மணியாD� ஆன 2ட:கள0லாம0; க�:கல� ேதாG- இலா� காம
 
5�)ைற -ம>2ட� �கவாத அழகிய மல
நிைற�த நீ
�)ைற; 2��ைப 
ெம6�ைலயி6ேம0 2லாய 2:2ம� - (அ:ேக 2ளி�2� மகளிாி6) ெத6ன: 
2��ைப அைனய ெம0Eய ெகா:ைககளி6ேம 5சிய 2:2ம� ; வி��) ெசGதிட 
ெவறி ேமனி ேச�த) -(த6ைன!) �)ைம ெசGதலா0 மண�)ட6 ெமG சிவ�த). 
 
விள�க� : ெபா6 �தEய காரண! ெபய
 அவறா6 இய6ற காாிய�தி6ேம0 
நி6ற (காரண) ஆ2ெபய
. ெவறி - மண�. காம� ம� எ6;� ெசா0 காம
 என� 
2ைற�த). க�:கல� வைன�) �ட!ப9தலா க�நிற�ைடய ம>கல� எ6ப)பட 
நி6ற). 
--------- 
98.  

ப>டவ
� த!பE6 பரைவ ஏ�) அ020 
அ>9 ஒளி அர�த�வாG� 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 அர�த� வாG� 
கணிைக - அக!ப>டவைர� கைர ஏறவிடாம ெகா0வதனா கடலைனய ஏ�திய 
அ02ைல'�, உ��கிய ஒளிமி2� அர�கைனய வாைய'� உைடய பர�ைதைய 
ஒ�2�; அ0ல) மல
�த 5வினா காமபான�ைத உைடய மண3 ெசGத மகைள 
ஒ�2�; காவE6 க>9 உைட� காம
 க6னி - காவலா0 கபி�த வழிநி2� அழகிய 
க6னி!ெப4ைண ஒ�2�. 
 
விள�க� : அ>9 ஒளி அர�த� - உ��கி ஒளிைய'ைடய அர�2. ம>9-காம பான�. 
க>9-கபி�த0 (ெபேறாரா0). அகழி த!பலாேன கணிைகைய ஒ�2�, 
மல
கைள'ைடைமயா0 �) மணமகைள ஒ�2�; காவE0 க6னிைய ஒ�2� எ6க. 
த!�த0-ெகா0Dத0. 
--------- 
99.  

நிைர கதி
 நி�தில� ேகா�) ைவ�த ேபா0 
விைர கம/ க�கி6 ேம0 விாி�த பாைள'� 
2ைர ம)� 2வைளக. கிட:கி0 5�த-� 
உைரயி6 ஓ
 ஓசைன உலாவி நா+ேம.  

 
ெபா�. : நிைரகதி
 நி�தில� ேகா�) ைவ�தேபா0 - ஒ%:காக ஒளிவி9� 
��)�கைள� ேகா�) ைவ�தாேபா0; க�கி6ேம0 விாி�த விைரகம/ பாைள'� - 
க�கி6ேம0 மல
�த மண:கம%� பாைள'�; கிட:கி 5�த 2ைரம)� 2வைளக. 
- அகழியி 5�த ஒE�2� ேதைன'ைடய 2வைளக@�; உைரயி6 உலாவி 
ஓேராசைன நா+� - �க%ற எ:2� பரவி ஓேராசைனயள- கம%�. 
 
விள�க� : 2ைரம): விைன�ெதாைக. உைர - �க/. �கழா0 எ:2� உலாவி. 
ேயாசைன : ைசன
 ெகா.ைக!ப= நாகாத�. 
------------ 
மதிE6 ேதாற� 
100.  

தாG �ைல த%விய 2ழவி ேபால-� 
மா மைல த%விய ம3� ேபால-� 
ஆG �கி0 தழீஇ அ��� அறாத ெநறிய 
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ேசG உய
 மதி0 வைக ெச!�கி6றேத.  
 
ெபா�. : ஆG�கி0 தழீஇ 2ழவி த%விய தாG�ைல ேபால-� - நீ
�ம� திைள�த 
ேமக�ைத� த6னிட�ேத அைண�தலாேல 2ழவிைய அைண�த தாயி6 
�ைலேபால-�; ம3� த%விய மாமைலேபால-� - �கிைல� த6னிட�ேத 
அைண�த ெபாிய மைலேபால-�; அ��� அறாத ெநறிய - நீ
� )ளி நீ:காத 
தைலைய'ைடய; ேச உய
 மதி0வைக ெச!�கி6றேத - மிக-ய
�த மதிE6 
<+பா9 இனி� <ற!ப9கி6ற). 
 
விள�க� : 2ழவி த%விய தாG�ைல ேபால-�, ம3� த%விய மாமைல ேபால-� 
என மாறி� <>9க. ஆG�கி0 - இைள�த ேமக�. அ��� - நீ
�)ளி. 
---------- 
ேவ+ 
101.  

மாறவ
 மற! பைட மைல�) மதி0 பறி6 
*+வைர� ெகா0Eெயா9 *�கி எறி ெபாறி'� 
ேதாற� உ+ ேபG களி+ )+ ெப�� பா��� 
<ற� அன க%2 ெதாட
 2�தெமா9 ேகா4மா  

 
ெபா�. : மாறவ
 மற!பைட மைல�) மதி0 பறி6 - பைகவ
 மறமி2� 
பைடகளா0 ெபா�) அகைழ� கட�) மதிைல! பறினா0; *+வைர� 
ெகா0Eெயா9 *�கிெயறி ெபாறி'� - *+ேபைர ஒ��ைறயி ெகா0D� சத�கினி 
எ6;� ெபாறி'� த.ளி அ=�2� ெபாறி'�; ேதாற� உ+ ேபG - 
காண!ப9வெதா� ேபGேபா6ற ெபாறி'�; களி+ )+ ெப��பா��� - களி+! 
ெபாறி'� வி%:2� ெபாிய பா��! ெபாறி'�; <ற� அன க%2 ெதாட
 
2�தெமா9 ேகா4மா - காலைன!ேபா6ற க%2� க>=யி%�2� ச:கிE'� 
வி>ேட+ எ6;� பைட'� ெகா0D� �E �தEய வில:2க@� ஆகிய 
ெபாறிக@�; 
 
விள�க� : பறி6 எ6பைத� ெதFவ
 தைலபனி!ப� தி��)� என (104ஆ� 
ெசG'ளி0 உ.ள ெதாட�ட6) �=�க. இ)�த0 நா62 பா>9க. 2ளக�. 
*+வைர� ெகா0E - சத�கினி; *+ேபைர ஒ�கா ெ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�: ெகா�2 எழி0 ெசG <ைக 
ந0 தைலக. தி��2� வE ெந��2� மர நிைலேய  

 
ெபா�. : விெபாறிக. - விெபாறிக@�; ெவGயவி9 2திைர -ெகா=ய, 
பைகவ
ேமேல வி9: 2திைர! ெபாறிக@�; ெதாட
 அயி0வா. - தாேன ெதாட
�) 
ெச0D: <ாிய வா> ெபாறிக@�; கெபாறிக. - வ�தவ
ேம0 தாேம ககைள 
M�� இட:கணி �தEய ெபாறிக@�; பாைவ அன� மாட� அ9 ெச�தீ-பாைவ'� 
அ6ன�� ஆகிய ெபாறிக@� நாடகசாைலக@� அட!ப9� ெச�தீ'� ெகா0 �ைன 
ெசG ெகா.ளி - ெகா0லரா �ைனய!ப>ட இ���� ெகா.ளி'�; ெப�: ெகா�2 -
ெபாிய ெகா�2! ெபாறிக@�; எழி0ெசG <ைக - அழகிய <ைக! ெபாறிக@�; 
ந0தைலக. தி��2� வE ெந��2� மரநிைல - அழகிய தைலகைள� 
தி�கி�ெகா.@� வE'டேன ெந��2� மரமான ஐயவி� )லா��; 
 
விள�க� : எழி0ெசG <ைக: இக/Cசி� 2றி!�. விெபாறி - தாேன அ�ெபG'� 
இய�திர வி0. 2திைர - ஒ� ெபாறி. கெபாறி-க0ைல M�� ெபாறி. இதைன 
இட:கணி எ6+� <+ப. பாைவ �தEயன-� ெபாறிக.. மாட� - 
நாடகசாைலேபா6+ ேதா6றி� த6பா ��காைர� ெகா0Dெமா� ெபாறி. ெந��2 
மர� - ஐயவி�)லா�. 
--------- 
103.  

ெச�� உ�2 ெவ� களிக. உமி/வ திாி�) எ:2� 
ெவ�� உ�2 வ>9 உமி/வ ெவ� ெநG �க�) உமி/வ 
அ�� உமி/வ ேவ0 உமி/வ க0 உமி/வ ஆகி� 
த� �ல:களா0 யவன
 தா. ப9�த ெபாறிேய.  

 
ெபா�. : எ:2� திாி�) ெச�� உ�2 ெவ:களிக. உமி/வ - எFவிட�)� திாி�) 
ெச���கின நீைர உமி/வன-�; ெவ�� உ�2 வ>9 உமி/வ - பைகவ
 ேவத2� 
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காரணமான உ�2 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 - 
அ��கைள'� ேவ0கைள'� ககைள'� உமி/வனவாக; யவன
 த� �ல:களா0 
தா.ப9�த ெபாறி-யவன
க. த:க. அறிவி6 திற:களா0 அைம�த ெபாறிக@�; 
 
விள�க� : ஆகி - ஆக. �ல� - அறி-. யவன
 - யவனநா>=E��) வ�).ள தCச
. 
இவ
க. ெபாறிக. இய+வதி0 திற�ைடேயா
க.. ெப�:கைதயி6க4 யவன� 
தCச6 ஒ�வ6 Tகி�2! ெபாறி�ேத
 ெகா9�தைம இலாவாண கா4ட�)�2� 
காண!ப9கி6ற). 
---------- 
104.  

க�� ெபா6 இய0 ப6றி கத நாக� வி9 சகட� 
2ர:2 ெபா� தகாிெனா9 <
�) அாிவ H4*0 
பர�த ப�� ெபா6 ெகா= பதாைகெயா9 ெகாழி�2� 
தி��) மதி ெதFவ
 தைல பனி!ப� தி��தி6ேற  

 
ெபா�. : க��ெபா6 இய0 ப6றி - இ��பா ெசGய!ப>ட ப6றி! ெபாறிக@�; 
கத நாக� - சினமி2� நCசர-! ெபாறிக@�; வி9 சகட� - விட!ெப+� 
ஆழி!ெபாறிக@�; 2ர:2 ெபா� தகாிெனா9 - 2ர:2� ெபா�� ஆ>9�கடா-� 
ஆகிய ெபாறிக@�; <
�) அாிவ H4R0 - <
�) அாி'� H4ணிய 
அாிகயி+க@�; பர�த ப��ெபா ெகா= பதாைகெயா9 - பரவிய 
ப��ெபா6னாலான ெகா=க@� ெப�: ெகா=க@� (ெகா49); ெகாழி�2� 
தி��)� மதி0 - மி2�).ள அழகிய மதி0; ெதFவ
 தைலபனி!ப� தி��தி6+ - 
பைகவாி6 தைல ந9:க� தி��திய). 
 
விள�க� : மதி0 இ6ன)� இ6ன)� தி��திெறனC சிைனவிைன �தெலா9 
�=�த). பறி பனி!ப எ6க. இ� ெதாட
நிைலயி0 ெசாகைள� )ணி�)! 
பலவிட�தி;� எ9�)� <>=ய). (பறி! பனி!ப எ6பனேபால) ெசG'@+!� 
இ�ப�தாறி;� மா>ெட6ப) ஓ�+!பாதE6; அக6+ ெபா�. கிட!பி;� 
அAகிய நிைலயி;� -இய6+ ெபா�. �=ய� த�தன�ைர�த0-மா>ெடன 
ெமாழிப பா>=ய0 வழ�கி6 (ெ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 
வ�தன-: ெகா.க. இFவிதி ேம0வ�வனவறி2: ெ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 அணி�த ஞாயிலாகிய 
�ைலயிைன'�; வா6 ெபா6 ெகா=� <�த0 - வானளா-� ெபாெகா=யாகிய 
<�தEைன'�; கிட:2 வயிர ஆைட - அகழியாகிய வயிர�ேபா6ற ெ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. 
இைழ�த தா/ெபா��திய கத-கைள'ைடய நாD வாயிD� நாD �கமாக 
(அைம�த)) 
 
விள�க� : வைரக. க4விழி!பன ேபா6+ கதைவ'ைடய என விைன�2றி!ெபா9 
�=�த). மைழ உக@� வாயி0 எனேவ ேகா�ரமா�. ஞாயி0: �ைழயி6 வழிேய 
பைகவ
ேம0 அ�ைப 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� கவினிட�த) எ6+� ஆ�. 
மதிE0 இ6ன) ஆைகயினாேல அ�மதி க6னியதாயி��2� அழ2 எ6+மா�. 
------------- 
அகநக
� ேதாற� 
106.  

ெச� ெபா6 மைழ ேபா6+ அ=ெதா+ ஆயிர:க. சி�தி! 
ைப� ெபா6 விைள தீவி0 நிதி த=�) பல
�2 ஆ
�தி 
அ� ெபா6 நில�) ஏ2 2= அக நகர� அ) தா6 
உ�ப
 உல2 ஒ!ப) அத6 த6ைம சிறி) உைர!பா�  
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ெபா�. : ைப�ெபா6விைள தீவி0 நிதி த=�) - �திய ெபா6 விைள'� தீவி0 
நிதிைய ெவ>=; ெச�ெபா6 மைழ ேபா6+ அ=ெதா+ - ெச�ெபா6ைன 
மைழேபா6+ அ=�க= சி�தி; பல
�2 ஆயிர:க. ஆ
�தி - பல
�2� பல 
ஆயிர:கைள� ெகா9�) நிைறவி�தலாேல; அ� ெபா6 நில�) ஏ22= அகநகர� 
அ) - ம+ைமயி0 வா;லக�திேல ெச0D: 2=ைய'ைடய உ.நகரமான அ); 
உ�ப
 உல2 ஒ!ப) - (Hக
Cசியினா0) வா;லைக! ேபா6ற); அத6 த6ைம 
சிறி) உைர!பா� - அத6 த6ைம (�+� உைர�த காிதாயி;�) சிறி) <+வா�. 
 
விள�க� : ஆ
�தி : ஆ
�ததா0 என� திாி�க. இC ெசG'. மிக மிக ஆ/�த 
க��)ைடய). தா� வ��தி ஈ>=! பிற
�2 ஊ>9ேவாராகிய அற�2=கேள 
நிைற�த நகர� எ6பா
, தீவி6நிதி த=�) பல
�2 ஆ
�தி எ6றா
. இ�ைமC 
ெசGத) ம+ைம�காெம;� நிைனேவா9 ஆ
�)வா
 அ0ல
 ஆயி;� காரண� 
காாிய�ைத! பய�ேதவி9த0 ஒ� தைலயாகE6, அ�ெபானில�ேத ஏ2 2= நகர� 
எ6றா
. அ�நகர�ேத உைறேவா
 உ�ப�லக�ைத வி��ப-� ேவ4டா எ6பா
, 
அ)தா6 உ�ப�ல ெகா!ப) எ6றா
. வ.ள6ைமயா6 உ�ப
 உலகிதைன 
ஒFவா) இ�நக
 Hக
Cசியா0 அதைன ஒ�2� எ6ப) க��). அ�தைகயதாகE6 
�ற�<றவியலா) எ6பா
 சிறி)ைர!பா� எ6றா
. 
---------------- 
பர�ைதய
 ேசாியி6 ேதாற� 
107.  

)!� உற/ ெதா4ைடC ெசFவாG� ேதாழிய
 காம� Qதி6 
ஒ!ப ஒ6+ ஆதி ஆக ஆயிர�ேதா
 எ>9 ஈறாC 
ெச!பி� த� ெச�ெபா6 அ020 நல� வைரவி6றி வி2� 
உ!� அைம காம� )!பி6 அவ
 இட� உைர�)� அ6ேற 

 
ெபா�. : )!� உற/ ெதா4ைடC ெசFவாG� ேதாழிய
 காம� Qதி6 - பவள� 
அைனய ெதா4ைடC ெசFவாயராகிய ேதாழியெர6;� காம�ைத விைளவி�2� 
Qதினாேல; ெச�ெபா6 ஒ6+ ஆதியாக ஆயிர�ெத>9 ஈறாஒ!பC ெச!பி - 
ெச�ெபா6 ஒ6+�த0 ஆயிர�ெத>9 இ+தியாக வ�தவ;�2 ஒ!ப விைல <றி; 
த� அ020 வைரவி6றி வி2� - த� அ02ைல அ6� ேவ+பா=6றி வி2�; உ!� 
அைம காம� )!பி6 அவ
 இட� உைர�)� - உவ
!பி0லாத 
காமHக
Cசிைய'ைடய பர�ைதயாி6 இ�!பிட�ைத� <+ேவா�. 
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விள�க� : ெதா4ைட : வாG�2 அைட. நல� வைர- இ6றி - அ6� நிைலெப+த0 
இ6றி, உ!�ைடய ��நீ
 (சீவக.280) எ6றா
 உவ
!பி2. உ!� இனிைம'� ஆ�. 
இனி உவைம� ெதாைகயா�கி, இத2 இஃ) அளெவ6+ உ!பி9மா+ேபால� 
ெகா9�2� ெபா�ளளவான அ6ெப6+� உைர!ப. )!ைப ெயா�2� ெதா4ைட 
ேபாD� ெசFவாG என இர49 உவைம'� ெசFவாைய ேநா�2தE6, அ9�) 
வரDவைமய6+. 
 
உ!பைம காம� உவ
!பி0லாத காம� எ6ற ெபா�@�2 அைமத0 நீ:கி நிற0. 
)!� - Hக
Cசி. கணிைகய
�2� ெகா9�2� ெபா�ளி6 அளவிைன ஒ6+ �தலாக 
ஓெர>=+�த ஆயிர:கா+� என ஆ�த பாிச� (ெப�:. 135: 83-4) எ6+�, 
*+ப�த9�கி ெய>9� கைடநி+�த M+ய
 ப��ெபா6 (சில!.3-164) எ6+� பிற 
சா6ேறா�� <+த0 அறிக. 
--------- 
108.  

2:2ம� ெம%கிC சா
�� தி4ைண'� 2யிறி உ.ளா0 
த:2� ெம6 சா�த�ேதா9 தாம�� தாழ நாறி 
எ:2� ந0 �வ
க. ேதா+� நாடக� எ%தி ஏப! 
ெபா:2 ெம6 மல
 ெபG ேச�ைக ெபாE�) வி4 �கசி உ4ேட  

 
ெபா�. : சா
-� தி4ைண'� 2யிறி� 2:2ம� ெம%கி - சா
�தி��2� 
இட�ைத'� தி4ைணைய'� இயறி� 2:2ம�தாேல ெம%கி; உ.ளா0 த:2ம 
ெமன சா�த�ேதா9 தாம�� தாழ நாறி - உ>�றெம0லா� ெம%கின ச�தன�திேல 
மாைலைய'� தா%மா+ Q�கி; எ:2� ந0 �வ
க. ேதா+� நாடக� எ%தி - அழகிய 
�வ
கெள:2� காம�2றி!�!பட நாடக� எ%தி; ஏறப! ெபா:2� ெம6மல
 
ெபGேச�ைக ெபாE�) - த2தியாக மி�க ெம0Eய மல
ெபGத அைண ெபாE�); 
வி4 �கசி உ49 - வி4ைண வி��பC ெசG'� இயDைடய) அCேசாி. 
 
விள�க� : வி4 ஆ2ெபயரா0 ேதவைர� 2றி�) நி6ற). ேதவமகளிைர Hக�� 
ேதவ�� அவைர ெவ+�) இவைர வி��ப! ப4A� இட� எ6றவா+. 
அவிநய�தா;� ெமG!பா>டா;� காம�2றி!�� ேதா6ற வைரய!ப>ட நாடக� 
எ6க. நாடக� எ%தி எ6றதனா0 ஓவிய� எ6ப) ெபறா�. 
---------- 
109.  
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Q� U/ பரைவ அ020 �ம�கலா) எ6ன M/�த 
கா� U/ ேகாைவ ��த� கதி
 �ைல திமி
�த சா�த� 
வாச ந0 ெபா=க. மாைல வ49 உண M/�த �ற� 
ஆைச! ப>9 அர� ைவக அ�: க= கம%� அ6ேற  

 
ெபா�. : Q�U/ பரைவ அ020 �ம�கலா) எ6ன -ஆைட U/�த பர�த அ020 
�ம�கமா>டா) எ6+; U/ ேகாைவ M/�த கா� ��த� - அFவ02ைலC U/�த 
ேகாைவ சி�திய மணிக@� ��)�க@�; கதி
�ைல திமி
�த சா�த� - ஒளிவி9� 
�ைலயி 5சிய ச�தன��; வாசந ெபா=க. - மணமி2 �4ண!ெபா='�; மாைல - 
மாைல'� ஆகிய இைவக.; வ49 உண M/�த �ற� - வ49க. உ4Aமா+ 
M/�) கிட�2� �ற:க.; அர� ஆைச!ப>9 ைவ2ம அ�:க= கம%� - அர�� 
வி��பி� த:2மா+ ந6மண� பர!��. 
-------- 
110.  

அ� சில�� ஒEேயா9 அ020 கைல ஒE அணி�த �6ைக! 
ப3சி ெம0 விரE0 பாணி ப4 ஒE பவழC ெசFவாG 
அ3சி ேந
�) உயி
�2� ேத6 ேச
 2ழ0 ஒE �ழவி6 ஓைச 
)3ச0 இ0 ஓைச த�மா0 )ற�க�� நிக
�க லாேத  

 
ெபா�. : அ� சில�� ஒEேயா9 - அழகிய சில�ெபாE'ட6; அ020 கைலெயாE - 
அ02E0 அணி�த ேமகைலயி6 ஒE'�; �6ைக அணி�த ப3சி ெம0விரE0 
பாணி-�6� ேச=ய
 ைகயினா0 ெச�ப3சணி�த ெம0Eய விரலா0 எ%!�� 
யாெழாழி'�; பவழC ெசFவாG ப4ஒE - பவழமைனய சிவ�த வாயினா0 எ%!�� 
பா>ெடாE'�; பவழC ெசFவாG அ3சி ேந
�), உயி
�2� ேத6ேச
 2ழ0ஒE - 
பவழC ெசFவாG ெபா��)த2 �தE0 அ3சி;� ெபா��தியபி6 ேந
�) ஊ)� 
ேதனைனய இனிைம ெபா��திய 2ழ0 ஒE'�; �ழவி6 ஓைச )3ச0இ0 ஓைச 
த�மா0 - �ழவி6 ஒE'� ஆகிய நீ:கா ஒEகளாேல )ற�க�� நிக
�கலா) - 
(இCேசாி�2) வா;ல2� ஒFவா). 
 
விள�க� : ெ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 விைழ�த ேசாி ேம0 உல2 அைனய) ஒ6ேற  

 
ெபா�. : ேத6உலாக� ம)CெசG ேகாைத ேத��ைக கமழ ஊ>ட -வ49க. 
உல-� ேத6ெபா��திய மாைலக. ந+��ைகைய� கம%மா+ ஊ>9தலா0, 
வா6உலா� �ட
�2 �= மாநக
 இர- ெசGய - வானி0 உல-� ஞாயிறி6 
கதி
கைள மைற�) மாநகாி பகEேலேய இரைவ உ4டா�க-�; ந0லா
 
அணிகல� பா0நிலாC ெசாாி�) பகைலC ெசGய - ந0லா
 அணிகல�தி6 மணிக. 
பாலைனய நிலைவC ெசாாி�) இரவிD� பகெபா%ைத உ4டா�க-�; ேவனிலா6 
விைழ�த ேசாி ேமDல2 அைனய) ஒ6ேற - காம6 வி��பிய அCேசாி வா;ல2 
ேபா6ற ெதா6ேறயாயி+. 
 
விள�க� : ஏகார�: ேதற�. இர-� பகD� இ6ைமயி6 )ற�க� ஒ�த), இனி பா0-
ப2தி, நிலா-ஒளி எ6+� உைர!ப; நிலா�தைல� திக%� ைப�54 (சீவக.195.) 
பணிநிலா M�� ைப�ெபாெகா= (சீவக.2531) எ6றாேபால. 
------ 
கைட Mதிக. 
112.  

இ>ட *0 வழாைம ஓ= ேயாசைன எ0ைல நீ49 
ம>9வா
 மாைல ேவG�) ச)�க:க. மE�த ��ைம! 
ப>ட�� ப�� ெபா6 5A� பர�) ஒளி நிழ+� தீ� ேத6 
அ>9� தா
 அணி�த மா
ப
 ஆவண� விள�க0 உேற6.  

 
ெ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. மE�த ��ைம - நாச�திகளிேல 
மி�க ஒEயிைன உைடய; ப>ட�� ப��ெபா6 5A� பர�) ஒளிநிழ+� தீ�ேத6 
அ>9� தா
 அணி�த மா
ப
 - த� தர�தி2� தக! ப>ட�� �திய ெபாகல;� 
எ:2� பரவி ஒளி ெசGத2� காரணமான; இனிய ேத6ெசாாி'� (�0ைல) 
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மாைல'� அணி�த மா
பரான வணிக
 �தலாயிேனா
 வா%�; ஆவண� கிள�க0 
உேற6 - அ:கா=� ெத�ைவ� <ற� ெதாட:கிேன6. 
 
விள�க� : ப4ைட�கால�ேத நகர:களி0 ெத��கைள *0 பி=�) ஒ%:2ற 
அைம�2� வழ�க �4ைம உண
க. ஆவண� அ:கா=; கைட�ெத�. 
-------- 
113.  

மணி �ைன ெச� ெபா6 ெகா>ைட வ�� அணி ��த மாைல� 
கணி �ைன பவழ� தி4 கா/ க�பல� கி9கி6 ஊ6றி 
அணி நில� ெம%கிC சா�தி6 அகி0 �ைக�) அ� ெபா6 ேபாதி0 
திணி நில� அணி�) ேத� ெகா. ஐயவி சிதறினாேர.  

 
ெபா�. : மணி�ைன ெச�ெபா6 ெகா>ைட வ��அணி கணி�ைன பவழ� தி4கா/ 
- மணி அ%�தின ெச�ெபா6னா ெசGய!ப>ட கைடமணிைய உைடய, கC�� 
Q�கின, *லறி�த கணி�ைன�த தி4ணிய பவழ�கா�ைப; ��தமாைல� க�பல� 
கி9கி6 ஊ6றி - ��)மாைல �ைன�த க�பல� ேவG�த ச>ட�திேல ெபா��தி 
ஊ6றி; அணிநில� சா�தி6 ெம%கி - அழகிய இட�ைதC சா�தினாேல ெம%கி - 
அகி0 �ைக�) - அகி�ைக ஊ>=, திணிநில� அ�ெபா6 ேபாதி6 அணி�) - 
கப9�த நில�ைத! ெபா6மலரா0 அணி�); ேத�ெகா. ஐயவி சிதறினா
 - 
ெதGவ� இனிதாக�ெகா4ட ெவ4சி+ ந9ைக� Qவின
. 
 
விள�க� : கணி - *0 ேத
�தவ6. அவ6 �ைன�த கா/. திணி நில� - உ+தி ெசGத 
நில�. ேத�ெகா. ஐயவி - ெதGவ:க. இனிதாக�ெகா4ட ெவ4சி+ க92. வ�ப-
கC�. ெகா>ைட - உ�4ைட வ=வமான). கா/ - கா��. கி92 - ச>ட�. ��தமாைல 
�ைன�த 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 ெசாாித2� 
காரணமான கதைவ� தா/�ேகாலா0 திற�); ெபா6 யவன ேபைழ- யவன
 ெசGத 
ெபாGேபைழயிE��); மி6ெசாாி மணி'� ��)� வயிர�� 2வி�) - ஒளி வி9� 
மணி��) வயிர� ஆகியவைற� 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 பகேபாைத இரவா�2� நீலமணி�கல6கைள'� 2வி�தன
. 
 
விள�க� : ந6பக0 - ந9�பக0. 
--------- 
115.  

வி%� கல� ெசாாியC சி�தி M/�தைவ எ9�)� ெகா.ளா 
ஒ%�கின
 அவ
க. ெச0வ� உைர!பாி) ஒழிக ேவ4டா 
பழ� 2ைல� க�2� ெத:2� வாைழ'� ப�� ெபா6னாD� 
எழி0 ெபாE மணியினாD� கைட ெதா+� இயறினாேர.  

 
ெபா�. : வி%�கல� ெசாாியC சி�தி M/�தைவ எ9�)� ெகா.ளா ஒ%�கின
 - 
சிற�த அணிகல6கைளC ெசாாி'� ேபா) சிதறி வி%�தவைற எ9�)�ெகா.ளாத 
வா/வின
; ப%�2ைல� க�2� ெத:2� வாைழ'� - ப%�த 2ைலகைள'ைடய 
க�ைக'� ெத6ைனைய'� வாைழைய'�; ப��ெபா6னாD� எழி0ெபாE 
மணியினாD� - �திய ெபா6னாD� அழ2 மி�க மணிகளாD�; கைடெதா+� 
இயறினா
 - கைடகைள ெய0லா� அணிெசGவி�தன
 (ஆதலா0); அவ
க. 
ெச0வ� உைர!பாி); ேவ4டா ஒழிக - அவ
க@ைடய ெச0வC சிற!� எ6னா0 
உைர�தலாி), நீவி�� ேக>க வி��பேவ4டா ஒழிக. 
--------- 
116.  

�� ேத6 இறாE6 �ச ெமாG திைர இய�பி யா:2� 
ஓைச எ6+ உணாி6 அ0லா0 எ%�) ெமG உண
�த0 ஆகா! 
5� சா�) ஒ�வ
 5சி+ எ%வ
 த� அகல� 5சி 
மா சன� இட� ெபறா) வ4 கைட மE�த) அ6ேற.  
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ெபா�. : மா சன� இட� ெபறா) - மி2தியான ம�க. திர. ேபா�கிட� ெபறாம0; 
5� சா�) ஒ�வ
 5சி+ எ%வ
 த� அகல� 5சி - ந62 இயறிய ச�தன� ஒ�வ
 
மா
பி 5சிய) எ%வ
 மா
பிேல 5�மா+; இறா0 �� ேதனி6 �ச - ேத6<>=0 
ெமாG�2� வ49கைள!ேபால ெந�:க; ெமாGதிைர இய�பி யா:2� - (ஆ:2! 
பிற�த ஓைச'�) ெந�:கிய கடலைலேபால-� ஒE�); ஓைச எ6+ உணாி6 
அ0லா0 எ%�) ெமG உண
த0 ஆகா - ஒEெய6+ உண
தல6றி எ%�தி6 
உ�வ� உணர இயலாம0, வ4கைட மE�த) -வளமி2: கைட�ெத� மE-ற). 
 
விள�க� : யா:2� : உ�; சிற!�. ஓேராைச'� பாட�. 5சி-5ச. நா62 சாதி'� 
அHேலாம! பிரதிேலாம�� ச:கர சாதி'� பறி எ%வ
 எ6றா
 எ6ப
 
நCசினா
�னிய
. எ%வ
 எ6ற) ப6ைம பறி வ�தெத6பேத த�க). 
------------ 
117.  

ெமGயணி ப�� ெபா6 �4ண� ேமத2 நான நீாி6 
ஐ) ப>9 ஒ%கி யாைன அழிமத� கல�) ேசறாGC 
ெசG அணி கல6க. சி�தி மாைல'� ம)-� ம0கி 
ெவG) அ= இ9த2 ஆகா Mதிக. விள�ப0 உேற6.  

 
ெபா�. : ெமGஅணி ப��ெபா6 �4ண� - ெமGயி0 அணி�) மி2�த �திய ந0ல 
�4ண!ெபா=; ேமத2 நான� நீாி6 ஐ)ப>9 ஒ%கி - உய
�த �%காD� 
பனிநீராD� இள2தD+� ெத�வி0 ஒ%2வதா0, யாைன அழிமத� கல�) - 
(அத;ட6) யாைனயி6 மி2மத நீ�: கல�); மாைல'� ம)-� ம0கி - மாைல'� 
ேத;� நிைற�); ேசறாG - ேசறாகி; ெசG அணிகல6க. சி�தி - அ�ைமயாகC ெசGத 
அணிகல6க@� சி�தி; ெவG) அ= இ9த2 ஆகா Mதிக. - விைரய அ= யி9த2 
�=யாத ெத��கைள!பறி; விள�பDேற6 - <ற� ெதாட:2கி6ேற6. 
 
விள�க� : அணி �4ண�: உ4ட (பி6 மி2�த) ேசா+ ேபா0 நி6ற); மிCசி0 
கவி/�த0 மர� மாைலயி;� கல�தி;� தீ49த2 அ= நாணி+, தம) 
நல�தா6. இைவ P=ைக� ெத�ெவாழி�தன. 
------------- 
ெத��களி6 ேதாற� 
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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) ஒ�பா0.  

 
ெபா�. : �ழ- அணி �)நக
 �ரெசா9 வைளவிய - �ழெவாE மி2�த 
ேகாயி0களி0 �ர�� ச:2� ஒE!பதா0; விழ- அணி மகளி
த� விைரகம/ 
இள�ைல - அF விழவி2 அணி�)ெகா4ட மகளிாி6 மண:கம%� 
இள�ைலயி0; அணி இைழ ஒளிஇள ெவயி0ெசய - அணி�த 54களி6 ஒளி இன 
ெவயிைல உ4டா�2�ப=; இ9�ைக மைழஎன மைறயி6 ெபாEவின) ஒ�பா0 -
(ேகாயி0களி0) இ9கி6ற �ைக �கிெலன ஞாயிைற மைற�த 
ெபாEவிைன'ைடய) ஒ� ப�க�. 
 
விள�க� : கதிரவ6 ஒளியி�!பி6 இைழஒளி ேதா6றா). விம- M�ம; ஒE!ப. இC 
ெசG'ளி6க4 �கி0 மி6னேலா9 இ='� உைடயதாG வ�) ஞாயிைற 
மைற!ப)ேபால �ைக �ழ- �தEயவறி6 ஒEேயா9 அணிகல6 மி6ன 
ஞாயிைற மைற�த ெ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 நட�தலா0, �=ெயா9 �='ற 
மிைடதE6 வி9�ட
 -(அதைனC ேசவி�2� அரசாி6) �='� �='� 
ெந�:2தலா0 எ%� ஒளி; மைழ ெகா='ைட மனி6 2லவிய) ஒ�பா0 - �கிEைட 
ெய%� ெகா=ேபா6ற மி6ேபா 2லவிய) ஒ� ப�க�. 
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விள�க� : இ) ெச0வ�4டாத2! பE நட�2� எ6றா
. இனி!, பE நட�தE 
2ைட �தEயன ெநாிதர �=ெந�:கிெற6+மா�. 
--------- 
120.  

5�தைல வாரண! ேபா
� ெதாழி0 இைளயவ
 
நா� தைல ம= விளி� <�ெதா9 2யி0 தர� 
காG�)+ தமனிய� )கெளா9 க=கம/ 
5�)க. க%மிய ெபாEவின) ஒ� பா0.  

 
ெபா�. : 5�தைல வாரண� ேபா
�ெதாழி0 இைளயவ
 - ேதா6றி! 5வைனய 
U>ைட'ைடய ேகாழி!ேபாாி6 ெவறிைய� தமதாக-ைடய இைளஞ
க.; 
நா�தைல ம=விளி� <�ெதா9 2யி0தர - நாவிைன ம=�) ஒE�2� சீ/�ைக� 
<�ெதா9 ெந�:2தலா0, காG�)+ தமனிய� )கெளா9 -(அ!ெபா%) சி�)கி6ற) 
ெபா+கேளா9; க=கம/ 5�)க. க%மிய ெபாEவின) ஒ�பா0 - மண:கம%� 
மல
�)க@� கல�த ெபாE-ைடய) ஒ� ப�க�. 
 
விள�க� : விளிெயனி;� சீ/�ைகெயனி;� Mைளெயனி;� ஒ�2�. காG�)+ - 
காGCசDற. 
------------ 
121.  

ைம�தேரா9 ஊ=ய மகளிைர இைளயவ
 
அ� )கி0 பறE6 காசாி�) அணி கிள
 
��தர நிலமிைசC ெசாாிதE6 மி6 அணி�) 
இ�திர தி�விE6 எழிEன) ஒ�பா0.  

 
ெபா�. : ைம�தெரா9 ஊ=ய மகளிைர இைளயவ
 அ�)கி0 பறE6 - 
கணவ�ட6 பிண:கிய மகளிாி6 அழகிய )கிைல அ�கணவ
 ப+�ேபா); கா� 
அாி�) அணிகிள
 ��தர நிலமிைசC ெசாாிதE6 - கா� ேகாைவய+ அழகிய நல� 
நிைற�த நில�தி0 சி�)தE6; மி6 அணி�) இ�திர தி�விE6 எழிEன) ஒ�பா0 - 
ஒளிெகா49 வானவி0E6 அழகிைன'ைடய) ஒ� ப�க�. 
 
விள�க� : நிலமிைச எ6பதைன நில� விைச எ6+ நCசினா
�கினிய
 பாட� 
ெகா4டன
 எ6ப) அவ�ைரயா6 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) ஒ�பா0.  

 
ெபா�. : வைள அ+� தைளயன வா0அாி அைமபத� - ச:ைக H4ணிதாக 
அ+�தாேபா6+ ெவ.ளிய அாிசியா0 அைம�த ேசாைற'�; அளவ+ 
ந+ெநெயா9 அ9கறி - அளவற ந0ல ெநGயா சைம�த கறிைய'�; விைள- 
அைமதயிெரா9 அைம)ைவ - �றிய தயிரா0 அைம�த )ைவயிைன'�; 
மிைச2வி
 விைர'மி6- உ4பத2 விைர�) ெச0Dமி6; அணிகல� உள எ;� 
உைரயின) ஒ�பா0 - (உ4டபி6 த�த2) அணிகல6க@� உ.ளன எ6;� 
ெமாழியிைன'ைடய) ஒ� ப�க�. 
 
விள�க� : தயிெரா9: ஓ9; எ4A!ெபா�ளி0 வ�த ஓ9-� ஆ�. வாலவி%� 
எ6+� பாட�. அ�நகர�) ம�க. த�மைனயி0 வி��)4ேபா
�2� <E'� 
ெகா9�2� மா4பின
 எ6ப) ேபாதர உள அணிகல;� எ6றா
. 
---------- 
123.  

வைர நிைர அ�வியி6 மத� மிைச ெசாாிவன 
�ைர நிைர களிெறா9 �ைன மணி இய0 ேத
 
விைர நிைர இ-ளிெயா9 இைளயவ
 விர-� 
2ைர நிைர 2ளி
 �ன0 ஆறின) ஒ�பா0.  

 
ெபா�. : வைரநிைர அ�வியி6 மத�மிைச ெசாாிவ6-மைலயிE��) M%� 
ஒ%:கான அ�விைய� த�ேமேல ெசாாி�) ெகா.வனேபால மத�ைத ேமேல 
ெசாாிவனவாகிய; �ைரநிைர களிெறா9 - உய
Cசி'+: களிேறா9�; �ைனமணி 
இய0ேத
 விைரநிைர இ-ளிெயா9 - மணி�ைன�த ேதாி 5>=னா0 விைர�) 
ெச0D� 2திைரகேளா9�; இைளயவ
 விர-�-இைளஞ
க. கல�); 2ைரநிைர 
2ளி
�ன0 யாறின) ஒ� பா0 - ஒE'ட6 நிைர�த 2ளி
�த நீ
ெச0D� 
யா+ைடய) ஒ� ப�க�. 
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விள�க� : அ�விேபா0 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'�; மணி�ழ- அரவ�� - �ழெவாE'�; 
அாிவள
 க4ணிய
 அணிகல அரவ�� - ெசFவாி பரவிய க4ணின�ைடய 
54களி6 ஒE'�; �ாிவள
 2ழெலா9 நர�பிட�) இைசவள
த2� காரணமான 
2ழெலாEெயா9; ெபாEமE கவினிய தி�விைழ க=மைன திறவிதி6 ெமாழிவா� - 
ெபாE-மி�க அழ2ைடய ெச0வ� நிைற�த மைனகைள! பறிC ெசFவிதாக� 
<+ேவா�. 
 
விள�க� : �ாிவள
 2ழ0 - நர�பிட�) இைச வள
த2� காரணமாகிய 2ழ0வழி 
யாெழழீஇ� த4Aைம! பி6ன
 - �ழவிய�பலாம� திாிைக (<�த*0) �ாி - 
வி�!ப�மா�. இஃ) அரச2ாியவ
 இ�!�. 
---------- 
ெத��களிD.ள மைனகைள! பறி� <+த0 
125.  

பாைவ அ6னவ
 ப�) �ைட�தE0 
Qவி அ6ன� ெவாீஇ� )ைண எ6+ ேபாG� 
ேகாைவ நி�தில மாட� 2ழா� மிைச 
ேமவி ெவ4 மதி த6ெனா9 இ��2ேம.  

 
ெபா�. : பாைவ அ6னவ
 ப�) �ைட�தE6 - பாைவயைனய மகளி
 
ப�த=�தE6; Qவி அ6ன� ெவாீஇ!ேபாG-Qவிைய'ைடய அ6ன!பறைவ அ3சி 
ேயா=; ேகாைவ நி�தில� மாட� 2ழாமிைச - ��)மாைல �ைன�த மாட�திரளி6 
ேமேல; ெவ4மதி த6ெனா9 )ைணெய6+ ேமவி யி��2� -ெவ.ளிய தி:கைள� 
)ைணெய6+ க�தி அத;ட6 இ��2�. 
 
விள�க� : (மதி இய:2�ேதா+� தா;� இய:கி+ எ6ப) 2றி!�.) 
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---------- 
126.  

தி�வ நீ. நக
C ெச� ெபானி6 நீ=ய 
உ�வ ஒ4ெகா= ஊழி6 Hட:2வ 
பரைவ ெவ� கதி
C ெச0வன ப6மயி
! 
�ரவி ெபா:2 அழ0 ஆ+வ ேபா6றேவ.  

 
ெபா�. : தி�வ நீ.நக
 ெச�ெபானி6 நீ=ய உ�வ ஒ4 ெகா= ஊழி6 Hட:2வ - 
அ�தைகய ெச0வ� நிைற�த நீ4ட மைனகளி0, ெச�ெபா6னாலாகிய 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 ஞாயிறி;ைடய 2திைரகளி6 ெவ!ப� தவி
!பன ேபா6றன. 
 
விள�க� : பரைவ - பர�த0. இதனா0 அ�நகர�) மா�த
ேபா6+ அ�நகர�� 
த6பா0 வ�த வி��திைன உபசாி�2� ப4� உைட�தாத0 <ற!ப>ட). இ) 
த2றி!ேபற�. 
-------- 
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. ெவ��ைல ஈர� உல
�)வா
 - கணவ
 விைழய 
இைழயணி�த வி�!ப�>9� �ைலகளிேல கணவ
 5சிய ச�தன� �தEயவறி6 
ஈர�ைத உல
�)� மகளி
; ஊ>=ய ேமத2 தீ��ைக U/ - ஊ>=ய ேம�ப>ட இனிய 
�ைக U/�த; 2ைழெகா. வா.�க� - 2ைழ யணி�த ஒளிமி2 �க�; மைழ'. 2ளி
 
அ�கதி
 மாமதி ேபா6� என� ேதா6+�-�கிD> 2ளி
�த அழகிய கதிைர'ைடய 
�%மதி ேபாD� என� காண!ப9�. 
 
விள�க� : உல
�)வா
: ெதாழிெபய
 (விைனயாலைண'� ெபய
.) �ைகU/ �க� 
மைழ'. மாமதிேபால� ேதா6+� எ6க. 
------ 
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128.  
ெச� ெபா6 க4ணி சிறா
 கைள�தி>ட-� 
அ� ெபா6 மாைல அவி/�) உட6 M/�த-� 
த� ெபா6 ேமனி திமி
�த த4 சா�த�� 
வ�� உ4 ேகாைதய
 மா+� அய0 அேரா 

 
ெபா�. : த� அ�ெபா6 மாைல அவி/�) உட6 M/�த-� (மகளி
) த� அழகிய 
ெபா6மாைல <0தலவி/�) ேசா
வதினா0 M/�த-�; ெபா6ேமனி திமி
�த த4 
சா�த�� - அழகிய ெமGயிேல திமி
�த 2ளி
�த ச�தன��; ெச�ெபா6 க4ணி 
சிறா
 கைள� தி>ட-� - சி+வ
 கைள�தி>ட ெச�ெபா6 க4ணி'�; வ��உ4 
ேகாைதய
 மா+� மய0 - ேச=ய
 மா+� 2!ைபக.. 
 
விள�க� : ஏவ சிலதிய
 எ6ப) ேதா6ற வ��உ4ேகாைதய
 எ6றா
. வ�� -
�)ைம. �)ைமைய Hக
�) கழி�த மாைலைய'ைடயவ
 எ6ப) க��). எனேவ, 
சிலதிய
 எ6பதாயி+. இதேனா9, ெகா9!ேபா
 M/�த 2:2ம� 2ைழயD�, 
ெதா9!ேபா
 M/�த Qெவ.ளல��, .... ேவ.விC சமிைத'�.... வாசC�4ண�� .... 
கலைவC சா�த��.... �)! 5மாைல'�..... சிறாஅ
M/�த ெச�ெபா 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� சா�த� தளி�தபி6 
வாாி நி�தில� ைவ!ப ெபா6 5ெவா9 
ேசாி ேதா+ இ) ெச0வ�) இயைகேய.  

 
ெபா�. : இ6ெம%�2 ஆ
�த ேவாி - நாற�� ேதாற�� இனியவறா0 
ெம%கிய ெம%�2 ஆ
�தமண�ைத'ைடய); ெம65 நில�) - ெம6ைமயான 
5நில�திேல; ஆாிஆக அ� சா�த� தளி�தபி6 - அழகாக� ெதாழி0படC சா�ைத! 
5சிய பி6�; ெபா6 5ெவா9 வாாி நி�தில� ைவ!ப - ெபா5-ட6 கட0 ��ைத'� 
ைவ!பா
க.; ேசாிேதா+ இ) ெச0வ�) இயைக - ேசாிேதா+� ெச0வ�தி6 
இயைக, இ�த6ைம�), 



103 

 

 
விள�க� : அாி - ஐ�ைம; அாி ஆாி எ6றாய) விகார�. ஆாி - அழெக6+மா�. 
ஆாியாக - ேமலாக எ6+மா�. ேமD�, தளி�த �4ண� (சீவக.1330) எ6ப. ேவாி - 
இ�ேவாி; ெவ>=ேவ
. 
--------- 
130.  

க�ைன வாச�� கா
 இ�. <�தலா
 
அ�ைம சா6ற அகி0 �ைக வாச�� 
ெச�மிC ேச
�) க4ணீ
 வர� ேத� ெபாழி0 
உாிைம ெகா4டன ஒ4�ற- எ6பேவ.  

 
ெபா�. : க�ைன வாச�� கா
இ�: <�தலா
 அ�ைம சா6ற அகி�ைக வாச�� 
- ெபாாி� கறியின) மணமி2 �ைக'�, காிய நீ4ட <�தE0 ஆ
�த அ�ைமமி2� 
அகிE6 மண!�ைக'�; ெச�மிC ேச�) க4ணீ
வர - ெந�:கிC சிவ�) க4ணீ
 
வ�தலாேல; ஒ4�ற- ேத�ெபாழி0 உாிைம ெகா4ட - சிற�த �றா�க. 
ெபாழிைல� த� இ��ைகயாக� ெகா4டன. 
 
விள�க� : <�தE0 ஆ
�ைக: விைன�ெதாைக. <�தலா
: ெபய�மா�. க�ைன - 
ெபாாி�கறி வாச� மண�. இஃ) ஆ2ெபயராG மண�ைடய �ைகைய� 2றி�த). 
அகி�ைக வாச�� எ6�ழி அகி0 வாச!�ைக'� என மா+க. மாட�ைதவி>9� 
ேத�ெபாழி0 உாிைம ெகா4டன எ6ப) க��). 
---------- 
131.  

நைற'� நான�� நா+� ந+� �ைக 
விறகி6 ெவ.ளி அ9!பி6 அ� ெபா6 கல� 
நிைறய ஆ�கிய ெநG பயி0 இ6 அ�) 
உைற'� மா�த
 வி��ெதா9� உ4பேவ.  

 
ெபா�. : ெவ.ளி அ9!பி6 - ெவ.ளி அ9!பிேல; நைற'� நான�� நா+� 
ந+��ைக விறகி6 - நைற�ெகா='� Qவி ெயாி�2� �%2� மண�2� ந0ல 
மண�+ விறகினாேல; அ� ெபா6கல� நிைறய ஆ�கிய ெநG பயி0 இ6ன�) - 
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அழகிய ெபாகல�திேல நிைறயC சைம�த ெநGகல�த இனிய ேசாைற; உைற'� 
மா�த
 வி��ெதா9� உ4ப - அ:2 வா%� ம�க. வி��ெதா9� உ4பா
க.. 
 
விள�க� : விற2 - ச�தன� �தEயன. வி��ேதா94டேல அழ2 ஆதE6 மா�த
 
வி��ெதா9� உ4பேவ எ6றா
. எனேவ, த�மி0E��) தாேம உ49 த� விலா! 
�ைட�2� �6ெச0வ
 ஆ4=ல
 எ6ப) 2றி!� ஆயி+. 
--------- 
132.  

பாைள ெம6 க�கி6 பழ� ெம0 இைல 
நீ. ெவ4 மாட�) நி6+ ெகா49 அ�நலா
 
ஆளிய ெமாG�ப
�2 அளி�) அணி ச4பக� 
நா. ெசG மாைல நைக �=! ெபGபேவ.  

 
அ�நலா
 நீ.ெவ4 மாட�) நி6+ெகா49 அழகிய மகளி
 நீ4ட ெவ4ைமயான 
மாட�திேல நி6+ ெகா49; ெம6க�கி6 பாைள!பழ� - ெம0Eய க�க� 
பாைளயிE��த பா�ைக'�; ெம0Eைல - ெவறிைலைய'�; ஆளி ெமாG�ப
�2 
அளி�) - (பறி�)�ெகா49) ஆளியைனய வEய ஆடவ
க>2� ெகா9�); அணி 
ச4பக� நா.ெசG மாைல நைக�=! ெபGப -(அவ
க.) அணி�த ச4பக�தி6 �திய 
மல
 மாைலைய வா:கி� த� ��)மாைல U=ய �=யிேல ெபGவா
க.. 
 
விள�க� : ஆளி ெமாG�ப
 அணி�தி��த ச4பயமாைலைய வா:கி நா>கால 
ம6றாயி;� ேவ>ைக மி2தியா0 தம) �=யிேல ெபGவ
. இனி, நா>கால�ேத 
ெசGத ச4பகமாைல அணி�த �=யிேல அ�கால�தி2ாிய 5�கைள! ெபGவ
 
எ6+மா� எ6+ <+வ
 நCசினா
�கினிய
. மண� ெம0Eய பாைள. ெவ.ளிைல 
பாடமாயி6, ெகா�பிேல ெ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 
�%)� வி�தி விைள!ப
 திைள!பேவ.  
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ெபா�. : எ%)வா. ெந9: க4இைண அ�நலா
 - ைம எ%திய வாளைனய ெந9: 
க4கைள'ைடய மகளி
; 2:2ம� ெம%2� மா
பிைட - கணவ�ைடய 2:2ம� 
ெம%கிய மா
பிேல; ெவ��ைல உ%) ேகாைத'� சா�)� வி�தி� திைள!ப - 
ெவ��ைலயாேல உ%) ேகாைதைய'� சா�ைத'� விைத�)� திைள!பனவறி0; 
உவ�தைவ �%)� விைள!ப
 - தா� வி��பியவைறெய0லா� விைள!பா
க.. 
 
விள�க� : 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� பனி�2� பனி�2ேம.  

 
ெபா�. : அனிCச� மல
 <>9A� அ�சி0 ஓதிய
 அ�மல
C சீற= - அனிCச 
மலாி6 ெம6ைமைய� ெகா.ைள ெகா4ட அழகிய சிலவைகயான <�தைல'ைடய 
மகளிாி6 அழகிய மலரைனய சிற=; ம3�ேதாG மணிமாட�) - �கி0 தவ%� 
மணிகளிைழ�த மாட:களிேல; 23சிேம0 பனி�2� - கணவ�ைடய 
சிைகயி6ேமD� ந9:2�; ம02� 5�ப3சி ேமD� பனி�2� - நிைற�த அழகிய 
ப3சிேமD� ந9:2�. 
 
விள�க� : ேகாப�தாD� கரண�தாD� ந9:கிெறன ஊடD� <டD� 
உண
�தி+; ெகா0�ன0 தளாி6 ந9:2வன. நி6+ (பதி.52) எ6றா
 பிற��. 
நகராதE6 ஊட2� காரண: <றாராயினா
 -(நகாி பர�ைதய
 ேசாி உளதாதE6 
ஊட0 ேதா6றிய). ம�த நில�தி6 உாி!ெபா�. ஊட0.) எ3� ெபா�>கிளவி 
ெச3ெசா0 ஆயி6 - பிபட� கிளவா
 �பட� கிள�த0 (ெதா0.இைட-36) 
எ6பதனா 23சிேமD� என உ�ைம ெகாடாராயினா
. 
----------- 
135.  

Qமேம கம%� )கி0 ேச�ைக ேம0 
காமேம Hக
வா
 த� காதலா0 
யாம�� பகD� அறியாைமயா0 
5மி மா நக
 ெபா6 உல2 ஒ�தேத.  
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ெபா�. : Qமேம கம%� )கி0 ேச�ைகேம0 காமேம Hக
வா
 - அகி�ைக 
மண�2� ெவ.ளிய )கிEட!ப>ட அைணயி6ேம காம�ைதேய )G!பவ
க.; த� 
காதலா0 யாம�� பகD� அறியாைமயா0 - த:க. காதலாேல இர-� பகD� 
அறியாததா0; 5மி மாநக
 ெபா6;ல2 ஒ�த) - உலகிைட அ�நக
 ெபா6;லைக! 
ேபா6ற). 
 
விள�க� : Qமேம: ஏகார�. ேதற�. காமேம: ஏகார�, பிாிநிைல. யாம�)� 
எ0ைல'� (கE.139) எ6றா
 பிற��. 5மியி6 5ெம6மாநக
 எ6+� பாட�. 5-
வடெமாழி. 
---------- 
136.  

அர- கா6றி>ட அ�கதி
 மா மணி 
உர- நீ
 ��)� உ. உ+�) உ.ளன 
இரவ0 மா�த
�2� இ6னைவ ஈவ) ஓ
 
�ர- 54டன
 ெபா6 நக
 மா�தேர.  

 
ெபா�. : அர- கா6றி>ட அ�கதி
 மாமணி - அரவ� உமி/�த அழகிய ஒளித�� 
மாணி�க��; உர-நீ
 ��)� உ.@+�) - கடE6 ��)� ஆகியைவ உ>பட; 
இரவ0 மா�த
�2� இ6னைவ உ.ளன - இர�2� ம�க@�2� இைவ 
உ.ளவாயின. (ஆதலா0) ெபா6னக
 மா�தேர ஈவேதா
�ர- 54டன
 - 
ெச0வமி2� அ�நகர ம�க. ெகா9�2� ெகாைடைய ேமெகா4டன
. 
 
விள�க� : இரவல�� இ0ைல; ெகா9!பவ�� இ0ைல எ6ப) 2றி!�. இஃ) 
இக/Cசி. ஏகார�: எதி
மைற. இனி, இ6னைவ இரவ0 மா�த
�2� உ.ளனவாG 
இ��தE பி6 மா�தேர �ர- 54டா
 எ6ற) உயி
 உ+!� �தEயன 
ெகா9�த2� )ணி�தா
 இவேர எ6+மா�; ஏகார� ேதற�. இC ெசG'>2, 
ெபா�.க@. ைவ�)� கிைட�தகாிய அர- மணிைய'� மிக வ��தி� 
ெகா.வதாகிய நீ
��திைன'�<ட இ�நகர மா�த
 இரவல
�2 வழ:2வ
 எ6ப) 
க��தாக�ேகாட0 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��-�0ைலயணி�த அழகிய <�தலாாி6 
�ைலCெச0வ�� (இ6ப��), ம0ல0 மாநக
C ெச0வ�� - வளமி2� மாநகாி6 
ெச0வ�� (ெபா�@�); வா
கழ0 ெச0வ
 ெச0வ�� - கழ0 அணி�த Mராி6 
ெச0வ�� (Mர��) காணிய எ6ப
ேபா0 - விடாம கா4பத2 யா� 
விழி�தி��ேத� எ6+ த� க4ைண ேநா�கி� <+வா
ேபா0 இ��த). 
 
விள�க� : எ6பேவ எ6ப) பாடமாயி6, இைமயா
, நீயி
 இைவ கா4ட2 
யா:க. இைமயாதி��த) எ6+ க4ணி2� <+வாெர6க. ஏகார�: ஈறைச. 
(இைமயாதி��த0 இைமயவ
�கிய0�.) �ைலCெச0வ� எ6றதைன! ேபாக� 
எ6+� நக
Cெச0வ� எ6றதைன ெந6மணி �தEய ெபா�. எ6+�, 
கழெச0வ� எ6றதைன Mர�� எ6+� ஆசிாிய
 நCசினா
�கினிய
 <+வ) 
இனிைம பய�கி6ற). 
---------- 
138.  

�ழ-� ச:க�� �6றி0 �ழ:2வ 
விழ-� ேவ.-� வி9�த0 ஒ6+ இ6ைமயா0 
�கழலா� ப=�) அ6+ இ) ெபா6னக
 
அக/த0 மா� கட0 அ6ன) ஓ
 ��ைம�ேத.  

 
ெபா�. : விழ-� ேவ.-� வி9�த0 ஒ6+ இ6ைமயா0 - விழவி;� 
ேவ.வியி;� ஒ6ைற� ைகவி9த0 இ0லாைமயா0; �6றி0 �ழ-� ச:க�� 
�ழ:2வ - வாயிE0 �ழ-� ச:2� �ழ:2வன; அக/த0 மா�கட0 அ6ன) ஓ
 
��ைம�) - ேதா4ட!ப9� ெபாிய கடலைனயதாகிய ஆரவாரெமா6+ைட); இ) 
ெபா6னக
 �க/தலா� ப=�த6+ - இ! ெபா6னக
 �கழ�த2� த6ைமயத6+. 
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விள�க� : ேவ.வி - சிற!�+ நா>களிேல நிக/வன. ேவ.வி எ6ப) ேவ.- என 
ஈ+ திாி�த). 
----------- 
139.  

தி:க. ��2ைடயா6 தி� மாநக
 
எ:2� எ:2� இட� ெதா+� உ4ைமயா0 
அ� க4 மா நக
�2 ஆ�க� அறாத) ஓ
 
ச:க நீ. நிதியா0 தைழ�கி6றேத.  

 
ெபா�. : தி:க. ��2ைடயா6 தி�மாநக
 - தி:களைனய ��2ைடயானாகிய 
அ�க!ெப�மானி6 தி��ேகாயி0; எ:2� எ:2� இட�ெதா+� உ4ைமயா0 - 
ெத�விட� எ:2� இட�ேதா+� உ4டாைகயினாேல; அ�க4 மாநக
�2 
அறாதேதா
 ஆ�க� - அழகிய இட�ைடய ெபாிய இராசமா�ர�தி2 நீ:காதெதா� 
ெச0வ�; ச:க� நீ.நிதியா0 தைழ�கி6ற) - ச:க� எ6;� ேபெர4ைண'ைடய 
நிதியா0 தைழயா நி6ற). 
 
விள�க� : இனி, மாநக�4ைமயா0 நக
�2 ஆ�க� அறா); அF வா�க� 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
) ஏ�தி நி6ற கபகC ேசாைல யா
�2� 
ஈ6+ அ�. �ர�த ெச0வ�) இராசமா �ர� அதாேம.  

 
ெபா�. : ேத6தைல� )வைலமாைல ைப�)கி0 ெச�ெபா6 5�) - ேதைன� 
தைலயிேல )ளியாக-ைடய மல
மாைல'� ைப�)கிD� ெச�ெபா6;� மல
�); 
ஞா6றன வயிரமாைல ந2கதி
 ��)மாைல கா6+ - Q�க!ெபற வயிரமாைல'� 
ஒளிமி2� ��தமாைல'� ேதா+வி�); அமி
) ஏ�தி நி6ற கபகCேசாைல - 
அமி
த�ைத ஏ�திநி6ற கபகCேசாைல; யா
�2� அ�. ஈ6+ ெச0வ� �ர�த 
இராசமா�ரம) - யாவ��2� அ�ைள [6+ ெச0வ�ைதC �ர�த இராசமா�ர� 
எ6;� ெபயைர'ைடய). 
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விள�க� : இனி, தா6 �ர�த அ�ளாேல யாவ
�2� ம+ைமயி கபகCேசாைலைய 
[6+, அCேசாைலயி ெச0வ�ைத� த6னிட�ேத'ைடய) இராசமா�ர� 
எ6+மா�; எ6ற), இதி0 வா/ வார�ைள� 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 மாக�நீ. மணி�= - 
விைர�) ெச0D� யாைன'�, சிற�த ேவேல�திய பிற ெகா=ய பைடக@�, 
விய�க�த�க ெச:ேகாD�, வான� �க%� நீ4ட மணி�='�; மாாி வ4ைக மா� 
இ0 சீ
ஏக ஆைண ெவ42ைட - �கிலைனய ெகாைடத�:ைக'� 2றமற 
மி2�க%� தனியா>சி'� ெவ42ைட'� உைடய; இ�நக
�2 ம6னவ6 - இ� 
நகர�தரசன); நாக� நீர ந0நக
 ந6ைம த6ன� ெச!�வா� - வா;லகைனய 
அழகிய அர4மைனயின) ந6ைமையC சிறி) <+ேவா�. 
 
விள�க� : தாைன எ6ற) ஒழி�த �6+ பைடைய, ேதவ
 �க%� �= எ6+ 
2லந6ைம <றினா
. சீ
-மி�க �க/, ஏக ஆைண ெபா)வற ஆ@த0. இத6க4 
அரச2ாிய அளி'� ெதறD� நிரேல ஐயேகா0, மாாிவ4ைக, ெவ42ைட 
எ6பவறா;�, ேவகயாைன, மீளிேவ0, ெவGயதாைன, ஏகவாைண 
எ6பவறா;� உண
�த!ப>டன. நாக� - வா;ல2, நாக�ல2மா�. நக
 எ6ற) 
அர4மைனைய 
------- 
142.  

நீ. நில� வ2�) நீ
 நிர�) வ�) இழிதரC 
ேச4 நில�) இயறிய சி�திரC ��:ைக ேச
 
ேகா. நில�) ெவGயவா� ெகா9� �ற� தட� கிட:2 
54 நில�) ைவ�த) ஓ
 ெபாபினி0 ெபாE�தேத.  
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ெபா�. : நீ
�ர�) வ�) இழிதர-நீ
 ஒ%:காக வ�) இழி'மா+; நீ.நில� வ2�) - 
நீ. நில�ைத ெவ>=; ேச4 நில�) இயறிய சி�திரC ��:ைகேச
 - நகர�தி6 
ெவளியிD.ள அகழ ெதாட:கி! ப9�த அழகிய மைறவான கபைட ேச
�த; 
ேகா.நில�) ெவGயஆ� ெகா93�ற� தட�கிட:2 - வ�ேதாைர அக!ப9�தி� 
ெகா0Dத2ாிய ஆழமான நீாி0 ெகா=ய �றாமீ6 வா%� ெபாிய அகழி; நில�)! 
54 ைவ�த) ஓ
 ெபாபினி0 ெபாE�த) - நிலம:ைக�2! 5ணி>ட) ேபா6ற 
ஒ!பற அழகினா ெபாE-ற). 
 
விள�க� : �ற- எ6ப) ஈ+ ெக>9C �ற என வ�த0 �றனைடயா0 (ெதா0 
உயி
மய:2-82) ெகா.க. ��:ைக - கர�த கபைட; நகர�தி6 ெவளியகழி�2� 
அரச6 அர4மைன U/�த அகழி�2� 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) ஒ�தேத.  

 
ெ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�� - வான�திேல உய
�த வா;ல2� 
நின�2 அ3�கி6ற). எ6றE6 - எ6பதனா0; ஆ49 நி6+ - தா6 �கி0 
ம4டல�தளவிேல நி6+; த6 23சி நீ4ட மா4 ெகா=�ைகயா0 <விவி>ட) 
ஒ�தேத - த6 தைலயி0 நீ4ட ெகா=�ைகயாேல, ந�ைம வ�) கா4க எ6+ 
<!பி>9வி>ட த6ைமைய ஒ�த) (ெகா=க. அைச'�த6ைம.) 
 
விள�க� : 23சி - ெகா=நா>9: 2ழி; �:கிDமா�. இத6க4 இ�திர;ைடய 
�கி0 அவ6 நா>= �2� மதி0, ஆகிய பைகவைனC ச�) ெசGவி�த) எ6றD�, 
அ!பைகவனாகிய மதி0 த6ைன வ�) காA�ப= இ�திரைன!பணி�த) எ6றD� 
இனிய கபைனயாத0 உண
க. 
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--------- 
144.  

��) மாைல �!�ாி �ாி மா மணி� கத- 
ஒ�த நா62 ேகா�ர� ஓ:கி நி6+ ஒளி
வன 
ச�தி ெநறி U>=ய தாம நீ. மணிவண6 
த�) ஒளி மணி�= தாம� நா0வ ேபாDேம.  

 
ெபா�. : �ாிமா மணி�கத- ஒ�த நா62 ேகா�ர� - மிக! ெபாிய மணிக. பதி�த 
கதைவ'ைடய த�மி0 ஒ�த நா62 ேகா�ர:களிD�; ஓ:கி நி6+ ஒளி
வன ச�தி 
ெநறி U>=ய -ஓ:கி நி6+ ஒளிெசGவனவாகிய Uல�தி6 தைலயிேல அணி�த; 
�!�ாி ��தமாைல - �!�ாியாக-.ள ��)மாைல தாம�நீ. மணிவண6 த�)ஒளி 
மணி�= - ஒளிமி2� ெந=ேயானாகிய தி�மாE6 பர-� ஒளிைய'ைடய 
மணி�=யி0; தாம� நா0வ ேபாD� - மாைலக. ெதா:2வன ேபாD�. 
 
விள�க� : ேபா6ற-� பாட�. �!�ாியாகிய ��தமாைலைய 'ைடய கத-மா�. 
-------- 
145.  

ச:2 வி�� நி�தில� சா�ெதா9 ஏ�) 54 �ைல� 
ெகா:2 வி�� ேகாைத தா/ <�த0 ஏ�) 
இ:கித� களி!பினா0 எGதி ஆ9� 5� 
ெச: க4 இ�திர6 நக
C ெச0வ� எ6ன) அ6னேத. 

 
ெபா�. : ச:2 வி�� நி�தில� சா�ெதா9 ஏ�) 54 �ைல - ச:2 U0�றி [6ற 
��)மாைலையC ச�தன�)ட6 தா:காநி6ற அணிகல6 பிற-� அணி�த 
�ைலயிைன'�; ெகா:2 வி�� ேகாைத தா/<�த0 ஏ�) சாயலா
 - மண� மி2� 
மாைல ெபா��திய <�தEைன'� உைடய ெம6ைம'+� மகளி
; இ:கித� 
களி!பினா0 எGதி ஆ9� 5�ெபாழி0 - காம� 2றி!�ட6 <=ய களி!�ட6 ெச6+ 
ஆ9� மல
�கா; ெச:க4 இ�திர6 நக
Cெச0வ� எ6ன) அ6ன) - 
ெச:க4ணனான இ�திர6 நகாி கபகCேசாைல எ�தைகயேதா அ�தைகயதா2�. 
 
விள�க� : ெச0வ�: ஆ2ெபய
; ேசாைலைய உண
�தியதா0 
---------- 
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146.  
ெவ.ளி யாைன ெம6 பி= மி6 இல:2 ைப� ெபானா0 
).@� மா6 ஒ��தD� ெச� ெபா6 அ� ெபா6 மா6பிைண 
உ.@ காம� உ. �ட ேவ�த6 ஆ:2 உைறவ) ஓ
 
ப.ளி மாட ம4டப� ப�:கதி
!ப வ4ணேம.  

 
ெபா�. : ெவ.ளி யாைன மி6இல:2 ைப�ெபானா0 ெம6பி=-ெவ.ளியா ெசGத 
களி+� ஒளிவி9� �திய ெபா6னா ெசGத பி='�; ெச�ெபா6 ).@� மா6 
ஒ��தD� - ெச�ெபா6னா ெசGத ).@� கைலமா;�; அ�ெபா6 மா6பிைண - 
அழகிய ெபா6னா ெசGத பிைணமா;�; உ.@ காம� உ.�ட ேவ�த6 ஆ:2 
உைறவ) - ஒ6ைற மெறா6+ ேநா�2: காமேநா�2 ேவ�த6 மன�திேல 
ேவ>ைக�தீைய எ%!ப அவ6 அCேசாைலயி0 த:2வதாகிய; ஓ
 ம4டப� 
ப.ளிமாட� ப�:கதி
! பவண� - ஒ� ம4டப�தி0 உ.ள ப.ளிமாட� ��ெதாளி 
M�� நாக�லைக ஒ�2�. 
 
விள�க� : இனி ெவ.ளியாேல யாைன'� பி='� ெசGத எ6+மா�. இ!ெபா�. 
ஆெறா%�கான). 
-------- 
147.  

ேகா/ அைர மணி மட0 <�த0 ெநறி ஏ�திய 
மாைழய� திர. கனி மா மணி மரகத� 
U/ 2ைல! ப�:க�2 UD பாைள ெவ4 ெபானா0 
ஊ/ திர. மணி� கயி+ ஊச0 ஆட வி>டேத.  

 
ெபா�. : மாைழதிர. அ�கனி - ெபா6னா ெசGத அழகிய திர4ட பழ�ைத'�; 
மாமரகத மணி U/2ைல - ெப�ைம மி2� மரகத மணியா ெசGய!ெபற 
2ைழைய'�; ெவ4 ெபா6னா0 UDபாைள - ெவ.ளியா ெசGத UDைடய 
பாைளைய'�; ஏ�திய ேகா/ அைர - ஏ�திய ெகா%விய அ=!பாக�திைன'�; 
மணிமட0 ப�:<�த0 க�2 ெநறி -நீலமணியா ெசGத மடEைன'� உைடய 
பசிய <�த க�கி6 ெநறியிேல; ஊச0 ஆட இ>ட) ஊ/திர. மணி�கயி+ - 
ஊச0 ஆட இ>ட கயி+ ஒ%:காக� திர4ட ��)வட�. 
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விள�க� : <�த க�2: <�த பைனேபால� க�கி0 ஒ�வைக: ேகா/ - ெகா%விய. 
மணிமட0: மணி-நீலமணி. மணி�கயி+: மணி: ஈ49 ��). 
-------- 
148.  

ெம6 திைன! பிற:கD� மிளி
�) M/ அ�வி'� 
26+ அய0 மணிC �ைன� 2வைள க4 விழி!ப-� 
நி6+ ேநா�2 மா6 பிைண நீல யாைன ம6னவ6 
க6+ காம� ெவஃகிய காம
 காம 5மிேய.  

 
ெபா�. : நீலயாைன ம6னவ6 க6+ காம� ெவஃகிய காம
 காம5மி - காிய 
யாைனைய'ைடய ேவ�த6 த%�ேபறிய காம�தாேல வி��பிய, காம;� வி���� 
நில�தி0 ; பிற:க0 26+ ெம6திைன'� - திர4ட ெசG26றிேல ெம0Eய 
திைனைய'�, மிளி
�) M/ அ�வி'� - 2தி�) வி%� அ�விைய'�; மா6பிைண 
அய0 மணிC�ைன� 2வைள க4விழி!ப-� - மா;� பிைண'� அயE0 உ.ள 
�ைனயி 2வைள கா!பா
 க4 ேபால விழி�) ேநா�க-�; நி6+ ேநா�2� - 
உ4பனவாக நி6+ ேநா�2�. 
 
விள�க� : காம
 காம5மி - காம;�2 வி�!ப3 ெசG'� 5மி, காமைர ெவ6ற 
க4ேணா6 (சி. 164) ேபால. பிற:க0 - திர.. இவைறC சி�திர� எனி ேகாயி2 
அ:கமாகிய ெசG26+ <றிறிலராவ
. 
-------- 
149.  

தீ� 2யி0 மண�) ேத6 )3ச வ49 பா4 ெசய 
ேவ:ைக நி6+ ெபா6 உ2�2� ெவ� உ9�த ச�தன� 
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 
உ2�2� ெவ� உ9�த - அவறி2! பாிசிலாக ேவ:ைக நி6+ ெபா6ைனC 
ெசாாி'�, �<றிய ெசG26ைறC U/�தைவ. ச�தன� ஓ:2 பி4= ச4பக� ஊழி 
நா+� நாக�� - ச�தன�� உய
�த ஆேசா2� ச�பக�� �ைறைம!பட 
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மண:கம%� �ர�6ைன'� ஆ2�. நீ:க இ6;யி
. நீ:2� நிைன!பி6 நி6+ 
இள2� - கதளி
க.. 
 
விள�க� : ஊ/ : ஊழிெயன� திாி�த) ; �ைறைம!பட அல
�) நா+�, இளஃ2�; 
இள2�. ெசG'. விகார�. 
--------------- 
150.  

��த� வாG �ாி�தன ெமாG கதி
! ப�� ெபானா0 
சி�திர�) இயறிய ெச0வ� ம02 ப6 மணி 
ப�தியி0 2யிறி வா6 பதி�) ைவ�த ேபா0வன 
இ�திற�த ப�) எறி�) இைளய
 ஆ9 5மிேய. 

 
ெபா�. : இைளய
 ப�) எறி�) ஆ9 5மி இளந:ைகய
 ப�) Mசி ஆ9� இட:க.; 
��த� வாG �ாி�தன - ��ைத விளி�பிேல அ%�த!ெபறன. ெமாGகதி
! 
ப��ெபா6னா0 சி�திர�) இயறிய - ேபெராளி'ைடய �திய ெபா6னா0 அழ2றC 
ெசGய!ப>டன. ெச0வ� ம02 ப6மணி ப�தியி6 2யிறி - ெச0வ� நிைற�த 
பலவைக மணிக. ப�தியாக! பதி�க!ெப+; வா6 பதி�)ைவ�த ேபா0வன 
இ�திற�த - வா;லைக இF-லகிேல இ��தினா ேபா6றனவாகிய இFவைகயின. 
----------- 
151.  

ைவ�த ப�) எ9�தD� மாைல'. கர�தD� 
ைக�தல�தி6 ஓ>டD� க4ணி ெநறி தீ>டD� 
ப�தியி0 �ைட�தD� ைப அரவி6 ஆடD� 
இ�திற�த ப�திேனா9 இ6ப� எ0ைல இ0ைலேய.  

 
ெபா�. : ைவ�த ப�) எ9�தD� - நில�தி0 ைவ�த ப�ைத� ைகயா0 ெதாடாம0 
காலா> த>= ெய9�தD�; மாைல'> கர�தD� -மாைலயி0 மைற�தD�; 
ைக�தல�தி6 ஓ>டD�-ைகயி ெகா.ளD� ெச0ல ஓ>9தD�; க4ணி ெநறி 
தீ>டD�-க4ணிைய'ைடய ெநறியிேல தீ>டD�; ப�தியி6 �ைட�தD� - ஒ� 
�ைற�2 ஒ��ைற உயர! ப�தியாக அ=�தD�; ைபஅரவி6 ஆடD� - தா� 
நிைலயிேல நி6+ படெம9�த பா��ேபால! பர�) உலா-மா+ அ=�தD� ஆகிய; 
இ�திற�த ப�திேனா9 இ6ப� எ0ைல இ0ைல - இFவைகயினவாகிய 
அ!ப�திேனா9 உ4டான இ6ப� �=வி0ைல. 
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---------- 
152.  

<ற� அ6ன <
 Hதி� 2�தி வா6 ம�!� இைடC 
சீற� உற ம6ன
 த� ெச6னி ப�) அ=!பன 
ஊ+ இ��த �� மத�) ஓைட யாைன P9சா0 
கா+ இய0 �ரவி ேத
 கல�) ெகௗைவ ம0கி6ேற.  

 
ெபா�. : <ற� அ6ன <
Hதி� 2�திவா6 ம�!பிைட - <+வைன! 
ேபா6றனவாகிய, <ாிய Hனிைய'ைடய 2�தி ேதாG�த ெகா��களிேல, சீற� 
உற ம6ன
த� ெச6னி ப�) அ=!பன - அரச6 ெவ24ட பைகம6னாி6 
தைலைய! ப�தா9வனவாகிய; ஊ+ இ��த ��மத�) ஓைட யாைன - 
ஊெற9�2� ��மத�ைத'� �கபடா�ைத'� உைடயனவாகிய யாைனக@�; 
P9சா0 கா+ இய0 �ரவி ேத
 கல�) - காைற!ேபால ஓ9� �ரவி'� ேத�� 
<=; கFைவ ம0கி6+ - ஒEமி�க) அFவிட�. 
 
விள�க� : <ற� யாைன�2வைம. �ெசG'ளி0 மகளி
 ப�தா9தE6ப� <றிய 
ஆசிாிய
 அ�நிைனவினாேல இத6க4A� ஊறி��த ��மத� ேதாைடயாைன 
<றம6ன <
Hதி� 2�திவா6 ம�!பிைடC சீற�ற ம6ன
த3ெச6னி 
ப�த=!பன எ6றா
. இைவ அரச6 ஏ+வன ஆதE6 உ.நிற0 இய0�. 
------------- 
153.  

கFைவ அ� க�வி U/�) க4 ப9�2� மாட�� 
ெதFவ
 த�த நீ. நிதி ெச� ெபா6 மாட�� 
மFவ0 அ� 2ழEனா
 மணி�கல� ெபG மாட�� 
இF வல�த அ0ல-� இட:க. எ0ைல இ0ைலேய.  

 
ெபா�. : கFைவ அ�க�வி U/�) க4 ப9�2� மாட�� -(மனC ெச��கா0) 
ஆரவார�ைடய Mர
 திர., அரச6 பைகைய மன�தா0 ேநா�கி, யாம�ேதா+: 
கா�)� )யி0 ெகா.@� மாட��; ெதFவ
 த�த நீ.நிதி ேச
�த ெச�ெபா6 
மாட�� - பைகவ
 ெகா9�த ெப�3ெச0வ� இ��2� ெபா6மாட��; மFவ0 அ� 
2ழEனா
 மணி�கல� ெபGமாட��-�0ைலய: 2ழEனா
 த� அணிகல6கைள 
இ>=��2� மாட��; இF வல�த அ0ல-� - ஆகிய இ:2� <ற!ப>ட இட:க@� 
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பிற பைட�கல� ைவ�2� இட� �தEயன-�; இட:க. எ0ைல இ0ைல - ஆகிய 
இட:க. அளவறைவ. 
 
விள�க� : க�வி -ெதா2தி; ஈ49 ஆ2ெபய
; Mர
கைள உண
�தியதா0. இனி, 
பைகவ
�2� கFைவையC ெசGதைல'ைடய ஆ'த:க. U/�) ேநா�கினா
 
க4ைண அக!ப9�)� ஆ'தசாைல எ6;� இ!ெபா�ேள சிற!�ைடய). கFைவ 
- )6ப�. 
------------ 
154.  

5� ேகா:2� ேவ:ைக'� ெபா6 இண
 ெசG ெகா6ைற'� 
காG�) நி6+ க4 ெதWஉ� காம
 வ0E மாதரா
 
<�) அறாத ப.ளி'� ெகாற� அ6ன ம:ைகய
 
ஏ�த0 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�; ெகாற� ம6ன ம:ைகய
 ஏ�த0 
சா6ற ேகாயிD� - ெவறியா ெகா49வர!ப>ட பைகம6னாி6 மைனவியராG� 
காவE0 இ��2� ம:ைகய
 இைறவைன வழிப9� தி��ேகாயிD�; 5�த ேகா:2� 
ேவ:ைக'� ெபா6இண
ெசG ெகா6ைற'� இைட!ப9�) இய6ற -மல
�த 
ேகா:2, ேவ:ைக, ெபா6ேபா6+ ெகா�தாக மல
�த ெகா6ைற ஆகியவைற 
இைடயிேல ெகா49 இயற!ப>=��தன. 
 
விள�க� : தம) க4ணான) இைளேயா
 ெமGைய ெவFவிதா�கி அவ
 ெந3சிேல 
�9� மாதரா
 எனC சிைனவிைன �தெலா9 �=�தெத6க. இதனா0 (<�தறாத 
ப.ளி'� ேகாயிD� ஆகிய) இர49� த�மி0 இைடவி>=��2 ெம6றா
; ேமேல 
வ4�க/ மால= வ�தைன ெசGதா. (சீவக.220) எ6ப. ஈ49 ம6ன ம:ைகய
 
எ6பத2 நCசினா
�கினிய
 காவ6மகளி
 எ6றா
. அ:ஙன� <றியத6 
க��திைன அவ
 ப>=ன! பாைலயி0 ெகா4= மகளி
 உ49ைற �/கி அ�தி 
மா>=ய ந�தா விள�கி6 மல
அணி ெம%�க�, எ6பத2! பைகவ
 
மைனேயாராG! பி=�) வ�த மகளி
 பல�� நீ�4A� )ைறயிேல ெச6+ �%கி 
ெம%2� ெம%�க� எ6+ வைர�த -ைரயா6 ந62 விள:2�. இதனா0 
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ப4ைட�கால�) ம6ன
 பைகம6ன
 மகளி
பா0 நட�)ெகா4ட ெப��த6ைம 
இனி) விள:2�. காG�) : காG�); வE�த0 விகார�. 
----------- 
155.  

க�) மா மணி�திர. கைட�) ெச� ெபா6 நீ. �வ
C 
ச�) ேபா/�) இயறிய த>9 ேவG�) ெவ4 ெபானா0 
இ�திர6 தி� நக
 உாிைமேயா9 இFவழி 
வ�) இ��த வ4ணேம அ4ண0 ேகாயி0 வ4ணேம.  

 
ெபா�. : மாமணி� திர. க�) கைட�) - மாமணி�திரைள� Qணாக� 
கைடதலா;�; ெச�ெபா6 நீ.�வ
 ச�) ேபா/�) இயறிய த>9 ெவ4ெபானா0 
ேவG�) - ெபா6னாலான �வாிேல ச�தன�ைத அ+�)C ெசG)ைவ�த 
ெந9:ைகைய ெவ.ளியாேல ேவGதலா;�; அ4ண0 ேகாயி0 வ4ண� - 
இைறவ6 ேகாயிE6 த6ைம; இ�திர6 தி�நக
 உாிைமேயா9� இFவழி வ�தி��த 
வ4ணேம - இ�திர6 அர4மைன உாிைம மகளி�ட6 இFவழி வ�தி��த 
த6ைமேயயாG இ��த). 
 
விள�க� : ஏகார� : ேதற�. 
----------- 
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@� ைவகிேற.  

 
ெபா�. : ஆடE6 அரவ�� - <�தி6 ஒE'�; அ:ைக ெகா>= ெந3�உண! 
பாடE6 அரவ�� - ைகெகா>=� ேக>ேபா
 ெந3ைச! ப�2மா+ பா9� பாடE6 
ஒE'�; பைண�ழ- அரவ�� - ெபாிய �ழவி6 ஒE'�; <9 ேகால� தீ3�ைவ� 
ேகாலயா/ அரவ�� -(பிற க�விகேளா9) <9� அழ2� �ைவ'� ெபா��திய 
நர�ைப'ைடய யாழி6 ஒE'�; வாட0இ0ல ஓைசயா0 ைவக0 நா@� ைவகி6+ - 
(ஆகிய) 2ைறத0 இ0லாத ஓைசயாேல (அ4ணD�2) நா.க.ேதா+� நா.கழியா 
நி6ற). 
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விள�க� : ெகா>= - ஒ�க=�) (ேசர� ெகா>=.) இனி, ைவகவாயி6, ஓைசேயா9 
ெச0ல நா@� கழியா நி6ற) எ6க. (அ4ண0 எ6ற ெசா0 �6பா>=E��) 
வ�வி�க!ப>ட).) ேகாயிE6 சிற!�� <றினா
. 
------------- 
சCச�த6 வரலா+ 
157.  

நC� நாக�தி6 ஆ
 அழ0 சீற�த6 
அCச� உ+ அைட�தா
�2 அமி
) அ6னவ6 
கC� உலா� �ைலயா
�2 அண:2 ஆகிய 
சCச�த6 எ;� தாமைரC ெச: கணா6.  

 
ெபா�. : கC� உலா� �ைலயா
�2 அண:2 ஆகிய சCச�த6 எ;� தாமைரC 
ெச:கணா6 - கC�! ெபா��திய �ைலயா
�2 ஆைசைய உ4டா�2� சCச�த6 
என! ெபயாிய தாமைர மலரைனய ெச:க4ணா6; அCச� உ+ அைட�தா
�2 
அமி
த6னவ6 - அCச�)ட6 �கலைட�தவ
�2 அமி
த� ேபா6றவ6; நாக�தி6 
ந3� ஆ
 அழ0 சீற�த6-அைடயாதா
�2! பா�பி6 ந3ைச!ேபால நிைற�த 
தீயைனய சீற�ைடயவ6. 
 
விள�க� : (பா�பி6 சீற� ந3� உயிைர! ேபா�2� அள-� இ��) பிற2 நீ:2�). 
இC ெசG'ளி;� ேவ�த2ாிய அளி'� ெதறD� <ற!ப>டன. அளியி;� 
ேவ�த2� ெதறேல சிற�தE6 �தக4 நC� நாக�தி6 ஆரழ சீற�த6 எ6றா
. 
அCச� உறைட�தா
�2 எ6றைமயா6 ெச��2+! பைக�தா
�2 நாகC 
சீற�த6 எ6+ வ�வி�ேதா)க. ஆரழசீற�த6 எ6றதனா0 அவ6 ேபரா4ைம 
வித�ேதாத!ப>ட). அைட�தா
� கமி
த6னவ6 எ6றதனா0 அத6 எஃகாகிய 
ஊரா4ைம வித�ேதாத!ப>ட). எ6ைன? 

ேபரா4ைம எ6ப த+க4ஒ6 +ற�கா0 
ஊரா4ைம மறத6 எஃ2 

எ6பவாகலா6 எ6க. 
----------- 
158.  

வ4 ைகயா0 கE மாறி ைவ ேவEனா0 
தி4 திற0 ெதFவ
 ேத
� ெதாைக மாறினா6 
H4 கைல�2 இடனாG� தி� மா மக. 
க4க@�2 இட6 ஆ� க= மா
பேன.  
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ெபா�. : தி�மாமக. க4க@�2 இட6ஆ� க= மா
ப6 - தி�மக. க4க. 
ேவறிட� ேநா�காம0 ேநா�2� இடமாகிய �)ைம நிைற�த மா
பனாகிய அவ6; 
H4கைல�2 இட6 ஆG-H4ணிய கைலக@�2 இ�!பிடமாகி; வ4ைகயா0 கE 
மாறி - வ4ைம'ைடய ைகயினா0 வ+ைமைய நீ�கி; ைவேவEனா0 தி4திற0 
ெதFவ
 ேத
�ெதாைக மாறினா6- <ாிய ேவEனா0 தி4ணிய திறைல'ைடய 
பைகவாி6 ேத
�திரைள நீ�கினா6. 
 
H4கைல எ6ற), இய0, இைச, நாடக�, சிப�, ஓவிய� எ6;� ஐ�தைன'�. 
இைவ க4ணி;� ெசவியி;� H4ணிதி6 உண
வனவாகE6 H4கைல 
என!ப>டன. 
---------- 
159.  

ேகாைத நி�தில� U/ 2ளி
 ெவ4 2ைட 
ஓத நீ
 உல2 ஒ!ப நிழறலா0 
தாைதேய அவ6 தா. நிழ0 த:கிய 
காதலா0 களி�கி6ற) இF ைவயேம.  

 
ெபா�. : ேகாைத நி�தில� U/2ளி
 ெவ42ைட - 5மாைல'� ��)மாைல'� 
U/�த 2ளி
�த ெவ42ைடயா0; ஓத�நீ
 உல2ஒ!ப நிழறலா0 - கட0U/�த 
உலைக ஒ!ப நிழப9�தலா0; தாைதேய (அFவரச6) உலகி2� த�ைதேய 
ஆயினா6; அவ6தா. நிழ0த:கிய - அவ6 தாளி6 நிழEேல வா/வத2; இF 
ைவய� காதலா களி�கி6ற) - இF-லக� அவ6 ேம0 ைவ�த அ6பினா 
களி!�+கி6ற). 
 
விள�க� : ேகாைத நி�தில�: உ�ைம� ெதாைக. ஒ!ப - எ0லா
�2� ஒ!ப. த:கிய: 
ெசGயிய எ6;� எதி
கால விைனெயCச�. இனி, தாணிழற:கிய ைவய�, அவ6 
உலகி0 ைவ�த காதலாேல களி�கி6ற ெத6+மா�. இவறா0 (�6+ 
ெசG'>களாD�) ெதறD� அளி'� அழ2� ெகாைட'� Mர�� க0வி'� �ைற 
ெசGதD� <றினா
. ஈ49� ேதவ
 தாைதேய எனC சCச�த;� ேகாதியதைனேய 
க�பநாட
 சிறி) மாறி� தயரத6 தாெயா�2� அ6பி6 (4.அரசிய-4) எ6+ 
த:கா!பிய�) அைம�)� ெகா4டா
. 
------------- 
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160.  
த�ம6 த4 அளியா0 தன) ஈைகயா0 
வ�ண6 <+ உயி
 மாறE6 வாமேன 
அ�ைமயா0 அழகி6 கைண ஐ�) உைட� 
தி�மக6 தி� மா நில ம6னேன.  

 
ெபா�. : தி� மாநில� ம6ன6 - தி�ைவ'ைடய மாநில�தி6 ம6னனான சCச�த6; 
த4 அளியா0 த�ம6 - (அமி
த�ைத ெயா�தD� உலைக நிழறD� ஆகிய) 
த4ணிய அ�ளினா0 அற�கட-ைள! ேபா6றவ6; தன) ஈைகயா0 வ�ண6 - 
(கEமாறின) ெகாைடயா0 வ�ணைன! ேபா6றவ6; உயி
 மாறE6 <+ - 
(ேத
�ெதாைக மா+மிட�தா0 அழ சீற�தனாG) உயிைர! ேபா�2தலா 
<+வைன! ேபா6றவ6; அ�ைமயா0 வாம6 -(கைல�கிடனா�) அ�ைமயா0 
வாமைன! ேபா6றவ6; அழகி6 கைண ஐ�)உைட தி�மக6 (மகளி
�2 
அண:காகிய) அழகா0 ஐ:கைண ேய�திய தி�மக. மகனான காமைன! 
ேபா6றவ6. 
 
விள�க� : இ:ஙன� உவைம <+த2� ெகா49 <றினா
. எனேவ, <றிய) 
<ற0 அ6ெற6க. 
----------- 
161.  

ஏைன ம6ன
 த� இ6 உயி
 ெசற ேவ0 
தாைன ம6னாி0 தா6 இமி0 ஏ+ அனா6 
ேதைன மாாி அ6னா6 திைச காவல6 
வான� ேதாG �கழா6 மE- எGதினா6.  

 
ெபா�. : ஏைன ம6ன
த� இ6;யி
 ெசற ேவ0 தாைன ம6னாி0 தா6இமி0 
ஏறனா6 - மைறய (பைக) ம6னாி6 இனிய உயிைர! ேபா�கிய 
ேவபைடைய'ைடய த6 மர� ம6ன
களி0 தா6 ெச��கினா0 இமிைல'ைடய 
ஏ+ ேபா6றவ6; ேத6மாாி அ6னா6 திைச காவல6 - ெமாழியா0 ேத6 
மைழயைனயவனாகிய எ>9� தி�கி2� அரசனாகிய அவ6; வான� ேதாG �கழா0 
மE- எGதினா6 - வானி ெபா��திய �கழாேல மி2த0 ெபறா6. 
 
விள�க� : ேதைன : ஐ : அைச. 
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------------- 
விசையயி6 ேதாற� 
162.  

ெச0வ2 இ6னண� ேசறE0 தீ� �ன0 
ம02 நீ
 விைதய�) அரச6 மக. 
அ0E ேச
 அண:கி2 அண:2 அ6னவ. 
வி0E6 நீ. ��வ�) எறி ேவ0 கணா..  

 
ெபா�. : ெச0வ2 இ6னண� ேசறE6 - அரச;�2 இFவா+ ந0விைன 
நட�தலாேல; தீ��ன0 ம02நீ
 விைதய�) அரச6 மக. -(இத2�தக) இனிய 
நீ
வள�மி�க இய0ைப'ைடய விைதய�) ம6ன6 மக.; அ0Eேச
 அண:கி2 
அண:2 அ6னவ. - தாமைரயி0 வா%� தி�மக@�2 ஒ� தி�மக. ேபா6றவ.; 
வி0E6 நீ. ��வ�) எறி ேவகணா. - வி0லைனய நீ4ட ��வ�திைன'� 
எறி'� ேவலைனய க4ைண'� உைடயவ.; 
 
விள�க� : அ0E : அகவித/; சிைனயா2 ெபயராக� தாமைர மலைர உண
�திய). 
�னEன) வள!ப� ெபா��திய நீ
ைமைய'ைடய விைதய�; த4ணீ�� 
விைளவி�2� நீ�மா�. தி�வி2 ஒ� தி�வ6னவ.; இ0ெபா�. (உவைம.) 
சCச�த6 உயி
நீ�தைம�2� காரணமாத0பறி வி0E6 நீ.��வ�) எறிேவ 
கணா. எ6+ ெகா0பைடகைள உவைம ஓதின
. 
------------ 
163.  

உ�-� சாயD� ஒ!ப உைர!பத2 
அாிய ஆயி;� அF வைள� ேதாளிக4 
ெப�2 காாிைக ேப�வ0 ெப4 அண:2 
அாிய ேதவ�� ஏ�) அ� நீரேள.  

 
ெபா�. : ெப4 அண:2 அாிய ேதவ�� ஏ�) அ�நீர. - (அவ.) இF-லகி 
ெப4ணா0 வ��)தகாிய ேதவ�� �க/தகாிய ப4பினா.; உ�-� சாயD� 
ஒ!ப உைர!பத2 அாிய ஆயி;� - (அவ@ைடய) வ=-� ெம6ைம'� 
இ�த6ைமயெவன! ெபா��த உவைம <+த2 அாிய எனி;�; அF 
வைள�ேதாளிக4 ெப�2 காாிைக ேப�வ0 - அழகிய வைள�ேதாளியி6 அழைகC 
சிறி) <+ேவ6. 
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விள�க� : அ)ேம <+கி6றா
. உ�-3 சாயDமாகிய காாிைக எ6க. அைவ 
க4ணா;� மன�தா;� Hகர!ப9வனேவய6றிC ெசா0லா <+� 
எளிைம'ைடயனவ0ல ெவ6பா
 உைர!பத2 அாிய வாயி;� எ6+�, 
அ:ஙனமாயி;� எ�மாEய6ற வளவி <+ேவ� எ6பா
 ேப�வ0 எ6+� 
<றினா
. அ�2ைற ம�க> பிற!பிைன'ைடய எம�ேக உாிய) ம6ெற6பா
 
ேதவ�� ஏ�த�� நீர. எ6றா
. 
----------- 
164.  

எ4ெண'� நான�� இைவ �/கி இ�. தி��கி>9 
ஒ4ண+� )கி0 கிழி ெபாதி�) உைற கழி�தன ேபா0 
க4 இ�49 ெநறி ம0கி� கைட2ழ6ற க�: 2ழ0க. 
வ4ண! ேபா) அ�Cசி�) மகி/- ஆனா� தைகயேவ.  

 
ெபா�. : எ4ெண'� நான�� இைவ �/கி - எ4ெண'� �%2� எ6;� 
இவறிேல �%கி; கைட 2ழ6ற க�:2ழ0க. - Hனி ��4ட காிய <�த0க.; 
இ�. தி��கி>9 - இ�ைள! பி=�) நீள �+�கி (அற0பட! பி=�)); ஒ. 
ந+�)கி0 கிழிெபாதி�) உைற கழி�தனேபா0 - ஒளி ெபா��திய ந0ல )கிலாகிய 
உைறயிேல ெபாதி�) ைவ�)! பிற2 அதைன வா:க!ப>டைவேபா0; க4 
இ�49 ெநறி ம0கி - (பா
!பவ
) க4க. இ�ள ெநளி- மி2�); வ4ண! ேபா) 
அ�Cசி�) -ேச=ய
 மலைர�ெகா49 வழிப>டாD�; மகி/- ஆனா� தைகய - 
வ��)� த6ைமய. 
 
விள�க� : இ�49 - இ�ள. 2ழ0, மயி
 மா�திைரயாG ஐவைகைய'� 
உண
�தE ப6ைம <றினா
. க4 - இடமா�கி, 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%த2 வர� ெகா9�2� ெதா4ைட வாG� Q�+வ0 
ஒ%2 ெபா6 ெகா= ��2� உ�!பசிைய உ��2ேம.  
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ெபா�. : 2ழவி�ேகா>9 இள�பிைற'� 2ளி
மதி'� <=னேபா0 - 2ழவி! 
ப�வ�) ஒ� கைலைய உைடயதாG! பி6� இள�ப�வ�ேத நி6ற பிைற'� 
2ளி
�த தி:க@� <=னேபால; அழ2ெகா. சி+ HதD� அணிவ>ட மதி�க�� - 
அழகிய சிறிய ெநறி'� அணிமி2� வ>டமான மதி!�+� �க��; ஒ%2ெபா 
ெகா=��2� - வள�கி6ற ெபாEவிைன'ைடய நீ4ட ��2�; ெதா%தா2 வர� 
ெகா9�2� ெதா4ைட வாG - ெதா%த கணவ;�2 வர� ெகா9�2� ெகாFைவ� 
கனியைனய வா'�; Q�+வ0 - Qய பக@�; உ�!பசிைய உ��2� - 
உ�!பசிைய'� மய�2�. 
 
விள�க� : இளைம - ஈ49� 2ழவி!ப�வ� ஒழி�தத6 ேம+. இளைம'� 
த�வேதா? (கE.15) மா�கட0 ந9வ4 எ4ணா> ப�க�)! - ப�ெவ4=:க. 
ேதா6றி யா:2� - க)!பய0 விள:23 சி+Hத0 (2+�. 129) எ6றா
 பிற��. 
உ��2த0 : Hக
த2 அவ@� ஆ4பாலாக வி���த0. ெதா%தா2 எ6றத2 
நCசினா
�கினிய
 தா6 ெதாழ!ப>ட கணவ;�2 என ேவ4டா) உைரவிாி�தா
. 
ஊ=ய கால�ேத த6ைன� ெதா%கி6ற கணவ6 ேவ49கி6ற <டைல� 
Q�+வேல உட6பா9ண
�)மாறா6 அளி�தE6 ெதா%தா2 வர:ெகா9�2� 
Q�+வ0 எ6றா
. ெதா%ேவா6 ேவ49வெத0லா� வரேம ஆகE6 வர� 
எ6றா
. 
------------ 
166.  

வ4 சிைலைய வன!� அழி�) வா
�) ஒ%கி நில� ெபறா 
H4 க�ைம ெ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%�) ஒ�ைம!பட� )கிEைக� ேகாைல) உதறி� ைகேத
�த ஓவிய6 
எ%தியவைற! ேபால� தம�2ாிய ப4� நிைற�த ெகா=ய ��வ:க.; 
வ4சிைலைய வன!� அழி�) - வளமி2� வி0E6 அழைக� ெக9�); வா
�) 
ஒ%2 நில�ெபறா - தம�2 இய6ற அள- நீ49 ேமெச0லாவாகி; H4க�ைம 
ெகா49 ஒசி�) - <ாிய க�ைமெகா49 வைள�); Hத0 இவ
�) ேபா�) 
உலாG� க4 <டா - ெநறியி0 தா� ெச0Dத2ாிய அள-3 ெச6+ ேபா�) 
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பர�) த�மி<டா (ஆதE6), பழிC� ஆனா! ப=ய -�கழ0 அைமயாத 
த6ைமயவாயின. 
 
விள�க� : 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
த�ேம 
ேபா0 2ண�த ெபா� கய0 க4 ெசவி உற! ேபா�) அக6றனேவ.  

 
ெபா�. : சி0அாிய - சில இேரைககைள'ைடயவாG; கைட சிவ�) - கைட!�ற� 
சிவ�); க�மணி அ� பாலக�)! பதி�த அ6ன ப=யவா� - மாேயாைன'� அழகிய 
பாகடைல'� �க�ேத அைம�தா ேபா6ற த6ைமயவாG; �னிவைர'� 
மா0உ+!ப - �னிவ
கைள'� மய�<>9வனவாG; மகி/ெசGவ - 
களி!5>9வனவாG; மா4�இ0 ந3�� அமி
த�ேம ேபா0 2ண�த - )6ப�தா0 
நல� இ0லாத ந3��, இ6ப�தா0 நல� த�� அமி
த�� ேபா6ற ப4பினவாG; 
ேச0அைனய ெபா� கயக4 - ேச0மீைன! ேபா6+ ெசவி'ட6 ெபா�: க4க.; 
ெசவிஉற! ேபா�) அக6றன - ெசவி'ற நீ49, அதேகப அக6றி��தன. 
 
விள�க� : (ேச0 உவைமயாக-� கய0 அைடெமாழியளேவயாக-� நி6றன. 
க�மணி, பா0: உவைமயா2 ெபய
க..) க6னியாதE6 மாD+!ப எ6றா
, 
மகி/ெசGவ-கணவ;�2 மகி/ெசGவ. இC ெசG'ளி0 க�மணி அ�பாலக�)! 
பதி�த6ன ப=யவாG எ6ற ெதாட
�2 நீலமணிைய! பாE6 அக�ேத 
பதி�)ைவ�தா ேபா6ற த6ைமயவாG எ6+ உைர<ற0 எளிதாயி�!ப-� தா� 
அ:ஙன� <றாைம�2� காரண� <+வா
. க�மணிைய! பாE பதி�தா0 
பா0நிற: ெக9ெம6 +ண
க எ6+ <றின
. இதனா0 அF-ைரயாசிாியாி6 
H4மாAைழ�ல� உணர!ப9�. ப�தினி! ெப4=
 பிற
ெந3� �கா
 எ6ப) 
க�தி க6னியாதE6 மாD+!ப எ6றா
 எ6+ <+� நய�� உண
க. 
---------- 
168.  

மயி
 எறி க�தாிைக அைனயவாG வ.ைள வா9 
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உயி
 ெச2�) �6 ஒ6றி! பி6 ேபரா) உ� அைம�த 
ெசயி
 மகர 24டல�� திைள!� ஆனா வா
 கா)� 
வயிரவி0 �க� U= வ4ண� M+ இ��தனேவ.  

 
ெபா�. : மயி
எறி க�தாிைக அைனயவாG - மயிைர ெவ>9� க�தாிைக 
ேபா6றனவாG; வா9 வ.ைள உயி
 ெச2�) - வா=ய வ.ைள� ெகா=யி6 
அழைக� ெக9�); பி6 ேபரா) �6 ஒ6றி - பி6ேன மறியாம0 �6ேன ெபா��தி; 
உ� அைம�த ெசயி
 மகர 24டல�� திைள!� ஆனா வா
கா)� - அழ2 
ெபா��திய மகரமீ6 வ=வமான 24டல�� ேதா9� அைசத0 அைமயாத கா)�; 
வயிரவி0 �க�U= வ4ண�Mறி��தன - வயிர�தி6 ஒளிைய� த�மிட�ேத 
ெகா49 அழ2 Mறி��தன. 
 
விள�க� : வா>9 ஆயி6, வா>=ன கா) எ6க. கா)� எ6ற உ�ைம இற�த) 
தழீஇயி+. 
 
24டல�� எ6ற உ�ைமயா0 ேதா9 ெகா.ள!ப>ட). 
ெச2�) எ6;� விைன�ேகப அழகிைன உயி
 எ6றா
. 
------------- 
169.  

ஈனாத இள: க�கி6 மரகத மணி� க4A� 
ஆனாேத இ�. ப�2� அ�மணி கைட�தQஉ� 
தா6 ஆகி இ�ெளா9 ஓ
 தாமைர! 5C �ம�) அ6ன 
கா6 ஆ
�த திர. க%�)� கவி6 சிைற ெகா49 இ��தேத.  

 
ெபா�. : ஈனாத இள:க�கி6 மரகத மணி�க4A� - 2ைலயிடாத இள:க�கி6 
மரகத மணிேபாD� கA-�; ஆனாேத இ�. ப�2� அ�மணி கைட�த)� - 
இ�ைள �+� ெக9�2� அாிய மாணி�க�ைத� கைட�த)-�, தா6 ஆகி - 
அ)வாகி; இ�ெளா9 ஓ
 தாமைர!5C �ம�த அ6ன-இ�ைள'� ஒ� தாமைர 
மலைர'� �ம�தா ேபா6ற; கா6 ஆ
�த திர. க%�)� கவி6சிைற 
ெகா4=��த) - மண� நிைற�த திர4ட க%�) அழ2 2=ெகா4=��த). 
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விள�க� : ேகா>�காத (2ைல[னாத) க6னி� க�2வைரயி2� ெநG!பி2�, 
மணி திர>சி�2�, நிற�தி2� உவம�. உதயகிாியி சி�)ர அ�வி M/�த 
சி�Qராகர�தி பதினா+ ச)
'க� சிவ!ேபறின �% மாணி�க� இ�ைள� 
ெக9�தE6, இ�.ப�2 மணி எ6றா
. இ�@� தாமைர'� மயி
�2� �க�தி2� 
உவம�. கா6 - மண�. 
----------- 
170.  

மணி மகர� வாG ேபா/�) வா/ ��த வட� U/�) ஆ:2 
அணி அர�2 ஆ
 ெச� ப3சி அைண அைனய ஆ9 அைம� ேதா. 
)ணிகதி
 வைள �6 ைக� ெதா2விர0 ெச: கா�த. 
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 வாGதிற�தலாேல 
ஆ:2 வா%� ��)மாைல Uழ!ப>9; அணி அர�2 ஆ
 ெச�ப3சி அைண அைனய 
- அழகிய ெச�நிற� ெபா��திய ெச�ப3சைணைய! ேபா6றன; )ணிகதி
 வைள 
�6ைக� ெதா2விர0 - ெதளி�த கதி
 ெசாாி'� வைளயணி�த �6ைகயி 2வி�த 
விர0க.; ெச:கா�த. மணிஅ��� - ெச:கா�தளி6 அழைக'ைடய அ��ைப 
அைனய; அ:ைக மல
 2Eக� ஆ
வன!பின - அக:ைகக. தாமைர மலரைனய; அ� 
ைகக. 2Eக� ெபா��திய அழகின. 
 
விள�க� : ப3சைண ெம6ைம�2� நிற�தி2� உவம�. அைம திர>சி�2� 
ெநG!பி2� உவம�. )ணித0 - ெதளித0. ேபா/�த-� வா6 ��த�� பாட�. 
--------- 
171. 

 தாமC ெச!� இைண �க>9� த4 கதி
 வி9 நீல 
மா மணி தாபி�தன ேபா0 மன� ப�2 க�: க4ண 
ஏ� உற அ= பர�) இள� பிைற வட� U= 
ஆ� அண:2 2= இ��) அ3 �ண:2 பர�தனேவ.  

 
ெபா�. : தாமCெச!� இைண - மாைலயணி�த ெச!�களைனய இ� �ைலக@�; 
�க>9� த4கதி
வி9 நீலமாமணி தாபி�தனேபா0 - த� உCசியிேல 2ளி
�த 
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கதிைரC ெசாாி'� நீலமணிைய அ%�த!ப>டனேபால; மன�ப�2 க�:க4ண - 
ேநா�கினா
 மன�ைத '4A� காிய க4கைள'ைடயவாG; ஏ�உற அ=பர�) - 
க4டா
 மய�கமைடய அ=பர�); இள� பிைற வட�U= - இள�பிைற வ=வமான 
வட�ைத அணி�); ஆ�அண:2 2=யி��) - த�ேம0 இ��2� அழைகC ெசG'� 
M+� ெதGவ� 2=ெகா.ள!ப>9; அ�3�ண:2 பர�தன - அாிய ேதம0 
பரவியி��தன. 
 
விள�க� : தாமC ெச!பிைண எனேவ �ைலயா�. இனி, 53 ெச!பா�கி6 சிைனயி 
<+� �தலறி கிளவி'� ஆ� (சிைனயா2 ெபய
; 5மாைல�2 ஆயினதா0) 
ஆ�அண:2 - ேம0 ஆக�கடவ வ��த�மா�, (கைதைய '>ெகா49) 
--------- 
172.  

அ: ைக ேபா0 வயி+ அணி�த வல� �ழி அைம ெகா!5/ 
க:ைகயி6 �ழி அைல�2� க4 ெகாளா Hட:2 இைடைய 
உ49 என� தம
 மதி!ப
 ேநா�கினா
 பிற
 எ0லா� 
உ49 இ0ைல என ஐய� அ0ல) ஒ6+ உண
- அாிேத.  

 
ெபா�. : அ:ைகேபா0 வயி+ அணி�த - அக:ைக ேபாD� வயிைற அழ2ெசGத; 
வல3�ழி அைம ெகா!5/ க:ைகயி6�ழி அைல�2� - வல3�ழியாக அைம�த 
ெகா!5/ க:ைகயி6 �ழிைய வ��)�; க4ெகாளா Hட:கிைடைய� தம
உ49 
என மதி!ப
 - க4A�2� ேதா6றாத அைச'� இைடைய உறவின
 பயிசியா0 
உ49 எ6+ க�)வ
; ேநா�கினா
 பிற
 எ0லா� - (ம+) ேநா�கிய மைறய
 
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). 
 
விள�க� : க:ைக - 2ல�QGைம�2� <றினா
. 
இFவழகிய ெசG'ளி6 க��ைத� க�பநாட
 த:காவிய�ேத, 
ப0Eய0 ெநறியி பா
�2� பர�ெபா� ெள6ன யா
�2� 
இ0ைல'4 ெட6ன நி6ற இைடயி;� கி9�க4 ெசGதா
 (க�ப.ேகால:.12) 
---------- 
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173.  
ம6நாக இைண! பட�� ேத
� த>9 மதி மய�கி! 
ெபா6 ஆல வ>ட�� ேபா0 கைல இைம�2� அக0 அ020 
ெகா6 இள� ப�தி'� 2+ �யE6 2�தி'� ேபா6+ 
இ6 அர�த! ப>டைச�) இ�திர2� �க/- அாிேத.  

 
ெபா�. : ம6நாக இைண!பட�� ேத
�த>9� ெபா6 ஆலவ>ட��ேபா0- 
ெப�ைம ெபா��திய அரவி6 இ��ற�� ஒ�த பட�� ேதாி6 த>9� 
ெபா6னாலாகிய ஆலவ>ட�� ேபால; கைல இைம�2� அக0அ020 - ேமகைல 
ஒளி�� வ>ட� அக6ற அ020; ெகா6இள� ப�தி'� 2+�யE6 2�தி'� 
ேபா6+ இ6 அர�த!ப>9 அைச�) - காைலயி0 ேதா6+� இளஞாயி+� சி+ 
�யE6 இர�த��ேபாேல க4A�கினிய ெச�ப>99�க!ப>9; மதிமய�கி 
இ�திர2� �க/- அாி) - எ0ேலாைர'� மதிமய�2தE6 இ�திர;�2� �க/த0 
இயலா). 
 
விள�க� : ெகா6 - வி=யகால�. ெகா6வர0 வா/�ைக (�றநா.379-11) ேபால. 
இ�திர2�: உ�: உய
- சிற!�. 
--------- 
174.  

ேவழ ெவ4 திர. தட�ைக ெவ�>= ம+ இள: க6னி 
வாைழ� த49 என� திர49 வா0 அர�2 உ4 ெச�ப3சி 
ேதாழைம ெகா49 என ெம6ைம உைடயவாG ஒளி திக/�) 
மாைழ ெகா. மணி மகர� ெகௗவி M+ இ��தனேவ.  

 
ெபா�. : ேவழெவ4 திர. தட�ைக ெவ�>= -(ஒ%:காக� காண!ப9தE6) 
ெவ.ைள யாைனயி6 திர4ட )தி�ைகைய அ3�வி�த )ைட; இள:க6னி 
வாைழ� த4ெடன� திர49 - இளைம ெபா��திய 2ைல த.ளாத வாைழயி6 
த49 ேபால�, திர49; வா0அர�2 உ4 ெச�ப3சி ேதாழைம ெகா49 என - Qய 
ெச�நிற! ப3சியி6 ந>ைப� ெகா4டா ேபால; ெம6ைம 'ைடயவாG - ெம6ைம 
ெபறனவாG; ஒளி திக/�) - ஒளிெப+; மாைழெகா. மணிமகர� கFவி 
Mறி��தன - ெபா6னி பதி�த மணிகளாலான மகரவ=வான 2ற:2ெசறி எ6;� 
அணி கFவி ேமலாயி��தன. 
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விள�க� : ெவ�>=: ()ைடகைள உண
�தியதா) ெபய
. ம+: விைனமா+. 
ெச�ப3சி: ப3சி மா�திைர; அர�2 உ4 என நிற:<றினதா0. ெபா6 த6னிட�ேத 
அட�கின மணி. மகர�: உவைமயா2ெபய
. (2ற:2 ெசறி: ஓ
 அணிகல6.) திர4ட 
எ6ப) பாடமாயி6 ெபயரா�. 
---------- 
175.  

ப�க�தா0 கவிழிய வாG ேம0 பிற:கா! பா4=லா 
ஒ�க ந62 உணராைம ெபா��திய ச�தினவாG 
ெந�2! பி6 <டா) நிக
 அைம�த �ழ� தா@� 
ம�க@�2 இ0லாத மா>சியி6 மE�தனேவ.  

 
ெபா�. : ேம0 ப�க�தா0 கவிழியவாG - ேமப�க�திேல கவி/Cசிைய 
உைடயனவாG; பிற:கா! பா4=0ஆ - ேபராத வ>ட� ஆமா+; ஒ�க ந62 
உணராைம ெபா��திய ச�தினவாG - ந6ைம இத2 ஒ!ப ேவ+ ஒ6றி0 
உணராதவா+ உ.ேள ெபா��திய ச�)கைள உைடயனவாG; ெந�2! பி6 <டா) 
நிக
அைம�த �ழ�தா@� - ெநகி/�) பி6 ேபாகாம0 இர49� சமமாக உ.ள 
�ழ�தா>க@�; ம�க@�2 இ0லாத மா>சியி6 மE�தன - மற ம�க@�2 
அைமயாத சிற!பினா0 மி�கன. 
 
விள�க� : (நிக
 அைம�த எ6பத2 உவைமயி0லாத எ6ப) வE�)ெகா.@� 
ெபா�ளா2�.) 
------------- 
176.  

ஆ9 தைச பிற:கா) வறா) மயி
 அக6+ 
நீடா) 2+கா) நிக
 அைம�த அளவினவாGC 
ேச9 ஆவ நாழிைகயி6 �ைட திர49 ேத6 ெநG ெபG 
வாடாத கா�ேப ேபா0 கைண� காE6 வன!பினேவ.  

 
ெபா�. : ஆ9தைச பிற:கா) வறா) மயி
 அக6+ - ஆ9தைச ெபயராமD� 
வறாமD� மயி
ெப�கி; நீடா) 2+கா) நிக
 அைம�த அளவினவாG - நீடாமD: 
2+காமD� (இர49�) சமமான அளவினவாG; ேச9ஆவ நாழிைகயி6 
�ைடதிர49 - ெப�ைமமி�க அ�பறா�Qணி ேபால� திர49; ேத6 ெநGெபG 
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வாடாத கா�ேபேபா0 - ேத;� ெநG'� ெபG) ைவ�2� வாடாத �:கிேல ேபா0; 
கைண�கா0 இ6 வன!பின - கைண�கா0க. இனிய வன!பின. 
 
விள�க� : ேதவி நிற�தி2 உவைம ப)மராகமாயி;�, மயி
க. ெப�கியதனா0, 
கா�� உவைமயாயி+. இனி, கைண�காE6 வன!� இ6ன எ6+மா� (இ6னஎன 
வ�வி�த0 ேவ49�). அக6+ - ெப�கி. நிகரைம�த - சமமாக-.ள. ேச9 - 
ெப�ைம. ஆவநாழிைக - அ���<9 (அ�பறா�Qணி) 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�. : ப��ெபா6ெசG கி4கிணி'� பாடக�� ��) அாிெபG) - �திய 
ெபா6னா ெசGய!ப>ட கி4கிணி'� பாடக�� ��)�களா0 ஆகிய 
அாிெபGய!ெப+; பா9 அைல!ப - தா:கி� கிட�2� இட�ைத வ��)வதாேல; எாி 
ெபா6 சில�� நய�) அக�நக - ஒளிவி9� ெபாசில�� வி��பிC சிறிேத நைக!ப; 
எழி0ஆ
 மணிஆைம இள�பா
!பி6 <6�ற�ேபா0 அ=யிைண - அழ2 
ெபா��திய யாைமயி6 இள�பா
!பி6 வைள�த �)ைக! ேபாD� அ=யிைணைய; 
இைய�) �க/வா
�2 உண
- அைச�) ம=�) ஒழி'� - �கழ வி��பி! 
�க/வா
�2 உண
- )ள:கி� ெக>9!ேபா�. 
 
விள�க� : 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�� அழ2�கி>டனவாக-� அைல�த0 
க49 நய�ெதாி சில�� (அவைற இக/�)) அகநக எ6றைம உண
�தி6�+க. 
-------------- 
178.  

அர�2 இய0 ெச: க%நீ
 அக இத/ ேபா0 உகி
 U=! 
பர!� இ6றி Hதி உய
�) பழி!� அற� திர49 நீ49 
ஒ��2 உற ெந�:கி! ெபா6 ஒளி ஆழி அக� ெகௗவி� 
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தி�� கவி6 ெகா. ெம0 விர0க. ேத6 ஆ
�2� தைகயேவ.  
 
ெபா�. : தி��கவி6ெகா. ெம0விர0க. - தி�வி6 விரலழைக� ெகா4ட 
ெம0Eய விர0க.; Hதி பர!பி6றி உய
�) பழி!� அற�திர49 நீ49 ஒ��2உற 
ெந�:கி - Hனி பர!பி6றி� காணD+� திர49 நீ49 ேசர ெந�:கி; ஒளிெபா6 
ஆழி அக�கFவி அகஇத/ேபா0 உகி
U= - ஒளி'ைடய ெபா6 ேமாதிர� 
கFவ!ப>9, அகஇத/ ேபாD� (ெச�ப3U>=ய) உகிைர யணி�); ேத6 ஆ
�2� 
தைகய - (மலெர6+) ேத6வ49க. ஆரவாாி�2� இய0பின. 
 
விள�க� : 2Eக� ஊ>=ன அகவித/ ெச�ப3 U>=யத2 உவம�. 
------------ 
179.  

எ6ெபா9 நர�� இ6றி இலவ� 5 அட
 அ;�கி 
இ6�ற வர�� உய
�) இ� நில� உற! �0E 
ஒ6பதி6 சா4 நட!பி;� ஒ� காத� எ6+ அ3�� 
ெம6 ப3சிC சீற='� ேமத�க விைழவினேவ.  

 
ெபா�. : எ6ெபா9 நர��இ6றி இலவ�5 அட
 அ;�கி - எ6�� நர��� இ6றி 
இலவி6 இதைழ� ெக9�); இ6�ற வர�� உய
�) இ�நில� உற!�0E - 
க4A�கினிய �றஎ0ைல உய
�) நில�ைத! ெபா��த� த%வி; ஒ6பதி6 சா4 
நட!பி;� ஒ�காத� எ6+ அ3�� - ஏழ= நட�தாD� ஒ�காத� எ6+ அ3��; 
ெம6ப3சிC சீற='� ேமத�க விைழவின - ெம0Eய ப3சைனய சிற='� 
ெப�ைமத�க வி�!பின. 
 
விள�க� : ஏழ=ெய6ற0 மரபாயி��க ஒ6பதி6சா4 எ6ற) ஒ� காத� எ6;� 
(ேமாைன) எ%�ைத ேநா�கி. த�மிட� வ�த ெபாிேயா
�2 வழிவி9த2C ெச0D: 
2ைற�த ெதாைல-ஏழ= ெய6ப
. இதனா0 ச!தபரம(தான�ெப+வெர6ப) 
ைசன *ெகா.ைக. 
------------- 
சCச�த6 விசையைய மண�த0 
180.  

இF உ�- ெந3� எ6;� கிழியி6 ேம0 இ��) இல�கி�) 
அF உ�- நிைன!� எ6;� )கிEைகயா0 வ��தி�)� 
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கFவிய த6 ேநா�கினா0 க4 வி9�)� காத0 நீ
 
ெசFவிதி0 ெதளி�) ஆனா� காம! 5C சிதறினா6. 

 
ெபா�. : இF-�� இ��) ெந3� எ6;� கிழியி6 ேம0 இல�கி�) (<றிய) 
இFவ=ைவ ஒ�!ப>=��) ெந3� எ6;� பட�திேல 2றி�); அF-�� நிைன!� 
எ6;� )கிEைகயா0 வ��தி�) - அதைன நிைன- எ6;� எ%) ேகாலா0 
உ+!� விள:க எ%தி; கFவிய த6 ேநா�கினா0 க4 வி9�) - தா6 ைக�ெகா4ட 
தியான�தாேல அத6 க4ைண� திற�); காத0நீ
 ெசFவிதி6 ெதளி�) - (மாம6 
மகளாைகயா0) அ6� எ6;� நீைரC ெசாாி�); ஆனா� காம!5C சிதறினா6 - 
�ண
Cசி ேவ>ைகயாகிய 2ைறவி0லாத மல
கைளC சிதறினா6. 
 
விள�க� : இவ6 எ%தி! பிரதி>=�தா6. இல�2 - 2றி�)! பா
�த0. இ��) 
இேலகி�) எ6+� பாட�. இேலகி�) - எ%தி. இ�தைகய அழகியாகிய விசையைய 
(162) (ந0X/ நட�தலாேல) சCச�த6 ெந3� ெபா��த� காதE!பானாயின6 
எ6ப) க��). 
---------- 
181.  

ெமG ெபறா எ%�) உயி
�2� மழைல வாG இ6 �+வ0 
ைதயலா. ெந9� தட:க4 வைல!ப>9C சCச�த6 
ஐ'றா6 அண:2 எனேவ அக�) அட�கிC ெச0கி6றா6 
ெமாG அறா� களியாைன �ழ:கி� ேத6 இமி
 தாரா6.  

 
ெபா�. : ெமாGஅறா� களியாைன �ழ:கி� ேத6இமி
 தாரா6 - ேபாாி0 நீ:காத 
மதயாைனேபா0 �ழ:கி; வ49க. ஒE�2� தாரானாகிய சCச�த6; 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 சி�கி; ஐ'றா6 
அண:2 எனேவ அக�) அட�கிC ெச0கி6றா6 - கா0நில� ேதாGத0 க4 
இைம�த0 மாைல வா9த0 ேபா6ற நிலமகளிாி6 இய0 க49� ஐ'றாம0 ெதGவ 
மகெளனேவ உ>ெகா49 ஒ%கினா6. 
 
விள�க� : மழைல - எ�கால�தி2: <+ப. 
------------ 
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182.  
வ49 இன� �கபடா� அணி�) வா
 மத� 
உ49 உ2�தி9 களி+ உழவ6 த6 மக. 
ெப4=
 த� ெப� நல� கட�) ெபற ேப
 
வி4டல
 ேகாைத�2 விசைய எ6பேவ.  

 
ெபா�. : வ49இன� �கபடா� அணி�) - வ4=6 திரளாகிய �கபடா�ைத 
அணி�); வா
மத� உ49 உ2�தி9 களி+ உழவ6 த6 மக. விசைய எ6ப - 
ஒ%2� மத�ைத� தாேன உ49 சி�)� களிைற'ைடயவ6 மக. ெபய
 விசைய 
எ6ப
; வி49 அல
 ேகாைத�2! ெப4=
த� ெப� நல� கட�) ெபறேப
 - 
அ��� ெநகி/�) மல�� ேகாைதயா>2 அ!ெபய
 பிற ம:ைகயாி6 அழகிைன 
ெவ6+ ெபற காரண! ெபயரா2�. 
 
விள�க� : ெபய
 ேபெரன ம�வி+ (களி+ழவ6 - களிறா0 (ேபா
�) ெதாழி0 
ெசGேவா6.) விசைய - ெவறி'ைடேயா.. ெப4ைமயா;� அழகா;� 
உலகிD.ள மகளிைர எ0லா� ெவ6றவ. எ6ப)பறி விசைய எ6;� ெபய
 
ெபறன. எ6ப) க��). 
------------ 
183.  

அ� மணி மரகத�) அ: க4 நாறிய 
எாி நிற! ெபா6 இத/ ஏ�) தாமைர� 
தி�மக. இவ. என� திலக ெவ4 2ைட! 
ெப�மக6 ேகாயிD. ேபைத ைவ2ேம.  

 
ெபா�. : அ�மணி மரகத�) அ:க4 நாறிய - அாிய மணியாகிய மரகத! பாைறயி 
ப)ைமெய6ன� ெபாGைகயி0 ேதாறிய; எாிநிற� ெபா6இத/ ஏ�) தாமைர� 
தி�மக. இவ.என - ெந�!பி6 நிற�ைத'ைடய ெபா6னித/கைள'ைடய 
தாமைரயி0 Mறி��2� தி�மக. இவெள6;மா+; திலக� ெவ42ைட! 
ெப�மக6 ேகாயிD. - ேமலான ெவ42ைடைய'ைடய விைதய ம6ன6 
அர4மைனயிேல; ேபைத ைவ2� - விசைய இ��தா.. 
 
விள�க� : திலக� - ேமலாத0. தி�உவம�, வ=வி2� ந0விைன'ைடேயானிட�) 
ஏ2�)ைண'� ெபா)வாG இ��த2�. இமவானி0 மரகத! பாைறயி0 ப)ைம 
எ6;� கய�தி0 ெபாறாமைர மலாி6க4 தி�மக. ேதா6றின. எ6ப) ஆ�கத
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ெகா.ைக. அ:க4: உலகறி �>9, நா+த0 - ேதா6+த0. ெப�மக6 எ6ற) 
விைதய ம6னைன. 
----------- 
184.  

கல� �ாி அக0 அ020 தாய
 தFைவய
 
சில��ாி தி��) அ= பரவC ெச0பவ. 
வல��ாி சல3சல� வைள இய) ஒ�தன. 
2ல� �ாி�) அைனய) ஓ
 ெகா=யி6 நீ
ைமய..  

 
ெபா�. : 2ல� �ாி�தைனய) ஓ
 ெகா=யி6 நீ
ைமய. - 2ல� ெகா=யி6 
இய0ைப வி��பிய) ேபா6ற இய0பினா.; கல��ாி அக0 அ020 தாய
 
தFைவய
 - ேமகைல வி��பின அக6ற அ02ைல'ைடய ஐவைக� தாய�� 
அவ
க. ம�களாG� தன�2 ��தவ
க@�; சில���ாி தி��த= பரவC ெச0பவ. - 
சில�� வி��பின அழகிய அ=ைய! ேபாற வா/பவ.; வல��ாி சல3சல� 
வைளஇய) ஒ�தன. - வல��ாிC ச:2க. சல3சல�ைதC U/�தி�!பைத! 
ேபா6றன.. 
 
விள�க� : சில�� �ாி எ6ப) சில��ாி என விகார!ப>ட). (சல3சல�: ஆயிர� 
வல��ாிCச:2க. Uழ இ��2� ச:2.) கல� - ஈ49 ேமகைல. தFைவய
 எ6ற) - 
ெசவிEய
 ம�களாகிய தம�ைகமா
கைள. இவ
�2 வல��ாிC ச:க:க. உவைம. 
சல3சல�: விசைய�2 உவைம. 
----------- 
185.  

இ6 அகி0 ெகா%� �ைக உயி
�2� ஈ
: 2ழ0 
ெம6 மல
� ேகாைத த6 �ைலக. M:கE6 
மி6 உ��2+� இைட ெமEய ெம0லேவ 
க6னி த6 தி� நல� கனி�த) எ6பேவ.  

 
ெபா�. : இ6 அகி0 ெகா%��ைக உயி
�2� ஈ
:2ழ0 ெம6மல
� ேகாைத த6 
�ைலக. - இனிய அகிE6 சிற�த �ைக T>ட!ெபற 2ளி
�த 2ழைல'� ெம0Eய 
மல
�ேகாைதைய'� உைடய விசையயி6 �ைலக.; மி6 உ��2+� இைட 
ெமEய M:கE6 - மி6னி6 வ=வ�ைத� ெக9�2� இைட ெமEய! ப��தலா0; 
க6னித6 தி�நல� ெம0ல� கனி�த) - க6னியாகிய அவ. அழகி6 நல� ெம0ல 
�தி
�த). 
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விள�க� : மி6 ந9�2+� எ6+� பாட�. எ6ப : அைச. 
----------- 
186.  

��) நா� <றிய �ாி� தாைன அ� 
க�) ெகா0 கடா� களி யாைன ம6னவ6 
ைப�ெதா=! பாசிைழ! பரைவ ஏ�) அ020 
த�ைத மா>9 இைச�தன6 தன) மாறேம.  

 
ெபா�. : நா� ��) <றிய �ாி�தாைன க�)ெகா0 கடா�களி யாைன அ� 
ம6னவ6 - நா� �6ன
� <றிய ெப�� பைடைய'� க>9�தறிைய �றி�2� 
மதயாைனைய'� உைடய அCசCச�த6; ைப�ெதா=! பாசிைழ! பரைவ ஏ�) 
அ020 த�ைத மா>9 - ைப�ெதா=யிைன'� �திய அணிகல6கைள'� பரவிய 
ஏ�திய அ02Eைன'� உைடயாளி6 த�ைதயினிட�; தன) மாற� இைச�தன6 - 
தா6 விசையைய மண�கேவ4=ய ெமாழிைய� <றிவி9�தா6. 
----------- 
187.  

ம�மக6 வல�த) ம:ைக ஆ�க�� 
அ�மதிC U/Cசியி6 அைமCச
 எ4ணிய 
க�ம�� க4டவ
 கல�த0 பா6ைமயி0 
ெப�மக6 ேச
�தினா
 பிைண அனாைளேய.  

 
ெபா�. : ம�மக6 வல�த)� ம:ைக ஆ�க�� - ம�மக6 <றியதைன'� மக. 
அவனிட� அ6ைப அைம�)� ெகா.@தைல'�; அ�மதிC U/Cசியி6 அைமCச
 
எ4ணிய க�ம�� -<
�த அறிவிைன'� U/Cசிைய'� உைடய அைமCச
க. 
ஆராG�த க�ம�ைத'�; க4டவ
 - க4ட த�ைத'� தா'�; கல�த பா6ைமயா0 - 
ைம�)ன �ைறைமயாD�; பிைண அனாைள ெப�மக6 ேச
�தினா
 - மா6பிைண 
ேபா6றவைள! ெப�மகனிட� ேச
�தன
. 
 
விள�க� : ஆ�க� கிளவியா�க� எ6�ழி!ேபால (அைம�)� ெகா.@த0 எ6;� 
ெபா�ளி0) நி6ற); அவ. �தி
Cசி'� ஆ�. க�ம� - விசையயி6 தைமயனாகிய 
ேகாவி�த;�2C சCச�த6 )ைணயாத0. பி6ன
 நா62� ெப��திைண ெப+ேம 
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(ெதா0 கள--14) எ6பதனா6 ஒ!�� ெப��திைண! பாப9� க�த�வமாமா+ 
ெப��ெபா�ளா6 உண
க (ெப��ெபா�. எ6ப) *லாக இ��கலா�.) 
------------- 
சCச�த;� விசைய'� இ6ப�)G�த0 
188.  

ெபா6 அ� ெகா= அமி
) அனா@� ெபா6 ெந9: 26+ அனா;� 
அன:க;�2 இல�க� ஆகி அ�� ெகா49 அ%�த வி.ளா
 
இன� தம�2 எ:2� இ0லா
 இைய�தன
 எ6ப ��க4 
சின� திக/ விைடயினா;� ெச0வி'� ேச
�த) ஒ�ேத.  

 
ெபா�. : ெபா6 ெந9:26+ அனா;� ெபா6அ� ெகா= அமி
) அனா@� - 
ெந=ய ெபா26ற� ேபா6றவ;� அழகிய ெபாெகா=யாகிய அமி
) 
ேபா6றவ@�; அ�� ெகா49 அ%�த அன:க;�2 இல�க�ஆகி - மண�தி2 
�6ன
� காம6 அ�பினா0 அ%�)த2 உாிய இல�க:களாக இ��); ��க4 
சின�திக/ விைடயினா;� ெச0வி'� ேச
�த) ஒ�) - சீற� விள:2� 
விைடயிைன'ைடய ��க> ெப�மா;� உைமய�ைம'� ேச
�தைத!ேபால; 
வி.ளா
 - மண� நிக/�த பி6ன
 நீ:காதவராG; தம�2 இன� எ:2� இ0லா
 - 
த:க>2 உவைம எ:2� இ0லாதவராG; இைய�தன
 - ஓ�ட�பாயின
. 
 
விள�க� : ெகா= எ6றா
, 26+ மைறய! பட
�) ேக9பிற!பி�தE6, அ%�த 
இல�கமாG. கா>சி'� நிைல'� �ய�க�� <றி அவறி2 உவைம ேம 
<+கி6றா
. (அமி
தனா@� 26றனா;� எ6ற) கா>சி: அன:க;�கில�கமாகி 
எ6ற) நிைல; இைய�தன
 எ6ற) �ய�க�.) இல�க� - வி0வி�ைத க2� 
மாணவ
 அ�ைப� 2றிபா
�)� ைத�தெபா�>9 நட!ப9வெதா� நா
மர�. 
அவ
க. மண�நிக/வத2 �6ன
 மிகமிக� காமேவக�தாேல )6�றன
 எ6ப) 
அன:க;�2 அ��ெகா4ட%�த இல�கமாகி எ6றத6 க��ெத6க. 
----------- 
189.  

காதலா0 காம 5மி� கதி
 ஒளி அவ�� ஒ�தா
 
மாத�� களி+ அனா;� மா�ண மகி/Cசி ம6ற0 
ஆதர� ெப�2கி6ற அ6பினா0 அ6ன� ஒ�)� 
தீ) இலா
 திைள!பி6 ஆமா6 ெச0வேம ெபாி)� ஒ�தா
.  
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ெபா�. : மாத�� களி+ அனா;� மகி/Cசி ம6ற0 மா�ண� (ஒ�)�) - விசைய'� 
சCச�த;� மகி/ைவ'ைடய �ய�க�தா0 பா�� ேபா6+�; ஆதர� ெப�2கி6ற 
அ6பினா0 அ6ன� ஒ�)� - ேமD� ேமD� ெப�2கி6ற அ6பி6 ெம6ைமயா0 
அ6ன�ைத ஒ�)�; திைள!பி6 ஆமா6 (ஒ�)�)- க4 �தEய உ+!��களி6 
)G!பினா0 ஆமாைன ஒ�)�; தீதிலா
 காம5மிC ெச0வேம ெபாி)� ஒ�தா
 - 
2றமற அவ
க. இ! �ண
Cசி�2� �6ன
! ேபாக5மியி0 உ.ளாாி6 
ெச0வ�ைதேய ெப��பாD� ஒ�தி��தன
; காதலா0 கதிெராளியவ�� ஒ�தா
 - 
இ!ேபா) ேவ>ைகயினா கதிெராளியவராகிய ேபாக5மியிD.ளாாி6 
த6ைமைய'� ஒ�தன
. 
 
விள�க� : காத0 - எ0லா! ெபா�ைள'� Hக
த2C ெச0D� ேவ>ைக. 
காம5மிதான!பயனாெப+� ேபாக5மி, உ�ைம (உய
-) சிற!�. ஆதர� ெப�2� 
அ6பாவ) �ண
வத6 �6;� பி6;� ஒ�த6ைம�தாGC ெசயைகயா0 மி2� 
அ6�, அ6ன�: �ண
Cசியா0 ெமG'�2� ெம6ைம�2 உவம�. பல��, 
)ைண�ண
 அ6ன�தி6Qவி (கE. 72,சில!.3-66) எ6+, �ண
Cசியா0 Qவி�2 
ெம6ைம பிற�2� எ6றா
. ஒ�)� எ6பதைன �6;� பி6;� <>9க. 
இFெவCச�ைத� தீதிலாாி0 தீதி6ைமேயா9 �=�க. தீதிலா� திைள!பி 
பாடமாயி6 ஆமாைன ெயா�)� தீதிலா மாதரா�� களிறனா;� எ6க. ஆமா6 
ந�2:கா பிற�2� இனிைமேய ஈ49 உவம�. ஏகார� (ெச0வேம) ேதற�. 
ஆமா6 ெச0வ� எ6பத2 ஆமானி6 திைள!�C ெச0வ� என!ெபா�. ெகா49 
ஆெறா%�காக! ெபா�.ேகாடலாD� இ:2 நCசினா
�கினிய
 <+� ெபா�. 
கிைட�தைல உண
க. 
------------ 
190.  

த6 அம
 காதலா;� ைதயD� மண�த ேபா/தி0 
ெபா6 அனா. அமி
த� ஆக! �க/ ெவGேயா6 ப�கியி>டா6 
மி6 அவி
 5ணினாைன ேவ0 கணா
�2 இயற! ப>ட 
ம6னிய ம)வி6 வா:கி மாத�� ப�கியி>டா..  

 
ெபா�. : த6 அம
 காதலா;� ைதயD� மண�தேபா/தி0 - த6னா0 
வி��ப!ப>ட காதல;� அவ@� <=யேபா); �க/ெவGேயா6 ெபா6 அனா. 
அமி
த� ஆக! ப�கியி>டா6 - �கைழ வி��பிய அவ6 தி�ைவயைனயாைள 
அ�தமாக! ப�கினா6; மாத�� மி6 அவி
 5ணினாைன ேவ0கணா
�2 
இயற!ப>ட ம6னிய ம)வி6 வா:கி! ப�கியி>டா. - விசைய'� ஒளிவிள:2� 
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5ணினாைன ம:ைகய
�2C சைம�த ம)ைவ! ேபால ஏ+ (அவ6 ப�கின 
த6ைமைய அவ@� க49) ப�கினா.. 
 
விள�க� : வா:கி!ப�க0 - அவ6 கா>ட�க49 ப�கியி9த0: ஒ�ெசா0. இதனா0 
அதர பான�� அ02 பான�� <றி ேம0 இவறி2 உவைம <+கி6றா
. 
------------ 
191.  

பவழவாG பரைவ அ020 எ6+ இைவ ப�2� ேவலா6 
கவழ� ஆ
 களி+ ேபா6றா6 காதE க��ைப ஒ�தா. 
தவ/ ம)� ேகாைத மாத
 தாமைர! 5 அ) ஆக 
உமி/ நைக ேவEனா;� ஒ4 சிைற மணி வ49 ஒ�தா6.  

 
ெபா�. : பவழவாG பரைவ அ020 இைவ எ6+ - பவழ� அைனய சிவ�த 
இதைழ'� பர!�ைடய அ02ைல'� க���� தாமைர!5-� எ6+ 
மன�திெகா49; ப�2� ேவலா6 - Hக�� சCச�த6; கவழ�ஆ
 களி+ 
ேபா6றா6 - (பவழவாைய! ப�2�ேபா)) கவள�ைத '4A� களிைற! 
ேபா6றா6; காதE க��ைப ஒ�தா. - விசைய க��ைப! ேபா6றா.; தவ/ம)� 
ேகாைத மாத
 தாமைர! 5வதாக - ேத6தவ%� மாைலைய அணி�த விசைய(யி6 
அ02ைல! ப�2�ேபா) அவ.) ெசFவி 2ைலயாத தாமைர! 5வாகேவ எ!ேபா)� 
இ��க; உமி/நைக ேவEனா;� ஒ4சிைற மணிவ4ெடா�தா6 - ஒளிவி9� 
ேவEனா6 ஒ.ளிய சிற2கைள'ைடய நீலநிற வ4ைட! ேபா6றா6. 
 
விள�க� : இைவ எ6ற) க��ைப'� தாமைர! 5ைவ'�; க���வைம ெந��கி நீ
 
Hக
த2. 5வதாக - 5வின) த6ைம எ�கால�� உ4டாக - இ) 
ேவ+பா=6ைமயி6 ேவ+படவ�த உவமமாயி+; எனேவ சீவக. 218. உைர. 
ேவEனா;� எ6ற) களி+ேபால வ6ைம'ைடேயா;� எ6றவா+. உ�ைம: 
உய
- சிற!�. ெசFவி 2ைலயாதி��க Hக
வெதா� வ49: இ0ெபா�@வைம. 
-------------- 
192.  

பளி�2 அைற! பவழ! பாைவ பாி� என� திக%� சாய0 
களி� கய0 ெபா�வ ேபா6+ கைட சிவ�) அக6ற க4ணா. 
ஒளி� கவி6 ெகா4ட காம�) ஊ%+ கனிைய ஒ�தா. 
அளி�) அயி0கி6ற ேவ�த6 அ� சிைற! பறைவ ஒ�தா6.  
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ெபா�. : பளி�2 அைற பவழ!பாைவ! பாி� என� திக%� சாய0 -பளி:2! 
பாைறைய அ9�த பவழ!பாைவ இவள) த6ைம என விள:2�. ெம6ைமைய'�; 
களி�கய0 ெபா�வ ேபா6+ கைட சிவ�) அக6ற க4ணா. - களி!ைப'ைடய 
கய0க. த�மி ெபா�வன ேபா6+ ெபா�) கைட சிவ�) அக6ற க4கைள'� 
உைடய விசைய; ஒளி�கவி6 ெகா4ட காம�) ஊ%+ கனிைய ஒ�தா. - 
ஒளிைய'� அழைக': ெகா4ட, வி�!ப� ஊ>9� �தி
�த கனிைய! ேபா6றா.; 
அளி�) அயி0கி6ற ேவலா6 அ�சிைற! பறைவ ஒ�தா6 - அவ@�2 ேம6ேமD� 
வி�!ப�ைதT>= Hக�� சCச�த6 அழகிய சிறைக'ைடய வாவைல! ேபா6றா6. 
 
விள�க� : பளி�2! பாைறைய அ9�த பவழ!பாைவ இவள) த6ைம ெயன� 
திக%� சாய0. ஈ49 ஒளிய) ெம6ைம; இ) ெசயைக நல�. இத2 அ9�த) 
கா>9� பளி:ைக! (2ற.,70) பவழ� த6 த6ைமயா�கினாேபால, அ9�த மகளி
 
த6ைமயனா� அரசைன இவ@� த6 த6ைமேய ஆ�கி�ெகா4டாெளன� கைத 
க�திய நய��49.ெபா�வேபா6+ ெபா�வெதன விாி�க. ெகா4ட கனி. அயிற0 
- உ4ட0. உ4ட2ாிய அ0லா! ெபா�ைள உ4டன ேபால� <றD� மரேப 
(ெதா0.ெபா�ளிய0 19) ேதாணல�49 )ற�க!ப>ேடா
 (கE.23) எ6றா
 பிற��. 
பழ�� வாவD� வ9!பட Hக
த2வைம. 
-------- 
193.  

)+ மல
! பிைணயD� U>9� �4ண�� 
ந+மல
� க4ணி'� நா+ சா�த�� 
அ+ நில�) அமி
த�� அகிD� நாவி'� 
ெப+ நில� பிணி�திட! ெபாிய
 ைவகினா
.  

 
ெபா�. : )+மல
! பிைணயD� U>9� �4ண�� - மல
 ெந�:2� மா
பி6 
மாைல'� ெநறி�க>9� �4ண!ெபா='�; ந+மல
� க4ணி'� நா+ சா�த�� - 
ந0ல மலரா0 ஆன �=மாைல'� மண�+ ச�தன��; அ+நில�) அமி
த�� 
அகிD� நாவி'� - அ+�ைவ உ4= �தEயன-� அகிD� �%2� ஆகிய 
இைவக.; ெப+நில� பிணி�திட - த�ைம Hக�� ஐ�ெபாறிகைள! பிணி!ப உய
�த 
இவ
க. இ6ப�றி��தன
. 
 
விள�க� : அமி
த� - அ=சிD� பான�� �தEயன. இனி, அ+ நில�தமி
த� - 
அ+�ைவ'மா�; ஆ+கால�தி2 (இளேவனி0 �தEயன) உாிய பான�� ஆ�. 
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------------- 
194.  

)=�தைல� க�: 2ழ0 ���� உ4 ேகாைத த6 
அ=�தைலC சில�பிேனா9 அரவ ேமகைல 
வ=�தைல� க4 மல
 வள
�த ேநா�கேமா9 
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 சா�தணி�த 
��:2ழைல'� வ49 Hக�� மாைலைய'� உைடய விசையயி6; வ=�தைல� 
க4மல
 வள
�த ேநா�கேமா9 - மாவ9 வைனய க4மல
க. ஊடைல': 
<டைல'� விைளவி�த ேநா�க�தாேல; அ=�தைலC சில��ேனா9 ேமகைல அரவ� 
அ9�) - (அவ. ஊ=னேபா)) அ= அவ6 தைலயி ப9தE பிற�த சில�பி6 
ஒEேயா9�; (<=ன கால�)! பிற�த ேமகைலயி6 ஒEேயா9�) உல!� அாி) - 
�=த0 அாிதாயி��த). 
 
விள�க� : அவ6 ஊறி0 இ6ப� எ6+� பாட�. )= - ஏல�. வ=�தைல�க4 - 
ஒ!பினா0 வ9வகிாிட�ேத நி2: க4. 
----------- 
195.  

இைழ கிள
 இள �ைல எ%) H4 இைட� 
தைழ வள
 ம) மல
 தய:2 53சிைக� 
2ைழ �க� ெகா=ெயா9 2�தி ேவEனா6 
மைழ �கி0 மாாியி6 ைவ2� எ6பேவ.  

 
ெபா�. : இைழகிள
 இள�ைல எ%)� H4இைட� தைழவள
 ம)மல
 தய:2 
53சிைக� 2ைழ�க� ெகா=ெயா9 - 54 விள:2த2� காரணமான 
இள�ைல'�, ஓவிய� எ%)வா
 இத6 த6ைம க�தி எ%)த2� காரணமான 
H4ணிைட'�, தைழயிேல வள
�த ேத6ெபா��திய மல
 விள:2� அழகிய 
<�தD�, 2ைழெபா��திய �க�� உைடய ெகா='ட6; 2�தி ேவEனா6 
மைழ�கி0 மாாியி6 ைவ2� - 2�தி த:கிய ேவைல'ைடய சCச�த6 மாாி�கால�) 
மைழ �கி0ேபால அ�. ெபாழி�) த:2�. 
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விள�க� : �ைல �தEயவைற'ைடய ெகா=: இ0ெபா�@வைம. 
------------- 
196.  

ப9திைர! பவழவாG அ�த� மா�தி'� 
ெகா=வள
 2வி �ைல� தட�). ைவகி'� 
இ=யி;� ெகா=யி;� மய:கி யாவ)� 
க= மண� கிழைம ஓ
 கடE6 மி�கேத.  

 
ெபா�. : ப9திைர! பவழவாG அ�த� மா�தி'� - கடE பவழ�ேபாD� வாயி6 
அ�த�ைத உ49�; ெகா= வள
 2வி�ைல� தட�). ைவகி'� - ெகா=யி0 
வள�� 2வி�த �ை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 மி�க) - அவ
க@ைடய மி�கதான 
<>ட�தி6 உாிைம ஒ� கடE;� மி2�த). 
 
விள�க� : மா�)த0 - ப�2த0. இ= - <ல:கைள இ=�த மா. ெகா=யி;� எ6�ழி 
ெகா= *Eெகா=. மண�கிழைம எ6ற), �ண
Cசியி6ப!ேபறிைன. 
----------- 
197.  

க!�ர! ப��திைர கதி
 ெசG மா மணிC 
ெச!ெபா9 சிலதிய
 ஏ�த� தீவிய 
)!� உமி/�) அலம�� காமவ0E'� 
ஒ!ப�� பாைவ ேபா6+ உைற'� எ6பேவ.  

 
ெபா�. : க!�ர! ப��திைர கதி
ெசG மாமணிC ெச!ெபா9 சிலதிய
 ஏ�த - 
க�!5ர�ைத'� பCைச ெவறிைலைய'� ஒளிவி9� மாணி�கC ெச!பிேல ேச=ய
 
ஏ�த; தீவிய )!� உமி/�) - ஐ�ெபாறி�2� இனிய Hக�� ெபா�.கைள� தா;� 
கணவ;மாக Hக
�); அலம�� காமவ0E'� - �ண
Cசி�2 அலம�� காமவ0E 
ேபா6ற விசைய'�; ஒ!� அ�� பாைவ ேபா6+ உைற'� - உவைமயற 
பாைவேபால� த:கினா.. 
 
விள�க� : க!�ர� : பாகத� (க�!5ர� எ6;� வடெமாழிC சிைத-.) காமவ0E'�: 
உ�: உய
- சிற!�. ேவ+ க��)C ெச0லாம0 த6ைனேய க�)வி�தE6 பாைவ 



142 

 

எ6றா
. இத2 �6� உலகிய0 மண: <றி� காமமி2தியா ெக9கி6றைம 
ேம<+கி6றா
. ப��திைர - பசிய ெவறிைலC ��.. ��>ட!ப9தலா0 
(திைர�க! ப9தலா0) திைர எ6ப) அத2! ெபயராயி+. சிலதிய
 - பணி மகளி
. 
தீவிய-இனிய, )!� - Hக
வன. கபகமர�ேத பட
த2 அலம�கி6ற காமவ0E 
ேபா0வா. எ6ப) க��). பாைவ - ெகா0E!பாைவ. இ) த6ைன� க4டாைர 
அ!பா ேபாகவிடாம0 கவ
�) மய�2த0பறி உவைமயாக எ9�தா
 எ6பா
 
நCசினா
�கினிய
. ேவ+ க��)> ெச0லாம0 த6ைனேய க�)வி�தE6 
பாைவெய6றா
 எ6றா
. 
------------ 
198.  

ம4 அக� காவE6 வ%�கி ம6னவ6 
ெப4 அ�� கல�ெதா9 பிைண�த ேப
 அ�. 
வி4ணக� இ�. ெகாள விள:2 ெவ4 மதி 
ஒளி நிற உேராணிேயா9 ஒளி�த) ஒ�தேத.  

 
ெபா�. : ம6னவ6 ம4ணக� (இ�.ெகாள�) காவE6 வ%�கி -சCச�த6 
நில-லக� இ�@ற� காவE பிைழ ெசG); ெப4 அ�:கல�ெதா9 பிைண�த 
ேபர�. - ெப4க@�2 அ�:கலமானவ@ட6 <=ய அளவிற�த க4ேணா>ட�; 
விள:2 ெவ4மதி வி4ணக� இ�.ெகாள - விள�கமான தி:க. வானக� 
இ�ளைடய; ஒ4ணிற உேராணிேயா9 ஒளி�த) ஒ�த) - ஒளிமி2� 
உேராகிணி'ட6 மைற�த) ேபா6ற). 
 
விள�க� : காவE6: இ6: (ஐ�த;��) நீ�க!ெபா�>9. உேராணி: உேராகிணி: 
விகார�: அF-ேராகிணி காரண�தி6 இ�= சபி�க மதிேதG�தெதா� கைத. ேபர�. 
எ6ற) அளவிற�த க4ேணா>ட�ைத. உவைம�2� <றிய இ�.ெகாள எ6பைத 
ம4ணக� இ�. ெகாள எ6+: <>9க. 
------------ 
199.  

2:2ம� ேதாளினா;� ெகா%� கய0 க4ணி னா@� 
த:கிய காத0 ெவ.ள� தண!� அற! ப�2� நா@. 
தி:க. ெவ4 2ைடயினா2� தி� இ%�2ற வ4ண� 
ைப: கதி
 மதியி0 ெத.ளி! பக
�) எ9�) உைர�)� அ6ேற.  
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ெபா�. : 2:2ம� ேதாளினா;� ெகா%:கய க4ணினா@� - 2:2ம� அணி�த 
ேதாளா;� மத
�த கயலைனய க4ணா@�; த:கிய காத0 ெவ.ள� தண!� அற! 
ப�2� நா@. - நிைலெபற காத ெப��ைக நீ�கமி6றி Hக�� கால�தி0; தி:க. 
ெவ42ைடயினா2! ைப:கதி
 மதியி0 தி� இ%�2உற வ4ண� - 
தி:களைனய ெவ42ைடயிைன'ைடய அவ;�2! பசிய நிலவிைன'ைடய 
மதிேபாலC ெச0வ� நாளைடவி 2ைற�த த6ைமைய; ெத.ளி! பக
�) - ெதாி�) 
<றி; எ9�) உைர�)� -(பி6ன
) சீவக6 சாித� எ9�)ைர�க� ெதாட:2கிேறா�. 
 
விள�க� : இத6 க��): இCெசG'>2 அ:கமாகிய (நா9, நக
 ேகாயி சிற!� 
�தEய) வ�ணைனக. <றி அத2ாிய தைலவைன நா>9கி6றா
, இ�)ைண'� 
அவ6 ேதா6ற2� காரண: <றி அவ2 �பிற!பி0 அ6ன! பா
!ைப! பிாி�த 
தீவிைன வ�) 2ரவைர! பிாி�தD: <றேவ49தE6, தி� இ%�2றைம 
�<+கி6றாெர6+ண
க. தி�இ%�2+தலாவ) க>=ய:கார2 அரசளி�தD� 
அைமCச
ெசா ேகளாைம'�. (சீவக6 �பிற!� வரலா+ இ�*E6 1856 
ஆ3ெசG'. �தEயவறா0 உண
க). ைப:கதி
 மதியி6 தி�வி%� 2ற என 
மா+க. மதி - ேதG ப�வ�)� தி:க.. இனி, ைப:கதி
 மதிஎ6பத2 அறி-எ6ேற 
ெபா�. ேகாட0 அைம'�. ஆசிாிய
 பாிேமலழக
 இ!ெபா�ேள ெகா4டன
. 
இதைன அவ
 ஒளிதிக/ உ�தி உ�ெக%நாக� (12-4) எனவ�� பாிபாட0 அ=�2 
வாளா நாக� மர� எ6ேற ெபா�. <றி, ெந>=ைல வ3சி�ேகா பழ� பாட0 
எ6�ழி'� �0Eைலவ3சி! �றமதி0 அைல�2� க0ெல6 ெபா�ைந (�றநா.387) 
எ6�ழி'� மரவிேசட�தி2.ளன அத6 ெபய
�தாய ஊாி6க4A� தி:க. 
ெவ42ைடயினா2� தி�வி%�2ற வ4ண�ைப:கதி
மதியி 
ெற.ளி!பக
�ெத9�)ைர�)� எ6�ழிC ச�திர2.ள) அவ6 ெபய
�தாய 
அறிவி6க4A� ஏற!ப>டா ேபா0 எ6+ <+தலா6 உண
க. 
--------- 
சCச�த6, க>=ய:காரனிட� ஆ>சிைய ஒ!பைட�) வி>9 விசையேயா9 இ6�ற0 
200.  

களி+ அனா6 அைமCச
 த��. க>=ய: கார6 எ6பா6 
ஒளி+ வா. தட�ைகயா;�2 உயி
 என ஒ%2� நா@. 
பிளி+ வா
 �ரசி6 சாறி! ெப�� சிற!� இயறி ேவ�த6 
ெவளி+ இலா� ேக.வியாைன ேவ+ ெகா49 இ��) ெசா6னா6.  
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ெபா�. : களிறனா6 அைமCச
 த��. க>=ய:கார6 எ6பா6 - களி+ ேபா6ற 
சCச�த;�2 அைமCச
களாக -.ளவ
களி க>=ய:கார6 எ6பவ6; ஒளி+வா. 
தட�ைகயா;�2 உயிெரன ஒ%2� நா@. - விள:2� வாேள�திய ைகைய'ைடய 
ம6ன;�2 உயி
ேபால! பழகிவ�� நா>களி0; ேவ�த6 ெவளி+ இலா� 
ேக.வியாைன! பிளி+வா
 �ரசி6 சாறி! ெப�3 சிற!� இயறி - அரச6 
ெவ.ைள� த6ைமயி0லாத ேக.விைய'ைடய அவ;�2, ஒE�2� �ரசினா0 
நா>9�கறிவி�)! ெப�3 சிற!�கைள ந0கி; ேவ+ ெகா4=��) ெசா6னா6 - 
தனிேய அைழ�) இ��தி� ெகா49 <+கிறா6. 
 
விள�க� : (நCசினா
�கினிய
 ஒளி+வா. தட�ைகயா6 க>=ய:காரனாக-�, 
ெவளிறிலா� ேக.வியா6 நிமி�தக6எ6;� அைமCசனாக-: ெகா49 
மா>ேடறி! ெபா�. <+வ
.) அவ
 <+வ): ேகாதனா6 (சீவக 240) எ6+� 
காிமாைல ெந3சினா6 (சீவக 294) எ6+� க0லா ம�திாி (சீவக. 345) எ6+� 
ேம<றE6, க>=ய:காரைன, ெவளிறிலா� ேக.வியா6 எனலாகா); இனி 
இக/Cசி�2றி!� எ6பா��ள
 எ6ப). இ�<றா0 ெவளிறிலா� ேக.வியாைன� 
க>=ய:கார6 எனேவ இவ��2 ��திய உைரயாசிாிய
க. <றின
 எ6+� அ) 
இக/Cசி� 2றி!� எ6+ க�தின
 எ6+� அறியலா�. நிமி�திக6 எ6ற ெபய�ைடய 
ம�திாி ெயா�வைன! பி6ன
 ஓ
 நிமி�திக6 (சீவக 204) என� <+தலா;�, 
இ:2!ெபய
<றாைமயா;�, ஆெறா%�காக! ெபா�. ேகாட கியலாவழிேய 
மா>ேட+ேவ49மாதலா;� க>=ய:காரெனன� ேகாடேல த�க).) 
மதCெச��கா பாக6ேதா>=ைய நீ-மா+ ேபால�காம�களி! பா0த6 அைமCச
 
<ைற� கட�த0ேநா�கி�, களிறனா6 எ6றா
. நிமி�திக6 க�மேம <+தD� 
க>=ய:கார6 அரச6 க��திேகப ஒ%2தD� இர4ட2: காரண�. 
------------- 
201.  

அைச- இலா! �ரவி ெவ.ள�) அாி3சய6 2ல�). ேதா6றி 
வைச இலா. வர�தி6 வ�தா. வா6 �ைவ அமி
த� அ6னா. 
விைசையைய! பிாித0 ஆேற6 ேவ�த6 நீ ஆகி ைவய� 
இைச பட� கா�த0 ேவ49� இல:2 54 மா
ப எ6றா6.  

 
ெபா�. : இல:254 மா
ப! - விள:2� 54 அணி�த மா
பேன! அைச-இலா! 
�ரவி ேவ.ள�) அாி3சய6 2ல�). ேதா6றி; ேதாலாத �ரவி!ெப��ைக'ைடய 
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அாி3சய6 மரபிேல ேதா6றி; வைசயிலா. வர�தி6 வ�தா. - 2றமறவளாG, 
எ6 �பிறவியி0 ேவ49ேகாளாேல பிற�தவ@�; வா6�ைவ அமி
த� அ6னா. 
விசையைய - �ைவமி2� வா;லக அமி
த� ேபா6றவ@� ஆகிய விசையைய; 
பிாித0 ஆேற6 - பிாி'� ஆற0 இேல6; நீ ேவ�த6 ஆகி ைவய� இைசபட� 
கா�த0 ேவ49� எ6றா6 -(ஆைகயா0) நீ அரசனாகி உலைக! �க/ெபற� 
கா!பாயாக எ6+ <றினா6. 
 
விள�க� : அாி3சய6: விசைய பா>ட6. வைசயிலா.: விைனெயCச�+. 
ேவ49� எ6ப) உ�மீறா6 வ�தேதா
 ஏவ0 க4ணிய விய:ேகா.: வா/த0 
ேவ49� இவ4 வைர�த ைவக0 (�றநா.367) எ6றா
 பிற��. 
------------- 
202.  

அ4ண0 தா6 உைர!ப� ேக>ேட அ9களி+ எ��தி6 இ>ட 
வ4ண! 5� தவி� த6ைன ஞமE ேம0 இ>ட) ஒ�2� 
க4 அக0 ஞால� கா�த0 என�2 என� கம%� க4ணி 
ம4 அக� வள�� ேதாளா6 ம+�) நீ ெமாழிய0 எ6றா6.  

 
ெபா�. : அ4ண0தா6 உைர!ப� ேக>9 - (க>=ய:கார6) தா6 
க�தியி��ததைன அரசேன <ற� ேக>9 (மகி/�)); என�2� க4அக0 ஞால� 
கா�த0 - எ6 நிைலயி0 இடமக6ற உலைக ஆ@வ); அ9களி+ எ��தி6 இ>ட 
வ4ண! 5�தவி� த6ைன ஞமEேம0 இ>ட) ஒ�2� - அ9களிறி6 க%�தி0 
இ>ட அழகிய க%�) ெம�ைதைய நாயி6 ேம0 இ>ட) ேபாலா2�; என - எ6+ 
<றி ம+!ப; க4ணி கம%� ம4ணக� வள�� ேதாளா6 - மாைல மண�2� நில 
உலக� வா%� ேதாைள'ைடய ம6ன6; நீ ம+�) ெமாழிய0 எ6றா6 - 
எ6ெபா�>டாக நீ ம+�)� <றாேத எ6றா6. 
 
விள�க� : தவி� - க%�) ெம�ைத. ம4 எ%வைனய ேதா. பாடமாயி6, ம4ணிய 
எ% ஆ�; ஆ-தி ம4ணி (ம)ைர�. 494) எ6றாேபால, ேதாளாG எ6ப)� பாட�. 
இC ெசG'>2நCசினா
�கினிய
, த6 தைலவ6பா0 ஒ!பற அ6�ைடயதாG 
அவனா0 ெசய!ப9� )6ப�ைத'� ெபா�>ப9�தாம0 எறி�த ேவ0 ெமGயதா 
வா02ைழ�2� நாயிைனேய தன�2 உவைம <றி�ெகா4டா6 க>=ய:கார6; 
சCச�த6 த6ைன ஐ'றாைம! ெபா�>ெட6ப) பட ேவேறா_
தி <றா) 
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ஞமEைய� <றினா6. அவ6 அயிரா) த�த2 எ6+ <றிய) ஆற-� 
இ6ப�ைட�). 
------------- 
203.  

எ%த� ப�தி மா
ப6 இெறன இைச�த ேலா9� 
ெதா%) அ= பணி�) ெசா0D� )6னல
� ெதாைல�த ேவேலாG 
கழி ெப�� காதலா.க4 கழி நல� ெப+க ைவய� 
பழி படா வைகயி0 கா�2� ப9 Hக� 54ப0 எ6றா6.  

 
ெபா�. : எ%த� ப�திமா
ப6 இ+என இைச�தேலா9� - காைல யிளஞாயி+ 
ேபாD� மா
பனான சCச�த6 எ6னிைலைம இ�த6ைம�) எ6+ <றிய 
அளவிேல; ெதா%) அ=பணி�) - அ=ைய� ெதா%) 2�பி>9; ெசா0D� 
)6னல
� ெதாைல�த ேவேலாG - <ற!ப9� பைகவைர அழி�த ேவலவேன!; 
கழிெப�: காதலா.க4 கழிநல� ெப+க - நீ மிக!ெப�: காதEயினிட�திேல 
மிக-� இ6ப� அைடக; பழிபடா வைகயி0 ைவய� கா�2� ப9Hக� 54ப0 
எ6றா6 (யா6) பழிவரா வைகயி0 நில-லைக� கா�2� ெபாிய �ைமைய! 
54ேப6 எ6+ க>=ய:கார6 <றினா6. 
 
விள�க� : த6 நிைனைவ அவ6 காாிய�ேபா <றினா6. மா
ப6: சCச�த6. இ+ 
- இ�த6ைம�). ைவய� இைசபட� கா�த0 ேவ49� (201) எ6ற ம6ன;�2 
ைவய� பழிபடா வைகயி கா�2� ப9Hக� 54ப0 எ6றத6க4 க>=ய:கார6 
த6னட�க�� நி6ெப�>ேட இC �ைமைய! 5ண யா6 இைசயா நி6ேற6 
எ6ப)� ேதா6+த0 உண
க. 
---------------- 
204.  

வல� �ாி ெபாறி�த வ4ைக மதவE வி9!ப ஏகி� 
கல�தன6 ேசைன காவ0 க>=ய: கார6 எ6ன 
உல�த� ேதாளினாG நீ ஒ�வ6 ேம0 ெகாற� ைவ!பி6 
நில� தி� நீ:2� எ6+ ஓ
 நிமி�திக6 ெநறியி0 ெசா6னா6.  

 
ெபா�. : வல��ாி ெபாறி�த வ4ைக மதவE வி9!ப ஏகி - வல��ாி தீ>=ய 
வ4ைகயினாேல, மதவEயாகிய சCச�த6 கா>= வி9!பC ெச6+; ேசைன காவ0 
க>=ய:கார6 கல�தன6 எ6ன - ேசைனைய� கா!பதி க>=ய:கார6 ேச
�தா6 
எ6+ <ற�ேக>9; உல�த� ேதாளினாG நீ ஒ�வ6 ேம ெகாற� ைவ!பி6 - 
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கW4 ேபா6ற ேதாளினாG! நீ ஒ�வனிட� உ6 ஆ>சிையC �ம�தினா0; 
நில�தி� நீ:2� எ6+ - நில�� தி�-� நி6ைனவி>9! ேபாGவி9� எ6+; ஓ
 
நிமி�திக6 ெநறியி ெசா6னா6 - ஒ!பற நிமி�திக6 எ6;� அைமCச6 
ெநறி'ற� <றினா6. 
 
விள�க� : (நCசினா
�கினிய
 ஓ
 எ6பத2 நீேய ஆராG�) பா
 எ6+ ெபா�. 
<+வ
. அத2 �=�, எ6+ ஓ
 எ6பதைன ஓ
 எ6+ என மாற ேவ49�. 
ெபாறி�த என! பிறவிைனயா <றினா
, அய6 பைட�த0 ேநா�கி. மத: (வEைய) 
விேச=�த உாிCெசா0. உல� வள
�2� ேதா.. அரச2ாிய அ:க� ஆற;. 
பைடேய தைலசிற�த) ஆத0பறி அரச6 ஏவ0 ெபற-ட6 க>=ய:கார6 
பைடஞைர வய!ப9�) தெறாழிைலேய �தக4 ேமெகா4டா6 எ6ப) 
ேபாதர�ேதவ
 மதவE வி9!ப ஏகி� கல�தன6 ேசைன காவ0 க>=ய:கார6 
எ6ேறா)த0 உண
க. மதவE: அ6ெமாழி�ெதாைக; சCச�த6. நீ எ6ற) 
அர�ாிைம'ைடய நீ எ6ப)� ஒ�வ6 எ6ற) ஏதிலா6 ஒ�வ6 எ6ப)�பட 
நி6றைம நிைனக. 
--------------- 
205.  

என�2 உயி
 எ6ன! ப>டா6 எ6 அலா0 பிறைர இ0லா6 
�ைன� திற� உ��கி �6ேன ெமாG அம
 பல-� ெவ6றா6 
தன�2 யா6 ெசGவ ெசGேத6 தா6 ெசGவ ெசGக ஒ6+� 
மன�2 இனா ெமாழிய ேவ4டா வாழிய
 ஒழிக எ6றா6.  

 
ெபா�. : என�2 உயி
 எ6ன! ப>டா6 - எ6 உயி
 ேபா6றவ6; எ6 அலா0 
பிறைர இ0லா6 - எ6ைனய6றி� தன�2 ஆதரவாக�ெகா49 மறவைர 
அைடயாதவ6; �6ேன �ைன�திற� ���கி ெமாG அம
 பல-� ெவ6றா6 - இC 
சிற!ைப அவ6 ெப+வத2 �6ேனேய ேபா
�கள:களி6 அணிவ2!� �தEய 
<+பா9கைள அழி�)C சிற�த ேபா
 பலவி;� ெவறி'றா6; தன�2 யா6 
ெசGவ ெசGேத6 - (ஆைகயா0) அவ;�2 நா6 ெசG': கடைமகைளC ெசGேத6; 
தா6 ெசGவ ெசGக - அவ6 தன�2 வி�!பமானவைறC ெசG)ெகா.க; ஒ6+� 
மன�2 இனாெமாழிய ேவ4டா - நீ சிறி)� மன�தி2� தீைம த�� ெபாறாைமC 
ெசாகைளC ெசா0லேவ4டா; வாழிய
 - நீ'� நி6னிைலயிேல நி0; ஒழிக எ6றா6 
- இனி இ�ெமாழிைய� தவி
க எ6+ைர�தா6. 
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விள�க� : எ6னலா பிறைர யி0லா6: இ6ைம உைடைம�2 ம+தைல. ெவ6றா6 
எனேவ நட�)த2ாியவ6 எ6றா6. ந6ைம'� தீைம'� க�திC ெசGவ என! 
ப6ைமயா <றினா
. 
------------ 
206.  

காவல 2றி!� அ6ேற;� க�ம� ஈ) அ�ளி� ேக4ேமா 
நாவல
 ெசா0 ெகா4டா
�2 ந62 அலா0 தீ:2 வாரா 
5 அல
 ெகா=யனா
 க4 ேபாகேம க%மி ேமD� 
பாவ�� பழி'� உறா
 பபல
 ேக. இ) எ6றா6.  

 
ெபா�. : காவல! நாவல
 ெசா ெகா4டா
�2 ந62 அலா0 தீ:2 வாரா - அரேச! 
அைமCச
 ெசாேக>டவ
�2 ந6ைமேய அ0லாம0 தீைமக. வாரா; 2றி!� 
அ6ேற;� அ�ளி� ேக4ேமா - தி�-ள� இ6ேற;� அ�.<
�) ேக>க; ஈ) 
க�ம� - ஒ�வ6பா0 அர�ாிைமைய ந0காதி�!ப) காாிய�; (எ6றா6. அத2 
உட�படாைமயி6) 5அல
 ெகா=யனா
க4 ேபாகேம க%மி! பாவ�� பழி'� 
உறா
 ேமD� பபல
 இ)ேக. எ6றா6 - மல
 மல
�த ெகா=யைனய 
ம:ைகய
பா0 இ6பேம ெகா49 மய:கி! பாவ�� பழி'� அைட�ேதா
 நி6ைன 
ஒழிய �6;� பபல
 உளராயின
; இதைன� ேக. எ6றா6. 
 
விள�க� : நாவல
 - அைமCச
; க%மி - மய:கி. அைமCச
 ெசாேக>டா0 
அரச;�2� தீ:2 வாராெத6ப). இஃ) உலகியலா <றினா6. ேம<+வன 
ெவ0லா� ேபாக�ைதேய ேநா�2தE6, இ)ெவன ஒ�ைமயா <றினா6. 
----------- 
207.  

ெப�� ெபய
! பிரம6 எ6;� P=னா0 ெபாிய நீரா6 
அ��பிய �ைலயினா@�2 அணி �க� நா62 ேதா6ற 
வி��பி ஆ:2 அவைள எGதா6 வி4ணக� இழ�த) அ6றி� 
தி��தினா2 இ6+ கா+� சி+ ெசா0லாG நி6ற) அ6ேற.  

 
ெபா�. : ெப��ெபய
! பிரம6 எ6;� P=னா ெபாிய நீரா6 - ெப���க/ 
ெபற பிரம6 எ6;� தவ�தா ேபாிய0� ெபறவ6; அ��பிய �ைலயினா@�2 
- அ��பைனய �ைலகைள'ைடய திேலா�தைமயி6 ெபா�>9; அணி�க� நா62 
ேதா6ற வி��பிஆ:2 அவைள எGதா6 -அழகிய �க:க. (�6னி��த �கம6றி) 
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நா62 ேதா6ற வி��பி ேநா�கி'� அவைள ஆ:2 அைடய �=யாம0; வி4 அக� 
இழ�த) அ6றி - வா;லைக இழ�தேதா9 நி0லாம0; தி��தினா2 இ6+கா+� 
சி+ெசா0லாG நி6ற) - தவ�தா0 தி��திய அவ;�2 அ) இ6+வைரயி 
பழிCெசா0லாG நி6றத0லேவா? 
 
விள�க� : ெபய
 - �க/. அ6ேற; ஏவினா. �ைறெசGயாைமயி6 த6னிைல 
யிழ�தா6. ேதாறி எ6+� பாட�. நா6�க� ேதா6றிய). பிரம;�2 
அர�ைபயாிட�)� காம� உ4டாயி+. அவ
க. இண:காைமயா0, அவ
கைள 
அைடத2ாிய இ�திர பதவிைய ேவ>9� தவ� �ாி�தா6. �6றைர� ேகா= 
ஆ49க. கட�தன. இ�திர6 த6 பதவி�2 ேவெறா�வ6 வர வி�!ப 
மி0லாைமயா பிரம6 தவ�ைத அழி�க� திேலா�தைம எ6;� அர�ைபைய 
அ;!பினா6. அவ. பிரம6 எதிாி0 வ�) ஆட0 பாடலா0 ஒ��ற� நி6+ 
மய�கினா.. பிரம6 விழி�)! பா
�தா6. இவ. மெறா� �ற� ெச6+ ஆ=னா.. 
அ!�ற� தி��பினா பிறதவ�னிவ
க. இக/வா
க. எ6+ நிைன�)� த6 ஒ� 
ேகா= ஆ4=6 தவCசிற!பா0 அவளி��த ப�க� ஒ� �க� உ4டா�கி 
ேநா�கினா6. அவ. ம+�ற� ெச6றா.. அ:2�, மெறா� �ற�திD� அFவாேற 
ம+� இர49 ேகா= ஆ4=6 தவCசிற!பா0 இ� �க�� உ4டா�கி�ெகா49 
இயைகயான ஒ� �க�)ட6 நா6 �கனாகி அவ. ெச6ற திைசெயலா� 
ேநா�கினா6. அவ. வானிேல நி6+ ஆ=னா.. அைர�ேகா= ஆ4=6 
தவCசிற!பா0 ேமேனா�கிய �கெமா6+� அைம�)�ெகா4டா6. அவ. 
மைற�தா.. காம�ைத அட�கவியலாத பிரம6 ஐ��க:க@ட6 வானவழிேய 
ெச0D� ெதGவ ம:ைகயைர வEதி பறி� )6�+�தினா6. வானவ
 
ேவ49ேகாளா சதாசிவ�
�தி பிரம;ைடய ேமேனா�கிய தைலைய� 
கி.ளிெயறிய, நா6�கனாகிய அவ6 எ0ேலாராD� பழி�க!ப>9� த6 
பதவிைய'� இழ�தா6. இFவா+ த
ம பாீ>ைச எ6;� ைசன *E0 �6றா� 
படல�தி <ற!ப9வதாக டா�ட
 உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ
களி6 பதி!பி 
<ற!ப9கிற). ைசவ *0களி0 இத2 ேவறான கைதக. <ற!ப9கி6றன. 
------------- 
208.  

ைக� மல
� கா�த. ேவE� கண மைல அைரய6 ம:ைக 
ைம� மல
� ேகாைத பாக� ெகா4டேத ம+வ) ஆக� 
ெகாG� மல
� ெகா6ைற மாைல� 2ளி
மதி� க4ணியா2! 
ெபG� மல
 அல:க0 மா
ப ெப�� பழி ஆயி+ அ6ேற.  
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ெபா�. : ெபG�மல
 அல:க0 மா
ப - மலரா0 ெதா9�த மாைல மா
பேன!; 
ைக�மல
� கா�த.ேவE� கணமைல அைரய6 ம:ைக ைம�மல
� ேகாைத - 
ைகேபால மல�� கா�த. ேவEைய'ைடய, ெதா2தியாக-.ள மைலக@�கரச6 
மைனவி ேமைன ெபற, நீலமலரா ெசGத ேகாைதயணி�த இைறவிைய; பாக� 
ெகா4டேத ம+வ)ஆக - இட!ப�க�தி0 ைவ�தேத ம+-ைடய ெதா6றாக, 
ெகாG�மல
� ெகா6ைற மாைல� 2ளி
மதி� க4ணியா2 - ெகாGத மலராலாகிய 
ெகா6ற மாைலைய'� 2ளி
�த பிைற�க4ணிைய'� உைடய இைறவ;�2; 
ெப��பழி ஆயி+ அ6ேற - ெபாிய பழியாக �=�த) அ0லேவா? 
 
விள�க� : ைம�மல
� ேகாைத - நீலமலரா ெசGத ேகாைத; இைறவி: ஆ2ெபய
. 
மாைல - அைடயாள!5. க4ணி - U9�5. 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. மதி�க4ணியா6: சிவ6 
----------- 
209.  நீ0 நிற வ4ண6 அ6+ ெந9� )கி0 கவ
�) த� �6 

பா0 நிற வ4ண6 ேநா�கி0 பழி உைட�) எ6+ க4டாG 
ேவ0 நிற� தாைன ேவ�ேத விாி�ன0 ெதா%ைன ஆ+. 
ேகா0 நிற வைளயினா
�2� 2��) அவ6 ஒசி�த) எ6றா6.  

 
ெபா�. : ேவ0 நிற� தாைன ேவ�ேத - ேவE6 விள�க �+ பைடைய'ைடய 
ம6னேன!; அ6+ நீ0நிற� வ4ண6 ெந9�)கி0 கவ
�) - �கால�தி0 
நீலநிற�ைடய க4ண6 பல )கி0கைள� கவ
�), த��6 பா0நிற� வ4ண6 
ேநா�கி பழி'ைட�) எ6+ - த6 �6னவனாகிய பலேதவ6 பா
�தா பழிவ�� 
எ6+ எ4ணி; விாி�ன0 ெதா%ைன ஆ+. ேகா0நிற வைளயினா
�2 அவ6 
2��) ஒசி�த) எ6றா6 - பரவிய நீைர'ைடய ய�ைனயாறிேல நீரா=ய, திர4ட 
ஒளி மி2� வைளயிைன யணி�த ஆGCசிய��2� க4ண6 2��ைத ஒ=�த) 
எ6றா6. 
 
விள�க� : ேவனிற� - ேவEன) விள�க�. ேகா0 - திர>சி. ஒசி�த): மைற�த) 
எ6+: <+வ
. நீலநிற� - நீ0நிற� என நி6ற). நீனிறவ4ண6: க4ண6. 
பானிறவ4ண6 - பலேதவ6. 
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------------ 
210.  காமேம க6றி நி6ற க%ைத க49 அ�ளினாேல 

வாமனா
 ெச6+ <= வ��தினீ
 எ6+ ைவய�) 
ஈம� ேச
 மாைல ேபால இழி�திட! ப>ட) அ6ேற 
நாம ேவ0 தட�ைக ேவ�ேத நா� இ) ெதாியி6 எ6றா6.  

 
ெபா�. : நாமேவ0 தட�ைக ேவ�ேத! அCச�த�� ேவேல�திய ெபாிய 
ைகைய'ைடய அரேச! காமேம க6றிநி6ற க%ைத க49 - காம�திேலேய 
அ=!ப>9 நி6ற ஆ4 க%ைதைய! பா
�); அ�ளினாேல வாமனா
 ெச6+ <= 
வ��தினீ
 எ6+ - அ�ளாேல ��தனா
 ெப4 க%ைதயாGC ெச6+ <=, 
இ�காம�தாேல வ��தினீேர எ6ன; நா� இ) ெதாியி6 - நா� (அFவா+ நிக/�த) 
இ�காம�ைத ஆராயி6; ைவய�) ஈம�ேச
 மாைலேபால இழி�திட!ப>ட) - 
உலகிேல �9கா>=0 வி%�த மாைலேபால இழி�)� <ற!ப>ட); அ0லேவா? 
எ6றா6 - எ6+ <றினா6. 
 
விள�க� : காமேம: ஏகார�, பிாிநிைல. எ6+ - எ6ன. வாமனா
: ��த6. ஆ
 வி2தி, 
இக/Cசி� 2றி!�. வ��தினீ
 - வினா. ஈம� - �9கா9. நாம� - அCச�. 
------------- 
211.  ப9 பழி மைற�க0 ஆேமா ப3சவ
 அ6+ ெபற 

வ9-ைர யாவ
 ேப
!பா
 வாG! பைற அைற�) Qறி 
இ9வேத அ6றி! பி6;� இ%�2 உைட�) அ�ம காம� 
ந9- நி6+ உலக� ஓ�ப0 ந0லேத ேபாD� எ6றா6.  

 
ெபா�. : ப9பழி மைற�கலாேமா? - காம�தா பிற�த பழிைய மற�க �='ேமா?; 
ப3சவ
 அ6+ ெபற வ9-ைரயாவ
 ேப
!பா
? - அ�கால�தி பா4டவ
 
ஐவ�� ஒ��திையேய மைனவியா�கE ெபற பழி'ைரைய நீ�2வா
 யா
?; காம� 
வாG!பைற அைற�) Qறி இ9வேத அ6றி! பி6;� இ%�2 உைட�) - காம� 
வாG!பாைறயாேல பர!பி� Qறியி9த0 அ6றி ம+ைமயி;� நரக� 
�தEயவைற� த�� வ%-ைடய); ந9-நி6+ உலக� ஓ�பேல ந0ல) ேபாD� 
எ6றா6 - (ஆதலா0) ந9-நிைலயிேல நி6+ உலைக� கா�தேல ந0ல) எ6றா6. 
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விள�க� : ேபாD�: ஒ!பி0 ேபாE. (ஓ�பேல 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 உ��திர த�த6 எ6பா6.  

 
ெபா�. : ஆரறி- இக/த0 ெச0லா ஆயிர� ெச:கணா;� - ேபரறிைவ மேறா
 
இக/த0 இயலாத ஆயிர: க4ணனான இ�திர;�; <
அறி- உைடய நீரா
 
ெசாெபா�. ெகா49 ெச0D� - <ாிய அறி-ைடய ப4பினரா� அைமCச
 
ெசா0E6 ெபா�ைள� 2றி�ெகா49 நட!பா6; நீ'� ேபரறி- உைடைய - 
இ�திரைன!ேபால நீ'� ேபரறி- உைடயாG; பிைண அனா>2 அவல� ெசG'� ஓ
 
அறி-ைடைய எ6றா6 உ��திரத�த6 எ6பா6 - எனி;� இ!ேபா) 
பிைணேபா6ற விசைய�2� )6ப� உ4டா�2� ஓரறி- உைடைய ஆனாG எ6+ 
உ��திரத�த6 உைர�தா6. 
 
விள�க� : அவல� : அரச6 ெகாைல ெசGய!பட0. (நிமி�திக6 <றியவைற 
அரச6 ேகளாைமயி6 உ��திரத�த6 இ:ஙன� உைர�தா6.) ஆ
 அறி- - நிர�பிய 
அறி-. <
அறி- - <
�த அறி-. நீ'� எ6�ழி உ�ைம சிற!�. பிைணயனா. - 
ெப4மா6 ேபா6ற விசைய. ஓ
 அறி- எ6ற) காமேம க6றிநி6ற இFேவாரறிேவ 
எ6ப)பட நி6ற). 
--------------- 
213.  அள�) தா� ெகா49 கா�த அ�� தவ� உைடய நீரா
�2 

அள�தன ேபாக� எ0லா� அவ
 அவ
�2 அைற நாேள 
அள�தன வா%� நா@� அ) என�2 உைரய0 எ6றா6 
விள:2 ஒளி மணிக. ேவG�) வி9 �ட
 இைம�2� 5ணா6.  

 
ெபா�. : விள:2 ஒளிமணிக. ேவG�) வி9�ட
 இைம�2� 5ணா6 - ஒளிM�� 
மணிக. பதி�) ஒளிவி9� 54கைள'ைடய சCச�த6; தா� அள�)ெகா49 கா�த 
அ��தவ� உைடயா
�2 - தா� அளவாக�ெகா49 ேபாறிய அாிய தவ�தின
�2; 
அைறநாேள ேபாக� எ0லா� அள�தன - க�வி0 அைம�தேபாேத 
Hக
Cசிெய0லா� அளவிட!ப>9.ளன; அவரவ
�2 வா%� நா@� அள�தன - 
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அவரவ
�2 அ!ேபா) வா/நா>க@� அளவிட!ப>9.ளன; அ) என�2 உைரய0 
எ6றா6 -(ஆகேவ) நிைலயாைமைய! பறி நீ என�2 உைரய0 எ6றா6 -(ஆகேவ) 
நிைலயாைமைய! பறி நீ என�2 உைர�த0 ேவ4டா எ6+ <றினா6. 
 
விள�க� : ேபாக�� எ6;� உ�ைம <றிறில
, ெச3ெசாலாG �பட� 
கிட�தE6. நில�தி� நீ:2� (204) என நிமி�திக6 <றிய ெச0வ 
நிைலயாைமைய'�, உ��திரத�த6 <றிய யா�ைக நிைலயாைமைய'� 
நிைலயாைம என ஒ�ைமயா�கி, அ) என ஒ�ைமயா <றினா6. உைரய0 
எ6றா6 நிமி�திகைன ேநா�கி, அவ6 உாிய6 ஆதE6. 
------------- 
214.  �ாி� ேத� தாாினாG நீ �னியி;� உ+தி ேநா�கி! 

பாாி�ேத6 த�ம H4*0 வழ�2 அ) ஆத0 க4ேட 
ேவாி� ேத� ேகாைத மாத
 வி��) உன�காக இ6ப� 
5ாி�) ஏ�) இைளய ெகா:ைக �ண
க யா6 ேபாவ0 எ6றா6.  

 
ெபா�. : �ாி�ேத6 தாாினாG - ெப�ைம'ைடய ேத6 ெபா��திய மாைலயினாG; 
த�ம H4R0 வழ�2அ) ஆத0 க49 உ+தி ேநா�கி! பாாி�ேத6 - H4ணிய 
அற*E6 ஆைண இ=�)� <ற0 அைமCச
�2 இய0� எ6பைத உண
�), 
நி6நல�ைத ேநா�கி இ)வைர பர�க� <றிேன6; ேவாி�ேத6 ேகாைத மாத
 
5ாி�) ஏ�) இைளய ெகா:ைக வி��) இ6ப� உன�காக! �ண
 - மண�+ ேத6 
ெபா��திய மாைலயணி�த மாதாி6 5ாி�) ஏ�திய இைளய ெகா:ைகயி6 �திய 
இ6ப� உன�2� கிைட�2மா+ �ண
க, நீ �னியி;� யா6 ேபாவ0 எ6றா6 - நீ 
எ6ைன ெவ+�தாD� (நி6 தவ+ காணாம0) யா6 )றவிட�ேத ெச0ேவ6 எ6+ 
நிமி�திக6 <றினா6. 
 
விள�க� : �ாி ப4� மா�திர� உண
�தா) ெபயராதE6, ேவ+ைம� ெதாைக. 
�னியி;� எ6ப) எதி
கால� உண
�)� எCச�; உ�ைம ஐய�. இைளய ெகா:ைக 
எ6+ இளைம நிைலயாைம <றினா6. அரச6 ேபாெவ6னாம0 தாேன ேபாேவ6 
எ6ற0 நீதிய6ைமயி6, )ற- உ>ேகா. ஆயி+. இதனா0 ெவளிறிலா� 
ேக.வியா6 நிமி�திகெனன நCசினா
�கினிய
 க�திய) �<ற!ப>ட). 
களிறனா6 (சீவக.27) �த0 இ�)ைண'� ஒ� ெதாட
. பாாி�த0 - மிக மிக விாி�)! 
ேப�த0. த�ம H4R0 எ6ற) தி��2றைள. அத6க4 <ற!ப9வ), 
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அறிெகா6 றறியா6 எனி;� உ+தி 
உைழயி��தா6 <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>ைக�2 இனமான) எ6+ பி6;� 
<றி;� தன�2 வ�� தீ:ைக எ4ணாதவ6 ஆனா6. 
 
விள�க� : 2ழலா. மனமா� ம6னவ6, ெநறிேயா=ய ம6னவ6 என இைய�க. 
இன� எ6ற) யா6 �<றிய ேதவ
 காம�தி2 இன� எ6றவா+. எணா6 - 
எ4ணா6. பா6ைம - ஊ/. ஈ49! ேபா</. இCெசG'. *லாசிாிய
 
சCச�த;�2 இர:கி� <றிய). 
 
ஊழி ெப�வE யா-ள மெறா6+ 
Uழி;� தா6�� )+� 
 
எ6றிர:கினவா+. ெநறி - தன�2ாிய அரசியெனறி. 
------------- 
216.  கைலயா
 )கி0 ஏ�) அ02D� கதி
 U/ 

�ைலயா
 தட�� �னியா) ப=�) 
உைலயா� தி�வி6 அமி
) உ49 ஒளிேச
 
மைலயா
 மணி மா
ப6 மகி/�தனேன.  
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ெபா�. : தி�வி6 கைலஆ
 )கி0 ஏ�) அ02D� - விசையயி6 ேமகைல'� 
)கிD� அணி�த அ02ைல'�; கதி
 U/ �ைலஆ
 தட�� - ஒளிவி9� 
�ைல�தட�ைத'�; �னியா) ப=�) - ெவறா) ேதாG�); உைலயா அமி
) உ49 
- ெகடாத இளைமC ெசFவிைய Hக
�); ஒளிேச
; மணிமைலஆ
 மா
ப6 
மகி/�தன6 - ஒளிெபா��திய மைலயைனய மா
ப6 (ேவ+ மன�கவைலயி6றி) 
மகி/�தா6. 
 
விள�க� : மைலயா
 : ஆ
 : ஒ�த. 
--------- 
217.  விாி மா மணி மாைல விள:2 �=� 

தி� மா மணி சி�) திைள!பின
 ஆG 
எாி மா மணி மா
ப;� ஏ�திைழ'� 
அ� மா மணி நாகாி6 ஆயினேர. 

 
ெபா�. : எாிமாமணி மா
ப;� ஏ�) இைழ'� - ஒளி வி9� மணிமா
ப;� 
விள:2� 5ணின@�; விாிமா மணிமாைல விள:2�=� தி�மாமணி சி�) 
திைள!பினராG - மா
பி கிட�த விாி�த மாமணி மாைல'� நீல மணிேபாD� 
மயி
�=யி கிட�த ெதGவ -�தி'� சித+� �ய�க�தினராG; அ�மாமணி நாகாி6 
ஆயின
 - அாிய ெபாிய மாணி�க�ைத'ைடய நாகைர!ேபா0 ஒ6றாயின
. 
 
விள�க� : காமவி6ப Hக
Cசியி0 நாக
 சிற�தவ
 எ6ப)பறி 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- ஆ�கிய இ6ப� அம
�த இ�. 
கைற ேவ0 கணினா. கன- உறனேள.  

 
ெபா�. : அம
�த இ�. - அFவா+ நாகைர!ேபால இ6ப� அம
�த இ�ளிேல;  



156 

 

நற- ஆ
�த) ஒ
நா2 இள�தாமைரவாG - ேத6 நிைற�த மி�க இளைம ெபா��திய 
தாமைரயி0, M/�த)ஒ
 ஒ4மணி ேபா6+ உரேவா6 உற - M/�த ஒ� 
��ைத!ேபா6+ சீவக6 விசையயி6 க�வி0 உற; இ6ப� அற- ஆ�கிய கன- 
கைறேவ0 கணினா. உறன. - அ!ெபா%ேத இ6ப� அ+தைல ஆ�கிய கனைவ� 
2�தி�கைற ெபா��திய ேவலைனய க4ணினா. க4டா.. 
 
விள�க� : ேத6 நிைறதD� மி�க இளைம'� மாறாத தாமைர எனேவ 
ப)மேயானியா�. உறேவா6 உற - பி.ைளயா
 (சீவக6) அவதாி�க. அற- : 
ெதாழிெபய
. நாகிள� தாமைர : ஒ�ெபா�> ப6ெமாழி. கணினா. - க4ணினா.. 
இ�. : இரவி2 ஆ2ெபய
. கனா - 2றியத6கீ/ ஆ�2+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 
சிவ�த வாைய'�ைடயவளாகிய விசைய; )3�� இைட� கன�6+ )யிEைட� 
க4ட கன- �6+; அைவ ேதா6றE6 - அைவ பி6� மன�ேத ேதா6றE6; 
ஆயிைழ அ3சி ந9:கின. - ஆயிைழயா. அCச�+ ெமGவிதி
!�றன.; 
ஆயிைட ெவ3�ட
 ேதா6றி வி=�த) - அ�கால�ேத ெவ:கதிரவ6 ேதா6றி 
வி=-ற). 
 
விள�க� : எனேவ (ைவகைறயி க4டதா0) க=தி பய�2மாறாயின. இைவ 
பிபய�2� கனவாதE6 பி6;� ெந3சி0 ேதா6றின. கனா - ஈறாகார� 2+கி� 
கன என நி6ற). வி=�தைத: ஐ: சாாிைய; விைன�திாி ெசா0 எ6ப
 
நCசினா
�கினிய
 (சீவக. 223) ஆயிைட: �>9 நீ4ட). 
------- 
விசைய, அ�க! ெப�மாைன 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= வ�தைன ெசGதா..  
 
ெபா�. : பைண�ேதாளி - �:கிலைனய ேதாளி; ப4ெக% ெம0விரலா0 
க4கZஉC ெசG) - யாெழா9 பழகிய த6 ெம0Eய விரலா க4கைள� க%வி; 
கைலநல தா:கி - ந0ல ஆைடயணி�); வி4ெபாழி 5மைழ ெவ0கதி
 ேநமிய 
வ4�க/ மா0 அ= வ�தைன ெசGதா. - வானவ
 ெபG'� 5மைழைய'� 
தீவிைனைய ெவ0D� அறவாழிைய'� வளவிய �கைழ'� உைடய 
அ�க!ெப�மான=ைய வண:கினா.. 
 
விள�க� : ப4: (யா/ நர���2) காாிய ஆ2ெபய
; யாெழா9 பயி6ற விரD� 
(வ�தைன ெசGதா. என வ�தலா ை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 U�திர�, த62ல ெதGவ�ைத 
வண:2த2 விதியாமா+ உண
க. (ெதGவ� ெதாழாஅ. ெகா%ந ெறா% 
ெத%வா. எ6ப) தமி/ மைறயாதE6 இFவா+ நCசினா
�கினிய
 விள:க� 
<றினா
.) 
------- 
விசைய சCச�தைன வண:கி, தா6 க4ட �6+ கன-கைள� <+த0 
221.  இ�ப
 இலா ந+� 5ெவா9 சா�) ெகா49 

எ� ெப�மா6 அ=�2 எG)க எ6+ ஏ�தி 
ெவ� பாி மா6 ெந9� ேத
 மி2 தாைன அ� 
த� ெப�மா6 அ= சா
�தன. அ6ேற.  

 
ெபா�. : இ�ப
 இலா ந+� 5ெவா9 சா�) ெகா49 - இF-லகி0 நிக
 இ0லாத 
நறிய மலைர'� ச�தன�ைத': ெகா49; எ�ெப�மா6 அ=�2 எG)க எ6+ ஏ�தி 
- எ� ெப�மாேன! நி6 அ=�2 இைவ ெபா��)வன ஆ2க எ6+ பரவி; 
ெவ�பாிமா6 ெந9�ேத
 மி2தாைன அ� த�ெப�மா6 அ=சா
�தன. - 
ெவ�ைம'+:2திைர'� ெந9�ேத�� மி2�த பைடைய'ைடய த6 கணவ6 
அ=ைய வண:கினா.. 
 
விள�க� : எG)க எ6+: எG) ெக6+: அகர� ெதா2�த0 விகார�. பாிமா6 - 
2திைர. மா6: 6: சாாிைய. அ: உலகறி ெபா�4 ேம+ (உலகறி �>9) 
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---------- 
222.  தா6 அம
 காதE த6ெனா9 மா வE 

வானவ
 ேபா0 மகி/- உற 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/- உறபி6 - 
மாவEைம'ைடய சCச�த6 த6னா0 வி��ப!ப>ட காதE'ட6 வானவ
 த� 
ேநா�க�தா0 Hக
வ) ேபால இவ;� மகி/-ற பிற2; ேத6என! பா0 எனC 
சி0அமி
) ஊ+என - ேத;� பாD� அமி
தி6 ஊ+� ேபால; கா6அம
 ேகாைத 
கனா ெமாழிகி6றா. - மண� ெபா��திய ேகாைதயா. தா6 க4ட கனைவ� 
<+கி6றா.. 
 
விள�க� : கன- �6+�2� ேத6 �தEய �6+� உவம�: பி4=.....M/�த) 
(சீவக. 223) எ6;� ெமாழி, இவ. <+தE6 இனிதாG! பி6 தீ:2 விைள�தE6 
ேத;வம�; ஆ
�ேதா
 வாயி ேற;� �ளி�2� (2+�.354) எ6றா
 பிற��. எ4, 
��தணி மாைல (சீவக.223) எ6ற ெசா0 2ல�QGைம <+தE பாDவம�. இவ6 
(சீவக6) ஆ�க�தி2 ஊ+� அமி
) உவம�; இவ6 ஆ�க� அ�)ேபா0 
உயி
கைள� கா�தE6. 
--------- 
223.  ெதா�) அணி பி4= ெதாைல�) அற M/�த) எ4 

��) அணி மாைல �=�2 இட6 ஆக 
ஒ�) அத6 தா. வழிேய �ைள ஓ:2� 
ைவ�த) ேபால வள
�தைத அ6ேற.  

 
ெபா�. : பி4=அணி ெதா2�)அற� ெதாைல�) M/�த) - ஓ
 அேசா2, தா6 
அணி�த ெ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 ஒ�த 
மாைலகைள'ைடய ஒ� �=�2 இட�ஆக; ைவ�த)ேபா0 ஓ:2� வள
�த) - ந>9 
ைவ�தாேபால ஓ:கி வள
�த) (எ6+ விைசைய <றினா..) 
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விள�க� : ��தணி மாைல - மாைலெயா�த மாைல; அணி; மி6னணி H4ணிைட 
(சி.342) எ6றாேபா0 உவம-��, எ6ற) ெவ.ளிய மாைலைய, இ) 
2ல�QGைம <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 ெபா��தா). வள
�தைத: விைன�திாி ெசா0; 
உைர�தைத (கE.76) ேபால. ேமேல, )@�� நல�தாேரா9, (சீவக. 2889) எ6றE6, 
��தணி மாைலைய� கனவி க4டா.; அ) காரண�. இதனா �ற: 
ெக>டப='� அரச6 ெக>டப=': <றினா
. அ) கைதயி கா4க. 
---------- 
சCச�த6 கனவி6 பயைன� <ற� ெதாட:2த0 
224.  வா
 2ைழ வி0 இட மா �= Q�2� 

கா
 ெக% 26+ அைனயா6 கனவி6 இய0 
பா
 ெக% *0 விதியா0 பய6 தா6 ெதாி�) 
ஏ
 2ைழயாம0 எ9�) உைர�கி6றா6.  

 
ெபா�. : கா
ெக% 26றைனயா6 - �கி0 தவ%� மைலேபாலC சE!பி0லாத 
சCச�த6; கனவி6 இய0 பா
ெக% *0 விதியா0தா6 பய6 ெதாி�) - கனவி6 
த6ைமைய உலகி ெபா��திய கனா *E6 விதியாேல தா6 பயைன� ெதாி�); 
வா
 2ைழ வி0இட மா�= Q�2� - நீ4ட 2ைழ ஒளிவிட �=ைய அைச�); ஏ
 
2ைழயாம0 எ9�) உைர�கி6றா6 (அவறி0 ந0லவைற எ9�)) அவ. அழ2 
ெகடாம <+கி6றா6. 
 
விள�க� : அஃ) அேசா2 �றி�த) <றாம0 மாைலைய'� �=ைய'� இர49 
கனவாக! பிாி�த). 
------------- 
225.  ந6�= நி6 மகனா� ந+ மாைலக. 

அ6னவனா0 அமர!ப9� ேதவிய
 
ந0 �ைள நி6 மக6 ஆ�க� அதா� என! 
பி6னதனா0 பய6 ேபசல6 வி>டா6.  

 
ெபா�. : ந6�= நி6மக6 ஆ� - அழகிய �= உ6 மகனா2�; ந+மாைலக. 
அ6னவனா0 அமர!ப9� ேதவிய
 - மணமி2 மாைலக. அவனா0 வி��ப!ப9� 
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ேதவிய
; ந6�ைள நி6மக6 ஆ�கம) ஆ� என - அழகிய �ைள நி6 மகனி6 
ேம�பா9 ஆ2� என; �6றா�கி� <றிய பிற2, பி6னதனா பய6 ேபசல6 
வி>டா6 - இறதனா0 உ.ள பயைன� <றாம0வி>டா6. 
 
விள�க� : 2�தி� ேகா>9� 23சர நகர� (சீவக. 2182) (அ�தின�ர�) ேபா0, ��த 
மாைலைய மாைலெய6;� ெபய
 க�தி ந+மாைல எ6ற0 ஆகாைம 'ண
க; 
மாைலெய6;� ெபய
 ெபா)வாகE6. 
------------- 
அேசாகமர� M/�தத6 பயைனC சCச�த6 <ற, விசைய )6ப� ெகா.ள, சCச�த6 
ஆ+த0 <+த0 
226.  இ+ அதனா0 பய6 எ6 என ஏ�திைழ 

உற) இ6ேன இைடT+ என�2 எ6றD� 
ம+ உைரயாடலளாG மணி மா நில�) 
அற) ஓ
 ேகாைதயி6 ெபா6 ெதா= ேசா
�தா..  

 
ெபா�. : இறதனா0 பய6 எ6என - பி4= இ+ M/�ததனா பய6எ6 எ6+ 
விைசைய வினவ; ஏ�திைழ இ6ேன என�2 இைடT+ உற) எ6றD� - 
ஏ�திைழேய! இ:ஙேன என�2 ஓ
 இைடT+ ேந
�த) எ6+ைர�த)�; 
ெபாெறா= ம+ உைரயாடலளாG - ெபா6னாலான ெதா='ைடயா. ேவ+ 
ஒ6+� ெமாழியாதவளாG; மணி மாநில�) அற) ஓ
 ேகாைதயி ேசா
�தா. - 
மணிநில�ேத அ+ M/�தெதா� ேகாைதேபால M/�தா.. 
 
விள�க� : உறெதன இற�த கால�தா <றினா6, ெதளி- பறி; இ0ைல, கனா 
��)றாத விைன (பழ.2) எ6றE6, இ6ேன, உதாசீன� ேபால (வி�!� 
ெவ+!பி6றி� <றிய)ேபால) நி6ற). 
------------ 
227.  காவி கட�த க4ணீெரா9 காாிைக 

ஆவி நட�த) ேபா6+ அணி மா/க! 
பாவி எ6 ஆவி வ��)திேயா என� 
ேதவிைய ஆ4 தைக ெச6+ ெமG சா
�தா6.  
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ெபா�. : காாிைக காவி நட�த க4ணீெரா9 - விைசைய காவியைனய 
க4ணீ�டேன; ஆவி நட�த)ேபா6+ அணி மா/க - உயி
 நீ:கினாேபால அழ2 
ெக9தலாேல, ஆ4டைக ெச6+ - ஆடவாி சிற�தவ6 ெச6+; பாவி எ6 ஆவி 
வ��)திேயா என� ேதவி ெமGையC சா
�தா6 - பாவிேய;ைடய ஆவிைய 
வ��)கி6றைனேயா எ6+ <றி அவைள ெமGைய� த%வினா6. 
 
விள�க� : ேதவிைய ெமGைய என இர4ட=�)� ஐ'�� வ�த0 (ெ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 மடவாG�2 என! 
ப4 உைரயா0 பரவி� )ய
 தீ
�தா6.  

 
ெபா�. : த4மல
 மா
� உறேவ தழீஇயினா6 - 2ளி
�த அக6ற மா
பிேல 
ெபா��த� த%வினா6; அவ. க4 மல
�தா. - (அதனா0) அவ. க4விழி�தா.; 
கனவி6 இய0ெமG எ;� ெப4மய� ஓ மடவாG�2! ெபாி) என - (அ!ேபா)) 
மடவாG நின�2� கனவி6 த6ைமைய ெமGெயன� க�)� ெப4ணிய0� ஓ 
ெபாிதாக இ��த) எ6+; ப4 உைரயா பரவி� )ய
 தீ
�தா6 - �ைன�)ைரயா 
�க/�) )ய
 நீ�கினா6. 
 
விள�க� : ஏகார� : ஈறைச. ஓ : விய!�. (ப4 உைர - கபைன ெமாழி.) மா
�றேவ 
எ6ப)� பாட�. 
------------- 
229.  காதல6 காதEனா0 களி�) ஆG மல
� 

ேகாைத அ� ெகா�� அைனயா
 த� 2ழா� ெதாழ� 
தா) உ2 தாம� அணி�) அகி0 வி�மிய 
ேபா) உ2 ெம0 அைண! 5 மக. ேச
�தா..  

 
ெபா�. : காதல6 காதEனா0 களி�) - காதல6 ெகா4டா>ட�தாேல களி�); 
ஆGமல
� ேகாைதஅ� ெகா�பைனயா
 த� 2ழா� ெதாழ - ஆG�த 
மல
மாைலயணி�த அழகிய 5:ெகா=யைனய ேச=ய
 திர. வண:க; தா)உ2 
தாம� அணி�) அகி0 வி�மிய ேபா)உ2 ெம0லைண! 5மக. ேச
�தா. - 
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மகர�த!ெபா= சி�)� மாைல U/�), அகி�ைக T>ட! ெப+, மல
க. பர!பிய 
ெம0Eய அைணைய! 5மக. ேபா6ற விைசைய அைட�தா.. 
----------- 
விசைய தாGைம'+த0 
230.  ப4 கனிய! ப�கி! பய6 நாடக� 

க4 கனிய� கவ
�) உ49 சி6னா. ெசல 
வி4 கனிய� கவி6 வி�திய ேவ0 கணி 
ம4 கனி!பா6 வளர� தள
 கி6றா..  

 
ெபா�. : ப4கனிய! ப�கி - இைசயிைன! ப%�க� ேக>9�; பய6 நாடக� 
க4கனிய� கவ
�) உ49 -பய6த�� நாடக:கைள� க4A�க �க�) 
Hக
�)�; சி0நா. ெசல - (இ�வ
�2� இ:ஙன�) சிலநா>க. ெச6ற அளவிேல; 
வி4 கனிய� கவி6 வி�திய ேவ0கணி - வி4ணவ
 உ�க அழைக! பர!பிய 
ேவக4ணா.; ம4 கனி!பா6 வளர� தள
கி6றா. - நில-லைக உ��2மவ6 
வள
தலாேல தள
Cசி உ+கி6றா.. 
 
விள�க� : வி4: ஆ2ெபய
. வி�திய - பரவிய. 2ழவி! ப�வ�தாD� அரசியலாD� 
M9ேபறாD� ம4ைண உ��2மவ6. 
----------- 
231.  க��� ஆ
 ேதா. ��த� கழ6+ ெசFவாG விள
�)� 
   க4 பசைல 5�த காம� 

வி��� ஆ
 �ைல� க4 காி�) தி:க. ெவ4 கதி
க. 
ெபG) இ��த ெபா6 ெச!ேப ேபா0 

அ��பா0 பர�) H�!�� க4ணி6 �ல6 ஆயி+ 
ஆG�த அனிCச மாைல 

ெப�� பாரமாG! ெபாி) ைந�) ந0 U0 சல3சல� ேபா0 
ந:ைக நல� ெதாைல�தேத.  

 
ெபா�. : க���ஆ
 ேதா. ��த� கழ6+ - (வயாவி2) க��பைனய ேதா. ��த� 
கழல ெமE�); ெசFவாG விள
�)� க4 பசைல5�த - ெசFவாG ெவ@�)� 
க4க. பசைல 5�தன; காம� வி��� ஆ
�ைல�க4 காி�) -(பி6� U0 �தி�� 
அளவி2�) காம�ைத வி���த2� காரணமான �ைல�க4 க�கி; தி:க. 
ெவ4கதி
க. ெபGதி��த ெபா6 ெச!ேபேபா0 அ��பா0 பர�) - தி:களி6 
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ெவ4கதி
கைள! ெபG)ைவ�த ெபா ெச!பிைன!ேபா0 அாிய பா0 நிைற�); 
H�!�� க4ணி6 �ல6 ஆயி+ - இைட': க4க@�2� கா>சியாயி+; ஆG�த 
அனிCசமாைல ெப�� பாரமாG - ��:கிய அனிCச மாைல'� ெப�� பாரமாகி; 
நU0 சல3சல�ேபா0 ெபாி)� ைந�) ந:ைக நல� ெதாைல�த) - ந0ல 
Uைல'ைடய சல3சல�ேபால மிக-� ைந�) விசையயி6 அழ2 ெதாைல�த). 
 
விள�க� : H�!� : உ� : சிற!��ைம. 
------------ 
சCச�த6 கவைல'+த0 
232.  Q�� உைட ெந9: ைக ேவழ� )றிய ெவ.ளிேல ேபா0 

ேத��ைட அல:க0 மா
பி0 தி�மக6 தமிய6 ஆக 
ஓ�பைட ஒ6+� ெச!பா. தி�மக. ஒளி�) நீ:க 
ஆ� �ைட ெதாி�) ேவ�த2 அறி- எ;� அைமCச6 ெசா6னா6.  

 
ெபா�. : ேத��உைட அல:க0 மா
பி6 தி�மக6 - ெக9தDைடய, 
மாைலமா
பனான தி�மக6; Q�� உைட ெந9:ைக ேவழ� )றிய 
ெவ.ளிேலேபா0 - )ைளெபா��திய நீ4ட ைக'ைடய யாைனயி6 ெபயைர'ைடய 
ேநாயா0 உ4ண!ப>ட விள� பழ�ேபால, தமிய6ஆக - அர�ாிைமயிழ�) தனி�)! 
ேபாமா+; ஓ�பைட ஒ6+� ெச!பா. தி�மக. ஒளி�) நீ:க - பாிகார� சிறி)� 
<றாளாG� தி�மக. மைற�) ேபாக; ஆ��ைட ெதாி�) அறி- எ;� அைமCச6 
ேவ�த2C ெசா6னா6 - ஆகேவ4=ய (சீவக6 பிைழ!பதாகிய) ஒ� <+பா>ைட� 
ெதாி�) அறி- எ6கிற அைமCச6 ேவ�த;�2ைர�தா6. 
 
விள�க� : ேவழ� : விளவி2 வ�வெதா� ேநாG; 2�தி� ேகா>9� 23சர நகர� 
(சீவக. 2182) ேபால ேவழ�தி2� ைக அைட. ேத��தDைடய தி�மக6; ேத��த0 - 
ெக9த0; ேத�� - �த0 நிைல�ெதாழி ெபய
. �.ேத�ப! �ய0மாறி (ப>.4) 
எ6றா
 பிற��. தமியனாக - அரச -ாிைமைய நீ:க. ஓ�பைட ஒ6+� ெச!பா.. 
தா6 பாிகார� சிறி)� <றாளாG. ஒளி�) நீ:க எ6றா
. ஆ��ைட: பி.ைளயா
 
(சீவக6) பிைழ!பெதா� <+பா9. 
------------- 
எ�திர ஊ
திையC ெசGக என அறி- எ6;� அைமCச6 <ற0 
233.  காதி ேவ0 ம6ன
 த:க. க4 என ைவ�க! ப>ட 



164 

 

நீதி ேம0 ேசற0 ேதறாG ெநறி அலா ெநறிையC ேச
�) 
ேகா) இய0 காம� எ6;� ம)வினி0 2ளி�த ஞா6ேற 
ஓதிய ெபாறி அறாG ஓ
 அ�� ெபாறி �ைனவி எ6றா6.  

 
ெபா�. : ேவ0ம6ன
 காதி� த:க. க4என ைவ�க!ப>ட நீதிேம0 ேசற0 
ேதறாG - ேவேல�திய ேவ�த
க. ஊனாகிய க4ைண� க4ெண6பா�டேன 
ெபா�), த:க. க4ெண6+ )ணி�) ைவ�த ெநறியி ெச0லாயாG; ெநறி அலா 
ெநறிையC ேச
�) - தீய ெநறியிேல ெச6+; ேகா) இய0 காம� எ6;� ம)வினி0 
2ளி�த ஞா6ேற - 2ற� ெபா��திய காம� எ6கிற க.ளி0 அ%�தின அ!ேபாேத; 
ஓதிய ெபாறி அறாG - <றிய ந0விைனைய இழ�தாG; ஓ
 அ�� ெபாறி �ைனவி 
எ6றா6 - (ஆதலா0,) இனி ந0ல ெபாறி ெயா6ைற! �ைன�தி9க எ6+ 
(அறிெவ;� அைமCச6) <றினா6. 
 
விள�க� : இFவிர49 ெசG'@� ேதவி�2� அவ. க�வி2� உGதிைய அளி�2� 
காரணமாக அவ
களி6 ஊ/ சCச�த6 உ.ள�திVேட Q4= எ%!பிய 
அவ;ைடய நிைன-க.. இவைற ஆசிாிய
 அவ6 அறிவிைன அைமCசனாக 
உ�வகி�)� <+� அழ2 ஆற-� இனி). 
----------- 
சCச�த6 ெதாழி0 திறமி�க ஒ�வைன விைச! ெபாறி ஒ6ைறC ெசGக என அவ;� 
ெசGத0 
234.  அ�தர�தா
 மயேன என ஐ'+� 

த�திர�தா0 தம *0 கைர க4டவ6 
ெவ� திறலா6 ெப�� தCசைன� <வி ஓ
 
எ�திர ஊ
தி இய+மி6 எ6றா6.  

 
ெபா�. : த�திர�தா0 அ�தர�தா
 மயேன என ஐ'+� தம*0 கைரக4டவ6 - 
ெதாழிலா0 வானவ
 தCசனாகிய மயேனெய6+ )ணி�) வ=வா0 ஐய�+�, சிப 
*ைல� கைரக4டவனாகிய, ெவ�திறலா6 ெப�� தCசைன� <வி- சிற�த 
ஆறDைடயவனாகிய ெபாிய தCச6 ஒ�வைன� <!பி>9; ஓ
 எ�திர ^
தி 
இய+மி6 எ6றா6 - ஒ� ெபாறிT
திைய! ப4Aமி6 எ6+ ம6ன6 <றினா6. 
 
விள�க� : இய+மி6 : ஒ�ைம ப6ைம மய�க�. ஊ
தி - ஏற!ப9வ). அ�தர�தா
 
–  ேதவ
. த�திர� - ெதாழி0. தம: ஆறாவத6 ப6ைம'��. *0 - ஈ49C சிப *0.  
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ெவ�திறலா6 எ6பதைனC சCச�த6 எனி;மா�. 
------------- 
235.  ப0 கிழி'� பயி;� )கி0 *ெலா9 

ந0 அர�2� ெம%2� நல� சா6றன 
அ0லன-� அைம�) ஆ:2 எ% நா. இைடC 
ெச0வ) ஓ
 மா மயி0 ெசGதன6 அ6ேற.  

 
ெபா�. : நல3சா6றன ப0கிழி'� பயி;� )கி0 *ெலா9 ந0லர�2� ெம%2� 
அ0லன-� அைம�) - நல3 சிற�தனவாகிய பல சீைலக@� பயிD� ெவ.ளிய 
*D� ந0ல அர�2� ெம%2� ஒழி�தன-� ெபா��த� ெகாண
�) ேச
�); ஆ:2 
எ%நாளிைடC ெச0வேதா
 மாமயி0 ெசGதன6 - அரச6 <றியவாேற, ஏ%நா>களி0 
ெச0வெதா� மயிைலC ெசGதா6. 
 
விள�க� : கிழி - சீைல. பயி6 - ப+த2ாியன. )கி0*0 - ெவ.ைள *0. 
------------ 
236.  PE ந0 மாமயிD� பிறி) ஆ�கிய 

ேகால ந0 மாமயிD� ெகா9 ெச6றவ6 
ஞால� எ0லா� உைடயா6 அ= ைகெதா%) 
ஆD� இ� ம3ைஞ அறி�) அ�. எ6றா6.  

 
ெபா�. : PEந6 மாமயிD� பிறி) ஆ�கிய ே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 சCச�த6 
அ=ைய� ைகயா0 வண:கி; ஆD� இ� ம3ைஞ அறி�த�. எ6றா6 - (இ� 
மயி0களி0) அைச'� உ4ைம மயி0 அறி�த�.க எ6றன6. 
 
விள�க� : மயிெபாறி எ6ப) ேதா6ற ஆ�கிய ேகால ந6மயி0 எ6றா
. PEைய 
இர4ட2� ஏ+க. 
------------- 
237.  ந0 ெநறி *0 நய�தா6 ந6+ ந6+ இ) 

ெகா0 ெநறியி0 ெபாியாG இ) ெகா.க என 
மி6 ெநறி ப0கல� ேமதக! ெபGத) ஓ
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ெபா6 அைற தா6 ெகா9�தா6 �க/ ெவGேயா6. 
 
ெபா�. : இ) ந0ெநறி *0 நய�தா6 ந6+ ந6+ - இ� மயி0 ந0ல ெநறி'ைடய 
*E6 நய�திைன� தா6 உைடயதாக இ��த), மிக ந6+; ெகா0 ெநறியி0 
ெபாியாG இ) ெகா.க என - ெகா0D� ெதாழிE சிற�தவேன இதைன 
ஏ+�ெகா.க எ6+; மி6 எறி ப0கல� ேமதக! ெபGத) ஒ
ெபா6 அைற �க/ 
ெவGேயா6 தா6 ெகா9�தா6 - மி6ைன� ெக9�2� பல கல6கைள ந62றC 
ேச
�).ள ஒ� ெபா6 அைறைய! �கைழ வி���� அரச6 ந0கினா6. 
 
விள�க� : மி6எறி - ஒளி M�� எ6+� ஆ�. ந6+ ந6ெற6;� அ9�2 விய!பா 
ேறா6றிய). இ) ந6ெனறி *0நய� தா6 என மா+க. ெகா0ெநறி - ெகா0D� 
ெதாழி0. 
---------- 
மயிலாகிய வான^
திைய இய�க சCச�த6 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 ெபா��திய மயிலாகிய அF ^
திைய விசையதா6 பா>9!ேபாேல ெம0ல 
ெம0ல ேமD� ேமD� ெசD�தி; மாட�� கா-� ம9�)C சி0நா. ெசல - 
மாட�தி;� ெபாழிE;� ஆக� ெகா49ெச6+ சில நா>க. ெச6ற பிற2; ஓட 
�+�கி உண
�த உண
�தா. - (ஒ�நா.) கபி�தவ6 விைச'ட6 ஓ9மா+ 
�+�கி உண
�த அவ@� உண
�தா.. 
 
விள�க� : பா>9 ஆேராைசயாேல ெம0ல ெம0ல உய
�) ெச0Dமா+ேபால எ6க. 
இதனா0 அமேராைசேபால ெம0ல இற�கி எ6ப)� ெகா.க. 
----------- 
239.  ப4 தவ/ விரE6 பாைவ ெபாறிவல� திாி!ப! ெபா:கி 

வி4தவ/ ேமக� ேபா/�) வி��� இைட! பற�2� ெவGய 
�4 தவ/ ேவ0 க4 பாைவ ெபாறி இட� திாி!ப� ேதாைக 
க4டவ
 ம�ள M/�) கா0 2வி�) இ��2� அ6ேற.  

 



167 

 

ெபா�. : க4டவ
 ம�ள! பாைவ ப4தவ/ விரE6 ெபாறிவல� திாி!ப - 
பா
�தவ
 மய:2மா+ விசைய யா/ நர�பி0 தவ%� த6 விர0களா ெபாறிைய 
வல�ேத திாி!ப; ெபா:கி வி4தவ/ ேமக� ேபா/�) வி��பிைட! பற�2� - எ%�பி 
வானி0 உல-� �கிைல! பிள�) வானிேல பற�2�; �4தவ/ ெவGய ேவக4 
பாைவ ெபாறிஇட� திாி!ப - பைகவ
�2! �4A4டாத2� காரணமான 
ேவலைனய க4ணா. ெபாறிைய இட�ேத திாி!ப; ேதாைக M/�) கா0 
2வி�தி��2� - அ� மயி0 M/�) காைல� 2வி�தி��2�. 
 
விள�க� : கா0 பர!பி ெக9�. ப4 : யா/ நர�பி2 ஆ2ெபய
. பாைவ : விசைய. 
------------ 
சCச�தைன� ெகா0ல� க>=ய�கார6 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 நில�ெகா4ட பி6 - ெபா�) 
ேவைல எறிவதி0 வ0ல க>=ய:கார;� �ைறயா0 அரச6 ெகா9!ப� தா6 
நில�ைத அ=!ப9�திய பிற2; நீதி*0 ஓதினா
தைம ேவ+ெகா49 - அற*0 
உண
�ேதாைர ெய0லா� தன�2 ேவறாக�ெகா49; ேகா)ெசG 2ண� ேகாதி;> 
ேகாதனா6 ஓதினா6 - பயனி6ெறன *0களி <றிய 2ண:களிேல'� 
பயனிலதாகிய ெசG�ந6றி மற�2� 2ண�தி0 நிகி6ற பயனிலாதவ6 ஒ�ெமாழி 
'ைர�தா6. 
 
விள�க� : (க>=:கார;�) : உ�ைம இழி- சிற!�. ேகா) ெசG 2ண�ேகா) - 
*0க. பயனி6றாக� <றிய 2ண:களிேகா); அஃதாவ) ெசG�ந6றி�ேக9; 
உ>ேகாதனா6 - அதிேல நிகி6ற பயனிலாேதா6; இனி! பயனி6ைம ெசGகி6ற 
2ண�)�2 ஓதி6 தீ�2ண:க> 2.ளாகிய ெசG�ந6றி�ேக9 த6ைன ஒ!பா6 
எ6+மா�. 
----------- 
241.  ம6னவ6 பைக ஆய) ஓ
 மாெதGவ� 

எ6ைன வ�) இட� ெகா4ட அஃ) இரா! பக0 
)6னி நி6+ ெச2�தி9 நீ எ;� 
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எ6ைன யா6 ெசGவ <+மி6 எ6னேவ.  
 
ெபா�. : ம6னவ6 பைகயாய) ஒ
 மா ெதGவ� எ6ைன இட� ெகா49வ�) - 
ேவ�த;�2! பைகயாயெதா� ெபாிய ெதGவ� எ6ைன நிைலயமாக� 
ெகா49வ�), அஃ) இரா! பக0 )6னி நி6+ நீ ெச2�தி9 எ;� - அஃ) இர-� 
பகD� எ6ைன ெந�:கி யி��) நீ அரசைன ஒழி�தி9 எ6+ <+�; யா6 ெசGவ 
எ6ைன <+மி6 எ6ன - அத2 யா6 ெசGயா� த2வன யாைவ? <+Mராக எ6+ 
வினவ; 
 
விள�க� : எ6ன எ6பதைன, உ>கினரா (சீவக. 242) என ேம0 வ�கி6றதேனா9 
�=�க. (இ! பா>9� அ9�த)� 2ளக�.) 
------------- 
த�மத�த6 அறி-ைர <+த0 
242.  அ�ைம மா மணி நாக� அ%:க ஓ
 

உ�� M/�) என உ>கினரா அவ6 
க�ம� கா/�தைம க4டவ
 த� உளா6 
த�ம த�த6 எ6பா6 இ) சாறினா6.  

 
ெபா�. : அ�ைம மாமணி அ%:க நாக� ஓ
 உ�� M/�ெதன உ>கின
 ஆ - அாிய 
ெப�ைமமி�க மாணி�க� ெகட நாக�தி6 ேமேல ஓ
 இ= M/�தாேபால 
அைமCச
க. அ3சினராக; அவ6 க�ம� கா/�தைம - க>=ய:கார6 அரசைன� 
ெகா0ல� )ணி�தைத; அவ
 த��ளா6 த�ம த�த6 எ6பா6 க49 இ) 
சாறினா6 - அவ
களி0 ஒ�வனாகிய த�மத�த6 எ6கி6றவ6 உண
�) 
இதைன! பலரறிய� <றினா6. 
 
விள�க� : மணி அரச;�2� நாக� அைமCச��2� ெச2�தி9 எ6ற ெசா0 இ=�2� 
உவைம. கா/�தைம - ெகா0ல�)ணி�தைம. ஆயவ6 எ6ற பாட�தி2 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 சிற=ைய'� 2வைளேய அைனய மத
�த 
க4கைள'� உைடய அவைளேய அ�தாக� ெகா49; உவளக� தன) ஆக அF 
அ4ணD� ஒ9:கினா6 - அ�த!�ர� ஒ6+ேம தன�2ாியதாக ஒழி�தவறி0 
ேவ>ைகயி6றி அ! ெபாியா6 ��:கினா6. 
 
விள�க� : ஏகார� இர49� ேதற�. உ�ைம: சிற!�: உவளக� - ஒ� ப�க�� ஆ�. 
தவைளயி6 வாGேபா6ற வாைய'ைடய கி4கிணி'மா�. அவைளேய எ6�ழி, 
�>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 அ�த� 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 நிமி�திக6 ெச0வ� ேவ49தE6றி� )றவிேல 
M/தலாேல; இF ைவயக� த4அ� தாமைரயாெளா9� தா/�த) - இF-லக� 
2ளி
�த அழகிய தாமைரயா@டேன நி6னிட�ேத த:கி+, (இனி நின�2 ேவெறா� 
மன�கவசியி6+). 
 
விள�க� : நி6இ6ப� எ6ப) அரசைன ேநா�கி நிமி�திக6 <றிய). (அதைன 
உ>ெகா49 த�மத�த6 <றினா6.) ெப4ணினி6ப� என! ெபாிதா/�தவ6 
எ6ப)� பாட�. (இனி, ெப4ணி;ைடய இ6ப� வி4A� அ�)� விைல ெபற� 
<=யதா2�. அ�)ைண! ெபாி) என, அFவி6ப�திேல த:கிய அரசனி6 எ4ண� 
ஆ>சியிேல இ0லாைமயா0 இFைவயக� இற:கி நி6னிட�ேத தாமைரயாெளா9� 
த:கிய) எ6+ ெபா�. ெகா.வ)� ெபா��)�.) இத2 நCசினா
�கினிய
 <+� 
ெபா�. சிறி) வE�) <+வதாயி;� இ6ப�ைட�தாதDண
க. 
------------ 
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245.  த6ைன ஆ�கிய தா
! ெபாE ேவ�தைன! 
பி6ைன ெவௗவி0 பிற/�தி9� 5 மக. 
அ6னவ6 வழிC ெச0E6 இ� ம4மிைச! 
பி6ைன� த6 2ல� ேப
�2ந
 இ0ைலேய.  

 
ெபா�. : த6ைன ஆ�கிய தா
!ெபாE ேவ�தைன! பி6ைன வ-வி6 - த6ைன 
ேம�ப9�திய, தாாினா ெபாE-ற அரசைன! பி6ன
 அழி�தா0; 5மக. 
பிற/�தி9� - த6 2ல�� தி�-� ம4மிைசயினி6+� பிற%�; அ6னவ6 வழிC 
ெச0E6 இ� ம4மிைச பி6ைன� த62ல� ேப
�2ந
 இ0ைல - ஆ�கிய அரச6 
வழிேய ெச6றா0 இF -லகினி6+� த6 2ல�ைத'� தி�ைவ'� ெபய
!பா
 
இ0ைல. 
 
விள�க� : 5மக. - தி�. இஃ) உலகியலா <றினா.. தா
 ெக% ேவ�த6 எ6ப)� 
பாட�. �6னிைல! �றெமாழி எனி;மா�. 
---------- 
246.  திலக நீ. �=� ேதவ�� ேவ�த�� 

உலக மா�த
க. ஒ!ப எ6+ ஓ)ப 
2ல- தா
 ம6ன
�2 யா6 இ) <+வ6 
பல-� மி�கன
 ேதவாி6 பா
�திவ
.  

 
ெபா�. : திலக� நீ.�=� ேதவ�� ேவ�த�� ஒ!ப எ6+ உலக மா�த
க. ஓ)ப - 
�=க@�2 ேமலான �=ைய'ைடய வானவ�� அரச�� ஒ!பா
 எ6+ உலகிD.ள 
ம�க. <+வ
; (அவ
 அறியா
) ேதவாி6 பா
�திப
 பல-� மி�கன
 - ேதவாி;� 
அரச
 பலவைக� 2ண:களாD� ேம�ப>டவ
; 2ல-தா
 ம6ன
�2 இ) யா6 
<+வ6 - விள:2� மாைலயணி�த அரச
க>2 உ.ளெதா� சிற!ைப யா6 
<+ேவ6 (அதைன� ேக.). 
 
விள�க� : <றெல6 எ6+ பாடமாயி6 ஒ!�� <ேற6 எ6றா6 எ6க. இ)�த0, 
ம6னவ6 பைகயாயெதா
 மாெதGவ� (சீவக. 241) எ6றதைன� 2றி�)� 
<+கி6றா6. 
------------- 
247.  அ�@ேம0 அர� ஆ�2ம6 கா'ேம0 

ெவ�ளC �>=9� ேவ�) எ;� மா ெதGவ� 
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ம�ளி ம+ அைவ வா/�தி;� ைவயி;� 
அ�ளி ஆ�க0 அழி�த0 அ:2 ஆபேவா.  

 
ெபா�. : ேவ�) எ;� மா ெதGவ� - அரச6 எ6;� ெபாிய ெதGவ�; அ�@ேம0 
அர� ஆ�2� - அ�ளினா0 அரசிேல ஆ�க�றC ெசG'�; கா'ேம0 ம6ெவ�ளC 
�>=9� - சீ+ேம0 மி2தி'� அ3�மா+ தீG�)வி9�; ம+ ம�ளி அைவ - இனி, 
மய�க�ைத'ைடய அ� ெதGவ:க. வா/�தி6 அ�ளி ஆ�கD� - த�ைம ஒ�வ6 
வா/�தி6 அ�.ெசG) ஆ�2தD�; ைவயி6 அழி�தD� அ:2 ஆபேவா? - 
பழி�தா0 அவைன அ�ளாம0 அழி�தD� அைவக>2 அ!ெபா%ேத ஆகாேவ. 
 
விள�க� : ம6 -மி2தி. ம�ளி : இ : ப2தி!ெபா�. வி2தி. ம+: விைனமா+. 
தாமினி ேநா'� (�ற!. ெவ4. 187) எ6றா ேபால (வா/�தி;� ைவயி;� 
எ6பவறிD.ள) உ�ைம மா+க. ஆ�க0, அழி�த0, கால� ேதாறாத 
விைன!ெபய
 (ெதாழிெபய
). ஆப: எதி
கால�தி2ாிய பகர�ேதா9 அ6ெபறா) 
வ�த அகரவி+! பலவறி ெசா0. (ஆபேவா): ஓகார� : எதி
மைற. 
------------ 
248.  உற:2� ஆயி;� ம6னவ6 த6 ஒளி 

கற:2 ெத4 திைர ைவயக� கா�2மா0 
இற:2 க4 இைமயா
 விழி�ேத இ��) 
அற:க. ெவௗவ அத6 �ற� கா�கலா
.  

 
ெபா�. : ம6னவ6 உற:2� ஆயி;� த6ஒளி கற:2 ெத4திைர ைவயக� 
கா�2� - அரச6 உற:2வானாயி;� அவ6 ஒளி ஒEமி2� ெதளி�த அைலகட0 
U/�த உலைக� கா�தி��2�; இற:2க4 இைமயா
 விழி�ேத யி��)� அற:க. 
வ-வ அத6 �ற� கா�கலா
 - ெதGவ�த6ைம 2ைல'� ேதவ
க. விழி�தவாேற 
யி��)� உலகின
 ெசG'� அற:கைள அ�ர
 ைக!பற, அF-லகி6 சா
பி 
கா�க�=யாதவரானா
. 
 
விள�க� : இற:2க4 இைமயா
 - ெதGவ�த6ைம 2ைல'� ேதவ
, எ6ற), 
ேமேல, எ0ைல �ைவ�) நா.க. உளெவன இைம�2:க4A� (சீவக.2810) 
எ6பராதE6, க4ணிைமயா
, ேதவ
�2 ஒ�ெபய
. 
------------ 
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249.  யாவ
 ஆயி;� நா0வைர! பி6னி=6 
ேதவ
 எ6ப) ேத+� இF ைவயக� 
காவ0 ம6னவ
 காGவன சி�தியா
 
நாவி;� உைரயா
 நைவ அ3�வா
.  

 
ெபா�. : யாவ
 ஆயி;� நா0வைர! பி6னி=6 - இழி�ேதாராயி;� அவ
 
பி6ேன நா0வைர� திாியவி>டா0; ேதவ
 எ6ப) இFைவயக� ேத+� - அவைர 
ஊ/ வ2�2� ெதGவ� எ6;� த6ைமைய இF-லக� ெதளி'�; (ஆதலா0) 
நைவஅ3�வா
 - அரசரா0 வ�� தீ:ைக அ3�ேவா
, காவ0 ம6னவ
 காGவன 
நாவி;� உைரயா
, சி�தியா
 - காவைல'ைடய ேவ�த
க. ெவ+!பவைற 
நாவினா0 உவைம <+� இட�)� <றா
, நிைன!ப)3 ெசGயா
. 
------------ 
250.  தீ4=னா
 தைம� தீC �9� ம6ன
 தீ 

ஈ49 த� கிைளெயா9� எாி�தி9� 
ே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� எாி�தி9� - (அ:ஙனமி6றி) அரச�ைடய சீற�தீ தீ:2 
ெசGதவைர� திர4ட �ற�ேதா9� �>=9�; ேவ4=0 இ6 அமி
)� ந3�� 
ஆதலா0 - அவைர வி��பினா
�2 அவர) அ�. அமி
)ேபா0 நல�த��, 
ெவ+�தா
�2 ந3�ேபா0 மைற�) நி6+ ெகா0D�, ஆதலா0; நி6 வாGெமாழி� 
ெதGவ� மா4டத6+- நீ <றிய ெதGவ� எ6 ெதGவ�ேபாலC சிற!�ைடயத6+. 
 
விள�க� : இதனா0 பைகவைர'� ந>டாைர'� தீந>ைப': <றினா6. 
ேவ4=0இ6 அமி
)� (ேவ4டா) பைக!பி6) ந3�� ஆதலா0 என 
வ�வி�)�ெகா.க. நின�2 ஒ� ெதGவ� இ:ஙன� <றிெற6ற0 ெபாG. நீேய இ� 
தீ:கிைன நிைன�கி6றைன எ6பா6 நி6 வாGெமாழி� ெதGவ� எ6றா6. 
--------- 
251.  ேவE6 ம6னைன வி4 அக� கா>= இ3 

ஞால� ஆ.வ) ந6+ என�2 எ6றிேய0 
வாE) அ6+ என� <றின6 வா. ஞம2 
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ஓைல ைவ�) அ6ன ஒ4 திற0 ஆறலா6.  
 
ெபா�. : வா.ஞம2 ஓைல ைவ�த அ6ன ஒ4திற0 ஆறலா6 - வா. வEயாேல 
நம;�2 வ0லவனாயி6 வ�) பா
�க எ6+ ஓைல ைவ�தாேபா6ற திறைல 
நட�)தDைடய த�மத�த6: ேவE6 ம6னைன வி4அக� கா>= - ேவEனா0 
அரசைன வி4Aல2�2C ெசD�தி; இ3ஞால� ஆ.வ) என�2 ந6+ எ6றிேய0 
- இF-லைக ஆ.வ) என�2 நல� எ6றைனேய0; வாE) அ6+ என� <றின6 -
அ) நின�2 ந6ற6+ எ6+ைர�தன6. 
 
விள�க� : இவ6 �6னி6+ <றிய அ�ைம ேநா�கி, ஆறலா6 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� த�தா;� 2ரவைர! ேபண0 ெசGயா 
இ%�கினா
 இவ
க. க4டாG இ9�ைப ேநாG�2 இைரகளாவா
.  

 
ெபா�. : 2ழ0சிைக� ேகாைத U>=� ெகா4டவ6 இ�!ப - த6 2ழEேல அவ6 
சிைகயிD.ள மாைலையC U>=� ைக!பறியவ6 இ�!ப-�; ம+ஓ
 நிழ0திக/ 
ேவEனாைன ேந=ய ெந9:கணா@� - ேவேறா
 ஒளித�� ேவDைடயவைன� 
ேத=ய நீ4ட க4ணிைன 'ைடயா@�; பிைழ!� இலா. �ற� த�தா;� - 2ற� 
அற மைனவிைய மன�தா ெகா.ளா) வி>டவ;�; 2ரவைர! ேபண0 ெசGயா) 
இ%�கினா
 - ஐ:2ரவைர'� வழிப>டா0 தவறியவ
க@� ஆகிய; இவ
க. 
இ9�ைப ேநாG�2 இைரக. ஆவா
க4டாG )6ப�த�� ேநாGக@�2 
இைரயாவா
க. கா4. 
 
விள�க� : (2ழசிைக : மயி
 �='� ஆ�.) (த�தா;� எ6பதிD.ள) தர-, 
ெசலவி;� வரவி;� (ெதா0.கிளவி.28) எ6;� ெபா)C U�திர�தா0 �=�க. 
2ரவ
 - அரச6, உவா�தியா6, தாG, த�ைத, த��6 (தைமய6) என ஐவ
. 
---------- 
253.  ந>� இைட� 2Gய� ைவ�தா6 பிற
 மைன நல�ைதC ேச
�தா6 

க>9 அழ0 காம� தீயி0 க6னிைய� கல�கினா;� 
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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� ைவ�தா6 - ந>பிேல வ3சி�தவ;�; பிற
மைன 
நல�ைதC ேச
�தா6 - பிற
 மைனவியி6 இ6ப�ைத Hக
�தவ;�; க>9அழ0 
காம�தீயி6 க6னிைய� கல�கினா;� - மி�க அழ0ேபாD� காம� தீயினா 
க6னிைய� ெக9�), மணவாதவ;�; உயி
 அ>9 உடல� தி6றா6 - உயிைர� 
ெகா6+ உடைல! �சி�தவ;�; அைமCசனாG அர� ெகா6றா6 - அைமCசனாக 
இ��) அரசைன ஒழி�தவ;� ஆகிய; இவ
க. 2>டேநாG நரக� த��. 
2ளி!பவ
 க4டாG - இவ
க. (இ�ைமயி) ெப�ேநாயிD� (ம+ைமயி0) 
நரக�தி;� அ%�)ேவா
கா4. 
 
விள�க� : கல�2த0 ைக�கிைள வைகயாகிய இரா�கதெம6;� மண�தி0 
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 ெப�கி! பி6 நா. 

2ைறப9 மதிய� ேதய� 2+�ய0 ேதGவேத ேபா0 
இைறவனா� த6ைன ஆ�கி அவ6 வழி ஒ%கி6 எ6+� 
நிைற மதி இ�ைள! ேபா%� ெந9� �க/ விைள�2� எ6றா6.  

 
ெபா�. : பிைறவளர அ) தா;� வள
�) உட6ெப�கி - பிைற வள��ேபா) 
2+�யD� வள
�) ெப��); பி6 நா. 2ைறப9� மதிய�ேதய� 2+�ய0 
ேதGவேதேபா0 - பி6ன
� 2ைறதD4டான தி:க. ேதய அத;ட6 அC சி+ 
�யD� ேதGவைத!ேபால; த6ைன இைறவ6ஆ ஆ�கியவ6 வழிஒ%கி6 - த6ைன 
அரசனாக ஆ�கியவ6 வழியிேல அவெனா9� ெப�கி அவெனா9� ேதG�) 
நட!பானானா0; எ6+� நிைறமதி யி�ைள! ேபா%� ெந9��க/ விைள�2� 
எ6றா6 - எ!ேபா)� �%மதி இ�ைள நீ�2வைத! ேபால! பழிைய நீ�கி! �கைழ 
விைளவி�2� எ6றா6. 
 
விள�க� : பிைற வளர அ)தா;� வள
�) என மா+க. அ) எ6ற) 2+�யைல. 
ெசG'ளாகE6 �>9 �6வ�த). பிைற வள
ப�க�)� தி:க.. மதி - ேதGப�க�)� 
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தி:க., இFேவ+ைம ேதா6ற பிைறவளர எ6+� மதிேதய எ6+� ஓதினா
. 
இைறவனா எ6�ழி ஆ�கC ெசா0E6 ஈ+� ககர� ெக>ட). 
--------------- 
255.  ேகா. நிைல திாி�) நாழி 2ைறபட! பக0க4 மி3சி 

நீ. நில� மாாி இ6றி விைள- அஃகி! பசி'� நீ=! 
54 �ைல மகளி
 ெபாபி0 க� அழி�) அற:க. மாறி 
ஆைண இF உல2 ேகடா� அர� ேகா0 ேகா=6 எ6றா6.  

 
ெபா�. : அர�ேகா0 ேகா=6 - அரச6 �ைறைம ெக9வானானா0; ேகா.நிைல 
திாி�) - ேகா. நி2� நிைல2ைல�); நாழி 2ைறபட! பக0க. மி3சி -(இர-) 
நாழிைக 2ைறய! பகெபா%) மி2�); மாாிஇ6றி நீ.நில� விைள-ஆ�கி - 
மைழயி0லாம ெப�நில�� விைள- 2ைற�); பசி'� நீ= - பசி'� நீ>=�); 
ெபாபி6 54�ைல மகளி
 க� அழி�) - அழகிய 5ணணி�த �ைலைய'ைடய 
ெப4களி6 க��ெக>9; அற:க. மாறி இF-ல2 ேகடா� - அறCசாைலக@� 
இ6றி இF-ல2ெக9�; ஆைண எ6றா6 - இஃ) அரச;ைடய ஆைணேய ஆ2� 
எ6றா6. 
 
விள�க� : க>=ய:கார6 ெகாைல 2றி�த)� அரச6 அவ2 அரசளி�த)� 
உ>ெகா49 இFவிர49 கவி'� ெபா)வாக� <றினா6. எCச:க., 
ெசய!ப9ெபா�ளன. ேகா. - ஞாயி+ �தEயன. நிைல எ6ப) ந6னிைல எ6ப) 
பட நி6ற). இC ெசG'ளி6க4 ெகா9:ேகாலா0 விைள'� தீைம ந62 
விள�க!ப9த0 கா4க. இத;ட6, 

ேகானிைல திாி�தி=6 ேகாணிைல திாி'� 
ேகாணிைல திாி�தி=6 மாாிவற: <�� 
மாாிவற: <ாி6 ம6;யி
 இ0ைல 

எனவ�� மணிேமகைல! ப2திைய'� நிைனக. 
------------ 
த�மத�த6 <றிய அறி-ைரகைள� ேக>ட க>=ய:கார6 ைம�)ன6 ெவ249 
<+த0 
256.  தா
! ெபாE த�ம த�த6 த�கவா+ உர!ப� 26றி0 

கா
�திைக விள�2 இ>9 அ6ன க= கம/ 2வள! ப�தா
 
ே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 த�மத�த6 த�கவா+ உைர!ப - வாைகமாைலயா 
ெபாE-ற த�மத�த6 அைமCச
�2� அரச
�2� த�க நிைலைய� <றினானாக; 
26றி0 கா
�திைக விள�கி>ட அ6ன க=கம/ 2வைள! ைப�தா
 ேபா
�த த6 
அகல� எ0லா� - 26றிேல கா
�திைக விள�கி>டாேபால மண:கம%� 
2வைளமாைல ேபா
�த மா
� �%)�; ெபா.ெளன விய
�)! ெபா:கி - விைரய 
விய
�)� ெகாதி�); நீ
�கட0 மகர! ேப/வாG மதன6 இதைனC ெசா6னா6 - நீ
 
நிைற�த கடE0 உ.ள மகரமீனி6 வாGேபாD� ெபாிய வாைய'ைடய மதன6 
இதைன� <றினா6. 
 
விள�க� : அறி- 26றியவ6 எ6ப) ேதா6ற மகர! ேப/வாG மதன6 என அவ6 
வாைய வித�ேதாதினா
. ேமD�, ெபா.ெளன ஆ:ேக �ற�ேவரா
 கால�பா
� 
).ேவ
!ப
 ஒ.ளியவ
 எ6;� தி��2ற>2 மாறாக இவ6 அறிவி0லாதவ6 
எ6ப) ேதா6ற அ�2ற. ெசா0ைல'� இத6க4 அைம�தன
. இCெசG'ளா6 
கா
�திைக� தி:க. கா
�திைகயி6க4 26றி6ேம0 விள�கி9� வழ�க� 
அ�கால�)� இ��தைம உண
க. 
----------- 
257.  ேதாளினா0 வEய
 ஆகி� ெதா�கவ
 தைலக. பாற 

வாளினா0 ேபச0 அ0லா0 வாயினா0 ேபச0 ேதேற6 
காள ேமக:க. ெசா0E� க�ைனயா0 2ைழ�2� ைகக. 
வா. அம
 நீ�)� ேபா/தி6 வ% வ%�) ஒழி'� எ6றா6.  

 
ெபா�. : ேதாளினா0 வEய
 ஆகி� ெதா�கவ
 தைலக. பாற வாளினா0 ேபச0 
அ0லா0 வாயினா ேபச0 ேதேற6 - ேதா. வE'ைடயராகி� <= எதி
�த 
பைகவ
களி6 தைலக. சிதற வாளினா0 வ3சின� �=�த0 அ0ல) வாயினா 
ேப�தைல அறிேய6; காளேமக:க. ெசா0E - தா:க. காிய �கி0 ேபால இ:ஙன� 
�ழ:க� <+தலா0; க�ைனயா0 2ைழ�2� ைகக. வா. அம
 நீ�)� ேபா/தி6 - 
ெபாாி�கறி'ட6 ேசாைற� திர>9� ைகக. வாேள�தி! ேபா
�கடைல நீ�)� 
ேபா/); வ%வ%�) ஒழி'� எ6றா6 - (மிக ேவ
�)) வா.வ%�கி� ெதாைல'� 
எ6றா6. 
 
விள�க� : ேதேறன எ6ப), ேதறாG ெப�ம ெபாGேய (�றநா.59) எ6றாேபால 
நி6ற). இ�கவி �6னிைல! �றெமாழி. 
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--------- 
க>=ய:கார6 சின�) <+த0 
258.  H4 ��த� ஏறி ஆ:2 ெமG எ0லா� விய
�) ெநாGதி6 

வ4 ��த� நிைர ெகா. ெநறி வா
 �ாி ��வ� ஆ�கி� 
க4 எாி தவழ வ4ைக மணி ந2 கடக� எறா 
ெவ4 நைக ெவ249 ந�2� க>=ய: கார6 ெசா6னா6.  

 
ெபா�. : H4��த� ஏறியா:2 ெமGஎலா� ெநாGதி6 விய
�) -H4ணிய 
��)�கைள! பதி�தாேபால உடெல:2� விைரவிேல விய
�); வ4��த� 
நிைரெகா. ெநறி வா
�ாி ��வ� ஆ�கி - அ�த விய
ைவ நிைற�த ெநறியிேல 
நீ4ட வைள�த ��வ�ைத ஏறி; க4எாி தவழ - க4களி0 அன0 பரவ; வ4ைம 
மணிந2 கடக� ஏறா - வளமி2 ைகயிேல மணிக. ஒளி�� கடக�ைத உைட�); 
ெவ.நைக ெவ249 ந�2 -ெவ= நைக!பாக ெவ249 நைக�) - க>=ய:கார6 
ெசா6னா6 - க>=ய:கார6 உைர�தா6. 
 
விள�க� : இத6க4A� க>=ய:கார6 ெவ2@த2� நைக�த2� ேவ4=ய 
காரணமி0லாதவிட�)� க93சின�� ெப�3சிாி!�� உைடய6 என அவ6 
ேபைதைமைய விள�2த0 அறிக. ெவ4ணைக - ெவ4ைம காரணமாக! பிற�2� 
நைக. ெவ4ைமைய ெவ2ளி�2� ஏ+க. 
----------- 
259.  எ6 அலா0 பிற
க. யாேர இ6னைவ ெபா+�2� நீரா
 

உ6னலா0 பிற
க. யாேர உறவ2 உறாத U/வா
 
ம6ன6 ேபாG� )ற�க� 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 
இ�க=ய ெசாகைள! ெபா+�2� இய0பினா
 எ6ைன அ0லாம0 ேவ+ யா
? 
உறவ
�2 உறாத U/வா
 உ6னலா0 பிற
க. யா
? - த�ைமC சா
�தவ;�2 
ஒFவாத ெசய0கைளC U/கி6றவ
 உ6ைன ெயாழிய ேவ+ யா
? (இனி அைமக); 
ம6ன6 )ற�க� ேபாG ஆ49 வானவ
�2 இைறவ6 ஆக - ேவ�த6 வா;ல2 
ெச6+ ஆ49 வானவ
க@�2� தைலவ6 ஆக; 5மிஎலா� விைள�) ெபா6 
ெபாEய யா6 கா!ப0 எ6றா6 - நிலெம:2� விைள�) ெபா6 சிற�க யா6 
கா!ேப6 எ6றா6. 
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விள�க� : உறவ6 - சCச�த6 எ6+�, உறாத ெபா6;லகாளாம0 
ம4Aலகா@த0 எ6+� நCசினா
�கினிய
 <றியைவ மிக-� HA�க�ைடயன. 
இனி, உறவ6 க>=ய:கார;மா�. விைள�த 5மி எ6+� பாட�. 
------------- 
த�மத�த6 ெவ+�)� <+த0 
260.  விைளக ெபாEக அஃேத உைர�தில� ெவ2ள ேவ4டா 

கைளக� எ%க� இ6ேன காவல6 <ற� ெகா0D� 
வைள கய மட�ைத ெகா0D� தா6 ெசGத பிைழ!�� ெகா0D� 
அள- அ+ நிதிய� ெகா0D� அ�. ெகா0D� அைமக எ6றா6.  

 
ெபா�. : விைளக ெபாEக அஃேத உைர�தில� - நீ <றியவாேற நிலெம0லா� 
விைளக! ெபா6;� விள:2க! நின) நிைனைவேய <றிேல�; ெவ2ள ேவ4டா - 
அத2 நீ சீற�ற ேவ4டா; இ6ேன கைளக� எ%க� - இ!ேபாேத கைளவத2 
எ%ேவா�; காவல6 ெகா0D� <ற� - அரசைன� ெகா0D: <ற�; வைளகய� 
மட�ைத ெகா0D� - வைளக. நிைற�த ெபாGைக'ைடய நிலமகளாG� ெகா0D�; 
தா6 ெசGத பிைழ!�� ெகா0D� - அரச6 ெசGத தவறாகி� ெகா0D�; அள- 
அ+நிதிய� ெகா0D�- எ0ைலயற ெச0வமாG�; அள- அ+நிதிய� ெகா0D� - 
அ�ளாG� ெகா0D�; (ஆதலா0); அைமக எ6றா6 - அரச;�2 அ�ெகாைல 
ெபா��)வதாக எ6றா6. 
 
விள�க� : இனி, அஃேத0 உைர�கில� எ6ப) பாடமாயி6, நி6 க��) 
அ)வாயி6, ேவ+ <+கி6றிேல� எ6க. இனி, <ற�� கயமட�ைத �தEயன-� 
காவலனாகிய க>=ய:காரைன� ெகா0Dெம6+ உ>ெகா49 (மன�தி0 
அைம�)) இனி வா
�ைத யைமக எ6றா6 எ6பா��ள
. விைளக ெபாEக ஒ� 
வழ�ெக6பா��ள
. 
--------------- 
க>=ய:கார6 த6பைடகைள� ெகா49 அர4மைனைய வைள�த0 
261.  நில� தைல� தி�வனா. த6 நீ!ப�� காத0 <ர 

�ைல� தைல! ேபாக� �/கி �கி/ நிலா �=ெகா. ெச6னி 
ெவல2 அ�� தாைன நீ�த ேவ�தைன ெவ+ைம ேநா�கி� 
2ல�ெதா9� ேகாற0 எ4ணி� ெகா=யவ6 க=ய U/�தா6.  



179 

 

 
ெபா�. : நில�தைல� தி�வனா. த6 நீ!ப�: காத0<ர - நில-லகிேல 
தி�மகளைனயா.பா0 நீ�கவியலாத த6 காத0 மி2தE6; �ைல�தைல! ேபாக� 
�/கி - அவள) �ைல யி6ப�ேத அ%�தி; ெவல2 அ��தாைன நீ�த - ெவ0ல 
வியலாத பைடMரைர இழ�த; �கி0நிலா �=ெகா. ெச6னி ேவ�தைன - அ���� 
ஒளிைய'ைடய �=யணி�த ெச6னி'ைடய ேவ�தைன; ெவ+ைம ேநா�கி� 
2ல�ெதா9: ேகாற0 எ4ணி - தனிைம அறி�) மக-டேன ெகா0ல நிைன�); 
ெகா=யவ6 க=ய U/�தா6 - ெகா=யவனான அவ6 அத2 ேவ49� க=ய 
ெதாழி0கைளC சி�தி�தா6. 
 
விள�க� : நில�தைல�தி� : இ0ெபா�@வைம. அர�ாிைமைய இக/�) வறிய 
�=ெயா6ைறேய உைடய6 எ6றிர:2வா
 ேபாக�/கி �=ெகா. ெச6னி 
ேவ�த6 எ6றா
. ேவ�த6: சCச�த6. 2ல� எ6ற) க�-றி��2� ேதவிைய. 
ெகா=யவ6 : க>=ய:கார6. 
-------------- 
262.  ேகா6 தம
 நிகள� �/கி� ேகா>ட�)� 2ர:க� த6 கீ/ 

ஏ6ற ந6 மா�த
�2 எ0லா� இ� நிதி �க�) ந0கி 
ஊ6றிய நா>ைட எ0லா� ஒ� 2ைட நீழ0 ெசG) 
ேதா6றினா6 26ற�) உCசிC �ட
! பழி விள�2 இ>ட அ6ேற.  

 
ெபா�. : ேகா6தம
 நிகள� �/கி� ேகா>ட�)� 2ர:க - அரசைனC சா
�ேதா
 
வில:கிேல அ%�திC சிைறயிேல தாழ; த6கீ/ ஏ6ற ந0மா�த
� ெக0லா� இ�நிதி 
�க�) ந0கி - த6 கீ/ைமைய ஒ!பிய ந0ல மா�த��ெக0லா� ெப�3 ெச0வ�ைத 
அ.ளி� ெகா9�); நா>ைட எ0லா� ஒ� 2ைட நீழ0 ெசG) ஊ6றிய - 
நா>ைடெய0லா� த6 ஒ� 2ைடயா0 நிழ0 பர!பி ஊ6+வத2; 26ற�) உCசி 
இ>ட �ட
!பழி விள�2 இ>9� ேதா6றினா6 - 26றி6 உCசியி0 இ>ட 
விள�2!ேபால! பழியாகிய விள�ைகயி>9� ேதா6றினா6. 
 
விள�க� : (த6 கீ/) : கீ/: இட�மா�. ந6மா�த
: இக/Cசி. ஊ6றிய: ெபயெரCச�� 
ஆ�. ேகா6 : சCச�த6. நிகள� - தைள; வில:2. ேகா>ட� - ஈ49C 
சிைற�ேகா>ட�. 2ர:2த0 - தா/த0. 
----------------- 
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263.  ப�மி�த களி+� மா-� பர�திய0 ேத�� ப4ணி� 
தி�மி�க ேசைன �Q
� ெத�-ெதா+� எ:2� ஈ4= 
எாி ெமாG�த வா@� வி0D� இல:2 இைல ேவD� ஏ�திC 
ெச� மி�க ேவEனா6 த6 தி�நக
 வைள�த) அ6ேற.  

 
ெபா�. : ப�மி�த களி+� மா-� பர�)இய0 ேத�� ப4ணி - அணி�ாி�த களி+� 
2திைர'� பரவிய இயைல'ைடய ேத�� த2தியாக அைம�)�ெகா49; தி�மி�க 
ேசைன - ெச0வ�மி�க பைட�திர.; எாிெமாG�த வா@� வி0D� இல:2இைல 
ேவD� ஏ�தி - ெந�!பிேல �%கிய வா@� வி0D� விள:2 இைல�க�ைடய 
ேவD� ஏ�தி� ெகா49; �)
 ெத�-ெதா+� எ:2� ஈ4= - பைழைமயான 
நகாி6 ெத��களிD� பிற இட:களிD� திர49; ெச�மி�க ேவEனா6 த6 
தி�நக
 வைள�த) - ேபா
�ெதாழிE சிற�த ேவேல�திய சCச�த ம6னனி6 
அழகிய அர4மைனையC U/�த). 
 
விள�க� : உ.நி2� ஊ
திக@� உ>பட வைள�) அ�த!�ர�தி;> �2தா) 
நி6ற) க49 வாயிேலா6 உண
�)கி6றைம ேமேல <+கி6றா
. 
------------ 
க>=ய:கார6 U/Cசிைய அறி�த சCச�த6 Mராேவச� ெகா.@த0 
264.  நீ. நில ம6ன ேபாறி! ெந9 �=� 2�சி0 ேபாறி! 

54 அணி மா
ப ேபாறி! �4ணிய ேவ�ேத ேபாறி! 
ேகா. நிைல� 2றி�) வ�தா6 க>=ய: கார6 எ6+ 
ேச4 நில�) இைற3சிC ெசா6னா6 ெசGய ேகா0 ெவGய ெசா0லா6.  

 
ெபா�. : ெசGயேகா0 ெவGயெசா0லா6 - சிவ�த ேகாைல'� ெவ3ெசா0ைல'� 
உைடய வாயிேலா6; நீ.நில ம6ன ேபாறி - ெப�நில�)�2 ேவ�தேன! 
கா�த�.க!; ெந9�=� 2�சி0 ேபாறி! - நீ4ட �=யணி�த அரசேன! கா�த�.க! 
54 அணி மா
ப ேபாறி - பைகவ
 கவச� 54பத2� காரணமான மா
பேன! 
கா�த�.க! �4ணிய ேவ�ேத ேபாறி - நல��ாி'� ம6னேன! கா�த�.க! 
க>=ய:கார6 நிைன�ேகா. 2றி�) வ�தா6 - க>=ய:கார6 உ6ைன� 
ெகா0வ) க�தி வ�)ளா6; எ6+ ேச4நில�) இைற3சிC ெசா6னா6 - எ6+ 
ெதாைலவான தைரயிேல (M/�)) வண:கி� <றினா6. 
 
விள�க� : ேபாறி: பாிகார�. அ��54 அற எறி�தா:2 எ6ப
 ேமD�. ேபாறி  
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நா62 <றிய) நில�தி2� 2ல�தி2� Mர�தி2� த�ம�தி2� 
நி6ைனெயாழிய இ0ைலெய6+ இர:கினா6. ேகா4 எனி;� மா+பாடா�. 
------------ 
265.  தி4 நிைல� கதவ� எ0லா� தி��) தா/ உ+�க வ0ேல 

ப4Aக ப�� ெபா6 ேத��ப9 மத� களி+� மா-�  
க4 அக6 �ாிைச கா�2�காவல
 அைடக எ6றா6  
வி4 உ�� ஏ+ ேபா6+ெவ=பட �ழ:2� ெசா0லா6.  

 
ெபா�. : வி4 உ�� ஏ+ ேபா6+ ெவ=பட �ழ:2� ெசா0லா6 - வான�தி6க4 
ேபாி=ேபால அதி
Cசி'4டாக �ழ:2� ெசா0Eனா6; தி4நிைல� கதவ� எ0லா� 
வ0ேலதி��) தா%+�க - அைசவி0லாத (அர4மைன மதிE6) நிைல�கத-கைள 
ெய0லா3 ெச!பமாக� தாழி9க; ப��ெபா6 ேத�� மத�ப9 களி+� மா-� 
(வ0ேல) ப4Aக - �திய ெபாேறா
கைள'� மத�மி2: களி+கைள'� 
2திைரகைள'� அணிெசGக; க4அக6 �ாிைச கா�2� காவல
 (வ0ேல) அைடக 
எ6றா6 - இட� அக6ற (அர4மைன) மதிைல� கா�2� Mர
க. விைர�) வ�க 
எ6றா6. 
 
விள�க� : வ0ேல எ6ற), எFவிட�): <>9க. ெவ=பட- ெவ=�த0 உ4டாக. 
இஃ) இராசத�தா <றினா6. (இராசத� - அரச;�2ாிய இய0�; )ைணயி0லாத 
தனிைமயிD� எ%�த).) 
----------- 
266.  �E! ெபாறி! ேபா
ைவ நீ�கி! ெபா6 அணி�) இல:2கி6ற 

ஒE� கழ0 ம6ன
 உ>2� உ�C �ட
 வாைள ேநா�கி� 
கE�2 இைற ஆய ெந3சினி க>=ய: கார6 ந�ேம0 
வE�த) கா49� எ6+ வா. எயி+ இல:க ந�கா6.  

 
ெபா�. : �E!ெபாறி! ேபா
ைவ நீ�கி - �Eயி6 ேதாலா ெசGய!ப>ட உைறைய 
நீ�கி; ஒE�கழ0 ம6ன
 உ>2� ெபா6 அணி�) இல:2கி6ற உ�C�ட
 வாைள 
ேநா�கி - ஒEெச': கழ0 அணி�த ேவ�த
க. அ3��, ெபா6னா0 
அணிெசGய!ெப+ விள:2� ஒளிமி2� அழகிய வாைள! பா
�); கE�2 
இைறஆய ெந3சி6 க>=ய:கார6 ந�ேம0 வE�த) கா49� எ6+ - தீைம�2 
நிைலைமயான உ.ள�ைடய க>=ய:கார6 ந�ேம0 வEைம கா>ட வ�தைத� 
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கா4ேபா� எ6+; வா. எயி+ இல:க ந�கா6 - ஒளிமி2� பக. ேதா6ற 
நைக�தா6. 
 
விள�க� : இ) Mர�தி6 க4 எ.@தலா பிற�த நைக. (�E!ெபாறி! ேபா
ைவ 
கவச� என-�, ஊ
திக. இ6ைமயி6 கவச� நீ�கினா6 என-� ேபா
ைவ 
உைற'� எ6ப என-� நCசினா
�கினிய
 நவி0வ
.) 
------------------ 
விசைய )6�+த0 
267.  ந:ைக நீ நட�க0 ேவ49� ந6 ெபா�>2 இர:க0 ேவ4டா 

க:20 நீ அ6+ க4ட கன- எ0லா� விைள�த எ6ன� 
ெகா:2 அல
 ேகாைத மா/கி� 2ைழ �க� �ைட�) M/�) 
ெச: கய0 க4ணி ெவGய தி�மக2 அவல� ெசGதா..  

 
ெபா�. : ந:ைக நீ ந6ெபா�>2 நட�க0 ேவ49� - ந:ைகேய! நீ ந� ந0ல 
ெபா�ைள� கா!பத2C ெச0Dத0 ேவ49�; இர:க0 ேவ4டா - இ:கி��) 
வ��தாேத; (ஏ6 எனி6); நீ அ6+ க:20 க4ட கன- எலா� விைள�த எ6ன - நீ 
அ6ைறய இர- க4ட கன-க. எ0லா� பய6ப>டன எ6+ (ம6ன6 விசையைய 
அAகி�) <ற, ெச:கயக4ணி ெகா:2 அல
ேகாைத மா/கி - ெசFவாி பர�த 
கய க4ணா. மண�விாி'� மல
மாைலேபாேல வ��தி; 2ைழ�க� �ைட�) 
M/�) - 2ைழயணி�த �க�தி லைற�)ெகா49 M/�); ெவGய தி�மக2 
அவல� ெசGதா6 - (வயிறி0 இ��2�) வி�!ப�மி2� தி�மக;�2 வ��த� 
உ4டா�கினா. (வயிறி0 அ=�)�ெகா4டா.). 
 
விள�க� : ேவ49� எ6ப) ஒ� விய:ேகா.; ஓஒத0 ேவ49� (2ற., 958) 
எ6றாேபால. ந6ெபா�.: பி.ைள. எ0லா� எ6றா6 பி.ைளயா
 ஆ�க: க�தி 
(விசையயி6) உயி
 நிற2. ெதளி-பறி, விைள�த என இற�த கால�தா 
<றினா6. 
 
ந6ெபா�. - மக-. 
த�ெபா�. எ6பத� ம�க. அவ
ெபா�. 
த�த� 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� நீ�கி! ெபா�ம0 ெவ� �ைலயினா>2C 
ெசா0Dவா6 இைவக. ெசா6னா6 U/ கழ0 காEனாேன.  

 
ெபா�. : ம0அைல�) எ%�) M:கி மைல திர4டைனய ேதாளா6 - ம0ெதாழிைல 
வ��தி வள
�) ப��) மைலதிர4டா ேபா6ற ேதா.கைள'�; கழ0U/ 
காEனா6 - கழ0U/�த கா0கைள'� உைடய சCச�த6; அ0ல0 உ+ அ%:கி 
M/�த அமி
த� அ6னாைள எGதி - )6ப� உ+� ெக>9 M/�த அமி
த�ேபா6ற 
விசையைய ெந�:கி; �0E�ெகா49 அவல� நீ�கி - த%வி�ெகா49 ேசா
ைவ! 
ேபா�கி; ெபா�ம0 ெவ��ைலயினா>2C ெசா0Dவா6 இைவக. ெசா6னா6 - 
ப��த வி�!ப�>9� �ைலயினா>2 ஆ+த0 <ற� ெதாட:கி! பிாிைவ 
'ண
�)� இ�ெமாழிகைள� <றினா6. 
 
விள�க� : அ�தயி6றா
�2 நா. ெக>டா0 அ) ேவ+பா9 
ேதா+வி�2மா+ேபால இவ2� ேவ+பா9 ேதா+வி�தE6, அமி
த� அ6னா. 
எ6றா
. இைவ இ��)� பய6எ6ெகா0 எ6றிர:2வா
 ம0லைல� ெத%�) 
M:கி மைலதிர4 டைனய ேதாளா6 எ6றா
. 
---------- 
269.  சாதD� பிற�த0 தா;� த� விைன! பய�தி6 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 - வைளயணி�த ேதா.கைள'ைடய 
ேபைதேய!; த� விைன!பய�தி6 ஆ2� சாதD� பிற�த0தா;� ஆதD� அழி-� 
அைவ எ0லா� - த� விைனயி6 பயனா0 ேந�� இற!�� பிற!�� ஆ�க�� 
அழி-� ஆகிய அைவ யா-�; ெபா�>2 இய0� க4டாG - ெபா�.க@�2 
இயைககா4; ேநாதD� பாி-� எ0லா� H4Aண
- இ6ைம அ6ேற - 
இைவயி+> சாத0 �தEயவறி2� )6�+தD� பிற�த0 �தEயவறி2 
அ6�+தD� ஆகிய இCெசயெக0லா� காரண� அறிவி6ைமேய அ0லேவா; நீ 
ெபாி)� ெபா0லாG -(இைத உணராத) நீ மிக-� ெபா0லாதவளாகிறாG. 
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விள�க� : சாதD� பிற�த0 தா;� ஆதD� அழி-� எ0லா� த� விைன!பய�தி6 
ஆ2�. அவ+., சாத2� அழித2� ேநாதD�, பிற�த2� ஆத2� பாிதD� 
H4Aண
வி6ைமயா�. அைவ ெபா�>2 இய0�, எ6றவா+. பாித0 - 
அ6�+த0. இவைற 'ணராைமயா0 நீ ெபாி)� ெபா0லாG எ6றா6 எ6க. 
---------- 
270.  ெதா0ைல ந� பிறவி எ4ணி0 ெதா9 கட0 மணD� ஆறா 

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 
ஆராG�தா0; ெதா9கட0 மணD� ஆறா எ0ைலய - ேதா4ட!ெபற கடE6 
மணD� ஒ!பிட!பறாத அளவிைன'ைடயன; அவ+. எ0லா� பிற�)� ஏதில� - 
அ! பிற!��களிெல0லா� பிற�)� ேவ+ப>=��ேதா�; நீ:கிC ெச0D� அ�கதிக. 
த��. ேசரல� - இனி'� பிாி�) ெச0D� அ�தைகய பிற!��களி;� 
ஒ6+பேடா�; ேச
�) நி6ற இ0E;. இர49 நாைளC �றேம - (ஆைகயா0,) 
இ!ேபா) இFவி0ல�)> <=யி��த இர49 நாைளய உறேவ உைடேயா�, 
இர:க0 ேவ4டா - (இF-றைவ! ெபாிய உறவாக எ4ணி) வ��த0 ேவ4டா. 
 
விள�க� : கட0 மண0 அளவிட!படாைம�2 ஒ6+ <றியப=. இர49நா. எ6ற) 
சி+ைம�2 ஒ6+ <றியப=யா�. ப�ெத>9 நா>பயனி0லா வா/�ைக 
எ6றாேபால. 
------------ 
271.  வ49 ெமாG�) அர+� பி4= வாமனா0 வ=�த H4 *0 

உ49 ைவ�) அைனய நீ'� உண
- இலா நீைர ஆகி 
வி49 க4 அ�வி ே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%�த�ளிய அ�கனா
 <றிய H4ணிய *0களி6 ெபா�ைள� ேத�கி ைவ�).ள 
நீ'�; உண
-இலா நீைர ஆகி - உண
- இ0லாத த6ைமைய ஆகி; க4அ�வி 
வி49ேசார வி�� உயி
�) - க4அ�வி மி2�) ெபாழிய அ%) ெப��C�வி>9; 
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இைனைய ஆத0 த2வ) அ6+ - இ�த6ைமைய அைடவ) ந6ற6+; ஒ4ெதா= 
நி6கவைல ஒழிக - ஒளிமி2� வைளயணி�தவேள! நி6 வ��த�ைத நீ:2க. 
 
விள�க� : ெதGவ:க>2ாிய மலாி0 வ49 ெமாGயாதாயி;� அ�க6 அ�ளா0 
வ49 ெமாG�த). *0 : ஆ2ெபய
. அைனய: ெந3சறி ெபா�ைளC �>=ய �>9. 
வாம6 - அ�க�கட-., ேவத�த0வ6 ஓதிய ேவத�ெதாளி எ6ப)பறி, வாமனா0 
வ=�த H4R0 எ6றா
. அைவ, அ:காகம�, 5
வாகம�, ப<��தியாகம� 
எ6;� �6+மா�. 
---------- 
272.  உாிைம �6 ேபா�கி அ0லா0 ஒளி உைட ம6ன
 ேபாகா
 

க�ம� ஈ) என�2� ஊ
தி சைம�த) கவல ேவ4டா� 
�ாி நர�� இர:2� ெசா0லாG ேபாவேத ெபா�. ம+ எ6றா6 
எாி �ய:2 இல:2 வா. ைக ஏ+ இள3 சி:க� அ6னா6.  

 
ெபா�. : எாி�ய:2 இல:2 வா.ைக இள3சி:க ஏ+ அ6னா6 - எாியி0 
ேதாG�) விள:2� வாேள�திய ைகயனான, ஆணிள3சி:க� ேபா6றவ6; 
�ாிநர�� இர:2� ெசா0லாG - �+�க!ெபற நர�பிெல%� ப4A� வ��)� 
இனிய ெசா0EனாG; ஒளிஉைட ம6ன
 உாிைம�6 ேபா�கி அ0லா0 ேபாகா
 - 
�க%+� ேவ�த
க. த� உாிைம மகளிைர �6ேன ேபா�கிய0ல) தா� ேபாகா
; 
என�2� க�ம� ஈ) - (ஆகேவ) என�2� இ!ெபா%) இைச�த காாிய� இ)ேவ, 
ஊ
தி சைம�த) - ஆ<ழாேன ஓ
 ஊ
தி'� அைம�)வி>ட); கவல ேவ4டா - 
இனி வ��தேவ4டா; ேபாவேத ெபா�. எ6றா6 - (ஆைகயா0) நீ �6ன
 ஏ2வ) 
ெசGய�த�க) எ6றா6. 
 
விள�க� : பி.ைளயா கதி ெப+தD� பைக ெவ0D: க�தி. இ�வ
�2� க�ம� 
எ6றா6. கவDத0: இ�தைல� ெகா.ளி எ+�� ேபா கணவைன'� மகைன'� 
எ4ணி வ��)த0. கவைல: இ�பாப>ட). என�2� க�ம� ஈ) என மா+க. 
ஊ
தி'� சைம�த) என0 ேவ4=ய உ�ைம ெசG'. விகார�தா0 ெதா�க). 
ஆ</ உ4ைமயா0 ஊ
தி'� சைம�)ள) எ6றவா+. ஊ
தி எ6ற) 
மயிெபாறிைய. என�2� க�ம� ஈ) எ6ற) நி6ைன! ேபா�2வேத எ6றவா+. 
நின�2� ேபாவேத க�ம� எ6க. 
-------------- 
விசையைய சCச�த6 �அயி0 ெபாறியி0 அம
�த0 
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273.  எ6� ெந�2 உ�கி உ.ள� ஒ%2� ேசார யா�த 
அ6� மி�2 அவE�) ஆறா ஆ
 உயி
� கிழ�தி த6ைன 
இ6ப� மி�2 உைடய கீ
�தி இைறவன) ஆைண <றி� 
)6ப� இ0 பறைவ ஊ
தி ேச
�தின6 )ைணவி ேச
�தா..  

 
ெபா�. : எ6� ெந��உ�கி உ.ள� ஒ%2� ேசாரயா�த அ6�மி�2 -எ6� 
ெநகி/�)�2மா+ உ.ள� கல:கிC ேசா
-ற! பிணி�த அ6� மி2தலா0; 
அவE�) ஆறா ஆ�யி
� கிழ�தி த6ைன - அ%த0 அைமயாத சிற�த 
உயி
ேபாD� காதEைய, இ6பமி�2 உைடய சீ
�தி இைறவன) ஆைண <றி - 
அளவற இ6ப� மி2தலாேல �கைழ! ெபற அ�க! ெப�மான) 
ஆைணெமாழியாகிய ஓ� நேமா அரஹ�தாண� எ6;� ப3ச நம(கார ம�திர� 
ஒ6றைன� <றி; )ைணவி த6ைன� )6ப� இ0 பறைவஊ
திேச
�தின6 - 
)ைணவிைய� )6பமி0லா) ெச0Dத2ாிய மயிெபாறியாகிய ஊ
தியிேல 
அம
�தினா6. 
 
விள�க� : (<றி எ6பதைன� <றஎன� திாி�), ஆைண <றியைத விசைய�2 
ஆ�2வ
 நCசினா
�கினிய
. 
---------------- 
சCச�த6 ேகாப:ெகா.ள0 
274.  நீ
 உைட� 2வைளயி6 ெந9: க4 நி6ற ெவ� பனி 

வா
 உைட �ைல �க� நைன!ப மாத
 ெச6ற பி6 
சீ
 உைட� 2�சிD� சிவ�) அழ6+ ஓ
 தீ� திர. 
பா
 உைட! பனி�கட0 �9வ) ஒ�) உல�பினா6.  

 
ெபா�. : நீ�ைட� 2வைளயி6 ெந9:க4 நி6ற ெவ� பனி - நீ
 நீ:காத 
2வைளேபால, நீ4ட க4களி0 இ��) வ='� ெவ!பமி2� நீ
 (மாறா)); 
வா
உைட �ைல�க� நைன!ப மாத
 ெச6றபி6 - கCைச அ+�2� �ைல�க�ைத 
நைன�திட விசைய நீ:கின பிற2; சீ
உைட 2�சிD� சிவ�) அழ6+-சிற!�ற 
ேவ�த;� உ.ள� ெவ)�பிC சீற: ெகா49; ஓ
 தீ�திர. பா
உைட பனி�கட0 
�9வ) ஒ�) உல�பினா6 - ஒ!பற வடைவ�தீ, உலைக அக�தி0 அட�கி! 
ெபா:கிய 2ளி
�த கடைலC �9வ)ேபால �ழ:கினா6. 
 
விள�க� : உைட� �ைல: மகர ஒ+வ4ண�தா0 வ�த). பாைர அக�) அட�கின  
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கட0 எ6ற) ஊழி�கால�) நீைர. தா6 அைம�த பைடைய� தாேன அழி!பைத 
'6னி ெந�!�� நீ�� உவைம <றினா
. 
-------------- 
சCச�த6 ேபாாி>9 Mரமரண� அைடத0 
275.  �ைழ �க�) இ= அாி வைள�த அ6ன ம.ளாி0 

2ைழ �க! �ாிைச'. 2�சி0 தா6 அக!பட 
இைழ �க�) எறி பைட இல:2 வா. கட0 இைட 
மைழ �க�த 23சர� வாாிஉ. வைள�தேவ.  

 
ெபா�. : �ைழ�க�) இ=அாி வைள�த அ6ன - மைலயி6 2ைகயிD.ள 
இ=ெயன �ழ:2� சி:க�ைத வைள�த யாைன� திர.ேபா6ற; ம.ளாி0 
2ைழ�க! �ாிைச'. 2� சி0தா6 அக!பட - Mர
களிைடேய, மகளி
 கா�2� 
மதிE0 அரச6 அக!ப9மா+; இைழ�க�) எறிபைட இல:2 வா. கடEைட - *0 
பிள�க எறி'� ேவபைட விள:2� வா. Mரராகிய கடE6 ந9ேவ, மைற�க�த 
23சர� லாாி'. வைள�த - �கி0ேபால மத� ஒ%2� களி+க. (யாைன 
2திைரகளி6 ேம0 அம
�) ப�) விைளயா9�) ெச49ெவளியிேல வைள�தன. 
 
விள�க� : 2ைழ�க மகளி
 கா�2� �ாிைசெயனேவ அ�த!�ர� ஆயி+. ஆடவ
 
2+கா அ�:க= வைர!பி6 (ெந9ந0.107) எ6றா
 பிற��. மைழ - மத�. அாிைய 
யாைன வைள�த0 இ0 ெபா�@வம�. 
-------------- 
276.  அயிEனி0 �ைன�த வா. அழ6+ உ��) உாீஇ உட6 

பயி0 கதி
! ப�மணி! ப6 மயி
C ெசG ேகடக� 
ெவயி0 என� திாி�) வி4 வ%�கி வ�) M/�த) ஓ
 
கயி0 அணி� கதி
 நைக� கட-. ஒ�) உல�பினா6.  

 
ெபா�. : அயிEனி0 �ைன�த வா. அழ6+ உ��) உாீஇ - <
ைமயாக அைம�த 
வாைள ெந3� �ைக�) சின�) (உைறயினி6+�) உ�வி; உட6பயி0, கதி
! 
ப�மணி! ப6 மயி
ெசG ேகடக� ெவயி0 என� திாி�) - அத;ட6 ஒளி தவ%� 
ெபாிய மணிகளிைழ�)� கர=� ேதாலா ெசGய! ெபற ேகடக�ைத ஞாயிெறனC 
�ழறி; வி4வ%�கி வ�) M/�த) கயி0அணி� கதி
நைக ஓ
 கட-. ஒ�) 
உல�பினா6 - வானிE��) வ%�கிவ�) M/�ததாகிய கதிராகிய �>9வாG 
அைம�த ��)மாைலைய'ைடய ஒ� கட-ைள! ேபால �ழ:கினா6. 
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விள�க� : ந0விைன ெக>9 M/�தெதா� கட-. (ஞாயி+) உவைமயாயி+, 
இவ;� )ைண'� பைட'மி6றி நிறE6. கயி0 - �>9வாG. நைக - ��)வட�. 
---------- 
277.  மாாியி6 க9: கைண ெசாாி�) ம.ள
 ஆ
�த பி6 

Mாிய� 2ாிசிD� வில�கி ெவ� கைண மைழ 
வாாியி0 க=�) உட6 அகற மற வ6பைட! 
ேப
 இய0 ெப�: களி+ பி6னி வ�) அைட�தேவ.  

 
ெபா�. : ம.ள
 மாாியி6 க9:கைண ெசாாி�) ஆ
�த பி6 - Mர
க. மைழெயன� 
ெகா=ய அ��கைள! ெபாழி�) ஆரவாாி�த பிற2; Mாிய� 2�சிD� ெவ:கைண 
மைழவில�கி - Mர� மி2�த அரச;� ெகா=ய அ� கைணமைழைய நீ�கி; வாாியி0 
உட6 க=�) அகற - ெச49 ெவளியி0 நி6+ அ!பைடகைளC ேசர� ெக9�)! 
ேபா�க; மறவ6 பைட!ேப
 இய0 ெப�:களி+ பி6னி வ�) அைட�த - ேவறாக 
நி6ற வEய பைடயிD.ள �க/ெபற ெபாிய களி+க. ெந�:கி வ�) 2%மின. 
 
விள�க� : ேப
இய0 ெப�:களி+ - த�ேப
 உலகி0 இயDதைல'ைடய ெபாிய 
களி+க.. 
---------- 
278.  சீற� மி�க ம6னவ6 ேச
�த 23சர� Hத0 

<ற�� 2�திவா. ேகா9 உற அ%�தE6 
ஊ+ உைட ெந9 வைர உ�� உட6+ இ=�) என 
மா+ அ�� மத� களி+ ம�தக� பிள�தேவ.  

 
ெபா�. : சீற�மி�க ம6னவ6 ேச
�த 23சர� Hத0 - சீற� மி2�த சCச�த6 
த6ைன எதி
�த யாைனகளி6 ெநறியிேல; <+ அ�: 2�திவா. ேகா9உற 
அ%�தE6 - ெசா0Dதகாிய சிற!பிைன'ைடய 2�தி ப=�த வாைள� 
த�த:களிபட அ%�திய)ேபா); ஊ+உைட ெந9வைர உ�� உட6+ 
இ=�ெதன - ஊறிைன'ைடய ெபாிய மைலயிேல இ=சின�) தா�கினாேபால 
ஆகி; மா+அ� மத� களி+ ம�தக� பிள�த - நீ:காத மத�ைடய களி+களி6 
ெநறிக. பிள�தன. 
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விள�க� : ேகா9றF வ%�தE6 : வகர� வ4ண� ேநா�கி விாி�த). ஊறறாத 
மைல மதமறாத களி+க>2வைம. 
------------ 
279.  ேவ0 மிைட�த ேவE'� பிள�) ெவ� க4 Mரைர 

வா6 மயி
C ெசG ேகடக�) இ=�) வா. வைல அாி�) 
ஊ6 உைட� 2�தி'. உழ�2� திாி தர� 
ேத6 மிைட�த தாாினா6 ெச:கள� சிற�தேத. 

 
ெபா�. : ேவ0 மிைட�த ேவE'� பிள�) - ேவ0 ெந�:கிய (Mர
) ேவEைய'� 
பிள�); ெவ:க4 Mரைர வா0 மயி
ெசG ேகடக�) இ=�) - (த9�த) ெகா=ய 
Mர
கைள ஒளிவி9� மயிரா ெசGத ேகடக�தா0 இ=�); வா.வைல அாி�) வா. 
வைலைய'� அ+�); ஊ6 உைட� 2�தி'. உழ�2� திாிதர - ஊைன உைடய 
2�தி ெவ.ள�திேல உழ�கி� திாிதலா0; ேத6 மிைட�த தாாினா6 ெச:கள� 
சிற�த) - வ49க. ெமாG�2� மாைலயினனான சCச�தனி6 ேபா
�கள� 
ெபாE-ற). 
 
விள�க� : ேவE ஆ2ெபயராதE6 பிாி�ெத6னா) பிள�ெத6றா
. 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+ உ�தி.  

 
ெ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� தனி�த ஒ�வனாகி; 
இ!ப= இைறமக6 இ�:களி+ *ற - இFவா+ சCச�த6 ெபாிய களி+� திரைள! 
பிள�2�ேபா); அ!பைட'. அ4ணD� அழ6+ களி+ உ�தி - எதி
!பைடயி6 
தைலவனாகிய க>=ய:கார;3 சின�) களிைறC ெசD�தி; 
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விள�க� : அ4ண0 : இக/Cசி� 2றி!�. இ!பா>9� 2ளக�. த6 காவலைனேய 
அழி�க� ெதாட:கிய பைட�2 ��நீ
 உட6+ கைரெகா0வ) ஒ!�ைடய தாைன 
எ6ற நய� உண
க. அ! பைட'. அ4ண0 எ6ற) க>=ய:காரைன. 
------------- 
281. நீடக� இ��த நிழ0 ேநமி வல6 ஏ�தி� 

ேகடக� அ+!ப ந9 அ+ அர- ேச
�) ஆ:2 
ஓ9 கதி
 வ>ட� என ஒG என உல�பி� 
கா9 கவ
 தீயி6 மிைக சீ+� ெவ24டா6.  

 
ெபா�. : நீ9அக� இ��த நிழ0ேநமி வல6 ஏ�தி - நீ4ட நா. (பைகயி6ைமயா0) 
உ.ளி��த ஒளிமி2� ஆழிைய வல�ைகயி0 எ9�); அர- ேச
�) ந9அ+ 
ஆ:2ஓ9 கதி
வ>ட� என -பா�� ேச
தலா பாதி மைற�) வானி0 ஓ9கி6ற 
ஞாயிறி6 வ>ட� என ; ேகடக� அ+!ப - ேகடக�ைத அ+�தE6; ஒGெயன 
உல�பி - ஒGெய6+ சCச�த6 �ழ:கி; மிைகசீ+� - க>=ய:காரனி6 வர�� மீறிய 
ெசயD�2C ெசற:ெகா49; கா9கவ
 தீயி6 ெவ24டா6 - கா>ைட! பறிய 
தீைய!ேபாலC சின�தா6. 
 
விள�க� : சீ+� : இற�தகால விைனெயCச�. ஒGெயன : ஒE� 2றி!�. 
--------------- 
282.  ெநG� �க� அணி�) நிழ0 த:கி அழ0 ெபா:கி 

ைவ� �க� அணி�த Hதி வா. அழல Mசி 
ைம� �க� அணி�த மதயாைன தவ *றி� 
ைக� �த0 )ணி�) களி+ ஆழ அ) ேநானா6.  

 
ெபா�. : அழ0ெபா:கி ெநG�க� அணி�) நிழ0த:கி ைவ�க� அணி�த Hதிவா. 
அழல Mசி - அனEேல �%கி ெநG 5ச!ெப+ ஒளியைம�த <
ைமத:கிய 
Hனிைய'ைடய வாைளC சின�) Mசி; ைம�க� அணி�த மதயாைன தவ*றி - 
க�ைம ெபா��திய �க�ேத ப>ட� அணி�த மதயாைனைய ந6றாக ெவ>9தலா0; 
களி+ ைக�த0 )ணி�)ஆழ அ) ேநானா6 - அ� மதயாைன )தி�ைகயி6 அ= 
ெவ>949 Mழா நிக, அதைன� (க>=ய:கார6) ெபாறானாகி; 
 
விள�க� : இ!பா>9� 2ளக�. Hதி - �ைன. தவ - மிக. �த0 - அ=. 
---------------- 
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283.  மாைல Hதி ெகா49 மைழ மி6 என இைம�2� 
ேவைல வல6 ஏ�தி விாி தாம� அழ2 அழியC 
ேசாைல மயிலா
க. )ைண ெவ��ைலக. )3�� 
ேகால வைர மா
பி6 உ+ <+ என எறி�தா6.  

 
ெபா�. : Hதிமாைல ெகா49 மைழ மி6என இைம�2� ேவைல வல6ஏ�தி - 
Hனியி0 மாைலயணி�) �கிEைட மி6 எ6+ ஒளி�� ேவைல வல�ைகயி0 
எ9�); ேசாைல மயிலா
க. )ைண ெவ��ைலக. )3�� ேகாலவைர மா
பி6 - 
ெபாழிEைடேய மயி0ேபா6ற மகளிாி6 வி�!ப�>9� )ைண�ைலக. )யிD� 
அழகிய மைலயைனய மா
பி0; விாிதாம� அழ2 அழிய-மல
�த வாைகமாைல 
அழ2ெகட; உ+<+ என எறி�தா6 - தா�2� <+ என எறி�தா6. 
 
விள�க� : மயிE6 த6ைமயா
 எ6ற ப6ைமயா0 ேதவிய
 பலராயினா
. 
(சCச�த;�2� ேதவிய
 பல�4ெட6+� காம� கிழ�திய
 ஐ�*+வ
 எ6+�, 
a�திர Uளாமணி எ6ற *0 <+�) �ைலக. )3�� மா
� எனேவ �6 தன�2 
நிகராக எறிவாாி6ைம ெபற!ப>ட). மகளி
 மைல�த0 அ0ல) ம.ள
 - மைல�த0 
ேபாகிய சிைல�தா
 மா
ப (�றநா.10) எ6றா
 பிற��. யாைன ஆழ எறி�தா6 என 
�=�க. 
------------- 
284.  �4 இட� ெகா4ட எஃக� பறி�தE6 ெபா6 அனா
 த� 

க4 இட� ெகா4ட மா
பி0 தடாயின கா) ெவ.ேவ0 
ம4 இட� ெகா4ட யாைன ம�!� இைட இ>9 அ�ம 
வி4 இட� ம.ள
 ெகா.ள மிைற�ெகாளி தி��தினாேன.  

 
ெபா�. : �4இட: ெகா4ட எஃக� பறி�தE6 - மா
பிேல ைத�) நி6ற ேவைல! 
பறி�ததா0; ெபா6னனா
த� க4 இட�ெகா4ட மா
பி0 தடாயின கா) ெவ.ேவ0 
- தி�வைனய மகளிாி6 க4க@�2 இடமான மா
பிேல தா�கி வைள�த அFேவைல; 
ம4இட� ெகா4ட யாைன மணி ம�!பிைட இ>9 - நிலமிைச ப>9M/�த 
யாைனயி6 மணிெபாதி�த ெகா�பிைட ைவ�); வி4இட� ம.ள
ெகா.ள 
மிைற�ெகாளி தி��தினா6 - Mர
க. வானிேல இட�ெபற அFவைள-�2 
உ4டான இள�க�ைத! ேபா�கினா6. 
 
விள�க� : தடாயின ேவ0 எ6க. தடாயின: தட எ6;� உாிCெசா0 அ=யி பிற�த  
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ெபயெரCச�. அ�ம. அைச. மிைற�ெகாளி - வைள- ெகா4ட). 
----------- 
285.  ஏ�த0 ேவ0 தி��த யாைன இாி�தன எாி ெபா6 க4ணி 

நா�தக உழவ
 ந4ணா
 <+ என ந9:கி ம.ள
 
சாG�த பி6 த+க4 ஆ4ைம� க>=ய: கார6 ேவழ� 
காG�தன6 க9க உ�தி� க!பண� சிதறினாேன.  

 
ெபா�. : ஏ�த0 ேவ0 தி��த - சCச�த6 ேவைல� தி��தியதா0; யாைன இாி�தன - 
யாைனக. ஓ=ன; எாிெபா6 க4ணி நா�தக உழவ
 ந4ணா
 - ஒளிவி9� 
ெபாக4ணி அணி�த வா.Mர
 அAகாராG; <+ என ந9:கி ம.ள
 
சாG�தபி6; <+வனாகC சCச�தைன எ4ணி அ3சி அFMர
 ஓ=ய பிற2 - 
த+க4 ஆ4ைம� க>=ய:கார6 காG�தன6 ேவழ� க9க உ�தி - அ3சாத 
Mரனான க>=ய:கார6 அவ
கைளC சின�), (மெறா�) யாைனைய விைரய� 
Q4=; க!பண� சிதறினா6 - க!பண� எ6;� பைடைய Mசினா6. 
 
விள�க� : க!பண�: இ��பா0 ஆன ஆைனெந�3சி�. ேபா6ற பைட. �6 
இவ6 ஊ
�த யாைன )தி�ைக ெவ>949 M/�ததா0 இ!ேபா) க9க-�திய 
ேவழ� ேவெறா6+ என உண
க. ந4ணா
, காG�தன6: �ெறCச:க. 
(நCசினா
�கினிய
 ம.ளைர யாைனகைளC ெசD�)ேவா
 என�ெகா49. ம.ள
 
சாG�தபி6 யாைன இாி�தன என மா>ேட+ ெசGவ
, ந4ணா
 : விைன�+ 
எ6ப
.) 
-------------  
286.  26ற� மா
� அாி�) ெவ. ேவ0 29மி மா ம3ைஞ ஊ
�) 

நி6ற மா0 ��வ� ேபால ெநாி �றி ��வ� ஆ�கி� 
ெகா6+ அவ6 ேவழ� M/!ப மற ேபா
 களிறி0 பாG�) 
நி6ற மா ம.ள
�2 எ0லா� நீ. �= இல�க� ஆனா6.  

 
ெபா�. : ெவ.ேவ0 26ற� மா
� அாி�) - ெவ.ளிய ேவலாேல கிர-3ச� 
எ6;� 26றி6 மா
ைப! பிள�); 29மி மாம3ைஞ ஊ
�)நி6ற - 
உCசி�ெகா4ைடைய'ைடய ெபாிய மயிைலC ெசD�தி நி6ற; மா0 ��வ�ேபால 
ெநாி�ாி ��வ� ஆ�கி - ��க6 ��வ�ேபால ெநாி�) வைள�த 
��வ�ைடயவனாG; அவ6 ேவழ� ெகா6+ M/!ப - க>=ய:காரனி6 ேவழ�ைத� 
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ெகா6+ M/�த; ம+�ஓ
 களிறி0 பாG�) - அவ6 ேவெறா� யாைனயி6ேம 
பாGதலாேல; நி6ற மாம.ள
�2 எ0லா� நீ.�= இல�க� ஆனா6 - நிைலெபற 
ெபாிய Mர
�ெக0லா� நீ4ட �=ைய'ைடய சCச�த6 2றி�ேகாளானா6. 
 
விள�க� : ஊ
த0 : ேபாத0; வாV
 மதிய� (நால=. 125) ேபால. மா0 - ��க6. 
நீ.�= : சிைனயா2ெபய
. (சCச�த6 ஊ
தியி6றி நி6றதா0 மயிX
 தலாகிய 
உவைமைய ம>9� நீ�2க.) 
---------- 
287.  ந3� பதி ெகா4ட வள நாக அைணயினா6 த6 

ெந3� பதி ெகா49 பைட �/க நில� M�� 
ம3� தவ/ 26+ அைனய ேதா. ஒசி�) மா�தா. 
23சர:க. *றி� ெகாைல வா. ஒ=�) நி6றா6.  

 
ெபா�. : ந3�பதி ெகா4டவள� நாகஅைணயி னா6 த6 - ந3� பதிதைல'ைடய 
வளமி2� பா�பைணயினா6 ஆகிய சCச�தனி6; ெந3� பதிெகா49 பைட�/க - 
மா
ைப இடமாக�ெகா49 (Mர
) பைட �/க-�; நில�M�� ம3�தவ/ 
26+அைனய ேதா.ஒசி�) -நில�திD.ளா
�2! ெபா�.கைள வழ:2�, 
�கி0தவ%� 26ற� அைனய ேதா.ஒ=ய; மா�தா. 23சர:க. *றி - ப��த 
கா0கைள'ைடய யாைனகைள ெவ>=; ெகாைலவா. ஒ=�) நி6றா6 - அதனா 
ெகாைல�2ாிய வாைள �ாி�) நி6றா6. 
 
விள�க� : நாக+அைண: நாகைண: அகர� ெதா�க). நாகைணயினா6 : தி�மா0; 
ஈ49Cச�த;�காயி+. ஒசி�): விைனெயCச�திாி�. நில� : இடவா2ெபய
. த6 
ேதாளி0வEைம'.ளவைர யாைனகைள ெவ>=னா6. ெவ>=யதா0 வா@� 
ஒ=�த). ந3� மதி ெகா4ட எ6ப) பாடமாயி6 தி�மா0 உ>ெகா4டச�கர� 
எ6க. (மதியைனய ச�கர�.) ே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- உறா6.  
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ெபா�. : ஆ4டைக'� ஆ
அம�. அ6னவைக M%� Mர
எறி ெவ�பைடக. - 
ஆடவாி சிற!�ற சCச�த;� நிைற�த ேபாாி0 �<றியவா+ வி���� Mர
 
எறிகி6ற ெவFவிய பைடக.; Mழ இைமயானாG - M%�ேபா)� இைமயாதவனாகி; 
அ6+ ேப
அம�. ெப��தாைதெயா9� ேபரா- �கால�திேல ெப�� ேபாராகிய 
பாரத! ேபாாிேல த6 ெபாிய த�ைதயான க6ன;டேன மா+ப>9! 
�ற:ெகாடாம0; ேபா
 அம�. நி6ற இைளேயானி6 ெபாE- உறா6 - ெபா�� 
ேபாாிேல நிைல�)நி6ற அபிம6னைன!ேபால! ெபாE- ெபறா6. 
 
விள�க� : M%� - வி����. இனி நீ9� ேபாரம�. பாடமாயி6 ெந9� ெபா%தா�; 
நீ9 நி6றன6 எ6றா
 பிற��. ஆ4டைக - சCச�த6. விழி�தக4 ேவ0ெகா4 
ெடறிய அழி�திைம!பி6 ஓ>ட6ேறா வ6க ணவ
�2 (2ற., 775) எ6ப) பறி 
இைமயானாG எ6றா
. ேபரம
 எ6ற) பாரத! ேபாாிைன. அ6+ எ6ற) உலகறி 
�>9. ெப��தாைத - க6ன6. இைளேயா6 - அபிம6. 
-------------- 
சCச�த6 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 அவி�தா6.  

 
ெபா�. : கதி
 ேநமிேயா9 ேவ0ெபா�) ேபா/�) அ%�த - ஒளிவி9� ஆழி'� 
ேவD� தா�கி! பிள�) அ%�)தலாேல; தா/�) - ெமGவE 2ைற�); த+க4 
இைணக. தீஅழல விழியா M/�) - அ3சாத இ� க4க@� தீையC ெசாாிய 
விழி�தவா+ M/�); மாநில மக.த6 ெவ��ைல ெஞ�:க ஆ/�) - ெப�நில 
மகளி6 வி�!ப�>9� �ைலக. அ%�த அ%�தி; ப9ெவ3�டாி6 ஆ4தைக 
அவி�தா6 - மைற'� ெவFவிய கதிரவ6ேபால ஆ4தைகைம 2ைற�தா6. 
 
விள�க� : ஆ4டைகைம: 2ண!ப4�; ஆ4டைக� 2ரவி
 (சீவக. 363) ேபால. 
அவித0 - 2ைறத0. திைரபாடவிய (அகநா. 260) எ6றாேபால. ஆ4டைகைய! 
ப4பியா�கிC சCச�த6 ப>டா6 எனி6, பால�வி (சீவக.291) எ6;: கவி 
ேவ4டாவா�. இவ6 பைகவ
 �க� ேநா�கி M/தE6, பி.ைளயா
 பி6� பைக 
ெவ6றா
. இC ெசG'ளி6க4 நCசினா
�கினிய
 ஆ4டைக எ6பத2C சCச�த6 
எ6னா) ஆ4தைகைம எ6+ ெபா�.<றி அத2� <+� விள�க� கேறாைர 
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இ6ப�தி0 ஆ/�)வதா�. நிலமாமக. ெவ��ைல ெஞ�:க எ6ற), *லாசிாிய
 
சCச�த6 கழிகாம�தா ெக>டைம க�தி� <றியதா�. 
--------- 
290.  ேதாG�த வி��� எ6;� ெதா0 நா>9 அக� ெதா%) 

�ல�� எGதி ைம�த
 மா/க 
ஏ�) �ைலயா
 இைன�) இர:க� ெகா9: ேகா0 

இ�. பர!பேவ ஏ பாவ� 
ஆG�த 2�2லமா� ஆ/ கடE6 உ. �ைள�த 

அறC ெச:ேகாலாG கதிாிைன 
ேவ�த
 ெப�மாைனC சCச�தைன ம�திாி மா 

நாக�ட6 வி%:கி+ அ6ேற.  
 
ெபா�. : ேதாG�த வி��� எ6;� ெதா6னா>டக� - ம�க. ெபா��திய 
வி4Aலக� எ6+ பாரா>ட!ப>ட ஏமா:கத�திேல; ைம�த
 ெதா%) �ல�பி எGதி 
மா/க - சா6ேறா
 ைக<!பி� தனிைம'+ வ��த; ஏ�)� �ைலயா
 இைன�) 
இர:க - மகளி
 )6�றழ; ெகா9:ேகா0 இ�. பர!ப-ெகா9:ேகா0 த6 
இ�ைள! பர!ப; ேவ�த
 ெப�மாைன - ம6ன
 ம6னைன; சCச�தைன; ஆG�த 
2�2ல� ஆ� ஆ/கடE;. �ைள�த அறCெச:ேகா0 ஆGகதிாிைன - ந0லெத6+ 
ேத
�த 2�2ல� எ6;� ஆழமாகிய கடE0 ேதா6றிய அறமாகிய 
ெச:ேகாைல�ெகா4ட ஆராG�த ஞாயிைற; ம�திாி மாநாக� உட6 வி%:கி+ - 
அைமCசனாகிய ெப�� பா�� அர�ாிைம ெய0லா3ேசர வி%:கிய); ஏஎ பாவ�! - 
ஐேயா பாவ�! 
 
விள�க� : கடலா: 2�2ல� சிற!� நிைல�களமாக �தெலா9 �தேலவ�த 
ெமG'வம� (ெதா0.உவம.4) ம�திாி மாநாக� கீழான ெபா�. நிைல�களமாக 
�தெலா9 �தேல வ�த விைன'வம� (ெதா0. உவம-5.) ெதா0கா!பியனா
 
ெசா0D� ெபா�@� உட6 ஆராGதE6 உ�வக-வைம ெய6ேற <றினா
. 
ெச:ேகாைல'ைடய கதி
 : இ0ெபா�@வம�. ஏஎ: 2றி!�ெமாழி. இதனா0, அவ6 
ஆ4டைகைம 2ைற�தத2 இர:கினா
. 
----------- 
291.  பா0 அ�வி� தி:க. ேதாG ��த மாைல பழி!பி6 

ெந9: 2ைட� கீ/! பாG பாிமா6 ேத
� 
ேகா0 அ�வி ெவ� சிைலயா6 <
 வாெளா9 மணி� 



196 

 

ேகடக�� மற�� ஆறி 
வா0 அ�வி வாம6 அ=� தாமைர மல
 U= 

ம�திர ெம6 சா�) 5சி 
ேவ0 அ�வி� க4ணினா
 ெமG�கா!� ஓ�ப ேவ�த6 ேபாG 

வி4ேணா
�2 வி��) ஆயினாேன.  
 
ெபா�. : பா0அ�வி� தி:க.ேதாG ��த�மாைல! பழி!�இ0 ெந9:2ைட�கீ/ - 
பா0ேபாD: கதி
கைள'ைடய தி:கைள!ேபால, ��)மாைல அணி�த 2றமற 
ெப�:2ைடயி6 நீழEேல; பாGபாி மா6ேத
 - தா-� �ரவிக. 5>=ய ேதாி0 
அம
�); ேகா0அ�வி ெவ3சிைலயா6 - அ��கைள அ�விேபால M�� ெகா=ய 
சிைலயினா6 (இ!ேபா) அைவகளி6றி); <
வாெளா9 மணி�ேகடக�� மற�� 
ஆறி - <ாிய வா@� ேகடக�� Mர�� )ைணயாக! ெபா�); வா0 அ�வி 
ம�திரெம6 சா�)5சி வாம6 அ=�தாமைர மல
U= - அ�கைன நிைன!பதாகிய 
��கில� தியான�திேல �%கி அ�க ம�திரமாகிய சா�ைத! 5சி அவ6 அ=களாகிய 
தாமைர மல
கைள அணி�); ேவ0அ�வி� க4ணினா
 ெமGகா!� ஓ�ப- 
ேவலைனய க4ணிைன'ைடய அர�ைபய
 ெமGையC U/�) காவ0 ெசGய; ேபாG 
வி4ேணா
�2 வி��தாயினா6 ேவ�த6 - ெச6+ வானவ
 வழிப9த2! 
�தியனாயினா6 அரச6. 
 
விள�க� : ேதாG: உவைம'��. ேவல�வி -ேவெலா%:2. உயி
 நீ:2கி6றெபா%) 
தியான� வ�)த-தE6, M9 ெபறா6 எ6க; �வ
�க�மா�. இைடயறாைமயா;� 
�/கினா
�2 உலகிய+6ப� மைற�) 2ளி
�தி��தலா;� ��கில�தியான�ைத 
வால�வி எ6றா
. வால�வியி6க4 ஆ= எ6க. ஓ):கா0 உ.ள�� உடD� 
2ளி
தE6 வாம6 ம�திர�ைத ெம6சா�த� எ6றா
. 
-------------- 
சCச�த6 உடைல ஈம!ப9ைகயி0 கிட�த0 
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 அர�ைப அ6னா
 
எ�தாG ெவ+ நில�)C ேச
திேயா எ6+ இைன�) 

இர:கி! ப.ளி ப9�தா
கேள.  
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ெபா�. : ெச�தீ� க��)ைளய தீ:2ழ0 யா/ - ெச�தீயா க��)ைளயவான இனிய 
2ழD� யா%�; ேத�ேத� எ6;� மணி�ழவ�� - ேத�ேத� எ6ெறாE�2� 
�ழவ:க@�; தா�தா� எ6+ இர:2� த4Aைமக@� - தா�தா� எ6+ �ழ:2� 
த4Aைமக@�; த�)ஆ:2 இைளயா
 ெம0 விர0க. தீ4ட - ஆ:ேக 
ெகா49வ�) இைச�2� நாடக�தி2� வாCசிய�தி2�ாிய மகளி
 
ெம0விர0களா0 தீ4= வாசி�க; அ�தீ: கிளவியா
 ஐ�*+வ
 - அழகிய இனிய 
ெமாழியா
 ஐ�*+வராகிய அக!பாிவார மகளி��; அைவ )ைறேபாய 
ஆட0அர�ைப அ6னா
 - தம�2ாிய )ைறயிேல �+: க+ அைவயினி0 
ஆ9த0�ாி'� அர�ைபயைர! ேபா6ற நாடக மகளி��; எ�தாG ெவ+நில�)C 
ேச
திேயா! எ6+ இைன�) இர:கி! ப.ளி ப9�தா
க. - எ�ைதேய! ெவ+நில�)� 
கிட�திேயா; எ6+ )6�+ அ%) ஈம�திேல ப9�ைக யைம�)� கிட�தின
. 
 
விள�க� : ேத�ேத�, தா�தா�: அHகரண�. கிளவியா
 ஐ�*+வ
 எ6றா
 
அக!பாிவார� ஐ�*+வேர எ6ற2. ேமD� நா0வைர ஒழி�த ேதாழ
 
ஐ�*+வ�� அக!பாிவார� எ6+ உண
க. ேகா6றம
 நிகள� �/கி (சீவக.262) 
எனேவ ஆடவ
 இ6ைம உண
க. 
--------- 
சCச�த;�2 ேந
�த கதிைய நிைன�) அைனவ�� வ��தி �ல��த0 
293.  மைட அவி/�த ெவ.ளி இைல ேவ0 அ�� பாய மணிC 

ெச!பக� கைடகி6றேவ ேபா0 
ெதாைட அவி/�த மாைல'� ��)� ேதாG�த )ைண �ைலயி6 

உ. அர:கி �/க� காம6 
பைட அவி/�த க4 பனிநீ
 பாய வி�மா! 

ப���த நா மழைல� கி4 கிணியினா
 
�ைட அவி/�த <�த0 �ல-� ேதாய! ெபாழி மைழ'. 

மி6;! ேபா0 �ல�பினாேர.  
 
ெபா�. : ப���த� நாமழைல� கி4கிணியினா
 - ெபாிய ��)�களாகிய 
நாவினாேல மழைல ெமாழி'� கி4கிணியணி�த மகளி
; மணிC ெச!� அக� 
கைடகி6றேவ ேபா0 - மாணி�கC ெச!பி6 உ.வாைய� கைடகி6றைவ அத;. 
அ%�) மா+ேபால; மைடஅவி/�த ெவ.ளிைலேவ0 அ��பாய - �>9� கழ6ற 
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ெவ4ைமயான இைல�க�ைடய ேவD� அ��� என அ:ேக பரவி� கிட!பைவ; 
ெதாைட அவி/�த மாைல'� ��)� ேதாG�த )ைண�ைலயி6 உ. அர:கி �/க - 
�+�கவி/�த மாைல'� ��)� பயி6ற )ைண�ைலகளி6 உ.ேள ைத�) 
அ%�)�ப=; காம6பைட அவி/�த க4பனிநீ
 பாய வி�மா -காம6 பைடகைள 
ெவ6ற க4களிE��) நீ
 ெப�க வி�மி! �ர4ட%), (பிற2); �ைடஅவி/�த 
<�த0 �ல-ேதாய - ப�க�ேத அவி/�) நில�திேல ப=�) ெமGைய மைற�)� 
ெதா:2: <�தE 2�தி ப=ய; ெபாழிமைழ'. மி6;!ேபா0 �ல�பினா
 - 
நீ
ெபாழி'� �கிEVேட மி6;!ேபால இ��) அ%தன
. 
 
விள�க� : �ல- - 2�தி; ப4பா2ெபய
. (�லா0 கம/வ) 2�தி) இனி� 2�திப=�த 
நில�திெகனி6 தானியா2 ெபய
.) (வி�மா : ெசGயா எ6;� வாGபா>=ற�தகால 
விைனெயCச�.) வி�மி! �ல�பினா
 எ6க. 
------------- 
294.  அாிமா6 ஓ
 ெம0 அைண ேம0 ம3ைஞ Uழ� கிட�) ஆ:2 

ேவ�த6 கிட�தாைன� தா6 
காிமாைல ெந3சினா6 க4டா6 க4ேட ைகெதா%தா6 

க4ணீ
 கD/�) உ2�த பி6 
எாிமாைல ஈம�) இ%தா
 2ட� ஏைன *+� 

ஏபC ெசாாி�) அலறி எ� 
ெப�மாேன எ�ைம ஒளி�திேயா எ6னா! 

ெபாிய க4ணீ
 ெசாாி�) அல+வா
.  
 
ெபா�. : அாிமா6 ஓ
ெம0 அைணேம0 ம3ைஞUழ� கிட�தா:2 ேவ�த6 
கிட�தாைன - சி:கேவ+ ஒ� ெம0Eய ப.ளியி6ேம0 மயி0க.Uழ� 
கிட�தாேபால� கிட�த ேவ�தைன; காிமாைல ெந3சினா6தா6 க4டா6 - 
இ�4ட இய0�ைடய உ.ள�தினனா: க>=ய:கார6 பா
�தா6; க4ேட 
ைகெதா%தா6 - பா
�த-டேன ைக<!பி வண:கினா6; கD/�) க4ணீ
 
உ2�தபி6 - (பிற2) அ%) க4ணீ
 சி�தினா6; அத2!பி6, எாிமாைல ஈம�) 
இ%) ஆ
 2ட� ஏைன*+� ஏபC ெசாாி�) அலறி - எாி'� இய0�ைடய ஈம 
விறகிேல 2ட:க. நிைற�த ெநG'� ச�தன� �தEயவைற'� தக-ற! ெபG) 
அலறி; எ�ெப�மாேன! எ�ைம ஒளி�திேயா எ6னா! ெபாிய க4ணீ
 ெசாாி�) 
அல+வா
 - எ� இைறவேன எ�ைம மற�) மைற�தைனேயா எ6+ ெப�: 
க4களிE��) நீைர! ெபாழி�) அல+வாராயின
. 
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விள�க� : க>=ய:கார6 மன� வழிபா>=ப9தE6 த6 வய�ததி6றி� கல:கிய) 
எ6பா
, கD/�) எ6றா
. க4ணீ
 உ2�த) இ6ப�தினா0, இதைன, உவைக� 
கD/Cசி எ6ப
. விளிவி0 ெகா.ைக (ெதா0.ெமG!-5) எ6றதனா0 இ)-� 
அ%ைக!பாப9�. அரச6 ெமGைய எாி வி%:2வதனா0, ஒளி�திேயா, 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 சி�தி நில�) இ9வா
 

நி6+ தி�வி0 M�� 
ைமயா
 க=! பிைண'� வா
 2ைழ'� கைள�தி9வா
 

ைகயா0 வயி+ அ)�2வா
 
ஐயாேவ எ6+ அ%வா
 ேவ�த6 ெசGத ெகா9ைம ெகா=) 

எ6பா
 ேகா0 வைளயினா
.  
 
ெபா�. : ேகா0 வைளயினா
 - திர4ட வைளயைலயணி�த 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 சி�தி நில�) 
இ9வா
 - ெநG!ைப'ைடய காிய 2ழ0ேம0 உ.ள மாைலையC சிதறி நில�திேல 
M�வா
 ; தி�வி0 நி6+ M�� வா
2ைழ'� ைமஆ
 க=!பிைண'� கைள�தி9வா
 
- இர�திரவி0E6 ஒளிைய நிைலயாக M�� நீ4ட 2ைழைய'� நீலநிற� 
ெபா��திய க=!பிைணைய'� கழறி! ேபா9வா
; ைகயா0 வயி+ அ)�2வா
 - 
ைககளா0 வயிறி0 அ=�)� ெகா.வா
; ஐயா! ஓ! எ6+ அ%வா
 - ஐயா! ஓ ! 
எ6+ அ%வா
! ேவ�த6 ெசG ெகா9ைம ெகா=) எ6பா
 - அரச6 ெசGத 
ெகா9ைம அற-: ெகா=ய) எ6பா
. 
 
விள�க� : க=!பிைண : 2த�ைபேபா6ற ஒ� காதணி. ஓ: இர�க� 2றி!�. 
ெகா=ெத6றன
 - அரச2C ெ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� 5�த இ� ெகா= 
இனி! 5வா பிற
 பறி!பேவ.  

 
ெபா�. : ேத6ஆ
 மல
CேசாைலC ெசFவைரயி6ேம0; ேத6 நிைற�த 
மல
Cேசாைலைய'ைடய ெசFவிய மைலயி6ேம0-ப2வாG ைபஅண0 ஓ
மா நாக� 
- ெபாிய வாைய'� பட�ைத'� கீ/வாைய'� உைடயெதா� ெப�� பா��; 
பா0நா. பிைற ம�!பி6 ைப:க4 ேவழ� M/!ப - அைர�தி:களைனய 
ம�!பிைன'� பசிய க4ைண'� உைடய களிைற M/�தியதா0; சி+ 
பி=க.ேபால� தா� )ய
உழ�) -(அ�களி+ கா�த2ாிய) சி+பி=க. அ�காவைல 
யிழ�) வ��)மா+ ேபால� தா:க. வ��தி; எ�ேகானா
 பறி!ப நல�5�த 
இ�ெகா= பிற
 பறி!ப! 5வா - எ� இைறவ
 பறி!பதகாக அழகிைன மல
�த 
இ�ெகா=க. இனி'� பிற
 பறி�2மா+ மலரா; அ=ேய� வ�) அF-லகி0 நி6அ= 
அைட)� - (ஆகேவ) அ=ேய:க. அF-லகி2 வ�) நி6 தி�வ=கைள 
அைடேவா�; எ6+ ஆனா) அ%) ேபாயினா
 - எ6+ <றி அைமதியி6றி அ%) 
நீ:கின
. 
 
விள�க� : சி+பி=க. எனேவ அ�களி+ <9த2ாிய 2ல�தி பிற�த ெகா=க. 
அ0ல எ6ப) ெபறா�. இ�ெகா= எ6றா
 த�ைம! பிற
ேபால. இவ
க. 
அரச2� காம� ஒழி�த Hக
Cசி ெகா9�த2ாிய (பணி) மகளி
. 
--------------- 
அவல:க@�கிைடேய க>=ய:கார6 ம6ன6 ஆத0 
297.  ெச: க4 2+ நாி ஓ
 சி:க ஏைற ெச2�) ஆ:2 

அத6 இட�ைதC ேச
�தா0 ஒ!ப 
ெவ� க4 களி யாைன ேவ0 ேவ�தைன விற0 

எாியி6 வாG! ெபG) அவ6 ெபய
�) ேபாG! 
ைப: க4 களிறி6 ேம0 த6 ெபயாினா0 பைற 

அைற�தா6 ேவ0 மாாி ெபGதா0 ஒ!ப 
எ� கணவ�� இைன�) இர:கினா
 இ�. மன�தா6 

5மகைள எGதினாேன.  
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ெபா�. : ெச:க4 சி+நாி ஓ
சி:க ஏைறC ெச2�) - சிவ�த க4கைள'ைடய 
சி+நாி ஒ6+, ஓ
 ஆ4 சி:க�ைத� ெகா6+; ஆ:2 அத6 இட�ைதC ேச
�தா0 
ஒ!ப - அ:ேக அC சி:க�தி6 இட�ைத அைட�தாேபால; ெவ:க4 களியாைன 
ேவ0ேவ�தைன விற0 எாியி6வாG! ெபGதவ6 - ெகா9ைம'ைடய மதயாைன'� 
ேவD: ெகா4ட சCச�த ம6னைன ஆறைல'ைடய எாியி0 இ>ட க>=ய:கார6; 
ெபய
�) ேபாG! ைப:க4 களிறி6ேம0 த6 ெபயாினா0 பைறயைற�தா6 - 
நீ:கிC ெச6+ பசிய க4கைள'ைடய களிறி6ேம0 தா6 அரச6 என அறிவி�)! 
பைறயைறவி�தா6; ேவ0மாாி ெபGதா0 ஒ!ப எ:கணவ�� இைன�) இர:கினா
 
- ேவ0மைழ ெபGதாேபால எ:2.ளவ�� அ!பைறெயாE ேக>9 வ��தி 
ய%தன
; இ�. மன�தா6 5மகைள எGதினா6 - இFவா+ காிய மன�ைடய 
க>=ய:கார6 நிலமகைள அைட�தா6. 
 
விள�க� : நாி சி:க�தி6 இட�ைத அைட�தா சி:க�ேபால� ெதாழி0 நட�தா); 
த6 இழிெதாழிைலேய நட�)�. க>=ய:கார6 க��தா0 மகளி
 சCச�தைன எாியி 
ெபGதE6 அதைன அவ6 ெதாழிலா�கினா
. (நCசினா
�கினிய
 விறெலாி 
எ6பதிD.ள விற0 எ6;3 ெசா0ைல'�, ெபG) அவ6 எ6பதிD.ள அவ6 
எ6;3ெசா0ைல'� இைண�) விறலவ6 என� க>=ய:கார;� கா�கி இஃ) 
இக/Cசி எ6ப
.) 
------------- 
சீவக6 பிற!� 
298.  களி�கC ���� உ4 ேகாைத கயி0 எ��) அைச�) ேசார 

வளி�கC �டாி6 நி0லா மன�ெதா9 மய:கி இ!பா0 
�ளி�க� களி+ அனா6த6 ெசா0 நய ெநறியி0 ேபாய 
கிளி �க� கிளவி�2 உற) இ+ என� கிள�க0 உேற6.  

 
ெபா�. : களி�கC ����உ4 ேகாைத கயி0 எ��) அைச�) ேசார - களி�2� 
ெநறியிைன'ைடய ����க. ேதைன! ப�2� மல
மாைல அணிகல6 அணி�த 
க%�திேல 2ைல�) Mழ; வளி�கC �டாி6 நி0லா மன�ெதா9 மய:கி - காறி6 
எதிாி0 நி0லாத விள�2!ேபால நிைலயற உ.ள�ேதா9 மய�க�+; �ளி�க� 
களிறனா6த6 ெசா0நய ெநறியி0 ேபாய - �ளி�த �க�ைடய களி+ேபா6ற 
சCச�த6 <றிய ெசா0E6 பயைன உ>ெகா49 ெச6ற; கிளி�க� கிளவி�2 
இ!பா0 உற) இ+என� கிள�க0 உேற6 - கிளியைனய ெமாழியா>2 
இ!பா0 ேந
�த) இ�த6ைம�ெத6+ <ற� ெதாட:கிேன6. 
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விள�க� : களி�க� - களி�கி6ற ெ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) 2ைற�த ஆறDட6 விைச 2ைற�த மயிைலC 
ெசD�)� அFவானிேல; ெவஃகிய �கழினா6த6 ெவ6றி ெவ��ரச� ஆ
!ப- 
(அரசனாக) வி��பிய �கழினான) ெகா=ய ெவறி �ர� ஒE�க; எஃ2 
எறிபிைணயி6 மா/கி இ+கி ெமG�மற�) ேசா
�தா. - (அ) ேக>9) ேவலா0 
அ='4ட ெப4மாெனன மன� மய:கி �
Cசி�)� த6ைன மற�) ேசா
�தா.. 
 
விள�க� : இ) ைகயாறாதE ெபாறிைய இட�ேத திாி�த0 இயலாைம ேந
�த). 
(ைகயா+ - ெசயல+த0.) எஃெகன விள:2 வா>க4 எ6பத2 ேவெலன விள:கா 
நி6ற ஒளி'ைடய க4 எனி;மா�. அஃகிய ம)ைக - 2ைற�த வEைம. ஆGமயி0 - 
ேவக� ��:கிய மயிெபாறி. ஓGத0, ஆGத0, நிழ�த0, சாஅG ஆவயி6 நா62� 
உ.ளத6 HA�க� (உாி-32.) எ6ப
 ெதா0கா!பியனா
. ெவஃகிய �கழினா6 -
ேவ�த6 அ0லனாக-� அF ேவ�த2ாிய �கைழ� கவ
�தவ6; எ6ற) 
க>=ய:காரைன. ெவஃ2த0 - பிற
 ெபா�ைள� கவ
த0. ெவ6றிெவ� �ரச� 
எ6ற) இக/Cசி. எஃ2 - ேவ0. 
-------------- 
300.  ேமா9 உைட நகாி6 நீ:கி �) மர� )வ6றி உ.ள� 

P9 உைடயவ�� உ>க! பிண�பல 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. �
Cசி�ததா0 தாேன) 
இட!ப�க� விைச 2ைறதலா0 இற:2� மயி0; ேமா9உைட நகாி6 நீ:கி - 
ெப�ைமமி2� நகாிE��) நீ:கி; �)மர� )வ6றி உ.ள� P9 உைடயவ�� 
உ>க! பிண�பல பிற:கி - �திய மர:க. ெந�:கி, மன-+தி 'ைடேயா�� 
அ3�மா+ 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). 
 
விள�க� : பா9 - ஈ49 இட!ப�க�. உைடைமயி0: உைடகி6ற மயி0 என 
விைன�ெதாைக. ெபாறி�2, ஓட�+�கி (சீவக.238) எ6;� வாசக� �6ன
 உள), 
ஆதE6, அதேகப, உைடகி6ற) எ6றா
. ைகயா0 இட�திாி�தா க=தி6 
M/கி6ற), ஈ49� தாேன இட�திாிதE ைபய!ைபய நில�தி2 அ4ணிதாக 
M/�த ெத6றா
. M/�த), நிக/கால�தி0 ே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 ெநறி� 
23சி மா ம3ைஞ M/�) கா0 2வி�) இ��த) 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 
மண�ைத� த6னிட�ேத ெகா4ட மல
மாைல ப3சியி6ேம0 M/வைத!ேபால; 
ப0ெபாறி� 29மிெநறி� 23சி மாம3ைஞ - பல �.ளிகைள'� உCசியிேல 
ெகா4ைடைய'� மயிைர'� உைடய ெபாிய மயி0; M/�) கா02வி�) இ��த) - 
ெம0ெலன வி%�) காைல� 2வி�தி��த). 
 
விள�க� : ேப'�: உ�: உய
- சிற!�. அகி0 : அத6 மண�தி2 ஆ2ெபய
. 
இ��2� எ6+� பாட�. இ� மயிெபாறிைய� <னிய) உ�வ:ெகா4ட ெதGவ� 
மைற�)� க>=ய:கார;� ேகாவி�த;� ேதவிைய� ேதடாம கா�தெத6+ 
ெகா.க. அ) பி6�, கனியா
 ெமாழியா>2� மயி2: காம
பதி ந0கி (சீவக.2603) 
எனC ேசர� <றியவாறா;� 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 தி��த0 ேதறா. )ைண பிாி மக6றி0 ஒ�தா..  

 
ெபா�. : ஏ
த�� மயி0அ� சாய0 - எ%Cசிெப+� அழகிய மயிலைனய 
ெம6ைம'ைடயா.; தட�க4 வா
த�� நீ
த6 வன�ைல நைன!ப - ெபாிய 
க4களிE��) வழித�� நீ
 த6 அழகிய �ைலகைள நைன�க; ஏ0ெப+ - 
மனெவ%Cசி மி�2; ஊ
கட0 அைனய கா>9. - பரவிய கட0ேபா6ற அ�கா>=ேல; 
அCச� ஒ6றா;� உ.ளா.- ேபG �தEய ஒ� வைகயா;� 
அCச:ெகா.ளாதவளாG; இைறவ;�2 இர:கி ஏ:கி - அரச6 நிைல�2 யா) 
ெசGேவ6 எ6+ வ��தி ய%); ேசா
)கி0 தி��த0 ேதறா. - ேசா�� 
ஆைடைய'� தி��): ெதளிவி0லாதவளாG; )ைணபிாி மக6றி0 ஒ�தா. - 
)ைணைய! பிாி�த மக6றிைல! ேபா6றா.. 
 
விள�க� : உ.ளா., ேதறா.; �ெ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
. வ��த�ேதா6றி 
நிற0, அவல� வாGவி>ட%த0, அர+. யா) ெசGவ0 எ6ற0, கவைல. 
�
Cசி�த0, ைகயா+. ஏ0 -மனெவ%Cசி. தா6 நிகி6ற நிைலயிேல கல�க�தாேல 
ேபG �தEயவறி2C சிறி)� அ3சினாளில.. 
------------ 
303.  உ49 என உைரயி0 ேக>பா
 உயி
 உ+ பாவ� எ0லா� 

க49 இனி� ெதளிக எ6+ கா>9வா. ேபால ஆகி 
வி4ெதாட நிவ�த ேகாயி0 வி4ணவ
 மகளி6 ெச6றா. 
ெவ4தைல பயி6ற கா>9. விள:2 இைழ தமிய. ஆனா..  

 
ெபா�. : விள:2இைழ வி4ெதாட நிவ�த ேகாயி0 வி4ணவ
 மகளி6 ெச6றா. - 
விள�கமான அணிகைள அணி�த 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+ 
உலகி2� கா>9கி6றவ. ேபாலவாகி; ெவ4தைல பயி6ற கா>9. தமிய. 
ஆனா. - ம4ைடேயா9க. பழகிய �9கா>=ேல தீவிைனயி6 வ=வாG� 
தனி�தவளானா.. 
 
விள�க� : 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. ெந�ந0 வி4ெடாட நிவ�த ேகாயி0 
வி4ணவ
 மகளி ெச6றா. இ6+ தமியளானா. எ6க. 
---------------- 
304.  இ�. ெகட இகE எ:2� மணிவிள�2 எாிய ஏ�தி 

அ�. உைட மன�த வாகி அண:2 எலா� வண:கி நிப! 
ெபா� கட0 ப�தி ேபால! ெபா6 அனா6 பிற�த ேபா/ேத 
ம�. உைட மாத
 உற ம�ம
 ேநாG மைற�த) அ6ேற.  

 
ெபா�. : எ:2� இ�.ெகட இகE மணிவிள�2 ஏ�தி எாிய - எFவிட�)� 
இ�.இ6றி ஓ>= மணிவிள�2க. மி�2C �ட
Mச; அண:2 எலா� அ�.உைட 
மன�த ஆகி வண:கி நிப-ஆ49ைற'� ெதGவெம0லா� (இவ6 பி6ன
 M9 
ெப+வா6 எ6+ க�தி) இர�க�ற -.ள�)ட6 வண:கி நிக; ெபா�கட0 
ப�திேபால! ெபா6னனா6 பிற�த ேபாேத - அைலகடEைட ஞாயி+ேபால! 
ெப+தகாியவ6 பிற�தெபா%ேத; ம�.உைட மாத
உற ம�ம
 ேநாG மைற�த) - 
மய�க� உற விசைய ெகா4ட வ��த ேநாG மைற�த). 
 
விள�க� : ஏ�தி - மி�2. இகE -விள�ெகா9 மா+ப>9 எனி;� ஆ�. இவ6 M9 
ெப+வ6 எ6+ க�தி� ெதGவ� வண:கி+. கவாஅ6 மகக49 தாG மற�தா:2 
(நால=.201) எ6றா
 பிற��. �6 ெவ3�டாி6 ஆ4டைக அவி�தா6 (சீவக.289) 
எ6+ <றி, அC�ட
 2ழவியாG� ேதா6றினைம (ஈ49�) <றினா
. ஞாயி+ 
ேதாற�தி0 இ�ைள! ேபா�கி! பி6ன
 மதிய�ைத� ெக9�2மா+ ேபால, இவ;� 
பிற�தேபாேத ேதவியி6 இ�ைள! ேபா�கி! பி6� பைகெவ0வா6 எ6ப) க��). 
இ�க��தா, ெசGேயா6 ெச%� ெபாசர� எ6+�, மதிM/வ)ேபால M/�தா6 
(சீவக.2322) எ6+� <றினா
. இC ெசG'@�2 நCசினா
�கினிய
 <+� 
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விள�க:க. மி�க HA�க�ைடயன. அவறி கிய0ப6ைம ேதா6ற அ�@ைட 
மன�தவாகி எ6றா
. அண:2 - ேபG, ெபா6னனா6 எ6ற) ெபா6 ேபா6+ 
ெப+தகாியவ6 எ6றவா+. 
---------- 
305.  5:கழ0 2�சி0 த�த �த0வைன! �க6+ ேநா�கி� 

ேத� கம/ ஓதி தி:க. ெவ4 கதி
 ெபாழிவேத ேபா0 
M:2 இள �ைலக. வி�மி� திற�) பா0 பிEற ஆறா. 
வா:2� திலக� ேச
�தி� திலகைன� தி��த ைவ�தா..  

 
ெபா�. : ேத6கம/ ஓதி - ேத6 மண�2: <�தைல 'ைடயா.; 5:கழ0 2�சி0 
த�த �த0வைன! �க6+ ேநா�கி - அழகிய கலழணி�த சCச�த6 அளி�த மகைன 
வி�!�ட6 ேநா�கி; M:2 இள�ைலக. வி�மி� தி:க. ெவ4கதி
 
ெபாழிவேதேபா0 திற�) பா0பிEற ஆறா. - ப��த இள�ைலக. தாேம வி�மி 
நிலவி6 ெவ.ளிய கதிைர! ெபGவ)ேபா0 திற�) பா0ெசாாி'�வைர ஆறாளாG; 
வா:2� திலக� ேச
�தி - தாேன பாைல வEய�ெகா49 திலகமி>9; திலகைன� 
தி��த ைவ�தா. - சிற�த மகைனC ெசFைவயாக� கிட�தினா.. 
 
விள�க� : �த0வ6 ெபா�>9 இவைள! ேபா�2தE6, 2�சி0 த�த �த0வைன 
எ6றா
. மக! பய�ேதா
�2! பய�தெபா%ேத பா0 �ரவாதாைகயா0 ஆறா. 
வா:2� எ6றா
. 
------------- 
விசைய �ல��த0 
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 திற�தி>9 
இைறவ6 சி+வ6 பிற�தா6 எ6+ ஏபா
�2 ஊ
ேதா+ உG�) ஈமி6.  

 
ெபா�. : ப6னீரா49 உட6கைற வி9மி6 - ப6னீரா49வைர ேசர 
இைற!ெபா�ைள நீ�2மி6; காம
சாைல தளி நி+மி6 - அழகிய 
அறCசாைலகைள'� ேகாவி0கைள'� இய+ மி6; ேசராம6ன
 சிைறெசG 
சி:க�ேபா0 சின� ம%:க மட:கி - பைகயரச
 சிைற!ப>ட சி:க:கைள!ேபா 
சின� ம%:2மா+ மட:கி; உைற'� ேகா>ட� உட6சீமி6 - இ��2� 
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சிைறCசாைலகைளெய0லா� இ=�)� QGைம ெசGமி6; ஒ4ெபா6 26ற� 
தைலதிற�தி>9 - ஒளிமி2� ெபா2வியைல� திற�)வி>9; ஊ
ேதா+ உG�) - 
ஒFேவா_��2: ெகா49 ெச6+; இைறவ6 சி+வ6 பிற�தா6 எ6+ - 
ேவ�த;�2 மக6 பிற�தா6 எ6+; ஏபா
�2 ஈமி6 - (மகி/-ட6) 
ேக>ேபா��2� ெகா9மி6. 
 
விள�க� : (இ)�த0 விசைய தாேன இர:கி� <+வன.) பால�கிரகாாி>ட� 
ப6னீரா4டள-� உ49 எ6+� அத2C சா�தியாக! ப6னீரா49 கைறவி9த0 
அரசிய0� எ6+� ெகா49, ப6னீரா49 எ6றா.. இனி, அரச
�2! 
பதிேனாராவதா4=ேல உபநயன� ப4ணி! ப6னீராவதா4=ேல இ0லற�கிழைம 
549 அர�ாிைம எG)த0 இய0ெபன� ெகா49 ப6னீரா49� உலகின
�2� 
தானமாகவி9த0 இய0ெபனDமா�. மக-ெபறா சிைற M9 ெசGத0 
ெத6�ல�தா
 கடைன நீ�2தெல6ப
. கைற- 2=க. ேவ�தகி+�2: கடைம! 
ெபா�.. ஒ�ேசர நீ�2மி6 எ6பா
 உட6வி9மி6 எ6றா
.. சீமி6 - 
இ=�ெதாழிமி6. திற�தி>9 - திற�)ேபாக>9. காம
சாைல எ6ற) 
அற�ேகா>ட�ைத. தளி - தி��ேகாயி0. நி+மி6 - நி+-மி6. ஈமி6 - வழ:2மி6 
ம�கைள! ெப+ழிC சிைற M9 ெசGதா0 ெத6�ல�தா
 கட6 தீ�� எ6பெதா� 
ெகா.ைக எ6க. 
--------- 
307.  மாட� ஓ:2� வள நக�. வர�� இ0 ப4ட� தைல திற�தி>9 

ஆைட ெச� ெபா6 அணிகல:க. யா-� யா�� கவ
�) எ% நா. 
Mட0 இ6றி� ெகாள! ெப+வா
 வில�க0 ேவ4டா M/�தீ
�2� 
ேகா= �6ேறா9 அைரC ெச� ெபா6 ேகாமா6 ந02� என அைறமி6.  

 
ெபா�. : மாட� ஓ:2� வளநக�. - மாட� உய
�த வளமி2� அர4மைனயி0; 
வர��இ0 ப4ட� தைலதிற�தி>9 - அளவற ெபா�.கைள� கா!� நீ�கிவி>9; 
ஆைட ெச�ெபா6 அணிகல:க. யா-� - ஆைட'� ெபா6;� பணிக@� என 
இவைறெய0லா�; எ%நா. Mட0இ6றி யா�� கவ
�) ெகாள!ெப+வா
 - 
ஏ%நா.வைர தைடயி6றி எ0ேலா�� கவ
�)ெச0D� உாிைம ெப+வா
; 
வில�க0 ேவ4டா - அவ
கைள� தைடெசGய ேவ4டா; M/�தீ
�2� ேகாமா6 
ேகா= �6ேறா9 அைரC ெச�ெபா6 ந02�என அைறமி6 - வி��பினீ
�2 
ம6ன6 �6றைர�ேகா= ெச�ெபா6 தானமாக அளி!பா6 எ6+ �ரசைறமி6. 
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விள�க� : எ%பிற!�� தீவிைன நீ:க எ%நா. ெகாள!ெப+வா
. எ%பிற!� : 
ம�க., வில:2, பறைவ, ஊ
வன, நீ
வா/வன, மைல, தாவர� எ6பன; இவ+. 
மைலைய நீ�கி� ேதவைர� <>= 'ைர! பா�� உள
. Mட0: விட0 எ6பத6 
விகார� ஆ�. விட0 - நீ�க0. உட�பி2 �6றைர� ேகா= மயி
 உளவாகE6 
�6றைர�ேகா= ந02ெம6றா.. வளநக
 - வள!ப�ைடய அர4மைன. ப4ட� 
எ6ற) - உண-! ெபா�.கைள. வி9த0 - Mட0 என நி6ற). M/�தீ
�2 - 
வி��பினீ
�2. 
------- 
308.  அ�� ெபா6 5A� ஆர�� 

இைம!ப� கணிக. அக6 ேகாயி0 
ஒ�:2 <=C சாதக� ெசG) 

ஒைக அரச
�2 உட6 ேபா�கி� 
க�� ைக� களி+� க�பல�� 

கா�� கவிக. ெகாள Mசி 
வி��ப! பிற!பாG விைன ெசGேத6 

காண இஃேதாஒ பிற�2மா.  
 
ெபா�. : அக6ேகாயி0 -ெபாிய அர4மைனயி0; அ��ெபா6 5A� ஆர�� 
இைம!ப� கணிக. ஒ�:2<= - அாிய ெபா6;� அணி'� மாைல'� ஒளிவிட� 
கணிக. எ0ேலா�: <= - சாதக� ெசG) - பிற!�நா. கணி�க; அரச
�2 உட6 
ஓைக ேபா�கி - எ0லா அரச
�2� நீ பிற�த மகி/Cசிைய உடேன அறிவி�); 
கவிக.ெகாள� க�:ைக� களி+� க�பல�� கா�� Mசி - பாவல
 ெகா.@மா+ 
ெபாிய ைகைய'ைடய களி+� க�பல�� கா�� ெகா9�); வி��ப! பிற!பாG - 
(யாவ��) வி���மா+ பிற�2� நீ ; விைனெசGேத6 காண! பிற�2�ஆ இஃ) - 
தீவிைனேய6 காA�ப= பிற�2� த6ைம இ�த6ைம�). 
 
விள�க� : ஓஒ: இர�க� 2றி!�. பிற�2� ஆ+ எ6ப) பிற�2�ஆ என 
விகார!ப>ட). ெசG) - ெசGய: விைனெயCச�திாி�. பிற!பாG : 
விைனயாலைண'� ெபய
. கவிக. : ெப�ம:கல� பா9ேவா
. கணிக. - கணித 
*0 வ0ேலா
. சாதக� - பிற!�� கணித�. ஓைக - உவைக: இஃ) ஆ2ெபயராG 
உவைகC ெசGதிைய உண
�)�. 
------- 
309.  ெவF வாG ஓாி �ழ- ஆக 

விளி�தா
 ஈம� விள�2 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 ேவ�ேத. 

 
ெபா�. : ெவFவாG ஓாி �ழ-ஆக - ெகா=ய வாைய'ைடய ஓாியி6 2ர0 �ழ- 
ஆக-�; விளி�தா
 ஈம� விள�2 ஆக - இற�தவைரC �9� ஈம�தீ விள�2 என-� 
(ெகா49); ஒFவாC �9கா>9 உய
 அர:கி0 - த2தியற �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!ப�க�தி;� அம
�) இர�க�)ட6 2ழ+� ஒEயி பாரா>ட; 
இFவாறாகி! பிற!பேதா! - இ�த இர:க�த�க நிைலயி பிற!பத6 தீவிைன தா6 
எ6ேன! ேவ�ேத! இ)ேவா ம6ன
�2 இய0? - அரேச! இ)ேவா அரச
�2ாிய 
த6ைம? (<+வாG). 
 
விள�க� : ேவ�ேத? எ6றா. அரசிள:2மரனாதE6. (நCசினா
�கினிய
, 
இFவாெற6ற), த�ைத வி����ப= 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� ெதாடரா�கி மா>ேட+ �=� <+வா
. அவ
 <+� �=�: 
ேதவி �த0வைன ேநா�கி�, ேகாமானானவ6 கணிக. சாதக3 ெசGய ஓைக ேபா�கி, 
Mசி�, கைறவி9மி6, நி+மி6, சீமி6, ஈமி6, வில�க0 ேவ4டா என அைறமி6, 
M/�தீ
�2 ந02� என அைறமி6 எ6+ வி��ப! பிற�2� நீ ஓஒ 
தீவிைனெசGேத6 கா4டகாக! பிற�2�ப= இ�த6ைம�தாயி��த); ேவ�ேத! 
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
 க��தாகா).) 
 
ஓாி - நாி, ேக.வி�கி6னாவாக ஊைளயி9� நாி எ6பா
 ெவFவாG ஓாி எ6றா
. 
விளி�தா
 - இற�ேதா
. ஈம� - �9கா9. ஒFவாC �9கா9 எ6றா., இற!ேபா
�ேக 
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ெபா��)வத6றி! பிற!ேபா
�2! ெபா��தாத இட� எ6ப) ேதா6ற, உய
 
அர:கி6 எ6ற) இக/Cசி. ேபG வறிய ஆவிேய ஆகE6 நிழ0ேபா;ட:கி 
எ6றா.. �ழவ� �ழ:க, மணிவிள�க� நி6ெறாளிர, அர4மைன அர:கி0 
மகளிராட, மா�த
 மகிழ, �லவ
 ேபாெற9!ப! பிற�க ேவ4=ய நீ இFவாறாகி! 
பிற!பேதா எ6றிர:கியவா+. 
---------------- 
 
310.  பறா ம6ன6 நக
! �றமா0 

பாய0 பிண� U/ �9 காடா0 
உறா
 இ0லா� தமிேயனா0 

ஒ):க0 ஆகா� Q:2 இ�ளா0 
ம+ இ3 ஞால� உைடயாG! நீ 

வள�� ஆ+� அறிேயனா0 
எேற இ) க49 ஏகாேத 

இ��தியா0 எ6 இ6 உயிேர.  
 
ெபா�. : இ3ஞால� உைடயாG - இF-ல2ைடய ம6னேன; பறாம6ன6 
நக
!�ற� - நீ கிட�2� இட� பைக ேவ�தனி6 நகாி0 உ.ள இடமாயி+; பாய0 
பிண�Uழ �9கா9 - நி6 ப9�ைக பிண:க. U/�த �9காடாகவி��த); உறா
 
இ0லா� தமிேய6 - யாேனா உைரயாட2� எவ�மி0லாத தனிைமேய6 
ஆயிேன6; ஒ):க0 ஆகா� Q:2 இ�. - (இைதவி>9 ெவளிேயற எ4ணி6) 
விலக இயலாத ேபாி�. U/�)ள); ம+நீ வள�� ஆ+� அறிேய6 - ேமD�, 
நீவள
வத2ாிய ெநறிைய'� யா6 அறிகி6றிேல6; எ6 இ6 உயிேர - எ6 இனிய 
உயிேர!; இ) க49 ஏகா) இ��தி - (நீ) இ�நிைல க49� இF-டைலவி>9 
நீ:காம0 இ��கி6றாG!; எ+! - இஃ) எFவள- ெகா=)! 
 
விள�க� : மகைன'� உயிைர'� தனி�தனிேய �6னிைல!ப9�தி� <றினா.. 
ம+ : விைனமா+. பறாம6ன6 - பைகம6ன6. ஆ0: அைசக.. எ+ - 
எ�தைகய ெகா9ைம�). 
----------- 
311.  பிற�த நீ'� 5� பி4=! 

ெப�மா6 அ=க. ேப
 அற�� 



211 

 

�ற�த�) எ6பா0 )ய
� கடைல 
நீ�)� �ைண ம+ ஆகா�கா0 

சிற�தா
 உளேர0 உைரயாயா0 
சி�தா மணிேய! கிட�தியா0 

மற� <
 H� ேகா6 ெசா0 ெசGேத6 
ம�ம
 ேநாயி6 வ��)ேகா.  

 
ெபா�. : சி�தாமணிேய! - சி�தாமணிேய!; கிட�தி - (நீ ஒ6+� உைரயாம) 
கிட�கி6றைன; பிற�த நீ'� - (எ6 வ��த� நீ�க!) பிற�த நீ'�; 5�பி4=! 
ெப�மா6 அ=க. ேபரற�� - மல
�த அேசாகி6 நிழE0 அம
�த அ�கனா
 
அ�ளிய ெபாிய அற��; �ற�த�) - ஆதர- ெசG); எ6 பா0 )ய
�கடைல நீ�)� 
�ைன ஆகா�கா0 -எ6னிட� ேதா6றிய )யர�கடைல யா6 கட�2� ெத!ப� 
ஆகாவி>டா0; சிற�தா
 உளேர0 உைரயாG -நி6னி;� அ!ெப�மானி;� 
சிற�தவ
 இ�!பேர0 உைர�திடாG; மற�<
 H�ேகா6 ெசா0 ெசGேத6 ம�ம
 
ேநாயி6 வ��)ேகா? - Mர�மி�க H� இைறவ6 <றியைதC ெசGத நா6 மய�க 
ேநாயினா0 வ��)ேவேனா? 
 
விள�க� : ெசா0: க�வியா2ெபய
. வ��)2 : வ��)ேவ6, தனி�த6ைம 
விைன�+. ேபரற! 5�பி4=! ெப�மான=க. என மா+வ
 நCசினா
�கினிய
. 
------------- 
விசையயி6 )6ப நிைலைய� க49 அஃறிைண! ெபா�.க. இர:2த0 
312.  அ�ேதா! விசைய ப>டன ெகா49 

அக:ைக �ற:ைக ஆனா0 ேபா0 
க�தா
 களி+� த� ேகாமா6 

கழிய மயி0 ஓ
 மயி0 ஊ
�) 
வ�தா. ேபால! �ற� கா>9. 

வ�தா. தமிேய என மர:க. 
சி�தி�) இர:கி அ%வன ேபா0 

பனி ேச
 க4ணீ
 ெசாாி�தனேவ.  
 
ெபா�. : அ�ேதா! - ஐேயா! அக:ைக �ற:ைக ஆனா ேபா0 -உ.ள:ைக 
�ற:ைகயாக மாறிய அ�)ைண விைரவி0; விசைய ப>டனெகா49 - விசைய 
அைட�த )6ப:கைள உ>ெகா49; க�)ஆ
 களி+� த� ேகாமா6 கழிய - 
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Qணி க>ட!ெபற களி+கைள'ைடய த� இைறவ6 இற�க; மயி0 ஓ
 மயி0 
ஊ
�) வ�தாேபால; �ற:கா>9. தமிேய வ�தா.என - �9கா>=ேல தனிேய 
வ�) ேச
�தா. எ6+; சி�தி�) இர:கி அ%வனேபா0 - எ4ணி வ��தி 
அ%வனேபால; மர:க. பனிேச
 க.நீ
 ெசாாி�தன - மர:க. 2ளி
�த ம)நீைரC 
ெசாாி�தன. 
 
விள�க� : (அ�ேதா: ஆசிாிய��2� ேதா6றிய இர�க�ைத� 2றி!ப). 
நCசினா
�கினிய
, வ�தா. தமிேய என எ6பதிD.ள என எ6;3 ெசா0Dட6, 
அ�ேதா என� <>= மர:க. <றியதாக ஆ�2வ
.) 
---------- 
313. அட
 ெபா6 ைப� 54 அர� அழிய 

அ�� ெபா6 �த0வ6 ெப+ இ��த 
இட
 ெகா. ெந3ச�) இைறவி'� 

இ�: க4 ஞால�) இ�. ப�கிC 
�ட
 ேபாG மைறய� )ள:2 ஒளிய 

2ழவி மதிெப+ அக� 2ளி
�த 
பட
 தீ
 அ�தி அ) ஒ�தா. 

பைண ெசG ேகா>9! படா �ைலயா..  
 
ெபா�. : அட
ெபா6 ைப�54 அர� அழிய - மி2தியான ெபா6னாலான �திய 
கல6கைள அணி�த அரச6 அழிய; அ��ெபா6 �த0வ6 ெபறி��த - அாிய 
ெபா6னயைன மகைன! ெபறி��த; இட
ெகா. ெந3ச�) - )ய
ெகா4ட 
உ.ள�ைடய; பைணெசG ேகா>9! படா�ைலயா. இைறவி'� - ப��த 
�க>=ைன�ெகா4ட சாயாத ெகா:ைககைள 'ைடய விசைய'� (சிறி) 
)ய
நீ:கி); இ�:க4 ஞால�) இ�. ப�கிC �ட
ேபாG மைறய - ேபாிட�ைடய 
உலகி6 இ�ைள நீ�கிய ஞாயி+ ெச6+ மைறய; )ள:2 ஒளிய 2ழவி மதிெப+ 
அக� 2ளி
�த - விள:2� ஒளிைய'ைடய பிைற மதிைய!ெப+ மன� அைம�த; 
பட
தீ
 அ�திய) ஒ�தா. - )6ப� நீ:கிய அ�த அ�திம:ைகைய! ேபா6றா.. 
 
விள�க� : அட
 - தக9மா�. ெபா6அட
 எ6க. ()6ப�ைத அட
 அர� - )6ப�ைத 
நீ�கிய அரச6 எ6ப
 நCசினா
�கினிய
. இைறவி'�: உ�: உய
- சிற!�. 
பைணெசG - பிைழ�தைலC ெசGத) எ6ப
 நCசினா
�கினிய
. இத6க4 
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இற�)ப>ட சCச�த;�2 ஞாயி+�, இட
ெகா. ெந3ச�) விசைய�2 அ�தி! 
ெபா%)�, சீவக;�2! பிைற'� உவைமக.. இF-வைமக. நிைன�) நிைன�) 
இ6�றபாலன. 
--------- 
�9கா>=0 ெதGவ� ஒ6+ உதவி ெசGத0 
314.  ேத6 அம
 ேகாைத மாத
 தி�மக6 திற�ைத ஓரா. 

யா6 எவ6 ெசGவ0 எ6ேற அவEயா இ��த ேபா/தி0 
தா6 அம
�) உைழயி6 நீ:காC ச4பக மாைல எ6;� 
<னிய) உ�வ� ெகா49 ஓ
 ெதGவத� 2+கி+ அ6ேற.  

 
ெபா�. : ேத6அம
 ேகாைத மாத
 தி�மக6 திற�ைத ஓரா. - ேத6ெபா��திய 
மாைலயணி�த விசைய த6 அ�ைம மகனி6 ந0விைனைய அறியாம0; யா6 எவ6 
ெசGவ0 எ6+ அவEயா இ��த ேபா/தி0 - நா6 யா) ெசGேவ6 எ6+ 
வ��தியி��த அளவி0; தா6 அம
�) உைழயி6 நீ:காC ச4பகமாைலெய6;� 
<னிய) உ�வ�ெகா49 - தா6 எ!ேபா)� அ�கிேல யி��2� இய0பினளான 
ச4பகமாைலெய6;� ெபயைர'ைடய <னியி6 வ=வ:ெகா49; ஓ
 ெதGவத� 
2+கி+ - ஒ� ெதGவ� விைசையைய அைட�த). 
 
விள�க� : இவ6 அரச6 மகனாதE6, அC �9கா>=0 உைற'� ெதGவ� வ�த). 
ெ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
 உற) எ0லா� 
ெச� மல
� தி�வி6 பாவாG யா6 ெசGத பாவ� எ6றா..  

 
ெபா�. : அவ4உைற வி��+ வி%ம ெவ�ேநாG ெதGவ� ேசர - அ:2 வா/கி6ற, 
விசைய ெகா4ட வி�மD�2ாிய )6ப�தி கிர:கி� )ய
ெகா4ட ெதGவ� 
வ�த-ட6, ெகா� என உயி
�) ெந3சி0 ெகா>�+ கவைல நீ:க - விைரவி0 ெப� 
�C�வி>9 உ.ள�தி �ழ6ற கவைல நீ:2தலா0; எ�அைன ெச�மல
� தி�வி6 
பாவாG! - எ� அ6ைனேய! சிவ�த தாமைர� தவி�ைடய தி�வைனய பாைவேய! 
தமிைய ஆகி இFஇட
 உற) எ0லா� யா6 ெசGத பாவ� எ6றா. - நீ தனி�) 
இ�)6ப� அைட�தெத0லா� நா6 ெசGத பாவ� எ6+ <னி ஆதர- <றினா.. 
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விள�க� : தி�வி6: இ6: அைச (ஐ�த;�� எ6பேத ெபா��த�ைடய).) ெதGவ� 
<னியாG நிறE6 உய
திைணயா <றின
. வி%ம� - )6ப�. ெகா�ெமன : 
விைர-� 2றி!�. ெகா>�+த0 - �ழDத0. எ�ம6ைன எனபால) எ�மைன என 
நி6ற). அ6பி2ாிேயா
 )6�ற� கா4�ழி� க4ேடா
 இ) யா6 ெசGத பாவ� 
எ6+ <றியிர:2த0 ப4ைட�கால�ெதா� வழ�2. இதைன! ெப�:கைதயி0 
)6ப நிைலயிE��த உதயணைன� க4ட சா:கிய�தாG மாெப��ேதவி 
தி�வயிறிய6ற ெப�விற ெபாEேவ, இைனைய யாவ) எ�மேனா
 விைன 
எ6றிர:2தலா;� உண
க. இ�*லாசிாியேர இைனையநீ யாய ெவ0லா� 
எ�மேனா
 ெசGத பாவ� (391) என! பிறா49� ஓ)த0 கா4க. 
-------- 
316.  5வி;. பிற�த ேதா6ற0 �4ணிய6 அைனய ந�பி 

நாவி;. உலக� எ0லா� நட�2� ஒ6றா) நி6ற 
ேகாவிைன அட
�க வ�) ெகா49 ேபா� ஒ�வ6 இ6ேன 
காவி அ� க4ணினாG! யா� மைறவ) க�ம� எ6றா..  

 
ெபா�. : காவிஅ� க4ணினாG! - நீல மலரைனய அழகிய க4ணினாG! 5வி;. 
பிற�த ேதா6ற0 �4ணிய6 அைனய ந�பி - தாமைரயி0 ேதா6றிய தைலைம'ற 
��கைன!ேபா6ற இ�த ந�பியி6; நாவி;. உலக� எ0லா� நட�2� - 
ெசா0Eனாேல உலக �%)� நட�2�; ஒ6றா) நி6ற ேகாவிைன அட
�க - 
பைக�)நி6ற அரசைன� ெகா0ல; ஒ�வ6 இ6ேன வ�) ெகா49ேபா� - ஒ�வ6 
இ!ேபாேத வ�) இ�ந�பிைய� ெகா49 ேபாவா6; யா� மைறவ) க�ம� எ6றா. 
- (ஆைகயா0) யா� மைற�) நிப) ெசGய�த�கதா2� எ6றா.. 
 
விள�க� : 5வி;> பிற�த ேதா6ற �4ணிய6 எ6ற) ��க�கட-ைள. 
நிவ�ேதா:2 இமய�) நீல!ைப3�ைன!, பய�ேதா
 எ6ப)ம�)! பாய0, 
ெப��ெபய
 ��க (5-48-50) எ6றா
 பாிபாடE;�. நா. ெமாழி�2 ஆ2ெபய
. 
ஒ6றா) நி6றேகா எ6ற) க>=ய:காரைன விசைய ெந3ச� ந62 ேதறியி��த 
ெபா�>9� ேகாவிைனயட
�க வ�) ெகா49ேபா� ஒ�வ6 இ6ேன எ6ற) 
ெதGவ� எ6க. இ) �6ன� நீ வள�மா+� அறிேய6 எ6+ வ��தியத2� 
ேத+ைர எ6+ண
க. 
------------- 
317.  சி6 மணி மழைல நாவி6 கி4கிணி சில�ெபா9 ஏ:க 
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ப6 மணி விள�கி6 நீழ0 ந�பிைய! ப.ளி ேச
�தி 
மி6 மணி மிளிர� ேதவி ெம0லேவ ஒ):2 கி6றா. 
ந6 மணி ஈ6+ ��நீ
C சல3சல� �2வ) ஒ�தா..  

 
ெபா�. : மழைல சி6மணி நாவி6 கி4கிணி சில�ெபா9 ஏ:க - மழைலேபால 
ஒE�2� சில மணிகளாகிய நாவிைன'ைடய கி4கிணி'� சில��� ஏ:2த0 ெசGய; 
ப6மணி விள�கி6 நீழ ப.ளி ந�பிையC ேச
�தி - பல மணிகளாகிய விள�கி6 
நிழEேல அைம�த ப.ளியி0 ந�பிைய� கிட�தி; மி6மணி மிளிர ெம0ல 
ஒ):2கி6றா. ேதவி - ஒளிவி9� மணிக. ஒளி ெசய ெம)வாக வில2� விசைய; 
சல3சல� ந6மணி [6+ ��நீ
 �2வ) ஒ�தா. - சல3சல� மாணி�க�ைத [6+ 
கடE �2வ) ேபா6றா.. 
 
விள�க� : மணியாகிய நா. ப6மணி - உயி
நீ�தவ
 54ட மணி. நீழ0 : விகார�. 
ெதGவ� ஒ� ப.ளிைய� ேதவி அறியாதவா+ அைம�த). அ) பி6� ஆசிாிய6, 
5�தவிசி6 உCசி (சீவக.386) எ6பதனாD� ெபறா�. 
--------- 
318.  ஏதிலா
 இட
 ப0 *+ ெசGயி;� ெசGத எ0லா� 

தீ) இல ஆக எ6+ தி� �ைல! பா0 ம9�)� 
காதலா6 ெபய
 �ம�த 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; தி��ைல!பா0 ம9�) - தாேன விசைய �ைலைய!பறி! பாX>=; 
காதலா6 ெபய
 �ம�த கதி
மணி ஆழி ேச
�தி - சCச�த6 ெபயெர%திய ஒளிவி9� 
மணியாழிைய� 2ழவியி6 மீ) ைவ�); ேகாைததா/ 2ழEனாைள� ெகா49ேபாG 
மைறய நி6றா. - 5மாைலயணி�த 2ழைல'ைடய விசையைய அைழ�)�ெகா49 
ெச6+ மைறய நி6றா. <னி. 
 
விள�க� : �ெசG'ளி0 விசைய ஒ):2கி6றா. எ6றா
. இC ெசG'ளி0 
அFவா+ ஒ):2� விசையைய� <னி மைறய அைழ�)C ெச6றா. எ6றா
. 
ஆழிேச
�த) அறி�) வள
�த2. (நCசினா
�கினிய
, �ெசG'ைள'� 
இதைன'� ஒ� ெதாடரா�கி <னிேய ந�பிைய! ப.ளிேச
�)� தி��ைல!பா0 
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ம9�) ஆழி ேச
�தினா. எ6+ மா>ேட+வ
. அFவா+ மா>ேடறC ேச
�தி 
எ6பைதC ேச
�த எ6+ திாி!ப
. 
--------- 
319.  ந0 விைன ெசG) இலாேத6 ந�பி நீ தமிைய ஆகி� 

ெகா0 விைன மா�க. Uழ� கிட�திேயா எ6+ வி�மா! 
�0Eய ெகா�� தா6 ஓ
 க�விைள 5�தேத ேபா0 
ஒ0கி ஓ
 ெகா�� பறி ஒ� கணா0 ேநா�கி நி6றா..  

 
ெபா�. : ந0விைன ெசGதிலாேத6 ந�பி - ெபற ந0விைன ெசGதி��)� வள
�க 
ந0விைன ெசGதிலாத நா6ெபற ந�பிேய! நீ தமிைய ஆகி� ெகா0விைன மா�க. 
Uழ� கிட�திேயா எ6+ வி�மா - நீ தனி�தாயாகி� ெகா=ய வில:2க. Uழ� 
கிட�திேயா எ6+ அ%); ெகா�� �0Eய ஓ
 க�விைள தா6 5�தேதேபா0 - 
ெகா�ைப� த%விய ஒ� க�விைள தா6 மலெரா6+ மல
�தேதேபா0; ஓ
 
ெகா��பறி ஒ0கி ஒ� கணா0 ேநா�கி நி6றா. - ஒ� ெகா�ைப!பறி ஒ):கி ஒ� 
க4ணாேல பா
�தவா+ நி6றா.. 
 
விள�க� : ஒ�கணா0 எ6றதனா0 ஒ� க�விைளமல
 <ற!ப>ட). நி6ைன! 
ெப+த2ாிய ந0விைன ெசGதி��)� நி6ைன வள
�த2 ந0விைன 
ெசGதிலாேத6 என விாி�க. மா�க. - வில:2க.; காி �தEயன. வி�மா - வி�மி; 
அ%). 
------------ 
க�)� கட6 2ழ�ைதைய� த6 இ0ல�தி2 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�) நில�ேத வி%�தாேபால; க�)நாம;� காளக 
உைடயின6 கைனயி�. வாெளா9 வ�) ேதா6றினா6 - க�)�கட6 எ6;� 
ெபய�ைடய வணிக;� காிய உைடயினனாG மி�க இ�ளிேல வாெளா9 வ�) 
ேச
�தா6. 
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விள�க� : நட!ப) : ெதாழிெபய
. ஊ
 ேகா. : விைன�ெதாைக. ேகா. - 
பா��மா�. இத2�, ேகாெளா9� என உ�ைம விாி�க. நாம;�: உ�ைம: சிற!�. 
உைடயின6: �ெறCச�. நா. - அ�வனி �தEய மீ6. ஊ
ேகா. - �கி0. காளக� - 
க�ைம. 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 ேநா�கினா6 
ஆ. க=�) அண:கிய அண:2 கா>9ேள.  

 
ெபா�. : வா. கைட�) அ%�திய க4ணினா
க. த� - வாைள� கைட�) 
பதி�தாேபா6ற 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. வ��திய கா>=0; 
Q:2 இ�. நீ.�ட
 நிழ0 மணி கிழி!ப ேநா�கினா6 - மி2�த இ�>=ைனC சிற�த 
ஒளிைய� த�� மணி ஒ6+ பிள�தலா0 அFெவாளி வ�த சா
பிேல ேநா�கினா6. 
 
விள�க� : ேதா. கைடத0 - த%-த0 வைக. அண:2க. ஆைள� க=�) அண:கிய 
கா>=2 அைட. அண:2க. = ேபGக.. (இ:2� <றிய நிழ0மணி ந�பியி6பா0 
விைசைய ைவ�த ஆழியிE��த).) 
--------- 
322.  அ�!� இள �ைலயவ
�2 அன:க6 ஆகிய 

ம�!� இள� பிைற Hத0 மத
ைவ ெவ� கதி
 
பர!�� கிட�) என� கிட�த ந�பிைய 
வி�!� உள மி2தியி6 விைரவி6 எGதினா6.  

 
ெபா�. : ம�!�இள� பிைறHத0 அ���இள �ைலயவ
�2 அன:க6 ஆகிய - 
இ� �ைனகைள'ைடய இள�பிைற அைனய ெநறிைய'� அ��பைனய 
இள�ைலகைள'� உைடய ம:ைகய
�2� காமனாதகாக; மத
ைவ ெவ:கதி
 
பர!�� கிட�ெதன - மய�க�ைத� த�� இளஞாயி+ த6 கதி
கைள! பர!பி� 
கிட�தாேபால; கிட�த ந�பிைய - கிட�த 2ழ�ைதைய; வி���உள� மி2தியி6 
விைரவி6 எGதினா6 - வி�!ப� உ.ள�திேல மி2�ததனா க=தி6 எGதினா6. 
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விள�க� : அ�!� : அ��� என வE�த) ெசG'. விகார�. கிட�தெதன எ6ப)� 
கிட�ெதன ஆன) விகார�. பர!�� - பர!பாநிக; விைனெயCச�. 
--------- 
323.  �ைன கதி
� தி�மணி! ெ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!ெபற மாைலயினா6; 
�ைனகதி
� தி�மணி! ெபா6ெசG ேமாதிர� மைற�) - அழகிய ஒளிவி9� 
மணிைய'ைடய ெபா6னாழிைய (! பிறரறியாதி��க) மைற�); வ4ைகயா0 
)ைனகதி
 �க�)என �க!ப - வ4ைம'ைடய ைகயா0 விைர':கதிைர 
�க!ப)ேபால வாாிெய9�க; )�மினா6 - (ந�பி) )�மினா6; ஒ�2ர0 சிைன 
மைற�) சீவ எ6ற) - (அ!ேபா)) ஒ� 2ர0 மர�கிைள மைறவிE��) 
(ெதGவ�தா0) சீவி!பாயாக எ6+ <ற!ப>ட). 
 
விள�க� : விைசைய அCச�தா0 த6 மன�திேலேய வா/�தி� ெகா4டா. எ6ப) 
ேதா6ற ஒ� 2ர0 எ6றா
. வைனத0 - க>9த0. )ைனகதி
 - இ�ைள நீ�க 
விைர': கதி
, எ0லா! �ல6க@�2� வி�!ப�4டாவதா0, �க!ப எ6றா
, 
ம6ெனயி6 �கைவ (�றநா. 373) எ6றா
 பிற��. )��த0 ந6னிமி�த�. சீவ : 
விய:ேகா> ெபா�ளி0 வ�த வடெசா0. சீவகசாமிைய எ9�) வள
�த2ாிய 
அற�ைடய ைகஎ6பா
 வ4ைக எ6றா
. )ைணகதி
 : விைன�ெதாைக. 
------------ 
324.  எ6� எ%�) உ�2� ேசார ஈ4=ய 

அ6� எ%�) அரச;�2 அவE�) ஐயைன 
H6 பழ� பைக தவ *+வாG என 
இ6பழ� கிளவியி6 இைற3சி ஏ�தினா..  

 
ெபா�. : எ6� எ%�) உ�2� ேசார ஈ4=ய அ6� எ%�) - (க�)க6 
மகைனெய9�த) க4ட விசைய) எ6��2.ேள ேதா6றி ெமG'�கி� த6ைன 
மற�2மா+ <=ய அ6� வள
�); அரச;�2 அவE�) - அரச6 மகைன� 
காணாதிற�தைம நிைன�) வ��தி; H6பழ� பைகதவ *+ வாGஎன - நி6 
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பழ�பைகைய� கிைளயற அ+!பாG எ6+; இ6பழ� கிளவியி6 இைற3சி ஐயைன 
ஏ�தினா. - இனிய கனி ெமாழியா0 இைறவைன வண:கி ந�பிைய வா/�தினா.. 
 
விள�க� : H6 : திைசCெசா0. தவ - மிக. கிைளயற *+வாெய6ப) க��). அரச6 
: சCச�த6. அவE�த0-வ��)த0. ஐய6 - (சீவக6) எ6ற) 2ழவிைய. *+த0 - 
அழி�த0. இைற3சி எ6றதனா0 இைறவைன எ6ப) ெபறா�. இ6பழ� கிளவி - 
இனிய கபக�கனி ேபா6ற ெமாழி. 
------------- 
325.  ஒ%�கிய0 அ�� தவ�) உட�� நீ:கினா
 

அழி!ப�� ெபா6 உட�� அைட�த) ஒ!பேவ 
வ%�கிய �த0வ6 அ:2 ஒழிய மாமணி 
வி%� த2 மகெனா9� விைரவி6 ஏகினா6.  

 
ெபா�. : ஒ%�2இய0 அ��தவ�) உட�� நீ:கினா
 - ஒ%�க�தாேல அைம�த 
தவ�ேத நி6+ ஊ;ட�ைப வி>டவ
; அழி!ப அ��ெபா6 உட�� அைட�த) ஒ!ப 
- அழி�தகியலாத உய
�த ெதGவ-ட�ைப! ெபற)ேபால; வ%�கிய �த0வ6 
அ:2 ஒழிய - தவறிய த6 மக6 �9கா>=ேல கழியவி>9; மாமணி வி%�த2 
மகெனா9� விைரவி0 ஏகினா6 - உய
�த மணியைனய சிற�த மகெனா9� 
விைர�) ெச6றா6. 
 
விள�க� : க�)�கட;�2 ம�க. பிற�த-டேன இற�) ெகா4ேட வ�தE6 
அ�நில மாறி� 2ழவியாகேவ இறவா) நீ4ட நா.வைர யி��2� மகைன எ9�)C 
ெச0வதா0, அழி!ப�� ெபா6;ட�� உவைமயாயி+. நCசினா
�கினிய
 
அழி!ப� வி%�தவெமன� <>9வ
. தவ-ட�ைப இவ6 மக;� 2வைம <றினா
 
அவனாேல சீவகைன! ெப+தE6. 
---------- 
326.  மி6 அ9 கைன இ�. நீ�தி ேமத2 

ெபா6 உைட வள நக
 ெபாEய! ��கபி6 
த6 உைட மதி�ட� தள�� ைதயD�2 
இ6 உைட அ�. ெமாழி இனிய ெச!பினா6.  

 
ெபா�. : மி6அ9 கைனயி�. நீ�தி - ஒளிைய'� வி%:2� ெசறி�த இ�ைள நீ�திC 
ெச6+; ெபா6உைட வளநக
 ெபாEய! ��கபி6 - த6 ெச0வ�ைடய வளமி2� 
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மைன ெபாE-ற Hைழ�த பிற2; த6உைட மதி�ட� தள�� ைதயD�2 - த6 
அறிைவ (மகவி6 பிாி-) �9தலாேல தள
Cசி'+� மைனவி�2; இ6உைட 
அ�.ெமாழி இனிய ெச!பினா6 - �னிவ6 <றிய அ�.மி2� இ�ெமாழிகளி0 
இனிய ெமாழிைய� <றினா6. 
 
விள�க� : ெபாEய - )6ப� நீ:கி இ6ப� நிகழ. இ6ெமாழி : �4ணிய ெப+தி
 
(சீவக. 1130) எ6+ �6ன
 �னிவ6 <றிய). �னிவ6 <றியவைற! பி6ன
 
(சீவக) 1122, 1130 ஆ� பாட0க. அறிவி�2�. 
------------ 
327.  ெபா��திய உலகி;. �க/ க4 <=ய 

அ��ததி அகறிய ஆ� இ0 கபினாG 
தி��திய நி6 மக6 தீதி6 நீ:கினா6 
வ��த0 நீ எ� மைன வ�க எ6னேவ.  

 
ெபா�. : உலகி;. ெபா��திய �க/க4 <=ய - உலகி0 உ.ள �கெழ0லா� 
ஈ4=ய; அ��ததி அகறிய ஆ� இ0கபினாG - அ��ததிைய ெவ6ற 2றமற 
க�ைடயாG; எ�மைன - எ� இ0லாேள! தி��திய நி6மக6 தீதி0 நீ:கினா6 - 
ந0விைனயாேல தி��த�ற நி6மக6 சாதEனி6+ த!பினா6; நீ வ��த0 வ�க 
எ6ன - நீ வ��தாம0 இ:2 வ�க எ6+ <ற, 
 
விள�க� : இ!பா>9� 2ளக�. வ��த0 : எதி
மைற விய:ேகா. விைன�+. 
தி��திய நி6மக6 எ6ற) தீதி6 நீ:கினா6 எ6ற2� 2றி!ேப)வாG நி6ற). 
தீ) - சா�கா9. மைன - மைனவி. 
------ 
328.  க. அைல�) இழி த�� களி ெகா. ேகாைத த6 

உ. அைல�) எ% த�� உவைக ஊ
தர 
வ.ளைல வ0 விைர�) எGத ந�பிைய 
ெவ. இைல ேவEனா6 விரகி6 நீ>=னா6.  

 
ெபா�. : க. அைல�) இழித�� களிெகா. ேகாைத - ேத6 மலாிதைழ அைல�) 
வ=த2� காரணமான களி!ைப'ைடய மாைலயா.; த6உ. அைல�) எ%த�� 
உவைக ஊ
 தர - த6 மன�திேல அைல பாG�) உ4டா2� களி!� மி2தலா0; 
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வ.ளைல வ0விைர�) எGத - த6 கணவைன மிக-� க=) ெச6+ ெந�:க; 
ெவ.இைல ேவEனா6 ந�பிைய விரகி6 நீ>=னா6 - ெவ.ளிய இைல�க�ைடய 
ேவEனா6 ந�பிையC U/Cசி ெசG) ெகா9�தா6. 
 
விள�க� : இ) மக வழியி6 வாேழ6 (சீவக. 1124) எ6றவ. உயிைர'� 
ேமெபா�ைள': ெகா9�தE6 வ.ள0 எ6றா
. விர2: விசைய 
அணி�ததிலக�ைத மாறி'� ேமாதிர�ைத மைற�)� த6 மகெனன ந��� வைகயி 
ெகா9�த0. 
----------- 
329.  �ாி�க வல��ாி )ைவ�த Qாிய� 

விாி�க வி��� உற வாG வி>9 ஆ
�தன 
எாி�க நி�தில� ஏ�திC ேச�த ேபா0 
காி�க �ைலயினா
 காG ெபா6 சி�தினா
.  

 
ெபா�. : �ாி�க வல��ாி )ைவ�த - (அ!ேபா)) �ாி�த �க�ைடய வல��ாிக. 
�ழ:கின; Qாிய� விாி�க வி���உற வாGவி>9 ஆ
�தன - நா0வைக 
இைச�க�விக@� விாிவான வா6நிைறய ஆரவாாி�தன; எாி�க நி�தில� ஏ�திC 
ேச�தேபா0 - ஒளிவி9� ��)�க. அணி�ததா க+�த) ேபா6ற; காி�க 
�ைலயினா
 காGெபா6 சி�தினா
 - காிய க4கைள'ைடய �ைலயினா
 மாசற 
ெபா6ைன வறியவ
 ெகா.ள வழ:கின
. 
 
விள�க� : �ாி�க� - ��@ைடய வாG. )ைவ�த : பலவறி ெசா0. காி�க� - 
காி�த�க�. மி2தியாக வழ:கினா
 எ6பா
, சி�தினா
 எ6றா
. காGெபா6 : 
விைன�ெதாைக. 
---------- 
330.  அ%2ர0 மய:கிய அ0ல0 ஆவண�) 

எ%கிைள மகி/�) எம) அர� ேவ4=னா6 
கழிெப�� காதலா6 க�) நாம6 எ6+ 
உழித� ெப�நிதி உவ!ப ந0கினா6.  

 
ெபா�. : அ%2ர0 மய:கிய அ0ல0 ஆவண�) - (அரச6 இற�ததா0) அ%2ர0 
கல�ெதாE�த )6ப� கா>சிைய உைடய கைட�ெத�விேல; க�)நாம6 கழிெப�: 
காதலா6 - க�)�கட6 (எ�மிட� ெகா4ட) நனிமி2 காதEனா0; எ%கிைள 



222 

 

மகி/�) எம) அர� ேவ4=னா6 எ6+ - வள�� உறவாக எ�ைம வி��பி எ� 
அரைச வி��பினா6 எ6+ எ4ணி; உவ!ப உழித� ெப�நிதி ந0கினா6 - அவ6 
மன� நிைறய நிைலய+C �ழD� ெப�3 ெச0வ�ைத வழ:கினா6. 
 
விள�க� : எ%கிைள மகி/�) - எ%பிற!�� எ�ைம� கிைளயாக வி��பி எ6+மா�. 
----------- 
331.  தி�மக6 ெப+ எனC ெச� ெபா6 26+ என! 

ெப� நல நிதி தைல திற�) P9 உைட 
இ� நில�) இரவல
�2 ஆ
�தி இ6னண� 
ெச�நில� பய!� உறC ெச0வ6 ெச0Dேம.  

 
ெபா�. : தி�மக6 ெபெறன - தி�மகைன (வள
�2� ேப+) ெபறதனா0; 
ெச�ெபா6 26+ என! ெப�நல நிதி தைலதிற�) - ெபா6மைலெயன இ��த 
ெப�கிய ந0ல நிதியைறைய� திற�); P9உைட இ�நில�) இரவல
�2 ஆ
�தி - 
ெப�ைம'ைடய நில-லகி0 இரவல
�2 நிைறய ந0கி; இ6னண� ெச�நில� 
பய!�றC ெச0வ6 ெச0D� - இFவா+, அ�மக6 ேபாாிேல த6 பைகைய ெவ0D� 
பய6ெபற� க�)�கட6 ெகாைட�கட6 549 ஒ%கினா6. 
 
விள�க� : ெபெறன ஆ
�தி: எனெவ6 எCச� காரணகாாிய! ெபா�>9; ம��) 
தி6ெறன! பிணிநீ:கி+ எ6றாெபால. ெச�நில� பய!� உற - அரச
 ெபா�த 
இ�நகாிேலேய சீவக;� ேபா
ெசG) பிற�த பய6 உறேவ4=. ஆழியா 
2ல;ண
தE6 அத2ாிய ெதாழிேல க�தினா6 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 உறா. உற) ஆற உைர!பா�.  

 
ெபா�. : ந0உயி
 நீ:கD� - ந0Dயிராகிய சCச�த6 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 மைற�தலா0; கல� கவி/�த அ0ல0 - 
கடE0 மர�கல�ைத� கவி/�தவ6 உற )6ப�ேபால; உறா. உற) ஆற 
உைர!பா� - அ:ஙன� )6பமைட�தவ. ேமD� அைட�தைத �+� <+ேவா�. 
 
விள�க� : கர!ப: ெசGவி!பத6 ெதாழி0. கவி/�த0: காரண�; அ0ல0: காாிய�. 
காரண� க�வியி0 அட:2�. உ4ட எCசி0 ேபால உற) எ6+ இற�தகால�தா 
<றினா
, கைதைய உ>ெகா49. ந0Dயி
 எ6ற) சCச�தைன. �0Dயி
 எ6ற) 
மகவிைன. க0Dயி
 கா9 - க0ைல உயி
�த �9கா9. கவி/�தவ0ல0 எனபால) 
கவி/�த0ல0 என நி6ற) ெக9த0 விகார�. 
---------- 
333.  ெபாறி அ+ பாைவயி6 ெபா� என வி�மி 

ெ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 - 
இய�திர� அற ப)ைமேபால; வி�மி! ெபா�என ெவ+நில� எGத - அ%) க9க 
ெவ+நில�திேல M/தலா0; எ%Cசியி6 இ+�ைற எG)வ) எ0லா� - 
ெதாட�க�தி;� �=வி;� வர�கடவெத0லா�; ெநறிைமயி6 <ற - (<னி) 
ஒ%:காக� <றியதனாD�; நிைனவி6 அக6றா. -(கனவி6 பயைன) 
நிைன�தலாD� கவைல நீ:கினா.. 
 
விள�க� : ெபா�ெமன : விைர-� 2றி!�. எG)வ) எ0லா� எ6றா
, ஒ�ைம 
�>=ய ெபய
நிைல� கிளவி, ப6ைம� கா2� இட;மா�4ேட (ெதா0. எCச - 65) 
எ6றதனா0, ெநறிைம: ைம : ப2தி! ெபா�. வி2தி. கனவா0 ஆ�க�� உளெத6+ 
க�திேய ேதவியி6 மன:ெகா.@மா+ <னி த6 ெதGவ�த6ைமயா0 ேம0வ�வன 
<+தE6 அதைன உ>ெகா49 நிைனவி6 அக6றா. எ6க. 
------------- 
334.  ெப� மக2 ஆ�க� 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�. : ெப�மக2 ஆ�க� பிற/- இ6றி� ேக>9 - மா4�+ மக;�2 வ�� 
நலைன� திாிபி6றி� ேக>9; தி�மக. தா6 இனிC ெசGவைத எ0லா� - விசைய 
தா6 இனிேம0 ெசG': காாிய� எ0லா� ; ஒ�மன�) அ6னாG! உைர எனேலா9� 
- ஒ6+ப>ட உ.ள�ைடய அ6னைனேய! <+க எ6ற-ட6; ெத�ம� ெதGவத� 
ெச!பிய) - (விசைய நிைல�2�) கல:கிய ெதGவ� <ற� ெதாட:கிய). 
 
விள�க� : ெசGவைத: விைன�திாிெசா0. ேக>ேட: ஏ: ஈறைச. இ�வ
�2� 
ஒ�மன�. ஓ9: உடனிக/Cசி. ெத�ம� ெதGவ�: �த0வ6 அ6ன! பா
!ைப 
�பிற!பி பிாி�த தீவிைனைய உ+கி6ற த6ைமைய� தா6 ஆராG�), அத2 
அவைன ேவேறாாிட�)! பிாி�) விசையைய� தனிேய ெகா49ேபாத2 
வ��)கி6ற ெதGவ�. ெச!பிய): கணவைன யிழ�தா
�2 ேநா6� கடனாதE6 
இையவெதா� க�ம� விசைய�2� <றிய). அ) ேம0வ�வ). 
-------------- 
335.  மணி அைற�) அ6ன வாி அற0 ஐ�பா0 

பணி வ�� கபி6 பைட மல
� க4ணாG 
)ணி இ�. ேபா
ைவயி0 )6;� ேபாகி 
அணி மண0 ேப
 யா+ அமாிைக சா
வா�.  

 
ெபா�. : மணிவாி அற0 அைற�த அ6ன ஐ�பா0 - நீல மணியிேல வாிவாியான 
க�மணைல! பதி�தாேபா6ற ஐ�பாைல'�; பணிவ�� கபி6 - உலெகலா� 
ஏவE0 நிக வ�� கபிைன'�; பைடமல
� க4ணாG - பைடேபாD� 
5!ேபாD: க4கைள'� உைடயாG! இ�>ேபா
ைவயி0 )6;� ேபாகி - 
இ�ளாகிய ேபா
ைவயிேல மைற�) ெச6+; அணிமண0 ேப
யா+ அமாிைக 
ெசா
வா� - அழகிய மணைல'ைடய ேபராறாகிய அமாிைகைய அைடேவா�, )ணி - 
இதைன உ+திெகா.. 
 
விள�க� : பைக நில�ைத இ�ளிேலேய கட�) எ0ைல�க!பாD.ள அமாிைகைய 
அைடவத2� )ணி-ெகா. எ6றா., கட�த2ாிய விைரைவ உ>ெகா49. 
ஐ�பா0: ஐ�) வைகயாக �=�2: <�த0. பைட = ஆ'த�. நீலமணியி6க4 
பதி�தாேபா6ற வாியாகிய அறைல'ைடய ஐ�பா0 எ6பேத ெபா��)�. அற0 - 
அற+� கிட�2� வாிக. எ6க. வாியற0: ப4��ெதாைக. பணிவ�� எ6ற2! 
பல�� ெதா%த0 வ�த2� காரணமான கெபனி;மா�. எ6ைன? ப�தினி! 
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ெப4=ைர யா�� ெதா%த0 உ4ைமயி6 எ6க. )ணி: ஏவ0 விைன. அமாிைக! 
ேப
யாறணி மண0 என மா+க. 
----------- 
336.  அமாிைக�2 ஓசைன ஐ�ப) ெச6றா0 

2மாி� ெகா= மதி0 ேகா�ர �Q
 
தம
 இய0 ஓ��� தரணி திலக� 
நம
 அ) மற) ந4ணல� ஆகி. 

 
ெபா�. : அமாிைக�2 ஓசைன ஐ�ப) ெச6றா0 - அ�த அமாிைகயிE��) ஐ�ப) 
ேயாசைன ெதாைல- ெச6றா0; ெகா=�2மாி மதி0 ேகா�ர� �Q
 தம
இய0 
ஓ��� தரணி திலக� நமர) - ெகா=ைய'ைடய அழியா மதிைல': 
ேகா�ர�ைத'�ைடய பழ�பதியாகிய, உலகிைன ெய0லா� தமரா� த6ைமயா 
கா�கி6ற தரணி திலகெம6ப) ந�மவ
 ஊ
; அ) ந4ணல� ஆகி - அ�நகைர 
அைடேயமாகி, 
 
விள�க� : இ!பா>9� 2ளக�. ஓசைன : வடெசா சிைத-. விசைய ேநாபத2� 
தாபத! ப.ளி ேவ49தலா;�, அரசைன அமாி0 நீ�)! �த0வைன! �ற:கா>=0 
வி>9� தமாிட3 ேசர0 ஆகாைமயா;�, <னி, ந4ணலமாகி எ6றா.. 2மாிமதி0 
ெகா=�ேகா�ர� என நிர0 நிரலா�கி;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
 மன�கவ
 காக-� 
கஞEய - வ49க. நிைற�த 2வைள மல
கைள'ைடய ஓைட'� ெபாGைக'� 
க4டவ
 உள�ைத� கவ�� ெபாழிD� ெந�:கிய; த4டாரணிய�)� தாபத! 
ப.ளி ஒ6+ உ49 - த4டகாரணிய� எ6கிற வன�திேல ஒ� தாபத!ப.ளி உள); 
ஆ:2 அத;. உைற2வ� எ6றா. - அFவன�ேத அ! ப.ளியி0 (அ� தாபத�ட6) 
உைறேவா� எ6+ <றினா.. 
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விள�க� : வாவி - யாறி0 உ.ள ஓைட. ெபாGைக- மானிட
 ஆ�காத நீ
நிைல. 
(ஆ:2: உவம -�� எ6+�, அ�தாபத
 உைறவ)ேபால என அத2! ெபா�@� 
(நCசினா
�கினிய
<+வ
.) த4டாரணிய�: த4டகாரணிய� எ6பத6 ம_உ. 
த4டக
 எ6;� ஒ� சாதியின
 உைறதலா6 அ!ெபய
 ெபறெத6ப. உைற2வ�: 
த6ைம!ப6ைம. 
------------- 
338.  ெபா�. உைட வாG ெமாழி ேபாறின. <ற 

ம�. உைட மாத
 மதி�தன. ஆகி 
அ�. உைட மாதவ
 அ�திைச �6னி 
இ�. இைட மி6னி6 இல:2 இைழ ெச6றா..  

 
ெபா�. : ெபா�. உைட வாGெமாழி ேபாறின. <ற - (<னி) ெபா�@ற 
உ4ைம ெமாழிைய வி�!ப�)ட6 <ற; ம�.உைட மாத
 மதி�தன. ஆகி - 
மய�க� நீ:கிய விசைய அ�ெமாழிைய� த6 க��)�2� த�க) என ஒ!பியவளாG, 
அ�@ைட மாதவ
 அ�திைச �6னி - அ�@ைடய மாதவ
 வா%� அ�திைசயிைன� 
2றி!பி>9; இ�ளிைட மி6னி6 இல:கிைழ ெச6றா. - இ�ளி6ஊேட மி6;� 
ெகா=ேபால விள:2� அணிகலைன'ைடயா. ெச6றா.. 
 
விள�க� : ேகளிைர� க4டா0 )6ப� மி2� எ6+� ேநாப) க�தியதாD� யா6 
க�தியைதேய <றினா. எ6னா) அவேள <றினாளாக� ெகா4டைம ேதா6ற, 
மதி�தனளாகி எ6றா
. (மக! ெபற �னி+ தீரா) (மணி.7,75) இரவி ேசற 
லாிெத6+ க�தி� ெதGவத� த6 ெதGவ�த6ைமயா ெகா49 ேபாகி6ற விைர- 
ேதா6ற, மி6னி6 எ6றா
 எ6ப
 நCசினா
�கினிய
.) விைசையயிய0��2 மிக-� 
ெபா��தமான ெமாழியாகE6 ெபா�@ைட ெமாழி எ6+�, அவ>2! ெபாி)� 
ந6ைம விைள!பதாகE6 வாGெமாழி எ6+� <றின
. உைடமாத
: 
விைன�ெதாைக. மாதவ
 உைற'� அ�திைச எ6ெறா� ெசா0 வ�வி�)�ெகா.க. 
--------- 
339.  உ�வ மா மதி வா. �க�) ஓ=ய 

இ�விD� எறி மா மகர� 2ைழ� 
தி�விD� இைவ ேதெமாழி மாதைர! 
ெபா� இ0 நீ. அத
 ேபா�2வ ேபா6றேவ.  
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ெபா�. : உ�வமாமதி வா4�க�) ஓ=ய இ�விD� - (�6ன
) அழகிய நிைறமதி 
ேபாD� ஒளித�த �க�தி0 இ!ெபா%) அ) நீ:கியதா0 வ��த� நிைற�த காிய 
ஒளி'�; மாமகர� 2ைழஎறி தி�விD� - ெபாிய மகர�2ைழ M�� ப0நிற ஒளி'�; 
இைவ ேத6ெமாழி மாதைர! ெபா�இ0 நீ. அத
 ேபா�2வ ேபா6ற -(ஆகிய) 
இைவக. இ6ெமாழி விசையைய ெவ�ைமயி0 ஒ!� இ0லாத வழியிேல ெசD�)வ 
ேபா6றன. 
 
விள�க� : இ� வி0 - காிய ெவாளி இ�:க4 யாைன (பதி) எ6ப) ேபால. அத
 
ேபா�2வ: விள�2 (இதைன ஆ2ெபயெர6ப
 நCசி.) உ�வமாமதி - அழகிய 
�%�தி:க.. தி�விD� ஆகிய இைவ எ6க. ெபா�வி0 எ6பத2 ெந9ைமயா0 
ஒ!பற எ6ப) சிற!�. எ6ைன? இரவி0 ேபாவா
�2 ெவ!ப: 
<றேவ4டாைமயி6 எ6க. ேபா�2வ: பலவறி ெசா0; இ) காாிய ஆ2ெபய
. 
விள�2 எ6;� ெபா�>ெட6க. 
---- 
340.  சில�� இர:கி! ேபா+ இைச!ப� 

தி�வி0 ைக ேபாG ெமG கா!ப 
இல:2 ெபா6 கி4கிணி'� கைல'� 

ஓ:க எறிேவ0 க4 
மல:க மணி மல
�த பவள� 

ெகா�� �% ெமG'� 
சில�பி வல�த) ேபா0 

ேபா
ைவ ேபா
�)C ெச0Dறா..  
 
ெபா�. : சில�� இர:கி! ேபா+ இைச!ப - (விைசைய அணி�த) சில��க. 
இர:கி ஓ�பைட <ற; தி�வி0 ைகேபாG ெமGகா!ப - (2ைழ Mசிய) அழகிய ஒளி 
ப�க�ேத ெச6+ ெமG கா�க; இல:2ெபா6 கி4கிணி'� கைல'� ஏ:க - 
விள:2� ெபா6னாலான கி4கிணி'� ேமகைல'� ஏ:க; எறி ேவ0 க4மல:க - 
எறி'� ேவலைனய க4க. அ3சிC �ழல; மணிமல
�த பவள�ெகா�� - மணிைய 
மல
�த பவள�ெகா=; �%ெமG'� சில�பி வல�த)ேபா0 - உட�ெப0லா� சில�பி 
*லா U/�தேபா0; ேபா
ைவ ேபா
�)C ெச0Dறா. - ேபா
ைவயா 
ேபா
�)�ெகா49 ெச0லDறா.. 
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விள�க� : வல��ாி சல3சல� வைளஇய ெதா�தவளாதE6 (சீவக - 184) மணிைய! 
5�தெதா� பவள� ெகா�ைபC சில�பி U/�த) ேபால ெமG� �%)� 
ேபா
ைவயாேல மைற�)C ெச0லDறா.. தா;: <னி'ேம ெச0வதா0 அ3சி 
மல:கினா.. 
---------- 
341.  ப3சி அட
 அனிCச� ெந�3சி ஈ6ற பழமா0 எ6+ 

அ3�� மல
 அ=க. அர� க4ட அ6ன அ�� கா>9. 
23சி�) அைச�) அைச�) 2�தி கா6+ ெவG) உயிரா 
வ3சி இைட Hட:க மயி0 ைக Mசி நட�தேத.  

 
ெபா�. : ப3சிஅட
 அனிCச� ெந�3சி[6ற பழ� எ6+ - ப3சி�திரைள'� 
அனிCச மலைர'� ெந�3சி!பழ� எ6+; அ3�� மல
 அ=க. - அ3�� மலரைனய 
அ=க.; அர�க4ட அ6ன அ�:கா>9. - வாளர� அைனய (பர0க. நிைற�த) 
அாிய கா>=6 வழியி0; 23சி�) அைச�) அைச�) 2�தி கா6+ ெவG) உயிரா - 
2�தி� 2�தி இைள� திைள�)� கா0க. 2�தி கால! ெப��Cெசறி�); வ3சி 
இைடHட:க - வ3சி� ெகா=யைனய இைட வாட; மயி0 ைகMசி நட�த) - 
விைசையயாகிய மயி0 ைகைய Mசி நட�த). 
 
விள�க� : ஏ: ஈறைச: (நCசினா
�கினிய
 ேதற� எ6ப
.) ம+� அவ
, 
2�திகா6+ 23சி�) அைச�தைச�) ெச0வைத! ப3சியடைர'� அனிCச�ைத': 
க4ேட எ6+ மா>ேட+வ
. ம+� நட�தேத எ6பத2 நட�த த6ைமேய எ6+ 
ெபா�. <+வ
.) அட
 - ெந��க�. மயி0 எ6றதேகப நட�த) எ6றா
. 
---------- 
342.  தட: ெகா. தாமைர� தா) உைற ேதவி'� 

2ட:ைக ேபா0 உ4 க4 <னி'� <
� பர0 
கட:க@� மைல'� கட�) ஆ
 �ன0 
இட� ெகா. ஆறக� எGதின
 எ6பேவ.  

 
ெபா�. : தட�ெகா. தாமைர� தா)உைற ேதவி'� - அக6ற தாமைர மலாி0 
இ��2� தி�வைனய விசைய'�; 2ட:ைகேபா0 உ4க4 <னி'� - உ.ள:ைக 
ேபா6ற ைம தீ>=ய க4கைள'ைடய <னி'�; <
பர0 கட:க@� மைல'� 
கட�) - <ாிய ப��ைக� கக. நிைற�த கா>9 ெநறிைய'� மைலைய': கட�); 
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ஆ
�ன0 இட�ெகா. யாறக� எGதின
 - நிைற�த நீ
அறாத அமாிைக யாறி6 
இைட�2ைறைய அைட�தன
. 
 
விள�க� : எ6ப, ஏ: அைசக.. (நCசினா
�கினிய
, 338-�த0 342-வைர ஐ�) 
ெசG'>கைள'� ஒ� ெதாடரா�கி மா>ேடறி� <+� �=�: <னி ெமாழிகைள 
வி��பினளாG� <ற, அதைன மாத
 மதி�தனளாG, மாதவாி��கி6ற அ�திைசைய� 
க�தி! ேபா
ைவ ேபா
�) அ�:கா>=ேல இைட Hட:க�ைகையMசி, நைட�2 
வ��தாதெதா� மயி0 நட�த த6ைமேய மலர=களாேல ெச0லDறா.; 
அ!ெபா%), இ�விD� தி�விD� மாதைர இரவிைட வழிேபா�2� விள�2! 
ேபா6றன. அFவிள�கிேல <னிெயாழிய ேவேறா�வ ாி6ைமயி6, க4 
அலம�தலா சில�� இைச!ப� தி�வி கா!ப� கி4கிணி'� கைல'� ஏ:க� 
கட:க@� மைல': கட�), அ�த இல:கிைழ மி6ேபாலC ெச6றா.; இ:ஙன3 
ெச6ற தாமைர� தா)ைற ேதவி'� அவ@�2 ஏபC ெச6ற <னி'� பி6ன
 
யாறிைட� 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 
ஞாயிறி6 எ4ணற ெச:கதி
க.; ம0ல0 மா�கட0 ேதா6றD� - வளமி2� 
ெப�:கடE0 கா4 2ற)�; ைவ2இ�. -(அ)வைர) 2=யி��த இ�.; 
ெதா0ைல ந0விைன �பட� ேதா6றிய அ0ல0 ெவFவிைன ேபால பைழைமயான 
ந0விைன வ�த அளவிேல �6ேதா6றியி��த )6ப�த�� தீவிைன 
ேபாமா+ேபால; அக6ற) - நீ:கிய). 
 
விள�க� : ம0ல0: மணி �தEயன. (எGதிய எ0ைல எ6+ மாறி அவ
க. ஆ:2C 
ெச6ற அளவிேல எ6+ ெபா�. <+வ
 நCசினா
�கினிய
.) எ0ைல எGதிய 
எ6ற2 உலக� பகெபா%ைத எG)தெபா�>ெடனி;மா�. ெதா0ைல 
ந0விைன - பைழய ந0விைன. விசையயி6 தீவிைன Hக
Cசி�2 இர�க�ைடயராG 
இ)கா+� ஓதிவ�த *லாசிாிய
 இFவி=ய0 அவ. தீவிைன�2� ஒ� வி=யலாத0 
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க�தி அ� தீவிைனையேய இ�>2� இனி அவ>ெகG)� ந0விைனையேய 
ஞாயிெறாளி�2� உவைமயாக எ9�தைம நிைன� தி6�றபா+. 
----------- 
344.  Hண:2 H4ெகா= மி6 ஓ
 மைழ மிைச 

மண� ெகா. வா
 ெபாழி0 வ�) கிட�த) ஒ�) 
அண:2 H4 )கி0 ேம0 அைச�தா. அேரா 
நிண� ெகா. ைவ�Hதி ேவ0 ெந9� க4ணினா.. 

 
ெபா�. : நிண�ெகா. ைவHதிேவ0 ெந9: க4ணினா. - ஊ6ெபாதி�த <ாிய 
Hனிைய'ைடய ேவலைனய நீ4ட க4ணா.; மண�ெகா. வா
ெபாழி0 - (ஆ:2) 
மண�+� ெபாிய ெபாழி0 ஒ6றி0; Hண:2H4 ெகா=மி6 ஓ
 மைழமிைச வ�) 
கிட�த) ஒ�) - மிக-� H4ணிய ஒ%:2ற மி6 ஒ� �கிE6ேம0 வ�) 
கிட�தாேபால; அண:2� H4 )கி0ேம0 அைச�தா. - இைழ ெதாியாம0 
வ��)� ெம0Eய ஆைடயி6ேம கிட�தா.. 
 
விள�க� : Hண:2 H4ெகா=மி6 - மிக மிக Hண:கிய ெகா= மி6ன0. இ) 
விசைய�2வைம. ெபாழி0 அ0ல) அ!ெபாழிEட�) மணபர!� �கிD�2 
உவைம எ6க. அண:2 H49கி0 - கா4ேபா
 க4ைண வ��)� 
H4ணிைழைய'ைடய )கி0 எ6க. ைவ�Hதி - <
�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�. : எ�அைன வாழிய ேபா/) ைவகி+ என - (அ!ேபா)) எ�அ6னாG! 
வா/க! இர- கழி�த) 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.. 
 
விள�க� : ெதGவ� <னி வ=வாG நிறE6 த6 ெதாழிD�2� த�கவா+ அ= 
ைதவ�த). தன�2� )6ப� ேந
�த பிற2 இ!ேபா)தா6 )யி6றாளாதE6, 
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)யிD�ேபா) கனவி0 த6 வா/வி6 அல:ேகால�ைத� க4=�!பாளாதE6 
ஐயேவா என இர:கினா.. ம+� அரசைன� கனவி க49 விழி�)! 
பா
�ைகயி0 நனவாகாைமயி6 ஐயேவா எ6றா. எனDமா�. ஐய! எ6ப) 
அரசைன விளி!ப)�, ஓ: இர�க� 2றி!�� ஆ2�. ஆGமதி - ஒளியற மதி. அ)-� 
வி=யE0 ேதா6+�. ெமாG-ெசறி-. ஆGமதி ேதா6ற0 �கெம9�த2 உவைம. 
அ6ைன, ஈ49 �ைற! ெபயர6ைமயி6. அ6ைன ெய6ைன (ெதா0 -ெபா�ளிய0-
52) எ6பதா ெகா.க. 
------------ 
346.  Qவி அ�சிைற அ6ன�� ேதாைக'� 

ேமவி ெம6 �ன� மா6 இன� ஆதியா 
நாவி நா+ எழி0 ேமனிைய� க49 க49 
ஆவி�) ஆ+ கிலா) அ%தி>டேவ.  

 
ெபா�. : Qவி அ�சிைற அ6ன�� ேதாைக'� -(அ!ேபா)) Qவி ெபா��திய 
அழகிய சிறகிைன'ைடய அ6ன�� மயிD�; �ன�ெம6 மாளின� ஆதியா - 
கா>=0 உ.ள ெம6ைம! ப4�ைடய மா62% ஆதியா - கா>=0 உ.ள 
ெம6ைம! ப4�ைடய 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. நிைல�2) 
ஆறாம0 அ%தி>டனேவ. 
 
விள�க� : ஏ: ேதற�. மயி0 �தEய பறைவக@� மானின�� தம�கிய0பாக 
நிக/�தியெகா>டாவி ெகா.@தைல'� ஆரவாாி�தைல'� விசையயி6 நிைல�2 
இர:கியனவாக� த� 2றி!ைப ஏறினா
. அ6ன� �தEயைவ காைலயி 
ெகா>டாவி ேகாட0 இய0� என� ெதாிகிற). நCசினா
�கினிய
, தம�2 இைவ 
இய0பாக� காைலயி ெசGதன அ0ல எ6க எ6ப
. 
---------- 
347.  ெகா�ைம ெவ��ைல! ேபாதி6 ெகா= அனா. 

உ�ைம நி6ற) ஓ
 ஊ/விைன உ4ைமயா0 
இ�ைம இF இட
 உறன. எGதினா. 
ெச�ைம மாதவ
 ெசG தவ! ப.ளிேய.  
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ெபா�. : ெகா�ைம ெவ��ைல! ேபாதி6 ெகா=அனா. - ப��த பா0�ர�க 
ெவFவிதாகிய �ைலகைள'ைடய மல
 நிைற�த ெகா=ேபா6ற விசைய; உ�ைம 
நி6றெதா
 ஊ/விைன உ4ைமயா0 - �பிற!பி ெசGத தீவிைன ஒ6+ 
இ��ததா0; இ�ைம இFஇட
 உறன. - இ!பிற!பிேல இ�தைகய )ய�றன.; 
ெச�ைம மாதவ
 ெசGதவ! ப.ளி எGதினா. - (இனி, அ) நீ:2தலா0) 
ெசFைவயான மாதவ
 தவ��ாி'� ப.ளிையC ேச
�தா.. 
 
விள�க� : ேபாதிெகா= : தி�மக.. உ�ைம - �பிற!�. எGதினா. எ6ற) 
ந0விைன வ�) தைல!ப9தலாேன எGதினா. எ6ப)பட நி6ற). 
-------- 
348.  வா. உைற ெந9: கணாைள 

மாதவ மகளி
 எ0லா� 
ேதா. உற! �0Dவா
 ேபா0 

ெதா�2 எதி
 ெகா49 ��2� 
தா. உ+ வ��த� ஓ�பி� 

தவ ெநறி! ப9�க0 உ+ 
நா. உற� தி:க. ஊர 

ந0 அணி நீ�2கி6றா
.  
 
ெபா�. : மாதவ மகளிெர0லா� ெதா�2 - மாதவ� �ாி'� ெப4=ெர0ேலா�� 
(விசைய வ�வ) 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+ வ��த� 
ஓ�பி -(நைடயினா0) அ=க. அைட�த வ��த�ைத நீ�கி; தவெநறி! ப9�க0 உ+ 
-(அவ. க��) உண
�)) தவெநறியிேல ெசD�த� ெதாட:கி; தி:க. ஊரநா. உற 
ந0லணி நீ�2கி6றா
 - நா.ெதா+� தி:க. ஒ� கைல ேமெகா.@� 
வள
பிைறயிேல ந0லநா. வ�தேபா) அழகிய அணிகைள நீ�2வாராயின
. 
 
விள�க� : �6ன
 ஊடலா0 த6 கணவ;�2 வ��த �>=ய க4க. எ6பத2, 
வா@ைற ெந9:கணா. எ6றா
. அ:ஙனமி6றி� தவெநறி விைழ�) வ�� இவ. 
க4கைள! பிற
�2 வ��த �>9: க4க. எ6ற0 ெபா��தாைம உண
க. 
மாதவ3 ெசGவா
 பிறைர� த%வலாகாைமயி6 �0Dவா
 ேபா0 எ6றா
. விசைய 
ெகா4ட தவெநறி கணவைன யிழ�தத2� மக6 ஆ�க�தி2� ெபா��தியதா2�. 
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விசைய நீ�2வைத, ஏவினாைர� க��தாவாக� ெகா49 அவ
ேம0 ஏறினா
. 
அரசெர9�த ேதவ2ல� ேபால. 
------------ 
349.  தி��) தகரC ெச� ெந�!பி0 

ேத6 ேதாG�) அமி
த� ெகாள உயி
�2� 
க�: கா/ அகிE6 ந+� �ைகயி0 

க%மி� ேகாைத க4 ப9�2� 
தி��) நான� 2ழ0 �ல�ப� 

ேத;� வ49� இைச! �ல�ப 
அ�� ெபா6 மாைல அல:கேலா9 

ஆர� �ல�ப அகறினா..  
 
ெபா�. : தி��) தகரC ெச�ெந�!பி0 ேத6ேதாG�) அமி
த�ெகா. உயி
�2� 
க�:கா/ அகிE6 ந+��ைகயி0 க%மி - ந0ல தகர விறகா0 ஆ�கிய ெச�தீயி0 
ேதனி0 ேதாG!பதா0 இனிய மண�கம%� காிய அகிக>ைடயா0 எ%�த இனிய 
�ைகயி0 மய:கி; ேகாைத க4ப9�2� தி��) நான�2ழ0 �ல�ப - மல
மாைல 
)யிD� ந0ல �22கல�த <�த0 வ��)மா+�; ேத;� வ49� இைச! �ல�ப - 
ேதனின�� வ4=ன�� மலாி6ைமயி6 இைச�2 வ��த-�; அ��ெபா6மாைல 
அல:கேலா9 ஆர��ல�ப - அாிய ெபா6அாி மாைல'� ெநறி மாைல'� 
தைல�ேகாலமாகிய ��)மாைல'� வ��த (இவைற� 2ழEE��)) நீ�கினா.. 
 
விள�க� : �ல�ப -தனி!ப எ6+மா�. தகர�: ஒ�வைக மணமர�. க4ப9�தலாவ) 
ெபா��தியி��த0. ேத;� வ49� இன:க.. ெபா6னாிமாைல - ெபா6ைன 
அாி�) ெதா9�த மாைல. 
--------------- 
350.  தி:க. உகிாி0 ெசாE!ப) ேபா0 

திலக� விரE0 தா6 நீ�கி! 
ைப�ெபா6 மகர 24டல�� 

பாைவ க%�தி6 அணிகல�� 
ெவ� க4 ேவ�த2 அமி
) ஆகி 

ேவ0 க4 பாைவ பைக ஆய 
அ� க4 �ைலயி6 அணி ��)� 

அ��ெபா6 5A� அகறினா..  
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ெபா�. : தி:க. உகிாி6 ெசாE!ப)ேபா0 திலக� விரE6 தா6நீ�கி - தி:கைள 
நக�தா0 உாி!ப)ேபால ெநறி� திலக�ைத விரEனாேல ேபா�கி; ைப�ெபா6 
மகர24டல�� - பசிய ெபா6னாலான மகர 24டல�ைத'�; க%�தி6 அணி 
கல�� - க%�தணிகைள'�; ெவ:க4 ேவ�த2 அமி
தாகி ேவக4 பாைவ 
பைகயாய அ:க4 �ைலயி6 அணி��)� - வி�!ப� ஊ>9� க4கைள'ைடய 
ேவ�த;�2 அமி
தமாகி, ேவக4ணாளாகிய பாைவ ேபா0வா@�2! பைகயாக 
அைம�த அழகிய க�:க4கைள'ைடய �ைலகளி6ேம0 அணி�த ��)�கைள'�; 
அ��ெபா6 5A� - அாிய ெபாகல6கைள'�; பாைவ அகறினா. - விசைய 
நீ�கினா.. 
 
விள�க� : இ6ப�தா0 அவைன� ெக9�தE6 தன�2! பைகயாயின �ைலக.. 
உகிாி சிைத!ப) ேபா0 எ6+�பாட�. தி:க.: திலக�தி2 உவைம. உகி
 - நக�. 
ெசாE�த0 - உாி�த0; மாசி0 கா�� ெசாE�த6ன 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 உ�ைம என� )ற�) 
அ3சி வ��) H�!பினா. 

வைள ைக உைட�) மணி� கா�த. 
அ3சC சிவ�த ெம0 விர0 U/ 

அ�� ெபா6 ஆழி அகறினா..  
 
ெபா�. : அ3சி வ��)� H�!பினா. - (ேமD.ள ெபாைறையC �ம�க) அCச�+ 
வ��)� இைடயினா.; ப3சிஅைனய ேவG ெம6ேதா. - ப3சிேபா6ற ெம6ைம 
ெபா��திய ேவயைனய ேதா.களி0 உ.ள; ப2வாG மகர� கா6றி>ட )3சா� 
கதி
ெகா. )ைண��த� - திற�த வாயிைன'ைடய மகரமீ6 உமி/�த மாறாத 
கதி
கைள'ைடய பலவட� ேச
�த ��)�கைள; உ�ைம� ெதா%ேத6 என� )ற�) 
- உ:கைள வண:கிேன6 எ6+ <றி நீ�கி; வைள ைக உைட�) -வைளய0கைள� 
ைகயினி6+� உைட�); மணி�கா�த. அ3சC சிவ�த ெம0விர0U/ அ��ெபா6 
ஆழி அகறினா. - அழகிய கா�த@� அ3�மா+ சிவ�த ெம0Eய விர0களி 
U/�தி��த அாிய ெபா6 ேமாதிர�ைத நீ�கினா.. 
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விள�க� : மகரமீ6 ��ைத உமி/வ) ேபா ெசGதி�!ப) ேதாளணி. அரச6 
நீ:காம0 த%-த2� காரணமாG� த6ைன� ெக9�தE6, ெதா%ேத6 எ6+ 
இக/�தா.. வைள கழறலாி தாைகயா0 உைட�தா.. மணி - அழ2. ��த�: 
அ4ைமவிளி'மா�. 
------------- 
352. 5! ெபG ெச� ெபா6 ேகா=க�� 

ெபா6 ஆ
 ஆல வ>ட�� 
ஆ�2� மணி ெசG ேத
�த>9� 

அரவி6 ைப'� அ9� அ020 
M�கி மி6;� கைல எ0லா� 

ேவ�த6 ேபாகி அர�ைபயைர 
ேநா�கி H�ைம ேநா�கா6 நீ
 

ேநாவ) ஒழிமி6 என� )ற�தா..  
 
ெபா�. : ேவ�த6ேபாகி அர�ைபயைர ேநா�கி H�ைம ேநா�கா6 - அரச6 
வா;ல2 ெச6றதா0 இனி வா6மகளிைர ேநா�2தல6றி H�மாலாய பயைன� 
ெகா.ளா6; நீ
 ேநாவா) ஒழிமி6என - நீ
 இனி வ��தாம0 நீ:2மி6 எ6+ <றி; 
5ெபG ெச�ெபா6 ேகா=க�� - 5ைவ ைவ�2� ெபா6னாலான 5�த>ைட'�; 
ெபா6ஆ
 ஆலவ>ட�� - ெபா6னாலான ஆலவ>ட�ைத'�; ஆ�2� மணிெசG 
ேத
�த>9� - மணியாலா�கி அைம�த ேத
�த>ைட'�; அரவி6 ைப'� - பா�பி6 
பட�ைத'�; அ9� அ020 M�கி மி6;� கைலெய0லா� )ற�தா. - ெவ6ற 
அ02Eேல அணி�) மி6;� ேமகைலகெள0லாவைற'� நீ�கினா.. 
 
விள�க� : அர�ைபயைர ெமG'+ �ண
Cசியி6றி ேநா�கா0 Hக
த0 
இய0பாதலா0, ேநா�கி எ6றா
. எனி;� H�ைம ேநா�கா6 எ6பத2, 
H�மாலான பயைன� ெகா.ளா6 எ6ேற ெபா�. ெகா.க. இ) க4ணா0 
ேநா�காம0 மன�தா0 ேநா�2�, ேநா�க0 ேநா�க� (ெதா0 - ேவ+ைம மய:2 - 
10) என!ப9�. 
------------ 
353.  பி=�ைக ேபாD� திர. 2ற:கி6 

அணி'� நீ�கி! பிைண அ6னா. 
அ=� கி4கிணி'� அ� சில��� 
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விர0 ேமாதிர�ேதா9 அகறிய பி6 
ெகா=! 5�) உதி
�த ேதாற� ேபா0 

ெகா.ள� ேதா6றி அண:2 அலற 
உ9�தா. 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'� நீ�கி - பி=யி6 ைபேபால� திர4ட )ைடயி6ேம0 அணி�த 
2ற:2ெசறி எ6;� அணிைய'� நீ�கி; அ= கி4 கிணி'� அ�சில��� விர0 
ேமாதிர�ேதா9 அகறியபி6 - அ=யி0 அணி�த கி4 கிணிைய'� சில�ைப'� 
காலாழிைய'� நீ�கிய பிற2; ெகா= 5�) உதி
�த ேதாற�ேபா0 ெகா.ள� 
ேதா6றி - ெகா=ெயா6+ மல
�) உதி
�த கா>சிைய!ேபா0 ேதா6றி; அண:2 
அலற -(த6;ட6 வ�த) ெதGவ� வாGவி>டழ; உரேவா6 சி+வ6 உய
கஎன - 
அறி-ைடேயானாகிய மக6 ேம�ப9க எ6+; க0ேதாG H4கE:க� உ9�தா. - 
காவி ேதாG�த H4ணிய ஆைடைய உ9�தா.. 
 
விள�க� : ெகா=!5�) உதி
�த : ஒ+ைமயா சிைனவிைன �த6ேம0 ஏறினா
. 
க0 - காவி�க0. உய
க எ6றா
 ேநா6பி6 பய6 அ)வாகE6. உரேவா6 சி+வ6 
எ6றா., பைகைய ெவ0ல! பிற�ததா0. 
--------------- 
354.  பா0 உைட அமி
த� ைப� ெபா6 

கல�திைட! பாைவ அ6ன 
*0 அ9 H�!பி6 ந0லா
 

ஏ�த-� ேந
�) ேநா�காC 
ேச0 அ9 க4ணி கா�த. 

தி�மணி� )9!� �6 ைக 
வா0 அட2 அ�ளிC ெசGய 

வன�) உைற ெதGவ� ஆனா..  
 
ெபா�. : பாைவஅ6ன *0அ9� H�!பி6 ந0லா
 - பாைவ யைனயரான, 
*லைனய H4ணிைட மகளி
; பா0உைட அமி
த� ைப�ெபா6 கல�திைட ஏ�த-� 
- பா0கல�த ேசாைற! �திய ெபாகல�திேல எ9�) நிபி;�; ேந
�) ேநா�காC 
ேச0அ9 க4ணி - வி��பி ேநா�காத ேசEைன ெவ6ற க4ணா.; தி�மணி� 
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கா�த. )9!� �6ைக வா0 அட2 அ�ளிCெசGய - �6� அழகிய மணி�ைன�த 
கா�தளி6 )9!�!ேபா6ற த6 �6ைகேய Qய இைல�கறிைய இர:கி ந0க; 
வன�)உைற ெதGவ� ஆனா. (�6ன
 இ0Dைற ெதGவமானவ.) கா>=0 
வா%� ெதGவமாக ஆயினா.. 
 
விள�க� : ைப�ெபா கல�திைட! பால=சிைல! பணிமகளி
 ஏ�த-� ேந
�) 
ேநா�கா நிைல ெச0வC சிற!ைப� கா>9கிற). இ!ேபா) த6 ைகேய 
இைல�கறிைய அ�ளிC ெசGய இ��த0 வ+ைம� ெகா9ைமைய� கா>9கிற). 
எனேவ, ெச0வ� நிைலயாைம ஈ:2� <ற!ப9கிற). ஆனா0, நCசினா
�கினிய
, 
உண- ஒழி�) Hக
Cசிேய நிக/�தைமயி6 ேநா�கில. எ6ப
. Hக
Cசியினா0 
ெமGேசா
�தா0 உண- �தEயன ெகா49 ேசா
ைவ! ேபா�க ேவ49தE6 
உண- ஒழி�) Hக
Cசி நிக/த0 இய0ப6+. அமி
த� - அ=சிD�2 உவமவா2 
ெபய
. பாைவ - ெகா0E! பாைவ. கா�தளின) தி�மணி� )9!�!ேபா6ற �6ைக 
எ6க. அ�ளிCெசGய எ6ற) அ�ள எ6;� ஒ�ெசா6னீ
ைம�). இதைன, அ�ளி 
எ6+�, ெசGய எ6+� பிாி�) நCசினா
�கினிய
 அ�ளி எ6பதைன அ�ள எ6+ 
திாி�)�, ெசGய எ6பதைன� ெதGவ�தி2 அைடயா�2வ
. இ:ஙன� ெசGதE 
ேபாத!பயனி6ைம கா4க. 
---------- 
விசைய'ட6 வ�த ெதGவ� விைடெப+C ெச0Dத0 
355.  ெம0 விர0 ெமEய� ெகாGத 

2ள ெந0D� விைள�த ஆ�ப0 
அ0E'� உண:2� �6றி0 

அணி0 விளி�) இாிய ஆமா6 
�0Eய 2ழவி� தி:க. 

ெபாழி கதி
� 2!ைப ேபாD� 
ந0 எழி0 கவாி ஊ>ட 

ந�பிைய நிைன�2� அ6ேற.  
 
ெபா�. : ெம0விர0 ெமEய� ெகாGத 2ள ெந0D� - (தவமகளி
) ெம6ைமயான 
விர0க. வ��த! பறி�த 2ள ெந0D�; விைள�த ஆ�ப0 அ0E'� - �றிய 
ஆ�பல0Eயி6 அாிசி'�; உண:2� �6றி0 - உல�� வாயிE0; அணி0 விளி�) 
இாிய! �0Eய ஆமா6 2ழவி - அணி0 க�தி�ெகா4ேடாட வ�) அைண�த 
கா>9! ப�வி6 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; 
ந�பிைய நிைன�2� - ந�பி பிற
 பாைல உ49 வள
வைத விசைய நிைன!பா.. 
 
விள�க� : கவாி - கவாிமா6: சிைனயா2 ெபய
. ஆ�பல0E: இ� ெபயெரா>9. 
அ0E : அாிசிைய உண
�தியதா0 ெபா�ளா2 ெ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'. தி��த�க�னிவாி6 தைலசிற�த 
ந0Eைச! �லைம�2 ஓ
 எ9�)�கா>டா2� ெப�ைம'ைட�தாதDண
க. 
இ�க��தி6 அழகிைன� க4ட க�பநாட
 த:காவிய�ேத, 
 
ஏ
2லா �க�தினாைள இைற�க ெம9�) ேநா�கி� 
தா
2லா மல:க6 மா
ப6 தாயைர நிைன�) ைந�தா6 (கி>கி�ைத - 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� 

அைட�கல� எ6+ நா9� 
க4ணிய 2ல;� ெதGவ� 

கர�) உைர�) எ%�த) அ6ேற.  
 
ெபா�. : ெப4ைம நா4 வன!� சாய0 ெப�மட� மா) ேபசி6 - அைமதி� 
த6ைம'� நாA� அழ2� ெம6ைம� த6ைம'� ெப�ைமமி�க மட;� காதD� 
ஆகியவைற ஆராயி6; ஒ4ைமயி6 ஒ�:2 <= உ�- ெகா4ட அைனய ந:ைக 
- அைவ தா� விள�க�ற ஒ6+ <= ஒ� வ=- ெகா4டா ேபாD� ந:ைகயாகிய 
இவ.; ந4ணிய H:க>2 எ0லா� அைட�கல� எ6+ - நப4ெபலா� ெபா��திய 
H:க>2 எFவைகயா;� அைட�கலமாயின. எ6+ <றி; நா9� க4ணிய 
2ல;� கர�) உைர�) - விசையயி6 நா>ைட'� க�த2ாிய 2ல�ைத'� 
மைற�)� <றி; ெதGவ� எ%�த) - <னி வ=வான ெதGவ� ேபாத2 ஒ�!ப>ட). 
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விள�க� : ெப4ைம - அைமதி� த6ைம. மட� - ெகா@�த� ெகா49 ெகா4ட) 
விடாைம. மா) - காத0: மாத
 எ6;� உாிC ெசா0 ஈ+ திாி�த). 
----------- 
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! ேபா�கினா..  

 
ெபா�. : உ+தி U/�) அவ4 ஓடE6 - விசைய�2 ேவ49� நல6கைள 
ஆராG�தவா+ த6 இ�!பிட�தி2! ேபாக� ெதGவ� ஒ�!ப>டதா0; ம+இ0 
ெவ42ைட ம6னவ6 காத0 அ� சி+வ6 த6ைமைய - 2றமற ெவ42ைட 
ேவ�தனி6 அ6��2ாிய ந�பியி6 நிைலைமைய; ஆயிைடC ேச
�) அறி�) - 
இராசமா�ர�ைதC சா
�) அறி�); இFவழி 2+க வ� என - இ:ேக 2+கிய 
கால�திேல வ�மி6 எ6+; <னிைய! ேபா�கினா. - <னி '�வ� ெதGவ�ைத 
விசைய ேவ4= வி9�தா.. 
 
விள�க� : ஆயிைட : �>9 நீ4டதா0 யகர� ேதா6றிய); அFவிட� எ6+ 
ெபா�.. ஓட0 : எ4ண� ஓ9த0. ேச=ைய வ� ெமன உய
�)� <றினா. தா6 
நி2� தவநிைல� ேகப. (ெதGவ� த6 ெதGவ� த6ைமயா0 விசைய�2� த6 
மகைன� கா�க� <னி ெச0ல ேவ49 ெம6ற எ4ண�ைத உ4டா�கிய) எ6ப
 
நCசினா
�கினிய
.) 
------------ 
358.  ெந3சி6 ஒ�) இனியாைள எ6 நீ
ைமயா0 

வ3சி�ேத6 என வ3சி அ� ெகா�� அனா. 
ப3சி ெம0ல= ப0 கல6 ஆ
!பC ெச6+ 
இ3சி மா நக
� த6 இட� எGதினா..  

 
ெபா�. : வ3சி அ� ெகா�பனா. - அழகிய வ3சி� ெகா= ேபா6ற அண:கினா.; 
இனியாைள ெந3சி6 ஒ�) எ6 நீ
ைமயா0 வ3சி�ேத6 என - இனிய ப4�ைடய 
விசையைய மன� ஒ�) எ6 ெதGவ� த6ைமயா0 (சி+வ6 நிைலயறி�) வ�ேவ6 
எ6+) வ3சி�ேத6 எ6+ வ��தியவா+; ப3சி ெம0 அ=! ப0கல6 ஆ
!பC 
ெச6+ - ப3சைனய ெம0Eய அ=களா பல கல6க@� ஒE�கC ெச6+, இ3சி 
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மாநக
 த6 இட� எGதினா. - மதிைல'ைடய இராசமா�ர�தி6 �ற�ேத உ.ள 
�9கா>ைட அைட�தா.. 
 
விள�க� : ெதGவ� த6ென3சி6 அ:ஙனேம வ�2வ6 எ6+ ஒ!��ெகா49 
அ:ஙன� ஒ!��ெகா4டைம ெந3சறி�த வ3சகமாத2 வ��திெற6க. இஃ) 
அ�ெதGவ�தி6 மாசற உள�திைன ந62 கா>9கி6ற). வ3சிய: ெகா�பனா. 
எ6ற) ெதGவ�ைத. த6னிட� : �9கா9. 
-------------- 
359.  தா;� த6 உண
வி0 தள
�) ஆற-� 

மானி6 ேநா�கி வ�� வழி ேநா�கி நி6+ 
ஆனிய� பல ஆைசயி0 ெச0Dேம 
ேத6 இய��� ஓ
 ேத� ெபாழி0 ப.ளிேய.  

 
ெபா�. : மானி6 ேநா�கி - மானைனய ேநா�கிைன'ைடய விசைய; தா;� த6 
உண
வி6 ஆற-� தள
�) - தா;� அ� <னிைய� ெதGவ� எ6+ அறியாத த6 
ெப4ைம 'ண
வினாேல மிக-� ேசா
-+; வ�� வழி ேநா�கி நி6+ - வ�� 
ெநறிைய! பா
�தவா+ நி6+; ஆைசயி6 பல ஆனிய� இ6;� வ�வா. வ�வா. 
எ6ற ஆைசயினாேல பல நா>க. (இர-� பகDமாக); ேத6 இய��� ஓ
 ேத6 
ெபாழி0 ப.ளி ெச0D� - வ49க. �ரD� ேத6 ெபாதி�த மல
�காவி0 உ.ள 
ஒ� ப.ளியிேல தவ வா/�ைகைய நட�)வாளாயின.. 
 
விள�க� : மானி6 : இ6 : சாாிைய. இCெசG'. அவலC �ைவ�2 ஓ
 ஒ!பற 
எ9�)�கா>டா2�. த6;ண
வி6 எ6ற) தன�2ாிய ெப4ைம'ண
வினா0 
எ6றவா+. ஆற-� - மிக-�. ஆனிய� - (ஆநிய�) நா.; பகDமா�; பய:ெக% 
ெவ.ளிய ஆநிய நிப எனவ�� பதி+! ப�தா;� அஃ) அ!ெபா�>டாதலறிக. 
------------- 
360.  ம>9 அவி/ ேகாைத வா. அன உ4க4 மயி0 அ6னா. 

க>9 அழ0 எFவ� ைக� மிக நீ�கி� களி<ர 
வி>9 அக0- ஆறா ேவ>ைகயி6 ஓ9� ெபா%) இ! பா0 
ப>டைத எ0லா� ப0லவ
 ேக>க! பக
2 உேற6.  

 
ெ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 �ந�ைதயி6; க>9 அழ0 எFவ� ைக�மிக நீ�கி� களி<ர - மகைன 
யிழ�த ெப� ெந�!பைனய )6ப�ைதC சிறி)மி6றி! ேபா�கி� களி!� மி2தலா0; 
வி>9 அக0- ஆறா ேவ>ைகயி6 ஓ9�ெபா%) இ!பா0 - �ந�ைதேய ய6றி 
மேறா�� ந�பிைய வி>9 நீ:2தைல வி��பாத காதDட6 கழி�த அFவிரா! 
ெபா%)�2! பிற2; ப>டைத எ0லா� ப0லவ
 ேக>க! பக
2 உேற6 - ந�பி�2 
ேந
�தைத ெய0லா� எ0ேலா�� ேக>2மா+ <+ேவனாக� ெதாட:கிேன6. 
 
விள�க� : அக0- - அகசி. ேவ>ைகயி6 : இ6 : சாாிைய. பக
2 : த6ைம 
ெயா�ைம விைன�+. (எ6ற) த�மா0 சாித� <+த0 அாிதாகE6, இனி 
ேவ>ைகயா0 க9க� கழி'� ெபா%) எ6+மா� எ6+ <+கிறா
 
நCசினா
�கினிய
.) ஈ49 எ6ற) ..... ெபா%ெத6+மா� எ6+.ள 
நCசினா
�கினிய
 விள�க� ந62 ெதளிய� ேதா6றவி0ைல. அ) எ6ற) த�மா 
சாித� <+த0 அாிதாக-� ேவ>ைகயினாேல (ஓ9� ெபா%தி!பா0) க9க� 
கழியாநி6ற அ!ெபா%தி2 இ!பா0 ப>டைத எ0லா� பக
2ேற6எ6றா
 
எ6;� க��)ைடயதாக இ��த0 ேவ49� எ6+ ேதா6+கி6ற). 
---------- 
361.  <ற� அ3�� ெகா0 Hைன எஃகி6 இைளயா;� 

மாற� அ3�� ம6னிய கபி6 மடவா@� 
ேபாறி� த�த �4ணிய
 <=! �கேழாைனC 
சீற� )!பி6 சீவக6 எ6ேற ெபய
 இ>டா
.  

 
ெபா�. : <ற� அ3�� ெகா0Hைன எஃகி6 இைளயா;� - <+வ;� 
ந9:2� ெகா0D� �ைன'ைடய ேவேல�திய க�)� கட;�; மாற� அ3�� 
ம6னிய கபி6 மடவா@� - கணவ6 ெமாழி�2 ம+�)� <ற அ3�� ெபா��திய 
கபிைன'ைடய �ந�ைத'�; ேபாறி� த�த �4ணிய
 <= - வி��பி 
அைழ�)வ�த சா6ேறா
 <=; சீற�)!பி6 �கேழாைன - சினவEைம'ைடய 
�கேழாைன, சீவக6 எ6ேற ெபயாி>டா
- (ெதGவ� <றியவா+) சீவக6 எ6ேற 
ெபயாி>டைழ�தன
. 
 
விள�க� : ெகா0Hைன : விைன�ெதாைக. (மாற� அ3�� ம6னிய க� 
எ6பத2C ெசா0ல!�கி6, ெசாD� அ3��க� எ6+ ெபா�. <+வ
 
நCசினா
�கினிய
.) சீவக6 சீவி�தைல'ைடயவென6+ ெதGவ� 
வா/�தினைமயி6 அ!ெபயேர ஆயி+. மாற� அ3�� க� எ6பத2, 
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கெபன!ப9வ) ெசாறிற�பாைமேயயாகE6, கணவ6 ெசாறிற��த2 அ3�� 
க� எ6றேல ேநாிதா�. 
----------- 
362.  ேமக� ஈ6ற மி6 அைனயா. த6 மிளி
 ைப� 54 

ஆக� ஈ6ற அ� �ைல இ6 பா0 அமி
) ஏ�த! 
ேபாக� ஈ6ற �4ணிய6 எGத கைணேய ேபா0 
மாக� ஈ6ற மா மதி அ6னா6 வள
கி6றா6.  

 
ெபா�. : ேமக� ஈ6ற மி6 அைணயா. த6 மிளி
 ைப�54 ஆக� ஈ6ற -
�கிEட�)� ேதா6றிய மி6 ேபா6ற �ந�ைதயி6 விள:2� ��தணி �ைன�த 
மா
பிட�)� ேதா6றிய; அ� �ைல இ6பா0 அமி
) ஏ�த - அழகிய �ைலக. 
இனிய பாலாகிய அ�த�ைத� ெகா9�க; ேபாக� ஈ6ற �4ணிய6 - தா6 ச�தி'3 
சிவ�மாக இ��) உலகி2 இ6ப�ைத ந0கிய அ�ளாள6; எGத கைணேயேபா0 - 
வி>ட அ�பான தி�மா0 ஆG!பா=யி0 ந�தேகா6 மகனாக மைறய 
வள
�த)ேபால; மாக� ஈ6றமாமதி அ6னா6 வள
கி6றா6 - வி4ணிேல 
ேதா6றிய அழ2மி�க பிைற ேபா6ற சீவக6 க�)�கட6 மகனாக வணிக
 
இ0ல�திேல வள
கி6றா6. 
 
விள�க� : �4ணிய6 எ6றா
 திாி�ர�ைத அழி�)� ந3�49� ப0Dயி
கைள': 
கா�தE6. மா - ஈ49 அழ2. மதி - பிைற. ேபாக� ஈ6ற �4ணிய6 எ6ற) 
திாி�ர� எாி�த விாிசைட� கட-ைள. அவ6 உலகி2! ேபாகமளி�தைல, 
ேபாகியாG இ��) உயி
�2! ேபாக�ைத! �ாித0 ஓரா
 என-�, இட!பாக 
மாதராேளா=ைய� )யி
�கி6ப� அைட!பானா� என-� வ�� 
சிவஞானசி�தியாரா;� (�ப�.701-74) உண
க. கைண - தி�மா0. விாிசைட� 
கட-. திாி�ர� எாி�தகாைல� தி�மா0 கைணயாக வி��தா6 எ6ப) �ராண�. 
------------ 
363.  அ� ெபா6 ெகா�பி6 ஆயிைழ ஐவ
 நல6 ஓ�ப! 

ைப� ெபா6 5மி! ப0 கதி
 ��தா
 சகட�� 
ெச� ெபா6 ேத�� ேவழ�� ஊ
�) நிதி சி�தி 
ந�ப6 ெச0D� நாளி;� நா@� நல� மி�ேக. 

 
ெபா�. : அ� ெபா6 ெகா�பி6 ஆயிைழ ஐவ
 நல6 ஓ�ப - அழகிய ெபாெகா= 
யைனய அணிகல6 அணி�த ஐவைகC ெசவிEய�� எ0லா நல�ைத'� ேபாறி� 
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கா�க; ைப� ெபா6 5மி - �திய ெபா6னாலைம�த நில�திேல; பலகதி
 ��) ஆ
 
சகட�� - பல ஒளிவி9� ��)�களா0 ஆன வ4=ைய'�; ெச�ெபா6 ேத�� - 
ெச�ெபா6னாலான ேதாிைன'�; ேவழ�� - ெபா6னா ெசGத யாைனைய'�; 
ஊ
�) - ெசD�தி; நிதி சி�தி - ெபா6ைன ந0கி; நா. நா@�; நாேடா+�; நல�மி�2 
- அழ2 மி2�); ந�ப6 ெச0D� - சீவக6 வள
வானானா6. 
 
விள�க� : ஐவ
 : பாரா>9வா., பாX>9வா., தாலா>9வா., ெசா0 கபி!பவ., 
ைகயி0 ஏ�தி வள
!பவ.. 2ழவி! ப�வ�)� ெகாைட யிய0பாைகயா0, நிதி சி�தி 
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 ஏ�தC 
ெச0D� ம6ேனா சீவக6 ெதGவ! பைக ெவ6ேற.  

 
ெபா�. : ப05� ெபாGைக� தாமைர ேபா6+� - பல மல
க. நிைற�த 
ெ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:க�2>= ேபா6+� - ெகா0D� சி:க� 2�ைள 
ேபா6+�; இF-ல2 ஏ�த - இF-லக� �கழ; ெதGவ!பைக ெவ6+ - 
ெதGவ:களா 2ழ�ைதக>24டா2� தீ:கி0லாம0; சீவக6 ெச0D� - சீவக6 
வள
கி6றா6. 
 
விள�க� : சீவக;ட6 வள�� பல ேதாழைமC சி+வ
களி சிற�தைமயி6 தாமைர 
மல
 உவம�. உட6 வள
ேவா
 சீத�த6, ��திேசன6, ப)�க6, ேதவத�த6 எ;� 
நா0வ�� சCச�த;ைடய அக!பாிவார மகளிராகிய ஐ�*+வ
 ம�க. 
ஐ�*+வ�� ஆகிேயா
. க>=ய:கார6 வ��)வதா0 அ3சிய இவ
களி6 
ெபேறா
க. இவ
கைள� க�)�கடனிட� வி9�) வள
�க ேவ4=ன
 எ6ப
. 
இவ
களி சCச�த6 அைமCசாி0 ஒ�வனான சாகர;�2� 2�த�ைத�2� மக6 
சீத�த6. சCச�த6 பைட�தைலவ6 அசல;�2� திேலா�தைம�2� பிற�தவ6 
��திேசன6. சCச�த6 ந4பனான தனபால6 எ6;� வணிக;�2� 
பவி�திைர�2� பிற�தவ6 ப)�க6. சCச�தனி6 மெறா� ந4ப6 
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விசயத�த;�2� பிாீதிமதி�2� ேதா6றியவ6 ேதவத�த6. (வானிட�)� ேதவ
 
�தலாயினாாிட�)� இ6ப�ற! பர�கி6ற மதியாவ) அறி-; அ) ஒ� வ=- 
ெகா4டா ேபா6+� எ6+ ெபா�. <+வ
 நCசினா
�கினிய
. 2>='� பற%: 
<றவ4 வைரயா
 (ெதா0 -மர� - 10) எ6றதனா., <+ எ6றதனா, �E 
�தEயவறி2� <றிய இளைம! ெபய
 சி:க�தி2: ெகா4டா
. ெதGவ!பைக 
- வால சிகிCைச ெய6;� *E <றிய ெதGவ! பைக. 
------------ 
365.  மணி'� ��)� மா� அ+ ெபா6;� பவள�� 

அணி'� ெபG'� மாாியி6 ஏபா
�2 அைவ ந0கி� 
கணித� இ0லா� கபக� க�)� கட6 ஒ�தா6 
இைண ேவ0 உ4க4 �ந�ைத'� இ6ப� ெகா= ஒ�தா..  

 
ெபா�. : மணி'� ��)� மா�அ+ ெபா6;� பவள�� அணி'� அைவ - மணி 
�தEயைவகைள; ெபG'� மாாியி6 -ெபGகி6ற �கி0 ேபால; ஏபா
�2 ந0கி - 
இர!பவ
�2� ெகா9�); க�)�கட6 கணித� இ0லா� கபக� ஒ�தா6 - 
க�)�கட6 அளவி0 அட:காத கபக�ைத! ேபா6றா6; இைணேவ0 
உ4க4ந�ைத'� இ6ப� ெகா= ஒ�தா. - இைணயாகிய ேவலைனய, ைம தீ>=ய 
க4கைள'ைடய �ந�ைத'� அ� கபக�தி பட�� காமவ0E ேபா6றா.. 
 
விள�க� : கபக� ேவ4=ன பிறேக ந02�; மாாி ேவ4டாமேல ந02�. 
க�)�கட6 இர4ைட'� இF வி�வைக� ெகாைடயாD� ஒ�தா6. (கணித� 
இ0லா� க�)�கட6 என� <>9வ
 நCசினா
�கினிய
.) �ந�ைத: தைல�2ைறயாக 
ந�ைத என வ�த). இ) 29மி ைவ�த2 �6�.ள க�ம:களிD� நாெடா+� 
நட�): க�ம:களிD� ெகாைட�கட6 அம
�தைம <றினா
. 
----------- 
366.  சாதி! ைப� ெபா6 த6 ஒளி ெவௗவி� தைக 26றா 

நீதிC ெச0வ� ேம0 ேம0 நீ�தி நிைற- எGதி! 
ேபாதிC ெச0வ� 54டவ
 ஏ�)� ெபாEவினா0 
ஆதி கால�) அ�தண6 காத0 மக6 ஒ�தா6.  

 
ெபா�. : சாதி! ைப�ெபா6 த6 ஒளி ெவளவி - உய
�த �திய ெபா6னி6 ஒளிைய� 
கவ
�); நீதிC ெச0வ� ேம6ேம0 நீ�தி - ஒ%:காகிய ெச0வ�ைத ேமD� ேமD� 
அறி�); நிைற- எGதி - க0வி�2ாிய ப�வ� நிைற�); ேபாதிC ெச0வ� 54டவ
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ஏ�)� ெபாEவினா0 - அறிவாகிய ெச0வ�ைத அைட�தவ
 ேபா+� 
ேம�பா>=னா0; ஆதி�கால�) அ�தண6 காத0 மக6 ஒ�தா6 - �தகால�) 
நா6�க;�2� காத0 மகனான �வாய�� ம;ைவ! ேபா6றா6. 
 
விள�க� : சாதி! ைப�ெபா6 த6ெனாளி ெவளவி எ6றதனா0 ெமGெயாளி'� 
நிற�� உ4டாயினைத� <றினா
. அ�தண6 மக6: இய0பான அறிவி2 
உவைம. இனி�, தீ
�த:கராி0 ாிஷப(வாமி மக6 பரதராச ச�கரவ
�தி ெய6+� 
உைர!ப
. நிைற- எGதி (க0விக2� ப�வ� நிைற�).) எ6றதனா கபத2�6 
ஒ%�க�� இயைக யறி-� அைமய ேவ49ெம6ப) க��தாயி+. நீதிC ெச0வ� 
நீ�தி ேம6ேம0 நிைற ெவGதி எ6+ ெமாழி மாறி, ெசௗளCசட:2 கட�) 
நாமகைள! �ண�� ப�வ� �ைறேய நிைற�) எ6+ ெபா�. <றி, 
a�திாிய;�2 ைவதிக� ேவ49தE6 ெசௗள�தி2 �6�.ள க6ம�� 
ெசௗள�: <றினைமயா6, ேமD� உபநயன� �தEயன-� விாிய� <றாராயி;� 
அF விட:களிேல 2றி!பா6 உண
க எ6+ விள�க: <+வ
 நCசினா
�கினிய
. 
நாமகைள! �ண�� ப�வ� - க0வி க2� ப�வ�. 
------------ 
367.  நன� தைல உலகி0 மி�க ந0 Hத0 மகளி
 த:க. 

மன� தைள பாிய நி6ற மதைல ைம ஆ9க எ6ேற 
ெபா6 அ� ெகா= இைற3சி நி6+ 5மக. �ல�பி ைவக 
அன:க;�2 அவல� ெசG'� அ4ண0 நறாG உைர�தா..  

 
ெபா�. : அன:க;�2 அவல� ெசG'� - காம;�2� )6ப�>9�; அ4ண0 
நறாG ெபா6அ� ெகா= இைற3சி நி6+ - சீவகனி6 நறாG (�ந�ைத) 
ெபாெகா= ேபால வண:கி நி6+; நன�தைல உலகி0 மி�க ந6;த0 மகளி
 - 
பரவிய இட�ைடய உலகிேல ேம�ப>ட விற0 மட�ைத'� �க/ மட�ைத'�; த:க. 
மன� தைள பாிய -(இவைன அைடயாைமயா0) த:க. மன�தி 2வி�தி��2� 
வ��த� நீ:க; நி6ற மதைல ைம ஆ9க எ6+ - இனி �ைறேய இ��கி6ற 
ைமேயாைல பி=�க எ6+; 5மக. �ல�பி ைவக உைர�தா. - தி�மக. 
தனி�தி��க� <றினா.. 
 
விள�க� : இ) �ந�ைதயி6 ெதாழிலாதE6 அவ. சா6ேறாாிட� <றினா.. 
ெச0வC ெச��கி6றி� கைல ககேவ49மாதE6, 5மக. �ல�பி ைவக எ6றா
. 
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பல *0கைள� ககேவ ெவறி'� �க%�4டா� எ6+, தைளபாிய ைமயா9க 
எ6றன.. இனி, இCெசG'ளி0 5மக. எ6பதைன நிலமக. எ6+ ெகா49 
ேநா+� ெபறிேல6 எ6+ �ல�பி�கிட!ப எனி;மா�. ைமயாட0 - ைமேயாைல 
பி=�த0; கக� ெதாட:2:கா ெசGவெதா� சட:2. இதைன இ�கால�தா
 �வ= 
Q�க0 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 உறா
.  
 
ெ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 வைள�ேதா.கைள'� உைடய 
�ந�ைத'�; யா/ ம�>9� மழைல� தீ3ெசா0 மதைலைய - யாைழ'� ம�>9� 
இனிய மழைலC ெசாகைள'ைடய சீவக3 சி+வ;�2; மயி0 அ� சாய0 
2ைழ�கஞான� எ6;� - மயிலைனய ெம6ைம� த6ைமைய'� 2ைழயணி�த 
�க�ைத'�ைடய ைலக எ6;�; 2மாிைய! �ண
�க0 உறா
 - க6னிைய 
மண�=�க� ெதாட:கின
. 
 
விள�க� : 2ைழ�க ஞானெம6;: 2மாி எ6ப) 2ைழய! 
ப4Aகி6ற�ைடயஞானெம6;:2மாி எ6;� ெபா�ைள'� ேதா+வி�த). 
2ைழ- - அ�.. கைல எ!ேபா)� அழிவறதாகE6, 2மாி எ6றா
. 
(நCசினா
�கினியேரா, ேவ+ த6 க��தறிவா
, இ6றி இவேன த6 க��தறிய� தா6 
அழியா தி��தE6 2மாி எ6றா
 எ6ப
.) மதைலைய� 2மாிைய! �ண
�கDறா
 
எ6ப), சா�தைன *ைல� கபி�கDறா
 எ6றா ேபால நி6ற). 
----------- 
சீவக ந�பி'� அCசண�தி 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 ஏப� 

தி��) ெபா6 க4ணியா2C 
ெச0விையC ேச
�தினாேர.  

 
ெபா�. : அ��ெபா;� மணி'� ��)� காண�� 2+ணி ஆக! பர�த - அாிய 
ெபா6;� மணி'� ��)� ெபாகா�� 2+ணி எ6;� அளவாக! பர!பிய; 
எலா!பிர!�� ைவ�) - எ0லா! பிர!பாிசிகைள'� ைவ�); ைப�ெபா6 ெசG 
தவிசி6 உCசி இ��) - �திய ெபா6னாலான இ��ைகயி6 ேமேல ஆசிாிய6 
மாணவ6 �தEேயா
 அம
�); தி��) ெபா6 க4ணியா2 - அழகிய 
ெபா6மாைல அணி�த சீவக;�2; ெபா6 ஓைல ெச� ெபா6 ஊசியா0 எ%தி - 
ெபா6 ஓைலயிேல ெபா6 ஊசியா0 எ%தி; ெச0விைய ஏபC ேச
�தினா
 - 
நாமகைள அவ6 ஏ2மா+ �ண
�தன
. 
 
விள�க� : பிர!� - ெதGவ�தி2! பைட�தெபா�>9 ஒFெவா6+� 
2+ணியளவிறா� <ைடயிE>9 ைவ�2� ெபா6 அாிசி �தEயன. சி0பEC 
ெசG) ப0பிர!� இாீஇ (234) எ6றா
, தி���கா+!பைடயி;�. ஆசிாிய6 
�தEேயா
 என எ%வாG வ�வி�ேதா)க. மன:ெகா.@�வைக எ6பா
 ஏப 
எ6றா
. க4ணியா6 : சீவக6. ெச0வி : நாமக.. 
------------- 
370.  நாமக. நல�ைத எ0லா� 

நய�) உட6 ப�கி ந0 *0 
ஏ �த0 ஆய எ0லா! 

பைட� கல� ெதாழிD� �றி� 
காம;� கனிய ைவ�த 

�ல� கைர க49 க4 ஆ
 
5 மக. ெபாE�த மா
ப6 

�விமிைச� தில� ஒ�தா6.  
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ெபா�. : க4 ஆ
 5மக. ெபாE�த மா
ப6 - க4A�2 நிைற�த, தி�மக. 
த:கிய மா
பனான சீவக6; நாமக. நல�ைத எ0லா� நய�) உட6ப�கி - 
நாமகளி6 அழைக ெய0லா� வி��பிC ேசர� க+; ந0*0 ஏ �தலாய எ0லா! 
பைட�கல� ெதாழிD� �றி - ந0ல பைட�கல *0களி <றியவா+ அ�� 
�தலாகிய எ0லா! பைட�கல! பயிசிகைள'� �ற� க+; காம;� கனிய 
ைவ�த �ல� கைர க49 - காம;� உள�+2மா+ அைம�த இைசைய'� 
கைரக49; �விமிைச� திலக� ஒ�தா6 - நிலமக. ெநறியி0 திலக� ேபா6றா6. 
 
விள�க� : ெசா0லா <+வன எ0லா� அட:2த2, எ0லா� எ6றா
. (ப�கி 
எனேவ த6 2ல�தி2ாிய ேவத�� அதிகாி�க ேவ49தE6 ஈ4ேட உபநயன�: 
<றினா
, இ), சாம கீத ம+ெமா6+ சாமி ந62 பா=னா6 (சீவக-2038) 
எ6பதனா;� பிறவறா;� உண
க, - நCசி.) �ல� - அறி-. அ) *D�கானதா0 
காாிய ஆ2ெபய
. இைச <றேவ <�)� அட:2�. �6 *0கைள� கறதேகப� 
ெதாழி0கைள� கறாென6றா
. நாமகணல� - கைலயழ2. நய�)ட6 ப�கி 
எ6றதனா0 ப�2வா
 அ6ன ஆ
வ�ைடயராG� க2� தைலமாணா�க
 த6ைம 
'ைடயனாG எ6ப) ேபாத��. கைல உண
Cசியா0 Hக
வதாகE6 ப�கி எ6றா
. 
காம;: கனியைவ�த �ல� எ6ற) இைசைய'� நாடக�ைத'�. 5மக. ெபாE�த 
மா
ப6 நாமக. ெபாE�த உள�தனாG� திலக� ஒ�தா6 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� ேதாளினா2� 
க6+ ஒளி�) அகல ைவ�த 

கறைவயி0 கனி�) நி6றா
.  
 
ெபா�. : மி6 ெதளி�) எ%தி அ6ன விள:2� H4 H�!பி6 ந0லா
 - மி6ைன 
நிைலெபற நிக� ெதளிவி�) அதனிட�ேத மகளி
 உ+!��கைள எ%திைவ�தா 
ேபால விள:2� H4ணிைட மகளி
; ெபா6 ெதளி�) எ%தி அ6ன 5��ற! பசைல 
�/கி - ெபா6ைன� ெதளி�) எ%தினா ேபா6ற த� ெபாE-ைடய ெமGயிேல 
ேதா6றிய பசைலயி0 �%கி; 26+ ஒளி�) ஒழிய நி6ற 2:2ம� ேதாளினா2 - 
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மைலமைற�) நீ:க நி6ற, 2:2ம� அணி�த ேதாைள'ைடய சீவகைன எ4ணி; 
க6+ ஒளி�) அகல ைவ�த கறைவயி6 கனி�) நி6றா
 - க6ைற மைற�)! 
பாD4ணாம0 ைவ�க!ப>ட ப�ைவ! ேபால அ6பிேல கனி�) நி6றா
. 
 
விள�க� : மி6 ெதளி�) எ%தி அ6ன H�!பி6 ந0லா
 எ6ப), ெதளி�த ெசா0 
ேதறியா
�2 (2ற. - 1154) எ6றா ேபால வ�த). இனி மி6ைன� கைர�ெத%தி 
அ6ன ந0லா�மா�. �ற� - த� ெமGயிட�. இதனா 2ல� க6னியைர� <றினா
. 
26+ ஒளி�ெதாழிய நி6ற ேதா. - இவைற ஒFேவெம6+ மைலக. 
மைற�)ேபாத2� காரணமான தி4ைம'� ெப�ைம'�ைடய ேதா. எ6க. 
கறைவ - கறா. 
--------------- 
372.  விைல பக
�) அ020 வி2� 

ே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. 

சீவக2 அரறி ஆறா
.  
 
ெபா�. : அ020 விைல பக
�) வி2� ேவE;� ெவGய க4ணா
 - அ02ைல 
விைல <றி விற 2ாிய ேவE;: ெகா=ய கள-+ க4ணின��, இைளய
 
மா
ப� �க�) �ாிவில
 எ%தி வா%� கைல யிக�த இனிய ெசா0லா
 - 
இைளய�ைடய மா
பிைன �ைலயினா0 �க�) நீ:காம0 எ%தி வா%�, 
கைலயிைன� கற இனெமாழியா��; க:2D� பகD� எ0லா� சிைலயிக�) 
உய
�த தி4ேடா. சீவக2 அரறி ஆறா
 - இர-� பகDமாகிய எ0லா� 
கால:களிD�, விகைலைய� க+ உய
�த தி4ணிய ேதாளா6 சீவகைன 
நிைன�) அ%) ஆறாராயின
. 
 
விள�க� : அ020 வி2: க4ணா
 - அ02ைல விற2� காரணமான க4ணா
 : 
இவ
க. பர�ைதயாி க6னிய
. இனிய ெசா0லா
 : ேபாக� Hக�� பர�ைதய
. 
இவ
க. இபர�ைதய�� ேசாி!பர�ைதய��. இபர�ைதய
 ம>9� ஒ�வ;�ேக 
உாிய
; காம�கிழ�திய
 எ6+: <ற!ப9வ
. மறவ
 (ேசாி!பர�ைதய
) யாைர'� 
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வி���ேவா
; வைரவி6 மகளி
. ேவE;� ெவGயக6 எ6ற) அ020. விற2� 
2றி!ேப)வாG நி6ற). கள- 2=ெகா.@� க4 எ6ற நCசினா
�கினிய
 
விள�க�தி2ாிய ெசாக4=ேல�. �ாிவில
 : �ெறCச�. கைலயிக�) எ6�ழி 
இக�) எ6பதைன இக�த என� திாி�)�ெகா.க. 
-------------- 
சீவக6 வள
த0 
373.  வா6 �ைவ அமி
த ெவ.ள� 

வ�) இவ4 ெதா�க) எ6ன� 
தா6 �ைவ� ெகா4ட) எ0லா� 

தண!� அற� ெகா9�த பி6ைற� 
ேத6 �ைவ�) அர+� ைப�தா
C 

சீவக 2மர6 எ6ற 
ஊ6 �ைவ�) ஒளி+� ேவலா2 

உ+தி ஒ6+ உைர�க0 உறா6.  
 
ெபா�. : வா6 �ைவ அமி
த� எ0லா� வ�) இவ4ெதா�க) எ6ன - 
வானவ�4A� �ைவத�� அமி
த� எ0லா� இ:2 வ�) 2வி�தா ேபா6+; 
தா6 �ைவ�ெகா4ட) எ0லா� - தா6 �ைவ�)� ெகா4டைத ெய0லா�; ேத6 
�ைவ�) அர+� ைப�தா
C சீவக 2மர6 எ6ற - வ49க. ேதைனC �ைவ�) 
�ரD� �திய தாரணி�த சீவக6 எ6;�; ஊ6 �ைவ�) ஒளி�� ேவலா2 - 
ஊைனC �ைவ பா
�) விள:2� ேவேல�தியவ;�2; தண!� அற�ெகா9�த 
பி6ைற - தைடயி6றி� ெகா9�தபிற2; உ+தி ஒ6+ உைர�கDறா6 - 
நலெமா6ைற� <ற� ெதாட:கினா6 ஆசிாிய6. 
 
விள�க� : ெகா4ட ெத0லா� ; ஒ�ைம! ப6ைம மய�க�. (வா6�ைவ 
அமி
தெவ.ள� வ�) இவ4 ெதா�கெத6ன உ+திெயா6+ைர�க Dறா6 
எ6+: <>டலா� எ6ப
 நCசினா
�கினிய
.) இCெசG'. கைலயி6ப�தி2 
அழகான உவைம எ9�)� <+கி6ற). கைலையC �ைவயமி
த� எனேவ அதைன 
Hக
ேவா
 அவி'ணவி6 ஆ6றாேரா ெடா!ப
 என-�, தா6 �ைவ�ெகா4ட 
ெத0லா� எனேவ, தாமி6�+வ) என-� வ�� வ.@வ
 அ�.வா�2 நிைனவி0 
�கி/�கி6றன. 
-------------- 
374.  *0 ெநறி வைகயி6 ேநா�கி 
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H4ணிதி6 Hைழ�) தீைம! 
பா0 ெநறி பல-� நீ�கி! 

ப�தி அ� கட-. அ6ன 
ேகா6 ெநறி த%வி நி6ற 

2ண�ெதா9 �ணாி6 மாேதா 
நா0 ெநறி வைகயி0 நி6ற 

ந0 உயி
�2 அமி
த� எ6றா6.  
 
ெபா�. : *0 ெநறி வைகயி6 ேநா�கி H4ணிதி6 Hைழ�) - ஆகம: <றிய 
வழியினா0 ந6ைம தீைமைய ஆராG�) <றிய ெபா�ளினிட� ெந3� ெச6+; 
தீைம! பா0 ெநறி பல-� நீ�கி - தீய ப2தியான வழிெய0லா� நீ�கி; ப�தி அ� 
கட-. அ6ன ேகா6 ெநறி - ஞாயிற6ன அ�க! ெப�மான) ெநறிைய; த%வி 
நி6ற 2ண�ெதா9 �ணாி6 - ெபா��தி நி6ற ப4�ட6 <=னா0; நா0ெநறி 
வைகயி0 நி6ற ந0Dயி
�2 அமி
த� எ6றா6 - நா0வைக ெநறியிேல அைம�த 
ந0ல உயி
க>2 ஆ�க� எ6றா6. 
 
விள�க� : நிற�தாD� இ�. நீ�க�தாD� ஞாயி+ உவைம. 2ண�: 
இர�தின�திரய�. அைவ: ந0ஞான�, நகா>சி, ந0ெலா%�க�. நாெனறி : நரக
, 
வில:2, ம�க., ேதவ
 ஆகிய உயி
க. ெச0D�ெநறி. ந0Dயி
 - M9 ேப+ 
விைழ'� உயி
. இதைன! பFவிய சீவ6 எ6ப
 வட*லா
. *0ெநறி - இைறவ6 
ஓதிய ஆகமவழி. இCெசG'., 

ெச6ற விட�தா ெசலவிடா தீெதாாீஇ 
ந6றி6பா DG!ப தறி- 

எ6;ம�ைம� தி��2றைள நிைன!பி�கி6ற). 
 
375.  அறிவினா0 ெபாிய நீரா
 

அ�விைன 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
 அ�விைன கழியநி6ற ெநறியிைன� 2+கி - 
அறிவினா0 உய
�த ப4பின
 தீவிைன நீ:கி நி6ற ந6ெனறியிைன� <=; இ6ப 
நிைற கட0 அக�) நி6றா
 - இ6ப� நிைற�த கடEேல நி6றாராவ
, ெபாறி எ;� 
ெபயர ஐவாG! ெபா:2 அழ0 அரவி6 க4ேண - ஐ�ெபாறிக. எ6;� 
ெபயைர'ைடய ஐவாயி;� ெபா:2� ந3சிைன'ைடய பா�பினிட�ேத; ெவறி�ல� 
க6றி நி6றா
 ேவதைன� கடD. நி6றா
 - களி!ைப ஊ>9� �ல6களிேல 
அ=!ப>9 நி6றவ
க. )6ப� கடEேல நி6றாராவ
. 
 
விள�க� : தீவிைன கழிய நி6ற ெநறிையC ச6மா
�க� எ6+�, இ6ப 
நிைறகடைல, அன�த�க� எ6+� வட*0க. <+�. நிைற�கட0 எ6+ 
பாடமாயி6 இ6ப! ெப��கிைன'ைடய கட0 எ6க. ெபாறி - ெமG, வாG, க4, 
��2, ெசவி எ6பன. �ல� - �ைவ, ஒளி, ஊ+, ஓைச, நாற� எ6பன. அழ0 - ந3�; 
உவைமயா2 ெபய
. 
------------ 
376.  <+வ6 ெகா=ய6 ஆகி� 

ெகாைல� ெதாழி0 க�வி U/�) 
மாற அ�� வைலைய ைவ�தா6 

ைவ�தைத அறி�) நா�� 
ேநா+ அவ6 வைலைய நீ:கி 

Hக
Cசியி0 உலக� ேநா�கி 
ஆ+ உற! ேபாத0 ேதறா� 

அளியேமா? ெபாியேம கா4.  
 
ெபா�. : <+வ6 ெகா=ய6 ஆகி� ெகாைல�ெதாழி0 க�வி U/�) - <+வ6 
ெகா9ைம'ைடயவனாகி� ெகாைல� ெதாழிD�2ாிய க�விகைள ஆராG�); மாற 
அ�� வைலைய ைவ�தா6 - நீ�க �=யாத வைலைய ைவ�).ளா6; ைவ�தைத 
நா�� அறி�) ேநா+ - அதைன அறி-ைடய நா�� அறி�) தவ��ாி�); அவ6 
வைலைய நீ:கி - அவ6 வைல�2� த!பி; Hக
Cசிஇ0 உலக� ேநா�கி - இத2�6 
)G�தறியாத உலகமான M>ைட ேநா�கி; ஆ+ உற!ேபாத0 ேதறா� - 
வழி�ெகா49 ெச0Dதைல� ெதளிேயா�; அளிய� ஓஒ ெபாிய� கா4 - இர:க� 
த�க நா� ெபாிேயா� கா4. 
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விள�க� : க�வி : ஐ'� பி�)� வளி'� ஆகிய (வைலக>9�)வா
க.. வைல : 
வா/நாைள� த�� விைன. ஓஒ ெபாிய� : இக/Cசி. 
----------- 
377.  ேப
 அஞ
 இ9�ைப எ0லா� 

பிள�தி9� பிற!� நீ�2� 
ஆ
 அமி
) அாிதி0 ெபறா� 

அத6 பய6 ேகாட0 ேதறா� 
ஓ�� ஐ� ெபாறி'� ஓ�பி 

உள பக0 கழி�த பி6ைற� 
<
 எாி கவ�� ேபா/தி0 

<9ேமா 2றி�த எ0லா�.  
 
ெபா�. : ேப
 அஞ
 இ9�ைப எ0லா� பிள�தி9� பிற!� நீ�2�ஆ
 அமி
) 
அாிதி6 ெபறா� - ெப�� )6ப:கைள ெய0லா� நீ�க2� காரணமான, 
பிற!பிைன! ேபா�2கி6ற நிைற�த அமி
தமான ம�க. யா�ைகைய அ�ைமயாக 
அைட�ேதா�; அத6 பய6 ேகாட0 ேதறா� - எனி;� அF-ட�பி6 பயைன� 
ெகா.ள அறிகி6றிேல�; ஓ�� ஐ�ெபாறி'� ஓ�பி உளபக0 கழி�த பி6ைற - 
ஆராGகி6ற ஐ�ெபாறிகைள'� ஐ� �ல6களாேல ேபணி நம�2ாிய நாெள0லா� 
கழி�த பிற2; <
 எாி கவ�� ேபா/தி6 2றி�த எ0லா� <9ேமா? மி�க ெந�!� ந� 
யா�ைகைய! ப+� ெபா%) நிைன�த அற� யா-� ெசGய� <9ேமா? 
 
விள�க� : அமி
) : ஆ2ெபய
; பிறவி!பிணி ேபா�கலா6 ம�க. யா�ைகைய 
அமி
) எ6றா
. பிள�தி9� அமி
), நீ�2� அமி
) என� தனி�தனி <>9க. ஓ�� 
எ6;� ெசG'� எ6�+ �6னிைல�க4 வாராைமயா6 ஓ�� என! பிாி�) 
ஓ
�) பா�� எ6+ ெபா�. ேகாட0 ேநாித6+. 
--------- 
378.  தழ:2 2ர0 �ரசி6 சாறி� 

த�)வ� த%வ0 ேவ4=C 
ெச%: களியாள
 �6ன
 

இ�. அறC ெச!பினாD� 
�ழ:2 அழ0 நரகி6 �/2� 

�யசிய
 ஆகி நி6ற 
ெகா%: களி உண
வினாைர� 

2ணவத� ெகா@�த0 ஆேமா.  
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ெபா�. : த�)வ� த%வ0ேவ4= - எ0ேலா�� உ4ைமைய! பற0 ேவ4=; 
ெச%:களியாள
 �6ன
 தழ:22ர0 �ரசி6 சாறி இ�. அறC ெச!பினாD� - 
�ழ:2� ஒE'+ �ரசிைன! ேபால� ெதளிவாக மய�க� நீ:கC ெச!பினாD�; 
�ழ:2 அழ0 நரகி6 �/2� �யசிய
 ஆகிநி6ற - �ழ:2� அழைல'ைடய 
நரகிேல �%2� �யசி'.ளவராகி நிகி6ற; ெகா%:களி உண
வினாைர - மி2�த 
மய�க -ண
வினைர; 2ணவத� ெகா@�தலாேமா? ப4பாகிய விரத�திேல 
ஈ9ப9�த �='ேமா? (�=யா)) 
 
விள�க� : தழ:2 2ர0 : தழ:2ர0 என விகார!ப>ட). ெச%:களி : தாிசன 
ேமாகனீய! பிரகி�திக. ஏ%�. அைவ : அந�தா;ப�தி� 2ேராத�, அந�தா; 
ப�திமான�, அந�தா;ப�தி மாைய, அந�தா;ப�தி ேலாப�, மி�தியா�)வ�, 
ஸ�மிய�மி�தியா�)வ�, ஸ�மிய�)வ! பிரகி�தி எ6பன. இைவ நகர கதியி 
ெசD�)�. 2ணவத� : வத� - விரத�; ப2தி! ெபா�. வி2தி. 
------------ 
379.  பவழவாGC ெச+- த6;. 

நி�தில� பயில வி�தி� 
2ழவிநா+ எ%�) காைள� 

ெகா%� கதி
 ஈ6+ பி6னா� 
கிழ- தா6 விைள�2� ைப: </ 

ேக>=ேர0 பிணி ெசG ப6மா 
உழவி
கா.! ேம'� சீல 

ேவE உG�தி9மி6 எ6றா6.  
 
ெபா�. : உழவி
கா. - வா/�ைக உழவ
கேள!; பவழவாGC ெச+- த6;. - 
பவழவாG எ6;� கழனியிேல; நி�தில� பயில வி�தி - ��திைன! ெபா��த 
வி�)தலா0; 2ழவி நா+ எ%�) - 2ழவியாகிய நா+� ேதா6றி; காைள� 
ெகா%:கதி
 ஈ6+ - காைள! ப�வமாகிய வளமி2 கதிைர ந0கி; பி6ஆ கிழ-தா6 
விைள�2� ைப:</ ேக>=ேர0 - பி6னாக �)ைமைய விைளவி�2� 
பயிைர!பறி� ேக>cராயி6; பிணி ெசG ப6மா ேம'� - ேநாையC ெசG'� 
தீவிைனகளாகிய பல வில:2க. அ!பயிைர ேமG�தி9�; சீல ேவE உG�தி9மி6 
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எ6றா6 - அைவ ேமயாதவா+ ஒ%�கமாகிய ேவEைய� ெகா49 ெச6+ 
அைம!P
களாக எ6+ <றினா6. 
 
விள�க� : பவழவாG : க��த:2� ைப : நி�தில� : ��)! ேபா6ற வி�). ெச+- - 
கழனி. நி�தில� ேபா6ற வி�திைன வி�தி எ6க. பயனீ;� ப�வமாதலா0 காைள� 
ெகா%:கதி
 எ6றா
. சீல� - தீ�ேத;� ெத4ம>9� உயி
�2ழா� ஈ4= நிற2 
இடனா2� ஊ;� இைவ )ற�த0. ஊ6�ைவ�) ஒளி+� ேவலா2 
உைர�கDறா6 (373) எ6+ ெதாட:கின
 ஆயி;� சீவகேனா=��த ஏைன 
மாணவைர'� உள!ப9�தி உழவி
கா. எ6+ விளி�தைம�2 ஏப உG�தி9மி6 
என! ப6ைம <றின
. இைளயவ
 2ழா�தினீ:கி (383) எ6ப
 பி6ன��. 
------------ 
380.  U/ கதி
 மதிய� அ6ன 

�ட
 மணி! 5ணினா;� 
M/ த� கதியி6 நீ:கி 

விள:2 ெபா6 உலக�) உG�2� 
ஊ/ விைன )ர�தலா;� 

உண
- ெச6+ எறி�தலா;� 
ஆ/ கட0 �ைணயி6 அ6ன 

அறிவர6 சர4 அைட�தா6.  
 
ெபா�. : M/த� கதியி6 நீ:கி விள:2 ெபா6 உலக�) உG�2� ஊ/விைன 
)ர�தலா;� - நரகிைட வி%த2� காரணமான தீவழியிE��) விலகி, 
விள:2கி6ற ெபா6மதிைல'ைடய சமவசரண� எ6;� அ�க6 ேகாயிEேல 
ெசD�)� ஊ/விைன Q49வதாD�; உண
- ெச6+ எறி�தலா;� - உண
Cசி 
ெச6+ தி��ப-� அத6 ேமபர-தலா;�; ஆ/கட0�ைணயி6 அ6ன அறிவர6 
சரணைட�தா6 - ஆழமாகிய கடD�2� ெத!ப� ேபா6ற அறிவைனC சர4 எ6+ 
ேச
�தா6. 
 
விள�க� : கைலக. நிைறதE சீவக;�2 மதி'வைம. 5ணினா;�: உ�: உய
- 
சிற!�. ெபா6;ல2 : ெபா6ெனயி0 வ>ட�; (சமவ சரண� எ6;� சினாலய�.) 
ஊ/விைன : சா) சர4 ஆவத2 �6 ெசGத ந0Eைன. அ� தவ�ேத 
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� 
அைட�த பி6 வர�� இ0 இ6ப�) 

ஆ>சியி0 உலக� ஏற� 
திற�தன6 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;� வயிர�தா/ ெகா@வி - ேமெகா4=��2� 
ஒ%�கமாகிய வயிர�தாைழ! ெபா��தி; ெபா0லா மா>சிஇ0 கதிக. எ0லா� 
அைட�தபி6 - தீய இழி�த ெநறிகைளெய0லா� அைட�தபிற2; ஆ>சி இ0 வர�� 
இ0 இ6ப�) உலக� ஏற� திற�தன6 - இத2�6 ஆ4=ராத, எ0ைலயற 
இ6ப�ைத'ைடய M>9லகி2C ெச0ல வழி திற�தா6. 
 
விள�க� : நிைலயாக இ�!பதா0 நிைல. ெபா�.கைள� கா�த2 உலா-தE 
கத-. கா>சிைய'� ஞான�ைத'� வி>9 நீ:காம0 தைக�தE6 தா/. அல
�த - 
�கழா பர�த எ6+மா�. கா>சி - நகா>சி. ஞான� - ந6ஞான�. 5>சி - 
ேமேகா.. ஒ%�க� - ந0ெலா%�க�. எனேவ இர�தின�திரய� ஆயி+. 
)6பம0ல) ெதா%தகவி6ைமயி6 பிற!பிைன மா>சியி0கதி எ6றா
. 
------------ 
382.  ந0 அற�) இைறவ6 ஆகி 

நா0வைகC சரண� எGதி� 
ெதா0 அற� கிழைம 54ட 

ெதா9 கழ0 காEனா2! 
�0 அற ெநறி� க4 நி6+ 

ெபா�. வயி பிைழ�த வா+� 
இ0லற�) இய0�� எ0லா� 

இ�. அற� <றி இ>டா6.  
 
ெபா�. : ந0 அற�) இைறவ6 ஆகி - ந0லஅற�தி2 உாியவனாகி; நா0வைகC 
சரண� எGதி - நா0வைகC சரண:கைள'� அைட�); ெதா0 அற�கிழைம 54ட 
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ெதா9கழ காEனா2 - பழைமயான த6 2ல�தி2ாிய அற�தி2 உாிைம ேயற 
கழலணி�த காEனா;�2; �0 அற ெநறி�க4 நி6+ ெபா�.வயி6 
பிைழ�தவா+� - தீெநறி ெச0ேவா
 தா� நட�திய இழி�த இ0லற ெநறியாேல 
M9ேபைற இழ�த ப='�; இ0லற�) இய0�� - M9ேப+ த!பாம0 இ0லற� 
நட�)� இய0��; எ0லா� இ�. அற� <றியி>டா6 - பிறவைற'� மய�க� 
நீ:க விள�பினா6. 
 
விள�க� : நா0வைகC சரண� : அ�க சரண�, சி�த சரண�, சா) சரண�, த6ம 
சரண�. இதனா0, ேதவ
 இ0லற�திE��ேத M9ேபெறG)த0 <9� எ6;� 
ெகா.ைக'ைடயராத0 உணரலா�. இ�ெகா.ைக, 
 

சா�கிர�ேத அதீத�ைத! �ாி�தவ
க. உலகி 
ச�வச:க நிவி
�திவ�த தேபாதன
க. இவ
க. 
பா�கிய�ைத! பக
வ)ெவ6 இ�ைமயிேல உயிாி6 
பற+�)! பர�ைதயைட பரா-சிவ ர6ேறா 
ஆ�2�= கவி�தரசா4 டவ
க.அாி ைவயேரா9 
அHபவி�த: கி��தி=;� அக!பற றி�!ப
 
ேநா�கியி) �ாியாேதா
 �ற!பற றாD� 
Hைழவ
பிற! பினி6விைனக. H:கி டாேவ (சிவ.சி�.�ப. 287) 

 
எனவ�� ைசவசமய� ெகா.ைகையேய ஒ�தி��த0 உண
க. 
--------- 
அCசண�தி அ=க., சீவகன) பிற!பி6 இரகசிய�ைத அவ;�2 உண
�)த0 
383.  எாி �ய:2 இல:2 ைவ ேவ0 

இைளயவ
 2ழா�தி6 நீ:கி� 
தி� �ய:2 அல:க0 மா
பி6 

சீவக6 ெகா49 ேவறா 
விாி மல
� க4ணி க>= 

விைழதக ேவG�த ேபாD� 
ெதாி மல
� கா- ேச
�) 

பிற!பிைன� ெத�>ட0 உறா6.  
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ெபா�. : எாி �ய:2 இல:2 ைவேவ0 இைளயவ
 2ழா�தி6 நீ:கி - அன0 த%வி 
விள:2� <ாிய ேவலணி�த இைளஞ
களி6 2%விE��) நீ:கி; தி� �ய:2 
அல:க0 மா
பி6 சீவக6 ேவறா ெகா49 - தி�மக. த%-�, மாைல யணி�த 
மா
பிைன'ைடய சீவகைன� தனிேய அைழ�)C ெச6+; விாி மல
�க4ணி க>= 
விைழதக ேவG�தேபாD� - மல
�த மல
கைள� க4ணியாக� க>= 
வி�!ப�4டாமா+ ேவG�தா ேபா6றைம�த; ெதாிமல
�கா- ேச
�) - விள:2� 
மல
!ெபாழிைல அைட�); பிற!பிைன� ெத�>ட0 உறா6 - (சீவக6) பிற!பிைன 
(ஆசிாிய6) ெதளிவி�க� ெதாட:கினா6. 
 
விள�க� : இைளயவ
: ந�ல வி�லராகிய (சCச�த6 காம�கிழ�திய
 ம�களாகிய) 
இ�வ��, க�)�கட;�2C சீவக6 கிைட�த பி6ன
C �ந�ைத வயிறி பிற�த 
ந�த>ட;� ஆகிய த�பிய��, �<றிய நா0வ�� ஐ�*+வ�� ஆகிய ேதாழ�� 
ஆவ
. ேவறா�ெகா49 என மா+க. ஆசிாிய6 எ6;� எ%வாG வ�வி�ேதா)க. 
-------- 
384.  5ைவ'� கிளி'� ம6ன
 

ஒெறன �ண
�2� சாதி 
யாைவ'� இ6ைம ஆராG�) 

அ� தளி
! பி4= நீழ0 
5 இய0 தவிசி6 உCசி! 

ெபாEவிேனா9 இ��த ே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. ஒறாக வி9� சாதிகெள0லா� 
அ�காவி6 க4 இ0லாத ப=ேய ஆராG�); அ� தளி
!பி4= நீழ0 5 இய0 
தவிசி6 உCசி ெபாEவிேனா9 இ��த ேபா/தி0 - அழகிய தளிைர'ைடய அேசாகி6 
நீழE0 5வா0 அைம�த இ��ைகயி6ேம0 ஆசிாிய6 சிற!�ற அம
�த பிற2; ஏ 
இய0 சிைலயினாைன இ!ெபா�. ேக4ேமா எ6றா6 - அ�� பயிD� 
வி0Eனாைன இ� கைதைய� ேக>பாயாக எ6+ <ற� ெதாட:கினா6. 
 
விள�க� : 5ைவ - நாகண வாG!�.. இ6ேனார6ன சாதி எ6க. சிைலயினா6 : 
சீவக6. 
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-------------- 
385.  ைவயக� உைடய ம6ன6 

சCச�த6 அவ2� ேதவி 
ைப விாி ப��ெபா6 அ020 

ைப�ெதா= விைசைய எ6பா. 
ெசG கழ0 ம6ன6 ேத
�) 

ேதவிைய! ெபாறியி0 ேபா�கி 
ைமய0 ெகா. ெந3சி0 க0லா 

ம�திாி வி%:க! ப>டா6.  
 
ெபா�. : ைவயக� உைடய ம6ன6 சCச�த6 - இF-ல2ைட ம6ன6 
சCச�தென6பா6; அவ2� ேதவி ைபவிாி ப��ெபா6 அ020 ைப�ெதா= விசைய 
எ6பா. - அவ;�2� ேதவி பா�பி6 பட� என விாி�த, ப��ெபா6 ேமகைல U/�த 
அ02ைல'� ைப�ெதா=ைய'� உைடய விசைய என!ப9வா.; ெசGகழ0 ம6ன6 
ேத
�) - கழலணி�த சCச�த6 த6 அைமCச6 க>=ய:காரனி6 U/Cசிைய 
அறி�); ேதவிைய! ெபாறியி0 ேபா�கி - த6 காதEைய மயி ெபாறியிேல த!பி! 
ேபாகவி>9; ைமய0 ெகா. ெந3சி6 - மய�க�ற ெந3சினனான; க0லா ம�திாி 
வி%:க!ப>டா6 - அறிவற ம�திாியினா ெகா0ல!ப>டா6. 
 
விள�க� : ெபா6 - ேமகைல (க�வியா2ெபய
.) ேத
�) - கனவி2! பிற2 
விசையைய! ேபாக விடஎ4ணி. ைமய0 - த6ைன ஆ�கியதா
! ெபாE 
ேவ�தைன� ெகா0Dத0. சீவக6 கைடேபாக� ேக>2�ெபா�>9 இCெசGதிைய! 
பழ:கைதெயா6றைன� <+மா+ேபால� <றின6 எ6ப) க��). இ�க��தா0 
நி6த�ைத தாG எ6னாம0 சCச�த6 எ6;� அவ2� ேதவி எ6+� 
ஏதிலா
ேபால� <றின6. க0லா ம�திாி எ6ற) க>=ய:காரைன. 
வி%:க!ப>டா6 எ6பதேகப ம�திாிமாநாக�தா0 எ6க. 
--------- 
386.  �ல�ெபா9 ேதவி ேபாகி! 

�க2 அ�: கா9 ந4ணி 
வல��ாி உலக� வி2� 

மா மணி ஈ6ற) எ6ன 
இல:2 இைழ சி+வ6 த6ைன! 

பய�) 5� தவிசி6 உCசி 
நல� �ாி ந:ைக ைவ�) 
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ந0 அற� கா�க எ6றா.. 
 
ெபா�. : ேதவி �ல�ெபா9 ேபாகி! �க2 அ�:கா9 ந4ணி - விசைய 
வ��த�)ட6 ெச6+ ம�களா �2த காிய �9கா>ைட அைட�); வல��ாி 
உலக� வி2� மாமணி ஈ6ற) எ6ன - வல��ாிC ச:2 உலைக விைலெகா.@� 
ெபாிய ��திைன! ெபறா ேபால; இல:2 இைழ சி+வ6 த6ைன! பய�) - 
விள:2� அணிகல;ைடய மகைன! ெபற; நல��ாி ந:ைக 5�தவிசி6 உCசி 
ைவ�) - அற� வி��பிய <னியாகிய ெதGவ� அ� மகைன அழகிய தவிசி6 ேம0 
ைவ�க; ந0 அற� கா�க எ6றா. - விசைய நா6 ேமெசG'� ேநா6� எ6 
மகைன� கா!பதாக எ6+ மன:ெகா4டா.. 
 
விள�க� : வல��ாி உவைம <றேவ ேதவி மைற�தைம'� உண
�தினா
. விசைய 
ேநா6பிேல யி��தைம ஆசிாியனா சீவக6 ஈ49ண
�)� ேம0 அ=க@� 
உளேரா? (சீவக-1884) எ6+ இவ6 <றிய) இத2! பி6ன�� தீ:கி6றி 
யி��தைம க�தி! ேபாD�. 
------------ 
387.  வான�தி6 வ%�கி� தி:க. 

ெகா%�) மீ6 2ழா:க. Uழ� 
கான�தி0 கிட�தேத ேபா0 

கட0 அக� உைடய ந�பி 
தான�) மணி'� தா;� 

இர>9ற� ேதா6றி னாேன 
ஊன�தி0 தீ
�த சீ
�தி 

உ�திர>டாதி யாேன.  
 
ெபா�. : தி:க. ெகா%�) வான�தி6 வ%�கி - தி:களி6 ெகா%�தாகிய பிைற 
வான�திE��) தவறி; மீ6 2ழா:க. Uழ - மீ6 <>ட:க. <ழ; கான�தி0 
கிட�தேத ேபா0 - கா>= கிட�தைத! ேபால; கட� அக� உைடய ந�பி - கட0 
U/�த -லக�ைத'ைடய ந�பி; ஊன�தி0 தீ
�த சீ
�தி உ�திர>டாதியா6 - 
2றமற சிற!�ைடய உ�திர>டாதியி பிற�தவ6; தான�) மணி'� தா;� 
இர>9உற - அ�த இடமாகிய �9கா>=0 உ.ள மணிக@� தா;� ேவ+ப>9 
விள�க; ேதா6றினா6 - கா42றா6. 
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விள�க� : ெகா%�ெத6றா
 நாேடா+� வள
தE6. ஊன� - நா>க@�2.ள தீ:2. 
தான�, இட�. அஃதாவ) �9கா9. மணிகளி6 ஒளி ம%:க� த6ேமனி மி�2 மிளிர 
எ6பா
 மணி'� தா;� இர>9ற எ6றா
. உ�திர>டாதியா6 - 
உ�திர>டாதிநாளிேறா6றியவ6. 
------------- 
388.  அ�� தவ6 ��) <ற 

அல:க0 ேவ0 நாGக6 ெச6+ 
ெபா��)� சி+வ6 ெகா49 

ெபாEெவா9 �க6+ ேபாக� 
தி��திய ந�பி ஆர� 

)�மின6 ெதGவ� வா/�தி+ 
அ�� ெபானாG ேக4ேமா எ6றா6 

அைல கட0 வி�!பி0 ெகா4டா..  
 
ெபா�. : அ��தவ6 ��) <ற - அாிய தவ�னி ஒ�வ6 �6ன
� <றியதனா0; 
அல:க0 ேவ0 நாGக6 ெச6+ ெபா��)� சி+வ ெகா49 - மாைல அணி�த 
ேவைல'ைடய வணிக6 ஒ�வ6 இற�த மகெனா9 அ:ேக ெச6+ த6 மகைன� 
கிட�திவி>9 அC சி+வைன! ெபா��தி எ9�க; தி��திய ந�பி ஆர� )�மின6 - 
விள�க�ைடய அC சி+வ6 ந6றாக� )�மினா6; ெதGவ� வா/�தி+ - அC 
சி+வைன� கா�தி��த �9கா>9� ெதGவ� வா/�திய); ெபாEெவா9 �க6+ 
ேபாக - ேக>ட வணிக6 விள�க�ற வி�!பெமா9 எ9�)C ெச6+; அ��ெபானாG! 
இதைன� ெகா.க எ6றா6; அைலகட0 வி�!பி ெகா4டா. - அவ@� கடைல! 
ேபா6ற வி�!ப�)ட6 வா:கி� ெகா4டா.. 
 
விள�க� : ெகா49 - ெகா.ள; ேபாக - ேபாG: விைனெயCச� திாி�க.. நாGக6 
எ6ற) க�)�கடைன. 
----------- 
389.  காியவ6 க6ன2 அ6+ 

பிற!பிைன� ேதறி ஆ:2 அ! 
ெபாியவ6 யாவ6 எ6ன 

நீ என! ேபசேலா9� 
ெசாாி மல
� தா�� 5A� 

ஆர�� 2ைழ'� ேசார� 
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தி� மல
� க4ணி சி�த� 
ெத�ம�) மய:கி M/�தா6.  

 
ெபா�. : காியவ6 க6ன2 அ6+ பிற!பிைன� ேதறி யா:2 -(இFவா+) 
க4ண6 க6ன;�2 �கால�தி பிற!பிைன� ெதளிவி�தா ேபால (ஒ� கைத 
�க�தா0 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 சி�த - அழகிய மல
�க4ணி சிதற; ெத�ம�) மய:கி M/�தா6 - 
உ.ள: கல:கி �
Cசி�) M/�தா6. 
 
விள�க� : க4ணி : �=மாைல. ெபாியவ6 : அறிவினாெபாியவ6, சீவக6. 
ேபசேலா9� : ஓ9 : உடனிக/Cசி. இFவா+ என-� உண
�திய-ட6 என-� 
வ�வி�க. அ6� மி2தியா6 �
Cைச ��தி+. �
Cைச - ைகயா+. காியவ6 - 
க4ண6. அ6+ - ப4ைட�கால�திேல. ேதறியா:2 - ேதற என ஒ�ெசா0 
வ�வி�)�ெகா.க. ெத�ம�) - �ழ6+. 
------------ 
390.  கபக� கல:கி M/�த 

வ4ண� ேபா0 காைள MழC 
ெசா0 பக
 �லவ6 வ0ேல 

ேதா6றைலC சா
�) �0E 
ந0 பல 2ழீஇய த�மா0 

நைவ அற� ேதற� ேதறி� 
க0 �ைன திணி தி4 ேதாளா6 

கவைல நீ
� கடD. ப>டா6.  
 
ெபா�. : கபக� கல:கி M/�த வ4ண� ேபா0 காைள Mழ - கபக� 
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 த�மா0 நைவ அற� ேதற - ச�தன� �தEய <>9! 
ெபா�.களா ெசGத 2ழ�பினா ேசா
- நீ:க� ேதறிய-ட6; க0�ைன 
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திணிதி4 ேதாளா6 ேதறி - கW4 ேபா6ற அணி ெசGய!ப>ட தி4ணிய 
ேதாளினா6 ெதளி�); கவைல நீ
�கடD. ப>டா6 - கவைல� கடEேல M/�தா6. 
 
விள�க� : சீவக6 வ4ைமயி சிற�தவ6 ஆதE6 அவ6 நிைல 2ைல�) 
M/�தத2� கபக�ைத உவைமயாக� கா>=னா
. 
-------------- 
391.  இைனைய நீ ஆய) எ0லா� 

எ�மேனா
 ெசGத பாவ� 
நிைனய0 நீ ந�பி எ6+ 

ெந9: க4 நீ
 )ைட�) நீவி! 
�ைன இைழ மகளி
 ேபால! 

�ல�ப0 நி6 பைகவ6 நி6றா6 
நிைன- எலா� நீ:2க எ6ன 

ெந9� தைக ேதறினாேன.  
 
ெபா�. : ந�பி நீ இைனைய ஆய) எ0லா� எ�மேனா
 ெசGத பாவ� - ந�பிேய நீ 
இ�நிைலயிைன 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 இ��கிறா6 (ஆதE6); �ைன இைழ மகளி
 
ேபால! �ல�ப0 - அணிகல6 அணி�த ெப4கைள! ேபால வ��தாேத; நிைன- 
எலா� நீ:2க எ6ன - எ0லா� கவைலகைள'� வி9க எ6+ (ஆசிாிய6 ேதற); 
ெந9�தைக ேதறினா6 - சீவக6 ெதளி�தா6. 
 
விள�க� : நீ
)ைட�) எ6ற) அர+. (யா) ெசGேவென6ற0.) நிைனெவலா� 
எ6ற) அவல� (வ��த�) இ:ஙன� அவல�, கவைல, அர+, ைகயா+ எ6;� 
நா62 ெமG!பா9� <ற!ப>டைம ெதளிக. எ�மேனா
 ெ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
 ப�க0 உ+C 
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சிைலெயா9 பகழி ஏ�தி� 
<+ எனC சிவ�) ேதா6+� 

இைல உைட� க4ணியாைன 
இ6னண� வில�கினாேன.  

 
ெபா�. : அவ6 உயி
 ப�க0 உ+ - க>=ய:கார6 உயிைர உ4ண வி��பி; 
மைலபக இ=�2� சி:க மட:கE6 �ழ:கி - மைல பிள�க� தக
�2� சி:க�2>= 
ேபால �ழ:கி; மாநீ
 அைலகட0 திைரயி6 சீறி - ெபாிய நீ
!பர!பான கடலைல 
ேபால ஆ
�), சிைலெயா9 பகழி ஏ�தி - வி0ைல'� கைணைய'� எ9�)� 
ெகா49; <+ எனCசிவ�) ேதா6+� இைல'ைட� க4ணியாைன - <+வ6 
ேபால �க3சிவ�) நி6ற இைல மிைட�த மல
�க4ணியாைன; இ6னண� 
வில�கினா6 - இFவா+ <றி� த9�தா6. 
 
விள�க� : த�ைதைய� ெகா6றவைன� ெகா0லாைம வில�க0 அ�ைமயி6 
ேம<+கி6ற <றா6 வில�கினைம ேதா6ற, இ6னண� எ6றா
. 
(நCசினா
�கினிய
 சி:கமட:கE சீறி என-� திைரயி6 �ழ:கி என-� மாறி� 
<>9வ
.) 
-------------- 
393.  ேவ49வ0 ந�பி யா6 ஓ
 

வி%! ெபா�. எ6+ ெசா0ல 
ஆ4 தைக� 2ரM
 ெகா4மி6 

யா) நீ
 க�தி+ எ6ன 
யா49 ேந
 எ0ைல ஆக 

அவ6 திற�) அழசி இ6ைம 
ேவ49வ0 எ6+ ெசா6னா6 

வி0 வலா6 அதைன ேந
�தா6.  
 
ெபா�. : ந�பி யா6 ஓ
 வி%!ெபா�. ேவ49வ0 எ6+ ெசா0ல -ந�பிேய! யா6 
ஒ� )6ப�த�� ெபா�ைள வி���கிேற6 எ6+ <ற; ஆ4 தைக� 2ரவி
! நீ
 
க�தி+ யா)? ெகா4மி6 எ6ன - ெப��தைக ஆசிாியேர! நீவி
 க�திய) யா)? 
அதைன� ெகா.@க எ6+ சீவக6 வினவ; அவ6 திற�) யா49 ேந
 எ0ைல ஆக 
அழசியி6ைம ேவ49வ0 - க>=ய:கார6 2ல�தளவி0 ஓ
 யா4=6 அளவாக 
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சீறமி6ைமைய வி���ேவ6; எ6+ ெசா6னா6 - எ6+ வில�கி� <றினா6; 
வி0வலா6 அதைன ேந
�தா6 - சீவக6 உட6படகாிய அதைன ஒ!பினா6. 
 
விள�க� : எ6+ <ற என-� பாட�. ேவ49வ0: அ0 ஈ+� த6ைமC ெசா0; 
ச�தியா0 னகர� வ�த). இ
 ஈ+, ேகளி
 வாழிேயா (2+� - 280) எ6றா ேபால 
இய0பாG நி6+ விளிேயற) ஆ4டைகைய <றி+, ெகாைலைய வில�2வேரா 
எ6+ அ3சி� கபி�த �க�தா6; இதனா0 அரசென6+ ஆசிாியைனC சீவக6 
உண
�தானாயி+. திற� - 2ல�. வ0லா6 ; எதி
மைற யாகா) உலக வழ�காG 
உட6பா9 உண
�தி+. இ) ேமD� ெகா.க. ெகா. + மி6 = ெகா4மி6 என 
ளகர� ணகரமாக� திாி�த). இ) மி6 வி2தி ெபற �6னிைலேயவெலா�ைம 
விைன�+. 
--------- 
394.  ெவF விைன ெவ249 சாரா வி%நிதி அமி
த� இ6னீ
 

கFவிய எஃகி6 நி6ற கய�கமி0 நிைலைம ேநா�கி 
அFவிய� அக6+ ெபா:2� அழ0 ப9 ெவ2ளி நீ�கி 
இF இய0 ஒ�வ2 உற) இெறன� கிள�க0 உறா6.  

 
ெபா�. : அழ0 ப9 ெவ2ளி நீ�கி - சீவக;�2 வ�த ெவGய சின�ைத இ:ஙன� 
மாறி; அFவிய� அக6+ - மன� ேகா>ட� இ6றி; ெவFவிைன ெவ249 சாரா 
வி%நிதி அமி
த� - தீவிைனைய ெவ24டதனா0 அ) சாராத சிற�த நிதியாகிய 
அமி
த�; எஃ2 கFவிய இ6னீாி6 நி6ற - இ��� உ4ட இனிய நீைர!ேபால 
நி6ற; கய�க� இ0 நிைலைம ேநா�கி - கல�க� அற நிைலைமைய! பா
�); 
ஒ�வ2 உற) இFவிய0 இ+ என� கிள�க0 உறா6 - ஒ�வ;�2 
ேந
�ததான இ� )6ப� இ�த6ைமயான) எ6+ இய�பDறா6. 
 
விள�க� : அமி
த�: இர�தின�திரய�. இFவிய0 ஒ�வ6, எ6+ த6ைன! 
பிற6ேபா0 <றினா6, த6ேம0 அ6பா0 வ��)வ6 எ6+ க�தி, ம+�, சீவக6 
ெமG'ண
தE6 த6ைன வில�காென6+ இ�கைத <+கிறா6. 
------------- 
அCசண�தி அ=க. த6 வரலா+ <+த0 
395.  வா6 உைற ெவ.ளி ெவபி6 

வாரணவாசி ம6ன6 
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ஊ6 உைற ப�தி ெவ. ேவ0 
உேலாகமா பால6 எ6பா6 

ேத6 உைற தி��) க4ணிC 
சி+வ;�2 அர� நா>=! 

பா0 நிற� 2�கி6 ஆG�) 
ப4ணவ
 ப=வ� ெகா4டா6.  

 
ெபா�. : வா6 உைற ெவ.ளி ெவபி6 வாரணவாசி ம6ன6 - வா;லகி0 உ.ள 
ெவ.ளிமைலயி0 வாரணவாசி ெய6;� ஊாி6 ம6னனாகிய; ஊ6 உைற ப�தி 
ெவ.ேவ0 உேலாக மாபால6 எ6பா6 - ஊ6 த:கிய, ஞாயி+ ேபா6ற ெவ.ளிய 
ேவேல�திய உேலாக மாபால6 எ6பவ6; ேத6 உைற தி��) க4ணிC சி+வ;�2 
அர� ந0கி - ேத6 ெபா��திய அழகிய க4ணிைய உைடய மக;�2 அரசிைன� 
ெகா9�)வி>9; பா0நிற� 2�கி6 ஆG�) - ெவ4ணிற அ6ன� ேபால ஆராG�) 
(தீைமைய வில�கி ந6ைமைய� ெகா49); ப4ணவ
 ப=வ� ெகா4டா6 - 
தவ�தின
 வ=வ� ெகா4டா6. 
 
விள�க� : ப�திேபா பைகயாகிய இ�ைள� ெக9�2� ேவ0. உேலாகமா பால6: 
மா: விய:ேகாளைசய6றி இைச நிைற�) நி6ற); �றனைடயா6 வ�த). (ெதா0. 
இைட. 48); ஒ�க0 வா/�ைக த>2மா காேல (�றநா - 193) எ6றாேபால. 
-------- 
396.  ெவ� சின� 2ைற�) நீ:க 

வி%� தவ� ெதாட:கி ேநா2� 
வ3ச� இ0 ெகா.ைகயா2! 

பாவ� வ�) அைட�த) ஆக� 
23சர� �ழ:2 தீயி0 

ெகா.ைகயி6 ெமE�) இ� �Q
 
ம3� ேதாG 26ற� அ6ன 

மாட M>9 அக� �2�தா6.  
 
ெபா�. : ெவ� சின� 2ைற�) நீ:க - ெகா93 சின� 2ைற�) நீ:2�ப=; 
வி%�தவ� ெதாட:கி ேநா2� வ3ச� இ0 ெகா.ைகயா2 - சிற�த தவ�ைத� 
ெதாட:கி ேநா2� Qய ெகா.ைகைய'ைடய அவ;�2; பாவ� வ�) 
அைட�ததாக - தீவிைன!பய6 வ�)ேச
�ததாக; �ழ:2 23சர� தீயி6 - தணிவற 
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யாைன�தீ எ6;� ேநாயா0; ெகா.ைகயி6 ெமE�) - தவ��ாிய இயலாம 
பசியினா0 வா=; இ� �Q
 - இ! பழ� பதியிேல; ம3�ேதாG 26ற� அ6ன 
மாடM>டக� �2�தா6 - �கி0 தவ%� மைலயைனய மாட:களி6 இைடேய 
Hைழ�தா6. 
 
397.  உைர விைளயாைம ைம�த6 

ேக>கிய உவ�) ேநா�கி 
வைர விைளயா9 மா
ப6 

யா
 அவ6 வாழி எ6ன 
விைர விைளயா9� தாேராG 

யா6 என வி��பி� தீ�பா0 
திைர விைள அமி
த� அ6ன 

க>9ைர ெச0க எ6றா6.  
 
ெபா�. : உைர விைளயாைம ைம�த6 உவ�) ேக>கிய ேநா�கி - கைத�=வத2 
�6னேர சீவக6 மகி/-ட6 (ஐய� நீ:க) ேக>பத2 ேநா�கி; வைர விைளயா9� 
மா
ப6 யா
 அவ6 வாழி எ6ன - மைல தன�2 நிகராக� க�தி விைளயா9� 
மா
பினனாகிய அவ6 யா
? அவ6 வா/க! எ6+ வினவ; விைர விைளயா9� 
தாேராG! யா6 என - மண� உல-� தாாினேன! அவ6 யாேன எ6+ ஆசிாிய6 <ற 
வி��பி - ேமேல ேக>க விைழ�); திைர விைள அமி
த�; அ6ன க>9ைர ெச0க 
எ6றா6 - கடE0 விைள�த அமி
த� ேபா6ற கைதேமD� ெச0வதாக எ6+ 
சீவக6 ேவ4=னா6. 
 
விள�க� : விைளயாைம - �+�6ன
. ேக>கிய: ெசGயிய எ6;� வாGபா>9 
விைனெயCச�. வைரவிைளயா9� மா
ப6 எ6ற) மைலேய தன�2 நிகெர6+ 
க�தி அதேனா9 விைளயா9த2� காரணமான மா
ைப'ைடய6 எ6றவா+. விைர 
- ந+மண�. தீ�பா0 திைர - பாகட0. 
----------- 
398.  5� தி6+ �க6+ ேசதா! 

�ண
 �ைல ெபாழி�த தீ�பா0 
நீ�) அறC ெச0ல ேவவி�) 

அ>ட இ6 அமி
த� உ4பா6 
பா�த�� ப�� ெபா6 தால� 

பர!பிய ைப� ெபா6 5மி 
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ஏ�த அ�� தவிசி6 ந�பி 
ேதாழெரா9 ஏறினாேன. 

 
ெபா�. : ேசதா 5�தி6+ �க6+ �ண
�ைல ெபாழி�த தீ�பா0 - சிவ!�! ப� 
மல
கைள� தி6+ வி�!ப�)ட6 �ைலகளி0 இ��) ெபGத இனிய பா0; நீ�) 
அறC ெச0ல ேவவி�) அ>ட இ6 அமி
த� உ4பா6 - �+� வறி� கல�க 
ேவகைவ�)C சைம�த இனிய அ=சிைல உ4பத2; பா�த�� ப��ெபா6 தால� 
பர!பிய ைப�ெபா6 5மி - Qய ப��ெபா6 கல:க. பர!பிய ெபா6 நில�திேல; 
ஏ�த��தவிசி6 - �க/தகாிய இ��ைகயிேல; ந�பி ேதாழெரா9 ஏறினா6 - 
க�)க6 ேதாழெரா9 அம
�தா6. 
 
விள�க� : ேசதா : ப4��ெதாைக. பா�த0 அ��ப�� ெபா6 (இனி'� 
2றமி6ைமயா0) பிாி�கவியலாத ப��ெபா6: ஓ>டறெபா6. 
------------- 
399.  �ைட இ� 2ைழ'� மி6ன! 5�)கி0 ெசறி�த அ020 

நைட அறி மகளி
 ஏ�த ந0 அமி
) உ4A� ேபா/தி6 
இைட கழி நி6ற எ6ைன ேநா�கி! ேபா�) ஏ+க எ6றா6 
கட0 ெக% ப�தி அ6ன ெபா6 கல�) என�2� இ>டா
.  

 
ெபா�. : 5�)கி0 ெசறி�த அ020 நைட அறி மகளி
 - அழகிய ஆைடயணி�த 
அ02ைல'ைடய, உண- பைட�2� �ைற யறி�த ெப4க.; �ைடஇ� 2ைழ'� 
மி6ன ஏ�த - இ��ற�தி;� 2ைழக. ஒளிவிட� ைககளி0 ஏ�தி நிக; ந0 அமி
) 
உ4A� ேபா/தி6 - ந0ல உணைவ உ4A�ேபா); இைடகழி நி6ற எ6ைன 
ேநா�கி - இைடகழியிேல நி6ற எ6ைன� (க�)க6) பா
�); ேபா�) ஏ+க 
எ6றா6 - வ�) அம
க எ6+ <றினா6; கட0ெக% ப�தி அ6ன ெபா6 கல�) 
என�2� இ>டா
 - கடE0 ேதா6+� காைல ஞாயி+ ேபா6ற ெபா6வ>=E0 
என�2� உண- பைட�தன
. 
 
விள�க� : நைட எ6ற) ேசாறி9 �ைறைமயிைன. இைடகழி - இ0ல�தி0 ஓ�+!�; 
ேரழி என இ�கால�தா
 <+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) அ�ளினா0 யா6 அ�தண
 ெதாழில6 ஆேன6.  

 
ெபா�. : ைககவி ந+ ெநGெபG) - (உணவிேல) ேபா) ெம6;� அள-� ந0ல 
ெநGைய வா
�); க6ன0 அ� 2ட:க. <>=! ெபG ெபG எ6+ உைர!ப - 
ச��கைர� 2ட:கைளC ேச
�)! ெபG ெபG எ6+ க�)க6 (பணி மகளி
�2�) 
<ற; (அவ
க. ெசாாிதE6) யா;� ெப�: கட0 ெவ.ளி�26ற� ெபG) 
Q
�கி6ற வ4ண� - நா;� ெபாிய கடEேல ெவ.ளி மைலகைள! ெபG) 
Q
!பைத!ேபால; விலா!�ைட ெபாி)� M:க - விலாவி6 ப�க� ெபாி)� ப��க� 
(Q
�)); ஐயன) அ�ளினா0 யா6 அ�தண
 ெதாழில6 ஆேன6 - க�)க6 
அ�ளா0 யா6 அ�தண
 ேபால உ49 அைம�ேத6. 
 
விள�க� : (ஐய6 - சீவக6 எ6ப
 நCசினா
�கினிய
. ஐயனாகிய நி6 அ�ளா0 
எ6ப
.) விைரவினா0 ெபG ெபG எ6+ அ9�கி வ�தன. இஃ) இ�கால வழ�2. 
விைரெசா0 அ9�ேக �6+வர� பா2� (ெதா0 - எCச -28) அ�தண
 - அறேவா
. 
இவ
 ெதாழி0 அைமதி அைடத0. ைககவி ந+ெநG - உ4ேபா
 ேபா)� ேபா)� 
எ6+ைககவி�) ம+�2மள-� ெபGய!ப>ட நறிய ெநG எ6றவா+. 5�கம/ 
ேதற0 வா�2� தர�தர ைவக0 ைககவி ப�கி (157-8) எ6றா
 
ெபா�நரா+!பைடயி;�. ஐய6 எ6ப) சீவகைன� 2றி!பதாக� ேகாடேல 
கா!பிய�தி2C சிற!பா2�. ஐய6 : �6னிைல! �றெமாழி. 
----------- 
401.  ���� உைட அல:க0 மாைலC �ந�ைத'� )ைணவ6 தா;� 

வி��பின
 எதி
 ெகா49 ஓ�பேவழ ெவ�தீயி6 நீ:கி 
இ��தன6 ஏம �� நீ
 எறி �ற- உய
�த ேதா6ற0 
க��� உைட� காைள அ6ன காைள நி6 வைல! ப>9 எ6றா6.  

 
ெபா�. : ���� உைட அல:க0 மாைலC �ந�ைத'� )ைணவ6 தா;� - 
வ49கைள'ைடய அைசதைல'ைடய மாைல அணி�த �ந�ைத'� க�)�கட;�; 
வி��பின
 எதி
ெகா49 ஓ�ப - வி��பி வரேவ+! ேபண; ஏம� ��நீ
 எறி �ற- 
உய
�த ேதா6ற0 க���ைட� காைள அ6ன - காவலாகிய கடE0 ).@� 
�றாமீைன ேம�ப9�திய ெகா=ைய'ைடய ேதா6றலாகிய, க��ைப வி0ெலன� 
ெகா4ட காைளைய! ேபா6ற; காைள நி6 வைல!ப>9 - காைளயாகிய உ6 
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ெதாட
பிேல அக!ப>9; ேவழ ெவ�தீயி6 நீ:கி இ��தன6 எ6றா6 - ெகா=ய 
யாைன� தீயிE��) நீ:கி� த:கிேன6 எ6றா6. 
 
விள�க� : காைளயி6 வைலயி ப>டைத'� யாைன� தீயினி6+� நீ:கியைத'� 
ேம0 வ�வனவறா0 அறியலா�. இவைற விள�கி! ேபாக�க�தியதனா0, 
வைல!ப>9 எ6றா6. வி��பின
: �ெறCச�. ேவழெவ�தீ - யாைன�தீ எ6;� 
ேநாG. ஏம��நீ
 - உலகி2! பா)காவலாகிய கட0. எறி�ற-: விைன�ெதாைக. 
க���ைட�காைள - காம6. காைள: அ4ைமகிளி. 
------------- 
402.  நில� ெபா+�கலாத ெச� ெபா6 நீ. நிதி H�ைத 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 ெச�ெபா6 நீ. நிதி H�ைத இ0ல� - நில�தினா 
ெகா.ள வியலாத மி2தியான ெச� ெபா6 நிதிைய உைடய நி6 த�ைதயி6 இ0ல�; 
ெபா+�கலாத நல� பி4= நா6�க6 தம
க>2 எ0லா� - அளவற நல�த�� 
அேசாகி6 நீழE0 அம
�த அ�க6 அ=யவ
க>2 எ0லா� இ0ல�; ஆதலா0, ஊ9 
��ேக6 - ஆைகயா0, (தைடயி6றி) உ.ேள ெச6ேற6; உல� ெபா+�கலாத 
ேதாளாG - கWA� தா:காத தி4ணிய ேதாளேன! கல� ெபா+�கலாத 
சாயலவ�ைழ நி6ைன� க4ேட6 - அணிைய� தா:க வியலாத ெம6ைம'ைடய 
மகளிாிைடேய நி6ைன! பா
�ேத6. 
 
விள�க� : நிதி - திர.. எ0லா �
�த�� இவனாதE6, நா6�க6 எ6றா
. ேமD�, 
ஆதிேவத� பய�ேதாG நீ (சீவக 1242) மலேர�) ேசவ=ய மாெல6ப (சீவக. 1610) 
எ6ப
. இ0ல� எ6பதைன� தம
க>ெக0லா� எ6பத6 பி6ன�� <>9க. 
----------- 
403.  ஐயைன� க4ணி0 காண யாைன�தீ அதக� க4ட 

ைப அண0 நாக� ேபால வ>க யா6 ெபாி)� உ>கி� 
ெதGவ� ெகா0 எ6+ ேத
ேவ2 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 யாைன�தீ வ>க - ம��திைன� க4ட பட�ைத'� 
அணைல'�ைடய பா�பி6 ந3� நீ:2த0 ேபால யாைன�தீ ெக9தலாேல; யா6 
ெபாி)� உ>கி� ெதGவ:ெகா0 எ6+ ேத
ேவ2 - யா6 மிக-� அ3சி� 
ெதGவேமா எ6+ ஆராGேவ2; அமி
) உலாG நிமி
�தேத ேபா0 - அமி
) 
நிமி
�) உலாவிய)ேபா0; ெமாG 2ர0 �ரச� நாA� தழ:2 2ழ0 �ழ:க� 
ேக>ேட6 - ெசறி�த ஒE'ைடய �ரச� நாAமா+ ஒE�2� ெமாழி �ழ:க� 
ேக>ேட6. 
 
விள�க� : ஐய நி4க4ணி6 எ6+� பாட� (இ! பாடேம த�க).) ெதGவேமா 
எ6+ ஐ'றேபா), மகேன ெய6+ ெதளிய� 2ர0�ழ:க� ேக>ேட6 எ6றா6. 
அதக� - ம��). இஃ) அகத� எ6+� வழ:2� என� ெதாிகிற). எாிதழ0 விட�ைத 
- மைலமைற அதக� மாறியா:2 (க0 - நிண�யி�4ட - 6) தழ:2ர0: தழ:22ர0 
எ6பத6 விகார�. ேவழெவ�தீயி6நீ:கி எ6+�, (401) யாைன� தீவ>க எ6+� 
(403) இ��ைற வ�தலா0, இவனி��கி6ற மைனயாதE6 இவைன� கா4பத2 
�6ேன 2ைற�), இவைன� க4டபி6 ெபா6ற�ெக>ட) எ6ப
 
நCசினா
�கினிய
. 
--------- 
404.  ேகா>9 இள� தி:க. U/�) 2லவிய தி�வி0 ேபால 

ேமா>9 ஒளி ��த� U/�) ��2 ெகா!பளி�2� 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 தி�வி0 ேபால - இ� 
�ைனகைள'ைடய பிைறமதிையC U/�) விள:2� வானவி0ைல! ேபால; ேமா9 
ஒளி ��த� U/�) ��2 ெகா!�ளி�2� தாேராG - ெப�ைமமி�க ஒளி�� ��த 
மாைலையC U/�) ேதைன உமி%� மல
 மாைலயாG! ேச9 இள3சி:க� அ6னாG 
- ெப�ைம'ைடய இள3 சி:க� ேபா6றவேன! ேக>9 அள!ப அாிய ெசா0D� 
கிள
 ஒளி வன!�� - ேக>9 அளவிடகியலாத ெசா0லழ2� விள:2� 
ேமனியழ2�; நி6ைனC சாதக� ெசGத எ6றா6 - நி6 பிற!ைப அறிவி�தன எ6+ 
<றினா6. 
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விள�க� : ேகா9 - Hனி. தி�வி0 - வானவி0. ேமா9 - ெப�ைம. ��2 - ேத6. ேச9 - 
ெப�ைம. சாதக� - பிற!�. 
------------ 
அCசண�தி அ=க. தவ� ேமெகா.ள0 
405.  ேகா. இய:2 உ%ைவ அ6ன ெகா9� சிைல உழவ6 ேக>ேட 

தா. இய0 தவ:க. தாயா� த�ைத நீ ஆகி எ6ைன 
வா. இய:2 உ�வ! 5ேணாG பைட�தைன வாழி எ6ன 
மீளி அ� களி+ அனாG யா6 ெமG�ெநறி நிப0 எ6றா6.  

 
ெபா�. : ேகா. இய:2 உ%ைவ அ6ன ெகா93சிைல உழவ6 ேக>9 - 
ெகாைல�ெதாழிEேல பயிD� �Eயைனய, ெகா=ய வி0 ஏ�திய உழவனான சீவக6 
அதைன� ேக>9; வா. இய:2 உ�வ! 5ேணாG - ஒளிவி9� அழ2 
அணிகைள'ைடயாG! தா. இய0 தவ:க. தாGஆ த�ைதநீ ஆகி- �யசியா0 
பிற�த தவ:க. தாயாக, நீ த�ைதயாகி; எ6ைன! பைட�தைன வாழி எ6ன - 
எ6ைன ஆ�கிைன, வா/வாயாக எ6+ <ற, மீளி அ� களி+ அனாG! யா6 
ெமG�ெநறி நிப0 எ6றா6 - ெப�ைம'ைடய அழகிய களி+ ேபா6றவேன! யா6 
உ4ைமயான தவெநறியிேல நிேப6 எ6+ ஆசிாிய6 <றினா6. 
 
விள�க� : ந0விைனயா0, இ� கைலகைள� க+� தா6 ேவெறா� பிற!பானைம 
<றினா6. தாயாக எ6ப) ஈ+ெக>ட). உ%ைவ - �E. தா. - �யசி. ெமG�ெநறி - 
தவெநறி. நிப0 : த6ைம ஒ�ைம. 
-------------- 
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� 
த6னிட�ேத த:க மல
�த க4ணிைய'ைடய நீல வ4ணனான க4ணைன! 
ேபா6ற சீவக6; ம+ அறமைனயி6 நீ:கி மாதவ� ெசGவ0 எ6றா0 - 2ற� நீ:க 
மைனயிE��) நீ:கி! ெப��தவ� ெசGேவ6 எ6றா0; ேபரறி- உைடய 
த6ைமேயா
 வில�23 ெசாகளாகிய அறம0லாதவைற� <றா
; )றவற� 
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�ண
க எ6+ ேதா6ற0 தா. ெதா%) நி6றா6 - )றவற�திேல ெச0க எ6+ 
ஆசிாிய6 தாைள வண:கி நி6றா6. 
 
விள�க� : ஒ�வ6 )ற!ேப6 எ6றா0 அறி-ைடேயா
 வில�கா
 ஆதE6, இவ;� 
அத2 உட6ப>டாெனன� கவியி6 <றாக-� ஆ�கலா�. (ேபரறி-ைடய நீரா
 
மாதவ3 ெசGவ0 எ6றா0 எ6+ ெகா49 <>9வ
 நCசினா
�கினிய
) 
-------------- 
407.  ைக வைர அ6றி நி0லா� க93 சின மட:க0 அ6னா6 

ெதFவைரC ெச2�2� நீதி மன�) அக�) எ%திC ெச�ெபா6 
ைப விாி அ02லா>2� ப9கட0 நிதியி6 ைவ2� 
ைம வைர மா
பினா2� மன� உற� ேதறி இ>டா6.  

 
ெபா�. : ைகவைர அ6றி நி0லா� க93சின மட:க0 அ6னா6 - ஒ%�க�தி6 
எ0ைல கடவாத, ெகா=ய சீற�ைடய சி:க� ேபா6றவ6, ெதFவைரC ெச2�2� 
நீதி மன�தக�) எ%தி - த6 பைகவைர அழி�2� �ைறைமைய அவ6 மன�திேல 
ெகா.@மா+ உ�வா�கி; ெச�ெபா6 ைபவிாி அ02லா>2� ப9கட0 நிதியி6 
ைவ2� ைமவைர மா
பினா2� - ேமகைல அணி�த அ02ைல'ைடய �ந�ைத�2� 
கட0ேபா கிட�2� ெச0வ�திேல த:கிய, �கி0 த:கிய மைலயைனய மா
பினா6 
க�)க;�2�; மன� உற� ேதறி யி>டா6 - உ.ள�தி ெபா��)மா+ (த6 
)றைவ�) ெதளிவி�தி>டா6. 
------------- 
408.  அழ0 உ+ ெவ4ெணG ேபால அக� 2ைழ�) உ�கி ஆறா. 

2ழ0 உ+ கிளவி ேசா
�) 2மரைன� தமிய6 ஆக 
நிழ0 உ+ மதிய� அ6னாG நீ�திேயா என-� நி0லா6 
பழவிைன பாிய ேநாபா6 வி3ைசய
 ேவ�த6 ெச6றா6.  

 
ெபா�. : 2ழ0 உ+ கிளவி அழ0உ+ ெவ4ெணG ேபால அக� 2ைழ�) உ�கி 
ஆறா. ேசா
�) - 2ழலைனய இனிய ெமாழியா. (அவ6 ெமாழி ேக>9) 
தீயிப>ட ெவ4ெணG ேபால உ.ள� 2ைழ-+ உ�கி! ெபாறாதவளாGC 
ேசா
-+; நிழ0 உ+� மதிய� அ6னாG - ஒளி வி9� தி:கைள! ேபா6றவேன! 
2மரைன� தமிய6 ஆக நீ�திேயா என-� - சி+வைன� தனியனா�ப= 
)ற�தைனேயா எ6+ ேவ4ட-�; வி3ைஞய
 ேவ�த6 நி0லா6 பழவிைன பாிய 
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ேநாபா6 ெச6றா6 - வி3ைஞய
 ம6ன6 நி0லாதவனாகி! பைழய விைன 
தீ�மா+ தவ3 ெசGவத2C ெச6றா6. 
 

நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� நாமக� இல�பக� ((((பாட�க� பாட�க� பாட�க� பாட�க� 379) 379) 379) 379) ./றிய�./றிய�./றிய�./றிய�....    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 


