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2. ேகாவிைதயா இலபக
(கைத$ க)
க)

சீவக8 இ9வாறிக க:;ய<கார=ைடய ஆனிைரகைள ஆய கா:;8க4
ேம6தனராக; அவ ைற ேவட க. கவ ) ெகா4> ெச8றன . ஆய க.

அவ ைற மீ:2 ம)ைகயிலரா6 ஓ;வ) க:;ய<காரனிடேத ைறயி:டன .
க:;ய<கார8 சின) த8 மக. * +வைர', த8 ைம)ன8 மதனைன'

ஆனிைரைய மீ:>வப; ஏவினா8. அவெர0லா அ9ேவட 2

எதி நி றலா றாதவரா6 வறிேத மீ4டன . அஃதறித க:;ய<கார8 வாளா

விதன8.

ஆய தைலவனாகிய நதேகா8 இB ெச6தியறி) ெபாி) வதி, இநிைரைய

ேவடைர ெவ8+ மீ:> வகி8றவ=2 எ8 மகளாகிய ேகாவிைதைய

அளி!ேப8 என ெதேதா+ ரசைறவிதன8. மறவ பல ேவட 2 அ3சி

வாளா விதின . அஃதறித சீவக8 CDைர)! ேபா  ேகால< ெகா4>

ெச8+, அ9ேவடெரா> ேபா ெச6) அவைரெய0லா ெகா0லாம0 அ3சி

ஓ>ப; ெச6தன8. சீவக8 நிைரமீ:டைம அறித நதேகா8 ேகாவிைதையB

சீவக=2 ெகா>க 8வதா8. ஆயி= சீவக8 அ9வழகிைய தா8

ஏ +ெகா.ளாம0, த8 ேதாழனாகிய ப)க=2 மண3ெச6விதன8.

------409

ஆ வ ேவராி தBச ணதிேபா6

Eர8 றாணிழ0 விள<க ேநா றபி8

மாாி ெமா2ளி8 மா6) வி4ெடாழB

ேசா வி0 ெகா.ைகயா8 ேறா ற நீ<கினா8.
(இத8 ெபா.): அBசணதி ேபா6 ஆ வ ேவ அாி) - அBசணதி இராசமா
ரதினி8+ ேபா6 ஆைசைய ேவ கைள); Eர8 தா. நிழ0 விள<க

ேநா றபி8 - Fவ தமானாி8 திவ; நிழG0 விள<2மா+ ேநா ற பிற2; ேசா -

இ0 ெகா.ைகயா8 - தளராத அெகா.ைகயா0 ; வி4ெதாழமாாி ெமா2ளி8
மா6) - வானவ ெதா%மா+; மைழயிH4டா நீ 2மிழி ேபால மா6);

ேதா ற நீ<கினா8 - பிறவிைய வி:டா8.
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(விளக): ஆ வேவ : பிறவிேவ . தா. நிழைலB 'சமவ சரண' எ8ப ைசன . F

வ தமான : ைசன *0களி Iற!ப> தீ த<கர களி0 இப) நா8காவ)
தீ த<கர . இவைர Eரெர8+ விளவ . ெமா2ளி8 மா6தைல

E>ெப+<கா0 தி ேமனி'டேன மைறத0 எ8ப நBசினா கினிய .
ஆ வ : ஆ2ெபய . ேவ ேபாறG8 ேவ எ8றா . அBசணதி - சீவக8

ந0லாசிாிய8. வி4 : ஆ2ெபய ; அமர . ேதா ற-பிற!. (1)
---------410

நப னிதைல நாக ந8னக !

ைபெபா ேனாைடC/ பம யாைன'3
ெசெபா னீ.ெகா; ேத வாசி'
ேவப J )லா ேவனி லானிேன.

(இத8 ெபா.): இதைல நாக ந0நக - இ9-லகி0 வானவ நக ேபாH

அழகிய இராசமா ரேத; நப8 - சீவக8; ைபெபா8 ஓைட C/ பம யாைன' திய ெபா8னாலான கபடா அணித யாைனைய'; ெசெபா8 நீ.

ெகா;ேத - நீ4ட ெகா;ைய'ைடய ெபா ேறைர'; வாசி' - 2திைரைய';
ேவனிலானி8 ெவப ஊ ) உலா - காமைன! ேபால மகளி ேவ:ைகயா0
ெவ)ப ஊ ) உலா-வா8.

(விளக): நப8 - எ0ேலாரா= விப!ப>வ8; ந எ8=

உாிBெசா0ல;யாக! பிறத ெபய . ”ந ேம- நைசயா2ேம” எ8ப)

ெதா0கா!பிய (உாி-31) : நாக - பவணேலாக. இஃ) இராசமாரதி 2 உவைம.
உ ெதா2 நி8ற). ஓைட - கபடா. மகளி ஆைசயா0 ெவ)ப எ8க.
ேவனிலா8 - காம8. (2)

---------------ேவ+
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கைலயின தகல< கா:சி கி8ப3

5

சிைலயின தகல EைணB ெச0வ
மைலயினி னகGய மா ப ன0லதி9

-லகினி னிைலெயன ெவாவ னாயினா8.
(இத8 ெபா.): கைலயின) அகல - கைலயி8 பர!; கா:சி2 இ8ப -

பா !பத 2 இ8ப ஊ:> அழ2 ; சிைலயின) அகல - பைடகல!

பயி சியி8 பர!; EைணB ெச0வ - யா%ட8 பா> இைசB ெச0வ;
மைலயினி8 அகGய மா ப8 அ0ல) - மைலேபால அக8ற மா பனான

சீவகன0ல); இ9-லகினி8 இைலெயன - இ9-லகி0 இ0ைலெய8+ Iற;
ஒவ8 ஆயினா8 - ஒ!ப றவ8 ஆயினா8.

(விளக): இைவ சீவக 2! பதிைனயா4> ெச8ற பி8 ந0விைனயா8 அைமத
ப4க. எ8ப நBசினா கினிய . கைலயினதகல - க0வி காரணமாக!

பிற!பெதா ஞான. கா:சிகி8ப - அ!பவதிேல பிற2 அழ2. சிைலயின)

அகல - பைடகல! பயி சியா0 அ! பவதி பிற2 Eர. Eைண -

தாள)ட8 க4டதிH கவியி= பிற2 பா:>; இைச நாடக காமைத

விைளதG8, அவ றா பிற2< காமைத, 'EைணB ெச0வ' எ8றா . இனி,
இைவ ைறேய நாமக.; அழ2 ெத6வ, Eரமக. மாத<கி எ8=, இவ க.

இவன0ல) ேவ+ யா<கெள8+ இ0ைலயாப; ஆயினா8 எனி= ஆ.
அரச 2 இ நா82 சிறதன.

இB ெச6'ைள அ;யா 2 ந0லா சில!பதிகாரேத (1 - 36) மடவாெர8பத 2!

”5மா) கைலமா) சயமா) க/மா) எ8+ Iறி இவ அழகி 2

அறிவி 2 ஆ4ைம2 க%2 ெபாைற2 இவென8+ உ:ெகா4>

ஏ) கிழைமயா8 எனி= அைம'” எ8+ ெபா. விாி) ேம ேகாளாக
கா:>தH உண க. (3)

-------------ேவ+
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நாம ெவ8றிேவ னைகெகா. மா பைன

காம ேனெயன க8னி ம<ைகய

தாம ைரகணா பக தா/)லா<
ேகாம க8றிற ) ற I+வா.

6

(இத8 ெபா.): நாம ெவ8றி ேவ0 நைகெகா. மா பைன - அBசத ெவ றி
ேவைல' )வடைத'< ெகா4ட மா பனான சீவகைன; காமேன என -

காமேன ெய8ெற4ணி; க8னி ம<ைகய - க8னி த8ைம'ைடய ெப4க.;

தாமைர கணா பக தா/) உலா - தாமைர மலரைனய க4களா ப2மா+

த<கி உலா-; ேகாமக8 திற) உ ற I+வா - அ9வரச 2மாரனிடதிேல

நிக/தவ ைற I+ேவா.

(விளக): நாம - அBச. நைக - )வட எ8ப நBசினா கினிய . ேகாமக8 -

சீவக8. *லாசிாிய I +. (4)

-------------413

சி0ல ேபாதி8ேம றிைர) ேத=லா
0ைல காெரன! 5!ப ெமா6நிைர

0H க8+ளி! ெபாழி) பா0ப><

க0ெல8 ைமேயா கடG8 மிகேத.
(இத8 ெபா.): சி0 அ ேபாதி8ேம0 திைர) ேத8 உலா 0ைல - சிலவாகிய
அழகிய மல களி8ேம0 சா6) ேத8 I:ட உலா- 0ைல; கா என! 5!ப -

கா கால எ8+ மலர; ெமா6 நிைர 0H க8+ உளிபா0 ெபாழி) - மிக ஆவி8
திர., தைம அைண' க8+கைள நிைன)! பாைல! ெபாழிதலா0; ப> க0

எ8 ைம - உ4டா2 க0 எ8= ஒG; ஓ கடG8 மிக) - ஒ

கடெலாGயி= மிக).

(விளக): பி8 பனி2 அழிதலா0 0ைல ெகா;க. சிலேவ 5தன. ஆனிைரக.

க8+கைள நிைன) தாேம பாைல! ெபாழிதலா கா கால ேபால 0ைல
ெகா;க. 5தன. பா0 ெபாழி' ஆநிைரயி8 ஒG கடG8 மிக).

பா0ப> க0ெல8 ைம எ8ற) 0ைல காெரன! 5த 2 2றி!ேப)வா6
நி8ற). உ.ளி - உளி என ெக>த0 விகாரெம6தி நி8ற). ெமா6நிைர :

விைனெதாைக. ைம - ஒG. க0ெல8 : ஒG2றி!. (5)
---------------
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மிக நாளினா8 ேவழ மத

க ேதனிேனா Nறி வா ைன

ெயாக வா6நிைற ெதா%2 28றி8ேம8

மக ளீ4;னா மட<க8 ெமா6பினா .

(இத8 ெபா.): மிக நாளினா0 - (இ<ஙன) ஒளி மிக நாளிேல; ேவழ  மத

உக ேதனிேனா> ஊறி - ேவழதி8 மத ஆ<2B சிதிய ேத=ட8 கல)

ெபகியதா0; வா ைன ஒக வா6 நிைற) ஒ%2 28றி8ேம0 - ெபாிய ைனக.
தமி0 ஒமிக வா6 நிைற) ெப2 மைலயி8ேம0; மட<க0 ெமா6பினா

மக. ஈ4;னா சி<க ேபா8ற வGைமயினாராகிய ேவடெர0ேலா 2%மின .
(விளக): 28றி8ேம0 மக. என அைடயாகி ேவட எனHமா. மட<க. அாிமா . ெமா6 - வGைம. (6)

-------------415

ம8ன வ8னிைர வ) ந4Q+

மி8ன நாளினா ேகா> நாெமனB

ெசா8ன வா'ேள ெயாவ8 :2ர8

8ன< Iறினா8 %) ண வினா8.
(இத8 ெபா.): இ8ன நாளினா0 ம8னவ8 நிைர வ) ந4Q+ - இத
இளேவனிG0 ேவத=ைடய ஆனிைர வ) ேச; நா ேகா> எனB ெசா8ன

வா'ேள - நா அநிைரைய! ப +ேவா எ8+ைரத அ!ேபாேத; :2ர0

8ன - பறைவ ஒ8+ Iவிய 2ரG8 2றி!ைப; %) உண வினா8 ஒவ8

Iறினா8 - நிமித எ0லாவ றி= அறி-ைடயா8 ஒவ8 அறி)ைரதா8.
(விளக): அ) ேம I+கி8றா .

இ8ன நா. எ8ற) இ9விளேவனி 2ாிய நா. எ8ப)பட நி8ற). ேகா> :

த8ைம! ப8ைம. ெசா8னவா'. - ெசா0Gய அ!ெபா%ேத. 8ன - 2றி!.

%)ண வினா8 எ8ற) நிமித<க. %) ந82ண த தியவ8 எ8ப)பட
நி8ற). (7)

8
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அைட) நாநிைர யைடத காைலேய

2ைட' பிBச ெமாழிய ேகா8பைட
'ைட' பி8னேர ெயாவ8 ேதாினா

Hைட)3 >வி ேற =ைடத வ4ணேம.
(இத8 ெபா.): நா நிைர அைட) - நா பதிரைள! ப +ேவா; அைடத

காைலேய ேகா8பைட 2ைட' பிBச ஒழிய உைட' - ப றிய ெபா%ேத

ம8ன8 பைட (வ) ெபா)) 2ைட' பிBச ெபாத இடதிேலேய கிடக

தா8 ம:> ேதா ேறா>; பி8ன ஒவ8 ேதாினா0 >வி0 ேத8 உைடத

வ4ண உைட) - பிற2 ஒவ=ைடய ேதரா >தலா0 வ4;8 திர.
ஓ>த0ேபால நா ேதா ேறா>ேவா.

(விளக): பிBச - மயி RGயா க:>வன. >வி8 - >தலா0. > : தனிைல

ெதாழி ெபய . ['>தெலன விைனேம0 நி8ற விைன! ெபயர8றி விைனமாதிைர

உண தி நி8+ உ- ஏ ற)' எ8ப நBசினா கினிய .]

அைட) : த8ைம!ப8ைம; உைட) எ8ப) ம). 28றவ ேத8 ெகா.D<கா0

ெகா.ளியா0 :> வ4>கைள ஓ:>வ ஆதG8 அநிமிதிக8 தா<
ெக:ேடா>த 2 த8 அSபவேத க4டதைனேய” >வி8 ேதன

உைடதவ4ண உைட) எ8றா8' என ஆசிாிய அைமதநய இ8ற பால)
”ேதனின ேபால ெக>) எனேவ தம2! பா;8ைம Iறினா8” என

நBசினா கினிய I+வ) SQகமான). பா> - சா-. (8)
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எ8+ IறH ேமைழ ேவ:>E

ெரா8+ ேதாினா ெலாவ8 I றேம
ெய8+ Iறி= ெமாவ ென8ெச'

மி8+ ேகா>நா ெம%ெக8 ேறகினா .
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(இத8 ெபா.): எ8+ IறH - எ8+ அவ8 Iறின அளவிேல; ஏைழ ேவ:>E !

- ஏைழ ேவட கேள!; ஒ8+ ேதாினா0 ஒவ8 I றேம எ8+ Iறி= - ஒ ைற
ேதைடய ஒவைன I +வேன ெயன உலக Iறி=; ஒவ8 எ8 ெச'?-

அவ8 தனிேய எ8ன ெச6ய ;'?; இ8+ நா ேகா> எ%க எ8+ ஏகினா -

(ஆகG8) நா இ8+ ப றி வி>ேவா; எ%க! எ8+ நிைர நி 2 இடதி 2B

ெச8றன .

(விளக): இஃ) ஓ மறவ8 I +. ஏைழ ேவ:>E எ8ற) அறிவிGகேள

எ8றிக/தவா+. ேகா> - ெகா.Dேவ. ேகா> எ%ெகன எ0ேலா ஏகினா

எ8க. (9)
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வ4> சறா நறவ மா தவ

ெதா4ட க!பைற );ெயா டா ெதழ

வி4> ெத6வத வண<கி ெவ0ெகன
ம4; னா நிைர மணத காைலேய.

(இத8 ெபா.): அவ வ4>  அறா நறவ ஆ ) - அவ க. வ4>
ெமா6த0 நீ<காத ம)விைன நிைறய! பகி; ெதா4டக!பைற );ெயா> ஆ )

எழ - ஏ+ேகா: பைற' );' ஆரவார)ட8 ஒGக; ெவ0க என வி4>

ெத6வத ெத!பவத வண<கி - ெவ றி கிைட!பதாக எ8+ ேவ4; Iறி

ெகா றைவைய வண<கி; நிைர மணத காைல ம4;னா -பகதிர. வ) I;ன
அளவிேல  ப:>B ெச8றன .

(விளக): 'வி4> - அரச=ட8 பைக)' எ8+, 'ெத6வத-க8' எ8+

நBசினா கினிய I+வ . ஏ+ேகா:பைற - ஆநிைர ெகா.Dதைல 2றித;2

பைற. சில!பதிகாரதிேலேய ஆநிைர ெகா.D ேவட ெகா றைவைய வழிப>த0
வதலா பாைலநில மகளாகிய ேவட க:2 வணக ெபாதா).

 : வி2திெக:ட ெதாழி ெபய . நறவ - க., ெதா4டக! பைற - ஆேகா:பைற.
வி4> - வாயினா0 வா/தி. ெத6வத - ெத6வ. (10)

--------------
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5த ேகா<2ேபா ெபா8 ம)ளா
ரா6தி ய நல காெச Tணனா8

ேகாத நிதில ேகாைத மா பினா8

வா6த வநிைர வ.D வ8ெசானா8.
(இத8 ெபா.): 5த ேகா<2ேபா0 ெபா8 ம) உளா - மல த ேகா<2மர
ேபால! ெபா8னாலான அணிகைளB மதவராகிய; ஆ6திய நல2 ஆ ெச0

U4 அனா8 - ஆ6Bசியாி8 நல ேச த 2 ஆக. உரா' க:ைட ேபா8றவ=;

ேகாத நிதில ேகாைத மா பினா8 - )மாைல' 5மாைல' ெபாதிய
மா பின= ஆகிய நதேகானி8; வா6த அ நிைர வ.Dவ8 ெசா8னா8 -

த!பாத அத நிைரயிேல இத நிமிதிக8 Iறினா8.

(விளக): வா6த வ.Dவ8 எ8க. ஆெச0 U4 : 'ஆதீ4> 2 றி' என!ப>.

நிமிதிக8 Iறிய) ேமேல வ.

இத8க4, அணிகல8 நிரப அணி).ள ஆ6திய 2! 5த ேகா<கிைன'

நதேகா8 ேபாகவி8பமிக ெபாG-ைடய8 ஆத 2 ஆெச0 Uைண'

உவைமயாக எ>) Iறிய அழ2 நனி ேபாி8ப ந02வதா. ெசானா8 -

ெசா8னா8. நல2 - நலதி 2 : சாாிைய யி8றி உ ண த). (11)
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பி.ைள '.2 தழித தாதலா

ெலௗ்ள8 மி8னிைர யி8+ நீெரன

ெவ.ளி வ.ளியி8 விள<2 ேதாணலா

.2 மாய ெமா6ெபா ேடகினா .
(இத8 ெபா.): பி.ைள உ.2) அழித) ஆதலா0 - காாிெய8= பறைவ
ஆனிைரயிேல 2) அழி- 2றி கா:;ய), ஆைகயா0; இ8+ நீ நிைர
எ.ள8மி8 என - இ8+ நீ<க. ஆனிைர காவைல ந82 ேபா +க எ8+

நிமிதிக8 ெசா0ல; ெவ.ளி வ.ளியி8 விள<2 ேதா. நலா .2 ஆய -

11

ெவ.ளி வைளய0 விள<2 ேதாைள'ைடய )மண மகளிைர த%-

)மணவாள! பி.ைளகD; ெமா6பா> ஏகினா - ஆ றெலா> ெச8றன .
(விளக): அழி-2றி காாி உ.ேள 2) எ%த0 எ8ப . எ.ள8மி8 -

இகழ8மி8 ; எனேவ ந82 காக எ8றா8. ஆய : உ : இழி- சிற!. )மண!

பி.ைளக. ேபா2B ெச0Hத0 மரப8+. எனேவ, அவ:பட எ0லா ஆய

ஆனிைர காவைல ேம ெகா4டன எ8க.

பி.ைள - காாி எ8= பறைவ. எ.ள8மி8 - இகழாேத ெகா4மி8. வ.ளி -

வைளய0. .2த0 - த%-த0. )மண ண த இைளஞ எ8பா
ேதாணலா .2 ஆய எ8றா ; உைம உய - சிற!. (12)

---------------421

காய மீெனன கல) கானிைர

ேமய ெவெதாழி0 ேவட ரா )ட8

பாய மாாிேபா பகழி சிதினா

ஆய மெதறி தயிாி னாயினா .
(இத8 ெபா.): காய மீ8 என கல) கா8 நிைர ேமய - வான மீ8கD
என கா:; கல) ஆனிைர ேம' ேபா); ெவெதாழி0 ேவட ஆ ) -

ெகா>ெதாழி0 ேவட ஆரவாாி); பாய மாாிேபா0 பகழி உட8 சிதினா - பரவிய
மைழ)ளி ேபால கைணகைள உடேன சிதறின ; ஆய ம) எறி தயிாி8 ஆயினா

- ஆ றாத இைடய மதா கைடய! ப:ட தயி ேபாலB சிதறின .

(விளக): காய : ஆகாய எ8பத8 த 2ைற. இ) கா:; 2வைம. மீ8 -

வி4மீ8; இஃ) ஆ8கD2 உவைம. ஆய உைட) சிதறியத 2, மெதறி தயி

உவைம. (13)
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2ழH நவிய ெமாழிய ேகாவல

கழல கா>ேபா6 க8+ தாபாி

)ழைல பா6)லா 8றி ப.ளி'4

மழைல தீ3ெசாலா ம+க வா6வி:டா .
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(இத8 ெபா.): ேகாவல 2ழH நவிய ஒழிய - (அ<ஙன3 சிதறிய) ஆய

தமிடமித 2ழH ேகாடாி' ைக நீ<க; கா> கழல! ேபா6 - கா> நீ<க ஓ;;

க8+ தா அாி) உழைல பா6) உலா 8றி0 ப.ளி'. - க8+க.

கயி ைற அ+)ெகா4> தைடமரதி8ேம பா6) உல- வாயிைல'ைடய

இைடB ேசாியி0 ; மழைல தீ3ெசாலா ம+க வா6வி:டா - மழைலேபால இனிய

ெமாழியிைன'ைடய ஆ6Bசிய மன வதிB Cழல வா6வி:> கதறின .
(விளக): கதறிய) ேம0 வ.

நவிய - ேகாடாி. கா> கழல!ேபா6 என மா+க. உழைல - தைட மர. மழைல

தீ3ெசாலா எ8ற) 2றி!பாக ஆ6தியைர உண திய). (14)
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மத 0Gய கயி றி8 ம றவ
ரத ைலவி; னித ைலவிடா

6த னெரன -ைடத யி !ளி

ெமா6த ேதாணலா %) ஈ4;னா .
(இத8 ெபா.): மத 0Gய கயி றி8 அவ அதைலவி;8 இதைல விடா

உ6தன என - மைத! பிணிதி%2 கயி ைற!ேபால அ9ேவட ஒபகைத
ெநகிழவி:டாராயி8 ம ெறா பகைத ெநகிழவிடாரா6 ஆனிைரையெகா4>

ேபாயின எ8+ இைடய வா6வி:> கதற ; உைட தயி ! ளி %) ெமா6த

ேதா. நலா ஈ4;னா - கைட' ேபா) தயி !.ளி ேதா. %) பதித
இைடBசிய யாவ< I;ன .

(விளக): 'உ6தன ' என ெதளி- ப றி இறத காலதா Iறின .

மத - தயி கைடம). ளி - .ளி: ெக>த0 விகார. இத8 க4Q ஆய

தமSபவதி க4டதைனேய உவைமயாக எ>ேதா)த0 உண க. தயி !.ளி

ேதா.%) ெமா6த ந0லா என மா+க. (15)
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வைல!ப> மாெனன ம3ைஞ ெயனத

13

ைல!ப> ெதா> ெமா62ழ0 ேவ6த
தைல!ப> த4மல மாைல பிண<க
வைலத வயி றின ராய% தி:டா .

(இத8 ெபா.): வைல!ப> மா8 என ம3ைஞ என - ேவட வைல!ப:ட மா8
ேபால- மயி0ேபால-; த ைலப> ெதா> ெமா6 2ழ0 ேவ6த

தைல!ப> த4மல மாைல பிண<க - த ைலமீ) அணித )மாைல'ட8

ெசறித 2ழG0 அணித த4ணிய 0ைல மலரா0 ஆன தைலமாைல சி2+மா+
மயி 2ைலய; அைலத வயி றினரா6 அ%தி:டா - வயி றி0 ேமாதிெகா4>

அ%தன அ9விைடBசிய .

(விளக): வைல!ப> எ8பதைன ம3ைஞேயா>< I:>க. ம3ைஞ - மயி0.

மா பி0 அணித மாைலேயா> தைலயிலணித மாைல பிண<2ப;
வயி றில;)ெகா4> அ%தா எ8=மி) மிக- அழகி). (16)
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எமைன மாாினி ெய<ஙன வா/2வி

Sமைன மா கைள ேநாவ வ)கி

ெவைன ேவ:>வ 6தன ேராெவன
தமைன க8ெறா> தால  றா .

(இத8 ெபா.): எ அைனமா ! இனி எ<ஙன வா/2வி ? - எ அ8ைனயேர!
இனி எ9வா+ வா/E க.?; ெவ ைன ேவ:>வ S அைனமா கைள ேநாவ

அ)கி - ெகா;ய ேபா ைனயிேல ேவட S அ8ைனயைர வத அ;);

உ6தன ஓ என - ெகா4> ேபாயினா ஓஓ எ8+ கதறி ; த மைனக8ெறா>

தா ல றா - த E:;0 இ) ப<க8+கைள த%வி அழ ெதாட<கின .
(விளக): அ8பினா0 அஃறிைணைய உய திைணயாக Iறின .

எமைனமா Sமைனமா எ8= ஈாிட) னகர!.ளி ெக:ட). இஃ)

ஆ6Bசிய க8+கைள ேநாகி Iறிய). இதனா0 அவ அவ றி8பா

ெகா4>.ள அ8 ல!ப>த0 உண க. (17)
--------------
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பாைற ப>தயி பாேலா> ெந6ெபா
தா+ பட!ப.ளி யா2ல மாக

மா+ படமைல தா6!பைட ெநக)
ேச+ படமல சித விைரேத.

(இத8 ெபா.): பாைற ப> தயி பாெலா> ெந6 ெபா) ஆ+பட - க0ைல!ேபா0

ேதா6த தயி பாH ெந6' கல) ஆ+4டா2ப;; ப.ளி ஆ2ல ஆக -

இைடB ேசாி )8ப!ப> ெபா); ஆ6!பைட மா+பட மைல) ெநக) -

8ன ! ேபாாிேல ெகடாம0 இத ஆய பைட மா+பா>4டாக ேவடட8
ெபா) தா= ெக:ட); (ெக:ட அ!பைட) ; மல ேச+படB சித விைர) 0ைல மல க. தமிட.ள ேதனா ேச+4டாகB சி)மா+ ேவகமாக,
(விளக): இ! பா:> 2ளக. ஆ6 : சாதி! ெபய .

--------------427

றவணி 5விாி 8ல ேபாகி

நறவணி தாமைர நா:டக நீதிB

றவணி C/கிட< காெரயி8 U

ாிைறயணி ேக:க-6 தி:டன 5ச0
(இத8 ெபா.): ற- அணி 5விாி 8ல ேபாகி - 0ைல நிலமாகிய அழகிய
மல விாித 8னிலைத கட); நற- அணி தாமைர நா:டக நீதி - ேத8
ெபாதிய தாமைர மல நிைறத மத நிலைத அாிதி கட); ற- அணி

கிட2C/ எயி0 U - றாமீ8 ெபாதிய அகழி C/த மதிைல'ைடய Uைர
அைட) ; இைற அணி ேக:க! 5ச0 உ6தி:டன - அரச=2 அகிH.ேளா

ேக:2மா+ இ2ழ!பைத ெவளியி:டன .

(விளக): அகிH.ேளா ஈ4> வாயி காவலெரன ெகா.க. 'இ:டன '
எ8றதனா0 இ! பழிைய அரச8 தைலயிேல ேபா:டன எ8பதாயி +.

உ6தி:டன - உ6தன எனி= ஆ. 'U 'எனேவ இ)வைர இ! 5சைல

ேக:டறியாத ெத8ப) ெபற!ப:ட). 5ச0 ேம0வ.

ற- - 0ைலநில; சி+கா>மா. தாமைர நா:டக எ8ற) மத நிலைத. (19)
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ெகா>மர ெவயின ாீ4; ேகா:;மி ேல+ C/த
ப>மணி நிைரைய வாாி! ைப)கி லவி ெந றி

ெந>மைல யத3 ெச8றா ெர8+ெந6 ெபாதித பிைத
வ;மல ராய 5ச0 வளநக பர!பி னாேர.

(இத8 ெபா.): ெகா>மர எயின ஈ4; ேகா:> இமி0 ஏ+ C/த ப>மணி

நிைரைய வாாி - வி0ேலதிய ேவட I;வ) ெகாபிைன' இமிைல' உைடய

ஏ+க. C/த ஒG2 மணிைய உைடய ஆனிைரைய வைள); ைப)கி0 அவி

ெந றி ெந>மைல அத ெச8றா எ8+ - தாைடேபால அவி E% உBசிைய

உைடய ெபாிய மைலைய நா; அாிய கா:>வழியிேல ேபாயின என; ெந6 ெபாதித

பிைத வ;மல ஆய - ெந6 5சிய மயிாிேல ெதாிெத>த மலைர யணித

இைடய ; வளநக 5ச0 பர!பின - வளநகெர<2 இ 2ழ!பைத அறிவிதன .
(விளக): 'ப0லா ெகா4டாெரா0லா எ8= - 5ச0 ேக:> ைகய) மா றி'

(ப8னி படல) எ8+, 'நிைரேகா. ேக:>B ெச6ெதாழி ெலாழிய '(.ெவ.23)
எ8+ )ைற I+தG8, ேக:ேடாெர0லா ெச8+ மீ:பெரன கதி

நக 2ண தின . (20)
-------
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காசி8 மாமணிB சாமைர க8னிய
Eச மாமக ர2ைழ வி0Gட

வாச வா8க% நீ பி; தா<காி

யாச னதி தா8ட8 ெமா6பினா8.
(இத8 ெபா.): கா இ0 மாமணிB சாமைர க8னிய Eச - 2 ற அ ற ெபைம
மி2 மணிகவாி ெகா4> மகளி Eச-; மா மகர 2ைழவி0 இட - ெபாிய

மகரமீ8 வ;வமான 2ைழ ஒளி Eச-; வாசவா8 க%நீ பி;) - மணமி2
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உய த க%நீ மலைர ைகயிேலதி; அட0 ெமா6பினா8 ஆ<2 அாியாசன)
இதா8 - ெவ8றித ஆ றHைடய க:;ய<கார8 அர4மைனயிேல
அாியைணயிேல E றிதா8.

(விளக): ெமா6பினா8 : இக/Bசி. க%நீ மல பி;தித0 அரச கிய0.

(சீவக. 1847, 2358)

சBசத8 இத அம4டபேத அவனித அாியைணயி8 ேம0 இதா8
எ8ப)பட, 'ஆ<2 அாியாசனதிதா8' எ8றா . (21)
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ெகா4ட வாெளா>< ேகாெலா>< I!
ச4ட ம8னைன தாெடா% தாயிைட

'4ெடா 5செல8 றா 2ைர யாெயன

ெகா4ட ன நிைர ேபா ெறன Iறினா8.

(இத8 ெபா.): ெகா4ட வாெளா> ேகாெலா> I! - எ>த வாெளா>

பிரெபா> ைகைய 2வி); ச4ட ம8னைன தா.ெதா%) - ெகா;ய ேவத8

அ;ைய வண<கி; ஒ 5ச0 உ4> எ8றா 2 உைரயா6 என - அ கா:;ேல ஒ
2ழ!ப உ4டாயி + எ8ற வாயி0காவலைன ேநாகி, அதைன உைர எ8+

ேவத8 Iற; நிைர ெகா4டன , ேபா + என Iறினா8 - பதிரைள ேவட
ெகா4டன , தி-ள< ெகா.க எ8+ைரதா8.

(விளக): I! - I!பி. ச4ட - ெகா>ைம. வாயி0காவல8 எ8= எ%வா6

வவிேதா+க. ேபா + - தி-ளப +. (22)
-------------431

ெச<க: 8மயி  ேதாறிைர ெசக

ெவ<க ேணாகி 2! பாய மிேலBசைனB
ெச<க: Xவிழி யாெதழி தா8ைக'
ள<க: ேபா) பிைசத> I றனா8.
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(இத8 ெபா.): அ> I றனா8 ைக'. அக4 ேபா) பிைச) - ெகா0H<
காலைன! ேபா8ற அரச8 த8 ைகயி0 இத அழகிய க4 ேபா8ற மலைர!

பிைச); ெச<க4 8 மயி ேதா0 திைர ெசக ெவ<க4 ேநாகி8 2!பாய

மிேலBசைன - சிவத க4கைள' 0Gய மயி நிைறத ேதாைல' திைரத

ெசகைத' ெகா;ய ேநாகதிைன' ச:ைடைய' உைடய மிேலBசனாகிய
அ9வாயி0காவலைன; ெச<க4 தீவிழியா ெதழிதா8 - த8 சிவத
க4களிG) ெந!ெபழ விழி) ேநாகிB சீறினா8.

(விளக): இB ெச6'ளி0 ஒ கிழகாவல8 உவ ெசா0ேலாவிய-

மாக!ப:;த0 கா4க.

”அவ8 அரச8 அ8ைமயி8 ேகாப எளியா ேம றாயி +” எ8=

நBசினா கினிய 2றி! மிக- S4ணிய). *லாசிாிய அ9ெவளியாைன'

சினத 2 த2திய ற கிழ!பவைடயனாகி ைவதன . எ6தா இக அைப
ேநாவ) ேபா8ற க:;ய<கார8 ேபைதைமைய ஆசிாிய இBசிறிய C/Bசியா8

ெவளி!ப>) அழ2ண க. 2!பாய - ெம6!ைப (ச:ைட). (23)

---------------ேவ+
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I றி னி;2< ெகாைலேவலவ8 ேகாவ ல வாய
மா ற ண ) மற<I கட றாைன ேநாகி

கா றி8 விைர) ெதா+மீ:ெகன காவ0 ம8ன
ேன ைற யாிமா னி;ேபால வியபி னாேன.

(இத8 ெபா.): I றி8 இ;2 ெகாைல ேவலவ8 காவ0 ம8ன8 காலைன!ேபாலB சி+ ெகாைல ேவேலதிய, நா:> காவலனாகிய ேவத8;

ேகாவல வா6 மா ற உண ) - இைடயாி8 வா6ெமாழி! ெபாைள உண );

மறI கட0தாைன ேநாகி - Eரதி சிறத கடலைனய த8 பைடைய பா );
கா றி8 விைர) ெதா+மீ:க என - கா றி=< க>கி ஆனிைரைய தி!பி

ெகாண க எ8+; அாிமா8 ஏ ைற இ;ேபால இயபினா8 - ஆ4 சி<கைத'

இ;ைய' ேபால Iறினா8.

(விளக): அாிமா8 ஏ ைற - ஆ4 சி<க. 'ஏ+ ஏ ைற'' (ெதா0. மர. 2)
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எ8ற) கா4க. இ;2 - சின2. ெதா+ - அனிைர. ஏ ைறயாிமா= இ;'
ேபா8+ ழ<2 2ரலாேன Iறின8 எ8ப) க). (24)
-----------ேவ+
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கா விைள ேமக ம8ன க-ளழி கடாத ேவழ

ேபா விைள யி-ளி தி4ேடா் ைனமயி ! ரவி காலா.
வா விைள ரச விம வா=லா! ேபாத ேதேபா

னீ ;விைள ாிச< கா !ப நிலெநளி பரத வ8ேற.
(இத8 ெபா.): கா விைள ேமக அ8ன க-. அழி கடாத ேவழ - கா காலதி
ேறா8றாநி8ற கிலைனய, க-ளிG) ெப2 மதைடய களி+கD; ேபா

விைள இ-ளி தி4ேத - ேபா2 த2தியான 2திைர 5:;ய ேத கD;

ைனமயி ! ரவி - அணிெச6 மயிைடய 2திைரகD; காலா. - காலா:கD
ஆகிய நா பைட'; வா விைள ரச விம நீ விைள ாிச<2 ஆ !ப - வாரா
க:ட!ப:ட ரக. ழ<க-, நீாிG) கிைடத ாித ச<2க.

ஆரவாாிக- ; வா8 உலா! ேபாதேதேபா0 - கி0 ழ<கி உலா வவ)ேபா0;
நில ெநளி பரத - நில ெநளி'மா+ பரவிெய%தன.

(விளக): யாைன' பாி' ழக உ4ைமயி8 ேமக உவைம.

இனி, வா=லா6! ேபாதேத ேபாH நீராவ) கட0; அதி0 விைளத ச<2 எனH

ஒ8+. 'ெநளிய' எ8ப) 'ெநளி' என வத) விகார. (25)
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காலக ைட!ப நீ  கட0கிள  ெத%த ேதேபா0
ேவலக மிைடத தாைன ெவ3சின ெவயின தாக

வா0வைள யலற வா6வி: ;ரைல' );' மா !ப!

பா0வைள திர- ெச +! பகெலா> மைலவ ெதாதா .
(இத8 ெபா.): கா0 அக ைட!ப நீ  கட0 கிள ) எ%தேதேபா0 கா + உ.ேள ேமாதியதா0 நீ ைம'ைடய கட0 ெபா<கி எ%தைத!ேபா0;
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ேவ0 அக மிைடத தாைன - ேவைல ேயதிய ெநகிய அரச8 பைட; ெவசின

எயின தாக - ெகா>3சினைடய ேவட பைட எதி ) தா2மா+; வா0வைள

அலற இரைல' );' வா6வி:> ஆ !ப - ெவ.ளிய ச<2 ழ<க- )தாி

ெகா );' வா6வி:> ஆரவாாிக-; பா0 வைள) - ஒ பகேத

வைள)ெகா4>; ெச + இர- பகெலா> மைலவ) ஒதா - சின) இர-
பகH ேபாாி>வ) ேபா8+ ெபாதன .

(விளக): நீ ைம'ைடய கட0 8ன வ)ள) (சீவக. 5) ஒ> : எ4 ஓ>.

ேவட அரச 2 எதி நி றG8 இர- பகH உவைமயாயின. வைள தாைன2

)தாி ெகா );' ேவட 2< ெகா.க. நிரனிைற. (26)
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வி ப% )மி/த ெவ6ய ெவSைன! பகழி ைமத

ம ப% தக8ற மா ப திட<ெகா4> ைவகB ெசநாB

ெசா ப% தவ 2 மா4ைம ெசா0லலா த8ைம த8றி
ெகா ப% ெதாி' ேவலா ெகா>3சிைல 2ைழவி தாேர.

(இத8 ெபா.): வி0 ப%) உமி/த ெவ6ய ெவ Sைன! பகழி - ேவட க. வி0
2ைழ)B சிதின வி!பைடய ெகா;ய ைனைய'ைடய அக.; ைமத ம0

ப%) அக8ற மா ப) இட ெகா4> ைவக - அரசைனB சா த Eராி8

ம ேபாாிேல பழகி! பரத மா பிேல இட ெப + த<2தலாேல; ெசநாB ெசா0

ப%தவ 2 ஆ4ைமெசா0லலா த8ைம) அ8றி - (அவ க.) ெச9விய

நாவினா ெசா0ல வ0லவ 2 Iறவியலாத த8ைம'ட8; ெகா0ப%) எாி'

ேவலா ெகா>3சிைல 2ைழவிதா -ெகா0H ெதாழிGேல பயி8+ ஒளிவி>
ேவேலதிய ேவட களி8 வைளவான வி0ைல ெக>தா க..

(விளக): இனி, 'ேவலா தம) வி0ைல வைளதா . அ9வளவிேல ேவட
ைமதைர E:;னா ' என அ>த ெச6'ளிH ;கலா. (27)
-----------436

வா:பைட ய=<க ேவட மா றவ4சிைல வைளய வா<கி
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ேகா:G யினதி8 ெமா6தா ெகாதிSைன! பகழி தமா0
E:;னா ைமத தைம விளிதமா கவி/த தி4ேடா்
பா:ட பக> E/த பனிவைர 2னிவ ெதாேத.

(இத8 ெபா.): வா. பைட அ=<க - தைம ெக>த வா:பைட ெக>மா+;
ேவட வ4சிைல வைளய வா<கி - ேவட க. த ஆ ற0மி2 ேசமவி0ைல

வைளய வைள); ேகா.G இனதி8 ெமா6தா - ெகாைலயி0 வ0லதான
Gயி8 இன ேபாலB C/தவ களா6; ெகாதிSைன! பகழி தமா ைமத தைம

E:;னா கா6Bசிய ைனைய'ைடய அகளா0 அரச8 பைடஞைர E/தின ;
மாவிளித - 2திைரக. ெக:டன; தி4ேத கவி/த - வGய ேத க. கவி/தன;

பா> அபக> - அாிய -ைழ!பிைன'ைடய யாைனக.; பனிவைர 2னிவ) ஒ)

E/த - பனிமைலக. தா/வ)ேபால அழிதன.

(விளக): ெமா6தா : விைனயாலைண' ெபய . 'பா:>' எ8ப), 'ப:>'
எ8பத8 விகார. (28)
----------437

ெவ8றிநா< ேகா> மி8ேன ெவ.ளிைட! ப>ெத8 ெற4ணி
ெயா8றி'. வா<2 ெக8ன ெவாGகட Hைடத ேதேபா
ெபா8றவ/ களி+ பா6மா ைனமயி 23சி பிBச

மி8றவ/ ெகா;ெயா ;:> ேவ பைட 'ைடத வ8ேற.
(இத8 ெபா.): நா இ8ேன ெவ.ளிைட!ப>) ெவ8றி ேகா> எ8+ எ4ணி
- நா இ!ேபாேத ேவடைர ெவளி! ப>தி ெவ8றி ெகா.ேவா எ8+ (அரச8

பைடயி0 மி2தியாேனா ) நிைன); ஒ8றி உ. வா<2க எ8+ - ஒ +ைமயாக

அ!பைட'ட8 ெபாதி த.ளிB சிறி) 2ைற!Rராக எ8+ த பைடைய ஊக

:;'; ெபா8தவ/ களி+ பா6மா ைனமயி 23சி பிBச மி8 வ/ ெகா;ெயா>

இ:> - ெபா8 அணித களி+ பா' ரவி' அணித மயிG காலான

சி றQக8 எ8= வி) RG2ைட' ஒளி தவ% ெகா;' ஆகியவ ைற
வி:>வி:>; ஒGகட0 உைடதேதேபா0 ேவ பைட உைடத - ஒG2< கட0

அைண கட) ஓ>வேதேபால அரச=ைடய ேவேலதிய பைடக. )கி:> ஓ;ன.
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(விளக): சி றQக8: ஒவைக வி); மிக- அகிேல பி;த 2ாிய)

ேபாH. (29)
-------------438

ப0Gனா கி த நாாி பனிமல பயில! ெப6த

0ைலய< க4ணி சித கா0விைச +கி யாய

ெரா0ெலன ெவாG!ப ேவா;! பைட'ைட தி:ட ெத8ன

வ0லH ற%<கி ெந3சி க:;ய< கார னா/தா8.

(இத8 ெபா.): ப0Gனா0 கி த நாாி0 பனிமல பயில! ெப6த 0ைல அ
க4ணி சித - ப0லா கிழித நாாிேல த4ணிய மல கைள ெந<க ைவ)

க:ட!ப:ட அழகிய 0ைல க4ணிக. சித+மா+; ஆய கா0விைச +கி ஓ; -

இைடய க. காG0 விைச உ4டாக விைரேதா;; ஒ0 என ஒG!ப! பைட

உைடதி:ட) எ8ன - ஒ0ெல= ஆரவார)ட8 ந பைட ேதா ற) எ8+ Iற;
க:;ய<கார8 ெந3சி8 அ0ல0 உ + அ%<கி ஆ/தா8 - க:;ய<கார8

உ.ளதிேல )8ப + இர<கி அ நிைனவிேல ஆ/தா8.

(விளக): 'எ8றா 2' எ8= பாடதி 2 'எ8+ வதினா 2 தா= எதிேர
வதினா8' எ8க.

இதனா0 ஆய த ப0லாேல நா கிழி)! 5ெதா>2வழகைடய ஆத0
காணலா. பயில!ெப6த - ெசறியைவ) க:;ன. (30)

-----------439

வெகா4 ;த மாத வனைல மாைல ேத8ேசா

ெகாெகா4 ட8ன ந0லா ெகா%<கய றட<க4 ேபாH
மெகா4 டரச மீ4டா ராெகா4> மறவ ேபானா

ெசெகா4 ட8ன வி3சி திநக B ெச0வ ெவ8றா .
(இத8 ெபா.): ெச ெகா4ட8ன இ3சி திநக B ெச0வ - ெசபி8

த8ைமைய ெகா4டா0 ஒத மதிைல'ைடய அழகிய நகாி8 திவாளேன !; வ
ெகா4;த மாத வனைல - கBைச ெகா4> அ;பரதித காதைலY:>
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அழகிய ைலகைள; ேத8 ேசா ெகா ெகா4ட அ8ன- ேத8 ஒ%2
மல ெகாெபா8+ தன2 உ+!பாக ெகா4டா ேபா8ற; ந0லா

ெகா%<கய0 தட<க4 ேபாH - மகளிாி8 மத த கயலைனய ெபாிய க4கைள!

ேபா8ற; அ ெகா4> அரச மீ4டா - அைப ஏ + அரச க. திபினா க.;

மறவ ஆக ெகா4> ேபானா - ேவட க. ஆனிைரைய ஏ +B ெச8றன ; எ8றா எ8றன ஆய .

(விளக): அரச : க:;ய<கார8 மகD, மதன= உலகி 2 அ8றி நகரதி 2

அரசனாகிய திவாளேன எ8றதனா0 - அவ கDைடய ெவ2ளி விள<2கிற).

அரச அெகா4> மீ4டா மறவ ஆெகா4> ேபானா எ8பத8க4 இக/Bசி
ேதா8+தHண க. அெகா4> மீ4டா எ8ழி அைப )கிேல +ெகா4>
மீ4டன எ8க.

ெசெக4> இய றினாலைனய மதி0 எ8க ”ெசபிய8ற8ன ெச3வ ” எ8றா

ம)ைர கா3சியி= (485). (31)
--------------440

ம8னிைர ெபய ) ைமத வதன ெகா.க வா:க:
ெபா8னிைழ ட ேமனி! 5<ெகா; யைனய ெபா பி
க8னிைய த) ெம8+ க;ர சியப ெகா:;
ந8னக Eதி ேதா+ நதேகா னைறவி தாேன.

(இத8 ெபா.): வா.க4 ெபா8 இைழ ட ேமனி! 5<ெகா; அைனய

ெபா பி8 க8னிைய த) - வாளைனய க4கைள' ெபா8னணி ஒளிவி>
ெம6யிைன' உைடய 5<ெகா ேபா8ற அழகிய க8னிைய தகிேறா;

ம8நிைர ெபய ) வதன ைமத ெகா.க - அரச=ைடய ஆனிைரைய தி!பி

ெகா4> வ Eர அவைள ெகா.க; எ8+ ந0நக Eதிேதா+ க;ர

இயப ெகா:; - எ8+ அழகிய நகாி8 ெதவிெல0லா மி2ர ழ<க

ெகா:;; நதேகா8 அைறவிதா8 - நதேகா8 சா +விதா8.

(விளக): [ம8 நிைர : ெபாிய நிைர எ8ப நBசினா கினிய . 8ன

'ம8னவ8 நிைர' (415) என வதலா=, 'அரசனா காக!பட ேவ4;யநிைர

23

'எ8=< க)!பட நதேகா8 I+த 2ாிய க)4ைமயாH [அரச8 நிைர'

ெய8றேல ெபா).]

இர4> 2லேதா தா/-ய - கதாதித 2, 'ெகா.க' எ8+, 'த)'

எ8+< Iறினா8. பைட நா82 மிக!பைட)! ப0Hயி 2 அ.ாிேதா

4ைமயா=, க8னிைய விவா4ைமயா= ெகா:; அைறவிதா8. (32)

------------441

ெவதி <2ைதB சாப< கா8ற ெவSைன! பகழி /க

-தி த) ேசைன Z:ட< I ெறா> ெபா) ெகா.D<
கதட< க4ணி ய8றி காயமா றாக ேவ2

மெபற லவD மாெக8 றாடவ ெதா%) வி:டா .

(இத8 ெபா.): ஆடவ - அ)ேக:ட அநகர) மறவ ; ெவதி <2ைதB சாப

கா8ற ெவ Sைன! பகழி /க - <கிலாலாய 2ைதைய'ைடய வி0Hமி/த

ெவ9விய Sனிைய'ைடய அக. /2தலாேல; ேசைனZ:ட உதி த) - ந

ேவத8 பைடதிரேள சிதறி! ேபாயி +. (இ<ஙனமாக-) I ெறா> ெபா)

ெகா.D - மறGேபா8ற இ9ேவட பைடேயா> ேபா ெச6)

ைகெகா.Dத 2ாியா.; கதட<க4ணி அ8றி - நதேகா8 Iறிய காிய ெபாிய
விழி'ைடயாளாகிய அவ8 மகேளய8றி, காய ஆ+ ஆக ஏ2 அெபற0

அவD ஆக - வானேம வழியாக இய<2வாெளா ெத6வமகேள ஆக அ) ெச6)

ெகா.ளவ0லா இ0ைல எ8+ ; ெதா%) வி:டா - வண<கி அ9ெவ4ணைத

ைகவி:டன .

(விளக): ெவதி -<கி0. 2ைத - வி0Gடேதா+!. I + ேவட

பைட2வைம. ெகா.D எ8ழி ெகா.Dத 2ாியா. என வவிேதா)க. காய
- ஆகாய. அெபறலவ. எ8ற) அமர மகைள. ஆடவ - மறவ . (33)

-----------442

கா விாி மி8ன னா ேம காக ெந3சி ேனா>
ேதா்பாி கடாவி ேததா B சீவக னளி ேபாகி
தா ெபாG ரவி வ:ட தா8க கா:> கி8றா

I பாி - ற ெத0லா ெமாமக8 உண  தினாேன.
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(இத8 ெபா.): ேததா B சீவக8 கா விாி மி8 அனா ேம0 காக ெந3சி8

ஓ> ேத பாி கடாவி - ேத8 )ளி2 மாைல அணித சீவக8 கிGைட மல
மி8ைன! ேபா8ற மகளி ேம காக உ.ள ஓ>வ)ேபால ஓ>ேதைர அத8

ெசலவிேல ெசHதி! (பிற2); தா ெபாG ரவிவ:ட தா8 க கா:>கி8றா 2 -

தாாினா0 விள<2 2திைரைய அத8 வ:டதிேல ெச0Hமா+ க பி2ேபா)

அவ=2 ; அளி8 ேபாகி ஒமக8 - அவ8 அளாேல ேபா6B ெச6தி'ண )

வத ஒவ8; ஊ பாி - ற) எ0லா உண தினா8 - ஊ )8ப!ப>வ)  +
ெதளிவாக Iறினா8.

(விளக): வ:ட : 2திைர வ:டமாகB ெச0H ெநறி. இனி, 'ஒ மக8 ேத பாி
கடாவி! ேபா6 வ)' எ8+ ஆ. பாி -ெசல-.* (34)
----------------ேவ+
443

த8பா8 மைனயா ளயலா8றைல க4> பி8=

மி8பா ல;சி கிவ கி8றைக! ேப; ேபாலா

ந8பா0 பேவ )றதா ெப4; பால பா !பா

ெர8பாைர ேயாேப ெனனி8யானவனாக ெவ8றா8.

(இத8 ெபா.): ந8பா0 பேவ )றதா ெப4; பால பா !பா எ8பாைர
யா8 ஓேப8 எனி8 - ந0ெலா%கைத' பைவ' )றவிகைள'

மகளிைர' 2ழவிகைள' பா !பாைர' நா8 கா!பா ேற8 எனி8; த8பா0

மைனயா. அயG8 தைல க4> பி8= இ8பா0 அ;சி 2 இவ கி8ற ைக!
ேப;ேபாலா அவ8 ஆக எ8றா8 - த8பா0 த<கிய Eரமக. அயலானிடமாக

க4ேட' ேமH (உயி வாழ) இனிய பா ேசா ைற விைழ' இழித

ஒ%கைடய ேப; ேபா8றவனா2 க:;ய<கார8 ஆேவ8 எ8+ நிைனதா8
சீவக8.

(விளக): மைனயா.: இ<ேக Eரமக.. ந8பா0 - ந0ெலா%க. 'பலவயினா='
(ெதா0. கிளவி. 51) எ8றதனா சிலவயி8 திைண விரவி எ4ணி உய திைணயா8
;தன ம +! 'பா ப' எனி=
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----------

* இத 2! பி8ன உ.ள இ9வி ெச6':கD பயில வழ<கா எ8ப
நBசினா கினிய :
1.

எ8றவ8 உைர!ப ேக:ேட எாிமணி கடக ைகயா0

ஒ8றிய ேதாழ ைகேம0 எறி)ந 2ண வி8 மிகா8
ெச8றவ ேகாைக யாகB சிற!ெபா> ெசெபா8 சிதி

2

ந8றிேத ேபா0வ தி0ைல நாெதா+ மீ:> எ8றா8.”

”ேச:;ன பதி ேபாH திமகி/ மாைல மா ப8

ேக:டH< கன8+ வ0ேல கிளெராளி நத தி4ேட

நீ:டமி0 ெச6ைக தமா ப4ெணன நிைன) ெசா8னா8
தீ:ட பாிதி ய8ன சீவக சாமி ய8ேற.”

ெபா). இஃ) சீவ=ைடய உ:ேகா.. இனி, 'ேபாலா' எனB ெச6யாெவ8=
எBசவிைனயாகி! 'ேபா8+ அவ8 ஆக' என ; ெச6வ நBசினா கினிய .

'ேபாலா' எ8= பாட அவ2 உட8பாேட. 'ேபா0' எ8ப)
உவைம'ண திய); ஒ!பி0 ேபாG அ8+. (35)
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ேபா !ப4 ணைம) Sக5:;! ரவி ப4ணி

ேதா்!ப4 ணைம)B சிைலேகாG! பகழி யா6)

கா  ெகா4 மி8னி னிமி தா8கG மா82 ளபி
பா க4 ெண%த )களா பக8 மா6த த8ேற.

(இத8 ெபா.): ேபா !ப4 அைம) - த8ைன! ேபா2 ஈடாகி ெக4>;

ரவி ப4ணி Sக5:; ேத !ப4 அைம) - 2திைரகைள! ைன) Sகதிேல
5:; ேதைர! ைன); சிைல ேகாG! பகழி ஆ6) - வி0ைல வைள)

கைணகைள ஆரா6); கா  ெகா4 மி8னி8 நிமி தா8 - காிய கிGைடேய
மி8ெனன ேதைரB ெசHதினா8; கGமா8 2ளபி8 பா !பக4 எ%த )களா

பக0 மா6த) - ழ<2< 2திைரகளி=ைடய 2ளபினாெல%த %தியா0

ஞாயி+ மைறத).
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(விளக): ெகா4 : ெகா4 என ஆன) விகார.

ேபா ப4ணைம) எ8ற), ேபா2 த2தியாக த8ைன யாகி

ெகா4ெட8றவா+. அஃதாவ) கழ0க:;! பைடகலேமதி இ8ேனார8ன

பிற- ெச6) ேகாட0. சிைல - வி0. ேகாHத0 - அதைன வைள) கா4ட0.
கGமா8 - 2திைர. பக0: ஆ2ெபய ; ஞாயி+. (36)
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இ%ெதா8+ வா:க ணிைளயாாிைள யா க ேணாகி
ப%தி8றி /2 பகழிெதாழி0 வ0ல காைள

%ெத8+ தி4ேடா் க3ெச6தவ8 ற8ெனா ேட 2

ெபா%த8+ ேபா) ெமன!4ெமாழி தா8ெமா ழிதா8.

(இத8 ெபா.): இ%) ஒ8+ வா. க4 இைளயா இைளயா க4 ேநாகி8 ெந6 5சிய வாளைனய க4ைண'ைடய மகளி காகாிட ேநா2

ேநாைக!ேபால; ப%) இ8றி /2 பகழி ெதாழி0 வ0ல காைள - த!பி8றி
ைத2 கைணெதாழிG0 வ0ல காைளயாகிய; %) ஒ8+ தி4ேத க

ெச6தவ8 த8ெனா> - எ0லா திகி= ஒ தி4ணிய ேதேர எதி )B ெசH)

வ8ைம'ைடய இவெனா>; ஏ 2ெபா%) அ8+, ேபா) என - எதி 2 கால
இஃத8+, இ!ெபா%) வி:>! ேபாேவா எ8+; .ெமாழிதா8 ெமாழிதா8 8ன ! :2ர0 க4> ெமாழித நிமிதிக8 Iறினா8.

(விளக): ”பி8னேர ஒவ8 ேதாினா0 உைட) >வி8 ேத=ைடத
வ4ணேம” எ8+ Iறிய அநிமிதிகேன எ8ப)பட! 4ெமாழிதா8

ெமாழிதா8 எ8றா . இ!ெபா%) இவேனா> யா ேபா ஏ பி8 >வி8ேத8

உைடத வ4ண உைடத0 தி4ண ஆதலா0 இ!ெபா%) வாளா மீ.ேவ
எ8ப)2றி!. (37)
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ேமா:> )நீ தைல2 வGய )4ேட0

கா:>4 ணம2 வGயாைர'< கா4> நாெம8
ேற:ைட! பசியி னிைரக9விய நாக ேமேபா0

ேவ:ட நிைரைய விடG8றி விைரத த8ேற.
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(இத8 ெபா.): )நீ ேமா:> தைல2 வGய) உ4ேட0 - ஆழமான நீாி0
ெபாிய தைலயி= வGைமயான) இ2மானா0; கா:>. நம2 வGயாைர'

நா கா4> எ8+ - ந நா:;0 நமி= வGயாைர' கா4ேபா எ8+Iறி;

ஏ:ைட! பசியி8 இைர க9விய நாகேம ேபா0 - இைள!ைப '4டாகிய

பசியினா0 இைரைய! ப றிய பா அதைன விடாதவா+ ேபால; ேவ> அ

நிைரைய விட0 இ8றி விைரத) - ேவ:>வ 2% தா8 ப றிய ஆவி8 திரைள

விடாம ேபா ேம0 விைர) ெச8ற).

(விளக): ேமா:> )நீ : மகர விாித0 விகார. ேவ> - 2%!ெபய ; எ)ைக
ேநாகி ேவ:> என விாித).

)நீ எ8ழி )ைம ஆழைத உண திய); எ8ைன? ஆ/த நீேர

வ றாைமயா8 )நீராத0I>மாகG8. ”ெந>னH. தைல (பிறவ ைற)

ெவ0H” எ8பவாகG8. தைல2 வGய )4ேட0 எ8றா . உ4ேட0 எ8ற)

இ0ைல எ8ப)பட நி8ற). கா:>. எ8ப) நமேக உாிய இகா:>. எ8ப)பட

நி8ற). ஏ:ைட - இைள!. (38)

-------------ேவ+
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கட பைட ய=<க ெவ8ற கானவ ெர8=< I ற

திைட!படா ேதா;! ேபாமி =6யெவ8 றிரைல வா6ைவ
ெத>தன விளி'3 ச<2 Eைள' பைற'< ேகா><
கடதிைட ழ<க கா< கடHெமா ெத%த த8ேற.

(இத8 ெபா.): கட0பைட அ=<க ெவ8ற கானவ எ8= I றதிைட!

படா) - அரச=ைடய கடலைனய பைடெக> ப; ெவ8ற ேவட எ8= இ

I +வனிட அக!படாம0; உ6ய ஓ;!ேபாமி8 எ8+ - பிைழக

ஓ;!ேபா<ேகா. எ8+ Iறி; இரைல வா6 ைவ) - )தாி ெகாைப ஊதி;
விளி' Eைள' எ>தன - ெகாகாி!ைப' சீ/ைகைய' எ%!பின ;

கடதிைட ச<2 பைற' ேகா> ழ<க - (அ9ெவாG2 எதிேர) கா:;ேல

ச<2 பைற' ெகா சீவக8 பைட ழ<க; கா கடH ஒ) எ%த) –
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இர4> பைடயி8 ஒG' காைர' கடைல' ஒ) எ%தன.
(விளக): பைட அ=<க ெவ8ற எ8ற) I ற எ8ற 2 2றி!ேப)வா6

நி8ற). உ6ய ஓ;! ேபாமி8 என மா+க. இரைல - )தாி எ8= ஒவைக

ெகா. இ) மா8 ெகாபாலாய) ேபாH. விளி - I2ர0. Eைள - சீ/ைக.
”வி0Hைட Eைளய க0G> ெப>த” எ8றா பிற (2+. 272) (39)
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ைகவிைச +கி E< ெகா.ளி'< கற<2 ேம6!பB

ெச6கழ 2சி0 தி4ேடா் விைசெயா> திைசக ெள0லா
ைமெயன வைள!ப Eர ரா தன ரவ மா தா

ெமா6யம நா:ெச6 ைதய8 த0விைள யா; னாேன.
(இத8 ெபா.): ெச6கழ0 2சி0 தி4ேத - ைனகழைல'ைடய சீவகனி8

தி4ணிய ேத ; ைகவிைச +கி E ெகா.ளி' கற<2 ஏ6!ப - ைகயினா0
விைச ெகா4> விைர) E ெகா.ளி க:ைட' கா றா;' ேபால;

திைசகெள0லா ஐெயன விைசெயா> வைள!ப - எ0லாதிகி= விைரய

விைச'ட8 வைள!ப; Eர ஆ தன - சீவகைனB ேச த Eர ஆரவாாிதன ;

அவ ஆ தா - ேவட கD ஆரவாாிதன ; ஐய8 ெமா6அம நா. ெச6)
த0 விைளயா;னா8 - சீவக8 (பி8ன நட)) ெந<கிய ேபா2 (இ!

ேபாாினா0) ந8னா. ெகா4> தலாவதாக விைளயா;னா8.

(விளக): சீவக=2 ேவட நிகர8ைமயா= பைகய8ைமயா= த8 அD

Eர ேமப>த 2B ெச8றா8 ஆகலா= அவைர அ3ச! ப4ணி நிைரமீ:டா8
எ8ற கதா0, 'நா:ெச6) தமி பைடவ2) விைளயா;னா8' எ8றா . ேம0

ேவட கைள ெகா0லா) வி>தGனாH இ) விள<2. க:;ய<கார=ட8

நிக/) ேபா2 இ) 'நா:ேகா.' எ8றா . இ!ேபாாினா க:;ய<கார8

ெபாறாைம' +! பைகெகா4டானாதG8. (40)
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ஆழியா \ தி! .ளி ன3சிற ெகாGயி னாக

மா/கி!ைப யவித வ4ண வ.ளேறா் ழகி னா=3
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C/)க4 மயக தா= ளி ஞ. <கிB ேசைக

ேகாழிேபா 2ைற) ெந3சி னறெமன மற வி:டா .
(இத8 ெபா.): ஆழியா8 ஊ தி! .ளி8 அ சிற2 ஒGயி8 - திமா0
ஊ தியாகிய கட=ைடய அழகிய சிற2களி8 ஓைசயா0; நாக மா/கி! ைப

அவித வ4ண - பா மய<கி! பட ஒ><கினா ேபால; வ.ள0 ேத

ழகினா= C/)க. மயகதாH - சீவக=ைடய ேத ழகதாH தைமB
C/த %தியி8 மயகதாH; ளிஞ உ. <கி - ேவட களி8 உ.ள

2ைற); ேசைக ேகாழிேபா0 2ைற) - வைல!ப:ட ேகாழிேபாேல ெசய0

2ைற); ெந3சி8 அற என மற வி:டா - த ெந3சிேல அற காம

ைகவி:டா ேபால ஈ4> Eரைத' ைகவி:டன .

(விளக): அவயிைர ெகா>தG8 'வ.ள0' எ8றா . ெபாராம0

ேதெராGயாேல அவைர அB+தி நிைர மீ:கி8றா8 எ8+ ெகா.க.

ஆழியா8 - சகர! பைடைய'ைடய திமா0. . - கட8. ளிஞ - ேவட . உ. உ.ள, ஊக. சிற!! ெபாைளேய உவைமயாகஎ>) அ9-வைமயா=
அ9ேவட இய0ண )வா , அற என மற வி:டா எ8றா . சீவக8

ெவ0Hத 2 அவ8பா0 அற4ைம' அவ ேதா ற 2 அறமி8ைம' காரண
என 2றி!பாக ஏ) Iறியவா+. (41)
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.ெளா8ேற ெசா0H ெம8றி!
8றைல ேவட8 ெபா6தா8

ெவ.ளேதா் வைளத நைம

ெவ8றிZ< காி) ெவ6தா

-.ளேபா ேபா) நாேமா

ெர>!ெப> )6ய ெவ8னா

வ.ள8ேம ல! மாாி

யா !ெபா> சிதறி னாேர.

(இத8 ெபா.): . ஒ8ேற ெசா0H எ8+ இ! 8தைல ேவட8 ெபா6தா8 -

ஆைத ஒ ேதேர வ எ8+ ெசா0கி8றெத8+ நம2 இB சி+ தைல'ைடய
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ேவட8 ெபா6 Iறினா8; நைம ெவ.ள ேத வைளத - நைம ெவ.ளேபால
ேத க. வைளதன; ஈ<2 ெவ8றி அாி) - (ஆதலா0) இ9விடேத நம2

ெவ றியி0ைல; நா ெவ6தா ஓ எ>! எ>) உ.ளேபா0 உ6ய! ேபா)

எ8னா - நா க;தாக ஒைற உ +! ெபா) விலகி த!பி ஒவ.ளேபால

எ0ேலா ெச0ேவா எ8+ைர); வ.ள0 ேம0 அ!மாாி ஆ !ெபா> சிதறினா

- சீவக8ேம0 அ மைழைய ஆரவாாி)B ெசாாிதன .

(விளக): 'உ.ளேபால' எ8பத 2, 'நிமிதிக8 உ.ளேபா0' எ8+ உைர)

ெகா.க.

இBெச6'ளி8க4 ஆ றா) றமி:ேடாட நிைன2 ேவட ”. ஒ8ேற
ெசா0H எ8+ இ! 8 தைல ேவட8 ெசா8னா8” எ8+ அகிழ நிமிதிக8பா

2 ற< Iற ப>த0 நிைன2ேதா+ ந நைகBைவைய

மி2தி!ப>)தHண க. நா ஓ எ>!ெப>)! பா !ேப எ8ப) அவ த

ஆ றாைமையேய கா:>தலறிக. (42)
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மா0வைர ெதா>) E/த

மணிநிற மாாி த8ைன

காGைர ெத%) பாற

க0ெலன! ைடத ேதேபா8

ேமனிைர ெத%த ேவட

ெவSைன ய! மாாி

ேகானிைர )மி% வி0லா

ேகாமக8 விலகி னாேன.

(இத8 ெபா.): மா0வைர ெதா>) E/த மணிநிற மாாி த8ைன - ெபாிய
மைலயி0 நிைர)B C/த கநிற மைழைய; கா0 இைர) எ%) பாற க0 என!

ைடதேதேபா0 - கா + ழ<கி எ%) சித+மா+ க0 எ8ெறாG) தாகிய)

ேபால; ேம0 நிைர) எ%த ேவட ெவSைன அ! மாாி - த8ேம0 வாிைசயாக
எ%த ேவடாி8 ெகா;ய ைனகைள'ைடய அ மைழைய; ேகா0 நிைர)

உமி% வி0லால ேகாமக8 விலகினா8 -கைணகைள வாிைசயாகB ெசாாி'
வி0Gனா சீவக8 நீகினா8.

(விளக): வைரயி0 ெதா>) எ8றா கால மைழ ெய8ற 2 - கா + தா8

விபிய திைசயிேல மைழைய! ேபா2மா+ ேபால இவ8 அ த8 விைசயா0
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அவ களி8 அைப தி!பிய). நாற, கைணகா + எ>த க4அக8 பாசைற'
(றநா. 373) எ8றா பிற. இBசிற!பினா

-----------452

ேகாமக8 எ8றா . (43)

கானவ ாிாிய வி0வா6

க><கைண ெதா>த ேலா>

மானிைர ெபய த வாய

ரா தன ரணிெச6 தி4ேடா

டாெனா8+ ட<கி ெறா8+
நிமி த) சரெப6 மாாி

ேபானி8ற ெவ8ப ம ற!

ெபாவ சிைலயி னா ேக.

(இத8 ெபா.): கானவ இாிய வி0வா6 க><கைண ெதா>தேலா> ேவட க. ஓ>மா+ த8 வி0Gேல ெகா;ய அகைள ெதா>த-ட8.; ஆ8நிைர

ெபய த - பதிர.க. திபின; ஆய ஆ தன - இைடய க. மகி/)

ஆரவாாிதன ; அணிெச6 தி4ேதா. தா8 ஒ8+ ட<கி +, ஒ8+ நிமி த) சீவகனி8 அழகிய தி4ணிய ேதா.களி0 ஒ8+ ட<கிய), ஒ8+ நிமி த); அ!
ெபாவ சிைலயினா 2 ெப6மாாிேபா சரநி8ற - (அ!ேபா)) அத ஒ!ப ற

வி0ேலதிய ேவட க:2! ெப6' மைழேபால அக. தாைரயா6 நி8றன.
(விளக): சீவக8 அ ெதா>23 சிற!பிைன க4>, இனி! ெபாத0

அாிெத8+ ஊக< 2ைற) நிைரைய ைகவி>தலா0, 'ெதா>தேலா> ஆநிைர
ெபய த' எ8றா . ஆநீைர ெபய த பிற2 த8ைனB C/) 2வித ேவட திர.
2ைல) ேபாமா+ எ6தநிைலைய 'மாாிேபா0' நி8றெத8றா .

ெகா0லாதிதG8 'மாாிேபா0' எ8றா எ8+, 'கானவ இாிய அணிெச6

தி4ேடா. ட<கி +' எ8+ ெகா4> I:;' நBசினா கினிய I+வ . (44)

--------------ேவ+
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ஐ*+ *+ தைலயி:ட வாறா யிரவ

ெம6*+ *+ Sதிெவ<கைண Uவி ேவட
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ைக*+ வி0H< கைண'ம+ தா8க ணதி8

ைம*+ ேவ க4 மடவா மன ேபால மா6தா .
(இத8 ெபா.): ஐ*+ *+ தைலயி:ட ஆராயிரவ - ஐயாயிரைத

தைலயிேலயி:ட ஆறாயிரவ களி8, ெம6*+ *+ Sதி ெவ<கைண Uவி உடைப )களாக ஆகவ0ல ைனைய'ைடய ெகா;ய கைணைளB ெசாாி);
ேவட ைக*+ வி0Hகைண' அ+தா8 - ேவடாி8 ைகயிH.ள * +

கணகான வி கைள' அகைள' ெவ:;னா8; ைம*+ ேவ0க4 மடவா

மனேபால கணதி8 மா6தா - அ3சன தீ:;ய ேவலைனய க4கைள'ைடய
ெபா) மகளிாி8 மன ேபால நிைலயி8றி ஒ ெநா;யிேல ஓ; மைறதன .

(விளக): ஐபதாறாயிரவ எ8றப;; இவ க. ேவட க.. ெம6ைய *றவ0ல

கைணயாயி= அைப' வி0ைல'ேம *+மா+ ெவ<கைண Uவினா8. இஃ)

அவ=ைடய அD.ளைத கா:>கிற). ைமயாகிய *+ - அ3சன. ெபா)
மகளிாி8 மன நிைலய ற தாைகயா0 உவைமயாயி +. (45)
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வா.வா' மி8றி வ;ெவ<கைண வா' மி8றி

ேகா.வா6 மதிய ெந;யா8வி>தா<2 ைமத8

ேறா.வா6 சிைலயி8 ெனாGயா ெறா+ மீ:> மீ.வா
னா.வா6 நிைறத நைகெவ4மதி ெச0வ ெதாதா8.

(இத8 ெபா.): ேகா.வா6 மதிய ெந;யா8 வி>த ஆ<2 - இரா2 எ8=
ேகாளி8 வாயிG) தி<கைள திமா0 வி>விதா ேபால; வா. வா' இ8றி

வ;ெவ<கைண வா' இ8றி-வா. வா6 வ>- Iாிய ெகா;ய அபி8வா6

வ>- உ4>ப4ணாமேல; ேதா.வா6 சிைலயி8 ஒGயா0 ெதா+ மீ:> மீ.வா8

ைமத8 - ேதாளி0 ஏதிய வி0G8 ஒGயினாேலேய ஆனிைரைய தி!பி
தி வGைம'ைடய சீவக8; நா.வா6 நிைறத நைகெவ4மதி

ெச0வெதாதா8 - நா.ெதா+ நிைறெவ6திய கைல (ஒளி)ைய'ைடய %மதி
ெச0வ) ேபா8றா8.

(விளக): ேவட க:2 தீ<கி8றிேய மீ:டா8 எ8பதைன கதிேய, 'சிைலயி8
ஒGயா0' எ8றா . நா.ேதா+ நிைறத மதி உலகறிய கைல நிரபினைம
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ேதா +விதG8 உவைமயாயி +. ['காதவ தைதயி8 யா/ெவ8றியி8ேபா)

அரச ெதளிவிக- ெதளியாம ெபா) ப:டனேர= அவ க.

பைகவர8ைமயி சிறி) பாவளெத8+ கதி! ெபா8னா0 அக8 உBெச6)
விழாB ெச6) ேபா களேத பாவ ேபாகினா8. ஈ4> எைறயா=<

ெகா0லதகாதவ ராதG ெகாைலயி8ெற8ப) ேதா8ற கள)! பாவ

ேபாகினாென8+ Iறாராயின எ8க' எ8+ நBசினா கினிய I+வ .]
ெந;யா8 - திமா0. ேகா. - இரா2. இரா2 எ8= பாபி8

வா6!ப:டதி<கைள திமா0 மீ:டன எ8ப) அக சமயதின I+ கைத.

நைக - ஒளி. (46)
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ஆள ற மி8றி யல தாரவ8 ேறாழ ேரா><

ேகாD ற ேகாவ னிைரமீ:டன ென8+ Iற

வாD ற 4Q. வ;ேவெலறி தி ற ேதேபா

னாD +லதா8 ெவ24டானக ரா த த8ேற.
(இத8 ெபா.): ஆ. அ ற இ8றி ேகா. உ ற ேகாவ8 நிைர அல தாரவ8
ேதாழேரா> மீ:டன8 எ8+ Iற - இ பைடயி= ஓராD2< 2 ற

இ0லாம0, ேவடரா ெகா.ள!ப:ட ம8னவனி8 ஆனிைரையB சீவக8 த8

ேதாழடேன ெச8+ மீ:டா8 எ8+ Iற ; நா. உ + உலதா8 - (அதைன
ேக:ட) த8 ஆ'. ;' நிைலயினனான க:;ய<கார8; வா. உ ற 4Q.

வ;ேவ0 எறி) இ றேதேபா0 - வாளா0 ேந த 4ணிேல வ;ேவ0 ப:> அ)

ாி) நி8றா ேபால (வதி); ெவ24டா8 - சீறினா8; நக ஆ த) - நகரேமா
மகி/) ஆரவாாித).

(விளக): ேதாழ 2! ேபாாி8ேற= உட8 ெச8றதா0, 'ேதாழேரா>' எ8றா .

ேகாவ8: நதேகா8 எனி=மா. த8 பைடேதா றத8ேம0 இவ8 ெவ றி

நிைலநி8றதனா 4ணிேல ேவெலறி'4> ாி) நி8றா ேபா8ற). நிைர

மீ:டத 2 உவ!ற ேவ4;யவ8 ெவ24டதனா0, 'நாD +லதா8' எ8+ ஒ

ெபயாி:டா ேதவ . இனி, அராிைமையB சீவக8 எ6) நா8 வ)+தG8
அ9வா+ Iறினாெரனி= ஆ.

வா. உ ற4 க:;ய<கார8 த8பைட ேதா றைமயா0 எ6திய

)8பதி 2வைம. வ;ேவ0 எறி) இ ற); சீவக8 ெவ8றா8 எ8+ Iற

ேக:டைமயா0 க:;ய<கார8 ெந3சேத ஆழ!பதி) கிடத )8பதி 2வைம.
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*லாசிாிய ெக>வா8 ேக> நிைன!பா8 எ8றிர<2வா நாD +லதா8
எ8ெறா ெபய Iறின எ8க. (47)
-----------------ேவ+
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இரவிேதா6 ெகா;ெகா4 மாட தி>ைக தவழB 4ண

விரவி!5 தாம நா றி விைரெதளி தார தா<கி

யர-ய ெகா;யி னா8ற னக8பைட ய=<க ெவ8ற

ரவிேதா் காைள ய8ன காைளைய! ெபாGக எ8றா .

(இத8 ெபா.): இரவி ேதா6 ெகா;ெகா. மாட) - (சீவக8 ெச0H ெதவிேல)

ஞாயி+ ேதா' ெகா;கைள ெகா4ட மாடதிேல (உ.ள க ைட மகளி ); இ>
ைக 4ண விரவி தவழ! 5தாம நா றி - ஊ:> ந+மண! ைக'

4ண! ெபா;'< கல) தவழ, மல மாைலைய Uகி; விைர ெதளி) -

ந+மண! ெபா;கைள எ<2 ெதளி); ஆர தா<கி - )மாைல (ம<கலமாக)

அணி); அர- உய ெகா;யினா8 த8 அக8பைட அ=<க ெவ8ற - பாெப%திய
ெகா;யிைன'ைடய )ாிேயாதனனி8 ெப பைடைய ெக>மா+ ெவ8ற; ரவி

ேத காைள அ8ன காைளைய - ெவ.ைள! பாி 5:;ய ேதாிைன ஊ ) ெச8ற
அBனைன! ேபா8ற சீவகைன; ெபாGக எ8றா - வா/க எ8+ வா/தின .
(விளக): விராடரதி0 )ாிேயாதன8 கவ த நிைரைய அBன8 மீ:ட)
இ<ேக 2றிக!ப>கிற). அ!ேபா) வி0Hேத நிைரமீ:ட) இ<ேக

உவைமயாயின. மாட<கைள அணி ெச6) ஆரதா<கி எ8றதனா0 மகளிெர8+

காம 2றி!பி8றி வா/தினைமயி8 க ைட மகளிெர8+ ெகா4டா. காைள;
உவைமயா2 ெபய . (48)
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இ8ன தைனய ெச9வா யிள<கிளி மழைல ய3ெசா

ெபா8னவி ண<2 5த ெபா<கிள ைலயி னா த
மி8னிவ S! ேநாவ விடைலைய காண ேவா;

ய8ன மயிH ேபால வணிநக Eதி ெகா4டா .
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(இத8 ெபா.): இ8 அ) அைனய ெச9வா6 - இனிய அ) ேபா8ற

ெச9வாயிைன'; இள< கிளி மழைல அ3ெசா0 - இள<கிளியி8 ெமாழி ேபா8ற
மழைல ெபாதிய அழகிய ெமாழியிைன' உைடய; ெபா8 அவி ண<2 5த

ெபா<2 இள ைலயினா - ெபா8ெனன விள<2 ேதம0 ெபாதிய 5ாி2

இளைல மகளிர;◌் த மி8 இவ S! ேநாவ - த மி8னைனய இைட வத;

த மி8 இவ S! ேநாவ - த மி8னைனய இைட வத; விடைலைய காண
ஓ; - சீவகைன காண ஓ;வ); அ8ன மயிH ேபால அணிநக Eதி
ெகா4டா - அ8னெமன- மயிெலன- அழகிய நகாி8 ெதகைள

 +ைகயி:டன .

(விளக): விடைல : பதினா+2 !ப)2 இைட!ப:ட வயதின8. இ)
க ைட மகளிர0லாதாைர Iறி +. (49)
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சி0லாிB சிலபி8 வ.வா B சி+பைற கற<கB ெசெபா

ன02 ேற ரணி) ெகாைம ைலெய= ரவி 5:;

ந0ெலழி ென><க4 ணபா! வG0 Hவ ேகாGB

ெச0வ!ேபா  காம8 ேசைன ெசம8ேம ெல%த த8ேற.
(இத8 ெபா.): ெச0வ! ேபா  காம8 ேசைன - ெச0வேத நி8+ ேபா ெச6'

காம8 பைட; சி0 அாிB சிலபி8 வ. வா B சி+பைற கற<க - சிலவாகிய

அாிகைள'ைடய சிலகளாகிய சிறிய வாரா0 இ+கிய சி+பைற ழ<க;

ெசெபா8 அ020 ேத அணி) - ேமகைலயா0 அ02லாகிய ேதைர! ைன);

ெகாைம ைலெய= ரவி 5:; - பத ைலகளாகிய 2திைரகைள! 5:;; ந0
எழி0 ெந><க4 அஆ - ேபரழகிைன'ைடய ெந><க4கைள அபாக

ெகா4> ;வவி0 உவ ேகாG - வமாகிய வி0ைல  + வைள);
ெசம0ேம0 எ%த) - சீவக8ேம0 ேபா2! ற!ப:ட).

(விளக): [சிலபி8 : இ8-அைச. 'ைலெய= ரவி' எ8றா . ரவியி8 பி8

ேத ெச0Hமா+ ேபால ைலெச8+ கவ த பி8ன அ02 பய8 ேகாடG8.

இதனா0 க ைடய மகளிர0லாத பிறமகளிாி8 ேவ:ைக ல!ப:ட) Iறினா .]
காம8 ேசைன, எ8ற) மகளி I:டதிைன. (50)

------------------
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*0ெபார வாிய S4ைம S!பிைன ெயாசிய E<கி
கா0பர தித ெவ<க: கதி ைல கBசி8 Eகி

ேகா0ெபாரB சிவத ேகால மணிவிர ேகாைத தா<கி

ேம0வர0 கதி நி8றா வி4ணவ மகளி ெராதா .
(இத8 ெபா.): *0ெபார அாிய S4ைம S!பிைன ஒசிய E<கி-*H
உவைமெகா9வாத S4ணிய இைட ஒ;ய! ப); கா0 பரதித ெவ<க4

கதி ைல கBசி8 Eகி - அ; பரதித வி!ப:> காிய க4கைள'ைடய

ஒளிவி> ைலகைள கBசினா0 இ+கி; ேகா0 ெபாரB சிவத ேகால மணி விர0

ேகாைத தா<கி - யா/ நர தாகியதா சிவத அழகிய விரலா Iதைல தா<கி;

ேம0வர0 கதி நி8றா வி4ணவ மகளி ஒதா - சீவக8 வரைவ எதி ேநாகிய
மகளி வான ம<ைகயைர! ேபா8றன .

(விளக): S!பி8 : இ8ஐ :அைசB ெசா க.. (51)
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ஆக மிைட' மஃக வ;பர ெத%) E<கி!

ேபாக ெபாD மீ8ற ண ைல தட<க ேடா8ற!
பாகேம மைறய நி8ற பைடமல  தட<க ண0லா

நாகவி: ெட%) ேபாத நாக த மகளி ெராதா .
(இத8 ெபா.): ஆக இைட' அஃக அ;பர) எ%) E<கி- உடH
இைட' <2மா+ அ;பர) வள ) ப); ேபாக ெபாD ஈ8ற

ண ைல தட<க. ேதா8ற - இ8பைத' ேதமலாகிய ெபாைள' ந0கிய

இைணைலக. ெதாிய; பாகேம மைறய நி8ற பைட மல  தட<க4 ந0லா -

ெம6யி8 அ;!பாக மைறய நி8ற, காம8 பைடயாகிய மலரைனய ெப<க4

ம<ைகய ; நாக வி:> எ%) ேபாத நாக த மகளி ஒதா - நாகேலாகமாகிய

பவணைத வி:> ெவளிேய வத நாகம<ைகயைர! ேபா8றா .

(விளக): ண ைல : ெந<கின ைல எ8+மா. பைட : ேவ பைட' ஆ.
['ைலதட ஒபாதிேய ேதா8ற ஒ பாதி மைறய, ஒவ பி8 ஒவராக நி8ற

ந0லா ' எ8ப நBசினா கினிய . ெபா)ேம ெகா.க.] (52)
---------------

37

461

வாளர )ைடத ைவேவ Gர4>ட8 மைலத ேவேபா

லா.வழ ெகாழிய நீ4ட வணிமல  தட<க ெண0லா

நீ.ட ெநறிைய ேநா2 நிைரயித/ ெந3சி! 5!ேபா

காைளத8 ேறா்ெச0 Eதி கல)ட8 ெறாக வ8ேற.

(இத8 ெபா.): வா. அர )ைடதைவ ேவ0 இர4> உட8 மைலதேவ ேபா0
- வாளரதா0 அராவின Iாிய ேவ0க. இர4> த: ெபாதன ேபால; ஆ.

வழ2 ஒழிய நீ4ட அணிமல  தட<க4 எ0லா - ஆடவ வரவிைன! ேபாகி
நீ4ட அழகிய மலரைனய ெப<க4 எ0லா; நீ. ட ெநறிைய ேநா2

நிைரயித/ ெந3சி! 5!ேபா0 - ெபாிய ஞாயி+ேபா ெநறிைய! பா 2

நிைரயித/கைள'ைடய ெந3சி மல கைள! ேபால ; காைள த8 ேத ெச0 Eதி

கல) உட8ெதாக - சீவக=ைடய ேத ெச0H ெதகளிேல (ெகா>ைம ெச6ய
வியலா)) தமி கல) ேசர ெந<கின.

(விளக): வாளர : அர<களி0 ஒவைக.

ெந3சி! 5 ஞாயி + ம4;ல இய<2ேதா+ அத கிையய திபி அதைன
ேநா2 இய0ைடயதாகG8 சீவக8 ேத இய<2 ெதா+ இய<கி அவைனேய
ேநா2 மகளி க4கD2 உவைம எ>தா .
இதைன,

”ெச<கதி வி ைப<ெகா; ெந3சி!

ெபா8ைன மலாி8 க சி ேபால” (2-4 : 14 - 5.)

என வ ெப<கைதயா= உண க. (53)
---------------462

வடக )கிH ேதா> மாைல' மணி' )<

கடக< 2ைழ' 5Q< கதிெராளி கல) U

ாிடவைக ெய0ைல ெய0லா மி8னிைர தி:ட ேதேபா

படவர வ02 லாைர! பயதன மாட ெம0லா

(இத8 ெபா.): வடக )கிH ேதா> மாைல' மணி' ) கடக

2ைழ' 5Q கதி ஒளி கல) - ேபா ைவ தலானவ றி8 ஒளி நிலவி8 ஒளி'

ஞாயி றி8 ஒளி' ேபால தமி கல2மா+; U இடவைக எ0ைலெய0லா
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மி8 நிைரதி:டேதேபா0 - அ! பழபதியி8 பல ப2திகளிெள0லா மி8ைன

ஒ%<2ற அைமதா ேபால; மாட எ0லா படஅர- அ02லாைர! பயதன -

E>கெள0லா அரவி8பட மைனய அ02ைல'ைடய மகளிைர Z8றன.

(விளக): வடகதி 2 அதவாள எ8+ ெபய . கல) - கல!ப : விைனெயBச
திாி. வைக - 2+ெத. இனி, வடக தGயன ஒளி தமி கல2ப; சில மி8
நிைரதா ேபால எ8+மா. (54)
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மா)2 மயிG ன0லா ம<கல மர Iறி!

ேபாதக நபி ெய8பா 5மி' ண க ெவ8பா

ேதாதக மாக ெவ<23 4ணேம ெசாாி) த4ெண8

றா)2 பிைணய0 EசிB சா)ெகா4 ெடறி) நி பா .

(இத8 ெபா.): மா) உ2 மயிG8 ந0லா - காத0 ஒ%2 மயிலைனய

பரைதய ; ம<கல மர Iறி - ைற!ப; வா/) Iறி;! நபி ! ேபாதக! எ8பா
- நபிேய! வக! எ8பா ; 5மி' ண க எ8பா - நிலமகD I>க! எ8பா ;

தாதக ஆக எ<2 4ண ேம0 ெசாாி) - வ)மா+ எ<2 4ண!

ெபா;ைய அவ8ேம சிதறி ; த4 எ8தா) உ2பிைணய0 Eசி - 2ளி த மகரத
சி) மாைலகைள எறி); சா) ெகா4> எறி) நி பா - சதனைத
ைகயிெல>) Eசி நி பா .

(விளக): மா)2 ந0லா எனேவ பரைதயராயின . ேபாதக - ேபா)க; 'திேவ
2தக' (சீவக - 2121) எ8றா ேபால. இவ8 அரசென8றறியாதி)

உலக<காத 2ாியாெனன ெகா4>' 5மி' ண க' எ8றன . இ) த0
'வ:>ைட' (468) அள- ஒ ெதாட . (55)
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ெகாைட'D ெமாவ8 ெகா0H< I றி=< ெகா;ய வா:ேபா !
பைட'D ெமாவ ென8+ பய<ெக% ப=வ Q4]

னைட'ளா ெசா0G ெற0லா நபிசீ வக8க: க4டா

ெதாைடயல< ேகாைத ெய8+ ெசா0H ெதா%) நி பா .
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(இத8 ெபா.): ெதாைடய0 அ ேகாைத ! - க:;ய அழகிய மாைலயினா6!;

ெகாைட'D ஒவ8 - ெகாைடயிH ஒவேன ெகா>!பா8; ெகா0H

I றி= ெகா;ய வா:ேபா ! பைட'D ஒவ8 - ெகா0கி8ற காலனி=

ெகா;ய வாளாGய + ேபா !பைடயிH ஒவேன ெக>!பா8; எ8+ பயெக%

ப=வ0 S4]0 நைட'ளா ெசா0G + எ0லா - என நல ெபாதிய

ஆரா6Bசி'ைடய S4ணிய *G8 ஒ%கமறிேதா Iறியைத எ0லா; நபி

சீவக8க4 க4டா எ8+ ெசா0H ெதா%) நி பா - நபியாகிய சீவகனிட
க4ேடா எ8+ Iறி ெதா%) நி பா க. சிலம<ைகய .

(விளக): ெகாைட'D, பைட'D : உ : உய - சிற!ைம. 'ெகாைடயிH
ஒவேன சிற!+வா8; பைடயிH ஒவேன சிற!+வா8' எ8+ *லறிேதா
I+வ . 'எனி=, இ9விர4> இ8+ சீவகனிட< க4ேடா' எ8றன .

ெகாைடயி சிறேதா8 க8ன8. பைடயி சிறேதா8 அBன8, 'ஒ8ற0லைவ
பல' எ8ப) தமி/ நைட. ஆதG8, 'எ0லா' எ8றா . ெசா0G ெற0லா : ஒைம
ப8ைம மயக. (56)
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ெசமைல! பயத ந றா6 ெச6தவ ைடய ெள8பா

ெரமைல தவ3ெச6 தா.ெகா ெல6)வ யா ெம8பா

ரைல யத ம8னா ரகல  தம ) ேநாகி

த+ வி%ம ெவேநா6 த)ைண 2ைர) நி பா .
(இத8 ெபா.): ெசமைல! பயத ந றா6 ெச6தவ உைடய. எ8பா - (சில )
இதைகய சிற!ைடயாைன! ெப ற தா6 தவைடய. எ8ப ; எமைல தவ
ெச6தா. ெகா0? எ6)வ யா எ8பா - (சில ) அவ. எத மைலயிேல

தவாிதனேளா, அ<ேக யா ெச0ேவா எ8ப ; அைல அத அ8னா

அக ல ) அம ) ேநாகி - அழகிய ைலகைள'ைடய அத அைனய சில
ெந3 வா; விபி ேநாகி; த உ+ வி%ம ெவேநா6 - த மிக சீாிய

)8பத காம ேநாைய; த )ைண2 உைர) நி பா - த ேதாழி2 Iறி
நி ப .
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(விளக): எமைல தவ ெச6தா.ெகா0 எ8ப 2 ”இவைன (கணவனாக)! ெபற

வி!பவ. எமைலயிேல நி8+ தவ3ெச6தாேளா” எ8+ விாி!ப . 'தவ

ெச6தா ெகா0' எ8+ பாட. யா அ மைலைய எ6தி தவ3ெச6) இவைன
எ6த ய0ேவ எ8பா எ6)வ யா எ8றன . (57)
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சின-ந  கடத ெச0வ8 ெசமல ரகல நாைள

கனவினி லளி வ) கா:;யா< காண ெவ8பா

மனவிாி ய02 லா த மனெதா> மய<கி ெயா8+

வின-ந ாி8றி நி8+ ேவ4>வ I+ வா.

(இத8 ெபா.): சின-ந கடத ெச0வ8! - பைகவைர ெவ8ற ெச0வேன!;

ெசமல அகல நாைள கனவினி0 அளி வ) யா காண கா:; எ8பா -

நி8 ெசமல அணித மா பிைன நாைள கனவிேல அDட8 வ) யா காண
கா:>க எ8பா (சில ); மன- விாி அ02லா த மனெதா> மய<கி ஒ8+

வின-ந இ8றி - ேமகைலெயாளி பரவிய அ02லாராகிய சில மகளி த உளதிேல
மய<கியவரா6 ஒ8ைற' வின-வா இ0லாமேல; நி8+ ேவ4>வ I+வா -

நி8ற இடதிேல தா சீவகனிட விபியவ ைற I+வா க..
(விளக): உ : எ4Qைம. கா:; : இகர E + விய<ேகா..

இ8+ ேநாி க4ட)ெகா4> இ! பக ெபா%தி0 ஒவா+ ஆ றியி!ேப
இர-! ெபா%தினி0 ஆ றிகி0ேல எ8பா ”கனவினி0 அளிவ) கா:>க
எ8றா ” எ8ப) க). ேவ4>வ - தா விபியவ ைற. (58)
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வி4ணக )ள ெகா8 ம றி9 ெவ8றிேவ 2சி ெலா!பா

ம4ணக திவ க ெளா9வா மழகளி றைனய ேதா8ற0

ப4ணக )ைற'3 ெசா0லா ந8னல பக ேவ4;

ய4ணைல தவதி றதா யா ெகாேலா வளிய ெர8பா .
(இத8 ெபா.): ம4 அக) இவ க. மழகளி+ அைனய ேதா8ற0 ஒ9வா -

நில-லக).ள இவ க. இள<களி+ ேபா8ற இ ேதா8றH2 ஒ!பாகா ; ம +

இ9ெவ8றி ேவ0 2சி0 ஒ!பா வி4 அக) உள ெகா0? - இனி இ9ெவ றி
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ேவேலதிய 2சிைல ஒ!பா வா=லகேத உ.ளனேரா? அறிேய; ப4 அக)

உைற' ெசா0லா ந0நல பகேவ4; - ப4ணி0 அைமத இனிய ெமாழி

ம<ைகய ந0ல அழைக Sகர விபி; அ4ணைல தவதி8 ததா யா ெகாேலா?

அளிய எ8பா - இ! ெபதைகைய தவதினாேல ெப றவ யாவேரா? அவ
அளிக தகா எ8பா (சில ).

(விளக): உலகிH.ள இைளஞ த மனதி 2 அணியராதலா0 இவ எ8+
:;னா . யா ெகாேலா எ8ற) மகேளா ேதவேரா எ8ைற' றவா+. (59)
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வ:>ைட! ெபாGத தாைன வ.ளைல க4ட ேபா/ேத
ப:>ைட C/த கா ப3சிெம0 ல;ையB Cழ

அ:டர கைனய ெச9வா யணிநல< ககி காம

க:டழ ெலறி!ப நி8றா ைகவைள கழல நி8றா .

(இத8 ெபா.): வ:> உைட! ெபாGத தாைன வ.ளைல க4ட ேபா/ேத வ:>ைடேயா> அழ2 + காண!ப>, உைடயணித வ.ளலாகிய சீவகைன

க4டெபா%ேத; அ:ட அர2 அைனய ெச9வா6 அணிநல ககி - கா6Bசிய

ெச9வரகைனய சிவத வாயி8 அழகிய நல ககி; ப:> உைட C/த கா ப3சி

ெம0 அ;ையB Cழ - ப:டாைடயிேல Cழ அணித ேமகைல ப3சி அைனய

ெம0Gய அ;ையB Cழ-; ைகவைள கழல நி8றா - ைகவைளக. கழல-
(ெம6யிைள)) நி8றன .

(விளக): வ:>ைட : ழதா. அளவாக Eர உ>2 உைட. அ:ட அர2:
அகர ெதாக). (60)
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வா ெசலB ெச0ல வி வனைல மகளி ேநாகி

ேயா்ெசலB ெச0ல ேவதி ெதா%)ேதா Nக வி!பா

பா ெசலB ெச0லB சிதி! ைபெதா; ெசாாித நப8

ேறா்ெசலB ெச0H Eதி R ெசலB ெச0H ம8ேற.

(இத8 ெபா.): வா ெசலB ெச0ல வி வனைல மகளி ேநாகி - கB ேமேல
ேபாக!ேபாக விகி8ற அழகிய ைலகைள'ைடய ெப4க. சீவகைள ேநாகி;
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ஏ ெசலB ெச0ல ஏதி ெதா%) இ!பா0 ேதா. Uக - (த<க.) அழ2 ெமGய

ெமGய 2பி:> அவ8 ெச8ற பிற2 ேதா.கைள ெதா<கவிட; ெசலB ெச0லB
சிதி! ைபெதா; பாெசாாித - சிறிதாக ந%வி! பசிய ெதா;க. நிலதிேல

E/தன; நப8ேத ெசலச ெச0H Eதி R ெசலB ெச0H - (இ<ஙன)

நப=ைடய ேத ெச8+ெகா4;2 ெதக. ேதா+ மகளி 2 ெம6யிேல

பச!! பரவி! பரவிB ெச0H.

(விளக): ெச0H எ8ப) நிக/கால உண திய). ெதா; - மகளி ேதாளி0

அணிவ); பலவாதG

'ெசாாித' எ8றா .

'நீ!ப நீ<கா) வாி8வைர யைம), ேதா:பழி மைற2 தவி!, ேபாகி0

ெபாலெதா; ' (ந . 136) எ8ப . 8 வைள கழல நி8றா 2 வத மி2தியா0,
ெதா;' கழ8றன.

ேதா. Uக -ேதாைள U<கவிட, R -பச! :ஆ2ெபய . (61)
----------------470

வா4க தல த ேபாH மைழமல  தட<க4 ேகா:;

ேதா4த பசைல தீர ேதா8றைல! ப2 வா ேபா

னா4த பாச த:ப ந><கினா நி ப நி0லா8

ேகா4க! Gேயா ெடா!பா8 ெகா%நிதி! ாிைச கா8.
(இத8 ெபா.): வா.க) அல த ேபாH மைழ மல தடக4 ேகா:; ஒளி' ற கதிேல மல த மல ேபா8ற 2ளி த ெபாிய க4கைள வைள);

ேதாள த0 பசைல தீர - ேதாளிேல அைமத பச! நீ<2மா+; ேதா8றைல! ப2

வா ேபா0 - சீவகைன! ப2கி8றவ க. ேபால (ேநாகி); நா4 த0 பாச த:ப
ந><கினா நி ப - நாணாகிய த0 தைள த>க ந><கி நி 2ேபா); நி0லா8 -

தா8 நி0லாதவனா6; ேகா.க! Gேயா> ஒ!பா8 - ெகா0H கைத 'ைடய

G ேபா8ற சீவக8; ெகா%நிதி! ாிைச கா8 - வளமி2 ெச0வைடய த8
மைனயக மதிH2.ேள 2தா8.

(விளக): ேகா:>த0 - வைளத0. ேதா8ற0 - சீவக8. மகளி 2ாிய நாண மட
அBச பயி ! எ8= நா8க=. 8னி பதாகG8 நா4த பாச. ாிைச :

த8 மைனமதி0. (62)
----------------
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ெபா8=க ரவி 5:> வி:>ட8 பதி க

ம8=க ெவ8றி ெய8+ மணிவ.ள நிைறய வாகி

யி8ம)! பG' 5-3 சாத விள2 ேமதி

மி8=2 ெசெபா ெகா:;0 விள<2ேதா் க த8ேற.
(இத8 ெபா.): ரவி ெபா8 Sக 5:> வி:> உட8 பதி க - 2திைரக.
ெபா8 SகதிG) 5:> நீ<கி உடேன த பதியிேல 2தன; மணி வ.ள

நிைறய இ8ம)வாகி - மாணிக கி4ண நிைறய இனிய ம)ைவ வா );

பG' 5- சாத விள2 - அ ம)வாகிய பG தGயவ ைற; ெவ8றி

ம8=க எ8+ ஏதி - ெவ8றி நிைல ெப+க எ8+ ஏத; விள<2ேத மி8 உ2
ெசெபா8 ெகா:;0 க) - ஒளிவி> ேத விளகமான ெசெபா8
ெகா:;Gேல 2த).

(விளக): விள2ேமதி எ8ழி ெச6ெதெனBசைதB ெசயெவெனBசமா2க. (63)
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இ:ட- தாிய ெம0ெல8 றிைடவ0 வத ெவா0கி

ய:டம< கல ேமதி யாயிர ெத4ம ாீ4;!

ப:ட< 2ைழ' மி8ன! ப0கல ெனாG!பB C/)

ம:டவி/ ேகாைத மாத ைமதைன ெகா4> கா .
(இத8 ெபா.): ம:> அவி/ ேகாைத மாத ஆயிரெத4ம ஈ4; - ேத8 விாி'

மாைலயணித ம<ைகய ஆயிரெத4ம I;; அ:ட ம<கல ஏதி - எ:>

ம<கல! ெபாைள' ஏதி; இ:ட உதாிய ெம0எ8ற இைடவ0 வத ஒ0கி அணித ேமலாைட ெம0 எ8ற இைடைய' பிடைர' அைலகB ெச8+;

ப:ட 2ைழ' மி8ன! ப0கல8 ஒG!ப - ப:ட 2ைழ' ஒளிர! ப0வைக
அணிகD ஒGெசய; ைமதைன ெகா4> C/) கா - சீவகைன எதி

ெகா4> C/) உ.ேள அைழ)B ெச8றன .

(விளக): 'சாமைர தீப தமனிய! ெபா 2ட
காம கயG8 இைணதலா-ேதம-

க4ணா; ேதா:; கதGைக ெவ4ரச
எ4ணிய ம<கல<க. எ:>.'
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[தமனிய! ெபா 2ட - ெபா8னாலாகிய அழகிய 2ட. காம - அழகிய. கயG8

இைண - இர:ைட கய0மீ8. ேதா:; - அ<2ச. கதGைக - ெகா;.] (64)
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தா'ய மிக தைத வெததி ெகா4> 2

கா6கதி மணிெச6 ெவ.ேவ

காைளைய காவ ேலாபி

யா6கதி மி% ைப5 ணாயிரB ெச<க ணா8ற8

ேச'ய லக ெம6தி ேதா8ற8ம றி8ன I+.

(இத8 ெபா.): தா6 உய மிக தைத வ) எதி ெகா4> 2 - தா' உய மி2த தைத' வ) எதி ெகா4> அைழ)B ெச8+; கா6 கதி மணி

ெச6ெவ.ேவ0 காைளைய காவ0 ஓபி - ஒளிE மணிக. அணித ேவேலதிய

சீவகைன ஆலதி தGயவ றா க4 எBசி0 ேபாகி; ஆ6கதி உமி% ைப54

ஆயிரB ெச<கணா8 த8ேச6 உய உலக - ஆ6த ஒளி E தணி ைனத

ஆயிர3 சிவத க4Qைடய இதிரன) மிக-ய த வா=லைக; எ6தி அ8ன) ஓ

ெச0வ உ றா - அைடதா ேபா8ற ஒ ெச0வைத தா அைடதவரானா .

(விளக): 'உய மிக தைத' ; எ8பத 2 'மக=ய Bசி மி2த 2 காரணமான

தைத'; 'சா8ேறா னா2த0 தைத2 கடேன' றநா. 312 எ8றா பிற - எ8+

ெபாD சா8+ I+வ நBசினா கினிய .
'காைளைய எதி ெகா4> ' என I:>க. (65)
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தைகமதி ெயழிைல வா:> தாமைர! 5வி ன<க:

ைகSதி யழல வா:க: ெப8னனா. 0ல நீ4ட

வைகமG வைரெச6 மா பி8 வ.ளைல க4> வ4டா 

ெதாைகமG ெதா+ைவ யாD ேதா8ற8ம றி8ன I+.
(இத8 ெபா.): தைகமதி எழிைல வா:> தாமைர! 5வி8 அ<க4 - ெபைம
மிக தி<களி8 எ%Bசிைய வ) ெபா றாமைர! 5வி0 இ2; ைக Sதி

அழல வா. க4 ெபா8னனா. 0ல - ைக' Sனி அன0 E வாளைனய

க4கைள'ைடய திமக. த%-மா+; நீ4ட வைகமGவைர ெச6மா பி8
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வ.ளைல க4> - அக8ற அழகி8 வைக நிைறத மைலயைனய மா பிைன'ைடய
சீவகைன க4>; வ4தா  ெதாைக மG ெதா+ைவ ஆD ேதா8ற0 இ8ன

I+ - வளவிய மாைல அணித, ெதாைக நிைறத ஆனிைரைய ஆD நதேகா8
இவ ைற Iறினா8. (66)
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ேக:;) மறக நபி ேக4த ேக> C/த

நா:;ைற விசைய ெய8= நா+5< ெகாப னாைள

ேவ:;ைற! பார ெம0லா< க:;ய< கார8 ற8ைன!

5:;ம றவ8ற னாேல ெபாறித0 அட க! ப:டா8.
(இத8 ெபா.): நபி இ) ேக:> மறக - நபிேய ! இதைன ேக:> மற!பாயாக;
ேக. த0 ேக> C/த நா:> இைற - ந: தலாக நா:; 2 ெக>திைய

எ4ணிய சBசத8; விசைய எ8= நா+ 5<ெகாபனாைள ேவ:> - விசைய

எ8= மணமல  ெகா ேபா0வாைள மண); இைற! பார எ0லா

க:;ய<கார8 த8ைன! 5:; - அர உாிைம %ைத' க:;ய<கார=2B

ேச ); அவ8 த8னாேல ெபாறித0 அட க! ப:டா8 - அவனாேல த8 உயி
ெகா.ள!ப:டா8.

(விளக): ெபாறித0 - இவிைன' ெச6த 2 காரணமான உயி . 'ெதாழி8

தனிைலேய' (ெதா0. ேவ +ைம மய<கி. 29) எ8றா ேபால. நா:ைட'

அைமBச அறி-ைரைய' ேநாகாததனா0, 'ேக.த ேக>C/த நா:;ைற'

எ8றா . 'ேக. த0' எ8பத 2 'தG0 இதைன ேக.' எ8+ ெபா. உைர!ப
நBசினா கினிய . (67)
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ேகாG% 2 ற ஞா8ேற ெகா>; வைரெயா8 ேறறி

காG% 2 + E/ேத கதைல கைளய H ேற8

மா0வழி உளத8 றாயி8 வா/விைன ;!ப0 எ8ேற

ஆலவி தைனய ெத4ணி அழிவி=. அக8+ நி8ேற8.
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(இத8 ெபா.): ேகா0 இ%2 உ ற ஞா8ேற ெகா>;வைர ஒ8+ ஏறி - அரச8
இறத அ8ேற நீ4ட ;ைய 'ைடய மைல ஒ8றி0 ஏறி; கா0 இ%2 + E/ேத

கதைல கைளய0 உ ேற8 - கா0தவறி E/தவ8ேபா0 E/) தைல'ைட)

இறக ய8ேற8; மா0 வழி உளத8றாயி8 வா/விைன ;!ப0 எ8ேற - அரச8
கா0ைள இ0ைல ெய8றறித பிறேக வா/ைவ ;!ேப8 எ8ேற; ஆல வி)

அைனய) எ4ணி - ஆல விைத ேபா8ற பய=ைடய நிைன- ெகா4>;
அழிவி=. அக8+ நி8ேற8 - இற!பிைன நீ<கி நி8ேற8.

(விளக): [நBசினா கினிய , 'அரச8 வழி ஆலவி)! ேபால ெதறி)!ேபா6

மைறத) பி8 ேதா8றினதி0ைலயாயி8 உயிைர! ேபா2வ0 எ8ேற எ4ணி,
வதேத மி2 நி8ேற8' எ8+ ெமாழி மா றி! ெபா. I+வ .]

'கா0 இ%2 + E/)' எ8ற), க:;ய<கார8, 'இவ8 அரசேனா> இறதா8'

எ8+ ந:ாிைமயறி) த8  றைத யழி!பா8 எ8+ கதி.

அரசி2 மக-4ைம யறிதG8 இ<ஙன< Iறினா8. இதைனேய, 'ேக:> மறக'
எ8றா8.

ந8ற0ல) அ8ேற மற!ப) ந8றாயி= நினகிதைன I+த0 ந8ெற8+
I+கி8ேற8 எ8பா8 ேக:;) மறக எ8றா8. (68)
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2லெதா> ;த ேகா8ற8 2;வழி வாரா நி8ேற

னலத2 ெதா+வி =.ேள னாம<ேகா வித ென8ேப.

னிலகண மைமத ேகாதா வாிெயன விைசயி

ேபாத

நலத2 மைனவி ெப ற ந<ைகேகா விைத ெய8பா..
(இத8 ெபா.): 2லெதா> ;த ேகா8த8 2;வழி வாராநி8ேற8 2லெதா> ம;த அரச=ைடய 2;களி8 வழியிேல வேவ8 யா8; நலத2

ெதா+வி8 உ.ேள8 - ந8ைம' ற ஆனிைர 'ைடேய8; நாம ேகாவித8

எ8ேப8. ேகாவித8 எ8+ ெபய Iற!ப>ேவ8; இலகண அைமத ேகாதாவாி
என இைசயி8 ேபாத - மகளிாிலகண ெபாதிய ேகாதாவாி எ8+ கழ! ெப ற
; நலத2 மைனவி ெப ற ந<ைக ேகாவிைத எ8பா. - ந8ைம'ைடயா. எ8
மைனவி Zனற ம<ைக ேகாவிைத என!ப>வா..
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(விளக): 2ல ேதா8+த0 அைம ப றி! பி8=, ';த' எ8றா8. த82ல

ெம0லா இ!ேபா) தாேன எ8ப) ேதா8ற, 'வாராநி8ேற8' எ8றா8.

இலகண - 2லமகளி 2ாிய இலகண. ேகாதாவாி எ8ப) நதேகா8

மைனவியி8 ெபய . 'தாைய!ேபாேல பி.ைள' எ8= பழெமாழி ப றி

ேகாவிைதயி8 சிற! I+வா8 தா6ேமேல றி Iறின8 எ8க. (69)
-------------478

வைட ைலயி னாெள8 மடமக. மத ைவ ேநாக

மப; யிதி ெந3ச த%தியி: டைனய ெதா!ப
ெகாப> S!பி னாைள 2ைறயிர )ழ) நி8ற

நபைட த ெள0லா நைகக மழி) நி8ேற8.

(இத8 ெபா.): வ உைட ைலயினா. எ8 மடமக. மத ைவ ேநாக கBசி+கிய ைல'ைடயாளாகிய எ8 மடமகளி8 மயகைத ஊ:> ேநாக;
அ அ; யிதி ெந3ச) அ%தியி:ட அைனய) ஒ!ப - அபிைன

ேதாள;யிேல ெச0ல ஊ8றி ெந3ச) அ%தியி:டா ேபா8றதாேல; ெகா அ>

S!பினாைள - மல  ெகாைப ெவ8ற இைடயினாைள; 2ைற இர) உழ8+

நி8ற - ெபறேவ4; வதி நி8ற; ந பைட த. எ0லா நைகக அழி)

நி8ேறன - ந ஆய 2%வி ெல0லா கB ெச9வி கா:டா) ம+) நி8ேற8.

(விளக): தா8 மக:ெகாைட விதG8 நபைடெய8றா8. சீவக8 விபி

ெகா.வத 2 மகைள இ<ஙன சிற!பி) Iறினா8.

நபைட எ8ற) ஆய கைள. நைகக எ8ற) உடபாடறிவி2 கைத.
எனேவ க<ெகாடாதிேத8 எ8பதாயி +. (70)
----------------479

பாடக3 மத ெசெபா சீற;! பரைவ ய02

Cடக மணித 8ைகB ட மணி! 5ணி னாைள
யாடகB ெசெபா பாைவ ேய%ட8 தவ ைலய
வாடG0 வ)ைவ I; மணமக னாக எ8றா8.
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(இத8 ெபா.): ஐய! - ஐயேன !; பாடக மத ெசெபா8 சீற; - பாடக

அணித ெசெபா8 அைனய சி ற;ைய'; பரைவ அ020 - பரவிய அ02ைல';

Cடக அணித 8ைக - வைளய0 அணித 8 ைகயிைன'; ட மணி!

5ணிளாைள - ஒளிவி> மணியணி'ைடய ேகாவிைதைய; ஆடக ெசெபா8
பாைவ ஏ%ட8 தவ0 - ஆடக! ெபா8னாலாய ப)ைமக. ஏ%ட8 தேவ8 ;
வாட0 இ0 வ)ைவ I; மணமக8 ஆக எ8றா8 - 2ைறவ ற திமண
ாி)ெகா4> மணமக8 ஆவாயாக எ8+ ேவ4;னா8.

(விளக): இ) ேக:பி= மறக தகாத ெமாழி. 'ேக. த0' எ8பத 2 'தG
ேக.' எ8+ 'ேக:;) மறக '(675) எ8=3 ெச6'Dைரயி0 நBசினா கினிய
8ன  Iற!ப:டத 2 ெதாட  கா:>கிறா இ<ேக. (71)
---------------ேவ+
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ெவ4ெண6ேபா8 Tறினிய4 ேமபா0ேபாறீ3ெசா0ல
D4ண -கிய வாென6ேபா8 ேமனிய.
வ4ண வனைல மாத மடேநாகி

க4Q< கவிள ேபாதிர4ேட க4டா6.
(இத8 ெபா.): வ4ண வனைல மாத மடேநாகி - நிற அழ2 உைடய
ைலயிைன'ைடய காதைல Y:> மட ேநாகினா.; ெவ4ெண6 ேபா8+ ஊ+

இனிய. - ெவ4ெணைய! ேபால 2ைழ) ெதா>த 2 இனியவ.; ேமபா0

ேபா0 தீ3ெசா0ல. - வி பா0 ேபால இனிய ெமாழியா.; உ4ண உகிய
ஆ8 ெந6ேபா0 ேமனிய. - வ ற உகிய பவி8 ெந6ேபா8ற ேமனியா.;
க4Q கவிளேபா) இர4ேட க4டா6 - க4கD இர4> கவிள
மல கேள ெயன அறிவா6.

(விளக): ேமபா0 : ேம- பா0 : 'ேம-' எ8பத

ஈ றய0 நி8ற உகர தா8

நி8ற ெம6ெயா>< ெக:ட). உ4ண - வ ற. க4Q : உ : உய - சிற!ைம.

இைடய 2 ற ெபா.கேள ஈ4>வைமயாயின நய<கா4க. (72)
------------481

ேசதா ந+ெந6' தீபா0 ைமதயி
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பாதால ெம0லா நிைறதி>வ0 ைபதாேரா6
ேபாதா ைனேகாைத C:>8 ன;Bசிைய
யாதாவ ெத0லா மறிதளி ெய8றா8.

(இத8 ெபா.): ைபதாேரா6! - திய மாைல'ைடயா6!; ேசதா ந+ ெந6' தீ

பா0 ைம தயி - ெசைமநிற! பவி8 ந8மண + ெந6' இனியபாH
ஆைட தயி; பாதால எ0லா நிைறதி>வ0 - பாதால-லகி= நிைறயB

ெச6ேவ8 ; ஆவ) யா) எ0லா அறிதளி - உ8 அ;Bசிைய! ேபா) ஆ ைன
ேகாைத C:> எ8றா8- உ8 அ;ெதா4>2ாிய ேகாவிைதைய மலரா
ைனத மல மாைலயா0 அணிவாயாக எ8றா8.

(விளக): ெசைம +ஆ= ேசதா. 'யா) ஆவ)? - யா) ெக>தியா? ' எ8+
Iறலா.

ேசதா - சிவ!! ப. பகளி சிவ!! ப சிறதெத8ப) ப றிB ேசதா எ8றா8.

ைம தயி - ஆைடைய'ைடய தயி . மி2தியாக நிைற!ேப8 எ8பா8
பாதாலெம0லா நிைறதி>வ0 எ8றா8. (73)
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2லநிைனய னபி ெகா%<கய க4 வ.ளி

நலSக தா ன8ேற ந+தா க

னிலமக:2 ேக.வ= நீணிைரந! பி8ைன

யிலவல வா யி8னமி த ெம6தினா ன8ேற.
(இத8 ெபா.): நபி ! - நபிேய !; ெகா% கய0க4 வ.ளி நல ந+தா

க8 Sக தா8 அ8ேற - ெகா%விய கய0 ேபா8ற க4கைள'ைடய வ.ளியி8

நலைத ந+மணமாைல அணித க8 )6தா8 அ8ேற? நிலமக:2

ேக.வ= நீ. நிைர ந!பி8ைன - நிலமகளி8 கணவனான திமாH மி2தியான

ஆனிைரைய 'ைடய ந!பி்8ைனயி8; இல- அல வா6 இ8 அமி த எ6தினா8

அ8ேற - இலவ மலரைனய வாயிH.ள இனிய அமி தைத Sக தா8 அ0லேனா!;
(ஆதலா0); 2ல நிைனய0 - ந இவாி8 2லேவ +ைமைய நிைனயாேத

(எ8றா8).

(விளக): பி8ைன : ெபய ; இவ. இைட2ல!ெப4. ந: சிற!! ெபய

உண ) இைடBெசா0. நBெசௗ்ைள, ந!பாலத8 , நகீர8 எ8பன கா4க.
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நபி8ைன எ8ப) விகார!ப:ட) எனி= ஆ. தG0 மணமகனாக எ8றா8.
சீவக8 கேத ெச9வி க4;ல) எனேவ, ெச0வ நிைறதி>வ0 எ8றா8.

பி8=3 ெச9வி காணாைமயி8 2ல நிைனதா8 ேபாH எ8+ கதி

யி+தியிேல 2லேவ +ைம கத க எ8றா8. நீ அரச 2ல ேதா8ற0 எ8மக.
அ2லதி றா/த ஆய 2ல)! பிறதாெள8+ கத க எ8பா8 '2ல
நிைனய0 நபி' எ8றா8. அ<ஙன கதேவ4டாைம2! பி8ன ஏ)

I+கி8றா8. ந+தா க8 எ8ற) இைறவ8 மகனாகிய க= எ8ப)பட

நி8ற). க4ணணி8 சிற!ேபா)வா8 நிலமக:2 ேக.வ= எ8+ விததா8.

எ<2லமக. எ8பா8 நிைர ந!பி8ைன எ8றா8.

நBசினா கினிய 480 த0 482 வைர உ.ள ெச6':கைள ஒ ெதாடராகி

I+ ;:

'ைபதாேரா6. நபி, ைலயிைன' காதGைன'ைடய மடேநாகி

ெவ4ெண6ேபா 2ைழ) இனிய. : ெசா0ல.; ேமனிய.; அைவய8றி அவ.
க4கD 5விர4ேடகா4; அவைள வைரதா0 யா) ஆவ)? யாமறிய க8
வ.ளிநல Sக தான8ேற, திமா0 பி8ைனைய! ண தான8ேற; ஆதலா0

2லதி8 தா/- கதா) ஒழிக. இனி, யா8 Iறியன ெவ0லா தி-.ள ப றி
நி8 அ;Bசிைய ேகாைத C:>வாயாக; C:>மிடதி கGயாண3 ெச6த 2B
சிறிேய8 அ0ேல8; ெந6' பாH தயி பாதாளெம0லா நிைற!ேப8”

எ8றா8 எ8க. (74)
-------------ேவ+
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க8னிய 2லதி8 மிகா கதி ைல க8னி மா ப

8னின ய<கி ன0லா8 றிமிைட படைல மாைல!

ெபா8னிைழ மகளி ெரா9வா தவைர8 ண த0 ெச0ல

ாி8னதா8 ைறைம மாத  ெகனமன ெத4ணி னாேன.
(இத8 ெபா.): 2லதி8 மிகா க8னிய கதி ைல க8னி மா ப - த

2லதி சிறதவராகிய க8னியாி8 கதி த ைலகைள'ைடய அழியாத

மா பிைன; 8னின ய<கி8 அ0லா8 - ஆரா6) த%வி8 அ0லாம0;

றிமிைட படைல மாைல! ெபா8னிைழ மகளி ஒ9வாதவைர - தளி மலமாக
ெதா>த வைக மாைலயிைன' ெபா8னணிைய' அணித மகளிாி0 த
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2லதி 2 ஒ9வாதவைர; 8 ண த0 ெச0லா - தGேல I>தைல

ெகா.ளா ; மாத 2 ைறைம இ8ன) என மன) எ4ணினா8 - மகD2ாிய
ஒ%<2 இதைகய) எ8+ உ.ளதிேல (சீவக8) எ4ணினா8.

(விளக): மக:2 எ8றதனா0 வானவ 2 2லேவ +ைமயி8ெற8+

கதினா8 ஆயி +. மன) எ4ணினா8 எ8றதனா0 த8 ேதாழ8 ப)க=2

ெகா>க எ4ணினா8 எ8+< ெகா.க.

இB ெச6'ளா0 ேதவ காலேத தா8 தமி/நா:;0 சாதி ேவ +ைம பாரா:>
வழக ேவ^8றி தைழத)ேபாH எ8+ ஊகிக இட8 உ4>. (75)
------------484

ேகா:;ள< களி+ ேபா0வா னதேகா8 கைத ேநாகி

ேமா:;ள ைலயி னாணி8 மடமக ெளன2 மாமா8

C:ெடா> க4ணி ய8ேற ெய8ெச6வா னிைவக. ெசா0G

நீ:;த0 2ணேமா ெவ8+ ெந3சக< 2ளி !பB ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): ேகா> இள<களி+ ேபா0வா8 நதேகா8 கைத ேநாகி ேகா:;ைன'ைடய இள<களி+ ேபா8ற சீவக8? நதேகா=ைடய கைத!

பா ); மாமா8! - மாமா!; ேமா> இளைலயினா. நி8 மடமக. - ெபாிய இளைமB
ெச9விைய'ைடய நி8 மக. ; என2B C:ெடா> க4ணி அ8ேற? - என2
ெந றிB C:>< க4ணி' ஆவா.; இைவக. ெசா0G எ8 ெச6வா8? -

(ஆைகயா0) இைவகைளB ெசா0G எ8ன ெச6வ)? , நீ:;த0 2ணேமா? இ9வா+ E4கால ேபா2த0 ப4ைடைமேயா?; எ8+ ெந3சக 2ளி !பB

ெசா8னா8 - எ8+ உ.ள<2ளிர இ8ெமாழிகைள'< I:; Iறினா8

(விளக): ெந3சக< 2ளி !ப Iறிய வ றி ப)க=2 ெகா>2மா+
இைசவிதைத'< ெகா.க.

'C:ெடா> க4ணிய8ேற' எ8ற) இ>த8ைம ய8றிB C:> த8ைமேயா>

I;ய க4ணிய0லேவா எ8+, ெந றிB C:> க4ணி' ம0லேவா எ8+

இர4> ெபாDண ). எனேவ, மா பி 2 மாைலயி>க ெவ8+, தைலமாைல
C:>கெவ8+ ெபபா8ைம' வழ2 நடதG8 தைலேம0 ைவக!ப><

க4ணிெய8றா8 என நதேகா8 கதினானா. ெந றிB C:> ஆடவ காகாத

த8ைம', க4ணி ஆடவ 2 ஆத8ைம' ேபால த8 2லதி 2 ஆகாைமயி
C:;8 த8ைம', ப)க8 [வணிகனாதG8] அவ8 2லதி 2B சிறி)
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ெபா)தG க4ணியி8 த8ைம' உைடயென8+ சீவக8 கதினானா,
ேகாபாலாி= வாணிக3 ெச6வாளராதG8.

இனி, 'மாமா8 என2B C:ெடா> க4ணிய8ேற' எ8ற) : தன2 ஆகாைமயி

லாH, ப)க 2 ஆதG 5-மாக கதினா8 எ8+மா. (C:> - இைறBசி)

இனி, ஆமா8 எ8+ பிாி) ஆமா8 C:> எ8+< ெகா.க. இனி, மா வட

ெசா0லாகெகா4> ஆகாெத8+ உைர!ப . (76)
---------------485

ேத8ெசாாி 0ைல க4ணிB ெச)வ ராைட யாய

ேகா8ெபாி )வ) ேபாகி 2ைடதயி 2%ம! 2

மா8கறி க ற Iைழ ெமௗவ0C/ மயிைல! பத 

கா8ெசாாி 0ைல தாரா8 க;விைன ;க ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): ேத8 ெசாாி 0ைலக4ணிB ெச)வ ஆைட ஆய ேகா8 ேத8 வா 0ைல க4ணிைய'ைடய சிவத )வ^:;ய ஆைட அணித
இைடய தைலவ8; கா8ெசாாி 0ைல தாரா8 - மண<கம% 0ைல

மாைலயா8 ஆகிய நதேகா8; ெபாி) உவ) ேபாகி 2ைட தயி 2%ம! 2 -

சால- மகி/) ெச8+ கைட' தயி ழ<க! 2); மா8 கறி க ற Iைழ
ெமௗவ0 மயிைலB C/பத - மா8 கறி)! பழகியதனா கைட 2ைறத

ெச0ைல' இவா:சி' C/த பதாிேல; க;விைன ;க எ8றா8 -

மணவிைன நைடெப+க எ8+ Iறினா8.

(விளக): தயி ழ<க! 2த0 ந8னிமித. )வ^:;ய ஆைட அணித0

இைடய இய0 : ')வ4ணாைடB சா6ேகா0 இைடய8' (யா. வி.ேம .)

'ெச)வராைட ஆய ' (கG. 102- 37) [இ<2 Iறிய மணவிைன திமணதி 2

8 நைடெப+ 'சமாவ தன' எ8= சட<2 எ8ப நBசினா கினிய .] (77)
----------------486

கனிவள கிளவி காம சி+Sத0 வ< காம8

2னிவள சிைலைய ெகா8ற 2வைளக4 கயைல ெகா8ற
வினி'ள ர0ல ராய ெரனBசில பர ற த)

பனிவள ேகாைத மாத பாைவைய! பரவி ைவதா .
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(இத8 ெபா.): பனிவள ேகாைத மாத - 2ளி Bசி வள மாைலயணித

மடவா ; கனி வள கிளவி - கனிேபா8ற இனிய ெமாழியாளி8; காம சி+ Sத0

வ காம8 2னிவள சிைலைய ெகா8ற - அழகிய சிறிய ெந றி' வ
காம=ைடய வைளதG0 வள த வி0ைல ெகா8றன; 2வைளக4 கயைல

ெகா8ற - 2வைள மல ேபா8ற க4க. கய0மீைன ெகா8றன; இனி ஆய உள

அ0ல - (ஆைகயா0) இனி ஆய க. இவைள க4டா0 உயிட8 இரா ; எனB
சில அர ற - எ8+ சிலக. வா6வி:>! லப; பாைவைய த) பரவி
ைவதா - பாைவ ேபா8ற அவைள அைழ) வ) வா/தி (அ!பதாிேல)

அம தின .

(விளக): '2னி-' எ8ப) '2னி' என விகார!ப:ட). (78)
------------------487

நாழி' ளி%) நாகா8 க8+தி8 ெறாழித 0ேதா6
Uழிேதா றா- ேதா% ேபா8+ட8 க ெவ8+

தாழி< 2ழG னாைள ெந6தைல! ெப6) வா/தி

ைழநீ ெசாாி) ெமா6ெகா ளா6திய ரா:; னாேர.
(இத8 ெபா.): ெமா6ெகா. ஆ6திய -2%மிய இைடBசிய ; நாழி'. இ%)

நா2 ஆ8 க8+ தி8+ ஒழித 0 ேதா6) - நாழியி0 உ.ள ெந6யி%ைத
இளைமயான பவி8 க8+ தி8+ கழித 0Gேல ேதா6); தா/ இ<

2ழGனாைள - நீ4ட காிய Iதைல'ைடய ேகாவிைதைய; ஊழி ேதா+ ஆ-

ேதா% ேபா8+ உட8 க எ8+ - ஊழிகெள0லா பைவ' ெதா%ைவ'
ேபா8+ ஒ8+ப:> நீ' நி8 கணவ= ஒ<ேக ! + வா/Eராக எ8+;
தைல ெந6ெப6) வா/தி - அவ. தைலயிேல அத ெந6ைய வா ) வா/தி;
ைழ நீ ெசாாி) ஆ:;னா - அக!ைபயாேல நீைரB ெசாாி) ஆ:;ன .

(விளக): இ%) - ெந6. 0 -ஈ4> அ+க0. க : விய<ேகா.. ைழ -

அக!ைப. ேதா/ - ெதா%வ. ஆ- ேதா% எ8றதனா0 நீ' நி8கணவ= என!

ெபாD இர4> ெகா.க. (79)
----------------
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ெந6விைல! பெபா

ேறா> நிழ8மணி 2ைழ' நீவி

ைமவிாி 2ழG னாைள ம<கல க;!B ேசா்தி!

ெப6தன பிைணய8 மாைல ேயாாிைலB சா) 5சிB

ெச6தன சி+8 ேகால ெதா+திய திைக) நி8றா .
(இத8 ெபா.): ைமவிாி 2ழGனாைள - கைம விாித Iதலாைள; ெந6விைல!

பெபா8 ேதா> நிழ0 மணி2ைல' நீவி - ெந6விைலயா கிைடத திய
ெபா8 ேதா:ைட', ஒளிவி> மணி 2ைழைய' நீகிவி:>; ம<கல

பிைணய0 க;!B ேச தி - ம<கல)2ாிய க;!பிைணைய அணி); பிைணய0
மாைல ெப6தன - பிைணயலாகிய மாைலைய' அணி); ஓ இைலB சா) 5சி -

ஓ இைலயிேல ெகாண த சதனைத' 5சி; சி+ 8 ேகால ெச6தன -

சி றணியாகிய மணேகாலைதB ெச6தன ; ெதா+திய திைக) நி8றா -

இைடBசிய அேகால<க4> திைக! றன .
(விளக): க;!பிைண : ஒவைக காதணி.

ம<கல க;! - ம<கல<கதி இட!ப> ஓரணிகல8. ெப6தன :  ெறBச.

ெதா+திய - ஆ6Bசிய . இ<ஙன ேகால3 ெச6) ;த அ9வா6Bசியேர
அவளழைக க4> திைக) நி8றா எனி=மா. இ<ஙனேம சீைதைய

மணேகால3 ெச6த மகளி அவ. அழைக மாதி தைகத>மாறி' நி8றா .

ம3ச 2 மாதரா 2 மனெம8ப ெதா8ேற ய8ேறா' எ8ப கப . (80)
--------------489

ஏற<ேகா4 ழ<க வாயெர>)ெகா4 ேடகி U B
சாெற<2 மயர! 2 நதேகா8 ற8ைக ேயதி

E+ய கலச ந8னீ ெசாாிதன8 Eர ேன றா8

பா+ெகா. பதி ைவேவ

ப)க 2மர ெக8ேற.

(இத8 ெபா.): ஆய ஏற<ேகா. ழ<க எ>)ெகா4> - இைடய
ஏ+ேகா:பைற ழ<க அவைள அைழ) ெகா4>; U எ<2 சா+ அயர

ஏகி! 2 - பழ பதி எ<2 விழாவயரB ெச8+ க)க8 மைனயிேல 2தபி8;

E+உய கலச ந8னீ ெசாதின8 - அழகினா0 ேமப:ட கலசதிம இ) த8

ைகயாேல நதேகா8 நீைரB ெசாாிய; Eர8 பா+ெகா. பதி ைவேவ0 ப)க
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2மர 2 எ8+ ஏ றா8 - (அதைனB) சீவக8, ப)க. C% ஞாயி+ ேபா8ற

Iாிய ேவேலதிய ப)க=2 எ8+ Iறி ஏ றா8.

(விளக): E+ - ேவெறா8+2 இ0லாத அழ2. இBெச6'ளி0 மண3 ெச6தைம

Iறினா . (81)
----------------490

நலதைக யவ:2 நாகா னாயிர திர:; ந8ெபா

னிலகண! பாைவ ேய%< ெகா>தன8 ேபாக வி!பா

லைலத) காம8 ேசைன யSைன ய /க

ைல2வ: ;ைட!ப: டா றா8 )க ய<கி னாேன.
(இத8 ெபா.): நலதைகயவ:2 நா2ஆ8 ஆயிரதிர:; - நல ற அழகிைன
'ைடயா:2 இளபக. இர4டாயிர; ந8ெபா8 இலகண! பாைவ ஏ%

ெகா>தன8 ேபாக - ந0ல ெபா8னா0 ஆகிய Uய இலகண நிரபிய பாைவக.
ஏ% நதேகா8 ெகா>)B ெச8றானாக; இ!பா0 அSைன அ /க காம8
ேசைன அைலத) - இ<2! ப)கைன Iாிய ைனைய உைடய அக.

ைத2ப;யாக காம8 பைட வதிய); ஆ றா. ைல 2வ:;ைட! ப:>
) உக ய<கினா8 - அவ8 அ!பைட2 ஆ றாம0 ைல ேகா>களி8
இைடேய E/) )க. சி)மா+ த%வினா8.

(விளக): காம8 ேசைன எ8ப) ேகாவிைதைய', அSைனய எ8ப)

அவள) க4ைண' உண தின. ம8மத=2B ேசைன ம<ைகய ஆதலா0

இ<ஙன Iறின . (82)
------------ேவ+
491

க.வா6 விாித க%நீ பிைண த8ன வாகி

ெவ.ேவ8 மிளி த ெந><க4விைர நா+ ேகாைத
.வா ெயயி T றதனி யா) மாதி

ெகா.ளாத வி8ப கட ப:டன8 ேகாைதேவலா8.

(இத8 ெபா.): க.வா6 விாித க%நீ பிைணத அ8ன ஆகி - இ8ப :டG8)
ேத8 வாயிேல பரத க%நீ மல க. பிைணதா ேபா8றன ஆகி; ெவ.ேவ0
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மிளி த - ()னப :டG8) ெவ.ளிய ேவ0ேபால விளக றனவாகிய;

ெந><க4 விைர நா+ ேகாைத -நீ4ட க4கைள'ைடய மண<கம%<

ேகாைதயாளி8; .வா6 எயி+ ஊ+ அத னியா) மாதி - Iாிய ப களி
ர2 அதைத ெவறாம0 அதி; ெகா.ளாத இ8ப கட0 ேகாைத ேவலா8

ப:டன8 - கைரர4ட இ8ப கடGேல மாைல யணித ேவலா8 அ%தின8.(83)

--------492

தீபா கடைல திைரெபா<க கைட) ேதவ

தாபா ப>த வமி ேதாதட மாைல ேவ6ேதா
ளாபா 2டவ மகேளாெவ8 றாிைவ ைநய

ேவாபா ெவா%க )ண ெவா8றில னாயி னாேன.

(இத8 ெபா.): தீ பா0 கடைல திைர ெபா<க கைட) - இனிய பா கடைல

அைல ெபா<2மா+ கைட); ேதவ தபா0 ப>த அமி ேதா? - வானவ தமிட
ெகா4ட அமி தேமா?; தடமாைல ேவ6 ேதா. ஆபா0 2டவ மகேளா? எ8+ ெபாிய மாைலகைள அணித <கிலைனய ேதா.கைள உைடய பய8ப>
பாைல'ைடய இைடய மகேளா? எ8+ மய<கியவனாகி; அாிைவ ைநய -

ேகாவிைத ெமG'மா+; ஓபா ஒ%க) - தைட ெச6ய ;யாத இ8ப

ஒ%கதிேல; உண - ஒ8றில8 ஆயினா8 - தா= அறி- மய<கியவனானா8.

(விளக): 'தபா0' எ8ப) 'தபா0' என விகார!ப:ட). ஆ : ஆ2 -

பய8ப>கிற. 'அபா0 ' எ8ப) 'ஆபா0' என விகார!ப:ட) எ8+, 'ஆபா0'

எனேவ ெகா4> 'ெபபாH' எ8+ ெபா. Iறலாெம8+ க)வ

நBசினா கினிய . இ9விலபக EரமகைளB ேச தைம Iறி +. (84)

--------------

ேகாவிைதயா இலபக  றி %
3. காதவ தைதயா இலபக
(கைத$ க)
க)

சீவக8 தGேயா இராசமாரதி8க4 இ9வா+ இனி) உைறதனராக;
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அநகர) வா/பவனாகிய சீதத8 எ8= வணிக8 த8 பழவிைன! பயதா0
தா8 ஈ:;ய ெபாெள0லா ெக:டைமயா0, மனைடதா8. த8பா0

எ3சியித ஒேர மரகலைத திைரகடGேல ஓ:; மீ4> ெபாளீ:ட

)ணிதன8. அ மரகல<ெகா4ட ப4ட<கைள ஏ றி! பணிமகேளா> அதைன

அைலகடG0 ஊ ) ஓ அழகிய தீவக அைடதன8. அநா:> ம8னெனா>

மாதெரா> ேக4ைம ெகா4> த8 ப4ட<கைள! ெபா8=2 மா றி! ெப
ெபா:;ன8. தி<க. சில கழிதபி8 அ ம8ன8 தGேயாாிட) விைட

ெப + ெகா4> ெபா8னிரபிய த8 மரகலதி பணி மகெளா> ஏறி

மீ4டன8. இ9வா+ சீதத8 மீ4> வ<கா0 அவ8 மரகல ஐ*+ காவத

இனிதாக இய<கிய).

இனி, ெவ.ளிமைலயிH.ள விதியாதர ேவதனாகிய கHழேவக8 எ8பவ8 த8
மக. காதவ தைத2 இராசமாரதிேலதா8 திமண நிக% எ8பதைன

நிமிதிகரா0 அறிதிதா8. அ கHழேவக8 8 Iற!ப:ட சீதத8 வாயிலா6

அ திமணைத நிக/த கதி அவைன த8பா ெகாண ெபா:> தர8

எ8= விைதவ0ல விBசாதரைன ஏவினா8. அ தர8 தன) விைத வ8ைமயா0

கடGைடேய ஓ;வத சீதத8 மரகல கா றாH மைழயாH கல2 +
கடGேல /கிவி:ட)ேபால அவ=2 ேதா8+ ப; ெச6தா8. இ

நிக/Bசியா0 மரகல பணி மாத ெபா. தGயவ ைற இழத சீதத8, அ

மரகலதினி8+ றி) E/) மித!பதாக தன2 ேதா8றியெதா

மர)4டைத! ப றி ெகா4> அ4ைமயிGதெதா தீவி8 கைரைய
அைட) ெபாி) வதியிதா8.

அ!ெபா%), தர8 அவைன க4> ”ஐய! யா8 மதிர வ0ேல8; நீயி இழத
மரகல தGயவ ைற மீ:>தர வ0ேல8. ஆதலா0 எ8ெனா> வக!” எ8+
ஆ+த0 Iறி ஒ யா:;8 ேமேல றி வா8வழி! பற) சீததைன கHழ
ேவக8பா ெகாண ) ேச தன8. அ கHழேவக=

சீதத=2 கம8 பல ெமாழி) த8 8ேனா 2 அவ8 8ேனா 2மித

ேக4ைமைய எ>)கா:; ந: ெகா4டா8. பி8ன  காதவ தைதயி8

வரலா+ Iறி, அவைள Eணாபதி எ8= ேதாழிேயா> சீதத8 பா0 ஒபைட

ெச6தன8. பி8ன ெபா. பல அளி) ”ந4பேன! இவ. இ8+ெதா:> நி8
மகேளயாவா., இவைள நீ நி8 ஊ 2 அைழ)B ெச0க! ஆ4>, இவைள யா/!
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ேபாாி0 ெவ0வாெனா காைள2 க;மண ெச6வி!பாயாக!” எ8+ Iறி

வி>தன8.

சீதத8 அவேளா>, பாிசன<கெளா> வானJ தியி ற!ப:> வெபா%)

தர8 8ன  த8 விைதயா0 மைறதித மரகல தGயவ ைற ஊறி8றி
கா:ட க4>, உவைக மி2 அவ ேறா> இராசமாரெம6தி காதவ

தைதைய த8 மைனேயா. ப)ைம2 கா:; நிக/தன- உண தின8.

காதவ தைதைய க8னிமாடதி ேச தின8. க:;ய<கார8 உட8பா>

ெப + காதவ தைதைய யாழி0 ெவ8ேறா8 அவ:2 கணவனாத 2ாிய8
எ8= ெச6திைய', யா/! ேபா 2 உாிய ந8னாைள' நகரெம<2

ரசைறவி)ண தின8.

பி8ன B சீதத8 காதவ தைத'ட8 யா/! ேபா ெச6த 2 ேவ4>வன
ெவ0லாமிய றின8. பல நா:> ம8ன அ9விடேத வ) 2%மின .

ந8னாளிேல காதவதைத யாழர<கேமறி தன) ெத6வ யாழி8 சிற!

ேதா8ற வாசிதா.. ம8ன பிற அ9 விைசேக:> ெம6மறதன . பி8ன ,

ம8ன தGேயா தனிதனிேய தைதெயா> யாழியகி ேதா றன . ஆ+

நா:க. யா/!ேபா நிக/த); காதவ தைதைய ெவ0வா யாமிலராயின .
இB ெச6தியறித சீவக8, காதவ தைதெயா> யா/!ேபா

ெச6த ெக4ணின8. அ கைத தைத க)கட= 2ண தி விைடேவ4;
நி8றன8. அ) ேக:ட க)கட8 அ<கமாைல எ8= பரைதயி8 ெபா:>

க:;ய<கார8 சீவக8பா0 உ:பைக ெகா4>.ளா8 எ8பதைன நாகமாைல
எ8பவளா0 அறிதிதைமயா0, ”ந8+ ைமத நீ அ<2B ெச0H<கா0
பைடயைம) விழி!ட8 ெச0க!” எ8+ Iறின8.

சீவக8 அ9வாேற ெச8+ காதவ தைதேயா> யா/!ேபா ெச6) அவைள
ெவ8றன8. காதவ தைத' உளமகி/) சீவக8 தி4ேடாளி0

மாைலயி:டன.. இ நிக/Bசியா0 க:;ய<கார8 ெந3ச %<கினா8. 8னேர

தைத2 ேதா றித ம8ன மக. ெபாறாைம தீைய த8 ெசா0லாகிய

ெந6யாேல ெபாி) வள தா8. ”சீவகைன! பைடகல! ேபாாி0 ெவ8ேறாேன
தைத2 கணவ8 ஆ2 உாிைம'ைடேயா8! எ%க! ேபாாி>க!” எ8+

U4;ன8. அவ8 ெசா ேக:ட ம8னெர0லா ஒ<ேக திர4> சீவக=ட8
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ேபாரா றின . ஒ<ேக ேதா ெறாழிதன . பி8ன B சீவக8 காதவ தைதைய

த8 மைன2 அைழ) ெகாண ) ந8னாளிேல திமண ாி) ெகா4> அ
ந<ைகெயா> I;! ெபாி) இ8 றிதன8.
493

இ<கிவ க ளி9வா றிதினி) வாழB

ச<2த நீணிதிய3 சால-ைட நா6க8

ெபா<2திைர மீ) ெபா மா0களி+ ேபா8ேறா
வ<கெமா> ேபாகிநிதி வ)தர H றா8

(இத8 ெபா.): இவ க. இ<2 இ9வா+ இ) இனி) வாழ-சீவக8

தலாேனா இராசமாரதி0 இ<ஙன இ) இனிதாக வா/ைகயி0: (இனி

ேவெறா நிக/Bசி I+ேவ8) ச<2த நீ. நிதிய சால உைட நா6க8 - ச<2

எ8= எ4ணிைக ெபாதிய மி2த ெச0வைத அறேவ இழத சீதத8

எ8= வணிக8; ெபா<2திைர மீ) ெபாமா0 களி+ ேபா8+ - ெபா<2
அைலகடGேல கடெலா> ெபாகி8ற ெபாிய களி+ேபால; ஓ வ<கெமா> ேபாகி

வ) - ஒ க!பHட8 ெச8+ தி ெதாழிGேல; நிதி தர0 உ றா8 - ெச0வ

ஈ:ட ெதாட<கினா8.

(விளக): வாழ : நிக/கால விைனெயBச. 'நிதிதர0 உ றா8' எ8ப)

சீதத=ைடய வா/ைக நைடெப+ ைற Iறியவா+. இ<ஙன மி8றி! ப)க8

திமண நிக/Bசி2! பிற2, சீதத8 வணிகதி 2B ெச8றா8 எனி0, ெச8ற

தீவிேல அவ8, அண<கனாேரா ட+மதி கழிதபி8ன ; காதவ தைதைய

இராசமாரதி 2 அைழ) வர 2 சீவக8 அவைள மண), பி8ன ஏ%தி<க.

கழி) த8, பைக ;த 2 காலமி8றா. இ) ப றிேய நBசினா கினிய ,

'வாழ' எ8பைத, 'ம:டவி/ ேகாைதேயாேட மைனயக 2தா8' எ8பதெனா>
'க:டழ0' (583) எ8=3 ெச6'ளி ெகா4> ;!ப .
அவ I+வ) :

இ9விடேத பி.ைளயா  ற இ) இனிதாக வாழா நி க, நா6க8 பாிதீ ) ம:டவி/ ேகாைதேயாேட மைனயிேல மகி/) கா8 என I:;,

'க:டழ0' (சீவக. 583) எ8=< கவியள- ஒ ெதாடரா2க. இத 2 காரண
எ8ைனேயாெவனி8, ஆசிாிய8, 'ஆ4>ேநெர0ைல' (சீவக. 393) எ8+ Iறிய

பி8, த3சண= 'ப8னி மதியி8' (சீவக. 1220) எ8+, 'ஆறி மதியி8' (சீவக.
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1221) எ8+ Iறினைமயா0, ஆசிாிய8 * ற+பைத) நா. ஓாியா4டான
ெசௗரமான ப:ச ப றி Iறினாென8+, ேதவ8, 'மதியி8' எ8+ மதிைய
Iறினைமயி8, சாதிரமான ப:ச ப றி Iறினாென8+ ண க. எனேவ,
ஆசிாிய8, 'யா4>' எ8ற) * ற+பைத) நாளாதலா=, ேதவ8, '

ப8னிமதியி8' எ8ற), மாசி தி<களி ேறா8றிய ப<2னி! பிைற தலாக ேம0
வகி8ற மாசியி ப<2னி! பிைறயள- ப8னி மதியாமாதலா=, இவ

இர4> தி<களி Iறினாேர= ஓாியா4 ெட8ப) ெப றா, ெசௗரமான
ப:சதாேல ஐ) நா. ஏ+கி8றதாதG8, ஆசிாிய8 Iறிய) அ மாசியி0

உவாவி8 8 கழித தசமியிெலன ெகா.க. இ), 'நானகிட<2' எ8= (சீவக.

590) கவியா= உண க. மா தி<களி8 ஆறாேததி அமாவாைச த0, ப<2னி
தி<களி0 ஐதா ேததி வைர சாதிரமான ப:சதா ப<2னியாைகயாேல,

ம4டப எ>தH விவாக<கD உாியவாயின. இ9விடதி ெசௗரமான

ப:சதா0 மாசி தி<க. ெகா.ளா , சாதிரமான ப:ச சிறததாகG8, இ<ஙன
இவ ஆ4> I+கி8ற நாளிைடயி0 நடத சாிதமாகிய நிைர மீ:டH,
தைதைய' 2ணமாைலைய' வைரதH, சிைறவி>தH நிக/தன மாசியிH

ப<2னியிேல சிறி) நாளிH எ8ப) உண த 2 ேமேல, 'ப<2னி! பவ3

ெச6தா8' (சீவக. 851) எ8றா . ேமேல ேதாழ , பி.ைளயா 2 தைதய) ஓைல

ெகா>ததிேல, 'ஐ) மதி ெய0ைலயிைன யா4>ைடய னாகி' (சீவக. 1875) எனேவ,
இ9ேவாைல எ%)வத 2 8ேன ஏ%தி<க. ெச8றனெவ8றாராதG8,

இராசமரேத !பைத) நாD. 'இ<ஙன மிர4> தி<க ேளகH' (சீவக. 1359)
எ8+, 'கழிதன இர4> தி<க.' (சீவக.1496) எ8+ I+தலா0,

ப)ைமயாாிட) ேகமசாியாாிட) ப<2னி தலாக நா82 தி<கD,

இ9ேவாைல எ%)வத 2 8ேன கனகமாைலயாாிட) இர4> தி<கD ஆக
ஏ% தி<கD ெச8றனெவ8+ ேதவ தி<கைள! ப2) I+தG8, ஈ4>

சீதத=2, 'அண<கனாேரா ட+மதி கழித பி8ைற' (சீவக. 505) எ8ற0

ெபாதா ெத8ப) ப றி, 8 நிக/தெதா கைத ேதவ I+கி8றாெர8ேற

ெபாDைரத0 ேவ4; ெற8+ ெகா.க.

உைட நாயக8 : விைனெதாைக. 'கலதி=< காG= தவனாீ:ட - 2லதி
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28றா ெகா%<2;B ெச0வ ' (சில!. 2 : 7-8) எ8+ இள<ேகாவ;கD<
Iறினைமயி8, ெபாDைடயவ8 தா8 இ) ெபா. ேத>தH
ெபாளி0லாதவ8 கலதி ெச8+ ெபா. ேத>தH ேவ4>தG8, இவைன',

'ஓ வ<க ெமா>' எ8+, 'ஊனெம=மி8றி யினிேதா>க விெத8றா8' (சீவக. 500)
எ8+ ேதவ Iறினைமயி8, ெபாளி8றிதா8 ெச0கி8றாென8+ண க.
இ) த0 ஆ+ ெச6':க. ஒ ெதாட . இவ க. எ8ற) சீவக8 ப)க8

தGேயாைர. ச<2-ஒ ேபெர4. ச<கெம8= இலகைத ேம8ேமேல தகி8ற

ெபாிய ெபா. மிக- ெக:ட நா6க8 எ8ப நBசினா கினிய . நீணிதிய :
விைனெதாைக. (1)
---------494

மி8ெனா%2 சாய8மி2 5:ப)ைம ேக.வ8

ெகா8ெனா%2 ேவGயவ தத82ளி U<2

த8வழிய காைளசீ ததனவ8 ற8ேபா

ெபா8ெனா%2 28றிHைற ேபா !Gேயா ெடா!பா8.
(இத8 ெபா.): ெகா8 ஒ%2 ேவ0 யவதத8 2ளி U<2 த8 வழிய காைள
சீதத8 - அBச பரவி ேவேலதிய யவதத8 என இ!ெபா%) மைனயிடேத

த<கியிகி8ற அவ8 மரபி0 ேதா8றிய காைள ேபா8ற சீதத8 எ=; மி8

ஒ%2 சாய0 மி2 54 ப)ைம ேக.வ8 - ஒளி பரவிய ெம8ைம'ைடய மி2தியான
அணியணித ப)ைமயி8 கணவ8; த8 ேபா0 ெபா8 ஒ%2 28றி0 உைற

ேபா !Gெயா> ஒ!பா8 - தைத2 ஒ!பான, ெபா8 பரவிய 28றிேல

ேபாெக% G ேபா8றவ8.

(விளக): 2ளி - திைசBெசா0. 2ளிெம8= விைனBெசா0 2ளிெரன

ெதாழி0ேம0 நி8ற). எனேவ அ நா6க8 ெபய சீதத8, அவ8 மைனவி ப)ைம

எ8பவ., சீதத8 யவதத8 மக8, சீதத8 த8 தைதையேய ஒ!பானவ8, G
ேபா8ற ேபா வGைம பைடதவ8 எ8பன ெப றா. (2)
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இமியன S4ெபா.க ளீ:;நிதி யாகி

கமிய  வ களி ேறாைடSத0 C:;
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யமிமித தா/)ைர E/ததற3 சா0ெக8

+ைமவிைன ெநா)ல UடHண வ8ேற.
(இத8 ெபா.): இமி அன S4 ெபா.க. ஈ:; நிதி ஆகி கமிய களி+
Sத0 ஓைட C:; ஊ வ - இமி ய9வள- S4ணிய ெபா.கைள ஈ:;B

ெச0வைத வள )! பிற2 ெதாழி0 ெச6கி8றவ யாைனயி8 ெந றியிேல
கபடா அணி) ஏறிB ெச0வ ; (ஆைகயா0); அமி மித) ைர ஆ/) அற

E/த) - நீாிேல அமி மிதக- ைர ஆழ-மாக அற< ெக:ட); சா0க எ8+ -

(எனேவ) அைமதி ெப+க எ8+; உைம விைன ெநா) ல) ஊட0 உண -

அ8+ - பழவிைனைய எ4ணி வதி அற)ட8 மா+ப:>! பிண<2த0
உண -ைடைம ஆகா).

(விளக): இமிெயன ஈ:;! ெபநிதியா2த0: நீ4டகால ய சியி8

ெபா+ைமைய' ெபாளீ:டG8 சிற!ைப' விள2கி8றன. கமிய -

பிற2 ெதாழி0 ெச6ேவா . கமிய; உ : இழி- சிற!. அமி மிததH

ைர ஆழH உய ேதா தா/வைத' தா/ேதா உய வைத'< 2றி2. 'ைர
ஆழ அமி மித!ப' (பழ.125) எ8றா பிற.

”இமி - மத<கா6! 0லாிசி; 2ைறதேதா எ4Qமா”

எ8ப நBசினா கினிய . இB ெச6': கேதா>,
”ஆ>ேகா டாகி அதாிைட நி8றUஉ<

கா/ெகா4ட க4ேண களிறைண2< கதா2
வா/தH ம8ன தைகேத ெயாவ8றா8

தா/வி8றி த8ைனB ெசயி8.”(நால;. 192)

என வ நால;ைய' நிைனக. (3)
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உ.ளைட யா8ய சி ெச6யெவா நாேள

ெவ.ளநிதி E%விைள யாததG னி0ைல

ெதா.ைள'ண வி8னவ க. ெசா0G8ம; கி பி

ெனௗ்Dந க: ேகக%த ேபால வினித8ேற.

(இத8 ெபா.): உ.ள உைடயா8 ய சி ெச6ய ஒ நாேள ெவ.ள நிதி E%
- யH உ.ள உைடயவ8 ய சி ெச6தா0, ஒ நாளிேல ெவ.ள எ8=
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எ4ைண'ைடய ெச0வ திரD; அதனி8 விைளயா) இ0ைல - ய சியினா0

விைளயாத) எ)- இ0ைல; ெதா.ைள உண வினவ க. ெசா0G8 ம;கி பி8 அறி- ெக:டவ க. ெசா0ைல எ4ணிB ேசாபியி!பி8; எ.Dந க:2

ஏக%த ேபால இனி) - நைம யிக/பவ 2 ஒ தைல நிமி ைவ
'4டாகினா ேபால இனியதாயி2.

(விளக): உ.ள - ஊக. ெச6ய; எதி கால விைனெயBச. ெவ.ள : ஒ

ேபெர4. ெதா.ைள 'ண - - ஓ:ைடயறி-; அறிவி8ைம. அவ க. ெசா0வ):

'வவ) தாேன வ' 'ெகா>2 ெத6வ Iைரைய! பிாி) ெகா:>' எ8பன

ேபா8ற ேசாப0 வள 2 ெமாழி. 'ஏ ெப றா2' (ெதா0. உாி.) எ8றதனா0

ஏக%த - தைலெய>!. இ) ய சி்யி8 சிற!ைப I+வதா0 ந0விைனயா0

ஒ நாளிேல 'ெவ.ளநிதி E%' எ8ப) ெபாதா). அ8+ ஏ : அைசக.. (4)
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ெச6க ெபா. யா3ெச+ வாைரBெச+ கி 2

ெமஃ2பிறி தி0ைலயி ேத'யி 4Q

ைமயமிைல யி8பமற ேனாெடைவ' மா2

ெபா6யி0ெபா ேளெபா4ம ற0லபிற ெபாேள.
(இத8 ெபா.): யா ெபா. ெச6க - எதைகேயா ெச0வைத ேத>க;

ெச+வாைரB ெச+கி 2 எஃ2 பிறி) இ0ைல - பைகவைர ெவ0H ேவ0 அதனி
பிறிெதா8+ இ0ைல; இேத உயி உ4Q - பைவகவாிடேம இ!பி=
பைகவயிைர உ4ண )ைணாி'; இ8ப அறெனா> எைவ' ஆ2 -

ெபாளான)  Iறியவ ைற ஆ2வ)ட8 இ8பைத' அறைத'

வள 2; ஐய இைல - இ<2 Iறியதி சிறி) ஐய இரா). ெபா6யி0

ெபாேள ெபா. - ய சியா கிைட2 அ9-4ைம! ெபாேள ெபாளா2;
பிற ெபா. அ0ல - ேவ+ வழியி0 வ ெபா.க. ெபாளாகா.

(விளக): ம + : அைசநிைல. எஃ2 : ெபா)வாக! பைடகைள 2றி!பி= ேவேல
சிறத பைடயாதலா0 ேவெலன!ப:ட).

யா ெபா. ெச6க என மா+க. இB ெச6': கேதா>,
”ெச6க ெபாைளB ெச+ந ெசக+2
எஃகதனி Iாிய தி0.”(2ற.. 759)
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என-,

”ஒ4ெபா. கா/!ப இய றியா  ெக4ெபா.
ஏைன யிர4> ெமா2.”(2ற. 760)

என-,

”ெபாள0 லவைர! ெபளாகB ெச6'

ெபாள0ல தி0ைல ெபா..” (2ற.. 751)
என-, எ%த தி2ற.கைள ஒ!பி>க.
இனி இேத உயி உ4Q எ8பத 2! ெபா. த8ைன'ைடேயா8

த8னிடேத இகேவ ேச6ைமயிH.ள அவ8 பைகவயிைர' தா8 அவ பா
ெச8+4Q என ேகாடHமா. (5)
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U<2சிைற வாவHைற ெதா8மர<க ெள8ன

ேவா<22ல ைநயவத =:பிறத Eர

தா<க0கட னா2தைல சா6கவ தீBெசா

னீ<க0மட வா க.கட ென8ெற%) ேபாதா8
(இத8 ெபா.): U<2 சிைற வாவ0 உைற ெதா0மர<க. எ8ன - ெதா<2கி8ற,

சிறகிைன'ைடய ெவளவா0க. வா% ஆலமர<க. (தா ைநயி= அவ றி8
வி%)க. அவ ைற தா<கினா ) ேபால; ஓ<2 2ல ைநய - ேமப:ட மர

வதியேபா); அத=. பிறத Eர தைலசா6கவ தீBெசா0 தா<க0 கட8

ஆ2 - அமரபிேல பிறத Eர க. தா தைல2னித 2 காரணமான பழிBெசா0

ேதா8+த 2 8ேன அதைன தளராம0 கா!பா +வ) கடனா2; நீ<க0

மடவா க. கட8 - அ<ஙன தா<கா) நீ<கி! ேபாத0 அறிவிலாதவாி8

கடைமயா2; எ8+ எ%) ேபாதா8 - எ8+ Iறி எ%) ெபாளீ:ட!
ற!ப:டா8.

தைலசா6க வதீBெசா0 தா<க0 கடனா2 என மா+க. பிறத 2 8ன என

வவி)ைரக. இB ெச6'ேளா>,

”சிதைல தின!ப:ட ஆல மரைத

65

மதைலயா6 ம றத8 E8றி யா<2

2தைலைம தைதக: ேடா8றி றா8 ெப ற
த0வ8 மைற!ப ெக>.” (நால;. 197)

என வ நால; ெவ4பாைவ ஒ! ேநா2க.

”இ பிறதா க4ேண' மி8ைம இளிவத

ெசா பிற23 ேசா - த.” (2ற.. 1044)

எ8ப)ப றி 'தைலசா6க வதீBெசா0' (பிறவா8) எ8றா8 எ8க. (6)
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ேமா)ப> ப4டனி யா)ெபாி ேத றி

மா)ப> ேநாகினவ வா:க4வ> - ற
தா)ப> தா ெகழிய த<2வைர மா ப8

ேகா)பட G0ல2றி ெகா4ெட%) ேபாதா8.
(இத8 ெபா.): மா) ப> ேநாகினவ வா:க4 வ> உ ற-ெபைம ெபாதிய
ேநாகிைன'ைடய ம<ைகயாி8 ஒளி தவ%< க4க. தாகிய வ>விைன

ெகா4ட; தா> ப> தா ெகழிய த<2 வைர மா ப8 - தா) ெபாதிய மாைல
ெபாதிய நிைலெப ற மைலேபாH மா ப8; ேமா)ப> ப4ட ெபாி)

னியா) ஏ றி - நிைறத ெபா.கைள ெவ+!பி8றி மி2தியாக (கலதி0) ஏ றி;

ேகா) பட0 இ0ல 2றிெகா4> எ%) ேபாதா8 - 2 ற அ ற ந0ல ெபா%ைத
அறி) கட கைர2 வதா8.

(விளக): வா:க4 வ> ஒளி ெபாதிய க4களாகியமா வ>க. எ8+மா.

நBசினா கினிய , 'இவ8 மா ைப! பா தலா0 ஒளி மி2< க4க. ம%<2மா+'

எ8+, 'வ>உ ற க4 த<2 மா ' எ8+ ஆகி 'மாவ> ேபா8ற க4 த<2
மா ' எ8+ ெபா. I+வ .

ேமா)ப> ப4ட எ8ற) ப4டகசாைலயி8 உBசியி0 ேமா)த0 உ4டாக மிக

ப4டைத எ8க. மா)ப> ேநா2 எ8ற 2 காத0 ேதா8+த கிடமான ேநாக
எனி=மா. ெகழிய - ெக%விய; ெபாதிய. ேகா)படG0ல2றி எ8ற),

ந8%தைத. (7)
------------
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வானற நீ4டக/ மாாிமைழ வ.ள

றானெமன ேவ4>ந க. ேவ4>வன ந0கி
நானமிக நா+கம/ 23சியவ ேனறி

Yனெம= மி8றியினி ேதா>கவி ெத8றா8.
(இத8 ெபா.): வான உற நீ4ட க/ மாாி மைழ வ.ள0-வா=லகி=

ெபாத! பரவிய கைழ' மாாிகால மைழயைனய வ4ைமைய'

உைடயவனாகிய; நான மிக நா+கம/ 23சியவ8 - %2 சால- மண2

சிைகயிைன'ைடய சீதத8; தான என ேவ4>ந க. ேவ4>வன ந0கி ஏறி -

தான எ8ற ெபயட8 விபிேனா விபிய ெபா.கைள அளி) கலதி0
ஏறி; ஊன எ= இ8றி இ) இனி) ஓ>க எ8றா8 - 2ைற சிறி) இ0லாம0
இகல இனிைமயாகB ெச0க எ8+ வா/தினா8.

(விளக): கம/23சி எ8பத 2 இய0பான மண<கம%< 23சி எ8ப

நBசினா கினிய . ' இகல ஊன எ= இ8றி ஓ>க' எனேவ 8ன ! பல

கல<க. தீ<2 றன எ8ப) ெப றா. ”அ>கிய -ல2 ேக:2ேம சா8ேறா

ெகா>தா என! ப>3ெசா0” (நால;. 100) எ8ப வாகG8 வானற நீ4டக/

எ8றா . யாதிராதான எ8= ஒ ெபயைரயி:> வைரயா) ேவ4>வன

ேவ4>ந 2 ந0கினா8 எ8பா , 'தான என' எ8றா . தான சிறேதாைர

ேத ) வழ<2வதாகG8 இ<ஙன Iறினா . (8)
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ஆ>ெகா; 'Bசியணி Iபி=ய பா68

றீ>படB ெச6திைளய ேரதவிமி/ நீ 

ேகா>பைற யா !பெகா% தா:பவழ< ெகா0லா
ேவா>களி ெறா!பவினி ேதா;யைத ய8ேற.

(இத8 ெபா.): ஆ> ெகா; உBசி அணி Iபி8 - ஆ> ெகா;கைள உBசியி0

அணித Iபிேல; உய பா6 8+ ஈ>படB ெச6) - உய த பா6க. 8ைற

கா + க2மா+ 2ைழய க:;யதனா0; இைளய ஏத - ெதாழி0 ாிேவா கழ;

இமி/ நீ  ேகா> பைற ஆ !ப - ஒG2< கடGேல பிறத ச<2 பைற'

ழ<கா நி ப; ெகா%தா. பவழ ெகா0லா - வளமி2 பவள<களி8 ெகா;கைள

67

அ+) ெகா4>; ஓ> களி+ ஒ!ப - ஓ>< களி+ேபால; இனி) ஓ;ய) - ந8றாக
ஓ;ய).

(விளக): ஓ;யைத : ஐ : சாாிைய. அ8+ ஏ : அைசக..

ஆ>ெகா; : விைனெதாைக. I - பா6மர. இைளேயா எ8ற) ெதாழிலாளைர.

இதனா0 மரகல<களி0 இைசகவிக. ழ2 ப4ைடகால வழக
உணர!ப>. பவளெகா; கடG8 க4QளதாகG8 அதைன

அ+)ெகா4ேடா; + எ8க. (9)
------------502

திைரகட3 ச<2கல தாகி திர4த

கைரகடH: காலகைண பி8ெனாழிய நீ
வைரகிட) கீ4டெதன கீறிவள தீவி

னிைரயிடறி! பா6திாிய ேவகிய) மாேதா.
(இத8 ெபா.): திைரக. த ச<2 கல தாகி - அைலக. த ச<2க.

கலைத தா2தலா0; திர. த கைர கடH. கால - திர4ட )கைள

ஒG2< கடGேல அBச<2க. ெசாாிய; நீ வைர கிட) கீ4ட) எனகீறி -

கடGைன ஒ மைல நி0லாம கிட) கிழித) எ8=மா+ கிழி); வள தீவி8

நிைர இடறி - மி2த தீ-களி8 ஒ%<ைக ெக>); பா6) கைண பி8 ஒழிய

இாிய-2தி) த8 ேமG) எ6த அ பி ப:>ெகட; ஏகிய) - ெச8ற).

(விளக): மா) ஓ : அைசக.. 'நீ வைர கிட) கீ4ட)' இ0ெபாDவம.
(10)

---------503

மி8=மிளி 5<ெகா;' ெம8மல ெமா!பா

அ8னெமா> ேதாைகநைட சாயலமி த8னா
)8னியினி தாக-ைற )!ரவி8 மிக

ந8ைம'ைட ந8ெபா8விைள தீவமைட தஃேத.
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(இத8 ெபா.): மி8= - விளகதா0 மி8ைன'; 5<ெகா;' - அைசவினா

5<ெகா;ைய'; ெம8மல - ெம8ைமயா0 மலைர'; ஒ!பா -

ஒ!பானவ கD; நைட சாய0 அ8ன ேதாைக அமி ) அ8னா - நைட

அ8னெதா> ெம8ைம மயிெலா> உவைம ெகா4டவ கD ஆகிய மகளி ;
)8னி இனி) ஆக உைற - மி2) இனிைமயாக வா%; )!ரவி8 மிக - Sக

ெப.களா சிறத; ந8ைம'ைட ந8ெபா8 விைள தீவ அைடதஃ) ந8ைம' ற ந0ல ெபா8 விைள' தீவிைன அைடத) அகல.

(விளக): அைடதஃ) : ஆ6த வி்ாித0 விகார. எ4 ஒ>ைவ இ+தியி ேச க.

மி8 விளகைடைம2 ெகா; அைசவி 2 மல - ெம8ைம2 அ8ன

நைட2 ேதாைக சாய 2 உவைமக. அமி த8னா எ8ப) வாளா மகளி
எ8= மாதிைர. )!ர- - Sக ெபா.. (11)
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தீவி=. இழி) ேததா B ெசமH திதார<

ேகாவிைன 2றி!பி க4> ெகா>த. ம) ெசெபா
5வி=. ளவைள ய8ன ெபா<கிள ைலயினா த
நாவி= ளமி த< ேக:> நாடக நய) சி8னா.

(இத8 ெபா.): தீவி=. இழி) - தீைவ அைட); ேத8தா B ெசமH - ேத8
ெபாதிய மாைலயணித சீதத= ; ேகாவிைன 2றி!பி8 க4> - அதீவக

ேவதைன அவ8 2றி!பறி) க4>; தி ) ஆர ெகா>) - அழகிய )
வடைத காணிைகயாக ந0கி; அ. ம) - அவனைளேய +; ெசெபா8

5வி8 உ.ளவைள அ8ன ெபா<2 இளைலயினா த - சிவத ெபா றாமைர

மலாி0 வா% திமகைள! ேபா8ற 5ாி2 இளைல மகளிைடய; நாவி=.

அமி த ேக:> நாடக நய) - நாவி0 விைள' அமி தமைனய இைசைய
ேக:> நாடகைத விபி க4>; சி8னா. - சில நா:க. கழி),

(விளக): 'தி) ஆர' எ8பத 2, 'திமக. ேச ஆர' எ8+,

'திவிைன' தாரைத'' என- ெபா. Iறலா எ8ப நBசினா கினிய .

இ! பா:> 2ளக. இ) த0 'ஆடக' (560) வைர ஒ ெதாட .

69

5வி=.ளவ. - திமக.. நாவி=. அமி த எ8ற) இ8னிைசைய.

இைசெய8ப) ேதா8ற 'ேக:>' எ8றா . நாடகைத நய) க4> எ8க. (12)
--------------505

ண தவ பிாித லா றா! ேபாகமீ8 றளி23 சாய

லண<கி= கண<க னாேரா ட+மதி கழித பி8ைற

ெகாண தன ப4ட வி ற ெகா%நிதி 2!ைப ெய0லா

ண )த8 மதைல ேய றி ெயா!ப> U 2 மீ.வா8
(இத8 ெபா.): ண தவ பிாித0 ஆ றா - I;யவ பிாியவியலாம0; ேபாக
ஈ8+ அளி2 சாய0 - இ8பைத ெகா>) ஆதர- ெச6'

ெம8ைமயிைன'ைடய; அண<கி=2 அண<கனாேரா> - ெத6வ<க:2 ெத6வ
ேபா8ற வேரா>; அ+மதி கழித பி8ைற - ஆ+ தி<க. கழித பிற2; ெகாண தன

ப4ட வி ற ெகா%நிதி 2!ைபெய0லா - ெகா4>வத ெபா.கைள வி ற

வளமி2 ெச0வ2வியைல ெய0லா; உண ) த8 மதைல ஏ றி - அறி) த8
கலதி0 ஏ றி; ஒ!ப>) ஊ 2 மீ.வா8 - ஒவழி!ப>தி த8 ஊ2
திவானாகி,

(விளக): ெகாண தன; விைன +! ெபயெரBசமாகிய), 'எ0லா உண )'

எ8றா , சரகி8 ெபைமயா0 உணரவறிதாகG8. ஆ றா : ஈ+ெக:ட எதி மைற
விைனெயBச. இ! பா:><2ளக.(13)
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அரசைன க4> க4Q றவ கைள வி>) ந8னா

ளிைரவதி வியாழ ேவாைர யி3சிைல ைள!ப ேவறி
கைரகட ல%வ நீதி கா றி=< க>கி ைய3_

+ைர'ைட காத ேமா; ேயாசைன ெய0ைல சா ேத,
(இத8 ெபா.): அரசைன க4> - (மீ4>) அரசைன! பா ) (விைடெப +);
க4Q றவ கைள வி>) - மிக ெந<கி! பழகியவ கைள (அாிதி8) நீ<கி;
ந0நா. இைரவதி வியாழ ஓைர இ3 சிைல ைள!ப ஏறி - ந0ல நாளாகிய
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இேரவதி நாளி0 வியாழ ஓைரயி0 த= ேதா8+ேபா) மரகல ஏற; கைரகட0

அ%வ நீதி கா றி= க>கி - அமரகல ஒG<2< கடG8 பர!பிேல நீதி

கா றி= விைர); ஐ3_+ உைர'ைட காத ஓ; - ஐ3_ெறன Iற!ப><

காத எ0ைலைய கட) ஓ;; ஓசைன எ0ைல சா ) - தா8 ெச0H< கைர ஓ
ஓசைன யளவிேல இ2மா+ ெந<க,

(விளக): இ)-< 2ளக. ஏறி - ஏற: விைனெயBசதிாி. சா ) - சார: இ)-

விைனெயBசதிாி. இனி இர4ெடBசைத' திாிகாம0 மரகலதி8 மீ)

வபவாி8 ெதாழிலாகி= ெபா), 'மரகல ஓ;னா8' எ8றா ேபால.
அரச8 - அ தீவி=2 ம8ன8. க4Q றவ -பழகியவ ; ந4ப எ8க.

ந8னாளாகிய இேரவதி எ8க. இேரவதி எ)ைக ேநாகி இைரவதி எ8றாயி +.

சிைல- தSராசி. வியாழேகாைள'ைடயதா6 த=ேவாைர ேதா8ற எ8க. அ%வ பர!. கைர கட0: விைனெதாைக.(14)
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களிதைல மய<கி யி!பா GதH< கலேதா கா றி

+ளிதைல கி0க ளீ4; U<கி4 மய<கி மா8+

விளி!ப) ேபால மி8னி ெவ;பட ழ<கி I +

ெமாளி)ைல ெதாழிய ெவபி 'ரறிநி8 றி;!ப நா6க8.
(இத8 ெபா.): இ!பா0 களிதைல மய<கி இதH - இ<2 இவ க.
களி!பிேல தைம மற) இ2ேபா); ஓ கா றி0 )ளிதைல கி0க. கல)

ஈ4; - ஒ கா றிேல நீ  )ளிைய 'ைடய காிய கி0க. பரவிB ெசறி): U<2

இ. மய<கி மா8+ - ேபாி. ேபா8+ எதிைசயி=< கல) மய<கி; விளி!ப)
ேபால மி8னி - ெக>!ப) ேபால மி8னி; ெவ;பட ழ<கி - ெவ;!ப) ேபாலB

சிறி) இ;); I + ஒளி) உைல) ஒழிய ெவபி உரறி நி8+ இ;!ப -

(பிற2) I +வ= மைற) வதி ஒழி'மா+ ெவ)பி ழ<கி நிைலயாக

இ;க; நா6க8 - (இநிைல க4ட) நா6க8,

(விளக): தG சிறிேத இ;த); பிற2 ேபாி; யி;த). இ)-< 2ளக.
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களிதைல எ8ழி தைல ஏழ=. )ளி) அைல' கி0 எனி=மா. மய<கி -

கல). மா8+ - மய<கி. விளித0 - ெக>த0. I +, உைம உய - சிற!.

உரறி - ழ<கி; 'ரறி இ;!ப எ8ற) ழ<கி இ;!ப எ8றவா+.(15)
--------------508

எ4;ைச வளி' மீ4; ெயதிெரதி கலாவி! ப9வ<

ெகா4>ேம ெல%வ ெதா!ப 2ளிறிநி8 றதி ) ேமக

த4>ளி பளி2 ேகா0ேபா

றாைரயா6B ெசாாி) ெத6வ<

ெகா4டேதா ெச ற ேபாH< 2H<க8மி ென8+ I+.

(இத8 ெபா.): எ4 திைச வளி' ஈ4; - எ:>திைசயி கா + ஒ<ேக

I;; எதி எதி கலாவி - எதிெரதிராக கல); ப9வ ெகா4> ேம0 எ%வ) ஒ!ப

- கடைலெகா4> ேமேல ெய% ஊழி யி+திைய ஒ9வி நி க; ேமக 2ளிறி நி8+

அதி ) - கி0 2றி நி8+ ழ<கி; த4)ளி பளி2 ேகா0ேபா0 தாைரயா6B.

ெசாாி) - 2ளி த நீ  )ளிைய! பளி<கி8 ேகாைல! ேபால தாைரயா6B

ெசாாிய; ெத6வ ெகா4டேதா ெச ற ேபாH - ெத6வ ெகா4டெதா சின

ேபாH; 2H<க8மி8 எ8+ I+ - இத 2 நீ<க. ந><காதீ க. எ8+ ேமH

I+வா8.

(விளக): ெசாாி) - ெசாாிய : விைனெயBசதிாி. ேபாH: உைரயைச.

வளி - கா +. கலாவி - கல). ப9வ - கட0. 2ளிறி - 2றி. பளி2ேகா0

ேவ +ைமயி0 ெம8ெறாட வ8ெறாடராயி +. ெசாாிெத8= எBசைதB

ெசயெவெனBசமாக ெகா.க. 2H<2த0 - அBசதா0 உட0 ந><2த0. (16)
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இ>க4வ ) ற காைல ெயாிகி8ற விள2! ேபால

ந>கெமா8 றா= மி8றி ந2கதா நக ேபா/த9

வி>கைண யாி' ெமஃகா மித% தியாவ 6தா

வ>!ப> ெத8ைன யா4ைம வபவ )ற<க ள8ேற.
(இத8 ெபா.): இ>க4 வ) உ ற காைல - )8ப வ) I;யேபா);

எாிகி8ற விள2 ேபால ந>க ஒ8றா= இ8றி தா ந2க - எாி' விள2
கா றா0 ந><2வ) ேபால ந><2 ந>க எ9வா றா= இ0லாம0
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)8 றா மகி/க; நக ேபா/) அ9 இ>கைண அாி' எஃகா - மகி/தா0

அஃ) அ )8பைத! பிள2 பைடயா2; இ) அ%) யாவ உய தா -

அ )8பைத ெய4ணி அம ) )க + எவ தா அ)கதினி8+

நீ<கினா ?; ஆ4ைம வ>!ப>) எ8ைன? - Eரைத வ>!ப>தி வர பய8
எ8ைன? வபவ) உ+ - வரதகைவ வ) ேச.

(விளக): உ+<க.: க. : அைச. அ8+, ஏ : அைசக.. 'வ>!ப>) எ8ைன
ஆ4ைம' எ8பதைன அ>த ெச6'ளி8 இ+தியி ெகா4> ேச !ப

நBசினா கினிய .

'இ>க4 வ<கா0 ந2க அதைன

அ>U வ தஃெதா!ப தி0.' (2ற.. 621)

எ8ப வ.Dவ .

அ ந2த0 எஃகா எ8க. )8பைத க4ட3சி அ%த0 மறத8ைம

ய8ெற8பா8 'ஆ4ைம வ>!ப>ெத8ைன?' எ8றா8. வப வ)+ எ8ற),

'ந8றா<கா0 ந0லவா கா4பவ அ8றா<கா0 அ0ல ப>வெதவ8' எ8=

ஊ/வG கா:; ேத றியப;யா.

”ேவ4;= ேவ4டாவி;= உற பால தீ4டாவி>த0 அாி)” (நால;. 109)

எ8றா பிற. (17)
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ஆடகB ெசெபா கி4ண ேததிய வல<க ெற4ணீ

Iடக< ெகா4ட வா/நா Dலதேத ெகா0H ப9வ

Uடக 2 நீ ர%தி= 6வ ந0லா

பாடக ேபாலB C/த பழவிைன! பயதி ென8றா8.
(இத8 ெபா.): I> அக ெகா4ட வா/நா. உலதேத0 - ெம6யிேல ெகா4ட
வா/நா. வ றியேத0; ஆடகB ெசெபா கி4ண) ஏதிய அல<க0 ெத4ணீ

ெகா0H - ந0ல ஆடக! ெபா கி4ணதி ெகா4ட அைச- ற ெதளித நீ
ெகா0H; பாடக ேபாலB C/த பழவிைன! பயதி8 - பாடக எ8=<

காலணிேபால விடா) C/) வ பழைமயான ந0விைன! பயனா0; ப9வU>

அக 2 நீ அ%தி= ந0லா உ6வ எ8றா8 - கடG\> ந>ேவ ெச8+
அ கடGேல அ%தினாH ந0லா பிைழ) ெகா.வ எ8+ Iறினா8.
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(விளக): 'ந0லா பாடக' என இைய)! ெப4களி8 பாடக எனி=, பா>

எ8பைத! பகமாகி! ெப4களி8 பக0 ைவத ெந3ச எனி= ெபா).
பாடக ஒ கபியா6! பல டகாேல ேபா2 வர- உ4டானா ேபால
ேதா8றி காைலவிடாேத கிடதா ேபால! பழவிைனெயன ஒ8ேறயாய)

ந0விைன தீவிைனெயன இர4>ேபா0 ேதா8றி இவைனB C/) கிட2 என
வா/-23 சா-2 ெபா)வாகி ஒ!ைம I+வ நBசினா கினிய .

ேபாI% +ழி ”ந0லைவ எ0லா தீயவா” எ8ப) ேதா8ற! ெபா கி4ண)

ெத4ணீ ெகா0H எ8றா8. ெத4ணீ என பாலதாகிய சிற!ைம

ெச6'. விகாரதா0 ெதாக).

I> - உடG 2 உவமவா2ெபய . நீ எ8ற) :> மாதிைரயா6 நி8ற).
ஊழின) ந8ைமைய உைடயா ேமேல றி ந0லா உ6வ எ8றா8. (18)
----------511

விைனய) விைளவி8 வத Eவ )8ப 8னீ 
கைனகட ல%வ நீதி க4கனி திர<க0 ேவ4டா
நைனமல ! பி4; நாத னா4மல ! பாத ல

நிைன'மி னீவி ெர0லா நீ<2மி னBச ெம8றா8.
(இத8 ெபா.): விைனய) விைளவி8 வத E- அ)8ப 8நீ 

கைனகட0 அ%வ நீதி - தீவிைனயி8 பயனாகி வத )8பமாகிய பைழய

நீைர'ைடய ஒG2<கட பர!ைப நீதி; க4 கனி) இர<க0 ேவ4டா -

க4ைண 2ைழ) வத0 ேவ4டா; நைன மல ! பி4; நாத8 நா. மல !

பாத ல - 2ளி த மலைர'ைடய அேசாகி8 நீழG0 எ%தளிய அக!

ெபமானி8 திய மலரைனய திவ;யாதரைவ; நீவி எ0லா நிைன'மி8 - நீவி

எ0` நிைன'<க.; அBச நீ<2மி8 எ8றா8 - அBசைத வி>E களாக எ8+
Iறினா8.

(விளக): பாத ல: திவ;யாகிய, )8ப நீ<2த 2 காரணமான). கல

ப>தH அவ வதமாக இவ=2 ேதா8றினேவ அ8றி அவ 2

இைவயி0ைல. இதைன! பி8ன 'நாடக நா<கD )' (சீவக. 582) எ8றதனாH

பிறவ றாH உண க.

இ>க4 எ8ப)த0 இBெச6'ளீறாகB சீதத8 I+ அறி-ைரக. ஆ ற-
இனியன ஆத0 உண க.

”தன2வைம யி0லாதா8 தா.ேச தா  க0லா8
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மனகவைல மா ற0 அாி).” (2ற.. - 7)

பழவிைன ப றி! ேபசிய சீதத8 நாத8 பாதல நிைனமி8 எ8+
ெசவியறி-+த) ஆ/த க)ைடயதா. (19)
--------------512

பமித களிற னா= ைபெயன கவி/) நி ப

2மி) மதைல ெபா<கி Iபிற! பா6) வ0ேல
நிமித வைகயி ேனா; நீ நிைற தா/த ேபாதி

Hமி; தி:ட ெதா!ப -.ளவ ெரா<2 மா6தா .
(இத8 ெபா.): பமித களி+ அனா= - அணி ெச6ய!ப:ட களி றியாைனைய

ஒத சீதத8; ைபெயன கவி/) நி ப - (தா8 ஏைனேயா  கறி-+தியப;
நாத8 நல<கிள பாதலைத நிைனவானா6) ெம0ெலன தைலவண<கி

நி8றானாக அ!ெபா%); மதைல 2மி)! ெபா<கி I இற - மரகல

ழ<கி! ெபா<கி பா6மர றி'ப;; நிமித வைகயி8 வ0ேல ஓ; - தா8

நிைனத வழியிேல விைர) பா6); நீ நிைற) உ இ;தி:ட) ஒ!ப ஆ/த

ேபாதி0 - நீ நிைற) இ; இ;த த8ைமைய!ேபா0 கடG=. அ%திய),

அ<ஙன அ%தியெபா%); உ.ளா ஒ<2 மா6தா - அத8க4
உ.ளவெர0லா ஒேசர மைறெதாழிதா .

(விளக): பமித0 - அணிெச6த0. ைபெயன: 2றி!ெமாழி. கவி/) நி ப

எ8ற) இைறவைன தைலவண<கி நிைன) நி8றா8 எ8றவா+. 2மித0 -

ழ<2த0. நிமித0 - நிைனத0. (20)
----------------ேவ+
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ஓபி! பைடத ெபாD+ காதலா

ேவ ற நீ வி%<க9விைர யா) நி8றா8

Iபி ற )4ட த%விகிட தா8ெகா ழி)

ேதெப ற ைபதா ரவைனதிைர '6த த8ேற.
(இத8 ெபா.): ஓபி! பைடத ெபாD உ+ காதலா - பாவைத நீகி

திர:;ய ெச0வைத' உ ற அ8ைடயாைர'; ேவ உ ற நீ வி%<க -
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உவ !பிைன'ைடய கட0நீ வி%<க-; விைரயா) நி8றா8 - கல<காம0

நி8றவ8; I இ ற )4ட த%வி கிடதா8 - I ஒ;த )4ட ஒ8ைற!

ப றி கிடதா8; ேத8 ெப ற ைபதா அவைன திைர ெகாழி) உ6த) - ேத8
ெபாதிய திய மாைலயினனாகிய அவைன அைல ெகாழி) கைரயிேல
ேச த).

(விளக): அ8+, ஏ: அைசக.. தீவிைன ெச6யாம0 அறதா றி8 ஈ:;ய ெபா.

எ8பா ஓபி! பைடத ெபா. எ8றா . ஓதலாவ),
”வ>வ3சி வா6ெமாழி)
தம- பிற- ஒ!பநா;

ெகா.வUஉ மிைகெகாளா)

ெகா>!பUஉ 2ைறெகாடா)” (ப:. 208 - 211)

வாணிக3 ெச6த0 எ8க. சீதத8 தா8 Iறியத கிண<கேவ இ>கணழியா)

நி8றா8 எ8பா விைரயா) நி8றா8 எ8றா . (21)
-------------------514

நாவா யிழ) ந>வாமி Gயாம நீதி!

ேபாவா6 தமிேய ெபாைள! ெபா ெள8+ ெகா4டா6
Eவா ெயன8 பைடயா6பைட தா6வி ைனெய8

பாவா ெயன!ேபா6! ப>ெவ4மண

றி:ைட ேசா்தா8.

(இத8 ெபா.): விைன எ8 பாவா6 - விைனெய8= பாைவேய!; ெபாைள!

ெபா. எ8+ ெகா4டா6 Eவா6 என 8 பைடயா6 - ெபாளீ:டைலேய

ெபாளாக ெகா4ட நீ இற) ேபாவா6 எ8+ 8னேர பைடயாம0 வி:டா6;
நாவா6 இழ) யாஇ0 ந> யாம நீதி தமிேய ேபாவா6 என! பைடதா6 -

மரகலைத இழ) யா இ0லாத ந.ளிரவிேல கடைல நீதி தனிேய ேபாவா6
எ8+ பைடதைனேய; என! ேபா6! ப> ெவ4மண0 தி:ைட ேச தா8 - எ8+
Iறியவாேற ெச8+ I;ய ெவ4மண0 ேம:ைட அைடதா8.
(விளக): என எ8பதைன இர4;ட)< I:>க.

இதனா= ஆசிாிய சீததனி8 ெம6'ண Bசிையேய ெவளி!ப>)த0 அறிக.

எ8ைன? ஊழா8 வவனவ ைற ஏ + Sக த இஃ) ஊ/விைன!பய8 எ8+

ேகாடேல ெம6'ண ேவா ெசயலாதலா8 எ8க. ஆசிாிய இB சீதத8

ெசா ெசய0களாேன ெவளி!ப>) ெபா. மிக இனியன. (22)
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---------------ேவ+
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ெபாாியைர ஞாழH 8ைன' 5)
வாித வ4ெடா> ேதனின மா 2

திவிாி 5ெபாழி ெச9வன3 ேசா்தா<
கவைர மா ப னவG திதா8.

(இத8 ெபா.): ெபாாிஅைர ஞாழH 8ைன' 5) - ெபாாித
அ;மரைத'ைடய Gநக ெகா8ைற' 8ைன' மல ); வாித வ4ெடா>
ேதனின ஆ 2- இைசைய த வ4;8 திரD ேதனி8 திரD ர0கி8ற;
தி விாி 5ெபாழி0 - அழ2 மல த மல ! ெபாழிGேல; அவைர மா ப8

ெச9வன ேச ) - அாிய மைலயைனய மா ப8 ேநேர ெச8+; ஆ<2 அவG
திதா8 - அ<ேக வத)ட8 இதா8.
(விளக): ெச9வன : அ : அைச.

ெபாாியைர : விைனெதாைக. ஞாழ0 - Gநக ெகா8ைற. வ4>, ேத8 எ8பன

வ4;8 வைக. தி – அழ2 (23)
----------------516

ஓ> திைரக Dைத!ப -4>4
டா> மலவைன ய8ன ம.ெசய

நீ;ய ெந6தல< கான ென>தைக

வா; யிதா8 வ<கல ேநாகா.
(இத8 ெபா.): நீ;ய ெந6த0 அ கான0 - பரவிய ெந6த0 நிலதி

கட கைரயிேல; ஓ> திைரக. உைத!ப உ4> உ4> ஆ> அலவைன ஓ>கி8ற அைலக. த.ள உ4> உ4> அைல' ந4;ைன; அ8ன அ.

ெசய - அ8ன ஆதாிக; ெந>தைக வ<கல ேநாகா வா; இதன8 -

ெந>தைகயான சீதத8 அதைன ந8னிமிதமாக நிைன), தன2 ஆதரவாக

ஏதாயி= கல வெம8+ ேநாகியவா+ வா;யிதா8.
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(விளக): அ8ன ெகா0லாதித த8ைம, தா8 ப + ேகாடாக வா/வாைர

காலா8 உைத) கட0 ந8ேன த.ள- ேபாக +! பி8= அதனிடேத
ெச0லாநி8ற ெத8+ ேநாகி அத 2 அளினா ேபாேலயித).

அைலக. பழவிைனயாக- அலவ8 தா=மா6 அதைன அ. ெச6த அ8னைத
இனி தன24டா2 ஆIழாக- மதி) அ9வ8ன ேபால த8ைன

கா!பா ற ஒேராவழி மரகல ஏேத= வவேதா எ8+ எதி பா திதா8
எ8ப) க). (24)
---------------------517

ஆளிய ெமா6ப னிதவ! 5ெபாழி

றா.வG யாெனா மகைன தைல!ப:>
ேகளி ெரன2 ற ேக4மி8 னீெரன

ேதா.வG மிகா8 ெறாட )ைர கி8றா8.
(இத8 ெபா.): ஆளிஅ ெமா6ப8 ேதா.வG மிகா8 - ஆளி ேபா8ற

வGைமயாளனாகிய ேதாளா ற0மிக சீதத8; இத அ! 5ெபாழி0 - இத

அத! 5<காவிேல; தா. வGயா8 ஓ மகைன தைல!ப:> -

ய சி'ைடயானாகிய ஒவைன க4>; ேகளி ! என2 உ ற நீ ேக4மி8 என ேகளிேர! என2 ேந த )8ப<கைள நீ ேக:Rராக எ8+; ெதாட )

உைரகி8றா8 - இைடவிடாம I+கிறா8.

(விளக): தா.வGயா8 : தர8 எ8=< கதவ8. அவேன இவைன
நா;வதா8. ஆய : அ : அைசநிைல. :> ஆ

இ>கணழியாைம கதி ஆளி ெமா6ப8 எ8+ ேதா.வGமிகா8 எ8+

Iறினா . தா. - ய சி. ஓ மகைன தைல!ப:> எ8ப) அவ8 நிைனதவாேற

த8 ஆI/ ெகாணர ஆ4>வத ஒவைன தைல!ப:ெட8ப)பட நி8ற). ேகளி
: விளி. ந4R எ8+ விளிதப;யா. (25)

---------------518

க<கட ேபாயி +< கா றி கவி/)
திதிய த8ெபா. தீ) ற வா+

அைண சா வா அவ4 உ6த வா+
இதவ ெக0லா எ>) ெமாழிதா8.
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(இத8 ெபா.): க< கட0 ேபாயி + - காிய கடGேல ெபா. ேதட!

ேபானைத'; கா றி0 கவி/) திதிய த8 ெபா. தீ) உ ற ஆ+ - கல
கா றிேல கவி/) ந0வழியி0 ஈ:;ய த8 ெபா. ெக:டைத'; அைண

சா வா அவ4 உ6த ஆ+ - அாிய I )4டமாகிய ெத!ப ஆதரவாக

அ<ேக வதைத'; எ0லா - யாவ ைற'; இதவ 2 - அ<ேகயித தர=2;

எ>) ெமாழிதா8 - ெதளிவாக விளபினா8.

(விளக): தீ)ற தகாத ெபா. எ8பா திதிய ெபா. எ8றா . கவி/)

எ8= ெச6ெதெனBசைத கவிழ எனB ெசயெவெனBசமா2க. எதி பாராம

கிைடத ைண ஆகG8 அைண என!ப:ட). இதவ8 - தர8:
விைனயாலைண' ெபய . (26)
---------------519

மா= மர= இர<க மதவG

தா= ற )8ப தர= 2ைரதபி8

ேற= மமி/) திைளதா< கினியன

Jனமி0 க:>ைர 2.ள< 2ளி தா8.
(இத8 ெபா.): மதவG மா= மர= இர<க - சீதத8, வில<2 மர

இரக+மா+; தர=2 தா8 உ ற )8ப உைரதபி8 - தர=2 தா8

அைடத )8பைத உைரத பிற2; ேத= அமி/) திைளத ஆ<2 இனியன ேத= அமி/த நீ<கா ெபறா ேபால இனியவாகிய; ஊன இ0 க:>ைர2

உ.ள 2ளி தா8 - 2 றம ற (தர=ைடய) உ+தி ெமாழி2 அக 2ளி தா8.
(விளக): அ க:>ைர அ>த ெச6'ளி Iற!ப>வ). ஊனமி0 க:>ைர

எ8பதைன, 'அ )8பதி ெக0லா க%வாயாக நி8ைன! ெப ேறேன' எ8+

சீததேன I+வதாக ஆ2வ நBசினா கினிய . 'உைரதG8' எ8ற பாடதி 2

தர8 Iறியத 2B சீதத8 மகி/தா8 எ8+ ெகா.வதா0 அவ2 இ9வா+
I+த0 உட8பாடாமா+ கா4க.

மதவG : அ8ெமாழி ெதாைக; ஈ4>B சீதத8 எ8க. (27)
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வி3ைசக. வ0ேல8 விளிதநி8 ேறாழெரா

ெட3சிய வா8ெபா ெள0லா மிைம!பி=.
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வ3செமா8 றி8றி மறிேத த2வ8

ென3சி 2ைழ) நிைனய8மி ென8றா8.
(இத8 ெபா.): வி3ைசக. வ0ேல8 - யா8 பலவி3ைசயி=

வ8ைம'ைடேய8; விளித நி8 ேதாழெரா> எ3சிய வா8 ெபா. எ0லா -

ம;த நி8 ந4பட8 ெக:>!ேபான சிறத ெபா.க. எ0லாவ ைற': வ3ச

ஒ8+ இ8றி இைம!பி=. மறிேத த2வ8 - வ3சைன சிறி) இ0லாம0 ஒ
ெநா;யிேல திப கிைட2மா+ தேவ8; ெந3சி0 2ைழ) நிைனய8மி8

எ8றா8 - உ.ளதி கல<கி நிைனயாதீ எ8+ தர8 க:>ைர Iறினா8.
(விளக): 'நி8 ேதாழேரா>' என ஒைமயாக-, 'நிைனய8மி8' என!

ப8ைமயாக- Iறியதா0 இஃ) ஒைம ப8ைம மயக. நிைனய8மி8 எ8ற)

ஒவைர I+ ப8ைம. வி3ைச - விைத. எ3சிய - கழித. வா8ெபா.-

அறதா றி8 ஈ:;ய ெபா. (28)
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உைரயக< ெகா.ள -ண தின னாகி

வைரயக ேமற வGமின ெம8னா

விைரெசல0 ெவபாி ேமழக ேம றி

2ைரகழ8 ைமதைன ெகா4> பறதா8.
(இத8 ெபா.): உைர அக ெகா.ள உண தின8 ஆகி - (த2வ8 எ8ற)
உைரையB சீதத8 மன ஒ!மா+ உண தியவனா6; வைரயக ஏற வGமி8

எ8னா - இமைலமீ) ெச0ல மன )ணி- ெகா.Eராக எ8+Iறி; விைரெசல0

ெவபாி ேமழக ஏ றி - விைரத ெசலைவ'ைடய விபதக பாிைய!ேபா8ற

ஆ:> கடாவி8ேம0 ஏ றி; 2ைரகழ0 ைமதைன ெகா4> பறதா8 - ஒG2<
கழலணித சீததைன ைகெகா4> வா8வழிேய பறதா8.

(விளக): வGமின, அ : அைச. ெவபாி விைரெசல0ேமழக என மாறி

2திைரேபா8ற விைரத ெசலைவ'ைட ேமழக எனி=மா. ேமழக – ஆ:>கடா
(29)
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விபிவ ேமக விைரவின ேபா/)
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ப2ய ற4>ளி பக நைன!ப

நயதன ேபாகி ந+மல B ேசாைல
யபிவ சார லவைர சா தா .

(இத8 ெபா.): பய0 த4)ளி பக நைன!ப - காிய கிG8 த4ணிய

நீ )ளி த ம<ைக நைன2மா+; வி இவ ேமக விைரவின ேபா/) -

வானி0 ஏ+ கிG\ேட விைர) அதைன! பிள)ெகா4>; நயதன ேபாகி -

வி!ப)ட8 ெச8+; ந+மல B ேசாைல அ இவ சார0 அவைர சா தா -

நறிய மல காவிைன' நீ ! ெபாசி-ைடய சாரைல' உைடய மைலைய
அைடதன .

(விளக): விைரவின , நயதன :  ெறBச<க.. அ - நீ கசி-. (30)
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க4டா Gனியன கா4ட காியன

த4டா மைரயவ டா% தைகயன

ெகா4டா8 ெகா%<கனி ேகா:;ைட U<2வ

-4டா னமி/ெதா )ட 2ளி தா8.

(இத8 ெபா.): க4டா0 இனியன - க4டா0 இனிைம தவனவா'; கா4ட 2

அாியன - (ஆனா ) கா4பத 2 அாியனவா'; த4டாமைரயவ. தா% தைகயன 2ளி த தாமைரயி0 வா/பவளான திமகD வி ெபைம'ைடயனவா';
ேகா:;ைட U<2வ ெகா%<களி - மரெகாகளிேல ெதா<2வனவாகிய

வளமி2< கனிகைள; ெகா4டா8 உ4டா8 - சீதத8 பறி) தி8றா8; அமி/)
ஒ) உட 2ளி தா8 - அமி/த உ4டவ8ேபால ெம62ளி தா8.

(விளக): க4டா0 இனியன எ8ற) கா:சி மாதிைரயாேன இ8பத

எழிHைடயனவாக- எ8றவா+. கா4ட காியன - இ9விBசாதர நா:;ல8றி

இ9-லகி கா4ட கியலாதனவாக- எ8றவா+. அைம ஈ4> இ8ைம

ேம +. தா% - வி. U<2வ - பலவறிெசா0; U<2வ ெகா4டா8 என
மா+க. (31)
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மைழ தவ/ ேசாைல மைலமிைச நீ4ட
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2ைழதவ/ 2<2ம< ேகாழைர நாக

தைழதவ/ சதனB ேசாைலயி ேனாகி
யிைழதவ/ மா ப னினிதி =வதா8.

(இத8 ெபா.): இைழ தவ/ மா ப8- அணிகல8 பரவிய மா பனான சீதத8;

மைழதவ/ ேசாைல மைலமிைச - கி0 பர- ேசாைலகைள'ைடய அ

மைலயி8ேம0; நீ4ட 2ைழ தவ/ 2<2ம - நீ4ட தளி பரவிய 2<2ம

மர<கைள'; ேகா/ அைர நாக - வளமி2 அ;மரைத'ைடய ர8ைன

மர<கைள'; தைழதவ/ சதனB ேசாைலயி8 ேநாகி – தைழ க. பரவிய சதனB

ேசாைல'ட8 பா ); இனி தி8 உவதா8 - இனிைமயாேல மன மகி/தா8.

(விளக): இதனா0, சீதத8 கைல'ண Bசி உைடயனாத0 Iற!ப:ட). (32)
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ேகாைத யவி 2ளி வைர ேமனி8+

காத< கடதபி8 க8னி ெகா;மதி

னாத =ைறவேதா ந8னக 4ட<2!

ேபா) ெம%ெகன! ேபாயின சா தா .
(இத8 ெபா.): ேகாைத அவி 2ளி வைரேம0 நி8+ - மல மாைலேபால

ஒ%2 அவிைய'ைடய 2ளி த மைலேமG); காத கடதபி8 - காதவழி
ெச8றா0; க8னி ெகா;மதி0 நாத8 உைறவ) ஓ நலநக உ4> - அழிவ ற

ெகா;ைய'ைடய மதி0 C/த இைறவ8 வா% ஓ அழகிய ேகாயி0 உ4>;
அ<2! ேபா) எ%க என - அ<ேக ெச0ேவா எ%க எ8+ Iற; ேபாயின
சா தா - அ<ேக ெச8+ அைடதா .

(விளக): 8 'வைரயள-' எ8றா8. ஆதலா0, இ!ேபா) 'ந8னகைர

காண!ேபா)' என ேமH< Iறினா8. நக எனேவ அக8 ேகாயி0 எ8+
சீதத8 கதியதாக நBசினா கினிய உைர!ப .

ேகாைத யவி - ேகாைத ேபா8ற அவி, 2ளி வைர: விைனெதாைக. அவ8
விபி வத ெபா:> அரச8 எ8னா) நாத8 ேகாயி0 எ8றா8. நாத8

ேகாயி0 எ8ற) இைறவ8 திேகாயிைல' 2றி2மாகG8 எ8க. ேபா):
த8ைம! ப8ைம. க8னிமதி0 ெகா;மதி0 என தனிதனி I:>க (33)
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ேமகேம மிைட) தாழ வி.ெகா4ட ெவ.ளி 28ற

மாக) விள<கி ேதா8+ வன!நா வ2க H றா

னாகதா8 காிய ெதா8+ கீ/நி8+ ந><க க9வி!

பாகேம வி%<க! ப:ட பா8மதி ேபா8ற த8ேற.

(இத8 ெபா.): தாழ ேமகேம மிைட) இ.ெகா4ட ெவ.ளி 28ற தா/வைர ெய0லா ேமகேம ெந<கி இ4ட அ9ெவ.ளிமைல; மாக)

விள<கி ேதா8+ வன! நா வ2க0 உ றா0 - வானதிேல விளகமாக

ேதா8+ அழைக நா விளகி Iற ெதாட<கினா0; தா8 காிய) ஒ8+ நாக
கீ/நி8+ ந><க க0வி - தா8 நிற காியதாகிய ஒ பா கீேழ நி8+
ந><2மா+ ப றி; பாகேம வி%<க!ப:ட பா0மதி ேபா8றேத - பாதிேய
வி%<க!ெப ற ெவ4மதிைய! ேபா8ற) எ8+ Iறலா.
(விளக): அ8+ : அைச. ஏ : ேத ற.

அ;!ப2தி கிலா

Cழ!ப:>.ள ெவ.ளி மைல2 ேதவ I+ உவைம

மிக- இனிதாதHண க. மாக - வி. காியெதா8+ எ8ற) இரா2ேகாளிைன.

அமைல ேமக ம4டலைத' கட) உய ) நி றலா0, பாகேம வி%<க!ப:ட

மதி எ8றா . பாக - பாதி Iறலா ேவ+ அாி) எ8ப) எBச!ெபா.. (34)
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)ள<2ெபா8 னகாி8 ற8ைம ெசா0லலா3 சிறிேதா ேதவ8

விள<2ெபா8 =லக ).ள )!ர விட<க ெள0லா
மள)ெகா4 ;8ப 5ாி தணிநக ராகி ேமலா

Gள<கதி ! பதி C:; யிய றிய ெத8ன லாேம.
(இத8 ெபா.): )ள<2 ெபா8 நகாி8 த8ைம சிறி) ெசா0லலா - ஒளிவி>
ெபா8 நகாி8 இய0ைப நா சிறிேத Iற ;'; விள<2 ெபா8 உலக) உ.ள

)!ர- இட<க. எ0லா - விளகமான ெபா8 உலகிேல உ.ள Sக ெபா.

நிைறத இட<கைளெய0லா; அள) ெகா4> இ8ப 5ாி) அணிநக ஆகி அள)ெகா4> வ) இ8பைத நிைறவி) அழகிய நகர ஆகி; ேமலா0
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இள<கதி ! பதிC:; - மதியைனய அமைலயி8 தைலயிேல இளைமயான

கதிைர'ைடய ஞாயி ைற மதிலாக அைம); ஓ ேதவ8 இய றிய) எ8னலா -

ஒ வானவ8 நி+விய) எ8+ Iறலா.

(விளக): பதி - வ:ட : மதிHகானைமயி8 ப4பா2ெபய . இ<2 Iறிய)

ெபா8மதி0 - 'அேத ! பதி ம) எ%த யாைன' (களவழி - 4) எ8றா பிற.

மானிடராகிய நமேனா அநகாி8 த8ைமைய  ற I+த0 இயலா) ஆயி=
எமறிவி ெகா;யவா+ I+ேவ எ8பா . நகாி8 த8ைம சிறி) ெசா0லலா
எ8றா . )!ர- - Sக ெபா..

5ாி) - நிர!பி. ஒ ேதவ8 எ8ற) தா8 கதியதைன கதியப;ேய இய றவ0ல
ஒ ேதவ8 எ8ப)பட நி8ற). (35)

---------------ேவ+
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ெபா<கி யாயிர தாமைர 5தேபா

ெச<க ணாயிர3 ேசா்தவ8 ெபா8னக

ெகா<2 ேதா62ழ லாெரா>< 28றி8ேம
ற<2 கி8ற) ேபா றைக சா8றேத.

(இத8 ெபா.): தாமைர ெபா<கி ஆயிர 5த ேபா0 - தாமைர மி2 ஆயிர

தாமைர! 5கைள! 5தன ேபால; ஆயிர ெச<க4 ேச தவ8 ெபா8 நக ஆயிர அழகிய க4க. ெபாதிய இதிர=ைடய அமராவதி;

ெகா<2ேதா62ழலாெரா> - மண< கம%< Iதைல'ைடய அரைபயேரா>;
28றி8ேம0 த<2கி8ற) ேபா0 - இ9ெவ.ளி 28றி8 ேம0 த<கியி!ப)
ேபா8ற; தைக சா8ற) - அழ2 ெபாதிய).

(விளக): தாமைர ெபா<கி ஆயிர 5தேபா0 என மா+க. க4

ஆயிர3ேச தவ8 - ேதேவதிர8. நக எ8ற) - அமராவதியிைன. 2ழலா ஈ4> ேதவமகளி . (36)
-------------529

கிட<2 C/மதி ேக/கிள 5<ெகா;

மட<க ேனாகிய வா4க ேபாHெம8
+ட<2 ெவ4மதி '.2ளி ரத<

2ட<ைக யா ெகாைம ெகா:>வ ேபா8றேவ.

84

(இத8 ெபா.): கிட<2 C/மதி0 ேக/கிள 5<ெகா; - அகழிC/த மதிG0

இ2 நிற விள<கிய அழகிய ெகா;க.; ெவ4மதி - ெவ4மதிைய (தட-த0);

மட<க0 ேநாகிய வா. கேபாH எ8+ - (அமதி) சி<க! பா ைவைய'ைடய

ம<ைகயாி8 ஒளி கேபாH எ8+ கதி; உட<2 உ.2ளிர -  +

உ.ள< 2ளிர; த 2ட<ைகயா0 ெகாைம ெகா:>வ ேபா8ற - தைடய

உ.ள<ைகயினாேல அமதியி8 றைத (நீ ம<ைகய க ஒ!ைப! ந0ைல!
ந0ைல!! எ8+ Iறி) த:>வன ேபா8றிதன.

(விளக): 5<ெகா; - அழகிய ெகா;. மட<க0 - அாிமா. அாிமா ேநா2மா+
8= பி8= ேநா2 இய0ைடய மகளி எ8றவா+. தம - அகர.

ஆறாவத8 ப8ைம'. ெகாைம - ற மதிG0 உய திய ெகா;க. வா=ற
உய )நி8+ ஆ;ன எ8ப) க). (37)
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திவ ேமகைல ெதௗ்ளாி கி4கிணி

பரைவ யா/2ழ0 ப4ணைம ெம8ழா

-வ யாைட யாெர8 ெறாளி நக
ரரவ வா6திற தா !ப) ேபா8றேத.

(இத8 ெபா.): ஒளி நக - விளகமி2 அ நகாி0; திேமகைல ெதௗ் அாி

கி4கிணி பரைவ யா/ ப4அைம 2ழ0 ெம8 ழா அரவ - ெப4களி8 அழகிய

ேமகைல, ெதளித ஓைச'+ பர0கைள'ைடய கி4கிணி, ேபாியா/, இைச

ெபாதிய 2ழ0, ழ- ஆகியவ றி8 ஒG; உவ உைடயா யா யா எ8+ எ8ைன!ேபா8ற அழ2ைடயா யா எ8+; வா6திற) ஆ !ப) ேபா8ற) -

(அநக ) வா6திற) ஆரவாாி!பைத! ேபா8ற).
(விளக): திவ : அ : அைச.

மகளி 2 ஆ2ெபய . அழகிய ேமகைல எனி=மா. ெதௗ் அாி - ஆரா6தி:ட

பரHமா. பரைவ யா/ - ேபாியா/. எ8ைன! ேபா8ற எ8ப) இைசெயBச. (38)
--------------531

ெசெபா8 மாட<க. ெச8னி ய%திய
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வெபா றி4ணிைல யா6மணி Uவிக.
ெவ நீ.ட E/) >தG

ைபெபா ெகா!. பரதன ேபா8றேவ.
(இத8 ெபா.): ெசெபா8 மாட<க. ெச8னி அ%திய - ெசெபா8
மாட<களி8 ;யிேல அ%த! ெப ற; அெபா8 தி4 நிைல ஆ6 மணி Uவிக.

- அழகிய ெபா8னா0 தி4ைமயான நிைலெபற க:ட!ெப ற, ஆரா6த

மணிUவிக.; ெவ நீ.ட E/) >தG8 - ஞாயி றி8 ெவைம'ைடய

நீ4ட கதி க. த<கிB >தGனாேல; ைபெபா8 ெகா!. பரதன ேபா8ற - திய
ெபா8 உகிெகா!ள பரவின ேபா8றன.

(விளக): Uவி: மாட E>களி8 உBசியிேல அைம!ப). Uவிக. ெகா!. பரதன
ேபா8றன. 'ஞாயி+ தா/) >தலா0' எ8ப நBசினா கினிய , த 2றி!ேப ற
-வைம. (39)
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உளி மாமதி ேயா:ெடாழி ேதா<கிய

ெவளி மாட<க4 ேம +யி ெல6தG8
மளி மா8பிைண ேநாகின0 லா க
தளி னாலழ லா +வ ேபா8றேவ.

(இத8 ெபா.): உளிமா மதி ஓ:> ஒழி) ஓ<கிய ெவளி மாட<க.ேம0 )யி0
எ6தG8 - ஞாயி றி8 ேதாி 54ட 2திைரக. தி<களி8 ெசலைவ த>)

உய த ெவ:சிைய'ைடய மாட<களி8 ேம0 U<2தGனாேல; மளி

மா8பிைண ேநாகி8 ந0லா க) அளினா0 - ம4ட மா8பிைணயி8

பா ைவைய'ைடய ம<ைகயாி8 கதி0 ேதா8றிய அளினா0; அழ0 ஆ +வ

ேபா8ற - த ெவைமைய தணி)ெகா.வன ேபா8றன.

(விளக): உளி, மளி, ெவளி : இ : ப2தி! ெபா. வி2திக.. உ. மா :
ஒ ைறயாழி ேதைர இ%2 2திைரக.. உ. - ஆழி : ேதைர 'ண தG8
சிைனயா2 ெபய . தி<க. ம4டலைத கட) ஞாயி றி8 ம4டல வைர

மாட<க. உய தன எ8+ Iறினா . மிைக உய - நவி சியணி. தி<க. ம4டல

ஞாயி + ம4டலதி 2 கீேழ'ள ெத8ப) ேசாதிட *லா ெகா.ைகயா. (40)
-------------
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அ ெபா8வைர யா6மணி! 54கD
பெபா8 மாைல' ப:>ழி! ப:டைவ
நய) ெகா.பவ ாி8ைமயி ன8னக
வி 5த) ேபா8றன Eதிேய.

(இத8 ெபா.): ெபா8 அ வைர ஆ6மணி! 54கD - ெபா8 இைடயறா)
ஒ%2 மைலகளிH4டான ஆரா6த மணியா ெச6த அணிகல8கD;

பெபா8 மாைல' - திய ெபா8 மாைல'; ப:>ழி! ப:டைவ நய)
ெகா.பவ இ8ைமயி8 - வி%த இடேத கிடகி8றவ ைற விபி

எ>!பாாி8ைமயி8; ந8நக Eதி வி 5த) ேபா8றன - அத ந8னகாி8
ெதக. வான மீ8கைள! 5த த8ைமைய ஒதன.

(விளக): நய) ெகா.பவ இ8ைமயி8 எ8ற) அநகரதி0 ந02ரவாள

இ0ைல எ8றத 2 2றி!ேப)வா6 நி8ற). (41)
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ேதக ணி8னகி ேறெனா> I:டைம
தாக! ப:ட வளவி0 ெகா%ைக
Eகி மாட திறதிட ெம0லேவ

Jகி வா6வி: >யி !பன ேபா8றேவ.
(இத8 ெபா.): ேத க4 இ8 அகி0 ேதெனா> I:> அைம) - ெந6ைய

த8னிடேத உைடய மணமினிய அகிைல' ம ைறய I:>கைள' ேதெனா>
கலதி:>; ஆக!ப:ட அள- இ0 ெகா% ைக – உ4டாக!ப:ட அளவ

ைகைய; Eகி மாட திறதிட - மாட<களி சாளர<கைள அைட) நிைற)

அவ ைற திறக; ஊகி வா6வி:> ெம0ல உயி !பன ேபா8ற - அமாட<க.
ைகைய! ெபா+க மா:டா) வGய வாைய திற) ெம0ெலன உமி/வன
ேபா8றன.

(விளக): I:டாவன : ”ேந க:; ெசேத8 நிாியாச க !5ர - ஆர... ஐ)”

நிாியாச - பிசி8. அ) 2<2Gய தGயன - எ8ப நBசினா கினிய .
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'ேந க:; ெசேத8 நிாியாச பBசிைல - ஆர அகிH+!ேபாரா+' எ8ப
அ;யா 2 ந0லா (சில!. 5-14)

ேதக4 : ேதக4 என வG) நி8ற). ேத-ேத8; ெந6. திறதிட எ8றதனா0
8ன அ!ைகைய அைட) ைவ) ேதகின எ8ப)ணரலா : E2த0 -

ேத2த0. இ) மாட மண ைடயதாத ெபா:>. இத8 க4 Iற!ப> உவைம

இனி).(42)
---------535

த!பி0 வா6ெமாழி தானவ ைவகிய

ெவா!பி8 மாநக ெரா4ைமம றியாெதனி

க!ப திதிர8 கா+ மாமணிB

ெச! வா6திற த8னெதா ெசம ேற.
(இத8 ெபா.): த! இ0 வா6ெமாழி தானவ ைவகிய ஒ! இ0 மாநக

ஒ4ைம ம + யா) எனி0 - 2 றம ற வா6ெமாழிைய உைடய விதியாதர

வா/கி8ற உவைமயி0லாத அ! ெபநகாி8 (விளக): ம + எ<ஙன

மிதெதனி0; க!ப) இதிர8 கா+ மாமணிB ெச! - இ9Jழி2ாிய
இதிர8 விபிய 54த<2 மாமணிB ெச!; வா6திற) அ8ன) ஓ ெசம +

- வா6திறதா ேபாH தைலைமயிைன உைடய) எனலா.
(விளக): க ப : க!ப என திாித) : த பவ.

தானவ - விதியாதர . ஒ4ைம - விளக. ெசம + - தைலைமயிைன'ைடய).
எ8னலா எ8ப) இைசெயBச. (43)
------------ேவ+
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ந8னக ேநாகி நா6க8 நாக<ெகா0 2த ெத8ன!

ெபா8னக ெபாGய! 2!ெபா<2மா மைழக ட<2
மி8னவி ெசெபா8 மாடதிவ மிழி) 2!

பி8னவ8 வி) ேபணி! ேபசின8 பிற<2 தாரா8.
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(இத8 ெபா.): நா6க8 ந0நக ேநாகி - சீதத8 அத அழகிய நகைர! பா );

நாக ெகா0 2த)! எ8ன - நாக நகேரா நா ெந<கிய) எ8+ கதி; ெபா8

நக ெபாGய! 2 - அ! ெபா8 னக விள<க! 2); ெபா<2 மா மைழக.

த<2 மி8 அவி ெச ெபா8 மாட) - கிள ெபகி0க. த<2 ஒளிவி>
தர=ைடய ெபா8மாடதிேல; இவ இழி) 2 - தர= சீதத=

(வானிG)) இற<கி! 2தேபா): பிற<2தாரா8 அவ8 வி) ேபணி! பி8

ேபசின8 - விள<2 மாைலயணித தர8 சீதத=2 விதளி) ஓபி! பிற2

ஒ ெமாழி உைரதா8.

(விளக): விதியாதர நகாிேல உ.ள மாடமாைகயா0 தர8 மைனெய8+, அவ8

நகராைகயா0 வி) ேபணின8 தரென8+< ெகா.ள!ப:டன.

மைழத<2 இவ என இைய), தர8 கதியா0 மைழயி0 த<கினா8 எ8+,

சீதத8 ெகாைடயா0 த<கினா8 எ8+ விளக< I+வ நBசினா கினிய .
ம +, 'இனி ெவ.ளி மைல ேமகபததி 2 ேமெல8றாேர= ேமக எ<2

உளெத8+ ைவ), மைழக. த<2 மாட எ8+மா' என- ெபா. I+வ .
அவ , அ4ைமயிேல உ.ள ெசா0Hட8 ெபாதா வழிய8ேற ேச6ைமB

ெசா0Hட8 இைசத0 ேவ4>; எனேவ, 'மைழக. த<2 மாட' என
இைச!பேத ெபாத.(44)
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மா;ய தாைன ம8ன மாமணி நாக மாக

ேக;0சீ  கHழனாய கHழேவ க 2 ேதவி

ேதாடல ேகாைத ெதா0சீ  தாரணி 4 க4ணி
யாடவ ரறி- ேபா% மணிைல யண<கி ன8னா..

(இத8 ெபா.): மா;ய தாைன ம8ன மா மணி நாக ஆக - மா;ய எ8=
கவசைத அணித பைட ேவத ெபமணிைய உைடய நாக<களாக-; ேக> இ0

சீ கழH8 ஆயகHழ ேவக 2 ேதவி-ெக>த0 அ ற கைழ'ைடய கட8 தானாக
அைமத கHழ ேவக=2 மைனவி; ேதா> அல ேகாைத ெதா0சீ தாரணி-இத/

விாித 5மாைல 'ைடய பழ கைழ'ைடய தாரணி எ8பவ.;  உ4 க4ணி

- வ4>க. ேதைன!ப2 க4ணிைய'; ஆடவ அறி- ேபா% அணி ைல -
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ஆடவாி8 அறிைவ! பிள2 அழகிய ைலைய' உைடய; அண<2 அ8னா. ெத6வ ேபா8றவளாகிய.

(விளக): இ!பா:> 2ளக. அண<கி8 : இ8 : சாாிைய.

மா;ய - கவச. கHழேவக8 - அநகர) ம8ன8. தாரணி எ8பவ. எ8க.(45)

---------538

வி4ணக வண<க ெவ4ேகா: ;ளபிைற ைளத ேதேபா

ப4ணக தினிய ெசா0லா. பாைவைய! பயத ஞா8ேற

ெய4ணிட மி8றி ம8ன ாிமைல யிைறெகா4 X4;

ய4ணல< களி றி =Bசி ய<கல ெவ+ைக Zதா .

(இத8 ெபா.): ப4 அக) இனிய ெசா0லா. பாைவைய - ப4ணிேல
ெபாதிய இனிய ெசா0லா ளாகிய பாைவ ேபா8றவைள; வி4அக வண<க

ெவ4ேகா:> இளபிைற ைளதேதேபா0 - வா=ல2 வண<2மா+

ெவ4ைமயான ேகா>கைள'ைடய பிைற ேதா8றினா ேபால; பயத ஞா8ேற -

ெப ற அநாளிேலேய; எ4 இட இ8றி ம8ன இ மைல ஈ4; இைறெகா4> எ.ளிட- இடமி8றி ம8னெர0ேலா இமைலயிேல I; த<2த0 ெகா4>;
அ4ண0அ களி றி8 உBசி அ<கல ெவ+ைக ஈதா - ெபைம மிக

களி றி8 மீதி) அாிய கல8கைள' ெச0வைத' ஏ ேபா  களிதன .
(விளக): ம8ன ெவ+ைக ஈத) அ!ெப4 ததமேக ேவ4> எ8+
அத கறி2றியாக எ8க.(46)
----------539

மதிர தரச8 வ0ேல நிமிதிக8 வக எ8றா
கதர ேதா> ேகாளி8 சாதக மவ=3 ெச6தா

னிதிர திவி ேல6!ப 2லவிய வ தா:2

வதைட பா8ைம ம4ேம0 இராசமா ரத ெத8றா8.
(இத8 ெபா.): மதிர) அரச8 நிமித8 வ0ேல வக எ8றா 2 - விதியாதர
உலக) ம8னனாகிய கHழேவக8 கணிைய விைரவி0 ெகாண க எ8றவ=2;
அவ= அதர) ஓ> ேகாளி8 சாதக ெச6தா8 - வத கணி'; வானி0 ஓ>
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ேகா.களாேல ஆரா6) சாதக எ%தினா8; இதிர திவி0 ஏ6!ப 2லவிய

வதா:2 - வானவி0 ேபால வைளத வதினாD2; ம4ேம0 இராசமா
ர) வ) அைட பா8ைம எ8றா8 - ம4Qலகி0 இராசமா ரதிேலேய

வரேவ4;ய ந0விைன! பய8 உள) எ8றா8.

(விளக): மதிர: ஆ2ெபயரா0 மதிர வ0ல உலகாகிய விதியாதர உலைக

உண திய). வ0ேல - விைரவாக, அதர - வான. இதிரதிவி0 - வானவி0.
பா8ைம - ஈ4> ந0விைன. ரத) - ரதி8க4ண). எனேவ, அ ந0விைன
இவ:2 இராசமாரதி0 இவ. உ.ளாய ெபா%) வவதா எ8றவாறாயி +.
(47)

----------540

அவ=ைர ெதளி) ேவத னாைச' ளரச நி ப

கவன<ெகா. ரவி ெகா:பி

காதH< கர) ைவதா

னவனேத கதி றா<ெகா ல8+ெகா லறிய லாகா

திவண) மறி) ெம8+ ேகாயிH ேககி னாேன.

(இத8 ெபா.): ேவத8 அவ8 உைர ெதளி)- கHழேவக8 கணியி8

ெமாழிைய உண ); அரச ஆைச'. நி ப - அரச க. எம2 க8னிைய
தவா8 எ8ற ஆைசயிேல நி ப; கவன ெகா. ரவி ெகா:பி8 காதH கர)

ைவதா8 - கவனB ெசலைவ'ைடய 2திைரயி8 மனBழ சி ேபால த8

வி!பைத ெவளியிடா) ைவதா8; அவ8 அேத கதி + ஆ ெகா0? அ8+

ெகா0? அறியலாகா) - அவ8 கதிய) கணி Iறியேதயா யிகி8றேதா? அ8றி,
அரச கதியேதா? அறிய வியலா); இவ4 அ)- அறி) எ8+ - இ!ேபா)
அதைன' அறிேவா எ8+ Iறி; ேகாயிH2 ஏகினாேன - (சீததைன'

அைழ)ெகா4>) கHழ ேவக=ைடய அர4மைன2B ெச8றா8.

(விளக): அஃ) எ8ப) 'அ)' என விகார!ப:ட). 2திைரயி8 கவனமாவ)
இட வல பா6தலா2. 8னிர4ட;கைள' ஒகைவ)! பா6Bச0

எ8ப தகயாக! பரணி உைரகார (தக. 103. உைர) இவ4 அறி) எ8றா8

இராசமாரேதயி) சீதத8 வதி!பதா0. அரசன) க) ெதௗ்ளிதி8
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உணரலாகாைமயி8 இவ=2 உ4ைம Iறா) பி8ன உணர ைவதா8. ேவத

எ8ற), பிறத ெபா%ேத அவைள விபி ெவ+ைகZத அ9 ேவத எ8ப)பட

நி8ற). அவ8 - கணி. அவனஃேத என பால :> அவனேத எ8+ நி8ற). அஃேத
- அ கணி Iறியதைனேய.(48)
-----------541

பா0பர த8ன ப:டா 5வைண பெபா க:;

கா0பர தித ெவ<க: கதி ைல கBசி8 Eகி

ேவ0பர தைனய க4ணா ெவ4மதி கதி ெப6 க ைற
ேபாGவ கவாி Eச ம8னவ னித ேபா/தி8.

(இத8 ெபா.): கா0 பர) இத ெவ<க4 கதி ைல கBசி8 Eகி - அ;

பரவியித வி!ப:> க4கைள'ைடய ஒளி'+ ைலகைள கBசினாேல
இ+க க:;; ேவ0 பரத அைனய க4ணா - ேவ0 ெகாைல த8ைமயி

பரவினா ேபா8ற க4ணினா ; ெவ4மதி கதி ெப6க ைறேபா0 இவ கவாி Eச

- ெவ4 தி<களி8 கதி கைளB ெசாாிதா ேபா8+ அைசயா நி8ற கவாிைய Eச;

பா0 பரத அ8னப:> ஆ 5 அைண ப ெபா8 க:;0 - பாலாவி பரவினா

ேபா8ற ப:>! ேபா த மலரைண 'ைடய ப ெபா8 க:;Gேல; ம8னவ8

இத ேபா/தி0 - கHழேவக8 அம திதேபா),
(விளக): இ! பா:> 2ளக. (49)

----------542

எ8வர விைசக ெவ8ன வாயிேலா னிைச!ப ேவகி

ம8ன த ;க. ேவ6த வயிரேபா/ )%) ேசத

ெபா8னவி கழ0ெகா. பாத ெபாழிமைழ தடைக I!ப

வி8=ைர கம8 Iறி தானதி Gக ெவ8றா8.

(இத8 ெபா.): எ8 வர- இைசக எ8ன - சீதத=ட8 வத எ8 வைகைய

I+க எ8+ தர8 Iற; வாயிேலா8 இைச!ப - வாயி காவல8 அரசனிட ஆைண

ெப + வ) Iற; ஏகி - தர8 ெச8+; ம8ன த ;க. ேவ6த வயிர ேபா/)
உ%) ேசத - அரச க. த<க. ;களிேல அணித வயிர<க. கீறி உ%தGேல
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சிவத; ெபா8 அவி கழ0 ெகா. பாத - ெபா8 விள<2 கழலணித அ;களிேல;

ெபாழி மைழ தடைக I!ப - ெப6' கிலைனய ெபாிய ைககைள 2விக; இ8
உைர கம8 Iறி - (ம8னவ8).

இனிய உைரயாேல கம8 ெமாழி); தானதி0 இக எ8றா8 - அரச 2ாிய
இடதிேல இக எ8+ (இவைர') Iறினா8. (50)

--------543

தி ெபய8 ாி வான ழ<கிவா6 வி:ட ெதா!ப

வதி 2ர8 ரச நாண வமி )ெப6 மாாி ேய6!ப
கதி விாி 5ணி னா 2 தைததா6 தார< காத8

ம)ரமா மக.  ற வினவிம றி)-3 ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): தி ெபய0 ாி வான ழ<கி வா6வி:ட) ஒ!ப -  றிய
ெபயைல'ைடய ெபைமயான கி0 அதி ) வா6 திறதா ேபால-; அதி 2ர0

ரச நாண - அதி த 2ரைல'ைடய ர ெவ.க-; அமி ) ெப6மாாி ஏ6!ப -

அமி தைத! ெப6' கிைல! ேபால-, கதி விாி 5ணினா 2 - ஒளி E

அணி'ைடய சீதத=2; தைத தா6 தார காத0 ம)ரமா மக.  ற வினவி -

தைதைய' தாைய' மைனவிைய' அ8ைடய இனிய மகைள'

உறைவ' ேக:டறி); ம + இ)- ெசா8னா8 - ேமH இதைன'<

Iறினா8.

(விளக): 'வா8 சததி 2, ர ழகதி 2, மாாி ேக:ட 2

இனிைம2 உவைம' - எ8ப நBசினா கினிய . (51)

----------544

இ8ைறய த8+ ேக4ைம ெயம Sம ெர%வ கா+

நி8ற) கிழைம நீ<கா வBசிர யா!பி8 \ழா

ல8றி' மற= ெமா8ேற யரச8யா8 வணிக னீேய

ெய8றிர4 ;0ைல க4டா6 யி)நின தி0ல ெம8றா8.
(இத8 ெபா.): ேக4ைம இ8ைறய) அ8+ - ந ந: இ8ைற2
ேதா8றியத8+; வBசிர யா!பி8 நீ<கா ஊழா0 - வBசிரதா0 இ:ட
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எ%ைத!ேபால நீ<காத ந0விைனயாேல; எம Sம எ%வ கா+ நி8ற) கிழைம

- எமெர%வ Sமெர%வ அள- (ஏ% கிழைம' ேபால) ஏ றிழிவி8றி நி8ற)

ந<ேக4ைம; அ8றி' அற= ஒ8ேற - ேமH ந ெகா.ைக' ஒ8ேற; அரச8
யா8 வணிக8 நீ எ8+ இர4> இ0ைல - (ஆதலா0) நா8 அரச8 நீ வணிக8

எ8+ இர4> சாதியி0ைல; இ) நின) இ0ல எ8றா8 - இ) நி8 E> எ8றா8.
(விளக): கிழைம - உாிைம'மா: நீேய; ஏ: அைச. க4டா6. 8னிைலயைச.

வBசிரயா! - வBசிரதா0 தைலயிG:ட எ%). 'வBசிர Sதியி னி:ட எ%தனா8'
(சீவக. 1534) எ%வ எ8பதைன எம எ8பதேனா> I:>க. அற= ஒ8ேற
எ8ற) நாமிவ ஒேர சமயதி னி ேபாேர எ8றவா+. இ)

மதேவ +ைமயி8ெற8றப;யா, இனிB சாதிேவ +ைமயி8ெற8பா8 யா8

அரச8 நீ வணிக8 எ8றா8. வணிக அரசேராெடா!ப எ8ப)ப றி இ<ஙன

Iறின8. (52)
-----------545

மதிர ம8ன8 ெசா8னீ மாாியா0 வ றி நி8ற

சதன தளி த ேதேபா0 சீதத8 றளி ) ேநாகி

ெயைத2 தைத ெசா8னா னி8ைண ெம8+ ேக:ப

ைத தா8 ேக:ட வாேற %ெத> தியகி8றா8.
(இத8 ெபா.): வ றி நி8ற சதன மாாியா0 தளி தேத ேபா0 மைழயி8ைமயி8 கா6) நி8ற சதன மைழயினா0 தளி த) ேபா0; மதிர

ம8ன8 ெசா0 நீ சீதத8 தளி ) ேநாகி - விதியாதர ம8னனி8 ெசா0லாகிய

நீாினா0 சீதத8 2ளி ) ம8னைன ேநாகி; இ8னண எைத2 தைத

ெசா8னா8 எ8+ - இ9வாேற எ8 பா:ட8 இயபினா8 எ8+; ைத தா8
ேக:ட ஆேற %) எ>) ேக:ப இயகி8றா8 - 8ன  தா8
ேக:டவ4ணேம %) எ>) அரச8 ேக:2மா+ I+கிறா8.

(விளக): ெசா0நீ - ெசா0Gன) நீ ைமயாேல எ8க. எைத2 தைத எ8ழி

எ8 தைத2 அவ8 தைதயாகிய எ8பா:ட8 எ8க. இ8னண - இ9வா+. (53)

----------
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ெவ.ளிேவ த4ட த<க4 Eவி0ெத8 ேச;! பாG
க.ளவி/ ைகைத ேவG காசி0கா தார நா:>!

.ளணி கிட<கி8 விBசா ேலாகமா நகாி ேபாகா

ெவ.ளிேவ கHழ ேவக8 ேவத4ட ேவத ேவத8.
(இத8 ெபா.): ெவ.ளி ேவத4ட) அக4 E- இ0ெத8 ேச;! பாG0 ெவ.ளிமைலயிேல அழகிய இடைத'ைடய ெக>தியி0லாத ெத8 ேச;யி8

பகதி0; க.அவி/ ைகைத ேவG கா இ0 காதார நா:> - ேத8 ெசாாி' தாைழ
ேவGைய'ைடய 2 றம ற காதார எ8= நா:;ேல; . அணி கிட<கி8

விBசா ேலாக மாநகாி8 ேபாகா - பறைவக. த<கிய அகழிைய'ைடய விதியாதர

உலக! ெபநகாிேல நீ<காமGகி8ற; ெவ.ளிேவ0 கHழ ேவக8 ேவத4ட

ேவத ேவத8 - ெவ4ைமயான ேவேலதிய கHழ ேவக8 எ8பா8

மைலயரச க: ெக0லா அரச8 ஆவா8.

(விளக): ேவத4ட - மைல. Eவி0 - அழிவி0லாத. 'ெத8 ேச; ெவ.ளி

ேவத4ட' எ8ப) ெதாட<கி அ>த ெச6'ளி0 'அறிமி8' எ8பதீறாகB சீதத8

த8 பா:ட8 I ைற ெகா4> I+கி8றா8.

ைகைத - தாைழ. விBசாேலாக - விதியாதர -லக. ேவத4டேவத மைலயரச .(54)
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ச<2ைட தைனய ெவ4டா மைரமல  தட<க. ேபாH

ந<2; ெத6வ< க4X நமர<கா ளறிமி ென8ன

ெகா<2ைட 0ைல! ைபேபா திவட< கிடத மா ப,

வி<க; பிைழ!ப த8றா ெல<2ல ெம8+ ெசா8னா8.

(இத8 ெபா.): நமர<கா.! -  றதவ கேள!; ச<2 உைடத அைனய

ெவ4தாமைர மல  தட<க. ேபாH - ச<2 விாிதாலைனய ெவ4தாமைர

மல க. நிைறத 2ள<க. ேபா8ற; ந 2; ெத6வ அறிமி8 எ8ன - ந 2;2

(அகHழ ேவக8) ெத6வ என அறி'<ேகா. எ8+ Iறியதா0; ெகா<2 உைட

0ைல! ைபேபா) இ வட கிடத மா ப - மணைடய திய 0ைலமலரா0

ஆகிய இர4> மாைலக. த<கிய மா பேன!; எ2ல இ<2 அ; பிைழ!ப) அ8+
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எ8+ ெசா8னா8 - எ மர இ9விட) நி8 திவ;2 தவ+ ெச6யா) எ8+
(சீதத8) Iறினா8.

(விளக): 'ச<2ைடதைனய ெவ4டாமைர மல  தட<க. ேபாH ந<2;'

எ8பத 2, ”தட<களிேல உைடத த8ைமயவாகிய மல ச<2 ேபாH ந

2;. இ) U6ைம2 உவைம. இனி, ச<2 :டாH நிற< ெகடாத)ேபால

ெக:டாH த8 த8ைம ெகடாத 2;'மா. 'நதேபா ேக>' (2ற. - 235) எ8ப”

எ8+ விளக< I+வ நBசினா கினிய . 'ச<2 உைடதைனய ெவ4டாமைர

மல ' எ8பத 2 வG) I+ அ!ெபா., இ8றி அைமயாதத8+, ெவ4டாமைர
மல தடேம 2லU6ைம2 ெகா.வதா0 உவைம2 உவைமய8+. அரச

0ைல' காவ0 0ைல'< கதி 'இவட' எ8றா . சீதத8 கHழ ேவகைன

ேநாகி, 'எ பா:ட8 இ<ஙன நி8ைன ெத6வ எ8+ ெகா.Dமா+
Iறி'.ளா8. ஆதலா0, எ<2; நி8 அ;2! பிைழ!பத8+' எ8றா8.

க4X : 8னிைலயைச. நBசினா கினிய , 'காQ<ேகா.' என! ெபா.

I+வ . 'அறிமி8' என ேமேல வவதா0 அ) அ)ைணB சிற!ப8+. நமர<கா.:
நம அ கா. : அ : அைச.

ச<2ைடதைனய ெவ4டாமைர மல தட எ8ழி, ெவ4டாமைர தடதி 2

அைடமாதிைரயா6 வததாகG8 ச<2ைடதைனய எ8= உவைம

உவைம2வைமய8+; ஈ4> ஆசிாிய உவைமயாக எ>த ெபா. தட ம:>ேம
எ8க. தட சிற!! ப றி வத உவைம.(55)
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ெபதைக 2சி ேறாழ8 ெபவிைல கடக 8ைக

தி) வண<க! ப றிB ெச8+த8 =ாிைம கா:ட!

ெபா) ெபா ப ேவாபி! ெபா8னிைழ டர நி8ற

க<க4ணி திற) ேவறா க:>ைர பயி + கி8றா8.
(இத8 ெபா.): ெபதைக 2சி0 ேதாழ8 ெபவிைல கடக 8ைக
தி) வண<க! ப றி ெச8+-ெபைம த<கிய அம8ன8 (சீதத8

Iறியவ ைற ேக:>) அதB சீததனி8 விைலமி2< கடக அணித 8ைகையB
ெச9ைவயாக! ப றி அைழ)B ெச8+; த8 உாிைம கா:ட - த8 மைனவி2

இவைன கா:;னானாக; ெபா) ெபா ப ஓபி - அவD இவ=2 தகவாக
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அழ2ற உபசாிதாளாக; ெபா8 இைழ டர நி8ற க<க4ணி திற) - அ<2!
ெபா8னணி ஒளிர நி8ற காிய க4கைள'ைடய தைதயி8 சா பாக; ேவறா

க:>ைர பயி +கி8றா8 - ேவறாகெகா4> உ+தி'ைரைய கHழ ேவக8
Iறெதாட<கினா8.

(விளக): ஓபி - ஓப : விைனெயBச திாி.

உாிைமகா:ட எ8ற) சீதத=2 த8 மைனவிைய கா:ட எ8றவா+. இ<ஙன

கா:>த0 ந:கிழைம2 அறி2றி எ8க. இதைன,
”யாமாயி8 எமி0ல< கா:>) தாமாயி8

காணேவ க பழி' எ8பா ேபா0 - நாணி!
ற<கைட ைவதீவ ேசா+ அதனா0

மறதி>க ெச0வ ெதாட ” (நால;. 293)

என வ நால;யா= உண க. (நBசினா கினிய க) இ)ேவ.) இ) கா+

கம8 ெமாழித கHழேவக8 க4ணிதிற) இ!ேபா) காாிய ேபசினா8
எ8பா ேவறாக க:>ைர பயி +கி8றா8 எ8றா . ேவறா - ேவறாக(56)
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எாிமணி! பளி2 மாட ெத%தேதா காம வ0G

யமணி ெகா;ெகா8 மி8ெகா லமர ேகா ென%தி ைவத

ெவாமணி 2யி8ற பாைவ ெயா8+ ெகாெல8+ நா6க8

றிமணி ெகா;ைய ேயாரா8 ெறமர ம8ன8 ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): எாிமணி! பளி2 மாட) எ%த) ஓ காம வ0G அமணி

ெகா;ெகா0! - ஒளிவி> மணிக. இைழத இ! பளி<2 மாடதிேல ேதா8றியதான
ஒ!ப ற காம வ0Gயாகிய அாிய மாணிக ெகா;ேயா!; மி8ெகா0! - மி8

ெகா;ேயா! அமர ேகா8 எ%தி ைவத ஒ மணி 2யி8ற பாைவ ஒ8+ெகா0! -

வானவ தைலவ8 த8 உ.ளதி0 எ%தி ைவத ஒ!பி0லாத மணியினா0 இய ற!

ெப ற ஒ பாைவேயா!; எ8+ - என; திமணி ெகா;ைய ஓரா8 நா6க8 ெதமர அழகிய மணிெகா; ேபா8ற தைதைய மகெள8+ அறியானாகி வணிக8
கலகற; ம8ன8 ெசா8னா8 - அரச8 Iறினா8.

(விளக): 'கHழேவக8 த8 மைனவியிட அைழ)B ெச8+ சீததைன

அறிக3 ெச6) ைவதா8. அவD சீதத=2 கம8 ெச6தா.. அ!ேபா)

அ<ேக நி8ற த8 மகைள! ப றி கHழேவக8 சீதத=2 Iற
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ெதாட<கியேபா) அவைள! பா த சீதத8 ெதமரH றா8. அவைன ேத ற

அரச8 I+கி8றா8' எ8+  ெச6'D2 இB ெச6'D2 ெதாட  ெகா.க.
நா6க8 ழலாநி ப அவ=2 ம8ன8 ெசா8னா8 எ8க.(57)
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Uலா6 கிடத வ02 +!ற/ ெதா4ைடB ெச9வா6

வாசவா8 2ழG8 மி8ேபா0 யமணி ெகா;ெகா8 மி8ெகா
Yச0பா6 தா; காதி 24டல மில<க நி8றா.

காசி0யா/ கண<ெகா. ெத6வ காத வ தைத ெய8பா..
(இத8 ெபா.): U உலா6 கிடத அ020 - ஆைட C/) கிடத

அ02ைல'; )! ெதா4ைட உற/ ெச9வா6 - பவளைத' ெகா9ைவ

கனிைய' மா+ ெகா4ட ெச9வாயிைன' (உைடயளா6): வாச வா8 2ழG8

மி8ேபா0 - மண ெபாதிய 2ழைல'ைடய மி8 ெகா;ேபா0; வைலB சா)
நகி ஊச0 பா6) ஆ; காதி0 24டல இல<க நி8றா. - வள ைலயி

5சிய சாைத ெதா:>! பா6) ஊசலா; காதிேல 24டல விள<க நி8றவ.;
காஇ0 யா/கண ெகா. ெத6வ காதவதைத எ8பா. - 2 றம ற
யா/கைல ெதா2திைய ெகா4ட ெத6வமாகிய மாத<கிைய! ேபா8ற
காதவதைத என!ப>வா..

(விளக): ”நாணா0 இைற3சி நி றG 24டல சாைத தீ4;!

ேபா2வர-ைடதா6 அைச) இல<க நி8றா.” எ8ப நBசினா கினிய .

ேமH ”யா/விBைச ெதா2தி ெகா4ட ெத6வ - மாத<கி” எ8+< I+வ .(58)
--------551

விள<கினா Dலக ெம0லா Eைணயி8 வன!பி னாேல

யள)ண வாிய ந<ைக கமணி கி/த ேவேபா

Gள<கதி ைல' மாக திட<ெகா4> பரத மி8னி

+ள<2S4 Q! ேதா8றா )ரவ ெவ8ன -4ேட.
(இத8 ெபா.): Eைணயி8 வன!பினாேல உலக எ0லா விள<கினா. - இவ.
EைணயினாH அழகினாH உலெக<2 விளக  றா.; அள) உண -

அாிய ந<ைக2 - ப4பிைன அள) அறியவியலாத இ! ெப4Q2; அ மணி
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கி/தேவேபா0 இள<கதி ைல' ஆக) இட ெகா4> பரத - 8ன

அாிய மணிக. ேதா8றினேபால விள<கிய இளைம ெபாதிய கதி த ைலக.
இ!ேபா) மா ெபலா இடமாக ெகா4> பரவின; மி8னி8 )ள<2 S4

S! ேதா8றா) உ அ எ8ன உ4> - 8ன மி8ெகா; ேபால அைச'

S4ணிய இைட' இ!ேபா) காண!படாம0 உ4> இ0ைல என ஐய நிக%மா+
உ.ள).
----------552

நி8மக ளிவைள நீேய நி8பதி ெகா4> ேபாகி

யி8னிைச ெபா) ெவ0வா னியாவேன யா= மாக

வ8னவ 2ாிய ெள8ன வ;!பணி ெச6வ ெல8றா8
ற8னம ேதவி ேக:> தைதேக தகெத8றா..

(இத8 ெபா.): நி8 மக. இவைள நீேய நி8பதி ெகா4> ேபாகி - இவ. நி8
மகளாவா. இவைள நீ நி8 நக 2 ெகா4> ெச8+: இ8 இைச ெபா)

ெவ0வா8 யாவேன யா= ஆக - இனிய இைசயா ெபா) ெவ0பவ8

எவேனெயனி= ஆக; அ8னவ 2 உாிய. எ8ன - அவ=2 இவ. உாியவ.
எ8+ ெகா>!பா6 என கHழேவக8 Iற; அ;!பணி ெச6வ0 எ8றா8 - நி8

திவ; ெதா4> ெச6ேவ8 எ8+ சீதத8 Iறினா8; த8 அம ேதவி ேக:> கHழேவகனி8 வி!ப)2ாிய மைனயா. அைத ேக:>; தைதேக தக)

எ8றா. - இ9விழிதக- இவDேக உாிய) எ8+ வதி Iறினா..

(விளக): ேபாகி - ேபாக என விய<ேகாDமா. 'யாவ8' எ8ப)

எ2லதிேனா=மாக எ8ப) 2றி) நி8ற). உாிய. எனேவ ெகாைட!

ெபாளாய). அ;ைம! பணி எ8ப) விகார!ப:ட) அ;!பணி ெச6வ0 எ8ற)

அ<ஙனேம ெச6ேவ8 எ8றவா+. தைதேக தக) எ8ழி தக) எ8ற)

2றி! ெமாழி; அவ:கி) த2தியாகா) எ8+ வதியப;யா.(60)

---------553

னிவ ேபாக 5மி! ேபாக: டா) ெப +
தனியவ ராகி வா/த0 சா)ய ரதனி னி0ைல

கனிப> கிளவி யா த< காதல கவானி +3சி

பனியி விபி ேறவ பா8ைமயி ெற8+ ெசா8னா8.
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(இத8 ெபா.): (அ)ேக:ட ம8ன8); கனிப> கிளவியா - கனியைனய

ெமாழி'ைடய மகளி ; னி- அ ேபாக 5மி! ேபாக :டா) ெப + -

ெவ+!ப ற இ8ப-லகிேல இ8பைத தைடயி8றி! ெப றாH; தனியவ ஆகி

வா/த0 அதனி8 சா)ய இ0ைல - தனிதவராகி வா/வதி= இற)ப>

வத பிறிதி8 இ0ைல; த காதல கவானி0 )3சி8 - அவ த கணவாி8

)ைடயிேல )யில! ெபறி8; பனி இ விபி8 ேதவ பா8ைமயி + - 2ளி த
ெபாிய வா=லகிேல வானவாி8பதி8 பா8ைம'ைடய); எ8+ ெசா8னா8 எ8+ Iறினா8.

(விளக): இBெச6'D (554) அ>) வவ) ”தைதேக” எ8+ வதிய

த8மைனவி தாரணி2 Iறியன. ெப + - ெப றவிட). சா)ய - இறதலா0
வ )8ப. அதனி0 - அதனித வா/வி=< கா:;0.(61)

----------554

* ப> லவ8 ெசா8ன S4ெபா Qைழதி யா=

ேவ கட றாைன ேவத E/திர தாH ேநேர8

ேச கைட மத ைவ ேநாகி சி0லாி தட<க ண<ைக

பா ப> கால வதா பா8ைமயா வில2 கி பா .

(இத8 ெபா.): *0ப> லவ8 ெசா8ன S4ெபா.யா= Sைழ) *Hண த கணி Iறிய S4ணிய ெபாைள யா= SQகி ஆரா6ததனா0;

ேவ0 கட0 தாைன ேவத E/) இரதாH ேநேர8 - ேவேலதிய கடலைனய

பைட'ைடய ேவத விபி இரதாH ஒ9ேவனாயிேன8; ேச0கைட மத ைவ
ேநாகி8 சி0 அாி தட<க4 ந<ைக - ேசG8 கைட ேபா8ற கைடயிைன'

ேநாகிைன' சிலவாகிய ெச9வாியிைன' உைடய ெபாிய க4ணின. ஆன

இவD2; பா0ப> கால வதா0 - ஒவ8பா0 அைட' கால வததாயி8;

பா8ைம யா வில2கி பா - அ9Jைழ எவ தா விலக வ0லவ ? (ஆதG8

ேந ேத8).

(விளக): * ப>லவ8 எ8ற) கணிைய. மத ைவ ேநா2 - மயகத

பா ைவ. பா0 - (ஒவ8) பகGேல. பா8ைம - ஊ/விைன. ஆதG8 அத 2

ேந ேத8 எ8ப) எBச! ெபா..(62)
--------555

பைட!ப< க பி னாட8 பாைவைய! பாி- நீகி
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ெகாைட2ாி! பால ெவ0லா< ெகா>தபி8 I + :2

விைட!ப தாைன ேவத8 ேவ4>வ ெவ+!ப ந0கி

ெதா>தல ேகாைத Eணா பதிகி) ெசா0G னாேன.

(இத8 ெபா.): பைட! அ<க பினா. - (அ) ேக:ட) (பிறரா ) பைடத காிய
க ைடய தாரணி: த8 பாைவைய! பாி- நீகி-த8 மகளி8 வதைத நீகி;

ெகாைட2 உாி!பால எ0லா ெகா>தபி8 - ெகா>த 2ாியன ெவ0லா

ெகா>த பிற2; I + உ:2 விைட! அதாைன ேவத8 - I +வ=
அ3 (பிறரா0) ேவ+ப>த காிய பைடயிைன'ைடய ேவத8; ேவ4>வ
ெவ+!ப ந0கி - (தைத2) ேவ4>மவ ைற மி2தி' ந0கி; ெதா>)
அல ேகாைத Eணாபதி2 இ) ெசா0Gனா8 - ெதா>) மல த
மாைலைய'ைடய Eணாபதிைய ேநாகி இதைன Iறினா8.

(விளக): கணவ8 கேத த8 கதாதG8, பிற பைடத காிய க பாயி +.

க பினா. - தாரணி. பாைவ : உவமவா2ெபய ; காதவதைத. விைட! ேவ+ப>த0. ெவ+!ப - மிக : உாிBெசா0. Eணாபதி - ஒேப;.(63)
------556

உடபிெனா >யிாி பி8னி ெயாவயி னீ<க0 ெச0லா

ெந><கQ ேதாD ேபாH ேநாிைழ அாிைவ நீநி8

றட<கணி தனிைம நீ<க தைத' தா' மாகி

யட<கல ர:ட ேவலா னாைணயி ராமி ென8றா8.
(இத8 ெபா.): உடபிேனா> உயிாி8 பி8னி - உட உயி ேபால ஒ8றி;
ஒவயி8 நீ<க0 ெச0லா ெந><கQ ேதாD ேபாH ேநாிைழ அாிைவ ஓாிட) நீ<காம0 நீ4ட க4க. ேபால- ேதா.க. ேபால-

உ+)ைணாி' அழகிய அணி'ைடய அாிைவேய!; நீ நி8 தட<கணி தனிைம நீ<க

- நீ உ8=ைடய ெப<க4ணியி8 தனிைம விலக; தைத' தா' ஆகி -

தைத' தா'மா2க! அட<கல அ:ட ேவலா8 ஆைணயி ஆமி8 எ8றா. -

பி8ன , நீவி இவ பைகவைர ெவ8ற ேவலானான சீததனி8 ஆைண!ப;

நட!Rராக எ8றா8.

(விளக): 'ஆகி' எ8பத 2 'ஆ6' என எBச!ெபா. ெகா.வ) ஒ8+.
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இ) கHழேவக8 காதவதைதைய Eணாபதியிட ஓபைட ெச6த). உாிைம
ேதா8ற நி8 தட<க4ணி எ8றா8. ேவலா8 - சீதத8. ஆைணயி -

ஆைணைய'ைடZ . (64)
--------------557

அமணி வயிர ேவ6த வ<கல! ேபைழ ைய3_

ெறாிமணி ெசெபா னா த விராயிர யவன! ேபைழ

திமணி! 5ணி னா 2B சினதைல ம%<க G8றி

2மணி ;யி ேற6த தர8றம ெகா.க ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): அமணி வயிர ேவ6த அ<கல ேபைழ ஐ3_+ - அாிய

மணிகD வயிர இைழத அாிய அணிகல! ெப:; ஐ*+; எாி மணி

ெசெபா8 ஆ த யவன! ேபைழ இராயிர - ஒளிவி> மணி' ெசெபா8=
நிைறத யவன நா:>! ெப:; இர4டாயிர (ெகா>)) திமணி!

5ணினா 2B சின தைலம%<க0 இ8றி 2மணி ;யி8 ேத6த - அழகிய
மணிகல8கைள'ைடய கHழேவக 2! பைகவ ேம சின ெக>த0

இ0லாைமயா0, அவ கDைடய நிறமி2 மணி;ைய அவ8 அ;யிேல

ேத6!பித; தர8 தம ெகா.க எ8றா8 - தர8  றைத' ெகா.க எ8+

ெகா>தா8.

(விளக): யவன! ேபைழ - யவன நா:; ெச6த ேபைழ. 5ணினா8 -

கHழேவக8. ;யி 2மணி என மாறி அவ8 அ;யி0 என வவி) ;க.(65)

------------558

ப0விைன! பவள! பா6கா பமணி யிழிைக வபா

ந0லகி0 வி க:; றவிெசா> நிைலக4 ணா;

ெம0Gய Uப :; ேமத2 நானB ெச!ேபா

ட0ல-< ெகா.க ெவ8றா னண<2ைட நிண<ெகா. ேவலா8.
(இத8 ெபா.): ப0விைன! பவள! பா6கா0 பமணி யிழிைக வ ஆ ந0

அகி0 வி க:;0 - பல ெதாழி I+கைள'ைடய பவளதா பரத கா0கைள'
திய மணியிைழத ைகB ாிைகைய' உைடய மண<கம/ ந0ல அகி ைக
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ெபா<2 க:;H; தவி ெசா> நிைலக4ணா; ெம0Gய Uப ேமத2 நானB

ெச!ேபா> - தவி நிைலக4ணா;' ெம8ைமயான இதள ெபைம' ற

%2B ெச!; அ0ல- - பிற-: அண<2 உைட நிண ெகா. ேவலா8 ெகா.க

எ8றா8 - )8பத ஊ8த<கிய ேவைல'ைடய ம8ன8 ெகா.க

எ8+ைரதா8.

(விளக): இதள - ெந!பி><கல. ஒ>, ஓ> : எ4Q! ெபாளன.

Uப:; - இதைன இதள எ8ப நBசினா கினிய . இதைன இ காலதா
”Uபகா0” எ8+ வழ<கின . இ) Uபவக0 எ8பத8 ம^உ! ேபாH. (66)

-------------559

விளகழ H+த ேபாH விசி'+ ேபா ைவ தீேத8
+ளகற ெவா%கி ய8ன )6யற திர4ட தி4ேகா0

ெகாளத2 திவ- தி<க: ேகாணிைர தைனய வாணி

யள!ப3 ைவெகா ண0யா ழாயிர மைமக ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): விள2 அழ0 உ+த ேபாH விசி உ+ேபா ைவ - விளைக
அழைலB ேச தினா ேபாH நிறதனவா6 ெதாியாம ேபா த

ேபா ைவயிைன'; தீ ேத8 )ள2 அற ஒ%கி அ8ன )6 அற திர4ட

தி4ேகா0 - இனிய ேத8 அ¬வி8றி ஒ%கினா ேபா8ற ) இ8றி திர4ட

நர; ெகாளத2 திவ- - ெகா.ள தக வா க:;ைன' உைடயவா6; தி<க.
ேகா. நிைரதைனய ஆணி - ேகா.கைள நிைரதைனய எ4ணா. தி<கைள!

ேபாHமா+ ஆணிகைள'ைடய; அள!ப அ3 ைவ ெகா. ந0யா/ ஆயிர அைமக

எ8றா8 - மதி!பிட கியலாத இனிைம ெகா4ட 2 றம ற யா/க. ஆயிர

ெகா4> வக எ8றா8.

(விளக): ேகா. நிைரத தி<க. பதாி0 ேதாைலB Cழ >கின ஆணி2

உவம. 'விளகழHவி8 விசி'+பBைச' (ெபாந-5) 'உகின8ன ெபா)+
ேபா ைவ' (ெபபா4-9) 'ெதா;திாிவ8ன ெதா4>ப> திவவி -க;!பைக

யைன)< ேக.வி ேபாகா 2ரேலா ) ெதா>த கி ாி நரபி8'

(மைலப>கடா. 21 - 3) ')ைளவா6 U த )ர!பைம ஆணி - எ4ணா. தி<க.

வ;வி றாகி' (ெபாந. - 10 -11) எ8றா பிற. (67)
-------------
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560

அரெகறி 2வைள வா:க ண9வைள ேதாளி னாைள!
பர!பைம காத றாய ப ப0கா 0Gெகா4>

தி!ற ெகா>த ெசெபா

றாமைர ேபா8+ ேகாயி0

ாி2ழ8 மடைத ேபாக! லெபா> ம;த த8ேற

(இத8 ெபா.): அர2 எறி 2வைள வா. க4 அ9 வைள ேதாளினாைள -

(உறைவ! பிாித 2 அ%) சிவதG8) இ<2Gக ஊ:;ன 2வைள மல ேபா8+

ஒளி< க4கைள' அழகிய வைளயணித ேதாைள' உைடய தைதைய - பர!
அைம காத0 தாய ப ப0 கா0 0G ெகா4> - பரவிய அ8ைப'ைடய

அ8ைனய ப பல ைறயாக த%விெகா.ள; தி றெகா>த ெச ெபா8
தாமைர ேபா8+ - திமகைள! ேபாகவி:ட சிவத ெபா றாமைர மல ேபால;
ாி2ழ0 மடைத ேபாக ேகாயி0 லெபா> ம;த) - க:ட!ப:ட

2ழGனாளாகிய தைத ெச0வதா0 அர4மைன வத)ட8 ேசா த).
(விளக): 0Gெகா4> - த%விெகா.ள : விைனெயBசதிாி. 'ெதாடர0 இ+தி

த8 தாவாி8, லகர றகர ெவா றாகH உாிேத' (ெதா0-உயி மய<. -12)

எ8பதனா 'ப ப0கா0' எ8+ ெகா.க.

'ஒழியா)' (ெதா0 - ெதாைக - 15) எ8பதனா0, இர4டாவ) விாி) தாரணிைய'
அ0லாத தாயைர' 0Gெகா4> ேபாக எ8+ ஆ. இ9வா+ விாி!பி8,
'ெகா4>' எ8= எBசைத 'ெகா.ள' என திாிக ேவ4டா.

தைத நீ<கிய அர4மைன ெபாGவிழதைம2 ேதவ ”தி!றெகா>த
ெசெபா றாமைர ேபா8+” என உவைம எ>) Iறிய) நிைன)
நிைனதி8ற பாலதா. (68)
----------561

காெபா8 ெச6த பிBச< கதி மணி 2ைடெயா ேடதி

தாபல கவாி Eச கி4கிணி த)ப நாக!

பாைப தைனய வ02 ப0கைல மிழ ற ேவகி

யாபனா றதB ெச9வா யரசைன ெதா%) நி8றா..
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(இத8 ெபா.): ெபா8 ெச6த கா பிBச - ெபா8னா ெச6த காைப'ைடய

பிBசைத'; கதி மணி 2ைடெயா> ஏதி - ஒளி மணியிைழத 2ைடைய'

ஏதி; பல கவாி Eச - பல மகளி கவாி Eச; கி4கிணி த)ப - கி4கிணி ஒGக;
நாக! பா ைபத அைனய அ020 ப0கைல மிழ ற - நாக! பா பட

விாிதா ேபா8ற அ02G8 ேம ப0மணிகைள'ைடய ேமகைல ஒGக; ஆப0

நா+ அதB ெச9வா6 ஏகி - ஆப0ேபால மண2 அத மைனய

ெச9வாயிைன'ைடயா. ெச8+; அரசைன ெதா%) நி8றா. - அரசைன வண<கி

நி8றா..

(விளக): 'பல மகளி பிBசைத' 2ைடைய' ஏதி கவாிைய' Eசிவர'
எ8க. நா+த0 – ேதா +தHமா.

பிBச - RG2ைட. ைபத0 - பட விாித0. ஆப0 நா+ அதB ெச9வா6

எ8= ப8ெமாழிெதாட காதவதைத எ8= ெபா:டா6 நி8ற). அரச8

- கHழேவக8.(69)
-------------562

அ;கல மர ற ேவகி யெபற றாைத பாத

;கல3 ெசாாியB ெச8னி யிைற3சH ாி) மி8=

ெகா;!பல Sட<கி யா<2 ேதாழிய 2ழா) ணி ப

வ>தன8 0G ேவத8 னா +கி லா) ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): அ;கல அர ற ஏகி - அ;யி0 அணித சில கி4கிணி'
ஒG!பB ெச8+; அெபற0 தாைத பாத ;கல ெச8னி ெசாாிய ாி)

இைற3சH - அைமயாக கிைடத தைதயி8 அ;கைள ;யி0 அணித

கல8க. சித தைலயா0 2னி) வண<கி; மி8= ெகா;! பல Sட<கி ஆ<2

ேதாழிய 2ழா). நி ப - மி8ன ெகா;க. பல அைசவனேபா8+ நி8ற

ேதாழிய 2%விேல நி ப; ேவத8 அ>தன8 0G ஆ +கிலா) ெசா8னா8 -

ம8ன8 அவைள ெந<கி த%வி! பிாிதலா றாம0 இதைன Iறினா8.

(விளக): 'மி8= ெகா;' என! ெபா:ெபய 2 உகர வ0ெல%)!

ேப+ (ெதா0. .ளி மய<. 50) இேலசா ெகா.க.

0G - 0ல என திாி); 'இைற3சH அ>தன8 0ல. (அவ. ெச8+)

ேதாழிய 2ழா). நி ப, ஆ +கிலா) ெசா8னா8' என மா றி I:>வ
நBசினா கினிய .(70)
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------------563

வலாி Z8ற தம4மிைச யவ க: க0லா0
வலாி பயைத எ6தா தைனயேர மகளி ெர8ன

நலாி தைனய காத ேறவித8 னைவைய நீ<க

2லாி தைனய 28றி

கதிபதி Iறி னாேன.

(இத8 ெபா.): வலாி ஈ8ற த ம4மிைசயவ க:> அ0லா0 - வலாிB

ச<2 தத ) நிலமிைச வா/வா ேகய8றி; வலாி பயைத எ6தா) - வலாி
அதி8 பயைன அைடயா); மகளி அைனயேர எ8ன - ெப4கD த<க.

தாய2 அத8ைமயேர எ8+; நலாித அைனய காத0 ேதவித8 நைவைய

நீ<க - ந8ைமேய ஒ வ;- ெகா4டா ேபா8ற காதைல'ைடய த8 மைனவி த8

வதைதவிட; 2ல ாித அைனய 28றி 2 அதிபதி Iறினா8 - ந 2லேம ஒ

வ;- ெகா4டா ேபா8ற ெவ.ளிமைல தைலவ8 Iறினா8.
(விளக): இB ெச6'ளி8க4 ேதவ ,

”சீ ெக% ெவ4த அணிபவ  க0லைத

நீேள பிற!பி= நீ கைவதா எ8ெச6'

ேத<கா0 Sமக. Sம2மா< கைனயேள.”

என வ பாைலகG (9-15-17) கதிைனB சிறி) மா றி அைம)
ெகா4; தலறிக.(71)
-----------564

இ8ைவ யாெழா ட8ன மிள<கிளி மழைல ம3ைஞ

ெபா8ைன Yக மதி ெபாறிமயி ! றவ ெபா8னா
ெம8ன மளி ேனாகி8 மானின மாதி யாக

த8ற3 Cழ! ேபாகி தளிாிய0 விமான3 ேசா்தா..
(இத8 ெபா.): இ8ைவ யாெழா> - இனிய ைவ த யா%ட8; அ8ன

மழைல இள<கிளி ம3ைஞ - அ8ன இளைம ெபாதிய மழைல'ைடய கிளி'
மயிH; ெபா8ைன Yக மதி - ெபா8 அணி அணித க<2ர<2 ெப4

2ர<2; ெபாறி மயி ! றவ - .ளிகளாக மயி ெபாதிய றா-; ெம8ன
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மளி8 ேநாகி8 ெபா8 ஆ மானின - ெம8ைமயான ன)2ாிய ம4ட

இனிய ேநா2 ெகா4ட, ெபா8னிற ெபாதிய மா8திர.; ஆதி ஆக - தலாக;

த8 ற Cழ! ேபாகி - த8 பகGேல CழB ெச8+; விமான தளிாிய0 ேச தா. விமானைத தளிரைனய ெம0Gயளா தைத அைடதா..

(விளக): மதி: ெப4ெபய ; '2ர<2 - ஊக மதி' (ெதா0-மர. 67)
எ8றா . றவ - சிதிர! றா.

இதி Iற!ப:டவ +. அ8ன கிளி ம3ைஞ எ8= 8+ தைதயா0
வள க!ப:ட பறைவக., Yக மதி றவ மானின தGயன ெபா8னா

ெச6ய!ப:டைவ என ெகா.க. இ9ேவ +ைம ேதா8றேவ ஆசிாிய ெபா8ைன

Yக. மதி றவ எ8+, ெபா8னா மானின எ8+ அைடண ேதாதின

எ8க. சி பதிற8 ெதாிேதா)வா , ெபாறி மயி !றவ, ம. இ8ேனாகி8

மானின எ8+< Iறின .(72)
------------------ேவ+
565

ெவ றிேவ8 மணி;, ெகா றவ ெனாமக
ள றமி0 ெபபைடB,  றேமா ;ய<கினா..

(இத8 ெபா.): ெவ றிேவ0 மணி; ெகா றவ8 ஒ மக. - ெவ8றி
ேவைல' மணி;ைய' உைடய ேவதனி8 தனி மக.; அ ற இ0 ெபபைட

- நீ<2த0 இ0லாத ெப பைடயாகிய;  றேமா> இய<கினா. -  ற)ட8
ெச8றா..
---------566

க4ணய களி!பன, வ4ண0யாைன யாயிர
வி4ணக திய<2ேத, ெர4ணவ றிர:;ேய.

(இத8 ெபா.): க4 அய0 களி!பன - க4 ணேக மதைடயனவாகிய;

அ4ண0 யாைன ஆயிர - ெபைம த<கிய யாைனக. ஆயிர; வி4 அக)

இய<2 ேத எ4 - வானி ெச0H ேத களி8 எ4ணிைக; அவ + இர:; யாைனகளி= இமட<2.
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(விளக): இர:; எ8ற) இர4டாயிர எ8றவா+. (74)

----------567

வி பைட வில2வ, ெபா பைட! ரவி'
 பட கிளதவ றி, ன ைடய நா றிேய

(இத8 ெபா.): வி பைட வில2வ - அைப த விைரவினா0

வில2வனவாகிய; ெபா8 பைட! ரவி' - ெபா8னா ெச6த கலைண

தGயவ ைற'ைடய 2திைரகD; 8பட கிளதவ றி8 -  Iறிய
யாைனகளி=; நா றி ந0ைடய - நா82 மட<2 ற ந0ல பகதன.

(விளக): வி பைட - வி0லா0 எ6' அ. ெபா பைட - ெபா8னா ெச6த

கலைண தGயன. ”ெபாலபைட ெபாGத...... ரவி”' எ8றா ,
மைலப>கடாதி= (573). நா றி - நா82 மட<2. (75)

---------568

பா+ைட! பதிேவ0, E+ைட யிைளய

மாறிர:; யாயிர , I+த காியேர.

(இத8 ெபா.): பா+ உைட! பதி ேவ0 - ப)க. C% ஒளிமி2 ேவ0 ஏதிய;

E+ உைட இைளய - சிற! ற Eர கD: ஆ+ இர:; ஆயிர -

ப8னீராயிரவ ; I+த 2 அாிய - அவ ெச!த 2 அாிய திறHைடய .

(விளக): 'I+த 2 அாிய ' எ8பத 2!, 'பைகவ வ3சின I+த 2 அாிய '

எ8ப நBசினா கினிய . (76)
------------569

மாகநீ. விபிைட, ேமகநி8 றி;தG

னாகநி8 றதி தவ , ேககலாவ தி0ைலேய.
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(இத8 ெபா.): மாக நீ. விபிைட - தி2களி0 நீ4ட வானதிேல; ேமக

நி8+ இ;தG8 - கி0 மைழ ெப6த 2 இ;ததா0; நாக நி8+ அதி ) -

யாைனக. (த இனதி8 பிளி+த0 எ8+ எ4ணி) நி8+ தா பிளி+தலா0;

அவ 2 ஏக0 ஆவ) இ0ைல - அவ க:2B ெச0ல ;வதி0ைல.

(விளக): த பைடகளி0 யாைனக. நி பதனா0 இவ க. ெச0ல ;யவி0ைல.

மாக - கிHமா; வா=2 நில)2 இைடயி0 உ.ள இட எ8ப (பாி1.47) பாிேமலழக . நாக - யாைன. அதி ) எ8= எBசைத அதிர எனB
ெசயெவெனBசமா2க. அவ -  Iற!ப:ட E+ைடய இைளஞ . (77)

----------570

ெவ3சின ெவ2ளியி , 23சர ழ<கG
ம3த வயிறழி, த3சிநீ 2தேவ.

(இத8 ெபா.): 23சர ெவ3சின ெவ2ளியி8 ழ<கG8 - யாைன ெகா;ய
சினமாகிய ெவ2ளிேயா> ழ<2வதா0; ம3 அ3சி த வயி+ அழி) நீ

உ2த - கி0க. அBச  + வயி+ கல<கி நீைரB ெசாாிதன.

(விளக): கி0 தG0 இ;த), பிற2 மைழ ெப6த) எ8பதா. (78)

-------------571

ேவழ மதெதா>, தா/ய0 கல)ட
னா/கட லகற, E/தர விைரதேத.

(இத8 ெபா.): ஆ/கட0 அக ற E/தர - ஆ/கடG8 ந>- கைர2! றேத
வி%மா+; ேவழ மதெதா> தா/ய0 கல) - யாைனகளி8 மத)ட8
தா/த கி0 ெப6த நீ< கலதலா0; விைரத) - கிலாH களி+களாH
தைடயி8றி நா பைட' ெச8ற).
------572

ம0ல8மா கடGைட, க0ெலன கல<கவி/
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த0லH ற%<கிய, ெச0வ= ற ெச!வா.
(இத8 ெபா.): ம0ல0 மாகடGைட - வளமி2த ெபாிய கடGனிைடேய; க0 என

கல கவி/) - க0 எ= வத ஒG எழ கலைத கவி/) வி:>; அ0ல0

உ + அ%<கிய - )8ப உ + வதிய; ெச0வ8 உ ற ெச!வா - சீதத8

அைடதவ ைற இனி இயேவா.

(விளக): இ) *லாசிாிய I + - SதG! 2த0. (80)

---------573

பானிற! பனிவைர, ேமனிற மி2தன
நீனிற நிழ8மணி, தானிைர தகெமலா.

(இத8 ெபா.): பா0 நிற! பனிவைரேம0 - பா0ேபா8ற நிறைடய

பனிமைலயி8 ேம0; நிற மி2தன - நிற3 சிறத மணிகைள'; நீ0நிற நிழ0 மணி

- நீல நிற ஒளி மணிகைள'; அகெமலா நிைர) - க!பG8 உ:ற எ0லா

நிைறவி).

(விளக): சீதத8 அறியாமேல அவ8 மரகலேத நிைறதா8 தர8. இ! பா:>

2ளக. (81)
------------574

வ3சமி8 மனதினா, ென3சக க8+க
வி3ைசய ெபமக8, வ3செம8 +ண தினா8.

(இத8 ெபா.): வ3ச இ0 மனதினா8 ெந3சக - ெவ.ைள'.ளதவனாகிய

சீததனி8 உ.ள; க8+ உக - உவ) உவைக ஒ%க; வி3ைசஅ ெபமக8

வ3ச எ8+ - விதியாதர! ெபமகனான தர8; வ3ச எ8+ உண தினா8 -

மாைய எ8பைத விளகினா8.

(விளக): விளகின) ேம0வ3 ெச6':களி கா4க.
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வ3சமி8 மனதினா8 எ8ற) சீததைன. தா8 பிற2 நலேம ெச6'

த8ைமய8 எ8ப) ேதா8ற! ெபமக8 எ8றா . (82)
-----------575

ந<ைகத8 னலதினா8, ம<20ெவ.ளி மா0வைர

ெய<2ம8ன ாீ4;னா , ச<2வி தாைனயா .

(இத8 ெபா.): ம<20 ெவ.ளி மா0வைர எ<2 - கி0 த%- ெபாிய

ெவ.ளிமைல %வ); ந<ைக த8 நலதினா0 - தைதயி8 அழைக விபி;

ச<2 வி தாைனயா ம8ன ஈ4;னா - ச<2க. ழ<2 பைடயிைன'ைடய
ேவத க. வ) 2%மின .
-----576

ஈரல<க ேல)ேவ, லாரல<க8 மா பினா8
கா கலத ைககணி, சீ கல) ெச!பினா8.

(இத8 ெபா.): அல<க0 ஏ) ஈ ேவ0 அல<க0 ஆ மா பினா8 மாைலயணித, பைகவ மா ைப! பிள2 ேவைல', மாைல ெபாதிய

மா ைப' உைடய அரச=2; கா கலத ைககணி - கி0 அைனய ைக'ைடய
கணியானவ8; சீ கல) ெச!பினா8 - தைதயி8 சிற!ைப உளதி கல)
Iறினா8.
----------577

மாத வா/- ம4ணேத! யாதலா லல<கல
தாதவி/த மா ப! நி8, காதலா8 கடHளா8.

(இத8 ெபா.): அல<க0 அ தா) அவி/த மா ப - மாைலகளி8 அழகிய தா)

அவி/த 2ாிய மா பேன!; மாத வா/- ம4ணேத ஆதலா0 - தைதயி8 வா/நில-லகிேல ஆைகயா0; நி8 காதலா8 கடHளா8 - நி8 ந4ப8 கடGைடB
ெச0கிறா8.
---------
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578

எ8+Iற ெவ8ைனேய, )8+காத ேறாழைனB
ெச8+நீ ெகாண ெகன, வ8+வத வ4ணேம.

(இத8 ெபா.): எ8+ Iற - எ8ற கணி Iறியதா0; எ8ைன நீ )8+ காத0

ேதாழைனB ெச8+ ெகாண க என - எ8ைன (அரச8 ேநாகி) 'நீ எ8 அ8+

ந4பைன! ேபா6 ெகா4> வக' எ8+ ெசா0ல; அ8+ வத வ4ண - நா8

அ8+ வத வ4ணமா2.
---------579

)8ப ற வ கலா, G8பமி0ைல யாதG
ன8பம றி யானிைன, )8பதா ெறாடகிேன8.

(இத8 ெபா.): )8ப உ றவ 2 அலா0 - )8ப அைடதவ கDேக

அ0லாம0; இ8ப இ0ைல, ஆதG8 - (ம றவ க:2) இ8ப கிைட!பதி0ைல

ஆைகயா0; அ8ப! யா8 நிைன )8பதா0 ெதாடகிேன8 - அ8பேன நா8

உ8ைன )8பதினா பிணிேத8.

(விளக): இ கதிைன கபநாட த< காவியேத ெபா8ேபா ேபா றி!
ெபாதி).ளா . ”)8ளெதனி8 அ8ேறா கள)” எ8ப) இராமாவதார

(க<ைக!. 69). அ8ப : விளி. ெதாட2த0-பிணித0. நி8=ைடய இ8பைத
மி2தி!ப>தேவ யா8 இதைனB ெச6ேத8 எ8ப) க). (87)
------580

Rைழெச6) ெப றன8, வாழிெய8+ மாகட
லா/வி தி:ட வபிைன, ேதாழ B:; கா:;னா8.

(இத8 ெபா.): Rைழ ெச6) ெப றன8 - உன2 வத4டாகி நி8ைன

ேதாழைம ெகா4ேட8; வாழி எ8+ - (இனி நின2 )8பமி8றி) வா/க

எ8+ைர); மாகட0 ஆ/விதி:ட அபிைய ேதாழ B :; கா:;னா8 -
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ெப<கடG0 சீதத8 க4Q2 ம:> ஆ/திய கலைத' அவ8
ேதாழைர' (தீைமயி8றியி!பைத) உண தி கா:;னா8.

(விளக): சீதத=ைடய மரகலதிேல மணிகைள நிைறவித தர8 பி8ன  தா8
அவைன மாயதினா ெகா4> ெச8றைத Iறி கல ேதாழ
தீதி8றியி!பைத உண தினா8 எ8க.

காாிய  றியதா0 ஈ4> உ4ைம'ைரதா8 தர8.
565 த0 580 வைர உ.ள ெச6':க. 2றள; நா8கா6 வத ெகாBசக ஒேபா2
எ8ப நBசினா கினிய . 'ெந6ெயா> தீெயாக - ெச6யாைனB ேச வா 2! -

ெபா6யாத -.ளேம - ெம6யாத0 ேவ4>ேம' (ெதா0. ெச6.149 ேம ) எ8பதைன

ஆதாரமாககா:>வ அவ . பி காலதிய பாவினதி0 இ) வ3சி)ைறயாக

அைம'. (88)
------------ேவ+
581

ேத8ற மாாி ேபா8+ தி9விய கிளவி தமா

a8ற 2தி ேவலா =.ளக< 2ளி ) வி3ைச

ேகா8ற )8ப ம ெற8 2லெதா> ;க ெவ8றா8
கா8+வி0 வயிர E கனமணி 2ைழயி னாேன.

(இத8 ெபா.): ஊ8 த 2தி ேவலா8 - ஊ8 ெசாாி' 2தி ேதா6த

ேவலானாகிய; வயிர வி0 கா8+ E கனமணி 2ைழயினா8 - வயிர ஒளிைய
உமி/) E பத மணிைய'ைடய 2ைழயணித சீதத8; ேத8 த மாாி

கி0 ேபா8+ தி9விய கிளவி தமா0 உ. அக 2ளி ) - ேதைனB ெசாாி'

கி0 ேபா8+ ெப6த இனிய ெமாழிக. உ.ளதி 2ளி Bசியைட);

வி3ைசேகா8 த)8ப எ8 2லேதா> ;க எ8றா8 - விதியாதர ேவத8

தத இத8ைமயான )8ப எ8 2ல உ.ள அள- நட!பதாக எ8றா8.

(விளக): 8ன B சீததைன ேநாகி (580) ”Rைழ ெச6) ெப றன8” எ8ற தர8

Iறிய ெமாழி' அத 2 இ ”)8ப ம ெற8 2லெதா> ;க” எ8+ சீதத8

ம+ெமாழி Iறிய) க ேறா ெந3சைத ெநகி/2 ேபாி8பைடயனவாத0
உண க. (89)
-----------
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582

ேதாடல ெதாிய லா8ற8 ேறாழைர க4> காத

aடல  ெத%) ெபா<க -வதா 2ைழய! 0G!
பா; ெபௗவ நீ ! ப:ட) பக த ேலா>

நாடக நா<க D ற ெத8+ைக ெயறி) நகா .
(இத8 ெபா.): ேதா> அல ெதாியலா8 த8 ேதாழைர க4> - இத/ விாித

மல மாைலயானாகிய சீதத8 (பிற2) த8 ந4ப கைள க4>; காத0 ஊ>

அல ) எ%) ெபா<க - காதலான) ெந3சிேல மல ) எ%) ெபா<2தலா0;
உவதா 2ைழய! 0G - அழகிய மாைல 2ைழ'மா+ த%விெகா4>; பா>

இ நீ ெபௗவ ப:ட) பக தேலா> - ஒG ெபாதிய ெபாிய

த8ைம'+ கடG0 ேந தைத உைரத-ட8; ைகெயறி) ந2 நாடக

நா<க. உ ற) எ8றா - ைகெகா:;B சிாி) நா<க. இ<ஙன ஒ நாடக<
க4ட)4> எ8றன .

(விளக): நாடகேபால கா:;யவ8 தர8. உ றெத8+ ைகெயறி) நகா
எ8பதைன ஆ வி2தி பிாி) I:; 'உ றெத8றா ' என ;க.

நாடக நா<க. உ ற) எ8ற) யா<க. இ நிக/BசியிைனB சிறி) க4;ேல
எ8ப)பட நி8ற).

இ!ப2தியி0 *லாசிாிய கா:;ய இ நீ  கல<கவி/ நிக/Bசிெகா!பாக

இனிைம'ைடய ப2தி பிற இலகிய<களிேல கா4ட காி). (90)

--------------583

க:டழ கதிய 4ணி

கவைர யவி யார

ப:ட) ேபா8+ நா6க8 பாி-தீ  தினிய Cழ

ம:டவி/ ேகாைத ேயா> ம4கைன ழவ U 

க:டவி/ தாாி னா8ற8 க;மைன மகி/) கா8.
(இத8 ெபா.): க:> அவி/ தாாினா8 நா6க8 - +2ைடத மாைல'ைடய

வணிக8; க:டழ0 கதிய 4ணி0 கவைர அவி ஆர ப:ட) ேபா8+ -

ெபெந!! ப:ட 4ணி காிய மைலயிH.ள அவி' சதனB சா)

ப:டா ேபா8+; பாி- தீ ) - )8ப நீ<கி; ம:> அவி/ ேகாைதேயா> - ேத8

ெசாாி' மாைலயா. தைத'ட8; இனிய Cழ - ந4ப க. C/)வர; ம4கைன
ழவ U - ம4Qத0 அைமத ழவி8 ஒGமி2 இராசமாரேத; த8
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க;மைன மகி/) கா8 - த8=ைடய காவ0 மைனைய அைட) மகி/)
2தா8.

(விளக): 'க)விய' எ8ப), 'கதிய' என விகார ற).

ஆர-சதன. கவைர எ8ற) ெபாதியமைலயிைன. ம4கைன ழவ-மா Bசைன
அைமத திர4ட மதள. U - ஈ4> இராசமார.(91)

----------584

ெபமைன 2+க ேலா> பிைறெயன வில<கி ேதா8+

திSத8 மைனவி ெசெபா ெகா;ெயன விைற3சி நி ப

வைல ெபாதி !ப வா<கி வ4;ன மிாிய! 0G

கதி நைக +வ8 மாத க4Q+ கவைல தீ தா8.

(இத8 ெபா.): ெபமைன 2+கேலா> - த8 ெபைம ெப ற மைனவியி2
இடைத அைடத-ட8; பிற என இல<கி ேதா8+ திSத0 மைனவி-பிைற
ேபால விள<கி ேதா8+ அழகிய ெந றிைய'ைடய அவ.; ெசெபா8 ெகா; என

இைற3சி நி ப - ெச9விய ெபா ெகா; ேபால வண<கி நி க; வ4> இன இாிய

0G - வ4> I:ட ஓ>மா+ அைண); வைல ெபாதி !ப வா<கி -

வள ைல ைடெகாள த%வி; கதி நைக +வ0 மாத - ஒளி ப கைள'ைடய

ப)ைமயி8; க4 உ+ கவைல தீ தா8 - க4க. அைடதித கவைலைய!
ேபாகினா8.

(விளக): க4களி8 ஏகேம தG0 நீ<2. ஆைகயா 'க4Q+ கவைல'
எ8றா 'மாத க4' எ8பத 2 'மாதாிட' எ8+ ெபா. Iறலா. (92)
----------585

சதிர காத ெம8= த4மணி நிலதி ன<க4

ெவெதாி பிெபா8 ெவ.ளி பளி<ெகா> பவள பா6தி

கெதாி மணியி ெச6த க8னியா மாட ெம6தி!

ைபெதா;! பாைவ ெயா8+ பாிவில. ைவகி னாேள.
(இத8 ெபா.): சதிர காத எ8= த4மணி நிலதி8 அ<க4 - சதிர
காத எ8= 2ளி த மணியாேல ெச6த நிலதினிடதி0; ெவ) எாி
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பெபா8 ெவ.ளி பளி<ெகா> பவள பா6தி - ஓட ைவ) விள<2 திய

ெபா8னா வ அைம) ெவ.ளி' பளி<2 பவள<ெகா4> பா6Bசி; எாி

மணியி0 க) ெச6த - விள<2 மணியா0 U4 அைமத; க8னியா மாட எ6தி -

க8னி மாடைத அைட); ைபெதா;! பாைவ ஒ8+ பாி- இல. ைவகினா. -

திய வைளய0 அணித தைத சிறி) வத இ0லாதவளாக இதா..
(விளக): ெபா8னா வ, மணியா0 UQ, பளி<கினா

ைகயல2,

பவளதா 5:>, ெவ.ளியா0 Iைர' ெகா.க.

சதிரகாத - நிலெவாளி ப:ட-ட8 நீ உமி/வெதா மணி. க) - U4. பாைவ:

காதவதைத. பாிவில.:  ெறBச. (93)
-----------586

பாசிைழ! பரைவ ய02 ப<கதி  கலாப E<க

காக4 பாிய ைவகி கட8றைல கழித பி8னா

Uசணி பரைவ ய02 +ள<2S4 Q!பி

பாைவ

யாச+ வர- தைத வGத) மறியB ெசா8னா8.

(இத8 ெபா.): பாசிைழ பரைவ அ020 ப<கதி  கலாப E<க - ப)ைமயி8
தணி யணித பர!ைடய அ02Gேல ெதாளி E கலாப விதலா0; கா

க4பாிய ைவகி - அதி0 மணிக. அ + E%மா+ I;யி); கட8தைல கழித

பி8னா - அவளிட) நிக/) ைறெய0லா அ<ேக கழித பிற2; U அணி

பரைவ அ020 )ள<2 S4 S!பி8 பாைவ - ஆைடயணித பர!ைடய

அ02ைல' அைச' S4ணிய இைடைய' உைடய தைதயி8; ஆ அ+

வர- தைத வGத) அறியB ெசா8னா8 - 2 ற அ ற வரைவ' அவ.
தைத விபியைத' விள<க Iறினா8.

(விளக): கலாப - ஓரணிகல8. தைத வGத) - அவ. தைத இவைள யா/

ெவ8றா=2 ெகா>க எ8+ )ணித). அவ:2B ெசா8னா8 எ8க. (94)

--------587

வ4>ண மல த ேகாைத வாெயா! ப:> ேநர

ெத4கட லமி த ெப6த ெச!ெபனB ெசறி) E<கி!

ெப4; மா4ைம ெவஃகி! ேப)+ ைலயி னாைள

க4டவ மள நாைள க;விைன ;) ெம8றா8.
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(இத8 ெபா.): வ4>ண மல த ேகாைத வா6 ஒ!ப:> ேநர - வ4>க.

ேதைன! ப2மா+ மல த மாைலயினா. ஆகிய ப)ைம அவ8 வி!ப)2

உட8ப:ட அளவி0; ெத4 கட0 அமி த ெப6த ெச! எனB ெசறித) E<கி ெதளித கடG8 அமி தைத! ெப6த ெச!!ேபால ெந<கி! ப); ெப4;

ஆ4ைம ெவஃகி! ேப) உ+ ைலயினாைள - ெப4கD ஆ4ைமைய விபி
மய<2த 2 காரணமான ைல'ைடய தைதைய; க4டவ மள - பா தவ
மய<2மா+; நாைள க;விைன ;) எ8றா8 - நாைள2 திமண
ாிதி>ேவா எ8ற சீதத8 ெச!பினா8.

(விளக): க:;ய<கார8 உட8ப:ட பிறேக க;விைன ;'மாதG8, அவைன
நாைள உட8ப>வி!ேப8 எ8= )ணிவினா0 இ<ஙன< Iறினா8.

வா6 - ஈ4> ெந3சி 2 ஆ2ெபய . 165-ஆ ெச6':2றி!ைப கா4க க;விைன
- திமண. ப)ைமைய உள!ப>தி ;) எ8றா8 எ8க. (95)

--------588

மா0வைர வயி+ ேபா/) வ0லவ மதியி றத

பா0வைர மணி' ெபா8= ப பல ெகா4> 2

கா0ெபா கழG னா=< காவல க4> ெசா8னா8

ேவ0ெபா தாைன யா= ேவ4>வ விதியி ேனா்தா8.
(இத8 ெபா.): மா0 வைர வயி+ ேபா/) வ0லவ மதியி8 தத பா0வைர

மணி' ெபா8= - ெபாிய மைலகளி8 வயி ைற! பிள) *0வ0லா தம)
அறிவினாேல தத ப2தி!ப:ட மணி' ெபா8=மாக; ப பல ெகா4> 2-

பலவ ைற' ைக'ைறயாகெகா4> ெச8+; காவலன க4> - அரசைன க4>;

கா0ெபா கழGனா= - காG க:ட!ப:ட கழைல'ைடயவ=; ெசா8னா8 (த8 வி!பைத) Iறினா8; ேவ0 ெபாதாைன யா= ேவ4>வ விதியி8

ேந தா8 - ேவGனா ெபாரவ0ல பைடயினா= அவ8 விபியவ ைற

ைற!ப; ஒ!ெகா4டா8.

(விளக): வி!ப; ம4டப3 சைமதH, யாவ வர ர சைறவிதH

தGயன. யவரதி 2 அரச8 உட8படேவ ேவ4>தG8 'விதியி8' எ8றா .
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கழGனா8 எ8ற) சீததைன. தாைனயா8 எ8ற) க:;ய<காரைன. (96)

-------

ேவ+
589

ைமய8மத யாைனநிைர ம8ன8மகி/ தானா!

ெபா6யி0க/ நா6க8மத ெவாளியிெனா> ேபாகி

ெநா6தி8மைன ெய6தியி) ெச6ெகன ெநா;தா8

ெமா6ெகா4ைல பாயைக வி4டல த தாரா8.
(இத8 ெபா.): ைமய0 மதயாைன நிைர ம8ன8 மகி/) - ெச0வB ெச2 ற,

மதயாைன நிைரகைள'ைடய ேவத8 மகி/ததனா0; ஆனா! ெபா6இ0 க/

நா6க8 மத ஒளியிெனா> ேபாகி - நிைறத உ4ைமயான கைழ'ைடய வணிக8
மி2தியான ஒளி'ட8 ெச8+; ெநா6தி8 மைன எ6தி - விைரவி0 E:ைட

அைட); ெமா6ெகா4 ைலபாய ைகவி4> அல த தாரா8 - ெந<கிய
ைலக. பா6தGனாேல அக. விாி) மல த மாைலயினா8 ஆகிய அவ8;
இ) ெச6க என ெநா;தா8 - இதைனB ெச6க எ8+ Iறினா8.

(விளக): ைமய0 - ெச0வB ெச2. ஆனா!க/; ெபா6யி0 க/ என தனிதனி

I:>க. ெநா;த0 - ெசா0Hத0. நா6கனாகிய தாரா8 எ8க. மத - மி2தி! ெபா.
2றிதேதா உாிBெசா0.

”மதேவ மட= வG' மா2.”

”மி2தி' வன! ஆகH உாிேத.” (உாி. 79-80)

எ8ப) ெதா0கா!பிய. (97)
------------590

நானகிட< காைடநக நாகதிைட ந8ெபா8

வானகி> மா:சியேதா ம4டப<ெச6 ெக8ன

மீனதிைட நா.கிழைம ெவ.ளிசைய பக

கானதிைட ேவ<ைகெயழ க4ணின க. அ8ேற.
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(இத8 ெபா.): நான கிட<2 ஆைட நக நாகதிைட - நானகிட<ைக
ஆைடயாக-ைடய நகராகிய )றகதி8 ந>ேவ; ந8ெபா8 வா8 நகி>

மா:சிய) - ந0ல ெபா8ைன'ைடய வாைன நைகதி> அழகிைன'ைடய தாகிய;

ஓ ம4டப ெச6க எ8ன - ஒ ம4டபைதB ெச6க எ8+ Iறினா8 ஆக;

ெவ.ளிகிழைம சைய பக மீன) இைடநா. கானதிைட ேவ<ைக ெயழ -

ெவ.ளிகிழைம', திதிைய' ெப ற உதிர:டாதிநா. சி<க உதயமாக

கணிக. %த 2றிதன .

(விளக): நான - %2; 2ளிதலா %2ைடதாயி +. 'வா8 நகி>'
எ8பத 2 'வாைன தீ4>' எ8+ ெபா. ெகா.க. 5ர:டாதியி8

நாலா<காH உதிர:டாதி' இேரவதி' மீன ராசியாதலா0, உதிர:டாதி

ந>நாளாதலா0, 'மீனதிைடநா.' எ8றா . திதிைய, அ:டமி, திரேயாதசி

எ8பவ றி0 திதிைய சிறதG8, 'சைய பக' எ8றா . ேமடதி8  I+

ேமடராசியி8 I+; இர4டா< I+ சி<கராசியி8 I+; 8றா< I+
த=ராசியி8 I+. ஆதலா0, ேமடதி8 ந>I ைறB சி<கதி8 உதயமாக

விதிதா . இ) Iறி +, சி<கேத பிரக(பதியாதG8. ெவ.ளி த0 வியாழ
மீறாக கிழைம ஏழாயவா+, உதிர:டாதி த0 உேராகிணி Zறாக நா.
ஆறாயவா+ I>மா+ எ8ைனெயனி8, இ தி<களி சதய த0
ஆயிGயதள- சதிர8 வ தி) வதG8, வியாகிழைம2 உேராகிணி

I; +. இதனாேன, ேம0, 'ஒ4ணிற -ேராணிY த ஒளிமதி ஒ4ெபா8 ஆ:சி'

(சீவக. 620) எ8+ வியாழகிழைமயிH சிறி) நாழிைக உேராகிணியாக Iறினா .
சைய, திதிைய, அ:டமி திரேயாதசி எ8பன. இவ +. ஈ4>B சிற!!ப றி

திதிைய ம:>ேம உண தி நி8ற) (98)
-----------591

ந:!பைக ':கிெனா> ந8ெபா8விைள கழனி
ப:;ெனா> ப3)கி0 ைபெபாெனா> கான
ம:டைவ வ0சியிெனா ;யா)ெமாழி யாம

ெலா:;!பதி னாயிரவ  +ய0 கி8றா .
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(இத8 ெபா.): ந8ெபா8 விைளகழனி ப:;ெனா> ப3 )கி0

ைபெபாெனா> காண அ:ட ைவ வ0சியிெனா> - ந0ல ெபா8 விைள'<

கழனி' ப:> ப3 ெபா8= பழ<கா சைமத பக ேசா+ என இவ றி0;
யா) ஒழியாம0 ஒ:; - யா) 2ைறயி0லாம0 அ+தியி:>; ந: பைக

உ:கிெனா> - தமி I;' மா+ப:> இவ=2 அ3தHடேன; உ +!
பதினாயிரவ ய0கி8றா - இ9ேவைலயிேல கU8றி! பதினாயிரவ

ய0கி8றன . விளகெபா8 இ:டா ெபா8 விைள'< கழனி. ெபா8

உ4டாத 2 காரணமான கழனி'மா. ப3 - )ணி. 'ஒ>'யா- எ4Q!

ெபாளன. வ0சி - சமணராதG பகHண-. (99)

-----------592

வ4>ப> ேதறனற வா6விெடா> பகி

க4டெதாழி கணிBசிகளி கயபடந8 கி;தா<
ெக4;ைச' ேம ப!ப> ேத றியத8 ேமலா

க4>2 ெபா8னினில< கா+வ ைனதா .
(இத8 ெபா.): வ4>ப> ேதற0 நற- வா6விெடா> பகி - வ4>க. ேத;ய
ேதைன' மல  ேதைன' ஆரவார)ட8 பகி; ெதாழி0 க4ட கணிBசிகளி8

கயபட ந82 இ;) - ெதாழிH ெகன க4ட 2தாGகளாேல ஆழ4டாக

ந8றாக ெவ:;; ஆ<2 எ4 திைச' ஏ ப! ப>) ஏ றி - அ9விடேத

எ:>திைசயி= ெபா)ப; தல இைச) உய தி; அத8 ேமலா0 க4>

கா+வ உ2 ெபா8னி8 நில ைனதா - அத8ேமேல இஃ) உயரதி 2

அளெவ8+ அறி) விவனவாகிய உ2 ெபா8னாேல நிலைத
அணிெச6தா .

(விளக): வா6வி>த0 - வ3சின ஆ. ஒ>: உடனிக/Bசி.

கணிBசி - ஈ4> ம4 அக% 2தாG. கா+வ ெபா8னி8 என மா+க (100)

----------593

ெபா8ெச62ட< ேகாதைனய ெவதி ெபாG ெபா T4

மி8ெச6 ப ெபா8னில) E+ெபற நா:;
ம8பவள ேமனவி8+ பளிகல2 பர!பி

ந8ெச6ெவளி ேவ6)வ தமனியதி8 அைமதா .

120

(இத8 ெபா.): ெபா8 நில) எதி0 ெபா8ெச6 2ட ேகாத அைனய

ெபா8 U4 E+ெபற நா:; - அ! ெபா8னிலதிேல த க%தி0 2டதா;யாேல
ெபா 2டைத ேகாதா0 ஒத ெபா8 Uைண! ெபைம ெபற நா:;; ேம0

ம4பவள நவி8+ - ேமேல ெபைம ெபாதிய பவளமாகிய உதர தGயன

பயில; பளி2 அல2 பர!பி - அவ றி8 ேமேல பளி2 ைகயலகாேல ைகபர!பி;
ந8ெச6 ெவளி ேவ6) - ந8றாகB ெச6ய!ப:ட ெவ.ளியாேல ேவ6);
தமனியதி8 வ அைமதா - ெபா8னாேல வைர அைமதன .

(விளக): ம8 - ெபைம. நவி8+ - நவில : எBசதிாி. ெவளி : ெவ.ளி எ8பத8

விகார. 2டதா; UQ2 உதர)2 ந>ேவ அைமக!ப:ட). (101)

-------594

பாைவயவ ளி2மிட பளி2Bவ ாிய றி

ேகாைவ2ளி தினிய0 ேகாைதெயா> ெகா%ப8
மாைலெயா> மாைலதைல மண)வர நா றி

ஆைலயமி ேதாவிய க: ெக8னவணி யைமதா .
(இத8 ெபா.): பாைவ அவ. இ2 இட பளி2B வ இய றி பாைவயாகிய அவ. இ2 இடைத! பளி<கினாேல வ ெச6); 2ளி தி8

இய0ேகாைவ ேகாைதெயா> - 2ளி த தினாேல இய8ற மாைல'

5மாைல'; ெகா% ெபா8 மாைலெயா> மாைல - வள+ ெபா8மாைல'

மாணிக மாைல தGயன-; தைல மண) வர நா றி - தமி0 தைலெயா)வர
Uகி; இ) ஓவிய க:2 ஆலய எ8ன - இ9விட ஓவிய கD2 ேகாயி0

எ8=மா+; அணி அைமதா - ஓவிய தீ:;ன .

(விளக): )மாைல தGயன - ஓவிய<க:2 மாைல. 'ஓவிய<க:2' என-

பாட. (102)
----------595

ஆயிதழ ெபா8னல<க0 காலைச!ப ெவா0கி

வாய2 வெதாசி) மறியமைழ மி8ேபா

ேசயவ 2 ேதா8றியேதா திலகெம= தைகதா6!
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பாயதிைர தமண0 பர)பயி8 +ளேத
(இத8 ெபா.): ஆ6 இதழ ெபா8 அல<க0 கா0 அைச!ப ஒ0கி - அழகிய
இதைழ'ைடய ெபா8 U2 மாைலக. கா + அைசதலாேல ஒ)<கி; வா6 அ2

வ) ஒசி) மறிய - விளிபி8 பகG0 வ) சா6) மீDதலாேல; மைழ மி8

ேபா0 ேசயவ 2 ேதா8றிய) ஓ திலக எ= தைகதா6 ேமக) மி8ேபால

ெதாைலவி0 உ.ளவ 2< காண!ப:ட இம4டப ம4டப<க:ெக0லா

திலக எ8= தைகைம'ைடயதா6; பாய திைர த மண0 பர) பயி8+.ள)

- பரவிய அைலக. தத )களாகிய மண0 எ<2 ெந<கி! பரவி'.ள).

ஆ6 - அழ2. கா0 - கா +. வா6 - விளி. ேசயவ - ெதாைலவிG!ேபா . பாய -

பரவிய. பயி8+ - ெந<கி. (103)
-----------596

காம களி +பி;' க8+<கைல மா=
தாமைரய வாவிகD .Dதைக நலதி

ேன+வ பாைவயிெனா ;யகிநிைல ெய%தி

யாெமாைரய கா4பவ கி தகறமி ெதனேவ.
(இத8 ெபா.): காம களி+ பி;' க8+ கைல மா= தாமைரய வாவிகD
.D - அழகிய களி+ ெப4யாைன' யாைன க8+ கைல' பிைண'
தாமைர 2ள<கD பறைவகDமாக; தைக நலதி8 ஏ+வ பாைவயிெனா>
இயகி நிைல எ%தி - தக அழகினாேல க4டா மய<2த0 உ+வனவாகிய

பாைவகைள' தைலைம ெத6வமாகிய இயகியி8 நிைலைய' பளி2B

வாிேல எ%தியதா0; கா4பவ 2 இ) அக இ) ற என ஓ ஐய ஆ -

பா !பவ 2 அத8 ஒளியா0 இ)தா8 உ:ற இ)தா8 ெவளி!ற என
உணர;யாம0 ஓ ஐயைத உ4டா2

(விளக): எ%தி - எ%த: விைனெயBசதிாி. பளி2B வராைகயா0
அ9ேவாவிய<க. உ.D ற ேதா8றின. (104)
---------597

உழதவ ேநாகி மகி/ U<கெவாளி வா6)

வி%<2ெமன! பறைவகD பிறவில<2 அைடயா

ழ<2திைர ேவGயினி னி0ைலெயன ெமா6ெகா4
ெட%)ெகா; யா>மித9 ெவழி0நகாி னிய0ேப.
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(இத8 ெபா.): உழதவ ேநாகி மகி/U<க - பலநா:பழகிய ஓவிய

பா ) விய) மகி/Bசிமிக; ஒளி வா6) - ஒ (விளக): ெபாதி; வி%<2

என! பிற பறைவகD வில<2 அைடயா - (இ9ேவாவிய வில<2 பறைவ'

நைம) வி%<கிவி> என (அவ ைற! பைகயா6ெகா4ட) பறைவகD
வில<2கD அைடயாவாக; ழ<2 திைர ேவGயினி8 இ0ைல என

ெமா6ெகா4> எ%) ெகா; ஆ> - ழ<2 கடைல எ0ைலயாக ெகா4ட

உலகிேல தன2வைமயி0ைலெய8ப) ேபால ெகா;க. எ%) ஆ>; இ) அ9

எழி0 நகாி8 இய0 - இ) அ9வழகிய ம4டபதி8 த8ைமயா2.

(விளக): உழதவ - ஓவிய ெதாழி0 பயி8றவ . பிற பறைவகD என-

I:>க. ழ<2திைர ேவG - உலக. (105)
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ஓ>கி0 கீறிெயாளி தி<க.சிைக ைவேத
மாடம) வா சைடய வ.ளைல' ெமா2

நா;க நா8கதனி னா8கைன ெயா2

ேந;நிமி த8ைமயினி ேனமிைய' ெமா2.
(இத8 ெபா.): மாட அ) - மாடமாகிய அ); ஓ> கி0 கீறி ஒளி தி<க. சிைக

ைவ) - ஓ> ேமகைத கிழி) விள<2 பிைற மதிைய தைலயிேல

ைவதG8; வா சைடய வ.ளைல' ஒ2 - நீ4ட சைடயிைன'ைடய

சிவபிராைன' ேபாH; க நா82 அதனி8 நா; நா8கைன ஒ2 - க
நா8காகிய அதனாேல எ<2 நா> தலா0 நா8கைன' ெபா-; ேந; நிமி

த8ைமயினி8 ேநமிைய' ஒ2 - ேமெல0ைலைய ேத; நிமி தலாேல
திமாைல' ஒ2.

(விளக): நா; - நாசிெய8பா உள ; இ) E:;8 ஓ+!. த8ைமயினி8 :
இ8 : அைச.

வா சைடவ.ள0 - சிவெபமா8. நா8க8 - பிரமா. ேநமி – திமா0. (106)
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க4டவ க. காறG காமைன' ெமா2<

ெகா4>லக ேமதGன ெகா றவைன ெயா2
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வ4ெடாிய லாரைல மாத மகி ழத

உ4டவ க ெள9வைகய ர9வைகய ெதா8ேற.
(இத8 ெபா.): க4டவ க. காறG8 காமைன' ஒ2 - பா தவ க.
விவதா காமைன' ஒ2; உலக ெகா4> ஏதG8 அ ெகா றவைன

ஒ2 - உலக மன<ெகா4> ேபா +தலா0 அதB சBசத ம8னைன' ஒ2;

வ4 ெதாிய0 ஆர ைல மாத மகி/ அத உ4டவ க. - ெச%விய

மல மாைல' ) மாைல' அணித ம<ைகயராகிய மகிb:> அதைத
உ4டவ க.; எ9வைகய அ9வைகய) ஒ8+ - எத8ைமயேரா
அத8ைமயதாகிய ஒ8றா2.

(விளக): நீ<கலாகாைம Iறினா .

அெகா றவ8 எ8ழிB :>! ப4டறி :>. ெகா றவ8 - சBசத8. ண தவ

பிாிதலா றாைமயி8” மாதரமி/த உ4டவ க. எ9வைகய அ9வைகய)

எ8றா . மாத அமி/த உ4டவ பிாியமா:டாதா ஆவ) ேபால த8ைன
க4ேடா பிாித கியலாத ப4ைடய) எ8றவா+. (107)
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கி றைல மதிய ம8ன %மணி மாட தி:ட

வகி ைக தவ/) வான தவி ப+) நீ4>
பக கதி ! பர!பி றாகி! ப3சவ விமான :;!
க க மமர க ப கயா -யி த த8ேற.

(இத8 ெபா.): மதிய அ8ன %மணி கி0தைல மாட) - தி<க. அைனய
நிைறமணிகைள'ைடய, கிைல தைலெகா4ட அ மாடதிேல; இ:ட அகி0

ைக தவ/) வான) அவி அ+) - இ:ட அகி ைக தவ/) ெச8+

வானதிேல அாிய கிைல ஊ>வி; நீ4> - நீ4>; பக0 கதி பர!பி + ஆகி -

பகைலB ெச6' கதிாினிடேத பரதைல'ைடயதா6; ப3சவ விமான :; -

ேசாதி:கர) விமானைத ெதா:>; க க அமர க ப 2 -

2த காியவானவ இைகயி= 2); அயா-யி த) - இைள!பாறிய).

(விளக): க ப - இத 2 க பித இட. வி - இடவா2ெபய . ப3சவ :
ஞாயி+, தி<க., ம ைற ேகா.க., நா4 மீ8க., ம ைற தாரைகக. என

ஐவைகயின . இவ க. ேசாதிட என- ேசாதி:க எ8+< Iற!ப>வ . (108)
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அைரசன தளிெனா டக8மைன யவென6தி
'ைரெசல0 வைகயிெனா >லக மறி-ற
ைரசதி ாிமிழிைச )நக ரைறெகன

விைரெசல Gைளயைர வியவாி8 விடேவ.
(இத8 ெபா.): அவ8 அைரச8 அ) அளிெனா> அக0மைன எ6தி - சீதத8
அரச8 அ.ெப + த8 பரத மைனைய அைட); உலக அறி- உற

உைரெசல0 வைகயிெனா> - உலகெம<2 அறி'மா+ இ9 விழா ெச0H

வைகயாேல; )நக அதி இமி/ இைச ர அைறக என - இ! பழ பதியிேல க4
ந><2தலா0 ஒG2 இைச'ைடய ரசிைன அைறக எ8+; விைரெசல0

இைளயைர வியவாி8 விட - க;) ெச0H த8 ஏவGைளயைர ரசைறவாாிட
வி>தலா0.

(விளக): வியவ - ஏவ0 ெச6வா . 'விய<ேகா.' ேபால. எ8ற)

ரசைறவி!பாைர. அைரச8, ைர : ேபாG. அதி - க4 அதி தலா0 (க4 :
ரசி0 அ;ப> இட.)

இ) த0 8+ பா:>க. 2ளக. (109)
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வி>கைண விைசெயா> ெவவ தைகயவ

ப>பைண யவைற பதிய) 2+கி

ெந>மதி யக>ற நிழறவ/ ெகா;'ய
க;நக ாி;ர சைறமின ெமனேவ.

(இத8 ெபா.): ெவ வ தைகயவ வி>கைண விைசெயா> - அB+

ேதா றதினராகிய அ9வியவ , ெசHதிய அ ேபா8ற விைர-ட8; ப>

பைணயவ உைற பதிய) 2+கி - ரசைறவா உைற' பதிைய அைட);

ெந>மதி அக> உற நிழ0தவ/ ெகா; உய க;நக - ெபாிய தி<களி8 வயி றி
ெபாத ஒளிவி> ெகா;க. உய த, காவைல'ைடய நகாிேல; இ;ர
அைறமி8 என - இ;ேபா8ற ரசிைன அைற'<க. எ8+ Iற,
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(விளக): அைறமின : அ : அைச. பதிய) : அ) : ப2தி! ெபா. வி2தி.

பைணயவ - ரசைறேவா . (பைண - ர) (110)
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ம<கல வணியின மல கதி மதியன

<கவ னறெநறி ெபாGெவா> மGெகன
வ<கதி மணிநைக யலம ைலவள

ெகா<கணி 2ழலவ. ேகாடைண அைறவா.
(இத8 ெபா.): ம<கல அணியின - அ ரசைறவா ம<கலமாகிய ெவ.ளிய

அணியணிதவரா6; மல கதி மதி அன <கவ8 அறெநறி ெபாGெவா> மGக என -

மல கி8ற ஞாயி+ தி<கD ேபா8ற அக!ெபமா=ைடய அறெநறி அழ2ற
உலெக<2 நிைறவதாக எ8+ தG Iறி; அ கதி மணி நைக அலம வள

ைல ெகா<2 அணி 2ழலவ. ேகாடைண அைறவா - அழகிய ஒளி மணி'

) ஊசலா> வள ைலகைள' மண ெபாதிய Iதைல' உைடய
தைதயி8 யவரைத அைறத ழகைத I+ேவா.

(விளக): ந8ைமைய அறிவி2 அணி ெவ.ளணி. ம<கல அணி அணிேத மண

ரசைறத0 வழ2. (சீவக. 2888) தG0 அகனைள வா/தி! பிற2
ரசைறகி8றன . மGெகன அகர ெதா2த0 விகார.

ேகாடைண அைறவா என 'இெதாடைர ரசைறவா I றாகி, இத8 பி8ன ,

'<கவ8 அறெநறி ெபாGெவா> மGக!' என நி+தி ேம0 வ ரசைற

I +கேளா> I:>வ நBசினா கினிய . இத 2 'மGெகன' எ8பதிH.ள 'என'

எ8= எBசைத, 'அைறவா என' இைச) I+ இெமாழி மா + அ)ைணB
சிற!பா2 ேம ெகா.க.(111)
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வா8ற வளத தாகி ைவயக பிணியி றீ க
ேத8ற கிளவி யா< க பினி றிாித G8றி

Y8+க Jழி ேதா+ லகி=4 மாத ெர0லா

மீ8றவ வயத ராகி யி0லற ண க நாD.
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(இத8 ெபா.): ைவயக ஊழிேதா+ வா8த வளத) ஆகி! பிணியி8 தீ க உலக ஊழிேதா+ கிலளி2 மைழ வளெப + ேநாயினி8+ நீ<2க!;
ேத8த கிளவியா க பினி8 திாித0 இ8றி ஊ8+க - ேதனைனய

ெமாழியினராகிய மகளி க பிG) வ%வாம0 நிைலெப+க!; உலகி=. மாத
எ0லா - உலகிH.ள மக. யாவ; ஈ8றவ வயத ஆகி இ0லற நாD
ண க - ெப ேறா  கட<கினவராகி இ0லறதிைன நாெடா+ ாிக!

(விளக): வா8 - மைழ : ஆ2ெபய . மைழத வள உலகி8 க4 அறெபா.

இ8ப<க. நடத ேக) வாத0ப றி ”வா8த வளததாகி ைவயக பிணியி றீ க”
எ8றா . எனேவ ”E/க த4 ன0” எ8றவாறாயி +. பிணி பசி)8ப தGயன
அமைழ2 ஏ)வாத0ப றி ”க பினி றிாிதG8றி ஊ8+க” எ8றா . ”அற8

என!ப:டேத இ0வா/ைக” எ8ப)ப றி இ0லற ண க நாD எ8றா .

இதனா0 ேதவ க) வ.Dவனா கைதேய ெபாி) த%விநி ற0 உணரலா.
பி கால)B சமண இெநறி கட) )றவிைனேய வ +தி வதன . (112)
-------605

தவாி தட<கி ேநா 2 த)வ  தைல!ப: ேடாபி!

பவபாி ெகம2 ெம8+ பணிதவ வ!ப Eமி

னவாி )ட நீ<கா ததவ ய8மி8 யா3

சிவாி ெநறிையB ேசரB ெச!மி! ெபாD< ேக4மி8.
(இத8 ெபா.): தவ ாி) அடகி ேநா 2 த)வ  தைல!ப:> ஓபி -

தவைதB ெச6) ல8 அடகி ேநா 2 உ4ைமயறிவினைரB ெச8+ க4>

வழிப:>; எம2 பவ பாிக எ8+ பணி) - எம2 பவவிைனைய! ேபா2க

எ8+ 2பி:>; அவ உவ!ப ஈமி8 - அவ க. மகி/வனவ ைற ெகா>மி8!;

யா அவ ாி) உட நீ<கா) சிவாி ெநறிையB ேசர அதவ ய0மி8
- யாவ E4 ெசய0 ெச6) உடைல விடாம0 ந8ைம ாித E:ைட அைடய

அ9-டைப ெகா4> அாிய தவதிேல ய சி ெச6மி8!; ெச! இ! ெபாD

ேக4மி8! - (ம +) I+ இ! ெபாைள' ேக4மி8!

(விளக): இ0லற ெநறிநி8+ தி த உண -ைடேயா எ0லா E>ெபற

யHதேல ைறைமயாத0 ப றி' E>ேபேற பிறவி!பய8 ஆத0 ப றி'

அவாி) உட நீ<கா) அதவ ய8மி8 எ8றா . இ9விர4>
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ெச6'D தி2றளி8 அற)!பா கைதெய0லா தளடகி திக/த0
ஆரா6)ண க. சிவ - ெம6ெநறி ந8ைம. (113)
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அமல ரனிBச தேபா த0Gேயா டணியி ெனா)
வி+ S! ைநய E றி தண<2 ேசா்த

ெவைல! பரைவ ய028 மிைடமணி கலாப ேவ6ேதா:

ெசமல  திவி8 சாய ேறெமாழி தைத ெய8பா..

(இத8 ெபா.): அனிBச) அேபா) அமல அ0Gேயாடணியி8 அனிBசதி8 அழகிய மலைர அழகிய மல களி8 அகவித%ட8 அணியி=; ெநா)

வி+ S! ைநய - ெநா) வ) இைட ேமH வ)மா+; E றி)
அண<2 ேச த ெவைல - E றி) அழ2 ெத6வ ேச த வி!ப

உ+த 2 காரணமான ைலகைள'; பரைவ அ020 மிைடமணி கலாப

ேவ6ேதா. - பரவிய அ02ைல' அத8ேம ெசறித மணி கலாபைத'

<கிலைனய ேதா.கைள'; ெசமல  திவி8 சாய0 - ெசதாமைர மலாி0

இ2 இல2மியி8 ெம8ைமயிைன' உைடய; ேதெமாழி தைத எ8பா. -

ேதனைனய ெமாழியினா. தைத எ= ெபயாினா..

(விளக): அ0G - அகவித/. ைலகளி0 அழ2 ெத6வ உைறத0 'ஆ அண<2

2;யி)' (சீவக. 171) என 8ன வத). (114)
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ம றவ டைத நா6க8 வ4ைகBசீ தத8 எ8பா8

ெகா றவ8 2லதி8 வதா8 Iறிய ெபாளி தா2
 றவ உைடயளாகி ாி* கைலக ெள0லா<

க றவ. கண<ெகா. ந0யா ழன<கைன கனி2 நீரா..
(இத8 ெபா.): அவ. தைத நா6க8 வ4ைகB சீதத8 எ8பா8 - அவ.
வள ! தைதயாகிய வணிக= வ.ளHமாகிய சீததென8பவ8; ெகா றவ8

2லதி8 வதா8 - அரசனாகிய கHழேவகனி8 2ல)டேன வதவ8; Iறிய
ெபா. இ) ஆ2 - அவ8 ெசா8ன ெபா. இ)வா2;
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8 தவ உைடய. ஆகி - ைதய ந0விைன உைடயவளா6; ாி *0 கைலக.

எ0லா க றவ. - ெபைம மி2 இைச *G Iறிய கைலக.  + அறிதவ.;
கணெகா. ந0யா/ அன<கைன கனி2 நீரா. - இைச ெதா2தி' ற

யாழினாேல காமைன' உ2 இய0பினா..

(விளக): அன<க8 இைசயறிவி சிறதவ8. இதைன, 'காம=< கனிய ைவத

ல' (சீவக. 370) எ8ன 8ன, பி8ன சீவக. 729, 2637-ஆ3

ெச6':களிH கா4க. (115)
-----------608

தீெதாைட மகர Eைண ெதௗ்விளி ெய>!பி ேத றி!
5ெதா; யாிைவ த8னி லமி2 )ைடய நபி
கீதி> மிைறவ ராதி வைக 2ல) ளா 2

ேவத> 2தி ேவ க4 விள<கிைழ தாைத ெய8றா8.
(இத8 ெபா.): இைறவ ஆதி வைக 2ல)ளா 2 - அரச தலாக

வைக 2லதி0 உ.ளவ யாவாிH; தீ ெதாைட மகர Eைண - இனிய இைசைய

எ%! நரகைள'ைடய மகர யாழிேல; ெதௗ்விளி எ>!பி ேத றி - ெதளித

இைசைய எ%!பி ெதளிவிதG0; 5 ெதா; அாிைவ த8னி8 ல மி2) உைடய
நபி2 - 5 வைளய0 அணித தைதயி= அறிவி சிற).ள ஒ நபி2;

ேவ) அ> 2தி ேவ க4 விள<2 இைழ தாைத - அரச கைள வ) இரத
ேதா6த ேவலைனய க4ணாD விளகமான அணி'ைடயாD ஆகிய
தைதயி8 தைத; ஈதி> எ8றா8 - அளி!பா8 எ8+ ரசைறதா8.

(விளக): ேபாியா/, மகரயா/, சேகாடயா/, ெச<ேகா:;யா/ எ8= நா8கி=
பெதா8ப) நரகைள'ைடய மகரயாேழ தைத பயி0வ) எ8ப) ேதா8ற,

'மகரEைண' எ8றா . 'ஒ8+ இப) ஒ8ப) ப)டேன, நி8ற பதினா82

பி8ேன% - 28றாத, நா0வைக யாழி 2 ந8னர ெசா8ைறேய - ேம0

வைகய *ேலா விதி' எ8பதனா0 ைறேய 21, 19, 14, 7 - என நர ெகா.க.
[அரச , அதண வணிக எ8= வைக 2ல)ளாாி= எ8பா

நBசினா கினிய . அரச ஆதி எ8பதனா0 அவ. அரச2லமாைகயா0 அரசைர

 Iறினா எ8றாH அ<ஙன<ெகா.வ) சாHமா எ8ப) சிதிக தக)].

2ல)ளா 2 - 2ல)ளாாி0, (உ மயக), (116)
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----------609

ம4ணக மடைத யாக மா ற ய<கி நி8ற

வ4ணைல யாதி யாக வ<க; நகைர வா/தி

வி4ணக ழகி ேன6!ப Eதிெதா ெறகி ெய<2<

க4ெணாளி க;!பி ேனாBசி க;ர சைறத காைல,

(இத8 ெபா.): ம4 அக மடைத ஆக மா உற ய<கி நி8ற - நிலமக.
மா ைப த8 மா ற த%வி நி8ற; அ4ணைல ஆதி ஆக அ<க; நகைர வா/தி

- க:;ய<காரைன தலாக ைவ) அாிய காவைல'ைடய நகரைத வா/தி; வி4

அக ழகி8 ஏ6!ப Eதிெதா+ எகி - கிG8 ழைக!ேபால

ெதெதா+ (ேம Iறியவா+ Iறி) தாகி; எ<2 க4 ஒளி க;!பி8 ஓBசி

க;ர அைறத காைல - எ<2 (ரசி8) க4Qற ஒளிெச' 2+த;யாேல Eசி
மணரைச அ;தேபா).

(விளக): ரசைறேவா8 தG0 அக8 அைள வா/தி! பிற2

க:;ய<காரைன' நகைர' வா/தி  Iறியவா+ ரசைறதா8 எ8+
ெகா.க. [1]

அ4ண0 : க:;ய<கார8. அ4ண0 ”ம4ணக மடைத த8 மா ைப!

ெபாதாளாக- வ3சைனயாேல அவ. த8 மா ைப! ெபா)மா+ ய<கி

நி8ற அ4ண0” என- ஒ ெபா. ேதா +த0 கா4க. அரசைன வா/)த0

ரசைறேவா வழக. இதைன! ெப< கைதயி0 வாசவதைதயி8 திமண

அறிவி2 வ.Dவ8,

”ெபாGக ேவ0வல ண க 5மக.
மGக ம4மக. ம8=க ம8னவ8”

என ெதாட<கி ரசைறதலா= உண க. எகி - தாகி. க4 - ரசி8 க4.
க;! - 2+த;., (117)

------------[1].

” இைசபட அைறத ஓைச எ4;ைச ேவ) ம0லா0

விைச'ைட ெயவ ஈ4; ெவ+நில ெநளிய ேதா றி!
பைசப> மா+ வதா பா8ைம' ப4 எ0லா
நைசபட ந0ல நா:; நா3சிறி )ைர) ம8ேற”

இB ெச6'. சில ஏ:>! பிரதிகளி காண!ப>கிற) (609) 2! பி8.
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--------610

வணக தாைன ம8ன மதக பிள) வா6த

நிணெகா%< 2தி வா:ைக நிலைட ெபய 2 மா ற
லைண!ப< களிெகா. ேவழததின ர) ேவத8

கைணகவி னழித -4க: க8னிைய கதி வதா8.
(இத8 ெபா.): வணக அதாைன ம8ன மதக பிள) - வண<காத

ேவதாி8 யாைன மதகைத! பிள); வா6த நிண ெகா%<2தி வா.ைக த!பாத நிண ெபாதிய 2திைய'ைடய வாேளதிய ைகைய'; நிலைட

ெபய 2 ஆ ற0 - நிலைத! ைடெபய 2 ஆ றைல'; அைண!ப<
களிெகா. ேவழ) - த>த காிய மதைடய ேவழதிைன' உைடய;

அதினர) ேவத8 - அதினாியி8 ம8ன8; கைணகவி8 அழித உ4க4

க8னிைய கதி வதா8 - அபி8 அழைக அழித ைமதீ:;ய க4கைள'ைடய
தைதைய மணக நிைன) வதா8. (118)

-------611

சிைத!ப3 சீ ற )!பி8 ெச6கழ னரல Eகி

மதகளி றட ) 28ற மணிவ:; =:> மா ற

கதகளி ெயாளி+ ைவேவ

காபிG காவ0 ம8ன8

பைத!ப பம யாைன! பாலமா 2மர8 வதா8.

(இத8 ெபா.): சிைத!ப அ3 சீ ற )!பி8 - பைகவரா0 மா ற காிய

வGைமயாேல; ெச6கழ0 நரல Eகி - ைனகழைல ஒGக க:;; மத களி+

அட ) - மதயாைனைய அடகி; 28ற மணிவ:;8 உ:> ஆ ற0 - 28ைற

அழகிய வ:;ைன!ேபால உ:> ெம6 வGைய'; ஒளி+ ைவேவ0 - விள<2

Iாிய ேவGைன'; கத களி பைத! அ பமயாைன - சின களியா பைக2
அ3சி! பைத) ஓ>த0 இ0லாத யாைனயிைன' உைடய;' காபிG காவ0

ம8ன8 பால2மர8 வதா8 - காபிG நா:ைட காவ0ெச6' ேவதனாகிய
பால2மர8 வதா8.
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வி-.) பால மா 2மர8 : மா : இைச நிைறத). 'கத களி' எ8பைத! 'பைத!ப

பம யாைன' எ8பத8 8 இையக. (119)
-------612

இைலெபார ெவ%தி ய8ன ெவாிமணி கடக 8ைகB

சிைலெபார திர4ட தி4ேடா: சி0லாிB சிலபி னா த

ைலெபார -ைடத த4டா ெமா6ம) )ளி!ப வதா8

மைலெபார வாிய மா பி8 வாரண வாசி ம8ன8.

(இத8 ெபா.): எாிமணி கடக 8ைக - ஒளிெச' மணிகடக அணித

8ைகயிைன'; சிைல ெபார திர4ட தி4ேதா. - வி0 த%ற திர4ட
தி4ணிய ேதாளிைன'; மைலெபார அாிய மா பி8 - மைல ெபாத காிய

மா பிைன'; சி0 அாிB சிலபினா த இைல ெபார எ%தி அ8ன ைல ெபார

உைடத த4டா - சில அாிகைள'ைடய சில மகளிாி8 இ:ட இைலெதாழி0
ெந<க எ%தினா ேபா8ற ைலக. தா2தலா0 மல த 2ளி த தாாினி0;

ெமா6ம) )ளி!ப - மி2த ேத8 )ளிெச6ய; வாரணவாசி ம8ன8 வதா8 -

வாரணவாசி ேவத8 வதா8.
-----------613

கதி ; ம8ன C/) ைகெதா% திைற3சி மாைல

தி; வயிர வி0லா

ேசவ; திைள!ப ேவதி

ய; யணித ெகா ற தவதிய8 ரச மா !ப

ெவாபி; S!பி னாைள '.D வ) வி:டா8.
(இத8 ெபா.): கதி ; ம8ன C/) ைகெதா%) - ஒளிவி> ;ேவத க.
Cழ இ) ைகயா0 ெதா%); மாைல தி; வயிர வி0லா0 ேசவ; திைள!ப

இைற3சி ஏதி - தைடய மாைலயணித தி;யி0 உ.ள வயிர ஒளியாேல

அவ8 ேசவ; ஒளியிைடயறா) இ2மா+ வண<கி வா/த; அ; அணித

ெகா ற) அவதிய8 - அாிய ;ைனத ெவ றிெப ற அவதி ம8ன8; ரச

ஆ !ப - ர ஒGக; ஒபி; S!பினாைள உ.D வ) வி:டா8 - ஒ

பி;யி8க4 அட<2 இைடயினாைள நிைன) வதி:டா8.
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(விளக): ஏதி - ஏத : விைனெயBச திாி. (121)
-------614

ெவ.ளணி யணித ஞா8ேற ேவத த ;யி ெகா4ட

க.ளணி மாைல ேமா) கைனகழ Gல<2 ேநா8றா:

.ளணி ெகா;யி னானி

ேபா பல ெதாைலத வா ற

ல.ளிைல யணித ைவேவ லேயாதிய ாிைற' வதா8.
(இத8 ெபா.): ெவ. அணி அணித ஞா8ேற - பிறத நாளி8 அணிைய அணித
ேபாேத; ேவத த ;யி0 ெகா4ட க. அணி மாைல ேமா) - அரச க. த<க.

;யிேல அணித ேதனணித மாைலைய ேமா); கைனகழ0 இல<2 ேநா8தா.

- ஒG2< கழ0 விள<2 வGய தாளிைன'; . அணி ெகா;யினானி8 - கட

ெகா;யனான திமாைல!ேபால; ேபா பல ெதாைலத ஆ ற0 - பல ேபா கைள
ெவ8ற ஆ றைல'; அ. இைல அணித ைவேவ0 - Iாிய இைல வ;வாக

அணித Iாிய ேவைல' உைடய; அேயாதிய 2 இைற' வதா8 - அேயாதி
ம8ன= வதா8.
--------615

நீணிதி வணிக ாீறா நிலமிைச யவ க ெள0லா

Eைணயி ெபா) ெவ0வா8 விைரவின )வ8றி U 

ேகாண ம+2 ெம0லா< 2Bெசன நிைரத மாத

மா4ம) நைசயி8 ெமா6த ம)கர E:ட ெமாதா .
(இத8 ெபா.): நீ. நிதி வணிக ஈறா நிலமிைசயவ க. எ0லா - ெபநிதி ெப ற
ெச0வாி+தியாக நிலமிைச '.ளவ க. யாவ; Eைணயி8 ெபா) ெவ0வா8
விைரவின )வ8றி - தைதைய Eைணயினாேல ெபா) ெவ0வத 2 விைர)

ெந<கி; U  ேகாண ம+2 எ0லா 2B என நிைர) - அ! பழபதியி8
2+ெதவி= ெந>ெதவி= பிற இட<களி= பரவா றிெயன
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நிைரதலாேல; அமாத மா4 ம)நைசயி8 ெமா6த ம)கர ஈ:ட ஒதா -

அமக., சிறத ேத8 வி!பினாேல ெமா6த ேதனீகளி8 திரைள ஒதா .

(விளக): இ9-வைம, 'ம)கர வத ேதைன ஒவ8 ெகா4>ேபாவ) ேபால'
இவ வதB சீவக8 ெகா4>ேபாத0 கதி +. (123)
----------616

உகைம ெதாி'3 ெசெபா ேனாைரவி0 லகல மாக

தி2ழ8 மடைத ெச0ல திநில திதி! பி8ன ,

விைரத2 நான நீரா0 ெவ4ணிற! ெபா;ைய மா றி!

பர!பின ப>வ4 டா !ப! ப8மல பக எ0லா.

(இத8 ெபா.): தி2ழ0 மடைத ெச0ல - அழகிய 2ழைல'ைடய தைத

ெச0வத 2; உ2 அைம) எாி' ெசெபா8 ஓ ஐவி0 அகல எ<2 -

உ2த0 ெபாதி எாி' ெபா8னா0 ஐ)வி கிைட அகலமாக எ<2; திநில

திதி - நிலைத தித3ெச6); பி8ன விைரத2 நான நீரா0 - பிற2,

மணமி2 %காH பனிநீராH; ெவ4ணிற! ெபா;ைய மா றி - ெவ4ணிறமான

)கைள மா றிவி:>; பக எ0லா ப>வ4> ஆ !ப! ப8மல பர!பின - பக
%வ) வ4>க. ரHமா+ பல மல கைள' பர!பின .

(விளக): எ:>B சா4 ெகா4ட) ஒ வி0 அள-. 'அகலமாக' எ8ற பாடதி=

'அகலெம<2' எ8= பாடேம ெபாதமா'.ள). (124)
------------617

விைலவர பறித G0லா ெவ4>கி ல>) Eதி

அல தைல யனிBச தேபா ைதழ வகல மாக!

பலபட! பர!பி! பாைவ ெம0ல;! பாி- தீர

நிலவைர த8ன னாைர நிதியினா0 வ+ைம ெச6தா8.
(இத8 ெபா.): Eதி விைல வர அறித0 இ0லா ெவ4 )கி0 அ>) - (அ!)
ெபா8னிலேத விைலயி8 அளைவ அறியவியலாத ெவ4ைமயான ஆைடைய

விாி); பாைவ ெம0 அ;! பாி-தீர - பாைவயி8 ெம0ல;யி8 )8ப நீ<2மா+;
அல தைல அனிBச) அேபா) ஐழ அகல ஆக! பலபட! பர!பி - பரத
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அ9விடேத அனிBசதி8 அழகிய மலைர ஐ)ழ அகலமாக! பலபட!

பர!பியதா0; நிலவைர த8னனாைர நிதியினா0 வ+ைம ெச6தா8 - நில-லகிேல

த8ைன ெயா!பாைரB ெச0வதினா0 வறியவ ஆகினா8.

(விளக): சீதத8 ெச6'3 ெசலைவ க4> த<க. ெச0வதா0 இ9வா+
ெச6ய;யா ெத8+ கதியதா0 'வ+ைம ெச6தா8' எ8றா . (125)
--------618

ம4டல நிைறத மாசி8 மதி!ைட வியாழ ேபா8ேறா

24டல மில<க நி8ற ெகா;யிைன 2+கி ேதாழி

வி4டல ேகாைத வி விைர2ழ ெறா%) நீவி!

ப4;ய0 மண<க ெள0லா பாிவற! பணி) ெசா8னா..
(இத8 ெபா.): ம4டல நிைறத மாஇ0 மதி ைட வியாழ ேபா8+ - வ:ட

நிைறத 2 ற அ ற தி<களி8 அேக வியாழைன! ேபா8+; ஓ 24டல
இல<க நி8ற ெகா;யிைன 2+கிெதா%) (த8 கதேக) ஒ!பி0லாத

24டல விள<க நி8ற தைதைய 2+கிநி8+ வண<கி; வி4> அல ேகாைத

வி விைர 2ழ0 நீவி - விாி) மல த மாைலயி8 ெபா<2 மணைடய

Iதைல ேகாதி; ப4> இய0 மண<க. எ0லா பாி- அற! பணி) ேதாழி
ெசா8னா. - ப4ைட காலேத உலகி0 நைடெப +வ எ4வைக

மண<கைள' வதமி8றி 'ணர வணக)ட8 Eணாபதி Iறினா..
(விளக): விைர2ழ0 விைர2ழெல8றாய) விகார :

ப4;ய0 மண<களாவன : - பிரம, பிரசாபதிய, ஆாிட, ெத6வ, காதவ,
ஆர, இராகத. ைபசாச எ8பன. இ<ஙன I+த0 ஒ மர என ெகா.க.
(126)

--------619

எாிமணி ெந றி ேவ6த விளபிைற யி)ெகா ெல8ன!

ாிமணி மத ெபா 54 ெபா+கலா S!பி பாைவ

திமணி Eைண 28ற திழிததீ பாைல நீத

த; யரச ரா/வ ரமைன யறிவ ெல8றா..
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(இத8 ெபா.): எாிமணி ெந றி ேவ6த இளபிைற இ) ெகா0 எ8ன! ாிமணி

மத ெபா854 - 'ஒளிவி> மணிைய இதைலயி= அ%தியெதா பிைறேயா

இ)?' எ8=மா+ ) வட<க. இதைலயி= மணிையB மத ெபா 5ணிைன;

ெபா+கலா S!பி8 பாைவ – ெபா+க வியலாத இைடயிைன'ைடய பாைவேய!;

அமைன! - அ8ைனேய!; திமணி Eைண 28ற) இழித தீ பாைல நீத) -

அழகிய மணிய%திய மகரயாழாகிய 28றி0 இ) ெபகிய இனி பாைல!

ப4ணாகிய ெவ.ளதிேல; அ; அரச ஆ/வ - அாிய ;ம8ன அமி/வ ;
அறிவ0 எ8றா. - யா8 அறிேவ8 எ8+ Eணாபதி விளபினா..

(விளக): ாி - )வட. பாைலயாவன : ெசபாைல, ப>மைல! பாைல,

ெச9வழி!பாைல, அபாைல, ேகா;!பாைல, ேம ெசபாைல, விளாி!பாைல என
ஏ%. அமைன - தா6; 'அ8ைன எ8ைன எ8றH உளேவ, ெதா8ெனறி ைறைம
ெசா0G= எ%தி=, ேதா8றா மரபின எ8மனா லவ ' (ெதா0-ெபாளிய0-

52) எ8ப) விதி. (127)

----------620

ம4ணிட மGர ெவ<2 மாத வ) ெதாகா

ெரா4ணிற -ேராணி Y த ெவாளிமதி ெயா4ெபா னா:சி
ெத4ணிற விபி னி8ற ெதளிமதி க) ந<ைக

க4ணிய Eைண வா:ேபா  கலாமி8+ கா4> ெம8ேற.
(இத8 ெபா.): ம4 இட மGர எ<2 மாத வ) ெதாகா - நிலெம<2

நிைறய மகெள0ேலா வ) 2%மின ; ஒ. நிற உேராணி ஊ த ஒளிமதி ஒ4

ெபா8 ஆ:சி - ஒளி' நிற உைடய உேராகிணி I;ய தி<கைள'ைடய வியாழ

கிழைமயிேல; ெதௗ்நிற விபி0 நி8ற ெதளி மதி க) ந<ைக - ெதளித

நிறைடய வானி0 உல- ெதளித மதிேபாH கைடய தைதயி8; க4ணிய

Eைண வா. ேபா கலா இ8+ கா4> எ8+ - உலக மதித யாழாகிய
வா:ேபாாி8 மா+பா:ைட இ8+ கா4ேபா எ8+,

(விளக): 'ஈ4;' எ8ப) (ஈ4; ெதாகா என) பாடமாயி8 'தமி0 திர4>'
எ8க. இB ெச6'. 2ளக.

மGர - நிைறய. உேராணி - உேராகிணி. ெபா8 - வியாழ8. ஆ:சி - கிழைம. கலா கலக. (128)
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-------621

ப<கதி  கட-. ேயாக பழி!பற Sனி) வ0லா8
விபிவ கட- ெளா!பா8 விாிBசிக னறி) Iற

வேத னல<க ைலபா லாிைவெயா டா6) நா6க8

விேபா8 மாத ரார வி%நிதி சிதறி னாேன.

(இத8 ெபா.): ப< கதி  கட-. ேயாக பழி! அற Sனி) வ0லா8 சதிராபரண எ8= *G 2 றமற I தறி) வ0லவ8, வி இவ

கட-. ஒ!பா8 விாிBசிக8 அறி)Iற - வானதி0 இய<2 வியாழைன!
ேபா8றவனாகிய கணி அறி) ெசா0ல; அ ேத8 அல<க0 ஐபா0

அாிைவெயா> நா6க8 ஆ6) - இைடயறா) )ளி2ேத8ெபாதிய

மாைலயணித Iதைல'ைடய ப)ைம'ட8 நா6க8 ஆரா6); வி ேபா0

மாத ஆர வி%நிதி சிதறினா8 - கிைல!ேபால, மக. மனமார, ந8னிதிைய
வழ<கினா8.

(விளக): விாிBசிக8 - கணி : காரண! ெபய . ப<கதி  கட-. ேயாக எ8ற)

”சதிராபரண” எ8= ெபயைர'ைடயெதா கணித *ைல. Sனித0 - Iாிதாக

க ற0. விபிவ கட-. எ8ற) ஈ4> வியாழைன. (129)

-------622

வாசெந6 வ4> ச மாதளி விர0க. ேச!ப!

5சிெவ. ளிேலாதி ரதி8 5ெபா கைரத சாதி8

காச+ 2வைள காம ரகவித/ பயில ம:;

தாசற திமி ) மாத ரணிநல திக/வி தாேர.
(இத8 ெபா.): வ4> ச மாதளி விர0க. ேச!ப வாச ெந65சி - ெம6யி0
வ4>க. ெமா6க, மாதளிரைனய விர0க. சிவக, மண ற ெந6ைய! 5சி;

ெவ.ளிேலாதிரதி8 5 ெபா2 அைரத சாதி8 - ெவ.ளிேலாதிரதின)

5-ல தைல அைரத 2ழபினாேல; கா அ+ 2வைள காம அகவித/ பயில

ம:;) - 2 றம ற 2வைளயி8 அழகிய அகவித/ த;!ைப! ேபால! 5சி; ஆ
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அற திமி ) - 2 றமற திமி );மாத அணிநல திக/விதா - மாத க.

தைதயி8 அழ2 நல விளகின .

(விளக): ெவ.ளி ேலாதிர - ஒவைக மணமல . ”ேத+ ெவ.ளி ேலாதிர! 5

ெபா கைரத கைரத சா)” எ8றா (விநாயக. திமண. 121.) பிற.
5ெபாகாவ) - உல த 5. ம:;த0 - 5த0. (130)
---------623

க<ைகயி8 களி றி =Bசி கதி மணி 2டதி றத

ம<கல வாச ந8னீ மணிநிற< கழீஇய ெதா!ப

ந<ைகைய நய!ப ெவ0லா விைரெயா> )வ3 ேசா்தி

ய<கர வ02 லாைள யா:;னா ரரைப ய8னா .

(இத8 ெபா.): அரைப அ8னா - வான ம<ைகயரைனயா ; மணிநிற

கழீஇய) ஒ!ப - மணிைய நிறெபறB சாைண பி;தா ேபால; ந<ைகைய நய!ப
எ0லா - ந<ைகைய வி!5:>வனவாகிய ஓமாGைகக. எ0லாவ ைற';

விைரெயா> )வ ேச தி - விைரைய' )வைர' I:;; களி றி8 உBசி
கதி மணி2டதி0 க<ைகயி8 தத - களி றி8 உBசியிேல ஒளிவி>

மணி2டதி0 க<ைகயினி8+< ெகா4>வத; ம<கல வாச ந8னீ - ம<கல

ெபாதிய மணநீைர ெகா4>; அ<2 அர- அ02லாைள ஆ:;னா - அ<ேக
தைதைய 2ளி!பா:;ன .

(விளக): ஓமாGைகக. : ”இலவ<க பBசிைலகB ேசாலமிேவாி - மைலயி ேவாி
வ2ள ர8ைன - ஏலத ேகால மதாவாிசி சாதிகா6 - நாகணம3 ச:;

ந+பிசி8 22H - மா3சிக4;0 ெவ4ெண6 தீந8 னாாி - அடவிகB
ேசால அரைத சரள - %காாி ய ெகா:ட< ெகா:ட தகர - அதிம)ர
தகா சா6த விலா மிBச - சயிேலக நாக!5B ச4பக ெமா:ெட8+ -

%)ண தேதாேராதிய !ப திர4ேட - விதிவைக ஓமாGைக.” விைர: ”சதன
அகிெலா> க!5ர< கUாி - 2<2ம எ8றிைவ ஐ) விைரேய.” )வ :

நா பா0 மரமா நாவ0 திாிபைல - வ8க< காG ப))வேர.” இேம ேகா.

 + ேவ+பா:>ட8 அ;யா 2 ந0லாரா0 எ>) கா:ட!ப>கிற); (சில!-6 :
76-9 : உைர.)(131)
-----------
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ெவ4ணிற மைழயி8 மி8ேபா0 ெவ4>கி

கலாப Eகி

க4ணிற ைல' ேதாD3 சதன ேத6ைவ ெகா:;

ெத4ணிறB சில ெசெபா

கி4கிணி பாத3 ேசா்தி!

ப4ணிறB  C% பனி0ைலB C:> ேவ6தா .

(இத8 ெபா.): ெவ4ணிற மைழயி8 மி8ேபா0 - ெவ4கிGைட

மி8=!ேபால; ெவ4)கி0 கலாப Eகி - ெவ4ணிற ஆைடயி=.ேள

கலாபைத இ+கி; க4 நிற ைல' ேதாD சதன ேத6ைவ ெகா:; க4ைண' நிறைத' உைடய ைலயி= ேதாளி= சதன 2ழைப! 5சி;
ெதௗ் நிறB சில ெசெபா8 கி4கிணி பாத3 ேச தி - ெதளித நிறைடய

சிலைப' ெபா8னாலான கி4கிணிைய' அ;யி0 அணி); ப4 நிறB 

C% பனி0ைலB C:> ேவ6தா - ப4ைண' நிறைத' உைடய வ4>க.
C% 0ைலB C:;ைன க பி 2B சா8றாக தைலயிேல C:;னா .

(விளக): 2லமகளி த< க ெபா%கதி கறி2றியாக 0ைல மல C>த0 ஒ
தமி/ மர. இதைன, ”0ைலசா8ற க பி8” (சி+பா4. 30) எ8+,

”வாQதலாிைவ 0ைலமைலய” (ஐ<. 408) எ8+, ”;C:>0ைலேயா

த க  0ைலேயா” (தகயா. 119) எ8+, ”0ைலயெதாைட அததி”

(பிரG< - ைகலாய. 27) எ8+, ”வ40ைல C>வ ேதநல< கா42ல

மாதேக” (2ேலா)<க ேசாழ8 ேகாைவ. 168) எ8+ பிற சா8ேறா

I+மா றா= உண க. இனி ேதவேர, ”0ைலBC:> மிைலBசி” (2438) என

ேமH< I+வ . (132)
-----

625

எாிமணிB 4ண மி8= மி3சிைல த3 ேசா்தி

திமணி ைலயி ென றிB சி+ற3 ெசறிய தீ:;!

ாிமணி யாக ைததா விர=தி ெகா4> 5சி

விாிமணி விய!ப ேமனி ெயாளிவி:> விள<கி

ற8ேற.

(இத8 ெபா.): மி8= இ3சிைல த திமணி ைலயி8 ெந றிB ேச தி

- ஒளிவி> ெபாிய வானவி ேபாH )வடைத அழகிய மணியணித ைலயி8
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ெந றியிேல 5:;; எாிமணிB 4ண சி+ ற ெசறிய தீ:; - ஒளி மணிB
4ணைத )கிேல ெபாத தீ:;; ாிமணி ஆக) ஐதா விர0Sதி ெகா4>

5சி - அதைனேய )வட மணிவட அணித மா பி= ெம8ைமயாக விர0

Sனிைய ெகா4> 5ச; விாிமணி விய!ப ேமனி ஒளிவி:> விள<கி + - விாித
ஒளி'+ மாணிக மணி' விய2மா+ ேமனி ஒளி Eசி விள<கிய).
(விளக): 5சி - 5ச : விைனெயBச திாி.

இ3சிைல எ8ற) வானவி0ைல. இ) )வடதி 2வைம. சி+ற - )2.

ஐதா - ெம8ைமயாக. ஐதாக என0 ேண;ய) ஈ + ககர ெக:> நி8ற). விாிமணி
விய!ப எ8ழி மணி - மாணிகமணி. விய!ப : உவம-.

”இ)ெமெய8 றி8+ ேதறா இநில )ைற' மாத

)ைமைய! ெபாளி ெத8னா பழைமைய! ெபாளிெத8ப
ம)மய மாைலேதாழி பழைமைய! பழி) மாேதா

)ைமேய ெபாளிதாத0 5<க4ணி =ண தி னாேள”

என ஒ ெச6'. சில ைகெய%)! பிரதிகளி0 காண!ப>கி8ற). (133)
-----------626

அ<கய விபி பா 2 மணிBசி+ சிரைல ய3சி

இ<கய )ற) தி<க ளிட<ெகா4> கிடத நீல

ெந<கிய மணிவி கா!ப நீ4>லா6! பிற/வ ெச<ேக/
க<கய ல0ல க4ேண எனகாி ேபாகி னாேர.

(இத8 ெபா.): நீ4> உலா6 பிற/வ - நீ4> உலவி! பிற/கி8ற இைவ;

அ<கய விபி8 பா 2 - அாிய 2ளதி0 விபிG) (தைம) ேநா2;
அணிB சி+ சிரைல அ3சி - அழகிய சிறிய சிBசிG2 அ3சி ; இ< கய )ற) அத! ெபாிய 2ளைத நீ<கி; தி<க. இ ட ெகா4> - தி<கைள இடமாக

ெகா4>; நீல மணி ெந<கிய வி0கா!ப - நீலமணியாகிய ெந<கிய வி0கா!ப;

கிடத - கிடகி8ற; க<கய0 அ0ல - காிய கய0மீ8க. அ0ல; க4ேண என காி
ேபாகினா - க4ேணெய8+ க4ேடா க)மா+ ைமைய எ%தினா .

(விளக): 'காி' எ8றா சா8+ ேபால- ேதா8ற. 'கிட)' எ8+ பாட.
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விபினி8+ பா 2 எ8க. சிர0 - மீ8 ெகாதி! பறைவ. இ<கய எ8ப)

:>மாதிைரயா6 நி8ற). சிரைல அ3சி எ8றத ேக ப வி0 கா!ப எ8றா . (134)

-----627

ெபா)ெபா T4க. நா8கி ெபாG)*

வதி' க/த லாகா மரகத மணிெச6 Iட

லவ ெசநா

திதிைள யா க. ேகால மிதிர னிமி தா ேபா

திதBெச6 தத பி ன<ைக திவி ேகா திலக ெமாதா..
(இத8 ெபா.): ெபா) ெபா8 U4க. நா8கி8 ெபாG) - ெபாதிய
ெபா8 U4க. நா8கினா ெபாG- +; * லவ ெசநா வதி' க/த0

ஆகா - *லறிலவ த ெச9விய நாவினா0 வதி' கழ இயலாத; மரகத

மணிெச6 Iட) - மரகத மணியா ெச6த ஒ!பைன2ாிய Iடேத; இைளயா க.
இ) - ஒ!பைன மகளி இ); இதிர8 நிமிதா ேபா ேகால திதB

ெச6தத8 பி8 - இதிர8 அைமத)ேபா0 ஒ!பைனைய அழ2றB ெச6த பிற2;

ந<ைக திவி 2 ஓ திலக ஒதா. - தைத திமகD2 இ:டெதா திலகைத!
ேபா8றா..

(விளக): நா8கி0 - நா8கினா0. இைளயா க. - ஈ4> ஒ!பைன மகளி .
நிமித0 - பைடத0. தி - திமக.. ந<ைக - காதவ தைத. (135)
---------628

ம4கைன ழவ விம வாிவைள )ைவ!ப வ.வா 

க4கைன தி;யி8 ெவபி கடெலன ரச மா !ப

வி4கனி )2 நீ ைம ெவ.வைள ேதாளி ேபாதா.

ப4கனி )2 ந0யா/! பைடெபா )ைடக H ேற.
(இத8 ெபா.): ம4 கைன ழவ விம - மா Bசைனயி:ட ர ஒGக-;

வாிவைள )ைவ!ப - ச<2க. ழ<க-; வ.வா ரச க4 கைன) இ;யி8
ெவபி கட0 என ஆ !ப - சிறிய வா ெகா4ட ரச க4 ஒG) இ;யி8

ெவபி கட0ேபால ஆரவாாிக; வி4 கனி) உ2 நீ ைம ெவ. வைள ேதாளி

- வானவ ெந32 த8ைம'ைடய ெவ.ைள வைளயணித ேதாளினா.; ப4
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கனி) உ2 ந0 யா/! பைட ெபா) உைடக0 உ +! ேபாதா. ப4 +! ெப+தG

ேக:ேடா ெந32த 2 காரணமான ந0

யாழிைன'ைடய பைடைய' ெபா) உைடத 2 வதா..

(விளக): ம4 - மா Bசைன. வி4 : ஆ2ெபய , வி4Q என பால சிற!ைம

ெச6'. விகாரதா0 ெதாக). (136)
----------629

பரெதாளி 'மி% ைபெபா

க4ண; பதாைக ேதா:;

விாிதி4 ேம'3 ெசெபா8 விள2ெவ4 ர 2ப3

ரதெவ4 மதிையB C8+ கதி ெகா4> ெதா2த ேபாH
ெபா)ெபா கதி ெப6 க ைற ண கய0 ேபாத வ8ேற.

(இத8 ெபா.): பர) ஒளி உமி% ைபெபா8 க4ண; - பரவி ஒளிைய E

ெபா க4ணா;'; பதாைக ேதா:; - ெகா;' அ<2ச; விாி) இ. ேம'

ெசெபா8 விள2 - ஒளி பர) இைள ெக>2 ெபா8 விள2; ெவ4 ர
2ப - ர நிைற2ட; ரத ெவ4மதிையB C8+ கதி ெகா4> ெதா2த
ேபாH ெபா) ெபா8கதி ெப6க ைற - அைதB ரத ெவ.ளிய தி<கைள
ேதா4; கதி கைள எ>) ெகா4> ேச த ேபாH ெபா)

ெபா கதி கைள! ெப6கி8ற ெதா2தியான கவாி'; ண கய0 - இர:ைட

கய0கD; ேபாத - வதன.

(விளக): இைவ அ:டம<கல<க.. அ:டம<கல<க. இ8ன ெவ8பைத 472 -

ஆ ெச6'ளி8 விளகதி= கா4க. க4ணா; - க4ண; என நி8ற). பதாைக

- ெப<ெகா;. ேம' எ8ற), ெக>2 எ8ப)பட நி8ற). 2ப - 2ட; ஈ4>

நிைற2ட எ8ப)பட நி8ற). (137)
---------630

ெவ8றவ னகல 5:ட விள<ெகாளி மணிெச6 ெச!பி

னி8ெறாி பெபா8 மாைல ேபாத) ெநறியி பி8ன

ெரா8றிய மணிெச6 ந0யா/ ேபாதன -வ மாைல
தி8+ேத னிைசக. பாட திநக டர வ8ேற.

(இத8 ெபா.): ெவ8றவ8 அகல 5:ட - ெவ8றவ8 மா பி0 அணிய : விள<2

ஒளி மணிெச6 ெச!பி8 நி8+ எாி பெபா8 மாைல ெநறியி8 ேபாத) -
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விள<2 ஒளிைய உைடய மாணிகB ெச!பிேல நி8+ ஒளித ைபெபா8

மாைல வழக!ப; வத); பி8ன , ஒ8றிய மணிெச6 ந0யா/ - பிற2, ஒ8றிய

மாணிக<க. இைழத அழகிய யா/க.; உவ மாைலதி8+ - த உவைத
மாைலக. உ.ளடகி; ேத8 இைசக. பாட - அ மாைலகளி0 உ.ள வ4>க.

இைசபாட; திநக டர - நகர விளகஉற; ேபாதன - வதன.

(விளக): 'தி8+' எ8பத 2 'ேத8 மாைலைய தி8+ இைசக. பாட' என
மி2தியா I+வாள . 'தி8+ ேத8றிைசக. பாட' எ8+ பாட.

ெவ8றவ8, யா/!ேபாாி0 த8ைன ெவ8றவ8 எ8க. தி8+ - தி8ன!ப:>;

மைறக!ப:> எ8றவா+. (138)
------

ேவ+
631

ஆர )ய0வர வ)கி0 ேசா தர

Eர படைகைய ெம6வழி Eசி

ேதைர நட!பன ேபா 2ற. சிதிெனா

ேடா நடதன ெவா4ெடா; 8ேன.
(இத8 ெபா.): ஆர )ய0வர அ)கி0 ேசா தர - ஆர அைசய )கி0 ெநகிழா

நி க; Eரபட - Eர உ4டாக; ைகைய ெம6வழி Eசி - ைகைய

விலா!ைட2.ேள Eசி; ேதைர நட!பனேபா0 - ேதைரக. நட!பனேபால; 2ற.
சிதிெனா> - 2றD சி); ஒ4ெதா; 8ேன நடதன - தைத2 8ேன

நடதன.

(விளக): ஓ : அைசB ெசா0. இர4ட; உயர உ.ளவ க. 2றள : 8ற;
உயர.ளவ க. சித .

”ேதாளிர4> Eசி யா ேவ4ேடெம8+ விலக- எ E% காம நட2
நைடகா4” (94 - 31 - 3.) எ8றா மதகGயி=. (139)
--------632

வ:டB Cைறய வா ைல கBசின
ப:> Eகிய வ02ல ப0கைண

வி:ட Uணிய வி0Gன வாளின
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ெரா:; யாயிர ேதாெர4ம 8னினா .
(இத8 ெபா.): வ:டB Cைறய - வ:டமான பனிBைசய ; வா ைல கBசின வாரா க:;ய ைல கBசின ; ப:> Eகிய அ02ல - ெவ4ப:டணித

அ02Gன ; ப0கைணவி:ட Uணிய வி0Gன வாளின - பல அக. நிைறத

Uணி' வி0H வாD உைடயரா6; ஆயிர)ஓ எ4ம - ஆயிரெத:> மகளி ;
ஒ:; 8னினா - வ3சின< Iறிதைத2 8 ேபாதன .

(விளக): Cைற - ச0லட ஆ.

இவ க. காவ8மகளி . ஒ:; - வ3சின< Iறி. ஆயிரேதா ெர4ம எ8ழி - ஓ :

அைசBெசா0. 8=த0 -  படB ெச0Hத0. (140)
-------633

வ Eகி வைல ':கர

தபி ெனா6யவ ராQைட தாைனய

ைபெபா ேகடக வாெளா> ப +

ெசெபா பாைவையB ேசவி) 8னினா .
(இத8 ெபா.): அபி8 ெநா6யவ - (ஓ><கா0) அபி=< க;ேதா>வ ;

வைல உ. கர) வ Eகி - வள ைலைய உ.ளடகி கBசினா0
இ+கி; ஆ4 உைட தாைனய - ஆQைடயாக உ>த ஆைடயினரா6;

ைபெபா8 ேகடக வாெளா> ப + - திய ெபா ேகடகைத' வாைள'

ப றியவரா6; ெசெபா பாைவையB ேசவி) தினா - தைதையB ேசவி)

 படB ெச8றன .

(விளக): இ<ஙன3 ேசவித0 மகளிாினிய0.

வ - கB. வைல : விைனெதாைக. ெநா6யவா எ8ழி - ெநா6ைம! ப4
விைர- 2றி) நி8ற). ெசெபா பாைவ எ8ற), காதவதைதைய (141)

-------634

ஆைண யாைண யகHமி னீெரன

ேவQ ேகாG8 மிைடதவ ெரா றG
னாைண யி8ெறம ேதெய8 றணிநக

காQ< காதG க4ெண 2 றேவ.
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(இத8 ெபா.): ஆைண ஆைண நீ அகHமி8 என - அரச8 ஆைண! ஆைண!!
நீவி விலகிB ெச0Hமி8 எ8+; மிைடதவ ேவQ ேகாG8 ஒ றG8 -

ெந<கியவைர <கி ேகாGனா காவல த.Dேபா); ஆைண இ8+ எமேத

எ8+ - ஆைண இ8ைற2 எ<கDைடயேத எ8+; அணிநக காQ காதG8 அழகிய நகாிH.ளா காணவ காதGனா0; க4 ெந2 றேவ - க4க.
ெந<கி' றன.

(விளக): நக - நகர) மக.: ஆ2 ெபய . ேவQ - <கி0. (142)

-----635

க4ணி ேனா> பிறத) காாிைக

வ4ண< கா4ட க8 ேறாெவ8+ ைவதவ
வி4Q ம4Q வி)ெச6 தாெலா!ப

ெவ4ணி ென4ணிட மி8றி ெந<கினா .
(இத8 ெபா.): அவ - அ நகர மக.; க4ணிேனா> பிறத) காாிைக

வ4ண கா4ட 2 அ8ேறா எ8ற ைவ) - யா<க. க4Qட8 பிறத)

தைதயி8 அழைக கா4பத 2 அ8ேறா எ8+ ைவ); வி4Q ம4Q

வி) ெச6தா0 ஒ!ப - வா= நில= வி) ெச6தா ேபால; எ4ணி8 எ4
இட இ8றி ெந<கினா - ஆராயி8 எ. இட- இட இ8றி ெந<கினா .
(விளக): [நBசினா கினிய 634 -635 ஆகிய இர4> ெச6'ைள' ஒ

ெதாடராகி ெமாழிமா றி I+ ெபா.:

”காவ 2ாியவ க. மிைடதவைர  படைவ), அவ நீ<காைமயி8, ஆைண
ஆைண அகHமி8 என Iறி ஒ +தலா0, அவ , வி4ணி0 விBசாதர

ம4ணிH.ளா எ.ளிட இட இ8றி ெந<கினா , காாிைக வ4ண கா4ட

க8ேறா? ஆதலா0 விசாாி)! பா கி8, யா க4ணிெனா> பிறத) வ4ண<
கா4ட காயி2ெமன Iறி!, பி8= எ<க:2 நீ வி) ெச6தா ேபால

இ8+ எைடய ஆைணேய ஆைணயாக ெகா4மி8 என-< Iறி நகாிH.ளா
காதலா காQ< க4க. ெந2 ற ெவ8க.
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காவ 2ாியவ கெள8+  படெவ8+ நீ<காைமயி8 எ8+ யா எ8+
வ4ண கா4ட காயி2 எ8+ பி8= எ8+ எ<க:ெக8+ ஆக
ெகா4மி8 எ8+ வவி)ைரக.”] (143)
------

ேவ+
636

இன3ேசரா வாகி விைளேயா யிாி8ேம ெல4ண< ெகா.வா8
ன3ேசா் ெகா;0ைல 5பவள ):2! 5த ேபாH

வன3ேசா் )வ Bெச9வா6 வாெளயி+< க4மல வைனய லாகா
கன3ேசா் கதி ைல'< க4டா க. E:>லக< காணா ேபாH!

(இத8 ெபா.): இன ேசரா - த இன)ட8 ேசராம0; இைளயா உயிாி8ேம0

எ4ண ெகா.வா8 - இைளஞாி8 உயிாி8ேம க) ெகா.ள விபி;

னேச ெகா; 0ைல - கா:;G2 ெகா;0ைலக.; 5பவள). 2!

5தேபாH - அழகிய பவளதி=.ேள 2) 5தனேபால; வனேச )வ B

ெச9வா6 வா. எயி+ - அழ2ைடய பவளB ெச9வாயி0 ஒளிமி2 +வைல';

க4 மல - க4களாகிய மல கைள'; வைனய0 ஆகா கனேச கதி ைல'
- ெச6ய ;யாத பத ஒளிவி> ைலகைள'; க4டா க. E:> உலக
காணா ேபாH - பா தவ க. E:>லைக காண விபா ேபாH!

(விளக): 'காணா E:>லக< க4டா ' என இைய!ப நBசினா கினிய .

இன எ8ற) தமின) மகளிைர எ8றவா+. இைளயா எ8ற) ஆடவைர. வன

- அழ2. )வ - பவள. E:>லகதி= இைவ இ8பமி2ைடயன எ8+

இவ ைறேய விவ எ8ப) க) (144)
--------637

மீ8ேசா் 2ழாமைனய ேமகைல' ெவைல'< I ற< I ற

8ேச யி6ய ெகா4ேடா;! ேபாமி8க Dைரேத ெம8+

கா8ேசா் கம/ேகாைத காெறாட ) ைகவிடா தர + கி8ற

ேத8ேசா் திவ;ேம கி4கிணிெபா8 னாவத ேக தக ெத8பா .

(இத8 ெபா.): மீ8ேச 2ழா அைனய ேமகைல' ெவைல' I ற!

I ற!! - வி4மீ8க. ேச த திர. ேபா8ற மணிக. ெகா4ட ேமகைல'
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வி!5:> ைல' I ற! I ற!!; ஊ8ேச உயி உ6ய ெகா4>

ஓ;!ேபாமி8க. - ஊைனB ேச த உயி பிைழக ெகா4> ஓ;!ேபாமி8க.;
உைரேத எ8+ - Iறிேனா எ8+, கா8ேச கம/ேகாைத - மண<கல)

கம/கி8ற மாைலேபா0வாளி8; கா0 ெதாட ) ைகவிடா) அர +கி8ற - காைல!
ப றி நீ<காம0 அர +த0 ெச6கி8ற; ேத8 ேச திவ;ேம0 கி4கிணி - ேதனின

மலெர8+ கதிB ேச அழகிய அ;களி8ேம0 அணித கி4கிணி: ெபா8

ஆவத 2 தகேத எ8பா - ெபா8னாவத 2 த2தியானேத எ8பா க..

(விளக): எBசாிைக ெச6வதனா ெபா8ெனன! க/தன .

நBசினா கினிய ேமகைல' கி4கிணி' என I:;! ெபா8னாவத 2

தகன எ8ற ெபா. I+வ . I ற I ற எ8+ ெவைலையேய I+வ .

ம + ெபா8னாவத ேகா தக என ஏகாரைத எதி மைறயா2வ . ேமகைல

அ02G8 ேமலணிவதா0 ேமகைல' க4டா மனைத கவ தG8 அதைன'<
I ற எ8றா எனேவ ெகா.Dத0 ேவ4>.

ேமகைல : இடகரடக0. I ற I ற எ8= அ>2 ெதளி- ப றி வத).
எதி ேதா உயி4Q I ற I ற எ8றவா+. உைரேத எ8ற)

எமகஃதறமாகG8 உைரேத எ8ப)பட நி8ற). ”கா0 ெதாட ) ைகவிடா)
அர +” எ8ழி ர4ேதா8றியழி) ெச6'ளி8ப மி2த0 உண க. ேத8ேச
திவ; எ8ற), மல எ8+ கதி வ4>க. E/த 2 காரணமான அழகிய அ;

எ8றவா+. (145)
-------638

க.வா6! ெபய!ப:ட மாைல க<2ழ0க. க4டா ைநய

-.வா6! ெபய!ப:ட ெவம)Bெச! ேபாாிைணெம0 லாக மீ8ற

.வா6 மணிமழைல! ெபா சிலபி னிெகா;ைய Z8றா. ேபாH<

ெகா.வா =ல2ேகா I றீ8றா ளமேவா ெகா;ய வாேற.

(இத8 ெபா.): க.வா6! ெபய!ப:ட மாைல க<2ழ0க. - ேத8 ெப6ய!
ெப ற மாைலயணித க<2ழ0கைள', க4டா ைநய ெம0 ஆக ஈ8ற

உ.வா6 ெவம)! ெபய!ப:ட ஓ இைணB ெச! - பா ேதா ெமG'மா+
ெம0Gய மா  ஈ8ற, உ.ேள வி!ப:> ம) ெப6ய!ெப ற, இர4>

ெச!கைள'; .வா6 மணி மழைல! ெபா சிலபி8 - அ8னதி8 வா6ேபால
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வாயி8க4 இட!ப:ட மணியாகிய நாவா0 மழைல ெமாழி' ெபா சிலைப'
உைடய; இ ெகா;ைய ஈ8றா. - இ ெகா;ைய! ெப றவ.; உல22

ெகா.வா8 ஓ I + ஈ8றா. ேபாH - உல22 அ9-லகி8 உயிைர

ெகா.Dவத 2 ஒ I +வைன ஈ8றவ. ேபாH; அமேவா! ெகா;ய ஆேற -

அமேவா! இவ. மிக ெகா;யளானப; எ8! (எ8பா ).

(விளக): இ ெகா;ைய Z8றவேள 8ன  I +வைன ஈ8றவளாயி!பா.
எ8றன . (146)
-----639

ெச6ய தாமைர ேம றி ேவெகாேலா

ெவ6ய ேநாகி8விB சாதாி ேயெகாேலா
ைமயி0 வானவ தமக ேளெகாெல8
ைறய  றல தா ம8ன Iறினா .

(இத8 ெபா.): ெச6ய தாமைரேம0 திேவ ெகாேலா - ெசதாமைர மலாி8ேம0

உ.ள திமகேளா?; ெவ6ய ேநாகி8 விBசாதாிேய ெகாேலா - ெகா;ய

பா ைவயிைன'ைடய விதியாதர மகேளேயா?; ைமயி0 வானவ த மகேள ெகா0 -

2 ற அ ற வானவாி8 மகேளேயா?; எ8+ ஐய உ + - எ8+ ஐய ெகா4>;
அல தா ம8ன Iறினா - மல மாைல ேவத க. Iறின .

(விளக): 636 த0 இ)வைர உ.ளைவ ேவத தைதைய க4> மய<கி

Iறியைவ. ெகா0 : ஐயவிைடBெசா0 ஓ : அைச : வினா-மா. (147)
-------640

Eைண ெவ8றிவ. ெவைல! 5தட

மாைண ேதா6வத0 லா பிற8 ெவள-ேம
ேகாைண! ேபாாி 2ளி2வ ம8ெறனி8
மாண ந றவ3 ெச62வ ெம8ம,

(இத8 ெபா.): Eைண ெவ8+ - யாழினா0 ெவ8+; இவ. ெவைல! 5தட

ேதா6வ) அ0லா0 - இவ. வி!ப:> ைலகளாகிய அழகிய தடாகதிேல

ப;த0, அ0ல); பிற8 ெவள-ேம0 - ம றவ8 ைக!ப +வாெனனி0; ஆைண -
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ஆைணயாக; ேகாைண! ேபாாி0 2ளி2வ - மா+ப:ட ேபாாிேல 2ளி!ேபா;

அ8+ எனி8 - அ0லாவி:டா0; மாண ந0தவ ெச62வ எ8ம -

இவைள!ெப + மா:சிைம'+த 2 தவைதB ெச6ேவா எ8பா.
(விளக): ஆைண - வ3சின. இ) த0 8+ பா:>க. 2ளக.

பிற8 ெவள-ேம0 எ8பத 2, பிற8 ஒவ8 யா/ெவ8ற8+ த8 வGைமயினாேல

இவைள ைக!ப +வா னாயி8 எ8ப) பி8ன ! ேபாாி 2ளி2வ எ8றத 2!
ெபா)வதா.

இதனா0 ெபபாH விைதக0லாத ேவத இவைள தா யா/ ெவ8+

ெகா.ளவியலா) எ8+ த: கதிெகா4> ேமH இவைள யா ெவ8+
ெகா.ள- ;யா) எனேவ ஆ றலாேல ைக!ப றேவ ய0வ ; அ<ஙன

வதவிட) நாேம எ0ேலாைர' ெவ8+ இவைள! ெப+த0 I> என த.
ஒ ;- ெச6) ெகா.கி8றன எ8பதைன ஆசிாிய மிக S4ணிதி8
விள2கி8றா . இஃேதா மனவிய0. (148)
------641

2GகB ெச!பன ெகாைம வாிைல

நG' ெமைமெய8 பா ந0ல க4களா0
வGய வா<கிெய6 தாெளைம வா/கேல

ெமGய வாG வி>2ம ெற8ம,

(இத8 ெபா.): 2GகB ெச! அன ெகாைம வாிைல - இ<2GகB ெச!ேப
ேபால! பத வாிகைள'ைடய ைலக.; நG' எைம எ8பா - எைம

வ) எ8பா; ந0ல க4களா0 வGய வா<கி எைம எ6தா. - அழகிய

க4களாகிய அகளா0 ந8றாக இ%) எைம எ6தா.; வா/கேல - இனி

வாழமா:ேட; ம + ெமGய ஆவி வி>2 எ8ம - இனி ெமG) உயிைர
வி>ேவா எ8பா.

(விளக): நG' : பிறவிைனயாக (நG2 என) வத). ெமGய ெமG) :

எBசதிாி.

ெமG அ ஆவி வி>2 என க4ணழி) இ9வா றா0 இைளத எ உயி
இனி எைம ைகவி:>!ேபா என Iறி=மா. (149)
-------

149

642

ஊ:; ய8ன -கர கார;

நீ:; ெம8மல ேம0வ) நி8னல<

கா:; ெயைமெகா8 றாெயன ைகெதா%
ேதா:ைட ெந3சின ரா'ழ0 வா கD.

(இத8 ெபா.): உ2 அர2 ஊ:; அ8ன ஆ அ; - (இய0பான சிவ!பா0)
உகிய அரைக ஊ:;னா ேபா8ற நிறேதா> ெபாதிய அ;கைள; நீ:;

ெம8மல ேம0 வ) - எ>) ைவ) ெம0Gய மல களி8ேம0 வ); நி8 நல
கா:; - நி8 அழைக கா:;; எைம ெகா8றா6 என - எைம வதினா6
எ8+Iறி; ைகெதா%) - ைக I!பி; ஓ:ைட ெந3சினரா6 உழ0வா கD -

அைறேபான உ.ளதினராக உழ0கி8றவ கD (ஆயின ).

(விளக): நீ:; எ8ற) நீ:ட!படாத ெம0Gய0ைடய அ;ைய நீ:; எ8ப)பட
நி8ற). ெகா8றா6 எ8ற) )8பதி8 ெகா>ைமைய உண தியப;. ஓ:ைட

ெந3சின - அறி- ஒ%கி!ேபான ெந3ைடேயா . (150)
-------ேவ+
643

தி<க4 மதிகத ேசH பவள3 சிைல' )<

ெகா<24 2ழலா4ெம0 லாகத ேகா<க< ெகாழி!பி0 ெபா8=
ம<ைக 2ழியா வரகீத ெசதளி ெந6 ேதா6த ேபாH

ம<ைக மலர;' தாமைரேய யாமறிேய மண<ேக ெய8பா .
(இத8 ெபா.): தி<க. மதிகத - பிைற தி<கைள'ைடய மதிேபாH

கதிH.ளன (க4கD வா' வ ப கD); ேசH பவள சிைல'

) - ேச ெக4ைட மீ= பவள வி0H ) ஒ2; ெகா<2

உ42ழலா. ெம0 ஆகத - மணகம% Iதைல 'ைடயாளி8 ெம0Gய

மா பிH.ள ைலகD ண<2; ேகா<2 அ ெகாழி! இ0 ெபா8= ேகா<ககD ஓ:ட ற ெபா8= ஒ2; அ<ைக 2ழியா அர2 ஈத

ெசதளி ெந6 ேதா6த ேபாH - அக<ைகக. 2ழிவிலவா6B ெசநிற

ஊ:ட!ெப ற தளிாி0 ெந6 ேதா6தவ ைற ஒ2; ம<ைக மல அ;'

தாமைரேய - ம<ைகயி8 மலரைனய அ;' தாமைரேய ேபாH; அண<ேக யா
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அறிேய எ8பா - இைவ வ) வத ஒ8+ேம இத8ைமெதன யா
அறிகி8றிேல எ8பா க..

(விளக): இவ றி0 நைம வ)வ) இஃெத8+ யா அறிேய எ8+மா.

அண<ேக : ஏ : ேத ற. (151)

----------644

ெபா8மகர வா6ேபா/த த* ேறா.யா!பி ெபாGத வா+

மி8மகர< Iதா; வி0G: ;<2ைழகீ ழில<2 மா+

ம8மகர ெவ0ெகா;யா8 மா0ெகா.ள கா0ெகா4ட ைலயி னாைள

ெய8னரைப ெய8னாவா ெற8பா ாிைம2<க4 ணிைவேயா ெவ8பா .
(இத8 ெபா.): ம8 மகர ெவ0ெகா;யா8 மா0ெகா.ள கா0ெகா4ட

ைலயினாைள - ெபைம ெபாதிய மகரமாகிய ெவ றி ெகா;யினா=

மய<2மா+ அ;பரத ைலயினாைள; அரைப எ8னாவா+ - ெத6வமக.
எ8னாதப;; ெபா8மகர வா6 ேபா/த த*0 ேதா. யா!பி8 ெபாGத ஆ+

- ெபா8னாலான மகர த8 வா6 அ<காதG8 ேதா8றிய )வட ேதா.க:;0
அைமத ப;'; மி8 மகர Iதா; வி0இ:> இ<2ைழ கீ/ இல<2 ஆ+ மி8= மகர அைசதலா0 ஒளிைய Eசி! ெப<2ைழ காதி8கீ/ விள<2மா+;
எ8 எ8பா - எ8ேன எ8பா ; இைம2 க4 இைவேயா எ8பா - (க4
இைம2 எ8பா 2) இைம2< க4க. இைவேளா எ8பா .

(விளக): ஓகார எதி மைற. இ!54க. கதவ ெச6தனவாகG8, இவ.

ெத6வ அ8ெற8+ ெதளிவிதன எ8+, க4

இைமயா நி க- மானிடாி சிற!4ெட8+< Iறினா . (இைமயா க4க.

வானவ 24>.) இ), 'வ4ேட யிைழேய வ.ளி 5ேவ' (ெதா0 - கள-. 4) எ8=
Cதிர விதி. ம8 - ெபைம. (152)

-------645

ேகா.வயிர நீளவி 28றிவ த ெச3ட ேபா ெகாைலேவ8 ம8ன

நீ.வயிர ெவ4ம!பி னீல களி றி8ேம னிைரதா ெபா<க

ேதா.வயிர ேதா8ற ெதா%வா ர%)ைநவா ெதாேகா ேகா;
வா.வயிர வி 2 மடேநாகி யா ெகாேலா ெப+வ ெர8பா .
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(இத8 ெபா.): ெகாைல ேவ0 ம8ன - ெகாைல ேவேலதிய ேவத க.; ேகா.
வயிரநீ. அவி 28+ இவ த ெச3ட ேபா0 - ேகாளைகயாகிய

வயிரமணிைய'ைடய அவிைய ெகா4ட 28றி8ேம0 ஏறிய ெச3ஞாயி+

ேபால; நீ.வயிர ெவ4 ம!பி8 நீலகளி றி8ேம0 - நீ4ட வயிர!54 இ:ட

ெவ.ளிய ததைத'ைடய காிய யாைனயி8 ேம0; நிைர தா ெபா<க - நிைரயான

மாைல ெபா<க-; ேதா.வயிர ேதா8ற - ேதாளி0 அணித வயிர ேதா8ற-;
ெதா%வா அ%) ைநவா - (கதவதைதைய) ெதா%வா அ%)

வ)வாமா6; ெதாேகா ேகா; - இ<2 I;ய ம8ன க. ேகா;யாயிதா ;

வா. வயிர வி 2 மடேநாகி - வாளி8 ெச றைத மா + மடேநாகியாகிய

இவைள; ெப+வா யா ெகாேலா எ8பா - ெப+ ந0விைன'ைடேயா யாவேரா

எ8பா .

(விளக): நBசினா கினிய நிைரதா எ8பத 2 வாைகதா என-,

ேதா.வயிர எ8பத 2 ேதா. வGைமயாH4டான க/ என- ெபா.
ெகா4>,

”ம8ன 28றிேல ெதா%வா 2 இவ த ட ேபாேல இ) அ%) ைநவாரா6
ெதா2 ஒ ேகா;யாயிதவ களி0 இமட ேநாகிைய தா ெபா<க

ேதா.வயிர ேதா8ற! ெபறவிகி8ற ந0விைன'ைடயா யா எ8பா ” எ8+
ெமாழி மா றி! ெபாDைர!ப .

ேகா.வயிர - ேகா:பா:ைட'ைடய வயிர. ஆ2ெபயரா ேகாளைக. ெபா<க மி2)கா:ட, அரச 2 : மாைல I+த0 இய0ேப. அ%) ைநவா எ8ற)

அவல; 'இளிேவ யிழேவ' (ெதா0. ெம6!. 5) எ8=3 Cதிரதி0, அைசவாவ)
பைழய த8ைம ெக:> ேவெறாவாறா6 வ)த0 ஆதG8, இவ

அத8ைமெய6தி அவல உ றா எ8க. இ) த அைசவி0 ேதா8றிய அவல.

ஒவென8+ )ணியலாகாைமயி ப8ைமயா , 'ெப+வா ' எ8றா . (153)
------646

ைபெபா8 நிமி ெகா; பாைவ

வன!ெப8= தளிைர ஈ8+

ெசெபா8 மல திைளயா க4ெண8=3
சீ மணிவ4 >ழலB சி0ெல8

றெபா சிலபர ற அ8னேபா0
ெம0லேவ ஒ)<கி அ53
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ெசெபா ாிைச அைடதா.ெச தாமைரேம
றிேவா ெடா!பா..

(இத8 ெபா.): வன! எ8= தளிைர ஈ8+ - அழெக8= தளிைர Z8+;

ெசெபா8 மல ) - ெபா8ைன! 5); இைளயா க4 எ8= சீ மணி வ4>

உழல - இைளஞாி8 க4களாகிய அழகிய காிய வ4>க. உழHப;; ைபெபா8

நிமி ெகா; - திய ெபா8னாக வள தெதா ெகா;ைய'; பாைவ - பாைவைய';

ெசதாமைரேம0 திேவா> ஒ!பா. - ெசதாமைரயி8ேம0 திைவ'

ேபா8றவ.; சி0 எ8+ அெபா8 சில அர ற - சி0ெலன அழகிய ெபா சில
ஒGக; அ8னேபா0 ெம0லேவ ஒ)<கி - அ8னேபால ெம0ெல8+ நட);
அ5 ெசெபா8 ாிைச அைடதா. - அழகிய ெபாG-ைடய ெபா8மதிைல
அைடதா..

(விளக): ஒ> : எ4ெணா>. ெசெபா8 : ண<2. ாிைச : ம4டபதி8 மதி0.

ெகா;ைய' பாைவைய' திமகைள' ஒ!பவளாகிய காதவ தைத ஈ8+
மல ) உழல அர ற ஒ)<கி! ாிைச அைடதா. எ8க.

வன! - பல உ+! திர4டவழி! ெப+வேதா அழ2. ஒ)<2த0 - நடத0. (154)

-----647

ப:;ய8ற க4ட திைரவைள)!
ப8மல ந8 மாைல நா றி

வி:டகலாB சாதி னிலெம%கி

ெம8மல க. சிதறி Uம

மி:;ைளய ேரத விைமயா

மடமக.ேபா G) ந0யா/

ெதா:ெடழீஇ! ப4ெணறிதா. கி8னர
ெம6மற) ேசா தா ர8ேற.

(இத8 ெபா.): ப:> இய8ற க4ட திைர வைள) - ப:;னா ெச6ய!ப:ட

பல நிற திைரைய வைள); ப8மல ந8மாைல நா றி - பல மல களா0 ஆன

அழகிய மாைலைய Uகி; வி:> அகலாB சாதி8 நில ெம%கி - மண வி:>

நீ<காத சாதினாேல நிலைத ெம%கி; ெம8மல க. சிதறி - ெம0Gய 5கைள

Uவி: Uம இ:> - அகி ைகயி:>; இைளய ஏத - இளமகளி கழ; இைமயா
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மடமக.ேபா0 இ) - வானவாி8 இளந<ைகேபா0 அம ); ந0யா/ ெதா:>!
ப4 எழீஇ - ந0ல யாைழ ெய>)! ப4ைண ெய%!பி; எறிதா. - நரைப

ெதறிதா.; கி8னர ெம6மற) ேசா தா - (அ!ேபா%)) கி8னர தைம
மற) ேசா தன .

(விளக): Uம : அகிH2 ஆயினதா0 காாிய வா2ெபய . க4டதிைர -

க4டமாகிய திைர. யா/ ம4டபேத யி) அைவ வணகமாக! பா>கி8றா..
இஃ) அைவ! பாிசார என-ப>.

ப:;ய8ற - ப:;னாGய ற!ப:ட. க4டதிைர - பல நிறதா0 I+ப:டதிைர

(0ைல!. 44 - நB.) நா +த0 - U<கவி>த0. வி:டகலா எ8ழி த2தியா0 மண

என வவி) ஒ:>க. கி8னர - ேதவ. ஒவைகயின . (155)
--------ேவ+
648

8கா3சி தா)த8 றைதய கிளிெயனக4
ட8ெகா4 மட!ெபைட யலமதா< கக0வதைன

ெய82 2ரலைழஇ யி3சிறக 2ைல)2)
த8ெபைடைய 2யிற%வ தைலவத திளேவனி0.

(இத8 ெபா.): 8 கா3சி தா) த8 ற ைதய - 0Gய கா3சி தாதினி0

த8 )2 மைறதலாேல; க4> கிளி என - பா ) அதைன கிளிெய8 ெற4ணி;

அ8ெகா. மட!ெபைட ஆ<2 அலம) அக0வதைன - காத0 ெகா4ட

இளெபைட அ<கி) மன3ழலB ெச0வைத; எ8 உ2 2ர0 அைழஇ -

எ8 உ2 த8 2ரலாேல அைழ); இ3 சிறக 2ைல) உ2) - காிய

சிறைக அைச)தாைத உதி ); த8 ெபைடைய 2யி0 த%வ - த8

ெப:ைடைய 2யி0 த%-மா+; இளேவனி0 தைலவத) - இளேவனி0

அ9விட) வத). (156)
----------649

த4கா3சி தாதா; த8னிற< கரததைன

க4டானா மட!ெபைட கிளிெயன!ேபா6 ைகயகல
S4Nவி யிள3ேசவ ேனாேகா> விளிபயி றி

த8சிறகா ெபைடத%வ தைலவத திளேவனி0.
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(இத8 ெபா.): த4 கா3சி தா) ஆ; - 2ளி த கா3சி தாதிைன! 5சியதா0 ;

த8 நிற கரததைன - த8 காிய நிற மைறதைத ; க4> ஆனா மட!ெபைட -

பா ) ெதளி வைடயாத இளெபைட ; கிளிெயன! ேபா6 ைகஅகல - கிளிெயனB

ெச8+ ைகவி:>! ேபாக ; S4Uவி இள3ேசவ0 - S4ணிய Uவிைய'ைடய

இள3ேசவ0 ; ேநாேகா> விளி பயி றி - 2றி!பான ேநா2ட8 பலகா0 அைழ) :

த8 சிறகா0 ெபைட த%வ - த8 சிறகினா ெபைடைய த%வ; இளேவனி0
தைலவத) - இளேவனி0 அ<ேக வத).

(விளக): காிய நிறைடய 2யி ேசவ0 கா3சி தாதா;யதனா0 அத8

ெபைட2யி0 கிளி எ8+ நிைன) அகல அB ேசவ0 த8 இனிய 2ரலாேல அதைன
அைழ) த%வி + எ8க. விளிபயி றி - பலகாH அைழ). தைல - இட. (157)
-----650

2+தா: 2யி ேசவ0 ெகா%<கா3சி தாதா;

ெவ+தா<ேக மட!ெபைட விைழவக8+ நட!பதைன

ம+தா<ேக சிற2ள ) மகி/வானா ெகாளேத றி
'+!பினா ல;பணிய தைலவத திளேவனி0.

(இத8 ெபா.): 2+தா. 2யி0 ேசவ0 ெகா%< கா3சி தா) ஆ; - 2+கிய
கா0கைள'ைடய ஆ4 2யி0 ெகா%விய கா3சி தாதிேல %கியதா0;

மட!ெபைட ஆ<ேக ெவ+) விைழ- அக8+ நட!பதைன - இளெபைட

(கிளிெய8+) அ!ெபா%ேத ெவ+) ேவ:ைக நீ<கிB ெச0வைத; ஆ<ேக ம+)B

சிற2 உள ) - அ9வா+ ெச0வைத தவி )B சிறகிைன உள ); மகி/ஆனா ெகாள ேத றி - மகி/Bசி அைமயாம ெகா.Dமா+ ெதளிவி);

உ+!பினா0 அ; பணிய - தைலயினா0 வண<2ப;; இளேவனி0 தைலவத) -

இளேவனி0 அ<ேக வத).

(விளக): ப<2னியிH சிறி) இளேவனி0 ேதா8+தG8 இ) Iறினா .

ேவ:ைக விைள' பவதாளாகG8 இ) Iறினா .

இ 8+ (648 - 50) ஒெபா4ேம0 8ற>கி தாழப:ட ஓைச ெப +
வத ெகாBசக ெவாேபா2. ஒேபாெக8ப) ப4 ெதாைக! றத8ெமாழி.

இ), 'தரவி8றாகி' (ெதா0. ெச6. 149) எ8=3 Cதிர விதி. இைச *ேலா க,
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நிைல, ாி எ8பனவ றி0 நிைல ெய8ப இதைன. [இனி இைச *லா இதரதலாயினவ ைற க, நிைல, ெகாBசக, ாி என ேவ4>ப. Iத *லா

ெகாBசக உ.வழி அதைன நிைலெபற அடகி க, நிைல, ாி ெயன 8றாக
ேவ4>ப. (ெதா0. ெச6. 132. ேப )]; 'இனி, இைச தமிழி0 வ<கா0 கநிைல,
ெகாBசக, ாி எ8ப ஒசாராசிாிய ' (சில!. 6 : 35. அ;யா .)

648 - த0 இB ெச6'. ;ய-.ள 8+ ெச6'D.D, காதவதைதயி8
கணவ8 தன2ாிய விBசாதர வ;வதி0 ேதா8றாம0 மானிட வ;வதி0 இ

ம4Qலகேத ேதா8றினானாக அவைன அறியா) இராசமாரேத நா;யெபா%)
மானிட வ;வி8 மைறத அ காதல8 த8 மிட +! பாடைல யாேழா> பா;
த8ைன உண தி அவைள த%வினா8 எ8= ஒ ெபா. ேதா8ற
அைமதிதைல S4Qண வா க4> ெகா.க. (158)
------

ேவ+
651

தைளயவி/ ேகாைத பா; தானம  தி!ப ேதாழி

விைளம) க4ணி Eணா பதிெய= ேப; ேவ க

ணிைளயவ. பாட Eர ெரழா0வைக ெதாட<க ல8ேற0

வைளயவ ெளழாG8 ைமத பா>க வ0ைல ெய8றா..
(இத8 ெபா.): தைள அவி/ ேகாைத பா; - +கல த 5<ேகாைதயா. அைவ

வணக பா;; தா8 அம ) இ!ப - யா/ வாசிக தா8 அைமதி2ேபா);

ேதாழி விைள ம)க4ணி Eணாபதி எ= ேப; - அவ. ேதாழியாகிய விைள'

ேதைன'ைடய க4ணியா. Eணாபதி எ8= ேப;; ேவ0க4 இைளயவ. பாட

Eர எழா0 வைக ெதாட<க0 - ேவ க4ணா. தைத பா>ேபா), அத ேக ப

Eர க. யாழி8 I+பா:ைட வாசிக ெதாட<2க; அ8ேற0 வையவ. எழாG8

ைமத வ0ைல பா>க எ8றா. - அ)ேவய8றி, வைளயணித தைதயி8 யா/

வாசிைனேபால ைமத விைர) பா>க எ8+ைரதா..

(விளக): ெதாட<க0 : அ0` + உட8பா:> விய<ேகா.. 'இ ெறன கிளத0'

(ெதா0 கிளவி. 19) ேபால, இத 2 விைட Iறஇயலாத ேவத Eணாபதியி8
ேதா றைத க4> அவDடேன நைகயா>தைல அ>த ெச6'. கா:>.
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ேகாைத : தைத. இைளயவ. : தைத. வைளயவ. : தைத. எழா0 வைக - யாழி8
I+பா>.

”இத 2 உதர< Iறலா றா) அவDடேன நைகயா>கி8றா ”

எனவ நBசினா கினிய S4Qைர இ8ப ெபாி) உைட). (159)
-------ேவ+
652

ேவேய திர4ெம8ேறா. வி0ைல ெகா>வ
வாேய வள பவள மாதளிேர மாேமனி

ேநாேய ைலம!ப ெத8றா  ககிதா

ேரேய யிவெளாதி ேப;ேயா ெவ8றா

ெராிமணி!54 ேமகைலயா. ேப;ேயா ேவ8றா .
(இத8 ெபா.): திர. ெம8ேதா. ேவேய! - திர4ட ெம0Gய ேதா. <கிேல!;

ெகா> வ வி0ேல! - வைளத வ வி0ேல!; வா6வள பவளேம! - வா6

வள பவளேம!; மாேமனி மாதளிேர! - மாைம நிறைடய ேமனி மாதளிேர!;

(எனி=, இவ:2 ைல க4;ேல) ைல ம!ப) ேநாேய? - (இவD2) ைல

மத0 ேநாேயா?; எ8றா 2 - எ8+ ஐய + வினவியவ 2; அகிதா -

அகிGேதா (சிதைன ெச6)) ஏ! ஏ!! இவ. ஒதி ேப;ேயா? எ8றா எ8ேன! எ8ேன!! இவ. ஒதி ேப;ேயா எ8+ ஐய றா ; எாிமணி! 54
ேமகைலயா. ேப;ேயா? எ8றா - (அ) ேக:>B சில ) ஒளி மணி!54
அணித, ேமகைலயினா. ஆகிய தைத'ட8 வத ேப;ேயா? எ8றன .

(விளக): ஏஏ : இைச நிைற'மா. (160)
653

பGெகா4> ேபராத பாச மிவ.க4

ெணாGெகா4 >யி4Q< I றெம8 ெற0ேல
கGெகா4> ேதவ ைலகர) ைவதா

ாிைலெகா4ட 5ணினீ ெர8ெறழினி ேசா்தா

ளில<2ெபா கி4கிணியா ணெகழினி ேசா்தா..
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(இத8 ெபா.): இைலெகா4ட 5ணினீ - இைலவ;வ< ெகா4ட

அணிகல=ைடZ !; இவ.க4 பGெகா4> ேபராத பாச - இவ. க4க.

உயி !பG ெகா.வதா0 த8 ெகாைல ெதாழிGனி8+ மீளாத காலபாச; எ0ேல

ஒGெகா4> உயி உ4Q I ற - (இவேளா) ெவளிேய தைழ)B ெச8+

உயிைர! ப2 I ற; எ8+ கGெகா4> ேதவ ைல கர) ைவதா - எ8ற

ஆரவாரைத உ:ெகா4> பிரமனா என2 ைலைய மைற) ைவதா ; எ8+

எழினி ேச தா. - எ8+ Eணாபதி அவ க:2 விைடIறி திைரயிேல மைறதா.;
இல<2 ெபா8 கி4கிணியா. ந2 எழினி ேச தா. - (அ) ேக:ட) விள<2
ெபா கிணகிணி'ைடய தைத நைக) தா8 இத இடைதவி:> திைர
மைறவிேல அைடதா..

(விளக): நBசினா கினிய 'கGெகா4>' எ8பதைன, 'இல<2 ெபா

கி4கிணியா.' எ8பத8 8I:;! ெபாDைர!ப .

ெகா4> - ெகா.ள : எBசதிாி, ஒG - தைழத0. 'ஒGெத<2' (பதி , 18) ேபால.

எ0ேல - ெவளிேய, கG - ஆரவார.

”கடா< 2தி'< கா0E/த பBைச! - படா GேதாH சா) பரம8 -

இடா4ட ெந றியா8 எ3ஞா8+< க<ைக - விடா4ட நீ Bசைடயா8

ெவ4ணீறணிேதா8 - ெம6'+ேநாயி0ைலேவேறா பிற!பி0ைல - ஐ'+

ெந3சி0ைல ஆகாத ெதா8றி0ைல” - என நா8க;B ெச6'. ;ய- ஈ ற;
இர4> மி2 ேவ+பட வத ெகாBசக எ8+ Iறி, ஒழிதன- பிற

ேவ+பா:டா8 வதன-< கா4க” [ெதா0 - ெச6 - 149, நB - ேப . ேம ]

எ8றைமயி8 இBெச6'. (652 -3) இர4> ஒேராேவார; மி2 ேவ+பட வத

ெகாBசக ெயாேபாகா. (161)
------

ேவ+
654

S4>கி லகல02 ெனாசித ெவைல
உ4;வ Q!ெபன -ைர!பி ன0ல)
க4டறி கிலாவிைட காம வ0Gயா/

ெகா4டவ 2ழாதிைட ெகா;யி ெனா0கினா..
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(இத8 ெபா.): S4)கி0 அக0 அ020 - S4ணிய )கிலணித அக8ற

அ02H; ெநாசித ெவ ைல - (பிறைர) வதிய ெவைலகD; இவ.

S! என உைர!பி8 அ0ல) - இவ:2 இைட'4ெடன I+ம)வ0ல); க4>

அறிகிலா இைட காமவ0G - க4ணா க4டறிய ;யாத இைடைய'ைடய
தைத; யா/ ெகா4> அவ 2ழாதிைட ெகா;யி8 ஒ0கினா. - யாைழ

எ>)ெகா4> ேதாழிய 2%வினிைடேய ெகா;ைய! ேபால ஒ)<கிB ெச8றா..
(விளக): இதனா0, திைரயகி0 நி8+ யா/வாசி2 இடதி 2B
ெச0கி8றாெள8றா .

இவ. இைட கதலளைவயா0 உ4ெடன உணர!ப>வத0ல) கா:சியளைவயா
காண!ப>வத8ெற8ப) க).(162)
------655

பளிெகாளி மணிBவ ெரழினி ைபயேவ

கிளிBெசாG னிைளயவ நீக கி4கிணி

ெயாளி2மி8 றாடவ யி க ெள8னெநா

தளிதைவ யிர<கBெச8 றைணயி ேலறினா..
(இத8 ெபா.): பளி2 ஒளி மணிBவ எழினி - பளி<காகிய ஒளிமணியா ெச6த

வைர மைறய E/த திைரைய; கிளிBெசாG8 இைளயவ ைபயேவ நீக - கிளி

ெமாழியினாராகிய ம<ைகய ெம0ெலனேவ நீகாநி க; இ8+ ஆடவ உயி க.

ஒளி2 எ8ன ெநா) - இ8+ ஆடவ களி8 உயி க. மைற' எ8ன வதி;

கி4கிணி அைவ அளி) இர<கB ெச8+ - கி4கிணிகளாகிய அைவ அ. ெச6)
இர<க! ேபா6; அைணயி0 ஏறினா. - அைணயிேல அம தா..

(விளக): பளி<2மணி ஒளிமணி என தனிதனி I:>க. பளி<2 மணி எ8=
அ0வழி! ண Bசியி8 ெம8ெறாட வ8ெறாடராய) இேலசாேன ெகா.க;
2ர2மன எ ட எ8பனேபால. எழினி - திைர. (163)
----------656

உைறகழி தில2வா Dட +< க4ணினா4
மைறெயாளி மணிBவ ாிைடயி: ;தைல

யிைறவைள யா/தழீஇ யி!ப வதைல

159

கைறெக% ேவGனா க4ணி தீதேவ..
(இத8 ெபா.): உைறகழி) இல2 வா. உட + க4ணினா. உைறயிG) நீகி விள<2 வாைள வ) க4ணின.; மைற ஒளி மணிB

வ இைடயி:> - த8ைன மைறகB சைமத ஒளி'+ பளி2B வைர

ந>ேவயி:>; இதைல இைறவைள யா/ தழீஇ இ!ப - உ:பகேத வைளத
யாைழ ைகயினா0 த%வியி2ேபா); அதைல கைறெக% ேவGனா க4ணி

தீதேவ - றேத யித 2திகைற ெபாதிய ேவ0 ம8னாி8 க4ணிக.
காமதாேல ககின.

(விளக): பளி<கி 2 இர4> றேதா ேதா8+வ . இைற - இேரைக,

ஆ2ெபய . 'ப)ம Eர சி<க பிரமர - பாத விலகண ம3சா= ம4;த விதி'+ ப<ேகா பவ3க ம4;ல - ேமேலா வி ெம6யாசனேம.'

இ9ெவா8பதி= இவ. ப)மா சனேதயிதா.; 'ேநாி) கால;க. மா றி
2திேமலா! - பாாித0 பமாசன' 'ஒ8பா8 விதி'. தைலக4 விதி ந4பா0 அைமத இைகய.' (சில!. 8 : 25-6) எ8றா பிற.

இ!பேவ இநிைலய ஆயின ; இனி அவ. பா><கா0 எ8னாவ

எ8றிர<கியப;யா. (164)
----------657

சிைலெதாழி சி+Sத ெற6வ! பாைவேபா
கைலெதாழி படெவழீஇ! பா; னா.கனி
திைல!ெபாழி 2ர<கின E8ற U4டளி

நிலதிைட! பறைவெம6 மற) E/தேவ.
(இத8 ெபா.): சிைலெதாழி0 சி+Sத0 - ஏறி:ட வி0ேபாH சி+Sதலா.;

ெத6வ! பாைவேபா0 - ெத6வ! பாைவேபா0 இ); கைல ெதாழி0பட எழீஇ!
பா;னா. - இைச கைல ெதாழி0 ெபாத யாைழ வாசி) ெகா4>

அத 2தக! பா;னா.; இைல!ெபாழி0 கனி) 2ர<கின - இைல'+ ெபாழி0க.

உகி வைளதன; U4 தளி ஈ8ற - U4க. தளிைர Z8றன; பறைவ

ெம6மற) நிலதிைட E/த - கி8னர மி)ன எ8= பறைவக. தைம
மற) நிலதிைட E/தன.
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(விளக): கி8னர மி)ன<க. - ஒ8ைறெயா8+ பிாியாத இைசயறிவி சிறத
ஆQ ெப4Qமான இர:ைட! பறைவக..

ெத6வ! பாைவ : ெத6வதா ெச6த ெகா0G!பாைவ. '5த ண த திதிய0

பாைவ' (ந . 192) எ8றா பிற. கைல ெதாழிலாவன : ப4ண0 பாிவ:டைண
ஆரா6த0 ைதவர0 - க4ணிய ெசல- விைளயா:> ைகY/ - ந4ணிய

2+ேபா2' (சில!. 7 : 1) எ8ற எ:>. ப4ண0 : பாட நிைனத ப4Q2

இைண கிைள பைக ந:பான நரக. ெபயத8ைம மாதிைர யறி) E2த0.
பாிவ:டைன : அ9 Eகின நரைப அகவிரலாH றவிரலாH கரண3 ெச6)

தடவி! பா த0. ஆரா6த0 : ஆேராகண அவேராகண வைகயா0 இைசைய

ெதாிவ). ைதவர0 : அSதி ேய +த0. ெசல- : ஆளதியிேல நிரப!பா>த0.

விைளயா:> : பாட நிைனத வ4ணதி சதைத வி>த0. ைகY/ : வ4ணதி
ெச6த பாட0 எ0லா இ8பமாக! பா>த0. 2+ேபா2 : 2டகB ெசல- ).ள
ெசல- பா>த0. (165)
-------ேவ+
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க<ெகா;! வ ேமறா கயெனா>< க4Q மாடா

வ<க; மிட+ விமா தணிமணி ெயயி+ ேதா8றா

வி<கட பவளB ெச9வா6 திறதிவ. பா; னாேளா

நரெபா> Eைண நாவி னடதேதா ெவ8+ ைநதா .
(இத8 ெபா.): க<ெகா;! வ ஏறா - காிய ஒ%<கான வ<க. ெந றியி0

ஏறா; கய0ெந>< க4Q ஆடா - கயலைனய ெந;ய க4கD ஆடா; அ<க;
மிட+ விமா) - அாிய (விளக): ெபாதிய மிட+ E<கா); அணிமணி

எயி+ ேதா8றா - அழகிய தைனய ப கD ெதாியா; இவ. இ<கட0 பவளB

ெச9வா6 திற) பா;னாேளா? - இவ. ெபாிய கடG0 உ.ள பவள அைனய த8

ெச9வாைய திற) பா;னாேளா?; நரெபா> Eைண நாவி8 நவி8றேதா? -

அ8றி, யா/தா8 தன2ாிய நரட8 சாாீர Eைண2ாிய நாவாH பா; ேறா?;

எ8+ ைநதா - எ8+ Iறி அரச தலாேனா வதினா .

(விளக): இ) பதிெனா வைகயிH உ.ளாள! பா:>! பா><கா0

இைடபி<கைலைய இயக அ+), லாதார த0 பிரமரதிர அள-

இயக ஆகி, ந>- ெதாழி0வர! பா>த0 எ8றறிக;
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”உ.ளாள வி)-ட8 நாத ஒG':>

த.ளாத Uெக>த0 தா8ப>த0 - ெமௗ்ள

கதி நGத0க பித0 2;லஒபதி8 ேமெல8 +ைர.”
”க4ணிைமயா க4ட );யா ெகா;றைசயா

ப4ணள- வா6ேதா8றா ப0ெதாியா - எ4ணிGைவ
க.ளா ந+ெதாிய ைகதவேன? கதவ
இைச மர (166)

உ.ளாள! பாட0 உண .”

-----

ேவ+
659

இைசதிற தன<கேன யைனய நீாினா

வைசதிற மிலாதவ வா8ெபா8 யாெழழீஇ
விைசதவ பாடG8 ெவவி! .ெளலா

மசி!பேபா8 றிவி பைடத ெவ8பேவ.
(இத8 ெபா.): இைச திற) அன<கேன அைனய நீாினா - இைசயி8

ெநறியிேல காமேன யைனய த8ைமயராகிய; வைசதிற இலாதவ - வைச

வைகயறியாதவ ; வா8 ெபா8 யா/ எழீஇ - உய த ெபா8 யாைழ வாசி); அவ

விைச)! பாடG8 - அவ உBசேத பா>தG8; . எலா ெவவி - (8

ெம6மற) E/த) பறைவக. எ0லா ெவவி; அசி!ப ேபா8+ இவி

அைடத - அவைர நைக!பன ேபால! ெபாிய வாைன அைடதன.

(விளக): எ8ப, ஏ : அைசக.. அசி!ப : ஹd!ப எ8= வடெசா0 திாி.

அன<கேனயைனய நீாினா எ8ற) அரச மகைள. 2லெமாதG8 அரசைர

 Iறினா . இ8ப ெக%ம! பா>தலறியா) தா அவைள ெவ0Hத ெபா:>

விைச)! பா;ன என அவ த மா:டாைமைய' ேநாகதிைன' ஒ<ேக
உண )வா விைசதவ பாட எ8றா . அசித0 - பாிகசித0. (167)
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மாத யா/ தடவர வத ைமத ைக

கீததா8 மீ4டன ேக.வி கி8னர
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ேபாதர! பா;னா. 2த ேபாயின
தாதல தாாினா தா<க. பாடேவ.

(இத8 ெபா.): மாத யா/ தடவர வத ேக.வி கி8னர - தைத யாைழ
வாசித0 ேக:> வதனவாகிய அறி-ைடய கி8னர மி)ன<க.; ைமத

ைககீததா8 மீ4டன - ஆடவாி8 யாழிைசயாேல திபி! ேபாயின; ேபாதர!

பா;னா. 2த - அைவ உ.ேள வமா+ பா;னா., அைவ' 2தன; தா)

அல தாாினா தா<க. பாட ேபாயின - தா) மல தாாினா த 2ரலா பாடலா0
மீ4> ேபாயின.

(விளக): ேதவ தைத ெவ8றைம2 அரச ேதா றைம2 இைச'ண சா8ற கி8னர<கைளேய சா8றாக ெகா4>ண )த0 மிக- இனிைம

பயகி8ற). மாத : தைத. தடவர - தடவ; வட எ8றவா+, யா/வாசிைன எ8ப)

ேதா8ற ைககீத எ8றா . கி8னர இைச'ண - மிகன எ8ப)ண )வா

ேக.வி கி8னர எ8றா . ேக.வி - இைச'ண Bசி2 ஆ2ெபய . (168)
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ெப% தி)Q ெதா<க0 வா 2ழ
லெபற லவ:கிைச யரச ேதா றபி8

னரெபா> ெதௗ்விளி நவி8ற நா8மைற

வரெப+ ெநறியவ மைலத8 ேமயினா .
(இத8 ெபா.):  எ%தி) உQ ெதா<க0 வா 2ழ0 - வ4>க.
எ%தி) ேதைன! ப2 மாைலைய'ைடய நீ4ட Iதைல'ைடய;

அெபறலவ:2 - ெப+த காிய தைத2; அரச இைச ேதா றபி8 - அரச க.

இைசைய ேதா ற பி8ன ; நரெபா> ெதௗ்விளி நவி8ற - நரெபா> ேச த

ெதளித இைசயிேல பழகிய; நா8மைற வரெப+ ெநறியவ மைலத0 ேமயினா -

நா8மைற ேயா)தலாகிய ேம8ைமைய! ெப ற அதண ெபாதைல
ெதாட<கினா .

(விளக): வ4>க. ேதைன எ%தி)4Qத0, 'ந+தாU) )பி -

ைகயா> வ:; ேறா8+' (அகநா. 108) எ8=மிட)< கா4க. 'ெபறி

தி)' எ8+ பாட. (169)

----------
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ேவ+
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திமல  கமல த<க: ேடனின ர0வ ெதா!ப

விாிமல  ேகாைத பாட ெவழா0வைக Eர ேதா றா

எாிமல ! பவளB ெச9வா யி8னர ளர ைமத

ாிநர பிைசெகா. பாட Hைடதன ெபா8ன னா:ேக.
(இத8 ெபா.): திமல  கமல) அ<க4 ேதனின ர0வ) ஒ!ப - அழகிய

தாமைர மலாிேல ேதனின பா>த8ைமேபால; விாிமல  ேகாைத பாட - மல த
5<ேகாைதயா. பாட; எழா0 வைக Eர ேதா றா - யா/ வாசிதG0 அதண

ேதா றன ; எாிமல ! பவளB ெச9வா6 இ8நர உளர - கிதைழ'

பவளைத' ேபா8ற ெச9வாயினா. இனிய யா/ நரைப தடவ; ாிநர

இைசெகா. பாட0 ைமத ெபா8னனா:2 உைடதன - அ நரபி8 இைசைய
ெகா4ட க4ட! பாடG0 அதண திவனாD2 ேதா றன .

(விளக): 'அதணாள  கர வைரவி8ேற' (ெதா0, மர. 82) எ8றதனா0, 'Eர '
எ8றா .

Eர எ8ற) இக/Bசி. பாட0 - மிட +! பாட0. ெபா8னனா. - தைத. அரச

2லதி= உய ேதாராத0 ப றி ஒத 2லதரச. ஒவேர= ெவ0லாைம
க4டபி8 அதணைர! பாட வி>தன எ8+ க)க. (170)
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வாலர ெகறித காத4 மணிய பைனய வாகி

ேகா0ெபாரB சிவத ேகால 2விவிர8 மடைத Eைண

*0ெபார! 2த S4]0 வணிக ெதாைல) மாேதா

கா0ெபார காித காம ப<கய! பழன ெமாதா .

(இத8 ெபா.): வா0 அர2 எறித காத. மணி அ அைனய ஆகி - Uய
அரைக ஊ:;ன, காதளி8 அழகிய அைப! ேபா8றனவாகி; ேகா0 ெபாரB

சிவத - (ேமH) நரைப தட-தலாேல சிவத; ேகால 2விவிர0 மடைத Eைண
- அழகிய 2வித விரைல'ைடய தைதயி8 Eைண! ேபா2; *0 ெபார!

2தS4 *0 வணிக ெதாைல) - இைச *ேலாேட வாசிக ெதாட<கிய
S4ணிய 5Q *ைல'ைடய வணிக ேதா +; கா0 ெபார காித காம
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ப<கய! பழன ஒதா - வாைட கா +! ெபாதலாேல ககிய அழகிய தாமைர!
பழனைத! ேபா8றா .

(விளக): வாலர2 எ8ற) சாதிG<கைத. *0 - இைச *0. S4]0 எ8ற)
5]ைல. 5]0 54பதி0 இவ வ0Hநேர ஆயி= இைச *G0 இவ

தைதைய ெவ0வெத<ஙன எ8பா S4]0 வணிக ெதாைல)ேபானா
எ8றா . (171)
---------664

ேத=ய மகர Eைண தீ3ைவ யிவைளெவ0வா8

வா=ய ம)ைக வா:> வா சிைல காமனா2

=ய Sதிெகா. ேவ` ெராழிகE< கி0ைல ெய8றா8
கா=ய ரல<க8மாைல க:;ய< கார ன8ேற.

(இத8 ெபா.): கா8 உய அல<க0 மாைல க:;ய<கார8 - மண மி2த
அல<கலாகிய மாைலைய உைடய க:;ய<கார8 எ8பவ8; ேத8உய மகர

Eைண தீ3ைவ இவைள ெவ0வா8 - இனிைமயிேல ேமப:ட மகர Eைணயி8

இ8ைவயாேல இவைள ெவ0கிறவ8; வா8 உய ம)ைக வா:> வா சிைல

காம8 ஆ2 - வானவாி8 உய த அறிைவ ெக>கி8ற நீ4ட வி0ைல'ைடய

காம8 ஆவா8; ஈ<2 இ0ைல - இ<ேக யி0ைல; (ஆைகயா0) ஊ8 உய Sதிெகா.
ேவ` - ஊைன ெகா4>ய த Sனிைய'ைடய ேவGனீ !; ஒழிக எ8றா8 -

(இவெளா> ெபாவைத) வி>க எ8+ைரதா8.

(விளக): ேத=ய வா சிைல என I:>வ நBசினா கினிய .

இத8க4 க:;ய<கார8 தைதைய அரச. எவேர= ெவ8+ ைக-

ெகா.Dவேரா எ8+ அ3சி கிட) ஒவ ெவ0லாைம'ண த பி8

த8=.ேள மகி/) I+ அவ8 மனநிைலெத ெறன! ல!ப>ப; ேதவ
ல!ப>தியித0 S4ணிதி8 உண க. ”எ0ேலா3 ெசதா0 வா/த)

ேபாேல” எ8பெதா பழெமாழி (172)
-------665

ம+ய கிவ த ேவக மாண மைடய! ப:ட

நிைறமதி ேபா8+ ம8ன ஒளி2ைற )கி ைநய

வ+பக0 கழித பி8ைற யநக  காதி நா6க8
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சி+வேனா சி<க ேவ ைற சீவக சாமி ெய8பா8,
(இத8 ெபா.): ய 2 ம+ இவ த - யHகாக த8னிடேத ம+!பரத;

ேவக மாண அைடய!ப:ட நிைறமதி ேபா8+ - ந3சி8 ேவகைத

இரா2வினா0 அைட) ஒளி 28றிய %மதிேபால; ம8ன ஒளி 2ைற) உகி

ைநய - அரச க. ஒளி28றி உளகி வத; அ+பக0 கழித பி8ைற - ஆ+

நா:க. ெச8ற பிற2; அ நக 2 ஆதி நா6க8 சி+வ8 - அ நகாிேல த8ைம

ெப ற வணிக8 மக8; ஓ சி<க ஏ ைற சீவகசாமி ெய8பா8 - ஒ!ப ற ஆ4 சி<க
ேபா8ற சீவகசாமி எ8பவ8.

(விளக): ஆ+நா. : ஒர மர. இ)- அ>த ெச6'D 2ளக.

இத8க4 இ கா!பியதைலவனாகிய சீவகசாமிைய ஏதிலா8 ேபால ைவ)

ேதவ ”அநக 2 ஆதிநா6க8 சி+வ8 ஓ சி<க ேவ ைற சீவகசாமி எ8பா8”

என Iறிய) இ)கா+ காதவதைதயி8பா ெச8றித ந ெந3சைத அB
சீவக8 பாG%) வ) அவ=ைடய வரலா றிைன' ெபைமைய' நைம

மீ4> ஒைற நிைன2ப;' அவ=2 இர<2ப;' ெச6)வி>கி8ற).
இதைகய ெச6ைக திற இவரைனய ெத6வ!லவ பா0 ம:>ேம காண!ப>.
(173)
-----

666

தபி' ேதாழ8 மா தா=ம ெற4ணிB C/)

ெவபிய Eைண! ேபா: ெச02வ யா 8ேன
)பற! தி ேசன ெசா0G) 2ரவ ெக8ன

க)க கவ=3 ெசா8னா னவனி) விளபி னாேன.
(இத8 ெபா.): தபி' ேதாழ8மா தா= எ4ணி - த8 தபி'
ேதாழ கD தா=மாக இ) ஆரா6); C/) ெவபிய Eைண! ேபா.

யா 8ேன ெச02வ - அரச க. ஆரா6) மா+ப:ட யா/! ேபாாிேல அ
திர. 2ைலவத 2 8ேன நா ெச0ேவா எ8+; திேசன ) அற இ)

2ரவ 2 ெசா0 எ8ன - திேசனேன! சிகற, 'சீவக8ேவ:ைகயா ெச0கிறா8
அ0ல8; க0வி ேதா +வித 2B ெச0கி8றா8' எ8+ ெகா.Dமா+ இதைன

தைத2 I+க எ8ன; க)க 2 அவ= ெசா8னா8 - க)க=2!

திேசன= Iறினா8; அவ8 இ) விளபினா8 - அவ= இதைன Iறினா8.
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(விளக): I+வ) ேம I+கி8றன .

), சி2. )பறB ெசா0Gய) எ8ற) சீவக8 காமேவ:ைகயாேல இ<ஙன
ெச0ல )ணிதா8 எ8+ அவ8 மா+பட உண அ8ேற அ

மா+பா>4டாகாத ைறயி0 ெசா0Hக எ8றவா+, இதனா0 சீவகசாமியி8

ெபத8ைம ெத ெறன! ல!ப>த0 உண க. (174)
--------667

ஐய= கைமத நீரா ர+ப) நா0வ ரெபா8

ைவயக தமி த ம8னா வாகைம பாைவ ெயா!பா
ெர6திய விளைம மிகா ாிையதன ெர8+ பி8=<

ைகயைம சிைலயி னா 2 க)க னி)-< I+.

(இத8 ெபா.): அெபா8 ைவயக) அமி த அ8னா - (இ8பதால)

ெபா8=லக) அமி த ேபா8றவரா6; எ6திய இளைம மிகா - ெபாதிய
இளைம நீ<காதவரா6; வா2 அைம பாைவ ஒ!பா - திதமாக அைமத

ெகா0G!பாைவ ேபா8றாரா6; அைமத நீரா அ+ப) நா0வ - தக

இய0பினா அ+ப) நா0வ ; ஐய=2 இையதன எ8+ - ந ஐய=2

8னேர இையதன (ஆதலா0 யா/ வாசிகB ெச0ல 2ைறவி0ைல)

எ8+ைர); பி8= க)க8 ைகயைம சிைலயினா 2 - ம + க)க8, ைகயி
ெபாதிய வி0Gனா=2; இ)- I+ - (மி2தி!பாடாக உலக<I+

இதனா சிறி) 2ைற'4> எ8+) இதைன' திேசனனிட I+வா8.
(விளக): சிைலயினா8 : சீவக8.

”அ+ப) நா0வ எ8ற) கைலகைள” எ8+, ”இ)- I+ - இவ8
மி2தி!பா> I+; உைம, சிற!, மி2தியாவ) உலக ஏ)தலா=, க0ேலதி
நீ2தலா= (690) நீைரமீ:டலா= உளதாய மி2தி.இத 2 க:;ய<கார8
ெபாறாதேத 2ைறெய8றா8. இ) ேமேல 'வில<க0' (689) எ8= கவி

தGயவ றா கா4க”. எ8+ நBசினா கினிய வைர).ளா . (175)
---------668

மைறவ0லா 2ைர2 ேபா/தி ேகாயிH ணி8+ மாைல!

பிைறெவ0H SதG னாேளா ெப4ெகா; வ) Iத
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Hைறெசல நீகி! ைபதா ெளா4மணி 2வைள நீ:ட

நைறெவ0H நாக மாைல ேநாெகா> 5ெகா4 டாேன.
(இத8 ெபா.): மைறவ0லா 2 உைர2 ேபா/தி0 - (மி2தி! பாடாகிய

அதைன) திேசன=2 Iறெதாட<2 ெபா%); மாைல! பிைறெவ0H

SதGனா. ஓ ெப4ெகா; ேகாயிH. ந8+ வ) - மாைல! பிைறைய ெவ0H

ெந றியினாளாகிய ெகா; ேபா8ற ஒ ெப4 அர4மைனயினி + வ); Iத0

உைறெசல நீகி - Iதலாகிய உைறயிைன அகல நீகி; ைபதா. ஒ4மணி
2வைள நீ:ட - பைமயான தாைள'ைடய ஒளி ெபாதிய மணிேபாH

2வைளைய நீ:ட; நைற ெவ0H நாகமாைல ேந ேகா> 5ெகா4டா8 -

மணதி8 ெவ0H மிய0ைடய நாகமாைலயி8 2றி!பாேல (ஒ காாிய
உ4ெடன உண )) அ 2வைளைய ைகயிேல ெகா4டா8.

(விளக): மாைல ெய8பத ேக ப நைற Iறினா . இஃ) இய ைகயைட. (176)
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ந0லவ ேணாக நா6க8 ேறா்)5< 2வைள! ேபாதி

ன0G': கிடத ேவாைல தாள) சலாைக யாத0

ெசா0Hெம8 றா6) ெகா4> )கிGைக கண2 ேநாகி
வ0Gதி சலாைக  றி ேயாைலைய வாசி கி8றா8.

(இத8 ெபா.): நா6க. ந0லவ. ேநாக ேத ) - (5ைவ வா<கின) வணிக8
நாகமாைலயி8 2றி!ைப ஆரா6) ெதளி) ெகா4>; 5<2வைள! ேபாதி8

தாள) அ0G'. கிடத ஓைல சலாைகயாத0 ெசா0H எ8+ - அழகிய

2வைளமலாி8 தாேள த8 அகவிதழி கிடத ஓைலையB  றி! ப;கB

சலாைகயாதைல I+கி8றெத8+; ஆ6) ெகா4> - ஆரா6) ெகா4>;

)கிGைக கண2 ேநாகி - )கிGைக கணகா0 எ%தின எ%ைத! பா );

சலாைக வ0Gதி8  றி - (தாளாகிய) சலாைகயிேல வாி ஏ றிழி- படாதவா+  றி;
ஓைலைய வாசிகி8றா8 - ஓைலைய வாசிக ெதாட<கினா8.
(விளக): சலாைக - இ கபி.

ந0லவ. - ஈ4> நாகமாைல. அ0G - அகவித/. )கிGைக - எ%)ேகா0. (177)

-----------
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நபைன நகாி னீகிB ேசமதா0 ைவக தீ':

ெசெபா8ேபா ெபாி)3 ேச) ெச2திட H + நி8றா8

ெவபினா8 காாி '4; கட-ளி கன8+ ேவத8

இபாி8 ெறன2B ெசா8னா னி)ப:ட த;க. எ8றா..
(இத8 ெபா.): ேவத8 ெசெபா8ேபா0 ெபாி) ேச) ெச2திட0 உ +
நி8றா8 - அரச8 சிவத ெபா8ைன! ேபால மி2தி' ெவபி நபைன
அழிதிடைல ேம ெகா4> நி8றா8; காாி உ4; கட-ளி8 கன8+

ெவபினா8 - ந34ட சிவ8ேபாலB சீ ற< ெகா4> %<கினா8; இப
இ8+ என2B ெசா8னா8 - இ<ேக இ!ேபா) என2 அதைன Iற-3

ெச6தா8; அ;க. இ)ப:ட) - அ;கேள! இ) நிக/ததா2; நபைன நகாி8

நீகிB ேசமதா0 ைவக எ8றா. - (ஆைகயா0) சீவகைன நகாினி8+ நீகி ஒ
காவலான இடேத ைவக எ8ெற%தியிதா..

(விளக): காாி - ந3. நப8 : சீவக8; ேசமதா0 : உ மயக.

நபைன - சீவகைன. ேசம - காவைல'ைடய இட, காாி'4; கட-. -

சிவெபமா8. காாி - ந3. இப - இ!ெபா%). அ;க. எ8ற) நா6கைன
8னிைல!ப>தி வைரதப;யா. (178)
-----671

ஓைலைய யவ:2 நீ:; ெயா4மணி 2ைழ' )

மாைல' ப>ெசா ெலா றி வெமன மைறய ந0கி

ேவைலெந6 ெப6த தி<க. விரவிய ெபயாி னா 2

ேமைலநா: ப:ட ெதா8+ விளவ0 ேகளி ெத8றா8.
(இத8 ெபா.): அவ:2 ஓைலைய நீ:; - அவளிட ஓைலைய ெகா>)! பிற2;
மாைல' ப>ெசா0 ஒ றி வஎன - மாைல! ெபா%தி= கிைட23 ெச6திைய
ஒ றியறி) வக எ8+; ஒ4மணி 2ைழ' ) மைறய ந0கி - சிறத

மணிய%தின 2ைழைய' ைத' மைறவாக அளி); ேவைலெந6 ெப6த -

கடெலன ெந6ைய தீயிேல ெப6) ேவ.வி ஆ றிய; தி<க. விரவிய ெபயாினா 2 -

திேசன=2; ேமைலநா. ப:ட) ஒ8+ - ைத நாளி ப:டதாகிய ஒ8+;
விளவ0 இ) ேக. எ8றா8 - I+ேவ8; இதைன ேக. எ8றா8.
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(விளக): தி<க. - மதி: மதி - தி. எனேவ, தி<க. விரவிய ெபயாினா8;

திேசன8; 'தீதீ4> ைகயா ' (திைணமாைல : 5) எ8ப) ேவ<ைகைய

உண தினா ேபால. நBசினா கினிய 669 - த0 8+ ெச6':கைள' ஒ

ெதாடராகி ெகா4> I:> ைற :

[”வாசிகி8றா8, ெபய . இ கவியி0 (670) 'இ) ப:ட) அ;க. எ8றா.'

எ8=மிட), 'அ;க. எ8றா.' எ8பதைன, 'ேமேலநா: ப:டெதா8+ விளவ0
அ;க. எ8றா.' என அதேனா> I:;, ஓைல ெகா4> வதவள வா ைத ஆ2க.

'ேகளிெத8றா8' எ8பதைன, அ) ேக:ட க)க8 தி<க. விரவிய ெபயாினா 2,
இவ. I+கி8ற இதைன நீ ேகெள8றா8 எ8க. 'இ8ன8' (சீவக. 663) எ8=<

கவியி0 'C/Bசி த8=.ளா8' எ8பத8 பி8ேன, 'இ) ப:ட) எ8றா.' என ஓைல

ெகா4> வத9. க)க8 சிைற!றமாக! திேசன=2B ெச6தி

Iறினாளாகி ;), 'ஓைலைய' எ8=< கவியி0, 'மைறய ந0கி' எ8பதளவாக

அத8 பி8ேன I:;!, 'பைடயைம ெத%மி8' எ8பதைன அத8 பி8ேன I:>க.

'எ8றா.' இர4;ட)< I:>க. இ<ஙன< Iறா), 'இ)ப:ட த;க.' எ8+

க)க=2 அவ. Iற, அவ8 திேசன=2 Iறினாென8+ Iறி8, த0வ8
ெச6திைய தைத I+ ைறயா Iறா) இடக தGய I றா
Iறினானாக ேதவ Iறாெர8+ண க.”]

க)க=2! திேசன8 மக=ம0ல8 : மக8 ைறயேன. அவனிட த8

வள ! மகனாகிய சீவக8 ெச6திைய இடக தGயவ றா

Iறாென8பத காகேவ ேம Iறியவா+ பல ெச6':களினி8+ ேவ4;யப;
எ<2 எ>) I:>மா+ மா:ேட + ைறயா0 ேதவ ெச6தா எ8ப)

ெபாதமாக ெதாியவி0ைல. ம +, இதைன இடக எ8+ Iற தகாெதன
கதினாேர0,
”Uலா6 கிடத வ02 +!ற/ ெதா4ைடB ெச9வா6

வாசவா8 2ழG8 மி8ேபா0 வைலB சா) நகி
Yச0பா6 தா; காதி 24டல மில<க நி8றா.

காசி0யா/ கண<ெகா ெட6வ காத வ தைதெய8 பா.”(சீவக. 550
என-,
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”அள)ண வாிய ந<ைக கமணி கி/த ேவேபா

Gள<கதி ைல' ஆக திட< ெகா4> பரத.....”(சீவக. 551)
என-, தைதயாகிய த8 மகளி8 வன!ைப தைத Hழேவக8 I+வ)
ேபால-,
”க சிைற யழி) ெவ.ள கட கவா யா<2 க ேறா

ெசா சிைற யழி) ேவத8 +ைணைல )றத0 ெச0லா8
வி சிைற ெகா4ட ேபாH வ) விள<2 ேவ க

ண சிைற! ப:> நா> நகர< காவ0 வி:டா8”

என, த8னிட த8 கணவ8 நட) ெகா4ட, 'காமேம க8றி நி8ற' நிைலைய

விசையயாகிய தா6 சீவகனாகிய த8 மகனிட< I+வ) ேபால- ேதவ எ%)வ)
ைறயா2மா? நிக/த நிக/Bசிைய! தி ேசனனிட க)க8 I+மா+ேபால

நம2 ேதவ கைத I+கிறா எ8+ ெகா4>, ெச6':க. கிடதவா<ேக

ெபா. I+தேல சிற!ைட ெத8க. (179)
----------672

க;யர< கணி) U  கட0கிள  தைனய ெதா!ப

நைடயறி லவ ாீ4; நாடக நய) கா4பா8

2ைட'ைட யவெனா ெட4ணிB சீவக ெகாண மி ென8ன

ெதாைடய0C/ ேவG னா= ேதாழ< காணB ெச8றா ..

(இத8 ெபா.): U  கட0 கிள தைனய) ஒ!ப நைட அறி லவ ஈ4; - இ!
ெபநகாி0 கட0 ஆரவாாி ெத%தா ேபால நாடக ெநறியறித லவ க. 2%மி;
நாடக நய) கா4பா8 - நாடக ெமா8ைற விபி காண 2; க; அர<2

அணி) - விளக ற அர<கிைன அைம); 2ைட உைடயவெனா> எ4ணி -

அரச=ட8 ஆரா6); சீவக8 ெகாண மி8 எ8ன - சீவகைன ெகா4>வக

எ8+ைரக; ெதாைடய0 C/ ேவG னா= ேதாழ காணB ெச8றா - மாைல
C/த ேவGனா= ேதாழ கD கா4பத 2B ெச8றன ,

(விளக): இ)த0 ஓைல ெகா4> வதவ. I ெற8ப நBசினா கினிய .

'ெசலவி=' (ெதா0 - கிளவி - 28) எ8= ெபா) விதியா , 'ெச8றா ' எ8றா .
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க; - விளக; விளகமாவ) எ%ேகா0 அகலதிைன' எ4ேகா0 நீளதிைன'

ஒ ேகா0 2ற:>யரதிைன' வா6த0 இர4;ைன' உைடதாத0. அணி) பா !பன! 5த தGய நா0வைக! 5த<கைள' ஒழிதவ ைற' இய றி; [1].

Iறிய -+!பி 2றிெயா> ண தா< - கா>நக  கிய + அர<கின ெந றிமிைச
- வ%வி0 5த நா82 ைற!பட - எ%தினாிய ற0 இய0ண ேதாேர.'

நைடயறி லவராவா :
-----------

[1]. சில!. 3 : 106 - 7 : அ;யா - ேம ேகா.:
இயலாசிாிய=, யாழாசிாிய=, இைசயாசிாிய=. 2ழேலா=, த4Qைம

த0வ= தலாயிேனா . ஈ4> இவ த8ைம உைர!பி ெப2.

[1]. 'Iதி8 வைக'<2ைறழற ேநாகி8 - ஏ) வைகயா8 இவைக! ப>ேம'
[2]. 'அைவதா, சாதி Iேத விேநாத Iெத8 றா6)ற வ2தன8

அகதிய8 தாேன' சாதி Iேத தைலவ8 இ8ப - ஏதிநி8றா;ய ஈாி

நடமிைவ - ெசாக ெம6ேய அவிநய நாடக - எ8றி!பா பNஉ எ8மனா

லவ ” [3]. ெசாகமாவ) : த நித; அ) * ெற:> கரணைட). ெம6
Iதாவ) : ேதசி, வ>2, சி<கள; இைவ ெம6 ெதாழி IதாதG காரண!

ெபய . சா)விக, இராசத, தாமத எ8= அகB ைவப றி ஆ>தG8

அகமா க என!ப>. 'அகெத% ைவயா8 அகெமன! ப>ேம' (சயத).

அவிநயமாவ) : கைத த%வாேத பா:>களி8 ெபா. ேதா8ற ைககா:;

அவிநயி!ப). நாடகமாவ) - கைத த%வி வ<I). இ<2 கா4ப) நாடக.
(180)

------------

[1]. சில!. 3 : 1 - 94 அ;களி கா4க.
[2]. சில!. 3 - 12. அ;யா . ேம .
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[3]. சில!. 3 - 12. அ;யா - உைர.

நிலமறி தணிக ைவய8 சீவக8 ெநறியி ென8ன
நலSத ப:ட< க:; நைக; ேகாைத C:;
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யல ைல 2திB சா) மார 5Q3 ேசா்தி

2லவிய 2தி!ப:;

கைலநல<ெகாDதி யி:டா8.

(இத8 ெபா.): ஐய8 சீவக8 நில அறி) ெநறியி8 அணிக எ8ன - ஐயனாகிய
சீவக8 அர<ைக யறி) *0 ெநறியா0 அணிக எ8+ நைடயறி லவ Iற,
(அவ=); நல Sத ப:ட க:; - அழகிய ெந றியிேல படடைத க:;;

நைக; ேகாைத C:; - ஒளிவி> ;மீ) ேகாைதையB C:;; அல ைல

2திB சா) ஆர 5Q ேச தி - வள ைலகளி8 மீ) ெச3சாைத'
)மாைலைய' பிற அணிகல8கைள' அணிவி); 2லவிய 2தி! ப:;8

கைலநல ெகாDதியி:டா8 - விள<கிய ெசப:;னாேல கைலயி8 நலைத!

ெபாதிவி:டா8.

(விளக): வள கி8ற ைலெயனேவ ப8னிர4டாமா4டாயி +. 'வ:டைண'

Uசி' ம4டல ப4ணைமய - எ:>டனீாிர4டா4 ெட6தியபி8 - க:டைளய

- கீத 2றி! அல<கார <கிளரB - ேசாதி தர<ேகறB C/' (பரத ேசனாபதீய)

2திB சா) - 2<2மB சா). (181)

--------674

திவிேல ெசாாி) மி8=< 24டல3 ெசெபா ேனாைல
'-ெகா4 மதிய ம8ன ெவாளிக3 டர வாகி!

பாியக3 சில ெசெபா

கி4கிணி பாத3 ேசா்தி

யாிைவைய யரைப நாண வணிதன னன<கன 8னா8.
(இத8 ெபா.): திவிேல ெசாாி) மி8= - வானவி0ெலன ஒளி'மி/)

விள<2கிற; 24டல ெசெபா8 ஓைல - 24டலைத' ெபா8ேனாைலைய';

உ-ெகா. மதிய அ8ன - நிைறத தி<கைள! ேபா8ற; ஒளிக டர ஆகி ஒளி'+ க விள<க அைம); பாியக சில ெசெபா8 கி4கிணி பாத

ேச ததி - கா சாி சில கி4கிணி ஆகியவ ைற அ;யிேல 5:;; அரைப நாண

அாிைவைய அன<க8 அ8னா8 அணிதன8 - அரைப' ெவ.க அத
அாிைவையB சீவக8 ைனதா8.

(விளக): ”இவைள தீ4ட- ேவ:ைக நிகழாைமயி8 'அன<கன8னா8'

எ8றா ; 'சிைலவி0லா8 ேபாH ெசறிவினா8' (கG. 143) எ8றா பிற. அவ8
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தீ4>தG8 தன2 ேவ:ைக நிகழ-, அவ 2 நிகழாைம க4>, இனி Iதினா0
இவைன! பிணி!ேபென8+ அவ. ஆ>கி8றாளா. இவ:2 ஈ4>

ேவ:ைகயி8ேற0 ேம0 'ஆடவ மன<க.' (சீவக. 683) எ8=< கவியி0 ேதாழிைய
வி:டாெள8ற0 ெபாதாதா. இதனாேன, இவ. ந;கி8ற நாடக ஒவ8
ேமேல ஒதி ேவ:ைக' றெதா கைதேயயா” எ8ப நBசினா கினிய

---------675

(182)

ேதா ெபாG ழ- யா% )ைளபயி0 2ழH ேம<க

கா ெகாசி ெகா ேபால! ேபா)ைக தல<க. கா:;

ேம பட ெவவி ேநாகி தாைனய வி:;: ெடா0கி

ேதா றினா. க3ெச6 ேகால )ளகினா4 மனைத ெய0லா.

(இத8 ெபா.): ேதா ெபாG ழ- யா% )ைளபயி0 2ழH ஏ<க - ேதாலா
ெபாG- ற ழ- யா% )ைள பயி8ற 2ழH ஒGக; கா 2 ஒசி ெகா
ேபால! ேபா) - கா +2 Sட<2 5<ெகா; ேபால! ேபா); தாைனைய

வி:;:> - திைரBசீைலைய வி:;:>; ைகதல<க. கா:; - ைககைள கா:;;

ேம பட ெவவி ேநாகி ஒ0கி - ேமேல ெவவி! பா ) ஒ0கி; க ெச6ேகால
ேதா றினா. Iதி 2 கமாகிய ேதா றேத ேதா8றினா.; மனைத எ0லா

)ளகினா. - உ.ளைத ெய0லா வதினா..

(விளக): மா Bசைன தGய- ளதா6, 'இடக4 இளியா6 வலக4 2ரலா6,
நட!ப) ேதாGய கவியா2' எ8ற ஓைச' உைடதா6, ெவ4கலதா

ெச6தெத8ப) ேதா8ற! ெபாGத0' Iறினா . ”க<காG ெச<காG ேவ பலா

க3ச - ெந<கிய சீ 2ரா ம4ணா - ெபாதேவ - ஊன மிலவா6

உய நிலதி0 ேதா8றிலா - மானி8 விழிமடவா6 ைவ!” )ைளபயி0 2ழ0 -

)ைளயிடேத வாBசிய யா/! பாடH க4ட! பாடH பயில!ப:ட த0
வ<கிய வழிவ<கிய. ”ஓ<கிய <கி0 உய ச) ெவ4கலேம -

பா<2+ெச<காG க<காG - 5<2ழலா6 - க4ண8 உவத கைழகிைவக

ளாெம8றா - ப4ணைமத *0வ0ேலா பா )” ஏ<க - இைவ 8+ I;

யிைச!ப. இைவ ஆமதிாிைகயா : '2ழ0விழி யாெழழீஇ த4Qைம! பி8ன -

ழவியபலாமதிாிைக.' ேபா) - வலகா0 8மிதிேதறி வலUைணB ேச ).
ைகதல<கா:>த0 கமல வ தைன, (இ) கமல வ:டைணெயன- வழ<2.)
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ேம பட ெவவி ேநாகி - ெத6வைத ேநா2தG8 ேமேலெயழ ெவவி! பா ).

தாைன - கர) வர0 எழினி. 'வ%வி0 ேக.வி ந8\ Hண ேதா - எழினி தாேன
8ெறன ெமாழிப.' 'அைவதா, ஒக எழினி' ெபாக எழினி' - கர)
வர0 எழினி' என வைகேய'; இராசதானியிH அர<கிH ேகால
மைற)வ இடதிH இ:ட திைரக.. (183)
-----------676

ெத4ம:> )வைல மாைல ேதெனா> )ளி!ப தி<க

D4ண:ட 2வைள ேபாH வக4 ெவவி யாட
வி4வி:> கட-. Eழ Sட<கின வ ெந3ச

ப4வி:ட தி) காQ ப8மணி கழG னா ேக.
(இத8 ெபா.): ெதௗ்ம:> )வைல மாைல ேதெனா> )ளி!ப - (ஆ>ம
விைரவா0) ெதளித ேத8 )ளிைய வ4>ட8 மாைலக. )ளி!ப; தி<கD. ந:ட

2வைள ேபாH உவக4 ெவவி ஆட - தி<கDட8 ந: ெகா4ட

2வைளைய! ேபால அழகிய க4க. பிற/) ஆட; வி4 வி:> கட-. Eழ -

வானிG) ெத6வ<க. விழ; வ Sட<கின - வ<க. அைசதன; இ)
காQ ப8மணி கழGனா 2 ெந3ச ப4வி:ட) - (அ!ேபா)) அ<கி)

பா கி8ற பல மணிகழைல'ைடயா 2 ெந3ச நிைல 2ைலத). (184)
-------677

ெச<கதி B சில ெசெபா

கி4கிணி சிலப ேகாைத

ெபா<க!ெபா8 ேனாைல வ:ட ெபாழி)மி8 =2!ப! ேபா த

2<2மB சா) ேவ6) 24டல திவி0 Eச

வ<கதி ரார மி8ன வாிைவI தா> கி8றா..

(இத8 ெபா.): ெச<கதி B சில ெசெபா8 கி4கிணி சிலப - ெச9ெவாளிB

சில சிவத ெபா8னா ெச6த கி4கிணி' ஒG!ப; ேகாைத ெபா<க - மாைல

த)ப; ெபா8 ஓைல வ:ட ெபாழித மி8 உ2!ப - ெபா8 ஓைல ஒளிைய

வ:டமாகB ெசாாி) சித; ேபா த 2<2மB சா) ேவ6) 24டல திவி0 Eச

- 24டல ேமனிைய மைறத சதனைத தீ4; அழகிய ஒளிைய Eச; அ கதி
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ஆர மி8ன - அழகிய ஒளிைய'ைடய )வட மி8ன; அாிைவ Iதா>கி8றா. -

அவ. Iதா>கிறா.. (185)
-----
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ம<2H ெமா8+ தா62 ெமாமக ளாத ேலா )

மிபினா Gய8ற ெந3ச திவ கேளா வி) கா4க

வர<கி8ேம Gவைள தத தா6 ெகாேலா கயதி ய8ேற
C/ க4ணி C:; யவ ெகாேலா கயவ ெச0`் .

(இத8 ெபா.): ம<2H ஒ8+ - இைட' ஒ8ேற (இ) ாிதா0 ேவ+ ேசம

இைட' இ0ைல); தா62 ஒ மக. ஆத0 ஓ ) - இவD தா62 ஒ

மகேள ஆதைல அறி); இபினா0 இய8ற ெந3ச) இவ கேளா இ)

கா4க - (அளி8றாக) இபினா0 ஆகிய உ.ளைத'ைடய இெகா;ேயா

இ) கா4க!; அர<கி8 ேம0 இவைள தத தா6 ெகாேலா கயதி? - (இவ க.

அளிலரா6 I) ;' வைர கா4பா கெள8 றறி)) இ Iதர<கிேல
இவைள வி:ட தா6 ெகா;யேளா?; அ8ேற0 - அ8றாயி8; C/ க4ணி

C:;யவ ெகாேலா கயவ ? - வ4>க. C% க4ணிைய 2ழG C:;வி:டவ

ெகா;யேரா? ெசா0` - எவ ெகா;யெரன க4> ெசா0Eராக!

(விளக): இவ கேளா : ஓ : இரக 2றி!.

இB ெச6'.,

”ஒசிவ) ேபாHநி8 ஒசிS! ணரா

தினகிைட யி!ன0 2ைட2ைவ யாயி8

நினகிைட ம ெறா8 +ைடைய ேயாெவன

காத ெசவிG ழ+ விலக-”

என வ ெப<கைத! ப2திைய நிைன!பிகி8ற). (186)
--------ேவ+
679

அகிலா ைகயலா சாதணியா. 5BசாரB ெச0லா. ெச0G

பகேல பைகவள த பாைவ சி+S! ெபா8 +4ேட பாவ

இகேல திளைலேம சாெத%தி தணி) 5-3 C:ட
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கிேல) மி8ம<20 ெமா62ழ றா யி)க4> ளேள பாவ.
(இத8 ெபா.): அகிலா ைக அலா0 சாதணியா. - (இவ.) அகி ைக அ8றிB

சதன 5சா.; 5BசாரB ெச0லா. - 5வி8 அேக' ெச0லா.; ெச0G8 பகேல
பைகவள த பாைவ சி+ S! ஒ8+ உ4ேட - ெச0வாெளனி8 (அமாைல'

சா) தா<2த 2 தகதாக) ெவளியாகேவ ைலகளாகிய பைகைய வள த

சிறிய இைடயெதா8+ பாைவ2 இகி8றேதா? (இ0ைலேய); பாவ! - ஈெதா

பாவ இதப;!; இக0 ஏ) இளைலேம0 சா) எ%தி - (இ த8ைம யறி))

மா+ப>தைல ேம ெகா4ட இளைலகளி8ேம சாதா0 எ%தி; ) அணி) -

ைத' அணி) ; 5- C:ட - மலைர' அணிய; மி8 ம<20 கி0 ஏ)
ெமா62ழ0 - மி8னிைடயி8 ேம0 கிைலேயதிய ெமா62ழைல'ைடயாளி8;
தா6 இ) க4> உளேள - அ8ைன இ ெகா>ைமைய க4> உயிட8
இகி8றனேள!; பாவ! - ஈெதா பாவ இதப; எ8ேன!.

(விளக): இ! பாைவ2 S!பி0ைல; இத8ைம யறி) ைவ) இவ.
ைலேமேல எ%த- C:ட- க4> இவ. தா6 எ<ஙன ெபா+தா.;
இஃெதா பாவ, எ8+ இர<கின எ8றவா+. (187)
--------ேவ+
680

ேததாம3 ெசபவள தாம3 ெசெபா8
ெனாிதாம மி8= திரடா ம<க

டாதா தாெமன தா/தெபா8 ேமகைல
தாம வர<கி8ேம றாதா 0ைல!

5தாம ெகாபாட க4டா ெர0லா

னமயிேல ய8னேம ெபா8ன< ெகாேப

யாதா மைரமகேள ய0ல ளாயி

னமர மக ெள8பா மாயி னாேர.

(இத8 ெபா.): ேத8 தாம ெசபவள தாம ெசெபா8 எாிதாம மி8=
திர. தாம<க. தா தா தா என - ேதைன'ைடய 5மாைலதா, ெசபவள

மாைலதா, விளக ற ெசெபா8 மாைலதா, ஒளிவி> மணிமாைல தா எ8+
க4ேடா I+ப;; தா/த ெபா8 ேமகைலதாம அர<கி8ேம0 - அ<ேக
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ெபாதிய ெபா8ேமகைலைய'ைடய தாம ேபா8ற ேதாாிய மடைதய கDைடய
அர<கி8ேமேல; தா)ஆ 0ைல! 5தாம ெகா ஆட க4டா எ0லா -

தா) ெபாதிய 0ைல மல மாைல அணித ெகா ேபா8றவ. ஆ>வைத!

பா ததவ க. எ0ேலா; னமயிேல அ8னேம ெபா8ன<ெகாேப ஆ தாமைர

மகேள - (இவ.) னதிH.ள மயிேலயா, அ8னேமயா, ெபா ெகாேபயா,

திமகேளயா; அ0ல. ஆயி8 அமர மக. எ8பா ஆயினா - அ0லெள8றா0

வானவ மகேளயா எ8+ தனிதனிேய I+வாராயினா .

(விளக): ேதாாிய மடைதய ; ஆ; தி தவரா6 ப +! பா>ேவா . 0ைல

க பி 2B C:ட!ப:ட). 'தா=ைட 0ைலெய0லா' (சீவக. 686) எ8ப ேமH.
இனி இைவேய மாைலெய8+ க4டா விய2ப; 5மாைல தGயன தா/த

தாம அர<கி8 ேமேல ேமகைலைய' 0ைல தாமைத'ைடய ெகாேபா0
வா. ஆட எ8+மா.

'ஆயினா ' எ8பதைன 'ெந6 பகி' (சீவக. 682) எ8=3 ெச6'ளி8 பி8ேன
I:>வ நBசினா கினிய .

ேததாம - 5மாைல. ெசெபா8 எாிதாம - ெபா8மாைல. மி8= திர.தாம மணிமாைல. 5தாம ெகா - அன<கமாைல. (188)
-----------681

ெகா;யா 2ளி த3 C:; ைவதா

ெகா0வாேன 2<2மBேச றா:; னா க

ள;சா ) வா/வாைர யைலக டாேம

யழிதி> ேம றாேம யழிதி >கெவ8

ெறா;யாத மாதிைர யாH4 ேடS!

பி) கா4பா ளேர ெச<க

ெண;யா8 மக8சிைல' ம ைவத

நிழ8மதிேயா வா4கேமா ேநாகி காணீ .

(இத8 ெபா.): ெகா;யா ெகா0வாேன 2ளி த C:; ைவதா -

ெகா;யா க. ெகா0வத ேக 2ளி த )கைளB C:;வி:டன ; 2<2மB ேச+

ஆ:;னா க. - 2<2ம 2ழபாேல ஆ:;வி:டன ; அ;சா ) வா/வாைர அ
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ைலக. தாேம அழிதி>ேம0 தா அழிதி>க - த அ;கீ/! ெபாதி

வா/வாைர (உலக அழி!ப)4டாயி8) அ ைலகD நைம அழிக அைம';
எ8+ ஒ;யாத மாதிைரயா0 S! உ4ேட - எ8+ கதி தா8 றியாத

அளவிேல இைட' இத); கா4பா உளேர - இ!பாவைத க4ணா

கா4பா இதனேர!; ெச<க4 ெந;யா8 மக8 சிைல' அ ைவத -

சிவத க4கைள'ைடய திமாG8 மகனாகிய காம8 த8 வி0ைல' அைப'
ைவத; நிழ0 மதிேயா வா.கேமா ேநாகி காணீ - ஒளிவி> தி<கேளா?
கேமா? I ) ேநா2E !

(விளக): பிற கி8னா ெச6வா எ8ப) ேதா8ற ெகா;யா எ8றா .

அழிதி>ேம0 எ8பத 2 உலக எ8= எ%வா6 வவி) ெகா.க.
இ) கா4பா எ8ப) இ ெகா>ைமைய ேநாிG) க4ணார
கா4பவ எ8ப)பட நி8ற).

ெந;யா8 மக8சிைல - கவி0. இ) வதி 2வைம. அ - மலர. இ)
க4 வா6 இர4; 2 உவைம எ8க. (189)
---------682

ெந6பகி நீ4டஇ: க ைற ேபாH<

2ழ க ைற க4> நிைறக ல<2வா

ைமபகி நீ4> மத த -4க4

வாேள+ ெப + ைநவா மாநா கதி8

ைபப2 ம02 Gலய ப றி!

பதனைமத பாைவ நித ேநாகி

ெம6'கி க4Qகி ெந3கி காம

ெவயி0ெவ4ெண6! பாைவேபா8 ெமGகி8 றாேர.

(இத8 ெபா.): ெந6பகி நீ4ட இ. க ைற ேபாH 2ழ0 க ைற க4>
நிைறகல<2வா - ெந6 5ச!ெப +, நீ4ட இளி8 ெகாேத ேபாH 2ழ

ெகாைத! பா ) நிைறெக>வா ; ைம பகி நீ4> மத த - ைமதீ:ட!ெப +
நீ4> களி! ற; உ4க4 வாேள+ ெப + ைநவா - க4களாகயி வாளா0

தா2த0 ெப + வ)வா ; மா நாகதி8 ைப ப2 அ020 பாைவ - ெபாிய
பாபி8 படதி8 த8ைமைய ெகா.D அ02ைல'ைடய பாைவயி8; இலய

ப றி! பத8 அைமத நித ேநாகி - தாள அ+திைய!ப றி கா0 அைமத
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Iதிைன! பா ); ெம6உகி க4 உகி ெந3 உகி - ெம6' க4Q

உள உகி; காமெவயி0 ெவ4ெண6! பாைவேபா0 ெமGகி8றா - காமமாகிய
ெவயிGேல '.ள ெவ4ெண6! பாைவேபால ெமGகி8றன .

(விளக): ெந6பகி நீ4ட 2ழ0, இ:க ைற ேபாH 2ழ0 என தனிதனி

I:>க. உ4க4 - ைம'4ட க4. இலய - தாளவ+தி. பத8 - பத; அ;, பாைவ

- அந<கமாைல. நித - I). க4Q2த0 - நீ வா த0. (190)
----------683

ஆடவ மன<க ெள8= மர<கி8ேம லன<க மாைல

யா;னா4 +வ ெல8= ேதாழிைய ையய8 காண

ேவாடாி ெந><க ெண8= ேமாைலைய ெய%தி வி:டா.
வா;ய வா+ ேநா' ைர)வா ெகா;ய னாேள.

(இத8 ெபா.): ஆடவ மன<க. எ8= அர<கி8ேம0 அன<கமாைல

ஆ;னா. - ஆடவாி8 உ.ள<க. எ8= அர<கி0 அன<கமாைல ஆ;னா.;

வா ெகா; அனா. - நீ4ட ெகா; ேபா8ற அவ.; வா;ய ஆ+ ேநா' உைர) தா8 வா:ட றைத' அத 2 காரணமான ேநாைய' உைர); ஓ> அாி

ெந><க4 எ8= ஓைலைய எ%தி - நீ4ட ெச9வாி பரவிய ெந><க4களாகிய

ஓைலைய எ%தி; +வ0 எ8= ேதாழிைய - (அதைன) +வ0 எ8=

ேதாழியினிட ெகா>) அவைள; ஐய8 காண வி:டா. - சீவக8 காQமா+

வி>தன..

(விளக): த8 Iதினா0 அவ 2 ேவ:ைக நிக/தேதா எ8+ ேநா2கி8றவ.
தா8 2றிதன ெகா.வானாக ேநாகினைமைய உவகமாக Iறினா , அதைன

அவ8 ெகா.ளாைம க4> நாடக மகளாதG8, த8 ெந3 வதாதப; அதைன

ேத +கி8றாளாக ேம ெச6'ளி I+கி8றா ; மாதவி, 'மாைல வாராராயி=
மாணிைழ - காைல கா42வ' (சில!-8: 115-6) எ8றா ேபால.

ஆடவ மன<க. எ8= அர<கி8ேம0 எ8ப) அ Iதாடர<கி8க4 ஆ>தேல
அ8றி' எ8ப)பட நி8ற).

+வலாேல அவைன த8ைன ேநா2மா+ ெச6தG8 அதைன ேதாழி எ8றா .
த8 க4ணா ற8 கைத அவ=2ண தGன அதைன ஓைல எ8றா . (191)
---------
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வளமல ரணிய! ெப ேற8 வா0வைள தித! ெப ேற8
களெனன கைர' ம020 ைகயினா றீ4ட! ெப ேற
னிளைல ம) ெப ற வத மி8+ தீ ேத

=ளெமG மகளி ெர6) மி8ப மி8+ ெப ேற8.
(இத8 ெபா.): வளமல அணிய! ெப ேற8 - ெச%விய மல கைள அணிய!

ெப ேற8; வா.வைள தித! ெப ேற8 - ெவ.ளிய வய0கைள தித-

ெப ேற8; கள8 என கைர' அ020 ைகயினா0 தீ4ட! ெப ேற8 - கள8

எ8+ ேமகைல ஒG2 அ02ைல (ேமகைல ஆைட தலானவ ைற அணி'

ேபா)) ைகயா0 ெதாட- ெப ேற8; இளைல ம) ெப ற வத இ8+
தீ ேத8 - (சதன மாைல தGயன அணி) கBசி+கி வி:டதனா0)

இளைலகைளB ம)ெகா4ட )8ப இ8+ நீ<கிேன8; உளெமG மகளி

எ6) இ8ப இ8+ ெப ேற8 - (ஊடலா0) உ.ள ெமGகி8ற மகளி (ஊட0

தீ தபி8) அைட' இ8ப இ8ேற அைடேத8.

(விளக): 8ன +வலாகிய ேதாழியி8 வாயிலாக க4களாகிய ஓைலைய
வி>தா.. அவ. ேநாகி 2 +வH2 எதி ேநா2 +வH

ெபறாைமயி8 த8ைன அவ8 விபாைம உண த அவ. த8 உளைத
ேத +வத 2 இ<ஙன< Iறி ெகா4டா..

களெனன - ஒG2றி!B ெசா0; 'க`ெரன' எ8+ பி காலேத இதைன வழ<2வ .
கைர' - ஒG2. 2திB சா) தGயன அவ8 அணிதெபா%) இைவ

அவனா றீ4ட! ெப +! பய=ைடயன ஆயின எ8பா. இளைல ம) ெப ற
வத இ8+ தீ ேத8 எ8றா.. (192)
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எ8றவ ளரச8 ற8ைன ேநாகல ளிவ8க ணா வ3

ெச8றைம 2றி!பி ேறறி Iெதலா மிறத பி8ைற

நி8ற) மனதி ெச ற நீ<கித8 ேகாயி0 கா8

ம8ற0 மடைத த8ைன வGதி ெகா4 ெடாGெகா டாரா8.
(இத8 ெபா.): எ8றவ. அரச8 த8ைன ேநாகல8 - எ8+ நிைனதவ.
அரசைன ேநாகாளாயின.; ஒGெகா. தாரா8 - வ4>களி8 ஒG ெப ற
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மாைலயானாகிய க:;ய<கார8; இவ8க4 ஆ வ ெச8றைம 2றி!பி0 ேதறி சீவகனிட அவDைடய வி!ப ெச8றைத 2றி!பினா0 உண ); Iெதலா

இறதபி8ைற - Iெதலா ;த பி8; மனதி0 ெச ற நி8ற) - உ.ளதிேல
சீவகனிட ெச ற நிைலெப றதாக; ம8ற0 மடைத த8ைன வGதி ெகா4> -

மணதி 2ாிய அன<கமாைலைய அவ. வி!பமி8றிேய ைக!ப>தி ெகா4>;
நீ<கி த8 ேகாயி0 கா8 - அர<ைக வி>) த8 அர4மைன ெச8றா8.

(விளக): ெச ற - நீ<காB சின. அ) சீவகைன ெகா0ல ேவ4>ெம8ப).
ம8ற0: அ: அைச. (193)
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ேத=ைட ெதா%23 ெச9வி தாமைர! ேபா) 0G

Y=ைட 'வ காைக யித%க 2ைடதி: டா<2

கா=ைட மாைல த8ைன க:;ய< கார8 C/)

தா=ைட 0ைல ெய0லா தா)க! பறிதி: டாேன.
(இத8 ெபா.): உைடத ேத8 ஒ%2 ெச9வி தாமைர! ேபா) 0G -

அபல ) ேத8 ெப2 ெச9வியிH.ள தாமைர மலைர த%வி் ; ஊ8 உைட

உவ காைக இத/ உக 2ைடதி:டா<2 - ஊ8 வ றிய உவ.ள காைக
அத8 இத/க. வி%மா+ 2ைடதி:டா ேபால; கா8 உைடமாைல த8ைன

க:;ய<கார8 Cழ) - மணமி2 அன<கமாைலைய க:;ய<கார8  +ைக
ெச6); தா8 உைட 0ைல ெய0லா தா) உக! பறிதி:டாேன - அவDைடய

0ைலைய ெய0லா தா)க. சிதற! பறி) வி:டா8.

(விளக): ஊ8 வ றிய உவ காைக - வய)  றிய வGய ற காைக;

க:;ய<காரனி8 )ைமைய 2றிகிற). அ0ல) ஊைன உைட2 உவ

காைக எ8+ Iறலா. 0ைல - க . இதனா ண ெநறியறியாைம

Iறினா . (194)
------------687

கைலயினி க8னி நீகி தாமைர க4க டமா8

ைலயினி ெல%திB ெச9வா6 பயதேத8 பகி .2

சிைலவலா6 0H நபிசீவக சாமிேயா எ8

றைலகட லபி ேனாவா தர +மா லண<கி ன8னா..
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(இத8 ெபா.): கைலயினி0 க8னி நீகி - ேமகைலயிட) அழிவி8ைமைய நீகி;
தாமைர க4க. தமா0 - தாமைர மலரைனய க4களா0; ைலயினி0 எ%தி -

ைலகளி0 எ%தி; ெச9வா6 பயத ேத8 பகி - ெச9வா6 ஈத ேதைன! பகி;

.2 சிைலவலா6! - ய<2 சிைலவ0லாேன; சீவகசாமிேயா! - சீவகசாமிேயா!;

நபி! - நபிேய!; 0H எ8+ – த%விெகா. எ8+ைர); அண<கி8 அ8னா. ெத6வ! ெப4 ேபா8றவ.; அைலகட0 லபி8 ஓவா) அர + -

அைலகடெலாG ேபால இைடவிடாம0 அர +வாளாயின..

(விளக): 'சிைலவலா6!' எனேவ இ )8ப நீ2த 2ாியா6 எ8றா.. உ-

ெவளி!ப>தG 0ெல8றா.. சீவகசாமிேயா : ேச6ைம விளி. ஓ: இரக 2றி!
ஆ.[1].

க4களா0 ைலயினி0 எ%)தலாவ) - அைவயி றி8 எழிைல க4ணாேல
ெந;) I ) ேநாகி இ8+த0. .2 - த%-. (195)

-------

[1]. இத 2! பி8ன B சில ஏ:>! பிரதிகளி0 உ.ள ெச6'.:”இநக தன2 ம8ன8 யாெரன கிய மாேத

ம8னிய வணிக8 ைமத8 சீவக8 தாேனா எ8ேன

உ8னிய ெந3< க4Q ஒ<2ட8 அவ= கானா6
எ8ைன நீ மன). ைவயா காரண யாேதா எ8றா8.”
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பிறனல மர ற ேக:> R;னா கனித காம

ந+மல ரணித மாைல நா றேகா நா82 காத

உறநட தறித G0லா ெனா4ெடா; 2கி! பி8=

திறனல தம 2B ெச! தீ'மி/ தில<2 ேவலா8.

(இத8 ெபா.): தீ உமி/) இல<2 ேவலா8 - அன0 ெசாாி) விள<2

ேவலா=; R;னா0 கனித காம ந+மல அணித மாைல நா ற2 - ெபைமயா
ப%த காமமாகிய ந+மலராேல ைனய! ெப ற மாைலயின) மணதி 2; ஓ

நா82 காதஉற நட) அறித0 இ0லா8 - ஒ நா82 காத வழியள- ெபாத
நடதறியாதவ= ஆகிய க:;ய<கார8; பிற8 நல அர ற ேக:> -
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ேவெறாவ8 அழைக எ>)Iறி! லவ) ேக:>; பி8= ஒ4ெதா;2

உகி - ேமH அ9ெவா.ளிய ெதா;யாைள நிைன) உகி; தம 2 திற8
அலெச! - த8 அைமBசாிட தகவ ற ெமாழிகைளச I+கிறா8.

(விளக): காமெநறியறியாதவ8 எ8ப) க). மாைல: காமெம8 மாைல. அ8றி,

அன<கமாைல' ஆ. (196)
--------ேவ+
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வில<க ல8ன ேவக ேவழ நா82 ெவ0H மா றல8

கல<க லதி ல<2 மா பி

க) க8ம க8ெனன

நல<க ல) ைர2 மாG ந8ன க 2 ம8னேனா

-ல<க லத ேதாளினீ ைரமி னீவி ெர8னேவ.

(இத8 ெபா.): உல கலத ேதாளினீ - க Tணி8 தி4ைம கலத

ேதாைள'ைடZ !; கல கல) இல<2 மா பி8 க)க8 மக8 - 54 கல)

விள<2 மா ைப'ைடய க)க8 சி+வ8; வில<க0 அ8ன ேவக ேவழ நா82

ெவ0H ஆ றல8 என - மைலயைனய விைர' திைசகளி+க. நா8ைக'

ெவ0H வGைம'ைடயா8 எ8+; நல கல) உைர2 - உலக அவ=ைடய
தகைவ I+; இ ந0 நக 2 ம8னேனா - இத அழகிய நக2 அவ8

அரசேனா?; நீவி உைரமி8 எ8ன - நீ<க. உைர!Rராக எ8+ வினவ,

(விளக): இ! பா:> 2ளக.

உைர2 எ8= பயனிைல2 உலக எ8= எ%வா6 வவிேதா)க;
மா பி8 மக8 க)க8 மக8 என தனி தனி I:>க. (197)
---------690

ம:ட வி/த தாாி னானி மாந க 2 ளாயிர

ெதா:ெட >க லா- லெமா ேதாளி ேனதி யா;னா
ெனா:; நாக ேமாாி ர4ெட >க லாத க0Gைன

வி:ட ல த ேபா) ேபால ேவத ேலதி நீகினா8.
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(இத8 ெபா.): ம:> அவி/த தாாினா8 - ேத8 விாித மாைலயினா8; இ மா

நக 2. ஆயிர ெதா:> எ>கலா உல - இ! ெப நகாிேல ஆயிரவ

தீ4;ெய>க இயலாத க0H4ைடைய; ஓ ேதாளி8 ஏதி ஆ;னா8 - ஒ

ேதாளிேல ஏதி ஆ;னா8; ஓ இர4> நாக எ>கலாத க0Gைன - இர4>

களி+க. எ>க ;யாத க0ைல; ஒ:; வி:> அல த ேபா)ேபால - CDைர)
+கல த மல ேபால (எளிதாக), ஏத0 ஏதி நீகினா8 - அB சிற!ைடயா8
எ>) எறிதா8.

(விளக): 'நாக ஓாிர4> எ>கலாத க0' எ8பத 2 'நாக எ>கலாத ஓாிர4>
க0' என ெமாழிமா றி'ைர!ப நBசினா கினிய .

இ)த0 8+ பாட0 அைமBச I ைற ெகா4> Iறியவா+. (198)
---------691

ெவ3சி ைலயி8 ேவட ெவ.ள ம! மாாி UவG

ென3ச G8றி ந பைடயி  ைற' ைடதபி8

ம3 C/க ைணம ைழெபா ழி) மாநி ைரெபய 

த3சி ேலாதி யா ைனத ெச3ெசா8 மாைல C;னா8.
(இத8 ெபா.): ெவ3சிைலயி8 ெவ.ள அ மாாி ேவட எ3சG8றி
UவG8 - ெகா;ய வி0GG) ெவ.ள ேபா8ற அ மைழைய ேவட

இைடவிடாம0 Uவியதனா0; ந பைட இைற உைடத பி8 - நைடய பைட
இர4> ைற ேதா ற பிற2; ம3C/ மைழ கைண ெபாழி) மாநிைர ெபய )

- கி0 C/) ெப6' மைழேபால அகைள! ெபாழி) ெபநிைரகைள

தி!பி ெகாண ); அசி0 ஓதியா ைனத ெசெசா0 மாைல C;னா8 -

அழகிய சிலவாகிய Iதலா அணித ந0ல ெசா0 மாைலகைள! ைனதா8.

(விளக): ஒ +ைம நய<கதி ஆய பைட உைடதைமைய'<I:; நபைட

இைற உைடத) எ8றா எ8க. (199)
-----------692

தீபயறி ய8ற ேசா+ ெச!பி னாயி ரமிடா

நீ<க லாந +ெந6 ெவ.ள< க8ன லாயி ர<2ட
ேம)வி) நாமி ைசய வ) தம) நீகினா
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னா<2நாப சிதைசத காைல ய8ற வ4ணேல.
(இத8 ெபா.): ெச!பி8 அ8+ ஆ<2 நா பசி) அைசத காைல - I+மிட)
அ8+ அ9விடேத நா பசி)B ேசா த ெபா%); அ அ4ண0 - அ

தைலவனாகிய சீவகன ; தீ பய+ இய8ற ேசா+ ஆயிர மிடா - இனிய ப!B

ேசா+ ஆயிர மிடா-; நீ<கலா ந+ெந6 ெவ.ள க8ன0 ஆயிர 2ட - நீ<காத
மணைடய ெந6 ெவ.ள க!ப3சா+ ஆயிரமாயிர< 2ட; ஏ) வி)

வ) நா மிைசய த) நீகினா8 - ம)வரB ெச6) வ) நா உ4ண

ெகா>)! பசிைய! ேபாகினா8.
(விளக): இதனா0,

”எந8றி ெகா8றா 2 உ6-4டா 6வி0ைல
ெச6ந8றி ெகா8ற மக 2” (2ற..110)

எ8= அறதிைன அைமBச க:;ய<கார=2 2றி!பா Iற யறைல

உணரலா. ேமH அைமBச தGேயா அவைன உ.ளேத ெவ+)! றேம

ந:ெடா%2தைல' உணரலா. (200)

---------693

இ8ன ென8ன வி8 றானிழத ன8ன ரெசன

ெவ8ைன ெவள- வாயி0தா ென8=3 C/Bசி த8=ளா
ன8ன தால ாிறப வறி) Iதி Iறினா

ளி8ன தா ப ைடயைம ெத%மி ென8றி யபினா8.
(இத8 ெபா.): இ8ன8 எ8ன இ8 உறா8 - இ த8ைமய8 எ8+ அைமBச

Iற- மகிழா தவனா6; அர இழதன8 என - இனி நா8 அரசிழேத8 எ8+

உ:ெகா4>; ெவள- வாயி0தா8 எ8ைன எ8= - சீவகைன அக!ப>2

வழிதா8 எ8ைனேயா எ8கிற; C/Bசி த8=ளா8 - C/Bசியிேல இகிறா8;
அ8ன) ஆத0 - அவ8 க) அ9வா+ இதைல; அாி0தப அறி) Iதி

Iறினா. - 2 றமி8றி அறி) நாகமாைல Iறினா.; இ8ன தா0 - இ!ப;யி!ப

தா0; பைட அைம) நீவி எ%மி8 எ8+ இயபினா8 - நீ<க. பைட திர:;

எ%E களாக எ8+ க)க8 Iறினா8.
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(விளக): [நBசினா கினிய , 'C/Bசி த8=ளா8' எ8பத8 பி8 'இ)ப:ட)

எ8றா.' எ8+, 670-71-ஆ ெச6'ளி0 உ.ள ெசா கைள ெகாண ) I:; இB
ெச6திைய ஓைல ெகா4> வதவ. I றா2வ . அத காக 667 த0 693 வைர
ஒ ெதாடராகி ெகா4> I:>வ . அ) ெபாதம8 ெற8பைத 8ன 671
ஆ ெச6'ளி0 உைரதா.] (201)
----------ேவ+
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தாைததா =ைரத ெவ0லா த8=யி  ேதாழ8 Iற

ேகாைத தணித மா ப8 Iெரயி றில<க நகா<

ேகதெமா8 றி0ைல ேச+ ெம8றH மில<2 வா:ைக!

ேபா)லா< க4ணி ைமத ேபா !G 2ழாதி C/தா .
(இத8 ெபா.): தாைததா8 உைரத எ0லா - க)க8 Iறிய எ0லாவ ைற';
த8 உயி  ேதாழ8 Iற - அவ8 உயி ந4ப8 உைரக; ேகாைத ) அணித
மா ப8 - 5மாைல' )மாைல' அணித மா பனான சீவக8; I எயி+

இல<க ந2 - Iாிய ப க. ேதா8ற நைக); ஆ<2 ஏத ஒ8+ இ0ைல, ேச+

எ8றH - ஆ<2 தீைமேய) இரா); ெச0ேவா எ8ற அளவிேல; இல<2 வா.
ைக!ேபா) உலா க4ணி ைமத - விள<2 வாேளதிய ைகயினரான, மல

ெபாதிய க4ணிகைள'ைடய Eர க.; ேபா !G 2ழாதி8 C/தா -

ேபா 2ாிய Gதிர. ேபாலB C/தன .

(விளக): க:;ய<காரனா0 ஏத வெம8ற 2 நைகதாெனனி= தைத
ெமாழிைய கடவாம 'ேச+' எ8றா8. ['ேச; I றி 2 நகா8; க)க8
ஏதமி8ெற8றா8' எ8+ நBசினா கினிய Iறினா .] (202)
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க4Qத கட-. சீற கனெலாி 2ளித காம8

ம4மிைச ேதா8றி ய8ன வைகநல ைடய காைள
ெத4மணி யார மா ப8 றிSத8 மகளி ெந3ச

)4ணிைற ப2 வ4டா வைம திவி8 மிகா8.
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(இத8 ெபா.): க4Qத0 கட-. சீற - ெந றி க4ைண'ைடய கட-.

சீ+தG8; கன0 எாி 2ளித காம8 - கனH தீயிேல %கிய காம8; ம4மிைச

ேதா8றி அ8ன - மீ4> நிலதி8ேம0 ேதா8றினா ேபா8ற; வைக நல

உைடய காைள - உ+!பழ2ைடய சீவக8; ெதௗ்மணி ஆர மா ப8 - ெதளித

மணி' ஆர உைடய மா ப8; தி Sத0 மகளி ெந3ச) - அழகிய ெந றிைய

உைடய மகளிாி8 உ.ளதி8; உ.நிைற ப2 - உ.ேள ெபாதிய நிைறைய!

ப2; வ4தா உ அைம திவி8 மிகா8 - வளவிய தாரணித அழ2
ெபாதிய ெச0வ உைடயவ8 ஆனா8.

(விளக): திவி8 மிகா8: ெபயமா. இ)த0 நா82 ெச6':க. சீவக8

அணிெச6) ெகா4டைத I+.

க4Qத கட-. - சிவெபமா8. கனெலாி : விைனெதாைக. அதனா0 சீவக8
இய ைக அழ2 ெதாி) Iறி ேமேல ெசய ைக அழேகா)கி8றா . (203)
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கெநறி பயி8ற 23சி காழகி0 கமழ J:;

வாிநிற வ4ண மாைல வலபல மிைலBசி வாளா

திநிற கதி ேக பB ெசெபாேனா ேராைல ேசா்தி
ெயாிநிற 2ைழேயா காதி கிளறB டர ைவதா8.

(இத8 ெபா.): கெநறி பயி8ற 23சி கா/ அகி0 கமழ ஊ:; - காிய ெநறி
பழகிய 23சியிேல காிய அகி ைகமண ெபற ஊ:;; வாிநிற வ4ணமாைல

வலபட மிைலBசி - வ4;8 பா:> நிறைடய அழகிய மாைலைய அ 23சியிேல
ெபாத அணி); வா. ஆ திநிற கதி 2 ஏ ப - ஒளி ெபாதிய அழகிய
நிற ற கதி 2 தக; ஓ ெசெபா8 ஓைல ேச தி - (ஒ காதி0) ஒ ந0ல

ெபா8ேனாைலைய அணி); ஓ காதி 2 எாிநிற 2ைழ இ. அறB டர

ைவதா8 - ஒ காதிேல தீநிற 2ைழைய இ. நீ<க ஒளிமா+ அணிதா8.

(விளக): வாிநிற வ4ணமாைல எ8பத 2, வ4;8 நிற ேபா8ற நிறைடய

மணிமாைல எனி=மா. ”வ4;ன) பா:;8 நிறைத'ைடய மாைல” எ8ப

ந3சினா கினிய . (204)
---------
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ெத8வைர! ெபாதியி றத சதன ேத6ைவ ேத<ெகா4

ம8வைர யகல தபி வலாி யார தா<கி

மி8விாி தைனய ெதா) விைலவர பறிய லாகா

வி8=ைர கG<க ேம ப ம<2H ெக%தி ைவதா8.
(இத8 ெபா.): ெத8 வைர! ெபாதியி0 தத சதன ேத6ைவ - ெத கி0
எ0ைலயாகிய ெபாதியமைல தத சதன 2ழைப; ேத8ெகா. ம8 வைர அகல)
அ!பி - (க4Q2) இனிைம ெகா4ட ெபைம' ற மைலேபாH மா பிேல
5சிெகா4>; வலாி ஆர தா<கி - வலாி Z8ற )மாைல அணி);

மி8விாித அைனய) ஒ) - மி8ைன அகலமாக விாிதா ேபா8+; விைல வர

அறிய0 ஆகா - விைலயள- அறிய இயலாத; இ8Sைர கG<க ம<2H2 ஏ ப
- இனிய Sைரைய! ேபா8ற ஆைடைய இைட2 தக; எ%தி ைவதா8 எ%தினா ேபால உ>தா8.

(விளக): எ%திைவதா8 - எ%தினா ேபால உ>தா8 எ8க. ெத8வைர!
ெபாதியி0 - ெத8றிைசக4 உ.ள மைலயாகிய ெபாதியி0. (205)
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இபற க%வி ெயஃகி னிளற வ;க! ப:ட

வெபற ாிைக ய5< கBசிைட ேகா) வா<கி!

ெபதைக 2சி0 ெகா4> ெபவல3 டர Eகி
திதிைழ மகளி ெவஃ2 ேதவிள< 2மர ெனாதா8.

(இத8 ெபா.): இ அற க%வி எஃகி8 இ. அற வ;க!ப:ட - இைப

 + உகிய எஃகினா0 ஒளி'ற வ;)B ெச6ய!ப:ட; அெபற0 ாிைக -

அைமயாக கிைட2 ாிைகைய; ெபதைக 2சி0 - ெபதைகயாகிய

2சி0; ெகா4> கB இைட ேகா) வா<கி - ைகயி ெகா4> கBைச

இைடயிேல ேகா) வா<கி; ெபவல டர Eகி - ெபாிய ெவ றி ேதா8ற

இ+கி க:;; தி) இைழ மகளி ெவஃ2 ேதஇள<2மர8 ஒதா8 - விள<2
இைழயணித ெப4க. வி ெத6வமாகிய கைன! ேபா8+
காண!ப:டா8.
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(விளக): 'ாிைக Sைழத  + E<2 ெசறி-ைட' (ெபபா4. 73) எ8றா
பிற.

உ2தலாேன இபி8 மா தீ தலா0 உ2தைல க%வி எ8றா . ாிைக -

உைடவா.. ெபதைக 2சி0 - ெபாியத2தி! பா:;ைன' தைலைம

த8ைமைய' உைடய சீவக8. ேதவிள<2மர8 எ8ற) க கட-ைள. (206)
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வைரவிழி திைம!ப ெதா2 வாெளாளி யார மா பி8

விைரவழி திைளய ெர0லா வி%மணி கல<க டா<கி

Sைரகிழி தைனய ெநா6ைம S4>கி8 ம<20 ேசா்தி

ைரகிழி )ண ெமா!பி ேனாவிய! பாைவ ெயாதா .

(இத8 ெபா.): இைளய எ0லா - ம ற இைளஞ யாவ; வைரவிழி)

இைம!ப) ஒ2 - மைல விழி) ஒளி வைத! ேபா8ற; வா. ஒளி ஆர மா பி8 -

ஒளிவி> தணித மா பிேல; விைரவழி) - மணத< கலைவைய! 5சி;

வி%மணி கல<க. தா<கி - சிறத மணி!54கைள அணி); Sைரகிழித

அைனய ெநா6ைம S4 )கி0 ம<20 ேச தி - Sைரைய கிழிதா ேபா8ற

ெம0Gய S4ணிய ஆைடைய இைடயிேல அணி); உைர கிழி) உண

ஒ!பி8 ஓவிய! பாைவ ஒதா - ெசா0லா0 உைரத காிய உ.ளதா0 உண
ஓவிய! பாைவைய! ேபா8றா .

(விளக): பாைவ இபா 2 ெபா). 'ைகைன பாைவ ெய0லா கதி ைல
ஆகினா8' (607) எ8றதனா=< ெகா.க. [இைம) விழி!ப ெத8றா

அைசவி8க: பாட3 ெச6தG8.]

இைம) விழி!பெத8றா ஆரமைச'ேதா+ வி:>வி:ெடாளி தலா8. விைர -

ந+மண! ெபா.. Sைரைய ஆைடயாகி கிழிதா ேபா8ற ெநா6ைம'ைடய
S4)கி0 எ8க. உைர கிழி) எ8ற) ெசா0ைல அக றி எ8றவா+. ெசா0லா

ெசால!படாம0 மனதா8 ம:> உண வதாகிய ஒ! எ8க. (207)
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அர2நீ ெரறிய! ப:ட வ3சன 28ற ம8ன

திகிள ேராைட C/த ெசக ெந றி தாகி

'கிY =4Q ேவக )+G யைனய நாக

190

மகேனா 28ற3 ேசா்தா< க4ணறா ேனனி னாேன.
(இத8 ெபா.): திகிள ஓைட C/த ெசக ெந றி) ஆகி - அழ2
ெபாதிய கபடா அணித சிவத .ளிகைள'ைடய ெந றியதாதG8; அர2

நீ எறிய!ப:ட அ3சன 28ற அ8ன நாக - ெச9வர2 நீைரB சிதறிய

கமைல ேபா8ற யாைனேம0; ஊ8 உகி உ4Q ேவக) உ+G அைனய

அ4ண0 - ஊைன உகி தி8= விைரவிைன'ைடய வGமி2 Gைய!
ேபா8ற சீவக8; அக8 ஓ 28ற ேச தா<2 ஏனினா8 - ஞாயி+ ஒ

மைலைய அைடதா ேபால ஏறினா8.

(விளக): அர2நீ - சாதிG<க 2ழ. அ3சன28+ - காிய மைல. ெசக -

ெச.ளிக.. உ+Gயைனய அ4ண0 அக8 28ற ேச தா<2 நாக

ஏறினா8 என இைய)ெகா.க. (208)
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வி>கைண விைசயி8 ெவ6ய விள<ெகாளி யி-ளி தி4ேடா்
க>நைட கவாி ெந றி காGய

ரவி கா6)

வ;Sைன ெயாளி+ மாைல வா:பைட மறவ Cழ
வ>திைரB ச<க மா !ப வணிநக 8னி னாேன.

(இத8 ெபா.): வி>கைண விைசயி8 ெவ6ய விள<2 ஒளி இ-ளி தி4 ேத வி> அபி8 ேவக ேபா8ற விைரவிைன'ைடய விபதக விளகமான

ஒளிைய'ைடய ரவிக. 5:;ய ேத; க>நைட கவாி ெந றி கா0 இய0 ரவி -

விைரத ெசலைவ' கவாி'ைடய ெந றிைய' உைடய கா ைற! ேபா8ற

இய0ைடய ரவி'; கா6) வ;Sைன ஒளி மாைல வா.பைட மறவ -

கா6) வ;த ைன விள<2, மாைலயணித வா:பைட ேயதிய Eர; Cழ -

C/)வர; அ>திைரB ச<க ஆ !ப - கைரைய தா2 அைலகைள'ைடய

கட0தத ச<2க. ழ<க; அணிநக 8னினா - ெச8+ அழகிய யா/
ம4டபைத அைடதன .

(விளக): ம<கலதி 2B ச<2 Iறினா . வி>கைண: விைனெதாைக. இ-ளி -

2திைர. காGய0ரவி - கா ைற ஒத 2திைர. அ>திைர - கைரைய ேமா)

அைலைய'ைடய கட0: அ8ெமாழி. நக - ம4டப. (209)
---------
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ேதா றன4 மடைத ந0யா/ ேதா8றH ெக8+ நி பா

ேநா றன ண<ைக ைமத னிளநல =க த ெக8பா

ேகா ெறா; மகளி ெசெபா

ேகாைத'< 2ைழ' மி8ன

ேவ றன ெசா0G நி பா ெர<கQ மாயி னாேர.

(இத8 ெபா.): ேகா0 ெதா; மகளி ெசெபா8 ேகாைத' 2ைழ' மி8ன -

திர4ட வைளய0கைள'ைடய ம<ைகய ெபா8 மாைல' 2ைழ' மி8=மா+
(வ)); ெதா8றH2 மடைத ந0யா/ ேதா றன. எ8+ நி பா - சீவக=2
தைத ந0ல யாழிேல ேதா றா. எ8+ நி பா; ைமத8 இளநல Sக த 2

ந<ைக ேநா றன. எ8பா - சீவக=ைடய இளைமயி8பைத Sகர தைத

ேநா றா. எ8பா; ஏ றன ெசா0G நி பா - (இைவேபால ேமH)

ெபா)வன க8+ நி பாமாக; எ<கQ ஆயினா - எ9விட) நிைறதன .
(விளக): இவ8 க0வி உண தG8 ெதளி- ப றி, 'ேதா றன.' எ8+ இறத
காலதா Iறின . (210)
--------ேவ+
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றாநி றெகா ><2ைழ ழ8ெற த ைலதர

வறாம ல தேத ாியலா னழ8+ ேநாகி ையெயன!

ெபாறாம ன!ெபா Gெவ= மணிைக மதி ைகயினா

லறாவி வ) ேதா8றினா னன<க ன8ன வ4ணேல.
(இத8 ெபா.): றாநிற ெகா><2ைழ ழ8+ எ) அைலதர - மகர
வ;வமான, நிறைடய, வைளத 2ைழ ழ8+ பிடாிேல அைலக; அறா மல 

ெதாியலா8 - மண நீ<காத மல மாைலயானான க:;ய<கார8; அழ8+ ேநாகி

ஐ என - எாி-ட8 பா ) விய!ற; ெபாறாமன ெபாG- எ= மணிைக
மதிைகயினா0 - ெபாறாத -.ளைத த8 ெபாG- எ= மணிைக

மதிைகயினா0 - ெபாறாத -.ளைத த8 ெபாG- எ8= மணிைக!

பி;'ைடய 2திைரB ச-காேல; அறாவி - அ;); அன<க8 அ8ன அ4ண0

வ) ேதா8றினா8 - காமைனயைனய காைள வ) ேதா8றினா8.
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(விளக): மன ெபாG-: மன! ெபாG-: விகார. சீவக8 ெபாG-

க:;ய<கார8 மனைத ெக>தெத8க. மதிைக ெய8றG8 ைக!பி; Iறினா ;

ைகயி0 இ2 என அைட Iறினா எனHமா.

ெதாியலா8 - ஈ4> க:;ய<கார8. அ%கா+ைடயேயா 2 மா றா ெச0வ

கா4டேல ெப)8பமாதG8, அவ8மனைத த8 ெபாGவாேல அறாவினா8

எ8றா . அறா-த0 - ஈ4> அ;த0 எ8= ெபா:டா6 நி8ற). (211)
---------704

2னிெகா. பாக ெவ4மதி Iாி  தா=றீ இ!
பனிெகா4 மா0வ ைரெயன! ப>ம தகளிறீஇ

இனிதி ழிதி ைளய ேரத வி8ன கி ெகா %ைக

னிய -4ட 23சியா8 ர4ெகா4 மாட 8னினா8.

(இத8 ெபா.): இ8 அகி0 ெகா%ைக னிய உ4ட 23சியா8 - இனிய
மண+ அகிG8 ந0ல ைக ெவ+க! பயி8ற சிைகயினா8; 2னி ெகா. பாக

ெவ4மதி I இ உறீஇ - வைள- ெகா4ட, ெவ4மதியி8 பாகேம ேபா8ற
Iாிய ேதா:;ைய அ%தி; பனிெகா. மா0வைரெயன மதப> களி+ ெஇாீஇ - நீ
)ளி2 ெபரமைல ேபா8ற மத3 ெசாாி' யாைனைய இதி; இைளய ஏத

இனி) இழி) - இைளஞ க. வா/த இனிதாக இற<கி; ர4ெகா.மாட
8னினா8 - யாழினா0 மா+ப:ட ம4டபைத அைடதா8.

(விளக): '2னி-' எ8ப) விகார + '2னி' என வத).

2னிெகா. பாக ெவ4மதி Iாி எ8ற) யாைனேதா:;ைய. ேதா:;ையB

ெசகி எ8றவா+. ேதா:;ைய யாைனயி8 ெசவியிேல ெசகி ைவத0 வழக.

ெஇாீஇ - இதி; நி+தி. யா/!ேபா நிக/த0 ப றி ர4ெகா. மாட எ8றா .
(212)

-----------705

திதி னி:ட 5தவிசி =Bசி ேம0ந டதவ4

திதி னி:ட ெம0லைண! ெபாGத வ4ண ேபா2ய
மதிய ேதறி ெவ3ட ெவைம நீ<க ம8னிய

-தய ெம8= மா0வைர 'வதி த ெதாதேத.
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(இத8 ெபா.): திதி8 இ:ட 5தவிசி8 உBசிேம0 நட) - திதாக இ:ட
5தவிசி8 ேமேல நட) ெச8+; அவ4 திதி8 இ:ட ெம0அைண! ெபாGத

வ4ண - ஆ<2! திதாக இ:ட ெம0Gய அைணயி8 ேம0 ெபாG-ட8 இத
த8ைம; ேபா2உய மதிய) ஏறி - மிக-ய த மதியதி8 ேம0 ஏறி; ெவ3ட

ெவைம நீ<க ம8னிய - ஞாயி+ த8 ெவைம நீ<2த 2! ெபாதிய; உதய
எ8= மா0வைர உவ) இத) ஒத) - உதய எ8= ெபாிய மைலமீ)

மகி/) இத) ேபா8ற).

(விளக): திதி8; இ8 : அைச. ேபா2 உய மதி - உய த மதி. மைல' மதிய

ட, ம4டபதி 2 அைண2 சீவக=2 உவைம. (213)
------------706

2 வி ேகாைதயா ெமா6ய ல<க0 வ4>ேபா
ப2 வானி வ4ணல பாாி தி:ட விநக

2 ைம<க ைணெயாழி )வி ைனய காமனா

கதி வத ெத8+த< க4க. ெகா4> ேநாகினா .
(இத8 ெபா.): ெமா6 அல<க0 வ4>ேபா0 - ெந<கிய அல<கG0 வ4>

ேத8 ப2த0 ேபால; இவ. நல ப2வா8 கதி - இவ. அழைக! பக

நிைன); பாாிதி:ட இ நக - இவ. அழ2 பரவிய இ நகாிேல; உவி8 ஐய

காமனா உ2 ஐ<கைண ஒழி) - உவினா0 விய!5:>< காமனா ,

உள2 ஐ<கைணகைள நீகி; வத) எ8+ - வததாகிய த8ைமெய8+

எ4ணி; 2 வி ேகாைதயா - மண விாி' மாைல ம<ைகய ; த க4க.

ெகா4> ேநாகினா - த க4கைள ெகா4> அவைன! பா தன .
(விளக): ஐ<கைண இர4> வைக.

'அத4 அரவித மா5 அேசாக!5

ைபதளி 0ைல பனிநீல - ஐ)ேம

Eரேவ0 ைமதைர' ேவென><க4 மாதைர'
மாரேவ. எ6' மல .'

இைவ திரவிய பாண; இ<கித, மதன, வசீகரண ேமாகன. சதாப - இைவ
பாவபாண. (214)
----------
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ைனதி ற) மிகசீ ைனவ த ைனவனா
வன! மிக வ களி8 வன! மிகி னியனா
நிைனதி தி ய றிய நிமி தம கனிவ8

கைன) வ4> ள ததா  காைள சீவ க8னேரா.
(இத8 ெபா.): ைன திற) மிகசீ ைனவ த ைனவனா - தவெச6
திறதா0 ேமப:ட சிற!ைடய தவதினாி8 ேமப:ட அயனா ; வன!

மிகவ களி8 வன! மிக இனிய8ஆ - அழ2 மி2தவ களி= அழகி8

ேமப:ட இனியவனாக; நிைனதி) - (பைடக) எ4ணியி); இய றிய

நிமித மக8 இவ8 - பைடத பைட! மகனாகிய இவ8; கைன) வ4>
உள ததா  காைள சீவக8 - ர8+ வ4>க. கி4;ய மாைல யணித
காைளயாகிய சீவகனாவா8.

(விளக): நிமித - பைட!. 'இவ8' எ8பைத அ>த ெச6'ளி0 உ.ள 'மா ப'

எ8பத88 ேச !ப நBசினா கினிய . நிமித மக8 - மகர விாித0 விகார.
(215)
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ெபா8ைன வி:ட சாயலா. ண  ைலத டதினா8

மி8ைன வி:; ல<254 விைரெச6 மா ப ேமாைலயா

ெவ8ைன ப:ட வாறேரா ெவ%தி ந<ைக யா:ெகா.வா8
ம8= வ) ப:டன8 மணிெச6 Eைண வாாிேய.

(இத8 ெபா.): மி8ைன வி:> இல<2 54 விைரெச6 மா ப ஓைலஆ -

ஒளிவி:> விள<2 54கைள'ைடய இவ=ைடய மணமி2 மா ைப ஓைலயாக
ெகா4>; ெபா8ைன வி:ட சாயலா. ந<ைக ண ைல தடதினா0 -

திைவ' ெவ8ற ெம8ைமயாளாகிய தைத த8 இ ைலகளினாேல; எ%தி

ஆ:ெகா.வா8 - எ%தி அ;ைம ெகா.Dமா+; மணி ெச6 Eைண வாாிேய ம8=
வ) ப:டன8 - மணிக. அ%திB ெச6ய!ப:ட யாழினா0 ஆகிய வாாியிேல

த!பாம0 வ) அக!ப:டா8; ப:டஆ+ எ8ைன? - ந0விைன உ4டான வைக

தா8 எ8ேன?
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(விளக): 'ந0விைன' என வவிக. வாாி - யாைனைய! பி;2 இட. ம8= -

த!பாம0 எ8+மா. (216)
---------709

இைனய Iறி ம றவ ேடாழி மா மி8ற

வைனய லாப ;தலா வ;வி ெக0ைல யாகிய

கைனவ4 ேடாதி ைகெதா%உ< கட-. க4ணி க4டவ

ெரைனய ெதைனய ெத6தினா அைனய தைனய தாயினா .
(இத8 ெபா.): இைனய Iறி அவ. ேதாழிமா இ8உற - இத8ைமய ஆகிய
ெமாழிகைள Iறி அவ. ேதாழிய இ8ப உ றிக; வைனயலா ப;) அலா

வ;வி 2 எ0ைல ஆகிய - எ%தலா த8ைம'ைடய) அ0லாத அழகி 2B

சா8றாகிய; கைன வ4> ஓதி - ஒG2 வ4>க. நிைறத Iதலாளாகிய தைத;
ைக ெதா%உ கட-. - ைகI!பி வண<2 காமைன; க4ணி8 க4டவ

எைனய) எைனய) எ6தினா - க4ணா பா தவ எ9வள- எ9வள- இ8ப

அைடதனேரா; அைனய) அைனய) ஆயினா - அ9வள- அ9வளவாகிய இ8ப

நிைலைய ம ேறா அைடதன .

(விளக): 'ம ேறா' என வவிக.

வைனயலா ப;தலாவ;- - இய +த கியலாத த8ைமைய'ைடய அழ2

எ8றவா+ கைனவ4> - இைசபா> வ4>. எைனய) - எ9வள-; அைனய) -

அ9வள-. (217)
---------ேவ+
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2:டநீ  2வைள ெய0லா< I;8 னி க லா றா

க:டழ கைமத க4ணா ணிைறெய=3 சிைறைய ைகேபா

யி:டநா4 ேவG 'தி கடெலன ெவ%த ேவ:ைக

வி:ெடாி ெகாDவ நி8றா ெளாி'+ ெம%கி னி8றா..
(இத8 ெபா.): 2:டநீ  2வைள எ0லா I; 8 நி க0 ஆ றா க:டழ2

அைமத க4ணா. - அழமான நீாிH.ள 2வைள மல க. எ0லா I;னாH 8
நி க இயலாத ேபரழ2ைடய க4ணினாளாகிய தைத; நிைற எ= சிைறைய
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ைகேபா6 - நிைற எ8= காவைல கட); இ:ட நா4ேவG உதி -

இட!ப:;த நாணாகிய ேவGைய நீகி; கட0 என எ%த ேவ:ைக - கட0ேபால
எ%த ேவ:ைகயாகிய; எாிவி:> ெகாDவ நி8றா. - எாி ெகா%)வி:>! ப றி

ெகா.ள நி8றவ.; எாி'+ ெம%கி8 நி8றா.- தீயி0 உ ற ெம%ைக! ேபால

நி8றா..

(விளக): அவ. உ.ள ேசா தத 2 எாி'+ ெம%2 உவம. இ)

[1].ைகமிக0 எ8= ெம6!பா>. க4ணா. ேவ:ைகஎாி ெகாDவ அ9ெவாி'+

ெம%கி8 நி8றா. எ8க. (218)
---------

[1]. ைகமிக0 - ஒ%க ேக>. அ) சாதி தமைத நீ<கினைம த8 உ.ள

நிக/Bசியாேன பிற அறி'மா றா0 ஒ%2த0 (ெதா0. ெம6!. 12. ேப .) இ<2 வ
ெம6!பாெட0லா ெதா0. ெம6!. 12 -13-இ0 Iற!ப:டைவ.
------711

நலைதம தாக நா:; ந0வG யிளைம வாரா

2ல!பிற! ெபா8=< ைகயா ேகால!பா ச<ெகா Dதி
கலகியி8 காம ெபா<க கைடதி> கி8ற காைள

யிைல!ெபாG யல<க8 மா ப மிையவெத8 றா2< ெகா0ேலா.
(இத8 ெபா.): நலைத மதாக நா:; - இய ைக அழைகமதாக நி+தி; ந0வG

இளைம வா ஆ - ந0ல வGைம' இளைம' அ மதி8 இபக 5:>

கயி+களாக ெகா4>; 2ல!பிற! எ8= ைகயா0 - தா6மர தைதமர ஆகிய
இ ைககளினா0; ேகால! பாச ெகாDதி - ெசய ைக அழகாகிய கைடகயி ைற
அ மதிேல 5:;; இ8காம ெபா<க கலகி - இனிய காம எ8= கட0
ெபா<2மா+ கலகி; கைடதி>கி8ற காைள - கைடகி8ற இகாைளயின);
இைல! ெபாG அல<க0 மா ப - இைலகாள ெபாG- ற மாைலயணித
மா பிைன; இையவ) எ8+ ஆ2 ெகா0ேலா - அைடவதாகிய ந0விைன
எநாளிேல உ4டாவேதா?

(விளக): 'எ8றா2' எ8ப) [1].விைர- எ8= ெம6!பா>. நல ம),
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வGைம' இளைம' இபக) 5:> கயி+, தா6 மர, தைத மர எ8=

இ2ல!பிற! ைகக., ெசய ைக அழ2 கைடகயி+, காம கட0 எ8க. (219)
---------

[1]. விைர-: இய ைக வைகயா8 அ8றி ஒ ெபா:க4 விைர- ெதாழி0பட

உ.ள நிக% க).
---------712

தீ<க ெபதி T<கி Zயி8றி யித தீேத

னா<கணா பகி யி:> நல=ண! ப:ட நபி

5<2ழ8 மகளி 8ன ! லபனீ ெந3ேச எ8றா.

E<கிய காம ெவ8றா விைளதவி8 பேதா ெடா!பா..
(இத8 ெபா.): தீ க எதி0 U<கி ஈ இ8றி இத தீ ேத8 - இனிய

கபி8 பிடாிேல U<கி (இ)வைர) ஈ ெதாடாம0 இத இனிய ேதனாவா8; நா

க4ணா0 பகியி:> நல8 உண!ப:ட நபி - நா க4ணினா0 நலைத
உ.ளடகி Sகர!ப:ட இநபி; 5<2ழ0 மகளி 8ன - 5வணித

2ழைல'ைடய மகளிாி8 8னா0; ெந3ேச! நீ லப0 எ8றா. - உ.ளேம! நீ

வதாேத எ8றா.; E<கிய காம ெவ8றா விைளத இ8பேதா> ஒ!பா. -

மி2த காமைத ெவ8ற ெபாியேயா க. க4ட )றக இ8ப)2 ஒ!பாவாளான
தைத.

(விளக): ஒ!பா., 'ெந3ேச! நபி ஈ யி8றி யித தீேத8 நீ லப0' எ8றா. -

என விைன ;- ெச6க.

'கெபதி0 U<கி' என எளிைம Iறினா.. 'ஈயி8றி யித தீேத8' எ8றா.,

இ)வைர இவைன! பிற ம<ைகய Sகராதித பிரமசாிய கதி. 'லப0' எ8ப)

[2] .'சிைத- பிற கி8ைம' எ8= ெம6!பா>. (220)
----------

[2] . சிைத- பிற கி8ைம: ந2நய மைறத வழி' உ.ள சிைத) நிைறயழி'
ஆகG8, அB சிைத- பிற 2! லனாகாைம ெந3சிைன நி+த0.
-------713

க4ெண= வைலயி =.ளான ைகயக! ப:; தா8
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ெப4ெண= ழைல பா'ம ெபவன! ைடய நபி

எ4ணி8ம றியாவ னா<ெகா ெல8னி தி ப>த ேவத

ெலா4ணிற -வB ெசதீ '-ெகா4 டைனய ேவலா8
(இத8 ெபா.): க4 எ= வைலயி8 உ.ளா8 - (எ8 மனமாகிய) க4 எ8=
வைலயி=. இகி8றா8; ைக அக!ப:;தா8 - (அதனா0 அவ8) எ8

ைகயி0 அக!ப:>.ளா8 (ஆகிய); ெப4 எ= உழைல பா' ெபவன!ைடய
நபி - ெப4ைம எ8= தைடைய மீ+ ேபரழ2ைடய இத நபி; எ8 இதி0

ப>த ஏத0 - எ8ைன இ நிைலயி பிணித ஏத0; ஒ. நிற -வB ெசதீ உெகா4டைனய ேவலா8 - ஒளி' நிற உ- உைடய ெசதீேய ஒ

வ;வ<ெகா4டா ேபா8ற ேவGனா8; எ4ணி8 யாவ8 ஆ ெகா0? - ஆராயின

வானவேனா? மகேனா? யாவேனா?

(விளக): இவ. வி3ைசய மகளாதG8 த8 மனக4ணா0 இவைன அறிதா..

எனேவ, 'க4 வைலயி= ைகயி= அக!ப:டா8' எ8றா.. த8 ேம0 அவ=2

ேவ:ைக நிகழாததா0, 'ெப4ெண= உழைல பா'' எ8றா.. 'யாவனா<ெகா0' இ) [1].ஐய எ8= ெம6!பா>. 'சிற)ழி ஐய சிறத ெத8ப - இழிதழியிழிேப

:ட லான' (ெதா0. கள- -3) எ8பதனா0, தைலவி2 ஐய நிகழாேத=, ஈ4>

களவ8ைமயா= த8 மனக4ணா0 ஐயதீ த0 வ8ைமயா= ஐய நிக/த).
மகளா0 த8ைன வதலாகாைம 8ேன கா4டG8, 'எ8ைன இ9
வததிேல அக!ப>தின ஏத0' எ8றா.. (221)

---------

[1]. ஐய: ஒ ெபா:க4 இ ெபா: ட8ைம கதி வ மனத>மா ற.
-------714

யாவேன யா= மாக வநிைற கதவ நீகி

காவெல8 ென3ச ெம8=< க8னிமா ட 2)

ேநாவெவ8 =.ள யாதா6 நி8ைன' மாைல யாேல
ேதவாி ெசறிய யா!ப8 சிறிதிைட! ப>க ெவ8றா..

(இத8 ெபா.): யாவேன யா= ஆக - நீ ேதவெனனி= மகெனனி= ஆ2க;

அநிைற கதவ நீகி - எ8 அாிய நிைறயாகிய கதைவ திற); காவ0 எ8
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ெந3ச எ8= க8னிமாட 2) - காவைல'ைடய எ8 உ.ள ஆகிய

க8னிமாடதிேல Sைழ); எ8 உ.ள ேநாவ யாதா6 - எ8 உ.ள வத!

பிணிதா6; மாைலயாேல நி8ைன' ேதவாி8 ெசறிய யா!ப8 - எ8

இய0பினாேல நி8ைன' வானவைர!ேபால இைமயா நா:ட+ப; இ+க!
பிணி!ேப8; சிறி) இைட!ப>க எ8றா. - சிறி) ெபா%) கழிக எ8றா..

(விளக): 'யாவேனயா=மாக' - இஃ) [1] .ஆரா6Bசி எ8= ெம6!பா>.

'யாதா6' - இஃ) [2].எதி ெப6) பாித0 எ8= ெம6!பா>. ேம0 மாைலயாேல

பிணி!ப) ேதா8ற 'மாைலயாேல யா!ப8' எ8றா.. (222)
----------

[1]. ஆரா6Bசி: ஒ ெபாைள ந8+ தீ) எ8+ ஆரா6த0

[2] . எதி ெப6) பாித0: உவ ெவளி!பா>; தைலமகைன' அவ8 ேத

தலாயினவ ைற' த8 எதி ெப6) ெகா4> பாி) ைகய+த0.
--------715

கழிதேவ ேல+ ெப ற கடதிைட! பிைணயி8 மா/கி

விழி)ெவ6 )யி ) ெம0ல ந><கி த8 ேறாழி Iத

G%கிவ4 ;ாியB ேசா்ேதா ெகா;!0H< ெகா;யி 0G

ெயழி றைக மா ப கி8யா ழி)-6) ெகா>ேமா ெவ8றா..

(இத8 ெபா.): கழித ேவேல+ ெப ற - உைற கழித ேவலா0 த8 மா பிேல

எறிய!ப:ட; கடதிைட! பிைணயி8 மா/கி - கா:;0 உ.ள ெப4மாேன ேபால

வதி; விழி) ெவ6) உயி ) - திைக)! ெபBெசறி); ெம0ல ந><கி -

ெம0ெலன ந><கி; த8 ேதாழி Iத0 வ4> இ%கி இாியB ேச ) - த8 ேதாழி

Eணாபதியி8 IதG0 உ.ள வ4> த!பி ஓ>மா+ ெந<கி: ஓ ெகா;! 0H

ெகா;யி8 0G - ஒ ெகா;ைய த%- ம ெறா ெகா;ைய! ேபால த%வி;

எழி0தைக மா பத 2 இ8யா/ இ) உ6) ெகா> எ8றா. - அழகிய

த2திவா6த மா பனாகிய இவ=2 இனிய யாழாகிய இதைன உ6தறி'மா+
ெகா> எ8றா..

(விளக): ெகா>ேமா - ேமா : 8னிைலயைசBெசா0. உ6) ெகா>தலாவ)
பல யா/கைள' ெகா>) யாழறி' அவனறிைவ உ6தறி) பிற2 இனிய
யாைழ தத0. 'மா/கி விழி) உயி )' எ8பைத [3].இ>க4 எ8=
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ெம6!பா>. 'ந><கி' - இ) [4].ந>க' எ8= ெம6!பா>. 'ெகா;! 0H<
ெகா;யி 0G'

இ) [5].ைகயா+ எ8= ெம6!பா>. 'ெம0ல வ%கி' எ8ப) பாடமாயி8,

'அ9விட) நீ<கி' எ8க.

-------------

[3]. இ>க4: மல த ேநாக இ8றி ைமய0 ேநாகபட வ.

[4]. ந>க: அ8 அBச தலாயின உடபி ல!ப> மா றா8 உ.ள
ந><2த0. த0வ 2! பிணியி0 வழி' எவனா<ெகா0 எ8+ ந><2த0

அ8பா0 ந><2த0. அBச எ8= ைவ பிறத பி8ன அத8 வழி ேதா8றிய

ந>க அBசதா0 ேதா8றிய ந>க.

[5]. ைகயா+ : உயி ! இ8றி விைனெயாழிதய த0.

---------

நBசினா கினிய 710 - த0, 715 - வைர உ.ள ஆ+ ெச6':கைள' ஒ

ெதாடராகிB ெசா கைள ெகா4> I:; I+ ; : -

மிக அழ2ைடய க4ணா., இ8பேதா> ஒ!பா., அவ., 'ேவலா8, வன!ைடய
நபி, எ8னிதி ப>த ஏத0, இவ8 ஆரா6தா0 யாவனா< ெகா0' என ஐ' +,
'யாவேன யா= ஆக; நம) ஞானக4ணிடதா8 : அதனா0, யா8

ேநாகினவிட) ைகயக!ப:ேடயிதா8; அ<ஙனமி) கைடதி>கி8ற
காைளய) மா  இையவ) எ8றாவ) ெகா0ேலா'. எ8+ ஐ' + ேநாகி,
அகால சிறி) நீ:;தG8, அத 2 ஆ றா), சிைறைய ைகேபா6, நா4
ேவGைய! பா6) காம தீ எாிய நி8றா.; அ!ேபா) எாி'+ ெம%கி8 நி8றா.,
அ<ஙன நி8+ மா/கி விழி) உயி ) ந><கிெம0ல ேதாழி ேமேல வி%)
அவைள!0G, அ<ஙன ைகயா+ ற விட) த8 மன) நி8ற தைலவைன
ேநாகி, 'நீகி, மாட 2), யா8 ேநாப; எ8=.ளைத! பிணிதா6;

நி8ைன' பிணி!ேப8; சிறி) ெபா%) கழிக' எ8றா.; பி8 த8 ெந3சிைன
ேநாகி, 'ெந3ேச! நல8 உ4ண!ப:ட நபி ஈயி8றி யித தீேதனாதலா0,

மகளி 8ேன லபா ெதாழிக' எ8+ ஆ +வி) ேத றி! பி8 ேதாழிைய

ேநாகி, 'இனிய யாழி) உ6)ெகா>ேமா' எ8றா.. (223)

--------
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ேவ+
716

தட<க ணா.ப ணியினா றான9 Eைண ெயா8றிைன

ெந><க ணாெள ழினிைய நீகி '6) நீ:;னா.

மட<க ல8ன ெமா6பினா8 வக ெவ8+ ெகா4>த8

கிடத ஞான ெத0ைலைய கிளக H + ேநாகினா8.

(இத8 ெபா.): தட<கணா. பணியினா0 அ9Eைண ஒ8றிைன உ6) -

தைதயி8 ஆைண!ப; அ9Eைணகளி0 ஒ8ைற ஆரா6); எழினிைய நீகி உைறைய விலகி; ெந><கணா. தா8 நீ:;னா. - Eணாபதி ெகா>தா.;

மட<க0 அ8ன ெமா6பினா8 - சி<கமைனய ஆ றலா8; மட<க0 அ8ன

ெமா6பினா8 - சி<கமைனய ஆ றலா8; வக எ8+ ெகா4> - ெகாண க எ8+
வா<கி; த8 கிடத ஞான) எ0ைலைய - த8 பரவிய அறிவி8 எ0ைலயினா0;
கிளக0 உ + ேநாகினா8 - அறிவிக ேவ4; ஆரா6தா8.

(விளக): ெபா0லா<2 பலவ ைற' சாதி ெயாைமயா0 'இ)' எ8றா8.

நரபி8 இைசயா பிறத ெபா0லாைமயாவன : ” [1].ெசபைக ஆ ! Iட

அதி -” ”ெசபைக எ8ப) ப4ேணா >ளரா - இ8பமி0 ஓைச எ8மனா லவ ”
”ஆ !ெபன! ப>வ) அளவிற திைச2” ”Iட எ8ப) 2றி'ற விளபி8 வா6வதி8 வாரா) ம%<கி இைச! ப)ேவ” ”அதி - என!ப>வ) இ%ெமன0
இ8றிB சிதறி 'ைர2ந உBசாி! பிைசேய” எ8பன. இைவ மர2 றதா

பிற2; ”நீாிேல நி ற0 அ%2த0 ேவத0 நிலமய2! - பாாிேல நி ற0 இ;E/த0

ேநா6மர! பா பட0ேகா. - ேநாிேல ெசபைக ஆ !ெபா> Iட அதி -நி ற0 -

ேசாிேன ப4க. நிறமய க!ப> சி றிைடேய.” இதனா0 மர2 ற<க. இைவ

என- அைவேய ப4க. மய<2வத 2 காரண<க. என- அறிக.
------

[1]. அ;யா 2 ந0லாைரயி கா4க. (சில!. அ : 29-30)
--------ேவ+
717

ர) வான3 C8தி ) ெம6ெநா தீ8ற )ளிேயேபா

பரத ேக.வி )ைறேபாய ைபதா மா ப8 பெபா8யா/
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நர ேதனா  ெதனதீ4; ந0லா. Eைண ெபா0லாைம

யித ைலயா ணி8றாைள ேநாகி யிைசயி னி)ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): வான C0 றி ெம6ெநா) ர) ஈ8ற )ளிேயேபா0 கி0 C0 தி ) உட0 வதிB ர) ெப6த மைழ எ<23 ெச8+

பய8ப:டா ேபால; பரத ேக.வி)ைற ேபாய ைபதா மா ப8 - பரவிய

எ0லா ேக.வி)ைறயி=3 ெச8+  ற க +! பய8ப> திய மாைல

மா ப8; பெபா8 யா/ நர - ைப ெபா8னாலான யாழி8 நரைப; ேத8
ஆ ) என தீ4; - வ4>ர0வ) ேபால ெதறி); ந0லா. Eைண

ெபா0லாைம - தைதயி8 யாழிேல 2 றைடைமைய; இத ைலயா.

நி8றாைள ேநாகி - உ.ளட<கிய ைல'ட8 நி8ற Eைணபதிைய! பா );
இைசயி8 இ) ெசா8னா8 - இைசேபால இ) எ8+ Iறினா8.

விளக: ெபா0லா<2 பலவ ைற' சாதி ெயாைமயாஅ0 இ) எ8றா8.
நரபி8 இைசயா பிறத ெபா0லாைமயாவன: அ;யா 2 ந0லாைரயி
(சில!. அ 29-30) ெசபைக ஆ ! Iட அதி - ெசபைக எ8ப)

கா4க

ப4ேணா>ளரா. இ8பமி0 ஓைச எ8மனா லவ ஆ !ெபன!ப>வ) அளவிற
திைச2 Iட எ8ப) 2றி'ற விளபி8 –வா6வதி8 வாரா) ம%<கி இைச!

ப)ேவ அதி - என!ப>வ) இ%ெமன0 இ8றிB சிதறி 'ைர2 ந உBசாி!

பிைசேய எ8பன. இைவ மர2 றதா பிற2 . நீாிேல நி ற0 அ%2த0 ேவத0
நிலமய2! – பாாிேல நி ற0 இ;E/த0 ேநா6மர! பா பட0ேகா. – ேநாிேல

ெசபைக ஆ !ெபா> Iட அதி - நி ற0 – ேசாிேன ப4க. நிறமய க!ப>
சி றிைடேய இதனா0 மர2 ற<க. இைவ என- அைவேய ப4க.

மய<2வத 2 காரண<க. என- அறிக. (225).
--------718

நீ நி8 றிளகி

றி)ேவ4டா நீாி8 வ) தி)ேபாக

வா நி8 றிள2 ைலயினா6 வா: 4Q ற தி) நடக

ேவா ேம றி)-4ட ெதாழிக ெவா4ெபா8 =2ெகா;ேய

சீ சா0 கணிைக சி+வ8ேபா

சிற!பி8 றம வி)ெவ8றான
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(இத8 ெபா.): வா நி8+ இள2 ைலயினா6 - வா இள2+ ைலயினா6!;

ஒ4ெபா8 உ2 ெகா;ேய; - சிறத ஒளிையB சி) ெபா ெகா;ேய!; இ) நீ

நி8+ இளகி +, ேவ4டா - இ) நீாி0 நி8+ ெமGததாைகயா0 ேவ4டா; நீாி8

வத) இ) ேபாக - நீாிேல அ%கியதாகிய இ) ெச0க; வா. 4 உ ற) இ)

நடக - வாளா0 ெவ:> றதா2 இ)ேபாக; உேம+ உ4ட) இ) ஒழிக இ;யினா0 தாக!ப:ட இ) நீ<2க; இ) சீ சா0 கணிைக சி+வ8ேபா0

சிற!பி8+ - இ) க/ ெபாதிய கணிைக மக8 ேபாலB சிற!பி0லாத); எ8றா8

- எ8+ சீவக8 Iறினா8.

(விளக): க:ட ஆதார மி8ைமயி8 வா இளகிய). ேவ4டா, நடக, ேபாக, ஒழிக
எ8றன இக/Bசி.(226)
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க0ேசா் 54ெகா. கதி ைலயா6
காம தீயா0 ெவதவ ேபா

ெகா0ைல 'ழவ ட!ப:>

2ர<கி ெவத தி)களி+

0ல ாித ெதன!ேபாகி

Uம மா த )கிHைற'

ந0யா/ நீ:ட வ)ெகா4>

ந<ைக நலத தி)ெவ8றா8.

(இத8 ெபா.): க0ேச 54ெகா. கதி ைலயா6 - க0ேபா0 இ+கிய

அணிகல8 ெகா4ட கதி த ைலயினா6!; காமதீயா0 ெவதவ ேபா0 - காம
தீயினா0 ெவதவ கைள! ேபால; ெகா0ைல உழவ ட!ப:> 2ர<கி ெவத)

இ) - 0ைல நிலதிேல உழவரா ட!ப:> தா/) ெவத) இ); களி+ 0ல

ாித) இ) - களி+ த%வ ாி- ற) இ); என! ேபாகி - எ8+ ேபாகிவி:>;

Uம ஆ த )கி0 உைற' ந0யா/ நீடட - அகி ைக Y:ட! ெப ற, )கிGனா0
ட! ெப றித அழகிய யாைழ நீ:ட; அ) ெகா4> ந<ைக நலத) இ)

எ8றா8 - அதைன ஏ + தைத ேபாலேவ 2ல தGயன சிற! ற) இ)

எ8+ைரதா8.
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(விளக): நலமாவன : ”ெசா0Gய ெகா8ைற க<காG ெம82 - ந0ல

2மி% தண2டேன - ெம0Gயலா6 - உதம மான மர<க ளிைவெய8றா - விதக
யாேழா விதி” ”தளமா6B சம நில) த4கா + நா82 - உளதா6 ஒ<Iன

இ8றி - அள- - திரா திளகா) 8றா<I றாய - அ)வாகி0 Eைணத4 டா.”

”ேகாேட பத ஆணி நரேப - மாடக ெமனவ வைகயின வா2” ”ப)ம

கழ02ட தா;ெயா >.ளிப4 54>நி8ற - விதியம த4> 2ைடேய 2>மிெம6

ேகா: >+! - மதியம ேபாதிைக :;0 க3வ ம8ெனத - விதியம
பத  2+!ெப8 +ைரதன மி8னிைடேய” என இைவ' பிற-.(227)
-------

ேவ+
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இநில மடைத Z8ற திவி ெப8=< ைகதா6

திநல மி8=! ெபா8ஞா4 கி0ைல மாாி தீபா

ெலாநல< கவினி Y:ட -4>ேநா6 நா82 நீ<கி

யநல< கவினி வா.வா யாிதி) வத ெத8றா8.

(இத8 ெபா.): இநில மடைத ஈ8ற) - ம4மக. ெப ற) இமர; இ

வி எ8= ைகதா6 - ெபவா8 எ8= ெசவிGதா6; திநல மி8=!

ெபா8 ஞா4 கி0 ைல மாாி தீபா0 - அழகிய நலமாகிய மி8னாகிய ெபா8
நாணிைன'ைடய கிலாகிய ைலயி8 மைழயாகிய இனிய பாைல; ஒ நல

கவினி ஊ:ட - %வல8ேபாேட அழ2ற ஊ:ட; உ4> ேநா6 நா82 நீ<கி -

பகி நா82 ேநாைய' நீ<கி; அநல கவினி - அழகிய நல8 கவி= + வள );

வா.வா6 அாி) வத) இ) எ8றா8 - வாளாேல அாி) ெகா4>வர! ெப ற)

இ9யா/ எ8+ சீவக8 ெச!பினா8.

(விளக): ஈ8ற) : சிைனவிைன தெலா> ;த). ந றா6 அ8 ெசவிG2!

பிற) வள தைம ேதா8ற 'ஒ நல' எ8றா . நா8காவன : ெவயி0, கா +, நீ ,
நிழ0 மி2த0.(228)
---------721

தீெதாைட நரபி8 றீைம சிறிதலா! ெபா%) ேமாதி!

5ெதாைட யாிைவ காண! ாிெஞகி/ )ேராம< கா:ட

ேத<கம ேழாதி ேதா றா. ெச0வ= ெக8ன ைமத8
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வா<2 நல8 ைக'. வா ாி நர ெகா4டா8.
(இத8 ெபா.): தீெதாைட நரபி8 தீைம சிறி) அலா! ெபா%) ஓதி - இனிய
நரபி8 தீைமையB சிறித8றி! ெபேபா) ஆரா6) Iறி; 5 ெதாைட அாிைவ

காண!ாி ெநகி/) உேராம கா:ட - (அத 2தக) 5மாைல அணித தைத

காQமா+ நரபி8 +ைக தள தி அதி கிடத மயிைர கா:ட; ேத8 கம/

ஓதி ெச0வ=2 ேதா றா. எ8ன - அைவயிH.ேளா ேத8 மண2< Iதலா.

சீவக=2 ேதா றா. எ8+ைரக; ைமத8 வா ாி நர நல8 ைக'.

வா<2 ெகா4டா8 - சீவக8 நீ4ட +2 ற நரெபா8ைற நல8
ைகயிG) ெப + யாழி0 அைம) ெகா4டா8.

(விளக): யா/ ந8றாதG8 தன2B ேசமமாக வதவ றி0 நரைப ம:>

ெகா4டா8. க)க8 பைட அைமெத%மி8 எ8றதனா ப)க= நத:ட=

ம ேறா ேபா ேகாலெதா> றேத நி8றன எ8ப) ேதா8ற, 'நல8 ைகயி0
நரபித)' எ8றா . ேம0, 'ப4ணிய0 யாைனேமலா8 ப)க8' என

வவதனா0 உண க. 'ெகா>ாி மயி ) +கிைவ நா82 - ந><கா மரபி
பைகெயன ெமாழிப' எ8றா . (229)
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பணிவ ைபெபா பத

ப0விைன! பவள வாணி

மணிகைட ம!பி8 வாளா
மாடக வயிர தீேத

னணிெபற ெவா%கி ய8ன

வமி/)ற/ நரபி ன0யா/

கணிக/ காைள ெகா4>

கடலக வைளக H றா8.

(இத8 ெபா.): பணி வ ைப ெபா8 பத - வாசி! ெதாழிGேல வ திய
ெபா8னாலான பதைர'; ப0விைன! பவள ஆணி - பல ெதாழி பா> ற

பவளதாலாகிய ஆணிைய'; மணி ம!பி8 கைட வாளா வயிர மாடக -

ைத'ைடய யாைன தததாேல கைடய!ெப ற ஒளிமி2 வயிர மாடகைத';
தீ ேத8 அணி ெபற ஒ%கி அ8ன அமி/) உற/ நரபி8 - இனிய ேத8 அழ2ற
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ஒ%கினா ேபா8ற அதைத ெவ8ற நரைப' உைடய; ந0யா/ - அழகிய

யாைழ; கணி க/ காைள ெகா4> - *0வலா8 க%< காைளயாகிய சீவக8

ஏதி; கடலக வைளக0 உ றா8 - கட0 C/த உலகிைன த8 இைசயாேல

வச!ப>த ெதாட<கினா8.

(விளக): பத - யாழி8 ஓ+!. வயிர மாடக : நா0விரலளவான பாGைக

வ;வா6 நரைப வGத0 ெமGத0 ெச6' கவி. ”இடைக ந0விர0 மாடக

தழீஇ” (சில!. 8 - 28) எ8றா பிற. ெபா8 தGயன அழகி 2 இ:டன. (230)
--------------723

2ர02ர லாக! ப4ணி ேகாைததா/ 23சி யா8ற8

விர0கவ  ெத>த கீத மிடெறன ெதாித ேற றா

ரெரா> மக. E/தா ேசா தன [1].D மா-

கின மர< க0H ேமா ெதழீஇ! பா> கி8றா8.

(இத8 ெபா.): ேகாைததா/ 23சியா8 - 5மாைல த<கிய சிைகயினா8; 2ர0

2ரலாக! ப4ணி - ெசபாைலைய! ப4ணி; த8 விர0 கவ ) எ>த கீத - த8

விரலாேல தடவிெய%!பிய இைசைய; மிட+ என - மிட +! பாட0 எ8+ கதி;

ெதாித0 ேத றா - கவி! பாடெலன ெதளியாதவரா6; ரெரா> மக. E/தா வானவ மகD த. ேவ+பா;8றி நிலேத மய<கி E/தன ; .D

மா- ேசா தன - கி8னர! பறைவகD அண வில<2கD ேசா - றன;

மர க0H உகின - மர<கD க கD உகின; ஓ ) எழீஇ! பா>கி8றா8
- அ<ஙன யாழிைசத நிைலைய கதி ெகா4>, அத ேக ப ஆலாபன3
ெச6) பா>கி8றா8.

(விளக): ”ஆழி' ஆ ேபா கீறி அதனேக - ஊழி ஒேராெவா8 +ட8 கீறி வாழி - எதாதி கீ/திைசெகா4 Xரா+ எ4ணி - கதா6 நிலகயி ைற
க4>” (சிேனதிர. கா4ட, ஆடB சகர – [1]. இ! பாைலதிாிவிேல
பெதா8ப) நரைப'ைடய மகர யா/ 2ர0 2ரலாமா+ கா4க. (231)
--------

[1]. பறைவகளி கி8னர வில<2களி0 அணேம இைசயறிவி சிறதன. சில

அணைத! பறைவ ெய8ப .
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--------------ேவ+
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க8னி நாக< கல<க மல<கி

மி8= மிர<2 மைழெய8 ேகாயா8
மி8= மைழயி8 ெமG' மாிைவ

ெபா8னா4 ெபாத ைலெய8 ேகாயா8.
(இத8 ெபா.): க8னி நாக மல<கி கல<க மைழ மி8= இர<2 எ8ேகா
யா8 - க8னியாகிய நாக நிைலெக:> கல<க கி0 மி8= இ;2 எ8+

நா8 I+ேவேனா?; மி8= மைழயி8 ெபா8நா4 ெபாத ைல அாிைவ

ெமG' எ8ேகா யா8 - மி8=கி8ற அ மைழயினா0 ெபா8னா4 தா2
ைலயிைன'ைடய இவ. ெமGவா. எ8ேபேனா நா8?

(விளக): இ) த0 8+ ெச6':கD Iதி ! பவ<2றி)! பிாிய கதிய
தைலவ 2 ேதாழி, அத 2 8 நிக/கி8ற காாி8 த8ைம' அ) தைலவிைய

வ) த8ைம' 'யா8 Iற ேவ4>ேமா? நீேய அறிதிய8ேறா?' என IறிB
ெசலவ%<2விதன வா2க. இளேவனி0 நிக/Bசி க4ேண கா Iற

ேவ4;யதாயி +, யா/ெவ8ற பி8 அ0ல) த8 மனதி0 ேவ:ைக

ேதா8றாதாதG8. அதைன Iறேவ, ேவ:ைக ேதா8றி றாக! ல!ப>ெம8ப)

கதி (232)

------------------725

கவி வான< கா8ற யG

னவி யர + மைலெய8 ேகாயா
னவி யர + மைலக4 ட%<2

மவா சாய8 மனெம8 ேகாயா8.
(இத8 ெபா.): கவி வான கா8ற யG8 - மி8 தGய ெதா2தி'ைடய கி0
ெப6த மைழநீாினா0; மைல அவி அர + எ8ேகா யா8 - மைல அவிகளா0
ஒG2 எ8ேபேனா நா8?; அவி அர + மைலக4> மஆ சாய0 மன

அ%<2 எ8ேகா யா8 - அவியா0 அர + மைலைய க4> ம-த0

ெபாதி ெம8ைமயாளி8 உ.ள வ) எ8+ ெசா0ேவேனா நா8? (233)
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-----------726

வான மீனி னபி மல )

கான 5த காெர8 ேகாயா8

கான 5த கா க4 ட%<2

ேதனா ேகாைத பாிெத8 ேகாயா8.
(இத8 ெபா.): வான மீனி8 அபி மல ) - வான) மீ8கைள!ேபால

அபி விாி); கா கான 5த எ8 ேகாயா8 - காரா0 கா>க. மல தன எ8+
I+ேவேனா நா8?; கான 5த கா க4> - கா> மல த கா கால< க4>;

ேதனா ேகாைத பாி) அ%<2 எ8ேகா யா8 - ேத8 ெபாதிய மாைலயா.
வதி அ%வா. எ8ேபேனா நா8?

(விளக): இ தாழிைச ெகாBசக ஒேபா2க. கதவ மா கதா0 இைட
மட<கின. ேம0 வவனவ றி 2 இஃெதா2. (234)

-----------ேவ+
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அ4ண0யா/ நரைப யா6)
மணிவிர றவ/த வா+

ப4ணிய விலய ப றி!

பா;ய வன! ேநாகி

வி4ணவ Eைண E/தா

வி3ைசய கனி) ேசா தா

ம4ணவ மளி8 மா6தா

சித மன). ைவதா .

(இத8 ெபா.): அ4ண0 மணிவிர0 யா/ நரைப ஆ6) தவ/த ஆ+ தைலவனி8 அழகிய விர0 யா/ நரைப ஆரா6) வாசித வைக'; ப4ணிய

இலய ப றி! பா;யவன! ேநாகி - அதி0 தா8 இைசத ெசலைவ

2றிெகா4> மிட றா பா;ய வன!ைப' உண ); வி4ணவ Eைண

E/தா - கி8னர Eைணைய ைகவி:டா ; வி3ைசய கனி) ேசா தா -

விதியாதர ெந3கி ெம6மறதன ; ம4ணவ மளி8 மா6தா - மக.
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தா அறியாத இைசைய ேக:டதாேல மய<கி அறிவிழதன ; சித மன).

ைவதா - இ;கD இ)- ேபாி8பேம ெயன -ளதைமதன .

(விளக): இதனா சீவக=ைடய யா/ வாசி! மிட +! பாடH சிறதன
ஆமா+ கா:ட!ப:ட). (235)
---------727

E/மணி வ4> பா6) மிதிதிட கிழித மாைல

C/மணி ேகா:> EைணB கி ாி நர நபி

Y/மணி மிட+ ெமா8றா6! பணிெச6த வா+ ேநாகி

தா/மணி தாம மா பி கி8னர சாபி னாேர.

(இத8 ெபா.): E/ மணி வ4> பா6) மிதிதிட கிழித மாைல - ம)ைவ
விபிய காிய வ4> 2தி) மிதிதலா0 அல த மாைலயிைன'; C/மணி

ேகா:> - C/ மணிக. பதித ேகா:;ைன' உைடய; Eைண - யாழிேல; கி ாி

நர நபி ஊ/மணி மிட+ - சீவி +கின நர நபியி8 ஒ%<காகிய

அழகிய மிட+; ஒ8றா6! பணிெச6த ஆ+ ேநாகி - ஒ8றாக ஏவ0 ாித

வைகயிைன! பா ); தா/ மணிதாம மா பி8 கி8னர சாபினா - நீ4ட
மாணிக மாைலயணித மா பிைன'ைடய கி8னர ெம6ேசா தன .

(விளக): இB ெச6'ளா0 யா% மிட+ ஒ8றா6 இைசதைம Iற!ப:ட).(236)

---------729

வி4ணவ விய!ப வி3ைச

Eர க. விபி ேயத

ம4ணவ மகிழ வா8க:

பறைவெம6 மற) ேசார

வ4ணறா னன<க னாண!

பா;னா னரச ெர0லா

ப4ணைம ெத%த! ப:ட

பாைவேபா லாயி னாேர.

(இத8 ெபா.): வி4ணவ விய!ப - வானவ விய!ற; வி3ைச Eர க. விபி
ஏத - விதியாதர Eர வி!ப)ட8 வா/த; ம4ணவ மகிழ - மக. களிக;
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வா8க4 பறைவ ெம6மற) ேசார - வானிGய<2 பறைவக. தைம மற)
ேசார; அன<க8 நாண - காம8 ெவ.க; அ4ண0தா8 பா;னா8 - சீவக8

பா;னா8; அரச எ0லா - ேவத க. யாவ; ப4 அைம) எ%த!ப:ட

பாைவேபா0 ஆயினா - ப4Qத 2 அைம) எ%த!ெப ற பாைவேபா0
ஆனா க..

(விளக): இB ெச6'ளா0 மிட +! பாடG8 சிற! ெதாிவிக!ப:ட). (237)

----------ேவ+
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ப) நிழHேபா

பா:> ெமழாH

தி)தா B சீவக ேக ேசா்தனெவ8 ெற4ணி
விதாக யா/ப4ணி Eைணதா8 ேதா பா

னிதா ளிளமயி0ேபா ேலதிைலேவ க4ணா..
(இத8 ெபா.): ப) நிழH ேபா0 பா:> எழாH - ப) அத8

நிழHேபா பா:> அத கைமத யா/ வாசிைன'; தி)தா B சீவக ேக -

அழகிய தாரணித சீவக=ேக; Eைணதா8 ேதா பா8 - Eைணயிேல தா8

ேதா பத ேக; ேச தன எ8+ எ4ணி - அைமதன எ8+ நிைன); ஏ) இைல
ேவ0 க4ணா. - ஏதிய இைலக ேவலைனய க4ணாளாகிய தைத;

இளமயி0ேபா0 - இளைமயான மயிைல! ேபால; விதாக யா/ ப4ணி இதா. (தா8 இ)வைர ெச6யாத) )ைமயாக யாைழ! ப4ணி! பாட அம தா..

(விளக): இளமயி0ேபா0 இதாளாகிய ேவ க4ணா. என I:; 'யா/

ப4ணி' என 2ளகமாகி வ பா:>ட8 ;!ப நBசினா கினிய . ம +,

விதாக எ8பதைன, 'விதாகB சீவக ேக ேச தன' எ8+ ெகா4> I:>வ .
சீவக8ேம ெகா4ட காதலா0 த8 ப4Q பாடH ேவ+ப:>
நி8றாெள8பைத 2றிேத 'விதாக யா/ ப4ணி' எ8றா .

ப) பற2மிட) ைறேய உய ) அ நிலதி8க4 நி8+ ஆ6) பி8=

அ ைறேய ேம8ேம0 உய கி8றா ேபால! பாட ேவ4>தG8 அஃ)
உவைமயாயி +; 'சிBசிG 5ைன 2டழக ெசைமதா - உBசிமைல

நீ வி%கா ெடா4ப) - பBைச நிற - ேவயினிைல E/Bசி'ட8 ெவ<கா8
நிழ பாைவ - ”ஏ'<கா0 ஓைச இய0” எ8றா . 'Eைண' எ8ற) யாைழ'
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பா:ைட'. மயி0 காாிைன கதி யிதா ேபால இவD அவைன I>

நாைள கதி யிதG8 மயி0ேபா0 எ8றா . இளமயி0 : இளைம - 2ண. (238)
--------731

ேகாைத றதாழ 24டல ெபா ேறா><
காதி ெனாளி  தில<க காம Sத0விய !ப
மாத ெரத மிட<ேகா:; மாம)ர

கீத கிைடயிலா. பாட ெதாட<கினா..
(இத8 ெபா.): கிைடயிலா. - உவைமயிலாளாகிய தைத; ேகாைத ற தாழ -

Iத0 )கிேல சாிய; 24டல ெபா8 ேதா> காதி8 ஒளி ) இல<க -

24டல ெபா8 ேதா> காதிேல ஒளிEசி விள<க; காம Sத0 விய !ப - அழகிய

ெந றி விய க; மாத எத இட ேகா:; - அழகிய க%ைத இட!ற

சா6) ெகா4>; மாம)ரகீத பாட ெதாட<கினா. - மிக- இனிய இைசைய!

பாட ெதாட<கினா..

(விளக): உ:2 நாQ ஒ<2 வதG8, 'Sத0 விய !ப' எ8றா . அ)

த8ைன அவ8 ேநாகிய வழி! பிறத ெம6!பா>. அ), '2க ாித0

ெபாறிSத0 விய த0' (ெதா0. ெம6!. 13) எ8=3 Cதிரதா8 உண க.

'மாத எத' எ8பத 2 காதைல'ைடய எத எ8+, 'கிைடயிலா.'

எ8பத 2 தா8 சீவகைன ஒதிலளா6 எ8+ I+வ நBசினா கினிய . (239)
----------ேவ+
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இைலயா ெராிமணி!5 ேண) ைல'3
சிைலயா திSதH3 ெசபசைல /க

மைலயா ாில<கவி வா.ேபால மி8=<

கைலயா தீ3 ெசா0Gனா6 காணா ெகா0 ேக.வ .

(இத8 ெபா.): கைலஆ தீ ெசா0Gனா6! - இைசகைல நிைறத இனிய

ெமாழியா6!; இைல ஆ எாி மணி!54 ஏ) ைல' - இைல வ;வமாக
அைமத விளகமான மணிகல8கைள தா<கிய ைலகD; சிைல ஆ
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திSதH ெசபசைல /க - வி0ைல! ேபா8ற அழகிய வ சிவத

பசைலயிேல அ%த; மைலஆ இல<2 அவி வா.ேபா0 மி8= - மைலயி

ெபாதி விள<2 அவி வா.ேபால ஒளி; ேக.வ காணா ெக0! - இதைன

ந காதல காணாேரா?

(விளக): இ) த0 8+ ெச6':கD தாழிைச ெகாBசக<க.; ஒ

ெபா4ேம0 8ற>கி வதன. இளேவனி0 வகி8றைம க4> ஆ றாளாகிய
தைலவி ேதாழி2ைர தனவாக Iறினா., ேவ:ைக' தைத2B சிறி)

ல!ப:> நி றG8. (240)
---------------733

பிைறயா திSதH ேபரம4 க4Q

ெபாைறயா வனைல' 5பசைல /க

நிைறவா ளில<கவி நீ.வைரேம8 மி8=<

கைறேவH4 க4ணினா6 காணா ெகா0 ேக.வ .
(இத8 ெபா.): கைறேவ0 உ4 க4ணினா6 - 2திகைற'ைடய ேவலைனய

ைம'4ட க4ணினா6!; பிைற ஆ திSதH - பிைற அைனய அழகிய ெந றி';

ேப அம உ4 க4Q - ெபாிய மத த க4கD; ெபாைற ஆ வனைல' ைமயாக! ெபாதிய அழகிய ைலகD; பசைல ழக - அழகிய பசைலயிேல
%2மா+; நிைறவா. இல<2 அவி நீ. வைரேம0 மி8= - ஒளி நிைறத

வா.ேபால விள<2 அவி ெபாிய மைலேம0 ஒளி; ேக.வ காணா ெகா0 -

காதல இதைன அறியாேரா?
---------------734

அேபா் வனைல' மாடைமெம8 ேறாD

திேதா் பிைறSதH3 ெசபசைல /க

ெந<கா மணியவி நீ.வைரேம8 மி8=<

கபா தீ3 ெசா0Gனா6 காணா ெகா0 ேக.வ .
(இத8 ெபா.): க ஆ தீ3 ெசா0Gனா6 - கபைனய இனிய ெமாழியா6!;

அ ஏ வன ைல' - அபைனய அழகிய ைலகD; ஆ> அைமெம8
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ேதாD - அைச' <கிைல! ேபா8ற ெம0Gய ேதாD; தி) ஏ பிைற

SதH - தித ற பிைறயைனய அழகிய ெந றி'; ெசபசைல /க - சிவத
பசைலயிேல அ%)மா+; ெந<2 ஆ மணி அவி - ெந<கி! ெப2 மணி

ேபா8ற நீைர'ைடய அவி; நீ.வைர ேம0 மி8= - நீ4ட மைலயி8 ேமேல
ஒளி; ேக.வ காணா ெகா0 - இதைன அ8ப அறியாேரா?

(விளக): மணி அவி ெதளிதெதனேவ கால ேவனிலாயி +. (242)
-----------ேவ+
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ப4ெணா8+ பாட ல)ெவா8+ ப0வைளைக

ம4ெணா8+ ெம0விரH வா.நரபி8 ேம0நடவா
வி4ணி8 றிய<கி மிட+ ந>ந><கி

எ4ணி8றி மாத இைசேதா றிதனேள.
(இத8 ெபா.): ப4 ஒ8+ பாடல) ஒ8+ - பா;ன பா:> அத 2 ஏ ற யா%
ஒதிறமா6 இதன; ப0 வைளைக ம4 ஒ8+ ெம0 விரH வா. நரபி8ேம0

நடவா - பல வைளய0க. அணித ைகயாளி8 க%வ! ெப ற ெம0Gய விரH
ஒ.ளிய நரபி8ேம0 நடவா; Eைண நி8+ இய<கிய மிட+ ந>ந><கி -

கவிெயாழித பா:> வானிேல நி8+ இய<கி அகாலேத ந><2வதனாேல;
மாத எ4 இ8றி இைசேதா + இதனேள! - தைத நிைனவிழ) இைச2
ேதா + இ)வி:டா..

(விளக): ப4 ஒ8+ பாட0 அ) ஒ8+; இவ. பா;ன பா:> யாழிைச' ஒ
திறமாயிதன; அவ8 பா;ன பா:> யாழிைச' ம ெறா திறமாயிதன
எ8+மா. அவ8 பா>ேபா) இவ. யா/ நர ஒ%<காக இைசகவி0ைல;
அவ8 யாழிைச2 ேபா) இவ. ஒ%<காக! பாடவி0ைல.

ம4Qத0 - ப4Qத0 (U6தா2த0); 'ஆ-தி ம4ணி' (ம)ைர. 494) எ8றா

பிற. வி4ெண8ற)  Iறிய உ.ளாள! பா:; 2ாிய லாதார ெதாட<கி!

பிரமரதிரதள- நி8ற ெவளி. 'ந>ந><கி' எ8ப) கபித! ப:>.
”எ>த0பா: >Bசமா; எ4ப>த0 மத;
த>) நGத0 சமமா; - ெதா>திய8ற
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த.ளாத கபித தா8ந>க0; ந 2;ல
உ.ளாள! பாட0 உண .”

['சிைல ெதாழி0' 'க<ெகா;' எ8= (சீவக. 657 - 8) பாட0களா0 ெத6வ
த8ைம ெபாதிய பா:>ைடய. எ8+ Iறி ைவ), ஈ4> க ற;!

ப>தாதாைர I+மா+ ேபால, 'விதாக யா/ ப4ணி' (730) எ8ற 2, யா/

ப4Q ைறைமய8றி' ெய8+, 'ப4ெணா8+ பாடல) ஒ8+' எ8றத 2

யா%மிட+ ேவ+ப:டெத8+, 'வி4ணி8றிய<கி' எ8பத 2 அதர

ஓைசெய8+ I+த0 ேதவ கத8ைம 'ண க. காமதா கல<கி இவ.

ேதா றா. எ8னி சீவக 2 இைச ெவ8றி யி8ைம' உண க. - எ8ப

நBசினா கினிய . இவ I + ேதவ கதாக இ2ேம0 அ க)!

ல!படேவ ெச6'. I+வ . அ9வா+ IறாைமயாH, த8னி=3 சிறதா8
சீவகென8றறித-ட8 த8 திறைமயிேல ந>க< காQத0 தைத2

இய0பாைகயா0, அதனாேன சீவக8 ெவ8றி2 2ைறபா;8ைமயாகேவ ெகா.ள
ேவ4>. ஆைகயாH ேதவாி8 ெச6':க:2B ெசா கிடதா<2! ெபா.
ேகாடேல ெபாத.]

ம + உ.ளாளதிேல கபித<கலத 2 அவDைடய காம நிைனேவ

காரணமா2.[1]. (243)
---------

1. சீவக= தைத' யாழிைசயிேல சிறதவ களாக ைவ) தைத த8

காதH.ளதாேல கலக + ேதா றாெள8+ I+தேல ேதவ கதாக
இகேவ4> எ8ப) ெச6':கிடைக ந82 ல!ப>கி8ற).
-----736

ைமயா ெந><க4ணா4 மாமணியா/ தா=ைட)
ைநயா ந>ந><கா நனிநாண மீUரா!

ெபா6யாேதா 28ெற>!பா. ேபா8ெமG) ெபா8மாைல
ெப65< கழலா 2! ெப4ணரசி ேயதினேள.

(இத8 ெபா.): ைம ஆ ெந><க4ணா. ெப4 அரசி - ைம'4ட

ெப<க4ணாளாகிய ெப4ணரசி; மாமணியா/ தா8 உைட) - சிறத யாழிைச

யிேல தா8 ேதா றலா0; ைநயா ந>ந><கா நனிநாண மீUரா - ைந) ந>ந><கி
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(அைவயி ெச0ல ேவ4>தG8) சால- நாண மி2) (அதனா0); ெபா6யா)

ஓ 28+ எ>!பா.ேபா0 ெமG) - உ4ைமயாகேவ ஒ மைலைய ெய>!பா.
ேபா8ற ெமG-ட8; ெபா8 மாைல ெப65<கழலா 2 ஏதின. -

ெபா8மாைலைய! 5<கழலணித சீவக=2 ஏதினா..

(விளக): ைந) ந><2த0 [2].'இழ-' எ8= ெம6!பா>, ெவ றிைய

இழதG8, நாQ.ள பிற 2 ெவளி!பட நிக/தG8 [3].'நா4' எ8=

ெம6!பா>. ேதா0வி ேதா8ற மாைலயி>தG8 ேம0 [4].'இளிவர-' எ8=

ெம6!பா>.
------------

[2]. இழ-: தைததா6 தGய  றதாைர' இ8ப பய2 Sக Bசி

தGயவ ைற' இழத0.

[3]. நா4: நாQ.ள பிற 2 ெவளி!பட நிக% நிக/Bசி.

[4]. இளிவர0: இழி-; தானிழ) பிறிேதா ெபாைள விய!ப). (ெதா0.ெம6!

5,12, 3.ேப .)
-----737

ெம0ெல8 சிலபர ற ேமகைலக4 மி8=மிழ

ந0ல ெபைடய8ன நாண வ;ெயா)<கி

ெயா0ெல =ய தவேம ெச6மி =லகதீ

ெர0` ெம8பா.ேபா ேலத8ேம0 E/தனேள.
(இத8 ெபா.): ெம0 எ8 சில அர ற ேமகைலக. மி8 உமிழ - சிலக.
ெம0ெலன ஒGக-, ேமகைலக. ஒளி Eச-; ந0ல ெபைட அ8ன நாண -

அழகிய ெப4ண8ன ெவ.க; அ; ஒ)<கி - அ;யா0 நட) ெச8+; உலகதீ !
எ0` ஒ0 என உய தவேம ெச6மி8! - உலகதவ கேள! நீவி யாவ

ஒ0ெல8= ஆரவார! க/Bசி'ைடய உய த தவைதேய ெச6'<க.;

எ8பா.ேபா0 - எ8+ I+வாைள! ேபால; ஏத0 ேம0 E/தன. - சீவக8ேம0
அ மாைலைய வி%தின..

(விளக):  ெச6'ளி '28+ எ8றத ேக ப 'E/தன.' எ8றா . இ<ஙன

எ6)த 2 தவ3 ெச6'< க) எ0ேலா2 இவ. பிற!பிதG8, 'எ8பா.

ேபால' எ8றா . ஒ0ெலன - ெவளியாக எ8+மா. (245)
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------------ேவ+
738

நாக)! பட<ெகா ள02 னல<கிள ெசெபா8 மாைல

ேமக)! பிறேதா மி8= மணிவைர E/த ேதேபா

லாக)! 5:; ைமத ன;ெதா% திைற3சி நி8றா.

ேபாக) ெநறிைய கா:> 5மக. ண த ெதா!பா..
(இத8 ெபா.): ேபாக) ெநறிைய கா:> 5மக. ண த) ஒ!பா. - இ8ப
ெநறிைய கா:> திமக. வ) I;ய) ேபா8றா.; நாக)! படெகா.

அ020 - நாகதி8 பட ேபா8ற அ02லா.; ேமக)! பிறத ஓ மி8=

மணிவைர Eழதேத ேபா0 - ேமகதிைடேய பிறத ஒ மி8=ெகா;

மணிவைரயிேல E/த)ேபால; ெசெபா8 மாைல ைமத8 ஆக)! 5:; ெசெபா8 மாைலைய சீவக8 மா பிேல அணி), அ; ெதா%) இைற3சி

நி8றா. - அவ8 அ;யிேல தா/) வண<கி நி8றா..

மாைல அவன) ;Iடாத கெநறி பயி8ற 23சி க%தி8 ேம0 அைல)

கிடக, அத8ேம0 தG0 E/), பி8, க%திேல வி%தைம ேதா8ற ேமக
உவைம Iறினா . E/வ) பாடமாயி8 காலமயக
-----739

ெசமல ர;' ேநாகி திமணி ய02 ேனாகி

ெவைல தட ேநாகி விாிமதி க ேநாகி

விமித! ப:> மாேதா வி%<2வா8 ேபால வாகி

ைமமல  தட<க ண<ைக மைரமல  ேதவி எ8றா8.
(இத8 ெபா.): ெசமல அ;' ேநாகி - சிவத மலரைனய அ;கைள'

பா ); அ020 திமணி ேநாகி - அ02G8 ேம0 அழகிய ேமகைல மணிைய'

பா ); ெவைல தட ேநாகி - வி!ப:> ைலகைள' பா );

விாிமதி க ேநாகி - %மதியைனய கைத' பா ); விமித!ப:>,

வி%<2வா8 ேபால ஆகி - விய! + அவைள வி%<2வா8ேபால!

பா தவனாகி; ைமமல  தட<க4 ந<ைக - ைம'4ட மலரைனய
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ெப<க4கைள'ைடய இவ.; மைர மல  ேதவி எ8றா8 - தாமைர மலாி0
திேவ எ8+ கதினா8.

(விளக): அ; நில தீ4;', ஆைட மாேசறி', மாைல வா;', க4

இைம) இக க4> ஐய நீ<கினா8. விமித - விய!; அஃதாவ)

பிற க4 ேதா8றிய )ைமயா பிறத ம:ைக ெய8= ெம6!பா>. இ)

தனேக பா8ைமயாயினைமயி8 த8 க4 மைற) நி8ற ேவ:ைக ல!ப:>

மனதிைன' க4ணிைன' அ;ெதா:> ;கா+3 ெசHதினைம Iறி +.
இவ8 இ9வா+ கதி Eைண ெயாழி) அய தலாகிய ைகயா+ றிதைம,
ேமேல, 'தா !ெபாG மா ப8 ஓ )' (சீவக. 758) எ8றதனா=ண க. (247)
----------740

ேகாைத' ேதா> மி8ன 24டல திவி0 Eச

மாதர பாைவ நாணி மைழமினி ெனாசி) நி ப
காதல ேதாழி மா க. க<கய க4ணி னாைள

ேயதெமா8 றி8றி! 5ப: ெடதிர ெவழினி E/தா .
(இத8 ெபா.): ேகாைத' ேதா> மி8ன - மல மாைல' ேதா> ஒளிர-;

24டல திவி0 Eச - 24டல வானவி0 ெலாளிைய! ெபாழிய-; மாத அ
பாைவ நாணி - காதa:> அழகிய பாைவ ேபா0வா. நாண +; மைழ மினி8

ஒசி) நி ப - கிGைட மி8ேபால Sட<கி நி ப (க4>); ஏத ஒ8+ இ8றி -

நாணதா0 வ< 2 ற ெம)- இ0லாம0, காத0 அ ேதாழிமா க. -

அ8+ேதாழிய ; 5ப:> எதிர எழினி E/தா - 5ப:டாலாகிய
ெபாறிதிைரைய வி>தன .

(விளக): ேதா:;8 ஒளி ேகாைதயிேல எறி!ப நி றG8, 'ேகாைத' ேதா>
மி8ன' எ8றா . க4ணினாைள: உ மயக. (248)

----------------741

ெவ.ளிைல ேவ க ணாைளB சீவக8 Eைண ெவ8றா

ெனா.ளிய ென8+ மாத வாகட0 ெமGய வா !ப

க.ளரா Gைய ேய+ காணிய காவ8 ம8ன

=.ளக %<கி மாேதா -ைரதன8 ம8ன  ெக0லா.
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(இத8 ெபா.): ெவ. இைல ேவ0க4ணாைளB சீவக8 Eைண ெவ8றா8 -

ெவ றிைல ேபாH க ேவலைனய க4ணாைளB சீவக8 Eைணயாேல

ெவ8றா8; ஒ.ளிய8 எ8+ - சிற!ைடய8 எ8+ைர); உவாகட0 ெமGய

மாத ஆ !ப - நிைற உவா நாளி கடH ேதா0வி'ற மகெள0லா

ஆரவாாிக; காவ0 ம8ன8 உ.ளக %<கி - உலக< கா2<க:;ய<கார8

மன %<கி; க.ளரா0 Gைய ஏ+ காணிய - க.ள களா Gைய எறித0 காண
ேவ4;; ம8ன ெக0லா உைரதன8 - ேவத க ெள0ேலாைர' பா )
விளபின8.

(விளக): ஒ.ளிய8: திைசBெசா0. காவ0 ம8ன8: இக/Bசி. 'க.ளர வா Gைய
2)' எ8ப) பழெமாழி. த8னா0 ெவ0ல வியலாத சீவகைன த8 பழபைகயான
ம8ன கைள ெகா4> ெவ0ல கதினா8 எ8ப) க). 'ேவ+ காணிய'

எ8+ பாட. (249)
-------------742

வடதிைச 28ற ம8ன வா82ல மா ெச6தீ

வி>கதி ! பதி 8ன மி8மினி விளக ெமாதீ

வ>-ைர ெய8+ மா' வாளம அ3சி னீேர8

;)ற தளியி ேபாகி னிவன 2மி ென8றா8.
(இத8 ெபா.): வடதிைச 28ற அ8ன வா8 2ல மா ெச6தீ - இமயமைல

அைனய சிற! ற அரச மர2 2 ற 4டாகினீ ; வி>கதி ! பதி 8ன

மி8மினி (விளக): ஒதீ - ஞாயி றி8 ஒளி2 8ன மி8மினி ஒளி ேபா8றீ ;

வா. அம அ3சினீேர0 - வா:ேபா2 அ3சினீெரனி8; வ>உைர எ8+ மா' பழிBெசா0 எ!ேபா) மைற'; அளியி ;)ற) ேபாகி னிவன 2மி8

எ8றா8 - இர<க த2த நீவி அரைச வி>)B ெச8+ னிவ தவவனைத

யைட) தவம ாிEராக எ8றா8.

(விளக): 'வணிக8 மகைள அரச8 மண ாிவ) த2; அரச8 மகைள வணிக8
ாித0 மாைட)' எ8= வழ2!ப றி 'மா ெச6தீ ' எ8றா8.

எவ றி= உய ) திக%வ) நமரச2ல எ8பா8 'வடதிைச28ற அ8ன
வா82ல' எ8றா8
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இனி, இBசீவக8 ஒளிேய உலெகலா பரவ Sெமாளி ம%<2 எ8பா8,

'வி>கதி ! பதி 8ன மி8மினி (விளக): ஒதீ ' எ8றா8.

இனி இ!பழி!ப:ட Sமகி9-லகி0 இ8ப இ0ைல எ8பா8 'னிவன

2மி8' எ8றா8. (250)
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ம0H!5 தக8ற மா R கெழ= ேபா ைவ ேபா )B

ெச0வ!5 மகD நாைள அவ=ைழB ெச0H ெம8றா8.

0ைல!5 ப) த8ைன மத களி + ேவG

ெகா0ைல!5< 28ற3 ெச6தீ 2<2ம 2ழ<க8 மாைல
(இத8 ெபா.): ம0H! 5) அக8ற 2<2ம 2ழ<க0 மாைல மா R ! -

ம ேபாாி0 மல தக8ற, 2<2மைடய மண+மாைல யணித மா R !;

0ைல! 5ப) த8ைன மத களி + ேவG ெகா0ைல! 5<28ற

ெச6தீ ! - 0ைல மல ! பைத (ைகயா கசகி ெயறியாம0) மதகளி ைற

ேவGயாக-ைடய கா:;ேல அழகிய மைலயாக ஆகிவி:X ; ெச0வ! 5மகD

கெழ= ேபா ைவ ேபா ) - ெச0வ திமகD கழாகிய ேபா ைவைய!

ேபா ); நாைள அவ=ைழB ெச0H எ8றா8 - நாைள2 அவனிட ெச0வா.

எ8றா8.

(விளக): நீ ேபா க3சி கHழ ேவக8 மகைள ெகா>தG8, யா8 நிைனத

அளவா6 எ8கீ/ வா/வாைன என2 நிைல 2ைலத0 அாிதாகினீ எ8றா8.
0ைல! 5!பெத8றா8 இ!ெபா%ேத அவைன ெவ0Hத0 எளி) எ8ப)

ேதா8ற. 'ம0H!5தக8ற மா R ' எ8றா8, S வGைமைய' நீயி இ!ேபா)

நிைன) ெகா4மி8 எ8ப) ேதா8ற. இதனா0 அரசைடய சினைத

U4>கி8றா8. (251)
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திமக ளிவைளB ேசா்தா8 ெற4;ைர யாைட ேவG
யிநில மக:23 ெசெபா ேனமி2 மிைறவ னா23

ெசநில திவைன ெவ8றீ திவி= 2ாிZ ெர8றா8

கமன நB ெவ3ெசா க:;ய< கார ன8ேற.
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(இத8 ெபா.): கமன ந3 ெவ3ெசா0 க:;ய<கார8 - ெகா;ய
மனதிைன' ந3 கலத ெகா;ய ெசா0ைல' உைடய க:;ய<கார8; திமக.

இவைளB ேச தா8 - திமகளாகிய இவைள அைடதவ8; ெத4 திைர ஆைட

ேவG இநில மக:2 ெசெபா8 ேநமி2 - ெதௗ்ளிய அைலகடைல

ஆைடயாக- ேவGயாக- உைடய ெபநில மகD2 ெசெபா8 ெகா4ட
சகரவாளகிாி2; இைறவ8 ஆ2 - அரச8 ஆவா8; ெசநில) இவைன

ெவ8றீ - (ஆைகயா0) ேபா களேத இவைன ெவ8றீெரனி8; திவி=2

உாிZ எ8றா8 - (த Iறிய) ெச0வ)2 உாிZராE எ8றா8.

(விளக): ந0Gலகண%) அைமத இவைள எ6திேனா எ0லாB ெச0வ

எ6)த0 ஒதைல எ8பா8, ”திமக. இவைளB ேச தா8 நிலமக:2 ேநமி2

இைறவ8 ஆ2” எ8றா8. ேநமி. சகரவாளகிாி; எ8ற) ேதவலகி 2
எ8றவா+. இதனா0 அரசைடய ஆைசைய U4>கி8றா8. (252)
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அனிBச!5< ேகாைத C:; னமைன ேயாெவ8 ற3சி!

பனி2S4 Q!பி

பாைவ ெயாதிநா பலெர8 ெற4ணி

)னி)நீ )ள<க0 ேவ4டா UமணிB சிவிறி நீ U6

தனிகய )ழகி ெவ8றீ ைதயைலB சா மி8 எ8றா8.
(இத8 ெபா.): அனிBச! 5<ேகாைத C:;8 - அனிBச மல மாைலையB

C:;=; அமைனேயா! எ8+ அ3சி! பனி2 - அமாேவா! எ8+ அBச +

ந><2; S4 S!பி8 பாைவ ஒதி - S4ணிைட! பாைவயா. ஒதிேய; நா

பல எ8+ எ4ணி - நாேமா பலேளா (எனேவ நமி ேபா ெச6ய ேவ4>ேமா)

எ8+ நிைன); நீ )னி) )ள<க0 ேவ4டா - நீ ெவ+) மன<கல<க

ேவ4டா; UமணிB சிவிறி நீ U6 - Uய மணி)தியினாேல நீைர Uவி; தனி

கய) உழகி ெவ8றீ - தனிேய 2ளதிேல ெபா) ெவ8றீ க.; ைதயைலB

சா மி8 எ8றா8 - தைதைய அைடE எ8றா8.

(விளக): )ணியலாகாைமயி ப8ைமயா Iறினா8.

இத8க4 தைதயி8 எழிைல விதேதாதி அரச த காம2ணைத U4>த0
உண க. (253)
-------------
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ெவதிற லாள8 Iற ேவகேமா >ரறி ம8ன

பதணி விரG னாட8 படாைல! ேபாக ேவ4;
கெதன திர4ட தி4ேடா: க)க8 சி+வ8 கா'
ைமதைல யரவி8 சீ ற தாரழ0 2ளிக H றா .

(இத8 ெபா.): ெவதிற லாள8 Iற - ெகா;யவ8 இ9வா+ Iற; ப) அணி

விரGனா. த8 படாைல! ேபாக ேவ4; - ப) பயிH விரGனாளி8 சாயாத
ைலகளி8 இ8பைத விபி; ம8ன ேவகெமா> உரறி - அரச க.

சின<ெகா4> ழ<கி; க) என திர4ட தி4ேதா. - Uெணன திர4ட

தி4ணிய ேதா.கைள'ைடய; க)க8 சி+வ8 - சீவக8 ஆகிய; கா' - சினத;
ஐதைல அரவி8 சீ ற) ஆரழ0 2ளிக0 உ றா - ஐதைல! பாபி8
சீ றமாகிய ெப ந3சிேல %க ெதாட<கின .

(விளக): தா= நத:ட= ஒ தைல', ப)க8 ஒழித ேதாழ க. வ
8+ தைல', நல= வில= ஒதைல'மாக! பைடவ2ெத%தG8,

'ஐதைலயர-' எ8றா . அ), 'ச)கமாகB ேசைன நம தைல! ெப6க' (சீவக. 766)

எ8பதனா=ண க. (254)
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ப4ணிய0 யாைன ேமலா8 ப)க8 பரைவ தாேன

க4ணிய )ண ) க0லா க:;ய< கார ென3சி

ெல4ணிய ெத4ணி ம8ன ாிக8மைல ெத%த ேபா/தி

ற4ணிய சிறிய ெவ6ய தழ ெசாலா0 சா + கி8றா8.

(இத8 ெபா.): ப4இய0 யாைன ேமலா8 ப)க8 - ைனத0 ெபாதிய

யாைனேம0 அம த ப)க8; பரைவ தாைன க4ணிய) உண ) - பரவிய
அரச பைட ேபாாி0இற<க நிைனதைத' அறி); க0லா கட;ய<கார8

ெந3சி0 எ4ணிய) எ4ணி - ேமH க0வியிலாத க:;ய<கார8, 'க.ளரா

Gைய ஏ+ காணிய' உ.ளதி கதியைத' ஆரா6); ம8ன இக0 மைல)

எ%த ேபா/தி0 - அரச க. ேபாாிேல மா+ப:> எ%த அளவிேல; த4ணிய சிறிய
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ெவ6ய தழ ெசாலா0 சா +கி8றா8 - சாம ேபத தான த4ட< 2றித ெசா களா0

உைககி8றா8.

(விளக): சாம : இனிதாக I+வதா0 'த4ணிய' ெசா0, த4ணிய - 2ளி த.
ேபத: ெம8ைமயாH வ8ைமயாH உ.ளைத! ேபதித0. அ) ெபா6'

ெம6' Iறி! ேபதிதG , 'சிறிய' எ8றா . தான : பைகவ மன மகிழ

ெகா>த0. அஃ) அவ விப!ப>தG8, 'ெவ6ய' எ8றா . ெவ6ய - விபிய.
'நி8 ெவ6ய னாயி8' (கG. 107) எ8றா ேபால. த4ட : பி8 அவ ஆகாம0
அழிேத வி>தG8, 'தழ0' எ8றா . (255)
--------------748

இைசயினி Gவ:2 ேதா றா யாைனயா0 ேவ+ ெம8னி

னிைசவெதா8 ற8+ க4X ாிதைனயா னிர) ெசா8ேன8

வைச'ைட தரச  ெக0லா வழிைற வத வாேற

திைசக பட க வ0ேல [1]தீெதா:டா >வ த8ேற.
(இத8 ெபா.): இவ:2 இைசயினி0 ேதா றா - இவD2 இைசயினா0 ேதா ற

நா; யாைனயா0 ேவ+ எ8னி8 இைசவ) ஒ8+ அ8+ - யாைனயா0

ெவ0ேவா எ8+ கதி8 அ) ெபாத I;ய ெதா8ற8+; வைச உைட)

க4X - ம + அ) பழி'ைடய ெத8றறிE களாக; தீெதா:டா0 ம:>

>வத8ேறா? (ஆனா0, பிற மைன நய2 தீ நிைன!பி= >வதா2) இதைன

யா8 இர) ெசா8ேன8 - இB ெசயைல (நீேர பாவ பழி' ெம8றறிEராயி=

Sம2 மாறாய யா8 S நல<கதி) ேவ4; Iறிேன8; வழிைற வத ஆேற

திைசக வ0ேல பட க - (இனி) அைடேவ வத வழிேய திகிட<களிேல விைரயB
ெச0Eராக.

(விளக): (யாைனயாகிய) வில<கறி' Sமகி8 ெற8றா8. யாைன நாததி0

ேதா8+தG8 அத 2 வண<2த0 இய0.[2].

யாைனயா0 ேவ+ எ8ற) ேபா ெச6) அதனா0 ெவ0ேவ எ8றவா+. இத 2

நBசினா கினிய இைச2 வண<2 யாைன என ேவ4டா) விாிகி8றா .

”தீ4;னா >வத8ேற தீ ெய8ப); இ! பிற மைன நயகி8ற தீவிைனயாகிய தீ
நிைன!பி= >வ) ஒ8+ க4X ”. எனவ நBசினா கினிய உைர மிக-

S4ணிதா. (256)
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[1]. தீ4;னா தைம தீB> (சீவக - 250)

[2] . உதயண8 யா/ அவ8 உ3ைசயிG) வதேபா) பி; மிைசயி) வ%கி
E/த) கா றி0 ஒG2ேபா) யாைனக. 2%மி நி8+ ேக:பைத!,

'பிற!ண பைவேபா0 இற!ப- நி ப' என 2றி!ப) கா4க (ெப< - 4 - 3: 80 -

90.) ைககிைளயா6 அ) ண Bசி2B சிற!பி8ைம 'ண தி`ராதG8 நீ க ற
இயH ெக>க எ8றா8. வா/க! எ8ப) இக/Bசி. (257)
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ேதாளினா8 மிைட) 0H ெதா4ைடவா யமி த ேவ:ேடா

வாளினா8 மைல) ெகா.ளி8 வா/கS< கைல' மாேதா

ேகாDலா3 சி<க ம8னா8 ெகா;யிைன ெய6த! ெப றீ

தாளினா0 ெநா6Z ராகி தரணிதா வி>மி ென8றா8.

(இத8 ெபா.): ேவ:ேடா ேதாளினா0 மிைட) 0H ெதா4ைட வா6

அமி த - இ8பைத விபிேனா ேதாளினா0 ெந<கி த%வி! ெப+கி8ற
அமி தைத; வாளினா0 மைல) ெகா.ளி8 வா/க S கைல' - வாளா

ெபா) வGதி ெபறி8 S<க. கைல' *+ெப + வா/வதாக! ; ேகா. உலா

சி<க அ8னா8 ெகா;யிைன எ6த - ெகாைலயி0 வ0ல சி<க ேபா8ற சீவக8

தைதயிைன அைடய; தரணி ெப றீ - நீ உலகிைன! ெப + நி8றீ ; தாளினா0

ெநா6Z ஆகி-இனி ;யா ய சியி0 ெமGEராகி; தா வி>மி8 எ8றா8 -

(அதனா0 உ4டா2) வதைத ைகவி>Eராக எ8றா8.

(விளக): தா - வத. இைவ இர4> ெச6'D சாம. விG) ெகா.கி8ற
இராகத, 8ைனய 8+ ைககிைள 2றி!ேப (ெதா0 - கள- 14)

எ8பதனா0, ஒதைல காமமாகியைககிைளயா6 அ) ண Bசி2B சிற!பி8ைம

'ண தி`ராதG8 நீ க ற இயH ெக>க எ8றா8. வா/க! எ8ப) இக/Bசி.

(257)
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நா+ மததி னாேல நாகைத யிாி2 நாக
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மாறிய சினத த8றி யதி<கதி8 கவள< ெகா4டா0

ேவ+நீ நிைன) காணீ யாவ 2 வி>க லாகா

நாறிேத ெனா%2< ேகாைத நபி2 அ8ன ெள8றா8.
(இத8 ெபா.): நா+ மததி னாேல நாகைத இாி2 நாக - மண< கம%
த8  மததாேல ம ைற யாைனகைள ஓ:> ஒ களி+; ஆறிய சினத) அ8றி

அதி<கதி8 கவள ெகா4டா0 - மிக சின)ட8 அதிம)ர தைழைய

கவளமாக ைகயிேல ெகா4டா0; யாவ 2 வி>க0 ஆகா - அ2ளைக

எவராH ெகா.Dத0 அாி); நாறிேத8 ஒ%2 ேகாைத நபி2 அ8ன. -

மண< கம/) ேத8 ெப2 ேகாைதயா. நபி2 அ தைகய.; ேவ+ நீ

நிைன) காணீ எ8றா8 - நீவி தனிேய ஆரா6) கா4 மி8 எ8றான.

(விளக): 2ள2ேபா0 மதைத விைள வி!பவ. இவD ஆதG8, வி>த0 அாி)
எ8றா8.

நாக - யாைன. அதி<க - அதிம)ரதைழ. ேவ+ நீ நிைன) காணீ எ8ற)
நீயி எ4ணா) )ணிகி8றீ எ8+ இக/த ப;யா. (258)
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இளவள நா2 0G யினதிைட ேய+ நி8றா

Hளவள< கதி Yக Hழ!ெப )ைடய தாேம

தளவள ைகெகா. ப0லா: சீவக ற%வி நி8றா

ெகாள-ைள ெத%வ த0லா I>த =<க: காேமா.

(இத8 ெபா.): வள இள நா2 0G ஏ+ இனதிைட நி8றா0 - அழகிய
இளநாைக த%வி ஒ காைள த8 திரளிேல நி8றா0; உள வள கதி ஊக0

உழ! எதி=2 ஆேமா? - அத 2ாிய அழைக Sகர கதி யற0 உ%)

கைளத எ)2 இயHேமா?; வள தள ைக ெகா. ப0லா. சீவக8 த%வி

நி8றா0 - அழகிய 0ைலயபிைன ெகா4ட +வலாைளB சீவக8 த%வி
நி8றா0; ெகாள உைள) எ%வ) அ0லா0 I>த0 S<க:2 ஆேமா? -

ெகா.வத 2 வதி! ேபாவைத ய8றி த%-த0 உ<கD2 இயHேமா?

(விளக): ஏ+ேபா0 எ) Sகராைமயி8, அதேனா> அரசைர உவமிதா8.

இன எ8ற) ப)க8 தGேயாைர. உழ!ெப) - உ%திைளத காைள. (259)
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எ%)வி4 பட3 சி<க ெப:ைடேம Gவ ) நி8றா8

ம%<கேம ெச8+ பா6த8 மற!G தன2 மாேமா
ெகா%<கய க4ணி னாைளB சீவக 2மர8 C/தா

ல%<கBெச8 றைணத0 ேப6கா. அன<க 2 மாவ )4ேட.
(இத8 ெபா.): எ%) வி4பட சி<க ெப:ைடேம0 இவ ) நி8றா0 எ%) வி4ணி பட சி<க ெப:ைடைய விபி நி8றா0; ேம ெச8+
ம%<க! பா6த0 மற!G தன2 ஆேமா?- ேமேல ெச8+ அ) ெக>மா+ பா6த0
Eர!G2 இயHேமா?; ெகா%<கய0 க4ணினாைளB சீவக 2மர8 C/தா0 -

வள+< கய க4ணாைளB சீவக8 த%வி நி8றா0; ேப6கா.! அ%<கB ெச8+
அைணத0 அன<க 2 ஆவ) உ4ேட? - ேப6கேள! சீவக8 வதB ெச8+
த%-த0 காம=2 ஆவெதா காாிய இ0ைல.

(விளக): உழ! ெப) என ெவ+க Iறியவ8 G என உய ) Iறி

அ9விதேம= வி>வித0 அாி) எ8றா8. 'ஒ:டக 2திைர க%ைத மைர யிைவ ெப:ைட ெய8= ெபய ெகாைட 2ாிய' (ெதா0 - மர - 52) எ8பத=.,
'ெகாைட' எ8றதனா சி<கதி 2 ெப:ைட ெகா.க. த4;) வி>க

ேவ4>தG8, 'ேப6கா.' எ8றா8. (260)
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மதிாி! ைடய நாக வா6வழி கடாத தாகி

'தம! பி;க ணி8றா Hட +த0 களப காேம

பதினி! பாைவ நபி சீவக8 பால ளானா

லதிற< கதி Yக லரசி கா Q<க: காேமா.
(இத8 ெபா.): மதிாி! உைடய நாக வா6வழி கடாத) ஆகி உதம!
பி;க4 நி8றா0 - ெச றைடய களி+ மி2) ெபாழி' மதைடயதாகி

ந0Gலகண! பி;யினிட நி8றா0; களப2 உட +த0 ஆேம? - யாைன

க8றி 2 அதைன ெக>த0 இயHேமா?; பதினி! பாைவ நபி சீவக8 பால.

ஆனா0 - க + ந<ைக தைத நபியாகிய சீவக=2ாிய., எனி8; அரசி கா.!
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அதிற கதி ஊக0 S<க:2 ஆேமா? - அரச கேள! அவைள! ெப+ திறைத
நீ கதி யற0 Sம2 I>ேமா?

(விளக): அரசராயி= கைலகளாH ஆ4ைம தGயவ றாH< 2ைறபா>
உைடைமயி ெப+த0 அாி) எ8றா8.

மதிாி! - சின. நாக - யாைன. களப2 - யாைனக8றி 2; களபதி 2

என பால) சாாிைய ெபறா) உ ண ) இ<ஙன நி8ற). (261)
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Uமதா ெகழீஇய ேகாைத ேதா:>ைண பிாித0 வி4ேம

றாமதா ெகழீஇய மா ப னிதிர8 றன2 ஆகா

ேத றீ ாி8= ேக4மி னிரதிைய! ண ) ெம8+

காமதா ெக%மி னா 2 காமனி பிாிக லாேம.

(இத8 ெபா.): Uமதா0 ெகழீஇய ேகாைத ேதா.)ைண பிாித0 - அகி ைக
க%மிய ேகாைதயாளி8 ேதாளி8 )ைணயாகிய சீவகைன! பிாித0; வி4ேம0

தாமதா0 ெகழீஇய மா ப8 இதிர8 தன2 ஆகா) - வா=லகி க பக மல

ெபாதிய மா ப8 இதிர=2 இயலா); ஏ உ றீ ! இ8= ேக4மி8! மயக றவ கேள! இ8= ேகD<க.!; இரதிைய! ண ) எ8+ காமதா0

ெக%மினா 2 - இரதிைய I>ேவா எ8+ காமதினா ெபாதினவ க:>;
காமனி8 பிாிக0 ஆேம - காமனிடமி) அவைள! பிாித0 I>ேமா?

(விளக): வானவனாH சீவகைன! பிாித0 அாிெத8+ Iறி! பி8 இவைள!
பிாிதH அாி) எ8றா8. இைவ ஐ) ெச6'D ேபத.ஏ றீ –

மயக<ெகா4X . (262)
----------755

எைமநீ ெவ0ல! ெப றீ ெவ8றபி னித ேவத

=ைம' ேவ+ ெச6) Sேள ெபா) Eதா0

ெவைமெச6 )லக ெம0லா மா4;ட விைள2 நீதி

யமம றதைன ேயாாீ ரவ8க த8ன ெத8றா8.
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(இத8 ெபா.): எைம நீ ெவ0ல! ெப றீ - எைம நீ ஒவா றா8

ெவ8றீெரனி8; ெவ8றபி8 இத ேவத8 Sைம' ேவ+ ெச6) - ெவ8ற
பிற2 இ<கித க:;ய<கார8 உ<கைள' ேவ+ ப>தி; S ேள ெபா)

Eதா0 - உ<களிைடேய ெபா) E/தீராயி8; உலக எ0லா ெவைம ெச6)

ஆ4;ட நீதி விைள2 - உலகைத எ0லா ெகா>ைம ெச6) ஆள ஒ

ைறைமைய உ4டாக2வா8; அதைன ஓாீ - அத எ4ணைத நீவி அறிZ !;

அவ8 க) அ8ன) எ8றா8 - க:;ய<கார8 க) எ!ேபா) அதைகயேத

எ8றா8.

(விளக): அம, ம +: அைசநிைலக.. அரச உலகிைன க:;ய<கார8
ெகா.ளாம0 அவேர ெப+மா+ Iறினதா0 இBெச6'. தான. (263)
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ெசா றிற ல8றி ம8னீ ெதா2நீ கா4மி ென<க.

வி றிற ெல8+ வி0வா6 ெவ<கைண ெதா>) வா<கி

க றிர. கழி) ம4Q: கரத) 2ளி!ப ெவ6தி:

; ெறம க0வி ெய8றா னி;' ேம ெறா ெடா!பா8.
(இத8 ெபா.): ம8னீ !; - அரச கேள!; எ<க. ெசா0 திற0 அ8றி - எ<க. ெசா0

வ8ைமய8றி; வி0திற0 நீ ெதா2 கா4மி8 எ8+ - வி0வ8ைமைய' நீவி

திர4;) கா4Rராக எ8+ைர); இ; உ ஏ ெறா> ஒ!பா8 - இ;2

இ;ேய+ ேபா8ற ப)க8; வி0வா6 ெவ<கைண ெதா>) வா<கி - வி0Gேல
ெகா><கைண ஒ8ைற! 5:; இ%); அ) க0 திர. கழி) ம4Q. கர)

2ளி!ப எ6தி:> - அ) க0 திரைள கழி) ம4ணிேல மைறய எ6) கா:;; எம

க0வி இ + எ8றா8 - எ<க. க0விெய0லா இதைகய) எ8றா8.

(விளக): அBசேம கீ/கள) ஆசார எ8ப)ப றி எமா ற0 இ + எ8+ க4
Iடா கா:;ன8 எ8ப) க). (264)
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ஆழிய< கழனி த8= ளெபா> கைணய விதிB

C/2ட பிண<க4 ம0க விைளதபின ெறா%தி! ப0ேப6

I/ப> 2தி ெந6யி னிைறBசிBேசா T:; ெவ8றி
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E/தர ேவ:> நி8றா ெர6)ப ெவ2ள0 ேவ4டா.
(இத8 ெபா.): ஆழி அ கழனி த8=. - சகர விYகமாக வ2த பைடயாகிய

விைளநிலேத; அெபா> கைணய விதி - அைப' த4டா'தைத'

விைத); C/2ட ! பிண<க. ம0க விைளதபி8 - 2ட க. C/த பிண<களாகிய
ெந0ைல நிைறய விைளவிதபிற2; ஊ/ப> 2தி ெந6யி8 இைறBசிB ேசா+ ப0
ேப62 ஊ:; - ைறைம!ப;'.ள, 2தி ெந6'ட8 ஊ8 ேசா ைற! பல

ேப6கD2 உ4பி); ெவ8றி E/தர ேவ:> நி8றா எ6)ப - ெவ8றிமக.

விப கள ெகா4> நி8றவ க. இவைள அைடவ ; ெவ2ள0 ேவ4டா - நீவி
Eேண சின-த0 ேவ4டா.

(விளக): இைவ இர4> த4ட. (265)
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ேபா !பைற ழ<கி ெய<2 ெபாவளி ைடக! ப:ட
கா கட0 ேபா8+ ேசைன கலகேமா Nரறி யா !ப

தா !ெபாG மா ப ேனா ) த8ைகயி0 Eைண நீகி

வா !ெபாG ைலயி னா:2 வா6திற திதைனB ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): ெபாவளி ைடக!ப:ட கா கட0 ேபா8+ - ேமா)கி8ற

கா றினா0 தாக! ெப ற காிய கடைல! ேபால; எ<2 ேபா ! பைற ழ<கி -

எ<2 ேபா ர அதி ); ேசைன கலகேமா> உரறி ஆ !ப - பைடயிH.ேளா
கலக)ட8 ழ<கி ஆரவாாிக; தா !ெபாG மா ப8 ஓ ) - (அதைன)

மாைலயா ெபாG- ற மா பனான சீவக8 உண ); த8 ைகயி0 Eைண நீகி -

த8ைகயி0 இத யாைழ ைவ)வி:>; வா !ெபாG ைலயினா:2 வா6திற)

இதைனB ெசா8னா8 - வாரா ெபாG- ெகா4ட ைலைய'ைடய தைத2

வா6திற) இதைன Iறினா8.

(விளக): கலக - 8 நி8ற நிைல2ைலத0. தைதயி8 கவிைன க4>
ைகயா+ றிதவ8 (சீவக - 739) ஆரவார உ4டானைதB ெசவி ெகா>)

உண தா8. 'ஓ )' எ8ப) ஓ ) என விகார!ப:ட). Eரதா காம<
ெக:டெதன இர4ட8 சிற!< Iறினா . (266)
-----------
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ேவ+
759

ேத6) S4ணிைட ைந)கB ெச!பிைன
கா6த ெவைல யா6நின க4க.ேபா

லா6த வபி= காாிைர யாகிய

ேவத ேவ4;நி8 றா விம னீெய8றா8.
(இத8 ெபா.): S4 இைட ேத6) ைந) உக - S:பமான இைட ேத6)
வதி ெகட; ெச!பிைன கா6த ெவைலயா6! - ெச!ைப கா6த

வி!ப:> ைலகைள'ைடயா6!; நின க4க.ேபா0 ஆ6த அபி=2 உ8=ைடய க4க. ேபால த!பாதவா+ ஆரா6ெத>த அக:2; ஆ இைர

ஆகிய - ந0Gைர யாவத 2; ேவத ேவ4; நி8றா - அரச க. விபி நி8றன ;

நீ விம0 எ8றா8 - நீ வதாேத எ8+ைரதா8.

(விளக): சீவக8 I றாேலேய இநிக/Bசி க4> கல<கி தைத

அழெதாட<கின. எ8பதைன இனிதி8 ேதவ உண )த0 உண க. (267)
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அ4ண0 IறH மமைன ேயாெவனா

)4ெண ென3சின ளா6); தாயிைழ
க4ணி னீ ைல பாய கல<கினா.

வ4ண மாகவி8 ெசா0ெலா> மா6தேத.
(இத8 ெபா.): அ4ண0 IறH - சீவக8 அதைன Iறின-ட8; ஆயிைழ

அமைனேயா எனா )4எ8 ெந3சினளா6 );) - தைத அமாேவா எ8+
தி>2 ற உ.ளதளாகி );); க4ணி8 நீ ைலபாய கல<கினா. க4ணீ ெபகி ைலகளி பாய அ%) கல<கினா.; ெசா0ெலா> வ4ண

மாகவி8 மா6த) - அ!ேபா) ெசா0Hட8 அவள) அழ2 அ+தியாக ெக:ட).
---------761

ேமவி நபி2 ெவபைக யாகிய

பாவி ேய=யி பா%ட0 ப +வி:
டாவி ேயாநட வாெய8 ற%)த8
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காவி வா:க4 கல<க வ)கினா..
(இத8 ெபா.): நபி2 ேமவி ெவபைக ஆகிய பாவிேய8 - நபி2 உறவாக
வ) க;ய பைகைய விைளவித பாவிேய=ைடய; உயி பா%ட0 ப +வி:>

நடவா6 - உயிேர! நீ பா%டைல ைகவி:>! ேபாகா6; ஆவிேயா எ8+ அ%) நீ' ஓ ஆவிேயா எ8+ அ%); த8 காவி வா. க4 கல<க அ)கினா. -

த8=ைடய காவியைனய ஒளிமி2< க4க. கல<2மா+ அ;)ெகா4டா..

(விளக): 'பாவிேயன) பா%ட0' எ8+ பாட. இ! பாடேம சிற!ைட). (269)
--------------762

பாழி நபைட ேமலதி! பாெரலா
*ழி லா:; Sடகி 2;தி>

வாழி ந<ைகக4 டாெய8+ வா:கணீ

ேதாழி U)கி ேறாைகயி னீகினா..
(இத8 ெபா.): ந<ைக! வாழி! - ந<ைகேய! வா/க!; பாழி நபைட ேமல) வGமி2 நைடய பைட ேமப:> நி8ற); இ! பாெரலா *ழி0 ஆ:;

Sடகி 2;தி> - இஃ) இவ கைளேய அ8றி இ9-லகி0 உ.ேளாைர

ெய0லா ெகா8+ 2வி) ஒ8றாகி கைர) 2;தி>; க4டா6 எ8+ -

இதைன நீ அறிவாயாக எ8+ைர); ேதாைகயி8 வா.க4 நீ U)கி0 ேதாழி

நீகினா. - தைதயி8 வா:க4 நீைர Uய ஆைடயினா0 ேதாழி )ைடதா..
(விளக): ேதாைக – 8றாைன'மா. (270)

---------------763

எ<க. ெப4ைம' மீ மல  தா ம8ன

த<க ளா4ைம'3 சா0வ) கா4>ெம8
றி<2 வா ர H<கைல ேயத02

ன<ைக வா:பைட ந<ைகையB 2/தேத.
(இத8 ெபா.): எ<க. ெப4ைம' ஈ மல தா ம8ன த<க. ஆ4ைம' எ<க. ெப4 த8ைமயி= 2ளி த மல தா ேவத களி8 ஆ4 த8ைமயி=;
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சா0வ) கா4> எ8+ - சிற!ைடய) அறிேவா எ8+; இ<2 வா ரH

கைல - இ9விடதி0, நீ4ட, ஒG2 ேமகைலைய; ஏ) அ020 - ஏதிய
அ02ைல'ைடய; ந<ைக வா.பைட - தைதயி8 வாேளதிய ெப4பைட;

ந<ைகையB C/த) - தைதையB C/) நி8ற).

(விளக): இ<2 எ8ப) தைத யி2 இட. (271)
-------------ேவ+
764

I8கD< 2றD ம3சி 2ட ெவ) ெகா%ெபா

ேபைழ

தா8ெகாள! பாய ேவா;B சா)ேகா6 கிய ெச0வ

ேத8ெகா.5 மாைல C; தாமமா6 திர4> நி ப
வா8பளி< 2வ Uேண மைறப- மாய வ8ேற.

(இத8 ெபா.): I8கD 2றD அ3சி 2ட ெவ) - (பைடெய%Bசி க4ட)
I= 2றD ந><கி 2ட0 தீ6); ெகா% ெபா8 ேபைழ தா8 ெகாள! பாய

ஓ; - வளமி2 ெபா8 ெப:; த<கைள உ.ளடகி ெகா.Dெம8+ கதி

அத=.ேள பா6ைக2 ஓ;'; சா) ேகா6 கிய ெச0வ - சாதித

பர4களிேல 2த 2B ெச0வன-; ேத8 ெகா. 5மாைல C; தாமமா6

திர4> நி ப - ேத= ற மல மாைலகைள அணி) மாைல வ;வமாக திர4>

நி பன-; வா8பளி<2 உவUேண மைறப- ஆய - சிறத பளி<கினாலாகிய
அழகிய Uணிேல மைறவன- ஆயின.

(விளக): இBெச6'. இனிய நைகBைவ2 இடனாதHண க. இநிக/Bசிைய

க4ட சீவக8 +வGதைல அ>த ெச6'ளி கா4க. (272)
--------765

இ<கித நிைலைம ேநாகி +வG ெதாிெபா8 மா ப

ன<ைகைய கா2 வ4ண நகாநி8+ ெமாழி) ேப/வா6B
சி<கதா8 க;ய தா<ேகா ெச%3சி<க %கி சீறி!

ெபா<கிேம ெச0வ ேதேபா ெபால<கழ னரலB ெச8றா8.
(இத8 ெபா.): எாி ெபா8 மா ப8 - விள<2 ெபா8 மா ப8; இ<கித நிைலைம

ேநாகி - (பைடெய%Bசி' I=< 2றD அ3சிய)) ஆகிய 2றி!பி8
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த8ைமைய க4>; +வG) - நைக); ந<ைகைய கா2 வ4ண

நகாநி8+ ெமாழி) - தைதைய கா2 இய0ைப நைகக)ட8 அவD2
Iறி; க;ய) ேப/வா6B சி<க தா8 - க;ய தாகிய, ெபவா6B சி<க ஒ8+;

ஆ<2 ஓ ெச%3 சி<க ழகி8 சீறி - ஆ<2 த8னா0 அறிய!ப:ட ெகா%த

சி<க<களி8 ழைக ேக:> ழ<கி; ெபா<கி ேம0 ெச0வேத ேபா0 - கிள )
அவ றி8ேம ேபாவ) ேபால; ெபால< கழ0 நரலB ெச8றா8 - ெபா கழ0

ஒGக! ேபானா8.

(விளக): இ<கித - 2றி!. க;ய) ஆ<ேகா சி<கதா8 என மா+க. இனி ஓ -

அைசBெசா0 எனி=மா. நரல- ஒG!ப. (273)

------------766

ப)க 2மர8 ம றி! பாைவைய காவ ேலாபி
ம)க மாைல ெந றி மதகளி +தி நி ப

Sதிக வாD வி0H S4ணிைல ேவH ேமதிB

ச)க மாகB ேசைன நம தைல! ெப6க ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): ப)க 2மர8 ம +இ! பாைவைய காவ0 ஓபி - ப)க8
ேவேறயி) இ ந<ைகைய காதைல! ேபணி; ம)க மாைல ெந றி மதகளி+

உதி நி ப - ேத8 ெபாதிய மாைல அணித ெந றிைய 'ைடய மதயாைனைய
(ம4டபதி8 வாயி0வைர) ெசHதி அதிேல நி க; நம Sதிக வாD வ0H

S4 இைல ேவH ஏதி - நைடய  றதா , Iாிய வாைள' வி0ைல'

S4ணிய இைலக ேவைல' ைகெகா4>; ேசைன ச)க மாக தைல!ெப6க

எ8றா8 - ந ேசைனைய நா82 வைகயாக அவ வ2த இடேத நி+)க

எ8றா8.

(விளக): ப)ைன ஒழித ேதாழ வ 8+ ைக நல வில ஒைக நா82
(சீவக. 746. 'ஐதைல அர-' ேநா2க.) (274)
----------767

வ:>ைட ம<20 ேசா்தி வாளி ைட' Eகி

த:>ைட! ெபாGத தி4ேடா் தன3ெசய8 ேபால ேவறி

க:டைள! ரவி C/) கா0ைட கா!ப ேவவி

ய:>யி ப2< I ற< ேகாெள% தைனய ெதாதா8.
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(இத8 ெபா.): வ:> உைட ம<20 ேச தி - வ:>ைடைய இைடயி

ெகா4>; வா. இைட' Eகி - உைடவா.கைள இம<கி= க:;; த:>
உைட! ெபாGத தி4ேதா தன3ெசய8 ேபால ஏறி - த:;ைன'ைடய

ெபாG- ற தி4ணிய ேதாிேல அBன8ேபால அம ); க:டைள!ரவி C/)

கா0 ைட கா!ப ஏவி - ப4Q+ ரவிகளி8 ேம0 அம ), Cழவ), ேதாி8

ஆழிைய கா2மா+ பணி); உயி அ:>! ப2 I ற - உயிைர ெகா8+
தி8= I +வ8; ேகா. எ%தைனய) ஒதா8 - ெகா0H தைல கதி

எ%தா ேபா8ற) ேபா8றா8.

(விளக): வ:>ைட - ேபா மறவ 2ாிய ஒவைக ஆைட; ழதாளளவாகB

ெசறிய உ>) உைட எ8க. (275)
----------768

.ளிைர! ப8ன ெபா றா ! ரவிேத ாிரவி ேபாலா

-.D ெத%) ெபா<கி 'ட0சின< கடவ ேநாகி

.ெளயி றில<க ந2 ;2ழா ம8ன ேக:ப

க.ளவி ழ<க8 மா ப8 கா மைழ ழகி ெசா8னா8.
(இத8 ெபா.): . இைர! அ8ன ெபா8 தா ! ரவி ேத - பறைவகளி8
2ர0ேபா8 ெறாG2 ெபா கி4கிணியணித 2திைரக. 5:;ய ேதாி8ேம0;

இரவி ேபாலா - ஞாயி+ ேபாலம ); உட0 சின உ. உ) எ%) ெபா<கி
கடவ ேநாகி - ெபாகி8ற சீ ற உ.ளதி0 ெவைம'ட8 எ%) ெபா<கிB

ெசHத! பா ); . எயி+ இல<க ந2 - Iாிய ப க. விள<க நைக); ம8ன

2ழா ேக:ப - ;யணித ேவத திர. ேக:2ப;; கா மைழ ழகி8 - காிய

கிG8 ழைக!ேபால; க. அவி/ அல<க0 மா ப8 - ேத8 விாி' மாைல
மா பனான சீவக8; ெசா8னா8 - Iறினா8.

(விளக): 'சின உட0 கடவ' எ8+ மா றிB, 'சினத8 ெம6ையB ெசHத' எ8+

ெபாDைர!ப நBசினா கினிய . (276)
--------------
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2லா 0ைல மாைல !பிலா ைலயி னா S

ம2லா லவி ேநாக தமி தமி8 +2!ப ெகா0ேலா

கதலா ப;ய த8றி கலதிய பிைவ'< கா6த

ெபா)லா கைழ ேவ:;9 ெவஃக ைகத ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): ெபா) உலா கைழ ேவ:> - ேபா ெச6தலா0 உ4டா2
கைழ விபி; கதலா ப;ய) அ8றி - நிைனகலா ப;ய) அ8றாக; கலதி

அ இைவ' கா6த - ேக:;ைனB ெச6' அகளாகிய இைவ' கா6தன;

இ9 எஃக ைகத - இத ேவ0கD ைகதன; (ஆதலா0); 2 உலா

0ைல மாைல ! இலா ைலயினா - மண<கம% 0ைல மாைல அணித

இளைலயிைன'ைடய S மைனவிய ; S அ2 உலா லவி ேநாக) - (நீ
யா/ வாசிக வததனா0) Sமிடேத பிறத லவி ேநாகதா0; அமி த இ8+

உ2!ப ெகா0ேலா - (பி8) தா ெப+ ண Bசியி8ப ஆகிய அமி தைத!
பாேழ சி)வ ேபாH!

(விளக): 'அமி த ெம8+2!ப' எ8+ பாட. (277)
---------------770

வாணிக ெமா8+ ேத றா6 தெலா>< ேக> வதா

aணிக தீ:ட! ப:ட Jதிய ெவா%கி ென3ச

ேதணிக திேல ேநாகி யித0 ெகடாைம ெகா.வா

ேசணிக )6ய! ேபாநி8 ெசறிெதா; ெயாழிய ெவ8றா .
(இத8 ெபா.): ஊ4 இக) ஈ:ட!ப:ட - உணைவ' ைகவி:>

திர:ட!ப:ட; தெலா> ேக> வதா0 - தHட8 ஊதியதி 2 ஒ ேக>

வதா0; ஊதிய ஒ%கி8 ெந3சக) ஏ4 இக) - ஊதியமாகிய நட!பி8 ேமேல

ெந3சதி0 நடகி8ற தி4ைமைய ைகவி:>; இேல ேநாகி - (இர4ைட'
இழ!பதி0 த0 ெப+ைக') ஊதிய எ8+ பா ); இத0 ெகடாைம

ெகா.வா - ெபாிய த0 ெகடாதப; அதைன ெகா.வா (நி8 2ல).ேளா );

வாணிக ஒ8+ ேத றா6 - நீ' அ) ெச6யாம ேபா 2றி ெத%தG8 வாணிக
ைறெயா8+ அறிகிலா6; நி8 ெசறிெதா; ஒழிய - (இனி) ஊதியமாகிய நி8
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ெசறித ெதா;யினாைள இ<ேக வி:>; ேச4 அக) உ6ய! ேபா எ8றா - உ8

உடபாகிய தைல ெகா4> பிைழக! ேபா எ8றன .

(விளக): ேத றா6 : எதி மைற; 'ேத றா6 ெபம! ெபா6ேய' (றநா - 59)
எ8ற)ேபா0 நி8ற). இேல : சி+ைமயாகிய ஊதிய.

இ), சீவகைன வணிக8 எ8+ கதிய அரச அவைன அசதியா;ய). ெபா)வாக!
ெபாளீ:>வாாிய0பிைன வாணிக  ேக றி ஊணிக) ஈ:ட!ப:ட ஊதிய,

எ8றா ”உடா அ) உ4ணா) தட ெச +........ஈ:;னா ” (நால;. 10)
எ8றா பிற. (278)
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தைட! ப4ட த8ைன ெகா>தவ ைடைம ேகாட

ெலைட யவ க. வா/ைக ெயம2மஃ ெதா2 ம8ேற

ய; யரசி  ெக0லா ெம8ைகயி ல த)

Sைட தி- ேத ேநா28 ெகா.வ ெல8றா8.
(இத8 ெபா.): தைட! ப4ட த8ைன ெகா>) அவ உைடைம ேகாட0 தைடய ெபாைள! பிற 2 ெகா>), அவ களி8 ெச0வைத

வா<கிெகா.Dத0; எைடயவ க. வா/ைக - எ 2லதவாி8 வா/ைக;

எம2 அஃ) ஒ2 அ8ேற? - எம2 அ9வணிக ெபா) அ0லேவா?;

அ ; அரசி 2 எ0லா எ8 ைகயி0 அ த) - (இனி) யா8 அழகிய

;'ைடய அரச களாகிய S<கDெக0லா எ8 ைகயி0 உ.ள அைப
ெகா>); Sைடய தி- ேத ெகா.வ0 - உ<கDைடய ெவ றி

திைவ' கைழ' ெகா.ேவ8; ேநா2மி8 எ8றா8 - வ0லராயி8 அவ ைற
காக! பா<க. எ8+ சீவக8 ெச!பினா8.

(விளக): எைடயவ க. எ8ற) வணிகைர. ெகா>) வா<2த0 எ<2ல

ெதாழி0, அ<ஙனேம யா= அ தGயவ ைற ெகா>) தி தGயவ ைற
வா<2வ0 எ8றா8. (279)
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ம:>லா தாாி னா6நி8 வன!பிேனா ;ளைம க0வி

ெக:>லா6B சில ெசெபா

கி4கிணி மகளி ேகா<க
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ெமா:>லா ைலக. பா6த வகல)B சர<க4 /க!

ப:>லா6 கிடக H றா ெய8ெசாலா6 பாவி ெய8றா .
(இத8 ெபா.): ம:> உலா தாாினா6! - ேத8 உல- மாைலயினா6!; சில
ெசெபா8 கி4கிணி மகளி - சில ெபா கி4கிணி' உைடய மகளிாி8;

ேகா<க ெமா:> உலா ைலக. பா6த அகல). - ேகா<கபைனய

ைலக. தாகிய மா பிேல; சர<க. உலா6 /க! ப:> - அக. உலாவி

/2வதனாேல இற); நி8 வன!பிேனா> இளைம க0வி ெக:> - நி8 வன!

இளைம' க0வி' அழி); கிடகH றா6 பாவி! - கிடக ேந த பாவிேய!; எ8
ெசாலா6 எ8றா - நீ ஏ) ெசா0லா6 எ8+ ம8ன க. Iறின .

(விளக): இைவ, ம8ன இவ8 அழகி0 தைத ஈ>ப:டா. எ8ப) ப றி

'4டான ெபாறாைம ெமாழிக. ஆத0 உண க. (280)
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எாிட ! பதி 8ன ாிெளன -ைட) நீ<க!

ெபாபைட ம8ன S<க. றெகாைட க4> ம றி
2ைட 2ழG னாட8 கி/ைல கல!ப ல8ேற

Gட வழ<2 ைவய ெத8ெபய ெக>க ெவ8றா8.
(இத8 ெபா.): எாி ட ! பதி 8ன இ. என- விள<2 ஒளிைய 'ைடய
ஞாயி றி8 8ன இ. உைட) நீ<2மா+ ேபால; ெபா பைட ம8ன

உைட) நீ<க - ெபாகி8ற பைட ஏதிய ம8னராகிய நீ<க. எ8 ேதா ற< க4>
உைட) நீ<2தGனாேல; S<க. றெகாைட க4> - உ<க. ற< க4>; ம +
இ 2ைட 2ழGனா. த8 கி/ைல கல!ப0 - பிற2, இத மண<கம/
Iதலாளி8 இளைலைய த%-ேவ8; அ8ேற0 - அ0லவாயி8; இட

வழ<2 ைவய) எ8 ெபய ெக>க எ8றா8 - ஞாயி+ தி<க. உல- உலகிேல
எ8 ெபய நடவா) அழிக எ8றா8 சீவக8.

(விளக): இ) வ3சின. 8, இளைம தGயவ ைற அ9வரச க. ெகா8+
IறG8, அ ெகாைல ெபாளாக! பிறத ெவ2ளி ெய8= ெம6!பா>. இ),

'ந2தகனேர' எ8= (72) ற!பா:;= க4> ெகா.க. (281)

--------------
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ேவ+
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ஆ4மர வாணில த! ேவ0ெச6:
கா4வ கா:;ன களி + நீ.வைர
நீணில ேவெத= ேவழ! ேபாின

54ைல! பி;கவா6! ேபா ெச6 2 றேவ.
(இத8 ெபா.): ஆ.மர வா. நில) - ஆளாகிய மரைத'ைடய வாளாகிய

நிலதிேல; அ ேவ0 ெச6 . - அேவலா ெச6த இ> .ைள'ைடய; கா4

வ கா:> - எ0லா கா4டHைடய கா:;0; இன களி + நீ.வைர - இன

களிறாகிய நீ4ட மைலயி8ேம0; நீ. நில ேவ) எ= ேவழ! ேபாின - ெபநில
ம8ன களாகிய ேவழ! ெபதிர.; 54ைல! பி;2 அவா6 - 54ைல
'ைடய தைதெய8= பி;2 ஆைசெகா4>; ேபா ெச62 றேவ - ேபா
ெச6தH றன.

(விளக): ஆ. - ேபா மறவ . வாணில : ப4ெதாைக. ெச6. - இ>..
அவா6 – அவாவி. (282)
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தாழி தடைக' ம! தபிய

ேதாழ த8 றா.களாB ெசாாி' மத
மா/கட  றமா வழ8+ சீவக

ேவ%ய ேபாதக மினெதா ேட றேத.
(இத8 ெபா.): தா/ இ தடைக' ம! தபிய - நீ4ட ெபாிய ைக

நத:டனாக- ம!க. நல விலராக-; த8 தா.க. ேதாழ ஆ - கா0க.
ேதாழ நா0வ ஆக-; ஆ/கட0  ற ெசாாி' மத ஆ - ஆ/த கட0

ேபா8ற ேத 2திைர' காலாD ஆகிய பைட, தா8 ெப6' மதமாக-;

சீவக ஏ%ய ேபாதக - இைசேயழினாH உய த சீவகனாகிய ஏ% ழ உய த
களி+; இனெதா> ஏ ற) - அரசராகிய ேவழதிரDடேன ேபா ெசய
ெதாட<கிய).
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(விளக): த8ைன யாைனயாக உவக< IறG கட  ற அதைன ஒழித

8+ பைட' ஆ. யாைன2 உதம விலகண ஏ% ழ உயர. )திைக'

வாH ேகாச நா82 கா0கD நீ4;த0 எ8பா உள . (283)
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2ைட'ைட ேவெத=< 2ழா<ெகா ணாக<
ெகா;ெய= பி;'ைட 2மர ேவழ

ெவ;ப> ேபா ெதாழி0 காண வி3ைசய
ாி;'ைட யினமைழ ெந றி ேயறினா .

(இத8 ெபா.): 2ைட உைட ேவ) எ= 2ழாெகா. நாக 2ைடகைள'ைடய ம8ன க. எ= I:டமாகிய யாைனகD; ெகா; ெய= பி;

உைட 2மர ேவழ - தைதயாகிய பி;ைய'ைடய சீவக2மரனாகிய களி+;

ெவ;ப> ேபா ெதாழி0 காண - தமி8 பைகதH4டாகிய ேபா  ெதாழிைல
கா4ட 2; வி3ைசய இ;'ைட இனமைழ ெந றி ஏறினா - விதியாதர க.

இ;'ைடய கி0 திரளி8 ேம0 ஏறின .
(விளக): ெவ; - ழ2மா.

நாக - யாைனகD. ெகா; : தைத. 2மரேவழ : சீவகனாகிய யாைன.
ெவ;ப>த0 - பைகத0; பிள-ப>த0. வி3ைசய – விதியாதர . (284)
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கைரெபா கடெலா> கா க Q ெறன

ைரெசா> வாிவைள ழ<கி யா தன
வைரச மம மைல தரண Eசினா

2ைரகட றாைனேபா  ேகால3 ெச6தேவ.
(இத8 ெபா.): கைரெபா கடெலா> கா க4 உ ெறன - கைர'ட8 ெபா<
கடெலாG'ட8 வா8 ழக ேச தா ேபால; ைரெசா> வாிவைள ழ<கி

ஆ தன - ர ச<2 ழ<கி ஆரவாாிதன; அைரச அம மைல) அரண
Eசினா - ம8ன ேபாைர ேம ெகா4> கவசைத அணிதன ; 2ைர கட0
தாைன ேபா  ேகால ெச6தேவ - ஒG கடலைனய அவ பைடகD ேபா 
ேகால ேம ெகா4டன.

239

(விளக): கா - கி0. ைர, அைர, எ8பன எ)ைக ேநாகி அகர

ஐகாரமா6 திாி) நி8றன. வாிவைள - வாிைய'ைடய ச<2. அரண - கவச.

Eத0 - ஈ4> Eகினா எ8= ெபா.பட நி8ற). E2த0 - க:>த0. (285)
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ெத6வத வண<2 ெசெபா8 வா'ளி:
ெட6கைண! ப>மைழ சிதறி ெய<கQ

ெமா6யம மைலதன 2 விதா B
ெச6கழ சீவக8 வா/க ெவ8னேவ.

(இத8 ெபா.): 2 வி தா B ெச6கழ0 சீவக8 வா/க எ8ன - மண மி2

மாைல' கழH அணித சீவக8 வா/க எ8+; ெத6வத வண<2 - ெத6வைத
வண<கி; ெசெபா8 வா'. இ:> - பா>2றி)! ெபா றக:ைட

வாயிG:>ெகா4>; எ<கQ எ6கைண! ப>மைழ சிதறி - எ<2 ெப6கி8ற
மைழேபால கைணையB சிதற; ெமா6 அம மைலதன - ெசறித ேபாைர

ேம ெகா4டன .

(விளக): சிதறி - சிதற : எBசதிாி.

ெவ8ற8றி மீ.தG0ைல எ8பத கறி2றியாக! ேபா மறவ ெபா றக:ைட
வாயிG:>! ேபா ெதாட<2த0 ஒ மர ேபாH. இ9வாசிாிய ேமH

”கா3சன தளிவ வா6கி:> அBற ழ<கி” (2303) எ8றா . 2 -மண. (286)
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கலத) ெபபைட கைணெப6 மாாிU
யில<கின வா:2ழா மி-ளி ேய றன

வில<கின ேதா்ெதாைக ேவழ< கா6தன
சிலபின வியமர ெதழித ச<கேம.

(இத8 ெபா.): ெபபைட கைண ெப6 மாாி U6 கலத) - அரச ெபபைட
அகைள! ெப6' கி0ேபால UவிB சீவக8 பைடெயா> கலத); வா.

2ழா இல<கின - (இபைடயி=) வா:பைடக. இல<கின; இ-ளி ஏ றன -

2திைரகD ஒ8ைறெயா8+ எதி தன; ேத ெதாைக வில<கின - ேத திரD
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ஒ8ைறெயா8+ த>தன; ேவழ கா6தன - யாைனகD அ9வாேற கா6தன;
இயமர சிலபின - ஊ) ெகாக. ஒGதன; ச<க ெதழித - ச<2கD

ஒGதன.

(விளக): இர4> பைட' கல) ேபா ெதா>தப; Iறினா .

மாாி ேபால Uவி எ8க. இ-ளி - 2திைர. வில<கின - த>தன. சிலபின ஒGதன. இயமர - ஊ)ெகா. ெதழித - ஒGதன. (287)
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 றணி ெகா>3சிைல ேமக Uவிய
 றணி பிைறெயயி ற /கG

ன +E/ 2ைழக மல த தாமைர

ம றைவ ெசாாிவேதா மாாி ெயாதேவ.
(இத8 ெபா.):  + அணி ெகா>3சிைல ேமக Uவிய -  றி=
அணிய!ப:ட வைளத சிைலயாகிய கி0 Uவிய;  ற அணி பிைற எயி + அ

/கG8 -  றி= அணியாக! பிைறேபாH ைன'ைடய அல2 அக.

/கியதா0; அ + E/ 2ைழக அைவ அல த தாமைர ெசாாிவ) - அ +

E/கி8ற 2ைழ'ைடய கமாகிய அைவ மல த தாமைர! 5ைவB ெசாாிவதாகிய;
ஓ மாாி ஒத - ஒ கிைல ஒதன.

(விளக): ம + : அைச.

பிைற எயி ற - அலக. 2ைழக - 24டலைத'ைடய க. (288)
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மற!பைட பசிதன வயிறி8 றா ெகன

2ைறதன 23சர Iத8 மா)ணி
திறகின ேரா>ேதா் ைமத ாி8=யி

)றகேபா6! 2ெகன )ணிய *றினா .
(இத8 ெபா.): மற!பைட பசிதன இ8+ வயி+ ஆ க என - ேபா !பைடக.
8 பசிதிதன யா- இ!ெபா%) வயி+ நிைறக எ8+ Iறி; 23சர

2ைறதன - யாைனகைள E/தின ; Iத0 மா)ணி) ஓ> ேத இறகின பிடாி மயிைர'ைடய 2திைரகைள ெவ:;, ஓ>ேதைர தா/தின ; ைமத
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இ8=யி )றக ேபா6! 2க என )ணிய *றினா - Eராி8 இனிய உயி க.

)றகதி ெச8+ 2)க எ8+ அவ கைள )4டமாக ெவ:;ன .

(விளக): 'மற!பைட பசிதன வயி+ இ8+ ஆ க' எ8ற) மறவ I +. 23சர யாைன. Iத8 மா - 2திைர. ஓ>ேத இறகின என மா+க. (289)

---------ேவ+
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ஆ +E வமி ெனேமா டா4ைமேம பXஇய ெவ8பா

ேர றவ மா ப த0லா Gேம0 விடா) நி பா

I றேபா ெகா;ய யாைன ேகா>% தக8ற மா ப<

கீ +!ப: டழகி தாக கிடெகன ெகா>) நி பா .

(இத8 ெபா.): எேமா> ஆ4ைம ேமபXஇய ஆ +E வமி8 எ8பா -

எட8 S Eர ேமப>த ெபா:>! ெபாத0 வ0` வE எ8பா ;

ஏ றவ மா ப) அ0லா0 இ ேம0 விடா) நி பா - எதி தவ மா பில8றி
எதிராதா மா பி பைட ெயறியாம0 நி பா ; I ற ேபா0 ெகா;ய யாைன

ேகா> உ%) – I +வைன! ேபால ெகா;ய களி றி8 ெகாக. உ%); அக8ற
மா ப கீ +!பட> அழகிதாக கிடக என ெகா>) நி பா - பரத மா 

கீ +!ப:> அழகாக கிடக எ8+ (மா ைப யாைனயினிட) ெகா>) நி பா .

(விளக): இ) த0 நா82 ெச6':க. சீவக8 ேதாழ ெசய0 I+கி8றன. (290)

------------783

கழி)வா ளமைல யா; கா:>வா க4க. ெசதீ

விழி)ேம ெச8ற ேவழ ேவGனா0 விலகி நி பா

ெதழி) ேதா் கயி+ வாளா லாிதி:>! ரவி ேபாகி!

பழி!பில ெகாண ) 5:> பாக ெய8+ நி பா .

(இத8 ெபா.): கழி) வா. அமைல ஆ; கா:>வா - (உைறயினி8+)

கழி) வா:Iதா; கா:>வா ; ெசதீ விழி) ேம0 ெச8ற ேவழ - ெந!ெபழ

விழி) எதி ேநாகி வத ேவழைத; ேவGனா0 விலகி நி பா - ேவலா0 த>)
நி பா ; ெதழி) ேத  கயி+ வாளா0 அாிதி:>! ரவி ேபாகி - (பாகைனB)
சீறி ேத  கயி ைற வாளா0 அ+) 2திைரைய ஓ:;வி:>; பாக! பழி!பி0
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ெகாண ) 5:> எ8+ நி பா - பாகேன! 2 ற அ ற ரவிகைள

ெகா4>வ) 5:>க எ8+ நி பா .

(விளக): வாளமைல - ேபா கள) மறவ வாைள விதி தா> ஒவைக

I). இதைன, ”களி ெறா> ப:ட ேவதைன அ:டவாேளா ஆ> ஒ.வா ளமைல”

என வ ெதா0கா!பியதா=, ேவத8 ”வGெக%ேதா. வா.வயவ

ஒளிகழலா8 உடனா;8+' எனவ ற!ெபா. ெவ4பாமாைலயா=(147)

உண க. (291)
---------784

ஐ<கதி கGன! பா6மாB சிறி)ேபா கைளZ ெத8பா

ெவ<கதி ேவG :; ேவெததி ெகா4> நி பா

ந<ைகக0 யாண ந8ேற நமெகன ந2 நி பா

சி<க G' ேபா8றா சீவக8 ேறாழ8 மாேர
(இத8 ெபா.): ஐ<கதி கGன! பா6மர! ேபா சிறி) - ஐ<கதிைய'

க;வாளைத' ைடய ரவி! ேபா சிறி); ஈ) கைள எ8பா - இதைன நீ<2

எ8பா ; ெவ<கதி ேவG8 ேவ) :; எதி ெகா4> நி பா - ஞாயி+ ேபா8ற

ேவGனாேல ேவதெனாவைனB :; கா:; இவ8 என2 எதி எ8+ எதி )
நி பா ; ந<ைக க0யாண நம2 ந8ேற எ8+ ந2 நி பா - தைதயி8

திமண (ேபாைர தததா0) நம2 ந8ைமேய ெச6த) எ8+ நைக) நி பா ;

சி<க G' ேபா8றா சீவக8 ேதாழ8மா - (இ<ஙன) சி<க G'
ேபால இய<கினா சீவக=ைடய ேதாழ க..

(விளக): ெவ<கதி ேவG8 ேவ) :; (அவைன) எதி ெகா4> நி பா என

மா+க. ந<ைக - தைத. ந8ேற எ8ப) நமகி! ேபாாிைன ததைமயா0 ந8+
எ8ப)பட நி8ற).

ஐ<கதி: ”விகித வ கித ெவ0H உபக4ட - மதிம3சாாிேயா ைட).” (292)

----------785

ஒ<கவ8 பிறத ஞா8ேற பிறதவ தய )Bசி

யிபினா பி8னி ய8ன ெய+/வG ழ- ேதாளா
விவா ேவழ ேவ ேபா * +வ *+ ேகா;

கிதன வக ெவ8பா ாி8னண மாயி னாேர.
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(இத8 ெபா.): அவ8 பிறத ஞா8ேற ஒ<2 பிறதவ - சீவக8 பிறத அ8ேற
Iட! பிறதவ ; உதய) உBசி இபினா0 பி8னி அ8ன எ+/வG ழ-

ேதாளா - உதய மைலயி8 ;ைய இபா க:;னா ேபா8ற ெபவG பைடத
ழவைனய ேதாளின ; ேவழ ேவ0 ேபா விவா - யாைனைய ேவலா0 எறி'
ேபாைர விகி8றவ ; * +வ *+ ேகா;2 இதன, வக எ8பா -

* +வ *+ ேகா; பைட2 எதிராக இேதா; வக எ8+ எதி ! பைடஞைர!

ேபா2 ஏ பா ; இ8னண ஆயினா - இ<ஙன ேபாாிேல Z>ப:டன .

(விளக): Iட! பிறதவ எனி= ஒ தா6 வயி றி பிறதவர0ல ; ேதாழரா6!

பிறதவ . நBசினா கினிய 782 த0 785 வைர ஒ ெதாடராகி I+ ; .

சீவக8 ேதாழ8மா , அவ8 பிறத அ8ேற Iட! பிறதவ , ேதாளா , விவா ,
வக எ8பா , அவ க.தா இ! ேபாாி0 இ8னணமாயினா . அஃ) எ<ஙேன

ெயனி8, எ8பா விடா) நி பா , ெகா>) நி பா , கா:>வா , விலகி நி பா ,
5:ெட8+ நி பா , கைளெய8பா , எதி ெகா4> நி பா , ந2 நி பாரா6B

சி<கைத' Gைய' ஒதா எ8க.

இைவ நா82 ைகயிH நி8ற பைட தைலவர0லா ேதாழ ெபாதப; Iறின.
(293)

-----------786

I:>ற +கி வி:ட 2யமக8 றிகிாி ேபால

வா:;ற ேறவ தத8 கGனமா மாைல ெவ.ேவ

`:டேபா/ தியாைன ெந றி யி<2ள ப%தி ம8ன

C:ெடா> க4ணி Cளா மணிசிதி திாி' ம8ேற.

(இத8 ெபா.): I:> உற +கி வி:ட 2யமக8 திகிாி ேபால ம4Q4ைட'ட8 திாி)வி:ட 2யவ=ைடய சகரேபால; வா. திற0

ேதவதத8 கGன மா - வா. வG பைடத ேதவதத=ைடய ரவி; மாைல

ெவ.ேவ0 ஈ:டம ேபா/) - மாைல யணித ெவ.ளிய ேவ பைடயி8 திரைள!
பிள); யாைன ெந றி இ< 2ள அ%தி - யாைனயி8 ெந றியிேல
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2ளகைள அ%தி; ம8ன C:ெடா> க4ணி Cளாமணி சிதி - ம8ன அணித
ேபா !5 ;மாைல ;மணி ஆகியவ ைறB சிதறி; திாி' - திாி'.

(விளக): இ)த0 நா82 ெச6':க. ேதாழ வ நல வில ெபாதப;
I+கி8றா .

I:> - ம4I:>. 'பம:2^உதிர.' எ8றா றதி= (32). கGனமா - 2திைர.

C:> - ேபா !5, Cளாமணி - ;யி8 மணி.(294)

----------787

பா6த) கGன மாேவா பறைவேயா ெவ8ன -:கி
ேவத த வயி+ ேவவ நலமா வில ெர8பா

கா6)த ரவி காம 2ளபினா0 களி றி ேனாைட

ேத6)கB ேசா்தி மாைல தி; திலக< ெகா4டா .

(இத8 ெபா.): கGனமாேவா பறைவேயா பா6த) எ8ன உ:கி - ரவிேயா

பறைவேயா பா6த) எ8+ அ3சி; ேவத த வயி+ ேவவ - ம8னைடய வயி+
எாிய; நல வில எ8பா கா6) - நல வில க. சின); த ரவி காம

2ளபினா0 - த 2திைரகளி8 அழகிய 2ளபினா0; களி றி8 ஓைட ேத6)

உகB ேச தி - களி றி8 க!ப:ட ேத6) விழB ெசHதி; மாைல தி;

திலக ெகா4டா - மாைலைய'ைடய தி;யிG) Cளாமணிைய
கவ தன .

(விளக): உ:2த0 - அ3த0. நல வில - சீவக8 தபிமா . காம 2ள -

அழகிய 2ள, ஓைட - கபடா, தி; திலக எ8ற) Cளாமணியிைன.(295)
------------788

காயதி8 2ழ தீ றி காாி ெபறிய ேமக

ேதா'. ளிலவி8 I8கா6 சிைனெதா+ தி வ ேவேபா8

மாய<ெகா8 மறவ மாைல! ைபதைல 'தி த ெச<க:

ேசயனா8 றிவி8 ேபரா8 ெச%3சிைல! பகழி யாேல.

(இத8 ெபா.): காயதி8 2ழ தீ றி கா இ எறிய - ெப< காயதி8
2ழைப! 5சி காிய வாளினா0 ெவ:ட; ேமக ேதா' . இலவி8 I8காய
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சிைனெதா+ உதி வேவேபா0 - வா8 அளாவிய . இலவமரதி8 வைளத கா6

கிைளேதா+ சி)வன ேபால; ெச<க4 ேச6 அனா8 திவி8 ேபரா8

ெச%3சிைல! பகழியா0 - அழகிய க4கைள'ைடய கைன! ேபா8றவனான

சீதத=ைடய சிறத வி0GG) ெச0H கைணகளா0; மாைல மறவ
ைபதைல உதி த - மாைலயணித மறவாி8 பசிய தைலக. வி%தன;
மாயெகா0 - இ) மாயேமா?

(விளக): காய - ெப<காய. இ - ஈ4> ேகாடாி; ஈ வாDமா.

ெச<க:ேச6 எ8ற) கைன. திவி8 ேபரா8 : சீதத8. (296)

-------789

நீனிற! ெபௗவ ேம6) C8 றி நீல ேமக

வானிற விபி னி8ற மாாியி8 மைறவ லாள8

ேபானிற! தி ேசன8 ெபா8னணி பகழி சிதி

ேவனிற ம8ன ேசைன I றி 2 G) ெச6தா8.
(இத8 ெபா.): நீ0நிற! ெபௗவ ேம6) C0  றி - நீல நிற கடG ப;)
நீைர! பகிB C0 தி தலாேல; நீல ேமக வா0நிற விபி0 நி8ற மாாியி8 -

ககி0 Uயநிற வானிேல மாறா) நி8ற காலமைழ ேபால; மைறவலாள8 ெபா8
நிற! திேசன8 - மைறவ0லவனாகிய ெபா8 வ4ண  ற திேசன8; ெபா8
அணி பகழி சிதி - ெபா8னாலான அகைள வி>); ேவ0நிற ம8ன ேசைன -

ேவேலதிய நிறைடய ேவதாி8 பைடைய; I றி 2 வி) ெச6தா8 -

I +வ=2 விதாகினா8.

(விளக): ெபா8னிற, ேபானிற என விகார. 'ேபா நிற' பாடமாயி
ேபாெராளியா.

நீலநிற - நீனிற எ8+ நி8ற). ெபௗவ - கட0. வானிற - Uய நிற.

திேசன8 அதண8 எ8ப) ேதா8ற மைறவலாள8 எ8றா . (297)
-------ேவ+
790

Eரேவ Hடெபலா3 Cழ ெவலா0

ேசா3ெச< 2தி'4 ைமத ேதா8+வா
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ஓேம ெலா4மணிB C:> ைவகிய

வாரேம யைமதேதா் 2ழிசி யாயினா .
(இத8 ெபா.): ெவலா0 ேசா ெச<2தி'. ைமத - ெகா;ய
லாHைடயதா6B ெசாாி' சிவத 2தியிைடேய நி கி8ற Eர க.; Eரேவ0

உட எலாம Cழ ேதா8+வா - Eரமி2 ேவ0க. ெம6%) C/திக

காண!ப>வா ; ஒ4மணிB C:>ேம0 ைவகிய - ஒ.ளிய மணிBC:ைட ேமேல

ைவத 2; ஆரேம அைமத ேத  2ழிசி ஆயினா - பல ஆ ைத) நிைறத

ேத  2ற> ஆயினா .

(விளக): 2ற> - 2ட. ஓ : அைச.

ேவ பைடகளா ேல+4ட மறவ 2 ஆரகா0 ைதத ேத  2டைத உவைம

I+தைல. ”ேநா8 2ற:ட8ன ஊ8சா6 மா பி8” என வ ம)ைர கா3சியி=
(742) கா4க. ைவகிய : ெச6யிய எ8= வா6பா:> விைனெயBச. (298)
--------ேவ+
791

ெபா8னனா. ண ைல! ேபாக ேவ4;ய
ம8னேரா ;ைளயவ மறG வாளம

ாி8னண மிதைல மய<க வதைல

ெகா8னவி0 ேவGனா னிைலைம I+வா.
(இத8 ெபா.): ெபா8 அனா. ண ைல! ேபாக ேவ4;ய ம8னேரா> திவைனய தைதயி8 ைலகளி8 இ8ப விபிய அரசேரா>; இைளயவ மறG

- ேதாழ க. மா+ப>தலாேல; வா. அம இதைல இ8னண மய<க - வா:ேபா

இ<ேக இ9வா+ மய<2ற; அதைல ெகா0நவி0 ேவGனா8 நிைலைம I+வா ஆ4> நி8ற, ெகாைலயி பழகிய ேவGனானாகிய சீவக8 நிைலைய விளேவா.
(விளக): ெபா8 - திமக.. இைளயவ எ8ற) சீவக8 ேதாழைர. மறG - மறல.

ெகா0நவி0 ேவGனா8 - ெகாைலெதாழிG

-----792

தபிையB சீவக ேனாகிB சாமைர

பயி8ற ேவைல ஏதிய சீவக8. (299)
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ெவபாி மா8ெசவி Eர மதிர

மிப ந மிட ெகட விர4> வ0ைலயா6
நபிநீ ெமாழிெகன நய) Iறினா8.

ெபா.: சீவக8 தபிைய ேநாகி - சீவக8 நத:டைன! பா ), இப ந

இட ெகட இர4> வ0ைலயா6- இ9விடதி0 நம) )8ப ெகட Eரமதிர

இர4ைட' நீ க + சாமைர ெவபாி மா8 ெசவி - சாமைரைய'

விைன'ைடய ரவியி8 ெசவிகளிேல ; நீ ெமாழிக என நய) Iறினா8 - நீ

உைர!பாயாக எ8+ விபி Iறினா8.

விளக: இர4> - பற!பி2 ம)- ேவ4>மிடேத நி+திவி!ப)-,

மதிர : 2திைரகைள விைரவி ெசH) கா4ட மதிர; மதிர இர4ைட'

அவ=2 ஓதி இவ ைற க + வ0ைலயா6 நீ ெமாழிக எ8றா8 எ8க. தபி -

நத:ட8 (300).
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மதிர< ேக:> நா82 வாென:;! 2வ ேவேபா
லதர திவ த வாழி கானில வி:ட மாைலB

தரB 4ண ேமனி மகளி த< க4Q. ளி:ட

ைமத மி ெமா9வா வா8ல< காவ0 ெகா4டா .
(இத8 ெபா.): மதிர ேக:> - அ மதிரைத நத:ட8 Iற ேக:>; வா8
எ:;! 2வேவேபா0 அதர) இவ த - வானிேல தாவிB ெச0வனேபால

அதரேத பா6தன; ஆழி கா0நில வி:ட - வ:டமான உ. நிலைத வி:டன;
மாைலB தரB 4ண ேமனி மகளி த க4Q. இ:ட ைமத - மாைல
அணித. அழகிய மண!ெபா;'ைடய ெம6யினரான மகளி த< க4களி0

(அழகினா0)ைவ)ெகா4;2 சீவக= நத:ட=; வா8ல இ
ஒ9வா காவ0 ெகா4டா - உ4ைம அறிைவ இ ஒ9வாத கவசமாக

ெகா4டன .

(விளக): வா8ல - உ4ைம அறி-. அ)ேவ எ0லா ெவ றி' தவெதன
நிைன) அதைன காவலாக ெகா4டன .

நா82: ஆ2ெபய . ஆழிகா0 - வ:டமான உ.. உ4ைமயறிேவ எ0லா

ெவ றி' தவதாத0 ப றி வா8ல காவ0 ெகா4டா . இ),
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”ேவல8+ ெவ8றி தவ) ம8னவ8

ேகாலUஉ< ேகாடா ெதனி8” (2ற.. 546)
எ8= அைம தி2றைள நிைன!பிகி8ற). ேமH,
”அறிவ ற< கா2 கவி ெச+வா 2
உ.ளழிக லாகா அர4” (2ற..421)

எ8= தி2றைள' நிைனக. (301)
-----------794

வ;கயி றா6) :ேகா0 வலைகயா றா<கி ெவ8றி

;ெகன! ரவி .ளா H+தினா8 ெமாழித ேற ேற8

க>கிய வ4ண மாவி8 றாெராG காம ெபா ேறா்

பைடய) ெசவி'< க4Q ப றிநி8 றி:ட வ8ேற.
(இத8 ெபா.): வ; கயி+ ஆ6) - (2திைரைய ெதாழிG பயி +) வா6

கயி ைற ெதாி); .ேகா0 வலைகயா0 தா<கி - தா +ேகாைல வலைகயி0
எ>); ெவ8றி ;க என - நம2 ெவ றி வக எ8+; ரவி .ளா0

உ+தினா8 - ரவிைய அ .ளாேல உ+திB ெசHதினா8; க>கிய வ4ண

ெமாழித0 ேத ேற8 - அைவ அ!ேபா) விைரத இய0ைப உைரத0 அறிேய8;

மாவி8 தா ஒG - ரவிகளி8 கி4கிணி மாைல ஒG; பைடய) ெசவி' - பைடயி8

காதிH; காம ெபா8ேற க4Q - அழகிய ேத (பைடயி8) க4களி=; ப றி

நி8றி:ட - அைம), விடாம0 நி8றன.

(விளக): அ8+, ஏ : அைசக.. :ேகா0 - தா +ேகா0. க>கிய வ4ண

ெமாழித0 ேத ேற8 எ8ற) ேதவ வியத) (302)
------795

அ4ணேறா் பறைவ எ8பா ரவேம 'வ எ8பா

ம4ணேத வான ெத8பா மனதேத கத ெத8பா

க4ணேத ெசவிய ெத8பா கல<க*0 கழிய ேநாகி!

ப4ணிய Eதி ப றி ம4டல பயி றி னாேன.
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(இத8 ெபா.): அ4ண0 ேத - சீவக8 ேதைர; பறைவ எ8பா - பறைவ

எ8+ைர!பா ; உவ அவேம எ8பா - இஃ) உவ உைடய) எ8பா ;

(எ<2 கலதG8) அவேமா எ8+ உைர!ப ; ம4ணேத வான) எ8பா - ேத

ம4ணிH.ள) எ8ப ; வானி0 உ.ள) எ8ப ; கதிH.ள) எ8ப ; க4ணேத

ெசவிய) எ8பா - க4களி0 உ.ள) எ8ப ; ெசவிகளி0 உ.ள) எ8ப ; கல<க இ9வா+ பல பலவைகயாக Iறி கல<கா நி க; *0 கழிய ேநாகி -

ரவியிய0 I+ *ைல  + ஆ6); ப4ணிய Eதி ப றி - அதி ப4ணின

Eதிைய ெதாட<கி;' ம4டல பயி8றினா8 - ம4டல எ8= கதிைய!

பயி றினா8.

(விளக): வியத 2ாிய இதைன கப தம) கா!பிய).,

”8ேன'ள8 பி8ேன'ள8 கேத'ள8 அகதி8

த8ேன'ள8 ம<ேக'ள8 தைலேமHள8 மைலேம0

ெகா8ேன'ள8 நிலேத'ள8 விேப'ள8 ெகா;ேயா
எ8ேனெயா க>!ெப8றிட இ3சாாிைக திாிதா8”
என அைம) ெகா4டா . (303)
---------796

அகி0ெகா4ட ெகா.ளி வ:ட
மாயி ேம' ேநமி

கி0ெகா4ட மி8= ேதா ப
+கிய விைசயி றாகி

மிக0ெகா4ட விகைல தாேன

வி%<கிய சிறக  ேதா றி!

பக0ெகா4> பற2 ேதரா

காைளத8 ைபெபா ேறேர.

(இத8 ெபா.): அகி0 ெகா4ட ெகா.ளி வ:ட - அகி0 த8னிடேத ெகா4ட
ெகா.ளி வ:ட; ஆ உயி ேம' ேநமி - நிைறத உயி கைள அாி' கால

ேநமி'; கி0 ெகா4ட மி8 - கிGட உ.ள மி8=; ேதா ப - ேதா 2மா+;
+கிய விைசயி + ஆகி - க>கிய விைச'ைடயதாகி; மிக0 ெகா4ட இகைல

தாேன வி%<கிய - றபா> ெகா4ட ; ேபாைர தாேன வி%<2த 2; பக0 ெகா4> -
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ஞாயி ைற ெகா4>; பற2 ேத காைள த8 ைபெபா8 ேத -

பற2ேதரா2 சீவக=ைடய திய ெபா ேற .

(விளக): ெந6யா0 ஒளிமி2தG8 'அகி0 ெகா4ட ெகா.ளி' Iறினா . மி8
Eதி2 ஒழித இர4> வ:டதி 2 உவைம. (304)
-----797

கால ற வயிர மாைல ெவ42ைட கவி/த பிBச
ேமல ற கவச E/த சாமைர ய ற வி8ஞா4

மாH ற ம8ன த<க4 மன<ைகய ெறாழித வ.ள0

ேகாெலா ற 2னித வாேற சிைல2னி ெதாழித த8ேற.
(இத8 ெபா.): வ.ள0 ேகா0 ஒ ற 2னித ஆேற சிைல 2னி) ஒழித) சீவக8 அ ெதா>த 2 ஒைற வைளதப;ேய %க வைளேத நி8ற);
(அ!ெபா%)) வயிரமாைல ெவ42ைட கா0 அ

- வயிரமாைல அணித

ெவ42ைடக. காப றன; பிBச கவி/த - பிBச<க. கவி/தன; ேம0 கவச
அ

- ேமலணித கவச<க. அ றன; சாமைர E/த - சாமைரக. E/தன; வி0

நா4 அ ற - வி0G8 நா4க. அ+தன; மா0 உ ற ம8ன த<க. மன

ைகய + ஒழித - மய<கிய ம8னாி8 மன ெசயல + 2ைறதன.

(விளக): வ.ள0 எ8றா க>க ெகா0லாம0 அவைர அB+தG8.

2னிதவாேற சிைல 2னிதெதாழித) எ8ற) அத8 க>!பா0 அத8 நிமி Bசி'
வைளதH காண!படவி0ைல எ8றவா+. (305)
------------798

S<கைள Eைண ெவ8ற

*ர வ;யி னாட8

ெவ<களி தட<க4 க4X

விெததி ெகா4மி ென8னா

வ<களி யரச  ெக0லா

ேமாெரா8+ மிர4> மாகB

ெச<களி! பகழி ெயா!பி

).ளவா T:; னாேன.
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(இத8 ெபா.): S<கைள Eைண ெவ8ற *ர அ;யினா. த8 ெவ களி தட
க4 க4X - (இைவ கைணக. அ0ல) உ<கைள Eைணயிேல ெவ8ற சில

ஒG2 அ;யினாளி8 ெவ9விய ெபாிய க4கெள8 றறி'<க.; வி) எதி

ெகா4மி8 எ8னா - (இவ ைற) விதாக வ) ஏ + ெகா.E களாக

எ8+ைர); அ களி அரச 2 எ0லா - ெசகிைன'ைடய ேவத க:2

எ0லா; ஓ ஒ8+ இர4>ம ஆக - ஒ8+ இர4>மாக; ெசகளி! பகழி

ஒ!பி) - ெச9விய களி!+< கைணகைள வி>); உ.ள ஆ+ ஊ:;னாேன -

அவ கDைடய த2திேக றவா+ ஊ:;னா8.

(விளக): 'வி)' எ8பத ேக ப 'ஊ:;னா8' எ8றா . இதனா0, மண<

2ைற) ேபாகா) நி8றவ 2 அவ. க4ைண! ெப+மா+ இ<ஙன
ம0லதி0ைல ெய8+ Iறி, அவைர ேநாவிதப; Iறினா . (306)

---------------799

ந8மன ேவத த<க ணைகமணி மா ப நகி!

8மன ேவத த<க. ெபா8னணி கவச< கீறி

யி8=யி கவ ) தீைம யினிெகா.D டபி =H

)8ன8மி ென8ப ேவேபா

>சர பரத வ8ேற.

(இத8 ெபா.): ந0மன ேவத த<க. நைகமணி மா ப நகி - ந0ல மனைடய
ம8னாி8 ஒளிவி> மணிமா ைப தீ4; வதி'; இனிெகா.D

உடபினா= தீைம )8ன8மி8 எ8பேவ ேபா0 - இனி நீ<க. எ>2

உடபி= பிற மைன நய2 தீைமைய ெந<காதீ எ8பன ேபால; 8மன

ேவத த<க. ெபா8 அணி கவச கீறி - இழிமனைடய ம8னாி8

ெபா கவசைத! பிள); இ8 உயி கவ ) >சர பரத - இனிய உயிைர
ைக ெகா4> >கைணக. பரவின.

(விளக): ந8மன ேவத ஒ +ைமகாக! ேபா2 வதி!ப . அவ க. சிறி)

ெநாத) உண ) விலகின . ம ைறயேரா உயிைர யிழதன .

நBசினா கினிய, 'ந8மன ேவத த நைகயாகிய பிற மைன நயதைல இனி
ெகா.Dடபி= )8ன8மி8 எ8பன ேபாலB >சர<க. இ! 8மன

ேவத கDைடய கவசைத கீறி மணிமா ைப தீ4; இ8=யிைர கவ )

பரதன' எ8+ ெகா4> I:;! ெபா. Iறினாெரனி=, 'இதனா0, ெநா)
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ேபாகதவ களிேல சில யிைர! ேபாகினைம Iறினா ' எ8ப) ேநாகதக). 

ெச6'ளி0, 'உ.ளவா T:;ன' த8ைம இ<2 விளக!ப:ட). (307)
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மீெனறி U4;0 ேபா8+ ெவ3சிைல நா4க ள ற
ேதெனறி 28ற ெமாத தி4கBைச )ணித ேவழ

மாெனறி கா:> தி4ேடா் கயிற + மறிய ேவத

^ெனறி யாழி ேயதி ெயா6ெயன -லபி யா தா .
(இத8 ெபா.): மீ8 எறி U4;0 ேபா8+ ெவ3சிைல நா4க. அ ற - மீ8
பி;2 U4;0க.ேபால அரச களி8 ெகா;ய வி களி8 நா4க. அ+தன;
தி4 கBைச )ணித ேவழ ேத8 எறி 28ற ஒத - அவ க. ஏறிய, தி4ணிய

கBைச அ+ப:ட களி+க. வ4>க.  28ற<க. ேபா8றன; தி4ேத மா8

ெநறி கா:> கயி+ அ + மறிய - தி4ணிய ேத களி 2திைரக:2 வழிகா:>
கயி+க. அ + மறிப;லா0; ேவத ஊ8 எறி ஆழி ஏதி ஒ6ெயன உலபி

ஆ தா - ம8ன க. ெம6ைய! பிள23 சகர எ>)ெகா4> விைரய
ழ<கி ஆ தன .

(விளக): ஊ8 : ஆ2ெபய . இதனா0 படா) நி8றவைர அ3விதைம', அவ

அ3சாம ேபா 2றி ெத%தைம' Iறினா .(308)
-------------801

ஆ !ெபதி மாாி ெப6' மணிெந>< 28ற ேபால!

ேபா ெகதி  தவ மா தா ரா தH 54ட வ0வி0

கா ெகதி ேமக ேபால கைணமைழ கா8ற தி!பா

` த) 2தி ெவ.ள மிைறBசி28 றாகி னாேன.

(இத8 ெபா.): மாாி ெப6' அணி ெந>< 28ற எதி ஆ !! ேபால - மைழ
ெப6' அழகிய ெப<28+ எதிெராG ெச6த0 ேபால; அவ ேபா க எதி )

ஆ தா - அரச ஆரவாரதி 2 எதிேர சீவக8 Eர எதி ராரவார ாிதன ;
ஆ தH - அ<ஙன இபக ஆரவாாித-ட8; 54ட வ0வி0 கா 2

எதி ேமக ேபால கைணமைழ கா8ற) - சீவகன) ெகாைலெதாழிைல ஏ ற
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வGய வி0 கா காலதிேல எதி த கி0ேபால அ மாாி ெப6த); 2தி

ெவ.ள இ!பா0 ஈ த) - (அதனா பிறத) 2தி ெவ.ள 8 அ +

E/தவ ைற களதி 2! றேப இ%த); இைறBசி 28+ ஆகினா8 ;வி0 அவைர ஊ8மைலயாகினா8.
----------802

ம8ன க. ெவ24> வி:ட மற!பைட ய%வ மாாி

ெகா8=ைன ெயஃகி னீகி 2னி)வி பகழி கா8ற

மி8னவி ாில<2 ெமா.வா. விழி)யி வி%<க வி8ன
த8ைமயா றாைன நீதி தா8விைள யா> கி8றா8.

(இத8 ெபா.): ம8ன க. ெவ24> வி:ட மற!பைட அ%வ மாாி - ேவத க.

சின) வி>த ேபா !பைடயாகிய ெபமைழைய; ெகா0 Sைன எஃகி8 நீகி -

ெகா0H ைன'ைடய ேவலா0 நீகி'; வி02னி) கா8ற பகழி - வி0
வைள) உமி/த அகD; மி8 அவி இல<2 ஒ.வா. - மி8ெனன

ஒளிவி:> விள<2 சிறத வாD; விழி) உயி வா<க - ேவதைர ேநாகி

உயிைர ெகா4>; இ8ன த8ைமயா0 தாைன நீதி - இ)ேபா8ற

த8ைமகளினா பைடகைடைல நீதி; தா8 விைளயா>கி8றா8 - சீவக8
விைளயாட ெதாட<கினா8.

(விளக): ஏைனயா அ3 இ! ெபேபா சீவக ம8ன 2 விைளயா:>!
ேபா8+ எளிதாகவித). (310)
---------803

ேவழெவ4 ேகா:> ெம0ேகா றி8+I8 2தி வாளா
லாழநா வழி) ெந6ேதா ெகா!ளி தழித மாவி8

C/2ட  க4ணி C; நிண)கி H>) ெவ.ெள8

5/ெபற வணி) C ேப யாடக4 >வ) நகா8.

(இத8 ெபா.): ேவழ ெவ4 ேகா:> ெம0ேகா0 தி8+ - களி+களி8 ெவ4

ெகாபாகிய ெம0ேகாைல தி8+; I8 2தி வாளா0 நா ஆழ வழி) - வைளத

2தி வாளினா0 நாைவ அ%தி வழி); ெந6ேதா ெகா!ளி) - 2தியினா0
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வா6 ெகா!ளி); அழித மாவி8 C/2ட  க4ணி C; - இறத 2திைரகளி8
C/த 2ட களாகிய க4ணிைய அணி); நிண)கி0 உ>) - ஊ8 ஆைட

உ>); ஊ/ெபற ெவ. எ8 அணி) - ைறயாக ெவ4ைமயான எ8கைள

மாைலயாக தாி); C0 ேப6 ஆடக4> - C0ெகா4ட ேப6 ஆ>வைத!
பா ); உவ) நகா8 - மகி/) நைகதா8 சீவக8.
(விளக): ெம0 ேகா0 : விைனெதாைக.

இB ெச6'D அ>) வ3 ெச6'D மறகள ேவ.வி எ8= வாைக
திைண )ைறயி8 பா ப>. அஃதாவ)

”அ>திற0 அண<கார வி>திறலா8 கள ேவ:ட8+.”
என-,

”பி;தா; அ8ன பிற/ப ேப6 ஆர

ெகா;தாைன ம8ன8 ெகா>தா8 ;தைல
ேதாேளா> E/த ெதா;ைக )>!பாக

ைளய3 ேசா ைற க)” (ற!. ெவ4. 760)

என- வ ற!ெபா. ெவ4பாமாைலயா= உண க. (311)

---------804

ெவளி +ட 2தி ெவ.ள நிைலயி) ெவ8ப ேவேபா
களி +கி ! பிற/ப

ேப6க. ைககைள 'Bசி I!பி

யளிதைவ பா; யாட 2+நாி ந2 ேவழ

விளிதன க%2 பா+ விலாவி + கிடத வ8ேற.
(இத8 ெபா.): ெவளி + உட0 2தி ெவ.ள நிைல இ) எ8ப ேபா0 - 2தி
நீ<கிய பிணைத'ைடய 2தி! ெபாகி8 நிைல இ9வள- எ8+

கா:>வனேபால; களி + உகி பிற/ப0 ேப6க. ைககைள உBசி I!பி -

கள றி8 நக<க.ேபால ைற 2ைல) பிற/த ப கைள'ைடய ேப6க.
உBசியிேல ைககைள I!பி; அளிதைவ பா; ஆட - சீவக8 அளித

சிற!கைள! பா; ஆட; ேவழ 2+ நாி ந2 விளிதன - ேவழதி8 அேக
யித 2.ளநாிக. அ! ேபாயாடைல க4> நைகதன ேபால Iவின; க%2
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பா+ விலா இ + கிடத - அ9 ேவழைத தி8+ ெசகி கிடத க%2
ப) ேபயாட 2 நைக) விலா றி) கிடதன ேபா8றன.

(விளக): ேவழதி8 அேக ேவழைத தி8+ நி8றன நாிக.. (312)

----------805

கட0விைள யத< க4ட ெபா%திென6 கனித தீ3ெசா

ற;சில3 ைவமி கா<2 ம4ணல< 2மர ெனா8னா

டG8ேம றிாி' தி4ேடா் கா4டH ைமத ெந3ச

திட0பிள தி:ட ெவஃக3 மதம  திறதி8 மிகா .

(இத8 ெபா.): கட0விைள அத க4ட ெபா%தி8 - கடG0 விைள'

உ!பிைன க4ட காலேத; ெந6கனித தீ3 ேசா+ அ;சி0 அ ைவ மிகா<2 -

ெந6ெயா> கலத இனிய ேசாறாகிய அ;சி0 ஒழித ைவக. மி2தா ேபால;

அ4ண0 அ 2மர8 ஒ8னா உடG8ேம0 திாி' தி4ேத கா4டH -

ெபைம மிக சீவக=ைடய, பைகவடG8ேம ெச0H தி4ணிய ேதைர

க4ட-ட8; ைமத - சீவக8 ேதாழ க.; ெந3ச திட0 பிளதி:ட எஃக ம) -

பைகவாி8 ெந<சமாகிய திடைர! பிளத ேவைல ேயதி; அம திறதி8 மிகா -

ேபா  திறதிேல மி2தன .

(விளக): மிகா<2 : உ : இைச நிைற. சீவகைன க4ட ேதாழ களிதிைத
இB ெச6'ளி Iறின .

இத8க4 சீவக8 ேதைர க4> ஊகமிகவராகிய ேதாழ 2

உ!ேபாடளாவிய-ட8 தத3 ைவ மி2) விள<2 அ;சிைல உவைமயாக
Iறிய) மிகமிக SQகமாகி! ெபாி) இ8ப3 ெச6த0 உண க. (313)

---------806

கடாதிற தி:> வானி

படாதிற Uழி தீயி

களகள ழ<2 ேவழ

ப)க8 கா:; யி:டா8

தடாபிைற ம! தி4ைக யபரகா திர<க டமா

ெகாடாபிற 2மாி! ேபா: பிற ெகன ெகா8ற த8ேற.
(இத8 ெபா.): வானி8 கடா திறதி:> களகள ழ<2 ேவழ - கி0ேபால
மதைத! ெபகி களகள எ8+ ழ<2கி8ற ேவழைத; படா திற) ஊழி
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தீயி8 ப)க8 கா:;யி:டா8 - க!ப:டைத நீகி ஊழி தீ!ேபால

ெகாண ) ப)க8 ேபா களைத கா:;னா8; தடா பிைற ம! தி4ைக

அபர காதிர<க. தமா0 - வைளத பிைற ேபா8ற ம! தி4ணிய ைகய

கா0கD ஆகியவ றா0; 2மாி! ேபா. பிற 2 ெகாடா என ெகா8ற) -

தைத காரணதா பிறத ேபாாி0 பிற 2 ெகாைல ெதாழிைல ெகாேடா
எ8+ ெகா8ற).

(விளக): வரகாதிர எ8பதைன தைல ெய8+ அவரகாதிர எ8பதைன
காெல8+ வட*லா I+வராதG8, ேதவ அதைனB சிைத), அபரகாதிர

எ8றா ; ஐராவத ஐராபத எ8றா ேபால; எனேவ, அவரகாதிர ெம8ற)

கா0கைள; இனி, பி8கா0 8கா0 எ8பாள . பிற : அைசBெசா0. 2மாி!ேபா
- க8னி! ேபாமா.

இகவி தலாக தைதைய கா) நி8ற ப)க8 பைகவ தைலசா6தைம
க4> ெபாத0 I+கிறா . (314)

------------807

ம!பினா0 ேவழ Eழா ம8னைர வாG சீறா

கிேதா் தடைக த8னா8 ழ<கி!பா6 மாக. காG

ெனாிதிடா க4Q: Xயாற :>நீ றாகி ெந6ேதா

ெராகி!ேப6 பா; யாட -+சிைல 'ட8+ ெகா4டா8.
(இத8 ெபா.): ம!பினா0 ேவழ Eழா - (ப)க8 ேவழ) ெகாபினாேல

யாைனகைள E/ததி; வாG8 ம8னைரB சீறா - வாலா0 ேவதைரB சீறி; தடைக
த8னா0 ேத கி - )திைகயினா0 ேதைர றி); ழ<கி காG8 பா6

மாக. ெநாிதிடா - பிளிறிB ெச8+ கா0களா ரவிகைள ெநாி); க4Q.

தீயா0 :> ெந6ேத நீறாகி - க4ணி0 எ% ெந!பினா :> 2திைய

)களாகிெகா0ல; ஒகி - (ப)க=) ெகா0ல கதி; ேப6 பா; ஆட - ேப6
பா; ஆ>ப;; உ+சிைல உட8+ ெகா4டா8 - தக ெதா வி0ைலB சின)

ஏதினா8.

(விளக): ஒகி - ஒ ேசர ஆகி; எனேவ, தா= ெகாைல கதி. (315)

-----------ேவ+
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ெகா4டா8 பகழி ெதா>தா8 சிைல கா02 னித
ெதா4ேடா் மிைச' வகளி +Bசி ேமH
வ4டா ! ரவி நிற)மற ம8ன ேமH<

க4டா8 ெசாாிதா8 கைணமாாி கலத த8ேற.
(இத8 ெபா.): ெகா4டா8 பகழி ெதா>தா8 - வி0ைல ைகயிேலதியவ8
கைணகைள ெதா>தா8; சிைல கா0 2னித) - வி0G8 கா0 வைளேத

யித); ஒ4ேத மிைச' உவ களி உBசி ேமH - ேதாி8 ேமH அழகிய

களி றி8 ெந றியிH; வ4தா ! ரவி நிற) - வளமி2 கி4கிணி மாைல

அணித 2திைரகளி8 மா பிH; மற ம8ன ேமHம - Eர+ ேவத மீ);

க4டா8 ெதா>தா8 - அ%)மா+ ேநாகிB ெசாாிதா8; கைண மாாி கலத) சீவக8 ேவெறாற நி8+ ெப6த அ மைழ'ட8 ப)க8 ெசாாித
கைணமாாி' கலத).

(விளக): 'க4டா8' எ8பைதB சீவக8 கைண'ட8 த8 கைண கல!பைத!
ப)க8 க4டா8 என மா +வ நBசினா னிய . கைணமாாி, 'ம8ன க.
ெவ24>' எ8=3 ெச6'ளி Iறிய கைணமாாி. (316)
---------809

ைபெபா ளக! பமகளி யாைன Z:ட3

ெசெபா ென>ேதா் ெதாைகமா கட ேசைன ெவ.ள
நப8 சிைலவா6 நட2<கைண மிBசி ல0லா

லெபா8 மணி!5 ணர மிைலெய8+ நகா8.
(இத8 ெபா.): ைப ெபா8 ளக! பம களியாைன ஈ:ட - ப ெபா8னா0

ஆகிய, க4ணா;ைய ெகா4ட பமைத'ைடய மதயாைன திரளிH;

ெசெபா8 ெந>ேத  ெதாைக - ெசெபா8னாலான நீ4ட ேத  I:டதிH;
மாட0 - ரவி கடGH; ேசைன ெவ.ள - பைடEர 2%விH; அ ெபா8

மணி! 54 அர - அழகிய ெபா8= மணி'மான 5ணணித ம8ன திரளிH;

நப8 சிைலவா6 நட2 கைண மிBசி0 அ0லா0 இைல - சீவக8 வி0G0 இ)
ெவளிவ அபி8 எBசிேல அ0லாம0 ேவ+ இ0ைல; எ8+ நகா8 - எ8றறித

ப)க8 இனி எ<ஙன ெபாவெதன விய) நைகதா8.
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(விளக): இனி நா82 பைடயி= தா8 ெசாாிதா8; ெசாாிதபி8, அவ8

கைணமாாி 8ேப கலததைன க4டா8 எ8+மா. இத 2 8ேப அபா

2ைறத பைடேம0 ைதத அபிைன ைக'ண ) ெத8க - நBசினா கினிய

 ெச6'Dட8 இதைன' ஒ ெதாடராகி I+ க) இ). (317)
-------------ேவ+
810

ஒவேன சிைல' ெமா8ேற 'ைடயேதா களி றி8 ேமலா

னவைர மா பி ெச8ற தறிதில ெனஃக மி8=

ெபாவேரா ம8ன ெர8றா8 ெபாசிைல மடகி யி:டா

வகளி யாைன மீ:டா வா:பைட வா<கி ெகா4டா .

(இத8 ெபா.): ஒவேன - (இ9வா+ நைகத) ப)க8 )ைணயி0லாதவேன;
சிைல' ஒ8ேற உைடய) - (ேசம வி0H இ0ைல) ஒ வி0ேல உள); ஓ

களி றி8 ேமலா8 - ஒேர யாைன Y ) வ)ளா8; எஃக அவைர மா பி0

ெச8ற) இ8= அறிதில8 - ேவெலா8+ அாிய வைரயைனய த8மா பிேல

ைத).ளைத இ8= அறியா8; ெபாவேரா ம8ன எ8றா8 - (ேமH)

ேபா ெச6வாேரா இ9 ேவத க. எ8+ைரதா8; (அ) ேக:ட ம8ன அ3சி)
ெபாசிைல மடகியி:டா - ெபாவத 2ாிய வி0ைல மடகிெகா4டன ;

வகளியாைன மீ:டா - மதயாைனைய தி!பி ெகா4டன ; வா.பைட

வா<கிெகா4டா - வா:பைடைய (ேபா நிைனவி0 இ) தி!பி) உைறயி
ெகா4டன .

(விளக): 'நBசினா கினிய , ப)க8 ெநாதாென8+ வாைள உைறயிG)

அவெனா> ெபார வா<கிய ம8ன கெள0ேலா அ3சி யாைனகைள தி!பின
எ8+, சீவக8 ேதாழ க. வி0ைல மடகி ெகா4டன ' எ8+ I+வ .

'இ8= ம8ன ெபாவேரா?' எ8+ I:; 'நப8 கைணக மிBசிலாய பி8='
எ8+ விளக< I+வ அவ (318)
---------811

ெச<க4மா ெறழி! ப:ட வலாி )வ< ெகா4ட

ச<2வா6 ைவ) நப8 ெறழிதH த+க ணாளி
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ெபா<கிய ழகி8 ேவழ! ேபாின லபி னா ேபா

ற<2தா ம8ன ெர0லா தள )க4 சாபி னாேர.

(இத8 ெபா.): ெச<க4மா0 ெதழிக!ப:ட வலாி )வ ெகா4ட க4ணனா பாரத! ேபா ாி0 ழக!ெப ற வலாிைய ஒ!பாக ெகா4ட; ச<2

வா6 ைவ) நப8 ெதழிதH - ச<ைக வாயி0 ைவ)B சீவக8 ழகின-ட8;
த+க4 ஆளி ெபா<கிய ழகி0 - அ3சாத ஆளியி8 ெப ழகினாேல; ேவழ!

ேபாின லபினா ேபா0 - களி +! ெபதிர. கல<கினா ேபால; த<2தா

ம8ன எ0லா தள ) க4 சாபினா - மா பி0 த<கிய தாரணித ேவத க.
எ0ேலா தள Bசியைட) க4ெணாளி ம%<கின .

(விளக): அவ அ3சினைம க4> ெவ றிB ச<2 ழகினா8. )வ - ஒ!.

(319)

-------------811

அவைர நாக3  றி யாழியா8 கைடய வ8+

கவைர 2ைடய! ப:ட கடெலன கல<கி ேவத

திவைர மா ப8 றி4ேடா் ம3ைஞேய க8 தாென8

ெறாவேரா ெடாவ Iடா வ4ணேம 'ைடய H றா .
(இத8 ெபா.): ஆழியா8 அவைர நாக  றி அ8+ கைடய - திமா0 அாிய
மதர மைலைய நாகதா பிணி)  காலதி கைடதேபா); கவைர

2ைடய!ப:ட கட0 என ேவத கல<கி - காிய அ மைலயினாேல கலக!ெப ற
கடெல8=மா+ ம8ன கல2 +; திவைர மா ப8 தி4ேத ம3ைஞேய -

அழகிய மைலயைனய மா பனி8 தி4ணிய ேத மயிேல; தா8 க8 எ8+ -

சீவக8 கேன எ8+; ஒவேரா> ஒவ Iடா வ4ணேம உைடய0 உ றா -

ஒவட8 ஒவ ேசராதவாேற ற<ெகா> ேதாடH றா .

(விளக): கவைர - ெபமைல'மா. அவ8 பல ைககளா பைட

வழ<கினா ேபால இவ= பைட வழ<2தலாH வ;வாH கேன எ8ப
நBசினா கினிய . (320)
-----------813

ளிமர கா> ேம6த ழ<கழ0 ேபா8+ ைமத8
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ெறளிநல 2மர I றி

ெறழிதன பகழி சிதி

ெயாளிநல -! 28ற  ன 2ைடத ேதேபா

களிநல ம8ன த<க. கட பைட 'ைடத த8ேற.
(இத8 ெபா.): ளி மர கா> ேம6த ழ<2 அழ0 ேபா8+ - கா6த
மரைடய கா:ைட! ப றிய ஆரவாரமி2 அழைல! ேபால; ைமத8 ெதளிநல

2மர I றி8 ெதழிதன - சீவக= ெதளிநலைடய அவ8 ேதாழ தபிய
I +வைன! ேபால ழ<கின ; ஒளிநல உ! 28ற ஊ ன 2 உைடதேத
ேபா0 - (அ ழகிைன ேக:>) ஒளி' அழ2 உைடய உ!மைல ஊ

ெவ.ளதிேல கைரதா ேபால; களிநல ம8ன த<க. கட0 பைட பகழி சிதி

உைடத) - களி! அழ2ைடய அரசாி8 கட0 ேபா8ற பைட ைகயிH.ள

அகைள' எறி)வி:> ஓ;ய). (321)
-------------814

உ+பைட ம8ன தைம

'ட றிெயா8 றா= மி8றிB

சி+பைட யவ க. ெவ8+

ெச2!பேவா ெவ8ன ேவ4டா
ெசறிெயயி றாளி ேவழ!

ேபாின3 ெச2த த8ேற

-+G ெயா8+ தாேன

கைலயின ட றி ற8ேற.

(இத8 ெபா.): சி+ பைடயவ க. உ+பைட ம8ன தைம - சிறிய பைடயின

ெபபைட'ைடய ேவத கைள; உட றி ஒ8றா= இ8றி - வதி தமகேகா
ெக>தி' இ0லாம0; ெவ8+ ெச2!பேவா எ8ன ேவ4டா - ெவ8+

ேபா2வேரா? எ8+ ஐ'ற ேவ4டா; ெசறி எயி + ஆளி ேவழ! ேபாின ெச2த)
அ8ேற? - ெந<கிய ப கைள'ைடய ஆளி ஒ8ேற களி +! ெப< I:டைத

ெக>தத8ேறா?: உ+G ஒ8+தாேன கைலயின உட றி + அ8ேற?- வGைம
மி2 G ஒ8ேற மா8 I:டைத ெக>த) அ8ேற? இவ ைற க4> ெதளிக.

(விளக): பி8னிர4ட;' எ>) கா:>வைம (322)

-------------
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815

ந0லைவ ாி' மாத

நாதக பிைழ) Eழா

வ0லைவ ாி' மாத 

கதிர ெமா8+ வாயா

ெவ0வேதா 2ணதி8 மிகா

ெவ றிைல வி;= ேவலா

மி0ைலேய ெவ8றி தீைம

யிட<ெகா4ட மனதி னா ேக.

(இத8 ெபா.): ந0லைவ ாி' மாத நாதக பிைழ) Eழா - ந8ைம

ெச6' மனைடயா 2 வா:க. தவறி ெகடமா:டா; ெவ0வேதா - ெவ றிைய!
ப றி I+வதாயின; 2ணதி8 மிகா ெவ றிைல வி;= ேவலா - ப4பி

சிறதா ெவ றிைலைய எதிாிக.ேம0 வி;= ேவ0ேபால ெவ8றி த;
அ0லைவ ாி' மாத 2 அதிர ஒ8+ வாயா - தீைம ெச6'

மனைடயா 2! பைடகளி0 ஏ) வா6கா); தீைம இட<ெகா4ட

மனதினா 2 ெவ8றி இ0ைல - தீைம 2;ெகா4ட -.ளதா எ!ேபா)
ெவ றியி0ைல.

(விளக): 'அ0லைவ ாி' மாத 2 ந0லைவ ாி' மாத ' என I:;

'தைதைய வGதி ேகாட 2 ஒ!ப:டவ 2! ப)க8 Iறிய க:;ய<கார8
C/Bசிைய தீைம ெச6வா 2 ந8ைம ாிததாகி I+வ . சிற!பினேத

ெகா.க.

2ணதி8 மிகா , தீைமயிட< ெகா4ட மனதினா எ8பைவ :>. தீைம -

பிற மைன நயதலாகிய தைதைய விபிய). 'இனி ேவ+ ெபா.தேம=
அத 2 இையபி8+' எ8= நBசினா கினிய I றிைன ேநாகி8 ேவ+

ெபாD பிற Iறின எ8+ ெதாிகிற).

இதனா0 ேதவ 'அற ெவ0H பாவ ேதா 2' எ8= பழெமாழிைய

வ +ேதாதின எ8க.

நாதக - வா.. அதிர - அ. 2ணதி8 மிகா ெவ றிைல வி;=

எ8றத ேக ப தீைமயிட< ெகா4ட மனதினா ேவ0 வி;= ெவ றிைலயா;
அவ 2 ெவ8றி இ0ைல என- ெகா.க. (323)
------------
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816

2ைழ'ைட கதி னா.க4

ேகாைண!ேபா ெச6த ம8ன

மைழயிைட மி8னி ெனா6தா

மைறதன வி3ைச ேவத

ைழயிைட சி<க ம8னா8

ெமா6யம ேரதி யா தா

விழ-ைட Eதி U

வி!ெபா> மGத த8ேற.

(இத8 ெபா.): 2ைழ உைட கதினா.க4 ேகாைண! ேபா ெச6த ம8ன 2ைழ'ைடய கதா. தைத காரணமாக மா+ப:ட ேபாைரB ெச6த ேவத க.;
மைழயிைட மி8னி8 ெநா6தா மைறதன - கிGைட மி8ேபால! ேபான இட

ெதாியாம0 விைர) கரதன ; வி3ைச ேவத ைழயிைடB சி<க அ8னா8

ெமா6 அம ஏதி ஆ தா - (கிGேல நி8+ ேபாைர க4;த) விதியாதர

ேவத க. ைழயிேல நி8ற சி<க ேபா8ற சீவகனி8 ெசறித ேபாைர! க/)
ழ<கின ; விழ- உைட Eதி U வி!ெபா> மGத) - விழா நைடெப+

ெதகைள'ைடய பழபதி (சீவகைன காண) வி!பதினா0 மிக).
(விளக): ைழ, இ0லற 54ட 2 Iறி +.

ேகாைண!ேபா - அற<ேகா;B ெச6' ேபா . வி3ைச ேவத - இவ 8னேர
தமரசிள< 2மாியாகிய தைதயி8 ெபா:> நிக% இ! ேபாாிைன

கி8மிைசயி) க4;த விதியாதர . சி<க ம8னா8 : சீவக8, வி!ெபா>
எ8ப) சீவகைன காQ வி!பேதாேட எ8ப)பட நி8ற). (324)
-----------817

பா மிைச 'லக ேம)

ப>கள< க4> ப றா

ேபா க களி + ெவ4ேகா

>ழதெச3 சா0ெகா4 மா பி8

சீ க ேதாழ CழB

சீவக8 திவி8 சாய0

வா க ைலயி னாைள

மைனவயி ெகா4> கா8.
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(இத8 ெபா.): சீவக8 ப றா ேபா க களி + ெவ4ேகா> உ%த ெச3சா0

ெகா. மா பி8 சீ க ேதாழ Cழ - சீவக8, பைகவைடய ேபா களதிேல

யாைனயி8 ெவ4ேகா> கீறிய சிவத சாைல ெகா4ட மா பினரான சிற! மிக
ேதாழ க. Cழ; பா மிைச உலக ஏ) ப>கள க4> - உலகிேல உய தவ
க% ேபா களைத க4> களேவ.வி ;); திவி8 சாய0 வா க

ைலயினாைள - திமகளி8 ெம8ைமைய ெகா4ட வாாி+கிய ைலயாளாகிய
தைதைய; மைனவயி8 ெகா4>கா8 - த8 மைன2 அைழ)B ெச8றா8
(325)

-----------818

ெந6கழி ைவக! ப:டா ெந6!பத0 கிடத! ப:டா

2ழி ெயஃக நா; யிபினா ேபாழ! ப:டா

ைமகிழி ெதா%2< க4ணீ மாநில )2க! ப:டா

ைககிழி ெகா>க! ப:டா கலபல ந0க! ப:டா .

(இத8 ெபா.): ெந6கிழி ைவக!ப:டா - (பைட கிழித 4களி0) ெந6

ேதா6த )ணி ைவக!ப:டா ; ெந6!பத0 கிடத!ப:டா - ெந6 நிைறத

சாGேல கிடத! ப:டன ; எஃக 2ழி நா; இ!பினா ேபாழ!ப:டா -

பைடக. 2த இடைத ஆரா6) வாளினா பிள) வா<க!ப:டன ; கலபல
ந0க!ப:டா - (இ9வா+ ேபாாி0 வி%!4 ப:ேடா எ0ேலா) அணிகல8
பல- ெகா>க!ப:டன ; ைம2 இழி) ஒ%2 க4ணீ மாநில)

உ2க!ப:டா - ைமயி0 ேதா6) வ;' க4ணீ ெகா4>  ற அ%மா+

ேபாாி0 இறதவ எ0ேலா; ைக கிழி ெகா>க!ப:டா - ைக நிைறத ெபா8
;!ைப ெகா>க!ப:டன .

(விளக): ப:டவ  றதா 2 கிழி ெகா>க!ப:ட).

ெந6கிழி - ெந6யி0 ேதா6த )ணி. ெந6!பத0 - ெந6யி:> ைவத சா0

ைககிழி - ைகேயாைல. அஃதாவ) : இ8னா இ8னைவ ெப+க எ8+ ஓைலயி0
எ%தி ெகா>) மானிய வி>த0. (326)
------------
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819

)மர! ெபா) ேபால %ெம' 4க D றா 

கி)ம ெத8ன ந0லா ாி%)ேசா் கவள ைவ)!

ப)க8 பாைவ மா பி ென6கிழி பயிலB ேசா்தி

Sதிமயி  )கி 2! பாய 2ெகன *கி னாேன.
(இத8 ெபா.): )மர! ெபா) ேபால %ெம' 4க. உ றா 2 - திய
மர<களிைடேய ெபா) ேபால ெம6ெயலா 4கைள ெகா4டவ 2; இ)

ம) எ8ன ந0லா இ%) ேச கவள ைவ) - இ) தக ம) எ8+ ம)வ
மகளி ெந6கலத கவளைத ைவ!ப; ப)க8 பாைவ மா பி8 - ப)க=ைடய

அக8ற மா பிேல; ெந6கிழி பயிலB ேச தி - ெந6)ணிைய! ெபாத அைட);
Sதிமயி  )கி0 2!பாய 2க என *கினா8 - எGமயிரா ெச6த உ.ேள )ணி
ெபாதிய ச:ைடயிேல 2க எ8+ சீவக8 காதன8.

(விளக): 2!பாய - ச:ைட. *கினா8 - காதா8. ைவ) - ைவ!ப. இைவ

யிர4> ெச6'ளா= ேபாாி 4Q றா 2B ெச6' ம)வ Iற!ப:ட).

4ணின) ெபைம2 )மர!ெபா) உவைம : ”ைழப> )மரேபா0

எ9வா' பைடSைழ த+த இட=ைட வி%!4” எ8றா பிற (தகN ). ெம6

%) எ8க. இ%) - ெந6. மயி 2!பாய - கபளிB ச:ைட. இதைன ”எG

மயிரா ெச6த ச:ைட” எ8ப நBசினா கினிய . (327)
-----------820

பா ெக% ைபெபா8 ற8னா

ப4ணவ =வ மாகி

Y ெக% விழ- ெச6தா< 2+ெபா Dவ!ப ந0கி
தா ெக% மி8= Eசி தனிவட திைள2 மா ப8

ேபா ெக% கள)! பாவ லெபா> ேபாகி னாேன.
(இத8 ெபா.): தா ெக% மி8= Eசி தனி வட திைள2 மா ப8 - தா
ஒளி Eசிய ஒ!ப ற ) வட பயிH மா பனா8 சீவக8; பா ெக% ைபெபா8

த8னா0 ப4ணவ8 உவ ஆகி - பாைறயி ெபாதிய பசிய ெபா8 ெகா4>
அக8 உவ சைம); ஊ ெக% விழ- ெச6) - நகாி ெபாதிய திவிழா

நடதி; ஆ<2 உ+ ெபா. உவ!ப ந0கி - அ<ேகேய மி2ெபாைள வறியவ மகிழ

அளி); ேபா ெக% கள)! பாவ லெபா> ேபாகினா8 - ேபா  களதிேல

ேந த பாவைத' ெவ+!ைப' நீகினா8.
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(விளக): ெச றவைரB ெச2த0 அறேம ஆயி= இவ ஆதியான பைகவ

அ0லாைமயி8, 'பாவ' எ8றா . ல - எ8ன ெச6)வி:ேடா எ8ற ெவ+!.

ப4ணவ8 உவ - அக கட-. தி-வ. உ+ெபா. - மிக ெபா..(328)

------------821

ெச6தவ! பாவ ெம0லா தீ தி> தீ த8 பாத

ெம6திய ேசட< IG திைற3 ெதா%) வா/தி

ைமய+ மணியி ெச6த வலாி யதனீ ெகா4டா8

ைவயக மளிக நீ4ட வலாி தடைக யாேன.

(இத8 ெபா.): ைவயக அளிக நீ4ட வலாி தடைகயா8 - உலைக

கா!பத 2 நீ4ட, வலாி யி«ைக'ைடய ெபாிய ைகயினா8; ெச6த அ! பாவ

எ0லா தீ தி> தீ த8 பாத எ6திய ேசட - பல பிற!பி= ாித அ!பாவ

%) நீ2 அகனி8 திவ;களிேல ெபாதிய நி மாGயைத'; ைம அ+

மணியி8 ெச6த வலாிய த8 நீ - 2 றம ற இைழ)B ெச6ய!ப:ட

வலாியி0 உ.ள நீைர'; Iவி) இைற3 ெதா%) வா/தி ெகா4டா8 I-வி) வண<கி ெதா%) வா/தி ஏ + ெகா4டா .

(விளக): Iவி) - விகார. I-வி) - I!பி:>. வலாி வ;வாக மணிக.
இைழ) உேலாகதா ெச6ய!ப>வ). வலாி ைகயி கிடத0 சிறத
இலகண.

ேசட - பGயிட!ப:ட ெபா.. தீ த8 - அக8. வலாி - ச<2 வ;வமாகB

ெச6ய!ப:டெதா 5ைச! பாதிர. வலாி தடைக - ச<கேரைக கிடத ெபாிய

ைக. (329)
----------ேவ+
822

கமணி ய%திய காம ெச<கதி 

திமணிB ெச!ெபனB ெசறித ெவைல
யமணி யலவ மெபா ெகாபனா.
ெபமண கிழைமயா ேப கி8றேத
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(இத8 ெபா.): கமணி அ%திய காம ெச<கதி  திமணிB ெச!என - காிய
மணிைய அ%திய அழகிய சிவத கதிைர'ைடய மணிB ெச!ெப8=மா+; ெசறித

ெவைல - ெந<கிய வி!5:> ைலகளிேல; அமணி அலவ அ ெபா8

ெகா அனா. - அாிய மணிக. அைச' அழகய ெபா ெகா; ேபா8ற தைதயி8;
ெபமண கிழைம யா ேபகி8ற) - ெபாிய மணதி8 இய0 இனி எமா0
விளக!ப>வ).

(விளக): ெபமணமா கிழைமெயன மா +வ நBசினா கினிய .

கமணி - நீலமணி; இ) ைலக4Q2வைம. ெச<கதி  திமணி எ8ற),

ெச9ெவாளி'ைடய மாணிக மணிைய. மணிB ெச! ைல2வைம. மணகிழைம
எ8ற) திமணதி ெச6' கரண<கைள. இதைனB 'சமாவ தன' எ8ப. (330)

------------823

நா82* றாயிர< 2ட) ந0லன

வா8றயி பாெனேயா டழகி தாநிைற

U8றிக/ ேவGனா8 ேவ.வி I ம.

ேகா8ெறா+ காவல8 ெகா4> 8னினா8.

(இத8 ெபா.): ஊ8 திக/ ேவGனா8 ேவ.வி2 - ஊ8 ெபாதிய ேவேலதிய

சீவக8 திமண ேவ.வி2; ஊ ம. ேகா8 ெதா+காவல8 - ஊரா விய2

அரச=ைடய ஆநிைர காவல8 (நதேகா8); நா8+ *றாயிர 2ட) - நா82

*றாயிர 2ட<களிேல; ந0லன ஆ8 தயி பா0 ெநேயா> அழகி) ஆநிைற) -

ந0லனவாகிய ப தயிைர' பாைல' ெந6ைய' அழ2ற நிைற); ெகா4>

8னினா8 - (எ>)) ெகா4> தG0 வதா8.

(விளக): இழேத எ8+ ஊரா மD சBசத ம8ன=ைடய ெதா+

காவல= ஆ. அரச=2ாிய ஆநிைரயி8 தைலவ8 எ8பேத எ9வாறாயி=

ெபா) ெபா. 'ம8னிைர ெபய )' (சீவக, 440) 'ம8னவ8 னிைர' (415) என
8ன வதன கா4க.

இ)த0 சமாவ தன நடவா நி க! பBைச 2தப; I+கி8றா .

(சமாவ தன - பிரமசாிய ;த 2B ெச6'<கிாிைய. பBைச 2த0 - வாிைச

வத0). (331)
-----------
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824

வைளநிற வா ெசெந லாிசி! ப4;ேயா
டளவ+ சகைர! ப4; யா தன
பிளவிய0 பய+ெப6 ப4; '!நீ

விைளவைம ப4;யி8 ெவ+த தா<ெகா பால
(இத8 ெபா.): வைள நிற வா ெசெந0 அாிசி! ப4;ேயா> - ச<2 நிறைடய
நீ4ட ெசெந0 லாிசி! ப4;'; அள- அ+ சகைர! ப4; ஆ தன -

அளவ ற சகைர! ப4;' நிைறதன; பிள- இய0 பய+ ெப6 ப4; -

உைடக!ப:ட பய+ ெப6த ப4;'ட8, நீ விைள- அைம உ!! ப4;யி8 -

நீாி0 விைள' உ!! ப4;'; ஆ<2 ஓ பா0 ெவ+த) - அத மைனயிேல ஒ

பகதி0 ெசறித).

(விளக): வைளநிற அாிசி, வா ெசெந0 அாிசி என தனிதனி I:>க. ப4; -

வ4;. பிள- இய0 பய+ - ப!பாக உைடத பய+. நீ விைள- அைமஉ! என

மா+க. (332)
825

சிைன)ண ழவன பலவி8 றீ<கனி

கைன)வ4 >ழ0வன வாைழ மா<கனி

ெயைன)ள கிழ<2கா6 2ெகா ேடதிய

சனதினா றைகதிட ெபறா) தாெனா பா0.

(இத8 ெபா.): பலவி8 சிைன )ண ழ- அன தீ<கனி - பலவி8 கிைளகளி0
உ.ள ெகாதிைன 'ைடய ழ- ேபா8ற இனிய கனி'; வ4> கைன)

உழ0வன வாைழ மா<கனி - வ4>க. ர8+ உழH வாைழ கனி' மா<

கனி'; கிழ<2 கா6 22 எைன) உள - கிழ<2< கா' 2) எ9வள-

உ.ளனேவா; ஏதிய சனதினா0 - அ9வளெவ0லா ஏதிய மகளா0; தைக)

தா8 ஒ பா0 இடெபறா) - ெந<கி ஒ பகதா8 இட ெபறா).

(விளக): )ண  தீ<கனி, ழவன தீ<கனி என தனிதனி I:>க.

”கான!பலவி8 ழ- ம. தீ<கனி” எ8றா மைலப>கடாதி= (511). கைன)

- ெசறி) எனி=மா. 22 - 2). சன - மாத . (333)
------------
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826

மரகத மணி! ப< கா6ெகா. வா82ைல
கவ ப% கா62ைல கனிய கா-றீஇ
யிவ த ெம0Gைல கா- ேமதிய

-வாியா6B ெசாாிதிட ெபறா) தாெனா பா0.
(இத8 ெபா.): மரகத மணி! ப<கா6 ெகா. வா8 2ைல - மரகத மணிேபாH
ப< காயைள ெகா4ட 2ைல'; கவ ப%கா6 2ைல - விபதக

ப%கா6 2ைல'; கனிய கா -றீஇ இவ த ெம0Gைல கா-  றிH
காவ;யிேல ெகா4> வ), பர!பி ைவதி2 ெவ றிைல! படGைக';

ெசாாி) ஏதிய உவாியா6 - (ம) வ)) ெசாாிதி>தலா0 உய த ெவ.ளமாகி;

ஒ பா0தா8 இட ெபறா) - ஒ பகதா8 இட ெபறா).

(விளக): ப<கா' ப%கா' பா2வைக. ஏதிய - உய த. 'ேவ4;ய'

எ8பUஉ பாட. படGைக - ெப:;.

கவ ப%கா6 : விைனெதாைக; க4ேடா ெந3ைச கவ ப%கா6 எ8க.

ப%கா6 எ8ற) பாகிைன. கா-கா-த;. இதைன இ காலதா காவ; எ8ப .

ெம0Gைல, ெவ றிைல : விைனெதாைக. உவாி - ெவ.ள. (334)
-----------827

ச4பக தமநக தமால ம0Gைக

த4க% நீெரா> 2வைள தாமைர

வ4;ன மிைசெகாள வாச! 5Bைம

ெகா4டவ 2ழாெபாG - ற தா<ெகா பா0.
(இத8 ெபா.): ச4பக தமநக தமால ம0Gைக த4 க%நீெரா> 2வைள
தாமைர - ச4பக தமநக ெகா%) பBசிைல' ம0Gைக' த4ணிய

க%நீ 2வைள' தாமைர' ஆகிய; வாச! 5Bைம வ4;ன மிைசெகாள மண+ மல B ைமைய வ4>க. ெமா6க; ெகா4டவ 2ழா ஆ<2 ஒ பா0

ெபாG- உ ற) - ெகா4>வதவ திர. ம ெறா பகதிேல அழ2 ற).
(விளக): தமநக - மெகா%). தமால - பBசிைல எ8=ெமா
ந+மணைடய ெகா%). (335)
----------------
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828

ஆ ெக% 2ற>C: டாழி ேபா8றவ8
சீ ெக% வளமைன திைள) மாசன<

கா ெக% கடெலன கலத வ0லUஉ
பா ெக% ப%மர! பறைவ ெயாதேவ.

(இத8 ெபா.): ஆ ெக% 2ற> C:> ஆழி ேபா8ற அவ8 சீ ெக% வளமைன -

ஆ ெபாதிய 2ற> C:>ைடய சகர ேபா8ற க)க=ைடய சிற!!

ெபாதிய வளமைனயிேல; மாசன திைள) கா ெக% கட0 என கலத -

மகளி8 திர. ெந<கி (ஒGயினா ) கைம ெபாதிய கட0ேபால கலதன;

அ0லUஉ பா ெக% ப%மர! பறைவ ஒதேவ - அஃத8றி அ மக. ெதா2தி

(பய8ெகா.D ைறயா0) நிலமிைச ெபாதிய ப%த மரதி பறைவகைள'
ேபா8றன.

(விளக): அB ேகா2< 2ற> மாளிைக2, ந>- ேபா2 ஆ
ெத-கD2, விளிபி C:> மதிH2 உவைம. ம +, மைனையB Cழ

வாிைச! ெபா.க. நிைறதG8 கட0 ேபா8ெற8+மா.

ஆ - ஆரகா0. 2ற> - ேத 2ட. மாசன - மிக மாத ; மக:I:ட. ஆழி ேத.. இ) சீதத=2 (அ0ல) சீவக=2) 2>ப பார மத 2
உவைமயாக வத) என ெகா.ளி=மா. (336)
-----------------829

ைக'ைற ெய%தின ைகெநா ேதட+

ைதெயன வி!பம ற8ன தாதலா8

ைவயக ம<கினி8 வா/ந ம றிவ8

ெச6தவ நமகிைச ெக8னB ெச8றேத.
(இத8 ெபா.): ைக உைற எ%தின ைக ெநா) ஏ> அ+) ஐ என இ!ப -

வத வாிைசகளி8 கணைக எ%தியவ க. ைக வதி! ப:ேடாைலகைள கிழி)
வியதிைள!பாறி இ!பா க.; அ8ன) ஆதலா8 - வாிைச அ<ஙன மி2தலா0;
ைவயக ம<கினி8 வா/ந - உலகிைட வா/கி8றவ க.; இவ8 ெச6தவ

நம2 இைசக எ8னB ெச8ற) - இவ8 ெச6' தவ நம2! ெபா)வதாக
எ8+ நிைன2மா+ சமாவ தன நைடெப ற).
(விளக): தவ: சமாவ தன. ம + : அைச.
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ைக'ைற - வாிைச! ெபா.. ஐெயன : 2றி!B ெசா0. ெச8ற) - நிக/த). (337)
--------------830

வாலாி க%விய வ4ணB ெசன0

காGய G-ளி' களி+ மா/தவ4

ேகாலநீ  2வைள' மைர' 5)வ4
டாGவ4 22பா6 தட<க ளானேவ.

(இத8 ெபா.): வா0 அாி க%விய வ4ண ெசன0 - ெவ.ளிய அாிசிைய

க%விய அழகிய சிவத க%நீ ; கா0 இய0 இ-ளி' களி+ ஆ/) - கா ெறனB

ெச0H 2திைர' களி+ அமிழ; அவ4 ேகால நீ  2வைள' மைர' 5) -

அ<ேக அழகிய நீ ! 5களாகிய 2வைள' தாமைர' மல ); வ4> ஆG -

வ4>க. ர8+; வ4 22 பா6 தட<க. ஆன - மி2தியாக! பறைவக. பா'

நீ நிைலகளாயின.

(விளக): வாலாி - ெவ.ளிய அாிசி. காGய0 இ-ளி - கா ெறன விைர' 2திைர.

ஆHத0 - ஒGத0. 22 - நாைர. (338)
--------------831

உ>!பன )கி0கD ைர2 நான

ெதா>தன மாைல'< 2ைழ'3 சாத<
ெகா>!பவ ெகா.பவ E/த ப0கல
ம>)வி4 5தேதா ரழகி8 மிகேத.

(இத8 ெபா.): உ>!பன )கி0கD - உ>!பனவாகிய ஆைடகD; உைர2

நான - 5சிெகா.D %2ம; ெதா>தன மாைல' - க:ட!ப:ட

மாைலகD; 2ைழ' சாத - 2ைழகD சதன; ெகா>!பவ ெகா.பவ
E/த ப0கல - எ>) ெகா>!பவராH வா<2ேவாராH E/த!ப:ட

பலகல<க.; அ>) வி4 5தேதா அழகி8 மிக) - ெந<கி வானிேல மல த
மீ8கைள! ேபா8றதாகிய அழகிேல ேமப:ட).

(விளக): கல8க. E/த!ப:ட அ9விட வி45த அழைக ஒத) எ8பதா.
உ>!பன, ெதா>தன:  ெறBச<க.. (339)
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-------------833

ாில<2ெபா கி4கிணி யிர<2 ேமாைச'

லமா Hவ கட ெலாGயி8 மிகேவ.
கல<க% மரவ< கைன யா2வா
சிலெபாG யரவ மிBசி0 சீ!பவ

(இத8 ெபா.): கைன ஆ2வா சில ஒG அரவ - ெபாாி கறிக.

சைம!பவாி8 சிலெபாG2 ஒG'; கல க% அரவ - உ4கல க%-
ஒG'; மிBசி0 சீ!பவ இல<2 ெபா கி4கிணி இர<2 ஓைச' - எBசி0

மா +ேவாாி8 விள<2 கி4கிணிக. ஒG2 ஒG'; உல மா0 உவ 

கட0 ஒGயி8 மிகேவ - ழ<2 ெபாிய உ! கட0 ஒGயி= மி2தன.

(விளக): நBசினா கினிய 829 த0 832 வைர ஒ ெதாட ஆகி, அவ ைற

829, 832, 830, 831 ஆக ைற!ப>தி, 'ைவயக ம<கினி8 வா/ந ம றிவ8 ெச6தவ நமகிைச ெக8னB ெச8றேத' எ8= 829-ஆ3 ெச6'ளி8
பி8னிர4ட;கைள ெகாண ) 832 ஆ ெச6':2! பி8ேச )!

ெபாDைர!ப .

உல - ழ<2. க% : க%- எ8பத8 இைட2ைற. இ நா82
ெச6':கD உய - நவி சி.

க%- எ8= ெச6'ெமெனBச) ஈ +யி ெம6' ெக:> க% என

நி8ற). கைன - ெபாாிகறி. மிBசி0 - )ரா0. சீத0 - I:>த0. இர<2 -

ஒG2ம. உல - ழ<காநி8ற. (340)

-------------ேவ+
833

ழிவா6 0ைல மாைல 2லா< 2ழG னாD

ழிவா6 தீெயா ெடா2 ெமாளி+வா: டடைக யா=

மாழிவா6 விரG காம னெபா> சிைலைக ேயத

தாழிவா6 2வைள வா:க: ைடயலா பரவB சா தா .
(இத8 ெபா.): ழிவா6 0ைல மாைல 2 உலா 2ழGனாD - மல !
ெப:;யி0 இத 0ைல மாைல யணி) மண<கம%< Iதைல'ைடய
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தைத'; ஊழிவா6 தீெயா> ஒ2 ஒளி+வா. தடைகயா= - ஊழிகால
தீைய! ேபா8+ விள<2 வாேளதிய தடைகB சீவக=; காம8 அெபா> சிைல

ஆழிவா6 விரG8 ைகேயத - காம8 அைப' வி0ைல' விர சரடணித

விரைல'ைடய ைகயி0 ஏத; தாழிவா6 2வைள வா.க4 ைதயலா பரவB

சா தா - தாழியி0 மல த 2வைளயைனய வா:க4 ம<ைகய பரவி நி க

ஓாிைகயிேல ேசர இதன .

(விளக): 2 - மண. 2ழGனா.: தைத. ஊழிவா6 தீ - ஊழி ;வி0 உலைக
அழி2 ெந!; இ) சீவக8 ேபரா றH2 உவைம. தடைகயா8 - சீவக8.
ஆழி - ேமாதிர; விர சர>மா. ழிவா6 - 5!ெப:;. (341)
---------------834

இ8னிய ழ<கி யா !ப E4ெடாி திகழ ேவத

)8னின பலாசி ெச6த )>!பிென6 ெசாாி) ேவ:ப

ெசாாிதன8 Eர ேன றா8 வலாி யதனீ ெகா4டா8

8= விள<2 ெவ.ளி ைளெதழ க ன8னா8.

(இத8 ெபா.): இ8னிய ழ<கி ஆ !ப - இனிய இைச கவிக.

ழ<கிெகா4;க; ஈ4> எாி திகழ - மி2தியான தீ விள<2மா+ : ேவத

)8னின - மைற'ண த சீவக=2 ெந<கிய அதண ; பலாசி8 ெச6த )!பி8

- ரசமரதா ெச6த )>!பினா0; ெந6 ெசாாி) ேவ:ப - ெந6ைய வா )

வள க; ெவ.ளி ைள) எழ - ெவ.ளி ைளத அளவிேல; Eர8 மி8 இய0

கலச ந8னீ ெசாாிதன8 - சீதத8 ஒளி ெபாதிய கலசதிேல ந8னீைர

வா தன8; க8 அ8னா8 8= ஏ றா8 - கைன! ேபா8ற சீவக=
கதி ஏ றா8.

(விளக): அரச 2 வணிக2 மதிரதிH ததிரதிH சிறி) ேவ+பா>
உளேத=, தா8 இர4> 2லதி 2 உாிய சட<2 நிக/)த 2ாியனாதG8,
பிற 2 ெதாியாம0, த8 2லதி ேக ற சட<2தாேன நிக/தினாென8ப),

பிற 2 ெதாி'மவ றி 2 க%வா6 கதினாென8ப) ேதா8ற, '8='
எ8றா . 8=த0 - க)த0. (342)
-----------------
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835

இ:ட- தாிய மி8= ெமாிமணி! ப தார

ம:டவி/ ேகாைத ெவ6ய வைல தா<க லா றா

ெந:;< Iத லாட ேனா்வைள 8ைக ப றி

க:டழ0 வல<ெகா4 டா6ெபா க:;றா ேனறி னாேன.

(இத8 ெபா.): இ:ட உதாிய மி8= எாி மணி! பதார ம:> அவி/

ேகாைத ெவ6ய வைல - அணித ேமலாைட' ஒளிவி> மணிமாைல', )
மாைல', மண விாி' மல மாைல' ெவ6யனவாகி வள ைலகD

ஆகியவ ைற; தா<க0 அ றா ெந:;< Iதலா. த8 - தா<க இயலாத நீ4ட

காிய Iதைல'ைடய தைதயி8; ேந வைள 8னைக ப றி - ஒத வைளயணித

8ைகைய! ப றி; க:டழ0 வல ெகா4> - க:டழைல வலமாக வ); ஆ6ெபா8

க:;0 ஏறினா8 - ஆரா6) ெச6த ெபா க:;ைல அைடதா8.

(விளக): க:;ேல+த0 எ8ப) ஒ திமணB சட<2. இ) ப றி! ெப<கைத
இலாவாண கா4டதி0 க:;ேல றியெத8= காைதயி0 விளகமாக
Iற!ப:;கி8ற). (343)
----------------836

மதிர தரச8 காத8 மாதர பாைவ த8ைன

க)க8 சி+வ8 ேவ:ட க;விைன ெநா;யி8 ம ேறா

ரதர விபி ேறவ  கதிபதி யாய ேகாமா

னிதிர8 றன2 மாகா ெத8ப) நடத த8ேற.
(இத8 ெபா.): மதிரதரச8 காத0 மாத அ பாைவ த8ைன - வி3ைச
ம8ன8 அ82ாிய மகளாகிய பாைவ தைதைய; க)க8 சி+வ8 ேவ:ட

க;விைன ெநா;யி8 - க)க8 மகனான சீவக8 மணத மணவிைனைய Iறி8;
ம + ஓ அதர விபி8 ேதவ 2 அதிபதி ஆய ேகாமா8 இதிர8 தன2 ேவேறா ந>வாகிய வானதிேல வானவ 2 தைலைம ெப ற ேகாமானாகிய
இதிர=2; ஆகா) எ8ப) நடத) - இயலா) எ8=மா+ அ) நிக/த).

(விளக): அதர வி - விபாகிய அதர எ8ப நBசினா கினிய .

மதிதரச8 எ8ற) கHழேவகைன பாைவ : தைத. க;விைன - திமணவிைன.

ெநா;த0 - I+த0. 'ம +' 'ஓ ; இர4> அைசB ெசா க.. அதர வி :

இெபயெரா:>மா இனி, மாக வி எ8றாற ேபா8+ அதர எ8ற) 5மி2
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வா=லகி 2 இைடயிH.ள ெவளிைய எனHமா. ேகாமா8 - வாளா இதிர8
எ8= ெபய மாதிைரயா6 நி8ற). (344)
--------------837

அ;மைன பவள மாக வெபானா லல2 ேசா்தி

;மணி ய%திB ெச6த ாிகா/ ெந றி /க
க;மல மாைல நா றி கபல விதான< ேகாG

யி>ைக ம3சி Cழ மணவைற யிய றி னாேர.
(இத8 ெபா.): அ;மைன பவள ஆக -  +B வ பவள! பலைகயா0

நிைற); அெபானா0 அல2 ேச தி - அாிய ெபா8னா0 ைகயல2 ேச );

;மணி அ%திB ெச6த ாிகா/ ெந றி /க - ;யிேல மணிைய அ%தி
நா:;ய ெபாிய U4களி8 ெந றி மைற'மா+; கபல விதான ேகாG -

கபலமாகிய ேம க:;ைய க:;; க;மல மாைல நா றி - மணமி2

மல மாைலகைள Uகி, இ>ைக ம3சின Cழ - இ>கி8ற அகி ைக கிெலனB

C%மா+; மண அைற இய றினா - திமண அைறைய அைமதிதன .

(விளக): அல2 - சலாைக. ;மணி - Cளாமணி. ாிகா/ - பாிய U4.

கபலவிதான - )கிலாலாய ேம க:;. ம3 - கி0. (345)

---------------838

ஐ)8 ற>த ெச0வ

தமளி8 றிய றி! 5ப:

ெடதிர ெவழினி வா<கி

யி8க வாசB ெச!3

சதனB சாதB ெச!

த4மல மாைல ெப6த

விதிர நீலB ெச!

மிைளயவ ேரதி னாேர.

(இத8 ெபா.): ஐ) 8+ அ>த ெச0வ) அமளி 8+ இய றி - ஐதாகிய
ஒ8+ 8றாக! ப>த ெச0வ உ+ ப>ைக 8+ அைம); 5மப:>

எதி எழினி வா<கி - அழகிய ப:;னா0 ஆகிய ெபாறி திைரைய வைள); இ8க
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வாசB ெச! - இனிய கவாச! ெபா.க. அட<கிய ெச!பிைன'; சதனB

சாதB ெச! - சதன மரதா0 அைமத சா) ெப6த ெச!பிைன' ; த4மல

மாைல ெப6த இதிர நீலB ெச! - 2ளி த மல மாைல அைமத இதிர நீலB
ெச!பிைன'; இைளயவ ஏதினா - இளம<ைகய ஏதி நி8றன .

(விளக): ஐதாவன: 'சி+5ைள ெசப3 ெவ4ப3 ேசண - உ+Uவி ேசைக

ஓைர).' இவ )யி0 இர4> இ8ப)6க ஒ8+ ேவ4>தG8 அமளி
8றாயின. இனிய கவாசமாவன : ”தேகால தீ5 தைகசா0 இலவ<க -

க!5ர சாதிேயாைட). ” இவ ேறா> சகைர' ேத=< I:>ப. இ) தG
க-ளி ெகா4>, பி8 பா2 க-. ெகா.ள ேவ4>தG8 வாசB ெச!ெப8ற
ெபய சிற!பினா ெப ற ெபய (346)
-------------839

கைட)ெப6 மணிைகB ெசெபா
காச+ த:; C/)

மிைட)ெப6 மணிக: RG

மி8=சா தா றி ெபா8னா

ரைட)E சால வ:ட

மாிைவய ேரதி யா ற

தட<க4க. 2வைள 5!ப

ைதயேலா டா> ம8ேற.

(இத8 ெபா.): கைட) ெப6 மணிைகB ெசெபா8 கா அ+ த:;8 கைட) ெச6த மணிைகயிைன', ெசெபா8னாலாகிய 2 ற அ ற

த:;ைன'; C/) மிைட) ெப6 மணிக4 RG - த8ைனB C/) ெந<க!
ெப6த, நீலநிற க4கைள'ைடய RGைய' உைடய; மி8= சாதா றி -

மி8=கி8ற சி றாலவ:டைத'; அைட) Eெபா8 ஆ ஆலவ:ட -

அைட) விசி+ ெபா8னாலவ:டைத'; அாிைவய ஏதி ஆ ற - மகளி ஏதி

வ) Eசி கைள!ைப! ேபாக; தட க4க. 2வைள 5!ப - ெபாிய க4க.

ெச<2வைள ேபாலB சிவக; ைதயேலா> ஆ> - தைதேயா> இ8ப Sக வா8.
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(விளக): மணிைக - மணியிைழத ைக!பி;. ஆ - 2 ற. மணிக4 - நீலமணி
ேபா8ற நிறைடய .ளி. சாதா றி - சி றாலவ:ட எ8= ஒவைக விசிறி.
ஆ> : இடகரடக0. (347)

-----------840

ப3C/ பரைவ ய02

ப<கதி  கலாப E<கB

ெசதளி  ேகாைத ேசார கி4கிணி சிலெபா ேட<க

ைமத: காம ன8னா8 மகளி: ;வ னாைள

யதர தமர ெப ற வமி ெதன! பகி னாேன.

(இத8 ெபா.): ப3C/ பரைவ அ020 ப<கதி  கலாப E<க - ஆைட

யணித பரத அ02Gேல ெதாளி கலாப இ+க; ெசதளி  ேகாைத ேசார -

சிவத தளி மிைடத மல மாைல அவிழ; கி4கிணி சிலெபா> ஏ<க -

கி4கிணி'3 சில ஒGக; ைமத. காம8 அ8ன8 - ஆடவ களி

காமைன! ேபா8ற சீவக8; மகளி. திவனாைள - ெப4களி0 க4டா வி

த8ைமைய! ேபா8றவைள; அதரதமர ெப ற - வா=லகிேல அமர க. ெப ற;
அமி ) என! பகினா8 - அமி த ேபால Sக தா8.

(விளக): தி - க4டா வி த8ைம; 'திவள தாமைர' (திBசி .1) ேபால.
ப3: கவியா2ெபய .

ப3, ஆைட2 ஆ2ெபய . கலாப - ஒவைக ேமகைலயணி, காமன8னா8:

சீவக8; திவனா. - தைத. 'ப2த0 ஈ4> அதரபான அ02 பான'
எ8ப நBசினா கினிய . (348)
--------------841

இளைல மணிக4 ேச!ப ெவ%)வி வ ேமற

கிைளநர பைனய தீ3ெசா பவளவா6 திகழ ேத8ேசா

வளமல  ேகாைத த8ைன வா6விடா8 2ைழய! 0G

யளமர Gலாத வி8ப கடலக த%தி னாேன.

(இத8 ெபா.): ேத8 ேசா வளமல  ேகாைத த8ைன - ேத8பிG + வளமி2

மல ேகாைத ேபா0வாைள; இளைல மணிக4 ேச!ப - இளைலகளி8 காிய
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மணி ேபா8ற க4க. சிவ!ப-; எ%) வி0 வ ஏற - எ%திைவத வி0ேபா8ற
வ<க. ெந றியி0 ஏற-; 2ைழய! 0G - 2ைழ'மா+ த%வி; கிைள நர

அைனய தீ ெசா0 பவளவா6 திகழ -கிைள எ8= நரபி8 இைசயைனய இனிய
ெமாழி I+ பவளவா6 விள<க; வா6விடா8 - வா6விடாம0; அளமர0 இலாத

இ8ப கடலக) அ%தினா8 - மனB ழ0 இ0லாத இ8ப கடGேல
அ%தினா8.

(விளக): ண Bசி யி+திக4 ெம6மற) ைலக4 )யிH )யிைல
'இ8ப கட0' எ8றா .

நBசினா கினிய 839 த0 841 வைர 8+ ெச6':கைள' ஒ ெதாடராகி

ஒ ெச:': ெசா0ைல ம ெறாெச6'ளிேல ெகா4> I:;! ெபா. Iறினா .
Iறியபி8 இ+தியி0, 'இனிகரணவிேசடமாகிB ெச9வேன ெபாDைர!பா
உள . அ) ெபா)ேம= உண க' எ8றன .

அவ I+ ெபா.:

அ<ஙன இைளயவேரதிய )!ர-கைள Sக ), காம8 அ8னா8,
திவ8னாைள இளைல மணிக4 சிவ!ப 2ைழய!0G, அ ேகாைத

த8ைன! பவளவா6 திகழ அ02G கலாப E<க அ9விர4டைன'

வா6விடானா6 அமி ெதன! பகினா8. அ<ஙன பகி, அ ைதயேலாேட

ேகாைத ேசார ஏ<க! வ ஏற க4க. 2வைள5!ப ஆ>. அ<ஙன ஆ>தG

பிறத விய ைவ நீ<2ப; சாதா றிைய' ெபா8னாராலவ:டைத'

அாிைவய ஏதி தைம யைட) ஆ +ப; இ8ப கடலகேத அ%தினா8
எ8க.

ேச!ப - சிவ2ப;'. கிைள - ஒப4. ேத8 ேசா ேகாைத எ8ற) காமB ெச9வி
Iறியப;யா. அளமர0 - அலமர0; ழ சி. (349)
-----------842

இ8னண ெமா%2 நாD ளிளமர கா- கா4பா8

ெபா8னணி மா ப8 ெச8+ 2தH ெமாவ8 ேறா8றி

)8னிேயா ேராைல நீ:; ெதா%தன8 ெபய ) நி ப

ம8னிய 2சி0 ெகா4> மரபினா0 ேநா2 கி8றா8.

(இத8 ெபா.): இ8னண ஒ%2 நாD. - இ9வா+ இ8ப)62

நா:களி0; இளமர கா- கா4பா8 - இளமரB ேசாைல பா !பத 2; ெபா8 அணி
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மா ப8 ெச8ற 2தH - ெபா8னணி ைனத மா ப8 ெச8+ SைழதH;
ஒவ8 ேதா8றி )8னி ஓ ஓைல நீ:; - ஒவ8 வ) அகி0 வ)

ஓைலெயா8ைற ெகா>); ெதா%தன8 ெபய ) நி ப - வண<கி மீ4> ெச8+
நி க; ம8னிய 2சி0 ெகா4> - ெபாதிய சீவக8 அைத ைகெகா4>;

மரபினா0 ேநா2கி8றா8 - ைறயாக வாசிகி8றா8.

(விளக): 'மரபினா0' எ8பத 2 'வழிபா:>ட8' எ8+ ெபா. I+வ
நBசினா னிய .

இ8னண - இ9வா+. கா- கா4டலாவ). 5ெபாழிG ெ8+ ஆ>தல.◌் மா ப8

: சீவக8. ஒவ8 எ8ற) தர8 எ8= வி3ைசயைன. ெதா%தன8 :  ெறBச.
மர - வாசி2ைறைம. ேநா2த0 - ஈ4> ஓ)த0 எ8ப)பட நி8ற). (350)

--------------ேவ+
843

உகதி ேவ கHழ ேனாைல'ல ெக8=

பைம2! பளி<கி க/! ப3சி% த>த
திமி2ைடB ெச0வ8றிற சாமிநனி கா4க

அைமயற னி8பெபா ளாெகன வி>ேத8.
(இத8 ெபா.): உ கதி ேவ0 கHழ8 ஓைல - இ; ேபா8ற, கதி

ேவைல'ைடய கHழ8 வி>த ஓைல; உல2 எ8= பைம2! பளி<கி8 -

உலக எ8= ெபாிய நிறமி2த பளி<கி0; க/! ப3சி %) அ>த - கழாகிய
ப3சி சிறிதிடம ஒழியாம0 பரவிய; திமி2ைடB ெச0வ8 திற0 சாமி நனி கா4க

- இB ெச0வதிைன  பிற!பி8 தவ மி2தியாேல ெகா4ட ெச0வனான

வGைம' ற சீவகசாமி ந8றாக அறிக; அைம அற8 இ8ப ெபா. ஆக என

வி>ேத8 - தன2 இ8= ேமப:ட அற இ8ப ெபாD வள க என
வா/தி இ) வரவி>ேத8.

(விளக): ேதவனாதG8 Iறினா8. வி>ேத8 : விகார ('வி:ேட8 என இத0
ேவ4>')

கHழ8 - கHழேவக8. அற ெபா. இ8ப என பாலன ெச6'ளாகG8 ைற

பிற/) வதன. சாமி எ8ற) சீவகசாமி எ8றவா+; விளி. (351)

------------
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844

தைதெயா> Eைணமன தாெபா) ேதா ப

ெமா6தகைல நபிகி/ ைலையயிைச ெவ0ல

ைவதகதி ேவG8வG யா 2ாிய ெள8னB

சித<காி தா<2ெகா; யா8ெச விைளதா8.
(இத8 ெபா.): மன தா தைதெயா> Eைண ெபா) ேதா ப - ம8ன க. தா
தைத'ட8 Eைணயா0 ெபா) ேதா றபி8; ெமா6த கைல நபி கி/ைலைய

இைச ெவ0ல - ெசறித கைலB ெச0வனாகிய சீவக8 தைதைய இைசயாேல

ெவ0ல; ஆ<2 ெகா;யா8 சித காி) - அ!ேபா) ெகா;யவனான

க:;ய<கார8 உ.ள ெவ); ைவத கதி ேவG8 வGயா 2 உாிய. எ8ன -

Iாிய ஒளிமி2 ேவ ேபாாிேல வ0லவ 2 இவ. உாியவ. எ8+ைர), ெச

விைளதா. - ேபாைர உ4டாகினா8.

(விளக): 'ைவ' என 2றி!ணர நி8ற உாிBெசா0 'ைவத' என விைனேம0 த8

ெம6 த>மாறி + (ெதா0. உாி. 1. நB.); .ைன ேபால I த ேவ0 எ8க.

மன : ம8ன எ8பத8 விகார. நபி : 8னிைல! றெமாழி. சித - அறி-.

ெகா;யா8 : க:;ய<கார8. (352)
-------------845

ேத8ழ<2 தா 2சி0 ெசெபாென> ேதா்ேம0
வா8ழ<2 ெவ3சிைலயி8 வாளிமைழ Uவி

Y8ழ<2 ெவ<2தி ேவழட8 /க

ேவ8ழ<2 தாைனவிைள யா;ய)< ேக:ேட8.
(இத8 ெபா.): ேத8 ழ<2 தா  2சி0 ெசெபா8 ெந>ேத ேம0 வ4>க. ரH தாரணித சீவக8 ெந;ய ெசெபா ேற மீ) அம ); வா8

ழ<2 ெவசிைலயி8 வாளி மைழ Uவி - கிG;ேபால ழ<2 ெகா;ய

வி0லாேல கைண மாாி ெப6தலா0; ஊ8 ழ<2 ெவ2தி - ெம6யி0 உ4டாகி!
ெபகிய 2தியிேல; ேவழ உட8 /க - களி+  + /2மா+; ேவ0 ழ<2
தாைன - ேவேலதி ஆ !பாித பைடஞட8; விைளயா;ய) ேக:ேட8 -

விைளயா;யைத' தர8 Iற ேக:ேட8.
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(விளக): Uவி - U-தலா0; எBசதிாி 'சிைலெய8 வாளி' எ8பUஉ பாட.

ேத8 - வ4>. 2சி0 : 8னிைல! றெமாழி. வா8 : ஆ2ெபய ; இ; எ8க (353)

---------846

வ)தர8 Iறியவி9 வா6ெமாழி' ம8றி

)வர8 ெமாழிதெபா4  +வைக நா;!

[1]ப)ைட பாணிெயன! பா'<கG மா8ேற

ெரைததிற 8னண த தி8னண வி>ேத8.
(இத8 ெபா.): ப) ைட பாணிெயன! பா' கGமா8 ேத எைத திற பத;' தாளெவா + ேபால! பா6) ெச0H, ஒG2< 2திைர 5:;ய
ேதைர'ைடய எைத யாகிய சீவக8 திறதி0; வ) தர8 Iறிய இ9

வா6ெமாழி' - தர8 Iறிய இ ெமாழி'; அ8றி ) வர8 ெமாழித ெபா.
 + வைக 8ன உண ) நா; - 8ன அBசணதி அ;க. ெமாழித

காாிய ;'< I+பா:ைட' 8ேப 2றி!பாேல நா; உண ); இ8னண

வி>ேத8 - இனி யா ேசற0 கம அ8+ எ8+ கதி தைதையB
சீதத=டேன வரவி:ேட8.

(விளக): கHழேவக8 வாி8 சீவக8 வரலா+ மா++. வா6 ெமாழி எ8றா ,

நிமிதிக8 Iற ேக:;த) இ!ெபா%)  றின ெச6திைய தர8 I+தG8.

வர8 - ேமலானவ8; ஈ4> அBசணதி னிவ8. எைத எ8ற) உண - 2றி)

Iறிய); ைற! ெபயர8+. பாணி - தாள. (354)
------

[1]. 'ப)ைட! ப8ன பாணி! ப0ல;B - சி0பாி 2திைர! ப0ேவ0 எழினி' (அகநா.
105 : 9 - 10)
-------------847

எ.Dந க. சாயெவன ேதாளிர4> ேநாகி

ெவ.ளிமைல %)<ெகா; ெய>ததிக ேலதி
க.ெச6மல மா ப=+ கா!பிக/த G8றி

'.Dெபா ெளண தி ய8றி'ள ேவ4டா.
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(இத8 ெபா.): என ேதா. இர4> ேநாகி - எ8ேதாளிர4ைட' பா );
எ.Dந க. சாய - இக/தி2 பைகவ க. சா'மா+; இக0 ஏதி - சீவக8

எைத ெச6த ேபாைர ஏதி; ெவ.ளிமைல %) ெகா; எ>த) - ெவ.ளிமைல

ெய<2 ெவ றிெகா; பி;க!ப:ட); (இனி ேம0 எைத ெவ றி' ேதா0வி'
எ8=ைடயனேவ ஆைகயா0) க.ெச6 மல மா ப8 - ேத8 ெபாதிய மல

மா ப8; உ+ கா! இக/த0 இ8றி - மிக காவைல இகழாம0; உ.D ெபா. எ
உண தி அ8றி - தா நிைனதி2 ெபா.கD எம2 அறிவித0ல); உள
ேவ4டா - ேம0 நிைனதH ேவ4டா.

(விளக): 'உள-' எ8= இழி- சிற!ைம விகாரதா0 ெதாக).
எ.Dந - இக/பவ ; பைகவ . மா ப8 : 8னிைல! றெமாழி. (355)
------------848

ஆெபா.க ளா2ம) யா 2மழி ெகா4ணா!

ேபாெபா.க. ேபா2மைவ ெபாறியி8வைக வ4ண
ேதனைல நீ கடH3 ெச8+தர G8ேற
E<2ன0 யா+மைழ ேவ4;யறி யாேத.

(இத8 ெபா.): ஆ ெபா.க. ஆ2 அ) யா 2 அழிக ஒ4ணா - நலற
ேவ4;யைவ நலெப+ அநலைத எவராH அழிகவியலா); ேபா ெபா.

ேபா2 - அழி' ெபா. அழி'; (அழிைவ த>க- யாராH ;யா));

அைவ ெபாறியி8 வைக வ4ண - அைவ இவிைன! பயனாகிய ஊழி8

I+பா:> திற; ேத னைல நீ கடH ெச8+ தர0 இ8+ - இனிய நீைர

உ!நீ  கடH உலகிைடB ெச8+ தத0 எ!ேபா) இ8+; மைழ யா+ E<2

ன0 ேவ4; அறியா) - கி0 யா +2 மிக நீைர ெகா>க விபி அறியா).
(விளக): அ) எ8+ ஒைமயா :;னா , அழிக ஒ4ணா த8ைமைய

IறG8. க:;ய<கார8 ஆகதி 2 சBசத8 அழிவி 2 வதாெதாழிக எ8+
சீவக=2 ேத+த0 Iறினா8. 'ேத னைல உவ நீ ட0 தரா)' எ8ப) 'தீய

ப4ைடேயா பிற 2 ந8ைம ெச6ய அறியா ; க:;ய<கார= எ!ேபா)
நம2 தீ<கிைழ!பா8. அதனா0, தீைம' அைடவா8' எ8+ண திய).

'யா க4Q இக)ெச6 திைசெக:டா8 இ+தி ேபா0 - ேவெரா> மர ெவப

விாிகதி ெத+தG8' (கG.10) எ8றா பிற. கி0 யா +2 நீைர அ)
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விபாேத'< ெகா>த0 ேபால ந0ேலா பிற 2 எ!ேபா) நலேம
ெச6வாராதG8, சீவக= நலாிக எ8றா8.

இ)வைர ஓைல!பாரB ெச6தி. இனி, 'எ.Dந க.' (சீவக. 847) எ8=3
ெச6'ளள- ஓைல! பாரமாகி அ) ேக:ட சீவக8 I+கி8றாெனன
ஆ2வா உள . அத 2, இக0 ஏதி ெகா;ெய>த ெத8+, அவ8

வியதத 2 தா8 ெவ8றானாக Iறா), ஆக< ேக> ெபாறியி8 வைக
எ8றா8 ஆ2க; ஆகதி 2 அழிவி 2 ஆ றிேல உவைம ெகா.க. கட0
ேவ4டாதிக! ன0தாேன ேபான) ேபாெபா:2, யா+ ேமகைத

ேவ4டாதிக! ன0தாேன நிைறைக ஆ ெபா:2 உவைம. ெச8+தர0 -

ேபா6ெகா4> வத0.
இBெச6'. :

”பாியி= ஆகாவா பால0ல -6)B
ெசாாியி= ேபாகா தம” (2ற. - 376)

என வ தி2றைள',

”உற பால நீக0 உறவ 2 ஆகா

ெபற பா லைனய- ம8னவா - மாாி
வற!பி றவா மி0ைல அதைனB

சிற!பி றணி!பா இ0” (நால;. 104)

எனவ நால;ைய' நிைன!பிகி8ற). (356)
----------------849

ம8ெபாிய மாமன; மகி/)திைச வண<கி

அ8பினக லாதவைன வி>தலா த ேகாைத

கி8பநில திய8றெபா ளிைவயிைவS< ேகாமா8
றதெவனB ெசா0Gநனி சாமிெகா> தாேன.

(இத8 ெபா.): ம8 ெபாிய மாம8 அ; மகி/) திைச வண<கி - மிக! ெபாிய

மாம8 அ;ைய திைச ேநாகி மகி/) வண<கி; அ8பி8 அகலாதவைன வி>) -

அ8பினா0 நீ<கா) நி8ற தரைன வி>); அல ேகாைத2 - தைத2; இ8ப
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நில) நனி இய8ற ெபா. S ேகாமா8 தத இைவயிைவ எனB ெசா0G - இ8ப

நிலதி 2 ந8றாக! ெபாதிய ெபா.களாக நி8 தைத ெகா>தைவ
இைவயிைவ எ8+ Iறி; சாமிெகா>தா8 - சீவக8 ெகா>தா8.

(விளக): ம8ெபாிய மாம8 - மிக! ெபாிய மாமனாகிய கHழேவக8.

அ8பினகலாதவ8 - தர8. இ8பநில - Sக )ைறக.. ேகாமா8, ஈ4> தைத
எ8= ைற!ெபய ! ெபா:டா6 நி8ற). சாமி - சீவகசாமி. (357)
------------850

2<2ம3 சதன< I:;யி> ெகா;யா

ெவ<கணிள ைலயி8மிைச ெய%திவிைள யா;

ெகா<24மல  ேகாைதெயா> 2ாிசி0ெசH வழிநா
ள<கணக ! ப:டெபா ளாகிய) ெமாழிவா.

(இத8 ெபா.): 2<2ம சதன I:; யி>ெகா;யா - 2<2மைத'

சதனைத'< கல) ெதா6யி0 ெகா;யாக; ெவக4 இளைலயி8 மிைச எ%தி -

வி!5:> இளைலயி8 ேம0 எ%தி; ெகா<2 உ4மல  ேகாைதெயா> 2சி0

விைளயா; - ேத8 ெபாதிய ேகாைதயாDட8 சீவக8 விைளயா;; ெசHவழி

நா. - ெச0H காலேத; நக அ<க4ப:ட ெபா. ஆகிய) ெமாழிவா - நகாிேல
நிக/த நிக/Bசிகைள' சீவக8 அைடதைத' I+ேவா.
(விளக): 'ெபாளாகிய)' ஒ ெசா0Hமா.

I:; - கல). இ> ெகா; - எ%) ெதா6யி ெகா;. ெகா;யா எ8ழி ஆகB

ெசா0 ஈ+ ெதாக). 2சி0 : சீவக8. வழிநா.. பி8னா.க.. ப:ட) - நிக/த).
எ8ற), இகாரணதா0 சீவக8பா0 நிக/த ெச6திகைள. ெபாளாகிய) : ஒ
ெசா8னீ ைம). (358)
--------

காதவ தைதயா இலபக  றி %.

