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திதக ேதவ இய றிய சீவகசிதாமணி

ல &லவ 'அர'
அர' ெபமைழ)&லவ ெபா.
ெபா. ேவ.
ேவ. ேசாமதரனா
ஆகிேயா எ,திய உைர 

4. !ணமாைலயா இலபக (851851- 1165)
கைத- க :

சீவக+ காதவதைதேயா5 கெதாமி/ ஆதர6 ப7 8+ றி. நாளி),

இனிய இளேவனி பவ வெத3திய/. அ!ெபா%/ மாத எ)லா ெபாழி)

விைளயா78 கன . அ9விராசமாரதி:-ள ரம0சாி எ+பா;, .ணமாைல

எ+பா; த ேதாழிமாேரா5 விைளயாட அ!ெபாழி* கன . அ!

ெபாழி*+க1 அ!ெபமா78யா இவ ந=01ண> காரணமாக த7

கலா3/ ெகா1டன . த01ண>க;- ைவ/? சிறத/ யாெதன அறித .

தேதாழியைர அறிஞாிடேத 1ணேதா5 ேபாகின . அ/க1ட அறிஞ

பல, அவைர? சீவக+பா கா78 வின6ப8 அறி6=தன . அமகளி

அ9வாேற அவ ைற? சீவA. கா78 இவ =- சிறத/ ெச!க! எ+=

ேவ18ன . சீவக+ அவ ைற B1ணிதி+ ஆரா3/, .ணமாைல 1ணேம
சிற!ைடய/, எ+றா+. அமகளி ததைலவிய பா ெச+= இதைன

உண தின . சீவக+ த+ 1ணைத மதியாைம அறித ரம0சாி ெபாி/

வதின-. அ? சீவக+ எ+பா) வ*/வ/ எ+ன7. இர/ நி .ப8 யா+
ேநா+பிய =வ) எ+= .றி!பா:ண தி த+ க+னிமாட ./, சீவக+

த+பா) வ*ந/வ/ அ-ேவ1ட ெபா75 ேநா+பா றியிதன-. இனி,
அ! ெபாழி*ேல பா !பன ேசா = திரைள ஒ நா3 தீ18 றாக? அ! பா !பன
அதைன த8யா ைடதன . அ நாையக1ட சீவக+ இரக =, அத+

ெசவியி) ஐெத%/ மைறெமாழிைய ஓதின+. அதனா) அநா3 அ96ட)

ஒழி/ ேதவனாயி =. த0சண+ எ+A ெபயைடய அேதவ+ மீ15வ/

சீவகைன வண>கினா+. நி+னளா) யா+ இ!ெபா%/ இயக தைலவனாகி?

சதிேராதயெம+A நகாி) இனிேத வா% ேப=ெப ேற+. எ+ ெபய

த0சண+ எ+பதா. நின. . ேறவ) ெச3' க/ைடேய+ எ+றன+.

அ/ ேக7ட சீவக+ விய/ ந1ப! நீ என.! பைகவரா) /+ப ேந தேபா/

/ைணாிவாயாக! இ!ெபா%/ நி+F ெச+= இ+ =வதிக! என Gறி
வி5தன+.

மாதெர)லா ெபாழி*) ஆ8 மீ15 வதன . அ!ெபா%/ க78ய>கார+

ப7ட/ யாைனயாகிய அசனிேவக ெச. =! பாக கட>காம) சிைத/
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ஓ8 =. அதெனதிேர வத .ணமாைலைய? சீறி அவைள ெகா)ல ெதாட>கிய/.
அ9வழிேய வத சீவக+ விைரேதா8 அதைன அ?=தி ஓ78 .ணமாைலைய
உ3யெகா1டன+. இவள>க; ஒ+=ற கலதன. .ணமாைல சீவக+பா

காத) ெகா15-ள ெச3திைய அவ- ந றாயாகிய வினயமாைல .றி!பாAண /
தைதயாகிய .ேபரமிதிரA .ண தின-. அவA ெபாி/ மகிH/

க/கடனிடேத I/வி75 த+ கைத உண தின+. அவA

மகிH/ட+ப7டன+. அ9வழி சீவகA.> .ணமாைல. திமண0 சிற!பாக
நிகHத/. இவ ஈட . ஓயிரா3 இைண/ இ+ றன . இனி?

சீவகA. ேதா றைமயா) நாணி கவளம=/ நி+ற அசனிேவகைத க1ட
க78ய>கார+, நிகH?சிெய)லா வினவி அறிதன+. சீவக+பா

சீ ற>ெகா1டா+. அவைன க78 எ+ +ன  ெகாண க என மதனைன

மறவட+ ஏவின+. அவ க- சீவக+ இ)லைத வைள/ ெகா1டன . சீவக+
சின/ ேபாரா ற! *ேபால! ற!ப7டன+; தா+ த+ ஆசிாியA. அளித

உ=திெமாழிைய நிைன/ அட>கின+. இ/.ரவ அரச+ ஆைண.

அட>கி அவ+பா ெச):தேல அறி6ைடைமயா எ+= ெசவியறி6=தின .

சீவக+ அ கதி கிண>கி அமறவ . அட>கியவனா3 அவ ைடLழ?
ெச+றன+. நத7ட+ த*ேயா மா றாைர ெவ):த .ாிய LH?சிைய

ஆரா3தன . இஃதறித காதவதைத த+ மதிர வ+ைமயா) சீவகைன?

சிைறN5 ெச3ய ய+றன-. அவ- கதறித சீவக+ நாணின+. த0சணைன
நிைனதா+. சீவகA. ற /+பைத? த0சண+ தன/ ெத3வ ஞானதா)

உண /, ெஞேரெலன கா ைற' மைழைய' ேதா =வி/ மதன+

த*ேயாைர நிைல.ைல/! பிற உணராதப8 சீவகைன த+ மா ேபா5

அைண ெத5/ ெகா15 த+ பதிைய எ3தின+. அ9விடேத தம ெக)லா

இவ+ சிற!பிைன உண தின+; இ9வா றா) சீவக+ த0சணேனா5 அவ+

ஊாி) இனிேத உைறவானாயின+.

இனி, மதன+ சீவக+ எ9வழி மைறதா+? எ+=ணராதவனா3 திைகதன+.

க78ய>கார+ த+ைன க8வா+ எ+ற0சி ஏதிலா+ ஒவைன வாளா ெகா+=
உெதாியாம) ர78வி75 க78ய>கார+ பா ெச+= அரேச! மைழ'

கா = மிகைமயா) சீவகைன உயிட+ ெகாண த) அைமயாயி =. ஆதலா)

அவைன ெகா+= NHதிவி7ேட+ எ+றன+. அ/ேக7ட க78ய>கார+

மதனைன! பாரா78? சிற!க- பல6 ந)கினா+.

851. காச= /றவி+ மிக கட6ள சிைத ேபால

மாச= விபி+ ெவ3ேயா+ வடதிைச யயண ழ+னி
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ஆசற நட. நா; ைள>கைண கிழவ+ ைவகி!

பாசைற! பாி6 தீ . ப>.னி! பவ0 ெச3தா+.
ெபா- : கா அ= /றவி+ மிக கட6ள சிைத ேபால - . ற அ ற, /ற6
ெநறியி சிற! ற னிவாி+ உ-ளேபால; ெவ3ேயா+ மா அ= விபி+

வடதிைச அயண +னி - கதிரவ+ Iய வானிேல வடதிைச? ெசலைவ கதி; ஆ
அற நட. நா;- - நலெபற? ெச): நா7களிேல; ஐ>கைண கிழவ+ ைவகி காம+ தா+ த>.வத .; பாசைற! பாி6 தீ . - பாசைறயிேல

த>கியி!ேபாாி+ வதைத நீ.ம; ப>.னி! பவ ெச3தா+ - இளேவனி
காலைத! பிற!பிதா+.

விளக : அயன எ+னாம) அயண எ+= பாகததா Gறினா ெச3'7
ெசா)லாத*+. ைவகி - ைவக : எ?ச திாி. Gதி  காலேத (ேபா ேம
ெச+ேறா ) பா8 N78*/, இளேவனி க1 இ+ப Bகர

மைனதிவாராத*+, பாசைற! பாி6 தீ . எ+றா . தைல வத திளேவனி)

(சீவக, 948) என எதி ேநாகி Gறிய காலேத, ஈ15 நீ விைளயா75

நிகHகி+றெத+ப , அகாலைத? சிற!பி/ைரகி+றா . உலகி+க1

கா த*ய பவ>க- உ1டாத . ஞாயி = ம18லதி+ வடதிைச? ெசல6

ெத+றிைச? ெசல6 காரணமாத)ப றி ெவ3ேயா+ பவ ெச3தா+ என அவ+

ெசயலாகி Gறின . விபி . கட6ள சிைத உவைம. ஐ>கைண கிழவ+ காம+. (1)

852. ேதாடணி மகளி ேபா+ற /ண மல  ெகாப ெகாபி

னாடவ ேபால வ15 மைடதன வளியி ெகா)கி.
P8ய மகளி ேபால ெவாசிதன Qட றீ .0

ேசடாி ெச+= )*? சி=ற தழீஇய /பி.
ெபா- : /ண மல  ெகாப ேதா5 அணி மகளி ேபா+ற - ெகாதாகிய
மல ெகாக- மலரணித மகளிைர! ேபா+றன; ஆடவ ேபால வ15

ெகாபி+ அைடதன - மகளிாிட ஆடவ அைட'மா=ேபால வ15க; மல 
ெகாகளிடேத ேச தன; ஊ8ய மகளி ேபால அளியி . ஒ)கி ஒசிதன -

ஆடவாிடேத ஒசி/ ஊ8ய ெப1கைள! ேபால அ9 வ15களி+ கனதி . அ
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ெகாக- ஒ பகேத தாHதன; ஊட) தீ . ேசடாி+ /பி ெச+= )*?

சி=ற தழீஇய - அவ ஊடைல தீ / எதி க ஆ. ெபாிேயாைர! ேபால

/பிக- ெச+= அ>ஙன உய த சி=றைத த%வி ஒக நி=தின.

விளக : சி=ற : 2>ெகா வைளதேபா/ உய தித பக. ெசா)*ய

கிளவி அறிவ . உாிய (ெதா). க  13) எ+ற*+ அறிவி ெபாிேயாைர? ேசட
எ+றா . அளியி .; பிற . இ9வா= அ;ளதா எ+= லவி BSக>

ெகா-;தைல மகளி . ெகா-க. அளி - அ-, வ15. வளியி . - கா றி ..
எனிAமா. மல ெகாப மகளி ேபா+ற எ+க. ேசட , ேச5 எ+A

ப1ப8யாக! பிறத ெபய ; ெபாிேயா எ+A ெபா75. /பி - வ18னதி)

ஒவைக. (2)
ேவ=

853. நான ம1ணிய ந+மண ம>ைகய
ேமனி ேபா+றினி தா3விைர நாறிய
கான> காழகி ேலகமH க1ணிய

ேவனி லா . விெததி ெகா1டேத.
ெபா- : நான ம1ணிய ந)மண ம>ைகய ேமனி ேபா+= - கIாி 2ச!ெப ற,
ந)ல மண0ெச3த மகளிாி+ ேமனிேபா+=; இனிதா3 விைர நாறிய கான -

இனிைமயா3 மண கமHத ேசாைல; காH அகிேல கமH க1ணிய ேவனிலா . காிய அகி) மணேம கம%> க1ணிைய'ைடய காமA.; வி/ எதி ெகா1ட/

- விதி5தைல ேம ெகா1ட/.

விளக : க1ணி - 8மாைல. க1ணிய - மாைலைய உைடய. நான : ஆ.ெபய ;

ம1ணியதனா) உ1டான ந=மணைத'ைடய மகளி என6 ெபா- Gறலா.
ேவனிலா+ - காம+. (3)

854. ெகாப ாி+.யி) G3.ைட வாவி'7

5பி வ1ெடா5 Iவழி யாHெசய

ெவ ேவ7ைக விபிய ேவனி)வ
/ப நீ5ற கதிய) ெபாதேத.
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ெபா- : ெகாப இ+ .யி) G3 - ெகாபிேல இனிய .யி) Gவ; .ைட வாவி'-

- எ)ேலா நீரா5 .ளதிேல; /பி வ1ெடா5 Iவழி யாHெசய - /பி'

வ15 Iவழி ெய+A ப1ைண'ைடய யாHேபால இைசக; ெவ ேவ7ைக

விபிய ேவனி) வ/ - எாி'> காமைத வித . காரணமான ேவனி)

வதலாேல; உப நீ- /றக/ இய) ஒத/ - ேமலாகிய ெபாிய /றகதி+
த+ைமைய! ேபா+ற/.

விளக : G3 - Gவ, வ/ - வர : எ?சதிாிக-. (4)
855. நாக நா1மல நா= க8நக

ேரக வி+ப திராச ரதவ

மாக ந/ மண>கமH யா றய

ேபாக ேமவின 2மர காவிேன.
ெபா- : நாக நா1மல நா= க8நக - நாகமரதி+ /மல மண கம% சிறத
நகரமாகிய; ஏக இ+ப/ இராசரதவ - ஒ!ப ற இ+பைத'ைடய

இராசமாரதி) உ-ேளா ; மாக ந/ மண கமH யா= அய) - வானி

ெபாத மண Nகிற, யா றி+ ஓரதி) உ-ள; 2 மரகாவி+ ேபாக ேமவின -

மல நிைறத மர>கைள'ைடய காவிேல இ+ப Bகர விபின .

விளக : த* ெபாழி*) இ+=தைல' பி+ன நீ விைளயா7ைட'
கதின . ெபாழி) யா றி+ அய*) உ-ள/.

நாக - ஒவைக மர. நா- மல - அ+றல த 2. க8 - ஈ15 மண எ+A

ெபா75. இராசமார, இராசாராமர என நி+ற/. மாக - வி. ந/த) -

ஈ15 விாித) எ+A ெபா75. ேபாக Bக ?சி. (5)
856. ழவ> க15யி லாத /நக

விழ6 நீ விைள யா75 வி!பினா

ெறா%வி ேறா+றிய ேதாம= ேகவல
கிழவ+ ெதயி) ேபா கிள 6 றேத.
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ெபா- : ெதா%வி) ேதா+றிய ேதாஅ= ேகவல கிழவ+ ெதயி)ேபால -

இ)வாHவி+ உ1டான . ற அ ற ேபாி+ப மடைதைய'ைடய அக ேதவன/
ெபா+எயி) வ7டேபால; ழவ க1 /யிலாத /நக - ழவி+ ஒ* மாறாத

இராசமார; நீ விழ6 விைளயா75 வி!பினா) - நீ விழவாகிய விைளயா78+

காதலா); கிள 6 ற/ - கிள ?சி ெகா1ட/.

விளக : இனி, ெதயி:. திநா;.! ேபாவாைர! ேபால எ+=மா.

ழவ - ஈ15 அத+ ழகதி . ஆ.ெபய . க1/யிலாத எ+ற/ ஈ15,

இைடயறாத எ+றவா=. /நக - பைழதாகிய நகர. ெதா% : ஆ.ெபய ; ஈ15
க751ட இ)வாHைகைய .றி/நி+ற/. ெதா% - தைள. ேதாஅ=

ேகவலகிழவ+ எ+ற/ அக கட6ைள. எயி) - ெபா+ எயி) வ7ட. நக

ெதயி)ேபா) கிள 6 ற ெத+க. (6)

857. வ-ள நீரர ம>ைகய ர>ைகயா

:-ள> Gர திமி /. தி7டசா
த-ள லாய8 யாைன யி%கின

ெவ-ள நீ வைள ெவ-ள ர+றேவ.
ெபா- : அர ம>ைகய அ>ைகயா) - வா+ மகளிைர! ேபா+ற ம>ைகயாி+

அழகிய ைகயினா); உ-ள Gர - மன களி! மிைகயா); உ.தி7ட வ-ளநீ சிதிய கி1ணதி:-ள பனிநீ; திமி தி7ட சா/ - திமி தி7ட சதன;
அ-ளலா3 யாைன அ8 இ%கின - ேசறாக அ? ேச றி+ க1 யாைன அ8

வ%கின; ெவ-ளநீ வைள ெவ-ள ர+ற-கட) நீாி பிறத ச>.க;
ெவ-ள எ+A எ1ணாக ழ>கின.

விளக : வ-ளநீ - வ-ள/-ள பனிநீ . அரம>ைகய : உவம ஆ.ெபய . உ-ள

- மனெவ%?சி. G த) - மி.த). அ-ள) - ேச=; ேசறாக அத+க1 யாைனக;

இ%கின எ+க. ெவ-ள இர1டA- +ன/ கட), ஏைனய/ ஒ ேபெர1. (7 )
858. நீ/ நிதில Q தி நிழ+ம!

ேப/ க0சிைக ைவய மிளெவயி

ேபா/ கா3ெபா சிவிைகந ேபாதக>
Gத+ மாைல .மாி! பி8.ழா.
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ெபா- : நீ/ நிதில ஊ தி - (ெதவிேல மகளி+ ெநகைத) கட/

ெச): /! பத:; நிழ) ம! ஏ/ க0சிைக ைவய - ஒளிவி5 யாைன
ெகாபினா) ஏதிய, உ6 திைரைய'ைடய வ18'; இளெவயி) ேபா/ கா3

ெபா+ சிவிைக - இளெவயி) வி75 ஒளி ெபா+ சிவிைக'; ந)ேபாதக Gத)

மாைல .மாி! பி8.ழா - அழகிய யாைனக; Gதைல' மாைலைய'
உைடய இள பி8திர; (ஆகியவ ைற).

விளக : இ! பா75 .ளக. கடத கைமயி+ நீ/ எ+றா . நிதில ஊ தி -

தாலாய நைட!பத . நிழ) - ஒளி. க0சிைக ைவய - உ6திைர

NHத!ப7டவ18; இதைன ெகா)லாவ18 எ+ப. இளெவயி) ேபா+=

ற!ப75 ஒளி ெபா+ சிவிைக எனிAமா. ேபாதக - யாைன. .மாி!பி8 இளைம'ைடய ெப1 யாைன. (8)

859. ஏ= வாெரா* ேய =மி ேனாெவன
G= வாெரா* ேதா5 .ைல/NH

தாறி னா !ெபா* ய0சில பி+ெனா*

மா= ெகா1டெதா மாகட ெலாதேவ.
ெபா- : ஏ=வா ஒ* - ஏ=கி+றவாி+ ஆரவார ; ேதா5 .ைல/ NH/

ஏ =மிேனா என G=வா ஒ* - த G7ட சிதறியதா) அதைனயைடய விபி
ஏ றிவி5>க- எ+= G=கி+றவாி+ ஆரவார; ஆறி+ ஆ ! ஒ* - வழிேய

ெச):வாாி+ ஒ*'; அ சிலபி+ ஒ* - அழகிய சிலகளி+ ஆ !

(G5வதா)); மா= ெகா1ட/ ஓ மாகட) ஒத/ - கட:ட+ மா=ப7ட ம ெறா
ெப> கட) ேபா+ற/.

விளக : ேதா5 - G7ட. சி=தைல ெவ-ைளேதா5 எ+A .=ெதாைக

க1S (163) அஃத! ெபா7டாதலறிக. ஆ= : ஆ.ெபய ; வழி!ேபாக எ+க (9

)

860. ெபா+ெச3 ேவ3தைல! 2ம ம1டல

மி+ெச3 ெவ1.ைட பி?ச மிைடெதாளி
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ெய+ெச3 ேகாெவ+ றிாித திைழநிலா
ம+ெச3 மாணக வ7டவி7 87டேத.

ெபா- : ெபா+ெச3 ேவ3தைல! 2ம ம1டல - ெபா+னா ெச3ய!ப7ட

காபிைன ெகா1ட, 2 எ%திய வ7ட.ைட'; மி+ெச3 ெவ1.ைட - ஒளி
ெவ1.ைட'; பி?ச - T*.ைட'; மிைட/ - ெந>.தலா); ஒளி எ+

ெச3ேகா எ+= இாித/ - (ஞாயி றி+) ஒளி இனி யா+ எ+ ெச3ேவ+ எ+=

ெக7ட/; இைழநிலா ம+ெச3 மா1நக வ7ட வி787ட/ - (அ!ேபா/) அணி
கல+களி+ ஒளி ெபைம ெபாதிய ெபநகர எ>. வ7டமாக விள>கி
Nசிய/.

விளக : ம1டல : ஆ.ெபய ; வ7ட.ைட எ+க. பி?ச - ஒவைக .ைட,

ஒளி - ஈ15. ஞாயி ெறாளி எ+க. மாணக - மா7சிைம'ைடய இராசமார. (10 )
861. தி/ சாமைர Nவ ெத1கட+

ாித ெமா3திைர ேபா+ற வகி ைக
ாித தாம>க ளாகவ! 2/க-

விாி/ வானி+ விதானித ெதாதேத.
ெபா- : தி/ சாமைர Nவ - திதமான சாமைரக- Nவன; ெத1கட)

ாித ெமா3திைர ேப+ற - ெதளித கட*+ ாித ெந>கின திைரகைள!
ேபா+றன; அகி ைக ாித தாம>களாக - அகி ைக? - க7ட!ப7ட

மாைலகளாக; அ! 2/க- விாி/ வானி+ விதானித/ ஒதேத - அ!ேபா/

Iவி+ 2/க- பரவி வானிேல ேம க78 ஒ+ைற க78ய/ ேபா+ற/.

விளக : Nவ: பலவறிெசா); Nச!ப5வனவாகிய சாமைர திைர ேபா+றன எ+க.
ைக தாம>க- ஆக எ+க. தாம - மாைல. விதானித) - ேம க78யி5த). (11 )
862. ேசாைல LHவைர I>க விதிர1

மாைல ஊ திக- ைவய மிவ றிைட?

சீல க0சிந ேபாதக0 ெச)வன
நீல ேமக நிைரதன ேபா+றேவ.
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ெபா- : ேசாைலLH வைரI>. அவிதிர- - ேசாைல LH/ மைறத

மைலயினி+= அைச' அவிதிர- ேபா:; மாைல ஊ திக- ைவய

இவ றிைட - த மாைலைய'ைடய T* ேவ3த ஊ திக; வ18' ஆகிய

இவ றி+ ந5ேவ; சீல. அ0சி ந) ேபாதக ெச)வன - பாக+ க பித

ஒ%கதி . அ0சி அழகிய யாைனக- ெச)வன; நீலேமக நிைரன ேபா+றேவ

- காிய கி)க- அணிவ.தன ேபா+றன.

விளக : சீல>. - சீலதி .; ஒ%கதி .. சாாிைய இ+றி உ ண த/.
யாைன வாிைச. கி) வாிைச உவைம.(12)
863. வழ>. வ>க க*>க கடக

ம%>. மாத  கணிகல! ேபைழ'

தழ>. ெவம/ த15 தைலதைல

.ழ>க+ மாைல'> ெகா15 விைரதேவ
ெபா- : வ>க வழ>. க*>க கடக - மரகலதி) வத ஆைட' கடக;

அ%>. மாத . அணிகல! ேபைழ' -(அணிகல இழ/) வ/வா .
ெகா5க அணிகல! ெப78க;; தழ>. ெவம/ த15 - ெகா8ய ம/ைவ!
ெப3/ ழ>. >கி .ழா3க;; தைல தைல .ழ>க) மாைல' -

ஆ>கா>ேக மணத மாைல'; ெகா15 விைரத - ைகெகா15 (மக-

திர-க-) விைர/ ெச+றன.

விளக : வ>க - மரகல. வ>க வழ>. - மரகல>க- ெகா15வ/
வழ>கிய எ+க. க*>க : ஆ.ெபய . ஆைட!ேபைழ. கடக: ஆ.ெபய ;
அணிகல!ேபைழ அ%>.மாத - நீரா78+ க1 ஆைட அணி த*யன

பறிெகா5/ வ/ மக- எ+க. தழ>. ெவம/-இைரகி+ற ெவ!பைடய
க- : தி த க- ஓ3ெய+றிைர'மிய)ைடய/. த15 - ஈ15 >கி .ழா3.

.ழ>க) - மண>கமHத). விைரத எ+A பயனிைல. (894) மாசன எ%வா3.
864. வாச ெவ1ெண' வ18மி சாத

2ச 1ண 1S ம8சி:>
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காசி) ேபாக கல!ைப'> ெகா1டவ1
மாசி+ மாசன வாயி+ ம5தேவ.

ெபா- : வாச எ1ெண' - மணத எ1ெண' வ15 இமி சாத -

வ15க- ர: சதன; 2 1ண - 2சிெகா-; ந=மண! ெபா8';

உ1S அ8சி: - உ1S உண6; காஇ) ேபாக கல!ைப' - . றம ற

இ+ப தரG8ய யாH த*யைவ ைவத ெப78'; ெகா15 - ைகெகா15;

மாஇ) மாசன அவ1 வாயி) ம5த - . ற அ ற மக- திர-க- அநகாி+
வாயி*) நிைறதன.

விளக : 1ண - ந=மண!ெபா8. கா - . ற. கல!ைப - யாH! ேபைழ.

மாசன - மக- G7ட>க-. (14)

865. பாட ேலாைச' ப1ெணா* ேயாைச'

மாட ேலாைச' மா !ெபா* ேயாைச'

ேமாைட யாைன 'ர ெறா* ேயாைசய
5 ேபா'ய வாAல . றேவ.

ெபா- : பாட) ஓைச' - பா7ெடா*'; ப1 ஒ* ஓைச' - யாH வாசி.

ஒ*'; ஆட) ஓைச' - ஆ7டதினா) வத இய>களி+ ஒ*'; ஆ ! ஒ*

ஓைச' - ஆரவாரதி+ ஒ*' ; ஓைட யாைன உர = ஒ* ஓைச' - கப7ட
அணித களி=க- பிளி= ஒ*யா பிறத ஓைச'; ஊ5ேபா3 உய வா+ உல.

உ றேவ - த- விரவி? ெச+= வாAலைக அைடதன.

விளக : பாட) - மிட =! பாட). ப1 ஈ15 ஆ.ெபய , யாH நரெப+க.

ஒ*ேயாைச: விைனெதாைக; உர ெறா*'ம/. ஊ5ேபாத) - ஒ+றேனாெடா+=
விரவி!ேபாத). (15)

866. 2க ணீ விைள யா8ய ெபா+Aல

ேகாக நீ-வி 2ட= ெதா3ெயன
Nக மாநக NHத/ ேபா+றவ1

மாக1 மாகட) ெவ-ள ம5தேத.
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ெபா- : ெபா+ உல. 2க- நீ விைளயா8ய - ெபா+Aல. 2கைள'ைடய

நீாிேல விைளயா5வத .; ஓக நீ- வி ஊ5 அ=/ - உய த நீ1ட

வானைத ஊட=/ வ/; Nக மாநக ஒ3ெயன விைரய NHத/ ேபா+= -

வளமி.த ெபாிய நகாி) விைரய NHத/ேபா); அவ1 மாக- மாகட)

ெவ-ள ம5த/ - அ>ேக மக- திரளாகிய ெப>கட) ெவ-ளைத ேநாகி?
ெச+ற/.

விளக : 2க1ணீ - 2வாகிய க1கைள'ைடய நீெரனிAமா. விைளயா8ய:

ெச3யியெவ+A எ?ச; விைளயாட எ+க. ஓக - உய ?சி. உய ?சிைய'ைடய

நீ1ட விெப+க, ஒ3ெயன - விைர6 .றி!. மாக1, மாகட) :
ப1ெதாைக. (16)

867. மி+A வா7டட> க1ணிய ெவைல

/+A வா7ட தணித* Uநிற

த+ன வா7ட தணிமல ! 2ெபாழி

ெல+ன வா7ட மி+றி?ெச+ ெற3தினா .
ெபா- : மி+A வா-தட க1ணிய ெவைல/+A வா7ட - ஒ*ெச'

வாளைனய ெப>க1ணியாி+ ெவைலக- ெந>.தலா) உ1டான

ெம3வதைத; Iநிற/ அ+ன ஆ7ட/ அணிமல ! 2ெபாழி) - Iய
நிறைடய அ+ன>களி+ விைளயா78ைன'ைடய அழகிய மல !ெபாழி);

தணித*+ - ேபா.வதனா); எ+ன வா7ட இ+றி? ெச+= எ3தினா -

எதைகய ேசா 6 இ+றி? ெச+= அைடதன .

விளக : மி+ேபா: இைடைய மி+ எ+றா எனெகா15, ெவைல
ெந>க*+ உ1டான ேசா ைவ இைடநீ.த*+, அ+ன>களி+ ஆ7டைடய

ெபாழி) எ+Aமா= ெச+= அ!ெபாழிைல அைடதா எ+ப ந?சினா கினிய .
(17)
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868. அ-; ைட.வ ைளகய நீ8ய

க-; ைடக% நீ !ன ப7ட

-; ைடகனி யி ெபா* ேசாைல'

-; ைட!ெபா* வி ெறா பாெலலா.
ெபா- : அ-உைட .வைள கய - அ-ளி ெகாளலா த+ைமைய உைடய

நீலமல நிைறத .ளைத'; க-உைட க%நீ நீ8ய ன) ப7ட - ேத+

ெபாதிய க%நீ மல கைள'ைடய நீரறாத ஓைடைய'; - உைடகனியி+

ெபா* ேசாைல' - பறைவகைள'ைடய, கனிகளா ெபா*6 ற ெபாழிைல';

உ- உைட! ெபா*வி = ஒபா) எலா - உ-ேள உைடய ெபா*விைன'ைடய/
அ! ெபாழி*+ ஒபக எ)லா.

விளக : அ-;ைட எ+ழி அ-ள) எ+பத+ கைட.ைறயாக6 ெகா-ளலா.
அ-ள) - ேச=. .வைளகய - .வைளமல த .ள. ன ப7ட - வ றாத

நீேராைட. ெபா*வி = - ெபா*விைன'ைடய/. (18)
869. ெச றகனி வாைழ' ேத+ெசாாி
ெகா ற!ப% தி7டன ேகாழைர

வ றகனி மாெதா5 வா ைள!

ைப ற!பல வி ெறா பாெலலா.
ெபா- : ெசற கனி வாைழ' - சிவத றைடய கனிகைள'ைடய வாைழ

மர>கைள'; ேத+ெசாாி ெகா உற! ப%தி7டன ேகாH அைர வ உறகனி
மா - ேதைன? ெசாாி/ ெகாகளி: ேற ப%தனவாகிய, ெகா%விய

அ8மரைத'ைடய, /ைம ெபாதிய கனிகைள'ைடய, மாமர>கைள'; ெதா5

வா ைள! ைபற! பலவி = ஒபாெலலா - ெதா5த நீ1ட

ைளகைள'ைடய, பைமயான ேம பகைடய பலாமர>கைள' உைடய/

ஒபக எ)லா.

விளக : ெகாற! ப%தி7டன ேத+ெசாாி எ+A ெதாடைர! பலவி .

G75வ ந?சினா கினிய . ேகாழைர - வ%வ%!பான அ8மர. வ - /ைம.

மாெதா5. மாமரதிேனா5. வா ைள - நீ1ட ைள . ைபற - பசிய ேம ற.
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பலவி = - பலாமரதிைன'ைடய/. (19)
870. க-ள வானர >க+னி Pக

/-; மாெனா5 ேவழ ெதா.தி'

ெவ-ைள ய+ன ேதாைக' ேவ3தவ
S-; மாதைர '-ள க =ேம.

ெபா- : க-ள வானர - தி75! ப1ைடய .ர>ைக'; க+னி Pக -

க+னி த+ைம'ைடய க>.ர>ைக'; /ள; மாெனா5 ேவழ ெதா.தி' /-; மா+கைள', யாைன திர-கைள'; ெவ-ைள அ+ன ேதாைக'

ேவ3/ - ெவ-ைளநிற அ+னைத' மயிைல' அணி/; அவ1 உ-;

மாதைர - அ9விட த /ைணைய நிைன. மகைள; உ-ள க = ெந0சி) வி!ப75.

விளக : பிற ெபாைள கவ /ேகாட*+ க-ள வானர எ+றா . க+னிPக
- க+னிைம'ைடய ெப1.ர>.. ேதாைக: ஆ.ெபய ; மயி). உ-; மாத
எ+ற/ த>காத =ைணவைர நிைன. மாத எ+ப/பட நி+ற/. (20)
871. ேகாக ண>ெகாதி ேததிய ேவெலன

ேநாக ண>கைன யா Bக - ேவ3த*
றாக ண>.ைற 'தட தாமைர!

2க ணெபாழி ப7ட/ ேபா+றேத.
ெபா- : ேகாகண ெகாதி/ ஏதிய ேவ) என - ம+ன .ழா சின/ ஏதிய
ேவ)ேபால; ேநா. அண>. அைனயா Bக 6 ஏ3த*+ - ேந க.கி+ற

ேநாகிைன'ைடய ெத3வ மகளி ேபா+றவ த கணவாிட Bக ?சியா)

அவ களி+ உ=!க- ெச9விெப=த*+; தா. அண>. உைற' தட

தாமைர! 2கண - திமக- த>. ெபாிய தாமைர! 2களி+ ெதா.தி; ெபாழி)
ப7ட/ ேபா+ற/ - (நீ நிைலயினி+= நீ>கி) ஒ ெபாழி*ேல ேதா+றினைத!

ேபா+ற/.
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விளக : ேநா.தலா) அண>கைனயாமா. க த*ய தாமைர.வைம.

ேகாகண - அரச .ழா. ேவெலன ேநா. ேநாகிைன'ைடய அண>.

அைனயா எ+க. ேவ) - க1ணி .வைம. ஏ3த) - இையத). தாகண>. எ+ற/
- திமகைள. (21)

872. Gற! ப7டவ ெகா3மல  காவக
றி ேத+=ளி ெதா1ம/ வா மண
காாி நா1மல ெவ1மண றா3நிழ

ேறறி ெத1கய க/ ேபா+றேத.
ெபா- : Gற!ப7ட அ ெக3மல  காவக - (இ/ வைர) Gற!ப7ட அ மல !
ெபாழி*A-ளாகிய இட; ேத+ ஊறி /ளி/ ஒ1ம/ ஆ மண நாறி - ேத+

ஊறி /ளி/, அ9 ெவா-ளிய ேதனி) நிைறத மண எ>. கமH/; நா- மல

ெவ1மண) தா3 - திய மல க; ெவ1ைமயான மண: பரவி; நிழ) ேதறி -

நிழ) ெதளி/; ெத1 கய க/ ேபா+ற/ - (இ .ளி ?சியா)) ெதளித

.ளதிேல ெச+றா ேபா+ற/.

விளக : ெகா3மல : விைனெதாைக. காவக ஊறி /ளி/ நாறிமண)தா3

த+க1 கவ . .ளி ?சியா) கய ேபா+ற/ எ+க. ேதறி - ெதளி/.
ெத1கய - ெதளித நீைர'ைடய .ள. (22)

873. காவி க1ட திைரவைள தாயிைட

ேமவி வி1ணவ ம>ைகய ேபா+=த
2ைவ '>கிளி 'மிழ ற!.
தாவி ய/கி லாரம  தா கேள.

ெபா- : ஆவி அ /கிலா - பாலாவி ேபா: /கிைல'ைடய .ணமாைல'

ரம0சாி'; காவி) க1ட திைர வைள/ - அ! ெபாழி*), பலநிற G=ப7ட
திைரைய வைள/; ஆயிைட த 2ைவ' கிளி' மிழ ற! ./ - அ>ேக

தைடய 2ைவ' கிளி' மழைல ெமாழிய! ./; வி1ணவ ம>ைகய

ேபா+= - வானவ மகளி ேபால; ேமவி அம தா க- - வி!ப/ட+ இதன .
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விளக : ஆவிய/கிலா : எ%வாய. அவ .ணமாைல' ரம0சாி' எ+ப/

அ5த ெச3'ளா+ விள>.. க1டதிைர - பலவ1ண>களா G=ப7டதிைர

(வ1ண திைர) 2ைவ - நாகண வா3!-. (23)

874. ெபௗவ நீ !பவ ளெகா8 ேபா)பவ1
ெமௗவ ல>.ழ லா-ர ம0சாி

ெகா9ைவ ய>கனி வா3.ண மாைலேயா
ெட9வ தீ தி தாளி/ Gறினா-.

ெபா- : ெபௗவ நீ ! பவளெகா8ேபா)பவ- - கட) நீாிேல ேதா+றிய

பவளெகா8 ேபா+றவளாகிய; ெமௗவ) அ .ழலா- ம0சாி - )ைல
மலரணித Gதைல'ைடய ரம0சாி; ெகா9ைவ அ கனிவா3 .ணமாைலேயா5

- ெகா9ைவ கனி அைனய வா'ைடயா- .ணமாைலேயா5; எ9வ தீ /

இதா- இ/ Gறினா- - வழிவத வத தீ / இ!ேபா/ இதைன Gறினா-.
விளக : ெபௗவநீ !பவளெகா8 - ரம0சாி.வைம. இஃ/ அவ- .லநல
அழ. நலA .றி/வத உவைம எ+க. ெமௗவ) - )ைல. ெமௗவ).ழலா-

எ+ற/ அவ- க நல Gறி =. (24)

875. Iம0 L8ய I/கி ேலத).
றாம0 L8ய ேவ றட> க1ணினா
ணாம0 L8ய ந+Aத னீ78னா-

காம0 L8ய க1ெணாளி 1ணேம.
ெபா- : Iம L8ய Iர/கி) ஏ/ அ).) - அகி ைக தா>கிய Iய

ஆைடைய தா>கிய அ).ைல'; தாம L8ய ேவ) தட க1ணினா- - மாைல
யணித ேவலைனய ெபங க1கைள' உைடயவ- ஆகிய .ணமாைலயி+;

நாம L8ய ந+Aத) - ெபயைர ெகா1ட அழகிய ெந றிைய உைடய ேதாழி;

காம L8ய க1 ஒளி 1ண நீ78னா- - வி!பைத ெகா1ட, க1S.
ஒளியான 1ண! ெபா8ைய கா78னா-.
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விளக : ந?சினா சினியா இ? ெச3'ளிைன' + ெச3'ைள' (874 - 875)
ஒ ெதாடராகி ெகா15G78 G= உைர: அ>ஙன இத காலேத

.ணமாைல ெபயைர? மத மாைலெய+A0 ேச8, எ)ேலா வி

த+ைமைய ேம ெகா1ட 1ணைத நீ78னா-; அ/ க15 ெகா8ேபா) வா-

.ழலா- ரம0சாி, அவ- .ணமாைல'டேன இ9 வா ைதைய Gறினா-. (25 )
876. 1ண ெம+பேதா ேப ெகா5 ேசா .ழ)

வ1ண மாைல B! வ/வா

ென1ணி வதன Gறிைவ ேயாெவன

ந1ணி மாைலைய நகன ெள+பேவ.
ெபா- : ேசா .ழ) வ1ண மாைல - ேசா .ழைல'ைடய .ணமாைலேய!;

1ண எ+ப/ ஓ ேப ெகா5 - 1ண எ+பதாகிய ஒ ேபைர ெகா15;

B! வ/வா+ எ1ணி வதன - (ம!ேபா ) இைடைய வத நிைன/ (நி+

1ண) வதனேபா:!; இைவேயா! - (எ+ 1ணமாகிய) இைவ யா.ேமா நி+

1ண?; G= என - ெசா)ெல+=; மாைலைய ந1ணி நகன- - .ணமாைலைய

ெந>கிய நைகயா8னா-.

விளக : எ+ப, ஏ : அைசக-. ந?சினா கினிய . .ழைல' B!ைப' உைடய

மாலா3 ! இைவ 1ண ெம+A ெபயைர ஏற75ெகா15 நி+ைன வ/வா+

கதி வதனேவா எ+றSகி அவைள தா+ நகா-. ந., ெசா)*+, எ+Aைடய
1ண>கைள? ெசா)லா3, என? ெசா+னா- எ+= ெகா15 G78 உைர!ப .

(26)

877. ைபெபா னீ;ல க+றியி! பா மிைச

யிப ெர+1ண ேம3!ப 6ளெவனி

ெசெபா பாைவய+ னா3ெச! நீெயன

ெகாப னா;> ெகாதிதி/ Gறினா-.

ெபா- : ைபெபா+ நீ- உல. அ+றி - ெபாிய ப ெபா+Aலகி) அ+றி; இ!

பா மிைச இப எ+ 1ண ஏ3!ப உள எனி) - இ96லகிேல இ9விடேத எ+
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1ணைத ஒ!பன உ-ளன எ+றா); ெசெபா+ பாைவ அ+னா3!- ெசெபா+
பாைவ ேபா+ற ரம0சாிேய!; நீ ெச! என - நீ G=க எ+= .ணமாைல ெசா)ல;

ெகா அ+னா; ெகாதி/ இ/ Gறினா- - மல  ெகா ேபா+ற
ரம0சாி' சின/ இதைன Gறினா-.

விளக : இப - இ9விடேத. ெகாபனா- - 2>ெகா ேபா+றவளாகிய
ரம0சாி. (27)

878. 1ண ேதா றன தீன லாடல

ெம1ணி) ேகா8ெபா+ னீ/ெவ+ றா ெகன

வ1ண வா .ழ ேலைழய தேள

க1ண றா கமH 1ணதி ென+பேவ.
ெபா- : 1ண ேதா றன தீன) ஆடல - 1ண! ெபா8யாேல

ேதா ேறா எனி) நீரா5ேவம)ேல; ெவ+றா . எ1 இ) ேகா8 ெபா+ ஈ/

என - அகA. மா ற ற ேகா8 ெபா+ைன ெகா5க கடேவ எ+= ெசா)ல;
வ1ண வா .ழ) ஏைழய கமH 1ணதி+ - அழகிய நீ1ட Gதைல'ைடய
ேபைதய மணத 1ணதினா); தேள க1 அ றா - த>க;.-ேள

அ+ைப வி7டன .

விளக : 1ண ேதா றலாவ/ - ஒவ 1ண ஒவ 1ணதி .

தாHததா3 அதைன'ைடயா ேதா)வி'=த). ஆடல: த+ைம! ப+ைம

எதி மைற விைன =. ெவ+றா+ - ஈ15 அககட6-. க1S=த) - பைகைம
ேகாட). (28)
ேவ=

879. ம)*ைக மாைல மண>கமH வா .ழ

ெகா)*ய) ேவென5> க1ணிய G8?
ெசா)*ைச ேமப5 1ண 6றH?சி'ெவ)வ/ Lெதன ேவ18 வி5தா .

ெபா- : ம)*ைக மாைல மண கமH வா .ழ) ெகா) இய) ேவ)ெந5>

க1ணிய G8 - ம)*ைக மாைல' மண N நீ1ட .ழ: உைடய,
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ெகா): த+ைம'ைடய ேவலைனய நீ1ட க1ணிய இவ G8; ெசா)

இைச ேமப5 1ண உறH?சி'- - ெசா): கழிேல உய த 1ண

மா=பா78ேல; L/ ெவ)வ/ என ேவ18 வி5தா - ஐயைத ஒழி!ப/ எ+=

விபி த பணி! ெப1கைள அவ ைற கா78 வமா= ேபாகவி7டன .

விளக : 1ணதின/ மா=பா78ேல ெவ):ம/ நம.? ெசா): கH

ேமப5 ெவ றிெய+= அ9 ெவ றிைய விபி! ேபாகவி7டா எ+= ெகா15
G78'ைர!ப ந?சினா கினிய . L/ - ஐய. ெகா) - ெகா ெறாழி:மா. (29 )
880. இ78ைட யாாி ம>ைகய ேர/ெபா

ற78ைட ய/கி) 8ய த+பின

ெந78ைட நீ/ ெச+றன தாமைர

ெமா7டன ெம+ைல ெமா3.ழ லாேர.
ெபா- : தாமைர ெமா75 அன ெம+ைல ெமா3.ழலா - தாமைர அபைனய
ெம+ைல'ைடய ெசறித Gதலா ஆகிய கனகபதாைக, மாைல எ+ேபா ; இ5
இைடயா இ ம>ைகய ஏ/ ெபா+ த78ைட - B1ணிைடயாராகிய இ

பணி!ெப1க- ஏதிய (1ண ைவத) ெபா+ த78+ேம); அ /கி) 8 -

அழகிய /ணிெகா15 8; அத+பின - 1ணதி+ பி+ன ; ெந5இைட நீ/
ெச+றன - ெந5ெதாைலவாக (மக- திரைள) நீதி? ெச+றன .

விளக : கனகபதாைக - ரம0சாியி+ ேதாழி. மாைல - .ணமாைலயி+ ேதாழி.

இ78ைடயா - ரம0சாி' .ணமாைல' என6. இ ம>ைகய கனகபதாைக,

மாைல என6, ெமா3.ழலா ேச8ய என6 ந?சினா கினிய G=வ . (30)
ேவ=

881. சீ த>. ெசெபா ெகா8ம)*ைக மாைல ேச /

வா த>. ைபெபா கழ+ைமத ைக கா7ட ைமத

ேர த>. 1ண மிவ றி+நல ேவ18+ ெவேபா 
கா த>. வ1ைக கழ சீவக கா1மி ென+றா .

ெபா- : சீ த>. ெசெபா+ ெகா8 ம)*ைக மாைல ேச / - சீைடய
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கனகபதாைக' மாைல' G8 ; வா த>. ைபெபா+ கழ) ைமத ைககா7ட -

க7ட!ப7ட ெபா கழலணித ைமத களி+ ைகயிேல அவ ைற கா7ட; ைமத அ ைமத க-; ஏ த>. 1ண - இைவயிர15ேம அழகிய 1ண>க-;

இவ றி+ நல ேவ18+ - இவ றி+ ந+ைமைய? சிற!ற அறிய விபி+;

ெவேபா  கா த>. வ1ைக கழ) - ேபாாி) வ)ல, கிலைனய ெகாைட'=

ைகைய உைடய, கழலணித; சீவக+ கா1மி+ எ+றா - சீவகைன க15

கா75Nராக எ+றன .

விளக : மாைல எ+பத ேக ப ம)*ைக அைட Gறினா . ைமத - ஈ15

ஏதிலராகிய சில ைமத எ+றவா=. ஏ த>. 1ண எ+ற/ இைவ இர15ேம

அழகிய 1ண>களாகேவ எம. ேதா+=கி+றன எ+ப/பட நி+ற/. இவ =

இ+நல எனக1ணழி/ இவ றி+ அழகிைனய+றி இனிைமயி+ ந+ைமைய

நீ>க- அறியவிபி+ என! ெபா- விாிதி5க. ெவேபா ைக, வ1ைக என
தனிதனி G75க. சீவக கா1மி+ எ+ற/ சீவகைன க15 அவA. கா78

வின6Nராக எ+ப/ படநி+ற/. (31)

882. வா1மி+A வ1ைக வ8, கட ேக-வி ைமத

தா1மி+A N>. கழலா+றைன? Lழ ம ற!

21மி+A மா ப+ ெபா*தா>கி தா+வி பி

ேகா1மி+A மீ+LH .ளி மாமதி ேதா ற ெமாேத.
ெபா- : வா-மி+A வ1ைக வ8,) கட) ேக-வி ைமத - வா- மி+ன .

காரணமான வளவிய ைகயிைன', ெதளித கடலைனய , ேக-விைய' உைடய

ேதாழ தபிய; தா- மி+A N>. கழலா+ தைன?Lழ - கா*)மி+Aமா=

க78ய கழலானாகிய த+ைன? LHதிக; அ!21 மி+A மா ப+ -

சீவகனாகிய அத அணிகல+ ஒளி மா ப+; விபி) ேகா-மி+A மீ+ LH வானி), ேகா1மீA வி1மீA LHத; .ளி மாமதி ேதா ற ஒ/ ஆ>.
இதா+ - த1ணிய ெபாிய தி>களி+ ேதா ற ேபால அ9விடதிதா+.

விளக : N. கழ) எ+ப/ N>. கழ) என விகார!ப7ட/. கழலா+ நத7ட+

என6, மா ப+ சீவக+ என6 ந?சினா கினிய ேவற பிாி/ G=வ . அவேர,

கழலானாகிய மா ப+ எ+பா உள எ+= G=வதனா) ஒ+றாக G=தேல
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சிற!ைட/. ஞாயி= ேபா)வா+ எனிA கைலைய ேதா =வி!ப இத*+

ஈ15 மதிைய உவைம Gறினா . ப+மீ+ ந5வ1 பா)மதி ேபால - இ+னைக

ஆயேமா 8ேதா .=கி (சி=பா1 219 - 20.) எ+றா பிற. இரா. ேக/கைள

ஒழித ஏ% ேகா-க; Lழ!ப7டெதா மதி இ)ெபா;வைம ேதாழ நா)வ

தபிமா வ ேகா-மீA.வைம; மி+A மீA. ஒழித ேதாழவைம. இனி,

ஞாயி= தி>க; தன.வைமயாத*+, ஒழித ஏ%ேகா;மா. (32)
ேவ=

883. காைள சீவக+ க78ய> காரைன

ேதாைள W திட ேவ/ணி 6 றந)

வாைள வ9வியி க1ணிய வா கழ

றாைள ேய/ த>.ைற ெச!பினா .

ெபா- : காைள சீவக+ - காைளயாகிய சீவக+ ; க78ய>காரைன ேதாைள

ஈ திடேவ - க78ய>கார+ ேதாைள! பிளகேவ; /ணி6 ற ந)வாைள வ9விய

க1ணிய - /ணி6 ெகா1ட ந)ல வாளி+ த+ைமைய ெகா1ட

க1கைள'ைடய அ ம>கைய ; வா கழ) தாைள ேய/ த.ைற ெச!பினா -

நீ1ட கழலணித காைல வண>கி த .ைறைய Gறின .

விளக : ெச3ந+றியறி/ ைகமா= ெச3யக/த: பைகவ ெச3த தீ>.
.றி/ அவ . தீ>.ெச3ய க/த: அரசநீதி எ+ப/ ேதா+ற

ேதாைளW திடேவ /ணி6 ற வா- எ+றா . ஆதியாய அபைக நா75த)

(1920) எ+றா ேம: எ+ப ந?சினா கினிய . (33)
884. 1ண ந)லன LHதறி ெத>க;
க1ண) Gற8 ேய>.ைற ெய+ற:>
க1ணி க18ைவ ந)ல க>.ழ)

வ1ண மாைலயி னீெரன Gறினா+.
ெபா- : அ1ண) ! ந)லன 1ண LH/ அறி/ - அ1ணேல ! ந)லனவாகிய

1ணைத ஆரா3/ பா /; எ>க;. G= - எ>க7.? ெசா)க; அ8ேய
.ைற எ+ற: - இ/ேவ அ8ேய ேவ15ேகா- எ+= அம>ைகய

Gறின6ட+; க1ணி+ க15 - க1ணாேல பா /; க>.ழ) வ1ண
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மாைலயினீ ! - காிய .ழ*) அழகிய மாைல'ைடW !; இைவ ந)ல என Gறினா+
- இைவ ந)லைவ எ+= Gறினா+.

விளக : இைவ ந)ல என .ணமாைலயி+ 1ணைத Gறினா+. அவ க-,

இர1ைட' ந)ல என G=கிறா+ எ+ெற1ணின . பல6> G78 இ8த*+

இைவ என? 1ணைத? G=கிறா . (34)

885. ம றி மாநக மாத க- யாவ

 = நாயி'> க15 ண திைவ

ெபா ற 1ண ெமன!கH தா நபி
க ற /மவ த>கெளா ேடெகாேலா.

ெபா- : இ மாநக மாத க- யாவ - இ!ெபநகாி) உ-ள மக-

எ)ேலா; உ = நாறி' க15 உண / - ெதா75 ேமா/ பா /

ஆரா3/; இைவ ெபா ற 1ண என! கHதா - (ேவ=பா5 Gறாம)) இைவ

ந)ல 1ண! ெபா8 எ+= கHதன ; நபி! க ற/ அவ த>கெளாேட ெகா)?நபிேய! நீ க ற/ அவ க;டேனேயா?
விளக : உ =, எ+ற/ ைகயா ெறா75! பா / எ+றவா=. நாறி'

எ+ற/, கா+ க/ பா / எ+றவா=. ெபா ற1ண - ெபா*6ைடய
ெபா8. நபி க ற/ அவ த>கெளாேட ெகாேலா எ+ற/, சீவகைன அமகளி

அசதியா8யப8யா. நீ ந+. இதைன ஆரா3/ பாராம) G=கி+றைன எ+ப/

க/. (35)

886. ஐய ேனயறி 'ெமன வதன
ெபா3ய த+றி! லைம BSகிநீ

ெநா3தி ேற /ைர , கட ெல+=த>

ைகயி னா ெறா% தா கமH ேகாைதயா .

ெபா- : ஐயேன அறி' என வதன - சீவகேன அறிவா+ எ+= பிற Gற

ேக75 நி+னிட வேதா; , கட) ! அ/ ெபா3 அ+றி! லைம BSகி - ,
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கடேல! அ/ ெபா3 ஆகாம லைமயாேன B1ணியதாக ஆரா3/; ெநா3தி+

ேத / நீ உைர எ+= - விைர/ ெதாி/ நீ G=க எ+=; கமH ேகாைதயா த
ைகயினா) ெதா%தா - மண. மல மாைலயா த ைகயினாேல ெதா%தன .
விளக : லைம - B1மாSைழல. BS.தலாவ/. அதைன! பி+A

Gாிதாகி ஆரா3த). ெநா3தி+ - விைரவி+. , கடல: அ+ெமாழிெதாைக

ஈ15 விளியாக நி+ற/. (36)

887. ந)ல 1ண மிைவயிவ றி சிறி

த)ல 1ண மத ெக+ைன ெய+றிேர

): ேகாைடய ெபா ைட! 201ண

ம)ல சீத0ெச3 காலதி னாயேவ.

ெபா- : இைவ ந)ல 1ண - இைவ Iய 1ண; இைவ இவ றி+ சிறி/

அ)ல 1ண - இைவ இவ றிA சிறி/ ந)லைவய)லாத 1ண; அத .

எ+ைன எ+றிேர) - அத . காரண எ+ென+= வினவினிேர); ெபா  உைட!
201ண ): ேகாைடய - ந+ைம'ைடய அழகிய இ? 1ண ெபாதிய
ேகாைடயி) இ8தைவ; அ)ல சீதெச3 காலதி+ ஆயேவ - ம றைவ

.ளி ?சி'ைடய மாாி காலதி) இ8தைவ(எ+றா+).

விளக : இைவ ந)ல 1ண எ+=, இைவ இவ றி சிறி/ அ)ல 1ண

என6 78ைன ஈாிட/> ெகா-க. ந)ல எ+பதைன இவ றி சிறி/ ந)ல அ)ல

எ+= ஓ75க. இைவ தீய1ண எ+னா/ ந)ல அ)ல 1ண எ+ற/

சீவகAைடய ெமாழி திறதி ெகா சா+றா. (37)
888. வார ப75ழி தீய6 ந)லவா

தீர கா3/ழி ந)ல6 தீயவா

ேமா ைவய திய ைகய+ ேறாெவனா

Nர ேவென5> க1ணி விளபினா-.

ெபா- : வார ப75ழி தீய6 ந)ல ஆ - ஒவ ேம) அ+ ற கால/

அவ ெச3' தீ>.க; ந)ல ஆ.; தீர கா3 /ழி ந)ல6 தீய ஆ -  =
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ெவ=! ற கால/ அவ ெச3' ந+ைமக; தீய ஆ.; ைவய/ இய ைக

அ+ேறா? ஓ என - உலக இய ைகயிஃ/ அ+ேறா ? ஆரா3/ பா எ+=;

Nரேவ) ெந5> க1ணி விளபினா- - Nர ேவலைனய நீ1ட க1ணினளாகிய

கனகபைக Gறினா-.

விளக : ஓ எ+A  =?ெசா), ப)ேலா பட ைக +னிைல

த+ைம(ெதா). விைன. 30) எ+ற Lதிரதி) விளகின நிகHகால உமீற+றி
எதி கால உண / +னிைல! ப+ைமயாக*+. இஃ/ ஒவைர G=

ப+ைம கிளவி. இ? ெச3'7 கேதா5 கா3வத+க1 உ ற

.ணேதா+றாதா., உவ!பத+க1 . ற ேதா+றா ெக5 எனவ

அறெநறி?சாரெவ1பா (23) நிைன6Gர பால/. (38)
889. உ-ள> ெகா-ள 6ண திய பி+னலா)
வ-ள னீ>க! ெபறா3வைள ேதெனன
க-ெச3 ேகாைதயி னா3காி ேபாகினா

ெற-ளி ெந0சி ெறளிெகன? ெச!பினா+.
ெபா- : வ-ள)! - வ-ளேல !; உ-ள ெகா-ள உண திய பி+ அலா) - நீ Gறிய

.ைறகைள எ+ ெந0 ெகா-ள ெதளிவிதா) அ+றி; நீ>க! ெபறா3,

வைளேத+ என - ேபாக! ெபறா3 ; நி+ைன த5ேத+ எ+= கனகபதாைக

ேம: வ =த; க-ெச3 ேகாைதயினா3!- ேத+ /ளி. மாைலயினா3!;

காிேபாகினா) - சா+= வி5தா); ெந0சி) ெத-ளி ெதளிக என? ெச!பினா+ -

உ-ளேத ஆரா3/ ெதளிக எ+= சீவகA Gறினா+.

விளக : ேபா.த), ,லா ேபா.த) எ+றா ேபால உண த+ேம =.
வ-ள) : விளி. காி - சா+=. (39)

890. க1ணி+ மாத> க1ணிைம யா க;
ெம1ணி னி+ெசா *கதறி வாாிைல
ந1S தீ0ெசா னவி+ற ளாதியா

ம1ண னீகினஃ ெதா75வ) யாென+றா-.
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ெபா- : அ1ண) ! - ெபதைகேய!; எ1ணி+ - எ1ணினா); க1ணி+
மாத க1 இைமயா க; - க1ைண உைடய மகளிA க1

இைமயாதவ களிA; நி+ ெசா) இக/ அறிவா இைல - உ+ ெசா)ைல

கடதறிவா இ)ைல; ந1S தீ0ெசா) நவி+ற- ஆதியா - (ஆத*+ அவ கைள

ஒழிய) தமினதி) ஒ+ைற ஒ+= அைழ.0 ெசா)ைலயறி/ பயி+ற பறைவக-

தலாக; நீகின அஃ/ - ெதளி/ இ? 1ணைத நீகி+ அதைன; ஒ75வ) யா+

எ+றா- - ெபா/ேவ+ நா+ எ+றா-.

விளக : க1ணி+ மாத எ+ற/ இைம. க1ைண'ைடய மாத எ+ப/பட
நி+ற/. இகத) - கடத). (40)

891. காவி) வாHபவ நா)வ ளா காி

ேபாவ ெபா+னைன யாெயன ைகெதா%

ேதவ ெலெப மா+ெசா+ன வாெற+றா-

ேகாைவ நிதில ெம+ைல ெகாப+றா-.

ெபா- : ெபா+ அைனயா3! - திைவ! ேபா+றவேள!; காவி) வாHபவ நா)வ

உளா - ெபாழி*) வாHபவ நா)வ (பறைவ யினதவ ) உளா ; காி ேபாவ என அவ க- சா+= வவ எ+= ெசா)ல; ேகாைவ நிதில ெம+ைல ெகா

அனா- - /மாைல அணித ெம+ைமயான ைலைய உைடய 2>ெகா

ேபா+றவ- ; ைகெதா%/ எெபமா+ ெசா+னவா= ஏவ) எ+றா- - ைகG!பி
எமிைறேய நீ Gறியவாேற யா இத+ைம ஆ எ+றா-.

விளக : நா)வ எ+= உய திைணயா G=த). ஒவைர G= (ெதா).
கிளவி. 27) எ+A0 Lதிர/ ஒ+ெறன 8தலா ெகா-க. நா)வ உள

எ+ற/, நா+.வைக! பறைவக- (வ15க-) உள எ+றவா=. அைவ சா+றா0

சிற! ேநாகி உய திைணயாக ஓதின+ எ+= சீவக+ Gற என விைனத)
விவிேதா/க. ெகாபனா-: கனகபதாைக. (41)

892. ம>ைக ந)லவ க1S மனேபா+
ெற>. ேமா8 யிட=0 கா-

வ15 கா1மகிH ேதனின> கா1ம/
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615 ேதகி5 ெமா1மிஞி றீ7ட>கா-.
ெபா- : ம>ைக ந)லவ க1S மன ேபா+= - ம>ைகயராகிய ந)லவாி+

க1ைண' உ-ளைத' ேபால; எ>. ஓ8 இட= கா-! - எ>.

க8தாக ஓ8 த78 திாி' கேள ! ; ஒ1 மிஞி = ஈ7ட>கா- - ஒ-ளிய
மிஞி றி+ திர-கேள!; ம/ உ15 மகிH வ15கா-!- ேதA15 மகி%

வ15கேள!; ம/ உ15 ேதகி5 ேதனின>க- - ேத+ உ15 ேதெகறி' ேத+
திர-கேள.

விளக : இஃ/ அ5த ெச3';ட+ ெதாட. இ9வா= ெகா15 G75வ/
ந?சினா கினிய கேத. அவ G= அத .ாிய காரண பறைவக7.?

ெசவியறி6 உ1டா எ+A ஆரா3?சி' சீவக+ வில>. பறைவ த*யவ றி+

ஒ*.றி!ைப அறிவாென+ப/ பி+வமா=: க1S மனேபா+= எ>.

க8தாக ஓ8 த78திாி' கா- மிஞி=கா- எ+க. மிஞி றி 

சிறத*+ அதைன  Gறினா . க1 ெச+=ழி? ெச)கி+ற மனெதாேட

உவமித*+ இ/ நிரனிைற; இைவ எ)லா மணதி: ெச):. ம/615

மகிHகி+ற வ15கா-! ம/615 ேதகி5கி+ற ேத+கா-! எ+க. இைவ ந)ல

மணேத ெச):. (சீவக. 3033, 3034)  த*யன G= பாைஷைய? சீவக+
உண தித*+, அதனா) அவ ைற அைழதா+ எ+= ெகா-க;

விகிரமாதித+ எ=பி+ ெமாழிைய அறிதா+ எ+= கைத G=கி+றைமயி+.
தா/1/பி ேபா/ ர+ றா>. (ம/ைர. 655) எ+=, இர>கிைச மிஞிெறா5

/பி தா Iத (க*. 33) எ+= G=த*+, /பிய/ கிைளயா இ நா+. எ+க.

ந15 /பி' நா+கறிவினேவ - பிற6 உளேவ அகிைள! பிற!ேப (ெதா).
மர 31) எ+= /பி.? ெசவியி+ ெறனேவ, இவ றி .0 ெசவியி+றா

ஆத*+, வத மி.தியா+ இவ ைற ேநாகி வாளா Gறியத+றி ேவற+=. இைவ

ஈ15 வ/ காிேபாத*); ேக-வியி)லன வத) எ+ைன? எ+ப/ கடா. அத .

விைட : ஆசிாிய ந15 /பி' எ+= /பிைய! பி+ ைவத/, ேம)வ0

Lதிரதி+, மா6 மாக; ஐயறி ெவ+ப (ெதா). மர. 32) எ+ற ஐயறி6

இத . ஏ=த ெக+=ண க. இதைன, வாராததனா) வத/ 8த) எ+A

ததிர 6தியா ெகா-க ெவ+= ஆ15 உைர Gறி! ேபாதா. (இதனா)

ந?சினா கினிய இ ,:. உைர ெச3வத . +னேர ெதா)கா!பிய உைர

ெச3தாெர+ப/ ெதளி6) அ/ேவ ஆசிாிய கெத+ப/ சா+ேறா உண த+ேற,
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2த ெபா>க  /ைணெயா5 வதித - தா /1பறைவ ேப/ற) அ0சி, மணிநா

யாத மா1விைன ேதர+ (அகநா. 4) எ+= அ!ெபா- ேதா+ற

Gறியெத+=ண க. இ கதா+ இவ ெசவி'ண 61ெட+= Gறினா .

இ>ஙன Gறா/ தா+க ற வி0ைசயி+ ஆைணயா ேக-வி'ண 6 பிற!பிதா+
எனி+, அைவ காிேபாத லாகாவா, எ1ணி+ நி+ெசா) இகதறிவாாிைல (சீவக.

890) எ+ற*+. (இ9வா= ந?சினா கினிய வ15கட.? ெசவி'ண ேப ற யல

ேவ15வெத+ைன? காவிய க பைன ெயன) சாலாேதா?) (42)
893. ேசாைல ம0ைஞ ரைமத+ 1ண

மாைல ெய+A மடமயி) 1ண0
சால ந)லன த; மிகன

ேகால மாகெகா1 51மி ெனன?ெசா+னா+.
ெபா- : ேசாைல ம0ைஞ ரைமத+ 1ண - ெபாழி) மயி) ேபா)வாரம0சாியி+ 1ண; மாைல எ+A மடமயி) 1ண - .ணமாைல

ெய+A இளமயி) ேபா)வாளி+ 1ண; சால ந)லன - மிக6 ந)லனேவ;
த; மிகன - அவ றிA-; சிறதவ ைற; ேகால ஆக ெகா15

உ1மி+ என? ெசா+னா+ - ந)லன எ+றறி/ ெகா15 உ1மி+ என?
ெசா+னா+.

விளக : ெவறாதிதத . இவைர' மயி) எ+றா+. ம0ைஞேபா)பவளாகிய
ரைம என. ரைம: ரம0சாி. மாைல: .ணமாைல. ேகால - அழ. ஈ15

ந+ைம! ப1பி+ ேமனி+ற/. (43)

894. வ1ண வா சிைல வ-ள)ெகா1 டாயிைட
வி1ணி Uவியி7 டா+வ/ NHதன
1ண ம>ைக ரைமய மாைலய

வ1ண வ1ெடா5 ேத+கவ  /1டேவ.
ெபா- : வ1ண வா சிைல வ-ள) ெகா15 - (இ>ஙன Gறிய) அழகிய நீ1ட

வி)ேலதிய சீவக வ-ள) இர1ைட' இர15 ைகயி: ெகா15; ஆயிைட

29

வி1ணி) Iவியி7டா+ - ஆ>ேக வானிேல Iவிவி7டா+; ம>ைக ரைமய

1ண NHதன - ம>ைக ரம0சாியி+ 1ண நிலேத NHதன; மாைலய

வ1ண வ1ெடா5 ேத+ கவ / உ1டேவ - .ணமாைலயி+ 1ண>கைள
அழகிய வ15 ேதA கவ /1டன.

விளக : இ? ெச3'ளா: வ15 ேதA சிறதன எ+ப/ ெதாிகிற/.

Iவியி7டா+: ஒெசா).  மிஞி= ஒ ப1பினவாத*+ ேச / ஒ

ைகைய (ரைம 1ண) ேநாகின. (எனிA, உ1ணவி)ைல) ம ைறய ஒ

ப1ைடயவாக*+, ேச / ம ைற ைகைய ேநாகின. உ1ணாம)
வதவ றி . ைவதிடாம) இைவ க8/1டன எ+ப/ ேதா+ற, கவ /

எ+றா . (44)

895. த/ நீ !பவ ள/ைற நிதில
ைவத ேபா+= வ =வ வாயினீ

ெராத ேதாெவன ேநாகிB ந>ைகமா 

.3/ ைரமினி9 வ1ண ெமன?ெசா+னா+.
ெபா- : த/ நீ !பவள/ உைற நிதில ைவதேபா) - த/ அைலநீாி)
ேதா+றிய பவளேத இ!பன சில /கைள ெகா15 வ/

ைவதா ேபா:; =வ) /வ வாயினீ - =வ:ைடய ெச9வாயினீ !; ஒதேதா

என ேநாக - (நா- Gறிய ந5நிைல B>க7.!) ெபாதியேதா எ+= (இவ

க) ேநாகி ; B ந>ைகமா . இ9வ1ண உ3/ உைரமி+ என?

ெசா+னா+ - B தைலவிய . யா+ ேத றின ைறைய மன ெகா-;மா=

G=N எ+றன+.

விளக : ேவ7ைக நிகழாத ேபா/ மகளிைர? சிற!பி/ Gற) இய) எ+ப/
ேதா+ற இவைர' சிற!பி/ Gறினா+. (45)
896. நீல ந+. ெதளி/ நிற>ெகாளீஇ
ேகால மாக ெவ%திய ேபா .லா3

ஞால வி . வ/ ந>ைகக1

ேபா: ேவலவ ேனகH ேதென+றா-.
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ெபா- : நீல ந+. ெதளி/ நிற ெகாளீஇ - நீல மணிைய ந+றாக கைர/
நிற கல/; ேகால ஆக எ%திய ேபா) .லா3 - அழ.ற எ%தியைவேபா)

வைள/; ஞால வி . வ/ - உலைக வி . வதிைன'ைடய ; ந>ைக

க1ேபா: ேவலவேன!- ரம0சாியி+ க1கைள! ேபால த!பாத ேவலவேன!;

கHேத+ எ+றா- - நீ ேத றின ைறைய யா+ உடப75! கHேத+ எ+=

கனகபதாைக Gறினா-.

விளக : இவ+ ெதளிவித ைற இவ . ேவ7ைக நிகHவ/ கதாக

Gறினா-; அ/ ேம), எ+ மனதி+ உ-ளன (சீவக. 2006) எ+பதனா+ உண க.
(46)

ேவ=

897. ேசாைலய0 பி 1ண ேத றிய ேதா+ற ற+ைன

ேவைலய ப5த க1ணா ெதா%தன விைர/ ேபாகி
மாைல. ெவ+றி Gற மைழயி8! 1ேடா நாக
மாைலய த%>கி யா>. ம0சாி யவல  றா-.

ெபா- : ேசாைல அ பி+ 1ண ேத றிய ேதா+ற) த+ைன -

ெபாழி*+க1 வா% அழகிய வ15களா 1ணைத ெதளிவித சீவகைன;
ேவ) ஐய ப5த க1ணா ெதா%தன விைர/ ேபாகி - ேவேலா எ+=

ஐய!ப5தின க1ணின ெதா%/ விைர/ ெச+=; மாைல. ெவ+றி Gற .ணமாைல. ெவ றி எ+= ெசா)ல; ைழ இ8!15 ஓ நாக ஆலய/

அ%>கி ஆ>. - கி*8'15 ஒ பா தாAைற' இடேத வதினா ேபால;

ம0சாி அவல உ றா- - ரம0சாி வதமைடதா-.

விளக : ேதா+ற) - சீவக+. ெதா%தன -  ெற?ச. மாைல : .ணமாைல.

ஆைலய - உைற'-. ம0சாி : ரம0சாி. (47)
ேவ=

898. தி>க ள>கதி ெச =ழ க!ப7ட

ப>க ய!ப5 ெவா/ைள பாவா3
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ந>ைக ெய+ெனா5 ைரயா3நனி ெயா)ேல
யி>க ெண+ற8 NHதிர தி7டா-.

ெபா- : தி>க- அ கதி ெச = ந>ைக உழக!ப7ட - தி>களி+ அழகிய கதி

தாகி கலக ற; ப>கய!ப5 ஒ/உைள பாவா3! - தாமைர ம5ைவ! ேபால

வ/ பாைவேய! ந>ைகேய!, இ>க1 எ+ெனா5 நனி ஒ)ேல உைரயா3 - இ>.

எ+ெனா5 இனிைமயாக +ேபால விைர/ உைரயா5வா3!; எ+= அ8 NH/
இரதி7டா- - எ+= அவள8யிேல வி%/ ேவ18னா- .ணமாைல.

விளக : ஒ/ைள - ஒதா3 எ+=மா. இய ைகயிேலேய த1ைம'ைடய

தி>களி+ கதி தீ>கிலதாக6 அகதி க1டா றா/ வ/த) தாமைரகிய).
நி+ வததி . காரண எ+ ெவறறிய+=, நீ காரணமி+றிேய

கல>.கி+றைன எ+பா-, இ>ஙன உவைம ேத / Gறினா- எனக. ப>கய!ப5
ஒ/ைள பாவா3 எ+றாேரA ப5வி ப>கய ஒ/ எ+ற) கதாக ெகா-க;
எ+ைன? தி>க7 கதி . உைளவ/ தாமைரேயய)ல/ ப5வ+ைமயா+ எ+க. ப5
- ம5. (48)

899. மா ற ெமா+=ைர யா1மைழ வ-ளெல+

ேன ற 1ணைத ேய பில ெவ+றெசா
ேறா = வெத+ சிலப8 ைகெதாழ

ேநா ப ேனா றைன நீெயன ேவகினா-.
ெபா- : மா ற ஒ+= உைரயா- - ரம0சாி விைட ஏ/ Gறிலளா3; மைழ
வ-ள) - கிலைனய ெகாைடயாளியான சீவக+; ஏ ற எ+ 1ணைத த.தியான எ+Aைடய 1ணைத; ஏ இல எ+ற ெசா) - (நி+ேம)

வி!பினா)) த.தியி)லாதன எ+ற ெசா) உ7பட; ேதா = வ/ எ+ சில அ8
ைகெதாழ - ேதா =? ெசா)* வ/ எ+ சில ைனத அ8கைள ைகயாேல

ெதா%த .; ேநா ப) - ேநா ேப+; நீ ேநா றைன என - நீ (+னேர) ேநா றைன
எ+ற .றி!ட+ .ணமாைலைய ேநாகியவளா3; ஏகினா- - வறிேத ெச+றா-.
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விளக : இஃ/ உ7ேகா-. ெபைம' உரA ஆ5உ ேமன (ெதா). கள6. 7)

எ+பதனா), த+ ேவ7ைக மைறதா+. தீ18ேல+ ஆயி+ உ3ேய+ - சீற8 பரவ

வேத+ அ-என ெதா%/ ேச / (சீவக. 2072) என ேம G=த*+, ஈ15?

ெசா ேற = அ8ெதாழ எ+= கதினா-. இ க/ அ>ஙன 8கி+ற ஊழா)

இவ7. நிகHத/. (49)

900. க+னி மாநக  க+னிய LHதர

க+னி மாட மைடய க8மல 

க+னி நீலக7 க+னிந றா3கவக+னி . ற/ க+னிய Gறினா .

ெபா- : க+னி நீல க8மல  க1க+னி - திய நீலமாகிய, மண ற
மல ேபா:> க1கைள'ைடய ரம0சாி; க+னிய Lழதர க+னிமாநக 

க+னிமாட அைடய - க+னி! ெப1க- LH/வர அழிவ ற ெபாிய நகாி

க+னிமாடைத? ேச தாளாக; ந றா3. அவ- க+னி. உ ற/ - அவந றாயான மதி காரண> ேக7ட பி+ அவ- மகளான க+னி! பவைடய
ரம0சாி. ேந தைத; க+னிய Gறினா - ெப1க- Gறினா க-.

விளக : க+னி மாநக - அழிவி)லாத ெபாிய நகர. க+னி நீலக8மல க1

க+னி க+னிய LHதர க+னி மாநக  க+னிமாட அைடய என மா=க. க+னி

நீல - திய நீல. க+னிய ந றா3. க+னி. உ ற/ Gறினா என மா=க.

க+னிய - அவ- ேதாழிய . க+னி. எ+ற/ ரம0சாி. எ+A ெபா7டா3

நி+ற/. (50)

901. க1க- ெகா1ட கல!பின வாயிA
ெப1க- ெகா1ட விடாபிற ெச றெம+
ெறா1க ணாளவ டாயவ டைத.!

ப1ெகா ேடெமாழி யா பய Gறினா-.
ெபா- : க1க- ெகா1ட கல!பின ஆயிA - க1க- ஒ+ற+ .றி!பிைன ஒ+=

த!பாம) ெகா1ட கல!பின ஆனா:; ெப1க- ெகா1ட பிற ெச ற விடா

எ+= - ெப1க- த மனதி ெகா1ட தனி!ப7ட ெச ற>கைள விடமா7டா
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எ+= (மனதி ெகாண5); ஒ1கணா- அவ- தா3 அவ- தைத. - ஒளி'ைடய
க1ணாளாகிய ரம0சாியி+ ந றா3, தைதயாகிய .ேபரததA.; ப1ெகா-

ேத+ெமாழியா) பயGறினா- - ப1ணைனய இனிய ெமாழியா) ெம)ல
உைரதா-.

விளக : Gறியைவ அ5த இர15 ெச3'ளி: வ. ெப1க- எ+ற/

ெப1ணின>க- எ+A ெபா75 ஆத*+ அஃறிைண 8ேப ற/. ெப1க-

சாதி!ப+ைம எ+ப ந?சினா கினிய . ஒ1கணாளவ+ ஒ1கணாளாகிய

அ?ரம0சாியி+. தா3 ெபய - மதி, தைத ெபய - .ேபரதத+ எ+பவ ைற

ேம) வ (2075-76 ஆ) ெச3'-களா+ உண க. (51)
902. வி1ணி றி>க- வில.த+ ேமயினா
ெர1ண Bமக ெள1ணம றியாெதனி
க1ணி னாடவ  காணிA> ேக7பிA

1ண ேலனினி ெய+=ைர யா8னா-.
ெபா- : Bமக- எ1ண - B மகளி+ நிைன6; வி1ணி) தி>க- வில.த)
ேமயினா எ1ண - வானி) திாி' தி>கைள நீக விபிேனா

எ1ணமாயித/; யா/ எனி+ - அத எ1ண யா/ எ+றா); க1ணி+

ஆடவ  காணிA ேக7பிA - க1ணாேல ஆடவைர க1டா: ஆடவ எ+ற
ெசா)ைல காதினாேல ேக7டா:; இனி உ1ணேல+ எ+= உைரயா8னா- -

இனி உ1ணமா7ேட+ எ+= Gறினா-.

விளக : ம = : அைச. Bமக- எ1ண வி1ணி+ தி>க- வில.த) ேமயினா

எ1ண ேபா+=  =! ெபறாதேதா எ1ண எ+றவா=. க1ணி+ ஆடவ

எ+றத ேக ப காதி+ ஆடவ ெசா)ைல ேக7பிA எ+= வவி/
G=க.(52)

903. இ+= நீ விைள யா78A ேளதிைழ
ெதா+= 1ணதி ேறா+றிய ேவ=பா
8+ேற னாவிேகா G ற ெமனைநயா
நி+= நீலக1 ணிதில0 சிதினா-.
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ெபா- : இ+= நீ விைளயா78A- - இ+= நடத நீ விைளயா78ேல; ஏதிைழ

- ரம0சாி.; 1ணதி) ேதா+றிய ெதா+= ேவ=பா5 - 1ண> காரணமாக

உ1டாகிய ஊழா:1டான ேவ =ைம; இ+= எ+ ஆவி. ஓ G ற -

இ!ேபா/ எ+ உயிேகா காலனாயி =; என ைநயா நி+= - எ+= Gறி வதி

நி+=; நீலக1 நிதில சிதினா- - நீலமலரைனய க1களாேல தைனய
நீைர? சிதறினா-.

விளக : ஏதிைழ : ரம0சாி. ெதா+= - ஊHவிைன. ெதா+= ேவ=பா5

எனG78 ஊழினா) வத ேவ=பா5 எ+க. ஆவி - உயி . ைநயா :

ெச3யாெவ+ென?ச. நீல - நீலமல : ஆ.ெபய . நிதில - க1ணீ : உவம

ஆ.ெபய . (53)
ேவ=

904. ப7டெத+ ன>ைக ெக+ன! பாசிைழ! பெபா ன).+

ம7டவிH ேகாைத 1ண மாைலேயா 8க* ேதா றாக7டவிH க1ணி நபி சீவக+ றிறதி கா3தா

ள75ேத னல>க+ மா ப வ/ப7ட தறிேமா ெவ+றா-.
ெபா- : எ+ ந>ைக.! ப7ட/ எ+ எ+ன - (அ/ ேக7ட .ேபரதத+) எ+

மக;. ேந த/ யா/ எ+= வினவ; (ந றா3); ேத+ அ75 அல>க) மா ப! ேத+ சி/ மாைல மா பேன!; பாசிைழ! பரைவ அ).) ம75 அவிH ேகாைத -

தணி, யணித பரத அ).ைல' ேத+ விாி' மாைலைய' உைடய

ரம0சாி; மாைலேயா5 இக*? 1ண ேதா றா- - .ணமாைல'ட+ மா=ப75?
1ணதாேல ேதா றா-; க75 அவிH க1ணி நபி சீவக+ திறதி கா3தா- =.ைடத மல  க1ணி ைனத நபியாகிய சீவகனாேல ஆடவைர

ெவ=தா-; அ/ ப7ட/ அறிேமா எ+றா- - அ/தா+ நிகHத/; அறிவாயாக
எ+= மதி Gறினா-.

விளக : அறிேமா : ேமா : +னிைல அைச. மாைல : .ணமாைல. இக*?

1ணேதா றா- எ+க. கா3த) - ெவ=த). (54)
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905. ப-ளிெகா- களி= ேபால! பாி6வி7 5யி ெத+ பாைவ

'-ளிய ெபா1ம றஃத ேலாெபாி /வ!ப ேக7ேட+
வ-ளிதH ேகாைத ம = நகெரா5> க8' ேமA

ெவ-ளநீ ணிதியி னி+ேன ேவ18ய விைள!ப ெல+றா+.
ெபா- : ப-ளிெகா- களி=ேபால - /யி) ெகா-; யாைனேபால; பாி6வி75

உயி / - (.ேபரதத+) வத ேதா+ற ெந5? ெசறி/; எ+ பாைவ உ-ளிய

ெபா- ம = அஃேத) - எ+ மக- நிைனத ெபாள ேவெறா+= அ+றி
அத+ைம ஆயி+; ஓ ெபாி/ உவ!ப ேக7ேட+ - ஓ! மிக6 மகிHவாக

ேக7ேட+; வ-இதH ேகாைத - வளவிய மல ேகாைதயா-; ம = நகெரா5
க8'ேமA - (இெதவில+றி நக %/ உ7பட ஆடவைர நீக

விபினாெளனிA; ெவ-ளநீ நிதியி+ - ெவ-ளெம+A எ1ெகா1ட

ெச)வதினா); ேவ18ய இ+ேன விைள!ப) எ+றா+ - விபியவ ைற
இ!ேபாேத 8!ேப+ எ+றா+.

விளக : ம =: இர15 விைனமா =. ஓ மகிH?சி .றி!. ப-ளிெகா-யாைன

ெப?ெசறித) இய). இதைன - ப-ளி யாைனயி+ ெவ3ய உயிாிைன என6

(ந றிைண. 253-2.) , ப-ளி யாைனயி+ உயி / என6 (.=. 142.)

பிறசா+ேறா G=மா றாA உண க. ஓ ெபாிெத+ழி ஓகார விய!பி+க1

வத/. நகெரா5 எ+ழி உைம சிற!. எ)லா ெபாளி) பிற/ வி5

எ+ப/ப றி நிதியி+ இ+ேன விைள!ப) எ+றா+. (55)

906. இ+னேதா கால தி+னா ெனாமக ளி+ன ெதா+றி

கி+னேதா ாிடதி ென)ைல யா7க8 ெதா%கி னா-ேபா

*+னேதா நகாி ெல+றா> ெக+ெபய நி க ேவ15
மி+னேதா ரார தேமா ெவ+=ெகா1 ேடகி னாேன.

ெபா- : இ+ன/ ஓ கால/ - இத+ைமதான ஒ காலேத; இ+னா+ ஒ
மக- - இ+ன வணிகAைடய ஒ!ப ற மக-; இ+ன/ ஒ+றி . - இ+னெதா

ெசய:.; இ+ன/ ஓ இடதி+ எ)ைல - இ ெதவிடதி+ எ)ைலயிேல;

ஆ-க8/ ஒ%கினா- - ஆடவைர ெவ=/ வாHதா-; இ+ன/ ஒ நகாி+ எ+=

- இ த+ைமதான நகாிேல எ+=; எ+ ெபய நி க ேவ15 - எ+கH நிைலெபற
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ேவ15; இ+ன/ ஓ ஆர தேமா - விைலயி)லாத இத ஆரைத தவாயாக;

எ+= ெகா15 ஏகினா+ - எ+=ைர/, அதைன ைகயி ெகா15 ெச+றா+.
விளக : ேபா), ஆ>.: உைரயைசக-. ஆ>. - அரசனிடேத எ+=

ெபா;ைர!ப ந?சினா கினிய . தேமா - தவாயக. ந)ெலயி) உழத

ெச)வ  தமி+ (ம/ைர. 731) எ+றா பிற. ெசய காிய ெசயலாக*+

இதனா) கH உ1டாத) ஒதைல எ+பா+எ+ ெபய நி கேவ15 எ+றா+.
(56)

907. ைவயக += வி . மாமணி யார ேமதி?

ெச3கழ+ ம+ன .3/ த+.ைற ெச!ப ேலா5
ைமெயன ம+ன ேனவ வா-வழ க ற ெத+ப

ைகைன பாைவ ெய)லா> கதி ைல யாகி னாேன.

ெபா- : ைவயக += வி . மாமணி ஆர ஏதி - 6லைக'

விைலெகா-; ெபாிய மணிமாைல ஒ+ைற ஏதி? ெச+=; ெச3கழ) ம+ன .

உ3/ - கழ) அணித ேவதA. ைக'ைறயாக ந)கி; த+.ைற ெச!பேலா5

- த+ ேவ15ேகாைள விளபின6ட+; ஐ என ம+ன+ ஏவ - அழகியேத எ+=

ேவத+ அ9வா= ெச3ய! பணிக; ஆ- வழ. அ ற/ - ெதவிேல ஆடவ
வழ>.த) நீ>கிய/; ைகைன பாைவ எ)லா - அ!ேபா/ அ மாடதிேல

(ைகயா ) ெச3த ஆ1 பாைவகைள எ)லா; கதி ைல ஆகினா+ - ஒளி

ெப1பாைவ ஆகினா+.

விளக : ைவயக எ+ற/ ஈ15 உலக எ+A ெபா75; (ைவயக எ+ப/

சிற!பாக ம1Sலக ஒ+றைனேய .றி!பதா..) மாமணி - மாணிகமணி.

ஐெய+ற/ உட+பா78ைன .றி!பா+ உண திய/. கதி ைல : அ+ெமாழி

ெதாைக. கதி ைல ஆகினா+ எ+ற .றி!பா+ ஆ1பாைவைய என
வவிேதா/க. (57)
ேவ=

908. ெச+= கால> .=கிA0 சீவக+
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ெபா+=0 சாக ெபாதி ெபா/க
வ+றி ெய+னிைற யாரழி! பாெரனா

ெவா+= சிைதய ளாகி ெயா5>கினா-.
ெபா- : கால ெச+= .=கிA - வாHநா- த+ எ)ைலைய அைட/
.=கியதானா:; சீவக+ ெபா+/0 ஆக ெபாதி+ ெபா/க -

சீவகAைடய திமக- /யி: மா ைப த%6றி+ G5வதாக; அ+றி எ+நிைற

யா அழி!பா ?- அ)ல/ எ+ நிைறைய அழி!பா ஒவ இ)ைல; எனா ஒ+=

சிைதய- ஆகி ஒ5>கினா- - எ+= ஒ+றிய நிைனவினளாகி ஒ5>கினா-.

விளக : கால ஈ15 வாHநா- ேமனி+ற/. யாரழி!பா எ+A வினா அத+
எதி மைற! ெபாைள வ =திநி+ற/.
(58)

909. இ+ப காரண மாவிைள யா78A7

5+ப காரண மா3/ற! பிதி5

ெம+ப ேதநிைன தீ மல மாைல த+
ன+பி னாலவ *த% தி7டா-.

ெபா- : இ+ப காரண ஆ விைளயா78A- - இ+பதி . காரணமாகிய

விைளயா78+க1; /+ப காரணமா3 - அ9 விைளயா7ேட /+பதி .

காரணமா3; /ற!பிதி5 எ+பேத நிைன/ - இ+பைத நீகி5 எ+பைத

எ1ணி; ஈ மல மாைல - .ளி த மல ேபா+ற .ணமாைல; த+ அ+பினா)

அவ*/ அ%தி7டா- - த+ அ+பா) எ1ணி /+ = அ%தன-.

விளக : உ- எ+பத . இவ மன ஒ+றா3 நட. க5ந7 எ+=

ெபா;ைர!ப ந?சினா ககினிய . அவ , க5ந7! பைக கா75 எ+A

பழெமாழிைய இத .? சா+றாகிவி75, ேம:, இனி, விைளயா78A- அ9

விைளயா75 தாேன /+ப காரணமா3 இ+பைத /ற!பி. எ+ற

பழெமாழி'மா. அ/, விைளயா7ேட சலாம எ+A பழெமாழி எ+=> G=வ .

இ+ப காரணேம /+பதி . காரணமாதைல இ காவியதிA

சில!பதிகாரதிA இராமாயணதிA காணலா. ஏ+? காவிய>களைனதிA
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காணலா ேபா:. அவள/ .ணநல ேதா+ற ஈ மல மாைல எ+றா .

இ?ெச3'ளா+ .ணமாைல எ+A அவ- ெபய ேக ப அவ- .ணநல
ேதா+=த:ண க. (59)

910. த1ண தீன லா8ய த1மல

வ1ண வா தளி! பி18யி னான8

ெக1ணி யாயிர ேம/ெபா றாமைர
வ1ண மாமல ேர றி வண>கினா-.

ெபா- : த1அ தீ ன) ஆ8ய - .ளி த இனிய நீ விைளயா7ைட ேவ18;

த1மல வ1ண வா தளி !பி18யினா+ அ8. - .ளி த மலட+ அழகிய

நீ1ட தளிைர'ைடய அேசாகி+ நிழ*) அம த அகன8ெகன; எ1ணி -

நிைன/; ஆயிர ஏ/ ெபா+தாமைர வ1ணமாமல - ஆயிர ெபா றாமைர

மல கைள' பிற அழகிய மல கைள'; ஏ றி வண>கினா- - இ75 ெதா%தா-.
விளக : எ1ணி - இ ந7பிைன! பிாித தீவிைன நீ>. வழி இ/ெவன
நிைன/. னலாட! ேபாகிறவ- இ! பிாி6. க%வா3 க1டா-. (60)
911. ஆைச மாகெளா டதண ெகா-ெகன
மாைச மாகட+ ம+னவ னாட*+

மீைச நீ-வி பி றைல? ெச+றேதா

ேராைச யா சன ெமா1ணிதி '1டேத.
ெபா- : ஆைச மாகெளா5 அதண ெகா-க என - விபிய மக;ட+
அதண ெகா-க எ+=; மாைச மாகட) ம+னவ+ ஆட*+ - ெபாிய

ெபா கடைல அரச+ ைகயா1டதா); மீைச நீ- விபி+ தைல?ெச+ற/ ஓ

ஓைசயா) - ேமேல உ-ள ெபாிய வானிேல ெச+றதான ஓ ஒ*'ட+; சன ஒ-நிதி

உ1ட/ - மக- திர- சிறத நிதிைய வாாி? ெச+ற/.

விளக : ஆ5த) எ+பத .! பிறத) எ+= ெபா- ெகா15 கட) எ+னா/,
கட+ எ+= ெகா15 ெபாியெதா கடனாக! ெபா+னிேல பிறத*+ எ+=

ெபா- G=வ ந?சினா கினிய . ெபா+னிேல பிறதலாவ/ ெபா+னாேல ப
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ஒ+ைற? ெச3/ அத+ வாயா ./ பி+றேத ெவளிவத). பிற. அ!

ெபா பைவ தான0ெச3தி5வ . இஃ/ அரச .ாிய தான>களி) ஒ+ெற+ப .

உ1ட .ாிய அ)லா! ெபாைள - உ1டன ேபால Gற: மரேப (ெதா).

ெபாளிய)-19) எ+றதனா) உ1ட/ எ+றா ; .ணAண! ப7ேடா (க*. 23)

எ+றா ேபால. மீைச - மிைச; தனீ1ட/. மீமிைச எ+பத+ க1 மி : ெக7ட/

எனிAமா. (61)

912. மகர ெவ)ெகா8 ைமதைன வா78ய
சிகர? ெச9வைர தீநிற! ெபா+ெனயி
னிகாி ேனமித+ னீணக  காெகனா
நகர நா* ேகா8 நயதேத.

ெபா- : மகர ெவ)ெகா8 ைமதைன வா78ய - மீன ெகா8ைய உைடய காமைன

ெவ+ற; சிகர? ெச9வைர தீ நிற! ெபா+ எயி) - உ?சிைய'ைடய ெசமைல

ேபா: வ8வைத' ெந!பி+ வ1ணைத' உைடய ெபா+மதிைல'ைடய;

நிகாி) ேநமித+ நீ-நக . - ஒ!ப ற ேநமிநாதாி+ ெபாிய ேகாயி:.; ஆகஎனா -

ஆ.க எ+=; நா) இேகா8 நகர நயத/ - எ75ேகா8 ெபா+ைன நகர

நீரா5தானமாக ந)கிய/.

விளக : காமைன வா78ய ேநமிநாத ; காமைன வா78ய ெபா+ எயி:மா.

அளித/ எ+= பாட. மகரெவ) ெகா8ைமத+ எ+ற/ காமைன. ேநமி -

ேநமிவாமி எ+A 22 ஆ தீ த>கர . நகர, ேகா8 எ+பன ஆ.ெபய க-. (62 )
ேவ=

913. உவாத *ரவல  .ைடைம '3தவ

கவா+த G!பிய கனக மாைழயா

றவாவிைன யைடகைர தய>. சிைத நீ

ரவாெவA ைட கட லைடக! ப7டேத.
ெபா- : இரவல . உவாத) உைடைம உ3தவ - இரவல .!

ெபா+ைனேய ய+றி யாைன தலான உைடைமகைள ( பட) ெகா5/

அவ க-; கவா+ த) G!பிய கனக மாைழயா) - (பி+A) அ9விரவலாி+
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கால8யிேல .வித ெபா க78யா); தவாவிைன தய>. சிைதநீ - இரவலாி+

ெகடாத தீவிைனயா:1டாகிய உ-ள வத எ+A நீாினா); அைடகைர உைட
அவாஎA கட) - அைடகைர உைடத ஆைசெய+A கட); அைடக!ப7ட/ -

அைடப7ட/.

விளக : உவா - யாைன. கவா+ - /ைட; ஈ15 கா) எ+A ெபா75. கவா+
த) எ+பத . ம8யி+ேம) எனிAமா. கனக மாைழ - ெபா க78. சிைத ஈ15 /னப. உைடகட) : விைனெதாைக.
ேவ=

914. சீரர வ?சில ேப/ெம+ சீற8

யாரர வகழ லாடவ ேரா5

ேபாரர வகள ேபா+=ெபா+ னா ன
னீரர வவிள தா நிக ாி)லா .

ெபா- : ெபா+ ஆ ன) - ெபா+ நிைறத யா=; ேபா அரவகள ேபா+= ேபா ெச3' ஆரவாரைடய களேபால ேதா+ற; நிக இ)லா -

ஒ!பி)லாராகிய; சீ அரவ? சில ஏ/ ெம+சி= அ8யா - ஒ*த சில

பணித ெமனைமயான சி ற8 ம>கைய ; அரச கழ) ஆடவேரா5 - ஒ*ெப=>

கழலணித ஆடவேரா5; நீ அரவ விைளதா - நீராரவாரைத உ1டாகின .
விளக : ேபா+= - ேபால : எ?சதிாி. உவம6 விைனெய?ச
ெபயெர?சமா3 நி .. ன) - யா= : ஆ.ெபய .

(64)

915. கா விைள யா8ய மி+னைன யா கதி

வா விைள யா8ய ெம+ைல ைமத

தா விைள யா7ெடா5 த>. ெபா>கிய
நீ விைள யா7டணி நி+றைத ய+ேற.

ெபா- : கா விைளயா8 மி+ அைனயா - காாிேல Bட>கிய மி+ெகா8 ேபா+ற
மகளிாி+; கதி வா விைளயா8ய ெம+ைல - கதி த வா பயி+ற
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ெம+ைலக-; ைமத தா விைளயா7ெடா5 த>. - ைமதாி+ தாாிேல

விைளயா5 த*ேல நிைலெப =; ெபா>கிய நீ விைளயா75 அணி நி+ற/ - மிக
நீ விைளயா78+ அழ. இைடவிட/ நிகHத/.

விளக : நி+றைத: ஐ; சாாிைய. அ+=, ஏ: அைசக-. (65)
ேவ=

916. விடாகளி வ15ண விாித ேகாைதய

படாகளி யிளைல பாய வி1டத 

கடாகளி ெற=Hவ* காைள சீவக

னடாகளி யவ ெதாழி) காண ேவகினா+.
ெபா- : விடா களிவ15 உண - விடாம), களி!ைப'ைடய வ15க-

உ1Sமா=; விாித ேகாைதய படாகளி இளைல பாய - மல த

மல மாைலயாி+ சாயாத களி!ைப P75 இளைலக- பா3தலா); வி1ட

தா கடா களி = ஏ=Hவ* காைள - அல த தாரணித, மதயாைன ேபா+ற

மிக வ*பைடத காைளயாகிய; சீவக+ - சீவக+ ; அடா களியவ ெதாழி) காண

ஏகினா+ - ஒ%க ேக5ப1ணாத களி!ைப'ைடயா விைளயா7ைட காண?
ெச+றா+.

விளக : ந?சினா கினிய காைள எ+ப/ நத7டைன உண /வதாக Gறி?
சீவக+ அடாகளியவ ெதாழி) காSமா=, நத7ட+ அ>கி/ ேபாயினா+

எ+= ெபா- G=வ . அவ ேம: G=வதாவ/: 1ண ேத =கி+ற

காலதித நத7ட+, சீவக+ நீ விைளயா78+ விேனாத> காண!ேபாத .
தாA தன. G5மவ க;மாக ேவ= ேபாயினா+ எ+றவா=. இவ+ ேபாகேவ,

விேனாததி . G5 திேசனA ஒழிேதா சீவகைன G8னாரா.

இ9வா= ந?சினா கினிய G=வத . காரண நீ விைளயா7டணிைய? ெச+=
காSத) சீவகA. தகவ+= எ+= கதியதாத) ேவ15. இனி, இைவ

யி+னன6 பிற6ம எ+ற (சீவக. 933) ெச3'- வைர நீ விைளயா7டணி காSத)
Gற!ப5. (66)
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917. ஒ+ேற 'யிைர 'ைடW ெராவி! ேபாமி னிவ-க
ண+ேற G ற மாகி யளா தாவி ேபாHவ

ெத+ேற கைல'0 சில மிர>க வினவ1 ட !ப!

ெபா+ேறா3 ெகா8யி னட/ ன)ேச பவைள கா1மி+.
ெபா- : இவ-க1 அ+ேற G ற ஆகி அளா/ ஆவி ேபாHவ/? -இவக1ண)லேவா காலனாகி இரக இ+றி உயிைர! ேபா.கி+ற/?; ஒ+ேற

உயிைர உைடW ! ஒவி! ேபாமி+ - (ஆதலா)), ேசம6யிாி+றி ஓயிேர உைடW
நீ>கி! ேபாNராக, எ+ேற கைல' சில இர>க - எ+= G=வன ேபாலேவ

ேமகைல' சில ஒ*க; இன வ15 ஆ !ப - G7டமாகிய வ15க-

ஆரவாாிக; ெபா+ேதா3 ெகா8யி+ நட/ - ெபா+Aலகி ெபாதிய காமவ)*
ேபால நட/ ெச+=; ன) ேச பவைள கா1மி+! - நீாி) இற>.கி+றவைள
கா1மி+!

விளக : இ/த) நத7டA அவ+ ேதாழ தமி G=வன எ+ேற

ந?சினா கினிய G=கி+றன . உயி ஒ+ேற'ைடW என மா=க. எ+ற/

இ/ேபா3வி8+ ேம ேகாடா . /ைண'W இY எ+ப/ படநி+ற/. ேசம

உயி - /ைண'யி . இ? ெச3'- த .றி!ேப ற. ெபா+ேதா3 ெகா8 எ+ற/

க பகதி பட காமவ)*ைய. (67)

918. அழ)ெச3 தட/1 மல த வல>க+ மாைல யதைன

நிழ)ெச3 நீ ெகா1 Z !ப ெந5>க1 ணிைனயி ேனாகி

.ைழ' 2S நாS> ெகா%ந Aவ!ப வணிெக+

றிைழெகா- ன: கீ' மிைளேயா ணிைலைம கா1மி+.
ெபா- : அழ)ெச3 தட/- மல த - ெந!ைப'ைடய தடதிேல மல த;

அல>க) மாைல அதைன - அைசகி+ற ெபா+னாிமாைலைய; நிழ)ெச3 நீ

ெகா15 ஈ !ப - ெதளித நீ தாேன ெக15 ேபாக; ெந5>க1 இைணயி+ ேநாகி

- அதைன நீ1ட இ க1களினா: பா /; ெகா%ந+ உவ!ப அணிக எ+=-

(இவ ைற') நி+ கணவ+ மகிழ அணி/ ெகா-க எ+=ைர/; .ைழ' 2S

நாS இைழெகா- ன:. ஈ' - .ைழைய' 2ைண' நாைண' +ன 
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த+ அணிைய ெகா1ட நீ. ெகா5.; இைளேயா- நிைலைம கா1மி+ -

இைளய ந>ைகயி+ த+ைமைய கா1மி+.

விளக : அழ) ெச3தட எ+ற/ ெபா ெகா)லைலயிைன. நா1 - ெபா+நா1.

இைழதைல'ைடய ன:மா. ெகா%ந+ - வண+. நிைலைம - ஈ15
ேபைதைமயி+ ேம =. (68)

919. ேகால ெந5>க1 மகளி Gத) பர!பி யி!ப!

T* ம0ைஞ ேநாகி! ேபைட மயிெல+ ெற1ணி

யா*? ெச+= )* ய+ைம க15 நாணி?

ேசாைல ேநாகி நட. ேதாைக வ1ண> கா1மி+.
ெபா- : T* ம0ைஞ ேநாகி - ேதாைக மயி*+ ஆடைலக15; ேகால

ெந5>க1 மகளி Gத) பர!பி இ!ப - அழகிய நீ1ட க1கைள'ைடய

ெப1க- த>க- Gதைல விாி/ ெகா15 ஈர ல தியிக; ேபைட மயி)

எ+= எ1ணி - ெப1மயி) அவ கைள ஆ1மயி) எ+= நிைன/; ஆ*? ெச+=

)* - அகவி? ெச+= த%வி; அ+ைம க15 நாணி - ேதாைகமயி)

அ)லாைமைய க15 ெவ-க; ேசாைல ேநாகி நட. ேதாைக வ1ண

கா1மி+-(அதைன க15 த+ ேபைட அறி'மா=) ெபாழிைல ேநாகி? ெச):
ேதாைகயி+ அழைக! பா மி+.

விளக : இனி, நாணி ெயனேவ ெகா15 நாணிய ெப7ைட, ேசாைலைய ேநாகி
நட. . அ9வாறி. ேதாைக ேபா)வாைர கா1மி+ எ+=மா. (69)
920. மி+ெனா! ைடய ைப2 ணீ- Nழ காணா

ள+ன! ெபைடேய ெதா%ேத ன+ைன ெகா8ய- க1டா

ெய+ைன ய8ைம ேவ18 னா8 தாெவ+ றிைற0சி!

ெபா+ன> ெகாபி னி+றா- ெபா*வி+ வ1ண> கா1மி+.
ெபா- : மி+ ஒ!உைடய ைப21 நீ- Nழ காணா- - மி+ேபால ஒளி N

பசிய அணிகல+ நீாிேல விழ ேத8 (நீரைசவினா)) காணாளா3; அ+ன!

ெபைடேய! ெதா%ேத+, அ+ைன ெகா8ய- க1டா3 - ெப1ண+னேம! நி+ைன
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ெதா%ேத+, எ+ அ+ைன ெகா8ய- எ+பைத அறவி3; எ+ைன அ8ைம ேவ18+

நா8தா - எ+ அ8ெதா15 நின. வி!பமாயி+ ேத8 எ5/க ெகா5; எ+=

இைற0சி - எ+= Gறி வண>கி; ெபா+அ ெகாபி+ நி+றா- - ெபா+னாலாகிய

அழகிய ெகாேபால நி பவளி+; ெபா*வி+ வ1ண கா1மி+ - அழகி+
த+ைமைய ேநா.மி+.

விளக : இ/ ேதாழியி+ ெமாழி எ+=, அ+ன! ெபைட எ+ற/ தைலவிைய

எ+=, அ+ைன எ+ற/ ேதாழியி+ தாைய எ+= ந?சினா கினிய G=வ .
ம =, எ+= எ+பைத, எ+ன என திாி/ ேதாழி ேக7ப, அத . நாணி

இைற0சி! ெபா ெகாெபன நி+றவ- தைலவி ெய+= G=வ . அ+ன!ெபைட

எ+பத .! பறைவ எ+= ெகா-;தேல சிற!; எ+ைன? அவளி+ ேபைதைம

ந+. ல!ப75 இ+ப ததலா+ எ+க. (70)

921. Iம> கம%> ேகாைத ெதா5த /யாி ைலயா

ேதெம+ கீத பாலா? ர/ திறதி F78

காம .ழவி வள !ப கணவ+ ன: ணீ>கி!

2ெம+ ெபாழி: கிவ வா+ க சி கா1மி னினிேத.

ெபா- : Iம கம% ேகாைத - அகி ைக மண பயி+ற ேகாைத ேபா)வா-;

ெதா5த /யாி ைல ஆ - வாசித யாHநர ைலயாக; ேத+ெம+ கீத பா) ஆ (அதி) ேதா+றிய) இனிய ெம)*ைச பாலாக; ர/ திறதி+ ஊ78 - ர/

ெச9விதி+ ஊ78; காம.ழவி வள !ப - காமமாகிய .ழவிைய வள !ப; ன:-

கணவ+ நீ>கி - நீாி) ஆ8ெகா18த அவ- கணவ+ அ/ேக75 நீ>கி G7ட

வி!பதினா); 2ெம+ ெபாழி:. இவ வா+ - மல கைள'ைடய ெம)*ய

ேசாைல.! ேபாகி+றவAைடய; க சி இனி/ கா1மி+ - வி!பைத இனிேத

ேநா.மி+.

விளக : இதனா), அவ- +ேன .ளிேதறி G7ட விபி யாH வாசிதைம

Gறினாராயி =. காம .ழவி - காமைத'ைடய இளைம? ெச9வி; அ/ காமமாகிய
பி-ைளைய வள !ப! பி-ைள வாயிலாக? ெச+ ென+றா ேபால நி+ற/. /யாி -
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யாHநர. இ+னிைச காம! ப1பிைன மி.விதலா+ அதைன! பா) எ+A

காமைத .ழவி எ+= Gறினா . (71)

922. கடல பவள மைணயி கனெபா கயி றி கா3ெபா+

மடல> ககி Fச+ மடைத யாட Bட>கி

நடைல ந5வி+ மகளி ,க! பாித கா

விட*) விபி+ மி+ேபா) மி+னி NHவகா1மி+.
ெபா- : கட) அ பவள கன மைணயி+ - கட* கிைடத அழகிய

பவளதாலாகிய கனத மைணயி ேகாத; ெபா+ கயி றி+ - ெபா+னலாகிய

கயி றினா); கா3ெபா+ மட) அ ககி+ ஊச) - கா3?சிய ெபா+ மடைல'ைடய

கக மரதி க78ய ஊசைல; மடைத Bட>கி ஆட - ம>ைகயா- ஒசி/ ஆ5ப8;
நடைல ந5வி+ மகளி ,க - ெபாயயான இைடயிைன'ைடய ெப1க- ஆ7ட;
பாித கா (அவ களி+ ைகதீ18) அ

மணிக-; விபி+ மி+ேபா) மி+னி

விட*) NHவ கா1மி+ - வானிேலயி/ N% மி+ைன!ேபால மி+னி

ெதாட ?சியாக NHவைத ேநா.மி+.

விளக : பவள கன மைணயி+ எனமா=க. கா3ெபா+ : விைனெதாைக. நடைல

- /+பமா. விபி+ விட) இ)மி+ என மா=க. Nட)இ)மி+ எ+ற/
இைடயறாத மி+ன) எ+றவா=. (72)

923. நான நீாி கல/ நல>ெகா- 2ப7 ெடாளி!ப
ேமனி ேதா+ற விள>கி ெவளி!ப7 டத . நாணி
மான மகளி ேபால மணிேம கைலக- ேபசா

தான த%வி கிட!ப? ெச)ேவா ட+ைம கா1மி+.
ெபா- : நலெகா- 2ப75 நான நீாி) கல/ ஒளி!ப - அழகிய 2ப75

நானைத'ைடய .ளிகினற நீராேல நைன/ உடபிேல ஒ5>.த*+; ேதா+ற

விள>கி ேமனி ெவளி!ப7டத . நாணி - ந+றாக விளக = த ெம3யழ.

ெவளி!ப7டத . ெவளகி; மான மகளி ேபால மணிேமகைலக- ேபசா - மான ற

ெப18 ேபால மணி ேமகைலக- ேபசாம); தான த%விகிட!ப? ெச)ேவா-
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த+ைம கா1மி+ - அ).ைல த%வி கிட.மா= ெச)கி+றவளி+ நிைலைய
ேநா.மி+.

விளக : நான - %.; .ளித:மா. நீரா+ நைன/ ப7ேடா5

ெபா/தலாேன ஒ*யவித ேமகைலகைள ேமனி ெவளி!ப7டத . நாணி

அ ற>கா/ வா3 வாளாகிடத எ+Aமி த .றிபேப ற ஆ ற6 இனிதாத)

உண க.

924. தீபா பசியி னித ெச9வா3? சி=ைப> கிளித+

ஓ தா3நீ .ைடய ெவாழி. வ1ண நா8!

பாபா) எ+ன ெவவி! ைபெபா ேறா5 கழல

காேப ேதாளி ந5>கி கைரேச பவைள கா1மி+.
ெபா- : தீ பா) பசியி+ இத ெச9வா3 சி= ைப>களி - இனிய பா)பக!

பசி'ட+ இத சிவதவாைய'ைடய சிறிய ப?ைசகிளி; த+ ஓ தா3 நீ .ைடய

- த+ைன கா. அ+ைன த+ பசிைய அறியாம) நீ .ைடதலாேல; ஒழி.

வ1ண நா8 - அவைள நீ .ைடயாம) த5. வைகயி/ெவன எ1ணி ; பா

எ+ன - பா பா ெப+= Gவ; கா ஏ ேதாளி ெவவி ந5>கி -

ேவ3ேதாளினா- அ0சி ந5>கி; ைபெபா+ ேதா5 கழ) - பசிய ெபா ேறா5
கழ:மா=; கைர ேச பவைள கா1மி+-(வ/) கைரைய அைடகி+றவைள

ேநா.மி+.

விளக : பா பசி - பா:1ணாைமயா) உ1டான பசி'மா. ஓதா3 - த+ைன
ஊ78 வள . தா3. வ1ண ஈ15 உபாய. பாபா) எ+ழி ஆ)

அைச?ெசா); பா பா என அ5கி வர ேவ18ய/ தனி/ வத/

ெச3'ளாக*+. காவிய உலகி) கிளிக- உலக கிளிகளி) சிறதன எ+க. (74 )
925. /ைணயி ேறாைக ம0ைஞ Wய கிவ வைகேபா+
மணியா வைளேசா +ைக வலAமிடA ேபாகி
யிைணயி ேறாழி மா க ளி=மா *ைடெய+ றிர>க

வணியா ேகாைத 2ப தா5 மவைள கா1மி+.
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ெபா- : /ைணஇ) ேதாைக ம0ைஞ - ெபைடயி)லா/ தனித ேதாைகமயி);

ஈய . இவ வைகேபா) -  றி! பற. ஈயைல! ப ற அவ றி+ேம ெச):
G=பா5 ேபால; இைண இ) ேதாழிமா க- இைட இ=மா) எ+= இர>க - ஒ!ப ற

ேதாழிய நி+இைட ஒ8'ேம எ+= இரக =மா=; மணிஆ வைளேச +ைக

வலA இடA ேபாகி - மணிபதித வைளய) அணித +ைகைய வலமாக6
இடமாக6 ெச:தி; 2ப/ ஆ5 அணிஆ ேகாைதயவைள கா1மி+ அழகிய பைத ஆ5 அணி ெபாதிய ேகாைதயாைள! பா மி+.

விளக : இ? ெச3'ளி+க1 பதா5 ஒதிைய த+ைம நவி சியாக Gறி

அவ;க. வானிேல பற. ஈயைல க9வ அண/திாி' மயிைல உவைமயாக
எ5/ Gறிய ேதவ லைம திற நிைன/ நிைன/ இ+ற பால/. (75 )
926. திவி+ சாய ெலாதி ேச த ேகால> கா1பா+

.தி /கி* Aைறைய ெகா%ெபா+ விர* னீகி
அரவ  = வி%>கி 'மி% ெபா%தி+ மதிேபா+

=வ ெத1க1 ணா8 கா1மி+ ேதா+= வைகேய.
ெபா- : திவி+ சாய) ஒதி - திமகளி+ ெம+ைம'ைடயா- ஒ ம>ைக;

ேச த ேகால கா1பா+ - தா+ ெகா1ட ேகாலைத கா1பத .; .தி
/கி*+ உைறைய ெகா%ெபா+ விர*+ நீகி - (க1ணா8கி7ட)

ெசப75ைறைய வளவிய ெபா+னாழியணித விரலாேல நீக; அரவ  =

வி%>கி உமி% ெபா%தி+ மதிேபா+= - ெசபா த+ைன %/ ப றி

திப வி5ேபா/ ேதா+= தி>ைகைள! ேபால; உவ ெத1க1ணா8

ேதா+ற வைக கா1மி+ - நிற= ெதளித க1ணா8 கா1.= இய)ைப

ேநா.மி+.

விளக : நீகி - நீக: எ?சதிாி. கா1பா+ : எதி கால விைனெய?ச. தி -

திமக-. .தி/கி*+ உைற - ெசப75ைற; இ/ ெசபா.வைம. அரவஈ15 ேக/. ேதா+= வைக கா1மி+ என மா=க. (76)

927. பலைக ெசெபா+ னாக! பளி>. நாயா! பர!பி
யலவ னா5 வைகேபா லெபா+ கவற> .ள
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.ல6 பவழ 6ழகி

ேகாைத ரள! பா8

யிலவ ேபாேத ெச9வா யிைளேயா ெபாவா  கா1மி+.
ெபா- : ெசெபா+ பலைக ஆக - ெசெபா+னா பலைகயாக; பளி>. நா3 ஆ!

பர!பி - பளி>கினாேல நாயாக? ெச3தவ ைற! பர!பி; அ)வ+ ஆ5 வைகேபா)
அெபா+ கவ= அ>. உள - ந15 ஆ5 த+ைமேபால அாிய ெபா+னா)
ஆன கவ= த+னிடேத உ;மா=; .ல6 பவழ உழகி) - ப1ணின பவழ

உழகாேல; ேகாைத ரள! பா8 - ேகாைத அைச'மா= பா8ெகா15;

இலவேபா/ ஏ ெச9வா3 - இலவ மலரைனய அழகிய ெச9வாைய'ைடய;

இைளேயா ெபாவா  கா1மி+ - இளம>ைகய கவறா5வாைர ேநா.மி+.
விளக : ெசெபா+னா*ய றிய பலைகமிைச பளி>கா ெச3த நா3கைள!
பர!பி! ெபா+ உழகி) ெபா+ கவ=கைளயி75 உ78! பா8ெகா15
L/!ேபா ெபா/ மகளிைர கா1மி+ எ+றவா=. (77)

928. தீபா ல8சி லமி த0 ெசெபா+ வ1ண! %க
லாபா லகா ரடைல ய1ப+ னீ[ றமி த

தாபா லவைர நா8 தI7 டய வா ெசாாிய

ேவாபா ந=ெந3 ெவ-ள ெமா%. வ1ண> கா1மி+.
ெபா- : ஊ75 அய வா தா - உண6 இ5ேவா க- தா; பாலவைர நா8 த/ -

உ1S இய)பினைர ேத8 ெகாண /; தீ பா) அ8சி) - இனிய

பா ேசா ைற' ; ெசெபா+ வ1ண! %க) - ெசெபா+ நிறைடய ப!?

ேசா ைற'; அகார அடைல - சகைர! ெபா>கைல'; அ1ப) நீ ஊ=

அமி த - அ8! ப)*) நீ[= ளி>றி'; அமி த - பிற ேசா ைற'; ஆ
பா) - இவ றி ெக)லா பய+ப5 பாைல'; ெசாாிய - ெசாாித*+; ஒபா

ந=ெந3 ெவ-ள - இவ ைற'1ண வா த க75!படாத ந=ெந3 ெவ-ளேபால;
ஒ%. வ1ண கா1மி+!- ஒ%. இய)ைப காSமி+!

விளக : அகாரடைல - அகாரதிைன அட!ப7ட/; அகாைரயாக

அட!ப7ட/மா. அகார - சகைர. (78)
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929. அ-ள ேச = ளலவ னைடதா> கைனய ெம3யி+

க-ெச3 கட: ளிளைம Gபி+ க8ெச3 மாைல

/-; Iம கயி றி பா3ெச3 /யாி நிதிய

-; கா றா 'ழ: காம கலA கா1மி+.
ெபா- : அ-ள) ேச =- அலவ+ அைடதா>. அைனய ெம3யி+ -

அ-ளலாகிய ேச றி) அைடத அலவைன! ேபா+ற ெமய'ட+ ; க-ெச3 கட:- க-ளாகிய கட*ேல; இளைம Gபி+ க8ெச3 மாைல கயி றி+ - இளைமயாகிய

பா3மரதிேல க78ன மணமாைலயாகிய கயி =ட+; /-; Iமா!பா3 ெச3/ -

/-; ைகயாகிய பாைய விாி/; உயாி - அதைன உய /; நிதிய உ-;

கா =ஆ உழ:-ெபாேள நிைனக!ப5> கா றாக திாிகி+ற; காம கலA
கா1மி+! - காம கலமாகிய பரைதைய' பா மி+!

விளக : க-ெச3 கட) - க-;1டா த+ைமைய? ெச3' நீ விைளயா75

திர-. கட) : உவைமயா.ெபய . அடாகளியவ (சீவக. 916) எ+றா +A. (79)
930. தா3த+ ைகயி+ ெம)ல த1ெண+ .ற>கி ெனறிய
வா3ெபா+ னமளி /0 மணியா .ழவி ேபால
ேதா' திைரக ளைல!ப ேதாடா கமல! ப-ளி

ேமய வைகயி =0 ெவ-ைள அ+ன> கா1மி+.
ெபா- : தா3 த+ ைகயி+ .ற>கி+ ெம)ல த1 எ+ எறிய - தா3 த+

ைகயினாேல /ைடயிேல ெம)ல த1 என த7ட; ஆ3 ெபா+ அமளி /0

அணிஆ .ழவி ேபால - சிறத ெபா+ அைணயிேல /யி: அழகிய .ழைத

ேபால; ேதா' திைரக- அைல!ப - ெசறி' அைலக- வ/ ேமாத; ேதா5 ஆ

கமல! ப-ளி ேமய வைகயி) /0 - இதH நிைறத தாமைர மல !பாயிேல

தன.! ெபா/ வைகயி) /யி:; ெவ-ைள அ+ன கா1மி+ - ெவ-ைள

அ+னைத! பா மி+!

விளக : கா அ+ன உ1ைமயி+ ெவ-ைள அ+ன இன078ய ப1.

த1 என எ+ப/ ெம+ைம! ப1பி+ ேமனி+ற/. .ற>கி+ த1ெண+ எறிய என
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மா=க. அமளி - ப5ைக. ேதாடா கமல - இதH நிைறத தாமைர மல . ேமயவைகத+மன ெபாதியப8. (80)

931. நீல /கி* கிடத நிழலா தழல மணிக-

ேகால? ட வி7 5மிழ .மாி ய+ன> .=கி?
சால ெந>கி! 2த தடதா மைர!2 ெவ+ன

வா*? ட க- ெகௗவி ய%>. வ1ண> கா1மி+.

ெபா- : நீல /கி*) கிடத நிழ)ஆ தழ) அ மணிக- - நீல ஆைடயிேல
கிடத ஒளிவி5 தீயைனய ெசமணிக-; ேகால? ட வி75 உமிழ - அழகிய

ட கைள மி.தியாக? ெசாாிதலா); சால ெந>கி! 2த தட தாமைர! 2 எ+ன -

(உ1ைமயறியாம)) மிக6 ெந>கி மல த ெபா3ைகயி:-ள தாமைர

மலெர+ெற1ணி, .மாி அ+ன .=கி - இளைமயான அ+ன! பறைவ அகி

ெச+=; ஆ* - அகவி ெகா15; ட க- ெகௗவி அ%>. வ1ண கா1மி+ ட கைள! ப ற (அக!படாைமயா)) வ/ த+ைமைய ேநா.மி+.

விளக : நீல/கி) - நீ .வைம எனிAமா. நிழ) - ஒளி. .மாிய+ன -

இளைம'ைடய அ+ன. ஆ* - ஆரவாாி/. அ%>.த) - வ/த). /கி*A.

இைல உவைம. (81)

932. வ8க1 மகளி ைவத மரக தந+ மணிக

ெளா8க? ட வி7 5மிழ 6ைழய பிைணெயா+ றSகி

ெகா8!) ெல+= கறி!பா னாவி .லவி வைள!ப

ெதா8க7 2ைவ ேநாகி ந.மா ெறளிேதா கா1மி+.

ெபா- : வ8க1 மகளி ைவத மரகத ந+மணிக- - மாவ5 வைனய

க1கைள'ைடய ெப1க- ைவத மாரகத மணிக-; ஒ8க? ட வி75 உமிழ -

ஒ8கலா ப8 ஒளியிைன மி.தியாக? ெசாாிய; உைழ அபிைண ஒ+= - அழகிய

ெப1மா+ ஒ+=; ெகா8! ) எ+= - அ=க ) எ+= எ1ணி; அSகி

கறி!பா+ நாவி+ .லவி வைள!ப - ெந>கி கறி!பத . நாவினாேல (க%ைத

வைள/) வைள!ப; ெதா8க1 2ைவ ேநாகி ந. ஆ= ஓ எளி/ கா1மி+! -
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வைளய) ேபா) வ7டமான க1கைள'ைடய 2ைவ அ கா7சிைய! பா /
நைக!ப/ ஓ எளிதான கா7சி! அதைன! பா மி+!

விளக : ஓ : விய!பிைனத .றி!பிைட?ெசா). வ8 - மாவ5வி+ வகி . உைழ

- மா+. அ உைழ!பிைண என மா=க. அழகிய மா+பிைண எ+க. ெகா8!) -

அ=க). கறி!பா+ : விைனெய?ச. 2ைவ - நாகணவா3!-. இத+ க1S.
வைளய) உவைம. (82)

933. இைவயி+ னன6 பிற6 ெமாிெபா+ னார மா ப+
கவிஞ மதியி னக+= கா7சி கினிய விழவி+

ைவயி+ மி.தி 'ைடய ேசா வி) ெபாெளா+ ற/தா
னைவயி னகல ேநாகி நயத வ1ண ெமாழிவா.

ெபா- : இ+னன இைவ' பிற6 - இத+ைமயான கா7சிக; பிற

கா7சிக;; கவிஞ மதியி+ அக+= கா7சி. இனிய விழவி+ - கவிகளி+

கH?சியிA ேமப75 கா1பத . இனிய நீ விழாவிேல; எாிெபா+

ஆரமா ப+ - ஒளிவி5 ெபா+மாைல அணித மா ப+; ைவயி+ மி.தி'ைடய
ேசா 6இ) ெபா- ஒ+= - இனிைமயி+ ேமப7ட அழிவ ற ெபாளா)

ஓயிைர; நைவயி+ அகல ேநாகி - . றதினி+= நீ>.மா= பா க; அ/தா+

நயதவ1ண ெமாழிவா - அ96யி அ! ெபாளா) விபின த+ைமைய
உைர!ேபா.

விளக : மதியி+ : இ+ : நீ>க ெபா-. ஒ+= - ஓயி ; நைவயி+ அக:த) நா'டபினி+= நீ>க; ேநாகி - ேநாக. ேசா வி) ெபா- ப0ச

நம\காரமதிர. (83)
ேவ=

934. அதண  காகிய ேசா = .வா*ைன

வெதா நா3க/ வி ற/ க1டவ

3தினி! ேபாதி ெயனகன ேறா8ன

சிைதயி னி+ெறாளி தீயன நீரா .
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ெபா- : அதண . ஆகிய ேசா = .வா*ைன - அதண க7. சைமத

ேசா றி+ திரைள; வ/ ஒ நா3 க/வி = - ஒநா3 வ/ ெகௗவிய/; சிைதயி)
நி+= ஒளி தீயன நீரா அவ அ/க15 - உ-ளதிேல விடாம) நி+= ஒளி

தீ!ேபா+ற ப1பினராகிய அவ க- அநாைய க15; இனி உ3/ ேபாதி என

கன+= ஓ8ன - இனி நீ பிைழ/! ேபாவா3 எ+= Gறி? சின/ ஓ8 வதன .

விளக : அகினி சிதெரன அவ களி+ ெகா5ைம Gறின . ேசா = .வா) -

ேசா =.விய). ஒ நா3வ/ என மா=க. அவ அ/க15 என மா=க.

உ3தினி!ேபாதி எ+ற/ .றி!? ெசா) ; இனி நீ உ3/ேபாகவியலா/; நி+ைன

ெகா+ெறாழி!ேப எ+ப/ க/. (84)

935. க)ெலா5 வ+ற8 ைகயின கா றிA

வ)விைர ேதா8 வைளதன ராகி

ெகா)வ/ ேமயின ெகா+றி5 G றிA
வ)விைன யா வைல! ப7டைத ய+ேற.

ெபா- : க)ெலா5 வ+த8 ைகயின - (அவ க-) க)ைல' வ*ய த8ைய'

ெகா1ட ைகயினரா3; கா றிA வ)விைர/ ஓ8 வைளதன ஆகி - கா றிA
க8/ விைர/ ஓ8 வைள/ெகா1டவரா3; ெகா+றி5 G றிA ெகா)வ/

ேமயின - ெகா):மிய)ைடய G =வனிA ேமப75 ெகா)ல

ெதாட>கின ; வ)விைனயா வைல!ப7ட/ - (அ/6) ெகா8ய விைனயாள
ைகயி) அக!ப7ட/.

விளக : ப7டைத : ஐ : சாாிைய; ப.தி!ெபா- வி.தி எ+ப ந?சினா கினிய .
அ+=, ஏ : அைசநிைலக-. (85)

936. ேவ-வியி :18 விலகிய நீவி க

ளாெளன ெக+ற தைறவ/ ேமாரா
தாளிற  க ர/க* ற15ைற
நீ-கய பா3த/ நீ/த ேலா5,

ெபா- : ேவ-வியி) உ18 விலகிய நீவி க- என. ஆ- எ+= அைறவ/
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ஓரா - (நா3 கத=வ/) ேவ-வியி) என. உணவி+றி த5த நீ>க- என.

ம=பிறவியி) ஆ- எ+ப/ேபால அைறவைத' உணராரா3;  க தா- இற

அ/க*+ - ெகா8ய அதண அத+ காெலா8ய அ8க: ற/; அ/ நீ- கய

பா3/ நீ/தேலா5 - (அ8 தா>க இயலாத) அ நா3 ெபாிய கயதிேல பா3/
நீதின6ட+,

விளக : நீ/தேலா5 ஒவ+ ேதா+றினா+ என அ5த ெச3'ளி) 8'.

ந?சினா ககினிய (934 - 936) += ெச3'7கைள' ஒ ெதாடராகி

ெகா15G78G= 8: - தீயன நீரராகிய அதண . ஆகிய

ேசா =திரைள ஒ நா3 வ/ ெகௗவி =; அவ அ/க15, இனி!

பிைழ/!ேபாைவ எ+= Gறி ஓ8 எ5த க)ைல' த8ைய' ைகயிேல

உைடயரா3 கன+= கா றிA க5க விைரேதா8, அ/ நீ-கயேத பா3/
நீதின அளவிேல வைளதனராகி, அ க அைறவ/ ஓராரா3 தாளிற
அ8த*+, அ/ வ)விைனயா வைலயிேல அக!ப7ேட வி7ட/; அதைன!
பி+ன ெகா+றி5 G றி கா78 ெகா): த+ைமைய ேமயின . (86)

ேவ=

937. ம7.ட ம)லன மதியி+ ெவ-ளிய

க7.ட க+னிய ாிவ ேரா5ட+

=7ெகன யாவ ந5>க I3ைமயி

:7.ைட களிமக ெனாவ+ ேறா+றினா+.
ெபா- : ம1.ட அ)லன மதியி+ ெவ-ளிய க-.ட க+னிய இவேரா5 -

ம1ணாலாக!படாம) தி>களிA ெவ-ளிய ெவ-ளியா ெசய!ப7டனவாகிய
க-.ட>கைள? மத க+னியாிவேரா5; I3ைமயி) உ7. உைட களிமக+

ஒவ+ - I3ைமய ற அ?ச த ேதா றைடய க7.8ய+ ஒவ+; யாவ

உட+ /7ெகன ந5>க ேதா+றினா+ - எவ க1ட6ட+ தி5கி75
ந5>.மா= ேதா+றினா+.

விளக : க-ளி+ க5ைம தா>க ெவ-ளியா சைமதன . க7.டக+னிய -

க7.ட0மத க+னிய . உட+ - க1ட6ட+, I3ைம, றI3ைம'
அகI3ைம'மா. உ7. - அ?ச. களிமக+ - க7.8ய+. (87)
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938. ேதா+றிய 1ெச3ேவ லவ . Iம/

வா+றிகH ெகா8யனா ெவ-ளி வ7டைக
P+றிவா3 ம5!பேவா ைழ'7 Z>கதி
கா+றி5 கதி மதி யிர15 ேபா+றேவ.

ெபா- : ேதா+றிய 1ெச3 ேவலவ . - அ>ஙன ேதா+றிய 1ெச3'

ேவேலதிய அவA.; வா+திகH ெகா8யனா - கி*ைட ேதா+= மி+A

ெகா8யைனயா இவ; ெவ-ளி வ7டைக வா3 ஊ+றி - ெவ-ளி கி1ணைத
வாயிேல அ%தி ; Iம/ ம5!ப - Iய ம/ைவ ெகா5!ப; ஓ ைழ'- தீ>கதி

கா+றி5 கதி மதி இர15 ேபா+றேவ - ஒ .ைகயிேல இனிய கதிைர? ெசாாி'
ஒளிமதி இர18ைன! ேபா+றன.

விளக : ேவலவ+ :  Gறிய கனிமக+. வா+திகHெகா8 - மி+ன ெகா8; இஃ/
அகனிய .வைம. வ7டைக - கி1ண. அமகளி ம/ைவ வா /

மாறிமாறிெகா5. ெவ-ளி கி1ண>க7. ஒைழயி) மாறிமாறி

கதி ெபாழி' இர15 த>க- உவைம எ+க. இஃ/ இ)ெபா;வைம. ைழஅகளிமக+ வா3.வைம. தீ>கதி க-;.வைம. (88)

ேவ=

939. அழல 2நற வா தழ ] தர?

ழ:> க1ணின+ ேசா த மாைலய+
கழல+ காழக Nகிய க?ைசய+

மழைல? ெசா களி+ ைவதிைவ Gறினா+.
ெபா- : அழ) அ2 நற6 ஆ / - அழ) ேபா+ற அழகிய மலரா) ஆகின

நறைவ அதியதனா); அழ) ஊ தர? ழ: க1ணின+ - ெவைம பரக?

ழ: க1ணினனா3; ேசா த மாைலய+ - கழ: மாைலயனா3; கழல+ கழ:ைடயவனா3; காழக Nகிய க?ைசய+ - கைம ெபா>திய இ=கிய

க?ைசயனா3; மழைல? ெசா களி+ ைவ/ இைவ Gறினா+ - .ழ=0 ெசா களாேல
ைவதபி+ இவ ைற Gறினா+.
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விளக : அழ) நற6, அ2 நற6 என தனிதனி G78 அழ)வ/ அழகிய

2வா சைம/மாகிய க- எனிAமா. அழ) - ெவ!ப. காழக - கைமநிற.

மழைல? ெசா), ஈ15 .ழறி!ேப ெசா). ைவ/பி+ன இைவ Gறினா+ எ+க.
(89)

940. ைடெத+ னாயிைன! ெபா+=வி தீயி
க5க! ேப தனி தமி+ கலா3.றி
றடைக மீளிைம தா>.மி ன+ெறனி

Aைட!ெப+ க7.ட ெம+=ைர யா8னா+.
ெபா- : எ+ நாயிைன! ைட/! ெபா+=விதீ - எ+ நாைய அ8/

ெகா+=வி7Z ; அ96யி க5க! ேப தனி தமி+! -அ96யிைர விைரய மீ75
தNராக; கலா3.றி+ தடைக மீளிைம தா>.மி+!- கலகாியி+ எ+ ெபாிய
ைகயி+ வ*ைமைய! ெபா=!Tராக!; அ+ெறனி+ க7.ட உைட!ெபன எ+=
உைரயா8னா+ - அ9விர15 அ)லவாயி+ க7.ட உைட!ேப+ எ+=

Gறினா+.

விளக : க7.ட உைடத) .றி! ெமாழி. க5க : க5க: விாித) விகார.
கலா3க உறி+ : கலா3 .றி+ : அகர ெதா.த) விகார. (90)
ேவ=

941. ந)விைன ெயா+= மிலாதவ னா+மைற

வ)லவ தைம வத*+ வ)ேல
ெச)ட ேவ)வல சீவக சாமிெச+

ற)ல லக றி ய/ய தீ தா+.

ெபா- : ந)விைன ஒ+= இலாதவ+ - ந)விைன ஒ+= ெச3தறியாதவ+;

நா+மைற வ)லவ தைம வத*+ - நா+மைற வ)லாளைர /+=த*+;
ெச)ட ேவ)வல சீவகசாமி வ)ேல ெச+= - ஒளி N ேவைல ேயத வ)ல

சீவக+ விைர/ ெச+=; அ)ல) அக றி அ/ய தீ தா+ - அ களிமக+

நாயிழத /+பைத த ேபாகி அதண /யரைத'> கைளதா+.
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விளக : ந)விைன இலாதவ+ எ+ற/ களிமகைன. நா+மைற வ)லவ எ+ற/

மைறவ)லவேரய)ல/ அவ கிகேவ18ய ெசத1ைமயி)லாதவ எ+ப/ பட
நி+ற/. வ)ேல - விைர/. (91)

942. மீ1டவ ேர.த :விைட ய+னவ
னீ18ய ேதாழெரா ெட3தின னாகி

மா1ட ெவயி ெறகி னமற மி)ல/

கா1ட:> க7கினி யா+க:H தி7டா+.
ெபா- : அவ மீ15 ஏ.த: - அ9வி திறதா திபி? ெச+ற6ட+;

விைட அ+னவ+ ஈ18ய ேதாழெரா5 எ3தின+ ஆகி - இடப ேபா+ற சீவக+
த+Aட+ .%மிய ேதாழட+ ெச+= ; மா1ட எயி = எகின மற இ)ல/

கா1ட: - இழத ப கைள'ைடய அத நா3 வ*ைம யிழததாக

காண!ப7ட6ட+; க7. இனியா+ க:Hதி7டா+ - க1Sகினியவ+

அ%தி7டா+.

விளக : நீதிய நா3 கைரேயறி? ேசா / உயி ேபா.த=வாயி கிடதைத?
சீவக+ ேதாழடேன ெச+= க1டா+. அ+றி, ந?சினா கினிய +ன (936)

8தவா= ெகா-ளிA> ெகா-க. ந?சினா கினிய +ன  தபிைய வி75

தனிேய நி+றாென+பத ேக ப, இவ+ விேனாத ஒழி/ நி ற*+, ேதாழ) வ/

திர1டைம ேதா+ற, ஈ18ய எ+றா . எனேவ, தபிய வதைம' ெப=/

எ+=ைரதன . அளினா), இவைன விைட எ+றா . இ? ெச3'- சீவகAைடய
அ7ப1ைப விளகி =. (92)

943. நா'ட பி78வ ணதிய ேபெராளி

கா3கதி ம1டல ேபா+ெறாளி கா)வேதா
ேச'ட ெப3/ைவ ெச)கதி மதிர
நீ'ட ப75 நிைனமதி ெய+றா+.

ெபா- : நா3 உட இவ1 இ75 - நா3 உடைல இ>ேக வி75; நதிய

ேபெராளி கா3கதி ம1டல ேபா+= - வள த ேபெராளிைய உைடய தி>கம18ல ேபால; ஒளி கா)வ/ ஓ ேச3 உட ெச)கதி எ3/ைவ - ஒளி

57

Nவதாகிய ஒ ெபாிய உடைப நீ ெச):>கதியிேல அைடவா3; மதர நீ

உடப75 நிைன எ+றா+ - (அத காக) யா+ G=கி+ற மதிரைத நீ
ஒமன!ப75 நிைனவாயாக எ+றா+.

விளக : நிைனமதி : மதி : +னிைல அைச. ந/த) - ெப.த). நதிய

ேபெராளி கா3கதி ம1டல ேபா+= ஒளி கா)வேதா ேச'ட எ+ற/ ெத3வ
உடபிைன. கா3கதி ம1டல எ+ற/ தி>க- ம18லைத. (93)
944. எ+ற: த+ெசவி ேயா தி க1க;0

ெச+=. நீெரா5 ெசமைல ேநாகி

ெயா+= வா).ைழ /-;வ! ெப3த:>
.+றைன யா+பத> Gற வ*தா+.

ெபா- : எ+ற: - எ+= Gறின அளவிேல; த+ ெசவி ஓ / - (அ/) த+
காதினாேல ேக75? சிதி/; இ க1க; ெச+= உ. நீெரா5 - இ

க1களா: வ8/ NHகி+ற நீடேன; ெசமைல ேநாகி - சீவகைன! பா /;
ஒ+= வா).ைழ/ உ- உவ! எ3த: - ஒமன!ப75 வாைல .ைழ/

மகிHத அளவிேல ; .+= அைனயா+ பத Gற வ*தா+ - ச*!ப ற சீவக+
(இ/ தா+ கால என) மைறைய Gற /ணிதா+.

விளக : ெசம) : சீவக+. ஒ+= - மன ஒைம!ப75. .+றைலயா+ :

சீவக+. வ*தா+ - /ணிதா+. (94)
ேவ=

945. ந ெச3ைக ெயா+= மி)லா நா;ல கி+ற ேபாHதி+

 ெச3த விைனயி னீ>கி ந)விைன விைள. வி/
ம ெச3/ N>. ேதாளா+ மதிர ைம/ மாேதா

.த ெச3ைக தளி !ப தாHதா> கத+ெசவி? ெச! கி+றா+.
ெபா- : ந)ெச3ைக ஒ+= இ)லா - இைமயி) ந)விைன ஒ+=மி)லாதவ ;
நா- உலகி+ற ேபாHதி+ - வாHநா- கழிகி+ற காலேத; +ெச3த விைனயி+

நீ>கி - (இைமயி)) அவ இற.+ ெச3த தீவிைனயி*/ நீ>க; ந)விைன
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விைள. வி/ - (பழவிைனயாகிய) ந)விைனைய த விதாகிய; மதிர

ஐ/ - மைற ஐைத'; ம) ெச3/ N>. ேதாளா+ - ம ேபா ாி/ பத
ேதாைள'ைடய சீவக+; த+ ெச3ைக தளி !ப ஆ>. தாH/ அத+ ெசவி?

ெச!கி+றா+ - மைறயி+ ெச3ைக தைழ. ப8யாக ஆ>ேக தாH/ நாயி+
ெசவியிேல ெச!வா+ ஆயினா+.

விளக : நீ>கி - நீ>க : எ?சதிாி. த ெச3ைக தளி !ப எ+பதைன அ5த

ெச3'ளி) அக றினா+ எ+பேதா5 8!ப ந?சினா கினிய . ந ெச3ைக -

தான தவ சீல அறிவ ? சிற! எ+பன. நா- - வாHநா-. த ெச3ைக எ+ழி
த+ எ+ற/ மதிரைத. (95)

946. உ=தி+ ெச3த தி+றி ெயா%கிேன ென+= ெந0சி)

ம=கனீ ப ெறா டா வ வி785 மரண வ?ச

தி=கனீ யிைறவ+ ெசா+ன ைவபத வமி த1டா

ெப=திந கதிைய ெய+= ெப=நைவ யக றி னாேன.
ெபா- : உ=தி + ெச3த/ இ+றி ஒ%கிேன+ எ+= - ந+ைமயாக +ேன

ெச3த/ ஒ+=மி)லாம) இேத+ எ+=; நீ ெந0சி) ம=க) - நீ உ-ளதிேல

நிைன/ ம=காேத; ப ெறா5 ஆ வ வி785 - ப ைற' ஆ வைத' வி5;

மரண அ?ச/ இ=க) - இற!ெபA அ?சதிேல நிைலெபறாேத; (அ9வித

இ/) ; இைறவ+ ெசா+ன ஐபத அமி த நீ உ1டா) - இைறவ+ Gறிய

ஐபதமாகிய அமி தைத நீ பகினா); ந கதிைய! ெப=தி எ+= - ந)ல கதிைய

அைடவா3 எ+= Gறி; ெப நைவ அக றினா+ - ெப/+பைத நீகினா+.
விளக : ம=க) - ழலாேதெகா- : விய>ேகா-. ப = - உ-ள த+ ேம:ள/.

ஆ வ - ெபறேவ18யத+ ேம:ள/. வி785: ஒ ெசா). இ=க) - நிைலெபறாத
ெகா-: விய>ெகா-. ெப=தி ந கதிைய எ+பத+ + அ5த ெச3'ளி) உ-ள,

நி+ க1 நி+ற நீனிற விைனயி+ நீ>கி எ+பைத? ேச !ப ந?சினா கினிய .

ம = இ=க) எ+பத+பி+ ெப=நைவ அக றினா+ எ+பைத? ேச !ப . (96)
947. மனதிைட? ெச= நீகி மறவைல யாகி ைய/

நிைனதி5 நி+க ணி+ற நீனிற விைனயி னீ>கி
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ெயைன!பக ேறா= வி-ளா வி+பேம பய. ெம+றா
கைன!பத வமி த ெந0சி னயி+=வி7 டக+ற த+ேற.

ெபா- : மனதிைட? ெச= நீகி - உ-ளதி:-ள ெச றைத நீகி; மறவைல

ஆகி ஐ/ நிைனதி5 - மறவாம) ஐபதைத' நிைன!பாயாக ; நி+க1 நி+ற

நீ)நிற விைனயி+ நீ>கி - நி+னிட-ள தீவிைனயி*/ வி5ப75; எைன!
பக)ேதா= வி-ளா இ+பேம பய. எ+றா . - எ!ேபா/ நீ>காத

ேபாி+பைத த எ+= உபேதசிதாA.; அைன!பத அமி த ெந0சி+

அயி+= - அதைகய பதமான அமி தைத ெந0சாேல பகி; வி75 அக+ற/ -

நா'டைப வி75 நீ>கிய/.

விளக : ெச= நீகி எ+பைத  ெச3'ளி), உ=தி + ெச3ததி+றி

ஒ%கிேன+ எ+= ெந0சி) ம=க) எ+பத+ + ேச !ப . ெச= - காம ெவ.ளி
மயக. மறவைலயாகி - மறத*ைலயாகி, ஐ/ : ஆ.ெபய ; எ+ற/

ஐெத%/ மதிரைத. நீ)நிறவிைன எ+ற/ தீவிைனைய. வி-ளா இ+ப நீ>காத ேபாி+ப. (97)
ேவ=

948. பா5 பாணி கெமA பா+ைமயி

ேனா8 யா>ெகா ய வைர '?சிேம

G8 ேகால> .யி றி! பட>கைள

தா5 Gதாி ைனெயன ேதா+றினா+.
ெபா- : பா5 பாணிக எA பா+ைமயி+ - அகனாகமதி . Gற!ப7ட,

உயி ெச): க>களி பாணிக எ+= கதியாேல ; ஓ8 - ெச+=; ஆ>. ஓ

உய வைர உ?சிேம) G8 - ஆ>. உய த ஒ!ப ற ெவ-ளி மைலேமேல ெபாதி;

ேகால .யி றி - அணிெய)லா ைன/; பட கைள/ ஆ5 Gதாி+ - திைர

நீகிவி75 ஆ5 Gதைரய ேபால; ஐ என ேதா+றினா+ - விய!ற
ேதா+றினா+.

விளக : பாணி - ைக. பாணிக - ைகக ; 75 விர: ெபவிர: நீ>கின
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இட. அத+ வ8வ (ட). அ/ேபால ேநேர ஓ8! பி+ வில>கி ஓ5தலா. நா'ட

நீ>கிய உயி ெவ-ளிமைலைய அைடத கதிேய பாணிக. இகதி ேதவ.

மக;. உாியெத+ப . த/வா த Lதிர எ+A ,* Gற!ப75-ள

ெத+ப இ!ெபா-. (98)

949. ஞாயி) L8ய ந+ென5 ெபா+னக 

ேகாயி) வ7டெம) லா>ெகா>. LH.ழ)
ேவயி ன+னெம+ ேறாளிய ேதா+றிய>
காயி னா பாி யாள மைடதேத.

ெபா- : ஞாயி) L8ய ந) ெந5 ெபா+ நக - மதிைல உ5த அழகிய ெபாிய

ெபா+னகாிேல; ேகாயி) வ7ட அ>. எ)லா - ேகாயி) உ-ள இட எ)லா ;

ெகா>. LH.ழ) ேவயி+ அ+ன ெம+ ேதாளிய ேதா+றி ஆயினா - மண0 L%>
.ழைல' ேவயைனய ெம)*ய ேதாைள' உைடய மகளி ேதா+றி ேதவிய
ஆயினா ; பாியாள அைடத/ - ஒழித  ற வத/.

விளக : ஞாயி) - மதி:. ஆ.ெபய . ெகா>. - மண. ேவயி+ அ+ன எ+ழி
இ+சாாிைய தவி வழி வத/. ேவ3 அ+ன எ+க. பாியாள - பாிவார. (99)
950. மிைடத மாமணி ேமகைல ேயத).

றட>ெகா- ெவைல தாமைர வா1க

தைடத சாய லரைபய தைழ

மட>க ேலறைன யா+மகிH ெவ3தினா+.
ெபா- : மட>க) ஏ= அைனயா+ - சி>கேவ ைற! ேபா+றவ+; மிைடத மாமணி
ேமகைல ஏ/ அ).) - ெந>கிய ெபாிய மணிகளாலான ேமகைல தா>கிய

அ).ைல'; தடெகா- ெவைல - ெபாிய வி!275 ைலயிைன' ;

தாமைர வா- க/ - தாமைர யைனய ஒளி ெபாதிய கதிைன'; அைடத
சாய) - ெபாதிய ெம+ைமைய' உைடயஅரைபய த உைழ அரைபயாிடேத; மகிH6 எ3தினா+ - களி! றா+.
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விளக : மட>க) ஏ= - ஆ1 சி>க. அ).ைல' ைலயிைன'

கதிைன' சாயைல' உைடய அரைபய எ+= விததா . அவ த

ேபாகவி+பதி+ சிற!ண த .. (100)
ேவ=

951. க றைவ பத>க ணீரா கவிைன க%வ! ப75

ம றவ+ ேறவ னாகி வானி5 சிைலயி ேறா+றி
யி றத Aட மி+னா விடெராழி தினிய னாகி

' றத னிைல' எ)லா ஓதியி+ உண / ெகா1டா+.
ெபா- : க ற ஐபத>க- நீ ஆ - க ற ப0சநமகார மதிர நீராக ெகா15 ;
கவிைன க%வ!ப75 - தீவிைன க%வ!ெப =; அவ+ வா+ இ5 சிைலயி+

ேதவ+ ஆகி ேதா+றி - அவ+ இதிர வி)ேபால வானவனாகி ேதா+றி; இ ற த+
உட - விட!ப7ட த+ உடைப'; இ+னா இட ஒழி/ இனிய+ ஆகி

உ றவ+ நிைல' - /+பத இடைர ெக5/ தன. இனியவனாகி

த+ைன? ேச த சீவக+ நிைல'; எ)லா ஓதியி+ உண / ெகா1டா+ யாவ ைற' த+ அகஅறிவினா க15ண தா+ எ+க.

விளக : இ றஅ9 6ட என6, உ றவ+ நிைல என6 பாட. ஐபத>க- -

ஐெத%/ மதிர. கவிைன - ஈ15 தீவிைன. +ன நீனிறவிைன எ+ற/
நிைனக. வானி5 சிைலயி ேறா+றி எ+பத ., ,)க- இதிரவி) இ+னவா=

ேதா+=ெம+= அ/ ேதா+= ைறைம Gறாவாக*+ அ>ஙன ேதா+=கி+ற

ேதவ . அஃ/ உவைமயாயி =. இ கதான+ேற வானி5 வி)*+ வரவறியா

எ+றா பிற எ+= வியக> Gறி'-ளா . ஓதி -  பிற!ைப 'ண அறி6.

(101)

ேவ=

952. இபி னீ ைம ெக5ெதாி த+னிற
தெபா னாகிய வாயி  ேதாழைன

விபி வி1ணி= ெதா3ெயன ேதா+றினா+
1 க1ணி? த0சண ென+பேவ.

62

ெபா- : இபி+ நீ ைம ெக5/ - இைப! ேபா+ற இழிநிைலைய ெக5/;

எாித+ நிற/ அெபா+ ஆகிய - தீ நிறைடய அாிய ெபா+ேபால உய

நிைலைய ந)கிய; ஆயி  ேதாழைன விபி - சிறத உயிரைனய ேதாழைன

காண ேவ18 ;  உ1க1ணி? த0சண+ - வ15 ேதைன! ப.

க1ணியணித த0சண+ எ+பவ+; வி1 இ=/ ஒ3 என ேதா+றினா+ -

வாைன கட/ விைர/ வ/ நிலமிைச ேதா+றினா+.

விளக : வி1அ=/ த0சன+ என6 பாட. இ நரகயி ; ெபா+

வானவ உயி ; உவைம. இபினீ ைம ெக5/ எாித+னிற/ அெபா+
ஆகிய ஆயி  ேதாழ+ எ+Aமிதைன இ,) 3107-8-ஆ ெச3'-களா)
ந+.ணரலா. வி1ணி=/ - வாAலைகவி75. ஒ3ெயன எ+ற/ விைர6

.றி!. இஃ/ அ?த0சண+ ெச3ந+றியறிதைல விளகி நி+ற/. த0சண+

எ+ப/ நாயாயி/ ேதவனாகிய உயி .! ெபய இஃெத+=ண தியப8யா.
(102)

ேவ=

953. ஓசைன ந=ைக கமழ ெவா1ணிலா
Nசிய கதி பர திைம. ேமனிய+

மாச= மணி8 மிைடத மாைலய+

2= பதியி+ ெபா*/ ேதா+றினா+.
ெபா- : ஓசைன ந= ைக கமழ - ஓசைனயள6 நறியைக மண>கமழ; ஒ1 நிலா

Nசிய கதி பர/ இைம. ேமனிய+ - ஒ-ளிய நிலைவ! ேபால எறி' கதி

பரவி ஒளி ெம3யினனாக6; மா அ= மணி 8 மிைட/ மாைலய+ - . ற

அ ற மணி8யிேல ெந>கிய மாைலயனாக6; 2உ= பதியி+ ெபா*/

ேதா+றினா+ - ைகயினா ைனத ஞாயி= ேபால விள>கி ேதா+றினா+.
விளக : ந?சினா கினிய , த0ண+ சீவகைன க1ட ெபா%ேத
வண>கினா+ எனெகா15, ேமனியன/ 8மிைடத சீவக+ அ!ெபா%/
பதிேபால ேதா+றினா+ எ+= ெபா- G=வ .
அவ G= விளக :-
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ந=ைக ஓேராசைன கமழா நி க இைம. ேமனி, நிலாைவ Nசி மதிேபால

விள>. ேமனிய+ - த0ண+. அவAைடய 8வ/ ேச த

இய)பிைன'ைடயா+ - சீவக+ ; எ+ற/, இவ+ ஆசிாிய+ ஆத*

க1டெபா%ேத 8வண>கினா+; ேம), எைத (சீவக- 955) ; அ1ண) ஏதி

(ேம ப8-1158); கா3 கதி ம/ (ேம ப8-1168) ; உாிைம த+னா) ஆ78

(ேம ப8-1169) எாிெபா+நீ- 8கவிதன+ பவிதிர ெறா%ேத (ேம ப8-2366):

தாளார ஏதி (ேம ப8-3937); களி! றா+ (3685) எ+= G=மைவகளா+ இ/ேவ
கதா. விளகதாA மதிைய ேதா =விதலாA பதி 'வைம. இனி,

ேமனியனா3, மாைலயனா3! பதியிடேத ேதா+றினா+ எ+பா உள . (103)
ேவ=

954. .+ெறன திர1ட ேதாளா+ .=க:> .மர ேனாகி
நி+றவ ென5>க ெணா+= மிைம!பில நிழ*) யாைக
ய+றி'> க1ணி வாடா தமரேன ெய+= ேதறி

ந+றவ+ வர6 ேக7பா னபி நீயாைர ெய+றா+.
ெபா- : .+= என திர1ட ேதாளா+ .=க: - மைலேபால திர1ட

ேதாைள'ைடய த0சண+ ெந>.த:; .மர+ ேநாகி - சீவக+ பா /;

நி+றவ+ ெந5>க1 ஒ+= இைம!பி) - இ>. நி+றவAைடய நீ1ட க1கசிறி/ இைம!பிலவாயின!; நிழ) இ) யாைக - உடேபா நிழ*)லாத/!;

அ+றி' க1ணி வாடா/-ேம: க1ணி' வாட*ல/; அமரேன எ+= ேதறி (ஆதலா)) வானவேன எ+= ெதளி/; அவ+ வர6 ந+= ேக7பா+ - அவ+

வரைவ ந+றாக அறியேவ18; நபி! நீ யா ? எ+றா+ - நபிேய! நீ யா ? எ+=
வினவினா+.

விளக : யாைர : ஐ; அைச. அமரேன ஆத) ேதறி எ+= பாட. ேதாளா+ :

த0சண+. .மர+ : சீவக+. ஒ+= எ+ற/ சிறி/ எ+A ெபா-

.றி/நி+ற/. க1ணிைமயாைம' உட . நிழ)படாைம'

க1ணிவாடாைம' ேதவ க7.ாிய அைடயாள>க-. இ96டைல ைவகிாீக சாீர

எ+= வழ>.ப. நபி : அ1ைம விளி. (104)
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955. .>.ம .வ78+ N>கிேகாலN றித ேதாளா

யி>.நி+ னளி ேபாகி யியக ளிைறவ னாகி?
ச>கெவ1 மைலயி+ ம =?சதிேரா தயதி A?சி

ய>கியா Aைறவ ெலைத யறிகம ெற+= ெசா+னா+.
ெபா- : .>.ம .வ78+ N>கி ேகால N = இத ேதாளா3! - .>.ம

மைலேபால! ப/ அழ. .8 ெகா1ட ேதாளேன ; எதா3! - எைதேய!; இ>.
நி+ அளி+ ேபாகி - இ>கி/ நி+ அளினா ெச+=; இயக- இைறவ+
ஆகி - இயக. தைலவ+ ஆகி ; ச>க ெவ1மைலயி+ உ?சி - ச>க

ெவ1மைலயி+ேம); சதிேராதயதி+ - சதிேராதய எ+A நகாிேல ; அ>.

யா+ உைறவ) - அ>ேக நா+ வாHகி+ேற+ ; அறிக எ+= ெசா+னா+ - அறி/
ெகா-க எ+= த0சண+ Gறினா+.

விளக : .வ78+: இ+ : உவம! ெபா-. ம = : இர15 அைச. ேதாளா3!
யா+ நி+ அளி ேபாகி, இயக தைலவனாகி? ச>கமைல உ?சியி:-ள

சதிேராதய எ+A நகரதிேல உைறவ) எ+றா+ எ+க. ச>கமைல - ஒ

மைலயி+ ெபய ; சதிேராதய - அமைலக1 உ-ளெதா நகரதி+ ெபய

எ+க. த+ அ+ைடைம ேதா+ற தா+ ெப =-ள ேதவ6டபி . காரணனாத)
ப றி எைத எ+றா+ எ+க. (105)

956. எ+றவ Aைர!ப ேக7ேடஇமய நிக க லா றா!

ெபா+ற மாாி வ1ைக! ரவல+ க+= ேநாகி
ெவ+றவ உலக ெப ற ேவ/ைட யி+ப ெம)லா

மி+ெறன ெகதி த ெத+றா ெனாி'மிH தில>. ேவலா+.
ெபா- : எ+= அவ+ உைர!ப ேக75 - இ9வா= அவ+ Gற ேக75; இமய

நிக க) ஆ றா - இமயமைல' உவைம ெகா9வாத; ெபா+ த மாாி வ1ைக!

ரவல+ - க பக தைவ' கிைல' ேபா+ற ெகாைடைகயனான; எாி

உமிH/ இல>. ேவலா+ - அன) ெசாாி/ விள>. ேவ*னா+; க+=

ேநாகி - விபி! பா / ; ெவ+றவ உலக ெப ற - சித மீ^திரைத!
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ெப ற ; ேவ/ உைட இ+ப எ)லா - சிதபரேம78களி+ இ+ப  =;

இ+= என. எதி த/ எ+றா+ - இ!ேபா/ என. கிைடத/ எ+=ைரதா+.
விளக : இமய நிக கலா றா! ரவல+, ெபா+ த மாாி வ1ைக! ரவல+
என தனிதனி G75க. இமயமைல உலக தா>.த .? சீவகA. Gற!ப7ட

மா=படவத உவம ேதா ற. ந?சினா கினிய இமயமைலைய! ெபா+A.

அைடயா.வ . ெபா+ற - க பகத. மாாி - கி). க+= - விபி.

ஈ/வ. இ+பேம இ+ப>க;7 சிறதைமப றி? சிதபரேம78யி+ இ+பைத
உவைமயாக எ5தா+. (106)

957. L5= கழ* னா .? த0சண னிதைன? ெசா+னா+

பாட)வ1 டர = பி18! பகவன திைறைம ேபால
8யி9 6லக ெம)லா நி+ன8 தவ *+ேன

யா8'7 பாைவ ேபானீ யண>கிய தண>க ெவ+றா+.
ெபா- : L5= கழ*னா . த0சண+ இதைன? ெசா+னா+ - அணித

கழலாA.? த0சண+ இதைன Gறினா+; பாட) வ15 அர = பி18!

பகவன/ இைறைமேபால - பா7ைட'ைடய வ15க- ர: அேசாகி+ நீழ*)
அம த த)வAைடய தைலைம இ96லைகெய)லா அக!ப5தினா ேபால;

இ96லக எ)லா 8 - நி+ இைறைமயாேல இ96லெகலா அக!ப5தி;

ஆ8'- பாைவேபா) - க1ணா8யிட/! பாைவேபால; நீ அண>கிய/ அண>க -

ப):யி நீ வதிய ெதாழி:. வ/மா=; இ+ேன நி+ அ8தவ)

எ+றா+ - இ!ேபாேத நி+ அ8யிடேத தேவ+ எ+றா+.

விளக : உ- - இட. L5=கழ) - L5த: ற Nரகழ) எ+க. கழ*னா+ :

சீவக+. இதைன எ+ற/ கீHவவதைன எ+றவா=. பகவ+ - அக கட6-. 8 அக!ப5தி. ஆ8'7பாைவ - க1ணா8யி ேறா+= எதி உவ. அண>கிய/ :

ெபய ; வதியத . எ+க. ைக' கா: Iக I. ஆ8!பாைவ ேபால
எ+றா .=ெதாைகயிA (அ). நீ அண>கிய தண>க எ+றத .

ம+Aயிெர)லா நி+ன0ேம எ+= ந?சினா கினிய கா78ய எ5/ கா75
அவ உைரேயா5 ெபாதி றி)ைல. ம+Aயி எ)லா உடலாக6 ம+ன+

உயிராக6 Gற!ப5த*+, உயி வ/த . உட: வ/த) ேபா+= நீ
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வதியத . வ/ அ+ைடய உயி கைள உைடதாக இ96லகைத ஆகி
நி+ன8 தவ) எ+பேத ,லாசிாிய கதாத) ேவ15 எ+க. (107)
958. வாெளா5 வயவ ாீ18 வாரண ெதா%வி+  றி

மீளிைம ெச3யி+ ெவ3ய ந1பநி+ னிைன!ப த)லா)
நாெளா5 பக ைந/ NழிA NHத *)லா

ேகா;ைட கிழைம ெயா!பா3 .ைறவில+ பிறவி (ென+றா+.
ெபா- : நாெளா5 பக ைந/ NழிA - நா7க; பக>க; ெக75

NHதா:; NHத) இ)லா ேகா- உைடகிழைம ஒ!பா3 - N%த+ைம

இ)லாத ேகா-களி+ உாிைம ேபா+ற உாிைம'ைடயா3 !; வாெளா5 வயவ ஈ18
- Nர க- வா;ட+ .%மி; வாரண ெதா%வி+  றி - யாைன ெதா%6ட+

எ+ைன வைள/; மீளிைம ெச3யி+ - வ+ைம ெச3தாராயி+; ெவ3ய ந1ப! -

வி!ப ஊ75 ந1பேன!; நி+ நிைன!ப/ அ)லா) - உ+ைன? சிதி!பத+றி;

பிறவி+ .ைற6 இல+ எ+றா+ - பிறவா றா+ யா/ .ைறவிேல+

எ+=ைரதா+.

விளக : அைம ேநாகி?, ெச3யி+ எ+றா+. அ>ஙன ேம) வகி+ற ஊH இ
கதிைன! பிற!பித/ நி+ற/. இ>. ந?சின

கினிய ,  றி எனேவ

சிைறேகாடல+றி க75த) இ+ைம உண க என தா பி+ன  G=
உைரேக ப +ெமாழி/ ெகா-கி+றன . (108)

959. இ+னிழ *வ 2ணானிவி பிவ த : ற!
ெபா+ென% வைனய ேதாளா

)*ெகா1 8ைனய Gறி

நி+னிழ) ேபால நீ>ேகனிடவ வாி னிைனக ெவ+=

மி+ென_உ! பற!ப ெதா/ விபிவ  தமர+ ெச+றா+.
ெபா- : இ+ நிழ) இவ 2ணா+ - இனிய ஒளி பர6 கல+ அணித

த0சண+ ; இ வி இவ த) உ = - ெபவானிேல ெச)லகதி; ெபா+ எ%
அைனய ேதாளா+ )* ெகா15 - ெபா U1 ேபா+ற ேதாளரைன

த%விெகா15; நி+ நிழ)ேபால நீ>ேக+ - உ+ நிழைல ேபால நீ>காம)

இ!ேப+; இட வாி+ நிைனக எ+= - நின. /+பவாி+ நிைனதி5க
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எ+=; இைனய Gறி - இைவ ேபா+ற இனிய ெமாழிகைள இயபி; மி+ எ_உ!

பற!ப/ ஒ/ - மி+ன) எ%/ பற!ப/ ேபால; வி இவ / அமர+ ெச+றா+
- வி1ணிேல எ%/ அ? த0சண+ ெச+றா+.

விளக : அமரனாகிய 2ணா+ எ+க. 2ணா+: த0சண+: ேதாளா+: சீவக+,

எ_உ - எ%/. (109)

960. ெசா)*ய ந+ைம யி)லா? ண>கனி9 6ட நீ>கி

ெய)ெலாளி ேதவ னாகி! பிற.ேமா ெவ+ன ேவ1டா
ெகா):ைல யகதி7 `தி Gாி பிரத> .த

ெவ)ைலயி) ெசெபா னாகி ெயாிநிற ெப ற த+ேற.
ெபா- : ெசா)*ய ந+ைம இ)லா? ண>க+ - ந+ைமெய+= Gற!ப7டைவ

ஒ+= இைமயி ெச3தறியாத நா3; இ9 உட நீ>கி எ) ஒளிேதவ+ ஆகி -

இ ெம3ைய வி75 (இத . +ன ? ெச3த ந)விைன வ/ /ைணயாகி ஒவ+
Gறிய மைறயினா)) ேபெராளி'= வானவ+ ஆகி; பிற.ேமா எ+ன ேவ1டா -

பிற.ேமா எ+= (உலகின ) கத ேவ1டா; ெகா) உைல அக/ இ75 ஊதி ெகா)ல+ உைலயிேல ைவ/ ஊதி; இரத .த - (உகின ேபா/) இரதைத
வா க; G இ எ)ைல இ) ெசெபா+ ஆகி. - மிக இ மா ற ற

ெசெபா+ ஆகி; எாி நிற ெப ற/ அ+ேற - தீயி+ நிறைத அைடத/ அ)லவா?

(ஆைகயா)).

விளக : +, ெபநைவ அக றினா+ (சீவக. 946) எ+ற/ உ.

கதி .வைம. (110)
ேவ=

961. எாிமாைல ேவAதியி னிறகி காம ன5கைணயா

றிமாைல ெவைலேம றிைள. ேதவ தி6=க
வமாைல ெய1விைன' மக றி யி+ப கடலாகி

தமாைல ய)ல தியா+ றைலயி றாH/ பணிேவேனா.
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ெபா- : எாிமாைல ேவ) Bதியி+ இறகி - எாிெயா%>. ேபா: ேவ*+

ைனகளா+ இரணிய+ தலாேனாைர ெகா+=; காம+ அ5கைணயா) - (பி+
காமA. ேதா =) அவ+ எ3த கைணகளினாேல; திமாைல ெவைல ேம)
திைள. ேதவ திஉ=க - திமகளி+ மாைலயணித வி!ப75

ைலகளி+ேம) இ+ப /3. திமா) தலான வானவ க- எ)ேலா
ெச)வ எ3/க; அமாைல எ1 விைன' நீகி - நீ.த காிய எ1

விைனகைள' நீகி; இ+ப கட) ஆகி -N78+பைத உ1டாகி; த மாைல
அ)ல/ - த அகைன அ)லாம); யா+ தைலயி+ தாH/ பணி ேவேனா? -

நா+ தைலயினா) தாH/ வண>.ேவேனா ?

விளக :எ1 விைனகைள, எ1ம கவிHதன (சீவக. 3076) என /றவி) விாிய
G=வ . எாிமாைல - தீயி+ ஒ%>.. Bதி - Bனி. இறகி - இறக? ெச3/.

இரணிய+ த*ய பைகவைர! பைடகலனா ெகா+றைம திமா) த*ய
ேதவ க7.? சின1ைமைய கா75தலாA காம+கைணயா) ெநா/

அேதவ க7. மகளி ேபாகைடய ராதைல கா75தலாA இ9வா றா)

காமெவ.ளி மயகைடய அேதவ இைறவ ஆகா எ+ப/ க/. தி6=க

எ+ற/ இகH?சி .றி!. எ1விைன - ஞானாவரணீய த*யன. மாைல அ)ல/
எ+ழி மா) அக கட6-. (111)

962. ஒ+றாய Qகேவ 278 யாைக? ெச=6%/

ந+றாய ந)விரத? ெசெந) விதி ெயா%கநீ

.+றாம றா>ெகா5ைத ெபாறியி+ ேவ* காேதாபி+
ெவ+றா த N78+ப விைள.வி1ேணா லகீ+ேற.

ெபா- : ஒ+றாய ஊக ஏ 278 - பிள6றாத ஊகமாகிய ஏைர!278; யாைக?

ெச=உ%/ - உடபாகிய ெச3ைய தவதாேல வ/வி/; ந+= ஆய ந)விரத?

ெசெந) விதி - ந)ல ேநா+பாகிய ெசெந)ைல விைத/; ஒ%க நீ .+றாம)
தா ெகா5/ - ந)ெலா%கமாகிய நீைர வ றாம பா3தி; ஐெபாறியி+ ேவ*

கா/ ஓபி+ - ஐெபாறியாகிய ேவ*ைய! லனாகிய பக- பிாியாத வ1ண
கா/ தீ>ைக த5தா); (அநிைல) வி1ேணா உல. ஈ+= - த*)

/றகதிைன ந)கி; ெவ+றா த N75 இ+ப விைள. - லைன ெவ+ற

சித பரேம78களி+ ேபாி+ப N78ைன த.
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விளக : ஊகதி . ஏ, யாைக. வய:, விரததி .? ெசெந):,

ஒ%கதி . நீ ெபாறியடகதி . ேவ*' N78+பதி . அ?ெசெந)
விைள6 உவைமக-. ெவ+றா - சிதபரேம78க-. (960) ெசா)*ய த*ய

+= கவி' சீவக+ ேதாழைர ேநாகி Gறியைவ. (112)
ேவ=

963. இதைல யிவ க ேளக விமயந7 டர6  றி

யதைல யலற நீ

கைடதவ ரரவ ெமா!ப

ைமதைல ெந5>க ணா ைமத மற* யாட

ெமா3திரள வ+ன மா . ேமா78 ெபா3ைக கா .
ெபா- : இவ க- இதைல ஏக-சீவகA ேதாழ க; இ>கி/ ெச)ல;

ைமதைல ெந5>கணா ைமத - ைமதீ78ய ெந5>க1 மகளி ைமத;

அதைல இமய ந75 அர6  றி - அ காலேத இமயைத ந75! பாைப?

 றி; நீ அலற கைடதவ அரவ ஒ!ப - கட) அல=மா= கைடதவ களி+
ஆரவார ேபால; மற* ஆட - மா= ப75 ஆ5த .; இள அ+ன ெமா3/
ஆ . - இளைமயான அ+ன>க- ெமா3/ ஆரவாாி.; ேமா75

இெபா3ைக கா - ேம+ைமயான ெபாிய ெபா3ைகைய அைடதன .
விளக : மதரதி+ ெதாழிைல இமய/ ேக றினா , அ/ மைலயைரய+

ஆத*+; இமயவி) வா>கிய (க*. 38) எ+றா பிற; (ேமவி+ ெதாழிைல

இமயதி ேக =த)) அதைல - அகால/. (113)

964. கலெத% திைரB1 ணாைட க8கய மடைத காம
ாில>.ெபா கலாப த). *கைர! பர! மாக

வல தத1 கமல தேபாதணிதக கதி ேக ப

நல>ெக% .வைள வா7கண+Aத னலைத '1டா .
ெபா- : இகைர! பர! - இகைர யிட ; காம இல>. ெபா+ கலாப/

அ).) ஆக - அழகிய விளக ற ெபா+ ேமகைல அணித அ).லாக6 ; கல/
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எ%திைர B1 ஆைட - அதிேல கல/ எ%கி+ற அைலயாகிய B1ணிய

ஆைடயிைன'; அல த த1கமல/ அேபா/ அணிதக கதி . ஏ ப -

மல த த1ணிய தாமைர! ேபாதாகிய அழகிய கதி .தக; நல ெக%.வைள

வா-க1 - அழ. ெபாதிய .வைளயாகிய வா7க1ணிைன' உைடய; க8கய
மடைத காம ந+Aத) நலைத உ1டா - மண=> கயமாகிய மடைதயாகிய
அழகிய ந+Aதலாளி+ நலைத! பகின .

விளக : அணிதக .வைள வா7க1 எ+= G78, ஏ ப எ+A எ?ச தக
எ+A விைனெகா1ட/ எ+ப ந?சினா கினிய . இ ,லாசிாிய

கைலபயி:த) அர க78ேல=த) த*யவ ைற' திமணமாக G= த
வழகதி ேக பேவ ஈ15 னலா78+பைத' மகளி ேபாகமாகேவ

G=கி+றா . க8கய மடைத - மணைடய .ளமாகிய ந>ைக. கலாப - ஓ

அணிகல+. அணிதக க - அழ. N றித . ஏ ற க. ந+Aத) :
அ+ெமாழி. (114)

965. த1Sைம ழ6 ெமாைதத.ணி?ச பிற6 ேமாைச

ெய1ணிய விரேலா ட>ைகற>ைகயி னிைசய வாகி

தி1ணிதி ெறறி/ ேமாவா ெகா78'> .ைட/ மா8

ெயா1Sத+ மகளி தேமா 5ய மிைச யவ க ெளாதா .
ெபா- : த1Sைம ழவ ெமாைத த.ணி?ச - த1Sைம த*யவ றி+

ஓைசகைள'; பிற6 எ1ணிய ஓைச - ம = எ1ணி கவிகளி+ ஓைசகைள';

விரேலா5 அ>ைக ற> ைகயி+ இைசய - விரலா: உ-ள>ைகயா:

ற>ைகயா: ெபா/மா=; தி1ணிதி+ ெதறி/ ெகா78' .ைட/

ஆகி - உ=தியாக ெதறி/ த78' கலகி' நீாிேல பிற!பி/; ஓவா ஒழிவிலரா3; ஒ1 Bத) மகளி தேமா5 ஆ8 - ஒ-ளிய ெந றிைய'ைடய

மகளிட+ ஆ8 ; உய மிைச யவ க- ஒதா - வானலகத வைர! ேபா+றன

ஆடவ க-.

விளக : த1Sைம ழவ ெமாைத த.ணி?ச எ+பன இைசகவிக-.
உய மிைசயவ க- - வானவ . இ+ப Bக ?சி. வானவ உவைம. (115)
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966. சிவிறியி+ மா= I'> .>.ம ெமறி/ ேத>ெகா

;வ=நீ ழகி ேயா78 'ைடற> க15 ந.

தவெறன தாம 278 ததிைற ெகா15 மி+ப
திவறினா காம ெவ-ள ேதத த+ைம யாேர.

ெபா- : ேத+ ெகா- உவ= நீ - இனிைம ெகா1ட ஊ = நீாி); சிவிறியி+ மா=
I' - ெந5/தியினா) மா=ெகா15 Iவி'; .>.ம எறி/ -

.>.மைத ேமேல Nசி'; உழகி ஓ78 உைடற க15 ந. - (நீைர) கலகி
ெவளிேய றி ேதா)வி க15 நைக/; தவ= எனதாம 278 த திைற

ெகா15 - அ0சினா3 ஆைகயா) தவ= ெச3தா3 எ+= Gறி மல மாைலயா

பிணி/ திைற ெப =; ஏத த+ைமயா - கHத காிய ப1பினா ; காம

ெவ-ள/ இ+ப/ இவறினா - (ேம:) காம ெவ-ள இ+பதிேல மி.தன .

விளக : த திைற : ண ?சியி+ப. சிவிறி - நீ Nெமா கவி. I' -

Iவி'. மா=I6த) - ஒவ ேம) ஒவ எதி நி+= I6த). உைடற -

உைடதலாேன கா7ட!ப5 /.. உவ= நீ - ஊ= நீ ; உவ= நீ உய எக

எ+றா க*யிA (136.) இவ=த) - மி.த). (116)

967. சாதக நிைறத ேதாணி த1மல மாைல ேதாணி

2/கி லா த ேதாணி ைனகல ெப3த ேதாணி
Gத+மா மகளி ைமத

ெகா15ெகா1 ெடறிய ேவா8

தாதிைர கல>க- ேபால தா. திாி' ம+ேற.

ெபா- : Gத) மா மகளி ைமத ெகா15 ெகா15 ஓ8 எறிய -

Gதைல'ைடய மகளி ஆடவ சா/ த*யவ ைற ெகா15 ஓ8

எறிதலா); சாதக நிைறத ேதாணி - சாைத த+னிடேத ெகா1ட ேதாணி';

த1மல மாைல ேதாணி - .ளி த மல மாைல ெகா1ட ேதாணி'; 2/கி)
ஆ த ேதாணி - 2ேவைல ெச3த ஆைட நிைறத ேதாணி'; ைனகல ெப3த

ேதாணி - அணிகல ெகா1ட ேதாணி'; தா - ஆகிய இைவக-; திைர கல>க-

ேபால - கட* கல>க- ேபால; தா. திாி' - தமி) தாகி திாி'.
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விளக : அ+=, ஏ : அைசக-. நீரா75விழவி .ேவ18ய சா/ த*யவ ைற

'ைடயவா3 நீாிேல நி+ற ப)ேவ= ேதாணிக; அவ க- நீரா78+ எ%த

அைலகளா+ அைல!15 ஒ+றேனாெடா+= தாகி திாி' எ+றவா=. தா.

- தாகி. (117)

968. க*வள களி= ைகநீ

ெசாாிவேபா+ த மாைல

ெபா*ெவா5 திவ15 ெபா>கி! 20சிைக யலம தாட

.*கநீ நிைறத பதி

ெகாபனா ேரா?ச ைமத

ெம*6க1 5வ/ மாேதா வி!ெபா5 மற* னாேர.

ெபா- : த மாைல ெபா*ெவா5 திவ15 ெபா>கி - /மாைல அழ.ற

அைச/ ெபா>க; 20சிைக அலம/ ஆட - பி+னின மயி ழ+= அைசய;

ெகாபனா - ெப1க-; க*வள களி= ைக நீ ெசாாிவ ேபா) - தைழ/ நீ1ட,

களி றி+ /திைக நீைர? ெசாாிவனேபால ; .*க நீ நிைறத பதி+ - ெச>.*க

நீ நிைறத ம7ட /தியினா); ஓ?ச - நீைர Nசி; ைமத ெம*6 க15 உவ/

- ஆடவாி+ ேசா 6 க15 மகிH/; வி!ெபா5 மற*னா - (ேம:)
வி!ப/ட+ மா=ப7டா .

விளக : ெபா>கி - ெபா>க: எ?சதிாி. மா/, ஓ : அைசக-. க*வள களி=

எ+றத .? ெச. மிகாநி+ற களி= என:மா. .*க - சாதி*>க. ப/,
இ/6ேமா வைக/தி ; இதைன ம7ட/தி எ+ப . (118)
969. வ1ணெவா1 1ண ப75
மாைல'0 சா/ ேமதி

ெய1ண திற/ ைமத

ெரதிெரதி ெரறிய ேவா8

வி1ணிைட Bட>. மி+A

மீ+க; ெபாவ ேபால

ம1ணிைட அமர ெகா1ட

ம+றெலா திறத த+ேற.
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ெபா- : வி1ணிைட Bட>. மி+A மீ+க; ேபாவ ேபால - வானிேல

அைச' மி+ெகா8' மீ+க; தமி ெபாவன ேபால; வ1ண ஒ1 1ண

ப75 மாைல' சா/ ஏதி - அழகிய ஒ-ளிய 1ண! ெபா8ைய' ப7ைட'
மாைலைய' சாைத' ஏதி ; எ1 அ திற/ ைமத - எ1ண காிய

ஆடவ க-; எதி எதி எறிய - (மகளிாி+) எதிேர எதிேர; ம1 இைட அமர ெகா1ட
ம+ற) ஒ/ - நிலமிைச வானவ ெகா1ட மண ேபால; ஓ8இறத/ - (அ9வி
திறதா) ேசா த பிற. நீ விைளயா75) கழித/.

விளக : வ1ண ஒ1 1ண - ந+னிற ஒளி' உைடய ந=மண! ெபா8.

மீ+க- ைமத . Bட>.மி+ மகளி . உவைமயாக ெகா-க. ம+ற) -

திமண. இநீரா75 விழா ேதவ திமண விழா! ேபா+றித/ எ+ப/ க/.
(119)

ேவ=

970. உைரத ெவ1ெண' ெமா1ண=0 1ண
மைரத சாத நான மாைல'

Bைர/ ேநா+சிைற வ1ெடா5 ேதனின

மிைர/ நீ ெகாழி தி+ப மிறதேத.

ெபா- : உைரத எ1ெண' - ேத3/ெகா1ட எ1ெண'; ஒ- ந=0

1ண - சிறத 1ண! ெபா8'; அைரத சாத - அைரத சதன;

நான மாைல' - கIாி' மாைலக;மாக; Bைர/ - Bைர ெச3/ ;

ேநா+சிைற வ1ெடா5 ேத+ இன இைர/ - வ*ய சிற.கைள'ைடய வ15

ேத+ இன ர+=; ெகாழி/ - ெதளி6ைடயதா3; நீ இ+ப இறத/ - நீ
இனிைம மி.த/.

விளக : உைரத த*ய ெபயெர?ச>க- ெசய!ப5ெபாளன. உைரத -

உைரக!ப7ட; அைரத - அைரக!ப7ட, Bைர/ - Bைரக!ப75, இைர/ -

இைரக!ப7ெடன இ9ெவ?ச>கைள ெசய!பா75 எ?ச>ளாக ெகா-க. இ+ப

இறதேத எ+பத . தன/ நலமிழத/ என:மா. எ+ைன? நீரா8யபி+ அநீ
உ1ண6 ஆட6 த.திய றதா. எ+பேத பாிபாட*A காண!ப7ட/
ஆகலா+ எ+க.
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க%நீர ம0சன .>.ம கல>க)
வழிநீ வி%நீர அ+= ைவைய

எ+ப/ பாிபாட). (120)
ேவ=

971. கதிைக க1ணி ெந றி ைகெதா% கட6 ள+ன
விதக விைளய ெர)லா வி%மணி கல>க டா>கி

தணி தாவி P78 கிH ைல க?சி+ Nகி!

பிதிைக! பிைணய) LH/ ெப1ெகா8 ெபா*த வ+ேற.
ெபா- : கதிைக க1ணி ெந றி ைகெதா% கட6- அ+ன - .கதி

க1ணியணித ெந றிைய உைடய, யாவ> ைக.வி/ ெதா% கைன!

ேபா+ற; விதக இைளய எ)லா வி%மணி கல>க- தா>கி - திறைடய

இைளஞ க- யாவ சிறத மணியணிகைள! ைனய6; ெப1 ெகா8 - ெப1
ெகா8க- எ)லா; ஆவி ஊ78 - Gத:. அகி ைகP78; / அணி/

கிHைல க?சி+ Nகி - /மாைல அணி/, அபைனய ைலகைள

க?சினா) இ=கி; பிதிைக! பிைணய) LH/ - பி?சிமாைல ைன/; ெபா*த

- ெபா*6 றன.

விளக : கதிைக . .கதி மல . க1ணி-தைலயி L5 மாைல. உலெகலா>

ைக ெதா%த .ாிய கட6- எ+க. கட6- ஈ15 க+. விதக - ச/ர!பா5.

வி%மணி - சிறதமணி. தா>கி எ+A எ?சைத தா>க என திாி/ ெகா-க.

ஆவி - ந=மண! ைக. பிதிைக! பிைணய) - பி?சிமல மாைல. ெப1 ெகா8க-

பல ெபா*த என! பலவி+பா)  =விைனைய G75க. (121)
972. தி/ெபா ேற0 ெசெபா
சிவிைக' மிைட/ ெத றி

க>கய களி= மா6>

கா*ய பி8' மீ18

ெந>. ம-ள ெதா.

ெந5வைர ெதா5த ெவ-ள>

க>கட கிவ த வ1ண>
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க8நக  ெக%த வ+ேற.
ெபா- : தி/ ெபா+ ேத - அழகிய ெபா ேறா; ெசெபா+ சிவிைக' -

ெச ெபா+னாலான ப)ல. ; மிைட/ ெத றி - ெந>கி! பிண>கி; க>கய

களி= - காிய ெபாிய களி=க; ; கா)இய) பி8' - கா ெறன? ெச): பி8'

; மா6 ெந>. - ரவிக;மாக ெந>கி; ம-ள ெதா. - Nர .%மி ;

ெந5வைர ெதா5த ெவ-ள - ெபாிய மைலயினி+= இைடயறா/ ெப=.

ெவ-ள; க>கட . இவ த வ1ண - காிய கடைல ேநாகி? ெச+றா ேபால;
க8நக . எ%த - காவைல'ைடய நக.! ேபாயின.

விளக : ெத =த) - ெசறித). க>கயகளி= எ+ழி கய உாி?ெசா); ெபைம!
ப1 .றி/ நி+ற. மா - .திைர. கா) - கா =, ெந>. - ெந>கி. ெவ-ள -

நீரா8மீ; .%வி .வைம, க>கட) - நகரதி .வைம. (122)
ேவ=

973. கடெலன கா ெறன க5>க7 G ெறன
6ட)சின 6ெமன Qழி தீெயன

ெதாட பிணி ெவளி+த+ கி ேதா+றிய
தடல> கடாகளி றசனி ேவகேம.

ெபா- : கட) என - ழகா கட)ேபால6; கா = என - விைரவா

கா ெறன6; க5>க1 G = என - ெகா5ைமயா) G =வ+ நிக !ப6; உட)

சின உ என - வ/ சினதா) இ8 ேய3!ப6; ஊழி தீ என - ஒ+றாக
அழித*+ ஊழிதீ ெயா!ப6; அட) அ>கடா களி = அசனி ேவக -

ெகா)ல காிய மதகளிறாகிய அசனிேவக; ெதாட பிணி ெவளி) த) கி -

கா* ச>கி* பிணித மரைத' கபைத' அ8யிேல றி/; ேதா+றிய/ -

ெவளி!ப7ட/.

விளக : கட) த*ய உவைமக7. ழக த*ய ெபா/ த+ைமக-

விாி/ ெகா-க. உட) சின : விைனெதாைக. உட:த) - மா=ப5த). உ -

இ8. ஊழிதீ - ஊழிகாலேத ேதா+றி உலகிைன அழி. ெந!. ெதாட -
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ச>கி*. ெவளி) - தறி. அசனிேவக - க78ய>கார+ ப7டதியாைன. களி றசனி

ேவக எ+ழி உயி ெதாட றகரெவா = அ)வழிக1 இர78 =. (123)
974. ெபாதிழி யவி ேபா+=
ெபாழித கடாத தாகி

.திெகா1 ம!பி றாகி

.0சர0 சிைதத ெத+ன

கதிய திைசக ெள)லா>

க1மிைச கரத மாத

பதியி+ +ன  ேதா+றா

மைறதப+ மீ+க ெளாதா .

ெபா- : .0சர ெபா/ இழி அவி ேபா+= - அகளி=, மைலயிைட! ெபா/

வி% அவி ேபால; ெபாழி த கடாத/ ஆகி - ெசாாி' மதைடயதா3; .தி

ெகா- ம!பி = ஆகி - ெசநீ பயி+ற ெகாைடயதா3; சிைதத/ எ+ன - த+
ப1 ெக7ட/ எ+= அதைன க1டவ G.ர*7டாராக; கதிய திைசக-

எ)லா க1மிைச கரத மாத - அகளி றி+ க1க- ேநா. திெக)லா

அத+ க1ணிடேத ேதா+றாம) மைறத மக- பதியி+ +ன  ேதா+றா கதிரவ+ +ேன ேதா+றாதனவா3; மைறத ப+மீ+க- ஒதா - மைறத பல
வி1மீ+கைள! ேபா+றன .

விளக : மிைச - இட. இ/ ேபாகாம) நி+ற நிைலயிேல மைறதத .வைம.

மகைள .திெகா+றெத+ப/ ேதா+ற .திெகா- ம!பி றாகி எ+றா .
.0சர - யாைன. ேதா+றா : பலவறிெசா) ; ேதா+றாதவனவா3 எ+க. (124)
975. கதட> க1ணி த+ேம
காக -ள ேபால

வி>களி ெற3த ேவாட?

சிவிைகவி7 8ைளய ேரக

வெபற லவ7. ேதாழி

யாடவ ாி)ைல ேயாஎ+

ேறா>.ைக '?சி G!பி

களி ெறதி ாிைற0சி நி+றா-.
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ெபா- : க தட>க1ணி த+ேம) - காிய ெபாிய க1ணாளாகிய .ணமாைலயி+
ேம); காக உ-ள ேபால - காக உ-ள ெச)வ/ ேபால; இ>களி= எ3த
ஓட - ெபாிய களி= ேநாக ேறாட; சிவிைக வி75 இைளய ஏக - ப)லைக

வி75! பணியாள ஓ8வி7டதா); அ ெபற) அவ7. ேதாழி - ெப=த காிய

அவ;. ேதாழியானவ-; ஆடவ இ)ைலேயா எ+= - ஆடவ யா

இ>கிைலேயா எ+= Gவி; உ?சி ைக ஒ>. G!பி - உ?சியிேல ைககைள

ஒ+றாக .வி/; களி = எதி இைற0சி நி+றா- - யாைனயி+ எதிேர வண>கி

நி+றா-.

விளக : கா விாி மி+னனா ேம காக ெந0சி+ ஓ5 ேத பாி கடாவி (சீவக.
442) என +ன இ96வைம வத) கா1க. க1ணி - ஈ15 .ணமாைல.

இைளய - சிவிைக கா6ேவா . அெபறலவ- - .ணமாைல.(125)
976. எ+ைனெகா+ றிவ-க ேணா5
ெம)ைலயி ெலாவ+ ேறா+றி

யி+Aயி ாிவைள கா.

ம+ெறனி ெல+க1 மா3தா

பி+ைனதா+ ஆவ தாக

ெவ+ெற1ணி! பிைணக ேணாகி

மி+A!ேபா Aட>கி நி+றா-

Nதைத ெபா ெகா ெபா!பா-.

ெபா- : எ+ைன ெகா+= இவ-க1 ஓ5 எ)ைலயி) - எ+ைன இகளி=
ெகா+= இவளிட ஓ5ேபா/; ஒவ+ ேதா+றி - ஒவ+ வ/; இவ-

இ+Aயிைர கா. - இவ;ைடய இனிய உயிைர கா!பா+; அ+= எனி) -

இ)ைலெய+றா); எ+க1 மா3தா பி+ைனதா+ ஆவ/ ஆக - எ+க1

இறதா பிற. ஆவ/ ஆ.க; எ+= எ1ணி - என நிைன/ (நி க); பிைணெகா-

ேநாகி - மாேனாகினா- ஆகிய; Nதைத ெபா+ ெகா ஒ!பா- - மல க- ெசறித

ெபா ெகா8 ேபா+ற .ணமாைல ; மி+A!ேபா) Bட>கி நி+றா- -

மி+ைன!ேபா) ஒசி/ நி+றா-.
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விளக : எ1ணி - எ1ண, ஒவ+ எ+ப/ உ7ேகாளாத*+, ஆடவ என!

ப+ைமயா Gறினா-. ந?சினா கினிய  ெச3';ட+ (975) இதைன!

பிைண/, .ணமாைல த+ேம களி= ஓ8வதைல க15 இைற0சி மி+A!
ேபா) Bட>கி நி+றா- எ+=, ேதாழி ேம Gறியவா= எ1ணி களி றி++

ைக.வி/ நி+றா- எ+= + பி+னாக மா றி'ைர!ப . ேம), ெந5>கணா

கவ தக-வி - அ0சன /வைலயா8 ந5>கினா- நா7ட ந5க (சீவக-

1024, 1003) என வவதா), மி+A! ேபா) Bட>கி நி+றா- .ணமாைலயாக
ெகா-ளேவ18'-ள/. அத+ ெபா7ேட எ1ணி எ+பைத, எ1ண என திாிக

ேவ18'-ள/. இ/ ந?சினா கினிய .ட+பாேடயா.. (126)

977. மணியி தைல'0 ேச தி வா+ெபானி னிய+ற நாணா
லணியி> .0சி ேயற க78யி7 டல>க) LH/

தணிவ ேதாழ Lழ தாH.ைழ திவி) Nச!

பணிவ> .சி) ெச)வா+ பாைவய திடைர க1டா+.
ெபா- : பணிவ> .சி) - பிறைர! பணித*)லாத சீவக+; மணி இதைல'

ேச தி வா+ ெபானி+ இய+ற நாணா) - இ ைனகளிA மணிைய? ேச /?

சிறத ெபா+னா ெச3ய!ப7ட கயி றினா); அணி இ> .0சி ஏற க78யி75 -

அழகிய காிய .0சிைய? ேச /க78; அல>க) LH/ - மாைலைய அத+ேம

 றி ; தணி6 அேதாழ Lழ - அ+ .ைறத) அறியாத ேதாழ க- LH/வர
தாH.ைழ திவி) Nச - தாHத .ைழ வானவி)ெலன ஒளி ெசாாிய; ெச)வா+

பாைவய/ இடைர க1டா+-ெச)பவ+ .ணமாைலயி+ /+பைத க1டா+.
விளக : க78யி75 : ஒ ெசா), .ழ) , ேயறக78 எ+= பாட. வா+ெபா+ சிறத ெபா+. இ>.0சி - காிய மயி . தணிவ எ+ழி அ+ தணித*)லாத
என வவிேதா/க. .ைழ - .1டல. தாH.ைழ : விைனெதாைக. .சி) தைலைம த+ைம'ைடய சீவக+. பாைவ : .ணமாைல. (127)

978. ெப1Sயி ரவல ேநாகி! ெபதைக வாHவி சாத
ெல1ணின ென1ணி ெநா3தா வினமல மாைல  றா
வ1ண!ெபா கடக ேம றா வா க?சி றாைன Nகா
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வ1ணல> களி ைற ைவயா ஆ த/ேம ேலா8னாேன.
ெபா- : ெபதைக ெப1Sயி அவல ேநாகி - ெபதைகயான சீவக+ ஒ
ெப1ணி+ உயி இற/ப5த) க15 ; வாHவி+ சாத) எ1ணின+ -

வாHவதிA சாத) ேமெலன எ1ணினா+ ; எ1ணி ெநா3தா இன மல மாைல

 றா - எ1ணி க8தாக இனமல மாைலகைள?  றி; வ1ண! ெபா+ கடக
ஏ றா - அழகிய ெபா கடைத ேமேல ஏ றி; வா க?சி) தாைன Nகா-நீ1ட

க?சினா) ஆைடைய இ=கி; அ1ண) அ களி ைற ைவயா - ெபைம த>கிய
களி ைற ைவ/; ஆ / ேம) ஓ8னா+ - ஆ !பாி/ களி றி+பா) ஓ8னா+.
விளக : ேவழ நா+. ெவ): ஆ றல+ (சீவக. 649) ஆதலா), இகளி=

அட க எளிதாயிA. அட தா க78ய>கார . நம. ேவ=பா5 பிற.

ெம+ெற1ணி, த*) அதைன அடகா/ ெச+றாெனனிA, ெப1Sயி

அவல!ப5த) க15, அ9 ேவ=பா5, இவ- இற/ ப5த) க15 ேபாத*A
ந+ெற+= கதினா+; அகளி ைற அட !பதா) இற! ேநாிA ஏ க6
எ1ணனி+. (128)

979. .1டல> .மர+ ெகா15
.+றி+ேம) N% மி+ேபா

ெலா18ற களி றி ென றி

ெயறி/ேதா ெடா*/ Nழ

ம18ல / தா

மாைல'> .ழ: ெபா>க

வி1டல க1ணி சித

மி+னி ெச+ ெற3தி னாேன.

ெபா- : .மர+ .1டல ெகா15 - (ஓ8ய) .மர+ (தா+ ெச)வத . +ேன

களி= தாழாதவா=) காதி+ .1டலைத ைகயி) எ5/ெகா15; .+றி+ேம)
N% மி+ேபா) - மைலயி+ேம) வி% மி+ன)ேபால ; ஒ1திற) களி றி+

ெந றி எறி/ - ெபதிற) பைடத யாைனயி+ ெந றியிேல Nசி; ேதா5 ஒ*/

Nழ - ேதா5 ஒ*'ட+ Nழ; ம18ல / தா மாைல' .ழ: ெபா>க -
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வ7டமான / வட தா மாைல' சிைக' ெபா>கி நி க; வி15 அல

க1ணி சித -= கவிH/ மல த க1ணி விழ ; மி+னி+ ெச+= எ3தினா+ மி+A! ேபால! ேபா3? ேச தா+.

விளக : ேதா5 தாேன, .1டல எறித விைசயி) NHத/. தா , க1ணி, மாைல
எ+ப றி+ ேவ=பா5ண க. (129)

980. படவிாி நாக0 ெச =!
பா3த க:ழ+ ேபால

மடவர லவைள? ெச =

மதகளி றிைற0 ேபாHதி

.டவைர ெந றி பா3த

ேகாளாி ேபா+= ேவழ

/ட)சின> கடவ .!

=ெமன 6ரறி யா தா+.

ெபா- : பட விாி நாக ெச =! பா3த க:ழ+ ேபால - பட விாித நாகைத?

சின/ பா'> கடைன! ேபால; மடவா) அவைள? ெச = - + நி+ற

மாைலெய+A மடவரலாகிய அவைள? சீறி ; மதகளி= இைற0 ேபாHதி) மதயாைன தா% அளவி); .டவைர ெந றி பா3த ேகா- அாி ேபா+= -

ேமைலமைல உ?சியிேல தாவிய ெகாைலவ)ல சி>க ேபால; ேவழ/ உட) சின

கடவ .! = - களி றி+ ெகா):0 சீ ற ெபா>.மா= அத+ ெந றியிேல

.தி/; உ என உரறி ஆ தா+ - இ8 ேபால ழ>கி ஆ தா+.

விளக : .டவைர யாைன ெந றியி:-ள -ளி.வைம. ெச = இர15

சின/ எ+A ெபாளன. க:ழ+ - கட+. மடவரலவைள எ+ற/, ேதாழிைய.

இைற0த) ேகா7டா Lதி ெகா):த . .னித). .டவைர - யாைனயி+

மதகதி .வைம. ேகா- அாி-ெகாைல ெதாழிைல'ைடய சி>க: இ/

சீவகA.வைம. உட) சின : விைனெதாைக. .!=த) - .தித). உர=த) -

ழ>.த). (130)

981. G ெறன ழ>கி ைகயா
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ேகா78ைட! ைட!ப கா3/

கா ெறன 6ரறி நாக>

கடாெப3/ கனவி சீறி

யா றல> .மர+ ற+ேம

ல5களி ேறாட ல0சா+

ேகா ெறா8! பாைவ த+ைன

ெகா15ய! ேபாமி+ எ+றா+.

ெபா- : G = என ழ>கி - (சீவக+) காலைன! ேபால ஆ /; ைகயா)

ேகா78ைட! ைட!ப - ைகயினாேல ெகாகளி+ இைடயிேல தாக*+; நாக

கா3/ கா = என உரறி - யாைன சின/ கா ைற! ேபால ழ>கி; கடா ெப3/ -

மத ெபாழி/; கன*+ சீறி - ெந!ெபன! ெபா>கி; ஆ ற) அ .மர+ த+ேம)
- ஆ றைல' அழைக'ைடய சீவக+ ேமேல; அ5களி= ஓட அ0சா+ -

அெகா)யாைன ஓட அத . அ0சாதவனா3; ேகா) ெதா8! பாைவத+ைன

ெகா15 உய!ேபாமி+ எ+றா+ - திர1ட வைளய) அணித .ணமாைலைய

உயி பிைழக ெகா15ேபாயி+ எ+= (அகிேதாாிட) Gறினா+.

விளக : ேச8 ேம: .ணமாைல ேம: ெச)வ/ க15 அ0சினவ+ த+ேம)

வவ/ க15 அ?ச நீ>கினா-. தைலைம ப றி .ணமாைலைய ெகா-க. (131 )
982. மதியிA கிவ த ேவக மாமணி நாக வ)ேல
பதியைம பதி த+ேம படவிாி ேதா8 யா>.!

ெபாதியவிH ேகாைத த+ேம ெபாகளி றக+= ெப றா 

கதியைம ேதாளி னாைன ைகயக! ப5த த+ேற.

ெபா- : மதியிA. இவ த ேவக மாமணி நாக - தி>கைள! ப ற? ெச+ற

விைர6ைடய, மாணிக>ெகா1ட கபா; வ)ேல பதி அைம பதி த+ேம)
பட விாி/ ஓ8 யா>.-விைர/, த+ இட வி75? ெச): ஞாயி றி+ மீ/
படைத விாி/ெகா15 ஓ8னா ேபால; ெபாதி அவிHேகாைத த+ேம) ெபா
களி= - க7டவிHத மல மாைலயா- .ணமாைலயி+ேம ெச+ற ேபா களி=;

அக+= - (அவைள) ைகவி75; ெபா+ தா  கதிஅைம ேதாளி னாைன - த+ேம)
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வத ெபா+மாைல அணித, ேதாைள'ைடய சீவகைன ைக அக!ப5த/ - ைக!
ப றிய/.

விளக : அ+=, ஏ : அைசக-, பதி3ைம பதி : அைமத) ; தவி த), அைமத

தினிநி+ ெதாழி) (க*- 82) எ+ற/ ேபால - கதி அைம ேதாினாைன எ+= பாட.
(132)

983. ைகயக! ப5த ேலா5>

கா மைழ மி+னி ெனா3தா

ெமா3ெகாள! பிறH/ தா

ம!பிைட .ளி/ கா கீ

ைழெயன வட>கி வ)லா

னா8ய ம1வ7 ேட3!ப?

ெச3கழ .சி லா>ேக

கர/ேச ணக றி னாேன.

ெபா- : ைக அக!ப5த ேலா5 - ைக!ப றிய6ட+; ெச3கழ) .சி) -

கழலணித சீவக+; கா மைழ மி+னி+ ெநா3தா - காிய கி*ைட மி+னிA

விைர/; ெமா3 ெகாள! பிறH/ - வ*ைம'1டா.ப8 உடைப! ர78;
/ஆ ம!பிைட .ளி/ - திைன'ைடய ெகாபிைடயிேல ./;

வ)லா+ ஆ8ய மணிவ75 ஏ3!ப - வ)லவ+ உ78ய மணிவ7ைட!ேபால;

கா)கீH ஐ என அட>கி - கா*+கீH விய!ற அட>கி; கர/ - மைற/ ; ெச1
அக றினா+ - ேச3ைமயிேல நீகினா+.

விளக : கா மைழ - காிய கி). ெநா3தா, ெநா3/ ஆக: ஈ=ெக7ட/. ெமா3 -

வ*ைம. க1ேடா ஐ எ+= விய.ப8 எ+க. யாைனயி+ கா கீH கரதிேத
அதைன /+=தி அதைன அ9விடதினி+= ஓ78னா+ எ+ப/ க/.
(133)

984. ம)ல னீ மணி வ1ணைன! ப1ெடா நா7
ெகா)ல ேவா8ய .0சர ேபா+றத?

ெச)வ+ ேபா+றன+ சீவக+ ெற3வேபா
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பி). ம தேவழ ெபய தேத.
ெபா- : பி). மத ேவழ - /ளி. மதைடய அசனிேவக; ம)ல) நீ
மணி வ1ணைன - கட) நீ நீலமணி' ேபா+ற நிறைடய க1ணபிராைன;

ப15 ஒ நா- ெகா)ல ஓ8ய .0சார ேபா+ற/ - +ெனா நா- ெகா)ல ஓ8ய
.வலயாTட எ+A யாைனைய! ேபா+ற/; சீவக+ அ? ெச)வ+ ேபா+றன+-

சீவகA அ க1ணைன! ேபா+றா+ ; ெத3வேபா ெபய த/-அ களி=
(.வலயா Tடமாக வத) ெத3வைத! ேபாலேவ த+னிைலயிேல திபிய/.

விளக : பைகய+ைமயி+ இவ+ வில>கி . உயி அளிதா+. க1ண+
தன.! பைகயாத* ெகா+றா+. ெத3வ ேபா ெபய த/ எ+றதனா ,

க1ண+ .வலயா Tடைத ெகா)லா/ வி78!பி+ அ/ேபா:ெமன

இ)ெபா;வைமயாக ெகா-க. .வலாய Tடைத ெகா)லா/ வி7டதாக6,
அதனா க1ணS. காிவரத+ எ+= ெபய வதெத+= a ராணதி),
22ஆ தீ த>கர ராணதி Gற!ப78!பதாக G=வா உள .

க0சAகாக ெத3வேம யாைனயா3 வத*+, ெத3வ எ+றா . (134)
ேவ=

985. ஒைக யிம!பி+ மதத
ேதா>ெகழி .+ றைனய ேவழ

தி. கைனகழ கா சீவக+ெவ+
றிைளயா7. ைட/ ேதனா

. கமழல>க+ தில>.

மா பினைன0 ஞா = நா)வ

ர. கழ)பரவ தனிேயேபா

'3யான மைடதா ன+ேற.

ெபா- : ஒவைக இம!பி+ மதத/ - ஒ /திைக' இ ெகாக;

மத உைடய; ஓ>. எழி .+= அைனய ேவழ-உய த அழகிய

.+ைற!ேபா+ற களி றிைன; தி. கைனகழ)கா) சீவக+ ெவ+= - =கிய
ஒ*ைய'ைடய கழலணித காைல'ைடய சீவக+ ெவ றி ெகா15; இைளயா7.

உைட/ - .ணமாைல. த+ அறி6 த*யன ேதா =; ேத+ ஆ . கமH
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அல>க) / இல>. மா பின+ - வ15க- நிைறத, மண>கம% அல>க:
/ வட விள>. மா பினனா3; ஐ0ஞா = நா)வ அ. கழ)பரவ ஐ0ஞா = நா+. ேதாழ க; அகி/ அ8ைய வாHத? ெச+= (பிற.

பிாி/); தனிேய ேபா3 உ3யான அைடதா+ - தனிேய ெச+= த+ அர1மைன!

ெபாழிைல அைடதா+.

விளக : தைத த+ ேவ=பா7ைட அறியலாகாெத+= ெபாழி* .தா+.
ஒைக இம!பி+ மதத/ எ+ழி ர1ேதா+றி? ெச3'ளி+ப

மி.த:ண க. தி. கழ), கைனகழ) என தனிதனி G75க. இைளயா- :

.ணமாைல. . - ந=மண. உ3யான - 2ெபாழி). (135)
ேவ=

986. மணிெச3 க/ேபா+ மள N>கிய
திணிெபா ேறாளினா+ ெச)ல னீகிய

வணிெபா ெகாபிைன ய%>க ெல+=த+

றணிவி) காதலா தா>ெகா ேடகினா .

ெபா- : மணி ெச3 க/ேபா) மள N>கிய திணி ெபா+ ேதாளினா+ -

மாணிக I1ேபா: என ஐயற! பத தி1ணிய ேதாைள'ைடய சீவகனா);
ெச)ல) நீகிய அணி ெபா+ ெகாபிைன - /+ப நீக! ெப ற அணிகலAைடய
ெபா ெகா8 ேபா+ற .ணமாைலைய; த+ தணி6 இ) காதலா - அவ;ைடய

நீ>காத அ+= ேதாழிய ; அ%>க) எ+= தா ெகா5 ஏகினா - வத க எ+=

தா>க- அைழ/? ெச+றன .

விளக : இவ- ேவ7ைக வதைத யாைன. வதினாளாக உ7ெகா1டன .
மணிெச3 க/ - மணியா ெச3தI1. க/ேபா: என மள என விாிக.

ெச)ல) - /+ப. ெபா+ெகா; .ணமாைல காதலா - ஈ15 ேதாழிய . (136 )
987. ழ>. ெத18ைர ாி நீணிதி

வழ>. நீ1டைக வணிக  ேகறனா+

வி%>. காதலா- ேவ க7 பாைவதா3

.ைழத ேகாைதைய க15 Gறினா-.
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ெபா- : ழ>. ெத1திைர ாி நீ-நிதி வழ>க - ஆரவாாி. ெத-ளிய

அைலகைள'ைடய கட)ேபால! ெபைம ெப ற மி.த ெச)வைத வழ>கியதா);

நீ1டைக வணிக . ஏ= அனா+ - நீ1ட ைககைள'ைடய வணிக தைலவ+

.ேபரமிதிர+; வி%>. காதலா- - வி%>.மா= ேபா+ற காதைல'ைடயாளாகிய;

ேவ க1 பாைவ தா3 - ேவலைனய க1ணா- .ணமாைலயி+ அ+ைன; .ைழத

ேகாைதைய க15 Gறினா- - வா8ய மல  ேகாைதேபா*த .ணமாைலைய
க15 ஒெமாழி 'ைரதா-.

விளக : .ணமாைலயி+ அ+ைன விநயமாமைல. அ! ெபய ேதா+ற,

ேவ க7பாைவ எ+றா . வத ேதா+ற .ைழத ேகாைத எ+றா . ாி -

ெபைம. ெத18ைர - கட) : அ+ெமாழி; கட)ேபா+ற ெபாிய நிதி எ+க. பாைவ :
.ணமாைல, ேகாைத : .ணமாைல. (137)

988. ெந3ெப3 நீெளாி ெந றி Hகிய

ைகெச3 மாைலேபா காி/ ெபா+னிற

ைநய வதெத+ ன>ைக கி+ெறன

63த) ேவ7ைகயா :ைரத ேலாபினா .
ெபா- : ெந3ெப3 நீ- எாி ெந றி Hகிய ைகெச3 மாைலேபா) - ெந3வா த

மி.ெந!பி+ 8யிேல அ%திய, ைனத மல மாைல ேபால; காி/

ெபா+னிற ைநய - காி/ ெபா+நிற வா5மா=; ந>ைக. இ+= வத/ எ+
என - .ணமாைல. இ+= ேந த/ யா/ எ+= (தா3) வினவ; உ3த)

ேவ7ைகயா) உைரத) ேமயின - (ேதாழிய அத 3 இறவாம)) வாழேவ15

எ+A ஆைசயா) (யாைன ெகா)ல! .தெத+பைத) உைரயாம காதன .

விளக : .ணமாைல ெப/ய கிலகாகி உ3தைம ேதா+ற ெந3ெப3 நீெளாி
என உவைமைய விததா ; இ/ /யரதி .வைம. ைகெச3மாைல - ைகயா

ைனத மாைல. உ3த) ேவ7ைகயா) எ+பத . இ! ேபாிடைரேக7ட அளவி)
அ தா3 இற/ப5வ- எ+= அ>ஙன இற/படாம*த ெபா75 எ+=
ேகாடேல ெபா/. இ/ேவ ந?சினாகினிய க/மா.. .ணமாைல
பிைழத*:-ள வி!பதா) எ+பா உள . (138)
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989. . வி15லா )ைல கதிைக
பகி வ15லா ப). ழ*னா-

வக ெவ+=தா3 வா7க ணீ /ைட

/. B1ணிைட ெயாசிய! )*னா-.
ெபா- : . வி15 உலா )ைல கதிைக - மண விாி/ பர6 )ைல

ெதாைடயி); வ15 பகி உலா ப).ழ*னா- - வ15க- ேதைன! பகி

உல6 ப) .ழலாளாகிய .ணமாைலைய; தா3 வக எ+= வா7க1 நீ /ைட/
- அவ Gறாைமயான அதைன அறியாத அவ- அ+ைன வக என அைழ/,

வாளைனய க1களி*/ ெப. நீைர /ைட/; உ. B1 இைட ஒசிய!

)*னா- - ேத' B1ணிைட வத த%வினா-.

விளக : . - மண. கதிைக - மாைல. Gத) ஐபா) என!ப5த*+

ப).ழ*னா- எ+றா . .ழ*னா- : .ணமாைல. உ. - ெம*கி+ற. ஓசிய வத. (139)

990. கட L8ய க+னி மாைலேப

ெறாட / ைகவிடா ேதாழி மாெரா5>

.ட>ைக '1கணா- ெகா1ட ப1ைண'

ளைடத /+பெம+ றறிவி னா8னா-.

ெபா- : கட L8ய க+னி மாைலேபா) -கடபிேல 2த திய மாைலேபால;
ெதாட / ைகவிடா ேதாழிமாெரா5 - ெதாட !ப75 ைகவிடாத

ேதாழியேரா5; .ட>ைக உ1கணா- - உ-ள>ைக யளவாகிய ைம'1ட

க1ணா- ; ெகா1ட ப1ைண'- - ஆ8ய விைளயா78); அைடத /+ப எ+=
- மி.தியா) வத வத எ+= ; அறிவி+ நா8னா- - அறிவினா) ஆரா3தா-.

விளக : ரம0சாி' .ணமாைல' க+னியாராத* க+னி மாைல எ+றா .
க1ணி மாைல பாட எனி+, க1ணிக78ன

ேபா: மாைலயா. (140)

991. கம! ப)கல> கைள/ க1ெடUஉ
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விம! ப)கல ெநா3ய ெம3யணி

தெம+ மாைல' மைட?சி .>.ம>

ெகாைம ம78தா ெகா8ய னாைளேய.
ெபா- : ெகா8 அனாைள - ெகா8யைனய .ணமாைலைய (ேகால0 ெச3'

மகளி ) கம ப)கல கைள/ - ேவைல!பாடைமத பல கல>கைள' நீகி;

க1 ெதUஉ ெநா3ய! ப)கல விம ெம3அணி/ - க1ைண! பறி.

ெநா3யனவாகிய பல அணிகைள மி.தியாக அவ- உடபி 278; அெம+

மாைல' அைட?சி - அழகிய ெம)*ய மல மாைலகைள' அணி/ ; ெகாைம
.>.ம ம78தா - ைலமிைச .>.மைத' 2சின .

விளக : உட) BS.த:ண / ெநா3யவ ைற விம அணிதா . றேத

ேகால0ெச3ய அகேத சிைத6 பிறத*+, இ/ ற0ெசய? சிைதத) எ+A

(ெதா). ெம3. 18. ேப ) ெம3!பா5. ெம+மாைல : க%நீ மைல. ெகாைம :

ஆ.ெபய . கம - ெதாழி). ெநா3யகல அணிெத+றைமயா), வ+ைம'ைடய

பலவாகிய கல+கைள' கைள/ எ+க. அைட?சி - L78, ெகாைம - ைல.!
ப1பா.ெபய . ம78த) - 2த). (141)

992. அெபா+ வ-ள/ ளமி த ேம/ெம>

ெகாபி ன9ைவைய ெகாண மி+ ெச+ெறன!

ைபெபா ன).ைல! பயி ைப>கிளி

ெசெபா ெகாபிென பாைவ ெச)கி+றா-.
ெபா- : அெபா+ வ-ள/- அமி த ஏ/ - அழகிய ெபா கி1ணதிேல

பாைல ெயம G75கி+ற; எெகாபி+ அ9ைவைய? ெச+= ெகாண க என - எ,
ெகாபைனய அ+ைனைய! ேபா3 அைழ/ வக எ+=; ைபெபா+ அ).ைல!

ைப>கிளி பயி - பசிய ேமகைல யணித அ).ைல'ைடய நி+ைன நி+

ப?ைசகி-ைள G!பி5; ெசேபா+ ெகாபி+ எபாைவ ெச)க எ+றா- -

ெசேபா ெகா8 ேபா+ற எபாைவேய! இனி நீ அ>.? ெச)க எ+=

விநயமாமைல Gறினா-.
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விளக : ைபெபா+ அ).ைல எ+ப/ பாைவ எ+ப/ +னிைல! றெமாழி.
பயி த) - அைழத). (142)

ேவ=

993. நிறெத றி/ப றிதநி ண>ெகா-ேவ
றிறைத ெவளவிய ேசயாி க1ணினா-

பிற! ண தவ ேபா றம ேப?ெசலா

ெவ=தி யாைவ' ேமவல ளாயினா-.

ெபா- : நிற/ எறி/ பறித நிணெகா- ேவ) திறைத - மா பி) எறி/

(சிறி/ நி+=) வா>கிய நிண ெபாதிய ேவ*+ த+ைமைய; ெவளவிய ேச3

அாி க1ணினா- - கவ த சிவத வாிபரத க1ணாளாகிய .ணமாைல; பிற!

உண தவ ேபா) - பிற! தீெதன க15 ப ற றாைர! ேபால; தம ேப?

எலா ெவ=/ - உறவின ெமாழிைய எ)லா ைகவி75; யாைவ' ேமவலஆயினா- - உண6 த*யவ ைற ெய)லா விபாதவளானா-.

விளக : தம ேப? எலா ெவ=/ எ+Aவைர, லபி ேதா+ற) எ+A

ெம3!பா5 ; ெச3த ேகால /ைணெயா5 கழிய! ெபறாேத அழி/,  றதிைட'

தனிேய ேதா =த*+. ேமவல- எனேவ, இ+பைத ெவ=த:, பசியட நி ற:

ெம3ய!பா5; (ெதா). ெம3. 22-ேப .) பிற!ண தவ எ+ற/, பிறேதா உ=வ/
ெபகிய /+ப எ+A உ1ைமைய உண / ப ==ேதா எ+ப/ பட
நி+ற/. (143)

994. .மாி மாநக  ேகாைதய> ெகாபனா
டமாி னீ>கிய ெச9வி'7 டாமைர

யமர ேமவர ேதா+றிய வ1ண)ேபா

.மர னாகிய காத* Gறினா-.

ெபா- : ேகாைத அ ெகா அனா- - மல  ேகாைதைய'ைடய அழகிய ெகா

ேபா+றவ-; .மாி மாநக - க+னிமாடதிேல; தமாி+ நீ>கிய ெச9வி'- -

உறவினைர நீ>கி தனித காலதிேல; அமர ேமவர தாமைர ேதா+றிய அ1ண)
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ேபா) - வானவ ேவ1ட தாமைரயிேல ேதா+றிய கைன! ேபா+ற; .மர+
ஆகிய காத*+ Gறினா- - சீவக+ உ1டாகிய காதலாேல சில Gறினா-.
விளக : .மாிமாநக எ+ற/ க+னி மாடைத. ெகாபனா- : .ணமாைல.

அ1ண) : க+ - க கட6- தாமைரயி ேறா+றியதைன,
நிவேதா>(.) இமய/ நீல! ைப0ைன!.
பயேதா எ+ப ப/ம/! பாய).

ெபெபய கநி பயத ஞா+ேற (5: 48-50).
எனவ பாிபாடலாA உண க. க+ சீவகA. உவைம. (144)
995. கலத கால>க) ]ாிந ெகா78லா

ைலத டதிைட ெமா3ெய .!ைபயா
விலக ெம+Aயி ராெவ3/ க .மா

லைல. ெவ0சர ைம/ைட யானேரா.
ெபா- : ெவ0சர ஐ/ உைடயா+ - ெகா8ய அக- ஐதிைன'

உைடயானாகிய காம+; ைலதடதிைட ெமா3 எ .!ைபஆ - எ+

ைலதட>களி+ ந5விட ெந>கிய எ .வியலாக6; என உயி இலகஆ -

எ+ உயி .றியாக6; எ3/ அைல. - அ8/ வ/; (ஆதலா)); க)]ாி
ந) ெகா78) - க)]ாிைய'ைடய வி பயி சி ெச3' இடதிேல; கலத

காலஆ க . - வி பயி சி ெதாட>. காலமாக எ1ணி க . ெதாழிைல
நட/கி+றா+.

விளக : க பா எவி: இலகி: எ3/ க ப . இ/ மடதப உைரத)

எ+A ெம3!பா5; அறி6 மட நீ>கி காம! ெபா7க1ேண அறி6 ேதா+ற

நி ற*+ (ெதா). ெம3!. 19-ேப ) (145)

996. 2மி 'ெபாைற யா ற த+ைமயா)
ேவெம ென0ச ேவ-வி ளாிேபா)

தாம மா பைன? சீவக சாமிைய
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காம ைனக8 ேததமி+ ேறவி கா-.
ெபா- : 2மி' ெபாைற ஆ ற அத+ைமயா)-வி' ெபா=ைமைய?

ெச:த கியலாத த+ைமயாேல; ேவ-வி ளாிேபா) எ+ ெந0ச ேவ ேவ-வி தீயி) இ7ட தாமைர மல ேபால எ+ உ-ள ேவ.; தாம மா பைன?

சீவகசாமிைய காமைன - மாைல மா பA; சீவகA ஆகிய காமைன; ேதவி கா-!

க8ேத தமி+! - வானவ கேள! விைரய ந).மி+!

விளக : ேவ எ+A /ைண' காத) ைகமிக); (ெதா). ெம3!. 23-ேப )

காம ைகயிகத வழி நிக% ஆத*+; உ-ளி+ உ-ள ேவேம (.=. 102) எ+ப/

உதாரண. தமி+ எ+ப/ I/ழனிவி+ைம! பா ப5 (ெதா). ெம3!. 23-ேப ) ;

கான: கழறா/ (அகநா. 170) எ+ப/ உதாரண. அற+ அளி/ைரத) (ெதா).

ெம3!. 22-ேப ) எனிA ஆ. (146)

997. ைகயி னா ெசால க1களி ேக785

ெமா3ெகா- சிைதயி+ >ைக' மாயிேன+

ெச3த வாி யா?சிறி யா க-ேபா

:3ய லாவெதா வாயி:1 டா>ெகாேலா.
ெபா- : ெமா3ெகா- சிைதயி+ - (பிற . Gறலாகாத .ைறக-) ெசறித)

ெகா1ட உ-ளதினா); ெச3தவ ாியா? சிறியா க-ேபா) - ெச3யகடவ தவ
ாியாத அறிவிலா க-ேபால; ைகயினா) ெசால க1களி+ ேக785 - ைகயா
Gறி க1ணா ேக7.; >ைக' ஆயிேன+ - ஊைம' ஆேன+; உ3ய)

ஆவெதா வாயி) உ1டா ெகாேலா? - பிைழகலாவதாகிய ஒ வாயி:
உ1டா.ேமா?

விளக : >ைக' ஆயிேன+ எ+ப/ சிைத6 பிற கி+ைம (ெதா). ெம3!. 13-

ேப ) ; றதா .! ல+ ஆகாைம ெந0சி) நி=த*+. வாயி) - G75வா .(147)
998. க1S வாள ற ைகவைள ேசாமா
1S ேபா+= லெம+ ெந0சேரா
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ெவ1ணி) காம ெமாி!பிA ேம ெசலா!

ெப1ணி+ மிக/ ெப1ணல தி)ைலேய.

ெபா- : க1S வா- அ ற - க1க; ஒளியிழதன; ைகவைள ேசா ைகவைளய)க- கழ:; எ+ ெந0ச 1ேபா+= ல - எ+ மன

1ெணன வ/; எ1 இ) காம எாி!பிA - எ)ைலய ற காம 8A ;
ேம ெசலா! ெப1ணி+ - (மட] த) த*யவ றி .) நடவாத

ெப1ணினதிA; மிக/ ெப1 அல/ இ)ைல - ெகா5ைம மிக/
ெப1ண)லதி)ைலயாயித/.

விளக : அவ+ உெவளிையேய ேநாகி ேவெறா ெபாளிைன

ேநாகாைமயி+, காSத) ெதாழி*+றி, க1S வா-அ ற எ+றா-. இஃ/

எத ெப3/ பாித) (ெதா). ெம3!. 22-ேப ), வைள ேசாத) உட நனி>க)

(ெதா). ெம3!. 22-ேப ) ெந0 1 ேபா+= ல.. இ/ தலாக கலக

(ெதா). ெம3!. 18-ேப ); Gற தகாதன G=த*+, அ/ தைலவிகாயி+, பிற>கி
நீ ெவ=மணலாக! - ற>கா* ேபாக விைற!ேப+ (க*. 144) எ+றா
ேபா)வன6, தைலவ காயி+, மடேல=த) த*ய Gற:மா. (148)
999. ேசாைல ேவ3ம- LHவைள ேதாளித+
ேவைல மாகட) ேவ7ைகமி G தர

ேவாைல தாHெப1ைண மாமட ] தைல

கால ேவ றட> க1ணி கதினா-.

ெபா- : ேசாைலேவ3 ம- LHவைள ேதாளி - ேசாைலயி) >கிெலன ம;

வைளயணித ேதாளியாகிய; காலேவ) தட க1ணி - கால+ ேவலைனய

ெப>க1ணினா-; த+ ேவ7ைக - த+ காம; ேவைல மாகட) மி. ஊ தா -

கைரைய'ைடய ெபாிய கட)ேபால மி./ ேம ெகாளலா); ஓைலதாH ெப1ைண

மாமட) ஊ தைல - (ஆடவ ெசயலாகிய) ஓைல த>கிய பைன மாமட) ஊ வைத;
கதினா- - நிைனதா-.
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விளக : மட] த) ஆடவ ேக ய+றி! ெப18கி)ைலயாத*+ கதினாஎ+றா . ேசாைலேவ3, பைம .வைம. ஈ15 Gறிய/, லெனறி வழக

அ)லாத காதவமா3 ஆரதி+ பா பா5 ைககிைளயாத*+, ெம3!பா75!

ெபா-கைள ைறயி Gறா/ மய>க Gறினாெர+= ெகா-க. ந?சினா கினிய

997-த) 999-வைர += ெச3'7கைள' ஒ ெதாடராகி ெகா15 G75
ெபா- 8:-வைளேதாளி, க1ணி, த+ ேவ7ைக கடனீ ேபால மி.!
பரத*+, தவ0ெச3யாதாைர!ேபால >ைக' ஆயிேன+; க1S வாள ற;
வைள' ேசா; ெந0 ல; இ>ஙன எ)ைலயி)லாத காம %க
நி+= 7டா: ெப1ைண மாமட] தைல ேம ெச)லாத ேபைத? சாதியி

கா78+ ெகா5ைம மிக/ ெப1ண)ல தி)ைலயா3 இத/ எ+= Gறி. இ

காலேத பிைழக லாவெதா வாயி:1டாேமா எ+= கதினா+. (149)
1000. உ3' மா=ைர '+ைன யலா*ேல+
ெச3ய வா3கிளி ேயசிற தாெயன

ைநய ன>ைகயி நா7டக /1ெடனி

ைறய லா3சம ழா/ைர ெய+றேத.

ெபா- : ெச3ய வா3 கிளிேய ! - சிவத வாைய'ைடய கிளிேய !; சிறதா3 ! -

சிற!ைடயா3!; உ+ைன அலா) இேல+ - உ+ைனெயாழிய ேவெறா வாயி:
இேல+; உ3' ஆ= உைரயா3 என - யா+ பிைழ. வழிைய உைர!பா3

எ+றாளாக; ந>ைக - ந>ைகேய!; ைதயலா3 - ைதயேல!; ைநய) - வத க; இ

நா7டக/ உ15 எனி+ - நீ விபிய/ இத நா78ேல யி!பி+; சமழா/ உைர

எ+ற/ - வதாம G=க எ+= கிளி Gறிய/.

விளக : தா3 தைதயிA0 சிறதா3 எ+றா-, அவ . Gறலாகாதவ ைற
இதனிட G=த*+. (150)

1001. ெதளிக யமல ேம:ைற ேதவியி

ெனாளி'0 சாய: ெமா!ைம யி)லவ-

களிெகா- காமதி ைகயற ெவ3தித+

கிளிைய I/வி7 டா-கிள ெத+பேவ.
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ெபா- : ெதளி கய மல ேம) உைற ேதவியி+ - ெதளித ப/ைம ெய+A

கயதி) தாமைர மலாி) வா% திமகளிA; ஒளி' சாய: ஒ!ைம இ)லவ- ஒளி' ெம+ைம' ேவெறா!ைம இ)லாத .ணமாைல; களிெகா- காமதி+

ைகயற6 எ3தி - மயக>ெகா1ட காமதாேல ெசயல=த) ெபாதி; த+

கிளிைய கிள/ - த+ கிளியினிட த+ வதைத ெவளி!பைடயாக எ5/
Gறி; I/வி7டா- - அதைன Iதாக வி5தா-.

விளக : கய - ப/ைம எ+A .ள. மல ேம:ைறேதவி திமக-. ேதவியி+

எ+ழி இ+ உறHெபா-. சாய) - ெம+ைம - ஒளி. சாய:. ேதவிய)ல/

பிற ஒ!பாகாதவ- எ+க. களி - மகிH?சி. ைகயற6 - ெசயலற6. கிள/ - Gறி. (151)
1002. 2ெணா ேடதிய ெவைல! ெபா+னனா
ணாS த+.ல Aநல> கீH!பட

Nைண விதக காணிய வி1பட 

தாS! ைப>கிளி யா15! பறதேத.
ெபா- : 2ெணா5 ஏதிய ெவைல! ெபா+னனா- - 2ைண? ம/ நிமி த

வி!ப ஊ75 ைலகைள'ைடய திவைனயாளி+; த+நாS .ல நலA
கீH!பட-நாண .லA ந+ைம .ைறய அவ;ைடய ேவ7ைகைய அறிவிக;
Nைண விதக+ காணிய - சீவகைன கா1த .; ஆS! ைப>கிளி -

ந7ைடயதான ப>களி; வி1படா/ ஆ15! பறத/ - வி1ணிேல ெச+=
அவனி.ம இட அைடய! பறத/.

விளக : யாHெவ+= ெகா1ட தைதைய விபினவ+ எ+A> க/!பட

Nைண விதக+ எ+றா . ெபா+னனா- : .ணமாைல. .ல : ஆ.ெபய ஒ%க
எ+க. நல - ெப1ைம நல. காணிய : ெச3யியெவ+ வா3பா75 விைனெய?ச.

ஆS - ந7. ஆ15 - அ? சீவகனிட/. (152)
ேவ=

1003. G78னா+ மணிபல ெதளி/ ெகா1டவ+
றீ78னா+ கிழிமிைச திலக வாSத)
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ேவ7டமா) களி றிைட ெவவி நி+றேதா

நா7ட ந5க ந>ைக வ1ணேம.

ெபா- : மணிபல ெதளி/ G78னா- - பல மணிகைள' கைர/

G78னா+; ெகா1டவ+ கிழிமிைச திலகவாSத) - G78யவ+ படதி+ ேம),
திலக அணித ஒ-ளிய ெந றியாைள; ேவ7ட மா) களி றிைட ெவவி நி+ற/ -

தா+ விபிய, ெபாிய களி றி+ +ன அ0சி நி+றதாகிய; ஓ நா7ட

ந5க - ஒ ேநாக ந5க ; ந>ைக வ1ணேம - .ணமாைலயி+

இயலாகேவ எ%தினா+.

விளக : நீல ெந5>கணா கவ த க-ளி - அ0சன /வைல ஆ8 ந5>கினா-

(சீவக. 1024) எ+ப+ பி+A. இ/ த) += ெச3'7. 1006 ஆ

ெச3'ளி+க1 உ-ள இைறமக+ எ+பைத எ%வாயாக ெகா-க. இைறமக+:

சீவக+. ெதளித) ஈ15 கைரத) எ+A ெபா75. கிழி - படா. .ணமாைல

களி றி++ அ0சி ந5>கி அலம/ ேநாகிய ெபா%/ ேதா+றிய ேதா றைத
ஓவியமாக தீ78ன+ எ+ப/ க/. (153)

1004. ெநகிH/ேசா 2/கி ேனாகி ேநாகிேய
மகிH/NH மணி.ழ+ மாைல காெறா5

கிH/ N> கிளைல த ைதவ

கH/த+ ேறா-களி ): ெம+பேவ.

ெபா- : ெநகிH/ NH 2/கி) ேநாகி ேநாகிேய - ெநகிH/ வி% அழகிய

/கி*ைன மனதா .றி/! பா / க1ணா: பா /; மகிH/ - களி/;

NH மணி.ழ) மாைலகா) ெதா5 - N% க> .ழைல' மாைலைய'

காைல' தித ெதா5வா+; கிH/ N>. இளைல த ைதவ அபி! பத இளைலேம) /கைள திதமாக இ5வத . ெதா5வா+;
கH/ த+ ேதா-களி ):-அவளழைக! கH/ த+ ேதா-களா)

த%6வா+.

விளக : ேநாகி : ேநாகி)லாத ேநாக (மன ேநாக) ேநாகிேய: இ/

ெபாறியா) ேநா. ேநாக. ெவவி நி+ற ந5க எ%த*+, .ைலதனவ ைற
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மயகதா) தித ேத8னா+. மாைல : அவ- ெபயெரனிA ஆ. மணி.ர)

மாைல' பாட. (.ர) : ஐபா*) ஒ+=) (154)

1005. பைடமல ெந5>கணா- பரைவ ேயத).+
மிைடமணி ேமகைல ேநா ற ெவெதாழி

ைடதிர- வனைல! 2S ேநா றன

வ8மல  தாமைர? சில ேநா றேவ.
ெபா- : பைடமல ெந5>கணா- பரைவ ஏத அ).) - ேவ பைட' மல

ேபா+ற நீ1ட க1ணவளி+ பரவிய ஏதிய அ).*); மிைட மணிேமகைல ேநா ற

- ெசறித மணிேமகைலக- ேநா றன; ெவெதாழி) ைடதிர- வனைல! 2S
ேநா றன - ெகா5ெதாழிைல'ைடய, பக>களிேல திர1ட அழகிய ைலகளி

21க; ேநா றன; அ8மல  தாமைர? சில ேநா ற - அ8களாகிய தாமைர

மலாி) அணித சிலக; ேநா றன.

விளக : யாேன ேநா றிேல+ எ+ப/ .றி!ெப?ச. பைட - ஈ15 ேவ). மல தாமைர மல . பர!ைடயதா3 ஏதிய அ).) எ+க. ெவெதாழி) ைல

ைடதிர-ைல என தனிதனி G75க. அ8 தாமைர மல என மா=க. அ8மல

ஒெசா) எ+ப ந?சினா கினிய . (155)

1006. மி+னண> .=மிைட ேமவ சாய:
கி+னண மிைறமக+ லப யாவ/

த+னண> .=ெமாழி தைத தைதைய

ம+னண> .றெலா5 மகிH/ க1டேத.

ெபா- : மி+ அண>.= இைட ேமவ சாய:. - மி+ைன வ/ இைட'

வி!ப வ ெம+ைம'ைடய .ணமாைல.; இைறமக+ இ+னண லப சீவக+ இ9வா= வத க15; த+ அண>.= ெமாழி தைதயாவ/

மகிH/ - த+ .ணமாைலயி+ வ/ெமாழிைய ெகா15 வத கிளி எ)லா
வைகயாA மகிH/; தைதைய ம+ அண>. உறெலா5 க1ட/ காதவதைத வவைத மி.தியான வத/ட+ க1ட/.
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(விளக.) ேமவ : ேமவ எ+பத+ விகார. எ)லா வழியாA ெப=த .ாியவ+

வத/*+ இைறமக+ லப எ+றா . (156)

1007. ஆ5பா ெபன!ைட யக+ற வ).+ேம
L8ய கைல!ற0 LHத 2/கி

ேலா8ய ெவாிவைள /வ ெவ1ைக

G8ம றத+ற> .லாய ெகா-ைகேத.

ெபா- : ஆ5 பா என! ைட அக+ற அ).)ேம) - (பட விாி/) ஆ5

அரவேபால அக+ற அ).*+ ேம); L8ய கைல!ற LHத 2/கி) -அணித
ேமகைலயி+ேம)  றிய அழகிய ஆைட; வைள/ ஓ8ய எாி - வைளய ஓ8ன

எாிைய; உவ ெவ1ைக - நிறைடய ெவ-ளிய ைக; G8 அத+ற .லாய

ெகா-ைகேத - ேச / வைள/ அத+ றதிேல நிைலெப ற த+ைமய/.
விளக : பா அ). ேக உவைமயாத*+ அ5/வர) உவைம அ+=;
அ5கிய ேதா ற வி5த) ப1ேப (ெதா). 34) எ+றா . ம = : அைச.

மா1.லா .ணதினா) (சீவக. 2233) எ+ப பி+A. (157)
1008. ெகா+வள .விைல ேகா78 றாHதன
மி+வள திர-வட விள>. ைப>கதி

ாி+வள ாிளபிைற ெய%த! ப7டன

ெபா+வள ெச!பி+ேம ெபா*த ேபா+றேவ.
ெபா- : ெகா+வள .விைல ேகா78) - ெபைம வள .வித ைல

ேகா78ேல; தாHதன மி+வள திர-வட - கிடதவனவாகிய ஒளிவள

/வட>க-; ைப>கதி இ+வள இளபிைற - திய கதி கைள'ைடய இனிைம
வள இளபிைற; எ%த!ப7டன ெபா+வள ெச!பி+ேம) ெபா*த ேபா+றேவ

- எ%த!ப7டன ேபா+ற ெபா+னா) வள த ெச!பி+ேம) ெபா*தன ேபா+றன.
விளக : ெகா+ - ெபைம. ைலேகா78 கிடத / வட ெச!பி+ேம

பிைற ெபா*தன ேபா+றன எ+க. வட பல வாக* ப+ைம பிைற. Gறின .

(158)
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1009. .1டல ெமாைட .லாவி வி)*ட
வி1டல த ெதாைட ேதா5 மி+ெசய

ம1டல நிைறதேதா மதிய ம+னேத

ெயா1ெடா8 திக /வ மா7சிேய.
ெபா- : .1டல ஒைட .லாவி வி)இட - .1டல ஒ றேத வைள/

ஒளிெசய ; ேதா5 ஒைட வி15 அல / மி+ெசய - ேதா5 ம ெறா றேத

ேவ=பட விாி/ ஒளிNச; ம1டல நிைறத/ ஓ மதிய - வ7டமாக நிைற6 ற
ஒதி>க- (இ!பி+); ஒ1ெதா8 திக/ உவமா7சி அ+ன/ - ஒ-ளிய
வைளயணித இம>ைகயி+ திகதி+ உவ அழ. அதைகய/.

விளக : இஃ தி)ெபா ;வைம. .1டல ஒ காதிA ேதா5 ஒ காதிA

அணிததிதலா) இ>ஙன உவைம Gறின . ம18ல - வ7ட வ8வ. மதிய தி>க-. (159)

1010. 2ணிற ைலயவ- ெபாவி) 2Bத+
மாணிற க>.ழ+ ம>கி ேபாகிய

நாணிற மி.கதி ! ப7ட ந)ெலாளி

வானிற மி+னி- வைளத ெதாதேத.
ெபா- : 21 நிற ைலயவ- - 2ைண' நிறைத' உைடய ைலயாளி+;
மா1 நிற க>.ழ) ம>கி) - சிறத நிறைடய காிய Gத*+ பகதிேல;

ெபாஇ) 2Bத) ேபாகிய - ஒ!ப ற அழகிய ெந றியிேல ேச /-ள ; நா- நிற
மி.கதி ப7ட ந)ெலாளி - நாெடா= ஒளி மி. பிைறமதி ேபா+ற ப7டதி+

ந)ெலாளி; வா-நிற மி+ இ- வைளத/ ஒத/ - ஒளி ெபாதிய நிறைடய

மி+ இைள வைளத/ ேபா+ற/.

விளக : நாணிற மி.கதி ! 2Bத) என இைய/ நாெடா= நிற மி.

பிைறேபா+ற அழகிய Bத) எ+ப ந?சினா கினிய . ெந றி .! பிைற'

Gத:. இ; ப7டதி . மி+ன: உவைமக-. (160)
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1011. க8கமH 20சிைக காம ம)*ைக

வ86ைட மாைலகா) ெதாட / வா3த/

ந5ெவாசி ெதா)கிய நா= மாமல 

ெகா8யி+ேம .யி).னி தித ெதாதேத.
ெபா- : காம ம)*ைக வ86ைட மாைல - அழகிய ம)*ைகயாலான வ86=

மாைல; கா) ெதாட / வா3த/ க8கமH2 சிைக - த+னிடேத க7ட!ப75!

ெபாதிய மணமி.மல 8 ; ந5 ஒசி/ ஒ)கிய நா= மாமல  ெகா8யி+ேம) ந56 வைள/ Bட>கிய மண= மல ெகா8யி+ேம); .யி) .னி/ இத/
ஒத/ - .யி) வைள/ த>கிய த+ைமைய ஒத/.

விளக : மாைலையெகா1ட 20சிைக.! 2>ெகா8யி+ ேம) .னிதித
.யி) உவைம. (161)

1012. சிலெபா5 ேமகைல மிழ ற ேதனின

அல>க:1 8யாHெச' அெபா+ 2>ெக8

நலபட ந+னைட க ற ெதா.மி9

வில>காி தட>கணா- யாவ- ஆ>ெகாேலா.
ெபா- : ேத+ இன அல>க) உ15 யாHெச' அெபா+ 2>ெகா8 வ15களி+ இன மாைலயி) ேதைன! பகி யாெழன ர: அழகிய

ெபா+னாலான 2>ெகா8 ஒ+=; சிலெபா5 ேமகைல மிழ ற - சில

ேமகைல' ஒ*க; நலபட ந)நைட க ற/ ஒ. - நலெபற ந)ல நைடைய

க ற/ ேபா+ற; இ9 இல>. அாிதட>கணா- யாவ-? - இத விள>. ெச9வாி
பரத ெப>க1ணா- யாவேளா?
விளக : இ)ெபா;வைம. மிழ ற - ஒ*!ப. ேதனின - வ18ன. அல>க):
ஆ.ெபய ; ேத+ எ+க. யாH - இைச. ஆ.ெபய . (162)
1013. யாவேள ஆயிA ஆக ம றிவ-

ேமவிய ெபாெளா5 மீ1ட பி+னலா)

ஏவலா ேச கேல+ எ+= ைப>கிளி
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2வல ச1பக ெபாதி ெற+பேவ.
ெபா- : யாவேள ஆயிA ஆக - (இவ-) எவளாக இ!பிA இக; இவ-

ேமவிய ெபாெளா5 மீ1டபி+ அலா) - இவ- தா+ விபிய/ 8/ திபின
பி+ன அ+றி; ஏவலா) ேச கேல+ எ+= - .ணமாைலயி+ ஏவலா ெச)ல
கடவ+ அ)ேல+ எ+=+னி; ைப>கிளி 2 அல ச1பக ெபாதி = - அ!

ப?ைசகிளி மல த ச1பகைத? சா / த>கிய/.

விளக : ஏவலா+ - ஏவி) வ)லவ+(சீவக+) எனிA ஆ. இவ- எ+ற/

காதவதைதைய. ேமவிய ெபா- - தா+ விபிவத ெசய). ேச கேல+:

த+ைம ஒைம எதி மைற விைன =. (163)

1014. ம/களி ெந5>கணா- வா+ெபா கி1கிணி
ெயா/கிைட மிழ ற?ெச+ ெற3தி P+கவ
கதகளி ேவ*னா க15 காமநீ !

/தளி ரைனயவ- ல/ ேநாகினா-.
ெபா- : ம/களி ெந5>கணா- - க-ளி+ களி!ைப த+னிடேத ெகா1ட

நீ1ட க1ணினா-; வா+ெபா+ கி1கிணி ஒ/கிைட மிழ ற? ெச+= எ3தி -

உய த ெபா கி1கிணி நைடயிேல ஒ*!ப! ேபா3 ெந>கி; ஊ+கவ கதகளி

ேவ*னா+ க15 - ஊைன கவ சீ ற/., ெவ றி களி!. உாிய

ேவ*னாைன க15; காமநீ ! /தளி அைனயவ- ல/ ேநாகினா- - காம
நீாிேல ேதா+= திய தளிைர! ேபா+= (ந5>கி) ஊ8யவளா3 அ! படைத

.றி/! பா தா-.

விளக : ெகா) ன) தளிாி+ ந5>.வன- நி+= (பதி =! ப/- 52) எ+ப/

கா1க. காமதா ல/ எ+= G7டலா ெம+ப ந?சினா கினிய . (164)
1015. இ/ெவன 6ெவன வியகி ெய+ற:
திதி/ 2/கி) .ழ)க- ேசா தலா+

ம/விாி ேகாைதய மாைல நி+மன

ம/ைற யியக* னியகி யா.ேம.
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ெபா- : இ/ என உ என - (பா தவ-) இஃ/ எ+ன உவ எ+= வினவ;

இயகி எ+ற: - (சீவக+) இயகியி+ உவ எ+ற6ட+; 2/கி) .ழ)க-

ேசா தலா) தி/ இ/ - 2/கி: .ழ: ேசார எ%/வதா) தியேத இ! பட (நீ

Gறிய/ ெபா3ய+=); ம/விாி ேகாைத அமாைல நி+மன அ/ - ேத+மி.>

ேகாைதயாளாகிய அ.ணமாைல நி+ உ-ளமாகிய அதைன; ைற இயக*+

இயகி ஆ. - ைறேய ஆ றாைம மிக இய.வதா) இயகி ஆவா-.

விளக : இயகி ெத3வமாத*+ இ/ எ+றா-. அமாைல - அ.ணமாைல. (165)
1016. ைளெத% மதிய தபி யா>ெகன
விைளத/ திக விய ! ெவ0சிைல

வைளதன வ ாித வ)ைலேய

கிைளக% நீ கS0 சிவ!பி ேகHதேவ.
ெபா- : ைள/ எ% மதிய ஆ>. / அபிய/ என - கிழேக

ைளெத%த தி>க- ஆ>ேக /கைள அபிய ெத+Aமா=; திக

விய ! விைள/ - (அவ-) அழகிய க விய ைவ ெபா8த/; ெவ0சிைல

வைளதஅன வ ாித - ெகா8ய வி கைள வைளதா) அ+ன வ>க;

ெந றியிேலறி வலைலேய வைளதன; கிைள க%நீ கS சிவ!பி+ ேகHத -

விைரவாகேவ அல த 2வி . கிைளயாகிய க%நீாி+ (நீ கீH அபிA)
க1க- சிவ! றன.

விளக : வ)ைலேய எ+பதைன திகதி+ விய !ேக G75வ

ந?சினா கினிய . கிைளக%நீ - நீ கீழ. கS - க1S. க1S

கிைள க%நீ ? சிவ!பி ேகHத என மா=க. கிைளகவி+= எ%த கீHநீ ?

ெச9வ (29) எ+றா திகா =! பைடயிA. அல த 2விA இ9வ
இதH மி.? சிவ!ைடயதாத) ப றி இ>ஙன Gறின .
(166)

1017. பாைவநீ லவியி னீட) பாவிேய

காவிெயா+ றிர15ட ப)ல I =நீ 
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Gவ)வா3 ெவ1மண) .=க) ெச):ேம

ேமவி!2> க>ைக'- விைழத வ+னேம.

ெபா- : பாைவ ! நீ லவியி) நீட) - பாைவேய! நீ லவியிேல கால நீ78காேத;

இர15 உட அ)ல/ பாவிேய . ஆவி ஒ+= - ந மிவ . இர15

உடேப அ)லாம), பாவிேயA. உயி ஒ+றாக (நி+Aயிேர எ+Aயிராக)

இ.. (இ/ ந இய)) ; 2>க>ைக'- ேமவி விைழத அ+ன - 2ம*த

க>ைகைய விபி அைடத அ+ன ; ெவ1மண) ஊ =நீ  Gவ) வா3.=க)

ெச):ேம? - ெவ-ளிய மண*+க1 ஊ= ஊ = நீைர'ைடய கிண றிேல
ெந>கி? ெச):ேமா?

விளக : Gவ* ெச)லாெதனேவ, க>ைகைய நிக .யா றிேல ெச):
எ+பதாயி =; எனேவ, .ணமாைல மர>Gறி அவைள வைரத: ைறைம

ெய+= Gறினானா. (167)

1018. ேபாிA ெப18ைர! ெபாறா/ சீ=வாேந மல ! பாைவைய ேநாகி ெந3ெசாாி
Gரழ) ேபா)வேதா லவி G தேத

யா 6= கணவ+மா7 டமி தி+ சாய ேக.
ெபா- : ேபாிA ெப18ைர! ெபாறா/ சீ=வா- - ேவெறா ெப18ாி+
ேபைர!பிA ெபாறாம சீ= தைத; மல ! பாைவைய ேந ேநாகி -

திமகைள! ேபா+றாைள எதி கமாக ேநாகியேபா/ (அவ- வ86 மி.தி க15);
ஆ 6= கணவ+மா75 அமி தி+ சாய . - வி!ப மி.த கணவனிடதிேல

அமி தமைனய ெம)*யலா7.; ெந3ெசாாிG அழ)ேபா)வ/ ஓ லவி G த/ -

ெந3 ெப3தலாேல மி.ெதாி' அழைல! ேபா)வதாகிய ஊட) மிக/.

விளக : ேநரம ! பாைவைய ேநாகி எ+ப/ பாடமாயி+, தன. மாறாகிய
பாைவைய ேநேர ேநாகி எ+க. ேபாிA எ+ற/, ேவெறா ெப1ணி+ ெபய

ெசா):மளவி ேக எ+ப/பட நி+ற/. மல !பாைவ - திமகைள ஒத .ணமாைல
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எ+க. எ+ற/ அவ- உவ! படைத. Gரழ) : விைனெதாைக. ஆ 6 - ஆ வ.
அமி தி+சாய) : காதவதைத. (168)

1019. லதவ- ெகா8ெயன ந5>கி! ெபா+னாி?
சிலெபா5 ேமகைல மிழ ற? ெச+னிேம

லல>க)வா ய8மல ரணி/ .1டல

மில>க!ேப  தினமல சிதறி ேயகினா-.
ெபா- : லதவ- ெகா8என ந5>கி - இ9வா= பிண>கினவ-

மல ெகா8ேபால ந5>கி : ெச+னிேம) அல>க) வா3 - அவ+ 8ேம)
மாைலயிடேத; ெபா+ அாி? சிலெபா5 ேமகைல மிழ ற - ெபா சில

ேமகைல' ெம)ெலன ஒ*.ப8; அ8மல அணி/ - த+ அ8யாகிய மலைர?

L78; .1டல இல>க! ேப / - .1டல ஒளிவிட அ9விடதினி+=

ெபய /; இனமல சிதறி ஏகினா- - பி+ன இனமல கைள? சிதிவி75 த+
மைன.? ெச+றா-.

விளக : இ? ெச3'ளி) ெச+னிேம) அ8மல அணி/ எ+ற/, அவ- லவி
தணித . அவ- அ8களி) வண>கிய சீவகAைடய ெச+னிேம) எ+ப/பட
நி+ற/. இனமல - ெதா.தியான மல . (169)

1020. /னி!= கிளவியா =ைணவி ேயக:
மினி!பிற  கிடமிைல ெய%வ Y>ெகனா

கனி!= ெசா)லைளஇ! பற/ காைளத+
பனிகதி ! பைகமல ! பாத0 ேச தேத.

ெபா- : /னி! உ=கிளவியா) - அவ+ Gறிய ெவ=!275 வா ைத'டேன;

/ைணவி ஏக: - தைத ேபான6ட+; இனி பிற . இட இைல - (அவ- ஊட)
நீ>கா/ ேபாத*+) இனி ேவெறாவ . இ>ேக இட இ)ைல; ஈ>. எ%வ)

எனா - இ>. நி+= எ%ேவ+ எ+=; கனி! உ=ெசா) அைளஇ-இனிைமயான

ெமாழிகைள த+னிேல இயபி ெகா15; பற/ - பற/ ெச+=; காைளத+

பனிகதி ! பைக மல ! பாத ேச த/ - சீவகAைடய த1ணிய நிலவி+

பைகயான தாமைர மலரைனய அ8கைள வண>கிய/.
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விளக : அைளஇ: ெசா)*ைச அளெபைட. /னி! - ெவ=!. /ைணவி :
காதவதைத. ஈ>.! பிற கிடமிைல என மா=க. கனி! - இனிைம.
பனிகதி !பைக - தாமைர மல . (170)

1021. வாHகநி+ கழல8 ைமத ெவ+னேவ
ேதாழிய வாகத ேபா/ கீ>ெகன?

LHமணி ேமாதிர0 ட / வி)*ட

யாழறி விதக ன>ைக நீ78னா+.

ெபா- : ைமத ! நி+ கழல8 வாHக எ+ன - ைமதேன ! நி+ கழலணித அ8

வாHவதாக! எ+= வண>கிய கிளி வாHத ; யாH அறி விதக+ - யாH உண த

திறேலா+; ேதாழிய வாகத ேபா/க ஈ>. என - எ ேதாழியாி+ ந)வரேவ!

இ>. வக எ+= Gறி ; LHமணி ேமாதிர ட / வி)இட அ>ைக நீ78னா+ -

விரைல? LHத மணியாழி ட வி75 ஒளிNச அ>ைகைய நீ78னா+.

விளக : அ8 வாHக எ+ற) ைறைம. .ணமாைலைய' ரம0சாிைய'

.றி/ ேதாழிய எ+றா+. ேதாழிய வாகத என! பாட ஓதி, விய/ ேதாழி

கேம வதேத எ+=மா. ைமத+ நி+ கழல8 வாHக என மா=க. வாகத எ+ற
ெசா)* . ந)வர6 எ+= கிளி எ+= ெபா;15. (171)
1022. ெபா+னிய .ைபயி ெபா*த ெவைல
க+னிய Iெதா5 காம ைப>கிளி

+னேம வெதன =வ) ேநாகேமா

ெட+ைனெகா) வரெவன வினிய ெச!பினா+.
ெபா- : ெபா+ இய) .ைபயி+ ெபா*த ெவைல க+னிய Iெதா5 -

ெபா+னா*ய+ற .ைபேபால விள>. ெவைல க+னியாி+ Iதாக; காம

ைப>கிளி +னேம வெதன - அழகிய ப?ைசகிளி எ+ +னேர வத/

எ+ெற1ணி; =வ) ேநாகெமா5 - நைகக! பா ைவ'ட+; வர6

எ+ைனெகா) என - வர6 எதைன கதிேயா எ+=; இனிய ெச!பினா+ - இனிய
ெமாழிகைள இயபினா+.
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விளக : எ+ +னேம எ+றா+, பி+, ஆ றாேத+ ஆ ற, வி5த சி=கிளி

(சீவக. 1041) எ+கி+றைமயி+. வதெதன எ+ப/ வெதன என விகார!ப7ட/.

(172)

1023. ைமயல> களி ெறா5 ெபாத வ1க
ைழயைன? ெச9விக1 டறி/ வெமன!

ைபயர வ).ெல பாைவ Iெதா5

ைகயில> ெகஃகினா3 காண வதேத.
ெபா- : ைக இல>. எஃகினா3 - ைகயி) விள>. ேவேலாேன!; ைமய)அ

களி ெறா5 ெபாத வ1கH ஐயைன - மயக>ெகா1ட யாைன'ட+

ேபா ெச3த வளமி. க%ைடய ஐயைன; க15 ெச9வி அறி/ வஎன - பா /
நிைல அறி/ வக எ+= ெசா)*ய; ைப அர6 அ).) எபா ைவ Iெதா5 -

படைடய பாபைனய அ).ைல'ைடய எ பாைவயி+ I/ ெமாழி'டேன; காண
வத/ - நி+ ெச9விகாணேவ எ+ வர6 ேந த/.

விளக : ெச9வி அறித) - ேவ7ைக'18)ைல ெய+றறித). ைமய) அ>களி= மய>கிய அழகிய அசனிேவக. வ: ஒவைர G= ப+ைம கிளவி. பாைவ :

.ணமாைல. எபாைவ எ+ற/ எ எ+றா ேபா+= ஏைன கிளிகைள'

உள!ப5தி Gறியப8யா. எ+ைன ெகா) வர6 எ+றத . விைடயாக

காணவத/ எ+= கிளி Gறி =. வத/ கா1ட . எ+றவா=. (173)
ேவ=

1024. ெவ0சின ேவழ 1ட ெவ-ளி*+ ெவறிய மாக
ெந0ச நிைற' நீல ெந5>கணா கவ த க-வி

அ0சன /வைல யா8 ந5>கினா ணிைலைம ெய+ைன

ைப0சிைற தைத ெய+னா! ப>கிளி ெமாழி'

ெபா- : ைப0சிைற தைத - ப0 சிற.ைடய தைதேய !; ெவ0சின ேவழ7ம

உ1ட ெவ-ளி*+ ெவறிய ஆக- ெகா8ய சின ற ேவழ எ+A ேநாயா)

உ1ண!ப7ட விளாபழேபால ெவ=விேய ஆமா=; ெந0ச நிைற' நீல
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ெந5>கணா) கவ த க-வி - உ-ளைத' நிைறைய' (பிற அறியாம)) நீ1ட

க>க1களா கவ த க-வி; அ0சன /வைல ஆ8 ந5>கினா- - க1S.

தீ78ய ைம/ளியிேல %கி (+ன யாைனைய க1டேபா/) ந5>கினா- ;

நிைலைம எ+ைன ? எ+ன - அவ- நிைல எ>ஙன-ள/? எ+= சீவக+ வினவ;

ப>கிளி ெமாழி' - ைப>கி-ைள ெமாழி'.

விளக : ேவழ, ேதைர ேபாயி ெற+றா ேபா)வெதா ேநாெய+க. இனி,

யாைன '1ட/ ெவ=விதா எ+= உைர!ப. ஈ15 நா7ட ந5க (1003)

வதினைம Gறினா+. ேவழ - விளபழதி .1டா.ெமா ேநா3. அஃ/

அ9ேவழதி .ாிய ெவ0சினெம+A அைடேய ற/. ெந78ைல வ0சிேகா

எ+றா ேபா+=. ெவ-ளி) - விளாபழ. /வைல - /ளி. தைத - கிளி :
விளிேய = நி+ற/. (174)
ேவ=

1025. 2வைண யழ*+ேம ேச. ெபா+ெச3I1
பாைவதா+ ெபா/ நி . ப ப)கா

லாவியா வழெலன 6யி . ைமெயன

ேமவி!2 நிலமிைச யி. ெம)லேவ.
ெபா- : பாைவதா+ 2 அைண அழ*+ ேம) ேச. - எ+ தைலவி மலரைண
ஆகிய ெந!பி+ ேம) த>.வா-; ெபா+ ெச3I1 ெபா/ நி . -

ெபா+னாலாகிய Iைண? சா / நி பா-; ப ப)கா) ஆவியா அழ) என

உயி . - பலைற ெகா7டாவி வி75 ெந!!ேபால ?ெசறிவா-!; ஐ என! 2

நிலமிைச ேமவி ெம)ல இ. - ஐெயன வதி தைரயிேல ெச+= ெம)ல
அம வா-.

விளக : ஐ : வத .றி!. 2வைண அழ* ேச. எ+ற/ அவ7.!

2வைணேம*த) தீேம) இ!ப/ ேபா)வதாயி = எ+A க/ைடய/.

ஆவியா - ஆவி/: ெச3யா எ+A வா3பா75 விைனெய?ச. ஆவித) -

ெகா7டாவி வி5த). 2நில : இெபயெரா75. (175)
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1026. பணித. ேகால ப/ பா !றா1
மணிகழ> காடல1 மாைமதா+ விள 

தணிதைக யாழிேனா டத வி7ெடாழீஇ

/ைண!ெப மல கணி =யி: நீ>கினா-.
ெபா- : பணித. ேகால ப/ பா !றா- - பிறைர தாHவிகதக

ேகாலைத! ைன/ெகா-ளா-, ப/ம விைளயாடா-; மணி கழ>. ஆடல- -

மணிகளா ெச3த கழ>ைக' ஆடா-; மாைமதா+ விள / - அவ;ைடய

ெபா+ேமனி ெவ;/; அணிதைக யாழிேனா5 அதவி75 ஒாீஇ - அணியதக
யாைழ' உணைவ' வி75 நீ>கி; /ைண!ெப மல கணி) /யி: நீ>கினா-

- ெபாிய இர15 மலரைனய க1களி) /யி)வைத' வி7டா-.

விளக : ப/ எ+பத . ேக ப விைளயாடா- என வவிேதா/க.

மணிகழ>. - மணியா ெச3த கழ சிகா3. மாைம-நிற. அத - உணவி .
ஆ.ெபய . (176)

1027. தி/ேவ சீவக சாமி ேயாெவA>

க>கட) ெவ-வைள கழ)ப ேவாெவA

வதிேன+ மா ற! ): வெதA

ெபா/2> ெகாபன ெபாவி+ சாயேல.

ெபா- : ெபா/ 2>ெகா அன ெபாஇ+ சாய) - ெபாதிய 2>ெகா
ேபா+ற உவைம Gற . இனிய ெம+ைம'ைடய எ+ தைலவி; தி/ேவ)

சீவகசாமிேயா ! எA - திதிய ேவேலதிய சீவகசாமிேய! என விளி!பா- ;

க>கட) ெவ-வைள கழ)ப ஓ எA - காிய கட* பிறத ெவ-ளிய வைளககழ)வவாயி+! ஓ ! என வ/வா- ; வதிேன+ மா ற வ/ ): எA -

(நி+Aெவளிைய த%வி அக!படாைமயி+) யா+ த%வி வதிேன+; இனி நீ
வ/ மா ற த%விெகா- எ+பா-.

விளக : யாைன ெகா)லாம) உயிைர காத வத இ+= உடைப

காத காியேதா எ+= கதி, வைள கழ)பேவா எ+றா-. ந?சினா கினிய 1025 1027 ஆகிய += பா75கைள' ஒ ெதாட !ப5தி ெகா15 G75 8:-
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பாைவதா+ ேகாலைத' பைத' பாராளா3 ஆடலளா3 விள / யாைழ'

உணைவ' வி75 நீ>கி, உறகைத' வி7டா-; இத+ைமேய ய+றி உயி
நீ>.ேமா எ+= கதி! 2ப5ைகயாகிய ெந!பிேல கிட/ பா .; அதிA

உயி நீ>காைமயி+ , Iைண! ப =ேகாடாக! ெபாதி நி+= பா .;

வத .றி! ேதா+றி ஐெயன Gறி!ேபா3! ப)கா) ஆவி/ ெந75யி !
ெகா-ளா நி .; பி+ அ/6மி+றி நிலமிைச ெம)ல இ. ; அ>ஙனமி/,

சாயைல உைடயா-, சீவகசாமி ! வைளகழல அைம'ேமா எA; நி+ உவ

ெவளி!ப7டதைன! ப)கா: ெச+= )*, அ/ த+ எதி )லாைமயி+, யா+

)* வதிேன+; இனி, நீ தா+ வ/ மா =ப8 )ெல+A; அ/

காணாைமயி+ ஓ எ+= வ/. (177)

1028. க+னிய  றேநா3 க1ண னா .மஃ
தி+னெத+ =ைரயல நாணி னாதலா+

ம+Aயா Aணரேல+ மாத  றேநா3

/+னிநீ அறிதிேயா ேதா+ற ெல+றேத.

ெபா- : க+னிய உ றேநா3 இ+னெத+= க1ணனா . நாணி+ உைரயல

ஆதலா+ - க+னி! ெப1க- தா அைடத காமேநா3 இதைகயெத+=

க1ைண! ேபா+றவ க7. நாணதினா) ெமாழியா ; ஆைகயா) (என.

உைரயா-); ம+A யா+ உணரேல+ - யா+ பறைவ யானதா) ெந>கி மிக6
அறிகிேல+ ; ேதா+ற) ! மாத உ றேநா3 நீ /+னி அறிதிேயா எ+ற/ -

ேதா+றேல ! மாைல உ ற ேநாைய நீ ெபாதி அறிைவேயா ? G= எ+ற/.

விளக : க+னிய உ றேநா3 க1ணனா . இ+ன ெத+=ைரயல

எ+Aமிதைன, தா= காமத+ைம தா>கேள உைர!பெத+ப(/) ஆெமன)

ஆவத+றா) அ>.ல மகளி கமா (L !ப - 45) எனவ இராமாவதாரேதா5
ஒ! ேநா.க. ம+A - மிக6. மாத : .ணமாைல. (178)

ேவ=

1029. -ளி+ வா'ைர ேக7ட: ெபா+ெச3ேவ
ெல-ளி நீ1டக1 ணா8ற தி+Aைர
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'-ளி னாைழ க1டெதா தானேரா

வ-ள+ மாத8 தான+ன மா1பினா+.
ெபா- : வ-ள) மாத8தா+ அ+ன மா1பினா+ - வ-ளலாகிய மாமர>

ெகா+ற கனைனய சிற!பினா+ ; -ளி+ வா3உைர ேக7ட: - கிளியி+
வா3ெமாழிைய ேக7ட6ட+; ெபா+ ெச3ேவ) எ-ளி நீ1ட க1ணா- திற/

இ+உைர - ெபா+னா ெச3ய!ப7ட ேவைல இகH/ நீ1ட

க1கைள'ைடயாளிடமி/ வத இனிய ெமாழிைய, உ-ளினாைழ க1ட/
ஒதா+ - த+னா) நிைனக தகாாிட க1டா ேபால மகிHதா+.

விளக : இ+Aைர : ஆ.ெபயரா3 இ+Aைர அட>கிய ஓைலைய .றி..
இனி, க1ணா- திறதி+Aைரைய! -ளி+ வா'ைரயாக ேக7ட:, தா+
ெபற காியரா நிைனதவ த+ எதிேர வரக1டா ேபால மகிHதா+ என

ந?சினா கினிய G=மா= ெகா-ளிA ெகா-க. அ+றி, இ+Aைரயா) என
உ6 விாி/, உ-ளினா உைழவர க1டா ேபா+ற மகிHவைடதா ெனன
ெகா-ளிA ெபா/. (179)

1030. ெச+ம /த தா3ெசா): நி+மன
ெத+ன ம த /ைர/ெகா ணீெயன

வி+னி மி தநி+ N>ெகழி ேறாளவ7

கி+ம திைவ ேவ15வ ெல+றேத.

ெபா- : ெசா) ம/ ததா3நீ - .ணமாைலயி+ ெமாழியாகிய மதிைன யா+

ஆ =மா= தத நீேய; ெசா): நி+ மன/ எ+ அம த/ - G=கி+ற நி+

உ-ளதி . எ+ன ெபாதியேதா; உைர/ெகா- என - அதைன Gறிெகாஎ+றானாக; வி) நிமி த நி+ N>. எழி)ேதா- அவ7. இ+ம/ - வி)

ெபாதிய, நி+Aைடய பத அழகிய ேதா-க- அவ;. இனிய மதா..
(அ+றி நி+ைன!ேபா

ெசா) மதா) ஆ றா-) ; இைவ ேவ15வ) எ+ற/ -

(ஆகேவ) இ ேதா-கைளேய ேவ15ேவ+ எ+ற/.

விளக : ெசா) ம/, .ணமாைல ெசா): ெசா) : அைவ, தி/ ேவ

சீவகசாமிேயா.......வதிேன+ மா ற! ): வ/ எ+= .ணமாைல G ைற
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கிளிெகா15 Gற!ப7டைவ எ+க. அ?ெசா கேள இனி அவைள யா எ3/த)

ஒதைல எ+= ெதளிவி/ /யரக ற*+ ம/ எ+றா+. இ+ ம/ இைவ

எ+ற/ நி+ேபா+= அவ-ெசா+மதா+ ஆ =கிலா- எ+ப/ படநி+ற/. (180 )
1031. ெபா .+ றாயிA 2பழ ன>க-LH
ெந .+ றாபதி ேநாிA த+ைனயா+

க .+ ேறதிய ேதாளிைண க1Sறீ இ?

ெசா .+ றாண ேக+ெசா): ேபாெவ+றா+.

ெபா- : ெபா .+= ஆயிA 2பழன>க- LH ெந .+= ஆபதி ேநாிA -

(அவ-  றதா ேவ15வன) ெபா+மைல ெயனிA, அழகிய பழன>க- LHத,
ெந .+=கைள'ைடய நகரேம எனிA; த+ைன யா+ க .+= ஏதிய

ேதாளிைண க1 உறீஇ! ண ேக+ - (அவ ைற ெகா5/) அவைள நா+

க .+=ேபா) நிமி த எ+ இ ேதாளிA அைண/ த%விெகா-ேவ+;

ெசா) .+றா - இ? ெசா க- .+றமா7டா; ேபா, ெசா): எ+றா+ - ேபா3 G=
எ+றா+.

விளக : க .+ ேறதிய ேதா- ெகா50சிைலயா+ (சீவக. 1041)எ+= த+ைன
வியத) . றெமனி+, கிழவி +ன த கH கிளவி - கிழேவா+ விைனவயி+
உாிய எ+ப (ெதா). க . 40) எ+பத+ கதா . ற அ+=. விைன -

ெசய!ப5ெபா-. ெபா; ஊ ெக 5/! ):ேவ+ எ+A>

கைட!பி8யாகிய ெசய!ப5 ெபா;, ய சி.? சிற!ைடைமயி+, யாேன

ண ேவ+ எ+A ஆ-விைன கதா) த+ைன! கH/ைரகேவ அ/

ப =ேகாடாக ஆ =வா- எ+ப/ பயனா. இ/, ைககிைளயாத*+, +னிைல
ய+றி' கHதா+; றதிைண ஆயி+, தைலதா- ெந5ெமாழி த+ெனா5

ண த: (ெதா). றதிைண. 5) தைலவ .ாி/. (181)
1032. ேசைல ெவ+றக1 ணா7கிைவ ெச!பாி
ேதாைல ெயா+ெற% தி!பணி நீெயன

மாைல மா ப+ ெகா5!ப திைன.ர

ேலாைல ேயா5ெகா1 ேடா>கி! பறதேத.

110

(இத+ெபா-.) ேசைல ெவ+ற க1ணா7. - ேச)மீைன ெவ+ற க1ைண'ைடய

.ணமாைல.; இைவ ெச!ப அாி/ - (அவ- வத எ)லா நீ>.மா=)

இவ ைறெய)லா G=த) அாி/; நீ ஓைல ஒ+= எ%தி! பணி என - நீ ஒ

திக எ%திெகா5 எ+= (கிளி) ெசா)ல; மாைல மா ப+ திைன

.ர)ஓைலேயா5 ெகா5!ப - மாைல அணித மா ப+ அ9வாேற எ%தி! பிற

ஐ'றாம) திைனகதிாி) ைவத திகைத' த+ ஆழிைய' ெகா5த6ட+;

ெகா15 ஓ>கி! பறதேத - எ5/ ெகா15 வானிைட உய / பறத/.

விளக : ேம) ,நாம ேமாதிர ெதா75 (சீவக. 1040) என வவதா) ஓைல ஒ+=

எ+Aமிட/ ஒ+ெற+பத . ஆழி என! ெபா- G=வ ந?சினா கினிய .
சீவக+ G ைற தா+ ேக75? ெச+= G= ெசா களிA சீவக+ ைகயா)
எ%திய ஓைலேய அவ- /யரைத ந+. தீ !பதா. எ+= கதி கிளி
ஓைலேவ18 = எ+க. (182)

1033. தி/ ேகாைத? சிகழிைக? சீற8
மதி+ சாய+ மண>கமH ேமனியா-

ெபா/ 2ெபா3ைக! ேபா ைவைய! ேபா /ட+
க>க7 பாைவ கவி+ெபற ைவகினா-.

ெபா- : தி/ ேகாைத சிகழிைக? சீற8 - தி/ ேகாைதைய' மயி 8ைய'
சி ற8ைய'; மதி+ சாய) மண கமH ேமனியா- - அதமைனய

ெம+ைமைய' மண N ேமனிைய' உைடய தைத; ெபா/ 2

ெபா3ைக! ேபா ைவைய உட+ ேபா / - ெபாதிய மல ! ெபா3ைக வ8வமாக
எ%திய ேபா ைவைய ெம3%/ ேபா /; க>க1 பாைவ கவி+ெபற

ைவகினா- - க>க1ணாளாகிய அவ- (சின/) விழி/ கிடதா-.

விளக : ம/ - அத; அமி த+ன சாய) (சீவக. 8) எ+றத+ .றி!ைப

ேநா.க. ெபா3ைகேபா: க1ணீ ! ேபா ைவ என: ஆ. (183)
1034. மற>ெகா- ெவ>கதி ேவலவ+ வா கழ)
கற>க ேவகித+ காத* Pடைல

'ைறத ெவா1மல ? ெச+னியி னீகினா
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னிைறத தி+ப ெந5>கணி ெக+பேவ.
ெபா- : மறெகா- ெவகதி ேவலவ+ - ேபா.ாிய ெவ3ய கதி கைள'ைடய
ேவலவனான சீவக+; வா கழ) கற>க ஏகி - (கிளி ெச+ற பி+ன ) நீ1ட கழ)

ஒ*க? ெச+=; த+ காத* ஊடைல - தைதயி+ பிணைக ; ஒ1மல உைறத

ெச+னியி+ நீகினா+ - சிறத மல க- அணித த+ 8யாேல வண>கி

நீகினா+; ெந5>கணி. இ+ப நிைறத/ - நீ1ட க1கைள'ைடய தைத.
இ+ப நிைற6 ற/. (184)

விளக : ேவலவ+ : சீவக+. காத* - ஈ15 காதவதைத. ெச+னியி+

நீகினா+ எ+ற/, அவள8களிேல NH/ வண>கி அ9Qடைல நீகின+

எ+றவா=. ெந5>கணி எ+ழி ணகர ெவா = ெக7ட/: ெச3'- விகார. (184 )
ேவ=

1035. த+=ைணவி ேகா78யினி னீ>கி தனியிடபா 
தி+=ைணவ ேச வா னித/ெகா) ேபாத/ெகா)

ெச+ற/ெகா) ேச த/ெகா) ெச9வி அறி/.

ெம+=ைணவி மா றமிஃ ெத+ற/ெகா) பாவ.

ெபா- : ெச+ற/ ெகா) - (கிளி) ெச+றேதா?; த+ /ைணவி ேகா78யினி+ நீஙகி த+ காத*'ட+ இ. இ!பினி+= நீ>கி; தனி இட பா /

இ+/ைணவ+ ேச வா+ இத/ ெகா) - தனிேயயி. இடைத! பா /
எ+ இனிய காதலைன அைடய (கால>கதி) இதேதா?; ேபாத/ ெகா)? -

(ேகா78 ெபறாேத) திபி வி7டேதா?; ேச த/ ெகா)? - இட அறி/

ேச தேதா?; ெச9வி அறி/ - இட ெப றபி+ கால அறி/ ; உ.

இ+/ைணவி மா ற இஃ/ எ+ற/ ெகா)? - உ. நி+ இனிய /ைணவியி+
ெமாழிW/ எ+=ைரதேதா?; பாவ! - இஃெதா பாவ இதவா= எ+ேன?

விளக : கிளி!பி-ைள' தாA ப7ட/ எ+ எ+றா-. த+ /ைணவி எ+ற/

ஈ15 காதவதைதைய. ேகா78 - G7ட. ேச வா+ - ேச ெபா75. ெகா)
அைன/ ஐய! ெபாளன. ெச9வி - த.த கால. காமதா) வ/

ெந0சதி+ வி/வி/!ைப இ? ெச3'- ந+. உண /த) உண க. இ>ஙனேம
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இதAட+ இ9வளவி

ெச):>ெகா) இ9வளவி காS>ெகா) இ9வளவி

காத) இய>ெகா) இ9வளவி+ மீ;>ெகா) எனவ நளெவ1பாவிைன'
(ய - 40) நிைனக. (185)
ேவ=

1036. ெசதா ! ப>கிளியா ெச+றா ேகா ாி+Aைரதா+
றதாேர றதாெர+ னி+Aயி தா தாராேர

லேதா .ணமாைல காதகா ெத+=லக

ெநாதா> கழய+= ேநா றாA ெம3/வேன.
ெபா- : ெசதா ! ப>கிளியா ெச+றா . - சிவ/ மாைலைய உைடய
ைப>கிளியாராகிய ேபானவ .; ஓ இ+Aைரதா+ ததாேர) - ஓ இனிய

ெமாழிைய அவ Gறினாெரனி+; எ+ இ+உயி ததா - என. இனிய உயிைரேய
அளிதவராவா ; அேதா! தா தாராேர) - ஐேயா! அவ தா Gறாெரனி+;

.ணமாைல. ஆ தகா/ எ+= - .ணமாைல. இ /+ப 9ரலாகா/ எ+=;

உலக ெநா/ அழ - உலக வதியிர>க; ய+= - ய சி ெச3/; ேநா றாA

அ>. எ3/வேன - தவ ெச3தாயிA அவைர அைடேவேனா? (அ ய சியி)

இற/ப5ேவ+.)

விளக : ெசதா - க%தி) உ-ள ேகா5. கிளியா என உய திைணயா Gற)
ஒ+ெறன 8தலா ெகா-க. எ3/வேன: ஏ: எதி மைற. அேதா! ஆ: இரக

.றி!பிைட? ெசா க-. ந?சினா கினிய , அ>ஙன> Gறாராயி+ அ9விட/ யா+

ரம0சாிைய! ேபாேல ய+= தவ0ெச3தாயிA பி+ எ3/ ேவேனா? ஆ!

.ணமாைல. இ9விற/பா5 தகாெத+= உலக ெநா/ அ%ப8

இற/பா7ைட எ3/ேவ+ அ+ேறா? எ+= கதினா- எ+= ெபா- G=வ .
+ நிகH?சியி ரம0சாி தவ0ெச3ேவ+ எ+= மனதி ெகா15

.ணமாைல'ட+ மா=ப75? ெச+றனேளA, அவ- மனேகா- .ணமாைல.

ெதாிதிக இடமி)ைல. (186)

1037. ெச+றா வைரய கம0 ெசேவலா+
ெபா+றா> கணியகல )ல! ெபா/ேம

.+றா/ G5ெகன Gறித வா மண+ேம
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ல+றா> கணியிைழயா ளாழி யிைழதாேள.
ெபா- : கம ெச+றா வைரய - விைனயி+ 86 விைனேம ெச+றவாி+
அறிவி+ திறனளவா3 இ.. (எ+ கிளி ேபைதயாதலா) எ>ஙனேமா?

எ+ெற1ணி) ெசேவலா+ ; ெபா+ தா>. அணி அகல )ல! ெபா/ேம) ேபா ேவலாAைடய அணிேயதிய அழகிய மா ப எ+ைன த%வ G5மாயி+;
.+றா/ G5க என Gறி - தவறாம G5வதாக எ+=ைர/; ஆ>. த

ஆ மண) ேம) - அ9விடேத /க- நிைறத மண)ேம); அ+= - அதைன!

ேபாகவி7ட அ!ேபா/; அணி இைழயா- ஆழி இைழதா- - .ணமாைல Gட ழி

தீ7ட ெதாட>கினா-.

விளக : கம ெச+றா வைரய என மா=க. கம ெச+றா வைரய எ+ற/
எ+ெபா75? ெச+ற கிளி ேபைதேய ஆத*+ அஃ/ அகமைத

8/ெகா15 வத) ஒ தைலய+ெற+ப/பட நி+ற/. Gட*ைழதலாவ/ -

வவேராவாராேரா எ+ைற' றவ விரலா) வ7டமாக ேகா5 கிழி/

அேகா78+ இைனக; ஒ+= G8யவிட/ வவ எ+= Gடாம)
விலகியவழி வாரா எ+= /ணித) எ+க. (187)

1038. பாகவைர வா>கி! ப%தாகி பாவிேய
ேக.மா லாவி ெயனநிைன!ப! ைப>கிளியா

மாகேம ேநாகி மடவாேள ய9விதா

ளா.யா+ ேச வ ெலன?ெச+ றைடதேத.
ெபா- : பாகவைர வா>கி - (அ>ஙன மிைழ!பவ-) பாதிவைரயி) வைள/;

ப%தாகி+ பாவிேய . ஆவி ஏ. - இ/ Gடாதாயி+ பாவிேயA. உயி நீ.;
என நிைன!ப - எ+ெற1ணி (Gட ழிைய 8யாமேல வானி கிளி வரைவ

ேநாகி வாளா இ!ப); மாகேம ேநாகி - வாைனேய ேநாகி ; அ9விதா- யா ?
மடவாேள ஆ. - அ>கிதா- யா ? (ேவ=ப7ட ேதா றேதா8!பிA

ேவெறாதி இ>கிரா- ஆைகயா)) .ணமாைலேய ஆவா-; யா+ ேச வ) என யா+ இனி அவளிட0 ெச)ேவ+ என எ1ணி ; ைப>கிளி ெச+= அைடத/ -

ப>கி-ைள ேபா3? ேச த/.
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விளக : .ணமாைல மாகேம ேநாகி' க+னிமாடதி: இததா),
ெம3வா8, ேவ=ப7ட ேதா றேதா8!பிA கிளி அறித/ என .ணமாைலயி+
காத) நிைல Gறியவா=. தா+ ேபானபி+-ள ேவ=பா7டா) ஐ' றா: வத

மி.தி க15 கிளி ெதளித/. (188)

1039. க1டா ெண8/யி தாைகெதா%தா- ைகயகேத

ெகா1டா 8ைன.ரறா+

L8னா- தாH.ழ+ேம

A1டா ! ப>கிளிைய

ேநாவ அக7ெடா5கி

வ1டாரா+ ெச9விவா3

ேக7டாட+ ெம3மகிHதா-.

ெபா- : க1டா- - (த+ைன அSகின கிளிைய) க1டா- ; ெந8/ உயி தா- (இ/ எ+Aைர.ேமா எ+=) ெப? ெசறிதா-; ைகெதா%தா- - (கிளியி+

வாயி) திைனகதிைர க15 அதிேல ஓைலயி. எ+= /ணி/) ைக.வி/
(ந)]ைழ) வண>கினா-; ைகயகேத திைன.ர) ெகா1டா- - ைகயிேல

திைனகதிைர வா>கி ெகா1டா-; தாH.ழ) ேம) L8னா- - நீ1ட Gத*ேல
ைவ/ ெகா1டா- ; B1தா ! ப>கிளிைய ேநாவ அக75 ஒ5கி - B1ணிய

ெச9வாி க%தி ெபாதிய கிளிைய அ/ வ/மள6 வயி றி)

அைண/ெகா15 ; வ1தாரா+ ெச9வி வா3 ேக7டா- - ெச%விய

மாைலயா+ நிைலைய அத+ வா3ெமாழியாேல ேக7டா-; த+ ெம3 மகிHதா- -

த+ உட) .ளி தா-.

விளக : அ+பினா) வயி றி) அைணதா-. திைனகதிாிேல ேமாதிர

ஓைல' இதனவாைகயா) தனிேய ஓ3வாக அம / ப8க எ1ணி த+

.ழ*ேல ைவ/ெகா1டா-. ைகயகேத ெகா1டா- எ+பத ., ைகயிேல

ஆழிைய மைறய ெகா1டா- எ+= ெபா- G=வ ந?சினா கினிய . ஆழி
தனிேய ெகா15 வர!ப7டெத+= அவ கதியித) ேவ15. இஃெத+

G=ேமாஎ+ ைற' = உயி தா- எ+க. ஓைலயி. எ+A /ணிவா)

ைகெதா%தா- எ+க. B1தா -B1ணிய (க%/) வைர. தாரா+: சீவக+. ெச9வி ஈ15 நிைலைம. (189)
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1040. தீபா லமி I78? ெசெபா+ மணிG78

காேப பைணேதாளி ெம+பறைவ க1ப5!பி

தாபா+ மணிநாம ேமாதிரெதா7 ைடெய+ன

ேதபா ெவ%ேதாைல ெச9வேன ேநாகினா-.

ெபா- : கா ஏ பைணேதாளி - >கிலைனய அழகிய பத ேதாளினா- ;
ெம+பறைவ தீ பா) அமி / ஊ78 - ெம+ைமயான கிளிைய, இனி பாலாகிய

உணைவ ஊ78 ; ெசெபா+ மணிG78) க1 ப5!பி/ - மணிக- இைழத
ெபா G78ேல /யில? ெச3/; ஆ பா) மணி நாம ேமாதிர ெதா75 - ஆ

ப.திைய'ைடய சீவகென+A ெபய ெபாறித ஆழிைய எ5/ அணி/

ெகா15 ; ஐ எ+ன - விைரவாக; ேதபா எ%/ ஓைல ெச9வேன ேநாகினா- -

வதாத எ%/-ள ஓைலைய? ெச9வேன பா /! ப8கி+றா-.

விளக : ேதபாைம. காரணமான ஓைல எனிA ஆ. கா ->கி). ஏ :

உவம உ. பைண - பத. ெம+பறைவ : ஈ15 கிளி. ஆபா) - ஆ. ப.தி.

நாமேமாதிர - ெபய ெபாறிக!ப7ட ேமாதிர. ஐஎ+ன : விைர6 .றி!. (190 )
1041. ெகா50சிைலயா ேனாைல .ணமாைல கா1க
வ5/யர -டெவ தா றாேத னா ற

வி5த சி=கிளியா) விமேனா3 தீ ேத

ென5>கணா டாA நிைனவக)வா ளாக.

ெபா- : ெகா50சிைலயா+ ஓைல - வைளத வி) ஏதிய சீவக+ வி5. ஓைல;
.ணமாைல கா1க - .ணமாைல கா1பாளாக, அ5 /யர உ-ட ெவ/

ஆ றாேத+ ஆ ற - காமேநா3 உ-ளைத? 5தலாேல ெவ/ ஆ றாத+ நா+
ஆ =மா=; வி5த சி=கிளியா) விம) ேநா3 தீ ேத+ - தா+ வரவி7ட

சி=கிளியினா) யா+ மிக வததி*/ நீ>கிேன+; ெந5>கணா- தாA

நிைன6 அக)வா- ஆக - நீ1ட க1கைள'ைடய அவ; வதமிகா

ெதாழிவாளாக.
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விளக : ெகா50சிைலயா+ என த கHத) த.ெம+பைத +னேர (சீவக.

1031) Gறினா. இ+னா ஓைல இ+னா கா1க எ+ற) ைறைம. வி5த :

வி7ட எ+பத+ விகார. ெகா50சிைலயா+ எ+ற/ சீவக+ எ+A ெபய !

ெபா7டா3 நி+ற/. (191)

1042. ஈ7ட0சா னீணிதி' மீ >.வைள! ைபதட0LH
ேமா75 வள0ர.  %தீ/ (ெம+ேறா7
ேவ7டா . ேவ7டனேவ ேபா+றினிய ேவ3

27டா சிைலBதலா7 )லா ெதாழிேயேன.

ெபா- : ஈ7டசா) நீ-நிதி' - அறதி ேச க! ப7ட ெப0 ெச)வைத';
ஈ >.வைள! ைபதட LH ேமா75வள ர. ஊ - த1ணிய .வைள

நிைறத பதட>க- LH/ உயாிய ெச)வைத! ெப. ஊைர' ; %/

ஈ/- (.ரவ விபியவா=)  ற6 ந)கி ; 275 ஆ சிைல Bதலா- -

27ட!ப7ட வி)லைனய வதாளி+, ேவ7டா . ேவ7டனேவ ேபா+= இனிய

- விபினா . விபினைவ ேபால, இனிைமயான ; ேவ3ெம+ ேதா- - >கி)

அைனய ெம)*ய ேதா-கைள ; )லா/ ஒழிேவேன - த%வாம) வில.ேவேனா?
விளக : சிைலBதலாைள ேதாைள! )லாெதாழிேய+ என G78

ந?சினா கினிய ெபா- ெகா1டா . இ>ஙன இர1டA த:க.

சிைன. வத) த++ ஐவாி+ எ+ற Lதிரதி), ெத-ளி/ (ெதா).

ேவ =ைம மய>. 5) எ+பதனா ெகா-க. ஈ7ட0சா) எ+ற/, அறதா)

ஈ7டமைமத எ+ப/ படநி+ற/. நீ-நிதி - ெப0ெச)வ. ேமா75வள -

ெபவள.

ேவ7டெபா%தி+ அைவயைவ ேபா:ேம.

ேதா7டா க/!பினா- ேதா- (.ற-: 1105).

எ+றா திவ-;வனா. (192)
1043. .>.ம0ேச ெவைலேம
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ெகா3தா வ5!ெபாறி!ப?

ெச>கய க1 ெவபனியா
சிைத ெயாியவி/

ம>ைக மகிழ

6ைறேயேன) வாளம7

ப>க!ப7 டா ேம

பைடநிைனேத னாெக+றா+.

ெபா- : ெகா3தா .>.மேச ெவைலேம) வ5!ெபாறி!ப - (எ+) மாைல

த+Aைடய .>.ம அணித வி!275 ைலயி+ேம) வ5வா3 அ%/மா=;
ெச>கய)க1 ெவபனியா) சிைத எாி அவி/ - (யா+ ய>.த* பிறத)

சிவத கய க1ணி*/ பிறத உவைக க1ணீரா சிறி/ தணித காம தீைய
அவி/; ம>ைக மகிழ உைறேயேன) - அவ- எ+ அ+ைடைம. மகி%மா=
அவ;ட+ உைறதிேல+ எனி+; வா- அம- ப>க!ப7டா ேம) பைட

நிைனேத+ ஆக எ+றா+ - வா7 ேபாாிேல அ0சினா ேமேல பைடவிட
எ1ணிேன+ ஆககடேவ+ எ+ெறா%தியிதா+

விளக : ெவபனி எ+றா+, ண தால+றி யகதா) ம75 உ1ணிைற
ெவ!ப %/ தீராெத+=. ப>க!ப5த) - இைமத), தி5கிட) த*யன.
ஆெக+றா+ எ+பதைன ெதாழி ெபய (விைனயாலைண' ெபய ) என
ெகா15 அ5த ெச3'ளி) B1வாிக- எ+பத . எ%வாயா.வ
ந?சினா கினிய . (193)

1044. ,)ைடதா ேபா கிடத விதக0ேச B1வாிகபா+ம5/ தீேத+ ப.வா- ேபாேனாகி?

ேச)ப5த க1ணீ மதைளஇ ெம3மகிH/

மா)ப5தா+ மா பி+ மணதாேள ேபா+மகிHதா-.
ெபா- : ,)ைடதா) ேபா+= - ,) எ றினா ேபால; இனிய விதக ேச

B1வாிக- - இனிய திறைம ெபாதிய B1ணிய எ%தி+ வாிகைள; பா)

ம5/ தீ ேத+ ப.வா-ேபா) ேநாகி- பா*ேல கல/ இனிய ேதைன!

ப.வா- ேபால இனிைம' =! ப8/; அைளஇ ேச)ப5த க1ணீ ம/

ெம3மகிH/ - உவைக கல/ ேசைல ெவ+ற க1களி) நீ நிைறய உட
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.ளி /; மா)ப5தா+ மா பி) மணதாேளேபா) மகிHதா- - மயகைத
உ1டாகினவ+ மா பிேல கலதவைள!ேபால இனிைம' றா-.

விளக : விதக - உ=!மா. ம5/ - கல/. மா)ப5தா+ - த+ைன காம
மயக/7ப5தவனாகிய சீவக+. (194)

1045. பாலவி' 26 ைக' ப5சா/>

காலவியா! ெபா+விள. த/ைம ைகெதா%ேவ+
ேகாலவியா ெவ0சிைலயா+ ெசா .+றா னாெகனேவ

,லைவயா ேபானீ>க ேணா.மிேன ெய+றா-.

ெபா- : பா) அவி' - பா ேசா= ; 26 - மல ; ைக' - மண!ைக';

ப5சா/ - அைரத சா/ ; கா) அவியா! ெபா+ விள. - கா றி) அவியாத

மாணிக விள.; த/ உைம ைகெதா%ேவ+ - பைட/ உ>கைள ைகG!பி

வண>.ேவ+ ; ேகா) அவியா ெவ0சிைலயா+ ெசா) .+றா+ ஆக எனேவ - அ

மாறாம) எ3த .ாிய ெகா8ய வி)லா+ (Bைம நீ>கா/ ஒ =ைம!பட Gறிய)

ெசா .+ற+ ஆ.மா=; ,) அைவயா ேபா) நீ>க- ேநா. மி+ என - -

அற,) உண த அைவேயா கைள (நீ>க- ெசா .+றாம) ேநா.த)) ேபால
அ?ெசா க;. இைடPறி+றி ஆகெவ+ேற கதி ேநா.>க- எ+=
ேவ18னா-.

விளக : நீ>க- எ+ற/ எ%/கைள ; அவ றி+ த+ைம' வ86

ஆசிாிய க)ல/ உணரலாகாைமயி+, ,*) விள>க Gறி றிலேரA சமய

,)களி G=த*+, அ9ெவ%/கைள ெத3வ எ+ேற ெகா-க. (195)
ேவ=

1046. ம9வல> .ழ* னாைள மதி'ட ப5க : =?

ெச9வி'7 ெசவி* ெசா):0 சிைலயிவ Bத* னா3நி+

ன9ைவ. த மாம ெனாமக கி+=+ றாைத

ந9விய பிைணெகா ேணாகி நைகக வி/ ெச3தா+.
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ெபா- : ம9வ) அ .ழ*னாைள மதி உடப5க) உ = - )ைல மல
அணித Gதலாளாகிய .ணமாைலைய, அவ- அறிைவ அறிய எ1ணி ;

ெச9வி'- ெசவி* ெசா): - அத ேக ப? ெசவி* ெச!வா-; சிைல இவ

Bத*னா3! - வி)ெலன விள>. வதா3 ; ந9வி அபிைண ெகா- ேநாகி -

ெப1மானி+ ேநாைக ெகா1டவேள!; நி+ அ9ைவ. த மாம+ ஒ மக .
- நி+ அ+ைன. + பிறதவA நின. மாமA ஆவாAைடய ஒ!பி)லாத
மகA. ; இ+= உ+ தாைத நைகக வி/ ெச3தா+ - இ+= உ+ தைத
நைககமாகிய விைத யி7டா+.

விளக : .ழ*னாைள - .ணமாைலைய. அ9ைவ - தா3. அ9ைவ. -

தவனான நி+ மாம+ எ+க. நைககவி/ எ+ற/ உட+பா5 எ+A

ெபாளி+ேமனி+ற/. நி+ைன ெகா5!பதாக உட+ப7டா+ எ+ப/ க/.

(196)

1047. ப18யா ப18 ெசெபா+
ப)வைள பாிய மாக

ெகா15வ த8ைம ெச3வா+
.ைற'= கி+ற த+றி

க1டவ கடக லா றா
கிழிமிைச 'வ தீ78

வ18மி ேகாைத நி+ைன

வழிப5 நா; ெம+றா-.

ெபா- : ப)வைள! வ15 இமி ேகாைத! - ப)வைளகைள உைடயா3! வ15க-

ர: ேகாைதயா3! ; ப18யா) ப18 ெசெபா+ பாியமாக ெகா15 வ/ -

நி+ ைம/ன+ வ18யாேல ஒ வ18 ெசெபா+ பாிசமாக ெகாண / ;

அ8ைம ெச3வா+ .ைற'=கி+ற/ அ+றி - நின.! பணிாிய .ைற' =
நி பேத அ+றி; க1டவ கடக) ஆ றா உ6 கிழிமிைச தீ78 - பா தவ

பா ைவைய வி75 கட/ேபாக இயலாத நி+ வ8வைத கிழியிேல வைன/;
நி+ைன நா; வழிப5 எ+றா- - உ+ைன எ!ேபா/ வழிப5வா+ எ+=

Gறினா-.
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விளக : ப)வைள; அ+ெமாழிெதாைக, விளிேய = நி+ற/. ேகாைத : விளி.

ப18 - வ18. க1டவ கடகலா றா உ6 - எ+பதைன ஆடவ க1டா)

அகற: உ1ேடா எ+A மணிேமகைலேயா5 ஒ!கா1க. (197)
1048. ைம/ன+ வன!பி+ மிகா+
வள நிதி கிழவ+ காைள

'தம Aன/ நாம

ம)லெதா+ =ைரத ேற றா

னிதிற திவ+க ணி+ைன

ெய1ணினா ெர+ன ேலா5

தைதய> கிளவி ைகயா

ெசவித லைட?சி? ெசா+னா-.

ெபா- : ைம/ன+ வன!பி+ மிகா+ - ேம: நி+ைம/ன+ அழகி

சிறதவ+ ; வள நிதி கிழவ+ - ெப0 ெச)வ/.ாியவ+ ; காைள - இைளஞ+;
உதம+ - ந)ல வ+; உன/ நாம அ)ல/ ஒ+= உைரத) ேத றா+ - உ+

ெபயைர ய+றி உைரத) அறியாதவ+ ; இ திற/ இவ+க1 - இ

G=பா5கைள'ைடய இவனிடேத ; நி+ைன எ1ணினா எ+னேலா5 நி+ைன ெகா5க நிைனதன எ+ற அளவிேல ; தைத அ கிளவி -

கிளிெமாழியா- ; ைகயா) ெசவித) அைட?சி? ெசா+னா- - ைககளினாேல
ெசவிகைள! ைத/ ஒெமாழி உைரதா-.

விளக : ைம/ன+ எ+ற/ ேம: நி+ைன மணத . உாிைம'ைடய+
எ+ப/பட நி+ற/. இத+க1 மணமக+பா) ெப1ணி+ தைத வி

விைத'ைடைம உதம+ எ+றதனாA, தா3 வி தன வள நிதி கிழவ+
காைள எ+றதனாA,  ற வி .ல ைம/ன+ எ+றதனாA, ெப1

வி அழ. வன!பி+மிகா+ எ+றதனாA ேபாதைம உண க. (198)
1049. மணிமத களி= ெவ+றா+
வத?ெசா G* யாக

வணிமத களிற னாA

க8!பணி ெச3வ த)லா
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=ணிவெத+ 5ெசா) வாளா
ெசவித Yர ெல+றா-

பணிவ பவள! பாைவ

பாி6ெகா1 டைனய ெதா!பா-.

ெபா- : பணிவ பவள!பாைவ பாி6ெகா1டைனய/ ஒ!பா- - பணிவித .

அாிய பவள!பாைவ வத>ெகா1ட த+ைம ேபா+றா- ; மணிமத களி=

ெவ+றா+ வத? ெசா) G* ஆக - க75மணிைய'ைடய மதயாைனைய

ெவ+றவ+ ெகா153ய! ேபாமி+ (சீவக. 981) எ+ற பாி6ெமாழி. G*யாக;
அணி மதகளி= அனாA. அ8!பணி ெச3வ/ அ)லா) - அழகிய மதயாைன
ேபா+ற அவA. அ8ெதா15 ெச3த) அ+றி; /ணிவ/ எ+ ?- ேவ=

ெகா5க /ணிவ/ எத . ?; 5ெசா) வாளா) ெசவித) ஈர) எ+றா- -

(இ9வா=) 5ெசா)லாகிய வாளாேல ெசவியிடைத! பிளவ க எ+=ைரதா-.
விளக : அ8? ெச!பாவத)லா) எ+= பாட. வத? ெசா) - பாிவிைன

கா750ெசா); அஃதாவ/ ேகா ெறா8!பாைவ த+ைன ெகா15ய! ேபாமி+

எ+= (981) த+ ெபா75 +ன ? சீவக+ Gறிய ெசா). 5ெசா) - உ-ளைத?

5வ/ேபா+= வ/> ெகா50ெசா) ; அ/ நி+ைன எ1ணினா எ+ற ெசவி*

ெசா). (199)

1050. க/க! ைடயி ெபா>.>
க*னமா வ)ல+ காைள

ெகைத' யா' ேநரா

ரா3வி8 னிறத ெலா+ேறா

சிதைன பிறிெதா+ றாகி?

ெச3தவ யற ெலா+ேறா

வததா னாைள ெய+றா-

வ5ெவன கிடத க1ணா-.

ெபா- : வ5 என கிடத க1ணா- - (ேம:) மாவ5ைவ! ேபா+ற

க1ணினா-; க/க! ைடயி) ெபா>. க*னமா வ)ல+ காைள. - பதி+
ைடத) ேபால விைரகி+ற ரவிைய? ெச:த வ)லனாகிய காைள.; எைத'
யா' ேநரா ஆ3வி8+ - எ+ தைத' தா' ெகா5க ஒ9வாராயி+; இறத)
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ஒ+ேறா - இற/ப5தேலா; சிதைன பிறி/ ஒ+றாகி? ெச3தவ யற) ஒ+ேறா ேவ= நிைனயாம) ெச3' தவதிைன ைகெகா-;தேலா; நாைள வத/

எ+றா- - நாைள. (இ9விர18) ஒ+=) நம. வ/ ற/ எ+= அ%தா-.
விளக : ஆகி - ஆக : .ரவ நிைன6 ேவறா3!ேபாக எ+ப ந?சினா கினிய .

க*னமா - .திைர. வ)லனாகிய காைள எ+க. காைள - சீவக+. வத/ எ+=

இறத காலதா Gறினா-, வாரா கால/ விைன?ெசா கிளவி, இற!பிA

நிகHவிA சிற!ப ேத ன=, இய ைக' ெதளி6 கிள.> காைல

எ+பேதாதாகலா+. (200)

1051. ேதென3ேபா+ றினிய ெசா)லாசி=/ .ைறைம ேக7ேட

Pைனைந /கி ைகதா

'1ணிைற 'வைக ெபா>க

வாென3பா கிவ த ெதாத

தேழ கெவ+ பாைவ ெய+=

தாைனயா றட>க ணீைர

/ைட/ெம3 த%வி ெகா1டா-.

ெபா- : ைகதா3 - (அதைன ேக7ட) ெசவி*தா3; ேத+ெந3 ேபா+= இனிய
ெசா)லா- - ேதA ெந3'ேபால இனிய ெசா)*னாளி+; சி= /.ைறைம

ேக75 - சி= பவதிA ேபரறி6ைடைம ேக75; ஊ+ ைந/ உகி-ெம3இளகி

உகி ; உ-நிைற உவைக ெபா>க - உ-ளதிேல நிைறத உவைக ெபா>.வதா);

எ+பாைவ - எ+ மகேள!; ஆ+ெந3 பா . இவ த/ ஒத/ - உ+ நிைன6 பெந3

பாைல விபிய/ ேபா+ற/; அேழ க எ+= - அழாேத எ+=ைர/; தாைனயா)

தடக1 நீைர /ைட/ - த+ +றாைனயா) .ணமாைலயி+ க1ணீைர

/ைட/; ெம3 த%விெகா1டா- - உட) ெபாத த%விெகா1டா-.
விளக : ஊைன : ஐ: அைச பா கவ த/ எ+= பாட. ேதனாகிய

ெந3ெயனிAமா. சி=/.ைறைம - இளபவதிேலேய ேபரறி6ைடைம.

சி=/.ைறவி.? சி=ைம'0 ெச3ேத+ (சில!. 16 - 68.) எ+ப/ ேகாவல+

G =. அேழ க - அழாேத. தாைன - +றாைன. (201)
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1052. /க1மன தி+றி ேநா ற

ெதா)விைன! பயதி ன+ேற

தகணிலா ேக-வி யா+க7
ட>கிய ெத+= பி+A

மக1மன> .ளி !ப Gறி

ம=வ: )* ெகா1டா>

கக+மைன தா3.? ெசா+னா

ளவ;த+ ேக7.? ெசா+னா-.

ெபா- : மன/ /க- இ+றி ேநா ற - மனதிேல அ%கி)லாம) ேநா ற;
ெதா) விைனபபயதி+ அ+ேற - ந)]ழி+ பயனா) அ+ேற; தக1 இலா
ேக-வியா+க1 த>கிய/ எ+= - த7ட ற ,

ேக-வியானிடேத நி+ உ-ள

நி+ற/ எ+= ; பி+A மக- மன .ளி !ப? ெசா)* - ம = மக;ைடய

உ-ள .ளிர Gறி ; ம=வ: )*ெகா15 - ம=ைற' த%விெகா15 ;

ஆ>. அக)மைன தா3.? ெசா+னா- - அ>ேக ந றா3. ெதளிய
Gறினா-; அவ; த+ ேக7.? ெசா+னா- - அவ; த+ கணவA.

உைரதா-.

விளக : ெசவி* ந றா3. Gறிய/, ந றா3 தைத. Gறிய/
அறெதா5 நி ற) என!ப5. .ணமாைல, உ றா .ாிய ெபா ெறா8 மகளி
எ+ற பழெமாழி!ப8 எ+ உயிைர மீ7ட சீவகைனேயய+றி ம ெறாவைர

மணாிேய+ எ+றேல அறெதா5 நி ற) ஆ. /க-, ஈ15 மனமா. தக1 75!பா5. ேக-வி - , ேக-வி. ேக-வியா+ - ஈ15? சீவக+. ம=வ: மீ15. மைனதா3 எ+ற/ ந றாைய, ேக- எ+ற/ கணவைன. (202)
1053. விைனயமா மாைல ேக-வ+
.ேபரமி திர .? ெசா)ல

வைனயேத ப7ட ெத+றா

ைலயேன ந>ைக ெகாதா+

வைனயேவ ப7ட ேபா:

மணிம1 ைலயி னாைள!

ைனயேவ ப7ட ெபா றா !
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1ணிய கீ/ ெம+றா+.
ெபா- : வினயமாமாைல ேக-வ+ .ேபர மிதிர .? ெசா)ல - வினயமாமாைல

த+ கணவனாகிய .ேபரமிதிரA. Gறிய6ட+; அைனயேத ப7ட/ எ+றா) -

(அவA) அ/ேவ அவ- உ-ளதி ெகா1ட/ எ+றா); ஐயேன ந>ைக.

ஒதா+ - அவேன ந ெப1ணி ேக றவ+; வைனயேவ ப7டேபா: மணிம-

ைலயினாைள - எ%த!ப7டனேவ ேபா+ற மணிம1ட ைலயாைள; ைனயேவ
ப7ட ெபா+தா ! 1ணிய . ஈ/ எ+றா+ - அணிெசய! ெப ற ெபா+மாைல

அணித ந)ேலாA. ெகா5!ேபா எ+றா+.

விளக : அைனயேத: ஏ : வினா எ+ப ந?சினா கினிய . அைனயேத - அ!ப8ேய.
வினயமாைல: எ+ப/, எ/ைக ேநாகி வினயமாமாைல என! ேபா* ஆயி =;

ந றாயி+ ெபய . ேக-வ+ - கணவ+. .ேபரமிதிர+, .ணமாைலயி+றைத.

அைனய/ எ+ற/, உவைம கதாம) 75ெபா7டா3 நி+ற/. ஐய+ : சீவக+.
ந>ைக : .ணமாைல: மகளி7சிறேதா- எ+A ெபா75. 1ணிய : சீவக+.
ஈ/ : த+ைம! ப+ைம. (203)

ேவ=

1054. க றா ம => க75ைர
வ)லா கவிெய+A

ந ேற ேமலா நா)வைர

வி7டா கவ ெச+றா

 றா வ)வி L5=

ெசெபா கழனா3க+

ெபா றா மா T ேபா/மி

ென+றா> ெகதி ெகா1டா+.

ெபா- : க றா ம = க75ைர வ)லா கவி எ+A நா)வைர - ப8தவ

ேம: ைன/ைர!பதி சிறதவ கவிஞ எ+Aதிறைடயா நா)வைர;
ந)ேத ேமலா வி7டா . அவ ெச+றா - ந)ல ேதாி+ மிைசயரா3? ெச)ல

வி7டா . இைச/ அவ க; ெச+றன ;  = ஆ வ)வி) L5= ெசெபா+

கழ) நா3க+ - (அ!ேபா/) க7ட!ப7ட வ*ய வி)ைல' அணித

ெபா கழைல' உைடய நா3க+ ; ெபா+தா மா T ! ேபா/மி+ எ+= -
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ெபா+மாைல மா பினீ ! வமி+ எ+=ைர/; ஆ>. எதி ெகா1டா+ -வாயி*

ெச+= எதி ெகா1டா+.

விளக : இ += கைல' வ)லா நா)வ எ+க. க றா வ)லா கவி'
ஆகியவ எ+A என ேவ18ய உைம' ஆக? ெசா): ெதாகன. கவி -

கவிஞ . நா)வைர ேதாி+ேம) ஏ றி உ3தா+ எ+ப/ க/. நா3க+, ஈ15

க/க+. வி7டா . எ+ழி நா+கA அத .டப5த ெபா75. ேபா/மி+ வமி+. (204)

1055. சீதா நி+ற தீக ேவலா+ மணி?ெச!பி

னீதா+ ெகா1டா ாி+க வாச ெமாிெசெபா+

காதா நி+ற க பக ம+னீ வர!ெப ேற+

ேச ேத னி+ேற Nெடன நா3க கவ ெசா+னா .
ெபா- : சீதா நி+ற தீக ேவலா+ - சீ=கி+ற அன) ெகா1ட ேவலானாகிய

நா3க+; மணி?ெச!பி+ இ+க வாச ஈதா+ - மணியிைழத ெசபபிேல இனிய
கவாச ெகா5தா+; ெகா1டா - அவ க; எ5/ெகா1டன ; எாி

ெசெபா+ காதாநி+ற க பக அ+னீ - எாி' ெபா+னி+ ஒளிைய வி5கி+ற
க பக ேபா+றீ ; வர!ெப ேற+ - நீவி வ ேப= ெப ேற+ ; இ+ேற N5

ேச ேத+ என - (அதனா)) இ+ேற ேபாி+ப ெப றவனாேன+ எ+=

கமAைரக; நா3க . அவ ெசா+னா - க/கA. வத நா)வ Gறின .
விளக : சீ/த) - சினத). இனி, சிதாநி+ற எ+றத+ விகாரமாக ெகா15

தீசிதாநி+ற கேவலா+ எனிAமா. மணி? ெச!பி+ இ+கவாச ஈதா+ என

மா=க. கவாச - ெவ றிைல. கா/த) - ஒளிவி5த). க பக - Iத . உவைம.
இ+ேற N5 ேச ேத+ என மா=க. N5 : ஆ.ெபய . N78+ப எ+ற/,
N78+ப ெப ேற+ேபால மகிHேத+ எ+றவா=. (205)
1056. யாமக ளீ/ நீ மக7 ெகா1மி ெனனயா
தாமக ேணரா ராயிA த1ெண+ வைரமா பி

2மக- ைவ. 1ணிய! ெபா .+ றைனயாA

கியாமக ேண ேத மி+ெறன நா3க கவ ெசா+னா .
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ெபா- : யா மக- ஈ/ - யா எ மகைள தகிேறா ; நீ மக- ெகா1மி+ -

நீ அவைள ெகா1மி+ ; என யா தா மக- ேநரா ஆயிA - என எவ த

மகைள ெகா5க இைசயா எ+றா: (/ ைறயாக) ; த1 எ+ வைர மா பி) .ளி த மைலயைனய மா பிேல; 2மக- ைவ. 1ணிய! ெபா .+=

அைனயாA. - திமக- த>. நல நிைறத ெபா+மைல ேபா+ற சீவகA. ;

இ+= யா மக- ேந ேத என - இ+= யா மக7ெகாைட விபிேன எ+=;
நா3க . அவ ெசா+னா - .ேபரமிதிரAகாக வத நா)வ க/கனிட

உைரதன .

விளக : தாமக- : தமக- எ+பத+ விகார ஆ. .ேபரமிதிரA.

தம. ேவ =ைமயி+ெற+ப/ ேதா+றயா மக- ேந ேத எ+றா . நா3க காக

அI/வ ெசா+னா எ+க. .ேபரமிதிர+ உைரைய அவ ெகா15 Gறினதாக

G=த) ேவ1டா6ைரயா.. இதேனா5,

யாமக- த/ ெகா-ெகன G=த).

ஏமைவய திய)ப+= (ெப> - 4: 71-2)
எனவ ெப>கைதயி+ ஒ!ேநா.க. (206)
1057.  றா வ)வி L5= ெசெபா கழலா .
. ேற) ெச3/> காைள' யாA> ெகா8யாைள

ம ேச ேதாளா+ ற+ம மாA க-ெச3ய!

ெப ேற ென+ன! ேபசின+ வாச> கமHதாரா+.
ெபா- :  = ஆ வ)வி) L5= ெசெபா+ கழலா . - க7ட!ப7ட வ*ய

வி):, L8ய ெபா கழ:ைடய .ேபரமிதிரA.; காைள' யாA . ேற)

ெச3/ - சீவகA யாA சி=பணி ாிேவா; ம)ேச ேதாளா+ ெகா8யாைள

த+ மமாAக. அ- ெச3ய! ெப ேற+ எ+ன - ம):கிய+ற ேத ளின+ த+

2>கா8யைனய மகைள த+ மமகA. ெகா5. ேப= ெப ேற+ எ+= ;
வாச கமHதாரா+ ேபசின+ - மண>கமH மாைலயா+ பணி6ட+ Gறின+.
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விளக : . ேற) : . ேறவ) எ+பத+ விகார. அவ+ தாேன மக7ெகாைட

ேந தலாA ெகா-வா தாழேவ ேவ15தலாA இ>ஙன> Gறினா+.

வாச>கமHதாரா+ எ+ற/ க/கடைன .றி!பா) உண திய/. யாA

காைல' . ேறவ) ெச3/ எ+ப/ பணிெமாழி. (207)

1058. விைடL ேழ றி+ ேவ)க ழா+ற+ மி.தாைத
கட)LH ைவய> ைக!ப5 தா+ ேபா+ றி/Gற

.ட LH ேகா7ட .0சர ெவ+ற வைக'ம!

பட LH ெந0சி பாைவத+ ப1 மவ ெசா+னா .
ெபா- : விைடLH ஏ றி+ ெவ)கழா+ த+மி. தாைத - விைடக- LHத

விைடேபா: ெவ): க%ைடய சீவகனி+ தைத; கட)LH ைவய

ைக!ப5தா+ ேபா+= - கட)L% உலைக ைகயக! ப5தா+ ேபால; இ/Gற -

இ! பணிெமாழிைய இயப; .ட LH ேகா7ட .0சர ெவ+ற வைக' - .ட

LHத ேகா7ைட'ைடய அசனி ேவகைத? சீவக+ ெவ+றவா= ; அ! பட LH

ெந0சி+ பாைவத+ ப1 - அத /+ப LHத உ-ளைடய .ணமாைல
ெகா1ட இய)ைப'; அவ ெசா+னா - வதவ க- உைரதா க-

விளக : ப1 : ேநராராயி+ இற/ப5த), தவ0ெச3த) எ+பைவ. விைட, ஏ=

எ+பன காைள எ+A ெபாளன. சீவக+ ேதாழ க- Lழ திகHதலா விைடLH

ஏ= எ+= உவைம Gறின . ைக!ப5தா+ ேபா+= மகிH/ என! ெபா/

த+ைம விாிேதா/க. .0சார - யாைன ; ஈ15 அசனிேவக. பட - /+ப.

(208)

1059. மைறயா ேவ-வி மதிர?
ெசதீ ெகா8ேயேபா

.ைறயா க பி சீவக+

றா'> ெகாைலேவ க7

ெபாைறெயா+ றா றா! ேபாதணி
ெபா+ ெகா அைனயாைள

நைறயா ேகாைத ந+ெறன

வி+ ெறதி ெகா1டா-.
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ெபா- : மைறயா ேவ-வி மதிர? ெசதீ ெகா8ேய ேபா) - மைற வழி!ப5

ேவ-வியிேல, மதிர> G=, ெசதீயி+ ெகா8ைய! ேபா+ற; .ைறயா க பி+

சீவக+ தா' - .ைறயாத க பிைன'ைடய நைத'; ெகாைல ேவ)க1 ெபாைற
ஒ+= ஆ றா! ேபா/ அணி ெபா+ ெகா அைனயாைள - ெகாைல ேவலைனய
க1கைள', இ)லற! ெபாைற ஒ+=ேம நடதி! ேபாதணித ெபா ெகா

ேபா+ற .ணமாைலைய; நைறயா ேகாைத ந+= என - ேத+ ெபாதிய ேகாைத

ேபா+றவைள மண!ப/ ந+= எ+= ; இ+ உ = எதி ெகா1டா- - இ+ப =
விபி ெகா1டா-.

விளக : ெபா ெகாபைனயா- வினயமாமாைல எ+= நைறயா ேகாைத
.ணமாைல எ+= ந?சினா கினிய ெகா-வ . ேபாதணி ெபா ெகா :

இ)ெபா;வைம. ெகா8 - ஒ%>.. ஆ றா - ஆ றி : ெச3யா எ+A வா3!பா75
இறதகால விைனெய?ச. (209)

1060. ெபா க? சா த 2ணணி ெபாம+ ைலயாைள
ய க? ெச3த யா!பின ராகி யவ1வதா

ெபா ப Gறி! ேபா./ ெம+றா  ெக%ெக+றா

வ க மி7ட வ1பாி மாவி னவ ெச+றா .

ெபா- : அவ1 வதா - அ>. வத நா)வ; ெபா+ க? ஆ த 21 அணி

ெபாம) ைலயாைள - ெபா க?சினா க7ட!ெப ற, அணிகல+ அணித ெபாிய

ைலயினாைள; அ)க? ெச3த யா!பினராகி - அைடய? ெச3த உ=தி'ைடயவரா3;
ெபா ப Gறி - (மண0 ெச3' ெபா%ைத') அழ.ற Gறி ; ேபா./

எ+றா . - ேபாேவா எ+= Gறினவ .; எ%க எ+றா - அ>ஙனேம ெச)க

எ+றா ; அவ வ க இ7ட வ1பாி மாவி+ ெச+றா - வதவ க; ப1 ற!
ெப ற சிறத ரவி மீதிேல ெச+றன .

விளக : திமண த!பாம) 8த . க8தி ெச+றா . அ)க - அ க என

எ/ைகேநாகி வ*த/. அ).த) - த>.த). யா!பின - யா! - ெதாட மா.
ெபா ப - ெபா*6ற. வ க - .திைரயணிகலனி) ஒ+=. வ1பாிமா - வளவிய

ெசலவிைன'ைடய .திைர. (210)
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ேவ=

1061. மடைத திறதி னிையயமக7 Gறி வதா

விடைதத ேவலா .ைரதா கவ+ ெம3மகிHதா

Aட>.> ெகா8!ேபா) பவbர மா !ப வ/

தட>க1 ணவடா ய/ேக7ட: தக ெத+றா-

ெபா- : மடைத திறதி+ இையய மக- ேபசி வதா - .ணமாைலயி+

திறதாேல அவ க- இைசய மகைள ெகா5!பதாக! ேபசி வதவ க-;
விடைதத ேவலா . உைரதா . - ந0பதித ேவைல'ைடய

.ேபரமிதிரA. Gறினா .; அவ+ ெம3மகிHதா+ - அவA உ1ைமயான
மகிH?சியைடதா+; Bட>. ெகா8ேபா) பவ- ,ர ஆ !ப வ/ அ/ -

அைச' ெகா8ேபா+ற நைத ,ர ஒ*க வ/ (Gறிய) அ ெமாழிைய ; தட

க1ணவ- தா3 ேக7ட: தக/ எ+றா- - ெப>க1ணினளி+ அ+ைனயான
வினயமாமாைல ேக7ட6ட+ அவ;. அ/ தக/ எ+றா-.

விளக : மடைத : .ணமாைல. ேவலா+ : .ேபரமிதிர+. ெகா8 ேபா)பவ-:

நைத. ,ர - ஓ அ8யணிகல+. தா3 : வினயமாமாைல. அ/ தகெத+றாஎன இையக. (211)

1062. திவி கைமதா+ றிைசப/ மறித ெதா)சீ
வி கைமதா கைமதாெளன யா ெமா7ட!

ெப.> கணியி கணிேபசிய ேபதி னாளா

பக கைமத வமி தி+பட தீ க : றா .
ெபா- : திவி . அைமதா+ - திவைனயாளாகிய .ணமாைல.? சீவக+

அைமதா+ ; திைசப/ ம*த ெதா)சீ உவி . அைமதா . அைமதா- ப/ திைசயிA நிைறத பழ கைழ'ைடய, அழ.ெகனேவ அைமத

சீவகA. .ணமாைல' அைமதா-; என யா ஒ7ட - எ+= எ)ேலா

இைச'மா=; ெப. கணியி+ கணிேபசிய ேப/இ) நாளா) - வள> கணித

,ைல அறித கணி Gறிய மயக அ ற நாளிேல; பக . அைமத அமி தி+

பட தீ க) உ றா - உ1பத . தக அமி தமாகிய .ணமாைலயி+
வதைத நீக: றன .
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விளக : தி : உவமவா.ெபய . திவி .? சீவக+ அைமதா+ என வவி/
G=க. ஒ7ட - உட+பட. கணியி கணி எ+ழி +னி+ற கணி ஆ.ெபய ; ,).
ஏைனய/ - கணிவ+. ேப/ இ)நா- - மயகமி)லாத ந)லநா-; . றமி)லாத

நா;மா. பட தீ க : றா எ+ப/ திமண விழா நட/த .  ப7டா
எ+றவா=. (212)

1063. கைரெகா+ றிர>.> கட* க* ெகா15 க)ெல+
ரச> கற>க ழவிமெவ1 ச>க மா !ப!

பிரச> கல>கி ெறனமாத பிண>க ேவ7டா+

விைரெச+ றைடத .ழலாைளய9 ேவனி லாேன.
ெபா- : கைர ெகா+= இர>. கட*+ க*ெகா15 - கைரேயா5 ேமாதி

ஆரவாாி. கடைல!ேபால ழக>ெகா15 ; க) எ+ ரச கற>க - க)ெல+=

ர ழ>க; ழ6 விம - ழ6 ஒ*க ; ெவ1 ச>க ஆ !ப - ெவ1ைமயான

ச>.க- ஒ*க ; பிரச கல>கி = என மாத பிண>க - வ15களி+ திர-

மய>கிய/ என மக- ெந>க ; அ9 ேவனிலா+ - சிவAைடய ெந றி க1S.
அழி யாத காமனான சீவக+ ; விைரெச+= அைடத .ழலாைள - மண வ/
ெபாதிய Gதலாைள; ேவ7ட+ - மணதா+.

விளக : க* - ழக. க)ெல+ : ஒ*.றி!. கற>க - ழ>க. ழா - ழ என
ஈ = ஆகார .=கி நி+ற/. பிரச - வ15. பிண>க - ெந>.ப8. .ழலா- :
.ணமாைல. ேவனிலா+ : சீவக+ : ஆ.ெபய . (213)

1064. மைழெமா. ள+ன வெம+ைல மாத ந)லா
ாிைழ

றணிதா ெர%, =வ ேகா8 ெசெபா+

கைழ = தீேத+ கபா வய ைல/ I

.ைழ = காதி+ மணிெகாெபா5 நா3க னீதா+.
ெபா- : மைழ ெமா.க- அ+ன வ ெம+ைல மாத ந)லா - மைழநீாி+
.மிழிேபால வள ெம+ைலகைள'ைடய இள ெப1க- ; இைழ =

அணிதா எ%, =வ - எ)ேலா அணிகல+ அணிதவராக எ%,= மகளி ;
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ேகா8 ெசெபா+ - ேகா8 ெபா+A ; தீேத+  = கபி+ கைழ ஆ வய) -

இனிய ேதைன'ைடய  றிய க!ப> கழிகைள'ைடய கழனி Lழத ; ஐ/ I

- ஐ/ பழபதிக; ஆகிய இவ ைற ; .ைழ = காதி+ மணிெகாெபா5 -

.ைழ ெபாதிய காதிைன'ைடய மணிெகாபான .ணமாைலைய நீ வா /

ெகா5.ேபா/ ; நா3க+ ஈதா+ - .ேபரமிதிர+ ெகா5தா+.

விளக : ந)லா எ%, =வ இைழயணிதா எ%, = வ என! ெபாG=வ ந?சினா கினிய . மைழெமா.க- ைல.வைம. மாத ந)லா -

அழ. ந+ைம' உைடய மகளி . வயைல'ைடய ஐ/ பைழய ஊ எ+க.

மணிெகா : .ணமாைல. நா3க+ - .ேபரமிதிர+. (214)
ேவ=

1065. ப1ணா கிளவி! பவழ ைரெச9வா3

க1ணா கதி ெம+ ைலகா ப5ெம+ேறா-

வி1ேணா லகி+ ெனா5மி நிலதி)லா!

ெப1ணா ரமி ேத யவ+ெப றவமி ேத.

ெபா- : அவ+ ெப ற அமி / - சீவக+ அைடத அமி /; வி1ேணா

உலகி+ெனா5 இநில/ இ)லா - வானவ உலகிA இத நில6லகிA

இ)லாத; ப1ஆ கிளவி - ப1 நிைறத ெமாழிைய'; பவழ ைர ெச9வா3 -

பவள அைனய ெச9வாைய'; க1ஆ கதி ெம+ைல -க1S. நிைறத ஒளி

ெபாதிய ெம+ைலைய' ; கா அ5 ெம+ேதா- - >கிைல ெவ):
ெம)*ய ேதாைள' உைடய ; ெப1ஆ அமி / - ெப1ைம நிைறத
அமி தமா..

விளக : கிளவி - ெமாழி. ைர : உவம6. க1ணா - க1S. நிைறத எ+க.
கா - >கி). அவ+ : சீவக+. (215)

1066. ேததா ெவனவ1 ெடா5ேத+ வாிெச3ய!
ேபாதா .ழலா- ண ெம+ ைலபாய

தாதா கமHதா ம/வி1 5/ளி!ப

Nதா மவெர3 தியவி+ பமேத.
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ெபா- : ேததா என வ1ெடா5 ேத+வாி ெச3ய - ேததா எ+= வ15 ேதA

பா78ைச!ப; ேபா/ ஆ .ழலா- ண ெம+ைல பாய - மல  Gதலாளி+ இ
ெம+ைலக; பா3த*னா); தா/ ஆ கமHதா ம/வி15 /ளி!ப - தா/

நிைறத மண>கமH (சீவகAைடய) மாைலயி) ேத+ வி15 /ளிக; ஈ/ அவ

எ3திய இ+பம/ ஆ - இவ க- அைடத இ+ப வானவ ெப ற இ+ப ஆ..
விளக : ேததா - ஆளதி ெய+A இைச. அவ - ேதவ . ேததா : ஒ*.றி!.
ேத+ - வ15. வாி - பா75. அவ எ+பத ., .ணமாைல' சீவகA ஆகிய
அ9விவ எனிAமா. (216)

1067. நீ ! பவள /ைறநி திலத
மநீ ரமி தீ+ =ெகா5! பவம தா+

ைமநீ ெந5>க1 வ> க1மல>க!

ெபா+னா ராிகி1 கிணி2 ச*டேவ.

ெபா- : நீ ! பவள/ உைற நிதி) த - கட* பிறத பவளதி)

இகி+ற /! ேபா+ற ப க-; அநீ அமி / ஈ+= ெகா5!ப - அ கட*

பிறத அமி தைத தா+ ெப =தர; ைமநீ ெந5>க1 வ>க- மல>க -

ைமயி+ த+ைம ெகா1ட நீ1ட க1க; வ>க; பிறழ; ெபா+ ஆ அாி

கி1கிணி 2ச) இட - ெபா+னா) ஆன பர:ைடய கி1கிணிக- ஒ*க;
அம தா+ - ண ?சிையப ெபாதினா+.

விளக : அயி+றா+ எ+A பாடதி .! பான ண ?சி'

உடனிகH?சியா. நீ - கட). நிதிலத எ+ழி த எ+ப/ உவைம

.றியா/ வாளா எயி= எ+A ெபய மாதிைரயா3 நி+ற/. நிதிலேபா+ற

எயி= எ+க. அநீ எ+A 75 நீைர? 78ய/. அமி / - அமி தேபா+ற

ஊறைல. அம தா+ எ+ற/ இடகரட.. அாி - பர). (217)
1068. கபா களியா ைனகல கமல>கி

யேப ராிவா ெண5>க1 ைதத0சி

ெகாேப .ைழவா ெயனேக .ைழதி7டா3
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வேப யி/ைவ யகதா வழக+ேற.
ெபா- : ெகாேப! - ெகா ேபா+றவேள!; கபா களியாைன கலக மல>கி Iணி ெபா/ மதயாைன கலகியதனா கல>கி ; அஏ அாிவா-

ெந5>க1 ைத/ அ0சி - அபைனய அழகிய ெச9வாி பட த ஒளிமி.>

க1கைள 8ெகா15 ந5>கி ; .ைழவா3 எனேக .ைழதி7டா3 -

வ/கி+ற நீ (ெபா/ ேநாகினா) இவ+ இற/ப5வா+ எ+= அ-

ேநாகிைன அளிதா3 ஆதலா)) எனேக வதிைன ; இ/ ைவயகதா வழ.
அ+=, வ - இ>ஙன0 ெச3த) உலகதா வழக+= ; தியெதா
வழகமா..

விளக : இ9வா= G=த) நய!. தா வைளவா பிற . ஊ ற>ேகா) ஆகா
எ+ப/ உல. வழ.. நீல ெந5>கணா) கவ த க-வி (சீவக. 1024) எ+ப/
ெபா/ேநா.. (218)

1069. 2வா னலா7 8A72 ந=01ண
பாவா3 பைணேதா7 ரம0 சாிேதா றா-

காவா தவ-க1 ணற?ெசா) *யெவ0ெசா

ேலேவா வமி ேதா ெவனகி+ றி/ெசா)லா3.
ெபா- : பாவா3 - பாைவேய!; 2ஆ ன) ஆ78A- - மலைர'ைடய நீ

விைளயா78); பைணேதா- ரம0சாி - ெபேதாைள'ைடய ரம0சாி; 2ந=0
1ண ேதா றா- - அழகிய ந)ல 1ணதிேல ேதா)வியைட/ ; காவா/
அவ- கணஅற? ெச )*ய ெவ0ெசா) - வா3 காவாம) அவ-

க1ேணா7டமி+றி Gறிய ெகா50ெசா); இ+= என. ஏேவா அமி ேதா

ெசா)லா3 - இ+= என. /+பமாயி ேறா? இ+பமாயி ேறா ? G=வா3.
விளக : காவாத ெசா), G= இைவேயா? (சீவக. 876) எ+= ரம0சாி Gறிய/.

அதனா), அவ-, 1ண ேதா றன தீன) ஆடல (சீவக. 878) எ+= Gறேவ,

ெவ+றவ னலாட ேவ15த*+, இவ- னலா7டய / வகி+ற ேநர/
தா+ களி றிைட'தவி எதி !ப7டதனா) இ9வி+ப ெப=த*+. தா+, க1ணி+
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க18ைவ ந)ல (1884) எ+=, சால ந)லன (சீவக. 893) எ+= , உ3/ைரமி+
(சீவக. 895) எ+=> G=த*+, வா3காவா/ Gறி ெற+ப/ ெபாதா/. ஓவா
அமி / எ+= பாட. (219)

1070. ந ேறா ளவ-1 ணநல0 ெசா:வா
A றீ மறதீ மன/- ;ைறகி+றா-

ெச றா லாிதா ெச+மி+ேபா மி+றீ1டா

ெத ேற யறியாத ெவாேரைழ ேயேனாயா+.
ெபா- : ந) ேதாளவ+ 1ண நல ெசா:வா+ உ றீ - (Bைடய) அழகிய
ேதாளினளி+ 1ணதி ேக ந+ைம Gற கதினீ ; மறதீ - எ+

ந)விைனயாேல அதைன மறதீ ; மன/- உைறகி+றா- - அவ- உைடய

உ-ளதிேல வாHகி+றாளாத*+; ெச றா) அாி/ - அவ- சினதா சினதீ த)
அாி/; ெச+மி+ ! தீ1டா/ ேபாமி+ ! - இ9விடதினி+= இனி? ெச):மி+!

எ+ைனயளி தீ1டாேத ேபாமி+ ; எ ேற ! - எ+ேன !; யா+ அறியாத ஓ

ஏைழேயேனா? - யா+ Bம. வ /+பதி . வதாத அறிவி*ேயா?
விளக : ெச+மி+ என தீ15த*+, தீ1டாேத ேபாமி+ எ+றா-.

பைணேதா- ரம0சாி எ+றதனா:, ேதா றா- எ+பதனா: ஊட) ேந த/.

சீவக+ ரம0சாி ேதா றா- எ+ற/ப றி அவ- B மன/-;ைறகி+றா
ெச+மி+ ேபாமி+ எ+A இ9Qட) மிக6 B1ணிதாத) உண க. (220)
1071. Iம0 கமH2 /கி)ேசரா வைசயா
தாம பாிதா5 த1சாத திமி தி7

ேடம+ சிைலவா Sத ேலற ெநகா

காம+ கைணேய க1சிவ/ லதா-.
ெபா- : Iம கமH 2/கி) ேசரா அைசயா - அகி ைக கம% அழகிய

ஆைடைய இ=க உ5/ ; தாம பாி/ - மாைலைய அ=/ ; ஆ5 த1 சாத

திமி தி75 - 2சிய .ளி த சதனைத உதி / ; ஏம+ சிைல வா-Bத) ஏற

ெநகா - அபிைசத வி)லைனய ஒளி ெபாதிய வைத ெந றியி) ஏந
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ெநகி; காம+ கைணஏ க1 சிவ/ லதா- - காம+ கைணயைனய அழகிய
க1க- சிவக ஊ8னா-.

விளக : Iம - ந=மண!ைக. தாம - மாைல. பாித) - அ=த). ஏ - அ.
சிைல - வி). காம+கைண எ+ற/ வைத. (221)
1072. மி+ேன ாிைடயா ள8NH /மிர/0
ெசா+னீ ரவள பழ:7 ெசாாிதா ற

விநீ ரனக1 ைடவி7 டக+றி+ப

ம+னா  /மத ! ெபா5ேநா கின1மாேதா.
ெபா- : மி+ேந இைடயா- அ8NH/ இர/ - (அவ- லத) க1ட

சீவக+) மி+ ெனா. சி றிைடயாளி+ அ8யிேல NH/ ேவ18'; ெசா)நீ

அவ- அன அழ:- ெசாாி/ ஆ ற - ெசா)லாகிய நீைர அவ;ைடய அ+பாகிய
தீயிேல ெப3/ அவிதானாக; இநீரன க1ைட வி75 அக+= - இ

த+ைமயவ ைற க1களி*/ நீகிவி75; இ+ப ம+ஆ / மத !ெபா5

க1ைட ேநாகின- - இ+ப மனேத மிக நிைறத*+ களி!ெபா5

கைடகணி/! பா தா-.

விளக : மா/, ஓ: அைசக-. க1ைட எ+பைத! பி+ன> G75க; க1கேள

ேநா3 ேநா. ம/மா3 நி ற*+. இநீரன வி75. . . . .மத !ெபா5 க1ைட

ேநாகின- எ+= G75வ ந?சினா கினிய . அ+ காரணமாக! பிறதலாA
கணவA. /+பமாயிதலாA ஊடைல அ+பழ) எ+றா . அதைன
அவிதலா பணி ெமாழிைய நீ எ+றா . (222)

1073. இ+னீ ெராிமா மணி!21 கிடதீ+ற

மி+னா ாிளெம+ ைலேவ3 ம1ெம+ேறா7
ெபா+னா ெகா8ேய கழி கHஞால

நி+வா ெண5>க1 விைலயா .நிக ேத.
ெபா- : இ+நீ எாிமா மணி!21 கிட/ ஈ+ற - இனிய ப1ைடய, ஒளிவி5
மணிகல+ கிட/ உ1டாகின; மி+ ஆ இளெம+ைல - ஒளியா த

136

இளைமயான ெம+ைலைய'; ேவ3ம- ெம+ேதா- - >கிைல மய.

ெம+ைமயான ேதாளிைன' உைடய ; ெபா+ஆ ெகா8ேய !- ெபா ெகா8ேய!;
கழி+ - யா+ கழ நிைனதா) ; கH ஞால நி+வா- ெந5>க1 நிக ேத

விைல ஆ.? - கH ெப ற உலக உ+Aைடய வா7க1க;. ஒ!பா.ேமா?
ஆகா/. ஆதலா) கHத: அாி/.

விளக : நிக ேத : ஏ : எதி மைற. இ+ நீ எாி மாமணி - கா7சிகினிய

நீ ைமைய'ைடய ஒளி சிறத மணி எ+க. மி+ - ஒளி. ேவ3 - >கி). நிக ேத
எ+பதி:-ள ஏகாரைத ஆ.ேம என G78 ஆகா/ என எதி மைற! ெபாெகா-க. (223)

1074. ேதாளா ற%வி /வ ெதா1 ைடய0ெச9வா3
மீளா மணிேம கைலமி+ னி+மிளிர

வாளா மணி!2 ணவ+மாதர பாைவத+ைன

நாளா ெப றந) லமி ெத+ன நயதா+.

ெபா- : வா-ஆ மணி!2ணவ+ மாத அ பாைவ த+ைன - ஒளி ெபாதிய
மணிகலனணிதவ+ வி!275 அழகிய பாைவயாைள; ேதாளா) த%வி -

ேதா-களா) த%வி ; மீளா மணிேமகைல மி+னி+ மிளிர - நீ>காத மணிேமகைல
மி+ெனன ஒளிவிட; /வ  ெதா1ைட அ ெச3வா3 - சிவத ெகா9ைவ

கனியைனய இதைழ ; நாளா ெப ற ந) அமி / எ+ன நயதா+ - நா7 காலதிேல
ெப ற இனிய அமி த எ+ன Bக தா+.

விளக : மீளா எ+பதைன அமி /. அைடயாகி, மீளா அமி / - கட+

வா>கிவராத அமி / எ+ப ந?சினா கினிய . நயத) - ப.த) ேம =. (224 )
ேவ=

1075. சிதிர மணி.ைழ திைள. வா1க
ெதாெதாளி பவளவா ேயாவ ைகவிைன

ததாி ெந5>கணா ட+ெனா டா5நா-

விதக . ற/ விள கி+றேத.
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ெபா- : சிதிர மணி.ைழ திைள. வா- க/ - அழகிய மணி.ைழ பயி:
ஒளி'= கதிைன'; பவள ஒ/ ஒளி வா3 - பவளைத ெயா/ விள>.

வாயிைன'; ஓவ ைகவிைன - ஓவிய அைனய ஒ!பைனைய' உைடய; த/

அாி ெந5>கணா- த+ெனா5 - காெதா5 ேமா/ ெச9வாி பரவிய நீ1ட

க1ணாளான .ணமாைல'ட+; ஆ5நா- - இ>ஙன G8யா5 நாளிேல;

விதக . உ ற/ விளகி+ற/ - திறைடய சீவகA. ேந த தீவிைன இனி

உைரக!.வ/.

விளக : ஓவ ைகவிைன எ+பத . ஓைக Nைண எ+ப/ பாட. மணி.ைழ ஒ+ப/ வைக மணிகைள! பதி/! ெபா+னா ெச3ய!ப7ட காதணி. இ

ெசவிகளிA ைனத காதணிகளி+ ஒளி திைளதலா) விள>. க எ+பா ,
.ைழதிைள. வர- க எ+றா . ஓவ ைகவிைன - ஓவியேபா+ற

ெதாழி சிற!. விதக+ : சீவக+. இனி யா விளகி+ற/ விதக . ற/ எ+க.

(225)

ேவ=

1076. அெபற .சி க0ஞா+
ேறா8ய நாக நாணி

கெபறி க8ைக ேயா5

ெந3ம* கவள> ெகா-ளா

திெச3 .ழவி தி>க1

ம!பிைட தடைக நா றி?

ெபா5 வ15 பாட?

ளிெவா5 நி+ற த+ேற.

ெபா- : அ0ஞா+= அெபற) .சி . ஓ8ய நாக - நீ

விைளயா78+ேபா/, ெப=த காிய சீவகA. ேதா ற யாைன ; நாணி -

ெவ7க =; க எறி க8ைகேயா5 ெந3ம* கவள ெகா-ளா/ - க!ப
/1ட>கைள' ெந3 நிைறத கவளதிைன' ெகா-ளாம); இெச3 .ழவி

தி>க- - கிாியி7ட பிைறதி>க- ேபா+ற ; ம!பிைட தடைக நா றி -

ெகாபிேல /திைகைய வைள/ ெதா>கவி75 ; ெபா5 வ15 பாட - மத
மி.த*+ உ1ண 8யாம)  வ15 பாட ; ளிெவா5 நி+ற/ -

சினெதா5 நி+ற/.
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விளக : .சி) - ஈ15? சீவக+. அ0ஞா+= எ+ப/ ப1டறி75. நாக யாைன ; அசனிேவக. க8ைக - /1ட. .ழவிதி>க- பிைற ; இ/
ம!பி .வைம. ளி6 - சின (226)

1077. பைகற> ெகா5த ேவதி
பாிெவா5 பக5 நி ப

தைகநிற .ைழக டாH/

சாதி+வா3 நகி மி+ன!

ைகநிற /கி* ெபா+னா1
5ய)வர! ேபா/ ேவத+

மிைகநிற களி ைற ேநாகி

ேவழெம+ A ற ெத+றா+.

ெபா- : பைகற ெகா5த ேவதி+ - பைகவA. /. ெகா5த

ேவதைன!ேபால; பக5 பாிெவா5 நி ப - யாைன வத/ட+ நி ற*+;

தைகநிற .ைழக- தாH/ சாதி+வா3 நகி மி+ன - ந+னிற .ைழக- தாH/
ேதாளி) அணித சதனைத தடவி ஒளிவிட ; ைகநிற /கி*) ெபா+நா1

/ய)வர ேவத+ ேபா/ -ைகயைனய நிறைடய ஆைடயி ெபா+ அைரநா1

அைசய அரச+ வ/; மிைகநிற களி ைற ேநாகி - உய நிறைடய யாைனைய!
பா /; ேவழ எ+ உ ற/ எ+றா+ - யாைன அைடத வத எ+ென+=
பாகைன வினவினா+.

விளக : ந?சினா கினிய தாH/ எ+பதைன, களி ைற தாH/ ேநாகி

என! பி+ேன G75வ . அ9வா= G75த* ேபாத! பயA1 ெடனி ெகா-க.

ேவத+ களி= ற வத நிைலைய ேக75 வ/ ேநாகினா+ எ+= ெகா-க.
(227)

1078. ெகா றவ+ .றி! ேநாகி
.0சர! பாக+ G=

மி ெறன 6ைரத ேற ேற

னிைறவநி+ னளி னா>ெகா)

ெச றமி .ைடைம யா ெகா)
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சீவக னி+ன நாளா+

ம றித .ட சி ெச3ய

ம/மி/ ெசறித ெத+றா+.

ெபா- : ெகா றவ+ .றி! ேநாகி - அரச+ மன கைத உண /; .0சர!

பாக+ G= - யாைன! பாக+ ெசா)வா+ ; இைறவ! - அரேச!; நி+ அளி+

ஆெகா) - நி+ உட+பா78னாேலா; ெச ற மி. உைடைமயா) ெகா) -

இதனிட/? சீவக+ ெகா1ட சீ றமி.தியாேலா ; சீவக+ இ+ன நாளா) - சீவக+

நீ விைளயா7ட+=; இத . உட சி ெச3ய - இத .? சின மிக உ1டாக ; இ/
மத ெசறித/ - இ/ மதைத அடகிய/ ; இ = என உண த) ேத ேற+ -

இதைன தவிர யா+ ேவ= இத+ைமய/ என விள>க ெதளிகிேல+ ; எ+றா+ எ+=ைரதா+.

விளக : .றி! ேநாகி ெய+றா , சீவகைன .ைற Gறலாகாெதன கதிA,

அரச+ சினண / அரச+ நிைன6 மகிழ G=த*+. ம = ; விைனமா =. (228)
1079. ஈ1டழ .7ட ேபால

ெவாிெயழ திகி ேநாககி

ேகா1ட .=ப ெவேபா

ேகா.ழ  ெவ+ற /-ளி

மா1டதி) ெச3ைக LHத

வாணிக+ மகைன வ)ேல

யா18ற> கைளெவ ேனா8!
ப = தமி ென+றா+.

ெபா- : ஈ15 அழ) .7டேபால - (அ/ேக7ட அரச+) ெசறித ெந!

.1டேபால ; எாி எழ திகி ேநாகி - அன) எழ? சின/ ேநாகி ; ேகா1த

.=ப ெவேபா - மா=ப5 ேவடட+ ெச3த ெகா50 சமைர'; ேகாக.ழா
ெவ+ற/ - அரச G7டைத ெவ+றைத'; உ-ளி - நிைன/; மா1ட/ இ)

ெச3ைக ெச3த - த.திய றதாகிய ெசயைல (எ+Aட+ மா=ப5தைல)? ெச3த ;

வாணிக+ மகைன - ெச78 மகைன; வ)ேல ஆ1திற கைள ெவ+ - இ!ெபா%ேத
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ஆ1ைம? ெசைக ஒழி!ேப+ ; ஓ8! ப = தமி+ எ+றா+ - ஓ8

ைகெகா15 தா எ+றா+.

விளக : பி+ன  தா கதிய ெபாைள நி=வ நிைனத ந?சினா கினிய

ஈ15, அ ச+ ஏவ) ெச3ய ேவ15த*+, ப = தமி+ எ+= Gறேவ, அவ

க78னாெர+ற) ெபாதாைம உண க எ+கி+றன . (229)
1080. க+றிய ெவ.ளி ேவத+
கா)வ* யிைளய கா3/

ெகா+=யி ெகாணர ேவா5>

ெகா%>.ட  க1ணி மாைல

ெயா+றிய 6திர? ெச?ைச

ெயா1ணிண மீெகா டாைன

ெத+றிைச கிைறவ+ Uதி

ெசமைல? ெச+= ேச தா .

ெபா- : க+றிய ெவ.ளி ேவத+ - த%ேபறிய சீ ற>ெகா1ட ம+னAைடய ;

கா)வ* இைளய கா3/ - நைட வ)ல ஏவல சின/ ; ெகா+= உயி ெகாணர
ஓ5 - ெகா+= உயிைர ெகா15வர ஓ5கி+ற; ெகா%>.ட  க1ணிமாைல ெகா%விய .டைர க1ணியாக6 மாைலயாக6 ெகா15; ஒ+றிய உதிர?
ெச?ைச - ெபாதிய .திைய? ச7ைடயாக அணி/ ; ஒ- நிண மீெகா-

தாைன - ஒ-ளிய நிணைத ேமேல ஆைடயாக ெகா1ட; ெத+ திைச. இைறவ+

Iதி+ - G =வAைடய Iதைர! ேபால; ெச+= ெசமைல? ேச தா - ேபா3?
சீவகனி!பிடைத அைட/ LHதன .

விளக : க+=த) - தி த); காH!ேப=த), கா) - கா =மா. ெத+றிைச

கிைறவ+: G =வ+. ெசம) - சீவக+. க78ய>காரைன G =வனாக6

ஏவல கைள உயி ெகா15 ஓ5 G =வ+ Iதராக6 சீவகைன உயிராக6
ெகா-க. (230)

1081. ச1பக மாைல ேவ3/
சதன பளித தீ றி
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வி1க நா= சாதி+

வி%ைல காம வ)*

ெகா1ெட% /6 கா78

கதிைட .ளி/ ேதா1ேம)

வ1டளி ாீ+= 78

வாSத) 2!ப ைவதா+.

ெபா- : ச1பக மாைல ேவ3/ - ச1பக மாைலைய? L78 ; சதன பளித
தீ றி வி1க நா= சாதி+ - சதனைத' ப?ைச க!2ரைத' கல/

வானளாவ மண. சதன .ழபினாேல; காமவ)* வி%ைல ெகா15

எ%/ - காமவ)*யான/ சிறத ைலைய அ8யாக ெதாட>கி எ%/; உ6

கா78 - தன/ உவைத கா78; ேதா1ேம) வ1தளி ஈ+= - ேதாளி+ேம)

வளவிய தளிைர ந)கி ; கதிைட .ளி/ - கதிேல மைற/ ேபா3 ;

வா-Bத) 78 2 ைவதா+ - ஒ-ளிய ெந றீயிேல 78யாக மலமா=
எ%தினா+.

விளக : பளித - ப?ைச க!2ர. தீ =த) - 2த). வி%ைல - சிறத ைல.
காமவ)* - க பக மரதி படெமா ெபா+னிற! 2>ெகா8. அெகா8யி+
உவைத? சீவக+ .ணமாைல ைலேம) எ%தின+ எ+க. (231)
1082. ப1ண8 N% தீ0ெசா

பாைவநி+ வன!பி ெக)லா>

க1ண8 க>க ெண+A

மபறா Iணி த+னா

1Sைட மாப ேதாவா

ெத3தியா ெல>.! ெப றா3

ெப1Sைட! ேபைத ெய+ேறா
நா1 = பித றி னாேன.

ெபா- : ப1அ8 N% தீெசா) பாைவ - ப1 ேதா = அ8யிேல வண>. இனிய
ெமாழிகைள'ைடய பாைவேய !; வன!பி . எ)லா க1ண8 - அழகி ெக)லா
க1ணா8 ேபா+றவேள!; நி+ க>க1 எ+A அபறாIணி த+னா) - நி+
காிய க1களாகிய அபறாIணியி) ேநாகமாகிய அபினா) ; 1உைட
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மா ப/ ஓவா/ எ3தி - (பைழய) 1Sைடய மா பிேல ஓயாம) எ3கி+றைன;
எ>.! ெப றா3 - இதைகய அபறாIணிைய எ>.! ெப றைன ; ெப1
உைட! ேபைத ! - ெப1ைம'ைடய ேபைதேய !; எ+= ஓ நா-  =

பித றினா+ - எ+= ஒநாெள)லா பித றிெகா18தா+.

விளக : க1ணா8 எ+ப/ க1ண8 என விகார!ப7ட/. எ)லா . அழ.

இத+ைமெத+= உண /த*+ க1ணா8 உவைம ஆயி =. மா ப/ைழ என

அதி .! பி+ ஓ ஏழA விாிகேவ அஃ/ இட!ெபா;ண தி, அவ .?

ேச த ெந0சிைன உண /; அரசAைழ யிதா+ ேபால. பித றினாென+ற/

மயகதா). (232)

1083. தி>க-ேச 8யி னாA0

ெச)வி' ேபா+= ெசெபா

னி>.வா கழ* னாA>

ேகாைத' மித ேபாHதி

சி>கேவ ெற-ளி? LHத

சி=நாி .ழாதி LHதா

ர>க/ க1ட தாதி

ையயA கி+ன ெத+றா-.

ெபா- : தி>க-ேச 8யினாA ெச)வி' ேபா+= - பிைற 8யணித
ெபமாA உைமயைம' ேபால; ெசேபா+ இ>. வா கழ*னாA

ேகாைத' - ெசெபா+ த>கிய வாாி) த>கிய கழ*னாA .ணமாைல'; இத

ேபாHதி) - அம தித காலதி); சி>க ஏ= எ-ளி? LHத - சி>க ஏ றிைன

இகH/ அத+ .ைகயிேல LHத; சி=நாி .ழாதி+ LHதா - .-ளநாி

G7டேபால மைனைய வத Nர க- LHதன ; அ>. அ/ க1ட தாதி - அ>ேக
அதைன க1ட ேச8 ; ஐயA. இ+ன/ எ+றா- - சீவகA. இ>ஙன
LHதா எ+றன-.

விளக : தி>க- ேச 8யினா+ : சிவெபமா+. ெச)வி : இைறவி. அ+பினா)
இர1டற கலதிதத .? சிவெபமாA இைறவி' உவைம எ+க.
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சி>கேவ= - ஆ1 சி>க; இ/ சீவக .வைம. சி= நாி.ழா - க78ய>கார+

ஏவிய பைடஞ .ழாதி .வைம. தாதி - பணிமக-. (233)
1084. எ+றவ ;ைர!ப ேக7ேட
யி8பட ழ>கி? ெசதீ

நி+ெறாி வதைன ெயா/

நி1ைழ? சி>க ேவ=

த+=ைண! ெப7ைட ேயா5

தா+ற! ப7ட ெதாதா+

.+றிர1 8த ேபா:>

.>.ம .வ6 ேதாளா+.

ெபா- : எ+= அவ- உைர!ப ேக75 - இ9வா= ேச8 ெச!ப ேக75; .+=

இர15 இத ேபா: .>.ம .வ6 ேதாளா+ - மைலக- இர15 இதன
ேபா+=, .>.ம அணித திர1ட ேதாைள'ைடய சீவக+; இ8பட ழ>கி -

ெவ8த) உ1டாக ழ>கி ; ெசதீ நி+= எாிவதைன ஒ/ - சிவத தீ நிைலயாக

எாிவைத!ேபால ; நீ- ைழ சி>க ஏ= - ெப>.ைகயி*த ஆ1 சி>க ; த+

/ைண! ெப7ைடேயா5 - த+ /ைணயான ெப1 சி>க/ட+; தா+ ற!ப7ட/
ஒதா+ - அ/ ெவளி!ப7டைத! ேபால மண அைறயினி+= .ணமாைல'ட+

ெவளி!ப7டா+.

விளக : ெப7ைட ெய+பத . எ%/ வி1பட (சீவக. 752) எ+A
ெச3'ளிேல Gற!ப7ட/. இ>. ந?சினா கினிய பி+ன  தேகா- நி=வ,
இ9விர15 கவியி: சீவக .? சி>க ேவ= உவைம', பைகவ .

நாி'வைம'மாக Gற*+, அவரா க7டலாகாைம'ண க எ+றன . (234)
1085. ெபா+னாி மாைல தாழ!
ேபாதணி Gத ேலதி!

ப+ன மாைல யா .!

ப7டைத ெயவ+ெகா ெல+னா!

பி+ன மாைல ேயாரா-

ெபந5 . = நி+றா1
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ம+ன மாைல நாக

மைழயி8! 1ட ெதாதா-.

ெபா- : மாைல, ெபா+ அாிமாைல தாழ!ேபா/ அணி Gத) ஏதி - .ணமாைல,

ெபா+னாி மாைல தா%மா=, மல  Gதைல ைகயி) ஏதி; பி+ன ஓரா- -

(+ன யாைனைய அடகியேபா/ இவ+ வ*ைம அறிதி/) ம=ைற'
அறியாதவளா3; ப+னஅ மாைலயா .! ப7ட/ எவ+ேகா) எ+னா -

கHத காிய இய)பிைன'ைடயாA.! பிறத /+பதா+ யாேதா எ+=

எ1ணி; ெபந5. உ = நி+றா- - மி.தி' ந5>கி நி+றவ-; ம+அ மாைல

நாக மைழ இ8!1ட/ ஒதா- - (மக- திரளி)) நிைலெபற காிய இய)=

பா இ8யா) தா.1ட/ ேபால ஆனா-.

விளக : ெபா+னாிமாைல - ஒ Gதலணி. மாைலயா+ : சீவக+ ;

இய)பிைன'ைடயானாகிய சீவக+ எ+A ெபா75. மாைல : .ணமாைல.
மாைல - இய). நாக - பா. (235)

1086. க5கிய விைளய ேநா.>
க1ணிய ெபா; ெம1ணி

ய5சிைல யழல ேவதி

யாயி பக ெகாத

வி5கைண ெதாி/ தாைன

Nகற விசி/ ெவ3தா

ெதா5கழ னரல Nகி?

ெசா):மி+ வத ெத+றா+.

ெபா- : க5கிய இைளய ேநா. - அரச+ ஆைணயி க5கி வத ஏவல

ேநாைக'; க1ணிய ெபா; எ1ணி - அரச+ யாைனைய க15 ஆ1திற
கைளய கதியைத' ஒவா= சிதி/ண /; தாைன Nகற விசி/ -

ஆைடைய இனி இ=காெத+Aமா= இ=கி ; ெவ3/ஆ ெதா5கழ) நரல Nகி -

விைரவாக கழைல ஒ*க க78 ; அழல அ5சிைல ஏதி - ெவைமயாக

அ5த .ாிய வி)ைல ஏதி; ஆயி பக . ஒத வி5கைண ெதாி/ - உயிைர!
பக . தக அகைள ெதாிெத5/ ெகா15; வத/ ெசா):மி+
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எ+றா+ - வதைத G=>க- எ+றா+.

விளக : தாைன - ஆைட, விசி/ - க78. ெவ3தாக எ+ப/ ஈ=ெக7ட/. நர:த)
- ஒ*த). வத/ - நீயி வத . ற காரண. (236)
1087. அ8நிழ றக ெவ+ெற

மாைணேவ தளி? ெச3தா+

வ8மல  தாாி னா3நீ

வெகன வானி A?சி

யி8' ேம றி சீறி

யிநில0 5த ெகாத

க8மதி+ += ெம3த

கட6ளி கன+= ெசா+னா+.

ெபா- : வ8மல  தாாினா3! - ெதாிெத5த மல மாைலயா3!; எ ஆைண

ேவ/ அ8நிழ) தக எ+= அளி? ெச3தா+ - எம.! பணியி5 ேவத+ த+
அ8நிழ*ேல ெகா15 வக எ+= அ- ெச3தா+ ; நீ வக என - நீ வத-க

எ+= ஏவல Gற ; வானி+ உ?சி இ8 உ ஏ றி+ சீறி - வா+மீதி/ இ8.
இ8ேய ைற!ேபால ழ>கி ; இநில 5த . ஒத க8மதி) += எ3த

கட6ளி+ - ெபநிலைத! பற/ திாி/ 5த .! ெபாதின காவ:=

மதி)கைள' NHதிய சிவெபமாைன! ேபால ; கன+= ெசா+னா+ -

ெவ.15ைரதா+.

விளக : வ8மல தாாினா3 என6 வக என6 Gறியவ ைற

ந?சினா கினிய த பி G =. அரணாக, க7டவதவ ர+ைம உண க

எ+றா . (237)

1088. வாளி% . ற க1ணாவைல நய/ ேவத+

ேகாளி% . ற பி+ைற
வெகன வானி A?சி

146

னாளி% . = NHவ

தி+=ெகா னத தி1ேட

ேதாளி% . ற ெமா3ப

ப1ெணன? ெசா)* னாேன.

ெபா- : வா- இ%. உ ற க1ணா- வைல நய/ - வாைள ெவ+ற

க1ணா- விசையயி+ இ+பைத விபி ; ேவத+ ேகா- இ%. உ ற பி+ைற

- ச?சத ம+ன+ த+ ெகா-ைகயி பிைழத பிற.; ேகாெதாழி) நடா/கி+றா+
- அராிைம எ3தி ஆ-கி+ற க78ய>காரனி+ ; நா- இ%. = NHவ/

இ+=ெகா) - வாHநா- வ%வி NHவ/ இ+=ேபா: ; நத! ேதா- இ%. ற

ெமா3ப! - நத7டேன! பிற ேதா-க- பி+A= வ*ைமயேன!; தி1ேத ப1

என? ெசா)*னா+ - தி1ணிய ேதைர! ைனக எ+=ைரதா+.

விளக : ேதா- இ%. ற எ+பத ., க78ய>காரனி+ ேதா-க- இ%. றன
எ+= G=வ ந?சினா கினிய . ம = அவ , வாளி%. ற க1ணாஅன>கமாைல என ெகா15 அன>கமாைலைய' விபி

எ+ைனெயாழியத ேன அரச+ ெதாழிைல நடதி வகி+றா+. எ+=

க78ய>கார+ சீவகைன Gறியதாக6 உைர!ப . எனிA, ேம Gறிய

ெபாைள' ஒ!வ (238)

1089. ேவெதா5 மா= ேகாட)

விளி. றா ெதாழில தா.>

கா3தி5 ெவ.ளி நீகி

ைகக78 யிவைன '3தா

லா3த5 மழ சி நீ>.

ம/ெபா ெள+= ந)ல

சா/ைட மா ப+ றாைத

த+மன திைழகி+ றாேன.

ெபா- : ேவெதா5 மா=ேகாட) விளி. றா ெதாழில/ ஆ. - அரசெனா5
மா=ப5த) ெக5தலைடதா ெதாழிலா., (ஆைகயா)) ; கா3தி5 ெவ.ளி

இவைன நீகி ைகக78 உ3தா) - கா' ெவ.ளிைய இவனிடமி/ நீகி

ைகைய! ேபா ெதாழி) ெச3யாதவா= க78 இவ க;ட+ ேபாகவி7டா); ஆ3/
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அ5 அழ சி நீ>. - இவ+ ெச3தவ ைற ஆரா3/, இவைன வ/

ெவ.ளிைய அரச+ நீ>.வா+ ; அ/ ெபா- எ+= - அ/ேவ ெச3ய தக/

எ+=; ந)ல சா/ உைட மா ப+ தாைத - ந)ல சதன அணித மா பA.

தைத; த+ மன/ இைழகி+றா+ - (சீவக+ ேபா ேகாலைத' நத7ட+
ேத ெகா15வர? ெச+றைத' க15) த+ உ-ளேத நிைனகி+றா+.

விளக : ைகக78 எ+பத . ைகைய ெதாடரா பிணி/ எ+= ெபா-

ெகா-ளலாகா/ எ+=, தைடெச3/ எ+ேற ெபா- ெகா-ளேவ15 எ+=

ந?சினா கினிய க/கிறா . அத ேக பேவ +ன ! பலவிட>களி: (சீவக.

1079, 1084, 1087) த க/. அர1 ெச3/ வ/ளா .
ஈ15 அவ G= விளக :

ைகக75தைல!, பாைப வாைய க78 = எ+றா ேபால ெகா-க. /றவி+

க1ேண சீவக+ அற>ேக7ட பி+ன , ெதா)ைலெய பிறவி' ெதா.த பாவ -

வ)ைலேய பணிமின அ8க- எ+= (சீவக. 2849) சாரணைர ேக7க, அவ

பாவ> G=கி+றவ , தாமைர தடைற N கிைவ தட>க- அ)லேவ வடைல

ெயனநடா3 வ8! பால - /டAறீஇ ஓபினா (சீவக. 2863) எ+=, ைலேமேல
வள தா க- எ+= Gறி!, பவணமா ேதவ+ த+ மக+ அேசாதரைன ேநாகி
G=கி+றானாக தா G=கி+ற கால/, கிைள!பிாி வ0சிைற யிர15>

ேக78ேய) (சீவக. 2897) எ+=, 2ைவ கிளி ேதாைகண அ+னெமா5 ப+மா -

யாைவ அைவ த கிைளயி+ நீ>கியழ வா>கி - காவ) ெச3/ ைவதவ க- த

கிைளயி+ நீ>கி! - ேபாவ (சீவக. 2875) எ+= காவ) ெச3/ ைவதா எ+=

GறினைமயாA, ம+னா பிாிதா3 பிாிதா3 சிைற ைவததனா - ெபா+னார

மா ப! சிைற!ப7டைன ேபா:ம (சீவக. 2860) எ+= தா GறினைமயாA சாரண
பாவ> G=கி+ற இட/, அ+ன! பா !ைப க78னா எ+= Gறாைமயி+,

ஈ15 க751ண ேவ15 பாவ ஆ18+ைம உண க. இ? சமயதா பிற.

சி=கா ெபகா ைற பிறH/ வாரா (நால8. 110) எ+றதனா: உண க.

அ+றி' தச.மார சாித/- அ+ன! பா !ைப ,*75 காைல க78ன

பாவதா பி+, ெவ-ளி வில>. கா* கிடத/ எ+= ஆசாாியத18 Gறிய
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வா றாA உண க. அ+றி', அரச+ ைகெகா15 வர? ெசா+னவைன, அவ

அவ+ Gறியவாேற ைகெகா15 ேபாயினாெர+னேவ ேவ15 ஆதலாA

அவ க- அவைன, வ8மல  தாாினா3 நீ வக (சீவக. 1087) என! கH/ இர/

ெகா1டைமயாA, சி>க ேவெற-ளி? LHத சி= நாி .ழாதி LHதா (சீவக.

1083) எ+=, அ5* க1ட மா+ேபா) ஆற) ஆயினாேர (சீவக. 1137) எ+=,
மி+னில> ெகயி = ேவழ ேவழதா ைட/ (சீவக. 1154) எ+A> கவியி),
எ+ைனயி கிமி ெகா+= எ+= Gறியி!பதா:, ,ர திதி? ேச த

Bதிவிர) ெநாத (1111) எ+ற த . ேதாைளய+றி, விரைல க78னாெர+=
Gறேவ15தலாA, ஆசிாிய+ G = .ரவ G = மனைத! ேபா
ெச3யாம பிணித*+, இைளய காவ) ெச3/ ெகா15 ேபானா எ+றேல

ேதவ . கெத+=ண க. ஊ+பிற> ெகாளி ேவலா+ ஓ / த+

உவாதிெசா)லா) - தா+ ற>க7ட!ப75 (சீவக. 1090) எ+=, ஈ+ற தா3தைத
ேவ1ட இ9விட உ றெத+றா), ேதா+ற: கா1ைம .+றா ெத+றெசா)

இமிழி 278 (சீவக. 1091) எ+=, ேதவ மனைத இ=க! பிணிதைம ேதா+ற
க78 எ+=, 278 எ+= ெச3'- ெச3தைம பறறி கதியா இைடயிைடேய
பா8யி7ட ெச3'7களி:, அ!ெபா- தர க78ெய+= ெச3'- ெச3தா எ+=

உண க. அ+றி' சிைற ெச3த) எ+A ெசா . காவ*5தேல

ெபாளாெம+=. ேதவ தாேம, காவ) ெச3/ ைவதவ க- எ+=

Gறியவா றாA க7டெல+A ெசா . மனைத இ=க! பிணித) எ+=

ெபா- ெகா-க.

ந?சினா கினிய இ/ைணயாA> Gறிய க/ ேதவ  கி.ேம ,

ற>க75!பா5 (சீவக. 1090) ேதாளிைண கழ:ைடயிைனயவ க?சி+ விக*+
(1092) எ+பன ேபா+= திறபட க75த) எ+ற ெபா-பட? ெச3'- ெச3யா
எ+ேற ெகா-ள) ேவ15. ேம: இ,லாசிாிய சீவக+ +ன  த+

ஆசிாியனாகிய அ?சணதி . வா3 ேந தைம. இண>க ஈ15 சி= நாி

.ழாதா சி>ேவ= க751டா ேபா+= அழ?சியி+றி அட>கினா+ என அவ+
சா)ைடைமைய கா7டேவ இநிகH?சியிைன! பைடகி+றாராதலாA

ஓரா1டள6 இ9வா= அழலாதட>.தேல சீவக .! ெபைமயாதலாA ேதவ
ெவளி!பைடயாக Gறியப8 க78? ெச+றா எ+பேத சிற!பாத: அறிக. இ

கதிைன அ5த ெச3'ளாA உண க. தம+ பா0சா*ைய /கி:ாித
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ெபா%/ அறதி கட>கி வாளாவிதா ேபா+றெதா ெப0 சிற!ைப இதனா)
ஆசிாிய சீவகA. G75கி+றா . (239)
1090. ஊ+பிற> ெகாளி ேவலா

ேனா /த Aவாதி ெசா)லா

றா+ற> க7ட! ப75

த+சின தணி/ நி ப

ேத+பிற> கல>க+ மாைல?

நைத' /ைணவ+ றாA>

ேகா+ற> கா!ப? ேசற)

.ணெமன Gறி னாேர.

ெபா- : ஊ+ பிற>. ஒளி ேவலா+ - ஊ+ விள>கி ஒளிெச3 ேவலானாகிய
சீவக+; ஓ / த+ உவாதி ெசா)லா) தா+ ற க7ட!ப75 - தா+

ஆசிாியA. ேந த நிைலைய உண / த+ெம3 க7ட!ப75 ; த+ சின தணி/

நி ப - த+ சீ ற ஆறி நி+றேபா/; ேத+ பிற>. அல>க) மாைல? நைத'

/ைணவ+ தாA - ேத+ விள>கி அைச' மாைலயணித நைத' அவகணவA; ேகா+ற கா!ப? ேசற) .ண என Gறினா - அரச+ கா!ப?

ெச):த) .8க7. .ண எ+= ெசா)*ன .

விளக : +ன அக!ெபாேள நிகHதினவ+ பைகவைர க15 ற!ெபாநிகHத கதியதைன ஆசிாிய+ G = விலகி ெற+ப/ ேதா+ற ற
க7ட!ப75 எ+றா . அ? ெசா) அாிய ெதா+றைன விளகி =. இ>.

ந?சினா கினிய , ற க7ட!ப75 எ+பத . Nர பிணி!1ண!ப75 எ+=
ெபா- G=கி+றா . (240)

1091. ஈ+றதா3 தைத ேவ1ட
வி9விட  ற ெத+றா

ேறா+: கா1ைம .+றா

ெத+றெசா) *மிழி 278

+றைன /லக ெம)லா

78A . மா ற)

வா+ற மாாி வ1ைக

மதவ* பிணிக! ப7டா+.
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ெபா- : ஈ+ற தா3 தைத ஏவ இ9இட உ ற/ எ+றா) - ெப ற அ+ைன'

தைத' ஏவியதா) இ /னப ேந த/ எ+ற/ உலக Gறி+ ; ேதா+ற:.

ஆ1ைம .+றா/ - நின. Nர மாறா/ ; எ+ற ெசா) இமிழி+ 278 - எ+=
ெப ேறா Gறிய ெசா)லாேல கயி=ேபால க7ட!ப75; += உலகைன/

எ)லா 78A - +றாகிய உலக அைன/ அ>.-ள எ)லா தாகிA

; . ஆ ற) - அவ ைறெய)லா ெக5. ஆ றைல'ைடய; வா+த மாாி

வ1ைக மதவ* - க பக தைவ' மாாிைய' நிக . வ1ைகயிைன'

உைடய ெபவ* பைடத சீவக+ ; பிணிக!ப7டா+ - க7ட! ப7டா+.

விளக : இ+ : உவம! ெபா. இ>., அ? ெசா) கயி றா பிணிதா ேபால

மனைத! பிணித/. ஈ15, இவ க78 றில ெரனேவ இைளயரா+ (ஏவலரா))

ேம க7டலாகாைம' உண க எ+= உண க எ+ப ந?சினா கினிய . (241)
ேவ=

1092. .ழ:ைட? சிகழிைக .மர+ ேறாளிைண
கழ:ைட யிைளயவ க?சி+ Nக*

னழ:ைட கட6ைள யர6 ேச ெதன

விழ6ைட /நக விலாவி கி+றேத.

ெபா- : .ழ:ைட? சிகழிைக .மர+ ேதாளிைண - .ழ சியாகிய

8யிைன'ைடய சீவக+ ேதாளிைணகைள ; அழ) உைட கட6ைள அர6

ேச ெதன - ஞாயி ைற! பா ேச தா ேபால ; கழ) உைட இைளயவ க?சி+
Nக*+ - கழலணித ஏவல க?சினா க78யதா) ; விழ6ைட /நக

விலாவிகி+ற/ - திவிழா ம*த பழபதி அழாநி+ற/.

விளக : இ>. நசசினா கினிய , Nக*+ எ+பதி:-ள இ+: உவம!ெபா

எ+= பா ஞாயி ைற ஒளி .ைறய மைறதா ேபால இவ இவ+ ஒளி

.ைற'மா= சிைறயாக ெகா1டாெர+க. மனைத இ=க! பிணிகேவ ேதாைள!

ேபா ெதாழிைல விலகி றா எ+= விளக> G=வ . ம = அவ , .மர+

ேதாளிைணகைள .ரவ அ>ஙன> க?சி75 க78னா ேபால! ேபா ெதாழி)
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ெச3யாதப8 விலகினா களாக, வத இைளயவ ஞாயி ைற அரவ ேச ெத+ன?

ேச த*+ எ+= ெபா- G=வ . (242)
ேவ=

1093. ேதாளா / ெதா+ைல ேகா75 /ய+/
வாளா 1க1 வதிழி / மிைவசித

காளா3 நபி சீவக சாமி ெயனந றா3

மீளா /+ப நீ-கட+ மி+னி+ மிைசNHதா-.
ெபா- : ேதா- ஆ / - ேதாளி) அணித /க;; ெதா)ைல

ேகா75 /ய) / - திய ைல? சிகரதிேல அைச' வடதி:-ள

/க; ; வா-ஆ உ1க1 வ/ இழி/ - வாளைனய ைம'1ட

க1களி*/ வ/ சி/ க1ணீராகிய /க;; இைவ சித - (ஆகிய)
இைவ சி/ப8 ; காளா3! நபி! சீவகசாமி ! என - காைளேய ! நபிேய !

சீவகசாமிேய ! எ+= கதறி; மீளா /+ப நீ-கட) மிைச - மீளம8யாத /+பமாகிய
ெப>கட*ேல; மி+னி+ - மி+ேபால; NHதா- - வி%தன-.

விளக : மக!ெப = தி தாளாத*+ ெதா+ைல எ+றா . ெதா+ைமைய

/க;. G75க எ+ப ந?சினா கினிய . ம =, மீளா எ+பத . மீ15

எ+= ெபா- ெகா15 காாியதி+ ேம ெச+ற க/ மீ15 எ+=,
/+பமாகிய கட) - அ%கி+ற மக7 ெடா.தி எ+= உைர!ப . (243)
1094. பாலா ராவி! ைப/கி ேலதி! படநாக

ேபாலா ம). ெபா ெறா8 2>க7 .ணமாைல

ேயலா ேதலா ெதெப மாA கிஃெத+னா

,லா ேகாைத B>ெகாி வா3!ப7 ட/ெவாதா-.
ெபா- : பா)ஆ ஆவி! ைப/கி) ஏதி - பாலாவி ேபா+ற தாைடைய ஏதி ;

படநாக ேபா) ஆ அ).) - நாகதி+ பட ேபா+றைமத அ).ைல' ;

ெபா+ெதா8 - ெபா+ வைளயைல'; 2க1 .ணமாைல - அழகிய க1கைள'
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உைடய .ணமாைல ; எெபமாA. இஃ/ ஏலா/ ஏலா/ எ+னா - எ உயிைர

காத Bம. அதனா) இ தீ>. வத) தகா/ தகா/ எ+= லபி ; ,) ஆ

ேகாைத B>. எாிவா3!ப7ட/ ஒதா- - ,* ெபாதிய மல மாைல வி%>.
தீயிேல NHத/ ேபா+றா-.

விளக : பாலாவி - பா*) எ%த ைக : பானீ ெந5>கட பனிநாெள%த -

ேமனீ ராவியி+ ெம)* தாகிய - க%ம8 க*>க (ெப>கைத. 2.7 : 154-6)
எ+றா பிற. (244)
ேவ=

1095. எாிதவH .+ற /?சி யிெபாறி கலாப ம0ைஞ
யிாிவன ேபா+= மாட தி):ைற ெத3வ ம+னா

பாி6= மனதி ேனா8! ப7டைத 'ண / ெபா றா

ராி'றH ெமா3ப ேவாெவ+ றா.ல! 2ச) ெச3தா .
ெபா- : எாிதவH .+றத/ உ?சி இ0சிைற கலாப ம0ைஞ இாிவன ேபா+= ெந!! பரவிய மைலயி+ உ?சியிேல ெப -ளிகைள'ைடய கலவ>ெகா1ட
மயி)க- ெக7ேடா5வன ேபால ; இ)உைற ெத3வ அ+னா - N75 ெத3வ

ேபா+ற மகளி ; பாி6= மனதி+ மாட/ ஓ8 - வத உ ற மன/ட+

மாடதி . ஓ8 ; ப7டைத உண / - நிகHதைத அறி/ ; ெபா+தா அாி உறH

ெமா3ப ! ஓ! எ+= - ெபா+மாைல அணித சி>க ேபா+ற வ*மி. ேதாளாேன!

ஓ! எ+=; ஆ.ல! 2ச) ெச3தா - வதைத'ைடய ஆரவாரைத '1டாகின .
விளக : இெபாறி - ெபாிய -ளிக-. கலாப - ேதாைக. ம0ைஞ - மயி).

இாிவன - ெக7ேடா5வன. இ):ைற ெத3வ - இ)ல>களிேல உைறகி+ற

ெத3வ. அாி - சி>க உறH : உவம6. ஆ.ல!2ச) - /+ப ஆரவார. (245 )
1096. க>ைகயி+ ழியி ப7ட
காம பிைணயி+ மாHகி

ய>கவ  . ற /-ளி

யவலநீ ர%/ கி+ற

.>.ம ெகா8ேயா ேடதி

ேகாலN றித ெகாைம!
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ெபா>கிள ைலயி னா .!

லவல னிதைன? ெசா+னா+.

ெபா- : க>ைகயி+ ழியி) ப7ட காம பிைணயி+ மாHகி - க>ைக நீ 

ழியிேல அக!ப7ட அழகிய ெப1மா+கைள!ேபால வதி; அ>. அவ .

உ ற/ உ-ளி - அமாடதிேல நைத தலாயிேனா . ேந த /யரைத

எ1ணி ; அவலநீ அ%/கி+ற - கவைல நீாிேல அ%திய; .>.ம ெகா8ேயா5

ஏதி - .>.மைத' ெதா3யி ெகா8ைய' ஏதி ; ேகால N றித - அழ.

ெத3வ N றித ; ெகாைம ெபா>. இளைலயினா . - பத

இளைலயாராகிய றமகளி . ; ரவல+ இதைன? ெசா+னா+ - சீவக+

இதைன Gறினா+.

விளக : வத இைளயைர ெகா)லா/ வி5த* ரவல+ எ+றா . க>ைக

நீ ?ழி - /+பதி .வைம. காமபிைண - வித . காரணமான ெப1மா+.

அவலநீ எ+ழி நீ கட) எ+A ெபா75. ேகால - அழ. ெத3வ. ெகாைம

- ெபைம. ரவல+ - இகH?சி'மா. (246)

1097. க75யி லனத ேபால கதிக;7 ேடா+= மா=
வி75யி ேபா. மா= N5ெப =ய மா=

7பட 6ண த யாேன '-.ைழ /க) ெச)ேல

ென7பக வைன/ மா வ ேமதேம யிர>க) ேவ1டா.
ெபா- : க1/யி) அனத ேபால கதிக;- ேதா+=ஆ= - க1Sறக
விழி! ேபால! பல பிறவிகளிA பிற.ப8'; வி75 உயி ேபா. ஆ= -

உடைலவி75 உயி ேபா.ப8' ; N5ெப = உய ஆ= - Nடைட/

ேமப5ப8'; உ-பட உண த யாேன - மன ெபாத அறித யாேன; உ-

.ைழ/ உக) ெச)ேல+ - மன>.ைழ/ உக* ேபாேக+ ; ஆ வ எ-பக6

அைன/ ஏகேம - ஆைச எ-ளி+ பிளவ9வளேவ எனிA /+பேம ; இர>க)
ேவ1டா - (எனேவ) வத) ேவ1டா.

விளக : க1/யி) அனத ேபால வி75 உயி ேபா.மா= என மாறி

க1/யி:த . காரணமான உறகேபா+= உயி இ96டைல வி75!
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ேபாப8' அ96யி மீ15 விழித)ேபா+= பிற.ப8' என அனத ேபால
எ+றைமயா7ல விழி!!ேபால என வவி/! ெபா- Gறேல ந+=. இேத
ந?சினா கினிய க/. அனத - உறக. இதனா) இ+ப

/+பமிர18ைன' சமமாக ஏ =ெகா-; சீவக+ மனநிைலயிைன ஆசிாிய

உண /கி+றா . ெம3தி!பத ேமெவ+ற ேபாதிA, இதி/றேதெக+ற
ேபாதிA, சிதிரதி னல தெச தாமைர, ஒதித கதிைன உ+Aவா-,

என கபநாட இராம+பா) இ!ெபைமைய கா75த) உண க.
உற>.வ/ ேபா: சாகா5 உற>கி.

விழி!ப/ ேபா: பிற! (.ற- - 339).
எ+A தி.றைள இதேனா5 நிைனக. (247)
1098. ந+மணி யிழத நாக
ந)*ள ப8ய ேபால

வி+மணி யிழத சாபி

யிநில மிவ க ெள3த

மி+னணி மதிய> ேகா-வா3

விபிைட நட!ப ேதேபா

க+மணி 'மி% 2ணா+

கைடபல கட/ ெச+றா+.

ெபா- : க)மணி உமி% 2ணா+ - (இ>ஙன அறி6ைர Gறியபி+) க)*
பிறத மணிகளி+ ஒளி'மி% அணிகலAைடயா+ ; ந)மணி இழத நாக

ந)இளப8ய ேபால - அழகிய மாணிகைத இழத அழகிய நாகாிள மகளிைர!
ேபால ; இவ க- இ)மணி யிழ/ சாபி இநில எ3த - உற6 மகளி

சீவகைனயிழ/ வதி நிலதிைட மய>கி Nழ ; மி+ அணி மதிய ேகா-வா3

விபிைட நட!பேத ேபா)-ஒளி யணித தி>க- பாபாகிய ேகாளா ப ற!ப75
வானிைட ெச)வேத ேபா) ; கைடபல கட/ ெச+றா+ - த+ மைனயி+ பல
வாயி)கைள' கட/ ெச+றா+.

விளக : ேகா- - பிறேகா-க;மா ; பாிேவ8!மா. Nர களா க7515
ெச)வதா பாப றிய தி>க;, Nர க- Lழ ந5ேவ ெச)வதா ேகா-க-
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LHத தி>க; பாிேவ8!ைடய தி>க; உவைம. இள பி8ய எ+பIஉ

பாட. ந?சினா கினிய உற6 மகளி இநில எ3த க15 அறி6ைர Gறியதாக
இ ெச3'-கைள' ெதாடராகி மா7ேட= ெச3வ . (248)
ேவ=

1099. ெவதன மனெமன ெவ-ைளேநாகி+ -ெளயி
ற/வ ! பவளவா யமழைல யி+ெசாலா

ப/பாைவ ைப>கழ>. ைபெபா+ றி) சி றி:1

ெணா/ைவ/ ,ரெமா *!பேவா8 ேநாகினா .

ெபா- : ெவ-ைள ேநாகி+ - எயி = அ /வ பவளவா3 அ மழைல

இ+ெசாலா - வ0ச இ)லாத ேநாகிைன' Gறிய ப கைள' சிவத பவள

வாைய' மழைலயான இனிய ெமாழிைய' உைடய ேபைத! பவ மகளி ; மன

ெவதன என - இ மகளிாி+ உ-ள>க- வதின எ+= க1டா G=மா=; ப/
பாைவ ைப>கழ>. ைபெபா+  றி) - ப/ பாைவ' கழ>. சி=

ள.மாகியவ ைற; ெநா/ சி றி:- ைவ/ - வதி தா க78ய சி றி*)

ைவ/ வி75; ,ர ஒ*!ப ஓ8 ேநாகினா - ,ர லப ஓ8வ/ பா தன .
விளக : ெவதன மனெமன மகர>க- சத ேநாகி விாிதன. ெவ-ைள
ேநா. : உ-ெளா+= ெகா-ளாத ேநா. (249)

1100. ம)*ைக ம*தமாைல ேசாரவா த .1டல
வி)வில>க மி+Aேகா7ட Nைணவி75 ெவ3/ரா

ெயா)ெலன? சிலபர ற Nதிம)க ேவா8னா

சி)ண> கிளைல? ெச%மல  தட>கணா .
ெபா- : சி) ண>. இளைல? ெச%மல  தட>கணா - சில ேதம)க- பரத

இளைலைய' ெச%மலரைனய ெப>க1கைள' உைடய ெப/ைப! பவ
மகளி ; ம)*ைக ம*த மாைல ேசார - ம)*ைக மல நிைறத மாைலக- ந%வ;
ஆ த .1டல வி)வில>க - ெபாதிய .1டல ஒளி Nச ; மி+A ேகா7

Nைண வி75 - ஒளி ெபாதிய ேகா5 எ+A உ=!பிைன'ைடய Nைணைய
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வி75 ; ெவ3/ உரா3 - விைர/ பரவி ; ஒ) என சில அர ற - ஒ)ெல+A
ஒ*'ட+ சிலக- ஒ*க ; Nதி ம)க ஓ8னா - ெத நிைறய ஓ8வதன .

விளக : ேகா7ட - ேகா7ைட'ைடய; ேகா5 - த15. வி) - ஒளி. சி)ண>. சிலவாகிய ேதம). (250)

1101. ெந3தைல க>.ழ னிழ+ெற தைலதர
தைல திளைல க0சிவ தலமர

ைகதல> க5த8த ப/நீகி வதவ1

ைமதைல ெந5தட>க1 ம>ைகய மய>கினா .

ெபா- : ைமதைல ெந5தட க1 ம>ைகய - ைம தீ78ய நீ1ட ெபாிய

க1கைள'ைடய ம>ைக! பவதா ; ெந3தைல க>.ழ) நிழ+= எ/

அைலதர - %. 2சிய காிய .ழ) பிடாிேல ஒளிNசி அைலய ; இளைல க

சிவ/ / அைல/ அலவர - இளைல க சிவக / வட அைல/

அைசய; ைகதல க5/ அ8த ப/ நீகி வ/ - ைகக- க5க விைரத8த

பைதவி75 வ/; அவ1 மய>கினா - சீவக+ வ ெந றியிேல மய>கி
நி+றன .

விளக : சிவ/ - சிவக, க5/ - க5க ; எ?சதிாிக-. ெந3 - %.. .ழ) -

Gத). எ/ - பிட . தைலதலா+ எ+க. க5/ - க5!ப. அவ1 அ9விட/. (251)

1102. ேகாைதெகா1ட 20சிைக ெகாைமெகா1ட ெவைல
மா/ெகா1ட சாயல மடைதய மன>கசி

ேதாத /.!பேபா :1க1ெவ பனி'.

தியா/ெச3க ைமயெவ+ ற+மி கர றினா .
ெபா- : ேகாைத ெகா1ட 20சிைக - மாைலயணித Gத*ைன' ; ெகாைம

ெகா1ட ெவைல - பத வி!275 ைலகைள' ; மா/ ெகா1ட சாய*+
- காத) ேதா+= ெம+ைமயிைன' உைடய; மடைதய - மடைத! பவ
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மகளி ; மன கசி/ - உ-ள உகி ; ஓத / உ.!பேபா) உ1க1

ெவபனி உ./ - கட) /கைள? சி/த) ேபால ைமயி1ட க1களினி+=
ெவ/பிய பனி /ளிகைள? சிதி ; யா/ ெச3க ஐய! எ+= அ+ மி.

அர றினா - யா>க- யா/ ெச3ேவா? ஐயேன! எ+= அ+பி+ மி.தியா)
அ%தன .

விளக : 20சிைக - மயி 8. ெகாைம - ெபைம. மா/ - காத). ஓத - கட);

இ/ க1S.வைம. / - க1ணீ  /ளி.வைம. உ1க1 - ைம'1டக1.

ெச3க : த+ைம! ப+ைம. (252)

1103. ெசெபாேனாைல Nழ60 ெச3கல>க- சித6
மெபா+மாைல ேயாடைச தவிH/Gத) ேசார6

நபA ற ெத+ெனனா நாடக மடைதய

ெவபிNதி ேயா8னா மி+னின+ன B1ைமயா .
ெபா- : மி+னி+ அ+ன B1ைமயா நாடக மடைதய - மி+ ேபா+ற

B1ணியரான நாடக மடைதய ; ெசெபா+ ஓைல Nழ6 - ெபா+ ஓைல

(காதி*/) Nழ6; ெச3கல+க- சித6 - அணிகல+க- சிதற6; அ ெபா+

மாைலேயா5 அைச/ அவிH/ Gத) ேசார6 - அழகிய ெபா+னாி மாைல'ட+
அவிH/ அைச/ Gத*) ேசா / ேபாக6 ; நப+ உ ற/ எ+ எனா ெவபி

- சீவக+ உ ற /+ப எ+ேனா எ+= வதி ; Nதி ஓ8னா - ெதவிேல
ஓ8வதன .

விளக : நப+ : சீவக+. ந - நைச. பிறரா) விப!ப5பவ+ எ+ப/

ெபா-. ந ேம6 நைசயா.ேம எ+ப/ ெதா)கா!பிய (உாி - 33). நாடக

மடைதய - விற*ய . மி+னின+ன - மி+னைல ஒத. நாடக மடைதய எ+ழி
மகரெவா = வ1ண கதி ெகடா/ நி+ற/. (253)

1104. 2வல த தாாினா+ ெபா வா5 மாயி8
ேபா6ட வா%யி ெபா+=நீ' மி+ெறனா

Nகலத ம0ைஞேபா) ேவென5>க ணீ ம)க

வா.ல தாிைவய ர9வயி ற/கினா .
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ெபா- : Nகலத ம0ைஞ ேபா) - ெக5தி' ற மயி) ேபால ; ஆ.ல/ அாிைவய
- வத ற அாிைவ! பவ மகளி ; 2 அல த தாாினா+ - மல மல த

மாைலயா+; ெபா  வா5 ஆயி8+ - அழ. ெக5 எனி+; உடவாH உயி !

ேபா - உடபி) வா% உயிேர! நீ ேபா ; நீ' இ+= ெபா+= - (உடேப!) நீ'
இ!ெபா%/ அழிவாயாக; எனா - எ+=ைர/ ; ேவ) ெந5>க1 நீ ம)க -

ேவலைனய ெந5>க1க- நீைர? ெசாாிய; அ9 வயி= அ/கினா - அழகிய

வயி றிேல அ8/ெகா1டன .

விளக : ெபா  - அழ.. உட உயி எ+Aமிர15 விளி. உடேப நீ ேபா ;
உயிேர நீ' ெபா+= என மா=க. ெபா+=த) - இறத). N - /+ப. ஆ.ல /+ப. அாிைவ - ஈ15! பவ!ெபய . அ வயி= எ+ழி. அ - அழ.

எ+Aெபா75. (254)

1105. ேத+ம*த ேகாைதமாைல ெச3கல ./ரா3
கா+ம*த காமவ)* ெய+னத+ன ராயேரா

பா+ம*த ெவைல! ைப/கி லாிைவய

,+ம*த B1S! ேநாவவ/ ேநாகினா .
ெபா- : பா) ம*த ெவைல! ைப/கி) அாிைவய - பா) நிைறத ெவ9விய

ைலகைள' ைப/கிைல' உைடய அாிைவ! பவ மகளி ; ேத+ ம*த

ேகாைத மாைல ெச3கல உ./ உரா3 - ேத+ நிைறத மல மாைல, ம ைறய
மாைலக-, அணிகல+க- ஆகியவ ைற? சிதி! பரவி; கா) ம*த காம வ)*

எ+ன/ அ+னரா3 - கா = மிக காம வ)* ேபால அைச/; ,) ம*த B1
B! ேநாவ வ/ ேநாகினா - ,ைல! ேபா+ற ெம)*ைட வத வ/
பா தன .

விளக : கா+ம*த ெபா%/ காமவ)* எ>ஙன அலம அ>ஙன அலம/
எ+ப/ க/. அேரா : அைச. அாிைவ! பவமகளி ஆக*+ மக!ேப=ைடய

எ+ப/ ேதா+ற பா+ம*த ெவைல அாிைவய எ+றா . B! - இைட. (255 )
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1106. மாதரா க- க பிA. ைடதமா மணிகைல
தீதிலார , ெப3வா சித /ேபாக? சி/வா

ேபா/லா மல>கலா++ ேபா/2 ெதாிைவய

ராதகா ெதனகல>கி ய9வயி ற/கினா .

ெபா- : 2ெதாிைவய மாதரா க- க பிA. உைடத மாமணிகைல - அழகிய
ெதாிைவயராகிய ெப18 க- த க பிA. ேதா ற மாமணி க கைள; தீ/

இ)ஆர ,) ெப3வா - . ற இ)லாத மாைலயாக ,*ேல ேகா/

ெகா18தவ க-; சித /ேபாக? சி/வா - சிதறி! ேபாக? சி/வாரா3; ேபா/
உலா அல>கலா+ + ேபா/ - மல கலத மாைலயா++ வ/ ; ஆ தகா/

என கல>கி - ஆ ! இ/ ெபாதமி+= எ+= கல>கி ; அ9 வயி= அ/கினா அழகிய வயி றிேல அ8/ ெகா1டன .

விளக : மாமணிகைல க பிA. உைடத மாதரா க- தீ/இ) ஆர

, ெப3வா ெதாிைவய என ெமாழிகைள மா றி, / ேகாக க ற க)வி.

ேதா ற மாதரா களி+ ைகயி) உ-ள ஆர>கைள வா>கி ேகா!பாளாகிய

ெதாிைவய என! ெபா- G=வ ந?சினா கினிய . மணியாகிய கைல எ+க.
க)ைல எ+ப/ கைல என நி+ற/ விகார. க பி+ ஒளி. மணிெயாளி

நிகராகாைமயி+ க பிA. உைடத மணிக) எ+றா . இனி மாமணிக)

எ+பத . வயிரமணி எ+= ெகா15 தி1ைமயாேல த>க பிA. ேதா ற மணி
எ+= ெகா-ளலா. ெதாைவ - ஈ15! பவ! ெபய . (256)
1107. வ78ைக மணி!பலைக வ1ணB1 5கி*ைக
யி78ைட Bட>கெநா திாிய: ற ம0ைஞயி

க7டழ :யி !பி+ெவ/ க1ணிதீ/ ெபா+Aக

ம7டவிHத ேகாைதய க- வ/வாயி) ப றினா .
ெபா- : ம75 அவிHத ேகாைதய க- - ேத+ ெசாாி' மாைல அணித மாத க-;

வ78ைக மணி!பலைக வ1ண B1 /கி*ைக இ75 - மணிக- இைழத

வ78ைக! பலைகயிேல வ1ணைத' B1ணிய எ%/ேகாைல'

ேபாக75வி75; ெநா/ இாிய) உ ற ம0ைஞயி+ - வதி ெக5த: ற

மயி)கைள! ேபால ; க7டழ) உயி !பி+ ெவ/ க1ணி தீ/ ெபா+ உக ெபெந!! ேபா+ற ?சிேல கா3/ க1ணிக- தீய6 21க- சிதற6;
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இைட Bட>க வ/ வாயி) ப றினா - இைட ெநாசிய வ/ வாயிைல! ப றி
நி+றன .

விளக : வ78ைக - ஓவிய. தீ/ - தீய : எ?சதிாி. இ/ க ைடமகளி நிைல.
(257)

ேவ=

1108. விைனய/ விைள6 கா1மி
ென+=ைக விதி / நி பா

ாிைனயனா3 ெதளிய? ெச+றா

*8.>ெகா *வைன ெய+பா

ைனநல மழ. க)வி

ெபா+=மா *+ெறா ெட+பா

வைனகல திகிாி ேபால

ம=.ெம மன>க ெள+பா .

ெபா- : விைனய/ விைள6 கா1மி+ எ+= ைக விதி / நி பா - தீவிைனயி+
பயைன காSமி+ எ+=ைர/ ைக ந5>கி நி பா ; இைனயனா3 ெதளிய?

ெச+றா) இவைன இ8.ெகா) எ+பா - இ9வா= Nர ைகயி) அக!ப75

ெதளி6ட+ (கலகமி+றி) ெச+றா) இவைன காவல+ ெகா)வாேனா எ+பா ;
இ+ெறா5 ைனநல அழ. க)வி ெபா+= எ+பா - இ+ேறா5 ைன'

நலA அழ. க)வி' அழி' எ+பா ; எ மன>க- வைனகல திகிாிேபால

ம=. எ+பா - எ உ-ள>க- எ)லா .யவ+ பாைன வைன' சகரேபால?
ழ: எ+பா .

விளக : விைண - ஈ15 தீவிைன. விைனய/ விைள6 எ+ற/ ; இைம?

ெச3த/ யாமறி ந)விைன இஃ/ உைம! பய+ெகா) எ+ப/ படநி+ற/. (258 )
1109. ேநா றில மகளி ெர+பா

ேநா>க1Z ேதா-க ெள+பா

G றைத ெகாைம ெகா78
.லெதா5 8' ெம+பா

ேர றெதா+ ற+= தைத

ெச3தவி ெகா5ைம ெய+பா
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ரா றல- நைத ெய+பா

ராதகா தறேன ெய+பா .

ெபா- : மகளி ேநா றில எ+பா - இவ+ கிைட/ ெந5>கால Bக த .

மைனவியாிவ ேநா றில எ+பா ; ேதா-க- ேநாக1Z எ+பா - ேதா-க-

வ/ எ+பா ; G றைத ெகாைம ெகா78 .லெதா5 8' எ+பா -

G =வைன ைகத78யைழ/ .லேதா5 (அரச+) 8வா+ எ+பா ; தைத
ெச3த இ ெகா5ைம ஏ ற/ ஒ+= அ+= எ+பா - தைத கா78 ெகா5த இ

ெகா8ய ெசய) தக/ ஆகா/ எ+பா ; நைத ஆ றல- எ+பா - (இனி) நைத

இ /யரைத! ெபா=கமா7டா- எ+பா ; ஆ! தகா/ அறேன! எ+பா - ஆ! இ/

தகத+=! அறகட6ேள! எ+பா .

விளக : யா உேளமாக6 எமா பய+ ெகாளா/ இவ+ இ>ஙன சிைறவா3!
ேபாவேத எ+= ேதா-க; தமி) ேநா எ+= ெபா- G=வ
ந?சினா கினிய .

G றைத ைகயா) விளித றா) ஆ =வா (.).
ஆ றாதா இ+னா ெசய)..

எ+A தி.றைள நிைனக. +றைன /லகெம)லா 78A

.மா ற) உைடய+ எ+ப/ ப றி இ>ஙன Gறின (259)
1110. I.மி+ காைள சீறி = றிவ Aளேனா ெவ+பா
கா.மா) ைவய ெம)லா> காவல னாகி ெய+பா

பாகய ெபாி/ ேமகா ணி/6ேமா பா+ைம ெய+பா

ேநாக+மி னாS> க1Z Bதிெகா ணாகாிக ென+பா .
ெபா- : I.மி+ ! - ஆரா3/ பா>ேகா- ; காைள / =? சீறி+ இவ+

உளேனா? எ+பா - சீவக+ ெந>கி? சீறி+ இ மதன+ இ!பாேனா எ+பா ;

காவல+ ஆகி ைவய எ)லா கா. எ+பா - இவ+ ேம: அரசனாகி உலக

எ)லா கா!பா+ எ+பா ; பாகியேம ெபாி/கா1 இ/6 ஓ பா+ைம எ+பா -

இவA. ந)விைனேய மி.-ள/, எனிA, இஃ/ ஒ தீவிைன! பய+ எ+பா ;
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Bதிெகா- நாகாிக+ நாS - Gாிய பலகைல வ)ேலா+ ஆைகயா) நாS=வா+ ;

ேநாக+மி+ எ+பா - (ஆைகயா)) அவைன ேநாகாதீ க- எ+பா .

விளக : ெபாி/ : உ இைச நிைற. ெபாி/ேம எ+பதி:-ள ஏ ைய! பாகியேம

என! பிாி/ G75க. க1Z : +னிைலயைச. (260)

1111. 2வர பாய ேகாைத! ெபா+னனா லவி நீகி
,ர திதி? ேசத Bதிவிர ெனாத ெவ+பா

யாவ க% ைமய னழ.ெக7 ெடாழி' மாயி

ேகார மாட I G =ண விளிக ெவ+பா .
ெபா- : 2வர ஆய ேகாைத! ெபா+னனா லவி நீகி - மல க;.

எ)ைலயான மாைலைய அணித திவைன யாாி+ பிணைக நீகி; ,ர

திதி? ேசத - சிலைப திதி? சிவத ; விர)Bதி ெநாத/ எ+பா - விர)Bனி
(க7ட!ப7டதனா)) வதி = எ+பா ; யாவ க% ஐய+ அழ. ெக75

ஒழி' ஆயி+ - எ)ேலாரா: கழ!ப5 சீவகAைடய அழ.

ெக7ேடவி5ெமனி+ ; ேகார மாட I G = உணவிளிக எ+பா ேகார மாட இ I  = கால+ ெகா-ள அழிக எ+பா .

விளக : விர)க-, Nரதி . காமதி . ெகாைட த*யவ றி . ேதா றிய
யா, ஈ15 இவ+ Nர0 ெச3யாைமயி+ Nரதி . உதவியாயி றிேல எ+=

ெநாத+ எ+= விளக> G=வ ந?சினா கினிய . (261)

1112. க0சிைல மறவ ெகா1ட கணநிைர வி5க வ)ல
வி0சிைல பயி+ற தி1ேடா7 கி/தகா ெத+=.+றி

க>கட =;!பி7 டா>. க)ெலன கல>கி காம

ர>க8 யரண I ரா.ல மய>கி ற+ேற.

ெபா- : க0சிைல மறவ ெகா1ட கணநிைர வி5க வ)ல - ெகா8ய

வி)ேலதிய ேவட ெகா1ட திரளான ஆணிைரைய மீ7. வ*ைம'-ள ;

இ0சிைல பயி+ற தி1ேதா7. இ/ தகா/ எ+= - ெபாிய வி) பழகிய தி1ணிய
ேதா-க;. (க75!ப5) இஃ/ ஏ கா/ எ+=ைர!பதா); க>கட) .+றி)
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/;!பி7டா>. - காிய கட) மைலயாேல கல. றா ேபால ; க) என கல>கி -

க)ெல+A ஒ*'ட+ கல>கி ; காம அ>க8 அரண I - அழகிய, அாிய

காவலான அர1கைள'ைடய இராசமார ; ஆ.ல மய>கி = - /+ப .ரலா)
மய>கிய/.

விளக : நிைர மீ7ட ேதா- எ+றா ஆ15 ெகா)லாமேல ெவ+றா ேபால
ஈ15 ெகா)லாமேல ெவ)ல வ)ல+ எ+ப/ கதி. (262)
1113. இ>கன மிவ க ேளக

ெவாியக விைளக! ப7ட

ெவ>கைண விடைல தாைத
வியனக ரவல ெம3தி

ய>கவ .த க1ணீ

ர8/க ளவி!ப ேநாகி!

ெபா>கம ழ. ேவலா+

லெகா1 டேழ க ெவ+றா+.

ெபா- : இ>கன இவ க- ஏக - இ9வா= இவ க- /ய =? ெச)ல; எாியக
விைளக!ப7ட ெவ>கைண விடைல தாைத - தீயி) விைளவிக!ப7ட ெகா8ய
கைண ஏதிய சீவக+ தைதயிAைடய; விய+ நக அவல எ3தி - ெபாிய

மைனயி:-ளா /+ப அைட/ ; அ>. அவ உ.த க1ணீ - அவ க- சிதிய

க1ணீ ; அ8/க- அவி!ப ேநாகி - ெச)கி+றவாி+ அ8 /கைள

அவிதலாேல, அவ கைள ேநாகி; ெபா>. அம உழ. ேவலா+ - கிள த
ேபாைர கல. ேவேலதிய சீவக+ ; ல ெகா15 அேழ க எ+றா+ -

லத) ெகா15 அழாதீ எ+றா+.

விளக : எாிைய உ-ேள விைளத ெவ>கைண எனிA ஆ. இவ+ .ணமாைல

மைனயினி+= ேபாதா+ ; தைத மைனயி) உ-ளா லவைத! பா தா+.

தாைதயின/வியனக என ஆறா ேவ =ைமைய விாி/ ெகா-க. (263)
1114. மி+னினா+ மைலைய W /
ேவறி G= ெச3வா+
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=+னினா+ =ள>கி ன)லா

=ள>கல மைலயி .1ேட

ய+னேத /ணித நீதி

யநைவ நமA மா றா

ென+ைனேந நி+= வாHத
*நில தாவ /1ேட.

ெபா- : மி+னினா) மைலைய ஈ / ேவ= இ G= ெச3வா+ /+னினா+ -

மி+ைன ெகா15 மைலைய! பிள/ ேவறாக இ பிள6 ெச3தைல

ேம ெகா1டவ+; /ள>கி+ அ)லா) - தா+ நிைல.ைலத) அ+றி; /ள>க) அ

மைலயி . உ1ேட? - நிைல.ைலத) அ மைல. உளேதா ?; /ணித நீதி
அ+னேத - க78ய>கார+ /ணித நீதி' அதைகயேத; நமA அநைவ

ஆ றா+ - என. காலA /+பிய ற வ)லவ+ அ)ல+ ; இநில/ எ+ைன
ேநாநி+= வாHத) ஆவ/ உ1ேட? - இ! ேபலகி) என. எதிராக! பைக/
நி+= வாHவ/ எவ. ஆ.ேமா?
விளக : எ+ைன : ஐ : அைசநிைல யிைட?ெசா). அநைவ நமA ஆ றா+

எ+பத . அநைவ ெச3' நமA எ+ எதி நி+= வாHதைல ஆ றா+ எனிA
ஆ. (264)

1115. வைளகட) வைலயி LH/
மா)வைர ேவ* ேகா*

'ைளயாி ப5க : றா+

ப5!பிA ப5க ம ெற+

கிைளயழ ெவ+ைன வா-வா3
கீ18ட : = நி+றா+

றைளயவிH க1ணி சித

த+றைல நிலத த+ேற.

ெபா- : வைளகட) வைலயி+ LH/ மா)வைர ேவ* ேகா* - வைளத கடைல
வைலயாக? Lழவி75 ெபாிய மைலைய ேவ*யாக ேகா*' ; உைள அாி

ப5க) உ றா+ - பிடாி மயிைர'ைடய சி>கைத? சிைற!ப5த ய+றவ+;

ப5!பிA ப5க - சிைற!ப5திA ப5/க; (அவ றாA எ+ைன
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அக!ப5த) அாி/; அ/6 இவனா) இயலா/) கிைள அழ எ+ைன வா-வா3

கீ18ட) உ = நி+றா+ த+ தைல - எ+ உறவின அழ எ+ைன வாளி+ வாயா
பிளதைல ேம ெகா15 நி+றவAைடய தைல ; தைள அவிH க1ணி சித

நிலத/ - (சிலநா- ெச)*+) =கல த க1ணி சிதற நிலததா..

விளக : சிலநா- எ+ப/ ஓரா15 கால. ந?சினா கினிய 1113 - த) +=
ெச3'7கைள' ஒ ெதாடராகி த+ைன வா-வா3 கீ18ட: = நி+ற

க78ய>கார+ தைல நிலததா எ+பதைன உ7ெகா15, அ% உறவினைர

ேநாகி த+ைன ஒவ ஒ+=0 ெச3ய 8யாெத+பைத விளகி!
லெகா1ட ேழ க எ+றா+ என 8!ப . (265)
1116. நீரக ெபாதித ேமக

நீனிற ெந5ந) யாைன!

ேபாரக தழ: வா7ைக!

ெபா+ென5> .+ற ம+னா

னா க* யாண I

ர%/பி+ ெச)ல? ெச)வா+

சீ= சிலபி ,லா

சிமிH!1ட சி>க ெமாதா+.

ெபா- : நீரக ெபாதித ேமக நீ)நிற ெந5ந) யாைன - நீைர த+னிடேத

ெகா1ட கி) ேபா+ற கநிறைடய ெபாிய களி ைற' ேபாரக/ அழ:

வா-ைக - ேபாாிேல கன: வாேளதிய ைகைய'ைடய; ெபா+ ெந5>.+ற

அ+னா+ - ெபா+னாலான ெபாிய மைலைய! ேபா+ற சீவக+ ; ஆ க* யாண

I அ%/பி+ ெச)ல? ெச)வா+ - ஆரவாரைத' /வவாைய'ைடய
பழபதியி:-ளா அ%தவாேற பி+வர? ெச)கி+றவ+; சீ= சிலபி ,லா)

சிமிH!1ட சி>க ஒதா+ - சிற! ற சிலபியி+ ,*னா சி.1ட சி>க

ேபா+றா+.

விளக : ,), Nர .வைம எ+ப ந?சினா கினிய . ேம: த) மைற/

ேவ75வ+ 7சிமிH த = (.ற-. 274) எ+றா ேபால ெகா-க எ+= உவைம'>
G=வ . (266)

166

1117. ம+ன த ெவ.ளி ெவதீ
மணிகி) காண மி+னி!

ெபா+மைழ ெபாழியி ன/

ம+ெறனி ைக/ ெபா>கி

/+னினா தைம ெய)லா0

785 ெம+= ெசெபா+

ப+னி ேகா8 '3/

க/க+ பணி/ ெசா+னா+.

ெபா- : ம+ன த ெவ.ளி ெவதீ - அரசைடய ெவ.ளியாகிய ெகா8ய ெந! ;

மணிகி) காண மி+னி -மணியாகிய கி) பழ>கா எ+கிற மி+ைன மி+னி;
ெபா+மைழ ெபாழியி+ ந/ - ெபா+னாகிய மைழைய! ெபாழியி+ அவி' ;
அ+= எனி+ ைக/ ெபா>கி - ெப3யாெதனி+ அ தீ ைக/ ெபா>கி ;

/+னினா தைம ெய)லா 785 - ெந>கினாைர ெய)லா 75வி5 ;
எ+= - எ+ெற1ணி ; க/க+ ப+னி ேகா8 ெசெபா+ உ3/! பணி/

ெசா+னா+ - க/க+ ப+னிேகா8 ெசெபா+ைன .வி/ தாH/ சிலெமாழி

Gறினா+.

விளக : ெவ.ளி ெவதீ - சினமாகிய ெவ9விய ெந!. ந/ - அழி'.

/+னினா - த+ைன? ேச ேதா . தைம ேவத+ ஒ=திடா தித ெபா75!
ப+னிேகா8 உ3/! பணிதா+ எ+க. (267)
1118. ம+னவ வளி ேக1ேமா

மடைதேயா ெகா8ைய I

நி+மத களி= ெகா)ல

நினக/ வ5ெவ+ ெற1ணி

ெய+மக னதைன நீகி

யி+Aயி ரவைள காதா

னி+னேத . ற மாயி

.ணமினி யா/ ேவேத.
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ெபா- : ம+னவ! அளி ேக1ேமா! - அரேச! அ- ெச3/ ேக7பாயாக!;

மடைத ஓ ெகா8ைய - மடைதயாகிய ஒ ெகா8ைய ; I - (ெப1ெகாைல
பிறதறியா) இ! பழபதியிேல ; நி+ மத களி= ெகா)ல - நி+ மதயாைன

ெகா+றா) ; நின. அ/ வ5 எ+= எ1ணி - நின. அ/ பழியாெம+=

நிைன/; அதைன எ+ மக+ நீகி - அெகாைலைய எ+ மக+ த5/ ; அவைள

இ+ உயி காதா+ - அவ- இனிய உயிைர கா!பா றினா+; ேவேத! இ+னேத

. ற ஆயி+ - அரேச! இ!பழி நீகியேத . றமாக 8யி+ ; இனி .ண யா/ ? -

இனி ந+ைம ெய+ப/தா+ யா/ ? G=வாயாக.

விளக : ேக1ேமா எ+ழி ேமா +னிைலயைச. ெகா8 : உவமவா.ெபய .

ெகா8 எ+ற/ .ணமாைலைய. நி+மதகளி= எ+றா+ நின. அ/ வ5 எ+ற .

ஏ/கா7ட .. எ+மக+ நின.? சிறி/ . றமிைழதில+ நி+Iாி) ஒ

மடைதைய நி+மத களி= ெகா+ற/ எ+றா) அ/ நின. வைச?ெசா) எ+=
நிைனதா+. ஆதலா காத-க எ+ப/ க/.

(268)

1119. நா1ெம3ெகா1 Z7ட! ப7டா
ந5.= நைவைய நீக

லா1மக- கடென+ ெற1ணி
யறிவி+ைம /ணித . ற

21ெம3ெகா1 டக+ற மா ப
ெபா=மதி ெய+= பி+A

நீ1ைமக ணி+= வத

நிதிெயலா தவ ெல+றா+.

ெபா- : நா1 ெம3ெகா15 ஈ7ட!ப7டா - நாணைதேய ெம3!ெபாளாக

ெகா15 ேச க!ப7ட ெப1க- ; ந5.= நைவைய நீக) - அ0சத.

. றைத நீ.த) ; ஆ1 மக- கட+ எ+= எ1ணி - ஆ1மகளி+ கடைம

ெய+= நிைன/ ; அறிவி+ைம /ணித . ற - அறிவி+ைமயா) /ணி/ ெச3த

பிைழைய ; 21 ெம3ெகா15 அக+ற மா ப! ெபா=மதி - அணிகல+ ெம3யி

ெகா15 விாித மா பேன! ெபா=த-க; எ+= - எ+=ைர/; பி+A - ேம:;
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நீ1ைமக1 நி+= வத நிதிெயலா தவ) எ+றா+ - ெந5>காலமாக இ/
வ ெச)வ யா6 ெகா5!ேப+ எ+= Gறினா+.

விளக : ஆ1மக- எ+பா ஈ15 அரசராவா ; உயிைர காத: அழித:

அவ ெதாழிலாத*+. (269)

1120. வாழிய ாிைறவ ேத றா+
மாநிைர ெபய த காைள

Tைழதா+ ெபா=க ெவ+ன!
பிற>கிண ரல>க+ மாைல

LHகதி ரார NH,)

பாிதற நிமி / தி1ேடா

cHபிைண /மி சீறி

'ட)சின> கடவ? ெசா+னா+.

ெபா- : இைறவ! வாழிய - அரேச!. வாHவாயாக!- ேதா றா+ மாநிைர ெபய த
காைள Tைழ ெபா=க எ+ன - அறியாைமயா) ெபநிைரைய மீ7ட சீவகனி+
. றைத! ெபா=த-க எ+= க/க+ ேவ1ட; பிற>. இண அல>க)

மாைல - விள>. 2>ெகா/கைள'ைடய அைச' மாைல; NH,) பாி/ -

அைமத ,) அ=/; LHகதி ஆர அற - LHத ஒளிைய'ைடய /மாைல

அ =!ேபாக; நிமி / - நிமி / அம /; தி1ேதா- ஊHபிைண/ - தி1ணிய

ேதாளி) ைகேயா5 ைகமாறி ஏற த78 ; உமி+ சீறி - இ8ெயன ழ>கி ;

உட)சின கடவ? ெசா+னா+ - மா=ப5 சீ ற உத அரச+ Gறினா+.
விளக : Tைழ: பிைழயி+ விகார. மாநிைர ெபய த காைள எ+றா+ மாநிைர
ெபய த/ அரசA. ற வ5ைவ நீக: அற ஆகி நி+ற/ேபால இ/6

ஆ. என கதி? ெச3தா+ எ+ப/ ேதா+ற. ந?சினா கினிய  ெச3';ட+

இதைன' ஒ ெதாடராகி, இ+னேத . றமாயி+ .ணமினி யா/? எ+றத .
க ஆகாைம க15, மகளி ந5கைத நீக) ஆ1மக- கடென+=

ேதா றானா3 தா+ ெபய த மாநிைரெய+ெற1ணி, அறிவி+ைமயாேல /ணித

. றைத! ெபா=!பா3 எ+றா+ ; பி+A ெச9வி ெபறாைமயி+
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ெதா+=ெதா75 9த ெபா- எலா தேவ+; எனகாக! ெபா=!பாயாக

எ+றா+, - என ெகா15 G75வ . (270)
1121. ஆ3களி றசனி ேவக
மத+ம! 2சி யாக?

சீவக னக+ற மா ப

ேமாைலயாக திைசக- ேக7ப

கா3பவ+ க-வ ெர+ன

ெவ%/வி தி5வ *+ேன

நீபாி ெவாழி/ ேபா3நி+

னக. நிைனய ெல+றா+.

ெபா- : ஆ3களி = அசனி ேவக அத+ ம! ஊசி ஆக - அவனா ேசா 6 ற

களிறாகிய அசனி ேவகதி+ ெகா ஊசியாக6 ; சீவக+, அக+ற மா ப ஓைலஆ

- சீவகAைடய விாித மா  ஓைலயாக6 ெகா15 ; திைசக- ேக7ப - திைசகஅறி'மா= ; க-வ கா3பவ+ எ+ன - க-வைர ெகா):ேவ+ேபால ; இ+ேன

எ%/விதி5வ) - இ!ேபாேத எ%/வி!ேப+ ; நீ பாி6 ஒழி/ேபா3 - நீ வத

நீ>கி? ெச+= ; நி+ அக. - நி+ மைனைய அைடக ; நிைனய) எ+றா+ இதைன நிைனயாேத எ+றா+.

விளக : திைசக- ேக7ப எ+றா+ ெவ-ளிமைல. இவனா) ெவ)ல!ப7ட
அரச. அறிவி!ேப+ எ+A> க/ட+. ெகா):தைல எ%/வி!ேப+

எ+றா+, அசனி ேவக எ+A களி றி+ ெகாைப ஊசியாகெகா15 சீவக+

மா பிைன ஓைலயாக ைவ/ எ%/ேவ+ எ+ற/ ெகா)ேவ+ எ+பைத .றித/.

(271)

1122. ந0சனா Aைர!ப ேக7ேட
நா3கA ந5>கி '-ள

ெவ0சின ேவழ 1ட

விள>கனி ேபா+= நீ>கி

ெய0சினா+ ேபால நி+றா

ேனத தவதி+ மிக

வ0சமி) ெகா-ைக யா+ெசா
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லமி தினா) வ  றாேன.
ெபா- : ந0 அனா+ உைர!ப ேக75 - ந0 ேபா+ற க78ய>கார+ இ9வா=

ெசா)ல ேக75; நா3கA ந5>கி - க/கA அ? = ; ெவ0சின ேவழ உ1ட
விள>கனி ேபா+= உ-ள நீ>கி - ெகா8ய சினைடய களி= எ+A ேநாயா)

உ1ண!ப7ட விளபழேபால ெவ=ைமயாக அறி6 த*யன நீ>கி ; எ0சினா+

ேபால நி+றா+ - இறதா+ ேபால நி+றவ+ ; ஏத அ தவதி+ மிக -

கHத காிய தவதி சிறத ; வ0சஇ) ெகா-ைகயா+ - Iய னிவAைடய ;

ெசா) அமி தினா) வ  உ றா+ - ெசா)லாகிய அமி ததினா) உளவ*ைம
ெப றா+.

விளக : ந0சனா+ எ+ற/ அவ+ ச?சதைன ெகா+ற ெகா5ைம

.றி/நி+ற/. ேவழ - விள>கனியி ப5வேதா ேநா3 அ!ெபயைடய
யாைனகிய+ற அைடேயா5 வத/. எ0சினா+ - இறேதா+. (272)
1123. மி+னில> ெகஃகி னாைன!
ெப=கலா+ றைத மீ15

த+னில> .=க ேலா5

தாய% தர = கி+றா

ெள+னிைல ைய ெக+ன

யாவ/> கவல ேவ1டா

ெபா+னல> ெகா8ய னாேயா

ெபா;ைர ேகளி ெத+றா+.

ெபா- : மி+ இல>. எஃகினாைன! ெப=கலா+ - ஒளி வி5 ேவேலதிய

சீவகைன மீ7காம) ; தைத மீ15 த+ இல .=கேலா5 - தைத திபி த+
மைனைய அைடத6ட+ ; தா3 அ%/ அர =கி+றா- - தா3 அ%/ அர =

கி+றவளா3 ; ஐய . எ+ நிைல ? எ+ன - ந ஐயA. நிைல ஏ/ ? எ+ன ;

ெபா+நல ெகா8யனா3 !- ெபா+னாலான நல=> ெகா8 ேபா+றவேள!; யா/

கவல ேவ1டா - ஏ/ கவைலயைடய ேவ1டா ; இ/ ஓ ெபா;ைர ேக-

எ+றா+ - இத ஒ ெபா;ைடய ெமாழிைய ேக- எ+றா+.
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விளக : பைழய நிைலேயா சிைறேயா எ+றா-. தைத - க/க+. இ)ல, இல

என விகார =நி+ற/. தா3 : நைத. ஐய . - சீவகA.. யாவ/ - ஒசிறி/.

ெபா+னல>ெகா8 எ+ற/ காமவ)*ைய ; இ/ நைத.வைம. ெபா;ைர -

உ=திெமாழி. (273)

1124. ம/மைட திற/ தீேத+
வா த ேகாைத நீ+

ெச/மக! பல6 ெப =?

சிைதG மனைத யாகி

யி/மக வழியி+ வாேழ

னிற!ப)யா ென+A மா>க7

க/ெமன கட6 ேடா+றி

கைடக> .=க வதா+.

ெபா- : தீ ேத+ ம/மைட திற/ வா த ேகாைத - இனிய வ18னதி .

ம/வி+ மைடதிற/ ஒ%>.> ேகாைத ேபா)வா3 !; நீ + ெச/மக! பல6

ெப =? சிைதG மனைதயாகி - நீ +ன சா!பி-ைள பலவ ைற' ெப =?

சிதைன'ைடய மனைதயா3; இ/ மக6 அழியி+ வாேழ+ - இ மக6 இற!பி+

வாழமா7ேட+ ; யா+ இற!ப) எ+A ஆ>க1 - நா+ இற/ப5ேவ+ எ+ற

அளவிேல ; க/ெமன கட6- ேதா+றி கைடக .=க வதா+ - விைர/ ஒ
னிவ+ ேதா+றி தைலவாயிைல ெந>கி வதா+.

விளக : ேகாைத - விளி. ெச/மக6 - சா!பி-ைள. சிைத - /+ப. மனைத :

+னிைலஒைம. இ/மக6 - இமக6. க/ெமன: விைர .றி!. கட6- - /றவி.
கைடக - தைலவாயி). (274)

1125. கறைவகா1 க+றி+ ெவஃகி
க1ட8 பணி/ காம

நறவயா 6யி . மாைல

நா றிய விட/ ேள றி

யறவியா கா= +=

மைமதநா லமி த ேமத!

பறைவதா /1ட வ1ண
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ப78னிப பிாி6 தீ தா+.
ெபா- : கறைவ கா1 க+றி+ - தா3!பைவ காS க+=ேபால ; ெவஃகி
க15 அ8 பணி/ - விபி க15 அ8களி) வண>கி ; காம நற6 அயா

உயி . மாைல நா றிய இட/- ஏ றி - அழகிய, ேதைன? சி/கி+ற 2மாைல
Iகிய இடதி) அம தி; அறவியா . ஆ= += அைமத நா) அமி த

ஏத - அற /ைறயாள . ஒ+ப/ ைற' அைமத நா+.வைக உண6கைள!

பைடக; பறைவ தா/ உ1ட வ1ண ப78னி! பாி6 தீ தா+ - வ15 மகரத!
ெபா8ைய உ1ப/ேபால! பசியி+ வதைத! ேபாகினா+.

விளக : ஒ+ப/ ைற : எதி ெகாள) இட நனிகா7ட) கா) கழீஇ - அதி பட

அ?சைன அ8யி+NHதர) - ம/ரந+ ெமாழிெயா5 மனெம3 Iயரா3 உதி கந விைனெயன உ18 ஏதினா (சீவக. 2828. ந?சி. ேம ) இ/

நவ1ணிய கிரம என6ப5. நா) அமி / : உ1பன, தி+பன, ந.வன,

ப.வன. கறைவ - கற. ஆ+. கறைவகா1 க+= ஈ15கதா+ அம /

ேநாகியத . உவைம. மாைல நா றியவிட எ+ற/ ஒ!பைன ெச3ய!ப7ட

மைணயி) எ+றவா=. அறவியா+ - /றவற ேம ெகா1ேடா+. பறைவ - ஈ15

அ=கா சி=பறைவ. (275 )

1126. ஆ3மணி! பவள தி1ைண
யெபற கரக த>க7

`3மணி வாச ந+னீ

/ள>.ெபா கல/ ேள =

ேவ3மணி ேதாளி நி ப

வி%தவ னியம  றி

வா3மணி =வ ேறா+ற

வதைன விதியி ெச3ேத+.

ெபா- : ஆ3மணி! பவள தி1ைண - ஆரா3த மணி அ%தின பவள

தி1ைணயி*/ ; அெபற) கரக/ அ>க1 - அாியதாக கிைடத கரகதி)

உ-ள ; I3மணி வாச ந+னீ - Iய நீல மணிேபா) விள>. மணமி. ந=நீைர

; /ள>. ெபா+ கல/- ஏ = - ஒளிவி5 ெபா கலதிேல (தைரயி) Nழாம))
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ஏ = ; ேவ3மணி ேதாளி நி ப - >கிலைனய மணி அணித ேதாளியாகிய நீ நி ப ;

வி%தவ+ நியம  றி - சிறத தவைடேயா+ த+ நியம>ைள

8/ெகா1ட பி+ன ; வா3மணி =வ) ேதா+ற வதைன விதியி+

ெச3ேத+ - வாயி) தைனய =வ) ேதா+=மா= .ைறயிர. நிைல'ட+

வணகைத ைறயாக இய றிேன+.

விளக :  றி -  ற : எ?சதிாி. (276)
1127. ஆெறலா> கட:- ைவ.
மதவ திைறவ F:-

ேவெறலா! ெபா; ைவ.
வி%தவ வறிதி நீேய

Pறிலா 6ண வி ேனாகி

'ைரமதி ெயவ+ெகா+ மக7

ேபறிலா ள)ல- ெப ற

6யி ெச+= பிற. ெம+ேற+.

ெபா- : வி%தவ! - சிறத தவைடயாேன!; ஆ= எலா கட:- ைவ. -

ஆ=க- யா6 கட*ேல த>. (அ/ேபால) ; அதவ/ இைறவ+ ,:- ேவ=
எலா! ெபா; ைவ. - அாிய தவதிைன'ைடய அக+ ஆகமதிேல ேவ=
ேவ=ப7ட எ)லா ,)களி+ ெபா; த>. ; நீேய அறிதி - நீேய அ!

ெபா-கைள அறிவா3; ஊ= இலா உண வி+ ேநாகி உைரமதி - ெக5தியி)லா

அறி6ட+ ஆரா3/ G=க; மக-ேப= இலா- அ)ல- ெப ற உயி எவ+ெகா)

ெச+= பிற. ? எ+ேற+ - .ழைத! ேபறி)லாதவ- அ)ல- ஆகிய இவ-

ெப ற உயி எ>ேக ெச+= பிற. எ+ேற+.

விளக : இவ- மக7 ேபறி)லாதவள)ல- ; ெப ற மக;யி ம ேறாாிடேத
ெச+= பிற. ; இனி! பி-ைள எத+ ைம/? எ+= ெபா;ைர!ப

ந?சினா கினிய . அகனாம/- எ)லா அட>.த*+ அதைனயறித நீ கணித
நிைல' அறிவா3 எ+ற க/ட+ இ>ஙன வினவினா+. கரக - கம1டல.

I3நீ மணிநீ வாசநீ ந+னீ என தனிதனி G75க. ேதாளி :
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+னிைல!றெமாழி ; நீ எ+ப/ ெபா-. வி%தவ+ - சிறத

தவைத'ைடயவ+. நியம - ஒ%கைறைம. (277)
1128. வபவிH ேகாைத தத

வா+=வ  காைய NHேதா

ெசப% காைய வா>கி

திநில ெத5/ ெகா1டா>

கபழ நீ1ட வா7க

ணலம மணிெச ய2>

ெகாப5 B!பி னா3.

ததென+ ேபணி ெகா1டா3.

ெபா- : வ அவிHேகாைத!- மண விாி' மாைலயா3!; தத வா+/வ  காைய
NH/ - நா+ தத சிறத /வ கா3 ஒ+ைற நீ NH!ப ; ஓ ெசப%காைய

வா>கி திநில/ எ5/ெகா15 - ஒ ெசைமயான ப%காைய வைள/ நீ

வழிபா5 ெச3த நிலதி*/ எ5/; ஆ>., அ அழ நீ1ட வா-க1 அலம

அணிெச3 அ2> ெகா அ5 B!பினா3. - அதைன, அ வத நீ1ட
ஒளிமி.> க1கைள', அைச' அழகிய 2>ெகாைப வ/

இைடயிைன'ைடய நின. ; ததென+, ேபணி ெகா1டா3 - ெகா5ேத+ நீ,

அதைன கா!பா றி ெகா1டா3.

விளக : வ - மண. ேகாைத - +னிைல! றெமாழி. யா+ தத எ+க. NHத

- NH!ப. வா>கி - .னி/. அலம B!, அணிெச3 B! அ2>ெகா
அ5B! என தனிதனி G75க. (278)
1129. ெப றவ நிமித தாA
பிறதெசா) வைகயி னாA

ம றமி+ மணிைய ய>ைக

ெகா1டவ க15 கா7ட

க பக> காம வ)*

யைனயநீ ேக1மி ென+=

 = கனித ெசா)லா+

னிவர+ ெமாழி' ம+ேற.
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ெபா- : ெப ற அ நிமிததாA - (னிவA. நமா ) கிைடத அத
நிமிததா: ; பிறத ெசா) வைகயினாA - எ+ வாயி பிறத ெசா)

வைகயா: ; அ ற இ) மணிைய அ>ைக ெகா1டவ - அழிவ ற

இைறவனாகிய மணிைய அ>ைகயிேல ெகா1டவ ; க15 கா7ட - அறி/ நம.
Gறேவ18 ; க பக காமவ)* அைனய நீ ேக1மி+ எ+= - க பகைத'

காமவ)*ைய' ேபா+ற நீ>க- ேக;>ேகா- எ+= ;  = கனித ெசா)லா+

- தி / கனித ெசா)லாேல; னிவர+ ெமாழி' - னிவர+ G=வா+.

விளக : நிமித : /வ காைய NH/! ப%காைய எ5த/. ெசா)வைக:
இற. எ+னா/ ெச+= பிற. எ+றதனா ேபாம/6 பிற.ம/6

ெசா)*ய/. ெகா1டவ , னிவர+: ப+ைம ெயாைம மயக. இனி, அ ற

இ+ மணிைய அ>ைகயி ெகா1ேடா அ மணிைய ந+றாக அறி'மா= ேபால
என உவைமயாக Gறி+ ப+ைமெயாைம மயக இரா/. (279)
1130. ஒ+=நீ கவல) ேவ1டா
6லெகலா மா;0 சீ தி!

ெபா+றிக %வி னாேனா

1ணிய ெப=தி ெர+ன

நி+றநீ 'வ/ நீ>க

நிகHெபா ெளன.? ெச!பி!

பி+ைற' நிகHவ /15

ேபவ) ேகளி ெத+றா+.

ெபா- : ஒ+= நீ கவல) ேவ1டா - எத . நீ வத ேவ1டா ; உல.
எலா ஆ; சீ தி - உலகெம)லா ஆ; சிற!பிைன'ைடய ; ெபா+திகH
ஒளியினா+ ஓ 1ணிய+ ெப=தி எ+ன - ெபா+ேபா) விள>.

ஒளிைய'ைடய ந+மகைன! ெப=N எ+= Gற ; நி+ற நீ உவ/ நீ>க -

(அதைன ேக75) ஆ>. நி+ற நீ மகிH/ ெச)ல, அத+பி+ ; நிகHெபாஎன.? ெச!பி - (அ மகA.! பிற! த) /றவள6) நிகHெபாைள

என. Gறி ; பி+ைற' நிகHவ/15 - பி+ன நிக%ெமா /+ப உ15 ;
ேபவ) இ/ ேக- எ+றா+ - G=ேவ+ ; இதைன ேக- எ+= ேம Gறினா+.
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விளக : ெப=தி எ+ற/ நைத.! பி-ைள ெப=ைவ எ+றா ேபா*த/.

அவ+ Gறிய/ வள க! ெப=N எ+=.
(280)

1131. நில6றH 2ணி னாைன
ெந5நக ாிர>க ைகயா

தலபல ெச3/ ெகா)வா

னளிலா+ ெகா1ட ேபாHதி

.லவிய கழி னாைன

ெகா15ேபா மியக ன0ச)

சிலபக) கழி/ கா18

சிதிW ெத+= ெசா+னா+.

ெபா- : நில6 உறH 2ணினாைன - நிலைவ மா=ப5 ஒளி'=

2ணிைன'ைடயவைன; ெந5நக இர>க ைகயா/ - ெபநக லப ைகைய!
பிணி/; அலபல ெச3/ ெகா)வா+ - தகவ றன பல ெச3/ ெகா)வத . ; அ-

இலா+ ெகா1ட ேபாHதி) - இரகம ற க78ய>கார+ ெகா1ட காலதி) ;

.லவிய கழினாைன இயக+ ெகா15ேபா - ெபாதிய க%ைடயாைன ஓ

இயக+ அைழ/? ெச+=வி5வா+ ; அ0ச) -அ0ச க ; சில பக) கழி/ கா18
- சில நா7க- கழி/ கா1பா3 ; ஈ/ சிதி எ+= ெசா+னா+ - இதைன நீ சீதிக

எ+=ைரதா+.

விளக : நீ>க- அலபல ெச3/ 2ணினாைன ைகைய ெதாழி) ெச3யாதவா=
ப1Sதலாேல எ+ப ந?சினா கினிய . அதனாேன நீ' வதாேத எ+=

ஆ=த) Gறினா+ க/க+. (281)

1132. வைசயற நிைறத க பி+
மாைல' மாமி தாA

தைசயற 6கி ெவ/

தயி நீ>. மா>க

ெணாசிதவ+ ெசா க ெள+A

ேநா+ைண த%வி ெந0சி
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கசிெவA> கடைல நீதி

கைரெயA> காைல க1டா .

ெபா- : வைச அற நிமி த க பி+ மாைல' மாமிதாA - பழி! நீ>க உய த
க பிைன'ைடய .ணமாைல' நைத' ; தைச அற உகி ெவ/ த உயி

நீ>. அ>க1 - தைசயி+றி ெம*/ ெவ/பி த உயிைர வி5 நிைல

வதேபா/ ; ெநாசி தவ+ ெசா க- எ+A ேநா+ைண த%வி - B1ணிய

தவதினAைடய ெசா களாகிய வ*ய ெத!பைத ைக!ப றி ; ெந0சி) கசி6

எA கடைல நீதி - உ-ளேத வத எ+கிற கடைல கட/ ; காைலெயA
கைர க1டா ; (எ75 தி>- எ+A) காைலயாகிய கைரைய க1டன .

விளக :எ75 தி>க- கழி/ சீவகைன க1டா . ஆத*+ எ75 தி>கஎ+கிற காைல எ+றா ந?சினா கினிய . (282)
1133. தி.ழ+ மகளி ைநய?
சீவக சாமி தி1ேடா-

வாிக?சி பிணிக! ப7டா+

ம+னனா ெல+ன ேக7ேட

த.ைட ேவழ வாளா

ஞா7பிA7 டைகைம சா+ற

ம!ட னிழத ெதாதா

ம+Aயி  ேதாழ+ மாேர.

ெபா- : தி.ழ) மகளி ைநய - அழகிய .ழைல'ைடய மகளி வ/மா= ;

ம+னனா) சீவகசாமி தி1ேதா- வாிக?சி+ பிணிக!ப7டா+ - அரசனா சீவக+

த+ தி1ணிய ேதா-க- வாிதைல'ைடய க?சினா க7ட!ப7டா+ ; எ+ன ேக75

- எ+= ேக-வி' = ; ம+ உயி  ேதாழ+ மா - நிைலெப ற உயிரைனய

ேதாழ க- ; வா-ஆ ஞா7பிA- - வாேளதி? ெச3' ேபாாிேல ; த.

உைடேவழ - ெச. ற களி= ; தைகைம சா+ற ம! உட+ இழத/ ஒதா சிற! ற ம!கைள? ேசர இழதைன! ேபா+றன .
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விளக : இ>. ந?சினா கினிய , த+ ேதாைள இ/ .ரவராேல க?சினா
க78னா ேபால ெதாழி) ெச3யாதப8 ப1ண!ப7டா+ எ+ப . (283)
1134. ந7டவ . ற ேக7ேட
ப/க ன. ம ேறா

.78ைய தி+ன லாேம

ேகா7* றத தாக

க78ய> கார ென+A>

க%ைதந *ைய! பாய

ெவா78யிஃ /ணர லாேம

'ைரவ)ைல யறிக ெவ+றா+.

ெபா- : ந7டவ . உ ற ேக75 - த+ ந1பA. ேந தவ ைற ேக75 ;

ப/க+ ந. - ப/க+ நைக/; ேகா- * றத/ ஆக .78ைய தி+ன)

ஆேம?- ெகா)லவ)ல * கா/ெகா18க (ம ெறா+றா ) .78ைய தி+ன
இய:ேமா? இயலா/ ; க78ய>கார+ எ+A க%ைத ந *ைய! பாய க78ய>கார+ என!ப5> க%ைத ந *ைய! பா3வத . ; ஒ78 இஃ/

உணரலாேம?- நா ெம3ெய+= நபி! ெபாதி உண ) ஆகா/ ;

உைரவ)ைல அறிக எ+றா+ - உைரவ)லவேன! இதைன அறி/ வக எ+=
ஒ றனிட Gறினா+.

விளக : தா+ காத ெறாழிைல'ைடைமயி+ .78ெய+றா+. மட>கலா ற
ப/க+ காக (சீவக. 1896) கா1க. (284)
1135. சிைலெயா5 ெச)வ னி+றா
ேறவ வணக லா றா

ைல'ைட தாேயா ெட1ணி

தைதயி ெகா5ைம ெச3தா+

கைலவ)Y ாி+A> ேக1மி

னி+னெத+ =ைர. மா>க1

விைரெவா5 ெச+ற ெவா றா-

விைளதவா ேப கி+றா+.
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ெபா- : சிைலெயா5 ெச)வ+ நி+றா) - வி)ெலா5 சீவக+ நி+றா); ேதவ
வணக) ஆ றா - வானவ அவைன தாHவித) ஆ றா ;

ைல'ைடதாேயா5 எ1ணி - ந றாெயா5 LH/ ; தைத இெகா5ைம

ெச3தா+ - தைத இ ெகா8ய ெசயைல? ெச3தித) ேவ15 ; கைலவ)Y ,

இ+A இ+ன/ ேக1மி+ - கைலவ)ல ேதாழ கேள ! ம = இதைன'>

ேக7Tராக ; எ+= உைர. ஆ>க1 - எ+= G= அ!ேபா/; விைரெவா5

ெச+ற ஒ = ஆ- - அ>ேக விைர/ வத ஒ ற+ ; விைளதஆ ேபகி+றா+ -

ேந த ஆ= இ/ெவன? ெச!கி+றா+.

விளக : ஆ= எ+ப/ ஆ என கைட.ைற/ நி+ற/. (285)
1136. இ78ேவ) .த> G வா
ளி0சிைல யி!?  றா

ெந78ைல? Lல ெவ3ய

ைளத15 ெந>க ேவதி

ெய7ெடலா திைச' மீ18

ெயழாயிர திர78 ம-ள

க7டழ கதிைர P ேகா-

வைளதவா வைள/ ெகா1டா .

ெபா- : இ78ேவ).த G வா- இ0சிைல இ!?  =ஆ ெந5இைல?

Lல ெவ3ய ைளத15 - ஈ78' ேவ: .த வா; வி):

இ!!21 அைமத நீ1ட இைலைய'ைடய Lல ெகா8ய ைளைய'ைடய
த15 ; ெந>க ஏதி - ெசறிய எ5/ெகா15 ; எ75 எலா திைச' ஈ18 -

எ7டாகிய எ)லா திைசயிA வ/ நிைற/; எழாயிர/ இர78 ம-ள -

பதினாலாயிர Nர ; க75 அழ) கதிைர ஊ ேகா- வைளதஆ -மி.த

ெவ!பைடய ஞாயி ைற! பாிேவ8! வைளதவா= ேபால; வைள/

ெகா1டா - வைள/ ெகா1டன .

விளக : ஈ78 : இ78ெயன விகார!ப7ட/. இ!?  = - 21. (286)
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1137. பி8ெயா5 நி+ற ேவழ

ெபவைள! 1ட வ1ண

வ8மல  ேகாைத ேயா5

வைளத*+ ைமத+ சீறி

வி5கைண சிைலெயா ேடதி

ெவவர ேதா+ற ேலா5

ம5* க1ட மா+ேபா
லாறல வாயி னாேர.

ெபா- : பி8ெயா5 நி+ற ேவழ ெபவைள! உ1ட வ1ண - பி8'ட+ நி+ற

களி= ெபாி/ வைள! றா ேபால ; வ8மல  ேகாைதேயா5 வைளத*+ -

ெதளித மல ேகாைதயா- .ணமாைல'டேன மைனயிடேத வைள!=த*+ ;

ைமத+ சீறி வி5கைண சிைலெயா5 ஏதி - சீவக+ ழ>கி ஆரா3த அைப'
வி)ைல' ஏதி ; ெவவர ேதா+றேலா5 - அ0=மா= ெவளி!ப7டேபா/ ;

அ5* க1ட மா+ேபா) - ெகா): *ைய க1ட மாைன!ேபால ; ஆ= அல

ஆயினா - வழி ெதாியாம) ஓ8ன

விளக : பி8 .ணமாைல. ேவழ சீவகA. உவைமக-. ேவழ - ஈ15
களி= எ+ப/பட நி+ற/. * சீவகA. மா+, பைடஞ . உவைம. ஆ= -

வழி. அல : பலவறிெசா). அ)லாத வழிக- எ+A ெபா75. (287)
1138. LHகழ+ ம-ள பாற?
LH?சியி றைத )*

NHத க1ண டேமா3

விள>.ேதா- பிணி!ப ம ெற+

ேறாழைர வ5?ெச3 தி7ேட

ென+=தா+ =ள>கி நி+றா

FHதிைர! பா ேச த

ெவாளிமி. பதி ெயாதா+.

ெபா- : LHகழ) ம-ள பாற - கழலணித ம-ள க- இ>ஙன ெக5தலாேல;
தைத LH?சியி+ )* - இ/ ெபாள+ெற+ெற1ணி தைத வ/ த%வ ;
NHத க1ண- தேமா3 விள>.ேதா- பிணி!ப - நீ N%> க1ணினளா3
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ந றா3 சீவகன/ விள>. ேதாைள க7ட ; ம = எ+ ேதாழைர வ5?

ெச3தி7ேட+ - இனி எ+ ேதாழ கைள! பழி'ற? ெச3ேத+; எ+= தா+ /ள>கி

நி+றா+-எ+= அவ+ கல>கி நி+றா+ ; ஊHதிைர! பா ேச த ஒளிமி. பதி
ஒதா+ - (அ!ேபா/) ஊழினா கட*+ க78ேல பாபினா ப ற!ப7ட

ஒளி'= ஞாயி= ேபா+றா+.

விளக : த ஆ3 : த ேமா3 என திாித/. தெமா3 விள>. ேதா- என6

பாட. அத . த எ+ப/ ப+ைம காதலா ப+ைம ெயாைம மயக என

ெகா-க. திைர! பர!? ேச த என6 பாட. இ>. ந?சினாகினிய )*

எ+பத . ெந>கிய எ+=, பிணி!ப எ+பத . ெதாழி) ெச3யாதப8 ெச3ய

எ+= ெபா- G=வ . ம = அவ ஊH எ+ப/ ஊழியி+ விகார

எ+=ைர/, ஊழி திைர!பதி என இைய/ கட* ேறா+றிய ஞாயி= எ+=
ெபா- G=வ . (288)

1139. ஒ ற+வத /ைர!ப ேக7ேட
ெயாதேதா ெவ+ெசா ெல+னா?

 றினா கைத ேநாகிச

Lழிமா) யாைன ய+னா

A றவி9 விடைர தீ .

பாயநீ ைரமி ென+றா+

ெபா றிர7 .+ற ேபால!

ெபா*6ெகா1 8த ேதாளா+.

ெபா- : ஒ ற+ வ/ உைர!ப ேக75 - ஒ ற+ வ/ இ>ஙன Gற ேக75 ;
Lழிமா) யாைன அ+னா+ - கபடா அணித ெபாிய யாைன ேபா+றவA;
திர- ெபா+ .+ற ேபால! ெபா*6 ெகா18த ேதாளா+ - திர1ட

ெபா+மைலேபால அழ.ெகா1ட ேதாளாAமாகிய ப/க+;  றினா கைத

ேநாகி - Lழ இதவாி+ கைத! பா / ; எ+ ெசா) ஒதேதா ? எ+னா - எ+
ெமாழி ெபாதி ேறா எ+= வினவி; உ ற இ9 இடைர தீ . உபாய நீ

உைரமி+ எ+றா+ - ேந த இ9 வி5கைண! ேபா. LH?சிைய நீவி
ெமாழிமி+ எ+றா+.
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விளக : Lழி - கபடா. மா) - ெபாிய. யாைனய+னானாகிய ேதாளா+ எ+க.

திர- ெபா+ .+ற எ+ப/ திர1ட ெபா+னாகிய மைல என +ன/
விைனெதாைக' பி+ன/ ப1 ெதாைக'மா. (289)
1140. நிைறதி>க ெளாளிெயா ெடா!பா+
திேச னிைன/ ெசா):

மைறதி>க ணகைர வ)ேல
5/நா0 5த ேலா5

மிைற. ேற) ெச3த *+றி

ெயாியி+வா3? சன>க ணீ>க?

சிைற. ற நீ>க? ெச றா

ெச./ெகா1 ெட%/ ெம+றா+.

ெபா- : நிைற தி>க- ஒளிெயா5 ஒ!பா+ - கைல நிைறத தி>களி+ ஒளி'ட+
ஒ!பானாகிய; திேச+ நிைன/ ெசா): - திேசன+ LH/ ெசா)வா+;

நா இ>க1 நகைர மைற/ வ)ேல 5/ - நா இ!ேபாேத நகைர மைறதி/
எாி!ேபா; 5தேலா5 - எாித6ட+; இைற . ேற) ெச3த) இ+றி -

அரசA. . ேறவ) ெச3தைல வி5/ ; எாியி+வா3? சன>க- நீ>க - தீைய

அைணக மக- நீ>கிய பி+ ; ெச றா+ ெச./ - மதனைன ெகா+= ;

சிைற. ற நீகிெகா15 எ%/ எ+றா+ - சிைறயாகிய . றைத நீகி
ெகா15 ேப ேவா எ+றா+.

விளக : மைற/ எ+ப/ விகார!ப75 மைற/ என வத/. திேச+, . ேற):
விகார>க- (திேசன+, . ேறவ)). இவ+ அதண+ ஆத*+  Gறினா+

எ+ப . இவைன தி>க- விரவிய ெபயாினா+ (சீவக. 171) எ+றா +A. (290)
1141. காலதீ நகைர ேமய
க8யர1 க8த வபி

சாலதீ? சவர ேகால0

ெச3/ந மறவ ாீ18

ேகாலதீ ேவ* னாைன

ேகாயி:- வைள!ப வி!ப

லாைலதீ யிட>க ேடா=
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மா.ல0 ெச3/ ெம+றா+.
ெபா- : க8 அர1 க8த அபி+ - காவ:ைடய += மதிைல' அழித

கைணைய!ேபால ; காலதீ நகைர ேமய - ஊழிதீைய! ேபா+= நா இ5தீ

நகைர அழிக ; சாலதீ? சவர ேகால ெச3/ - ெபா/மா= ெகா8ய ேவட

ேகால>ெகா15 ; ந மறவ ஈ18 - ந Nர G8 ; ேகாயி:- ேகால தீ

ேவ*னாைன வைள!ப - அர1மைனயிேல அழகிய தீயைனய ேவ:ைடயவைன?
LH/ ெகா-ள ; இ!பா) - இ! பகேத ; ஆைல தீ இட>க-ேதா= ஆ.ல

ெச3/ எ+றா+ - ஆைலயி பா. கா3? தீைய'ைடய நாெட>. /+பைத
உ1டா.ேவா எ+= (ப/க+) Gறினா+.

விளக : உ3ய வ)லா ஒ வைர காவ) ெகா1 - ெட3ய வ)லாAேக

உதீபற (திவா. தி6தி.4) எ+றா ேபால. காலதீ - ஊழி8வி) உலகிைன

அழி. ெந!. ஊழிதீ! ேபா: தீ எ+க. ேம3த) - ஈ15 அழித). க8யர1

எ+ற/ !ரைத. அ - ஈ15? சிவெபமா+ எ3த அ. சவர - ேவட-

ஒவைகயின , ேவ*னா+ - க78ய>கார+, ஆைலதீயிட எ+ற/ மதநில
ஊ கைள. (291)

1142. சிைற!ற> கா/? ெச):
மதனைன ெதவி) Nழ!

பிைறதைல யபி ெச+னி

ெபநில தி5வ *7டா+

ம=. = ம-ள நீ>க

ைமதைன ெகா15 ேபாகி

யைறெதாழி லா .0 ெச)லா
வமிைள .மி ென+றா+.

ெபா- : சிைற!ற கா/? ெச): மதனைன - (அ!ேபா/) சிைறைய!

பா/கா/ ெகா15 ேபா. மதனைன; ெச+னி ெதவி) ெபநில/ Nழ!

பிைறதைல அபி+ இ5வ) - அவ+தைல ெதவிேல தைரயி) N%மா= பிைற

ேபா+ற தைலைய உைடய அபினாேல NH/ேவ+; இ7டா) - NHதினா) ;
ம=. = ம-ள நீ>க - மன>கல>கி Nர க- நீ>கின6ட+ ; ைமதைன
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ெகா15 ேபாகி - சீவகைன ெகா15 ெச+= ; அைற ெதாழிலா . ெச)லா -

கீழ=. ெதாழி:ைடய அைம?ச . நிைனகெவா1ணாத ; அமிைள

எ+றா+ - காவ கா78ேல ெச):மி+ எ+றா+.

விளக : மதன+ - க78ய>கார+ ைம/ன+. பிைறேபா: கைத'ைடய

அ. ம-ள - பைடமறவ . ைமத+ : சீவக+. ப/க+ த+ ேதாழ கைள ேநாகி
மதனைன ஓ அபினா ெகா+= வி5ேவ+. நீ>க- சீவகைனெகா15

காவ கா78 .மி+ எ+றா+ எ+ப/ க/. அைறெதாழிலா - அைம?ச :

கீழ=. ெதாழிைல'ைடேயா எ+ப/ ெபா-.
அைறேபாகைம?ச (5 - 130).

எ+ப இள>ேகாவ8களா .

அைறேபாகைம?சி+ ைறேபாெக1ணிA (3 - 17 : 53).

எ+றா கைதயிA. (292)

1143. மா றவ மைல!பி னா>ேக
வா7கடா ெகா15 ெநா3தா

ேவ =ல ேக றி Bபி+

விைரத ேவ Aலகி ெக)லா

மா றிய ந7 வ)ேல

வ*!றீஇ யி5மி ென+றா+

G ற>க- பல6 ெதாக

G றதி G ற ெமா!பா+.

ெபா- : G ற>க- பல6 ெதாக G றதி) G ற ஒ!பா+ - G =க-

பல6 திர1ட G=பா78ேல சிறத G றைத! ேபா+றவனான ப/க+ ;
மா றவ மைல!பி+ ஆ>ேக வா- கடா ெகா15 - (அ9வா= மிைளயி

.தா)) பைகவ க- மைலவ/1டாயி+, வாளாேல கடாவி75; ெநா3/ஆ ேவ=

உல. ஏ றி Bபி+ விைரத ேவ+ - விைரவாக வி1Sலகிேன றி உட+
விைர/ வேவ+; ஆ றிய ந7 உலகி . எ)லா வ*! உறீஇ இ5மி+

எ+றா+ - நீ>க- நடதிய ந7ைப உலெக)லா நிைலெப=தியி5மி+ எ+றா+.
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விளக : G றதி) உவைம G=மிட/! பல G ற>களாேல ப1ணினெதா
G ற ஒ!பா+ எ+=மா. கடாெகா-;தலாவ/ எ/களா) ைவேகாைல
/ைவத) ேபா+= பைகவைர! ேபா களேத /ைவதழித) எ+க.
கடாவி5 களி=ேபால உ?சி'

ம>.ப றி! பிள/யி பகி
எ+ப பி+A (1153) . விைரதேவ+ எ+ப/ விைரத ேவ+ என உகர
ெக75நி+ற/. (293)

1144. காலைன? Lழத ேநா3ேபா னலமா வில Lழ
ேவ*ைன ேயதி நத+ ெவவர ேதா+ற ேலா5

மாைலத+ றாைத தாA மக; வ/ G8!

பாலவ பிற மீ18! பா3* யினதி LHதா .
ெபா- : காலைன? LHத ேநா3ேபா) நலமா வில Lழ - கால+ ஏவினவா=

ெச3ய அவைன? LHத ேநா3ேபால நலA விலA ; மாவி+ ேம Lழ ; நத+
ேவ*ைன ஏதி - நத7ட+ ேவேலதியவனா3 ெவவர ேதா+றேலா5 -

அ?ச1டாக ேதா+றின அளவிேல ; மாைல த+ தாைத தாA மக; வ/

G8 - .ணமாைலயி+ தைத' அவ+ மக; வ/ ேச / ; ப)லவ பிற

ஈ18 - த ப.தியி:-ள ம ேறா வ/ ேதாழட+ ெதா.; பா3* இனதி+

LHதா - பா' *யின ேபால? LHதன .

விளக : நல வில கபில பரண ேபால ெகா-க. கால+ ஆவி கவ>கா)
அவA.தவியாக அ96யி ெகா1ட உடைல? சிைத.மா= சீவக+ எளிதி)
ெவ):ப8 பைகவ வ*ைய அழி. /ைணவ எ+ப/ க/. கால+

ஏவியவிடேத ேசற . அவைன? LHத ேநா3க- எ+க. அ+றி' உயி கைள

கவ த . கால+ ெகா1ட), இ8, மி+ன), நீ , கா =, தீ, மர, க), ம1 த*ய
பல ெபா-கைள' ஏ6வ+ ஆதலா) அைவக- எ+னிA ெபா/. மாைல :
.ணமாைல. (294)

1145. ம75வா யவிHத த1டா 
தாமைர நாம+ ெசா+ன
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க7டைம நீதி த+ேம

கா!பைம திவ க ணி ப!

ப75லா3 கிடத ெசெபா
கைலயணி பரைவ ய).

*78ைட! பவள? ெச9வா3

தைத' மிதைன ேக7டா-.

ெபா- : ம75வா3 அவிHத த1தா  தாமைர நாம+ ெசா+ன - ேதைன

த+னிடேத ெகா15 அல த த1ணிய தாமைரயி+ ெபயைடயா+ (ப/க+)
Gறிய ; க75 அைம நீதி த+ேம) கா! அைம/ இவ க- நி ப - வ.!பைமத

ைறயிேல காவலாக G8 இவ க- நி க; ப75 உலா3 கிடத ெசெபா+ கைல

அணி - ப75 கல/ கிடத, ெபா+னாலான ேமகைல அணித; பரைவ அ).) -

பர!பைமத அ).ைல'; இ75 இைட - சி றிைடைய'; பவள? ெச9வா3 பவள ேபா+ற சிவத வாைய' உைடய; தைத' இதைன ேக7டா- -

தைத' சீவகA. றைத ேக-வி' றா-.

விளக : தாமைர நாம+ எ+ற/ ப/கைன. க75 அைமநீதி - க75!பாடைமத

நீதி எ+க. இவ க--இநல வில த*ேயா . இ78ைட - சிறிய இைட. தைத :

காதவதைத (295)

1146. மணியிய) யவன? ெச!பி+
ம>கல /கிைல வா>கி

கைணைர க1ணி ேய ப

65தபி+ ெசெபா ெச!பி

பிைணய: நறிய ேச தி!

ெபவிைல யார தா>கி

/ைணவA . ற /+ப0

ெசா)*ய ெதாட>கி னாேள.

ெபா- : கைணைர க1ணி - அபைனய க1ணா- ; மணி இய) பவள? ெச!பி+

ம>கல /கிைல வா>கி - மணிகளா ெச3ய!ப7ட யவன? ெச!பி*/ Iய

ஆைடைய எ5/ ; ஏ ப உ5தபி+ - (வழிபா75.) தகவா= உ5த பிற.;

ெசெபா+ ெச!பி) நறிய பிைணய: ேச தி - ெசெபா+ ெச!பி*/ ந)ல
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மல மாைலைய' அணி/ ; ெபவிைல ஆர தா>கி - மி.விைல ெப ற /
மாைல L8 ; /ைணவA. உ ற /+ப ெசா)*ய - கணவA. ேந த

/+பைத நீ.த .; ெதாட>கினா- - வழி பட ெதாட>கினா-.

விளக : ெசா)*ய ெதாட>கினா- எ+ழி? ெச )*ய எ+ப/ நீக எ+A
ெபா75.

ப1ைட? சாகா7 டாH?சி ெசா)*ய (றநா- 90-7).

எ+ழி' அஃத!ெபா7டாத) அறிக. (296)
1147. ெபா+னணி மணிெச ேயாைட
நீாி+ெவ1 சா/ 2சி

த+Aைட வி0ைஞ ெய)லா
தளிாிய ேலாத ேலா5

மி+ன5 வா; ேவ:>

க)ெலா5 தீ'> கா =

ம+Aட ேனதி ெத3வ

மாதைர? LHத வ+ேற.

ெபா- : ெபா+ அணி மணிெச3 ஓைட ெவ1சா/ - ெபா+னா ெச3/

மணியிைழக!ப7ட மட**த ெவ1சாைத ; நீாி+ 2சி - பனிநீடேன கல/

2சிெகா15; த+ உைட வி0ைச எ)லா - தா+ க ற மைற ெய)லாவ ைற' ;

தளி இய) ஓதேலா5 - தளிரைனயா- ஓதின அளவிேல; மி+ அ5 வா; ேவ:

க)ெலா5 தீ' கா = - மி+ைன ெவ+ற ஒளி'= வா-, ேவ), க), தீ, கா =

ஆகியவ ைற ம+ உட+ ஏதி - மி.தியாக தட+ ஏதி ; மாதைர ெத3வ
LHத - தைதைய ெத3வ>க- LHதன.

விளக : இதனாA, பி+, வி1ேணா கைள வாHதி (சீவக. 1160) எ+றதனாA
ஈ15 வி0ைசய வாராைம 'ண க. சா/ 2த எ+=, த+னிைட வி0ைச
எ+= பாட. (297)

188

ேவ=

1148. ஆரமி+ Aபைண ெவைல யாடைம ேதாளினாNரA ற/ய மி+ெனன நீகிய ெம)லேவ

ேநரம+ Aவ ெக+=நி+ றாணிைன தாளேரா

பா1ம+ Aபழி ப1பA கி+= விைளதேத.

ெபா- : ஆர மி+A பைண ெவைல ஆ5 அைம ேதாளினா- - /வட

ஒளி பத ெவைலகைள' அைச' >கிலைனய ேதா-கைள' உைடய
தைத ; Nர+ உ ற /ய மி+ என நீகிய - த+ கணவ+ அைடத /யைர

மி+ேபால க8/ நீக ; ம+A ேநர வக எ+= நி+றா- - மிக6 அSக வக
எ+= ெத3வ>கைள ேவ18 நி+றவ-; பா- ம+A பழி ப1பA. இ+=

விைளத/ - உலகி) நிைலெப= வ5?ெசா) த+ கணவA. இ+= ேந தைத;
ெம)ல நிைனதா- - ெம)ெலன எ1ணினா-.

விளக : நிைனத/ ேம G=கி+றா . ஆர - /வட. பைணெவைல:
விைனெதாைக. ேதாளினா- : காதவதைத . Nர+ : சீவக+. மி+-ஈ15

விைரவி+ மைறத .வைம. ம+A - மிக6. அேரா : அைச. ம+Aபழி -

நிைல'=பழி. ப1ப+ : சீவக+; ந .ண நிைறதவ+ எ+ப/ க/. (298 )
1149. ம+ன+ெச3 தசிைற மாகட :7.ளி தாH6ழி
த+ைனெய3 தி?சிைற மீ7டன ட+மைன யாெளனி

ென+ைனயா வதிவ னா ற:> க)வி' ெம+=ட+

ெகா+Aைவ ய>ெகாழி .பழி ெக+ெச3ேகா ெத3வேம.
ெபா- : ம+ன+ ெச3த சிைற மாகட:- .ளி/ ஆH6ழி - அரச+ ெச3த சிைற!

ெப>கட*ேல %கி அ%/ேபா/ ; த+ மைனயா- த+ைன எ3தி? சிைற

மீ7டன- எனி+ - த+ மைனவி த+ைன? ேச / சிைறைய நீகினா- எ+றா) ;

இவ+ ஆ ற: க)வி' எ+ ஆவ/ எ+= - இவ+ வ*ைம' ப8!

எ+னாக த.வன எ+= ; உட+ ெகா+A ைவய ெகாழி. பழி. - சிைற

நீகின6ட+! ெபாி/ உலக எ5/? ெசா): பழி. ; ெத3வேம எ+ ெச3ேகா
?- ெத3வேம! நா+ எ+ன ெச3ேவ+?
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(விளக.) எ+ைன : ஐ : அைச. ஆவ/ : ஒைம! ப+ைம மயக. இ? ெச3'-,
அ)ல+ மாக- இல>ைகய தா.ேமா.

எ)ைல நீத உலக>க- யா6ெம+.

ெசா)* னா 5 ேவன/ Iயவ+.

வி)* னா ற . மாெச+= Nசிேன+ (கப- Lளாம- 18).
எ+A சீைதயி+ G ைற நிைன!பிகி+ற/. (299)
1150. ெச)வA றசிைற ெச3யவ ணீ.ெம+ றா பழி

யி)ைலயா யி+னவ- யாெனA ேவ =ைம யி)ைலேய

ெசா)*+ெவ- ளிமைல ேதாடவிH தாமைர! ெபா+மல

ெர)ைலயா .ெபா/! ெப1ணவ- யா+.ல ம>ைகேய.
ெபா- : ெச)வ+ உ ற சிைற ெச3யவ- நீ. எ+றா) - ெச)வ+ அைடத

சிைறைய திமக- நீ.வாளாயி+; பழி இ)ைல ஆயி+ - பழியி)ைல ெய+றா) ;
அவ- யா+ எA ேவ =ைம இ)ைலேய - அவெள+= யாென+= ேவ=பா5
இ)ைலேய, ெசா)*+ - ேவ =ைம Gறி+ ெவ-ளிமைல ேதா5 அவிH ெபா+
தாமைர மல எ)ைல ஆ. - என. ெவ-ளிமைல' அவ;. இதHவிாித

ெபா றாமைர மல எ)ைல ஆ. ; அவ- ெபா/!ெப1 - (ம =) அவேளா

ெபா/மக- ; யா+ .லம>ைக - யாேனா .ல!ெப1. (ஆைகயா பழியி)ைலயா).
விளக : திமக- பா கி+ தீ>. நீ>. எ+= உலக> G=த*+ இ>ஙன>

Gறினா-. ெச)வ+, ஈ15? சீவக+. ெச3யவ- - திமக-. திமக- பலாிட/

ைகமாறி! ேபாத*+ ெபா/மக- என!ப7டா-. எனேவ .லமகளாகிய யா+

அவ+ சிைற நீ.த) பழியாகா/ என /ணிதவாறாயி =. (300)
1151. ஆவதா கக %ழி 'ெம% நாளைவ

ேதவ மா7 5ள மக; ளி)வழி ேத கேல

ேனாெமென0 செமன ேநாகிநி+ றா-சிைற! ப7டத+

காவ க+ றி னி றாவன கா மயி சாயேல.
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ெபா- : க% பழி' ஆவதாக - (ேம:) ஈ15! க% பழி' ஆவதா.க;

அைவ எ% நா- ேதவ மா75 உள - அைவ ேதா+=ேபா/ வி1ணவாிட/

ேதா+=கி+றன ; மக;- இ)வழி ேத கேல+ - மகளிட அைவ இ)லாத
இடைத க1டறிேய+ ; எ+ ெந0ச ேநா-இவ ைற ெய)லா எ1ணி+

உ-ள வ/, (நிைன.> கால அ+=); என - எ+=ைர/; சிைற!ப7ட

த+ காவ) க+றி+ - ஒ சிைறயிலக!ப7ட த+ கா!பி) உ-ள க+றினிட;

னி = ஆ அன - இள>க+றி+ தாயான ப ேநாக) ேபால ; கா மயி) சாய) கா ேநா. மயி*+ ெம+ைமயா- ; ேநாகி நி+றா- - பா / நி+றா-.
விளக : ஆ வி5விக ேநாகி நி+றா ேபால நி+றா-. (301)
ேவ=

1152. மாநக 5த ெலா+ேறா

மதனைன யழித ெலா+ேறா

வானிக ாி)லா ைமத

கதிய த/6 நி க

ேவ3நிக ாி)ல ேதாளி

வி0ைசயா) வி5/ெகா-ள!

ேபா'யி வாHத) ேவ1ேட

ெனன!ெபா- சிதி கி+றா+.

ெபா- : வா+நிக இ)லா ைமத - வாA நிக இ)லாத ந ேதாழ க-; மாநக

5த) ஒ+ேறா, மதனைன அழித) ஒ+ேறா கதிய/ - ெபாிய நகைர? 5தலாவ/
, மதனைன ெகா)வதாவ/ நிைனதா.; அ/6 நி க - அ/6 .ைறவி)ைல;

ேவ3நிக இ)ல ேதாளி - >கி) ஒ9வாத ேதாளி ; வி0ைசயா) வி5/ெகா-ள த+ வி0ைச திறதா) வி5வி/ ெகா-ள; ேபா3 உயி வாHத) ேவ1ேட+ -

பிைழ/? ெச+= உயி வாHதைல விேப+; என! ெபா- சிதிகி+றா+-

எ+= கதி ேமேல ெச3யேவ18ய ெபாைள நிைனகி+றா+.

விளக : ஆ3நிக எ+= பாட. மாநக - அர1மைன'மா. வா+ - கி) : இ/

ைகமா= ேவ1டா/ ந+ைம ெச3த .வைம. இனி வா+ - ேதவலகமா. இ/

த+பா: றா /+ப /வர/ைட/ இ+பெமலா தைடயி+றி தத .வைம
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எ+க. ைமத எ+ற/ ேதாழைர. ேதாளி - ஈ15 காதவைத. ெபா- - இனி?
ெச3யகடவதாகிய ெசய). (302)

1153. க?சற நிமி / மாத  கடாவி5 களி= ேபால

6?சி' ம>. ப றி! பிள/யி பகி ேகா1மா

வ?ற வழ+= சீறி யா78ன க ெதா!ப

.?ெசன நிைரத யாைன .ழாமிாி தி5வ ெல+றா+.
ெபா- : க? அற நிமி / - எ+ைன க78ய க? அ=மா= நிமி / ; கடாவி5
களி=ேபால - ப றி எறிகி+ற களி ைற!ேபால; மாத உ?சி' ம>. ப றி!

பிள/ - Nர களி+ தைலைய' இைடைய' பி8/! பிள/ ; உயி பகி -

உயிைர ெகா+= ; ேகா-மா அ? உற அழ+= சீறி ஆ78ன க/ ஒ!ப ெகா):த) வ)ல * அ?ச உ1டாக கன+= ழ>கி, ஆ75 மைதயி

.தா ேபால; .?ெசன நிைரத யாைன.ழா - பாவா றிேபால ெந>க

வைளத யாைன திரைள'; இாிதி5வ) எ+றா+ - ெக5தி5ேவ+ எ+=
கதினா+

விளக : ஆசிாிய . ேந தத . தாHவாகாெத+= இதிரைள ெகா)ல

கதினா+. க? - க?ைச. இ/ த+ைன க78ய க?ைச. ேகா-மா - ெகா):த)

வ)ல *. அ? - அ?ச. .? - பாவா றி எ+Aெமா ெந3த ெறாழி கவி.
(303)

1154. மி+னில> ெகயி = ேவழ

ேவழதா ைட/ தி1ேட

ெபா+னில> கி6ளி ேதரா

ைட/ெவ> .தி ெபா>க

வி+Aயி ரவைன '1S

ெம)ைலநா- வத தி)ைல

ெய+ைனயி கிமி ெகா+ெற+

ேறாழைன நிைன!ப ெல+றா+.
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ெபா- : மி+ இல>. எயி = ேவழ - மி+ெனன விள>. ப கைள'ைடய

ேவழ>கைள; ேவழதா) ைட/ - யாைனகளா) அ8/; தி1ேத ெபா+ இல>.

இ6ளி ேதரா) ைட/ - தி1ணிய ேதைர! ெபா+ விள>. ரவி 278ய

ேதராேல தாகி ; ெவ .தி ெபா>க இவ+ இ+ உயிைர உ1S - ெவ!பமான
.தி ெகா!ளிக! பைகவAைடய இனிய உயிைர! ப.கி+ற; இ=திநா-

வத/ இ)ைல - எ)ைல கால இ+A வரவி)ைல; இ கிமி ெகா+= எ+ைன

- (பைக கைளதைல வி75) இ! %கைள ெகா)வதா) யா/ பய+?; எ+

ேதாழைன நிைன!ப) எ+றா+ - எ+ ேதாழனான த0சணைன நிைன!ேப+
எ+ெற1ணினா+.

விளக : எயி= - ப). இ6ளி - .திைர. அவைன எ+ற/ க78ய>காரைன.

எ)ைலநா- வததி)ைல எ+= பாட. கிமி எ+ற/ ேபா மறவைர. கிமி - %.

இஃ/ அழித*+ எளிைம' பயனி+ைம' கதி Gறியப8யா. ேதாழ+ :

த0சண+ (304)

1155. ேதாழA ேதவி மா த> .ழா/ளா+ =; நீ
ேரHத பதி த+ேம *ளபிைற கிடத ேதேபா

றாHதைக யார மா பி சீவக+ .ண>க டைம

யாெழழீஇ! பாட ேக7ேடா ரரைபைய? ேச திதா+.
ெபா- : ேதாழA ேதவிமா த .ழா/ளா+ - த0சணA த+ மைனவியாி+
.ழாதிேல யி!பவ+ ; /; நீ ஏHத பதி த+ேம) இளபிைற

கிடதேத ேபா) - அைலதைல'ைடய கட*) எ%த இள>கதிாி+ ேம)
இளபிைற கிடதா ேபால ; தாHதைக ஆர மா பி+-த>கின தார

மா பிைன'ைடய; சீவக+ .ண>க- தைம - சீவகனி+ ப1கைள ; ஓ

அரைபைய? சா / - அரைப ெயாதிைய ெகா15 ; யாH எழீஇ! பாட
ேக78தா+ - யாழிைச/! பாட ேக78தா+.

விளக : ஏHத : எ%த எ+பத+ விகார. ஏHத - எ%த; ேதா+றாநி+ற.

பதி - ஞாயி= ; இ/ மா பிA.வைம. பிைற - தாரதி .வைம. ேதாழA
அ9வமய பாடேக75 இதா+ எ+க. (305)
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ேவ=

1156. வயிர ேவ3த மணிநீ18 வாெலாளி வானவ+
ெசயிாி றீ த ெச%தாமைர க1ணிட னாட:

யிரனா ைனநிைன தாA ற ேதாதியி ேனாகினா+

மயிலனா  .!ப8 ைவதவ+ மா)வி ேபறினா+.

ெபா- : வயிர ேவ3த நீ- மணி8 - வயிர பதித நீ1ட மணி8யிைன';

வா) ஒளி - ெவ-ளிய நிறதிைன' உைடய; வானவ+ - த0சணன/ ; ெசயிாி+

தீ த ெச%தாமைர க1 - . றதினி+= நீ>கிய வளமி. தாமைர க1களி);
இட+ ஆட: - இடக1 ஆ8ன அளவிேல; உயி அனாைன நிைனதா+ -

(தன. தீ>.=ேமா எ+= நிைனயாம)) உயிரைனய சீவகைன எ1ணினா+ ;
உ ற/ ஓதியி+ ேநாகினா+ - ேந தைத மன6ண வாேல அறிதா+ ;

மயிலனா .! ப8ைவ/ - மயிலைனய மைனவிய . த+ உைவ! ைன/
ைவ/ ; அவ+ மா) வி ஏறினா+ - த+ ஊ தியாகிய ெபாிய கி*+மிைச

அம தா+.

விளக : தா+ இத அைவ .ைல6றாம ப8வ ைவதா+. ப8: ப8வ
எ+பத+ விகார. (306)

1157. இ8' மி+A ழ.மிவ றாAல கநிைற
ெதா8' ழி யிவணி+== கா)வைர கீHெதன

நடைல ேநாகி கதி நாSவ ெதா!ப மைறதபி+
கடைல ேயதி நிலதி7ெடன மாாி கலதேத.

ெபா- : உ=கா) வைர கீHெதன - ெப>கா = மைலைய! பிளததாக; மி+A
இ8' ழ. இவ றா) உலக நிைற/ - மி+னா: இ8யா:

இ8ழகா: உலெக>. அ கி) நிைறய; நடைல ேநாகி கதி நாSவ/

ஒ!ப மைறத பி+ - இ! ெபா3 ேதா றைத! பா /, நைமயி+றிேய ஊழி
நிகHதெத+= ஞாயி= நாSவ/ ேபால மைறத பிற. ; ஒ8' ஊழி இவ1

இ+= என - உலக அழி' ஊழி இ>ேக இ!ேபா/ நிகHத/ எ+A ப8; கடைல
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ஏதி நில/ இ75 என - கடைலெய5/ நிலமிைச யி7டா ேபால ; மாாி கலத/ மைழ கலத/.

விளக : நிைற/ - நிைறய ; கீH/ - கீH: எ?ச திாி. இ8' மி+A

ழ.மாகிய இவ றா+ எ+க. உ=கா) - ெப>கா =. நடைல - ெபா3. கதி -

ஞாயி=. (307)

1158. வி1S ம1S மறியா/வி
ல>ெகா5 மாத த>

க1S வா' மிழதா>கட)
ெகா1ட/ கா1ெகன!

ெப1S மாS மிர>க!

ெபமா+மக+ சாமிைய

ய1ண ேலதி யகல*

ெகா1ெட% ேதகினா+.

ெபா- : வில>ெகா5 மாத - வில>.க; மக;; வி1S ம1S

அறியா/ - வி1ெணன6 ம1ெணன6 அறியாம) ; த க1S வா' இழ/
- க1ைண' வாைய' இழ.மா=; ஆ கட) ெகா1ட/ கா1க என - ேம)

ஊழியிேல வ கட) இ!ேபா/ ெகா1டைத! பா !Tராக எ+= Gறி; ெப1S

ஆS இர>க - ெப18 ஆடவ வத ; ெபமா+ மக+ சாமிைய - சசசத+

மகனான சீவகசாமிைய; அ1ண) ஏதி - த0சண+ எ5/; அகல *

ெகா15 - மா பிேல த%வி ெகா15; வானி) எ%/ ஏகினா+ - வானி) உய /

ெச+றா+.

விளக : வில>.க- ேமயாைமயி+ வாயிழதன; மாேமய) மற!ப (ெந5ந). 2)
எ+றா பிற. (308)

1159. .+=1 ேடா>. திரேடாளவ
ெகா1ெட% ேதக:

ந+=1 டாக ெவனந+Aத)
வாHதின- வாHத:
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ெமா+=1 டாயி றவ;-ளழி
ேநா'= காைளைய

ெய+=1 டா>ெகா) *னிக7ப5
நாெளA0 சிைதேய.

ெபா- : .+= உ15 ஓ>. திர- ேதாளவ+ - மைலைய அடகி வள த திர1ட

ேதாைள'ைடய சீவகைன; ெகா15 எ%/ ஏக: - த0சண+ ெகா15

ேபாகி+ற அளவி); ந+Aத) ந+=1டாக என வாHதின- - தைத நல வக

எ+= வாHதின- ; வாHத: - வாHதின அளவிேல; இனி உய காமைன

க1ப5 நா- எ+= உ1டாெகா) - இனி உய த சீவகைன க1ணா காS

கால எ!ேபா/ உ1டா.ேமா? எA சிைத - எ+A நிைனவாகிய ; அவ-

உ-அழி ேநா3 ஒ+= உ1டாயி = - அவ- மன வ/ ேநா3 ஒ+= ேந த/.
விளக : .+= உ15 : உ15 : உவம வாசக. நாெள+ற/ காலைத
உண /. (309)

1160. சதமா ைலெதாைக தாH/சா த>கமH 2மி'வதவி1 ேணா கைள வாHதிேய திமல மாைலI

ெயைத மா க ெள%ெக+ன ேவகவி5 தா-.ர)

சிைத ெச3'0 சிறக கிளி ேதா .ம தீ0ெசாலா-.
ெபா- : சத மாைலெதாைக தாH/ சாதகமH 2மி'- - நிறமி.

மாைலதிர- I>க!ெப =? சதன> கமHகி+ற தா+ வழிப7ட நிலதிேல ; வத

வி1ேணா கைள மல மாைலI3 வாHதி ஏதி - வத வானவ கைள மல மாைல

Iவி வாHதி ெகா1டா8 ; எைதமா க- எ%க எ+ன - எைதய கா-! ேபாNராக
எ+= ; .ர- சிைத ெச3' - யாழி .ர) எ+A ந  தா+ இத+ைம

ெபறேவ15 எ+= க/கி+ற ; சிறக கிளி ேதா . - சிறகிைன'ைடய கிளி

ேதா)வி'=கி+ற; அ தீ ெசாலா- - அழகிய இ+ெமாழி தைத; ஏக வி5தா- -

ேபாக வி5தா-.
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விளக : .ர) சிைத ெச3' தீ0ெசா), சிறக கிளி ேதா . தீ0ெசா) என
G75க. தா+ வழி!ப7ட வானவ ெச3/ 8. ேவைல, ேவ= வைகயா)
8த*+, அவைர! ேபாக ெவ+றா-. (310)
ேவ=

1161. மைலெதாைக யாைன ம+ன+
ைம/ன+ மதன ென+பா+

ெகாைலெதாைக ேவ* னாைன
ெகா)*ய ெகா15 ேபாதா

னலதைக யவைன காணா

ன0யி  த0சி ேநாகி?

சிைலெதாழி றடைக ம-ள 
கி ெறன? ெச! கி+றா+.

ெபா- : மைலெதாைக யாைன ம+ன+ ைம/ன+ மதன+ எ+பா+ - மைல

G7ட ேபா+ற யாைன G7டைத'ைடய ேவதனி+ ைம/னனாகிய மதன+

எ+பவனாகிய; ெகாைல ெதாைக ேவ*னாைன ெகா)*ய ெகா15 ேபாதா+ -

ெகாைலகைள கணகி5 ேவேலதிய சீவகைன அரச+ ெகா)வத . ெகா15
வதா+; நலதைகயவைன காணா+ - நலமி. ப1ைடய சீவகைன

காணாம); ந0 உயி / அ0சி ேநாகி - ந0ெசன ?வி75 அ?ச/ட+

பா / ; சிைல ெதாழி) தடைக ம-ள . - வி ெறாழி) ாி' ெப>ைக

Nர க7. ; இ ெறன? ெச!கி+றா+ - இ9வா= ெபாதமி)ைல.

விளக : ம+ன . எ+A பாட ெபா7 ெபாதமி)ைல. மைலெதாைக

ேபா+ற யாைனெதாைகைய'ைடய ம+ன+ எ+க. ெதாைக - G7ட. ம+ன+ -

ஈ15 க78ய>கார+. ைம/னனாகிய மதன+ எ+பா+ எ+க. ெகாைலெதாைக

ேவ*னா+ - ெகாைலெதாழி+ மிக G7டமாகிய ேவ பைடைய'ைடயவ+ எ+க.
ேவ*னா+ - ஈ15? சீவக+. (311)
1162. ம+னனா சீற! ப7ட

ைமதைன ெகா)ல! ேபாதா

ெம+னினி? ெசா)*? ேச=

ெம+ெச3/ யா>க ெள)லா
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மி+ன/ ப7ட ெத+றா

ெலாிவிள .=. நைம

/+A LH/ ேதா+ற?

ெசா):மி+ ெச3வ ெத+றா+.

ெபா- : ம+னனா) சீற!ப7ட ைமதைன ெகா)ல! ேபாதா - அரசனா

சினக!ெப ற சீவகைன ெகா)ல ைகெகா15 வத நா ; இ+ன/ ப7ட/

எ+றா) நைம எாிவிள.=. - யாப7ட /+ப இத+ைமெத+= Gறி+
நைம நைடவிள. எாி!பா+; யா>க- இனி எ+ ெசா)*? ேச= - நா இனி

யா/ Gறி? ெச)ேவா?; எ+ ெச3/?- யா/ ாிேவா?; /+A LH/ ெச3வ/

ேதா+ற? ெசா):மி+ எ+றா+ - எ)ேலா ஒ+= G8 ஆரா3/

ெச3யகடவைத விள>க? ெசா):>ேகா- எ+றா+.

விளக : ம+ன+ : க78ய>கார+. ைமத+ : சீவக+. ேச= - ெச)ேவ. ெச3/
- ெச3ேவ. த+ ைகயற6 ேதா+ற எ+ ெசா)*? ேச= எ+ெச3/ எ+றா+. எாி

விள.=த) . ற0 ெச3தா தைலயி) விளேக றிைவ/ ஊ வல0
ெச3வி.ெமா த1டைன. /+A - G8 . (312)

1163. வாHவேதா பாய நா8 மதி'ட ப75 வ)ேல

LHவிைன யாள ரா>க ெணாவைன ெதாட / ப றி!

ேபாHபட! பிள/ வாளி ர78யி7டாிய க1ேட

யாHகல மாத ேபால வணிநக ர%>கி ற+ேற.

ெபா- : LHவிைனயாள - ஆரா3?சி ெச3ேதா ; வாHவேதா உபாய நா8 - தா

உயி வா% ஒ LH?சிைய எ1ணி; மதி உடப75 - அறி6 ஒ+=ப75; ஆ>க1

ஒவைன வ)ேல ெதாட / ப றி - ஆ>.? ெச+ற ஒவைன விைர/ பி+ெச+=

! றி ; வாளி+ ேபாHபட! பிள/ - வாளா) வகி பட! பிள/; ர78யி75 அாிய -

(வ86 ெதாியாம ) ர78 யி75ைவ/ அாிதைல! பா / ; ஆHகல மாத

ேபால - கட*) அமி% கலதி) உ-ள மகைள! ேபால ; அணிநக அ%>கி = அழகிய நகர வதிய/.

விளக : LHவிைனயாள நா8 உடப75 ஒவைன! ப றி! பிள/ ர78
அாிய க15 நக அ%>கி = எ+க. வாHவேதா உபாய - தா>க-
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க78ய>கார+ சினதி ற!பி உயி வாHத .ாியெதா LH?சி. ஒவைன எ+ற/

ஏதிலா+ ஒவைன எ+ப/பட நி+ற/. அணிநக : ஆ.ெபய . (313)
1164. கா3சின ெவ.ளி ேவேத

களி ெறா5 ெபாத காைள

மாசன ெபாி/ ெமா3/

மைழயிேனா 8;> கா =

ேபசி றா+ ெபாி/ ேதா+ற!

பிைழ/3ய! ேபாத ல0சி

வாச>ெகா டாாி னாைன

மா ேபாH /78 யி7ேட.

ெபா- : கா3சின ெவ.ளி ேவேத! - 5கி+ற சீ றைடய அரேச!; களி ெறா5

ெபாத காைள - ந ப7ட களி =ட+ ேபா ெச3த சீவகAைடய; மாசன

ெபாி/ ெமா3/ - ெப0  றதா ெந>கி ெமா3!ப; மைழயிேனா5 இ;
கா = - மைழ' இ; கா =மாக; ேபசி+ ெபாி/ ேதா+ற - G=மிட/

மி. ேதா+றின அளவிேல; பிைழ/ உ3ய! ேபாத) அ0சி - எ>களிடமி/
த!பி அவ+ உ3/ ேபாத . அ0சி; வாசெகா- தாாினாைன - மண>கமH

மாைல'ைடய அவைன; மா  ேபாH/ உ78யி7ேட - மா ைப! பிள/ த-ளி

வி7ேடா.

விளக : அரசனிட ெச+= இ>ஙன மதன+ த*ேயா Gறின எ+=

ெகா-க. கா3சின : விைனெதாைக. காைள : சீவக+ . மாசன - ெபாிய மாத

G7ட, எ+ற/ சீவக+  றதாைர. ெமா3/ - ெமா3!ப. ேபசி றா+ எ+ழி,
தா+ அைச. தாாினாைன: சீவகைன. (314)

1165. அ-வ* யா1ைமக)வி யழகறி விளைம Pக
திம* Wைக ேபாக தி1கH நி1  ற

ெமாவாி9 6லகி) யாேர சீவக ெனா. நீரா

ெபாிதாி திவைன ெகா+றா3 ெப=ெகன? சிற!? ெச3தா+.
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ெபா- : அ- வ* ஆ1ைம க)வி அழ. அறி6 இளைம ஊக திம* ஈைக

ேபாக தி1கH ந1  ற - அ; ெம3வ*' ஆ;த+ைம' க)வி'
அழ. இய ைக அறி6 இளைம' ய சி' ெச)வ மி.> ெகாைட'

எ)லாவ ைற' Bக ேப= தி1ணிய க% ந7 உற6 ஆகியவ றி);
இ96லகி சீவக+ ஒ. நீரா ஒவ யாேர?- இ96லகிேல சீவகைன!

ேபா+றவ ஒவமில ; ெபாி/ அாி/ இவைன ெகா+றா3 - ெபாி/ அாியதாக
இவைன ெகா+றைன; ெப=க என? சிற!? ெச3தா+ - நீ இவ ைற! ெப =
ெகா-க எ+= மதனA.? சிற!! பல ெச3தன+.

விளக : யாேர : ஏ : எதி மைற இைட?ெசா). திம*த . காரணமான ஈைக
எ+க. ேபாக - ஈ15 காம Bக ?சி. உல.-ள காலெம)லா நிைல'த*+
தி1கH எ+றா+. நீரா - த+ைம'ைடேயா . இதனா) க78ய>கார+

சீவக+பா) அ%கா=ைடயனாத .ாிய காரண>க- ெதா./ Gற!ப7டன.
(315)

!ணமாைலயா இலபக  றி ..
..

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

5. ப"ைமயா இலபக

கைத- க:
க: இ9வா= த0சணேனா8த சீவக+ நா5க- பலவ றிA0

ெச+= ஆ>கா>.-ள கா7சிகைள காணவிபினா+. இ9வி!பைத?

த0சணA. Gறின+. அ/ேக7ட த0சண+ சீவகA. ெநறியி+ இய)

Gறி ேம: காமA> காற!ப5 இ+.ர) தவ/, பா த*யவ றா)
உ1டா. தீ>.கைள' ேநா3கைள' தீ !ப/, கதிய உடபிைன

தவ/மாகிய += மைறெமாழிகைள? ெசவியறி6=தன+. பி+ன ? சீவகைன

இனிதிேனதிெகா15 இழி/, நில6லகி) வி5/? ெச+றா+. சீவக+

த0சண+ Gறிய ெநறிப றி? ெச+றன+. வழியி) ெகாைலெதாழிைல

ேம ெகா15ழ+ற ேவடெனாவைன க15 அவA. உ=திெமாழிGறி

ந+ெனறி!ப5தன+. அ!பா) ெச):>கா) கா75 தீயா) வைள!1ட

யாைனதிரைள கா!பா றின+. பி+ன அரணபாத எ+A மைலைய எ3தி

ஆ15 அககட6ைள வண>கின+. சாரண கைள க15 வண>கின+.

பி+ன ! ப)லவ நா78:-ள சதிராப எ+A நகைர அைடதன+.

அநகரதரசனாகிய தனபதிேயா5, அவ+ மகனான உேலாக பாலேனா5
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ேக1ைம ெகா1டன+. அ9வரச+ மகளாகிய ப/ைம எ+பாைள! பா

தீ18யதாக, அவ; ற விட ேநா3 தீ / அவைள மணதன+. அவேளா5 இர15

தி>க- இ+ = அநகரேத வதிதன+. பி+ன நா5காS ேவ7ைக

மி.தலாேல ந-ளிரவி

ப/ைமைய! பிாி/ ேவ =ெகா15

அநகரதினி+= ற!ப75? ெச+றன+.

சீவக+ பிாிவா) ப/ைம ெபாி/ வதின-. த+ ேதாழிமா- ஒதி ேத ற

ஒவா= ேதறியிதா-. தனபதி ம+ன+ த+ மக- /யர ெபாறானா3?

சீவகைன ேத8ெகாண த .? சிலைர ஏவினா+. அவ க- சீவகைனயா15
ேத8 ஓாிடேத க15 நி+ேபா+ற இளைம' வ86ைடயா+ ஓ ஏதைல நீ

யா1ேடA க1ட/1ேடா? எ+= வினவின அ/ேக7ட சீவக+, ந1பாீ ! நீயி

ேதடா நி+ற அகாதலைன ஒ+பதா தி>களிேல கா1T ! இ961ைமைய B

ம+னA. G=மி+! எ+= Gறிவி5தன+. அவ ெச+= அரசA.

அநிகH?சியிைன அறி6=தன . சீவக+ பி+ன அ9விடதினி+= ற!ப75

ஒ திைசேய ெச)லா நி+றன+.

1166. N7ட0 சிைறயி ேறவ+
வி5/ய ெகா-ள! ப7ட

ேகா7டமி) .ணதி னா+ேபா

ெய+ெச3கி+ றா+ெகா ெல+னி

G7டர ெகறித ப0சி

G8ய பளி>கி ேறா+=

தீ7ட ப8வ ம+னா+

றிற>கிள /ைர/ ம+ேற.

ெபா- : N5 அ0 சிைறயி) ேதவ+ வி5/ உயெகா-ள!ப7ட - எ)லா

வழியாA வி5வித காிய சிைறயி*/ த0சணனா) வி5வி/ வாHவிக!
ெப ற; ேகா7ட இ) .ணதினா+ ேபா3 எ+ ெச3கி+றா+ எ+னி+ - . ற

அ ற ப1ைடய சீவக+ (அவAட+) ெச+= எ+ன ெச3கிறா+ எ+றா); G75
அர. எறித ப0சி+ - ெச9வர. ஊ78ய ப0சினாேல; G8ய பளி>கி)

ேதா+= - அ! பளி>கினிடேத ேதா+=கிற; தீ7ட அ ப8வ அ+னா+ திற -

எ%த காிய ப8வைத! ேபா+ற சீவகனி+ நிைலைய; கிள/ உைர/ -  பட?
த0சண+ ெசயைல'ைர/! பி+ன உைர!ேபா.
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விளக : இநிைலயிA ஆசிாியA.ைரத ெமாழி த!பாைமயி சீவகைன

ேகா7ட இ) .ணதினா+ எ+றா . பிறவழிகளா) ேபா.த காிய சிைற எ+பா

N7ட0சிைற எ+றா . வி5/ - வி5வி/. ேகா7ட - . ற, G75

அரெகறித ப0 - ெச)வர. G78ய ஊ78ன ப0 என மா =க. பளி>ைக

G8ய ப0சாேல அ!பளி>கிடேத ேதா+= ப8வைத ஒ!பா+ - சீவக+.

வ1தளி எ+A (1225) ெச3'-கா= த0சண+ ெச3தி Gற!ப5. (1)
1167. வில>கிவி) :மி% 2ணா+
வி%?சிைற! ப7ட ேபாH/

மல>கல தாாி னா+வ

த0சிைற வி5த ேபாH/

லப: மகிH6 ெந0சி

ெபா*த: மி+றி! ெபா+னா 

/ல>கல /ய த ேதாளா

FHவிைன ெய+= வி7டா+.

ெபா- : வில>கி வி) உமி% 2ணா+ - வி75வி7ெடாளிைய? சி/

அணிகல+கைள'ைடய க78ய>காரனி+; வி%? சிைற!ப7ட ேபாH/ - சீாிய

சிைறயிேல அக!ப7ட கால/; அல>க) அ தாாினா+ வ/ - அைச' அழகிய

மாைலைய 'ைடய த0சண+ ேபா/; அ0சிைற வி5த ேபாH/ - அாிய

சிைறயி*/ வி5வித கால/; ெபா+ ஆ / உல கல/ உய த ேதாளா+

- ெபா+ அணி நிைற/, உ1ட க)ெலன இ=கி உய த ேதா-கைள'ைடய

சீவக+; லப: மகிH6 ெந0சி ெபா*த: இ+றி - வத: மகிHத:
உ-ளதி ெபா/த:1டாகாம); ஊHவிைன எ+= வி7டா+ -

(இர1ைட') பழவிைன! பய+ எ+ேற கதி நீகிவி7டா+.

விளக : அ+னைத? சிைற ெச3த பயனா கிைடததாக*+ சீாிய சிைற

எ+றா . ெபா*த: : உ இழி6 சிற!. சாரண பி+ன , சிைற!ப7டைன

ேபா: (சீவக. 2890) எ+றன . இதனாA சீவகAைடய இ+பதி களிகாம:

/+பதி =ள>காம: இத . காரணமான ெம3'ண ?சி விதேதாத!
ப7டைம'ண க. வி%?சிைற - இ5ைப'ைடய சிைற எனிAமா. வி%ம
சீ ைம'0 சிற! இ5ைப'“ எ+ப/ ெதா)கா!பிய (உாி. 57.) (2)
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1168. வானர கள நாக மல /ைத ெதா%க வ0சி

ேதனிைர ெத%/ தி>க ளிறாெலன? ெச+= ெமா3.>

கானம ரவி .+றி கா3கதி மேதா தி>க1

ேமனிமி  ேதறி யா>. ேதவ+ெவ ேபறி னாேன.
ெபா- : நாக மல /ைத/ ஒ%க - நாக மல த- ெந>கி ேத+ வாப8;
வானர உகள - .ர>.க- பா3த*+; ேத+ அ0சி இைர/ எ%/ - வ15க-

அ0சி ஆரவாாி/ எ%/; தி>க- இறா) என? ெச+= ெமா3. - தி>கைள
ேதனைடெய+= மய>கி! ேபா3 ெமா3. வளைடய; கா+ அம அவி

.+றி) - காடைமத, அவி N% ெவ-ளி மைலயிேல; கா3கதி ம/ ஓ தி>க-

ேம) நிமி / ஏறி யா>. - ெவைம'= ஞாயி ைற? ம/ ஒ தி>க- ேமேல

நிமி த ஏறினா ேபால; ேதவ+ ெவ  ஏறினா+ - த0சண+ சீவகைன? ம/
சதிேராதய மைலமீ/ ஏறி? ெச+றா+.

விளக : ஒ%க எ+பத . ேத+ எA எ%வாைய வவிக. நாகமல -

ர+ைன!2. /ைத/ - ெந>கி. இறா) - ேதனைட. கா+ - கா5. .+= - ஈ15
ெவ-ளிமைல. த0சணA. தி>க; சீவகA. ஞாயி= உவைமக-. (3 )
1169. தி>கைள ெதளிதி7 ட+ன
பா கட றிைரெச3 ெத1ணீ

ெவ>க-வி7 டல த க1ணி

வி1ணவ Aாிைம த+னா+

ம>கல வைகயி னா78

மணியணி கல>க- ேச தி!

ப>கய ெந5>க ணாைன!

பவிதிர .மர ென+றா+.

ெபா- : ெவ க- வி75 அல த க1ணி வி1ணவ+ - வி!ப த ேதைன?
ெசாாி/ மல த மாைலயணித த0சண+; ப>கய ெந5>கணாைன - தாமைர

மலரைனய க1கைள'ைடய சீவகைன; தி>கைள ெதளிதி7 ட+ன பா)

திைரெச3 கட) ெத-நீ - தி>கைள கைரதா ேபா+ற அைல'ைடய
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பா கட**/ ெதளித நீைர ெகா15 வ/; உாிைம த+னா) ம>கல

வைகயி+ ஆ78 - உாிைமமகளிைர ெகா15 ம>கல விதி!ப8 %கா78; மணி

அணிகல>க- ேச தி - மணிகளிைழத அணிகல>கைள' 278; பவிதிர.மர+
எ+றா+ - Iய மக+ எ+ற பாரா78னா+.

விளக : சிைற! பாவ நீ>கினதா பவிதிர .மர+ எ+றா+. வி1ணவ+ த0சண+. உாிைம - மைனவிமா . ெந5>கணாைன - சீவகைன. பவிதிர I3ைம. (4)

1170. ெபா+னணி கா ெச3த ெபாழிகதி  தி>க- ேபா:
பி+னிய த மாைல! பிைணயறாH .ைடயி னீழ

க+னிய கவாி Nச கனமணி .ைழவி) Nச

வி+னிைச G/ ேநாகி யிதன+ றிலக ம+னா+.

ெபா- : ெபா+ அணி கா ெச3த ெபாழி கதி  தி>க-ேபா: - ெபா+னா)

ஆகிய கா ெபா+றிைன? ேச த, நிலவிைன? ெசாாி' தி>கைள! ேபா+ற;

தமாைல! பி+னிய! பிைணய) தாH .ைடயி+ நீழ) - ச)*' I.மாக
/ மாைல பி+ன!ப7ட, மல மாைல யணித .ைடயி+ நீழ*ேல; க+னிய

கவாி Nச - க+னி! ெப1க- கவாிெகா15 Nச; கன மணி.ைழ வி) Nச - ெபாிய
மணி.ைழ ஒளிவிட; இ+ இைச G/ ேநாகி - இனிய இைச'ட+ G8ய ஒ

நாடகைத! பா /; திலக அ+னா+ இதன+ - சீவக+ N றிதா+.

விளக : ெபா+ அணி கா ெச3த ெபாழிகதி  தி>க-: இ) ெபா;வைம.

ச)* பி+னிய /மாைல என ெகா-க. பிைணய) - ஈ15 I>கவிட! ப7ட

தமாைல. இ+னிைசG/ - இனிய இ ைசேயா5 G8ய G/. திலகம+னா+ :

சீவக+. (5)

1171. இமல  .வைள '1க ணிைம!பிலா! பயைத! ெப ற
வாிமல  தாாி னா+ற னழ.க1 டளிய ெவ+னா

திமல  ேகாைத ையபா ேறவிய ெதாட  ேக7ப

ெவாிமணி! 2ணி னாA மி+னண மியபி னாேன.
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ெபா- : திமல  ேகாைத ஐ பா) ேதவிய - அழகிய மல மாைல அணித

Gதைல'ைடய மைனவிய ; இ மல  .வைள உ1க1 - காிய .வைள

மலரைனய எ ைமதீ78ய க1க-; அாி மல தாாினா+ த+ அழ. க15 -

வ15க- ெமா3. மல மாைலயினாAைடய அழகிைன க15; இைம!

இலா! பயைத! ெப ற . - (இ/வைர) இைமயாம) இத பயைன! ெப றன;

அளிய எ+னா - அளிக தகன எ+= கம+ உைர/; ெதாட  ேக7ப எ>ஙன ந71டாயெத+= வினவ; எாி மணி! 2ணினாA இ+னண

இயபினா+ - ஒளி வி5 மணிகல+க- அணித த0சணA இ9வா=

Gறினா+.

விளக : இைம. கைம - நா3! பிற!ைப மைறயாம Gற*+ இ+னண

எ+றா . இ>.வைளமல ேபா+ற உ1க1 எ+க. விதியாதர ஆக*+

க1ணிைமயாதிதன. இ/கா= அைவ வாளா இைமயாதிதன. இைமயாம)

ேநாகி மகிHத .ாிய இவ+ அழகிைன அைவ இ!ெபா%/ இைடயறா/ Bக த*+
இைமயாைமயி+ பயைன' இ!ெபா%/ எ3தின எ+றவா=. ெதாட  - ந7.

2ணினா+ : த0சண+. (6)
ேவ=

1172. பிணி.ல தகவயி பிறத ேநா3ெக5
தணிதைக 'டெபன களி ேநாகினா+

கணி!ப> .ணெதாைக காைள ெய+றன+
மணிகல தகதமி தைனய மா1பினா+.

ெபா- : மணி கல/ அக/ அமி / அைனய மா1பினா+ - மாணிக

கலதி) ஏதிய அமி த ேபா+ற தகவினானான த0சண+; கணி! அ>.ண

ெதாைக காைள - அளவிட காிய ப1பிைன'ைடய சீவக+; பிணி .ல/

அகைவயி+ பிறத ேநா3 ெக5/ - (நா+) ேநா3 திரைள'ைடய வில>.

ெதா.தியி+ அகதிேல பிறத ேநாைய நீகி; அணிதைக உட என. அளி

ேநாகினா+ எ+றன+ - அழகிைன த+னிடேத அடகிய ெத3வ 6டைப
என. ந)கி இநிைலயிேலேய பா தா+ எ+றன+.
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விளக : பிணி.ல - ேநா3திர-; எனேவ, வில>காயி =. அ ேநா3

ெக)லா அக எ+ற/ நாைய; எாிநீரேவ நரக அநரக /+ப - ெதாநீரேவ
வில>. தாைடய /+ப (சீவக. 2777) எ+ப ேம:. மணிகல/

அமி ெத+றா , வ8வி . தக கல>காத .ண உ1டாத*+. (7)
1173. கட ற 6யாிய காைள ய+னவ
னட க பைகெக5 தக+ற நீணில

மடதைக யவெளா5 வ/ைவ நா78நா>

ெகா5.வ ெமனெத3வ மகளி Gறினா .
ெபா- : கட) ற6 உயாிய காைள அ+னவ+ - கட*) வா% றாமீைன

ெகா8யி ெகா1ட காமைன! ேபா+றவA. ற; அட . அபைக ெக5/ -

ெவ):த காிய பைகைய ெக5/; அக+ற நீ- நில மட தைகயவெளா5

வ/ைவ நா78 - பர!ைடய ெபநிலமாகிய ம>ைகைய மண ாிவி/; நா

ெகா5.வ என - நா ெகா5!ேபா எ+=; ெத3வ மகளி Gறினா - அவ+

மைனவியராகிய ெத3வ மடைதய ெச!பின .

விளக : மடதைகயவெளா5 : ஒ5 : இர1ட+ ெபாளி) +ற+ உ

வததா) உ மயக. உ : அைச; நிலமகெளா5 திமக; என
எ?ச6ைம'மா. (8)

1174. ெசநில தவAயி ெச./ ம ெறன
கிநில மிையவத ெக1ண) ேவ15ேமா

திநில கிழைம' ேதவ ேதய

தநில ெதமெகனி ற. த+ைமW .
ெபா- : திநில கிழைம' ேதவ ேதய நில/ எம. தா எனி+ -

இ+ப நில/ாிைமைய' வானவ உலைக' இநிலேத எம. தா

எ+றா); த. த+ைமW ! - ெகா5. இய)ைடW !, ெசநில/ அவ+ உயி

ெச./ - ேபா  களதிேல எ+ எதிாியி+ உயிைர! ேபாகி; என. இ நில
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இையவத . எ1ண) ேவ15ேமா? - என.! ெபநில ெபா/மா= ெச3ய?
சிதைன ெச3ய6 ேவ15ேமா?
(விளக.) அவAயி ெச.த) எளிெத+றா+. ெச./ : ெச.!ேப+ எ+=

த+ைம ெயாைம விைன றாக ெகா-வ/ ெபா/. ம = : அைச. தா

எ+ப/ த என6, த எ+ப/ த. என6 விகார றன. (9)
1175. ம1மிைச கிடதன மைல'> கான
ந1Sத காியன நா5 ெபா3ைக'>

க1மன> .ளி !பன வா=> கா1பத

ெக1ணெமா+ =ளெதன கில>. 2ணினா3.
ெபா- : இல>. 2ணினா3! - விள>. அணிகலAைடயா3!; ம1மிைச

கிடதன - நில6லகிேல பரவி கிடதனவாகிய; ந1Sத . அாியன -

ெந>.த . இயலாதனவாகிய; மைல' கான - மைலகைள' கா5கைள';
நா5 ெபா3ைக' - நா5கைள' ெபா3ைககைள'; க1 மன .ளி !பன

ஆ= - க1S மன .ளி வனவாகிய ஆ=கைள'; கா1பத . எ1ண

ஒ+= என. உள/ - பா !பத . நிைன6 ஒ+= என. உ15.

விளக : ம1 - நில6லக. ம1மிைச கிடதனவாகிய மைல' கான நா5
ெபா3ைக' ஆ= என மா=க. (10)

1176. ஊ =நீ  Gவ: ;ைற' மீனனா
ேவ =நாட த+ைவ வி5த+ ேமயினா

ேபா =நீ ேபாவ)யா ென+= Gறினா

கா றின தைமதிய> கறிய Gறினா+.

ெபா- : ஊ = நீ  Gவ:- உைற'- மீ+ அனா - ஊ= நீைர'ைடய

கிண றிேல வா% மீ+ ேபா+றவ க-; ேவ = நா5 அத+ ைவ வி5த)

ேமயினா - பிறநா5கைள காS இனிைமைய வி5தவராவா ; நீ ேபா = -

இ9விடேத நீ ேபணி யி; யா+ ேபாவ) - நா+ நா5காண? ெச)ேவ+; எ+=
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Gறினா . - எ+=ைரத சீவகைன ேநாகி; ஆ றின/ அைமதி அ>. அறிய

Gறினா+ - ெநறியின/ நிைலைமைய அ>. ெதாி'ப8 Gறினா+.

விளக : த0சண+ உட+வாரா வ1ண, ேபா = எ+றா+. கிண றி) வா%

மீ+ அநீாிA0 சிறத ேவ= நீ இ)ைலெய+= அதைனேய ெபாி/ மதிதி!ப/
ேபால த ஊைரேய மதிதி!பா எ+ப/. ேவ =நாடத+ைவ எ+ற/

பிறநா7ைட காS>கா) உ1டா. இ+பதிைன. ஆ றினதைமதி - வழியின/

இய). (11)
ேவ=

1177. இமைல கிர15 காத மிறதபி னி15 ேதா+=
மமைல யரண பாத ெம+பத+ றா-வா3 ேதா+=

தவிைன க%6 கி+றா சாரண தரணி காவ)

ெவைமயி னக+= ேபா/ விைழவற /ற/ வி7டா .
ெபா- : இ மைல. இர15 காத இறத பி+ - இ மைலயி*/ இர15

காத கடத பிற.; இ15 ேதா+= அ மைல அரணபாத எ+ப - இ15

காண!ப5 அ மைலைய அரணபாத எ+ப ; அத+ தா- வா3 - அத+ அ8

மைலயிேல; ேதா+= த விைன க%6கி+றா சாரண - பிற!. காரணமான
த இவிைனைய' ேபா.கி+றவராகிய சாரண ; ெவைமயி+ தரணிகாவ)

அக+= ேபா/ - தா N7ைட வித*+ உலக காவைல /ற/ வ/;

விைழ6 அற /ற/வி7டா - பி+ன ! ப றற /ற/வி7டவ க-.

விளக : அரண பாத - அக+ ேகாயி:-ள மைல இமைல எ+ற/

அவ களி. சதிேராதய எ+A மைலைய. காத - ஓ அள6. எ+ப எ+பத+
ஈ றகர ெக75 அத+ எ+A0 7ேடா5 G8 எ+பத+ என! ண / நி+ற/.
பிறத . ஏ/வான தைடய விைன எ+க. ேதா+=கி+ற இவிைனைய'

எ+ப ந?சினா கினிய . தரணிகாவ) ெவைமயி+ அக+= ேபா/ எ+பத . காவ ெறாழி) ெவைம'ைடைமயா) அக+= ேபா/ எனிAமா. விைழ6 -

அவா6மா. (12)

1178. சிைதயி பதி ய+னா ேசவ8 யிைற0ச ேலா5
ெவதிற *யகி ேதா+றி விெததி ெகா15 ேபணி
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ததவ ளமி த 7ட 61டவ7 பிாித காைல?

ச/ைட? சார) ேசறி தரணிேம றிலக ம+னா3.
ெபா- : தரணிேம) திலக அ+னா3 - நில6லகி) திலகேபால?

சிற! ேறாேன!; சிைதயி+ பதி அ+னா ேசவ8 இைற0சேலா5 -

மல>கைள! ேபா. மனதாேல ஞாயி= ேபா)வாைடய சிவத அ8கைள
வண>கின அளவிேல; ெவதிற) இயகி ேதா+றி - ேபரா ற:ைடய இயகி

எதி !ப75; அவ- எதி ெகா15 அமி த த/ ேபணி ஊ7ட உ15 - அவ-

நி+ைன வரேவ = அமி தைதத/ ஓபி விI7ட உ15; அவ- பிாித

காைல - அவைள! பிாித அளவிேல; ச/ைட? சார) ேசறி - சதன மர>க-

நிைறத அ மைலயி+ சார*ேல ெச)வாயாக.

விளக : அமி த த/ ேபணி ஊ7ட என மா=க. அமி த - ஈ15 உணவி .
ஆ.ெபய . ச/ - சதனமர. (13)
ேவ=

1179. அ>.நி+ றக+றபி ைனைய> காவத.
ெவ>களி வி5மத ேவழ! ேபாின

த>கிய காட/ தனி?ெச) வாாிைல

க>ைகயி+ கைரய/ கட* ேறா+=ேம.
ெபா- : அ>. நி+= அக+ற பி+ - அ>கி/ ெச+ற பி+; ஐ ஐ>காவத

ெவகளி வி5 மதேவழ! ேபாின த>கிய கா5 - இபைத>காதவழி ெவ9விய
களி!பினாேல ெசாாி' மதைடய களி =! ெபதிர- த>கிய கா5 உள/;

க>ைகயி+ கைரய/ கட*+ ேதா+= - க>ைகயி+ கைரயி:-ளதாகிய அ/
கட)ேபால ேதா+=; அ/ தனி? ெச)வா இைல - அ கா78ேல தனிேய
ெச)பவ இல .

விளக : அ கா78ேல சிற!பாக யாைன திரைள ம75ேம Gறினா+ சீவக+

அற0 ெச3தைல ேநாகி; ப0சவ ேபால நி+ற பக78ன! பாி6 தீ தா+ (சீவக.

1237) எ+ப பி+ன . கட)ேபா) ேதா+றல கா5 இறேதாேர (அகநா. 1-19)

எ+றா பிற. (14)
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1180. னெலாி தவHெதன! 2த தாமைர.
வனம/ வாெளன வாைள பா3வன

மனமகிH ெபதட வலதி7 ேட.தி

யினமல  தாாினா யிர15 காதேம

ெபா- : இன மல தாாினா3 - இன மல களா) ஆன மாைலயிைன உைடயா3!;

ன) எாி தவHெதன! 2த தாமைர - நீாிேல எாிதவHதா ேபால மல த

தாமைரைய உைடய6; வா-என வாைள பா3வன - வா-ேபால வாைளக-

பா3வன6 ஆன; மன மகிH ெபதட - உ-ளகளி!ைபP75 ெபாிய

ெபா3ைககைள; வல/ இ75 - வல!பகேத வி5/; வனம/ இர15 காவத

ஏ.தி - அகா78ேல இ காவத ெச)வாயாக.

விளக : எனேவ அகா78+க1 வாைளபா' தாமைர! ெபதட உ1ைம'
Gறினனாயி =. ேவ = நா7டத+ ைவேய விபி!ேபாத*+, தாமைர
தடெதழிைல விதேதாதினா+. (15)

1181. காதிய மணிெயா5 வயிர ெபா+கல
ேததனி+ ேறாெளன விர15 .+=ேபா3!

2/கி+ மகளிாி ெபா*/ ேபா தேதா

ேபத ேப3வன ெபாிய கா18ேய.

(இத+ெபா-.) காதிய மணிெயா5 வயிர ெபா+ கல/ - ஒளி ெச3'
மணிக;ட+ வயிர ெபா+A ெகா15; ஏத) நி+ேதா- என இர15 .+=

ேபா3 - ஏதிய நி+ேதா-கைள! ேபா+ற இர15 .+=க- வளர! ெப =;

2/கி) மகளிாி+ ெபா*/ ேபா த/ - 2/கி) அணித மகளிைர! ேபால!
ேப3க- ெபா*/ மனைத மைற. மிய)ைடயதாகிய; ஓ ெபாிய ேபத

ேப3வன கா18ேய - ஒ ேபர?சத ேப3வனைத கா1பாயாக.

விளக : .+=ேபா3 எ+ழி! ேபாக) எ+A உாி?ெசா)ல8யாக! பிறத

ேபா3 எ+A எ?ச வள / எ+A ெபா- த/ பி+A ெசய!பா75விைன
எ?ச!ெபா- பய/ நி+ற/. ேப - அ?ச.
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ேபநா உ என வ[உ> கிளவி

ஆைற += அ?ச! ெபாள(ெதா). உாி. 69) (16)

1182. இளெவயி+ மணிவைர ெயறிதி7 ட+னேதா
ரளவ .>.ம தக+ற மா பினா3

களவினி னணிநல> கவ த க-வெவ+

=ள மணி ெகாபனா கி ைநபேவ.

ெபா- : இளெவயி) மணிவைர எறிதி7 ட+ன/ - காைல ெவயி) மணிவைரயிேல
Nசிய/ ேபா+றதாகிய; ஓ அளவ= .>.ம/ அக+ற மா பினா3! - ஒ!ப ற

மி.தியான .>.ம கலத பரத மா பிைன'ைடயா3!; களவினி+ அணிநல
கவ த க-வ எ+= - களவினிேல அழைக' நல+கைள' கவ த க-வேன
எ+= Gறி; உள மணிெகாபனா உகி ைநபேவ - அைச' மணிெகா8

ேபா+ற அ! ேப3 மகளி நி+ைன க15 உகி வ/வா க-.

விளக : மா பினா3 எ+A/ைண' த0சண+ சீவகைன விளிததாக
ெகா-ளிA அைம'. அ!ேப3க- அழகிய மகளி உெகா15 நி+ைன

இ>ஙன மய. எ+ப/ ேதா+ற மணி ெகாபனா எ+றா+. ைநப : பல
அறிெசா). (17)

1183. பழ>.ைழ தைனயேதா ெம*வி ைபெயன
ழ>கழ) ேவ7ைகயி+ =கி P தர

த%பத மி/ெவன? சா / )ல:

பிழி/யி 185 ேப3க ளாபேவ.

ெபா- : ழ>. அழ) ேவ7ைகயி+ - ெபா>. தீயைனய ேவ7ைகயினாேல; பழ
.ைழதைனயேதா ெம*வி+ - பழ>.ைழதா ேபா+ற ேமனி ெம*6ட+;

ைபெயன =கி ஊ தர - ெம)ல மிக6 அகி) ெந>கின6டேன; த%பத இ/
என? சா / )ல: - த%6 கால இ/ என எ1ணி த%விய6டேன; பிழி/

உயி உ185 ேப3க- ஆப - உயிைர! பிழி/ ப. ேப3களா3 வி5வ .
(ஆைகயா), அ! ேப3 மகளிைர த%வ க.)
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விளக : =கி எ+ற . மி. என! ெபா- Gறினா ந?சினா கினிய ;
ேவ7ைகயி+ =கி என இைய/ தி / என:மா. த%6; த% என ஈ =யி

ெம3ெக75 நி+ற/. ெச3' எ+A வா3!பா75! ெபயெர?சமாக*+. (18)
ேவ=

1184. க1டேப3 நகாி னீ>கி காவத> கட/ ேதா+=
ெவ1டைல! ணாி Nசி கிடதெபா றீவி றாகி

ெகா15ல! பாிய ெசெந) ெகா8க 5த ேவ*

B15கி Aைழத வ). பவளெமா தினியெதா+ேற.
ெபா- : க1ட ேப3 நகாி+ நீகி காவத கட/ - காண!ப7ட அ! ேப3

நகாினி+= நீ>கி காவத கடத அளவிேல; ெகா15 உல!ப அாிய ெசெந)

ெகா8 க உ5த ேவ* - அ=/ ெதாைலத காிய ெசெந)ைல,

ஒ%>கிைன'ைடய க LHத ேவ*; அ).) B1/கி) Bைழத பவள ஒ/ -

அ).*ேல B1ணிய /கி*A- Bைழ/ கிடத பவள ேமகைலைய' ஒ!ப;
ெவ1தைல! ணாி Nசி கிடத ெபா+ தீவி = ஆகி - ெவ1ைமயான

அைலகைள'ைடய கட) LHத கிடத ெபா றீவி+ த+ைம'ைடயதா3; இனிய/

ஒ+= ேதா+= - இனியெதா நா5 ேதா+=.

விளக : கட/ - கட!ப : எ?சதிாி. ெகா8 - ஒ%>.. தீவி றாகி - தீவி+

த+ைமதா3 எ+க. ெகா15ல!பாிய எ+ ழிெகா15 எ+பதைனெகாள என

திாி/ெகா-க. தீவி றாகி ேம: அத+க1 ேவ* அ). பவள ஒதலா+
கா1ட கினியெதா+= எ+ப/ க/. (19)

1185. ப5மைழ பவ ெபா3யா! ப)லவ ேதய ெம+A
தடமல  .வைள! ப7ட த%விய யாண ந+னா7

8ைடெநறி யைச6 தீர விதவ ேணக : றா

கடெநறி கடத கி+னா க)லத ரத 1ேட.
ெபா- : ப5மைழ பவ ெபா3யா - ெப3' மைழ கால தவறாத; ப)லவ ேதய
எ+A - ப)லவ நா5 எ+A ெபயைர'ைடய; தட மல .வைள! ப7ட
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த%வியயாண ந+னா75 - ெபாிய .வைள மல கைள'ைடய .ள>க- ெபாதிய,
/ வவா'ைடய அழகிய நா78ேல; இைடெநறி அைச6 தீர இ/ - வழி

வத நீ>க ஒ தி>க- த>கி; அவ1 ஏக) உ றா) - அ>கி/ ேம ெச)ல

ெதாட>கினா); கட ெநறி கடத . இ+னா க)அத அத உ15 - கா75 வழி

கட/ ேபாத .! ெபா)லாதெதா க)வழி உ15.

விளக : ப)லவ ேதயதி) அைச6 தீர இ/ எ+றதனா ப/ைமைய
ெகா-;த:> Gறினானாயி =. (20)
ேவ=

1186. Bதிெகா1டன ெவபர A1ணிைலேவ)
பதிெகா15 பரதன ேபா+=ளவா)
விதிக1டவ ர)ல/ மீ/ெசலா

வதிெகா1டெதா ெவ9வழ) வா3ெசா*+ேவ.
ெபா- : வதி ெகா1ட/ ஒ ெவ9வழ) ெசா*+ வா3ேவ - அ9வழி

ெகா1டதாகிய ஒ!ப ற ெகா8ய அனைல Gறி+ வா' ேவ.; Bதி ெகா1டன

ெவபர) - G ைமைமைய ெகா1டனவாகிய ெகா8ய பர)க-; B1 இைல ேவ)
பதி ெகா15 பரதன ேபா+= உள - B1ணிய இைல கைடய ேவ)க-

பதித) ெகா15 பரவின ேபா+=-ளன; விதி க1டவ அ)ல/ மீ/ ெசலா -

ஊHவிைன  றி இறத .ாியவ அ)ல/ ம றவ அ9வழி ெசலா .

விளக : விதிைய! ற>க1ட தேபாதன ேமேலெயழ! பற/ ேபாவத)ல/
ேவ= ேபாகா எ+= உைரகலா எ+ப ந?சினா கினிய . (21)
1187. .ழவி!பி8 .0சர மாH.ெமன
த%வி?5 ெவ9வழ றா>.வன

ெக%வி!ெபைட ையகிள ேசவறழீஇ

ெதா%தி?சிற கி =ய ரா =வன.

ெபா- : .ழவி!பி8 மாH. என - .ழவிைய'ைடய பி8க- மய>. எ+=

கதி; .0சர த%வி - களி=க- அவ ைற த%வி ெவ!பைத தா>.வன; கிள
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ேசவ) ெபைடைய தழீஇ - ஊக=0 ேசவ)க- த ெபைடைய த%வி;

ெதா%தி? சிறகா) /ய ஆ =வன - த திர7சி'= சிறகினாேல கா/ /யைர
தணி!பன.

(விளக.) தழீஇ : ெசா)*ைச அளெபைட. .ழவி - க+=, இளைம'மா. பி8 -

ெப1யாைன. .0சர - ஈ15 களி= எ+A ெபா75; மட!ெபைட அைசஇய

வதைத ெம+சிறகரா) ஆ = ற6 என6 உைரதனேர எ+றா க*யிA
(11-12-13.) (22)

1188. கைலயி+ பிைண க+றி5 ெம+=கசி

திைலயி+னிழ ல9வயி னி+ைமயினா
னிைலயி+னிழ றான/ நி+=ெகா5

/ைல'ெவயி னி+= .ரேவா3
ெபா- : உரேவா3! - அறிஞேன!; இைலயி+ நிழ) அ9வயி+ இ+ைமயினா+ -

இைல'ைடய நிழ) அ>ேகயி)லாததா); இ+பிைண க+றி5 எ+= கசி/ - த+
இனிய பிைணமா+ வ/ எ+= மன வதி; அ/ நிைலயி+ நிழ) நி+=

ெகா5/ - அகைல தா+ நி+= த+னிைலயி பிறத நிழைல அத . ெகா5/;
உைல' ெவயி) நி+= உ. - வா75 ெவயி*) நி+= உ..

விளக : ெவயி) நி+= உ. எ+பைத  பா78 .0சரதி . ேசவ:.
இையக. கைல - ஆ1மா+. இ+பிைண - இனிய ெப1மா+. க+=த) -

வ/த). அ9வயி+ - அ!பாைலயி+க1. அகா78) இ+னிழ) இ+ைமயா+
வதிய மட!பிைண. த+னிழைல ெகா5தளி. கைலெயன6
உைரதனேர எ+றா க*யிA (11-16-7) (23)
1189. கடநாக மத>கல /கநில

/ைடநாெணன மி+ெனன ெவா1மணிய

படநாக மழ+= பைத/வ

மடனாமய லா மன ைவ!ப/ேவ.
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ெபா- : கடநாக மத கல/ உக நில/ - மத யாைனகளி+ மத ெவைம

மி.தியாேல சி= நீடேன கல/ ெசாாித நிலதிேல; ஒ1மணி அ படநாக -

ஒளிவி5 மணிைய'ைடய அழகிய பட= நாக; உைட நா1 என மி+ என -

(ஈரமாக நிைன/ வ/ NH/) =.வி7ட கயிெறன6 மி+ெகா8 என6;

அழ+= பைத/ வ - ெவ/ பைத/! ேபா.; அயலா மன ைவ!ப/ மட+
ஆ - (ஆைகயா)) விதிக1டவர)ல/ ம றவ அ ெநறி ெச)ல க/த)

அறியாைமயா.

விளக : மத>க- கலத நில/ எ+= பாட. ஆைகயா), நீ' அ9வழி

ெச)லாேத எ+றானாயி =. ந?சினா கினிய 1186 த) நா+. பா7ைட' ஒ

ெதாடராகி, விதி க1டவர)ல/ மீ/ ெசலா எ+பைத இ=தியி G75வ .
கடநாக - மதயாைன; கா78யாைன'மா. உைடநா1 : விைனெதாைக;
=.ைடத கயி= எ+க. அயலா : விதிகாணாதா . (24)
1190. ெநறியி றள வா தம ெந0கி!
ெபாறியி றள வா ாி வா சைடயா

ரறிம றவ தாபத ர9வழியா

கைற றிய காம ேவலவேன.

ெபா- : கைற  றிய காம ேவலவேன! - .திகைற  றிய வி!275

ேவலவேன!; ெநறியி+ தள வா - ந+ெனறியி*/ விலகியவ; த ெந0
உகி! ெபாறியி+ தள வா - த உ-ள ெநகிH/ ஐெபாறிகளினாேல

தள வா, ாிவா சைடயா - =கின நீ1டசைட'ைடய வ (ஆகிய); அவ
தாபத அ9வழியா - அவ னிவராகி அெநறியிேல உள ; அவ அறி -

அவ கைள க15 அவ த+ைமைய அறி/ ெச).

விளக : ெநறி - ந)ெலா%க. ெபாறி - ெம3 வா3 க1 .? ெசவி. அறி : ஏவ)

விைன : கைற - ந0மா. ேவலவ+ : சீவக+. ெநறியி றள வா,

ெபாறியி றள வா, ாிவா சைடயாராகி அவேர தாபதரா ய9வழியி!பா அறி
என விைன 86ெச3க. (25)
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1191. .ைலவாைழ ப%த ெகா%பழA
நிைலமாதன ேத= தீ>கனி'

பலN+றன -;ைட ய-ளமி /

மைலயா றய) யா6 ம5/ளேவ.
ெபா- : .ைலவாைழ ப%த ெகா% பழA - .ைலைய'ைடய வாைழகளி

ப%த வளமி. பழ>க;; நிைல மாதன ேத உ= தீ கனி' - நிைலயான

மாவினிட-ள ேத+ ெபாதிய இனிய கனிக;; - உைட பல6 ஈ+றன அ-

அமி / - -;ைடய பலவி+ கனியி:-ள ெசறித அமி /; யா6 - பிற6;

மைல யா றய) ம5/ உள - மைல. யா றி . ந5ேவ ெந>கி'-ளன.

விளக : எனேவ ஆ15-ள தாபத அவ ைற உணவாக ெகா-வ எ+க. பழ+ பழ : மகரதி . னகர ேபா*. மாதன - மாமரதி:-ளன. ேத - இனிைம.

தீ>கனி எ+ழி தீ வாளா ெபய மாதிைரயா3 நி+ற/. அ- - ெசறி6. அமி / -

ஈ15 கனி. உவமவா.ெபய . (26)

1192. வளைபெபாA வாெளாளி நீ1மணி'
ெமாளி கி+றன ேவாசைன நீணில

தள ெவா+றில தாபத தாவிைழ'>

.ளி ெகா1டெதா சிதிர Gடமேத

ெபா- : வள ைபெபாA வா-ஒளி நீ- மணி' - மி.கி+ற திய ெபா+A
ேபெராளி'= ெபமணிக;; ஒளி கி+றன ஓசைன நீ- நில - இவ றி+ ஒளி
பரவிய ஓ ேயாசைன அளவான ெப பர!= நில; தாபத தள 6 ஒ+றில

தா விைழ' - தாபத க- தள ?சி யிலரா3 விைழ6 ெகா-கி+ற; ஓ .ளி

ெகா1ட/ - ஒேர வைகயான .ளி ?சி'ைடய/; அ/ சிதிரGட - அமைல

சிதிரGட ெமன!ப5.

விளக : வா- ஒளி : ஒெபா7 ப+ெமாழி. நில ; உ :  =ைம. தா

வைள' எ+பIஉ பாட சிதிர Gடதி . யா றி . இைடேய பலவைக

யினிய கனிக- கிைட!பதா: அநில ஓேராசைன அள6 த1ைம நில6வதா:
தாபத தள விலரா3 இ!ப . (27)
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1193. ழவி+னிைச ாி ழ>கவி

கைழயி+றி=ணி சேதா5 க)ெலனN 

திழி'வயி ரெதா8 னமணிெகா1

டழி'ன ல0சன மாநதிேய

ெபா- : ழ6 இ+ இைச ழ>. ாி அவி - ழெவன இனிய இைச'ட+

ழ>. ேபரவியான/; கைழயி+ /ணி சேதா5 ஈ / வயிரெதா5 இன மணி

ெகா15 - >கி*+ /15கைள' சதன க7ைடகைள' இ%/ ெகா15,

வயிரைத' பல இன மணிகைள' ெகா15; க)ெலன இழி' ன) -

க)ெலA ஒ*'ட+ N% நீாினா); அ0சன மாநதி அழி' - அ0சனமாநதி
ெயA ஆ= மிக! ெப..

விளக : ாி - ெபைம. கைழயி+ /ணி - >கி =15. ச/ - சதனமர.

க)ெலன : ஒ*.றி!. அழி' - ெப.. (28)
1194. இ/ப-ளி யிடபனி மா)வைரதா
ன/ெத-ளற) யா=ைவ ேதமரமா

கதித-ளி யிரா/ கைட!பி8நீ

மதித-ளி யி5வைழ LHெபாழிேல
ெபா- : இ/ ப-ளி - இ/ அதாபத வா% ப-ளி; இட பனி மா)வைர - இ!
ப-ளியி+ இட!பக அத.ளி த ெபாிய சிதிர Gடமைல; அ/ ெத- அற)

யா= - வல!பக உ-ள அ/ ெதளித நீைர'ைடய யா= (அ0சன மாநதி); உைவ

ேதமர மா - +A பி+A உ-ளைவ இனிய மாமர; வைழ LH ெபாழி) -

ர+ைன L% ெபாழி:மா.; மதி த-ளியி5 - இைவ அறிைவ

(இ+பதினாேல) நீகிவி5; நீ கதி த-ளி இரா/ கைட!பி8 - நீ ெசலைவ

தவி திராம) ெசயைல கைட!பி8/? ெச).
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விளக : இ/ ப-ளிெயன ஓாிடைத கா78Gறி, அ/ தலாக ம றவ ைற?

78 கா78னா+. உைவ ெய+றா+ ஒழித இ பகைத'. ப-ளி : தாபத

உைற'மிட. (29)
ேவ=

1195. வ/ நீ ைமய மாதவ ப-ளி'7
.த ேமறிய Gர பா )ைல

ெபா/ ேக-வைர! )*ய ெபா+னனா

ம>. ேபா+றணி மாகவி+ ெகா1டேத.
ெபா- : வ/ நீ ைம அ மாதவ ப-ளி'- - தவதா) வ/ இய)ைடய
அதாபத வா% ப-ளியிேல; .த ஏறிய G அ ஆ )ைல - .த

மரதி) ஏறிய Gாிய அக- நிைறத )ைலெகா8; ெபா/ ேக-வைர!

)*ய ெபா+னனா - த மன விபிய கணவைர த%விய திவைனயாாி+;

ம>. ேபா+= அணி - வ8வ ேபால ஒ!பித; மா கவி+ ெகா1ட/ ேபரழகிைன ெகா1ட/.

விளக : அ )ைலவன மகளி வ8ைவ நிைன!278 தாபத
ப-ளியினி+= ேபாகவி5 எ+ப/ .றி!. (30)

1196. .ரவ நீ8ய ெகா+ைறய> கானி+வா3
வர. வாளி ெறாைல?ந பாட*

னரவ வ1ெடா5 ேதனின யாHெச'

பரைவ மாநில ப+னி காதேம.

ெபா- : .ரவ நீ8ய ெகா+ைற அ கானி+ வா3 - .ரவ மர>க- நிைறத

அழகிய ெகா+ைற கா78னிடேத; வர. வாளி) ெதாைல?ந பாட*+ - வரைக

அாிவாளா) அ=!பவ பா5த*+; (அ மிட =! பாட: ேக ப) அரவவ1ெடா5
ேதனின யாH ெச' - ஒ*. வ15 ேதA யாழிைசகி+ற; பரைவ மாநில

ப+னி காத - பர! மி.த வர. விைளநில ப+னி காத வழி'ைடய/.
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(விளக.) வர. - ஒ Gல. வா- - அாிவா-. ேத+ - ஒவைக வ15. யாHெச'
- யாழிைசேபால ர:. (31)

1197. ஆ>க ெவ)ைல யிகத5 ேதற:
2>க7 ெபா .ட நிைற தீ18ய

ேவ>. கபல தி+னிைச LHவய

றா>. சீ தக நா7டணி கா18ேய.
ெபா- : ஆ>. அ9 எ)ைல இக/ - அத கா78+ எ)ைலைய கட/ேபா3;
அ5 ேதற: 2>க- ெபா .ட நிைற/ - கா3?சிய நறவிைன'

மலாி*ெத5த க-ைள' ெபா .ட>க ெள)லாவ றிA நிைற/; ஈ18ய

ஏ>. கபல/ இ+ இைச - ெசறித ேத>கிய ஆரவார/ட+ எ%! இனிய

இைச; LH வய) - LHத வய*ைன'; தா>. சீ - ஏதிய கைழ' உைடய; தக

நா75 அணி கா18 - தக நா78+ அழைக கா1பாயாக.

விளக : இ+னிைச W18ய ஏ>. கபலைத? LHவய) என ெமாழிமா றி!

ெபா;ைர!ப ந?சினா கினிய . கபல : கபைல எ+A உாி?ெசா) ஈ=
திாித/. ஏ>.த) - ஒ*த). ஏ>கிய மிட= (சில!. 3. 51) எ+றா பிற. (32)

ேவ=

1198. பாைளவா3 ககி ென றி! ப5பழ திர வி15
நீ-கைழ கபி ென றி ெந3தி ெதாைடய) கீறி

வாைளவா 'ைற!ப நகி வராெலா5 மற: ெம+ப

காைளநீ கட/ ெச):> காம கவி+ெகா ணாேட.

ெபா- : காைள! நீ கட/ ெச): காம கவி+ ெகா- நா5 - காைளேய! நீ

கா7ைட கட/ ெச): வி!275 அழ.= நா5; ககி+ ெந றி!

பாைளவா3! ப5பழ வி15 உதிர - ககி+ உ?சியிேல பாைளயி+க1

உ1டாகிய பழ வி15 உதி தலா); நீ- கைழ கபி+ ெந றி ெந3தி

ெதாைடய) கீறி - நீ1ட கைழயாகிய கபி+ உ?சியிேல தி த ேதனைடைய

கீ15; வாைள வா3 உைற!ப நகி - (.ளதி:-ள) வாைளயி+ வாயிேல ேத+

/ளி /ளிக அதைன நகி; வராெலா5 மற: - வரா:ட+ மா=ப5.
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விளக : ெந3 - ேத+. எ+ப : அைச. வராெலா5 வாைள ேத+ /ளிைய நகி

மா=ப5 எ+=ைர!ப ந?சினா கினிய . ககி+ ெந றி! பாைளவா3! ப5பழ
என மா =க. கைழ க - ேகாலாகிய க; ஒவைக கெபன:மா.

ெதாைடய) - ேதனிறா). உைற!ப - /ளியாக விழ. கவி+ - அழ.. (33)
ேவ=

1199. அ>கத+ றனதிட> கட/ ேபாவழி!
ெபா>.20 ச1பக! ேபா/ ேபா /ரா

ய>கநா7 டாிைவய Gத னாறிேத

ென>.ெமா3 திழிவேதா யா= ேதா+=ேம
ெபா- : அ>. அத+ தன/ இட கட/ ேபா வழி - அ9விடதி) அத நா78+

இடைத கட/ ெச):ேபா/; ெபா>.20 ச1பக! ேபா/ ேபா / உரா3 மி.தியான அழகிய ச1பக மலைர! ேபா /! பரவி; அ>. அநா75 அாிைவய

Gத) நாறி - அ>.-ள அநா78+ மகளிைடய Gத) ேபால மண> கமH/;

ேத+ எ>. ெமா3/ இழிவ/ ஓ யா= ேதா+= - வ15க- எ>.

ெமா3க!ப75? ெச): ஒ யா= காண!ப5.

விளக : அதனிட> கட/ எனேவ ேகமசாிைய மண!பIஉ>

.றி!பிதானாயி =. ெபா>.த) - மி.த). ேபா/ ேபா /! பர/

அநா7டாிைவய Gத) ேபா+= நாறி ேத+ ெமா3க!ப75 இழிவேதா
யாெற+க. (34)

1200. மி+Aைடய மணிபல வர+றி ேமத.
த+Aைடய நலபகி  /லக 7ட*

ெபா+Aைட கைலய). கணிைக! 2ன+

ம+Aைட ேவ*னா3 வ)ைல நீதினால

ெபா- : ம+ உைட ேவ*னா3 - அரச ெக5த . காரணமாகிய

ேவைல'ைடயவேன!; மி+Aைட மணி பல வர+றி - ஒளியிைன'ைடய மணிக-

பலவ ைற' அாி/; ேமத. த+Aைட நல பகி / - ேமப7ட த+Aைடய

220

நலைத! ப>கி75; உலக ஊ7ட*+ - உலகிைன உ1பித*+; ெபா+Aைட
கைல அ).) கணிைக! 2ன) - ெபா+னாலான ேமகைல யணித

அ).ைல'ைடய கணிைக ேபா+ற 2னைல; வ)ைல நீதினா) - விைரய நீதி?
ெச+றா).

விளக : இ! பா75 .ளக. நல - இ+ப. கணிைக!2ன) - கணிைக

த+ைமைய'ைடய அழகிய நீ . ம+ - ம+ன . வ)ைல - விைரவி). (35)
1201. யாைனெவ1 ம!பினா *ய றி யாவ/
மானமா கவாிெவ1 மயிாி+ ேவ3தன

ேதெனP+ கிழ>.கா3 பழ>க- ெச றிய

கானவ .ரைபLH கா5 ேதா+=ேம

ெபா- : யாைன ெவ1 ம!பினா) யாவ/ இய றி - யாைனயி+ ெவ-ளிய

ம!பினா) கா)வைள த*ய எ)லாவ ைற' அைம/; மான மாகவாி ெவ1

மயிாி+ ேவ3தன - மான= வில>காகிய கவாியி+ ெவ1ைமயான மயிாினா)
ேவ3தனவாகிய; ேத+ ெந3 ஊ+ கிழ>. கா3 பழ>க- ெச றிய - ேத+ த*ய

இ96ண6! ெபா-கைள? ெசறித; கானவ .ரைப LHகா5 ேதா+= - ேவட
.8)க- LHத கா5 ேதா+=.

விளக : ேவ3த .ரைப, ெச றிய .ரைப என G75க. மானமா - கவாிமா+.

மயி நீ!பிA வாழ விய)ைடய/ப றி கவாிமாைன மானமா எ+ப. .ரைப -

சி=.8). (36)

1202. க5/8 .ரெலா5 கைட'> க7.ர
ென5>ைகமா+ .ர+மணி யவி நீ-.ர

ல5* .ரெலா5 மய>கி ய0சிய

வி5ைபமா+ .ர)விளி ெய>. மிகேவ.
ெபா- : க5 /8 .ரெலா5 கைட' க- .ர) - விைர' /8 ெயா*'ட+, க-

அாி.> .ர:; ெந5> ைக மா+.ர) - நீ1ட ைகைய'ைடய யாைனயி+ .ர:;

மணி அவி நீ- .ர) - மணி யாி/ வ அவி NH.ர:; அ5 * .ரெலா5
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அ0சி மய>கிய - ெகா): * ழகி . அ0சி மய>கிய; இ5ைப மா+ .ர) -

/+ ற மா+ .ர:; விளி - சீHைக'; எ>. மிக - அ காெட>. மிகன.
விளக : க5 : க8ெய+A உாி?ெசா)*+ திாி. * .ரெலா5 : உ

மயக. விளி : நாவி+ Bனிைய ம8ெத%! ஒ*. (37)

1203. ெபா+னணி திகிாிய0 ெச)வ+ ெபா ைட
க+னிய மகளிாி கா1ட காியன

ந+மணி ாிதன வாவி நா+.ள

க+னவி ேறாளினா3 கா75 வாயேவ.
ெபா- : க) நவி) ேதாளினா3 - க)ெலன G= ேதா;ைடயா3!; கா75 வாய அ கா78ட/-ளன வாகிய; ெபா+ அணி திகிாி அ ெச)வ ெபா  உைட
க+னி மகளிாி+ - ெபா+னா) அணித ஆழிைய 'ைடய ம+ன ெபமானி+

அழ.= க+னி! ெப1கைள! ேபால; கா1ட . அாியன - பிறரா காண வியலாத;

ந)மணி ாிதன - ந)ல மணிக- நிைறதனவாகிய; வாவி நா+. உள - .ள>க-

நா+. உ-ளன.

(விளக.) கா75 வாய வாவி எ+க. க+னிய : அ : அைச. 2ாிதன எ+ப/, ாிதன

என விகார ற/. (38)

1204. அ>கல? ேசயித ழா த வாவிெயா+
றிெபாி ெபா+ெச' மிரத நீரெதா+

ெறா>.ேநா3 தீ !பெதா+ றமி த ம)லெதா+

றபவிH .வைளநீ வாவி யா.ேம.

ெபா- : அ>கல? ேசயிதH ஆ த வாவி ஒ+= - அாிய சிவத இதைழ'ைடய

ெபா றாமைர நிைறத .ள ஒ+=; இ எாி ெபா+ ெச' இரத நீர/ ஒ+= -

இைப ஒளிவி5 ெபா+னாக மா = இரத நீைடய .ள ஒ+=; ேநா3 ஒ>.

தீ !ப/ ஒ+= - எ)லா ேநாைய' நீ.>.ள ஒ+=; ஒ+= அ)ல/ அமி த -
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ம ெறா .ள அமி த ேபா+ற/; அ அவிH.வைள நீ வாவி ஆ. - (அ/)

அ மல த .வைளைய'ைடய நீ நிைறத .ளமா..

விளக : அமி த அ)ல/ ஒ+= எ+பைத ந?! ெபா3ைக எ+=

உ1பத .ாிய/ .வைளநீ வாவியா. எ+= ஏகார எதி மைற!

ெபாளெத+= ந?சினா கினிய G=வ . வாவி நா+.ள எ+பதனா) ஐதாவ/

.ள ஒ+= காSமாறி)ைல. எனேவ, இ>ஙன> ெகா-ளாம), நீ வாவி அமி த
அ)ல/ ஒ+= எனெகா15 நீ வாவிேய ந?! ெபா3ைக என ெகா-வ/
ெபாதைட/. ஏ : ஈ றைச. (39)

1205. ைகய5 சிைலயின கா75- வாHபவ
ைப'ைட யாைகய பாவ  திய

ைரெயன ேதா+=வ ேதா+றி யாளழி

/3வைக யாிெதன 6டல> ெகா-பேவ.

ெபா- : கா75- வாHபவ - (அவ ைற கா/) கா78) வாHகி+றவ க-; ைக
அ5 சிைலயின - ைகயிேல ெகா): வி)*ன ; ைப'ைட யாைகய - ைப

அணித ெம3யின ; பாவ திய - பாவமான உவதின ; ஐெயன ேதா+=வ

- விைரய ேதா+=வ ; ேதா+றி உ3வைக அாி/ என - அ>ஙன ேதா+றி!

பிைழத) அாி/ எ+= Gறி; ஆ- அழி/ உடல ெகா-ப - (அ9வாவிகைள

விபி அSகிய) ஆ7கைள அழி/ உடைல ெகா15 ெச)வ .

விளக : வாவிகைள அSகியவைர! பாவ திய என G=வ

ந?சினா கினிய . ைப'- உைட யாைகய எ+ப/ விகார!ப7ட/ எனிA ஆ.
ைப'- - /+ப. ஐ என ேதா+=வ எ+பத . இவ வ86 அழ. எ+=

நிைன.ப8 ேதா+=வ என6 ெபா- Gறலா. (40)

1206. அ1ண+ேம லாிைவய க1ணி+ ெமா3தவ1
ம1ணி+ேம+ மாத க1 ெமா3. வாவிைய

ெய1ணெமா+ றி+றிேய யிடதி7 ேடகினா

=1ெணன? சிைலயவ ெதா%/ கா1பேவ
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ெபா- : அ1ண)ேம) அாிைவய க1ணி+ ெமா3/ - அ1ணலாகிய நி+ேம)
அாிைவய க1க- ெமா3.மா= ேபால ெந>கி; ம1ணி+ ேம) மாத க-

அவ1 ெமா3. வாவிைய - நில6லகி:-ள மக- அ9விடைத ெமா3. அ
.ள>கைள; இட/ இ75 எ1ண ஒ+= இ+றிேய ஏகினா) - இட!பகேத

வி75 அவ ைற ெகா-ள ேவ15ெம+A நிைன6 சிறி/ இ)லாமேல

ேபானா); சிைலயவ /1 என ெதா%/ கா1ப - அ? சிைலவ /Sெகன

ெமா3/ ெதா%/ கா1பா க-.

விளக : ந)விைன'ைடேயாெரன ெதா%/ கா1ப எ+ப ந?சினா கினிய .
ஆகேவ, அ9வாவிக7. இடேம ெச)க எ+றா+. (41)

1207. பாட)வ1 8யாHெச' பெபா கி1கிணி
ேதாடல ேகாைதமி+ =; ேமகைல
யா8ய Gதித னைசத சாய)ேபா+

U5ேபா கினியத> ேகாைர> காதேம.
ெபா- : பாட) வ15 யாH ெச' அ>. ஓ ஐ>காத - பாடைல'ைடய

வ15க- யாெழன ஒ*. அ9விடேத ஐ>காத வழியள6; பெபா+

கி1கிணி - பெபா+னாலான கி1கிணி'; ேதா5 அல ேகாைத - இதHவிாித

மல  ேகாைத'; மி+ /; ேமகைல - ஒளி த/ ேமகைல' உைடய;

ஆ8ய Gதி த+ அைசத சாய)ேபா) - ஆ8ய GதியிAைடய இைளத ேதா ற
ேபால; ஊ5ேபா. இனிய/ - இைடேய ெச)வத . இயனிைமைய தவதாக

இ..

விளக : அக!ப7டா நீ>.த) அாிதா3 இ. எ+ப ந?சினா கினிய . (42 )
1208. ேகாைதNH த/ெவன )ைல கதிைக!
ேபா/ேவ3 தினமல ெபாழி/ க ைட

மாதரா மனெமன கிடத ெசெநறி

தாதி+ேம னடதேதா த+ைம ெத+பேவ
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ெபா- : ேகாைத NHத/ என )ைல கதிைக!ேபா/ ேவ3/ - (ம =) மாைல

NHத/ எ+Aப8 )ைல மல .கதி மல அணி/; இனமல

ெபாழி/ - ம ைறய இனமல க- ேதைன! ெபாழி/; க ைட மாதரா மன என

கிடத ெசெநறி - க ைடய மகளி மன ேபால கிடத ெச9விய ெநறி;

தாதி+ேம) நடத/ ஓ த+ைம/ எ+ப - (நிலதி+ அ+றி) மகரத! ெபா8யி+

ேம) நடததாகிய ஒ த+ைம'ைடய/ எ+ப .

விளக : ேகாைத - மல மாைல. கதிைக!ேபா/ - .கதிமல . க ைட

மாதரா மன ெநறி. I3ைம.வைம எ+க. ெசெநறி - ெச9விய வழி. தா/ 2/க-. (43)

1209. மணியிய பா*ைக யைனய மா?ைன
யணிமணி நீ1மல ரணித தாயிைட

யிைணமல ! பட*ைக ேபா: மீ ெபாழி)

கைண'மிH சிைலயினா3 க15 ேசறிேய.

ெபா- : மணி இய) பா*ைக அைனய மா?ைன - மணிகளிைழத பா*ைக
ேபா+ற ெபாிய ைனயி+; அணிமணி நீ-மல அணித/ ஆயிைட - அழகிய

மணிேபா: நீ1ட மல களாேல அணிய!ப7டதாகிய அ9 வழிைய';

இைணமல ! பட*ைக ேபா: ஈ ெபாழி) - ஒத மல கைள'ைடய 2த75!
ேபா: .ளி த ெபாழிைல'; கைண உமிH சிைலயினா3! - அைப உமி%
வி):ைடயா3!; க15 ேசறிேய - பா /? ெச)வாயாக!

விளக : இைட - வழி. க15 ேசறி எ+றா+ ஓ+ைற' Bகரலாகா/ எ+பத ..
பா*ைக - வ7டவ8வி றாகியெதா த75. மா - ெபைம. அணி மணி - அழகிய

மணி. பட*ைக - மலாி75 ைவ. ெப78. ஈ ெபாழி) - .ளி த ேசாைல. (44 )
1210. இைல!ெபா* 21ைல ெயாிெபா+ ேமகைல
.லதைல மகளி த> க பி றி1ணிய

வைல/N ழவிக ளா .0 ேசாைலLH

வலத/ வனகிாி மதியி ேறா+=ேம.
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ெபா- : இைல!ெபா* 21ைல எாி ெபா+ ேமகைல - இைல வ8வமான

அணிகளா) விளக= ைலயிைன', ஒளி ெபா+ ேமகைலைய' உைடய;

.லதைல மகளி த க பி+ தி1ணிய - ந .ல! ெப18ாி+ க ைப!ேபால

தி1ைம'ைடய; அைல/NH அவிக- ஆ . ேசாைல LH வனகிாி - ெபா+

மணி த*யவ ைற அைல/ N% அவிக- ஒ*., ேசாைலக- LHத

வனகிாி; வலத/ - வல!பகேத உ-ள/; மதியி+ ேதா+= - (அவியா:

.ளி ?சியா:) தி>கைள!ேபால ேதா+=.

விளக : தி1ணிய வனகிாி, அவிக- ஆ . வனகிாி, ேசாைலLH வனகிாி

என தனிதனிேய G75க. (45)

1211. காியவ+ றி8 கவிHத ேசவ8!
ெபாியவ+ றிெமாழி பிறHத *+றிேய

மாியவ ைறத*+ மதன கீதேம

திாிதர! பிறதேதா சிலபி ெற+பேவ.
ெபா- : காியவ+ தி8 கவிHத ேசவ8! ெபாியவ+ - இதிர+ த+

தி8ைய? சா3/ வண>கிய சிவத அ8கைள'ைடய அக! ெபமா+;
திெமாழி பிறHத) இ+றிேய - Gறிய அகாகமதி Gறியைவ தவ=த)

இ)லாமேல; மாியவ உைறத*+ - அதிேல ெபாதிய னிவ க- வாHதலாேல;
மதனகீதேம திாிதர - காமன/ பா7ெடா+=ேம அ9விடதி) இ)லாம); பிறத/
ஓ சிலபி = எ+ப - பிற ஓைசக- யா6 உ1டாகிய ஒ!ப ற பகமைலயிைன
உைடய/ அ9வனகிாி எ+ப .

விளக : சில - பகமைல. வாேனா இைறவA வண>. ேசவ8ைய'ைடய

ெபாியவ+; அவ+, அக+ எ+க. திெமாழி - ஆகம. மாியவ எ+ப/ மவிய
எ+பத+ விகார, மதனகீத - காமைத கிள ?சி'ற? ெச3' இைசக-.

திாிதத) - பிறHத). ஈ15 நீ>க எ+A ெபா7டா3 நி+ற/. சிலபி = -

ஓைசைய'ைடய/. (46)

1212. ஏ ற மணிவைர யிற/ ேபானபி+
மா ற மணெநறி மகளி ெந0சேம
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ேபா பல கவ க; ப7ட தாயிைட

யா ற)சா) ெசெநறி யறிய G=வா.
ெபா- : ஏ = அ மணிவைர இற/ ேபானபி+ - ஏ=மிட அாிய அ மைலைய
கட/ ெச+ற பிற.; மா)த மணெநறி மகளி ெந0சேமேபா) - மயகத

க)வி ெநறி'ைடய பரைதயாி+ உ-ளேமேபால; பல கவ க; ப7ட/ -

வழியான/ பல கிைளகைள' உைடய/ (ஆத*+); ஆயிைட ஆ ற)சா) ெசெநறி
அறிய G=வா - அ9வழியிட/? ெச):த) அைமத ெச9விய வழிைய

அறி'மா= G=ேவா.

விளக : மா ற அ ெந0ச என ெகா15, வச!ப5த8யாத உ-ள எ+ப
ந?சினா கினிய . கவ ! எ+ப/ கவ என ஆன/ விகார. (47)
1213. LH .வைளேயா ைன'1 ட?ைன
ம>கிேலா மணி?சிலா வ7ட 1டவ1

விபிவ1 8மி வேதா ேவ>ைக ேவ>ைகயி+

ம>கிேலா ெசெநறி வ.க! ப7டேத.

ெபா- : LH .வைள ஓ ைன உ15 - வ15க- L%

.வைளகைள'ைடய ஒ ைன உள/; அ? ைன, ம>கி) ஓ மணி? சிலாவ7ட

உ15 - அ? ைனயி+ அகிேல ஒ வ7ட! பாைற உள/; அவ1 வ15 விபி
இமி வ/ ஓ ேவ>ைக - அ>ேக வ15க- விபி ர)வதாகிய ஒ ேவ>ைகமர

உள/; அ9 ேவ>ைகயி+ ம>கி) ஓ ெசெநறி வ.க!ப7ட/ - அ9

ேவ>ைகயி+ அகி) உ-ள ெச9விய ெநறிேய நா+ +ன உைரக!ப7ட/.
விளக : ஓ LH .வைள? ைன'15 என மா=க. .வைள?ைன -

.வைள மலைர'ைடய ைன. சிலவா7ட - வ7ட!பாைற. இமி வ/ - ர)வத .
இடமான/. அ9ேவ>ைகயி+ ம>கி) எ+க (48)
ேவ=

1214. ைக மல த அைனய காத- க8மல நா= கான

ெமா3 மல  .வைள க1ணி ெமா3ப நீ %/ நீதி
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ைவ மல / இல>. ெவ-ேவ) மதிம ேதய ஆ;

ெகா3 மல  தாாினாைன க1S= .ண அ/ எ+றா+.
ெபா- : ெமா3மல  .வைள க1ணி ெமா3ப! - ெந>கிய .வைள மல 

க1ணிைய உைடய ேதாளேன!; ைகமல த அைனய காத- க8மல நா= கான

- ைகைய விாிதா ேபா+ற காதளி+ மண= மல கம% கான; %/ நீ
நீதி - %வைத' நீ கட/ ெச+=; ைவ மல / இல>. ெவ-ேவ) மதிம

ேதய ஆ; - G ைமமி. விள>. ேவைல'ைடய, மதிம நா7ைட கா.;

ெகா3மல  தாாினாைன - ெகா3த மல மாைல'ைடய ம+னைன; க1உ=! -

கா1பாயாக!; அ/ .ண எ+றா+ - அ/ நின. ஊழா) அைமய G8ய/ எ+=
த0சண+ இயபினா+.

விளக : க8மல - மணைடய மல . ெமா3மல - ெசறித மல . ெமா3ப :

விளி. ெமா3 - ேதா-; வ*ைம'மா, க1S= எ+ப/ ஏவ) விைன. அ/ .ண
என மா=க. .ண - ப1. (49)

1215. ம1ணக> காவ+ ம+ன+ மாதர பாைவ மாசி

ெலா1Sத+ மகைள ததீ> .ைறெகன ெவா%. நா;ெவ1மதி யிழத மீ+ேபா )ெலன ெவ3தி நி+ற

வ1ணனி+ ேறாழ ெர)லா ம9வழி யைடய ெர+றா+.
ெபா- : ம1 அக காவ) ம+ன+ மாத அ பாைவ மா இ) ஒ1 Bத) மகைள

- (அ நா78ேல) நில6லகி+ காவலானாகிய ேவத+, காதைல P75, அழகிய
பாைவ ேபா+ற, . ற அ ற, ஒ-ளிய ெந றியளாகிய த+ மகைள; த/ ஈ>.

உைறக என - நின. ெகா5/, ஈ>ேக யி!பாயாக எ+= G=தலா); ஒ%.

நா;- - நீ' அ>ேக உைற'ேபா/; ெவ1மதி இழத மீ+ேபா) - ெவ1

தி>கைள யிழத வி1மீைள!ேபால; ) என6 எ3தி நி+ற - ெபா*விழ/

வத அைட/ நி+ற; அ1ண) நி+ ேதாழ எ)லா - அ1ணலாகிய நி+

ேதாழ க- யாவ; அ9வழி அைடவ எ+றா+ - அ9விடேத வ/ நி+ைன?
ேச வ எ+றா+.
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விளக : ம+ன+ எ+ற/ தடமிதைன. மாத - காத). பாைவ : ஆ.ெபய ;

கனகமாைல. வத எ3தி நி+ற என வவிேதா/க. ேதாழ அ1ண), விளி.
அ1ண: நி+ேதாழ என ெகா15 நத7டA நி+ ேதாழ எ+ப
ந?சினா கினிய . (50)
ேவ=

1216. ெந78ைட ெநறிக; நிகாி) கான
75ைட 5க ெமா3ெகா- .+ற

ந7ைட யிட>க; நா5 ெபா3ைக'

7பட 6ைரதன A=தி ேநாகினா+.
ெபா- : ெந78ைட ெநறிக; - நீ1ட இடைத'ைடய வழிக;; நிக இ)

கான - ஒ!ப ற கா5க;; 75 உைட 5க - ேபாக ற அவழிக;;
ெமா3ெகா- .+ற - ெந>கிய .+=க;; ந7 உைட இட>க; - உற6

ெகா-; இட>க;; நா5 - நா5க;; ெபா3ைக' - ெபா3ைகக;; உ7பட
உைரதன+ - பிற6 அட>க (த* ) Gறியவனாகி; உ=தி ேநாகினா+ பி+ன அவA. ந+ைம த மதிர>கைள Gற நிைனதா+.

விளக : 75ைட 5க - ந)லேதா வழிேபா ேறா+றி நடதி8+

ந+றிேதறா! )ல த ந7!ேபால! ேபா3 அறேத3வதாகிய வழிைய'ைடய
ச/. உ=தி - மதிர; ஆ.ெபய . (51)

1217. ெச)கதி மதிர0 ெசவியி ெச!பிய
ம)லல> .மரைன வாழ நா7டேவ

வ)லவ+ மதிர +=> ெகா-ெகன?

ெசா)*ன னவ ற/ ெதாழி: ேதா+றேவ.
ெபா- : ெச)கதி மதிர ெசவியி) ெச!பிய ம)ல) அ .மரைன - ந கதியி

ேச மதிரைத த+ காதி) ஓதிய, ஆ ற) உ= அழகிய சீவகைன; வாழ

நா7டேவ வ)லவ+ - வாழ நி=த வ+ைம'ைடய த>சண+; மதிர +=

ெகா-க என - இ மதிர +ைற' .றிெகா-க எ+=; அவ ற/ ெதாழி:

ேதா+ற? ெசா)*ன+ - அவ றி+ ததிர விள>க Gறின+.
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விளக : ெச)கதி மதிர ெசவியி ெச!பிய ம)ல>.மரைன எ+ற/ சீவக+
த0சணA.? ெச3த உதவிைய ேதவ நம. நிைனQ78யப8யா.
வழிநா75தலாவ/ - இ+ றம / வா%ப8 நிைலநி=/த). (52)
1218. க5ெதாைட கவ கைண காம+ காற!
ப5>.ர றமி/ பா ம)ல6>

க5திற ேனா3க;> ெக5. ேவ18ய

6டபி/ தெமன 6ணர Gறினா+.

ெபா- : க5ெதாைட கவ கைண காம+ கா உற!ப5 .ர) த இ/ -

விைர/ ெதா5க!ப5வ/ ஆ1 ெப1களி) ஒவெகாவ கவ ?சிைய

உ1டா.வ/ ஆகிய அபிைன'ைடய காமA வி .ரைல தவ/
இமதிர; பா அ)ல6 க5திற) ேநா3; ெக5. (இ/) - பாபி+
ந0ைச', ஒழித ம1ட* த*யவ றி+ ந0சிைன', கா = நீ ெந!
த*யவ ைற', ேநா3கைள' ெக5. இ மதிர; ேவ18ய உட த
இ/ - ேவ18ய உடைப தவ/ இ மதிர; என உணர Gறினா+ - எ+=

விள>க அறி'மா= உைரதா+.

விளக : கவ கைண - ஒவ ெந0சிைன ஒவ கவ த . காரணமான மலர.
காமA என) ேவ18ய சிற!ைம ெச3'- விகாரதா) ெதாக/. இ/ இமதிர. இ/ எ+A 78ைன! பாடேன' ஒ75க. அ)ல6 -

பாப)லாத ஏைனய ந0ைடயன6. க5திற) ேநா3 எ+ற/ மனித ய சியா

ற5கெவா1ணாத கா = இ8 த*யவ றா) உ1டா. /+ப>கைள. (53 )
ேவ=

1219. கத5 களி= ெகா):>

கவைர '%ைவ ய+னா+

மதிர += ேமாதி

வானவி ைர' ைபதா

ாிதிர+ ற+ைன ேநாகி

யியகிய .ழாைத ேநாகி?

சிைதயி ெச)வ ெல+றா+

ேறவA0 ெசல6 ேந தா+.
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ெபா- : க/ அ5 களி= ெகா): - க75 தறிைய றி.> களி ைற

ெகா):கி+ற; கவைர உ%ைவ அ+னா+ - காிய வாிகைள'ைடய *ைய!
ேபா+ற சீவக+; மதிர += ஓதி - மதிர +ைற' க =ெகா15;

வானவி) ைர' ைபதா இதிர+ த+ைன ேநாகி - வானவி)ைல! ேபா+ற

திய மாைலயணித இதிர+ ேபா+ற த0சணைன! பா /; இயகிய

.ழாைத ேநாகி - (அவ+ மைனவியரான) இயகியாி+ G7டைத! பா /;

சிைதயி+ ெச)வ+ எ+றா+ - எ+ வி!ப!ப8 ஏ.ேவ+ எ+றா+; ேதவA
ெசல6 ேந தா+ - த0சணA அவ+ ேபாவத . ஒ!ப7டா+.

விளக : Iர கமன கைலகளி) ஒ+றாத*+, சிைதயி ெச)வ+ எ+பதனா)
அ கைலவ)லவென+ப/ ெப றா. ெச)வமி.தியா) இதிர+ உவைமயானா+.

(54)

1220. மைன!ெப> கிழதி மாசி+
மைலமக ட+ைன யா+ெச+

ெறைனெதா மதியி னா>ெக
ெல3/வ ெத+= ெந0சி

னிைனத: ேதாழ ன.

நிழ:மிH தில>. ெசெபா

பைனதிர1 டைனய ேதாளா3
ப+னி மதியி ென+றா+.

ெபா- : மைன! ெப> கிழதி மா இ) மைலமக- த+ைன - ெபைம த>கிய

இ)ல கிழதியாகிய . ற அ ற தைதைய; எைன/ ஒ மதியி+ யா+ ெச+=
எ3/வ/ ஆ எ+= - எ9வளவினதாகிய ஒ தி>களிேல நா+ ெச+= G5

இய) உ1டா.ேமா எ+=; ெந0சி) நிைனத: - உ-ளதி) எ1ணிய6டேன;

ேதாழ+ ந. - த0சண+ நைக/; நிழி) உமிH/ இல>. ெசெபா+ பைன
திர1டைனய ேதாளா3 - ஒளி Nசி விள>., ெபா+னணி ைனத, பைன

திர1டா ேபா+ற ேதாளேன!; ப+னி மதியி+ எ+றா+ - நீ அவைள G5வ/
ப+னிர1டா தி>களி) எ+றா+.
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விளக : ெகா) : அைச. ப+னி மதியி+ : இ+ : சாாிைய; ஏழA எ+=
றனைடயா ெகா-கெவ+= ந?சினா கினிய G=வ . ம = அவ ,

ெவ-ளிமைலயி ேறா+றி வத மைன!ெப>கிழதி த+ைன, மாசி)லாத

மக-த+ைன என! பிாி/ G78 தைதைய' .ணமாைலைய'> ெகா-க
எ+ப . சீவக+ ப+னி மதி.-ேள இராசமா ரேத ெச+= .ணமாைலைய

எ3தினாேனA மனகவ சி யி+றி நிைலெபற இ/ எ3தாைமயி+ அதைன
ேதவ+ Gறானாயினா+ எ+=, இனி தைதையேய நிைனதாென+னி

.ணமாைலைய வைரதத . நிகHத ஊட) தீ /! ணராைமயி+, அவைளேய
நிைனதா+ எ+க எ+= ந?சினா கினியேர G=வதா:, +ைனயா-

ேபா+= தைத க/ேள ேதா+=கி+றா- (1626) என! பி+ன தைதையேய
நிைனதா+ என வவதா: அ>ஙன பிாி/G78 இவராகி G=த*
பயனி+ ெற+க. மைன! ெப>கிழதிைய .ணமாைலெயன G=வ/

ெபாதமி+=, ெப>கிழதி தைதேய ஆதலா+. (55)

1221. ஆறி மதியி ென3தி யர7டைன யட / ம =+
N=ய 8'0 L8 வி%நில கிழைம 215

சாறய  திைறவ ேபணி? சா ப= /3தி ெய+=

Gறின+ கதி க- ெபா>.> .ளி மணி 8யினாேன.
ெபா- : ஆறி மதியி+ எ3தி - ப+னிர1டா தி>களிேல இராசமாரமைட/;

அர7டைன அட / - க78ய>காரைன ெகா+=; ம ற உ+ N=ய 8' L8 பிற., உன. ெதா+=ெதா75 வத சிற! =ய த 8ைய' ைன/;

வி%நில கிழைம 215 - வி%மிய நில6ாிைமைய ெகா15; சா= அய / விழா ெகா1டா8; இைறவ+ ேபணி - அக! ெபமாைன வழிப75; சா 

அ=/ உ3தி எ+= - பிற!ைப ெக5/ N5 ெப=ைவ எ+=; கதி க- ெபா>.

.ளி மணி 8யினா+ Gறின+ - ஒளி N த1ணிய மணி8'ைடய த0சண+

உைரதா+.

விளக :உாிைம மகளி + Gறினானாத*+ ெவளி!பைடயானவ ைற

விளபினா+. (56)
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1222. ெசா றிற LH?சி மிக த0சண+ >க நா8

வி றிற .சி ெக)லா ேவ=ேவ =ைர!ப ேக7ேட

 றிய ேதாழி மாைர வி5தன+ ெறா%/ நி+றா+

க பக மர0 ெசெபா+ மாாி'> க8த ைகயா+.

ெபா- : ெசா) திற) LH?சி மிக த0சண+ - ெசா)வ+ைம' LH?சி'

மி.த த0சண+; வி)திற) .சி . - வி) வ+ைம'ைடய சீவகA.; எ)லா
>கநா8 - ேவ15வன யாவ ைற' கமாக ஆரா3/; ேவ= ேவ=

உைர!ப ேக75 - தனி தனிேய ெதளிவாக உைர விளப ேக75; க பக மர
ெசெபா+ மாாி' க8த ைகயா+ - க பக மரைத' ெசெபா+ ெப3'

கிைல' மா றிய வ1ைம'=> ைகயினனாகிய சீவக+;  றிய ேதாழிமாைர

வி5தன+ ெதா%/ நி+றா+ -  றி: உ-ள ேதாழியைர! ேபாகவி75?
த0சணைன ெதா%/ நி+றா+.

விளக : மைறெமாழி க பிததனா) ஆசானாகெகா15 ெதா%தா+, வழிப5
ெத3வைத ெதா%தா+ எ+=> Gறலா எ+ப . ந?சினா கினிய

மைறெபாள)லாதவ ைற ேவறாக நா8 அ>ஙன0 >க Gறி! பி+

மைறெபாளாகியவ ைற ேவறாக ெகா18/ Gற எ+= ெமாழிமா றி
G=வ . ம =, த0ச1ைண ெதா%/,  றி:-ள ேதாழியைர

வி5/நி+றா+ எ+ற மா றி G=வ . அ9வா= பிாி!பதா ேபாத!

பயனி+ெற+க. (57)
ேவ=

1223. ேச78ள0 ெச>கய) கா!ப? ெச3/வி
278ேம) ைவதன வ! 2மக

Z78 திBத றிலக ேமெயன

ேமா78> கதி திைர ைளத ெத+பேவ.
ெபா- : ேச5 இள0 ெச>கய) கா!ப? ெச3/ - ெபைம' இளைம'ைடய

ெச>கய)கைள காக? ெச3/; வி)278 ேம) ைவத அன வ! 2மக- -

வி)ைல! 278 ேமேல ைவதா ேபா: வதிைன'ைடய நிலமகளி+; தீ75
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இதிBத) திலகேம என - தீ7ட! ெப ற அழகிய ெந றியி*7ட திலகேபால;

ேமா5 இ>கதி திைர ைளத/ - ெபைம'ைடய ெபாிய ஞாயி= கட*)
ேதா+றிய/.

விளக : ேச5 - ெபைம. கய) எ+ற/ க1கைள. 2மக- - நிலமக-.

ேமா78>கதி - ெபைம'ைடய ெபாிய ஞாயி =ம18ல. திைர - கட) :

ஆ.ெபய . (58)
ேவ=

1224. அழ)ெபாதித நீெளஃகி னல தா
மா ப கிமைலேம

கழ)ெபாதித ேசவ8யா கடக
லாகா ெதனெவ1ணி

.ழ)ெபாதித தீ0ெசா)லா .ழாதி
னீ>கி ெகா1ேடதி

நிழ)ெபாதித நீ18யா னிைன!பி
ேபாகி நிலதிழிதா+

ெபா- : நிழ) ெபாதித நீ-8யா+ - ஒளி பதித நீ1ட 8'ைடய த0சண+;
அழ) ெபாதித நீ- எஃகி+ அல தா மா ப . - அழ*ேல த>கிய நீ1ட

ேவேலதிய, மல மாைல யணித மா பA.; கழ) ெபாதித ேசவ8யா) - கழ)

அணித ேசவ8யினாேல; இ மைலேம) கடகலாகா/ என எ1ணி - இ மைலமீ/
ெச)ல வியலா/ என நிைன/; .ழ) ெபாதித தீ ெசா)லா .ழாதி+ நீ>கி -

.ழ*+ இைச த>கிய இனிய ெமாழியாாி+ திரளினி = நீ>கி; ஏதி ெகா15

நிைன!பி+ ேபாகி நில/ இழிதா+ - சீவகைன ஏதியவா= நிைனவி+ப8 ெச+=

நிலமிைச இற>கினா+.

விளக : அழ) - ந0மா. எஃ. - ேவ). மா ப . - சீவகA.. கழ) ெபாதித Nரகழ) க78ய, .ழ) : ஆ.ெபய ; இைச. நிழ) - ஒளி. 8யா+ : த0சண+.

தீ0ெசா)லா : ம>ைகய . (59)

1225. வ1டளி ? சதன வைழ'
மா6 வா+றீ18
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வி1ெடா%. தீ>கனிக- பல6
மா த விய+ேசாைல

ம1க/ ேவலாைன மறி/>
கா1க ெவன!)*

ெகா1ெட%தா+ வானவA> .சி
றாேன ெசலவய தா+

ெபா- : வ1 தளி ? சதன வைழ' மா6 வா+ தீ18 - வளவிய

தளிைர'ைடய சதன ர+ைன' மா6 வாைன ெதா75; வி15 ஒ%. தீ

கனிக- பல6 ஆ த விய+ ேசாைல - விாி/ ேத+ ஒ%. இனிய பழ>க-

பல6 நிைறத ெபாிய ெபாழி*ேல; ம1 க/ ேவலாைன மறி/ கா1க என உலைக நிைன. ேவேலதிய சீவகைன திப6 கா1ேபனாக எ+= Gறி;

வானவA )* ெகா15 எ%தா+ - த0சண+ த%விெகா15 ெச+றா+;

.சி) தாேன ெசல6 அய தா+ - சீவகA தாேன ெச):த .! ற!ப7டா+.
விளக : பி+ன 8L7ட6, N5ெப றப8 கா1ட . வத) .றி/,
மறி/ கா1க எ+றா+. ஈ15, ம1 க/ ேவலா+ எ+றவா=. பி+A,

ம1ெகா1ட ேவலா+ (சீவக. 2353) எ+ப . இத .+ சீவக+ தனிேய

ேபாகாைமயி+, தாேன ெசலவய தா+ என ஆசிாிய ெநா/ைரதா . (60)
1226. வா;ழைல பா3திைளய வளநா கி78 னெம+A
தாெளாழிய! ேபாேர= தனிேய ேபாத ெதனெவ1ணி

நீளவி க1ணீ NH தலறி வ1ண> காி/கி

ேகா;%ைவ ய+னா . .+ற நி+ ற%தனேவ.
ெபா- : இன எ+A தா- ஒழிய - ேதாழராகிய கா) அ>ேக நி க6; வா-

உழைல பா3த - வா7பைடயாகிய தைடமரைத நீ>கி; இைளய வளநா. இ75 இளைம' வள!ப உைடய தைத .ணமாைலெய+A நா.கைள! பிாி/;
ேபா ஏ= தனிேய ேபாத/ என எ1ணி - சீவகனாகிய ேபா.ாிய ஏ= தனிேய

வத/ எ+= நிைன/; நீ- அவி க1ணீ NH/ அலறி - நீ1ட அவியாகிய
க1ணீைர வி75 கதறி; வ1ண காி/ உகி - ேமனி ககி அ NHத*+;
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ேகா- உ%ைவ அ+னா . .+ற நி+= அ%தன - ெகா):

*ய+னாA. மைலக; நி+ற%தன.

விளக : ஆசிாிய த .றி!ைப மைலமீேத றினா . ேதாழ நா)வ இவA.
கா)ேபாற*+ தா- எ+றா . *. த+ கா5 பிறகா5 ஒ. எ+= உ%ைவ

ய+னா+ எ+றா . (61)

1227. மிகா த> ேக78+க1 ேம+ைம
யி)லா? சிறியா ேபா

னகா>ேக ெயயி=ைடத நறவ
)ைல நா-ேவ>ைக

தகா ேபா ைகமறித காத
ளேதா தகாெதனேவ

ெதாகா ேபா ப+மா6 மயி:
ேதா+றி /ள>கினேவ.

ெபா- : மிகா த ேக78+க1 ேம+ைமயி)லா? சிறியா ேபா) -

ெபாிேயா. ெக5தி ேந தேபா/ உய 6 கதாத கீHமக- ந.த) ேபால;
நறவ )ைல நா- ேவ>ைக ந. ஆ>ேக எயி= உைடத - ேதAைடய

)ைலக- அகால/.ாிய ேவ>ைக மரதி+க1ேண நி+= நைக/

அ!ெபா%ேத எயி றி+ த+ைம ெக7டன; தகா ேபா) காத- அேதா! தகா/

எனேவ ைக மறித - அ/ க15 ந+ மகைள! ேபால காத-, அேதா! இ/

தகா/ எ+= ைககவி/ விலகின; ெதாகா ேபா) ப) மா6 மயி: ேதா+றி

/ள>கின - (அ9வளவிேல)  றதாைர! ேபாேல பலவைக வில>.க;
மயி)க; க15 ந5>கின.

(விளக.) மிகா -அறி6 மிக சா+ேறா . சிறியா ேபா+= நைக/

அ!ெபா%ேத அதீவிைனயி+ பயனாக! ப):ைடப7டன எ+= ஒ ெபாேதா+=த) உண க. தகா - தக6ைடேயா . ெதாகா -  றதின . (62)
1228. ெகா)ைல யகடைண/ .= ேச / தமியாைர
)ைல =வ*/ ந.தி ேபா: மினிBைம!

ப)ைல '.தி5வ ெம+= ைபேபா தல சிதி
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ெதா)ைல நிற>ககி /பி பா3/ /ைகதனேவ.
ெபா- : )ைல! ெகா)ைல அக5 அைட/ - )ைலகேள! நீ>க- ெகா)ைலயி+

ந5ைவ? ேச /; .= ேச / - ேவ>ைகயாகிய அரைண அைட/; தமியாைர
=வ*/ ந.தி ேபா: - தனிதவ கைள =வ) ெச3/ இக%தி ேபா:!;
இனி Bைம! ப)ைல உ.தி5வ எ+= - இ>ஙன இக% Bைம இனிேம

ப)ைல உைடதி5ேவா எ+=ைர/; ைப ேபா/ அல சிதி - திய ேபாதிA

அலாிA உ-ள ேதைன /ளி/; ெதா)ைல நிற ககி! பா3/ - பைழைமயான
த நிற ககி அ)ைல மல களிேல பா3/; /பி /ைகதன - வ15கசிைததன.

விளக : ேபா/ : அல ைக. இ += ெச3'7களிA இய ைக

நிகH?சிகைள? சீவக+ நிைல'ட+ .றி/ Gறினா த .றி!ேப ற> கதி. /பி
ஆ / எ+= பாட. (63)

1229. ேதாேட/ 2>ேகாைத ேவ1ேட> Gதெறாேட ெலமி)
Tேட தாிைவயாி ெபய ெக+ U5 மடவா ேபா

ேகாேட/ .0சர>க ெட7ட Gடா பி8நி .>

காேட/ 20சார) கடதா+ கா* கழலாேன.

ெபா- : ேதா5 ஏ/ 2>ேகாைத ேவ1ேட - இதH ெகா1ட இ மல 

ேகாைதகைள யா விபிேல; Gத) ெதாேட) - (ஆத*+) எ> Gதைல

ெதாடாேத; எ இ) - (நீ வழி தவறிைன) இ/ எ இ)ல; T5 ஏ/ அாிைவய இ)

ெபய க - சிற! ற பரைதய இ)லைத அைடக; எ+= ஊ5 மடவா ேபா) -

எ+=ைர/! பிண>. ம>ைகயைர! ேபால; ேகா5 ஏ/ .0சர>க- ெத7ட -

ெகாகைள'ைடய களி=க- ெதளிவிக6; பி8Gடா நி . - பி8க-

ெதளியாம பிண>கி நி கி+ற, கா5 ஏ/ 20 சார) - கா5க- ெபாதிய அழகிய
சாரைல; கழலா+ கா*+ கடதா+ - கழலணித சீவக+ காலாேல கடதா+.

விளக : இத .+ காலா) நடதறியா+ எ+ப/ ேதா+ற, கா* கடதா+
எ+றா . 2>ேகாைத ேவ1ேட எ+ற/, ைக'ைறம=த) எ+A ஓ
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அக/ைறைய நிைன!பிகி+ற/. .0சர>க- எ+A ெபா/!ெபய ஈ15!

ெப1ெணாழி/ நி+ற/. Gடா : எ+ப/ வி.தி .+றிய எதி மைற விைனெய?ச :

Gடாம) எ+ப/ ெபா-. (64)
ேவ=

1230. காழக 7ட! ப7ட காாி7 5ணி' ெமா!பா

னாழைள '5 ப றி! பறி/மா ெபா5>கி '-ளா+

வாHமயி  கர8 ெயா!பா+ வா3கிைல யறித *)லா+
ேமழக .ர* னாேனா ேவ75வ+ றைல!ப7 டாேன.

ெபா- : காழக ஊ7ட!ப7ட காாி- /ணி' ஒ!பா+ - கைம

ஊ7ட!ப7டேதா இளி+ /1ட ேபா+றவ+; ஆH அைள உ5 ப றி!

பறி/ மா  ஒ5>கி'-ளா+ - ஆழமான வைளயி) உ-ள உ5ைப!

பி8தி%தலா) மா  ஒ5>கியவ+; வாH மயி கர8 ஒ!பா+ - மயி வாHதலா
கர8 ேபா+றவ+; வா3. இைல அறித) இ)லா+ - வா3. ெவ றிைல

க1டறியாதவ+; ேமழக .ர*னா+- ஆ78+ .ர)ேபா: .ர*ன+ (ஆகிய); ஓ

ேவ75வ+ தைல!ப7டா+ - ஒ ேவட+ எதி !ப7டா+.

விளக : வா1மயி என6, ஏழக என6 பாட. காழக - கைம. இ75ணி இளின/ /15. வா3கிைல : ெவ றிைல. வா3. + இைல = வா3கிைல.

வா3. த.தி'ைடய இைல. எனேவ ெவ றிைலைய 'ண திய/. ேமழக -

ஆ75கிடா3. (65)

1231.ெகா8தி கிழ>. தீேத+
ெகா%த8 நறெவா ேடதி!

பி8தி ைலயி னாட+

றைழ/கி ெப1ணி ேனா5

ெதா5மைர ேதால+ வி)ல+
மர6ாி 'ைடய+ ேறா+ற

வ8Bைன ேவ* னா+க1

ெடமைல 'ைறவ ெத+றா+.
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ெபா- : ெகா8தி கிழ>. தீ ேத+ ெகா%த8 நறெவா5 ஏதி - ெகா8யி)
 றிய கிழ>. இனிய ேதA ெகா%த ஊA க-; ஏதி; பி8தி

ைலயினா- தைழ /கி) த+ ெப1ணிேனா5 - பி8 ேபா+ற நைடயினா;

தி த ைலயினா; தைழயாைட'ைடயவ; ஆகிய த+ மைனவி'ட+; ெதா5

மைரேதால+ வி)ல+ மர6ாி உைடய+ ேதா+ற - ைனத மா+ேதா:டA
வி):டA மர6ாி'டA காண!பட; வ8Bைன ேவ*னா+ க15 எமைல

உைறவ/ எ+றா+ - Gாிய ைன'ைடய ேவலனாகிய சீவக+ க15, நீ
எமைலயி) வாHபவ+ எ+= வினவினா+.

விளக : ெகா%த8 - ெகா%விய ஊ+. நற6 - க-. தி ைலயினா- :

விைனெதாைக. ெப1, ஈ15 மைனவி எ+A ெபா-பட நி+ற/. ேதால+ -

ெச!பின+, மா+ ேதாலா) ெச3த ெச! எ+க. மர6ாியாகிய
உைடயிைன'ைடய+ எ+க. ேவ*னா+ : சீவக+. (66)
1232. மாைலெவ- ளவி L8
ம றிதா ேதா+= கி+ற

ேசாைலLH வைரயி ென றி?
LHகிளி மக லா றா

மாைலய திைனக- கா3.

வ1ன மத . ெத+ேம+

ைலய> .வ75- வா%>

.றவ7 டைலவ ென+றா+

ெபா- : மாைலெவ- அவி L8 இதா ேதா+=கி+ற - மாைலேபால ெவ-ளிய

அவிைய அணித இேதா கா1.=கி+ற; ேசாைலLH வைரயி+ ெந றி - ேசாைல

LHத மைலயி+ உ?சியிேல; LHகிளி மக) ஆ றா மாைல அ திைனக-

கா3. வ1ன - LH/ வ கிளிக- மக இயலாத, மாைல ேபால அழகிய
திைனக- விைளதி., வள= ன ஒ+= உ15; அத . ெத+ேம) ைல

- அ! னதி . ெத+ ேமேல ைலயிேல உ-ள; அ .வ75- வா% .றவதைலவ+ எ+றா+ - அழகிய மைல'?சியிேல வா% ேவட க;. தைலவ+
யா+ எ+= அ9 ேவட+ விளபினா+.
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விளக : ம = : அைச. இதா : திைச?ெசா). இதா - ம[உ8மா. ெந றி - உ?சி.
மாைலயதிைனக- - ஒ%>.ப7ட திைனகதி க- எனிAமா. வ1ன -

வள!பைடய ெகா)ைல. ெத+ேம) ைல - ெத+ேம காகிய ேகாண. (67)
1233. ஊழினீ 1ப ெத+ென+
=ைரத: வ/ ேநாகி

ேமாழல ப+றி ேயா5

ள6மா காதி ய7ட

ேபாHநிண! %க ேறென3

ெபாழி/க! ெப3/ மாதி

ேதாழயா ெபாி/ 15

ெதா18க ளிதைன ெய+றா+.

ெபா- : ஊழி+ நீ உ1ப/ எ+ எ+= உைரத: - ைறைமயா) நீ உ1ப/
யா/ எ+= வினவினானாக; உவ/ ேநாகி - விபி! பா /; ேதாழ! -

ேதாழேன!; ேமாழ) அ ப+றிேயா5 ள6மா காதி அ7ட ேபாH நிண! %க) ஆ1 ப+றி'ட+ எ3!ப+றிைய' ெகா+= சைமத அாித ஊனாகிய %கைல;
ேத+ ெந3 ெபாழி/ உக!ெப3/ மாதி - ேதனாகிய ெந3ைய மிக6

வா /தி+=; ெதா18க- இதைன யா ெபாி/ உ15 எ+றா+ - (பி+ன )
ெந)லா சைமத க-ளாகிய இதைனயா மி.தி' ப.ேவா எ+= ேவட+
விளபினா+.

விளக : ஊH - ைறைம. ேமாழல ப+னி - ஆ1ப+றி. ழ6மா - எ3!ப+றி :

-ளப+றி. காதி - ெகா+=. ேபாHநிண!%க) : விைனெதாைக. உக!ெப3/
- மிக!ெப3/. ெதா18க- - ெந)லாலாகிய க-. (68)
1234. ஊெனா5 ேதA> க-;
15யி ெகா+ற பாவ

தீனரா3! பிறத தி>ங

னினியிைவ ெயாழிமி ென+ன

கானி)வாH .றவ+ ெசா):>

தக-ெளா`+ ேற+ைக வி7டா

ேலைனெய ட வா7ட

ெலவ+பிைழ />ெகா ெல+றா+.
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ெபா- : ஊெனா5 ேதA க-; உ15 உயி ெகா+ற பாவ/ - ( பிற!பி))

ஊைன' ேதைன' க-ைள' உ15 உயிைர' ெகா+ற தீவிைனயா);

இ>ங+ ஈனரா3! பிறத/ - இ9விடதிேல இழித ேவடரா3! பிறக ேந த/;

இனி இைவ ஒழிமி+ எ+ன - இனி இவ ைற ைகவி5>க- எ+= Gற; கானி)வாH
.றவ+ ெசா): - கா75 வாH6ைடய ேவட+ விளகிறா+; க-ெளா5 ஊ+

ைகவி7டா) எவ+ பிைழ/ - க-ைள' ஊைன' நீகினா) எ9வா= உயி

வாHேவா; எ உட வா7ட) ஏைன (வா75க) எ+றா+ - (ஆைகயா)) எ
உடைப வா7ட க; ம ேறா உடைப வா75க எ+றா+.

விளக : ஈன - இழிதவ ; ேவ75வ எ+றவா=. இைவ - ஊ+ உ1ண) ேத+

க- உ1ண) உயி ெகா)ல) ஆகிய இதீயவ ைற. ஏைன எ+பத . ம = என!

ெபா- ெகா-க. அ96ட வா7டதினி+= எ9வா= த!ேவா எ+=

ெபா- ெகா-ளலா. (69)

1235. ஊ+ைவ /ட Nகி நரகதி :ைறத ன+ேறா
Q+றினா /ட வா78 ேதவரா 'ைரத ன+ேறா

Q+றியி9 விர18A-; =திநீ 'ைரதி ெட+ன

Q+றினா ெதாழி/ ேத ளாவேத '=தி ெய+றா+.
ெபா- : ஊ+ ைவ/ உட Nகி நரகதி) உைறத) ந+ேறா? - ஊைன?
ைவ பா / உடைப! ெபகி நரகதி) வாHவ/ ந)லேதா?; ஊ+ தினா/

உட வா78 ேதவரா3 உைறத) ந+ேறா? - ஊைன தி+னாம) உடைப

வதி வானவரா3 வாHவ/ ந)லேதா?, ஊ+றி இ9 இர18A-; உ=தி நீ

உைரதி5 எ+ன - ஆரா3/ இத இர18+ உ-; ந)லைத நீ G=க எ+=

வினவ; ஊ+ தினா/ ஒழி/ ேத- ஆவேத உ=தி எ+றா+ - ஊைன தி+னாம)
நீ>கி வானவனாவேத ந+ைம எ+= ேவட+ ெசா+னா+.

விளக : Nகி - பக?ெச3/. தினா/ - தி+னா/. ஊ+றி - G / பா /.
உ=தி - ந)ல/. ேத- - ேதவ . (70)
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1236. உ=திநீ 'ண / ெசா+னா
'ய கதி? ேசறி ேயடா

.=கினா யி+ப ெவ-ள>

கிழ>.ண கா75 ளி+ேற

யிைறவF கா7சி ெகா)லா

ெவா%ெகா`+ =றத) க1டா

யி=திக ணி+ப I>.

மி>கனி யிைவெகா ெள+றா+.

ெபா- : நீ உ=தி உண / ெசா+னா3 - நீ நல ெதாி/ Gறிைன; ஏடா, உய கதி

ேசறி - (ஆத*)) ஏடா! நீ ேம) நிைல அைடைவ: இைறவ+ ,) கா7சி ெகா)லா

ஒ%ெகா5 ஊ+ /றத) க1டா3 - அக+ ஆகமதி காண!ப5வன ெகா)லா
விரத ஊைன நீக: ஆ. கா1; கா75- கிழ>. உண இ+ேற இ+ப

ெவ-ள .=கினா3 - கா78ேல கிழ>கிைன உ1பதனா) இ+ேற இ+ப!

ெபைக அைடதா3; இ=திக1 இ+ப I>. இ>கனி இைவ ெகா-

எ+றா+ - நின. இ=தி காலேத இ+ப ெசறி' ெப>கனி இைவேய எ+=

ெகா-வா3 எ+= சீவக+ ெச!பினா+.

விளக : ஏடா : +னிைல ஒைம விளி. உய கதி - ேதவகதி. ேசறி - ெச)வா3.

ெதளி6 ப றி, இ+ப ெவ-ள> .=கினா3 எ+ற இறத காலதா Gறினா+.

கா75- கிழ>.ண இ+ேற இ+பெவ-ள .=கினா3 என மா=க. இைறவF) -

அகாகம. (71)

1237. எ+ற: ேதA A பிழிய: மி=க நீகி?

ெச+ற8 ெதா%/ ெச)ெக+ ேறெப3நீ- .+றெம+=

.+=ைற .றவ+ ேபாக Gெராி வைளக! ப7ட

ப0சவ ேபால நி+ற பக78ன! பாி6 தீ தா+.

ெபா- : எ+ற: - எ+=ைரத6ட+; ேதA ஊA பிழிய: இ=க நீகி ேதைன' ஊைன' க-ைள'  = /ற/; ெச+= அ8ெதா%/ - ேபா3

அவ+ அ8ைய ெதா%/; ேத+ெப3 எ+ நீ-.+ற ெச). எ+= - ேத+ெசாாி'
எ+Aைடய ெபமைல.? ெச)ேவ+ எ+=ைர/; .+= உைற .றவ+ ேபாக -

மைல வா% ேவட+ ெச+ற பிற.; G எாி வைளக!ப7ட ப0சவ ேபால நி+ற -
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(அர. மாளிைகயி ) ெபதீயினா) வைளக! ெப ற தம+ தலான

ஐவைர' ேபால கா75 தீயா) வைள! = நி+ற; பக75 இன பாி6

தீ தா+ - யாைன திரளி+ /+பைத நீகினா+.

விளக : த0சண+ மைல. அரணபாததி . ந5ேவ இ9விர1டற
ெச3தா+. மைழைய! ெப3வி/ யாைனகளி+ வதைத நீகினா+ எ+பா

ந?சினா கினிய . (72)
ேவ=

1238. இல>ெகாளி மரகத மிடறி யி+மணி

கல/ெபா+ னகா+ ெறா%கி மானின0

சிலபா3 வைடெயா 5க;0 ெச+னிநீ-

வில>க)ெச+ ெற3தினா+ வில>க+ மா பினா+.
ெபா- : இ+மணி கல/ ெபா+ அ கா+= சில ஒ%கி - இனிய மணிகெபா+Aட+ கல/ ஊ =! ெபகி மைலமீ/ பர/; மா+ இன இல>. ஒளி
மரகத இடறி -மா+திர- விள>. ஒளிைய'ைடய மரகைத இடறி; பா3

வைடெயா5 உக; - பா' மைலயா5க;டேன /-ளி திாிகி+ற; நீ- ெச+னி

வில>க) மா பினா+ ெச+= எ3தினா+ - நீ1ட 8ைய உைடய அரணபாத
எ+A மைலைய மைலயைனய மா பினா+ ெச+றைடதா+.

விளக : கா+= - ககி, ெபகி. அ - ஊ =. மரகத - ப?ைசமணி. இ+மணி -

கா7சிகினிய மணி. சில - மைல. வைட - மைலயா5. ெச+னி - உ?சி, வில>க)
- மைல; ஈ15 அரணபாதமைல. (73)

1239. அதர வக5ெதா7 டண6 நீ-கH

ெவெதாி பெபானி+ விைழ' ெவ)ெலாளி

மதிர வா3 ெமாழி ம=வி+ மாதவ

ாிதிர ெதா%ம8 யினிதி ென3தினா+.
ெபா- : அதர அக5 ெதா75 - வானி+ ந5ைவ தீ18; அண6 நீ-கH -

ெபா/ ெப கைழ'; ெவ/ எாி ப ெபானி+ - தீயி) ெவ/ ஒளி
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திய ெபா+ேபால; விைழ' ெவ)ஒளி - விப த.. பிற ஒளிகைள ெவ):
ஒளியிைன'; மதிர வா3ெமாழி - மதிரமாகிய வா3ெமாழியிைன'ைடய;

ம=இ) மாதவ - . ற அ ற னிவராி+; இதிர ெதா%ம8 - வானவ வண>.
அ8யிைன; இனிதி+ எ3தினா+ - வதாம) அைடதா+.

விளக : இ? ெச3'ளா) மைலய8வாரதி) னிவ கைள த*) வண>கினா+

எ+றறிக. அதர - வான. அக5 - ந5விட. அண6த) - வெத3/த). விைழ' :
உவம6. மதிரவா3 ெமாழி - மதிரமாகிய வா3ெமாழி எ+க. மாதவ - அக

சமய/றவிய . (74)
ேவ=

1240. னிவ ய+= வா+க1
!பிக திாிய வி+ப

கனிகவ கணA ேமத

காதிக1 ணாித காசி

றனிதி கட6- ேகாயி

றா+வல> ெகா15 ெச)வா+

.னிதிைர ைளத ெவ3ேயா+

.+=LH வதைன ெயாதா+.

ெபா- : னிவ வா+க1 ! இக/ இாிய இ+ப கனிகவ கணA
ய+= ஏத - னிவ க; வானிட/ தம. வ ! ைகவி75

ெக5ப8 யாக, ஆ>ேக இ+ப கனிைய Bக வானவ ய+= வாHத; காதி

க1 அாித காசி இ) தனி தி கட6- ேகாயி) - உபாதிகைள த+னிடேத

நி)லாதவா= ேவர=த . ற அ ற அக+ ேகாயிைல; வல ெகா15 ெச)வா+

- வல ெகா15 ெச)கிற சீவக+; .னிதிைர ைளத ெவ3ேயா+ - உய /

தா% அைல'ைடய கட*ேல ேதா+றிய ஞாயி=; .+= LHவதைன ஒதா+ -

ேமைவ? L%த+ைமைய ஒதா+.

விளக : வா+ - ேதவலக. கண+ - கண; G7ட. காதி - ஞானாவரணீய

த*ய எ75,. தனிதி கட6- - ஒ!ப ற பைழய இைறவ+ : அக+. .+=
ஈ15 ேம. (75)
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1241. த1 கய . ற ேபா/
தாHசிைன இளித N'

வ1 ெகா8 ெகா3த 26

வா / ம75 உயி !ப ஏதி

தி1 கH அறிவ+ பாத

தி/ ைக தலதி+ ஏ றி!

ப1 ெகா- .ண ெகா-

கீத பாணியி) பா5கி+றா+.

ெபா- : த1கய . ற ேபா/ - .ளி த .ளதிேல பறித ேபாதிைன';

தாHசிைன இளித N' - தாHத கிைளகளி) இS>கின மலைர'; வ1ெகா8

ெகா3த 26 - ெச%விய ெகா8களி பறித 2ைவ'; ம75 வா / உயி !ப ஏதி

- ேத+ பி* றி? சித எ5/; தி1கH அறிவ+ பாத தி/ ைகதலதி+ ஏ றி
- திணித கைழ'ைடய அக+ திவ8ைய அழகிய ைககளா) இ75 வண>கி;
ப1ெகா- .ணெகா- கீத - இய) ெகா1ட .ண>கைள த+னிடேத
ெகா1ட இைசைய; பாணியி+ பா5கி+றா+ - தாளேதாேட பா5கி+றா+.

விளக : . றேபா/ - பறித மல . இளித N - இS>கின (பறித) மல . ம75 -

ேத+. அறிவ+ - அக கட6-. ப1 - இய). .ண - இனிைமத+ைம எ+க.

கீத - இைச. பாணி - தாள. (76)
ேவ=

1242. ஆதி ேவத பயேதா3நீ யல ெப3 மாாி யைமேதா3நீ
நீதி ெநறிைய 'ண ேதா3நீ நிகாி) கா7சி கிைறேயா3நீ

நாத ென+ன! ப5ேவா3நீ நைவெச3 பிறவி கடலக/+

பாத கமல ெதா%ேவ>க+ பைசயா! பவிழ! பணியாேய.

ெபா- : ஆதி ேவத பயேதா3 நீ! - த) மைறைய ந)கிைன நீ!; அல ெப3 மாாி

அைமேதா3 நீ! - மல மாாியிேல ெபாதிைன நீ; நீதி ெநறிைய உண ேதா3 நீ! -

ந+ெனறிைய அறிதைன நீ!; நிக இ) கா7சி. இைறேயா3 நீ - ஒ!பி)லாத

அறி6. தைலைமைய நீ!; நாத+ எ+ன!ப5ேவா3 நீ!- தைலவென+=
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Gற!ப5ேவா3 நீ!; உ+ பாத கமல ெதா%ேவ>க- - (இ9வா=) நி+ திவ8

தாமைரைய வண>.ேவைடய; நைவெச3 பிறவி கடலக/ - . றத பிறவி
கட*ேல; பைச யா! அவிழ! பணியா3 - ப றாகிய ெதாட ?சி நீ>. ப8
தி6-ள ப =வா3.

விளக : ஆதி ேவத : ெகாைல த*யன Gறாத மைற. ஆதிேவத எ+ற/,
அகாகமைத, ேவதத)வ+ விள>ெகாளி ஓதிய ேவதெதாளி எ+றா

இள>ேகாவ8களா (சில!. 10. 189 - 90). நிகாி) கா7சி எ+ற/, ந கா7சிைய.
நாத+ - இைறவ+. நைவ - /+ப. பைசயா! - ஆைசெதாட . (77)
1243. இ+னா! பிறவி யிகேதா3நீ
யிைணயி *+ப ைடேயா3நீ

ம+னா 6லக ம=ேதா3நீ

வரபி) கா7சி கிைறேயா3நீ

ெபா+னா ாி0சி! கHேவேத

ெபாறியி+ ேவ7ைக கடல%தி

ெயா+னா விைனயி Aழ)ேவ>க

;ய!ேபா வ1ண ைரயாேய.

ெபா- : ெபா+ ஆ இ0சி! கH ேவேத! - ெபா+னா ெச3த மதி) LHத

இ!பிடதி) உ-ள கHமி. இைறேய; இ+னா! பிறவி இகேதா3 நீ! - /+ப!
பிறவிைய கடதைன நீ!; இைணஇ) இ+ப உைடேயா3 நீ! - ஒ!ப ற இ+ப

உைடைய நீ!; ம+னா உலக ம=ேதா3 நீ - நிைலய ற /றகைத ெவ=தைன

நீ!; வரஇ) கா7சி. இைறேயா3 நீ! - எ)ைலய ற கா7சி. தைலைமைய நீ!;
ெபாறியி+ ேவ7ைக கட) அ%தி - ஐெபாறி ேவ7ைகயாகிய கட*ேல %கி;

ஒ+னா விைனயி+ உழ)ேவ>க- - ெபாதாத தீவிைனயாேல வ/ யா>க-;

உய!ேபா வ1ண உைரயா3 - வாH/ேபா வைகைய அளி? ெச3வா3.

விளக : இைணயி) இ+ப - அநத க. ம=த) - இ+பைத தவி த).
இ+னா!பிறவி - /+பதி . காரணமான பிற!. ம+னா உலக -

நிைல'த*)லாத உலக. இத . நிைலேப=ைடய வ க எ+= ெபா-

G=வ . எ+ைன? அவ உலக நிைல'ைடய/ எ+A
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ெகா-ைக'ைடயராகலா+. இதைன வா தலா உலக எ+ற ெதாட. (1)

ஆசிாிய ந?சினா கினிய G= உைரயாA உண க. (78)
1244. உலக += ைடேயா3நீ

ெயா1ெபா னி0சி ெயயிேலா3நீ

திலக மாய திறேலா3நீ

ேதவேரத! ப5ேவா3நீ

யலைக யி)லா .ணகடேல
யா மறிய! படாயாதி

ெகாைலயி லாழி வலAய த

.ளி  .ைடயி னிழேலா3நீ.

ெபா- : அலைக இ)லா .ண கடேல! - அளவி)லாத ப1= கடேல!; உலக

+= உைடேயா3 நீ! - 6லைக' உைடைய நீ; ஒ1ெபா+ இ0சி எயிேலா3
நீ! - சிறத ெபா+ெனயி:ைடைய நீ! - திலக ஆய திறேலா3 நீ! - சிற!ைடய

வரபிலா ஆ ற:ைடயா3 நீ!; ேதவ ஏத! ப5ேவா3 நீ! - வானவரா)

வாHத!ப5ேவா3 நீ!; ெகாைலஇ) ஆழி வல+ உய த - ெகாைல ெச3யாத

அறவாழிைய ெவ றிகாக எ5த; .ளி .ைடயி+ நிழேலா3 நீ! - த1ணிய

.ைட நீழ*) உ-ளா3 நீ!; ஆ அறிய!படா3 ஆதி - நீ எ)ேலாரா:
அறிய!ப5வா3 ஆகி+றா3.

விளக : .ைட : சீவக. 139 அ8.றி!ைப ேநா.க. படா3 ெச3யா3 எ+A0
ெசா) ெச3ெய+ கிளவியா3 நி+ற/. இைவ += ேதவபாணி ெகா?சக

ஒேபா. என!ப5. இவ றா) இைறவைன! பா8னா+. (79)
ேவ=

1245. அ8'லக ேமதிதி யல மாாி Iவ

8'லக  தி 'றநிமி ேதா+ யாேர

8'லக  தி 'றநிமி ேதா+ +=

க8மதி:> க7டழித காவலனீ ய+ேற.
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ெபா- : அ8 உலக ஏதி அல மாாி Iவ - அ8ைய உலக ேபா றி மல மைழ

ெப3ய; 8 உலக  தி உற நிமி ேதா+ யா ? - 8த 6லகிேல இைறவைன

காSப8 திைய அைடதவ+ யாவ+!; 8 உலக  தி உற நிமி ேதா+ += க8மதி: க7டழித காவல+ நீ அ+ேற ! - காவைல'ைடய மதிைல'
காவ) அழித காவல+ நீேய அ+ேற?

விளக : உலக : ஆ.ெபய . அல மாாி - 2வாகிய மைழ எ+க. 8'லக :

விைனெதாைக. நிமி தவ+ - திைய அைடதவ+. += க8மதி) - காம
ெவ.ளி மயக எ+கி+ற வைக மதி). இைவ N5ேப றி . தைடயா3

நி ற*+ மதி) எ+றா . (80)

1246. ரணவிய ெவ+=லக +றிைன' +றி
றரணிேம றதளித த/வ+றா+ யாேர

தரணிேம றதளிதா+ ற1மதிேபா ேனமி

யரSலகி காய வறிவரனீ ய+ேற.

ெபா- : ர1 அவிய ெவ+= - (+= மதிைல') மா=பா5 ெகட ெவ+=;
+றி+ - உலக +றிைன'; தரணிேம) த/ அளித - அ>க 2 வ

ஆதிெய+கி+ற += ஆகமதா: உலக +றி+ த+ைமைய' உலகிேல

த/ ெவளி!பட Gறிய; த/வ+தா+ யா ?- உ1ைம! ெபாளாவா+ யா தா+!;

தரணிேம) த/ அளிதா+ - ; த1மதிேபா) ேநமி - .ளி த தி>க-ேபா:

அறவாழிைய'ைடய; உலகி . அர1 ஆய அறி6வர+ நீ அ+ேற - உலகி .
காவலாக உ-ள அறி6. வரனாக6-ள நீேய அ+ேறா?

விளக : அ>க த*யன ைசனாகம>க-. ர1 - மா=பா5, +றி+ - ஆகம

+றாA; அைவயாவன: அ>காகம, 2 வாகம, ப.தியாகம எ+பன.

த/வ+ - உ1ைம! ெபாளா'-ளவ+. அறிவர+ - அறி6. வரனா'-ளவ+.
(81)

1247. தீராவிைன தீ / தீ த ெதாி/3/
வாரா கதி'ைரத வாம+றா+ யாேர
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வாரா கதி'ைரத வாம+ மல தைதத

காரா 2 பி18 கட6ணீ ய+ேற.

ெபா- : தீரா விைனதீ / - நீ>காத விைனைய நீகி; தீ த ெதாி/ உ3/ -

ஆகமைத ஆரா3தளி; வாராகதி உைரத வாம+தா+ யா ? - ேம)

வத*)லாத N78ைன உைரத வாம+ யா தா+?; வாராகதி உைரத வாம+ -

மல ; தைதத காரா 2பி18 கட6- நீ அ+ேற?- மல க- நிைறத,

கா காலதி) தைழ. அழகிய அேசாகி+ நீழ*+ அம த கட6ளாகிய நீேய
அ+ேறா?

விளக : பா :  Gறியைவ. கதவ மா கதா) இைட மட>கின. இ? ெச3'+= சாரணைர! பா8யைவ. சாரணெர+பா அ கால/ திேகாயி:.

வதித னிவ எ+ப . (82)
ேவ=

1248. அமைல? சினகர வண>கி! ப1ணவ
ெபா+மல ? ேசவ8 கHத பி+னேர

ெவமைல ெத3வத வி/ ெச3தபி+

ெசம)ேபா3! ப)லவ ேதய ந1ணினா+.

ெபா- : அமைல? சினகர வண>கி - அரணபாத எ+A அ மைலயி:-ள

திேகாயிைல வண>கி; ப1ணவ ெபா+மல ? ேசவ8 கHத பி+ன -

ஆ15-ள சாரணைடய மலரைனய சிவத அ8ைய! கHத பிற.; ெவமைல

ெத3வத வி/ ெச3தபி+ - மைலெத3வமான இயகி விதளித பி+ன ;

ெசம)ேபா3! ப)லவ ேதய ந1ணினா+ - சீவக+ சார]ேட ெச+= ப)லவ
நா7ைட அைடதா+.

விளக : அமைல எ+ற/ அரணபாத எ+A அமைலைய அமைலைய

எ+றவா=. சினகர - அக+ேகாயி). ப1ணவ - சாரண . மைலெத3வத -

அமைலயி) உைற' இயகி. ெசம) : சீவக+. ேதய - நா5. (83)
1249. அாியலா  தம த* னனத ேநா.ைட
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காியவா3 ெந8யக7 கைடசி ம>ைகய

வாிவரா) பிறHவய .வைள க7பவ

ாிவைர வினா3நக ெநறியி+ +னினா+.
ெபா- : அாிய) ஆ / அம த*+ - ம/ைவ உ15 ெபாத*+; அனத

ேநா. உைட - மய>கிய பா ைவ'ைடய; காியவா3 ெந8ய க1 கைடசி ம>ைகய

- ெகா8ய வாைய' நீ1ட க1கைள' உைடய உழதியராகிய; வாிவரா)

பிறHவய) .வைள க7பவ இவைர - வாிைய'ைடய வரா)க- பிற% வய*ேல
.வைளயாகிய கைளைய! பறி. இ ம>ைகயைர; வினா3 ெநறியி+ நக

+னினா+ - வழிவினவி, அ9வழிேய ெச+= ப)லவ நா78+ தைலநகைர
ெந>கினா+.

விளக : இவைர' தனிதனிேய வினவினா+ Gறிய வழி சாியா எ+=

ெதாி/ெகா-ள. .வைளய)ல/ கைளயி)ைல எ+க. க7பவ - கைளபவ . வினா3
- வினவி; ேக75. (84)

1250. அ+ன மக+றி: மணி/ தாமைர!
ப+மல  கிட>.LH பெபா பாாி

க+னி ெதயி)கட :5த காாிைக

ெபா+னணி திெதன! ெபா*/ ேதா+=ேம.
ெபா- : அ+ன மக+றி: அணி/ - அ+னைத' மக+றிைல'

அணியாக ெகா15; தாமைர! ப+மல  கிட>.LH - தாமைர த*ய பல
மல கைள'ைடய அகழி LHத; பெபா+ பா உாி க+னி ெதயி) -

ைபெபா+னா) இய ற!ப7ட ஆேளா8கைள'ைடய அழிவ ற பழாிைச; கட)

உ5த காாிைக - கடைல ஆைடயாக உ5த நிலமக-; ெபா+ அணித இெதன!

ெபா*/ ேதா+= - 21 அணிதிதா ேபால அழ.ட+ காண!ப5

விளக : மக+றி) : ஒவைக! பறைவ; ஆS ெப1S பிாிவி)லாதன; மத

நிலதி .ாியன. பாாி - மதி*+ அ8யி) உ-ளைவ; ஆேளா8க- எ+= ெபய
ெப=. ெபா+ : கவியா. ெபயராக! 21கைள உண திய/. ெதயி) ...

ேதா+=ேம என விைன86 ெச3க. (85)
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1251. அகிற ெகா%ைக மாட தா3ெபானி+
கிறைல வில>கிய ெமா3ெகா ணீ-ெகா8!

பகறைல வில>.ச திராப பா+ைமயி

னிகறைல வில>.ேவ காைள ெய3தினா+.
ெபா- : அகி)த ெகா%ைக மாட/ - அகி) உ1டாகின ந)ல

ைகைய'ைடய மாடதிேல; கி)தைல வில>கிய ஆ3ெபானி+ ெமா3ெகா-

நீ-ெகா8 - கி) அ>. நி+= விலக . காரணமான, ஆ3த ெபா+னாலான

ெந>கிய நீ1ட ெகா8; பக)தைல வில>. சதிராப - ஞாயி ைற'

அதனிடேத ெச+= வில. சதிராப எ+A நகைர; இக)தைல வில>.

ேவ)கைள பா+ைமயி+ எ3தினா+ - பைகவைர! ேபாாிேல வில. ேவேலதிய
சீவக+ ைற!ப8 அைடதா+.

விளக : கி) இடதினி+= வில.த . காரணமான நீ- ெகா8 எ+க. பக) -

ஞாயி=. சதிராப - ஒநகர. காைள : சீவக+. (86)
1252. மலரணி மணி.ட ம1S நீெரா5
பல நல பழி? பரவ ேவகினா

னல கதி கபிைள ம5!ப வா3நக.

லகள தாெனன 6- கானேரா.

ெபா- : அல கதி கபிைள ம5!ப - எ%கி+ற கதிைர'ைடய ஞாயி ைற காிய
காைக வலமாக ெந>க; ஆ3நக உல. அளதா+ என உ-கா+ - சதிராப

நகைர க15 உலகளதவைன!ேபால உ-ேள ெச+றவ+; மல அணி மணி.ட

ம1S நீெரா5 - மலரணித, மணிக- இைழத .டதி) உ-ள ம1S

நீாினா); பல நலபழி? பரவ ஏகினா+ - பல ஆ78 இவAைடய ப1ைப!
கHேதத? ெச+றா+.

விளக : கபி-ைள - காைக. சீவக+ வட. ேநாகி? ெச):ேபா/,

ேம கித காக ஞாயி றி+ ேம ெச)லேவ காக வலமாயி =. இ நிமிததி+

பயனா) ம1S நீரா) ஆ75 வரேவ  கிைடத/. மழகளி ெறதி) தத
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மணி.ட ம1S நீரா) - அழகைன ம1S! ெப3தா>. (சீவக. 1345) எ+ப
பி+A. இனி நா78 . ஊாி . தனிதனிேய இர15 நிமிதமாகி

'ைர!பா உள எ+ப ந?சினா கினிய . காக வலமாத) நா78:, ம1S

நீரா7ட) நகாிA நிமிதெமன ெகா-ள) ேவ15 அவ க/!ப8. (87)
ேவ=

1253. சதன கா6 LH/ ச1பக மல த ேசாைல
வ/NH மாைல நா றி மணியர> கணி/ வான

திதிர .மர+ ேபால விைறமக னி/ காண
வதர மகளி ர+னா நாடக மிய = கி+றா .

ெபா- : சதன கா6 LH/ - சதன காவிைன? Lழ; ச1பக மல த ேசாைல

- ச1பக 2த ெபாழி*ேல; வ/NH மாைல நா றி - நிலதி) வ/ வி%

மாைலகைள Iகி; மணி அர>. அணி/ - மணிக- இைழத ேமைடைய
அணிெச3/; வான/ இதிர .மர+ேபால இைறமக+ இ/ காண -

வானதி:-ள இதிர+ மகனா+ சயத+ ேபால அரச+ மக+ அம /

காSமா=; அதர மகளி அ+னா நாடக இய =கி+றா - வி1ணவ மகளி

ேபா+றா நாடக நட/கி+றன .

விளக : சீவக+ ெச):ேபா/ நகாி) நாடக நைடெப=கிறெத+= ெகா-க.

சதனகா6 - சதன?ேசாைல. அர>. - Gதா5 ேமைட. இதிர.மர+ - சயத+.
இைறமக+ - உேலாகபால+. அதர மகளிர+னா - ேதவமகளிைர ஒத Gதிய .

கா6 - ேசாைல. நா றி - ெதா>கவி75. இஃ/ பிறவிைன. நா+= எ+ப/ த+விைன.
இதிர.மர+ ேபால எ+றத . ஏ ப, அதர மகளிர+னா எ+றா . (88)
1254. .ழெல5 தியா/ ம7டா
ேகாைதயி

ெபா*/ மி+A

மழலவி ெசெபா ப7ட>
.1டல மார தா>கி

நிழலவி ர). கா

சிலெபா5 சிலப நீேடா

ளழகிG தா5 கி+றா

ளர>கி+ேம லரைப ய+னா-.
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ெபா- : அரைப அ+னா- நீ-ேதா- அழகி - வானவ மக- ேபா+றாளாகிய

நீ1ட ேதாைள'ைடய அழகிெயாதி; .ழ) எ5/ யா/ - Gதைல எ5/

க78; ம75 ஆ ேகாைதயி+ ெபா*/ - ேத+ நிைறத மல மாைலயாேல அழ.

ெப =; மி+A அழ) அவி ெசெபா+ ப7ட .1டல ஆர தா>கி -

ெந!ெபன ஒளி ெசெபா+னாலான ப7ட .1டல ஆர அணி/;

அ).) நிழ) அவி கா சிலெபா5 சிலப - அ).) ேமலணித ேமகைலகாட+
சில ஒ*க; அர>கி+ ேம) G/ ஆ5கி+றா- - அர>கி+ மீ/
Gதா5கி+றா-.

விளக : வா8ய வ1தளி அ+ன ேமனி - ஆ8ய+ மகளி அைமதி Gறி+ -

ெநறியி+ நீ>கிய ெந8ய ர)ேலா - .றியி .ைறத .றிய அ)ேலா - பா கட)
இ)லா! பைம யி)ேலா எ+A Lதிரதி Gறிய நிைலக;டேன ஆசிாிய+
இ7ட அழ. கிடத*+, அழகி ெய+றா - எ+ப ந?சினா கினிய . (89)
1255. த1Sைம ழவ Nைண
.ழெலா5 .யில த12>

க1ெணா5 வ> ைககா)

கைலய). A! காம

ெரா1Sத) ெகா1ட வாட

ெறா78ைம 'வ ேநாகி

ெவ1ெண3தீ ' ற வ1ண
மாடவ ெம*கி+ றாேர

ெபா- : த1Sைம ழவ Nைண .ழெலா5 .யில - த1Sைம' ழவ

Nைண' .ழ: ஒதிைசக; த12> க1ெணா5 வ ைககா) கைல அ).)

B! காம ஒ1 Bத) ெகா1ட - த1ணிய மலரைனய க1 தலாக அழகிய

ஒ-ளிய Bதலா- ெகா1ட; ஆட) ெதா78ைம உவ ேநாகி - Gதி+
ஒ =ைமயான வ8ைவ! பா /; ெவ1ெண3 தீ உ ற வ1ண ஆடவ

ெம*கி+றா - ெவ1ெண3 தீயிேல உ றா ேபால ஆடவ க- ெம*கி+றன .
விளக : த1Sைம - .டழ6. ழவ - மதள. .ழ) - ேவ3>.ழ). .யி:த)

- ஈ15 இைசத). ெதா78ைம - ஒ =ைம. (90)
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1256. பாடெலா 8ையத வாட) ப1ணைம கவி +=>
G5 சிவணி நி+= .ைழதிைழ தமி த ற

ேவாடாி ெந5>க ணபா :ள>கிழி /வ ெவ3யா

Nடைம பெபா சாத மிலயமா வா5 கி+றா-.

ெபா- : பாடெலா5 இையத ஆட) ப1 அைம கவி += - பா75ட+

ெபாதிய ஆட: இைசெபாதிய வா?சிய ஆகிய இ +=; G5

சிவணி நி+= .ைழ/ இைழ/ அமி த ஊற - G8! ெபாதி நி+= ெம)கி
கல/ இனிைம மிக; ஓ5 அாி ெந5>க1 அபா) உள கிழி/ உவ எ3யா -

பரவிய ெச9வாி 'ைடய நீ1ட க1ணாகிய அபினா) உ-ள பிள/ உ6மா=
எ3/; ஈ5 அைம ப ெபா+ சாத இலயஆ ஆ5கி+றா- - இ5த) அைமத
பெபா+ ேபா+ற சாத அழிய ஆ5கி+றா-.

விளக : சாத எ+பைத Gதா5கி+றவ- ெபயராகி அத ேக ப6

உைர!பா க-. இலயஆ - ஒ+றாக; அழிய. G5 : விைனெய?ச. ஈ5 : தனிைல
திாித ெதாழி ெபய . (91)

1257. வாSத ப7ட மி+ன வா .ைழ திவி) Nச!

21ைல பிறழ! ெபா ேறா 8டவயி Aட>க ெவா)கி

மாணிைழ வைளைக தமா) வ7டைண ேபா. கி+றா-

கா1வ .வைள க1ணா காைளேம ேனாகி னாேள.

ெபா- : மா1 இைழ - சிறத அணிகலAைடயா-; வா- Bத) ப7ட மி+ன -

ஒ-ளிய ெந றியிேல ப7ட ஒளிெபற; வா .ைழ திவி) Nச - நீ1ட .ைழகவானவி)ெலன ஒளிர; ெபா+ ேதா5 இடவயி+ Bட>க - இட!பகேத ெபா+

ேதா5 அைசய; 21 ைல பிறழ - ைல மிைச! 21க- பிறழ; ஒ)கி - அைச/;

வைளைக தமா) - வைளயணித ைககளா); வ7டைண ேபா.கி+றா- வ தைன ெச3கி+றவ-; கா1 வ .வைள க1ணா) - பா த .ாிய

.வைளயைனய க1களா); காைளேம) ேநாகினா- - சீவகைன! பா தா-.
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விளக : வ தைன வ7டைண ஆயி =; த பவ. ைகவ7டைணயாவன : அப
ேவ78த, உப ேவ78த, வியாவ தித, பாிவ தித; இைவ பிைறைகயா.

த சனி தலா! பி8த) அகவாி+ - அ ெதாழிலா. அப ேவ78தேம த சனி

தலாக வி5த) அகவர - உ3த) ஆ. உப ேவ78தேம கனி7ட தலா!

பி8த) அகவர - வி5த) ஆ. வியாவ திதேம கனி7ட தலா வி5த) ற

வர! - ப5த) ஆ. பாிவ  திதேம ஆ+ற அபேவ7 8தப ேவ78த - ேதா+=

வியாவ  திதேதா5 += - பாிவ  தித ெமன!பக தா ாிைத - உாிைம!

பிைறைகயா ] . (92)

1258. ேநாகினா ெண5>க ெண+A>
.ட>ைகயா ெனா15 ெகா15

வாகைம 'வி+ மிகா+

வன!பிைன! பக வி!பா

லாகிய விலய நீ>கி

றண>கனா ெண5>க1 பி)கி

N.வா ைலயி ென றி

ெவ1த0 ெசாாித வ+ேற.

ெபா- : ேநாகினா- ெந5>க1 எ+A .ட>ைகயா) ெநா15 ெகா15 -

பா தவ- நீ1ட க1களாகிய உ-ள>ைகயாேல க/ ெகா15; வா. அைம

உவி+ மிகா+ வன!பிைன! பக - கவிகளா கHத) ஆகா வ8வி சிறதா+
அழகிைன! ப.தலாேல; இ!பா) ஆகிய இலய நீ>கி = - இ9விட/ க1

த*யவ றா) ஆகிய தாள அ=திக- நீ>கின; அண>கனா- ெந5>க1 பி)கி -

(ம = இைமயாம) ேநாகியதனா காி/) ெத3வ! ெப1 ேபா+ற அவ;ைடய

க1க- சி= /வைலைய Nசி; வா N. ைலயி+ ெந றி ெவ1த ெசாாித -

வாாினா க7ட! ெப ற ைல க78ேல ெவ1 தைனய நீ /ளிைய?
ெசாாிதன.

விளக : இ/ ெபைம ப றிய ம7ைக ெய+A ெம3!பா5. (ெதா). ெம3! 7.) க1காித நீ NHத*+ அ%ைமெய+A ெம3!பாடாகா/. (93)
1259. ெசகய ென5>க ணாள திமக+ கா1ட ல>சி

ெநகித+ ைலயி+ மி+A நிழ+மணி வடைத மாத
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ெபா.,) பாி/ சிதா! 2ெவலா> காி/ வாட

தாிகிலா- காம? ெசதீ தைலெகாள? சாபி னாேள.
ெபா- : ெச கய) ெந5>கணா- - ெபாகி+ற கயலைனய நீ1ட க1ணினா-;

அ திமக+ கா1ட) அ0சி - அத அரச.மர+ க1ணீைர! பா த . அ0சி;

த+ ைலயி+ மி+A நிழ) மணிவடைத ெந>கி - த+ ைலகளினாேல

ஒளிவி5 / வடைத ெநகி; ெபா. ,) பாி/ சிதா - அ க1ணீ.
ஒ!பாக ,ைல அ=/ /கைள? சிதி; மாத 2 எலா காி/ வாட - அ மாத
மலெரலா காி/ வா5ப8; காம? ெசதீ தாிகிலா- - காமதீைய! ெபா=க

இயலாதவளா3; தைலெகாள? சாபினா- - தைலெகா15 வதினா-.

விளக : ெபா6. : ெபா. : விகார. ெபா - ஒ!. மாத 2 - வித .
காரணமான மல . ெசகய) ெந5>க1 - ஒ+றேனாெடா+= ேபா ாி'

இைண கய)மீைன ஒத ெந8ய க1க-. திமக+ - உேலாகபால+, நிகH - ஒளி

(94)

1260. க+னிைம கனி/  றி
காற கம%> காம

தி+ன=> கனிைய /3!பா

ேனதேல பிற க ளி)ைல

ெபா+னினா :ைட'> க ெப+

=ைரதவ ெபா3ைய? ெசா+னா

ாி+னிைச யிவ க லாெல+

ென0சிட மி)ைல ெய+றா-.

ெபா- : இ+ இைச இவ . அலா) எ+ ெந0 இட இ)ைல - இனிய

கைழ'ைடய இவAக+றி எ+ உ-ளதி) இட இ)ைல; க+னிைம  றி

கனி/ காற கம% காம/ - (ஆத*+) க+னி த+ைமேயாேட  றி கனி/

மண. காமமாகிய; இ+ ந=> கனிைய /3!பா+ ஏதேல - இனிய பழைத

Bக கி+றவ+ இ9 ேவதேல; பிற க- இ)ைல - ேவ= இத . உாியா இ)ைல;

ெபா+னினா) க  உைட' எ+= உைரதவ ெபா3ைய? ெசா+னா -
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ெபாளா க  அழி' எ+= ெமாழிதவ ெபா3ைய! க+றன ; எ+றா- எ+= நிைனதா-.

விளக : க+னிைம - க+னித+ைம. கனித) - தி த). ஏதேல - சீவகேன.

ப/! ெபா+A.ேம பதிவிரைத இ)ைல எ+ப/ ஒ பழெமாழி. இவ . -

இ?சீவகA.. (95)

1261. க0சிைற! பறைவ P தி காம காைள தா+ெகா
*0ற 6ய த ேதா+ற ேலத> .சி றா+ெகா

லெபற .மர ென+றா> கறிவய 6 = நி+றா

8திைழ யண>. ெம+ேறா7 ேடசிக! பாைவ ய+னா-.
ெபா- : தி/ இைழ அண>.ெம+ ேதா- ேதசிக! பாைவ அ+னா- - ெச9விய

அணிைனத அண>கைனயாளாகிய ேதசிக! பாைவயாகிய அதைகயினா-; அ

ெபற .மர+ - அைமயாக கிைடத இ.மர+; க0 சிைற! பறைவ ஊ தி

காம காைள ெகா)!- ெபாிய சிற.ைடய மயி) ஊ தியாகிய வி!275 க
ேவேளா?; இ0 ற6 உய த ேதா+ற) ஏத> .சி) ெகா)? - ெபாிய

றாமீைன ெகா8யி) ஏதிய ேதா+றலாகிய கழ காிய காமேனா?; எ+= ஆ>.

அறி6 அய 6 = நி+றா- - எ+ெற1ணி அறி6 வத = நி+றா-.

விளக : ேதசிக! பாைவ : அவ- ெபய . அ+னா- எ+ப/ அவ;ைடய க)வி

த*யவ ைற? 78 நி+ற/. பாைவ ெயா!பா- எ+= பாடமாயி+ இவ;.

உவைம Gறியதா.; ெபயராகா/. (96)

1262. ேபாெதன கிடத வா7க1

ைடெபய  திைமத) ெச)லா

தியாதிவ- க1ட ெத+றா>
கரசA மம / ேநாகி

மீ/வ1 டர => க1ணி

விடைலைய தாA> க1டா+

காத* களித /-ள>

காைளைய ெகாண மி ென+றா+.
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ெபா- : ேபா/ என கிடத வா-க1 ைட ெபய / இைமத) ெச)லா/ -

மல என அைமத ஒளிமி. க1 பிறH/ இைமத) இ)ைல; இவ- க1ட/ யா/

எ+= - இவ- பா த/ எ/ எ+ெற1ணி; ஆ>. அரசA அம / ேநாகி - அவேநாகின இடேத அரச.மரA ெபாதி! பா /; மீ/ வ15 அர = க1ணி

விடைலைய தாA க1டா+ - ேமேல வ15க- ர: க1ணியணித

சீவகைன அவA பா தா+; உ-ள காத*) களித/ - அ!ேபா/ அவ+ மன

வி!பதாேல மகிHத/; காைளைய ெகாண மி+ எ+றா+ - (உடேன) அ
.மரைன இ>ேக ெகா15 வக எ+= பணியா7கைள! பணிதா+.

விளக : ேபா/ - 2; ஈ15 தாமைர!2 எ+க. .வைள!2 எ+னிA ெபா/.

இவ- - இGதி. அரச+ : உேலாகபால+. அம / - ெபாதி. விடைல : சீவக+.

காைளைய - சீவகைன. இைமத) ெச)லா/ இவ- க1ட/ யா/ எ+= ஆ3/

அரசA அம / ேநாகி விடைலைய தாA க1டா+ என விைன 86 ெச3க.
க1ணி - மாைல. விடைல : இைளஞ+. க1ணிைய யணிதவிடைல எ+க. (97 )

ேவ=

1263. ைகவள கைட கட6 ளாெமனி

ென3கைண சிைலயிேனா 8வ+க ணி)ைலயா+

ெம3வைக யியக- ேவத னா.ெம+

ைறய ெறவ க; மம / ேநாகினா .
ெபா- : ைக வள க உைட கட6ளா எனி+ - ைகயிேல வள

கைடய காம+ எ+றா); எ3 கைண சிைலயிேனா5 இவ+க1 இ)ைல எ3' மலர க வி): இவனிட இ)ைல; ெம3வைக இயக-

ேவத+ ஆ. எ+= - வ8வி+ திறைன ேநாகி+ இயகாி+ அரசனாவா+ எ+=;

எவ க; ஐய உ = அம / ேநாகினா - எ)ேலா ஐய உ =! ெபாத!
பா தன .

விளக : ைக எ+பத . ஒ%க என! ெபா- ெகா15 இ)வாHைக
வள த . காரணமான க எ+ப ந?சினா கினிய . (98)
ேவ=
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1264. மதிர மற/ NH/ மா நில/ இய>. கி+ற
அதர .மர+ எ+= ஆ>. யாவ அம / ேநாகி

இதிர திவ . உ3தா . இைறவA எதி ெகா15 ஓபி
ைமதைன மகிHவ Gறி ைம/ன ேதாழ+ எ+றா+.

ெபா- : மதிர மற/மாநில/ NH/ இய>.கி+ற - வானி ெச):

மைறெமாழி மற/ நிலமிைச வி%/ உல6கி+ற; அதர.மர+ எ+= ஆ>.

யாவ அம / ேநாகி - வாA=.மர+ எ+= அ>.-ள எ)ேலா ெபாதி!

பா /; இதிர திவ . உ3தா . - இதிரைன!ேபா+ற ெச)வைடய

அரச.மரனிட ேச தவ .; இைறவA எதி ெகா15 ஓபி - அரச.மரA

எதி ெகா15 ேபணி; ைமதைன மகிHவ Gறி - அவ+ மகி%மா= ேபசி; ைம/ன

ேதாழ+ எ+றா+ - நீ எ+ விைளயா75 ேதாழ+ எ+=ைரதா+.

விளக : அதர.மர+ : வானவாி) ஒ பிாி6. இளவரசாத*+ அரச+ எ+=
(1262) இைறவ+ எ+= Gறினா . மதிர - வா+வழி? ெச):த .ாிய

மைறெமாழி. அதர.மர+ - ேதவ.மர+. அம / - விபி. இதிரதிவ+ -

இதிர+ேபா+= ெச)வமிக உேலாகபால+. ைமதைன - சீவகைன. ைம/ன

ைறைமயிைன'ைடய ேதாழ+. மகிHவ - மகிழதக ெசா க-. இ/

விைனயாலைண' ெபய . (99)

1265. ேபாதவிH ெதாிய லாA 2>கழ கா* னாA>
காத* ெனாவ ராகி கல/ட னித ேபாHதி

F/வ1 55த மாைல 'ண 6ெப றிலய தா>கி!

ேபா/க1 டைனய வா7க7 வதா கல. கி+றா-.
ெபா- : ேபா/ அவிH ெதாியலாA - அ மல த மாைலயானான அ9வரச

.மரA; 2> கழ கா*னாA - அழகிய கழலணித சீவகA; காத*+ ஒவ

ஆகி கல/ உட+ இத ேபாHதி+ - காதலா) ஒவேர ேபாலாகி உள>கல/
ஒ+றாக அம தித ேபா/; ஊ/ வ15 உ5த மாைல - ர: வ15க-

ெமா3த மாைல ேபா)வாளான ேதசிக! பாைவ; உண 6 ெப = - (இனி இவைன!

ெப ேறா எ+=) ெதளி6 ெகா15; இயல தா>கி - தாள அ=திகைள திப6
ஒ%>காக ெகா15; ேபா/ க1டைனய வா-க1 வதா) கல.கி+றா- -
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மலைர! பா தாலைனய ஒளிமி. க1ணா: வதா: அைவைய கலக
ெதாட>கினா-.

விளக : ெதாியலா+ - மாைலைய'ைடயவ+ : உேலாகபால+. கா*னா+ :

சீவக+, அைவயேதா க1க- எ)லா அவ- அழகிைன! பகலா) ஊ/

வ155த மாைல எ+றா . இலய - தாளவ=தி. க1 வ த*யவ றா*ய =
அவிநயதழகா கா1ேபா உளைத கலகினா- எ+ப/ க/. (100)
1266. ேதA. கி+ற க1ணி
திமக ளாட வி!பா

]A. கி+ற ைவேவ

ெலாமக Aமி ேறா+றி

வாA. கி+ற மீ+ேபா+

மணிபர திைம. மா பி

காA. கி+ற ைபதா 

காவல ெறா%/ ெசா+னா+

ெபா- : ேத+ உ.கி+ற க1ணி திமக- ஆட - ேதைன? ெசாாிகி+ற க1ணி
ைனத திவைனயா- இ>ஙன ஆட; இ!பா) - இ>.; ஊ+ உ.கி+ற ைவ

ேவ) ஒ மக+ உமி+ ேதா+றி - ஊைன? சி/ Gாிய ேவலணித ஒ Nர+

இ8ெயன ேதா+றி; வா+ உ.கி+ற மீ+ேபா) மணி பர/ இைம. மா பி) வானி*/ சிதிய மீ+கைள! ேபால மணிக- பரவி ஒளி மா பிேல; கா+

உ.கி+ற ைபதா  காவல+ ெதா%/ ெசா+னா+ - மண>கம%

ைபதாரணித காவலைன ெதா%/ Gறினா+.

விளக : வத Nர+ ெகாண ெச3தி ப/ைம ெய+A அரச.மாிைய! பா
தீ18ய தாத*+ உமி+ ேதா+றி எ+றா . இனி, உ=மி ெசா+னா+ என
ெகா15 G75வ ந?சினா கினிய . (101)

1267. ெகா3தைக! ெபாதியி ேசாைல
.ழவிய )ைல ெமௗவ)

ெச3யச திமய? சார

க!ர க+= தீ2
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ைகத மணியி ெற1ணீ

ம/கல I78 மாைல

ெப3ெதாளி மைற/ ந>ைக

பிைறெயன வள கி+ றாேள.

ெபா- : ெகா3தைக! ெபாதியி) ேசாைல - ெகா3ய த.த ெபாதியி) எ+A

ேசாைலயிேல; .ழவிய )ைல ெமௗவ) ெச3ய ச/ இமய? சார) க!ர க+A
தீ2 - .ழவியாகிய )ைலயிைன', ெச)ைலயிைன', ெச9விய சதன

க+றிைன', இமய? சார*) வள க!ர க+றிைன', தீ 2ைவ'; ைக
த மணியி+ ெத1ணீ ம/ கல/ ஊ78 - வாிைசயாக! பதித சதிரகாத

க)*னி+=>ேதா+றிய ெதளித நீைர ேதைன கல/ ஊ78; மாைல ெப3/
ஒளிமைற/ - மாைலைய 7டாக! ெப3/ கதிெராளிைய மைற/; பிைற என
ந>ைக வள கி+றா- - பிைற ேபால! ப/ைம வள கி+றன-.

விளக : .ழவிய : அ : அைச. பி-ைள .ழவி க+ேற ேபாெதன - ெகா-ள6

அைம' ஓரறி 6யி ேக (ெதா). மர. 24.) இர15 மைலயிA இவ+ ஆைண

அறிவித .! ெபாதியி ேசாைல .ழவிய )ைல என6 இமய?சார க!
க+றிைன'>Gறினா . (102)

1268. பவழ>ெகா- ேகா5 நா78!
ைபெபானா) ேவ* ேகா*

தவHகதி த பா3தி

த+ைகயா றீ18 ந+னா7

கHெகா8 ந>ைக த+ேப

ெபாறிதேதா க+னி )ைல

யகHகட றாைன ேவேத

யணிெயயி றீ+ற த+ேற.

ெபா- : அகH கட) தாேன ேவேத - கடலைனய ேசைனைய'ைட அரேச!; பவழ

ெகா- ேகா5 நா78 - பவழைத ெகா- ெகாபாக ந75; ைப ெபானா) ேவ*
ேகா* - திய ெபா+னா) ேவ* வைள/; தவH கதி த பா3தி - பர6

ஒளிைய'ைடய /கைள மணலாக! பர!பி; த+ ைகயா) தீ18 - த+ ைகயாேல
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தீ18; ந)நா- - ந)ல நாளிேல; கH ெகா8 ந>ைக த+ ேப - கH ெப ற ெகா8
ேபா: ந>ைகயாகிய திேலாதைமயி+ ெபயைர; ெபாறித/ ஓ க+னி

)ைலயாகிய )ைல - இ75 வள ததாகிய ஒ க+னியாகிய )ைல; அணி
எயி= ஈ+ற/ - அழகிய =வ)ேபால அபிய/.

விளக : திேலாதைம : ப/ைமயி+ ந றா3. ேகா5 - ஈ15 ெகா-ெகா.

பா3தி - பர!பி. ந>ைக : ப/ைமயி+ ந றாயாகிய திேலாதைம. க+னி)ைல -

இளைம'ைடய )ைலெகா8. எயி=ேபால அபி = எ+க. (103)
1269. வலபல ேகாைத சித மயிெலன ெவாதி ேயா8
ெகாபல ந>ைக 2தா- ெபா*ெகன .னித வி கீ

ழபல க1ணி யார நிதியைற ேதாைக ேபாகி

கபல ேபா த ேபா:> க8மல  கா6 கா-.
ெபா- : வ அல ேகாைத சித ஒதி மயி) என ஓ8 - (அபிய/ க15)

மண விாி' மல மாைல சித ஒ பணி! ெப1 மயி)ேபால ஓ8வ/; ெகா!

ெபா*க! அல ந>ைக 2தா- என - ெகாபைனயா3! வாHக! ந>ைக அல தாஎ+= ெசா)ல; .னித வி) கீH அ அல க1ணி - .னித வி)*+கீH அ

ேபால மல த க1கைள'ைடய ப/ைம; நிதி ஆர அைற/ - ெச)வ திரைள

யா. நிைறய ெகா-;மா= பைற அைற/; ஓைக ேபாகி - மகிH?சிைய! பல
அறிய அறிவி/; கபல ேபா த ேபா: க8 மல  கா6 கா- - கபலைத!

ேபா தா ேபா: மணமல நிைறத ெபாழிைல யைடதா-.

விளக : ஒைக : உவைக ெய+றத+ ம[உ. வ - மண. ஒதி - ஒபணிமக-.
ெகா : ஆ.ெபய : விளி. அல ந>ைக எ+ற/ )ைலெகா8ைய. க1ணி :

ப/ைம. கபல எ+ற/ சிதிைர? ெச3ைக'ைடய வ1ண! படாைத. சிதிர
ச3ைக!படா ேபா த/ேவ ஒ!பேதா+றிய உவவன எ+றா

மணிேமகைலயிA (3. 161-9) நீ வள த )ைலெகா8 நி+=வ)ேபால

அT+ற/. எ+= ெசா)லேக7ட ப/ைம ஓைகேபாகி கா6கா- என

விைன86 ெச3க. (104)

1270. நறவிாி ேசாைல யா8
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நா1மல  .ரவ பாைவ

நிைறய!2 தணி/ வ15
ேத+க; நிழ+= பாட

விைறவைள ேதாளி ம ெற+
ேறாழிW ெத+= ேச /

ெபறல பாைவ ெகா-வா-

ெபாியேதா ணீ78 னாேள.

ெபா- : நற6 விாி ேசாைல ஆ8 - (அைடதவ-) ேத+ மல த ெபாழி*ேல

விைளயா8; நா- மல  .ரவ பாைவ வ15 ேத+க; நிழ+= பாட நிைறய!

2/ அணி/ - நா-மலைர'ைடய .ரவ பாைவைய வ15 ேதA நிழ) ெச3/
பாட நிைறய மல / அணிய; இைறவைள ேதாளி ஈ/ எ+ ேதாழி எ+= -

கீ =கைள'ைடய வைளயணித ேதாளினா- இ! பாைவ எ+ ேதாழி எ+=ைர/;
ெபற) அ பாைவ ெகா-வா- ேச / - கிைடத காிய .ரா மலைர

ெகா-வத . அதைன த%வி; ெபாிய ேதா- நீ78னா- - ெபாிய ேதாைள

நீ78னா-.

விளக : பாைவ - .ராமரதி+ மல . இ/ பாைவ ேபா*.. .ரவதி .

நா-மல எ+ப/ ெபயரளவி) அைடயா3 நி+ற/. அணி/ - அணிய : எ?சதிாி.
நிழ+= - நிழ) ெச3/; ஏேரா . நிழ+ற ேகா*ைன (சி=பா1. 233) எ+றா

பிற. நறா எ+ப/ நற என நி+ற/. .ரா எ+ப/ அ>ஙன ஈ= .=கி அசாாிைய
ெப = நி+ற/. (105)

1271. ந>ைகத+ கைத ேநாகி
நைகமதி யி/ெவ+ ெற1ணி

ய>.ைற யர6 தீ18

ெயௗைவேயா ெவ+ற ேபாக

ெகா>கல ேகாைத ந>ைக

ய8கேளா ெவ+= ெகாேப

ெச>கய க1ணி ேதாழி

திமக7 ெச+= ேச தா-.

ெபா- : அ>. உைற அர6 - (அ!ேபா/) அ.ரா மரதி) வா% பா ெபா+=;

ந>ைக த+ கைத ேநாகி - ப/ைமயி+ கைத! பா /; இ/ நைக மதி எ+=
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எ1ணி - இ/ ம=வி)லாத ஒளி'= தி>கெள+= நிைன/; தீ18 - (கதிேல

தீ1டாம ைகயிேல) தீ18யதாக; ஒளைவேயா! எ+= ேபாக - (ப/ைம)

அமாேவா! எ+= ெச)ல; ெகா>. அல ேகாைத! ந>ைக அ8கேளா எ+= - மண

விாி' மல மாைலயா3! திேலாதைமயா வதாேரா எ+= வினவி; ெகா ஏ
ெச> கய) க1ணி ேதாழி - 2>ெகாைப ஒ. ெச9வாி பரத கயலைனய

க1ணியாளான ேதாழி திமக-; ெச+= ேச தா- - ப/ைமயினிட ேபா3?

ேச தா-.

விளக : பா தீ18ய6ட+ ப/ைம, அமாேவா! எ+= அலறி ஓ8னா-.

)ைல மல தைத! பா க வத ப/ைம த+ ந றாைய' வரேவ றா- எ+=
கதிய ேதாழி, ந>ைக அ8கேளா? எ+= வினவியவா= வதா-. அ>.ைற யர6
எ+பைத அ .ைற அர6 என!பிாி/, .ைறயர6 எ+ப/ கால நீ78தலா
பா .ைற/, ஒ ேகாழி யளவி .! பற/ ெச): எ+= Gறி அதைன
..ட ச !ப எ+ப- எ+= ந?சினா கினிய G=வ . ம =, அ/ அாி.ர

ேகாழி நாம தரவவ7 க8ததாக (சீவக. 1755) எ+றதனா: உண க எ+ப .
ேம: த5ததைன ெவ75த) பாபி கிய)பாக*+, கைத ேநாகின பா,

அSகின ைகயிேல தீ18 = எ+ப . ஏ - ஒ.. (106)
1272. அ8க; கிைற0சி ையய
ன8கைள ெதா%/ ந>ைக

ய8கைள! )* யார

த%விெகா1 ெடௗைவ மாைர

ெகா8யனா ெய+ைன நா;

நிைனெயன த%வி ெகா15

மிைட மி+னி னிலைத? ேச தாேவதம ற; ெக+றா+.

ெபா- : ெகா8யனா3! - ெகா8 ேபா+றவேள!, அ8க;. இைற0சி -

எைதயாகிய தனபதி ம+னைர ெதா%/; ஐய+ அ8கைள ெதா%/ - எ
தைமயனாகிய உேலாகபாலAைடய அ8கைள வண>கி; ந>ைக அ8கைள ஆர!

)* - ந றாைய ந+றாக த%வி; ஒளைவமாைர த%விெகா15 - ம ைற
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தாயைர' )* ெகா15; எ+ைன நா; நிைன என - எ+ைன எ!ேபா/

நிைன!பாயாக எ+= Gறி; த%வி ெகா15 மிைட மி+னி+ நிலைத? ேச தா- மி+ெனா5 ெசறித மி+ைன! ேபால நிலதிேல ேசா / வி%தா-; ேவத!
அ;க எ+றா+ - இளவரேச! அ- ெச3க எ+= வத Nர+ Gறினா+.

விளக : ப/ைம த+ ேதாழிைய ேநாகி தனகாக தைத த*ேயாைர

வண>க6 த%வ6 ேக75 ெகா15 ேசா / NHதா-. அ8க;. : உ
மயக. (107)

1273. ப/ைமைய! பா தீ18 ெற+ற: ைப' ெள3தி
ெகாதிBைன ேவ* னாயி> கிெகன .சி ேலகி

க/ெமன? ெச+= ேநாகி கா3சின> க8த ெகாத

மதிமி. தவல நீ. மதிர பல60 ெச3தா+.

ெபா- : ப/ைமைய! பா தீ18 = எ+ற: ைப'- எ3தி - (இ>ஙன)

ப/ைமைய! பா தீ18ய ெத+ற6ட+ வத =; ெகாதி Bைன ேவ*னா3

இ>. இக என - கா3த Gாிய ேவ*னா3! இ>ேகேய இ!பாயாக எ+=

ேக75ெகா15; .சி) ஏகி - உேலாக பால+ அர1மைன.? ெச+=; க/

என? ெச+= ேநாகி - விைர/ ப/ைம யி.மிட ேபா3! பா /; கா3 சின

க8த . ஒத - ந0சி+ க5ைமைய! ேபா.த .ாிய; மதி மி./ - அறிவினா)

Bனி தறி/; அவல நீ. மதிர பல6 ெச3தா+ - /+பைத நீ.த .ாிய

மதிரைத Gறி ம/க- பலவ ைற' ெச3தா+.

விளக : 1266 - த), 1273 - வைர எ75? ெச3'7கைள' ஒ ெதாடராகி!

ப/ைமைய! பா தீ18 ெற+ற: ைப'- எ3தி ெகாதிBைன ேவ*னாைன
யிெகன .சி) ஏக (1273) எ+பதைன த க7 ெப3/, உேலாகமா பால+
ேபாகி+ற ேபா/, பா தீ18ய/ எ>ஙன? என வினவினத ., வதNர+

G=கி+றானாக ெகா15, ெகா3தைக! ெபாதியி ேசாைல (1267) தலாக

G= ெச3திைய அைம!ப ந?சினா கினிய . இ>ஙன மா75=!பாக Gறா/

ெச9வேன Gறி பா க8தைம க5க Gறி றாகாைம உண க எ+= ேம:

அவ காரண> G=வ . ,லாசிாிய  கி)லாத கைத இவ ./கிறா எ+=
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ெகா-;த ல)ல/ இ/ ெச9வ+ உைரயாகா/. கைத G= கதா) விாி/

Gறினா எ+= G=தேல சா)ைடயதா.. (108)

1274. வ-ளறா+ வ)லெவ)லா மா78ன+ ம = மா>க
S-ளவ ெரா+ற லாத ெசய?ெசய Q= ேகளா

த-ளிைல! 2ணி னா; காவி'1 8)ைல ெய+ன

ெவ-ெளயி றர6 கா+ற ேவகமி கி7ட த+ேற

ெபா- : வ-ள)தா+ வ)ல எ)லா மா78ன+ - உேலாகபால+ தா+ க =

ேத த வி0ைசக- யாவ ைற' ெச:தினா+; ம = ஆ>க1 உ-ளவ ஒ+=
அலாத ஊ= ெசய? ெசய - ேம: ஆ>. உ-ளவ எ)ேலா பல வைகயாக

உ=வனவ ைற? ெச3ய? ெச3ய; ேகளா/ - (அவ ைற) ேகளாம); அ- இைல!
2ணினா;. ஆவி உ15 இ)ைல எ+ன - Gாிய இைல வ8வமான

2Sைடயா;. உயி உ15 இ)ைல எ+Aப8; ெவ- எயி = அர6 கா+ற

ேவக மிகி7ட/ - ெவ1ைமயான ப கைள'ைடய பா உ.த ந0சி+ ேவக
மி.த/.

விளக : ஊ= - ந0சி . இைடPறான மதிர ம/. வ-ள) :

உேலாகபால+. அ-இைல! 2ணினா;. - ெந>கிய இைலெதாழிலைமத

அணிகலAைடய ப/ைம.. ஆவி - உயி . ந0சி+ ேவக மிக/ என ஒெசா)

வவி/ெகா-க. (109)

1275. ைப>கதி மதிய ெம+= பைகய5 ெவ.ளி நாக

ந>ைகைய? ெச ற தீ>. தீ /நீ ெகா1மி னா5
வ>கமா நிதிய ந)கி மக7ட மணிெச3 மா+ேற

ெர>க; கிைறவ ென+றா> கி8ர ெசகி னாேன.
ெபா- : ைப>கதி மதிய எ+= - திய கதி கைள'ைடய (ம=வி)லாத) தி>கஎ+= எ1ணி; பைக அ5 ெவ.ளி நாக - (ம= 6 ற தி>களாகிய) பைகைய

ெக5க எ1ணி ெவ.1ட நாக; ந>ைகைய ஈ>.? ெச ற/ - ப/ைமைய இ>.
ைகயிேல க8த/; மணி ெச3 மா+ ேத எ>க;. இைறவ+ - மணிகளிைழத,
.திைர 278ய ேதைர'ைடய எ>க- அரச+ தனபதி; நா5 வ>க ஆ நிதி'

ந)கி மக- த - (ந0ைச தீ தவ .) நா5 கல தத ெச)வ ெகா5/!
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ப/ைமைய' அளி!பா+; நீ தீ /ெகா1மி+ - ந0ைச! ேபா.
ஆ ற:ைடW நீகி அவ ைற ஏ = ெகா1மி+; எ+= ஆ>. இ8ர

எகினா+ - எ+=ைர/ அ நகெர>. இ8ெயன ர அைறவிதா+.
விளக : ைப>கதி மதிய ெம+= பைகய5 ெவ.ளி நாக ந>ைகைய? ெச ற/

எ+பத . ம=?ேச மதியாகிய பைகைய அ5கி+ற ெவ.ளிைய'ைடய நாக இ/

நா தீ15மத+றி ம=விலாத ெதா மதியிதெத+= எ1Sதலாேல ந>ைகைய
ைகயிேல க8த/ என!ெபா- விாிதன ந?சினா கினிய . (110)
1276. ம1ட* ம றி ெத+பா
ாிராசமா நாக ெம+பா

ெகா1ட/ நாக ெம+பா

.ைறவளி பிெதா ைடயி

பி18/! ெபகி ெற+பா

ெபநைவ ய=. வி0ைச

ெய1டவ! பல60 ெச3தா

ெமன=ேக ளாதி ெத+பா .

(இத+ெபா-.) இ/ ம1ட* எ+பா - இவைள தீ18ய இ! பா சீதம1ட*

எ+பா ; இராசமா நாக எ+பா - இராசமா நாக எ+A பாேப தீ18ய/

எ+பா ; ெகா1ட/ நாக எ+பா - க8த/ நாக! பாேப எ+பா ; .ைறவளி

பிெதா5 ஐயி) பி18/! ெபகி = எ+பா - .ைறவான வாத பித

சிேல/மைதவிட திர15 ெபகிய/ எ+பா ; ெப நைவ அ=. வி0ைச -

ெப>. றைத தீ . மதிர>க-; எ1தவ! பல6 ெச3தா - அளவி+றி!
பலவ ைற' இய றிேனா; இ/ எ+= ேகளா/ எ+பா - இதைன ஏ+ எ+=
ேகளா/ எ+பா .

விளக : எ+= எ+பைத!, ெபநைவ அ=. எ+= என +ன  ெகா15

G75வ . ஏ+= என! பாட> ெகா15, ஏ = ெகா15 என!ெபா- Gற:
ஒ+=. இராசமா மத எ+= பாட. (111)
1277. சிைரைய/ வி5/ ெம+பா
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தீ =/0 சி>கி ெய+பா

.ைரன *5/ ெம+பா

ெகாதழ :=/ ெம+பா

ாிைரெயன வத க9வி

ெய+ற க8த ெத+பா

ைரய+மி Aதிர நீ>கி

=3யல ண>ைக ெய+பா .

ெபா- : சிைர ஐ/ வி5/ எ+பா - ஐ/ சிைரகைள' வி5ேவா எ+பா ;
சி>கி தீ =/ எ+பா - சி>கிைய! 2ேவா எ+பா ; .ைரன) இ5/
எ+பா - ஒ*. நீாி) இ5ேவா எ+பா ; ெகா/ அழ) உ=/ எ+பா அழ = ெந!பினா

5ேவா எ+பா ; இைரெயன வத க)வி எ+ உற

க8த/ எ+பா - இைரெயன எ1ணி வ/ப8 ப றி எ+பி ப5 ப8 க8த/
எ+பா ; உைரய+மி+ - ேபசாதீ க-!; உதிர நீ>கி = - இரத ேபா3வி7ட/;
ந>ைக உ3யல- எ+பா - இனி இவ- பிைழயா- எ+பா .

விளக : சிைர ஐ/: ைகயிர15, கா*ர15, ெந றி ஒ+=. சி>கி - ஒ ம/;
.மா, சி>கி என! பாடமாயி+ க கடக சி>கி எ+க. ன**5த); உயி1ைம
யறித . ந0 நீ>க .. அழ:=த) உயி1ைம யறித .. (112)
1278. ைகெயா5 க1ட> ேகா!பா
கைனட =!பி+ ைவ!பா

ெத3வத பரவி ெய)லா

திைசெதா= ெதா%/ நி பா

3வைக யி+றி யி+ேன

'ல.ட+ கவி% ெம+பா

ைமயல> ேகாயி+ மாக1

மைடதிற தி7ட ெதாதா .

ெபா- : ைகெயா5 க1ட ேகா!பா - ைகைய' க1டைத' தைடமரைத
ேகா!பா ; கைனட உ=!பி+ ைவ!பா - உ=!களிேல விளெகாி!பா ;

ெத3வத பரவி எ)லா திைசெதா= ெதா%/ நி பா - ெத3வ>கைள! ேபா றி

எ)லா திகிA வண>கி நி பா ; உ3வைக இ+றி இ+ேன உல. உட+ கவி%
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எ+பா - இதனா) அரச+ பிைழக வழியி+ேற) உல. இ+ேன கவி% எ+பா ;
ைமய) அ ேகாயி) மாக- மைடதிறதி7ட/ ஒதா - (இ>ஙன)

மயகைத'ைடய அர1மைன மக- ஆரவாரதினாேல மைடதிறத த+ைமைய
ஒதிதன .

விளக : மக7.ாிய மன+ இ+றி அறி6 ெக7டைமயி+, ஐயறி6ைடயெர+=,
மாக- எ+றா . (113)

1279. ெவெதாி ெசெபா
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விள>.ெபா+ F: ெப றா

மதிர மைற' வ)லா

ெரழாயிர ம=வி) வா3ைம

யதர த=ைவ ைவ!பா

ரதண ர>ைக ெகா78!

ைபெதா8! பாைவ யி+ேன

பாிெவாழி ெத%க ெவ+பா .

ெபா- : ெவ/ எாி ெசெபா+ 26 விள>. ெபா+ ,: ெப றா - தீயி)

ெவ/ விள>. ெபா+மல ஒளி ெபா+F: ெப றவ களா3; மதிர

மைற' வ)லா - மதிர மைற' வ)லவ களா3; ம=இ) வா3ைம அதர/

அ=ைவ ைவ!பா - . ற அ ற மதிரதாேல வானிேல ஆைடைய

நி=6வா களா3 உ-ள; எழாயிர அதண - ஏழாயிரவராகிய அதண க-; அ>ைக

ெகா78 - ைகைய த78; ைபெதா8! பாைவ இ+ேன பாி6 ஒழி/ எ%க எ+பா -

ைபெதா8 யணித பாைவயைனயா- இ!ெபா%ேத வத நீ>கி எ%க எ+பா .
விளக : ெபா 26 ெபா 2b: அெதாழி றிறைடயா எ+பத .!
ெப ற சிற!க- எ+க. மதிர என பால உைம ெதாக/. வா3ைம

மதிரதி . ஆ.ெபய . அ=ைவ - ைடைவ. பாைவ : ப/ைம. (114)
1280. பாெபழ! பா ெகா1டா பகவ . மாி/ தீ த
ேறபிழி ேகாைத கி+= பிறதநா ெடளிமி ென+=

காபழி பி?ச மாக கணிெய5 /ைர!ப க)ெல+

Uபழி .ளதி க1ணீ /கணில திழித த+ேற.
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ெபா- : பா எழ! பா ெகா1டா) பகவ . தீ த) அாி/ - இரா. எ+A
பா ஞாயி ைற மைற. ெபா%/ பா தீ18) இைறவA. அதைன
தீ த) அைம; ேத+பிழி ேகாைத.! பிறத நா- இ+= - ேத+ பிழி'

ேகாைதயா;.! பா எழ! பா ெகா1ட/ இ)ைல, பா தீ15கி+ற

கால/! பிறத நா இ)ைல ; கா அழிபி?சமாக ெதளிமி+ எ+= - உதய

ஆ[ட கவி!களி கவி!பாக ஆரா3/ ெதளி'>ேகா- எ+=; கணி எ5/

உைர!ப - கணி,ைல ெய5/ Gறேக75; க)ெல+ Iஅழி .ளதி+

க1ணீ /க- நில/ இழித/ - க)ெல+A ஒ*'ட+ மைட'ைடத
.ளேபால க1ணீரான/ %திைய'ைடய நிலமிைச ெபகி =.

விளக : இ+= : எதி மைற விைன.றி!  =. பி?ச - T* .ைட. கா

அழிபி?ச - கா இ)லத T*.ைட. ஞாயி றி+ விமான T*யா

ெச3ய!ப5த*+, அதைன! T*யா ெச3ய!ப5 பி?ச எ+றா . எனேவ, ஞாயி=

ந5ேவ கவி!பாக நி+ற/ எ+றவாறாயி =. இதனா பய+ : அ கால/ ெத3வ

மாேயா+ ஆத*+, அவ+ கடAடேன உலைக!பா கி+றதா), அகட+

பா ைவயா) ந0 நீ>.தலா எ+ப ந?சினா கினிய . (115)
1281. ந>ைககி+ றிறத *)ைல
நரபதி நீ'> ேக1ேமா

ெகா>கல ேகா>கி ென றி

.விகிH க78 ன>க7

ட>.ேத னரவ யாழி

றானி தாைத பா5

மி>.ந மிடைர தீ !பா

னிைளயவ Aள+ம ெற+றா+.

ெபா- : ெகா>. அல ேகா>கி+ ெந றி .விகிH க78+ அ>க1 - மண

பர6 ேகா>கி+ உ?சியிேல .வித அபி+ க78ேல; ேத+ த>. அரவயாழி+

தா+ இ/ ஆைத பா5 - ேத+ேபால இனிைம ெபாதிய ஒ*ைய'ைடய

யாழிைன!ேபால ஆைத அம / பா5; நரபதி! நீ' ேக1ேமா - அரசேன! நீ'

ேக7பாயாக; இ>. ந இடைர தீ !பா+ இைளயவ+ உள+ - (இ நிமிதைத
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ேநாகி+) இ>ேக ந /+பைத நீ. இைளஞ+ ஒவ+ இகிறா+; இ+=
ந>ைக. இறத) இ)ைல - இ ைற நாளி) ப/ைம. இற! கிைடயா/.

விளக : மி/ன ராசியிேல ேத+ அரவ த>. ெகா>. அல ேகா>கி+

ெந றியி) அபி+ தைலயி) ஆைத இ/ பா5 எ+ப ந?சினா கினிய .

யாH - மி/னராசி. (116)

1282. ப+மணி கடக0 சித!

ப!ைட! பவள I1ேம+

ம+னவ+ சி=வ+ வ1ைக

ைட/மா ழா/ ெசா+னா

னி+Aெமா+ =15 LH?சி

ெய+ெனாட> கித நபி

த+ைனG3 ெகாண மி ென+றா+
றரவதா> கவA> க1டா+.

ெபா- : ப)மணி கடக சித! ப! உைட!பவள I1ேம) - பல மணிக-

இைழத கடக சி/ப8 பைம'ைடய பவள Iணி+ேம); ம+னவ+ சி=வ+

வ1ைக ைட/ மாழா/ ெசா+னா+ - அரச.மர+ த+ வளமி. ைகயிைன

ேமாதி மய>கி ஒெமாழி 'ைரதா+; இ+A LH?சி ஒ+= உ15 - இ+A ஒ
LH?சி'-ள/; எ+ெனா5 அ>. இத நபி த+ைன - எ+Aட+ நாடக

அர>கிேல இத நபிைய; G3 ெகாண மி+ எ+றா+ - Gவி அைழமி+

எ+றா+; தர அவA வ/ ஆ>. க1டா+ - அைழக, அவA வ/ அ
நிைலைய க1டா+.

விளக : மதிர>G=ேவா ம/வ த*ேயா பா) தன .1டான சினதா)
உேலாகபால+ Iைண! ைடதா+ எ+ப/ க/. ப! - பைம. மாழா/ -

ைகயறவாேன மய>கி எ+க. LH?சி இ+A ஒ+=15 என மா=க. LH?சி - ஈ15
ந0சிைன அக = உபாய. (117)

1283. பறைவமா நாக NH/

பல6ட+ பைத!ப ேபா+=0

சிற.ற! பர!பி ம0ைஞ
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ெச. கிடத ேபா+=>

கறைவக+ றிழத ேபா+=>
கிடத% கி+ற க1ணா

ாிைறவைள யவைர ேநாகி

ெய+ெகா8 / ற ெத+றா+.

ெபா- : பறைவ மாநாக பல NH/ உட+ பைத!ப ேபா+= - ேகாழி!

பாக- பல வி%/ ஒ>ேக பைத!பன ேபா+=; ம0ைஞ சிற. உற! பர!பி

ெச. கிடத ேபா+= - மயி)க- சிற.கைள ந+றாக! பர!பி மய>கி

கிடதன ேபா+=; கறைவ க+= இழத ேபா+= - கறைவ! பக- க+ைற
இழ/ கிட!பன ேபா+=; கிட/ அ%கி+ற க1ணா இைறவைளயவைர

ேநாகி - கிட/ அ%>க1ணினராகிய ம>ைகயைர! பா /; உ ற/ எ+ ெகா8/

எ+றா+ - இவரைடத/ எ+ேன ெகா8தாயித/ எ+ெற1ணினா+.

விளக : பறைவ மாநாக : ஈ15! ெப1பாலாகிய GA .ற;. உவேமய!
ெபா-க- : மயி) ேதாழிய ., கறைவ ெசவி*ய . உவைம. (118)
1284. ஊ=ெகா- சி>க ேபால 6யகேமா 8த நபி
Gறினா+ ெகா ற ேவத+ ெகா%நிதி நில/ ம =+

N=ய கைழ விதி ேக1ைமைய விைளதி யி+ேன

நா=2> ெகாப னாைள ேநாெகன நபி ெசா+னா+.

ெபா- : ஊ=ெகா- சி>கேபால உயகேமா5 இத நபி Gறினா+ -

வத ற சி>கைத!ேபால வதியித உேலாக பால+ Gறினா+; ெகா ற

ேவத+ ெகா%நிதி நில/ - ெவ றி ேவதனாகிய வளமி. ெச)வ நிலதிேல; உ+
N= உய கைழ விதி ேக1ைமைய விைளதி - உ+Aைடய சிற! மிக

கைழ ந75 ந7ைப விைளக வ)லா3; நா= 2>ெகாபனாைள இ+ேன ேநா.

என - மணமல  ெகா8 ேபா+ற ப/ைமைய இ!ேபாேத கா1பாயாக எ+=
ெசா)ல; நபி ெசா+னா+ - சீவக+ Gறினா+.

விளக : விைளதி : ப5தேலாைசயா.க எ+ப ந?சினா கினிய . உயக /+ப. நபி இர1டA- +ன/ உேலாகபால+; பி+ன/ சீவக+, ேவத+ :
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தனபதி. கH - ஈ15 வி?ைச. ஆ.ெபய . இவனா) அவ ேக1ைம வள த*+
வி?ைசைய விதாக6 ேக1ைமைய! பயிராக6 உவகிதா . (119)
1285.  றிைட ெவ.ளி நாக
ேபாகற ெகா1ட ேதA

ம றிைட P= ெச3வா+

வானவ வ*த ேதA

ெபா ெறா8 கிறத *)ைல

லெகா1 டேழ க ெவ+றா+

க ற8! ப5த வி0ைச

காம காம ன+னா+.

ெபா- : க = அ8!ப5த வி0ைச காம காம+ அ+னா+ - க =! பழகிய

வி0ைசைய'ைடய வி!ப ெபாதிய சீவக+;  றிைட ெவ.ளி நாக ேபா.

அற ெகா1ட ேதA -  றி:-ள ெவ.ளிைய'ைடய நாக மீளாதப8

க8ததானா:; ம = இைடP= ெச3வா+ வானவ வ*த ேதA - ேவ=
இைடP= ெச3வத . வி1ணவ LHத நிைலயாயிA; ெபா ெறா8. இறத)

இ)ைல - ந>ைக. இற! கிைடயா/; ல ெகா15 அேழ க எ+றா+ - நீ

வத ெகா15 அழாேதெகா- எ+றா+.

விளக : காம+ அ+னா+ : சீவகA. ஒ ெபய . ேபா. - மீ7சி,

ெபா ெறா8. எ+ப/ 75!ெபா7டா3 நி+ற/. அேழ க - அழாேதெகா-. (120

)

1286. ெபாழி/ந0 .த ல?ச
மிைரெப ெவ.ளி ேபாக>

கழி/மீ தாட) கால

பிைழ!ெபன ெவ78 னா.

பிழி/யி 1S த7ட

மத7டமா பிளி றி Aப

ெராழிெதயி Uன0 ெச3'>

ேகாெளன ம =0 ெசா+னா+.
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ெபா- : ந0 ெபாழி/ உ.த) அ?ச இைர ெப ெவ.ளி ேபாக கழி/

மீதாட) கால பிைழ! என - ந0ைச! ெப3/ சி/த), அ?ச, இைரெயன
க/த), ெபாிய ெவ.ளி, இ+ப, மனகளி மி./ நி+றா5த), எதி !ப5

கால, தன.! பிற ெச3த பிைழைய க/த) எ+=; எ78+ ஆ. - எ75
காரணதாேன க8த) உளதா.; உப த7ட அத7ட ஆ பிளி றி+ உயி

பிழி/ உ1S - ேம)வாயிேல த7ட அத7ட எ+A எயி=களி) உ1டான
ந0ைச க8த வாயிேல ெப3'மாயி+ உயிைர! பிழி/ உ1S; ஒழித எயி=

ஊன ெச3' - ம ைற எயி=களி:1டான ந0ைச க8த வாயிேல கா:மாயி+
வத உ1டா.; ேகா- என ம = ெசா+னா+ - அறி/ ெகா-ள
ேவ18யைவ என ேம: அதனில கண0 சில Gறினா+.

விளக : உ.த) : த+னா ெபா=த) அைமயினா), ஒ+ைற ெகௗவி ந0ைச

உமிHத). ேபாக - பிைண'ட+ இைழத); த7ட - ேம)வா3!ப); அத7ட -

கீHவா3!ப). ெகா-;த) : ேகாெளன விகார. கால ஒழித ஏ% அகாலமா.
(121)

1287. அதண னா= மா+பா லவியிைன யல த காைல
நதியா வ7ட நா= நைக8 யரச னாயி

றதியா ைர!பி றாைழ தடமல வணிக னா=

பதியா! ப%! நாறி Lதிர+ பால ெத+றா+.

ெபா- : யா த/ உைர!பி+ - நா சிதரா[ட எ+A ,*ைன

ஆரா3/ைரதா); ஆ+பா) அவியிைன நா= அதண+ - ஆவி+பா*னா
ெச3த ேசா=ேபால நா=மாயி+ அ! பா அதண+பாலதா.; அல த காைல

நதியா வ7ட நா=மாயி+ நைக8 அரச+ - அல த காலதி)

நதியாவ7டைத!ேபால நா=மாயி+, அஃ/ ஒளி 8 அரச+பாலதா.;

தாைழநா= தடமல வணிக+ - தாைழ மல ேபால நா=மாயி+ அஃ/

ெபமலரணித வணிக+பாலதா.; பதியா! ப%! நாறி+ Lதிர+ பால/

எ+றா+ - ம ெறா+=> Gடாத அாிதாரேபால நா=மாயி+ Lதிர+பால/

எ+றா+.
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விளக : ஆ+பா) ேபா+= மணைடய பா பா !பன! பா; நதியாவ7ட
மல மண. பா அரச!பா, தாைழ மல மண. பா வணிக!பா,

அாிதார மண. பா Lதிர! பா எ+றா+ எ+க. (122)
1288. க+னிைய க8த நாக>
க+னிேய க+னி ேநாக

ம+னேத யரச சாதி

+ெறயி ற%தி யாHத

ெகா+Aமா நாக> ெகா1டா

ெகா!ளா விர* ேற3தா+

ம+னிய ெத1ம7 டாயி+

ம1ட*! பால ெத+றா+.

ெபா- : விர*+ ேத3தா) - க8த வாைய விரலா) ேத3தா); ெகா+A

மாநாக ெகா1டா ெகா!ளா - அ?சத ெபநாக தீ18யதாயி+ ெகா!ெகா-;; ம+னிய ெத-ம75 ஆயி+ ம1ட*!பால/ - ெபாதிய ெதளிவான

ேத+ேபால நீ வமாயி+ ம1ட*! ப.தியா.; க+னிைய க8த நாக

க+னிேய - (இ/ ெகா!- ெகா-வதா)) இவைள க8த பா க+னிேய; அரச

சாதி - சாதி' அரச சாதிேய; அ%தி ஆHத += எயி= - ைத/ அ%தி ஆHத
ப க- யமIதி ஒழித காளி, காளாதிாி, இயம+ எ+A +=ேம; க+னி
ேநாக - உதய க+னிேய; அ+னேத - ஆத*+ இஃ/ இறத*)ைல.

விளக : ..ட ச !பமாத*+, அத . ேக8)ைல ெய+= கதி, க+னிேய

எ+றா+. இ/ ெகா!ள> ெகா-ள*+ இவைள க8த பா க+னிேய எ+ப/
க/. சாதி அரச சாதி எ+க. காளி காளாதிாி யம+ யமIதி எ+A நா+.
ந0! ப க;- யமIதி ஒழித += ப க;ேம அ%தி'-ளன. (123)
1289. .+றிர1 டைனய ேதாளா+
ெகா%மல  .வைள! ேபாத>

ெகா+றிர1 5வ ேமாதி

'றகிைட மயில னாட+

ெச+றி1 டைமத ேகால?
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சிகழிைக ய%தி? ெச)வ

னி+றிர1 5வ ேமாதி

ேந க ேநாகி னாேன.

ெபா- : .+= இர15 அைனய ேதாளா+ ெச)வ+ - மைலக- இர15 ேபா+ற
ேதாைள'ைடய சீவகனான ெச)வ+; ெகா%மல  .வைள! ேபா/ அ>. ஒ+=

இர15 உவ ஓதி - வளமி. மலராகிய .வைளைய அ>ேக += உவ ஓதி;

உற. இைட மயிலனா- த+ ெச+= இ15 அைமத ேகால? சிகழிைக அ%தி உறகதி:-ள மயி) ேபா+றவளி+ நீ15 இ15 அைமத அழகிய மயி

8யிேல அ%தி; நி+= இர15 உவ ஓதி ேந க ேநாகினா+ - ெபய /
நி+= பி+A இர15 உவ ஓதி கைத ேநேர ேநாகினா+.

விளக : மல .வைள: மல : அைடெமாழி. ஒ+றிர15 உைமெதாைக.

உவ : உ எ+பத+ திாி. உற!பிைட: சாாிைய இ+றி உேப ற/. க -

தியான. இவ+ ஐ/ உ ஓதினைமயி+ இ மதிர ப0ச நம\கார. (124)
1290. ெந5தைக நி+= ேநாக நீ-கட பிறத ேகால
க5>கதி  கன* ேகா!ப காாி ;ைடத ேதேபா

:டபிைட ந0 நீ>கி ெறா1ெடா8 'வ மா /

.ட>ைகயி ென8ய க1ணா .மர+ேம ேனாகி னாேள.

ெபா- : ெந5தைக நி+= ேநாக - சீவக+ நி+= ேநாகின அளவிேல; நீ-கட)
பிறத ேகால க5>கதி  கன* ேகா!ப காாி- உைடதேதேபா) - ெப>

கட*ேல ேதா+றிய அழகிய ெவ>கதிைர'ைடய ஞாயி= எதி !படகாிய இநீ>கிய/ ேபால; உடபிைட ந0 நீ>கி = - உடபி*/ ந0 விலகிய/;
ஒ1ெதா8 உவ ஆ / - பி+ன அ கதி வைளயாளி+ உவைத

க1ணா) அவ+ Bகராநி க; .ட>ைகயி+ ெந8ய க1ணா) .மர+ேம)

ேநாகினா- - அவ; உ-ள>ைக ேபா+ற நீ1ட க1களா சீவகைன

ேநாகினா-.

விளக : ஆ / - ஆர; எ?ச திாி. ெந5தைக : சீவக+; நி+= மதிரேமாதி

ேநாக எ+ப/ க/. நீ-கட பிறத ேகாலக5> கதி கன* எ+ற/ ஞாயி =

ம18லைத. இ96வைமயைடக- சீவக+ .8!பிற! அழ. ஒளி த*யவ ைற

276

விளகி நி+றன. காாி-, ந0சி .வைம. அ!ேபரழகிைன ேநாக ேக ற

க1ைண'ைடயா- எ+பா ெந8ய க1ணா) ேநாகினா- என விததா . (125 )
1291. ேநாகினா ணிைற' நாS
மாைம'> கவிA ெநா3தி

ேபாகினா- வைள' ேபா தாெபா+னிற! பசைல Hகி

றாகினா ளந>க ன!

Iணிைய யம ளானா

ேதாகிய க ெனஃக

ேமாாிர1 டைனய க1ணா-.

ெபா- : ேநாகினா+ நிைற' நாS மாைம' கவிA வைள' ெநா3தி)

ேபாகினா- - அ9வா= ேநாகியவ- த+ நிைறைய' நாைண' நிறைத'

அழைக' வைளைய' விைரவிேல ேபாகினா-; ெபா+நிற! பசைல ேபா தா-

- ெபா+னிறமான பசைலைய உடெபலா ேபா தா-; அம- ஆனா/ ஓகிய
க+ எஃக ஓ இர15 அைனய க1ணா- - ேபாாி) அைமயாம) எறித

க+ ஒ ேவ) இர15 ஆன/ ேபா+ற க1ணினா- ஆகிய அவ-; Hகி = காம+ அ உடபிேல Hகிய/; அந>க+ அ! Iணிைய ஆகினா- -

(அதனா)) காமAைடய அபறா Iணிைய த+ உடபிேல உ1டாகினா-.
விளக : அ0ட ெந5ேவ) ஒ+= நி+ க/? - ெச>கைட மைழக1
இர1டா ஈத/ (சில!. 2 : 512) எ+றா பிற.

(126)

ேவ=
1292. ஆ7சி ையெபாறி யாள AடெபA
27சி நீ-ெகா8!  றி னக/ைற

வா7க ேணாெகA ைவெயயி றாரழ)

ேவ7ைக நாகதி+ மீ75> ெகாள!ப7டா-.
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ெபா- : ஆ7சி ஐெபாறி ஆள+ உட எA - தா ஏவ) ெகா-;

ெதாழிைல'ைடய ஐெபாறிைய ஆ;தைல'ைடய சீவகன/ உட எ+A; 27சி

நீ-ெகா8!  றி+ அக/ உைற - ேம ேகாளாகிய நீ1ட ெகா8 வளர!ெப ற
 றிேல வாHகி+ற; வா-க1 ேநா. எA ைவஎயி = ஆரழ) ேவ7ைக

நாகதி+ - ஒளி ெபாதிய க1களி+ ேநாக எ+கிற Gாிய ப கைள'ைடய

ேவ7ைகயாகிய நாகதி+ ந0சாேல; மீ75 ெகாள!ப7டா- - திப6 ப ற!
ப7டா-.

விளக : வா7க1 எ+பைத! ப/ைம. ஆ.வ ந?சினா கினிய . நா7ட

இர15 அறி6டப5த . - G78 'ைர. .றி!ைர யா. (ெதா). கள6.
5) எ+பதனா), இவ எதி ேநாகியவிட/ G75 .றி!ைர நிகH/

இய ைக! ண ?சி நிகழாைமயி+, அவ7.  ெச3'ளி Gறிய வததி .

இவ+ ேவ7ைக ேநாகேம காரண எ+= இ கவியி Gறினா . இ ேநாக

இ+ேற) இவ7. இ/ நிகழாெத+க; ெபைம' உரA ஆ5உ ேமன (ெதா).
கள6. 7) எ+பதனா) இவ . வதல! படாதாயி =. ேவ7ைகைய

நாகமாக6, ேநாகிைன! ப களாக6, உடபிைன!  றாக6 உவக0
ெச3தன . (127)

1293. மாHகி ெவ3/யி  தா1மட வாெளன
ேதாழி மா க; தாய ெதா.ட+

Lழி யாைனய+ னா3ெதா8 ன0ச=

வாழி ெய+றன வபல ேகாைதயா .
ெபா- : மடவா- மாHகி ெவ3/ உயி தா- என - ப/ைம மய>கி!

ெப?ெசறிதா-, இனி, இ/ ேவ7ைகெய+றறி/; வ அல ேகாைதயா

ேதாழிமா க; தாய உட+ெதா. - மண விாித மாைலயராகிய ேதாழிய

ெசவி*ய ேசரதிர15; Lழி யாைன அ+னா3! வாழி! ெதா8+ ந0 அ=
எ+றன - கபடா அணித யாைன ேபா+றவேன! வாHவாயாக! நீ தீ18
தீ !பாயாயி+ ந0 நீ>. எ+றன .

விளக : அ+னா+ எ+A ெபய ெதாழி* G= ஆ+ எ+ இ=தி யி+ Gறா3
ஆ3 ஏ ற/ : (ெதா). விளி. 16) (128)
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1294. க1ணி காணிA> க75ைர ேக7பிA
ந1ணி தீ18A ந):யி நி .ெம+

ெற1ணி ேயதிைழ த+ைன 'டெபலா

த1ெண+ சாதைவ தாெலா!ப ைதவதா+.
ெபா- : க1ணி+ காணிA - (தா+ காத*ேதாைர) க1ணா க1டா:;
க75ைர ேக7பிA - அவைடய ைன/ைரைய ேக7டா:; ந1ணி

தீ18A - ெந>கிய ெதா7டா:; ந)உயி நி . எ+= எ1ணி - சிறத
உயி நிைல. எ+= நிைன/; ஏ/ இைழ த+ைன - ப/ைமைய; த1 எ+
சாத ைவதா) ஒ!ப - .ளி த சதன 2சினா ேபால; உட எலா

ைதவதா+ - உட  = தடவி ெகா5தா+.

விளக : காத*ேதாைர காணிA அவ ெசா ேக7பிA அவைர தீ18A

உயி நி . எ+பதைன த+னAபவதா:ண / அவ- உயி நி .ெபா75
த+Aயி நி . ெபா75 அவைள ைதவதா+ எ+ப/ க/. (129)
1295. ம ற மாத த+ வா7டட> க1களா
: ற ேநாக றாதெதா ேநாகினி

 றி வ-ளைல? ேசா வி+றி யாதி7டா

ள ற மி)லமி தாகிய வ0ெசாலா-.

ெபா- : அ ற இ) அமி / ஆகிய அெசாலா- - ஒவ+ ைக!படா அமி தாகிய
அழகிய ெமாழியினா-; மாத த+ வா-தட க1களா) - காதைல'ைடய த+

வாளைனய ெபாிய க1களாேல; உ ற ேநாக உறாத/ ஓ ேநாகினி) - தா+
அவ+பா ெகா1ட அ+ ற ேநாகைத ம றவ ஐ'றாத ஒ ேநாகதினாேல;
வ-ளைல?  றி? ேசா 6 இ+றி யாதி7டா- - சீவகைன? LH/ த!பாம

க78னா-.

விளக : அ றமி) அமி / - ஒவ+ ைக!படா அமிHத. உறாதேநா.,

ஏதி+ைமபட ேநா. ேநாகமா. அேநாகதா) அவ+ க751டலா)

யாதி7டா- எ+றா . மாத - காத). (130)
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ேவ=
1296. வி0ைசய Nர ென+பா
வி1ணவ .மர ென+பா

ெர0சிய 6யிைர மீ7டா

னிவனலா *)ைல ெய+பா

ம0L ழி0சி I

மா8 .ாிசி னாைள

ந0LH ேவ* னா ேக

ந>ைகைய ெகா5. ெம+பா .

ெபா- : வி0ைசய Nர+ எ+பா - (இவ+) விதியாதர Nர+ எ+பா ;

வி1ணவ .மர+ எ+பா - வானவ மக+ எ+பா ; எ0சிய உயிைர மீ7டா+
இவ+ அலா) இ)ைல எ+பா - ேபான உயிைர திப ெகாண தவ+

இவன)ல/ ேவெறாவ+ இ)ைல எ+பா ; ம0LH இ0சி I மா8 .ாிசி)

- கி) தவ% மதிைல'ைடய இ!பழபதியி+ 8ம+ன+; ந0LH

ேவ*னா ேக நாைள ந>ைகைய ெகா5. எ+பா - இத ந0 கலத
ேவ*னாAேக நாைள. இத ந>ைகைய ந).வா+ எ+பா .

விளக : வி0ைசய - விதியாதர . எ0சிய - இறத. ம0 - கி). இ0சி - மதி).

I - பைழைமயான ஊ , சதிராப. (131)

1297. விள>ெகாளி விபி) ெவ1ேகா7
8ளபிைற LHத மி+ேபா)

வள>ெக% வடைத? LH/

வா+ெபானா1 8ைள!ப? ேசத

விள>கதி ைலக டமா

*வைனமா ெப%தி ைவகி

=ள>.ெப1 பிற! ேதாழி

யினிெதன? ெசா)* நி பா .
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ெபா- : ேதாழி! - ேதாழிேய!; விள>. ஒளி விபி) - விள>. ஒளிைய'ைடய
வானிேல; ெவ1ேகா75 இளபிைற LHத மி+ேபா) - ெவ1ைமயான

Bனிகைள'ைடய இளபிைறைய? LHத மி+ெகா8ேபால; வளெக% வடைத?

LH/ வா+ெபா+ நா1 திைள!ப? ேசத - வள ெபாதிய / வடைத?

LH/ ெபா+நா1 அைசதலாேல சிவத; இள>கதி ைலக- தமா) - இளைம

ெபாதிய ஒளி'= ைலகளாேல; இவைன மா  எ%தி ைவகி+ - இவ+ மா ைப
எ%தி வாழ! ெபறி+; /ள>. ெப1 பிற! இனி/ என? ெசா)* நி பா -

நிைலய ற ெப1பிற! இனிைம'ைடயதா எ+= ெசா)* நி பா .

விளக : ந?சினா கினிய , + சீவக+, எ+ ெகா8/ (1283) எ+றதனா),
இவ க-, மா ெப%தி ைவகி+ இனி/ எ+றா எ+ப . (132)
1298. அதவ0 ெச3/ வத

வாயிைழ மகளி யா ெகா)

ெபதைக மா பி =0சி!

ெப1ைமயா பிணி. நீரா

க>கணி+ யா> க1டா>

காமைன ெய+= ெசா)*

திெதாளி =வ ெச9வா3
தீ0ெசாலா மய>கி னாேர.

ெபா- : ெபதைக மா பி) /0சி! ெப1ைமயா) பிணி. நீரா - இ!

ெபதைகயின மா பிேல /யி+= ெப1ைமயா) வச!ப5/ இய)பினாராக;
அதவ ெச3/ வத ஆயிைழ மகளி யா ெகா)? - அாிய தவ இைழ/ வத
அணிகல+ அணித ெப18 யாவேரா?; காமைன யா> க>கணி+ க1டா

எ+= ெசா)* - காமைன நா ந காிய க1களா கா1ப/ ம75 ெச3ேதா
எ+=ைர/; தி/ ஒளி =வ) ெச9வா3 தீெசாலா மய>கினா - விள>.

ஒளிைய உைடய =வைல'0 ெச9வாைய'ைடய இனிய ெமாழி மகளி

மய. றன .

விளக : ஆயிைழ - ஆரா3த அணிகல+ அணித. ெகா) : ஐய! ெபா75,

ெபதைக, அ+ெமாழி : சீவக+,. /0த) - /யி:த). நீரா - த+ைம'ைடேயா .
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காம+ உவம றவ+ எ+ப; அவ G =! ெபா3 யா அவைன க1ணி

க1டா எ+றவா=. தி/ - திதமான. =வ) - ப க- திதமான
ஒளி'ைடய ப க- என ெகா-வ/ ஒ+=. (133)
1299. ப+மல ! படைல க1ணி
.மரைன! பாைவ ந)லா

ம+னவ+ பணியி+ வாHதி
வாசெந3 2சி ந+னீ

/+னின ரா78? ெசெபா

ெச!பிA7 5கி:0 சா/

மி+ன= ைக' 26>

கலெதா5 ேமதி னாேர.

ெபா- : ப+மல ! படைல க1ணி .மரைன - பல மல கைள' தைழகைள'
ெகா15 ெதா5த க1ணியணித சீவகைன; ம+னவ+ பணியி+ - அரச+

க7டைள!ப8; பாைவ ந)லா - பணி!ெப1க-; வாHதி - வாH/ Gறி

அைழ/? ெச+=; /+னின வாசெந3 2சி - ெந>கி மணமி. ெந3ைய! 2சி;

ந)நீ ஆ78 - ந)ல நீைரெகா15 %கா78; ெசெபா+ ெச!பிA- /கி:
சா/ இ+ந= ைக' 26 கலெதா5 எதினா - ெபா ேபைழயி)

ஆைடைய' சதனைத' இனிய நறிய ைகைய' மலைர' 2ைண' ஏதி
அணி/ ெகா-ள? ெச3தன .

விளக : படைலக1ணி - தாமைரெகா%றியிைன' அத+ மலாிைன'

.வைளைய' க%நீ மலாிைன' விரவி ெதா5!ப ெதா மாைல. .மர+ :

சீவக+. ம+னவ+ : தனபதி. /+னின :  ெற?ச. கல : அணிகல+. (134)
1300. ஏதிய ேவ ப தா>கி ெயாிமணி ெகா7ைட ெந றி
வா3தெபா+ .யி றி? ெச3த மரவ8 P / ேபாகி

யாயதந+ மாைல ேவ3த வெபற Gட0 ேச தா+

2ெதா8 மகளி ேபா றி! ெபா கல பர!பி னாேர.

ெபா- : ஏதிய ஏ ப தா>கி - அவ க- ஏதியவ ைற! ெபாத ெம3யி)

அணி/; எாிமணி ெகா7ைட - ஒளி மாணிக ெகா7ைடைய; ெந றி வா3த
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ெபா+.யி றி? ெச3த மரஅ8 ஊ / - ெந றியிேல அ%தி! ெபா+னா ெச3த

மர வ8ைய ெதா75? ெச+=; ஆ3த ந)மாைல ேவ3த அெபற) Gட

ேச தா+ - ஆரா3த ந)ல மாைலகைள! ைனத ெபற காிய Gடைத
அைடதா+; 2ெதா8 மகளி ேபா றி! ெபா கல பர!பினா - அழகிய

வைளயணித மாத க- வாH/ Gறி! ெபா கல>கைள! பர!பின .

விளக : ஏ பதா>கி - ெபா/ப8 அணி/. ெகா7ைட - .மிH. மரவ8 மரதா ெச3த அ8கா!. ெபா கல - ஈ15 உ1கல. (135)
1301. க+னிய கரக நீரா றாமைர கழீஇய ெதா!ப!
ெபா+ன8 கழீஇய பி+ைற! ாி/வா3 ந+. 2சி

யி+மல  தவிசி A?சி யிதமி தினிதி ெகா1டா+

மி+விாி தில>. ைப21 ேவ கணா ேவனிலாேன.

ெபா- : க+னிய கரக நீரா) தாமைர கழீஇய/ ஒ!ப! ெபா+ அ8 கழீஇய

பி+ைற - க+னி! ெப1க- கரகதி*த நீராேல தாமைர மலைர க%விய/

ேபால! ெபா+ ேபா+ற அ8கைள க%விய பிற.; ாி/ ந+. வா3 2சி - விபி
ந+றாக வா3 க%வி; இ+ மல  தவிசி+ உ?சி இ/ - இனிய மல  தவிசி+மீ/
அம /; மி+ விாி/ இல>. ைப21 ேவ)கணா ேவனிலா+ - ஒளி மல /
விள>. ைப12 அணித ேவலைனய க1ணா . காமைன! ேபா+ற

சீவக+; அமி / இனிதி+ ெகா1டா+ - உணைவ இனிய கறி'ட+ உ1டா+.
விளக : நீரா8 கா)க%வி வா32சி (19) எ+=, ைக!பன எ)லா கைட தைல

திதி!ப (26) எ+= ஆசார ேகாைவயி Gறினா . (136)

1302. வாசந ெபா8' நீ> கா78ட ெகா15 வா3!ப!
2ச= த>ைக நீைர ைற .8/ கா

காசற /ைடத பி+ைற ைகவிர :=! தீ78

Iசினா ல>ைக நீவி யிதன+ ேறா ற மிகா+.
ெபா- : வாச ந) ெபா8' நீ கா78ட - மண உ= ந)ல ெபா8ைய'

நீைர' மகளி ஏத; ெகா15 வா3!ப! 2 அ=/ - அவ ைற ைகெகா15
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2ெதாழிைல 8/; அ>ைக நீைர ைற .8/ - அ>ைகயி) ஏதிய நீைர

+= ைற .8/; கா) கா அற/ைடத பி+ைற - ைற . ற நீ>க

/ைடத பிற.; ைகவிர) உ=!பி+ தீ78 - விரைல க1 த*ய உ=!களிேல

தீ15வி/; Iசினா) அ>ைக நீவி - ேம) ஆைடயினா) அ>ைகைய /ைட/;
ேதா ற மிகா+ இதன+ - சிறத ேதா ற/ட+ இதா+.

விளக : கா .8/ /ைட/ க/=! - ஒத வைகயா) விர) உ=தி
வா3 2ச) (ஆசார - 28) எ+றா பிற (137)
1303. சீ ெகாள? ெச3த ெசெப
னைட!ைப'7 பா. ெச)ல

வா கழ) .சி ெகா15

க6ள5 தித வா>க7

ேபா ெகா-ேவ+ ம+ன ென)லா
கைலக; க+= ேக75

நீ ெகா1மா கடல னா .

நிகாி)ைல நிலதி ெல+றா+.

ெபா- : சீ ெகாள? ெச3த ெசெபா+ அைட!ைப'- பா. ெச)ல - சிற!

ெகா-ள? ெச3த ெபா+ அைட!ைபயிேல பா. ெவ றிைல' ெச)ல; வா கழ)

.ாிசி) ெகா15 க6- அ5/ இத ஆ>க1 - க7ட!ப7ட கழலணித சீவக+

அவ ைற ெய5/ வாயி*75 தி+றித அளவிேல; ேபா ெகா- ேவ) ம+ன+

எ)லா கைலக; க+= ேக75 - ேபா. ெகா1ட ேவேலதிய தனபதி

ம+ன+ சீவக+ க ற கைலகைளெய)லா விபி ேக75; நீ ெகா-மா

கடல+னா . நிக நிலதி) இ)ைல எ+றா+ - நீ ெகா1ட ெபாிய கடல+ன

கைல'ைடய இவA. ஒ! இநில6லகி) இ)ைல எ+றா+.

விளக : அைட!ைப - ெவ றிைலயி75ைவ. ைப. பா. - பா.. .ாிசி) :

சீவக+. க6- - க+ன க+= - விபி. பல திைசகளிA இ/ வ ப)ேவ=

யா=க; ெகாண நீ ேமனீ கீH நீமாகிய நீெர)லா ./

நிைறதிதலா+, ப)ேவ= கைலக; நிரபிய சீவகைன நீ ெகா- மாகட)

அ+னா+ எ+றா . (138)
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ேவ=
1304. பாிதி ப7ட/ ப+மணி நீ-விள
ெகாிய வி7டன ாி+னிய மா தன

வாிய ெபா>கைண யெம னமளிேம

.ாிசி ேலறின+ G த/ சிைதேய.
ெபா- : பாிதி ப7ட/ - (அ!ேபா/) ஞாயி= மைறத/; ப) மணி நீள விள. எாிய

வி7டன - பல மணிகைள' விளைக' ஒளிெபற ஏ றின ; இ+ இய ஆ தன இனிய இைசகவிக; ஒ*தன; அாிய ெபா>. அைண அ ெம+ அமளிேம

.ாிசி) ஏறின+ - தனிதா .! ெபா=த காிய ெபா>. அைணயாகிய அழகிய

ெம+ைமயான ப5ைகயி+ேம சீவக+ அம தன+; சீைத G த/ - (அ!ேபா/)
அவ+ உ-ள காம நிைனவிேல மி.த/.

விளக : அாிய எ+ற/ அத+க1 /ைணயி+றி தனி/ைற ேவா

ெபா=தலாிய எ+ப/ பட நி+ற/. சிைத G த/ என மா=க. G : மி.தி!
ெபா75. (139)

1305. 2>க ண9வயி ேனாக ெபாறாதேபா)
N>கி ெவைமெகா1 ேடதின ெவைல

W>கி ெத+ெனன வி78ைட ைநத/
பா>கி லாாி பர/ள த).ேல.

ெபா- : 2>க1 அ9வயி+ ேநாக ெபாறாதேபா) - (ப/ைமயி+ மல 

க1க-) அ9விட/ யா+ ேநாகிய ேநாகைத தா>காம) நிலைத ேநாகி
எ+ைன வதினா ேபாலேவ; ெவ ைல N>கி ெவைம ெகா15 ஏதின -

பி+ன , ைலக; N>கி ெகா5ைம ெகா15 ஏதி வதின; ஈ>. இ/ எ+
என இ78ைட ைநத/ -இ9விடதி ெபாறாைம எ+ேன எ+= ெம)*ைட

வதிய/; பா>. இலாாி+ அ).) பர/ள/ - அ!ேபா/ பிறாி5க1 க15

மகிHவாைர! ேபால அ).) பரத/.
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விளக : பர/ள/ : ஒெசா). இனி க1க- தம.  ப75 வதியத .!
ெபாறாதன ேபால! பி+ ைலக; வதின எ+= ஆ. (140)
1306. . வா .ழ லா1கிH ெம+ைல
ெப. நீ ைமயி ேப/ற ெவ3திநி+

=. B1ணிைட ேயாவிய! பாைவத

ன. ேநாகெம னாவி யைல.ேம.

ெபா- : . வா .ழலா- - மணமி. ெந8ய .ழலாளாகிய; ஓவிய! பாைவ -

ஓவியதி) எ%த! ெப ற பாைவ ேபா)வாளி+; கிH ெம+ைல - கிHத

ெம+ைலக;; ெப. நீ ைமயி+ ேப/ற6 எ3தி நி+= உ. B1 இைட அைவ வள இய)பாேல /+ப அைட/ வ/கி+ற B1ணிய இைட';

அ. ேநாக - .றி ெகா15 ேநாகாத ேநாக; எ+ ஆவி அைல. - எ+
உயிைர ெக5. அளவாகா நி+றன.

விளக : . - மண. .ழலா- : ப/ைம, நீ ைம - த+ைம. ைல' இைட'
ேநாக என ஆவியைல. எ+க.
(141)

1307. ைகய வாவிய 2/கி ேலத).)
வைகய வாமணி ேமகைல வா ம/

ைகய வாவிய ெமா3.ழ) பாவிேய+

பைகய வா3!பட ேநா3பய கி+றேவ.
ெபா- : ைக அவாவிய 2/கி) ஏ/ அ).) - ந=மண! ைக ெபாதிய

அழகிய ஆைட', அத ஆைடதா>கிய அ).*ேல; வைகயவா மணிேமகைல பலவைகயான மணிக- ெசறித ேமகைல'; வா ம/ ைக அவாவிய ெமா3 .ழ)

- வழி' ேதைன'ைடய அக- அவாவிய ெசறித .ழ:; பாவிேய+
பைகயவா3 - பாவிேயA.! பைகயாயினவா3; பட ேநா3 பயகி+ற -

/+பமாகிய ேநாைய? ெச3கி+றன.
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விளக : .ழைல அவ7.! ெபயராகி .ழைல'ைடயாள/ அ).ைல

மைறதைமயா) ஆைட' ேமகைல' பைகயாயின எ+ப ந?சினா கினிய .
(142)

1308. ேபா/ லா0சிைல ேயாெபா ேவ கேணா
மா/ லாெமாழி ேயாமட ேநாகேமா

யா/ நானறி ேயனண> க+னவகாத லா கைட கி+ற/ காமேம.

ெபா- : அண>. அ+னவ- - ெத3வ!ெப1 ேபா+றவளி+; ேபா/ உலா

சிைலேயா? - காம+ அபாகிய மல உலா6 வி)ேலா?; ெபா ேவ) கேணா? -

ெபாத .ாிய ேவலாகிய க1ேணா?; மா/ உலா ெமாழிேயா? - காத) உலா6

ெசா)ேலா?; மடேநாகேமா? - இளைம ெபாதிய பா ைவேயா?; காதலா)

கைடகி+ற/ காம - காத*னா காமைத மிக? ெச3கி+ற/; யா/ நா+ அறிேய+
- இவ றி) இ+னெத+= யா+ சிறி/ அறிகிேல+.

விளக : சிைல : காம+ வி) : வ. இதனா) உ=!க- யா6 ஒக வதின
எ+றானாயி =. ெமாழிேயா? எ+றதனா) ெமாழி'> ேக7டா+ எ+ப/ ெப றா.

அ+றி, அ8க; கிைற0சி (சீவக. 1275) எ+A கவியி G ைற தாA பி+

ேக7ட*+, ெமாழிேயா எ+றா+ எ+ற: ஒ+=. (143)
1309. அ1ண ல9வழி யாH/ய ேநா'ற
வ1ண மாமல  ேகாைத' ம9வழி

ெவ1ெண3 ெவ>கன+ மீமிைச ைவதெதா

/1ைண யா6 கா6ள ளாயினா-.

ெபா- : அ1ண) அ9வழி ஆH/ய ேநா3 உற - சீவக+ அ>ேக அ9வா= ஆ%

/ய த ேநாைய அைடய; வ1ண மாமல  ேகாைத' - அழகிய ெபாிய மல 

ேகாைதயா;; அ9வழி - அ>ேக; ெவ1ெண3 ெவ>கன) மீமிைச ைவத/ ஒ/ ெவ1ெணைய ெகா8ய ெந!பி+ ேமேல ைவதா ேபா+=; உ- ைநயா உகா

உள- ஆயினா- - உ-ள ைந/ உகி உயிட+ இ!பாளாயினா-.
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விளக : அவைன காணலா எ+A நிைனவா), உள- ஆயினா-. ஆH/ய
ேநா3 - அ%/த) உ=கி+ற வத ேநா3. (144)

1310. ெபய+ம ைழ!பிற %>ெகா8 மி+னிைட
கய+ம ணிகணி ன)லவ ைகெதாழ!

பயனி ைழதெம+ ப-ளி'7 ைபெதா8

மயனி ைழதவ பாைவயி+ ைவகினா-.
ெபா- : ெபய) மைழ! பிற% ெகா8 மி+ இைட - ெப3தைல 'ைடய கி*ேல
பிற%, ஒ%>க ற மி+ ேபா+ற இைட'; கய) மணி கணி+ - கயலைனய

நீலமணி க1கைள' உைடய; ந)லவ ைக ெதாழ - மகளி ைக.வி/ வண>க;
பய+ இைழத ெம+ப-ளி'- - /ைண'ைடேயா .! பய+ உ1டாக!

ப1ணின ெம+ைமயான ப5ைகயிேல; மய+ இைழத அ பாைவயி+ - மய+

ப1ணின அழகிய ப/ைம ேபால; ைப ெதா8 ைவகினா- - பசிய வைளய:ைடய
ப/ைம இதன-.

விளக : மைழ : ஆ.ெபய ; கி). கணி+ - க1ணி+. ந)லவ - மகளி ; ப-ளி -

ப5ைக. மய+ - அரத?ச+. அபாைவ : அழகிய ப/ைம (145)
1311. வண>. ேநா+சிைல வா கைண காமேனா
மண>ெகா- 2மிைச ைமவைர ைமதேனா

நிணெத ென0ச நிைறெகா1ட க-வைன

யண>. காளறி ேயAைர W கேள.

ெபா- : அண>.கா-! - ெத3வ>கேள!; எ+ ெந0ச நிண/ நிைற ெகா1ட

க-வைன - எ+ உ-ளைத! பிணி/ நிைறைய கவ த அ க-வைன; வண>.
ேநா+ சிைலவா கைண காமேனா? - எ)ேலா மன> .ைழத . காரணமான

வ*ய வி)ைல' நீ1ட அகைள' உைடய காமேனா?; மண ெகா- 2மிைச
ைமவைர ைமதேனா? - மண= மலாிேல ேதா+றிய, காிய மைலவாH 6=

கேனா?; அறிேய+ உைரW கேள ?- அறிதிேல+, நீயி அறிதா) உைரWேரா?
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விளக : ஏ : வினா விைட?ெசா). ெபபா: ெத3வ த+ைம உைடைமயி+

மகேனா எ+றிலளா! வண>. ேநா+சிைல - எ)லா6யி க;. மன

.ைழத . காரணமான வ*ய க!வி) எ+க. கைண - மலர. 2மிைச -

ப/ம!பாய)ேம). ைமவைர ைமத+ - மைலயி:ைறகி+ற க+. நிண/ பிைண/. க78) நிண. இழிசின+ (றநா. 82-3) எ+ழி'

அஃத!ெபா7டாத) அறிக. அண>. - ஈ15 இ):ைற ெத3வ.(146)
1312. கைடக த+னத+ காம N>.ேதா

ளைடய! )*ன+ ேபா+றணி ெவைல

'ைடய வாக /=/ய மீ7டவ

ளிைடய தா.ெம னாமி லாவிேய.
ெபா- : ஆ இ) எ+ ஆவி - ேபாகாம) நி=/வா இ)லாத எ+ உயி ; கைட

க/ அ+ன - கைட/ ெச3த I1 ேபா+ற; த+ காம N>. ேதா- - த+ அழகிய
பத ேதா-களா); அைடய! )*ன+ ேபா+= - எ+ ெம3 %/

த%வினவ+ ேபால; ஆக/ அணி ெவைல உ= /ய உைடய மீ7டவ+ மா பி) அணித ெவைல உ ற பச! உைட'ப8 தடவி மீ7டவனி+;
இைடய/ ஆ. - இடதி) உ-ளதா..

விளக : கைடக/ : விைனெதாைக. காம - அழகிய; ஆக/ அணி ெவைல

உ=/ய உைடய மீ7டவ+ என மா=க. ஆமி) ஆவி - உயெகா-ேவா

ஒவமி)லாததாகிய உயி . (147)

1313. இ=தி யி)லமி ெத3/ந ாீ18ய+
றறிவி னா8ய வமைல மதமா

ெநறியி னி+= கைடதிட! ப7டநீ

ம=. மாகட) ேபா+றெத+ ென0சேம.
ெபா- : இ=தி இ) அமி / எ3/ந ஈ18 - சாத) இ)லாைம. காரணமான

அமி தைத! ெபற விபிய ேதவ க- திர15; அறிவி+ நா8ய - த அறிவினாேல

அதைன ஆராய ேவ18; அ+= அமைல மதமா நி+= - அ காலதி)

மதரமைல மதாக நி+=; ெநறியி+ கைடதிட!ப7ட நீ ம=. மாகட)
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ேபா+ற/ - ைறைமயாக கைடதிட!ப7ட நீ கல>.> கட) ேபா+றதா.; எ+
ெந0ச - எ+ உ-ள.

விளக : எ3/ந : ெபய இ=தி - சாகா5. சாகா8+ைம. காரணமான
அமி / எ+க. அமைல : உலகறி75. மதர - மத : கைடகழி. (148)
1314. நைகெவ1 8>க; நா மட ல+றி:
தைகெவ- ேள றண றாHமணி ேயாைச'

பைகெகா1 மாைல' ைப'-ெச யாப:

ைகயி) ெபா>கழ) ேபா 5 கி+றேவ.

ெபா- : நைகெவ1 தி>க; - ஒளி'= ெவ1ைமயான நில6; நா மட)

அ+றி: - நாைர'ைடய பைனமட*) இ . அ+றி:; தைகெவ- ஏ =
அண) தாHமணி ஓைச' - ெபைமமிக ெவ-ேள றி+ அண*ேல த>கிய

மணியி+ ஒ*'; பைகெகா- மாைல' - பிாிதி!பவ .! பைக ெச3'

மாைலபேபா/; ைப'-ெச3 ஆப: -/+ப 75 ஆப ப1ைண ெய%

.ழ:; ைகஇ) ெபா>. அழ)ேபா) 5கி+ற - ைக இ)லா/ ெபா>.

ெந!ைப!ேபால? 5கி+றன.

விளக : ைக இ)லாத அழ) : இ)ெபா;வைம. அ+றி) பைனமட*)
உைற' இய)ைடயெத+ப. ம+ற! ெப1ைண வா>.மட .டைப

/ைணண அ+றி) (ந றிைண, 303. 4. 5) எ+றா பிற. (149)
1315. 2ெம+ ேசைக' ணா றிய 2திர7
டாம வா75 தைகய 6யி !பைளஇ

காம ேபைதத+ க1ட காமேநா

யாம ெத)ைலேயா யா1ெடா திறதேத.
ெபா- : 2ெம+ ேசைக'- நா றிய 2திர- தாம - மலரா) அைமத ெம)*ய

அைணயிேல Iகிய மல க- திர1ட மாைலகைள; வா75 தைகய உயி !

அைளஇ - ெம*வி. த+ைமயவாகிய ெந75யி !ைப கல/; காம ேபைதத+

க1த காமேநா3 - அழகிய அ! ேபைத. த+ க1 தத ேநாயாேல; யாம/
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எ)ைல ஓ யா15 ஒ/ இறத/ - இரா! ெபா%தி+ எ)ைல ஓரா18+

அளைவெயா/ கழித/.

விளக : ந?சினா கினிய (144) த) - (150) வைர ஒ ெதாடராகி அ1ண)

ேநா'றாநி க, ேகாைத' ந)லவ ெதாழ?ெச+= : ப-ளியிேல ைவகினா-;

அ>ஙன ைவகியவ-, தி>க- த*யன டா நி+றன;அதனா) எ+ ெந0ச
ம=.கி+ற/; இ>ஙன நிைறெகா1ட க-வைன யா+ ஐ' = அறிகி+றிேல+;
ெத3வ>கேள! நீவி உைரதY ! உைரWராயிA எ+ ஆவி /ய மீ7டவ+

இ+A அ;வேனா எ+= அவனிடேத ஆகா நி+ற/, எ+= ெத3வைத

ேநாகி Gறி, உயி !பைளஇ உகி! பி+A அவ+ ெந0சிடேதயாத*+

இற/படா- ஆயினா-. அ!ேபைத. க1தத ேநாயா) இரா!ெபா%/ கழித/

எ+= 8!ப . (150)

1316. மாதி யாHமழ ைலெமாழி மாதரா
டாதி ய9ைவ' த+னம ேதாழி'

ேபா/ ேவ3.ழ ெபா+னவி சாய:

கியா/ நா0ெசய பாலெத+ ெற1ணினா .
ெபா- : மாதியாH மழைலெமாழி மாதரா- - காதைல'ைடய யாழி+ இைச ேபா:

மழைல ெமாழி'= ப/ைமயி+; தாதி அ9ைவ' த+ அம ேதாழி' - தாதியாகிய
ெசவி*' அவ- விபிய ேதாழி'; ேபா/ேவ3 .ழ)ெபா+ அவி சாய:. மல ேவ3த .ழைல'ைடய, ெபா+ெனன ஓளி சாய:ைடயா7.; நா

ெசய பால/ யா/ எ+= எ1ணினா - நா ெச3த .றிய/ யா/ எ+=

ஆரா3தன .

விளக : மா/ - காத). மழைலெமாழி எ+ழி மகர வ1ணேநாகி விாித/.

மாதரா- : ப/ைம. தாதிய9ைவ - தாதியாகிய ெசவி*தா3. அம ேதாழி :

விைனெதாைக. ேவ3.ழ) : விைனெதாைக. ெபா+னவி சாய): இஃ/

அ+ெமாழியா3? சாயைல'ைடயாைள 'ண திய/. (151)
1317. அ%/ B1ணிைட ைநய வல ைல
%/> .>.ம ெதா டணிதபி+
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ெறா%/ ேகாைத'> க1ணி'0 L78னா

ெர%/ ெகாபைன யாாிைள யாைளேய

ெபா- : எ%/ ெகா அைளயா இைளயாைள ெதா%/ - எ%/ மல ெகா8

ேபா+றவ க- ப/ைமைய வண>கி; B1இைட அ%/ ைநய - அவ;ைடய

B1ணிய இைட அ%/ வ/மா=; அல ைல %/ .>.ம ெதா5

அணித பி+ - அல த ைல %/ .>.மைத! 2சி ைத அணித பிற.;

ேகாைத' க1ணிய L78னா - மல மாைல' மல க1ணி' அணிதன .

விளக : ைம ெபா=கலா றாம) B1ணிைட அ%/ ைநத/. த+ைமெபற
இவ ைற அணிதன . (152)

1318. ேவ/ காயிA ெவ-வைள யாயேமா
ேட/ 2ெபாழி ெல3திய> கா5த

லா3த ெத+=ெகா1 டமயி) ேபா .ழீஇ!

ேபாத தாய ெபாழி: ெபா*தேத.

ெபா- : ேவ/ காயிA - அரச+ சினதா:; ெவ-வைள ஆயெமா5 - ெவ-ளிய
வைளயணித ேதாழியட+; ஏ/ 2ெபாழி) எ3தி - உய த மல !ெபாழிைல

அைட/; அ>. ஆ5த) ஆ3த/ - அ>ேக விைளயா5த) ஆராய!ப7ட ெதாழி);

எ+= ெகா15 - என 86 ெச3/; அ மயி) ேபா) .ழீஇ - அழகிய

மயி)கைள!ேபா G8; ஆய ேபாத/ - ஆய அவ;டேன ெச+ற/; ெபாழி:

ெபா*த/ மல ! ெபாழி: அவ களா) அழ. ற/.

விளக : ேவத+ கா3த) +ன ! ப/ைமைய! பா தீ18ய ெபாழி*ேல

ேபாகவி7ட/ கதி. காயிA0 ெச)ேவ எ+= /ணிதன . அ>ேக சீவகைன

க1ட இட>க15 ஆ=த) ெபறG5 எ+= கதி.

ந?சினா கினிய (151) த) (153) வைர += ெச3'7கைள' ஒ

ெதாடராகி G= 8 : B1ணிைடயா- அ%/ ைநயாநி க, தா' ேதாழி'

எ1ணி, அவைன எதி !ப7ட இட>காணிA அவைன க1ட இட>க1டா:
அவைன எதி !ப7டா ேபாற*+, ேவ/ காயிA ெபாழி*ேல ெச+=
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விைளயா5தேல காாிய எ+= கதி, அவைள ெகாபைனயா அணித பி+

ேகாைதைய'> க1ணிைய' L78னா ; L78 அ! ெபாழி*ேல ேபா எ+= Gற,
ஆய திர15 ெதா%/ Gட! ேபாத/; ெபாழி: ெபா*த/. அ%/

எ+பத .! பா க8தவிடேத ேபாகவிடா நி+ேறா எ+= அ%தா எ+=
உைர!ப. (153)

1319. அல>க றா+ெறா5! பாரல 2ெகா3வா
சில ெச+ெறதி G6ந ெச3ைன

கல>க! பா3/ட னா5ந காத*

னில>. பாைவ யிமண0 ேச /வா .

ெபா- : அல>க) தா+ ெதா5!பா - (அ9வாயதா ) மாைல ெதா5!பா க-;
அல 2 ெகா3வா - அல த மல கைள ெகா3வா க-; சில ெச+= எதி

G6ந - ெச3 .+ேறார0ெச+= எதிெரா* பிறக G6வா க-; ெச3ைன

கல>க! பா3/ உட+ ஆ5ந - ெசய ைக? ைனயிேல அ/ கல>.மா= பா3/

ஒ>ேக ஆ5வா க-; காத*+ இல>. பாைவ இமண ேச /வா - காத:ட+
விள>. ப/ைமகைள! ெபைமயாக மண ாிவி!பா க-.

விளக : அல>க) - மாைல. தா+ : அைச. அல 2 : விைனெதாைக. சில -

ஈ15? ெச3.+=. G6ந - G6வா . ஆ5ந - ஆ5வா . பாைவ - விைளயா75!
ெபாைம. (154)

1320. I லாெந5 ேதாைகயி ன)லவ
[ச லா5ந ெரா1கழ> கா5ந

பாச மாகிய ப/ெகா1 டா5ந

ராகி ெயதிைச 'மம  தா கேள.
ெபா- : I உலா ெந5ேதாைகயி+ ந)லவ - ஆைடயிேல அைசகி+ற

ெகா3சகைத'ைடய அ9வாயதா ; ஊச) ஆ5ந - ஊச) ஆ5வ ; ஒ1கழ>.

ஆ5ந - ஒளி கழ>. விைளயா5வ ; பாச ஆகிய ப/ ெகா15 ஆ5ந -

அ+ைடய பைத ெகா15 ஆ5வ ; ஆகி - ஆகி; எதிைச' அம தா க- -

எ)லா பகதிA ேபா3 அம தன .
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விளக : ந?சினா கினிய இ9வி ெச3'7கைள' ஒ ெதாடரா.வ . Iலா

ெந5ேதாைக எ+ற/, ைடைவயிேல அைசகி+ற ெகா3 சகைத; ேதாைக

ேபாற*+ அஃத!ெபய ெப ற/. பாசமாகிய ப/ தப றி . காரணமாகிய ப/

எ+க.
(155)

1321. . விமிய ெமா3.ழ ேலைழத
A. ேநாக ள>கிழி /-ட

வாிைவ யா8ய காவக> காணிய

ெவாிெகா- ேவலவ ேனகின ென+பேவ.
ெபா- : . விமிய ெமா3.ழ) ஏைழத+ - மண த/பிய ெந>கிய

.ழைல'ைடய ப/ைமயி+; உ. ேநாக உள கிழி/ உளட - த+ நிைன6
மி. வதி! பா த பா ைவ உ-ளைத! பிள/ 5த*+; அாிைவ ஆ8ய

காவக காணிய - ப/ைம ஆ8ய ெபாழிைல கா1பத .; எாிெகா- ேவலவ+

ஏகின+ எ+ப - அன) த/பிய ேவ*ைன'ைடய சீவக+ ெச+றா+.

விளக : எ+ப : அைச. அவளா8ய இடைத கா1ட: அவைள

கா1ப/ேபால இத*+ ஏகின+. . - மண. ெமா3.ழேலைழ : ப/ைம;

ப+ெமாழி ெதாட . அாிைவ : ப/ைம. காணிய - காண : ெச3யியெவ+

வா3பா7ெட?ச. ேவலவ+ : சீவக+. (156)

1322. மயி* னாட: மதியி Fட:>
.யி*+ பாட:> G8 ம*தவ1

ெவயி* னீ>கிய ெவ1மண ற1ணிழ)

பயி: மாதவி! பதெரா+ ெற3தினா+.

ெபா- : மயி*+ ஆட: - மயி*+ ஆ7ட; மதியி+ ஊட: - ெப1

.ர>கி+ பிண.; .யி*+ பாட: G8 ம*/ அவ1 - .யி*+ பா75 G8
நிைறத அ!ெபாழி*ேல; ெவயி*+ நீ>கிய ெவ1மண) த1ணிழ) -
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ெவயி*னி+= நீ>கிய ெவ1ைமயான மண) பரவிய த1ணிய நிழ:=;
மாதவி! பத ஒ+= எ3தினா+ - மாதவி! பத ஒ+ைற அைடதா+.

விளக : மதி - ெப1.ர>.. மாதவி!பத - .கதி ெகா8 பட /
பதாி7ட இட. (157)

1323. கா/ ேச த க8!பைண ைகய/
தா/ ம)கிய த1க% நீ மல

ேராத நிதில வ7டெமா ெபா+ெச3நா1

ேகாைத ெவைல ேம ெகா1ட ேகாலேம.
ெபா- : கா/ ேச த க8!பிைண - காைத? ேச தன க8!பிைண எ+A அணி;

ைகய/ தா/ ம)கிய த1க% நீ மல - ைகயி) உ-ள/ மகரத நிைறத த1ணிய
க%நீ மல ; ெவைல ஓத நிதில வ7ட ஓ ெபா+ெச3 நா1 - ைலயிடதன

கட) /மாைல' ஒ ெபா+வட; ேகாைதேம ெகா1ட ேகால - இ/

ப/ைம ேம ெகா1ட ஒ!பைன.

விளக : காமேநாயினா) ஒ!பைன சிறிதாக இத/. க8!பிைண - ஒவைக

காதணி : க8! இைண என க1ணழித) ேவ15. ேகாலவிதக .யி+ற

B7ப/ ேதா5 க8! /ய)வ> காதின வா*ைழ மகளி என!

ெப>கைதயிA (2 : 7. 37-8) வத) கா1க வயிரக8!பி75 வா கா/ தாழ!

ெபகி எ+A ெபாியாHவா திெமாழியா) இ9வணி காதிைன தாழ!
ெப.த கிட!ப5த) உணரலா. (158)

1324. வி1 ைத!பன ெவ1மல ேவ3/ளா
க1 ைத!பன காாி 2ெபாழி)

ச1ப கதணி ேகாைதநி+ றாடனி

ந1ப ைனநிைன யாந= ேமனிேய.
ெபா- : ச1பக/ அணி ேகாைத ந=ேமனி - ச1பகதி+ ேகாைதைய ெயாத
ந)ல ெம3யினா-; வி1 ைத!பன ெவ1மல ேவ3/ - வாைன மைற.
ெவ1ைமயான மல க- ேவய!ெப =; உளா) க1ைத!பன கா
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இ2ெபாழி) - உ-ளிட க1ைண மைற!பனவாகிய காிய ெபாிய மல !

ெபாழி*ேல; ந1பைன நிைனயா தனி நி+றா- - ந1பைன நிைன/! ெபாழி*ேல

தனிேய நி+றா-.

விளக : அ! ெபாழி) - அவ+ ேச த மாதவி! ெபாழி). வி1ைண

மைற!பனவாகிய ெபாழி), மலராேல ேவய!ப75 உ-ளிட க1ைண
மைற!பனவாகிய ெபாழி) என தனிதனிG75க. (159)
1325. கறத பா*A7 காசி றிமணி

நிற>கி ள /த+ னீ ைமெக7 டா>கவ1

மைறத மாதவி மாைம நிழ ற*

சிறத ெச)வA0 சிைதயி ேனாகினா+.
ெபா- : கறத பா*A- கா இ) திமணி - கற/ ைவத பா*ேல . றம ற
நீலமணி; நிற கிள / த+ நீ ைம ெக7டா>. - நிற கிளர அ/ த+ இய)

ெக7டா ேபால; அவ- மைறத மாதவி மாைம நிழ ற*+ - ப/ைம மைற/ நி+ற
மாதவி! 2வி+ ேமேல அவ;ைடய மாைம நிற ஒளிவி5த*+; சிறத ெச)வA

சிைதயி+ ேநாகினா+ - சிற! ற ெச)வA த+ மன ெபாத ேநாகினா+.
விளக : மாைம: நீ வள ஆப) Iைட திர-கா) நாாி த+ன மதனி+
மாைம (ந . 6:1-2) எ+பதனா) அறிக. மாதவி : மல. ஆ.ெபய . இ9ெவாளி
யாெத+= கதினா+. (160)

1326. வைரயி+ ம>ைகெகா) வா>கி I>.நீ 
திைரயி+ ெச)விேகா ேறமல ! பாைவெகா

:ைரயி+ சாய *யகிெகா) யா ெகா*9

விைரெச3 ேகால/ ெவ-வைள ேதாளிேய.
ெபா- : இ9 விைரெச3 ேகால/ ெவ-வைளேதாளி - இத மண>கம%

ஒ!பைன'ைடய வைளேதாளினா-; வைரயி+ ம>ைகெகா)? - மைலயர மகேளா?;

வா>. இI>. நீ திைரயி+ ெச)விெகா)? - வைளத ெபாிய அைச'
நீைர'ைடய கட*) வா% அரம>ைகேயா?; ேத+மல ! பாைவ ெகா)? -
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ேதைன'ைடய தாமைரயி) வா% திமேளா?; உைரஇ+ சாய) இயகி ெகா)? -

கழ!ெப= இனிய ெம+ைமைய'ைடய இயகிேயா?; யா ெகா) - யாவேளா?
விளக : ப/ைமைய + க1டவனாயிA ேவ7ைக மி.தியா) ஐய

நிகHத/. வா>.நீ இI>. நீ என தனிதனி G75க. வா>. - உலகிைன

வைளத. இI>. நீ - ெபாிய அைசகி+ற நீ . (161)
1327. மாைல வா8ன வா7க ணிைமதன
கா: 2மிைய ேதா3தன காாிைக!

பா*+ தீ0ெசா ப/ைமயி நி+றவ-

ேசாைல ேவ3ம- LHவைள ேதாளிேய.
ெபா- : மாைல வா8ன - மாைலக- வா8'-ளன; வா- க1 இைமதன -

வாளைனய க1க- இைமகி+றன; கா: 2மிைய ேதா3தன - கா)க;

நிலமிைச ேதா3கி+றன; இ நி+றவ- பா)இ+ தீெசா) - (ஆைகயா)) இ>ேக
நி+கி+றவ- பாலைனய இனிய ெமாழியாளாகிய; ேசாைல ேவ3ம- LHவைள

ேதாளி ப/ைமேய - ெபாழி*) உ-ள >கிைல மய. வைளLHத

ேதாளியாளாகிய ப/ைமேய.

விளக : ேதாளிேய எ+பத+ ஈ றி:-ள ஏகாரைத! ப/ைமயி+ ஈ றி ேச க.
ம- : உவம உ. (162)

1328. ேதவ ப1ணிய தீெதாைட யி+ைவ
ேமவ ெத+றமிH ெம3!ெபா ளாத*

ேகாவ த+னெம+ சீற8 ெகாபனா-

2வ ேசாைல .வெல+ ெற1ணினா+.
ெபா- : தீ ெதாைட ேதவ ப1ணிய இ+ைவ - இனிய யாழிைன'ைடய

கதவ அைமத இனியமண; ேமவ ெத+ தமிH ெம3!ெபா- ஆத*+ -

ெபாதிய தமிழக! ெபாளி) த கதவமான உ1ைம மணமா.
ஆத*னா); ேகாவ/ அ+னெம+ சீற8 ெகாபனா- 2வ ேசாைல -

இதிரேகாப ேபா+ற ெம+ைமயான சி ற8'ைடய மல ெகாபனா- நி கி+ற
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மல ெபாதிய ெபாழி*ேல; .வ) எ+= எ1ணினா+ - யாA ெச+=
இய ைக! ண ?சியி) ஈ5ப5ேவ+ எ+= எ1ணினா+.

விளக : த கதவ: நாடக வழகான/. இ/ 78 ஒவ ெபய
ெகா-ள!படாம) வவ/. ஈ15 Gறிய/ 78ெயாவ ெபய

ெகா-ள!ப5வதா) இர1டா> கதவமான உலகிய) வழகா. ெம3!ெபா-

எ+றா இதைன. இ/ ஐ/ நில ெப ற/.தீெதாைட ேதவ எ+= இையக.
2வ : அ : ப.தி! ெபா- வி.தி எ+ப ந?சினா கினிய . த கதவ

அ+ைமயி+ எ1ணினா+ எ+றா . (163)

1329. அ)* ேசரண> க+னவ7 காயிைட!
)* நி+றெம3 நா1ற! ப7ட/

க)ெச3 ேதாளவ+ காம ேபண

ெவ)ைல நீ>கி றிையதன ெர+பேவ.
ெபா- : அ)*ேச அண>. அ+னவ7. - தாமைர மல  திவைனயா7. ;

ஆயிைட! )* நி+ற ெம3நா1 ற!ப7ட/ - அவ+ அ>ஙன எ1ணி? ெச+ற

ெபா%/ ெபாதி நி+ற ெம3நாண நீ>கிய/ - க)ெச3 ேதாளவ+ காம ேப

உண 6 எ)ைல நீ>கி =; க)ெச3 ேதாளவ+ காம ேப உண 6 எ)ைல

நீ>கி = - க)லாலாகிய/ ேபா+ற ேதாைள'ைடயானி+ அழகிய ேபரறி6 அவ+
எ)ைலைய கடத/; இையதன - அ!ேபா/ இவ G8ன .

விளக : எ+ப, ஏ : அைசக-. அ)* - அகவிதH; ஈ15 தாமைர மல .

ஆ.ெபய . அண>. ஈ15 திமக-; ப/ைம.வைம, ேதாளவ+ : சீவக+. (164 )
1330. களித க1ணிைண காெபன N>.ேதா7
ெடளி த ெவ-வைள ேச த/ மாைம'
தளித 1ண0 சிைததன .>.ம

மளித 2ப7 டணி/ திகHதேத.

ெபா- : க1இைண களித - (அ!ேபா/) க1களிர15 களிதன; கா என

N>.ேதா- வ-வைள ெதளி த - >கி) என! பத ேதா-களி) ெவ-வைளக-
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ஒ*தன; மாைம' ேச த/ - ேபான மாைமநிற வ/ ேச த/; தளித 1ண
.>.ம சிைததன - 2சிய 1ண! ெபா8' .>.ம அழிதன; அளித

2ப75 அணி/ திகHத/ - இவனா) அ- ப1ண!ப7ட ப75 அணிய!
ெப = விள>கிய/.

விளக : ண ?சி நீ>கி! ப7டணிதாளாத*+ அ/ திகHத/. க1ணிைண

களித என மா=க. ெவ-வைள - ெவ-ளிய ச>கவைளய). மாைம' ேச த/ என

மா=க. தளித - 2சிய. அளித - சீவகனா) வழ>க!ப7ட எ+க. (165)
1331. .வைள ஏ3த ெகா5> .ைழ Gத:திவ; வாழிய ெச ெபாறி வ15கா-

இவள G எயி= ஈA தைகயேவா

தவள ெம) இண  த1 ெகா8 )ைலேய.
ெபா- : .வைள ஏ3த ெகா5>.ைழ Gத:- - .வைள மல ெபாதிய,
வைளத மகர .ைழைய அணிதவளி+ Gத*ேல; திவ; ெசெபாறி

வ15கா-! - /வ; ெச-ளி வ15கேள!; தவளெம) இண த1

ெகா8)ைல - ெவ1ைமயான ெம)*ய 2>ெகா/கைள'ைடய த1ணிய
ெகா8)ைலக-; இவளG எயி= ஈA தைகயேவா? - இவ;ைடய Gாிய

எயி ைற ஈA த.தி'ைடயேவா ? G=மி+.

விளக : வாழிய : அைச. இவள : அ : ஆறA. ஏ3த - இையத. ெகா5>.ைழ :

அ+ெமாழிெதாைக; ப/ைம, திவ-த) - /வ;த). தவளெம)*ண - ெவ-ளிய

ெம)*ய 2>ெகாதிைன'ைடய. (166)

1332. ெபா+ /0 ஆக/! 2> க1க- ேபாHத 1
இ+= இ! 21 ெகா- இள ைல? சா/ அலா)

அ+றி தீ !பன யாைவ' இ)ைலேய

எ+= மாத எழி) நல ஏதினா+.

ெபா- : ெபா+ - ெபா+னைனயா3!; /0 ஆக/! 2>க1க- ேபாHத 1 - நீ
த>கிய மா பிேல நி+ க1களாகிய ேவ)ப75! பிள/ கிடத பழ 1கைள;
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இ+= இ! 21ெகா- இளைல? சா/ அலா) - இ+= இத அணிகல+ த>கிய

இளைலகளி) அணித சாத)ல/; அ+றி தீ !பன யாைவ' இ)ைல -

மா=ப75 தீ !பன ேவெறா+= இ)ைல; எ+= மாத எழி)நல ஏதினா+ -

எ+= Gறி! ப/ைமயி+ அழ.நலைத! ேபா றினா+.

விளக : இைவயிர15 நய!. ெபா+: ப/ைம; உவைம யா.ெபய . இனி

தைலவியி+ +னாத*+ திமக- /0 ஆக என த+ைன! கHத: ஆ.
ஆக: ெந0; இடவா.ெபய . (167)

1333. க1ணி ேவ3/ க>.ழ) ைகெச3/
வ1ண மாைல ந5?சிைக '-வைளஇ?

ெச1ண வ0சில ேப= /களவி

த1ண *+= தா ற* னா றினா-.
ெபா- : க1ணி ேவ3/ - மல க1ணிைய? L8; க>.ழ) ைகெச3/ - காிய

Gதைல ஒ%>காக அணி/; வ1ணமாைல ந5?சிைக உ- வைளஇ - அழகிய

மாைலைய ெகா1ைடயி+ ந5ேவ வைளயமாக ைவ/; ெச1ண அ சில

ஏ= /க- அவி/ - B1ணிய ெதாழிைல'ைடய அழகிய சிலபிேலறின

2/கைள /ைட/; அ1ண) இ+=/ ஆ ற*+ - சீவக+ இ+ப ஊ78

ஆ=த) ெச3தலா); ஆ றினா- - ஆ=த) ெகா1டா-.

விளக : G7டதி+ேபா/ சிலபிேல நிலமிைச'தி / கிடத 2/க- ப8த/.
க1ணி - தைலயி L5 மாைல. ெச1ண - ஒ!பைன; B1ெடாழி) எ+பா
ந?சினா கினிய . அ1ண) : சீவக+. (168)

1334. தி>க ;ம= 6ெமன? ேச த/
ந>க ள+ெபன நா78 வ*!றீஇ

யி>ெகா ளிதி5 ேவAம ெர3தினா

ெகா>ெகா ளி.ழ லாெயன Gறினா+.

ெபா- : ந>க- அ+ தி>க; ம=6 என? ேச த/ - நைடய அ+

தி>க; அதி ெபாதிய ம=6 எ+Aமா= ெபாதிய/; என நா78 வ*!
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உறீஇ - எ+= Gறி நா78 வ*'=தி; ெகா>. ஒளி .ழலா3!- ேத+ ெபாதிய
Gதலா3!; Bம எ3தினா - உ+ ஆயதா வ/ வி7டன (ஆதலா)); இ>.
ஒளிதி5ேவ+ என Gறினா+ - இ>. மைறதி5ேவ+ எ+= Gறினா+.

விளக : ந>க- : க- : அைச. நா78 - பிாிெவ+பெதா+=1ெடன நிைலெப=தி.
வ*! உறீஇ - பிாி/ உளதா பிாிவிேலெம+= ெதளி'ப8 ெந0ைச

வ =தி. உட+ ேத3/ உட+ வள த*+ ம= உவைம. ந?சினா கினிய

இ9விர15 ெச3'ைள' ஒ ெதாடராகி G= 8 : அ1ண) ேவ3/,
ைகெச3/, /களவி/, இ+=தி, ந அ+ ேச தெத+= Gறி நா78.

வ*!றீஇ ஆ =வித*+ ஆ றினா-. ஆ றின பி+, .ழலா3! எ3தினா ,
ஒளி!ேப+ எ+= Gறினா+. (169)

1335. மைழயி ைட.ளி தி7டேதா வா1மினி
றைழயி ைட.ளி தா+றைக ேவ*னா

னிைழயி ைட.ளி ேததிய ெவைல

வைழயி ைட.ளி தா வ/ ேதா+றினா .
ெபா- : மைழயிைட .ளிதி7ட/ ஓ வா-மினி+ - மைழயிடேத மைறதி7ட
ஒ மி+ைன!ேபா); தைக ேவ*னா+ தைழயிைட .ளிதா+ - த.தி' ற

ேவ*னா+ க8தாக தைழயிைட மைறதன+; இைழயிைட .ளி/ ஏதிய

ெவைல - அணிகலனிைடேய மைறத ஏதிய வி!275 ைலயினாராகிய;

வைழயிைட .ளிதா வ/ ேதா+றினா - ர+ைன மர>களினிைடேய மைறத
ஆயதா வ/ ேதா+றின .

விளக : மைழ: ஆ.ெபய . மி+ன) - ஈ15 ெதாழி) ப றி? சீவகA. உவைம.

.ளிதா+ - மைறதவ+. வைழ - ர+ைனமர. .ளிதா - மைறதா ; ேதாழிய .

(170)

1336. மி+ெனா 2ெபாழி+ ேமதக? ெச)வெதா
த+ன நாண வைச/ சிலப8

ெம+ெம லமல ேம+மிதி ேதகினா

ண+ன லமவ ேகைவத ந>ைகேய.
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ெபா- : ந)நலேம அவ . ைவத ந>ைக - ந)ல அ+ெபா+=ேம அவA.
/ைணயாக ைவத ப/ைம; மி+ஒ 2ெபாழி) ேமதக? ெச)வ/ ஒ/ -

மி+னான/ ஒ மல ! ெபாழி*ேல சிற!ற? ெச)வ/ேபால; சில அ8

ெம+ெமல மல ேம) மிதி/ - சிலபணித அ8ைய ெம)ல ெம)ல மலாி+ேம)

எ5/ ைவ/; அ+ன நாண அைச/ ஏகினா- - அ+ன ெவ-.ற அைச/
ெச+றா-.

(விளக.)  பிற!ேப ெதாட>கி அ+ைவதவ+ எ+=மா. மி+, ப/ைம.
உவைம. ேம - ெபைம. ந+னல - சிறத அ+. அவ . : சீவகA.. ந>ைக :
ப/ைம. (171)

1337. தி>க- LHதப+ மீெனன? ெச+ெற3தி
ந>ைக த9ைவ' ேதாழி' ந1ணினா

ர>க வாய ம8!பணி ெச3தபி+

ற>க- காத* னா றைக பா8னா .
ெபா- : தி>க- LHத ப)மீ+ என? ெச+= எ3தி - தி>கைள? LHத பல மீ+க-

எ+Aமா= ேபா3?ேச /; அ>. அ9 ஆய அ8!பணி ெச3தபி+ - அ>ேக அத
ஆயதா . ேறவ) ாித பிற.; ந>ைக த9ைவ' ேதாழி' ந1ணினா -

ப/ைமயி+ ெசவி*' ேதாழி' அSகினா ; த>க- காத*னா) தைகபா8னா -

(பி+னா) த>க- அ+ மி.தியா) அவ- நலைத எ)ேலா ேச /

பாரா78னா .

விளக : த9ைவ : ெசவி*. தவ-. பா தீ18ன ெபாழிலாத* காவலாக

வதன . தி>க- ப/ைம. மீ+க- ேதாழிய . உவைம. த9ைவ - தா3 ;

ஈ15? ெசவி*. தைக - அழ.. பா8னா - பா8!பரவின . (172)
1338. தைழ'> க1ணி' த1ண= மாைல'
விைழவ ேச / ெம)ெலன ேவகினா
ைழ'1 ாி ழ>காி ேயறனா+

பைழய ந1பைன! ப1ளி ெய3தினா+.
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ெபா- : தைழ' க1ணி' த1ந= மாைல' - தைழ க1ணி ந)ல மாைல

ஆகியவ றி); விைழவ ேச / - அவ- விவனவ ைற? ேச /; ெம)என
ஏகினா - ெம)ல ெகா15 ெச+றன ; ைழ'- ாி ழ>. அாி ஏறனா+ -

ைழயிேல ெபைம'ட+ ழ>. சி>க ேபா+ற சீவகA; பைழய ந1பைன!

ப1உளி எ3தினா+ - பைழய ந1பனாகிய உேலாகமாபாலைன, அ!ப/ைமயி+

ப1கைள எ1ணியவா= அைடதா+.

விளக : ப1 : G7டதி+ேபா/ க1ட .ண>க-. விைழவ :

விைனயாலைண' ெபய . /ச / - ெச3 எ+A வா3பா75 விைனெய?ச.

ேச / - ேச தி. மைழ - மைல.ைக. ாி - ெபைம. அாிேய= - ஆ1 சி>க.
அ+னா+ எ+ப/ அனா+ என னகர ெம3 .ைறத/ நி+ற/. இ/ ெதா.த)

விகார. அ+னா+ - ேபா+றவ+; இ/ சீவகைன'ண தி =. பைழய ந1ப+

எ+றத உேலாகபாலைன - உ-ளி எ+ப/ உளி என இைட .ைற/ நி+ற/. உ-ளி

- நிைன/. (173)
ேவ=

1339. 2மிைய யாட ெகாத ெபாறியின னாத லாA
மாமக ;யிைர மீ7ட வலதின னாத லாA

ேநமியா+ சி=வ ன+ன ெந5தைக ேந மாயி

னாமவ கழகி தாக ந>ைகைய ெகா5/ ெம+றா+.
ெபா- : மாமக- உயிைர மீ7ட வலதின+ ஆதலாA - ப/ைமயி+ உயிைர

தத ெவ றிைய உைடேயா+ ஆைகயா:; 2மிைய ஆ-த . ஒத ெபாறியின+

ஆதலாA - உலகிைன ஆ-வத .ாிய ந)*லகண உைடயனாதலாA;

ேநமியா+ சி=வ+ அ+ன ெந5தைக ேநமாயி+ - திமா*+ மகனான காமைன
ெயாத சீவக+ உட+ப5வானாயி+; நா அழகிதாக அவ . ந>ைகைய

ெகா5/ எ+றா+ - நம. ந+றாக நா ப/ைமைய அவA. ெகா5க
கடேவ எ+= தனபதி ம+ன+ Gறினா+.
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விளக : ஆட . - ஆ-வத .. ெபாறி ந)*லகண. மாமக-: ெபைம மிக
ப/ைம. வல - ெவ றி. ேநமியா+ சி=வ+: திமா) மகனான காம+;
சீவகA.வைம. ெகா5/ : த+ைம! ப+ைம விைன =. (174)
1340. மதிதர ென+A மாசி+ மதிர ெசா)ல ேக7ேட
'திதர 6ண வ) யாA ெமா!பிA வி னாA

விதிதர வத ெதா+ேற விள>.21 ைலயி னாைள

ெகாதித ேவ* னா ேக ெகா5!ப/ கம ெம+றா+.

ெபா- : ெசா)ல ேக75 - அ9வா= அரச+ Gறேக75; மதிதர+ எ+A மா
இ) மதிாி - மதிதர+ எA ெபயைர 'ைடய . ற அ ற அைம?ச+; ஒ!பிA

உவினாA - ஒ!பினா: உ6ைடைமயா:; விதிதர வத/ ஒ+ேற - ஊHதர
வத/ ஒ+றா; விள>.21 ைலயினாைள ெகாதித ேவ*னா ேக ெகா5!ப/

கமம - விள>. அணியணித ைலயாைள ெகாதியி7ட ேவ*னாAேக

ெகா5!ப/ கடைம; யாA உதிதர உண வ) எ+றா+ - யாA எ+ உண வி)

ேதா+ற +னேர உண ேத+ எ+றா+.

விளக : ப/ைம' சீவகA மண!பத . ஒ!பாA உவாA ஊH

G75வித/ எ+= மதிாி Gறினா+. உ - அழ.. ஒ! : அரச.5பமாத)

தலான ஒ!ைம. ெபாறி என  ெச3'ளி) வத/கா1க. இனி, உ உ7கா.
எனெகா15, ப/ைம. ற ந0ைச நீகினா .! ப/ைமைய ெகா5!பதாக

ரசைறதைத மா ற Gடா/ எ+A அ?ச எ+ப ந?சினா கினிய . அ/

ெபா/ேம ெகா-க. ஒ! பிற!ேப .8ைம ஆ1ைம ஆ1ேடா5 - உ6 நி=த

காம வாயி) - நிைறேய அேள உண ெவா5 திெவன, ைற'ற கிளத ஒ!பின/

வைகேய (ெதா) - ெம3!. 25) எ+பைத ேம ெகா15, 25 என இ9 ெவா!பி)
வததா),உ7. என இத .! ெபா- ெகா1டன ேபா:. (175)
1341. உ-விாி திதைன ெய)லா

ைரெகன ெமாழி/ வி7டா+

ெற-ளிதி ெறாிய? ெச+றா>
.ைரத:> .மர+ ேறறி

ெவ-ளிைல யணித ேவலா+
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ேவ18ய தாக ெவ+றா

ன-ளிைல ேவ)ெகா1 ம+ன

கைம?சனஃ தைமத ெத+றா+.

ெபா- : இதைன ெய)லா உ-விாி/ உைரக என ெமாழி/வி7டா+ -

(அதைன ேக7ட ம+ன+) இ நிைலைமெய)லா அவA. ெதளிவாக

விளகி'ைர!பாயாக எ+=, Gறிவி7டா+; ஆ>.? ெச+= ெத-ளிதி+ ெதாிய

உைரத: - மதிாி' ஆ>.? ெச+= ெதளிவாக விளகி Gற:; .மர+ ேதறி
- சீவக+ ெதளிய 6ண /; ெவ- இைல அணித ேவலா+ ேவ18ய/ ஆக

எ+றா+ - ெவ றிைல ேபா+ற கைடய ேவைல'ைடய ம+ன+ விபியவாேற

ஆ.க எ+றா+; அ- இைல ேவ) ெகா- ம+ன . அைம?ச+ அஃ/ அைமத/

எ+றா+ - (அ/ ேக75) Gாிய ேவலணித ம+னனிட ெச+= மதிாி அஃ/
அ!ப8ேய 8த ெத+றா+.

விளக : இதைன - இகதிைன. .மர+ : சீவக+. ேவ18ய/ - தனபதிம+ன+

விபிய/. ெவ-ளிைல - ெவ றிைல. அணித : உவம6. ம+ன . : தனபதி..

அைம?ச+ : மதிதர+. அஃ/ - அகாாிய. (176)
1342. ெபா+றிய 6யிைர மீ7டா+
20சிைக! ேபா/ ேவ3தா

ன+றி' மாெம3 தீ18

யளிதன னழகி+ மிகா

ெனா+றிய மகளி தாேம

' றவ  .ாிய ெர+னா

ெவ+றிெகா- ேவ* னா ேக

பா+ைம' விைளத த+ேற.

ெபா- : ெபா+றிய உயிைர மீ7டா+ - நீ>க கித உயிைர மீ7டா+; 20சிைக!

ேபா/ ேவ3தா+ - அழகிய Gத*ேல மலரணிதா+; அ+றி' மா ெம3 தீ18
அளிதன+ - ேம:, ப/ைமயி+ ெம3யிைன ெதா75 அளி ெச3தா+; அழகி+

மிகா+ - அழகிA ேமப7டவ+; ஒ+றிய மகளி தாேம உ றவ .ாிய எ+னா ெபாதிய மகளி தா>க- த>கைள உ றவ ேக உாியவ எ+=; ெவ+றி ெகா-
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ேவ*னா ேக பா+ைம' விைளத/ அ+ேற! - ெவ றி'ைடய ேவ*னாAேக

அத+ைம' விைளத/ அ)லவா?

விளக : உ றா  .ாிய ெபா ெறா8 மகளி (சி ற - 225. ேப - ேம .) ெபா+றிய

உயி எ+ற/ இறத கித உயி எ+றவா=. சிைகயி ேபா/ ேவ3தா+ எ+க.

மாெம3' எனேவ18ய சிற!ைம ெச3'- விகாரதா+ ெதாக/. (177)
1343. ேகா!ெப ேதவி ெகா ற
ேகாமக னிைவக ணா8

யா!ைட ைதய கி+ேற

ந>ைகைய யைமக ெவ+ன

I!ாி த மாைல

ெதாடெகா5 Iகி ெய>.

2!பாி தணி/ ேகாயி)

/வ/ ைனத த+ேற.

ெபா- : இைவக- ேகா!ெப ேதவி ெகா ற ேகாமக+ நா8 - இவ ைற

தனபதி' திேலாதைம' உேலாகபாலA தமி G8 ஆரா3/; இ+ேற

ஐய . ந>ைகைய யா! உைட/ - இ+ைறேக சீவA.! ப/ைமைய ந).

ெபாத உள/; அைமக எ+ன - (நீவி மணதி . ேவ15வன)

அைம'>ேகா- எ+= பணியாளைர ஏவ; I! ாி தமாைல ெதாடெகா5 எ>.

Iகி - Iய வடமான தமாைலைய? ச)*' I.மாக எ>. நா றி;

2!ாி/ அணி/ - 2ைவ விபி அணி/; ேகாயி) /வ/ ைனத/ - ஒ
ேகாயி) /வதாக! ைனய!ப7ட/.

விளக : ேகா : தனபதி. ெபேதவி - ஈ15 திேலாதைம. ேகாமக+ :

உேலாகபால+. ேகா6 ேதவி' மகA என உைம விாிக. ஐய . : சீவகA..

ேகாயி) /வழி ைன/ - அர1மைன தியதாக அல>காிக!ப7ட/ எ+=

ெபா- ெகா-ளலா. (178)

1344. கணிைன /ைரத நாளா க1ணிய ேகாயி ற+A1
மணிைன மகளி ந)லா ம>கல மர Gறி

யணி'ைட கமல ம+ன வ>ைகேச +ைக த+ேம

306

=ணி6ைட கா! க78?  = ெதா%/ காதா .
ெபா- : கணி ைன/ உைரத நாளா) - கணி ஆரா3/ Gறிய நாளிேல;

க1ணிய ேகாயி) த+A- - ந+ெற+= கதிய ேகாயி*ேல; மணிைன மகளி

ந)லா ம>கல மர Gறி - மணி ைனத மகளிராகிய ந)லா ம>கல மரபிைன

உைர/; அணி'ைட கமல அ+ன அ>ைக ேச +ைக த+ேம) - அழ.=

தாமைர அ+ன அ>ைகயிைன'ைடய + ைகயிேல; /ணி6ைட கா! க78 -

(இவ .) உ=தி'= கா!பிைன அணிய;  = ெதா%/ காதா -  றி
ெதா%/ ற!படாம காதா .

விளக : கணி - கணிவ+. க1ணிய - கதிய. க78 - க7ட.  = -  றி. (179 )
1345. மழகளி ெறதி றத
மணி.ட ம1S நீரா

லழகைன ம1S! ெப3தா>

க>க8 ெகாத ேகால

ெதா%தக ேதா+ற? ெச3தா
Iமணி! பாைவ ய+னா

வி%மணி ெகா8ய னா;

வி1ணவ மடைத ெயாதா-.

ெபா- : I மணி! பாைவ அ+னா - Iய மாணிக! பாைவ ேபா+றவ ; மழ

களி = எதி) தத மணி.ட ம1S நீரா) - மழகளி றி+ பிடாிேல

ெகா1 த மணி.டதி*/ .ளி. நீாினா); அழகைன ம1S! ெப3/ -

சீவகைன .ளி!பா78; ஆ>. அ>க8. ஒத ேகால - அ9விடேத

திமணதி .! ெபாதிய ஒ!பைனைய; ெதா%தக ேதா+ற? ெச3தா - ந+.
மதி.ப8 விள>க ஒ!பிதன ; வி% மணிெகா8 அனா; - சிறத

மாணிகெகா8 ேபா+ற ப/ைம'; வி1ணவ மடைத ஒதா- -

(அ9ெவா!பைனயாேல) வானவ மக- ேபா+றன-.

விளக : மழகளி= - இைளய யாைன. எ/ - பிட . ம1Sநீ - ம>கல

நீராட .ாிய கட6-நீ . அழகைன : சீவகைன. ம1S!ெப3/ - (ம>கல) நீரா78.
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க8 - திமண. பாைவய+னா - ஈ15 வ1ணமகளி . மணிெகா8யனா- :
ப/ைம.
(180)

ேவ=

1346. கய க ணாைள'> காமன+ னாைன'
மிய றி னா மண ேமத த+ைமயா

மய ைக யி)லவ ம+ற*+ ம+னிய

விய ைக ய+ைட யாாிைய தா கேள.
ெபா- : ஏத அ த+ைமயா - கHத காிய த+ைம'ைடயா ஆகிய தனபதி
தலாயிேனா ; கய கணாைள' காம+ அ+னாைன' - ப/ைமையயி

சீவகைன'; மண இய றினா - திமண ாிவிதன ; மய ைக இ)லவ

ம+ற*+ ம+னிய - . றம ற கதவாி+ மணைத! ேபால +ேப ெபாதிய;
இய ைக அ+ உைடயா இையதா க- - இய ைக! ண ?சியா) உ-ள

அ+ைடயா தமி G8னா .

விளக : கய கணா- : ப/ைம. காமன+னா+ : சீவக+. ஏதத+ைமயா

எ+ற/ தனபதி தலாயினாைர. மய ைக - . ற. மய ைக யி)லவ ம+ற)

எ+றத . றம ற தமிழ? சா+ேறா வ.த மண எ+றவா=மா. +னேர

க-ள!ண ?சி 'ைடயாராக*+ இய ைக ய+ைடயா எ+றா . (181)
1347. வா; ேவ: மைலதாி யா தக1
ணா; வா கழ+ ைமதA மாயிைட

ேதா; தா; பிைண/ ெவா+ெற3தி

நா; நாக Bக ?சி நலதேர.

ெபா- : வா; ேவ: மைல/ அாியா த க1ணா; - வாைள' ேவைல'

ெவ+= ெச9வாி பரத க1ணா;; வா கழ) ைமதA - க7ட! ெப ற

கழைல'ைடய ைமதA; ஆயிைட - ப-ளியிேல; ேதா; தா; பிைண/ -

ேதா; ேதா; தா; தா; பிைணத*+; உ ஒ+= எ3தி - ஒ வ8ைவ!
ெப =; நா; நாக Bக ?சி நலத - நா-ேதா= நாக Bக கி+ற
Bக ?சியி+பைத உைடயராயின .
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விளக : மைல/ - ெவ+=. அாி - ெச9வாி கவாிக-. க1ணா-; ப/ைம.

ைமத+ : சீவக+. ஆயிைட எ+ற/ - ப-ளிக78*டேத எ+ப/பட நி+ற/.
ேதாேளா5 ேதா; தாெளா5 தா; பிைணதலாேன எ+க. நாக -

பவணேலாகதா . (182)

1348. தணி. தாமைர யாணல த+ைன'
பிணி. T8னி ெய+ெச' ேபைதத+

மணிக1 ெவைல தாெபார வாயவிH

தணிக த+னவ+ றார> .ைடதேத.

ெபா- : தணி. தாமைரயா- நல த+ைன' - (பிறரழைக) கீH!ப5/

திமகளி+ அழைக'; பிணி. T5 இனி எ+ ெச' - பிணி. இவ தைகைம
ேம: எ+ன ெச'!; ேபைத த+மணிக1 ெவைல தா ெபார - ப/ைமயி+

மணி க1ைண'ைடய ைலக- ஆகிய யாைனக- ெபாதலா); அணிக/

அ+னவ+ தா அ>. வா3 அவிH/ உைடத/ - அழகிய Iணைனயவ+ மாைல
அ>ேக க7டல / மல த/.

விளக : வா3 அவிHத) அபி+ வாயவிHத: அ9விடதினி+=

நிைல.ைலத:மா. தா : மாைல', Iசி!பைட'. பிணி. T5 : இவ.

ெபா/. (183)

1349. பாித மாைல பைறதன .>.ம>
காித க1ணி கலத மகிH?சியி

னாித ேமகைல யா தன வ0சில

பிாித வ18ைள யா விைள யாடேவ.
ெபா- : கலத மகிH?சியி+ இைளயா விைளயாட - G8ய மகிH?சியினாேல
இைளஞராகிய அவ க- விைளயா5த*னா); மாைல பாித - மா பி:-ள

தமாைலக- அ றன; .>.ம பைறதன - .>.ம? சா/ அழிதன; க1ணி

காித - 8யி) அணித க1ணிக- காிதன; ேமகைல அாித - ேமகைலயி:-ள
மணிக- அ றன; அ சில ஆ தன - அழகிய சிலக- ஒ*தன.
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விளக : இ9விர15 ெச3'7கைள' ஒ ெதாடராகி! பிணி. T8னி எ+
ெச'! எ+பைத இ=தியி ேச !ப ந?சினா கினிய . (184)
1350. ெகா%ெம னி+னகி G75= ெம+ைக
க% ேசைக' காைல' மாைல'

த%6 காத றண!பில ெச)பேவ

ெய%ைம 'மிைய ெத3திய வ+பினா .
ெபா- : எ%ைம' இைய/ எ3திய அ+பினா - எ% பிற! ெபாதி! ெப ற
அ+பினா ; ெகா% ெம+ இ+ அகி) G75= ெம+ைக - ெகா%விய ெம)*ய

இனிய அகி:ட+ G785 ெபா-க- கலத ெம)*ய ைக; க% ேசைக'- ெபாதிய அைணயிேல; காைல' மாைல' த%6 காத) தண! இல ெச)ப -

காைலயிA மாைலயிA ெபாதிய காத) நீ>கலரா3? ெச+றன .

விளக : G75 - ேந க78 த*ய மண! ெபா-க-. ெகா%விய ைக இனிய

ைக ெம)*ய ைக என தனிதனி G75க. க%த) - ெபா/த). காைல'

மாைல' பிாித .ாிய ெபா%/க-. அ!ெபா%/ பிாிவிலரா3 எ+ப/ க/.

தண! - பிாி6. எ%ைம' இைய/ எ3திய அ+பினா எ+ற/, அ>ஙன
பிாிவிலராயத . .றி!ேப/வா.. (185)

1351. நாறி '0ைவ /நர பி+னிைச
Gறி '>.ளி நாடக ேநாகி'

றி+ ெவைல யா:ழ! ப75ம9

ேவற னா+ைவ. ைவக: ெம+பேவ.

ெபா- : நாறி' - ந=மண! ெபா-க- அணி/; ைவ/ - ைவ!

ெபா-கைள உ15; நர இ+ இைச Gறி' - யாழிைசைய ெகா1டா8';

.ளி நாடக ேநாகி' - இனிய நாடக>கைள! பா / (காமைத! ெபகி);

ஊ= இ+ ெவைலயா) உழ!ப75 - ஊ றிAகினிய ைலயா) உழ!ப75;

அ9 ஏ= அனா+ ைவக: ைவ. - அத ஏ= ேபா+றவ+ நாேடா= த>.வா+.
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விளக : ஐெபாறி Bக ?சி'> Gறினா . க15 ேக7515யி  / றறி'
ஐலA - ஒ1ெடா8 க1ேண உள. எ+றா வ-;வ . (186)

ேவ=

1352. விாிகதி விள>. ப+மீ+
கதிெரா5 மிைட/ தி>க7

ெடாிகதி திர78 வ)லா+

ெறாி/ேகா தணித ேபா:0

ெசாாிகதி த மி+A

/ைணைல தடதி) NHதா+

ாிகதி ! ெபா+ெச3 மாைல!
ைகBதி! ல6 ேவலா+.

ெபா- : ாிகதி ெபா+ ெச3மாைல! ைகBதி! ல6 ேவலா+ - மி. கதிைர

'ைடய ெபா+ெனாளி த மாைலைய'ைடய, சின மி., Bனியிேல

லாைல'ைடய ேவலா+; விாி கதி விள>. ப+ மீ+ கதிெரா5 மிைட/ விாிகி+ற கதி க- விள>. பல வி1 மீ+களி+ கதி க;ட+ கல.மா=; தி>க-

ெதாி கதி திர78 - தி>களி+ விள>.> கதி ைக' ேச /; வ)லா+ ெதாி/

ேகா/ அணித ேபா: - வ)லவ+ ஆரா3/ ேகா/ அணிதன ேபா+ற; ெசாாி

கதி த மி+A - ெப3' ஒளி'ைடய / மாைல மி+Aகி+ற;

/ைணைல தடதி) NHதா+ - இ ைலகளினிடேத அமிH/வி7டா+.
விளக : மிைட/ - மிைடய. அணித : ெபய . ாிகதி - மிக கதி . கதி விள>.
மீ+களி+ கதிேராேட மிைட'ப8 தி>களி+ கதிைர திர78 வ)லவ+

ேகாதணிதவ ைற ெயா. கதிைர'ைடய தமி+A ைலெய+க. (187 )
ேவ=

1353. எழி+மாைல ெய+Aயிைர யா+க1ேட
னி/ைணேய ைலயி றாகி

.ழ+மாைல ெகாபாகி Gெரயி=
நா+ேபாHத ல0சி ய0சி

'ழ+மாைல தீ>கிளவி ெயா+றிர15
தா+மிழ = ெமாநா7 கா=
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நிழ+மாைல ேவனாண நீ1டக1ேண
ெந3ேதா3த தளிேர ேமனி.

ெபா- : எழி)மாைல எ+ உயிைர யா+ க1ேட+. - அழகிைன இய)பாக 6ைடய
எ+ உயிைர யா+ க1ேட+; இ/ைணேய - அ/ இ9 வளவினேத; ைலயி =

ஆகி - ைலயிைன உைடதா3; நிழ) மாைல ேவ) நாண நீ1ட க1ேண -

ஒளிையயிய)பாக 6ைடய ேவ) ெவ-க, நீ1ட க1கைள'; ெந3 ேதா3த தளி

ேமனிேய - ெந3!ைப 'ைடய தளிரைனய ேமனிைய'; .ழ) மாைல ெகா ஆகி
- .ழைல' மாைலைய' உைடயெதா ெகாபா3, G எயி= நா! ேபாHத)

அ0சி அ0சி - Gாிய ப க- நாைவ! பிள.ெம+= அ0சி அ0சி; உழ) மாைல தீ
கிளவி - உழ: இய)ைடய நாவான/ இனிய ெமாழிைய; ஒ நா- கா= ஒ+=

இர15தா+ மிழ = - ஒநா ெள)லா ஒ+றிர1ேட ெமாழி'.

விளக : எழி)மாைல எ+ உயி : த) சிைன விைனெயா5 8த/. இ/ நய!.
எ+உயி யா+ க1ேட+ எ+ற/ காணாமரபி = உயி என ெமாழிேவா

ெபா3ெமாழிதன யா+ க1ேட+ எ+ப/ பட நி+ற/. இ? ெச3'ெளா5,
காணா மரபி =யிெரன ெமாழிேவா .

நாணில ம+றெபா3 ெமாழி தனேர

யாஅ> கா15ெம அெபற) உயிேர

ெசா): மா5 ெம+ெமல இய:

கைணகா ASகிய B!பி+

மைழக1 மாத பைண!ெப ேதா7ேட.
(ெதா).கள.10. ேம .) எனவ பழபா7ைட ஒ! கா1க. (188)
1354. மாநீ மணிகி*+ மி+A
ெகா8B!பி+ மயில0 சாய

ேலநீ ாிவ ேமறி

யிைடாி/ Bட>க! )*

Iநீ மல மா ப+ ெறா+னல
தா+பகி /; ேதற

ெறனீ மல மாைல ேத+=ளி/
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ம75யி !ப? L78 னாேன.
ெபா- : மாநீ மணி கி*+ மி+Aெகா8 B!பி+ மயி) அ சாய) - மி.

நீைர'ைடய, மணிேபா+ற கி*னிட/ மி+ ெகா8ேபா: இைடயிைன'ைடய

மயி)ேபா+ற சாயலாைள; ஏ நீ இ வ ஏறி - த+ைன G7டதி . ஏ6

இய)ைடய இ வ ெந றியி) ஏறி; இைடாி/ Bட>க - இைட ஒசி/

அைசய; Iநீ மல மா ப+ - Iய த+ைம' ற மல த மா பனான சீவக+; )* (அவைள) த%வி; ெதா) நல பகி - பழைமயான அழைக Bக /; /;
ேதற) ேத+ நீ மல மாைல - த/ ம/விைன! ப. வ18+

இய)பிைன'ைடய மல மாைலைய; ேத+ /ளி/ ம75 உயி !ப? L78னா+ -

இனிைம /ளி / ம/ைவ? சித அணிவிதா+

விளக : மணி கி*+ : இ+ : சாாிைய; ஏழA எ+ப ந?சினா கினிய .

ேம: ம75 ேதற) என மாறி காம பானதி+ ெதளிைவ! பகி எ+ப .
உயி த) - ைம ேபா.த).(189)
ேவ=
1355. ேதனைட தித க1ணி
ெத+ம75 /வைல மாைல

Pனைட தித ேவ க

ெணா1ெடா8 'வ Nைண

தானைட தித காவி

பா8னா டனிைம தீ வா+

Gனைட தித தி>க7

.ளி த ைலயி னாேள.

ெபா- : ேத+ அைட/ இத க1ணி - வ15க- ெபாதிய க1ணியிைன';

ெத- ம75 /வைல மாைல - ெதளித ேத+ /ளிைய'ைடய மாைலைய'; ஊ+

அைடதித ேவ)க1 - ஊ+ த>கிய ேவலைனய க1கைள'; ஒ1ெதா8 -

ஒளி வைளைய'; G+ அைடதித தி>க- .ளி த ைலயினா- - பிைற
தி>க- ேபால .ளி த /மாைலயணித ைலைய' உைடய ேதசிக! பாைவ;
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தா+ அைடதித காவி) - தா+ த>கிய ெபாழி*ேல; தனிைம தீ வா+ -

தனிைமயி+ ெவ=! நீ>க; உவ Nைண பா8னா- - அழகிய யாைழ யிைச/
த+ .ரைல' இைய/! பா8னா-.

விளக : ேத+ - வ18ன. Nைண : யா% மிட= கலத/. ேத+ - வ15. ம75
- ேத+. /வைல - /ளி. ஒ1ெடா8 : ேதசிக! பாைவ. உவNைண - அழகிய யாH.

தி>க-ேபால .ளி த ைலயினா- எ+க. (190)
1356. வா தளி தைத/ ேபா/
ம)கிவ1 5ற>.> காவி

சீ ெக% .சி) கா+

ேறசிக! பாைவ ெய+A>

கா ெக% மி+A ெவ+ற

Bட>கிைட கமHத1 ேகாைத

ேய ெக% மயில னாைள

யிைடவயி ெனதி !ப7 டாேன.

ெபா- : வா தளி தைத/ ேபா/ ம)கி வ15 உற>. காவி) - நீ1ட தளி கெந>கி மல க- நிைற/ வ15க- /யி: ெபாழி*ேல; சீ ெக% .சி)

கா+ - சிற!! ெபாதிய சீவக+ .தா+; ேதசிக! பாைவெய+A - ேதசிக!

பாைவ ெய+= அைழக! ெப=; கா ெக% மி+A ெவ+ற Bட>. இைட -

கி* ெபாதிய மி+ைன ெவ+ற அைச' இைடைய'; கமH த1 ேகாைத -

மண> கம% .ளி த மாைலைய' உைடய; ஏ ெக% மயிலனாைள - அழ.

ெபாதிய மயி) ேபா+றவைள; இைடவயி+ எதி !ப7டா+ - அ9விடேத
க1டா+.

விளக : தைத/ - ெந>கி. .சி) : சீவக+. மி+A - மி+ன). ஏ ெக% - அழ.
ெபாதிய. மயில+ன ேதசிக!பாைவைய எதி !ப7டா+ எ+ப/ க/. (191)
1357. சிலெபA வ15 பாட ேமகைல ேத+க ளா !ப
நல>கவி+ ேபா/ 2த 2>ெகா8 ந5>கி நாண

கலதன+ காம மாைல கைலயின திய)பி L7ட!
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லேபா3? சாய ெல+A /தளி ாீ+ற த+ேற.
ெபா- : சில எA வ15 பாட - சிலபாகிய வ15க- ரல; ேமகைல

ேத+க- ஆ !ப - ேமகைல ெய+A ேதனின ஆரவாாிக; நல கவி+ ேபா/

2த - உ=!களி+ இய ைக அழ. ெசய ைக அழ. ஆகிய மல க- மல த;
2>ெகா8 ந5>கி நாண - ேதசிக! பாைவ ந5>கி ெவ-க; கலதன+ - G8னா+;

காம மாைல கைலயின/ இய)பி) L7ட - காமமாகிய மாைலைய (காதவ மண>

Gறிய) ,*+ இய)பாேல அணிவிதானாக; ல ேபா3? சாய) எ+A

/தளி ஈ+ற/ - அெகா8 தனிைம நீ>கி ெம+ைம ெய+A திய தளிைர
ஈ+ற/.

விளக : நல, இய ைக அழ. எ+= கவி+ எ+ற/ ஒ!பைன

யழெக+=ெகா-க. 2>ெகா8 ேபா)வாளாகிய ேதசிக!பாைவ எ+க.

கைலயினதிய) - ,)G=ைற. எ+ற/, யாேழா மணைத. (192)

1358. சாதிைட .ளித ெவ>க7 பைணைல தாம மாைல!
2ெதா8 யாிைவ ெபா3ைக! 2மக ளைனய ெபா பி+

ேவத5 .தி ேவ க1 விள>கிைழ யிவ க ணா;

மா3த8 பரவ ைவ. மாிைவய  கந>க ன+னா+.
ெபா- : அாிைவய . அந>க+ அ+னா+ - ெப1க;. காம+ ேபா+ற
சீவக+; சாதிைட .ளித ெவ>க1 பைண ைலதாம மாைல! 2ெதா8

அாிைவ - சதனதி+ இைடேய %கிய வி!275> க1கைள'ைடய பத
ைலகைள' ஒ%>காகிய மாைலயிைன' உைடய ேதசிக! பாைவ';

ெபா3ைக! 2மக- அைனய ெபா பி+ - ெபா3ைகயிேல மல த தாமைரயி)

N றி. திமக- ேபா+ற அழகிைன'; ேவ/ அ5 .தி ேவ க1 விள>.

இைழ - பைகயரைச அ5கி+ற .திைய'ைடய ேவலைனய க1கைள' உைடய,
விளகமான அணிகல+ ைனத ப/ைம'; இவ க- - (ஆகிய) இவ க-; நா;

ஆ3/ அ8பரவ ைவ. - எ!ேபா/ ஆரா3/ த+ அ8கைள வண>க
த>கினா+.
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விளக : ைலயிைன' மாைலயிைன' 2மகளைனய ெபா பிைன' உைடய
அாிைவ என G78! ப/ைம காகி, ேவ/ தனபதி ெயன ெகா15,

விள>கிைழ திேலாதைம ெய+= ெகா15, அந>க+ அ+னா+ ேவ/
விள>கிைழ ெய+ற இவ க- நா; ஆரா3/ த+ைன! பர6தலாேல, தா+
அாிைவ ய8யிேல த>கா நி . எ+= ெபா- G=வ ந?சினா கினிய .

இ9வா= G=த .!, ப/ைமைய' பரைதைய' ஒக Gறலாகாைம உண க

எ+= காரண> கா75வ . (193)

1359. இ>ஙன மிர15 தி>க ேளக: ேமக ேவலா

ன>ஙன ண த வ+பி னவ1ைல! ேபாக நீகி

ெய>ஙன ெம%த /-ள மிளிைட ேயக : றா+

ற>கிய ெபாறியி னாக தனெகா ேத ராக நி+றா+.
ெபா- : இ>ஙன இர15 தி>க- ஏக: - இ9வா= இர15 தி>க-

கழித6ட+; ஏக ேவலா+ - தனி ேவலாA; த>கிய ெபாறியி+ ஆக தன. ஒ
ேதராக நி+றா+ - நிைல ெப ற ந)விைனயி+ ஆகைத தன. ஒ ேதராக

ெகா15 நி+றவAமாகிய சீவக+; அ>ஙன ண த அ+பி+ அவ- - அ9வா=

உ%வலா+ வத அ+பிைன'ைடயவளி+; ைல! ேபாக நீகி - ைலயி+பைத
வி75; இளிைட ஏக) உ றா+ - இளிேல ெச)ல ெதாட>கினா+; எ>ஙன
எ%த/ உ-ள? - எ9வா= உ-ள அத . எ%தேதா?

விளக : ெகா15 ேபாத*+ ந)விைன ேத ஆயி =; பிாிவி . ,லாசிாிய
வதின . (194)

1360. தய>கிண  ேகாைத த+ேம

ற1ெணன ைவத ெம+ேறா-

வய>கிண ம*த தாரா+

வ/றா வைகயி னீகி

நய>கிள ட நீ>கி

ந):யி ேபாவ ேதேபா

*ய>கிைட ய=த க>.

*ளிைட ேயகி னாேன.
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ெபா- : வய>. இண ம*த தாரா+ - விள>. 2>ெகா/க- நிைறத

மல தாாினா+; தய>. இண ேகாைத - விள>. இணைர'ைடய

ேகாைதயளான ப/ைம; த+ேம) த1 என ைவத ெம+ ேதா- - த+ேம)

.ளி ?சியாக ைவதித ைகைய; வ/றா வைகயி+ நீகி - வதா வ1ண

எ5/ ைவ/வி75; நய கிள உட நீ>கி - வி!ப ெபாதிய உடைப

வி75; ந) உயி ேபாவேத ேபா) - ந)ல உயி ெச)வைத! ேபால; இய>. இைட
அ=த க>.) இளிைட ஏக: றா+ - யாவ ெச): ெசலைவ ந5வ=த
இரவி) இளிேல ெச)ல ெதாட>கினா+.

விளக : ந) உயி ஆ+மா. அ/ கனவிைட! ேபா3 Bக / மீ15

அ96டபி+க1 வமா= ேபால இவA பல மகளிைர' Bக / பி+

G5வ+. இனி, உட ந):யிைர நீ>கி! ேபானா ேபா) எ+= உைர!ப . (195 )
ேவ=
1361. நீனி ற.ழ ேன வைள ேதாளிைய
தாA றகிைட நீத: த+பிேன

ேவனி றக1 விழிதன ெள+பேவ

பானி ற/கி ைபயர வ).லா-.

ெபா- : நீ) நிற .ழ) ேந வைள ேதாளிைய - நீல நிற Gதைல' அழகிய

வைளயணித ேதாைள' உைடயாைள; தா+ உறகிைட நீத: - சீவக+

/யி*ைட! பிாிதனனாக; த+ பிேன - அவ+ பிாிவி .! பி+ேன; பா) நிற /கி)
ைவ அர6 அ).லா- - ெவ1ணிற /கிைல' பாபி+ படமைனய அ).ைல'
உைடயா-; ேவ) நிற க1 விழிதன- - ேவலைனய ஒளி ெபாதிய க1ைண
விழிதன-.

விளக : எ+ப ஏ : அைசக-. நீலநிற - நீ)நிற என அகர>ெக75 நி+ற/. ேதாளி
: ப/ைம. உற. - /யி). அ).லா- க1 விழிதன- எ+க. (196)
1362. ஆைக '-;ைற யாவி ெக5தவ1
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யாைக நா8 யய வ/ ேபால60

ேசைக நா8த+ ேசவைல காணிய

2க ணா5ெமா -;ெமா தாளேரா.
ெபா- : ஆைக '- உைற ஆவி ெக5/ - உட த+ உ-ேள இ.

உயிைர ெக5/; யாைக நா8 அய வ/ ேபால6 - திப6 பிணிதைல

நிைன/ வ/வ/ உ1டாயி+ அதைன! ேபால6; த+ ேசவைல காணிய த+ ேசவைல காணேவ18; ேசைக நா8 - G78ேல ேத8 (அ>.

காணாைமயி+); 2க1 நா5 - மல களிேல ேத5கி+ற; ஒ -; ஒதா- - ஓ

அ+ன! ேப78ைன! ேபால6 ஆயினா-.

விளக : ஆைக - உட). யாைக - க75த). ேசைக : த>.மிட; உைற'-.

ேசவ) - எ+பன 2க1 நா5 எ+றதனா+ அ+ன? ேசவ: அத+ ெபைட'
எ+ப/ ெப றா. (197)

1363. ): ேபாHதிA 2Sறி ேனாெமன
ம)ல காைளைய ைவ/ மிழ =வா

யி)* னீக ைரதிைல நீெயன?

ெச)வ! ைப>கிளி த+ைன'0 சீறினா-.

ெபா- : ): ேபாHதிA 21 உறி+ ேநா என - சீவக+ எ+ைன த%6

ேபா/ அணிகல+ உறி+ வ/ எ+=; ம)ல) காைளைய ைவ/ மிழ =வா3 வள= காைளய+னாைன ைவ/ எ+ ெம+ைமைய மிழ றிைனேய; நீ இ)*+

நீக உைரதிைல என - நீ அவ+ இத மைனயினி+= நீ>கி! ேபாதைல
உைரதிைலேய எ+=; ெச)வ!ைப>கிளி த+ைன' சீறினா- - த+ காத
கிளிைய' சீறினா-.

விளக : 21 உறி+ - யக இ=கி+ எ+=மா. சீவக+ எ+ைன! ):
ேபாHதிA எ+க. 21 - அணிகல+. ம)ல) - ஈ15 ஆ1ைம! ப1களி+

மி.தி. இ)*னி+= நீ>கிய நீக எ+க. (198)

1364. ஓவி யெகா8 ெயா!ப த+ைமெய
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பாைவ ேப/ற! பாயி* னீ>கிநீ

ேபாவ ேதாெபா ெள+றிைல நீெயன!

2ைவ ேயா5 லபி மிழ றினா-.

ெபா- : ஓவிய ெகா8 ஒ! அ த+ைம - ஓவியதி) எ%திய 2>ெகா8 உவைம
யாகா த+ைம'ைடய; எ பாைவ ேப/ற - எ>க- பாைவயா- வ/ப8; நீ
பாய*+ நீ>கி! ேபாவேதா ெபா-? - நீ பாய*னி+= பிாி/ ேபாவேதா
ெச3ய த.வ/?; எ+றிைல நீ - எ+= Gறிைல நீ; என - எ+=ைர/;

2ைவேயா5 லபி மிழ றினா- - 2ைவ'ட+ வதி Gறினா-.

விளக : பாைவ ெய+ற/, ப7டா>. G=த க1 வத/; அபல ேபா -

ேகாலதினா- ெபா7டாக (சி - 27) எ+றா ேபால. பாய*+ நி+= எ+பேதா
இைட?ெசா) ஐதாவத . விாிக. (199)

1365. த+ெனா! பாைரயி) லாைன தைல?ெச+ெற
ெபா+ெனா! பாெளா5 ேபாெகன! ேபாகடா3
/+னி ததிைல நீெயன I?சிைற

ய+ன! ேபைடெயா டா ற கழறினா-.
ெபா- : த+ ஒ!பாைர இ)லாைன தைல? ெச+= - தன. நிகராவா

இ)லாதவனிடேத ெச+=; எ+ ெபா+ ஒ!பாெளா5 ேபாக என - எ+

திவைனயாெளா5 ேபாவாயாக எ+=; ேபாகடா3 /+னி ததிைல நீ என அவைன? ெச)ல விடாயா3 எ+னிடேத ெபாத ெகாண திைல நீ எ+=; I?

சிைற அ+ன! ேபைடேயா5 ஆ ற கழறினா- - Iய சிற.கைள'ைடய அ+ன!

ேபைட'ட+ மிக6 சின/ைரதா-.

விளக : ேபாக விடா3 : ேபாகடா3 என விகார!ப7ட/. த+ெனா!பாைரயி)லா+

: சீவக+. ெபா+ : திமக-. I?சிைற - ெவ-ைள நிறைடய சிற.மா. ஆ ற மிக6. கழ=த) - இ8/ைரத). (200)

1366. ைமயி) வாெண5> க1வள ராதன

ெம3ெய லாைட யா3ெம3ைம கா18நீ
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ையய+ ெச+=ழி G=ெக+ றா3மயி)

ைகயி னா ெறா% தா-கய க1ணினா-.
ெபா- : வளராதன - /யிலாதனவாகிய; ைம இ)வா- ெந5>க1 - ைமதீ7ட!

ெபறாத ஒளி'= நீ1ட க1கைள; ெம3ெயலா உைடயா3 - உடெலலா உைடய
மயிேல!; ெம3ைம கா18 நீ - உ1ைம உண வா3 நீ; ஐய+ ெச+=ழி G=க

எ+= - எ+ தைலவ+ ெச+ற இடைத G=க எ+=; கய) க1ணினா- -

கயலைனய க1ணினா-; ஆ3 மயி) ைகயினா) ெதா%தா- - ஆரா3த மயிைல
ைககளா) ெதா%தா-.

விளக : க1 : T* க1. /யிலாத க1கைள'ைடைமயி+, அவைன கா75
எ+= ெதா%தா-. வா- என அைட Gறினா க1ெண+பத ேக ப. வளராதன
ைமயி) வா- ெந5>க1 ெம3ெயலா உைடயா3 என மா=க. க1 உைடயா3

எ+ற/ ெம3ைம கா1ட . .றி!ேப/ வா3 நி+ற/. ஐய+ : சீவக+. ஆ3 அழகிய. க1ணினா- : ப/ைம. இ?ெச3'ேளா5, ஓடா நி+ற களிமயிேல ......

ஆயிர> க1Sைடயா3. ஒளி.மா=1ேடா எனவ கப ெச3'ைள (பைப

- 27) ஒ! ேநா.க. (201)

1367. வள த ெசைமைய வா*ைய வா+ெபாவிள. வா3விள ேகவிள காயிவ

ணளித காதெலா டா5ெம+ னாயி

ெராளித ெத>ெகன ெவா1ட ந1ணினா-.
ெபா- : விளேக! - விளேக!; வா+ ெபா- விள. வா3 - ந)ல ெபா-கைள
விளகி கா75வா3; வள த ெசைமைய - எ>கைள வள த மன

ேகா7டமிலாதா3; வா*ைய - Iய த+ைம'ைடயா3 (ஆதலா)); இவ1 அளித

காதெலா5 ஆ5 எ+ ஆயி - இ>ேக அளிய காத:ட+ நட/ திாி' எ+

சிறத உயி ; ஒளித/ எ>. - ஒளித இட எ>ேக?; விளகா3 - என. விளகி

G=வா3; என ஒ1ட ந1ணினா- - எ+= ேவ18 ஒ-ளிய விளகினிட
ெச+றா-.

320

விளக : .ழைதக7. விளைக காவலாக இ5த*+, எ>கைள வள த
மனேகா7டமிலாதா3 எ+றா-. ெசைமைய - ெச!பைடைய, அஃதாவ/

மனேகா7ட மி+ைமைய உைடயைய. ெசா ேகா7ட மி)ல/ ெச!ப ஒ தைலயா

உ7ேகா7ட மி+ைம ெபறி+ எ+ப/ தி.ற-. விளகி .? ெசைம -

ெசநிறைடைம எ+க. வா*ைய - Iைய: +னிைல ஒைம. எ+ ஆயி எ+ற/
சீவகைன. (202)

1368. பகி! பாயி ணி பி னறாெதன
ககி ய9வி- கா+=நி+ ெம3ெயலா

ெமாிய நி+= ந5>.கி+ றாெயன

.ாிய ெதா+=ைர கி றிெய+ U8னா-.

ெபா- : பாயி- பகி - (அவாவி+ மி.தியா) அறாெத+= பாராம)) பரவிய

இைள! பகி; நி பி+ அறா/ என - வயி றி) இ!பி+ நீ>காெத+= கதி;

ககி அ9 இ- கா+= - க ககி அத இைள உமிH/; நி+ ெம3 எலா

எாிய நி+= ந5>.கி+றா3 - பி+A த>கி வ/ேமா எ+= உ+

உடெப)லா எாி'ப8 நி+= ந5>.கி+றைன; என. உாிய/ ஒ+=

உைரகி றி - நீ என. தகைதயறி/ உைர!பா3; எ+= ஊ8னா- - எ+=

ெவ=தா-.

விளக : விளகாைமயி+, அதைன இழி/ G=கி+றா-. உைரகி றி :

இகH?சி. பா3 இ- - பரவிய இ-. ககி எ+ற/ - திாி க.வதைன. விள.

அைசத) ப றி ந5>.கி+றா3 எ+றா-. உைரகி றி எ+ற/ உைர!பா3 எ+A

ெபா75; அஃ/ உைரயா3 எ+A எதி மைற! ெபா- .றி/ நி+ற/. (203 )
1369. ேகா8 B15கி :>.ைழ 'நின
கா5 சாத ம)ல6 ந).ேவ+

மாட ேமெந8 யா3மைழ ேதா3ய/ளா3

நா8 ந1பைன ந1Sக ந+றேரா.

ெபா- : மாடேம! ெந8யா3! மைழ ேதா3/ளா3! - மாடேம! நீ15ளா3! கி)
ெபாதி'ளா3!; ேகா8 B1/கி: .ைழ' ஆ5 சாத அ)ல6 நின.
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ந).ேவ+ - ெகா8களிேல ேகா8' B1ணிய ஆைட' ெகா8 நா75த .!

ப1S /ைளக; 2 ெவ1ைத' பிற6 நின. தேவ+; ந1பைன

நா8 ந1Sக - ந ந1பைன ேத8 க15 வவாயாக; ந+= - அ/ நின.
ந+றா.!

விளக : அேரா : அைச. ெந8யா3 எ+பதனா) எ!ெபாைள'> காண வ)லா3

எ+ப/, மைழ எ+பதனா) ஈர எA இரகைத' உைடயா3 எ+ற ெபா;

ேதா+ற நி+றன. ம = ேகா8!ைடைவ' மகர .ைழ' சதன ந).ேவ+

எ+பI உ ேதா+றின. ந+= எ+றா- அவA பல தவ+ எ+A> க/!பட.
(204)

1370. ஆட கெகா% ெபா+வைர மா பைன
Gட! )*ைவ யா. ற 1ெடனா

நீெட ாிதிர ணீ1மணி Iெணா5

Lட கதிர ேடாளணி வாட8னா-.

ெபா- : ஆடக ெகா% ெபா+ வைர மா பைன - ஆடக எA வள=

ெபா+மைல ேபா: மா பைன; Gட!)* ைவயா . ற உ15 எனா G5ப8 த%வி ைவயாத . ற Bம. உ1ெடன உைர/; நீ5 எாிதிர- நீ-

மணி Iெணா5 - நீ1ட ெந! திர- ேபா: நீ1ட மாணிக ISட+

(எ றி); Lடக திர- ேதாளணி வா78னா- - Lடகைத' திர1ட

ேதாளணிைய' ேபாகினா-.

விளக : Lடக : ஒவைக ைகவைளய) Lடக +ைக? ட .ைழ

மகளிெரா5 (ெப>. 3 : 6 : 91) ேதாளணி : ெதா8. எனா : இறதகால விைனெய?ச.
(205)

1371. ெகாைலெகா- ேவலவ+ Gடல ேனகினா
னிைலெகா- 2Sமன ெக+ெச' மீ>ெகனா

மைலெகா- சதன வா3ெம% கி7டத+

ைலெகா- ேபரணி  றிைழ சிதினா-.
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ெபா- : ெகாைலெகா- ேவலவ+ Gடல+ ஏகினா+ - ெகாைல த+ைமெகா1ட

ேவ*ன+ Gடாம ெச+=வி7டா+; Bம. ஈ>. இைல ெகா- 21 எ+ ெச' உ>க7. இ>ேக இைலவ8வ> ெகா1ட இ!21க- எ+ன பயைன? ெச3'?;
எனா - எ+=ைர/; மைலெகா- சதன வா3 ெம%கி7ட - ெபாதிய மைல?
சதனைத ெம%கியி7ட; ைல ெகா- ேபரணி  றிைழ சிதினா- - த+
ைலகளி ெகா1ட ெபாிய அணிகைள  றிைழ'ைடயா- சிதினா-.

விளக : ேவலவ+ : சீவக+. Gடல+ :  ெற?ச. இ!21 என? 75?ெசா)

வவிேதா/க. மைல - ஈ15! ெபாதியி+மைல.  றிைழ : அ+ெமாழி ெதாைக;
ஈ15! ப/ைம. (206)

1372. அ>க லெகா8 ய+னவ ேனகினா
னிதி9 வாக ெதவ+ெச3வி நீெரனா

ம>. ேனாவ வள த வனைல

க>க1 ேச/ கல>க வ/கினா-.

ெபா- : அ>கல ெகா8 அ+னவ+ ஏகினா+ - Bம. அ>கலைத' எ%/

ெகா8ைய' ேபா+= நீ>காதவ+ ெச+= வி7டா+; நீ இ9 ஆக/ இ/

எவ+ ெச3வி எனா - இனி நீவி இ மா பிேல இ/ எ+ன ெச3N எ+=;

ம>.) ேநாவ வள த வன ைல க>க1 ேச/ கல>க அ/கினா- - இைட
வத வள த அழகிய ைலயி காிய க1 சிவ/ கல>.ப8
அ8/ெகா1டா-.

விளக : அ>கல ெகா8 : அ/கினா- எ+=மா. அத . அ+னவ+

எ+பைத? 7டா.க. அ>கல - ெபறலாிய அணிகல+. கல ெகா8'

அ+னவ+ என உைம விாிேதா/க. ெகா8 - ஈ15 ைலேம) எ%/ ெதா3யி

ெகா8. ஆக - மா  இ/ எவ+ ெச3N எ+ற/ Bமா) இனி! பயனி)ைல

எ+றவா=. (207)

1373. ம0 LHவைர மா பைன காணிய
/0ச ேலாமி ெனன6 /0சினீ

ர0ச னெதா5 ைமயணி மி+ெனன

ெந0சி னீெண5> க1மல சீறினா-.
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ெபா- : ம0 LH வைர மா பைன காணிய - கி) உல6 மைலயைனய

மா பைன கா1பத .; /0ச) ஓமி+ எ+ன6 /0சினீ - /யி)வைத

நீ.மி+ எ+=ைரக6 /யி+றீ க-; அ0சனெதா5 ைம அணிமி+ என - (இனி)
அ0சனைத' ைமைய' அணி/ ெகா-;மி+ எ+=; நீ- ெந5> க1மல

ெந0சி+ சீறினா- - நீ1ட க1 மல கைள ெந0சினாேல சீறினா-.

விளக : அணிமி+ : அணியாதீ எ+A> .றி!. பி+A அைவ கா7ட
ேவ15த*+ அைவ ேகளாம சீறினா-. (208)

1374. அர.1 டாமைர ய+னத+ க1மல
விதி மாத விலக ெவாீஇெகாேலா

வத  றன ெள+=ெகா+ ேமகைல

.ர ெகா டா/ .:>கி .ைறதேத.

ெபா- : அர. உ1 தாமைர அ+ன த+ க1மல - அரகி+ நிறைத ெகா1ட
தாமைர மல ேபா+ற த+ க1 மல களி+; விதி மாத விலக ெவாீஇ

ெகாேலா? - அ0சனைத' ைமைய' ப/ைம வில.தலாேல நம. /+ப
வெம+= அ0சிேயா?; வத உ றன- எ+= ெகா)? - இவ- வதினாஎ+ேறா?; ேமகைல .:>கி .ர) ெகாடா/ .ைறத/ - ேமகைல அைச/
ஆரவாாியாம) ஓைச அட>கிய/.

விளக : விதி - வாH6. .:>க) - அைசத). ெம3 யைசயாம ேசா தைத
இ>ஙன> Gறினா . (209)
ேவ=

1375. /னிவா யின/+ Aெச3 தறிேய+

றனிேய ெனாெப1 Sயிெர+ ெனா5தா

னினியா னிஙேன 'ளேன 'ைரW

பனியா மல ேம ப5வ1 8னேம.
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ெபா- : பனி ஆ மல ேம) ப5 வ18னேம! - த1ைம நிைற மலாி+ேம)

ெம)*ய வ18னேம!; /+A /னி6 ஆயின ெச3/ அறிேய+ - நா+ அவைன!
ெபாதி நி+= அவ . ெவ=!பானவ ைற? ெச3தறிேப+, தனிேய+, ஒ ெப1

உயி - நா+ தனிதறிேய+; எ+ உயிேர ஒ ெப1Sயி ; எ+ெனா5தா+
இனியா+ - எ+னிட இனிய னாகிய அவ+; இஙேன உளேன? உைரW இ9விட>களிேல உளேனா? உைர!T .

விளக : அவ+ என. இனிய னாைகயா) உைரதீ எ+= னியா+ என .;
இனியா+ என6, ெப1Sயி நீ>கி க18த) பாவ என .!, ெப1Sயி

என6 Gறினா . (210)

1376. நிைரN ழவி நிமி ெபா+ ெசாாி'
வைரேய னேல வைழேய தைழேய

விைரயா ெபாழிேல விாிெவ1 ணிலேவ

'ைரW யி கா வலA- வழிேய.

ெபா- : NH அவி நிைர நிமி ெபா+ ெசாாி' வைரேய! - N% அவி

நிைரகைள'ைடய உய த ெபா+ விள>. ெச3.+ேற!; னேல! - நீ நிைலேய!;

வைழேய! - ர +ைனேய!; தைழேய! - தைழேய!; விைர ஆ ெபாழிேல! -

மணநிைற மல  காேவ!; விாி ெவ1ணிலேவ! - மல த ெவ1 தி>கேள!; உயி

காவல+ உ- வழி உைரW - எ+ உயி த)வ+ இ. இடைத உைர!Tராக!
விளக : நிைரNH அவி - வாிைசயாக NHகி+ற அவி. ெச3.+றாக*+
நிைரNH அவி எ+றா . நிமி ெபா+ - உய த ெபா+. ெபா+ெசாாித) -

ெபா+ெனாளி Nத). வைழ - ர+ைன. விைர - மண. காவல+ : சீவக+. (211 )
1377. எாிெபா+ Aலகி+ AைறN தைன
ெதாிN ெதாிவி) சி=மா னிடா

பாிெவா+ றி*ரா பட ேநா3 மி.மா

லாிதா :யி கா! பமாீ ரளீ .
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ெபா- : எாி ெபா+ உலகி+ உைறN ! - ஒளி ெபா+ உலகிேல வாHN !;

இதைன ெதாிN - (ஆத*+) எ+ காதல+ ேபான வழிைய அறிதி!T ; ெதாி6

இ) சி= மானிடாி+ பாி6 ஒ+றி* - (ெதாிதி!ப6) ெதாியாத சி=

மனிதைர!ேபால அளி*ரா யிராநி+றீ ; பட ேநா3 மி. - /+ப ேநா3 மி.;

உயி கா! அாி/ - (அதனா)) உயி காத) இனி அாி/; அமாீ ! - வானவேர!;

அளீ - உயிைர காக அவைன அ-Nராக.

விளக : ெபா+Aலகி+ AைறN எ+ற/ இதைன ெதாிN எ+றத .

.றி!ேப/வா3 நி+ற/. ேதவ உலகினிகH?சிக- எ)லா இதவிடதிேத

உணரவ)லா ஆக*+ இ>ஙன Gறின-. ெதாிவி) மானிட எ+ப/ Bேபா+ற

அறியமா7டாத இய)ைடய மானிட எ+றவா=. பட - /+ப அமாீ : அமர

எ+ப/ விளி'ேப = நி+ற/. (212)

1378. ணா வி+ னினிய லவி! ெபா%/>
கணவ+ னக*+ Aயி ைக யகற
:ணா N ரமரா மகளீ ரளி

ெகாணா N ெகா8ேய Aயிைர ெகாண N .
ெபா- : அமர மகளீ ! - வானவ மகளிேர!; ண வி+ இனிய லவி! ெபா%/ G7டதிA இனிைமைய'ைடய லவி கால/; கணவ+ அக*+ உயி

ைகயக)த) உண N - கணவ+ த%6த) நீ>கி+ உயி நீ>.தைல அறிNராக*+;
ெகா8ேய+ உயிைர அளி ெகாண N ! ெகாண N - ெகா8யவளாகிய எ+
உயிைர அ- ெச3/ ெகா15 தN ! ெகா15தN !

விளக : நீயி மகளிேர ஆத*+ கணவ+ அக*+ உயி ைகயகற) உண N
எ+ப/ க/. பிறெப18 கிர>.த) மகளி கிய)பாக*+ என கிர>கி

ெகாண N எ+ப/ க/. ண வி+ இனிய லவி எ+றதைன, ண த*+ ஊட)
இனி/ எ+A வ-;வ ெமாழிேயா5 ஒ! கா1க. (213)
1379. நைகமா மணிமா ைலநைட ெகா8நி+

வைகமா மணிேம கைலயா யினேத

லைகயா ெதனதா விதைழ .ெமன
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தைகபா டவலா3 ள ேகா தள ேகா.
ெபா- : நைக மாமணி மாைல நைடெகா8! - ஒளி'= மணிகளாலாகிய

மாைலயணித நட/ திாி'> ெகா8ேய!; நி+ வைக மாமணி ேமகைல ஆயினேத) நி+ வைக!ப7ட ெபாிய மணிேமகைல ஆயி ேற); என/ ஆவி அைகயா/

தைழ. என - எ+ உயி தாHத*+றி தளி . எ+=; தைக பாடவலா3!

தள ேகா! தள ேகா!! - எ+ நல பாரா7ட வ)லா3! தள ேவேனா! தள ேவேனா!!
விளக : இ/ த) எதி ெப3/ பாித). எதி ெப3/ பாிதலாவ/ தைலமகைன'
அவ+ ேத த*யவ ைற' த+ எதி ெப3/ெகா15 பாி/ ைகயற) : (ெதா).

ேம3!. 22. ேப .) ஓகார : எதி மைற இற/ப5ேவ+ எ+ப/ க/. தள . :

த+ைமெயாைம விைன =. வ)லா3 எ+ப/ ெபா3'ைரக வ)லவ+

எ+பைத .றிகி+ற/. (214)

1380. ைனதா ெபாராெநா /ெபாதி  தெவன
விைனயா ெராி21 ைலக1 .ளிர

6+க1 மலரா :%ேதா பவலா3

நிைனயா /ெந5 தைகநீ தைனேய.
ெபா- : ைனதா ெபாரா ெநா/ ெபாதி த என - நீ ைனத மாைலக-

ெபாதலா) ெநா/ N>கின எ+=Gறி; விைனயா எாி21 ைலக1 .ளிர -

ெதாழிலைமத விள>.கி+ற 21 அணித ைலகளி+ க1.ளிப8; உ+

க1மலரா) உ%/ ஓப வலா3 - உ+Aைடய க1மல களா) உ%/ ெபா3ைய

ெம3யாக! ேபா ற வ)லவேன!; ெந5தைக! - ெபதைகேய!; நிைனயா/

நீதைனேய - பிாியி+ வாழா- எ+= நிைனயாம) நீதாேய.

விளக : க1மலரா) உ%தலாவ/ இைவசால6 அழ.ைடயன எ+= G /
ெந8/ ேநாகி! பாரா75த). இ>ஙன ேநாகி! பாரா75>கா) த+ென0ச>

.ளி ததைன ைலேமேல றி ைல க1 .ளிர எ+றா-. நிைனயா/ எ+ற/ யா

பிாி/ழி இவ- நிைல எ+னா எ+= கதாேத எ+றவா=. (215)
1381. அேட வழிநி+ றறேன ெமாழிவா3
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ெபாேட லென3 திய2> கழலா

யிேட வழிநி+ றிைனேவ களா

'ேட ய ெகா றவ+ைம /னேன.
ெபா- : ெபா- ேத ல+ எ3திய 2>கழலா3 - ெபாைள ேத5 அறிவிேல
ெச+ற 2>கழ லணிதவேன!; உ- ேத உய ெகா றவ+ ைம/னேன! -

ஆழி21ட ேதைர'ைடய ேமப7ட அரச+ உேலாகமாபாலனி+ ைம/னேன!;
அ- ேத வழிநி+= அறேன ெமாழிவா3 - அைள ஆரா' வழியிேல நி+=

அறேம G=வா3; (எனிA); இ- ேத வழி நி+= இைனேவ . அளா3 - இநிைறத இடேத நி+= வ/ என. அ-கி+றிைல.

விளக : நின.? ெசா): எளி/, ெசா)*ய வ1ண0 ெச3த) அாிதாக
இத/ எ+= G=கிறா-. ெகா றவA ைம/னA என உைம

ெதாைகயாகி' எ3திய எ+பைத விைனெய?சமாகி' ெசா கைள! பல

விட>களினி+= பிாி/ G78 ந?சினா கினிய G= ெபா- : கழலா3!

தனபதி', உேலாக பாலA நி+Aட+ அ- இ.ப8ைய ஆரா'மிட/,
அவ க- த/வைத ஆரா' அறிைவ! ெபறேவ18 நி+=, அவ க7. அறேன

ெமாழிகி+ற நீ, இ- ெசறி இடதிேல நி+= வ/கி+ற என.

அ;கி+றிைல. ஆதலா), நின.  பட? ெசா):த) எளிதா3? ெசா)*ய

வ1ண0 ெச3த) அாிதா3 இத/ எ+றா-. இ9வா= மா7ேட =! ெபா-

GறிA க/ ேவ=பா8)ைலயாத) கா1க. (216)
1382. மிகவா யெதா மீ ளிைமெச3 தனேனா
6கவா 6ன/- ளவ  த/ேவா

விகவா விடெர+ வயினீ திடநீ

தகவா தகவ) ல/ெச3 தைனேய.
ெபா- : தகவா! - தேகாேன!; இகவா இட எ+ வயி+ நீ ஈதிட - நீ>காத இடைர
எ+னிடேத நீ ெகா5திட .; மிக ஆயெதா மீளிைம ெச3தனேனா? யா+தா+
அறிவி+ைமயா+ மிைகயாயெதா வ+ைம ெச3ேதேனா?; உன/ உ-ள உகவா

உவ த/ேவா? - உ+ மனதா+ ஒ கா) அ+ மி.! பி+ ெவ=தேதா?;

தக6 அ)ல/ ெச3தைனேய - த.திய)லாத காாியைத? ெச3தைனேய!
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விளக : தகவா எ+பத . த.ப8 வ/ ய>.வாயாக எ+= ெபாஉைர!ப ந?சினா கினிய . யா+ வ+ைம ெச3ேதேனா? நி+ உ-ளதா+

உவ தேதா? எ+= உெவளிைய ேநாகி உைரதாளாக, அ/ மா ற தராததா)
ேம: அதைன ேநாகி தகவ)ல/ ெச3தைன எ+றா-. (217)
1383. .ளி /+ னியெபா+ னிலேம .தலா
றளர+ னநைட யவடா> கலளா

ெயாளி ெபா+ னாிமா ைலெயாசி திஙேன

மிளி மி+ ெனனமி+ னிலெம3 தினேள.

ெபா- : ஒளி ெபா+ அாி மாைல - விள>. ெபா+னாி மாைல ேபா+றவ-; .ளி
/+னிய ெபா+ நில ஏ.தலா) - .ளி ?சி ெபாதிய ெபா+ நிலேத

உலா6தலா); தள அ+ன நைடயவ- தா>கலளா3 - தள த அ+னேபா:

நைடைய' ெபாறதவளா3; ஒசி/ இஙேன மிளி மி+ என மி+ நில எ3தின- -

/வ15 இநிலேத பிற% மி+ என ஒளி நிலேத வி%தா-.

விளக : மீநில எ+= பாட. தக வா என! பிாி/ தக6ற வ/ ய>. என
 ெச3'ளி ெபா- Gறிய ந?சினா கினிய இ? ெச3'ளி: அத ேக ப,
அ96வ வ/ ய>கா/ நி ற*+ த+ ேமனியி காம தீயாறி .ளி ?சி

ெந>க ேவ18 ய>.த .! ெபா+னிலேத அவ-தா+ ேசற*+, அ!ெபா%/
அவசதாேல தள த அ+னேபா: நைடைய தா>கமா7டாதவளா3, ஒசி/

இநிலேத பிற% மி+ெனன நிலேத NHதா+ எ+=ைர!ப . (218)
1384. த%மா வ*ைம தெவன தளரா
ெவ%ேம ழ8P கிநட /ெசலா

வி%மீ நிலெம3 திமிளி  /கா

வ%மா லவ* தவண> கிைழேய.
ெபா- : அ அண>. இைழ - அத அழகிய அணியணித ப/ைம; அவ*/ -

வதி; தளரா எ% - தள / எ%வா-; ஏழ8 ஊகி நட/ ெசலா - ஏழ8 வைர

329

ய சி/ நட/ ெச+=; மா வ* ைமத என த% - மாவ*'ைடய ைமதேன!

எ+= (உெவளிைய) த%6வா-; வி% - (அ96வ ைக.! ப ற

வியலாைமயி+) வி%வா-; மீநில எ3தி மிளி / உகா அ% - (வி%/) ேமலா

நிலைத அைட/ ர15 உகி அ%வா-.

விளக : தளரா, உகா, ெசலா : ெச3யா எ+A வா3பா75 இறதகால
விைனெய?ச>க-. ஏழ8 ெச)வ/ மர. த%, எ%, வி%, அ% எ+பன ெச3'
எ+A வா3பா75 விைன =க-. (219)
ேவ=

1385. கர!நீ  க>ைக ய>க7
க8மல  கமல! ப-ளி

தித. திைரக டாக?

ேச!ழி? ேசவ னீ>க!

பர றைல ரபி சி+னீ

வ=0ைன! ப = வி7ட

வரதவா3! பவள? ெசதா7

ெபைடய+ன ம%வ ெதாதா-.

ெபா- : பர)தைல ரபி+ சி+னீ வ=0ைன! ப =வி7ட - பர க க-

ெபாதிய ேம75 நிலதிேல சிறிேத நீைர'ைடய வறிய ைனயிேல ெகா1ட

ப ைறவி7ட; அரத வா3! பவள? ெசதா- ெபைட அ+ன - சிவத வாைய'
பவளமைனய சிவத கா)கைள' உைடய ெப7ைட அ+ன; கர! நீ  க>ைக

அ>க1 - சிவ+ சைடயி கரதைல'ைடய க>ைகயி+ அழகிய இடதி:-ள; க8
மல  கமல! ப-ளி - மணமி. மலராகிய தாமைர யைணயிேல; தித. திைரகதாக? ேச!ழி - அழ. ெபாதிய அைலக- அைல/ /யி ற? ேசவேலா5

/யி:ேபா/; ேசவ) நீ>க - ேசவ) நீ>.தலா); அ%வ/ ஒதா- - +னித

வறிய ைனயிேல இ/ அ%வைத! ேபா+றா-.

விளக : கர! நீ  க>ைக - பாதாள க>ைகெயனிA ஆ. அவைன G8ய

பி+ தைதயி)ல க>ைகயா3, அவ+ நீ>.தலா) அ? ைனயி+ த+ைமய

தாயி =. அ+ன ைனயி) த>.த) இ) ெபா;வைம. (220)
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1386. ெம%கினா ைனத பாைவ
ெவ3/= தா>. ேமாவா

த%/ைந /. கி+ற

வாயிைட ேதாழி /+னி

ெகழீஇயினா- ேக-வி ந)யாH

கிைளநர பைனய ெசா)லா-

கழிெப> கவைல நீ>க

காரண நீர ெசா+னா-.

ெபா- : ெம%கினா) ைனத பாைவ ெவ3/= தா>. - ெம%கா ெச3த
பாைவைய தீ'=தா ேபால; ஓவா/ அ%/ ைந/ உ.கி+ற ஆயிைட -

ஓ3வி+றி அ%/ ைந/ உ.கி+ற அகாலேத; ெகழீஇயினா- -

ெந>கியவளாகய; ேக-வி ந)யாH கிைள நர அைனய ெசா)லா- ேதாழி

/+னி - ேக-வி.ாிய ந)ல யாழி+ கிைளெய+A நரபின/ இைசைய!

ேபா+ற ெசா)லாளாகிய ேதாழி ஆ>.வ/; கழி ெப> கவைல நீ>க - மிக! ெப>
கவைல தவிர; காரண நீர ெசா+னா- - காரணமான த+ைமைய உைடய

ெசா கைள Gறினா-.

விளக : ஆ>. : உ : இைச நிைற. காம, இவிைன', நிைலயாைம'

த*யவ ைற, காரண நீர எ+றா . பிாி6ண தி ஆ =வி/?சீவக+
பிாியாைமயி+ ேதாழி ஆ =விகி+றா-. (221)

1387. ெத-ளற) யா= பா3த திைரதவH கட*+ ெவஃகி
ய-;ற வளித காம மகற! பிணித ேதA

-;ற ெவத ெசெபா A றநீ ! -ளி ய றா

க-;ற மல த ேகாதா3 காதல காத ெல+றா-.
ெபா- : க- உற மல த ேகாதா3 - ேத+ ெபாத மல த மாைலயா3!; ெதஅற) யா= பா3த திைர தவH கட*+ ெவஃகி - ெதளித நீைர'ைடய ஆ=கபா3த அைல தவ% கட*A மி./; அ- உற அளித காம அக உற!

பிணித ேதA - Bக த+ைம உ=ப8 ப%த காம உ-ள இ=க! பிணித
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தாயிA; காதல காத) - காத*ேதா காத); உ-உற ெவத ெசெபா+ உ ற

நீ ! -ளி அ = - உ-ளேத அட>கி! பிற . ேதா+றாதிக ேவ18+
ெவத ெசெபா+னி ெபாதிய நீ /ளி ேபால ேதா+றா/.

விளக : அ = : .றி! விைன =. ெவஃகி - ஆைச மி./. ைகயா)

அ-ளிெகா-ளலாப8 கனித காம எனிAமா அக - ெந0ச.

உ-;றேவ18+ எ+க; ெந0ச/-ேளேய ெபாதி! றதா .!
ல!படாதிக விபி+ எ+ப/ க/ க- - ேத+. (222)

1388. ஓடாி ெயா%கி நீ1ட ெவாளிமல ெந5>க ணாைர
Gடாி '%ைவ ேபால யகிைட .ைழய! )*

யாடவ ர%தி NH/ பிாிவிைட ய%>க) ெச)லா

Tடழி /. ெப1ணி ேபைதய ாி)ைல ெய+றா-.
ெபா- : ஓ5 அாி ஒ%கி நீ1ட ஒளிமல ெந5>க1ணாைர - ஓ5கி+ற

ெச9வாி'ட+ மிக6 நீ1ட ஒளி ெபாதிய மலரைனய நீ1ட க1ணாைர; G5

அாி உ%ைவ ேபால ஆடவ யகிைட .ைழய! )* - த த ெபைட'ட+

G5 சி>க *' ேபால ஆடவ Gட காலேத .ைழ' மா= த%வி; அ%தி

NHத/ - இ+பதி) அ%தி NHதா:; பிாிவிைட அ%>க) ெச)லா - பிாி6
கால/ வத மா7டா ; T5 அழி/ உ. ெப1ணி+ ேபைதய இ)ைல

எ+றா- - (அ>ஙனமி+றி!) பிாிவிட/! ெபைம ெக75 உ. ெப1கைள
கா78A ேபைதய இ96லகதி) இ)ைல எ+= ேதாழி Gறினா-.

விளக : ஆடவ Bக ?சிகாலேத மகளிாிA மி. இ+பதில%/கி+றா ,
பிாிவிைட வ/கி+றில ; மகளிேரா பிாி6 காலேத /+பதி ெபாி/

அ%/கி+றன . ஆத*+ மகளிாி கா78 ேபைதயாி)ைல எ+றவா=. (223)
1389. ேபைதைம ெய+A விதி

பிற/பி+ விைனக ெள+A

ேவதைன மர>க ணாறி

ேவ7ைகேவ NH/  றி

காத:> களி! ெம+A>
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கவ5வி7 டவல 2/

மா/ய ாி5ைப கா3/

மரணேம கனி/ நி ..

ெபா- : ேபைதைம ெய+A விதி) - அறியாைமெய+A விதினிடமாக;

விைனக- எ+A ேவதைன மர>க- பிற/ பி+ நாறி - தீவிைனக- எ+கிற

/+பத மர>க- ைள/! பி+ வள /; ேவ7ைக ேவ NH/  றி -

ஆைசயாகிய ேவைர Nழ இறகி தி /; காத: களி! எ+A கவ5 வி75 -

காத) களி! எ+A கிைளகைள வி75; அவல 2/ - வத மல /; மா/ய
இ5ைப கா3/ - ெப/யரத கவைல கா3/; மரணேம கனி/ நி . -

மரண தகி+ற ைகயா ைற இ96ட Bகர! ப%/ த/, பி+A அ9வா=
கா3க அ மர நி ..

விளக : ப%த) - உட ேபாத). தீவிைன நி ற*+ நி . எ+றா . மரணேம:

ஏ: ேத ற. ெபறாதத+ேம ெச)வ/ காத). ெப றத+ேம ெச)வ/ களி!.

ேவதைன மர>க- பிற/பி+ நாறி என மா=க பிற/ எ+ற/ ைற/ எ+றவா=.
நா=த) - ேதா+=த); ஈ15 வள / எ+A ெபா-பட நி+ற/. ேவதைனமர :
ப1ெதாைக. கவ5 - கிைள. அவல - /+ப. மா/ய இ5ைப :

இெபயெரா75; மிக!ெப /+ப எ+ப/ க/. (224)
1390. ேத+ெச+ற ெநறி' ெத1ணீ ?
சி=திைர! ேபா ைவ ேபா /

மீ+ெச+ற ெநறி' ேபால

விழிதிைம! பவ . ேதா+றா

மா+ெச+ற ேநாகி+ மாேத

மா3/ேபா மக- யாைக

P+ெச+= ேதய? சிதி

/.வேதா த.வ ெத+றா-.

ெபா- : மா+ ெச+ற ேநாகி+ மாேத! - மா+ க1 ேபா+= ெச):

பா ைவ'ைடய மாேத!; ேத+ ெச+ற ெநறி' - வ15க- மலைர ேத8?

ெச)கி+ற வழி'; சி=திைர! ேபா ைவ ேபா / மீ+ ெச+ற ெநறி' ேபால -

சி றைலயாகிய ேபா ைவைய! ேபா / ெகா15 மீ+ ெச)கி+ற வழி' ேபால;
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மக- யாைக - மகளி+ உட; விழி/ இைம!பவ . ேதா+றா மா3/

ேபா - விழி/ இைம!பவ க7. ெதாியாதனவா3 ம8/ ேபா.; ஊ+ ெச+=
ேதய? சிதி/ உ.வேதா த.வ/? எ+றா- - ெம3 சிறி/ சிறிதாக ேத'மா=
நிைன/ ெக5தேலா த.தியா.! எ+றா-.

விளக : ேத+ - வ15. ெநறி - வழி. ேதA மீA ேபானவழி அறிய8யாத/ேபா) மக- யாைக அழி/ேபா வழி' அறிய 8யா/ எ+றவா=

விழிதிைம!பவ - மக- எ+றா ந?சினா கினிய . சிதி/.வேதா த.வ/

எ+ற/ சிதி/ உகாைமேய த.வ/ எ+A ெபா- .றி/ நி+ற/. (225)
1391. பிாிதவ கிர>கி! ேப/
ற%தந> க1ணி னீ க-

ெசாாிதைவ ெதா./ ேநாகி

ெறா5கட) ெவ-ள மா றா

ாிதந பிறவி ேமனா1

 றிைழ யி+A ேநாகா3

பாித% வத .! பாவா

ய8யி7ட வா= க1டா3.

ெபா- :  றிைழ இ+A ேநாகா3 -  றிைழேய! இ+A மனதாேல
ேநா.வாயாக; ேம)நா- ாித ந பிறவி - ேம) நா7களி) இ ற ந

பிறவிகளிேல; பிாிதவ . இர>கி! ேப/ = அ%த ந க1ணி+ நீ க- அ!ெபா%/ பிாிதவேன கணவனாக அவ ேற ேப/ = அ%த ந க1ணி+ நீ க-;
ெசாாிதைவ ெதா./ ேநாகி+ - ெசாாிதவ ைற ெதா./! பா தா);

ெதா5கட) ெவ-ள ஆ றா - ெதா7ட கட*+ ெப. உைறயிட6 ேபாதா/;

பாவா3! பாி/ அ%வத . அ8யி7ட ஆ= க1டா3 - பாைவேய! பாி6 = ேம:

அ%த . இநா- அ8யி7டப8ெய+றறிவா3.

விளக : இ!ெபா%/ பிாித இவAேக எ+ப/ பட! பிாிதவ . என
ஒைமயா Gறின . அ+ைடகாதல பிறவிகேடா= கணவA

மைனவி'மாக! பிற!ப எ+ப/ ஒ ெகா-ைக. இதைன,

334

நினகிவ+ மகனா ேதா+றிய Iஉ.
மனகினி யா .நீ மகளாய Iஉ.

ப15 ப15 ப)பிற! ளவா). (மணி. 21. 29 - 31).
என வ மணிேமகைலயாA உண க. பாித%வத . அ8யி7டவா= எ+ற/

இ>ஙன அ% அ%ைக. 8வி)ைல எ+றவா=. (226)

1392. அ+பினி னவ* தா றா த%வ/ ெமளி/ ந>க

ெள+பினி னாவி நீ>க வி=வ/ ெமளி/ ேச த

/+பதா =ைகக! ப7டா /ைகதவ /+ப தா>கி

யி+பெம+ றித) ேபா: மாியதி9 6லகி ெல+றா-.

ெபா- : அ+பினி+ அவ*/ ஆ றா/ அ%வ/ எளி/ - ந காதலாிட

அ+பினாேல வதி ஆ றவியலாம) அ%வ/ எளி/; ந>க- எ+பினி+ ஆவி

நீ>க இ=வ/ எளி/ - ந உடபி*/ உயி ேபாப8 இறத: எளி/; ேச த

/+பதா) /ைகக!ப!ப7டா - த காதல ேச / பிாிததனா) பிறத

/+பதாேல வத!ப7ட மகளி ; /ைகத அ /+ப தா>கி - அ>ஙன
வதின அ9வதைத! ெபா=/; இ+ப எ+= இத) இ96லகி) அாிய/

ேபா: எ+றா- - இ/ நம. இ+ப எ+= இ!பேத இ96லகி) அாியதா.

எ+றா-.

விளக : ந>க- : க- : அைச. ேபா: : ஒ!பி) ேபா*. அவ*/ - வதி.

எ)ேலா ெச3வெதா+றாக*+ அ%வ/ எளி/ எ+றா-. இ=வ/ - இற/

பட:. ெம3'ண 6ைடயா . /+ப N5ேப றி . காரணமாத) ப றி

இ/+பேம நமகி+ப எ+= அவ*யாதித) G5 ஆயி+ அ>ஙன இத)
ெசய காிய ெசயெல+பா- /ைகத அ/+பதா>கி இ+ப எ+றித)
ேபா: அாிய/ இ96லகி) எ+றா-. (227)

1393. மய ைகயி மக- ேயானி! பிறத: பிற/ வதீ>

கிய ைகேய பிாி6 சாத *ைம!பிைட! படாத ெதா+றா
கய கணி னள6> ெகா-ளா

கவ சி'7 கவ சி ெகா1டா

ெசய ைகய பிறவி ந? கடலக த%/ கி+றா .
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ெபா- : மய ைக இ மக- ேயானி! பிறத: - . றைடய இ மக7

பிற!பி பிறத:; பிற/ வ/ ஈ>.! பிாி6 சாத) இய ைக - பிற/ வ/

இ96லகி பிாித: இறத: இய ைக; இைம!பிைட! படாத/ ஒ+றா) -

இைம!பள6 ந5வி) த>காத/ ஒ+=, ஆதலா); கவ சி கய கணி+ அள6

ெகா-ளா - அறிஞ கவைல மீ+க1ணளவாயிA ெகா-ளா ; உ- கவ சி

ெகா1டா ெசய ைக அபிறவி ந? கடலக/ அ%/கி+றா - மனகவைல
ெகா1டவ க- ப =-ளதா) உ1டா. பிறவியாகிய ந? கட*ேல
அ%/கி+றவ க-.

விளக : (பலபிற!பி:) பிற/ வ/ இமக- ேயானியி பிறத: மய ைக
எ+ப ந?சினா கினய . கய கணி+ அள6 : அளவி+ சி=ைம .றி!ப/; ஒ

மாதிைரயள6. (228)

1394. இளைமயி+ !0 ெச)வ தி5ைப' ண ?சி! ேபாHதி
கிைளநாி பிாி6 ேநாயி) கால/ ேநா' ேநாகி

விைளம/ கம%> ேகாைத ேவ*A ெவ3ய க1ணா3

கைள/ய ரவல ேவ1டா க1ணிைம! பள6 ெம+றா-

ெபா- : இளைமயி) ! - இளைம காலேத ! வெம+பைத';

ெச)வ/ இ5ைப' - ெச)வ-ள ேபாேத வ=ைம /+ப வெம+பைத';
கிைளநாி) ண ?சி! ேபாHதி) பிாி6 - கணவட+ G8யி. ேபாேத பிாி6
வெம+பைத'; ேநா3இ) கால/ ேநா' - நல-ள காலதிேலேய ேநா3

வெம+பைத'; ேநாகி - எதி பா  /ண /; விைளம/ கம% ேகாைத! -

விைளத ேத+ மண. மாைலயா3!; ேவ*A ெவ3ய க1ணா3! - ேவ*A
ெகா8ய க1கைள'ைடயா3!; /ய கைள - /யரைத நீ.வாயாக; க1

இைம!பள6 அவல ேவ1டா எ+றா- - க1ணிைம. ேபாதளேவA இத
அவல ேவ1டா எ+=ைரதா-.

விளக : இளைமகாலேத இனி ! வ எ+= எதி பா தி!ேபா

இளைமயழி வி . !பி . வதமா7டா ; இ>ஙனேம ெச)வகாலேத

வ=ைமைய' ண ?சிகாலேத பிாிவிைன' வ எ+= எதி பா தி!ேபா
வத மா7டா . நீ' அ>ஙன இஃ/லகிய) எ+=ண / இைம!பள6
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அவ*யாதி எ+றவா=. ெவ-ளதைனய இ5ைப அறி6ைடயா உ-ளதி+

உ-ளெக5 எ+ப/ ப றி க1ணிைம!பள6 அவல ேவ1டா எ+றா-. (229)
1395. தில> காக ேதா3த ெமா3மல  தாாி னான>

ைகதல தக+ற பதி

ைக!ப5> கவல ேவ1டா

ெபாதில /ைற' மாைத ண தி /ைர. ெபா+ேன
நிதில =வ :1டா னீ>கினா ன)ல+ க1டா3.

ெபா- : ெபா+ேன! - திவைனயா3!; ெபா/ இல/ உைற' ஆைத ண /
இ/ உைர. - மர!ெபாதாகிய இ)லேத வா% ஆைத ேப5

ேசவ:மாக G8யி/ அவ+ வரைவ G=; நிதில =வ) உ1டா+

நீ>கினா+ அ)ல+ - (ஆதலா)) தைனய நி+ப களி+ ஊறிய நீைர!பகினவ+
நி+ைன! பிாிதா+ அ)ல+; / இல>. ஆக ேதா3த ெமா3மல 

தாாினா+ - /க- விள>. நி+ மா பிைன த%விய மல மாைலயா+; ந
ைகதல/ அக+ற பதி+ ைக!ப5 - ந ைகயி*/ நீ>கிய ப/ ேபால

ைக!ப5வா+; கவல ேவ1டா - கவைல'ற) ேவ1டா.

விளக : தாாினா+ : சீவக+. ைகதல/ அக+ற ப/ மீ15 ந ைகேக

வமா=ேபால எ+க. ெபா/ - ெபா/. இ)ல, இல என லகரெம3 ெக75

நி+ற/. ெபா+ேன : விளி. நிதில =வ:1டா+ எ+ற/ நீ>கினா+
ஆகாைம. .றி!ேப/வா.. (230)

1396. வ8மல  காவி ன+= வ1டளி ! பி18 நீழ+

8ெபா- பறைவ Gற  றிைழ நி+ைன ேநாகி

க8யேதா ெகௗைவ ெச3'> க7ெடயி றரவி ென+ேற+

ெகா8யனா3 பிைழ! Gேற+ .ைழயெல+ ெற5/ ெகா1டா-.
ெபா- :  றிைழ! -  றிய இைழகைள'ைடயா3!; அ+= வ8மல  காவி+
வ1தளி ! பி18 நீழ) - அ+ைற. ஆரா' மல ! ெபாழி*ேல வளவிய

தளிைர'ைடய பி18யி+ நீழ*ேல; பறைவ 8ெபா- Gற - அ!பறைவ 8'
ெபாைள G=த*+; நி+ைன ேநாகி க75 எயி = அரவி+ க8ய/ ஓ

ெகௗைவ ெச3' எ+ேற+ - உ+ைன! பா / இ G = க78ய ந0ைடய
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அரவினாேல ெகா8யதாகிய ஒ /+பைத உ1டா.வைத கா75 எ+ேற+;

ெகா8யனா3! - ெகா8 ேபா+றவேள!; பிைழ! Gேற+ - தவ=ைரேய+; .ைழய)
எ+= எ5/ெகா1டா- - வத க எ+= த%விெய5/ ெகா1டா-.

விளக : வ8மல கா : விைனெதாைக; தைழ/ தாHத கா6மா. பி18 அேசாகமர. பறைவ 8ெபா- Gற க8யேதா ெகௗைவ ெச3' எ+ேற+

எ+ற/ ேமைல? ெச3'ளி) தாாினா+ ைக!ப5 எ+றத . எ5/கா75. (231 )
1397. அல>க:> .ழ: ேதாழி ய>ைகயி னைட?சி ய2
ெபால>கல ெகா8ய னாட+ க1ெபாழி க:ழி ெயா றி
கலதகி னா= ம). கவா+மிைச ெகா18 தா-

ல த/ ெபா%/ ந)லா ெண0ச ல த த+ேற.

ெபா- : ேதாழி - ேதாழியானவ-; அ ைகயி+ - அழகிய த+ ைகயினா); அ

ெபால கல 2>ெகா8ய+னா- த+ - அழகிய ெபா+னாலாகிய கல அணித

2>ெகா8 ேபா+றவளி+; அல>க: .ழ: அைட?சி - மாைலைய' .ழைல'
ெசகி; க1ெபாழி க:ழி ஒ றி - க1ணி*/ வ8' நீைர' /ைட/; அகி)

கல/ நா= அ).) கவா+ மிைசெகா18தா- - அகி) மண கல/ கம%
அ).ைல'ைடய த+ /ைடயி+ ேமேல ெகா18தா-; ெபா%/ ல த/ -

அ!ெபா%/ இர6 வி8த/; ந)லா- ெந0ச ல த/ - ப/ைமயி+ உ-ள
ெதளித/.

விளக : அல>க) - மாைல. .ழ) - Gத). ெபால>கல - ெபா+னா*ய றிய

அணிகல. ெகா8யனா- : ப/ைம. கவா+ - /ைட. (232)

1398. ப1கனி தினிய பாட ப5நர பிளகி யா>.
க1கனி தினிய காம? ெச9வி'7 காைள நீ>க

ெத1பனி யைனய க1ணீ ? ேசயிைழ தாய ெர)லா
த1பனி க! ப7ட தாமைர கா5 ேபா+றா .

ெபா- : ப1 கனி/ இனிய பாட) ப5 நர இளகி யா>. - ப1  =!ெப =
இனிய பா7ைட'ைடய ஒ*கி+ற நர பாட*ேல ெநகிHதா ேபாேல; க1
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கனித இனிய காம? ெச9வி'- - ப/ைமயி+ ெம3யிட> .ைழத இனிய காம?
ெச9வியிேல; காைள நீ>க - சீவக+ நீ>கினா+ ஆத*+; ெத1 பனி அைனய

க1ணீ ? ேசயிைழ தாய எ)லா - ெதளித பனி/ளி ேபா+ற க1ணீைர'ைடய
ப/ைமயி+ தாயெர)லா; த1பனி க!ப7ட தாமைர கா5 ேபா+றா -

.ளி த பனியினா) ெவ/ப!ெப ற தாமைர கா5ேபால க ககின .

விளக : ப1கனி/ ப5நர இனிய பாட) ப5நர என தனிதனி G75க.
க1கனி/ எ+ழி, க1 இட எ+A ெபா75. காைள : சீவக+. ேசயிைழ :

ப/ைம. தாய : ந றா' ெசவி*தாய எ+க. (233)

1399. சி)லாி? சில LHத சீற8 திவி ன றா3

)ைலய> .ழ* னா3நி+ ைலத ெகா%ந+ ேமனா7
ெசா)*' மறிவ /1ேடா ெவன.ைழ /கி ைந/
ெம)*ய) க>.) ெசா)*

றி ெறன மிழ = கி+றா-.

ெபா- : சி) அாி? சில LHத சீற8திவி+ ந றா3 - சில பர)கைள'ைடய

சில அணித சி ற8யா- ப/ைமயி+ ந றா3; )ைல அ .ழ*னா3 -

)ைல!ேபா/ அணித Gதலா3!; நி+ைல த ெகா%ந+ - நி+ ெகா>ைகயி
ேறா3த கணவ+; ேம) நா- ெசா)*' அறிவ/ உ1ேடா என - +னாளிேல

த+ பிாி6 ேதா+ற?ெசா)* நீ அறித/ உ1ேடா? எ+= வினவ; ெம)*ய.ைழ/ உகி ைந/ - ப/ைம அ/ேக75 ெநகிH/ உகி வதி; க>.)

ெசா)* = இ = என மிழ =கி+றா- - இர6 Gறிய/ இஃ/ எ+= G=கி+றா-.

விளக : சி) அாி - சிலவாகிய பர)க-. ந றா3 : திேலாதைம. க 

கட21டைம ேதா+ற )ைலய> .ழ*னா3, எ+= விளிதா-. ைல.

த)வனாகிய ெகா%ந+ எ+க. ெகா%ந+ - கணவ+. ெம)*ய) : ப/ைம. இ = இத+ைம/. (234)
ேவ=

1400. விைன.0 ெச3ெபா7 .ெவயி) ெவ0ர

நிைன/ நீ>.த லா1கட னீ>கினா

கைன/ வ15S> ேகாைதய த>கட+
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மைனக1 ைவ.த+ மா1ெபா ெடன?ெசானா+.
ெபா- : நிைன/ - த+ மைனவிைய நிைன/ வதினா:; விைன.

ெச3ெபா7. - ேபா ெதாழி:. ஈ75 ெபா7.; ெவயி) ெவ0ர -

ேகாைடயிேல ெகா8ய கா75 ெநறியிேல; நீ>.த) ஆ1 கட+ - பிாி/ ெச):த)

ஆடவ ெதாழி); நீ>கினா) - அ9வா= நீ>கினா); கைன/ வ15 உS
ேகாைதய த கட+ - ர+= வ15க- ேதைன! ப. மாைலயணித

மைனவிய ெதாழி); மா1ெபா5 மைனக1 ைவ.த) என? ெசானா+ - இற/

படாம) இ)*ேல த>கியிதலா. எ+= Gறினா+.

விளக : விைன : ஈ15! ேபா ெதாழி). ெச3ெபா- : விைனெதாைக.

ஆ1கட+ : ஆடவA.ாிய கடைம. கைன/ - ர+=. ேகாைதய - ஈ15 மகளி
எ+A ெபா75. ைவ.த) - ஈ15 ஆ றியித) எ+ப/பட நி+ற/.
இ?ெச3'7 கேதா5.

ஆ1கட+ அகற) அ/ேநா+ ெறா%.த).
மா1ெபா5 ண த மாச= திBத .

க ைட மகளி கட+. (ெப>. 3. 7 : 7 - 9).
எனவ ெப>கைத! ப.திைய ஒ! கா1க. (235)
1401. விைரெச3 தாமைர ேம)விைள யா8ய

வைரச வ+ன மம /ள வாயிA

நிைரெச3 நீல நிைன!பில ெவ+றன+

வைரெச3 ேகால மண>கமH மா பினா+.
ெபா- : வைர ெச3 ேகால மண>கமH மா பினா+ - மைலேபா+= அழகிய மண
ெபாதிய மா ைடயா+; விைரெச3 தாமைரேம) விைளயா8ய அரச அ+ன -

மண கம% தாமைரேம) விைளயா8 அரச அ+ன>க-; நிைர ெச3 நீல
அம /ள ஆயிA - திரளாகிய நீல மல களிைடேய பயி+=ளவானா:;

நிைன!பில எ+றன+ - அத நீலைத நிைனயா எ+= Gறினா+. (எ+= ப/ைம
Gறினா-)
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விளக : நீல - பரைத. தாமைர - .லமகளி . எனேவ .லமகளிைரேய இனி

Bக ேவென+றா+.(236)

1402. ெபா+வி ைளத ண ைல யா-ெசால
வி+ன ளி.ர) ேக7ட வணமா

வ+ன ளா3மகிH ெவ3/வி தாளேரா
மி+வி ைளதன ேமகைல ய).லா-.

ெபா- : ெபா+ விைளத ண ைலயா- ெசால - ேதமைல ேதா =வித

ண ைல'ைடயா- ப/ைம இ>ஙன Gற; மி+விைளதன ேமகைல அ).லா-

- ஒளிைய! பர!பிய ேமகைல அணித அ).ைல'ைடயா- ஆகிய ந றா3; இ+

அளி.ர) ேக7ட அணமா அ+னளா3 - இனிய அளிகதக .ர) நரபி+ இைச
ேக7ட அணமாைவ! ேபா+றவளாகி; மகிH6 எ3/விதா- - ப/ைமைய'

களி!பைடய? ெச3தா-.

விளக : அணமா : இைசயறிவெதா வில>.. சில அணைத! பறைவ

ெய+ப . அண ந)*ைச ேக7டா) மகி%, தீயவிைச ேக7டா) /+=

எ+ப . அண> ெகா)பவ ைகேபா) ந+= (ந . 304) எ+றா . (237)
1403. அ+ன தானவ+ றாமைர! ேபா/நீ
நி+ைன நீ>கின னீ>கல+ காதலா

னி+ன தாலவ+ Gறி ெறன?ெசானா1
ம+ன னாயி மாெப ேதவிேய.

ெபா- : ம+ன+ ஆயி மாெப ேதவி - தனபதி ம+னனி+ உயிராகிய ேபரரசி;
அவ+ அ+னதா+ - சீவக+ அ+னமாவா+; நீ தாமைர!ேபா/ - நீ தாமைர

மலராவா3; நி+ைன நீ>கின+ - அவ+ விைனேம ெசலேவ இ!ேபா/ நி+ைன!

பிாிதா+; காதலா+ நீ>கலா+ - காத:ைடயவனாைகயா) நி+ைன %க!

பிாிதானல+; அவ+ Gறி = இ+ன/ என? ெசானா- - அவ+ Gறியத+ க/
இ/ேவ எ+= ந றா3 நவி+றா-.
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விளக : நீல அம /ளவாயிA எ+பத+ கைத Gறி றில- ப/ைம

ேக7பி+ இற/ப5வ- எ+= கதி. நி+னி+ நீ>கின+ எ+= பாட. (238)

ேவ=
1404. ெசாாிபனி க ைந/ ட க ெப ற ேபாேத

பாி6= நலத வ+ேற ப>கய ம+ன ேதேபா)

வாிவைள ேதாளி ேக-வ+ வெமன வ*த ெசா)லா

றிநல பிற/ ெசா+னா ேடனிA மினிய ெசா)லா-.

ெபா- : ெசாாி பனி க ைந/ - ெப3' பனி ெவ/!த*

ெக75; ட க

ெப றேபாேத - ஞாயி= ேதா+= நிைலைமைய அைடதெபா%ேத; ப>கய

பாி6= நலத அ+ேற - தாமைர அ+= ப1பிைன'ைடயவ+ேற?;

அ+னேதேபா) - அதைன! ேபாலேவ; வாிவைள ேதாளி ேதனிA இனிய

ெசா)லா- - வாி வைளயணித ேதாளியாகிய ேதனிA இனிைமயான

ெசா)ைல'ைடயவ-; ேக-வ+ வ என வ*த ெசா)லா) - கணவ+ வவா+
எ+= தா3 Gறிய உ=திெமாழியா); திநல பிற/ ெசா+னா- - அழகிய

நலைத! ெப = ஒெமாழி Gறினா-.

விளக : ெசாாிபனி : விைனெதாைக. .த) - அழித). ட - ஞாயி=.

ப>கய - தாமைர. ேதாளி : ப/ைம. வ*தெசா) - /ணி/ைரத ெசா). (239)
1405. ந0சிைன யத ெம+= நகிA மத மாகா

த0சிைற கலாப ம0ைஞ யண>கர வ7ட ேதA

ம0சிைற க:ழ னா. மா7சிெயா+ றாA மி+ேற

வ0சA கிைனய நீேர+ வா5வ ெத+ைன ெய+றா-.
ெபா- : ந0சிைன அத எ+= நகிA அத ஆகா/ - க1Sகினிய

ேதா றதா) ந0ைச அெத+= எ1ணி நகினா: அத ஆகா/; அசிைற

கலாப ம0ைஞ அண>. அர6 அ7டேதA - அழகிய சிறகிைன' கலவைத'
உைடய மயி) வத பாைப ெகா): தைகயேதA; அ சிைற க:ழ+

ஆ. மா7சி ஒ+றாA இ+= - அழகிய சிறகிைன'ைடய கடைன!ேபால
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ெதாைலவி*தா: நிைன!பி/! பாைப அ?=/ ெபைம சிறி/
மயி:கி)ைல; ம0சA. இைனய நீேர+ வா5வ/ எ+ைன எ+றா- -

ஆ1ைம'ைடய அவA. ந0 மயி: ேபா: நீ ைம'ைடேய+ அத

கடA ேபா+ற மகளிைர!ேபால வ/வ/ யா/ பயAைடய/ எ+றா-.

விளக : அவ+ G8ய பி+ நீ>. இய)ைப தாAைடைமயா) த+ைன ந0
எ+றா-. நீக இ)லாத இ+ப தத* பிறைர அத எ+றா-. அ7ட/

எ+றா பா ப):யிைர' வ/ த+ைமைய மயி) ெகா+= அ0விதைல
உ7ெகா15; ெச3ந+றி ெகா+ற மக . (.ற-. 110) எ+றா ேபால. இதனா)

த+ Nறி+ைமைய' பிாிவி+க1 வ/ த+ைமயி+ைமைய' Gறினா-. N=

: தனியழ.. (240)
ேவ=

1406. ெபா3ைக'7 கமல த>க7 -ெளA ரச மா !ப

ெவ3யவ+ கதி க ெள+A விள>ெகாளி தடைக நீ78
ைமயி7 ேபா ைவ நீகி ம1ணக மடைத ேகால

ைபயேவ பர/ ேநாகி! பனிவைர ெந றி ேச தா+.
ெபா- : ெபா3ைக'- கமலத>க1 - எA ரச ஆ !ப - ெபா3ைககளிேல

தாமைர மலராகிய அழகிய இடதி*/ வ15க- எ+A ப-ளிெய%?சி ரச

ஆரவாாிக; கதி க- எ+A விள>. ஒளி தடைக நீ78 - கதி களாகிய விளக

ெபாதிய ஒளி'= ெப>ைகயிைன நீ78; ைமஇ- ேபா ைவ நீகி -

காாிளாகிய ேபா ைவைய எ5/வி75; ம1ணக மடைத ேகால - நிலமகளி+

ஒ!பைனைய; ைபயேவ பர/ ேநாகி - ெம)ல விழிகைள! பர!பி! பா க;

ெவ3யவ+ பனிவைர ெந றி ேச தா+ - ஞாயி= .ளி த உதயகிாியி+ க78ேல
வ/ ேச தா+.

விளக : ேநாகி - ேநாக : எ?சதிாி. நிலமக- ேகாலைத! ைபய!பரவி

மனதாேல ேநாகி எ+ப ந?சினா கினிய .
(241)

1407. ெச9வழி யாழி F= தீ0ெசாலா7 . ற ெத)லா

343

ம9வழி யரச .3தா  கரசA மவல ெம3தி

ெய9வழி யாA நா8 யிைம!பின ெத)ைல '-ேள

யி9வழி தமிென+றா னி6ளிேத  தாைன யாேன.
ெபா- : ெச9வழி யாழி+ ஊ= தீ0ெசாலா7. உ ற/ எ)லா - மகர

யாைழ!ேபால இனிைமP= ெசா)லாளாகிய ப/ைம. ேந தைத ெய)லா;
அ9வழி அரச . உ3தா . - அ நிைலயிேல அரசA. அறிவிதவ க75;

இ6ளிேத  தாைனயா+ அரசA - .திைரக- 278ய ேத ! பைடைய உைடய

அரசA; அவல எ3தி - வதி; எ9வழியாA நா8 - எ)லா ெநறியிA0 ெச+=

ேத8; இைம!பின/ எ)ைல'-ேள இ9வழி தமி+ எ+றா+ - ஒ ெநா8யளவிேல
இ>. ெகா15 வக எ+= பணிதா+.

விளக : ெச9வழியாH - ெச9வழி!ப1Sமா. தீ0ெசாலா- : ப/ைம. அரச+ ஈ15 தனபதி. இைம!பினெத)ைல - ஒ ெநா8!ெபா%தி). இ6ளி - .திைர.

தாைனயா+ : தனபதி. (242)
ேவ=

1408. மி+Aேள பிறதேதா மி+னி+ ேமதக

த+Aேள பிறதேதா வ86 தா>.

+னினா+ வடதிைச க0ெச3 ெத+பேவ

ெபா+Aேள பிறதெபா+ னைனய ெபா பினா+.
ெபா- : ெபா+Aேள பிறத ெபா+ அைனய ெபா பினா+ - ெபா+னிேல

ேதா+றிய ெபா+ைன! ேபா+ற அழகினா+ ஆகிய சீவக+; மி+Aேள பிறத/ ஓ

மி+னி+ - மி+ கிலாக அத .-ேள பிறத ஒ மி+ைன!ேபால;

ேமதகத+Aேள பிறத/ ஓ வ8வ தா>. - ெபா/வத . த.தியாகிய

த+னிடதிேல உ1டாகியெதா வ8ைவ (பிற அறியாம*க) தா+ தா>கி;

வடதிைச க ெச3/ +னினா+ - வடதிைசைய ேநாகி!ேபாக கதினா+.

விளக : விைர6. வ8வி . மி+ உவைம. இஃ/ இ) ெபா;வைம.
இதனா) Iர கமன0 Gறினாெர+ப ந?சினா கினிய . ெபா+Aேள

பிறதெபா+ - மாசக+ற ெபா+. (243)
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1409. Nகினா+ ைப>கழ னரல ெவ15கி
லாகினா னி/ணி யணித ப)கல

னீகினா ெனாமக களி நீெணறி

Pகினா Aவ6= மதியி ெனா1ைமயா+.
ெபா- : உவ6 உ= மதியி+ ஒ1ைமயா+ - % தி>கைள! ேபா+ற

கைலகைள'ைடயவA; ைப>கழ) நரல Nகினா+ - + திய கழைல ஒ*க

க78யவAமாகிய சீவக+; ெவ1/கி) இ/ணி ஆகினா+ - க8/ெச)ல
ெவ1ைமயான ஆைடைய இர15 /1டாக கிழிதணிதா+; ப)கல+

ஒமக . அளி நீகினா+ - பலவைக! 21கைள' எதி !ப7ட ஒவA.
ெகா5/! ேபாகினா+; நீ-ெநறி ஊகினா+ - நீ1ட ெநறியிேல ெச)ல

ய+றா+.

விளக : Nகினா+ : விைனயாலைண' ெபய . /கி) இ/ணி ஆகினா+ என

மா=க. க8தி ெச):த ெபா75 ெநா3தாக எ+ற/ எதி !ப7ட ஆைடைய
இர1டாக கிழிதன+ எ+ப/ க/. ஒ மக . ஓ ஏதிலA.

எ+ப/படநி+ற/. ஊகினா+ - ய+றா+. உவ6=மதி - கைலகணிரபிய
%மதி. (244)
ேவ=

1410. ேவதனா) வி5க! ப7டா

விடைலைய க15 ெசா+னா

ேரதேல ெபாி/ ெமா. மிளைம' வ86 மிஃேத

ேபாத/ ேபாய க>.)ேபாவழி க1ட /1ேட)

யாதைல! ப5/ ைமய வறியினீ> .ைரக ெவ+றா .
ெபா- : ேவதனா) வி5க!ப7டா விடைலைய க15 ெசா+னா - தனபதி

ம+னனா) ஏவ!ப7ேடா (வ8ைவ மா றி! ேபாத . ய+ற) சீவகைன க15
Gறினா ; ஏதேல ெபாி/ ஒ. - ஏதலாகிய நி+ைனேய ெபாி/ ஒ!பா+;
இளைம' வ86 இஃேத - அவAைடய இளைம! பவ வ8வ இ

த+ைமேய; ேபாத/ ேபாய க>.) - அவ+ ெவளிவத/ ெச+ற இரவிேலேய;
ேபா வழி க1ட/ உ1ேட) யா தைல!ப5/ - நீ ேபாத ெநறியிேல

அவைன க18தா) (அ9விடைத Gறினா)) யா>க- க15 ெகா-ேவா;
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ஐய! அறியி+ ஈ>. உைரக எ+றா - ஐயேன! அறிதிதா G=க எ+=

வினவின .

விளக : ேபாகி+ற இட/ யா>க- அவைன க1ட/1டாயி+ அ! ெபா%ேத
ெச+= தைல!ப5ேவ எ+= ெபா;ைர!ப ந?சினா கினிய அ/

வ=>G றா3 8த) கா1க. அ ேற), க1ட/1ேட) என6, அறியி+ என6
இைற ஒ ெபாைளேய த0ெசா க- வதனவா) எனி+, க18தா)

அ9விட0 ெச+= தைல!ப5கிேறா; ஆகேவ, அறியி+ உைரதி5க

எ+றாராத*+ பய+ கதிேய இைற வதன எ+க. இளைம' இஃேத வ86

இஃேத என? 75?ெசா)ைல ஈாிட/ ஒ75க. (245)

1411. ெந3கனி தி1ட ைவபா ென5>கணா- காத லாைன

ையயி தி>க ெள)ைல யக!பட கா1பி ாி!பா
ெபா3'ைர ய+= காணீ

ேபாமின ேபாகி B>க1

ைமயல> களி = ேவத+ ைமதA .ைரமி ென+றா+.
ெபா- : ெந3கனி/ இ1ட ஐபா) ெந5>கணா- காதலாைன - ெந3 நிைற/

க=த ஐபாைல' ெந50க1கைள' உைடயவளி+ கணவைன; ஐயி தி>க-

எ)ைல அக!பட கா1பி - ப/ தி>களி+ அளவிேல அக!பட கா1T ;

இ!பா) காணீ - இ9 ெவ)ைல.-ேள காணீ ; ெபா3 உைர அ+= - யா+

G=வ/ ெபா3ெமாழி ய+=; ேபாமி+ - ஆகேவ, இனி திபி? ெச):மி+;
ேபாகி B>க- ைமய)அ களி = ேவத+ ைமதA. உைரமி+ எ+றா+ -

ெச+= B>க-, மயக ற களி ைற'ைடய ேவதA. அவ+ ைமதA.

உைர!Tராக எ+றா+.

விளக : ஏவலாள , Bேபா+ற ஒவ+ எ+ேற Gறினாராக, இவ+,
ெந5>கணா- காதலாைன என6, ேவதA. ைமதA. என6
கணிெயாவ+ G=வ/ேபால Gறினா+, தா+G= ெமாழி உ1ைமெயன
அவ க;ண /ேபா3 G=த .. ஐயி தி>க- எ)ைல அக!பட எ+ற/,

பதாகிய எ)ைல.-ேள ஒ தி>க- .ைறய எ+றவா=. எனேவ. ஒ+பதா

தி>களாயி = எ+ப ந?சினா கினிய . ேபாமின : அ : அைச. (246)
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