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பதிைர

திகாபைட ல, ரா.சாஹி தி. எ. ைவயாாி பிைளயவ க
உைர! சமாஜ பதிகளாக 1933, 1934, 1936- ஆ12களி3 ெவளிவ%தன.

இேபா, இர1டாயிர பிரதிக நா"கா பதிபாக இ" ெவளிவகி"றன.
இவைற! ைசவ மக ந"6 பய"ப2$,மா கெபமா" திவ7கைள
வ8$,கி"ேற".
சமாஜ ஆ12 விழா

இ:ஙன தி<ெச:ேகா2
-----------------

க. அர:கசாமி ! 25-12-1948

காாியதாிசி, ைசவ சி$தா%த மகா சமாஜ

வரலா

ஒ மைல<சார>3, ஒ தடாக கைரயி>%த ஓ ஆலமா$ தி"கீ@ நகீர

சிவAைஜ ெச*,ெகா17%தெபா8,, மா$தி >%த ஒ ப8$த இைலயி"

ஒபாதி த1ணீாிB, மெறா பாதி கைரயிBமாக வி8%தன. உடேன நீாி3

வி8%த ஒபாதி, மீ" வ7வ, ற$ேத வி8%த மெறா பாதி, பறைவ வ7வ

ெப, பறைவ மீைன இ8$,ெகா17க, நகீர இகா+சியி3 க$ைத<

3

ெசB$தினதா3 சிவAைஜ6 ப:க உ1டாயி. அத6 " இ.வா

சிவAைஜயி3 வ8விய 999 ேபைர ஒ 6ைகயி3 அைட$, ஆயிர$ைத நிரப

இ"C ஒவ ேவ12 ெமன கா$தி%த ஒ Aத, நகீரைர! ெகா12ேபா*

அைட$,, தன, நியமப7 இ.வாயிர ேபைர! உ1Dவத6 " நீராட

ேபாயி. அேபா, அ,வைர உண) ெப பிைழ$தி%த 999 ேப, நகீர

வைகயா3 தா:க இறக ேவ17 ேநாி+டைத அவ6$ ெதாிவி$,

அ8தா க. அ.வ8ைகைய ேக+ட நகீர , அவ க நிைல6 இர:கி$

திகாபைட எ"C இபா+ைட பா7னா . உடேன ககட)
அவ க எதிாி3 ேதா"றி எ3ேலாைர! 6ைகயி>%, ெவளிப2$தி
காபாறினா .
----------

சிவமய
தி<சிறபல
நகீரேதவ நாயனா அளிய திகாபைட

ல,
ல, ராசாஹி தி.
தி. எ#.
எ#. ைவயாாி பி$ைளயவக$ உைர&
1. திபர'()ற
உலக உவப வல" ஏ  திாித
பல க@ ஞாயி கட3க1 டாஅ:6
ஓ அற இைம6 ேச1விள:6 அவி ஒளி
உந $ தா:கிய மத"உைட ேநா"தா
ெசந $ ேத*$த ெச3உற@ தடைக

5

இபட ெபா,ளிய பராைர மராஅ$,

10

மஇ3 கபி" வா Gத3 கணவ"
கா ேகா க%த கம H3 மாமைழ
வாேபா@ விIபி" வஉைற சிதறி$
தைலெபய3 தைலஇய த1ந: கான$,
உ A% த1தா ரJ மா பின"

உைர :- (1- 6) உலக$திBள உயிாின:கெள3லா மகி8 ப7யாக எ8%,
மகாேமைவ வலமாம< Iறிவ, பல க@கி"ற Hாிய" கட>ட$ேத

ேதா"றினா ேபால, நீசமி"றி எேபா, ெந2%Kர ெச" விள:6 ஒளிைய

உைடயவ" க". (Hாிய" ற இைள ெக26மா ேபால$ த"ைன

மன$தா3 ேநா6வார, அகவிைள (= மல$ைத) க" எளிதி3 ெக2$,
வி2கிறா". உதய Hாியைன ேநா6வா6 கட>" நீல Hாியன,
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ெசைம! ேதா"வ, ேபால, கைன ேநா6வா6 மயி>" நீல

அவன, திேமனி< ெசைம! ேதா".) அவன, அழ6 வ>ைம!ள
திவ7க வ%தைட% ேதா கJைடய தீவிைனைய! அறியாைமைய! ேபாகி
அவ கைள கா6. அவCைடய திகர:க இ7ைய ேபால பைகவைர
அழிக வ3லன அவ" 6றமற கபிைன! ஒளி ெபா%திய
ெநறியிைன!ைடய ெத*வயாைனயி" கணவ".
(7-11) கட>ேல நீைர க%, ெகா1ட H3தி %த க ேமக, HாியC ச%திரC

இைள நீ6 ஆகாய$ேத நி", ெப%,ளிகைள< சிதறி கா கால$, த3

மைழைய ெபாழி%த 6ளி %த மண ெபா%திய கா+7ேல, இ மி6ப7யாக$

தைழ$ேதா:கிய ப$த அ7பாக$ைத!ைடய ெவ1கடபின, Aவா3,

ேதேபால< ெச*யப+ட 6ளி %த உ1ட Aமாைலக அவன, மா பி3
அைச%, ெகா176.
-------

மா3வைர நிவ%த ேச1உய ெவபி3
கி1கிணி கைவ இய ஒ1ெச சீற7
கைணகா3 வா:கிய GIபி" பைண$ேதா
ேகாப$, அ"ன ேதாயா A%,கி3

15

,ைணேயா ஆ*%த இைணஈ ஓதி<

20

ப3காI நிைர$த சி3கா@ அ363
ைகைன%, இயறா கவி"ெப வனபி"
நாவெலா2 ெபயாிய ெபாலைன அவி இைழ<
ேச1 இக%, விள:6 ெசயி தீ ேமனி$
ெச:கா3 ெவ+சி< சீறித@ இைடஇ2
ைப%தா 6வைள$ K இத@ கிளி$
ெத*வ உ$திெயா2 வலாி வயி"ைவ$,$

(12, 40, 41, 13-19) ெபாிய :கி3க ஓ:கி வள ஆகாய$ைத அளா)கி"ற

மைலயிேல!ள ேசாைலயி3, ெத*வ$த"ைமயா3 அ<ச$ைத விைளவிகி"ற

ெத*வ ெப1க பல:M7, அழ6 விள:6கி"ற மைலயிடெம3லா, எதிெரா>

எ8ப7யாக பா7யா2வ . கி1கிணி H@%த ஒளி ெபா%திய சிவ%த சிறிய

பாத:கைள!, திர1ட கா3கைள!, வைள%, ஒ2:கிய இைடைய!

உைடயவ க இெப1க. இவ கJைடய ேதாக :கிைல ேபா"றி6;
இவ கள, A%,கி3 இ%திரேகாப A<சியி" நிற$ைதேபால இய3பாக<

சிவ%தி6; அ, சாய%ேதா*க ெபறத". பல மணிக ேகா$த ஏ8 வட:க
ெகா1ட ேமகைலைய இவ க அைரயி3 அணி%திபா க. இயைகயாகேவ
இவ க மி6%த அழ6ைடயவ க. இ.வித அழைக< ெசயைகயி3 ேதா"ற<
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ெச*வ, அாி,. இவ களணி%த ஒளிமிக ஆபரண:க சாAநதெம"ற ெபா"னா3
ெச*யப+டைவ. இவ க ேமனி 6றமற, ; ெந2%Kர$ைத கட%, ெச3B

கா%திைய!ைடய,.
----

திலக ைதஇய ேதகம@ திGத3

மகா ப6வா* தாழய1 D$,$

25

இைண பிைணய3 வைள இ$ ,ைண$தக

30

6விகி@ இளைல ெகா+7 விாிமல

35

,வர 7$த ,க அ <சி
ெப%த1 ச1பக ெசாீஇ க தக+2
உைளA மதி" ஒ இண அ+7
கிைளகவி" எ8த கீ@நீ < ெச.வ

வ1கா, நிைற%த பி17 ஒ1தளி
G1A1 ஆக திைளப$ தி1கா@
ந 6ற2 உாிNசிய A:ேக@$ ேத*ைவ
ேதகம@ ம, இண க2ப ேகா:கி"

ேவ:ைக G1தா, அபி கா1வர
ெவளி 6றி கிJ ெதறியா
ேகாழி ஓ:கிய ெவ" அ2 விறெகா7
வாழிய ெபாி, எ" ஏ$தி பலட"
--------

(20-39) இவ க+6$ ,ைண ெச*! ேதாழி ெப1க, ேகாதி வகி %த ஒ$த

Gனிகைள! பளபளைப! உைடய இவ கள, M%த>ேல, சிவ%த

காகைள!ைடய சிறிய ெவ+சி Aகளி" இத@கைள வி2Aவாக$ Kவி, அத6

ந2ேவ பI காபிைன!ைடய 6வைள Aவி" மாசற இத@கைள கிளியி+2
7ப ; சீேதவி ெய"C தைலயாபரண$ைத! வலாி வ7வாக< ெச*த

தைலயாபரண$ைத! ைவ$த6ாிய இட$ேத ைவப ; திலக மி+ட மண:கம8

இவ கள, அழகிய ெநறியிேல Iறாமீனி" திற%த வா*ேபால< ெச*த ஆபரண
த:6ப7 அல:காிப : ந"றாக 7$த இவா, மாசற ெகா1ைடயிேல ெபாிய

6ளி %த ச1பக Aைவ< ெச6வ ; காிய றவித@கைள! பNI Gனி ேபா"ற

ேம பக$ைத!ைடய AகJள மதி" ஒளி ெபா%திய A:ெகா$,கைள
அத"ேமேல இ+2ைவப , நீ கீ8ள பசிய கிைளயினி" ேமேல எ8%,

ேதா"கி"ற சிவ%த அகைள< ேச $, க+7ய மாைலைய அத" ேமேல

வைளவாக< H+2வ ; அேசாக மர$தி" ஒளி ெபா%திய தளி கைள ஒேர அளவாக$
தி$தி இவ கள, வளைம ெபா%திய காதிேல இ+2 நிைற$திப . G+ப
ேவைலைய!ைடய ஆபரண:கைள அணி%த இவ கள, மா பிட$ேத அ$ தளி க

6

அைச%, ெகா176. தி1ணிய ைவர$ைத!ைடய வாசைனமிக
ச%தனைர$த ந"னிறள 6ழைப மண OI மத Aைவ அபினாெலாப$
தம, அழகிய மா பி3 இவ க அபியிப ; விாி%த மலைர!ைடய ேவ:ைகயி"

G1ணிய மகர%த$ைத! அத"ேமேல அவ ; விளா மர$தின, சிறிய தளிைர

கிளி அழ6ெபற ஒவ ேமெலாவ ெதறி$, விைளயா2வ ; "வNசி யா, எதி

நி" ெகா3Bகி"ற ெவறிைய!ைடய ேகாழிெகா7 ெந2:கால வா@வதாக''
எ" Mறி வா@$,வ .
----------

சீ திக@ சிலபக சிலப பா7<
H அர மகளி ஆ2 ேசாைல
ம%தி! அறியா மர"பயி3 அ2க$,<
I சா< Iட A: கா%த
ெப%த1 க1ணி மிைல%த ெச"னிய"

பா தி பனிகட3 கல:க உ6<

45

ெபைல அைல6 காதி" பிண ேமா+2

50

ெவ" அ2 விறகள பா7$ேதா ெபயரா

55

மாத3 த7%த ம இ3 ெகாற$,

60

H த3 த7%த Iட இைல ெந2ேவ3
உலறிய க,பி" பிற@ப3 ேப@வா*<
Iழ3விழி பI:க1 H $த ேநாகி"
கழ3க1 Mைகெயா2 க2பா K:க

உெக8 ெசலவி" அNIவ ேப*மக
6தி ஆ7ய M உகி  ெகா2விர3
க1ெதா+2 உ1ட கழிைட க%தைல
ஒ1ெதா7$ தடைகயி" ஏ%திெவவர
நிண தி" வாய ,ண:ைக K:க
இேப உவி" ஒேப யாைக
அேவ வைகயி" அNIவர ம17
அ)ண ந3வல அட:க கவி@ இண

-------

(42-44) இ$தைகய சிறவா*%த ேசாைலைய!ைடய மைல< சாிவிேல, 6ர:6கJ:

Mட ஏறி அறியாதப7 மர:க அட %, ெந:கியி6. அ.விட$ேத கா%த
Aக A$தி6. அைவகைள வ12க ெமா*பதி3ைல. ஒளி OIகி"ற அ
கா% தளி" Aகளாலாகிய ெபாிய 6ளி %த மாைலயான, க" தி 7யிேல
விள:கி ெகா176.

(45, 46, 57-60) விள:6கி"ற இைல வ7வான Gனிைய !ைடய (கன,) நீ1ட
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ேவலா!த, நில$திேல பழைமயாக )ள 6ளி %த கடB நிைல 6ைல!ப7
அதCேள 6%,, அ:ேக ஒளி$,ெகா17%த Hரப"மைன இMறாக

பிள%த,. 6திைர$ தைல! மனித உடBமாகிய இர12 ெபாிய வ7வ:கJ
ஒ"றாயைம%த அ<Hரப"மCைடய சாீர உடேன அப+2 ேவ ேவறாக$
,17$, ேபாயி. கவி@%, ெதா:6 A: ெகா$,கைள!ைடய மாமரமாக

அவ" மாறி நி"றா". அ<ச ேதா"ற ேபாாிேல ம17<ெச", அ)ண க+6
ந3ெவறிேய இ3லாம ேபா6ப7, க" அவைன ெகா"றா".

(47-56) அேபா கள$தி3 வ%, M7ய ெப1 ேப*க கா*%த மயிைர !ைடயன;
ஒ8:கற ப3 வாிைசைய! ெபாிய வாைய! உைடயன ; Iழ3கி"ற

விழிகைள!, ஊ" வ7வதா3 பIைமயான க1கைள!, ெகா2 பா ைவைய!
உைடயன : பி,:கிய க1Dைடய ஆ%ைத! க2 பா ெதா:கி கிடக,
ெபாிய மா ைப அைலகி"ற கா,கைள! உைடயன. அைவ, இர$த$ைத
அைள%த, Mாிய நகைடய, வைள%த, த விர3களினாேல, இற%, ப+ட

அ.வ)ண கJைடய ைட நாற மிக OIகி"ற ெபாிய தைலகளிBள

க1கைள$ ேதா17 சி$,, அ$தைலகைள, ஒளிய வைளகைள யணி%த

தைடய அக"ற ைககளிேல எ%தி, நிண$ைத$ தி" ெகா176

வா*கைள!ைடயனவாக, அ<ச% ேதா"ற க" வNசியா, அ)ண களி" எதிேர

நி" அவ கைள ெகா"ற ெவறி கள$ைத பா7$ தம, ேதாகைள யைச$,$
,ண:ைக M$தா7ன.
-----

எ*யாந3 இைச< ெச.ேவ3 ேசஎ*
ேசவ7 பட ெசம3 உளெமா2
நலாி ெகாைக லாி%, உைற!
ெசல) நீ நய%தைன ஆயி" பல)ட"
ந"ன ெநNச$, இ"நைச வா*ப

65

திO றி%த தீ, தீ நியம$,

70

க1ேபா3 மல %த காம Iைனமல

75

இ"ேன ெபதிநீ "னிய விைனேய ெச
க" எ2$த ேச1உய ெந2:ெகா7
வாிைன ப%ெதா2 பாைவ K:க
ெபாந $ ேத*$த ேபா அ வாயி3
மாட ம> மகி3 Mட 6டவயி"
இ ேச அக3வய3 விாி%,வா* அவி@%த
 தா தாமைர$ ,Nசி ைவகைற
ககம@ ெந*த3 ஊதி எ3பட

8

அசிைற வ17" அாிகண ஒ>6

-------

6" அம %, உைறதB உாிய" ; அதா அ" ,

(60-77) இ$தைகய 6றமற ெவறியிைன! ஒவராB அள%தறிய

ெவா1ணாத ந3ல கழிைன!, இர$த கைறயா சிவ%த ேவலா!த$ைத!

உைடயவ" க". அவCைடய தி)7ைய நிைனகி"ற, ந"ைம ெபா%திய

ெகாைக!ைடய சிற%த உள$ேதா2 ெம*Nஞான$தா3 விபி$ த:6தைல
ேவ17, நீ அவனிட ேபாதைல விபிைனயாயி", ந6ண:க பல)

ேசதலா3 ந"ைம ெபா%திய ெநNச$திேல உ1டான உ" இனிய விபமான,

ைகM2ப7. நீ கதிய ெசயைல இெபா8ேத ேமெகாவா*. அைத ெபத6,
அவ" எ:ேக உள" எ"னி3 திபர:6"றிேல ெநNசார விபி
அம %தி$தB உாிய". ேபாாி3 ெவறி 6றியாக விபி$ Kகிய வாCற

ஓ:கி நீ1ட ெகா7ைய!, வாி%, க+7ய [*]ப%, பாைவ! பயன

கிட6ப7 பைகவ கைள அழி$,வி+டப7யினாேல ேபா $ெதாழி3 அாிதாகிவி+ட
வாயிைல!, திமக Oறி6 6றமற கைட Oதிைய!, மாட:க மிக
ெதகைள! ைடய ம,ைர6 ேமேக !ள, இ$ திபர:6"ற. அழகிய
சிற6கைள!ைடய வ17" அழகான திரக, கNேச நிைற%த அக"ற
வய3களிேல 6 அவி@%, மல %த  ெசறி%த த12கைள!ைடய

தாமைரகளிேல இரா*ேபா, உற:கி, வி7யகால$திேல ேத" மணகி"ற ெந*த

Aைவ Qதி, Hாிய" ேதா"றிய)ட" க1கைளேபா3 மல அழகிய Iைன

Aகளிேல ெச" ாீ:கார ெச*கி"ற வள$திைன!ைடய, இ,. க" இ:ேக

இப, ம"றி,
-----------

[*] பைகவைர மகளி ேகால Aண<ெச*,, வாயி>ேல இ$தி, அ:ேக அவ

விைளயா2தகாக Rலா3 ெச*யப+ட ப%, ெபாைம! ெதா:கவி+2
ைவப . இேபா, பைகவாி"ைமயா3 அப%, த>யன பயன கிட%தன.
----------

2. தி+சீரைலவா,
ைவ%Gதி ெபாத வ2 ஆ@ வாிGத3
வாடா மாைல ஓைடெயா2 ,ய3வர

ப2மணி இர+2 ம:கி" க2நைட

Mற$, அ"ன மாற ெமா*பி"
கா3கிள %, அ"ன ேவழ ேம3 ெகா12
ஐேவ உவி" ெச*விைன றிய

80

9

7ெயா2 விள:கிய ர1மி6 திமணி

மி"உற@ இைமபி3 ெச"னி ெபாப

நைகதா@ ,ய3வTஉ வைக அைம ெபால6ைழ
ேச1விள:6 இயைக வா1மதி கைவஇ
அகலா மீனி" அவி வன இைமப$

85

--

(124, 125, 78-88) ந"மக க@%த ந"ைம ஓ:கிய உய %த சிறைப!

கைழ!ைடய தி<ெச%K எ"C பதியிேல எ8%தளி இ$தைல!
(க") தன, நிைலெபற த"ைமயாக உைடயவ". தா@%, கிட6 மணிக

மாறிமாறி ஒ>கி"ற பக:கைள!, ேவகமான நைடைய!, Mவன, வ>ைய
ஒ$, பிறரா3 த2$தகாிய வ>யிைன!, கா எ8%தைத ேபால)ள

ேவக$ைத!ைடய யாைனயி" ேமேல, Mாிய ,னி!ைடய ேதா+7 ( = அ:6ச )

ெவ+7ன வ2வ8%திய ளிைய!ைடய அத" ம$தக$ேத ெபா"னாி மாைல!
ப+ட கிட%, அைச!ப7, அவ" ஆ:6 ஏறி இப". ஐ%,வைக

!கைள!, நிரபிய ேவைலபா+ைட!ைடய கிாீட$திேல, ெவ.ேவ

நிற:கேளா2 விள:6கி"ற அழகிய மணிக மி"னைல ேபால ஒளிவி+2 அவன,
சிரைச அழ6 ப2$,. ெந2%Kர பிரகாசி6 இயைகைய!ைடய

ெவ1மதிைய< H@%,, அைத வி+2 நீ:காத நU$திர:கைளேபால, ஒளி நிரபி
வைகயா யைம%த ெபா61டல:க அவ" கா,களி3 அைச%, ஒளி வி+2
விள:6.
----

தா) இ3 ெகாைக$ த ெதாழி3 7மா

மன" ேந  எ8த வா நிற கேன

மாஇ ஞால ம இ"றி விள:க

90

ப3கதி விாி%த" ஒக, ஒக

ஆ வல ஏ$த அம %, இனி, ஒ8கி

காத>" உவ%, வர ெகா2$த"ேற, ஒக

ம%திர விதியி" மரளி வழாஅ

அ%தண ேவவி ஓ 6 ேம, ஒக

95

எNசிய ெபாகைள ஏஉற நா7$

தி:க ேபால$ திைசவிள6ேம, ஒக
ெசந $ ேத*$,< ெச3சம கி

க)ெகா ெநNசெமா2 களேவ+ட"ேற, ஒ

6றவ மடமக ெகா7 ேபா3 GIபி" [க
மடவர3 வளிெயா2 நைக அம %த"ேற ஆ:6 அ

100

10

-----

வி கC ைறநவி" ஒ8க>"

(89-103) வ$த:கைள ெபா+ப2$தாத ெகாைகேயா2 தம, தவ$ ெதாழிைல

7கி"றவ கJைடய மன$திேல ெபா%தி, கா%திமிக அவன, திக:க

ேதா". அக:கJ ஒ", இ மிக இேபலகான, மாI சிறி,

மி3லா, விள:6ப7யாக பல கிரண:கைள$ ேதாவி6 ; ஒ க,

அ"ப க ,திக, அவ க+கிண:கி இனிதாக$ ேதா"றி, அவ பாBள காதலாேல
மகி@%,, அ"ேபா2 உர:ெகா26; ஒ க, ம%திர$ைத!ைடய ேவத

ைறயினி" வ8வாத அ%தண கJைடய யாக:களி3 இைடQ வாராதப7
ேநாக ெசB$, ; ஒ க, மக அறிவிC அகபடா, எNசி நி"ற

ெபாகைள ெய3லா உலக இ"ப7யாக உண $தி கைலநிரபிய
ச%திர" ேபால$ திைசகைள ெய3லா விளகி ெகா176 ; ஒ க,

பைகவ கைள யழி$, அவ க பிற ேம ெச*! ேபாைர ெக2$,$ தீராத

ேகாப: ெகா1ட ெநNச$ேதா2 ேபா கள$ைத வி; ஒ க ெகா7 ேபா"ற
இைடைய !ைடயவளா! 6றவர, இள ெப1ணா!ள வளிேயா2
மகி@<சிைய நா7யி6. இப7 அவCைடய ஆக:கJ அ.வவறி6ாிய
ெதாழி3கைள ைறபட< ெச*,வவன.
------

ஆர தா@%த அபக+2 மா பி3

ெசெபாறி வா:கிய ெமா*பி3 Iட வி2

வ1க@ நிைற%, வசி%,வா:6 நிமி ேதா
வி1ெசல3 மரபி" ஐய 6 ஏ%திய,

105

ஒைக ; உக ேச $திய, ஒைக ;

நல ெப க>:க$, 6ற:கி"மிைச அைச இய, ஒைக ;

அ:6ச கடாவ ஒைக ; இைக

ஐயி வ+டெமா2 எஃ6 வல திாிப ; ஒைக

110

மா ெபா2 விள:க ; ஒைக

தாெரா2 ெபா>ய ; ஒைக

கீ@O@ ெதா7ெயா2 மீமிைச ெகா+ப; ஒைக

பா2 இ" ப2மணி இர+ட ; ஒைக

நீ3கிற விIபி" ம>,ளி ெபாழிய ; ஒைக

வா" அர மகளி 6 வ,ைவ H+ட ; ஆ:6 அ

----------

115

11

(104-118) மாைல தா@%, கிட6 அழகிய ெபைம ெபா%திய அவன,

மா பிBள உ$தம லUணமாகிய ேரைகக அவCைடய ேதாக வைர
நீ176. அ%த$ ேதாக மிக வ>ைம !ைடயனவா* ஒளி ெபா%தி க@

நிைற%, வைள%, நிமி %, மி6. அவ" ைககளி3 ஒ", ஆகாய$திேல

ெச3Bகி"ற ஒ8க$திைன!ைடய [$]ெத*வ இ7கJ6 பா,காவலாக

ஏ%திய, ; ஒ ைக இ2பிேல ைவ$த,, ஒ ைக, அழகிய ஆைட யணி%த

ெதாைடயி" ேமேல கிடப, ; ஒ ைக, அ:6ச$ைத பி7$,< ெசB$,வ, ;

இர12 ைகக, அதிசயமான காிய ேகடக$ைத! ேவலா!த$ைத! Iழறி

ெகா17பன ; ஒ ைக, மா பிேல த:கி விள:6வ,; ஒ ைக, மாைலேயா2

அழ6 ெபற$ ேதா"வ, ; ஒ ைக, உய $தப+ட தா3 ந8வி$ தா@கி"ற

ெதா7ேயா2 ேமேல Iழ" ெகா17 ப, ; ஒ ைக, இனிய ஓைசைய!ைடய

ஒ>கி"ற மணிைய மாறி மாறி ஒ>க< ெச*வ, ; ஒ ைக , நீல நிற$ைத!ைடய

ேமக$தி>%, நிரபிய நீ $,ளிகைள ெபாழிய< ெச*வ, ; ஒ ைக, ெத*வ
ெப1கJ6 மண மாைலைய< H+2வ,. இ.வா ப"னிர12 ைககJ
த$தம6ாிய ைறயிேல ெதாழி3 ெச*வனவா!ளன.
[$] Hாியன, 8 ெவப உயி களா ெபாக 7யாத ெதனகதி,

Hாியேனா2 Iறி வ%, தம, அளினா3 அ.ெவ ப$ைத< சில னிவ க
6ைறகி"றனெர"ப, பைழய வரலா.
------

ப"னி ைக! பாபட இயறி
அ%தர ப3>ய கற:க$ தி1கா@

வயி எ8%, இைசப வா3வைள ஞால

120

அைலவா*< ேசறB நிைல இ ப1ேப ; அதா அ",

125

உர தைல ெகா1ட உ இ7 ரசெமா2
ப3ெபாறி மNைஞ ெவ3ெகா7 அகவ
விI அறாக விைரெசல3 "னி
உலக க@%த ஓ:6ப வி8<சீ
-----

(119-123, 125) ஆகாய ,%,பி ஒ>$, ெகா17க, தி1ணிய ைவர பா*%த

ஊ, ெகாக சதிக, ெவ1ைமயான ச:6க ழ:க, வ>ைமைய$

த"னிட$திேல ெகா1ட இ7ேயறிைன ேபா"ற ரச$ேதா2, பல ளிகைள!ைடய மயிலான, அவCைடய ெவறி ெகா7யிேல யி%, ஒ>$,

12

ெகா17க, ஆகாய வழியாக விைரவா*< ெச3Bதைல ேமெகா12 அவ"
இ:ேக (தி<ெச%Kாிேல) வ%, த:6வா". அ,)ம"றி,

3. திஆவின)(.
சீைர ைதஇய உ2ைகய சீெரா2
வலாி ைர! வா3நைர 7யின
மாI அற இைம6 உவின மானி"
உாிைவ ைதஇய ஊ"ெக2 மா பி"

எ" எ8%, இய:6 யாைகய ந"பக3

130

க2சின க7%த கா+சிய இ2ைப

135

பலஉட" கழி%த உ17ய இகெலா2
ெசற நீகிய மன$தின யாவ,
கேறா அறியா அறிவின கேறா 6$
தாவர ஆகிய தைலைமய காமெமா2

யாவ, அறியா இய3பின ேமவர$
,னி இ3 கா+சி னிவ "க

-----

(137, 126-- 136) அவ கJ ெவபி3லாத அறிைவ!ைடய னிவ க

விப$ேதா2 M7 "ேன ெச"றா க. அவ க மர)ாிைய$ ைத$, உைடயாக
அணி%தவ க ; வலாி< ச:ைக ஒ$ததா* அழகா* 7கப+ட ெவ1ைமயான

நைர7ைய !ைடயவ க ; அ8கி"றி விள:6 ேமனிைய!ைடயவ க ; மா"

ேதாைல ேபா $, ெகா17கிற தைசயற மா ைப !ைடயவ க ; எBக

ேமேல எ8%, ேதா" சாீர$ைத !ைடயவ க : பல நா+க கழி%தபி"

உ1D இய3ைப !ைடயவ க ; பைக! ேகாப நீ:கிய மன$ைத-

!ைடயவ க ; எ3லாவைற! கண %ேதா:Mட அறிய 7யாதப7!ள

அறிைவ!ைடயவ க ; கறவ க+ெக3லா எ3ைலயா-யிகி"ற தைலைமைய
!ைடயவ க ; காம$ைத! க2N சின$ைத! நீகின அறிவாள க ;
மனவ$த எ"பைத< சிறி, அறியாத த"ைமைய !ைடயவ க.

(175, 176, 164-168, 173, 174) க", வ$தமி3லாத அ+ கபிைன!ைடய
ெத*வயாைன!ட" ஆவின"67 எ"C திபதியிேல சிலநா இ$தB

உாிய". தாமைரயி பிற%தவனா!, ேக73லாத கால$ைத !ைடயவனா!ள

[*]நா"க" காரணமாக, உற 6ைறயான, தீெபா+2, திமா3 த>ேயா ,

பக3ேபால$ ெதளிவாக மயகமறிகி"ற அறிைவ!ைட யவரா!

13

நா3வைகயான இயைகைய !ைடயவரா! உள ப$, " ேதவ -

கேளா2, பதிென+2 வைகயான உய நிைலைய ெபற கண:கேளா2 அ%தர

மா கமாக வ%தா க.

[*] க கட) அIரைர அழி$, இ%திர" மக ெத*வயாைனைய மண%த

ெபா8, த ைகயிBள ேவலா!த$ைத ேநாகி ''நம6 எ3லா த%த, இ.ேவ3 ''
எ" Mறினா . அேபா, அேக யி%த பிரம" "இ.ேவB6 இெபைம

எ"னா3 வ%தேத '' எ"றா". உடேன க "ந ைகேவB6 சதி ெகா2பவ"
நீயா? '' எ" ேகாபி$, "இ:ஙன: Mறிய நீ Aேலாக$, ேபா'' எ" சபி$தா .
இ<சாப$ைத நீ6 ெபா+2$ திமா3 த>ேயா இ.)லக$,6 வ%தன
எ"ப, பைழய வரலா.
------------

ைகக%, அ"ன மாI இ3 Kஉைட
ைகவா* அவி@%த தைகH@ ஆக$,<

ெசவிேந  ைவ$த ெச*) திவவி"

140

ந3யா@ நவி"ற நய"உைட ெநNசி"
ெம3ெமாழி ேமவல இ"நர உளா
ேநா* இ" இய"ற யாைகய மாவி"
அவி தளி ைர! ேமனிய அவி ெதா

ெபா"உைர க26 திதைலய இ"நைக

பம தா:கிய பணி%, ஏ%, அ363
மாI இ3 மகளிெரா2 ம இ"றி விள:க

145

----------

(138-147) அேபா,, அ" நிைற%த ெநNைச! ெம"ைமயான ெமாழிைய-

!ைடய க%தவ க இனிய யாைழ வாசி$,< ெச"றா க. ைகையேபால

G1ணியதா! மாசறதா!ள Kய உைடைய இவ க தாி$தவ க ; அ

மல %த மாைலைய மா பிேல அணி%தவ க. ெசவியினாேல Iதிைய அள%,
அைம$த நரகைள! வா க+7ைன! உைடய, அவ கJைடய யா@.
இக%தவ கேளா2 இவ கள, ெப17 விள:கி$ ேதா" றினா க. அவ க
ேநாயி"றி அைம%த சாீர$ைத !ைடயவ க ; விள:6கி"ற மா%தளிைர ேபா"ற

நிற$ைத !ைடயவ க ; ெபா"Cைர விள:6வைத ேபா"ற அ7வயி வாிகைள

!ைட யவ க ; க1Dகினிய ஒளிேயா2 M7ய பதிென1ேகாைவ ேமகைலைய

யணி%த அைரைய !ைடயவ க ; மாசறவ க.
-------

க2ெவா2 ஒ2:கிய Kஉைட வா3 எயி

14

அழ3 என உயி 6 அNIவ க2%திற3

பாபட ைட6 ப3வாி ெகா2Nசிைற

150

Rப$, அ2கிய நா+ட$, Rப3

155

நாெப% ெத*வ$, ந3நக நிைல இய

160

 அணி நீெகா7< ெச3வC ெவஏ
வலவயி" உயாிய பல க@ திணிேதா
உைம அம %, விள:6 இைமயா க1
எயி3 கிய ர1மி6 ெச3வC

ேவவி றிய ெவ" அ2 ெகாற$,
ஈ இர12 ஏ%திய மபி" எழி3 நைட$
தா@ெப% தடைக உய $த யாைன
எ$த ஏறிய திகிள ெச3வC

------

உலக கா6 ஒ"ாி ெகாைக
பல க@ வ தைலவ ஆக
ஏ ஞால த"னி3 ேதா"றி$
தாமைர பய%த தா) இ3 ஊழி

(148-159) அவ கJ, விஷ த:கியிகிற ,ைளைய !ைடய ெவ1ைமயான

ந<I பகைள!, ெநேபால <I வி+2 யாவ6 பய1டா6ப7

வகி"ற ெகா7ய வ>ைம யிைன! உைடய பாக அழி!ப7, ைடகி"ற

பல வாிகைள !ைடய வைள%த சிற6கேளா2 M7ய கடைன, நீ1ட ெசா7யாக

ெகா1டவ" திமா3. ெவ1ணிறமான ாிஷப$ைத வலபக$ திேல ெகா7யாக

உய $தினவனா!, பல க@கி"ற வ>ைம மிக ேதாைள !ைடயவனா!,

உமாேதவி ஒ பக$திேல O றிக விள:6பவனா!, இைமயாத க1கைள
!ைடயவனா!, திாிர:கைள! அழி$த மி6%த வ>ைமைய !ைடயவனா!
இபவ" உ$திர". ஆயிர க1கைள !ைடயவனா!, R யாக:கைள<

ெச*, 7$தவனா!, அதனா3 பைகவ கைள ெவ" ெகா3கி"ற ெவறிைய

!ைடயவனா!, நா"6 ெகாகேளா2 ெப% ேதாற$ேதா2 M7ய

நைடேயா2 உயர$ Kகிய நீ1ட ெபாிய ,பிைகேயா2 M7ய (ஐராவத
எ"C) யாைனயி" பிடாியிேல ஏறியவனா!, ெச3வ மி6%தவனா!
இபவ" இ%திர".

(160-163) இ.வா இவ க உட" வர, திமாB உ$திரC, இ%திரC,

நா"6 ெப% ெத*வ:களாகிய தி6 பாலக கைள !ைடய,, பல ந"னக கைள

நிைலயாக )ைடய,, உயி கைள கா6 ஒேர ெகாைகைய!ைடய பல

15

க@கி"ற திாி $திகJ தைலவராக இ$த>னாேல இ"கி"ற,, ஆன
இAமியிேல ேதா"றினா க.

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

நா" க ஒவ I+7 கா1வா

165

வளிகிள %, அ"ன ெசலவின வளி இைட

170

தா) இ3 ெகாைக மட%ைதெயா2 சி3நா

175

பக>3 ேதா" இக3 இ3 கா+சி
நா3 ேவ இயைக பதிெனா வேரா2
ஒ"பதி இர+7 உய நிைல ெபறீ இய
மீ" A$, அ"ன ேதா"றல மீ" ேச 

தீஎ8%, அ"ன திற>ன தீபட
உ இ7$, அ"ன 6ர>ன வி8மிய
உ6ைற ம:கிலத ெபைற ெகா1மா
அ%தர ெகா+பின வ%, உட" காண$

ஆவின"67 அைசதB உாிய" ; அதா அ",
---

(169-172) நU$திர:க வான$தி3 A$த, ேபா"ற ேதாற$ைத !ைடயவரா!,

அைவ உலா)கி"ற வி1ணிட$ைத< ேச %, காைற எ8%தாெலா$த ேவக$ைத
!ைடயவரா!, கா றிேல ெந எ8%தாெலா$த வ>ைமைய!ைடயவரா!,

ெந பிற6ப7 இ7ேய இ7$தாேபா"ற 6ரைல உைடயவரா! இவ க
ெச"றா க.
(176) இவ க யாவ இ:ஙனமாக வ%, காDப7 இ:ேக (தி ஆவின"

67யி3 க") த:கி யிபா". அ,)ம"றி,
----------

4. திேவரக
இ" எ*திய இய3பினி" வழா அ,
இவ < I+7ய ப3ேவ ெதா367
அநா"6 இர+7 இளைமந3 யா12
ஆறினி கழிபிய அற" நவி3 ெகாைக

"வைக 6றி$த $தீ< ெச3வ$,
இபிறபாள ெபா8, அறி%, Gவல
ஒ"ப, ெகா1ட "ாி G1ஞா1

180

16

லரா காழக லா உXஇ

உ<சி Mபிய ைகயின தக@%,

ஆெற8$, அடகிய அமைற ேகவி
நா இய3 ம:கி3 நவிலபா7
விைரஉ நமல ஏ%தி ெபாி, உவ%,

185

ஏரக$, உைறதB உாிய" ; அதா அ" ,
(177-189) ஏரக எ"C திபதியிேல க" எ8%தளியி$தB உாிய".

இ:ேக அவைன இபிறபாளராகிய அ%தண , உாிய கால$ைத$ ெதாி%,$திப .

இவ க தா* வழியிB த%ைத வழியிB ந"6 மதிகப+ட பல பைழய

67களிேல ேதா"றியவ க ; த:கJ6ாிய [#]ஆ ெதாழி3களிB இலகண
வழா, நடபவ க ; த:க இளைமயி3 நாப$ ெத+2 வட:கைள

பிரமசாிய$தி கழி$தவ க; அற$ைத< ெசா3B ெகாைக!ைடயவ க ; "

வ7வாக அைம$, வள 6 [$]$தீயாகிய ெச3வ$ைத !ைடயவ க ; ஒ"ப,

இைழகைள ெகா12 ாிகளாக அைம%த G1ணிய AYைல!ைடய வ க ;

இவ க ஈரமான ஆைட உடபிேல கிட%,லப7 !2$,, ைககைள உ<சியி

6வி$,, கைன க@%,, ஆெற8$ தாகிய ம%திர$ைத வா*6ேள உ<சாி$,,
மண ெபா%திய ந3ல Zப:கைள ஏ%தி வழிப2வா க. இ.வழிபா+26

மிக) மகி@%,, க" இ:ேக (திேவரக$தி3) த:கியிபா".

அ,)ம"றி,
-----------

[#] ஆ ெதாழி3க - ஓத3, ஓ,வி$த3, ேவ+ட3, ேவ+பி$த3 ஈத3, ஏற3.

[$] $தீ - ஆகவனீய, தகிணாகினி , காகப$திய.

-----------

5. ()ேதாட
ைப:ெகா7 நைறகா* இைட இ2 ேவல"

190

நீ2 அைம விைள%த ேதக ேதற3

195

அெபாதி +73 விைர இ 6ளவிெயா2
ெவ1M தாள ெதா2$த க1ணிய"
நசா%, அணி%த ேக@கிள மா பி"
ெகா2%ெதாழி3 வ3வி3 ெகாைல இய கானவ

6"றக< சி67 கிைள!ட" மகி@%,
ெதா1டக< சிபைற 6ரைவ அயர
விர3உள ப அவி@%த ேவப2 ந:கா3

17

612 Iைன A$த வ12ப2 க1ணி

இைண$த ேகாைத அைண$த M%த3

200

மயி3க12 அ"ன மடநைட மகளிெரா2

205

7$த 63ைல இைலஉைட நA<
ெச:கா3 மராஅ$த வா3 இண இைடஇ2
I உண$ ெதா2$த ெப%த1 மா$தைழ
தி%, கா@ அ363 திைளப உXஇ
-----

(217, 193- 205) 6"ேதா [§] ேவலனாக நி" ஆடைல! க" தன,

நிைலெபற 6ணமாக உைடயவ". 6"களிேல ெகாைல$ ெதாழிைல< ெச*!
வ>ைம ெபா%திய வைளகி"ற வி3ைல!ைடய ேவட க மணள ச%தன$ைத

Aசி நிற விள:6 மா பினரா*, ெந2:காலமாக :கி>ேல விைள%த இனிய

களி" ெதளிைவ அ:ேக சி[ களிBள த:க Iற$தாட" M7 உ12
மகி@%,, ெதா1டக எ"C பைறைய ெகா+7, 6ரைவ M$தா2வா க.

இவ கJைடய ெப1மக விரலா3 வ>%, மலர< ெச*ததா! ஆழமான
Iைனயிேல A$த தா! வ12க ெந:கி ெமா*$ததா!ள க1ணிைய (தைல
மாைலைய) உைடயவ க ; (இத@ பறி$,) க+7ய மாைலைய< H7யவ க ;
ேச $, க+7ன M%தைல!ைடயவ க ; இைலக ெசறி%ததா!, சிவ%த

த17ைன !ைடயதா!ள மராமர$தி" வாசைன மிக பல ெவ1ைமயான
A:ெகா$,கைள!, கNச: 63ைலைய!, இைடயிைடேய விரவிக+7ன

வ121D ெபாிய 6ளி %த தைழயாைடைய மணிவட:க A1ட அைரயிேல
அைச!ப7 உ2$தவ க ; மட நைடைய !ைடயவ க. மயி>ன: கைள
ேபா"ற இவ கJ 6ரைவ M$தா2வா க.

[§] ேவல" = ப7ம$தா" = ேதவராள" = ேகாயி> Aைச ெச* பவ" - இவ"

ஆேவச ெப ஆ7 6றி த>யன ெசா3 Bத3 ப1ைடகால வழ6. ேவைல
ைகயி பி7$, ஆ2வதா3 இவC6 ேவல" எ"ப, ெபயராயி. மைல நா+73
ேவல" எ"ற ெபயேரா2 இ Aசக" இ" வழ:கப2கிறா".
------------

ெச*ய" சிவ%த ஆைடய" ெச.வைர<
ெசயைல$ த1தளி ,ய3வ காதின"
க<சின" கழ>ன" ெச<ைச க1ணிய"
6ழல" ேகா+ட" 6ப3 இய$த"

தகர" மNைஞய" க இ3 ேசவ3அ

210

ெகா7ய" ெந7ய" ெதா7 அணி ேதாள"
நர ஆ $, அ"ன இ"6ர3 ெதா6திெயா2
6 ெபாறி ெகா1ட ந%த1 சாய3
ம:கி3 க+7ய நில"ேந  ,கி>ன"

18

ழ)உற@ தடைகயி" இயல ஏ%தி

ெம"ேதா ப3பிைண தழீ இ$ தைல$த%,

--------

215

6"ேதா றாடB நி"றத" ப1ேப ; அதா அ",

(216, 215, 217, 190 - 192, 206 - 214, 217) ெம3>ய ேதாகைள !ைடயவ களா!

மா"பிைணகைள ேபா"றவ களா! உள இெப1கைள$ த"Cைடய
ழைவ ெயா$த ெபாிய ைகயினாேல த8வி எ2$, ேவலC ஆ2வா". இவ"
ப<சிைல ெகா7யிேல சாதிகாைய இைடேய இ+2$ தேகாலகாைய கல%,

கா+2 ம3>ைக!டேன ெவ1தாளிைய க+7ன க1ணைய!ைடயவ" ; சிவ%த
ேமனிைய!ைடயவ" : ெச.வாைட யணி%தவ" ; . சிவ%த அ7ற$ைத!ைடய

அேசாக மர$தி" 6ளி %த தளிரான, அைசகி"ற காைத!ைடயவ" ; க<ைச க+7

கழலணி%, ெவா+சி மாைல H7யவ" ; 6ழைல! ெகாைப! ஊதி< சிறிய

இைசகைள உ1டா6பவ" ; ஆ+2 கிடாைவ! மயிைல!ைடயவ" ;

6றமற ேகாழிெகா7!ைடயவ" ; உயரமான வ7வ$ைத !ைடயவ" ; ேதாளிேல

கடக$ைத யணி%தவ" ; சிறிய Aெபாறிகைள ெகா12 நறியதா* 6ளி %த

ெம"ைமேயா2 ெல$தி3 தா@%, ரJ ஆைடைய!ைடயவ" ; நர ஒ>$த,

ேபா"ற இனிய 6ர>ேல பா2 ெப1கேளா2 ஆ2பவ". இ.வா 6" ேதா

ஆ2தBம"றி,
--------

6. பழதி ேசாைல
சிதிைன மலெரா2 விைரஇ மறி அ$,
வாரண ெகா7ெயா2 வயிபட நிறீஇ

ஊ ஊ ெகா1ட சீ ெக8 விழவிC

220

ச,க ச%தி! ,A: கட

225

ஆ வல ஏ$த ேமவ நிைலயிC
ேவல" ைதஇய ெவறி அய களC
கா2 கா) கவி"ெப ,$தி!
யா 6ளC ேவப3 ைவ

ம"ற ெபாதியிB க%, உைட நிைலயிC

----------

(218-226) சிறிய திைன அாிசிைய Aகேளா2 கல%, பிரபாிசியாக[$] ைவ$,,

ஆ+ைட ய$,, ேகாழி ெகா7ைய நி$தி, ஊ க ேதா எ2$த சிறைடய
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திவிழாகளிB அவ" (க") இபா". அ"ப க த"ைன ஏ$,த>னாேல
தா" மனய%த இட:களிB அவ" வசிபா". ப7ம$ தானாகிய ேவல" ெச*த

ெவறியா2 கள$திB, கா+7B, ேசாைல யிB, ஆறி" ந2விBள அழ6

வா*%த தி+2களிB, ஆகளிB, 6ள:களிB, இ"C ப3ேவறிட:களிB,

நா ச%தி த>ய ச%திகளிB, ,Aகைள!ைடய கடபமர$திB, ஊ

ந2விBள மர$தி" அ7யிB, அபல$திB, பIக உரா*%, ெகாJ

தறிக உள இட:களிB அவ" இ$த6ாிய".

[$] ெத*வ$தி" " 6ணி Oத ெகாகல"களி3 ேவதனமாக பரபி ைவ6
அாிசி (த>ய தானிய:க).

--------

மா1தைல ெகா7ெயா2 ம1ணி அைமவர
ெந*ேயா2 ஐயவி அபி ஐ, உைர$,
6ட%த ப+2 ெகா8மல சிதறி

ர1ெகா உவி" இர12 உட" உXஇ<

230

சிபI மNசெளா2 நவிைர ெதளி$,

235

இமி@ இைச அவிெயா2 இ" இய கற:க

240

ஆ2கள சிலப பா7 பலஉட"

245

ெச%R3 யா$, ெவ1ெபாாி சிதறி
மதவ> நிைல இய மா$தா ெகா8விைட
6திெயா2 விைர இ$ Kெவ அாிசி
சி3ப>< ெச*, ப3பிர இாீஇ<

ெப த1 கணOர ந%த1 மாைல
,ைண அற அ$,$ K:க நாறி
நளிமைல< சிலபி" ந3நக வா@$தி
நைக எ2$, 6றிNசி பா7

உவ ப3A$ Kஉ* ெவவர
6தி< ெச%திைன பரபி 6றமக
6 இய நி$, ரணின உ+க
6 ஆ ப2$த உெக8 விய"நக

---

ேகா2வா* ைவ$, ெகா2மணி இயகி
ஓடா A+ைக பிணிக வா@$தி
ேவ12ந ேவ17யா:6 எ*தின வழிபட

(243, 244, 227 - 248) அ"றி!, பைகவ க அNIமா , தா" வ%, ேதா"ப7

வழிப2$தின அ<ச$ைத$ தகி"ற மைல ேகாயி3களிB க" உைறவா".

ஆ:ேக 6றெப1க மா+சிைம த:கிய சிறள ேகாழிெகா7ைய அைமப ;

20

ெந*ேயா2 ெவ1 சிக2ைக அவ ; ெவளிேய ேகளாதப7 ம%திர$ைத

உ<சாிப ; வண:கி அழகிய மல கைள$ K)வ ; ெவ.ேவ நிற:கைள!ைடய
இர12 உைடகைள உ2$,வ ; சிவ Rைல காபாக க+7, ெவ1-

ெபாாிைய$ Kவி, மிக வ>ைம ெபா%திய ெபாிய கா3கைள!ைடய ெகா8$த

ஆ+2 கிடா*களி" இர$த: கல%த ெவ1ைமயான அாிசிைய< , சி ப>யாக

ெகா2$, பல பிர ைவப ; அேகாயி>3 பI மNச நீைர! வாசைன

நீைர! ெதளி$,, ெபாிய 6ளி %த ெச.வலாி மாைலகைள ஒேர அளவாக$

,17$,$ ெதா:கவி2வ ; Kப கா+2வ ; 6றிNசி ப1கைள பா2வ ;

இனிய அவி ெயா>! வா$திய ஒ>! ஒ"றாக ழ:க, பல நிற Aகைள$

K)வ ; அNIப7 இர$த: கல%த ெச%திைனைய பாவ ; க"

விகி"ற வா$திய:கைள வாசிக< ெச*வ ; ’மைலயிBள சி[ கெள3 லா

வா@க ' ெவ" வா@$,வ : ெவறியா2 கள 8வ, ஆரவாாி6ப7

பா2வ ; ெகாக பலவைற! ஊதி, வைள%த மணிகைள ஒ>பி$,, ெகடாத

வ>ைமைய!ைடய பிணிக எ" C யாைனைய வா@$,வ . அ ெப1க

இ:ஙன சா%தி ெச*ய, கைன ேவ17 ெகா1டவ க தா:க

ேவ17னெவ3லா ெபறதா3 அவைன வழிப+2 நிப .
---------

ஆ12 ஆ12 உைறதB அறி%த ஆேற

ஆ12 ஆ12 ஆயிC ஆக கா1தக

%,நீ க12ழி க" அம %, ஏ$தி
ைகெதா\ட பரவி கா3உற வண:கி

250

(249-252) க" இ.வா ஆ:கா:ேக உைற%தி$தB உாிய". நா" அறி%த

அள) இ,. ேமMறிய இட:களி3 அவ" உைற%தாB சாி, அ3ல,

ேவறிட:களி3 உைற%தாB சாி, நீ அவைன ேநாி காD ெபா8, இனிய

க$ேதா2 அவைன$ ,தி$, ைகயினா3 ெதா8, வா@$தி, அவ" திவ7க

உன, தைலயிற ெபா%,ப7 வண:கி க@வாயாக.
-----------

ெந2ெப சிைமய$, நீல ைபNIைன
ஐவ ஒவ" அ:ைக ஏப
அவ பய%த ஆ அம ெச3வ

ஆ3ெக8 கட) த3வ மா3வைர
மைலமக மகேன மாேறா Mேற
ெவறி ெவ3ேபா  ெகாறைவ சிவ

255
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இைழ அணி சிறபி பைழேயா 6ழவி

வாேனா வண:6 வி3 தாைன$ தைலவ

260

ேவ3ெக8 தடைக< சா3ெபா ெச3வ

265

நைச!ந 6 ஆ $, இைசேப ஆள

270

H ம:6 அ$த ெமா*பி" மதவ>.

275

ைர!ந இ3லா லைம ேயா* என

280

மாைல மா ப R3 அறி லவ
ெசவி3 ஒவ ெபாவிற3 மள
அ%தண ெவைக அறி%ேதா ெசா3மைல
ம:ைகய கணவ ைம%த ஏேற
6"ற ெகா"ற 6"றா ெகாற$,
வி1ெபா ெந2வைர 6றிNசி கிழவ
பல க@ ந"ெமாழி லவ ஏேற
அெபற3 மரபி ெபெபய க

அல%ேதா 6 அளி6 ெபாலA1 ேசஎ*
ம12 அம கட%தநி" ெவ" ஆ2 அகல$,
பாிசில $ தா:6 உெக8 ெந2ேவ எ
ெபாிேயா ஏ$, ெபெபய இய)
ேபா மி6 ெபா% 6ாிசி3 எனபல
யா" அறி அளைவயி" ஏ$தி ஆனா,
நி" அள%, அறித3 ம" உயி 6 அைமயி"
நி" அ7 உளி வ%தன" நி"ெனா2
6றி$த, ெமாழியா அளைவயி3 6றி$, உட"

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

(253--281) "ெந7ய ெபாிய இமய$தி" சரவண ெபா*ைக யி3, கா $திைக

ெப1க [*] அவ ெப, அகினி த" ைகயிேல தா:கிய ஆ வ7)

ெபா%திய ெச3வேன ! க3லா>" கீழி%த கட)ளி" த3வேன! ெபாிய
ப வதராஜன, $திாியி" மகேன! பைகவ க+6 Mற ேபா"றவேன!
ெவறிைய$ த ேபாைர< ெச*யவ3ல , ைகயி" த3வேன ! ஆபரண:க
எணி%த சிறைடய கா2கிழாளி" த3வேன! வைள%த வி3Bைடய வானவ
பைட6$ தைலவேன ! கடபமாைல யணி%த மா பினேன! R3கைள !ண %த

அறிஞேன / ேபாாி3 ஒபறவேன! ெபாகி"ற 'ெவறி!ைடய Oர Oரேன!

அ%தண 6< ெச3வமாயிபவேன! அறிவாள க க@<சி< ெசாகெள3லா
ஒ"றாக 6வி%த மைலேய / (வளி ெத*வயாைன எ"ற) ம:ைகயாி" கணவேன!
Oர+ சிற%தவேன ! ேவ3 தாி$த அக"ற ைகயிைன!ைடய ெபN ெச3வேன !
கிர)Nசகிாிைய அழி$ததனா3 6"றாத ெவ றிைய!ைடயவேன! ஆகாய$ைத
யளா) ெபாிய மைலகளி>6 6றிNசிநில$ தைலவேன ! பல க@கி"ற
ந"ெமாழி லவ கJ+ சிற%தவேன ! ெபதகாிய த"ைம!ைடய $தி
நாயகனா கேன ! $திைய விபிேனா 6 அைத ெகா26 ெப
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கழாளேன ! பிறரா3 வ%,ேவா 6 அ ாி! ெபாபணி A1ட ேசேய!
ெந:கிய ேபா களிேல ெவறிெகா1ட தன, மா பினாேல பாிசி3
ேவ12ேவாைர பா,கா6 ெந2ேவேள! பய$ைத$ தபவேன ! கறறி%த
ெபாிேயா ,தி6 ெப க@ெபற கட)ேள ! Hரப"மாவி" 6ல$ைத
ேவேராட$த வ>ைம மிகவேன ! மதவ> எ"ற ெபயைடேயாேன ! ேபாாி3
வ3ல Oரேன! தைலவேன!" எ" நீ பலவாறாக நா" Mறிய ைறைமயிேல விடா,
அவைன க@%, "உன, ெபைமைய அள%தறித3 உயி க+6 அாிதான காாிய,
ஆகேவ எ"னா3 உன, கைழ 8,: Mத3 இயலா,, உ" திவ7ைய

நிைன%, இ:6 வ%ேத", ஒபற லைம!ைடேயாேன!'' எ" உன,

வி1ணபைத$ ெதாிவி$, ெகா.

[*] இைறவனிட$தி>%, இ%திர" வா:கிய கவிைன< சத ாிஷிக தா:க
7யா, $தீ 61ட$தி>+2 பிற6 அ% ததி நீ:கலாக மற ஆ ாிஷி

ப$தினிக+6 (இவ கேள கா $தி ைக ெப1க) தர, அவ க அதைன வி8:கி

க)< சர வண ெபா*ைகயிேல ப,ம பாய>ேல ஆ வ7வாக ஈ"றன
எ"ப, வரலா.
-------

ேவப3 உவி 6ப3 Mளிய
சா அய கள$, Oெபற$ ேதா"றி
அளிய" தாேன ,வா* இரவல"

வ%ேதா" ெபம நி" வ1க@ நய%, என

285

மண:கம@ ெத*வ$, இளநல கா+7

290

ெபற3 அ பாிசி3 ந36மதி பல)ட"

295

இனிய) ந3ல) நனிபல ஏ$தி$
ெத*வ சா"ற திற3 விள:6 உவி"
வா" ேதா* நிவபி" தா" வ%, எ*தி
அண:6சா3 உய நிைல தழீ இ ப1ைட$த"

அNச3 ஓமதி அறிவ3நி" வா)என
அ"உைட ந"ெமாழி அைளஇ விளி) இ"
இ நிற %நீ வைளஇய உலக$,
ஒநீ ஆகி$ ேதா"ற வி8மிய

----------

(281-295, 317) உன, வி1ணப$ைத< ெசா3> 7$த)டேன, ப3ேவ

வ7வ:ெகா1ட சி Aத:க பல, திவிழா:க8 அ.விட$ேத ெபைம

மிக$ேதா"றி "இவ" ேதவாீ கிைப6 பா$திரமானவ", அறி)தி %த

ெசா3வளைடய லவனாகிய இரவல", ேதவாீர, ெச8கைழ நா7 இ:ேக

வ%திகி"றா", ெபமாேன !" எ" இனிய ந3ல ெசாகளா3 பலவாறாக
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ஏ$,. அேபா, ெத*வ$த"ைம நிரபியதா!, வ>ைம மிகதா!; ஆகாய$ைத
யளா)கி"ற தா!ள உய %த வ7ேவா2 அவ" (க") ேதா"வா".

ேதா"றி, அ<ச தரவ3ல தன, ெப நிைலைய உளடகி, மண:கம8 ெத*வ$

த"ைம !ைடய, பழைமயான தன, இளைம நல:கா+7, "உன, வரைவ நா"

அறிேவ", பய$ைத வி+2வி2'' எ" அ"ள ந3ல ெமாழிகைள பலகாB
அவா". ெகடாத நீல நிறைடய கட3 H@%த உலக$தி3 உனெகாபாக

ஒவமி3ைல ெய" Mப7, ெபதகாிய சிற%த பாிசிைல! அறி)க

பல)ட" பழதி ேசாைலமைல கிழேவானாகிய அவ" ெகா2$தவா".
-------------

ேவப3 ,கி>" Gட:கி அகி3 Iம%,
ஆர 8த3 உ+7 ேவர3
Aஉைட அல:6சிைன லபேவ கீ12
வி1ெபா ெந2வைர பாிதியி3 ெதா2$த

த1கம@ அல இறா3 சிைதயந" பல

300

$, உைட வா" ேகா2 தழீஇ$ த$,

305

மடநைட மNைஞ பல)ட" ெவாீஇ

310

ஆமா ந3 ஏ சிைலப< ேச1நி"

315

ஆசினி ,Iைள கலாவ மீமிைச
நாக நமல உதிர Qகெமா2
மாக Iகைல பனிப AGத3
இபி7 6ளி ப Oசி ெப:களி

ந"ெபா" மணி நிற கிளர ெபா" ெகாழியா
வாைழ 8த3 ,மிய$ தாைழ
இளநீ வி86ைல உதிர$ தாகி
கறிெகா7 க%,ண சாய ெபாறிற

ேகாழி வயெபைட இாிய ேகழெலா2
இபைன ெவளிறி" "சா* அ"ன
6Tஉமயி யாைக 6டா அ7 உளிய
ெப:க3 விட அைள< ெசறிய க:ேகா+2
இ8ெமன இழித அவி
பழ தி ேசாைல மைலகிழ ேவாேன .

----------

(296- 317) அவCைடய மைலயிBள அவி பல நிற ெபா%திய ஆைடகைளேபால ஒ2:கி அைச%, வ ; அகி3 மர:கைள< Iம%, வ ; ச%தன$தி"

8மர$ைத உ+2 ; Aக நிைற%த :கி கிைளக அைச%, லப ேவைர

பறி6 ; ேதவலைக யளா) ெந7ய மைலயி3 ெதா2கப+2, Hாிய பிப
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ேபால$ ேதா"வதா! 6ளி %ததா! மண OIவதா!ள ேத" M2கைள<

சிைத6 ; ந3ல ஆசினி பலாவி" தி %த Iைளக பல), மைல!<சியிBள

Iர"ைன மர$, AகJ அ.வவிேம3 உதி %, விழ, க:6ர:6 கக

க2 வC ந2:க, அழகிய ெநறிைய!ைடய காிய ெப1யாைன 6ளிரா3 ஒ2:க,

அ.வவி அைலOசி< ெச3B. ெபாிய ஆ1 யாைனயின, $,ைடய ெவ1

ெகாகைள வாாி எ2$,, ெபா"னிற மணி நிற விள:க ெபா"ைன

ெகாழி$,ெகா12 6தி$,< ெச3B ; வாைழயி" அ7$Kைர< சா*6 ;

ெத:கி" ெபாிய இளநீ 6ைல உதிப7 தா6 ; மிள6 ெகா7யி" காிய

ெகா$,கைள< சா*$, கவி@6 ; ளி!ைடய ]>! மடநைட!ள பல

மயி3கைள ம+2 ; ெப+ைடேகாழிகைள ெவ+2 ; பனN ெசபி" 3>ய

கநிற$ைத ேபா"ற மயி ெசறி%த உடைல! வைள%த அ7ைய! உைடய
கர7! ஆ1 ப"றி! ெபாிய கபிளவாகிய 6ைகயிேல அNசி ஒ2:6 ப7
ெச*! ; காிய ெகாபிைன!ைடய கா+ெடைம கிடா*க கதப7 மிக

உயர$தி>%, இ8 எ"ற ஓைச !1டா6ப7 அவியான, வி8%, ெச3B.
இ.வா அவி வி8%ேதா2 மைல6$ தைலவனாகிய க" உனக
ாிவா".
---------

விைன.
கணவ" (6), மா பின" (11), ெச"னியனாகிய (44), ேச!ைடய (61), ேசவ7பட

உள$ேதாேட (62), ெச3BN ெசலைவ நீ நய%தைனயாயி" (64), ந"ன ெநNச$,
இ"னைச வா*ப (65), இ"ேன ெபதி (66), அ, ெபத6 அவ" யா12ைற!

ெம"னி3, 6"றம %,ைறதB ாிய". (77), அைலவா*< ேசறB நிைலஇய ப1

(125), ஆவின"67 அைசதBாிய" (176), ஏரக$ ,ைறதB ாிய" (189),

6"ேதாறாடB நி"றத" ப1 (217), விழ) , நிைல, களன, கா2, கா, ,$தி,
யா, 6ள" , ேவ ப3ைவ , ச,க, ச%தி, கட , ம"ற, ெபாதியி3,

க%,ைட நிைல, வியனக (220 - 244 ) த>ய இட:களி3 ஆ1டா12ைற தB

ாிய" ; இைத யானறி%தவாேற Mறிேன" ; (249), %, நீ க12ழி ஏ$தி (251),

பரவி வண:கி (252), பலயானறி அளைவயி ேன$தி (277), நி"ன7!ளி

வ%தனெனன (279), 6றி$த, ெமாழியா வளைவயி3 (281) , Mளிய (282), ேதா"றி
(283), வ% ேதா" ெபமநி" வ1பக@ நய%ெத" (28), மைலகிழேவா" (317).

வ%ெத*தி (288), தழீஇ (289), இளநல:கா+7 (290), அNச3 அறி வ3 நி"வாெவன

(291), ந"ெமாழி யைளஇ (292) , பாிசி3 ந36 (295), என O2 ெபறகதிய
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இரவலைன ேநாகி O2ெபறாெனாவ" ஆ ப2$தியதாக விைன 7
ெச*க.
தனி ெவ1பாக$
6"ற எறி%தா* 6ைரகட>3 H த7%தா*
" தைலய Aத ெபாபைடயா* - எ"
இைளயா* அழகியா* ஏ [ %தா" ஏேற
1

உைளயா* எ" உள$ ,ைற.

6"ற எறி%த,) 6"ற ேபா ெச*த,)
அ"ற:6 அமர இட தீ $த,) - இ"ெற"ைன
ைகவிடா நி"ற,) கெபா,பி3 கா$த,வ
2

ெம*விடா Oர"ைக ேவ3.

Oரேவ3 தாைரேவ3 வி1ேணா சிைற மீ+ட
தீரேவ3 ெச.ேவ திைகேவ3 - வாாி
6ளி$தேவ3 ெகாறேவ3 H மா : 6"
3

,ைள$தேவ3 உ1ேட ,ைண,

இ"ன ஒகா3 எனதி2ைப 6"6
ெகா"னவி3 ேவ3 T த7%த ெகாறவா - "ன
பனி ேவ* ெந2:6"ற ப+2வ$ ெதா+ட

தனிேவைல வா:க$ த6.

4

உ"ைன ஒழிய ஒவைர! நகிேல"
பி"ைன ஒவைரயா" பி" ெச3ேல"- ப"னிைக
ேகாலபா வாேனா ெகா7யவிைன தீ $தJ

ேவலபா ெச%தி வா@ேவ.

5

அNIக ேதா"றி3 ஆக ேதா"
ெவNசமாி3 அNச3 என ேவ3 ேதா" - ெநNசி3
ஒகா3 நிைனகி3 இகாB ேதா"

காஎ" ேறா,வா ".

6

கேன ெச%தி த3வேன மாேயா"
மகேன ஈச" மகேன- ஒைகக"
தபிேய நி"Cைடய த1ைடகா3 எெபா8,
நபிேய ைகெதா8ேவ" நா".

7
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காக கடவிய நீ காவா தி%தகா3
ஆ 6 பரமா அகவா--A6
கடபா கா கதி ேவலா ந3ல
8

இட:கா1 இர:கா* இனி.

பர:6"றி ப"னிைக ேகாமா" த" பாத
கர:Mபி க16ளிர க12--I:காம3
ஆைசயா3 ெநNேச அணிகாபைடைய
9

Aைசயா ெகா1ேட க3.

நகீர தா உைர$த ந"காபைடைய$
தேகால நாேடா சாறினா3 - ேகால
மாக" வ%, மனகவைல தீ $தளி
தா" நிைன$த எ3லா த.

10

திசிறபல
திசிறபல

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

