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ஆசிாிய நகீர, சக லவ
உைர: ேபராசிாிய  தர ச!கனா
---------------ெபா ளடக
உைர பாயிர
ல
உைர
-----உைர பாயிர
ஆ பைட:
ஒவ ஓாிட%தி& தா ெபற ெபவள%ைத ெபறாத பிற* அறிக ப,%தி
அ-விட ெச. அ%தைகய வள%ைத ெபவமா வழி ப,%தி ய1 த&
ஆ பைடயா*. (ஆ பைட = ஆ ப,%2த& = வழி ப,%2த&)
இ ப! மக4 ப!க56 உயாிய எ&ைல ெகா,8யா* கனி. அ.ப
ஒவ மேறா அ.பைர கனிட ஆ ப,%2வதாக அைம தேத
திகா பைட எ.1 9&. இ2 817 அ8க6 ெகா!ட ஒ :நீள
பா4டா*.

ஆசிாிய:
சக கால ப%2 பா4,6 த& பா4டாக உ6ள தி கா பைடைய
இயறியவ நகீரனா எ.1 சக லவராவா.

பிற ஆ பைடக6:
ப%2 பா4ைட; ேச த சிபா! ஆ பைட, ெபபா! ஆ பைட,
ெபாந ஆ பைட ஆகிய 9ெபயக6, யாயாைர ஆ
ப,%2கிறாகேளா—அவரவ ெபயகளா& அைம 26ளன. அஃதாவ2,—
பாணைர ெபாநைர அரசாிட ஆ ப,%2 9&க6 அவக6
ெபயகளா& பாணா பைட என> ெபாந ஆ பைட என> வழக
ெபகி.றன. ஆனா& திகா பைடயி. ெபயரைம  அவறி1
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ேவறான2. யாாிட ஆ ப,%2கிறாகேளா-அவ ெபயரா& அைம த2
திகா பைட. அஃதாவ2,—கனிட அ.பைன ஆ ப,%2வதா&
‘கா பைட’ என ப4ட2. எனேவ, ஆ பைட 9&க56 தனிெயா
சிற பிட ெபறி ப2 திகா பைட எ.ப2 லனா*.
ெதா&கா பிய%தி&:

“?%த பாண ெபாந விற@
ஆறிைட கா4சி உறழ% ேதா.றி
ெபற ெபவள ெபறாஅ* அறி>றீஇ;
ெச. பயெனதிர; ெசா.ன பக—”

எ. ெதா&கா பிய%தி& ஆ பைட* ஓ இலகண ?ற ப4,6ள2.
ெதா&கா பிய%தி& கட>ளி. அ.ப ?ற படவி&ைலேய என; சில
கழகி.றன. ‘ெதா&கா பிய ஓரளவி*%தா. இலகண ?ற 8;
உலகிய& அைன%ைத இலகண 9@& அடகி ?றிவிட 8யா2.’ –எ.ப2
நிைனவிகேவ!,. அேத ேநர%தி&, பைழய இலகண 9@&
?றி6ளப8ேயதா. இலகிய எ:த ேவ!,–2மாதிாி ?டா2 எ. எவ
?ற?டா2. பைழய இலகண திய இலகிய%தி. வள;சிைய றிA
க4, ப,%தலாகா2. ஈ!,, “The golden rule is that there is no golden rule” —
எ.1 அறி>ெமாழி ஒ  ேநாகபாலா2.

9 சிற 
திகா பைட கன2 தைலைம ெபைமைய ? மிக; சிற த
9லா*. ஆசிாிய நகீரனா த கால%2 பழக வழககைள அ8 பைடயாக
ெகா!, 9ைல; சிற ற யா%2ளா. எனேவ, கால க! ெகா!, இ 9
க%2கைள ஆராய ேவ!,. நகீரனாாி. தைலைம லைம* இ 9&
மிக;சிற த சா.றா*.

இ 9* பைழய உைரக6 உ6ளன. அ8ேயன2 உைர ெதளிவான
ெபாழி ைரயா*. இதைன ஏறள ேவ!,கிேற..

 தர ச!க.
------------
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தி  காபைட
காபைட (நகீர அ ளிய$)
ளிய$)
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உந% தாகிய மத1ைட ேநா.றா4
ெசந% ேதG%த ெச&AறD தடைக

5
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மகர ப*வாG தாழம! H%2%
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ந*ற ,ாிFசிய JேகD% ேதGைவ
ேதகமD மதின க, ப ேகாகி.
*விகி ழிளைல ெகா48 விாிமல

35

ேவைக K!டா த பி கா!வர
ெவ6ளி *றி கி65 ெதறியா
ேகாழி ேயாகிய ெவ.ற, விறெகா8
வாழிய ெபாிெத. ேற%தி பலட.
சீதிகD சிலபகF சிலப பா8;

40

Iரர மகளி ரா,F ேசாைல

ம தி மறியா மா.பயி ல,க%2;
 சா; ட J கா த4
ெப த! க!ணி மிைல த ெச.னிய.

பாதி பனிகட& கலக>6 *;

45

Iத ற8 த டாிைல ெந,ேவ

Aலறிய க2 பி பிறDப ேபDவாG;
ழ&விழி பக4 I%த ேநாகி
கழ&க4 ?ைகெயா, க,பா Mக
ெபைல யைல* காதி பிணேமா4
,ெக: ெசலவி னFவ ேபGமக6
*தி யா8ய ?கி ெகா,விர
க!ெடா4 ,!ட கழிைட க தைல
ஒ!ெடா8% தடைகயி ேன தி ெவவர

50

6

ெவ.ற, விறகள பா8%ேதா6 ெபயரா

55

நிண தி. வாய ,ணைக Mக

இேப வி ெனாேப ாியாைக
அேவ வைகயி னFவர ம!8
அ>ண ந&வல மடக கவிழிண

மாத ற8 த மவி& ெகாற%

60

ெதGயா ந&@ைச; ெச-ேவ ேசஎG
ேசவ8 படF ெசம A6ளெமா,
நலாி ெகா6ைக லாி 2ைறF
ெசல>நீ நய தைன யாயி பல>ட
ன.ன ெநFச% தி.னைச வாG ப

65

இ.ேன ெபதிநீ .னிய விைனேய
ெச க. ெற,%த ேசHய ெந,ெகா8

வாி ைன ப ெதா, பாைவ Mக
ெபாந% ேதG%த ேபார வாயி
றிN றி த தீ2தி நியம%2

70

மாடம@ மகி ?ட *டவயி
னிFேச றக&வய& விாி 2வா யவிD த
4டா4 டாமைர% 2Fசி ைவகைற
க4கமD ெநGத Oதி ெயபட
க!ேபா. மல த காம ைனமல

75

ரFசிைற வ!8 னாிகண ெமா@*
*.றம 2ைறதA ாிய னதாஅ..
--------2 தி )சீரைலவா+
)சீரைலவா+

ைவ Kதி ெபாத வ,வாD வாிKத&
வாடா மாைல ேயாைடெயா, 2ய&வர
ப,மணி யிர4, மகி க,நைட
?ற% த.ன மாற ெமாGபி
கா&கிள த.ன ேவழ ேம&ெகா!

80

7

ைடேவ வி ெசGவிைன றிய
8ெயா, விளகிய ர!மி* திமணி
மி.1ற ழிைம பி ெச.னி ெபாப

85

நைகதாD 2ய&வPஉ வைகயைம ெபால*ைழ
ேச!விள கியைக வா!மதி கைவஇ
அகலா மீனி னவிவன விைம ப%
தாவி& ெகா6ைக% த ெதாழி. 8மா
மனேன ெப:த வாணிற கேன

90

மாயி! ஞால மவி.றி விளக
ப&கதி விாி த. ெறாக ெமாக
மாவல ேர%த வம தினி ெதா:கி
காத@ 1வ 2 வரெகா,% த.ேற ெயாக

ம திர விதியி. மரளி வழாஅ

95

அ தண ேவ6விேயா *ேம ெயாக
ெமFசிய ெபா6கைள ேயற நா8% திக6ேபால%
திைசவிள *ேம ெயாகF ெசந% ேதG%2;
ெச&சம கி
க>ெகாெணFசெமா, களேவ4

100

ட.ேற ெயாக
*றவ மடமக6 ெகா8ேபா 1 பி.
மடவர& வ6ளிெயா, நைகயம த.ேற யாக

வி க1 ைறநவி. ெற:க@
னார தாD த வபக4, மாபி
ெசெபாறி வாகிய ெமாGபி டவி,

105

வ!கD நிைற 2 வசி 2வா* நிமிேதா6
வி!ெசல. மரபி ைனய ேக திய
ெதாைக உகF ேச%திய ெதாைக

நல ெப க@க%2 *றகி. மிைசயைச இயெதாைக
அ*ச கடாவ ெவாைக யிைக

110

8

ஐயி வ4டெமா ெடஃ*வல திாி ப ெவாைக
மாெபா, விளக ெவாைக
தாெரா, ெபா@ய ெவாைக
கீDND ெதா8ெயா, மிமீைச ெகா4ப ெவாைக

பா8. ப,மணி யிர4ட ெவாைக

115

நீனிற விபி. ம@2ளி ெபாழிய ெவாைக
வானர மகளி* வ2ைவ I4ட வாக
ப.னி ைக பாபட வியறி
அ தர ப&@ய கறக% தி!காD

வயிெர: திைச ப வா&வைன ஞரல

120

உர தைல ெகா!ட >மி8 ரசெமா,
ப&ெபாறி மFைஞ ெவ&ெகா8 யகவ
விபா றாக விைரெசல. .னி
உலக கD த ேவா*ய வி:;சீ
ரைலவாG; ேசறA நிைலஇய ப!ேப

125

யதாஅ.
------3. தி வாவின'&,

சீைர ைதஇய >,ைகய சீெரா,
வலாி ைர வானைர 8யின
மாசற விைம* வின மானி
1ாிைவ ைதஇய R.ெக, மாபி
ென.ெப: திய* மியாைகய ந.பக

130

பல>ட. கழி த >!8ய ாிகெலா,
ெசற நீகிய மன%தின ாியாவ2
கேறா ரறியா வறிவின கேறா*%
தாவர பாகிய தைலைமய காமெமா,
க,Fசின க8 த கா4சிய ாி,ைப
யாவ2 மறியா விய&பின ேமவர%
2னியி& கா4சி னிவ க

135

9

ைகக த.ன மாசி S>ைட
ைகவா யவிD த தைகI ழாக%2;
ெசவிேந ைவ%த ெசG> திவவி

140

ன&@யாD நவி.ற நய1ைட ெநFசி.
ெம.ெமாழி ேமவல ாி.னர ளர

ேநாயி. றிய.ற யாைகய மாவி
னவிதளி ைர ேமனிய ரவிெதா
ெபா.1ைர க,* திதைலய ாி.னைக

145

பம தாகிய பணி ேத த&*.
மாசி. மகளிெரா, மவி.றி விளக

க,ேவா ெடா,கிய Mைட வாெலயி
றழெலன >யி* மFவ க, திற
பாபட ைட* ப&வாி ெகா,Fசிைற

150

6ளணி நீ6ெகா8; ெச&வ1 ெவ6ேள

வலவயி 1யாிய பலகD திணிேதா
5ைமயம 2 விள* மிைமயா க!
ெவயி. கிய ர!மி* ெச&வ1
9 ப% த,கிய நா4ட%2 9ப&

155

ேவ6வி றிய ெவ.ற, ெகாற%
தீாிர! ேட திய ம பி ெனழினைட%
தாDெப தடைக ய%த யாைன
எ%த ேமறிய திகிள ெச&வ1
நாெப ெதGவ%2 ந.னக நிைலஇய

160

உலக கா* ெமா.ாி ெகா6ைக
பலகD வ தைலவ ராக
ஏ ஞால த.னி ேறா.றி%
தாமைர பய த தாவி Oழி
நா.க ெவாவ 48 கா!வர

பக@ ேறா. மிக@& கா4சி
நா&ேவ றியைக பதிெனா

வேரா

165

10

ெடா.பதி றிர48 யநிைல ெபறீஇய
மீ.J% த.ன ேதா.றல மீ.ேச
வளிகிள த.ன ெசலவின வளியிைட%

170

தீெய: த.ன திற@ன தீ பட
உமி8% த.ன *ர@ன வி:மிய
உ*ைற மகிற ெபைற ெகா!மா
ர தர% ெகா4பின வ 2ட. காண%

தாவி& ெகா6ைக மட ைதெயா, சி.னா

175

ளாவி ன.*8 யைசதA ாிய னதா அ..
-------4. தி ேவரக

இ

. ெறGதிய விய&பினி. வழாஅ

திவ; 48ய ப&ேவ ெதா&*8

அநா. கிர48 யிளைம ந&@யா!
டாறினி கழி பிய வறனவி& ெகா6ைக

180

.வைக *றி%த %தீ; ெச&வ%
திபிற பாள ெபா:தறி 2 Kவல
ஒ.ப2 ெகா!ட .ாி K!F
லரா காழக லர >Tஇ
உ;சி ? பிய தகD

185

தாெற:% தடகிய வமைற ேக6வி
நாவிய. மகி னவில பா8
விைர நமல ேர தி ெபாி2வ
ேதரக% 2ைறதA ாிய னதாஅ..
-----------5. &'ேதாறாட-

ைபெகா8 நைறகா யிைடயி, ேவல
னெபாதி 48& விைரஇ *ளவிெயா,
ெவ!? தாள ெதா,%த க!ணிய
னFசா தணி த ேகDகின மாபி

190

11

ெகா, ெதாழி& வ&வி ெகாைலஇய கானவ
நீடைம விைள த ேதக4 ேடற

195

*.றக; சி*8 கிைளட. மகிD 2
ெதா!டக; சிபைற *ரைவ யயர
விரAன பவிD த ேவப, நகா

*!,ைன J%த வ!,ப, க!ணி
இைண%த ேகாைத யைண%த ? த.

200

8%த *&ைல யிைலைட நJ;
ெசகா. மராஅ%த வா@ண ாிைடயி,
ண% ெதா,%த ெப த! மா%தைழ
தி 2கா ழ&* றிைள ப >Tஇ
மயி&க! ட.ன மடநைட மகளிெரா,

205

ெசGய. சிவ த வாைடய. ெச-வைர;
ெசயைல% த!டளி 2ய&வ காதின.
க;சின. கழ@ன. ெச;ைச க!ணிய.
*ழல. ேகா4ட. *ப& @ய%த.
தகர. மFைஞய. காி& ேசவல

210

ெகா8ய ென8ய. ெறா8யணி ேதாள
னரபா% த.ன வி.*ர ெறா*திெயா,
*ெபாறி ெகா!ட ந த! சாய.
மகி க48ய நிலேன 2கி@ன.
ழ>றD தடைகயி னியல ேவ தி

215

ெம.ேறா4 ப&பிைண தழீஇ% தைல%த 2
*.ேத றாடA நி.றத. ப!ேப யதாஅ..
-----------6. பழதி ேசாைல

சிதிைன மலெரா, விைரஇ மறிய%2
வாரண ெகா8ெயா, வயிபட நிறீஇ
ஊP ெகா!ட சீெக: விழ@1

220

12

மாவல ேர%த ேமல நிைலயி1
ேவல. ைறஇய ெவறியய கள1
கா, கா> கவி.ெப 2%தி
யா *ள1 ேவப& ைவ F
ச2கF ச தி 2 J கட

225

ம.ற ெபாதியிA க 2ைட நிைலயி1
மா!டைல ெகா8ெயா, ம!ணி யைமவர
ெநGேயா ைடயவி ய பிைய 2ைர%2
*ட த ப4, ெகா:மல சிதறி

ர!ெகா 5வி னிர!,ட 1Tஇ;

230

ெச 9& யா%2 ெவ!ெபாாி சிதறி
மதவ@ நிைலஇய மா%தா4 ெகா:விைட
*திெயா, விைரஇ% Mெவ6 ளாிசி
சி&ப@; ெசG2 ப&பிர பிாீஇ;
சிப மFசெனா, நவிைர ெதளி%2

235

ெப த! கணNர ந த! மாைல
2ைணற வ%2% Mக நாறி
நளிமைல; சிலபி ன.னக வாD%தி
நைக ெய,%2 *றிFசி பா8
இமிழிைச யவிேயா 8.னிய கறக

240

உவ ப&J% MஉG ெவவர
*தி; ெச திைன பர பி *றமக!
கிய நி%2 ரணின 4க
கா ப,%த >ெக: வியனக

ரா,களF சிலப பா8 பல>ட.

245

ேகா,வாG ைவ%2 ெகா,மணி யியகி
ஓடா J4ைக பிணிக வாD%தி
ேவ!,ந ேவ!8யா ெகGதின வழிபட
ஆ!டா! ,ைறதA மறி த வாேற

ஆ!டா! டாயி1 மாக கா!டக

250

13

 2நீ க!,ழி கனம ேத%தி
ைகெதாVஉ பரவி காAற வணகி
ெந,ெபF சிைமய%2 நீல ைபFேன
ஐவ ெளாவ னைக ேயப
அவ பய த வாறம ெச&வ

255

ஆ&ெக: கட>4 த&வ மா&வைர
மைலக6 மகேன மாேறா ?ேற
ெவறி ெவ&ேபா ெகாறைவ சிவ
இைழயணி சிற பி பைழேயா6 *ழவி
வாேனா வண*வி றாைன% தைலவ

260

மாைல மாப 9லறி லவ
ெசவி ெலாவ ெபாவிற. ம6ள

அ தண ெவைக யறி ேதா ெசா.மைல
மைகய கணவ ைம த ேரேற
ேவ&ெக: தடைக; சா&ெபF ெச&வ

265

*.ற ெகா.ற *.றா ெகாற%2
வி!ெபா ெந,வைர *றிFசி கிழவ
பலகD ந.ெமாழி லவ ேரேற
அெபற. மரபி ெபெபய க
நைசந கா%2 மிைசேப ராள

270

அல ேதா களி* ெபாலJ4 ேசஎG
ம!டம கட தநி. ெவ.றா டகல%2
பாிசில% தா* ெக: ெந,ேவ6
ெபாிேயா ேர%2 ெபெபய ாிய>6
Iம க%த ெமாGபி. மதவ@

275

ேபாமி* ெபாந *ாிசி ெலன பல
யானறி யளைவயி ேன%தி யானா2
நி.னள தறித. ம.1யி கைமயி
னி.ன8 6ளி வ தன னி.ெனா,
ைரந ாி&லா லைம ேயாெயன
*றி%த2 ெமாழியா வளைவயி *றி%2ட.
ேவப& Aவி *ப& ?ளிய
சாறய கள%2 Nெபற% ேதா.றி

280

14

அளிய. றாேன 2வா யிரவல.
வ ேதா. ெபமநி. வ!கD நய ெதன

285

இனிய> ந&ல> நனிபல ேவ%தி%

ெதGவF சா.ற திற&விள *வி.
வா.ேறாG நிவ பி .வ ெதGதி
அண*சா Aயநிைல தழீஇ ப!ைட%த.
மணகமD ெதGவ% திளநல கா48

290

அFச ேலாமதி யறிவனி. வரெவன
அ.ைட ந.ெமாழி யைளஇ விளிவி.
றிணிற  நீ வைளஇய >லக%
ெதாநீ யாகி% ேதா.ற வி:மிய

ெபறல பாிசி ன&*மதி பல>ட.

295

ேவபஃ கி@ 1டகி யகி&ம
தார :த A48 ேவர
J>ைட யல*சிைன லபேவ கீ!,
வி!ெபா ெந,வைர பாிதியி ெறா,%த
த!கம ழலாிறா& சிைதய ந.பல

300

ஆசினி 2ைள கலாவ மீமிைச
நாக நமல திர Wகெமா,
மாக கைல பனி ப JKத
விபி8 *ளி ப Nசி ெபகளி
%2ைட வா.ேகா, தழீஇ% த%2

305

ந.ெபா. மணிநிற கிளர ெபா.ெகாழியா
வாைழ :த மிய% தாைழ
இளநீ வி:*ைல திர% தாகி
கறிெகா8 க 2ண சாய ெபாறி ற
மடநைட மFைஞ பல>ட. ெவாீஇ

310

ேகாழி வய ெபைட யிாிய ேகழேலா
8பைன ெவளிறி. .சா ய.ன
*Pஉமயி ாியாைக *டாவ8 ளிய
ெபக& விடரைள; ெசறிய கேகா4
டாமா ந&ேல சிைல ப; ேசணி.

315
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றி:ெமன விழித மவி
பழதிேசாைல மைலகிழ ேவாேன.

தி  கா பைட றி.
றி.
-----------------தி  காபைட - ெதளி/ைர

க. ெபைம (1-6: ஒ. த& ஆறா அ8 வைர)

உலக%தா மகி:ப8 வலமாக எ: 2 உலைக; வ2ேபா& ேதா.கிற—
பல கD 2 வண* ெசFஞாயிைற (காைலயி&) நீலகட@&
க!டாேபா. (நீலமயி@. ேம& ேதா.றி) விடாம& Nகிற ெந, ெதாைல>
எ* ெச. பரவி விள*கிற ெச-விய ஒளிவிளக%ைத (பிரகாச%ைத),
உற அ.பைர% தாகி கா* அழ*ைடய வ@ய திவ8கைள, அழிக
ேவ!8யவகைள% ேதG%2 அழி%த இ8 ஒ%த ெபாிய வ@ய ைககைள
உைடயவ1, *ற அற கபிைன விளகமான ெநறியிைன உைடய
ெதGவயாைனயி. கணவ1,

கன2 மா மாைல (7-11 )

கட@ேல நீைர ெமா!,ெகா!டதனா& நிைற> கெகா!ட காிய கி&
(ேமக) மி.ன& ஒளி பிள 2 Nகி.ற வி!ணிேல வளமான நீ%2ளிகைள; சி தி
ஆ!8. த& மைழைய மி*தியாக ெபGத *ளி த நமண6ள கானக%தி&
இ4டா*ப8 அட 26ள ப%த அ8மர%ைதைடய ெசகடபி. உைள
ேபா.ற Jகளா& ெதா,%த *ளி த மாைல ர5கிற மாைப உைடயவ1,

ேதவ மகளிாி. அணிெகா6 ேமனி (12-19)

ெபாிய

கி& ஓகிய ெந, ெதாைல> உய 26ள மைலயி&, சதைக றிய

ெபா@>6ள சிவ த சிறிய அ8ட. (பாத%2ட.) ?8ய திர!ட கா&கைள,
வைள த இ, பிைன,

கி& ேபா.ற ேதாளிைன, இ திரேகாப J;சி

16

ேபா.ற-சாய - ேதாGகாமேலேய இயைகயாகேவ சிவ 26ள
Jேவைல பா,ைடய உைடயிைன, பல மணிகைள நிரவி ேகா%த
ேமகைலயணி த அ&*@ைன, ைகயா& ெசயைகயாG ைன 2 உ!டாகாத
- இயைக யழ* வாG%த ெபா@விைன, நாவ& (சாJ த) எ.1
ெபயைடய ஒவைக ெபா.னா& ைன 2ெசGத — விள*
அணிகல.கைள, ெந, ெதாைல> தா!8 விள*கிற (பிரகாசிகிற) *ற
அற தி>டைல (உைடயவராG),

ேதவமகளிாி. ெசய&க5 ஆ4ட (20-41)

ேதாழிமா ஆG 2 8%த—இைணயாக இர!டாக வகி த — ெநGLர பைச6ள
? த@ேல சிவ த காைபைடய சிறிய ெவ4சி Jகைள இைடயிைடேய
ெசகி, பைமயான த!ைடைடய *வைள மலாி. Mய இதDகைள கி6ளி
பதி%2, ெதGவ உ%தி எ.1 ெபயைடய தைலேகால%ைத வலாி;ச*
வ8வாG; ெசGத தைலேகால%ைத உாிய இட%திேல அணி 2ைவ%2 ெபா4,
ைவ%த மண Nகி.ற அழகிய ெநறியி& வின2 பிள த வாGேபால; ெசGத
48யிைன% ெதாக; ெசG2 அழ*%தி, :2 8%த *ற அற
ெகா!ைடயிேல ெபாிய *ளி த ச!பக மலைர; ெசகி, காிய ற இத:ட.
2Gயிைன (JபFசிைன) உைடய விளகமான மத Jெகா%2கைள
(அெகா!ைடயி. ேமேல) பதி%2, கிைளயினி. அழ*ற% ேதா.றி எ: த—
நீாி. கீ:6ள ெச-விய அகேள இைண%2%ெதா,%த மாைலயிைன
ெகா!ைடைய; றி வைளய ைவ%2, 2ைணயாக இ பகA வளவிய
கா2களி& நிைறய; ெசகிய ஒ6ளிய அேசாக தளி (கீேழ ெதாகி) K!ேவைல
மிக அணிகல. J!ட மாபி& அைச 2ெகா!8க>, தி!ணிய வயிரைடய
நமண6ள ச தன%ைத அைர%2 உ!டாகிய ெபா@> நிற மிக
*ழபிைன மண கம: மத Jெகா%திைன பதி%தாேபால ேகாகி.
*வி த ெமா* ேபா.ற இள ைலகளி& அ பி, (ேமA அ த; ச தன
*ழபி. ேமேல) விாி த ேவைகமலாி. K!ணிய மகர த ெபா8ைய
அ பி பதி%2, அழ*ெபற% ேதா.ப8 விளாவின2 * தளிைர கி6ளி
(அைலகளி. ேம&) ெதறி%2 ெகா!,, ேகாழிைய ெகா!, உய த எதிநி. ெவ&A (கன2) ெவறிெகா8 ெபாி2 வாDக எ. வாD%தி,
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பலF ேச 2 சிற  மிக மைல ப*திெய&லா எதிெரா@*ப8 (க.
ேம&) பா8, அFத*ாிய ெதGவ மகளி விைளயா,கி.ற ேசாைலகைள
உைடய,

கனி. 8மாைல (42-44)

*ர* அறிய 8யாத மரக6 அட 2 ெசறி த அ,கிய மைல ப*தியி&
மல 26ள — வ!,க5 ெமாGகாத — ெந  ேபா& ட வி,கிற ெபாிய
*ளி த கா த6 J மாைல க!ணிைய; I8ய 8ைய உைடயவ1,

கன2 ேவ& (45-46)

பாாி1 ப4டதான *ளி த கட& கல*ப8 உ6ேள * 2 Iரகளி.
த&வனான Iரப.மைன ெகா.ற—ஒளிNகிற—இைலவ8வான நீ!ட ேவைல
(உைடயவ1).

அரகெரா, ெபாத ேபாகள%தி&
ேபG மக6 ஆ8ய 2ணைக ?%2 (47-56)

உல த மயிாிைன, வாிைச மாறிய பகைள, பிள த வாயிைன, ழA
கவிழி6ள பசிய க!கைள, அFச%தக பாைவயிைன, பி2கிய
க!ைணைடய ேகா4டாேனா, ெகா8ய பா ெபா தி% ெதா*வதனாேல
ெபாிய ைலகைள அைலகழிகி.ற கா2கைள, ெசார ெசார பான
வயிறிைன, ந,க; ெசG நைடயிைன உைடய—க!டா அFச%தக
ேபG ெப!ணானவ6, *தி ேதாG த ?ாிய நக%ைதைடய ெகா8ய விரலாேல
க!ைன% ேதா!8% தி.ற மிக ைட நாற Nகாிய (அரக) தைலைய
ஒ6ளிய ெதா8 அணி த ைகயிேல ஏ தி ெகா!,, அரக அFப8 எதி நி.
(க.) ெபாத ெவறி ேபாகள%ைத கD 2 பா8 ெகா!,. ேதாைள%
Mகியைச%2 நிண%ைத% தி.1 வாைய உைடயவளாG% ‘2ணைக’ எ.1
?%ைத ஆ8ெகா!8க,

18

அரகைர ெவ.ற க. ேசவ8 படத& (57-66)

மக6—வில* ஆகிய இபிாி> வ8வ அைம த ஒ ெபாிய அரக உடைல
அ%2 ேவ ேவ ?றா* வைகயி& அFப8 எதி ெச., அரகாி. மிக
வ@ைம அட*ப8, கவிD த Jெகா%2கைள உைடய மாமரமாக நி.ற அரக
த&வனாகிய Iரப. மைன ெவ48 ெகா.ற—களக அற ெவறியிைன
:2 அறிய 8யாத சிற த கழிைன ெசைமயான ேவ@ைன உைடய
ேசேயா1மாகிய க ெபமா1ைடய திவ8ைய; ெச.றைட சிற த
உ6ள%2ட., நல ெசG த.ைமயதாகிய N4,லகிைன விபிவா:
பயண%திைன நீ விபி ேமெகா!டைனெயனி&, பலவைகயி& ந&ல
உ6ள%திேல உ6ள இனிய வி ப நிைற ேவப8 இ ெபா:ேத நீ எ!ணிய
ந&விைன பயைன ெபவாG! (அ.பேன! க. எ: தளி6ள இடகைள ;
48 ?கிேற., ேக6!)

ம2ைரைய; சா த தி பர *.ற (67-77)

ேபா* வவா வக எ. ?றி ஏறிய—வி!ணி& ெந, ெதாைல>
உய 26ள நீ!ட ேபா ெகா8யிைன, 9லா& வாி 2 க48; ெசGத ப 2
பாைவ (அ* எதிாிக6 இ.ைமயி.) வறிேத ெதாகி ெகா!, கிட ப,
பைகவைரெய&லா அழி%2 வி4ட (காரண%தா&) — ேபா எ.பேத அ ேபான
ெபவாயிைல, திமக6 அம 26ள — வFசக இ&லாத அகா8
கைட%ெதவிைன, மாட மாளிைகக6 மி* த மற ெதகைள உைடய
ம2ைரயி. ேம* பக@& உ6ள, மிக ேச ெபா திய அக.ற வய@ேல
விாி 2 மல த—6ேளா, ?8ய த!ைடைடய தாமைர மலாிேல இரவி&
Mகி மிக வி8யகாைலயி& ேத. கம: ெநGத& Jைவ ஊதிேகாதி
ஞாயி ேதா.றிய பி.ன க!ேபா& மல 26ள வி பமான ைன Jகளிேல
அழகிய சிற*ைடய வ!,களி. அழகிய ?4ட ஆரவாாி* வளைடய
தி பர *.ற%திேல விபி எ: தளியி%தைல உாிைமயாக
ெகா!டவ. க. அ%தி பர*.ற அ&லாமA, —

(தி;சீரைலவாG)
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கனி. யாைன ஊதி (78-82)

?ாிய ேதா48 (அ*ச) *%திய வ, ஆD த 6ளி ெபா திய ெநறியி& வாடாத
ெபா.னாி மாைல ப4ட%ேதா, ெதாகி அைசய, தாD 2 ெதா* மணிக6
இர!, மாறி மாறி இர4ைட ஒ@ ெசGகி.ற இ பககைள விைர த
நைடயிைன எமைன ஒ%த—ெவ&Aத* அாிய வ@ைமயிைன உைடய—
கா எ: தாேபா& விைர 2 ெச&கிற களி யாைனயி.ேம& எ: தளி,

க. திக (83- 90)

ஐவைக வ8>ட. ெசGேவைல பா, தி த 8ேயா, திகDகிற-ர!ப4ட ஒளி
N அழகிய மணிக6 மி.னைல ஒ%த ஒளி விளக%2ட. தைலயி& ெபா@>தர,
ஒளிNசி அைசகிற-ேவைல பா, அைம த ெபாகாதணிக6, ெந, ெதாைல>
விளகி% ேதா. இய&ைடய ஒளிவி, திகைள; ID த நீகாத
வி!மீ.க6 ேபா. திகDவனவாG ஒளிNச, *றமற *றிேகா5ட. த
தவ%ெதாழிைல 8* தவ%ேதாாி. உ6ள%தி& எதி ப4, எ: 2 ேதா.கிற
ந&ெலாளி ெச நிற மிக ஆ கக56 ,

ஆ ககளி. அF ெசய&க6 (91 - 102)

ஒக, இ6 ID த ெபாிய உலக களக அ% திகழ ப&ேவ கதிகைள
விாி%2 Nசி ெகா!8கிற2; மெறா க, அ.பக6 ேபாற விபி
இனி2 விளகி, அ.பேம& உ6ள ஆரா காத லா& மகிD 2 அவ ேவ!,
வரகைள அளிகி.ற2;

.றாவ2 க, ம திர விதி ப8 மர ைற தவறா2

ெசGகி.ற அ தணத ேவ6விைய (யாக%ைத) க%தி ெகா!, கா%ேதா;
ேவெறாக, எவராA உண%த 8யாம& எFசிய ெமG ெபா6கைள இ.ப
மிக நா4ட ெகா!, திகைள ேபால எ&லா% திைசகளிA விளகி
ெகா!8*; இ.ெனாக, பைகயரககைள அழி%2, ேமெச.ற
ேபாைனைய ெநாகி, சினெகா!ட ெநFேசா, களேவ6விைய; ெசG;
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ஆறாவ2 கேமா, *றவாி. இளமகளாகிய—ெகா8ேபா.ற இ, பிைனைடய
மட ப மிக வ6ளிெயா, நைக%2 மகி:.

க. திைகக6 (103-106)
அ-வாறாக அ த ஆ கக5 ைறட. பயி. அ;ெசய&கைள
ாி ெதா:*வதா& அவறிேகப, — மாைல தாD 2 .ெதா* அழகிய
மாபி@ 2 ெதாடகி6ள சிவ த

. அழ* வாி ேகா,கைள%

(ேதா6வைர) ெப6ள—வ@ைமைடய—டவி4, வளவிய கD நிைற 2
வைள 2 நீ48 இய*கிற நிமி த ேதா6க5ட. ?8ய ப.னி திைகக56,

ப.னி திைககளி. பா.ைம (107–118)

[த& இர4ைட ைகக6] (107-108)
வி!ணி& இய* இய&ைடய ேதவகைள காக ஏ திய நிைலயி& உ6ள2
ஒைக; (அத* இைணயாக) இ, பி& ஊ.றி6ள2 மெறாைக.

[இர!டாவ2 இர4ைட.] (109-110)
அழ* மிக ஆைடயணி 26ள 2ைடயி. ேமேல ெதாகவி48 ப2 ஒைக;
(ஊ 2ெச&A பாைனைய;) ெசA%2வதகாக% ேதா48 (அ*ச)
பி8%தி ப2 ஒைக.

[

.றா இர4ைட] (110-111)

அ,%த இர4ைட ைகக56, அழகிய ெபாிய ேகடய%ைத ஏ தி நிக ஒைக; ேவைல
வலமாக; ழற மெறா ைக.

[நா.கா இைண] (111-113)
ஒைக மாேபா, ெபா தி% திகழ; மெறா. மாைலட. விளக;

[ஐ தாவ2 இைண] (113-115)
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ஒைக கீDேநாகி% ெதா* ெதா8 எ.1 அணிட. ேம& ேநாகி; ழல;
ேவெறா., ஓைச இனிைமட. ஒ@கி.ற மணிைய மாறி மாறி இர48%2
ஒ@ெயழ; ெசGய;

[ஆறாவ2 இைண] (115-118)
ஒ ைக நீல நிற வி!ணி@ 2 மி* த மைழ% 2ளிைய ெபGவிக; இ.ெனா
ைக வான%2% ெதGவ மகளி* மணமாைல I4ட, -அ ப8யாக அ த ப.னி
ைககைள ைறட. ெதாழிப,%தி,

அைலவாG அைடத& (119-125)

வான ப&@ய (ேதவ2 2பி) ழக>, தி!ணிய வயிர பாG த ெகா
எ.1 இைச கவி மிெக: 2 ஒ@க>, ெவ!ைமயான ச* ஊதி
ழக>. வ@ைமைய% த.னிட ெகா!,6ள-இ8ேய ேபா.ற ரச%தி.
ழக%2ட., பல X@ைய உைடய மயி& ெவறி ெகா8யி. பா@ 2 அகவ>,
வானக%தி. வழியாக விைர 2 ெச&Aதைல க%தி ெகா!,, உலக கDகிறஓகிய உய த சிற த ெபைமைடய (தி;ெச M ஆகிய) தி;சீரைலவாG
எ.1 தி பதியி& ெச. எ: தளியி%தA க1* நிைல ெபற
ப!பா*. அ%தி;சீரைலவாG அ&லாமA, -

[திவாவின. *8]
னிவக6 .*த& (126-137)

மர>ாியிைன% ெதா,%2; ெசGத உைடயிைன உ,%தவ, சிற ட.
வலாி;ச* ேபா.ற ெவ6ளிய நைர%த 8யிைன ெகா!டவ, அ:*
இ.றி விள* Mய வ8விைன ெபறவ, மானி. ேதா& ேபா%திய—தைச
(சைத) கழி த மா அைம த எA ெவளியி& ேதா.ற உல> உடைப உைடய
வ. ந&ல பக& ெபா:2க6 பல> உண> நீகிய வ, பைகட. ப,சீற
2ற த உ6ள%தின, எ&லா கறவ அறிய8யாத K!ணிய அறி>
வாGக ெபறவ, கறவெக&லா தா உய எ&ைலயாக நி* தைலைம
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ெபறவ, காம%2ட. க8ய சின%ைத நீகிய ப4டறிவின, 2.ப ஒ
சிறி2 உணராத ப!பின, ேம.ைம ெபா த—கச  அற ந&ல ப4டறிவிைன
உையவ ஆகிய னிவ ெபமக6 .ேன ெச. க,
—
க தவ யாD மீ4ட& ( 138-142)

ெவ!ைகைய ெமா!, ெகா!டா ேபா.ற அ:* இ&லாத Mய
உைடயிைன, ெமா* வாG திற 2 மல த மல மாைல றியணி த
மாபிைன, ெசவியாேல இைசைய ேந 2 அைம%த-ெசGேவைல பா, மி* த
வாக48ைனைடய ந&ல யாD பயி.ற நயமான உ6ள பாகிைன உைடய
ெம.ைமயான ெமாழி ேபபவராகிய க தவ எ.1 யாேழா இனிய யாD
நரைப மீ48 இய*தகாக,

க தவ த மகளிட. வத& (143-147)

ேநாG இ&லாம& நலட. அைம த உடபிைன ெபறவ, விள* மா தளி
ேபா.ற ேமனி ெபா தியவ. விள* ேபாெத&லா (ெஜா@*
ேபாெத&லா) உைர%த ெபா.2களி. பதி> ேபா& விள* (ெஜா@*)
ேதமைல உைடயவ, இனிய ஒளிN ேமகைல யணி த—கீேழ சாி 2 ேமேல
உய 2 அைம 26ள அ&*ைல உைடயவ ஆகிய களக அற க தவ
மகளிட. வ 2 *ற இ.றி; ID 2 திகழ,—

[

வ வைக]

திமா& (148-151)

நFட. ஒ,கி கிட* 2ைள6ள ெவ6ளிய பகைள ெந  என
ெப

; எறி அFச%தக ?8ய ஆறைல உைடய பாக6 அழி ப8

அ8கிற—பல வாிக6 ெகா!ட வைள த இறைகைய உைடய கட பறைவைய
ஏ திய நீ!ட ெகா8ைய உைடய ெச&வனாகிய திமாA,

உ%திர. (151-154)
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ெவ6ளிய ஆேனைற (இடப%ைத) வல ற%ேத ெகா8யாக உய%திய—பல
க: தி!ணிய ேதா6கைள உைடய—(இட பாக%ேத) உைமயைம விபி
அம 26ள--இைமகாத

. க!கைளைடய- ரகைள எாி%2 அழி%த—

வ@ைம மிக ெச&வனாகிய உ%திர1,

இ திர. (155-159)

(9ைற ப%தா& ெபகினா& வ) ஆயிர க!க5ட1 9* ேமப4ட
பல ேவ6விகேள இயறி 8%த—பைகவைர .ேனறி அழி%த ெவறி;
சிற ட1 ( வி ள  கி ), நா.காக அைம த ம கைள (த தகைள)
அழகிய நைடயிைன உைடய—தாD 2 ெதா* ெபாிய நீ!ட 2திைகைய%
Mகி ேமேல உய%திய ெவ6ைளயாைனயி. பிடாியி. ேம& அம 2 வ —
திமகளி. விளக ெபற ெச&வனாகிய இ திர1,

வ வைகயி. காரண (160-165)

இ திர., நா.க.. திமா&, உ%திர. எ.1 நா.* ெபாிய ெதGவக56
(கனா& சிைற ப4, கிட* நா.க. நீகலாக ). ந&ல தி பதிக6
நிைலெப6ள உலகிைன கா* ஒ பற ெசய& ாி ெகா6ைக ெகா!ட —
பல க: திமா&, உ%கிர., இ திர. ஆகிய

வ தா த%த

தைலைமயிைன ெபற ேவ!8, காவAைடய ம!Hலகி& வ 2 (க. எதி)
ேதா.றி, (திமா@. தி உ தியாகிய) தாமைர ஈ.ற —*ற இ&லாத பல
ஊழிகைள பைட* நா. கனாகிய ஒவ. சிைறயி& இ பைத;
48கா48; சிைறN, ெசGய ேவ!8 கைன க!,ெகா!8க>,

மைற% ேதவக5 வ 2 காண& (166-174)

பக& ஒளிேபா& ேதா. மாபா, அற ஒளிகா4சியிைனைடய- (ஆதி%த
ப.னிவ+உ%திர பதிெனாவ+வக6 எ!ம + அவினி ேதவ எ.1
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ம%2வ இவ ஆகிய) நா.* வைகயான ேவப4ட இய&ைடய ேதவ
 ப%2

வ, (பதிெனா

வ =11 x 3 =33 , (ஒ.பைத இர!டா& ெபகிய)

பதிென4, வைகயான உயநிைல ெபற ெதGவ இன%த வ. வி!மீ.க6
ெபா@ தி ப2 ேபா.ற ேதாற%தினரா, வி!மீ.கைள; சா 2 கா
எ:;சிற2 ேபா.ற விைர த நைடயினரா, காறி@ 2 ெந  எ: தா
ேபா.ற வ@ைம ைடயவரா, ெந  பிழ ேதா.ற இ8 இ8%தா ேபா.ற
உர%த *ர& உைடயவரா, தம* உற 2.பமான *ைறபா,களினி. தா
வி,தைல ெப வழிைறயிைன% ேத8 ெகா6பவரா அைம 2 வா. வழிேய
ழ. வ 2 கைன) ஒேசர க!, வணகி நிக>,

ஆவின.*8 அமத& ( 175- 176)

*ற மற க ெகா!ட மட ைதயாகிய ெதGவயாைனட. சில நா6 (பழநி
என ப,) திவாவின. *8 எ.1 தி பதியி& அம தி%தைல க.
உாிைமயாக உைடயவ.. அ%திவாவின. *8 அ&லாமA,[திேவரக]
அ தண வழிப, தி ஏரக ( 177-189)

(ஓத&, ஓ2வி%த&, ேவ4ட&, ேவ4 பி%த&, ஈத&, ஏற& எ.1) அவைகயாG
உ6ள ெசய கடைமயினி. வ:வாம&, (தாG*8, த ைத*8 எ.1)
இவ *8ைய 48; ெசா&ல%தக ப&ேவ பழ*8களி& பிற த—
(அநா.* இர48= 6x 4 x 2=48) நாப%ெத4, ந&ல இளைம மிக ஆ!,கேள
ந&வழியி& கழி%த—அற? ெகா6ைக ெகா!ட—(நாச2ர, ;ச2ர,
வி&வ8வ எ.1)

. வ8வாG அைம%2 கா*

வைக% தீயாகிய

ெச&வ%ைத உைடய அ தணக6 உாிய கால அறி 2 ேபாறிைர* வைகயி&,
ஒ ாி*

. 9& Nத ஒ.ப2 9&களா& கிய

. ாிக6 ெகா!ட

K!ணிய JZAட., ேதாG%2 உலராத உைடயிைன உடபிேலேய உலப8
உ,%2ெகா!,, தைலேமேல *வி%த ைககைள உைடயவராG, கனாகிய
த.ைன ேபாறி கD 2, ஆ எ:%2கைள (ஷடா4சர) உ6ளடகிய அாிய
ம திர மைறைய நா* இயA அளவி& பயி. பலைற ஓதி, மண மிக ந&ல
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மலகைள ஏ தி% Mவி வழிபட, அ-வழிபா48* ெபாி2 மகிD 2 (வாமிமைல
எ. கத ப,கி.ற) தி ஏரக எ.1 தி பதியி& உைற தைல க.
உாிைமயாக ெகா!டவ.. அ த% தி ேவரக அ&லாமA,-

[*.ேதாறாட&]
ேவல. ெவறியா4, ( 190-197)

(கைன ேபா& ேகால ைன 2 கனாகேவ ேதா.) ேவல.
என ப,பவ., பைமயான ெகா8யாேல மண6ள பலவைக காGகைள
இைடயிைடேய இ4, அழ* ெபா திய தேகால காைய கல 2 கா4,
ம&@ைகட. ெவ!டாளி மலைர ேச%2 க48ன மாைலைய அணி தவனாG,
மணமிக ச தன Jசிய ந&ல நிற விள* மாபிேனா,, ெகா,F ெசயAைடய
வ@ய வி&லா& ெகாைல% ெதாழி& ாிகிற கா4, *றவக6 நீ!ட

கி&

*ழாயி& ஊறி பத ப,%திய ேதனா& ஆன க6ளி. ெதளிைவ,
மைல ப*தியிA6ள சிSாி& வா: ற%தாட. மகிD 2 உ!,, ெதா!டக
எ.1 சிபைறயி. ஒ@* ஏப *ரைவ எ.1 ?%ைத ஆட,

மைலயக மகளிாி. அணிவைக (198-205)

விரலா& கி!8யதா& மல த தனி ேவறான நமண உைடய—ஆழமான
ைனகளி& மல த வ!, ெமாG* மலகளா& ெதா,%த க!ணி எ.1
ஒவைக மாைலயிைன இைண பான ேகாைத எ.1 வைக மாைலயிைன
ேச%2 அணி த ? தAட., க48ய கFச *&ைலெயா,, மராமர%தி.
இைலெயா, ?8ய நறிய மலகளி. சிவ த காகைள ெகா!ட ெவ6ளிய
Jெகா%2கைள இைடயிைடேய இ4, வ!,க6 ேத. அ 2ப8% ெதா,%2;
ெசGத ெபாிய *ளி த சிற த தைழ உைடைய% தி%தமான மணிவட அணி த
அ&*@ேல அைச ப8 உ,%2, மயிைல க!டாேபா. ேதா. மட
நைடையைடய மைல ப*தி மகளிட. (?8) ,

ெவறியா, ேவல. உவ%திேல *8ெகா!,6ள *மர. இய& (206-217)
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ெசேமனியனாG, ெச நிற ஆைடயனாG, சிவ த அ8மர%ைதைடய -அேசாகின2
*ளி த தளி அைச தா, கா2கைள உைடயவனாG, க; க48னவனாG, Nர
கழ& J!டவனாG, ெவ4சி மாைல I8னவனாG, *ழ& இைச பவனாG, ெகா
ஊ2பவனாG, சிறிய பல இைச கவிகைள இைச பவனாG, ஆ4, கிடா
மயிA ஊதி யாG உைடயவனாG, *றமற அழகிய ேசவ& ெகா8ேயானாG,
ெந8ய ெபைமைடயவனாG, ெதா8 அணி த ேதாளனாG, யாD நரைப
மீ48னா& ஒ%த இனிய *ரAைடய மகளி *:>ட1 உதரப தன (இைட
க;ைச) ெகா!4 நறிய த!ணிய சாயAைடய மகளிட1, இ, பிேல உ,%தநில%திேல ெதா*கிற 2கிைல உைடயவனாG, ழ> ேபா& திர!ட ெபாிய
ைககளா& இைசவாக ஏ தி ெம&@ய ேதா5ைடய பல ெப!மா.க6 ேபா.ற
ெப!8ைர% த:விெகா!, அைனவ* தைலயளி ெசG2 மைலக6ேதா
ெச. ஆட& ாிதA (அவ1*) நிைல%த ப!பா*. அ-வா *. ேதா
ஆ8 அம தி%த& அ&லாமA,-

க. எ: த5 பிற இடக6 (218-226)

சிறிய திைன அாிசிைய Jக5ட. கல 2 பர பி ஆ, அ%2, ேகாழி
ெகா8ட. அைன%ைத உாிய இட%தி& அைம%2 ஊக6 ேதா நடா%2
சிற  மிக திவிழாகளிA.—அ.பக6 ேபாற வி பெகா65
சிற பிடகளிA,—ேவAட. க.ேபா& ேகால ெகா!டவ. அழ*ெபற
அைம%2 ெவறியா,கி.ற (சாமி யா,கி.ற களகளிA, கா,களிA,
ேசாைலகளிA, அழ* மிக ஆறிைட *ைறகளிA (ஆறிைட% தி4,களிA),
ஆற கைரகளிA, *ளகைரகளிA, இ.ன பல ேவ இடகளிA,
நா?48டகளிA (நா ச திகளிA ,  ?48டகளிA (; ச திகளிA),
திய மலகைளைடய கடப மரகளிA, ஊ ந, ம.றமாகிய மர%த8யிA,
ெபா2 அபலகளிA, கட>ளாக கதி ந4, நி%திய க& தறிகளிA,—

கா ப,%த நக ( 227-285)
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ேகாழி ெகா8ேயா, ெபா த அணி ெசG2, ெநGட. ெவ! சி க,ைக கல 2
அ பி, அழகிய மைற பாடைல வாG*6 உைர%2 ெகா!ேட வழிப4,,
ெச:ைமயான Jகைள% Mவி, ேவப4ட அைம ைபைடய இர!, உைடகைள
நீள% ெதா* வா4ட%தி& ஒ. அத.ேம& ** வா4ட%தி& ஒ.மாக
ஒேசர உ,%2, ெச நிற 9ைல ைகயிேல கா பாக க48, ெவ!ைமயான
ெபாாியிைன; சிதறி% Mவி, மத வ@ைம மிக ெபாிய காைலைடய ெகா:%த
கிடாவி. *திேயா, (இர%த%ேதா,) கல த Mய ெவ6ளாிசியிைன; சிப@யாக
ேபா4, பல பிர கைள (அாிசி கலகைள ) பரவலாக ைவ%2, சிறிய ப
மFச5ட. நமண ெபா6கைள Mவி% ெதளி%2,

(.னதி. ெதாட;சி) (236-244)

ெபாிய *ளி த ெச-வலாி மாைலயிைன நமண மிக *ளி;சியான மற
மாைலகைள ஒநிக அளவாக அ%2 அைச 2 ெகா!8*மா ெதாக
வி4,, ெசறிவான மைல;சார@& உ6ள ந&ல ஊக6 வள ெபக என வாD%தி,
நமண ெபா6கைள ைக%2 (Mபமி4,), மைல நில%தி* உாிய *றிFசி
ப!ைண பா8, ழ* இைசையைடய அவிெயா@ட. ேச 2 இனிய
இைச கவிக5 ஒ@%2 ெகா!8க, ப&ேவ நிறகைளைடய பலவைக
மலகைள Mவி, அ;ச ேதா.ற *திேயா, (இர%த%ேதா,) கல த சிவ த
திைன அாிசிைய பர பி, ெதGவ ஏறிய *ற *8மக6 க1* உக த
இைசகவிகேள இைச%2 மாப,ேவா அFப8 இயகி, க. ஆ!,
எ: த5ப8 வழி ப,%தி ெகாண த- ஒவைக% ெதGவ அ;ச (பயபதி)
நிைற த ெபாிய நகாி.க!ேண

(ெதாட;சி) (245-249)

ெவறியா, (சாமியா,) களக6 எதிெரா@*மா பா8, பலவைக ஊ2
ெகாகைள வாயி& ைவ%2 ஊதி, வைள த மணிகைள ஆ48 ஒ@க; ெசG2,
அழியாத ஆறAைடய (கன2) யாைனைய வாD%தி, ேவ!,வா
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ேவ!,வனவைற ேவ!8யப8 அைட தவராG வழிபா, ெசGய, அ த அ த
இடகளிA க. அம தி ப2 அறி த ெசGதிேயயா.

கைன ேபா ைற (250-281)

— (இ2கா ?றிய) அ-வ- விடகளிேல யாயி1 பிற இடகளிேல யாயி1
க. அம திக, அவ. உ.ைன காHப8 நீ ப4, அவைன
க!டகா&, க விபி ேபாத& ெசG2 ைகயா& ெதா:2 *பி4,
கா@ேல ெபா த வி: 2 வணகி (பி. வமா கைன விளி%2, அஃதாவ2:)“நீ!டெபாிய இமயமைலயி. உ;சியிேல நீல & (த ைப) வள த பைமயான
ைனயிேல, வி!, கா ெந , நீ, ம! எ.1 ஐ தி. ெதGவக56
ஒவனான ெந % ேதவ. (அகினி பகவா.) த. அழகிய ைகயிேல ஏவர
கா%திைக ெப!8 அவ ெபெற,%த ஆ ?றாG அம 26ள ெச&வேன!
க&லால மர%தி. கீழம த கட>ளி. (சிவனி. ) மகேன! ெபாிய மைலயாகிய
இமயமைலயரச. மகளாகிய உைமயி. மகேன! பைகவ* எமேன! ெவறிேவ&
ஏ திய ேபா%ெதGவமாகிய ெகாறைவயி. *மரேன! அணிகல. J!ட
சிற ைடய பழெப ெதGவமாகிய கா,கிழாளி. *ழ ைதேய! ேதவக6
வண*-வி&ேல திய பைடகளி. தைலவேன! மாைலயணி த மாபேன!
9&கைள% ெதளி த லவேன! ேபா% ெதாழி@& ஒ பறவேன! ெபாகி.ற
ெவறி Nரேன! அ தண ெச&வேம! அறிஞகளி. கD;ெசா& மைலேய! ெதGவ
யாேன, வ6ளி ஆகிய மைகயகளி. கணவேன! மறைம த களி. அாிேயேற
(சிகேம)! ேவேல திய ைகையைடய ெபைம சா.ற ெச&வேன! **மைலைய
(கிர>Fச கிாிைய ) பிள த-*ைறயாத ெவறியிைனைடய - வி!ேணா, ேமா2
நீ!ட மைலக6 நிைற த *றிFசி நில%தி* உாிைம J!ட தைலவேன! பல
க: ந.ெமாழி வழ* லவகளி. தைலைம ஏேற! ெபத* அாிய
ந.மரபிைனைடய — ெபாிய ெபய ெபற கேன! ஒ.ைற விபி வ ேதா*
அதேன நிைறவி* ெப கழாளேன! 2.ேறா* அ6 ெசGகிற —
ெபா.னணி J!ட ேசேயாேன! வ 2 ம!8 ேமா2 ேபாகைள கட த—ெவறி
பாடA* உாிய மாபிேல, பாிசி& ேவ!8வ அ.பகைள% த:வி% தாகி
காகி.ற — அ. அ;ச%தி* (பய பதி*) உாிய ெந8ய ெச-ேவேள!
ெபாிேயாக6 ேபா-ெபறல ெபய ெபற கட>6 தைலவேன! Iரப.மனி.
*ல%ைத ேவேரா, அ%த ஆறைல மத வ@ைமைய உைடயவேன!
ேபாவ&ல மறவேன! ேமலான ெகாைட% தைலவேன! எ.ெற&லா பலவாறாக
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யா. அறி த அள> நி.ைன ேபாறி மனநிைற> ெபறாேதனாG, நி. ெபைம
:2 அளவி4, அறி 2 ேபாத& உலகி& உ6ள உயிக4* அாிதாத@.
இய.ற அள> ேபாறி, நி. திவ8ைய ெபற கதி வ 26ேள. ; நி.ேனா,
ஒ பா இ&லாத லைமைடயவேன! அ8ேய* அ6 ெசGக!” எ. நீ
உ6ள%தி& *றி%த எ!ண%ைத; ெசா&லாத அளவிேலேய (ெசா&வத*6ேளேய),

?ளிய அறிக (281-286)

உடேன உ.ைன *றிெகா!,, ப&ேவ வ8விைனைடய *கிய பல ?ளிய
எ.1 ெதGவ பணியாள (பி. வமா உ.ைன க1*
அறிக ப,%2வ; அஃதாவ2:—), விழா நைடெப கள%திேல Nட.
(ெபா@>ட.) ேதா.றி, ‘இ த திய ப!ப4ட இரவல. இரக%தகவ. தா.;
ெபமாேன, நின2 வளவிய க:*ாிய அைள விபி நி.பா& வ 26ளா.’
எ. அறிக ெசG2, இனியைவ ந&லைவமாக மிக பல ?றி ஏ%தி நிக,

க. பாிசளி* ைற (287-295)
பழதி ேசாைல மைலயா. [மைலயவியி. ெசய&] (295-306)
(இ%தைகய க ெபமா. இ.1 எ: தளியி* இட ஒ. வமா2:-)

பல விதமாக ேவப4ட பல 2ணிெகா8கைள ேபால அைச 2 அைச 2
(அவிக6) ஓ8வ 2, அகி& மர%ைத ெபய%2; ம 2 ெகா!,, ச தன மர%ைத
: அ8 மர%ேதா, உ48% த6ளி,

கி@. Jேவா, ?8ய அைச கிைளக6

தனி%2 ேபாக ேவைர பிள 2, வான%ைத ேமா2 நீ!ட மைல ப*தியிேல
ஞாயிறி. வ4டேபா& ேதனீக6 ெதா,%2 க48ய—*ளி த—மண கமDகிறவிாி த ேத.?, சிைத 2 அழிய>, ந&ல பல ஆசினி பலாவி. தி த ைளக6
நீேரா, கலக>, மி* த மைல உ;சியிA6ள ர.ைனயி. நறிய மலக6
உதி 2 ெகா4ட>, Wக எ.1 க*ர*ட. காிய கைடய கைல
எ.1 *ர* ந,க>, 6ளி ெபா திய ம%தக உைடய ெபாிய
ெப!யாைன *ளிரா& உதற> நீைர Nசிெயறி 2, ெபாிய ஆ! யாைனயி.
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%2கைள உைடய நீ!ட ெகாகைள இ:%2 ெகா!, வ 2 , ந&ல
ெபா.1 மணி த ஒளிநிற விளக; ெசG2, ெபா. 2கைள ெகாழி%2
ெகா!,,

(அவியி. ெசய&—ெதாட;சி) (307-317)
வாைழயி. : மர ஒ8 2 சாய> ெத.ைனயி. ெபாிய இளநீ *ைல
உதிர> நீைர Nசிெயறி 2 தாகி, மிள* ெகா8யி. காிய ெகா%2க6 சாய>,
பி.ற%ேத X@ ெபா திய இளநைடைடய மயி&க6 பல ேச 2 அFச>,
வ@ய ெப4ைட ேகாழிக6 இாி ேதாட>. ஆ! ப.றிட., உ6ேள ெவளி
உைடய (வயிர இ&லாத) காிய பைன மர%தி. &@ய ெச ேபா.ற
கமயிேரா, ?8ய உடபிைன வைள த கால8யிைன உைடய கர8 ெபாிய
க& பிள  *ைகயிேல ெச. அைட 2 கிடக>, காிய ெகாகைளைடய
ஆமா இன%தி. ந&ல காைளக6 கதறி க%த> ப&ேவ ெசய&க6 ாி 2 உய த
மைல;சியி@%2 ‘இ:’—‘இ:’ எ.1 ஒ@ட. கீDேநாகி இறகி
ஓ8வ அவியிைன உைடய—பழ தி 2 கனி த ேசாைல ID த — ‘பழதி
ேசாைலமைல’ எ.1 மைல* உாிைம உைடயவனாவா. அக. —
அவன2 அ6 ெபக!

தி  கா பைட0 ெதளி/ைர .
.
-----------ேபராசிாிய தர சகனா

ேதாற க-வி :
:

கடOைரய,%த 2 வ!8 பாைளய%தி& 13-7-1922இ& தி  தர அ.னJரணி இவகளி. மகனாக பிற தவ. ப6ளி க&வி* பி.,
திேகாவO ஆதீன, தி பாதிாி @W சிவ%திஞானியா அ8களிட தமிD
பயி.றவ பி. திைவயா அரச க&Oாியி& வி%2வா. பயி.றவ.

பணியாறிய பதவிக2,
பதவிக2, நிவன%க2:
நிவன%க2:
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1. 1940-46 விாி>ைரயாள, 2ைண த&வ, சிவஞான பாலய அ8க6 தமிD
க&Oாி, மயில.

2. 1949-58 தமிD% 2ைற%தைலவ, ெப%தி ெசமினா ெம4ாி*ேலஷ. ஆகில
பிரF க&வி ?ட, 2;ேசாி.

3. 1958-80 தமிD%2ைற% தைலவ, அரசின ஆசிாிய பயிசி ைமய, 2;ேசாி.

4. 1982-83 ேபராசிாிய, ெதா* பிய& 2ைற%தைலவ. தமிD ப&கைல கழக,
தFசாR.

5. வாDநா6 உ பின, க&வி*:, ம2ைர காமராச ப&கைல கழக, ம2ைர.
-----------69 பைட3க4 (ெதா&பாக)
ெதா&பாக)
1. சிகைத 9& - 1

14. *,ப 9& - 1

2. தினக6- 2

15. வாDவிய& -1

3. கவிைத 9&க6 - 8

16. பா@ய& -1

4. கா பியக6 - 2

17. க&வி இய& - 1

5. தி*ற6 ஆG>க6 - 5

18. ெபாளிய& - 1

6. கபராமாயண% திறனாG>க6- 6

19. அகராதியிய& - 1

7. சில பதிகார% திறனாG> - 1

20. வானிய& - 1

8. அறிவிய& ஆG>க6- 6

21. ப!பா4, இய& - 2

9. இலகண ஆG>க6 - 2

22. தைர 9& - 1

10. ெமாழியிய& ஆG>க6- 3

23. ஆG> க4,ைரகளி. ெதா* 

5-க4 -6
11. ெதா* பிய& ஆG>க6 - 2

24. உலக ஒைம பா4, 9& - 1

12. : உைர 9&க6 -7

25. தி பதி ேகாயி& ஆG> - 1

13. வரலா 9&க6 – 4
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