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 அைம : க+தம த கா"பிய4' எ
இய3றிேள

. அதைன ய;, தாி

84 கா"பிய4 ஒ
ெபா

 அ1ேய

னான அறி+ைரக பலவ3ைற

 அசீ) கழிெந1ல1 ஆசிாிய வி=த" பா)களி ெதா> த
ெபா

ந

ெமாழி

' எ

84 இ

ைல இய3றிேன

.

ெகாைட அளி"பவக, 101 உ5பா அல 1001 உ5பா என"

ேபெரேணா; ஒ

 A-1 அளி"பேபா, சாியாக

 பா)கேளா; நி3காம,

வள%சி க4 ேநா)கி ேமB4 ஒ= பாட எCதி%, ேசேள
இ

B 101 பாடக இ=)>4. வழ)க4 ேபா

பாட ஒ

4,

.

இதியி '

 பய

.

. எனேவ,

ெதாட)கதி பாயிர"

A4 பாட ஒ

A;தலாக உளன. இைவ இர;4 ெவபா)க ஆ>4.

4, ேம3ெகா;
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'த ெபா

ெமாழி

' எ

84 ெதாடாி உள

த., எண அளைவ ஆ>ெபயராக
ஆ>ெபயராக

 பா)க உள

த வரலா : த இதியாவி
கபிலவா, எ

எ

84 எD" ெபய.

 பா)கைள) >றி, பி

ன இ=ம1

ைல) >றி)கிற.

வடப>தியி, சா)கிய நா-1

84 இடதி, ேதாதன

எ

தைலநகரான

84 அரச8)>4 அரசி மாயா

ேதவி)>4 மகனாக) கி.. 563 ஆ4 ஆ1 பிறதா. இவ இளைமயிேலேய
ய3சி யா, யேசாதைர

வா)ைகயி ெவ"3றி=தா. ஆயி84, தைதயி
எ

84 ெபைண மண ெகாடா ; இரா>ல

இ=பெதா

பதா4 அகைவயி மைனவி, மக

எ

84 மகைன4 ெப3றா.

த.ய 3றதா அைனவைர4

வி-; நீEகி ற+ ெகா; கா-1 ஆ ஆ; அ=தவ4 ாி, பி

ன,

ஆத எணதா (தியானதா) ெமயறி+ (ேபாத4) ெப3" த' எ
ெபய=)> உாியவ ரானா. இவர இளைம" ெபய சிதாத

தாி

அற+ைரகைள" பி

இ=த த

ப3றி அவ=)> அ

எ

84

பதா>4.

ப ராக+4 அ1யவராக+4 பல

றி, றவற ைத4 பல ேம3ெகாடன. த சEக4 அைம த4

ெகாைககைள உலெகE>4 பரவ% ெசதா. அவர அறெநறி 'ெபளத4' எ

84

ஒ=  மதமாக உ= ெவ;த. ேவத ைவதிக ெநறி)> எதிராக" ெபௗத4
ெசயப-ட, தாி

அற+ைரக ெபளத மைற

களாக) ெதா>)க"

ெப3றன.

ர-சியாளராக+4, சீதி=த)காரராக+4, ப>தறி வாளராக+4 விளEகிய த,
பல அ=(ெசயக ஆ3றி >சீ எ

84 இடதி கி.. 483 ஆ4 ஆ; த4

எபதா4 அகைவயி இதி எதினா. இ தாி

தாி

=)கமான வரலா.

ர!சி" ெகாைகக : த ர-சி மி)க ெகாைகயாள. ''கட+ என

ஒ=வ இைல; அ"ப1 ஒ=வ இ= ெகா; எைத4 பைட)கவிைல; எனேவ
கட+ ப3றி) கவைல"பட ேவடா . உயி என தனிேய ஒ

 இைல. உட.

உள உ")க ஒ=Eகிைண ெசய3ப;4 இய)க ஆ3றேல உயி

4

என"ப;வ. ற)க4 (வ)க4) என ஒ

 இைல, எனேவ இலாத ஒ

ைற

அைடய G ய3சி ெசய ேவடா .''

''ஏேதா ந3ேப ெபறலா4 எ

ற ந4பி)ைகயி, ப-1னியாB4 க;தவ

ைறயாB4 உடைல அள+ மீறி வ=தி வா-டலாகா; அேதேபால , அள+ மீறி
உ; ெகாC உடைல" ெப=)க% ெசய+4 Aடா; ேதைவயான ேபா
ேதைவயான அள+ உண+ ெகா; உடைல ஓ4பி , நலன நா;4 'ந;நிைல
வழிேய ேவட த)க.''

"ேபரவா)கேள (ேபராைசகேள) எலாவைக 

பEக->4 த (காரண4) ஆ>4;

எனேவ ேபரவா) கைள ஒழி)க ேவ;4. நெலாC)க - நலற ெநறிகைள"
பி

ப3ற ேவ;4. நலன ெகா; அலன நீ)க ேவ;4. எJ+யி=)>4 தீைம

ெசயா ந
ெகாளி

ைமேய ெசய ேவ;4. இ

, கிைட)க) A1ய ந3பய

ெகாைககK இ

த

கிைடேத தீ=4 - தாி

ர-சி)

 (ேவத4) இ="ப ேபாலேவ, ெபளத

க உ;. அைவ தாி

ெதா>"பா>4. 'திாிபிடக4' (L



க எ

பிடக4, விநய பிடக4, அபித4ம பிடக4 எ
உளன. இவ3 ஒ

அறெநறி) ேகா-பா;களி

84 ெதா>"" ெபய=ட

84 ச

 மைற

றான த பிடகதி "நிகாய4' எ

ஐ பிாி+க உளன. இJைவ நிகாயEகK ஒ
எ

ைறகைள) ைக)

றியைம யாதைவ இைவ.

 : ம3ற மதEக-> மைற

மததி3>4 மைற

ன பிற ந

84 பிாிவி 'த4ம பத4' எ

வ34 "த4ம பத4' எ

, த

க ெபளத தி3>

84 ெபய உைடய

றான '>தக நிகாய4'

84 ஒ= ப>தி உள. அற (த=4) ெநறிைய

ப, ெபௗத மததி3> மிக+4 இ

றி யைமயாத மைற

 ப>தியா>4.

இத த4மபத4' எ

84 பிாி+

., "இர-ைட% ெச இய' (யமக வ)க4)

தலாக" பிராமண இய; (பிராமண வ)க4) ஈறாக இ=பதா (26) பிாி+க
உளன. இத இ=பதாறிB4 ெமாத4 நாO3 இ=ப L

 (423)

அற+ைரக (உபேதசEக) அடEகிளன. த4மபத4 பா. ெமாழியி
எCத"ப-ட.

5

ெமாழி ெபயக : த4மபத4 பா. ெமாழியி.= பிறெமாழிகளி ெபய)க"
ப-;ள. 

னா இதிய) >1யர தைலவ சவபளி இராதாகி=Pண

அவகK4, நில)ெகாைட இய)க தைலவராயி=த விேநாபா அவகK4, ஆEகில
அறிஞ மா)மில அவ கK4 இதைன ஆEகிலதி ெபயளன. தமிழிB4
இர; ெமாழி ெபய"க உளன. இவ3றி
நடராச

ைண ெகா;, உயதி= அ.ெல.

அவக தமிழி ஒ= ெமாழி ெபய" ெசளாக. எளிய உைர

நைடயி உள இ"ெபய".

கி. பி , 1979 ஆ4 ஆ1 ெவளியான தி=. அ.ெல. நடராச
ெமாழிெபய"

.

நாO3 இ=ப L

த பதி"ைப" ப1த யா

.

ைண)ெகா;

 அற+ைர கK மிக+4 சிற"பாக ேதா

ேம3ப-ட அற+ைரகைள
யாதேள

, அ

அவகளி

3ெறா= பாட. ெதா> இ

றிய

3)>

லாக

.

உைரநைட வ1வதி84 ெச வ1வதி3> தனி மதி" உ;. ெச
வ1வ4 , ெந-;= ெச நிைனவி இ=தி) ெகாவத3> ஏ3ற. ெச
வ1வி க=)கைள) Aறி

, ம)க-> ந

அதனா இ4ய3சியி ஈ;ப-ேட

த4ம பத4

மதி"4 த

ன4பி)ைக4 ஏ3ப;4.

.

.Bள க=)க சிலவ3ைற

3 ெறா= பாடகளி ெதா>)

Aறியி="பதலாம, ேம3ெகா;, த த4 வா)ைகயி பல)>" பல
ேவைளகளி Aறிய அற+ைரக சிலவ3ைற" பதிெனா=. பாடகளி ெதா>"
'பி3 ேச)ைக' எ

கி. பி. இ=பதா4

84 தைல" ட

3றா1

இ

.

இதியி அைமேள

பி3ப>தியாகிய இத) காலதி, ைம,

ெபா+ைடைம, ர-சி , ப>தறி+, சீதி=த4, 
ெபயகளி Aற" ப;4 க=)க, இ


.

ேன3ற4 - எ

84

ைற)> ஏற)>ைறய 2500 ஆ; க->

ேப தரா அ=ள" ெப3ள க=)களி க=)ெகாடைவ

என)Aறலா4. த த4 க=)களி வB)க-டாய" ப;தி திணி)கவிைல;
ஆ பா நிைலைம)> ஏ3ப ஏ3) ெகாளலா4 எ

ற உாிைம4

6

அளிளா. எனேவ, தாி
இ

ைல) க3ணேவா ந

ர-சி பழ4 ெப=4 ர-சியா>4. இதைன,
> ந4வ.

ைல) க3பேதா; அைமயாம,

. Aற"ப- ;ள அற) ெகாைககைள

வாவி கைட"பி1)க ேவ1ய மிக+4 இ
ஓE>க! இத

ைல ந

றியைமயாத. உலகி அறெநறி

ைறயி ெவளியி-ட நி' ெச(ாி ) ஹ+, பிைரேவ-

.மிெட- நிவனதா=)> ந

றி ெசB4 கட"பா; மிக+4 உைடேய

%ேசாி பி"ரவாி, 1985

அ

ள அ1யவ

தர சக
----------------த ெபா ெமாழி



பாயிர$

உலெகலா4 உவித ஒத[1] ஈத
ெமாழிக ஆேத - இலகிட"

அலகி[2] சீ" ெபா
தாி

ெபா

ெமாழி

 ைனைரேத

இதைரேயா வாழ இனி.
->றி"ைர
பாயிர4 - க+ைர, ெபா= அட)க4, எ;த இய4ப.
[1]. ஒத - ஒளிவி;4 த.
[2]. அலகி - அல> இ - அள+ இலாத.


[அசீ ஆசிாிய வி=த4 ]
1. இர!ைட' ெச இய[
இய[3]

உளம Rய தாயி

ஒC)க4 Rய தா>4;

உளமதி தீய எண4 உளேத, அத

ெதா டபா

.

7

வள காைள ஈ)>4[4] வழிெசB4 வ1 ேபால
நலம 

1

ப4 வ நDத உதி தாேன.

எைனயவ

இக ேபசி எளி[5]ேய அ1தா

எைனயவ

ேதா3க% ெசேத எதினா

என ெபா=ைள அ

னா

நிைனவைத மறேவா மாயி

ெந="பிைன நீரா இ

ஏதன

எ

ெவ3றி எ
எ

4,
4,

4, எ

4
2

நிைலதி;4 பைகைம" Sச.

றி ெந="பினா அைணத இைல

சிாி"பினா பைகெவ லாம சினதினா ெவல ஆேமா?
வாி". ேபா

ற மி)க வலைம ெகாடா தா4

இற"ப நிைலெய

ஐ4ல[7] இ

ேறாாி

[6] இாிதி;4 பைகைம) கா%ச.

3

ப% ேச3றி அளவிலா தC ேவாக

சி4க[8] Tைற) கா3றி சிைதவ ேபால ேதவ
வ4 அவாவ ேதா வ=திட ஏ மிைல ;
4

ெமா4[9] மைலைய% Tைற -1ேய அழித ஆேமா?

அைட+ற[10]) Aைர ேவயா அகதினி மைழ ெகா- டேபா
அைட+ற[11]" பப டாத அகதினி அவா)க ஈ;4[12],
நைடைற யி ெகா ளாம ந

மைற ஓத ம-;4

உைடயவ, ைரைய ஏ-1 உடவ[13] ேபா

5

ேறா ராவ.

--அ=( ெசா3 ெபா=
[3] . இர-ைட% ெச இய தைல" - ஒேர க=ைத உட

பா-; ைறயிB4

எதிமைற ைறயிB4 இர; விதமாக இர; ெசகளி, த
ப-1="பதா, இத தைல")> இர-ைட% ெச இய' எ
தர"ப-ட. ஆனா, இத தமி% ெச
ம-;4 Aற"ப-;ள.

. Aற"

84 ெபய

., ஒ= க= ஒேர ெசளி

8

[4]. ஈ)>4 - இC)>4.
[5]. எளி - ேக. ெச.
[6]. ஓாி

- உணதா, அறிதா,

[7]. ஐ4ல4 - ைவ ஒளி, ஊ (ெதா; அறி+, ஒ. , மண4 எ
[8]. சி4க - மரதி

பன.

சிகிைள" ப>திக,

[9]. ெமா4 - வ.ைம.
[10]. அைட+ற - ெபாத இ

றி ந

றாக அைட.

[11]. அைட+ற - 3றிB4 .
[12]. ஈ;4 - நிைற4.
[13]. ைரைய ஏ-1 உடவ - ஏ-;% ைர)காைய உடவ.
--------2. விழி இய

ஓEக.[14] நி3ேபா

கீேழ உல+ேவா தைம)கா ண ேபா,

ஓE>ெம யறிவா4 வல உயமைல G3றி ="ேபா

,

REகிேய மிக+4 ேசா44 RE>L( சிகைள) க;
GEக+4 இரEகி த

ைன விழி"ெபா; கா) ெகாவா

.

6

உைழ"பிலா" பாிைய தி ஊ)கமா பாிெவ லேபா,
விழி"ட

ஊ)க4 ெகாேவா Gணைர ெவ3றி ெகாவ

விழி"பினி மகி+4 ேசா4பி ெவ=-சி4 காண வலா,
அழி" ெச ெந="ைப" ேபால அவாதைள[15] எாி"ப -ேட.

7

----------3. அட"க இய

உளேமா உதி இ
தள=[16] பைகயி

றி ஓ1;4 அE>4 இE>4;
தீைம ததி;4 அட)கா வி-டா,

வி.ைன நிமிதி தாE>4 ேவடனி
ெமளமா அட)கி) கா மீ-1ட ந

ெசயைல" ேபால,
ைமயா>4.

8

9

அாிதி;4 உள4 ஓய அட)கிேடா மாயி

, தீயி

எாிதேதா விறைக" ேபால எத3>ேம பய

ப டா.

ரதலா ெப3ேறா 3ற4 ாிதி;4 நலதி
வாிதி;4[17] உளவ ட)க4 வழEகி;4 ந

ேமலா

ைம ெயலா4.

9

--[14]. ஓEக - மைல.
[15]. அவா தைள - அவாவாகிய விலE> ,
[16]. தள= - தள அ= (அ' ெதா>த) நீ)>த3> அாிய
[17]. வாித - க-;த.
---------4. மலக இய

Sவிேல மணதி ேனா; ெபா. ெவ4 ேபாகா வண4
ேமவிேய ேத8 றி(4 மி>திற வேட ேபால,
யாவ=4 வ=தா வா யா;ேம ந

ைம நாட

தாவ=[18] ெகாைக யா>4; தைரேளா இEங

10

ெசக.

வண4 வன"4 ெகா; வயEகி;4 மல=E Aட
ந

மண4 இைல யாயி

எணேமா Rைம இ

ந%சிடா[19] அதைன யா=4;
றி இ="பவ பக-டா% ெச4
11

கண ெசயக யா+4 கைவ)> வா ேபா>4.

லத. நேலா ஈ-;4 கமண4 ெபா

றா[20] ெத

மலதைல உலக4 எE>4 மணதி;4 கால4 ெவ
மலகளி

4

ேற,

மணேமா - வேல மைறதி; மா ேபால,

உல+4 மைற தீேயா உ3றி;4 ேபா.% சீதி.
---5. ேபைதக இய

12

10

விழதி=" பவ

தன)> வி1+றா திர+ நீK4;

உைழததா கைளேதா 8)ேகா உவழி[21] நீ; ெசB4,
அழிதி;4 அவாவா4 ேச3றி அCதிேயா) >லக வா)ைக
இCதி- 1யா ேதேபா இ=4ெப=(. ைமயா ேதா

4.

த

8 தவ ணேதா த)க ந அறிஞ ஆவ,

த

ைன ந அறிஞ எ

த

ன ெசவ4 எ



னிட[22] அற4ைக) ெகாேடா Rயசீ ெபவ ைம .

13

ேபா த>தியி ேபைத யாவ.

ேபா தணதி;4 ேபா தாவ
14

ஆழி84 >ழ4) >ேள அக"ைபேயா ைவ)கா ேத4 ;
வாழி84 அறிஞ நா"ப[23] வ
Gழி84 ளி)> ழ4 விய
நாழிைக ந-ெப

கண அறைத ஓரா.

ைவ உண=4 நா)> ;

றாB4 நலவ அறிஞ% சாவ.

15

கறதபா உடேன மாறி) கலEகிேய தயிரா கா ;
திறெதாி யாதா ெச4 தீைம4 அ
மைற தா

நீ3றி, பி

ன தா>4,

ன ம1;4 ெந="ேப ேபால,

கரதி;4[24] தீைம தா84 கவிதி;4 கால4 பாேத.

---[18]. தா அ= - >3ற4 இலாத.
[19]. ந%சிடா - வி=4பா .
[20]. ெபா

றா - அழியாம .

[21]. உவழி - ெசB4 வழி.
[22]. 

8த - ெபா= த.

[23]. நா"ப - ந;ேவ.
[24]. கரதி;4 - மைற தி=)>4.
-------

16

11

6. அறிஞ இய

ந4 தவைற) கா-;4 நலவ கிைட)க) கடா
ெவ4ைம[25] ேச பைகவ ராக ெவதிட மடைம யா>4.
ந4ைட நலதி3 காக நலெபா3 ைதய கா-;4
ெச4ைமேச நப ராக% சிற"ெபா; ேபா3ற ேவ;4.

17

ஆதநீ நிைலயி Rைம அைமதிேயா 1=த ேபால
ஆதந அறி+ மி)ேகா அகதினி Rைம ேயா;
தாதி;4 அட)க4 ெகா; தைரயின[26] ேபா3ற வாவ
18

ஆதிட 1"ப ப3றி ஆழறி விலா Lட.
----------7. அ+கத இய[
இய[27]

;)>4 ேதாி

பாக

ர1;4 பாிக த4ைம

அட)கிேய க-; ைவ)>4 ஆ3றலா ெசயேல ேபால
இட)>ெச ெபாறிக ஐ4 இ4மி4 மீறா வண4
மட)கிேய க-1) கா)கி

நிலதிைன" ேபா

மைறதி;4 

19

ப4 எலா4.

 தாEகி நிைலதி;4 ெபாைம" ப4

உைளதிைன யள+4 இலா ஊ=ணி ேந R ைம4
நிைல வாயி க4ப4 நிகதி;4 உதி) ேகாK4[28]
20

நலெதா; ேசர" ெப3ேறா ந.திடா யாி சி)கி

கா;தா

எனி84, சால) கவதி;4 யாண மி)க

நா;தா

எனி84, ந

> நண=E[29] >ழிெய

ேம;தா

எனி84, நேலா ேமவி;4

றாB4

>1யி ="ேப ஈ1லா இடம தா>4; இJவிட4 வாத ந
---------8. ஆயிர$ இய

றா4

21

12

ஆயிர4 பாெவ

றாB4 அ=4ெபா= இைல யாயி

ஆந3 ெபா=மி >த அாியபா ஒ

ைற ஒJவா[30]

ஆயிர4 ேபைர" ேபாாி ஆயிர ைறெவ
பாகிற உளைத ெவ

ேறானி

,

 பப; ேவாேன மல

ஒC)க4 உயத ப4 ஒ=சிறி தள+4 இ
இC)கேமா டா;

,

ேறா இ

வC)கி[31]ேய வாேவா

.

22

றி

8ேம ப3ப லாேடா

ெமயா வாபவ னாக மா-டா

ஒC)கேமா ெடா=நா வாேதா

.

உைமயா வாேதா

ஆவா

.

----[27]. அ=கத இய - வி=" ெவ" இலாத ேமேலா ப3றிய.
[28]. ேகா - ெகாைக ,
[29]. நண =4 - நண (அைடவத3>) அாிய
[30]. ஒJவா - சம4 ஓ"பதிைல .
[31]. வC)கி - ைற தவறி.
----9. தீய நடைத இய

ஒ

ேற ஒ

ெற

() உைர நா4 தீைம ெசயி

ஒ

தா

ஒ

நீ ளி4 ெசா-1 உய>ட4 நிர" தேபா

ஒ

 ெவா

றாக தீைம ஒ

ஒ

ெவா

றாக த

றிேய மைலயா ம;4

ைம உஞ3றேல[32] உதி ந>4.

விள=4[33] பண4 ைக) ெகாேடா
இேலா

,

24

ேவெறா= ைண4

களரா தி=-; ேந=4 க;வழி ெசலா னாகி

நலவ நடமா ;(சீ நவழி ெசB தேபா
25

எள= தீைம நீ)கி ஏதி;4 அறேம ெசக.

ைகயினி ணி லாதா

க;ைவ4 ெதாடலா4 ந

>;

23

13

ைகயினி ெபா=ளி லாதா
ெபாைமேச தீைம ெசயா

கவ=) க(ச ேவடா ;
ெபா

த[34] எ

ெமைமேய ப3 ேவாைன ேமவி;4 ந

சா3ெறதி Cதி Rவி

ைம எலா4.

, க;கி[35]ய" Cதி த

R3றிய வைனேய ேச 

4 இைல,
26

ைன

ற% ெசத ேபால.

ஆ3ற+4 பிற)> தீைம ஆ3றி1

, அத தீைம

ஆ3றிய வைனேய ப3றி அல. சி)க% ெச4.

27

---------10. ஒ இய

ஆய84 மா-ைட) ேகாலா அ1த1 ேதா-ட ேபால,
தீயைவ, ெசேதா

த

தீயினி Gத பி

ன தீயி8) க(ச ஆேமா?

தீயைவ ெசத பி

ைன தீயேவ )க ஓ-;4[36]

 தீைமயி

த"ப இைல.

28

ேவட=4 எத3 ேக3ப வி.ைன வைள) ெகாவ;
நீ1ய வயB) ேக3ப நீாிைன உழவ ெகாவ;
நா1;4 வ1+[37]) ேக3ற ந

மர4 த%ச ெகாவா;

A1;4 Tழ3 ேக3ற >றியிைன) ெகாள ேவ;4.
----[32]. உஞ3ற - ெசத.
[33]. விள=4 - விள அ=4 - ெசால 1யாத அளவினதான.
[34]. ெபா

 த - அழித .

[35]. க;கி - விைர.
[36]. ஓ-;4 - விைர அ8பவி)>4ப1 விர-;4
[37]. நா1;4 வ1+ - ெசய எணிய உ=வ4.
----

29

14

11. 0ைம நிைல இய

வணேம தீ-1% ெச வயEகி;4 ெபா4ைம காய4;
ெணா; ப3ப ேநாக ெபா=திய தித) Aடா4;
எண= அவாவா4 >"ைப இ=தி;4 அC)> ேமடா4
றகாணிட Rைம மா நலெமா; காத ேவ;4.

எ

பினா க-ட" ப-ட இJ+ட3 ேகா-ைட ேமேல

வ

பிலா தைச4 L1 வயEகி;4 ேபா. யாக.



பமா பிணி4 L"4 Rைமயி தீய ேநா)>4

வ

ெபா;[38] >1யி ராம வைலேய கா. ெசக.

ஒ"பைன பல+4 ெசேத ஒளிவி;4 ம
த"த இ

ன ாி

30

31

ேத

றி" ேபாாி தகதி; வேபா, இத

"ப[39] உடB4 L" ெதா;தி;4 ேபாாி ேதா3>4;
32

உ"ெபா; வாC4 ேபாேத உயரற4 ெசத ேவ;4.

G-1ைன யாத ெகாதா! G;தா

சிைதத காபா!

G-1ைன" ைம யா)>4 விைன தனி வைல[40] ேயா நீ?
G-1ைன" பிணிL" ெப

84 Gணேரா அழி வி-டா.

கா-1ைன அைட 

ேப க;தவ4 ெசேமா G;?

உதியா4 இளைம த

னி உயாறி +3றி டா=4,

33

உதியா உட உ ள)கா உயரற4 ெசயா தா=4,
அதியா மீேன வாரா அகமைட[41] ெகா)> தEகி
இதியி ஏமா றேபா இ

12. த

34

பேம எத மா-டா.

1ைம இய

அயலவ பல)>4 ேமலா4 அறைர" பவ
மயல[42]ற த

தா



ன

ைன மி)க மாைட யவனா% ெசய

15

யBத கடைம; பி

ன ெமாழியலா4 ஊ)> ந

ைம.

ெசயல4 ெசாவ ேதேபா ெச4ைமயா இ=த ேவ;4.

35

எவ=ேம தம)> தாேம இ=4ெப= தைலவ ஆவ.
எவ)>ேம ேவேறா மாத எEஙன4 தைலவ ராவ?
எவ=ேம த4ைம தாேம இய3ைகயா அட)கி ஆளி

,
36

எவ=4 எத ஒலா[43] இனியந தைலைம ஏ3ப.

மணிகK ைவர4 ம3ற மணிகைள% சிைதத ேபால ,
தனள தனிேல, தீைம, தEகிட ேதா

றி ேமB4

இைணயிலா" ப3ப தீEைக இைழதிட% - ெச, பி

ன

தனவா விைனேய க.[44] தகதி;4, விழி"பா) கா)க

ந

ைம ெச ேவா84 நீேய! நலமற 

தி

ைம ெச ேவா84 நீேய! தி

37

 4

ைமேயா ந

ைம தாேனா

உைமயி உன ெசைக; ஒ=வ=4 ெபா"பா காேர.
உ

ைனேய நீேய Rைம உைடயனா% ெசத ேவ;4.

உ

னிB4 ெபாிேயா எ

அ

னவ தம)> ம-;4 அாியப ந

உ

ைன நீ மறத ேவடா உ

ெபா

38

ேற ஒ=சில மகிழ" ேபா3றி
ைம ெசேத

8ைட) >றி)ேகா வி-ேட ;

னி84 ேநைம" பைப" ேபா3றிேய காத ேவ;4

---[38]. வ

ெபா; - வ.ைமேயா;.

[39]." அ - வ.ைம திறைம) அ3ற, உ" - இனிைம, இ
[40]. வைலேயா - வலைம உைடையேயா.
[41]. அக மைட - அக

ற நீ மைட.

[42]. மய - மய)க4.
[43]. எத ஒலா - எளிதி அைடய 1யாத,

ப4.

39
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[44]. க. - சிறி சிறிதாக% ர1, ேதா1,
--------

13. உலக இய

நீாிேல >மிழி ேபால நிைலயிைல உலக வா+
காரளி நீாி =)க) கானைல நாட லாேமா?
ஆ=மி

கனியி =)க அ=தேல

ேந=ற அறமி =)க ேதடேல

கா(சி ரEகா?[45]
40

தீைம" பாைத?

ம1;4 அறியா ைமயா4 மாவி= Lகி ேயா

பி

கட=4[46] அறி+% ெசவ4 கண)கிலா தைடவா னாயி
ெகாட.

விலகி ேதா

4 >ளிநில விைன"ேபா அ

னா
41

ம1ணி ஞால மீ மகிெவா; மிளி= வாேன.

கணியி அக"ப- ேடாEகி) கBதி;4[47] பறைவ கேபா
D4 அவாவி G ல4ேவா பலரா ளா.
கணியி

வி;ப- ேடா1) களிதி;4 மாைன" ேபால,

மணினி அவாவி

நீE>4 மாபின சிலேர உளா.

ஒகட TC4 இத உலெகலா4 ெபாைம இ

42

றி

ெவ>ைட நிழ3றி ஆK4 ேவ பதவி தா84
விகட தி="ப தாக விள4பி;4 G; ேப4,
மடனி[48] அவாவ ேதா மகி%சியி

ேமலா காவா4.

14. த இய

ெபா
த
உ

னினா ஆன காேச ெபாழியி84 மைழேய யாக,

ைகயா ெதா-ட எலா4 தEகேம ஆகி னாB4
னிேய[49] அவாவி ஆேதா உள4நிைற வைடவ திைல.

43
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இ

ன தீ மய)க4 தீேதா இைற(சிட த)கா ஆவ.

றவிய ேகால ேதா; ெதா"ைப[50] தா

44

ெப=தி" ேபா=4

அறிவிைன சிறி4 ெசயா அ=4ெப=( ெசவ தா4
வறியவ கா. G வணEகிட உாிய அல.
அறெநறி ப3 ேவாேர அைனவ=4 வணEக த)கா.

45

----[45]. கா(சிரEகா - கச)>4 எ-1)கா,
[46]. க ட=4 - க த=4 - (உைமைய) காD4) கைண த=கி

ற.

[47]. கBத - அCத.
[48]. மட னி - மதனி - மDலகி,
[49]. உ

னி - உ3 எணி.

[50]. ெதா"ைப - ெப= வயி.
--------

15. மகி3'சி இய

பைகதி;4 உணவி லாேதா பைகதிடா எவ=4 ேநாக;
பைகவாி

ந;வி ேலேய பைகயிலா தினி வாவ.

பைகதி;4 உண+ ேளாேர பைகயிலா நப மா-;4
பைகெகா; வாவ, இத" பைகயைத[51]" பைகத ேவ;4.

46

ெவ3றிேயா பைகைய ேமB4 Gெறா; வளர% ெச4
உ3றி;4 ேதாவி தா84 உய உ வி)>4[52]
ெவ3றிேயா ேதாவி தாேனா விைளதிடா தியபா வாேவா
ெவ3றிேய ெப3ேறா ராவ; விைததிடா 

ப விைத[53].

உ3றி;4 அவாைவ ஒத உெந=" ேப4 இைல.
3றி;4 பைகைய ஒத -த யா4 இைல .
ப3றி;4 பிணிL" ெபாத பைக" ெபா= ஒ

4 இைல

47
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48

வ3றிடா மகி%சி வாைவ வழEகி;4 அைமதி உள4.

ேபரவா த

னி

மி)க ெபாிய ேநா ஒ

4 இைல.

ஊறிய Lட) ெகாைக உற%ெச4 ெபாிய ேக;.
ேநாிய உைம" ேபா)ேக நிைலதிட% ெச4 வாைவ.
ஆாிைவ உணகி

றாேரா அவ=ள4 இ

49

ப) ேகா-ைட

யாேம ேநாயி லாத வா)ைகேய யாண[54]% ெசவ4
ேபாெம

றைமதி ெகாK4 ெபா

8ள4 >ைறயா% ெசவ4

Tதிலா மாத தாேம Tதி;4 ெபாிய 3ற4
50

T ேபா. நப T%சிசா பைகவ ராவ.

அறிவைர[55]) காD4 ேநர4 அாியெபா3 கால மா>4;
அறிவாி

உைரைய) ேக->4 அ(ெசவி உைம) காதா4;

அறிவாி

பணிைய% ெசேத அவெரா; வாத Gடா4
51

அறிவிலா ேரா; ெச4 அைனேம அளேற யா>4

16. வி+ப இய

வி=" ெபா=கி- டாேத விைளதி;4 ெபாிய 

ப4

ெவ" ெபா= கி- 13ேற ெவ" ேம ெவ" ேச=4
வி="ெபா; ெவ" ெகாேவா GCவ ப3% ேச3றி
வி="ெபா; ெவ"பி ேலாைர வி=4பி;4 உலக ெமலா4.

,

அ

பிைன ஒ=வ மீேத அறவிற தா3ற) ெகாளி

வ

[56] ைறயி ஓர வ(சைன) கிட டா>4;

அ

பினா அவ>3 றைத அறிதி;4 வா"4 ேபா>4;

அ

பிைன) ெகாK த3>4 அளவ ெபாவா ேவ;4

னவழி ஓ; கி

ற ைண[57]யிைன" ேபால" ப3ைற

மனவழி" ப3றி% ெசல மடைமயா4; அட)க4 எ

52

84

53
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அைணவழி ேதா; கி
ைன+ட

ற ஐ4ல அவாெவ ளதி

எதி நீதி 

நீடநா கடத பி

8ற% ெசல ேவ;4.

ன ெந;ெதாைல இடதி னி

54



மீ;வ ேதாைர யா=4 மி>மகி +டேன ஏ3ப;
ஈ1;4 ெபா=மீ ெதலா4 இைணதி;4 ப3 நீEகி
ேவ1;4 ெபா=ளி ம-;4 வி="பிைன அளவா) ெகாக

55

---------[51]. பைகயைத - பைக) >ணைத (அ - ப>தி" ெபா= வி>தி).
[52]. உவி)>4 - உடா)>4
[53]. விைத - விைதைய.
[54]. யாண -  வ=வா
[55]. அறிவ - ெமயறி+ைடய ேமேலா.
[56]. வ

 - வ

 உ - வ

கைம (ெகா;ைம) உ3ற

[57]. ைண - ெத"ப4.
--------

17. சின இய

உவழி தவறி ஓ;4 ஊதிைய நிதா" பாக
ெவைமயா) க1வா ளைத விதிதலா பயேன இைல
ெவ=வ=4[58] சினைத) ெகா-1 Gவழி ெசB4 உ ளைத
அறிெவா; மட)கி மீ-ேபா அறிஞ= அறிஞ ஆவ.

அ

56

பினா சினைத ெவக; அறதினா மறைத ெவக;

நபினா பைகைய ெவக; நகலா வைம ெவக :
இ

பினா 

ப4 ெவக; எ

ேம வ3றா ெமைம"

பபினா ெபாைம ெவக ; பா=ேளா ேபா3ற வாக.

57
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தனவா ேபசா ேதாைன த=)கி[59] ெய

ைர"ப ம)க;

தனவா மிக+4 ேப4 த

ைமவா யாட எ

தனவா அளவா" ேபசி

தா

ெப=( Tத

ப;
எ

ப.
58

தனைர Tழ3 ேக3ப த=தேல த)க தா>4.

Cவ4 க%சி ெப3ேறா 

ன=4 இ

4 இைல;

Cவ4 இக%சி உ3ேறா "ெபாC[60] மிைல; ஆனா
Cவ4 ஆ ேநா)கி ைன"பதா உளைத) ெகா;
ெமாழியலா4 கீேழா எ

ேறா - திதந ேமேலா எ

ேறா !

59

உள.[61] உளைத) க-1 உயதேத உள% ெசக;
ெசால. நாைவ) க-1 நலேத ெசால% ெசக;
வலதா% ெசய. ெமைய வண)கிேய நல(ெச வி)க,
உள4 நா+4 ெம4 ஒ

 ந3 ெசயக ெசக.

60

-----[58]. ெவ=வ=4 --அ(சத)க.
[59]. த=)கி - த=)> (ெச=)>) உைடயவ

.

[60]. "ெபாC4 - இற" - நிக+ - எதி+ எ

84 L

 காலதிB4.

[61]. உள . - நிைன"பதி
---18. மா இய

இ

 நீ உலத >"ைப, எம8ைட Rத உளா ;

ெச

ளா, உலைக வி-;% ெச

ெச

றி;4 வழியி தEக% சி3றிட4 தா84 ம34

தி

றி;4 வாயி ேநா)கி,

றிட) க-; ேசா4 திைனைண அள+4 இைல.

அ=4ெப= ெவளி சாத களி4பிைன அக3ற ேபால,

61
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உர4ெப உளதி
இ=4பினி ேதா

மாைச ஒைல[62] உயி ஒழித ேவ;4,
றி அத இ=4ைபேய =தி

னேபா,
62

த=4பட நாேம ெசத தகா% ெசய நம)>% சால.

ப1)கிேலா மாயி

நல பழமைற[63] மதி"பி ழ)>4;

அ1)க1 பC பா)கி

அகம ெக;த இைல ;

தி;)கிட தி=-;" ேபா>4 தி=மைன காவா வி-டா;
ம1)> நா4 அ1ைம யாயி

63

மா ெசயக ெசேயா4.

ெந(சினி இர)க4, நாண4, ேநைமதா

இலா ேதா)>4

வ(சைன, ெபா ர-;, வழி"பறி , T, யா)>4
அ(த இ

ைம, காம4, ஆயைவ[64] மி)> ேளா)>4

மி(மிJ +லக வா+ மிகமிக எளிதா ேதா

64

4.

ெந(சினி இர)க4, நாண4, ேநைமேயா ெடாC)க4, Rைம,
அ(சி;4 அட)க4, ெமைம , அைமதிேயா ட
வி(சி;4[65] அவாேவ இ

, ப,

ைம, விள4பிய இைவ ேளா)>

மி(மிJ +லக வா)ைக மி>க1 னமாக ேதா

65

4.

பிறர வாைவ) க; ெபாியேதா ெபாறாைம ெகாேவா
இரெவா; பகB4 REகா

: இ4மி4[66] அைமதி ெகாளா

.

பிறர >3ற4 காD4 ேபதன4 ெபாி4 உேளா
ேப=> தன >3ற4 ேபண.

விலகி% ெசவா

.

பதெரன" பிற>3 றைத" பாெரலா4 R34 கீேழா

66

,

அதி+ற% Tதா- டதி ஆ1;4 காம ைறேத
எதி=ளா பலைர% சால ஏ"பவ ேபால த

பா

தெரன ம; >3ற4 ல"படா ெதாளித ெசவா

ெந="ப ேவெறா

.

றிைல நிகதிட)[67] காம தீைய;

67
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வி="பிைன" ேபா

ற தான விC4வைல பிறிெதா

றிைல;

ெவ"பிைன ெவல த)க ேவெறா= தைல இைல,
அாி"பதி வாவா4 மைண , அவாைவேந ெவள4 உேடா ?

68

வானிேல பாைத ேபாட வலவ யா=4 உேடா ?
வானிேல றவி ேதா

றா; வ=வ மணி ேலதா

ஊ8[68]ட ெப3ற எலா4 ஒ=ெபாC தழி ேபா>4
Gணிேல ெபாC ேபா)ேக ; விழி"ட

69

அறேம ெசக.

-------[62], ஒைலயி - விைரவி.
[63]. பழ மைற - பழ4 ெப=ைம உைடய ேவத4
[64]. ஆயைவ - ஆகிய (தீய) >ணEக.
[65]. வி(சி;4 - மி>கி

ற,

[66]. இ4மி4 - சிறி4 ,
[67]. நிகத  - ஒத,
[68]. ஊ

உட - மாமிச உட4.

--------

19. சா ேறா இய

வ

ைற ெகா; ந

ப

ைற ேப4 ேப%சா ப1தவ

ந

ைற க3ற வண4 நட"பவ

இ

ைம வாதிட% ெசேவா

Lட

;

ஆத உேடா[69]?
கவி% சா

ேறா

ைற ெகாடா ராேத எைதேம ஏ3ற ேவ;4.

தைலமயி நைரேதா ெரலா4 த>திெசா சா

ேறா ராகா ;

தைலமயி ைனேதா ெரலா4[70] தக+4 அழக ராகா ;
தைலமயி வழிேதா ெரலா4 த)க ந றவி ஆகா;

70
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நிைலெபற அற(ெச ேவாேர நீக) >ாிய ஆவ.

71

20. ெநறி இய

ம=வ ம=ேத ஈவா, மாத[71] பிணிேயா ெசைக;
அதிட அவாைவ, ேமேலா அறெநறி ம-;4 ெசாவ ;
அதிட அவாைவ, மி)க அறி+ேளா கடைம யா>4.
அதிடா ராயி

, தீைம, அ

அவாெவ84 கா-1 னி
கைவமர4 ஒ

ைன ேச ேசேபா ப34.

ேற அைன ேக;4 ேதா

72

4

ைற ம-;4 கைளதிட ேபாதா தா>4;

அவாெவ84 கா-ைட 34 அடள தக ேளா;
தவிதிட ேவ;4, ப3றி த>ெநறி[72] எாிைய L-1,

73

உற+சா தைத தாேயா உ3றி;4 ம)க தாேமா
ஒ=வ=4 கா)க மா-டா உயிர பிாி4 ேவைள
உறEகி;4 ேபா ெவள4 ஊC வமா தா3ேபா
ஒ=வி1

அறைத[73] சாேவா ஒைலயி அ1% ெசB4.

-----[69]. ஆத உேடா - ஆத இைல .
[70]. ைன ேதா - ஒ"பைன (அலEகார4 ெசதவ.
[71]. மாத - உDத.
[72]. த>ெநறி எாி - த)க அறெநறியாகிய ெந=".
[73]. அறைத ஒ=வி1

- அறைத) ைகவி1

.

------

21. பவைக இய

சிறியதா4 இ

ப4 வி-;% சிறதேப ாி

ப4 நாW!

74
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உாியைத%[74] ெசயா% ேசா44 உாியத லாத ஒ
ெபாியதா% ெசயB4 ேவடா! ெப3றிட த

ைற"

ன லைத,
75

பிறர நலEெக டாம ேபDG ேநைம" பாைத.

ற"ப4 க1ன4 ; ஒ

4 றதிடா "4[75] அஃேத !

சிற"ெபா; மைனய றைத% ெசவ4 அாிேத ! தீைம
மற"பிலா ம)க ேளா; மகிவ4 இயலா ஒ
சிற"ட

ேற!
76

உலகி வாத ெசய3க=( ெசைக யா>4.

ஒC)க4 ேநைம" ப4 உயரறி ேவா; ெப3ேறா
இC)கிடா ெதE>4 எ

4 ஏ3றேம ெபவ சால.

இC)கிலா% சிறத பப இமயமா உய காப.
வC)கிேயா இ=ளி எத வ

கைண[76] ேபால) காணா,

77

22. அள இய

பிறமைன வி=44 ேபைத ெபாியதா4 பழி4 ஏ%4
உவத3 காளா கி
அரசாி

, ஒ= சி மகி%சி) காக;

றா

ஓ"ைப[77] அ

னா

அைடவ4 நிகழ) A;4 பிறமைன
78

வி=4பா" ப ெபாியேதா ஆைம யாேம!

த="ைபைய தவறா ப3றி

த

ைகைய அத ெச4

ற"பதா4 ேபாைவ) >ேள Rைமஇ ெசயக ெசேவா
இற"ப+4 அள3 

ப4[78] எவ; இளைம ேநா

ைற"ப1 ெசயா ராயி

4

யவதா பயேன இைல,

79

நகரைத" ற4 உK4 நலற) காத ேபால,
அகெதா; ற4 உ

ைன அரெபற) கா) ெகாக

அக[79] நா Dவன நாணி, அ(வ அ(சி) கா)க,
மிகதவ றான நீ)கி ேம

ைமயா ஒCகி ெவக.

80
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-----[74]. உாியைத%- ெசய ேவ1யைத% ெசயா% (ேசா44)
ேசா4பB4 ெசய) Aடாதைத% ெசதB4 ேவடா
[75]. "4 - அ8பவி"ப4.
[76]. வ

கைண - ெகா1ய அ4.

[77]. ஒ" - தடைன.
[78]. அள3 

ப4 -- நரக ேவதைன.

[79]. அக4 - மன4
----

23. யாைன இய

எதி;4 அ4ைப யாைன ஏ3ேம ெபாத ேபால,
ைவதி;4 பிறைர நீ4 வBெவா; ெபா) ெகாக
உதியி[80] உலகி தீேயா உதவ உள தாேல
ெவற தி-; ேவாேர ெவளிெயலா4 திாிவ சால.

81

பழ)கிய யாைன ெகா; ப;கள4 ெவவ மள
பழ)கிய யாைன மீ பார" பவ=4[81] ெசவ,
இC)கமி பயி3சி யாேல எதைன4 அட)க ஒB4
ஒC)கமா" பயி3றி உள4 உயதிட% ெசத ேவ;4.

பழிதி;4 மலைத தி
ெகாCதிட தீனி தி

ப

>

றிதா

82

ெப=த ேபால ,

ெறன உடவ ளதா

இழிதிட யிB4 ேசா44[82] இ)கமா" ப3றி) ெகாK4;
ெசழிதிட 1யா ள4 சிற" அறி+ ெப3ேற.

ெவ=வ=[83] ேபாாி ேதா3ற ேவத84 வி-ேடா டேபா,
அறிெவா; ப ேளாைர அ
ெபவ 1யா தாயி

சா நப ராக"

பிாி நீ தனி வாக.

83
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84

அறிவ Lட A-ட4 அDகB4 தீய தா>4.

-----[80]. உதி இ - கைடேத4 வழி இலாத.
[81]. பா ர"பவ - உலைக) கா)>4 அரச.
[82]. ேசா4 - ேசா4ப,
[83]. ெவ=வ= - அ(சத)க.
-------

24. அவா இய

உரEெகாளா அவா ஆ உள4 உெபா= ெபத3 காக)
>ரE> ேபா அE>4 இE>4 >திேம தாவி% ெசB4.
தரE>ைற அவாேம .-; தா)கிய ேபாேதா3 ேறாைர
அரEக+4[84] அழி)க 

ப4 அ> ேபா ஆழ ஊ

;)>[85] ேவைர ெவ-1

85

ைளதிடா மரEக மீ;4;

அட)க=4 அவாவ ேதா அயதிட 
த;)>த எ

4.

ப4 ப3றி

4 இைல ; தாமைர இைலயி தணீ

ெவ;)ெகன வில> தேபா விலகி;4 

ப4 யா+4.

86

உ3றி;4 அவாேவா நீட ஓைடேபா ஓயா ேதா;4;
ப3ெற84[86] ெகா1ேயா ஆ; படதி;4 வளமா நீள;
க34 அறி+ ெகா; கைளதிட ேவ;4 34
ெவ3றிநீ ெகாளா யாயி

விடா"பி1 யா>4 

ேவ-ைடயி யக ேதா

றி

87

ப4.

விைரதி;4 அE>4 இE>4;

ேத-ைடயி[87] சி)> மாத திாிகிறா இE>4 அE>4.
சா-1;4 தீய ப3றா4 சEகி. பிைண)க" ெப3ேறா
மீ-1டா% சிைற

பதி ேம+வா நிைலயா ம

னி.

88
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இ=4பினா மரதி னாேல இய3வ தைளக ஆகா;
வி=4பி>4 மைனவி ம)க வியனில4 மணிக இ

ன

இ=4ெப=4 தைளக ; தாேன இைழதி;4 வைலயி சி)கி
தி=4பிடா% சிலதி ேபால திைக)கX[89] ப3 சி)கி

89

ஆதி;4[90] ெசவ தாேல அழிகிறா Lட மாத;
ஓதி;4 அறிஞ எ

4 ஒழிதிடா ெசவ தாேல.

ேசதிட Yக%சி இ

ப4, சி3றறி +ைடேயா, த4ைம%

சாதி;4 இனதி ேனா; சால+4 அழி) ெகாவ.

90

பயிாிைன) கைளக 3றி" ப3றிேய அழித ேபால,
மய+ காம ேவ-ைக மாதி;4 நலEக எலா4.
ெசயி=4 பைகைம" ப ெசதி;4 தைன) ெகா ேடாைர
யரற" ப3 நீEகி Rயவ) கறேம ெசக.

----[84]. அரEக+4 - 3றிB4.
[85]. ;)> - வBவாக" ெபா=திள,
[86]. ப3 - ஆைச.
[87]. ேத-ைட - ேபரவா.
[88]. திைக)கX - திைக)காதீக.
[89. ஆ தி;4 - நிைறத,
[90]. ெசயி - >3ற4.
---------

25. பி"5 இய

ைம>ைற வாயி ="பி
ைமமிகி

ஆ3 நீாி

ேசா+றா பயண4 ெசேவா;
ழ.ேல ஓட4 ஆC4;

91
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அைமவிலா[91] ெவ"% ேச4 அவாவி;4 வி="4 A1
ைமய மி>த லாேல ழBேமா வா)ைக வ1?

,

92

அற4பிற காம தீைய ஆதிட[92] 1)>4 ெசைக
இ=4பினா ஆன கைல எாியினி பC)க) கா%சி
வி=4பிேய ெந() >ேள விCE>வ ெதா"ப தா>4
திற4ெபற அறேம ெச தீவிைன அக3றி வாக.

93

ஒJெவா= வத ம)>4 உ3றி;4 தைலவ தாேம.
ஒJவிடா திட)> ெச4 உயிாின" பாிைய த-1%
ெசJவிதி

அட)கி ஓ-1% ெச

றி;4 வணிக ேபால,

வJவி;4 அகைத ''நாைன"[93] வளதிடா தட)க ேவ;4

94

26. பிராமண
பிராமண இய

உல 1யிைன வள நீள, Cவ4 மானி

ேதாைல

உைடெயன) ெகாேடா யா=4 உயபிரா மணரா காேர.
உைடயதா) கைத 3றி , உட நர4 க றேத[94]
அைடயேவ ெதாிய ேநா

ைப ஆ3ேவா பிராமணதா4.

95

பிறதி;4 >லதி னாேலா, பிராமண தாவ யி3றி
பிறதி; வா"பி னாேலா பிராமண ஆகா யா=4.
பறதிட[95] "ப3ைற நீ)கி" ப;ெபா= இலா ேதாேர
சிறதி;4 பிராம ண"ேப சீெரா; ெகாள த)கா.

96

மய)கி;4 வாவா4 ேச3 வழியிைன தா1 மாறி,
கய)கி;4[96] அவாவா4 ஆ3றி

கைரயிைன) கடேத ஏறி,

உய)ெகாK4 நெலணதா உயி)ெகலா4 அறேம ெச,
விய)கேவ கல வாேவா விய

பிரா மணரா4 காZ.

97
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தாமைர இைலயி ஒ-டா தணிய[97] நீேர ேபால,
தாமமா ஊசி) Aாி தEகிடா) க;> மான,
காம4 சின4 ப34 கழிதிட% ெசவ ேலாேர
98

ஆெமன ஏ3>4 வண4 அ=4பிரா மணேர யாவ.

உயிகைள 

 த, உெப=E ெகாைல4 ெசத,

ய=ற) ெகாைலக ெசய R;த, ேவவி தீயி
உயி=ட ெவ-1" ேபா-ேட உயமைற) A3றி

[98] ேபரா

உயவற உண, ெசேவா உயபிரா மணேர யாகா.

99

ஆ)>ேம பைகயா தீைம ஆதிட% ெசயா" பப.
ேபா)ெகC4 ரட நா"ப[99] ெபாைமேயா 1= வாேவா
ஈ)>ெம" ப34 உேளா ாிைடயிேல ப3ற3 ேளா
ஓ)க= ேநா

 ெகாேவா, உயபிரா மணேர ய

மDல க"ப3 ேறா; ம+ல கதி

ேறா !

100

ப34

திணமா நீ)கி ேயா=4, தீதிடா இ

ப

எ

8மா தைள[100] ெவ

ன= மி)> ேளா=4,



ன=4 பிராம ண"ேப ளEகிட" ெப3 வாவ

ேறா=4, இ

ப4

101

-----[91]. அைமவிலா - அைமதி இலாத, ெபா=தாத
[92]. ஆதிட - அ8பவி)க
[93]. 'நா

' - நா

எ

[94]. றேத - உட.

ற ஆணவ4 அல அகைக
ெவளிேய.

[95]. பறதிட - பற (விைரவி பிாி) ஓட.
[96]. கய)கி;4 - கச) கி;4, கல)கி;4.
[97]. தணிய - >ளித த

ைம உைடய .

[98]. A3 - ெமாழி , உைர, ஈ; இ=ெபா= உள,
ம3ெறா= ெபா= : ேவதமாகிய எம

ேபரா - எ

ப (A3 - எம

).

30

[99]. நா"ப - ந;ேவ;
[100]. மா தைள - ெபாிய க-; - ெப=விலE>.
---(ெவபா )

 பய

தாி

ெபா

ெமாழி ேபா3ேவா தீ அவா"

பித நீEகி" ெபாியரா - நிதB4
அலன நீ)கி அறெநறி ப3றிேய
நலன ெகாவ நய.

பி7 ேச"ைக
(த பேவ ேவைளகளி பல)>) Aறியைவ)

ந4ைட) >ைறைய% ெசாேவா ந
ந4ைட) >ைறைய அ

னா நவி

ைமேய ெசேவா ராவ.
, ஓேத[101]

றிடா ராயி

ந4ைட) >ைறக 34 நாமறி தி;த எEங
ந4ைம நா4 தி=த இEங

?

நவழி ெசேவா வாக!

ஒ=ெபா= நா4பி ற)ேக உதவி1

1

, அவம "பி

த=ெபா= நைமேய மீ;4 சாதி;4 த

ைம ேபால,

ஒ=வைர நாமி கதா ஒ"பேவ மா-டா; அத
ெவ=வ=4[102] இக%சி ந4ைம விைரவிேல மீ;4 ேச=4.

2

ம3றவ கைட"பி 1)>4 மததிைன தாதி" ேபச,
உ3றத

மாபி மலா[103] மிவ ேபா

ம3றவ ெகாைக யா+4 மாட
ந3றமா ள வ3ைற நயட

உட4பதி

அDகி ஆ

ஏ3ற ந

உட4பிைன" ேபா3றா வி-டா ஒ

ற தா>4.

.

ேம ெசயெலா ணாேத[104],

நலவி ய)க4 உயிெரன" ப;வ தா>4.

உட4பிைன" ேபா3 ததா

உயிாிைன" ேபா3ற லா>4.

3

31

உட4பிைன ந

> ேபா3றி உய ெசய ாித ேவ;4.

4

உBதி;4 க-ைட யாேல ஒளழ[105] கைடத இைல,
அBதி;4 உட4பி னாேல அைடபய
கைலதிற

ஒ

4 இைல.

வள)க நல கழக4 காண ேபால,

நிைலதி;4 உட4 ேவ;4 ெந;4க% ெசயக ஆ3ற.

5

உட.ைன வா-ட லாேலா , உணவிைன மிக+4 மாதி[106]
உட.ைன" ெப=)க லாேலா உநல4 ஏ4 இைல .
ெகட.லா தளவா உ;, கிளெபாறி அட)கி ஆK4
ந;நிைல வழியா4 ஒ

றா காணலா4 'ேமா-ச4' எ

கா-1ேல ைல தி
கா-;ள மா

6

ேற நலவழி பய"ப ைம

றா,

க யா+4 காDேமா ேமா-ச G-ைட?
எதலா4 'ேமா-ச4' எ

ஈ-டமா4[107] நீ= தEகி

றா,
7

A-டமா நீ= வாவ >>ேமா G; ேப3ைற?

ஆக யாவ3 றி3>4 அளவிலா" ெபயக உடா4;
ஆக அைன4 ஓ1 ஆகட கலத பி

ன)

Aறி;4 ெபயக நிலா) ெகாைக ேபா 'சாதி' யா+4
ேவ3 கழக4[108] சாாி

விைரவிேல மைற ேபா>4.

இைறவேர உலகி எலா4 இய3றினா எ

8

றா, அத

இைறவேர, ப3ப தீைம இய3ேவா) ெகலா4 ெபா "ேபா?
இைறவைர ேநா)கி ஏ4 ஈெகன ேவட .
ைறவழி கடைம ஆ3றி



8வ[109] எலா4 34.

அற+ைர வழEக எலா அறEகளி
அற4 உைர ைவயி
அற4 த=4 இ

பி

றி

சிறத தா>4.

மி)க அ=(ைவ யா4 இைல.
[110] ேமலா ஆதி;4 இ

ப4 உேடா

9

32

அறதைன இக" ப3றி அவாவிைன அ வாக.

10

(ேவ)
அறெம
அறிெவ

84 விைள நிலதி அவாெவ
84 கல"ைபட

84 கைளயக3றி,

ஆவிைனயா4 காைளS-1

அறஉCேதா[111] , அாிய கா-சி யா4 விைதக ஆர இ-ேட ,
அாிய பபா4 நீபா%சி அைமதியிைன விைளதி;G.

11

---[101]. ஓ - ஆ அறி.
[102]. ெவ=வ=4 - அ(ச த)க.
[103]. மலா ப;) ெகா; ேநேர எ%சி உமிதா, அ, உமிதவ
மாபிேலேய விC4.
[104]. ஒணா - இயலா.
[105]. ஒ அழ - விள)கமான ெந=".
[106]. மாதி - சா"பி-;
[107]. ஈ-டமா4 நீ - நீ மி>தியாள நீநிைல.
[108]. கழக4 - சEக4.
[109]. 

8வ - நிைன"பைவ (விைனயா அைண4 ெபய).

[110]. இ

பி

-இ

பைத) கா

[111]. அற உC - 3றிB4 மிக+4 ஆழமாக உC.
---------------

