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 அவ
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ெசா� அதிகார�  
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ேநமிநாத�ேநமிநாத�ேநமிநாத�ேநமிநாத�        
சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�சிற��� பாயிர�    
    
எ� ! அதிகார�எ� ! அதிகார�எ� ! அதிகார�எ� ! அதிகார�    

எ�9� ெபய% (ைற:� இய�றதபி� 
ந�ணிவ% மா#திைர: நபிற�-� -க�ணா 
வ�;� -ண
�சி:� ஆயேவா
 ஏ,� 
க�யம%� =&தலா> கா�. 

  
ெசா$ அதிகார�ெசா$ அதிகார�ெசா$ அதிகார�ெசா$ அதிகார�    
  ெதா�கா� பிய1கட) ெசாறீப� @றள1க� 

ப�காெகா� ேடாA� படெக�ப -ப�ேகா2A1  
ேகாமிகா ம-லைன ெவ�B� �ண�ர 
ேநமிநா த#தி ெனறி. 

--------- 
 
%&'ைர%&'ைர%&'ைர%&'ைர    
 
"ஆய கைலக! அ6ப#4 நா�கிைன:� 
ஏய உண
வி1�� எ�ன�ைம - Cய (�3ைர 
உ%�பளி7� ேபா�வா!எ� உ!ள#தி� உ!ேள 
இ%�பளி7� வாரா திட
." 
 
அ%&தமிDெமாழி1கட)� 4ைறகைள1 கா9த�� -ைணகளா> இ%�பன 
எ,#4, ெசா�, ெபா%!, அணி, யா�- எ�3� ஐ&4 இல1கண7க! ஆ��. 
 
ேநமிநாத� எ�3� இ&0� எ,#4 இல1கண#ைத:� ெசா� இல1கண#ைத:� 
@%1கி1 =6� 0� ஆ��. அதனா�, இதைன� சி�F� எ�6 =றலாயின
. இஃ4 
எ,#4 அதிகார� ெசா� அதிகார� எ�3� இர�A அதிகார7கைள உைடய4. இ4 
ெதா�கா�பிய#ைத (த� 0லாக1 ெகா�A இயற�ப2ட 0� ஆ��. அதைன 
இ&0)� இர�டா� அதிகாரமாகிய ெசா� அதிகார�, ெதா�கா�பிய� ெசா� 
அதிகார� ேபால ஒ�ப4 இய�களாக அைம1க�ப2�%�பதனாB� அத� 
இய�களி� ெபய
கேள சிறி4 சிறி4 மாறி இத� ெசா� அதிகார இய�களி� 
ெபய
க! ஆக அைம1க�ப2�%�பதனாB� அறிதலா��.  அைவ வ%மா6: 
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ெதா�.  ெசா�.�.�.�. ேநமி. ெசா�. 
1 கிளவி ஆ1க� ெமாழி ஆ1க� 
2 ேவ6ைம இய� ேவ6ைம மர- 
3 ேவ6ைம மய7கிய� உ%-மய7கிய� 
4 விளி மர- விளி மர- 
5 ெபயாிய� ெபய
 மர- 
6 விைன இய� விைன மர- 
7 இைட�ெசா� இய� இைட�ெசா� மர- 
8 உாி�ெசா� இய� உாி�ெசா� மர- 
9 எ�ச இய� எ�ச மர- 
 
இ&0)� (த� அதிகார� ஆகிய எ,#ததிகார� இய�க! எ�3� உ2பிாி;க! 
இ�றி ஒ�றாகேவஇ%1கி�ற4. 
 
இ&0)� 8#திர7க! யா;� ெவ�பாவினா� இயற� ப2�%1கி�றன. 
8#திர7க! ெவ�பாவினாB� இயற�படலா� என� ேபராசிாிய
 =றின
. 
அதைன# ெதா�. ெபா%!. மரபிய�,  'ேமகிள& ெதA#த' எ�3� 100 -ஆ� 
8#திர#தி� விேசட உைரயி� அவ
,  ெச>:! எ�றா�, அ�வைக� ெச>:ளி� 
ேவ6ப2ட ெபா%2பா2�6 ஆகிய அ�வைர�பா2�32 சிற�- உைடய 
ஆசிாிய#தா3� ெவ�பாவா3� ெச>ய�பA� 8#திர� எ�ற� எ�ப4. எ�ைன 
? ம��ல�பா2�� உட�ெபாA -ண
#4� 8#திர� ெச>தைமயா3�, சி�ெம� 
ெமாழியி6 ஆய ப3வ� ெவ�பா2டாகி வ%தலா3� எ�ப4  எ�6 
=றியதனா� அறிக. இ&0)�க� எ,#4 அதிகார#தி� (�ேன சிற�-�பாயிர 
ெவ�பா1க! இர�A இ%1கி�றன. அவைற அA#4# தசிற�-� பாயிர 
ெவ�பா ஒ�6�, அைவயட1க7 =6� ெவ�பா ஒ�6� இ%1கி�றன. இைவ 
பாயிர� எ�3� ெபயரா �றி1க�ப2�%1கி�றன. இ&0)� எ,#ததிகார#தி� 
ெவ�பா1க! இ%ப#4 நா��;  ெசா�லதிகார#தி� (�ேன தசிற�-�பாயிர 
ெவ�பா ஒ�6 இ%1கி�ற4. அ4 நீ7கலாக� ெசா�லதிகார#தி� ெவ�பா1க! 
எ,ப4 ஆ��. ஆகெமா#த� இ&0)� ெவ�பா1க! ெதா�Iெறா�ப4 
ஆ��. 
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ந�F� ேதா�6த�(� ெதா�கா�பிய� கபவ
 (த)� இ&0ைல1 க6� 
பி�னேர ெதா�கா�பிய� க6 வ&தன
 எ�ப. 
 
இ&0)� ஆசிாிய
 கள&ைத�பதி1 �ண�ர ப��த
 எ�பவ
 எ�க. வ�சண&தி 
மாைல எ�3� ெவ�பா� பா2�யைல இயறியவ%� இவேர. இJவி% 
0கைள:� இயறியவ
 இவேர எ�பதைன,  
  

"இ&0� ெச>தா
 யாேரா? எனி�, 
உளம) ேபர%! உயி
மிைச ைவ#த 
வளம) கள&ைத வ�சண&தி (னிவர� 
ெகா!ைகயி� வழாஅ1 �ண�ர ப��த� 

ெச>4 அைம#தா�" எ�ப4  என இ&0)� பாயிர உைரயி3�, 
 
அவ6!, ஆ1கிேயா� ெபய
 எ�ப4 0� ெச>த ஆசிாிய� ெபய
. இ&0� 
யாரா ெச>ய�ப2டேதா? எனி�, 
  
  "கறவ
 -க,� கள&ைதெய� ெப%�பதி 

�றமி� வா>ைம1 �ண�ர ப��த�" 
  
எ�3� ஆசிாியனா ெச>ய�ப2ட4 என ெவ�பா� பா2�ய)� பாயிர 
உைரயி3� =றியவறா� அறிக. இ&0லாசிாிய%ைடய ஆசிாிய
 வ�சண&தி 
(னிவ
 எ�பவ
. அதைன, உளம) ேபர%! உயி
மிைச ைவ#த, வளம) கள&ைத 
வ�சண&தி (னிவர�, ெகா!ைகயி� வழாஅ1 �ண�ர ப��த� எ�பதனா� 
அறிக. 
 
இ&0)� ஆசிாிய
 சமண மத#தின
. அதைன இவ
 இ&0)ன4 எ,#4 
அதிகார#தி� (த)3�, ெசா� அதிகார#தி� (த)3�, ெவ�பா� பா2�ய)� 
(த)3� =றிய கட;! வாD#41களாB� இ&0B1� இவ
 ைவ#த ெபயரா3� 
அறிதலா��.  
  
"இ&0� எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, இ&0� எ>திய சிற�பி� எ,#ைத:� 
ெசா�ைல:� ெம>ெதாிவைகயி� விள7க நா�# ேதனிமி
 ைப�ெபாழி� ெத� 
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மயிலா-ாி நீ�நிற1 கட;! ேநமி நாத
த� தி%�ெபயரா ெச>தைமயி� ேநமிநாத� 
எ�3� ெபய
#4" என இ&0)� உைர�பாயிர#தி =றியதைன ஈ�A ேநா1�க.  
  
ேநமிநாத
 எ�பவ
 ைஜந மத#தின
க! இனி4 ேபாறி வண7�� இ%ப#4 நா�� 
தீ
#த7கர
க.!, இ%ப#4 இர�டா� தீ
#த7கர
 என;�, இவ
 க�ண31�# 
தாயாதி (ைறயி� வ&த த�பியா
 என;�, ஒJெவா% தீ
#த7கர%1�� பலராம
, 
வா@ேதவ
, பிரதி வா@ேதவ
 எ�பவ
க! இ%1கி�றா
க! என;�, மயிைலயி� 
(�ேன ைஜன1 ேகாயி�க! ஐ&4 இ%&தன என;�, அவ6! ேநமிநாத
 
ேகாயிB� ஒ�6 என;�, மயிைலயி� இ%&த ைஜன1 ேகாயி�களி� ச�ப&தமான 
பாட�க! பல இ%1கி�றன என;�, அவ62 பல அ�சிட�ப2�%1கி�றன; சில 
அ�சிட�படாம� இ%1கி�றன என;�, ேநமிநாத
 வரலா6க! M -ராண�, ைஜந 
ஹாிவ�ச� எ�3� 0களி� =ற�ப2A!ளன என;�, ஜீவப&4 T. S. Mபா� 
அவ
க! =றி, அ�சிடாம� இ%1�� பாட�க.! ேநமி நாதைர�பறிய பதிக� 
ஒ�ைற எ�னிட� த&தன
. நா� அ�பதிக#தி� (த ெச>:ைள எ,தி1ெகா�A 
அ�பதிக#ைத அவாிட� த&4வி2ேட�. அ�ெச>:!: 
  

"ெப%கல
 மாமைழ ெப>ெதா% @ர
(கி� 
              ெபய
வ4 ேபா)ைமேயா
 

அ%மல
 Cவிய அைலகட� ேம�வ% 
             அாி�ல நாயகF
 

க%ம) ஆலய ெமாAமணி மாளிைக 
                க�யிதD தாெதனவ# 

தி%ம) தாமைர க%ம) ெபா�ம) 
           தி%மயி லா-ாிேய". 

எ�ப4. 
  
அ�றி:� ேமப� Mபா� அவ
க! ேநமிநாத
 க�ண31�# தாயாதி (ைறயி� 
வ&த த�பியா
 எ�பைத ேநமிநாதைர�பறி# தி%0ற&தாதி எ�3� 0ைல 
இயறிய அவிேராதி ஆDவா
 எ�பவரா� இயற�ப2ட ‘தி%ெவ�பாைவ' எ�3� 
0)� பதினாறாOெச>:ளா3� அறிதலா� எ�6 =றி அ&0ைல எ�னிட� 
த&தன
. அ�ெச>:!: 
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"பிறவி� ெப%7கடைல நீ&திய ெப>வைளயா> 
உற;# தம
வா ,�ச&த வாDமைலேம� 
அறமிக ;Oெச>:� அ�ைம அ�யிைணக! 
நைறமி1க Pவைணயா� ந�கி� ெபாழி&ேத#தி1 
கறைவ# திர!கா#த கா
வ�ண 31கிைளயா� 
நிறமி1க ேநமிசிந� நீ!பத7க! தா�பா�# 
திற(ற மா(னிவ� சீர%ளா ெல7�� 
நிைறய� ெபாழி: மைழேயேலா ெர�பாவா>" 

எ�ப4 ஆ��. அ#தி%ெவ�பாைவயி� இ%ப4 ெச>:2க! இ%1கி�றன. 
  
ேதனிமி
 ைப� ெபாழி� ெத�மயிலா-ாி, நீ�நிற1கட;! ேநமிநாத
த� 
தி%�ெபயரா ெச>தைமயா�,  ‘ேநமிநாத�' எ�3� ெபய
#4 என இ&0பாயிர� 
=6தலா�, இ&0� ஆசிாிய
 கால#4 மயிைலயி� இ%&த அ1ேகாயி� 
ைஜந
களா� ந�� ேபாற�ப2�%&த4 எ�ப4 இனி4 விள7�த� அறிக.  
 
இ&0� ஆசிாிய
கால� திாி-வன ேதவ� எ�3� ேவ&த�கால� ஆ��. "அதைன1 
கால� எ�ப4 இ�னா
 கால#4 இ&0� ெச>த4 எ�ற�. இ&0� யா
 கால#4� 
ெச>தேதா ? எனி�, �%#தவா மணி(�1 ெகாறவ
 ேகாமா� தி%#த� மணி(�# 
திாி-வன ேதவ� எ�3� அரச� கால#தி ெச>த4 எ�6 உண
க" என ெவ�பா� 
பா2�ய)� உைர�பாயிர#தி =றியதனா� அறிக. 
 
திாி-வன ேதவ� எ�ப4 �ேலா#47க� எ�3� ெபயைர உைடய ேசாழ
க.! 
ஒ%வ� ெபய
 எ�ப4�, திாி-வன ேதவ� எ�3� ெபய
 ெகா�ட 
�ேலா#47க�ேசாழ� கால� எ�I6 வ%ட7க2� (ப2டதா� எ�ப4� 
இராமநாத-ர� சம#தான மகா வி#4வா� பாஷா கவிேசகர
 உ.ேவ.ரா. இராகவ 
ஐய7கா
 அவ
க! தா� பா
ைவயி2A ெவளியி2ட ேநமிநாத#தி� (க உைரயி� 
"இவ%ைடய கால� இைற1� 800 வ%ட7க2� (� இ%&த திாி-வன ேதவ� 
என� ெபயாிய �ேலா#47க ேசாழ� கால� ஆ��" என1 =றியி%�பதனா� 
ெதாிகி�றன. அவைற ஆ>&4 ெகா!க. 
 
இ& 0லாசிாியாி� ஊராகிய கள&ைத�பதி எ�ப4, 
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   த�F
� சனைகயி ச�மதி மா(னி த&தைம&த�  
ந�F� உைர#த பவண&தி மா(னி நபதி:�  
சி�F� உைர#த �ண�ர ப��த� ேச
பதி:�  
ம�F -ர#தி% அ�னமி� ேனெதா�ைட ம�டலேம. 

                 - ெதா�ைடம�டல சதக�, ெச.32. 
எ�3� ெதா�ைடம�டல சதக� ெச>:ளா� ெதா�ைட ம�டல#தி�க� 
இ%�பதாக# ெதாிகி�ற4. அ4 ‘கள#C
' எ�பத� மSஉ ெமாழி என# 
ேதா�6கி�ற4. கள#C
 எ�ப4 ெதா�ைடம�டல#41 ேகா2ட7க! இ%ப#4 
நா�க3! ஒ�6 எ�ப4�, காOசி-ர#தி�# ெத�கிழ1கி� (�ப4 ைம� 
Cர#தி� இ%1கி�ற4 எ�ப4� ெதா�ைடம�டல சதக உைரயினா� 
ெதாிகி�றன. 
 
இ&0)� உைர, க%#4ைர:�, ெபாழி�-ைர:�, உதாரண(�, வினாவிைடக.�, 
8#திர#தி� ெபா%! ந�� விள7�த� உாிய உைரக.�, ேமேகா!க.� 
உைடயதா> இ%#த)�, வி%#தி உைர எ�பதி� ஐ:றவி�ைல. 
 
இJ;ைரயி� ெதா�கா�பிய#தினி�6�, ப#4�பா2A, எ2A# ெதாைக, பதிென� 
கீD1 கண1� எ�3� ெதாைக 0களினி�6�, சி&தாமணி, மணிேமகைல, 
தி%வாசக�, காாிைக (த)ய 0களினி�6� ேமேகா!க.� உதாரண7க.� 
கா2ட�ப2�%#த)�, இJ;ைர யாசிாிய
 ப�ைடய இல1கண இல1கிய7கைள 
ந�� பயி�ற -லைம உைடயா
 எ�ப4 இனி4 விள7�கி�ற4;  ஆயி3� அவ
 
இ�னா
 எ�ப4 விள7கவி�ைல. 
 
இ&0� இ�ெபா,4 கிைட#த� அ%ைமயா> இ%#த)�, ைசவ சி#தா&த 
0பதி�-1 கழக#தா
 இதைன� பாிேசாதி#4# தரேவ�A� என எ�ைன1 
ேக2A1ெகா�A இத� பிரதி ஒ�ைற எ�னிட� த&தன
. 
 
அ4, இராமநாத-ர� சம#தான மகாவி#4வா�, பாஷா கவிேசகர
. உ.ேவ.ரா. 
இராகவ ஐய7கா
 அவ
க! ம4ைர# தமிD� ச7க#தி� சா
பி பா
ைவயி2A 
ெவளியி2ட இர�டா� பதி�-� பிரதியா��. இ4 1923 -ஆ� ஆ��� ெவளிவ&த4. 
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ெச�ைன� ப�ைசய�ப� கலாசாைல# தமிD� ேபராசிாிய%�, அ1கலாசாைலயி� 
ெவ
னா�ல
 8ப
இ�ெட�A� ஆகிய தி%வாள
 ேமா8
. க&தசாமி (த)யா
  
B.A.,  அவ
கைள ேநமிநாத� பிரதி ஒ�6 தரேவ�Aெம�6 ேக2ேட�. அவ
 ஒ% 
பிரதி த&தன
. அ4;� ேம=றிய இர�டா� பதி�-� பிரதிேய. இ�பிரதியி� 
ஈறி�, ம4ைர# தமிD� ச7க#தி� தமிD0 பாிேசாதகரா> விள7கிய தி% ரா. 
@�பிரமணிய1 கவிராய
 அவ
க! ஆரா>�சி1 �றி�-1க! சில இ%1கி�றன. 
 
ேமக�ட இ% பிரதிகைள:� ைவ#41ெகா�A இ&0ைல� பாிேசாதி#4� 
பதி�பி1க# ெதாட7கிேன�. இ�பதி�பி� இ& 0)� Tல பாட#ைத:� 
உைரைய:� (� பிரதியி� இ%&தப�ேய ைவ#41ெகா�A, 8#திர7கைள:� 
உைரகைள:� ேநா1கி, ஒJெவா% 8#திர#தி�� தைல�- எ,தி அ&த அ&த� 
8#திர#தி� (�ேன ேச
#தி%1கி�ேற�. ேவ�A� இட7களி �றி�-ைரக! 
எ,தி ஆ7கா7� அ�1�றி�பி� அைம#தி%1கி�ேற�. இ&0)� உைரயி சில 
பிறD;க! காண�பAகி�றன. அவைற விள1�த� உாிய �றி�-1க! எ,தி 
ஆ7கா7� அ�1�றி�பி ேச
#தி%1கி�ேற�. ெச>:! இ�ப� ெகடாத வைகயி� 
8#திர7களி� ச&திகைள� பிாி#தி%1கி�ேற�. உைரயி3� கபா
1� உைர 
இனி4 விள7�தெபா%2A� ச&திகைள� பிாி#தி%1கி�ேற�. 
 
இ#தமிD# ெதா�ைட என1� அளி#த ைசவ சி#தா&த 0பதி�-1 கழக#தா
1� 
எ� அ�ேபாA =�ய ந�றிைய� ெசB#4கி�ேற�. 
 
இதி காண�பA� பிைழக.1காக எ�ைன ம�னி1க என அறிஞ
கைள 
ேவ�Aகி�ேற�. 
 
என4 இ�(யசிைய இைடV6 இ�றி இனி4 (�ய# தி%வ%! -ாி&த தி%மக! 
நாத� தி%வ�# தாமைரகைள வ,#தி வாD#4கி�ேற�. 
  

வியன%வி# த�ெபாழி�8D ேவ7கடேம ஐ&தா� 
இயலைம&த த�டமி,1 ேக>&தா7-கியெல�ைல 
ஆ
&த வடபாெல� றா>&4ைர#தா
 அJவைரமா� 
ஆ
&தி%�ப� எ�(ள� பா
&4. 

  
ெச�ைன இ7ஙன�, 
22-4-45 கா.ர.ேகா, 



10 

 

--------------- 
�ண�ர ப��த
  இயறிய  ேநமிநாத�  உைர:� 
          
பாயிர�பாயிர�பாயிர�பாயிர�    
 
 Pவி�ேம� வ&த%.� -7கவ�ற� ெபாபாத� 
        நாவினா� நா.� நவி�ேற#தி - ேம;(� 
        ெப�லா (ணர எ,#தி� இல1கண#ைத� 
        ெசா�லா� உைர�ப� ெதா�#4. (1) 
 
       உைர: எ&0Bைர�பி3� அ&0�� பாயிர� உைர#ேத 0Bைர1க எ�ப4 
மரபாக)� பாயிர(ைர#ேத 0Bைர1க�பA� எ�க.  பாயிர� எ�ப4 (க;ைர. 
  
அ�பாயிர&தா�, ெபா4;�, சிற�-� என இ%வைக�பA�. அவ62 
ெபா4�பாயிர� எ�ப4 எ�லா 0�(க#4� இ�றியைமயாத4.. 
         
         ஈேவா� ற�ைம Xத )யைக 
        ெகா!ேவா� ற�ைம ேகாட� மரெபன 
        ஈாிர� ெட�ப ெபா4வி� ெதாைகேய  
எ�பவாக)�. 
          
இனி�, சிற�-�பாயிர� ஆவ4 பலவ62 சிலவ%மா6: 
 
 [1]"ப�னிய 0ேப
 பக
&ேதா�ேப
 காரண(� 
        4�3 பயனள;� ெசா�)னா� - (�ைன�  
        சிற�பா மவ62 சிலேவறி னாB� 
        ெபற�பAமா� (�ைன� ெபய
".  
 எ�பவாக)�. 
----- 
[1]. வ�சண&திமாைல, ெபா4விய�, 8. 21. 
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இ&0� எ�ன ெபய
#ேதா ?  எனி�, இ&0�, எ>திய சிற�பி� எ,#ைத:� 
ெசா�ைல:� ெம>ெதாி வைகயி� விள7க நா�#, ேதனிமி
 ைப�ெபாழி ெற�மயி 
லா-ாி, நீனிற1 கட;! ேநமி நாத
, த&தி%�ெபயரா ெச>தைமயா� ேநமிநாத� 
எ�3� ெபய
#4. 
 
      இ&0� ெச>தா
 யாேரா ?  எனி�, உளம) ேபர% .யி
மிைச ைவ#த வளம) 
கள&ைத வ�சண&தி (னிவர� ெகா!ைகயி� வழாஅ1 �ண�ரப��த� 
ெச>தைம#தா� எ�ப4.  
 
      இ&0� ெச>த�1 காரண� யாேதா ?  எனி�, விாி&த 0� உணரா 
ேமதினிேயா
1�� @%7க� ெச>தா�, அ&0� ெதாிவ4 காரணமாக எ�ப4. 
 
      இ&0லா பய� யாேதா ?  எனி�, எ,#4� ெசா�B� இய�- உணராேதா
 
வ,#தீ
வி�ப4 பய� என1 ெகா!க. 
 
       இ&0� எJவளவினதாக� ெச>ய�ப2டேதா ?  எனி�, ெதா�#4� ெச>தB�, 
விாி#4� ெச>தB�, ெதாைக விாி�பA#4� ெச>தB�, ெமாழிெபய
#4� ெச>தB� 
எ�பன. அவ6! இ&0� ெதா�#4 உைர1க�ப2ட4. 
 
      அேற�, இJவதிகார� எ�3த)ய எA#41 ெகா!ள�ப2டேதா ? எனி�, 
அதிகார Yத)யCஉ� அதிகார#தி� ெபய
 உைர�பேவ விள7��. இJவதிகார� 
எ�ன ெபய
#ேதா ?  எனி�, எ,#ததிகார� எ�3� ெபய
#4, எ,#தில1கண� 
உண
#தினைமயா�. 
 
       எ,#4 எைன#4 வைகயா� உண
#தினாேனா ?  எனி�, எ,வைகயா� 
உண
#தினா� எ�ப4. எ,வைகயாவன : (1) எ,#4 இைன#4 எ�றB�, (2) 
இ�ன ெபாியன எ�றB�, (3) இ�ன (ைறயின எ�றB�, (4) இ�ன பிற�பின 
எ�றB�, (5) இ�ன மா#திைரயின எ�றB�, (6) இ�னவ�வின எ�றB�, (7) 
இ�ன -ண
�சியின எ�றBமா�. அJேவ,� இ&0B!ேள க�Aெகா!க. 
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      எ2Aவைக:�, எ2�ற&த ப�வைக:� எ�ன ேவ�Aவா%(ளராக, 
இ&0Bைடயா
 எ,வைகய எ�6 ெசா�லேவ��6 எ�ைனேயா ? எனி�, 
அைவெய�லா� இJேவழி3!ேள அட7�� ஆகலா� எ�ப4. அ�றி:�,                                       
 
 எ�ெபய
 (ைறபிற� பளவிய� வ�; 
  -ண
தேலா ேட,� ெபா%&திய வழ1ேக    
 
எ�றா
 அவிநயனா
. 
 
     ‘Pவி�...ெதா�#4'  எ�ப4 சிற�-�பாயிர� உண
#4த� Yத)6; 
 
 வண1க மதிகார ெம�றிர�AO ெசா�ல� 
 சிற�ெப�3� பாயிரமாO சீ
  
 
எ�றாராக)�. 
 
       இத� ெபா%!: ஆயிர#ெத2A இத,ைடய அரவி&த நா�மல
ேம� 
எ,&த%ளியி%1�� ஆதிநாத� அ� 4தி#4, யாவ%� உணர எ�ெபறி�ப2ட 
எ,#4 (�-க.� @%7�� வைகயா ெசா�Bவ� எ�றவா6. 
 
       இ4 ெபாழி�-ைர என1 ெகா!க. 
 
 ெபாழி�ெபன� பAவ4 ெபா%&திய ெபா%ைள� 
 பி�ட மாக1 ெகா�Aைர� ப4ேவ.  
 
‘ெசா�லா� உைர�ப�' எ�ற4 எ�ைன? பிறவாறா3� உைர1�மா6 உ�ேடா? 
எனி�, உ�ைம ெசா�Bத� �ற� அ�6; க�ணா பா
#தா� வாயா 
ெசா�னா� எ�றாேபால எ�க. அ�றி:�, எ,#தில1கண#ைத� ெசா�லா� 
உைர�ப4 எ�னாதெபா,4 ெசா�)ல1கண#ைத� ெசா�லா� உண
#தி, 
எ,#தில1கண#ைத எ,#தா� உண
#4பேவா? எ�6 க%4வா
1�� 
ெசா�)ல1கணO ெசா�லா� உண
#தி, எ,#தில1கண(O ெசா�லா� உண
#4ப 



13 

 

எ�ற� இ7ஙன� ெசா�ல�ப2ட4. எ� ேபால எனி�, இ%�பினா� 
மர#ெதாட1க#தனவைற அ6�பா
 அJவி%�-த�ைன:� இ%�பினா� 
அ6�பா
! அ4 ேபால என1 ெகா!க.[1] 
------ 
[1].       வயிர Zசி:� மய�விைன இ%�-� 
       ெசயிர6 ெபா�ைன� ெச�ைமெச> ஆணி:� 
       தம1கைம க%வி:� தாமா� அைவேபா� 
       உைர#திற� உண
#தB� உைரய4 ெதாழிேல.  
எ�3� ஆசிாிய
 அக#தியனா
 8#திர#ைத:� ஈ�A ேநா1�க. 
------- 
 
அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�அைவயட�க�    
 
     உ�ண (�யாத ஓதநீ
 வா�வா>�ப2 
     ெட�ண அ(தான தி�ைலேயா - ம�ணி�ேம� 
     ந�லாைர� ேச
தலா� நா�ெசா�ன -�ெசா�B� 
     எ�லா%7 ைக1ெகா!வ
 ஈ7�.  (2) 
 
எ�ப4 அைவயட1க� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: உலக#4 யாவ
1�� உ�ண (�யாத ஓதநீ
, ேமக#தி� வா>�பAதலா� 
அ(தமானாேபால, எ�னா� உைர1க�ப2ட -�ெசா�B� ந�ேலா
 
ெசவி�பAதலா� யாவ%7 ைக1ெகா!வ
 எ-6. 
     
பாயிர� %றி*பாயிர� %றி*பாயிர� %றி*பாயிர� %றி*....    
--------- 
 

எ� ததிஎ� ததிஎ� ததிஎ� ததிகார�கார�கார�கார�    
 
1111.... %த$ ைவ�பாகிய %த$ எ� !�களி&%த$ ைவ�பாகிய %த$ எ� !�களி&%த$ ைவ�பாகிய %த$ எ� !�களி&%த$ ைவ�பாகிய %த$ எ� !�களி&    ெபய+�ெபய+�ெபய+�ெபய+�, , , , %ைற,�%ைற,�%ைற,�%ைற,�, , , , ெதாைக,�ெதாைக,�ெதாைக,�ெதாைக,�    [[[[1111]]]]    
 
      ஆவி அகர(த� ஆறிர�டா� ஆ>தமிைட 
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     ேம;7 ககர(த� ெம>களா� - Tவா67 
     க�9 (ைறைமயா கா2�ய(� ப#ெதா�6 
     ந�9(த� ைவ�பா� ந��. (1) 
எ�ப4 8#திர� [2]. எ�3த)ேறா? எனி�: (த� ைவ�பாகிய 
(�ப#ேதாெர,#4� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
  
இ-!: அகர(த� ஒளகார மீறா>1 கிட&த ப�னிர�A� உயி
 என�பAம;◌் அத� 
இைடயி கிட&த எ,#4 ஆ>த� என�பA�;  ககர(த� னகரமீறா>1 கிட&த 
பதிென2A� ெம> என�பA� எ�ப4.  எ�ைன? 
 
           அகர (தலாக ஆ>த� இைடயா 
           னகரமீ றா�(த� ைவ�-  
எ�றாராக)�. 
------------ 
[1].  ெதா�. எ,#ததிகார#தி� உ!ள   ‘எ,#ெதன�பAப' எ�3� 8#திர#தி� 
க%#4ைரயி� இள�Pரண%�, ந�சினா
1கினிய%� ‘இ#தைல� 8#திர� 
எ�Yத)ேறா? எனி�, எ,#41கள4 ெபய%�, (ைற:�, ெதாைக:� 
உண
#4த� Yத)6' எ�6 =றியைத ஈ�A ேநா1�க. 
 
[2].  8#திர�, 0பாவாேன ய�றி, ஆசிாிய#தா3�, ெவ�பாவா3� இயற�பA� 
எ�றா
 ேபராசிாிய
. அதைன, ெதா�. ெபா%!. மரபிய�.100-ஆ� 8#திர விேசட 
உைரயி�. அவ
  ெச>:! எ�றா�. அ�வைர� ெச>:ளி� ேவ6ப2ட 
ெபா%2பா2�றாகிய அ�வைர�பா2�32 சிற�-ைடய ஆசிாிய#தா3�, 
ெவ�பாவா3� ெச>ய�பA� 8#திர� எ�ற� எ�ப4  எ�றதனா� அறிக. 
--------------   
 
2.  2.  2.  2.  %த$ எ� !�களி&%த$ எ� !�களி&%த$ எ� !�களி&%த$ எ� !�களி&    வைகவைகவைகவைக    
 
          ஆ�ற;யி
 ஈரா6� ஐ7�றி� ஏDெந�லா� 

ஏ�றெம>� Tவா6� எ�97கா�.......ஊ�றிய 
வ�ைமேய ெம�ைம இைடைமயா� வா2க�ணா>  



15 

 

ெதா�ைம  (யசியா ெறா1�. (2) 
 
     எ-�: உயிைர:� ெம>ைய:� வ�#4ண
#4த� Yத)6. 
 
இ-!: உயி
 ப�னிர�ட3!.� அ இ உ எ ஒ எ�ற ஐ&4� �ெற,#தா�; ஆ ஈ 
ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள எ�ற ஏ,� ெந2ெட,#தா�; ெம> பதிென2ட3!.�, க ச ட த ப ற 
எ�பன வ�)ன(�, ங ஞ ண ந ம ன எ�பன ெம�)ன(�, ய ர ல வ ழ ள எ�பன 
இைடயின(மா� எ-6. 
 
    எ�ைன? வ�)ன�, ெம�)ன�, இைடயின� எ�ற இ#4ைண அ�ல4 அைவ 
இைவ உைவ எ�றதி�ைலேயா? எனி�, உைரயி ேகாட� எ�3& த&திர;#தியா 
ெபற�ப2டவா6; அ�றி:�,  ெதா�ைம (யசியா ெறா1�  எ�பதனாB� 
ெபற�ப2டவா6. எ�ைன? ‘பணி ெச>தா
1�1 =) ெகாA' எ�றா பணி க�A 
=) ெகாA�ப
; அ4 ேபால என1ெகா!க. வ�)ன� க�ேம� விர� இ2டா 
ேபால;�, ெம�)ன� மண�ேம� விர� இ2டா ேபால;�, இைடயின� ம�ேம� 
விர� இ2டா ேபால;� என1 ெகா!க.                        (2) 
 
3333.... இர�டா� ைவ�பாகிய சா	ெப� !�களி&ெபய+�இர�டா� ைவ�பாகிய சா	ெப� !�களி&ெபய+�இர�டா� ைவ�பாகிய சா	ெப� !�களி&ெபய+�இர�டா� ைவ�பாகிய சா	ெப� !�களி&ெபய+�, , , , %ைற,�%ைற,�%ைற,�%ைற,�, , , , ெதாைக,�ெதாைக,�ெதாைக,�ெதாைக,�, , , , 

வைக,�வைக,�வைக,�வைக,�[[[[1111]]]]    
 
 ஓ7�யி
க! ஒறி�ேம� ஏறி உயி
ெம>யா> 
      ஆ7கி% 0ெறா%ப# தாறா�� - பா7�ைடய 
      வ�ெலா6 ெம�ெலா6 வ
1க�[2] அளெபைடக! 
      ெசா�ெலாறி நீ2ட# ெதா��. (2) 
     ------------- 
[1].   ெதா�. எ,. 2-ஆ� 8#திர1 க%#4ைரயிேல இள�Pரண%�, 
ந�சினா
1கினிய%� =றியவைற ஈ�A ேநா1�க. 
[2].   ஈ�A வ%1க� எ�6 தபவமாக1 =றி� தைள ெகAத� ேநா1கி வ
1க� 
என# தசமமாக1 =றினா
. இ&0)� உைர ஆசிாிய
 இதைன வ%1க� என# 
தபவமாகேவ =றினா
. பிரேயாக விேவக 0லாசிாிய
,‘ேநமிநாத#தா
, 
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வ%1க#ெதா6, வ%1க மளெபைடக! எ�னா4;வடெமாழியி பிற&தவ�ணேம 
வ
1க#ெதா6, வ
1கமளெபைடக! எ�றாேபால யா(� க%மதாரய� எ�னா4, 
க
மதாரய� என# தசமமாக1 =றினா�' எ�ற4 ஈ�A ேநா1க� உாிய4. 
-------- 
 
    எ-�: இர�டா� ைவ�பாகிய உயி
ெம> எ,#4�, அவ6!, �ெற,#4� 
ெந2ெட,#4�, வ%1க# ெதா61க! ஆமா6�, ஒறளெபைடக! 
உயிரளெபைடக! ஆமா6� உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ-!: பதிென2A ஒ61களி�ேமB� ப�னிர�A உயி
க.� ஏற அைவ 
இ%0ெறா%ப#தா6� உயி
ெம> என�பA�. எ�ைன? 
 
        உயிாீ ராேற ெம>�T வாேற 
       அ�T வா6 (யிேரா Aயி
�ப 
       இ%0 ெறா%ப# தா6யி
 ெம>ேய  
எ�றாராக)�. 
 
     இனி1 கJ;1� ஙJ;�, சJ;1� ஞJ;�, டJ;1� ணJ;�, தJ;1� நJ;�, 
பJ;1� மJ;�, றJ;1� னJ;� இைவ வ%1க# ெதாறா�. 
 
     ஒ61க! ஊ�றி� ெசா�ல அளெப,�; அைவ ஒறளெபைடயா�. 
ெந2ெட,#ைத நீ2�� ெசா�ல அளெப,�; அைவ உயிரளெபைடயா�. 
 
     அ இ உ எ ஒ எ�பன �6யி
; க கி � ெக ெகா எ�பன உயி
ெம>1�ெற,#4. 
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள எ�பன ெந2Aயி
; கா கீ = ேக ைக ேகா ெகௗ எ�பன 
உயி
ெம> ெந2ெட,#4. 
 
     ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஃ எ�3� பதிெனா% -!ளி:� �றிகீ,� 
�றி)ைண1கீ,� அளெப,� எ-6. 
 
எ�ைன? 
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        வ�ைமெயாA ரஃகா� ழஃகா ெனாழி#தா7 
        க�ெம> யா>தெமா டளெப, ெமாேராவழி.  
 எ�பவாக)�. 
 
      வரலா6: ம77கல�, மOO@, ம��9, ப&&4, அ��-, மி��3, ெதJJவ
, 
ெம>>ய
, ெவ��க, ெகா!!க, எஃஃ� இைவ �றிகீD அளெப,&தன. 
 
    அர77க�, (ழOO@, (ர��A, ப%&&4, அ%��-, (ர��6, �ரJJைவ, 
அர>>ய
, �ர��க!, திர!!க! வரஃஃ� இைவ �றி)ைண1கீD அளெப,&தன. 
 
    இனி, உயிரளெபைடயாவன, உயி%! ெந2ெட,#ேத,� அளெபA1�� அைவ 
அளெபA1�மிட#4# தனிநிைல, (தனிைல,இைடநிைல, இ6திநிைல ெய�3� 
நா�கேனாA� உறழ இ%ப#ெத2டா�. 
எ�ைன? 
 
         ��றிைச ெமாழிவயி னி�றிைச நிைற1�� 
         ெந2ெட,# தி�ப ெரா#த� ெற,#ேத         (ெதா�.ெமாழிமர-. 8.) 
 
         ஐ ஒள ெவ�3 மாX ெர,#தி 
         கிகர ;கர மிைசநிைற வா��                      (ெதா�.ெமாழிமர-. 9.) 
எ�றாக)�. 
  
      வ - 6:   ஆஅ, ஈஇ, ஊஉ, ஏஎ, ஐஇ, ஓஒ, ஒளஉ எ�பன தனிநிைல அளெபைட. 
 
      மாஅாி, �இர�, =உைர ஏஎாி, ைதஇய�, ஓஒாி, ஒளஉைவ இைவ (தனிைல 
அளெபைட. 
 
      படாஅைக, பாீஇய�, க_உமணி, பேரஎர�, வைளஇய�, உேராஒச�, 
அெநௗஉக� இைவ இைடநிைல அளெபைட.  
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      பலாஅ, �ாீஇ, க_உ, விேலஎ, விைரஇ, உேலாஒ, அெநௗஉ இைவ இ6திநிைல 
அளெபைட. பிற;� அ�ன. (3) 
 ----------------------   
   

4444....     �றிய-கர%��றிய-கர%��றிய-கர%��றிய-கர%�, , , , �றிய.கர%��றிய.கர%��றிய.கர%��றிய.கர%�, , , , ஐகார��*�க%�ஐகார��*�க%�ஐகார��*�க%�ஐகார��*�க%�, , , , ஒளகார��*�க%�ஒளகார��*�க%�ஒளகார��*�க%�ஒளகார��*�க%�, , , , 
நிைலெமாழி3* ெம4யி&பி& நிைலெமாழி3* ெம4யி&பி& நிைலெமாழி3* ெம4யி&பி& நிைலெமாழி3* ெம4யி&பி&     உயி	வாி& ஏறி %�,� எ&ப!�உயி	வாி& ஏறி %�,� எ&ப!�உயி	வாி& ஏறி %�,� எ&ப!�உயி	வாி& ஏறி %�,� எ&ப!�    

     
    ெதாட
ெந� கீDவ�ைம ேமBகர� ய�பி� 
 பைடய வ%மிகர ம�றி---மடந�லா> 
 (�ைமயிட# ைதெயௗ;7 ��6(� ெனா6�ேட 
 ெச�ைம:யி
 ஏ6O ெசறி&4.  (4) 
 
    எ�ப4 �றியBகர(�, �றிய)கர(�, ஐகார1�61க(�, ஒளகார1�61க(� 
ஆமா6�, -!ளிX6 நிைலெமாழியி�பி� உயி
வாி� ஏறி (�:� எ�பCஉ� 
உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ெதாட
ெமாழி எ�ப4 T�ெற,#4 (தலா>1 கிட&த ெமாழி எ�6 
அறிக. எ�ைன? 
 
          ஓெர,# ெதா%ெமாழி Xெர,# ெதா%ெமாழி 
         யிர��ற& திைச1�& ெதாட
ெமாழி :ள�பட 
         T�ேற ெமாழிநிைல ேதா�றிய ெநறிேய.   (ெதா�. ெமாழிமர-.12.) 
எ�பவாக)�. 
 
     வ�ெலா6# ெதாட
ெமாழி, ெம�ெலா6# ெதாட
ெமாழி, இைடெயா6# 
ெதாட
ெமாழி, ஆ>த# ெதாட
ெமாழி, உயி
#ெதாட
ெமாழி, ெந�கீD எ�6 
ெசா�ல�ப2ட ெசாகளி� ஈறி� நி�ற வ�ெல,#தி�ேம� ஏறிய உகர� �6�� 
எ�க. அ1�6கர#தி�பி� யகர� வ&4ழி அ1�6கர� அழி&4 இகரமா>1 
�6�� எ�க. ெமாழி1� T�6 இட#4� வ&த ஐகார ஒளகார7க! �6��. 
ஒெற,#தி�பி� வ&த உயி
 தனி நி�லா4 ஏறி (�:�. 
          எ�ைன? 
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           ெந2ெட,# தி�ப%& ெதாட
ெமாழி X67 
          �றிய Bகர� வ�லா `
&ேத.            (ெதா�. ெமாழிமர-.3.) 
என;� =றினாராக)�.[1] 
-------------- 
[1] ‘என;� =றினா
 ஆக)�' எ�றி%#தலா�, ஈ�A ம6� சில 8#திர7க! 
இ%#த� ேவ�A� எ�6�, அைவ விAப2டன எ�6� ேதா�6கி�றன. 
 
வ - 6: @1�, ெகா7�, ெத!�, எஃ�, வர�, நா� எ�பனககர� ஊ
&4 வ&த 
�றியBகர�. ஒழி&தன;� இJவாேற ஒ2�1ெகா!க. 
 
          இனி1 �றிய)கர� வ%மா6: 
          யகர� வ%வழி யிகர7 �6�� 
         உகர1 கிளவி 4வர# ேதா�றா4.           [ெதா�. �.5.]  
எ�பவாக)�. 
 
     வ - 6: @1கியா4, ெகா7கியா4, ெத!கியா4, எஃகியா4, வரகியா4, நாகியா4 
என1 க�Aெகா!க. பிற;� அ�ன. 
 
      இனி ஐகார1 �61க� வ%மா6: ஐ�பசி, ைம�-ற�, உைடவா!, மைடய�, 
�வைள, தவைள, திைன, பைன என (தB�, இைட:�, கைட:� �6கியவா6. 
 
       ஒளகார1�61க� வ%மா6: ஒளைவ, ெபௗவ� என (தக2 �6கி6. 
இைட:� ஈ6� வ&தவழி1 க�Aெகா!க. 
 
       ‘ஐஒள;7 ��6�' எ�6 ஓாிட#ேத =றினாராயி3� இ6தி விள1காக 
ெகா�A, ‘ெதாட
ெந�கீD வ�ைமேம� உகர�' ��6� ‘ய�பி�- அைடயவ%� 
இகர�' ��6�, ‘(�ைம இட#4� ஐஒள;7 ��6�' என எ7�� ஒ2�1ெகா!க. 
       எ�ைன? 
 
        -ைன:6 ெச>:2 ெபா%ைள ெயா%வழி 
       விைனநி�6 விள1கின4 விள1ெகன� பAேம.  
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        (த)ைட கைடெயன Tவைக யான.  
எ�பன அணியிய� ஆக)�,  
 
        இனி� -!ளிX6(� உயி
 தனி#தியலா4, வ&ேதறி (�:மா6: C� என 
நி6#தி, அழகி4 என உயி
 (தலாகிய வ%ெமாழிகைள வ%வி#4,  (� 
ெனா6�ேட ெச�ைம:யி ேர6O ெசறி&4  எ�பதனா� Cணழகி4 என (�1க. 
நிலமழகி4, வானழகி4 எ�பன (தலாயின;� ஒ2�1 க�Aெகா!க. 
        எ�ைன? 
 
         -!ளி X6(� 3யி
தனி# தியலா4 
        ெம>ெயாA சிவ9 மJவிய� ெகA#ேத  ெதா�. -ணாி. 36 
எ�பவாக)�. 
----------------       
 

5555.... மா திைரமா திைரமா திைரமா திைர    
 
     �றிென��க! ஒ�றிர�A T�றள; காலா� 
     �6�மJ வா>த� உயி
ெம>--ெப6(யிேர 
     ெம>யா>த� இஉ1 �61கமைர ெம�ெமாழியா> 
     ஐஒள அளெவா� றைர.  (5) 
 
      எ - �:  ேம=றிய எ,#41க.1� மா#திைர ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ  - !: �ெற,#தி� ஒ% மா#திைர; ெந2ெட,#தி� இர�A மா#திைர; 
அளெபைட1� T�6 மா#திைர; மகர1�61க#தி�� ஆ>த1�61க#தி�� 
ஒேராெவா�6 கா�மா#திைர; ஏறிய உயிாி� மா#திைரேய உயி
ெம>1�� 
மா#திைர என வறிக; ஒறி��, ஆ>த#தி��, �றிய)கர#தி��, 
�றியBகர#தி�� ஒேராெவா�6 அைரமா#திைர;  ஐகார1�61க#தி�� 
ஒளகார1 �61க#தி�� ஒேராெவா�6 ஒ�றைர மா#திைர என1 ெகா!க. 
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     ‘ெப6(யி
' எ�றதனா� ஒறளெப,&தா� இர�ெடா6மாக ஒ% மா#திைர 
ெப6�. அளெபழாதவழி இர�ெடா61=� நிபி3� மா#திைர ெபறா. எ�ைன?  
 
          "ஒறள ெபழாவழி� ெபறவல கிலேவ."  
எ�பவாக)�. ஐகார� ஒ% மா#திைர:மா�, 
 
 "�6ைம ெய,#தி னளேவைய கார 
 ெநAைமயி னீ7கிய1 கா�".   
எ�பவாக)�. மா#திைர1கள;, 
 
          க�ணிைம ைக&ெநா� யJேவ மா#திைர 
         Y�ணிதி 3ண
&ேதா
 க�ட வாேற.                (ெதா. 0�. 7) 
எ�பவாக)�. அத� ப��- எJவாெறனி�, 
 
         உ�ன� காேல V�ற லைரேய  
        (61க� (1கா� விA#த ெலா�ேற.  
என1 க�Aெகா!க. ஒ�றைர அறிவ4 எறாேலா? எனி கட எ�-ழி டகர அகர� 
ஒ% மா#திைர ஆயவா6�, கடா என-ழி டகர ஆகார� இர�A மா#திைர 
ஆயவா6�, கைட எ�-ழி டகர ஐகார� ஒ% மா#திைரயி� ஏறி இர�A மா#திைரயி 
�ைற&தவா6� க�Aெகா!க. அவ6!, ஒழி&தன;� இJவாேற ஒ2�1ெகா!க.       
---------- 
 

6666....     பிற��பிற��பிற��பிற��    
 
    உ&தியி ேறா�6� உதான வளி�பிற&4 
     க&தம) ெநO@தைல க�ட#4 -- வ&தபி� 
     ஆசி� அ�ண� இதெழயி6 T1ெகன� [1] 
     ேப@� எ,#தி� பிற�-. (6) 
 
    எ - �: எ,#41க2�� பிற�- ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
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---------- 
[1] இவ
 T1ைக# 4ைணஇட� என1 =றிய4 ‘உ&தி(தலா' எ�3� 
ெதா�கா�பிய� 8#திர#ைத ேநா1கியா� எ�க. ந�Fலா
 இதைன (த)டமாக1 
=றினா
. அ�றி:� ந�Fலா
, இதD, நா, ப�, அ�ண� எ�பவைற (யசி1� 
உாியன எ�றா
. 
 
    இ - !: ெகா�PD (தலாக# ேதா�6� உதானவா:வினிட#ேத ேதா�றி, ெநO@� 
தைல:�, மிட6� எ�3� (த� இடவைகயி3�; நா;�, அ�ண(�, இத,� 
எயி6�, T1�� எ�3� 4ைணஇட வைகயி3� -ல�பA� எ,#4 எ - 6. 
    எ�ைன? 
 
 "உ&தி (தலா (&4வளி ேதா�றி# 
     தைலயின மிடறி3 ெநOசி3 நிைலஇ� 
     ப�B மித, நா; T1� 
     ம�ண( (ள�பட ெவ�(ைற நிைலயா 
     36�- றைமய ெநறி�பட நா� 
     ெய�லா ெவ,#4O ெசா�B7 காைல� 
     பிற�பி னா1க� ேவ6ேவ றியல 
     திற�பட# ெதாி:7 கா2சி யான. "            (ெதா�. பிற�. 1.) 
 
 "அJவழி� 
     ப�னீ %யி%& த&நிைல திாியா 
     மிட6� பிற&த வளியி னிைச1��"       (ெதா�. பிற�. 2.) 
 
         "அவ6!,  
     அ ஆ வாயிர� ட7கா& தியB�."        (ெதா�. பிற�. 3.) 
 
          "இஈ எஏ ஐெயன விைச1� 
      ம�பா ைல&4 மவேறா ர�ன 
      வைவதா, 
      ம�ப� (தனா விளி�-ற Bைடய."         (ெதா�.பிற�. 4.) 
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 "உஊ ஒஓ ஒளெவன விைச1� 
 ம�பா ைல&4 மிதD�வி& தியB�. "          (ெதா�.பிற�. 5.) 
 
 "த#த& திாிேப சிறிய ெவ�ப."       (ெதா�.பிற�. 6) 
     
 "ககார ஙகார (தனா வ�ண�".         (ெதா�.பிற�. 7.) 
     
 "சகார ஞகார மிைடநா வ�ண�."     (ெதா�.பிற�. 8.) 
     
 "டகார ணகார Yனிநாவ�ண�."    (ெதா�.பிற�. 9.) 
     
 "அJவா ெற,#4 Tவைக� பிற�பின".  (ெதா�.பிற�. 10.) 
 
 "அ�ண ந�ணிய ப�(த� ம%7கி� 
 நாYனி பர&4 ெம>:ற ெவாற# 
 தாமினி4 பிற1�& தகார நகார�."       (ெதா�.பிற�. 11.) 
 
 "அணாி Yணிநா வ�ண ெமாற 
 றஃகா னஃகா னாயிர�A� பிற1��."            (ெதா�.பிற�. 12.) 
 
 "Yனிநா வணாி ய�ண� வ%ட 
 ரகார ழகார மாயிர�A� பிற1��".      (ெதா�.பிற�. 13.) 
     
     "நாவிளி�- �7கி ய�ப� (தBற 
 ஆவயி ன�ண ெமாற;� வ%ட;� 
 லகார ளகாரமா யிர�A� பிற1��."      (ெதா�.பிற�. 14.) 
 
 "இதழிைய&4 பிற1�� பகார மகார�."        (ெதா�.பிற�. 15.) 
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 "ப�)த ழிையய வகார� பிற1��. "       (ெதா�.பிற�. 16.) 
     
 "அ�ணO ேச
&த மிடெற, வளியிைச 
 க�9 றைடய யகார� பிற1��."   (ெதா�.பிற�. 17.) 
 
 "ெம�ெல,# தா6� பிற�பி னா1கO 
 ெசா�)ய ப!ளி நிைலயின வாயி3 
 T1கி� வளியிைச யா�-ற# ேதா�6�."    (ெதா�.பிற�. 18.) 
 
 "சா
&4வாி ன�ல4 தம1கிய� பிலெவன# 
 ேத
&4 ெவளி�பA#த ஏைன T�6& 
 த#தO சா
பி பிற�ெபாA சிவணி 
 ெயா#த கா2சியி ற�மிய� பியB�. "           (ெதா�.பிற�. 19.) 
எ�றா
 ெதா�கா�பியனா
. இைவகைள விாி#4ைர#41 ெகா!க. 
--------- 
 

7777....     %தனிைல%தனிைல%தனிைல%தனிைல    
 
 கா2A� உயி%� கசதநப மJவாி:� 
     ஈ2�ய வJவாியி� எ2ெட,#4--மீ2A 
     ஞயவி�க� (�T�6 ந�ெமாழி1� (�ென� 
     றய
விலா
 க2Aைர#தா
 ஆ>&4.  (7) 
 
     எ - �:  ெமாழி1� (தலா� எ,#41கைள# ெதாி&4 உண
#4த� Yத)6, 
 
     இ - !: உயி
 ப�னிர�A�, ககரவ%1க� ப�னிர�A�, சகரவ%1க� 
ப�னிர�A�,[1] தகரவ%1க� ப�னிர�A�, நகரவ%1க� ப�னிர�A�, 
பகரவ%1க� ப�னிர�A�, மகரவ%1க� ப�னிர�A�, வகரவ%1க#தி� எ2A�, 
ஞகரவ%1க#தி� T�6�, யகரவ%1க#தி� T�6� [2] ஆக இ#ெதா�Iெற2A 
எ,#4� ெமாழி1� (தலா� எ-6. 
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------------- 
[1]. ஆசிாிய
 ெதா�கா�பியனா
, சகர�, அ, ஐ, ஒள எ�3 T�6யி
 நீ7கிய ஏைன 
உயி
கேளாA ெமாழி1� (த� ஆ� எ�றா
.  (ெதா�. ெமாழி மர-. 8.29.) 
   பிகால#தி� தமிழி� ச2�, சமD�- எ�பன (த)ய ெசாக! ேதா�றினைமயி�, 
-தியன -�தலாக� சகர� அகர#4ட3� ெமாழி (த� வ%� என1 ெகா!.தலா�. 
இல1கண விள1க 0லாசிாிய
 ஐ ஒள அலெவாA சகர(� (இல. எ,. அ. எ,, இய�. 
8,27.) எ�றதைன ஈ�A ேநா1�க. இ& 0லாசிாிய%�, �ரேசாழிய 0லாசிாிய%�, 
ந�Fலாசிாிய%� தமிழி பயி�6 வழ7�� வட ெமாழியி� ெசாகைள ேநா1கி� 
சகர� ப�னிர�A உயிேராA� ெமாழி1� (தலா� எ�றா
க!. 
 
[2]. ஆசிாிய
 ெதா�கா�பியனா
, யகர�, ஆகார� ஒ�6 நீ7கிய ஏைன உயி
கேளாA 
ெமாழி1� (தலாகா4 எ�றா
.  (ெதா�. எ,. ெமாழி. மர-. 8.32.) 
   இல1கண விள1க 0லாசிாிய%� இ7ஙனேம =றினா
.  (இல. எ,. அ.எ,. இய�. 
8.27.) 
   இ& 0லாசிாிய
 T�6 உயிேராA யகர� ெமாழி1� (தலா� எ�றா
. அ�T�6 
உயி
 ஆ, ஊ, ஓ எ�பன எ�ப4 உைரயாசிாிய
 கா2�ய உதாரண7களா� 
விள7�கி�ற4. �ரேசாழிய 0லாசிாிய%�, ந�Fலாசிாிய%� யகர� அ, ஆ, உ, ஊ, 
ஓ, ஒள எ�3� ஆ6 உயிேராA� ெமாழி1� (தலா� எ�றா
க!. இ&0லாசிாிய
 
(த)ேயா
 யகரெமாழி (தலாதைல�பறி இ7ஙன� =றியத�� தமிழி� பயி�6 
வழ7�� வடெமாழியி� ெசாகேள காரண� எ�க. 
----------   
 
     உ - �. அற�, ஆைட, இக�, ஈைக, உட�-, ஊழி, எ��, ஏக�, ஐய�, ஒ1க�, 
ஓ7க�, ஒளவிய� என;�; 
 
   க2சி, காA, கிட7�, கீாி, ��6, =தி
, ெக�ைட, ேகதைக, ைகைத, ெகா7�, 
ேகா7�, ெகௗைவ என;�; 
 
    சகட�, சாகாA, சிர�, சீ
ைம, @வ�, 84, ெசற�, ேசற�, ைசய�, ெசா�றி, ேசா6, 
ெசௗாிய� என;�; 
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    த&ைத, தாைத, தி%, தீைம, 4#தி, C4, ெத7�, ேதய�, ைதய�, ெதா�ைம, ேதா�, 
ெதௗைவ என;�; 
 
    நட�, நா2ட�, நிற�, நீ
ைம, Yக�, 0ழி�, ெநO@, ேநய�, ைந;, ெநாசி;, 
ேநா1�, ெநௗவி என;�; 
 
    பைட, பா�, பிைற, aர�, -ற�, Pமி, ெபற�, ேபைத, ைபத�, ெபா#தக�, ேபாத�, 
ெபௗவ� என;�; 
 
    ம�ல�, மாைம, மிட�, மீளி, (�, T7ைக, ெம�ைம, ேம�ைம, ைமய�, ெமா2A, 
ேமா#ைத,[1] ெமௗவ� என;�; 
 
    வ7க�, வாளி, விள1�, �ர�, ெவ�றி, ேவழ�, ைவய�, ெவௗவினா
 என;�;     
ஞால�, ெஞகிழி, ெஞா!கி6 என;�; 
 
    யாைன, Vக�, ேயாகி என;�;  
 
     இ#ெதா�Iெற2A எ,#4� (ைறயாேன வ&தவா6 க�Aெகா!க. ஏைன 
எ,#4� த�ைம1 =6� இட#4# தா� (தலா> நி��. 
--------- 
[1]. ெதா�. ெபா%!. மரபிய�. 45-ஆ� 8#திர#தி� ெமா#ைத எ�6 பாட� 
காண�பAகி�ற4. 
 
         "ரஃகா ெனா6� பகர வி6தி: 
        மாைர1 கிளவி :ள�பட T�6 
        ேநர# ேதா�6� பலரறி ெசா�ேல. "      ( ெதா�. கிளவி. 7) 
எ�3� இ&நிைலம��ல ஆசிாிய�பாவி�க� ரகர� (தலாக உ�சாி#தவா6 
க�Aெகா!க; ரகர� த�ைன� ெசா�Bதலா� என அறிக. 
எ�ைன? 
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       "(தலா ேவன த�ெபய
 (தB�"         (ெதா�. ெமாழிம.33) 
எ�ப ஆக)�. 
 
ஒெற,#ைத (தலாக உ�சாி#தவா6 எ�ைனேயா? எனி�, ஒ6# த�ைன� 
ெசா�Bதலா� (தலாக1 ெகா�A உ�சாி#தா�, அகரேமறி என1 ெகா!க. 
    எ�ைன? 
 
       "ெம>யி னிய1க மகரெமாA சிவ9�" [1]   (ெதா�. ெமாழி ம. 13.) 
எ�ப ஆக)�. ம6O சில உயிைர ஏறி, உ�சாி1க;� ஆேமா? எனி�, ஆகா4, 
அைவ ெகா�-�, காB�, க2A�, ��@� ேவ6பAத)�, வ�; ேவ6பAமாதலா� 
எ�க.        
------                 
 [1]. ‘நிைலய�' என;� பாட�. 
 

8.     இ*தி நிைலஇ*தி நிைலஇ*தி நிைலஇ*தி நிைல 
 
 உயிாி�க� ஒ�பா 3ட�ெம�ைம யி�T� 
      றய
வி� இைடயின7க! ஆ6 நய3ண
&4 
      ந�ெமாழிக2 கீெற,#தா� எ�6ைர�ப
 ஞால#4� 
      ெசா�(�; க�ேடா
 4ணி&4. (8) 
 
     எ - �:  ெமாழி1� ஈறா� எ,#41கள4 ெபய
 ேவ6பாA ெதாி&4ண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !: அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ எ�3� உயிெரா�ப4�, [2] ணகர, னகர, 
மகர ெம�3� ெம�)ன� T�6�, ய, ர, ல, வ, ழ, ள எ�3� இைடயின மா6� 
ெமாழி1� ஈெற,#தா� எ -  6. 
------ 
[2]. ஆசிாிய
 ெதா�கா�பியனா
 ப�னிர�A உயி%� ஈறிேல வ%� எ�றா
 
அதைன, 
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      ‘உயி
ஒள எOசிய இ6தி ஆ��'     (ெதா�. ெமாழிமர-. 36.) 
என;�, 
      ‘கவேயா �ையயி� ஒள;� ஆ��' 
என;� =றியவறா� அறிக. 
 
ந�Fலா%�, இல1கணவிள1க 0லாசிாிய%� அ7ஙனேம =றின
. �ரேசாழிய 
0லாசிாிய
 ‘ஈைர&4யி
 ஈறா�' எ�றா
. அத� உைரயாசிாிய
 அJ�ைர&4யி
 
எகர ஒகர� ஒழி&தன எ�6 =றினா
. இ&0)� உைரயாசிாிய
,  ந�ெமாழி எ�6 
மி�#4� ெசா�)யவதனா� ஒகர� ஈறா� இட(� உ�A்; அ4 ‘ெநா' என1 கா�க  
எ�றா
, ஆசிாிய
 ெதா�கா�பியனா
, பதிெனா% ெம>க! ஈறா� எ�றா
. அதைன,  
 
       ஞணநமன யரல வழள எ�3� 
      அ�பதி ெனாேற -!ளி இ6தி         (ெதா�. ெமாழிமர-. 45.) 
எ�றதனா� அறிக. 
 
       ந�Fலாசிாிய%� இல1கண விள1க 0லாசிாிய%� அ7ஙனேம =றின
. 
�ரேசாழிய 0லாசிாிய
, இ&0லாசிாியைர�ேபாலேவ ெம�)ன#4! ணகர னகர 
மகர7க! ஈறி� வ%� எ�றா
. ஆயி3�, இைடயின#4! வகர� ஒழி&த ஐ&4ேம 
ஈறி� வ%� எ�றா
. இ&0லாசிாிய%� �ரேசாழிய ஆசிாிய%� �றியBகர� 
ஈறாதைல1 =றிறிலராயி3� �றியBகர� ெகா�டனராக)� அஃ4 
ஈறாதைல:� உட�ப2டா
 ஆவ
. 
--------- 
 
     வ - 6: விள, பலா, கிளி, தீ, ேவ&4, P, ேச, பைன, ேகா எ�பன உயிாீ6; இவைற 
உயி
ெம>X6 எ�னா4 உயிாீ6 எ�ற4 எ�ைனேயா? ெவனி�, ெமாழிகளி� 
ஈறிேல நி�ற உயி
ெம>ைய உயிாீ6  எ�னலா�; எ�ைன? 
 
      "ெம>யி� வழிய 4யி
ேதா�6 நிைலேய. "     (ெதா�. 0�. 18) 
எ�றா
 ஆக)�. 
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      "உயி
ெம> X6� உயிாீ றியேற."          (ெதா�. -ணாி. 4) 
 
எ�பதனா பிாி#தா� உட�(� உயி
பி�ஆ� ஆதலா� என1 ெகா!க. அ�றி:�, 
வா.� =A� இ%�பி� வாைள1 ெகாAவா எ�3� அ#4ைண அ�ல4 =2ைட1 
ெகாAவா எ�ப4 இ�ைல ஆதலா� இ7ஙன� ெசா�ல�ப2ட4. 
 
     வ - 6: ம�, மர�, ெபா�, ெம>, தா
, மா�, ெதJ, -கD, வா! என;� 
க�Aெகா!க. ‘ந�ெமாழி' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� ஒகர� ஈறா� இட(� 
உ�A; அ4 ெநா என1 கா�க.       
---------------------   
 

9999....     எ� !� ேபா.,�எ� !� ேபா.,�எ� !� ேபா.,�எ� !� ேபா.,�, , , , உ+வ%�     உ+வ%�     உ+வ%�     உ+வ%�         
 
 [1]ஆதி:யி
 வJவிையயி� ஒளவா� அஃத�றி 
 நீதியினா� யJவிையயி� ஐயா�� - ஏதமிலா 
     எஒெம> -!ளிெப6� எ�ப சஞய(� 
     அஐயா� ஆதி யிைட. (9) 
-------- 
[1]. இ�8#திர#4 ‘எ ஒ ெம> -!ளிெப6�' எ�ற4 எ,#41களி� உ%வ7 
=றியதா�, மறைவ எ,#4� ேபா) =றியனவா� எ�க 
 
     எ - �:  சில எ,#4� ேபா):�, சில எ,#4 வ�; ேவ6ைம:� ஆமா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: அகர(� வகரெவா6� =� ஒளகார#தி� பய#த ஆகB�, அகர(� 
யகரெவா6� =� ஐகார#தி� பய#த ஆகB�, எகர ஒகர7க! ெம>க! -!ளி 
ெப6 நிறB�, சகர ஞகர யகர7களி� (�னா> ெமாழி1� (தலா> நி�ற 
அகர(� இைட நி�ற அகர(� ஐகார� ஆகB� ஆ� எ-6. 
 
     வ - 6: அJைவ, ஒளைவ, என;�, அ>ய
, ஐய
 என;� வ%�, 
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     எாி, ஒதி, ெம�ைம, ெகா7� என எகர ஒகர7க.� ெம>க.� -!ளி ெபறவா6. 
 
     த�@ ைத�@, மO@ ைமO@, த>ய� ைதய� என ெமாழி1� (தலா> அகர� 
ஐகார� ஒ#தவா6. 
 
     அர@ அைர@, இலOசி இைலOசி, அரய
 அைரய
 என ெமாழியிைடயி� நி�ற 
அகர� ஐகார� ஒ#தவா6. இவ6!, ஒ�6� சிற&ததி�ைல. எ�ைன? 
 
           "அ ஐ (த)ைட ெயா1� ெமாேராவழி."  
எ�பவாக)�.                   
 
10.  10.  10.  10.  வடெமாழி தமிழி$ ஆ�� வைகவடெமாழி தமிழி$ ஆ�� வைகவடெமாழி தமிழி$ ஆ�� வைகவடெமாழி தமிழி$ ஆ�� வைக    
 
   அகர#தி கா;� இகர#தி ைக:� 
     உகர#தி ெகௗ;� இ%வி - கக�வாிய 
     ஆ%மா� ஏயா� இகர#தி ேகாவாகி� 
     ேச%(க ர#தி� றிற�. (10) 
 
    எ - �:  ஒ%சா
 வடெமாழி (�- உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ-!:  அகர� ஆகாரமா:�, இகர� ஐகாரமா:�, உகர� ஒளகாரமா:�, இ% 
எ�ப4 ஆரா:� வ%� ஒ% ெசா�)ட#4; இனி இ% ெசா�)ட#4 இகர� 
ஏகாரமா:� உகர� ஓகாரமா:� வ%� எ - 6. 
 
    வ - 6: அ%க� என நி6#தி இவைன# ெத>வ� ஆக உைடயா� யாவ�? என1 
க%தியவிட#4 அகர#ைத ஆகாரமா1கி, ‘ஒ6 மி��' [1] எ�பதனா ககரெவா�றி� 
பி�ேன தகரெவாைற மி�#4, ‘@2A மி��' [2] எ�பதனா� அகர�@2ைட மி�#4, 
(�ெனா6�ேட ெச�ைம:யி ேர6O ெசறி&4' [3] எ�பதனா� ஒறிேல 
உயிைர ஏறி ஆ%கத� என (�1க. 
---------- 
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[1].  இ&0)� இJவதிகார�, 8. 24 
[2]. இ&0)� இJவதிகார�, 8. 22 
[3]. இ&0)� இJவதிகார�, 8.  4 
------- 
 
     தசரத� மக� தாசரதி எ�-ழி நிைலெமாழி ஈறி� நி�ற அ�எ�3� பத#ைத1 
ெகA#4, இகர�@2ைட மி�#4#, தகரெவாறிேல உயிைர ஏறி, (த� நி�ற தகர 
அகர#ைத ஆகாரமா1கி# தாசரதி என (�1க. 
 
      சிவ என நி6#தி, இவைன# ெத>வமாக உைடயா� யாவ�? என1 க%திய 
ெபா,4, இகர#ைத ஐகாரமா1கி� ைசவ� என (�1க. 
 
      -#த� என நி6#தி, இவைன# ெத>வமாக உைடயா� யாவ�? என1 க%திய 
ேபா4, உகர#ைத ஒளகார� ஆ1கி� ெபௗ#த� என (�1க. 
 
      இ%�க! என நி6#தி, இவ
களா ெச>ய�ப2ட4 யா4? என1 க%திய ெபா,4 
இ% ெவ�பதைன ஆ
 ஆ1கி, இகர�@2ைட மி�#4, ரகர ஒறிேல உயிைரேயறி, 
‘கைட1�ைற#த�' எ�பதனாB� ‘ஓேரா
 ம6வி� பத7ெக2A வ%�' [1 
எ�பதனாB� இக! எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, அ� எ�3� பத#ைத மி�#4 
ஆாிட� என (�1க. 
 
      இ%ெசா�)ட#4 [2] நர� என நி6#தி, இ&திர� என வ%வி#4, நிைலெமாழி 
இ6தியி� நி�ற அ� எ�3� பத#ைத1 ெகA#4,  'ஏயா மிகர#தி�'[3] 
எ�பதனா� இகர#ைத ஏகாரமா1கி, ரகரெவாறி�ேம� உயிைர ஏறி நேர&திர� 
என (�1க. ‘ஏயா மிகர#தி�' எ�6 சிற�பி#தவதனா� அமேரச� எ�3� ஈகார 
பத(� இJவாேற (�1க. 
--------- 
[1]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 16 
[2]. ஆ%கத�, தாசரதி, ஆாிட� எ�பன ஒJெவா% ெமாழிகளாகேவ நிறலான, 
அவைற ஒ% ெமாழி என1ெகா�A, நேர&திர� எ�ப4 (த)யைவ ஒ% ெபா%! 
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�றி#4 நி�றன ெவனி3� இ%ெசாக! =� நிறலா�, அவைற இ%ெசா� 
எ�றா
 எ�6ண
க. 
[3].  இ&0� இJவதிகார�, 8. 10. 
 
       �ல� என நி6#தி, உ#47க� என வ%வி#4, நிைலெமாழி ஈறி� நி�ற அ� 
எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, உகர#ைத ஓகாரமா1கி, லகர ெவாறி�ேம� உயிைர 
ஏறி1 �ேலா#47க� என (�1க. =ப+உதக�==ேபாதக� எ�ப4� அ4. பிற;� 
அ�ன. 
----------------------   
 

11111111....     சில சில சில சில வடெமாழிகளி& %��வடெமாழிகளி& %��வடெமாழிகளி& %��வடெமாழிகளி& %��    
     
 ேந
&த ெமாழி�ெபா%ைள நீ1க வ%நகரO 
      சா
&த 4டலாயி ற�3ட�ேபாO - சா
&த4தா� 
      ஆவிேய ற�னாவி (�னா�� ஐஒளவா 
      ேமவிய ஏ ஓ;� விைர&4. (11) 
 
     எ - �: இ4;� ஒ%சா
 வடெமாழி (�- =6கி�ற4. 
 
     இ - !: நி�ற ெமாழியி� ெபா%ைள மா6த� (த� நி6#திய நகர உயி
ெம> 
அ�ெபா%� ெமாழியி� (த� எ,#4 உயி
ெம> ஆகி� அJ;யி
 ஒழிய உட� 
ேபா�; அஃ4 உயி
 ஆயி� நகர;யி
ெம> பிாி&4 உயி
 (�3� உட� பி�3� 
ஆ�; எ�ைன? 
 
     "ெம>யி� வழிய 4யி
ேதா�6 நிைலேய."   (ெதா�. 0�ம.18) 
 
எ�பதனா பிாி&தா� உயி
 பி�னா� எ�க. ெமாழி (த� நி�ற ஏகார� ஐகாரமா�; 
ஓகார� ஒளகாரமா� எ-6. 
 
      வ - 6: [1]சOசல� என நி6#தி, இதைன இ�லாதா� யாவ� என1 
க%தியவிட#4 நகர;யி
ெம>ைய (�ேன வ%வி#4� ‘சா
&த 4டலாயி 
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ற�3ட�ேபா�' எ�பதனா பிாி#4, நகரெவாைற1 ெகA#4, அசOசல� என 
(�1க. பய�, கள7க� என இைவ:� அJவில1கண#தா� அபய�, அகள7க� என 
(�1க. உபம� என நி6#தி, இதைன இ�லாதா� யாவ�? என1 க%தியவிட#4 
நகர;யி
ெம>ைய (�ன
 நி6#தி, ‘சா
&த4தா� ஆவிேய ற�னாவி (�னா��' 
எ�பதனா பிாி#4 அகர#ைத (�ன
 நி6#தி, நகரெவாறி�ேம� உயிைர ஏறி 
அYபம� என (�1க. அக� எ�ப4 பாவ�; இதைன இ�லாதா� யாவ�? என1 
க%திய ெபா,4 இJவில1கண#தா� அநக� எ�க. உசித� எ�ப4 ேயா1கிய�; 
அஃ4 இ�லாத4 அYசித� என (�1க. ேவர� என நி6#தி, இத� (தி
�சி யா4? 
என1 க%திய விட#4 ஏகார#ைத ஐகாரமா1கி ைவர� என (�1க. ேகவல� ைகவல� 
எ�6 ஆயி6. ேவதிக� ைவதிக� எ�ப4� அ4. ேகாசைல என நி6#தி, இத32 
பிற&தா! யாவ!? என1 க%திய விட#4 ஓகார#ைத ஒளகாரமா1கி1 ெகௗசைல என 
(�1க. ேசாம-#திர� ெசௗமிய� என (�1க; ெசௗமியனாவா� -த�. பிற;� 
அ�ன.                   
--------- 
[1. பிரேயாக விேவக�, சமரச�படல�, 4-ஆ� 8#திர உைரயி� அ&0லாசிாிய
, 
இ�8#திர#தி�, 
 
          ‘ேந
&த ெமாழி�ெபா%ைள நீ1க வ%நகர� 
       சா
&த 4டலாயி ற�3ட�ேபா� - சா
&த4தா� 
          ஆவிேய ற�னாவி T�னா��' 
 
எ�3� ப�திைய எA#41 கா2�,  எ�பதனா� அகள7க�, அந7க� என;�, 
அ�பிரமண�, அந�@வ� என;�, அத�ம� என;� (ைறேய இ�ைம, அ�ைம, 
எதி
மைற T�றி3� நOb வ%�' எ�றதைன ஈ�A ேநா1�க. 
-------- 
 

12121212.... �ண	8சியி& ெபா! இல�கண��ண	8சியி& ெபா! இல�கண��ண	8சியி& ெபா! இல�கண��ண	8சியி& ெபா! இல�கண�    
 
 ெம>X 6யிாீ 6யி
(த� ெம>�(தலா 
     எ>4� ெபய
விைன:� இJவைகேய - ெச>தைம#தா 
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     ேறா�ற� திாித� ெகAதெலன# Cெமாழியா> 
     T�ெற�ப ச&தி (�;. (12) 
 
      எ - �: ச&தி (�1க�படாநி�ற ெசாக! இ�ப�தி என� ெபா4 இல1கண-
(ண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ச&தி (�:மிட#4, ெம>Xறா> ெம>� (தலா> வ%வன;�, ெம>Xறா> 
உயி
 (தலா> வ%வன;�, உயிாீறா> உயி
 (தலா> வ%வன;�, உயிாீறா> 
ெம>�(தலா> வ%வன;� என இ&நா���; ெபயாீறா>� ெபய
 (தலா> 
வ%வன;�, ெபயாீறா> விைன (தலா> வ%வன;�, விைனXறா> விைன (தலா> 
வ%வன;�, விைனXறா>� ெபய
(தலா> வ%வன;� என இ�ப�தியா 
பிாி#தா�, எ,#4# ேதா�றி (�வன;�, திாி&4 (�வன;�, ெக2A (�வன;� 
என T�6 வைகயா� (�1க�பA� எ - 6. 
 
     ெசா�B# ேதா�றி:�, ெசா�B# திாி&4�, ெசா�B1 ெக2A� (�வன;� 
உளெவன1 ெகா!க. 
 
     வ - 6: ெபா�ட� எ�ப4 ெம>Xறா> ெம>�(தலா> வ&4 ெபயாீறா>� 
ெபய
(தலாயி6. ெபா�னழகி4 எ�ப4 ெம>Xறா> உயி
(தலா> வ&4 
ெபய
(தலா> விைனXறாயி6. உ�ேடா4 எ�ப4 உயிாீறா> உயி
(தலா> 
வ&4 விைனXறா> விைன(தலாயி6. உ�டைக எ�ப4 உயிாீறா> 
ெம>�(தலா> வ&4 விைன(தலா>� ெபயாீறாயி6. 
 
    ‘எ>4� ெபய
' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா ெசாக! நிைலெமாழி 
வ%ெமாழி ெச>தா� (�ெமாழியிேல ெபா%! நிபன;�, பி�ெமாழியிேல ெபா%! 
நிபன;�, இ%ெமாழியி3� ெபா%! நிபன;�, இ%ெமாழி:� ஒழிய ேவெறா% 
ெமாழியிேல ெபா%! நிபன;� என நா�� வைக�பA�. அைவ வ%மா6: 
அைர1கழO@ எ�-ழி (�ெமாழியி ெபா%! நி�ற4; ேவ7ைக�P எ�-ழி� 
பி�ெமாழியி ெபா%! நி�ற4; Cணி�பத1� எ�-ழி இ%ெமாழியி3� ெபா%! 
நி�ற4; ெபாெறா� எ�-ழி இ%ெமாழியி3� ெபா%! இ�றி இவைற 
உைடயா! எ�3� ேவெறா% ெமாழியிேல ெபா%! நி�ற4. 
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     இனி# ேதா�றிய ச&தி:�,  திாி&த ச&தி:�, ெக2ட ச&தி:� ஆவன: 
யாைன1ேகாA எ�ப4 ேதா�றிய ச&தி, ம2�ட� எ�ப4 திாி&த ச&தி, மரேவ
 
எ�ப4 ெக2ட ச&தி என1 ெகா!க. 
 
     ச&தியிைன நாெலன இய�- ச&தி:7=2�� சில
 ெசா�ல இ& 0Bைடயா
 
இய�- ச&திைய நீ1கிய4 எ�ைனேயா? எனி�, இய�- ச&திகளி� மி1�� திாி&4� 
ெக2A� வ%வன இ�ைலயாதலா�, (�1க ேவ�AO ச&திக! இ�லாமேல 
நீ1கினா
 என1ெகா!க. 
  
      ‘ெச>தைம#தா�' எ�றைமயா ச&திக! (�ெமாழி1 =2டமா> இர�A ச&தி 
பAவன;�, இ%ெமாழியா ெபா%! ேவ6ப2A இர�A T�6 ச&தி பAவன;� 
உளவாதலா�, அைவ, பA�ப�தி அறி்&4 ஒ%வ� ேக2ட ச&திைய நீ க%திறியா4? 
என1 ேக2A (�1க�பA� என1 ெகா!க.  
 
       சி6வ,4ண7கா> எ�-ழி� சி6ைம என நி6#தி,  வ,4ண7கா> என 
வ%வி#4 (�#த� ெச>க. சி6வ,4ைண என நி6#தி1, கா> என வ%வி#4 
(�#த� ெச>யக. ெச�ெபா� பதி�பல�, ெபா�னாழி, ெப�ணீ#தா
 எ�பன. 
பலெபா%ள[1] வாதலா�, அவ� [2] க%#4 அறி&4 (�1க. பிற;� அ�ன.                                      
------------ 
[1] ‘ெச�ெபா�பதி�பல� எ�ப4: ெசா�ெபா�+பதி�பல�, ெச�-+ஒ�பதி� பல� 
என;�;  ெபா�னாழி எ�ப4: ெபா�+நாழி, ெபா�+ஆழி, என;�; ெப�ணீ#தா
 
எ�ப4; ெப�+ஈ#தா
, ெப�+நீ#தா
 என;� பிாி1க�ப2A� ெபா%! 
ேவ6பAத)�, ‘பல ெபா%! ஆதலா�' எ�றா
 எ�க. 
[2] அவ�-ேக2டவ�. 
-------- 
 

13131313....     உட�ப9 ெம4க�உட�ப9 ெம4க�உட�ப9 ெம4க�உட�ப9 ெம4க�    
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 T�6நா� ெகா�பா� உயி
�பி�3� அ�லாத  
       ஆ�ற உயி
�பி�3� ஆவிவாி - ேறா�6� 
       யகர வகர� இ6தியிட# ேதாேரா
  
       மகர7 ெகடவகர� ஆ�. (13) 
 
        எ - �: உட�பAெம> ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
        இ - !: இகர, ஈகார, ஐகார� எ�3� இ�T�6யி%� நிைலெமாழி ஈறி� 
நிக, வ%ெமாழி1� (தலாக யாதா3� ஓ%யி
 வாி�, நA; யகர ெவா6# 
ேதா�6�; அகர, ஆகார, உகர, ஊகார, ஏகார, ஓகார� எ�3� இJவா6யி%� 
நிைலெமாழி ஈறி� நிக, வ%ெமாழி1� (தலாக யாதா3� ஓ%யி
 வாி�, நA; 
வகரெவா6# ேதா�6�; உயி
 வாி� நிைலெமாழி இ6தியி� நி�ற மகர� 
ஒேராவிட#4 அழி&4 வகர& ேதா�6தB� உ�A எ - 6. 
     
        வ - 6: மணி, தீ, கைத என நி6#தி, அழகி4 என உயி
 (தலாகிய ெசாகைள 
வ%வி#4, இJவில1கண#தா� யகரெவாைற நA; மி�#4, ‘(�ெனா6�ேட 
ெச�ைம :யிேர6O ெசறி&4' [1] எ�பதனா� ஒறி�ேம� உயிைர  ஏறி 
மணியழகி4, தீயழகி4, கைத யழகி4, என (�1க. 
 
        அ�லாத உயி
க! வ%மா6: விள, பலா, கA, P, ேச, ேகா என நி6#தி, 
உயி
(தலாகிய ெசாகைள வ%வி#4 இJவில1கண#தா� நA; வகரெவாைற 
மி�#4, உயிைர ஏறி விளவழகி4, பலாவழகி4, கAவழகி4, Pவழகி4, ேசவழகி4, 
ேகாவழகி4 என (�1க. 
 
         மர� என நி6#தி, உயி
 (தலாகிய ெசாகைள வ%வி#4, இJவில1கண#தா� 
மகரெவாைற1 ெகA#4, வகர ெவாைற மி�#4, உயிைர ேயறி மரவ� என 
(�1க. ��டல ெவாளி, ெவ�கலேவாைச எ�பன;� அ4. பிற;� அ�ன.    
----- 
[1].  இ&0)� இJவதிகார�. 8. 4. 
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14141414....         �*கர %*கர ஈ* %���*கர %*கர ஈ* %���*கர %*கர ஈ* %���*கர %*கர ஈ* %��    
     
 �6கர� ஆவி வாிசிைத:� =றியவ� 
      ெலா6(� ேறா�6தB� உ�டா� - (ேறா�6 
 ேம�ைமயத� வ�ெல,#தா� ேவக�9> (6கர#  

 த�ைம:�ேபா� ஆவியிைன� சா
&4.  (14) 
 
எ - � : �6 கர�6 நிைலெமாழி:� (6 கர �6 கிேலெமாழி:� (�:மா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
இ - ! �6கர ஈ6 நிைலெமாழியி�பி� யாதா அ3� ஒ%யி
 வ&தா� உகர� 
அழி&4 வ&த உயி
 ஏறி (� :� _(� ஒ6 இ�லாத �6கர#தி�பி� யாதா3� 
ஒ% ெசா� வ&தா�, அJ;கர� ஏறின ஒறி� (�ேப, தன1�� ெபா%&திய 
வ�ெலா6# ேதா�றி (�தB� உ�A; �றியBகர#தி�(� ஒ% ெம�ெலா6 
நி� (� அ4 வ�ெலா%> (�ய;� ெப6� ; உயி
 வ&தா� (6கர� அழி&4 
(�ய;� ெப6�  எ-6. 
 
* (�னி�ற வ�ெலா6" எ�ன4 ேதா�6� " எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதன�, 
வ�ெலா6# ேதா�6வ4�, ெம� ெலா6 வ�ெலா(வ4� ெபய
 வ&4ழி 
அ�றி, விஜனவாி� இய�பா> (�:� என1 ெகா!க. 
 
வ - 6: நா� என நி6#தி, அழகி4 என உயி
 (தலாகிய ெசாகைள வ%வி#4, 
இJவில1கண#தா� உகா#ைத அழி#4, அகர#ைத ஏறி நாகழகி4 என (�1க. 
அ�லாத �6கா(� இJவாேற (�1க. 
 
காA, பகA, யா6, கவ6 என நி6#தி, ஏற ெசாகைள வ% வி#4, 
இJவில1கண#தா கா2Aவழி, பக2Aநிைல, யா6வர;, @வ61ைக, கா2�ட�, 
பக2ேட
, யா`ற�, கவ6�பா� என (�1க. அைவதா� விைன�ெசா� 
வ&தவிட#4 யா6 வ&த4, யாA வ&த4, பகA வ&த4, கவ6 வ&த4 என இய�பா> 
(�&த வா6 க�Aெகா!க. வழி எ�ப4 ெபய
�ெசா�; வ&த4 எ�ப4 
விைன�ெசா� என அறிக. 
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வ�ெலா6(�ேறா�6தB� உ�டா�� " எ�ற உ�ைம யாெபய
�ெசா� 
வ%வி#தாB� வ�ெலா6# ேதா�(� ெசா க.� உள; அைவ கா@ கிழி, ெபாதி, 
பய6, 4வைர இைவ (தலாயின என1 ெகா!க.   
 
      இனி1 �ர7�, கழO@, நO@, எ��, ம%&4, க%�-, அ�- என நி6#தி, ஏற 
ெசாகைள வ%வி#41, �ர1�விர�, கழ�@1ேகா�, ந�@1�ழ�, எ2�1�2�, 
ம%#4�ைப, க%�- ேவ), அ-#தைள, �ர1கிைற�சி, கழ�சிபாதி, ந�சைற, 
எ2கீர�, ந#தி�ேகாA, க%�பிைல, அ-6#த� என வ%�. பிற;� அ�ன. 
 
       அைவேய விைன�ெசா� வ&தா� �ர7� வ&த4, கழO@ ெகா�டா
, எ�� 
காி4, ம%&4 பறி#த4, க%�- கிழி#த4, அ�- ெபாி4 என இய�பாயினவா6 
க�Aெகா!க. 
 
       கத; என (6கர#ைத நி6#தி, உயி
 (தலாகிய ெசா�ைல வ%வி#4, 
இJவில1கண#தா� உகர#ைத அழி#4, உயிைர ஏறி1 கதவழகி4 என (�1க. 
பிற;� அ�ன.              
-----------------  
 

15151515....     சில ஒ*ஈ*� �ண	8சி,�சில ஒ*ஈ*� �ண	8சி,�சில ஒ*ஈ*� �ண	8சி,�சில ஒ*ஈ*� �ண	8சி,�, , , , இய$� �ண	8சி,�இய$� �ண	8சி,�இய$� �ண	8சி,�இய$� �ண	8சி,�    
 
 �ெறா றிர2A(யி
 வ&தா� யரழ1க! 
       நிக�பி� வ�ெல,#4 ேந%ேம� -- ஒறா� 
       பிைண&த வ%1க� ெபய
#திய�- ச&தி 
 இைண&தப� ேய(�: ேம>&4. (15) 
 
      எ - �:  ஒ% சா
 ஒறீ6 (�:மா6 உண
#4த� Yத)6. 
  
      இ - !: தனி1 �ெற,#தி�பி� நி�ற ஒ61க! வ%ெமாழி1� (தலாக 
யாதா3� ஓ%யி
 வாி�, அJெவாறிர2�#4, வ&த உயி
 ஏறி (�:�; நிைல 
ெமாழி இ6தியி� நி�ற யரழ ஒ61�� பி�னாக வ�ெல,#4 வாி�, த� 
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வ
1க#4 வ�ெலாறாத� ெம�ெலாறாத� மி1� ஈெரா6டனிைலயா> (�:� 
எ�க; இய�-ச&திக! விகார�படா4 நிைலெமாழி:� வ%ெமாழி:� நி6#தியப�ேய 
நி�6 (�:� எ - 6. 
 
     வ - 6: ம�, க�, ெபா�, ெம>, ெசா�, ெதJ, (!, என நி6#தி, அழகி4 என 
உயி
 (தலாகிய ெசாகைள வ%வி#41, ‘�ெறாறிர2A (யி
வ&தா�' 
எ�பதனா� ஒைற  இர2�#4�,  ‘ெச�ைம உயிேர6O ெசறி&4' [1] எ�பதனா� 
ெம>ெயாA உயிைர1 =2�, ம�ணழகி4, க�மழகி4, ெடா�னழகி4, ெம>யழகி4, 
ெசா�லழகி4, ெதJவழகி4, (!ளழகி4 என (�1க. பிற;� அ�ன.      ேவ>, 
உகா>, கதி
, ேச
, பாD, யாD என நி6#தி, வ�ெல,#4 (தலாகிய ெசாகைள 
வ%வி#4 ேவ>#ேதா!, உகா>�பழ�, கதி
�ெச&ெந�, ேச
�பழ�, பாD7���, 
யாD1ேகாA என (�1க. 
---------- 
1, இ&0)� இJவதிகார�, 8, 4. 
 
ேவ>, உகா>, கதி
, ேச
, பாD, யாD என நி6#தி, வ�ெல,#4 (தலாகிய 
ெசாகைள வ%வி#4 ேவ>#ேதா!, உகா>� பழ�, கதி
�ெச� ெந�, ேச
�பழ�, 
பாD7���, யாD1ேகாA என (�1க.  
எ�ைன? 
 
           "யரழ ெவ�3� T�6 ெமாற1 
           கசதப ஙஞநம �ெரா றா��."           (ெதா�. ெமாழிம. 15) 
எ�பவாக)�. 
 
       ‘ெபய
#4' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� விைன� ெசா� வ&தவிட#4 யரழ  
ஒ61க! இய�பா> (�:�. அைவ வ%மா6: ெச>கா#தா�, நீ
ெகா�டா� என 
வ%�. 
       ‘ெபய
#4' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா ேபாB�, ம%.� எ�3� 
இ%ெமாழிகளி3� லகர ளகர7களி� ஏறி நி�ற உகர உயி
 ெக2A, இ6தியி� 
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நி�ற மகரெவாறாேன, லகர ளகர7க! னகர ணகர7களா>� ேபா��, ம%�� என 
ஈெராறா> நி��; இJவிட� மகர1�61க� என அறிக. 
 
        "ணனவி� (�ன
 மகர7 �6��" 
எ�பவாக)�. 
 
       ‘பி�' எ�ற மிைகயா�, யரழ1க!  வ�ெல,#4 வாராேத ெம�ெல,#4 வ&4 
ஈெராறாவன;� உள; அைவ ெம>�ெமாழி, ெபா>�மதி, ெச>&நீ�ட4 [1] என 
ஆ�. 
  
      இய�- ச&தியாவன: �வைள தவைள என நி6#தி, மல
, வா> என வ%வி#41 
�வைள மல
, தவைளவா> என (�1க. 
-----  
[1]   ஈ�A யகர#தி�(� ெம�ெல,#4 மி�த�1 கா2ட�ப2ட உதாரண7க! 
ந�F� உயிாீ6� -ணாிய� 8 ஆO 8#திரதி =ற�ப2ட ‘�றி� வழி யJவி� 
(� ெம) மிகBமா�' எ�3� விதியி� அைமவனவா��. ஈ�A ரகர ழகர7களி� 
(� ெம) மி�த� உதாரண7க! கா2ட�ப2�ல. அவறி�# ெதா�. எ,. 
ெதாைக மர-. 3-ஆ� 8#திர உைரயி� ந�சினா
1கினிய
 கா2�ய 
கதி
+ெஞாி=கதி
Oெஞாி, இதD+ெஞாி=இதDOெஞாி எ�பவைற உதாரணமாக1 
ெகா!க. 
      இள�Pரண
 இவ6! (�னதைன மா#திர� உதாரணமாக1 கா2�னா
. 
------------- 
 

16161616....     சில உயிசில உயிசில உயிசில உயிாீ*8 ச<திக=� சில ஒறீ*8 ச<திக=�ாீ*8 ச<திக=� சில ஒறீ*8 ச<திக=�ாீ*8 ச<திக=� சில ஒறீ*8 ச<திக=�ாீ*8 ச<திக=� சில ஒறீ*8 ச<திக=�    
 
    வா>&த உயி
�பி� வ%ெம,#தி� வ
1க#ெதா 
      ேற>&4 -�4� இய�-மா� -- ஆ>&த 
      இ6தி வ%ெம,#தா� ஈறரா� ஓேரா
 
      ம6வி�பத7 ெக2A வ%�. (16) 
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எ - �:   இ4;� சில உயிாீ6� ச&திக.� ஒறீ6� ச&திக.� (�:மா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
இ - !:  உயிாீ6 நிைலெமாழியி�பி� யாதா3� ஒ% ெசா� வ%மாயி� வ&த 
ெவ,#தி� ஒறாத�, வ
1க# ெதாறாத� மி1� (�வன;�, இய�பா> நி�6 
(�வன;� உள;  நிைலெமாழி ஈறினி�ற னகரெவா6 வ%ெமாழி(த� வ&த 
எ,#தி� ஒறா># திாி:�;  மகரமா># திாிதB� உ�A;[1]  நிைலெமாழி இ6தியி� 
நி�ற அ� ஆ
 ஆக# திாிதB� உ�A. நிைலெமாழி ஈறி� நி�ற ெசாக! ெக2A 
(�வன;� உள எ - 6. 
 
வ - 6:   பலா,  மா, @றா, விளா, பைட, ஆ, P, ைப, ைவ, ைக 
 
என நி6#தி, ஏற ெசாகைள வ%வி#4�, பலா1கா>, மா7கா>, @றா#தைல, 
விளா�பழ�, பைட#ெதாழி�, ஆ&தளி
, P�ெபாழி�, ைப&நாக�, ைவ&Yதி, 
ைக�மணி என வ%�;  அ�மணி, அJவிர�, அOஞால� இைவ @2��(� மி1கைவ. 
பிற;� அ�ன. 
 
‘இய�-மா�' எ�பதனா� ஆெகா�டா
, மாெகா�டா
, நைகமதி, ைவேவ�  
எ�பன இய�பா> (�&தன. 
 
‘வா>&த ;யி
' எ�ற மிைகயா� இJவிர�A (�;� ெப6 (�வன;� உள.   
அைவ கிளிக�&தா
, கிளி1க�&தா
; பைனபிள&தா
, பைன�பிள&தா
 என வ%�.   
பிற;� அ�ன. 
------------ 
[1.]     இத�# த2டா� என நி6#தி# த2டா7�ள� என உதாரண� ெகா!க.  
(இதைன உலக வழ1கி கா�க.) 
      ெதா�, எ,#4. -!ளிமய7கிய�. 55-ஆ� 8#திர உைரயி� உைரயாசிாிய
 
இள�Pரண%�, ந�சினா
1கினிய%� கா2�ய ‘சா#த7 ெகாற�, ெகாற7 
ெகாற�'  ‘சா#த7��  ெகாற7��' எ�3� உதாரண7கைள:� ஈ�A ேநா1�க.  
இவ6! ‘அ�' எ�3� ஈ6ெகட அ� எ�3� சாாிைய ேதா�றி6 என அறிக.  
ஈ�A அ�8#திர உைரைய:� ேநா1�க. 
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---------- 
 
     சா)ய�, ேகா)க�, ேத� என நி6#தி ஏற ெசாகைள வ%வி#4� சா)ய#தறி, 
ேகா)க#தறி, ேத#தட� என இ6தி னகர ெவா6 வ%ெம,#தா� எ�பதனா� 
(�1க. 
 
     (1�ைட, (�ச&தி, (#ெதாைக, (�-வன� எ�பன எ�லா� ெச>ைக ெச>4 
நி6#தி (�1க. ெச>ைகயாவ4:   T�6 என நி6#தி1, �ைட என வ%வி#4, 
‘ஆ7�யி
ெம> ேபா�' எ�பதனா� றகர உயி
ெம>ைய அழி#4 ‘தி%&4� 
விகார7கேட
&தா6 T�6�, ெபா%&4மிட7 க�A -க�' [1] எ�பதனா� 
T�ெற�பதைன1, ‘�61��வழி1 �61க�, [2 எ�3� விகார#தா� (� என 
நி6#தி, ‘இ6தி வ%ெம,#தா�' எ�பதனா� னகர#ைத வ%ெம,#தி� ஒறா># 
திாி#4 (1�ைட என1 கா�டலா�. 
 
       ஈ6 அ
 ஆ�, எ�பதனா சா)ய�, ேகா)க� என நி6#தி� சா)ய
 �ள�, 
ேகா)க
 �ள� என (�1க. இ4 னகர� ரகரமா># திாி&த4. 
 
       இனி ‘ஓேரா
 ம6வி� பத7ெக2Aவ%�' எ�பதனா� ேசாழ� என நி6#தி, நாA 
என வ%வி#4, அ� எ�3� பத#ைத1 ெகA#4�, ேசாழநாA என (�1க. 
பா��ய� என நி6#தி, நாA என வ%வி#4, அ� எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, 
‘ஒ6�ேபா�' [3] எ�பதனா� யகரெவாைற அழி#4� பா�� நாA என (�1க. 
ப�லவ#தி� ச&த� [4] எ�-ழி� ப�லவ� என நி6#தி�,  ச&த� என வ%வி#4, 
அ#4�, இ�3� எ�3� இர��ைட� ெசாகைள நி6#தி, நிைலெமாழி 
ஈறினி�ற அ�ெம�3� பத#ைத1 ெகA#4, ‘(� ெனா6�ேட, ெச�ைம:யி 
ேர6O ெசறி&4' [5] எ�பதனா� வகர ஒறி�ேம� அகர உயிைர ஏறி� 
ப�லவ#தி� ச&த� என (�1க.            
----------- 
[1] இ& 0)� இJவதிகார�. 8. 19.           [2] ெதா�. ெசா�. எ�சவிய�. 8. 7. 
[3] இ&0)� இJவதிகார�. 8. 22. 
[4]இ#ெதாட
 யா�ப%7கல1 காாிைகயி� (த 8#திர#தி� வ&4!ள4. 
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[5] இ& 0)� இJவதிகார�. 8. 4. 
--------------------- 
 

17171717....     ளணலன ெம4களி& %��ளணலன ெம4களி& %��ளணலன ெம4களி& %��ளணலன ெம4களி& %��    
 
 வ�ைம வாிேன ளணலன மா�டறவா� 
         ெம�ைம வாிேன ளலணனவா� -- த&ந1க! 
         (�பி�னா& த�பி னணவிய�பா# த2டறவா 
         ெமா�றழி&4 ேபாதB (�A. (17) 
 
     எ - �: ளண லன ெம>க! (�:மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: நிைலெமாழி யி6தியி னி�ற ளகார ணகார லகார னகார7க! இய�பா> 
நிக, வ%ெமாழி1� (தலாக வ�ெல,#4 வ&தா� ளகார ணகார7க! டகாரமா�; 
லகார னகார7க! றகாரமா�. நிைலெமாழி யி6தியினி�ற ளகார லகார7க!,  
வ%ெமாழி1� (தலாக ெம�ெல,#4 வ&தா� ளகார� ணகாரமா�; லகார� 
னகாரமா�. இைவ நிரனிைற என1 ெகா!க. த&ந1க! (� பி�னா� எ�ப4 
டகார7களி� பி� வ&த தகார(� டகாரமா�; றகார7களி� பி�வ&த தகார(� 
றகாரமா�. ணகார7களி� பி�வ&த நகார(� ணகாரமா�; னகார7களி� பி�வ&த 
நகார(� னகாரமா�. ‘த�பி னணவிய� பா# த2டறவா�' எ�ப4 நிைலெமாழி 
யி6தியினி�ற ணகார னகார7க! இய�பா> நிக வ%ெமாழி1� (தலாக# தகார� 
வ&தா� ணகார#தி� பி� வ&த தகார(� டகாரமா�; னகார#தி� பி�வ&த தகார(� 
றகாரமா�. ‘ஒ�றழி&4 ேபாத�' எ�ப4, நிைலெமாழிXறி னி�ற ளகார லகார� 
இய�பா> நிக வ%ெமாழி1� (தலாக வ�ெல,#4 வ&தா� நிைலெமாழி Xறி 
னி�ற ளகார லகார� அழி&4 (�ய;� ெப6� எ - 6. 
 
       வ - 6: (!, ம�, க�, ெபா� என நி6#தி ஏற ெசாகைள வ%வி#4 
இJவில1கண#தா� (2=ாி4, ம2கல�, கெபாி4, ெபாP� என (�1க. 
‘ெம�ைம வாிேன ள ல ண ன வா�' எ�ப4 (!, ெசா� என நி6#தி, ெம�ெல,#4 
வ%வி#4, (� (ாி&த4, ெசா� (ர� என (�1க. 
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      ‘த&ந1க! (�பி�னா�' எ�ப4 வ�ெல,#தாகிய தகார(� ெம�ெல,#தாகிய 
நகார(� வ%ெமாழி1� (தலாக வாி�, டகார றகார7களி� பி� வ&த தகார#ைத 
அழி#4 டகார றகாரமா1கி, (2டாமைர கறாமைர என;� னகார ணகார7களி� 
பி� வ&த நகார#ைத னகார ணகாரமா1கி வி�ன�6, ெபா�ன�6, வி�ணீ�ட4, 
க�ெணா&தா� என;� (�1க. 
 
      இனி# ‘த�பி னணவிய�பா# த2டறவா�' எ�ப4 ம�, ெபா� என நி6#தி# 
த�ணிெதன# தகர (தலாகிய ெசாகைள வ%வி#4 ம�ட�ணி4, 
ெபா�ற�ணி4 என (�1க. 
 
      இனி ‘ஒ�றழி&4 ேபாதB(�A' எ�பதனா� வா!, ேவ� என நி6#தி 
வ%ெமாழியினி�ற தகார#ைத டகார றகாரமா1கி இJ வில1கண#தா� நிைலெமாழி 
ஒைற அழி#4 வாேடா>&த4, ேவேறா>&த4 என (�1க. 
 
       ‘ஒ�றழி&4 ேபாதB(�A' எ�ற உ�ைமயா� அழியாைம:(�A; அ4 
வா2டட7க�, ேகாெறா� என வ%�. 
 
       ெதாட
ெமாழி� பி�3� ெந�பி�3� வ&தா� ஒ�றழிைக னகார#41�� 
ணகார#41�� ஒ1�ெமனவறிக. வரலா6: Cண�6, அரண�6, சாண�6, 
மான�6, வான�6, அகன�6 என வ%�. 
 
       ‘உ�A' எ�ற மிைகயா�, தனி1 � ெற,#தி�கீD ளகார லகார7க! நிக 
ஒ�றழியி�, இைடேய ஆ>த(� -�&4 (�:�; அைவ ஆ>த�61க� என உண
க. 
வரலா6: (!, க� என நி6#தி# தீ4 என வ%வி#4 (ஃc4, கஃறீ4 என;�; அ�, 
ப� என நி6#தி#, திைண, ெதாைட என வ%வி#4, அஃறிைண, பஃெறாைட என;� 
(�1க. பிற;� அ�ன.                                   
---------------   
 
18.18.18.18.                            மகர�* %�>மகர�* %�>மகர�* %�>மகர�* %�>    
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 மகர&தா� வ�ைமவாி� வ
1க#ெதா றா�� 
        -காிலா ெம�ைமவாி ெபா�6 - நிகாி� 
        வகர�வ& தா�6�� வJவழி&4 மJவா 
        மகர& தவயவா� வ&4. (18) 
 
       எ - �: மகர�6 நிைலெமாழி, (�- ெப6மா6ண
#4த� Yத)6. 
 
        இ - !: நிைலெமாழி Xறினி�ற மகர�, வ%ெமாழி1� (தலாக வ�ெல,#4 
வ&தா� வ&த வ�ெல,#தி� வ
1க#ெதாறா># திாி:�; ெம�ெல,#4 வ&தா� 
மகர� அழி&4 (�:�; நிைலெமாழி Xறினி�ற மகர� வ%ெமாழி1� (தலாக 
வகர� வாி� மகர7 கா�மா#திைரயா>க �6��; நிைலெமாழி இ6தியினி�ற 
வகர&திாி&4 மகரமாக;� ெப6�; ப�பான ெசாகளி� பி�னி�ற மகர& திாி&4 
தகர, வகர, யகரமாக;� ெப6� எ - 6. 
  
      வ - 6: மர� என நி6#தி1, கல�, �றி4, சிறி4, ெசதி!, C�, த�&தா
, பாைவ 
என வ�ெல,#4 (தலான ெசாகைள வ%வி#4, மர1கல�, மர7�றி4, மரOசிறி4, 
மர�ெசதி!, மர#C�, மர& த�&தா
, மர�பாைவ என (�1க. 
 
      மர� என நி6#தி, ஞா�ற4, நீ�ட4, மா�ட4 என வ%வி#4, மகார#ைத 
அழி#4, மரஞா�ற4, மரநீ�ட4, மரமா�ட4 என (�1க. 
 
      கால� என நி6#தி, வ&த4 என வ%வி#41, கால� வ&த4 என (�1க.  
இJவிட#தி� மகர7 கா� மா#திைரயா>1 �6கி6. ஞால� விள7கி6 எ�ப4� 
அ4. 
 
      ெதJ என நி6#தி,  (ைன என வ%வி#4, இJவில1கண#தா� ெத�(ைன என 
(�1க. 
 
      மகர#தின4 திாி- உண
#திய எA#41ெகா�A, வகர# திாி- கா2�ய 
ெத�ைனேயா? ெவனி�, மகர#ைத வி2A மெறா% (�- ெசா�)றி�ைல. 
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மகர#ைதேய ெசா�Bதலா ெப6�;  எ�ைன? ‘ஒ�பி� (�#த�' எ�ப4 
த&திர;#தியாதலா� எ�ப4.  
  
      இனி� ெச�ைம என நி6#தி, ஆ�ப� எ�ப4 வ%வி#4, ‘ஆ7�யி
ெம> ேபா�' 
[1] எ�பதனா� மகர ஐகார#ைத அழி#4, ‘மகர& தவயவா�' எ�பதனா� 
மகரெவாைற# தகரமா1கி, (த� உயிைர நீ2��, ‘ெச�ைம:யி ேர6O ெசறி&4,' [2] 
எ�பதனா� தகர ெவாறிேல உயிைர ஏறி� ேசதா�ப� என (�1க.  ெச�ைம என 
நி6#தி அலாி, ஆைட என வ%வி#4, மகர ஐகார#ைத அழி#4, (�னி�ற 
மகரெவாைற வகர� ஆ1கி1, ‘�ெறாறிர2A�' எ�பதனா� வகர ெவாைற 
இர2�#4, ‘ஒ6�ேட ெச�ைம:யி ேர6O ெசறி&4' எ�பதனா� வகர ெவாறி� 
உயிைர ஏறி� ெசJவலாி, ெசJவாைட, என (�1க. ஐ�ைம என நி6#தி, அாி என 
வ%வி#4, மகர ஐகார#ைத அழி#4, மகர ெவாைற யகரமா1கி, ‘(� 
ெனா6�ேட ெச�ைம:யி ேர6O ெசறி&4' எ�பதனா� ஐயாி என (�1க. 
-------- 
[1]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 22. 
[2]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 4 
------- 
 
        ப�a6 நிைலெமாழியி� மகர�, தகர, வகர, யகரமாவ4 வ%ெமாழி1� 
(தலாக உயி
வாி� என அறிக. பிற;� அ�ன. 
 
      ‘நிகாி� வகர� வ&தா�'  எ�6 மி�#4� ெசா�)யவனதா� வகர#ைத1 க�A 
மகர7 ெகA� இட(� உள. அைவ மரேவ
, @ர வழி என அறிக.                                                  
 

19191919....     சில அள>� ெபய	களி& %�>சில அள>� ெபய	களி& %�>சில அள>� ெபய	களி& %�>சில அள>� ெபய	களி& %�>    
 
 உாிவாி னாழியி னீ6யி
ெம> ஐ&தா� [1] 
        வ%(யிெரா� ெறா�பா� மய7�& - ெதாிய#   
        திாி&4� [2] விகார7க ேட
&தா6 T�6� [3] 
        ெபா%&4மிட7 க�A -க�. (19) 
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-------- 
[1].   நாழியி� ஈ6யி
ெம> ஐ&தா� எ�பத� நாழி எ�பத� ஈறி� உ!ள ‘ழி' 
எ�ப4 நீ7க, ஆ7� ஐ&தா� ெம>யாகிய டகரெம> வ&4 ெபா%&4� எ�ப4 
க%#தாக1 ெகா!க, ‘ழி' டகர ெம>யாக# திாியாதாத)�.  
     நாழியி� ஈ6யி
 ெம>யாகிய ‘ழி' ஐ&தா� ெம>யாகிய டகரெம>யா� எ�ப4, 
அத� ெபா%ளா� எனி3�, (� =றியேத அத� க%#தா� என1 ெகா!க. 
 
[2].   வ%� உயி
 ஒ�6 ஒ�பா� ெதாிய# திாி&4� மய7�� என இைய1க. ஒ�6� 
ஒ�பா3� என உ�ைம ெகாA1க. உயி
 ஒ�6 அகரமா� என;�, உயி
 ஒ�பா� 
ஐகாரமா� என;� அறிக. ெதாிய - விள7க. திாி&4� மய7�� எ�ற உ�ைமயினா�, 
திாியாமB� மய7�� எ�6 ெபா%! ெகா!.தBமா�; இஃ4 எதி
மைற� ெபா%!. 
திாியாம� மய7�தலாவ4 நி�ற (ைறேய அகர�  உ!ள இட#தி� ஐகார� வ&4 
ெபா%&4த�. திாி&4 மய7�தலாவ4 அ�(ைற மாறி ஐகார� உ!ள இட#தி� 
அகர� வ&4 ெபா%&4த�. 
 
[3].   விகார7க! ஆ6�, T�6� ஆவன; ெச>:! விகார7களாகிய வ)#த�, 
ெம)#த�, நீ2ட�, �61க�, விாி#த�, ெதா�#த� எ�3� ஆ6 விகார7க.�; 
(த�ைற, இைட1�ைற, கைட1�ைற எ�3� T�6 விகார7க.மா�. 
     இ&0லாசி்ாிய
 ெச�ைம (த)ய ப�-� ெபய
க! அைட:� விகார7கைள� 
ெச>:! விகார� என1 ெகா�டன
; ச7கர நம�சிவாய� -லவ
 (த)ய ந�F� 
உைரயாசிாிய
க! -ண
�சி விகார� என1ெகா�டா
க!. அவ
க! இவைற� 
-ண
�சி விகார� என1ெகா�டா
க! எ�பைத எ7ஙன� ெப64�  எனி�,  ‘ஈ6 
ேபாத�' எ�3� 8#திர உைரயி�, அவ
க!  ெபய
 வி�திேயாA�,  விைன 
வி�திேயாA�, பத7கேளாA� -ணாி3� ஒ%வழி இJவிகார�பA� எ�பா
. 
ப�தி1ெக�னா4, ெபா4ைமயி ‘ப�பி கிய�ேப' எ�6� =றினா
  எ�6�,  
பத�-ண
�சி1�� ஈ�A1 =6த� ஒ�பி� (�#த� எ�3� உ#தி  எ�6� 
=6தலா ெப64� எ�6ண
க. 
    ெச�ைம எ�3� ெசா�, வி�திேயாA�, பத#ேதாA� =Aைகயி� ஈ6 ைம 
ெக2A� ெச>ய, ெசJவி என;� ெசJவான� என;� ஆ�� மகர ெம>யி� திாி- 
ெச>:! விகார7க.! அட7காைமயா3�, -ண
�சி விகார7க! T�ற3! 
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ஒ�றாகிய திாி- விகார#தி3! அட7�தலா3� ந�F� உைரயாசிாிய
க! 
ெகா!ைகேய ஏ-ைடயதா� எ�க. 
------ 
 
      எ - �: இ4;O சில உயிாீறள;� ெபய
 (�- ெப6மா6�, 
விகார7களாமா6�  உண
#4த� Yத)6.  
 
      இ - !: நாழிெய�3O ெசா�)�பி� உாிெய�3O ெசா� வ&தா� 
நிைலெமாழி இ6தியினி�ற ழகர இகர� அழி&4�, டகரமா> உகர� ஏறி (�ய;� 
ெப6�; சில ச&திக! அகர நி�றன;� திாி&4 ஐகாரமா�; ஐகார நி�றன;& திாி&4 
அகரமா�. அ6வைக�ப2ட விகார(� T�6 வைக�ப2ட விகார(� வ&தா� 
விகார�பAமிட மறி&4 (�1க. எ - 6. 
 
      வ - 6: நாழி என நி6#தி, உாி என வ%வி#4, நிைல ெமாழி ஈறி னி�ற ழகர 
இகர#ைத அழி#4, ழகர#ைத டகரமா1கி, உகர#ைத ஏறி, நாAாி, இ% நாAாி என 
(�1க. 
 
       ப@ைம என நி6#தி1 கிளி, @ைன, தளி
, ெபாழி�  என வ�ெல,#4 (தலான 
ெசாகைள வ%வி#4, ‘ஓேரா
 ம6வி� பத7ெக2A வ%�' [1] எ�பதனா @ைம 
எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, பகரெவறி� அகர#ைத� பிாி#4, ஐகாரமா1கி, 
‘வா>&த ;யி
� பி� வ%ெம,#தி� வ
1க#ெதா ேற>&4 -�4மிய�-மா�' 
எ�பதனா� வ
1க#ெதாைற மி�#4� ைப7கிளி, ைபO@ைன, ைப&தளி
, 
ைப�ெபாழி்� என (�1க. ப@7கிளி எ�ற ெபா,4 நிைல ெமாழி இ6தியினி�ற 
உயி
ெம>ைய1 ெகA#4, இJவிட#4 ‘வா>&த ;யி
�பி� வ%ெம,#தி� வ
1க# 
ெதாேற>&4 -�4மிய�-மா�' எ�பதனா� ஙகரெவாைற மி�#4 (�1க. 
இனி�பாசிைழ எ�றா� ெபா,4 உைம எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, ‘நீ2A�வழி 
நீ2ட�' எ�3� விகார#தா பகர#தி� அகர#ைத� பிாி#4 ெந2ெட,#தா1கி� சகார 
ஒறிேல உயிைர ஏறி� பாசிைழ என (�1க. பைன, ஆவிைர, =விைள, வ,4ைண 
என நி6#தி, வ�ெல,#4 (தலான ெசாகைள வ%வி#4, ஐகார#ைத� பிாி#4, 
அகரமா1கி, ‘வ
1க# ெதாேற>&4 -�4�' [2] எ�பதனா� ெபா%&திய ஒைற 
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மி�#4� பன7கா>, பனOேசா6, ஆவிர�P, =விள&தளி
, வ,4ண7கா> என 
(�1க. 
--------- 
[1]. இ&0)� இJவதிகார� 8. 6. 
[2]. இ&0)� இJவதிகார� 8. 16. 
---------- 
 
       ‘வ%(யி
' எ�6  மி�#4� ெசா�)யவதனா� ஐகார� அகாரமா� ெபா,4, 
வ�ெல,#4 வ&தால�றி ஆகா4. [1] ஒழி&த ெம�)ன(�, இைடயின(�, உயி%� 
வ&தா� இய�ேபயா�. அைவ வ%மா6: - (றி, ேவ
, இைல எ�பன வ&தா 
பைன(றி, =விைளேவ
, =விைளயிைல என (�1க. 
------ 
[1]. இத� வ%ெமாழியி� (த)� வ�)ன� வ&தா�தா� ஐகார� அகரமா� 
எ�ப4 க%#தா� எ�றறிக. 
 
       இ�3� அJ வித�பினா� விைன�ெசா� வ&தாB� ஐகார� திாியா4 நி��; 
பைன�றி4, ஆவிைரசிறி4, =விைளசிறி4 என (�1க. 
 
              இனி விகார7க! ஆ6 T�6மாவன:  
 
      "அ&நா ெசா�B& ெதாA1�7 காைல 
      வ)1��வழி வ)#தB� ெம)1��வழி ெம)#தB� 
      விாி1��வழி விாி#தB� ெதா�1��வழி# ெதா�#தB� 
      நீ2A�வழி நீ2டB� �61��வழி1 �61கB� 
      நா2ட� வ)ய ெவ�மனா
 -லவ
"               (ெதா�. ெசா�. எ�. 7) 
 
       "�ைற�ெசா கிளவி �ைற1��வழி யறித�"        (ெதா�. ெசா�. எ�. 57) 
 
       "�ைற#தன வாயி3 நிைற�ெபய ாியல"            (ெதா�. ெசா�. எ�. 58) 
எ�பன விாி#41ெகா!க. 
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         அைவ வ%மா6: ��றியBகர� எ�ப4 ெம)1��வழி ெம)#த�; �6#தா2 
Pத� எ�ப4 வ)1��வழி வ)#த�; த�ண& 4ைறவ� எ�ப4 விாி1��வழி 
விாி#த�; ‘நீB� Aகி)ைக' எ�ப4 ெதா�1��வழி# ெதா�#த�; பாசிைழ எ�ப4 
நீ2A� வழி நீ2ட�: ‘தி%#தா
  ந�ெற�ேற� றிேய�' எ�ப4 �61��வழி1 
�61க�; மைரயிதD எ�ப4 தைல1�ைற#த�; ‘ேவதிநெவாிநி ேனாதி(4 ேபா#4' 
எ�ப4 இைட1  �ைற#த�;  ஆ� எ�ப4 கைட1 �ைற#த�; இைத ஏ-ழி1 
ேகாட� எ�பதனா� அறி&4 ெகா!க.     
-------------    
 

20202020....     சில எ�?� ெபய	களி& %��சில எ�?� ெபய	களி& %��சில எ�?� ெபய	களி& %��சில எ�?� ெபய	களி& %��    
 
 நி�ற(த �6யி
தா� நீ.(த� ெந2Aயி
தா� 
        ��6� உயி%யி
ெம> =Aேம� - ஒ�றியஎ� 
        ப#தினிைட ஆ>த(மா� ப&நீ�A� நீளா4� [2] 
        மறைவேபா> ஈ6 வ%�. (20) 
 
     எ - �: சில எ�ெமாழிக! (�- ெப6மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: நிைலெமாழியி� (த� நி�ற உயி
 �6யிராயி�, வ%ெமாழி1� 
(தலாக உயி
 வ&தா� (�னி�ற �6யி
 ெந2Aயிரா�; (த� நி�ற உயி
 
ெந2Aயிராயி�, வ%ெமாழி1� (த� உயி
ெம> வ&தா� (�னி�ற ெந2Aயி
 
�6யிரா�. ப#4 எ�ப4 வ%ெமாழியாயி� அத� இைடயினி�ற ஒ6 ஆ>த� 
ஆக;� ெப6�; உ�ைமயா� ஆ>த மாகா4 ஏ>&த ஒ61ெக2A (�ய;� ெப6�. 
இ�3� ப#4 எ�ப4 வ%ெமாழியா:� நிைலெமாழியா:� வாி�, அ�(ைறேய 
பகர#தி� அகர� நீ�A� நீளாேத:� இைட:� இ6தி:7 ெக2A ஈெறாறாகிய 
னகர மி�� எனவறிக. எ - 6. 
------ 
[2]. ப&நீ�A� நீளா4�  - பகர� நீ�A�, நீளா4�. 
------ 
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         எ� எ�ப4 ம#திம தீப�. எ�ைன? 
 
          "-ைன:6 ெச>:2 ெபா%ைள ெயா%வழி 
         விைனநி�6 விள1கின4 விள1க� பAேம."  
          "(த)ைட கைடெயன Tவைக யாயின"  
எ�ப4 அணியிய� ஆக)�. 
 
        வ - 6: இர�A என நி6#தி, ஒ�6 என வ%வி#4, அ�ெட�3� பத#ைத1 
ெகA#4, ரகர ெவாறிேல உயிைர ஏறி (த� உயிைர நீ2�, ஈெரா�6, ஈராயிர� 
என (�1க. 
 
        ஆ6 என நி6#தி, T�6 நா�� என வ%வி#4, (தBயிைர1 �61கி, அ6 
T�6, அ6 நா�� என (�1க. அ6ப4 எ�ப4� அ4. இைவ நீ.வ4� 
�6�வ4�, ஐ&4� எ2A� ஒ�ப4� ஒழிய என1 ெகா!க. 
 
         ஏ, என நி6#தி� ப#4 என வ%வி#தா� எ,பஃ4 எ�6மா�; ஒ%பஃ4, 
(�பஃ4 எ�பன;� அ4. 
 
        ஆ>தமாகா4 அJ ெவா61 ெக2A, எ,ப4 என இய�பா> நிக;� ெப6�. 
அ4 ெப6மா ெற�ைனேயா? எனி�, ஆ>த(மா� எ�றதனா� ஆகாைம:� 
ெபற�ப2ட4. ப#4 என நி6#தி� ப#4 என வ%வி#4, இ�சாாிைய ெகாA#4� 
பதி� ப#4 என (�1க. பதி6� ப#4 எ�ப4� அ4. இைவ:� ஞாபக#தாேல [1] 
ெபறன. ஆ6 என நி6#தி� ப#4 என வ%வி#தா� ப&நீ�A இைட:� இ6தி:� 
ெக2A னகர மி�&4, அ6பா� எ�றா��. ப#4 என நி6#தி, இர�ெடன 
வ%வி#தா ப&நீளா4 இைட:� இ6தி:� ெக2A, னகர மி�&4, ப�னிர�A என 
(�ய;� ெப6�.  ம6 எ�ற மிைகயா ப#4 என நி6#தி, T�6 என வ%வி#தா� 
இ�சாாிைய ெப6, பதி� T�6 என;�, ப�T�6 என;� (�&தவா6 
க�Aெகா!க. இைவ:� ப#4 எ�6 நி�ற எ� (�; ெபறவா6.                                                
-------   
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[1].   ஞாபக� ஆவ4 இ�ன4 எ�பதைன� ேபராசிாிய
 ெதா�. ெபா%!. மரபிய�. 
110-ஆ� 8#திர உைரயி�, ‘ஞாபக7=ற�, 8#திரO ெச>:7கா�, அத� ஓதின 
இல1கண வைகயாேன சி�வைக எ,#தி� ெச>:2டாக;�, நாAத)�றி� ெபா%! 
நனி விள7க;� ெச>யா4, அாி4�, ெபாி4மாக ந)&4 ெச>4 ம6 அதனாேன 
ேவ6 பல ெபா%! உண
#த�, எ�றதனாேல அறிக. 
------------   
 

21212121....         இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
 
 ஒ�பா ெனாAப#4 0றதைன ஓ47கா� 
        (�பா& தகரணள (�பிர2A� - பி�பான 
        எ�லா7ெக2 டாறிர� டாவி [2] யி�பி� வ�Bகர� [3] 
        ந�லா> [4] இரமீறா> நா2A. (21) 
 
     எ-�; இ4;O சில ெவ� (�- ெப6மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ-!; ெதா�I6, ெதா!ளாயிர� எ�3� எ�ைண� ெசா�Bமிட#4, 
ஒ�பா3ட� ப#4� 06� -ண%7கா� ஒ�பா� எ�3� எ�ணி� (தனி�ற 
ஒகர� தகர ஒகரமா�; இைட நி�ற னகர ஒ6 ணகர ளகரமா> இர2A�; பி� 
(�னி�ற எ,#ெத�லா7 ெக2A, ஊகார(� ஆகார(� ெப6, றகர உகர(� 
இகர(� ஈரா> (�:� எ - 6. 
 
     வ - 6: ஒ�பா� என நி6#தி, ப#4 என வ%வி#4, ஒகர#ைத# தகர ஒகரமாக# 
ெதா என நி6#தி, இைட நி�ற னகர ஒைற ணகர ஒறா> இர2�#4�, பி�னி�ற 
பா� ப#4 எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, ணகர ஒறிேல ஊகார உயிைர ஏறி, றகர 
உகர#ைத ஈறிேல வ%வி#4# ெதா�I6 என (�1க. 
------ 
[2].   ஆ6 இர�A ஆவி - ஆறா� உயிராகிய ஊகார(�,இர�டா� உயிராகிய 
ஆகார(� ஆ� எ�6 ெகா!க. 
[3].   வ� உகர� எ�ற4 ஈ�A ஏ-ழி1 ேகாடலா�, றகர உகரமா�  எ�6 ெகா!க. 
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[4]. ‘   ந�லா>' எ�ப4 மகdஉ (�னிைல. 
------- 
 
      ெதா!ளாயிர� எ�றா� ெபா,4 ஒ�பா� என நி6#தி, 06 என வ%வி#4, 
(�ேபால# தகர ஒகர#ைத நி6#தி, ணகர ஒைற ளகர ஒறா யிர2�#4, பா� 06 
எ�3� பத#ைத1 ெகA#4, ஆகார உயிைர ஏறி இர� எ�3� பத#ைத வ%வி#4,  
ேதா�6� யகர வகர� [1] எ�பதனா� யகர உட�பA ெம>ைய வ%வி#4�  ெச�ைம 
:யிேர6O ெசறி&4 [2] எ�பதனா� இகர#ைத ஏறி# ெதா!ளாயிர� என (�1க. 
----------- 
[1].  இ&0)� இJவதிகார� 8. 13. 
[2].  இ&0)� இJவதிகார� 8. 4  
----------  
 

22222222....     சில ெதாட	ெமாழிகளி& %��சில ெதாட	ெமாழிகளி& %��சில ெதாட	ெமாழிகளி& %��சில ெதாட	ெமாழிகளி& %��    
 
 ேமய இ%ெசா ெபா%!ேதா�ற ேவறி%#தி 
        ஆய இைட�ெசா� அைடவி#தா� - Cயசீ
 
        ஆவிேபா� ஒ6�ேபா� ஆ7�யி
ெம> ேபாம�றி 
        ேமவிய@2 டா7ேக மி��. (22) 
 
        எ-�: ெசாக! ப�தி வி�தி ெச>:மா6�, சாாிைய� ெசாக! (�:மா6� 
உண
#4த� Yத)்6. 
 
        இ-!: ெபா%&தி இ%&தன இர�A ெசா�ைல (�#41 கா2Aக எ�றா�, அ� 
ெசாக! இர�ைட:� ெபா%! ேதா�ற ேவேற இ%#தி, அJவிட#41� ஏற 
இைட�ெசாகைள வ%வி#4 (�1�மிட#4, உயி
 அழி&4 (�வன;�, ெம> 
அழி&4 (�வன;�, உயி
 ெம> அழி&4 (�வன;�, @2Aமி1� (�வன;� உள. 
@2டாவன: அ இ உ எ�பன. இைவ ேவ�A� இட7களிேல ேதா�றி (�ய;� 
ெப6� எ - 6. 
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       அவ62 சில வ%மா6: ேவணவா எ�பதைன� பிாி1�மிட#4, ேவ2ைக என 
நி6#தி, அவா என வ%வி#4 (�1க. 
 
      Tவா6 எ�-ழி T�6 என நி6#தி, ஆ6 என வ%வி1க. 
 
      ெவ!ளாைட எ�றா� ெவ�ைம என நி6#தி, ஆைட எனவ%வி1க. 
 
       ேசயிைழ எ�றா� ெச�ைம என நி6#தி, இைழ என வ%வி1க. இைவ, இJவைக 
நி6#தி� பA� ப�தி அறி&4 (�1க. 
 
       அ�றி:�, ெவ� என நி6#தி, அவா என;� ஆகா4; T என நி6#தி, ஆ6 
என;� ஆகா4; ெவ! என நி6#தி, ஆைட என;� ஆகா4; ேச> என நி6#தி இைழ 
என;� ஆகா4. எ�ைன? 
 
         "இ%ெபா% ளிையத) ன�ெபா%! பAெமாழி 
        யி4ெவன ேவ6ைவ#தி ைச#த� ேவ�A�"  
     எ�றாராக)�. 
 
        இைட�ெசா� வ%மா6: 
 
         "அைவதா� 
        இ�ேன அேற அ#ேத அ�ேம 
        ஒ�ேன யாேன அ1ேக இ1ேக 
        அ�ென� கிளவி :ள�பட� பிற;� 
        அ�ன எ�ப சாாிைய ெமாழிேய."            (ெதா�. -ணாி. 17) 
 
       என1 கா�க. அைவ சில வ%மா6: பதிென�கண� எ�ப4 இ� சாாிைய 
வ&த4. பலவ61ேகாA எ�ப4 வ6� சாாிைய வ&த4. ெவயில#4� ெச�றா
 
எ�ப4 அ#4� சாாிைய வ&த4. -ளிய7கா> எ�ப4 அ�(� சாாிைய வ&த4. ஆற� 
ம%7� எ�ப4 அ� சாாிைய வ&த4. தாழ1ேகா� எ�ப4 அ1�� சாாிைய வ&த4. 
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கழ�சி1 ேகா� எ�ப4 இ1�� சாாிைய வ&த4. பதி6�ப#4 எ�ப4 இ6� 
சாாிைய வ&த4. கலேன Cணி� பத1� எ�ப4 ஏ எ�3O சாாிைய வ&த4. 
பிற;� அ�ன, 
 
       ேதாழி:7 கBDேம  எ�-ழி1 கB,ேம எ�ற ழகர#தி்� உகர உயி
 ெக2A 
(�&த4. பில#4வா> எ�ப4 பிலவா> என ஒ6� உயி
 ெம>:� ெக2A(�&த4. 
யா� ேபா�� -ைழ எ�ப4 ேபா� -ைழ எ�6 உயி
ெம> ெக2ட4. அாி:� வா! 
எ�ப4 அாிவா! என உயி
ெம>:� ஒ6� ெக2ட4. [1]                                          
------- 
[1].      ஈ�A ேமவிய@2 டா7ேக மி��.  எ�றத� உதாரண� கா2ட�படவி�ைல. 
அ�றி:� இ& 0)� உைரயாசிாிய
 இ�8#திர#தி� க%#4ைரயி�  ெசாக! 
ப�தி வி�தி ெச>:மா6மா�  எ�றா
. ஈ�A அத�� உதாரண� 
கா2ட�படவி�ைல. ‘ேவணவா' எ�ப4 (த)யன ெதாட
ெமாழிக! ஆத)�, 
அவைற� பிாி#41 கா2�ய4 அவ6!, நிைலெமாழி, வ%ெமாழிகைள� பிாி#41 
கா2�யதா� அ�றி� ப�தி வி�திகைள� பிாி#41 கா2�ய4 ஆகா4. 
இJ;ைரயாசிாிய
 நிைலெமாழி வ%ெமாழிகைளேய ப�தி வி�தி எ�கி�றா
 
ேபாB�. 
----- 
 

23232323....     சில உயிாீ*� ெம43*மாகிய ெசாகளி& %��சில உயிாீ*� ெம43*மாகிய ெசாகளி& %��சில உயிாீ*� ெம43*மாகிய ெசாகளி& %��சில உயிாீ*� ெம43*மாகிய ெசாகளி& %��    
 
 உறஆ கார� அகரமா> ஓ7�கர� 
      ெபறிAநீ ஆமாவி� பி�னி6தி - ஒறைண:� 
      சாவவக� எ�-ழி� சா
&த இ6தியிைட� 
      ேபாவ4யி
 ெம>ெய�ேற ேபா6. (23) 
 
     எ-�: ஒ%சா
 உயிாீ6� ெம>X6� (�:மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ-!: ஆகார உயிாீறா> நி�ற ெசாக!, அகர �றா>� பி�ேன ஒ% உகர� வ&4 
வகர உட�பAெம> மி1� (�:�. நீ, ஆ, மா எ�3O ெசாக! இ6தி னகர 
ெவா6� ெப6 (�:�. சாவ, அக� என நி�ற ெசாகளி�பி� ஏற ெசா� 



56 

 

வ&தா�, சாவ எ�பத� இ6தியி� நி�ற வகர உயி
 ெம>:�, அக� எ�3� 
ெசா�)ைடயினி�ற ககர உயி
ெம>:� அழி&4 (�:� எ - 6. 
 
     வ - 6: இரா, நிலா, @றா, -றா எ�3O ெசாகளி� இ6தியி� நி�ற ஆகார#ைத 
அகரமா1கி� பி�ேன உகர#ைத மி�#4, 
 
       " அ�லாத வா�ற உயி
�பி�3 மாவிவாி� 
        வகர& ேதா�6�"                 (ேநமி. எ,#4 8.17) 
 
எ�பதனா� வகர ஒைற மி�#4 உகர#ைத ஏறி ‘இர; மைனயிற&த' என;�, 
‘நில;1 �வி#த' என;�, ‘@ற;#தைல ேபய1��' என;�, ‘-ற;#4ய
' என;� 
வ%�. பிற;� அ�ன. 
 
      இனி நீ ெய�ப4 �6கி நி� ைக, நி� ெசவி, நி� -ற�, நி� வா> எ�றாயி6. 
 
        "நீெய� ெறா%ெபய
 ெநA(த� �6� 
        மாவயி னகர ெமாறா ��ேம."       (ெதா�. உ%பி. 8.7) 
எ�றாராக)�. 
 
        ஆ என நி6#தி1, ேகாA, ெசவி, தைல, -ற� என வ%வி#4, ஆ�ேகாA, 
ஆ�ெசவி, ஆ�றைல, ஆ�-ற� என (�1க. மாெவன நி6#தி1 ேகாA, ெசவி, 
ேதா�, -ற� என வ%வி#4 மா�ேகாA, மா�ெசவி, மா�ேறா�, மா�-ற� என 
(�1க. 
 
      ‘உற' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� ஆெவ�6� மாெவ�6� வ%� 
ெசாகளி� இய7� திைணைய�பறி� ெசா�னா
;  நிைல#திைணய�ல எ�க. 
நிைல#திைணயாயி� ஆ7ேகாA, மா7ேகாA எ�ற�ல தாகா4. 
 
     "ெவறிகமD த�சில�பி� ேவ2டேம ய�றி� 
       பிாி47 �ைற:ைடயா� ேபாBO - ெசறிெதாcஇ 
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       ேதமா� இதண#ேத� யாமாக ந�-ன#4 
       வாமா�பி� வ&த மக�."  
 
      இத3! ‘ேதமா� இதண#ேத�' எ�6 நிைல#திைணயிேல னகர#ைத மி�#த 
விட#4 மர- வ,வாயி6 எ�றறிக. எ�ைன?  
 
        "(�னிைல ெந�B மா; மி�மிக� 
       -ண% மிய7�திைண யான"  
எ�றாராக)�. 
 
சாவ, அக� எ�-ழி ஏறெசா� வ&4 வகர(� ககர(� ெக2A� சா1�#தினா�, 
அ7ைக எ�றாயின.                     
-------------   
 

24242424.... சில ஒ*�களி& �ண	8சி %���சில ஒ*�களி& �ண	8சி %���சில ஒ*�களி& �ண	8சி %���சில ஒ*�களி& �ண	8சி %���,,,,    �ண	8சி��� �றனைட,��ண	8சி��� �றனைட,��ண	8சி��� �றனைட,��ண	8சி��� �றனைட,�    
 

 ஐ&தாறா� ஆ6 பதினாறா� ஒ6மி�� 
        வ&4ற,� அ�ன வயனல1க! - ச&திகளி� 
        அ�லா தன;� அட1�வா> க�டட1க 
        எ�லா (�:� இனி4. (24) 
 
       எ - �: இ4;O சில ஒ6�ச&திக! (�:மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: ஐ&தா (டலாகிய டகார� ஆறா (டலாகிய ணகாரமா�; ஆறா (டலாகிய 
ணகார�  பதினாறா (டலாகிய ளகாரமா�; ஒ6 மி��, எ�ப4 எ�ச;�ைம 
ஆதலா� ஒ6� மி��, உயி%� மி��, உயி
ெம>:� மி��, மகர(� னகர(� 
த�மி� ஒ�றா> மய7க;� ெப6�; வகர(� யகர(� த�மி� ஒ�றா> மய7க;� 
ெப6�; னகார(� லகார(� த�மி� ஒ�றா> மய7க;� ெப6�; அட1�� வாயறி& 
தட1கி (�1க (�யாதன வி�ைல எ - 6. 
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       வ - 6: ேவ2ைக என நி6#தி, அவா என வ%வி#4, ‘ஆ7�யி
 ெம>ேபா�' [1] 
எ�பதனா� ககர ஐகார#ைத அழி#4, டகார#ைத ணகாரமா1கி, உயிைர ஏறி 
ேவணவா என (�1க. 
 
       ெவ�ைம என நி6#தி, அலாி என வ%வி#4, மகர ஐகார#ைத அழி#4, 
ணகார#ைத ளகாரமா1கி1, ‘�ெறாறிர2A (யி
வ&தா�'  [2] எ�பதனா� ஒைற 
இர2�#4, உயிைர ஏறி ெவ!ளலாி என (�1க. 
 
       ெவ!ேளாைல எ�ப4� அ4. 
 
       T�6 என நி6#தி, காத� என வ%வி#4#, தகர#41� (�ேன வகர 
உயி
ெம>ைய மி�#4 T�6 காவத� என (�1க. 
 
       ‘வ&4ற, ம�ன வயன ல1க!' எ�பதனா�, ெதா�கா�பிய� என நி6#தி, 
இவனா ெச>ய�ப2ட4 யா4 என1 க%தின ெபா,4 ெதா�கா�பிய� என (�1க. 
அவிநய ெம�ப4� அ4. 
 
       கல� கல�, -ல� -ல�, நில� நில� இைவ னகர( மகர(� 
மய7கின. 
 
       ேகாயி� ேகாவி� இைவ யகர(� வகர(� மய7கின. 
 
       ெம�ைம என நி6#தி, இய� என வ%வி#4 மகர ஐகார#ைத அழி#4 னகர#ைத 
லகரமா1கி  �ெறா றிர2A (யி
வ&தா� [3] எ�பதனா� ஒைற இர2�#4, 
இகர#ைத ஏறி ெம�)ய� என (�1க. 
 
       'எ�லா (�:�' எ�பதனா� (� என நி6#தி, இ� என வ%வி#4, நA; றகர 
ெவாைற மி�#4 (�றி� என (�1க. ெபா�ன&தா
 ெபால&தா
 எ�ப4� 
நல7கி!ளி எ�ப4� அ4. பிற;� அ�ன.                                      
------- 
[1]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 22. 
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[2]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 15. 
[3]. இ&0)� இJவதிகார�. 8. 15. 
-----   

எ� ததிகார� %*�எ� ததிகார� %*�எ� ததிகார� %*�எ� ததிகார� %*�....    
 

2. 2. 2. 2. ெசா$லதிகார�ெசா$லதிகார�ெசா$லதிகார�ெசா$லதிகார�    
  

1111.... ெமாழியா�க மர�ெமாழியா�க மர�ெமாழியா�க மர�ெமாழியா�க மர�    
                        தசிற�-� பாயிர� 
 

 தாதா
 மல
�பி��# த#4வைன வ&தி#4� 
       ேபாதா
 ந6&ெதாிய ேபா
 ேவக2 - ேபதா> 
       விாி#4ைர#த 0�களி3� ேவ�Aவன ெகா�A 
       ெதாி#4ைர�ப� ெசா�)� திற�. (1) 
 
     எ�ப4 8#திர�. இJவதிகார� எ�3த)ேறா? எனி�, அதிகார Yத)யCஉ� 
அதிகார#தின4 ெபய%ைர�பேவ விள7��. ஆயி�, இJவதிகார� எ�ன 
ெபய
#ேதா? எனி�, ெசா�லதிகார� எ�3� ெபய
#4, ெசா�)ன4 இல1கண� 
உண
#தினைமயா�. ேபாக Pமியான கால#4 எ,#4 இ�றி1, க�ம Pமியான 
கால#4 எ,#4#ேதா�றின;  இ#4ைணய�ல4, ெசாேபால எ1கால#4& 
ெதாட
&4 வாராத எ,#திைன (�ைவ#த� பிைழ; ெசா�ைலேய 
(�ைவ1கபால4 எனி�, அற�6; எ,#தாேல வ&த ெசா�லாதலா�, 
ஆ1�வதைன (� உண
#தி, அதனாலாயதைன� பி� உண
#தினா பிைழய�6; 
மர- எ�க. இஃ4 எ,#ததிகார#ேதா �ைய-. 
  
     அஃதாக, இத� (த� அைடய1கிட&த ஓ#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, 
ெமாழியா1க மர- எ�3� ெபய
#4. எ�ைன? ஒ%வ� ேம� ஆமா6 இ4, ஒ%#தி 
ேம� ஆமா6 இ4, பல
  ேம� ஆமா6 இ4, ஒ�ற� ேம� ஆமா6 இ4, பலவறி� 
ேம� ஆமா6 இ4, வ,வாமா6 இ4, வ,வைம:மா6 இ4, என ெமாழிக! 
ேமலாமா6 உண
#தினைமயி�. அஃேத�, இJேவா#தி3! இ#தைல� 8#திர� 
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எ�3த)ேறா எனி�?  சிற�-� பாயிர� உண
#4த� Yத)6. சிற�-� 
பாயிர(� ெபா4� பாயிர(� (� பக
&த எ�லா� உைர#41 ெகா!க. 
 
      இ - !: பைழயவா>� பர&4 கிட&த 0�களி3�, -தியவா> ந�ேலாரா 
ெசா�ல�ப2A நைடெப6வ%Oெசாகளி3� ேவ�Aவன ெகா�A ெசா�)ைன 
ஆரா>&4 =6 பA#4� ெசா�Bவ� எ-6. 
 
     -தியவாய ெசாக! ெபறவா6 எ�ைனேயா? ெவனி�, 0�களிB� எ�ற 
உ�ைம எதிர4 ேபாற� எ�3� எ�ச உ�ைம யாதலா ெபற�ப2ட4. 
 
     ெசா� எைன#4 வைகயா� ஆரா>&தாேனா? எனி�, எ2A வைகயா� 
ஆரா>&தா�. அைவ ேமைல� 8#திர#தி ெசா�B4�.  
 
        ேபாதா
 ந6&ெதாிய ேபா
ேவக2 ேபதா> எ�ப4 மகdஉ (�னிைல.                                       
 --------------    
 

2222....     இ !ைண வைகயா ெசா$ ஆராய�ப9� எ&ப!இ !ைண வைகயா ெசா$ ஆராய�ப9� எ&ப!இ !ைண வைகயா ெசா$ ஆராய�ப9� எ&ப!இ !ைண வைகயா ெசா$ ஆராய�ப9� எ&ப!    
 

 ஏற திைணயிர�A� பாைல&4� ஏDவ,;� 
      ேவ6ைம எ2A� ெதாைகயா6� - மாறாிய 
      T�றிட(� கால7க� T�6� இர��ட#தா 
      ேறா�ற உைர�பதாO ெசா�.  (2) 
 
      எ - �: ஆராய�ப2ட ெசா� இைன#4 வைக�பA� எ�ப4 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
       இ - !: இர�A திைண வ�#4�, அ# திைண1க� ஐ&4 பா� வ�#4�, ஏ, 
வ, வ�#4�,  எ2A வைக�ப2ட ேவ6ைம வ�#4�, ஆ6 ெதாைக வ�#4�, 
T�6 இட� வ�#4�,  T�6 கால� வ�#4�, இர��ட#தா� ஆராய�ப2ட4 
ெசா� எ-6. 
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      அவ6!, இர�A திைணயாவன: உய
திைண, அஃறிைண எ�பன. ஐ&4 
பாலாவன: ஒ%வ�, ஒ%#தி, பல
, ஒ�6, பல எ�பன, ஏ, வ,வாவன: திைணவ,, 
பா�வ,, மர-வ,, வினாவ,, ெச�-வ,, காலவ,, இடவ, எ�பன. எ�ைன? 
 
          " திைணபா� மர- வினா�ெச�-1 கால 
          மிடேனாேட ழா� மி,1�"  
எ�றாராக)�. ேவற6ைம ெய2டாவன: ெபய
, ஐ, ஒA, �, இ�, அ4, க�, விளி 
எ�பன. ெதாைக ஆறாவன: ேவ6ைம#ெதாைக, உ�ைம#ெதாைக, 
விைன#ெதாைக, ப�-#ெதாைக, உவம#ெதாைக, அ�ெமாழி#ெதாைக எ�பன. 
எ�ைன? 
 
          "ேவ6ைம :�ைம விைனப� -வைம 
 ய�ெமாழி ெய�றிைவ ெதாைகயா றாேம"   
எ�றாராக)�, T�றிடமாவன: த�ைம, (�னிைல, பட
1ைக எ�பன. 
(1காலமாவன: இற�-, நிகD;, எதி
; எ�பன. இர��டமாவன: வழ1�, ெச>:! 
எ�பன. இJெவ2A (க#தா3� ஆராய�ப2ட4 ெசா� எ�றவா6. 
 
       இJ ெவ2�ைன:O ெசா�ல ஒ�பேதா#4�, எ,ப4 8#திர(� ேவ��ேறா, 
எனி�, ேவ��6. எ2�� -ைட ெபய
�சிகைள:� ேபா1கற ஆராய 
ேவ�Aத)� எ�க.                        
------------------  
 

3333....     திைணதிைணதிைணதிைண    
 
   ம1க! நரகேர வாேனா
 எ3�ெபா%!க! 
    ெதா1க உய
திைணயா� Cெமாழியா> - மி1க 
    உயி%! ளன;� உயிாி� லன;�  
    ெசயிாி� அஃறிைணயா� ெச�6. (3) 
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   எ - �: உய
திைண� ெபா%.� அஃறிைண�ெபா%.� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
   இ - !: ம1க! எ�6�, நரக
 எ�6�, ேதவ
 எ�6� ெசா�ல�ப2டன 
உய
திைண� ெபா%ளா�. இ�T�றிைன:O ெசா�B� ெசா� உய
திைண� 
ெசா�லா�. இவ
க! ஒழிய1 கிட&த உயி%!ளன;�, உயிாி�லன;� அஃறிைண� 
ெபா%ளா�. இJவிர�டைன:O ெசா�BOெசா� அஃறிைண� ெசா�லா� எ-6. 
 
    எனேவ, உய
திைண� ெபா%.�, உய
திைண� ெசா�B�, அஃறிைண� 
ெபா%.�, அஃறிைண� ெசா�B� என� ெசா�B� ெபா%.� வைரய6#தானா�.                                      
-----------------   
 

4444....     பா$பா$பா$பா$    
 
 ஒ%வ� ஒ%#திபல
 ஒ�6பல எ�6 
     ம%வியபா� ஐ&4� வ��பி� - ெபா%விலா 
     ஓ7� திைண�பா� ஒ%T� ெறாழி&தைவ 
     பா7கி� அஃறிைண�பா லா�. (4) 
 
    எ - �: உய
திைண (�பாB� அஃறிைண யி%பாB� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6; 
 
      இ - !: ஒ%வ�, ஒ%#தி, பல
, ஒ�6, பல எ�6 ெசா�ல�ப2ட ஐ&4 பா)3�, 
உய
திைண: ஒ%வ�, ஒ%#தி, பல
 என T�6 பாபA�; அஃறிைண: ஒ�6 பல 
என இர�A பாபA� எ-6. 
 
இJவா6 பா� விள7கி நிபன பட
1ைக1க� எ�றவா6. எ�ைன? 
 
         "ஒ%வ� ஒ%#தி பலெர�6 T�ேற 
        உய
திைண ம%7கி பட
1ைக� பாேல 
        ெயா�ற� பட
1ைக பலவ6� பட
1ைக 
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        ய�றி யைன#4� அஃறிைண� பால. " 
எ�றா
 அவிநயனா
. 
 
ஒ% சாராசிாிய
 இ%திைண ஐ�பாைல� ெசா�Bமா6: 
 
 "உய
திைண ெய�மனா
 ம1க2 @2ேட 
 அஃறிைண ெய�மனா
 அவரல பிறேவ 
 ஆயி% திைணயி� இைச1�மன ெசா�ேல."  (ெதா�.கிளவி. 8. 1) 
 
  "ஆdஉ அறிெசா� மகdஉ அறிெசா� 
 ப�ேலா ரறி:O ெசா�ெலாA சிவணி 
 ய�(� பாெசா� Bய
திைண யJேவ."      (ெதா�.கிளவி. 8. 2)   
      
 "ஒ�றறி ெசா�ேல பலவறி ெசா�ெல� 
 றாயி% பாெசா லஃறிைண யJேவ"            (ெதா�.கிளவி. 8. 3)   
 
  ெப�ைம @2�ய உய
திைண ம%7கி� 
 ஆ�ைம திாி&த ெபய
நிைல1 கிளவி:& 
 ெத>வO @2�ய ெபய
நிைல1 கிளவி:� 
 இJெவன வறி: ம&த& தம1கிலேவ 
 ;ய
திைண ம%7கி பா�பிாி& திைச1��.    (ெதா�.கிளவி. 8. 4)   
எ�றாராக)�.                                             
-----------------   
 

5555....     ஐ�பா$களி& இ*தி நிைலக�ஐ�பா$களி& இ*தி நிைலக�ஐ�பா$களி& இ*தி நிைலக�ஐ�பா$களி& இ*தி நிைலக�    
 
 அ�ஆ3� அ!ஆ.� அ
ஆ
பJ �6மா� 
      (�ைன உய
திைண�பா� T�ற�� - த�விைனெகா�A 
      ஆ>&த 46A;� அஆவJ �6மா�  
            ஏ>&த அஃறிைண�பா கீ7�. (5) 
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  எ - �:  திைணகளி�க� ஐ&4 பாB� அறி:� ெசாகளி� ஈெற,#4 இைவ 
எ�ப4 உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ - !:  த#தம1�� ெபா%&திய விைனைய:�, விைன1�றி�ைப:� ெகா�A, 
உய
திைண1�, அ� ஆ�, இ6தியா> வ%வன ஆdஉ வறிெசா�; அ! ஆ! 
இ6தியா> வ%வன மகdஉ வறி�ெசா�; அ
, ஆ
, ப இ6தியா> வ%வன பலரறி 
ெசா�; அJவ�ணேம, அஃறிைண1��, விைனைய:� விைன1�றி�ைப:� 
ெகா�A, 4J;�, 6J;�, AJ;� இ6தியா> வ%வன ஒ�றறி ெசா�; அJ;�, 
ஆ;�, வJ;� இ6தியா> வ%வன பலவறி ெசா� எ - 6. 
 
    த�விைன ெகா�A எ�ப4 ம#திம தீப�. 
 
    விைன1�றி�- எ�ப4 ெபறவா6 எ�ைனேயா? எனி�, விைன1 �றி�-� 
விைனயி� ேவற�ல; ஆதலா ெப6�. 
 
     வ - 6: அ� - உ�டன�, உ�ணா நி�றன�, உ��வ� என;�; ஆ� - 
உ�டா�, உ�ணாநி�றா�, உ�பா� என;�, இைவ, கால#தியறலா� விைன.  
 
     காிய�, ெச>ய�, காியா�, ெச>யா� இைவ கால& ேதா�றாைமயா� விைன1 
�றி�-. 
 
     அ! - உ�டன!, உ�ணாநி�றன!, உ��வ! என;�; ஆ! - உ�டா!, 
உ�ணாநி�றா!, உ�பா! என;� இைவ விைன. 
 
     காிய!, ெச>ய!, காியா!, ெச>யா! இைவ விைன1 �றி�-. 
 
     அ
 - உ�டன
, உ�ணாநி�றன
, உ��வ
 என;�; ஆ
 - உ�டா
, 
உ�ணா நி�றா
, உ�பா
 என;� இைவ விைன.  
 
      காிய
, ெச>ய
, காியா
, ெச>யா
 இைவ விைன1 �றி�-. 
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      ப - உ�ப, தி�ப என;� இைவ விைன. உய
திைண (�பாB� அைடேவ 
க�Aெகா!க. 
 
      4 - உ�ட4, உ�ணாநி�ற4, உ�ப4 இைவ விைன.  காிய4, ெச>ய4 இைவ 
விைன1 �றி�-.  
 
      6 - =யி6, தாயி6 இைவ விைன. 
 
      ேகா��6, �ள�பி�6 இைவ விைன1�றி�-. 
 
      A - ��A க2A, �6&தா2A எ�பன;� அைவ. 
 
      அ - உ�டன, உ�ணாநி�றன, உ�பன இைவ விைன.  
     காிய, ெச>ய இைவ விைன1�றி�-.   
 
      ஆ - உ�ணா, தி�னா எ�பன எதி
ம6#4 வ&தனவாயி3�, 
     விைன. 
              வ - உ��வ, தி��வ இைவ விைன. அஃறிைண யி%பாB� அைடேவ 
க�Aெகா!க. 
 
‘(�ைன' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ெபயெராA வ&தாB�, பா� 
ேதா�6வன;� உள. அைவ: யாவ�, யாவ!, யாவ
, யா4, யாைவ, அவ�, அவ!, 
அவ
, அ4, அைவ என;�, ஒ%வ�, ஒ%#தி, பல
, ஒ�6, பல என;7 
க�Aெகா!க.              
--------------------  
 

6666....     வ�வ�வ�வ�    
       
 பாேல திைணேய வினாேவ பக
மரேப 
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     காலேம ெச�ேப க%திடேம - ேபாB� 
     பிறD;O சிைன(த� ஒJவா� பிறெசா� 
     உறD;O சிைத&த உைர. (6) 
 
    எ - �: வ,�ெசா� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ - !: பா� மய1க�, திைண மய1க�, வினாமய1க�, மர- மய1க�, கால மய1க�, 
ெச�- மய1க�, இட மய1க� எ�6 ெசா�ல�ப2ட ஏ, மய1க(� படாம 
ெசா�Bக. மய7கி� வ,வா�. சிைன�ெசா�B� (த ெசா�B� த�மி� ஒ#த 
ெபா%ைள உவமியா ெதாழியி3� வ,வா� எ-6. 
 
    திைண வ, ஆவன: அவ� வ&த4 என உய
திைண ஆ� பா� ஒ%ைம 
அஃறிைண ஒ%ைம�பா)� வ,வி6. அவ� வ&தன என உய
திைண ஆ�பா� 
ஒ%ைம அஃறிைண� ப�ைம� பா)� வ,வி6. அவ! வ&த4 என உய
திைண� 
ெப�பா� ஒ%ைம யஃறிைண ெயா%ைம� பா)� வ,வி6. அவ! வ&தன என 
உய
 திைண� ெப�பா� ஒ%ைம அஃறிைண� ப�ைம� பா)� வ,வி6. அவ
 
வ&த4 என உய
திைண� ப�ைம அஃறிைண ஒ%ைமயி� வ,வி6. அவ
  வ&தன 
என உய
திைண� ப�ைம அஃறிைண� ப�ைமயி� வ,வி6 என உய
திைண 
யஃறிைணேம ெச�6 வ,வினவா6 க�A ெகா!க. அ4 வ&தா� என அஃறிைண 
ஒ%ைம உய
திைண ஆ�பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6. அ4 வ&தா! என அஃறிைண 
ஒ%ைம உய
திைண� ெப�பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6. அ4 வ&தா
 என 
அஃறிைண ஒ%ைம உய
திைண� ப�ைமயி� வ,வி6. அைவ வ&தா� என 
அஃறிைண� ப�ைம உய
திைண ஆ�பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6. அைவ வ&தா! 
என அஃறிைண� ப�ைம உய
திைண� ெப�பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6. அைவ 
வ&தா
 என அஃறிைண� ப�ைம உய
திைண� ப�ைமயி� வ,வி6. என இைவ 
அஃறிைண உய
திைணேம ெச�6 வ,வினவா6 க�A ெகா!க. இைவ 
ப�னிர�A� திைண வ,. 
 
     பா� வ, ஆவன:  அவ� வ&தா! என ஆ�பா� ெப� பா)� வ,வி6. அவ� 
வ&தா
 என ஆ�பா�ஒ%ைம ப�ைமயி� வ,வி6. அவ! வ&தா� என 
உய
திைண� ெப�பா� ஆ� பா)� வ,வி6. அவ! வ&தா
 என�  
ெப�பா�ஒ%ைம ப�ைம� பா)� வ,வி6. அவ
 வ&தா� என உய
திைண� 
ப�ைம ஆ�பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6, அவ
 வ&தா! என உய
திைண� ப�ைம 
ெப�ைம� பா� ஒ%ைமயி� வ,வி6. அ4 வ&தன என அஃறிைணஒ%ைம 
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ப�ைமயி� வ,வி6. அைவ வ&த4 என அஃறிைண�ப�ைம ஒ%ைமயி� 
வ,வி6. என இைவ இ%ப47க�Aெகா!க. 
 
     இனி, விைன நிப� ெபய
ேம� வ&4 வ,வின இ%ப4� வ%மா6: வ&த4 
அவ�, வ&தன அவ�, வ&த4 அவ!, வ&தன அவ!. வ&த4 அவ
, வ&தன அவ
 
என அஃறிைண விைன நிப உய
திைண� ெபய
ேம� வ,வி6. 
 
     வ&தா� அ4, வ&தா! அ4, வ&தா
 அ4, வ&தா� அைவ, வ&தா! அைவ, 
வ&தா
 அைவ என உய
திைண விைன நிப அஃறிைண� ெபய
ேம� வ,வி6. 
 
      வ&தா� அவ!, வ&தா� அவ
, வ&தா! அவ�, வ&தா! அவ
, வ&தா
 அவ�, 
வ&தா
 அவ!, வ&தன அ4, வ&த4 அைவ என விைன நிப� ெபய
ேம� வ&4 
பா�வ,வினவா6 க�A ெகா!க. 
 
      வினாவ, ஆவ4:  கற1கி�ற எ%ைம சிைனேயா பாேலா ெவ�ற�. 
 
  மர- வ, ஆவ4: யாைன ேம>�பாைன இைடயென�6�. ப@ ேம>�பாைன� 
பாக� எ�6� ெசா�Bத�. 
 
     காலவ, ஆவ4: ெச#தாைன� சா� எ�ற�, [1] �ள� நீ
 -�&4 நிைற&த4 
எனபாலதைன நிைற:� எ�6� ெசா�Bத�. நீ
 -�த நிைற:� எ�னாைமயா� 
வ,வாயி6. 
----------- 
[1].  ஈ�A 'எ�6�' எ�றி%#த� ேவ�A�. 
 
ெச�-வ, ஆவ4: கட�P
1� வழி யாேதா? எ�றா� இட�Pணி எ� ஆவி�க�6 
எ�ற�. 
 
இடவ, ஆவ4: உ�ேட� நீ, உ�டா� யா�, உ�ேட� அவ� எ�பன. 
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இJேவ,� பிறழாம ெசா�Bமா6: உ�டா� அவ�, உ�டா! அவ!, உ�டா
 
அவ
, உ�ட4 அ4, உ�டன அைவ இைவ திைண:� பாB� வ,வா4 வ&தன. 
 
Y&நா �யா4 எ�றா�, தமிD நாA எ�ற� வினாவாBO ெச�பாB� 
வ,வாம� வ&த4. 
 
     யா2Aமறி, யாைன1க�6 எ�பன மர- வ,வாம� வ&தன. 
 
     யா� உ�ேட�, நீ உ�டா>, அவ� உ�டா� எ�பன இடT�6� வ,வாம� 
வ&தன. பிற;� அ�ன. 
 
     சிைன:� (தB� த�மி� ஒJவாதனவைற� பிறழ உவமி1�மா6: சா#த� 
ந�லேனா? ெகாற� ேறா! ந�லேவா? எ�ற�, இ4 (தBO சிைன:� பிறழ 
உறD&த4. 
 
     சா#த�க� ந�லேவா, ெகாற� ெசவி ந�லேவா எ�ற�, இ4 சிைன:� 
சிைன:� பிறழ உறD&த4. 
 
     Y�T
 அரச� ந�லேனா எ�T
1 ேகா)க ன�லேனா எ�ற�, இ4 (தB� 
(தB� பிறழ உறD&த4. 
 
     இைவ சிைன:� (தB� த�மி� ஒJவாத ெசாக! வ&4 பிறD&தன 
க�Aெகா!க. 
 
     இனி� பிறழா4 வ%மா6: ெகாற� ேறா! ந�லேவா? சா#த� ேறா! ந�லேவா? 
எ�றா�, ெகாற� ேறாளி சா#த� ேறா!ந�ல சா#த� ேறாளி ெகாற� ேறா! 
ந�ல எ�றB�, எ�T
 அரச� ந�லேனா? Y�T
 அரச� ந�லேனா? எ�றா�,  
 
எ�T
 அரசனி3� Y�T
 அரச� ந�ல�, Y�T
 அரசனி3� எ�T
 அரச� 
ந�ல� எ�றB� இைவ வினாவாB� விைடயாB� வ,வாம� வ&தன.  
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           "ேமறா னி%&த உய
சிைன ெகா�றானி 
          ேறறா ெவா,1க� பAவெகா� - மாறா
 
          உ6(ர� சா>#தா 3ய
�ட&ைத யா2� 
          சி6ம%7�� ெசற (ைல."  
என;�, 
 
           "உ�ப1க ேநா1கி உபேகசி ேதா�மண&தா� 
          உ#தர மாம4ைர1 க�ெச�ப - வி�ப1க 
          மாதாY ப7கி ம6வி� -ல�ெச&நா� 
          ேபாதா
 -ன=ட க�@."     (தி%வ!.மாைல, ெச. 21) 
என;� 
 
          "ந6நீல ெந>தB� ெகா2�:& தீ��� 
         பிற
நா2A� ெப��
 (�நா6� பாாி 
         பறநா2A� ெப�� ர�."  
என;� இைவ பிறDவ�ல என வறிக. 
 
        உபேகசி ஆவா!, ந�பி�ைன� பிரா2�யா
 மாதாYப7கி ஆவா
, 
தி%வ!.வேதவ
. 
 
        ‘பக
' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, வினா ஐ&4 வைக�பA�; அறியா� 
வினாத�, அறிெவா�-1 கா�ட�, ஐய ம6#த�, அவனறி; தா�ேகாட�, 
ெம>யவ�1 கா2ட� என. 
 
       அவ6!, அறியா� வினாத� எ�ப4 இ�8#திர#41�� 
ெபா%ெள�ைனேயா? எ�ற�. அறிெவா�-1 கா�ட� எ�ப4 இ� 8#திர#4� 
ெபா%! யா� அறி&தப� அறி&தாேனா? ேவ6பட அறி&தாேனா? என வினாத�. 
ஐயம6#த� எ�ப4 இ� 8#திர#41�� ெபா%! ெதளியா4 நி�றா� ஐய&தீர 
வினாத�. அவனறி; தா� ேகாட� எ�ப4 இ� 8#திர#41�� ெபா%! இவ� 
உைர1�மா6 கா�A� எ�6 வினாத�. ெம>யவ�1 கா2ட� எ�ப4 இ� 
8#திர#41�� ெபா%! வ,வ உண
&தா� எ�6 அவைன� பிைழ�-# ெத%2�, 
ந��ண
#4வா� வினாத� என1 ெகா!க. எ�ைன? 
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        ''அறியா� வினாத லறிெவா�-1 கா�ட�  
        ஐய ம6#த� அவனறி; தா�ேகாட� 
        ெம>யவ�1 கா2டேலாA ஐவைக வினாேவ.'' 
எ�றா
 ஆக)�. 
 
        ‘க%4' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, உவைம நா�� வைக�பA�; 
அைவயாவன: விைன, பய�, ெம>, உ% என. அவ6!, விைன:வைமயாவ4 
-)பா>& தா7�� பா>&தா� எ�ற�.  பய3வைம ஆவ4 மைழேபா�ற வ�ைக 
எ�ற�. ெம> உவைம ஆவ4 4�யிைட ெய�ற�. உ%;வைம ஆவ4 ெபா�ேமனி 
எ�ற�. எ�ைன? 
  
          "விைனபய� ெம>:% ெவ�ற நா�ேக 
         வைகெபற வ&த ;வம# ேதாற�."                     (ெதா�.உவம. 1) 
எ�றா
 ஆக)�. 
-----------------------   
 

7777....     விைடயி& வ�வைமதிவிைடயி& வ�வைமதிவிைடயி& வ�வைமதிவிைடயி& வ�வைமதி    
 
 ஓ4� எதி
வினா உற 4ைர#தB�  
          ஏவ� உ6வ4= றி&நா��� - ேபதா> 
          ம6#த� உட�பAத� அ�ெறனி3 ம�ற 
          இ6#தேல ேபாB� இைவ. (7) 
 
      எ - �: வ,வைம#தைல உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: வினாெவதி
 வினாதB�, உற4ைர#தB�, ஏ;தB�, உ6வ4 =றB� 
என நா��� உட�பAதB� ம6#தBேம ஆயி3�, வினாவி� இைறபட 
வ%தலா� வ, அ�6 எ�க. 
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      அைவ வ%மா6:  சா#தா க%Z
1�� ெச�லாேயா? எ�றா�, ெச�ேலேனா? 
எ�ற� வினாெவதி
 வினாத�. இ4 ெச�ேவ� எ�3� ெபா%! ப2ட4; ஆதலா� 
உட�பாடாயி6. சா#தா க%Z
1�� ெச�லாேயா? எ�றா� எ� கா� (2�#தி6 
எ�ற� உற4ைர#த�. சா#தா க%Z
1�� ெச�லாேயா எ�றா�, நீ ெச� எ�ற� 
ஏ;த�. சா#தா க%Z
1�� ெச�லாேயா எ�றா� பைகவ
 எறிவ
 எ�ற� உ6வ4 
=ற�. இைவ T�6� ெச�ேல� எ�3� ெபா%! ப2டன;   ஆதலா� உட�பாA 
அ�றாயி6; ஆதலா�. உட�பAதB� ம6#தBேமயா> அட7கி6 என1 ெகா!க.                                    
------ 
 

8888....     திைண பா$களி& வ� வைமதிதிைண பா$களி& வ� வைமதிதிைண பா$களி& வ� வைமதிதிைண பா$களி& வ� வைமதி    
 
 ஐய� திைணபா) ேறா�6ேம� அJவிர�A�  
     எ>4� ெபா4ெமாழியா� ஈ�Aைர1க - ெம>ெதாி&தா� 
     அ�ைம 4ணிெபா%�ேம� ைவ1கஒ% ேப
�ெபா4�ெசா� 
     ப�ைமசிற� பாBைர#த� ப�-.  (8) 
 
    எ - �: திைண ஐய(� பா� ஐய(� ேதா�றினவழி� ெசா� நிக,மா6�, ஐய& 
தீ
&தா ெசா� நிக,மா6�, ஒ%ெபய
� ெபா4�ெசா� ஆமா6� உண
#4த� 
Yத)6. 
 
    இ - !: உய
திைணேயா? அஃறிைணேயா? எ�6 ஐய� ேதா�றிய இட#4�, 
ஒ%வேனா? ஒ%#திேயா? எ�6 ஐய& ேதா�றிய இட#4�, ஒ�ேறா? பலேவா? 
எ�6 ஐய� ேதா�றின இட#4�, ஐய�ப2ட ெபா%! இர���� உாி#தாக� 
ெசா�Bக; இJைவய& தீ
&த வழி� பிற1�� அ�ைம� ெசா�ைல# 4ணி&த ெபா%! 
ேம� ஏறி� ெசா�Bக. ஒ% ெபய
� ெபா4�ெசாகைள� ப�ைமயாB� 
தைலைமயாB� ெபய
 ெகாA#4� ெசா�Bக எ - 6. 
 
    அைவ வ%மா6: �றி ெகா�ேலா? மக� ெகா�ேலா ேதா�6கி�ற உ% எ�6�, 
ஒ%வ� ெகா�ேலா? ஒ%#தி ெகா�ேலா? ேதா�6கி�ற அவ
 எ�6�, ஒ�6 
ெகா�ேலா? பல ெகா�ேலா? ைப7=D ேம>&த ெபற� எ�6� உைர1க. அைவ 
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4ணி&தா �றிய�ல� மக� எ�6�, மக� அ�6 �றி எ�6�, ஒ%வ� 
அ�ல! ஒ%#தி எ�6�, ஒ%#தி ய�ல� ஒ%வ� எ�6�, ஒ�ற�ல பல எ�6�, பல 
அ�6 ஒ�6 எ�6� உைர1க. எ�ைன? 
 
      " த�ைம @2டB� உாி#ெதன ெமாழிப 
      அ�ைம1 கிளவி ேவறிட# தான."                 (ெதா�. கிளவி.25) 
எ�றாராக)�. 
 
      ஒ% ெபய
� ெபா4�ெசா�லாவன: ேதா2ட�, ேசாி, காA, நாA (த)யன. 
இOசி# ேதா2ட� மOச! ேதா2ட� எ�பன ப�ைமயா ெபய
 ெபறன. 
மா&ேதா2ட�, பலா#ேதா2ட� எ�பன தைலைமயா ெபய
 ெபறன. 
க(க&ேதா2ட�, ெத7க& ேதா2ட� எ�பன ப�ைமயாB�, தைலைமயாB� ெபய
 
ெபறன. இைட�ேசாி, வாணிக�ேசாி எ�பன ப�ைமயா ெபய
 ெபறன. 
ெச7ேகா� ேசாி, ெசJவ�ண� ேசாி எ�பன தைலைமயா ெபய
 ெபறன. காைர1 
காA எ�ப4 ப�ைமயா ெபய
 ெபற4. ஆல7காA எ�ப4 தைலைமயா ெபய
 
ெபற4. எயின
 நாA எ�ப4 ப�ைமயா ெபய
 ெபற4. பா�� நாA எ�ப4 
தைலைமயா ெபய
 ெபற4. பிற;� அ�ன. எ�ைன? 
 
        "ஒ%ெபய
� ெபா4�ெசா� உ!ெபா%! ஒழிய# 
       ெதாி-ேவ6 கிள#த� தைலைம:� ப�ைம:� 
       உய
திைண ம%7கி3� அஃறிைண ம%7கி3�. "   (ெதா�. கிளவி. 49) 
என1ெகா!க. 
-------------------   
 

9999....     திைணவ� வைமதிதிைணவ� வைமதிதிைணவ� வைமதிதிைணவ� வைமதி    
 
 �,அ�ைம ேவ&4 �ழவி வி%&4 
      வ,;6�-# தி7க! மக;� - ப,தி� 
      உய
திைண� ப�ேபா Aயி%6�- ெம>:� 
      அய
வி� அஃறிைணேய ஆ�. (9) 
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     எ - �: உய
திைணைய அஃறிைணேபா ெசா�Bத� வ,ேவ ஆயி3� அைம1க 
எ�பதைன உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !:  �,(தலா>1 கிட&த ப�னிர�A� உய
திைண� ெபயராயி3� 
அஃறிைணயாக� ெசா�Bத� வ, அ�6 எ�க எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6: �, இ%&த4, அ�ைம வ&த4, ேவ&4 எ,&த4, �ழவி அ,த4, 
வி%&4 வ&த4 என;�; வ,;6�-; �%A வ&த4, ெசவிA ேபாயி6, அ) நி�ற4 
என;�; தி7க! எ,&த4, மக; கிட&த4 என;�; உய
திைண� ப�-களி ��ைம 
ந�6, ஆ�ைம ந�6, க�வி ந�6 என;�; உயி
 ேபாயி6 என;�; உ6�-: க� 
ெக2ட4 என;�; ெம>: உட�- ந)&த4 என;� அைடேவ க�A ெகா!க. 
எ�ைன? 
 
   "��ைம யா�ைம யிளைம T�ேப 
        ய�ைம வ�ைம வி%&ேத �,ேவ 
   ெப�ைம யரேச மகேவ �ழவி 
       த�ைம திாிெபய
 உ6�பி� கிளவி 
       காத� சிற�ேப ெசறெசா� விறெசாெல�6 
       ஆவ6 T�6 (ள�பட# ெதாைகஇ 
       ய�ன பிற; மவெறA சிவணி 
       (�ன#தி 3ண%7 கிளவி ெய�லா 
       (ய
திைண ம%7கி னிைலயின வாயி3� 
       அஃறிைண ம%7கி கிள&தா7 கியB�         (ெதா�.கிளவி. 56) 
 எ�றா
 ஆக)�. பிற;� அ�ன. 
 
      ‘அய
வி லஃறிைண' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� இவ6!, 
உய
திைணயா> நட�பன;� உள. அைவ: ேவ&4 ந�ல�, ��ைம  ந�ல�, உட�- 
ெம)&தா� என;7 ெகா!க. பிற;� அ�ன. 
----------------  
 

10101010....         திைணவ�வைம,� அ+ தாப தி,�திைணவ�வைம,� அ+ தாப தி,�திைணவ�வைம,� அ+ தாப தி,�திைணவ�வைம,� அ+ தாப தி,�    
 



74 

 

        (அ%#தாப#தி மர- வ,வைமதியி�பா� அட7��) 
 
 எ�9� இ%திைண:� எ>4� அஃறிைணயா 
     எ�ணிவிய7 ெகா!க இ%திைண:� - எ�ணினா 
     ற�ைமயா� அஃறிைண:� ெசா�னெமாழி த�னின#ைத 
     உ�னி (�#தB� உ�A.  (10) 
 
    எ - �: வ, வைம#தB� அ%#தாப#தி:� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ - !: உய
திைணைய:� அஃறிைணைய:� =ட எ�ணி அஃறிைணயாேல 
(�#தB�, இ% திைணைய:� =ட எ�ணி ஒ1க விய7ெகா!ைக:�, 
அஃறிைணைய:� த�ைம� ெசா�ேலாேட =ட எ�ணி# த�ைம� ெசா�லாேல 
(�#தB�, எA#த ெமாழி த�னின#4� ெபா%ைள1 கா2டB� உைடய எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: 
 
       "வAக ர%வாள
 வா�க% நாட
 
       @AகாA ேபெய%ைம எ�றிைவ யா67 
       �6கா
 அறி;ைட யா
"  
என;�, 
       
 "ெகா�6� ேபைத:7 ெகா�ட4 விடா"  [1] 
என;�, இைவ உய
திைணைய:� அஃறிைணைய:7=ட எ�ணி 
அஃறிைணயாேல (�&தன. 
------- 
[1]. தி%வாசக�. ேபாறி. அ�. 63. 
-------- 
 
       "பலவயி னா3 ெம�9#திைண விர;�ெபய
 
      அஃறிைண (�பின ெச>: .!ேள"        (ெதா�.கிளவி. 51) 
எ�றாராக)�. 
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     இனி, ஆ;� ஆய3O ெச�க, யாைன:� பாக3� வ%க என இ%திைண:� 
எ�ணி விய7ேகாளிட# ெதா#தன. விய7ேகாளாத�, ஏ;த�, எ�ைன? 
      
      "விய7ேகா ெள�9�ெபய
 திைணவிர; வைரயார"   (ெதா�.கிளவி. 45) 
எ�றாராக)�. 
  
       "யா3ெம� ெனஃக(O சா% மவ3ைடய 
       யாைன1�O ேசைன1� ேந
"  
என;�, 
 
      "ஆழியா யானா வந7கனா ெய�3ைடய 
      ேதாழியா V
கா வல�6�யா> - வாழி 
      -ற7காவ லா�� -னேல 8Dநா2�� 
      உற7கா தைமேவ (ேள�"  
என;�, அஃறிைணைய:� உய
திைணைய:� த�ைமேயாேட =2�# 
த�ைமயாயினவா6 க�Aெகா!க. எ�ைன? 
 
      த�ைம� ெசா�ேல யஃறிைண1 கிளவிெய� 
     ெற�9வழி ம%7கி� விர;த� வைரயா
  (ெதா�. கிளவி.43) 
எ�றாராக)�. 
 
       த�ைமேயா �ைச&தன த�ைம யா�� 
      (�னிைல ெமாழிெயாA பட
1ைக: மேற  
 
     அைவ வ%மா6: நீ: நி� பைட1கல(O சாாீ
; அவ3& த� களி6O சா%�.  
 
      ேமைல�ேசாி ெவ�ற ெத�றா கீைழ�ேசாி ேதாறெத�ப4 ெசா�லாம� 
(�&த4. இ4 அ%#தாப#தி. 
 
    (�#தB� எ�ற உ�ைமயா� (�யாதன;� உள, அைவ வ%மா6: 
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    ஆவாDக எ�றா� அ&தண
 ெகAக எ�றாகா4.  
    
 அ%#தாப#தியாவ4, 
      "எA#த ெமாழியினO ெச�பB (ாி#ேத,"   (ெதா�. கிளவி. 60) 
 
    இனி, ‘உ�னிய' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவனதா� உய
திைணைய:� 
அஃறிைணைய:� =ட எ�ணி உய
திைணயாேல (�வன;� உள. அைவ, 
      "அ7க� வி@�பி னகனிலா� பாாி1�& 
     தி7க.O சா�ேறா% ெமா�ப
ம� - தி7க!  
     ம6வா6O சா�ேறா ரஃதாறா
 ெத%ம&4 
     ேத>வ ெரா%மா @றி� "                    (நால�. ேம�. 1) 
என;�, 
 
       "த�பா� மைனயா ளயலா�றைல1 க�A பி�3� 
      இ�பா ல�சி கிவ
கி�றைக� ேப� ேபாலா� 
      ந�பா� ப@ேவ 4ற&தா
ெப��
 பால
 பா
�பா 
     ெர�பாைர ேயா�ேப ெனனி�யா னவனாக ெவ�றா�."  (சீவக. ேகாவி. 17) 
 
அவென�ற4 க2�ய7காரைன;  என;�, 
 
        "த�(ைடய த�ணளி:& தா(&த மா�ேற%� 
       எ�ைம நிைனயா4 வி2டாேரா வி2டக�க 
       வ�ெம னிணர வA�-கா ள�ன7கா! 
       ந�ைம மற&தாைர நாமற1க மா2ேடமா�."      (சில�. கான�. 32) 
என;� இைவ இ%திைண:� எ�ணி உய
திைணயா� (�&தன. பிற;� அ�ன.                                                         
---------------  
 

11111111....     திைண பா$ மர�களி& வ�வைமதிதிைண பா$ மர�களி& வ�வைமதிதிைண பா$ மர�களி& வ�வைமதிதிைண பா$ மர�களி& வ�வைமதி    
 
 உய
;� இழி;� உவ�-� சிற�-� 
      அய
வி� திைணபா� மய7�� - ெசயிாி� 
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      வழ1�� த�தி:மா> வ&ெதா,�� ெசாக! 
      இ,1க�ல (�ைன இய�-. (11) 
 
எ - �: இ4;� வ, அைம#தைல உண
#4த� Yத)6. 
 
இ - !: ஒ% ெபா%ைள உய
#4�, இழி#4�, உவ&4�, சிற�பி#4� ெசா�B� 
ெபா,4, திைண:� பாB� மய7கி வர�ெப6�;   வழ1கினா3� த�தியா3� 
நட1�� ெசாக! வ,வ�ல; ெதா�6 ெதா2A வ%தலா� எ-6, 
 
த�தி T�6 வைக�பA�; �,வி� வ&த �6நிைல வழ1��, இட1கரட1கி1 
=6தB�, ம7கல மரபினா =6தB� என. 
 
அைவ வ%மா6: �ாிசி� வ&த4, ெப%விற� வ&த4 இைவ உய
;பறி வ&தன. 
  
     ெபாறியைற வ&த4, �%A வ&த4 என இர�A� இழி;பறி வ&தன. 
 
எ� யாைன வ&த4 எ�ப ஒ%வைன; எ� பாைவ வ&த4 எ�ப ஒ%#திைய; எ&ைத 
வ&தா ென�ப ஓ
 எ%#திைன; எ� அ�ைன வ&தா! எ�ப ஓ
 ப@விைன; இைவ 
உவ�-�பறி வ&தன. ெப%விற� வ&த4, =6 வ&த4 இைவ:� உவ�-. 
 
     சா#தனா
 வ&தா
, நாியா
 வ&தா
 என இைவ சிற�-�பறி வ&தன. என இைவ 
பாB� திைண:� மய7கினவா6 க�Aெகா!க. எ�ைன? 
 
        "உவ�பி3 (ய
வி3 மிழி�பி3O சிற�பி3� 
       பாB& திைண: மய7�த� வைரயா
 " 
எ�பவாக)�. 
 
     சிறி4 ெபாி4 எ�ைக:�, கிழ1� ேம� எ�ைக:�, ெவ!ளாA எ�ைக:� 
இைவ வழ1கா� நைடெபறன. 
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     யாைன�பாக
 ஆைடைய1 காைர எ�றB�, வ�ண1க
 காண#ைத நீல� 
எ�றB�, ெபாெகா�ல
 ெபா�ைன� பறி எ�றB� இைவ �,வி� வ&த 
�6நிைல வழ1�. 
 
     கா�ேம� நீ
ெப>4 வ%4�, க�கழீஇ வ%4�, ைக�றியாயி%&தா
, இ4 
தீ�டாத ெபா,4, பி!ைள�ேப6, ெபாைற:யி
#தா
 எ�பன இட1கரட1கி1 
=6த�. 
 
     ஓைலைய# தி%(க� எ�றB�, ெச#தாைர# 4Oசினா
 எ�றB�, விள1�� 
ெப%கி6 எ�றB� இைவ ம7கலமரபினா ெசா�)ன ெவன1 ெகா!க. எ�ைன? 
 
      " த�தி:� வழ1�& தழீஇயின ெவா,�� 
       ப�தி1 கிளவி வைரநிைல யிலேவ."       (ெதா�. கிளவி. 17) 
எ�றாராக)�. ‘ெசயி
' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ஒ%வ� ஒ�6 �றி#4� 
ெசா�னா ெறாி#4� ெசா�Bக எ�றவா6. எ�ைன? 
 
        "�றி#ேதா� =ற& ெதாி#4ெமாழி கிளவி"     (ெதா�. கிளவி. 55) 
எ�றாராக)�. அ4 வ%மா6: 
 
         "ஒ�ேல7 �வைள -லாஅ� மக�மா
பி 
        -�ெல%1க7 க�ணி நறி4"      (ெதா�. கிளவி. 55, உைர)[1] 
எ�னக. 
 
        "ப�லா
ேதா! ேதா>&4 வ%தலா பா>-ன�  
        ந�வய �ரநி� றா
-லா� - -�ெல%1க 
        மாசி� மணி�Pெண� ைம&த� மைல&தைமயா 
        காதறா> நா6 ெமம1�"  
என# ெதாி#4� ெசா�Bக.  உலற மி�றி� பயி�றா
 ஒ% சா�றா
 மயி
நீ2� 
உலறி நி�றாைர1 க�A [2] ஒ%வ�, எ�ெப%மா�, உலறி நி�றீரா� எ�ற1கா� 
வாளாேத உலறி நி�ேற� எ�னக. தன1� உற4ைர#4 இ4 காரண#தா� உலறி 
நி�ேற� எ�க.  பிற;� அ�ன.  
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------- 
[1]. ேமப�� 8#திர#தி� உைரயி� ேசனாவைரய%�, ந�சினா
1கினிய%� 
‘ஒ�ேல�' எ�6 பாட7கா2� இ%1கி�றன
. அவ
க! (ைறேய,  
ஒ�ேல�........நறி4' எ�-ழி1 �வைள -லா�நா6த��, எ%1க� க�ணி நறி4 
ஆத�� காரண� =றாைமயி� வ,ஆ� பிற எளி�, -த�வ பய&த P7�ழ� 
மட&ைத பர#ைதயி பிாி&4 வ&த கிழவெனாA -ல&4 உைர1கி�றா! ஆத)�, 
�வைள -லா�நா6த� அவ� தவேறாA=�ய அவ! காத� காரண� 
எ�பCஉ�, எ%1க� க�ணி நறி4 ஆத� மகிDந� ெச>த 4னி=
 ெவ�ப� (கிD 
நைக (க#தா� தணி1�� -த�வ�ேம� ஒ%காைல1� ஒ%கா� ெப%�� அ�- 
காரண� எ�பCஉ� ெபற�பAத)�, வ, ஆகா4 எ�ப4   என;�;  
ஒ�ேல�......நறி4, என# ெதாி#4 ெமாழியா4 ஆயி6 ஆயி3�. தைலவ� தவ6�, 
-த�வ�ேம� அ�-� காரணமாக1 =றB� வ, அ�6 எ�றB� ஒ�6.   என;� 
=றியவைற ஈ�A ேநா1�க. 
[2]. ‘ஒ% சா�றா
 மயி
 நீ2� உலறிநி�றாைர1 க�A.' எ�பதைன மயி
 நீ2� 
உலறி நி�றாராகிய ஒ% சா�றாைர1 க�A என இைய1க. 
------- 
 

12121212....     மர� வ�வைமதி,� மர� வ�வாம கா த-�மர� வ�வைமதி,� மர� வ�வாம கா த-�மர� வ�வைமதி,� மர� வ�வாம கா த-�மர� வ�வைமதி,� மர� வ�வாம கா த-�    
 
 ெப�ணா� ஒழி&த ெபய
ெதாழி� ஆகியெசா� 
    உ�ைம இ%திைணேம� உ>#தறிக - எ�ணி 
    இைன#ெத� றறி&த சிைன(தேப
1 ெக�லா� 
    விைன�பA�பி� உ�ைம மி��. (12) 
  
     எ - �: ெப�ெணாழி மி�ெசா�B�, ஆெணாழி மி� ெசா�B�,உ�ைம 
யிைட�ெசா� மி�வேதா
 இட(� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ெப�ெணாழி மி�ெசா�, ஆெணாழி மி�ெசா� எ�பனவைற� 
ெபயரா3� ெதாழிலா3� உறழ நா�கா�. இவைற உய
திைண அஃறிைணயா� 
உறழ எ2டா�. அைவயாவன: உய
திைணயிட#4� ெபயாி ேறா�6� 
ெப�ெணாழி மி�ெசா�B�, ெதாழி)ேறா�6� ெப�ெணாழி மி�ெசா�B�, 
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ெபயாிேறா�6� ஆெணாழி மி�ெசா�B�, ெதாழி)ேறா�6� ஆெணாழி 
மி�ெசா�B� என நா�� வைக�பA� என நா�� கா2�யவழி, அஃறிைணேமB� 
இ& நா��� வர எ2டா�. எ�ணி வைரய61க�ப2ட சிைன�ெசா�B� 
(தெசா�B� விைன�பA#4�  ெசா�B�ெபா,4, உ�ைம ெகாA#4� ெசா�Bக 
எ-6. 
  
      அைவ வ%மா6: அரச� 06 ம1கெளாA� வ&தா� எ�ற�, 
உய
திைணயிட#4� ெபயாி ேறா�6� ெப�ெணாழி மி� ெசா�. கீைழ� 
ேசாியா%� ேமைல� ேசாியா%� ெபா%வ
 எ�ற�, உய
திைணயிட#4# ெதாழி) 
ேறா�6� ெப�ெணாழி மி� ெசா�. ெப%&ேதவி ெபாைற :யி
#த க2�கீD 
நா�வ
ம1க! உள
 எ�ற�, உய
திைணயிட#4� ெபயாிேறா�6� ஆெணாழி 
மி�ெசா�. இ�6 இ�ேசாியா
 ைத நீராAவ
 எ�ற�, உய
திைணயிட#4# 
ெதாழி)ேறா�6� ஆெணாழி மி�ெசா�. இைவ நா��� உய
திைண என1 
ெகா!க. 
 
      அரச� 0றியாைன உைடய� எ�ற�, அஃறிைணயிட#4� ெபயாிேறா�6� 
ெப�ெணாழி மி�ெசா�. இ�6 இJZ
� ெபறெம�லா� உழெவாழி&தன எ�ற�, 
அஃறிைணயிட#4# ெதாழி) ேறா�6� ெப�ெணாழி மி�ெசா�. ந�பி 06 
எ%ைம உைடய� எ�ற�, அஃறிைணயிட#4� ெபயாி ேறா�6� ஆெணாழி 
மி�ெசா�. இ�6 இJZாி  ெபறெம�லா� அற#தி�1 கற1�� எ�ற�, 
அஃறிைணயிட#4# ெதாழி) ேறா�6� ஆெணாழி மி�ெசா�. இைவ நா��� 
அஃறிைண என1 ெகா!க. 
 
      ந7ைக (ைலயிர�A� �7கின;  ந�பி ேதாளிர�A� �7கின எ�பன 
சிைன�ெசா� உ�ைம ெபறன. தமிDநா2A Tேவ&த%� வ&தா
; ேதவ
 (�ப#4 
Tவ%� வ&தா
 எ�பன  (தெசா� உ�ைம ெபறன. 
 
       "க�களியா� ெச�றம
�ப1 ைகநாOசி� ேமலைசஇ 
       ஒ��ைழெயா� ெறா�கி ெய%#தைல�ப - ஒ�@ட
�P� 
       ேந
மல
#தா
 ஐவ
 நீ
ைம :ைட#தேரா 
       நீ
மணி�P� ெவ!ைள நிைல " 
என;�, 
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        "எ%ைம நாகா னீ
1கீ ழJேவ"  
என;� உ�ைம யி�ைல; ெச>:ளாதலா� ெதா1� நி�ற4 எ�6 அறிக. 
 
      ‘எ�லா�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, இ�லா� ெபா%ைள� 
ெசா�Bமிட#4� உ�ைம ெகாA#4� ெசா�Bக. எ�ைன? 
 
      "இைன#ெதன வறி&த சிைன(த கிளவி1� 
     விைன�பA ெதா�தியி� உ�ைம ேவ�A�"     (ெதா�. கிளவி. 33) 
 
    "  ம�னா� ெபா%. ம�ன வியேற"        (ெதா�. கிளவி. 34) 
 
எ�பவாக)�. அைவ வ%மா6: பவள1ேகா2A நீலயாைன சாதவாகன� 
ேகாயிB!.� இ�ைல. அ�மி� பி#4� 4�Fசி1 �ட%� ச1கிரவ
#தி 
ேகாயிB!.� இ�ைல. இைவ எ�6� இ�ைல என;� உைர1க.   
---------------   
 

13131313....     மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$    
 
 ெபா4�பிாிபா� எ�ெணா%ைம1 க�ண�றி� ேபாகா 
    ெபா4#ெதாழிைல ஒ�றா -கலா
 - மதி#த 
    ஒ%ெபா%�ேம ப�ெபய%� டானா� அவறி� 
    ஒ%விைனேய ெசா�Bக ஓ
&4. (13) 
 
எ - �: வ,வைம1கி�ற4 உண
#4த� Yத)6. 
 
இ - !: உய
திைண� பா�� ெபா4, ஒ%வ
 இ%வ
 எ�ற�. அ4 பிாிதலாவ4 
ஒ%வ� ஒ%#தி எ�ற�. அ4 ெபா4� பிாி&தெபா,4, ஒ%ைம மா#திரேம ய�ல4 
எ�ேணாடா4; எனேவ, ெபா4� பிாியா4 நி�ற ெபா,4, எJவள;� எ�ேணாA� 
என1 ெகா!க. ெபா4# ெதாழிைல :ைடயவைற ஒ�ற� ெதாழிலா ெசா�லா 
ெதாழிக. ஒ% ெபா%2�� பல ெபய
 உ�டானவிட#4# ெதாழி� ெகாA1�� 
ெபா,4, அ�ெபய
கைள எ�லா� எ�ணி ஒ% ெதாழிலா ெசா�Bவ4. 
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ெபய
#ேதா6� ேவ6 ெதாழி� ெகாA1கி ெபா%.� ேவ6ப2டதா�;  ஆதலா� 
ஆகா4 எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ஒ%வ� என நி�ற பி�-, இ%வ�, Tவ� எனலாகா4. ஒ%#தி 
என நி�றபி�-, இ%#தி (#தி எனலாகா4. இ4 ெபா4� பிாி&த ெசா�லாதலா�, 
ஒ%ைம1க�ேண எ�ேணா�னவா6 க�Aெகா!க. ஒ%வ
 என நி�றவிட#4 
இ%வ
 Tவ
 நா�வ
 எ�6 எ7�� ஒ2�1ெகா!க. எ�ைன? 
 
     "ஒ%ைம எ�ணி� ெபா4�பிாி பாெசா� 
       ஒ%ைம1 க�ல4 எ�9(ைற நி�லா"   (ெதா�. கிளவி. 44) 
எ�றாராக)�. இ4 [1] ெபா4� பிாியாத ெசா�லாதலா� எJவள;� 
எ�ேணா�னப� க�Aெகா!க. 
---------- 
1. இ4 எ�ற4 ஒ%வ
 எ�பதைன. 
------ 
 
      ெபா4# ெதாழி� எ�ற4 ஆ�ெபய
. பலெபய
� ெபா4#ெதாழி� 
உைடயனவைற ஒ�ற� ெறாழிலா ெசா�லா
; எனேவ எ�லா� ெபய
கைள:O 
ெசா�)� ெபா4# ெதாழிலாேல (�#த�;  ெபா4� ெபயைர� ெசா�)� ெபா4# 
ெதாழிலாேல (�#த� ெச>வ4. அைவ வ%மா6:  (�:7 கடக(� �ைழ:� 
ெநAநா9� அணி&தா
. இ4 எ�லா� ேப
கைள:� எ�ணி� ெபா4# ெதாழிலா� 
(�&தவா6 க�Aெகா!க. அணிகல� அணி&தா
, இயமர� இய�பினா
, அ�சி� 
அயி�றா
 எ�6 ெசா�வன ெபா4�ெபயைர� ெசா�)� ெபா4# ெதாழிலாேல 
(�&தவா6. எ�ைன? 
 
        "ேவ6விைன� ெபா4�ெசா� ஒ%விைன கிளவா
."   (ெதா�. கிளவி. 46) 
 
    "எ�97 காைல ய4வத� மரேப"       (ெதா�. கிளவி.47) 
எ�றாராக)�. 
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       இனி, ஒ% ெபா%�ேம பலெபய
 வ%மா6: ஆசிாிய� ேபS
 கிழா� 
ெசயிறிய� இள7க�ண� வ&தா� எ�6மா�; அ�றி, ஆசிாிய� வ&தா�, 
ேபS
கிழா� வ&தா�, ெசயிறிய� வ&தா�, இள7க�ண� வ&தா� எ�6மா�. 
இJவாற�றி, ஆசிாிய� வ&தா�, ேபS
 கிழா� இ%&தா�, ெசயிறிய� 
கிட&தா�, இள7 க�ண� நி�றா� எ�6 பலவிைன ெகாA#4 உைரயக. 
எ�ைன? 
 
         "ஒ%ெபா%! �றி#த ேவ6ெபய
1 கிளவி 
        ெதாழி�ேவ6 கிள�பி� ஒ�றிட னிலேவ"  (ெதா�. கிளவி. 42) 
எ�றாராக)�. 
 
ெச1கி3! எ!ெப>4 ஆ2Aவா ாி�லா ேமா2A(4 கிழவி ம�ற#4 இ%&த 
வ�றிற� இைளஞைர� ெச�6 ைக�பறி, எ&ைத வ%க, எ�மா� வ%க, ைம&த� 
வ%க, மணாள� வ%க எ�றா� இ4 வ,வாக பாலேதா எனி�, அறியா4 
ெசா�னா>; ஒ% ெபா%�ேம பல ெபய
 அ�லாைமயா� ஆகா4. 
 
ேதமல ரல7க றி%ேவ -�4க; மாமல
1 ேகாைத மணாள� -�4க; காம� -�4க; 
காைள -�4க; நாம எழி� விOைச ந�பி -�4க எ�பன உவ�பினா� அைம1க.                              
--------------  
 

14141414....     மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$மர� வ�வாம கா த$    
 
  ஒ�பிக&த ப�ெபா%�ேம ெசா�B� ஒ%ெசா�ைல# 
    த�பா விைனயினO சா
பினா - ெச�-க 
    சாதி (தலாO சிற�-�ேப
 த�(�ன
 
    ஓதா
 இயெபயைர உ>#4. (14) 
 
      எ - �: விைன ேவ6பA� பலெபா%! ஒ% ெசா�B�, ஒ%வ
1�� சிற�-� 
ெபய%� இயெபய%� உ�டான விட#4� ெசா�ல1 கடவ (ைற:� உண
#4த� 
Yத)6. 
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      இ - !: ஒJவாத பல ெபா%�ேம ெசா�B� ஒ% ெசா�ைல விைனயினா3�, 
இன#தினா3�, சா
பினா3� அறிய�பA�. ஒ%வ
1�� சிற�-� ெபய%� 
இயெபய%� உ�டானவிட#4� சிற�-� ெபயைர (�ைவ#4 இயெபயைர� 
பி� ைவ#4� ெசா�Bக எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: மா ேகா� வா! எ�றா ெபா%! அறிய ஒ�ணாதன. இவைற 
விைனயினா3� இன#தினா3� சா
பினா3� அறி:மா6 மா�P#த4 எ�றா� 
மாமர#தி�ேம� நி��, இ4 விைன. மா;� பலா;� ஓ7கின எ�றா� இன#தினா� 
அறிய�ப2ட4. வி பறி நி�6 ேகா� தா எ�ப4�, பலைக [1] பறி நி�6 வா! 
தா எ�ப4� சா
பினா� அறிய�ப2டன. 
 
       த�பா  எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� இ� T�றினா3� அறிய�படாத பல 
ெபா%! ஒ% ெசாகைள1 கிள&தறிக. அைவ பலக�6 ஓாிட#4 உளவான ெபா,4 
நீS2Aக எ�ற ெபா,4 இ�னக�6 நீS2Aக எ�6 ெதாி#4� ெசா�Bக எ-6. 
 
        "விைனேவ 6படாஅ� பலெபா% ெளா%ெசா� 
        நிைன:7 காைல1 கிள&தா7 கியB�"  (ெதா�. கிளவி. 54) 
 
       இனி: ேசாழ� நல7கி!ளி, பா��ய� மாற�, ேசரமா� ேசரலாத� என;�, 
பைட#தைலவ� ெகாற� என;� சிற�-� ெபயாி�பி� இயெபய
 வ&தவா6. 
இைவ ம61கி� வ,வா ெம�6 அறிக. 
 
        "சிற�பி னாகிய ெபய
நிைல1 கிளவி1�� 
        இயெபய
1 கிளவி (பட1 கிளவா
"   (ெதா�. கிளவி.41) 
 
‘உ>#4' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� இயெபய
 (�வாி ப�- ஒ2� 
வ)#த�ல4 வாரா4. [2] அைவ நல7கி!ளி� ேசாழ�, ெகாற� பைட#தைலவ� 
என1 ெகா!க.  
------ 
[1]. பலைக - ேகடக�.  
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[2]. இ4 மர- வ,வைமதி எ�க. 
 

15151515....     ப��ெகா� ெபய	�� மர� வைமதி,�ப��ெகா� ெபய	�� மர� வைமதி,�ப��ெகா� ெபய	�� மர� வைமதி,�ப��ெகா� ெபய	�� மர� வைமதி,�,,,,    மர� வ�வக எ&ற-�மர� வ�வக எ&ற-�மர� வ�வக எ&ற-�மர� வ�வக எ&ற-�, , , , அைட,� அைட,� அைட,� அைட,� 
சிைன,�சிைன,�சிைன,�சிைன,�    %த-மாகிய இவறி� மர� வ�வாம கா த-�%த-மாகிய இவறி� மர� வ�வாம கா த-�%த-மாகிய இவறி� மர� வ�வாம கா த-�%த-மாகிய இவறி� மர� வ�வாம கா த-�    

 
 இனமி�றி� ப�-�டாO ெச>:! வழ1ேக� 
    இன(�டா>� ப�-வ& ெத>4� - -ைனயிழா> 
    தி�ண� அைட:O சிைன:� (தBமா> 
    வ�ண� சிைன�ெசா� வ%�. (15) 
 
     எ - �:  ெச>:ளிட#4� வழ1கிட#4� ப�-�ெசாெபய
 ெப6மா6�, 
அைட�ெசா ெபய
ெப6மா6� உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ெசாக2�� ப�- ெகாA1��ெபா,4 ெச>:ளிட#4 இனமி�றிேய 
ப�- ெகா�A வர�ெப6�. வழ1கினிட#4 இன(�டா>� ப�- ெகா�A வர� 
ெப6�. அைட:� சிைன:� (தB� பறி இJ வைடேவ வ%O ெசாக! வ�ண� 
சிைன�ெசா� எ�6 ெபயரா� எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ‘ெசOஞாயி61 கவிைன' எ�6�, ‘ெவ� ேகா2�யாைன' [1] 
எ�6�, ‘ெநAெவ� �7க!' எ�6� இைவ இனமி�றி� ப�- (த)ய ெகா�A 
ெச>:ளிட#4 வ&தன. 
 
      ெச>ய ேதவ� எ�6�, ெந�ய =#த� எ�6�, சி6 நாத� எ�6� 
இன(�டா>� ப�- ெகா�A வழ1கிட#4 வ&தன. 
------------- 
[1]. நறிைண ெச>. 10, அ� 7. 
 
      �6O8), ெநA&த� எ�பன;�, ெப%வ�ணா� எ�ப4� இனமி�றி� ப�- 
ெகா�A வழ1கிட#4 வ&தன எனி�; அறியா4 =றினா>; ப�-ெகா! ெபயர�ல, 
�6ைமைய� பிாி#தா 8) எ�6�, ெநAைமைய� பிாி#தா ற� எ�6� ெபய
 
ஆகாைமயி� சிற�பினா ெப%வ�ணா� எ�றாயி6. இைவ இனO@2� 
வ&தனவ�ல எ�றறிக. 
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      ெச7கா� நாைர, ெச7கா� அ�ன�, ெச7க� வரா�, ெந2�ைல# ெத7�, 
ெந2�ைல இ%�ைப, தடம%� ெப%ைம, தட7ேகா2 �யாைன, ெப%&ேதா� 
ம�னவ� எ�பன வ�ண� சிைன� ெசா�. எ�ைன? 
 
       "அைடசிைன (தெலன (ைறT�6 மய7காைம 
       நைடெப றியB� வ�ண� சிைன�ெசா�"   (ெதா�. கிளவி. 26) 
 
      அைட எ�ப4 ப�-. ப�- எனி3�, �ண� எனி3�, விேசட� எனி3� 
ஒ1��. இைவ �ண� இர�டA1கி (தெலாA� வ%� வழ1கி3!;  ெச>:.2 �ண 
மிர�டA்1கி� சிைனெயாA வர;� ெப6�. அைவ சி6க%O சா#த�, இ4 வழ1�. 
சி6 ைப&Cவி இ4 ெச>:!. 
எ�ைன? 
 
        "(தெலாA �ணமிர� டA1�த� வழ1கிய� 
        சிைனேயா டA1�த� ெச>: ளாேற."  
 
        தி�ண�  எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� ெச�B�, ெகாA1��, வ%�, 
த%� எ�பன ெபய
1� உாியவா�ெபா,4 ெச�B� ெகாA1�� எ�பன 
பட
1ைக1� உாியன. வ%�, த%� எ�பன த�ைம1�� (�னிைல1�� உாிய; 
ஆயி3�, விரவி வர;� ெப6�. எ�ைன? 
 
        "ெசலவி3� வரவி3� தரவி3� ெகாைடயி3� 
        நிைலெபற# ேதா�6 ம&நா ெசா�B� 
        த�ைம (�னிைல பட
1ைக ெய�3� 
        அ�T விட#4 (ாிய ெவ�ப."       (ெதா�. கிளவி. 28) 
 
        "அவ6! 
        த%ெசா� வ%ெசா� ஆயி% கிளவி:� 
        த�ைம (�னிைல யாX ாிட#த 
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        ஏைன யிர�A ேமைன யிட#த"                (ெதா�. கிளவி. 29)  
      
எ�றா ராக)�. அைவ வ%மா6: அவ
1�� ெச�B�, அவ
1�1 ெகாA1�7 
காண� எ�பன பட
1ைகயிட#4 வ&தன. என1� வ%7 காண�, என1�# த%7 
காண�, நின1� வ%7 காண�, நின1�# த%7 காண� எ�பன த�ைமயி3� 
(�னிைலயி3� வ&தன. இைவ விரவி வ%மா6:  C��� ேவ2Aவ� வா7க 
வாரா4  [1] என;�, ‘-னற% ப@7கா>' [2] என;� இைவ விரவி வ&தன. பிற; 
ம�ன.      
----------------- 
[1]. அக�, ெச>. 36. அ�. 6. [2]. �6&ெதாைக ெச>. 292. அ�. 2. 
 

ெமாழியா�க மர� %*�ெமாழியா�க மர� %*�ெமாழியா�க மர� %*�ெமாழியா�க மர� %*�....    
    

இர�டாவ! ேவ*ைமஇர�டாவ! ேவ*ைமஇர�டாவ! ேவ*ைமஇர�டாவ! ேவ*ைம    மர�மர�மர�மர�    
      

16161616....     ேவ*ைமகளி& ெபய+� %ைற,� ெதாைக,�ேவ*ைமகளி& ெபய+� %ைற,� ெதாைக,�ேவ*ைமகளி& ெபய+� %ைற,� ெதாைக,�ேவ*ைமகளி& ெபய+� %ைற,� ெதாைக,�    
 
  கா�ட�ேப
 ஐஒA� இ�அ4 க�விளிெய� 
    றீ�Aைர�பி� ேவ6ைம எ2டா�� - T�டைவதா� 
    ேதா6� ெபய
(�ன
 ஏ,& ெதாட
&தியB�  
    ஏற ெபா%!ெச> யிட#4. (16) 
 
      எ - 8.  இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, ேவ6ைம மர- எ�3� 
ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ# தைல�8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, 
ேவ6ைமக2�� ெபய%� (ைற:� ெதாைக:� ெபா4 இல1கண மாமா6� 
உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ெபய%� (ைற:� ெதாைக:� அைவ தாேம; ேவ6ைமகளி 
ெபய
ேவ6ைமயி�பி� ெபய
 ஒழி&த ஏ,� தம1ேகற ெபா%2� ஈடாக வ%� எ - 
6. 
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     ‘ேதா6�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� ேவ6ைமகைள ஏலாத 
ெபய%� திாி&ேத
1�� எ�றவா6.  
 
      எJவயி ெபய%� ெவளி�பட# ேதா�றிய 
      யJவிய நிைலய� ெசJவி ெத�ப.      (ெதா�. ேவ. எ.) 
 
      வ - 6: யா� எ�ப4 எ�ைன எ�ெனாA என1� என;�, யா� எ�ப4   எ�ைம 
எ�ெமாA எம1� என;�, நா� எ�ப4 ந�ைம ந�ெமாA நம1� என;� இைவ 
த�ைம; நீ எ�ப4 நி�ைன நி�ெனாA நின1� என;�, நீ
 எ�ப4 Y�ைம 
Y�ெமாA Yம1� என;� இைவ (�னிைல; தா� எ�ப4 த�ைன த�ெனாA 
தன1� என;�, தா� எ�ப4 த�ைம த�ெமாA தம1� என;� இைவ பட
1ைக; 
இJவா6 த�ைமயி3�, (�னிைலயி3�, பட
1ைகயி3� இைவ திாி&4 ஏறப� 
அைடேவ க�Aெகா!க.                            
       

17171717.... %த$ ேவ*ைம%த$ ேவ*ைம%த$ ேவ*ைம%த$ ேவ*ைம    
       
  ெபய
எ,வா> ேவ6ைமயா� பி�ப4தா� ஆ6 
    பயனிைல:� ஏக� பAத� - கய�விழியா>  
    ஈறி� உ%பா6� ஏற�(1 கால(�  
    ேதாறாைம நிற� 4�-. (17) 
 
     எ - �: எ,வா> ேவ6ைமயாமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
   இ - !: எ,வா> ேவ6ைம எ�ப4 ெபய
; அ4தா� ெபா%�ைம @2ட� 
விய7ேகா! வ%த�, விைனநிைல உைர#த�, வினாவி ேகற�, ப�- ெகாள 
வ%த�, ெபய
 ெகாள வ%த� எ�3� ஆ6 பயனிைல:� ஏறB�, இ6தியி� ஐ, 
ஒA, �, இ�, அ4, க� எ�3� ஆ6%-� ஏறB�, கால� T�6& 
ேதா�றாைம:� எ�3� இல1கண#ைத :ைட#4 எ-6. 
 
     வ - 6: அ4 பயனிைல ஆ6� ஏக�பAதலாவ4; ெபா%�ைம @2ட�, ஆ உ�A 
எ�ற�; விய7ேகா! வ%த�, ஆ ெச�க எ�ற�; விைன நிைல உைர#த�, ஆ 
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கிட&த4 எ�ற�; வினாவிேகற�, ஆேவா எ�ற�; ப�-ெகாள வ%த�, ஆ காி4 
எ�ற�; ெபய
ெகாள வ%த�, ஆ ஒ�6 எ�ற�. எ�ைன? 
 
        "ெபா%�ைம @2ட� விய7ெகாள வ%த� 
       விைனநிைல :ைர#த� வினாவி ேகற� 
       ப�-ெகாள வ%த� ெபய
ெகாள வ%தெல�6 
       அ�றி யைன#4� ெபய
�பய னிைலேய."  (ெதா�, ேவ. 5.) 
எ�றாராக)�. 
 
      இனி, உ%- ஆ6� ஏறலாவ4; ஆைவ, ஆெவாA, ஆவி�, ஆவி�, ஆவின4, 
ஆவி�க� என உ%- ஏற�. எ�ைன? 
 
        "=றிய (ைறயி 3%-நிைல திாியா 
       தீ6ெபய
1 கா� மியைகய ெவ�ப."     (ெதா�. ேவ. 8) 
எ�றாராக)�. 
      
      ‘பி�-' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய அதனா�, ெதாைக� ெசாக.�, பயனிைல:� 
உ%-� ஏ6 எ,வா> ேவ6ைமயா> நட1�� என1 ெகா!க. அைவ வ%மா6: 
யாைன1ேகாA உ�A, யாைன1ேகாA ெச�க, யாைன1ேகாA �D&த4, யாைன1 
ேகாேடா? யாைன1ேகாA ெவளி4, யாைன1ேகாA இர�A எ�பன பயனிைல [1] 
ெபறவா6.  
----------- 
1. ஈ�A� பயனிைல எ�ற4 ெபா%�ைம@2ட� (த)ய ஆ6 பயனிைலகைள 
எ�க. 
 
      இனி, யாைன1ேகா2ைட, யாைன1ேகா2ெடாA, யாைன1 ேகா2��, 
யாைன1ேகா2��, யாைன1ேகா2ட4, யாைன1 ேகா2��க� என 
உ%ேபறவா6 க�Aெகா!க. 
 
       "ெபயாி னாகிய ெதாைக:மா %ளேவ 
      யJ; (ாிய வ�பா லான."                 (ெதா�. ேவ. 6) 
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       "ெபய
நிைல1 கிளவி கால& ேதா�றா 
      ெதாழினிைல ெயா2A ெமா�றல7 கைட"     (ெதா�. ேவ. 9) 
 

18181818....     இர�டா� ேவ*ைம,� இர�டா� ேவ*ைம,� இர�டா� ேவ*ைம,� இர�டா� ேவ*ைம,� @&றா� ேவ*ைம,�@&றா� ேவ*ைம,�@&றா� ேவ*ைம,�@&றா� ேவ*ைம,�    
 
  ஐெய� 3%பிர� டாவ த4விைன:� 
    எ>4� �றி�-� இயலவ%� - ைதயலா> 
    ஆெனாA T�றா வ4தா� விைன(தB� 
    ஏைன1 க%வி:மா� ஈ7�. (18) 
 
     எ - �: இர�டா� ேவ6ைம:� T�றா� ேவ6ைம:� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !:  ஐ எ�ப4 இர�டா� ேவ6ைம; அ4 விைனைய:�, விைன1-
�றி�ைப:� பறி வ%�; ஆ�, ஆ�, ஒA எ�பன T�றா� ேவ6ைம; அ4 
விைன(தB� க%வி(தBமா> வ%� எ - 6. 
 
     வ - 6: ஊைர1 கா1��, அற#ைத ேநா1��, அாிசிைய அள1��, அைட1காைய 
எ�9� இைவ விைன. [1] �ைழைய:ைடய�, ெபா%ைள இல� இைவ 
விைன1�றி�-. [2] பிற;� அ�ன. 
 
     ஆ� - த�சனா ெச>ய�ப2ட4 சி6மா ைவய� கபிலரா பாட�ப2ட4 கவி;  
இைவ விைன(த�.  ஆ� - வாணிக#தா� ஆயினா�, காண#தா ெகா�ட அாிசி; 
இைவ க%வி(த�, 
 
     இனி, ஒA -  -)ெயாA ெபா%த -�க�=
 யாைன .  ெந>ெயாA விராய 
�>:ைட ய�சி�  என1 ெகா!க. ஆ� எ�3� உ%- ஆனா># திாி&த4 ஒ1��. 
பிற;� அ�ன. 
------ 
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[1], [2]. ஈ�A விைன எ�ற4 ெதாிநிைலவிைனைய என;�, விைன1 �றி�- எ�ற4 
�றி�-விைனைய என;� ெகா!க. பி�3� விைன, விைன1�றி�- என 
வ%வனவைற:� இ7ஙனேம ெகா!க. 
---- 
 

19191919....     நா&கா� ேவ*ைம,� ஐ<தா� ேவ*ைம,�நா&கா� ேவ*ைம,� ஐ<தா� ேவ*ைம,�நா&கா� ேவ*ைம,� ஐ<தா� ேவ*ைம,�நா&கா� ேவ*ைம,� ஐ<தா� ேவ*ைம,�    
 
  ஓ47 �கர உ%-நா� காவதஃ 
    தியாதிட#4� ஈெபா%ைள ஏ�மா� - ேகாதிலா 
    தி�3%ைப& தாவ திதனினி# த�ைம#தி 
    ெத�3 ெமா%நா� கிட#4. (19) 
 
     எ-�: நா�கா� ேவ6ைம:� ஐ&தா� ேவ6ைம:� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ-!: �கர உ%- நா�கா� ேவ6ைம: அஃ4 எJவிட#4� ஈ ெபா%ைள ஏ6 
நி��: இ� உ%- ஐ&தா� ேவ6ைம; அ4தா� இதனி� இ#த�ைம#4 இ4 
எ�3� உவம�, நீ1க�, எ�ைல, ஏ4 எ�3� நா� கிட#4� வ%� எ-6. 
 
    வ-6: க%�பி� ேவ), சா#த� ம1க .ட�ப2டா
, க� 8#திரதி�� ெபா�, 
வாிைச1� உ,� எ�பன. பிற;� அ�ன. 
 
      ஊாி றீ
&தா�, பைனயி� �D பழ� இைவ நீ1க#தி�க� வ&தன. க%Zாி� 
கிழ1�, ம%Zாி� ேம� இைவ எ�ைல1க� வ&தன. கா1ைகயி காி4 கள�பழ�, 
இதனி� இ6 இ4 இைவ உவைம1க� வ&தன. (யசி இற#த)� இைச 
நிைலயா4, தவ#தி ெபறா� �A இைவ  ஏ4� ெபா%2க� வ&தன எ�ைன? 
 
        "உவம நீ1க ெம�ைல ேய4ெவ� 
        றைவநா� ெக�ப ைவ&தா (%ேப"  
எ�றா ராக)�. 
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     ‘ேகாதிலா' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ஏ4� ெபா%ளிட#4 T�றா� 
ேவ6ைம:� ஐ&தா� ேவ6ைம:� ஒ1��. அைவ: 
 
       "வாேனா1கி வா, (லெக�லா ம�னவ� 
       ேகாேனா1கி வா,7 �� ."               (�ற!, 542) 
 
எ�-ழி, வாேனா1கி வா,  ெம�றா� வானானாய பயேனா1கி வா,�, வானினாய 
பயேனா1கி வா,� என1 ெகா!க. பிற;� அ�ன.         
----- 
 

20202020....         ஆறா� ேவ*ைம,� ஏழா� ேவ*ைம,�ஆறா� ேவ*ைம,� ஏழா� ேவ*ைம,�ஆறா� ேவ*ைம,� ஏழா� ேவ*ைம,�ஆறா� ேவ*ைம,� ஏழா� ேவ*ைம,�    
 

 அ4எ�ப தாறா� உ%பா� இதன 
    தி4ெவ� கிழைமயிர� ெட>4� - விதி(ைறயா 
    க�ெண�ப ேதழா� உ%பா�7 காலநில 
    ந�9� விைனயிட#4 ந��. (20) 
 
     எ - �: ஆறா� ேவ6ைம:� ஏழா� ேவ6ைம:� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !: அ4 எ�ப4 ஆறா� ேவ6ைம; அ4 தா� தகிழைமயி3� 
பிறிதி�கிழைமயி3� இதன4 இ4 எ�6 நி��. க� எ�ப4 ஏழா� ேவ6ைம: 
அ4 கால#ைத:�, விைனெச> இட#ைத:�, நில#ைத:� பறி வ%� எ - 6. 
 
     வ - 6: சா#தன4 வா!, ெகாறன4 ேவ�; இைவ பிறிதி�கிழைம. 
 
     தகிழைம ஐ&4 வைக�பA�, ஒ�6 பல �ழீஇய தகிழைம:�, ேவ6 பல 
�ழீஇய தகிழைம:�, ஒ�றிய தகிழைம:�, உ6�பி� தகிழைம:�, 
ெம>திாி&தாகிய தகிழைம:� என. அைவ வ%மா6: ஒ�6 பல �ழீஇய தகிழைம, 
எ!ள4 ��ைப. ேவ6 பல �ழீஇய தகிழைம, பைடய4 �ழா�. ஒ�றிய தகிழைம, 
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நில#த4 அகல�. உ6�பி� தகிழைம, யாைனய4 ேகாA. ெம>திாி&தாகிய 
தகிழைம, எ!ள4 சா&4. பிற;� அ�ன. 
  
      ‘விதி(ைறயா�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா� அ4 எ�ப4 விகார�ப2A 
ஆ4 எ�6 நி�6 நின4 �திைர, நினா4 �திைர, என4 ேவ�, எனா4 ேவ� என 
வ%�. ஆறா� ேவ6ைம அகரமா> நிக;� ெப6�. அ4 வ6மா6: உ#திய க� 
காிய, ேகாளாிய க� ெபாிய, யாைனய  ேகாA ெபாிய, ஆேனற ேகாA =ாிய 
எ�பன. பிற;� அ�ன. 
 
     ஏழா� ேவ6ைம உ%- க� எ�றாராயி3�, பல;� இட� ெபா%ைள� பறி 
வ%�. அைவ: க�, கா�, -ற�, அக�, உ!, உைழ, கீD, ேம�, பி�, சா
, அய�, 
-ைட, ேதவைக, (!, இைடகைட, தைல, வல�, இட�  இைவ (தலாயின. அைவ 
வ%மா6: ஊ
1க� இ%&தா�, ஊ
1கா� இ%&தா�, ஊ
�-ற#தி%&தா�, 
ைகயக#4!ள4 ெகாA#தா�, ஊ%! இ%&தா�, சா�ேறா%ைழ இ%&தா�, 
மாளிைக1கீD இ%&தா�, மாளிைக ேம� இ%&தா�, ஏ
�பி� ெச�றா�, 
கா2A�சா
 ஓA7 களி6, சா�ேறாரய� இ%&தா�, ேத
�-ைட வ&தா� (ேதவைக 
[1] எ�ப4 திைச1 =6) ேத
(� ெச�றா�, ேவ&தாிைட இ%&தா�, ேகாயி 
கைட ெச�றா�, த&ைததைல� ெச�றா�, ைகவல#4!ள4 ேவ�, Pச)ட#4 
ெவ�றா� இைவ இட#தி� வ&தன. 
--------- 
[1]. ேதவைக எ�பத� ஈ�A உதாரண� கா2ட�படவி�ைல, இத�� 
ேசனாவைரய
, ‘வடபால ேவ7கட�' ‘ெத�பா� �மாி' எ�பவைற:�, 
ந�சினா
1கினிய
 ‘வட1க� ேவ7கட�' எ�பதைன:� உதாரணமாக1 கா2�னா
. 
இத� அவைற உதாரணமாக1 ெகா!க. 
 
      மாாி:! வ&தா� எ�ப4 கால�பறி வ&த4. 
 
     வாசிைனயி� வ&தா� எ�ப4 விைனயிட�பறி வ&த4. பிற;� அ�ன. 
எ�ைன? 
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        "ஏழா�வேத, 
       க�ெணன� ெபாிய ேவ6ைம1 கிளவி 
       விைனெச> யிட#தி னில#தி கால#தி 
       னைனவைக1 �றி�பி ேறா�6 ம4ேவ"   (ெதா�. ேவ. 20) 
 
       "க�கா� பறமக (!.ைழ கீDேம� 
      பி�சா ரய�-ைட ேதவைக ெயனாஅ 
      (�னிைட கைடதைல வலமிட ெமனாஅ 
      அ�ன பிற; மத�பால ெவ�மனா
 "      (ெதா�. ேவ. 21) 
எ�றாராக)�. 
      
ேவ*ைம மர� %*�ேவ*ைம மர� %*�ேவ*ைம மர� %*�ேவ*ைம மர� %*�    
---------- 
 

@&றாவ! உ+� மயAகிய$@&றாவ! உ+� மயAகிய$@&றாவ! உ+� மயAகிய$@&றாவ! உ+� மயAகிய$    
 

21212121....     ேவ*ைமகளி& சிற�பில�கண�ேவ*ைமகளி& சிற�பில�கண�ேவ*ைமகளி& சிற�பில�கண�ேவ*ைமகளி& சிற�பில�கண�    
 
  ேவ6ைம ஒ�ற� உாிைம1க� ேவெறா�6 
    ேதாற� உ%-ெதாக வ%த� - ஏறெபா%! 
    மாறி3� தானிற� வ&ெதா�றி� ஒ�ேறற� 
    ேதறவ% ெம>&0 ெறளி;. (21) 
      
          எ-8: இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, உ%- மய7கிய� எ�3� 
ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ#தைல� 8#திர� எ�3த)ேறா ெவனி�, 
அJேவ6ைமக2� எ>தியேதா
 இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ  - !: ஒ% ேவ6ைம1� உாிய இட#ேத, பிறிெதா% ேவ6ைம ேதாற;� 
ெப6�; ேவ6ைம:%- ெதா1� நிக;� ெப6�; ேவ6ைம� ெபா%ைள எதி
 
ம6#4� ெசா�னாB�, அJ ேவ6ைமயாேய நிக;� ெப6�; ஆறா� 
ேவ6ைமயான4 த�ைன ெயாழிய� பிறிதிைன ஏக;� ெப6� எ-6. 
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     அவ62 சில வ%மா6: Cைண� சா
&தா� எ�-ழி#, Cணி�க2 சா
&தா� 
எ�6�, அரசைர� சா
&தா� எ�-ழி, அரச
க2 சா
&தா� எ�6�, வாணிக#தி� 
ஆயினா� எ�-ழி, வாணிக#தா� ஆயினா� எ�6மா�. கா2ட4 யாைன எ�-ழி, 
கா2A! யாைன எ�6�, நாகர4 ப) எ�-ழி, நாக
1�� ப) எ�6மா�.  க!ளாி� 
அO@� எ�-ழி1 க!ளைர அO@� எ�6மா�. பிற;� அ�ன. 
 
      இனி உ%- ெதா1க4; நில#ைத1 கட&தா� எ�-ழி, நில7கட&தா� எ�6�, 
தாெயாA Tவ
 எ�-ழி# தா> Tவ
 எ�6�, நாக
1�� ப) எ�-ழி நாக
 ப) 
எ�6�, வைரயி� �ழ%வி எ�-ழி வைர �ழ%வி எ�6�, ேத7கின4 கா> 
எ�-ழி# ேத7கா> எ�6�, ��ற#41க2 =ைக எ�-ழி1, ��ற#41 =ைக 
எ�6� அைடேவ ஆ6%-� ெதா1கவா6 க�Aெகா!க. 
 
      அற#ைத ேநா1�� எ�-ழி அற#ைத ேநா1கா� எ�6�, ேகாலா� அள1�� 
எ�-ழி1 ேகாலா� அளவா� எ�6�, சா#த�1 ெகாA1�� எ�-ழி� சா#த�1 
ெகாடா� எ�6�,  க!ளாி� அO@� எ�-ழி� க!ளாி� அOசா� எ�6�, 
ெகாறன4 ேவலா� எ�-ழி1 ெகாறன4 ேவல�6 எ�6�, ம�ன
க2 ெச�B� 
எ�-ழி ம�ன
க2 ெச�லா� எ�6� ேவ6ைம�ெபா%ைள எதி
 ம6#4� 
ெசா�னவிட#4� ேவ6ைம அழியா4 ஏறவா6 அைடேவ க�Aெகா!க. 
 
     சா#தன4 எ�-ழி� சா#தனதைன எ�6�, சா#தனதனா� எ�6�, சா#தனத� 
எ�6�, சா#தனதனி� எ�6�, சா#தனத�க� எ�6� இைவ ஆறா� 
ேவ6ைமயி பிறி4 ேவ6ைம ஏறவா6 க�Aெகா!க. பிற;� அ�ன. 
 
     ‘ேதறவ%�' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய வதனா�, இர�A ெபா%ைள ஒ1க  
விைனெகாA#4� ெசா�Bமிட#4, ஒA� ெசா�)ைன உய
�சியி� பி� ைவ#4� 
ெசா�Bக. எ�ைன? 
 
 "ஒ%விைன ெயாA�ெசா Bய
பி� வழி#ேத"  (ெதா�. ேவ. மய. 8) 
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எ�றாராக)�, அரசெராA வ&தா
 ேசவக
, தாெயாA வ&தா! மக! என இைவ 
உய
பி� வழி வ&தவா6. நாெயாA வ&தா� ந�பி என இ4 உபகார உய
�சிபறி 
வ&த4. பிற;� அ�ன.                    
        

22222222....         இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
 
  இ%ெசா� இ6தி இர�ேடD அலாத 
    உ%- ெதாகாெத� 6ைர�ப - உ%-தா� 
    ெதா1க விட#4டேன ெதா1�� விாி:மிட# 
    ெதா1கவிாி ெசா�B� உள. (22) 
 
      எ-�: இ4;� அ�ெபா%�ேம� நி�ற4. 
 
      இ-!: இர�A ெசா�)� இைடயி� எ�லா உ%-� ெதா1�� விாி&4� நி�� 
எ�றா
. இனி இ% ெசா� இ6தி இர�டா� ேவ6ைம:� ஏழா� ேவ6ைம:� 
ஒழிய அ�லாத ேவ6ைமக! விாி&4 நி�� ெதாக� ெபறா; ேவ6ைமக! ெதா�� 
இட#4� சில ெசாக.டேன ெதா1��, விாி:� இட#41 =ட விாி&4� நி�O 
ெசாக.� உள எ�றவா6 எ-6. 
 
      வ-6: கட&தா� நில�, கட&தா� நில#ைத எ�6�, இ%&தா� ��ற#4, 
இ%&தா� ��ற#41க� எ�6�, இ%ெசா� இ6தி இர�டா� ேவ6ைம:� 
ஏழா� ேவ6ைம:� ெதா1�� விாி&4� நி�றன. இனி1 �ைற#தா� ம,வினா�, 
வ&தா� சா#தெனாA, ெகாA#தா� சா#த�, வ)ய� சா#தனி�, ஆைட சா#தன4 
என நா�� ேவ6ைம:� இ%ெசா� இ6தியி ெறாக� ெபறா4 விாி&4 
நி�றவா6. ெதாகி ெபா%! ேவ6ப2A1 ெகA�. 
 
     இனி1 �திைர#ேத
 எ�-ழி T�றா� ேவ6ைம ெதா1க4. அ4 விாி: மிட#41, 
�திைரயா P2ட�ப2ட ேத
 எ�6 சில ெசா�ேலாேட விாி&த4. க%�-ேவ) 
எ�ப4� அ4. பிற;� அ�ன. 
------    
 

23232323....         ஆ�ெபய	ஆ�ெபய	ஆ�ெபய	ஆ�ெபய	    
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23.      ஒ�ற�ேப
 ஒ�ற �ைர�பதா� ஆ�ெபய
 
        ெச�றைவதா& த�(த) ேச
தேலா - ெடா�றாத 
        ேவெறா�றி ேச
த� என இர�டா� ேவக�ணா> 
        ஈ6 திாிதB(� c�A. 
 
     எ - �: ஆ�ெபய
 ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ஆ�ெபயராவ4 ஒ�ற� ெபயைர ஒ�ற� இ2A� ெசா�Bம4; அ4தா� 
த�ெனாA ெதாA#த ெபா%�ேம� வ%தB� தன1�  எJவிைய-� இ�லாத 
த�ேம� வ%தB� என இர�டா�, அைவதா� ஈ6 திாி&4 நிக;� ெப6� எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6:  கAவின4 கா> தி�றாைன1 கA#தி�றா� எ�6�, -ளியின4 
பழ� தி�றாைன� -ளி# தி�றா� எ�6� இைவ த�(தேலாA சா
&த ஆ�ெபய
. 
P ந2A வா,�, இைல ந2A வா,� இைவ சிைனயா� ெபய
. நீல� அA#ததைன 
நீல� எ�6�,  சிவ�- அA#ததைன� சிவ�- எ�6�, ஏ6ப2ட இட#ைத ஏ6 
எ�6�, அ� ப2டதைன அ� எ�6�, ெவ!ளாள
 காணியி பிற&ததைன 
ெவ!ளாள
 காணி எ�6�, சா)யனா ெச>ய� ப2டதைன� சா)ய� எ�6�,  
நாழியா� அள1க�ப2டதைன நாழி எ�6�, 4லா#தா� எA1க�ப2டதைன# 4லா� 
எ�6� வ%வன த�(தB1� அைடயா> வ%� ஆ�ெபய
. இனி# ெதா�கா�பிய�, 
அவிநய�, வி�), வாளி எ�பன ஈ6 திாி&4 வ&தன. பிற;� அ�ன. 
 
     'ெச�6' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, இ%ெபயெரா2டா>வ%� 
ஆ�ெபய%� உள. அைவ ெபாெறா�, ெவ!ளாைட, கன7�ைழ எ�பன;  
அ�ெமாழி# ெதாைகயா>1 கா2ட� ப2டனவாயி3�, ஆ�ெபய
#த�ைம1� 
ஈ7��ெப6�. எ�ைன? 
 
      "(த) =6O சிைனயறி கிளவி:O 
      சிைனயி =6 (தலறி கிளவி:O 
      பிற&தவழி1 =றB� ப�-ெகா! ெபய%� 
      இய�ற4 ெமாழிதB� இ%ெபய ெரா2A� 



98 

 

      விைன(த Bைர1�7 கிளவிெயாA ெதாைகஇ 
      யைனய மரபினேவ யா�ெபய
1 கிளவி."           (ெதா�. ேவ. மய.31) 
எ�றாராக)�. 
      
உ+� மயAகிய$ %*�உ+� மயAகிய$ %*�உ+� மயAகிய$ %*�உ+� மயAகிய$ %*�....    
-------- 
 

நா&காவ! விளி மர�நா&காவ! விளி மர�நா&காவ! விளி மர�நா&காவ! விளி மர�    
 

24242424....         விளிேவ*ைமயி& ெபா! இல�கண�விளிேவ*ைமயி& ெபா! இல�கண�விளிேவ*ைமயி& ெபா! இல�கண�விளிேவ*ைமயி& ெபா! இல�கண�    
 
  ஈ6 திாிதB� ஈறய� நீடB� 
    ேவ6 வ%தB ெம>யிய�-� - =6� 
    இர�c6 Tவைக�ேப
 (�னிைல1க� எ�6� 
    திர�Aவிளி ேய�� திற�. (24) 
 
     எ�ப4 8#திர�. இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, விளி மர- எ�3� 
ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ#தைல� 8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, 
விளிேவ6ைமய4 ெபா4 இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: உயி
 இ6தி:� ஒ6 இ6தி:� ஆகிய உய
திைண�ெபய%� 
அஃறிைண�ெபய%�, விர;�ெபய%� (�னிைல1 க� விளிேய� மிட#4 ஈ6 
திாிதB�,  ஈறய� நீடB�, பிாி4 வ& தைடதB�, இய�பாதB� என நா�� 
வைக�பA� எ-6. அைவ ேம ெசா�B4�. 
 

25252525....     இஇஇஇ, , , , ஐஐஐஐ, , , , உஉஉஉ, , , , ஓ எ&'� உயி	ஈ*� ெபய	க�ஓ எ&'� உயி	ஈ*� ெபய	க�ஓ எ&'� உயி	ஈ*� ெபய	க�ஓ எ&'� உயி	ஈ*� ெபய	க�    விளி ஏ�� வைகவிளி ஏ�� வைகவிளி ஏ�� வைகவிளி ஏ�� வைக    
 

  இகரமீ காரமா� ஐஆ>ஆ� ஏஆ� 
    உகரஓ கார உயி
க! - பக
விளிக! 
    அ�ைம இட#4� அளெபைட� ேப
1க�9� 
    உ�ைம இய�பா> உ6�.  (25) 
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     எ  - �: இ, ஐ, உ, ஓ எ�3� நா�� வைக�ப2ட உயிாீ6� ெபய%� விளி 
ஏ�மா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ  - !: இகர ஈ6� ெபய
 ஈகாரமா> விளிேய��;  ஐகார ஈ6�ெபய
 ஆ> 
ஆ> விளிேய��; உகர ஈ6� ெபய%� ஓகார ஈ6� ெபய%� ஏகாரமா> 
விளிேய��, இைவ நா��� அணியாைர1 =;� 
இட#4 இய�பா> விளிேய��. உயிாீ6 அளெபைட� ெபய%� அJவள 
ெபA#தப�ேய விளிேய�� [1]  எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ந�பி ந�a என;�, ந7ைக ந7கா> என;�, ேவ&4 ேவ&ேத 
என;�, ேகா ேகாேவ என;� விளிேயறன. 
 
     இைவ அணியாைர1 =;மிட#4, ந�பி வ%க, ந7ைக வ%க, ேவ&4 வ%க, ேகா 
வ%க எ�6 இய�பா> விளிேயறன. ெதாழீஇஇ [2] எ�3� அளெபைட� ெபய%� 
அளெபA#த ப�ேய இய�பா> விளிேயற4 என1 ெகா!க. பிற;� அ�ன. 
 
------- 
[1].  அளெபைட� ெபய
1 க�9�, உ�ைம இய�பா> உ6�  என இ& 
0லாசிாிய%�,  உயிாீ6 அளெபைட� ெபய%� அளெபA#தப�ேய விளி ஏ��  
என இ&0)� உைரயாசிாிய%� ெபா4வாக1 =றினா
க!. எனி3� ‘ஏபழி1 
ேகாட�' எ�3� உ#தியா�. இ, ஐ, உ, ஓ எ�3� இ& நா�� உயிாீ6� 
ெபய
க.! இகர உயிாீ6� ெபய
1ேக இJவிதி உாியதா� எ�6 ெகா!க; 
எ�ெனனி�, ஆசிாிய
 ெதா�கா�பியனா
. 
    "அளெபைட மி=உ� இகர இ6ெபய
 
    இயைகய ஆ�� ெசயைகய எ�ப"    (ெதா�. விளிமர-. 8.8.) 
என அ&நா�� உயிாீ6! இகர உயிாீ61ேக அJவிதி =6த)� எ�க. 
      ஆசிாிய
 ெதா�கா�பிய%1�� பிகால#4 ேம�றி#த உயி
க.! இகர� 
ஒழி&த மைற உயிாீறி3� இ7ஙன� அளெபைட மி1� இய�பா� ெபய
 
உ�டாயினைமைய ேநா1கி இ&0லாசிாிய%�, இ&0)� உைரயாசிாிய%� 
அ7ஙன� ெபா4வாக1 =றினா
க! எ�னலாகாேதா? எனி� பி�ன
 இகர ஈ6� 
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ெபயர�றி, ேவ6 உயிாீ6� ெபய
 இத� உதாரணமாக1 கா2ட�படாைமயா3� 
இ�8#திர#தி3� அ&நா�� ஈறி�ேம விதி =றி இ%#தலா3� அ7ஙன� 
ெகா!ளலாகா4 எ�க. 
 
[2]. ஈ�A இ4 ‘ெதாழீஇஇ' எ�6 கா2ட�ப2�%1கி�ற4. இஃ4 ஏA 
எ,4ேவாரா� ேந
&த பிைழயா��. ேதாழீஇ, எ�ப4 அளெபைடைய உைடயதா> 
அ4 மி1� இகர இ6தியாகி நி�� ெபயர�6. அ4 ‘ேதாழி' என இய�பினாகிய 
இகர இ6திைய1 ெகா�A நி�� ெபயரா��. ஈ�A1 =ற�ப2ட4  'ஆdஉ', 
‘மகdஉ' எ�பனேபால இயைகஅள ெபைடைய உைடயதா> அ4 மி1� வ%� 
ெபயரா��. அ7ஙனமாகிய ெபய
 ‘ெதாழீஇ' எ�பேதயா�. அதைன# ‘ெதாழீஇயட 
உ�ணா
' என�சி6பOசTல#தி� 38 - ஆ� ெச>:ளி� வ&தி%�பதனா� 
அறிதலா��. இத� அளெபைட மி1� நா�� மா#திைரயா> நி��, ெதாழீஇஇஇ 
என ஐ&4 மா#திைரைய1 ெகா�A நிறB� உ�A. இஃ4 இ7ஙனமாதைல (�- 
கா2�ய ‘அளெபைட மி=உ�' எ�ன� 8#திர#தி�   அளெபைட த�னிய�- 
மா#திைரயி� மி1� நா��� ஐ&4� மா#திைர ெப6 நி�� இகர ஈ6� ெபய
 இ 
ஈ ஆகா4 இய�பா> விளிேய�� ெசயைகைய உைடயவா�  எ�6 =றிய 
ேசனாவைரய
 உைரயினா3�, அளெபைட மி=உ� இகர இ6ெபய
 - அளெபைட 
த� இய�- மா#திைரயி� மி1� நா�� மா#திைர ெப6 நி��. இகர ஈ6� 
ெபய
, இயைகய ஆ�� ெசயைகய எ�ப - இ, ஈ ஆகா4 இய�பா> விளி ஏ�� 
ெசயைகைய உைடய எ�6 =6வ
 ஆசிாிய
  என ந�சினா
1கினிய
 =றிய 
உைரயினா3� அறிக. இ4, ெதாழி� ெச>கி�றவ! எ�3� ெபா%!த%� ெசா� 
எ�ப
 ந�சினா
1கினிய
. ஈ�A1 க)#ெதாைக (�ைல1க) 3- ஆ� ெச>:ளி� 
44-ஆ� அ�யி� வ&4!ள ெதாழீஇஇ எ�பத�, (644-ஆ� ப1க#தி�) ெச�ைன 
பிரeெட�e காேலஜி� தமிD� ப��தரா> இ%&த அன&த ராம>ய
 அவ
க! 
எ,திய அ�1�றி�ைப:�, ேம. �. ேவ9ேகாபால� பி!ைள அவ
க! தா� 
பாிேசாதி#4� பதி�பி#த ந�சினா
1கினிய
 உைரேயாA =�ய ெசா�லதிகார#தி� 
ேமப� 8#திர உைரயி�பி� (135 ஆ� ப1க#தி�) அவ
க! எ,திய 
அ�1�றி�ைப:� ஈ�A ேநா1�க. 
----- 
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      ‘உ�ைம' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய வதனா�, ஐகார ஈ6� ெபய
களி� 
ஆ�ைட எ�3� ெசா� ஈறா� ெபய
க.�, (ைற� ெபய
களி� அ#ைத அ�ைம 
எ�3� ெபய
க.� ஏகார� ெபேற விளிேய�� என1 ெகா!க. அைவ வ%மா6: 
=#தா�ைட =#தா�ேட எ�6�, அ#ைத அ#ேத எ�6�, அ�ைம அ�ேம எ�6� 
விளிேய�� என1 ெகா!க. பிற;� அ�ன. 
----------------   
 

26262626....         னகர ஈ*� ெபய	 விளிேய�� ஆ*னகர ஈ*� ெபய	 விளிேய�� ஆ*னகர ஈ*� ெபய	 விளிேய�� ஆ*னகர ஈ*� ெபய	 விளிேய�� ஆ*    
 
  அ�இ6தி ஆவா�� அ�ைம1 ககரமா� 
    இ�3 (ைற�ெபயேர� ஏஆ�� - (�னிய�பா� 
    ஆ3� அளெபைட:� ஆ� ஈ6� ப�-ெதாழி� 
    மா�விழி ஆ>ஆ> வ%�. (26) 
 
              எ - �: ஒறீ6� ெபய
க.!, னகர ஈ6� ெபய
 விளிேய�மா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !:  அ� இ6தி� ெபய
 ஆ ஆ> விளிேய��;  அைவ அணியாைர1 
=;மிட#4 அகரமா> விளிேய��; அைவ (ைற�ெபயராயி� ஏகார� ெப6 
விளிேய��; ஆ� ஈ6� ெபய
 இய�பா> விளிேய��; அளெபைட�ெபய
 
அளெபA#தப�ேய இய�பா> விளிேய��; ஆ� ஈ6� ப�-� ெபய%� ெதாழி 
ெபய%� ஆ>ஆ> விளிேய�� எ-6. 
 
     அைவ வ%மா6: சா#த� சா#தா எ�6�, ெகாற� ெகாறா எ�6� அ� இ6தி 
ஆஆ> விளிேயற4. சா#த, ெகாற எ�6 அணியாைர1 =;மிட#4 அகரமா> 
விளிேயற4. மக�, ம%மக� எ�3� (ைற�ெபய
 மகேன, ம%மகேன என ஏகார� 
ெப6 விளிேயறன. ேசரமா�, மைலயமா� எ�3� ஆ� ஈ6� ெபய
க! 
இய�பா> நி�6 விளிேயறன. அழாஅ� -ழாஅ� எ�3� அளெபைட� ெபய
க! 
இய�பா> நி�6 விளிேயறன. காியா�, ெச>யா� எ�3� ஆ� ஈ6� ப�-� 
ெபய
 காியா>, ெச>யா> என ஆ>ஆ> விளிேயறன. உ�டா�, தி�றா� எ�3� 
ஆ� ஈ6# ெதாழிெபய
 உ�டா>, தி�றா> என ஆ>ஆ> விளிேயறன. 
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      ‘ஒ�றின (�#த� த�னின (�#த�' எ�பதனா�, அ� எ�3� இ6தி:� 
ஆ>ஆ> விளிேய��. ப�பி3� ெதாழி)3� காிய� - காியா>, உைடய� - 
உைடயா> என வ%�. 
 
      ‘(�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, இர�A �றிகீD வ%� அ� ஈ6� 
ெபய
க! விளிேய�மிட#4 ஏகார� ெப6 விளிேய�� எ�றவா6. அைவ 
வ%மா6: அய�-அயேன, சிவ�-சிவேன, நள�-நளேன, தர�-தரேன, பர�-பரேன 
என விளிேயறன. 
 
      மக�-மகேன எ�6 விளிேய� (�ேவ இவறி�� அைமயாேதா எனி�, 
அைமயா4; அ4 (ைற�ெபய
 ஆதலா3�, (ைற�ெபய
 இர�A �றிகீழ�ல4 
வாரா4 எ�3� யா�-ற; இ�ைமயா3� ஈ�A� ெசா�லேவ��6. பிற;� 
அ�ன.                              
 ----------------   
       

27272727....         ரகர ஈ*� ெபய	 விளிஏ�� வைகரகர ஈ*� ெபய	 விளிஏ�� வைகரகர ஈ*� ெபய	 விளிஏ�� வைகரகர ஈ*� ெபய	 விளிஏ�� வைக    
 
  ஈரா�� அ
ஆ
 இத�ேமB� ஏகார� 
    ஓேரா விட#4ளதா� ஓ7களபர� - ேப
க! 
    இய�பா� விளிேயலா எJ�6� ேப%� 
    -ய�ேபாB7 =&தலா> ேபா6. (27) 
 
     எ - �:   ரகார�6� ெபய
 விளிேய�மா6�, விளிேயலா� ெபய%� 
உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !:  அ
 ஆ
 எ�3� ெபய
க! ஈரா> விளிேய��; அவ62 சிலெசா� 
ஈேராA ஏகார� ெப6 விளிேய��; ரகார ஈ6 அளெபைட�ெபய
க! இய�பா> 
விளிேய��. ெசா�ல�ப2ட எJ�6� ெபய
களி3� விளிேயலாதன;� உள எ-
6. 
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     அைவ வ%மா6: அ&தண
 - அ&தணீ
 எ�6�, �றவ
 - �ற�
 எ�6� அ
 ஈரா> 
விளிேயற4. சா�றா
 - சா�றீ
 எ�6�, T#தா
 - T#தீ
 எ�6�, ெபாியா
 - 
ெபாிX
 எ�6�, ஆ
 ஈரா> விளிேயற4. ெச2�யா
 - ெச2�Xேர எ�6�, 
கணியா
 - கணிXேர எ�6� ஈேராA ஏகார� ெப6 விளிேயறன. 
 
      ‘ஓ7�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ப�-� ெதாழிB� ஆ
 ஈறாயி�, 
ஈேராA ஏகார� ெப6 விளிேய�� என1 ெகா!க. காியா
 - காிXேர, உ�டா
 - 
உ�cேர என� ப�-� ெதாழிB� ஈேராA ஏகார� ெப6 விளிேயறன. 
      
         மகாஅ
, சிறாஅ
 எ�பன அளெபA#தப�ேய இய�பா> விளிேயறன. பிற;� 
அ�ன.  
 
     தா�, அவ�, இவ�, உவ�, யா�, எவ�, யாவ�, என;�; அவ
, இவ
, உவ
, 
எவ
, யாவ
 என;�;  அவ!, இவ!, உவ!, எவ!, யாவ! என;�; நீ, நீ
, என;� 
இைவ விளிேயலாத ெபய
 எ�றறிக. பிற;� அ�ன. 
 ---------------     
 

28282828....     லகர ளகர ஈ*� ெபய	க� விளி ஏ�� வைகலகர ளகர ஈ*� ெபய	க� விளி ஏ�� வைகலகர ளகர ஈ*� ெபய	க� விளி ஏ�� வைகலகர ளகர ஈ*� ெபய	க� விளி ஏ�� வைக    
  
  ஈறய� நீA� லள1க!தா� ஏகார� 
    ேதா6 (ைற�ெபய
க! 4�37கா� - ஆற 
    அய�ெந�தா� ேப%� அளெபைடயா� ேப%� 
    இய�பா� விளி1� மிட#4. (28) 
 
      எ - �: லகார�6� ெபய%�, ளகார�6� ெபய%� விளிேய�மா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: லகார ஈ6�, ளகார ஈ6� விளிேய�மிட#4 ஈ6 எ,#தி� அய� 
எ,#தாகிய �6யி
 ெந2Aயிரா> விளிேய��; அைவ (ைற�ெபயராயி� ஏகார� 
ெப6 விளிேய��; (�ேப அய� ெந�தா� ெபயராயி� இய�பா> விளிேய��; 
அளெபைட� ெபயராயி� அளெபA#தப�ேய இய�பா> நி�6 விளிேய�� எ-6. 
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      அைவ வ%மா6: �ாிசி�-�ாிசீ�, ேதா�ற�-ேதா�றா�, ம1க!- ம1கா! என 
ஈறய� நீ�A விளிேயறன. மக!-மகேள, ம%மக!- ம%மகேள என (ைற�ெபய
 
ஏகார� ெப6 விளிேயறன. தி%மா�, க%மா�, சிறியா!, ெபாியா!  இைவ (�ேப 
அய� ெந�லா> நிறலா�, இய�பா> விளிேயறன. 
 
      4�3� எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�,  ெதாழிB�, ப�-� ளகார 
ஈறாயி�, இய�பா> நி�6 ெவளிேய�� எ�றவா6. அைவயாவன: 
4ைணயி%&தா!, ைவய மள&தா!, ெச>யா!, காியா! எ�பன. அளெபைட� 
ெபய
, 
 
        "மாஅ னிற�ேபால மைழயி%2 ப2டேத 
       ேகாஒ� �ல1ேகாA ெகா�A. " 
என அளெபைட அளெபA#தப�ேய நி�6 விளிேயற4. 
 
       ஆற  எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, உய
திைணயிட#4 யகாரமா> 
விளிேயபன;� உள.  விள7�மணி1ெகாA�Pணா> [1] என விளிேயற4. பிற;� 
அ�ன. 
------ 
[1]. -ற�. ெச. 130. 
"விள7�மணி1 ெகாA�Pணாஅ>  எ�ப4 -றநாF6� பாட�. அஃ4 ஈ�A 
அளெபைட நீ1கி ளகர ெம>X6 யகரெம>X6 ஆத�1 கா2ட�ப2ட4. 
-------  
 

29. 29. 29. 29. விர>�ெபய+� அஃறிைண� ெபய+� விளி ஏ��விர>�ெபய+� அஃறிைண� ெபய+� விளி ஏ��விர>�ெபய+� அஃறிைண� ெபய+� விளி ஏ��விர>�ெபய+� அஃறிைண� ெபய+� விளி ஏ��    வைக,�வைக,�வைக,�வைக,�, , , , ேச4ைம ேச4ைம ேச4ைம ேச4ைம 
விளியி$ @வைக� ெபய+� மா திைரவிளியி$ @வைக� ெபய+� மா திைரவிளியி$ @வைக� ெபய+� மா திைரவிளியி$ @வைக� ெபய+� மா திைர    மி�� வைக,�மி�� வைக,�மி�� வைக,�மி�� வைக,�    

      
   விர;�ேப
 எ�லா� விளி1�7கா� (�ைன 

     மரபிறா� அஃறிைண�ேப
 வ&தா� - மரபி 
     ெகாளவ%ேம கார(� =;7கா ேச>ைம1 
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    களவிற�ப நீ.� அைவ. (29) 
 
     எ - �:  விர;�ெபய%�, அஃறிைண�ெபய%� விளி ஏ�மா6�, T�6வைக� 
ெபய%� ேச>ைமவிளி ஏ�மிட#4 மா#திைர மி�� எ�பCஉ� உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !:  எ�லா ஈ6 விர;� ெபய%� விளி ஏ�மிட#4 (�- உய
திைண1�� 
ெசா�னப�ேய விளி ஏ��; அஃறிைண�ெபய
 விளி ஏ�மிட#4 ஏகார(� ெப6 
விளி ஏ��; ‘ஏகார(�' எ�ற உ�ைமயா�, உய
திைண1�� ெசா�னப�ேய விளி 
ஏபன;� உள; உயிாீ6� ெபய%� ஒறீ6� ெபய%� ேச>ைம நில#தாைர1 
=;மிட#4, உயி
 ப�னிர�A மா#திைர:� ஒ6� பதிெனா% மா#திைர:� நீ.� 
என உண
க எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: சா#த�-சா#தா, சா#தி-சா#தீ, த&ைத-த&தா> என விர;� ெபய
 
ேமேல வ&4 விளி ஏறன. ெபா�-ெபா�ேன, கா
-காேர, அணி�-அணிேல, ேத�-
ேதேன என ஏகார� ெப6� அஃறிைண விளி ஏறன. ெத�ற�-ெத�றா�, (�ைல-
(�லா> என அஃறிைண உய
திைண ேபால விளி ஏறன. பிற;� எ�ன.         
                        
விளி மர� %*�விளி மர� %*�விளி மர� %*�விளி மர� %*�    
----- 
 

30.  30.  30.  30.  ஐ<தாவ! ெபய	 மர�ஐ<தாவ! ெபய	 மர�ஐ<தாவ! ெபய	 மர�ஐ<தாவ! ெபய	 மர�    
        
30. ெபய
�ெசா� விைன�ெசா� இைட�ெசா� உாி�ெசா� 
   இயெசா� (தனா��� எ>4� - ெபய
�ெசா� 
   உய
திைண�ேப
 அஃறிைண�ேப
 ஒ�விர; 
   றியB� என;ைர�ப
 ஈ7�.  
 
     எ - �:  இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, ெபய
மர- எ�3� ெபய
#4. 
இJேவா#தி3! இ#தைல� 8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, ெபய
� ெசாகள4 
ப�தி உண
#4த� Yத)6. 
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     இ - !: ெபய
�ெசா�, விைன�ெசா�, இைட�ெசா�, உாி�ெசா� எ�3� 
நா�கிைன:� இயெசா�, திாிெசா�, திைச�ெசா�, வடெசா� எ�3� 
நா�கேனாA� உறழ� பதினாறா�; அைவ, ெபயாியெசா�,  விைனயியெசா�,  
இைடயியெசா�, உாியியெசா� என;�; ெபய
#திாிெசா�, விைன#திாிெசா�, 
இைட#திாிெசா�, உாி#திாிெசா� என;�; ெபய
#திைச�ெசா�, விைன# 
திைச�ெசா�, இைட#திைச�ெசா�, உாி#திைச�ெசா� என;�; ெபய
வடெசா� 
விைனவடெசா�, இைடவடெசா�, உாிவடெசா� என;� வ%�. இவ62 
ெபய
�ெசா� உய
திைண�ெபய
, அஃறிைண�ெபய
, விர;�ெபய
 என T�6 
=றா� எ-6. 
 
எ�ைன? 
 "இயெசா றிாிெசா றிைச�ெசா� வடெசாெல� 
 றைன#ேத ெச>: ளீ2ட� ெசா�ேல"           (ெதா�. எ�. 1) 
      
 "அவ6! 
 இயெசா றாேம 
 ெச&தமிD நில#4 வழ1ெகாA சிவணி# 
 த�ெபா%! வழாைம யிைச1�O ெசா�ேல"             (ெதா�. எ�. 2) 
      
 "ஒ%ெபா%! �றி#த ேவ6ெசா� லாகி:� 
 ேவ6ெபா%! �றி#த ெவா%ெசா� லாகி:� 
 இ%பா ெற�ப திாிெசா கிளவி. "         (ெதா�. எ�. 3) 
      
 "ெச&தமிD ேச
&த ப�னி% நில#4& 
 த7�றி� பினேவ திைசெசா கிளவி"           (ெதா�. எ�. 4) 
      
 "வடெசா கிளவி வடெவ,# ெதாாீஇ 
 எ,#ெதாA -ண
&த ெசா�லா ��ேம"             (ெதா�. எ�. 5) 
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 "சிைத&தன வாி3� இைய&தன வைரயா
"            (ெதா�. எ�. 6) 
 
எ�பனவறா� இயெசா� (த� நா��� ஆமா6 உண
&4 ெகா!க. 
 
      "ெபயெரன� பAபைவ ெதாி:7 காைல 
      உய
திைண1 �ாிைம: மஃறிைண1 �ாிைம:� 
      ஆயி% திைண1�ேமா ர�ன ;ாிைம:� 
      அ�T ;%பின ேதா�ற லாேற"            (ெதா�. ெபய. 6) 
எ�பவாக)�. 
      
--------- 
     ‘ஒ�விர;� ெபய
' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய வதனா�, இைட�ெசா�B� 
உாி�ெசா�B� தனி#4 நடவா, ெபயெராA� விைனெயாA� =� நட1�� எ�றறிக. 
 
      "ெசா�ெலன� பAப ெபயேர விைனெய� 
       றாயிர� ெட�ப வறி&திசி ேனாேர"       (ெதா�. ெபய. 4) 
      
       "இைட�ெசா கிளவி: (ாி�ெசா கிளவி: 
       மவ6வழி ம%7கி ேறா�6 ெம�ப"      (ெதா�. ெபய. 5) 
எ�பவாக)�. 
 
     வரலா6: அ4ம� - இ4 ெபயெராA வ&த இைட�ெசா�. உ6கா� - இ4 
ெபயெராA வ&த உாி�ெசா�. ெகா�ேன வ&தா� - இ4 விைனெயாA வ&த 
இைட�ெசா�.  நாமவ%& 4ைறேபாத�  இ4 விைனெயாA வ&த உாி�ெசா�. இைவ 
ெபயெராA� விைனெயாA� நைடெபறவா6. பிற;� அ�ன.                             
---------------   
 
31.  31.  31.  31.  உய	திைண� ெபய	 ஆமா*உய	திைண� ெபய	 ஆமா*உய	திைண� ெபய	 ஆமா*உய	திைண� ெபய	 ஆமா*    
 
  @2ேட வினாெவா�ேப ப�ேப ெதா� னளர 
    ஒ2A�ேப
 எ�ணியேப
 ஒ�ணில�ேப
 - இ2�ைடயா> 
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    =�யேப
 கால7  �ல&ெதாழி)� ேப
மகdஉ 
    ஆdஉ உய
திைண�ேப
 ஆ�. (31) 
 
     எ - �: உய
திைண�ேப
 ஆமா6ண
#4த� Yத)6. 
        
        இ - !: @2A�ெபய
க.�, வினா�ெபய
க.�, உவைம� ெபய
க.�, 
ப�பி�ெபய
க.� எ�6 இ�ெசா�ல�ப2ட ன ள ர ஈறாகிய ெபய
க.�, 
எ�ணிய ெபய
க.�, நில�ெபய
க.�, =�யெபய
க.�, கால�ெபய
க.�, 
�ல�ெபய
க.�, ெதாழி ெபய
க.�, ஆdஉ, மகdஉ எ�3� ெபய
க.� 
உய
திைண� ெபயரா� எ-6. 
 
     அைவ வ%மா6: அவ�, அவ!, அவ
, இவ�, இவ!, இவ
, உவ�, உவ!, உவ
 
என இைவ @2A�ெபய
. 
 
     எவ�, எவ!, எவ
, யாவ�, யாவ
 என இைவ வினா�ெபய
. 
 
     ெபா�னனா�, ெபா�னனா!, ெபா�னனா
 என இைவ உவைம�ெபய
. 
 
     காியா�, காியா!, காியா
, ெந�யா�, ெந�யா!, ெந�யா
 என இைவ 
ப�-�ெபய
. 
 
     இைவ ன, ள, ர ஈறாகிய நா�� வைக� ெபய%ெமன1 ெகா!க. 
 
     இனி எ�ணிய ெபய
 - ஒ%வ
, இ%வ
, Tவ
, நா�வ
 என இைவ 
(தலானைவ.  
 
    அ�ப
கிழா�, வ�ல7கிழா� என இைவ நில�ெபய
. 
 
    அைவயக#தா
, அ#திேகாச#தா
, மணி1கிராம#தா
 என இைவ =�யெபய
. 
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    மக#தா�, மக#தா!, மக#தா
, நாலா�ைடயா�, நாலா�ைடயா!, 
நாலா�ைடயா
 என இைவ கால�ெபய
. 
 
    ெச7ேகா�, ெசJவ�ண� என இைவ �ல�ெபய
. 
        
    உ�டா�, உ�டா!, உ�டா
 என இைவ ெதாழிெபய
.  
 
     ஆdஉ மகdஉ எ�பன உய
திைண�பட
1ைக� ெபய
 என  அறிக.                                                     
---------------  
 
32.   32.   32.   32.   இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
        
  பக% (ைறசிைன� ப�ேலா
ந� T
&த 
    இகரஐ கார இ6தி - இகரமி6O 
    சாதி�ெப� ேப
மா&த
 ம1க.& த�ைம:ட� 
    ஆதி உய
திைண�ேப
 ஆ�. (32) 
 
     எ - �:  உய
திைண� ெபய
 ஒழி; =6தைல உண
#4த� 
Yத)6. 
  
     இ - !: ப�ேலாைர1 �றி்#4வ%� (ைற�ெபய%�, சிைன�ெபய%�, ந�T
&4 
வ%� இகர ஐகார ஈ6�ெபய%�, இகர ஈ6� சாதி� ெப�ெபய%�, மா&த
 ம1க! 
எ�3� ெபய%�, த�ைம� ெபய%�, உய
திைண� ெபயரா� எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: 
      த&ைதய
, தாயா
, இைவ (ைற�ெபய
. 
      ெப%7கால
, ெப%7ைகய
 இைவ சிைன�ெபய
. 
      ந�பி, ந7ைக இைவ ந�T
&4 வ&த இகர ஐகார�ெபய
. 
      பா
�பனி, �ற#தி, மற#தி இைவ இகர ஈ6� சாதி� ெப� ெபய
. 
      மா&த
, ம1க! எ�பன அைவ. 
      யா�, யா�, நா� இைவ த�ைம�ெபய
. 
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      இைவ உய
திைண� ெபயரா� எ�றவா6. 
------------------    
 
33.  33.  33.  33.  அஃறிைண�ேப	 ஆமா*அஃறிைண�ேப	 ஆமா*அஃறிைண�ேப	 ஆமா*அஃறிைண�ேப	 ஆமா*    
 
  ஆதியினி @2டா� உகரஐ கார�ேப
 
     ஓதியஎ� ணி�ேப
 உவைம�ேப
 - தீதிலா� 
     சாதி�ேப
 சா
&த வினாஉ6�பி� ேப
தல#ேதா
 
     ஓதிய அஃறிைண1கா� உ6. (33) 
 
     எ - �:  அஃறிைண�ெபய
 ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !:  @2A (தலாகிய உகர ஐகார ஈ6� ெபய%�, எ�ணி� ெபய%�, 
உவைம� ெபய%�, சாதி� ெபய%�, வினா� ெபய%�, உ6�பி� ெபய%� இைவ 
அஃறிைண�ெபயரா� எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6:  அ4, இ4, உ4, அைவ, இைவ, உைவ, இைவ உகர 
ஐகார ஈ6� @2A�ெபய
. 
 
    ஒ�6, இர�A, T�6 இைவ எ�ணி� ெபய
. 
 
    ெபா�ன�ன4, ெபா�ன�னைவ இைவ உவைம�ெபய
. 
 
    நா>, நாி, -�வா> இைவ சாதி� ெபய
. 
 
    எ4, எைவ, யா4, யாைவ இைவ வினா�ெபய
. 
 
    ெப%7ேகா2ட4, ெப%7ேகா2டைவ இைவ உ6�பி� ெபய
. 
இைவ அஃறிைண� பட
1ைக� ெபயராமா6 அைடேவ க�A ெகா!க.  
------ 
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34.  34.  34.  34.  விர>�ேப	 ஆமா*விர>�ேப	 ஆமா*விர>�ேப	 ஆமா*விர>�ேப	 ஆமா*    
  
  இயேப
 சிைன�ேப
 சிைன(தேப
 எ�6 
          மய1கிலா T�றைன:� ைவ#41 - கயக�ணா> 
          ெப�ணாேன ப�ைம ஒ%ைமெயாA ேப
#4றழ 
          ந�9� விர;�ேப
 ந��. (34) 
 
எ - �:  விர;�ெபய
 ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
இ - !:   ெப�, ஆ�, ப�ைம, ஒ%ைம எ�3� நா�கேனாA� 
இயெபய
, சிைன�ெபய
, சிைன(த ெபய
 எ�3� T�றைன:� 
உறழ� ப�னிர�A� விர;� ெபயரா� எ-6. 
 
வரலா6:  ெப�ைம இயெபய
, ெப�ைம� சிைன�ெபய
, ெப�ைம@2�ய 
சிைன(தெபய
 என;�: ஆ�ைம இயெபய
, ஆ�ைம� சிைன� ெபய
, 
ஆ�ைம @2�ய சிைன(த ெபய
: என;�: ப�ைம யியெபய
, ப�ைம� 
சிைன�ெபய
, ப�ைம @2�ய சிைன(தெபய
 என;�; ஒ%ைம யியெபய
, 
ஒ%ைம� சிைன�ெபய
, ஒ%ைம @2�ய சிைன(தெபய
 என;� இைவ 
ப�னிர�A�விர;�ெபயரா� எ�றவா6. 
 
அைவ வ%மா6: சா#தி - இயெபய
: (ட#தி - சிைன�ெபய
: (ட1ெகாறி - 
சிைன(தெபய
 எ�3� ெப�ைம� ெபய
, வ&தா! எ�6� வ&த4 எ�6மா�. 
எ�ைன? 
 
 "ெப�ைம @2�ய எ�லா� ெபய%� 
 ஒ�ற�� ஒ%#தி1�� ஒ�றிய நிைலேய"      (ெதா�. ெபய. 26)  
எ�றாராக)�. 
 
சா#த� - இயெபய
, (டவ� - சிைன�ெபய
, (ட1 ெகாற� - சிைன(தெபய
 
எ�3� ஆ�ைம� ெபய
, வ&தா� எ�6� வ&த4 எ�6மா�. எ�ைன? 
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 "ஆ�ைம @2�ய எ�லா� ெபய%� 
 ஒ�ற�� ஒ%வ�� ஒ�றிய நிைலேய"       (ெதா�. ெபய. 27) 
எ�றாராக)�. 
 
     யாைன - இயெபய
, ெநA7க,#த� - சிைன�ெபய
, ெநA&தா!யாைன - 
சிைன(தெபய
 எ�3� ப�ைம�ெபய
 வ&தா�, வ&தா!, வ&தன, வ&த4 
எ�6மா�. எ�ைன? 
 
       "ப�ைம @2�ய எ�லா� ெபய%� 
      ஒ�ேற பலேவ ஒ%வ ெர�3� 
      எ�றி� பா� ேமார� னJேவ        (ெதா�. ெபய. 28) 
எ�றாராக)�. 
 
      ேகாைத - இயெபய
, ெசவியி) - சிைன�ெபய
, ெகாA�-றம%தி - 
சிைன(தெபய
 எ�3� ஒ%ைம�ெபய
 வ&தா�, வ&தா!, வ&த4 எ�றா�. 
எ�ைன? 
  
       "ஒ%ைம @2�ய எ�லா� ெபய%� 
      ஒ�ற�� ஒ%வ�� ஒ�றிய நிைலேய  (ெதா�. ெபய. 29) 
எ�றாராக)�.  
 ----------------   
     
35.  35.  35.  35.  இ!இ!இ!இ!>� அ!>� அ!>� அ!>� அ!    
 
  த&ைததா> எ�பன;� சா
&த (ைறைமயா� 
    வ&த மக� மகேளா டா7கைவ: - (&திய 
    தா&தா3 நீநீயி ெர�பன;� தாD�ழலா> 
    ஆ>&த விர;�ேப
 ஆ�. (35) 
 
     எ - �: இ4;� விர;� ெபய
 ஒழி- =6தைல உண
#4த� Yத)6. 
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     இ - !:  த&ைத, தா> எ�பன;�; (ைறைம1க� வ&த மக�, மக! எ�பன;�; 
தா� தா� எ�பன;�; நீ நீயி
 எ�பன;� விர;�ெபயரா� எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6:  த&ைத வ&தா�, த&ைத வ&த4; தா> வ&தா!, தா> வ&த4; 
சா#தி மக� வ&தா�; சா#தி மக� வ&த4; சா#தி மக! வ&தா!; சா#தி மக! வ&த4; 
தா� வ&தா
, தா� வ&தன; தா� வ&தா�, தா� வ&த4 என. எ�ைன? 
 
       "ெப�ைம (ைற�ெபய ரா�ைம (ைற�ெபயெர� 
       றாயிர� ெட�ப (ைற�ெபய
 நிைலேய."  (ெதா�. ெபய. 25) 
 
       "தாெம� கிளவி ப�ைம1 �ாி#ேத        (ெதா�. ெபய. 30) 
       தாென� கிளவி ெயா%ைம1 �ாி#ேத"          (ெதா�. ெபய. 31) 
எ�றாராக)�. 
 
     நீ வ&தா> எ�ப4 ஒ%வைன:�, ஒ%#திைய:�, ஒ�றைன:�; நீயி
 வ&தீ
 
எ�ப4 பலைர:�, பலவைற:� விள1��. எ�ைன?  
  
       "நீயி
 நீெயன வSஉ7 கிளவி 
      பா�ெதாி பிலேவ :ட�ெமாழி� ெபா%ள"       (ெதா�. ெபய. 34) 
       
 "அவ6!, 
       "நீெய� கிளவி ெயா%ைம1 �ாி#ேத       (ெதா�. ெபய. 35) 
 
      "ஏைன1 கிளவி ப�ைம1 �ாி#ேத."           (ெதா�. ெபய. 36) 
      
பிற;� அ�ன, நீ, நீயி
 எ�பன (�னிைலயாக;�, அ�லாதன பட
1ைகயாக;7 
ெகா!க.                              
------------------   
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36.  36.  36.  36.  ெபய	க� திாி<! வ+மா*ெபய	க� திாி<! வ+மா*ெபய	க� திாி<! வ+மா*ெபய	க� திாி<! வ+மா*    
 
  ேபரா� ெபய
ெபய
#4� ேப
#தா� ஒAஓடா� 
     நீரா� நீயி
 எவென�ப - ேதா%7கா� 
     எ�எ�ைன எ�றா�� யா(தேப
 ஆ(தலா� 
     அ�ன ெபா,4ேபா தா�. (36) 
 
     எ - �: பைழயவா> நைடெப6வ%O ெசாகளி றிாி&4 நட�பனவைற 
வ,வ�ல எ�6 அைம#தைல உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ெபய
 எ�3O ெசா� ேப
 எ�6�, ெபய
#4 எ�3O ெசா� ேப
#4 
எ�6�, ஒA எ�3O ெசா� ஓA எ�6�, நீயி
 எ�3O ெசா� நீ
 எ�6�, எவ� 
எ�3O ெசா� எ� எ�6� எ�ைன எ�6�,  ெபா,4 எ�3O ெசா� ேபா4 
எ�6� திாி&தன; யா (த ெபய
 ஆ (தலா:� வ%� எ-6. 
 
     அைவ வ%மா6: யாைன, யா6, யாைம, யாA, யா
, யா
#த� எ�பன யா (த� 
திாி&4 ஆைன, ஆ6, ஆைம, ஆA, ஆ
#த� என ஆ (தலாயின. இைவ வ,வ�ல 
எ�க. பிற;� அ�ன. 
 
     ‘ஓ%�' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய வதனா�, கால7கைள� பறி# திாி&4 வ%O 
ெசாகேள அ�றி# ேதா�6வன;�, ெகAவன;�, இய�பாவன;� உள. 
அைவயாவன: சகர (தலாய ெசாக! (கால#தி�றி� பி�- ேதா�றின; 
அழாஅ�, -ழாஅ�, �யி�, வயி� எ�பன (கால#4 நட&4 இ1கால#41 
ெக2டன. ேசா6, =ைற, பா�, பழ� எ�பன இய�பாயின. நில�, நீ
, தீ, வளி, வா� 
எ�பன;� அ4. பிற;� அ�ன.       
-------------  
 
37.  37.  37.  37.  @வைக� ெபய	��� ஆவேதா	 இல�கண�@வைக� ெபய	��� ஆவேதா	 இல�கண�@வைக� ெபய	��� ஆவேதா	 இல�கண�@வைக� ெபய	��� ஆவேதா	 இல�கண�    
 
  பா7கா
 ெபய
விைன ெகா�ட�றி� பாேறா�றா 
    ஆ7� விர;�ேப
 அஃறிைண�ேப
 - ஓ7கிய 
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    க!ெளாA வ&தா� இ%திைண1�� ப�ைம�பா� 
    ஒ!ளிைழயா> ேதா�றB� உ�A. (37) 
 
     எ - �: T�6 ப�தி� ெபய
1�� ேதா�6வேதா
 இல1கண� உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !: விர;� ெபய%�, அஃறிைண� ெபய%�, ெபயைர:� விைனைய:� 
ெகா�ட�றி� பா� ேதா�றா: அஃறிைண� ெபய
 க!ெளாA வ&தா ப�ைம�பா� 
ேதா�6�; உய
திைண ஒ%ைம� ெபய%� ஒேராவழி1 க!ெளாA வ&தா 
ப�ைம�பா� ேதா�6வன;� உள எ-6. 
 
       அைவ வ%மா6: சா#த� எ�றா� இ�னபா� எ�6 அறியலாகா4; அதைன 
விைன தைல�ெப>4 வ&தா�, வ&த4 எ�றறிக; விைன தைல�ெப>4 அறி&தவா6. 
சா#த� - ஒ%வ�, ஒ�6 என� ெபய
 தைல�ெப>4 அறி&தவா6. இனி, விைன 
தைல�ெப>4� ெபய
 தைல�ெப>4� சா#தி எ�பைத:� இJவ�ணேம 
அறி&4ெகா!க. இைவ விர;�ெபய
. 
 
      இனி�, ப@ எ�றா பா� ேதா�றா4;  அதைன விைன தைல�ெப>4 வ&த4, 
வ&தன என ஒ%ைம ப�ைம யறிக. இனி� ப@ - ஒ�6, பல எ�6 ெபய
 
தைல�ெப>4� அறிக. எ�ைன? 
 
      " திைண:� பாB& ெதாியா நி�6ழி 
      விைன:� ெபய%� ேவ6ைம விள1��" 
எ�றாராக)�. 
 
      ப@1க!, மர7க!, கக! என1 க!ெளாA வ&4 அஃறிைண� ப�ைம�பா� 
ேதா�றின. ஆ�, ெப�, எ�பன உய
திைண, ஒ%ைமேய யாயி3� ஆ�க! 
ெப�க! என உய
திைண� ப�ைமயாயின. பிற;� அ�ன. எ�ைன? 
 
        "க!ெள� னி6தி யி%திைண� ப�ைம:7 
       ெகா!.� பகர வகர( மேற"  
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எ�றாராக)�. 
 
       ேதா�றB� உ�A  எ�ற உ�ைமயா� ேதா�றாைம:�   உ�ேடா? எனி�; 
உ�A. அ4 உய
திைணயிட#4 அ�க!, (னிக!   என1க!ெளாA� வ&4 
உய
திைண ஒ%ைமயாயி6.   
--------------  
 
   
38.  38.  38.  38.  உய	திைண� ெபய	�� ஆவ! ஓ	 இல�கண�உய	திைண� ெபய	�� ஆவ! ஓ	 இல�கண�உய	திைண� ெபய	�� ஆவ! ஓ	 இல�கண�உய	திைண� ெபய	�� ஆவ! ஓ	 இல�கண�    
 
  ஆ>&த உய
திைண�ேப
 ஆஓவாO ெச>:ளிைட 
     ஏ>&தநிகD கால# திய�விைனயா� - வா>&த 
     உய
திைண� பாெலா%ைம ேதா�6�விர ;�ேப
 
     இயB� வழ1கி னிட#4. (38) 
 
     எ - �: உய
திைண� ெபய
1� எ>தியேதா
 இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: உய
திைண� ெபய
 ெச>:ளிட#4 ஆகார� ஓகாரமா> நட1��; 
விர;�ெபய
 நிகDகால#4 விைனயா ெசா�னா ெபா4�ப2A நி�லாேத 
உய
திைண ெயா%ைம ேதா�6வன;� உள எ-6. 
 
     அைவ வ%மா6: வி�லா�, வி�ேலா�, ெதா�யா!, ெதா�ேயா!; சா�றா
, 
சா�ேறா
; என ஆ ஓ ஆனவா6 க�A ெகா!க. எ�ைன? 
 
       "ஆேவா வா�� ெபய%மா %ளேவ 
      யாயிட னறித� ெச>: .!ேள"         (ெதா�. ெபய
. 41) 
 
எ�றாராக)�. 
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       சா#த� உ,�, சா#தி கற1�� எ�றா பாலறிய வாரா; அைவ சா#த� எ,4�, 
வாசி1��; சா#தி சா&தைர1��, P#ெதாA1�� என உய
திைண ெயா%ைம 
ேதா�றினவா6 க�A ெகா!க. 
 
      "நிக_உ நி�ற பா�வைர கிளவியி 
      3ய
திைண ெயா%ைம ேதா�றB (ாி#ேத 
      ய�ன மரபி� விைனவயி னான"          (ெதா�. ெபய
. 19) 
எ�றாராக)�.                        
   
ெபய	 மர� %*�ெபய	 மர� %*�ெபய	 மர� %*�ெபய	 மர� %*�    
 -----  
 

ஆறாவ! விைன மர�ஆறாவ! விைன மர�ஆறாவ! விைன மர�ஆறாவ! விைன மர�    
 
39.  39.  39.  39.  விைன8 ெசா$.& ெபா! இல�கண�விைன8 ெசா$.& ெபா! இல�கண�விைன8 ெசா$.& ெபா! இல�கண�விைன8 ெசா$.& ெபா! இல�கண�    
   
  இற�- நிகDெவதி
வா7 கால7க! ஏ6�  
    �றி�-� உ%ேபற� =டா# - திற#த;மா> 
    (ெற�ச ெம�றிர�டா> Tவைக#தா> T�றிட#4 
    நி�� விைன�ெசாக! ேந
&4.  (39) 
 
     எ�ப4 8#திர�. இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா ெவனி�? விைனமர- எ�3� 
ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ# தைல�8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�; 
விைன�ெசாக.1�� ெபா4 இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
  
      இ - !: இற&த கால�, நிகD கால�, எதி
 கால� எ�3� கால7கைள ஏ6வ%� 
விைன�ெசா�லாகி:�, கால� விள7கா4 நி�� விைன1�றி�-� ெசா�லாகி:� 
உ%ேபலாத த�ைமயவாகி:�, விைன(6� ெசா�B� விைனெய�ச� ெசா�B� 
எ�6 ெசா�ல�ப2ட உய
திைணவிைன:� அஃறிைணவிைன:� 
விர;விைன:மாகி#, த�ைம (�னிைல பட
1ைக எ�3� T�றிட#4� நட1�� 
விைன�ெசா� எ-6. 
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எ�ைன? 
 
       "விைனெயன� பAவ4 ேவ6ைம ெகா!ளா4 
       நிைன:7 காைல1 காலெமாA ேதா�6�"         (ெதா�. விைன. 1) 
 
       "கால& தாேம T�ெறன ெமாழிப"           (ெதா�. விைன. 2)        
 
 "இற�பி னிகDவி ெனதி
வி ென�றா 
       வ�(1 கால(7 �றி�ெபாA7 ெகா!.� 
       ெம>&நிைல :ைடய ேதா�ற லாேற"      (ெதா�. விைன. 3) 
 
        "�றி�பி3� விைனயி3 ெநறி�பட# ேதா�றி1 
       காலெமாA வSஉ� விைன�ெசா� ெல�லா� 
       உய
திைண1 �ாிைம:� அஃறிைண1 �ாிைம:�  
       ஆயி% திைண1�ேமா ர�ன ;ாிைம:� 
       அ�T ;%பின ேதா�ற லாேற"         (ெதா�. விைன. 4) 
எ�றாராக)�, 
 ---------------  
 
40. 40. 40. 40.     
 
  அ� ஆ� எ� ஏ(7 கடதறேம� ஆ7கைண&த 
     உ�(� உள�பா2A# த�ைமயா� - த�ெமாA 
     -�B7 �A46;� எ�ஏ3� ெபாெறா�யா> 
     அ�B� தனி#த�ைம யா�. (40) 
 
     எ-�:  உள�பா2A#த�ைம:�, தனி#த�ைம:� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ-!: அ�, ஆ�, எ�, ஏ� எ�3� இ6தி விைன�ெசா�B�, கடதற1கைள ஊ
&4 
வ&த உ�ைம இ6தியாகிய விைன�ெசா�B�, த�ைன:� பிறைர:� உள�பA1�� 
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உள�பா2A# த�ைம�ெசா�லா�; �A46 எ�3� நா��� இ6தியாகிய 
�றியBகர(�, எ�, ஏ�, அ� எ�பன இ6தியா> வ%� விைன� ெசா�B� 
தனி#த�ைமயா� எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6: அ�: உ�டன�, உ�ணாநி�றன�, உ��வ�; ஆ�: உ�டா�, 
உ�ணாநி�றா�, உ�பா�; எ�; உ�டென�, உ�ணாநி�றென�, உ��ெவ�; 
ஏ�; உ�ேட�. உ�ணாநி�ேற�, உ�ேப� என;�;  உ�ெமாA வSஉ� 
கடதற1க!; உ���, உ�A�, வ%4�, ேச6� என;� வ%வன, த�ைன:� 
(�னி�றாைர:� பட
1ைகயாைர:� உள�பA1�� உள�பா2A# த�ைம என 
அறிக. 
 
    உ��யா�, உ�Aயா�, வ%4யா�, ேச6யா� என;�; எ�: உ�டென�  
உ�ணாநி�றென�,  உ��ெவ� என;�;   ஏ�; உ�ேட�, உ�ணாநி�ேற�, 
உ�ேப� என;�; அ�; உ�ப�, தி�ப� என;� இைவ தனி#த�ைம. 
 
     =6வ� எ�6 தனி#த�ைம ெசா�னா%� உளராேலா ெவனி�; இ1கால#4 
அ�விைன, அ�னா> நட1க;� ெப6�; எ�ைன? 
 
      [1] "அ�விைன அ�ஆ># திாிய;� ெப6ேம " 
உ-�. =6வ� [2] எ�றா
 அ(தசாகர
.       
-------------       
[1]. அ� ஈ6 விைன எதி
கால#தி� மா#திரேம வ%�; அ� ஈ6 விைன 
(1கால#தி3� வ%�; ஆத)�, அதைன அ� ஈறி� திாி- என� 
ஏ-ைடயதாகா4. 
[ 2.] யா�ப%7கல1 காாிைக, தசிற�-� பாயிர�. 1. 
------- 
 
41.   41.   41.   41.   பட	�ைக விைன%*� யா	பட	�ைக விைன%*� யா	பட	�ைக விைன%*� யா	பட	�ைக விைன%*� யா	, , , , ஒ+வ	 எ&'� ெசாக=�ஒ+வ	 எ&'� ெசாக=�ஒ+வ	 எ&'� ெசாக=�ஒ+வ	 எ&'� ெசாக=�    
 
 ஆ7�ைர#த அ�ஆ3� அ!ஆ.� அ
ஆ
ப 
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    பா7�ைடய (�பா பட
1ைகயா� - ேத7�ழலா> 
    யா
எ3Oெசா� (�பா�� எ>4� ஒ%வெர�ப 
    ேதா%� இ%பா �ாி#4. (41) 
 
     எ - �: உய
திைண� பட
1ைக (�பாலாமா6�, யா
 எ�3ம ெசா�B� ஒ%வ
 
எ�3� ெசா�B� நைடெப6மா6� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: (� ெசா�)� ேபா&த அ�, ஆ�, அ!, ஆ!, அ
, ஆ
, ப எ�3� 
ஈ6ைடய விைன�ெசாக! உய
திைண (�பா பட
1ைக1�� அைடேவ உாிய; 
யா
 எ�3� ெசா� அ�(�பா�� உாி#4; ஒ%வ
 எ�3� ெசா� ஒ%வ� ஒ%#தி 
எ�3� இர�A பா�� உாி#4 எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6:  அ�:  உ�டன�, உ�ணாநி�றன�, உ��வ�; ஆ�:  
உ�டா�, உ�ணாநி�றா�, உ�பா�;  காிய�, ெச>ய�, காியா�, ெச>யா� 
என;� அ�3� ஆ3� ஒ%வ� பட
1ைகயாயின. 
   
    இனி, அ!:  உ�டன!, உ�ணாநி�றன!, உ��வ!; ஆ!; உ�டா!, 
உ�ணாநி�றா!, உ�பா!; காிய! ெச>ய!, காியா! ெச>யா!  என;� அ!ஆ! 
ஒ%#தி� பட
1ைகயாயின. 
 
      அ
: உ�டன
, உ�ணாநி�றன
, உ��வ
; ஆ
: உ�டா
, உ�ணா 
நி�றா
, உ�பா
; காிய
 ெச>ய
, காியா
 ெச>யா
; உ�ப தி�ப என அ
 ஆ
 ப 
ப�ேலா
 பட
1ைகயாயின. 
 
     யா
 அவ�? யா
 அவ!? யா
 அவ
? என யா
 எ�3� ெசா� T�6 பா�� 
ஏறவா6 க�Aெகா!க. 
 
       "யாஅ ெர�3� வினாவி� கிளவி 
      அ#திைண ம%7கி� (�பா� (ாி்#ேத"  (ெதா�. விைன. 13) 
எ�றாராக)�. 
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     ஒ%வைன:� ஒ%வ
 வ&தா ெர�ப; ஒ%#திைய:� ஒ%வ
 வ&தா ெர�ப; 
அதனா� ஒ%வ
 எ�ப4 இ%பா�� உாி#தானவா6 க�A ெகா!க. எ�ைன? 
 
       "ஒ%வ ெர�3� ெபய
நிைல1 கிளவி 
       யி%பா� (ாி#ேத ெதாி:7 காைல  
       த�ைம @2� ப�ைம1 ேக��"    (ெதா�. ெபய. 36, 37) 
எ�றாராக)�. 
 
     விைன�ெசா� அதிகார#ேத ெபய
�ெசா� ஆரா>&த4 எ�ைனேயா? எனி�, 
(�பா�� உாிய ெசா�லா>&த அைடேவ இ%பா�� உாியெசா� ஆரா>&தா�; 
அ4 
 
       "ஒ�பி� (�#த ல�ெபா% ளா��"    
எ�3� த&திர;#தியா ெப6� எ�றவா6. 
 
     உய
திைண# த�ைமவிைனைய� ெசா�) (�னிைலவிைனைய� ெசா�லாேத 
பட
1ைகவிைனைய� ெசா�)ய4 எ�ைனேயா? எனி�, அைவ இர�A 
திைண1�� விர;விைன ஆதலா ேபா1கி� ெசா�B4�.       
      
பட
1ைக விைன(6 
--------------  
 
42.  42.  42.  42.      
  ெசா�ன அ ஆவ# 4A6;� அஃறிைணயி� 
    ப�ைம ஒ%ைம� பட
1ைகயா� - பி�ைன 
    எவ�எ� வினாவJ  வி%பா ெபா%2�O 
    சிவ9தலா� ெதா�F ெறளி;. (42) 
 
     எ - �:  உய
திைண#த�ைம:� பட
1ைக:� உண
#தி, அஃறிைண� 
பட
1ைகவிைன உண
#4த� Yத)6. 
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     இ - !: ெசா�ல�ப2ட அ, ஆ, வ இ6தியாகிய விைன�ெசா�B�, 4A6 
இ6தியாகிய விைன�ெசா�B�  அஃறிைண� ப�ைம� பட
1ைக:�, ஒ%ைம� 
பட
1ைக:� ஆ�; எவ� எ�3� ெசா� அJவி%பா�� உாி#4 எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6: அ: உ�டன, உ�ணாநி�றன, உ�பன, காிய, ெச>ய; ஆ: 
உ�ணா, தி�னா; வ: உ��வ, தி��வ என அ, ஆ, வ1க! அஃறிைண� 
பட
1ைக� ப�ைம யாயின. 
 
    4: உ�ட4, உ�ணாநி�ற4, உ�ப4, காி4, ெச>4; 6: =யி6, தாயி6; A: 
��Aக2A, �6&தா2A என# 46A1க! அஃறிைண ஒ%ைம� பட
1ைகயாயின. 
 
    எவ� அ4, எவ� அைவ என எவ� எ�3� வினாஅJவி%பா�� ஏறவா6 
க�Aெகா!க. எ�ைன? 
 
      "அ#திைண ம%7கி னி%பா கிளவி1�� 
     ஒ1� ெம�ப ெவவென� வினாேவ"       (ெதா�. விைன. 22) 
எ�றாராக)�.                               
 
%&னிைல விைன%*%&னிைல விைன%*%&னிைல விைன%*%&னிைல விைன%*    
------------------  
 
43.  43.  43.  43.      
 
  மி�3� இ
ஈ%� விள�-� இ%திைணயி� 
    (�னிைல� ப�ைம1கா ெமா>�ழலா> - ெசா�ன 
    ஒ%ைம1க� (�னிைலயா� இ ஐ ஆ> உ�ேச
 
    ெபா%எ� பன;� -க�. (43) 
 
     எ - �: உய
திைண விைன:� அஃறிைண விைன:� உண
#திய (ைறேய 
விர;விைன உண
#4வா� எA#41 ெகா�டா
; அவ6!, இ�8#திர� 
(�னிைல� ப�ைம:� (�னிைலெயா%ைம:� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
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     இ - !: மி�, இ
, ஈ
, இ6தியா> வ%� விைன� ெசாக! இ%திைண1� 
(�னிைல� ப�ைமயா�; இ, ஐ, ஆ> இ6தியா> வ%� விைன�ெசாக! 
(�னிைல ஒ%ைமயா�:  உ�, ேச
, ெபா% எ�பன;� (�னிைல ஒ%ைமயா� எ-
6. 
 
     அைவ வ%மா6: மி�: உ�மி�, தி�மி� எ�6�; இ
: உ�டனி
, 
உ�ணாநி�றனி
, உ��வி
 எ�6�, ஈ
: உ�c
, உ�ணாநி�றீ
, உ�a
 
உ�6�, மி�, இ
, ஈ
 இ6தியா> வ%� விைன�ெசாக! இர�A திைண1�� 
(�னிைல�ப�ைமயாயினவா6 க�Aெகா!க. இ: உ��, தி�றி, வ%தி, ேசறி 
எ�6�; ஐ: உ�டைன உ�ணாநி�றைன, உ��ைவ எ�6�; ஆ>: உ�டா>, 
உ�ணா நி�றா>, உ�பா> எ�6�; உ�, ேச
, ெபா% எ�6�; இ, ஐ, ஆ>, உ�, 
ேச
, ெபா%  எ�பன இ%திைண1�� (�னிைல ஒ%ைம விர;விைனயாயி6. 
பிற;� அ�ன. 
 
     ‘விள�- மி%திைண' எ�6 மி�#4� ெசா�)ய வதனா�, இ%திைண விைனக.� 
பல ெபா%!க! ஏ6 வ%�; எ�ைன? 
 
        "விைனேய ெச>வ4 ெசய�பA ெபா%ேள  
       நிலேன கால7 க%வி ெய�றா 
       இ�னத கி4பய னாக ெவ�3� 
       அ�ன மரபி� இர�ெடாA& ெதாைகஇ 
       யாெய2 ெட�ப ெதாழி�(த னிைலேய"     (ெதா�. ேவ. மய. 29) 
எ�றா ராக)�. 
 
      வரலா6: வைன&தா� எ�-ழி, வைனதெறாழிB� ெச>வா3� 
ெசய�பAெபா%.� ெச>:மிட(� கால(� க%வி:� இ�னத� எ�6� 
இ�னபய31� எ�6� இJெவ2A� ெபா%.� நைடெபறன. இJ ெவ2� சில 
�ைற&4 வ%வன;� உள. எ�ைன? 
 
       "வழ7கிய� ம%7கி ��6வ ��6�"  (ெதா�. ேவ. மய. 30) 
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எ�றாராக)�, ெகா�யா�6 எ�றா சில �ைற&தன. பிற;� வ&தவழி1 
க�Aெகா!க.                    
------- 
 
44.  44.  44.  44.  விைன எ8ச�விைன எ8ச�விைன எ8ச�விைன எ8ச�    
 
 ெச>4 ெசய�ெச>யா� ெச>யிய   ெச>ெதன� 
          [*] ெச>- ெசயி�ெசய ெக�பன;� - ெமா>�ழலா> 
       பி�(�பா� பா1�� பிற;� விைனெய�ச� 
       ெசா�(� வ�#ேதா
 4ணி;. (44) 
--------  
[*]  ெச>-ெச யி�ெச யிய
ெச ய��  என;� பாட�. 
 
      எ - �: விைனெய�சமாமா6 உண
#4த� Yத)6. (இ4;� விர;விைன 
எ�க.) 
 
           இ - !: ெச>4 எ�6�, ெசய எ�6�, ெச>யா எ�6�, ெச>யிய எ�6�, 
ெச>ெதன எ�6�, ெச>- எ�6�, ெசயி� எ�6�, ெசய� எ�6�, பி� (�பா� 
பா1�  எ�6� வ%வன;�, பிற;� இ%திைண1��  விைனெய�சமா� எ-6. 
 
      ‘4ணி;' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ெச>4 எ�3� விைனெய�ச(� 
ெச>யா எ�3� விைனெய�ச(� ெச>- எ�3� விைனெய�ச(� (த�விைன 
ெகா�ட�றி (�யா; ஏைன ெய�ச7க! விைன(தலா3� வ&திைய:� 
விைனநிைலயா3� (�:� என1 ெகா!க. 
 
    அைவ வ%மா6: ெச>4 எ�3� எ�ச� உ,4 வ&தா�, ெச>யா எ�3� எ�ச� 
உ�ணா வ&தா�, ெச>- எ�3� எ�ச� உ��- வ&தா� இைவ விைன(த� 
ெகா�A வ&தன. 
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    அ�றி:�, இைவ T�6� சிைனவிைன ேதா�றின விட#4� சிைனெயாA 
(�யா4 (தெலாA (�யி3� அைம:�; (தெலாA (�யா4 சிைனெயாA 
(�யி3� அைம:�. 
 
   அைவ: ைகயி6 �D&த4 எ�ப4 ைகயி6 �D&தா� எ�6மா�. ைகயிறா 
�்D&த4 எ�ப4 ைகயிறா �D&தா� எ�6மா�. ைகயி6- �D&த4 எ�ப4 
ைகயி6- �D&தா� எ�6மா�. 
 
   ஏைன எ�ச7க! வ%மா6: மைழ ெப>ெதன அற� ெபற4; இத� விைன(த� 
மைழ எ�க, இ4 விைன(த� ெகா�A (�&த4. மைழ ெப>ெதன உலக� ஆ
#த4; 
இ4 பிறவிைன ெகா�A (�&த4. பிற;� இ�(�; கா2� (�1க. ேத�ன பி� 
ெச�றா�, ேத�ன(� வ&தா�, உ�பா� வ&தா�, உ�பா1� வ&தா� என� 
பி�, (�, பா�, பா1� வ&தவா6. ‘ெச>பா1கறி&4' எ�றா
 பிற%� என1 ெகா!க. 
 
      "ெச>4 ெச>V� ெச>- ெச>ெதன�  
       ெச>யிய
 ெச>யிய ெசயி�ெசய� ெசயெகன 
       அJவைக ெயா�ப4� விைனெயO@ கிளவி"   
 
       "பி�(� கா�கைட வழியிட# ெத�3 
       ம�ன மரபி கால7 க�ணிய 
       ெவ�ன கிளவி: மவறிய� பினேவ"  
 
       "அவ6!, 
       (தனிைல T�6� விைன(த� (�பின"  
 
       "அ�(1 கிளவி:O சிைனவிைன ேதா�றி  
       சிைனெயாA (�யா (தெலாA (�யி3� 
       விைனேயா ரைனய ெவ�மனா
 -லவ
"  
 
       "ஏைன ெய�ச� விைன(த லா3 
       மா�வ& திைய:� விைனநிைல யா3& 
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       தாமிய� ம%7கி� (�: ெம�ப"   (ெதா�. விைன. 31-35) 
 
     [1]ஒ% விைனெய�ச� மெறா% விைனெய�ச7 ெகா�A (�வன;� உள. 
அைவ, ேகாழி =வி� ெபா,4 -ல
&த4 எ�3� ெச>ெத�3� எ�ச� ேகாழி =வ� 
ெபா,4 -ல
&த4 எ�6 ெச> எ�3� எ�சமாக# திாி#4� ெசா�Bக. ஞாயி6 ப2A 
வ&தா� எ�ப4 ஞாயி6 பட வ&தா� எ�6 அறிக. 
 
        "உரகா� யாைன ெயா�#4� ெடOதிய யா"  (�6&. 232) 
ஒ�#4�ண எ�க எ�ப4� அ4. 
 
       "விைனெயO@ கிளவி:� ேவ6ப� �றிய"    (ெதா�. எ�. 61)  
         
பிற;� அ�ன. 
------------ 
[1]. ஒ% விைனெய�ச� மெறா% விைனெய�சமாக# திாி&4 நிறB� உ�A 
எ�ப4 இத� க%#தா� என1 ெகா!க. 
--- 
 
45.  45.  45.  45.      
 ஆற�ேம ெச�B� ெபயெர�ச� அ�ற�ல 
    ேவறி�ைல :�A விய7ேகா.& - ேத6� 
    இடT�ேறா ெட>தி யி%திைணைய� பாB� 
    உடெனா�றி� ேசறB� உ�A. (45) 
 
    எ - �:  இ4;� விர;விைனயாமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
    இ - !:  நில(� ெபா%.� கால(� க%வி:� விைன(தB� விைன:� எ�3� 
ஆறிட#4� நட1��, ெச>:� ெச>த எ�3� ெபயெர�ச� இர�A�. எ�ைன? 
    
      "நில3� ெபா%.7 கால(7 க%வி:� 
      விைன(த கிளவி:� விைன: (ள�பட 
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      வJவ6 ெபா%2� ேமார�ன ;ாிைமய 
      ெச>:O ெச>த ெவ�3O ெசா�ேல"    (ெதா�. விைன. 37) 
எ�றாராக)�. 
 
     அ�6, அ�ல, ேவ6, இ�ைல, உ�A, விய7ேகா! எ�6 ெசா�ல�ப2ட ஆ6� 
த�ைம, (�னிைல, பட
1ைக ெய�3� T�றிட#4� இ%திைண ஐ�பாேலாA்� 
நைடெப6� ெச�B� எ-6. 
 
    அவ6!, ெச>:� எ�3� ெபயெர�ச� வ%மா6: நில� - யா� உ�9� இ�, 
யா�   உ�9� இ�, நா� உ�9� இ�, நீ உ�9� இ�, நீயி
 உ�9� இ�, 
அவ� உ�9� இ�, அவ! உ�9� இ�, அவ
 உ�9� இ�, அஃ4 உ�9� 
இ�, அைவ உ�9� இ� என;�; 
 
    ெபா%! - யா� ெச>:� ெபா%!, யா� ெச>:� ெபா%!, நா� ெச>:� ெபா%!, 
நீ ெச>:� ெபா%!, நீயி
 ெச>:� ெபா%!, அவ� ெச>:� ெபா%!, அவ! 
ெச>:� ெபா%!, அவ
 ெச>:� ெபா%!, அ4 ெச>:� ெபா%!, அைவ ெச>:� 
ெபா%!, என;�: 
  
    கால� - யா� வ%7 காைல, யா� வ%7 காைல, நா� வ%7 காைல, நீ வ%7 
காைல, நீயி
 வ%7 காைல, அவ� வ%7 காைல, அவ! வ%7 காைல,  அவ
 வ%7 
காைல, அ4 வ%7 காைல, அைவ வ%7 காைல என;�; 
 
      க%வி - யா� எறி:7 க�, யா� எறி:7 க�, நா� எறி:7 க�, நீ எறி:7 க�, நீயி
 
எறி:7 க�, அவ� எறி:7 க�, அவ! எறி:7 க�, அவ
 எறி:7 க�, அஃ4 எறி:7 
க�, அைவ எறி:7 க�, என;�; 
 
      விைன (த� - உ�9� யா�, உ�9� யா�, உ�9� நா�, உ�9� நீ, 
உ�9� நீயி
, உ�9� அவ�, உ�9� அவ!, உ�9� அவ
, உ�9� 
அ4, உ�9� அைவ என;�; 
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     விைன - யா� உ�9� ஊ�, யா� உ�9� ஊ�, நா� உ�9� ஊ�, நீ 
உ�9� ஊ�, நீயி
 உ�9� ஊ�, அவ� உ�9� ஊ�, அவ! உ�9� 
ஊ�, அவ
 உ�9� ஊ�, அஃ4 உ�9� ஊ�, அைவ உ�9� ஊ� 
என;� இைவ அ6ப4� ெச>:� எ�3� ெபயெர�ச�. 
 
     இனி�, ெச>த எ�3� ெபயெர�ச� வ%மா6: நில� - யா� உ�ட இ�, யா� 
உ�ட இ�, நா� உ�ட இ�, நீ உ�ட இ�, நீயி
 உ�ட இ�, அவ� உ�ட இ�, 
அவ! உ�ட இ�, அவ
 உ�ட இ�, அஃ4 உ�ட இ�, அைவ உ�ட இ� 
என;�; 
 
     ெபா%! - யா� ெச>த ெபா%!, யா� ெச>த ெபா%!, நா� ெச>த ெபா%!, நீ 
ெச>த ெபா%!, நீயி
 ெச>த ெபா%!, அவ� ெச>த ெபா%!, அவ! ெச>த ெபா%!, 
அவ
 ெச>த ெபா%!, அ4 ெச>த ெபா%!, அைவ ெச>த ெபா%! என;�; 
 
     கால� - யா� வ&த காைல, யா� வ&த காைல, நா� வ&த காைல, நீ வ&த காைல, 
நீயி
 வ&த காைல, அவ� வ&த காைல, அவ! வ&த காைல, அவ
 வ&த காைல, அ4 
வ&த காைல, அைவ வ&த காைல, என;�; 
 
     க%வி - யா� எறி&த க�, யா� எறி&த க�, நா� எறி&த க�, நீ எறி&த க�, நீயி
 
எறி&த க�, அவ� எறி&த க�, அவ
 எறி&த க�, அஃ4 எறி&த க�, அைவ எறி&த க� 
என;�; 
 
    விைன (த� - உ�ட யா�, உ�ட யா�, உ�ட நா�, உ�ட நீ, உ�ட நீயி
, 
உ�ட அவ�, உ�ட அவ!, உ�ட அவ
, உ�ட அ4, உ�ட அைவ என;�; 
 
விைன - யா� உ�ட ஊ�, யா� உ�ட ஊ�, நா� உ�ட ஊ�, நீ உ�ட ஊ�, 
நீயி
 உ�ட ஊ�, அவ� உ�ட ஊ�, அவ! உ�ட ஊ�, அஃ4 உ�ட ஊ�, 
அைவ உ�ட ஊ� என;� இைவ அ6ப4� ெச>த எ�3� ெபயெர�ச�. 
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      இனி விைன1�றி�- வ%மா6: யா� அ�6, யா� அ�6, நா� அ�6, நீ அ�6, 
நீயி
 அ�6, அவ� அ�6, அவ! அ�6, அவ
 அ�6, அஃ4 அ�6, அைவ 
அ�6 என;�; 
 
      யா� அ�ல, யா� அ�ல, நா� அ�ல, நீ அ�ல, நீயி
 அ�ல, அவ� அ�ல, அவ! 
அ�ல, அவ
 அ�ல, அஃ4 அ�ல, அைவ அ�ல, என;�; 
 
      யா� ேவ6, யா� ேவ6, நா� ேவ6, நீ ேவ6, நீயி
 ேவ6, அவ� ேவ6, அவ! 
ேவ6, அவ
 ேவ6, அ4 ேவ6, அைவ ேவ6 என;�; 
 
      யா� இ�ைல, யா� இ�ைல, நா� இ�ைல, நீ இ�ைல, நீயி
 இ�ைல, அவ� 
இ�ைல, அவ! இ�ைல, அவ
 இ�ைல, அஃ4 இ�ைல, அைவ இ�ைல, என;�; 
 
      யா� உ�A, யா� உ�A, நா� உ�A, நீ உ�A, நீயி
 உ�A, அவ� உ�A, 
அவ! உ�A, அவ
 உ�A, அஃ4 உ�A, அைவ உ�A, என;�; 
 
     விய7ேகா! - யா� ெச�க, யா� ெச�க, நா� ெச�க, நீ ெச�க, நீயி
 ெச�க, 
அவ� ெச�க, அவ! ெச�க, அவ
 ெச�க, அ4 ெச�க, அைவ ெச�க, என;� இைவ 
த�ைம (�னிைல பட
1ைக எ�3� T�றிட#4� இ%திைண ஐ�பா)3� 
ெச�றவா6 க�Aெகா!க. 
 
    ‘உடெனா�றி� ேசறB (�A' எ�ற4 எ�ைன? ெச�லாைம:� உ�ேடா? 
எனி�; உ�A. அைவ யாைவேயா? எனி�, நிகDகால#4� ெச>:� எ�3� ெசா� 
[*] ப�ேலா
 பட
1ைகயி3� (�னிலயி3� த�மயி3� ெச�லா; ஒழி&த ஒ%வ� 
ஒ%#தி ஒ�6 பல எ�3� ெபா%!க� ம ெச�B� அ#ண எ�றவா6. எ�ன? 
------ 
[*] ஈ�A  நிகD கால#4� ெச>:� எ�3� ெசா�  எ�ற4 ெச>:� விைன(ைற 
எ�6 ெகா!க. எ�ச7களி� ஈ6க! திைண, பா�, இட7கைள1 கா2Aவன அ�ல; 
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ஆக)�, அைவ யா;� இ%திைண ஐ�பா� Tவிட7க.1�� ெபா4ேவயா� எ�6 
உண
க. ந�F� விைனயிய)� உ!ள  ப�ேலா
 பட
1ைக (�னிைல த�ைமயி 
ெச�லா தா�� ெச>:ெம� (ேற  எ�3� 8#திர#ைத:� ஈ�A ேநா1�க. 
------ 
 
         "ப�ேலா
 பட
1ைக (�னிைல த�ைம 
         யJவயி� T�6 நிக,7 கால#4� 
         ெச>: ெம�37 கிளவிெயாA ெகா!ளா" (ெதா�. விைன. 30) 
எ�பதாக)�              
                    
         அைவ வ%மா6: அவ� உ�9�, அவ! உ�9�, அஃ4 உ�9�, அைவ 
உ�9� என1 ெகா!க. அ�றி அவ
 உ�9�, நீ உ�9�, யா� உ�9� 
எ�றா�, ஆகா4 என1 ெகா!க. பிற;� அ�ன.                
----------------  
 
46.   46.   46.   46.   ெபயெர8ச விைனெய8சAகளி& சிற�பில�கண�ெபயெர8ச விைனெய8சAகளி& சிற�பில�கண�ெபயெர8ச விைனெய8சAகளி& சிற�பில�கண�ெபயெர8ச விைனெய8சAகளி& சிற�பில�கண�    
 
 சா6� ெபய
விைன ெய�ச7க! தா�அA1கி# 
        ேதாற� எதி
ம6#4� ெசா�னாB� - ஏறெபா%! 
        ��றா� சிலெசா� )ைடவ&4 =�:ட� 
        நி�றாத� ெம>&0� ெநறி. (46) 
 
       எ - �: ெபயெர�ச#தி�� விைனெய�ச#தி�� எ>4வேதா
 இல1கண� 
உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: ெபயெர�ச(� விைனெய�ச(� ஒ% ெசா�)�பி� (றாேத பலெசா� 
உட� அA1கி வ&4 (ற;� ெப6�; அைவ இர�A� எதி
 ம6#4� 
ெசா�னாB� ெபயெர�ச(� விைனெய�ச(மா& த�ைம திாியா4 தம1ேகற ெசா� 
இைட வ&4 நிக (�ய;� ெப6� எ-6. 
 
       ‘=�:ட னி�றாத�' எ�பதனா� ெபா%#த(ைடய ெசா� இைடநிக� ெப6�; 
அ�லாதன ெபறா என1 ெகா!க. 
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அைவ வ%மா6: 
          "Tவா (தலா ;லகெமா% T�6 ேம#த# 
          தாவாத வி�ப& தைலயாய4 த�னி ென>தி 
          ேயாவா4 நி�ற�ண# ெதா�ணிதி� ெச�வ ென�ப 
          ேதவாதி ேதவ னவ�ேசவ� ேச
4 ம�ேற."  
                 (சீவக சி&தாமணி, கட;! வாD#4) 
எ�6�, 
 
      ‘-ைரதீரா ம�னா விளைம' [*]எ�6� இைவ ெபயெர�ச� உட� அA1கி வ&4 
(�&தன. 
------- 
[*]  நால�யா
 ெச. 11. 
-------  
 
        "க�Aேக2 A�Aயி
# 4றறி: ைம�-ல3� 
        ஒ�ெடா� க�ேண :ள. "                   (�ற!, 1101) 
என இ4 விைனெய�ச� உடனA1கி வ&4 (�&த4. எ�ைன? 
 
         "விைனெயO@ கிளவி:� ெபயெரO@ கிளவி:� 
        பலபல வA1கி3 (6ெமாழி� ப�ய"  
எ�றாராக)�. 
 
       உ�ணாத சா#த�, உற7காத வி�) என எதி
ம6#த விட#4� ெபயெர�சமா& 
த�ைம திாியாதவா6 க�Aெகா!க. 
 
       உ�ணா4 உற7கினா�, ஓதா4 உண
&தா� எ�பன எதி
 ம6#4� ெசா�ன 
விட#4� விைனெய�சமா& த�ைம திாியாதவா6 அைடேவ க�Aெகா!க. 
 
         "ெபயெரO@ கிளவி:� விைனெயO@ கிளவி:� 
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        எதி
ம6#4 ெமாழியி3� ெபா%ணிைல திாியா"   (ெதா�. விைன. 39) 
   
      இனி, எ�ச7களிைடேய சில ெசா� நி�6 (�:மா6: அAO ெச&ெந ேசா6, 
அ2ட ெச&ெநேசா6; இைவ ெபா%#த(ைடயனவா> வ%தலாேல ெச&ெந� எ�ற 
ெசா� இைடநி�ற ெபயெர�ச�. 
 
          "உ�பி�6 -ைக :�கமாேதா ெகாைக யாேன"  
இ4 ெபா%#த (ைட#தா> வ%தலா ‘-ைக' எ�3� ெசா� இைடநி�ற 
விைனெய�ச�. 
 
           "த#த ெம�செமாA சிவ97 �றி�பி� 
          எ�ெசா� லாயி3� இைடநிைல வைரயா
"  (ெதா�. விைன. 40) 
 
         இனி� ெபா%#த மி�லாதன கைள:மா6: வ�ல� எறி&த நல விள7ேகாச
 
மக� ெப%வ,தி எ�றா� வ�ல� எறித� ெப%வ,திேம ெச�லாைமயி� ந�)ள7 
ேகாசைர இைட நி6வக. பிற;� வ&தவழி1 க�Aெகா!க.         
---------------                              
 
47.  47.  47.  47.  உய	திைண� �றி��விைன%*�க�உய	திைண� �றி��விைன%*�க�உய	திைண� �றி��விைன%*�க�உய	திைண� �றி��விைன%*�க�    
 
 ெந�ய� உைடய� நில#த� இைளஞ� 
       க�ய� மக#த� காிய� - ெதா�யெனன 
       ஒ�9தலா> மைறய;� எ�ணி உய
திைணயி� 
       ந�9� விைன1�றி�- நா2A. (47) 
 
      எ - �:  உய
திைண விைன1�றி�பாமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: அைவ ஆ�பா)� ஒ2�னப�ேய ெப�பா)3�, ப�ைம� பா)3� 
ெசB#த உய
திைண விைன1�றி�பா� எ-6. 
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      அைவ வ%மா6: ெந�ய�, ெந�ய!, ெந�ய
, உைடய�, உைடய!, உைடய
;  
நில#த�, நில#த!, நில#த
;  இைளய�, இைளய!, இைளய
; க�ய�, க�ய!, 
க�ய
; மக#த�, மக#த!, மக#த
; காிய�, காிய!, காிய
; ெதா�ய�, ெதா�ய!, 
ெதா�ய
 எ�பன உய
திைண விைன1�றி�-. பிற;� அ�ன.      
-------------------   
                     
48.  48.  48.  48.  அஃறிைண�அஃறிைண�அஃறிைண�அஃறிைண�    �றி��விைன%*�க��றி��விைன%*�க��றி��விைன%*�க��றி��விைன%*�க�    
 
 காிதாி4 தீ4 க�4 ெந�4 
        ெபாி4ைட#4 ெவ>4 பிறி4 - பாிெத�ப 
        ஆயிழா> ப�ைமயி3O ெச�ல அஃறிைணயி� 
        ேமய விைன1�றி�பா மி்1�. (48) 
 
       எ - �: அஃறிைண விைன1�றி�பாமா6 உண
#4த� Yத)6.  
 
       இ - !: இ� ெசா�ல�ப2டைவ அஃறிைண விைன1�றி�பா�   எ-6. 
 
       அைவ வ%மா6:  காி4, காிய; அாி4, அாிய; தீ4, தீய; க�4, க�ய; ெந�4, 
ெந�ய; ெபாி4, ெபாிய; உைட#4, உைடய; ெவ>4, ெவ>ய; பிறி4, பிற; இைவ:� 
பிற;� அஃறிைண விைன1�றி�பா�.     
--------- 
 
49.  49.  49.  49.  சில விைனெய8சAகளி& %���சில விைனெய8சAகளி& %���சில விைனெய8சAகளி& %���சில விைனெய8சAகளி& %���, , , , சிலெசாக� ெச4,ளி$சிலெசாக� ெச4,ளி$சிலெசாக� ெச4,ளி$சிலெசாக� ெச4,ளி$    ஈ*திாித-�ஈ*திாித-�ஈ*திாித-�ஈ*திாித-�, , , , 
எ�க� ெதாைக ெப*த-�எ�க� ெதாைக ெப*த-�எ�க� ெதாைக ெப*த-�எ�க� ெதாைக ெப*த-�    
 
 ெச�6 (தேலாA ேச%O சிைனவிைன:� 
       அ�றிஆ ஓவாகி ஆ>ஓ> - நி�றன; 
       ெமா>�ழலா> (�னிைல(� ஈ ஏ:� எ�ெதாைக:� 
       எ>47 கட�பா2 �ன. (49) 
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      எ - �: விைன�ெசா� ஒழி;�, எ�ெசா� ஒழி;� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !: ப�ைம� சிைனவிைன சிைனேயாA (�யா4 (தேலாA (�ய;� ெப6�; 
உய
திைண (�பா�� ஈறான ஆ3�, ஆ.�, ஆ%�, விர;விைன1 கீறான ஆ:�, 
இைவ ஓ;� ஓ:� ஆ>வர� ெப6�;  (�னிைல (�ன
 ஈகார ஏகார7க! 
விைன�பA#4� ெசா�B� ெபா,4 இைட�ெசா�லா> நிக;� ெப6�; 
ெசா�ல�ப2ட எ�க! எ�லா� ெதாைக ெப6 (�ய;� ெப6�. எ-6. 
 
     அைவ வ%மா6: க� ெணா&தன, (ைல �7கின என பாலைவ, 
க�ெணா&தா!, (ைல �7கினா! எ�6மா�; T1� ந�6, ெகா�PD ந�6 
எனபாலைவ, T1� ந�ல�, ெகா�PD ந�ல� எ�6மா�. எ�ைன? 
 
             "க�9& ேதா.� (ைல:� பிற;� 
              ப�ைம @2�ய சிைனநிைல1 கிளவி 
              ப�ைம =67 கட�பா �லேவ 
              த�விைன1 கியB ெம,#தல7 கைடேய"    (ெதா�. கிளவி. 62) 
எ�பவாக)�. 
 
       உ�டா�, உ�டா!, உ�டா
, உ�டா> எ�பன உ�ேடா�,  உ�ேடா!, 
உ�ேடா
, உ�ேடா> எ�6மா�; இைவ ெச>:ளிட#த�றி ஆகா எ�றறிக. 
எ�ைன? 
 
               "பாலறி மரபி ன�T �6� 
             ஆேவா வா�O ெச>: .!ேள"  (ெதா�. விைன. 14) 
       "ஆெய� கிளவி: மவெறாA ெகா!.�"   (ெதா�. விைன.15) 
எ�பவாக)�. 
 
      ெச�றீ ெப%மநி றைக1�ந
 யாேர  என� ெச� எ�ப4 ெச�றீ என ஈகார 
இைட�ெசா� மி1க4.  அ2�ேலாைல ெதா2டைன நி�ேம  [*]என நி� எ�ப4 
நி�ேம என ஏகார விைட�ெசா� மி1க4. 
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        "(�னிைல (�ன ாீ: ேம: 
        ம&நிைல மரபி� ெம>V
&4 வ%ேம"    (ெதா�. எ�ச. 55) 
எ�றாராக)�. 
 
எ�ெடாைக ெப6தலாவ4: என எ�6�, எ�6 எ�6�, ஒA எ�6� ெதாைக 
யிAத�. 
 
        "எ�6 ெமன; ெமாA;& ேதா�றி 
       ெயா�6வழி :ைடய ெவ�ணி32 பிாி&ேத"   (ெதா�. இைட. 46) 
 
     அைவ வ%மா6: 
 
          ‘க�ணிைம ைக&ெநா� ெயனேவ' 
இஃ4 என எ�6 ெதாைக ெபற4. 
 
           "��6 =தி
 ப�- ேதாழி 
          விளி யிைச (#4ற ெழ�றிைவ ெய�லா& 
          ெதளிய வ&த ெச&4ைற� ெச&4ைற" 
இஃ4 எ�6 என# ெதாைக ெபற4. 
 
          ‘நிலேன நீேர தீேய வளிேய, 
          யாகா ய#ெதா ைட&4� Pத�' 
இத3! ஒA என# ெதாைக ெபற4. [+]  
 
       இர�A ெபயெர�ச(�, எ2A விைனெய�ச(� ஒழி#4 ஒழி&த விைன�ெசாக! 
எ�லா� விைன(6�ெசா� எ�றறிக. 
 
        விைன(6� ெசாக.� ெபயெர�ச� ெசாக! ேபால� ெபய
ெகா�A 
(�ய;� ெப6�. 
-------- 
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[*]  நறிைண, ெச.300. அ� 12. 
[+]  யா�ப%7கல1 காாிைக 9-ஆ� 8#திர உைரயி� கா2ட�ெபற ேமேகா!.  
 
       வரலா6: உ�டா� சா#த�, சா#த� உ�டா� என�ெபய
 (�3� விைன 
பி�37 ெகா�A (�&தன; (�&தனேவ யாயி3� எ�ச�ெசா�லாகா4 
(6�ெசா�லா�. பாB� திைண:� இட(� கால(� ேதா�றி நிற� அ� 
(6�ெசா�� சிற�-ைட#4. எ�ைன? 
 
 
       "பாB& திைண: மிட#ெதாA விள1�7 
      கால1 கிளவி (ெறன ெமாழிப"  
 
       "இற�பி னிகDவி ெனதி
வி ென�ற 
       சிற�-ைட மரபி ன�(1 கால(& 
       த�ைம (�னிைல பட
1ைக ெய�3 
       ம�T விட#தா� விைனயி37 �றி�பி3 
       ெம>�ைம யா3 மீாிர� டா� 
       மJவா ெற�ப (றிய� ெமாழிேய."       (ெதா�. எ�ச. 31) 
        "எJவயி� விைன: மJவயி னிைல:�"     (ெதா�. எ�ச. 32) 
       "அைவதா�,  
       த#த7 கிளவி யA1�ந வாி3 
       ெம#திற# தா3� ெபய
(� பினேவ"      (ெதா�. எ�ச. 33) 
எ�பவாக)�. 
 
      ‘எ>4�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, விைன�ெசா� உ�ைம ெப6 
வர;� ெப6� எ�றறிக. 
           
      அைவ வ%மா6: அ6#47 �ைற#4O @கி
&4� வகி
&4� எ�றா ேபா�வன 
என1ெகா!க. பிற;� அ�ன.         
 -------------  
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50.  ெசாக! அA1கி வ%மா6 
 
      இைசநிைற நா�� வர�பா� விைரெசா� 
        வைசயிலா T�6 வர�பா - மைசநிைல 
        ஆ>&த ெவா%ெசா� லA1கிர�டா& தா�பிாியா 
        ஏ&திர2ைட� ெசாக! இர2A. (50) 
 
       எ - �: ஒ% ெசா� அA1கி வ%மிட� இைவ எ�ப4 உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: ஒ% ெசா� அA1கி வ%மிட#4 இைச நிைற நா�கள;� அA1கி 
வர�ெப6�; விைரெசா� T�றள;� அA1கி வர�ெப6�. உய
�சி ெசா�Bதலாேல 
இைவயிறி� இழி&4 வர;� ெப6�; அைசநிைல இர�டள;� அA1கி 
வர�ெப6�; இர2ைட� ெசாக! அJவிர2Aத) �ைற#4� ெசா�ல�படா எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: 
 
        "பாAேகா பாAேகா பாAேகா பாAேகா 
        பா� றி%&த -லவி
கா! பாAேகா 
        ஞாயி ெறாளியா� மதிநிழேற ெதா�ைடய
த7 
        ேகா� றி%&த �ைட " 
இ4 நா�� வர�பA1கின இைசநிைற. 
 
        "இைச�பA ெபா%ேள நா��வர� பா��"    (ெதா�. எ�. 27) 
எ�பதாக)�. 
 
        ‘இ4ேவ, சி6-�மாைல சி6-�மாைல' 
என இர�A வர�பA1கி வ&த4. க!ள
 க!ள
 க!ள
! பைட பைட பைட! பா�- 
பா�- பா�-! தீ# தீ# தீ ! என T�6 வர�பA1கி வ&த விைரெசா�. 
 
         ‘விைரெசா� லA1ேக T�6வர� பா��'  (ெதா�. எ�. 28) 
எ�பதாக)�. 
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        க!ள
 க!ள
, பைட பைட, பா�- பா�-, தீ#தீ என;� வ%�. 
 
        அைசநிைலயA1�� ஒ% க2Aைர# ெதாட
பின�ல4 வாரா; க�cேர க�cேர, 
ேக2cேர ேக2cேர, ந�6 ந�6. இைவ இர�� றாD&4 வாரா. 
 
         ‘அைசநிைல யA1ேக இர�Aவர� பா��' 
 
        திAதிெட�ற4, ெமாAெமாெட�ற4, சரசெர�ற4, ெகா6ெகா6#தா
, 
ெமாAெமாA#தா
 இைவ யிர2ைட1 கிளவி. 
 
          "ெகா6ெகா6#தா ெர�ெறா%வ
 =;7கா B!ள& 
          4�4�#4# 4!ளி வி,�"  
என� ெச>:ளிட#4 வ&தவா6. பிற;� அ�ன.         
 
விைனமர� %*�விைனமர� %*�விைனமர� %*�விைனமர� %*�    
------------ 
 
51.  51.  51.  51.  ஏழாவ! இைட8ெசா$ மர�ஏழாவ! இைட8ெசா$ மர�ஏழாவ! இைட8ெசா$ மர�ஏழாவ! இைட8ெசா$ மர�    
 
 சாாிையயா> ஒ�ற� உ%பாத� த7�றி�பி� 
       ேந%� ெபா%ளாத� நி�றைசயா>� - ேபாத� 
       விைன�ெசாகீ றாத� இைசநிைற#4 ேமவ� 
       இைன#ேத இைட�ெசா� அள;. (51) 
 
எ�ப4 8#திர�. இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, இைட�ெசா� மர- 
எ�3� ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ# தைல�8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, 
இைட�ெசாக.1ெக�லா� ெபா4வில1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: இைட�ெசா�லாவன: ெசா -ண%மிட#4� சாாிையயா> நி�6�, 
உ%பா> நி�6�, த#த7 �றி�பி ெபா%! ெச>ய நி�6�, அைச�ெசா�லா> 
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நி�6�, விைன�ெசா� ஈறா> நி�6�, இைசநிைறயா> நி�6� 
நைடெப6வத�ல4 தனி#4 நைடெப6வனவ�ல எ-6. 
 
      சாாிைய யாவன: அ�, அ#4, அ�, அ�, அ1�, இ1�, ெக,, ந�, த�, ஆ�, உ�, 
வ6, ஞா�6, இ�. இ6. எ�. எ�. Y�. த� எ�பன (த)யன. 
 
      உ%பாவன: ஐ, ஒA, �, இ�, அ4, க� எ�பன (தலாயன.  த#த7 �றி�பி 
ெபா%! ெச>வன ேமேல ெசா�B4�. 
 
     அைச�ெசா�லாவன :யா, கா, பிற, பிற1�, அேரா, ேபா, மா4, மியா, இக, ேமா, 
மதி, இ�� சி� எ�பன (தலாயின. 
 
      இனி, விைன�ெசா� ஈறாவன: அ�, ஆ�, அ!, ஆ!, அ
, ஆ
, ப எ�பன 
(தலாயின. 
 
      இைசநிைறயாவன: பாAேகா பாAேகா எ�பன (தலாயின என1 ெகா!க. 
 
       பிற
, இைட�ெசா� வ%�வழி ஏெழ�6 ெசா�ல, இ&0Bைடயா
 ஒ�பி� 
ேபா)ைய நீ1கிய4 எ�ைனேயா எனி�, 
 
        'ஒ�பி� ேபா): ம�ெபா%2 டா��'    (ெதா�. இைட. 30) 
 
எ�றதனா�, அஃ4 அைசநிைல:!ேள யட7�� ஆதலா� இ7�1 ெகா�டதி�ைல. 
------- 
 
52.  52.  52.  52.      
 ெதாிநிைல யா1கO சிற�ெப�ச (ெற� 
        அாிதா ெமதி
மைறேய ையய& - த%(�ைம 
        ேதற� வினாெவ� ெணதி
மைற:& ேதெமாழியா> 
        ஈறிைச: ேமகார ெம�. (52) 
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       எ - �: உ�ைம யிைட�ெசா�B� ஏகார [*] இைட�ெசா�B� ஆமா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: ெதாிநிைலயிட#4�, ஆ1க#திட#4�, சிற�பிட#4�, எ�ச#திட#4�, 
(றிட#4�, எ�ணிட#4�, எதி
மைறயிட#4�, ஐய#திட#4� என 
இJெவ2�ட#4� உ�ைம இைட�ெசா� வ%�. ேதற#தி3�, வினாவி3�, 
எ�ணி3�, எதி
மைறயி3�, ஈறைசயி3� ஏகார இைட�ெசா� வ%� எ-6. 
-------- 
[*] (�ேன ஈ�A ‘எதி
மைற இைட�ெசா�' எ�6 இ%&த4. ஈ�A ஏகார 
இைட�ெசா�)� ேதற (த)ய ெபா%!க.! எதி
மைற� ெபா%.� 
=ற�ெபறி%1கி�றேத அ�றி எதி
மைற இைட�ெசா� என ஒ�6 
=ற�ெபறில4. இ�பிைழ ஏA எ,4ேவாரா� ேந
&ததா��. 
--------- 
அைவ வ%மா6: ந�6� அ�6, தீ4� அ�6 - இ4 ெதாிநிைல:�ைம. ெந�ய3� 
ஆயினா�, வ)ய3� ஆயினா� - இைவ ஆ1க;�ைம. ‘ைக1�மா& ேதவேர 
தி�னி3� ேவ�-' - இஃ4 இழி; சிற�-�ைம. ‘அமிDதி3 மாற வினி4' - இஃ4 
உய
; சிற�-�ைம. எ�ச;�ைம இர�A வைக�பA�. இற&த4 கா2டB� எதிர4 
ேபாறB� என. சா#த3� வ&தா� எ�றா� இவெனா#த பிறெனா%-வைன:� 
விள1கினைமயி� இற&த4 கா2A� எ�ச;�ைம. சா#த3� வ%வ� எ�றா� 
பி�3� ஒ%வ� வ%வ4 கா2Aதலா� எதிர4 ேபாற� எ�3� எ�ச;�ைம. 
‘Tவா(தலா ;லகெமா% T�6�' எ�ப4 (6�ைம. நில3� நீ%� தீ:� வளி:� 
ஆகாய(� எ�பன எ�9�ைம. வ%த�� உாிய� எ�ப4 வாராைம1�� 
உாிய� எ�3� ெபா%! ப2டைமயா� எதி
மைற:�ைம. எ2டா3� ப#தா3� 
உைடய� எ�ப4 4ணியாைம நி�றைமயா� ஐய;�ைம. 
 
      ‘அாிதா ெமதி
மைற' எ�ற விய�பினா�, உ�ைம அைசநிைல யாக;� ெப6�. 
அவ� மிக;� ந�ல�, அற;� தீய�, ‘அவ%!.� ெபா�ேனாைட ந�ெற�றா 
ண�லேள' எ�பன அைசநிைல. பிற;� அ�ன. 
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இனி, ஏகார� வ%மா6: அவேன ெகா�டா� எ�ப4 ேதேறகார�. நீேய 
ெகா�டா> எ�ப4 வினா ஏகார�. நிலேன நீேர தீேய எ�ப4 எ�ேணகார�. 
‘Cறாேத Cரவிட�' - C6 எ�3� ெபா%! ப2டைமயா� எதி
மைற ஏகார�. 
‘அ�யா� ம%2�ய தாD�ழேல' என;�, ‘ஏமா7கதெம� றிைசயாறிைச 
ேபாய4�ேட' என;� இைவ ஈறைச ேயகார�. ேதேறகார#4!ேள 
அட7�மாதலா பிாிநிைல ேயகார� ேவ��றில
 எ�றறிக. இைவ ஏகார 
இைட�ெசா�. 
 
      "ேதற� வினாேவ பிாிநிைல ெய�ேண 
       Xறிைச ெயனைவ& ேதகா ர�ேம"         (ெதா�. இைட. 9) 
-------------  
 
53.  53.  53.  53.  ம&ம&ம&ம&, , , , ெகா&ெகா&ெகா&ெகா&, , , , தி$ எ&'� இைட8ெசாக�தி$ எ&'� இைட8ெசாக�தி$ எ&'� இைட8ெசாக�தி$ எ&'� இைட8ெசாக�    
 
 கா�ட�ம� னா1க7 கழிேவ ெயாழியிைசெகா� 
       னா�டறிகா ல�ெப%ைம ய�சேம - நீ�ட 
       பயனி�ைம தி�ைல ப%வ� விைழ; 
       நயனி ெலாழியிைச: நா2A. (53) 
 
      எ - �: ம�ைன யிைட�ெசா�B�, ெகா�ைனயிைட�ெசா�B�, தி�ைல 
யிைட�ெசா�B� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ம� எ�3� இைட�ெசா� ஆ1க#தி3�, கழிவி3�, ஒழியிைசயி3� 
வ%�; ெகா� எ�3� இைட�ெசா� கால#தி3�, ெப%ைமயி3�, அ�ச#தி3�, 
பயனி�ைமயி3� வ%�; தி� எ�3� இைட�ெசா� ப%வ#தி3�, விைழவி3�, 
ஒழியிைசயி3� வ%� எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ‘ப�AகாAம�' எ�ற4 இ�6 வயலாயி6 எ�3� 
ெபா%!ப2டைமயா� ஆ1க#தி�க� வ&த4. ‘ஈன விழிவினா� வாDேவ�ம�' 
எ�ப4 கழிவி�க� வ&த4. ‘ப�A =ாியேதா
 வா�ம�' எ�ப4 இ�6 (றி&த4 
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எ�6�, இ& நீ
ைம#தாயி6 எ�6� ெபா%!ப2டைமயா� ஒழியிைசயாயி6; 
என இைவ ம�ைன இைட�ெசா�. 
 
        ‘ெகா�வர� வாைட ந�ெறன1 ெகா�ேடேனா? எ�ப4;  க):7 கால� 
அறி&4வ&த வாைட எ�றவா6. இ4 கால#தி� க� வ&த4. ‘ெகா�F
 4Oசி3� 
யா�4O சலேன' எ�ப4 ெப%ைம1க� வ&த4. ‘ெகா�(ைன யிரZ
 ேபால' 
எ�ப4 அ�ச#தி�க� வ&த4. ‘ெகா�ேன வழ7கா�' எ�ப4 பயனி� ைம1க� 
வ&த4. இைவ நா��� ெகா�ைனயிைட�ெசா�. 
 
       ‘ெபறா7 கறிகதி� ல�மவிJZேர' எ�ப4 ெபற ப%வ# தறிக எ�ற4. இ4 
கால�. 
 
         ‘வா
&தில7� ைவெயயி6� சினெமாழி 
         யாிைவைய� ெப6கதி� ல�ம யாேன' 
எ�ப4 விைழவி� க� வ&த4. ‘வ%கதி� ல�மெவO ேசாி ேசர' எ�ப4 வ&தா� 
இ�ன4 ெச>வ� எ�3� ெபா%!ப2டைமயா� ஒழியிைச யாயி6. இைவ 
தி�ைல யிைட�ெசா�. பிற;� அ�ன. 
 
       ‘ஆ�டறி கால�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, தி�ைல இைட�ெசா� 
விைழவி�க� வ%�ெபா,4 த�ைமயி� அ�றி வாரா4 எ�றறிக. எ�ைன? 
 
         "விைழவி� றி�ைல த�னிட# தியB�"   (ெதா�. இைட. 12) 
எ�றா ராக)�.    
-----------------  
 
54.  54.  54.  54.  எனஎனஎனஎன, , , , எ&* எ&'� இைட8ெசாக=� த த�எ&* எ&'� இைட8ெசாக=� த த�எ&* எ&'� இைட8ெசாக=� த த�எ&* எ&'� இைட8ெசாக=� த த�    �றி�பி ெபா+�ப9� �றி�பி ெபா+�ப9� �றி�பி ெபா+�ப9� �றி�பி ெபா+�ப9� 
இைட8ெசாக=�இைட8ெசாக=�இைட8ெசாக=�இைட8ெசாக=�    
 
 விைனெபய%� எ�9� இைச�றி�-� ப�-� 
 எனஎ� றிர�A� இயB� - நிைல:7கா� 
 ம�றெவ3O ெசாேறற& தOச� எளிைமயா� 
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 எ�றா எனாவிர�A� எ�. (54) 
 
        எ - �: என எ�3� இைட�ெசா�B�, எ�6 எ�3� இைட�ெசா�B� ததத7 
�றி�பி ெபா%! ெச>:� இைட�ெசா�B� உண
#4த� Yத)6. 
 
        இ - !: விைனயி3�, ெபயாி3�, எ�ணி3�, இைசயி3�, �றி�பி3�, 
ப�பி3� என எ� இைட�ெசா�B�, எ�6 எ� இைட�ெசா�B� வ%�. ம�ற 
எ�3� ெசா� ேதற#ைத� ெசா�B�. தOச� எ�3� ெசா� எளிைமைய� 
ெசா�B�, எ�றா, எனா எ�3� இர�A� எ�ைண1 கா2A� எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: ெகா!ெளன1 ெகா�டா� எ�ப4 விைன. ஊெரன�பAவ4 
உைறV
 எ�ப4 ெபய
. நிலெனன நீெரன எ�ப4 எ�. ஒ�ெலன ஒ)#த� எ�ப4 
இைச. வி�ெணன விைச#த� எ�ப4 �றி�-. ெவ!ெளன விள
#த� எ�ப4 
ப�-. இைவ என எ�3� இைட�ெசா�. எ�6 எ�பதைன:� இJவாேற எ7�� 
ஒ2�1ெகா!க. ‘வ�ல ம�ற' எ�ப4 ேதற#தி�க� வ&த4. ‘(ர@ெக, தாய# 
தரேச தOச�' [1] எ�ப4 எளிைம1க� வ&த4. 
---------- 
[1]. -ற�. 73. 
------- 
 
             "ஈேனாேர தOச மி%பிற�பி ேனா
ெவ�ளி� 
            வாேனா
1�� வாDத லாி4"  
எ�ப4 ம4. 
 
              "ம�றெவ� கிளவி ேதறO ெச>:�  
              தOச1 கிளவி ெய�ைம� ெபா%2ேட"   (ெதா�. இைட. 17, 18) 
 
           " உயிேர ெம>ேய :யி
ெம> ெய�றா 
             �றிேல ெந�ேல யளெபைட ெய�றா 
             வ�ைம ெம�ைம யிைடைம ெய�றா 
             சா
பி ேறா�6& த�ைமய ெவ�றா"      (யா�. வி%#. 2) 
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என எ�றா வ&தவா6. 
 
                "பி�சா ரய�-ைட ேதவைக ெயனா 
               (�னிைட கைடதைல வலமிட ெமனா"  
என எனா வ&தவா6. 
------------------  
 
55.  55.  55.  55.  ஓகார இைட8ெசா$-� ஓகார இைட8ெசா$-� ஓகார இைட8ெசா$-� ஓகார இைட8ெசா$-� இDவிய-��� �றனைட,�இDவிய-��� �றனைட,�இDவிய-��� �றனைட,�இDவிய-��� �றனைட,�    
 
 சிற�-� வினா;& ெதாிநிைல: ெம�9� 
         உற�பி� எதி
மைறயி ேனாA� - ெவ6#த 
         ஒழியிைச:� ஈறைச:� ஓகாரO ெசா�லா 
         ஒழிெபா%.O சா
#தி உண
. (55) 
 
        எ - �: ஓகார விைட�ெசா�லா மா6�, இJேவா#41�� -றனைட ஆமா6� 
உண
#4த� Yத)6. 
 
   இ - !:  சிற�பி3�, வினாவி3�, ெதாிநிைலயி3�, எ�ணி3�, எதி
மைறயி3�, 
ஒழியிைசயி3�, ஈறைசயி3�  ஓகார� வ%�. இJேவா#தி� (�யாதன (�- 
ெசா�ன ப�திகளி சா
#தி உண
க  எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: 
 
             "ஓஒ வினிேத ெயம1கி&ேநா> ெச>தக� 
            டாஅ மிதப2ட4."  
இ4 சிற�- ஓகார�. எ�ைன ! 
 
           "ெதளிவி ேன:O சிற�பி ேனா; 
          மளவி ெனA#த விைசய ெவ�ப"      (ெதா�. இைட. 13) 
எ�றாராக)�. அவேனா, வ�லேனா எ�ப4 வினா ஓகார�. ந�ேறா அ�6, தீேதா 
அ�6 எ�ப4 ெதாிநிைல ஓகார�. 
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 "(#தென� ேகா(த� T
#திெய� ேகாசக T�றி31�� 
 அ#தென� ேகாெவ�ைன ஆளிெய� ேகாவ� ேய3ைடய 
 சி#தென� ேகாப#த
 ெச�வெம� ேகாெவ�6& ேத>ெவா�றி�லா  
 நி#தென� ேகாபி�� நீழ)� ேகாைவ நிர&தரேம"  
                       (தி%0ற&தாதி, 31) 
 
எ�றா
 அவிேராதி யாDவா
. இஃ4 எ� ஓகார�. யாேனா ெகா�ேட� எ�ப4 
நீய�ேறா எ�6 ெபா%!ப2டைமயா� எதி
மைற ஓகார�. ெகாளேலா ெகா�டா� 
எ�ப4 ெகா�A>ய� ேபாகா� எ�3� ெபா%!ப2டைமயா� ஒழியிைச ஓகார�. 
‘அ�ெபா% ளி�ைம: ம6ைம:� பைகயாவ தறியாேயா' இஃ4 ஈறைச ஓகார�. 
 
-றனைடயினா� 
 
         "மியாஇக ேமாமதி இ�Oசி� ென�3 
        மாவயி னா6 (�னிைல யைச�ெசா�"  
எ�பன;7 ெகா!க. பிற;� வ&தவழி1 க�Aெகா!க. அவ62 சில வ%மா6: 
ேக�மியா, ெச�மியா எ�பன மியா எ�3� இைட�ெசா�. ‘த�Aைற Vரயா7 
க��க' எ�ப4 இக எ�3� இைட�ெசா�. ‘க�ட4 ெமாழிேமா?' எ�ப4 ேமா 
எ�3� இைட�ெசா�. ‘ெச�மதி ெப%ம' எ�ப4 மதி எ�3� இைட�ெசா�. 
க���� யா� எ�ப4 இ�� எ�3� இைட� ெசா�. ‘கா�-� P��சி கைட:� 
ேபாக�' எ�ப4 சி� எ�3� இைட�ெசா�. பிற;� வ&தவழி1 க�A ெகா!க.             
 
இைட8ெசா& மர� %*�இைட8ெசா& மர� %*�இைட8ெசா& மர� %*�இைட8ெசா& மர� %*�....    
----------- 
 

எEடாவ! உாி8ெசா$ மர�எEடாவ! உாி8ெசா$ மர�எEடாவ! உாி8ெசா$ மர�எEடாவ! உாி8ெசா$ மர�    
 
56.  உாி�ெசா�)� ெபா4 இல1கண� 
 
 ஒ�ேப
 விைனேயாA& ேதா�றி உாி�ெசா)ைச 
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       ப�- �றி�பா பர&தியB� - எ�ேச
 
       பலெசா� ெலா%ெபா%2 ேக6ெமா% ெசாறா� 
       பலெபா%2 ேகற;� ப2A. (56) 
 
எ�ப4 8#திர�. இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? ெவனி�, உாி�ெசா� மர- 
எ�3� ெபய
#4. இJேவா#தி3!, இ# தைல�8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, 
உாி�ெசா�� ெபா4இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: உாி�ெசாக! ெபயெராA� விைனெயாA� ேச
&4, இைச:� �றி�-� 
ப�-� பறி� பல ெசா� ஒ%ெபா%2� உாி#தா:� ஒ% ெசா� பல ெபா%2� 
உாி#தா:� நட1�� எ-6.              
---------------  
 
57.  57.  57.  57.      உாி8ெசாகளி& ெபா+� ஆமா*உாி8ெசாகளி& ெபா+� ஆமா*உாி8ெசாகளி& ெபா+� ஆமா*உாி8ெசாகளி& ெபா+� ஆமா*    
 
 க�பைல @�ைம க)அ,7க லா
�பரவ� 
       ந�ெபாA ேம; நைசயா�� - வ�- 
       நிைலஇ�ைம ெபா�ைம நிற�பசைல எ�ப 
       விைலெநாைட வாெளாளியா� ேவ6. (57) 
 
       எ - �:  பலெசா� ஒ% ெபா%�ேம� வ%� உாி�ெசா�B�, பிற;� ஆமா6 
உண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: க�பைல எ�6�, @�ைம எ�6�, க) எ�6�, அ,7க� எ�6�, 
ஆ
�- எ�6� இைவ அரவ� ெபயரா�; ந�-, ேம; இைவ நைசயா��; வ�- 
நிைலயி�ைம யா��; ெபா�ைம எ�ப4 நிற(�, பசைல:� ஆ��; ெநாைட 
விைலயா�; வா! ஒளியா� எ-6. 
 
  வரலா6: ஊ
க�பைல :ைட#4; த!ளாத @�ைம மி��; ம�றா
 க)1க�சி;்  
அ,7க� TC
; ஆ
�-ைட TC
 இைவ அரவ� ெபா%!. 
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          "நய&4 நா�வி2ட ந�ெமாழி ந�பி 
         ேம;வ& ெதா,கின
" 
என இைவ நைச�ெபா%!;  
 
        வ�ப வAக
, வ�ப நாைர எ�பன நிைலயி�ைம; 
 
           ‘பச�பி#4� ெச�றா %ைடையேயா வ�ன 
          நிற#ைதயா aர மல
' 
இ4 பசைல�ெபா%!. 
 
          ‘ம%�- ெநாைடவி� வ)#4 மழகளி ெற>ய'  
எ�ப4 ெநாைட விைலயாயி6. 
 
          ‘வாளா
 மதி(க�' எ�ப4 ஒளியாயி6. 
 
         ‘எ�ப' எ�6 மி�#4�ெசா�)யவதனா�, ேப�, நா�, உ%�, உ2� எ�பன 
அ�ச�ெபா%!; எ�ைன? 
 
         ‘ேபநா (%ெம� வ%உ7 கிளவி 
          யா(ைற T�6 ம�ச� ெபா%ள'        (ெதா�. உாி. 69) 
எ�றாராக)�. அைவ வ%மா6: 
 
           ‘ேபஎ நா6& தாDநீ
� பனி�@ைன' 
எ�6�, 
           ‘நாமேவ றட1ைக ேவ&4'  
எ�6�,  
           ‘தீ#4� (%( ேவேலா�'  
எ�6�,  
           ‘உ2�� -னல7 க%தி' 
எ�6� வ%வன. இைவ அ�ச�ெபா%ள. பிற;� அ�ன.           
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--------------  
 
58.  58.  58.  58.  இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
 
 விைர; விள1க மி�தி சிற�- 
      வைர; -4ைம:ட� =
ைம - -ைரதீ
 
      காி�ைபய7 கா�ப�ச& ேதாறமீ ரா6� 
      ெதாி1கி க��ெசா றிற�. (58) 
----- 
 
      எ - �: ஒ%ெசா பல ெபா%�ேம� வ%� உாி�ெசா� ஆமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
      இ - !: விைர;�, விள1க(�, மி�தி:�, சிற�-�, வைர;�, -4ைம:�, 
=
ைம:�, காி�-�, ஐய(�, கா�-�, அ�ச(� ேதாற(� எ�3� 
இ�ப�னிர�ட� ேமB� க�ெசா� நட1�� எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ‘க�யா
 கBழி நீ&தி' எ�ப4 விைர;. ‘க�ணா� ய�ன 
க�மா
ப�' எ�ப4 விள1க#தி�க� வ&த4. ‘காெலற) க�சிற& 46#4�' 
எ�ப4�, கA&ெதாழி� எ�ப4� மி�தி. க�மல
 எ�ப4 சிற�-. மைன க�&தா� 
எ�ப4 வைர;, ‘க�மல
� பி��' எ�ப4 -4ைம. ‘வா!வா> க�4' எ�ப4 
=
ைம. ‘க�மிள� தி�ற க�லா ம&தி' எ�ப4 காி#தக� வ&த4. 
 
       ‘ேபாறி� அாியைவ ேபாற� கA#தபி� 
       ேற6த� யா
1�� அாி4'             (தி%1�ற!, 693) 
எ�ப4 ஐய#தி�க� வ&த4. க�நக
 எ�ப4 கா�-. கA� பா�- எ�ப4 அ�ச�. 
‘கAO 8! த%�வ�' எ�ப4 ெதளி;. 
------------------   
 
59.  59.  59.  59.  இ!>� அ!      இ!>� அ!      இ!>� அ!      இ!>� அ!          
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 ெவ�ைம வி%�பா� வியலகல மா�மாி 
      ஐ�ைமஎ> யாைம அறியாைம - ெகா�ைம 
      இளைம நளிெசாிவா� ஏஏற ம�ல� 
      வளைம வய�வ)யா� வ&4. (59) 
 
     எ - �: இ4;� உாி�ெசாக! ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ெவ�ைம எ�ப4 வி%�ப�. விய� எ�ப4 அகல�. அாி எ�ப4 அழ�. 
எ>யாைம எ�ப4 அறியாைம. ெகா�ைம எ�ப4 இளைம. நளி எ�ப4 ெசறி;. ஏ 
எ�ப4 ஏற�. ம�ல� எ�ப4 வள�. வய� எ�ப4 வ)யா� எ-6. 
 
அைவ வ%மா6: ‘அ�நில� பர&4 (#தணி&த ெவ�(ைல' இ4 வி%�-. 
‘விய�ஞால�' எ�ப4 அகல�. ‘அாிமயி
 (�ைக' எ�ப4 அழ�. ‘எ>யா விளO8�' 
எ�ப4 அறியாைம. ‘ெகா�ைம வ%(ைல' எ�ப4 இளைம. ‘நளியி% (&நீ
' எ�ப4 
ெசறி;. ‘ஏகலA1க#4'  எ�ப4 ஏற�. ஏ1க,#4 எ�றா� எ�ணா�ைப:� 
கா2A�; ஏற� உைட# தாத�. ‘ம�ல� மாஞால�' இ4 வள�. வய�-) எ�ப4 
வ)யா� என1 ெகா!க. 
 
      ‘வ&4' எ�6 மி�#4� ெசா�)வதனா�, ெநாசி;, Yைழ;, Yண7�� 
Y�ைமயா�. 
 
      ‘ெநாசி; Yண7� Yைழ; Y�ைம'         (ெதா�. உாி. 78) 
எ�றாராக)�. அைவ வ%மா6: ‘ெநாசிபA ம%7�� எ�6�, ‘Yைழம%7��' 
எ�6�, ‘Yண7கிய ேக!விய
' எ�6� இைவ Y�ைம� ெபா%ளா> வ&தன. 
பிற;� அ�ன.         
-------------------  
 
60.  60.  60.  60.  இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
 
 -ைரஉய
 பா�� -னிறீ� றணிைம 
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       விைரவா7 கதD;� 4ைன;� - �ைரெயா)யாO 
       ெசா�B7 கம(& 4வ�6� நிைறவா�� 
       எ�B� விள1க� என�. (60) 
 
      எ - �: இ4;� உாி�ெசா� ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: -ைர உய
;; -னி6 ஈ�றணிைம; 4ைன;� கதD;� விைர;; �ைர ஒ); 
கம(� 4வ�6� நிைற;;  எ� விள1க� எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6: ‘-ைரய ம�ற -ைரேயா
 ேக�ைம' இஃ4 உய
�சி. 
‘-னி்6நா> �ைர1�� -�ெல ன2��' எ�ப4�, ‘-னிறா பா>&த' எ�ப4� 
ஈ�றணிைம. ‘4ைன-ன ெல1காி ெறா1�ட� �ழீஇ' எ�ப4�, ‘கதDபாி 
ெநA&ேத
' எ�ப4� விைர;. ‘�ைரகட�' எ�ப4 ஒ). ‘கமO8� மாமைழ' 
எ�ப4�, ‘ஆாிய
 4வ�றிய ேபாிைச TC
' எ�ப4� நிைற;. ‘எ�வைள' எ�ப4 
விள1க�. 
 
       ‘ெசா�B�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, தட;� கய;� நளி:� 
ெப%ைமைய1 கா2A�; எ�ைன?  
 
        ‘தட;7 கய; நளி:� ெப%ைம'           (ெதா�. உாி. 24) 
எ�றாராக)�. 
 
       அைவ வ%மா6: தட&ேதா! எ�ப4�, கயவா ெய%ைம எ�ப4�, நளிமைல 
நாடா� எ�ப4� இ� T�6� ெப%ைம. 
 
        ‘அவ6! 
        தடெவ� கிளவி ேகா2ட(O ெச>:�'    (ெதா�. உாி. 25) 
எ�றாராக)�, 
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               அ4 ‘தட&தா ணாைர' ‘தடம%� ெப%ைம' ‘தட7ேகா2 �யாD' என1 ேகா2ட 
(ண
#4மா6 க�Aெகா!க. 
 
        ‘கயெவ� கிளவி [*] ெம�ைம:O ெச>:�'  (ெதா�. உாி. 26) 
எ�றாராக)�, 
  
               அ4 ‘கய&தைல1 �ழவி' என ெம�ைம உண
#4மா6 க�Aெகா!க. 
பிற;� அ�ன.                   
-------- 
[*] ‘ெம�ைம:மா��' எ�ப4� பாட�. 
-------- 
 
உாி8ெசா&மர� %*�உாி8ெசா&மர� %*�உாி8ெசா&மர� %*�உாி8ெசா&மர� %*�....    
 -------- 
 

ஒ&பதாவ! எ8ச மர�ஒ&பதாவ! எ8ச மர�ஒ&பதாவ! எ8ச மர�ஒ&பதாவ! எ8ச மர�    
 
61.  61.  61.  61.  ெதாைக8ெசாகளி& இல�கண�ெதாைக8ெசாகளி& இல�கண�ெதாைக8ெசாகளி& இல�கண�ெதாைக8ெசாகளி& இல�கண�    
 
 ேவ6ைம உ�ைம விைனப� -வைம:� 
       ேதாறிய அ�ெமாழி:� ெதா1கவிட# - ேதற 
       இ%ெசா�B� ஒ�றா� இல1கண#தா ப�ெசா� 
       ஒ% ெசா�லா>� ேசறB (�A். (61) 
 
      எ�ப4 8#திர�. இJேவா#4 எ�ன ெபய
#ேதா? எனி�, எ�சமர- எ�3� 
ெபய
#4; இJேவா#தி3!, இ# தைல� 8#திர� எ�3த)ேறா? எனி�, 
ெதாைக�ெசா� எ>தியேதா
 இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ேவ6ைம:�, உ�ைம:�, விைன:�, ப�-�, உவைம:�, 
அ�ெமாழி:�, ெதா1க விட#4 ஒ% ெசாேபால நட1��; பல ெசா�Bட� ெதா1க 
விட#4� ஒ% ெசாேபா� நட1�� எ-6. 
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      அைவ வ%மா6: நில7கட&தா�, ெபாP�, க%�-ேவ), வைர� ழ%வி, 
யாைன1ேகாA, ��ற#41=ைக என ேவ6ைம# ெதாைக அைடேவ 
க�Aெகா!க. உவா�பதினா�� எ�ப4 உ�ைம#ெதாைக; தாD�ழ�, எ�ப4 
விைன#ெதாைக; வ2ட#தA1� எ�ப4 ப�-#ெதாைக; ேவ>#ேதா! எ�ப4 
உவம#ெதாைக; ெபாெற� எ�ப4 அ�ெமாழி#ெதாைக. இைவ இ%ெமாழி =�ன 
ெதாைக. 
 
       ‘-)வி ெக�ைட' எ�ப4� உ�ெமாழி# ெதாைக. இைவ எ�லா� ஒ% 
ெசாேபால ேவ6ைம ஏறB�, பயனிைல ேகாடB� கால� ேதா�றாைம:� 
க�Aெகா!க. எ�ைன? 
 
       "ேவ6ைம# ெதாைகேய :வம# ெதாைகேய 
        விைனயி� ெறாைகேய ப�பி� ெறாைகேய 
        :�ைம# ெதாைகேய ய�ெமாழி# ெதாைகெய�6 
        அJவா ெற�ப ெதாைகெமாழி நிைலேய."   (ெதா�. எ�. 16) 
 
         ‘எ�லா# ெதாைக:� ஒ%ெசா� நைடப'    (ெதா�. எ�. 24) 
எ�றாராக)�.   
-------------------  
 
62.   62.   62.   62.   இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!இ!>� அ!    
 
 உ%-வைம உ�ைம விாியி� அைடேவ 
       உ%-வைம உ�ைம# ெதாைகயா - ெமா%கால& 
       ேதா�றி� விைன#ெதாைகயா� ப�-மி% ேபெரா2A& 
       ேதா�6ேம ப�-# ெதாைக. (62) 
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      எ - �: (�- ெசா�)� ேபா&த ேவ6ைம# ெதாைக1��, உவம# ெதாைக1�� 
உ�ைம# ெதாைக1��, விைன# ெதாைக1��, ப�-# ெதாைக1�� உாியேதா
 
இல1கண� உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: [*] உ%- விாியி� உ%-#ெதாைகயா�; உவைம விாியி� 
உவம#ெதாைகயா�; உ�ைம விாியி� உ�ைம#ெதாைகயா�; கால& ேதா�ற விைன 
விாியி� விைன#ெதாைகயா�; ப�- விாியி ப�-#ெதாைகயா�; 
இ%ெபயெரா2A� ப�-#ெதாைக; இ#ெதாைககைள அைடேவ க�Aெகா!க. 
----- 
[*] ஈ�A விாியி� எ�பத� அ#ெதாட
க!, உ%- (த)யன விாித� இடமா> 
இ%�பி�, எ�ப4 க%#தா� எ�6 ெகா!க. 
------- 
 
    இ%ெபயெரா2டாவன: @ாிைக�ப#திர�, -2டக� -ைடைவ, ேவழ1க%�-, 
ேகழப�றி, ெப%மைல�சில�-, மீமிைச இைவ (தலாக வ%� ப�-#ெதாைக 
எ�றவா6. எ�ைன? 
 
        "ேவ6ைம# ெதாைகேய ேவ6ைம யியல"  
 
        "உவம# ெதாைகேய :வம வியல"  
 
        "விைனயி� ெறா�தி கால# தியB�"  
 
        "வ�ண#தி� வ�வி னளவி @ைவயிென� 
        ற�ன பிற; மத��ண Yத) 
        யி�ன தி4ெவன வSஉ மியைக 
        ெய�ன கிளவி:� ப�பி� ெறாைகேய"  
 
        "இ%ெபய
 பலெபய ரளவி� ெபயேர 
        ெய�ணிய ெபயேர நிைற�ெபய
1 கிளவி 
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        ெய�ணி� ெபயேரா டJவ6 கிளவி:7 
        க�ணிய நிைல#ேத :�ைம# ெதாைகேய"   (ெதா�. எ�ச. 17-21) 
எ�றாராக)�.  
--------------------  
 
63.  63.  63.  63.  அ&ெமாழி ெதாைக,� ெச4,� எ&'�அ&ெமாழி ெதாைக,� ெச4,� எ&'�அ&ெமாழி ெதாைக,� ெச4,� எ&'�அ&ெமாழி ெதாைக,� ெச4,� எ&'�    ெசா$ஈறி& %���ெசா$ஈறி& %���ெசா$ஈறி& %���ெசா$ஈறி& %���    
 
 ஏைன# ெதாைக�ெசாக! ஐ&தி� இ6தி1க� 
    ஆன ெபய
ேதா�றி� அ�ெமாழியா� - மானைனயா>  
    ெச>:ெம3� ேபெர�ச# தீறி�மிைச� சி�Bகர� 
    ெம>ெயாA�ேபா� ஒெறாA�ேபா� ேவ6. (63) 
 
     எ - �: அ�ெமாழி# ெதாைக, விாி:மா6�, ெச>:� எ�3� ெபயெர�ச� 
(�:மா6� உண
#4த� Yத)6. 
 
     இ - !: ேவ6ைம# ெதாைக, உ�ைம#ெதாைக, விைன#ெதாைக, 
ப�-#ெதாைக, உவம#ெதாைக இைவயிறி� இ6தி1க� ேவெறா% ெபய
 
ேதா�ற வ%மாயி� அைவ அ�ெமாழி#ெதாைகயா�. ெச>:� எ�3� 
ெபயெர�ச#4 இ6தியி� உகர� ெகAதB�, உகர (�ெம>:� ெகAதB�, 
இர��ேனாA7 =� இ6தியி� நி�ற ெம>:� ெகAதB� உ�A எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6:  ெபாெறா� எ�ப4, ெபா�னா ெச>த ெதா� ெபாெறா� 
எ�6 கிட&ததாயி3�, இ#ெதா�யிைன:ைடயா! ஒ%#திைய1 க%தலாேல 
ேவ6ைம#ெதாைக�-ற#4� பிற&த அ�ெமாழி#ெதாைக; தகரஞாழ� எ�ப4 
உ�ைமெதாைக� -ற#4� பிற&த அ�ெமாழி#ெதாைக;  திாிதா� எ�ப4 
விைன#ெதாைக� -ற#4� பிற&த அ�ெமாழி#ெதாைக; ெவ!ளாைட எ�ப4 
ப�-#ெதாைக� -ற#4�பிற&த அ�ெமாழி#ெதாைக;  ேவ>#ேதா! எ�ப4 
உவைம#ெதாைக -ற#4� பிற&த அ�ெமாழி#ெதாைக. 
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      இனி# ‘ேதாழி:7 கBDேம' [*] எ�-ழி, உகர7 ெக2ட4. வா�-ரவி எ�ப4 
உகர(� ெம>:� ெக2டன, அறிவா! எ�-ழி உகர(� ெம>:� ஒ6� =ட1 
ெக2டன. எ�ைன? 
 
         "அவ6!, 
         ெச>: ெம�3� ெபயெரO@ கிளவி1� 
         ெம>ெயாA7 ெகAேம X6மிைச :கர 
         மJவிட னறித ெல�மனா
 -லவ
"     (ெதா�. விைன. 41) 
எ�றாராக)�.                              
--------- 
[*] இதி� ‘கBDேம' எ�ப4 ெச>:� எ�3� விைன(6; ெச>:� ெபயெர�ச� 
அ�6. ெதா�கா�பிய#4! பி� கா2ட�பA� 41 ஆ� ெகA�' எ�ேற =ற�ப2ட4. 
அத� விேசட உைரயி� ேசனாவைரய%� ந�சினா
1கினிய%�,  ெச>: ெம�3� 
ெபயெரO@ கிளவி1� ஈ6மிைச :கர� ெம>ெயாA� ெகA�. எனேவ ெச>:� 
எ�3� (6�ெசா� ஈ6மிைச உகர� ெம>ெயாA� ெகA�. ெம> ஒழி#4� 
ெகA� எ�பதா�  எ�6 =றினா
. ஆத)�, இ&0)� உைரயாசிாிய
, ‘ெச>:� 
எ�3� ெபய
 எ�ச#4 இ6தியி� உகர� ெகAதB�' எ�6 உைரயி =றிய4� 
அத�# ேதாழி:� கBDேம' என உதாரண� கா2�ய4� ஏ-ைடயன அ�ல எ�க. 
ந�F� விைனயிய)� ‘ெச>:ெம ென�ச �6யி
ெம> ேசறB�, ெச>:. 
.�(& தாகB (ேற�, உயி%(யி
ெம>: ேமகB (ளேவ' எ�3� 
8#திர#ைத:�, அத� உைரைய:� உதாரண7கைள:� ஈ�A ேநா1�க. 
இ&0)� இ�8#திர#தி� ‘ெச>:ெம3� ெபயெர�ச# தீறி�மிைச� சி�Bகர� 
ெம>ெயாA� ேபா� ஒெறாA� ேபா� ெவ6'  எ�றத�� ெச>:� எ�3� ெபய
 
எ�ச7க! சிலவறி� இ6தி்யி� உ!ள உகர� தா� ஊ
&4!ள ஒெறாA� ெகA�: 
அ7ஙன� தா� ஊ
&4!ள ஒெறாA� ெகAதேல ய�றி ஈறி� உ!ள 
மகரஒெறாA� ெகA� எ�றவா6 என� ெபா%! =றி� பி�, ‘ேவ6' எ�6 மி�#4� 
ெசா�)ய வதனா�, ெச>:� எ�3� (6� ெசா�லாயி� அத� ஈ6 மிைச 
உகர� ெம>ெயாA�, ெம> ஒழி#4� ெகA� எ�6 ெபா%! =6தேல 
ஏ-ைடயதா�� எ�க. ‘அாிவா!' எ�ப4 ெச>:� எ�3� ெபய
 எ�ச#தி� ஈ6 
மிைச உகர� தா� ஊ
&த ெம>:ட3� ம6 மகர ெம>:ட3� ெகAத� 
உதாரணமா�. இதைன விைன#ெதாைக என1 ேகாடேல ேநாிதா� எ�க. 
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------ 
 
64.  64.  64.  64.  ெதாைக8ெசாக� ெபா+�ப9� வைகெதாைக8ெசாக� ெபா+�ப9� வைகெதாைக8ெசாக� ெபா+�ப9� வைகெதாைக8ெசாக� ெபா+�ப9� வைக    
 
 (�ெமாழி:� பி�ெமாழி: T�ட வி%ெமாழி:� 
      அ�ெமாழி:� எ�றிவறி� ஆ�ெபா%!க! - (�ெமாழிதா� 
      கால� இட#தா க%#ெதாAO ேச
#தறித� 
      ேமைலேயா
 க�ட விதி. 
 
     எ - �:  ெசா�ல�ப2ட ெதாைக� ெசாக! ெபா%!பAமா6 உண
#4த� 
Yத)6. 
 
     இ - !: இர�A ெசாக! =�ன ெதாைக1க� (�ெமாழியிேல ெபா%! 
நிபன;�, பி�ெமாழியிேல ெபா%! நிபன;�, இ%ெமாழியி3� ெபா%! 
நிபன;�, இ%ெமாழியி3� ெபா%! அ�றி ேவெறா% ெமாழியிேல ெபா%! 
நிபன;� ஆ�. (�ெமாழிதா� கால(�3� இட(�3� என இர�டா� எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6: அைரமா எ�-ழி, (�ெமாழியிேல ெபா%! நி�ற4;  இஃ4 
இட(�. ேத7கா> எ�-ழி� பி�ெமாழியிேல  ெபா%! நி�ற4;  இ4 கால(�. 
இரா�பக� எ�-ழி இ%ெமாழியி3� ெபா%! நி�ற4. காராைட எ�-ழி ேவெறா% 
ெமாழியிேல ெபா%! நி�ற4. பிற;� அ�ன. எ�ைன? 
 
        "அைவ தா�,  
       (�ெமாழி நிைலயB� பி�ெமாழி நிைலயB 
        மி%ெமாழி ேமB ெமா%7�ட னிைலயB 
        ம�ெமாழி நிைலயா த�ெமாழி நிைலயB 
        ம&நா� ெக�ப ெபா%!நிைல மரேப."    (ெதா�. எ�ச. 23) 
எ�றாராக)�.                                            (4) 
-------------------- 
 
65.  65.  65.  65.  ெதாைக8ெசா$ இைட8ெசாகளி& ஒழி� இல�கண�ெதாைக8ெசா$ இைட8ெசாகளி& ஒழி� இல�கண�ெதாைக8ெசா$ இைட8ெசாகளி& ஒழி� இல�கண�ெதாைக8ெசா$ இைட8ெசாகளி& ஒழி� இல�கண�    
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 உைலவி� உய
திைணேம� உ�ைம# ெதாைகதா� 
       பல
ெசா� நைட#தா>� பயிB� - சிைலYதலா> 
       (6�ைம எ�ச� பAதB(� டாமிைட�ெசா� 
       நிறB(� c6 திாி&4. (65) 
 
      எ - �: ெதாைக� ெசா�)3�, இைட� ெசா�)3� ஒழி -ண
#4த� Yத)6. 
 
       இ - !: ெதாைக�ெசா� ஒ% ெசா�லா> நட1�� எ�றா
 ஆயி3�, 
உய
திைணயிட#4 வ&த உ�ைம# ெதாைக விைன�பA1�மிட#4� பலைர� 
ெசா�B� வாசக#தா ெசா�ல�பA�. (6�ைம எ�ச� ெபா%! ெப6 நட1க;� 
ெப6�. இைட�ெசாக!, ஈ6திாிவன;� உள எ-6. 
 
      வரலா6: கபிலபரண
 வ&தா
 என உ�ைம#ெதாைக பல
ெசா�னைட# 
தானவா6. ஒ%வைன எ� காண�ப#4� தரேவ9� எ�ற விட#4� ப#4& 
தர(�யா4 எ�றா� (6�ைமயா�. அவ6! சில ெகா! எ�3� ெபா%! 
ேதா�6ைகயா� எ�ச;�ைம. ம�ைன, தி�ைல, ெகா�ைன என ஈ6 திாி&4 வ&தன. 
 
      ‘உைலவி�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, உாி�ெசா�B� ஈ6 திாிவன;� 
உள. அைவ - க� எ�ப4 கA�-ன�, கA#தபி� என# திாி&த4; பிற;� அ�ன.   
------------ 
 
    66. 66. 66. 66.     
 இ�னெரன (�ன#தா ெசா�Bத� எ�றெச�ற 
         எ�3� அைவய�றி யி2Aைர#த� - த�விைனயா 
         ெச>ய� பA�ெபா%ைள� ெச>தெதன� ெசா�BதB� 
         எ>த� பA�வழ1கி கீ7�. (66) 
 
         எ - �: வழ1கிட#41காவன சில ஒழி- க�A ஈ7�ண
#4த� Yத)6. 
 
         இ - !: இ#த�ைமய ெர�6 ெசா�றி�பா� அறிய வ%வன;�, 
எ�னாதவைற எ�றன எ�6� ெச�லாதனவைற� ெச�றன எ�6� 
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ெசா�BதB�, சிலரா ெச>ய�ப2ட ெபா%ைள# தா� ெச>த4 ேபால� 
ெசா�BதB� வழ1கி� உாிய எ-6. 
 
    அைவ வ%மா6: ெவ!ேளா1க#தா
 எ�றா� ெவ!ைளேயா1க#தா
 எ�றவா6 
அ�6; கிைள:ைடய
 எ�றவா6. ெசOெசவிய
 எ�றா சிவ&த ெசவிய
 
எ�றவா6 அ�6; ெபா� P�ட ெசவிய
 எ�றவா6. ெச7ைக எ�றா� உபகாி#த 
ைக எ�6�, க%7ைக எ�றா ெகா�6 வா,7 ைக எ�6� ெசா�Bத�; இைவ 
ெசா�றி�பா� அறிய வ%வன. 
 
       =D -!ெள�ற4, ெவயி @!ெள�ற4, நீ
 த�எ�ற4 எ�பன 
எ�னாதவைற எ�றனேபா ெசா�Bத�. 
 
      வழி வ&4 கிட1��, மைலவ&4 கிட1�� எ�பன ெச�லாதனவைற� 
ெச�றனேபா ெசா�Bத�. 
 
      தி�ைண ெம,கி6, ேசாற2ட4, கறி ெபாறி#த4 எ�பன ெச>ய�பA� 
ெபா%ைள� ெச>த4ேபா ெசா�Bத�. 
 
      இைவ வழ1கி� ஆெம�றீ
; ‘க%7ைக1 கானவ� களி6 நிற# த,#த)�' 
எ�6�, ‘ந!ெள� ற�ேற யாம�' எ�6� இைவ (தலாயின எ�லா� 
ெச>:.!.� வ&தனவாேலா? எனி�, அைவ வழ1�� ெசா�லா>� ெச>:.! 
வ&தன என1ெகா!க. 
 
      ‘எ>த�பA�' எ�6 மி�#4� ெசா�)யவதனா�, ஒ%பா� உாி#தாக� 
ெசா�ல�ப2டனேவயாயி3�, அைவ மைற� பா�க.1�� உாியவா> வ%வன;� 
உள எ�றவா6; எ�ைன? 
 
           "ஒ%பா கிளவி ெயைன�பா க�9� 
           வ%வைக தாேம வழ1ெகன ெமாழிய"   (ெதா�. ெபா%ளி. 28) 
எ�றாராக)�. 
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        அைவ வ%மா6: நO@�டா� சா� எ�றா�, நO@�டா! சா�, நO@�டா
 
சாவ
, நO@�ட4 சா�, நO@�டன சா� எ�6 க�Aெகா!க. 
 
           "ெகா�லா� -லாைல ம6#தாைன1 ைக=�பி 
          எ�லா உயி%& ெதா,�"  
 
இத3! ம6#தாைன எ�றதாயி3� ஐ�பா� ேமB� ஒ2�1 ெகா!க. பிற;� 
அ�ன.                                     
-------- 
 
67.  67.  67.  67.  ெச4,� விகாரAக�ெச4,� விகாரAக�ெச4,� விகாரAக�ெச4,� விகாரAக�    
 
 ெம)#த� �61க� விாி#த� ெதா�#த� 
       வ)#தேல நீ2ட� வாி3� - ஒ)1�� 
       வாிவளா> ெதா��ைற�ெசா� வ&தி�3� உ�ைம 
       ெதாிதலா� கேறா
 ெசய�. (67) 
 
      எ - �: அ6வைக�ப2ட ெச>:! விகார(�, T�6 வைக�ப2ட விகார7க.� 
ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: ெம)1�� வழி ெம)#தB�, �61�� வழி1 �61கB�, விாி1�� வழி 
விாி#தB�, ெதா�1�� வழி# ெதா�#தB�, வ)1�� வழி வ)#தB�, நீ2A� வழி 
நீ2டB� எ�3� அ6வைக�ப2ட விகார(�; தைல1�ைற#த�, இைட1�ைற#த�, 
கைட1�ைற#த� எ�3� T�6 வைக�ப2ட விகார(� ெச>:ளக#4 வ&தா�, 
அைவ வ&த வைக அறி&4 (�1க எ-6. 
 
      அைவ வ%மா6:  ��றிய Bகர# தி6தி யா��  எ�ப4ெம)#த�. ‘தி%#தா
ந� 
ெற�ேன� றிேய�' எ�ப4 �61க�. ‘த�ண& 4ைறவ�' எ�ப4 விாி#த�. [1] 
‘நீB�Aகி)ைக எ�ப4 ெதா�#த�. ‘�6#தா2 Pத�' எ�ப4 வ)#த�. ‘பாசிைழ' 
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எ�ப4 நீ2ட�. ‘மைரயிதD' எ�ப4 தைல1�ைற#த�. ‘ஓதி (4 ேபா#4' எ�ப4 
இைட1 �ைற#த�. ‘அக)% வி@�பி[2] னாஅ�' எ�ப4 கைட1�ைற#த�. 
------------- 
[1]. இ4 ெதா�, ெசா�. எ�ச இய)� உ!ள ‘�ைற�ெசா கிளவி �ைற1�� வழி 
யறித�' எ�3� 57-ஆ� 8#திர#தி� உைரயி� ேசனாவைரயராB�, 
ந�சினா
1கினிய ராB� கைட1�ைற விகார#தி� உதாரணமாக1 
கா2ட�ப2�%1கி�ற4. ெதா�#த� விகார� ப�பத#திேலதா� வ%�. (த�ைற 
(த)ய T�6விகார7க.� பகா�பத#தி� வ%�. இ4 பகா�பத#தி� வ&ததாக)�, 
ெதா�#த� விகார� அ�6. 
 
[2]. இதி� ஆர� எ�ப4 ஆ� என இைட1�ைற1க�ெபற தாக)� இைட1�ைற 
விகாரேம யா�; கைட1�ைற விகார� அ�6; ஆர� - கா
#திைக நா! 
(ெசJவா:மா�). இைவ ஏA எ,4ேவாரா� ேந
&த பிைழகளா��. 
------- 
 
‘ெதா� �ைற� ெசா�' எ�றவதனா, பைழயதாக விகார� ெப6 வ%� 
ெசாகள�ல4 தா� ஒ% ெசா�ைல விகார�பA#தா ெதாழிக; விகார�பA#தி� 
ேவெறா% ெபா%ளா� எ�றவா6. அைவ காவிாி எ�றா�, இதைன# 
தைல1�ைற1கி� விாியா�; இைட1�ைற#தா� காாியா�; கைட1 �ைற#தா� 
காவியா�; ஆ�ற ெபா%! ெதாியா விகார� ப�ணக எ�றவா6.                                                   
------------  
 
68.  68.  68.  68.  ெபா+�ேகா�ெபா+�ேகா�ெபா+�ேகா�ெபா+�ேகா�    
 
 அ�ெமாழி @�ண நிரனிைற விP2 
        ட�மறி யா6 வர;� - 4�யிைடயா> 
        தா�பிைச தாவி� ெமாழிமா றைளமறி 
        பா�-� ெபா%ேளாெடா� பா�. (68) 
 
       எ - �: ஒ�ப4 வைக�ப2ட ெபா%!ேகா! ஆமா6 உண
#4த� Yத)6. 
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       இ - !: அ�ெமாழி மா6�, @�ணெமாழி மா6�, நிரனிைற� ெபா%! 
ேகா.�, விP2A� ெபா%! ேகா.�, அ�மறி மா6� ெபா%!ேகா.�, -ன� 
யா6 வர;� ெபா%!ேகா.�, தா�பிைச� ெபா%! ேகா.�, ெமாழிமா6� 
ெபா%!ேகா.�, அைளமறிபா�-� ெபா%!ேகா.� என ஒ�ப4 ெபா%!ேகா! 
ஆ� எ-6. 
 
       அைவ:� ெசா�)� (�பாேல ெபா%! (�&4 கிட&தைமயி� இல1கணO 
ெசா�ல ேவ��றி�ைல; எ�ைன? 
 
         "ெசா�)� (�வி� அ�ெபா%� (�#த�"  
எ�ப4 த&திர;#தியாகலா�. 
 
அைவ வ%மா6: 
 
         "��ற#4 ேமல �வைள �ள#4ள 
        ெச7ெகாA ேவாி மல
"  
எ�பதைன1 ��ற#4 ேமல ெச7ேகாA ேவாிமல
 எ�6�, �ள#4ள �வைள 
எ�6� அ�ேதா6� ெமாழிமாறி1 ெகா�டைமயா� அ�ெமாழி மா6. 
 
            "@ைரயாழ வ�மி மித�ப வைரயைனய 
            யாைன1� நீ#4 (ய� நிைலெய�ப 
            கானக நாட� @ைன" 
எ�பதைன� @ைர மித�ப, அ�மி ஆழ, யாைன1� நிைல, (ய� நீ#4 என� 
ெபா%! ெகா�டைமயா @�ண ெமாழிமா6. நிரனிைற எ�ப4 பலவைகயா�;  
அவ62 சில வ%மா6: 
 
             "ெகா� �வைள ெகா2ைட Y@�-�க� ேமனி 
            மதிபவள (#த(கO ெசJவா> - (6வ� 
             பி�பிைண மOைஞ நைடேநா1கO சாய� 
             வ�வினேள வOசி மக!"   
எ�ப4 ெபய
 நிரனிைற. 
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              "கா4ேச
 தாD�ைழயா> க�னி# 4ைற�ேச
�ப 
             ேபா4ேச
 தா
மா
ப ேபா
�ெசழிய - நீதியா� 
             ம�ணமி
த ம7ைகய
ேதா� மாறாைர ேயறா
1� 
             Y�ணிய வாய ெபா%!"  
இ4 விைன�ெபய
 நிரனிைற. 
 
             "ஆடவ
க ெளJவா றக�ெறாழிவா
 ெவஃகா;� 
              பாடக( Tரக(� பOசரமா - நீ�யமா� 
              நி�றா னி%&தா� கிட&தா னி4வ�ேறா 
              ம�றா
 க)1க�சி மா�-."  
இ4 ெபய
 விைன ெயதி
 நிரனிைற. 
 
            "��ற ெவ�மண ேலறி நி�6நி� 
              றி�ன7 கா�க� வ�ேமா ேதாழி 
              களி67 க&4� ேபால நளிகட 
              =�-7 கல3& ேதா�6& 
              ெதா�னல மற&ேதா
 4ைறெக, நாேட" 
இ4 ெபயெராA ெபயெரதி
 நிரனிைற. 
 
               "=6வைன ம�மதைன யர1க
 ேகாைவ1 
                           =னிலைவ1 �Oசர#ைத யிOசி T�ைற 
       ேய6லகி� -ற;%வ மாள# ேதா!க 
                          ளிறெவறி�ப விைமய�ெப� ெவ%வேவவ1 
 காெறாழிலா னயன#தா� விரலா கைற1 
                          கதி
(�யா கரதல#தா கைணயா பி�3� 
 ஊறழிய உைத# ெதாி&4 ெநாி#4� 8�  
                         :ாி#ெதாி#தா னவென�ைம :ைடய ேகாேவ. 
இ4 (ைற நிரனிைற. 
 
      "காமவிதி க�(க ெம�ம%7�� ெச>யவா> 
        ேதாமி� 4க�னி ெசா�லமி
த& - ேதமல
1 
        கா&த! �%�ைப கனக மடவா!ைக 
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        ேய&திள7 ெகா7ைக ெயழி�"  
இஃ4 எ,#4 நிரனிைற. 
 
      "ஆைச ய�� ெபாியாைர ய%. மிைட:O சிறியாைர1 
       =@ YதB� -%வ(ேம ��ல மாகி யி%�பாைர 
       வாச1 �ழB மல
1க�9 மன(7 காிய மடவாைர� 
       Pச� ெப%1க வ�லாைர� ெபா%&த� வாழி மடெநOேச"  
 
இ4 மிைக ெய�ணிரனிைற. 
 
         "சா&4& த�டைழ :O@ர
 ம7ைகய
1 
        ேக&தி நி�றன வி�மைல யாரேம"  
இஃ4 அளெவ� ணிரனிைற. 
 
       "யா3& ேதாழி: மாய(� ஆA& 4ைறந�ணி# 
       தா3& ேத%� பாக3� வ&ெத� னல3�டா� 
       ேற3� பாB� ேபா�வன ெசா�)# திாிவாேன 
       கா3� -!.7 ைகைத: ெம�லா7 காிய�ேற"  
இ4 �ைறெய� ணிரனிைற. பிற;� அ�ன. 
 
        "திற&திAமி� றீயைவ பிகா�A மாத
 
       இற&4 ப�ெபாிதா� ஏத� - உற&ைதய
ேகா� 
       த�ணார மா
பி றமிDந
 ெப%மாைன1 
       க�ணார1 காண1 கத; " 
இ4 P2Aவி ெபா%!ேகா!. 
 
        "மாறா1 காதல
 மைலமற& தனேர 
       யாறா1 க2பனி வரலா னாேவ 
       �றா ெம�ேறா! வைளெநகி ,�ேம 
       =றா> ேதாழி யா�வா, மாேற".  
இஃ4 அ�மறி மா6� ெபா%!ேகா!. 
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        "அைல�பா� பிறி4யிைர யா1கB7 �ற� 
       விைல�பா) ெகா�d� மிைசதB7 �றO 
          ெசாலபால வ�லாத ெசா�BதB7 �ற7 
          ெகாைல�பாB7 �றேம யா�"   
இ4 -ன�யா6� ெபா%!ேகா!. 
 
           "உ�ணாைம :!ள 4யி
நிைல V3�ண 
          வ�ணா#த� ெச>யா தள6."   
இ4 தா�பிைச� ெபா%!ேகா!. 
 
           "ெத7க7கா> ேபால# திர�A%�ட ைப7=&த� 
           ெவ�ேகாழி (2ைட :ைட#த�ன மாேமனி 
           அOசன# த�ன பசைல தணிவாேம 
           வ7க#4� ெச�றா
 வாி�. "  
இ4 ெமாழிமா6� ெபா%!ேகா!. 
 
             "மைன1� விள1� மடவா� மடவா! 
            தன1�# தைகசா� -த�வ
 - மன1கினிய 
            காத -த�வ
1�1 க�விேய க�வி1ேக 
            ஓதி -கDசா Bண
;"  
இ4 விள1ெக�3 மதைன எ7�� ஒ2Aதலா�, அைளமறி பா�-� ெபா%! ேகா!. 
இைவயிைற விாி#41 க�A ெகா!க.            
----------------  
 
69.  69.  69.  69.  ெசாெபா+� வைகெசாெபா+� வைகெசாெபா+� வைகெசாெபா+� வைக    
 
 ெசா�லா ெறாித� �றி�பினா ேறா�6தெல� 
        ெற�லா� ெபா%. மிர�டா� - ெம�)யலா> 
        ெதா�ெமாழி: ம&திர(O ெசாெபா%! ேதா�6த)� 
        இ�ைம:� உ�ைம:மா� ஈ7� (69) 
 
        எ - �: இ4;� ஒ% ெபா%! ெதாி: (ைறைம உண
#4த� Yத)6. 
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        இ - !: ஒ% ெசா�ைல� ெசா�ன மா#திர#திேல ெபா%! ேதா�றி:�, 
�றி�பினா� அ�றி� ெபா%!ெதாியாதன;மா�; (4 ெசா�B�, ம&திர(� ெபா%! 
உ!ளன;�, இ�லன;மா> இ%1�� எ-6. 
 
       அைவ வ%மா6: இ%�-, க%�-, கட�, திட� எ�பன ெசா�ன மா#திர#திேல 
ெபா%! ெதாி&தன. இனி1, ககறி#4 ந�க2டா> என;�, உ�ட�1 
�ைறபாAைடயா�, அழகிதாக உ�ேட� என;� [1] (தலாயின �றி�பினா 
ெபா%! ெதாி&தன. 
----- 
[1. ஈ�A ‘வ%கி�ற இைவ' எ�3� ெசாக! இ%#த� ேவ�A�. 
---------- 
 
‘ஆறி ெக2ட க,ைத� பா1க� ஊாி)%&த �யவ31 ��பா�' எ�றா�, இதனி 
ெபா%ளி�ைல. எ�ைன ெபா% ளி�லாதவா6 எனி�, ெபா%!ெதாட
ெமாழி 
யாயின4ைண ய�ல4, ெபா%! திர�ட தி�ைமயி, ெபா%ளி� ெசா�லாயி6. 
இனி1 ெக2டா
1� ந2டாாி�ைல எ�6�, ெச�வ
1�� -�லாாி�ைல எ�6� 
இைவ ெபா%! ெபற வ&தன. ‘திாிக திாிக திாிக @வாகா' எ�பதனி ெபா%ளி�ைல. 
‘க�6 ெகா�A கறைவ:� வ#தி1க @வாகா' எ�ற4 ெபா%! உ�A. பிற;� 
அ�ன.          
----------------  
 
70.  70.  70.  70.  கால தி-� எ�ணி-� வ+� வ�வைமதி,�கால தி-� எ�ணி-� வ+� வ�வைமதி,�கால தி-� எ�ணி-� வ+� வ�வைமதி,�கால தி-� எ�ணி-� வ+� வ�வைமதி,�    வ�>�வ�>�வ�>�வ�>�    
 
     (&4ைர#த கால7க� T�6 மய7கி�3� 
       வ&ெதா%ைம ப�ைம மய7கி3� - ைப&ெதா�யா> 
       சா�ேறா
 வழ1கிைன:� ெச>:ைள:� சா
#திய)� 
       ஆ�ற மரபா� அ4. (70) 
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      எ - �: கால7க.�, ஒ%ைம ப�ைம:� வ,வைம#41 ெகா!வன;� 
உளெவ�ப4 உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: கால T�6� த�(� மய7கி வாி3�, ஒ%ைம ப�ைம மய7கி வாி3�, 
சா�ேறா
 வழ1�� சா�ேறா
 ெச>:.� த,;O ெசா�லாயி ெப6�;  அ�லாதன 
வ, எ�6 அறிக எ-6. 
 
      அவ62 சில வ%மா6: ேசா6 ேவவா நிப, அஃ4 உ�A ேபாத ெபா%2டாக 
இ%&ேதா� ஒ%வைன� -ற#4 நி�றா� ஒ%வ� இ%வ%� ேபாகேவ�A7 
�ைற:ைடைமயி�, ‘இ�3 (��ைலேயா?' எ�றா�, ‘உ�ேட� உ�ேட�' 
எ�3�; உ�ணா நி�றா3� உ�ேட� உ�ேட� எ�3�; இைவ விைரவி� 
எதி
கால(�, நிகDகால(� இற&தகாலமாயின. 
 
       இ1காA ேபாகி =ைற ேகா2பA� எ�பதைன இ1காA ேபாகி =ைற 
ேகா2ப2டா� எ�றா�, வரா1 கால#ைத இற&த கால#தி ெசா�னவா6. 
 
        ‘யா� ப�A வி�ெல>த4 இ1க��ாி எ�பதைன, யா� ப�A வி�ெல>:� 
இ1க��ாி எ�ப4� அைம:�. 
 
        ‘ஒ1க றைலவ ஒ%�
' என;�, யா� எ7கf
 -�ேவ�, நீ :7கf
 -��
 
என;�, ‘எ�னீ ரறியாதீ
 ேபால விைவ=றி� நி�னீர வ�ல ெநA&தகா>' என;�, 
‘த�சைன1 =வி', ‘எ&திர Z
தி இய6மி ென�றா�' என;� இைவ உய
திைண 
ஒ%ைம� ப�ைம மய7கினவா6. 
 
‘க�ய ம�றநி� றழ7�ர� (ரச�' என;�, ‘ம�கைண (ழவி� க�ேபாலாேவ' 
என;�, இைவ அஃறிைண ஒ%ைம�ப�ைம மய7கினவா6 க�Aெகா!க.                                               
-----------------  
 
71.  71.  71.  71.  எ� த$ கிளவி,�எ� த$ கிளவி,�எ� த$ கிளவி,�எ� த$ கிளவி,�, , , , �றனைட,��றனைட,��றனைட,��றனைட,�    
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 -�லா எ,#தி� கிளவி� ெபா%!ப�3� 
       இ�லா வில1கண#த ெத�ெறாழிக - ந�லா> 
       ெமாழி&த ெமாழி�ப�தி1 க�ேண ெமாழியா 
       ெதாழி&தன;O சா
#தி உைர (71) 
 
      எ - �: எ,#தி� கிளவி ெபா%!ப�3� இல1கண (�- அ�ல எ�பதைன:�, 
-ற� அைட#தைல:� உண
#4த� Yத)6. 
 
      இ - !: எ,#தினா ெசா�ல� ஆகாத (��, �ைள:� (தலாயின 
ெபய
1�றிக! ெபா%!பட நி�ற ஆயி3�, இல1கண� உைடய அ�ல என ஒழி1க. 
(�- ெசா�)� ேபா&த பல வைக�ப2ட ெசா� ஆரா>�சி1 க�ேண அட1கி ஒழி&த 
ெசா�)ைன:� உண
க எ-6. 
 
      அைவ: ைக கா2ட�, தைல ஆ2Aத� (தலாயின ஆராயாேத (�� �ைள:� 
ஆராயேவ��ய ெத�ைன? இைவ எ,#4� பிற1�� தான மாதலா கிளவி என;� 
ஆராயேவ��6; அைவ எ,#4 அ�ைமயி ெசா�ல (�&ததன இ�ைல 
எ�றவா6. 
 
       இ7� ஆராய�படாத ெசாக! வழ1கினி3! வ&தன உளேவ� அவைற:� 
இ&0B! அட7�� வா> அறி&4 அட1கி� ெசா�Bக எ�றவா6. எ�ைன? 
 
           "கிள&த வ�ல ேவ6பிற ேதா�றி3� 
          கிள&தவ றியலா 3ண
&தன
 ெகாளேல"   (ெதா�. ேவ. மய. 34) 
எ�றாராக)�                                        
------ 
                                                                                        ெசா$லதிகார� %*�ெசா$லதிகார� %*�ெசா$லதிகார� %*�ெசா$லதிகார� %*�    
                                                    ஆக அதிகார� இர�9�� ெவ�பா           ஆக அதிகார� இர�9�� ெவ�பா           ஆக அதிகார� இர�9�� ெவ�பா           ஆக அதிகார� இர�9�� ெவ�பா           97979797    
                                                                                ேநமிநாத @ல%� உைர,�ேநமிநாத @ல%� உைர,�ேநமிநாத @ல%� உைர,�ேநமிநாத @ல%� உைர,�    %*�%*�%*�%*�....    
 
 


