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திெநேவ , ெதனிதிய ைசவசி!தாத "# பதி  கழக$, மிெட%
ெசைன - 1
--------------

பதிைர
தா&ெமாழியாய ெசதமி' ெமாழியி# சிறத ")*ளனெவலா$ ஆ&,

க-ெட.!, ந/ைறயி அ1சிய#றி ெவளிப.!தி நா%.2 நல$ விைளபேத
ந$ கழக!தி ேநாகமா2$. அேநாக$ நிைறேவ#3/ைறயி அாியெபாிய

"க* ஆ-.ேதா3$ , /ைறயி ெவளிவவைத! தமிழப பல$ அறிவ ,
ப!, பா%., எ%.!ெதாைக, பதிென-- கீ'கண2 "களைன!,$
கழகபதிபாக வ,*ளன காணலா$. 7ளாமணி, ெப8கைத, கலாட$ ேபாற
அைமயான "க92$ எளிய இனிய உைரவிளக$ வைரவி!, பதி!தன$..

ஐ$ெப8காபிய8களி# சிதாமணி, சிலபதிகார$, மணிேமகைல =3$ கழக

வாயிலாக ெவளிவ,*ளன. வைளயாபதி, 2-டலேகசி "க* />

வ?வ!தி#கிைட2$ என இ,கா3$ எதி் ேநாகின$. அேநாக$ நிைறேவறா,

வறிேத கழிதன. வைளயாபதி, 2-டலேகசி எற "#ெபய நிைல!திபத#2$

அ"#கவிகளி ைவ க#ேறா*ள!தி# பதிதிபத#2$ இAஞா3

கிைட!,*ள பாகைளயாவ, ெவளிப.!,வ, நல$ என கதிய, கழக$.
ற! திர%. எற "ைல! ெதா2!த ரவல சாேறா , அ")* வைளயாபதி1
ெச&* என கா%?யைவ அ3ப!தா3, ப-ைடகால உைரயாசிாிய
ேம#ேகாளாக எ.!தா-ட கவிக* ஆ3, இCெவ>ப!திர-. கவிகேள

வைளயாபதி்1 ெச&%களாக! ெதா2!தன$. 2-டலேகசி "#ெச&* என
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க-டைவ ப!ெதாபேத இCவி "#கவிகைள$ ெதா2!, உைரயாசிாிய ,

ெபமைழ லவ உய தி ெபா.ேவ.ேசாமதரனாராவ க*பா விளகைர

வைர, தமா3 ேவ-? ெப#3 இ#ைறநா* ெவளியி.கிேறா$.

உைரயாசிாிய அவ க92 கழக$ எ3$ நறி பாரா%.$ உாிைமைடய,.
வைளயாபதி =ல/$ உைரம எளிய இனிய உைர$ விளக/$ அைம,*ள,.
ெச&%க* யா$ ந2 சீ பிாி!, க#ேபா மன!ைத கவமா3 ெபாிய
எ>!தி# பதிகப%.*ள,. க%.$ வன வா&தேத,

தமிழப பல$ வைளயாபதிைய தமி'!தா&2 நலணியாக க-.,

கிைட!,*ள ெபாைள ேபா,ெமனேபா#றி மகி'வா ேபா# கிைட!த
பாகைள ேபா#றிவா'க.

ைசவசி!தாத "#பதி  கழக!தா
--------------

அணி

ைர

சிதாமணி, சிலபதிகார$, மணிேமகைல, வைளயாபதி, 2-டலேகசி எD$

இCைவ, "கைள$ ஐ$ெப8காபிய$ எ3 E3வ . இCவா3 இவ#ைற

E3வதைன நF மயிைலநாதைரயி# காணலா$. இCைவ$ெப8

காபிய8க9* ஒறாக! திக>$ வைளயாபதி எD$ " இகால!ேத

கிைட!தில,. அஃ, இனி கிைடகலா$ எD$ ந$பிைக$ இைல. ஆயிD$

அதDைடய ெச&* சிலவ#ைற பைடகால!, உைரயாசிாிய ெபமக* த!த$
உைர2$ ேம#ேகாளாக எ.!தா-?கிறன . எனேவ இCவா#றா

அCவைளயாபதி1 ெச&* ஒ சில நம2 கிைட!,*ளன. இD$ ற!திர%.

எD$ "ைல! ெதா2!த சாேறா இCவைளயாபதி காபிய!தினி3$

அ3ப!தா3 ெச&*கைள அ"க% ேச !,*ளன . இCவிவைகயாD$

இ#ைற நா* ந$ ைகெக%?யைவ எ>ப!திர-. ெச&*கேளயா$.

ேம#Eறப%ட ெச&*களினி3$ இ" ஆகத சமய$ப#றி எ>த "
எப, லப.கிற,. இஃதறி இ" இய#றிய லவ ெபமா யா

எறாத, இ"# Eறப%ட வரலா3 அல, கைத யா, எறாத யா$

அறி,ேகாட#2 வழியிைல. கிைட!திகிற ெச&*களி ப- ெகா-.
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ேநா2மிட!, இதைன இய#றியவ

லைம ப- மிக நைச லவ எ3

தி-ணமாக விள82கிற,. ஒப#ற லவராகிய ஒ%டE!த இய#றியளிய

தகயாகபரணியி உைரயாசிாிய ஓாிட!ேத இவ (ஒ%ட E!த )

வைளயாபதிைய நிைன!தா கவியழ2 ேவ-? எ3 2றிபி%?!த)$
இCவைளயாபதி ெச&ளழ2 நிர$பிய இனியெதா காபிய$ எபதைன
வ3!,கிற,.

இனி, அ?யா 2நலா இள$Jரண /தய உைரயாசிாிய ெபமக*

இCவைளயாபதி1 ெச&ைள ேம#ேகாளாக எ.!திபதனா)$ இ" தமி'மர
இ>காதியறெதா நலகிய$ எபதைன அறி3!,கிற,;

சிலபதிகார!தி#2 உைரெய>திய அ$பத உைரயாசிாிய$ அ?யா 2 நலா$
இCவைளயாபதிைய ஐதிட8களிேல 2றிபி%?கிறன .

அ$பதைரயாசிாிய கானவாிய 12 ஆ$ ெச&* அ$பதைரயி

நீ*கடைட யலவ வழியழவா என வைளயாபதி யிD8 Eறின , என$,

அ?யா 2 நலா கனா!திற/ைர!த காைதயி 14-5: விளக!தி பாச-ட$ெதா-K# ற3வைக1 சமய சா!திர! தக ேகாைவ; எைன? ப-ணா#
றிற!தி# ப>திறி ேம$ப%ட, ெதா-K# ற3வைக ேகாைவ$ வலவ,

வி-ணா றிய82$ விறலவ ராயிD$ க-ணாறி ேநாகி க.நைக ெச&வா

எறா , வைளயாபதியிDமாக என$, ஆ&1சிய 2ரைவயி 11 ஆ$ அ?

விளக!தி ெகாைற பழ2ழ# ேகாைதய எறா வைளயாபதியிD$ என$
20 ஆ$ அ?ைர விளக!தி அைற பக#கழி தாளி றிராபக, கறி

2ர)$ கறைவ மணிகற8க ெகாைற பழ82ழ# ேகாவலரா$ப)$ ஒற

$ நர$ெபன வா ப$ என வைளயாபதி*9$ கவி ப- E3தலாD$
என$ Eறியி!த உண க.

இனி, ெதாகாபிய ெபாளதிகார!தி இள$Jரண அ?களா 407 ஆ$
"#பாவி#2 உலக$.....எறியா என இCவைளயாபதி1 ெச&ைள

ேம#ேகாளாக கா%.கிறா . யாப8கல வி!தி ைரயாசிாிய இ1

ெச&ைள$ நீல நிற!தனவா&......ெநAேச என$ வி!தக .......ெநAேச என$
வ$ ெச&*கைள$ ேம#ேகாளாக எ.!,*ளன .
இனி தி2றளி ஆசிாிய பாிேமலழக$,

இன$ேபா றினமலா ேக-ைம மகளி
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மன$ேபால மா3 ப.$
(2ற*-822)

எD தி2ற* விளகைரயிக- அவ மன$ ேவ3ப.த ெப-மன$

ேபதி ெறாப.ேப ெனD$, எ-ணிெலாவ, எபதனாD$ அறிக என
இCவைளயாபதி1 ெச&ைள ேம#ேகா* கா%ட)/ண க.

ேம#Eறியவ#றா இCவைளயாபதி எD$ ெப8காபிய!ைத! தமிழக!,1
சாேறா அைனவ$ ெபாி,$ வி$பி பயி3 வதன எப, விள82$.

ற!திர%?ைன! ெதா2!த லவ கால$ வைரயி இCவைளயாபதி இ!தமிழக!தி

/>வ!,ட இ!தி!த ேவ-.$ எ3 ேதா3கிற,.

இ!தைகய சிற வா&த இ" />வ,$ கிைடக ெபறாைம தமிழாி

தவ2ைறேவ எபதி ஐயமிைல. ஆயிD$ இ#ைற நா* கிைட!,*ள இ1

ெச&*கைளேயD$ பா,கா!, நத$ வழி! ேதாறக92 வழ82வ, நம,
கடைமயா2$ எப, கதி$ அாி,ண ெச&*களாகிய இவ#றி#2 உைர$

எ>தி ெவளியி.த தமிழ 2 ஆகமா$ எ3 கதி$ ைசவசி!தாத "#பதி 
கழக!தா அ?ேயைன கவியாக ெகா-. அபணிைய இ" ெவளிL%?
வாயிலா& இனிேத நிைற ெச&கிறன .
வா'க ந8கனி! தமி' !
இ8ஙன$,

உைரயாசிாிய

ெபா. ேவ ேசாமதர
--------
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ெப மைழ லவ தி
கட

வா!"

வைளயாபதி

ெபா ேவ ேசாம தரனா விளகைரட

(1)

உலக$ =3$ ஒ82ட ஏ!,மாதிலக$ ஆய திற அறி வ அ?

வ>வி ெநAெசா. வாதி ஆ#ற$

ெதா>வ ெதாவிைன நீ82க எ3 யா.

1

(இ1 ெச&* ெதாகாபிய!தி#2 இள$Jரண வ?களா வ2!த உைரயிக%
க-ட,.)

(இத ெபா*) உலக$ =3$-=3லக!,*9$ வா>$ சாேறாரைனவ$;
ஒ82 உட ஏ!,$-ஒேசர வா'!தி வண82த#2 காரணமான; மா- திலக$

ஆய-மா%சிைம /#றிவிைனைடய அக கடளி; அ?-திவ?கைள;

ெதாவிைன நீ82க எ3-எDைடய பழவிைனக* ,வரெக.வனவாக எ3
கதி$; யா வ>இ ெநAெசா.-யா காம /தய 2#ற8களிலாத Oய
ெநAச!ேதா?,; வாதி ஆ#ற$-அத#2 காரணமான ேநாபிைன!
O&தாகப-ண$; ெதா>வ-எ மனெமாழி ெம&களாேல ெதா>,

வழிப.ேவ எபதா$.

(விளக$) =3லக!,$ வா>$ நேலா ஒ8ேக வா'!தி வண82த#2!

காரணமான ெபA சிற ைடய அக கடளி திவ?கைள அ?ேய

பழவிைன ெக.$ ெபா%.$, அைவெக.$ ெபா%. 2#ற தீ த நன

ெநAச!ேதா?, O&தாக அவ Eறிய நலற8கைள ேம#ெகா-ெடா>க$
திவ* E த ேவ-.$ எ3 வண82கிேற எறவா3.
இஃ, அக சரண$

=3லக$ எப, ேம)ல2$ நிலல2$ கீ>ல2மா$. இவ#ைற ஒளிலக$

நிலலக$ இ* உலக$ எப. உலக$ ஈ-. உயி களி ேம#3 எைன?
ஏ!,த#2ாியன அைவகேளாயாத எக.
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இ* உலக!தா$ அகைன வண82வேரா எனி வண82வ . எைன?

நரகலமாகிய அதக- Q',ழேவா 2$ அவன?கைள யறி கைளகபிறிதிைலயாக, அ82$ நலறிெப#3 வண82வ எக.

நரக!,ழ)$ உயி க* நலறி ெப#3! த தீவிைன கிர8கி அற/தயவ#ைற1
ெச&ய அவாவ எபதைன,

நகர!ேத கிட, நேவா E#றாக வகிற,
ேத? ெபாைள1 சி3ெதாழி#ேக
ெச)!தி ண 1சி ெதாியாம

பா? பத கிைற!தெதலா$
ப!த ெதமகீ8 ெகப சில
ேக? ப?வ ெதைம17ழ
ெக.!த பாவி லகின
நா? பிறக வி?Dம8ங

Dேடா ெம3 சில ெசாவா

என$,

எ3 மிறேவா ெமறிேதா
மிற, ப.வ தீதறிதா

அ3 பைட!த ெபாைளயேற

ய*ேவா மைறேயா  ெகப சில
ெச3 வரவா8 ெக$ைமயினA
ெச)!தி# ைத!த திரவிய!ைத

ெயா3 ெமாழியா தற$ ாிதி8
ேகா? வேவா ெமப சில

என$,

பிறத டேன ,ற,!த
பிரம /ண , பிறபதைன
மறதி நரக! ெத&தாைம

வேமா நம2 ெமப சில
பிற, நிைரய! த>தியிட
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ாிCவா 3ழப தறியாம#

சிறத விேவக ெபமாந#

ெசயைல! தவி ேதா ெமப சில

என$ வ$ ெம&Aஞான விளக!தாD$ உண க.
இCவா3 ததீவிைன கிர82 நரக அத தீ கதி இைறவ அ?கைள
ஒதைலயாக ஏ!,வ எக.

திலக$-ெந#றி1%?. அறிஞ த$ ெந#றியி.த#கியற திலக$ ேபாற அ?க*
எனிDமா$. திற அறிவ-/#றறிவிைன உைடய இைறவ; இதைன

ேகவலஞான$ எப . =லக!,/*ள உயி /தய ெபா*களி /கால

நிக'1சிகைள$ ஒேர சமய!தி ஒ8ேக அறி$ ஆ#ற)ைடைமயி இைறவ
அறிவிைன! திற அறி எறா .

உல2ண கட* எ3 தி!தக ேதவ$(சீவக-2713) உலக$ =3

ெமா82ண ேகவல! தலகிலாத அநத 2ணகட எ3 (கட* வா'!,)
யேசாதரகாவிய/ைடயா$ ஓ,!)ண க.

இனி, உலக$ =3$ ஒ82ட ஏ!,மா- திலகமாயதிறலறிவ அ? எ3

ெபா,விேனாதியதறி அக எனாைமயி அக கடளி அ?க* எ3ைர
Eறியெதைனேயா? எனி#(சமண சமய!, ேபராசிாிய உைர E3மா3)

E3,$:-

உலக!,1 சாேறாரா வண8கப.பவ இனாெச&யாைம$, ெபா&
Eறாைம$, க*ளாைம$ காமமிலாைம$ ப#றிைம$ /தலாகிய 2ண8க*

உைடயா அலேரா. இ2ண8க* />,$ உைடயா அககடேளயறி

ேவ3 சமயகணக E3$ இைறவ  ெகலா$ இ 2ண8களிைமயா உலக$
=3$ ஒ82ட ஏ!,$ மா- திலக$ ஆய திற அறிவ எப, அக
கட9ேக ெபா,வதாயி#3 எக.

இனி, இைறவ அ?வண82த 2றிேகா*,வ>வி ெநAெசா. வாதி

ஆ#றேல ஆத அதைனேய 2றி!தா . வ>வி ெநAச$ ெப3த#2 இ*ேச

இவிைன$ அக)த இறியைமயாைமயி ெதாவிைன நீ8க$ எறா .
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ெதாவிைன நீ8க எ3$ என ேவ-?ய எ-R$ைம ெச&* விகார!தா#
ெறாக,.
--------சா

சரண# (2)

,க ,ைட2$ ,கள3 கா%சிய
நிகத ேவட! தி? கண8கைள
ஒக வ?Q' ,லகிய ெச&தபி

னகைத யா'ெகா- டைமவர ப-ணி.

(2)

(இத ெபா*). ,க ,ைட2$ ,க* அ3 கா%சிய-பிறவி ெப,ப!ைத!
,வர ேபா2த#2 காரணமான 2#றம#ற ெம&கா%சிையைடய; நிகத

ேவட!, இ?கண8கைள-பதிேனரா82ண!தான!, நி#2 நிகத 2லக

எD$ ,றேவா 2>விைன, ஒக அ?Q',-மன ெமாழி ெம&க* ஒேசர!

திவ?களிேல Q',; உலகிய ெச&தபி-வண8கி. உலக!,1 சாேறா

ெச&$ கட* வா'!, வைகயிைன1 ெச&தபின ; யா' ெகா-.-யாழிைன
ைகெகா-.; அைமவர ப-ணி-அதைன ஆரா&, தி E%?ய பின எக.
(விளக$) இ1 ெச&* சிலபதிகார வைரயி# காணப%ட,. (சில-9;13.

அ?யா 2 நலா உைரேம#ேகா*) ,க$-பிறவி!,ய . ,க*-அ>2. அைவ,

காமெவ2ளி மயக$. கா%சி-ெம&கா%சி. இ?கண$-,றேவா 2>. உலகிய,
உலேகா ெச&$ /ைறைம. இ1 ெச&* யாழிைச2$ ஒ!தியி ெசயைல

E3கிற,. இவ* வரலா3 யா,$ ெதாிதில,. அகைத எ3 ஆசிாிய %.$

கைத$ இனெத3 ெதாிதில,. யாைழ ைக ெகா-. அைமவர ப-ணி

எக. அைமவர ப-Rதலாவ,. தி E%.த. இதைன,
...........2#றநீ8கிய யா'ைகயி# ெறா>, வா8கி
ப-ண பாிவ%டைண யாரா&த ைதவர

க-ணிய ெசல விைளயா%. ைகS'
த-ணிய 23$ேபா ெக3 நா%?ய
எ-வைகயா ைசெயழீஇ
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ப-வைகயா# பாி தீ ,

மரகத மணி!தா* ெசறித மணிகாத- ெமவிரக*
பயி வ-? கிைளேபால பனர$பி மிைசபடர
வா த வ?!த )த )ற'த

சீட D%ட ெற%ட ல*ள

ஏைட ப%டைடெயன விைசேயா வ2!த
எ%.வைகயி னிைசகர ண!,

ப%ட வைகத ெசவியி ேனா !,

எனவ$ சிலபதிகார!தாD$ உண க(7:4-16)
இனி, இ1சா,கைள, ேப,3 பிறவி ேபா2$ ெபதி  ேக#ற. ேகாத3
2ண8க* ெப&த ெகா*கல$ அைனய ராகி1 ேசதியி ெநறியி ேவ3 சிறத,
சிைத ெச&யா1, சா,வ அறி யாேர சரணம 2லகி னாவா எ3 யேசாதர
காவிய/ைடயா$(56) பா? பரத உண க.
(கீ'வA ெச&ளிர-.$ யாப8கல வி!தியி# காண ப%டன.)
--------------

ெந%சறி'உ (3)
நீல நிற!தனவா& ெந&கனி, ேபாதவி',
ேகால$ 2யிற 2ழவாழி ெநAேச

ேகால8 2யிற 2ழ)8 ெகா>A சிைக8
கால கனெலாியி ேவ$வாழி ெநAேச

கால கனெலாியி ேவவன க-டா)A
சால மய82வ ெதவாழி ெநAேச.

(3)

(இத ெபா*) ெநAேச-எெனAசேம நீ; நீல நிற!தனவா& ெந&கனி,- நீல
நிற/ைடயனவா& ெந& மி2; ேபா, அவி',-7%டப%ட மல க*
மலரப%.; ேகால$ 2யிற 2ழ-ஒபைன ெச&யப%ட அழகிய Eத எ3
மகளி Eதைல பாரா%.கிறைன; ேகால$ 2யிற 2ழ)$-அCவா3 ஒபைன
ெச&யப%ட அ Eத)$; ெகா>Aசிைக>$-அதனாயற ெகா>விய
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ெகா-ைட$; கால கன எாியிேவ$-ஈம!தீயாகிய ெநபிக- ெவதழி
மலேவா?; கால கன எாிய-அCவா3 ஈம!தீயிக-; ேவவன க-டா)$ெவதழிவனவ#ைற நீ க-Eடாக க-.ைவ!,$; சால மய82வ, எ-

அவ#றினியேபாரா, ெபாி,$ மய82வத#2 காரணதா எைனேயா? வாழி
ெநAேச -நீ வா'வாயாக!

(விளக$) ெந&கனித-ெந& மி2த. ேபா,-மல . ேகால$ ஒபைன. 2யிற-

ெச&த. வாழி: அைச. சிைக-ெகா-ைட. கால கன-ஊழி!தீ; ஈ-. ஈம!தீ.

ெநAேச நீ மகளிைடய Eதைல$ அத ஒபைன$ க-. ெபாி,$ கா/#3

மய82கிறைன!; இ!தைகய Eதகைள நா*ேதா3$ அழவா&1 டைல
திைன க-?பா யைலேயா? அ8ஙன$ க-?,$, அதபா நீ

இCவள மய82வாேன! இ$மயக$ Eரா$ ேவவிழியா ேகாலாகல8க*

எலா$, ேதராதசிைதயைர1 சி!தெகா9$ அலாம ேநராஉ* நி#2$

நிைலண , ந#கம$, ஆரா& பவ2 அவப தா& வி.ேம எப, 2றி .

------------இ ம

(4)

வி!தக ெச&த விள2 /?கவி!தா

ம!தக மா-பழித கா-வாழி ெநAேச

ம!தக மா-பழித க-டா மய8காேத
உ!தம நெனறிக ணிவாழி ெநAேச

உ!தம நெனறிக- நிUகA ெச&திேய
சி!தி பட த ெறளிவாழி ெநAேச.

(4)

(இத ெபா*) ெநAேச! வாழி-எ ெநAசேம நீ நீ. வா'வாயாக!; வி!தக ெச&த-

ெதாழி#றிறைமைடய க$மியரா# ெச&யப%ட; விள2 /?கவி!தா -

விளக/ைடய /?கல அணித மன க9ைடய; ம!தக$-சிறத தைலக9$;

மா- அழித கா--ஒ கால!ேத அ1சிறெபலா$ அழி, பிறரா

இகழப.தைல நிைன!, கா-பாயாக!; ம!தக மா- அழித க-டா-
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அCவா3 அரச த$ தைல /தயன$ சிற பழிெதாழிதைல ஆரா&,

ெம&$ைமணாி; மய8காம தைல சிறத நெனறியிேல நிைலெப#3 நி#க

கடைவ; உ!தம நெநறியிேல நிைலெப#3 நி#க கடைவ; உ!தம நெநறிகநி3 ஊகA ெச&திேய- ெம&$ைமண த வழி,தைலசிறத
நெலா>க!திக- ேம)$ /யெறா>2வாயாயி; சி!தி பட த ெதளி-நீ

Q%.லக!திைன எ&திய ேபாி #றி!த ஒதைல எெனAசேம நீ நீ.
வா'வாயாக! எபதா$.

(விளக$) வி!தக -ெதாழி#றிறைம மிகவ . வி!தக ெச&த /?, விள82 /? என!
தனி! தனி E%.க. ம!தக$-தைல. உ!தம நெனறி எற,. நெலா>க!திைன.
சி!தி-Q. ேப3.

இனி, இCவிர-. ெச&% க!ேதா.,

வ-டவா$ வா 2ழ)$ வாெளயி3$ J-/ைல$
ெதா-ைடவா& நனல/$ ேதா9! ,?யிைட$
க-டவா8 கா/க$ யா/$ கணநாி$

வி-டவா ெகா-.ணாி ேவ3ேவ றாமேறா

என$,

கைரயவா வா828 கயமக ைக!O-?

இைரயவா பமீ னிட3வ ேதேபா

Vைறயவா V-.கி) ேமகைலA 7'த
ப%டா 2 மா',யேர க-W

என$,

ம%டா மல

ைன$ வாெண.8க- ைமயணி$

ப%டா கைலைட$ பவைள$ ைபேதா.
ந%டாைர ெயலா நர2ேக &2நா&

ெகா%டா !தா ெச&8 ேகால8க* வ-ண$

என$,

ஆ?னா& நான மணிதா& கலமாைல

7?னா ேயDA ண8கா வன/ைலயா

S?னா யாக ெவா>E#ைற பப-ட$

=?னா& ேதா /க$ Dைரேயேன

என$,

மிேபா Dட8கிைட$ ேவேய& திரேடா9
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ெமேற யிைவமகி'தீ8 ெக/ேன வதாயா#
ேறா)$ பெல $ ேபா !த ற8கா%.

ளேற ைறவ வவ#றா ம*ேவேனா

(தமைர-119-123.)

என$ வ$ நீலேகசி1 ெச&*க9$ நிைன Eர#பாலன.
இCவா3 உட$பி வாலாைமைய நிைன, நிைன!, அத பா# ப#ற3பதைன1
சமண சமய!தின அசிய Vபிேரைக எ3 E3ப. ெபௗ!த அப பாவைன

எப.

-----------(இனி வகிற ெச&*க* ற!திர%?ெத.கப%டைவ)

மக

யாைக# ெச+ல,# ெப-த+ அாிெதன+ (5)

விைனபல வயி னாேல ேவ3ேவ றியாைக யாகி
நனிபல பிறவி தD% . Uஉ ந) யி 2
மனிதாி னாிய தா2 ேதா3த ேறாறி னா)

மினியைவ Vகர ெவ&,A ெசவ/மன ேதயா$.

(5)

(இத ெபா*) பலவிைன வயினாேல-பேவ3 வைகப%ட தீவிைனகளி
ஆ#றலாேல; ேவ3 ேவ3 யாைக ஆகி-பேவ3 வைகப%ட உட$ கைள
ைடயனவாகி; நனி பல பிறவி தD*-மிக$ பலவாகிய பிற களிேல 2,
அCவ பிற களிெலலா$; , Uஉ$-,யர ெம&,கிற; ந உயி 2 நல
ந$/யி 2; மனிதாி ேதா3த அாிய, ஆ2$ மக% பிறபிேல பிற!த-மிக$
அாியெதா ெசயேலயா$; ேதாறினா)$-ஒேராவழி அாிதாய அ$மக% பிறபிேல
பிறதா)$; இனியைவ Vகர எ&,$ ெசவ/$ அனேத ஆ$ அ$மக%
பிறபிக-; இனிய ெபா*கைள Vக த#2 இறியைமயாததா& வகிற

ெசவதாD$; அ$மக% பிற  ேபாேற ெப3த#காிய ெதாேறயா$. ஆகேவ
மக% பிற $ மா- ைட!த3 எபதா$.
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(விளக$) உயிாி பிற க* ேவ3ப.த#2 காரண$ விைன

ேவ3பாேடயாத பலவிைன வயினாேல ேவ3ேவ3 யாைகயாகி எறா ;

இதைன,

வி-ேணா வி ென&திய ந)யி

ம-ேணா வி மறிகிD மறி2$
மக* யாைக J-ட மDயி

மிேகா& வில8கி ென&திD ெம&,$

வில8கி யாைக வில8கிய விDயி
கல8கஞ நரகைர காணிD$ காR$
ஆ.8 E!த ேபா லாயி ெராவழி

E?ய ேகால! ெதா82நி றியலா,

ெச&விைன வழி!தா யி ெச) ெமப,

ெபா&யி கா%சிேயா ெபா9ைர

எனவ$ இள8ேகாவ?களி ெமாழியாD /ண க. (28:159-68)
இனி, நரககதி வில82கதி மக%கதி ேதவகதி எD$ நாவைக பிறபிF.$

ஒCெவாறக-R$ எ-ணிறத பிற ேவ3பா.க* உ-ைமயி, நனிபல
பிறவி எறா . இனி, ேதவகதிைய *ளி%ட எலா பிற $ ,ப!,ேக
ஏ,வாத ப#றி, பிறவி தD* , Uஉ$ ந)யி எறா . இனி,
இழ!ெதாUஉ8 காத2A 7ேதேபா# 3ப
/ழ!ெதாUஉ8 காத# 3யி
… 2ற*,940

எபவாக , Uஉ$ ந)யி என உயி 2 நைமைய அைட ண !தா .
இனி உயி 2 பாி, ந)யி எ3 இர8கினா எனிDமா$.
இனி, மனிதாி# ேறா3த அாியதா2$ என மா3க.
இனி மகளா& பிறதா)$ ெசவ$ ெப#றாெலாழிய இCலக!திப$

யாெதா3$ எ&,வதிைமயா அாித# பிறத அபிற $ ,ப!தி#ேக

ஏ,வாத ெபாைளேய விதெத.!, இனியைவ Vகர எ&,$ ெசவ/$
அனேதயா$ எறா . எைன?
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ெத&வ லைம! திவ*9வனா$; ெபாளி மா-பிைன
அறனீD மிப/ மீD திறனறி,
தீதிறி வத ெபா*
என$

.... 2ற*,754

அெளD மY 2ழவி

ெபாெளDA ெசவ1 ெசவியா )-.
என$

.... 2ற*,757

ஒ-ெபா* கா'ப விய#றியா#

ெக-ெபா ேளைன யிர-. ெமா82
என$

... 2ற*,760

அளிலா  கCலக மிைல ெபாளிலா 
கிCலக மிலாகி யா82
....2ற*,247

என$ பாரா%? E3த)ண க.
ெபாறிகளா Dகமிப/$ அற!தா வெம&யிப/$, Q. ேப#றிப/$ ஆகிய

எலா இப8க92$ ெசவ$ ஏ,வாதப#றி ெபா,வாக இனியைவ Vகர
எ&,A ெசவ$ எறா . அன, எற, /#Eறியப? அாி, எறவா3.

----------இ ம

(6)

உயி 2? நனி% ேடாறZனமி யாைகயாத
மயி வ3 கவி ேக*வி! தைமயா வல ராத
ெபாி,ண ரறிேவ யாத ேபரற8 ேகாட ெலறா8
காிதிைவ ெப3தேலடா ெப#றவ மக ெளபா .

(6)

இத ெபா*. ஏடா-ேதாழேன!; நனி உய 2?யி ேதாற ஒேராவழி
மக%பிறபி# பிறத வழி$ மிக/ய த 2?யிேல ேதாற)$; ஊன$ இ
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யாைக ஆத-உய 2?யிேல ேதாறிய வழி$, E 2. ெசவி. /ட /தய
2ைறகளிலாத ந)ட$ ெப3த)$; மய  அ3 கவி ேக*வி! தைமயா

வல ஆத-மயகம3த#2 காரணமான கவி யறி$ ேக*வியறி$

ெப3மா#றா வ-ைமைடயராத)$; ெபாி, உண அறிேவ ஆத-அCவா3

கவியாD$ ேக*வியாD$ அறி வயராய விட!,$ அCவறி ெம&ண$

அறிவாத)$; ேப அற$ ேகாட-அ8ஙன$ அறி சிற,ழி$ சிறத நலற!ைத
ேம#ெகா-ெடா>2த)$; எ3 ஆ82 இைவ அாி,-எ3 Eறப.கிற

இேப3க* எலா$ எ&,த அாிேதயா$; ெப#றவ மக* எபா - அாியனவாய

இைவ எலா$ ஒ8ேக ெப#றவ கேள மக% பிற ைடயா எ3 மதிக!
த2தவ ஆவ எபதா$.

(விளக$) நனி உய 2?% ேடாற என மா3க. ெசப$, நா-, ஒ>க$,

வா&ைம, நைக, ஈைக, இெசா, இகழாைம, ஒ>க$ 2றாைம, ப-பி#றீராைம,
சல$ப#றி1 சாபில ெச&யாைம, பணிைடைம, இேனாரன

மாத கணிகலனாய நலெமலா$ உய 2? பிற ைடயா மா%.

இயபா)ளவாக)$ ஏைனேயா மா%. இலவாக)$ கா-ட. அந#ப- க*

எலா$ ஒ82ைடயா  கறி பிறவி பய எ&,த அாிதாக,
அCய 2?பிற $ ெபற#க$ ேபெறறா .

ஊன$-ெசவி. 2. /தய உ3  2ைறபா.க*. மய -மயக$.
V-ணிய "பல க#பிD ம#3த

D-ைம யறிேவ மி2$.
…. 2ற*, 373

எப, ப#றி, கவி ேக*வியி வ)நராய விட!,$ உண அறிைடயராத

அாிெதாறா . ஈ-. உண அறி எற, ெம&ண விைன க#றன ஞான
மிேற காம!ைத கடகலாேமா? எD$ க$ப ெமாழியிD$ ஞான$

எப,ம,.

ேபரற$ எற, ஈ-. ஆகதசமயவற8கைள, இைவ ெப#றவ மக* எனேவ

ெபறாதா மகளா& பிற, ைவ!,$ பய ெப3தல எறாராயி#3.
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மகளாக பிறபத அைமைய:

பரைவ ெவ-?ைர வடகட# ப.Vக! ,ைள%

?ைரெச& ெதகட %டேதா ேநாகழி சிவணி
அரச வ!,ைள யகவயி# ெசறிெதன வாிதா

ெபாிய ேயானிக* பிைழ!திவ- மானிட$ ெபறேல
வி-. ேவ&நர Zவிைள கானவ ாிடD$

ெகா-. E $பனி 2ைல!தி. நிைலகள 23$ $
உ-. நீெரன ைரயிD மாியன ெவாவி

ம-. தீ$ ன வள8ெக> நாெட&த லாிேத
வி மாெகா3 ெவ-ணிண! த?விளி$ ப.!த
ப D க9$ ப.கட# பரதவ /தலா

எைல நீ8கிய விழிெதாழி ழி2ல ெமாவி
நல ெதா2ல$ ெப3த) நரபதி யாிேத

கவி மாமைழ கைணெபய ெபாழிெதன வழிநா*
அவி ேபா#ெறாட  தறாதன வ$பிணி யழ)%
கவி# காய!திய க%டைள ப?ைமயி# பிைழயா
,வி மிகேதா ட$ப, ெப3த) மாிேத

காம னனேதா கழிவன பறிெவா. ெபறிD$
நாம நா#கதி நைவத ெநறிபல ெவாவி

வாம Fெனறி வ>வற! த>வின ெரா>க

ஏம ெவ-2ைட யிைறவம# றியாவ, மாிேத

எனவ$ சீவகசிதாமணியான2ண க.(/!தி-151-5)
----------

க.ைட மகளி (7)
நா. = நனி க' ேத!த)$

Y. 3$மைழ ெப&ெகன ெப&த)$
Eட லா#றவ நல, E38கா#
பா. சாமி2 ப!தினி காவேத.

(7)
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இத ெபா*. Eட ஆ3 அவ ஒ!த அபினா மமிைய, E? வா>கிற

இலற ெநறியிைன ைடேயாராகிய தைலவ தைல விய*ைவ!,; நல,
E38கா-நல சிறபிைன ஆரா&, E3மிட!,; நா.$ ஊ$ நனி

க', ஏ!த)$-தா$ பிறத நா.$ தா$ வா>கிற ஊ$ நனி மிக$ க',

பாரா%.த)$; Y. உ3$ மைழ-ெபைமமிக மைழயான,; ெப&க என
ெப&த)$- ெப&க எ3 ஏவிய ,ைணயாேன ெப&த#2 காரணமான

ெத&வ!தைம$; பா.சா ப!தினி2 ஆவ,-அCவிவ*9$ ெபைமமிக
க# ைடய தைலவியாலாவனேவயா$ எபதா2$.

(விளக$) Eட. ஆ3. ஆR$ ெப-R$ அபா இைண, வா>கிற

இவா'ைக ெநறி. எனேவ, Eடலா#றவ எப, தைலவ தைலவிய எப,

ெப#றா$.

நா.$ ஊ$ க'கிற க'1சி இவ2$ ெபா,வாயிD$ அ க>2

காரணமாயிப, தைலவிேய யறி! தைலவ அல எப, க!,. எைன?
க' ாி திேலா  கிைல யிக'வா /

ேன3ேபா# Y. நைட
...2ற*, 59

என$

த#கா!,! த#ெகா-டா# ேபணி! தைகசாற

ெசா#கா!,1 ேசா விலா* ெப... 2ற*, 56
என$,

இலெத னிலவ* மா-பானா

)*ளெத னிலவ- மாணா கைட
...... 2ற*, 53

என$,

மைனமா%சி யிலா*க ணிலாயி வா'ைக

எைனமா%சி! தாயிD மி
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...2ற*,52

என$ ெத&வ லவ திவ*9வனா$ இலற!தாெல&,$ க'2 காரண$

க# ைடய வா'ைக! ,ைணவிேய எப,பட ஓ,த) /ண க.

இனி, மைனயற$ ெத&வ! தைமைடயதா& ெபாவத#2$ க# ைடய மகளிேர
காரண$. ெத&வ!தைம தைலவிேக சிற,ாிைம ைடயதா$. அ!ெத&வ!

தைமைடைமயாேல அ!தைகய மகளி வா>$ நாேட சிற ைடயதா$ என
அவைடய ெத&வ!தைம2 ஒ3 எ.!, கா%.வா ,

மைழ ெப&ெகன ெப&த)$ எறா . இ!தைகய சிற ! தைலவD

கிைம/ண க. இக!திைன இ"லாசிாிய தி2றளினி3$

எ.!தா9கிறன . அ, வமா3:-

ெத&வ ெதாழாஅ* ெகா>ந# ெறா>ெத>வா*

ெப&ெயன ெப& மைழ
.... 2ற*, 55

எD$ அைம! தி2றேள அஃதா$. இத#2 ஆசிாிய பாிேமலழக .

ெத&வதா ஏவ ெச&ெமபதா$, இதனா# க# ைடயவளதா#ற Eறப%ட,

எப .

இD$, இCவினிய ெச&% க!ேதா., க-ணகியா மா-பிைன,
எெனா. ேபாத இள8ெகா? ந8ைகத
வ-ண1 சீற? ம-மக ளறிதில*

க.8கதி ெவ$ைமயி# காதல றன2
ந.82,ய ெர&தி நா லர வா?!

தDயி காணா! தைகசா J8ெகா?
இ3ைண மகளி  கிறி யைமயா
க#  கட$J-ட இ!ெத&வ மல,

ெபா# ைட! ெத&வ$ யா8க- ?லமா

வான$ ெபா&யா, வள$பிைழ பறியா,
நீணில ேவத ெகா#றA சிைதயா,

ப!தினி ெப-? இத நாெடD$
அ!த2 ந)ைர அறியா ேயாநீ
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என Eறி அைடகல8 ெகா.கிற கதிய?களாாி மணிெமாழிகைள$
ஒ ேநா2க.

இD$ ப!தினி ெப-?ாி ெத&வ!தைமைய,
அல மாக ளில8ைகய தா2ேமா
எைல நீ!த லக8க* யாெம

ெசானா# .ேவ ன,O யவ

வி னா#ற#2 மாெச3 Qசிேன
…. க$ப-7ளா-18

எனவ$ ைவேதகியி QரைரயாD$ ெதளிக.
---------

க.பி+ மகளி (8)
ப*ள /,நீ  பழகிD மீனின$

ெவ*ள$ திய, காணி வி Uஉ8
க*ளவி' ேகாைதய காமேனா டாயிD
/*ள$ பிறதா க)8 ெகா-ணீ.

(8)

இத ெபா*. மீ இன$-மீ E%ட$; /, ப*ளநீ  பழகிD$-பைழதாகிய
ஆழமான நீ நிைலயி வா'தா)$; திய, ெவ*ள$ காணி- தியதாகிய
ெவ*ள$ வமிட!, அதைன க-டா; வி Uஉ$-தன, பைழய நீ நிைலைய
ெவ3!, அ திய ெவ*ள!ேத 2வத#2 ெபாி,$ வி$ $; அ8ஙனேம,

க*அவி' ேகாைதய - ேத ,ளிகிற மல மாைலயணித மகளி ; காமேனா.
ஆயிD$-காமேவைளேய கணவனாக ெப#3 அவேனா. வா'வாராயிD$; உ*ள$

பிறதா உக)$- திய ஆடவைர காRமிட!, மனமா3ப%. அவைர! த>வ
நிைன!, மன/2 மிய ைடயராத)$; நீ ெகா*-நீ 2றிெகா-. அவைர

வி$ தெலாழிக எபதா$.
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(விளக$) ப*ள/,நீ  ெபா&ைக-சிற ைடய கணவD2வைம. மீனின$-

மகளி 2வைம. திய, காணி என வைம2 Eறியதைன தியைர காணி

என ெபா92$ ெகா*க. இ, ெபா,வாக மகளிாி மனவிய Eறியப?யா$.
இனி இ1 ெச&ேளா.,
ஏெதழி மிகா இைளயா னிைசவலா

காைதய க-கவ ேநாக!தா-வா&த

நயDைட யிெசாலா ேகெளனிD மாத 
கயலா ேம லா2 மன$

என$,

/ைற$ 2?ைம$ பாைம$ ேநாகா

நிைற$ ெந.நாR$ ேபணா -பிறி,ெமா

ெப#றிைம ேபைதைம 2-ேடா ெப$பாவ$

க#பி மகளி பிற

என$,

க#பிமகளி னல$வி#3ண ெகா9$

ெபா#ெறா? நலா நனிநல -ம#3!த$

ேக*வ#2 ேமதில 2! த8க%2 த8கிைளஞ
யாவ 28 ேக.7 ழா

..... நீதிெநறி.82,83,84.

என$ வ$ 2மர2பர அ?களா அ-ெமாழி$,
அ " லாக இெசா லல ெதா.! தைம!த காத

பA ெச& காம1 சாதி# ைக ைன ேத#ற மாைல
நபக# 7%? வி*ளா ெதா>கிD ந8ைக மா 2

பிெச)$ பிற க R*ள$ பிைணயனா  க?ய தேற

என$,

ெப-ெனன ப.வ ேக-ேமா Y?ல பிற ேநாகா
உ-ணிைற ைடய வல ெவாராயிர மன!த வா2$

எ-ணிப! த8ைக யி%டா திர மக9 மா8ேக

ெவ-ெண&2 ெறாி# றா#ேபா ெம,பி னி#2 மேற

என$ வ$, சீவகசிதாமணி1 ெச&*க9$; (159-6-7)
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மினிD நிைலயி 3*ள$ விைழறி விைழத யா$
,னி.$ மன!தி U&ைம 7'1சி ெமாழிய நி#2$

பிD3 பழியி# கAசா ெப-Rயி  ெபைம ேபணா
எனமி$ ெமாழிக% கேதா விலகிய மாயி னாேள

எனவ$, யேசாதர காவிய1 ெச&9$(95) ஒ ேநாக# பாலன.
ஈ-. Eறப.$ இய க#பிலாத மகளிாினியேபயா2$ ம#3 க#பைட
மகளிாி மா- ேமேல Eறப%ட,.

--------------இ ம

(9)

உ-?* கா -.; உ3ெபா* கா -.;
க-ட வி>ெபா* கவி2 கா -.;

ெப-?ைர காப, இல$ எ3 ஞால!,
க-. ெமாழிதன க#றறி ேதாேர.

(9)

இத ெபா*. க#றறிேதா -க#3 ெபாளியபிைன அறித சாேறா ;

உ-?* கா உ-.-மக* உ-R$ உணக* ெகடாதப? கா!, ேகாட#2
வழி-.; உ3ெபா* கா உ-.-மிக ெபா*கைள க*வ கவராதப?
கா!, ேகாட#2$ வழிக* உளவா$; வி>ெபா* க-ட கவி2 கா
உ-.-ெசவ ெபாளிD$ சிறததாக ணரப%ட கவியறி

மற,ேபாகாதப? கா!, ேகாட#2$ வழி-.; ெப-?ைர காப, இல$-

ஆனா மகளி க#பழியாம யா$ கா!, ேகாட#ேகா யாெதா வழி8 க-?ல$;
எ3, க-. ெமாழிதன -எ3 அ$மகளிாியைப ஆரா&, Eறி*ளன
எபதா$.

(விளக$) உணவிைன =?யி%. கா!த E.$. ெபாைள க[ல$
/தயவ#றி ைவ!, கா!தE.$; க#றவ#ைற மீ-. மீ-.$ ஓ,மா#றா

மறவாம# கா!த E.$. இவ#ைறேபால மகளி க#பழியாதப? கணவ

/தேயாரா# கா!த#2 வழியிைல எ3 க#றறிேதா Eறி*ளன எறவா3.
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சிைறகா28 காெபவ ெச& மகளி
நிைறகா28 காேப தைல
...2ற*,57

எப, ெபா&யாெமாழி
------------

(10)

எ!,ைண ஆ#3* இ.மண நீ !,ளி
#பனி உக மர!, இைல V-மயி

அ!,ைண $பிற அAெசா னா மன$
கன$ எ3 ெபாதியைற ப%டா .

(10)

இத ெபா*. ஆ#3* இ.மண எ!,ைண-ஆ#றிD*ேள நீராடப%ட

எகாிக- உ*ள மண எ!தைன-.?; நீ !,ளிஎ!,ைண-அத யா#3
ெவ*ள!திக- நீ !,ளிக* எ!,ைன-.? உக #பனி எ!,ைணேம# ெப&த பனி!,ளி எ!,ைன-.?; மர!, இைல எ!,ைணமர8களி பாலைமத இைலக* எ!,ைண-.?; V-மயி எ!,ைணஉயிாின8களி உடலைமத V-ணிய மயி க* எ!,ைன-.; அ!,ைண$-

அ!தைன ேப , பிற அAெசானா மன$ கன$ எ3-பிற

மைனயா%?யராகிய அழகிய ெசாைலைடய க#பிலா மகளிைடய; மன$
கன$ எ3 ெபாதியைற ப%டா -மன!திேல 2ேத$ எ3 மகி',

தீவிைனகாளாகி பிறவியாகிய சிைறயிேல அகப%டன எபதா$.

(விளக$) க#பிலாமகளி க-களாகிய வைலயிலகப%. அவ த$ைம

காதகிறன$ எ3 மகி', அCவழி ெயா>கி! தீவிைன ெச&, பிறவியாகிய

சிைறயிைடப%ேடா இCலகிக- எ-ணிறேதா எபதா$.
எ!,ைண எபதைன யா-.$ E%.க.

ஆதலா க#பிலா மகளிைர கா-ட)$ Eடா, எப, 2றிெபக.
இதனாலேறா வ*9வ ெபதைகயா பிற மைன ேநாகாைமேய
ேபரா-ைமெய3 ேபவாராயின
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-----------இ ம

(11)

தனிெபய த-,ளி தாமைரயி ேம
வளிெப3 மா!திைர நிற#3 ஒவ
அளிபவ காR$ சி3வைர அலா

,ளகில நிலா ,ைணவைன ைகயா .

(11)

இத ெபா*. வைள ,ைணைகயா -வைளயலணித இர-டாகிய

ைககைளைடய க#பிலா மகளி ெநAச$ ஒவபா நிைல!, நி#ப,; த-ெபய

தனி!,ளி- 2ளி த மைழயின, ஒ ,ளியான,; தாமைரயிேமதாமைரயிைலயி ேமேல; வளிெப3$ மா!திைர-கா#3 வ, Q$ெப3$ வைரயி
நிற#3-நிைல!, நிறா# ேபாவதா$; அளிபவ ஒவ காR$ சி3வைர

அலா எைன? அ$மகளி தா/$ த$ைம அளிெச&$ தியவ ஒவைன

காணெப3$ அ1சிறிய ெபா>தளேவ /ன ! தா$ கா/#றவபா மன$ைவ!,
நி#ப, அலாம; ,ளகில நிலா -மன,ள8கா, நி#பதில ஆதலா,
எபதா$.

(விளக$) தனி!,ளி என இையக. தாமைரயிைலய ேம Q'த மைழ!,ளி
கா#3Qச ெப3மள$ ஓாிட!ேத நி#2$. கா#3 Qசியட

நிைலெபய திய82வ, ேபால க#பிலாமகளி ெநAச/$ தா கா/#றவபா

தியவ ஒவைன காR$ வைரயி நி#2$, அவைன க-டட அவபா#

ெசற>,$ எறவா3. இ க!திைன,
இன$ேபா றிமலா ேக-ைம மகளி
மன$ேபால ேவ3 ப.$
…. 2ற*,822

எனவ தி2றளிD$, அ2ற%2 ஆசிாிய பாிேமலழக இட$ ெப#றா#

ெப-பாலா மன$ேபால ேவ3ப.$ என உைர E3வதிD$ ேம)$ அத

விளகைரயிக- அவ மன$ ேவ3ப.த ெப- மன$ ேபதி ெறாப.ேப
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ெனD$-எ-ணி ஒவ எபதனாD$ அறிக எ3 இC வைளயாபதி1
ெச&* பிறெதாறைன எ.!, கா%.தD$ கா-க.
---------

மக/ ேப- (12)
ெபாைறயிலா அறி; ேபாக ண விலா இளைம; ேமவ!

,ைறயிலா வசன வாவி; ,கி இலா ேகால! O&ைம;
நைறயிலா மாைல; கவி நலமிலா லைம; நனீ 1

சிைறயிலா நகர$ ேபா)$ ேசயிலா1 ெசவ மேற.

(12)

இத ெபா*. ேச& இலா1 ெசவ$-மகேபறிலா தவைடய ெசவ$; ெபாைற
இல அறி$-ெபா3ைமயிலா தவைடய அறிைடைம$, ேபாக ண  இலா

இளைம-இபத$ ண 1சிெபறாத இள$ பவ/$; ேமவ!,ைற இலா வனச

வாவி இற82த#2! ,ைறயிலாத தாமைர 2ள/$; ,கி இலா ேகால!O&ைம-

ஆைடயிலாத ஒபைனயின, Oய தைம$; நைற இலா மாைல-மணமிலாத
மல மாைல$; கவி நலமிலா லைம-"க* பல$ க#றிலாத லைம!

தைம$; நநீ 1 சிைற இலா நகர$-நல நீ நிைலக* இலாத நகர/$; ேபா)$-

ேபா3 சிறி,$ பயன#றதா2$ எபதா$.

(விளக$) ேச&-மக. ேசயிலா1 ெசவ$ ெபாைறயிலா அறி /தயவ#ைற

ேபா3 பயன#றதா$ எறவா3.

ேபாக$-இப$. ண -காதல  E%டர. வனச$-தாமைர. ஆைடடா,

அணிக* ம%.$ அணியப%ட ேகால$ எக. ேகால$-ஒபைன. நைற-மண . கவி

நலமிலா லைம எற,, இய#ைக யினைமத V-மாRைழ ல!திைன,
கலாதா ஒ%ப$ கழியந றாயிD$

ெகா*ளா ரறிைட யா
…. 2ற*, 404

எ ழி வ*9வ ஒ%ப$ எப,ம,.
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இனி, இதேனா.
பைட பல பைட!, பலேரா .-R$

உைடெபA ெசவ ராயிD மிைடபட
2323 நட, சி3ைக நீ%?

இ%. ெதா%.8 கCவி ,ழ,$

ெந&ைட ய?சி ெம&பட விதி !,$
மய23 மகைள யிேலா 2

பய2ைற யிைல! தா$வா> நாேள
….

றநா,188

எனவ$ பா-?ய அறிைடந$பி அைம1 ெச&9$,
ெபாDைடய ேரD$ க>ைடய ேரDம#

ெறDைடய ேரD /ைடயேரா-இன?சி

கைள தாமைரைக Jநா3A ெச&யவா&

மகைளயி8 கிலா தவ

…. நளெவ-பா,246

எனவ$ கேழதியா ெபாெமாழி$,

க# .! த /?!,நா- ெம&Jசி ந#2ண

ந#ெச&ைக J-டா%2-மக%ேப ெறபேதா
ெசவ/ /-டாயி னிலேற
ெகா-டா#21 ெச&தவ$ ேவ3
… நீதிெநறி, 81.

எனவ$ 2மர 2பரவ?களா அ-ெமாழி$,
ம8கல ெமப மைனமா%சி ம#றத
நகல நமக% ேப3.
… 2ற*,60

எனவ$ ெபா&யி லவ ெபா9ைர$ நிைனவி# ெகா*ள# பாலன.
-----------

அடக,ைடைம (13)
ஆக ப.2$; அதைளவா& ெப&வி2$;
ேபாக ப.2$; ைலநரக!, உ&வி2$;
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காக ப.வன இதிாிய$ ஐதிD$

நா2அல, இைல நனிேபR$ ஆேற.

(13)

இத ெபா*. ஆக ப.2$-ஒவDைடய நாவினி# ேறா3A ெசா
அவைன1 ெசவ /தய ேப3க* உைடயவனாக உய !த$ உய !,$.
அதைளவா& ெப&வி2$ அல, உ&த#காிய சிைறேகா%ட!,%

ெச)!திD$ ெச)!,$ ேபாகJமி% பிறபி!த)$ ெச&$; ல நரக!,
உ&வி2$-அல, இழிைடய நகர!திக- ெச)!திDA ெச)!,$;
காகப.வன-ஆதலா மாத த$மறிவா# கா!த#2ாியனவாகிய; இதிாிய$
ஐதிD$-ெபாறிக* ஐதD*9$; நனி ேபR$ ஆ3-மிக$ விழி டனி,
பா,கா!, ெகா*9$ப?; நா2 அல, இைல-நாவிைனயறி
பிறிெதாறிைல, எபதா$.
(விளக$) மக%2 ஆகதவ,$ நாேவ. அவைர1 சிைறேகா%ட$ 2விப,$
அ,ேவ; ,றக!,1 ெச)!,வ,$ அ,ேவ, நகர!தி Q'!,வ,$ அ,ேவ
ஆதலா, ெம& /தய ெபாறிக9* நாேவ ெபாி,$ விழி ட ேபண# பால,
எறவா3.

யாகாவா ராயிD நாகாக காவாகா#
ேசாகாப ெசா>2 ப%.
..... 2ற*,127

எனவ$ தி2ற9$ ேநா2க.

நாநல ெமD நலDைடைம யநல$
யாநல! ,*ளOஉ ம3
... 2ற*,641

என$,

திறஅறி, ெசா)க ெசாைல யறD$

ெபா9 மதனிFஉ8 கி
...2ற*,644

என$ வ$ அெபா&யி லவ ெபா9ைர$ கா-க.
க#பன [ழ#றா கவி கழக!தா8

ெகா#கமி U!ைதவா ய8கா!த-ம#3!த$
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வ) வAசமி ெனபேவ மாபறைவ

என$,

தைன வியபிபா ற# க'த தீ1ட
நனீ ெசாாி, வள !த#றா-தைன
வியவாைம யேற வியபாவ திப$
நயவாைம யேற நல$.

என$,

பிறரா# ெபA%. ேவ-.வா யா-.$
மறவாேம ேநா#பெதா 3-.-பிற பிற

சீெரலா$ O#றி1 சி3ைம ற8கா!,
யா யா 2! தா'1சி ெசால.

என$ வ$ 2மர2பர மணிெமாழிக9$,
ப?3$ பயனில$ ப%?ைர$

வைச$ றD /ைரயாேர ெய3 மைசயாத *ள! தவ
எனவ$ ஆசாரேகாைவ$,

இேனாரன எ-ணிறத அறிைரக* நா நல/$ தீ82 ப#றி நைச
லவ களா ஓதப%?!த அநா கா2$ காேப தைல எபதைன

உண !,கிறன. அைவெயலா$ அறி,ெகா*க.

இைவ ெயலா$ நாவின, ெசய வைகப#றி எ>தன. இனி, இ1 ெச&ளி
நாவிைன ஐ$ெபாறிக9* ஒெறற, நாவினா Vக$ ைவ கதி ஊ

/தய Vக , நரக!, Q'த)$ ந)ணேவ உ-. ,றக$ 2த)$ பிற$
நாவா விைள$ தீைம$ நல8க9ேம யாகலா இCவா#றாD$ நாவடக$
இறியைமயாைம8 ெகா*க.
-------

அறமைன கா"த+ (14)
தார$ நவத$ தா8கி! தைலநிமி
ஊ$ நா.$ உவ!த ஒதைல

Qர ெவறி விறமி2 வி-ணவ

சீாி ஏ!தி1 சிற எதி ெகா*பேவ.

(14)
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(இத ெபா*) தார$ தா8கி-மாத கா*! நீவி V8க* காத மைனவிமாைர

ேபணி; நவத$ தைல நிமி-நல விரத8கைள ேம#ெகா-. வா>மி; ஊ$

நா.$ உவ!த ஒ தைல-அCவா3 வா'Qராயி நீவி வா>$ =ேரயறி எலா
நா%. மக9$ V8க* வா'விைன க-. மகி'வ, ஒதைலயா$; Qரெவறி

விறமி2 வி-ணவ -அ,மறி, Qர!தா)-டாகிய ெவ#றி ெபைமமிக

ேதவ க9$; சீாி ஏ!தி-V8க* க' காரணமாக V$ைம பாரா%?! ெதா>,;
சிற ெபதி ெகாள-சிறப V$ைம எதி ெகா-டைழப , எபதா$.

(விளக$) தார$-மைனவி ஈ-. அறெநறியா மண,ெகா-ட மைனவிமா எக.

அறமைன காமி அலைவ க?மி என இள8ேகாவ?களா$ அறி3!,த
உண க. நவத$-நலவிரத8க*. அவ#ைற ,

ெபகிய ெகாைல$ ெபா&$ களெவா. பிறமைனகெதாிவிலா1 ெசல சிைத ெபா*வயி# றி2 ப#3$
மவிய மன!, மீ%? வதமிைவ ையேதா ெடாறி

ஒவின ைல ேதக ெளாத ெலா>கெமறா

எனவ$ யேசாதர காவிய!தா )ண க.

இவ#ைற அRவிரத$ எப, இனி இள8ேகாவ?களா .
ெதாிற ேக%ட தி!த2 ந\ !

பாி மி.கR$ பா82ற நீ82மி !

ெத&வ ெதளிமி! ெதளிேதா  ேபRமி!

ெபா&ைர யAமி! றAெசா# ேபா#3மி!

ஊF- ,றமி! உயி ெகாைல நீ82மி!
தானA ெச&$மி! தவ$பல தா82மி!

ெச&நறி ெகாலமி! தீந% பிக'மி!

ெபா&காி ேபாகமி! ெபா-ெமாழி நீ8கமி!

அறேவா ரைவகள மகலா தR2மி!

பிறேவா ரைவகள$ பிைழ!, ெபய மி!

பிற மைன அAமி! பிைழயி ேரா$ மி!
அறமைன காமி! அலைவ க?மி!

க*98 கள8 காம/$ ெபா&$

ெவ*ைள ேகா%?$ விரகினி ெலாழிமி!

இளைமA ெசவ/$ யாைக நிைலயா
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உளநா* வைரயா ெதா)வ ெதாழியா,
ெச) ேதஎ!, 23,ைண ேத.மி
மலமா ஞால!, வா'Q ாீ82.

என விாிவைகயாலறி3!,$ நலற8கைளேய இ1ெச&* ெதாைக வைகயா
தார$ நவத$ தா8கி! தைலநிமி!; என விள$ கிற ெதக. இ, /ைற

நிரனிைற. தார நத$ எப,$ பாட$(14)

---------

விரத"தி விாிவைக பிறமைன நயவாைம ,த0யன (15)
ெப-ணி ஆகிய ேப அஞ Jமி*

எ-ண$ மிகவ எ-ணிD$ எ-ணிலா
பினி நிற ெபவிைன ேமவ$

என, ஆயிD$ ஏதிெப- நீ2மி.

(15)

(இத ெபா*) ேபரஞ  Jமி*-ெபாிய ,ப/ழ!த#கிடனான நரகலக!தி
க-ேண; ெப-ணி ஆகிய எ-ண$ மிகவ -பிற மைனயா%?யராகிய மகளி
காரணமாக! தீய நிைனக* மி2த ஆடவ க*; எ-ணிD$ எ-ணிலா -

எ-Rமிட!,$ எ-ணிலாதவ ஆவ ; பினி நிற ெபவிைன ேமவ$
V$/யிைர பிணி!, நிற ெபாிய தீவிைனக* ேம)$ ேம)$ வவனவா$;
எனதாயிD$-ஆதலா V8க%2 என நல$ உ-டாவதாயிதா)$; ஏதி

ெப- நீ82மி-பிறமகளிைர வி$ த ஒழிமி எபதா$.

(விளக$) ேபரஞ Jமி எற, நரகலகிைன; நரக!தி Q', நபவ* பிற

மைனவிமாைர வி$பி! தீவிைன ெச&ேதாேர எ-ணிறதவ . பிற மைன நய!தேல

மாெபதீவிைன; அ!தீவிைன ேம ேம வகிற பிறவிகளிD$ V$ைம!
ெதாட ,வ, நவ, தி-ண$. ஆதலா உ8க%2 இெபா>,

எ!,ைணயிப$ வதா)$ பிற மைண நயவாேத ெகா-மி! எறவா3.

அறகைட நிறா* எலா$ பிறகைட நிறாாி# ேபைதயாாி எப, ப#றி
பிற மைன நய!தைல ெபவிைன எறா .
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இனி, இ! தீவிைனேய எலா! தீவிைனக928 காரணமாத ப#றி ெபவிைன
ேமவ$ எறா எனிDமா$. எைன?
/?ெபா 9ண ேதா /,நீ லகி#

க?ய ப%டன ைவ,ள வவ#றி#

க*9$ ெபா&8 கள8 ெகாைல
த*ளா தா28 காம த$பா

ஆ8க, க?!ேதா ரலைவ க?ேதாெரன
நீ8கின ரேற நிைறதவ மாக*
நீ8கா ரேற நிணில ேவேத

தா8கா நரக தனிைட ழேபா

.... மணிேமகைல(22-169-74)

எனவ$ மணிேமகைல$ ேநா2க.
இனி,

பைகபாவ ம1ச$ பழிெயன நா2$
இகவாவா மிறபா க-

என$

....2ற*,149

நல2ாியா யாெரனி னாமநீ ைவபி#
பிற 2ாியா ேடாேடாயா தா
....2ற*,146

என$, வ$ தி2ற* நிைனக.
இனி க$பநாட , இராம E#றாக.
ஈர மாவ, மி#பிற பாவ,$

Qர மாவ,8 கவியி ெம&ெநறி
வார மாவ, ம#ெறா வ ண

தார மாவதா! தா82 தகேதா?

என, ஓ,த)/ண க.

இனி, பிற மைன நய!த#க- அற$ெபாேள யறி அவ வி$ $ இபதாD$
இைலேய! அஃெதா ேநாேயயா$ என 2மர2பர வ?களா ;
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பிறவைர நிறா* கைட!தைல1 ேசற
அறனேற ஆயிD மாக-சி3வைர$

நனல!த தாயிD8 ெகா*க நலமேற
ெம&ந.8க -ண.82 ேநா&

என E3கிற ெம&$ெமாழி$ உள8ெகா*க.
-----------இ ம

(16)

ெபா&ய மி; ற$ Eறமி; யாைர$
ைவய மி;வ? வலன ெசாநீ
உ&ய மி;உயி ெகா3உ-. வா>$நா*
ெச&ய மி;சிறி யாெரா. தீயமி

(16)

(இத ெபா*) ெபா&யமி-ெபா&Eறாதீ க*; ற8Eறமிற8Eறாதீ க*; யாைர$ ைவயமி-எ!தைகேயாைர$ இக', Eறாதீ க*;

வ? அலன ெசா நீ உ&யமி அழகலாதனவ#ைற E3மா#றாேல

உடேலா$பாதீ க* உயி ெகா3 உ-. வா>$ நா* ெச&யமி-பிறவ#றி
உயிைர ெகா3 அவ#றி ஊைன-. V8க* வா'நாைள

ஆகிெகா*ளாதீ க*; சிறியாெரா.-கயமாகேளா. தீயமி-ேக-ைம

ெகா*ளாதீ க* எபதா$.

(விளக$) ெபா& 2றைள க.Aெசா, இழிதகைடய ெசா#க* இவ#ைற1

ெசாலாதீ . வ?-அழ2. ெசா#கழ2-வா&ைமைட!தாத. எனேவ, ெபா&
எறாயி#3. ெபா&Eறி உ&யமி எனேவ ெபா&காி Eறி உடேலா$ப

ேவ-டா! எறவாறாயி#றா$. ெபா&யாவ,. நைம பயவாத நிகழாத, Eற)$,
தீ82 பய2$ நிக'த, Eற)$ ஆெமக. எனேவ பிறிேதாயி 2! தீ82

பய2$ ெசா#கைள Eறாெதாழிக எறவா3, எைன?
வா&ைம ெயனப.வ தியாெதனி யாெதா3
தீைம யிலாத ெசால.
....2ற*, 291
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என$,

ெபா&$ைம$ வா&ைம யிட!த ைரதீ த

நைம பய2 ெமனி
... 2ற*,261

என$ வ*9வ ஓ,மா#றா ெபா&$ைமயினிய உண க.
இனி, ற8Eறலாவ,-காணாதவழி பிறைர யிக',ைர!த இ, ெபதீவிைன
எபத வ*9வ ெபமா,
அற8Eறா னல ெசயிD ெமாவ
ற8Eறா ெனற ன,

....2ற*,181

எபதனா, தீவிைன பலவ#3*9$ இ, ேம$ப%ட, எபதனா)$,
அறனழீஇ யலைவ ெச&த# றீேத
றனழீஇ ெபா&!, நைக

....2ற*,182

என$

ற8Eறி ெபா&!,யி வா'த# சாத

லற8E3 மாக த$
...2ற*,183

என$

க-ணி3 க-ணற1 ெசாDA ெசால#க
/னி3 பிேனாகா1 ெசா
... 2ற*,184

என$ வ$ =3 2ற*களாD$ அ!தீவிைனயி ெகா.ைமைய
விள2தலாD$ உண க.

ைவத-இக',ைர!த. யாைர$ எற,-எளிேயாராயிD$ எப,பட நிற,.

வா>நா* ெச&த-வா'நாைள வள !, ேகாட. தீயிமி-

ந% றாேதெகா-மி. இஃேதா அAெசா ஆயிD$. இத ெபா* இனேத

எப,. சிறியாெரா. தீயிமி எறதனா# ெப#றா$. தீயி எற பாட

ேவ3பா.*ள,. அதைன ெகா*ளி தீயின ெச&யமி எனெகா*க. சிறியா -

சி#றினமாக*. அவராவா : நலத நலD$ தீயித தீைம$ இைல
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ெயேபர$, வி%$O !த$ நட /*ளி%ட2>. இ!தைகேயா ேக-ைம

அறிைவ!திாி!, இைம8 ெக.2மாக சிறியாெரா. தீயிமி எறா .
இதைன,

நில!தியபா னீ திாி த#றா2 மாத 
கின!தியப தா2 மறி
.... 2ற*,452

என$,

மன!தாD மாத  2ண 1சி யின!தானா
மினா ெனனப.8 ெசா

என$

....2ற*,453

மன!, ள,ேபால கா%? ெயாவ#
கின!,ள தா2 மறி

என$

.... 2ற*,454

நன!தி F82! ,ைணயிைல தீயின!தி
னல# ப.பOஉ மி

என$ வ$ தி2ற*களா)ண க.
-----------இ ம

(17)

க*ள மி, கள ஆயின யாைவ$;
ெகா*ள மி, ெகாைல E? வ$அற$;
எ*ள மி, இல எெற-னி யாைர$;
ந*ள மி, பிற ெப-ெணா. ந-ணமி.

(17)

(இத ெபா*) கள ஆயின யாைவ8 க*ளமி-கள எ3 கதப.கிற
ெதாழி வாயிலா& எெபாைள$ கவ த ெச&யாெதாழிமி; ெகாைலE? வ$

அற$ ெகா*ள மி-உயி ெகாைலேயா. E?வகிற அற8கைள ேம#

ெகா*ளா ெதாழிமி; இல எ3 எ-ணி எ*ளமி-வறியவ எ3 நிைன!,
யாைர$ இகழாதிமி, யாைர$ ந*ளமி-ஆராயாம யாைர$
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ந% ெகா*ளா ெதாழிமி, பிற ெப-ெணா. ந-ணமி-பிற மைனவிய பா#
ெசலாெதாழிமி எபதா$.

(விளக$) கள எ3 பிறரா# கதப.$ப? எெபாைள$ ெகா*ளா ெதாழிக!
எறவா3. ெகாைல E?வ$ அற$ எற, ேவதிய ேவத ேவ*விகைள, சி3

ெத&வ8க%2 உயி ப ெச&, வழிப.த /தயனமா$. யாைர$ ந*ளமி
எற,, ஆரா&, நலாைர ந%டலறி க-டவேராெடலா$ ந% 1 ெச&ய#க
எறவா3.

இனி இதக-, க*ளமி களவாயின யாைவ$ எபதைன,
எ*ளாைம ேவ-.வா ெனபா ெனைன!ெதா38
க*ளாைம காகத ெனA

என$,

...2ற*,281

உ*ள!தா )*ள) தீேத பிறெபாைள

க*ள!தா# க*ேவ ெமன
... 2ற*,282

என$ வ$ 2ற* /தயவ#றாD /ண க. ெகாைல E?வ$ அற$

ெகா*ளமி எபதைன,

அறவிைன யாெதனி# ெகாலாைம ேகாற
பிறவிைன ெயலா த$.
... 2ற*,321

என$,

அவிெசாாி தாயிர$ ேவ%ட ெனாற Dயி ெச2!

,-ணாைம ந3

.... 2ற*,259

என$ வ தி2ற*களாD$,

ெகாைலயற மாெமD$ ெகா.ெதாயி
மாக* அவல ப?#3ைர
.... (மணி-6-62-3)
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எனவ$ மணிேமகைலயாD$, ஏைனயவ#ைற /#Eறி ேபாத ேம#ேகா*களாD

/ண க. (17)

-------------------உ12 ெகா3"த0 உய (18)
,#3ள வாக! ெதா2!, விரைவ!த,

எ#32 அஃ, உனி இ,அத காரண$
அ#றமி தான$ எைனபல ஆயிD$

,#றவி' ஒCவா! ,ணி எD$ ஆேற

(18)

(இத ெபா*) ,#3 உளவாக! ெதா2!, விர ைவ!த,-(,றவியாகிய ) நா
ேசா#றிைன மி2தியாக ஏ#3 ைகயிேலதி வத க-.; அஃெத#3ெகனிஅ8ஙன$ ெச&வத#2 காரண$ எைனேயா? எபாயாயி. அ#ற$ இ தான$

எைனபல ஆயிD$-2#றமிலாத தான ெபா*க* எ!,ைண$

பலவாயவிட!,$; ,#3 அவி' ஒCவா! ,ணி எD$ ஆேற-அைவெயலா$
உ-R$ ேசா#றி#2 நிகராகா எப, ெதளிவான /?. இ, அத காரண$-

இ,ேவ அ8ஙன$ ெச&த#2 காரணமா$ எபதா$.

(விளக$) வைளயாபதி எD$ ெப8காபிய8 E3$ கைதயிைனயா$ சிறி,

மறிகிறிேல$ ஆயிD$ இ1 ெச&* யா E#3 எத1 ெசCவியி#

Eறப%?கலா$ எ3 ஊகி!,ண , இ8ஙன$ உைர Eறிேனா$.

,#3-ேசா3. உளவாக-மி2தியாக. விர-ஆ2ெபய , ைக, ஒ ,றவி த

பகல!தி நிர$பி1 ேசா3 ஏ#3வவாைன க-ட ஒவ நீ இ8ஙன$ மிக$
ேசா3 ெதா2!, வத#2 காரண$ எைன? என வினவினனாக. அத#2

காரண8 E3பவ தான8க9* ைவ!, உ-? ெகா.!தேல நனிய த,

ஆக யாD$ காணா ேகளா கா/டப%ேடா /தயவ 2! தான$

வழ8கேவ இCவா 3 ஏ#3 வகிேற கா-! என விைட Eறின. எக(இஃ,
ஊகமா!திரேம)

அ#ற$-2#ற$. தான ெபா*க9* உ-?ைய தைல சிறத ெதபதைன,
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ஆ#3ந  களிேபா ரறவிைல பக ேவா
ஆ#றா மாக ள$பசி டைளேவா

ேம#ேற லகி ெம&ெநறி வா'ைக

ம-?ணி ஞால!, வா'ேவா  ெகலா$

உ-? ெகா.!ேதா உயி ெகா.!ேதாேர
.... (மணி-11-92:99)

எபதனாD$, ,றவிக* ேசா3 மிகமிர, ஏைனேயா 2 வழ82$
வழக/ைடய எபதைன,
ஐய க?ைஞ ேனதி

ைமய3 சிறபி மைனெதா3 ம3கி
காணா ேகளா கா/ட ப%ேடா

ேபRந ாிேலா பிணிந. 2#ேறா

யாவ$ வகெவ றிைச!,ட F%?

-ெடாழி மி1சி)- ேடா.தைல ம.!,
க-பைட ெகா*98 காவல றாென

எனவ$ ஆ !திர வரலா#றாD/ண க.
----------

அ 4ைடைம (19)
ஆ#3 மி, அ* ஆயி மா%ெடலா$;
O#3 மிஅற$, ேதா$நனி ,னமி;
மா#3 மிகழி மாய/$ மான/$;

ேபா#3 மிெபா ளாஇைவ ெகா-.நீ .

(19)

(இத ெபா*) நீ ஆ உயி மா%ெடலா$ அ* ஆ#3மி-நீயி அாிய
உயிாின8களிட!ெதலா$ அ* ெச&Qராக!; அற$ O#3மி-நலற8கைள
நாேடா3$ மாத 2 E3Qராக!; ேதா$ நனி ,னமி-தீவிைனகைள
ெபாதா, மிக$ ஒழிQராக!; மாய/$ கழி மான/$ ேபா#3மி-

வAசைனைய$ மிைகயாய மான!ைத$ வில2Qராக! இைவ ெபாளா
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ெகா-. ேபா#3மி-இCவற8கைள உ3தி ெபாளாக கதி ேபணி
வா'Qராக!; எபதா$.

(விளக$) எCயி 2$ அ* ெச&க! அற8கைளேய யாவ 2$ அறி3!,க!

தீவிைனைய அAக! வAசக!ைத$ மா-பிறத மான!ைத$ வில2க.

இCவற8கைளேய ெபாளாக ேபணி ந வா' வா'Qராக! எறவா3.
(விளக$) அ*-ெதாட

இரக$.

ப#றா, இயபாக எலாயி க- ேம)$ ெசவதாகிய

அ%ெசவA ெசவ!,% ெசவ$ ெபா%ெசவ$
Jாியா க-R /ள
.... 2ற*,241

என$,

நலா#றா னா? யளா*க பலா#றா#

ேறாிD மஃேத ,ைண
..2ற*, 242

என$,

அ*ேச த ெநAசினா  யி*ேச த
வினா லக$ க
.... 2ற*,243

என$,

மDயி ேரா$பி யளா*வா# கிெலப

தDயி ரஞ$ விைன
2ற*,244

என$,

அல அளா*வா  கிைல வளிவழ82
மலமா ஞால8 காி

என$

...2ற*,245

அளிலா  கCலக மிைல ெபாளிலா 
கிCலக மிலாகி யா82
…. 2ற*.247
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என$ வகிற தி2ற*களா அளற!தி மா- ண க.
O#3மி எற,, யா-.$ யாவ 2$ அறி3!,மி எப, பட நிற,.

ேதா$-2#ற$; தீவிைன. இனி, தீவிைனைய நய, ெச&ய#க ெவபா

நனி,னமி தீவிைன தீயேவ பய!தலா அதைன ,னாைமேய
உயி 23தியாயி#3 எறா . இதைன,

அ8ேகட ெனப தறிக ம8ேகா?!

தீQைன ெச&யா ெனனி
... 2ற*,210

எபதனாD$ உண க. இD$

தீயைவ ெச&தா ெக.த னிழறைன
Qயா த?ைற த#3
... 2ற*,208

என$,
தைன!தா காதல னாயி ெனø!ெதா3
,ன#க தீவிைன பா
... 2ற*.209

என$,

தீயைவ தீய பய!தலா தீயைவ
தீயிD$ அAச ப.$
... 2ற*,208

என$ வ$ தி2ற*கைள$ நிைனக.
மாய$-வAச$: ெபா&மா$. கழிமான$ என மா#3க. கழி மான$-மா-பிறத

மான$. அஃதாவ, அதண சாேறா அதவ!ேதா த$ /ேனா தைத

தாயெரறிவைர வண8காைம$. /?கபடாதாயிD$ கதிய, /?!ேத

வி.த)$ /தலாயின. ெபாளா: ஆக1 ெசா\3 ெக%ட,. ெச&* விகார$
--------
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இ ம

(20)

ெபாைள ெபாளா ெபாதிேதா$ப ெசலா,
அைள ெபாளா அற$ெச&த ேவ-.$;
அைள ெபாளா அற$ெச&, வாக-

இ* இ இய எ&தா, எேனா நமர8கா*

(20)

(இத ெபா*) நமர8கா*-எA#ற!தீேர!; ெபாைள ெபாளா ெபாதி!,
ஓ$ப ெசலா,-ெசவ ெபாைள மிக$ ஈ%.தேல மாத 2 உ3தி

ெபாளாவ, எ3 கதி அவ#ைற க%?ைவ!, கா!திராம; அைள

ெபாளா அறAெச&த ேவ-.$-அைளேய உ3தி ெபாளாக கதி

அெபாளாேல நலற8கைள1 ெச&த ேவ-.$. அஃேத அறிைடைமயா$;

அைள ெபாளா அறAெச&,-நீ ெபாளீ%.கிறீராயிD$, அைளேய
உ3தி ெபாளாக ணர, அெபாளாேல அற8கைள1 ெச&,; வாக-அCவற!தி பயனாகிய ேமனிைலலகவா'விைன ெப#3; இ*இ இய

எ&தாத, எ-அ82 ஒளிைடய ப-ணிைனயைடய /யலாைம2 காரண$
எைனேயா? இேன அறA ெச&மி! எபதா$.

(விளக$) ெபா*-ெசவ ெபா*. அைவ ெபா மணி ெந /தயன.
ெபாளாக என ேவ-?ய ஆக1ெசா ஈாிட!,$ ஈ3 ெதாகன; ெச&*

விகார$. ெபாளாக-உ3தி ெபாளாக. ெபாதித-மைற!, ைவ!த. ஓ$ப

ெசலா,-ஓ$பாம எD$ ஒ ெசானீ ைம!,. அேள ேமனிைலலகி

ஒளிைடய வா'ைக ந2$ உ3தி ெபாளாக ண , எக. வா: ஆ2

ெபய , ேமனிைலலக$. அற$: விேதா$ப ஈத /தயன. இ*இ இய ஒளிைடய தைமைடய அமரவா'. இேன அறA ெச&மி எப,

2றிெப1ச$

அ%ெசவA ெசவ!,% ெசவ$ ெபா%ெசவ$

Jாியா க-R /ள
.... 2ற*,241

எபதனா அ%ெசவ$ ெபா%ெசவ$ எD$ இர-டD* ெம&யாய
ெசவ$ அ%ெசவேம எப,$,
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நலா#றா னா? யளா*க பலா#றா#
ேறாிD மஃேத ,ைண
.... 2ற*,242

எபதனா ஆயி ! ,ைணயாவ, அ%ெசவேம ஆகலா அஃேத ெபற#பால,
எப,$, உண க.

அ*ேச த ெநAசினா  கிைல இ*ேச த

இனா லக$ க
… 2ற*,243

எபதனா அ9ைடேயா வாக- இளி இய எ&,த ஒதைல ஆக$
அ!தைகய ேபாிப வா'ைகைய நீய ெபற /யலாைம எைனேயா? எறவா3.

இனி, ெபாளா வ$ பய அ9ைடயராகி ஈதேல ஆவதைன,
ெத-கட வளாக$ ெபா,ைம யிறி

ெவ-2ைட நிழ#றிய ஒைம ேயா#2$
ந.நா* யாம!,$ பக) ,Aசா

க.மா பா 28 கலா ெவாவ#2$
உ-ப, நாழி .பைவ யிர-ேட
பிற ெமலா ேமாெரா 2$ேம
ெசவ!, பயேன Lத

,&ேப ெமனிேன த ந பலேவ
... றநா,169

எனவ$ நகீரனா ெமாழியாDண க.
-----------

லா ம-"த+ (21)
தகா, உயி ெகாவானி மிகாைமஇைல பாவ$

அவாவிைலயி உ-பா லாெபக ேவ-.$
காவைல வில8கா& ெபாறா,பிற ஊெகா3

அவாவிைலயி வி#பாD$ ஆ-. அ,ேவ ேவ-.மா.

(21)
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(இத ெபா*) அவா விைலயி உ-பா-ஊD-R$ அவாவினாேல அதைன
விைலெகா.!, வா8கி! திபவறாD$; லா ெபக ேவ-.$-அத
ஊDண நாேடா3$ மி2தியாக வதைலேய வி$ வா; விைலவில82 கா
ஆ& ெபாறா,-தா வைலயி# பி?!த வில82கேள தன2 உணவாக$
அ!,ைணயி அைமதிறாம; விைல அவாவி-ேம)$ விைலெபா*

ெப3கிற அவா காரணமாக; பிற ெகா3 ஊ வி#பாD$-பிற யிாின8கைள
ெகா3 அவ#றி ஊகைள ெகாண , வி#பவD$; ஆ-ட,ேவ ேவ-.$அCவிட!, அC[ மி2தி$ கிைடபதைனேய வி$ வா; உயி ெகா

வானி பாவ$ மிகாைம இைல-ஆதலா உயிைர ெகாபவனிட!, ேபாலேவ

தீவிைன இவ களிட!,$ மி2வதா$. ஆகேவ விைலபா ஊ ெகா-.-ண

அறேவா 2! தகாத ெசயலா$ எறவா3.

ஊ உ-R$ அவாவினாேல ஊ உ-பவ அC[ உண மி2தியாக
கிைட!தைலேய வி$ வா. ஆகேவ அவ ெகாைல2ட ப%டானாகி

ெகாறவேன ஆகிறா. எைன? ஊ வி#பவD$ அ8ஙனேம ஊ

மி2தியாக கிைடபதைனேய ெகாகிறா. ஆதலா ெகாபவD2! தீவிைன

மி2வ, ேபாலேவ உ-பவD2$ மி2த ஒதைல. ஆதலா ஊD-ண தகா,

எபதா$. ஆ-டக ேவ-.$ எப, பாட ேவ3பா..
இனி

தின#ெபா3%டா# ெகாலா ,லெகனி யா$
விைலெபா%டா Zறவா ாி
.... 2ற*,256

என வ*9வனா E3த)$ கா-க. இனி, இக!திைன,
ெவ#3ட$ -ப,$ ேவ விளதைவ

ெத#ெறன ணப, தீைம தெமைன
ெயா#ைற நிறா.ைண S3 ப.!தவ%
2#றமேறா ெச3 E.ேவ ேதடா
..... நீலேகசி,332

எற#ெறாடக!, நீலேகசி1 ெச&*களாD$ அவ#றி#2 யா$ வ2!,*ள

உைரப2திகளாD$ ந2ண க. இD$
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உ2ெந# பலE%? -? /?பா

மி2ெந )தி வதைன ேவ-.$-தகைடேயா

-ணா ப./ைடைய -பாDயி மரண
ெம-ணாத வா3-ேட யி82
... உைரேம#ேகா*, 21

எனவ$ ெவ-பாவாD$ உண க.
------------

ஊ61ேபாாி
ஊ61ேபாாி இழிதைகைம (22)
பிறவி கடலக!, ஆரா&, உணாி

ெத3வதி 2#ற$ இலா க9$ இைல
அறவைக ஓரா விட2 மிைசேவா

2ைற இறி! த$#ற$ திறன ஆவ .

(22)

(இத ெபா*) பிறவி கட அக!, ஆரா&, உணாி-உயிாின8க*
பிற #3ழலாநிற கடேபாற இேபலக!திக- ஆரா&, காRமிட!,;
ெத3வதி 2#ற$ இலா க9$ இைல பிறயிைர ெகாவதனா)-டா2

தீவிைனயிலாதவ ஒவேரD$ இலராவா ; அறவைக ஓரா விட2 மிைசேவா -

ஆயிD$, அற/ைறகைள ஆரா&,ணராம ஊ திபவ ; 2ைற இறி! த$

#ற$ திறன ஆவா -அவ*9$ யாேதாரவல/மிறி! த$/ைடய மைனமக*

/தய #ற!தாைர ெகா3திற அ!,ைன ெகா.விைனயாளேர யாவ
எபதா$.

(விளக$) உ&, கைரேயற ஒ-ணாதப? விாி!, கிட!த பிறவிைய கட

எறா . வ*9வனா$ பிறவாழி எப,ண க.

பிறவி%ப%.ழேவா த$ வா'நாளி யாேதாயிைர$ ெகாலா, Oயராகேவ

வா'வ, யாவராD$ இயலாதெதாேறயா$. உலகிக- க-ணா# காணபடாத

சி#3யி க9$ ெகா,2 எ3$ ேபா என$ யா-.$ நிைறதி!தலா

ெதாிேதா ெதாியாமேலா இவ#ைற ெகாலாதவ யாமில . அ8ஙனமிபிD$,

ஆறறிபைட!த மாத அற/ண , ெகாைலவிைன ஒாீஇ வாழ ேவ-.$

அேறா. ஊ உ-பவ யாவ$ ேகளி எD$ ெம&ண விைமயாேல தம2
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ெந8கிய உறைடய உயிாின8கைள ெகா3 அவ#றி ஊைன! திகிறன .
இCவா#றா இவ த$ மைனவி மகைள! திபவ ேபா3
ெபதீவிைனயாளேர எபதி ஐயமிைல எபதா$.
ெகாைலவிைனய ராகிய மாக* ைலவிைனய
ைம ெதாிவா ரக!,
.... 2ற*,309

என$,

அறிவினா னா2வ ,-ேடா பிறிதிேனா&
தேநா&ேபா# ேபா#றா கைட
…. 2ற*,318

என$,வ$ தி2ற*கைள$ ேநா2க.
யா,$ ஊேர யாவ8 ேகளி எD$ கணிய J82றனா மணிெமாழியா
எலாயி க9$ ெந8கிய உற$ ப- ைடயனேவ எபதைன ண க.

இ$ெம&ண விைமயா மாத ஊ திகிறன எறிர8கியப?யா$.
-----------

ெசவியறி'உ (23)
உயி க* ஓ$ மி ஊவிைழ, உ-ணமி
ெசயி க* நீ82மி ெச#ற$ இக,ஒாீஇ
கதிக* ந) க-டன ைகெதா>
மதிக* ேபால ம3வி ேதா3Q .

(23)

(இத ெபா*) உயி க* ஓ$ மி-எலாயி கைள$ அ* E ,
காபா#3Qராக!; ஊ விைழ, உ-ணமி-பிறயிாின8களி ஊைன
வி$பி உ-ண#க; ெச#ற$ இக, ஒாீஇ ெவ2ளிைய! ,வர விலகி; ெசயி க*
நீ82மி-காம/தய 2#ற8களினி3$ நீ8கி வா>Qராக; கதிக* ந)

க-டனி இCவா3 வா'Qராயி ேமவ$ பிற களிேல ேமனிைல
லக8களிேல ேதவ /தேயாரா& அழகிய உவ8கைள அைட,;

ைகெதா>மதிக* ேபால-உலக!தா ைக 2வி!, ெதா>கிற 2ளி த நிைற!

45

தி8க* ேபா3; ம3வி ேதா3Q -2#றமிலாதவ களா& அ* நிர$பிய
கெழா. விள82Q எபதா$.

(விளக$) உயி கைள ஓ$ தலாவ,-ேசா ,$ ெகாைலவாராம 2றிெகா-.
உயி கைள பா,கா! ெதா>2த. இCவறேம "ேலா ெதா2!த அற8க9*

தைலசிறத அறமாத ப#றி /#பட ஓதின எைன?
ப2!,-. ப)யி ஓ$ த "ேலா
ெதா2!தவ#3 ெளலா தைல
... 2ற*,322

எனவ$ தி2ற9$ ேநா2க. ேவ*வி /தயவ#றி# ெகா3 ஊDக த

நலறேம எD$ மடேவா$ உள ஆக நீய விைழ, எலாவ#றாD$
ஊD-Rெதாழிமி. உ-Yராயி நரக!, எCவா#றாD$

ஊD-ணாெதாழிமி. உ-Yராயி நரக!, Q', ந2வ எபா விைழ,

ஊ உ-ணமி எறா .
இதைன,

நறா2 மாக$ ெபாிெதனிDA சாேறா 2

ெகாறா2$ ஆக$ கைட
.... 2ற*.328

என$,

உ-ணாைம *ள ,ய நிைல SD-ண
அ-ணா!த ெச&யா தள3
....2ற*,255

என$ வ$ 2ற*களாD/ண க.
ெச#ற$-ெவ2ளி.ெசயி -காம /தய ஆ3வைக 2#ற8க9$ ஆ$.தீவிைன

பிற!த#ெகலா$ ெவ2ளிேய தைலசிறத காரணமாக. ெசயி க* நீ82மி

எெறாழியா, அதைன தனி!ெத.!,$ ஓதின . இCவாெறலா$ நாெடா3$

நலற$ ேபணி வா>திராயி நீயி ஒளிலகி அழகிய ேதவயாைக ெப#3
திக>Q எ3 அவ#றி பயைன$ உடேனாதின . எைன?
சிறYDA ெசவ/ மீD மற!திFஉ8

காக ெமவேனா யி 2
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.... 2ற*,31
என$,

அற!திFஉ8 காக/ மிைல யதைன
மற!த F8கிைல ேக.
….. 2ற*,32

என$ வ$ தி2றைள$ ேநா2க.
------------

தவ"தி மா1 (24)
ெபாெளா. ேபாக$ ண த உறிD$
அ9த சாற அதவ$ ெச&$மி
இளி கதி1ெச3 இனிஇவ- வாாீ

ெதள உறிD$ ெத-மி அ,ேவ.

(24)

இத ெபா*. ெபாெளா. ேபாக$ ண த)றிD$-நீ8க* நலா#றினி3

ெபாளீ%. ெதாழி \.ப%?தா)$ இலற!திேல மைனவிமாெரா. இப$
Vக , வா'QராயிD$; ஆ2க!; அ9த சாற அதவA ெச&$மிபிறயி க92 அ* ெச&தேல மிக, ெசய#காிய தவெவா>க!ைத$

ேம#ெகா*ள கடQ ; இ*இ கதி1ெச3-மயகமிலாத உயி பிறெப&தி;

இவ- இனி வாாீ -இநிலலக!ேத இD$ வ, பிறவா ெபைமைய எ&,Q ;
ெதள உறிD$ நீ8க* பலா#றா ஆரா&, ெதளிதா)$; அ,ேவ-அ!தவேம
/? ெபாளா$; ெத-மி-ெதாி, ெகா-மி; எபதா$.
(விளக$) அறெநறி நி3 ெபாளீ%.த)$ மகளிெரா. ண தி #றி!த)$

தவெவா>க!தி#2 இைடS3க* ஆக மா%டா. ெபா*களிபா ப#றிைம$

காமவிப!திபா அ>தாைம$, உ#றேநா& ேநாற)$ உயி 23க-

ெச&யாைமேம ெம&யாய தவமாக இC ெவா>க/ைடLரா& வாழகடQ
இCவா'ைக V$ைம ேமேம)$ உய பிறபி# ெச)!தி Q. ேப#றிைன$
ந2$ எறவா3.
இதைன,

உ#றேநா& ேநாற )யி 23க- ெச&யாைம
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ய#ேற தவ!தி# 2
... 2ற*,261

என$,

தDயி தானற ெப#றாைன ேயைனய
மDயி ெரலா ெதா>$
....2ற*,261

என$,

மழி!த)$ நீ%ட)$ ேவ-டா லக$
பழி!த ெதாழி!, வி?
...2ற*,280

என$ வ தி2ற*களாD$ உண க.
இD$ ைசவ /தய பிற சமய!தா$ இ8ஙனேம E3தைல
ேதசமிட$ காலதி காசன8க ளிறி1

ெச&வெதா3 ேபாெச&யா1 ெசயலதைன1 ெச&த8
Eசப. மனமிறி லாவ னி#ற

)றக/ண -?ப% ?னியி!த கிட!த
மாசதனி# U&ைமயினி வ3ைம வா'வி

வ!த!தி# றி!த!தி ைம,ன!தி# சின!தி

னாைசயினி ெவ3பினிைவ யலா, ெமலா
மைடதா) ஞானிகடா மரன?ைய யகலா
.... சிவ-சதி,285

என$,
நா.களி# 2ழ3$ கா.களி# சாி!,$

நாக/ைழ கி, தாக/த# றவி ,$
நீ.பல கால8க* நி!திரா யி,$

நிமலஞா ன!ைதயிலா நிக'தி.வ பிறபி
ஏ.த மல 2ழலா /ைல!தைலேக யிைடேக
எறிவிழியி ப.கைடேக கி%,மிைற ஞான8
E.மவ Eடாிய Q.8 E?

2Aசி!த ேசவ?$ 2$பி%ேட யிபா
... சிவ-சி!தி,308
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என$,
சாகிர!ேத யதீத!ைத ாிதவ க* உலகி#

சவச8க நிவி !திவத தேபாதன க ளிவ க*

பாகிய!ைத பக வ,ெவ னி$ைமயிேல யிாி
ப#ற3!, பர!ைதயைட பராசிவ ரேறா.
ஆ2/? கவி!தரசா- டவ களிாி ைவயேரா

டDபவி!த8 கிதி?D மகப#ற# றிப
ேநாகியி, ாியாேதா

றப#ற# றா)

Vைழவ பிற பினிவிைன க*V8கி டாேவ.

என$ வகிற சிவஞான சி!தியா (287) /தயவ#றா)$ உண க.
----------

இ ம

(25)

தவ!தி ேம உைர தவ!திைற தன2அல, அாிேத
மய2 நீ82த மன$ெமாழி ெயா.$ெசய ெசறித

உவ!த கா&தெலா. இலா,ப வைகஉயி 2 அைள
நய!, நீ82த ெபா*தைன அைனய,$ அறிநீ.

(25)

(இத ெபா*) தவ!திேம உைற-தவெவா>க!தி ம%.ேம நி3 உயி
வா'த; தவ!, இைற தன2 அல, அாி, அ! தவெவா>க!தி# ெகலா$

தைலவனாயிகிற அக கட92 ைகE.வதல, ந$மேனா 2 மிக$
அாியெதா ெசயேலயா2$; ஆயிD$, ந$மேனா 2 தவமாவ,; மய2 நீ82தமயக$ நீ8க ெபாளிய ண த)$; மன$ ெமாழிெயா. ெமயி ெசறித-

மன/$ ெமாழி$ உட$ மாகிய =3 கவிகைள$ அடகி அறமாகிய

சிைறேகா%ட!தி க-ணி!த; உவ!த கா&தெலா. இலா,-வி$ த)$
ெவ3!த)மாகிய 2ண8கேளா?ராம; பவைக உயி 2 அைள நய,-பேவ3
வைகப%ட உயிாின8களிட!,$ அ* E தைலேய வி$பி; ெபா*தைன
நீ82த-ெபா& ெபா*களிபா# ப#3ைவயா, ஒழித; அைனய,$ நீ அறி-

ஆகிய இவ#ைற ேம#ேகாடேல யா$. அ!தவ!திைன$ நீ ந2ண , ெகா*ள

கடைவ! எபதா$.
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(விளக$) தவ$ ெசய#காிய ெதாெறன கதி அதைன வி%.விட ேவ-டா!

தவ!ேதா 2 Eறப%ட />விலகண8க9$ தவ!ேதா ெகலா$
இைறவனாகிய அக கட9ேக ெபா,வதா$ ஆயிD$, அஃ,

அைமைடய!ெத3 அசாஅவாைம ேவ-.$. அ! தவ$ ந$மேனா

ஆ#3மளவி#2 எளியOஉமா$. அஃதாவ,

ெபாளலவ#ைற ெபாளாக க,$ மயக$ நீ82த)$ மனெமாழி ெம&கைள
அடகி! தீெதாாீஇ நறிபா)&!த)$, வி ெவ3ப#றி!த)$ ெபா&
ெபா*கைள ப#றி கிடவாைம$ எCயி 2$ அ9ைடயராயி!த)$

ஆகிய இC ெவா>கேம ந$மேனா 2! தவமா$. ஆதலா இவ#ைற ேம#ேகாட

யாவ 2$ E.$ அேறா எறவா3.
இவ#ைற; நிரேல,

ெபாளல வ#ைற ெபாெள 3ண$
மளானா மாணா பிற
... 2ற*,351

என$,

இணீ8கி இப$ பய2 மணீ8கி
மாச3 கா%சி யவ 2
....2ற*,352

என$,

அடேவ-. ைமத ல!ைத விடேவ-.$

ேவ-?ய ெவலா ெமா82
.. 2ற*,343

என$,

நறா8கா னலவா கா-பவ ரறா8கா
லல# ப.வ ெதவ
.... 2ற*,379

என$,

வ2!தா வ2!த வைகயலா# ேகா?
ெதா2!தா#2 ,&!த லாி,
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.... 2ற*,377

என$; (2றி -இCவிர-.$ வி ெவ3பினீ8க#2 ேவ-.வன)
அளிலா  கCலக மிைல ெபாளிலா 2
இCலக மிலாகி யா82
... 2ற*,247

என$ வ$ தி2றளாD/ண க. (25)
-----------

இைனவிைழ7 (26)
எ-ணிறி ேய,ணி$; எCவழி யாD$ ஓ.$;
உ*நி3 உ2$; உரேவா உைர ேகாட இறா$
ந-ணிறி ேய$; நயவாைர நய, நி#2$;
க-ணி3 காம$ நனிகா/3 வாைர Q'2$.

(26)

(இத ெபா*) காம$-காமமான,;
எ- இறிேய ,ணி$ ஆரா&த சிறி, மிறிேய ெசய ெச&ய! ,ணி$;

எCவழியாD$ ஓ.$-நவழி தீயவழி எ3 நா.தறி எதவழியிD$ விைர,

ெச)$; உ* நி3 உ2$-தா வி$பியவா3 இப! ,&!த# கிைடS3
ேந தவிட!, ெநAச!தி க-ணி3 ந!, உ*ள!ைத$ உட$பிைன$

ெமவி2$; உரேவா உைரேகாட இ3 ஆ$-அறிஞ E3$ அறைரகைள1
சிறி,$ ேபRத)$ இைலயா2$; ந-ணிறிேய$ தபா

ேக-ைமயிலாம)$ தைன1 சிறி,$ வி$பாம)மிபவைர$ ெபாி,$

வி$பி அCவிப!ைத விடா, நி#2$; நனி கா/3வாைர-த உ,தலாேல
மிக$ இைண விைழ1சிைன வி$ வாைர; Q'2$-தீவிைனக- Q'!திவி.$;

ஆதலா க-இ3-அகாம!தி#2 க-ணிைல எப உலேகா எபதா$.
(விளக$) எ--ஆரா&1சி. எ-இறிேய ,ணி$ எறா, இதைன1 ெச&த

அத விைள இனதா2$ எ3 ஆரா&1சியிறியா, நிக>க ெவ3 காாியA
ெச&ய! ,ணி$ எபதா$.
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காம!தி ப- இனதாதைல இராமாயண /தய காபிய8களி# கா-க.

உலகியD$ யா-.8 காணலா$. எCவழியாD$ ஓ.$ எற, /ைற ேநாகாம

யாவாிட!,$ ெச)$ எறவா3. காம$ இ!தைகய இழி2ண/ைட!ெதப,
கதியேறா, ஆசிாிய 2மர2பர அ?களா ,

ெகாைலயA ெபா&நாணா மான/ ேமா$பா

களெவாேறா ஏைனயA ெச&வா -பழெயா.
பாவமிஃெதனா பிறி,ம# ெற ெச&யா
காம8 க,வ ப%டா

..... நீதிெநறி விளக$,79

எேறா,வாராயின .

இனி, காம8 க,வப%ட ெநAச$ அறிஞ அறைர ெகா*ளாம எCவழியாD$
எபதைன,
............. .......... நDத மடைதய

மட8ெக> ேநாகி மத/க திற -.
இட8கழி ெநAச! திளைம யாைன
கவி பாக ைகயக படாஅ
ெதாகா *ள! ேதா.$
.... சில, 23:35-9

எனவ$ இள8ேகாவ?களா இெமாழியாD/ண க.
ந--ந-Rத-அஃதாவ, ெந8கி ந% ெகா*9த, த$ைம வி$பாதவைர$
நய, நி#2$ எபதைன, ைககிைள ஒ>க!தா உண க. அஃதாவ,:காமA சாலா விளைம ேயா*வயி
ேனமA சாலா வி.$ைப ெய&தி

நைம தீைம ெமறி திற!தா#

றெனா. மவெளா. தகிய ண !,1

ெசாெலதி ெபறாஅ ெசா யி ற
! ேதா38 ைககிைள 2றிேப
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எனவ$ ெதாகாபிய!தாDண க

(அக!-7-50)

இராமாயண$ /தய காபிய8களி இராவண /தய கா/க ெசயகளா)$,
உ-ணி32$ எபதைன,
இணரா ந38ேகாைத எவைளயா* E%ட$
ணராம# Jச தர$-உணரா,

த-டா வி>பட நய$

உ-டா எDயி ஓ$ த# காிேத
..... ற-ெவ--292

எனவ$ ஆ-பா# ைககிைளயாD$;
பிைற ைர வாRத Yர$ப ெமேறா*

இைற ைன ெயவைள ேயக-நிைற ைணயா
யாம ெந.8கட நீ,ேவ

காம ெவ*ெளாி கனறகA டேம

எனவ$ ெப-பா# ைககிைளயாD$,

Eல!தா லக ெமலா8 2ளி ெபா. ெவ, நீ8க
நீல!தா ரரக ேமனி ெந&யிறி ெயாித தேற

கால!தா வவெதாேறா காம!தா# கன)$ ெவதீ1
சீல!தா லவிவ தறி1 ெச&ய!தா னாவ ,-ேடா

எனவ$ க$ப E#3 /தய காவிய1 ெச&*களா) /ண க.
காம!தி#2 க-ணிைல எப, ஒ =,ைர.

கா/3வாைர நரக!தி Q'2$ எனிDமா$. (26)
----------

இ ம

(27)

சாேறா உவ ப! தனிநி3 பழிப காணா ;

ஆ3ஆ82 அைமத 2ரவ ெமாழி ேகாட ஈயா ;
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வாதா8கி நிற க'மா ப.ப ; காம
தாதா8கி வி%ட கைணெம&ப.$ ஆயி னகா.

(27)

(இத ெபா*) காம தா தா8கிவி%ட கைண ெம&ப.$ ஆயி அகா-

காமேவ* த ைகயிேலதி கபவி# ெறா.!, எ&, வி%ட மல கைண
கா/க மா பி# ப%டெபா>,; சாேறா உவ ப-ெபாிேயா க* த$ைம

ெவ3!ெதா,8காநி#ப$; தனி நி3-ம2 ப#3ேகாடாவாைர$ இழ,

தனி!, நி3; பழிப காணா -இCலக$ த$ைம பழிO#ற)$ அறியாரா&;
ஆ3 ஆ82 அைமத 2ரவ ெமாழி ேகாட\யா கவி ேக*விகளா னிர$பி

அவ#றி#கிையய அட8கிய த$மாசிாியைடய ெமாழிகைள$ ஏ#3ெகா*ளாரா&;
வா தா8கி நிற க' மாப.ப -தா பிறத 2?யிDைடய$

த$/ைடயமாகிய ெபைமமிக கைழ$ ெக.!ெதாழிவ . அ!,ைண! தீயதா$

காம$ எபதா$.

(விளக$) இ, காம!தா வ$ ேக%?ைன அறி3!தியதா$ காம!

தீவிைனைடேயாைர அவ 2 ப#3ேகாடாகிய சாேறா /தயவ
ெவ3!ெதா,க தனி!, நி#ற ேவ-?#3.

ஆ3-கவி ேக*விகளாேல நிர$பி எக. 2ரவ -நலாசிாிய /தயவ .

ேகாட\யா : ஒ ெசா. (விைன! திாிெசா) ெகா*ளா எD$ ெபா%..

தாேறாறிய உய 2? ெப$ க' எப, ேதாற வாறா8கி க' எறா
(27)

-------------இ ம

(28)

மாஎ3 உைர!, மடஏ3ப ம3 ேதா3$;
Jஎ3 எகி இண .ப; ைம ெகா-ேட

ேப&எ3 எ>, பிற ஆ ப$ நி#ப ; காம

ேநா&ந2 எ>, நனிகா' ெகா*வதாயி னகா.

(28)
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(இத ெபா*) காமேநா& ந2 எ>, நனிகா' ெகா*வ, ஆயி அகா-

மாத2 காமபிணி நறாக! ேதாறி மிக$ /தி வதானா அெபா>,; மா
எ3 உைர!, மட ஏ3ப-2திைர எ3 Eறிெகா-. பைனமடலாேல

2திைரவA ெச&, நாண$ வி%. பல8 காண அதேம ஏறா நி#ப ; J

எ3 எகி இண 7.ப-மணமாைல எ3 Eறிெகா-. எகமல

ெகா!திைன$ 7?ெகா*வ ; ைம ெகா-.-இCவா3 இழிதகைடயன

ெச&,ெகா-.; பிற ேப& எ3 எ>, ஆ ப- த$ைம க-ட பிறெரலா$
இஃெதா ேபெய3 Eறி எ>, ஆரவாாி2$ப?; ம3ெதா3$ நி#ப-

அ$மடமாைவ ஊ 1சிறாரா>பி!, மற மி2மிடேதா3$ அதைன S ,
ெச3 ஊரவ அறிய நி#ப ; இ!,ைண$ ெச&வி2$ காம8 க-W ! எபதா$.
(விளக$) ஒ தைலவ தா கா/#ற தைலவிைய மண!த#2 அவ9ைடய

#ற!தா /தேயாரா இைடS3 ேந தவிட!, இCவா3 மடேல3த
ப-ைடகால!, நதமிழக!, நிக'த நிக'1சியா$. இநிக'1சி

இழிதகைடயதாக காம!தினிழிதைகைம2 இதைன இCவாசிாிய

2றிகிறா . காம8 கா'ெகா-டவ இ8ஙன$ மடமா[$ வழக/-ைமைய,
ஏறிய மட#றிற$ இளைம தீ திற$

ேத3த ஒழி!த காம!, மி2திற$

மிக காம!, மிடெலா. ெதாைகஇ1

ெசபிய நா2$ ெபதிைண 2றிேப

...... ெதா-அக!-51

என$

மடமா E3$ இடDமா -ேட
….களவி-11

என$ வ ெதாகாபிய!தாD$,
சாறவி வாழிேயா சாறவி ெர3$

பிற ேநா தேநா&ேபா# ேபா#றி யறனறித

சாறவ  ெகலா8 கடனானா Cவித
சாறீ Vமெகா றறி3ெப மற

,ளியிைட மிDேபா# ேறாறி ெயா!தி
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ெயாளிேயா .ெவைன கா%? யளியெள
ெனAசா3 ெகா-டா ளத#ெகா-. ,Aேச
னணியல8 காவிைர Jேவா ெடகி

பிைணயல8 காவிைர Jேவா ெடகி

பிைணயல8 க-ணி மிைல, மணியா ப

ேவா8கி$ ெப-ைண மடZ ெத ெனCவேநா&
தா82த ேறா#றா வி.$ைப 2யி பாக
Q8கிைழ மாத திறெதா3 நீ8கா,
பா.ெவ பா&மா நி3!,;

யாம!, ெமைல ெமCவ! திைரயைலப

மாேமேல ென3 மட ைணயா நீ!,ேவ
ேறெமாழி மாத றாஅ ,றீஇய
காம கடலக ப%.;

உ&யா வேநா& 2யலா2 ைமய
)றீஇயா ளீ!தவி$ மா;

காRந ெர*ள கல8கி! தைலவிெத

னாெணழி /#றி ைட!,* ளழி!த
மாணிைழ மாதரா ேளஎெரன காமன
தாைணயா வத பைட;

காம க.$பைகயி# ேறாறிேன# ேக$
ெமழிDத \!தவி$ மா;

அைகெயாி யானாெத னாயி ெரA$
வைகயினா )*ளA .த மேனா

/ைகயா ாில8ெகயி# றினைக மாத
தைகயா# றைலெகா-ட ெநA;

அழமற காம வேநா& நிகமற
ேநாிைழ L!தவி$ மா;
ஆ8கைத,

அறிதனி ராயி# சாறவி தாறவ
ெமாாீஇ ,றக!தி வழி யாேறா

*ளிடப%ட வரசைன ெபய !தவ
ய நிைல லக /றீஇ யா8ெக

3ய நிைல தீ !த Dதைல கடேன

எனவ$ க!ெதாைகயாD$(139) ந2ண க.

56

இனி இ1 ெச&ேளா.,

மாெவன மட)$ ஊ  Jெவன

2வி/கி ெழக8 க-ணிA 7.ப
ம3கி ஆ க$ ப.ப

பிறி,$ ஆ2ப காம8கா' ெகாளிேன.

எனவ$ 23ெதாைக1 ெச&*(17) ஒ ேநாக#பால,. (28)
--------------

இ ம

(29)

நேக விலாசி3வ ; நாRவ ; நாR$ ேவ-டா ;
ேக கிடப ; கன$நிைன ைக$ ஏ#ப ;

,#U- மறப ; அ>வ ; நனி ,Aச இலா ;
ந#ேறா* மிைகெப ாி,நா.அறி ,ப$ ஆ2$.

(29)

(இத ெபா*) நேக விலா இ3வ -கா/காி இழிெசயைல க-. கயமாக*
நைக!, நைக!,! த$ விலாெவெபா?, ேபாவ ; நாRவ -ம#31 சாேறா
தா/$ அவ ெபா%. நாணாநி#ப ; நாR$ ேவ-டா -ம#3 அ கா/கேரா

நாண!ைத ஒ ெபாளாக கதமா%டா ; (ைகவி%ெடாழிவ ) ேக கிடப -

நாெளலா$ க#பிலா அ$மகளி இல!ேத 2, அCவிட!ேதேய ேசா$பி!
,யி3 கிடப ; கன$ நிைனைக$ ஏ#ப -அ!,யிF.$

மனவைமதியிறிகனா கா-டைல$ ,யி கைல,ழி அ$ மகளிைர

நிைனதைலேம ெதாழிலாக ெகா*பவராவ ; ,#3 ஊ- மறப -உ-R$
உணவிைன$ மறெதாழிவ ; அ>வ -அவரா ைகவிடப? அழாநி#ப ;

நனி,Aச இலா -ந2 ,யி)ததாDமிலராவா ; ந#ேறா* மிைக ெபாி, நா.
அறி ,ப$ ஆ2$-இCவா3 அ$மகளிைடய அழகிய ேதா*க* கா/க2

உலக!தாெரலா$ க-Eடாக காண!த2த மாெப ,ப!ைத-டா2$;
ஆதலா அ$மகளி ேக-ைம ைகவிட#பால,, எபதா$.
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(விளக$) கா/க கயவைடய இழிெசயைல க-.ழி! த$பழி ேநாகா

கயமாக* விலாவி3$ப? வி>, வி>, சிாிப ; பிற பழி$ த$பழிேபா#

க,$ சாேறாேரா நாணெம&,வ . இ8ஙனமாக$ கா/கேரா நாRதல

எபா நேக விலாவி3வ நாRவ நாR$ ேவ-டா எறா . இவ#றி#2!

த$பழி ேநாகா கயமாக* எ3$ சாேறா எ3$, கா/க எ3$

ஏ#றெப#றி எ>வா&க* வவி! ேதா,க.

பிறைர எ*ளி விலாவிற1 சிாிப எபதனா, கயமாக* எப,$ நாRவ
எறதனா, சாேறா எப,$, நாR$ ேவ-டா எபதனா கா/க எப,$
ெப#றா$. கயமாக* தா$ பழிைடயரா& ைவ!,$ பிற பழி ேக%.ழி நைக!,
நாடறிய1 ெச& மிய ைடய ெரபதைன,

அைறபைற யன கயவ தா8 ேக%ட

மைறபிற  2&!,ைரக லா
..... 2ற*,1076

எபதனாD$, சாேறா பிற பழிைய! த$ பழிேபா# கதி நாRவ எபதைன,
பிற பழி த$பழி$ நாRவ நாR

2ைறபதி ெபD /ல2
....2ற*,1015

எபதனாD$ உண க.

இனி, கா/க நாR$ ேவ-டா எபதைன,
ஒ-ெடாW நாணில மற விவ,

ஆயி ஏஎ! பலா நெக*ள ப.மட மாேவறி
மலZ ரா8க% ப.ேம
.... க,61

எனவ$ மடேல3வா ெசயD$,

ஏஎ இஃெதா!த நாணில தெனா.

ேமேவ ெமபாைர$ ேமவின ைகப#3$

எனவ$ மிக காம!, மிட)ைடயா ஒ>க!திD$( க 62) கா-க.
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இனி, ேக கிடப எற,, நலாடவ 2ாிய அறகடைமகைள ைகவி%.
அ மகளி இ Vைழ, ேசா$பி! ,யி3 கிடப எப,படநிற,.

இ8ஙன$ ெகா*வெதலா$ ெசாலா#றலா# ேபாத ெபா* எ3ண க.
,#U-: விைன!ெதாைக. ,#3த-உ-ண. அ>வ எறைமயா
அ$மகளிரா# றகணிகப%டெபா>, எப, ெப#றா$.
ந#ேறா* எற, 2றி ெமாழி;
இடகரடக;

நாடறி ,ப$ எற,, அ>த)$ ,Aசலாைம /தயன. நா.:ஆ2ெபய .

ஆதலா அ$மகளி ேக-ைம ெபாழிக! எப, 2றிெப1ச$. அழிவ எப,$

பாட$. (29)
-----------இ ம

(30)

அரெசா. ந%டவ ஆ*ப வி!தி

அரெவா. ந%டவ ஆ%?$ உ-ப

ாிவைள /ைக ைனஇைழ நலா

விரகில எ3 வி.!தன /ேன.

(30)

(இத ெபா*) அரெசா. ந%டவ -ேக-ைம ேகாட#கியலாத ேவதேரா.
ேக-ைம ெகா*ேவா , வி!தி ஆ*ப-அCேவத உவ, வழ82$

வா'[திய!ைத ெப#றி 3த E.$; அரெவா. ந%டவ -அAத2 பா$ேபா.

பழ2ேவா தா/$; ஆ%?$ உ-ப - அபா$பிைன ஆ%. ெதாழிலா வவா&
ெப#3 உ-. மகி'த E.$; ாிவைள /ைக ைனஇைழ நலா -

/32ைடய ச8கவைளயலணித /ைகயிைன$ அணிகிற

அணிகலகைள/ைடய ய ஒ>க/ைடய மகளிேரா; விர2 இல -

நவா'ைக21 சிறி,$ ஊதியமாதல ; எ3 /ேன வி.!தன -எ3ண ,
சாேறா ப-ெதா%ேட அவ ேக-ைமைய ைகவி%ெடாழிதன எபதா$.
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(விளக$) அரச பா)$ பா$பினிட!,$ க#பிலா மகளி பா)$ ேக-ைம ேகாட

தீ82 பயபதா$. ஒேராவழி அரசேரா. ேக-ைம ெகா*பவ அகலா, அRகா,

தீகா&வா ேபால விழி ட ஒ>கி அCவரசனா ஊதிய$ெப#3 இ 3வ .
பா$ேபா. விழி ட பழ2ேவா$ அதைன ஆ%? வவா& ெப#3 வா'த
E.$. க#பிலா கயமகளிேரா. ேக-ைம ெகா*வா 2 ேக. விைளவ,

ஒதைல. ஒ சிறி,$ அ$மகளி ஆகA ெச&வாரல எபதா$. இக!திைன,
ெபா%ெப-? ெபா&ைம /யக மி%டைறயி
ேலதி பிணதழீஇ ய#3
.... 2ற*, 193

என$,

தநல$ பாாிபா ேதாயா தைகெசகி
னல$ பாாிபா ேதா*
... 2ற*, 916

என$,

நிைறெநAச மிலவ ேதா&வ பிறெநAசி#
ேபணி ண பவ ேதா*
..... 2ற*, 917

என$ வ தி2றளா உண க.

அக நலமாகிய அ ைடைம$ க# ைடைம மிைம ேதாற ாிவைள /ைக
ைனயிைழயா என றநல!ைதேய விதெத.! ேதாதின

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

(30)

க ளாைம (31)
Y? ெச&திக ளா#கள வி#பிற

Q? பெபா* ெக-ட பயெனன

E? காெலா. ைககைள ப#றிைவ!
ேதாட றி ைலய 2ைற2ேம.

(31)

(இத ெபா*) களவி-மைறவாக; பிற Q. இ பெபா*- பிறமாத
ைகவி.தலாத பேவ3 ெபா*கைள$; Y. இ ெச&தியி-
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ெபாைமயிலாத கனமி.த /தய ெதாழிகளாேல; ெகா-ட பய என- நீ
களெகா-டத பய இஃேதயா$ எ3 ெசா; ப#றி-ெச8ேகா மனவ
க*வைர! த மறவ களா பி?பி!,, ஓட இறி காெலா. ைககைள E?தபி ஓ?விடாதப? அவ த$ காகைள$ ைககைள$ E%?! தைளயி%.;
உைலய 2ைற2$-அவ ெநAச$ பத3$ப? ,ணிப, எபதா$.
அைற பக#கழி தா* இ3 இராபக#2
அறி 2ர)$ கறைவ மணிகற8க

ெகாைற பழ2ழ ேகாவல ஆ$ப)$
ஒற $ நர$ெபன ஆ ப$.

(விளக$) களெச&8 2#ற!தி#2 ைககாகைள 2ைற!, ெகா)த

பைழயகால!, மன வழக$. இதைன1 சிலபதிகார!தா)$ உண க. இனி,

வ*9வனா ,

க*வா 2! த*9 /யி நிைல க*ளா 2!
த*ளா, !ேத 9ல2
.... 2ற*, 260

எேறா, தி2றளா)$ ப-. க*வைர ெகா)தேல தக ெவா3ெபன
அரச கதிய ,ணரலா$. ேம)$ இ2றளாD$ களவினா வ$ ேக.ண க.

க*வைன ேகாற க.8ேகால3; ெவ*ேவ# ெகா#ற$ எப, பா-?ய

ெந.Aெசழிய E#3. (சில-வழ2ைற-64-5)
இD$,

களவிக% கறிய காத விைளவிகQயா வி>ம த$

... 2ற*, 284

எபதனாD$ களவினா வ தீைமைய ண க. (31)
---------------
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ெபா8யாைம (32)
ெபா&யி னீ82மி ெபா&யிைம J-.ெகாைடய மிறி யறெநறி யா#3மி

ைவக ேவதைன வ,ற ெலாறிறி
ெகௗைவ யி)ல ெக&,த க-டேத.

(32)

(இத ெபா*) ெபா&யி நீ82மி- ெபா& E3வதினி3$ அக)8க*;

ெபா&யிைம J-. ெகா-.- ெபா&யாைம எD$ அணிகலைன எெபா>,$

அணி,ெகா-.; ைவக ெநறி அற$ ஆ#3மி- நாேடா3$ நெனறியிேல நி3

நலற8கைள ஒ) ,ைண$ ெச&ய கடQ ; ேவதைன ஒ3 வ, உற

இறி- இCவா3 அறAெச&, வா>பவ த$ வா'நாளி# றம ெகா ,பேமD$

வதறி இ$ைமயிD$ இனி, வா', ம3ைமயிD$; ெகௗைவஇ உல2

எ&,த- ,பமிலாத ,றக நா%?ைன அைடத ஒதைல எD$ உ-ைம;
க-ட,- திறேவா த$ ெம& கா%சியா$; எபதா$.
(விளக$) ெபா&யி நீ82மி எெறாழியா, அCெவா>க!ைத கைடபி?!

ெதா>2மி எபா மீ-.$ ெபா&யிைம J-. ெகா-ெடறா .

ெபா&யிைம J-. ெகா-ெடறைமயா அதைன அணிகலனாக உவகி!தைம
ெப#றா$. ெபா&யிைம எனிD$ வா&ைம எனிD$ ஒ2$. ெபா&யாைம

அற8க9% சிறதெதபதைன,

யாெம&யா க-டவ#3 ளிைல ெயைன!ெதா3$
வா&ைமயி னல பிற
.... 2ற*, 300

எலா விள2$ விளகல சாேறா 2

ெபா&யா விளேக விள2
.....2ற*, 299

என$,

ெபா&யாைம ெபா&யாைம யா#றி னற$பிற

ெச&யாைம ெச&யாைம ந3
... 2ற*, 297
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என$,

ெபா&யாைம யன கழிைல ெய&யாைம
ெயலா வற/ த$
… 2ற*, 296

என$ வ$ அைம! தி2ற*களாD/ண க.
இனி, ெபா&யாைம$ ஓ அறமாக$ அஃதிறி எCவறA ெச&யிD$

பயபடாைம கதி அதைன! தனி!ெத.!, /#படேவாதி ஏைனயவ#ைற!
ெதா2!, Eறினா . எைன?

மன!,க- மாசில னாத லைன!தற
னா2ல நீர பிற

.... 2ற*, 34

எனவ$ ெபா&யாெமாழி$ கா-க.
ைவக அறெநறி ஆ#3மி என மா3க. எைன?

Q'நா* படாஅைம நறா#றி னஃெதாவ
வா'நா* வழியைட28 க
......2ற*, 38

எபOஉ$ கா-க.

அற$ ஆ#3மி எ ழி அற$- விேதா$ப /தயன

மன!திக- மாசிலரா& அறA ெச&, வா'ேவா இ$ைமயிD$ இனி, வா'வ ;

ம3ைமயிD ,றக$ 2வ எபா , ேவதைன வ,றறி ெகௗைவயி)ல2

எ&,த க-டேத எறா . இதைன,

சிறYDA ெசவ/ மீD மற!திFஉ8
காக ெமவேனா யி 2
.... 2ற*, 31

எனவ தி2றளாD/ண க.

க-ட, எற, திறேவாரா# காணப%ட உ-ைம எப,பட நிற,.
---------
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இ ம

(33)

கவி இைம$ ைகெபா* ேபாக)$
ந ெசலக ளாந உ-ைம$
ெபா&யி ெபா&ேயா. E.த#2 ஆ2த
ஐய$ இைல அ,க?, ஓ$ மி.

(33)

(இத ெபா*) ெபா&ெயா. E.த#2- ெபா&Eறி உயி வா>$
வா'ைகயிக-; கவி இைம$- கவியா)-டா2$ அறி
ெபாளிலாைம$; ைகெபா* ேபாக)$-ைகயி)*ள ெசவ ெபா*
அழி$; நஇ ெசலகளா ந உ-ைம$- நைமயிலாத
,ப8களாேல வ,த)$; ஆ2த-உ-டாத; ெபா&இ-/கா)$
வா&ைமேயயா$; ஐய$ இைல-ஐயA சிறி,$ இைல; அ, க?, ஓ$ மிஆதலா- அ ெபா& E3தைல ஒழி!, V$ைம பா,கா!, ெகா*Qராக!
எபதா$.

(விளக$) ெபா& E3மிய ைடயா 2 கவிநல$ ைகEடா,;
ைகெபா928 ேக.வ$; எெபா>,$ ,ப8க* வதவ-ண மி2$

ஆதலா ெபா&Eறாெதாழிமி எறவா3

ேபாக3 கவி லமிகா பாலறி

மீெகா ணைகயினா வா&1ேசரா-தாகண82$

ஆணவா$ ெப-ைம ைட!ெதனிD$ ெப-ணல$
ேப. ெகாளப.வ தி

.... நீதிெநறி விளக$, 24

எபதனாD$ கவி நல$ ல8ெக%ட லறிைடய ெபா&ய பா#
ேசராைமண க.

வா&ைம அற8க9% சிறததாத ேபா3 ெபா&$ைம தீவிைனக9%

சிறததாத, ெபா&யராகிய தீவிைனயாள 2 இைடயறா, ,ப8க*
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வதவ-ணமி2$ எபா , ந ெசலகளா ந-டா$ எறா .
எைன?
தீயைவ தீய பய!தலா# றீயைவ
தீயிD மAச ப.$

..... 2ற*, 202

எனவ$ ெபாெமாழி$ கா-க.
---------------

ெகா+லாைம (34)
உல2உட விள8கஉய சீ !திநிைல ெகா*ளி
நிைலயிகதி நாகி இைட நி3த. மா3$
அலகி,ய அAசிஉயி அAசவ$ வAச

ெகாைலஒழிமி எ3நனி Eறின அறிதா

(34)

(இத ெபா*) அறிதா - ெம&ண ைடய சாேறா உலகினைர ேநாகி

நமர8கா*! நீயி ; உல2 உய சீ !தி உட விள8க நிைல ெகா*ளி-இCல2*ள
,ைண$ அதேனா?ைண, நி#2$ உயாிய கேழா. நி3 நிலத

ேவ-.QராயிD$; நிைல இ கதி நாகி இைட நி3- அல,

நிைலதலாத நாவைக பிறபிக%ப%.! த.மா3$; அலகி ,ய

அAசிD$-, #3 ெநA த.மா3த#2 காரணமான எ-ணிறத ,யர8கைள

அAசி Q.ெபற விைழதிராயிD$; உயி அAச வ$ வAச ெகாைல ஒழிமி-

உயிாின8க* ெபாி,$ அA$ப? நிக>கிற ெகாைல!ெதாழிைல

ஒழி!,வி.Qராக!; எ3 நனி Eறின -எ3 மிக$ விதெத.!,

Eறிேபாதன ; ஆதலா ெகாைலவிைனைய ஒழிYராக! எபதா$.
(விளக$) இ$ைம பயைன$ Q. ேப#றிைன$ ஒ ேசர அளிகவல,
ெகாலாைம எD$ நலற$ ஒேறயா2$; ஆதலா எ\$ அCவற!திைன

கைடபி?! ெதா>2மி! எறவா3.
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இனி, ெகாலாைம எD$ அறேம அற8களிெலலா$ தைலசிறத

ெதபதைன$ அCவறேம இ$ைம பயைன$ ம3ைம பயைன$ Q.

ேப#றிைன$ ஒ ேசர! தரவலெதபதைன$, தி2றளி ெகாலாைம

எD$ அதிகார!தி#2 ஆசிாிய பாிேமலழக ,

இ, (ெகாலாைம) ேம#Eறிய அற8க* எலாவ#றிDA சிற ைடய!தா&

Eறாத வற8கைள$ அகப.!, நி#ற இ3தி க- ைவகப%ட, எ3
E3$ /Dைரயா$ ெபாDைர யாD$; ெத&வ லைம! திவ*9வனா .
அறவிைன யாெதனி# ெகாலாைம ேகாற
பிறவிைன எலா த$
.... 2ற*, 321

என$,

ஒறாக நல, ெகாலாைம ம#றத
பிசார ெபா&யாைம ந3
.... 2ற*, 323

என$,

நலா ெறனப.வ தியாெதனி யாெதா38

ெகாலாைம 7> ெநறி
...2ற*, 324

என$, ஓ, தி2ற*களாD/ண க.
இனி, ெகாலாைம எDமிCவற$ Q.ேப3$ ந2$ எபதைன, அ ெபா&யி
லவ ,

ெகாலாைம ேம#ெகா- ெடா>2வா வா'நா-ேம#

ெசலா ,யி-R8 E#3
....2ற*, 324

என ேவா, தி2றளாD$, அத#2 ஆசிாிய பாிேமலழக மிக ெபாிய

அறAெச&தா$ மிக ெபாிய பாவA ெச&தா$ /ைறயானறி இ$ைம

தD*ேள அவ#றி பய அDபவிபெரD$ அற"# 3ணி ப#றி, இ

ேபரறA ெச&தாறாD$, ெகாலபடா; படானாகேவ, அ?யி# க%?ய வா'நா*
இைடSறிறி எ&,ெமபா . வா'நா*ேம# E#31 ெசலா ெதறா ;
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ெசலாதாகேவ கால நீ%?2$; நீ%?!தா ஞான$ பிற,

உயி Q.ெப3ெமப,. இதனா அவ 2 வநைம Eறப%ட, என வ22$
ந)ைரயாD$ ந2 ெதளிக.

கதி- பிற . ,ய அAசி எற, ,ய அAசி Q.ேப3 எ&தி நிைலெகா*ள

நிைனயி எப,பட நிற,. இ$ைம பய Eறினைமயி ம3ைமயி# 3றக$
2த)$ ெகா*க.

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

ெச+வ நிைலயாைம (35)
ெவ*ள மறவி விறேவத தீ!தாய$

க*வ எ3 இCவாறி# ைககரப! தீ தக)$
உ*ளி ஒெபாைள ஒ%டா, ஒழிதவ

எ*9$ ெப,ய ேநா& எCவ$ இகபேவா.

(35)

(இத ெபா*) ெவ*ள$ மறவி விறேவத தீ தாய$ க*வ எ3- ெசவமான,
ெவ*ள/$ மறதி$ ெவ#றிைடய ேவத$ ெந $ தாய!தா$ க*வ$

எ3 Eறப.கிற; இ ஆறி ைககரப! தீ , அக)$- இத ஆ3 வழிகளாD$
உைடயவன, ைகயினி3$ மைறவாக ஒழி,ேபா2$ இய ைடயதா$; உ*
இெபாைள ஒ%டா,. ஆதலா உ*ளீட#ற ெபா&யாகிய ெபாைள ப#றாம;

ஒழிதவ - ,றத சாேறா ; எ*9$ ெப,ய ேநா& எCவ$-பிற இக'த#2

காரணமான ெபாிய ,யர8கைள1 ெச&$ பிறவி பிணியாகிய ,ப!ைத; இகப-

நீ8கி உ&வ எபதா$.

(விளக$) ெபா* /யறீ%?ய விட!,$ ந$ைம வி%டக)த#2 பலேவ3

வழிகைள$ உைட!தா$ ஆகேவ அதைன ஈ%ட பயனிறா$ . ெபா&யாகிய

அெபாளிபா# ப#3 வி%டவ கேள ேபாிப$ எ&,பவ ஆவ எபதா$.
இனி1 ெசா நிைலயா!தைம ைட!ெதபதைன
அ#கா வியபி#31 ெசவ ம,ெப#றா
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ல#2ப வா8ேக ெசய

எனவ$ தி2றளாD$

/ைல /ைகெசாாிதா# ேபாறினிய

பால?சி மகளி ேரத

நல கைனயா னா*வா$

ெபா#கல!, நய,- டா க*
அல லைடய வடகி.மி

ேனா%டக!ெத றயிவா  க-.$
ெசவ நமர8கா ணிைனயமி
ெச&தவேம நிைனமி க-W !

என$

அ$ெபா# கல, ள.பா

லம ,-ணா வாிைவ யேதா

ெவ$பி பசிநய ெவCவிைனயி
ேவறாேயா ரகைக ேயதி

ெகா$பி# ெகாளெவாசி, பி1ைச
ெயன Eறிநி#பா% க-.

ந$பமி ெசவ நமர8கா*
நலறேம நிைனமி க-W !

என$,

வ-ண! ,கி).பி வா&வி%
ட>வ,ேபா வ, ம2

ந-ணா1 சி3Eைற யாகேமா
ைகபாக /.!, நா9$

அ-ணா தட2ாீஇ யேதா

விைனேயெய ற>வா% க-.$
ந-ணமி ெசவ நமர8கா*
நலறேம நிைனமி க-W !
... (சீவக-2632-4-5)

எனவ$ விசைய E#றாD$ உண க. ெபாளலனவாகிய ெபா& ெபா*

எபா உ* இ ெபா* எறா .
----------
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இ ம

(36)

ஒழித பிறஅற உ-ெடபா உ%க

அழி, பிற அவா$ வ$ப ெபாைள
இழ, சிறிதாD$ எ&தா, ஒழிதா

அழி, ெப,ய ேநா&2 அலா பவேர.

(36)

(இத ெபா*) ஒழித பிற அற உ-. எபா -ெபாைள L%.தேலேய
/ய3 இனி இெபாளா யா$ ெச&ய கடவனவா& எAசிய பிற அற1

ெசயக9$ உ-. அவ#ைற இனிேயD$ ெச&2வ$ எ3 க,கிறவ ; உ%க
ெபாி,$ அA$ப?; அழி,-அவாிட!தினி3$ அழி,ேபா&; பிறர ஆ$பிறைடய ைகெபாளா& வி.கிற; வ$ப ெபாைள- ,ைமையைடய

ெசவ!ைத; இழ,-ேபாEழாேன இழெப&தி; சிறிதாD$ எ&தா, ஒழிதா -

அ1ெசவ!தி பயைன1 சிறிேதD$ எ&த ெபறாத மாத ; அழி,- ெநAசழி,;
ெப,ய ேநா&2-அCவிழபா)-டான ெபாிய ,பமாகிய வ3ைம ேநாயா;
அலாபவ -வா'நா* />,$ மனAழ3 கிடபவேர, ஆவ எபதா$.

(விளக$) ெபாளீ%. ,ைண$ நேலா$ அறAெச&யா , யா$

இெபாளா ெச&ய ேவ-?ய அற8க9$ உள. இனி அவ#ைற1 ெச&வா$ எ3

எ-ணியி2$ ேபாேத அவ அA$ப? அெபா* அழி, பிற

ெபாளா&வி.$; இ!தைகய நிைலயாைமைடய ெபாைள ஈ%? அறA

சிறிேதDA ெச&யா, அழிெதாழிதவ பின வாணா* /?$ ,ைண$ மன$
வதி1 ழ3 கிடப . இ!தைகய அளிய எறிர8கியப?யா$.

ஆசிாிய திவ*9வனா$,

நிலாத வ#ைற நிைலயின ெவ3ண$
லறி வா-ைம கைட
... 2ற*, 331

என$,

E!தா% டைவ2ழா! த#ேற ெபAெசவ$
ேபா2 ம,விளி த#3
... 2ற*, 332
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என$ அறி3!த)ண க.
-------------இ ம

(37)

இைம இளிவா$ உைடைம உயி 2 அ1ச$
மன சிறிதா& மயக$ ெபாிதாகி

ைம உ32$ ைரஇ அ$ெபாைள!

,னா, ஒழிதா ,றேவா வி>மிேத.

(37)

(இத ெபா*) இைம இளிவா$-ஒவD2 ெபாளிைமயாகிய ந2ர

தாD$ ெபாி,$ இழிைவ! தவதா$; உைடைம-ம#3$ அெபா%ேப3தாD$;
உயி 2 அ1ச$-அவDயி ேக ெபாி,$ அ1ச!ைத! தவதா2$; மன சிறி,

ஆ&-ேம)$ அெபா* ஒவபா நிைலெப#றி2$ ெபா>,தாD$ மிகA

சிறியதாகி; மயக$ ெபாிதாகி-அஃதிைலயாயிD$ உ-டாயிD$ இர-.
ெபா>திD$ மயக$ மிகA ெச&வதாகி; ைம32$-மாத 2

கீ'ைமையேய -டா2 மிய ைடய; ைரஇ ெபாைள-ேமைமயிலாத

ெபா*கைள; ,னா,-ப#றிதறி; ஒழிதா - அ$மயெகாழித சாேறார,;
,ற வி>மி,-,றெவா>கமான, மிக$ சிற ைடயதா$, எபதா$.
(விளக$) ெபாளிலாவி%டா)$ இழித$. அதைன ெப#ற ெபா>ேத

உயி ேக அ1சதவதா$. ெப#3ழி$ அ, நிைல!தி!த)மிைல. அதைன

ெப#றெபா>,$ மாத2 மயகேம மி2$. இழதெபா>,$ மயக$ ெச&$.
இ8ஙன$ எCவா#றாD$ மாத 2 கீ'ைமேய தகிற ெபா&ெபாைள

ப#றாம மயெகாழித சாேறாைடய ,றெவா>கேம உலகிக- மிக$
சிற ைடய ெசயலா$ எறவா3.

இைம-ந2ர. இளிவர-இழி. உைடைம- ெபா%ேப3. க*வ அரச
/தேயாரா ெகாைல-ண$ நற$ ெச&மாக,

உைடைமயி க1ச$ எறா . மன- நிைலெப3த- ெபா* சகடகா
ேபா3 மாறி வதலா நிைலேப3 சிறிதா& எறா . ைம- காமெவ2ளி
மயக8க%2 கீ'ைம. ைர- உய .
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இனி, இைம இளிவா$ எபதைன,

இ#பிறதா க-ேண மிைம யிளிவத
ெசா#பிற2A ேசா  த$

என$

.... 2ற*, 1044

இலாைர ெயலா ெம*9வ ெசவைர
ெயலாA ெச&வ சிற
... 2ற*, 752

என$ வ தி2ற*களாD$, மன சிறிதாகி எபதைன,
அ#கா வியபி#31 ெசவ ம,ெப#றா
ல#2ப வா8ேக ெசய
... 2ற*, 333

எனவ$ தி2றளாD$ உண க, ,றேவாவி>மி, எபதைன
ஒ>க!, நீ!தா ெபைம வி>ப!,
ேவ-.$ பDவ# 3ணி
-- 2ற*, 21

என$,

,றதா ெபைம ,ைணEறி ைவய!
திறதாைர ெய-ணிெகா- ட#3
….2ற*, 22

என$,

இைம வைகெதாி தீ-டற$ J-டா

ெபைம பிற8கி# 3ல2
.... 2ற*, 23

என$ வ தி2ற*களாD /ண க

-----------இ ம

(38)

ஈ-ட அாிதா& ெக.த எளிதாகி

நா-ட சிறிதா& ந.க$ பலத]உ$

மா-பி இய#ைக மவி அ$ெபாைள
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ேவ-டா, ஒழிதா விறேலா வி>மிேத.

(38)

(இத ெபா*) ஈ-ட அாி, ஆ&-வ, ேசவ, மிக$ அாியதாகி; ெக.த

எளிதாகி-அழி,ேபாவ, மிக$ எளிய, ஆகி; நா-ட அாிதா&-நிைலபி!,

ேகாட)$ அாிதாகி; ஈ.க$ பல த]உ$ பலேவ3 ,ப8கைள$ தகிற;

மா- இ இய -மா%சிைமயிலாைமையேய இயபாக உைடய; ம இெபா!தம#ற; அ$ெபாைள- ெப3த#காிய இCலக ெபா*கைள;

ேவ-டா, ஒழி!தா -வி$பா, ,றத சாேறாைடய; விற-ெவ#றிேய;

வி>மி,-உலகி க- ெபறகிடத ெவ#றிக9* ைவ!,! தைலசிறத ெவ#றி
எபதா$.

(விளக$) ஈ-ட-ஓாிட!ேத 2வித. நா%ட என#பால, எ,ைக ேநாகி

நா-ட என ெம, நிற,. நா%ட-நிைலநி3!,த. ந.க$ ஆ2ெபய ,
ம-ெபா,த. விற-ெவ#றி. ெபாறிகைள- ெவ)தேல ெவ#றிகளி#

றைலசிறத ெவ#றியாத. ெபா*களிபா# ப#ெறழி, ,றதா விறேலா

வி>மி, எறா .
------------இ ம

(39)

இெலனி வா'ைக$ இைலஉ- டா&வி?
ெகாவ கயவ ெகாளப%.$ Q.வ

இைலஉ- டா&வி? இ$ைம ம3ைம2$
ெல3 கா%.$ ண வ,$ அேற.

(39)

(இத ெபா*) இ எனி வா'ைக$ இைல-இCலகிக- ஒவD2
ெபா* இைலயானா அவD2 நவா'ைக$ இைலயா&வி.$; உ-.

ஆ&வி?-ம#3 ெபா* உ-டா2மானா)$; கயவ ெகாவ -க*வ /தய

ெகா?யவ க* அதைன ைகப#3$ ெபா%. அ ெபா9ைடயாைன ெகா3
வி.வ ; ெகாளப%.$ Q.வ -ெகாலாம ெபாைள ம%.$ கவ ,ெகா-ட

விட!,$ ெபா9ைடேயா ஏக!தா# றாேம உயி நீப ; இைல
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உ-டா&வி?-அலOஉ$ ஒவD2 ெபா* இலாைமயாகிய

வ3ைம-டா& வி%டாேலா; இ$ைம ம3ைம2$  எ3 கா%.$-

இ$ைமயிD$ ம3ைமயிD$ அCவறியவDைடய வா'ைக பயன#றதா&

ெபாவிழ, காணப.$; ண வ,$ அேற-அெபா*தாD$ ஒவ
வி$பியெபா>, அவபா வ, ேச வ,மிைல; ஆகேவ இ!தைகய

ெபாளிபா# ப#3ைவயா, ,ற,ேபாதேல சிறபா$ எபதா$.

(விளக$) ெபாளிலாைமயாD$ ,ப$. உ-டாயவிட!,$ சாத /தய

ெப,பேம -டா$. அெபாளிலாத வழி இ$ைம ம3ைம வா'ைகக*
#ெகறாகிவி.$. ஆதலா அதக% ப#3ைவயா, ,ற, ேபாதேல ந3.

,றேபா 2 Q%?ப? உ-டாத ஒதைல எபதா$.
ெபாளிைலயாயி வா'ைகமிைல எபதைன,
அளிலா  கCலக மிைல

ெபாளிலா  கிCலக மிலாகி யா82
..... 2ற*, 247

எனவ$ தி2றளாD/ண க.
ெபா9ைடயா க*வ /தேயாரா# ெகாைல-ண)$ ெபாைளயிழ,ழி!
தாேம ஏ8கி உயி வி.த)$ உலகிய# கா-க.

வ3ைமைடேயா உணவிைம /தயவ#றா# 3 3த)$, அற/தயன
ெச&யமா%டாைமயி ,றக$ கமா%டாைம$ பிற$,
இைமயி னினாத தியாெதனி னிைமயி

னிைமேய யினா த,
... 2ற*, 1042

என$,

இைம ெபனெவா பாவி ம3ைம
மி$ைம மிறி வ$
.... 2ற*, 1042

என$ வ$ தி2ற*களாD$ உண க.
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ஈத /தய நலற$ பல ெச&தா கறி! ,றகலக வா' கிைடயாதாக
இைம ம3ைம வா'ைகைய$ ெக.2$ எப, க!,
------------

இளைம நிைலயாைம (40)
வக- மடவா விைழஒழிய யா$விைழய

ேகாக- ெநறிகா%ட ெகாE#3 உைழயதா$
நா#ப, இகதா$ நைர!O,$ வத, இனி
நீ!த ,ணிவா$ நிைலயா, இளைமேய.

(40)

(இத ெபா*)

ேவக- மடவா விைழ ஒழிய- ெநAசேம! ேவேபா)$ க-கைள$

மடப!ைத$ உைடய மகளி ந$ைம வி$பா, றகணிப$; யா$ விைழயயா$ம%.$ அ$மகளிைர வி$ப$; ேகாக- ெநறிகா%ட-ேகாலாகிய க-ேண

இனி நம2 வழிகா%.$ கவியாக$; ெகா E#3 உைழய, ஆ$- ெகாகிற
E#3வனிட!தி#2 அRகியதாகிய; நா#ப, இகதா$-நா#பதியா%ைட
யகைவயிைன$ கடெதாழிேதா$; நைர!O,$ வத,-சாகா%?ைன
யறிவிகிற மறயி Oதாகிய நைர$ வ,#ற,; இளைம நிைலயா,-இளைம
நிைல!திராெத3 /ண , ெகா-ேடாமேற? இனி நீ!த ,ணிவா$-

இனிேயD$ ,ற,ேபாதைல! ,ணிேவாமாக! எபதா$.

(விளக$) இ, ெம&ண ைடேயாெனாவ தெனAசி#2 Eறிய,.

ேவ#க- மடவா ந$ைம விைழயாராக$ யா$ம%.$ அவைர விைழத நாRத
தகைட! ெதபா, மடவா விைழ ஒழிய யா$ விைழய நா#ப, இகதா$

எறா. க%ெபாறி ஒளியிழ, ேபாயின ெவபா ேகா#க- ெநறிகா%ட

எறா. நா#ப,-நா#பதியா%ைட யகைவ. நைரசாவிைன /#பட ண !,ெமா
அறி2றியாக, அதைன மறயி O,வனாக உவகி!தா. யா$ சாவிைன

மிக$ ெந8கிவ,வி%ேடா$ எறிர82வா, ெகாE#3ைழயதா$. நா#ப,

எறா. நீ!த- ,ற,ேபாத. இனி இதேனா..
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ைமதிர-ட வா 2ழேம வ-டா ப
மைகேம மாைல 7?

ைகதிர-ட ேவேலதி காமேபா#
காாிைகயா மள1 ெசறா

ஐதிர-. க-ட8 2ைரபேவா
த-^றி அறிவி# ற*ளி

ெந&திர- டா#ேபா)மி', நி#2
மிைளைமேயா நிைலயாேத கா-!

எனவ$ சீவகசிதாமணி$(2626)

நீாி# 2மிழி யிளைம நிைறெசவ$

நீாி# %. ெந.திைரக*-நீாி

எ>!தா2$ யாைக நமர8கா ெளCேன

வ>!தாத ெத$பிரா ம3

.... நீதிெநறி விளக$, 1

எனவ$ 2மர2பரவ?களா மணிெமாழி$ நிைன Eர#பாலன.
இ, ெநAசி#2 E3$ வா&பா%டா. இCவா3 அற /தயவ#ைற அறிதறி

பயபடாம =பத#2 /ேப இளைம பவ!ேத தவ/$ தான/$ நிக'!தி
உ&Qராக! ெவ3 ெசவியறி3!தப?யா$.
-----------

இ ம

(41)

இளைம$ நிைலயாவா; இப/$ நிறஅல;

வளைம$ அஃேதேபா ைவக)$ ,பெவ*ள$

உளெவன நிைனயாேத ெசகதி2 எ3$எ3$

விைளநில$ உ>வா ேபா வி!,நீ ெச&,ெகா-மி.

(41)

(இத ெபா*) இளைம$ நிைலயா-இபVக த#2ாிய இளைமபவ/$
நிைல!திரா,(நீாி# 2மிழிேபால அழி,ேபா$); இப/$ நிற அல-Vக$
இப8க* தா/$ நிைல!, நி#2 மிய ைடயனவல; வளைம$ அஃேதேபாஅCவிப!தி#2 காரணமான ெசவ8க9$ நி#பனவல; ைவக) ,ப
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ெவ*ள$-அCவிப$ நிைலயா தேதா. வா'ைகயிக- நேடா3$ ,பேம
மி2தியாக$ உ*ளன; உள என நிைனயாேத-ஆதலா இளைம$ இப/$

வளைம$ ந$பா)ளெவ3 ெச$மாதிராம; விைளநில$ உ>வா ேபா-

விைளகிற நெசைய உ>கிற ேவளா-மாக* எதிாியா-?#2

அCவிைளவினி3$ விைத ெகா*9மா3 ேபாேல; நீ -நீவி$; ெசகதி2 எ3$

எ3$-நாேடா3$ இனி1 ெச3 பிறகிற பிறபி#2 ஆகமாக வி!,-

அறமாகிய வி!திைன; Q'நா* படாம; ெச&, ெகா-மி- ெச&,ெகா*ள
கடQ ! எபதா$.

(விளக$) நீயிாிளைம /தயவ#றா மகி', வாளா வி, விடாம

இெபா>ேத அற/தயன ெச&, ெச) ேதய!,2 ஆகA ெச&,
ெகா-மி. அCவிளைம /தயன அழி,வி.$ எறவா3.
இதேனா.,

இளைமA ெசவ/$ யாைக நிைலயா

உளநா* வைரயா, ஒ)வ ெதாழியா,

ெச) ேதஎ!, 23,ைண ேத.மி
.... சில, 30-200

எனவ$ இள8ேகாவ?களா ெசவியறிUஉ$ நிைனக.
இD$,

ேவ#3வ இலா Vம] ேக ெசD$ ெவ2-W ேபால

ஆ#3R ெகா*ளா த? ற!, ைவபிேர ய ேபா)$ E#ற8

ெகா-ேடாட! தமிேய ெகா.ெநறிக% ெச)$ ேபா'தி ஆ#3R

ெகா*ளீ அழகலா லறிெவா3 மிேர ேபா)$
.... சீவக, 1550

எனவ தி!தக /னிவ ெச&9$ 2றிெகா*க.

-----------

ற (42)
ம#3$ ெதாட பா. எவெகா பிற அ3க
உ#றா 2 உட$ மிைகஅைவ உ*வழி
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ப#றா விைனயா& பலபல ேயானிக*
அ#றா& உழ)$ அ3!த#2 அாிேத.

(42)

(இத ெபா*) பிற அ3க உ#றா 2-பிறப3!தைல ேம#ெகா-டா 2;
உட$ $ மிைக-அத#2 கவியாகிய உட$ தாD$ மிைகயா$; ம#3$

ெதாட பா. எவ-அ8ஙனமானபி ேமேல இையபிலன$ சில ெதாட பா.
உளவாத எD$; அைவ உ*வழி-அைவயி#றி ெதாட பா.ளவாயவிட!,;
ப#றா விைனயா&-ேம)$ ேம)$ அவ#றிபா# ப#3-டாகி அப#3

காரணமாக விைனக9/-டாகி; பலபல ேயானிக*-உயி தாD$ அCவிைனக*
காரணமாக எ-ணிறத பிறவிகளிட!,$; அ#3 ஆ&-/ேபாலேவ பிற,;
உழ)$-இப ,ப8களி# கிட,ழலா நி#2$; அ3!த#2 அாி,- இCவா3
வள ,வி%ட ப#றிைன மீ-.$ அ3!த#2 மியலா, க-W ! எபதா$.

(விளக$) இ1ெச&ளி ம#3 ெதாட பா ெடவெகா பிறப3க )#றா 

2ட$ மிைக (2ற*, 345) எD$ தி2ற* />,$ அைமதி!த)ண க.

இனி, இ! தி2ற%2, விளக$ேபால எAசிய அ?க9$ அைமதி!த)/ண க.
இனி, இ! தி2ற%2 ஆசிாிய பாிேமலழக E3கிற விளகைர$ ஈ-.
கத#பா#3. அ, வமா3

உட$ெபற ெபா,ைமயா உட$ $ அட$ $ ெகா*ளப.$ அவ#3*

அட$பாவ,: ப!,வைக யிதிாிய ண ேவா.$ ஐவைக வாகேளா.$ காம

விைனவிைளகேளா.$ E?ய மன$. இ, V-Rட$ ெபன$ப.$. இதக%

ப#3 நிைலயாைம ண த ,ைணயா விடாைமயி வி.த#2பாய$ /ன 
E3ப, இCட$ களா ,ப$ இைடயறா, வதைல ண , இவ#றானாய

க%?ைன இைற ெபா>,$ ெபறா, Q%?க- விைரத உட$ மிைக
ெயறா . இப! ,ப8களா உயிேரா. ஒ#3ைம ெய&,த,

இCட$ க9$ யாெனனப.$. இதனா அகப#3 வி.த Eறப%ட,

எனவ$
------------
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இ ம

(43)

உ#ற உதிர$ ஒழிபா க8க!ைத

ம#ற, ேதா&!, க>த எஒ2$
ப#றினா ஆகிய பாவ!ைத மீ%.$

ப#ெறா. நி3 பைற2உ3$ ஆேற.

(43)

(இத ெபா*) ப#றினா ஆகிய பாவ!ைத மீ%.$ ப#ெறா. நி3 பைற23$
ஆ3-ஒவ தன, ப#3ைடைம காரணமாக எ&திய தீவிைனைய மீ-.$

அப#3ைடயனாகேவ நி3 ேத&!ெதாழி2$ /ய#சி; எ ஒ2$- எதைன

ஒ2$ எ3 வினவி; உ#ற உதிர$ ஒழிபா-ஒவ தனாைடயி)#ற 2தி
கைறயிைன ேபா2வத#2; க8க!ைத-அத ஆைடயிைன மீ-.$; அ,

ேதா&!, க>த ஒ2$-அத 2தியிேலேய ேபாக%. க>வதைனேய
ஒபதா$ எபதா$.

(விளக$) ப#3ைடைமயா)#ற ,ப$ ேபாக /யபவ மீ-.$ ேவ3

ெபா*கைள ப#3மா#றா# ேபாக/#ப.த ஆைடயி#ப%ட 2தி கைறைய
ேபா2பவ மீ-.$ அCவாைடைய 2தியிேலேய ேதா&ப, ேபா3

ேபைதைமைட!, ஆதலா, ப#ற3ேபா விட ேவ-.$ ேவ-?யெதலா$

ஒ82 எறவா3.
இதைன

இயபா2 ேநாபி#ெகா றிைம ைடைம

மயலா2 ம#3$ ெபய !,
.... 2ற*, 344

எபதனாD$ உண க. ேம)$, ப#றிைன ப#3வா 2! ,ப8க*
இைடயறா,வ$ எபதைன,

ப#றி விடாஅ வி.$ைபக* ப#றிைன
ப#றி விடாஅ தவ 2
... 2ற*, 347

எபானாD$ உண க
---------
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44
தான$ ெச&தில$ தவ/$ அனேத

கான$ ேதா&நில வி#2 அழி எ&தின

நான$ ேதா&2ழ நம2உ&த உ-ேடா
மான$தீ தவ மா#ற$ெபா& அலவா.

(44)

(இத ெபா*) நான ேதா&2ழ- >கைளத Eதைலைடய ந8கா&!; தான$

ெச&தில$-யாேமா கழித ந$ வா'நாளிேல ஈத /தய நலற8கைள1

ெச&திேல$; தவம$ அன, /,ைம பவெம&தி$ தவெவா>க/$

ேம#ெகா-?ேல$; மான$ தீ தவ -மா-பிறத மான/தய 2#ற8களினி3$

விலகிய சாேறா ; மா#ற$ ெபா&யல- Eறிய அநலற8க* ெபா&ைமைடயன
அலேவ; கான$ ேதா& நிலவி கழிெவ&தின$-அேதா அாி, ெப3மி$ மக%
பிறபி நம2#ற வா'நா* எலா$ கா%? எறித நிலாேபால வறிேத

கழியெப#ேற$; நம2 உ&த உ-ேடா-இனி நம2 உ&தி-டா2ேமா
எெச&ேக$! எபதா$.

(விளக$) இ, வா'நாளி# ெப$ப2திைய காமVக 1சியிேல கழி!, காமA

சாற கைடேகா%காைல! த வா'ைக! ,ைண விைய ேநாகி ஒ கா/க
இ8கி Eறியெதக.

இ, வா'ேதா$ ஆயிD$ அறA ெச&திேல$. /,ைம$ வ, ெப$ப2தி

கழித,. தவ/$ ெச&திேல$. இெபா>ேதா இப Vக$ ஆ#ற)$ இழேத$.

சாேறா Eறிய நலற$ ெபா&யல. அ8ஙனமாக$ அவ#ைற$

மதி!ெதா>கிேனாமேல$. சா அRகிவி%ட, இனி; யா$ எ ெச&,$. நம2
எ&திய வா'நா* கா%? ெபாழிதநிலா ெவாளிேபால பயன#றதா& /?த,
எ3 இர8கிய ப?யா$.

இவDைடய இCவிர8க ெமாழிகேளா..
ந% நா ர#றன நலா மஃகினா

அ# ! தைள மவி'தன-உ%காணா&

வா'த Fதிய ெமD-டா$ வதேத

ஆ'கல! தன ெவா
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..... (நால?)

எனவ$ ெவ-பாைவ$ நிைனக
நிலவி#2: உ மயக$. மானதீ ெகா*ைகயா எ3$ பாட$
இனி நேலா Eறிய நலற8 ெகா*ளா, வா'நா* எலா$ Qணாளாகி ம?,
நரகி# கிட,ழேவா E#றாக வகிற,

ெப-W மக* கிைளஞ ாிவ பிD 2தவி ெயெற-ணி

க-Wரற!ைத வி%டவரா# கடப% ?3!ேதா ெமப சில
உ-W .!தீ #ற!தீ #ற ேவைள ெகாவ$ வ
த-W ரேதா $ைம ந$பி யான தி,ேவா ெவப சில

என$,

ேத? ெபாைள1 சி3ெதாழி#ேக
ெச)!தி ண 1சி ெதாியாம#

பா?பத கிைற!தெதலா$
ப!த ெதமகீ8 ெகப சில
ேக? ப?வ ெதைம17ழ
ெக.!த பாவி லகின

நா? பிறக வி?Dம8ங னாேடா
ெம3 சில ெசாவா

என$,

எ3 மிறேவா ெமறிேதா
மிற, ப.வ தீதறிதா

ல3பைட!த ெபாைளயேற

ய*ேவா மைறேயா  ெகப சில

ெச3வரவா8 ெக$ைம யினA
ெச)!தி# ைத!த திரவிய!ைத

ெயா3 ெமாழியா தற$ ாிதி8
ேகா? வேவா ெமப சில

என$,

பிறத டேன,ற, !த
பிரம /ண , பிறபதைன
மறதி நரக! ெத&தாைம

வேமா நம2 ெமப சில
இற, நிைரய! த>தியிட
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ாிCவா 3ழப தறியாம#

சிறத விேவக ெபமாற

ெசயைல! தவி ேதா ெமப சில

என$ வகிற ைகய3நிைல1 ெச&*க9$ நிைனவி# ெகா*ள# பாலனவா$
(ெம&Aஞான விளக$-30-3-4-5)

-----------

ெம8ணத+ (45)
பவ, சால பல ெகாஎ3 எ-ணி
ஒவத$ உ*ள!, உவ!த ஒழிமி

ெவவத ,ப$ வி.2$ திறேலா

ஒவ உலகி#2 உளஎD$ ஆேற.

(45)

(இத ெபா*) ெவவத ,ப$-அ1ச$ வத#2 காரணமான
,ப!தினி3$; வி.2$ திறேலா ஒவ உள எD$ ஆ3- வி.வி2$

ேபரா#ற)ைடய இைறவ ஒவேன உள எD$ ெம&ண  ெப3மி: பல

எ3 எ-ணி-உலகி#2 இைறவராவா பல எ3 எ-ணி$; பவ,-,ப$
வ,#ற கால!ேத இைவ பிறரா வதெத3 கதி வதி; உ*ள!, உவ!த-

இப$ வத கால!, இைவ யா$ ேதட வதனெவ3 கதி உ*ள!ேத மகி',$
வா'வதைன; ஒவத$ ஒழிமி-ஒதைலயாக வி%ெடாழிQராக எபதா$.
(விளக$) உலகி)யி கைள! ,ப!தினி3$ வி.தைல ெச&$ கட*

ஒவேன எ3ண மி! பல உள எ3 கதி வதா ெதாழிமி. இப$

வதகால!ேத களி றா ெதாழிமி. எலா$ ஊழி ெசயெலன ெம&ண ேவா.

வாழகடQ ! எபதா$.

இப,ப8க* ஊழா வவன ஆத அைவ வ8கால!, மகி'த)$
வ,த)$ ேபதைம எப, க!,. இைறவ ஒவேன உள; அவன?

ப#றினவேர இப ெம&,வ ; இைறவ பலள எ3 கதி.

அCவழியி)ழேவா ,பேம3வ எபா . சால பலெரெற-ணி பவ,
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எறா . பவ,$ உழ!த)$ என ேவ-?ய உ$ைமக* ெதாகன. ஒவத$-

ஒதைலயாக.

இனி இ1 ெச&ேளா.,

யா, =ேர யாவ8 ேகளி

தீ, ந3$ பிற தர வாரா

ேநாத) தணித) மவ#ேறா ரன
சாத)$ ,வ தேற வா'த

இனிெதன மகி'த3 மிலேம /னிவி
இனா ெதற) மிலேம மிெனா.
வான த-.ளி தைலஇ யானா,

கெபா திர82 மல# ேப யா#3
நீ வழி ப.உ ெமப, திறேவா

கா%சியி# ெறளிதன மாக மா%சியி#
ெபாிேயாைர விய!த) மிலேம

சிறிேயாைர யிக'த லதினிD மிலேம

எனவ$ கணிய J82றனா ெச&9$ க!,% பதி!த#பால,
------

பழவிைன (46)
உ&!, ஒறி ஏ த,உழஉ>, ஆ#ற$

வி!திறி ைப8E' விைள2ற எஒ2$

ெம&!தவ$ இலா ெபாேளா. ேபாக8க%2
எ&!, உழேததா இட ப. மாேற.

(46)

(இத ெபா*) ெம&!தவ$ இலா-/#பிறபிேல ெச&த வா&ைமயான
தவ!திைன இலாதவ; ெபாெளா. ேபாக8க%2-ெசவ$ ெப3த#2$
அவ#றானிப$ Vகத#2$; உழ, எ&!,-ெபாி,$ /ய3 இைள!,;
இட ப.$ ஆ3-, 3$வைக; எ ஒ2$(எனி)-எதைன ஒ2$ எனி;
வி!, இறி-/#பட1 ேச !, ெகா*ள#கியற விைத சிறி,மிலாமேல; ஏ த,உழெவ, கலைப /தய கவிகைள ெகாண ,; உழ ஒறி-உழ!
ெதாழிேல ெபா!தி; உ&!,-எ,கைள1 ெச)!தி; ஆ#ற$ உ>,-மிக$
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ஆழமாக உ>,; ைப8E' விைள2ற- பசிய பயிைர விைளக /யவதைனேய

ஒ2$ எபதா$.

(விளக$) ெபா9$ ேபாக/$ /#ெச& தவ/ைடயா ேக ஆ2$.

அ!தவமிலாதா அவ#ைற ெபற /யவ, Qணா$ எறவா3. எனேவ, Q.
ெப3த#கறி இ$ைம வா'வி#2$ தவேம காரண$ ஆ2$. ஆகேவ எேலா$

தவெவா>க$ ேம#ெகா*ள ேவ-.$ எறாராயி#3
இதைன,

ஒனா ! ெதற)$ உவதாைர யாக)$
எ-ணி# றவ!தா வ$
.... 2ற*, 264

என$,

ேவ-?ய ேவ-?யா8 ெக&தலா# ெச&தவ
மீ-. /யல ப.$

என$

.... 2ற*, 265

இல பல ராகிய காரண ேநா#பா

சில பல ேநாலா தவ
.... 2ற*,270

என$, வதி2ற*களாD$,

ேமைல! தவ!தளேவ யா2 தா ெப#ற ெசவ$ எபதனாD/ண க
---------

ெபா

மா1 (47)

2லத$ கவி ெகாண , /?2$
அலத கிைளக* அழிபசி தீ 2$

நில$பக ெவ$பிய நீ*ர$ ேபாகி

ல$பி ெபா*தர க-ைம உ-ேடா

(47)

(இத ெபா*) 2லத$-ெபாளான, மக%2 உய த 2?ெபைமைய
-டா2$; கவிெகாண , /?2$- கவி1 ெசவ!ைத பிற
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விட8களினி3 ெகா.வ, நிைறற1 ெச&$; அலத கிைளக* அழிபசி தீ 2$வ3ைமயானத த$ #ற!தாைடய மிக பசிைய! தீ !,&ய ெகா*9$;

ஆதலாேல, நில$பக ெவ$பிய நீ*ர$ேபாகி-நில$ பிள, ேபா2$ ப? ெவப/#ற
ெந?ய பாைல நில!திைன கட, ெசேறD$; ல$ இெபா* தர,யிாிைம2 காரணமான ெபாைள மாத ஈ%? ெகாணாி; க-ைம
உ-ேடா- பின அவ பா ,ப$ உ-டா2ேமா? ஆகா,. ஆத மாத

அெபாளி இ!தைகய சிற கைள ண , அதைன நிர$ப ஈ%? ேகாட
ேவ-.$ எபதா$.

(விளக$) ெபா* மாத 2 உய 2? ெபைமைய! த$; அறி1
ெசவ!ைத$ வரவைழ!, ெகா.2$; உ#றா உறவின பசிபிணிைய
ேபாகி அவைர &வி2$, ஆதலா மாத பாைலநில8 கட,$

திைரகடேலா?$ அெபாைள நிர$ப ஈ%.த ேவ-.$ எறவா3.
பிறநா.களி# ெச3$ ெபாளீ%ட ேவ-.$ எபா நில$பக ெவ$பிய நீ* ர$
ேபாகி ல$பி ெபா*தர க-ைம -ேடா எறா . ேபாகி$ என

ேவ-?ய சிற $ைம ெதாக,. நீ*ர$ ேபாகி எறைமயா திைரகடேலா?$
எ3$ Eறி ெகா*க. இெபா* மா-பி#2,

இ$மியன V-ெபா*க ளீ%?நிதி யாகி
க$மிய = வ களி ேறாைட Vத 7%?

அ$மிமித தா', ைம Q'ததறA சாெக
3$ைமவிைன ெநா, ல Oட)ண வேற

என$,

உ*ள/ைட யா/ய#சி ெச&யெவா நாேள

ெவ*ளநிதி Q>$விைள யாததனி னிைல

ெதா*ைளண வினவ க* ெசாம? கி#பி

எ*9ந  ேகக>!த$ ேபாலவினி தேற

என$,

ெச&கெபா* யாA ெச3வாைர1 ெச3கி#2$
எஃ2பிறி திைலயி ேதயி /-R$

ஐயமிைல யிபமற ேனாடைவ மா2$

ெபா&யிெபா ேளெபா-ம# றலபிற ெபாேள
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என$,

O82சிைற வாவ)ைற ெதாமர8க ெளன
ஓ82த ைநயவத D%பிறத Qர

தா8ககட னா2தைல சா&கவ தீ1ெசா

நீ8கம% வா க*கட ெனெற>, ேபாதா

எனவ$ சீத!த ந)ைரகைள$ இத#2 ஆசிாிய ந1சினா கினிய
சீத!த தா ேபா& ெபா*தர கதினா; அ8ஙன$ கதி க$மிய8

களிேற3வ ; ஆதலா /ய#சிேய நெற3 கதா, வாழாதா வா'க கா-ட

/ய#சி ேவ-டா அறேமயைமெம3 கதி /#பிறபி நவிைன ெச&ய

ெப#றிேல ெம3 ெநா, அ$ /ய#சிைய ெவ3!, கலா&!தி!த அறிவ3;
அ,ேவமிறி உ*ள/ைடயா /ய#சிைய1 ெச&ய ஒநாேள நிதிதிர9$;
அநிதியாேல எலா! , ரக9/ளவா$; அ8ஙன$ எலாமாகிற
/ய#சிையவி%. ைரப%ட உண வினவ க*, வவ, இைட!த8கா ெதDA
ெசாலா ம?திபி, அCவி  பைகவ 2 ஒ தைல எ.  ெப#றா#

ேபால இனியதாயி2$. அ8ஙன$ அவ தைலெயடாதப? எலா$ ெபாைள!

ேத.க; ேத?னா# பைகவைர ெகா)$ பைட அதைன ெயாழிய இைல. தா

அவாிட!திேத$ பைகவைர ெகா)$; அ,வறி! தாDளவாக இப!தி#2

ஐயமிைல

ஆத, அற!ேதாேட /#Eறியவ#ைற$ உ-டா2$ ெம&யாகிய ெபாேள
ந2 மதி2$ ெபா*. ஒழித ெபா* ந2 மதி2$ ெபாளல; ஆத,
இெபாைள ெகா-. த$ 2ல$ ைநகிறவளவிேல ஆலமர!தி Q'ேபால!

தீ1ெசா# பிறவாம# ற82ல!ைத! தா8க அதD% பிறதவைடய கடனா2$.

த82ல!ைத! தா8கா, ேபாத ேபைதயர, கடனா2$. ஆதலா யாD$ /ய3

ெபா* ேத? எ 2ல!ைத! தா82ேவென3 Eறி எ>தி,

ப-டசாைலேயற ேபாதாெனக, என வ2!,*ள ந)ைரைய$ நனி

ேநா2க.

இனி, ெசவா கழ2 ெச>8கிைள தா82த எப,ப#றி1 ெசவ$ அலத

அழிபசி தீ 2$ எறா . ல$பி ெபா* தர  க- உ-ேடா எனபதைன,
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ஒ-ெபா* கா'ப விய#றியா 

ெக-ெபா ேளைன யிர-. ெமா82
...2ற*, 760

எனவ தி2றளாD$
அாிதாய அறென&தி அவிேயா  களி!த)$

ெபாிதாய பைகெவ3 ேபRைர! ெத3த)$
ாிவம காத# ண 1சி$ தெமன

பிாிெவ-ணி ெபா*வயி# ெசற ந8காதல
....(க-11)

எனவ8 கயாD/ண க
இனி இப!திD$ அறேம ெபாிெதன நதமிழக!, இைளஞ ப-ைடகால!,
உயிரன த8 காதமாைர$ பிாி,ேபா& நில$பக ெவ$பிய நீ*ர$ ேபாகி
ல$ப ெபா*த$ வழக/ைடயராயிதன எபதைன,
இ./* ெந.ேவ ேபால ெகாைலவ

ெகா.மர ேத&!தா ப,ைக நிைர!த
க.நைவ யாரா# ற3ைன /#றி

ட82நீ ேவ%ட ட$ ய8 கியாைன
க.தா$ பதிபா82 ைகெதற ப%.
ெவறிநிைர ேவறாக1 சார1 சாரேலா?

ெநறிமய 2#ற நிர$பாநீ ட!தA
சி3நனி நீ,Aசி ேய#பிD மA

ந3Vத னீ!, ெபா*வயி# ெசேவா

ரDைட *ள!ைத ெச&ெபா- /#றிய
வளைமயா னா2$ ெபாளி, ெவபா&

எனவ$ கயாD/ண க;(12)
---------
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ந/ (48)
ெக%ேட$ இ,எ$ நிைலஎ3 சா த#கந%டவ அலா நனிமி2 பவ #ற$

ெப%ட, ெசா ெபாி,இக', ஆ#ற$
எ%டவ, ஓ இட!, ஏகிநி#பேவ.

(48)

(இத ெபா*) ெக%ேட$ இ, எ$ நிைல எ3 சா த#க-- ஒவ த$ ைக

ெபாளிழ,ழி வ3ைம#3 யா$ ெபாி,$ ெக%ெடாழிேத$ இெபா>,

எ$/ைடய நிைலைம ெபாி,$ இ!தைகய இனாைமைடய வ3ைம நிைல க-W
எ3 ெசா ஏைனேயா பா# ெச)மிட!ேத; ந%டவ அலா -வா&ைமயாக

ந% 1 ெச&,*ளவைரயறி ஏைனயராகிய; நனி மி2 #ற$- மிக மிக ெந8கிய

#ற!தா தா/$; ெப%ட, ெசா -தா$ வி$பிய 2றி ெமாழி Eறி; ஆ#ற$
எ%ட வ,-மிக ெதாைலவிேல ெச3; ஓாிட!ேத ஏகி- ஓாிட!ேத த$/% E?;

ெபாி, இக', நி#ப- மிக$ இக'திபா எபதா$.

(விளக$) ந%டவ$ அலா$ #ற/$ என எ-R$ைம ெகா.!, ந%டவ$

ஏதில$ #ற!தா$ என ஓதிD$ ஆ$. ந%டவ அலா என ஓதி இ1ெச&*

ந%பி சிறபிைன E3வதாக ெகா*க.
இனி, இதைன,

இலாைர ெயலா ெம*9வ ெசவைர

எலாA ெச&வ சிற
.... 2ற*, 752

எD தி2றளாD$,
உ-டா& ேபா'தி உைட,ழி காக$ேபா#
ெறா-டா யிரவ 7'பேவ- வ-டா&!

திாித8 கால!,! தீதி ேராெவ
3ைரதவா ாிCலக! தி
... நால?

எனவ$ நால?யாD$,
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இெசால றா'நைடய னாயிDெமா றிலாேன
வெசா னல, வா&திறவா-எெசாD8
ைக!,ைடயா கா#கீ ெழா,828 கடஞால$
பி!,ைடய வல பிற

.. நீதிெநறிவிளக$, 14

எனவ$ 2மர2பரவ?களா ெம&$ெமாழியாD$,

கலாேன யாD)8 ைகெபாெளா 3-டாயி

ெனலாA ெசற8 ெகதி ெகா*வா -இலாைன

இலா9$ ேவ-டா*ம# றீெற.!த தா&ேவ-டா*
ெசலா தவவாயி# ெசா

எனவ$ நவழியாD$ உண க
---------

ேபைதைம (49)
ெத-ணீ பர, திைசெதா3$ ேபா&ெக%ட

எ-ெண&ெகா-. ஈ%ட#2 இவ3த எஒ2$
ெப-மன$ ேபதி!, ஒப.ெப எD$
எ-ணி ஒவ இய எ-R$ ஆேற.

(49)

(இத ெபா*) ெப-மன$ ேபதி!,-ெப-ணின, மன!தியபிைன மா#றி;
ஒப.ெப எD$-ஒ/கப.!,ேவ எ3 E3கிற; எ- இ ஒவஆரா&1சியிலாத மடேவாDைடய; இய எ-R$ ஆ3- தைமைய நிைன8
கா; எெனா2$- அ$/ய#சி எதைன ஒ2ெமனி; ெத-ணீ பர,

திைசெதா3$ ேபா& ெக%ட- ெதளித நீாிேல ெப&யப%. நா2 திைசகளிD$
பரவி1 ெச3 அழி, ேபான; எ-ெண& ெகா-. ஈ%ட#2 இவ3த-

எ-ெணைய மீ-.$ ஒேசர ெகா-.வ, ேச !த#2 அவாதைலேய ஒ2$
எபதா$.

(விளக$) ெப-ணி மன$ இயபாகேவ ப/கப%.1 ெசவதா$, அதைன

ஒ/கப.!த /ய)த நீாி# ெப&யப%.! திைசெயலா$ சிதறிேபான
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எ-ெணைய மீ-.$ ஒேசர E%? ைகேகாட#2 வி$ வ, ேபாறெதா
ேபைதைம!, எறவா3.

ெப-ணி மன$ ஒ/கபடாத, எDமிதைன,
ஏெதழி மிகா னிைளயா னிைசவலா

காைதய க-கவ ேநாக!தா- வா&த

நயDைட யிெசாலா ேகெளனிD மாத 

கயலா ேம லா2 மன$

.... நீதிெநறி விளக$, 82

எபதனாD$,
அ " லாக விெசா லல ெதா.! தø!த காத

பA ெச&காம1 சாதி# ைக ைன ேத#ற மாைல
நபக# 7%? வி*ளா ெதா>கிD ந8ைக மா 2

பிெச)$ பிற கR*ள$ பிைணயனா  க?ய தேற

என$

ெப-ெணன ப.வேக-ேமா Y?ல பிற ேநாகா
உ-ணிைற ைடய வல ெவாராயிர மன!த வா2$
எ-ணிப! த8ைகயி%டா திர மக9 மா8ேக

ெவ-ெண&2 ெறாி#றா# ேபா ெம,பி னி#2மேற

என$ வ$ சிதாமணியாD$ (1596-7)
மாாி தி மகளி மன/

த2ழி நிலா, ப%.ழி ப.$

..... ெப8கைத, 1-35:156-7

எனவ$ ெப8கைதயாD/ண க. இD$,

இன$ேபா றினமலா ேக-ைம மகளி
மன$ேபால மா3 ப.$
.... 2ற*, 822

என! திவ*9வனா$ ஓ,த)$ இ!தி2ற* உைரயிக- ஆசிாிய

பாிேமலழக$, அவ மன$ ேவ3ப.த ெப-மன$ ேபதி ெறாப.ெப

ெனD$ எ-ணிெலாவ எபதனாD$ உண க என இCவைளயாபதி1
ெச&ைளேய ேம#ேகாளாக எ.!, கா%.த)$ கா-க.

----------
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ெபா

மகளிாிய+ (50)

நீ*/ைக ைகயா கிழி!, ேமா2மா3

மா-விைன பாைவ மைறநி3 ேக%2றி

ேபண)$ அ $ பிற,உழி ேபா,ெச&,
ஆைணெப- ஐய அைண23 மாேற.

(50)

(இத ெபா*) நீ*/ைக- தைலவேன! நீ-ட சி#ற$பிைன ெகா&,; ைகயா
கிழி!,-அஃ, அலராைமயாேல த ைகயாலதைன கிழி!,; அ, ேமா23$அதக- மணமிலா திக$ அதைன மண/ைடய மல ேபால ேமாகிற;
மா-விைன பாைவ மைற- மா- ைடய விைன!திறமைமத பாைவ

ேபாவாளாகிய இவ* ெச&ைகயி க!, யாெதன; நி3 ேக%2றி அவ*
ெசயைல க-.நி3 நீ எ$ைம வினதியாயி E3,$; ெப--(அ1ெசய)
ெப-ணானவ*; ேபண)$- த2தியிலாதாைர வி$ த)$; அ $-அவ
வி$பாத வழி$ அவைர அவாத)$; பிற,ழி-இCவா3 ேபண)$ அவா$

த$பா# ேறாறியவழி; ஆைண-அCவாடவைன; ேப, ெச&,- மனமா#றA ெச&,;
அைண23$ ஆ3-அவைன! த>விெகா*9$ ெசய#2 இஃதறி2றியா$

எபதா$.

(விளக$) இஃ, அ$பிைன ெகா&, ேமா2ெமா மகைள க-ட தைலவ
அ1 ெசய 2றி யா, என பா8கிைன வினவியவழி வினவப%டா

த#2றிேப#றமாக அ1 ெசய 2றி  Eறியப?யா$. இனி வைளயாபதி

எD8 காபிய!திக- இ8ஙன$ ஒ நிக'1சி உள, ேபா)$ எUகி!த)$
மிைகய3.

சி#ற$ , மணமிலாததாக$ Vக த#2! த2தியிலாததாக$ இக அ$மக*
அதைன கி*ளி கிழி!, ேமா2மி, அ$மகளி த2தியிலாதவைர$ த$ைம
வி$பாதவைர$ கா/#3 அவைர! த>த#2 ஏ#ற உபாய8கைள1 ெச&,
வ, த>வதைன 2றிகிற, என! தீய மகளிாி இயபிைன
Eறியப?யா$.

தீய மகளி இயபி8ஙனமாதைல1 7 பநைக /தேயா பா கா-க. (50)
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-------------இ ம

(51)

யாெறா. யா'ெஞ ேகாநில வா ெகா?
பாெறா. ப!தினி மாேபா ஒ>ெக3

Eறின* E!தி /தி தா* மக%2இைவ
ேவ3ஓ இட!, ெவளிபட நறா$.

(51)

(இத ெபா*) /தி தா* E!தி-அகைவ /தி தவளாகிய கணிைக ெயா!தி;
மக%2- த மகளாகிய இள8கணிைக21 ெசவியறி3பவ*; ஏ?! யாெறா. யா'

ெஞேகா நில ஆ ெகா?-யா3 ேபால$ யா' ேபால$ தீகைடேகா

ேபால$ மல நிர$பிய J8ெகா? ேபால$; பாெறா. ப!தினிமா ேபால- மரகல$
ேபால$ க# ைட மகளி ேபால$ வில82க* ேபால$; ஒ>2 எ3- நிபா

வகிற கா/காிட!திேல நீ ஒ>2வாயாக எ3 ; Eறின*- அறி3!தின*;

இைவ- இCவைமகளி ெபா,!தைம; ந3 ேவ3 ஓாிட!, ெவளிபட ஆ$நறாக ேவேறாாிட!, (விாிவைக யா# E3,$) ஆ82 விளகமா2$ எபதா$.
(விளக$) ஒ கிழகணிைக த மக%2 அறிைர E3பவ* ஏ?! நீ நிைன

வி$பி வகிற கா/காிட!ேத யா3ேபால$ யா' ேபால$ தீகைடேகா
ேபால$ நில ேபால$ மரகல$ ேபால$ க# ைட மகளி ேபால$

வில82க* ேபால$ நட, ெகா*வாயாக எ3 Eறின*; அCவைமகளி
ெபா,!தைமைய யா$ ேவறிட!திேல E3ேவா$; அ82 அைவ ந2

விளகமா2$ எறவா3. ேமேல அCவைமகைள விாி!, விள$ வ .

ெநேகா-தீகைடேகா. பா3-மரகல$. பா3 எD$ ெசா மரகல$ எD$
ெபா9/ைட!ெதப, இCவாசிாிய இத#2 அெபாேள
பி# E3தலா# ெப#றா$.
--------
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பி6# இர13வைமக

(52)

ஆ&2ர82 அAசிைற வ-?ன$ ேபாக எ3
பாயிர$ இறி பயி#றி ெமாழிதன*

ேமவ$ வாெபா* த,நி ேதா*ந$பி
யாவ அைடதவ 2 அைவ$ ைரய.

(52)

(இத ெபா*) நி ேதா* ந$பி- எ மகேள! நிDைடய ேதா*கைள ெபாி,$
வி$பி; ேம அ$ வாெபா* த,- ெப3த#காிய சிறத ெபா*கைள$

வழ8கி; யாவ - எத கா/க ; அைடதவ 2- நிைன எ&தியவ அவ க%
ெகலா$ நீ ஒ>2வத#2; ஆ& 2ர82- மர8களிேலறி இைரைய ஆரா&கிற

2ர82$; அ$ சிைற வ-. இன$ அைவ$ ைரப -அழகிய சிற2கைளைடய

அளிE%ட/மாகிய இைவக9$ உவைமயாவனேவயா$; ேபாக-ஆதலா
அவ#ைற ேபால$ ஒ>க கடவா&; எ3 பாயிர$ இறி பயி#றி

ெமாழிதன*- எ3 இவ#ைற ப#றிய /Dைர யா,8 Eறாமேல மிக$
E3வாளாயின* எபதா$.

(விளக$) அ! தாயாகிய E!தி /#Eறிய யா3 /தயனேவ யறி 2ர82$

வ-?ன/$Eட நிெனா>க!தி#2 ஒபன ஆத அவ#ைற ேபால$ ஒ>2
எறா* எறவா3.

இCவா3 உவைம மா!திரேம 2றிபாக Eறின* பிறிெதா38 Eறி#றில*

எபா பாயிரமிறி பயி#றி ெமாழிதன* எறா இவ#றி#2 இனி யா$
விளக8 E3,$ ேக-மி! எப, க!,.

இனி, நிைன நயபா பலளராயிD$ நீேயா ெபா* மி2தியாக நின2

வழ82ேவாைர ம%.ேம ஏ#3ெகா*க எ3 2றிபா# E3வா* ேமவ$

வாெபா* த, நி ேதா* ந$பி யாவ அைடதவ 2 எ3 விதேதாதின*
ந$பி- வி$பி. எைன? ந$ ேம$ நைசயா 2$ேம (ெதா உாி. 31)

எபதனாD$ அத#2 அெபா9-ைமயறிக.
ேதா*; இடகரட2.
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------9"தி 9றிய உவைமக/: விளக; 9ற+
1. ஆ- (53)

வாாி ெபக ெபகிய காதைல

வாாி 8க1 8கி வி.த
மாாி ெபக ெபகி அறஅ3$
வா

(53)

ன ஆ#றி வைக$ ைரப.

(இத ெபா*) வாாி ெபக ெபகிய காதைல- இனி, கணிைகய த$ைம வி$பி
வகிற கா/க வழ82$ ெபா* வர ெப2,ைண$ ெபகிய த$ காதைல;
வாாி 8க1 கி வி.த -அெபா* வர 2ைறமள 2ைற!, பி
ெபா* வர நிறட த8கா தைல$ ,வர நீ!,வி.தலாேல; மாாி ெபக

ெபகி- மைழநீ வர ெப2,ைண$ ெபகி; அற அ3$-அ$மைழ நீ வர
அறேவ அ#3 வற,வி.கிற; வா

ன ஆ#ற வைக$ ைரய- ெந?ய

நீ ஒ>2$ யா#றின, தைமைய$ நிக ப எபதா$.

(விளக$) அ$/, E!தி யா3ேபால ஒ>2க எறத க!,, யாறான, மைழநீ

வ, 2மள$ ெபகி அ, வற!த)$ வற, ேபாவ,ேபால நீ$ நிைன
வி$ $ கா/க நிைன2 ெபா* மி2தியாக வழ82,ைண$ மிக$
காத)ைடயா* ேபா3 ஒ>2க; அவ ெபா* வழக$ 2ைறயி நீ நி

காதைல$ 2ைற!, ெகா*ள கடைவ. ெபா* ெகடாவி? நீ$ காதயா,

/கமாறி ெயா>ககடைவ எபதா$ எறவா3.
---------

2. யா! (54)
எ8ஙன$ ஆகிய, இெபா* அெபா%2
அ8ஙன$ ஆகிய அபின ஆத

எ8ஙன$ ப%டன பா-மக பா-மக#2
அ8ஙன$ ஆகிய யா>$ ைரப.

(54)
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(இத ெபா*) இெபா* எ8ஙன$ ஆகிய,- கணிைக மகளி தா$ வி$ கிற
இத ெபா* யாாிட!தி3$ தம2 வகிறேதா?; அெபா%2-அத
ெபா% ெபா%டாக; அ8ஙன$ ஆகிய அபின ஆத-அெபா*
தவாாிட!, அ கா%.$ இயபினராதலாேல; பா-மக எ8ஙன$ ப%டன
அெபா>ேத; பா-மக#2 அ8ஙன$ ஆகிய- ம#ெறா பாணD2 அCவாேற
கவியாகி வி.கிற; யா>$ ைரப- யாைழ$ ஒபாவ எபதா$.
(விளக$) யாழான, தைனைடயா* இற, ப%.ழி அவேனா. அழி,படாம
பிD$ தபா இைச தகிற பிறெனா பா-மகனிட!ேத ேசத ேபா3,

கணிைகயா$ தம2 ெபா* வழ8கியவ வறியவனாயவிட!, அவபா ல
மாறி ம#3ெமா ெபா9ைடயாபா# ேச வ எறவா3.

கணிைகயாத பாணைன$ யாைழ$ உவைமயாக எ.!தன* எக. (54)
--------------

3. தீகைடேகா+ (55)
கரண$ பலெச&, ைக#3 அவ க%2
அரண$ எD$ இல ஆ#றி# கல,

திரணி உபாய!தி தி-ெபா* ேகாட#2
அரணி ெஞேகா அைமவர ஒப.

(55)

(இத ெபா*) ைக உ#றவ க%2 -கணிைகய த$பாெல&திய கா/க திற!திேல;
பல காரண$ ெச&,-அவ இ 3 மா#றாேல பேவ3 ெசயகைள$ ெச&,,
ஆ#றி# கல,-அவ வி$பிய வழியிேல இய8கி; எD$ அரண$ இல -அ

கா/க 21 சிறி,$ பா,காவ ஆகாதவரா&; தி- ெபா* ேகாட#2-அவர,
தி-ணிய ெபா*கைள ைகெகா*9மா#றா அவைர அழி!,வி.த லாேல;
திரணி உபாய!தி- சிறிய ,&யாகிய பAசிைன ெமல கைட,
ெச&ேமாபாய!தாேல அதக-திணித தீயிைன ேகாட#2
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அபAசிைனேய அழி!, வி.கிற; அரணிெஞேகா- தீகைட ேகாைலேய;

அைமவர-ந2 ெபா,!தைம ெபாதி வ$ப?; ஒப- ஒபா2வ எனபதா$.

(விளக$) திரணி- ெநா&ய ெபா*. ,$ பA /தயன. திரணிபாய$-

தீபிறபிேபா ெநா&ய ,$ /தயவ#ைற 2ழிபா-ட!தி%.

கைடெமா ெசய. இவ கைட8கா அ!,$ 2 நைம ெச&வா ேபா#

கைட2வ . இ8ஙன$ கைடமா#றா ,$பிD* V-ணிதாக அட8கியி2$

தீயிைன ெவளிப.ப . தீ ெவளிபடேவ அ!,$ அழி ெதாழிெமக.

எனேவ, கணிைக மகளி த$ைம வி$ $ கா/க வழிநி3 அவ கிதA ெச&வா
ேபா3 ெசயக* பலவ#ைறA ெச&, அவ ெகா-.*ள ெபாளைன!,$
ைகெகா-.வி.வ ; ெபாளிழபாேல அகா/க அழி,ப.வ ; ஆதலா

கணிைகய தீகைடேகாைலேய நிக ப எறவா3.

அரண$ எD$ இல எற,- பா,காவ சிறி,$ ஆத இலரா& எறவா3.

அரண$- பா,காவ. எD$- சிறி,$. தி-ெபா* ேகாட#2 எபதைன பிD8
E%.க.

கணிைகய கா/க 2 ெபாி,$ அரணமாவா ேபாெறா>கிD$ அ8ஙன$

அரண$ ஆத இல . அவ அழிவி#ேக காரண$ ஆவ எபதா$. தீகைடேகா)$

கைட8கா அத#2 அரணமாவ,ேபா#ேறாறி அழிவி#ேக காரணமாத)ண க.
----------

4. தி;க

(56)

நாெடா3$ நாெடா3$ நதிய காதைல

நாெடா3$ நாெடா3$ ைநய ஒ>க

நாெடா3$ நாெடா3$ நதி உய எ&தி
நாெடா3$ ேத$ நைகமதி ஒப.

(56)

(இத ெபா*) நா* ெதா3$ நா* ெதா3$ நதிய காதைல-இனி கணிைக

மகளி தா$ த$ைம வி$பிய கா/க ெபாளீ,ைண$ நா92 நா* வள ,
வகிற காத)ைடயா ேபா# கா%?; நா*ெதா3$ நா*ெதா3$ ந&ய ஒ>க-

பின அகா/க ெபாளீத அகி வ8கால!ேத நா92 நா* அகிவகிற
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காத)ைடயரா& அகா/க வ,$ப? ஒ>2தலாேல; நா*ெதா3 நா*ெதா3$

நதி உய  எ&தி- /த# ப2தியிேல நா92 நா* வள 1சிெப# 3ய விைன

யைட,$; நா*ெதா3$ ேத$-இ3தி ப2தியிேல நா92 நா* ஒளிம>8கி!

ேத&த)ைடய; நைகமதி ஒப - ஒளிைடய தி8க* ம-?ல!ைத$ ஒப

எபதா$.

(விளக$) கணிைகய த$ைம வி$ $ கா/க ெபாளீ, ,ைண$ நா92
நா* காத மி2வா ேபா3 கா%?, அவ ெபாளீத 2ைற8 கால!ேத

அபிைன$ நா92 நா* 2ைற!, ேகாடலாேல ஒளிபக!ேத நா92 நா*
வள , இ%பக!ேத நா92 நா* ேத&ெதாழி$ தி8க* ம-?ல!ைத$

ஒப எறவா3. (56)
-----------

5. >;ெகா2 (57)
வனபில ஆயிD$ வளைம ேளாைர

நிைன!தவ ேமவர நி#பைம2 அவ தா$

கைன!,ட வ-ெடா. ேதனின$ ஆ ப
ன!திைட J!த J8ெகா? ஒப.

(57)

(இத ெபா*) அவ தா$-இD$ அகணிைகய தா$; வன இலராயிD$அழகிலா தவராயிD$; வைமயிேலாைர நிைன!,- ெபா9ைடயவ$

அறிவைம யிலா தவமாகிய கா/க கயவ க* த$ைம வி$பி வரேவ-.$
எ3 கதி, அவ ேமவர நி#பைம2-அகா/க த$ைம ெபாி,$ வி$பி!

த$பா வ$ப? த$ைம ஒபைனெச&, ெகா-. அவ காR$ப? நி#றலாேல;
னி!திைட- கா%?Fேட; வ-ெடா. ேத இன$- ஆ- வ-.$ ெபைட
வ-.மாகிய அளிE%ட$; உட கைன!,- ஒேசர இைச /ர3; ஆ பத$பா தாேம வ, ஆராவாாி!, ெம&2$ப?; J!த- அழகாக மல , நி#2$;
J8ெகா? ஒப- மல ெகா?ைய$ நிக ப எபதா$.
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(விளக$) வைமயிேலா - ெநAசி தி-ைமயிலாத ெநா&ய அவ -அகா/க .

நிைன!, எற,- த$ைம வி$பி! த$பா வத ேவ-.$ எ3 கதி

எறவா3. நி#பைம2- நி#ற#2- கைன!,- இைச/ர3. வ-.- ஆ- வ-..
ேத-ெபைடவ-. எக.

கணிைக மகளி , ெபா-மிக கா/க கயவ த$ைம க-. கா/#3! த$பா

வ$ப? த$ைம மிக$ ஒபைன ெச&,ெகா-. அவ த$ைம காR$ப?

உலாவி நி#றலாேல, வ-.க* த$ைம வி$பி வத#ெபா%. கா%?க-

அழகாக மல , அCவ-.க* காR$ப? அைச, நி#2$ J8ெகா?கைள$
ஒபாவ எறவா3.
-----

6. மரகல# (58)
த$க- பிறத கழிஅபி னா கைள

வக-ைம ெச&, வய வி.த

இெபா* ஏ#றி எழநிற வாணிக 2
அ8க- பரபக!, ஆ'கல$ ஒப.

(58)

(இத ெபா*) த$க- பிறத கழி அபினா கைள-இD$ கணிைக மகளி
த$மிட!, /தி த கா/ைடயராகிய ஆடவைர; வக-ைமெச&,- அவ

தமகீமா#றா வறியராய பின 1 சிறி,$ க-ேணா%டமிலாத இக'1சிகைள1
ெச&,; வய வி.த- வ, ேபாகிவி.தலாேல; இெபா* ஏ#றி- இனிய
பேவ3 ப-ட8கைள$ த$/* ஏ#றிெகா-.; எழநிற வாணிக 2-

த$ைமேய கலாக கதி கடேல த$ைம ெச)!தி வகிற வணிகமாக*பா
சிறி,$ இரகமிறி அவாிறெதாழி$ப?; அ8க- பரபக!,-அழகிய இட!தா#
ெபாி,$ பர,கிட2$ அகட ந.ேவ; ஆ'கல$ ஒப- அவ

ெபாைளெயலா$ தேனா. ெகா-. நீ* ='கி வி.கிற மரகல!ைத$
ஒப எபதா$.

(விளக$) த$ எற,- கணிைகயாைர. கழிய எற, ஈ-. மிக காம$
எறவா3. வ-க-ைம- க-ேணா%ட மிைம.
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கணிைக மகளி த$ைம வி$பிவ$ கா/க கயவாி ெபாெளலா$

த$பாலகப.!தி ெகா-. பின அவரழிெதாழி$ப? க-ேணா%டமிறி!
த*ளிவி.தலாேல, வணிகாீ%?ய ெபாைளெயலா$ அகப.!திெகா-.

அவைர க-ேணா%டமிறி அக#றிவி%. அ ெபாேளா. கடF.
ஆ',வி.கிற மரகல!ைத$ ஒப எறவா3.
------

7. க.ைடமகளி (59)
ஒ!த ெபாளா உ3திெச& வா கைள
எ!திற! தாD$ வழிப%. ஒ>க

ைப!தர அ2ெபா பாைவயி நலவ
ப!தினி ெப-? ப?$ ைரப.

(59)

(இத ெபா*) ைப!,அர அ2 ெபா பாைவயி நலவ - ந1

ைபயிைனைடய பா$பின, பட$ேபாற அ2ைலைடய ெபானாயற
பாைவ ேபா)$ அழைகைடய கணிைக மகளி ; ஒ!த ெபாளா உ3தி

ெச&வா கைள- த$த2தி ேக#ற ெபா* ெகா.!,! தம, வா'ைகயிைன

நிைலெப3!,கிற ஆடவ கைள; எ!திற!தாD$- எலா வழிகளாD$; வழிப%.
ஒ>க- வழிப%. நட!தலாேல; ப!தினி ெப-? ப?$ ைரப- க# ைட

மகளி தைமைய$ ஒப எபதா$.

(விளக$) கணிைக மகளி - தா$ வி$ கிற ெபாைள! தம, த2திேக#ப

வழ82கிற ஆடவ கைள எCவா#றாD$ வழிபா.ெச&, ேபணி ெயா>2தலாேல

அவ க* க# ைட மகளிைர$ ஒப எறவா3
-----------

8. வில;: (60)
Qெபா ளாைன அக3 பிறD$ ஓ

மாெபா ளாபக$ மாண நய!த
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ேம& ல$ லற ம#ேறா

ல$ 2

மா$ ைரப மல அன க-ணா .

(60)

(இத ெபா*) மல அன க-ணா - தாமைர மல ேபாற அழகிய

க-ைணைடய கணிைக மகளி ; Q ெபாளாைன அக3- த$ைம நய, தம2
வழ8கி அழி,ேபான ெபாைளைடய ஆடவைன ைகவி%.ேபா&; ஓ
பிறமா ெபாளா பக$- ம#ேறா ஏதிலனாகிய ெபாிய ெசவபா ெச3;
மாண நய!த- மா%சிைம -டாக வி$ தலாேல; ேம& ல$  அற- தா$
ெதா3 ெதா%. ேம&கிற நில$  அ#3 வறிதாய விட!ேத; ம#3 ஓ
மா$- ேவேறா

ஒப எபதா$.

ல$ 2

னிர$பிய நில!ைத! ேத?1 ெச)$ வில82கைள$; ைரய

(விளக$) Q ெபாளா-அழித ெபாைளைடேயா-வ3ைம#றவ.
கணிைக மகளி ெபா* அழிதவைன ைகவி%. ,வதாக ேவெறா

ெபா9ைடயாபா# 2தலாேல, தா$ ேம&கிற நில$ ல#3 வறிதாயட

ம#3ெமா  நிர$பிய நில!தி# 2கிற வில82கைள$ ஒபெரறவா3.
-----------

9. :ர;: (61)
V-ெபா ளாைன Vக தி%. வாெபா*
ந2ைட யாைன நயதன ேகாட

வ$ இள ெம/ைல வா*ெந.8 க-ணவ
ெகா$பிைட வா>8 2ர82$ ைரப.

(61)

(இத ெபா*) வ$ இளெம/ைல வா*ெந. க-ணவ - க1சணித இளைம$
ெமைம/ைடய /ைலயிைன$ வா* ேபாற ெந?ய க-கைள$ உைடய
கணிைக மகளி ; V- ெபாளாைன Vக தி%.- ேத&தழிகிற

ெபாைளைடயவைன அவ ெசவ ேத,ைண$ அவேனா. E?

இ #றி, அ ெபா* அழித பின ; ந2 வா ம#றெறாவைன

99

வி$பி ேபாதலாேல; ெகா$பிைட வா>8 2ர82$ ைரப-மர ெகா$ களிேல

வா', அவ#3* ஒறக-R*ள மல கா& கனி /தயவ#ைற! தி3

தீ !தபி ம#ெறாகிைளயி# றாவி1 ெச)கிற 2ர8ைக$ ஒப எபதா$.
(விளக$) V-ெபா* ேத&, V-ணியதாகிய ெபா* அஃதாவ, அழி,

2ைற#ற சி3ெபா*.

கணிைகய ஒவபா)*ள ெபாைள1 கவ த பின அவ வறியனாக

ம#ெறா ெபா9ைடயாைன1 ேச வதனா ஒ ெகா$பி)*ள இைர தீ த
பின ம#ெறா கிைள2! தாகிற 2ர8ைக$ ஒப எறவா3.
----------

10. வ13 (62)
/2அல ேபாசிவ, ஒ*ளிய ேரD$
பெகா. இலவ பக$ நிைனயா

அபிள ெம/ைல அ$ெசா அவ தா$
வாி1சிைற வ-? வைக$ ைரப.

(62)

(இத ெபா*) அ$ இளெம /ைலஅ$ ெசா அவ தா$- ேகா8க$ ேபாற
இளைமைடய ெமய /ைலயிைன$ அழகிய ெசா#கைள/ைடய அ

கணிைக மகளி தா$; /2 அல ேபா சிவ, ஒ*ளிய ஏD$-/-/கமல
ேபா3 சிவ, ஒளிைடய உட$பிைனைடயேரD$; பகா. இலவ பக$

நிைனயா -ெபா% ெபக$ இலாத வறியவ பகேல க!,-ைவ!தல

ஆக, வாி1சிைற வ-? வைக$ ைரப- வாிகளைமத சிறகிைனைடய
வ-?ன8கைள$ ஒபாவ ; எபதா$.

(விளக$) /2 -/-/8ைக ஒ*ளிய -ஒளிைடய /கல - ேமனி2
நிறவைம. பகா.-ப!த. ெபக$, பகா. எபதக- கா.,

ெகாழி#ெபய வி2தி. சாகா. எப தக- அCவி2தி வதைம கா-க.
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கணிைக மகளி ெபாளிலாைர அவ தா$ ேபரழ2ைடயேரD$ கதி$ பாரா
ஆதலா, Jவாத ெகா?கைள ேநாகாத வ-.கைள$ ஒபாவ எறவா3.

இனி, கணிைக மகளிைர ப#றி வகிற யாெறா. எD$(51) ெச&* /தலாக
/கல எD$(62) இ1 ெச&* ஈறாக*ள ெச&*கேளா.,
மதி யி#ெற> J8ெகா?

# ல /திரக ந#3ற விேக

ேபாவ ெரD$ சாைட ெயா>கி#
கைல,ைற ேபாகிய கணிகா சார!,

பல,ைற பயி3 ப)ைர ேக*விெயா.

ப?வ8 2றி2$ பாவைன ேம#ெகா-

ட?ைமயி# ெபாத வகபாி யாள!,!

தைலேகா# சிறபி னல!த2 மகளி
என$

... ெப8கைத, 5-8:50-8

அரச  காயிD$ அ?யவ  காயிD$
அைற ைவக ெசேறா  ேபணி

ப*ளி ம8கி# ப?றி ெறா>2$ ெசவ மகளி ேசாி
... ெப8கைத, 1-35:88-91

என$ வ$ ெப8கைத ப2திக9$
ஆடவ காண நலர8 ேகறி

ஆட)$ பாட) மழ28 கா%?1

 நா- க வி ல கைண Oவ1

ெசகய ென.8க% 2வைல ப.!,
க-ேடா ெநAச8 ெகா-டக$ 2
ப-ேட ெமாழியி# பயபல வா8கி
வ-?# 3ற28 ெகா-? மகளி
.... மணிேம, 18-103-9

என$,

காதல Qய க.,ய ெர&தி

ேபாத ெச&யா உயிெரா. ல,

நளியி$ ெபா&ைக யா.ந ேபால

/ளிெயாி Eஉ /,2? பிறத
ப!தினி ெப-? ரேல$ பல த8
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ைக!O- வா'ைக கடவிய மேற

பா-மக ப%.ழி ப^உ$ பாைமயி
யாழின$ ேபா)$ மியபின மறி
ந3தா ,-. நயனி காைல

வ3$J! ,ற2$ வ-. ேபா2வ$

விைனெயாழி காைல! திவி ெசCவி
யைனேய மாகி யாடவ ! ,றேப$
... மணிேமகைல 18:11-20

என$ வ$, மணிேமகைல ப2திக9$,

ப2 வாாி#  பய8க- மாற! ,ற2

/2 வி$/ 2ழலா ேபால ெமா&ெகா .$பி
வ J8ெகா$ ெபாசிய ! தீேத

பகிய2 வா&வி% டர ப வ-ண ெமல1 ெசறா

..எனவA சிதாமணி1 ெச&9$,

-ணிய /லதபி ெபாளி லா கைள

க-ணில ,றதி.8 கணிைக மா க*ேபா
எ-ணில ளிகதி. மியாவ த$ைம$
ந-ணிய ந-பில ண8ைக வ-ணேம

... எனவA 7ளாமணி1 ெச&9$ ஒ ேநாக# பாலன.

----------

இ ம

(63)

மக* பய, மைனயற$ ஆ#3த

தக, அறிதா தைலைம 2ண$ எப

ைப!,அர அ2 ப?#3உைர யாெரா.
,&!, கழிப, ேதா#றெமா3 இேற.

(63)

(இத ெபா*) தக, அறிதா - மக% பிறபி#2ாிய உ3தி ெபாைள அறித

சாேறா ; ைப!, அர அ2- ந1 ைபையைடய பா$பின, பட$ ேபாற
அ2ைல$; ப?3 உைடயாெரா.- ெபா&$ெமாழிைய$ உைடய கணிைக
மகளிேரா.; ,&!, கழிப,- இப$ Vக , வா'நாைள கழி2A ெசய;

ேதா#ற$ ஒ3 இ3- சிறி,$ மா- ைடயெதாற3 எ3$; மக% பய,-
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க# ைட மகளிேரா. E? இப$ Vக , நமகைள$ ெப#3; மைனஅற$
ஆ#3த விேதா$ப /தய இலற8கைள1 ெச&தேல; தைலைம 2ண$

எப-மக%2! தைலசிறத 2ணமா$ எ3 ஓ,வ எபதா$.

(விளக$) கணிைகய E%டரவாேல இப$ ெப3த அ, தீ8காகா

ெதபா 2 விைடயாக வத, இ1 ெச&*. இப$ Vக த ம%.ேம மக%

ப-பி#21 சிறபாகா,. அறA ெச&தேல மக% பிறபி பயைன ந2வதா$.
ஆகேவ ெபா,மகளி E%டரவா இப/-டாயிD$ அதனா# க>மிைல

பயDமிைல. இபதாD$ க# ைடய மைனவிேயா. E? Vக த ேவ-.$.

ேம)$ நமகைள$ ெப#3 விேதா$ப /தய இலற8கைள1 ெச&தேல
மக% 23தி பயபதா$ எறவா3. இதைன,

அற!தா வவேத யிபம# ெறலா$
ற!த க> மில

.... 2ற*, 39

என$,

அ $ அறD$ உைட!தாயி னிவா'ைக

ப- $ பயD$ அ,
...2ற*, 45

என$,

இயபினா னிவா'ைக வா'பவ ெனபா
/யவா ெளலா தைல
...2ற*, 47

என$,

தநல$ பாாிபா ேதாயா தைகெசகி
னல$ பாாிபா ேதா*
.... 2ற*,916

என$,

இமன ெப-?8 க*98 கவ3
திநீக ப%டா ெதாட
... 2ற*, 920

என$ வ தி2றளாD$ உண க.
------------
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ப1ைடைம (64)
நைகநனி தீ, ,னிநறி யா 2$
பைகநனி தீ, பணிதீ யாேரா.$

மிைகமி2 ெபா* எ3 இற!த இலேர

வைகமி2 வாDல2 எ&திவா' பவேர.

(64)

(இத ெபா*) யா 2$-எ!தைகேயா 2$; நனி நைக தீ,-மிைகயாய நைக $

தீ8ேக பயபதா2$; ,னி ந3 பைக- ,ணிேய ெப$பைகமா$; ஆதலா, வைக

மி2வா உல2 எ&தி வா'பவ -பேவ3 வைகயாD$ மிக ேமனிைல லக!ைத

எ&திவா> த2திைடய ேமமக*; பணிதீயாேரா.$-த$ பைகவாிட!,$;

மி2ெபா* மிைக-வர$ கடெதா>2$ ஒ>க$ மிைகயா$; நனிதீ,-மிக$ தீைம

பயபதா$; எ3-எறறி,; இற!த இல -வர$ கட, ஒ>2தல ; எபதா$.

(விளக$) நனி நைக தீ, என$ மி2ெபா* மிைகநனி தீ, எ3$ மாறி

E%.க. ,னி- சி3பைக. ந3-ெபாி,. பணிதீயா - பணியாதா ; திாிெசா.

பைகவ எறவா3. இற!த- வர$ கடெதா>2த.

மிைகயாயவழி நைக$ தீதா$. ,னிேய ெப$பைகமா$. ஆதலா சாேறா

பைகவ மா%.$ வர$ கட, ஒ>2தல . யாவாிட!,$ அடகமாகேவ ஒ>2வ

எப, க!,.

மிைக-அட8காைம. அஃதாவ, ெச2ைடைம காரணமாக எ1 ெசயD$
மி2திேதாறி1 ெச&த.

அடக$ அமர* உ&2$ அட8காைம
ஆாி* உ&!, வி.$
… 2ற*, 121

எப, ப#றி,

வைகமி2 வாDல2 எ&தி வா'பவ
மிைகமி2 ெபாெளறிற!தல
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எ3 ,றக$ 2மிய ைடய சாேறா ேம%.ைர!தன உைரகேவ
ெச&வா ஆாி* எD$ நிைரய$ 2வ எறாமாயி#3
-------

ந+:ர (65)
ெப-? மதியா ெப8கிைள தா அ,
ெகா-ட விரக 2றிபினி அஃ2ப

ெவ-டைற நி3 ெவ3ைக இலராயி
ம-?ன ேபாவ த$ மக9$ ஒ%டா .

(65)

(இத ெபா*) ெவ* தைற நி3-வறிய நில!தி)ைற,; ெவ3ைக இல

ஆயி- ைகெபா* இலா வறியராயவிட!,; ெப-? மதியா - மைனவிமா$

ந2 மதிபதில ; ெப8கிைள தா-ெந8கிய #ற!தா$; அ,-அ8ஙனேம

சிறி,$ மதியா ; ெகா-ட விரக 2றிபி அஃ2ப-உ3வ, சீ Oகி உபாயமாக

ேக-ைம ெகா-.*ள ந-ப தா/$ 2றிபா)ண , ேக-ைமயி# 2ைற,

அயலாரா2வ ; த$ மக9$ ஒ%டா ம-?ன ேபாவ - த$/ைடய மக* தா/$
ஒேசர ேவ3ப%டக3 ேபாவ ; எபதா$.

(விளக$) இCலகிக- வ3ைம வ,#றேபா, மைனவிமா$ மதியா ;

மக92 ைகவி%. ேபாவா ; #ற!தா மதியா ; ந-ப$ ந% நார#3!தீ வ .
வ3ைம ெபாி,$ இனாகதா$ எறவா3.
------------இ ம

(66)

ெசாலைவ ெசாலா 82 7',ண
நலைவ யா$ நமதி பா அல

கவி$ ைகெபா* இலா பயி#றிய

ெல3 ேபாதைல ெம&ெய3 ெகா*நீ.

(66)
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(இத ெபா*) ைகெபா* 82 இலா ெசா- த$ ைகயி# ெபா*
2ைற, இைலயான ந2ரவாள ெசய#காிய ெச&, க>ைடயராயிD$

அ கைழ; அைவ ெசாலா -யா$ அைவயிக- பாரா%? ேபசா ; 7',
உண ந

அைவயா$- ெபாளியபிைன ஆரா&, அறிமிய ைடய நல அைவயக!தா
தா/$; நனி மதிபாரல - மிக$ மதிபாரல ; பயி#றிய கவி$  எ3

ேபாதைல- அ ந2ரவாள பலகா)$ பயிற கவிதாD$ சிற றாம#

ெபாவ#3 ேபாெமபதைன; நீ ெம& எ3 ெகா*- நீ வா&ைம ெயேற அறி,
ெகா*வாயாக! எபதா$.

(விளக$) ெசா- க'. ைகெபா* 82 இலலா என E%.க. நலைவ
யா$ எ ழி உ$ைம உய  சிற . ெபாளிய கைள ஆரா&,ண$

நலைவயா தா/$ மதியா எனேவ ஏைனேயா மதியாைம Eறேவ-.ேமா?
எறவா3.

இனி, ஏைழ ெசா அ$பல ேமறா, எD$ பழெமாழிகிண8க ந2ரவாள
E3கிற ெமாழிைய அைவயின ஏ#3 எ.!,1 ெசாலா எனிDமா$.
இ க!திைன,

இலாைர ெயலா ெம*9வ ெசவைர
ெயலாA ெச&வ சிற
...... 2ற*, 752

எனவ தி2றளாD$,

நலாவி கறாயி நா2$ விைலெபUஉ8

கலாேர யாயிDA ெசவ வா&1 ெசா#ெச)$
\ர ேபா'தி Dழேவேபா மீதா?1

ெசலாவா நE தா ெசா

எனவ$ நால?யாD$ உண க.

இனி நE தா கவி$ சிறவாெதபதைன,

எைன!,ைணய ேவD மில$பா%டா கவி

திைன!,ைணA சீ பா ?லவா$- மைன!தகா*

மா-பில ளாயி மணமக னலற$
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J-ட லபடா ேபா

..... நீதிெநறிவிளக$, 10

எனவ$ 2மர2பரவ?களா ெபாெமாழியாD$,

ந#ெபா ண2ண , ெசாD நE தா
ெசா#ெபா* ேசா  ப.$
.... 2ற*, 1046

எனவ$ தி2றளாD/ண க. (66)

--------

இ ம

(67)

ெதா>மக ஆயிD$ ,#3ைட யாைன
ப>மர$ 7'த பறைவயி 7'ப

வி>மிய ேரD$ ெவ3ைக உலதா
ப>மர$ Q'த பறைவயி ேபாப.

(67)

(இத ெபா*) ெதா>மக ஆயிD$-பிறைர! ெதா>, பிைழ2$
கீ'மகேனயாயிD$; ,#3 உைடயாைன- ெபா9ைடயாைன; ப>மர$ 7'த
பறைவயி 7'ப- உலகமாத ப>!த மர!ைத1 7'கிற பறைவக* E%ட$

ேபா3 வ, 7', ெகா*வ ; விமியேரD$-ம#3 அறி 2ணA ெசயகளாேல
சிற ைடய ேமமகளாயிD$; ெவ3ைக உலதா-ெசவ$ அழி,

ந2ரைடயராய ெபா>,; Q'த ப>மர$ பறைவயி ேபாப-(உலக மாத )

வி>,ேபான ப>மர!ைத வி%. ேபாகிற பறைவ E%ட$ ேபா3 அக3

ேபாகா நி#ப எபதா$.

(விளக$) Q'த ப>மர$ என மா3க.
உலகமாத கீ'மகனாயிD$ ெபா9ைடயாைன1 7', ெகா*வ . ேம

மகளாயிD$ வறியராயி அRகா, விலகிேபாவ எறவா3. ,#3 :

ஆ2ெபய .
இதைன,
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இவறைம க-. /ைடயாைர யா$

2ைறயிர,8 2#ேறவ ெச&ப- ெபாி,தா$

/#பக ேனாலாதா ேநா#றாைர பிெசல
க#பேற கலாைம ய3

எனவ$ (நீதிெநறி விளக$-12) 2மர2பர ெமாழியாD$,
ஆகா ெதனிD மக!,ெந& -டாகி
ேபாகா ெத3$

றA#3$-யா,8

ெகடாஅ ெரனிD /ைடயாைர ப#றி
விடாஅ லக! தவ

எனவ$ நால?யாD/ண க
---------

இ ம

(68)

ெபா*இ 2லD$ ெபாைறைமஇ ேநா $
அ*இ அறD$ அைம1இ அர$

இளிD* இ%ட இ-ைமயி, எேற

ம*இ லவ மன$ெகா-. உைரப.

(68)

(இத ெபா*) ெபா* இ 2ண$- ெசவமிலா தவைடய 2ல ெபைம$;
ெபாைறைமஇ ேநா $ -ெபா3ைம ப-பிலாதவ ேம#ெகா-ட தவ/$;

அ* இ அறD$-ெநAச!திக- அ%ப-பிலாதவ ெச&த அற1ெசய)$
அைம1 இ அர$- அைம1சாிலாத அரசா%சி$; இளிD* இ%ட

இ*ைமயி, எ3-இளிFேட க-ணிெல>த ப%ட காிய ைம ேபாவனவா$

எ3; ம* இ லவ மன$ ெகா-. உைரப- மயகமிலாத லவ க*
மன!திென-ணி Eறாநி#ப எபதா$.

(விளக$) 2ல$- 2?ெபைம. ேநா -தவ$.
அற!தி#2 அ9ைடைமேய காரணமாக, அளாதா ெச&$ அற$

அறமாகாெதப, ப#றி அளி அற$
எறா . இதைன,

ெதளாதா ெம&ெபா* க-ட#றா# ேறறி
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னளாதா ெச& மற$
.... 2ற*, 249

எனவ தி2றளாD/ண க.
வ3ைம 2லெபைமைய அழி!,வி.$ எபதைன,
ெதாவர ேதா)8 ெக.2 ெதாைகயாக
ந2ர ெவD நைச

..... 2ற*, 1013

என$,

இ#பிறதா க-ேண மிைம யிளிவத
ெசா#பிற2A ேசா  த$
...... 2ற*, 1013

என$ வ தி2ற*களாD/ண க.

இD$,

2?பிற பழி2$ வி>ப8 ெகா)$

பி?!த கவி ெப$ ைண வி^உ

நாணணி கைள மாெணழி சிைத2$

J-/ைல மாதெரா. ற8கைட நி3!,$
பசிபிணி எD$ பாவி
.... மணிேம-76-80

எனவ$ மணிேமகைலயாD$ ெபாளிவழி 2?பிறபழி$ எப,
/தயன /ண க.

இளிேல க-ணிெல>தப%ட ைம இ,$ இலாத, ேபாற வ3ைம

/தயன உ*வழி, 2ல /தயன இ,$ இலாதனவா2$ எப, க!,.

----------

ந+லாசிாிய ர+லாதா அற,ைர"த0 தைம (69)
69)
அதக னதக# கா3 ெசாலெலா2

/,ெச& 2#ற8 ெக.பா />வ,
நகறி விலா னஃதறி யாதவ#

கி 3 Q%? ெனறிெசா) மாேற.

(69)
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(இத ெபா*) /, ெச& 2#ற$ />வ,$ ெக.பா- ப-. ெச&த
தீவிைனைய />வ,$ அழி!த#2 காரணமான; இ உ3$ Q%? ெநறிஇப$ நிைலத)ைடய Q.ேப#றிைனைட$ நெனறியிைன; ந2
அறிவிலா- ந2 அறிதலாத மடேவா ஒவ; அஃ, அறியாதவ#2அநெனறியிைன /ேப அறிதிலாத ம#ெறா மடேவாD2; ெசா)$ ஆ3அறி3!,$ வைக; அதக-ஒ 2ட; அதக#2 ஆ3 ெசால ஒ2$ம#ெறா 2டD2 ெநறி E3தைலேய ஒ2$ எபதா$.

(விளக$) அறிவிலா அறிவிலாதவ 2 நெனறி E3த 2ட 2டD21

ெச)$ ெநறியிைன E3தைலேய ஒ2$ எறவா3. எனேவ நலற8கைள

அறிய /#ப.ேவா நலாசிாிய பா# ெச3 அவ வாயிலாகேவ அறித ேவ-.$
எப, க!தாயி#3.
இ1 ெச&ேளா.

2%?ைன நீ28 2விைன ெகா*ளா

2%?ைன நீகா 2விைன ெகா*வ

2.$ 2.$ 2%டா%ட$ ஆ? 2.$
2.$ 2ழிவி> மாேற
… திம, 1480

என வ$ திமதிர1 ெச&ைள ேநா2க.
---------

நா/3 வள# (70)
ெசெந# க$பிெனா ?க) தீAைவ

கனல8 க$ தா க/ைக கா&ெத>$
இனைவ கா-கில ென3 Jக/

/னிய /கிகளா /க$ ைத2ேம.

(70 )

(இத ெபா*) ெசெந க$பிெனா. இக)$- இநா%. மத நில
பரபிக- சிவத ெநைலைடய பயி க* க$ கேளா. மா3ப%. வள$;
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தீ$ ைவ கன அ$ க$ க/ைக கா&, எ>$- இனிய ைவயிைன ைடய

கன எD$ அழகிய அக$ேபா க/கிைன நீ எ$ைம ஒCவா& என ெவ2-.
வளவ,ேபா வள$; Jக/$-அத க/ேகா இக$பி ெசகிைன யா
காண ெபாேற எ3 நாணி, /னிய /கிகளா /க$ ைத2$-ஆ82
/#ப%. வகிற /கிகளாகிய ஆைடயாேல த /க!திைன
மைற!,ெகா*9$ எபதா$.

(விளக$) அத நா%?ன, மத நில!திேல ெசெந# பயி க* கபAேசாைலேபால வள$, க$ கேளா க/க ேதா%ட$ேபால காணப.$, க/க

ேதா%ட8கேளா /கிகைள! தீ-.மள வள/ற வள தி2$ எறவா3.
ெசெந)$ க$ A ேசர Eற மதநில$ எப, ெப#றா$ எைன?
மதநில$ ைன,ைர2$ லவ மர அனதாக. இதைன,
ேமா. ெகா-ெட> =ாி கைழக$

J. ெகா-ட ெபா,$பேரா .*விரா&!

ேதா. ெகா-டைப8 கா&!,வ* ெசெந
கா. ெகா-.ள க-ணக னாெடலா$
என! ேதாலாெமாழி! ேதவ$,

ெவ-J க$ெபா. ெசெந னீ?

என ப%?னபாைல$(240)

க$ெபா. ெசெந)8 கவிெகா- ேடா8கிய

என க$பநாட$ ஓ,த)ண க
------------

பாச1ட7 சா"த (71)
ப-ணா திற!தி ப>திறி ேம$ப%ட

ெதா-K#3 அ3வைக ேகாைவ$ வலவ

வி-ணா3 இய82$ விறலவ ஆயிD$

க-ணாறி ேநாகி க.நைக ெச&வா.

(71)
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(இத ெபா*) ப-ணா திற!தி ப>, இறி ேம$ப%ட ப- திற$ எ3
Eறப.கிற இைசயிலகண8களாேல சிறி,$ 2#றமிலாம ேமைம

ெபாதிய; ெதா-K#றா3வைகப%ட சமய! தக "#ேகாைவகைள$

ஐயதிாிபற க#3 வ)ந(ஆகியசா!த எD$ ெத&வ$) ; Q- ஆ3 இய2$

விறலவ ஆயிD$- வாவழிேய ெச)$ ெவ#றிையைடய கதவ /தய

ேதவகண!தாேரD$; க- நாறி ேநாகி- த க- ெணாளிைய Qசி ேநாகி,

அ13!தி; க. நைக ெச&வா-அவ க* அAசி ந.82த க-. க?தாக ெவ2ளி1

சிாி 1 சிாிபா எபதா$.

(விளக$) இ1ெச&ளா வைளயாபதி எD$ ெப8காபிய!திக- மகா

சா!திர எD$ ஐயனாைரப#றிய கைத$ அைமதித, எ3 ஊகிகலா$.
ஐயனா எD$ ெத&வ$, ெதா-K#ற3வைக1 சமய1 சா!திர! தக

ேகாைவ$ ந2 க#3வல ெதப, ெப#றா$, இதைன, சிலபதிகார!தி
கனா!திற/ைர!த காைதயி (15) பாச-ட1 சா!த#2 பா. கிடதா92

எனவ$ அ?2 அ?யா 2 நலா . பாச-ட$- ெதா-K#ற3வைக1 சமய
சா!திர! தக ேகாைவ எைன ப-ணா#றிற!தி... ெச&வா எறா .

வைளயாபதியிD$ ஆக. என இ1 ெச&ைள கா%? விள2வதாD /ண க.
இனி, அபாச-ட " ப- திற$ எD$ இைசவைகயாேல பாடெப#றிதன
எப, /ண க. ப-- நா2 வைகப.$. அைவயாவன- பாைல 2றிAசி மத$

ெசCவழி எபன. திற$-அப-ணி திற8க*. அைவயாவன- பாைல2 ற$-

ேதவாளி; அ2. சீ ேகா?க$: ெப2-நாகராக$. 2றிAசி2 ற$- ெச,; அ2ம-?ல$;ெப2-அாி. மத!தி#2 ற$-ஆகாி; அ2-சாயேவளா ெகா;
ெப2- கினர$; ெசCவழி2 ற$-ேவளாவளி; அ2- சீராக$; ெப2- சதி.
பிற$ வதவழி க-.ெகா*க எப, அ?யா 2 நலா ந)ைர (சில-

14:160-67) இD$,

நாவைக யாழிD$ பிற2$ ப-R2$ இறியைமயாத =ேவ>திற!ைத$
2#ற மிறாக இைச!,( சில-5-35-7) என$ அ?யா 2 நலா ஓ,த)$

கா-க.
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வி-ணா3 இய82$ விறலவ எற, கதவ /தலாயிDைர, மகாசா!த

ப-ணா#றிற!தி ப>திறி ேம$ப%ட ெதா-K#ற3வைக ேகாைவ$

வலவ ஆக யாேழாராகிய கதவ வி-ணாறிய828கா E , ேநாகி
எ*ளி நைகபா எறவா3. நைக- எ*ள# பிறத,. க.நைக-ெபA சிாி .
சின1சிாி மா$
----------

கா,.- வ

#ஒ

மக

(72)

அைற பக#கழி தா* இ3 இராபக#2
அறி 2ர)$ கறைவ மணிகற8க

ெகாைற பழ2ழ ேகாவல ஆ$ப)$
ஒற $ நர$ெபன ஆ ப$.

(72)

(இத ெபா*) அைறய பக#2 அழிதா*-அ#ைறநாளி பக# ெபா>தி#ேக

(இCவா3) ெபாி,$ , #றவ*; இ3 இராபக#2-இேபா, எதிேர வகிற
அத ெபாலாத மைலெபா>தி#2; அறி 2ர)$-அறி# பறைவயி 2ர)$;
கறைவ மணிகற8க-நலாகளி க>!தி# க%?ய மணிக* ஒயாநி#ப,
அவ#ைற1 ெச)!தி வகிற; ேகாவல ெகாைற பழ2ழ ஆ$ப)$ெகாைற பழ$ ேபாற உவ/ைடய 2ழேலாைச$, ஆ$ப#ற-.ேபாற
2ழேலாைச$; ஒறி $ நர$ெபன ஆ ப$-பலவாகிய வ-?ன8க* யா'
நர$ ேபால இனிதாக /ரல$; எக.
(விளக$) இதனா வைளயாபதி காத#ைவ ெக>மிய வரலாறைமத ெப8

காபியமா$ எப, ஊகிகலா$.

இனி, ெகாைற பழ2ழ)$ எனேவ-?ய எ-R$ைம ெதாக,. ெகாைற

பழ2ழ ஆ$ப எபன ெகாைறபழ$ ேபால$ ஆ$ப#ற-. ேபால$

உவமைமத 2ழ#கவிக*. ஆ$ப எபதைன ஒவைக ப- எபா/ள .
இவ#ைற,
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க3 2ணிலா கனிதி !த மாயவ

இ3ந$ மாD* வேம லவவாயி#

ெகாைறய தீ82ழ ேகளாேமா ேதாழி

என$,

பா$ கயிறா கடகைடத மாயவ
ஈ82ந$ மாD* வேம லவவாயி
ஆ$பல தீ82ழ ேகளாேமா ேதாழி
என$ வ தாழிைசகளாD$

(சில-ஆ&1சிய 19-20)

இவ#றி#2 ஆ$பல /தலானைவ சில கவி; ஆ$ப ப-Rமா$. ெமாழியா$பல.
வாயா$ப, /!தா$ப எ3 ெசா)வ ப-R2 எனவ$. அ$பத-

ைரயாசிாிய 2றிபாD$, ெகாைற ஆ$ப(/ைல) எபன சில கவி. இனி
அவ#ைற ப-ெண3 E3பெவனி, அ8ஙன$ E3வா$ ஆ$ப)$

/ைலேம ப-ணாத#2 ெபாத Eறினல, ெகாைறெயன ஒ ப-

இைலயாகலாD$, க* /ைல! திைணக-, ஆறா$ பா%?D* க>ெவா.
.பைட கிய ேதா#க- இமிழிைச ம-ைட றிெயா. Oகி, ஒ>கிய

ெகாைற! தீ82ழ /ர#சிய , வ_உ ேகாவல த!த மினநிைர, ெபா>ெதா.

ேதாறிய கா நைன விய ல!தா ( க-106:1-5) என கவி EறினைமயாD$

அைற பக# கழிதா*..... ஆ ப$ என வைளயாபதி*9$ கவிEறி ப-

E3தலாD$, இைவ ஒெபா-ேம =ற.கி வத ெவா! தாழிைச

யாதலாD$, இர-. ப-R$ ஒ3 கவிமாக Eறி, ெச&%2$ ெபா%2$
வ_உ1 ேசரலாD$ அ8ஙன$ E3த அைமயாெதக என வ$ ஆசிாிய
அ?யா 2 நலா விளகைரயாD$ உண க
-----------

அாிதி.கிைட"த வைளயாபதி ெச8

7272-ஆ#.
ஆ#. அவ.றி.: ெப மைழ லவ

ெபா.
ெபா.ேவ.
ேவ. ேசாம தரனா வ:"த ெசா.ெபா

உைர# விளகைர# ,.-#.
,.-#.

