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ைன-1)

உதயணமார காவிய -- ெச உைர
தலாவ -உைச காட

1. கட!" வா#$

(அ)சீ& கழிெந+ல+யாசிாிய வி!த )
மணிட

கனக -!த மத-& ைடயி ல.க

பணி%பி

வாணி பாத

அணிமல$ பி/+ யி

கீ ழமதேந மீச பாத

ப/ணவ தாக &ெக

இைணகர1 சிர!தி# 2$பி யிய%ற! ெதா45 ம
(இத

-!5

ெபா) அழகிய மலைரைடய அேசாக நீழ
மி&ள 8

எ4தளியி&கி
பி

) ைடக

1

ேற.

க/, மணிக

நீழ ெச5 விள.காநி#ப

இர/: ைககைள தைலயி
பதா .

%ைனத-& ைட’ என (;டா.க) நிக/+<

ப/ணவ - சா5&க. ேநமீச - ேநமிநாத எ
(1)

அ+கைள

எ -ைடய

ேம 2$பி! ெதா4த#ாிய இல&கண$ப+

-&ைட: சதிராதி!திய , நி!திய விேனாத , சகலபாசன
மணி-!5

6

ற ேநமிநாதைடய திவ+கைள -#பட! ெதா45 வண.கி$

ன& கைலமகைடய திவ+கைள , சா5&களி

ெதா4ேவமாக! எ

ெபா

6

எ

பன ‘ெபா

6ந

வத கா/க.

இப!திர/டா தீ!த.கர.

3

---------2

ெபா
இ
ம

உ

ெனயி ந:வ ேண.

=நிைற யேசாக நீழ

னிய லாலய!5 ேளதாி யாச ன!தி

னிய வாம

பாத வதைன ெச5 வா>!தி

னத மகிைம மி&கா 6தயண

(இ - .) ெபா
நீழ

னாய

கைதவிாி$பா .

ற மதிைடேய உய5ள மல நிைறத அேசாக

க/; கா/ட#கினிய அழைகைடய சமவ சரண

தி&ேகாயி?ேட, அாிமா

அக& கடAளி

மத இ&ைகயி

எ

6

ேம @#றிதளாநி

ற

திவ+கைள வாயார வா>!தி வண.கி வழிபா: ெச5 உயாிய

ெபைம மிதவனாகிய உதயண ம
2)ேவ . ேக/மி

ேகாயி. (2)

!எ

ன6ைடய வரலா#றிைன விாி!5&

பதா , எயி-மதி. ஆலய , ஈ/:D சமவசரண

எ

6

----------

3. அைவயடக

மணிெபாதி கிழி மி&க மணிட னித ேபா>தி
மணிெபாதி கிழிய த
5ணிவினி# %

ைன மணிட ன

 ைவ$பா

ெசா ேல6 Eயந# ெபாெபா திதா

அணிெயன& ெகாவா நா- மக!தினி ர.க ெசலா .
(இ - .) மாணி&க-தய மணிகைளயிF:$ ெபாதி5ள 5ணிதா6 , அத
மணிகைள! த

6F ெகா/+த கால!திேல மணிெபாதித அத! 5ணிைய

இகழாம அத மணிகேளாேட ேச!5 ந
அ.ஙனேம அறிஞக த

ஆராDசியி

 மதி!5 ைவ$பா உலக!தின.

க/ எ -ைடய ெசா#க #ற-ைடய

ெசா#களாயவிட!5 அDெசா#க Eைமைடய நல உ)தி$ ெபாைள! த
மக!5& ெகா/டவிட!ேத அணிகல

கைள$ ேபா#)மா)

ேபா#றி&ெகாளாநி#ப; ஆதலாேல, யா-

ெந1ச!தி

க/ வ5ேவமேல

எ

எ

பதா .

ெசா#களி

சி)ைம ேநா&கி

4

இதேனா:,
நாவல தீவி# கிFடா நவமணி ெபாதி5 ைவ!த
ேமவ. கிழி மத மணிட
பாவ

#ற மாெம

தியாவ. ெகாவாாீச
எனவ

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

வி % மாேபா#

கவிைதயி

ப45

பாரா

ெபயரதி &ைக யாேல?

ெசIவதி$ %ராண!5 அைவயட&கD ெச ஒ$%&காண# பால5. (3)

4. பய&

ஊ)தீ விைனவா த

ைன #)ட

2)ந விதி% ண5 ைறயி
மா)) கம த

றிD ெசவ மா-

ைன வாிைசயி 6தி$ைப யா&

@)) -தி$பி

ற

ைம விள %த# பால தாேமா.

(இ - .) இ "ைல அ
தீவிைன வகி

ெசறிய$ ப/L

%#) ஒ5பவ& அத$ %/ணிய

) அவ#ைற வாராம த:!5 நி)!5 ,

ற வழிைய$ ெபாதி நி

அ!தீவிைன தைடறேவ அவத

அவைடய பைழய

நவிைனெயலா

தைடயி

) அவபா#

ேசதலா யாெதா ைற-/டாகாம ெசவ.க வ5 நிர % .
மா)பா:ைடயனவா அவயிட
ப+$ப+யாக& ைற&கி

உதி$பின5 சிற$% யா

2றி&காF: எ/ைம!த

ற5 -

சிறிதாக நீ& எ

த!5வ

எ

பதா .

வ5 ெசவ -/டா&

எ

றவா). மா))

னேர உயிைர$ பிணி!5ள விைனகைள. இவ#ைறD சிறி5

பா வாிைசயி

உதி$ைப ஆ& எ

ைகவர$ ெப)ேவா @:ெப)த ஒதைல ஆக

ேபசலாகா ெத
இத

)எ

இதைன ஓ5வா& இனிவர&கடவ தீவிைனக

வாரா. வர&கடவ நவிைனெயலா
கம எ

னேர ேச5 பிணி!5ள விைனகைள$

ற உதி$ைப! ேதா#)வி& . ெபைமெபாதிய அத

இ" %/ணிய "லாக
-

-

றா.

றா. உதி$% எ
அத

ெபைம

6

க/ ந#காFசி எ5த#ாிய ஏ4 த!5வ.களி ஊ) ெசறி$%, உதி$%

6

8

) த!5வ.க 2ற$பFடன.

5

ஏ4 த!5வ.க: உயி், உயிாில5, ஊ#), ெசறி$%, உதி$%. கF:, @: எ
இவ#றி, ஊ) - மா)) கம
எ

எ

பதனா6 , ெசறி$% - ெசறிய$ப/L

பதனா6 , உதி$% - உதி$ைப ஆ& எ

விைனக உயிட
உதி$% - உயிட

னேம ேச5 பிணி!5ள விைனகைளD சிறி5 சிறிதாக!

ேத$ப5. இIAதி$ேப @: ேப#றி# இ
த

றா. (4)

ைம விள %த#பாலதாேமா எ

----------

ெப#றா . ஊறாவ5 -

வாயி. ெசறி$% - அIவிைன வவாைய! த:$ப5,

ேசரவ

-

பதனா6

பன.

றியைமயா& கவியாக

இத

உதயணமார காவிய - 

5. நா()* சிற,-

இ1சி8

)ைடய ேகாமா ெனழி@ர நாத னித$

%1சிய நில!ேதா& ெகலா
வி1சேவ ெசாாி. கால
எ1ச காFசி ம
(இ - .) 8

ெபா#%ந லறந

மாாி

ெவ/மதி& ைட&கீ> வா4

ன னி&ைகநா :ைர!5 ம

ேற.

) மதிகைளைடய ந ேகாமானாகிய அழகிய @ரநாத எ

6

? சீ

வ!தமான? றி1சி -தய வாக! ெதா$%#ற இத நிலAலக!5
ம&கFெகலா ெபாAைடய நலறமாகிய நல ெசா
ெபாழி5 அவைரெயலா
ம/+ல

ேபா

உய& ெகா/டளிய கால!திேல ெவளிய தி.க

ற ைடநீழ5 அ ம&கைள இனி5 பா5கா!5வத ைறவ#ற

ெம& காFசிையைடய (சதானிக

சிற$பிைன இனி& 2)ேவ
இ1சி 8

)-8

6. நாவலதீ
நாவலதீ!

ேக/மி

எ

6 ) அரச

எ

பதா .

ஆFசி ெசதளிய நாF+

) மதி. அைவ உதயதர , பிாீதிதர , கயாணதர

@ரநாத - சீவ!தமான எ

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

மைழைய மிதியாக$

6

=Aந# றளி1 ெச#றி$ ெபாழி

எ

பன.

24 ஆ தீ!த.கர. %1ச - ெதாதி. (1)

மிகD ;>தி ல.

நாவலா மர!தி னாேல நாமமா! 5ல.கி நி

)

6

தீAந# கடக டாம ெமா
நாவல தீA நதி ன
(இ - .) =A
விள.கி

றி#ெகா

மணி ேபா

றிரF+ ;>த

றத

ேற.

நல தளிக1 ெசறிA#) எ/ணிறத ெபாழிக ;ழ$ெப#)

றெதா நாவ எ

6

மர-/ைமயாேல அத மர!தி

) ேம< , தீAக

ெபயராக& ெகா/: விள&கெமதி நிைலெப#) நி

கடக

ஒ

ற#ெகா

திக>வதா

எ

க. (2)

) இIவிர/: மட. அளAைடயனவாக! த

;>5ள இத நாவலதீA இத$ ேபலகமாகிய ச.கீ

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

ெபயேர த

றந

ைனD

-!5$ ேபா

)

7. வ$தவநா)

ேவதிைக சிைலவ ைள!5 ேவத/ட நாேண றிF:$
ேபாதA

@&கி னா#ேபா# ெபா#%ைட$ பரத த

ஓதிய தம க/ட! ேதா.கிய காA நி
வாத!தா# கத @

)

னி

வ!தவ னாட தாேம.

(இ - .) உவ&கட<& க$பா<ள வராகிய விைல வைள!5 ெவளி$
ெபமைலயாகிய நாைண ேய#றி மிதியாக வைள!5 ைவ!தா#ேபா
ெபாவிைனைடய இ$பரதக/ட!தி

க/, தமக/ட

எ

ற ேதா#ற$

) 2ற$பFட

பதியி<ள நா:களி ைவ!5, வா6ற வள5ள ெபாழிக நிைல!5 நி

த

மண!ைத நா#றிைசயி6

நா: எ

----------

6

ெபயைடய ந

கா#றினாேல பர$%த# கிடனான அத நா: வ!தவ
னாடா

எ

க. (7)

8. ேகா நகர

இ1சிமி& ெக4ேத ேயா.கி யில.கிய வமர ேலாக

எ1ச ெலைல காணா ெவழிெபற நி#ற ேனா&கி
அ1ச வக ெவ
1சிந

)

ேற யணிெபற வில.கி நீ/ட

ெகா+&க ர!தா# 2வியிF டைழ& ம

ேற.

7

(இ - .) அத நாF+

தைலநகர!ைதD ;>5ள மதிக மிகA

விள.வன வானவலக!தி

ைறவ#ற எைலைய& க/: அழற நி#றைல&

க/: அIவானவ நா: அ1தலாேல அIெவைலயிேலேய நி
வவாயாக! எ

) நீ ஈ/:

) த -Dசியிேல அழ/டாக! திக>5 நீ/: நி#கி

ெகா+களாகிய ைகைய அைச!5& 2$பி:வன ேபா# ேறா

றின எ

இதேனா:, ?இ1சி மாக ெந1ேபா> ெதைல காண ேவக
ெகா/டணி5 மாக நீ/ட நாக- , அ1 நி

நீ/டத

உய5

ைன ெய

க.

, ம1;>5

ற னா/: நி

, 1சி மா/ெகா +&ைகயா# 2வி விFட ெதா!தேத? எனவ

சிதாமணிD ெசைள (143) ஒ$% ேநா&க. அமரேலாக
-----------

9. இ!ம

-கிறவ> மாட மீதி
இக<) மமளி யி
பகர வி

-!தணி மாைல நா

ேம ெலழி

றி$ ேபாக

ப/பினா# )!தி $பா

(இ - .) அநகர!தி

-கிக தவழாநி

எ$ெபா45

ேற.

ற வாயி

மாட!தி

காமவி

திக>வதாயி#) எ
---------

ஊ6மி> தில.

6

ேவ#)ைமயி

ப!ைத அத#ாிய நல.கேளா: Qகதி$பாராக;

அநகரமான5 ?ெகௗசா பி? எ

வா6மி> வாாி ய

மீ5

ற அழகிய மாைலக ெதா.க விட$பF:, ஊ:த#கிடனான

ேம அழகிய மகளி ைமத பக இரெவ

10. அரச&

க. (4)

ம.ைக ைமத தா-

6 நாமமா தில. ம

ப:&ைகயி

அ1ச எ

)

ேற

நகாிெகௗ சா பி ெய

-!5&களாய

றத

க. (5)

ேவலா 6

ன வ/ைகய

ேத6மி ழல.க# ேறாளா
தா6மி> கிரண மாப

6

இைசதிைச ேபாய ெபயேரா: ெபாதி!

னத -கிெல 45
வ/ட ர#)

ெசவ!தி# ேபர ன

சதானிகனரச னாேம.

னா

றி

8

(இ - .) அIவ!தவ நாF+#$ பைகவைடய ஊைனD ைவ!5& ெகா$பளி!5
ெவ#றியா விள.கி

ற ேவ#பைட ஏதியவ6 , -கிலான5 வான!திேல

கA#ெற45 மைழ ெபாழிமா) ேபால இரவவல&$ ெபாைள வழ.கி
வள
ேத

ைமைடய ைககைள ைடயவ6

5ளி&

வ/:க ளிைசபா:த# கிடனான

மலமாைலைய அணித ேதாைளைடயவ6 , ெசவD

சிற$பினாேல ேபரைன ஒ!தவ6
மாபிைனைடயவ6
------------

அணிகல

ஆகிய சதானிக

எ

க @கி

பவ

ற ஒளிையைடய

அரசனாவா

க. (6)

எ

11. ேகா,ெப0ேதவி

ம

அ

னவ 6ள! 5ளா/ மாமணி மயில1 சாய

ெபா
மி

னெம

னைடேவ# க/ணா ளததி யைனய ங.ைக

னணி ண. =!த %ண-ைல யமித ம

6 Q/ ணிைடயா ணாம மிகாவதி ெய

(இ - .) அDசதானிக ேவத

ெப/+ சிறத மாணி&க
ேபா

ற நைடயிைன

) மி&கா.

ெந1சிேல உைற
ேபாபவ

ேவ ேபா

ெகா.ைகையைடய அந.ைக ம

ேகா$ெப.ேதவிேயா,

மயி ேபா

ற க/ைண

அததிைய ஒ!தவ ஆவ; ெபா
ேபா

னா

ேபா

ற சாயைல

ற ேதம படத %ணத#கினிய
ேபாபவளா , மி

ற Q/ணிய இைடையைடய அIவரசி ?மிகாபதி? எ

---------12.

க#%ைட! திவி ன.ைக காாிைக த
ச#% ெடாவ

க. (7)

6

பா ன

வ யி#றி#

கைம தி& ேமாநாF

ெபா#%ைட ம1ச மீதி# ெபாAட னித ேபா>தி.

(இ - .) க#%ைடய திமகைள ெயா!த ந.ைகயாகிய அ மிகாபதி எ
அரசியின5 வயி#றி

க/ வாைமயி<யத ேதவ

ஒவ

ன

ெபயேரா:

வ5 சாதவ தாி!5 மி்&க

ந#%ைட! தி.க ெளா

ன

உைடயவ , க#பினா

ன6& அமி>த

%கழா மி& விள.வாளாயின எ

அ

6

வ5#)&

ற

9

கவாவாகி ந

ைமையைடய ஒ

ப5 தி.க

ந

 வளதி&க, ஒநா

அIவரசி ேமனிைல நிலா-#ற!ேத ெபாAைடய ப:&ைக& கF+
@#றிதாளாக அ$ெபா45 எ
------------

க. (8)

13. மி0காபதிைய ஒ0 பறைவ எ)$, ேபாத3
ெச5கி

8+& ெகா/: திநிலா -#ற த

அதமா! 5யிெகா கி
அதர! ேதா: கி
றதைச ெய

ற வாயிைழ த

ேம

னி

ைன& க/ேட

ற வ/டேப ர/ட$ %ெளா

) ப#றி ய

)வா

ேபாயி# ற

ேற.

(இ - .) நிைறகAைடய அ&ேகா$ ெபேதவி அனதரா

மய.கி அழகிய

அநிலா -#ற!ேத அ$ப:&ைகயிேலேய சிவத பFடாைடயாேல திேமனி -45
ேபா!5& ெகா/: 5யி<
அ/ட ேபர/ட$% எ

6

ெபா45 அவைள அ.ேக வான!ேத பற5 ெசகி
ஒ பறைவ க/: அழகிய ஊ

பி/ட

ெமெலன& காகளா# ப#றி எ:!5&ெகா/: அ#ைற நாளிேலேய வா
பற5 ேபாயி#); எ
-----------

எ

க. (9)

ற

) கதி

வழிேய

14.

ம#றவ டைத தா6 மா-னி யாகி நி#
ச#கிாி வி%ல ம

61 சாரலI வன!தி# ெச

)

ந#றவ னகி ைவ$ப ந#)யி விFெட 4தா
ப#)யி /ணா$ %

பற5வா

(இ - .) அIவா) எ:!5D ெச
தைதயாகிய ேசடகம

ன

அIெவா4&க!ேத நி#கி
காF+# ெச

ேற.

ற அத$ பறைவ தா6
எ

6

நல மைலையD ;>5ள அழகிய

ப&கேல நில!திேல ைவ& ெபா45 அ!ேதவி

இனிய 5யி கைல5 விழி!ெத4தா; (ஊைன! தி

தி

னாத நய%ைடய அ$பறைவ தா6

வான!ேத பறேதா+$ ேபாயி#ெற
--------

அ மிகாபதியி

உலகிைன! 5ற5 ேபாD சிறத -னிவனாகி

ற வி%ல

) அ -னிவ

ேபாயி# ற

க. (10)

பத

றி) உயிைர& ெகா

அவFயி/ைம க/: வாளா

)

10

15. அரசி க0!யி$த3
நிைறமதி -கந

ம.ைக நிர பிய ெக$ப மாத

ெபாைறவயி ேனாமீ& 2ர$ ெபாவிவா

ேகாக ெளலா

-ைறயின வழிைய ேநா&க ெமா பன! தின!தி# ேறா
அைறயைல கட# ச.க மாணி-! தீ
(இ - .) நிைற ெவ/+.க ேபா

ற ெதா!தா.

ற

ற அழகிய -க!ைதைடய அ மிகாபதி

நிர பிய கAைடயளாதலாேல, அ&க$ ெபாைறயாேல வ!த

ஒ$ப#ற வான!5 ஞாயி) -தய ேகாகெளலா
ேநா&கா நி#பA
அIவரசி தா6

வைம மி&க ஆ/மக

ஒ&கி

ஆணி -!திைன ஈ

-ைற$ப+ ந

ெனறிைய

அநல -4!த!திேலேய பிறதானாக,

ற அைலையைடய கட

றதைன ஒ!5 விள.கின எ

----------

மிகாநி#பA .

க/ வல %ாிD ச.கெமா

க. (11)

)

16. ெபா0கய4 கணி னாடா& ேபாதைத யறித 56கி$

திமணி கிடத ெத

னD ெச4மக

கிட$ப& க/:

ெபகிய காத லாேல ெப5ய தீதி $ப
மAந# றாைத யான மா-னி க/: வதா
(இ - .) ஒ

றேனாெடா

) ேபாாி:கி

க/கைளைடய அIவரசி, தா

.

ற இர/: கயமீ

பறைவயா# ப#ற$ பF:& காF+?ேட

வதி$பதைன அறி5 அநிைலைம&$ ெபாி5
அழகிய மாணி&க
க/: த

ஒ

) கிட$ப5 ேபால! த

ென1சிேல ெபகிய அ

5யர!ைத

எ

5ய#)! த

னமத மக

க. (12)

-----------

17. மகவி4, ெபயாிட3

ப&க!ேத

கிட$பதைன

% காரணமாக! தன& ெகதிள ெபாிய

வி:!5 மகி>தி$ப, அIவழிேய நீராடD ெச

தைதயாகிய அDேசடக -னிவ

கைள ஒ!த

ற அவைடய நல

அவைள& க/: அIவிட!தி#வ5 ேசதா

11

தவ-னி ெகா/: ெச

) தாபத$ பளி ேச!தி

அவணினி ேதா ப வ$பா ல&கன 5தய கால!
5வைமயி

)தி!தா னாம -தயண னாக ெவ

இவணம! தா1 ேச மி+பா தா ர

றா

ேற.

(இ - .) தவெவா4&க!ைதைடய தைதயாகிய ேசடக -னிவ மிகாபதிைய
மகAடேன அைழ!5D ெச

) தா

வதிகி

ற தவ$பளியி

க/ ேச!தி

அ$பளியிட!ேதேய இனிதாக$ பா5காவாநி#ப, ஆ.ைற 5றேவாக
“இவ

எ

ஞாயி) ேதா

) வழ.வதாக” எ

பிைள

18. உதயண& ெப4ற ேப7க"

பிரம தரேயா கி&$ பிறதவ
இவ

வளேத யி

%ரதர

ெகா:!த யா4

காிண-

க/ உைறவாராயின எ

ப& கைல&கட னீதி& கான&
ெபாைற-னி யளி# ெப#றா

.

(இ - .) ேசடக -னிவைடய தவ$பளியித உதயண
-னிவைடய மகனாகிய Rகி எ

த

ெபா4ெதா வ/ண-மாக

பமி&க கைலகளாகிய கடைல நீதி& கைர க/+& ெபா45

, காF+

க/ வா>கி

ெனதி வ5 க/: த

ெதவ! த

பிரமதர

பாேனா: நF%& கிழைம =/: அவ6

தா6மாகிய இவ இனிதாக நாெளா ேமனி
உதயண

க. (13)

Rகி ேயா:

% ம#). க/ட+ @4. கீத$

வள5 இ

ற யாைன

பிறAமாகிய வில.க

அ+களிேல @>5 வண.த#& காரணமான

ைமைடய இைசயிைனைடய5

ேதேவதிரனா பிரமதர

-னிவ&$ பாிசிலாக வழ.க$ பFட5மாகிய ‘ேகாடவதி’ எ

6

ெதவயாைழ$

ெபா)ைம மி&க அ$பிரம தர -னிவ அளினாேல பாிசிலாக$ ெப#)
மகி>தா
---------

’

) ெபயாிF: வா>!தின. இIவ/ணமாக அத! தா

அ! 5றேவா பளியி

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

ெபய ‘உதயண

) ெபா45 பிறதைமயாேல இவ

. (14)

19. உதயண& ெதவயாைனைய ேகாடவதியி& உதவியா4 ெப7த3

12

ைமவைர ம.கி னி

ற மைலெயன வில. கி

ெதவந யாைன க/: ெச

)த

ற

@ைண பாட$

ைபெயன& களி). ேகF:$ பணித+ யிைற1சி நி

ைகய5 ெகா:$ப ேவறி& காைள
(இ - .) ஒநா உதயணமர
பா# ெச

அ&காF+

) தன5 ேகாடவதி எ

அ!ெதவயாைன தா6
-

.

பளி ேசதா

க/ ஒ மைலயி

ம#ெறா மைல இய.மா) ேபாேல இய.கி
க/: அத

)

6

அ!ெதவயாழின5 இ

ப&கேல

ற ஓ அழகிய ேதவயாைனைய&

% வ5 -ழ.கா#ப+யிF: வண.கி எ45 நி

ேபாியாைழ இய&கி$பாட,

னிைச ேகF: ெமல உதயண
)த

பிடாிேல)த#ெபாF:

உதயண6&! தன5 ைகயிைன$ ப+யாக& ெகா:$ப அ&றி$%ணத
உதயண6
எதின

-----------

எ

அ!ெதவயாைனயி

ேமேலறி ஊ5 ேபா! தவ$பளிைய

க. (15)

20. ெதவயாைன உதயண& கனவி4ேறா&றி 87த3
ந

ப

இ

அ

றிF கனவி னாக நயமறி தினி5 ைர&
னி:

பாக

வ5 ப#றிேய ேயறி னா<

ைறநா/ -தலா நீநா னி
)

பா னிேல ென

றிேய -

6/ டா<

ேற ய&காி ைர$ப& ேகFடா

(இ - .) அத! ெதவ யாைனயான5 ஒநா இரவி
5யி

க/ கனவிேல ேதா

ேகF ப+ “ேகாமகேன! நி
யாைன$ பாக

எ

றிD ெசா

ைன ய

பா வ5 எ

.
க/ உதயண

னய ேத5 அவ

இனிதாக&

றி யாைனகF& றி$% ெமாழி பயி#)

ைன$ப#றி& கயிறிF:$ பிணி!தா< , எ

பிடாி ஏறினா< , இ#ைறநா ெதாட.கி எதிகால!திேல நீ எ$ெபா4தாவ5

நா6ணவி
ஒ

) நிகழி

றியி&க நீ என& அத நாளிேலேய யா

% உ/டாயாயி6 , இ&#ற.க ஏேத6
நி

இவ#ைற (அத யாைன) 2ற& ேகFடன
--------

ைனவிF டக

. (16)

) ேபாேவ

21. உதயண& மாமனாகிய விகிரம& அ$தவ, ப"ளி வ0த3

கா/!” எ

)

13

ெச<ம& கால த

னி# ெசறிதவ

ெவகளி# றியாைன ேவத
இைலெய

%தவ னான

வி&கிர

றன& ம&க

ெறIவ. 2ேத யினிைமயி

ெசால/ -னிவ

பாத ெதா45ந

(இ - .) இIவா) உதயண

வ5 நல

கிதா ன

ேற.

வா>&ைக இனிதாகD ெசகி

தவ!ைதைடய ேசடக-னிவைடய மகனாகிய ெவ<
யாைனையைடய ேவத
ெபாி5

ெந1ச

வி&கிரம

வதியவ

மன

எ

பவ

ற கால!திேல நிைறத

மற&களி#றி

தன& மக$ேபறிலாைமயாேல

ஆ)த ெப) ெபாF: இனிய

ெமாழிைய

அைள-ைடய ேசடக-னிவைடய தவ$பளி& வ5

இ

ைறதன

அவைடய அ+களி வண.கி அவ வா>!திைன
%#) ந

-----------

. (19)

ெப#) அ!தவ$ பளியி்ேல

22. விகிரம& உதயணைன :கிைய க) இவக" யா என னிவைர

வினாத3

%ரவல னினிய ராமி$ %தவக ளாெகா ெல
வர-னி யள& ேகF: மகி>5த

ன

னாய ெமலா

சிரசணி -+1 ;F+D ெசவ#& ெகா:!5$ ேபா&கி
விரவிய தவ!த னாக ேவ/:வ ெத/ண ெம

றா

.

(இ - .) இIவா#றா தவ$பளியித வி&கிரம ேவத
அ$பளியி&கி

ற உதயணமரைன

Rகிைய ேநா&கி விய$%#) ‘-னிவ

ெபமாேன! கா/ட#கினிய ேதா#ற-ைடய இDசி)வக யா? எ

ெபைமைடய அ -னிவ6

அறிவி!ததலாேல, உதயண

அவக வரலா#றிைன வி&கிரம6&
த

த.ைக மகென

மகி>5 தைதயாகிய ேசடக-னிவைன$ பி

வரலா) அறிதAட

எ

ெந1ச

அDெசவ6&ேக வழ.கி எ
;F+, எ

எ

6

றறிதைமயாேல ெபாி5

ெதா45, ெபாிS! உதயண

6ைடய தாய$ ெபா -4வைத

நாF+# அரசனா&கி! தைலயிலணிகி

நாF+#$ ேபாகD ெச5விF: உ

தவெவா4&க!ைதேய ேம#ெகாள வி %கி
------------

) வினவ,

ேனா: ப/ேட கலத

ற5 எ

ற -+1

) வி/ண$பி!தா

. (20)
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23. உதயண& அராிைம ெப7த3
-னிெயா: த.ைக த

ைன -ய

றிர ெததி நாக

தைனயன ெவ.க ய!தி# றைனயைன ேய#றி$ ேபா!த
மனனிைற நாFைட யத மக6& கீ5 ேபா5
-னிவன

%5 மாம

-னிவனா நி

(இ - .) மாமனாகிய வி&கிரம ம
2றி$ ெபாி5

-ய

ன

) உதயணைன

த

றா ன

ேற.

ென/ண!ைதD ேசடக -னிவ

மிகாபதிைய த

6ட

பா#

உ& ப+

ேவ/+$ ெப#) மைலைய ஒ!த அத ெவIவிய ெதவயாைனயி உதயணைன
(சிவிைகயி) மிகாபதிைய

ஏ#றிD ெச

5றவியாகி -னிவகைறகி

ற ெதா காF+# %5 தவேம# ெகா/+தன

)த

மன!தி# அ5கா)

நிைறAதத தன5 நாF+ைன உதயணனாகிய அத மமக6& வழ.கி!
எ

க. (19)

---------

24. சதானிக& மி0காபதிைய காட3

இளைமைய இக5 மி&க வினியந# மர னாகி

வளைமயி# ெச.ேகா ற

ைன வ/ைமயி னட!தி னானா.

கிளமயி லைனய ேதவி& கிர.கிய சதானி க
உளம ெகாைக யா
(இ - .) மாம6ட

றா

ற ெவாதவ# க/: ைர!தா

ெச

.

) ேகா-+ ெகா/ட உதயண ேவத

பவ.கட5 கF+ள.காைள$ பவமைட5 அநாF+ைன
வள

ைம$ப/ேபா: ெச.ேகா ெச<!தினானாக; இனி வ!தவ நாF+

ெகௗசா பியி சதானிக

த

சாயைலைடய மிகாபதியி
நிக>Dசிகைள
5றவியி

-----------

அறி5 2)

பா# ெச

)த

ேகா$ெபேதவியாகிய இளமயி ேபா<1
பிாிவி#$ ெபாி5

வ!த!ைத& 2றினா

மாவல

வரA நல திமக

ெசலA. ேகF:

மனம கி>5 வE%& கி& நாளி

க/

வதியவனா -&கால

ெந1 நிைறத ேகாFபா: மி&காெனா

25. மி0காபதி மீ) மகைள, ெப7த3
ேதவியி

இளைம$

எ

க. (20)

15

ேதவி

வ5 2+D சிறதந# %தவ த ைம!

ேதவிள. மர ேபாலD ெசIவியி# பயதா ள

ேற.

(இ - .) அத! 5றவி தன5 ஓதி ஞான!தா<ண5 2)தலாேல யாைன$ ேபா,
திைர$ ேபா வலவனான அதD சதானிகம
வ5#ற5

ெசவமி&க உதயண6

அ -னிவ

2றியநாளிேல அ மிகாபதி

மகி>5 த
%&! த

ன

மிகாபதி ேசதிநா:

அவெளா: ேபாதைம அறி5 உள

ேகாநகர %& மிகாபதியி

வரவிைன எதிபா!தித கால!திேல
ேசதி நாF+னி

காதலனாகிய சதானிகேனா: 2+யி5 மீ/:

சிறத ேதவ ம&க ேபா
மகி>தா எ
---------------

க. (21)

26.

பி.கல கடக ெர

)

வ!தவநா:

அறிA -தயவ#றா#

ற இர/: ஆ/ம&கைள! தத ெசIவியி T

) ேபாினி திF: ம

)

ன

த.கிய காத லாேல தரணியா/ +னி5 ெசல&
.ம மணித மாப& மர6

Rகி  ேபா

அ.ள ேதச ெமலா ம+$ப:! தினிதி தா.
(இ - .) இIவா) மீ/:
பி.கல

எ

)

கடக

எ

ம&கF ேபெறதிய அD சதானிகம
)

அ ம&கF$

ெபய;F+ அ மைனவி ம&கபா அ4திய

காதேலா: அநாF+ைன இனி5 ஆFசி%ாி5 வா4

நாF+

ன

நாளிேல, ஆ/:D ேசதி

க/ ெச.ேகாேலாDசிய .மமணித மாபிைனைடய உதயண

ேவத6

Rகி

ேபா ேம#ெகா/: ெச

) ஆ.! த நாF+

ம.ேகளவாகிய பிற நா:கைள ெயலா ெவ

ெவ#றிD சிற$ேபா: இனிதாக வா>திதன எ
-----------

)த

க. (22)

27. சதானிக& றவியாத3

உதயண மர

ற

ைன #)ட னைழ!5$ =மி$

பத-ன& காக ெவ

) பா!திப

ெகா:!5$ ேபாகி&

இத-) ேயாக த

னி ெலழி ெபறநி

கத-) கவைல நீ. காFசிந# றவ!த னாகி

றா ன

மாFசியி

ேற.

கீ>$ப:!5

16

(இ - .) பி

னD சதானிக ம

ன

ேசதிநாF+த உதயண

அவைன வ!தவ நாF+# அைழ!5வ5 ைமதேன! நீ ஆகி

யலா இIவ!தவ நாF: அராிைம

நாF+ைன

தீ&ண.க

உ

னேத ஆக! எ

உதயண6&ேக வழ.கி& காFடக!ேத ெச
5

ப.க
எ

---------

)

ற அD ேசதி நாேட

) 2றி அத

) சின -தய

ஒேசர நீ.த#& காரணமான ந#காFசிைய

ைடயவனா! தவெவா4&கதா.கி இ
அழற நிைல!திதா

பா# ெச

க. (23)

ப-)த# கிடனான ேயாக நிைலயி

க/

28. உதயண;ைடய அைம*சக"
மணி-+ கவி!த ேபா>தி

வ!தவ& கிைறவ னானா

அணிநா# பைட1 ;>த அைமDச நாவ நாம
தணிவிசீ Rகி ேயா: சா ம/L வாA

5ைணவய தக6 ெதாசீ விடபக ென
(இ - .) சதானிக ம
நாF+ன&ேகய

ப வாேம.

னனா -+ ;F+யெபா45 உதயணம

றி வ!தவநாF: ம&க& ம

ன

னவனாகின

ேசதி

. அ$ெபா45

அவைன அணிவ!த#ாிய ேத$பைட, யாைன$பைட, திைர$பைட,
காலாFபைட எ

6 நா

வைக$ பைடக

;>தன. அைமDச தா-

நாவராயின. ம#) அத அைமDசகைடய ெபயக ைறதலாத

%கைழைடய Rகி , அவைனD சாத (இர/டா

அவ&ெகலா
எ

) உம/LவாA

5ைணயாகிய வயதக6 பைழய %கைழைடய இடபக6

) 2ற$ப:னவா

-----------

அைமDச

எ

க. (24)

29. உதயண& யாைனயி& அறி!ைரைய கட$த3
அரச6& கினிய ராகி யைமDசிய னட!திD ெச#ேற

வபைக பலA ேதய வரDெச.ேகா <&. காைல
அாியநா டக.க க/ேட யரச6 -ளமா ழா5

காிண!ைத மற5விF:& காத ன+சி </டா

.

17

(இ - .) ேமேல 2றிய அைமDச நாவ

உதயணேவத6& உயிாி6மினிய

ேக/ைமைடயராகிD சிறத அைமDசியைல! திற பட நட!5மா#றா
உதயணமர
ெகா

அ ம

தன& வகி

ற பைகம

ன பல

) தீ!5 உயாிய ெச.ேகாைல -F+
னவ

களி$பவ

அழி5 ேபா ப+ ேபாாி

றிD ெச<!5. கால!திேல,

கா/ட#காிய நாடக.க பலவ#ைற

நாெடா) க/:

ஒநா மனமய.கி! தன5 ெதவயாைனைய மற5

அதேனா:/ணாம தா

மF:

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

கF

அவாேவா: அ+சிைல உ/ெடாழிதா

. (25)

30. ெதவயாைன மைற ேபாத3
ம

னிய ெதவ யாைன மாயமா மைற5 ேபாக

5

னிய ேசாக ேமவி! 5யெரதி! ேத:ெக

ம
ப

ன6 மனத ள5 மணியிழ தரA ேபால!

ன1 ேசைன ெச

றா

) பாெர. ேத+#ற

(இ - .) உதயணமர

ெதவயாைன த

உ)திெமாழியிைன& கட5 அதைனயி

ேற.

கனவி# ேறா

றி& 2றிய

றிேய உ/டைமயா த

யாைன மாயவி!ைதேபால மைற5 ேபாவிFடதாக; உதயண

காணாைமயா# ெபாி5
!எ

ேத:வதாயி#) எ

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

அதைன&

மன வதி மணிைய இழ5விFட நல பா % ேபால&

ைகயறA#)! 5யர மி&! த
ெகா: வ மி

பாத அத

ேசைனைய ஏவி அதைன! ேத+&

) கFடைளயிட அDேசைன நாெட.
க. (26)

பரவிD ெச

)

ேபாியா)

ேச5

31. க<வி0$த

சி5 க.ைகநீ ேச5 வள ப:
அத மா மவதிந

னாF+6

இ5 ;+ய வி1சி வளநக

உ5 மாளிைக 1ைசெய6 பதி.
(இ - .) சி5நதி எ
மிகA

6

ேபாியா)

க.ைகநதிெய

6

வள-/டா&த#கிடனான அழகிய அவதி நாF+

க/, அத

தைலநகரா! தி.க ம/+ல!ைத! த -Dசியிேல ;:மளA உய5ள

18

மதிலரைணைடய தா ேவத

@#றி5 காவ# சாகா:ைக& மிடனாக!

அர/மைனையைடய5 ‘உ1ைசமா நகர ’ எ

திக4
(27)

6

நகர

எ

க.

----------32. பிர*ேசாதன ம&ன&

உைர$ப  ப ைட$பிரD ேசாதன
நிைர!த ம

ன நிதிமி& கள$பேவ

தாி!த ேநமி F+! தரணியா/
+ைர!த மாகளி# ேறெறா: ம
(இ - .) அ மாநகர!தி

.

6வா

க/ அர கF+ேலறியி5, இ!5ைணெய

அ)தியிF:ைர&க ெவா/ணாத ெப பைட கைளைடய பிரDேசாதன
ெபயைரைடய ெவ#றி ேவத
ேவதக தன& மிகA

சிற$%ட

இட ெப)த# வ5 நிரபF: நி#

33.

ஒம க

ம

ன

ெபா

எ

க. (28)

%ளி யிFட தறிதில
ன

ெவ/டன

னாகிய திைற$ெபாளி

.
னவ

பிறம

ன ெச<!5கி

கண&& ேகF.கால!ேத ஓரரச

ற

ெபய&

ன! திைற ெச<!தாைம& அறிறியாக$ %ளியிF+தைமைய அ5கா)

அறிதிலனா

அ$ெபா45ண5 கண&க மாதைர ேநா&க, அவ அகி வ5 அ ம
திைற ெச<!தாைமைய& 2றியAட

எ

ற

றிைற ேகF%ழி!

(இ - .) ஒ$ப#ற அ$பிரDேசாதன ம

-

பிறநாF:

ன திைறெதாி ேயாைல

மவி& 2ற< ம

ெபா

6

ஆைணD ச&கர-F+ இநிலAலக!ைத ஆFசி ெச5 -ழ.கா நி

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

திவ ம

எ

அட.கி!, திைற$ெபா ெகாண5 ெச<!5 ப+

ெபாிய பFட!தியாைனேயா: நிைல ெப#றி$பானாயின

ெபாவி

)

க. (29)

அ -+ேவத

ெபாி5

ன

சினெமதினன;◌்
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-----------34. பிர*ேசாதன& அைம*சைர வினாத3
தாம ைர&க/ டழெலழ ேநா&கிய!
தீைம ெசத திைர&கட
நாம றதிட ந

ஆம ைமDசெர

ம

னைன

 மைற!தெத

.

ற/ண வினவின

(இ - .) சின-#ற அD ெச.ேகா ேவத
நதிற!திேல அDசமி
ம

ன

அைமDசைர ேநா&கி “ந/பாீ!

றி இ!தைகய தீ.கிய#ற! 5ணித அத! திைறகட

ெசதிைய யாமறிதிடாதப+ நீயி இ!5ைண நா

மைற!5ைவ!தைம&& காரணதா

எ

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

ைனேயா? எ

ந

றாக

) வினவின

பFட

. (30)

35. அைம*ச விைட

உ)க ள!தினி <

னிய வா/ைம

ெப)ெபா ெசறி U:ைட& கவி
த)க/ ேவழ தைக&) ெப#றி
ம)வி @ைணயி
(இ5A

வா!தந வி1ைச .

அ:!த ெச

ஒ ெதாட)

(இ - .) அ5ேகFட நலைமDச வண.கி ேவத ெபம! திைற&கட
ெச<!தாம விFட ம

னவனாகிய உதயணமர

காரண.க

உள;◌் அைவ அ ம

மறவெரலா

கதி$ பா!த#கிய

ன

திைற ெச<!தாைம&ாிய

ேபா நிக>த#ாிய கள!தினி

ற ேபரா/ைம , ெப)த#ாிய ெபா

நிர %த#& காரணமான ெபைமைடய கவிD சிற$% , அ1சாைமையைடய

களி#றிைன அட& ஆ#ற< , #றம#ற ேகாடவதிெய
வா!5ள வி!ைத எ
-----------

க. (31)

6

யாழினா# சிற$பாக
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36.

வளைம யி

இளைம யி

வத ம

னிய ெசவ-

ப ெமழிகல ந#ல

உளவ னாத 6#ற கடெனன

அளA நீதி யைமDச ைர!தன.
(இ - .) த
ெப&க-

னாF+ன5 வள$பமிதியா </டான நிைல ேப)ைடய ெசவ$

இளைம நல6

அழகிய அணி கல மிதி

இவ#ைற உைடயவனாதலாேல அவ
எனேவ அ!திைற&கட

ந திைற&கட

த.வதாயி#) எ

உய+$ பிற$%

ெச<!தாதவனாயின

) அளைவ

அIவைமDசக 2றின. (32)

நீதி-ைடய

ஆ
.

----------

37. பிர*ேசாதன& சின!ைர
ேவத

ேகF: ெவ/:ைர ெசதன

ேபாத வ#ப#றி$ ேபாத @ெரன&
ேசத ைமDசக ெசெபா ெள
மாதி ம#றவ ம#ெறா

) ெசகி

ென

றா.

)

(இ - .) அைமDச 2றிய மா#ற ேகF: அ$ பிரDேசாதன ம

ெவ/: அIவைமDசைர ேநா&கி, “ஆயி
சிைற$ப:!தி எ பா# ெகாண@ராக” எ

நீயி இ

38. அைம*ச =#*சி
=#*சி

ஊன மா#றேம Rகிேபா ேபான5

ஆைன ேபாக வரச னிர&க-

கான யாைன காF+$ பி+$ப5
மான ேவலவ மதிாி! ெதா

றின.

மிகA

) அDசி)வைனD

) கFடைளயிட, அ5 ேகFட

இIவைமDசக மதிமய.கி ேவேறா உபாய
------------

ேன ெச

னவ

ெசயலானா எ

க. (33)
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(இ - .) மானமி&க ேவ#பைடயிைனைடய அIவைமDசக, உதயண
அைமDசனாகிய Rகி எ
ெசதிைய

பா

உதயண மர

வதியி$ப5

த

த

பைகவ ேம ேபா ேம#ெகா/: ேபான
ேதவயாைன மைற5 ேபானைமயாேல

(ஒ#றரா<ண5) இD ெசIவியி மாய யாைன ெச5 அதைன

அவ6&& காF+ அவைன$ பி+!5& ெகாவ5
5ணி5 அIவழிேய மனெமா
-------------

ஆகிய இவ#ைற ஆரா5

றி ஈ:படலானா. (34)

39. அைம*ச மாயயாைன ெசத3

அர&கி 6 ெம4 கா&கிய "6
மர!தி 6.கிழி மாவி
விாி!த ேதா6

மயிாி6

ேவ/+ய வ#றி6

தாி!த யாைனைய! தாமி ய#றினா.

(இ - .) தா ஆரா5 <ணிதப+ேய அIவைமDச தா-

அர&கினா< ,

ெம42F+ய "லா6 , மர!தினா< , 5ணியா< , வில.களி
விாி!5ல!திய ேதானா< , பி

யாைனயி
-ய

6

மயிரா< ,

அத# ேவ/+ய பிறவ#றா<

உவதா.கிய ெபாயாைன ஒ

) ெச5 -+!தன. (35)

றிைன அ!ெதாழி மிகA

-----------

40. அைம*சக" அத யாைனைய* ெச>$த3
ெபாறிய ைமகாி$ ெபா. -தர!தி

உைற மாதேரா ெதா/W# ற)வைர
மைற மாத ைவ!தத ேனாட

ெநறிக/ Xதன நீல மைலெயன.
(இ - .) ெபாறிகளைமத அத$ ெபா யாைனயின5 ப&
த.

மறவ ெதா/W#ற)வைர

அத யாைனயி

வயி#றி?ேட

ஓட பிேலேய பி

6

அ மறவைடய ேபா& கவிகைள மைற!5ைவ!5 நீலமைலைய இய&மா)
ேபால அத யாைனைய வழிக/: ெச<!தின எ
---------------

க. (36)
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41. சால6காய& அதைன ஊ கா(ட3
கா- ழ&கி# களிெறா ெசயேவ

ேபாமி& காைனைய$ ெபா#%ைட ம

ஊ5 காF+னா 6#ற வைமDசF
சாத மதிாி சால.கா ெய
(இ - .) பிரDேசாதன ம

பவ

ன

-

.

ன6&#ற அைமDசக ஒவனான சால.காய

எ

பவ

அ மாய யாைனயான5 -கி -ழ.வ5ேபால -ழ&க ெச ப+

-

னிைலயிேலேய அத?+ேத ெச<!தி& காF+ன

ேபா!திறமித அத யாைனைய$ ெபாAைடய அத ம
-----------------

எ

ன

க. (37)

42. சால6காய& உதயணைன* சிைறபி@க* ெச3ல3
சால. காயநீ சா5 தெகன
ஞால. கா& நரபதி ெச$ப<

ேவ<. ெகா/:ந ேவதக ெவ/ைட&
ேகா<

பிDச-. ெகா/: பறதன

(இ - .) உலக!ைத$ பா5கா&கி

.

ற பிரDேசாதன ம

ன

சால.காய6ைடய

அறிவா#றைல& க/: விய5 “சால.காயேன! நீேய அIAதயண
அவைன$ பி+!5வதி!” எ

பிDச
(38)

பிDச-

த

6ட

- ஒவைக& ைட. ேகா - -தயன.

---------43. நா4ெப0 பைடயி& அள!

ஈெர/ ணாயிர ெம/வைர யாைன
ஈெர/ ணாயிர மீ+ %ரவி
ஈெர/ ணாயிர மி

)

) பணி$ப, அ$பணிெப#ற அD சால.காய6

ேவ#பைடேயதி நல ேவதகேளாேட ெவ/ைட
ேகா -தய பைடக

பா# ெச

பணி! ேதட

ஈெர/ ணாயிர வி#பைட யாளேர.

ெகா/: விைர5 ெச

றா

எ

க.

23

(இ - .) பதினாறாயிர

எ

6

எ/ணினளAள யாைனக பதினாறாயிர

ஒ$ப#ற திைரக பதினாறாயிர
பதினாறாயிர

வி மறவ

-------------44.

இ!த ைன மிய%ட
ெம!ெத னாவ ெக

எ

க/L&கினிய மணிய4!திய ேதக

க. (39)

2+ேய

) வி:!தன

ஒ!த ந#ெபாறி ேயா.கிய யாைன
வ!த வ

ற

வன!திைட வதேத.

(இ - .) இ!5ைண$ ெப பைடக
ெமல ெமல வவனவாக ெவ

த!தம&ாிய அணிவ$% -ைறேயா:2+

) சால.காய

கFடைளயிF:D ெச<!த,

அவ#ேறா: ெபாதிய நல ெபாறியாகிய உயாிய அத$ ெபாயாைன
நாFடரசனாகிய உதயண

எ

க. (40)

ேதவயாைனைய! ேத+! திாிகி

வ!தவ

ற காF+?ேட வத5

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

45. ெபாயாைனைய ேவடக" க) உதயண; கறிவி$த3
அIவ ன!தினி லான பி+க

கIA ைக!தைழ& காாி+ யாைனத
மIவ ல மத வ/ெடழ @ச<
அIவ னDசர ர

%ட

(இ - .) அத& காF+
-ழ.கினா#ேபா

க/டன.
க/ வா>கி

) பிளி)கி

ற ேவடக -கி இ+!5

ற அத& களி#) யாைனைய , அ&காF+<ள

பி+யாைனக அதைன& கா-#) அத
-ைல மண. கம4

மதநீைர/ண ெமா&கி

த.ைகயி# ப#றிய தைழைய @சி அ
அ

%ட

@ச<

கA -தய உ)$%&களி ஒ4கா நி
ற வ/:க அக< ப+

%ைடைமயாேல ஒDதைல க/டன எ

என& 2F:க. (41)

ற
க.
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--------46.

எ மி ைறய5 ேவழ ெமனெவ/ணி!
த மி ேலா+ ைதய# ைர!த<

ெகா ைம வ/மணி& ேகால& கனமாD
.

ெச ம <1சிற ேதறி நடதன

(இ - .) அIேவட இத யாைனேய எ ெபமா6ைடய ெதவ யாைனேபா<
எ

) கதி! தாேம விைர5 ெச

வைகைய அறிவி!த<

அ

ம

) உதயண மர6& அத யாைனயி

ன6

மகி>Dசி#) அழகிய வள$ப-ைடய

மணிமாைலகளா ஒ$பைன ெசய$பFட திைரயி
(42)

ேமேலறி விைரதன

எ

---------(அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த )

47. உதயண& மாய யாைனைய$ ேதவயாைன எ&7 க0தி யா# மீ(ட3
%ளிைட த:$ப! தீய ெபா&றி ெசய& க/:
வள< நட$பா னாக வயதக

வில&க$ ேபா5

களவி> மல&கா ன!5& களந யாைன க/ேட

.

உளெம ெமாழிக ட மா <ணதவ னினிய னானா

(இ - .) பறைவக அIAதயணைன யிைடயிேல த:& ெபாF:! தீ
நிமி!த!தாேல அத யாைன ெபா எ
வளலாகிய அIAதயண மர

வயதக

ெச

ேம<

) றி ெசதைல& க/:ைவ!5

விைர5 ெசவானாக; அ5 க/ட

அ! தீ நிமி!த.காF+ நீ ெசல#க! எ

) எதிேர ேத

ெபாழி

) த:$பA

மல நிர பியெதா காF+?ேட அழகிய அத$

ெபா யாைனைய& க/: இ5 ந

ேதவயாைனேய எ

)த

ெமகளாேல உ/ைமைய ணத ெபாிேயானாகிய அ
மகி>வானாயின
---------

எ

க. (43)

நிலானாD

ம

மனெமாழி

ன6

மய.கி

க.
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48. க< வி0$த

ந&க ண!ைத நய5ட ேனா&கில

அ&க கண!தி லகமகி> ெவதி!த
மி&க @ைணைய ெமநர
த&க ராக!தி# றா

பா!5ட

மிக வாசி!தா

.

(இ - .) இIவா) மகி>த ந பி அIவியாைனைய! ெதாட5 வகி

ற சிறத

ெந1ச

நர பிைன

பி+யாைன& 2Fட!ைத

வி பி$ பா!தில

அத ஒ ெநா+$ெபா4திேலேய

மகி>5 @ைணயி# சிறத @ைணயாகிய தன5 ேகாடவதியி

யி)&கி அ$ெபா4ேத அத யாைன மய.த#ாிய ேதாாிைசயிேலேய மிகA
ப/ணிைச$ பானாயின

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

எ

க. ந+கண

- சிறத பி+&கண . (44)

49. ெபாயாைன உதயண&பா3 வ0த3
ெபாறியி

ேவழ!தி

ெபா. ெசவிற

உ)ம ன!5ட ?5-

ேனவர

மைற மாதைக மாைவ யழி!திட$
ெபாறிக ழ

ற5 ேபா$பைட யானேத.

(இ - .) ெபாறியாகிய யாைனயின5 மதநீ ெபா.கி
%த<

ற ெசவியிேல அத யாழிைச

அத மாய யாைன அIவிைசயி# ெபாதிய மன-ைடய5 ேபாலேவ

நட5 உதயண

-

அLகி வதAடேன, அத

உட6 கரதித ேபா

மறவ அ$ெபாயாைன வ!ைத அழி!5 விFடைமயாேல அத

ெபாறி கழ

@>த5 அIவளவிேல அத$ ெபாயாைன ஒ ேபாமறவ ழாமாகி விFட5
எ

க. (45)

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

50. ேபா நிக#*சி

ெச)ந ெசத5 சி!திர மாெமன

-)வ ெகா/ட -க!தின னாக!த
6)வ யதக 6#றைவ "#)வ
ம)வி @ாிய வ5ட

2+ன.

)

26

(இ - .) அ$ேபா மறவ ழா!ைத& க/ட உதயண மர
ெசதெதா விய!த ெசயேல எ

இ5 ந

பைகவ

)/ைமண5 ேபா கிைட!தைமயாேல

மகி>5 -)வ =!த -க!ைதைடயவனாக; அIவளவிேல அவேனா: ேச5

வத வயதக6

அவைன! ெதாட5 வத #றம#ற @ர-ைடய ஐ")

ேபாமறவக

விைர5 வ5 உதயண6ட

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

2+ன எ

க. (46)

51.

கரதி த களி#றி6F ேசைன

பர5 -

வத பா.கி வைள!தபி

விாி5 வ!தவ

ெவ/: "றினா

-ாி5 ேசைன -ைனயி

ம+தேத.

(இ - .) அ$ெபா45 அத$ ெபாயாைனவ!5 மைறதி5 ெவளி$பFட
பைடஞக
ெகா/டபி

பரவி -

ப&க!ேத ெச

ன அIவ!தவ ேவத6

) உதயணைன வைள!5&

மனஊ&கமி&D சின5 தன5

வி#பைடயாேல ேபா ெச5 Q)&கி! தளினா

அ$ேபா&கள!திேலேய மா/: @>தன எ
-----------

. அ$பைக$பைட மறவ ேதா#)

க. (47)

52.

சால. காய61 சா5 ெவ/+ட
நா< மா$பைட வ5நா# றி&கி<

ேமெல 45 மிகA வைள!தன
கால

ேபா

மன

க/க சிவதன.

(இ - .) அத$ ேபா மறவ அழிA#றைம க/: சால.காய
அைமDச6

திைர

உதயண

உதயண

-

காலாமாகிய நா#ெப பைடக
ேம

ம/+ மிகA

2#)வைன ஒ!த வ!தவம
ெவ

% வ5 சினவா நி#ப, ேம<

க. (48)

எ

6

ேத யாைன

அLகி வ5 நா

 திைசகளி6

அLகி வைள!5& ெகா/டன; அ5க/ட

ன6ைடய க/க சின!தா# ெபாி5

சிவதன

27

--------------53.

%வா& 2Fட!5$ %&க %ெயன&
ெகாவா ேளாDசிேய 2#ற
விவா ட -ட

வி5ண

@ர ரழிதிட

வவா வ!தவ

(இ - .) சின!5 மா
%5 ெகா<

2Fட!5F %த %ேபா

ெகாணத வி<

இைரெகா:!தன

எ

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

ெகா
நி
க

ம

வா

பிறAமாகிய

கடேன அ$பைகமறவ அழி5 @4 ப+ வய

வாFபைடையைடய அIவ!தவேவத

54.

) பைகமறவ 2Fட!5F

தன5 வாFபைடைய @சி மற அ$பைக மறவ உயிைர

விதாக$ ப ப+ , தா

பைட&கல

.

வாFகிைர யிFடன

க. (49)

ேபாரா#றி! தன5 வாFபைட&

ற ேபாாி# தியா ேறாடA

ற மாதக ணீ.கிவிF ேடாடA

றி Fசால. காய6 ேமவர
ற

வாளவ

ெச

(இ - .) இIவ/ண
ேபா&கள!தி

%றமிFேடாடA

னியி ைவ!தன

உதயணமர

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

எ

பைகவைர& ெகா

க/ தி ஆ)ேபால ஒ4கA , எ1சி நி
அ5 க/ட சால.காய

%ாிய அ$ெபா45 உதயணம
ைவ!தா

.

க. ம

+த

ன

ெந1 க

ற மறவ அ1சி$

றி உதயண

வா என& க/ணழி!5& ெகாக. (50)

ன வைதெசயா

-

தன5 வாளிைன அதD சால.காய

55. உதயண& சால6காயைன ெகா3லா வி)த3
மதிாீகைள ம

) @>!திய அத$

%தி மி&ேகா ைரெபாF ேடறி!த

வ5 ேபா

தைலயிேல

28

ெசதி வாைள ய4!தில
அத ைமDசைன ய

ெசவ6

பி

வி:!தன

.

(இ - .) சால.காயைன& ெகால#ாிய ெசIவிெப#) அவ
வாைவ!த ெசவனாகிய உதயண
எ

) அறிAைடேயா ந

வாைள அ4!தாம அ

தைலயி

அரசக அைமDசகைள& ெகாவதில

ெமாழிைய நிைன5 சிவத தீயிF: வ+!த தன5

%டேன அத அைமDசைன உயிேரா: விFடன

மதிாீ, அதைமDசன: விகார . தி - தீ; விகார . (51)

எ

க.

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

56. உதயண& யாைன திைர ேத,பைடகைள அழி$த3
திர ைட&காி ேச5 வைள!த<
வைரக @>ெவன வாரண

@ழA

நிைரம ணி!ேத நில!தி# %ரளA

%ரவி கெபா.கி$ =மியி @ழA .
(இ - .) சால.காய6& உயி$பிDைசயளி!5 விFடAட
பைடக ஒ
அIேவத

2Fடமான யாைன$

) ேச5 வ5 உதயணமரைன வைள!5& ெகாளேவ

அI#ேறா:

ேபா%ாி5 அத யாைனக மா/: விழA

பி

ேத$பைடக நில!திேல %ர/: @ழA , திைர$பைடக தி ெபா.கி
நில!திேல @ழA
--------------57.

ெவ1சி ன மன

எ

க. (52)

ேவறணி "ற<

1ச ர!தி

ேகாF +

ெவ1ெசா

மாத ெவ/:ட

த1ச மி

வா ெளா+யவ!

றிய தாைட ேவதைன

ப#றினா.

(இ - .) ெவIவிய சின-ைடய உதயணம

ன

இIவாறாக ேவ)ேவ)

பைடவ$%&கைள அழி!5 "ழிலாF:. கால!ேத அவ6ைடய 2வா ஒ
யாைன& ேகாF+# பF: ஒ+ததாக; அதனா பைட&கல

நி

ன!

ற மாைலயணித அIAதயணம

இ

றி வ).ைகயனா

னைன ெவIவிய ெசா#கைளைடய

29

பைகமறவ பல அ#ற ேநா&கிD சின5 #றி& ெகா/டன எ
ம

ன

-----------

. த1ச - உதவி. (53)

க. மன

-

58. Bலாசிாியாி& இர6க& ெமாழிக"
ந.ைக மாழ னா/மல ;F:.ைக
தி.க ேபால! திலத ெம45.ைக

ெபா. ெகா.ைகயி# .ம =.ைக
ப.க ய!த+$ பாடக1 ;F:.ைக.

(இ - .) ஐயேகா! இதD ெசIவியி அ$பைகமறவ பல ெந.கிவ5, சிறத
மகளிைடய 2தேல அ

றலத %திய மலகைளD ;F:கி

ைககைள - அ மகளி ெந#றியிேல தி.க ம/+ல

ற அைம&

ேபால!திலகமி:கி

ற

ைககைள - அ மகளிைடய ப!த ெகா.ைககளிேல .மD சா5=சி மகி4கி

இ

ப&ைககைள - அ மகளிைடய ெசதாமைர மலேபா

பாடக

-----------

எ

6

அணிகலைன அணி5 மகி4

அ

ற திவ+கF$

%&ைககைள; எ

க. (54)

59.

கீத @ைணெச. ெகத மைள.ைக
ஈத

ேமவி யிரவல& கா#).ைக

ஏத மிண! ெத

-+ ம

ன

ைக

ேபாத ெவ/:கி லா#%ற! தா!தன.
(இ - .) இ

னிைச& கவியாகிய யா>நர %கைள

சாத!ைத 5ழாAகி

ற ைககைள, ஈத எ

6

ெசIவிய ந)மணD

அற!ைத மிகA

வள

வி பி

இரவலக வி பியவ#ைற ெயலா அட

வழ.

அIAதயணம

ெவளிய 5கிெகா/:

ைககைள, #றம#ற ண.கைளைடய ஒளி-+ ேவதனாகிய
ன6ைடய சிறத ைககைள மிகA

%ற!ேத கF+ன எ

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

க. ெகத - மண$ெபா. எ+-+. (55)

ைமைடய

ற

30

60. உதயண& ஓைலெய5தி வயதக&பா4 ேச$த3

சிலதி "# ெசறி!தந# சி.க ேபா
அல.க ேவனா ன

%ைட Rகி&ேக

இல.க ேவாைல ெய4தி வயதக
நல.ெகா ைகயி னவி

) ெகா:!தன

.

(இ - .) சிலதியின5 "லாேல கF:/: நி#ெமா நல அாிமாேன) ேபா
மாைலயணித ேவைலைடய அIAதயணம

ன

த

பா# ேபர

%ைடய

Rகி&மF:ேம விள. ப+ றி$% ெமாழிகளாேல ஒ திமதிரேவாைல
வைர5 அதைன Rகியி
ந

பா# ெகா:& ப+ றி$பா# 2றி வயதக6ைடய

ைமைடய ைகயிேல ெகா:!5 விFடன

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

எ

க. (56)

61. பிர*ேசாதன& மகளாகிய வாசவத$ைத கனாகாட3
காசி ேறமிைச& காவ <ட

ெசல$

ேபச  ெப ைம$பிரD ேசாதன
ஆைச யி

மக ளாடக$ பாைவேபா

வாச வத!ைத வ/ைம& கனவிைட.
(இ - .) பிரDேசாதன

அைமDசனாகிய சால.காய6

உதயணைன& #றம#றெவா ேதாிேல#றி$ ெபாி5
நக&D ெசவாராக! இனி அIA1ைச நகர!தி

சிற$பிைனைடய அ$பிரDேசாதன ம
ெகாகலனாயைமத ந

மக

நலா 5யிைடேய ேதா

----------

மறவ கF:/ட

பா5கா$%ட

உ1ைச

க/ ெசாெலாணாத

னவ6ைடய ேபர

பி#ெகலா

ெபா#பாைவேபாபவமாகிய வாசவத!ைத

றிய வள$ப மி&கெதா கனவி

62.

ெபா.கி ள.கதி ேபாத தமளியி

ெகா.ைக ைய! தழீஇ& ெகா/: ட

ெசல

ந.ைக க/:ந# றாைத& ைர!தன

அ.க "ன றிதவ& ேகFடன

.

க/ எ

க. (57)

ற

31

(இ - .) ஒளிமிமிளைமைடயெதா ஞாயி) த
த

ெகா.ைககைள! த4வி& ெகா/: த

அ

%ைடய தைத&& 2ற அIவரச6

ைன

ெனதி வத5; அ5 ைகயிட!ேத
அைழ!5&ெகா/:

அ$ெபா4ேத ேபாக& கனA க/: அதவாசவத!ைத இIவினிய கனவிைன! த
"லறித ேமேலா&D ெசா அத

பய

-----------

63. ஆசிாிய வி0$த

இவ/- ைல&கி ையதந ெலழி

அ$ெபா4ேத அ&கனவிைன& கனா
யாெதன வினவின

மண மக

எ

க. (58)

வேத

5வளி ைடயி ள-ைல ேதா5 ெகா/: ேபாெமன
அவக னA ைர$ப&ேகF ட/ண < ம கி>தபி

.

திவ மாைல! ேதமிைசD ெச ம வத ைடதன

(இ - .) கனா "லறிதவ ‘ெபமாேன! இIவாசவத!ைத இள-ைல$ ேபாக

5!த#கிையத ஆ2ைழைடயா ெனா ேபரழைடய மணமக
5வமிைடையைடய இவைடய இள-ைல$ேபாகஅைழ!5D ெசவா
ம

ன6

எ

) அ&கனவி

ெபாி5மகி>தி&

பய

ஈ/:வ5

Qக5 த

6ட

2ற& ேகF: அ$பிரDேசாதன

ெபா45 -#2ற$பFட உதயணமர6

உ1ைச நகர!தி# வ5 ேசதா
------------

. (59)

ேதாிேல

64. உதயண& சிைற ேகா(ட -த> வயதக& :கிைய காட>
காட>

ம

ன ைனமி கA ெநா5 மாந காி ர.கA

இ

ன ந# ப+யி$ப வியவ யத க6தா

5

ெச

னி ெவ1சி ைறமைனயி# ெறாவி ைன5 ர$பA
) Rகி த

னிைட! தி- க!ைத& காF+னா

.

(இ - .) உதயணைனD சிைறயாக$ ப#றி& ெகாணர&க/ட அ மாநகர!5
மாதெரலா

உதயண

பிரDேசாதன ம

ன

ெபாி5

மதிெகFடா

என$ பழி!5

ெபாF: வதா நி#பA , உதயணன5 பழவிைன வ5 அவைன

ெவIவிய சிைற& ேகாFட!5ேள %!தாநி#பA
அைமDசனாகிய வயதக
Rகியதண

பா உதயண

உதயண

இIவா) இ$ப நய

2றியவா) விைர5 ெச

)

திமதிர ேவாைலைய& ெகா:!தன

எ

க. (60)
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------65. ஓைலக) :கி &-7த3

அ/ண ேகாயி ெல.கL மர#றி 6 % ல பி6
க/ணி னீர விக கால ைல!ெதா 4கA

அ/ண ேலாைல வதெசதி மான Rகி ேகF:ட

.

%/ணி ேவெல றிெதன$ ெபா#ப ழி5 @>தன
(இ - .) உதயணமர
Rகியி

வைர5வி:!த திமதிரேவாைலD ெசதி ேகFடAட

அர/மைனயி எ.ெக. அ4தலா<

%ல %தலா< க/ணீ

அவிேபால @>5 மாதைடய காகளி வழி5 ஒ4காநி#பA
%/ணி ேவ ெசகினா# ேபா
எ

க. (61)

அத Rகி பழ

) வதி$ ெபாவிழ5 நில!தி# சாதன

----------

66. :கியி& ேகா(பா)

ேதறி னென 4தி5 தீய கள யாைனைய
மா) தர& காF+ெய ம

ன ைன$பி +!தன

@) தர வநகைர ெவ.க ய!த ழி!5$பி
2) ம

ம கட

ெகா#ற வைன மீFவ .

(இ - .) நில!திேல @>த Rகி ஒவா) ெதளி5 எ4தி5 எ மரசைன$
ெபாயாைனைய! ேதவயாைனேபால மா)பட& காF+$ %லக
சிைற$பி+!தன. ந

ம

பி

)! ந

)! யாேமா எம&$ ெபைம/டா ப+ அ$பைக

ன6ைடய உ1ைச நகர!ைத வாைமயான யாைனயாேலேய அழி!5$
ன

அIேவாைலயி# 2ற$பFட அ$பிரDேசாதன ம

வாசவத!ைதைய சிைற$பி+பி$!5 எ மரசைன
எ

க. (62)

மீFக& கடேவ

--------67.

மீ வ யா ெம

ெறணி ெவ/: ேபா&க ள!தினி

வா/- ைனக டதவ& வ1ச ைனெச ேவாெமன

ன6ைடய மகளாகிய
எ

)
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நீவி ழிந

மாதேரா: நி

ற #ற! ேதாகைள&

ேகா கைள5 %Fபக!தி# ெகா/: வ5 ைவ!தன

.

(இ - .) எ மரச

எ

மீ/டபி

ன யா-

மீள&கடேவ

ேபா&கள!தினி வாFேபாாி வ1சைன ெச5 ெவ
வ1சைன ெசேத ெவேவாெம
மைனவிமாேரா:

)

த

) , சின5

ற அ$பைகவ& யா-

6F கதி ெந+ய க/கைளைடய த

ஆ.கித #ற!தாகைளெயலா

அவரவ ெகாைககைள

மா#றி$ %Fபக நகர!தி# அைழ!5 வ5 ஆ. இ$பி!தா
-----------68.

உம/ Lவா வி6ட னிடப க

எ

க. (63)

ச யதி

திநி ைறத %Fபக-1 ேசதி னிதி &கெவ
ெபம க

க ணிைக ைமத பி.க லக டகைர

அர நாF+ யாகெவ

ேற ய

%ட

ெகா :!தன

(இ - .) உம/Lவாவிேனா: இடபக6

.

-ைறேய சயதி நகர!ைத ெசவ

நிைறத %Fபக நகர!ைத எதி இனிதாக ஆFசி %ாிதி$பாராக! எ ெபமா

சதானிக ேவத6ைடய கணிைக ம&கேளா: இள.ேகா&களாகிய பி.கல கடகக
ெகௗசா பியி5 நமதரசாFசியிைன நிைலநி)!தி ஆக எ
அ

%டேன அநகர.கைள அவ& வழ.கின

க/ணதாக
-------------

அவ

வழ.க ேவ/+#). (64)

69. :கியி& =#*சி
ம
ப

அ

உ

எ

ன வ#கி ர.கிRகி மாி!த னென

) 2றி

க. உதயண

ஆFசி Rகியி

வா!ைதைய$

னி ெய.க L -ைற பர$பி ைவய கத

னி

ன தன ெதா$%ைம யைம தேதாச வதைன
னி Rகி கா

விறகி ெலாெளாி$ப :!தன

(இ - .) Rகி நீள நிைன5 உதயண ம
இறெதாழிதா

எ

ன

.

சிைற&ேகாF பFடைம& மனெநா5

6ெமா ெசதிைய$ பல வாயிலா$ ப

2)வி&மா#றா -ைறேய யா/:

பர$பி நாF+

க/ த

-ைற

6ைடய

34

உவ!ேதா: ஒ$%ைமைடயெதா பிண!ைத ஊரறிய& ெகா:ேபாD :காF+
. கா

ஈம ெந$பி:வி!தா

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

- கா:; :கா:. (65)

70. :கி பிறரறியாவண அவதி நாேடத> பைகம&ன நா(@ைன, ப4றி

ேகாட>
த

ன க% ல பெவ. த

எ

ற றி5 Rகி மினிDசி ைறயி

உ
ெச

ைன .க ர!த

னி வ5 மா#றரச ேரா. நா: ப#றின
ற வFகா/ :ெம

) ேதய -

ம

னைனD

னிD ெச

(இ - .) இ.ஙனெமா ;>Dசி ெசதபி
அழாநி#ப! த

ைன யாமறியாதப+

றன

ன Rகி த

.
னகர மாத

யா/:

மைற5 ேபாதலாேல பைகயரசக அ#ற ேநா&கி வ5 உயாிய வ!தவ
நாF+ைன& ைக$ப#றலாயின, எ
பி

ன, யா

இனிD ெச

) சிைறயி&கி

அDசிைறயிட!ேத கா/ேப
ெச

றன

---------71.

எ

) மைறவித அத Rகி அறி5 ெகா/ட

எ

க. (66)

5

ன ந# கானேமா: ெதா

ம

6 நா: தா

றஎ ம

ன

உதயணமரைன

) கதி அத அவதி நாFைட ேநா&கிD

ம ைலயி# சார<

ெசெந கவி ைளவய# ெச4 % னன திக
ந

கட5 மாெகா +நி ைறதில.

ன க1 ேசைனயி ன

க ைமDச

ெச

றன

.

(இ-.) ஊ:ேபாத#காிய கா:கைள -திய மைலDசாரகைள சிவத ெந#க
விைளத#கிடனான வயகைள

மி&க நீைரைடய ேபாியா)கைள

நிைலெப#ற நா:கைள. கட5 ேபா உதயண
ெகா+க நிைற5 விள.கி
எ

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

அைமDசனாகிய Rகி ெபாிய

ற நல நகரமாகிய உ1ைசயி

க. உ1ேசைன - உ1ைச (67)

ெசவ

க/ %தா

;
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72. உைச நகர$தி&க :கியி& ெசய&ைறக"
(க வி!த )
ஒகட ல

ன ேவாைச1 ேசைனத

%-க வாயி# ெபா#%ைட! தில.
ம+$ பா&க மதி

மைறதி&க

(இ - .) -ழ.கா நி

ற கடேபா

வயத

ேசைன ைவ!தன ன

%-க மாடவாயி

ேற.
ற ஆரவார!ைத ைடய அத உ1ைச நகர!தி

அழகிய ப&க!ேத விள.காநி

ற +ம&க நிைறத

ஊமதி ேவ#)வி மைற5ைற ப+ வய த
ைவ!தனன;◌் எ

க. (68)

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

6ைடய பைடமறவகைள

73. :கி மா7ேவட -ைன நகEதியி3 வ0த3
இ

னைவ ேகFகி னி

னைவ தெகன

ம

னவ னறி மைர பயி#றி

ந

னக @தி ந:வினி வதா

ம

னிய ேவட

(இ - .) இ

ேவ/:

எ

வ!5ட

ெகா/:
.

ன ெமாழிகைள& 2றி வினவி

அவ#றி# இ

னி

ன விைடதர

) தம& வைரயைற ெசய$பF:ள றி$% ெமாழிகைள$

ப/ேட உதயண
கறிவனாத

ந

பிற மய.த#& காரணமான அ&றி$% ெமாழிகைள$

ேபசி&ெகா/: நிைலெப#றெதா மா)ேவட

=/:ெகா/: உதயணைன&

காL ெபாF: நல அநகர @தியின:ேவ வதா

---------

74. :கியி& மா7ேவட$தி& இய3இப: 1சி யியபட! E#றி
மெசய மாைல வ!5ட

#றி

உநிறD /ண -டனி# =சி$

ெபாணலD F+ ெபா5றD ேச!தி.

எ

க. (69)

36

(இ - .) இேபா

) க)!த த

தைலமயிைர விாி!5 விF: அத

ேம

க/ேடா மய.மா) மலமாைல பலவ#ைற$ பலவைகயாகD #றி&ெகா/:,
அழகிய நிற-ைடய ந)மண$ ெபா+ைய உடனிர ப$ =சி
ந

ைமமி&க F+ெய

உ - அழ. (70)

6

அணிகல

ெபாளி

ெந#றியி# ெபா5 ப+ ைவ!5 , எ

க.

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

75. இ!ம
இ!ம

ெச ெபா# பFட1 ேச!தி Qத
அ ெபா# சாத மணித மாப

ெச ெபா# கDைசD ேச!தின னைரயி
அ பட&கீறி யணித Aைடயா
(இ - .) ெந#றியி்
ெபா

.

க/ ெச ெபா

னாய

ற பFட!ைதமணி5 அழகிய

னிறD சாத!ைத அணித மாைபைடயனா, ெச ெபா

கDைசைய& கF+யவனா இைடயி
வனா எ

க. (71)

னிைழயாய

ற

க/ அழகாக& கிழி!5:!த ஆைடையைடய

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

76. இ!ம

ேகாைத! தாிய. ெகா/ட ேகால!த
காதி# ைழயின

கா# சத.ைகய

ஊ5. ழன 6லாிய A:&ைகய
ேபாதD சிரசி# ெபாநீ& கலச
(இ - .) மல மாைலகளா6

ேமலாைடயா6

ஒ$பைன ெச5 ெகா/டவனாD

ெசவியி# /டலமணிதவனா& கா# சத.ைக கF+யவனா

ேவ.ழைச$ேபானா உலதேதா ேபா!த உ:&ைகையைடயவனா!
தைலயி

ேம மிதியாக$ ெபாதிய நீ& ட!ைதைடயவனா எ

அறிAமா . (72)
-------

க. ேபாத
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77. இ!ம

ெகா+யணி 8E& ேகாலந @தி
ந:வF ேடா

றி நாடக மா+$

ப:மிைச& கரண

பா.கி# றா/+

இ+ெயன -ழ.கி யினிதினி

வதா

(இ - .) இIவ/ணமாக ேவட

.

%ைன5 ெகா/: ெகா+களாேல அழ

ெசய$பFட பைழதாகிய அIA1ைச நகர!தி

ேதா

றி, ேதா

)கி

அழகிய நல ெதவி

ற இைச&கரண வில&கண.கைள

இ+ேபால அ!5+ைய -ழ&கி& ெகா/: இனிதாக வதன
--------------

78. :கி 847

இதிர ேலாக விF +திர
அதர! திதியா ன

பினி

த

ந:ேவ

னியபாேல கட5

எ

க. (73)

வதன

வேத

இதிர ெனன&கிைற S/:

%தவ&!

ததிர& ம&! தானிைற யாெமன.
(இ - .) அ.ஙன

வத Rகி ஆ.& 4மிய மாத ேகF ப+ “மாதகா

ேக.க! வானவ நாF+5 அIவானவ ேகாமானாகிய இதிர

இநகர!தி# வதன
வா

; யா

வழிேய இ. வேத

பைடக&

அIவிதிர

. அத இதிர

----------79. இ!ம

%#றினி <ைற

ெபாறிவாி ையதைல$

ப#றிவ தினிதா

உ#றவி நகர! 5Fசிைற ைவ!தா

அ#றைத ெய. மறிய& காF+னா.

%ைடைமயாேல

என& அரசனாவான;◌் இ.ள

Q.க&.2ட அவேன அரச

(74)

ப#ற நாக

பா# ெகா/+த அ
ஆவ

கா/!” எ

றா

எ

க.
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(இ - .) “மாதகேள! Q மேனா தன&ாிய %#றி வாளாவித %ளிகைள
வாிகைள

உைடய ஐ5 தைலகைளைடய ப#)த# காியெதா நD$

பா பிைன$ பி+!5வ5 இ5கா)

இனிேத வா>த இநகர!தி#

சிைற&ேகாFட!ேத ைவ!தன. அ$பா பிைன இனிதாயெதா காFசியாக

எIவிட!5
---------

எேலா

80. இ!ம

ம ெத

அறிய& காFடA. காF+ன; எ

றா

எ

க. (75)

வர பில பயி#றி!

திர) ெசன.க திறவதி# ;ழ$

ெபெத ெவலா பி#பட$ ேபாேத
அ1சிைற$ பளி யகினி# ேசதா

.

(இ - .) இIவா) Rகி ேகFேபா ெபாளறியா5 மய.த# ாியனA

ஒவா)

றி$பா# ெபா விள.த#ாியனAமாகிய ெமாழிக எ/ணிறதவ#ைற$
பலகா<

ெசா! த

ைனD ;>5 4-கி

ற அத மாத த

ைன! திற பட

விடா5 ;>5வ ப+ ெபாிய ெபாிய ெத&க எலா பி#பட& கட5ேபா
உதயணனித த$%த#காிய சிைற& ேகாFட!தி

-----------

ப&கேல ேசதா

எ

க. (76)

(அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த )

81. :கி =#விைனெயா&றா3 த&வரவிைன
த&வரவிைன உதயண;ண$தி, ேபாத3
கிைள!தைல யிவ க#ற கிளநர$ பிைச. கீத
தைளDசிைற ம

ன

ேகFப! தா

மகி> ழ?த

உள!திய பாFைட& ேகF: Rகியா ெமன மகி>5
கைளதன

கவைல ெயலா. காவல# ண!தி$ ேபாதா

(இ - .) சிைற& ேகாFட!தயேல ெச
#ற!தாாிைடேய பயி
மானேதாாிைசயி
கி

றம

ற5

உதயண6 இளைமயி

கிளDசிைடய யாழி# மிகA

ெபா5வ5

த

வில. =F+ ைவ!த#கிடனான அDசிைற& ேகாFட!5ைற

னனாகிய உதயண

ேவ.ழ

ற Rகி தா6

.

ேகFமா#றா தா

க/ ைவ!5 ஊதா நி#ப; த

ெந1சி

ெபாி5

ைவ!5 மகி>கி

க/ ஊ:வி மகி>வி&கி

ற

ற
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அIவிைசைய& ேகFமளவிேல உதயணமர6
எ

) ெதளி5 மகி>5 த

உதயண6&! த

இIவிைச R5ேவா

கவைலெயலா வி:!திதன

வரவிைன உண!திD ெச

றா

#ற!தா ;ழ. (77)

எ

Rகிேய

. இIவா) Rகி

க. கிைள!தைல -

---------

82. பிர*ேசாதன& மறவ :கிைய அFகி ஆராேபாத3
பலெகா+ வாயி# ெசல$ பாம
நல-) வ+A ேநா&க நாக!தி

ன

ேசைன வ5

ேகா: பாத

கலனணி மாவ :Iைவ& க1க! 5கி

8ட!

தைல-த ல+S றாக! தர!தினா# க/: ேபாதா.
(இ - .) இநிக>Dசியிைன ஒ#றரா<ணத பிரDேசாதன6ைடய பைடமறவ
அIவிRகி பலேவ) ெகா+ Qட.கி

ற மாடவாயிட!ேத ெச< ெபா45 வ5

அவ6ைடய அழகிய வ+வ!ைத& 25 ேநா&காநி#ப, அ5க/ட Rகி
சிற$பைடயாளமா!) த

மாபி

(த

க/ ப/: ேபா&கள!ேத களி#றியாைன&

ேகா:4தைமயா</டான வ:ைவ& $பாய!தாேல (சFைடயாேல) 8+யி$ப

எ1சிய பதிகைள! தைல-த அ+Sறாக ந
Rகி& மாபி வ:A/ெட

றாக ேநா&கிD ெச

பதைன “வ5ேம# ெச

றன எ

ற க.க! தரச

க.

, 1சர

ம$பி# றியிட$பF:D ெச1சா5 ெம4கிய ேச:ப: ெசவ!5, மாபின5

வன$% ,” என (ெப.கைத, 1, 25: 20-25) -த?< 2)தலறிக. (78)
-----------

83. :கி யாைன ெவறி:()த3
பி!தன# ேபய ென

) ெபமக# ைர$ப& ேகF:

ெவ#றிந# ேசைன ம#)

ெவ1சிைற கா&க ெவ

ம#றினி Rகி ேபா5 ம+ பா&க1 ேசேத
அ#ைறநா ளிரவி யாைன யனகத

றா

ப:&க <#றா

(இ - .) Rகிைய& 25 ேநா&கிD ெச

.

ற மறவ அரசைன அLகி இ.ஙன

%5ேவா

யாேரா ஒ பி!தனாத ேவ/: , இ

ேவ/:

எ

ேற# ேபேயறியவ

) த மரச6& அறிவி!தனராக; அ$பா Rகி த

வத

ஆத

மறவ உைற

40

+ம&க மி&க மதி#பா&க!ைத அைட5 அ#ைற நாளிரவிேலேய பிரDேசாதன
பFட!5 யாைனைய$ %ைகRF+

ெவறிெகாளD ெசய -ைனதா

-----------

84. இ!ம

வாெளா: ைகவி ேலதி வயதக
ேதாளன ேதாழ
ேவைளS ெத

எ

கத எனி6மா . (79)

க. அன<

ற

ேனா ெட/ணி!

2ட! Eப!5& ேக#ற வ!5

) ெகா/: விரகினா# கயி) ப#றி!

தாெளா!த ெகா ைம மீதி# றர!தினா ழிதா ன

ேற.

(இ - .) பா&க!ைத எதிய Rகி தத ெசIவி இஃெத

)F ெகா/:

வயதகேனா: 2+ ஆரா5 5ணி5 தன5 ேதாேபா
ேதாழனாகிய அIவயதக6

த

ேனா: வர மய&கமதிF:$ %ைகRF:த#

ேவ/+ய ெபாகேளா: வாFபைடைய
கயிெறா
ேபா

ைகயிேலதிD ெச

றிைன @சி அதைன$ ப#றி& ெகா/: மதி

ற மதி<)$பாகிய ெகா ைமயி

அர/மைனயக!5F%&கா
------------

எ

)தA மிய%ைடய

ேமற.கி! த

க. (80)

) உபாயமாக&

ேமேலறி யாைன&கா

னா#றலாேல

85. நளகிாிெய&; அகளி4றியாைனயி& ெசய3

ஆைனத

ேசைனம

னிைலக/ ெடதி யகி:
னகர ழி!5D சிைற@:

மானந Rகி யாைன ெசவியி
யாைனத

%ைக 8F+D

கடேன ெயா

ம திர!ைதD ெச$ப

மத&க ப!தி லதைள தறி# ற

(இ - .) அர/மைனயி

நளகிாியிைன$ பிணி&

)

ேற.

க/ அIவரச6ைடய பFட!தி யாைன யாகிய
ெகாF+ைல! ேத+& க/: அத?: ெச

அகி#%ைகேயா: ம5$%ைக 8F+ அநளகிாியி
பைடக மி&க பிரDேசாதன ம

)

ெசவியிேல “களி#றரேச!

ன6ைடய இநகர!ைதD சிைத!தழி!5

ந.ேகாமகைனD சிைற@: ெசத நின5 தைலயாய கடைமகா/! அ&ேகாமக

Q.கபா# ேபர

%ைடயனலேனா!” எ

) ெசவியறிA)!5$

41

பி

ன

மான&ணமி&க நேலானாகிய அத Rகி அ&களி#றின5 ெசவியிேல

மதிரேமாதியவளவிேல அ மத&களி) த

ைன! தறிேயா: பிணி!தித

அ)!த#காிய ச.கிைய அ)!5! 5களா&கிய5 எ
-----------

க. (81)

86. யாைன பாகைர ெகா3>த3
நீ.கிட மி5ெவ
E.கி ட

ெற/ணி நிைலமதி ேலறி$ ேபாக!

னி லாைன ழ

றைல ேதாட$ பாக

பா.கினா வைள$ப$ ெபா.கி$ ப:-கி
ஆ.க5 பி:.கி& ைகயா லவைர&ெகா

-ழ&க ெம

றிFடத

ேற.

(இ - .) Rகி களி) கா#பிணிதறினைம க/: யா
நீ.த#ாிய ெசIவியி5ேவ எ
அ&களி) உலெகலா 5யி<கி
யா/:

ன

இனி இIவிட!தினி

) கதி நிைல!த மதி

அ&களி) பி

ன

ெவ/: -கி#ேறா

கவிைய$ பி:.கி! த
-----------

க/ ஏறி$ %றேம ேபாக,

ற அIவிFெபா4திேல விைர5 ழ

ஓட, அ5க/ட யாைனவலவ ப&க.களிேல ெச
)

)

) ழ

) மறி!தலாேல

)

இ+ேபால -ழ.கி அவத

ைகயா அவகைள அைற5 ெகா

ற5 எ

க. (82)

87. பிர*ேசாதன&
பிர*ேசாதன& களி4றி& ெவறி*ெசய3 காட3

ேவழேவழந

மத.ெகா/ ேடாட ேவத

ேவFட. காண ெவ -ைல மாத ேரா:

ஆழிந ைறவ
;ழந

ேகF +னிெத 45

றா6 மணிமி மாட ேமறிD

மாத நி#ப! 5ள&கி

றி ேநா&கி னாேன.

(இ - .) நளகிாி ெவறிெகா/: மன ேபான வழி யா/:
ேகவி#ற ஆழிையைடய பிரDேசாதன ம

ன

ஓ:கி

ற ெசதிைய&

இனிேத எ45 அ&களி#றின5

நல ேவFட! ெதாழிைல& கா/ட# ெவIவிய -ைலகைளைடய
மைனவிமாெரா: அழமி&க ேமனிைல மாட!திேலறி! த
மகளி நி#ப அDசமி

(83)

----------

றி ேநா&கினா

எ

க. ேவFட

ைனD ;>5 உாிைம

- ெகாைல! ெதாழி.
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88. நளகிாியி& தீ*ெசய3க"

2டமா ளிைகக ெளலா. ேகாF+னா# !திD ெச ெபா
மாட- மதி< ம#) மறி!தஃதி +!5D ெசல

ஆடவ 2+ ேயா+ யயித த/ட ேமதி
நா+ ந#ைகயா# றF+ நா#றிைச ;>5 நி

றா.

(இ - .) அ$ெபா45 அத யாைன 2ட.கைள
இ

ேனார

மாட மாளிைககைள

ன பிறவ#ைறெமலா தன5 ம$பினா# !திD சிைத!5 ேம<

மாட.கைள , மதிைல , மீ/:
மறவெரலா

ஒ. 2+ யாைனயி

பிறAமாகிய பைட&கல

அ5 இ+!5 @>!தி$ ேபாகாநி#ப, ஆ/:ள
பா ஓ+, ேவ<

கைள ஏதி அ&களி#றி

வறிய ைககைள! தF+ நா
--------

த- த/:

ெகா:1ெசயைல& க/ட1சி

 திைசகளி<1 ;>5 நி

றன எ

க. (84)

89. இ!ம

2#) ெவதி ேயா+& ேகாF+ைட& டக ளாட&
கா#ெறன -ழ&கி ேவழ. க/டமா தைரத!
நா#ப!ெத/ ேபைர& ெகா
மா#ற. ேகாFைட வாயி
(இ - .) ம&களி
வதா#ேபா

ைகயா

) ந:Aற$ பிளதிF ேடா+
மதி#%ற

ேபாத த

ேற.

ஆரவார.ேகF: அ&களி) 2#)வேன உவ.ெகா/:

) ஓ+D ெச

அவக ட கிடதைச

) அ மாதகளி# பலைர& !தி!த

ேகாF+

ப+ ;ைற& கா#ெறன ஆரவாாி!5! த

க/ட க/ட மாதைர& ைகயா# %ைட!5 நா#ப!ெத/மைர& ெகா

க/

க/ணிேல

) அ ம&கF

2Fட!ைத ஊட)! ேதா+$ பைகவரா மா#)த# கியலாத அIவர/மைனயின5
மாடவாயி

மதி#%ற!ேத வத5 எ

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

க. (85)

90. இ!ம
அ)"#றி

மீதி ைல ப தானந# ேசாி தா6

உ)"#றி ேலைழ மாற Aளநா# பா+ ேயா:

ந)மல& கத @ ந

ள காA ம#)
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ெப)மத யாைன ேகாFடா# ெபநக ரழி!த த மா.
(இ - .) மதி#%ற!ேத வத களி) ஆ/:ள அ)"#ைற ப5 நல ேசாிகைள
எ4"#) நா

 பா+கைள

களி#றியாைன த

பிறவ#ைற மதெவறி பி+!த அத&

ேகாFடாேலேய !தி அழி!ெதாழி!த5 எ

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

க. (86)

91. உைச மாத அலமர3
பா:ந
ஆ:ந
2:ந

மாடந

மகளி ெரலா

பாFெடாழி தர#றி ேயாட

மாத தா- மாடவிF டல5 ெசல&

ம.ைக ைமத ைலதவ ேரகிDெச ெபா
ேமனிைல$பா

ம

னினா பலேரா டா.ேக.

(இ - .) அ$ெபா45 அ மாநகர!ேத ப/ பா+ய அழகிய மகளிெரலா

பா:த

வி:!5 அ45ெகா/ ேடாடA , 2!தா+ய மகளிக 2!ெதாழி5 மன

ெநா5 ேபாகA , த -F காதலா# %ணDசி#ற அழகிய மகளி ஆடவ
அ$%ணDசி ைலதவராD ெச
மாட.களிேலறி ஆ. நி#கி
---------------

) ெச ெபா

னாய

ற ேமனிைல

ற பலேரா:. 2+ நி#பாராயின எ

க. (87)

92. அைம*ச அகளி4ைற யடத3 உதயண& ஒ0வ;ேக @ என3
ம!5) கட

மி& ம)கிய நகர! தா

இ!தின நகர

பFட விடர5 வில&க னல

வ#றிந ேவத ேனா: வினவினா ரைமDச ெர/ணி
வ!தவ

ைகய ெத

ன வ!5ைர ேகFட ம

ன

.

(இ - .) மதரமைலயாகிய ம!தா# கைடய$ பF:& கல.கிய பா#கட ேபா
நளகிாியாேல 5
ம

%)!த$பFட நகரமாதரைனவ

னைன யைட5 ைற ேவ/+னராக ம

னவ6

வினவிய வழி அவ இ#ைற நா நம&! ேதா
ந ைம$ பா5கா!த ந

ெவ#றிைடய த

)

ெச.ேகா

அைமDசேரா: ;>5

றிய இIவிைடR#ைற வில&கி

ைமைடய வ!தவ நாF: ம

னனாகிய உதயண6&ேக
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-+வதா , ஆதலா ந வா>&ைக அவ
ம

னவ

க. (88)

எ

--------

பால5 எ

) விள&கி& 2ற அ5 ேகFட

93. ம&ன& ம7$ 87த3
ேபாாினி னி#க லா#றா
சீெரா: சிற$%
ேபாி+& காி-

தாைட ேவத

ெவௗவிD சிைறயினி ைவ!த த

விFடா# ெப பழி யா ெம

ன

பழி&க1சியவனா அைமDசியT! யாேமா

ன

மகேனா: ேபா ெசத# ஆ#றேலமா வ1சி!5D சிைறபி+!5&

ெகாண5 அவ6ைடய சீைர1 சிற$ைப
கிட&க, பி

)

றி$

ெசால! தர!தினா லைமDச ெசாவா.

(இ - .) அ5ேகFட ம
அ ம

ெபாயினி# றத ைமத

ன

ேபாி+ேபா<

பறி!5& ெகா/டெதா பழி

ெகா:ைமைடய நளகிாி& 2#ற!தி

ெகா: ேபா விFடா அ5 ெபாியெதா பழியாம
மாைலைடய அ$ பிரDேசாதன ம

ன

க. (89)

தததி&கிையய& 2)வா எ

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

ேறா எ

) ெவ#றி

-

%.

ம)!5& 2ற அIவைமDசக

94. அைம*சக"
அைம*சக" அபழிய&7 -கேழயாெமன3

இதிர னாைன தா6 மிவ
திதிர

ைகயா ழிைச& மீறா

ேவழ -.ேகF ேடழ+ ெச< ம#றி&

கதி) ைக மா வி&ேகா

ைக@ைண கடவா ெத

மதிர! தவெசா# ேகF: ம

னன$ ப+Dெச கி

(இ - .) ெபமாேன! இIAதயண
இ

னிைச ேகFபி

ம

ன6

களி)

.

ைகயதாகிய ேகாடவதி எ

அவைன வழிபF: அவ

தறி-றி!த நம5 களி#றியாைன இ ம

இைச& அட.வத

%கேழய

றா

இதிர6ைடய ஐராவதேமயாயி6

ெசலா5. அIவிதிர

இ.ஙனமாக

ன

6 ேபாியாழின5

அட.வத
பி

றி மீறிD

ஏழ+ ெச<ேம

ன6ைடய யாழின5

றி& கட5 ேபாகா5; ஆகேவ அ5 நம& அவ6&

றி$ பழியாகா5 எ

) ஆரா5 அIவைமDச 2றிய ெமாழி ேகF:

அIவாேற ெசய! 5ணிதன

எ

க. (90)
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---------95. அைம*ச& பிர*ேசாதன& சீவக& எ&பா& உதயணைன க) 8ற3
சீவக

வ!த வ#D ெசIவிதி# ெச$% கி

ேதவ வி நகாி:& க/ [&ைகநி
ேபாவ5

ேறச! ெத

=வல 6ைர!தா ென
(இ - .) பிரDேசாதன
சிைற&ேகாFட

ற %ரவல

றா

கடன தா

கடன தா

ன$ %க>தவ

.

சிைற வி:!தா

ேவ/:ேகாட

%& உதயண6& ந

ெச

ற சீவக

 2)வா

ெசவ5 எ

ம

பா

5

ப

. ?அரச&கரேச

இIA1ைசமாநக மாத& இ#ைற நா களி) ெச
கடைமயாெம

எ

) , இத#& ைக மாறாக நீ சிைற @:ெப#) நி
ன

கடைமயா எ

)

எ ம

ன

-----------96.

உAள சிவிைக ேயறி யம

ன

திமயி ெர/ெண யிF:! திற!தின

?எ

எ

)

க. (91)

மைன% 5
னீ மா+

பF: :!5 மணி&கல னினி5 தா.கி!

ெதவிைட! திகழ$ %&கா

றிநக மகி> வ

(இ - .) சிைற@:ெப#ற உதயணமர
சிவிைகயிேலறி

உயாிய ப/%ைடய பிரDேசாதன ம

ன

ேற.

அநக மாத மகி4 ப+ அழகிய
அர/மைன %5 அழகிய மயிாி

எ/ெண நீவி! திற பட நல நீாிேல ஆ+D ெச
மணியணிகல

) பFடாைட:!5

கா/ட#கினிதாக அணி5 ெகா/: அரச @தியி அழறD ெச
--------------

97. உதயண& யாழிைச$த> களி7 அட6த>
ப5பி

னா: ேசதைலD

உைர!தன

அIAதயணைன$ %க>5 2றி அவைனD சிைற@:1 ெசதன

மவிந

தீ$ப5 உ

ெறாடர யாைன பறைவக/ ம#)1 ;ழ$

றன

எ

க/

க. (92)
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ெபெத ந:AF ேடா

ற$ U:ைட& மர

திவ! தட&ைக @ைண சீட

பாட ேலா:

றா6

மவ& களி). ேகF: வத+ பணித த மா.
(இ - .) அ.ஙன

ெச

அ&களி#றியாைன த
பறைவக

ற உதயணமர

ெதாட5 பற$பA , பிற

ைன$ ப5க பி

;ழ நி#பA

அIவ!தவ ேவத6

ஆ.ெகா ெபாிய ெதவி

எதி வ5 ேதா

அழ

ந:ேவ

ற, அதைன& க/ட ெபைமைடய

வைம-ைடய த

ெபாிய ைகயி

க/ணதாகிய

யாழிைன$ ப/L)!திD சீேரா: ப/ எ4$பி$ பா+யAடேன ஆ. வத
வைமைடய அ&களி) தா6

அIவி

னிைச ேகF: மகி>5 அவ

வ5 அ+களி -ழதாF ப+யிF: வண.கி#) எ
-----------

க. (93)

தி-

ன

98. உதயணமர& நளகிாியி& ேமேல7த3

பிாிதந# %தவ வ5 ெப#றத தைத பாத
பாிதந# காத லாேல பணிதி: மா) ேபாேல
இ5த# பணித யாைன ெயழி

ம$ ப+ைவ! ேதறி$

ெபதைக ேயவி& ேகாF: ெப.ைகயா# ேறாF+ ெகா/டா

.

(இ - .) பிாி5 ேபான ைமத மீ/: வ5 த ைம$ ெப#ற தைதயி
மி&க அ

%ட

@>5 வண.வ5 ேபால! த

றி$பறி5 அத

ைன$ பணித அத நளகிாியி

ம$பிேல அ+ைய ைவ!5 ஏறி$ பிடாி

ெபதைகயாகிய உதயண

அதைனேய ஏவி அ5த

எ:!5& ெகா:$ப! ேதாF+ைய த

என மா)க. (94)

க/ @#றி5 அத$

வைளத ைகயினாேலேய

ைகயி# ெகா/டன

எ

--------

99. உதயண& அகளிG வ0த> பிர*ேசாதன& மகி#த>
ைவ!தந

மணி

ெவ#றிந ேவத

யா4

வாி&கயி ற5A நீFட

வா.கி @&கிமி& கா!5& ெகா/ேட

உ#றந @தி ேதா) 85ந# சாாி வFட
ப#றிந

ேகாFட& க/: பா!திப

அ+களிேல

மகி>Dசி ெகா/டா

.

க. ஏறியி5
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(இ - .) பி

ன அ&களி) ஏவாம<

நல மணிைய

ேகாடவதிைய

ஆ. உதயண

நில!திேல ைவ!5ள

%ேராைச& கயி#ைற

ெகா:$ப ெவ#றிமி&க நல ேவதனாகிய அIAதயண
ைக&ெகா/: கயி#ைற அத

க4!திேல வாி5 மிகA

அநகாி# ெபாதிய சிற$%ைடய @திகளிெலலா
நைட வைககளாேல ந
ெபாி5

(95)

மகி>Dசி#றா

தாேன எ:!5&

அவ#ைற.

இ)&கி& கF+$ பி

சாாி வFட

றாக ஊ5 வதைல அ$பிரDேசாதன ம
எ

க. சாாி, வFட

எ

பன யாைனயி

எ

ன

6

ன

களி#)

க/:

நைட வைகக.

----------100. பிர*ேசாதன& உதயண;, பாி வழ6த3
பி+$%$ெபா

விைலமF+லா$ ெபவ யார த

-+$%வி யரச னீய ெமா ப6 மணி5 ெகா/:

ைன

ெகா+$% -க!5 வாயி# ேகாFைடF ெகா/: வதா
இ+&ர# சீய ெமா$ப வில.கிய மர

றாேன.

(இ - .) ெபா#க பியா# கFட$ெப#ற விைலமதி&க ெவா/ணா மி&க
வ

ைமைடயெதா -!5 மாைலைய அநாF: -+ம

பாி$ ெபாளாக உதயண6& வழ.க இ+ேபா
@)ைடயனாக! திக>த அIAதயணமர

னனாகிய பிரDேசாதன

) -ழ.

அாிமாேன) ேபால

அ -!5 மாைலைய மகி>ேத#)

மாபிலணி5 ெகா/: அ&களி#றிைன& ெகா+ய!திய அ& ேகாFைடயி
%-க வாயி மாடவழியாக உேள ஊ5 வதா
-------

எ

க. (96)

101. பிர*ேசாதன& உதயணைன$ த5வி ேகாட3
சாகெவ
காகளி

றிைறவ

ெச$ப! த

விர ென#றி கன&கந

மாகாி கா ெகா:$ப ம
ேவகவி

ேவத

6ைட& ைகயி ேனாDசி&
2

றி நி

)

ன6 மகி>5 ேபா5

காண விய5ட

த4வி& ெகா/டா

(இ - .) அIவளவிேல பிரDேசாதன ம
களி\த அைமவதாக ெவ

கா விரகைள அ&களி#றி

) 2ற, ம

ன
ன

ெந#றியிேல ந

த

.

ைகைய @சி& ேகாமகேன இனி&
கதியா. உதயணமர6

 அ4த ஊ

றி அ&களி)

த
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இற.த#& காைலம+!5ய!தி& ெகா:$ப& கீழிற.கினனாக; ேவேலதிய

அழைடய அ$பிரDேசாதன

றா6

காL ப+ விய5, ஆவ!5ட

மகி>Dசிடேன அவ

த4வி& ெகா/டன

---------

எ

பா வ5 அைனவ

க. (97)

102. பிர*ேசாதன& உதயண; கம&8றி உற! ெகா"ள3

மமக னீேய ெய

)ம

னவ னினிைம 2றி

வ-ைற நய5 ெகா/: மகி>5ட னித ேபா>தி
திமக கனA 2றிD ெசவநீ க#பி ெய

ன$

.

ெபவ ைர$ப& ேகF:$ ெபமக 6ண!த லானா
(இ - .) த4வி& ெகா/ட பிரDேசாதன
இ

ெமாழி 2றி அIAதயண

த

எ மைம மமக

க!தி#கிண. -ைறயாேல அவைன$

ெபாி5

நய5 உறA ெகா/: அவ6ட

ேபா<

மக வாசவத!ைத நலா க/ட கனவிைன

ேபரா#ற<ைடய அ$பிரDேசாதன ம

ன

எ ம&கF வி!ைத பயி#)வாயாக எ
உதயண6

நீேய கா/! எ

)

@#றித ெபா45 ஒநா மி&க

உதயணைன ேநா&கி அமத திமக
2றி இைறமகேன நீேய

) ேவ/+& ெகாள அ5 ேகFட

அ

ம&கF அாிய வி!ைதகைள உண!தலாயினா

----------

எ

க. ெபவ, அ

ெமாழி.

103. உதயண& பிர*ேசாதன& மக(
மக( வி$ைத க4பி$த3
ேவத

ற

ம&கF ெகலா

ேவ

-த பயி#) வி!5

=5கி ெசறிம .# ெபாகய# க/ணி ேவ!ேதா
வாதவா சவத! ைத& வவி!5
ேசதவ ணிகாி 

ேவ/:ேகாFகிண.கிD ெசவ மி&க Aதயணமர6

அவ6ைடய ைமதக&ெகலா
ெம

ேவ -தலாய பைட&கலவி!ைதகைள ந

=ேவைல நிர பிய 5கி<:!த Q/ணிைட

ேறா

வாத ஒ

றேனாெடா

) ேபாாி:கி

க/ைணைடய வாசவத!ைத& யா>வி!ைத ந

ெபாி5

ைனD

பி# ெசவ6 மகி>A# றாேன.

(இ - .) பிரDேசாதன
பயி#றி

@ைண த

உறA =/: நிகர#ற இ

8.கி ேபா

ற கய மீ

வர$ பயி#றி

ப!தாேல மகி>திதா

எ

ேபா

ற

ற



அவகட

க. (99)

49

------------104. ம&ன& ைமத அர6ேக7த3

உைரயினி லாிய னாய Aதயண மர ேனாநா
அரசிள. மர வி!ைத ய/ணனீ கா/க ெவ
வைரநிக யாைன R5 மாAட

ேறாி ேலறி

வாிைசயி# காF+ வாவி வைகட

ன

விள&க& க/டா

.

(இ - .) ெசாெலாணா$ ெபைமைடயவனாகிய உதயணமர
பிரDேசாதனைன& க/: “ெபமாேன! நீ நி

ைமத பயி

வி!ைதையெயலா அர.ேக#றி& க/டக,” எ

அIவாேற ம&க அர.ேக#ற.கா/பவ
ஊ5

திைரேயறி

சிற$%&கைள& காF+$ பி

ஒநா

) -#றிய

) 2றாநி#ப அ ம

அ ம&க மைலேபா

ன6

ற யாைனேயறி

ேதாிேலறி -ைறைமயாக! த.க வி!ைதயி
ன வா

வி<

பிறAமாகிய பைட&கல

வி!ைதக ெச5 காFட& க/: மகி>தன

எ

-----------

க. (100)

105. வாசவத$ைத யாழர6ேக7த3
வாசவ த!ைத வ5 ம

னைன யிைற1ச நயா>

ேபசைவ தளர& ேகF:$ ெபமக னினிய னாகி

ஆசிலா வி!ைத ெயலா மாயிைழ ெகா/டா ெள
ஏசவ

ேற

சிைறெச #ற ெம/Lேற ெப&க ெவ

(இ - .) பி

றா.

ன வாசவத!ைத நலா வ5 தைதைய வண.க அவ

வா>!5$ெப#)$ %க>5 நி

ற அIவாசவத!ைத இைச!த யாழி னி

னிைச.

ேகF: உதயணைனD சிைற ெசதைம றி!5 அ$ேபரைவேயா இர.கி
மனதளதி$ப, அ$பிரDேசாதன
யா>வி!ைத -45

ெபாி5

இ

ப-#) ‘ஆ! ஆ! #றம#ற

எ1சாம இIவாசவத!ைத அறி5 ெகா/டா’ எ

பாராF+ ஆசிாியனாகிய உதயணைன ேநா&கி, “ெபதகாய!◌் இ$ேபலக
எ

ைன இக>5 ேப ப+ யா

ெபாி5

நி

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

உ

)

ைன வய சிைறயிFட என5 #ற!ைத$

ென1ச!ேத எ/ணா5 விFடக” எ

) ேவ/+ன

. (101)
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106. வாசவத$ைத யாழிைசயி& மாவி பிய மர தா-

விய5ட னி$ப$ %<

ப ெபானி னில!தி @ழ$ பாைவய மய&க -#றா
வச பட& )&கி நீF+ வாிைசயி# பாட ேலா:
அ பறா& கடா!5 ேவழ! தரச6 மகி>தா ன
(இ - .) அIவைவயி<ேளா இைசயி
வான!திய.கி

ற கதவ

பறைவக அIவி

னிைசயா

தா-

ைமத

ேற.

வய$பF:! த ைம மற$பA ,

அIவிைச ேகF:, விய5 வ5 அIவைவயினேரா+5 மகிழA

@ழாநி#பA

மய.கி$ப

இைசைய& )&கி நீF+

ெபா

னா ய

ற அIவர.கி

இைசயில&கண -ைறைமயாேல

க/

பா+யெபா45 மதநீ 5ளி!தெலாழியாத களி#றிைனைடய அ$பிரDேசாதன
ம

ன

ெபாி5

எைலய#ற மகி>Dசியைடதா
மய.வாராயின எ

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

க. (102)

. மகளிெரலா

அIவி

னிைசயாேல

107. பிர*ேசாதன& உதயணைன வ$தவ நா(@4, ேபாக$ ணித3

வ!தவ

ைகைய$ ப#றி ம

னவ னினி5 2றி

வ!தவ ேனாைல த

6 வளைமயி# %ளி யிF:

வ!தவநாைள ெய

ேற மைறயவ -கி>!த மிFடா.

வ!தவ நாF:& ேகற வளைல$ ேபாக ெவ

(இ - .) இIவா) ெபாி5

ன

மகி>த பிரDேசாதன

ைககைள$ ப#றி& ெகா/: இனிய-கம

எ45வ5 உதயண

ெமாழி5 அIAதயண

ெச<!த#ாிய

திைற$ ெபாைள& கண&ேகாைலயி வரA ைவ!5& ெகா/: அIAதயணைன
ேநா&கி “ெபதகா! இனி நீ நின5 வ!தநாெட5த#$ %ற$ப:தி!” எ
பணி$ப, மைறணத அதண
ந

னா

(103)

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

நாைளேய ஆ

எ

உதயண ம

னேன நீ %ற$ப:த#ாிய

)

) 2றி நல -4!த!ைத றி$பிFடன எ

க.
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108. பிர*ேசாதன& உதயண;* சிற,-* ெசத3
ஓாிர/ டாயி ர.க ேளாைடதா> ம!த யாைன
ஈாிர/ டாயி ர.க ெளழி
ேபாாிய %ரவி மான
@ரக ளில&க

னி

ேற

ெபாவிைல யாயி ர .

ேப @)ந# மர# கீதா

(இ - .) பிரDேசாதன ம
இர/டாயிர

மணி$ ெபா

ெபா

ன

-கபடா

மணிகைளைடய ேதக
பயி#சிைடய திைரக
--------------

@)ைடய உதயணமர6&$ பாிசிலாக
அணித மத யாைனக

ஐயாயிர

"றாயிர

நாலாயிர

அழகிய

எ/ணளAைடய ஒ$ப#ற ேபா$

காலா/ மறவ

வழ.கினா

எ

க. (104)

109. :கி ற$தி ேவட -ைன றி ெசா3ல3
Rகி

வாட

வ1ச த

ைன #)D; வழாைம ேநா&கி

ற!தி ேவட வ!தன

றிக 2#றா

நாக!தி னகர ழித ந:&க.க [ர ெவ/ணி$
ேபாகந

.

னீாி லாட$ %ர!தினி னி5 ைர!தா

(இ - .) இனி உதயணைனD சிைற @: ெசயD ; ெச5 ெகா/: ெசIவி
ேநா&கியித Rகி வ1ச!தா# சிைற$ பி+!த பிரDேசாதன6&
ெசேத உதயணைன சிைற மீFட ேவ/:
5ணி5 அழகிய ெவா ற$ெப/ ேவட
ெச

) பல&

றிக வ!5& 2)பவ

நகரகிாியாேல இ நகர

சிைதத 5

ெபாைகயி நீராட$ ேபாமா)
நகர

சிைதA)

-----------

எ

)

ப

எ

6 த

வ1சைன

; த$பாதப+ -யல!

%ைன5 ெகா/: அநகர @தியிேல

தீ

அ.ஙன

இநகர!தா& மறேபா
ெபாF: நல திநீ$

நீராடாவி+

மீ/:

அ நகர!தா& இனிதாக& றி 2றினா

அ& களி#றா

110. பிர*ேசாதன& த<ேயா நீராட* ெச3ல :கி நகர$தி4றீயி)த3
ம

னவ

ந

ெனறி வ!த வ

5
உ

ற

ேனா ெட/ணி மாநக திர/: ெச

னிய நீ&க ய!தி# ெறா%ர$ %ற!தி லாட
றா

ன

பி+ ேயறி நி#ப

னிய Rகி மி&க ]ாி#றீ யி:வி! தாேன.

)

ற

எ

க. (105)
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(இ - .) Rகி 2றிய றிேகFட அ மாநகர!5 மாத ெபாி5
ெச

) அறிவி!5 அவ6ட

பா: ெப#) அ

ம

அ1சி அரச

னேனா: திரதிரளாக&

2+$ேபா அநக$%ற!ேதள நீ நிர பிய அ! திநீ$ ெபாைகயி
நீராடா நி#பD ெசIவிேத5 உதயண மர6
பி+யாைனயி

மீேதறி நி#பD ெசIவி இஃேத எ

மறவகைள& ெகா/:
றீ&ெகாவின

எ

---------

மகளிைர& ெகா/:

க. (106)

ப!திராவதி எ

6ெமா

) கதிய Rகிதா6

அIA1ைச நகர!தி#

பா#

க/

த

111. உதயண& வாசவத$ைதைய ைக,ப4றி ெகா) ேபாத3
பய5தீ& க/: ேசைன பா!திப
வயதக

நய5ேகா

வ5 ைர$ப வ!தவ மர
மகைள மி&க ந

ற

ேனா ேடக

றா6

பி+ ேய#ற! ேதாழி

கயதைன விF: வத கா1சைன ேயறி னாேள.
(இ - .) நகர!தி
பிரDேசாதன ம
உதயண
ம

ன

கF ப#றி ெய4கி

ற ெந$பிைன& க/: பைடஞக அ1சி$

னேனா: ெசாலா நி#ப அD ெசIவி ெதாி5 வயதக

பா வ5 Rகியி

க!திைன& 2ற அIவ!தவ ேவத6

வாசவத!ைதைய$ பா5கா&க ேவ/+! தன5 நல பி+யாைனயி

ேல#றிவிட அவ ேதாழியாகிய கா1சைன எ

பா

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

112. இ!ம

@ைண ெகா/: வ

ெசயதர& காிணி காதி# ெசவ

பி+ ேயறி$ பி

அ$ெபா45 அ$

க. (107)

ெபாைகைய விF: வ5 அ$பி+யிேலறின எ

வயதக

பிரDேசாதன

ைனD

ம திர!ைதD ெச$ப

விய5ப1 சவன தா/ட ேவெயா: ப#ற @ைண
வயதக

2ற ம

ன

மா$பி+ நி#க ெவ

(இ - .) கா1சைன ேயற<

ஆ/: நி

றா

.

ற வயதக6

ேகாடவதியிைன& ைக&

ெகா/: வய அத$ பி+யாைன மிைச ஏறாநி#பவA , பி

ெவ#றி/டா&மா) அத$ பி+யாைனயி

ன உதயண

ெசவியி மதிர

2றேவ

தன&

53

அ$பி+தா6

விய$%#) விைர5 ப1சவன

ெபா45 வழியினி
) 2ற ெவ

க. ப1சவன

-------

113. இ!ம

நலமி %கழா ம

நிலமிக& கடத ெத
நலமிக! தமி
லமி மர

6மிட!ைத! தா/+D ெச<

ற ெதா 8.கி# கிைள ேகாடவதி யி# சி&கி @ழ வயதக

அதைன உதயண6&& 2ற அவ6
எ

எ

ெபைம ெபாதிய பி+ ந.கா நி#பாயாக!

- ஐ5 கா:கைள எனி6மா . (108)

ன நா "#) வி<

ெற

ன நீைமயி# றதெதவ

ன ப/Lைக ந மா ெல

ெசல& 1சர மைசத த

(இ - .) யாைன நி#ற<
@>த இட!தினி

)

வயதக

ந

ேற.

ன&

ைம மி&க %க4ைடய ெபமாேன! யா>

எ/W) வி#கிைட! ெதாைல நில

2ற, அ5 ேகFட லD சிற$% மி&க உதயண மர
யாைழ! தத ெதவதாேன ந
ெதவ!தால

றி யா எ

நல மி ப+ இ

ப/ேபா: -

6 தவதா ;

ெசய& கடேவ கா/! எ

ெசல அ$பி+யாைன இைள$%#ற5 எ
----------------

கட5விFட5 எ

க. (109)

ன அத

) 2றி, மீ/:

)

ஊ5

114. பி@ E#திற$த3

அைசதந# பி+ைய& க/ேட யசத மன!த ராகி
இைசதவாிழித பி
தைசதைக திர

ைன யிநில மீதி @ழ!

பாயD சாலம திரம. காதி

இைசதவ ெசால& ேகFேட யி

%ற! ேதவா யி#ேற.

(இ - .) இைள$%#) ந:.கிய யாைனயி

நிைலைம க/: உதயண

அ$பி+யாைன ெபாிய நில!திேல @ழ அத

தைசமி&க ைகயினி

ைகயறA ெகா/ட ெந1சிைனைடயவராகி அத
அ5 க/ட உதயண
மதிர!ைத$ ப

-தேயா அ$பி+யி

-ைற

பிற$ெபதி#) எ

ஓத அ$பி+

க. (110)

இ

-தேயா

மீதி5 இற.கிய பி

ெசவிம.கி# ெச

%

). கி ெசாாிய
) ஐெத4!5

பமாக& ேகF: இற5 ெதவ$
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-------115. உதயண& த<ேயா ஊ ேநாகி நட ெச3ல3
உவளக! திற.கிD ெச

ேற Rநில! த ெசல$

பவள&ெகா$ %ள.க பாைவ ப1சிெம ல+யி# ேறா
தவைள&கி/ கிணிக/ மி&க தர!தினா# ேபச 
5வளிைட யகி

றி!

ற!

ேமA ேதாழிேதா ப#றிD ெசவா.

(இ - .) பி+யாைன இறத பி

ன உதயண

-தேயா த 8 நில!தினேக

ெச<த# ெபாF:$ பளமான நில!திேல இற.கி நட5 ெச<.கால!ேத
பாைவ ேபா வாளாகிய வாசவத!ைதயி
ெகா$%ள.க ேதா

ப/ேபா: ஒ!த
வகி

)தலாேல தவைள வா ேபா

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

ற வாையைடய கி/கிணிக

றி Qட.மிைடையைடய அD ெசவி த

ற கா1சன மாைலயி

இற.கிD ெச

அல!தக 8F+ய ெமல+யி சிவத

ேதாளிைன$ ப#றி& ெகா/: ெச

) - இற.கிD ெசல. (111)

ப&கேல

றா எ

க.

116. வயதக& அவகைள E(), -(பக ேபாத3
பாைவத

வ!த. க/: பா!திப

பா.கி ேனா.

=ைவவ/ டர#). காAF = ெபாைக க/+ $ப

வாAநா# பைட. ெகா/: வயதக
ேபாவேத ெபா^& ெக
(இ - .) வாசவத!ைதயி

வேவ ென

றா

) %ரவல 6ைர$ப$ ேபாதா

நைடவ!த. க/: உதயண ம

ப&க!திேல உய5ள நாகணவா$ %

வ/:க

.
ன

மன. கசி5

இைச பா:த#

கிடனானெதா = ெபாழினக!ேத மலத ெபாைக ெயா

றைன& க/: அத

கைரயிேல இைள$பாறி வாசவத!ைத -தேயாேரா: இ$ப; அ$ெபா45

வயதக
விைரகி

ெபமா

உதயணைன வண.கி$ ெபமாேன யா

ற திைர -தய நா

இைள$பா)க! என, அ5 ேகFட ம

ெசவ5 நல காாியேம எ
ெச

றா

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

 பைடக

எ

க. (112)

%Fபக நக ெச

ெகா/: வேவ
ன6

) 2ற வயதக6

அ.ஙன

)

. அ5கா)

நீ ஊ&D

விைர5 %Fபக நக ேநா&கிD
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117. ேவடக" உதயணைன வைள$ ேகாட3

;ாிய

டபா# ெச

) டவைர ெசாக& க/:

நாாிைய! ேதாழி 2ட ந
@ாிய னிரA த

ைமயி# )யிக ெவ

னி விழி!5ட னித ேபா>5

;ாிய 6தய1 ெசய! ெதா&ட
(இ - .) ஞாயி#)ம/+ல

)

%ளிஞ ;>தா.

ேம#றிைசயிேல ேமைலமைலயி

கF ெச

)

மைறவதைன& க/: உதயணமர

வாசவத!ைதைய ேநா&கி “ேகாமகேள!

நி

றாக! 5யிவாயாக!” எ

ேறாழி கா1சன மாைலேயா: ந

அIவாேற அவ 5யி<.கா மா@ரனாகிய அIேவத

) பணி$ப

அ#ைற இரA -4வ5

5யிலானா விழி!5 அவகைள$ பா5கா!தி$ப; அ$ெபா45 ஞாயி#) ம/+ல

ணதிைசயி# ேறா
உதயண

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

)

வி+ய# கால!திேலேய ேவட பல ஒ. 2+ வ5

-தேயாைர வைள!5& ெகா/டன எ

க. (113)

118. உதயண;ட& ேவட ேபாெசத3
வதவ ர % மாாி வள

ேம# \வ! தா6

தத6 ேமவிD சாரா! தர!தினா வில&கி$ பி
ெவதிற ேவட வி

6

னா/ ெவ Qைன$ பகழி @ழ

நதிய சிைலவ ைள!5 ந

பிைற ய பி ெனதா

.

(இ - .) வி+யேல வ5 ;>த அIேவடக உதயண
மைழேபால மிகA

ெபாழிய அ5 க/ட உதயண6

ேம அ %கைள

ஆ&க-ைடய த

விைல

வைள!5 அ %கைள ஏவி அIேவட ர % த.க உட பி# படாதப+ வில&கி ேம<
நல ெதா பிைறவா ய பினாேல ெவIவிய ஆ#ற<ைடய அIேவட கைடய
வி#க
எ

நா/க ெவIவிய அ %க

க. (114)

நில!திேல அ#) @4 ப+ எதன

-----------

119. ேவடக" உதயணனி0த ெபாழி<ேல தீயி)த> , வயதக& வர!
ெசவைக யி

றி ேவட தீவன. ெகா!த ம

ன
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உவைக .க &கி

))ெபா ளீவ ென

ன

ஐவைக ய+சி ெகா/ேட யானநா# பைட1 ;ழ
ெமவைக வயத க

றா

@றைம தினிதி

வதா

.

(இ - .) வி -தயவ#ைற இழத ேவடக த.க ெசயல)தியினாேல
உதயண

-தேயாாித அ& காF+ேல தீ& ெகாவ& க/ட உதயணம

அIேவடகைள ேநா&கி “அ
நிர ப யா

பகேள! நீ.கெளலா

ெபா தேவ

க/[!” எ

வய$ப:!தி யி& ெபா45 ஊ ெச
வைகவைகயான இனிய அ+சி<
த

எ

ன

இனிேத வா4 ப+ உ.கF

) 2றி அத Aபாய!தாேல அவகைள

ற ெம ந/பனாகிய வயதக

ெகா/: தம&கான நா ேவ) பைட

அழகிய

ைனD ;>5 வமா) சிற$%டேன இனிதாக அIவிட!தி# வ5 ேசதா
க. உவைக.க&கினியிைல எ

----------

)

ஒ ெபா ேதா

)தலறிக. (115)

120. உதயண& வாசவத$ைத த<ேயாெரா) சயதி நகர -க3
அ
இ
ந

%) ம+சி </ேட ய#ைறநாள.கி தா

%) ம#ைற நாளி ெனழி#களி# றரசேனற

%றD சிவிைக ேயற ந.ைகநா# பைட1 ;ழ$

ப/%) சயதி %&$ பா!திப னினிதி தா
(இ - .) அ

% மிதியாேல வயதக

.

ெகாணத உணவிைன/: அைனவ

அ#ைற நா அ& காF+ேலேய த.கியிதன. ம)நா உதயணமர

களி#றியாைனயி ஏறிவரA

மகளிாி# சிறத வாசவத!ைத நலா அழகிய

ெவளி!ேதா#ற மைமத ெதா சிவிைகயிேலறி வரA
எ

6

நாவைக$ பைடக

சயதி நகர

;>5 வரA

ேத யாைன திைர காலா

உதயண ம

%5 ஆ. இனிேத உைறவானாயின

தலாவ உைச காட 47 .
---------

ஓ அழகிய

எ

ன

ப/பா: மி&க

க. (116)
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இரடாவ - இலாவாண காட
(ஆசிாிய வி!த )

121. Bலாசிாிய Hத<,-த3

உ1ைசநக விFடக

)தயண மார6

த1சமாD சயதியி# றளவி
எ

ெசதன ென

றி$ %தபி

றி+ னிய %5

ெகா1ைப. கிளிெமாழித

மறியேவ

2டைல வி பினா

(இ - .) நமர.கா! இனி நீயி உதயணமர
சயதிைய$ %கடமா& ெகா/: அத
ெசதன

?எ

) வினAதிராயி

நகர!ேத அIAதயண
கிளிேபா<
ெபாி5

----------

திமண

.

உ1ைச நகர!ைத விF: இIவா)

க/ மனதளராம %&கபி

Qம& அறிய& 2)ேவ

ன யா5

ேக/மின!◌் சயதி

%ாி5 ெகா/: ெகா1சி$ ேபகி

ற

ெமாழியிைனைடய அIவாசவத!ைதேயா: 2+ மகி>தைல$

வி பினா

எ

க. (1)

122. உதயண& வாசவத$ைதைய மண -ணத3
இல.கிைழந

மாதைர யினிைமேவவி! த

நல.ெகாள$% ணதன
%ல.களி

மி !தேபாக

அல.கலணி ேவனா ன

ைமயா

நாகந# %ணDசிேபா

ெபா#%ட

6கதன

%மிக& 2ாினா

(இ - .) மல ;+ய ேவ#பைடேயதியவ6
காத மி&கவ6மாகிய உதயணமர

.

வாசவத!ைதயி

விள.காநி

ற அணிகல

பா மாெப.

ேபரழகியாகிய வாசவத!ைதைய& கா/ேபா& இனிைம தகி
ேவவி -ைறைமயாேல ந

ஒ.ேக மி&க காமவி

ப!ைத நாக நாF+ன %ணதி

ெபாA/டாக Qகதன
-----------

123. இ!ம

ைம மிக மணதனன;◌் பி
எ

க. (2)

கைளைடய
ற திமண

ன ஐ %லவி

ப.க

%)மா) ேபாேல %ண5
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ைக மிகா ம.கைர கா/கில
ஐ மி

ன4த

கைணமத ன %மீ& ளி$பA

ைப மி ெபா னலா படா-ைல %ைணெயன
ைம மி. களி #றரச

மார

கட னீ5வா

.

(இ - .) ஐ5மலர %களாேல ெவ#றியி மிகி
கைணக த
மிகாநி

ற அ மல&

ேம# பாE:வா நி#ப அவ#றி# ஆ#றாதவனா அளA கட5

ற காம& கட# எைல காணாதவனா அ&கட

பா பி

பட!தி6

அழமிகி

க/ -4தலாேல

ற அைலைடய வாசவத!ைதயி

-ைலகைளேய அ&காம&கட நீ5
களி#றிைனைடய உதயணமர
எ

ற காமேவ எகி

க. ைம - கைமமா . (3)

ெத$பமாக& ெகா/: மய&கமி&க

தளராத

அ&காம& கடைல இைடயறா5 நீதா நி

றா

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

124. உதயண& கழிெப06காம$ த5தி கடைமைய நீ$த3
இழதத

னில!ைத ெமளிைம நிைன!தில

அழிதிய

பி# %ேய யாிைவைட ந

கழிதற- ெம மற5 க.<

பக விடா

னல

வி4தவ/ மய&க!தி ேவதனினிD ெசகி

றா

(இ - .) இIவா) காம& கட வி4த ேவத
ைக$ப#றினைமயாேல தா
நிைன!தில

இழ5விFட த

.
பைக ம

னாF+ைன

ன

தன5 சி)ைமைய

; அரசனாகிய தன&ாிய அற!ைத ைகவிF: இரA

பக<

இைடயறா5 அIவாசவத!ைதைய$ பிாியாம அIவாிைவயி6ைடய
ேபாி

ப!திேல ெபாி5

கிட$பானாயின
------------

. (4)

அ4தி அ

பாேல த4வி மய&க!தி வி45

125. :கியி& ெசய3

ஒ4.காைல Rகியா -யிாி61 சிறதவ
எழிெப1 ;>Dசி&க ணினியத
ப4தி
எழி

வரவதா#

றிD சிைறவி:!5$ பா.%க> வ!தவ

ம.ைக யிள பி+ ேய#றிேயக& க/டவ

.

59

(இ - .) உதயண
அழ மி

உயிாி61 சிறதவ6 ,

ெசய.ஙனமாகிய கால!ேத அவ

தன5 ;>Dசியி அIAதயண6& கினிைமயாகிய தா

வத5 ைறவி

உ1ைச&

றி உதயணைனD சிைற@: ெச5 ப&க!தா பாராF+$

%க>த#& காரணமாக வ!தவநாFடரசனாகிய அIAதயணமர

வாசவ

த!ைதயாகிய அழகிய ந.ைகைய இளைமைடய பி+யாைன மிைச ஏ#றி& ெகா/:
ேபா ப+ ெசதவ6
------------

126. இ!ம

மி1சிெந1சி ல

%ட

உ1ைசநக& கரச

ஆகிய அத Rகி எ

6

பிாிதைமயாேல அவ

Rகிதா6

மீ/:

Rகி அவ

க!தறி5 அ ம

எ4-

க. (5)

ேகF :ளக! த4.கின

உ1ைசெயைல விF:வ5 Rகி%Fப க1ெச

பிரDேசாதன

எ

மீ/:வர ெவ/ணின

வி1பைட ேமெலழாைம விரட னறிதத

(இ - .) உதயண

அைமDச

றா

பா அ

வ!தவ நாF+# வர நிைன!தா

Rகியி

ெசய5 ெவ

.
% மித ெந1ச!ேதா:
. அDெசIவியி

) ஒ#ற 2ற&ேகF: மன %4.கின

னவ6ைடய மி&க பைடக த

ேப உபாயமாக அத உ1ைச நகர!தி

வ!தவநாF:$ %Fபக நகர!ைத அைடதா
------------

எ

ேம ேபா&

;

எைலைய& கட5 வ5
க. (6)

127. :கி இடபக&பா3 உதயணைன, ப4றி வினாத> அவ& விைட

இடபக#! த

6ைர யினி5ைவ!5 ைர!5$ெபா

-+ைடய ந மரச

-ய#சிய5 ெவ

ெனன

பி+மிைச வைகயி# ெபநில. கழிதபி

அ+யிட விட ெபாறாைம யாைனம/ணி# சாதேத.
(இ - .) ஆ/:$ %Fபக நகர!தித இடபக6&! தா
ெசதனெவலா

உ1ைசயி#

இனிேத அவைன! தனியிட!5 ைவ!5& 2றி அறி்வி!த பி

Rகி இடபகைன ேநா&கி ெபா

-+யணித ந ம

னவ

உதயண

ன,

இ$ெபா45

60

ெசவ5 யாெத
உ1ைசயினி
வதபி

)

“ந/பேன! ந ெபமா

) வினவ அIவிடபக

பி+ேயறி ஊ& வ ெபா45 மி&க நில!ைத& கட5

ன அ$பி+யாைனைய$ ப#றிய நD ேநா அ5 நில!தி அ+ைவ&க$

ெபாறாம அதைன நதலாேல அ$பி+யாைன நில!திேல @>திறத5” எ
எ

க. விட

-----------

- விடேநா. (7)

128. இ!ம
சவரதா

றா

வைளத5

உவைமயி வயதக

தாமவைர ெவ

ற ?வ5ட

ற5

ேபாத5

தவளெவ/ ெகா+மிைட சயதியி# %த5
வி-ைலந# ேகாைதய
(இ - .) பி

6

ெகா/டதைன

வ5 உடேன ெச

% 25ட

%ணத5 .

அ&காF+னி ேவடக 4மிவ5 உதயணைன வைள!5&
ஒ$ப#ற வயதக
ற தைன

காF+னி

உதயண

ன& வித -ைலகைள

மித அவட

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

திமண

த

அவகைள ெவ

ெவ/ெகா+ ெசறித சயதிநகர!ேத உதயண
பி

)

நகரமாகிய %Fபக!தி#
றதைன , பி

ன

-தேயா %ததைன ,

மலமாைலகைள-ைடய வாசவத!ைதபா# காத

%ணத ெசதியிைன

2றின

எ

க. (8)

129. இ!ம

இழத=மி ெய/ணில னினியேபாக! த4த<

ைழதவ 6ைர$பRகி 2ெரயிறி ல.கந&
விைழதேவத

ேறவிைய விரகினா# பிாி!தி+

இழதமி& கரசியைக 2:ெமன ெவ/ணினா

.

(இ - .) பைகவ ைக$ப#றியதனா# றா

இழ5விFட நாFைட

ெநகி>5 2ற அ5ேகFட Rகி 2த த

ப#க திக4 ப+ நைக!5! த

நிைனதிலனா இனிய காமQகDசியிேல அ4தி& கிட!தைல இடபக
ந மரச

ெந1

6

61

இIவா) ெபாி5

வி பிள வாசவத!ைதைய அவனிட!தினி

யாதா6ேமாபாய!தாேல பிாி!5வி+

அவ

இழதி&கி

அவ6&& ைக2+வவதா ; இைலேய ைல எ

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

)

ற அரசிய

) எ/ணினா

எ

க. (9)

130. :கியி& ெசய3

சா.கிய மகெள6 தபசினிைய& க/:ட
ஆ.கவ ளறிய&2றி யானRகி த
நீ.கின5 ேபாலA நி
பா.கரச

(இ - .) பி
த

_ப-

றைமDச 8வ

பட!தினி வைரதன

ன Rகி சா.கிய!தா எ

க!ெதலா

நீ.கிவிFடா# ேபா
உவ.கைள
எ

6யி

6 தவ8தாF+ைய& க/: அவ&!

ெதாிய& 2றியான பி
றத

.

ன Rகி ஒ பட!தி

பிண!5விைன

ஏைனய 8

அIவைமDச ப&க!ேத உதயண

க (இIவரலா) -த?னி

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

131. இ!ம

பட!5வி ெலா

)

க/ த

றைமDச

6யி

உவ!ைத வைரதன

சிறி5 ேவ)ப:கிற5). (10)

றிைன$ பரதேம#க/ ணாகைவ!

திட&கணீ&கி யிF:மி& கிய%ட
-+&கரச# கறிவிெய

ெகா:!5ட

ன -5மக

ேபாயின

இ+&ரன# சீயமா மிைறவைனேய க/டன.
(இ - .) பி

ன Rகி அ$பட!திலைமத அரச

உவ!தி ஒ க/ைண$ பர5

ேமேனா& க/ணாக அைம!5 இட&க/ைண அழி!5$ ப/ேபா:
அ$பட!திைனD சா.கிய!தாயி

பா# ெகா:!5 “அ

ெகா/:ேபா அரச6&& காF:க!” எ
இ+ேபா -ழ.
------------

அாிமாேன) ேபா

னா! நீ இ$பட!ைத&

) ேவ/ட அ!தவ-5மக

ற உதயணைன& க/டன எ

132. சா6கிய$தா
சா6கிய$தா அரசைன க) வினாத3

ெச

)

க. (11)
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ேவத6.க/ ேடவி பி வினய1ெச தி&ெகன$
பாதவ& கிழவி
ேசதநி

ேபா5பி

ப/பினிய ெசா$பி

சிைறவி:!த ெசவRகி நி
வராதெத

6ட

ன %ரவலநீ 2ெற

(இ - .) சா.கிய!தாயி

றா.

வரAக/ட உதயணம

வழிபா: ெச5 இ&ைக ஈ5 இத

ன6

மிைச எ4தக! எ

ப/ேட உறA$ ப/%ைடய அ! தவ8தாF+
வா>!5ைரக

6ைடய சிைறைய @: ெசத ெசவனாகிய Rகி நி

எ

க. ேசத-விளி. ேசத

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

) ேவ/ட அவ

ேனா: ெதாட5 ஈ.

ைனேயா? ேவேத நீ 2றியக!” எ

--க

பா#

ன, “-கைன ஒ!த ேபரழகேன!

நி

எ

வி பி அவF

ப/%ைடய இனிய

பிறA. 2றி அளவளாவிய பி

வாராைம&& காரண

ெபாி5

. பாதவ -ப5!த

ைம. (12)

) ேவ/ட

133. உதயண& ெசய3

அவ6ைர யறிதில னறிதநீ ைர&ெகன!
தவிசிைட யிதவ டா

பட!ைத& காF+ன

தவம -னிவைன! தா

வண.கி& ேகFடன

%வியரச

க/:ட

%ல பிமிக வா+$பி

(இ - .) அ5ேகFட Aதயணமர

ெபாிேயா! யா

அறிதிேல

நீ அறிவ5/டாயி# 2)க! எ

(அ$பட!தி

க/ Rகியி

அDசா.கிய மக தா

ெமA#)$ பி
ெச

6

.
Rகிைய$ ப#றிய ெசதி ஏ5

) ேவ/ட; இ&ைகயி @#றித

ெகாணத பட!ைத ம

ன6&& காF+னளாக!

பிணAவ!ைத& க/டைமயா) மிகA

ஆ#றாதவனா -&கால--ணத -னிவெனாவ

) வண.கி Rகிைய$ ப#றி அறித#& றிேகFடா

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

134. உதயண& விாிசிைக மலமாைல =()த3
-+-த லரசிேனா: -னிவறநி
வ+Aட

அ45 உட

ெப)ைவெய

னவ

க+கமழD சார# க/டமாத வ
5+யிைட விாிசிைகைய! ேதா

)ைணவைன

ைமயி# ேறறிமீ&
மக

ற

மாைல ;F+னா

.

எ

க. (13)

பா#

63

(இ - .) அ -னிவ

“ெபமகேன! நீ இழத ேகா-+ ;:த# -தலாகAள

அராிைமேயா: ெவ)$பி
வ+வ!5ட

ெப)வா எ

ஐறா5 ெதளி5 மீபவ
க/ட சிறத 5றவியி
எ

6

றி நி

5ைணயாகிய Rகிைய -

) 2ற உதயணமர
மண.கம4

அ -னிவ

ைன

ெமாழிைய

அ மைலD சார ஒ = ெபாழிேல

மகளாகிய உ:&ைக ேபா

ற இைடையைடய விாிசிைக

ஒ ேபைத$ பவ!தா ேவ/:ேகாFகிண.கி மலமாைல %ைன5;F+

வி:!தன

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

எ

க. (14)

135. உதயணன& தைழெகாணர, ேபாத3
கலதன னிதபி
நலதிக>ந
கலதிக4
சிலதின

கானக! தைழதர

மாதெச$ப நரபதி

Rகி. காவல

ற

ேபாயின

ேறவிையD

பிாிவி&கD சிைத2ர! ேதா

.

றினா

(இ - .) விாிசிைக& மாைல ;F+ய உதயணமர

மீ/: வ5

வாசவத!ைதேயா: 2+ இலாவாண நகர!தினிதிதன. ஒநா அழ திக>கி

க#%நலமி&க அIவாசவத!ைத ேவ/+& ேகாடலா உதயண ேவத
ந#றளி ெகாணர& கானக!தி#D ெச

திக4கி

ற Rகிதா6 தா

அவF

றனனாக, அDெசIவியறித அணிகல

ஆரா5 5ணிதப+ உதயண

ேகா$ெபேதவியாகிய வாசவத!ைதைய ஒசில நாக அவனிட!தி5
பிாிவி!த# எ/ணமி& இலாவாண நக வ5 ேதா
------------

136. :கியி& ெசய3

ம

னவ

ம

ன

5
த

6ந

னவ

மைனதனி

மைறதி&

எ

க. (15)

மாதைர!

கிவைர! ெதா&ட னி&கெவ

மைன த

றினா

)

மைன& மாநிலD .ைகெச

மைன-45 மைறதவ தீயிFடன.

(இ - .) உதயணம

ன

அர/மைனயிேல த

மாதளித இவைர! த

6ட

ேனவலாேல கரதி&

2+யி&க ெவ

) 2றி அவகைள&

ற

64

ெகா/: உதயண
மாளிைகயினி

)

ேதவியாகிய வாசவத!ைத ைறகி

ற உவளக

ஒ .ைக வழி/டா&கிய பி

அத மாளிைக -4வதி6

(Rகி 2றியப+) அ.& கரதித ஏைனேயா தீ&ெகாவின எ
-----

க. (16)

137. சா6கிய$தா வாசவத$ைதைய :கி இ0ைக அைழ$ வ0த3
நிலதிக> .ைகயி னீதிம

ன

ேறவிைய

இல.சா.கி ய மக ெளழிெபற& ெகா/:வ
தல.கலணி ேவனா னைமDச

மைனேச!தன
.

5ல.கிவ த+பரவிD ெசானி5 ெசானா

(இ - .) உவளகமாளிைகயி# றீ&ெகாவியெபா4ேத நீதி மி&க உதயண ம
மைனவியாகிய வாசவத!ைதைய (Rகி அறிவி!தப+) தவெவா4&க!தா
விள.கி

ற சா.கிய!தா நில!தி?: திக>கி

அைம!5& ெகா/:வ5 எதிபா&கி

ன

ற .ைக வழியி?ேட அழற

ற மாைலயணித ேவ#பைடயிைன ைடய

அைமDசனாகிய Rகி கர5ைறத மைனயி# ேச!தா எ

க. (17)

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

138. :கி வாசவத$ைதைய வர6 ேக(ட3
எ

6ைடந# றாேயநீ ெயன&ெகா வர.ெகா:

ந

னில மடைதநம& காவ5 மிைலேய

நி
எ

னரச னி

னAட

ைனவிF: நீ.1சில நாள

பFடன ளிய%ட

கரதன

(இ - .) வாசவத!ைத வ5 ேசதAட
அ+ேய6ைடய அ

%மி&க அ

அஃதியாெதனி நீ எ

றி

.

Rகி அவ தி-

) நி

தைலவ

நி

னைனD சிலநா பிாி5ைறத
ைன$ பிாி5 தனி!5ைற

சில நாளி அல5, நாமிழத நல நிலமடைத மீ/:

(ஆத
ஆத

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

)எ

) வண.கி

ைனேய! நீ அ+ேய6& ஒ வரதத ேவ/: .

ேவ/:ேகாFகிண.கி ம

ேவ/: . (அஃெத#)&ெகனி

ெச

) ேவ/ட அ$ெபமக

Rகியி

ந ைம அைடயமாFடா

ேவ/:ேகாFகிண.கின.

அ$ெபேதவிேயா: Rகி மைறவானாயின

எ

க. (18)
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139. உதயண& மீ)வ
)வ வ0த3

சவரவ5 தீயிFெடன! த1ெசய னா&கிமி&
கவறிக க/டரச ன

பி#ேறவி& ேகதெம

)வளக! த4.கிவ 5#றக ம1ெசால&
கவ#சிF கதறிேய கல.கிம
(இ - .) உதயணமர
தீDசன.க
உைறகி

காF+னி

நிமி!த.க

வாசவத!ைத&! 5

ன

.

@>தன
) மீ/:

விைர5 வ

வழியிேல

மிக மிக& க/: ேகF: இவ#றா த

ப-/டாெம

)ண5 ெபாி5

ற உவளக ம.ேக வ5ழி ஆ. நி

ன

வதி அவ

பி#ாிய

ற அைமDசக

தீ&ெகாவினைமைய! த பைகவரான ேவட வ5 தீயிF:$ ேபாயின என அவ
ெசய ைவ!5 ஆ. நிக>த பிறவ#ைற

2ற அ5 ேகFட உதயண

கவைல அ4தி வாவிF:& கதறிய45 ெந1 கல.கி நில!தி
சாதன

எ

க. அைமDச சவர வ5 தீயிFெடன வவத1 ெசயனா&கி உ#ற

கம1 ெசால என&ெகா/: 2F+
----------

140. இ!ம

=/டமாப ன
மா/டேதவி த

ேம#

னில

6ட

நீ/டேதா ளைமDச நி

%ர/:மி& ெக45ேபா
மாி!தி:வ னாென
றரச# ப#றிேய

றா

ேவ/+!தா 6டனித ெவதAட காFெட
(இ - .) அணிகல

2றி& ெகாக. (19)

வவி!5

றா

.

ெகா/ட மாைப ைடய உதயணமர

கிட5 %ர/ட45 5யர

மி5 எ45 யா

அத நில!திேல

இனி உயிவாேழ

வாசவத!ைத ேயாெடா.ேக இ!தீயி வி45 இறெதாழிேவ
ேநா&கி விைர5ழி, விழி$%ட

நி

எ

, தீயி மா/ட
) தீைய

ற ெந+ய ைககைளைடய உம/Lவா

-தய அைமDசக உதயணைன விடா5 ப#றி& ெகாளேவ அவகளிடமி5
உம/Lவாைவ ேவ/+, ந/பேன! ெவ5 காித அIவாசவத!ைதயி
உட ைபேய6
-----------

என&& காF:தி! எ

றா

எ

க. (20)

141. உதயண& வாசவத$ைதயி& அணிகல&கட5த3
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காி$பிண!ைத& கா/கில காவலக ெள
எாி$ெபா

னணி காFெடன ெவ:!5-

ெந$பிைட வி4தைம நிைன$ப மாயம
வி$%ைடந# ேறவி& ேவத

றபி

% ைவ!தன
ெறன

மி& கர#)வா

.

(இ - .) அ5ேகFட அைமDசக ெபமாேன! காி$பிண!ைத& காவ ம

க/ணா# கா/ட அற&கழிவா ; எ

) ம)$ப$ பி

ஐய! அ நலா அணிதித தீ$பிழ ப
என&& காF:க! எ

மன1ழ

னணிகல.கைளேய6

)

) ேவ/ட அைமDசக அ. வாசவத!ைத

ைகவிF:$ேபான ெபா
-

ன ெபா

ன உதயண

ன

னணிகல.கைள ஆராெத:!5& ெகாண5 அரச

% ைவ!தன. அவ#ைற& க/ட உதயணமர

நிைன&.கா வாைமேய எ
அIவாசவத!ைதயி

) கதி! த

ெபாF:$ பி

-----------

ன

ேதவி தீயிைடD சி&கி மா/ட5

காதைலைடய நல ேதவியாகிய

மிகA

அ45 %ல பின

எ

க. (21)

142. உதயண& மன ெநா அ5 -ல -த3
ம/விள&க மாகிநீ வர!திெனதி வதைன
ெப/விள&க மாகிநீ ெபற#காிைய ெய

)த

க/விள& காாிைகைய& காத! திர.கவா
%/விள& கில.ேவ# ெபா#%ைடய ம

.

னவ

(இ - .) பைகவ மாபி# %/திற5 காF:

விள&க -ைடய

ேவ#பைடயிைனைடய அழைடய உதயணம
ந.காய!◌் நீ பிரDேசாதன ம

ன

இ$ேபலகி# ஒ விள&காகA

ன

வாசவத!ைதைய நிைன!5

ெசதவ!தினா# ெப#ற வரமாக$ பிறதைனேய!
நீ பிறதைன! அ மFேடா? நீ ெப/ல!தி

ெபவிள&காகA மிதைனேய! அேதா! ெபற#காிய ெப/ண.கலேம! எ
த

க/கைள! த

அ4வா
----------

எ

ேபெரழிலாேல விள&

க. (22)

ெப/டைகயாைள$ ெபாி5

143. இ!ம
மாென6

மயிெல6 மைரமிைச! திெவ6

ேதென6. ெகா+ெய61 சிறதெகா.ைக நீெய6

)

அவாவி

67

வானில மடைதேய மாதவ!தி

ைமேயாநீ @த5 .

நானிட$ ப:வ5 ந
(இ - .) பி

ன

வதைன

மா

ேபாவாேள! எ

தாமைர மலாி @#றி&

திமக ேபாேவேள! எ

என&கினிய ேசயிைழேய! எ

பா

அளிேய

பா

ெசத தவ!தி

பா

நின&! தேமா? எ

----------

பா

.

பா

ேபா<

. சிறத

. வா6லக!5! ெதவ மடைத

பயனாக என& மைனவியாக வதைன.

இIவா) இட$ப:வ5 நின& அறமாேமா? எ

மா/ட5A

. ேத

. =.ெகா+ ேபாவாேள! எ

ெகா.ைகைடய ெதாிைவேய ந!◌ீ எ

ேபாவாேள! யா

. மயி ேபாவாேள! எ

பா

)

அ4வா

எ

ைனவிF: நீ

க. (23)

144. இ!ம

ந.ைகந). ெகா.ைகேய நலைம& ழெய
ெகா.லA ேகாைதெபா
சி.கார -ன5ைர
ெபா.கார

ைழயில. ந

ெசவி சீதள மதி

-கெமன$ %ல பினா

%ரவல

-க
.

(இ - .) ந.ைகேய! நறிய ெகா.ைகைடயாேள! அழகிய காிய ைம ேபா
2தைலைடேயாய!◌் எம& மண.கம4

விள.

அழகிய நி

-க-

நின5 அழகிய -கதா
எ

ெமாழி

மலமாைல ேபாவாேள! ெபா#ைழ

காமDைவ$ பிழ %களலேவா? ெச@!

ளிநிலA ெபா.த ஆத தி.க ம/+லம

) ப#பல 2றி உதயணேவத

-----------

அ4வா

க. (24)

எ

145. இ!ம

@ைணந# கிழ!திநீ வி!தக Aவிநீ
நாணி

பாைவ தா6நீ நலதிக> மணிநீ

காணெவ

ற

-

ற

பதா& காாிைகேய வ5நீ

ேதாணி-க. காFெடனD ெசாேய %ல %வா

.

ேறா?

68

(இ - .) பி
நா/ எ

6

6

நீ யா>வி!ைத& ைறவிடமானவள!;◌் நீ கைலவமானவ!; நீ

ப/பாய

நீேய! காாிைகேய நீ அளிேய
உய& ெகாக! எ

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

ற பாைவ ேபாவா, அழ திக>கி
-

ன! ேதா

) ெசா அ4தா

றி நி

க. (25)

எ

ற மாணி&க-

6ைடய -க!ைத& காF+

146. அைம*ச ேத47த3
5

பமிக A ெபகD ெசா#காிய ேதவி&கா

ந

%) மைமDசெசால நரபதி. ேகFடன

அ
இ

%மி& கர#)வைத யகவ5 ெபாெளன

%)

மைனவிகாத ய%ட னக

(இ - .) வாசவத!ைதயி

றன

பிாிவினாேல 5

.

ப

ெபதலாேல இIவா)

%க>த#காிய அ!ேதவிைய நிைன5 காதமி& இ.ஙன
ெமணAைடயா& கழக
அைமDசக பலA

). ஆதலா அழாேத! எ

அ4வ5 நி

)ந

ேபா<

ைமைடய

2றி! ெதளிவி!தலாேல அவ 2றியவா) உதயண ம

ேதறி ஒவா) அ4ைக தவி5 இ

%)த#& காரணமான அ!ேதவியி

நீ.காத காத# ப/%ைடயனா யிதன

எ

-----

க. (26)

ன6

பா

கவி!த

147. :கி உ0மFவாவி4 ைர$த3
அ/ண ற

தி்/ணி தி

னிைல யறித Rகி
னிய ெசைக ெய

/L வாவிைன ம

)

ன ன/ைடயி

எ/L. காாிய மீ/:D ெசெக
(இ - .) உதயணமர

றா

.

அைமDசகளா ெவளிநிைல ெயதிய5 ெதாித Rகி,

உம/Lவாவிைன& க/: இனி நீ திFப-ற நிக>!தேவ/+ய ெசய இஃதா
எ

) 2றி இனி நீ உதயண

பா# ெச

இD ெசIவியி# ெசய& கடைவ எ
------------

)யா

ஈ/: ஆரா5 5ணித ெசயைல

) பணி!தா

எ

க. (27)
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148. அைம*சக" ஆரா ணிதப@ வயதக& உதயண; 87த3
த

னிைல& கைமத த!5வ ஞான!தா

ம

ன# )தி மறி!தினி& 2)

5

ன1 ;>Dசி! ேதாழ

ெபா

வயதக

ன+, வண.கி$ %ரவல

ேகFப.

(இ - .) அைமDசக த - ஆரா5 5ணிதப+ ெசய

க/ ஈ:பF:

நலைமDசனாகிய தன5 ெபதைகைம& ேக#ற ெமணDசிைடயவ6
பைகவ அறித#காிய ;>Dசி! திற6ைடயா6
வயதக

உதயண

உதயண6& உ)தி பய& காாிய!ைத அ ம

மா#றாேல ெசIவியறி5 ெபா

ன+ வண.கி& 2)வா

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

149. இ!ம
ெவ#றிேவ

மகதவ

ேவத

ேதாழ6மாகிய

எ

ன

இனி5 ேகF

க. (28)

ேறச!தி

இ#றவ& காF: மியபின ?<ைர
க#)வ லவன# காFசி யறிAட

த!5வ -னிள னாமினிD சாேவா .
(இ - .) ெபமாேன! ெவ#றி த

ேவேலதிய மகத ம

"கைள ஐயதிாிபற& க#) வ<ந னாயவ6
நெலா4&க எ

6 - மணி

5றவி ெயாவ6ள
காF:

. அவ

வி!ைதயி< மி&கவ

அவைன& கா/பா எ
-------------

ந

ஞான

ைகவச$ ெப#றவ6

இறத மாதைர மீ/:

றன

ன

ஆகிய த!5வேத

உயிட

எ

க. (26)

150. உதயணமர& நா4பைட =ழ மகதநா) ெச3>த3
ேகF: வயதக

அ!திைச ேபாேவா ெம

ந#காFசி

வரவைழ!5&

ஆதலா யா இனி அ மகதநா: ெச

அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த

வ!தவ மர

நாF+ேல ெம

ற

ைன ேநா&கி

ேற யகமகி> தினிய 2றி

ெவ#றிநா# பைட1 ;ழ ெவ/ைட கவாி ேமவ

)

70

ஒ!5டனிைச5 ெச
(இ - .) வயதக

றா

உதயண மர

மகத!தி இறதாைர மீF:! த

2றிய ெமாழி ேகF: உதயணமர
ேநா&கி அ.ஙனமாயி
எ

)ட

மன

த

ைனD ;>5வரA

அைமDசட

ெபாி5

5றவி ெயாவ6ள

எ

மகி>5 அIவயதகைன

ஒ தைலயாக அநாF+# யா

பF: அIவைமDச6& -கம

பைடக

றாேன.

ேபாக& கடேவம!◌்

பல 2றி ெவ#றிைடய நாேவ)

ெவ/ைட நிழ#றA

2+ மகதநா: ேநா&கிD ெச

றா

எ

கவாி யிரFடA

க. (30)

இலாவாண காட 4றி47.
4றி47.
-------------

I&றாவ - மகத காட
151. உதயண மர& மீ) வாசவத$ைதைய நிைன வ0த3
சயதியி ெனைல விF:D சாலA மகத நாF:&
கிைய5ந
நயதன

ெக45 ெச

ேறவி காத ன

ேற யிரவியி 6தய -#றா

மன! த4.கி$ பி

விய5ந லைமDச ேத#ற ெவ.க:. கான
(இ - .) உதயணமர
ெசல# மிகA -ட

பி

6

அவ

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

ெச!தந# ேறவி த
ற!திைச அ!தி
வ!தவ

.

பF: ந

 விைரெத45 ெச

) மகதநா:

) ஞாயி#) ம/+ல

. ேபா ெபா45 த

ேதவியாகிய

பா# ெப.காத ெகா/ட மன -ைடைமயாேல வதி$

காத# ெபைம க/: நலைமDசக விய5 ேத#ற ெவIவிய

காF+?ேட ெச

152. இ!ம

%&கா

சயதி நகர!தின5 எைலைய விFடக

ேதா#ற1 ெசதைல& காண$ ெப#றா
வாசவத!ைதயி

6

றன

எ

க. (1)

ைன! தி$பA மீFக லாெம

னி நல வவழி$ பF:D ெசல

பிைண ேமக வா/மயி லாட& க/:

க<>5 ைர& மனனைம மைனைய ேயாேத.

)

71

(இ - .) உதயணம

ன

இற5பFட த

ேதவிைய மீளA

ெபறலாெம

அவாவினாேல அ மகத நா+& திைசைய ேநா&கி நல நைடவழியிேல
ெச<.கா எதிேர யாைன

மா6

6

ெசலA , மயி#ேசவ ஆடA. க/: த

ென1சமத அ!ேதவிைய நிைன5 ெபாி5

இர.கி வதினா

---------

எ

க. (2)

153. உதயண& மகதநாெடத3

ேகாF:$= நிைறதி ல.. ெகா+வைக$ =A. ேகால.
காF:ந ேதவி ெய
காF+ன



) காவிைச நடவா ம

ற ேமறி& கானக. கழி5 ேபா5

ேசF+ள1 சி.க ம

னா

(இ - .) ேம< ெச<
நிைற5 திக4கி
உ)$%&களி

ன

திநிைற மகத1 ேசதா

வழியிேல காண$ப:கி

.

ற ேகாF:$ =&கைள

ற ெகா+$ =வைககைள. க/: இைவ ந -ைடய ேதவியி

அழைகைடயவனவா அவ!ைத& காF:கி

%ல பியவனா& கா#ெறன& க:கி நட5 அ&காF+
ஏறி

இழி5

அாிமாேன)ேபா

அ&காF+ைன& கட5 ெச

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

ற அIவ!தவ

றன எ

)

க/ ணைமத மைலகளிேல

) ெபைம ெபாதிய இைளய

ெசவமி&க மகதநாF+ைன எதினா

எ

க. (3)

154. உதயண& த<ேயா இராசகிாிய
இராசகிாிய நகர$, -றேசாியி4 ற6த3
மவிய திவி னான
தசக ென

6ம

ன

மகதவ& கிைறவ னாம
றாைனேவ# றைலவ

இதினி 5ைற மி&க விராசந# கிாிய த
ெபாதிDெச

மார

னி#

னக$% ற!தி# ெபாAட னிதா ன

ேற.

(இ - .) ெபாதிய ெப1 ெசவ-ைடயவ6 , அத மகதநாF: ம&கF
அரச6

தசக

எ

ெவ#றிேவ ஏ5கி

ஆகிய ம

ன

6

ெபயைர ைடயவ6 , நா#பைடகைளைடயவ6 ,

ற @ர தைலவ6 , காமேவ ேபா<

அர கF+ ஏறி இனி 5ைறகி

ேபரழைடயவ6

ற தைல நகரமாகிய இராசகிாிய

72

எ

6

தமட

மாநகர!தி# ெச

------

) அநகர!தி

ெபாA#)ைறதன

க. (4)

எ

%ற1ேசாியி அIAதயண

த

155. வயதக& காகட னிவ;* =#*சி 87த3

காமந# ேகாFட1 ;ழ& கனமதி ல. வாயி#
ேசாமந# றாப தக ;>தம பளி த
நாமந வயத க

6 ந

னி

கறி காக 5/ட

மாமைற யாள# க/: வ1சக1 ெச$பி னாேன.
(இ - .) அIவிராசகிாிய!தி
ெபா

மதி திக>கி

%றநகாி

ற வாயி

4மிைறகி

ற பளியி

ெதாிவி!தன

எ

க/ ணைமத காம

ேகாயிைலD ;>5

ம.ேக அைமதிைடய 5றேவா

க/ வயதக/ அற-ணத ‘காக5/டக

’எ

6

ெபாிய ேவத.கைளணத -னிவெனாவைன& க/: த -ைடய ;>Dசியிைன!

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

க. ேசாம

- அைமதி. (5)

156. காகடக& உதயணைன க) 87த3
திநிைற ம

ன

ற

ைனD சீமைற யாள

இமதி ெயைல நீ.கி யி$பதி யி$ப ெவ
தவனீ யிழத ேதவி தரணி. 2டெவ

மைற-னிவ

இ&கேவ/:

நாF+ைன

அறிவி!தப+ேய சிறத அ&காக5/டக

ெசவமி&க உதயண ம

-+5ைண

எ

எ

எ

) , அ.ஙன

இ$ப, யா
அவ

அ.கி& ெபா45 ஒ நா மகதம

ன

பா#றி

நீ இறத மைனவிைய

வி!ைதயா நின& மீF:! தேவ
னவ6

6

னைன& க/: அரேச! நீ இர/: தி.க

இறதாF இர.த நீ.கி இநகர!ேத ேநா

அறிவி!தைமயாேல அ ம
----------------

ன

)

ற.ைக தா6 .

மவிய. கி& ேமாநா/ மகதவ
(இ - .) வயதக

க/ேட

எ

)

2#ைற$ ெபாதி
த.ைக, எ

க. (6)

73

157. பமாபதி உதயண; கா(சிெயத3

பவமி& கில.. ேகாைத$ ப5ைமேத ேரறி வ5
ெபாவிகா மைனேய காண$ %ரவல
மA வா சவத! ைததா

வதன ெள

க/: க5

திநக மா5. க/: திைக!5ள. கவ

) ைர$ப!
) நி

(இ - .) ெப5 ைப$ பவ மி& விள.கி
எ

றா.

ற மல மாைலயணித ப5மாபதி

பா ேதாிேலறி வ5 காமேகாFட!5 ஒ$ப#ற காமேவைள& க/: வண.க

அ$ெபா45 ஆ.கித உதயண ம
மAகி

ன6 அவைள& க/: வி பி! தா

ற வாசவ!ைதேய உயிட

மீ/:வதன எ

)த

தன&! தாேன 2றாநி#ப! திமகைள ஒ!த அ$ப5மாபதி
க/: மன திைக!5& கா-#) வதி நி

க (7)

றா எ

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

மன!தி6

அIAதயணைன&

158. உதயண; பமாபதி கள!மண6 8)த3
யா$பியா யினியா ெள
நா$%க> ம

6 மவைட! ேதாழி ெச

ன# க/: நல பிற Aைர!5& 2Fட&

கா$%ைட$ ப5ைம ேயா:. காவல

கல5 ெபா

சீ$பிட& க/சி வ&1 சீம.ைக நல-/ டாேன.
(இ - .) ப5மாபதி உதயண

பா# காத

%க>த#& காரணமான உதயணம
அIவிவைர

னி

மி&& கல.த< அவைடய உசா

அ!5ைண ஆயி! ேதாழியாகிய யா$பியாயினி எ

த

)

பவ ெசநா$%லவ

னைன& க/: நல

வினவி$ பிறA. 2றி,

களA$ %ணDசியாக& காம ேகாFட!தி# 2F+ய காரண!தாேல

ைன& கா$பா#)

ததி வாத அ$ப5மாபதிேயா: உதயணம

ன

2+!

தைலமயிைர வாத# அழகிய சீ$பிைன& 2தேல இ:மளவிேல க/க
சிவ!த#& காரணமான ெம
அ$ப5மாபதியி
-------

ைம!த

இளநல Qகதன

ைமைடய வ
எ

க. (8)

159. உதயண& ேதாழ 87த> அவ0ட&பா)

எழிெப) காம& ேகாFட! திய#ைகயி# %ண5 வ5
வழிெப) மைமDச ேரா: வ!தவ னினிய 2)

%க> மி&கவமாகிய
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ெமாழியமி தந லாைள ேமாக!தி# பிாிேய ென
ெதா4தவ ெப)க ேபாக ேதா
(இ - .) உதயணமர

றனீ ெய

ன!

) ெசா

னா.

அழகிய காமேவ ேகாயி

கF ப5மாபதிைய& க/:

யாேழா மணவியபினாேல ேதாழியி# 2Fட.2+ மீ/: இ&ைக& வ5
அ. உைறகி

அ

றத

பாீா!◌் அமி>த

ெபாி5

கா-)கி

அIவைமDச தா-

அைமDசாிட

ேபா

:-

ற ெமாழியிைனைடய அ$ப5மாபதி நலாைள யா

றைமயா அவைள$ பிாியலா#ேற
உதயணம

த&கேத கதிைன! அவளி

எ

இனிய இ மணDெசதிைய& 2)வா
எ

)2ற அ5 ேகFட

னைன& ைக2$பி! ெதா45 %க>மி&ேகாய!◌்

ப!ைத நீ நீXழி ெபற& கடைவ எ

க. (9)

) உட பFேடாதின

---------------160. உதயண& பமாபதிட& க&னிமாட -த3

மாFசிந# சிவிைக ேயறி மடைதத
தா>Dசியி
காF+ன

ேனா: %&!

மாளி ைக&F ட&கவ/ மன. ளி$ப&

@ைண த

ைன& காவல

கரதி $ப

ஓF+ய சின!த னாய Aம/L விதைனD ெச$% .
(இ - .) உதயணம
அறியாவ/ண
கரவி#ெச

ன

ேதாழ ட

பா: ெப#ற பி

க

%5 தா>வ#ற அ மாளிைக& தன&!

மா/%ைடய அழகிய சிவிைகயி

) அவ த

னிமாட

ன ஒ ;>Dசியாேல பிற

க/ ப5மாபதிட

ஏறி&

ததவளாகிய அ&ேகாமகேளா: மன.ளிர& 2+யி5 அவF யா>நல
உண!தி அ.ேகேய கர5ைறயாநி#ப, சினமிலாத சீாிய உள
உம/Lவா இ ெமாழிைய! த

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

ேதாழ&& 2)வா

161. உ0மFவா வயதக&
வயதக& த<ேயா 87த3
ஆகிய தறி5 ெச மைட மன!த னான
Rகிய. 1ைச த

ைன #ற1 சிைறவி :&க$

ேபாகந# ேறவி ேயா: ேபாத5 ேபால நாேபாவ ம

ன

மாைத$ %5மண

%ண வி!ேத.

எ

பைட!த

க. (10)

75

(இ - .) உ#ற5 ெகா/: ேமவ5) ெபாைள அறி5 ஆவன ெச

அறிவா#ற<ைடய அைடய மன!ைதைடய நலைமDசனாகிய Rகி ந
ம

ன

சிைற$பF+த ெபா45 உ1ைச மாநகர!ைதயைட5 அ. அவைனD

சிைற @: ெச5ழி அ ம

னவ

அநகர!5 ம

ன

மக

இ

வமாகிய வாசவத!ைதேயா: ந நாF+# வத5 ேபாலேவ நாேகாமகைள ந
எ

றா

எ

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

ம

ன6&! திமண

க. (11)

பமி&க

இநாF:&

%ணவி!5 நாF+#D ெசேவா ;

162. உ0மFவாவி& ெசய3

உம/L வாவ 6$ப A#ற- ") ேபக
மவிய விDைச த

னா

மவின மைற5 ெச

ம

னவ

றா ம

ேகாயி ற

னவ

6

றாைத ைவ!த

ெபநிதி கா/கி லாம# ேப&ந! ேத: கி

றா

.

(இ - .) இIவா) 2றிய உம/Lவா ஏAதலாேல அவ

;>Dசி&$ ெபாதிய

-") மறவக தா க#ற விDைசயாேல மா)ேவட!தி மைற5 அ
மகதம

தசக

ன
த

அர/மைன&F %5 வதிதன. இனி அ மகத ம

னனாகிய

தைத அர/மைன& கர5 ைவ!5$ ேபான ெபாளி&

மிடமறியாம அதைன& க/ெட:$பவைர& கா/ட# ஆராதிதா

எ

(12)

க.

--------163. உதயணமர& மகதம&னைன க) ேகைம ேகாட3
யானறி 5ைர$ப ென
மாநிதி காF+ ந

ேற யரசைன& க/: மி&க

ைம மகதவ ேனா:. 2+

ஊனமி விDைச த
பானல. கிளவி த

னா <ம/L பிாித 

னா# பாிAட னி& நாளி.

(இ - .) அ.ஙனமி$%ழி உதயணமர
அர/மைன&D ெச
ெபாைள யா

றி$

) தசக ம

ப5மாபதிைய$ பிாி5 ஒநா

னைன& க/: நி

தைத ைவ!5$ ேபான

#றம#ற வி!ைத /ைமயாேல அறி5 2)ேவ

அவ6ட பா: ெப#) கா/ட#காிய அ$ ெபாைள

எ

) 2றி

அவ6&& காF+ ந

ைம

76

மி&க அIவரசேனா: ேக/ைம ெகா/டவனா உம/Lவாவிைன$ பிாியாம
பாேபா<
யி&கி

ந

ைமைடய ெமாழிகைளைடய ப5மாபதியி
க. (13)

ற கால!தி எ

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

பிாிவினா வதி

164. ச6க ம&னக" மகதநா(@& ேம4 பைடெய)$ வ0த3
அடவியா மரச

மி&க வேயா!திய& கிைறவ

பைட) சா ெய
-+விாி சிைகய
உட

பா

றாைன$

பல-) ச!தி ெய

மல

பா

-கFெடD ெசவிய ென

வ ெம4வ 2+ ெயாளிமக த!5 வதா.

(இ - .) அடவி ம

ன

; மி&க அேயா!தி வா4

பைடகைளைடய சாயரச
விாிசிைக ம

இத ஏ4 ம
வதன எ

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

ன

, மல

பா

மாத&கரச

, ஆ#ற மி&க ச!தியரச

, -கF+ வா4

, -+&கல

எDெசவிய

னக ஒ.2+ விள.கி

க. (14)

, மி&க

எ

6ம

அணித
ன

ஆகிய

ற அத மகத நாF+ேல ேபாாிட

165. அ ம&ன நாடழி$த3

தசக# கினிதி னா.க டதிைற யி:வ திெல

ெறாிெயன ெவ/: வேத யினியநா டழி&க <#றா
தசக ராச

ேகF:! தளரவ$ %ற!த க#ற

உம/L வாம ன!தி <பாய!தி <ைட$ப ென
(இ - .) அ ம

னெர4வ

ப/: தசகம

திைற$ெபாைள இனி அள$பதிைல எ

றா

.

ன6&! தாமளத

) 5ணித வரா! தீெயனD சின5

வ5 வா>ேவா&கினிய அ மகத நாF+ைன அழி&க! ெதாட.கின. இவத

ெசயைல ஒ#றரா<ண5 தசகம

அ$பைகவகைள அநாF+னி

ன

மனதளர, அஃதறித உம/Lவா

) 5ர!த#& கதி! த

பாய!தா அவகைள உைடேதாடD ெசேவ
-------------

எ

மன!திலாரா5 ஒ

) எ/ணினா

எ

க. (15)
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166. உ0மFவாவி& =#விைன

களந <வி ேனா:. க+யக! 5ேள #ற
வளைல மதியி# 2F+ வாணிக Aவி ேனா:
ெதளிய மணிெதாி5 சிலமணி மாற$ ேபா5

பளி$பா சைற% 5 பலமணி வி#றி தா.
(இ - .) கள ேவட %ைன5 காவ<ைடய க
உதயணம

னைன

னி மாட!தித வளலாகிய

ஒ ;>Dசியினாேல த ெமா: 2F+& ெகா/:

உம/Lவா -தேயா மணிவணிகராக ேவடதா.கி ஆராெத:!த

மணிகைள& ெகா/: அவ#) சில மணிகைள வி#ற# அ$பைகயரச பாசைறயி#
%5 அ.$ பேவ) மணிகைள
-------------

விைலெசா வி#பாராயின எ

க. (16)

167. க<வி0$த
ம

ன

5

6 நா#பைட @:ேதா

இ
உ

@ர மகத#& ேகளா!த

6 ைரக ளியபி

வரவர!

றிரவிைட

னி னகர 5ைரக பலவித .

(இ - .) பக#ெபா4திேல மணிவணிகரா மணிவிைல2றி @#றித
உம/Lவா -தேயா இரAவ5றAற @ர-ைடய மகத ம

ன6&! தா

ேக/ைமைடேயா ேபால இனிய ெமாழிக பலவ#ைற அ$பைகவைடய நா
வைக$ பைட

பாசைற& வ5 ேசேதா)

அ மறவ ஐ)

ப+ பேவ)

கரA ெமாழிகைள நிைன5 அவ ஐ) ப+ பேவ) வைகயி# ேபசலாயின
எ

க. (17)

------

168. பைகயரச ஐ47 ஓ)த> மீ)6 8)த>
8)த>
உைர ணதவ ள. கல.கி$பி
-ாி1 ேசைன -ய

றவ ேராட#

ெறளி ன2+D ேசரவ த!தின
மவி ையய

மன!திைட நீ.கினா.
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(இ - .) உம/Lவா -தேயா ேபகி
வணிகரல, பைகம

தா

உயித$ப -ய

ன

மறவேர எ

ற கர$% %ைரகைள அறி5 இவ

ற1சி மன.கல.கி அ$பைக$பைட மறவ

) ஓ:தலாேல அ$பைக ம

வ5 அவ பைகவேர ெய

)ணதவரா ஐய

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

னக ம)நா ஓாிட!ேத 2+

நீ.கின எ

க. (18)

169. இ!ம

இரA பாசைற யிதவ ேபான5
மவி& 2+ேய வ5ட

விFட5

விரவி ெயா#றக ேவத& ைர!த
அரச

ேகF:மி& காெசய ெல

(இ - .) இ்னி ெசதிைய

னாளிரவி

.

றன

க/ பாசைறயித பைக ம

ன பைடட

மீ/: ஒ. 2+ வ5 ம#ேறாாிட!ேத த.கிய ெசதிைய

ஓ+ய

அ$பைக$ பைடகளிேல மா)ேவட!தி# கல5 ஒ#றிவத ஒ#றக தசக

ம

ன6&& 2ற, அ5 ேகFட அ ம

ஒF+ய ெசய யா ெசய எ

னவ

மகி>Dசி மி்5 அIவா) அவைர

) அIெவா#றைர வினவின

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

எ

க. (19)

170. ஒ4ற அ6ஙன ெசத உதயண ம&ன& என> உ0மFவா
த0சகைன க) 8ற>
வார ணி&கழ வ!தவ

ற

ெசய

ஓரணி மாப 6ம/L வாAமி&
ேகரணி யரச &கிய 2ற<
தாரணி ம

ன

ற

6/ மகி>தா

.

(இ - .) அIெவா#றக அDெசய வாகழ கF+ய அ+கைளைடய
வ!தவம

னனாகிய உதயண

உம/LவாA

---

எ

) 2ற$, பி

ன அணிகலனணித

அழகிய அணிகலனணித தசகைன& க/: மிகA

நிக>Dசியிைன அறிவி&கA
மகி>தன

ெசயேல எ

ெவ#றிமாைலையைடய அIேவத

க. ஓ: அைசDெசா. எ

த

ஆ.#ற

6 மிகA

) 2ற என வவி!ேதா5க. (20)
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171. த0சக& உதயணைன எதிெச&7 ேகைம ேகாட3

ஆரா Aவைக ளாகி யரச6
ேபரா மினியயா>$ ெபமக

ற

ைனேய

ேநரா மா#றைர நீ&வ ென

றா

.

ேசரா ெவதிேபாD சிற5 %ன

(இ - .) Qகதாராத ெபமகி>Dசி -4கிய அ!த சகம

ன6

இனிய யாழறி%லவனாகிய உதயண ம

னைன அ$ெபா4ேத எதிெச

திைற$ெபா ெகாடாத நி

னகைள யாேன ெச

மகி>சிற5 த4வி& ெகா/டன

எ

) 2றின

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

எ

க. (21)

. இனி உதயண

பைகம

றா6

%க4ைடய

) வரேவ#)

மகி>5 நின&!

) 5ர!தி வி:ேவ

172. ேவ7 - உதயண& பைடட& ெச&7 பைகவைர ெவ3>த3
உல ெபாத ேதாைட தயண மர6
நல ெபாத நா#பைட ந

டேன ;ழ$ேபா$

%ல ெபாத ேபா$பைடF ெபா5தவ! ெதாைல!5ட
நல ெபற! திைறட னரபதி மீ/டன

.

(இ - .) திரகைல ெயா!த ேதாகைளைடய அIA தயணமர
ேசத ேத-தய நா
ெச

 பைடக

த

ந

ைம

ைனD ;>5 வமா) ேபாேம#

) அநாF+னி வ5 அழிA ெசத அ$பைக$ பைடF %5 ெபாி5

அழி!5 அ$ பைகம

ன ேதாவி# ற1சி! திைற$ெபா அளி!5

வண.தலாேல அநாF+# ந
------------

ைம/டா ப+ மீ/டன

எ

க. (22)

173. த0சக& உதயண;, பமாபதிைய மணெச ெகா)$த3
வவவிைச ய!5ட

வ!தவ# கிைறவைன!

தசகென திெகா/: த

மைன %5பி

மவந# ப5ைமயா ம.ைகத.ைக த

ைனேய

திநிைறந ேவவியா# ெசவ#ேக யளி!தன

.
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(இ - .) தன&கியபாக வவனவாகிய ெவ#றிகடேன வகி
ம

னனாகிய உதயணமரைன மகத ம

வரேவ#) மகி>Dசிட

னனாகிய தசக

தன5 அர/மைன %5, பி

மAத#கினிய ப5மாபதி எ

6

த

எதிெகா/:

ன அ ம

--------

க. (23)

எ

ன

த.ைகயாகிய ந.ைகையD ெசவ மி&க நல

திமண ேவவிவாயிலா அDெசவD சிற$%ைடய உதயணம
வழ.கின

ற வ!தவ

ன6&

174. உதயண& த0சக& உதவிட& த& பைகேம4 ேசற3 இத3 ஐ
ெச(க" ஒ0 ெதாட

%5மண& ேகாலமிவ %ைனதனாிய#றி$பி
பதிைடைய யாயிர பமத& களி#)ட
5திமி %ரவிக ெதா&கவிர/ டாயிர

அதிமணி யா#)ேத ராயிர! தி"ேற.
(இ - .) உதயண6
மண&ேகால
ம

ன

த

ப5மாபதிமாகிய இ மணம&களிவ& %திய

%ைனவி!5 மணேவவியி திமண

னர/மைன& க/ணவாகிய ஐயாயிர

மி&கனவா& 2+ய இர/டாயிர
ஒ&கி

-----------

திைரகைள

ற ஆயிர!தி") ேதகைள

%ணவி!த பி

ன அ மகத

%திய மத&களி)கடேன %க>
அதிகி

வழ.கி$ பி

6

எ

ற மணிக
க. (24)

175.

அ)பதிென/ ணாயிர மானபைட @ர
ந)மலந# ேகாைதய நா
ெப)கெவ

றைம!5ட

கி"# றிப5

ேபவட காாி

உ)வ+ேவ# ச!தி -யதம த!த6 .
(இ - .) அ)ப!ெத/ணாயிர

காலா/மறவைர , நறிய மலமாைலயணித

எ/W#) எ/ப5 மகளிகைள இவ#ைறெயலா
ெப)வானாக எ
தைலவைன

) அைம!5ைவ!5$ பி

ன

வடகாாி எ

ெபாதிய 2ாிய ேவேலதிய ச!திெய

மற$ப/%ைடய தமத!தைன

எ

க. (25)

உதயணமர
6

பவைன

பைட!

உயாிய

81

-----------176.

ச!தியகா ய

6ட

சாலA மைமDசைர

ெவ#றிநா#ப ைட!5ைண ேவதவ

பி# ெசெகன

-#றிைழந அாிைவ& -கமலரD சீதன
ப#றி

பி னாலளி!5$ பா.ட

(இ - .) ச!தியகாய
நீவிெரலா
ம

ன

எ

வி:!தன

பவைன

.

அைழ!5 அIவைமDசைர ேநா&கி

ெவ#றிையைடய நாேவ)பைடகட

பி# ெச@ராக! எ

) கFடைளயிF:$ பி

அணித த.ைகயாகிய ப5மாபதி

5ைணயாக உதயண

ன நிைறத அணிகல

-கமல5 மகி4 ப+ சீதன வழ.

-ைறைம ப#றி நிர ப வழ.கி -ைற$ப+ விைடெகா:!5 விFடன
-----------177.

ெவ<ம/ணைல

மிக ேவதன

ெசாந/பி னா<ைர!5! ேதா

எ

க. (26)

னய1சில

றைல மிக$%D

ெசெகனா வி:!தரD ெசவன.$ ேபாதன
எைலத

னா ெட5ழி யினியத பிய வதன.

(இ - .) ெச<
அ மகத ேவத

ேபாெதா) ெவ<மிய%ைடய உதயண ேவதைன ேநா&கி

மிகA

அ$%கழாளைன மிகA
நாF+#D ெசக! எ

நா: ேநா&கிD ெச

அழகிய நயெமாழிக சில 2றி& ேக/ைமயாேல

ெபாத! த4வி& ெகா/: பி

) விைட S5 வி:$பD ெசவமி&க உதயண ந பி

)த

நாF+

த பியராகிய பி.கலகடக

இைட&ைற. (27)

ன நீ இனி நி

எைலைய அைட5ழி, இனிைம மி&க

அ. வ5தைமயெனா: 2+ன எ

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

178. பி6கல கடக பைடெகா) வ0த3

த

க. %-%.

82

பி.கல கடகெரன$ U:ைட& மர
த.ப

னி ராயிர

தாைனவல @ர

அ.வதI வ/ணைல ய+வண.கி& 2+ன

ெபா.%ற. ெகௗசா பியி# ேபா&கள!தி விFடன.
(இ - .) பி.கல6

கடக6

அIAதயண மர

திவ+களிேல @>5 வண.கி அவ6ட

இைளஞ
அ. நி

த பாத ப

)

ெச

எ

) 2ற$ப:கி

னீராயிர

) அைனவ

பைட மறவ

ெசவ

%ற!ேத பைட@+ய#றி! த.கின எ
----------

ற அத$ ெபைமமி&க

அIெவைலயிேல வ5

ெபா.கி

க. (28)

ேசதன; பி

ற ேகாச பி நகர!தி

ன

179. உதயணமர& வ0டகார; 87த3
வடகா ரைனயைழ!5 வ!தவ னிய %மி$
பமிதந# ேசைனள பா1சால ராயனிட
தி-+ யரசைர! திற!தினா லக#ெறன$
ெபாளினவ

ேபாதபி

% ேபாவிைன ெதாட.கின.

(இ - .) அத$ பாசைற யி$பி

க/ மகத$ பைட! தைலவ ஒவ6 ,

அைமDச6மாகிய வடகாரைன உதயண
ெச

) ெச&ைடய நல பைடகைளைடய ந

பா1சால ராயனிட
ம

அைழ!5 அவனிட

ெச

பைகவனாகிய ஆணி எ

) அவ6&! 5ைணயாக வ5ள ஏைனய

னகைள இத Aபாய!தாேல 5ைணயாகாவ/ண

பணி$ப, அIவடகார6

அ&காாிய

ெசயைல! ெதாட.வராயின எ

----------

ஒபாய. 2றி நீ

பிாி!5 வி:க எ

ெசவ5 ெபாளாக$ ேபான பி

க. பமித - ெச&. (29)

180. வ0டகார& ைணயரசைர, பிாி$த> ஆ0ணி ேபாெதாட6க>
அைமDச61ெச

சம!தினி லக#றின

றIவ/ண மதிகழன ேவதைரD
சாலA பா1 சால6

அைம!தநா# பைடட னம5வ ெததி!தன

அைம!திவ வி#கைணக ள&கதி மைற!தேவ.

)

6

% ேபாD

83

(இ - .) மகத நாFடைமDசனாகிய அIவடகார6
ெச

) உதயண

அத ஆணியரச

2றியப+ேய உபாய!தாேல அIவாணி ம

5ைணயாக வதித ஒ&கி

பா#

ன6&!

ற @ர& கழலணித அரச பலைர

ேபா&கள!தி ஆணி&! 5ைண%ாியாம பிாி!5 விFடனனாக; அIவாணி

ம

ன6

உதயண

பைடகட6

பைட வரAண5 அணிவ!5ள நாேவ)

ெபாி5

ேபாைர வி பி வ5 உதயண மரைன எதி!தன

அ$ெபா45 அத ஆணி ம

ன6

உதயண6

விலைம! ேதவிய அ %க வான!திய.
ஒளிைய மைற!தன எ

----------

க. (30)

181. ேவ7 - ேபா நிக#*சி
விாித ெவ/ைட @ழA
பாி5 ேப&கண மாடA
-ாித -/ட.க ளாடA
வாித ெவ/சிைல ம

ஆகிய இ ேபரரச

அத ஞாயி#) ம/+ல!தி

ேவத வி/Lற ேவறA

பலவா நாிபைற 5/ணA

-ாித மா&களி )ளA

னவ

வத வ

க/ சிவதேவ.

(இ - .) அ$ெபா45 அ$ ேபா&கள!திேல ஆணி.யரச

ெவைள& ைடக வி4 ப+
கிைட!தெத
ஊ

ம

ம

) மகி>5 ஆடாநி#பA

னக 5ற&க

நாிக பலA

ன

க/க ெவ

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

பைட ந:ேவ விாித

% ப+ ேபக உணA
ஊைளயிF:& ெகா/:

உ/ணாநி#பA ; தைலயழித -/ட.க ஆடA

கள!தி</:யி நீ$பA

த!த

;

ேதா#றெபாிய களி)க

வாி5 கF+ய ெவளிய விைலைடய உதயண

க. (31)

182
182. உதயண& ஆ0ணி ம&னைன ெகா&7 E#$த3
மா#ற வ

பைட -றிெதன ம

மா#ற ல

றைன& 2#)ண வ/ைம யிIவி தாெகன

ேதா#ற ம

ன

வ ெததி!தன

னவ

பைட யா!திட!

\ய காைளத

வாளினா

ஏ#ர வைகயினி Fடன னில. வ!தவ ராசேன.
(இ - .) அ$ெபா45 ஆணி ம
உதயணமர

னவ

பைடக ேதா#றைம க/:

பைடஞக ஆரவார1 ெசய. அ5 க/: ேதாவி#ற ஆணி

84

ம

ன

மீ/:

உதயணமர

த

வ5 உதயணைன எதி!5ழி EயAள-ைடயவனாகி விள.
வாFபைடயினாேல அ$ பைகயரசைன மற விதாக

உ/L ப+ அத#ேக#ப! 5/ட5/டமாக ெவF+ @>!தின

எ

-----------

க. (32)

183. உதயணமர& ேகாச பி நக0( -த3
பைகய றேவெய றி5ட

பா.கி# ேபாவிைன தவிெகன

வைகய றேவப :கள. க/: ந/ணிய ம#ற5

ெதாைக )தன ெதாபைட ;ழ ]-க ேநா&கின
நைக )நல மாப6 நகர @தியி வதன
(இ - .) இIவா) த

பைகவ

.

அ#ெறாழிமா) அவைன& ெகா

வி4!தியAட

இனி ந

பைடக ப&க!ேத ெச

அ$ேபா&கள

வெததிய 5ைண$பைடேயா: எ/ மி த

)

ேபா!ெதாழிைல& ைகவி:க!

எ

) கFடைளயிF:$ பி

ப:கள& காFசி வைககைள எ1சாம# க/: தன&காக

த

ைனD ;>5 வமா) ஒளிைடய அழகிய மாைபைடய உதயணமர

தைலநகர!ைத ேநா&கிD ெச

பைழய பைட

) அ&ேகாநகர!5 @தியிேல வதன

-----------

எ

த

க. (33)

184. (ேவ7)
ேவ7) உதயண& அரமைன -த3
மாடமா ளிைகமிைச ம.ைகய ேமறிமீ&
2+நி

றிம.. ெகா#றவைன வா>!தினா

பாடலவ ப+!திட$ பலெகா+ மிைடதந
ஆடகந

மாளிைக யரச6

(இ - .) உதயண ம

ன

.

%தன

நக வல

வ ெபா45 அநகவா> மாத தா-

இப&க.களி6-ள மாடமாளிைகயி
வகி

) ெவ#றிேயா:

ற அ& ெகா#றவைன வா>!5$பா+ வரேவ#றன. பாடகக பலா/:

பா+வர$ பேவ) ெகா+க
அர/மைனயி# %தன

----------

ேமேலறி& 2+நி

எ

ெந.கியழ ெசகி
க. (36)

ற ெபா

னாய

ற தன5
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185. உதயண& ேபாாி3 வி5,- ப(ட மறவ ஆவன ெச பி&';
பி&'; தி0@

=@ ஆ(சி ெச>$த3

ப:கள!தி ெனதவ&$ பலகிழிெந ப#)ட
இ:ம5 =சA மினி$ெபா ளளி!தபி
ெதா:கழ லரசக ;>த+ பணிதிட
-+தாி! தரசிய

-கமல5 ெச<நா.

(இ - .) இனி உதயண ம

ன

வாைக ;+ அர/மைன %&கபி

ேபா&கள!திேல வி4$%/ பFட மறவ&ெகலா
ெநRF+ இ:கி

ற ம5 =

அவகF -கம
;>5 த

2றிய பி

ன$

பலவாகிய கிழிகளிேல

ெபாF: ேவ/+ய ெபாகைள வழ.கி

ன @ர& கழ கF+ய ேவ#) நாF: ம

னெரலா

திவ+களிேல @>5 வண.காநி#ப! தி-+;F: விழா&ெகா/:

தன5 அரசியைல யாவ& ெசIவி எளியனா -கமல5 காFசிS5
ெச.ேகா ெச<!5 நாளி எ

க. (35)

I&றாவ மகதகாட
மகதகாட 47 .

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

நா&காவ - வ$தவ காட
(அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த )

186. உதயணமர& தி0ேவாலக மடப$தி3 E4றி0$த3
மி

ெசாாி கதிேவ# றாைன @ற+ பணிய ெவ ைம$

ெபா

ெசாாி கவாி @ச$ ெபா.காி யாச ன!தி

த/ெசாாி கிரண -!த! தவளந# ைடயி னீழ
மி

ெசாாி தரள ேவத

(இ - .) ஒளி @கி

@#றி த ேபா>தி

.

ற கதிகைளைடய ேவேலதிய பைட!தைலவக தன5

மாெப1 சிற$%ைடய திவ+களி @>5 வண.கA , வி$ப-/டா&

ெபா#கா %ைடய சாமைரக இரFடA , சினமிகி

கF+

மிைச ளித ஒளிைய$ ெபாழிகி

எ4தளிய ெபா4தி எ

மத அர

ற கதிகைளைடய -!தாய

ெவளிய அழகிய ைடயின5 நீழேல ஒளி @
உதயணேவத

ற அாிமா

க. (1)

-!தமாைல அணித

ற
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---------------187. உதயண ம&ன& அளி ெதற>

மா#றல Eத வ5 வதிைற யள5 நி#ப
ஆ#றல வரவ வ&ேக யானெபா

)கில ளி!ேத

ஏ#றந# சன.கF ெகலா மினி$ெபா வ5 @சி&
ேகா#ெறாழி னட!தி ம
(இ - .) பைக ம

ன

ைறவி

றிD ெச< கி

னவைடய Eதக வ5 தன& வரேவ/+ய திைற$

ெபாைள அளவாநி#பA , த

பைட மறவ வ5ழி அவ&ெகலா , ெபா

ஆைட -தய பாிகைள வழ.கி , த
அவ& இனியவா

ெச.ேகா

பா வ5 இரத இரவலகFெகலமா

ெபாகைள மகி>5 வழ.கி , த

ைம! ெதாழிைலD சிற$%ற நட!தி

ைறமி

றி இனிேத வா>வானாயின

-----------

.

றா

உதயணம

கடைமயாகிய
ன

யாெதா

க. கினிய - ஈ)ெகFட5. (2)

எ

188. உதயண& ப$திராபதி எ&; பி@ மாட உ0வ எ)$த3

ம5ரவ/ டறாத மாைல மகதவ
ப5ைமத

ற.ைக யாய

பைண- ைலேம# பா!திப

5தி&ைகமா @>த கான ேதா

%ண5 ெசல

ற< மாட ப/ணி$

பதியி6 மைம!5$ பா.கி# ப+ம- மைம!தா ன
(இ - .) இனிய விைசபா:கி
யணித மகதம
உதயணமர

னவ
இ

ேற.

ற வ/:க ெமா!தெலாழியாத மலமாைல

ற.ைகயாகிய ப5மாப.தியி

ப Qக5 ெசலாநி

பாிய -ைலகளி

ற நாளிேல, ப!திராபதி எ

பி+யாைன தன&தவி ெச5 ேநாவா$பF: @>திறத காF+
ெசந
மாட

றிைய நிைன5 %க> மி&க அ

எ:$பி!5 ேம<

உவDசிைல
--------------

ம

ேகாச பி நகர!தி6

அைம!தன

எ

க. (3)

ன

ேம#ற.கி,
6

க/ அD

அத# நிைனADசி

னமாக

அத# மாடெம:$பி!5 அழகாக

189. உதயண& ேகாடவதி ெய&; யாைழ மீ) ெபற3

87

அமைற ேயாதி நாம ம1சன னத ண
திAைற 1ைச நி
வெநறி ேவயி

றா

) திக>ெகா+& ெகௗசா

மீ5 வ!தவ

@ைண க/:

ெபாதேவ ெகா/: வ5 %ரவல# கீதா ன

பி&
ேற.

(இ - .) உணத# காிய மைறகைள ஓதிண5 அ1சன
ெபாறி!த %க4ைடய பா$பன
நகர!தினி

)

விள.கி

ஒவ

ெசவ

எ

மி&& கிட&கி

6

த

ெபய

ற உ1ைச

ற ெகா+கைளைடய ேகாச பி நகர!தி# வகி

வழியிேல 8.கி#கிைளயிேல சி&/: கிடத ேகாடவதிெய

ற

6

அIAதயண6ைடய ெதவ$ ேபாியாைழ& க/ெட:!5 ஏைனD ெசவவரேவா:
ெபா5 ப+ ெகாண5 உதயணேவத6& வழ.கின

எ

--------

க. (4)

190. பமாபதி உதயணனிட யா# பயில வி0 -த3

ம5மல& ழ வி/மி

மாைலேவ விழிெம

மதியி

வ/ைகயி னதைன$ ேபால

ப5ைமவ தரச# க/: ப
வா சவத! ைதத

விதியினா

(இ - .) ேத
ேபா
ெம

றவ

6ைர யினி5 2)

@ைண க#க ேவதநீ யக ெவ

ெக4மிய 2தைலைடயவ

ெவ#றிமாைல யணித ேவேபா

ேறாளி

றா.

வி/ணி

மி

ன# ெகா+

ற விழிகைளைடயவ

ைமயான ேதாகைளைடயவமாகிய ப5மாபதி ஒ நா உதயண

ெசIவிேத5 வ5 க/: இனிதாக$ ேபகி

ற சில ெமாழிகைள& 2)வா ; --

“ெபமாேன! அறிAைடைமயாேல மி&க வாசவத!ைத த
வாசி&மா) ேபால யா6

பா#

ைகயி<ள யாழிைன

வாசி!த# இைச " விதி$ப+ யா6

யா>வி!ைத பயிவத#! திவ ெசத ேவ/:
(5)

எ

நி

பா

) ேவ/+ன எ

க.

--------------191. உதயண& வாசவத$ைதைய நிைன வ0தி$ யி3த> கன! காட>
ெபாெளன ெவ/: ேநா&கி$ ெபாமன! 5கி ம
ஒளித>! த!ைத த

ைன ளிேய 5யில ெசய

ன

ெவைளேய றித ெவ/டா மைரயிைன& ெகா/: வ5

88

களவி> மாைல! ெதவ. கனவிைட& ெகா:$ப& க/டா
(இ - .) ப5மாபதி, வாசவத!ைத ேபால எ
2றிய ெசா த

ெசவிட உதயண ம

சின5 பைழய நிைனAகளாேலேய த

ன

)த

,

ைன வாசவத!ைத& ஒ$பாக&

அ$ப5மாபதிைய ெஞேரெலனD

6ேள ேபா நிக>!த$ ெப)கி

மன!தாேல அIவாசவத!ைதைய நிைன5 உகி ஒளிய மல;+ய
அIவாசவத!ைதையேய நிைன!5 அாிதி
கனவி

க/ ேத

காைளப:!தி&கி
ெகாண5 த
------------

5ளி&

5யிலா நி#%ழி! தா

மலமாைல யணித ெதவ

ஒ

ற

க/டெதா

) ஒ ெவளிய

ற ெபாF+ைன ைடயெதா ெவ/டாமைர மலைர&

ைகயி# ெகா:$ப&க/டன

க. (6)

எ

192. உதயண& ஒ0 னிவனிட ெச&7 கனவி& பய& வினாத3
க.ைல நீ.கி மி&ேகா கடAைள வினவD ெசாவா
அ.கய# க/ணி் தா6 மாரழ @தா ளல
ெகா.ைகந# பாைவ த

ைன& ெகாணரநீ ெப)ைவ யி

இ.ல ெக. மா ெமகழி#த# ெப)வ ெள

ப

றா.

(இ - .) உதயண

அத இரA கழித வழிநாளிேல ஊ&கமி&க ஒ 5றவியி

ெச

பய

) அ&கனவி

யாெதன வினவ, அ!5றவி கனA$ பய

ேவேத! ேக, அழகிய கயமீ

ேபா

பா#

2)பவ,

ற க/ைணைடய வாசவத!ைத நிைறத

ெந$பிேல அக$பF: இறதாளல; இ

6

உயிடனிகி

றனகா/!

அழகிய ெகா.ைககைளைடய நல பாைவேபாவாளாகிய அIவாசவத!ைதையD
சில நி
இ

ப

ஆகி

பா அைழ!5 வதலாேல அவைள நீ மீ/:

Qகைவகா/! அIவரசிதா6

இநகர!தி

எதி அவேளா: இ

6

க/ேண பிறAலக.கைள

ற ஊ4ைடய ஓ அழகிய ஆ/மகைள$ ெப#ெற:$ப கா/!, இைவேய

அ&கனவி
-------------

பய

எ

) இய பின எ

க. (8)

193. உதயண& கனா,பய& ேக() களி8த3
ெவளிய மைலயி

மீேத வி1ைசய லக ெமலா

ெதளிய வாழி ெகா/: தி&க+$ ப:!5 ெம

ன

89

ஒளிய தவ!தி

மி&ேகா )தவ ைர!த ெசாைல

வள< மகி>5 ேகF: மா-+ 5ள&கி னாேன.
(இ - .) அIவாசவத!ைத ஈ6 மக
விDசாதர உலக -4வைத
எலா! திைசகைள த

தவ$பளியி<ைறகி

ெவளி$ ெபமைலயி

உDசியி<ள

ஒளியா#ெறளிA#ற தன5 ஆைணDச&கர!தாேல

ன+$ ப:!5வ

ற வி!ைதயா

கா/! எ

மி&கவ

) %க>மி&க

மி&கதவ!ைத ைடயவமாகிய

அ!5றவியா 2றிய ெமாழிைய& ேகF: வளலாகிய அIAதயண மர6
மனமகி>5 தன5 சிறத தைலைய அைச!தன
-------------

194. உ0மFவா சிைறE) ெப4ற
எ

ெச

றவ ைர$ப& ேகFேட யிைற1சிந

ெடா
ெவ

)த

றின

றிேவ

(இ - .) நி

க+ப ணி5

ேகாயி %&D ேசயிைழ ப5ைம த
மகி>5 ெச
மகத

%தவ

உதயண மர

அ

க. (8)

எ

ேன

னா ம/L வாA .

மாத ராவி: பF+ தா

’எ

ஆழிெகா/: அ+$ப:!5

-னிவ அ+களி @>5 ந

) ஆ.D ெசIவிய அணிகல

அ

த

னர/மைன ெச

ம

னரா சிைறெகாள$பF +த உம/Lவா எ

உளெமா

றி& கல5 மகி>தி&கி

ெவ#றி ேவேலதிய அ

மகத ம

அ மகத நாF+ேலேய உைறதன

ற நாளிேல -

ன6ைடய சா

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

எ

க. (9)

வE %& ேவதைன வண.கி நி#ப&

கா/டறி வாள ென
மா/டவ

ேற காவல

வத ெதா$ப வாிைசயி

%& ெகா/:
-கம

ேவ/டவா தனிைம தீேத விரட னி

) அ -னிவ 2ற&ேகF:
%ட

வண.கி!

அணித ப5மாபதிேயா:

% மகத நாF+
6

க/ ச.க

நலைமDச

றா6

ேறாரா சிைற@: ெப#)

195. உ0மFவா உதயண&பா3 வ0த3
மீ/டவ

%

2றி

%# றாேன.
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(இ - .) சிைறயினி

) மீ/ட உம/Lவா மகத!தினி

நகாிேல %5 உதயண

வாவாளாநி#ப; உதயண

தித

அறிAமி&க அைமDசேன எ

ெச

தனிைம! த

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

உம/Lவா ெவ

)ண5 ெகா/: ஆவ!5ட

எ45ெச

உயிெப#) எதிேர வதா#ேபா

றதி& ேக#ற -கம

ைம  தீ5 அ

வ5 ேகாச பி

) அ+களிேல @>5 வண.கி எ45

ெனதிேர நி#பவ

த4வி&ெகா/: இறெதாழிதவ
அIவைமDச6& அவ

)

6

)

) வத

2றி மி&க அவாAைடய த

%ணDசியினா 

ப-#றா

எ

க. (10)

196. :கி த<ேயா வாசவத$ைதைய ேகாச பி ெகாணர3
வாரணி ெகா.ைக ேவ#க/ வாசவ த!ைத தா6
ஊரணி %கழி னான Rகி ம#) ளா
தாரணி ெகா+யி ல.1 சயதியி னி
பாரணி ேகாச

பி$பா# ப

)

ேபா5

மல& காA வதா.

(இ - .) இனி, கDசணித -ைலயிைன

ேவேபா<

வாசவத!ைதயாகிய ேகா$ெபேதவி , த

அணிகலனாக! திக>கி
ஏைனேயா

ற Rகி எ

6

க/கைள

%கழினா த

அைமDச6

பேவ) மலகைளைடய =

ற சயதி நகர!தினி

ற ேகாச பி நகர!தி

ெபாழி6ேட %தன எ

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

னகர!தி#

சா.கிய!தா -தய

மாைல ;Fட$ெப#ற ெகா+க விள.கி

வ5 உலகி# அணிகலனாக! திக>கி

உைடய

)

க/ணைமத ெதா

க. (11)

197. உதயண& :கி த<ேயாைர வின!த3
நயதந# ேக/ைம யாள ந

கைம தைமDச த -

வயதக 6ைர$ப& ேகF: வதவ
பயதவ ர+யி @ழ$ ப/%ட

வியதர சிய % நீ.க ேவ)ட

காA ேசர$

ற4வி& ெகா/:
மைறத ெத

(இ - .) உதயண மரைன$ ெபாி5

வி பிய நல ேக/ைமைடேயாரா ந

ெபாதிய அைமDசக ைவ!5 வயதக
-தேயாாி
உைறகி

ைன.

எ

6

அைமDச

வரவிைன! தன&& 2ற அ5ேகFட அ ம

ற = ெபாழிைல எதாநி#ப, அவ

னவ

Rகி

அவ

வரAக/ட Rகி -தேயா
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அ1சியவரா அவ

அவகைள அ

திவ+களிேல @>5 வண.க, உதயண

ேபா: விய5 த4வி& ெகா/: பி

ேவ#)விேல இ.ஙன
எ

க; எ

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

) வினவ எ

கர5ைறத#& காரண

) வவி!5 -+&க. (12)

நF%$ப/ேபா:

ன அIவரச

எ

ைனேயா? எ

நீ.க

) வினவ

198. :கி காரண 87த3

இநில -45

வா6 மினிைமயி# 2+ னா<

திநில ம

னர

றிD ெசெபா ளிைல ெய

அட

ெபா)&க ெவ

மA" ெனறியி னி

றி வ

)

ைமயா# ;>Dசி ெசேத

றா னரச6 மகி>A# றாேன.

(இ - .) அ5 ேகFட Rகி “ெபமாேன! ெபாிய இநில Aலக!ேத யா/:
வா>கி

ற மாத

ேதவலக!ேத வா4கி

இனிேத ஒ. 2+னா<
ம

னைர$ ெபறாராயி

ஆதலாேல (ெபமா

ற எலா! ேதவக

த அழகிய உலக!ைத ஆகி

தா.க ெசத# கிய

ற காாிய

அ

ற ெசவமி&க

யா5மிைலயாகிவி: ;

அராிைமைய& ைகவிF+தைமயாேல மீ/:

அIAாிைமைய ேம#ேகாட# ெபாF:) ெபாதிய அரசிய?
2)மா#றால
எ ெபமா

ேவ/+ன
-----------

பினா

றி வ

ைமயாேல இD;>Dசிைய அ+ேயேன ெசேத

அ 25 அ+ேய

, அ5ேகFட ம

னவ6

!

ெசத பிைழைய$ ெபா)!தக! எ

ெபாி5

மகி>தன

எ

க. (13)

)

199. உதயண& வாசவத$ைத த<ேயாெரா) மகி#தி0$த3
ஆவமி&க 25 நல வ#%த& கிளவி ெச$பிD

சீைமந# ேறவி ேயா:1 ெசவ6 மைன% ேத
ஏெப)

வாச ெவ/ெண ெயழி<ட

நீமிக வா+ ம

ன ேனாிைழ மாத& 2ட.

(இ - .) மகி>Dசி#ற உதயணம
ந

=சி வாச

ைமைடய விய!த -கம

ன

Rகியி

பா ேபராவ-ைடயவனா

ெமாழிகைள& 2றி$ பாராF+D சிற$%ைடய நல

ேகா$ெபேதவியாகிய வாசவத!ைதேயா: அர/மைன&D ெச

) ஆ.

92

அழகிய ந)மண ெவ/ெணைய அழற$ =சி ந)மண நீாிேல ஆ+, ேநாிய
அணிகல

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

அணித அIவாசவத!ைதட

2டா நி#ப எ

க. (14)

200. பமாபதியி& ேவ)ேகா"

Rகி நீாி னா+ #)ட ன+சி </டா
நாகேந கால ம

னன

ட னித ேபா>தி

பாகேந பிைறயா ெந#றி$ ப5ைம மிதைனD ெசாவா
ஏக ெசIவி! தைத ெயழி

மைன& ெக4க ெவ

(இ - .) இனி, Rகி அ.ஙனேம த

ெச

ேநா

) உதயணமர6ட
றா/ ம

ேநா

பிைன-+!5 ந

னீாிேல ளி!5D

ஒ.கி5 அ)ைவய+சி</: யாைனைய ஒ!த

னேனா: @#றித கால!ேத பாதி!தி.க ேபா

ெந#றிையைடய ப5மாபதி ந.ைக ம
அ+Dசிட

றா

ற

னைன! ெதா45 “ெபமாேன!

அளவளாவியித அ!5ைண&கால

இனிய பவ!தா#றிகழா நி

ெவ ெபமாF+ வாசவத!ைதயாைடய மாளிைகயிேலவதிக! எ4தக!” எ
ேவ/+ன எ
--------------

க. (15)

ற

)

201. உதயண& வாசவத$ைத மாளிைகெக5த0ள> , அவ" ஊ)த>
எ

ெச

ெவ
க

றவ ெசால ந

ெற

ெறழி

-+ ம

ன

ேபா5

றவ/ மைன% 5 ெசவ6 மித ேபா>தி
றிேவ# க/ணி னா

ெவ/:ைர ெச$% கி

றிய காம ேவ/டா காவல ேபாக ெவ

றா

றா.

(இ - .) ‘த!ைதயா மைன&ெக4தக’! எ

) ப5மாபதி

ேவ/+&ெகா/டவளவிேல அழகிய -+யணித அ ம
ெபதைகைமைய& கதி ந

வாசவத!ைதயி

)! ந

மாளிைக&D ெச

ெற

ன6

ப5மாபதியி

) பாராF+ அIவ/ணேம

) ஆ/ேடாாி&ைகயி

க/ இதெபா45

ெவ#றிையைடய ேவேபா<. க/ைணைடய அIவாசவத!ைத ெபாி5
ெவ/: 2)பவ, “ேவேத! ந பா# க
ெபமா

வி பியவாேற யா/ேட6

றிய காம! ெதாட% இனி ேவ/டா!

ெசக!” எ

) ஊ+ன எ

க. (16)
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------------202. உதயண& வாசவத$ைத ஊடைல, ேபாத3
பாடக மிர.

பாத$ ப5ைமயி ேனா: ம

2+ய 2Fட த
ஊ+ய ேதவி த
நா+னி

ன

ேபா# ணதைன நா+ ெய

ைன ணவி6 ெமாளியினா<

றன&க

னாடா னதிைண யல ெள

(இ - .) ஊ+ய வாசவத!ைதைய ேநா&கி, ம

திக4

காரண

நி

றா

அ மடைதபா நி

ன

ஊ:கி

“ந.கா! பாடக.கிட5

னவ

அ+கைளைடய அத$ ப5மாபதிேயா: யா

க/டைமயாேலதா
பி

ன

6ைடய ண ேபா

2+ய 2Fட!தி#&

ற ந#ணமி&க&

; இத# நீ ெவளாேதெகா!” எ

) 2றA

அ5 ேகF:$

ற அIவாசவத!ைதைய ேநா&கி, “ந.கா! ந#ண!தாேல அவ

ைன ஒ$பாளாயி6 , உணAைடைமயி6

ஒளிைடைமயி<

ஆரா5

காLமிட!5 அத$ ப5மாபதி ஆ&கமான ஒ$%ைமைடய ஆகாகா/!”
எ

றா

க. ந5 - ஆ&க-)கி

எ

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

ற. (17)

203. உதயண& வாசவத$ைத :ட3தீ
:ட3தீ$ 8)த3

ந.ைகத

மன.க ல.கா நல %க> Eட னீ&கி

ெவ.களி யாைன ம#ற$ பி+ெயா: மகி> வேதேபா#
ெபா.கிள -ைலயி வாச$ =சா தழிய$ %D
சி.கேவ றைனய காைள ெசவிையD ேசதா ன
(இ - .) பி

ன

அIAதயண மர
அவள5 நல

அாிமாேவ) ேபா

றவ6

அI வாசவத!ைதயி

காைள$ பவ!தின6மாகிய

ெந1ச

ழ பாத வைகயினாேல

பாராF+ ெமல ெமல அவள5 ஊடைல அக#றி ெவIவிய

களி$ைபைடய களி#றியாைன த
=ாி!த அIவாசவத!ைதயி

காத#பி+யாைனேயா: 2+ மகி>வேதேபா

இள-ைலேம# =ச$பFட ந)மணD சாத

உற! த4வி அDெசவிைய$ %ண5 மகி>தா
---------

ேற.

எ

க. (17)

)

அழி ப+
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204. இ!ம
உவி மத

க ைணக #)ட

ெசாாிய$ பாய

திெந:. க/சி வ$ப வ+Dசில

ேபாைச ெசய

இவ

பவளD ெசIவா யி

னமி 5/: ேவேபா

மவிய வ/: நீ.க மல&ழ சாிய வ
(இ - .) அIவிவமீ5
ஏAதலாேல உதயண
சில %க -ரலA
சாி5 @ழA
------------

எ

உவமிலாத காமேவ

அDெசவியி

அமி>திைன$ பகி

பவள ேபா

ேவேபால மிளிகி

ஏதெமா

அ+யிலணித

மல;+ய 2த

@ழ மி&க

ப& கைரயழி தினிதி ேனாட$

விடா5 %$ %ரவல னினிய னாகி
றி

நிைற5 இ

ாிD ெச.ேகா னி5ட

பெவள

ெச<!5 நாளி.
ைல5 @ழA , மித காத

வர % கட5 இனிதாக ஒ4காநி#பA , அவ

பிாி5ேபாகA விடமனமி
--------

) சிவத வாRறலாகிய இனிய

ற க/க சிவ$பா

(இ - .) மல மாைல ந)1ச/ண$ெபா+

சிறி5

மலர %கைள ஒ.ேக

க. (19)

ேகாைத /ண! தா5. ைல5ட

ேபாதA

த

ெபாதிய வ/+ன.க அ1சியகலA

205. இ!ம

காத# க4மி யி

ேற.

பிைழ படாவ/ண

றி! த4வி$ ேபாி

ப-ைடயவ

ெச.ேகா ெச<!5கி

ஆகி அரசிய<

ற நாளிேல எ

க. (20)

206. உதயண& உ0மFவாைவ* சிற,பி$த3
ஆனத

னாம மிFட வாழிேமா திர!ைத Sேத

ஊ6மி> கதிேவ

ேசைனந# பதிநீ ெய

ம

ன 6ம/L வாA த

) திநிக ப5ைம ேதாழி

ைனD

ஈனமி ராச ைனைய ெயழிேவவி யா#ெகா :!தா
(இ - .) ம

.

னனான தன5ெபய ெபாறி!த ேமாதிர!ைத உம/Lவா ெவ

அைமDச6& வழ.கி ஊ

ெகா$பளி& ஒளிேவ<ைடய உதயண

6

95

அIவைமDசைன$ பைடகFெகலா

தைலவ

வழ.கி! திமகைள நிக!த ப5மாபதியி
எ

6

நீேய எ

) அ$பதவிைய

ேதாழியாகிய #றம#ற இராசைன

ந.ைகைய அழகிய திமண ேவவி வாயிலா அIவைமDச6&

மைன&கிழ!தியாக வழ.கின
---------------

க. (21)

எ

207. உ0மFவாவி4 இடபக; ஊ வழ6த3
சயதிய

பதி1 சால விலாவாண நக மீேத

இயதந டப க# மினிய%F பக!ைதD ;>த

ெசயத வளந
வயதக

னா: சிறதைவ

ப5ம ளி!5

றன& வாத பதிெனFX ெகா:!தா ன

(இ - .) பி

ன அ ம

னவ

அIAம/Lவாவி#D சயதி நகர!ைத

மிதியாக இலாவாணக நகர!ைத

வழ.கி, அவேனா: அைமDசனாக விையத

இடபக6&$ %Fபக நகர!ைதD ;>த ெவ#றி ந
ஐ பEகைள வழ.கி$ பி
வழ.கின
-------

எ

க. (22)

ேற.

வளமி&க நல

ன வயதக6&$ ெபாதிய பதிெனFXகைள

208. :கி ஊ வழ6த3
ஆதிந

ேசதிந

மாம

னாFைட Rகி& காகந# றிற!தி னீ5

ேசாதிந லரச
@திந

ைவ!த வதிைற யள& நல
மி&க ;>Dசியி

னகக விF: @)ட

ம#ேறா& ெகலா

@#றி தா

(இ - .) %கெழாளி பைட.!த உதயணம
த

ன

பா அராிைம ெச5 ைவ!த ேசதி நாெட

திைற$ெபாைள$ பிற ம

.

ப/: த

மாமனாகிய வி&கிரம

6 , ெபற#காிய

னக ெகாண5 அள!த#& காரணமான நல

நாF+ைன Rகி&$ பாிசிலாகD சிற$%ட

வழ.கி, மி&க ஆராDசியினாேல

ஏைனேயா& வாிைசயறி5 ெத&கைளைடய நல நகக பலவ#ைற

-#\Fடாக விF: ேவெறா ேவத6&மிலாத சிற$ேபாேட அர கF+
@#றி5 ெச.ேகாேலாDசின

எ

க. (23)

96

----------209. உதயண மர& பிர*ேசாதன& உ$த தி0மதிரேவாைல ெபற3
ேபச

ெபைம சா$ரD ேசாதன

வாசக த

ைன& காFட வதவ

வாசவ த!ைத ேயா: ம
வாசக1 ெசாக ெவ
(இ - .) இ.ஙன

\த வ5

மனம கி>5

னிய வைமDச 2ட

) வாிைசயி# ேகFகி

றாேன.

நிக4நாளி ஒ நா ெசா<த#காிய ெபைம மி&க

அவதியரசனாகிய பிரDேசாதன

வி:!த Eத சில வ5 அIேவத6ைடய

திமதிர ேவாைலைய உதயண6& வழ.க, த

ம

னவ

மன மகி>5 வாசவத!ைத நலா

த

6டனி$%ழி ஏ: ப+$பானிட

எ

க. (24)

மாம+க உ!த ஒைல ெப#ற

நிைலெப#ற அைமDசக

அI ேவாைலைய S5 இத

வைரய$பFட ெமாழிகைள ஓ5க! ெவ

க/

) பணி!5 ஆவ!ேதா: ேகFபானாயின

------

210. பிர*ேசாதன& ஓைலயி4 கட ெசதி
பிரDேசாத ன

றா ென

உரADேச கழ#கா

ெபமக ேனாைல த

மி&க உதயண மர

வாADசீ&  ல!தி
வைரவனD சார ற

6

வ/ைமயா

னி வ

கா/க

ைன

ேகாட ேவ/+

ெபாறி யாைன விFேட

(இ - .) “அவதிய ேகாமானாகிய பிரதDேசாதன

.

எ

6

ேவத

இத! திமதிர ேவாைலயிைன வைம மி&க மற&கழலணித ம
ம

னனாகிய உதயண மர

வதைலைடய ல!தி
ெபாி5
நி

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

211. இ!ம

எ

ன மி&க

க/டக! ெப1சீ!தி இைடயறா5

க/ யா

மகF ெகாைட ெச5றAேகாடைல$

வி பி மைலையைடய காF+

பா வி:!ேத

வைரத

க. (25)

கலதைவ காண வத காவல நி

க/ வ

ைன$ ப#றிD

ைமைடய ெபாறியாைனைய

97

சிலதி" ற

னா லா!த சி.க ேபா லா!5& ெகா/:

நலதிக> ேதாி ேன#றி ந

A1 ைசயினி த

னி#

) .

ெபலதிாி சிைறயி ைவ!த பிைழய5 ெபா)&க ெவ
(இ - .) க/ேட
பி

அரசைவய!தாெரா: கல5 ஆராதவாேற அ&களி#றி

ன& காவலாக நி

ைன& காண வத மறவ நி

சி.கேவ#றிைன& கF+னா# ேபா

) நி

ைன$ ப#றிD சிலதி "லாேல

ைன& கF+ அழகா# றிக4ேதாிேல#றி

நலமாக எம5 உ1ைசமா நகாி# ெகாண5 வைம 

)த#& காரணமான

சிைற&ேகாFட!தி ைவ!ததாகிய எம5 ெபாிய பிைழயிைன$ ெபமா
ெபா)!தக! எனA , எ

க. (26)

-----------

212. இ!ம

ேகாமாேன ெயனேவ ெய
மாமனா
ஆமா

மக னீெய

Rகி த

ைன& ேகாடனீ ேவ/: ெம

மா-ைற யாயி# ெற

ைன ய6$ப யா

=மாைல மாப ெவ

)

கா/ட ேவ/:

ெபாறி!தவா சக!ைத& ேகFடா

ேவத6&D சமமாக நிைன!த ேவ/: எ

மாம

எ

)

நீ தா6

எ

னைம மக

ேக/ைம ந - உ/டாயி#ற
அ5 நிறிக, இனி நி

யா

கா/ட<

ேவ/:ேகா எ
ேய#றளின
-------------

)

)

(இ - ,) ெபமாேன நீ அ$பிைழ ெபா)!5 எ
எ

ைன நி

) , யா

ேறா ஆ , இ

)

6

.
தைதயாகிய சதானிக
இ$ெபா45 நின&

உலகின 2)கி

நலைமDசனாகிய Rகிைய நீ எ

பா உ&க அIவறிஞைன

ேவ/: ! மலமாைல ைடய மாைபைடேயா இஃெத

எ

)

வைரய$பF+த ெமாழிகைள உதயண ம

க. (27)

ம

னவ ன6$ப Rகி மாநக 1ைச %&

ம

ன6 -+யைச!த ைமDசைன ெந+5 ேநா&கி

ம

ற ெபாிய

அ& ேக/ைம ஆ&கெம5 ,

213. :கி உைச, ேபாத> பிர*ேசாதன& வரேவ4ற>
ம

!

னமா ேவத

னிய Aவைக த

ற

ைன வண.கின

னா

க/+$ப

மகி>Aைர விள பி னாேன.

ன

திDெசவி

98

(இ - .) திமதிரேவாைல வாயிலாக$ பிரDேசாதன ம
ேவ/:ேகாF கிண.கி வ!தவ ம
ன

த

) ஆ.$ பிரDேசாதன

னவ

றி-+ைய அைச!5!

ெமாழிகைள& 2றின

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

எதி

ேபரழைடய அIவைமDச

ென1ச!ேத நிைல ெப#ற மகி>Dசி காரணமாக அIவைமDச

காரணமான -கம

தி-

காF+ய இ&ைகயி லமதி$ப அத Rகியி

வைகயாேல மனமகி>த அ ம
நீ/டெபா45 பா!5! த

ேவ/+ய

ன6 Rகிைய உ!தலாேல அIவைமDச

ேகாநகரமாகிய உ1ைசமாநக&D ெச
வண.கியவனா அ ம

ன

எ

க. (28)

மகி>த#&

214. பிர*ேசாதன& ரசைறவி$த3 (க<வி0$த
க<வி0$த )
சீ$ெபாழி <1ைச1 சீ&ெகௗ சா பி

பாதனி ேவ#)ைம ப/Lத ேவ/ேடா
ஆமி -ரச மைறெகன நகாி
தாமி ேவத

றர!தினி# ெச$பின

(இ - .) Rகிைய வரேவ#ற பி

.

ன$ பிரDேசாதன ம

ன

-ரசவவைர

அைழ!5 இ#ைற நா ெதாட.கி ந + ம&க சிறத ெபாழிைலைடய
நத-1ைச நக& சிற$%ைடய ேகாச பி நக& இIAலகி
சிறி5

க/ ேவ#)ைம

ெகாத ேவ/டா! இர/: நாF: மாத ஒ நாF: மாதராகேவ

ஒ#)ைமட

வாழ&கடவ! இ5 ந மாைண எ

-ரசிைன -ழ&கி, அறிவி$Uராக! எ

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

) நகெர. ஆரவாரமி&க

) ததிேயா: பணி!தவ

எ

க. (29)

215. :கிைய அரச& பாரா(ட3
தமந

?வைக சால. காயேனா

டமதி Rகி ம

பி 6ைர!தா

ெபவிற ேவத6

ெப)த லாிெதன!

திநிைற RகிையD ெசவ

மகி>தா

.

(இ - .) நல அற "கைள வ& த&க!ைத$ப#றி Rகி அவதியைமDச
சால.காய

எ

பவேனா: அ

ேபா: ெசா#ேபா %ாி5 ெவ

)

99

மகி>திதனனாக, ெபாிய ெவ#றிையைடய பிரDேசாதன ம

ெசவமி&க Rகிைய ேநா&கிD “சா

ேறாேன! நி

ெப)த#காியெதா ேபேறயா !” எ

றா6

ேக/ைம எ மேனா&$

) 2றி மகி>தன

--------

ன

எ

க. (30)

216. இ!ம

கIவிய தகல-. காFசி& கினிைம

ெசால1 ;Fசி1 ெசா#ெபாF +/ைம

வலைம யிவனலா

மாத ாிைலயி

ெறைலயி ண!தின ென
(இ - .) பி
நலைமDச

ன

)ைர ெசதன

அ$பிரDேசாதன ம

ன

.

அைவேயாைர ேநா&கி “இத

Rகி எைலய#ற ண&கடலாக!திக>கி

றன

; கலவி.யறிA$

ெப&க!தா6 , கா/ட#கினிய ேபரழைடைமயா6 , ெசா<த#காிய

ஆFசி!திற!தினா6 , ெசா<

ெபாளின5 திFப!தா6

இவ6& நிக இ#ைறநா இவேனய
ேபசின

----------

எ

க. (31)

வலைமைடய

றி$ பிற யாமில!” எ

) பாராF+$

217. இ!ம
இ

னவ# ெப#றவ& ேக#ற வரசிய

இ

னன நீ+ய வியபி# பிறAைர

இ
ம

னவ ாி

றி யிைலயர ெச

ேற

னவ னா+ மகி>வி! திதபி

(இ - .) பி

6

இ!தைகய ெப1சிற$%ைடய இத Rகிைய அைமDசனாக$

ெப#றவராகிய உதயணம
அIAதயண ம
இ

ேனார

எ

க. (32)

.

ன&

தாேம#ெகா/:ள அரசிய# சிற$பினாேல

ன& நிக அவேரய

னத

றி ேவ) அரச யாமிைல எ

ைமைடய ேவ) பல -கம

ெமாழிகைள அ ம

ஆராெத:!5 அIவைவ&கF 2றி Rகிைய$ ெபாி5

) 2றி

னவ

மகி>வி!திதபி

ன

100

218. பிர*ேசாதன ம&ன& :கி$ தி0மண ெசவி$த3
சால. காய

சேகாதர மானந

னீல. காத ெந:ேவ விழிQத#

பால. ேகாபிைற யா படா ெவ -ைல&
ன 2ெரயி றா$பி .

ேகால. கார

(இ - .) அIவதி ேவத

, சால.காய

க.வைள மலைர& க+த5
பிைறெய

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

த

உைடயவளாகிய ‘யா$பி’ எ

ற.ைக பா

அைமDச

த.ைகயான

ெந+ய ேவேபாவ5மாகிய க/ைண

ஒ$பைன ெசய$பFட -கி ேபா

219. இ!ம
பரதக

6

ன! தததான அழகிய ெந#றியிைன

-ைலயிைன
ப#கைள

எ

தளராத ெவIவிய

பாதி$

ற 2தைல 2!த

பவைள , எ

க. (33)

ெமாழி ேவ#கணி

திநி ல %க> திலதமா ேசைன

ெபநில மறிய மணமிக$ ெப#)ட
அாிய Rகி& கரச

ெகா:!தன

(இ - .) பரதக

எ

ெமாழியிைன

ேவ ேபா

6

.

அைமDச6ைடய த.ைகயான பா ேபா

எ

பவைள

இ$ேபலக

உைடயவ , ஆகிய ெசவமி&க

ற க/ைண

இநிலAலக!5 வா>ேவாெரலா

%க>த#& காரணமான திலதேசைன

அறி ப+ திமண

ெபற#காிய அறிஞனாகிய Rகி& வழ.கின

எ

---------

%ணர உட

க. (34)

220. :கி வ$தவ நா) - உதயணைன
உதயணைன காட3
ெச
ந

ப

ெவ

மதி நீெயனD ெசல வி:!தன

-5 நக-

னா+$ ேபாெவன$

மதி சன.க பரவி வழிபட

ற

மதி Rகிேபா ேவதைன& க/டன

.

பா: ெப#)$
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(இ - .) பி

ம

ன

ன அ$பிரDேசாதன ம

Rகிைய ேநா&கி, “அறிஞேன! நி

னவ

நி# பிாி5 வதியி$பனாக

நீயினி நல பைழய நகரமாகிய

ேகாச பி&D ெச<த ேவ/: ; ஆதலா நீ ெசக!” எ

ெவ<த#கிய

ற ேபரறிAபைட!த Rகி

உட பF:$ பேவ) அறிA!திற

பைட!த மாதெரலா ஒ.ேக வா>!தி வழிபடA
ேபா& ேகாச பி %5 உதயணம
----------

) வி:$ப

அIA1ைசயினி

னைன& க/: வண.கின

எ

)

க. (35)

221. ேதவிமா உதயணைன, பத@காண அைழ$த3

(அ)சீ& கழிெந+ல+ ஆசிாிய வி!த )
வ!தவ மர

பாத வதைன ெசத ைமDச

இ!தல -45 மா மினியந
ஒ!தந

மாம

ெசா

ன

ெமாழிைய& ேகFேட வ5ட னித ேபா>தி

சி!திர$ பாைவ மாக ெசவைன வண.கிD ெசாவா.
(இ - .) Rகி ேகாச பி நகர

%5 த

திவ+கைள வண.கி இ நிலAலக
மாம+க 2றிய தம&

2)வா; எ

-45

ஆளாநி

றம

ெபாதிய நல ெமாழிகைள

மகி>5 அIவைமDச6ட
பாைவ ேபா

ெகா#றவனாகிய உதயணமர

இ

னனான இனிய

அத Rகி 2ற&ேகF:

%#றித ெபா45 ஓவிய!தி வைரய$பFட

ற அழகிய ேதவிமாக உதயண
க. (36)

பா வெததி வண.கி&

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

222. உதயண& பத@ காண3
பத+ கா/க ெவ

ன$ பா!திப னினிய னாகி&

க5க$ =ச காண& க#றி

மீ ேதறி வ5

ெகாதல மாைல மாத 4Aட

;ழ நி#ப

வதன ப5ைம ேதாழி வன$பிரா சைனெய

பாளா .

(இ - .) ேதவிமா உதயணைன! ெதா45 ெபமா
பதாFட!ைத& க/டள ேவ/:ெம

இ#ைறநா மகளிரா:

) ேவ/ட, அ5ேகFட அ ம

ன

மிகA

மகி>Dசிைடயனாகி அத$ ப5$ ேபாாிைன& க/: களி& ெபாF: ஒ
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களி#றியாைனயி

ேமேலறி$ பதா: கள!தி# வ5, ெகா!தாக மலத

மலமாைல யணித மகளி 2Fட த
நி# ெபா45 ப5மாபதியி

பதா: கள!தி வதன எ
---------

ைனD ;>5 நி# ப+யாத

ேதாழியாகிய அழமி&க ’இராசைன’ எ

பவ

க. (37)

223. மகளி ப, ேபா இராசைன
223. ஓேர4 ப5 ெகா/ேட ெயா

ெற

றி ென#றிD ெசல$

பாெர4 5க மாட$ பலகல ெனா$ப வா+D
சீெர4 மாயிர.ைக சிறதவ ள+!5 விFடா

காெர4 ழ நல கா1சன மாைல வதா.
(இ - .) பதா:த# சிறத அIவிரசைன எ

பவ ஏ4 ப5கைள ஒ.ேக

ைக&ெகா/: ஒ ப5 ம#ெறா பதிைன$ %ைட!5 ஒ
ெச< ப+
அணிகல

க

நில!திேல எ4கி
ஆரவாாி$பA

நி)!◌ினளாக; அவளி

பி

ற 5கெள45 ஆ: ப+

சி#$%! ேதா

வாசவத!ைதயி

2தைலைடய நலா ‘கா1சனமாைல’ எ

------

224. காசனமாைல
ேவமி தட&ைக த
காெபானி

கல

ற

பி

ெனா

றாகD

தன5 பேவ)

ற ஆயிர.ைக இைடயறா5 அ+!5

ேதாழியாகிய -கிேபா

ற

பவ கள!தி வதன எ

க. (38)

னா விய5ப 5டேன ேயதி&

க ளா$ப& காமயி லாFட

ஆயிர! ைத1ஞா ேற#றி ய+!தன ளகல வ$பா

ேபால

ஆ%க>$ ப5ைம தாதி யயிராப திப5 ெகா/டா.
(இ - .) கா1சனமாைல 8.கி6

அழமி&க த

ைகயா யாவ

ப5கைள ஏதி&ெகா/:, உைலயி# காத தன5 ெபா

னணிகல

விய& ப+
க

ஆரவாாி& ப+ காகால!5 மயிலா:மா) ேபால ஆயிர!ைத") ைகயாக
ஏ#றிய+!5D ெச
ப5மாபதியி
எ

றனளாக; அ$பா ஆராத#கிய

ேதாழியாகிய ‘அயிராபதி’எ

க. விய5 - விய$ப. (39)

ற %கைழைடய

பவ வ5 பதிைன& ெகா/டன
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--------225. அயிராபதி

சீேர) மிமிேபா# ெகா/ைடD சிவ/: ேத6
பாேராக ளினி5 ேநா&

பாட$

பகல1 சில ேபா டா$ப

ஈராயி ர.ைக ேய#றி யிகர! த+!5 விFடா

ேதாராத வழகி த!ைத ேதாழி விவ ேலைக வதா.
(இ - .) அயிராபதி தா6
ெகா/ைடயி

சிற$%மி

காைளயின5 திமிேபா

க/ சிலவாகிய ஆ/ வ/:க

ற தன5

ெப/ வ/:க

இைசபாடாநி#ப, உலகின விய5 இனி5 25 ேநா&த#& காரணமான தன5

பேவறணிகல.க

சில பிேனா: ேச5 ஆரவாாி& ப+

இர/டாயிர.ைகயாக ஏ#றி! தன5 இர/: ைககளா<

இைடயறாத+!5

நி)!தினளாக; அ$பா, ேதாலாத ேபரழைடய வாசவத!ைதயி
விDவேலைக எ

--------

பவ கள!தி வதன எ

க. சீ ஏ)

ேதாழியாகிய

இமி எ

க. (40)

226. வி*வேலைக

க.ழ ென:ேவ# க/ணா காாிைக பெத :!5$
ெப.கல னினிதி னா$ப$ ெபவைள கலக ெல
ஒ.-

ைகயி

ன

மீதி ேலாைர1` ற+!5 விFடா

க.கணி ப5ைம ேதாழி காாிைக ெயா!தி வதா
(இ - .) காிய 2தைல

ெந+ய ேவேபா

ற க/கைள

அIவிDவேலைக தா6 , பதிைன எ:!5! த

ேபரணிகல

ஆரவாாி&கA , ைகயி# ெபய$பFட வைளயக கலகலெவ

ஒ.ேக -

அயிராபதி அ+!த இர/டாயிர.ைக& ேம<

நி)!தினளாக; அ$பா காிய க/கைளைடய ப5மாபதியி
அழகிெயா!தி கள!தி வதன எ
-----------

227. ஆாிைய

க. (41)

உைடய அழகியாகிய
க இனிதாக
) ஒ&கA

ஐ") ைகய+!5
ேதாழியாகிய
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ஆாிைய ெய
ேசரமி
சீாி

6 நாம வாிைவைக& ெகா/: பைதD

சில % மா$பD சி)Qத

-!த  பD

8 வாயி ர.ைக சிறதவ ள+!த பி

%

ேபாிைச! த!ைத யாய ெப.ழா! தினிதி ேனா&கா.
(இ - .) பதா: கள!தி வத ஆாிைய எ
பதிைன& ைக&ெகா/: த
ைனேயாாி6

ெபயைரைடய அ!ேதாழி

ஒ.ேக ஆரவாாி$பA , தன5

னி சில %க

சிறிய Qதேல வியைவ -!5$ேபா

-

6

) அ பA , சிற$பாக 8வாயிர.ைக

சிறதவளாக அ+!5 நி)!திய பி

ன$ பதாட# யா

5ணி5 வாராைமயாேல அIவாாிைய ெவ#றிD ெச&ேகா: மா#றாராகிய
வாசவத!ைதயி
-------

ேதாழிமா ழா!ைத இனிதாக ேநா&கின எ

க. (42)

228. மானனீைக வ0த3
அவ ேம#பா ாி

றி ேயாதவ ெண1ச. 25

திQத

மா5 ெநா5 சிற$பி

ாிழ

மான னீைக ெசால#க. க#பி னாேள.

மAேகா சல!5 ம

ன

(இ - .) ப5மாபதியி
நி)!திய பி

றி யித ேபா>தி

மக வாிைவ நாம

ேதாழியாகிய ஆாிைய 8வாயிர.ைக இைடயறா5 அ+!5

ன ணா#றாராகிய வாசவத!ைத ேதாழிமா 4வி6 அ$பதிைன

ஏ#) ஆட!5ணிவா யாமிைல யாகேவ அரசைன ணத அழகிய
Qதைலைடய வாதவத!ைத மன.
வள ெபாதிய ேகாசலநாF: ம

‘மானனீைக’ எ

உவ!தா# சிறதவ
க#பிைனைடயவ
-----------

ன

றி ெபாவிழ5 வாளா வி5ழி,

எ

க. (43)

மக
6

காித 2தைலைடயவ

ெபயைர ைடயவ

229. இ!ம

இள பிைற Qதேவ# க/ணி யினியவி# %வ ேவ!ேதா

இள.கிளி ெமாழிந# ெகா.ைக S+ெபா# கலச ம

இளமணி$ பட ெபா

வாைழ யிற. கால

இள %ற வ+க ளாைம யிைடமி

ப/+

=. ழ னாேள.

%க>த#காிய
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(இ - .) இள பிைற ேபா

ற Qதைலைடயவ

ேவ ேபா

க/ைணைடயவ. கா/ட#கினிய வி#ேபா
8.கிேபா

ற ேதாகைளைடயவ

ெமாழிைடயவ

ஒ$ப#ற ெபா

-ைலகைள ைடயவ
அைலைடயவ

ெபா

ற. - ெதாைட; ஆல

பட

ேபா

ற

ற வாைழ!த/:கைள ஒ!த இர/:

ஆைலேபா

ற வயி#ைறைடயவ

ற %றவ+கைளைடயவ , மி

இைடயிைனைடயவ
----------

னாய

மழைல

ற கலச.கைள ஒ!த அழகிய

மணிைடய இைளய நாக!தி

ெதாைடகைளைடயவ
ஆைம$பா$%$ேபா

ற %வ-ைடயவ

இைளய கிளிேபா<

னாய

ற

னேபா

ற

ஆகிய மலரணித 2தைலைடய அ&ேகாமக எ

- ஆைல; ப/+ - வயி). (44)

க.

230. இ!ம

ஆ.ெகா கார ண!தி# ற!ைதபா வதி தா

=.ெகா+ ேதாவி க/: ெபா)$பிலா மன!த ளாகி!
தீ.) த!ைத த

ைனD சீட

வண.கி$ ேபா5

பா.) மில&க ண.க பத+ பலA1 ெசா

னா.

(இ - .) ேகாச பியர/மைனயி ஒ காரண!தாேல வாசவத!ைதயின5
ேதாழிய ஒ!தியாக வ5 கர5ைறபவ

ேபாவாளாகிய வாசவத!ைத இ$ப5$ ேபாாி

ெந1ைச ைடயவளாகி! 5

%)கி

ஆகிய அ மானனீைக மல&ெகா+
க/ ேதா#றைம க/: ெபாறாத

ற அI வாசவத!ைதைய வண.கி

விைடெப#)$ பதா: கள!திேல வ5 அழகிய பதாFட!தி
அவ#றி

-----------

இல&கண.கைள

பலவாக விாி!5& 2றின எ

231. காசனமாைல பத@$த3 (க<,பா
க<,பா)
பா)
8

)ப! திர/:ந

ஆ

றைகயி ேனாFட< மல.க<F கர!த<

ேதா
ஈ

8ாி$பெத :!5ட

றிர/: ைகயி6 ெதா:!தினி த+!த<

றரவி னாட< மிைற1சிநிமி தா+னா.

வைககைள

க. (45)
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(இ - .) பதாFட!தினில&கண. 2றிய அ$ைபெதா+ -$ப!திர/: நல ெபாிய
ப5கைள எ:!5&ெகா/: ேதா
-$ப!திர/: ப5கைள

றிதன5 இர/: ைககளா< அ

மாைலேபால! ேதா

ெபாதிய ைகயாேல மறி!5 ஒFட<
மைற!5&ேகாட<
னி5
----------

நிமி5

பா$U

) ப+ ெதாடபாக அ+!த<

மாைலயிேல அ$ ப5கைள

ற பா %ேபால ஆட<

ஆ+ன எ

232. இ!ம

-F+ேகால வFடைண -ய

க. (46)

ஆகிய ஆFட வைககைள&

)ப!தி யிF:ட

நFடைண நடன- நயதினிதி னாடA
பF:ைடயி

ேவQத# பா.கினி# )ைட$பA

இF+ைட 5வளA மினியப த+!தன.

(இ - .) -F+லாத அழைகைடய வFட வ+வமாக$ ப5க ெதாட5
வானிேல ேதா

) ப+ -ய

ற+!த< வாிைசயாக! ேதா

இைடயிேல நைக& 2!தாFட!ைத
ெபா4ேத த
ெச5 த

) ப+ அ+!த<

வி பி இனிதாக ஆ:த< பத+&

பFடாைடயாேல விய& Qதைல அழகாக! 5ைட!5& ேகாட<

சி#றிைட Qவ ப+ கா/ட#கினிய ப5கைள அ+!தன எ

நFடைண - நைசDெசய. (47)

க.

----------

233. மானனீைகைய அைனவ0 பாரா()த3
பாிAெகா/ டைனவ
விாிAவா

ப/டறிேயா ெம

மடைதேயா வியதிாிேயா ெவ

தாிAவிDைச ம.ைகேயா தா

அைனவ
ப/ெட

)

ம

பவண நாாிேயா

விாிAறி நில!திைட ேவ)க/ட திெல
(இ - .) மானனீைகயி

ம

பா.

பதாFட.கைள& க/ட அ&கள. காL ம&க

அவபா அ

%ைடயரா இ.ஙன

க/டறிதிேல

எ

பதா:வாைர யா

) 2)வா , இவ விாிAைடய வான நாF:!

ெதவ மகேளா? அல5, வியதர ேதவ$ ெப/ேணா எ

) விய$பா ,

வி!ைதயிைன! தாி!த<ைடய விDசாதர மகேளா அல5 நாகநாF: மகேளா? பரத
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இத நிலAலக!திேல இவ ேபா வா பிறைர யா. க/டதிைல எ

பா

க. (48)

ஆயின எ
--------

234. மானனீைகயி& பகளி& ெசல! வைகக"
காதண

ஒ-

ைக& க

னிய

விரனி

ஏதினெள :!த+&க விைறவைள ெயாவிட$
ேபாதன வி பி6

ெபா.ந

னில!தி6

;>5க ெத4தன ;றாவளி& ெள
(இ - .) ெச.காத மல ேபா
அ மானனீைக த
அவ -

ைகயி

நல நில!தி
மீ/:

-----------

னேவ.

ற நறிய -

ைகையைடய க

னிைகயாகிய

அழகிய விரலாேல பதிைன ஏதி எ:!5 அ+&. கால!ேத
வைளயக -ரலA , அ$ ப5க வி பி6

க/ ேமாதி நா

 திைசயி6

வான!ேத உய51 ெச

றன எ

ெச

;ைற& கா#ேற ேபா# கழ

க. உக5 - உய5. (49)

றன.

)ய5

235. பதா)6கால$ மானனீைகயி&
கயி& நிைலைம
சில %கி/ கிணிசில சீ&கல
வல %ாி மணிவட

க ளா$பA

வளாிள -ைலமிைச

நல ெபற வைசதிட ந.ைகப! த+!திட$
%ல %வ/: ேதனின

(இ - .) அவ பதா:
பிற வணிகல

வளகி
-ர<கி

க

=.ழ

ேம லாடேவ.

ெபா45 அவ சில %க

ஆரவாாி$பA , வல %ாி S

கிணகி்ணிக

ற -!5மாைலயான5

ற இள-ைலேம# கிட5 அழ/டாக அைசயா நி#பA

ற வ/+ன-

%ைட!தன எ
---------------

க. (50)

ேதனின-

அழகிய 2த

236. மானனீைகயி&பா3 உதயண& காத3 ேகாட3
பாடகDசி ல ெபா ப/ணி6 மினிெதனD

சில சிறத

இைச

ேம லாடாநி#பA

ப5கைள$
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;டக! ெதாநல ரைடய கீதேம

ஆடகம ணி!ெதானி யரள. கவ5ட

.

2டகம ன!தின# மரனினிய னாயின
(இ - .) இவ பதாFட. க/: நி

ற நேலானாகிய உதயண மர6&

அவள+யிலணித சில ெபா ப/ெணாயி6
யணிகல

க ஒ

ைகவைளய

இIவா#றா அரசனாகிய அவ
உள-ைடைமயாேல மிகA
வைளய. (51)

இ

ஒ

மன

ெபாி5

காF+ இனிதாக$ ெபா

ேதவ கீத.கேள ஆயின;

மணி

கவர$ பF: அவேளா: 2:

%)வானாயின

எ

க. ;டக - ஒவைக

237. மானனீைக எணாLர6ைக பத@$ நி7$த3
மா)மா ெற4வ5
@)மாத ராடA

வைகட

ேவத6ட

னிழிவ5

மாத

2)மிவ ளல5 வலய!தி னிைலெய

ேற)பதி ென#றி&ைக ெய/ணாயிர ம+!தன.
(இ - .) ப5க மா) மாறாக எ4வ5
அ மானனீைக பதாடA

மகளி

மானனீைக எ

-ைறேய நில!தி ழிவதமாக @)ைடய

உதயண ேவத6

) 2ற$ப:

நிகராதலல5 பிற யாமில எ

ப5கைள$ %ைட!5 எ/ணாயிர

ேகா$ெபேதவிய -தய

இவ& இ நிலAலக!திவேள

) பாராF: ப+ வானிேல)கி

----------

ைகய+!5 நி)!தின எ

ற அ$

க. (52)

228. மானனீைக -ண! வாசவத$ைத சின

அ)சீ&கழி ெந+ல+ யாசிாிய வி!த

பி+மிைச மாத ேபா5 ெபமண& ேகாயி %&கா
க+மல& ேகாைத ம
இ+மி

ன

காவிந

னி 6$பி னாைள யி

விழிமா னீைக

%ற$ %ணதி $ப!

5+யிைட! த!ைத ேகF:! ேதா#றிய சீ#ற! தானா.

(இ - .) வாசவத!ைத -தய மகளிக பி+யாைன -தயவ#றி ஏறி! த!த
மாளிைக %த பி

ன மண.கம4

மலமாைல யணித உதயண ம

ன
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வைள மல ேபா

மி

ன ெகா+ ேபா

ற அழைடய நல விழிகைள , இ+&.கா# ேறா
ற இைடயிைன

-ைறைமயாேல களA மண

)

உைடய அ மானனீைகைய யாேழா

%ணதி$ப, அDெசதியிைன உ:&ைக ேபா

இைடயிைனைடய வாசவத!ைத ேகவி#) ெவளி$பF:! ேதா
ெவளிைய ைடயளாயின எ

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

க. மானி◌ீைக: விகார . (53)

)

ற

239. மானனீைக மண

5

னி ணீ.கி& காைல Eமல ெகா/: த!ைத

ம

னவ ன+வ ண.க மனமகி> வி

ம

ன

அ

னெம

றி நி

ற

னைடயி னாைள யகமகி> ளிர& 2றி

மா னீைக த

ைன மணமிகD ெச5 ெகா/டா

.

(இ - .) ெசறித இைளைடய அ#ைறநாளிரA %ல5 வழிநாF காைலயான
ெபா45 வாசவத!ைத Eய மல ெகா/: உதயண
ஊடலா மனமகி>Dசியிலாம தி-க வா+ நி
நைடயிைனைடய அIவாசவத!ைதயி
தீ!த#கிய
ம

னவ

ேகாசல ம

னவ

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

ம1 சாிைய$ ேபா<

ன

ேச5 ெச

மகி4 ப+ ஊட
பா: ெப#) அ

னாF

ெபா#%ந விாிசி ைகைய!

னா# றரணீச

(இ - .) வாசவத!ைத
த

ற

மாைல;F+& காாிைக கல5 விFட

தாவிசீ ேவவி த

8வ

ேபா

க. (54)

எ

ேதவிய 8வ 2ட! ேதம
=வி

ெபாி5

ன

மகளாகிய மானனீைகைய மிகD சிற$பாக$பலரறிய

240. விாிசிைக மண
-

றஅ

ற பணிெமாழி 2றி ஊட ேபா&கி அவட

மண1 ெச5 ெகா/டன

காவி

மன

திவ+கைள வண.காநி#ப

ப5மாபதி

மணதா ன

ேற.

மானனீைக

ஆகிய ேகா$ெபேதவிய

ேனா: மனமகி>5 மணதி$ப! ேதைரைடய உதயண ம

அவகேளா: இனி5 இலற

நட!தி வகி

ற நாளிேல -

ன

ெபா கால!ேத

காFடக! ெதா ேசாைலயிேல மலமாைல %ைன5 ;F+ அவளழைக உள!தா
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Qக5 விட$பFட =.ெகா!5$ ேபா
விாிசிைகைய
---------

அ மாநில ம

ன

241. ம&ன& ஆ(சி* சிற,-

நF%ைட& க#% மாத நாவ ம

ற ெபாAைடய நலாளாகிய

மண1 ெச5 ெகா/டா

எ

ன 6ள!

5F%ைட யி$ப நா ெமாைற வி

றி! 5!5!

திF%ைட ம

ன வ5 திைறயள த+வ ண.க

(இ - .) அ

%ைடய க#%ைடய மகளிராகிய ேதவிமா ஒ நாவ

நF%ைட நாFைட ெயலா நரபதி யா/: ெச

ம

அர கF+ @#றி5 எலாவி

ப.கைள

இனி5 Qக5 திFப-ைடய பிற நாF: ம

.

றா

ன6ைடய உள!ேத சாியாதன!தி ஒழிவி

எ

உதயண

றி @#றி$பாராக, அ ம
ஒ சிறி5

னெரலா

ைறபா+

ன

றிேய

வ5 அ+வண.கி!

திைறயள$ப நF%ைடய நாFைடெயலா அIேவத ேவத
ெசதிதன

க. (55)

க. (56)

இனி5 ஆFசி

நா&காவ வ$தவகாட 47
-----------

ஐதாவ - நரவாகனகாட

242. வாசவத$ைத வயி7 வா$த3

எ!தி& ம+$ப :!தி ெயழிெபறD ெச.ேகா ெச<
ெப#றிெச ேவத

ற

ைன$ ெபைமேவ# றாைன ம

வி!ைதெச சன.க/ மாத வியத+ வண.க மி

6

ைன

-#றிைழ மாைல! த!ைத -னிவிசீ மய#ைக யானா.
(இ - .) இIவா) எலா! திைசகளி<-ள நாFைடெயலா
அ+$ப:!தி&ெகா/: தன5ெச.ேகா

-ைற தைடயி

உதயண ேவதைன& கைலவாணக

+ம&க

வ/ண

அரசாFசி ெசகி

வா>!தாநி#ப ஒளி@

றவ6

ெவ

)த

றி யா/:1 ெச<

ெபைம மி&க பைடகைளைடயவ6மாகிய

நிைறத அணிகல

கைள

விய5 அ+வண.கி
மலமாைலயிைன

அணித ேகா$ெபேதவியாகிய வாசவத!ைத வி ப! தத சிற$ைபைடய

111

வயா ேநா#றன எ
சீ மய#ைக’ எ
----------

மய#ைகைய ‘-னிவி

க. மக$ேப#றி#& காரணமாத

றா. மய#ைக - மச&ைக; வயாேநா. (1)

243. வாசவத$ைதயி& வயாவி0,ப அறித3
நிைற%க> வன$% ந.ைக நிலவிய Aதர த

பிைறெயன வளரD ெசவ

6F

ேபைத

வி பி# ெச<

அைற%க ழைமDச த ைம யைழ!தன

வினவி னாேன.

ைறெப) ேவFைக ேகFட ெகா#றவ

மன!தி ென/ணி

(இ - .) உலெகலா நிைறத ெப %கைழ
ெபதைகயாளாகிய வாசவத!ைதயி
ேபா

) நாெடா)

ந

ேபரழைக

வயி#றி

உைடய

கF கவாகிய மக

 வளதலாேல அ$ேபரரசி தா6

பற5ேபா$ பேவ) காFசிகைள& கா/ட ேவ/:

வளபிைற

வான!திேல

எ

6

அவாAைடயளாக; நிைறேவறா& ைறையைடய அத வி$ப!ைத& ேகFடறித
அIெவ#றி ேவத

அIவி$ப!ைத நிைறேவ#ற ேவ/:ெம

நிைன!5 அத#ாிய ெநறிகா/ட# யா/:

2ற$ப:கி

அைமDசகைள அைழ!5 அத#ாிய வழிைய வினவின
------------

244. உ0ம Fவா 847

உம/Lவா விதைனD ெச$% ெபமைல வன!தி னீாி

ெனா தின!தி

ேவFைகயா# பிறத 5

மA) வ!த. க/ேடா வானவ

வ5 ேதா

ெபமநீ /ண& காF+$ ெபாிட தீ!தான
(இ - .) உதயணேவத
2)கி

றா

வினவ<

, “ெபமாேன! -

ஒேதவ
5

6ள!திேல

ற %கைழைடய த
க. (2)

ேவFைட$

றி$

ேறா.

அைமDச உ ம/Lவா எ

பா

ெனா நா யாெமலா ேவFைடயா:த#

ெபாF:$ ெபாிய மைலகைளைடய காF+# ெச
உ/டாகிய 5

ப

எ

)த

) ஆ/: நீேவFைகயாேல

ப!தாேல ந ைம எதிய வ!த!ைத! க/: அIவிட!ேத

தானாகேவ வ5 ந -

ேதா

றி நா

நீ/L ப+ ெச5 அ$ெபாிய

ப!ைத$ ேபா&கி ந ைம உவி!தானலேனா!” எ

றா

எ

க. (3)
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---------245. இ!ம
இ

னேமா ாிடவ தா< ெம

ைனநீ நிைன&க ெவ

ம

6ேமா மதி ரதா

பி

னவ னிைன!த ேபா>ேத U:ைட யமர

ெசா

)

வ/ைமயி னளி!5$ ேபாதா

னமா மதி ர!ைதD ;>Dசியி னிைன&க ெவ

(இ - .) “அரேச! அ!ேதவ

ந பால

வதா

றா
.

பினாேல நீ.க இனி எ$ேபாதாயி6

Qம& இIவா) இ:&க/ வதா< எ

ைன நிைன@ராக! எ

நிைன!த#ாிய நிைல ேப)ைடயெதா மதிர!ைத

தன5 வள

ைமயாேல

) 2றின

அ5 ேகFட

நம&D ெசவியறிA)!5$ ேபாயினனலேனா! அ!ேதவ
மதிர!ைத ஆரா5 இ$ெபா45 ெபமா
பி

ன உதயணமர6

ஓ5க!” எ

அ மதிர!தாேல அ!ேதவ

ெபைமைடய அத! ேதவ6

அவக -

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

246. ேதவ& 847

பலAப சார1 ெசால$ பாம

) 2றி அவைன

2றிய அதD சிறத

நிைன!தAட

வ5 ேதா

றின

எ

க. (4)

ன# கிதைனD ெச$%

நAெச சிைறயி# பFட நாளி<1 சவர #றி
வயவ தைல!த ேபா5
சிலதின

வாசவ த!ைத நி

பிாித ேபா51 ெச#ேறாைரD ெச!த ேபா5 .

(இ - ,) ேதவ

வரA க/ட உதயணமர

ெமாழிகைள& 2றி மகி>வி!த பி
இ ெமாழிகைள& 2)வா

5

ைனD

அ!ேதவ6&$ பேவ) -கம

ன அ மாநில ம

னைன ேநா&கி அ!ேதவ

-- “ேவேத! நீ பைகவரா நி

ைன!

ப$ப:!த$பFட உ1ைச நகர!5D சிைற& ேகாFட!தி இத கால!திலாத

அல5, காF+?ேட ேவடக வய வ5 வைள!5&ெகா/: வதிய
கால!திலாத, அல5 சிலநா நி
கால!திலாத, அல5 நீ நி
எ

க. (ேமேல ெதாட )

-----------

ைன வாசவத!ைத பிாிதித நி

இ

னா&

பைகவைர எதி!5$ ேபா%ாித கால!திலாத,”
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247. இ!ம
மி!திர ென

ேற ெய

ைன ேவ/+-

னிைன!தா யிைல

ெபா#றி மாப விநாF %5ைமயி னிைன!த ெத
உ!தர1 ெசாக ெவ

ன ெவாளிமி ழமர

ேகFகD

சி!திர$ பாைவ வானி# ெசலவிைன ேவFடா ெள
(இ - .) “யா
எ

நின&#ற ந/ப

எ

ைன

.

றா

) கதி எ

வைகைய வி பி -

ைன நிைன!திைலயைலேய? திமக @#றி&

அரேச! இ#ைறநா எ

அழகிய மாபிைனைடய

ைன நிைன!த இத$ %5ைம&& காரண

இத# விைட 2)க” எ

அ5ேகFட உதயணமர

) ஒளி@

ேமனிையைடய அ!ேதவ

ந/பேன! இ#ைறநா ஓவிய!ெத4திய

எ

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

) 2றின

க. (6)

எ

ைனேயா?

வினவ,

பாைவேபாவாளாகிய வாசவத!ைத வயாவினாேல வானிேல ெச<

வி பினா (இ5ேவ காரண )’ எ

%

ெசலவிைன

248. இ!ம - உதயண& 847

எ.களி# கம மா& மிய% தீ!5& ெகா/ேடா
தி.களி

-க!தி# பாைவ ெசலAநி

னாேல ய

றி

எ.களி லாகாெத

றி$ ெபா45ைன நிைனேத ென

(இ - .) பி

அ$ெபதைக 2)வா

ந

கினி யமர

-+&

ேகF: நரபதி ேகளி ெத

ன

“அ

பேன! .யா.கேள ெச5

ற தி-க-ைடய எ

ேதவி வயா வி$ப!தா

இய%ைடயனவாகிய ெசயகைள யா.கேள ெச5 -+!5&

ெகா/ேடா ; தி.க ேபா

வானிேலற$ பற&க நிைன&கி
ெச5 ேகாட#ாிய ெதா
கா/!” எ

ற இ&காாிய

நி

6தவியாலாவத

றலாைமயாேல இ$ெபா45 உ

)2ற இதைன அ!ேதவ

2)வதைன& ேகFபாயாக!‘ எ

--------

.

றா

ன

ந

) 2றின

றி யா.கேள

ைன நிைன!ேத

 ேகF:, ேவேத! இனி யா
எ

க. (7)

249. ேதவ&
ேதவ& மீ) மதிர ெசவியறி!7$த3

114

ெவளிய மைலயி# ேறவ
உளவி

விைர& ழலா வயி#றி

ப!தி னாேல AலAவா

களவி> மாைல ேவத

சிைத யானா

கதிமணி! ேதாி ேனறி$

.

%ெளன$ பற&க ம!ர மீெதன& ெகா:!5$ ேபாதா
(இ - .) பி

ன அ!ேதவ

வாசவத!ைதயி

ேதவெனாவ
தன5 இ

“அரேச! மண.கம4. 2தைலைடய

மணிவயி#றி

கவாகி வளகி

க/, ப/: ெவளிய

ெபா$பி வதித

ற காரண!தினாேல அ மகவி# கிய

பமாக வதலாேல வான!திேல பற5லாAெமா

வி$ப-ைடயளாயின, எ

அIAதயண ம

ன

) 2றி!, ேத

5ளி&

பேம

மலமாைலயணித

அ!ேதவிேயா: ஒளிமணி பதி!த ேதாி

பறைவேபால வான!திேல பற!த#ாிய மதிர

றஇ

இஃதா

எ

க/ ஏறி$

) அறிவி!5

அ மதிர!ைத அIAதயண6& அறிவி!5 மைற5 ேபாயின
----------

எ

க. (8)

250. உதயண& த<ேயா ேதாிேலறி வான$ேத பற
பற ேபாத3

ெவ#றி!ேத ேரறி ெவ
ம#)ந# ேறாழ

ேவ ேவத6 ேதவி தா6

மா வாிைசயி ேனறி வான

உ#றத வழிய ேதகி !தர தி&கி னி

ற

ெப#றிந மய. க/: ேப5கீ>! திைச1 ெச
(இ - .) அ!ேதவ

அIAதயண ேவத

அறிA)!த மதிர!தி
றா6

ந/பராகிய Rகி -தயவ

உதவியாேல ெவ#றிேவைலைடய

-ைற$ப+ ெவ#றித
வழிD ெச

ஒ ேதாிேலறி

-----------

251. இ!ம

றா

எ

உதயந# கிாி. க/ேட #)ட

க. (9)

ெற#தி# ெச

)

ெபாதியமா மைல காணா$ ெபாவிசீ& டபா னி
மதிகதி ரவி ம!த வா

கிாி க/: மீ/:

6

) வடதிைசயிேல நி#கி

இனிய காFசிைய& க/: மகி>5 பி

கீ>!திைச ேநா&கிD ெச

.

ெபேதவியாகிய வாசவத!ைத இ

வானெவளியிேல பற5 அIவானி
இமயமைலயி

றா

ற

ன அIவிட!தினி

ற

)
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இத-ள ேதச

பா!ேத யினியத

(இ - .) ஆ. ஞாயி) ேதா
அழைக

க/: பி

%ாி.ய ைடதா.

)மிடமாகிய மைலைய அைட5 அத

ன அIவிட!தினி

)

ெத

றிைசயி#ேபா ஆ/:ள

ெபாதியமைல& காFசிைய. க/: களி!5 ஒ$ப#ற சிற$%ைடய ேம#றிைசயிேல
நி#கி

ற தி.க ம/+ல-

உயாிய மைறமைலயி
ேவ)பலநாF+
எ

ஞாயி#) ம/+ல-

ெச

) மைறத#கிடமான

எழிைல. க/: மகி>5 மீ/:

இ

ப-ைட.ய

அழகைள க/: தம&கினிய ேகாச பி நகர!ைத எதின

க. (10)

-----------

252. நரவாகன& பிற,மா5த
தீதி

வயாேநா தீ5 வளநக %&க பி

%

றி& ேகாக ெளலா1 சிற5ந வழிைய ேநா&க$

ேபாதின# மர
ேசாதி$ெபா

ேற

ற$ %ரவல னினிய னாகிD

னைறதி ற5 Eவின

சன.கF ெகலா .

(இ - .) இIவா) வாசவத!ைத வான!ேத பற5 மகி>5 தன5 மய#ைக ேநா
தீர$ெப#)! தீதி

றி& ேகாகெளலா1 சிற5 ந

ெனறி ேநா&கி நி#ெமா

நல -4!த!திேல அ&ேகா$ெபேதவி வயி#றி அழகிய ஆ/மகA பிறததாக
அDெசதியறித ேவத

ெபாி5

மகி>கவனாகி ஒளிைடய ெபா

க]ல!ைத! திற5 மாத&ெகலா ெபா
------

னிைறத

எ

க. (11)

) ெபயாிFடன

. இனி

ைன வாாி வழ.கின

253. உதயண& த<ேயா
த<ேயா மக(, ெபயாி)த3

நரவாக ன

ேன ெய

) நரபதி நாம1 ெசதா

விாிவா மதிய ைமDச மி&கநா# மர ேபதா
பாிவாேகா -க6 பா.கா தாிசக னாக த!த
ரவ = ேமனி யான லமறி =தி யாேம.
(இ - .) உதயண ேவத

த

மகவி# நரவாகன

விாித அறிவிைனைடய Rகி -தய நா
அழ மி&க நா

எ

 அைமDசகF

அ$ெபா45 பிறத

 மகAக& நிரேல அIவைமDச இFட ெபயக அ

%

116

ெபாதிய ‘ேகா-க6 ’ அவ6& நFபான ‘தாிசக6 ’ ‘நாகத!த6 ’ ராமல
ேபா
(12)

ற திேமனிையைடய ல!தி

சிற$பறித =திக6 எ

பவனா

எ

க.

----------254. நரவாகன& கைலபயில3

நாவ 5ைணவ ராகி ந)ெநபா <டன தி
பா

மர! ெதாF+ F:$ பரவி தவ>5 8

பா

ெமாழி வாணி த

றா

மாபிைற ேபாவ ள5 வாிைசயி னிளைம நீ.கி$
ைன$ பா.கினி# ேச!தா ர

ேற.

(இ - .) Rகி -தய அைமDசம&களாகிய ேகா-க
நரவாகன6&! ேதாழராக அIைவ5 ம&க

-தய நாவ

நறிய ெந பா<மாகிய

சிற$%ணா AFெகா/: , ெசவிமாபா<ைடய மர!தாய
%க>5 வா>!தி! தாலாFடA , தவ>5

8

றாநாFேடா

ற ெதாF+F:$

)

தி.க வளமா)ேபால வள5 -ைறைமயாக அ&ழவி$பவ
அ ம&கF& ரவ
-ைற$ப+ மண

மா பாேபா<

%ாிவி!தன எ

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

ெபாிய பிைற!
நீ.காநி#ப,

ஆ&க-ைடய ெமாழிவ+வமான கைலமகைள

க. கவிபயி#றின எ

றவா). (13)

255. நரவாகன& உலா,ேபாத3
ஞானந# மாி த

ைன நல-4 5/: மார

மானவி# கைண&கி ல&கா ம

மத ென

ன& க/ேடா

வானவ& மர ேபால வாரண ேமறி! ேதாழ
ேசைன-

பி

61 ெசலD சீநக @தி ெச

(இ - .) நாமகளி
நரவாகன

இ

ப!ைத ெயலா ந

காைள$பவெமதிய பி

மல&கைணக& கில&கமாகி இவ
மய. ப+ ஒநா ேதாழ
களி#றியாைனகளிேல ஏறி -

 Qக5 (கைலண5)

ன! த

றா

.

றா

ைன& க/ட மகளி காம ேவளி

காமேவ எ

பவேனா? எ

தா6 ேதவைமதக ேபால&

6

பி

6

) ம/:

பைடக ெசலாநி#ப, %க4ைடய

அ&ேகாச பி நகர@தியிேல தி உலா$ ேபாயின

எ

க. (14)
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----------256. நரவாகன& மதனமசிைகைய க) கா7த3

ஒளிழ# க.க ேசைன த!தி 6#ப வி!த
வளிந)

=1 கத மதனம1 சிைகத

ளிாிள ெத

ேமனி

ற @ச& ேகால-# ற!5$ பைத&

களிகய# க/ணி யாட& காவல மர

(இ - .) உலா$ேபா. கால!ேத அ&ேகாமக
‘க.கேசைன’ எ
யா/:

6

.

க/டா

ஒளிகி

ற 2தைலைடய

ஒ கணிைக வயி#றி# பிறதவ , கா#றி# கல5

பரA நறிய மலமண!ைதைடயவ

ெபயைரைடயவமாகிய களி&கி

ற கயமீ

‘மதனம1சிைக’ எ

ேபா

ற க/ைணைடயா ஒ

ெப5 ைபயானவ தன5 திேமனியி ளித இளெத
ேமனிைல மாட!5 நிலா -#ற!5 நி
----

6

ற தவ4மா) அழகிய

) பதா:தைல& க/L#றா

எ

க. (15)

257. நரவாகன& மதனமசிைகைய மண$த3
மFடவி> ேகாைத த

இFடந

ைன ம

னவ மர

மார ன பா வ மய&க -#)

மFடவி> மலDேசா ைல& ம
இF+ைட மாைத! தேத யி
(இ - .) ேத

ெசாாிகி

னவ மர

றா6

னி

ேற.

ற மலமாைல யணித அ மதன ம1சிைகைய நரவாகன
ேம ஏவிவிFட மலர %களாேல

தீதலாத காமேநாயா மய.கி மி

சி#றிைடயாளாகிய அ மடைதைய ஒ ேத
ேபாி

மி

%ற$ %ணதா ன

க/டவளவிேல அழைடய காமேவ த
ேவெறா

க/:

பெம5 ப+ அவேளா: 2+ன

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

எ

)ளி&

க. (16)

ேபாக 5!ேத யிைள!5யி ெகா

மவிய விDைச ம

ன

மானச ேவக ென

பா

ற

= ெபாழிேல வவி!5$

258. மானசேவக& மதனமசிைகைய ெகா)ேபாத3
இவ

னேபா

ேபா>5

118

திநிற மாைத& க/: திற!தினி# ெகா/: ெச

)

ெபவைர ெவளி மீதி# U:) %ர %& காேன.
(இ - .) நரவாகன6

மதனம1சிைகமாகிய அIவிவ

QகDசியிைள$பாேல இ
ம

னனாகிய ‘மானசேவக

’எ

பவ

எ:!5&ெகா/: வான!ேத ெச
-------

ப Qக5

)யி ெகா/+& ெபா45 அ. வத விDசாதர
, திமக ேபா

ற ெசயேமனிD

ெசவியாகிய அ மதனம1சிைகைய& க/: கா-#) த
ெபைமைடய த

இ

னா#றலாேல அவைள

), ெவளி$ ெபமைலயி&

னகர!ைத ெயதின

எ

க. (17)

259. மானசேவக& மதனமசிைகைய வய,ப)$த ய>த3
த

6ைட ேநா ைர&க! ைதய< ேமான. ெகா/ேட

மி

னிைட! த.ைக யான ேவகந வதிைய ேயவி

இ
ம

6யி& கணவ

ற

ைன இனிைமயி னிைன!தி $ப

னிய நிைற யழி&க வா1ைசயி

வி:!தா ன

ேற.

(இ - .) மதனம1சிைகைய எ:!5$ேபான வி!தியாதர ம
தா

பா:

ன

அவைள!

காம!5யர.கைள& 2றி! தன&ட ப: ப+ ேவ/டாநி#ப, க#%மி&க

அ&காாிைகதா6 த

னி

6யி& கணவனாகிய நரவாகனைனேய

ெந1ச!தி!தியவளா அ மானசேவக6& ம)ெமாழி யா5.
ெகாடாளாவாளாவி$ப, அவைள! த

த

த.ைகயாகிய மி

அ மதனம1சிைகயி
-------------

னேபா

வய$ப:!5 ெபாF:!

ற இைடயிைனைடய ேவகவதி எ

பா நிைலெப#ற க#பிைனயழி&க ஏவின

260. ேவகவதி நரவாகன& சிற,பிைனேக() அவைன காற3

அ
இ

%ற வவ1 ெசால வசத மன!த ளாகி

%) த

ேனா நாத னிதிர

ேபா< ெம

ன$

ப/%ண ெமாழிைய& ேகF:$ பரவச மன!த ளாகி
ந/ெபா: வி பி

வ5 நரவாக னைன&க/ டாேள.

எ

பவைள

க. (18)
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(இ - .) ேவகவதி மதனம1சிைகயி

பா#ெச

அ

%#) இண. ப+ பலா#றா6

த

கணவ

) அவைள மானசேவக

2றA , அவ ஒ சிறி5

மன!ைதைடயளாகி அIேவகவதி&! தா
அவ கணவ

இதிரைனேய ஒ$பானவ

இ

எ

பா

அைசயாத

%)த#& காரணமான ஒ$ப#ற

) 2ற, ேவகவதி மதனம1சிைக 2றிய

ப/%கைள அறித#& காரணமான ெமாழிகைள& ேகFடவளவிேல

மனெநகி>5 அவ

பா# ேக/ைமைடயளாகி வா

நரவாகனைன& க/2டாகA
----------

க. (19)

க/டன எ

வழியாக வ5 அத

261. ேவகவதி மதனமசிைக வ@வ$ேதா) நரவாகனைன காட3
க/டபி

காம. 25 காவி

பதனி னி#ப$

%/டவ> ேவ# காைள =.ழ லாFகி ர.கி
வ/டல ேசாைல மாட

வனெம. ேத: கி

றா

ெதா/ைடவா ைடய ேவக வதி1; தினிேல வதா.
(இ - .) ேவகவதி நரவாகனைன& க/ட பி

ன அவ

காம-ைடயவளா அவைன ேநா&கிய வ/ண
நி#.கால!ேத பைகவ %/களிேல தவ4கி

பா# ெபாி5

-கி உலாA வான!திைடேய

ற ெவ#றிேவைலைடய அத

நரவாகனேனா காணாம#ேபான மல ;+ய 2தைலைடய மதனம1சிைக
ெபாFடாக மிகA
மாட.களிட!5
ேதடலானா
அ

வதி வ/:க -ரல மலகி

காF+

க/L

ெச

) ெச

. அ5க/ட ெகாIைவ&கனி ேபா

) 2வி& 2வி அவைள!

ற வாயிைனைடய அத ேவகவதி

மதனம1சிைக வ+வதா.கிD ;தாக வதன எ

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

ற அ$= ெபாழிட!5 ,

க. (20)

262. மதனமசிைகெய&7 க0தி ம&ன& அவைள 8)த3 - க<வி0$த

மதன ம1சிைக மா
வதன ந

மதி வ1சிய. ெகா பனா

இதந ேவட!ைத யி
%தாி

விழி _ப ேபா

ம/டப

பி# றாி!5ட

%&க. கிதன.

(இ - .) -4!தி.க ேபா
அ ம

ன

ேத:கி

ற மா

ற -க!ைதைடய வ1சி& ெகா+ேபா
ேபா

ற அIேவகவதி

ற விழிபைட!த அத மதனம1சிைகயி

120

வ+வ ேபா
இ

ற5

அ ம

ன6&$ ெபாி5

%ற ேம#ெகா/: = %தாி

%5 அ. அவ
--------

இ

பதவ5மாகிய வ+வ!ைத

ஊேட யைமதெதா மாதவி&ெகா+ @F+

வரவிைன எதி பா!திதா எ

க. (21)

263. இ!ம

தா5 தி5 தரணியி# ப பிட
மாத வி$ெபா5

பி

மயி# ேறாைகேபா

ேபைத ைய&க/: U:ைட& காைள
தீத) திற ேத5 %ணதன

.

(இ - .) ெபைமைடய அநரவாகன6
மதனம1சிைகைய! ேத+வபவ

எ

க. (22)

பதீ ெபாF:

ேதாைக மாமயிேபாவாளாகிய

அIேவகவதியிைன மதனம1சிைக ெய
=தா5தி5 பரAகி

ேதன5 5

ேற கதி&க/டவனா அவைள$

ற அ மாதவி$ = பதாி

கீேழ அவைள& 2+யி

%#றா

----------

264. ம&னவ& ேவகவதிைய
ேவகவதிைய ஐ47 வின!த3
ஆ.ெகா நாளி லாிைவ 5யிைட!

ேத.ெகா க/ணிையD ெசவ6. க/:ட
=. ழா அ நீ %திையம# றியாெரன$
பா.கி வ5 பலAைர ெசதன.

(இ - .) இIவா) நிக4.கால!ேத ஒநா ேவகவதியி
ேத

5யி

க/

ெபா5ளிய மலமாைலயணித அவைடய உ/ைம வ+வ!ைத நரவாகண

க/: திைக!5 ‘மல ;+ய 2தைலைடய மடதா! நீ %திையயாக
வி&கி

றைன! நீ யா?’ எ

வ+வ!தி வ5 த

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

) வினவ அவ அரச

ப&க!ேத மதனம1சிைக

வரலா#றிைன$ பல ெமாழிகளாேல 2றினா எ

265. நரவாகன& ேவகவதிைய
ேவகவதிைய வி0 -த3

க. (23)
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ேகFட வள<. ேக+ன
ேவFட ேவட

மாதைர

வி பிநீ காFெடன&

காFடேவ க/: காைள கலதன
ஊFட ேவகைண 

(இ - .) ேவகவதியி

னத மாரேன.
வரலா) ேகFட அநரவாகன6

அத ேவகவதியிைன ேநா&கி ‘யா
காF:க’ எ
அ ம

ன6

) ேவ/டேவ அவ

வி %கி
த

ற நி

#றம#ற அழைடய

பைழய வ+வ!ைத மீ/:.

உ/ைம வ+வ!ைத& காFட அ5 க/ட

அIAவ!ைதேய ெபாி5 வி பி உயாிய காமேவ கைணக

மி& ஏAதலாேல அIேவகவதிைய& 2+ மகி>தன
(24)

எ

க. (ேவட

- ஈ/:வ .)

-----266. மானசேவக& நரவாகனைன
நரவாகனைன ேவகவதிைய ப4றி,ேபாத3
ம

6 வி1ைசயி

உ

னி வதவ ேபான தறி5ைர

5
ப

மானச ேவக6

6 த.ைகயா ேதாைகைய& கா/கில

னி வதி ேவாைர

ப#றின

.

(இ - .) நிைலெப#ற வி!ைதகைளைடய அத மானசேவச
வி!தியாதர

த

எ

6

ேனவ# ெபாதிய த.ைகயாகிய ேவகவதிைய யா/:

காண$ ெபறானா, அவைள நிைன!5! த

ெதவ அறிவாேல அவ

நரவாகனைன நய5 ேபான ெசதிைய அறி5 சினAைர பல ேபசி நிலAலகி#
வ5 நரவாகன6

ேவகவதி

5யி< ெபா45 இவைர

மய&கி& ைக$ப#றி&ெகா/டவனா எ
-----------

க. (25)

267. மாவசேவக& நரவாகனைன நில$தி4 ற"ளிE)த3
வான க1ெச

) வளைல விFடபி

ஈனக1 ெசல ேவல& ழ
தான க வி1ைச தா6ட

கான க!திைட& காைள

விFடன

@>தா

.

மதிர!தா

122

(இ - .) இவைர
மானசேவக

ைக$ப#றி&ெகா/: ஒ வான]தியி# ெசகி

ற

இைடெவளியிேல நரவாகனைன! தளிவிFடானாக

மய.கியி&கி

ற அநரவாகன

நிலேநா&கி @4கி

த

க/ணதாகிய ஒ மதிர!ைத ஓதிவி:!தன, நரவாகன

2தைலைடய அIேவகவதிதா6
6ள!தி

றெபா45 மண.கம4

அவைன! தா.கி நில!திேல கிட!5 ப+

ெமல ெமல நிலேநா&கிவ5 ஒ காF+
------------

க/ @>தா

க. (26)

எ

றா6

268. நரவாகனைன* சதானிக னிவ& காட3
ெவதிாி ைலெயன @>தவ
கதிேவ வ!தவ

ற

னிைட&

காதன# றைதயா

எதிவ  பிற$ ெபறிகி

ற மா-னி

.

கதிாி ல.ேவ# காைளைய& க/டன

(இ - .) ேவகவதி ஓதிய மதிர! ெதவ தா.கிவி:தலாேல வானி

) நில!தி

8.கிைல வி4மா)ேபால ெம!ெதன @>தவனாகிய ஒளி திக4

ேவ#பைடயிைனைடய நரவாகனைன அத& காF+ேலயி5 இனி வகி
பிற$பிைன வாராம அ)&
அ

சிறத -னிவ6

%ைடய நல தைதமாகிய சதானிக

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

ஒளிேவேல5

க/L#றா

எ

ற

உதயணேவத

க.(27)

269. இ!ம
ேபாதி த

வ$ ேபாத Aண5த

காத #ெச

) காைளத

னாம-

ஏ! மிதைத ெயதிய நாமேபாதD ெச$ப<

ேபா5 பணிதன

(இ - .) நரவாகன
ஞான!தா ந
அ&ேகாமக

காF+னிைட @>தைமைய அDசதானிக -னிவ

ண5 த

பா# ெச

ெகதிய ெபயைர ந
எ45ேபா அவ

.

அ

%ைடைம காரணமாக! தாேன வய

) அவ6ைடய ெபயைர

#றம#ற அவ

 2ற, அவ#ைற& ேகFட நரவாகன

திவ+களிேல @>5 வண.கின

எ

தன5 அவதி

றைத&

விய5

க. (28)
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-------------270. நரவாகன& சதானிக னிவைன வின!த3
தைத ெய

-த தாமறி தி.ைர

அத மிண! ைதயநீ ராெரன
-5 ந

-ைற யா-னி தா1ெசாலD

சிைத 25 சிறெதா

(இ - .) பணிெத4த அ ம

ெபயைர

எ

ெபயைர

ன

யா

தா.க யா என அறிய வி %கி
-த

-னிவைன ேநா&கி “ஐய! எ

2) -

”எ

ேற

ைமைடய நல 5றAெநறி நி#கி

அ5ேகFட நரவாகன
எ

.

) ேகFடன

மனமிகA

க. (29)

தைத

ேப அறி5 இIவிட!ேத 2)கி
) ேவ/ட, அ5ேகFட

ற அ -னிவ தா-

மகி>5 அ -னிவைன ஒ

ற

த ைம அறிவி$%.
) வினவின

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

271. இ!ம

வி1ைச ய பதி ெவ#றிெகா/ டாெம
ற1ச ெம
எ1ச 

றந# ற&ேகா ைர/:

னிைல ைமய5 ெவ

வி1 மாதவ

.

ெம ைமயி# 2)வா

(இ - .) ெபாிS! “எ
ெவ

ெறன

ைனD F+ இவ

ற+$ப:!5வா

”எ

) 2றிய சா

எளிதாகேவ விDசாதர நாF+ைன
ேறா ெமாழிெமா

)ள5, ைறவ#ற

என5 அDசிற$% நிைலைம என&ெக5வ5 எ&கால!திேலா? 2றியக! எ
ேவ/ட, மி&க ெபாிய தவ!ைதைடய அDசதானிக

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

272. னிவ& 87த3

ெவளி ய மைல ேமனி

ற ராDசிய

உள ெதலா ெமா.ேக ய+$ப:!
ெத ெசவ- மீ/:ன& காெம

றா

2றலானா

எ

க. (30)

)
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களவி> க/ணி& காைள. ேகFடபி

.

(இ - .) “இைளஞேன! ேமேலா ெமாழி ெபாயா5கா/! அத ெவளி$

ெபமைலயி
ஒேசர ெவ

ேமலைம5ள விDசாதர நாF+ைன ெயலா

) நி

ன+$ ப:!5ைவ கா/ அதனா இ

அ$ெப1ெசவெமலா

ெமாழிைய! ேத
ேகFடபி
-----------

ன; எ

) %

உன& எ5.கா/!” எ

க. (31)

நீ அ/ைமயிேலேய

ேன இளிவரவிலா

) 2றின

. அIவினிய

மலமாைலயிைனைடய அத நரவாகன

273. நரவாகன& இ0ரவ னிவ& 84ைற அறிவி$த3
மாத வ

விட வள னக%&!

தாைத தா-த# றா

க/ +தபி

தீ5 தீத51 ெசவி பிாித5
ஆத ாி!தவ& க

ேனா

.

விள பின

(இ - .) ெப5றவியாகிய சதானிக
அநரவாகன

அ&காF+னி

)

விைடெகா:!த பி

ேபா! த

வண.கி இனிேத யித வழி, அவகFெகலா

ன வளலாகிய

தைத தா -தேயாைர& க/:

மதனம1சிைக பிாிதைமைய ,

தன& மானசேவகனாேல தீைம வ5 உடேன தீ5ேபானைமைய
இ-5ரவ&
------------

அநரவாகன

அறிவி!தன

எ

க. (32)

274. இ!ம

ேமனி க>ெவன ெம!தவ 2றின
தான வி

)த

றா5ய தீ!தன

வா6 ைழDெச< ம
ஈன மிம ர

னிய ேதமிைச

னினி ேதறினா

.

(இ - .) மதனம1சிைக பிாிA -தயவ#ைற& ேகFட வாசவத!ைத ெபாி5
வதினாளாக; அ5க/ட நரவாகன

உ/ைமயான தவ!திைனைடய சதானிக

-னிவ எதிகால!ேத தன& நிக>வன வினவ ெய

) 2றியவ#ைறெயலா

125

அ!தா&& 2றி அவ 5

ப!ைத$ேபா&கின

. பி

ன வான!திேல

இய.மிய%ைடயதாக! த மிட!ேதள ேதேமேல #றம#ற அநரவாகன
இனிதாக ஏறின

க. (33)

எ

-----------

275. நரவாகன& வி$தியாதர0லக
வி$தியாதர0லக ெச3>த3

அ

பா வா

இ

பா# ெபாைக ெயழி#கைர ைவெகன

ெத
மி

வழி யாமணி! ேதெசல!

பா# ேச+யி# சீதர ேலாக!தி

=/ மாப6

ேவ/+! திைள!தன

(இ - .) அ மணி!ேததா6
மி

6மணிகல

வானி

.

வழியாக$ பற5 ெச< ெபா45

அணித மாைபைடய அத நரவாகன

வழிபா: ெச5 அ!ேதாிைன நீ ெவளி$ ெபமைலயி
வி!தியாதர நாF+

க/ சீதரேலாக

பதிகைளைடய ெபாைகயி
ேவ/+ன
--------------

எ

க. (34)

எ

6

இட!தி

அ

ெத

%ைடைமயாேல

பாலைமத

க/ணதாகிய இனிய

கைரயிட!ேத இற.கி! த.வாயாக! எ

)

276. நரவாகனைன அ,ெபாைக கைரயி3 ஒ0 வி$தியாதர& காட3

ெந:.க ைரமிைச நீைமயி னி
ந:.க 

றன

றிவா நானநீ =சிேய

க+க ம>க/ணி& காைள யிதன
அ+க/ ேடாமக ன

பி# ெறா4தன

.

(இ - .) மண.கம4 மலமாைலயிைனைடய நரவாகன

கதியப+ேய

அ!ெதவ! ேத அ$ெபாைக&கைரயிற.கிய ெபா45 அவ
அ$ெபாைகயி

பமி

றி

க/ க/ வா -தய உ)$%&கைள நீரா# \ைமெச5

இைள$பாறி இதானாக; அ$ெபா45 ஒ வி!தியாதர
அவன+களிேல @>5 வண.கின
------------

5

எ

க. (35)

அ.வ5 அ

ேபா:
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277. நரவாகன&
நரவாகன& வி$தியாதரைன வின!த> , அவ& விைட
அ/ண க/:நீ யாைர ெய
த/ெண

ற<

வாெமாழி! தானவ

ெசா<வா

அ/ண ேகFக வாிய வைரமிைச&

க/ேணா ளிெகா+& கத வ$%ர .
(இ - .) ெபைமமி&க நரவாகன

வரலா#ைற என&& 2)க!” எ
அத வி!தியாதர

அத வி!தியாதரைன ேநா&கி “ஐய! நீ யா? நி

) பணி!த< , ளித ெம ெமாழிையைடய
:--

வரலா) 2)பவ

“மா/%ைடேயா! ேகFடக! பிற எ5த#காிய இத ெவளிமைலமிைச
க/L& அழகாக விள.கி
நகரெமா

)ள5” எ

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

றா

எ

ற ெகா+கைளைடய கதவ%ர

க. (36)

எ

6

278. இ!ம
காவ ல

னீல ேவக#& காாிைக

நாவி ள.1சீ நாகத! ைதெய6
=வி ள.ெகா+ %!திாி நாக-

ேமவி ள. மந.கவி லாசைன.
(இ - .) “அநகர!தரசனாகிய நீலேவக
நாவா விள&க-) அழ

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

ற அந.க விலாசைன எ

பதா .” எ

 பா மாைல யமளி! 5யிைட&

ெமாழி காத# கனவிைட

வி % சி.கமீ
பர % ம/ணி

மைன& கிழ!தியாகிய %லவ

@ாியD சாபதா

6 ெபயாின

ற அவ மக ெபய தா6 ேம

279. இ!ம
க பா ந

பா

%க4-ைடயா நாகத!ைத எ

ஆவா, இைளய மல&ெகா+ ேபா
விள.கி

எ

) பா.கி ென4தேத.

றா

எ

க. (37)

ைம#)
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(இ - .) “வ/:க ஆரவாாி&

மலமாைல E&கிய ப:&ைகயி

காத# ப/%ைடய ெதா கனவி

க/ேண க/ேடா வி %த#& காரணமான

க % ேபா

க/ேண

ற இனிய ெமாழிையைடய அIவந.க விலாசைன 5யி<.கால!ேத

மறமி&க ஓ அாிமா
விFெட4த5” எ

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

F+ பரத ம/Lலகினி
எ

க. (38)

னிய த

-ைல

றா

280. இ!ம

வைரமி ைசவ5 ம

)

த

ைக$ ப&க!ைத

அாிய -!தணி யார!ைத& கIவிேய
விைரெச மாைலைய @)ட

;FடA

அாிைவ க/:த னைனய& ைர!தன.
(இ - .) “எ4த அDசி.க& ைள ெவளிமைல மிைசேயறிவ5 த
-ைலேம#ெபாதிய ெபற#காிய -!5மாைலைய& ெகௗவி$ பி
கம>கி
த

ற மல மாைலைய! தன&D ;FடA

தாமா&& 2றின,” எ

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

281. இ!ம

ெவல  ேவ

எ

அIவாிைவ க/: அ&கனவிைன!

க. (39)

ேவத6. ேகF:ட

ெசால தவD மி!திர ந
%ல  பத

றா

ன மண.

-னி

ெபா#பி னிைற1சின

நல தவ ன#கனா& ேகFடன

.

(இ - .) “பைகவரா ெவ<த# காிய ேவ#பைடயிைனைடய அத நீலேவக
எ

6

அரச

றா6

அ!தாய வாயிலா அந.கவிலாசைனயி

நிக>Dசியிைன& ேகF: அ$ெபா4ேத ெச
மி!திர

எ

6

-னிவனிட
எ

றா

எ

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

) %க>த# காிய தவ!ைதைடய

ஒ நல 5றவிைய& க/: %

அ+கைள$ ெபாAட

ைமயிலாத அ -னிவ6ைடய

வண.கியவனாD சிறத ெசய#காிய தவ!ைதைடய அ

அந.கவிலாசைன க/ட நல கனவி
க. (40)

கனா

பய

யாெதன வினவின

,”

128

282. இ!ம

அறித ெச தனன

-னிவ6

ெசறித =மிவா> திம க
அைறத நி

வ

மகF கா மணவர

.

நிைறத ேநமியி நில- மாவ
(இ - .) “அத! 5றவிதா6
இஃெதன& 2றின
நி

6ைடய மமக

அ ம

ன

, (அஃதாவ5, ேவேத மணிதிணித நிலAலக!தினி
நி

ெசவ

ஆFசி ெசவ

. நீ 2றிய நி

ெசா லரச

ப5,” எ

றா

எ

சா5 கா/ெகனD

உ ைம& க/டன

ெசக ெவ

ெச ைம ெய/ணிேய ெச$பி விFடன

(இ - .) “அ!5றவியி

றன

மகF மணமகனா

க. ேநமி - ஆைணDச&கர . (41)

.

ெமாழி ேகFட எ ம

ெச ைமயாக ஆரா5 ெதளித பி

ன எ

ன

மகி>5 த

பணி!தா.ேக யா6

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

எ

6ட

) 2றி வி:!தன

இ. வ5ெபமாேன! உ ைம& க/ேட
எ4தக!” எ

284. நரவாகனைன நீலேவக& எதிெகா"ள3
ேபாவ ேதெபா %/ணி ய#ெகா/:
ேதவ ேனெயனD ெசவ 61ெச<
காவல

ேகளிடனி5

ைனயைழ!5 ‘நீ அ -னிவ

2றியா. அ$ெபாைக& கைரைய அைட5 கா/!” எ
ஆதலா ெபமா

)

ேகF:ட

த மி ெல/ணின

அரச

பய

நிைறத இத வி!தியாதர லக!ைத தன5 ஆைணயாேல

283. இ!ம
அ - னிவ

பா வவ

கா/! எ

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

அ&கனா நிக>Dசிைய& ேகF: ஆரா5 அத

ெனதி க/: க/மகி>

ஏவ லாளேரா +னிதி ெனதினா

.

) ேவ/+ன

எ

.

க. (42)

.

129

(இ - .) ெபமாேன! அந.கவிலாசைனைய மண5 வி!தியாதரலைக
ஆகி

ற ஆ24ைடய Q ைம அைழ!5& ெகா/: ேபாவேத யா

காாியமா ; ஆதலா# ேபாதக! எ
ெசவானாக, அவ

களி2கி
எதினா

றத

எ

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

) ேவ/டேவ அநரவாகன6

வரAணத நீலேவக ம

ஏவலாளேரா:

த

க. (43)

வத

ன6

எதி ெகா/: க/: க/

னர/மைனைய அ&ேகாமகேனா:

285. நீலேவக& நரவாகன; கம& ெமாழித3
க

ன வி#கைண யிலா& காமைன

ம

ன னி

இ
பி

னி ல&கண ேம#ற காைளைய

6ைர மகி>5 2றினா

ன ைமDசைர$ ேபணி& ேகFடன

(இ - .) க % வி<
ேபா

றவ6

.

மல&கைண

ஆடவ&கிய

இலாம உ& ெகா/: வத காமேவ

ற நவில& கணெமலா

பவ!தின6மாகிய நரவாகன6& அநீலேவக
-கம

ெமாழிக 2றி மகி>வி!த பி

அந.கவிலாசைனயி

ேகFபானாயின
---------------

எ

திமண

க. (44)

ெபாதிய காைள$

மனமகி>5 இனிய

ன அைமDசைர! தனியிட!ேத அைழ!5

ப#றி அவ 2றவனவ#ைற

ேபணி&

286. அந6கவிலாசைன ய வர

தனி!தி வமண தர!தி ய#றினா
சின!ெதா :ம

ன ேசவ ராெலன

மன!த ைமDச மகி>5 ம

னைர

இன!ெதா மாவர மிய பி விFடன.
(இ - .) அIவைமDச ஆரா5 2)பவ பிற வி!தியாதர ேவதணராம

இIவிவ&

ததிேயா: யா திமண விைன நிக>!தினா நிலAலக!5 ம&கF

பிற$பின6& இவ

மகFெகாைட ேநதன

எ

ப5 தைல&கீடாக ந

130

வி!தியாதர ேவத ஒ. 2+ நம&! தீ. ெசய -#ப:பவ எ

ம
எ

ன

மகி>5 த

6

னின!5 ம

ன&ெகலா

ெசதிேயா: E5வைர வி:!தன

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

எ

) 2ற,

அந.கவிலாசைன&D ய வர

க. (45)

287. அந6கவிலாசைன நரவாகன; மாைல =()த3
ம

ன ாீ/+ேய வதி &ைகயி

மி

னி

அ

ன ெம

ெசா

னைட யமித ம

னவ

மாைலைய விரகி ேனதி-

ன காைளேம# ;F+ நி

றன.

(இ - .) ய வரD ெசதி ேகFட வி!தியாதர ேவத ைமதெரலா
ம

ற!ேத 4மியி&

ெபா45 அ

ன ேபா

வ5 ய வர

ற ெமய நைடயிைனைடய

அமி>த!ைத நிக!த அத அந.கவிலாசைன தா6 ஒளிதிக4 மணமாைலையD
;>Dசிேயா: ைக& ெகா/: ெச
;F+ மகி>5 நி
------------

) -#2ற$பFட அநரவாகன

க. (46)

றன எ

ேதாளிேல

288. மணமக" மகி# இனிேத வா#த3
அரச

மி&ந

கைம!த ேவவியி

திம ண1ெச5 ெசவ னி
இவ  %ண தி

ெவA மானச ேவக

%ற

ப மாதன
மன .

ற

(இ - .) அIவி!தியாதர ேவதனாகிய நீலேவக

ஊ&கமி5 ந

ெச5 மகிழ, அ

றி& 2+ இ

திமண ேவவிD சட.கி

மணம&க இவ

ெபா45 மானசேவக
னாயின

எ

க/ நரவாகன

க. (47)

றாக அைம!த

அந.கவிலாசைனைய! திமண1

மனெமா

நரவாகன6&$ ெபாி5

ப Qகதித

அ1சிய மன!ைதைடய

றி$%:--இIவிட!தி மானசேவக

நரவாகன6& அ1சி மதன ம1சிைகைய&

ஒ

) ேதா

ெகாண5 நரவாகன

பா விF:$ ேபாயின

) வி:பF+!த ேவ/: ெம

எ

)கி

6

ற5.

ெபாைடய ெச

131

------------289. நரவாகன& தி0!லா

ேவக யாைனேம ேலறி @ர6
நாக நீ%ர ந:வி# ேறா
காம ேனெயன& க

ற<

னி ம.ைகய

தாம ைர&கணா# றா

ப நா.

(இ - .) @ர$ப/%மி&க நரவாகன
நாக%ர

எ

6

ேபா<

எ

) கதி அவ

திAலாD ெச

ெந+ய நகர!தி

ெவளி மைலமிைச உய5 விள.

க/ சின-ைடய களி#றியாைனயிேலறிD

றானாக; அ$ெபா45 அநகர!5& க

னி மகளி இவ

ேபரழகாகிய அ-த!ைத! தாமைரமல ேபா

க/ணாகிய வாயாேல பகி இ

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

%றா நி

றன. இ.ஙன

நிக>Aழி; எ

காமேவ
றத

க. (48)

290. நரவாகன&
நரவாகன& எதிய ேப7க"

ேநமி யாளேவ நிைன!த ேதா
வாம நாகத

மைலயி# ெச

ற<

றன

தாம மாபைன! தர!தி# க/டவ
ேநமி தா

-த னிதிக ெளா

ப5 .

(இ - .) வி!தியாதரலக!ைத -45
நரவாகன

அநாF+ைன ெவ<த# அழகிய நாக மைல ேம ெச

மாைல மாபனாகிய அ ம
ெச

ஆவத#ெக/ணிய %கழாளனாகிய அ

னைன& க/ட அ மைல நாக -ைறேயா: எதி

) வரேவ#)& ேகளிராயின; பி

நிதிகைள , எ
-------------

291. இ!ம
நாம விதிர ன

றன

க. (49)

க ெசய&

காம 6&கீ5 க/: ேசவி!5!
தாம வதர தா ப ணிதிட!

னD ச&கர நிதி -தய ஒ

ப5 வைக

,

132

ற வாயிர .

ேதாமி னார/ ெடா
(இ - .) நரவாகன

பா# ேபர

ேதவமகளி எ/ணாயிரவைர

%ைடய %க4ைடய ேதேவதிர
அவ

பா# ேச& ப+ ந

 வழ.கினைமயாேல

ேதவக ெகாண5 காமேவ ேபாபவனாகிய அ நரவாகன
வா>!தி அவ#ைற வழ.கி$ பணியா நி#ப எ
இதிர

க.

நரவாகனைன வ5 ச&கரநிதி -தய ஒ

எ/ணாயிர

மகளிைர

#றம#ற

பா வ5 க/:

ப5 வைக நிதிகைள

வழ.க, அவ#ைற! ேதவக ெகாண5

நரவாகன6& வழ.கி வண.கின எ
மகளி& ஆெபய ேம-294 ஆ
எனவவEஉ -ணக. (50)

றவா), ேதா - #ற , எ/ணாயிர :

ெசளி ‘எ/ணாயிரமான ேதவிய’

----------

292. நரவாகனைன* சகர, பைட வ வண6க3

ச&க ர வல

சாதி ைற1சின

மி&க %/ணிய

மீF: வ5ட

த&க வி1ைசய த ப திெயலா
அ&க ண!தினி ல+$ப :!தின
(இ - .) ச&கர$ பைடக

.

நரவாகனைன வல

வ5 வண.கி அவ

ஏவவழி

நி#பD சைமதன. இ$ேப)கைளெயலா ெப#ற மி&க அறேவானாகிய

அநரவாகன

மீ/:

வி!தியாதர நாF+# வ5 அ$ெபா4ேத ததிைடய

அIவிDசாதர நகர.கைள ெயலா ெவ
-----------

293. நரவாகன& வாைக=@ வ0த3

வி1ைச யதிைற ெவ#றி ெகா/டவ
த1ச ெம

றவ தர!தி

எ1ச %ர மிதி ர
மி1ச மாளிைக @ர

@சிேய

ெனன

ெச

றன

.

)த

ன+$ப:!தின

எ

க. (51)
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(இ - .) விDசாதர ேவதைர ெயலா
நரவாகன

அ$ெபாைள ெயலா த

ெவ

) திைற$ெபா

ைன! த1ச எ

வாாி வழ.கி& ைறவிலாத கதவ %ர!தி
ெப#)யத அர/மைன&கF ெச

றா

-----------

எ

ெப#ற @ரனாகிய

றைடதவ& ெகலா

க/ேண இதிரேனேபால @)

க. (52)

294. நரவாகன& அர E4றி0$த3
மதன ம1சிைக மன. ளிதிட
விதன மி

றிந ேவக வதிட

அதிக ேபாக வந.க விலாசைன

அதிக ெவ/ணா யிரமான ேதவிய.
(இ - .) மானசேவகனா மீ/:
தா6

ெபாி5

நலாட6

கணவ6ட

மனமகிழா நி#பA , நரவாகன

அ

5

ப

சிறி5

இ

மதன ம1சிைகேயா: அந.க விலாசைனேயா:

எ/ணாயிர ேதவ மகளிேரா:
-----------

295. இ!ம

ேச&க$பFட மதன ம1சிைக

இனிய ேவவியா 

2+ மி&க வி

ப ெமதி எ

றி ேவகவதி

க. (53)

ப மா5பி

இனிய %/ணிய மீ/+ ேமவர!
தனிய ரசிைன! தானி ய#றிேய
நனிய ெதா

றின

(இ - .) பி

ன

ெசமா#றா6
ேம

னாம ேவனா

ேதவகF கினியனவாகிய அற&கள ேவவிக பலA

ேபாி

ப ெமதி$ பி

ன

அI வற$பயெனலா

ேம வதலாேல ஒ$ப#ற அரசாFசியிைன

ேவைனைடய அநரவாகன

(54)

.

ேபாி

ெச5 பைகவ& அDசத

ப வா>விேல மிகA

-----------296. நரவாகன& தைதைய காணவ0த3

ஒ. 2+

ெபாதின

எ

க.

134

வி1ைச யெதாழ @) ேதவிய
ப1சி

ெமல+$ பாைவ மாட

ம1 ;>மைல விF: வானவ
த1ச மானத

தைத பா#ெச

(இ - .) விDசாதர ம
ம

னவ

.

றா

ன அ+வண.கி வா>!தி வழி விடாநி#ப அநரவாகன

@)ைடய த

மைனவிமாராகிய அல!தக8F+ய ெமய

அ+யிைனைடய பாைவேபா வாேரா: -கி ;>கி
ெவளிமைலயினி
உதயணமர
-------------

)

ற அI

ேதவ& %கடமாக! திக4கி

பா வ5#றன

எ

க. (55)

றத

தைதயாகிய

297. இ!ம

%ரம தி&க$= மாைல ேதாரண

வர பி னா#றிேய வா

அ % மாைலேவ லரச

ெகா + மிைட
ெச

ெறதி

வி பி& ெகாளேவ விய5 க/டன

.

(இ - .) அ&ேகாச பி நகர

வைகைய ந

E&கி , ேதாரண

நரவாகன

கF+

நகர!ைத அணிெச5 உயாிய ெகா+ -தயன

ெந.கிவர நா/மல மாைலயணித உதயணேவத
ெபாி5

வி பி எதிெச

க/: விய5 த

) வரேவ#ப நரவாகன6

தைதைய& க/: வண.கின

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

 மதியாநி#ப மலமாைல

எ

அவ

அவத

க. (56)

வைகைய$

வரேவ#பிைன&

298. தைததாயைர வண6க3
தைத தாபத தா

இ5 வாLத ெலழி

ப ணிதபி

ம டைதய

வ5 மாமைன வண.கி மாமிைய

அத மிவன! த+யி ைற1சினா.
(இ - .) நரவாகன
ம/+ல

ேபா

த

தைததா திவ+கைள வண.கியபி

) ஒளி திக4 திQதைல

ன! தி.க

அழைக-ைடய ேதவிமா

135

வ5-#பட மாம+களாகிய உதயணமரைன வண.கி$ பி

ன வாசவத!ைதயி

எைலய#ற அழைடய திவ+களிேல @>5 வண.கின எ

(57)

க. வன

- அழ.

---------299. உதயண& ெசய3

மகி>5 %ேய மைன% தபி

ெநகி>த காதலா ேனமிD ெசவ6
மித சீட

@#றி தன

மகி>5 ைமதைர வரவ ைழ!தன

.

(இ - .) மாமிமா மகிமாைர மகி>5 த4வி வா>!திய பி
ச&கரவ!தியாகிய உதயண

உதயண

அைவயி
----------

றா6

ெபாி5

னD

மி&க %க4டேன இனிேத யிதன

மகி>5 நரவாகன

க/ வரவைழ!தன

எ

க. (58)

-தய த

, பி

ெனாநா

ைமதகைள

300. பமாபதியி& ைமதனாகிய
ைமதனாகிய ேகாக; @=(ட3
ப5ைம தா

மிக$ பயத ந பியா

ெகாதிQ ைனேவ

ேகா- க

இதம ளி!தி: மிளவ ைரெசன

அ5ல ேநமிய னர நாF+னா

றைன

.

(இ - .) அ ைமத ைவ!5$ ப5மாபதி ஈ
Qைனையைடய ேவைலைடய ேகா-க
“ைமதேன! இனி நீ நம5 வ!தவ நாF+

எ

எ

ற ெசவனாகிய ெகாதி&
6

இளவரசனாகி இ

) பணி!5 ஒ$ப#ற ஆைணையைடய அ ம

-+;F+யளினா
-----------

எ

க. (59)

301. நரவாகன& வி$தியாதர 0லக ேபாத3
தைத ேம

மி தளவி காதலா#

ந பியி

ன

-கேநா&கி

%ற$ பா5கா!தி:க!”

அவ6&

136

றத தா

பிாி தைல&க !ெதணி

இதி ர

ற? ாியபி ேனகின

ெவ5 யெகா: வி:$பD ெசவ6

(இ - .) பி

.

ன! தைதயாகிய உதயணமர

வத நரவாகன

அவைன$ பிாித# மன!திேல நிைன5 ெவIவிய

5யர-ைடயனா அIAதயணமர

%ற$பF:! ேதேவதிர
எ

ேம ைறவிலாத ேபர

விைட ெகா:$ப& ேகாச பியினி

நகரமாகிய அமராபதி& -ைறைமேயா: ெச

க. (60)

பினாேல

)

றன

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

302. நரவாகன& வி$தியாதர 0லக -த3
அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த
ெசலவந# மர

ெசவந வாம

ெச

) ெதவவி திரைன& க/:

=ைசD சீக/: வண&க1 ெச5

ெசவவி திரன 6$ப! திமணி! ேதாி ேனறிD
ெசவமா %ர % 5 சிற$பிேனா +தா ன
(இ - .) ெசவD சிற$% மி&க நரவாகன

ேற.

அமராபதி நக&D ெச

) ஆ/:!

ேதவ ேகாமானாகிய இதிரைன& க/: வண.கி அ! ெதவ நாF+
கடA&! ேதவக ெச
வண&க1 ெச5 பி

க/ அக&

வழிபாF:D சிற$பிைன. க/: அ&கடAF

ன, ெசவ மி&க அIவிதிர

சிற$%ட

வழிவிட அழகிய

மணி! ேதாி ஏறிD ெசவD சிற$% மி&க வி!தியாதர நாF:& கதவ%ர!ேத
ெச

) சிற$ேபா: அர %ாிதன

எ

க. (61)

ஐதாவ நரவாகன காட 47 .
------------

ஆறாவ - ற! காட
303. உதயணமர& தவ -ாிய க0த3
வள.ெக4 வ!த வ# ம

னிய காத

மி&க

உள.ெக4 க#பி னாக ேளாதிம ேபா< நீரா
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இள.கிளி ெமாழியி னாக ளினிைமயி னாவ ேரா:
5ள.க றிமி

ேபாமி

(இ - .) எலா வள.க

Eயெசா

மடைத தா- .

ெபாதிய வ!தவ நாF: ம

னனாகிய

உதயணமர6& நிைலெப#ற காத# ப/% மி&க ெந1ச ெபாதிய
க#%ைடயவ

அ

ன ேபா<

மழைல ெமாழியிைன ைடயவ

நைடயிைனைடயவ

ப5மாபதி, மானனீைக, விாிசிைக எ

இள.கிளிேபா<

இனிைம மி&கவமாகிய வாசவத!ைத,
6

மைனவிமாராகிய நா



ந.ைகமாேரா: அைசதலாத திமக , ெவ#றிமக , Eய

ெசாைலைடய கைலமக
----------

எ

க. (1)

304. இ!ம
ம/ணிய

மடைத ேயா: மவினா மி&க ம

%/ணிய -

னாF ெசத ேபாதேத தவி ெசய

எ/ணிய கம ெமலா மிைய%ட னாக$ பி
%/ணிய ேநா

சிற$%#ற ேவத

யா

6

எ

க. (2)

யா

 மகளி

.

வ5 ேசதன; இIவா#றா# ெப1

இ!தைகய சிற$%&கைள ெயலா எதி இ

-#பிற$பிேல ேநா#ற ேநா

இ

6

% ேநா#க$ ெபாதிய மன!த னானா

(இ - .) நிலமக ஆகிய நா
யா

ன

ேப பயனாக இ$பிற$பி வ5தவின; ஆதலா,

எ/ணிய காாியெமலா இனி5 நிைறேவ)

அ!தவ!ைதேய ேம#ேகாட ேவ/:ெம

ெபாF: அறமாகிய

) கதிய மன!ைதைடயனாயின

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

305. உதயண& தவ$தி& ெப0ைமைய நிைன$த3 - க<வி0$த

ஆைச ெய

றன& க ேதாழனா

ஓைச வ/%க> Rகி யான5

வாச வத!ைத மைனவி யான5

ேபச  மக$ ெப#ெற :!த5 .

%) ப+
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(இ - .) உலெகலா வழ.த#& காரணமான வளவிய %கைழைடய
Rகியானவ

யா

அவாவியவ#ைற ெயலா

என&! ேத+! தகி

ந/பனாக வைமதEஉ , ஒ$ப#ற வாசவத!ைத நலா என&

மைன&கிழ!தியானEஉ , %க>த#காிய ம&கைள யா

(3)

ற

ெப#) வள!தEஉ எ

-------306. இ!ம
நரவாக ன

மக னாம மான5

வைரமிைச! தானவ வா4 நாFைடய.
கரண ேநமியா ல+$ப :!த5

ெபாவி ேவதக %க>த ைடத5 .
(இ - .) %க>த# காிய அ ம&க நரவாகன
அநரவாகன

றா6

நாFைடெயலா
த

ெவளிய

%கழாேல ஆ&கெமதியEஉ ,

ெபா$பி வி!தியாதர வா4கி

தன&$ பா5காவலான தன5 ச&கர$பைடயாேல ெவ

ன+&கீ>& ெகாண5 ஆளாநி#பEஉ , ஒ$பிலாத @ரம

அவ

ற

திவ+ைய$ %க>ேத!தி அவைன! த1ச

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

%&கEஉ எ

)

னக பல
க. (4)

307. இ!ம
மி&க விதிர
த&க %!திர

ேமவி விFட5

றர!தி# ெச

ற5

ெதா&க வானவ ெதாசி ற$%ட

அ&க ண விட வ/ண ேபாத5 .
(இ - .) ேதவகF சிறத இதிர
நிதிய.கைள
நரவாகன

நரவாகனைன வி பி ஒ

பா

அவ6&$ பாிசிலாக உ!தEஉ , ததிைடய எ

-ைறைமேயாேட அIவமாேகாமா

பா# ெச

வைக
மகனான

றEஉ , அவைன&

க/: களி!த#& 4மிய ேதேவதிரைனளிFட அ! ேதவக அவ6&$

பைழய -ைறைம$ப+ யிய#றிய சிற$%&கடேன விைட ெகா:!5விFடEஉ .

க.
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அ$ெபைமமி&க நரவாகன
ெசனறEஉ
--------------

எ

ேதவநாF+னி

க. (5)

308. இ!ம

ேபா5 %/ணிய

)

வி!தியாதர நாF+#D

ெபாவி ேபாக!5D

ேசதி த51 ெசத வ!ெதனா

ேவத ென/ணிேய ெவ)!5 மாதைர&
காதி வாமைன& க/ட +ெதா4 .
(இ - .) அறேவானாகிய நரவாகன
ேபாி

ப!ேத -4கியி$பEஉ

இதிைலயமிைல எ

) அக& கடAளி

@>5 வண.கின
-----------

-#பிற$பிேல யா

) அIAதயணேவத

அ!தவேம ேபண#பாலெத
ெச

வி!தியாதரலகி# ெச

எ

) ஒ$ப#ற

ெசத தவ$பயனாேலேய;

நீள நிைன5 பா!5 மீ/:

) 5ணி5 மாத த காமவி

ப!ைத&க+ெதாாீஇD

திAவிைன& க/ளிர& க/: அவ

க. (6)

திவ+களி

309. மகளி உதயண& ற!M ணாவைக மயத3
எ/ண

வ5ந ெலழி#ெப  மக

%/ணி யேநா
க/ணி

% ேபாத ேவைளேவ#

மாதக காவ ல

மன

உ/ண& காம!ைத A காF+னா.
(இ - .) உதயணமர6&! தவ ப/ண ேவ/:
வ5)தி$பFடைமயாேல அ$ெபமக

5ணிதெபா45 ேவேபா

நிைனA

ற க/ைணைடய வாசவத!ைதைய ளிFட அவ
த பாெலதி! தாமீ

ப!ைதேய Qகர& கதி! தம5 இய#ைக யழகிைன$ பி

ஒ$பைனயா
---------

6

அறமாகிய அ!5றA ேம#ெகாள&

ேதவிமா அவ மன 5றவி# ெசலா5 மீ/:
காமவி

எ

மி!5 அ ம

ன6&& காF:வாராயின எ

ன

க. (7)
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310. உதயண& மீ) காமவி&ப$ேத ய5த3

ம

)

6ம

ெசா
உ

பினீ/ மாத ேமாக!தி#

6 மாகட# ேறா

ன - மத ேதா

ற னீ5நாF
ற ேவழ-

னி& கா#றைள தறி விFடேத.

(இ - .) %றவழேகய

றி அகவழகாகிய அ

%ைடைமயி6

அத!ேதவிமாபா தன&/டான ேமாக.கா ரணமாக! த
நிைலெப#ற ெபாிய காமவி
விைளயா:கி
ேதா
த

ப& கடேல அ$%கழாள

றெபா45 "ேலா ெசா

ன8

மி&க

க!ைத இழ5

ஆவ!5ட

) வைக மத-

நீதி

ெபகி!

)தலாேல பFட!5& களி#றியாைனயான5 பி+யாைனைய மன!தினிைன5

காFட தைளகைள அ)!5தறிவிF:$ %ற$பFட ெத

-----------

க. (8)

311. மதெவறி ெகாட களி4றியாைனயி& ெசய3
கா5 ெவ ைமயி# கால

ேபாலேவ

பா5 பாகைர$ பலச ன.கைள!

ேத5 காேன தீ மி>வேபா
ஆத க/க மவ ைரெயன.
(இ - .) கா

தைளதறிய அ&களி) ெவIவிய சின!தாேல 2#)வைனேய

ஒ$பதா$ பாககைள ெவ/: நகர!ேத ஓ+D ெச

) எதி$பFட ப#பல

மாதைர காலானிடறி!றைரயி# ேற!5 ெந$ைப @கி
ேதா

)கி

ற எதிவேவாைர யாராகி

இய.த ேபா

-----------

)எ

ெவ+ப : -ழ& கி+ேய னவி:
ெகா+ ைடமதி கி:கி ெட

றி:

வி:ப# ேகாF+னி ெவF+ விF+ட$
படப ெட

னேவ பயண மானேத.

)

ற க/கேளாேட கட!த#காிய மைல

க. ேத!5, ேத5 எ

312. இ!ம

றைவ ேபா

பத

விகார . (9)
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(இ - .) இய.கி நில

பிள& ப+ பிளி)கி

ற -ழ&க!ைத இ+ இ+$ப5 ேபா

-ழ. ; அநகர!5& ெகா+ய!திய மதிகெளலா
எ

அ$ெபா45 கி:கி:

றைசயா நி# . பாகக இைட ெவளியிட$பFட அத

ெவF+ யட&க -ய

)

பலாகிய ெகா பிேல

அட.காைமயாேல விF: விFடைமயாேல த

ேபானப+ படபடெவன விைரேதாடலாயி#) எ

----

)

க. (10)

மன

313. நகரமாத ெசய3

அ+ய +ெயன வா தெசல$

ப:ப :I ெவன$ பைறக ெகாF+ட
தி:தி ெட

ேறா ெதறி!த ேபாிைக

ந:ந :.கினா நகர மாதேர.

(இ - .) பைட&கல ேமதிய மறவக %ைட.க எ
அ&களி#ைற$ பி

ெதாட5 ெசலாநி#பA

பைறக ெகாF+ ெவFடA
நகவா> மாதக மிகA
-------------

) ஆரவாாி!5

‘ப: ப:’ எ

-ரச.க தி:தி:ெவ

அDசமைடதாக. (11)

6

ஒ/டாக$

) -ழ&க -/டா&கA

314. களி4றி& ெசய3

பி+சி பாகைர$ பிளேத றிதிட&
டாி

மாைலக ேகாFட ணி5ட

கடA யாைனைய& கா# ேற!திட
இடப :.களி ெறதி ேயா:ேம.

(இ - .) அ&களி#றியாைனயான5 த

ைன$ பி+&க! 5ணித பாகக உடைல&

ேகாFடா# !தி$ பிளெதறியா நி#றலாேல அவத
ேகாF+ேல அணி5 ெகா/: கடAFட

டமாைலகைள

ைமைடய ப!திராபதி எ

6

த

பி+யாைனயி

ப+ம!ைத காலாடறி! ேத!த#ெபாF: மறவகளா

அIவிட!தினி

)

அைல&க$ப:

ப+ம!ைத. (12)

அ&களி#றியாைன அதனகி# ெச
ஓடாநி#

எ

) (மறவக த:!தலாேல).

க. கடA யாைன எ

ற5 ப!திராபதியி
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------------315. நகரமாத அரச;கறிவி$த3

நகர மாதக ண:.கிD ெச

)ந#

பகர வாரண

றெத

சிகர

ேபா

-+D சீர ரச#$
பலைர& ெகா

சிகர மாடநீ ேசதி &ெக

றா

.

(இ - .) யாைன& அ1சிய அநகர!5 மாதக ெபாி5
அழகிய மைல-+ ேபா

ம

) விள.

-+ைய

%கைழ

ந:.கிD ெச

உைடய உதயண

ன6&, “ெபமாேன! களி#றியாைன பல மாதைர& ெகா

-ைறயிட அ5 ேகFட ம

ன

வதி “நீயிெரலா

)

ற” ெத

)

ேகா%ர!ைதைடய ந

மர/மைன மாட.களிேல ஏறி அ1சாதி&க& கட@!” எ
-------------

) பணி!தா

எ

க. (13)

316. நகரமாத ெசய3

அ+ய +ெயன வா தெசல$

ப:ப :I ெவன$ பைறக ெகாF+ட
தி:தி ெட

ேறா ெதறி!த ேபாிைக

ந:ந :.கினா நகர மாதேர.

(இ - .) பைட&கல ேமதிய மறவக %ைட.க எ
அ&களி#ைற$ பி

ெதாட5 ெசலாநி#பA

பைறக ெகாF+ ெவFடA
நகவா> மாதக மிகA
-------------

‘ப: ப:’ எ

-ரச.க தி:தி:ெவ

அDசமைடதாக. (11)

317.

வழிவ வாைர மாகி ழி!தி:

எழிவன ெபாைகSட ழி!தி:

இழிA )ெதாழி T/+D ெசநாF

ெபாழி</ மாதவ ெபாதினாகேள.

) ஆரவாாி!5
6

ஒ/டாக$

) -ழ&க -/டா&கA
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-----------318. சாரண சாதி0த ெபாழி3
ேவத நா

ைக விாி!த வ

மாத வவிைன மாயD ெசவா

ஏதில யா!திைர& ெக45 வதத$
ேபாத வி>ெபாழி %தி தன.
-------------

319. அ*சாரண மா-

இனம லமிைச ேய வாக

%னல ைலமிைச$ ேபா வாக

கனிக காமிைச காL1 சாரண

மிைச இைச5 ெசவ .

இனிய "

(இ - .) 2Fடமாகிய மலமிைசD ெசவதனாேல ‘%Fப சாரண’ என$ப:ேவா ,
நீ அைலயி
காகளி
"

ேம# ெசவதனாேல ‘சல சாரண’ என$ப:ேவா , கனி

ேம# காண$ப:தலாேல ‘பலசாரண’◌் என$ப:ேவா , இனிய

மிைசD ெசவதனாேல ‘த5சாரண’ என$ப:ேவா

எ

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

க. (17)

320. இ!ம

மைல!த ைலமிைச வானி# ெசவ

நில!தி னாவிர னீ.கிD ெசவ
தல!தி ன
ெபல!தி

-ழ தர!தி# ெசவ

வானிைட$ ெபய5 ெசவ .

(இ - .) இைலDசியி

ேமேல வான!ேத ெசவதனாேல ‘ஆகாயசாரண’◌்

என$ப:ேவா , நில!தினி

)

நாவிர

சாரண’◌் என$ப:ேவா , நில!தினி

)

ேமேல ெசவதனா ‘ச5ர.ல

ந

ைமைடய ஒ -ழ

உயர!ேத

ெசவதனா ‘தலசாரண’◌் என$ப:ேவா , மைல-ைழ1களிேல 2+யி5

வான!ேத ெசவதனா ‘ச.கசாரணர’◌் என$ப:ேவா

எ

க. (18)
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------------321. இ!ம

மைல- ைழ1/ ம

னி னா

உலெக லாமவ ெரா.கி டவி:

மைற

அலம தீரேவ வறம ைழெப
மலம )தர மா- னிவ .

(இ - .) மைல-ைழ1களிேல நிைலெப#) ைநவாேர6
மைற$ெபாைள உலெகலா
அவ& ஊ>விைன 2F:கி
-கிேபா வா:
எ

க.(19)

5

வா4

ற5

நா



மாத மன ஒ.கி& ேகFமா)

ப.கைள அ)&க அறமாகிய மைழ ெபகி

ப#ற ெமணAைடய ததிையைடய -னிவக

----------

322. இ!ம
ப&க ேநா

%ைட$ பரம மா-னி

மி&க பாணிமீ த+சி

ேமதினி

%& -/+ட$ ேபா5 வாபக
த&க வண

சா#ற ாிெத

ேற.

(இ - .) பல பதிகைளைடய ேநா
இவக மிகA

ைப ேம#ெகா/ட ேமலான -னிவராகிய

தம5 ைககளிேலேய உலகி

க/ இலற!தாாிட

ெச

)

பிDைச%& /ண#ெபாF: ஒெராகா# பக#ெபா4திேல ேபாவ, ததிைடய
இவத

-----------

மா/பிைன& 2றி& காFட அாிதா எ

323. த0மEர அற6 8ற3
தம @ரெர

ெவவ 5

றவF டைலவ
ப வில.

பா

வா>&ைகைய

மவி ேயாதேவ வத யாவ

திெமா ழியிைன! திற!தி# ேகFடன.

க. (20)

ற
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(இ - .) அDசாரண 4வி6F டைலவராகிய தம@ர எ

பவ அ1ச!தத

பிறவி! 5யர தீத#ாிய ெமயாய வா>&ைகைய எ:!5 ஓதாநி#ப
அ!தைலவ

பா ஆ.வதவ எதி அவ 2)கி

ேகFபாராயின எ

க. வத யாவ

2F:க. (21)

தைலவ

ற அழகிய அறெமாழிகைள&

பா மவி& ேகFடன எ

)

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

324. யாைனயி& ெசய3

வத ைசநைச வானி# %க

இைர5 ேம<.கீ ழி6 ப டதிட$
ப5 -

6 பி

பர5 ெசலA

வித ைவண விFட தியாைனேய.
(இ - .) ஊ6/L
ேம<

கீ4மா! த

பரவி$ பற5 வரA

வி$ப!ேதா: வானி# பற5 வ

ைனD ;>5 வாராநி#பA

அைவெயலா

ப5க -

வி5/: மகி4 ப+

அ&களி#றியாைன உயிாின.கைள& ெகா
எ

பறைவக ஆரவாாி!5

க. (22)

) அவ#றி

ஊ

6

பி

6

கைள வழ.கிய5

---------

325. அத யாைன சாரண அற!ைர ேக()$ த& பழ பிற,பிைன ணத3
2#ெற 4.காி ெகாதி!ேத 4ததா
ஆ#ற ல -னி யறA ைரற

ஏ#ற 1ெசவி யிைற1சி! த

6ைட

மா#ற  பவ மறி!5 ணதேத.
(இ - .) மறவிேபா

ெற45 உயிாின.கைள அழி&

அIவற.ேகF

4வினைர& க/: ேம<

ஆ24/ைமயி

அ&களி#றியாைனயி

அ&களி#றியாைன

சின5 அ& 2Fட!ைத ேநா&கி

வ5ழி அ.! தவவா#றமி&க அ! தம@ர திமாமலதளிய அறAைர

ெசவியி# %தலாேல அதைன ஏ#) அ

-னிவைன வண.கி மா#)த# காிய தன5 பிற$பி
உணவதாயி#) எ

க. (23)

வரலா#றிைன மீ/:

146

------------326. களி7 த& ெசய> வ0த3
தியாறிட& ெகா
ெவA 5&க-

ற தீவிைன

வில.கி 6!தி:

அந ரகி6 ளா>5 விF+:

ெப5 யெரன$ ேப5 )&ேம.
(இ - .) ஊ>விைன காரணமாக! தம@ரைடய அறAைரகைளD ெசவிேய#ற
அ&களி) தம5 அறியாைமயாேல தி ஆறாக$ ெபகி ஓ: ப+ தா
உயிாின.கைள& ெகா
5

ப!ைத

றைமயாேல தன&ெகதிய தீவிைனயான5 அ1ச!தத

ேம< வில.ப பிற$பிைன

ெப5ய&& காரணமான அாிய நரக!தி6
ெபாி5

வதிய5 எ

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

க. (24)

ெகா:&ேம எ

) ,

அ4!திவி:ேம எ

)

எ/ணி$

327. களி4றியாைன ெமணெவதி அைமதி7த3
ெந1 ெநாத4 ெந:.க ணீ
அ1 மாவி6& கறிA ேதா
1ச ர மினி& ேகான க
இ1சி வாத ெனதி நி
(இ - .) இIவா) த
எ/ணி உள
இ.ஙன
ம

றிட&

னி

றேத.

பிற$%ணத அ& களி#றியாைன தா

ெநா5 க/ணீ ெசாாி5 த

ெசத தீவிைனைய

6 அ45 அ1சாநி#ம;◌்

அ& களி#றியாைன& அ$ெபா45 ந

ஞான

ேதா

)தலாேல த

னனாகிய உதயணமர6ைடய அர/மைனைய நிைன!5 மீ/: ெச

அIவர/மைன மதி மாடவாயிேல அைமதியாக நி
------------

அ)சீ& கழிெந+ல+ யாசிாிய வி!த

328. உதயணமர& அகளி4ைற காண வ0த3

ற5 எ

க. (25)

)
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கைடைட& காவ லாள கதவிைன! திற&க$ ேபாேத
ந:நக @தி ெச

) நரபதி மைனையD சா5

ெந:வைர ேபால நி

-+மன# ைர$ப -

ற நீைமைய வாயி லாள

.

னி$ ெபமக ென45 வதா

(இ - .) அர/மைனயி

ேகா%ரவாயி# காவல யாைனயி

அைமதி நிைல க/:

கதைவ! திற5 அதைன அர/மைன& வி:தலாேல அ& களி#றியாைன
@திவழிேய அர/மைனயி
-

ந: விட!ைத எதி ஆ.ள ம

றிைலயைட5 ெந+ய மைலேபா

மாளிைகயி

) அைமதியாக நி

வாயிகாவல க/: அரச

அவா-#பட இ&ைகயினி

)

------

றத

ன

பா# 2ற அIவரச6

எ45 யாைனயி

மாளிைக

ைமயிைன அ

பா வதன

அதைன& காL
க. (26)

எ

329. :கி உதயணைன அகளி4றி&
அகளி4றி& மிைச ஏ7க ெவ&ன3
தி-+ ம

ன னி

ற திநிைற யாைன க/:

மவிய வைமDச த ைம ம
ெபவிர Rகி ெசாவா

மவிேய ேகFட தா ம

னவ னினிதி ேனா&க$

ெபதவ பால ற!ைத
னநீ ேயற ெவ

(இ - .) அழகிய -+&கல

அணித அ ம

றா

.

னவ

அத யாைன நி

ற

நிைலயிைன&க/: விய5 ஆ. வத அைமDசைர இனிதாக ேநா&க, அவ

த - ெபாிய ெவ#றிையைடய அரச6ைடய றி$%ண5 “ெபமாேன! இ&
களி) ெபாிய தவ!ைதைடய 5றேவாத அறAைரைய& ேகFடைமயாேல
இIவாறைமதி ெப#ற5கா/! ஆதலா, நீ அத
எ

க. (27)

ேம ஏறி.யக!” எ

-----------

330. களி4றியாைன உதயணைன னிவபா4 ெகா) ேபாத3
ேவத6. ேகF: வ5 ெவ/ேகாF+ ன+ைவ! ேதறிD
ேசதன ென!தி

மீதி# றி பி&ெகா/ ேடகி ேவழ

=தளி நிைறதி ல.
கா5ந

ெபாழிவல1 #ற வ5

மணி$=/ மாப

ைக மாவிF +ழிதா ன

ேற.

) 2றின
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(இ - .) Rகியி

ெமாழிேகFட Aதயணமார6

அ ம

த

ம$பிேல அ+ைவ!ேதறி அத
திக>கி
ம

னைன

னி#க; ஒளி @கி

இதன

ெவளிய

பிடாிேல இனிதாக இ$ப அ&களி) தா6

மிைச ெகா/: தி பிD ெச

ற அ -னிவைற

ன6

மகி>5 அ&களி#றி
) =Aதளி

நிைற5

= ெபாழிைல வல1 #றிவ5 அ

-னிவ

ற அழகிய மணி$=/ அணித மாைபைடய அ

அ&களி#றியாைனயினி
. (28)

)

இற.கின

எ

-

க. ேசதன

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

331. உதயணமர& அ$றேவாபா3 அற6ேக(ட3
விைரகம> =A நீ
பாிசன1 ;ழ! ெச

ேவ/+ய பல- ேமதி$

) பா!திப னினிய னாகி

மமல ெகா/: வா>!தி மாதவ ர+யி ைற1ச

இெவன வி&ைக காFட வி5ந லற!ைத& ேகFடா
(இ - .) களி#றினி

ந

த

னீ

) மிற.கிய காவல

அ$ெபா45 மண.கம4கி

அ -னிவ உ/ண ேவ/+ய பழ.க

ைன& ;>5 வமா) அ -னிவபா# ெச

அந) மணமல -தயவ#ைற& ெகா/: அ
ெச5 வண.காநி#ப அ -னிவ தா-

ஏதி&ெகா/: த

) க/: இ

ற சிறத அறAைரகைள விழி$%ட

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

ற %5மல
பாிசன

பமி&கவனா

மாதவைடய அ+கைள வழிபா:

“ஈ/ெட4தக!” எ

இ&ைகைய& காFடலாேல அIவி&ைகயி
2)கி

.

) ஒ

க/ இனி5 @#றி5 அவ

ேகFடன

எ

க. (29)

332. னிவ 87 அற!ைரக"
அற!திற -னிவ

ெசால வரச6. ேகFக <#றா

ெபற#க ம.க ல.க ேபLத# காிய வா

திற!தறி ெபாக ளா) ேத5ப1 சா!தி காய
மறி!தறி த!5 வ.க வாிைசயி ேனழ தாேம.
(இ - .) -னிவ

அற!தினில&கண.கைள விாி!5& 2ற உதயணம

ஆவ!ேதா: ேகFபானாயின

ந#காFசி நெலா4&க

எ

, ெப)த#காிய அ.கல.களாகிய ந

பனவ#ைற$ ேபLத யாவ&

ன6
ஞான

அாியெசயேலயா .

149

அறிவா#றலாேல அறித#கிய

ற சீவ

%#கல

தம அகம ஆகாய எ

6

ஐத!திகாய.க இவ#ேறா: கால1 ேசதலாலாகிய அ)வைக$ ெபாக
மீ/:

அறித#ாிய சீவ

-ைறைமயா# 2ற$ப:
------------

அசீவ

ஆவர

ச வர

எ4வைக$ ெபாக

நிDசர

கF: @: எ

க. (30)

எ

6

333. இ!ம

சீாிய நவப த.க ெச$பிய காய மா)

@ாிய$ ெபாறிக ளா) ேவ/+ய வட&க மா
ஓாிய லற ப! ேதா: ெமா.ப
ஆாிய ரறி5 ந பி யத

வழி ெயா4&க மா .

(இ - .) சிற$%ைடய சீவ
எ

6

ஒ

ப5 ெபா

ெபாறிகளா)

னிர/: சிைத

அசீவ

%/ணிய

பாவ

ஆவர

ஆ)வைகD சீவநிகாய.க

அவ#ைற அட&க ேவ/+ய அட&கமாகி

அற.கேளா: ப

னிர/: வைகD சிைத

-----------

தைலமகா சிற$%D ெச5 த

@ாிய-ைடய

கF: @:

ற ப!5வைக

ஆகிய இைவயி#ைற ெயலா

ேமேலா அறிதவழி நெலா4&க உ/டா

334. இ!ம

நிDசர

எ

றா எ

ைமந வாைம யான

கைலயின# கைரைய& க/: காத? வழிையD ெச

க. (31)

)

மைலவிசீ மாத வ& வ/ைமயி# றான1 ெசதா

ெதாைலவிலா$ பிறவி நீ.கி! ெதாக& கட< ளா>வா.
(இ - .) தைலைமைடய ம&களா! ேதா
ெசயகைளD ெச5 ந#ப/ெப
எைல ேத5 அ

6

றி அ$பிற$பி#ாிய சிற$%D

உ/ைம ெபாதித ெம "களி

ேபா: அ ெம" 2)

ெநறியிேல ெச

)

மா)பா+லாD சிற$ைபைடய ெபாிேயாராகிய 5றேவா& வள
தான
எ

6

ெசதவ ஒழியாத பிற$பிணியினி

-----------

கடேல 8>கி! திைள$ப எ

)

றா எ

ைமயினாேல

நீ.கி$ பைழைமயான @F+
க.(32)

நல

ப
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335. இ!ம - க<வி0$த

தம @ர தம -ைர!திட$
ெபைம ம

ன6

ேப5 வண.கின

மA வவிைன மாசி 6தி!திட

ெதாிச னIவிள& க1சிற$ பானேத.
(இ - .) தம@ர எ

6

அ -னிவ இIவா) நலற.கைள விாி!5&

2)தலாேல ெபைமைடய அIAதயண ேவத
அ

%

அ ம

உைடயனா மீ/:

றா6

அவபா ந

அவ திவ+கைள வண.கின

மதி$%

.

னவ6ைடய வய விைனக தா- 5கபF:தி ெதாழிதன.

உதயண6& ந
-----

ஞான

-தயன ந

 விள.கிD சிற$%#றன எ

க. (33)

336. உதயண& அ னிவ&பா3 களி4றி& வரலா7 வின!த> னிவ& 8ற>
கா5 ேவ

ம

ேக5 ெவ

ன

களி) கதெமழ#

ெனன ெயதிவ ர

தா5 = ெபாழி# சாந

ெசா<

னாF+ைட

ேவதி ய4 வாவிள.  %ர .
(இ - .) பைகவைர& ெகா<

ேவ#பைடயிைனைடய அIேவத

அ -னிவைர ேநா&கி$ “ெபாிS! இ&களி#றியாைன இIவா) சினெத4த#&
காரண

எ

ைனேயா?” எ

) வினவ< , அ -னி$ெபாிேயா

“ேவேத! ேக, மகரத!ைதைடய மல$ெபாழி

நாF+

ஊெரா

க/ பா$பன&+கேள 2Fடமா வாழாநி

-----------

)ள5கா/,” எ

றா

க. (34)

எ

337. இ!ம
கடக ெம

விடப க

இைடமி

மி&க சா எ

பE காத# பிராமண

ென6

ேபாின

ம#றவ

ேறவி1 சானகி ெய

கைடயி காம. கல5ட

பவ

ெச<நா.

2)வா
6

--

நல

ற விள&க-ைடய

151

(இ - .) “கடக எ
அ
மி

%மி&க அதண

6

ெபயைரைடய அI]ாி

ஒவ6

னிைடைடய சானகி எ

2+ வா>கி

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

ற நாளிேல” எ

6

க/ விடபக

எ

அவ6ைடய மைன& கிழ!தியாகிய
பா$பனி

றா

எ

6

இ)தியிலாத காம-ைடயவரா&

க. (35)

338. இ!ம
அமாி ெய

6 மணி-ைல ேவசித

அைம. காம! த4.கி வி4தவ

சைமய ேவவி1 சாத ெவா4&கஅைமவி ல

பவ ம1சின னிைலேய.

(இ - .) அIவதண
ஒ கணிைகயி

பா# ற

அவேளா:2+ இ

‘அமாி’ எ

6

ெபயைரைடய அழகிய -ைலயிைனைடய

மன!திெல4த காம!தாேல ெபாி5

ப! த4தி& கிட$பவ

அ5 சாத பிற அறெவா4&க.கைள

(36)

த

வதி

பிற$பி#ாிய சமய ேவவிைய

அ1சா5 ைகவிFடன

”எ

றா

எ

க.

-----

339. இ!ம

காம. க/: ைகவிட 

தாம ந#ழ லா:ைண யாகA

றிேய

யாம - பக < மறி யாதவ
ஆமர ண!தி

பி னாைனய தாயின

(இ - .) “ேம<
ைகவி:த

அ$பா$பன

.

காம!ேதா: க-/: அ&கணிைகைய&

றி மலமாைல யணித 2தைலைடய அ&கணிைகேய

தன&)5ைணயா ப+ பக5 இரவி5 எ
இயபாக உ/டா

சாவி

வில.$ பிற$ெபதின

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

”எ

பி

) எ/ணா5 அவேளா: கிடதவ

ன, அ!தீவிைன காரணமாக இ& களிறாகிய

றா எ

க. (37)
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340. னிவ உைரேக(ட @ம&ன& ெசய3
அநிைல ண தட.கியெத
ம

ன

அ

ன

ெசா

ேகF:ட

றன

வ5ந# பாக&D

ன யாைனைய! Eயநீ ராFெட6
பாெனயி ன

%ட ?Fெட6 .

(இ - .) “ப/:ெசத நவிைன காரணமாக ஈ/: யா
ேகF%ழி! த

பழ பிற$%ணA வர$ெப#) இIவா) அட.கிய5 கா/” எ

அறிவி!தன, அ&களி#றி
அத

2றிய அறAைரைய&
)

வரலா#றிைன& ேகFட5ைணயாேன உதயண

பார&க -ைடயவனா! த

அர/மைன யைட5 ஏவலைர விளி!5 இ&

களி#றிைன! Eய நீாிேல ஆF:@ராக! ெவ
ெந. கல5 கவள 8F:மி

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

!எ

)

) , அத# அ

கFடைளயிFடா

ேபா: பா<

எ

க. (38)

341. இ!ம

கவள நாெடா) 8Fெட6. காவல
பவள மாெம6

ப/ணவ த ம+

திவ மா-+ ேச!5 வண.கிேய

.

உவள க!5

னி ம#ெறா

(இ - .) அ

% காரணமாக அ& களி#றியாைன& இனிய கவள!ைத நாேதா)

ஊF:க! எ
பவள
த

ேபா

) ேகFடன

) கFடைளயிFட அ ம

னவ

மீ/:

) சிவத திவ+களி ஒளி திக>கி

றைலயிைனD ேச!தி வண.கி! த

ென1ச

ெச

ற சிறத -+ையைடய

உழ<த#& காரணமான

ம#ேறா ஐய!ைத தீ!5& ேகாட# எ/ணி வினவின
-----------

342. உதயண& னிவைர ம4ெறா&7 வின!த3
வின!த3
மத&க ளி#றி

ேம

தவ& காரண ெம

ம

னிய வ

ெபன&

ெனன& 2ற<

சிைதவி காFசிந# சீெரா4& க!தவ

) அ!தம @ரைடய

எ

க. (39)
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மதமி

மாFசிய ம

னநீ ேகெள

றா.

(இ - .) “ெபாிS! அ&களி#றி

வரலாற

நிைலெப#ற அ

ற காரணதா

வினAத<

% வத#கிய

#றம#ற ந

ஞான!ைத

த

-ைன$ப#ற மா/பிைன

எ

) 2றலானா எ

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

க. (40)

343. னிவ 847

உள ந#றவ #)ைர ெசகி

னதாக!; என& அ
எ

மதகளி#றி

ைனேயா? எ

)அ

ேம

ம

னவ

சிற$%ைடய நெலா4&க!ைத

உைடயவராகிய அ

மா-னிவ “அரேச ேக!”

றா

கள வி>ெபாழி# கா-கி ;+ேய
ெவளி ய மைல ேமவட ேச+யி

வளலா ெபாைக ம!திம நாF+6.
(இ - .) ெந1ச

நல தவ!தாேல நிர பிய அ -னிவ அI வினாைவD

ெசவிேய#) அத# விைட 2)கி

றவ, “ேவதேன! ேத

ெவளிமைலயி

க/ வள

)ளி&

ெபாழிக மி&க5 காிய -கிகைளD ;+& ெகா/+$ப5
மித ந:நாF+
---------------

ேம வடேச+யி
க/” எ

றா எ

க. (41)

மல$

ஆகிய

ைம ெபாதிய ெபாைகக

344. இ!ம

கதி R&கிைற ெசா#%க> மாதவ
அகெத ளித வயத

மைனவியா

ெசக தனி$%க> சீரா லா.கைன

உக5 ெப#றன ேளா%க>& ேகா-க
(இ - .) கதி எ

.

6 ஊ& அரச6 , %லவ ெசாலாேல %க>த#கிய

ெபாிய தவ!ைதைடயவ6 , உள ெதளிதவ6

மைனவி

ஆகிய வயத

உலகேம சிற$பாக$ %க>த#ாிய சீைம ெபாதிய

எ

ற

பவ
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லா.கைனஎ

6 ெபயைரைடயவமாகிய மடைத மன-வ5 ஒ$ப#ற

%கைழைடய ேகா-க

எ

பவைன ஈ

றா” எ

றா எ

க. (42)

345. இ!ம

காம ெனன6ம& காைளைக! தாெபய

ேசாம தாி ெய
நாம ேவ

61 ாிழ

மக ன

ைம விைசய6

ேசம மி!திர ராகD சிறதன.

(இ - .) காமேவைள ெயா!த ேகா-க
தாயாகிய ேசாமதாி எ

6

எ

6

அ&ேகாமக6 அவ

ெபயைரைடய ாித 2தைலைடய மடைதயி

மகனாகிய அDசத ேவேலதிய மறநல

ெப#ற விைசய

எ

ெகாவ பா5காவலாகிய ந/%ைடயராகD சிற5 திக>தன எ
------------

346. இ!ம

ஒழியா& காத <ட

வ4வி ேபாக

ெசவி!

பா6

ஒவ&

க. (43)

றா, எ

விைள யா+ேய

வர பி

றி! 5!த<

ந4வி காFசிய னாமேவ# ேகா-க
ஒழிய ந<யி ஓ.கிநீ யாயிைன.
(இ - .) “அIவிவ
நவி

ப.கைள

ந#காFசியிைன

தீராத ேபர

எைலயி

அDசத

%டேன 2+ விைளயா+& #றம#ற

றி Qகவாராயின. அவ ெக:தலாத

ேவ#பைடயிைன

ந<யி நீ.கி$ %கழா ஓ.கிய நீயாக$ பிறதா

-----------

347. இ!ம
விைசய

ற

6யி விFட தணனா

வைசயி காம மய.கிய ேமாக!தி

இைசயி னா<யி நீ.கிேய யி.வ
தைச ணா&களி றாயின தாேம.

உைடய ேகா-க

,” எ

றா எ

எ

க. (44)

பா
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(இ - .) “எ1சிய அIவிைசய6

உயி நீ!5 அதணனாகி அ$பிற$பிேல

வைசேயாேட மி&க காம!தாேல மய.கிய மய&க. 2+யதாேல இற$%#)

இநகர!ேத வ5 அைச5/Lமிய%ைடய இ& களி#றியாைனயாக$ பிறதா
எ

றா எ

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

க. ஆயின5: திைணவ4. (45)

”

348. இ!ம
மி!தி ர

-

% @)நற காதலா

அ!தி ேம<ன& க

%-/ டானதா

ெவ#றி ெவ/ைட ேவேதயிI ேவழ!தி
ஒ!த வாA ேமெர4 நாெள

றா.

(இ - .) “ெவ#றிையைடய ெவைள&ைடயிைனைடய ேவேத! பிற$பிேல இ& களி) உன& ந/ப

ஆதலா அ$பிற$பிேல மி&க

கா/! உதயண! இத& களி) இ

வா4

ேபர

%ைடையயாயிதைமயாேல இ&களி#றி

அIேவ4நா

----------

6

கழிதா இஃதிற5ேபா ” எ

ேம உன& அ

ெனா

%/டாயி#)&

நாக ஏேழ எ1சியி&கி
)

2றின; எனக. (46)

றன;

349. உதயண& வ0தி 87த3

தி5 ஞான!தி# ேறத -னிைர
ெபாத& ேகFட %ரவல
வதிD ெச

)&கமா

றத வாரண த

சாித காத# றா6ைர ெசகி

னிைடD
றா

.

(இ - .) திதிய ெமணவினாேல ெதளித அ!5றவியி
ெபாத& ேகFட உதயண ேவத
எ

)ணதைமயாேல ெபாி5

அ4திய தன5 ேபர
--------------

350. உதயண& ெசய3

ஏ4 நாளி அ&களி) இறெதாழி

வதி அத யாைனயி

பாேல 2)கி

ெமாழிகைள மன

றவ

எ

க. (47)

பா ெச

) அத

மிைச
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வ1ச க!தி
ெவ1ெச

வாி5. கயி#றினா

-ளிைன @றிட ]

றி

மி1சி& காவில. கி#சிைற ெசதன
1ச ர ெபாைற ெகாதி ெய
(இ - .) “களிேற! யா

கF+

மிைகயாகேவ நி

அறியாைமயா யா
-----

ைன& கயி#றா ஏைனய யாைனைய& கF:மாேற

ெவIவிய ெசIவிய இ$% -ளிைன நீ வதி அல) ப+ நி

பாDசி
எ

நி

னேவ.

க. (48)

நி

ைனD சிைற ெசேத

ெசத பிைழகைள$ ெபா)!தக!” எ

351. இ!ம

காத யாைனைய& ைகயி

ேபாத ெவ.

கா வில. =F+

%ரவல

உட பி#

) ேவ/+ன

.

ெம தீ/+ேய

ைறவர$

ேபாத க மிக$ ெபா#பி னிைற1ச#
காத #றி/ களி#றிய 2ெறனா.
(இ - .) த

ேபர

பி#ாிய அத யாைனைய$ பி

ைககளாேல தீ/+ மிகA

உடெல.

தடவிய

ன

அI ேவத

% ெசய அ&களி)தா6

ெபாAைடயதா அவைன வண.கலாேல, அ5 க/ட ம

ன

ேநா&கி இ& களி#றியாைனைய விழி$%டனி5 ேபணி அத
என& அறிவி!தி:க! எ

----------

) பணி!ெத

த

க. (49)

மிகA

யாைன$பாகைன

நிைலைம.ைய

352. உதயண& அரமைன -த3
யாைன யாள& ைர!ெதழி

ம

னவ

ேதென ேதாத திெமாழி மாதவ
ஆன வபத ம

பி# ெறா45ேபாD

ேசைன ;ழ! திமைன ேசதன

.

(இ - .) இIவா) யாைன$பாக&& கFடைளயிFடபி
ேத6

ஆென

விரவியத

ன பய

அழகிய அ

ம

ன

மி&க அழகிய ெமாழிகைளைடய அத

157

-னிவைடய திவ+கைள அ
;>5வரD ெச

)த

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

ேபா: ெதா45 அவணி

அர/மைன %தன

)

க. (50)

எ

நீ.கி! த

பைடக

353. உதயணமர& இைறவழிபா) ெசத3 - ஆசிாிய வி0$த
சீல- வ ள.க1 ெசறிதேவழ! த

ைமைய

காைலயIA ைழயவ5 க/:ைர$ப ம
ஆைலய

வலமதா யகைனவ ண.கி$பி

பால+சி ெனயதி$ பாரரச

ன6

ெச<நா.

(இ - .) வழிநாF காைலயி யாைன$பாக அரச
அ&களி#றியாைனயி
உண5 அ ம

நெலா4&க.கைள

வ5 அI விைறவைன வண.கிய பி

இனிேத வா>கி
-----------

அத

ப/% வள.கைள

ன6&& 2றா நி#ப அ5ேகFட ம

மனவைமதிைடயவனா அக& கடAளி
வல

பா வ5 வண.கி

ற நாளிேல எ

354. உதயண& ெசய3
சலகீைண ெகா/:ட

க. (51)

ன

தி&ேகாயி<&D ெச

) நாேடா)

னேர பால+சிைல ெந ெபததி

சமாதிவேத ெயத<

நலவானி# ேறவனா நாக-ைற ெசய&ேகF:D
ெசாலாிய ேவத61 ;>தவனி ேபாகநிலலெவ

)ணதன ேனமியைனவா ெவ

(இ - .) அ& களி#றியாைனயி
ெம1ஞான
ந

ேவத6
எ

அகைவ நா ஏ4

.
கழிதAட

) ேதவ$ பிற$ெபதினைமைய

-னிவபா# ேகF:ண5 ெசா<த#காிய %கைழைடய அI

த

6 ஆரா5 இIAலக வி

ப.க நிைலத உைடயன வல,

) உண5 வி!தியாதர ச&கரவ!தியாகிய நரவாகன

கதின

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

அ5

பிற5 சமாதி 2:தலாேல அI வில.$ பிற$பி# றீ5

ைமைடய ேமனிைல லக!ேத ெச

உதயண

றன

எ

க. (52)

ஈ/: வக! எ

)

158

355. நரவாகன& வ0த> உதயண& அவ; 8ற>

அவ6 வ5 தைதைய ய+யிைணவ ண.கினா
அவனின தாகவா ெள
தவனிைத யாளநா

னம

ன

ெச$பின

றா.த#$ ேபாவேன

உவமமிலா ராDசிய -#றெதத# ெக
(இ - .) அ நரவாகன6

.

றன

தைத நிைன!தா. வி!தியா தரலகினி

ேகாச பி நகெரதி தைதயி

திவ+கைள வண.கின

நீேய இதைன ஆவாயாக” எ

) 2றின

ம

. அவ

மகி>5 “அைம ைமதேன! இநிலAலக ஆFசி

ன6

. அ5ேகFட நரவாகன

தவ!தா ெபற&கிடத ேகவலஞான ந

மடைதைய மணதி

என& எத#கா ?” எ

க. (53)

அ!தவ!ைத ேம#ேகாட#! 5ற5 ேபாேவ
)

-----------

2றின

எ

நி

ஆக

)மிழி5

வரA க/ட

6ைடயதாக
“தைதேய!

%ற& கதி

ஒ$ப#ற இநிலAலக ஆFசி

356. ேகாமக; @ =()த3
வ!தவ

ெவ#றிந

னிைறவனாக ம

6ேகா -க6&

ம ணி-+ைய @)டேன ;F+ேய

ஒ!5லக மாகெவ

)ைரபல Aைர!தபி

சி!திரேந மாதைரD ெசவேனா&கி& 2)வா

.

(இ - .) ைமத

ன

2ற&ேகFட அI வ!தவ ம

இள.ேகாவாக -

னேர

நிைலெப#)ள ேகா-க6&ேக ெவ#றி ைடய அழகிய ேகா-+ைய @) ெபறD
;F+, “ைமத! நீ ந -

பணி!5 அவ6&கி

ஓவியேம ேபா
ேவத

ேனா ேபா

) இIAலகிைன ஆவாயாக!” எ

றியைமயா அரசியலற

ற உவ மா/%ைடய த

2)வா

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

எ

க. (54)

பலவ#ைற

அறிA)!திய பி

ேமAவன# றவெம

ன மி

ேபாவ5ெபா ெளம&

திமைன 5ற5பி

னிைடய மாத

%ரவலேன நி

ன

மைனவிமாைர ேநா&கி அIAதயண

357. உதயண& மைனவிமா 87த> , அவ 87த>

ேதவிSநீ ேவ/+யெத

)

6ட

159

தாவிசீ வி4!தவ- தா.5ெம

றிFடன.

(இ - .) “எ மைம வா>&ைக! 5ைணவிS! யா

அழகிய இ

மைனவா>&ைகைய! 5ற5 தவேம#ெகா/: ெசேவ

ேவ/+யதியா5? 2)மின!◌்” எ

) வினவ, மி

ேபா

அ! ேதவிமா தா- , “%ரவலேன! எம& தவ!தி

ஆகேவ Q -டேன வ5 யாேக#ெகாேவ ” எ
-------------

; ஆக

நீயி

ற Q/ணிைடைய ைடய

ேம# ெசவேத ெபாளா ;

எம&கா #றம#ற சிறத தவ!ைதேய
க. (55)

) 2றின எ

358. ேதவிமா0
ேதவிமா0 அைம*ச0 அரச;ட& ெச3>த3
உம/L விடபக

Rகிந வயதக

ெபாவினா லைமDச
மAந

ெபா#பரச

மாத

மல$ெபாழி வ/ைமவல. ெகா/:மி&

க/ -னிவ பாத!தி ல

%ட

பணிதன.

(இ - .) ெபாAமி&க அரச6ைடய ேதவிமாராகிய வாசவத!ைத, ப5மாபதி,
மானனீைக, விாிசிைக எ
உம/Lவா இடபக
ம

ன6டேன ெச

6

நாவ

வயதக

) தம@ர எ

எ

6

ஒ$ப#ற அைமDசராகிய Rகி

6 நாவ

-னிவ உைற

ெபாழிைல வலமாக வ5 மி&க அைள$ ெபாழிகி

@>5 அ
-------------

%ட

வண.கின எ

ஆகிய எ/ம

க. (56)

உதயண

வளமி&க நல மல$

ற அ -னிவ திவ+களிேல

359. உதயண& னிவைர$ தவதர ேவட3
நா!த4 ப ம

ன6 நய-) மினிைமயி

ேதா!திர.க ெகா/:மீ! ெதா:!ெதாயி

ஏ!தற -ைர!தி்ட வினிைமைவ!5& ேகFடன
ஏ!தாிய ந#றவ- ெம.க& களி&ெக

றா

.

(இ - .) -னிவைர வண.கிய உதயண ேவத
நயமி&க இனிய ரலாேல அ

வா>!திேய

றா6

தன5 நா!த4 % ப+

-னிவ6& வா>!5$ பாட பல %ைன5

160

ப/ேணா: பா+ வா>!திய பி

ன அ -னிவ ெபமா

நலற.கைள அறிA)!த இனிைமேயா: ேகFடன

. பி

காிய நல தவ!ைத அ+ேய.கF அறிவி!தக! எ

(57)

ேதவ

ன

%க4

ெபாிSா!◌் %க>த#

) ேவ/+ன

எ

க.

-----------360. உதயண& த<ேயா தவேகால6 ேகாட3

காலமி5 காFசிதைல க/:ண!த& ைக&ெகா/:
ஞாலநிக> ஞான- ந

மிகேவ ண!திD

சீலமாதி யாெயா4&க1 சீட னளி!தபி

ேகாலமான 1சி-த வா.கி!தவ. ெகா/டன.
(இ - .) அ -னிவ ெபமா6
இஃேதயா

ந#காFசி

எ

இவ&! 5றவற -ண!த# ாிய கால-

) 5ணி5, உலக!ைத$ப#றி /டா

நெலா4&க -தய ஒ4&க!ைத

அவகFண!திய பி

ன அ

ம

ன

ந

ஞான-

சிற$%றேவ ந



-தேயா அழகான த 1சி

2த<மாகிய தைலமயிைர$ பறி!5 நீ&கி! தவ&ேகால தா.கின எ
-----------

க. (58)

361. உதயண& த<ேயா தவநிைல

அ)வைகய காய.கைள ய/மி&# ேறா பி
ெபாறிகைள மன!தட&கி$ %/ணியமா ேநா

அறிறி யநசன மா#)த# காிெதன

%க

ம)வ) தியான- மதியக ெதளிதேவ.
(இ - .) உதயண

-தேயா ஆ)வைக$பFட சீவ நிகாய.கைள

மி&$ பா5கா!5

ெபாறிகைள$ %ல

அறமாகிய சிறத ேநா
ேநா

%கFெகலா

களி# ெசலாம மன!தி6ளட&கி ,

அறிறியாகிய உ/ணாைம -தய

%கைள& க/ேடா இவ ேபால ஆ#)த பிற&காிதா எ

#றம#ற தியான!தி!தலாேல அவ உள------------

அFப/%

ந

6

 ெதளிதன எ

ப+ ஆ#றி&

க. (59)
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362. இ!ம
%ற!தி6

மக!தி6 ேபாக!ெதாட$ பா:விF

திற!5ட

சமிதி

டற!திைட யளினா லாயிைர ேயா பி
சிைதயி னட&க-

திற!திற! 5ண5பி

றியான-#றி னாகேள.

(இ - .) %ற!தி< உளி<

இ

ப QகDசியி

ெதாட$பாF+ைன விF:

அற!தி6 ைவ!5 அைடைம யாேல அாிய உயிாின.கைள$ பா5கா!5

ஆ#றேலா: ஈயாச மிதி பாடணாசமிதி ஏடணாசமிதி ஆகான நி&ேகப சமிதி உDச&க
சமிதி எ

6

ஐவைக! 5றவாசார.கைள மனவட&க!ைத ப+$ப+யாக

Aண5 பி

ன! தியான!தா< -திA ெப#றன எ

-----------

363. இ!ம
ஒவைக ெயழி

மA!தி 8
ெபாவிைல

மன மிவைக! 5றAட

)ேம மா#றிநா

ச

ைன

%ல மட&கி$ ெபாதியவா வDச8

விவைகD ெசவி ெம4வைர

ைவ!தன.

(இ - .) ஒவழி$ப:!த அழகிய மனஇவைக!5றA
ெமயட&க எ

எ/ண

உF:றA

) 2ற$ப:

8

) வைக அட&க.க

அDசெவ/ண

வைக எ/ண.கைள மா#றி ஒ$ப#ற ஐ %ல
அ)வைக ஆவDச-மாகிய ெசவிமாைர
----------

%ற!5றA எ

அ!5றேவா: ெபாதிய மனவட&க

ெப/ெண/ண

ந/பைர

க. (60)

ெமாழியட&க

உைடயவரா, உணA

ைக$ப#)ெம/ண

எ

6

எ4வைக& ண.க எ

6

கைள

!திமிக எF+ேனா:1 ;>தேயா ஒ

ப!5வைக R#றைட!5$ பயி

றவ.க

சி!த பனி ெர/:சீ& கிாிையபதி
ஒ!தப.க மீேர4

ஒ.ட

பயி

8

பதா

ப!ெதா
)ட

றன.

)

நா



அட&கி நிைலெப#றப+ேய

ததவமாகிய ழைத வளத# நியமி!5 ைவ!தன எ

364. இ!ம

6

க. (61)
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(இ - .) Eைம மி ப+ ேகேச<1சன
ஒ

-தய எ/வைக& ண.கேளா:

ப5 வைகயான ேயாக.கைள உைடயரா ெவ$பதFப

தா.கலாகிய ப!5வைக$ %ற$பாிைசகைள
அைட!5$ பயி
சிறத பதி

8

ஒேசர$ பயி

உைடயரா விைனவ

ற பதிெனாவைக )$%&கேளா:

-தயவ#ைற$ ெபா)!தலாகிய ப

பசி நீேவFைக

னிர/: அக$பாிைசகைள

)வைக& கிாிையகைள ஒ!த பதினா

றன எ

-தயவ#ைற!

வாயிைல

உைடயவராD

 ப.க.கைள

க. இவ#றி# &கமாக& 2ற$பFடவ#ைற

அFடபதா!தசார -தயவ#றா விள&கமாக அறி5 ெகாக; ஈ/:ைர$பி#
ெப . (62)
--------------

365. உதயண& ேகவலஞான ெமத3

உதயண -னிவ6 ேமா.மா வைரதனி

இதயமினி தாகேவ ெயழிெபறந ேயாகமா
இத-) தியான!தி னிவிைன ெயாி!5ட
பதமினி5 சி!திெயதி$
பரமக! தினிதிதன

(இ - .) இIவா) உதயண -னிவ6

உயத ெபாிய மைலயிேல தன5 ெந1ச

இனிதா ப+ அழகிய ேயாக!தி5 இ
இ ேச இ விைனகைள
கைடயிலா$ ேபாி
-----------

%)த#& காரணமான தியான!தினாேல

Fெடாி!5& ேகவல ஞான ைகவற$ ெப#)&

ப!ேத இனிதாக நிைலெப#றி$பானாயின

எ

க. (63)

366. ேதவிமா0 அைம*ச0 ேநா&- ெச ேதவராத3
அைமDசரா மநக மானவ
சைம!த ேநா

ன மாத

% ேநா#)ய5 சமாதிந

மரண!தி

இைம!த லமரரா நிைறதேசாத மாதியா
அைம!தவD த மள வானப+ யி

(இ - .) Rகி -தய அைமDசக

ேகா$ெபேதவிமா

%#றா.

5ற5வதவரான அ&

"களி விதி&க$பFட ேநா

%கைள ேம#ெகா/:
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நி

) உயதவராD சமாதி 2+ய நல த சா&காF+

ேநா

பி

பி

ன அIவவ

ததி&ேக#பD ெசௗதம க#பேயாக -த அDத க#பேயாக

மீறாகAள ேதவேலாக.களிேல பிற$ெபதி! த!த ததி&கிய
வா>விைன ெயதின எ
-------------

க. (64)

றஇ

ப

367. ேதவிமா0 அைம*ச0 ேதவேலாக$தி& -4றி0$த3
ெபா#%ைடந

மாதைர$ %ண5ேமனி தீ/ட<

அ#%தமா& கா/ட< மானவி

ெசா# ேகFட<

க#%ைடம ன!திெல/ணி& காண#காி தாகேவ

வி#பனந

மாதவ ேவ/:க 5!தன.

(இ - .) வி!தக-ைடய அைமDச
லக!ேத ேதவகளா! ேதா
த

திேமனிைய! தீ/டலா<

ேதவிமாமாகிய அ!தவ!தின ேமனிைல

றி அ. அழகிய ேதவமாதகைள$ %ண5 அவ
அவகைள விய$பாக ேநா&தலா<

வனவாகிய இனிய ெசா#கைள& ேகFடலா< க#% மி&க த மன!தா<
கா/ட#காிதாகேவ தா
வா>வாராயின; எ

தா வி % மா#றாேல வி பிய இ

க. (63)

ஆக* ெச" 367
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--------------உதயணமாராவிய

- காட6களி& ெச(ெடாைக

அ)சீகழிெந+ல+சிாிய வி!த
உ1ைசந# கா/ட த

னி <யகவி "#றீ ெரF:

மி1சேவ யிலாவா ண!தி
எ1ச

@)ய -$ப தா

மகத கா/ட ெமழி<ைட -$ப! த1சா

அ1ட ைன ப! ெதா

றா மாியவ! தவ!தில

ந)மல மாைல மாப னரவாக கா/ட த
அ)ப5 ெமா

னி

)மா மாகிய 5றA& கா/ட

அ)ப5 ம1 மா ம

ேற

%ைவ! ேதா5 ேவா&

அவ 2ற

ஆரா5

ப!ைத Qகதினி5
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திறவதி# ேகFப வ&1 சிவகதி யா ம

ேற

"#றீெரF: "#)$பதினா) -த உள கடA வா>!5 அைவயட&க
பய

2)

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

நா

 ெசைள

நீ&கி உ1ைச& கா/டD ெசF ெடாைக கா/க

