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-------------கைர
இ)த *தக*$ 'ெவறிேவைக', 'ந,)ெதாைக' எ, இர% ெபய.%.
ெவறிேவைக ெயப$ *தக*தி/0ள ெதாடெமாழி. இஃ$ ஆ*தி4,

ெகாைற ேவ)த எபனேபா5 6தறிபாெபய. 'ந,ைம + ெதாைக' எப$
ந,)ெதாைக ெயறாயி,. இ$ ப*ெதாைக ற*$ பிற)த அெமாழி*

ெதாைக. 'ந5ல நீதி வாகிய9களினா ெறாகப:டெதப$ ெபா.0.

இதைன அதிரராம பாய எபவ இயறினா. இவ பா நா:/0ள
ெதகாசியி5 அர! ெச/*தினவ. ச)திரவச*$; சிறரச. ைசவ சமய*தின.
இவ சேகாதர வர$9கராம பாய. ெதகாசியி சிலாசாசன*தினா5 இவ

கால சா<வாகன சக 1485 எ, ெதாியவ.கிற$. ம$ைரக.கி/0ள ெகாைக

ெய= ப:டண*தி5 இவாி.)$ அர! நட*தவி5ைல. அஃ$ ஒ.சமய இவைர;
ேச)ததாக வி.)தி.கலா. இவ ெச?த ேவ, @5க0 ைநடத, Aம ராண,
காசிகாட எபன. இவா சேகாதர ெச?த @5 பிரேமா*தரகாட.

சில, க.ைவ ெவபவ)தாதி க.ைவ க<*$ைறய)தாதி, க.ைவ

பதி,ப*த)தாதி ெயற #, அ)தாதிகைள  இவ ெச?தாெர,
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ெசா5/கிறன. இ=B சில, இவ சேகாதர ெச?தாெர, அபிபிராயப%கிறன. அ *தக9களினா5 ெச?தவைர அறிய 6யவி5ைல.

பிரதம பாடசாைல (ைரெமாிCA5 ) மாணவகளி உபேயாக*ைத நிைன)$

உலகநீதி, ஆ*தி4, ெகாைற ேவ)த, ெவறிேவைக, ந5வழி ெயற ஐ)$

*தக9கE உைர கைதறி எளிய நைடயிெலFதி ெவளிப%*தி-

யி.கிேறா. அவறி5 இ$. ெவறிேவைக உைர கைதறி எப$.

பி0ைளகE நீதி, மத இைவ சப)தமான சாி*திர9கைள கபிக இ$ேபாற

சி, @5க0 இறியைமயாதன.
இ9ஙன,

ஆ. கணபதி அ% கெபனி.

1919

-----------

ெவ றி ேவ ைக உைர கைதறி

கடH0 வா*$
பிரணவ ெபா.ளா ெப.)தைக ைய9கர
சரணவ தம ல தைலகணி ேவாேம.
இத ெபா.0 - பிரணவ ெபா.0 ஆ - (ஓ எ= ) பிரணவ ம)திர

ெபா.ளாகிய, ெப.)தைக - ெப.)தைமைய ைடய, ஐ9கர - ஐ)$ கர9கைள

ைடய (விநாயக) கடHளி, சரண - தி.வகளாகிய, அத - அழகிய, மல தாமைரமலகைள, தைல - (நம$) தைல, அணிேவா - (அல9காரமாக* )
தாி*$ெகா0ேவா. ஏ - அைச.
-------

லாசிாிய ெபய  பய
ெவறி ேவைக ர ராம
ெகாைக யாளி லேச கரக5
நறமி ெதாி)த ந,)ெதாைக தனா5
ற கைளேவா ைறவிலா தவேர.
ெகாைக - ெகாைக (எ= கைர), ஆளி - ஆ பவ=, ல - (பாய)

ல*தி, ேசகர - கிாீட ேபாறவ=, ெவறி - ஜய*ைத* த.கிற, ேவ5
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ேவலாத*ைத (ஏ)திய), ைக - ைகைய (உைடயவ=மான) , ர ராம - அதிர ராம

பாய எ= அரச, க5 - ெசான, ந5 - ந5ல, தமி - தமி

(பாைஷயி5) , ெதாி)த - ஆரா?)ெத%*த, ந,) ெதாைக தனா5 - ந,)ெதாைக

எகிற இ)த நீதி @<னா5, ற - (த9க0 ) ற9கைள, கைளேவா - ேபாகி

ெகா0கிறவக0, ைறH இலாதவ - ஒ. ைற இ5லாதவராவாக0. ஏ-

அைச.

கைத றிக
1. a. ஆதிகால*தி5 அேயா*தி ப:டண*தி5 தசரத எ, ஒ. ெபாிய அரச

இ.)தா. அவ ேகாசல நா:%* தைலவ. உலக*$; சரவ*தி. ெந% நா0
வைரயி5 அவ. பி0ைள யி5லாம ேபாயி,. அவ அற ெபாிய யாக
ஒ, ெச?$ அத 6னிைலயி5 நா *திரைர அைட)தா. அ;சி,வ.

இராம, இலMமண, பரத, ச*.ன எ, ெபய. அ)நா5வ. மிகH

ந5லவ. அடக6 ெபா,ைம அைம)தவ. தா? த)ைதகளி க:டைளைய*
தவறாம5 ெச?பவ. நாளைடவி5 அவகE க5விப.வ வ)த$. தசரத
வசிMட எற ெபாிய 6னிவாிட*தி5 அவகைள ஒவி*தா.
சி,வ நா5வ. அ)த .ைவ அ%*$ அவ. பணிவிைட ாி)$, அவ

க:டைள அட9கி நட)$, எ5லா கைலகைள ைறவி5லாம5 க,

பதரானாக0. அற வி!வாமி*திர எற ேவெறா. 6னிவ இராம=
வ/வி5 உபேதசிகிேற எ, இரடாவ$ .வாக வ)$ ேச)தா. இராம

அவைர அNசாி*$ அவேரா% வன*$; ெச,, வன*தி வ.*த9கைள

ெபா,*$, அவ றிபறி)$ நட)$ அவ உபேதசி*த மகா ம)திர9கைள

வி5வி*ைதகைள ைறவற க, ெகாடா. அகால*தி5 க5வியிலாவ$
ஒFக*திலாவ$ அவைன ஒபவ இல. பைடகல பயிசி யி/ பிற
ஒFக9களி/ அவ ஒ. அவதார .ஷ. அவ= நிக அவைனய5லாம5
ேவெறா.வைர ெசா5ல6யா$.
அவ தைன எ5லா. வண9பயான உய)த ெப.ைமைய உலக*தி5
அைட)தி.)$9Aட* தா வசிMடைர வி!வாமி*திரைர வண9கி,

அவகE பணிவிைட ாி)$, அவக0 க:டைள அட9கி நடபதி5

ஒ.நாE தவறவி5ைல. .வி க:டைள தன இMடமாயி.பி=
இMடமி5லா தி.பி= அவ அதைன அலMய பண மா:டா. அவ
அபிபிராய இ$. - . மனித வவ எ%*$ வ)த கடHளாவ. அவ க:டைள
கடH0 க:டைளேய யா. அதைன* த0Eவ$ கடH0 க:டைளைய* த0Eவ$

ேபாற$' எப$தா. அவ தன ெகாBச6 சமதமி5லாத தாடைக

வத*ைத .வி க:டைள ெய, Aசாம5 நிைறேவறியேத இத
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உதாரணமா. ஆதலா5, எபப:டவகE க5வி கபி*த ஆசிாிய

கடHைளேபால வண9க* தகவனாவா.
-------- இராமாயண.

1b.

எ"#தறி வி#தவ இைறவனா.
இைறவனா.

a. எF*$ - இலகண இலகிய @5கைள, அறிவி*தவ - (நம) கபி*தவ,

இைறவ - கடHE; சமானமாக, ஆ - (வண9க*தகவ) ஆவா.

b. 6கால*தி5 பாணினி எ, ஒ. 6னிவ இ.)தா. அவ வடெமாழியி5 நிகரற

பத. அவ அபாைஷ* தா ஓாிலகண ெச?யேவ% எ,
பனிமைல; சார<5 சிவெப.மாைன ேநாகி* தவ ெச?ய* ெதாட9கினா.
அெபாF$ சிவெப.மா அவ.* தாிசன ெகா%*$* தம$ இட
கா*தி<.)த டம.க எற வா*திய*ைத ஒ<க பணினா.
அOவா*திய*தி<.)$ பதினா வைகயான அPா சத9க0 உடாயின.
பாணினி 6னிவ அ;சத9கைள ஆதாரமாக ைவ*$ெகா% இலகண
4*திர9கைள உ% பணினா. அத பாணினி வியாகண எ, ெபய.
அற பதBச< எற ேவெறா. 6னிவ அத பாஷிய (உைர) எFதி
விளகினா.
6 இமயவரச *திாியான பாவதிேதவி பனிமைலயி5 தி.க<யாண
நட)த$. அத உலக*தி/0ள எ5லா* ேதவகE எ5லா 6னிவகE
ஒறாக* திர% வ)தி.)தாக0. அதனா5, உலக*தி வட* திைசயி5 பE

அதிகமாயி,. அ)த பார*ைத* தா9கமா:டாம5 அ*திைச தா)$ ெத* திைச
உய)$ ேபாயி,. சிவெப.மா அத காரண*ைத உண)$ ெதகி5 ெச,
உலக*தி பEைவ; சம ெச?ப 6னிவாி சிற)த அகCதிய. க:டைள
யி:டன.
அ6னிவ கடHைள வண9கி* ’தைலவேர! த9க0 தி.க<யாண காண

உலக*தி5 உ0ள அைனவ. வ)$ ஒறாக* திர.கிறன. நா மா*திர

அதைன காணாம5 அக5வ$ நியாயமாமா? அத=ட ெத*தி திராவிட
ேதச. என அ)த பாைஷ ெகாBச6 ெதாியமா:டா$. நா ெச, அ9

எபயி.ேப ?' எ, ெசானா. சிவெப.மா ’அபேன! கவைலறாேத ;

எம$ தி.மணேகால*ைத நீ வி. ஒOெவா. சிவதல)ேதா, உன
காபிகிேறா. திராவிட பாைஷயி5 உன; சிற)த ஞான உடா
வண அNகிரக ெச?கிேறா. உ ெபயரா5 இலகணமியறி நீ அ)த
ராதன பாைஷ* தைலவனாக விள9கிவா!' எ, தி.வா?மல)$,
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அவ.* தமிபாைஷைய அத இலகண*ைத உபேதச ெச?தன.
உடேன 6னிவ கடHளிட விைட ெப,ெகா% ெத திைக அைட)$
ெபாதிைக மைலயி5 த9கி* தம$ ெபயரா5 அக*திய எ, ஒ. ெபாிய
இலகணமியறி* தமி பயிைர வள*தா. ஆதலா5, வடெமாழி ெதெமாழி
ெயற இர% பாைஷகE 6த<5 இலகண*ைத அறிய வி*தவ
சிவெப.மாேன யாவ.
--- தி.விைளயாட ராண.

----------

2. எ"#தறிவி#தவ இைறவ னா.
னா.
b. எF*$ - இலகண இலகிய @5கைள, அறிவி*தவ - (உலக*$) 6த<5

கபி*தவ, இைறவ ஆ - கடH0 ஆவா.

2. 6ன; ெசான ப:டண*ைத; சா)த ைமலா'ாி5 தி.வ0Eவ எ, ஒ.

தமிலவ இ.)தா. அவ தமிபாைஷைய* ெதளிவாக கறவ.
ந5ெலாFக நிைற)தவ. இ5வாைகயி5 இைய)தவ. 6னிவகைளேபால
6கால*ைத அறி)$ ெசா5கிற ஞானக ெபறவ. அவ தி.ற0 எ,
மிகH சிற)த நீதி @ெலா, இயறி அதைன ம$ைர ப:டண*$ எ%*$
ெகா% ெச, அ9கி.)த தமி;ச9க*தி5 அர9ேகறினா. அத ெபா.0
இைணயறெத, எ5லா மத*தவரா/ ெகாடாடப:% வ.கிற$. மிகH
சிறிய வாகிய9களி5 ெபாிய விஷய9கைள அடகி* ெதளிவாக; ெசா5<யி.
நீதி @5 தமிபாைஷயி5 அஃெதாேறயா அ) @5 அவக0 திறைமைய

உ0ள9ைக ெந5<கனிேபால உண*$வ$ ம5லாம5, பபவ மன*ைத

பாேபால H.கி பய ெபறH ெச?கிற$. ஆதலா5, தி.வ0Eவைர

ேபால ற6 ச)ேதக6 இ5லாம ெசா5வ$ தா ஒ.வ கற க5வி
அழகா.
--- லவ ராண.

-----------

3. க&வி கழ கசடற ெமாழித&.
ெமாழித&.
க5வி – (ஒ.வ கற) க5வி, அழ - அழகாவ$, கச% அற - ற நீ9க,
ெமாழித5 - (ேக:ேபா.;) ெசா5/*தலா.

3. 6கால*தி5 இல9ைக ப:ன*ைத மா<ய வா, !மா<, மாவிெயற #,

அரகவரச பாிபா<*$ வ)தன. அவக0 மிகH ெகாய $Mடக0. அவக0
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உலக*ைத உப*திரவப%*தி வ)தபயினா5 R மகாவிMS அ#வைர
எதி*$ *த ெச?$ அவகைள; சைடயி5 அபஜய ப%*தினா. அரகக0
அவர$ சராத*$ பய)$ இற)தவேபாக இ.)த ரகேளா% பாதாளHலக
)$ ஒளி)$ ெகா% வி:டாக0. அற அவக0 நகர*தி5 விசிரவ!வி
*திரனாகிய ேபர எற இயககரச வ)$ ேயறி வசி*$ வ)தா.
பிபா% அOவரககள$ ெப வயிறி பிற)த இராவண எபவ தன$
சேகாதரகEட நா6க கடHைள நிைன)$ ெந%9கால வைரயி5 நிைலயாக
நி, தவ ெச?$ அவரா5 அளிக ெபற அாிய வர9கைள யைட)$ அ!ர
சரவ*தியானா.
மகாவிMSH பய)$ பாதாள*தி5 ஒளி*$ உயி பிைழ*$ வ)த அவ

பா:டமா #வ., ம, அவைர; சா)தவகE மகாவிMSவி ெகா%ைம

ைய. தா9க0 இழ)$வ)த இல9ைக ப:ன*தின ெப.ைமைய அவ=
எ%*$; ெசா5<, எபயாவ$ த9க0 ல*$ கHரவ 6%பணி

அைனவைர காபாறேவ% எ, ேக:% ெகாடாக0. இராவண

அவகE அபேய ெச?கிேற' எ, வா ெகா%*$ உடேன ெப.

பைடகைள* திர:; ெச, இல9ைகைய 6,ைகயி:% ேபரைன ெவ,
அ)த ப:ன*ைத* தன இராஜதானியாக; ெச?$ெகாடா. அற
பாதாள*தி5 ஒளி)தி.)த எலலா வரகாகE நிபபயமாக* தன இராஜதானியி5
த9கியி.)$ எலலா; !க9கைள அNபவிகலா எ, அவகE* Tத=பி
அைனவைர அைழ*$வ)$ அதிக சHகிய9கைள உ% பணி கHர

ப%*தினா அவ, தா இற)$ ேபாமவைரயி5 அவகைள ெகாBச6

ைகவிடவி5ைல. அவகேளா% ஆேலாசைன பணாமல ஒ. காாியதைத
ெச?வதிலைல. அரக அைனவ. அவ கால*தி5 அதிக சHகிய9கைள
கHரவ9கைள அைட)$ வ)தாக0 ஆதலா5, ெச5வ60ளவா அஃதி5லா

தி. !ற*தாைரக காபா,வ$ தா ெசலவ பைட*தத அழகா.
-- உ*தரமாயண

---------

4. ெச&வ
ெச&வ கழ ெசழ*கிைள தா*க&
ெச5வா - ெச5வ60ளவாகE, அழ - அழகாவ$, ெசF9கிைள - வள)$
ெப.கிய !ற*தாைர, தா9த5 - காபா,தலா.

4. ெந%நாைள 6 கHதமா எற 6னிவ த மைனவி அந4ையேயா% ைநமிச

வன*தி5 தவ ெச?$வ)தா. அெபாF$ உலக*தி5 பனிர% வ.ஷ
வைரயி5 மைழ ெபாழியாம5 ெப. பBச பாவி U*$ வ)த$. வன*தி<.)த
6னிவகE நா:/0ள அ)தணகE த9கைள காபாறிெகா0ள ேவ,
வைகயி5லாம5 கHதமா;சிரம*$ வ)$ அவைர* தBசமைட)தாக0. கHதம
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6னிவ தம$ உய)த ேவத பாராயண*தினா/, சிற)த தவெவாFக*தினா/

ேகா$ைம பயி ெச?$ அதிகமான தானிய9கைள விைள*$ அ*தைன ெபயைர
ைறவி5லாம5 காபாறி வ)தா. பின இரடாவ$ தடைவ ேந)த
அOவிதமான மெறா. பBச*தி/ அவ திாியபக எறவிட*தி5 இ.)$
ெகா% தம$ ேவத பாராயண மகிைமயினா5 பி ெந5ைல விைத*$ பயி
ெச?$ விைள*$ எ5லா அ)தணகைள பBச ெதளி வைரயி5 காபாறி
வ)தி.கிறா. அ6னிவைரேபால ேவதேமா$வ$ அ%*தவகைள ஆதாிப$
அ)தணகE; சிற)த த.மமா.
-- சிவராண.

--------

5. ேவதிய க,த ேவத ஒ"க.
ஒ"க.
ேவதிய - பிராமணகE, அழ - அழகாவன, ேவத6 - ேவத ேமா$த/,
ஒFக6 - (ந5ல) ஆசார*$ட இ.*த/மா.

5. 6ன* தி.வாVைர பாிபா<*$ வ)த ம=;ேசாழ மனவ=

திவிட9க எ, ஒ. *திர இ.)தா. அவ ஒ.நா0 இராஜதியி
ெச5/ ெபாF$ அவ=ைடய ேதகா<5 ஒ. ப!வி இள9க, அகப:%
இற)$ ேபாயி,. கைற இழ)த தா?ப! அரச சைப; ெச,

அ9ேகாாிட*தி5 க:யி.)த [#]ஆரா?;சி மணிைய* தன$ நீட ெகாபினா5

கணகணெவ, ஒ<பி*$ கதறி ெகா.)த$. ம=;ேசாழ தி%கி:%
ப!ைவ வ)$ க% அ9கி.)தவகளா5 ச9கதி ெதாி)$ அ மகாபாதக*ைத
பணின த மக= என நியாய நட*தலா எ, ம)திாிமாகேளா%
ஆேலாசைன ெச?தா. அவக0 அரசமார க9ைக6தலான ணிய நதிகளி5
நீரா பிராய;சி*த ெச?$ெகா0வ$ த. சாCதிர9களி சமத' எ,

ெதாிவி*தாக0.
----

[#] அவசரமாக நியாய ேவ%கிறவ அரச=* ெதாிவி ெபா.:%
க:யி. மணி.

ம=;ேசாழ 'ேதகா<5 அகப:% இற)$ ேபான ப!வி கைற மீ:%

எFபி*த.கிற அத சதி எனகி5லா வி:டா/, இள9கைற இழ)$

வ.)$ தா?ப!H பPபாத பணாம5 நியாய நட*$ சதி
எனகி.கிற$. அ)த ப!ைவ ேபால நா= எ=ைடய இளBசி,வைன

இழ)$ வ.)$வ$ தா சிற)த நீதியா' எ, ெசா5<*, த ல*$ அவ

ஒேர மக எபைத க.திபாராம5, திவிட9கைள அOதியி ப%க ைவ*$

அவ மீ$ தன$ ேதைர; ெச/*தி நீதிைய நிைல நி,*தினா. அவைனேபால
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அரசக0 தம பிற எ, பPபாத பணாம5 உலக*ைத பாிபா<பதைன;
சிற)த த.ம எபாக0.
--- ெபாியராண.

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

6. மனவ கழ ெச*ேகா& ைறைம.
ைறைம.
மனவ-அரசகE, அழ-அழகாவ$, ெச9ேகா5. நீதிட, 6ைறைம (உலக*ைத ) ஆEைக ெச?தலா.

6. 6ெனா. கால*தி5 இராஜமார*தி5 Rத*த எ, ஒ. வணிக தைலவ

இ.)தா. அவ ஒ. சமய த கப<5 அதிகமான சரகைள ஏறி
ெகா% ேவ, ேதச*$ வ*தக ெச?ய ேபானா. அவ கப5 ந%கட<
ெச5ைகயி5 ெப.9 காறி5 அைல% 6Fகிேபாயி,. Rத*த
கட5ந%வி5 6Fகி கிளபி உயிைர நிராைச ெச?$ ெந%ேநர வைரயி5
வ.)தி பி தெசயலாக கிைட*த ஒ. மரபலைகைய* $ைண பறி

ெகா% நீ)தி, கடH0 அ.ளா கைரேயறி, ஒ.ைவ; ேச)தா. பின அ)த*
$ப*$; சமீப*தி5 உ0ள ெவ0ளிமைல ேவ)தனான க/ேவக
எபவைன க% அவ சிேனக*ைத அைட)தா.

அற அOவரச சிேநக*தினா5 இராஜமார*$ அரசமாரனாகிய சீவக
எபவ= மண ெச?$ ெகா%பதகாக அவ *திாியான அழகி சிற)த

கா)த.வ த*ைத எபவைள, அவE Rதன6 தன உபகார6மாக ஏF
கப5 நிரபிய ெப. ெபா.0கைள அவ ெகா%க ெப,ெகா%
த=ைடய ப:டண வ)$ ேச)தா. பின கா)த.வ த*ைதைய;

சீவக= ெகா%*$ விவாக*ைத நட*தி, வ*தக ெச?$ தான த.ம9கைள

பணி இராஜமார*தி5 மி)த சிறட வா)$ வ)தா. அவ 6த<5

வ*தக ெச?வத கட<5 $ணி)$ ெச5லாதி.)தா5, அOவளH ெப.

ெபா.0கைள கைழ அைட)தி.க 6யாத5லவா ? ஆதலா5, ைவசியக0

எபயாவ$ வ.)தி ெபா.ைள; சபாதி*$ க ெபறேவ%.
--- சீவகசி)தாமணி.
-------------

7. வணிக கழ வள ெபா

ஈ0ட&.
ஈ0ட&.

வணிக - ைவசியகE, அழ - அழகாவ$, வள - வள)$ ெப.கிற,

ெபா.0 - திரவிய*ைத, ஈ:ட5 - சபாதி*தலா.
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7. 6கால*தி5 தி.ெவெண? ந5Xாி5 சைடயப 6த<யா எ, ஒ. ெபாிய
ேவளாள இ.)தா. அவ. விைள நில9க0 அதிகமாயி.)தன. அவ பயி*

ெதாழி5 ெச?$, தா6 !ற6 உ% மி)த தானிய*ைத ெகா%

விேசஷமான ெபா.ைள; ேச*தா. அவ ெச5வ அரசகE மதி*$
கHரவிபயான அளவி5 மிகH ெப.கியி.)த$ அகால*தி5 உைறYைர
ஆ% வ)த மார ேலா*$9க எற ேசாழராஜ அவ.; சாியாசன
ெகா%*$; சிேநக ெச?$ வ)தா. கவிசரவ*தியான கப தா ெச?த.ளிய
இராமாயண*தி5 அவ ெகாைடைய ெச5வ*ைத அதிகமாக க)$
பாயி.கிறா. அவைரேபால எ5லா உழவகE பயி ெச?$ ெச?வி*$
உ% ெபா.ைள கைழ ேதட ேவ%.
--------- விேநாதரசமBசாி.

---------

8. உழவ கழேக ந"23 விப&.
விப&.
உழவ - உF$ பயி ெச?கிறவகE, அழ - அழகாவ$, ஏ உF$ - ஏ

உF$ (பயிெச?$ அ5ல$ ெச?வி*$ உSகிற ), ஊ - உணைவ, வி.ப5
- வி.பி வாதலா.

8. ஆதிநாளி5 அ*தினார*தி5 தி.தராMர எ, ஒ. .:டரச இ.)தா.

அவ=* $ாி ேயாதன 6தலான @, பி0ைளக0 பிற)தாக0.
தி.தராMர= பா% வி$ர எ, இர% சேகாதர இ.)தன.

அவகளி5 பா%H ஐ)$ மக0 பிற)தன. அவகE* த.ம, ம,
அ;!ன, நல, சகேதவ எ, ெபய. அவகைள பாடவ எ,

ெசா5/வ. பாடவாி சி, ப.வ*திேலேய பா% மனவ பரேலாக*ைத
அல9காிக; ெச,வி:டா. அற பாடவ. $ாிேயாதன
6த<யவகE அ*தினர*$ அரமைனயி5 வள)$ க5விக,
ெபாியவரானாக0.
$ாிேயாதன தன$ பா<ய 6தெகா% பாடவ மீ$ ெபாறாைம ெகா%
அவகைள பைக*$ வர* ெதாட9கினா. அதைனயறி)த ெபாியவக0
ெவOேவறிட9களி5 இ.)$ ெகா% உலக*ைத பாிபா<*$ வ. வண
அவகைள ேவ, பிாி*$ அ=பிவி:டாக0. அவகளி5 $ாிேயாதன
த)ைதட அ*தினார*தி/, பாடவ தாயா.ட இ)திர பிரCத*தி/

இ.)$ நீதிபயிைர வள*$ வ)தன. பாடவ ர. தீர. ெத?வ
பதி0ளவ.மாக இ.)$வ)தபயினா5 அவக0 கF பராகிர6 உலக*தி
பர)$ நிைற)த$. எ5லாவரச. அவக0 உ*தரH அட9கி நட)$வர*

11

தைலப:டன. அவக0 இராஜ4ய எ= உய)த யாக*ைத மி)த பண;
ெசலH பணி அைனவ. க% ஆ;சாிய ப% வண அழகாக; ெச?$
6*தாக0. யாககால*தி5 வ)$ வி)த அவக0 ெச5வ ெப.க*ைதக%
$ாிேயாதன= ெபாறாைம டாயி,. அதனா5, எபயாவ$ அவ

பாடவ ெச5வ*ைத பறி*$ெகா0ள ேவ%ெம, த)ைதட
பலவித*தி/ ஆேலாசைன பணினா. தி.த ராMர மனவ
$ாிேயாதன=ைடய பிவாத*ைத ம,க6யாம5 அல9கார மடப ஒ,
உ% பணி அதனி<.)$ 4தா%வதகாக பாடவகைள அைழ*$ வ.ப
ம)திாி தன; சேகாதர=மான வி$ரனிட ெசானா.
வி$ர ''அணா! தா9க0 $ாிேயாதன வா*ைதைய ேகளாதீக0. அவ

தீயவகேளா% ந:; ெச?$ ந5லவகளான பாடவகைள பைக*$ வ.கிறா;
அஃ$ அவ ேPம*$ எ0ளளH ந5லத,; பாடவ நீதி0ளவகE

பலசா<கE 4ரகEமாக வி.பதனா5 கடH0 அ.E; ெசா)தமாக விள9கி
வ.கிறாக0. த9க0 *திர= அOவ.0 திைனயளH இ5ைல. அதைன
யறியாம5 அவ பாட வகE ெக%தி ெச?வதனா5 த சேகாதரகEட
சீகிர*தி5 அழி)$ ேபாவத* தன* தாேன ெக%திைய உ%பணி
ெகா0கிறா ென, ேதா,கிற$. சா*தியமானா5, தா9க0 அவைன ந5ல

வழியி5 தி.ப பா.9க0! அ$தா த9கE கHரவ6 க.ம6மா'' எ,

பலவைகயாக *தி ெசா5<* த%*தா. தி.தராMர த ெக:ட கால*தினா5
அOவா*ைதகைள ெகாBச6 ேக:காம5 பி0ைளகE இதB ெச?ய
நிைன*$ 6வி5 அவகைள அழி*$* தா= அழி)$ ேபானா. அ$ேபால,
ம)திாிக0 பிவ. காாிய9கைள 6னி:% றிபினா5 அறி)$ அரச=;
ெசா5வாக0.
------- மகாபாரத.
----------

9. ம4திாி கழ வ ெபா 5ைர#த&.
5ைர#த&.
ம)திாி - ம)திாி, அழ அழகாவ$, வ. ெபா.0 - (இனி) வரேபாகிற
காாிய9கைள, உைர*த5 - (6னறி)$ அரச=;) ெசா5/தலா.

9. ஆதிகால*தி5 ர., 4ர., த.ம ெதாி)தவ.மான UMம எ, ஒ. அரச

இ.)தா. அவ ச)திர வச*தி5 பிற)தவ. ச)த=மனவ *திர
பாடவ. $ாிேயாதன= பா:டனா. பாடவகE
$ாிேயாதன= பாக விஷயமாக ெப.Bசைட உடாயி,. அ)த;
சைடயி5 பாடவகைள ெவறி ெகா0வத* தமா5 6யாெத,
நறாக* ெதாி)தி.)$9Aட பாரத *த*தி5 ப*$நா0 வைரயி5 ேசனாதிபதியாக
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நி, $ாிேயாதன ெபா.:%; சைட ெச?$ ெவறி ெபறாம5 இரணகள*தி5
இற)$ ேபானா. அத பின* $ாிேயாதன= எ, ெவறி கிைடக
மா:டாெத, நறாக* ெதாி)தி.)$ $ேராண எபவ $ாிேயாதன தைம
ேவெகாட ெபாF$ தா ேசனாதிபதியாக நி, பாடவகேளா% ேபா
ாிய மா:ேடென, ம,*$ ேபசவி5ைல. த கடைமைய* தா ெச?தா5,

கடH0 தி.H0ள*தி வண காாிய நடக:%' எ, உடேன ேசனாதிபதியாக றப:%; ெச, *த ெச?ய* ெதாட9கினா. ஆதலா5, அBசாம5
நி, சைட ெச?வ$ ேசனாதிபதிகE; சிற)த கடைமயா.
-- மகாபாரத.

----------

10. த4திாி கழ த6க3 ஆ3ைம.
ஆ3ைம.
த)திாி - ேசைன* தைலவ=, அழ - அழகாவ$, த,க - (ேபாாி5)
அBசாைமயாகிய, ஆைம - ரமா.

10. ெந%நாைள 6 நமி)தியாவி5 ச)திேதவ எ, ஒ. ெபாியவரச

இ.)தா. அவ த6ைடய எ5லா; ெச5வ9கைள யாசக* தான
பணிவி:%* தவ ெச? ெபா.:% ஒ. வன*$ ேபானா. அ9
நாப*ெத:% நா:க0 வைரயி5 ப:னிகிட)$ நிைறேவறAய ஒ. ெபாிய
விரத*ைத அவ மிகH அாிதி5 ெச?$ நிைறேவறி; சாபிட; ெச5/ெபாF$

ஒ. எளியவ வ)$ 'ஐயா! மிகH பசியாயி.கிற$; என ஏதாவ$ ெகாBச

உணH தா.9க0 ! இ5லாவி:டா5, நா இெபாFேத இற)$ ேபா? வி%ேவ'
எ, ெசானா. அOவரச தம$ இைலயி<.)த அன*தி5 அவ=

பாதிைய ெகா%*$ உ%ேபா' எ, ெசா5<ய=பினா. பி அவைன

ேபாலேவ மெறா.வ வ)$ யாசி*$ ைகைய ஏ)தினா. அவ=
இ.)தவறி5 பாதிைய ப9கி:% ெகா%*த=பினா. அற ஒ. எளிய நா?
வ)$ த பசிைய றிபி*$ வாைல ைழ*$ெகா% எதிாி5 நிற$. ர)தி
ேதவ மி)தி.)த பாதிைய அத ைவ*$வி:%* தா ச)ேதாஷமாக*
தணீைர ப.கி பசிைய* தணி*$ெகாடா. அெபாF$ கடH0 வ)$ அவ
உய)த ஒFக*ைத விய)$ அவ வி.பின எ5லா வர9கைள ெகா%*$
மைற)தா. ஆதலா5, பசி*தவகE ெகா%*$ மி)தவைற; சாபி%வ$

தா ஒ.வ சாபா:% அழகா.
-- பாகவத.

-----------

11. உ38 கழ வி4ேதா 93ட&.
93ட&.
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உ - சாபா:%, அழ - அழகாவ$, வி.)ேதா% - வி.)தினகேளா%

(Aயி.)$), உட5 - உSதலா.

11. 6தகைதயி5 இராமைனபறி ெகாBச ப*தி.கிறீக0. அவ

மைனவி; சீைத எ, ெபய. அவ தா?த)ைதகளி க:டைளப தன;
ெசா)தமான அர! 6த<ய எ5லாவைற த தபி பரத=; ெசா)தமாக
ெகா%*$*, தன$ மெறா. தபியான இலMமணைன அைழ*$ெகா%

மைனவியி அரமைன யைட)$ சீைதைய ேநாகி அழகானவேள! நா பிதாவி

க:டைளப பதினா வ.ஷ வன*தி5 வசி*$ வரேவ% ; நீ எ

தா?த)ைதகE பணிவிைட ெச?$ ெகா% அரமைனயி5 இ. ! தவைண

கழி)த$ வ)$ வி%கிேற' எ, ெசானா. சீைத 'தைலவேர! நா த9கைள

பிாி)$ அைரகண6 அேயா*தியி5 இ.கமா:ேட. த9க0 பணிவிைட என
6கியேம யறி* தா? த)ைதகளி பணிவிைட அOவளH 6கியம,. தா9க0
எ9; ெசறா/ நிழைலேபால* த9கைள* ெதாட)$ வ)$ த9கE இத
ெச?$ வ.ேவ. எைன அைழ*$ ேபாக*தா ேவ%' எ, பிவாத

பணினா0. பின விதியி5லாம5 இராம அவைள வன*$ அைழ*$
ெகா% ேபானா. கணவ க:டைளைய அலPிய ெச?$ வ)ேத தீ.ேவ

எ, பிவாத பணின ற*தினா5, அவ0 இராவண :5 ப*$ மாத

வைரயி5 சிைறயி.)$ வ.)தலா யி,. ’இராPத :5 சிைறயி.)தவ0 '

எற அபவாத6 உலக60ளவைரயி5 அவE; ெசா)தமா? வி:ட$. ஆதலா5,
கைடய ெபக0 கணவ வா*ைதைய அலPிய பணி நடகமா:டாக0.
--- இராமாயண.

----------

12. ெப38 கழெகதி ேபராத#த&.
ேபராத#த&.
ெப - ெபகE, அழ - அழகாவ$ ஏ, எதி ேபசா$ - (கணவ

ெமாழி) எதி*$ ேபசாம5, ஒ.*த5 - அட9கியி.*தலா.

12. 6ெனா. கால*தி5 அ!வபதி ெயற அரச=; சாவி*திாி ெய,

நண நிைற)த ஒ. ெபமணி யி.)தா0. அவ0 தாி*திர தைசயினா5 கா:5
திாி)$ ெகா.)த ச*தியவா எற ஒ. அரசமார= மைனவியாக
வி.பினா0. 'ச*தியவாைன வி.பாேத; அவ= ஒ. வ.ஷ வைரயி5தா

ஆ0 இ.கிற$ ; நீ ேவெறா. .ஷைன வி.பி மண ெச?$ ெகா0' எ,

நாரத 6னிவ எOவளேவா எ%*$; ெசா5< Aட அவ0 ேகளாம5 அவைனேய
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மண ாி)$ ெகாடா0. பின; ச*தியவா அ*தவைணப ஒ.நா0
மாைலயி5 அவ0 $ைடயி மீ$ ப%*தவணேம வன*தி5 இற)$ ேபா?
வி:டா. சாவி*திாி அவ உயிைர கவ)$ ெச5லவ)த ெதன திைச*
தைலவனான யமத.மைன* ெதாட)$ ெச, அவ மகி)$ ெகா%*த 6த5
வார*தினா5 த மாமனா தாமாேசன மனவ. கைண இழ)த
இரா[ய*ைத ெப,ெகாடா0. ம,ப அவ அளி*த இரடாவ$
வார*தினா5 தன @, சேகாதரகைள அைட)தா0. அற #றாவ$
வர*தினா5 தன$ இற)$ேபான .ஷ ச*தியவாைள ெப,, அவேனா%

ப:டண*$ வ)$ ெந%9கால வைரயி5 நறாக வா)தா0. அவைளேபால,

நல*தி5 பிற)த ெபக0 ஆப*$ கால9களி5 கணவகைள காபாறி
அவகேளா% !கி*$ வ.வாக0.
-- மகாபாரத.

----------13. #

#

#

14. லமக0 கழ த ெகா"நைன ேப:த&.
ேப:த&.
லமக: - நல*தி5 ( உசி*த) ெபகE, அழ - அழகாவ$, த த=ைடய, ெகாFநைன - நாயகைன, ேபSத5 - காபா,தலா.

14. 6 ச)திரவச*தி5 ச)த= மனவ. க9காேதவியி வயிறி5

ேதவவிரத எ, ஒ. *திர பிற)தா. அவ வசிMட 6னிவாிட*தி5

ேவத9கைள, !கிர பகவானிட*தி5 ம)திர9கைள, பி.கCபதியினிட*தி5

சாCதிர9கைள, பர!ராமாிட* தி5 தNேவத9கைள க,, க5வியி5 தம
ஒ.வ. நிகாி5லாம5 விள9கினா. பிபா%, தாசராஜ *திாியாகிய பாிமளக)தி
எபவைள* த பிதாH மண ெச?வி ெபா.:%* தா எ, மண
ெச?$ ெகா0ளாம5 பிரமசாாியா யி.பதாக; சபத ெச?$ ெகா% அவைள
மண ெச?$ைவ*தா. அற தம; ெசா)தமான இரா[ய*ைத
பாிமளக)தியி வயிறி5 பிற)த சி*திரா9கத விசி*திர விாிய எற
சேகாதரகE ெகா%*$வி:ட$ ம5லாம5 அவக0 ச)ததிகE க5வி
6த<யவைற கபி*$ காபாறிெகா% வ)தா. அவ உலக*தி5
இ. வைரயி5 ஒ.நாE ஒ.சிறி$ ஒFக*தி5 தவறினேத யி5ைல. உ*தம
உ*தம எ, பலரா/ கழெப, வ)தா. ஆதலா5, அறிஞக0

சாCதிர9கைள க, அவறி5 ெசா5<யப மன*தா/ வாகா/ உடலா/
அட9கி நடபாக0.
-- மகாபாரத.
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----------15. அறிஞ கழ க 6 சா4 தட*க.
தட*க.
அறிஞக - அறிH0ளவகE, அழ -அழகாவ$, க, - ( @5கைள) ப*$,

உண)$ - அவறி ெபா.0கைள* ெதாி)$, அட9க5 - (மன ெமாழி ெம? எற
#றினா/ ) அட9கியி.*தலா.

15. 6ன அவ)தி ேதச*ைத; ேச)த அகிர காரெமாறி5 ேசல எ,

அ)தண ஒ.வ இ.)தா. அவ தாி*திரதைத; ெசா5< 6யா$. எFதி
அட9கா$. அவ= இ.ப*ேதF மக0 வைரயி5 பிற)$ அவ தாி*திர*ைத
இன6 அதிக ப%*தினாக0. அ9ஙன வ.)தி9Aட அவ அ;சி,வ;
ெச?யேவய ைவதிக க.ம9களி5 ஒைற ைறகாம5 எ5லாவைற
விதிப நிைறேவறிெகா% வ)தா. அவ ஒ.வாிட*தி/ ெச,
யாசி*தேதயி5ைல. அ)தணகE; ெசா)தமான ைவதிக ெவாFக9களி5
ஒைற யாவ$ வி:%வி:ட$மி5ைல. த :% வ)த வி.)தினகைள
உபசாி*$ அவகE இயறவைரயி5 அன6 அளி*$வ)தா.
ெந%நாைள பிபா%தா கணபிரா அவ=; ெச5வ*ைத ெகா%*தா.
அ$ ேபால ெபாியவக0 தாி*திர தைசயி<.)தா/ த9கE இறியைமயாத
நலெலாFக9கைள ைகவிட மா:டாக0.
--

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

பாகவத.

16. வறிஞ கழ வ6ைமயி ெசைம.
ெசைம.
வறிஞக - தாி*திரகE, அழ -அழகாவ$, வ,ைமயி5 - தாி*திர கால*தி/,
ெசைம - ஒFக ெகடாதி.* தலா.

16. ெந%9கால*$ 6னா அ!ரகளிட*தி5 அெகா.)த $வMடா

எபவ= வி!வVப எ, ஒ. *திர இ.)தான. அவ எ5லா
கைலகைள நறாகக கறவ. ம)திர9கைள ெய5லா மயகமி5லாம5
ெதாி)தவ. யாக ெச?விபதி5 இைணயறவென, ெபயெர%*தவ. அவைன
ஒ. சமய*தி5 இ)திர தன .வாக ைவ*$ ெகா0ள ேவய தாயி,.
இ)திர அவைன யாக.வாக ெகா% உய)த யாக ஒ, ெச?ய*
ெதாட9கினா. அO ேவ0வி அ!ரகE* தா;சிைய* தர*தக$. வி!வVப
அ!ரகளி ெப வயிறி5 பிற)தவ அ!ரகளி ஆதிக*ைத ைற*$
வி%வதி5 அவ= எண கிைடயா$. பி.கCபதியி Cதானமாகிய அ)த
உய)த பத*ைத அைட)தி.)$ ெப.)தைம யி5லாம5 வாகினா5 மா*திர

16

ேதவகE நைம உடாக ேவ% ெம, ெசா5<, மன*தினா5 எ5லா

நைமகைள அ!ரகேள அைடய ேவ%ெம, தியானி*$ யாக*ைத
நட*திவர* ெதாட9கினா. அவ ேமாச இ)திர=* ெதாி)$ ேபாயி,.
அவ ேகாப ெகா% வ[ரா த*தினா5 அெபாFேத வி!வVப சிர*ைத
ெவ:* த0ளிவி:டா. வி!வVப கிைடபத அ.ைமயான ேதவ.வி
Cதான*ைத ெப,, தனகாவ$ அறி பிற.காவ$ உதவியி5லாம5 அற

*தியினா5 உயிாிழகலாயி,. ஆதலா5, அபக0 அதிகமாக ப*தி.)தா/

Aட பயபட மா:டாக0.

-- தி.விைளயாடரா ன.

-----------17.

ேதப9 பைனயி திர பழ# ெதாவிைத

வாற ேவா*கி வளெபற வளாி
ஒவ கிக நிழ பாகாேத.
பாகாேத.

ேதப% - இனிைம ெபா.)திய, பைனயி- பைனமர*தின$, திர0பழ*$ - திரட
பழ*தி=ைடய , க.விைத - ஒ. (ெபாிய) விைதயான$, வா உற-ஆகாய*ைத

6:ட, ஓ9கி வள*$, வளெபற -ெசFைம உடாக, வளாி= வள)தா/,
இ.க (ெவயி<5) த9கியி.க, ஒ.வ - ஒ.வ.காவ$, நிழ5 ஆகா$ -

நிழைல* தரா$. ஏ - அைச.

17. 6கால*தி5 ேககய நா:5 இ.)த கி.த ாிய எற மனவ பி.

6னிவ ல*தி5 உதி*த பாகவகைள .வாக ைவ*$ெகா%
பலவைகயான யாக9கைள; ெச?$ அவகE அதிகமான திரவிய*ைத* தான
பணினா. பிபா%, அவ வச*தி5 பிற)த கா*தாிய எற அரச

மாரக0 ேபராைச ெகா% உலக*தி<.)த எ5லா பாகவகைள
ஒ.மிக ெகா, அவக0 வன9களி5 ைத*$ைவ*தி.)த எ5லா
ெபா.0கைள எளிதி5 எ%*$ வ)$வி:டாக0. அ)த பாகவ வச*தி5
ஒளவ எபவ கா*த ாியகளி ேகாப*தீ இைரயாகாம5 @, வ.ஷ
வைரயி5 தன$ தாயி $ைடபி5 த9கியி.)$ அற பிற)தா. அவ பிற)த

மா*திர*தி5 ேகாப அதிகமாகி ககைள விழி*$ ேநாகினதனா5,

அபாைவயி<.)$ ஒ.வைகயான ெந. ைக உப*தியாயி,.

அOவிர% விணாக6யாம5 விஷ* தீ விஷைகமாகமாறி, ேவகமாக

ெவளிப:%; ெச, நா:5 அர!ாி)$வ)த ெகா%9ேகா5 மி)த எ5லா
கா*த விாியகEைடய ககைள .% ெச?$ ேபாயின.

இ=, அ)த ஒளவ வய$ வ)த பிபா% தாயி #லமாக கா*தாிய தன$
ல*$; ெச?த ெகா%ைமைய ேக:டறி)$ அவக0 ல*ைத அேயா%
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ெதாைல*$ வி%கிேற' எ, க%)தவ6 ெச?ய* ெதாட9கினா. அவ

தவ*தீயான$ மிக ெகா%ைமயாக ெவளியாகி; ெச, அவகைள அேயா%
ெகா, உலக9கைள வ.*த*ெதாட9கி,. பின பிதி ேதவைதக0
ேக:%ெகாட பயினா5 ஒளவ ேகாப தணி)$ அ*தீைய ெப:ைட
திைர வவமாக; ச6*திர*தி5 ெச/*தினா. அத*தா வட ைவகன5
எ, ெபய. அற ஒளவனா5 பி. வச ஆலமர ேபால ெப.கி*
தைழ*$ பிரசி*தியைட)த$. ஆதலா5, ெபாியவக0 6த<5 மிகH சிறிய

அபக0 ேபால காணப:டா/ அவக0 சதி அளவறதாக ெப.கி அேநக
காாிய9கைள; ெச?.
-- மகாபாரத.

-----------18.

ெத ளிய வா சி6பழ# ெதாவிைத

ெத3ணீ கய#>? சி6மீ சிைனயி

@3ணிேத யாயி,
யாயி, அ3ண& யாைன

அணிேத ரவி ஆ ெப பைடெயா9
மன கிக நிழலா ேம
ேம.
ேம.
ெத0ளிய - ெத0ளி ெய%க*தக, ஆ< - ஆலமர*தி, சி,பழ*$ - சிறிய

பழ*தி=ைடய, ஒ.விைத - ஒ.விைதயான$, ெத0 - ெதளி)த, நீ - நீைரைடய,

கய*$ - ள*தி/0ள, சி, மீ - சிறிய மீனி, சிைனயி= - 6:ைடைய

கா:/, Nணிேத - சிறியேத. ஆயி= - ஆனா/, அண5 - ெப.ைம

ெபா.)திய, யாைன - யாைன, அணி - அழகிய, ேத - ேத., ரவி - திைர,

ஆ0 - காலா0கEமாகிய, ெப. - ெபாிய, பைடெயா% - ேசைனகேளா%,

மன- அரச., இ.க (ெவயி<5) த9கியி.க, நிழ5 ஆ - நிழைல*

த.. ஏ- அைச.

18. ெந%9கால*$ 6ன காசிப எற 6னிவ. இரணியகசி எ, ஒ.
*திர பிற)தா. அவ மிகH ெபாிய வவ*ைத ெகாடவ. உதயகிாி
அCதமனகிாி எற இர% மைலகைள அவ த கா$ டல9களாக
அணி)$ திாி)த$ேவ அவ ெபாிய வவ*ைத பிரசி*தியா. அவ ஒ.வ.
ெபற6யாத உய)த வர*ைத பிரமேதவாிட*தி5 ெபறி.)தா. அவ வர

இ$:- ' இரவி/, பக</, உயி.0ளவறி/, உயிாி5லாதவறி/, உ0ளி/

ெவளியி/, ேதவ, மனித, வில9, பறைவ, ஊவன, நீவாவன நிபன எற

எFவைகத ேதாற*தி/ தா இறகலாகா$' எபதா. அவைனேபால

ேயாசி*$ வர ெபறவ ஒ.வ. இ5ைல. ெப.பா/ அவ வரமைட)தத
இறவாமேலேய இ.)தி.கேவ%. அவ= பிவாத6 ெப.9ேகாப6
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அதிக. க.வ அவ ெநBச*தி5  )த$. அதனா5, அவ கைடசியி5

ெகாBச6 அறிவி5லாம5 எ5லா. தைனேய கடH0 எ, ெகாடா%
வண க:டாயப%*த* ெதாட9கினா. அறிH0ளவ பல. அதைன; சிறி$
அ9கீகாிக வி5ைல. உலக*தி5 அவ உப*திரவ6 பய6 அதிகமாக
வளர*ெதாட9கின. அற R மகாவிMS நரசி9 காவதார ெச?$ அவைன

உபாயமாக ெகா, உலக*தி பய*ைத நீகினா. ஆதலா5, உ.வ*தி5

ெபாியவகளான அைனவ. அறிவி/ ெபாியவகளாக 6யா$.
--- பாகவத.

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

19. ெபாிேயா ெர&லா ெபாிய அ&ல.
அ&ல.
ெபாிேயா எ5லா - (உ.வ*தி5) ெபாியவகளான அைனவ., ெபாிய. -

(அறிவினா5) ெபாியவகE, அ5லா - ஆகாக0.

19. 6ன கிர$ மகாாிஷி ஓர9ல அளைவ ெகாட அ,பதினாயிர

*திர பிற)தாக0. அவகE வாலகி5ய எ, ெபய. அவக0
ஒFக*தி/ அறிவி/ உய)தவக0. ஞான*தி5 மி)தவக0. தின)ேதா,
4ாிய சத*ைத வல வ)$ $திப$ அவக0 வழக. ஒ. சமய*தி5 இ)திர
மிகH ெபாிய ஒ. யாக*ைத; ெச?ய* ெதாட9கினா. உலக*தி<.)த எ5லா
6னிவ. யாக காண வ)தி.)தாக0. எவ. யாக*$ ெவ,9ைகட
வரலாகாதாைகயா5 வாலகி5யக0 சமி*$ 6த<ய யாக* திரவிய9கைள* தா9க0
!மக* த)த அளH ஆE ெகாBச தைலயி !ம)$ ெகா%
வ)தி.)தாக0. இ)திர ேதவகEெகதிாி5 அவகEைடய சிறிய வவ*ைத
க% சிாி*தா. வாலகி5யக0 அதனா5 ேகாபமைட)$ அவ க.வ*ைத

அடபயான ஒ. *திரைன அைடய க.தி, அவ ெச?த அ)த யாக*திேலேய

ம)திர பல*தினா5 மகாபல ெபா.)திய க.ட எறவைன உ%
பணினாக0. அற இ)திர அவகள$ தவ ெப.ைமைய க% பய)$
அவகைள வண9கி மனி ேக:%ெகாடா. ஆதலா5, சில உ.வ*தி5
சிறியவகளாக காணப:டா/ அறிவி5 மிகH ெபாியவகளாக இ.பாக0.
-- மகாபாரத.

---------

20. சிறிேயா ெர&லா சிறிய அ&ல.
அ&ல.
சிறிேயா எ5லா - (உ.வ*தி5) சிறியவ அைனவ., சிறிய. - (அறிவினா5)
சிறியவகE, அ5ல-ஆகாக0 .
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20. 6ெனா. கால*தி5 4ாிய ல*தி5 சகர எற மனவ=; சகர எ,

அ,பதினாயிர *திர பிற)தாக0. அவகE 6.:%*தன6 பல6
அதிகமாயி.)தன. எ5லா அரச. அவக0 ெபயைர ேக:ட மா*திர*தி5 ந%9கி
ஒ%9கிேபாவாக0. ஒ. சமய*தி5 சகர அவக0 பல*ைத* $ைண ெகா%
அ!வேமத எற ஒ.வைக யாக ெச?ய க.தி யாக திைரைய உலக*தி5
வி:டா. அதைன இ)திர 4தினா5 அபகாி*$ பாதாள*தி5 தவ ெச?$வ)த
கபில6னிவ ஆ;சிரம*தி5 வி:% மைற)$ ேபானா. சகரக0 உலக*தி5
திைரைய காணாம5 நில*ைத* ேதா வழி; ெச?$ ெகா% பாதாள )$
கபில6னிவ ஆ;சிரமB ெச, த9க0 திைரைய கடாக0. உடேன
அவகE ேகாப உடாயி,. அவக0 கபில 6னிவ தா த9க0
திைரைய களH ெச?தி.க ேவ%ெம, தவறாக க.தி வி:டாக0. 6னிவ
தவ*தி5 இ.)தபயினா5 அவைர வ.*தி ேகாப*ைத உ%பணி அவ.ைடய
க ெந.பினா5 அைனவ. ஒ.மிக அழி)$ ேபானாக0. சகர=
பலசா<களான அ,பதினாயிர பி0ைளக0 பிற)$ அவ யாக அவகளா5
நிைற ேவறாம ேபாயி,. ஆதலா5, பிற)தவ யாவ. பி0ைளக0 ஆக
மா:டாக0.
-- இராமாயண.

----------

21. ெப ேற ெர&லா பி ைளக

அ&ல
அ&ல.
ல.

ெபேறா - (தா) ெபற பி0ைளக0, எ5லா - யாவ., பி0ைளக0 அ5ல நமக0 ஆகமா:டாக0.

21. ஆதிநாளி5 வடம$ைர ப:டண*தி<.)த உகிரேசன மனவ= கச

எ, ஒ. *திர இ.)தா. அவ சேகாதாி* ேதவகி ெய, ெபய. அவைள
வ!ேதவ எறவ. ெகா%*$ மண ெச?தி.)தாக0. கச=;
சேகாதாியி மீ$ வாBைச அதிக. அவ அவைள அவ0 .ஷைன த
ப:டண*திேலேய இ.க;ெச?$ அ பாரா: வ)தா. ஒ. சமய*தி5 கச
அO வி.வைர ேதாி5 உ:கா.வி*$* தா ேதைர நட*தி; ெச5ைகயி5
கசேன! உ சேகாதாியி வயிறி5 பிறகிற எ:டாவ$ ழ)ைதயினா5
உன மாண6டா' எ, ஒ. அசாீாி வா உடா யி,. கச உடேன
ேகாப ெகா% சேகாதாிைய ெவ:ட* ெதாட9ைகயி5 வ!ேதவ இைடயி5

நி, த%*$ 'இவைள ெகா5லாதி.; இவ0 வயிறி5 பிற  ழ)ைதகைள
உனிட ஒவி*$ வி%கிேற அவைற உன இMட வ)தப ெச?$

ெகா0ள லா' எ, ஏபா% பணினா. கச அத ஒ ெகாடப--

யினா5 வ!ேதவ ேதவகியி வயிறி5 பிற ழ)ைதகைள அெபாFத
ெபாF$ அவனிட ெகா%*$ெகா% வ)தா

20

கைடசியி5 எ:டாவ$ ழ)ைதயாக கடH0 வ)$ அவதார பணினா. அவ
தம$ மா?ைகயினா5 கசைன மயகி* தா ஆயாபாயி5 இ.)த ந)த ேகாப
எற ஒ. யாதவ தைலவ : ெச, வள)$ வ)தன. அவ.
கி.Mண எ, ெபய. கச நாரத 6த<ய சில 6னிவகளா/
அசாீாியினா/ அதைன* ெதாி)$ ெகா% கி.Mணன$ ழ)ைத ப.வ*ைத
க.தாம5 அவைன ெகா, வ.ப 'தைன 6தலான சில $Mட
ெபகைள, சகடா!ர 6தலான சில $Mடகைள ஆயபா ஒ.வ

பிெனா.வராக அ=பி ெகா.)தா. சேகாதாியி *திர எ,
ெகாBச6 இரக பாரா:டவி5ைல. ம.மக எற உறைவ
கவனிகவி5ைல. அவ தன* ெதாி)த அ*தைன உபாய9கைள; ெச?$

கி.Mண= அவறா5 ெகாBச6 ஆப*$ உடாகாம ேபாயி,. 6வி5,

கி.Mண-னாேலேய மரண*ைத; ெசா)தமாகி ெகாடா. ஆதலா5, எ5லா

உறவின. அ0ள உறவின ஆகமா:டாகெள, இOHதாரண*தினா5
ெவளியாகிறத5லவா ?
- பாகவத.

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

22. உ ேற ெர&லா உறவின அ&ல.
அ&ல.
உேறா எ5லா- உறவின யாவ., உறவின அ5ல (அ0ள) ப)$க0

ஆகமா:டாக0.

22. 6த கைத தசரதைரபறி உ9கE ெகாBச ெதாிவி*தி.கிற$.

அவ. ேகாசைல, ைகேகயி, !மி*திைர எ, #, மைனவிக0. ேகாைல
இராம=, ைகேகயி பரத=, !மி*திைர இலMமண ச*.னகE

பிற)தாக0. ஒ. சமய*தி5 தசரத ைகேகயி இர%வர ெகா%*தி.)தா.
அவ0 இராம=ைடய மடாபிேஷக தின*தி காைலயி5 அவைன பதினா
வ.ஷ வன*$ அ=பேவ% எ,, அ$வைரயி5 த மக பரத

நா:5 அரசாளேவ% எ, கணவைன வர ேவனா0. தசரத 'இராம

எ உயி ; அவ வன ெச5ல ேவயதி5ைல. அவ வன*$ ேபானா5,
நா மரணமைடவ$ நி;சய. நீ ேவ, வர ேக0; த.கிேற' எ, எOவளேவா

சமாதான ெசானா. அவ0 அவைற ெகாBச6 அ9கீகாிகவி5ைல. த
பிவாத*தினா5 இராமைன வன*$ க=பி* தசரதைர மரண*$;

ெசா)தமாகி வி:டா0. ஆதலா5, வி.பி மண ாி)$ ெகாடவ அைனவ.
ந5ல மைனவிக0 ஆகமா:டாக0.
-- இராமாயண.
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-------------23. ெகா3ேடா ெர&லா ெப38 அ&ல.
அ&ல.
ெகாேடா எ5லா - (மணB ெச?$) ெகாட மைனவிக0 யாவ., ெப.
அ5ல - நமைனவிக0 ஆகமா:டாக0.

23. 18-வ$ கைத இரணியகசி எபவைனபறி உ9கE* ெதாிவி*தி.கிற$.

அவ= பிர\லாத எ, ஒ. *திர இ.)தா. மகாவிMSவி ெபயைர
மற)$ உ;சாிகலாகாெத , அவ=* த)ைத க:டைளயி:.)தா.
பிரஹலாத ெபாிய விMS பத. அவ அத; சமதிகவி5ைல. மகா
விMSேவ கடH0 எ,, அவைர எவ. மறகலாகா ெத, ெசா5<, அவ

நாம*ைத அNதின6 சி)தி*$ வண9கிவர* ெதாட9கினா. த)ைத அ$
சமதமாகவி5ைல. அவ மிகH ேகாபி*$ *திரைன ெகா5/ ெபா.:%

ெபாிய ெந.ழி ெயா, ெக5<, அதி5 அதிகமாக ெந.ைப வள*தி

பிர\லாதைன* த0ளிவி:டா. பிர\லாத நீாி5 விைளயா%கிறவ ேபால
அ)ெந.பி5 ெந%ேநர வைரயி5 விைளயா ெகா.)$ ெவளியி5 வ)$
ேச)தா. ெந. அவைன ெகாBச6 உப*திரவ ப%*தவி5ைல. அற
பிர\லாத தைன ெந.பி5 த0ளின த)ைதைய; சிறி$ ேகாபிகாம5

'அ)ேதா ! த த)ைத அறியாைம* தன*தினா5 அநியாயமாக அழி)$

ேபாகிறாேர!'' எ, அF$ வ.)தி கணீ வ*$ அவைர வண9கி

கடHைள* ெதாFப ெகBசி ேக:% ெகாடா. ஆதலா5, ந5லவகைள
வ.*தப%*தி னா/ அவக0 ண ைறயமா:டா$.
-- பாகவத.

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

24. அ8 ஆவிபா தAைவ றா>.
றா>.
அ= - கா?;சினா/, ஆவி பா5 - ப!வி பா5, த !ைவ – த=ைடய

!ைவயி5, றா$ -ைறயா$.

24. ைசவ சமயாசாாியாி5 ஒ.வராகிய தி.நாHகர! நாயனா 6த<5 ைஜன

மத*தி5 இ.)தா. அவ. வயிறி5 ஒ.விதமான 4ைலேநா? உடாயி,.
அஃ$ ஒ.வைக ம.)தினா/ ணமைடயவி5ைல. அவ திலகவதிெயற தம$
சேகாதாியி க:டைள வண கி.வதிைக எற சிவதல*தி5 ைசவ சமய*$
வ)$ ேச)தா. உடேன ேநா ணப:%வி:ட$. அதனா5, மிகH
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ச)ேதாஷ*$ அ, 6த5 சிவெப.மாைன; ெச?0 வவமாக* $தி*$வர*
தைலப:டன. கடH0 அவ $தி மகி)$ தி.நாHகர! எற ெபயைர
ெகா%*$ மைற)தா. அஃ$ அகால*தி5 இ.)த சமணவரச= பிகவி5ைல.
அவ நாயனாைர; !ணா நீறைறயி5 த0ளி ெந. ைவ*$ வி:டா.
நீறைற அ)த உைம பதைர ஒ, பணாம5 சி5ெலன ளிர*
ெதாட9கி,. ஏFநா0 வைரயி5 அவ அ)த நீறைறயி5 இ.)$ ெகாBச6
$பமி5லாம5 அைனவ. க% ஆ;சாியப% வண ெவளியி5 வ)$
ேச)தா. ஆதலா5, அவைரேபாற உைம பதகைள ெந.பா !:%

ெகாE*தினா/ அவகEைடய க ஒளி ைறய மா:டா$. அதிகமாகி வள..
--- ெபாிய ராண

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

25. A8 ெசெபா தெனாளி ெகடா>.
ெகடா>.
!= - !:டா/, ெசெபா - த9க, தஒளி - த=ைடய பிரகாச*தி5,

ெகடா$ - ைறயா$.

25. 6ெனா. கால*தி5 இ)திரசைபயி5 'மSலகி5 உைம ைரபவ

யா?' எ, ஒ. வினா உடாயி,. அத வசிMட 6னிவ 'எ சிMய
அாி;ச)திர இ.கிறா. அவ அேயா*தி கரச. மற)$ ெபா?

ேபசமா:டா' எ, ெசானா. அதைன ேக:% மன ெபாறாத வி!வாமி*திர

6னிவ அாி;ச)திர அ*தைன உய)தவன5ல. அவ வாயி5 ஒ. ெபா?ய,;

ஒப$ ெபா?ைய மிகH எளிதி5 வா; ெச?யலா. அவசியெம, ேதாறினா5,

நா அதைன .ஜுப%*$கிேற' எறா. உடேன வசிMட 'அாி;ச)திர

ெபா?யனானா5, நா மைட ேயா:5 க0ைள ெப?$ ெகா% ெத*

திைசைய பாக எ%*$; ெச5/கிேற' எ, ெசானா. வி!வாமி*திர

அOவரச ெபா?யனாகா வி:டா5, எ தவ*தி5 பாதிைய அவ= ெகா%*$

வி%கிேற' எ, சபத ெச?$ ெகாடா. பின; சைப கைல)$ அைனவ.
த*த இட9கE; ெச, வி:டாக0. வி!வாமி*திர த சபத

நிைறேவ,வத ெபா.:% அேயா*திைய அைட)$, அாி;ச)திர மனவ=ைடய

அரைச அகிரமமாக அபகாி*$ெகா%, அவைன அவ மைனவிைய

பிற. அைமக0 ளாகி பலவிதமான கMட9கைள உ% பணினா.
அாி;ச)திர 6னிவ தைன அOவா, ெச?$9Aட அவைர ெகாBச6
ெவ,கவி5ைல. அOவளH $ப9கைள மிகH ெபா,ைமேயா% சகி*$

ெகா.)$ உலக*தி5 உய)த கைழ அைட)தா. ஆதலா5, கீ*திைய

வி.கிறவக0 கMட கால*தி5 ேகாப ெகா% தம$ ெபா,ைமைய
ைகேசார வி:% விடமா:டாக0.
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--- அாி;ச)திர காவிய.

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

26. அைரகி ச4தன த மண அறா>.
அறா>.
அைரகி= - ேத?*தா/, ச)தன - ச)தன க:ைட, தமண - த=ைடய
வாசைனயி5, அறா$ - நீ9கா$.

26. $ாிேயாதன பாடவகைள ெக%க பல வித*தி/ 6ய,

வ)தாென, எ:டாவ$ கைத உ9கE* ெதாிவி*தி.கிற$. அவ
பாடவாி5 Uம எபவைன ெகா5ல பா<ய*திேலேய அன*தி5
விஷ*ைத கல)தா. பாகைள கக வி:டா. க9ைகயி5 கFகைள நா:
அதி5 Uமைன தி*$ விைளயாட பணினா. விஷ கல)த பதா*த9களா5

வி.)$ ெச?$ அவ அறிH மய9கி விF)$ கிட ெபாF$ கயி,களா5 க:
க9ைகயி5 எறி)தா. அற வாரணாவத எற ப:டண*தி5 அர, ெமF,

9கி<ய 6த<ய ெபா.0களா5 பாடவ யி.பத ெபாிய மாளிைக
க: 6*தா. அத அர மாளிைக எ, ெபய. அO:5 பாடவ
நி*திைர ெச? ெபாF$ ந0ளிரவி5 ெந. ைவ*$வி:டா. அற 4தா
இரா[ய*ைத அபகாி*$ெகா% அவக0 ஐவைர மைனவிட வன*தி5
ஓ:னா. $வாச 6னிவ. வி.)தளி*$ அOவணேம பாடவாிட*தி/
அகால*தி ெச, வி.)த.)$ வண வர ேவனா. எணி5
அட9காத இOவளH அகிரம9கைள; ெச?$ பாடவ ெகாBச6 ெபா.0
பண வி5ைல. #*தவரான த. *திர, $ாிேயாதன ெதாியாைம*

தன*தினா5 த9கE* தீ9 ெச?கிறாேன யறி* ெதாி)$ ெச?யவி5ைல
ெய, அவ மீ$ பல தடைவயி/ பP பாரா: வ)தா. அவ பP*$
கீ வ.வ$ உதாரணமாகலா.
பாடவ வன*தி5 வாச ெச?ைகயி5 அவகE அவமான*ைத உ% பண
ேவ% எ, $ாிேயாதன தன$ சேகாதரகEட ஆடபரமாக
இராஜCதிாீகைள அைழ*$ெகா% அ)த வன*$ விைளயாட வ)தி.)தா.
அ9; சி*திரேசன எற அ)த.வவரச காவ<5 இ.)த 'Bேசாைலயி5
த9கி 'கைள பறி*$, ன<5 விைள பா ச)ேதாஷி* தி.ைகயி5 அ)த
க.த.வ வ)$ அவக0 அைனவைர மைனவிமாகேளா% ேச*$க:;
சிைற ெச?$ ேதாி5 ைவ*$ெகா% ெசறா. அ; ெச?தி ேசவககளா5 த.
*திர.* ெதாி)த$. அவ கணீ வி:% கல9கி Uமைன
அ;!னைன அ=பி அவகைள மீ:%வர; ெச?தா. $ாிேயாதன
பாடவகE அவமான விைளகேவ% ெம, ெச?த காாிய 6வி5
அவ=ேக அவமானமாக வ)$ 6)த$. அவ நிமி)$ ேநாக 6யாம5 த.
*திர. ெகதிாி5 நில*ைத ேநாகி நி,ெகா.)தா. திMர
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அவைனபா*$* ’$ாிேயாதனா! இனி இப. அஜாகிரைதயாக ெபகைள

அைழ*$ெகா% ெவளியி5 வராேத ; அ$ ல*$ேக அவமான விைளப$

ேபாலா' எ, *தி ெசா5< ப:டண*$ அ=பினா. ஆதலா5,

அவைரேபாற ேமலானவகE எOவளH $ப ெச?தா/ அவக0
உதவிேய ெச?வாக0.
--- மகாபாரத.

--------

27. ைககி காரகி& ெபா&லா* கமழா>.
கமழா>.
ைககி= - (ெந.பி<:%) ைகய; ெச?தா/, கா அகி5 - காிய அகி

க:ைட , ெபா5லா9 - $ நாற, கமழா$ - சா$.

27. ஆதிகால*தி5 உ*தானபாத எ, ஓ உய)த அரச இ.)தா. அவ=;

!.சி !நீதி எ, இர% மைனவிக0. !.சியி வயிறி5 உ*தம எபவ=,

!நீதியி வயிறி5 $.வ எபவ= பிற)தாக0. !.சி அரச அ
இ.பிடமாக இ.)$வ)த பயினா5 அவ0 *திர= அரச ஆதரH
அதிகமாக கிைட*த$. ஒ.நா0 உ*தம த)ைதயி மயி5 உ:கா)$
விைளயா ெகா.) தா. அ9* தெசயலாக வ)த $.வ தா= அரச
மயி5 அ9ஙன அமரவி.பி; சமீப ெசறா. அெபாF$ !.சி இைடயி5

வ)$ த%*$; ‘சி,வேன! ேபராைச ெகா0ளாேத; நீ உ*தமைன ேபால உ:கா)$
விைளயா%வத எ வயிறி5 வ)$ பிற)தி.க ேவ%.' எ, ெசா5<
நி,*தி வி: டா0.

ஐ)தா ப.வ6 நிரப ெபறாத $.வ சிறிய தாயி அ)த; ெசா5ைல
ெபா,கமா:டாம5 அFைக ேகாப6 அதிகமாகி உடேன தவ ெச?ய
ேபானா. அெபாF$ இ)திர அவ= ந%வழியி5 பலவிதமான மா?ைககைள
உ%பணி அவ மன*ைத கைல*$ பயப%*தினா. பின வசிMட
6தலான சதாிஷிகE அவ=* தவ*தி கMட9கைள* ெதாியப%*தி –
’உனா5 தவ ெச?ய 6யா$. உடேன :% ேபா?; ேச' எ, ெசா5<*

தைட ெச?தாக0. அவ அவறி ெக5லா ெகாBச6 மன கல9கவி5ைல.
எOவளH கMட வ)தா/ தவB ெச?$ வர ெபறாம5 :%* தி.ப
மா:ேட எ, அவகE உ,தியா? Aறினா. 6னிவக0 அவ
விடாபி மகி;சி யைட)$ அMடாPர மகாம)திர*ைத அவ=
உபேதசி*$ அNகிரகி*$; ெசறாக0. அற $.வ அம)திர
மகிைமயினா5 ெந%9கால வைரயி5 தவB ெச?$ வி.பிய வர9கைள
ெபறா. ஆதலா5, 6யசி0ளவகைள பலவிதமாக பயப%*தினா/
அவக0 மன கல9கி* ெதாட9கிய ெதாழிைல வி:% விடமா:டாக0.
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--------------

-- பாகவத.

28. கலகி த3கட& ேசறா
ேசறா கா>.
கா>.
கலகி= - கலகினா/, தகட5 - ளி;சி ெபா.)திய கட5, ேசறாகா$ –

ேசறாக மா:டா$.

28. 26- வ$ கைத $ாிேயாதன $ண*ைத பறி உ9கE* ெதளிவாக*
ெதாிவி*தி.கிற$. அவ இயைகயிேலேய $ண நிரபினவ.

அவ= UMம, $ேராண, வி$ர 6தலான ெபாியவக0 சாம, தான, ேபத,

தட எற ச$விதமான உபாய9களா/ த.ம9கைள நீதிகைள
விேசஷமாக உபேதச ெச?தாக0. ைம*திேரய 6தலான 6னிவக0 வ)$
நய*தி/ பய*தி/ மாக பலவைகப:ட ந5/பேதச9கைள; ெச?தாக0.
எOவளH ெச?$ அவ ெகாBசமாவ$ ந5ல ண*ைத அைடயவி5ைல. அவக0
உபேதச9க0 ஆறி5 கைர*த ெப.9காய*ைதேபால பயபடாம5 அழி)$
ேபாயின. அவ 6Hவைரயி5 $Mடனாகேவ யி.)$ இற)$ ேபானா.
ஆதலா5, $MடகE எOவளH உபேதச பணினா/ அவக0 ெகாBச
மாவ$ தி.*தமைடயமா:டாக0.
--- மகாபாரத.

---------29.

அ8 பா& ெபB>ைக பறா> ேபB? AைரகாB;
AைரகாB;

ஊ08 ப&வி.
ப&வி.ைர உ ளி கமழா>.
கமழா>.

பா5ெப?$ - பாைலவி:%, அ= - சைம*தா/, ேப?; !ைரகா? -

ேப?;!ைரகாயான$, ைக அறா$ - கச நீ9கா$ ; ப5விைர - பல

வாசைனகைள, ஊ:= - ேச*தேபாதி /, உ0ளி - உ0ளி'%, கமழா$ (ந5ல வாசைன) சா$.

29. ெவகால*$ 6 ச)திரவச*தி5 யயாதி எ, ஒ. மனவ இ.)தா.

அவ உய)த த.ம9கைள உலக*தி5 ெச?$ அத பயனா5 !வக*$;
ெச, ெந%9கால வைரயி5 !க9கைள அNபவி*$ெகா.)தா. அவ
ஒ.நா0 இ)திர எதிாி5 க.வ*தினா5 தைன க)$ ெகாட ற*$காக
நில*தி5 த0ளப:%, அMடக 6தலான நா 6னிவகE ந%வி5 வ)$

விF)தா. பிபா% ெம0ள ெம0ள அவக0 ந:ைப அைட)$ அவக0
ேக:%ெகாடத ேம5 ஆ;சிரம த.ம9கைள த வரலாைற
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அவகE; ெசா5< அவகEட அOவா;சிரம*திேலேய இ.)$ வர*
ெதாட9கினா. சில நா0 கழி*$ அMடக 6தலான நா 6னிவகைள
உடேன அைழ*$வ. ப இ)திர தன$ விமான*ைத அ=பியி.)தா.
அவக0 ’யயாதி மனவ இ5லாம5 நா9க0 வர மா:ேடா’ எ, த9க0

தவ*தி ஒ. பாக*ைத அமனவ= ெகா%*$ அவைன த9கEட
!வக*$ அைழ*$ெகா% ேபானாக0. ஆதலா5, ெபாியவகEட
ஒ.நா0 பழகினா/, அபழ க ந5ல பலைன*த..
-- மகாபாரத.

----------30.

ஒநா

பழகி ெபாிேயா ேக3ைம

இநில பிளக ேவDE ேம.
ேம.

ஒ.நா0 - ஒ. தின, பழகி= - பழகினா/, ெபாிேயா - ெபாியவகEைடய,
ேகைம - சிேநகமான$, இ.நில - ெபாிய 'மி, பிளக - ெவப, ேவ
 - ேவVறி நி. ஏ- அைச.

30. ஆதிநாளி5 பாBசால ேதச*$* தைலவனாகிய $.பத மனவ $ேராண

எறவேரா% அநிேவசிய 6னிவாிட*தி5 பலவ.ஷ9க0 வைரயி5 க5வி பயி,
வ)தா. அவ த அறியாைம* தன*தினா5 மற)$ ேபான ம)திர9கைள-

ெய5லா $ேராணாசாாியாிட*தி5 ம,ப க,ெகா% தNவி*ைதயி5
ேத;சியைட)தா. பின இ.வ. .விட விைட ெப,ெகா% பிாி)$

ெச5ைகயி5 அ*$.பத த நறி யறித< ெபா.:% 'ஐயா $ேராணேர! என

இரா[யாதிகார கிைட*த பிபா% த9கE பாதி ரா[ய த.கிேற' எ,

வா* த*த ெச?தா. பிபா% மெறா. சமய*தி5 $ேராண அவனிட
ெசறா. அவ உபசாரைண ெச?யாம5 திய மனிதைனேபால ேபசாதி.)$

வி:டா. அவ அதைன பாரா:டாம5 ’அரசேன! நா உ பைழய நப. நா

ஒ. கறைவப!ைவ வி.பி உனிட வ)தி.கிேற' எ, ெசானா.

$.பத உேலாப ண*தினா5 ’நா உைன அறியமா:ேட ; உடேன

சைபையவி:% அறேபா! நீ ேபராைச காரனாக காணப%கிறா?' எ,

அவ. அவமான 6டாக ேபசினா. $ேராண மி)த ெவ:க*ேதா% தி.பி
%வ)$ ேச)தா. ஆதலா5, அபகளி ந: எ, உ,தியைடயா$.
-- மகாபாரத.

------------31.

றா39 பழகி Fக ேக3ைம
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நீ

பாசிேபா& ேவெகா ளாேத.
ளாேத.

@, ஆ% - @, வ.ஷகால, பழகி= - பழகினா/, #க -

6.டகEைடய , ேகைம - சிேநகமான$, நீ0 - தணீாி5 இ.கிற ,

பாசிேபா5 - பாசிையேபா5, ேவ ெகா0ளா$ - ேவVறி நிகா$. ஏ- அைச.
31. தி.வ0Eவ எற தமிலவர$ க5வி* திறைமையபறி இரடாவ$

கைத உ9கE* ெதாிய வி*தி.கிற$. அவ த6ைடய ழ)ைத ப.வ*தி5
தா)த வபாராகிய வ0Eவ ேசாியி5 வள)$வ)தா. அவ க5வி க,

பதராகி;, ெசனப:டண*ைத; சா)த மயிலா'ாி<.)$ இ5லற நட*த*

ெதாட9கினா. பிபா%, அவ தமி ேவதமாகிய தி.றைள இயறி அதைன

ம$ைர; ச9க*தி ெகா%ெச, அைனவ. ’அத! அத !!' எ,

க அர9ேகறினா. தி.வால9கா:5 கடH0 தி.நடன*தி5 நட)த ெத?வ

ரகCய*ைத Aட அவ தைம வ)$ ேக:டவகE அறி)$ ெசா5< -

யி.கிறா. அவ கால*தி<.)த அ)தணக0 அவைர அைட)$ பல ச)ேதக9கைள
நீ9கி வ)தாக0. அவைரேபால* தமிநா:5 ெப.ைம யைட)தவ ஒ.வ.
இ5ைல. ஆதலா5, ஒ. வ= ெப.ைம சி,ைம த ெசய<னாேலேய
உடாகிறன.

-- லவ ராண.

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

32. ெபைம சி6ைம தா தர வேம.
வேம.
ெப.ைம - உயH, சி,ைம - தாH, தா தா - தாேன (த

ெச?ைகயினா5) உடாகிெகா0ள, வ. - (த னிட*$) வ.. ஏ - ஆைச .
32. 26- வ$ கைதைய ப*$ெகா0க.
-----------33.

சிறிேயா ெசBத சி6பிைழ ெய&லா

ெபாிேயா ராயி ெபா6ப> கடேன.
கடேன.

சிறிேயா - சிறியவக0, ெச?த - ெச?த, சி,பிைழ - அப ற9க0, எ5லா யாவைற, ெபாிேயா ஆயி - ெபாியவகளாயி.)தா5, ெபா,ப$ -

ெபா,*$ெகா0வ$, கட - அவக0 கடைமயா. ஏ - அைச.
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33. ஒ. சமய*தி5 வசிMட 6னிவ த சிMயனான ேஹாதாஸ எபவைனக% என மாமிச ேபாஜன ேவ%' எ, ேக:டா. அவ த.கிேற

எ, ெசா5<, ந%வழியி5 தெசயலாக எதிப:ட த மைனவிட

ெந%ெபாF$ ேபசிெகா.)$ வி: டா. பின; சைமயகாரைன க%

’நீ எபயாவ$ 6னிவ. மாமிச*ேதா% ேபாஜன பைடக ேவ%' எ,

ெசானா. அெபாF$ அகாலமா யி.)தபயினா5 அ;சைமயகார
அரமைனயி5 T9கிெகா.)த ஓாிள9 ழ)ைதைய ெகா, பவ மாக;
சைம*$ 6னிவ பைட*தா. வசிMட 6த<5 ெகாBச தி, அற அ$
நரமாமிச எபதைன நறாக உண)$ ேகாபி*$ அOவரசைன நரமாமி
சசிகிற இராPதனா வண சபி*தா. அO வரசி பி கமாஷ-

பாத எற ெபயேரா% வி!வாமி*திர T%த<னா5 மய9கி வன*தி5 தவ
ெச?$ வ)த அவ.ைடய @, *திகைள ெகா, உணவாக* தி,வி:டா.
வசிMட *திரேசாக*தினா5 வ.)தி* த உயிைர* $றக பலவித9களி/
பிரய*தன பணினா. அைவகளி5 ஒ, பயபட வி5ைல. பிபா%, $க

தணி)$ கமாஷபாத ெச?த ெப.9ற தம$ சாப*தினா5 வ)த தீ9ேக யறி
ேவறி5ைலெய, அதைன மன*தி5 ெகா0ளாம5 அவ சாப*ைத நீகி
6ேபாலேவ அவைன அேயா*தி அைழ*$ வ)$ அரச=மாகினா. ஆதலா5,

அதிகமான ற ெச?தவகE ெபாியவ சில சமய9களி5 அNகிரக
பSவ$6%.
-- மகாபாரத.

-------------34.

சிறிேயா ெபபிைழ ெசBதன ராயி

ெபாிேயா அபிைழ ெபா6#தG அாிேத.
அாிேத.

சிறிேயா - சிறியவ, ெப.பிைழ - ெபாிய ற9கைள, ெச?தன ஆயி ெச?தாகளானா5, ெபாிேயா - ெபாியவக0, அபிைழ - அ)தெபாிய

ற*ைத, ெபா,*த5 - சகி*$ெகா.*த5, அாி$ - அாிதா. (ஒ.சமய

ெபா,*தா/ ெபா,பாக0.) ஏ - அைச.

34. ெவகால*$ 6ன ம$ைர ப:டண*தி5 கீர எ, ஒ.வ

இ.)தா. அவ !,!, விடா6யசி உ0ளவ. ஆனா5, தா)த

ல*தி5 பிற)தவ. அவ உறவின ச9கைள அ,*$ ேவைல ெச?$ வி,
வ.வ$ வழக. ச9 ச6*திர*தி5 உப*தியா ஒ.வைக ';சியி A%.
அA: ேம5 நீளமான 6:க0 6ைள*தி.. அவைற வாளினா5 அ,*$
ெம. ெகா%பாக0. ேவைல ெச? இட9களி5 உ0ேள இ. ';சிகைள
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எ%*ெதறிவதனா5 ஒ.வைகயான ெக:டநாற எ ெபாF$ விடாம5
சிெகா.. கீர தன$ இளப.வ*தி5 அOேவைல ெச?வத மன
வராம5 ப0ளிAட*$ ேபா? பக* ெதாட9கினா. அவ= பபி5
ெபாிய ஆைச இ.)த$. அவ உபா*தியாய.; சபள ெகா%*$ ப
நிைலைமயி5 இ5லாதி.)தபயினா5 அவ. ேறவ5 ாி)$ இரH பக/
தமிபாைஷைய விடாம5 கMடப:% ப*$; சில வ.ஷ9கE0
அைனவ. மதிபயான ெபாிய பத ஆனா.
அெபாF$ ம$ைர ப:டண*தி5 இ.)த பாய மகாராஜாவி சைபயி5
பிரதான பத ேவைல கா<யாயி,. தமிநா:% பதக0 அ)த
ேவைலைய* த9கE ெகா%கேவ% எ, அரசனிட*தி5 வ)$ ேபா:
ெச?யலானாக0. ஒ.நா0 அரச அவக0 எ5லாைர ஒ.மிக வர;ெச?$
பாிஷிக* ெதாட9கினா. கீர= அ)த பாிைP வ)தி.)தா. பதக0

அறிவி/ ல*தி/ தா)தவ எ, அவைன அலMய ெச?தாக0. ஆனா5,

காாிய மா*திர அவக0 எணப நிைறேவறவி5ைல. பாிைPயி5 அவ
தா 6த<5 ேதாினா. பாயராஜ ச)ேதாஷி*$ எ5லா* தமி
பதகE அவைனேய தைலைம பதனாக நியமி*$ நகீர எற
ெபயைர பி.$கைள ெகா%*$ கHரவ ப%*தினா. நகீர பயாம-

<.)தா5, அவ= அ)த கHரவமான ேவைல கிைட*தி.க மா:டாத5லவா!
ஆதலா5, ஒ.வ பி;ைச ெய%*தாவ$ ப*தைல; ெச?யேவ%.
-- லவ ராண.

----------35.
35.

க ைக நேற க ைக நேற ;

பி?ைச கி க ைக நேற.
நேற.

கைக - கற5, ந, - ந5லதா. கைக - கற5, ந, - ந5லதா. பி;ைச
கி= - பி;ைசெய%*$, கைக - @5 கைளகற5, ந, - ந5லதா. ஏ -

#, அைசக0.

35. 6கால*தி5 ப*திராசல*தி5 ச)தன மார எ, ஒ. அரசமார

இ.)தா. அவ க5வி ககாம5 எF*தி மணமறியாத #டசிகாமணியாக இ.)$
வ)தபயினா5 அரச வ.*த6, அவைன ெவளியி5 $ர*திவி:டா. அவ

நாேடாயாக* ேதச9க0 ேதா, திாி)$, 6வி5 அளகாாி யரச

அரமைனயி ஓரமாக வ)$ ெகா.)தா. அெபாF$ உபாிைகயி5
உலாவிெகா.)த அரசமக0 அவ=ட சில விஷய9க0 ேபசி* ெதாி)$
ெகா0ள ேவ% எ, ஒ. தி.6க எFதி அவ 6ன எறி)தா0.
அரசமார= அகத*ைத ப*$* ெதாி)$ெகா0ள; சதியி5ைல.
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அவ அப:டண*$ ெவளியி<.)த ஒ. ச*திரகாரைன க% 'நா இராஜ
வச; எ தகபனா ப*திராசல*தி அரச; நா அவ #*த *திர ;

ப*திராசல*தி சி9காசன அவ பிபா% என; ெசா)தமான$ ; எ9க0

அரமைனயி5 பல உ*திேயாகCதக0 இ.)$ வ.வ$ அைனவ.
ெவளிபைட. நா மா*திர சில காரண9கைள 6னி:%* ேதச சBசார ெச?ய
வ)தி.கிேற. இ)த ப:டண*$ அரசமாாி எைன கட மா*திர*தி5 இ
கத*ைத எறி)தா0. இதி5 என எFதியி.கிற ெதபைத; சீகிர கடறி)$
ெவறிேவைக ெசா5!' எ, கத*ைத ெகா%*தா. அவ பிாி*$ பா*$;

ச9கதி ெதாி)$ ெகா% 'ஐயா! உ9கைள அரசமாாி இெபாFேத இO`ைரவி:%
ஓ ேபாக; ெசானா0; இ5லாவி:டா5, உ9கE மரண தடைன

கிைடமா' எ, மாறி; ெசானா. அரசமார எF*$ வாசைன

அறியாதி.)த பயினா5 அவ வா*ைதைய ெம?ெய, நபி அேபாேத
றப:% அ%*த ப:டண ேபா?வி:டா. ச*திர கார= அகத ெதாி)$
ேபான ற*தினா5 அரசமாாி அவ= அற $மாணமாக இற)$
ேபாகலாயி,. ஆதலா5, பபறிவி5லாத #டக0 த9க0 ல ெப.ைமைய

பிறாிட*தி5 ெசா5< ெகா0வ$ ெப.9 றமாக6.
---------36.

--- தமிழறி ெப.மா0 கைத .

க&லா ெவாவ லந
லநல
லநல ேபAத&

ெந&ட பிற4த பதரா ேம.
ேம.

ல நல - த சாதியி சிறைப, ேப!த5 - ெசா5< ெகா0Eதைல
ேமெகாட, க5லா - பயாத , ஒ.வ - ஒ. மனித, ெந5<=0 -

ெந5<னிட*தி5, பிற)த - உடான , பத ஆ - பத. ஒபாவா, ஏ - அைச.
36. ஆதிநாளி5 இ.சிக எற 6னிவ.; !ன;ேசப எ, ஒ. *திர

இ.)தா. அவ பைப ஒFக*ைத ஒ.மிக ைகவி:டவ. ப
இறியைமயாத ெத, அவ= எ*தைன தடைவ எ%*$; ெசா5< அவ
ெகாBசமாவ$ கவனிகவி5ைல. அதனா5, தா த)ைத அவ மீ$

அ.வ.பைட)$ வ)தாக0. அெபாF$ அப ாீஷ எற மனவ நரேமத
எ= ஒ. ெபாிய யாக*ைத ஆரபி*$ அத நாப!வாக ஒ. மனிதைன
விைல வா9க வன*$ வ)தி.)தா. இ.சிக 6னிவ அதிகமான ெபா.ைள
ெப,ெகா% அ;!ன;ேசபைன அரச= நரப!வாக விைலப%*தி வி:டா.
அவ அபாீஷமனவ=ட வ)$ ெகா.ைகயி5 தெசயலாக ந%வழியி5
எதிப:ட வி!வாமி*திர 6னிவைர க% த பாிதாப நிைலைமைய Aறி
வ.)தினா. அ6னிவ மனமிர9கி அவ= ஒ. மகா ம)திர*ைத உபேதச
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பணி அவைன அரச யாக*ைத ஒ.மிக காபாறினா. அவ

இ5லாவி:டா5 அவ அநியாயமாக இற)$ ேபாயி.பா. ஆதலா5, அ)தண

ல*தி5 பிற)தி.)தா/ க5வியி5லாமேபானா5 !ன;ேசபைன ேபால*
தா)த நிைலைமைய அைடயேவ%.
-- இராமாயண.

--------37.

நா பா ல#தி ேம பா ெலாவ
க றில னாயி கீழி பவேன.
பவேன.

நா5பா5 - (அ)தண அரச வணிக ேவளாள எ, ெசா5லப%கிற) நா

வைகப:ட , ல*தி5 ஜாதி0, ேம5பா5 - ேம5வபாகிய (அ)தண ல*தி

பிற)த), ஒ.வ - ஒ. மனித, கறில ஆயி - பயாதவனாக இ.)தா5, கீ

இ.பவ - கீழான இட*தி5 இ.க* தகவனாவா. எ- அைச.
37. 34-வ$ கைதைய ப*$ெகா0க.
----------38.

எ8 பிறபி யாவேர யாயி

அ8யி க ேறாைர வக ெவபா.
ெவபா.

எ  - எ)த ல*தி5, பிறபி= - பிற)தா/, யாவ ேரயாயி= -

எவகளாயி.)தா/, அயி5 அ)த ல*தி5, கேறாைர - ப*தவகைள,

வ.க எபா - வா.9க0 எ, அைழ*$ மாியாைத ெச?வாக0.

38. 6கால*தி5 !*தி6ற எற கிராம*தி5 ஒ. லவ இ.)தா. அவ மைனவி

உ*தம ண நிைற)தவ0. லவ எெபாF$ ப*$ெகா.)த பயினா5
அவ %ப தாி*திர*தி5 6Fகி கிட)த$. அOHய)த மைனவி அவ.
%ப*தி வ,ைமைய ெகாBச6 ெதாியப%*$வதி5ைல. தா ெவளியி
ெச, A<ெந5 றி அOவாிசிைய ெகா% லவைர காபாறி வ)தா0.
அவ. பணிவிைட ாி)த ேவைளேபாக ஒழி)த ேவைளகளி5 மா*திர ெச,
ெந5 ,வதனா5 அவE ேபா$மான அளH A< கிைடபதி5ைல. அவ0
கிைட*த அாிசிைய; சைம*$ கணவ= பைட*$ வி:%* தா தின)ேதா,
வ*த கBசிைய ப.கி வயி, வளப$ வழக. மைனவியி கMட ெந%நா0
வைரயி5 பத.* ெதாியா$.
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அவ0 ஒ.நா0 அவ.; சாபா% பாிமா,ைகயி5 உணவி5லா ைறயினா5
வ.)தி கீேழ விF)$ வி:டா0. லவ அத காரண*ைத ெம0ள ெம0ள

ேக:%* ெதாி)$ ெகா%, அெபாFேத றப:% ம$ைரப:டண ெச,

பாய தாிசன*ைத எதிபா*$ ெகா.)தா. அதிக தாி*திரராக
இ.)தபயினா5 அவ. அரச=ைடய தாிசன எளிதி5 கிைடகவி5ைல. அவ
ஒ.நாளிரவி5 இ.பத இடமி5லாம5 வாைடகாறினா5 வ.)தி* ேத6:
ெயாறி5 த9கி*, தம$ தாி*திர நிைலைமைய விளகி* த மைனவி 'நாரா?!
நாரா?! ெச9கா5 நாரா?!' எ, நாைரவி% Tதாக ஒ. பா: ைட பானா.
அபா:5, நாைரயி # பிள)த பன9கிழ9கி நிற உவமிக

ப:.)த$. அ9 மா,ேவட*ேதா% தெசயலாக வ)த அரச அ;ெச?ைள
ேக:%; ச)ேதாஷி*$ அவைர; சைப அைழ*$ெகா% ெச,
அைனவ. 6னிைலயி5 பலவிதமாக கHரவப%*தினா. பிபா%,

அலவ பாயராஜனிட*தி5 ப5ல 6தலான பல வாிைசகைள ெப,
அதிக; சிறேபா% தம$ ஊ.* தி.பிவ)$ ெந%9கால வைரயி5
ச)ேதாஷயாக; ெச5வ*தி5 வா)$வ)தா. ஆதலா5, உய)த பதகைள

அரச வி.பி ஆதாிபாக0.
-- லவ ராண.

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

39. அறிைட ெயாவைன அரச வி
அறிH உைட - க5வியறிH0ள, ஒ.வைன - ஒ.மனிதைன, அரச= - அரச=,
வி. - வி.வா.

39. 6ன; ச)திரல*தி5 $Mய)த மனவ= பரத எ, ஒ. *திர

பிற)தா. அவ தன$ ஒபற ஆEைகயினா5 உலக*$; சரவ*தியாகி
ந5ெலாFக*தி/ நீதியி/ நிகரறவனானா. அவ=; சில மைனவிக0
இ.)தன. அவக0 வயிறி5 அவ= @, *திர பிற)தாக0. அவக0
அைனவ. சி,பிராய ெதாட9கி அதிக #டகளாக இ.)$வ)தபயினா5 தைத
அவகைள அநாதரH ெச?ய* ெதாட9கினா. அதைன யறி)த அவ
மைனவிமாக0 அ; சி,வகைள வன*$ அகறி வி:டாக0. சரவ*தி
அத ெகாBச6 வ.*த படவி5ைல. அச:% பி0ைளகளினா5 ஒ.ல

பாப%வைத கா:/, அ)த ல ச)ததியி5லாமேலேய அழி)$ ேபாவ$

சிலாகியமான$ எ, தீமானி*$ ெகாடா. பிபா%, 6னிவக0

சரவ*தியி க.*ைத அறி)$ வன*தி5 ஒ,ேச)$ அவ. யாக*தி
6னிைலயி5 ம எற உய)த *திரைன உ%பணி ெகா%*தாக0.
அற அவனா5 ச) திர வச ெப.கி* தைழ*த$. ஆதலா5, அறிவி5லாத பல
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பி0ைளக0 பிற)$ ஒ. ல*ைத பா ெச?வைத கா:/, அ)த ல

ச)ததியி5லாம5 அழி)$ ேபாவ$ சால;சிற)த$.
-- மகாபாரத.

---------40.

அ?ச

ளடகி அறிவக# தி&லா

ெகா?ைச மகைள ெப6த அ8
எ?சம ேறமா4 திைக நேற.
நேற.

அ;ச - பய*ைத, உ0 அடகி - உ0ேள ெகா%, அறிH - விேவகமான$, அக*$
இ5லா - மன*தி5 இ5லாத, ெகா;ைச மகைள - இழிவான பி0ைளகைள,

ெப,த< - ெப, வள* தைலகா:/, அ - அ)த லமான$, எ;ச
அ, - ச)ததி யி5லாம5, ஏமா)$ - (பி0ைள ேவ%ெம,) ஆைச
ப:%ெகா%, இ.ைக - த9கியி.*த5, ந, - ந5ல$. ஏ - அைச .

40. 3-வ$ கைத இராவணைனபறி நறாக* ெதாிவி*தி.கிற$. அவ=
மிகH நீட பல60ளதான இ.ப$ ைகக0 இ.)தன. அவ அவறா5
ந5லவகE; சிறி$ உபகார ெச?யவி5ைல. ந5லவகE உப*திரவ
ெச?வத மா*திர அவைற அதிகமாக உபேயாகி*$ெகா% வ)தா.
6வி5, அகர9களா5 அவ வன*தி5 வ)தி.)த இராம மைனவியாகிய

சீைதைய* Tகிெகா% வ)$ த ப:டண*தி5 சிைறெச?$வி:டா. இராம
அதைன யறி)$ !கிாீவ 6தலான ர9பைடகைள* $ைணA:ெகா%
ெதகட/ அைண க: இல9ைகைய 6,ைகயி:டா. அ)த *த*தி5
இராவண த பைடர *திர 6த<ய பலைர நாசமாகிெகா% தா=
மரணமைட)தா. ஆதலா5 ைககளினா5 பிற. எெபாF$ உபகார பண
ேவ%. அபகார பணலாகா$.
-- இராமாயண.

----------

41. யாைன கி&ைல தான தமழ.
தமழ.
தான6 - (பிற) ெகா%*த/, த.ம6 - த.மB ெச?த/, யாைன
இ5ைல - (ெநய ைககைளைடய) யாைன (ேபாறவ) கE, இ5ைல (உடாத5) இ5ைல.
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41. ஆதிகால*தி5 கா)தார ேதச*$* தைலவ னான சனி ெயபவ

அCதினார வ)$ ேச)தா. தி.தராMர *திரகளான $ாிேயாதன 6த
லானவகE அவ மாமனாக ேவ%. அவ அவ கE ெபா?ய
கா: நைம ெச?வதாக ெவளி யி5 ந*$ெகா .)தா. அவக0 அதைன

உைமெய, நபியி.)தாக0. அவ 'ச)திர வச சி9காதன*ைத

பாடவகE கி5லாம5 உ9கE; ெசா)தமாகிேற' எ, ஆைச

வா*ைத ெசா5< அவகE பாடவகE  பைகைய உ%பணி
பலவித9களா/ அ பைகைய அதிகமாக வள*$ெகாேட வ)$வி: டா.

அதனா5, அவகE .ேP*திர எற விட*தி5 பாக காரணமாக ெப.

ேபா உடா யி,. அ)த *த*தி5 சனி $ாிேயாதன 6த லான
@,வைர ஒ.வ பி ஒ.வராக* ெதாைல*$* தா= இற)$ ேபானா.
ஆதலா5 உ.*திராP 'ைன ேபாற ேவஷகாரகைள உலக*தி5 நபலாகா$.
-----

--- மகாபாரத.

42. ,ைன கி&ைல தவ தைய.
தைய.
'ைன - (ககைள #ெகா% ேயாக ெச? தபசிகைளேபா5

நகிற) 'ைன ேபாறவகE, தவ6 - விரத6, தைய - க.ைண,
இ5ைல - ( உடாத5) இ5ைலயா.

42. 6ெனா. கால*தி5 சOரேதச*தி5 ரAகண எ, ஒ. அரச இ.)தா.

அவ கபில 6னிவாிட*தி5 ஞாேனாபேதச ெப,வதகாக ப5லகி5 ஏறி அவ
ஆ;சிரம*$ ேபானா. ப5ல ேபாயிக0 ந%வழியி5 உம*தைன
ேபால* திாி)$ ெகா.)த ஜடபரத எற ெம?Bஞானிைய பி*$*
த9கEட ப5லைக; !ம)$ ெகா%ேபாக பணினாக0. அவ.
ம,காம5 அபேய !ம)$ ெகா% ேபானா. ஆனா5, அவ. மறவ.ட
சாியாக அெய%*$ைவ*$ நடக 6யவி5ைல. எ, 6தலான சி,யிக0
எ9* தம$ கா< கீ அகப:% இற)$ ேபாேமா எ, நில*ைத ேநாகி;
ெசறபயினா5 ஏ,மாறாக அைவ*$ நடக ேநாி: ட$. அதனா5, அரச

சிவிைகைய நி,*த; ெசா5< அவைர* ெதாி)$ ெகா% தைன மனிப

அவ கா<5 விF)$ பலவா, வண9கி ேவனா. ஜடபரத சிாி*தவணேம

'அரசேன! நீ என ஒ. ற6 ெச?யவி5ைல. உ ேம5 என ெகாBச6

ேகாப கிைடயா$' எ, சமாதான ெசா5< அவ= ஞாேனாபேதச6 ெச?$
ேபானா. ஆதலா5, அவைரேபாற உைம ஞானிகE உட5 சப)த மான
இப$ப9க0 எ, உடாவதி5ைல.
--- பாகவத.
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---------43. ஞானி கி&ைல எபழ4 >ப.
>ப.
ஞானி - (உைம ) ஞானி, இப6- !க6, $ப 6- $க6, இ5ைல (உடாத5) இ5ைலயா.

43. 6ன .ேP*திர*தி5 பாடவகE $ாிேயாதனாதிகE பாக
காரணமாக ெப.ேபா உடாயிெற, 9-41-வ$ கைதகளி5 ப*தி.கிறீ-

கள5லவா ! அ)த; சைடயி5 அ; !ன தைன எதி*$ வ)த எ5லா
அரசகைள ெகா5கிேற எ, சபத ெச?$ ெகா% ேபாேகால '%
*த 'மியி5 வ)$ நிறா. அெபாF$ UMம $ேராண 6தலான ப)$கE
கண 6தலான பைகவகE அவைன எதி*$; சைட ெச?ய 6வ)தாக0.
அவ ெகாBச6 தாPய பாராம5, தன$ காaவ எற வி5ைல
வைள*$ அCதிர9கைள* ெதா%*$ அவக0 அைனவைர ெகா,

ஜய*ைத சபத*ைத நிைல நி,*தினா. ஆதலா5, 4ரக0 இரணகள*தி5
ப)$க0 பைகவ எ, வி*தியாச பாகமா:டாக0.
--- மகாபாரத.

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

44. சிதைல கி&ைல ெச&வ ெச
ெச.
சிதைல - (அகப:ட ெபா.0கைள* தி, வளகிற) ெச5/, ெச5வ6 (பிற. உதவி ெச?கிறவகEைடய) ெச5வ எ,, ெச. - (தாேம

%) களிகிற (உேலாபிகளி) ெபா.0 எ,, இ5ைல - ேவ,பா% இ5ைல

யா. (4ரகE இரணகள*தி5 பைக உறH இ5ைல ெயப$ ெபா.0.)
44. ஆதிநாளி5 ேசதி ேதச*தி5 சி!பால எ, ஒ. $Mட அரச இ.)தா.

ெபாியவகைள ந5ல வகைள Tஷிபதி5 அவ= ஆைச அதிக. அவ
எOவிட*$ ேபானா/ அ90ளவகைள நி)தி*$ ஒ. கலக*ைத
உ%பணிவி%வா. அத னா5, எ5லா. அவைன ெவ,*$ வ)தாக0.

அவ கால*தி5 இ)திரபிரCத எற ராதன ப:டண*தி5 ஒ. ெபாிய யாக
நட)த$. பாடவகளி5 ெபாியவரான த.ம*திர மகாராஜ அதைன; ெச?ய*
ெதாட9கினா. உலக*தி5 இ.)த எ5லா அரசகE எ5லா ெபாியவகE
யாக*$ வ)தி.)தாக0. சி!பால அ)த யாக*$ வ)$ யாைர*
Tஷிகலா எ, ஆேலாசைன பணினா. அவ= அ*தைன ெபய.
மாியாைத ெச?$ வண9பயான ஒ. ெபாியவைர* Tஷி*$* த
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சாம*திய*ைத கா:ட ேவ%ெம, எண உடாயி,. அ;சைப
கி.Mண எபவ தைலவராக விள9கினா. எ5லா. அவ. மாியாைத ெச?$
வண9க* தைலப:டாக0.
சி!பால அவைர* தி.ட எ,, $Mட எ ,, அேயாகிய எ,

வா? வ)தப Tஷி*$ அவ. எவ. மாியாைத பணAடாெத,
Aவினா. அவரா5 தன மரண6டா எபைத அவைர* தனா5
ெவ5ல6யா ெதபைத அவ அறியாம<.கவி5ைல. கி.Mண. அவ

அ*ைதமக ஆகேவ%. 'அவ ெச? தபித9களி5 தினெமா,

@,பிைழவைரயி5 ெபா,கிேற' எ, அவ அவ தா? ஒ. சமய*தி5 வர
ெகா%*தி.)தா. அவ ெவறி பி*தவ ேபால அவைர விடாம5 Tஷி*த-

பயினா5 அ$ வர*தி அளைவ கட)$ ேபா?வி:ட$. கி.Mண அதைன

அறி)$ அெபாFேத எ5லா. எதிாி5 அவைன ெகா,வி:டா. ஆதலா5,
#டகE பய6 ெவ:க6 ேதா,வதி5ைல.
------ மகாபாரத.

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

45. அ?ச நாண அறிவிேலா கி&ைல.
கி&ைல.
அ;ச6 - (பயபட ேவயவறி பயப%த/, காண6 - (பாவ;

ெசய5கைள; ெச?ய) ெவ:கப%த/, அறிH இேலா அறிH

இ5லாதவகE, இ5ைல - இ5ைலயா.

45. ேநாயாளிகளா5 ஒ.விதமான விரத6 ேநா  அNMக 6யா .

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

46. நா5* கிழைம ந4ேதா கி&ைல.
கி&ைல.
நாE- (விரத அNMபதாிய கி.*திைக 6தலான நP*திர9கE,

கிழைம - (ெவ0ளி 6தலான) கிழைமகE, ந<)ேதா - ேநாயாளிகE,

இ5ைல - இ5ைலயா.

46. 6னாளி5 ச)திரவச சரவ*தியான சமவண எபவைன பாBசாலக0

எதி*$ *தB ெச?$ அர! 6த<ய எ5லாவைற அபகாி*$ ெகா%
அவைன வன*தி5 ஒ: வி:டாக0. அவ மைனவி மகேளா% b)$ நதி
கைரயி5 @, வ.ஷகால ஜீவன*$ வழியி5லாம5 மிகH கMடப:%
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வ.)தி வ)தா. அவ= உலக*தி5 பல அரச ப)$களாகH சிேநககளாகH
இ.)$9Aட அவ கMடகால*தி5 6வ)$ உதவி ெச?தவ ஒ.வ. இ5ைல.
ெந%9கால வைரயி5 அவ %ப*ேதா% வன*தி5 ெவயி</ பனியி/
மைழயி/ அபேய வ.)தி* $பமைட)தா. அற அவ வசிMட 6னிவ
அNகிரக*தினா5 4ாிய *திாியான தபதி ெயபவைள மண)$ ெகா%
இழ)$ ேபான இரா[ய*ைத மீளH அைட)$ !கிகலானா. ஒ.வ பி
ெனா.வராக எ5லா ப)$கE அற வ)$ அவ=ட உறH ெகாடாட*
தைலப:டாக0. ஆதலா5, ெபா.ளி5லாதவகE நபகE ப)$கE
உதவி ெச?யமா:டாக0.
--- மகாபாரத.

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

47. ேக5 கிைள ெக0ேடா
ெக0ேடா கி&ைல.
கி&ைல.
ேகE - நப., கிைள !ற*தா., ெக:ேடா - ெபா.ைள

இழ)தவகE, இ5ைல - இ5ைலயா.

47. 25-வ$ கைத அாி;ச)திரைனபறி ஒ.வா, ெதாிவி*தி.கிற$.

அமனவ அேயா*தி அரசனாகH உலக*$; சரவ*தியாகH இ.)$
வ)தா. எ5லா அரசகE அவைன அபணி)$ அவ க:டைள அட9கி
நட)$வ)தாக0. அவ அேநகவிதமான உய)த யாக9கைள; ெச?தா. பல

வைகப:ட தான9கைள பணினா. த.ம9கைள இயறினா. பிபா%,

அவ= கால மாறிேபாயி,. அவ வி!வாமி*திர 6னிவ.* த
அரைச* தான ெச?$வி:% மைனவிேயா%Aட காசிப:டண ேபானா.
அவ அ6னிவ. ெகாBச ெபா கட த.ப ஏப:டதனா5 அ)த
கட=காக* த மைனவிைய அ9 ஓ அ)தண= அைமயாகி, தா

ரவா எற ஒ. பைறய= அைமயாகி !%கா% கா*$ெகா.)தா.
ஆதலா5, ெச5வ 6 தாி*திர6 எகால*தி/ எOவிட*தி/ நிைல*
தி.பதி5ைல.

-----------

-- அாி;ச)திர காவிய.

48. உைடைம வ6ைம ஒவழி நி&லா.
நி&லா.
உைடைம - ெச5வ6, வ,ைம - தாி*திர6, ஒ. வழி- ஒேர நிைலயி5,
நி5லா - நிைல*$ நிகமா:டா. (மாறிமாறி வ)$ ெகாேட யி..)
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48. 6னாளி5 நள எபவ நிடத நா:%* தைலவனாக இ.)தா. அவ

4தா:ட*தி5 Mகர=* தா அர! 6த<ய எ5லாவைற ேதா, வி:%
நிபத இடமி5லாம5 ககரசியான த மைனவி தமய)திைய அைழ*$
ெகா% வன*$ ேபானா. அ9 ந% ரா*திாியி5 தாி*திர*தி

ெகா%ைமயினா5 அவைள வி:%பிாி)$ கா:5 அைல)$ அேயா*தி-

யரசனான .$பண ேவ)தனிட*தி5 சைமய காரனாகH திைரகாரனாகH
அம)$ வயி, வளக* ெதாட9கினா. அவ மைனவி தமய)தி அ)த கா:5

பலநா0 வைரயி5 அைல)$, 6வி5 ேசதியரச ெபS அல9கார ெச?

ேசெபணாக அம)$ ேவைல ெச?$வ)தா0. ெந%நாைள பிபா% தா

அவகE இழ)த இரா[ய தி.ப கிைட* த$. ஆதலா5, அரசகளாயி.)தா-

/9Aட விைனவச*தினா5 வ.கிற கMட9க0 விடமா:டா. வ)ேத தீ..
----------

--- ைநஷத.

49. ைடநிழ4> Hசர ழ4ேதா

நைட ெம4 ேதா, ந3ணி ந3:வ.
ந3:வ.

ைட - ைடயி, நிழ5 இ.)$ - நிழ<5 த9கியி.)$, Bசர - யாைனைய,

ஊேதா - (ஏறி) நட*தினவக0, நைட ெம<)$ - நட*தலா5 ேசா)$, ஓ ஊ -

ஒ. கிராம*ைத , நணி= - அைட)தா/, நSவ - அைடவாக0.

49. 6ன இ)திரபிரCத எற ராதன ப:டண*தி5 பாடவ இராஜ4ய

யாக ெச?தாக0 எ, 44-வ$ கைதயி5 ப*தி.கிறீக0. அ)த யாக*தி5 த.
*திர ஸரா:' எ= உய)த ப: ட*ைத அைட)தா. அற அவ தம;

ெசா)தமான எ5லாவைற 4தா:ட*தி5 $ாிேயாதன=* ேதா,வி:%*
தம$ சேகாதரேரா% மைனவி ேயா% வன*தி5 வாச ெச?ய; ெசறா. அ9
பனிர% வ.ஷ வைரயி5 ெவயி</ மைழயி/ பனியி/ கMடப:%
ெகா.)$ பிபா% அஞாதவாச*ைத கழிபத விரா: ேதச ேபானா.
அ)த ஒயவற அரச சேகாதரகEட= மைனவிட= அOெவா. வ.ஷ
விராட :5 வ.)தி கால கழி*$வ)தா. ஆதலா5, அதிக;

சிற0ளவகE ஊவிைன வச*தா5 தாவைடவ$ உலக*தி5 சகஜமான$. .
------------

---- மகா பாரத.

50. சிற ெச&வ ெபைம ைடேயா
அறIE? சாைல
சாைல அைடயி மைட வ
வ.

39

சிற - உயH, ெச5வ6 - ஐ!வாிய6, ெப.ைம - ேமைம,

உைடேயா - உைடயவக0, அற - த.மமாக (இடப%கிற ), A சாைல அன சாைலைய, அைடயி= - ேச)தா/, அைடவ - ேச.வாக0.

50. 12-வ$ கைதயி5 திமேசன எற அரச கைண இரா[ய*ைத

இழ)$ கா:5 தாி*திர ப:%ெகா.)தாென,, அ!வபதியரச மகளான
சாவி*திாி ெயபவ0 அவ *திரனான ச*தியவாைன* தன நாயகனாக
வி.பி யைட)தாெள, ப*தி.கிறீக0. அவ0 த .ஷ ேபான
சமய*தி5 இயமத.மராஜைன க% தி.ம* ேசன= இழ)$ ேபான
கைண இரா[ய*ைத வரமாக ெப, ெகா%*$ அவ= அதிக
மகி;சிைய உடாகினா0. தி.மேசன ம.மக0 நண*தினா5 கைண
இரா[ய*ைத அைட)$ அற ெந%9கால வைரயி5 இரா[ய பாிபாலன
ெச?$ ெகா% !க9கைள அNபவி*$ வ)தா. ஆதலா5, அதி.Mட வச*தினா5

சில சமய9களி5 ஏைழ கE அரசராகிறாக0.
-- மகாபாரத.

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

51. அற#தி9 பி?ைச Iவி யிரேபா
அரேசா 84தா சாளி ஆ5வ.
ஆ5வ.

அற*$ - த.ம*$காக, இ% - இடப%கிற, பி;ைச - பி;ைசைய, Aவி - (ெகBசி
ெகBசி) Aபி:%, இரேபா - யாசிபவக0, அரேசா% - அரச லMண*ேதா%,
இ.)$ - Aயி.)$, அர! - அரைச , -ஆாி= - ஆடா/, ஆEவ ஆ0வாக0.

51. ஒ. சமய*தி5 இ)திர !வக*தி5 ெகா/வி5 றி.)தா. அெபாF$

ஊவசி ெயபவ0 எ5லா* ேதவகE க% களி வண சைபயி5 வ)$
சிறபாக நடன பணினா0. சைபயி/0ளவ நடன*தி5 கவனமாயி.)தாக0.
அெபாF$ பி.கCபதி தா6 அ)நடன காணவ)தா. இ)திர அவ. எF)$
மாியாைத பணவி5ைல. அவ ேகாப ெகா% உ ெச5வ அழி)$ நீ
தாி*திரப%க' எ, சாப9ெகா%*$ மைற)$ ேபானா. பின இ)திர

அ;சாப*தினா5 எ5லா ெபா.0கைள இழ)$ தாி*திரமைட)$ ெந%9கால
வைரயி5 வ.)தினா. ஆதலா5, ேதவகளாயி.)தா/9Aட ஒ.வைர

கMட9க0 வி%வதி5ைல.

-- தி.விைளயாட ராண.
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--------------52. ற# தைனயி நிதிைய பைட#ேதா
அைற பகேல அழியி மழிவ.
மழிவ.

, அ*தைன - மைல யளவாக, இ.நிதிைய - ெபாிய திரவிய*ைத, பைட*ேதா -

பைட*தவகE, அைற பகேல - (தா9க0 ெச5வ பைட*த) அைற*

தின*திேலேய, அழியி= - (ெபா.ைள அNபவியாம5) இற)தா/, அழிவ இறபாக0.

52. ேவX.; சமீப*தி/0ள பைட % (பட ேவ%) எப$ ெந%9கால

வைரயி5 ப5லவ அரசகE இராஜதானியாக இ.)$ வ)த$. ந)தவம
6தலான எணிற)த பராகிரம ெபா.)திய அரசக0 அ9கி.)$ ெகா% அர!
நட*தி வ)தாக0. அ9ேக கமடலநாக நதிகைரயி5 இ)$ விF)$ ேபான
ஆலய9கE மடப9கE இன6 அ% க%காக காணப:% வ.கிறன.
அபப:ட உய)த ப:டண மேம:% இ.)தவிட ெதாியாம5 அேயா%
அழி)$ ேபா?வி:ட$. மடப9களி 6கா5 பாக9கைள இெபாF$
ம# மைற*$ெகா.கிற$. அதி5 ேரSைகயம ேகாயி5 எற ஒ.
ேதவாலய*ைத ய5லாம5 ேவெறா , ந5ல நிைலைமயி5 காணபடவி5ைல.

அ)த ப:டண கா% ெசமாகேவ 6Fவ$ மாறிேபாயி,. ஆதலா5, கா5

வி*தியாச*தினா5 ெபாிய ெபாிய ப:ட ண9கE சில சமய9களி5 உ.*ெதாியாம5
அழி)$ ேபாகிறன.
--- Cதிாி% மாY5.

-----------

53. எ"நிைல மாட கா&சாB4 >த
க"ைத ேமBபாE ஆயி மாத
மாத.
த.

எFநிைல - ஏF அ%கிைனைடய , மாட- மா %கE, கா5 சா?)$ -

அேயா% விF)$, உ - ெநா,9கி, கFைத - கFைதக0, ேம? - ேம?கிற, பா
- பா நில, ஆயி= ஆ - ஆனா/ ஆகலா.

53. 6ன ம$ைர ப:டண*தி5 ஒ. வணிக :5 க<யாண நட)த$.

க<யாண; சட9 6)$ ெபS பி0ைள மணப)த<5 இ.)தாக0.
அெபாF$ ஒ. #ைலயி5 க:யி.)த ப! ெவா, ேமள;ச*த*தினா5 ம.%
கயிைற அ,*$ெகா% வ)$ ப)த<5 உ:கா)தி.)த பலைர வி:%வி:%
மணமகைன மா*திர த ெகாபினா5 *தி ெகா, ேபாயி,.
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அமணெப கணவைன அைட)த அ)த; சைபயிேலேய அவைன இழ)$

விதைவயா? வி:டா0. ஆதலா5, ெத?வ*தி ெசயைல நமா5 ெகாBச6

அறிய6யா$.

--- தி.விைளயாட ராண.

---------54.

மணவணி யணி4த மகளி ரா*ேக
ரா*ேக

பிணவணி யணி4> த* ெகா"நைர# தழீஇ
உ9#த வாைட ேகா8 யாக
8#த I4த& விாிபி விாிப.
விாிப.

மண அணி - க<யாண ேகால*ைத, அணி)த - 'ட, மகளி - ெபக0, ஆ9ேக -

அெபாFேத, பிண அணி - பிண ேகால*ைத, அணி)$ - '%, த - தம$,

ெகாFநைர - கணவகைள, தழீஇ - தFவிெகா%, உ%*த - (மண*தி) உ%*த,

ஆைட-டைவேய, ேகா ஆக - அ, டைவயாக, 6*த A)த5 -

(மண*தி) பினிய A)தைல, விாிபி= விாிப - விாி*தா/ விாிபாக0.
54. $9கப*திைர யா, அ.கி/0ள விஜய நகரமான$ !மா அ,@,

வ.ஷ*$ 6 வி*தியாரய 6னிவரா5 உ%பணப:ட$. அ$ மனித
சBசாரமற பபாவன*ைத 6Fவ$ அழி*$ @தனமா? க:ன$. மகம$
ேடாளாகி கால*தி5 மா<கா' எபவ ஆைன)தி நகர*ைத
அழி*தேபா$ தைன வ)தைட)த ஹாிஹர, க எற சேகாதரகளி

ெபா.:% அ)த 6னிவ அO வழகிய ப:டண*ைத பைட*$ ெகா%*தா.
ஆதலா5 ெத?வ;ெசய<னா5 சில சமய9களி5 கா%கE நா%களாகி ந5ல
நிைலைம வ.கிறன.
-------55.

ெப ற க"ைத ேமB4த வபாE

ெபா ெறா8 மகளி ைம4த ெசறி4>
ெந ெபா ெந9நக ராயி மா.
மா.

ெபற6 - ப!கE, கFைத - கFைதகE, ேம?)த - ேம?)$ ெகா.)த,
அ பா - அ)த பா (நிலமான$), ெபா ெதா - ெபானாலாகிய வைளய5கைள
(யணி)த), மகளி . - ெபகE, ைம)த. -.ஷகE, ெசறி)$ - நிைற)$,
ெந5 ெபா< - ெந5< (திக0 ) விள9கிற, ெந%நக - ெபாிய ப:டண,
ஆயி= - ஆ, ஆனா/ - ஆ.
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55. 6கால*தி5 உஷCதி எ, ஒர)தண இ.)தா. அவ சாமேவத*தி

அ*த9கைள நறாக கறவ. ெப.பா/ அவ இ5லாம5 யாக9க0
நடபதி5ைல. ஒ. சமய*தி5 அவ இ.)த நா:5 ெப. பBச பரவி U*$
வ)த$. ஜன9க0 யாவ . உணவி5லாம5 வ.)தி இற)$ ேபானாக0.
அெபாF$ உஷCதி த மைனவிேயா% ெவளியி ெச, உணH யாசிக*

ெதாட9கினா. அவ. ெகா%க ஒ.வ. 6வரவி5ைல. 6வி5, அவ ஒ.

யாைன பாகைனக% யாசி*தா. அவ 'ஐயா! யாைன, நா=, எ

மைனவி தி, மி)த பய,; !ட5 ெகாBச இ.கிற$. இMடமானா5

ெப, ெகா0E9க0' எ, ெசானா. அOHய)த அ)தண ேவ,

விதியி5லாம5 அ;!டைல ெப, ெகா% மைனவி தா6 உ% சிறி$
பசியாறினா. ஆதலா5, கMட கால*தி5 இ5லாத ெவாைற யாசிப$ எவ.
இழிவாக மா:டா$.

----- மகாபாரத.

---------

56. இ&ேலா ாிரப> இய&ேப யிய&ேப.
யிய&ேப.
இ5ேலா - ெபா.ளி5லாதவக0, இரப$ - (அஃ$0ளவகளிட*தி ெச,)
யாசிப$, இய5ேப இய5ேப - இயைகேய யா, இயைகேய யா.

56. ஆதிநாளி5 மண எற வ0ள5 த சேகாதர இள9மண=

இரா[ய*ைத ெகா%*$வி:% ஒ.வ. மறியாம5 வன*$ ேபாயி.)தா.
தைமய  ெசலH ெச?$ ெபாகிஷ9கைள கா< ெச?$ வி:டா எ,
இள9மண ேகாப ெகா% தைமய தைலைய ெகாணகிறவ.*

தனரசி5 நாகி5 ஒ, த.கிேற' எ, விளபர பணி யி.)தா. ெப.B
சி*திரனா எற தமி பத கா:% வ)$ மணைன க% க)$
[#]பாிசி5 ேக:டா. மண வ0ள<ட*தி5 ெகா%பத ஒ, இ5லாத

பயினா5 'அவ பதேர! எ தைலைய ெவ: ெய%*$ெகா% ெச,

இள9மணனிட* தி5 ெகா%*$ அத விைலயாகிய நாகி5 ஒ. ப9

இரா[ய*ைத ெப,; ெச5/9க0' எ, த ைகவாைள அவாிட*தி5 ெகா%*$*
தைல னி)$ நிறா. ஆதலா5, இயைக ெகாைடயாளிகளான வ0ள5க0

எOவளH கMடமி.)தா/ யாசி*தவகE இ5ைல ெய, ெசா5ல
மா:டாக0.
--- றநாc,.

-------
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[#] பாிசி5 - பதகE ெகா% ெவமதி.
57. இர4ேதா கீவ> உைடேயா கடேன.
கடேன.
இர)ேதா - (தனிட*தி5 வ)$) யாசிகிறவகE ஈவ$ - (அவக0

வி.பியவைற ெகா%ப$, உைடேயா - (ெபா.0) உ0ளவகEைடய, கட

- கடைமயா. ஏ - அைச.

57. 9- 14-வ$ கைதக0 UMமைரபறி உ9கE* ெதாிவி*தி.கிறன.

அ*தினர*தி சி9காசன அவ.; ெசா)தமாயி.)த$. அவ 'நா

உலக*தி<. வைரயி5 பிரமசாாியாகேவ இ.க ேபாகிேற' எ, சபத
ெச?$ெகா% வி:டா. அ)த அரசா:சி சி*திரா9கத எற அவ தபி;
ெசா)தமாகி அவ= அவ சேகாதர= எ5லா இப9கைள அNபவி*$

வ)தாக0. ஆதலா5, பிரமசாாிகE; ெச5வ 6த<யவறா5 சிறி$ பய
கிைடக மா:டா$.

---------58.

-- மகாபாரத.

ந&ல ஞால வள ெபறி

எ&லா மி&ைல இ&& ேலாேக.
ேலாேக.

ந5ல ஞால6 - நைம நிைற)த மSலக*ைத, வான6 -

ேதவ.லக*ைத, ெபறி= - ெபறா/, எ5லா - அைவயாH , இ5 - (ந5ல)

மைனவிைய , இ5ேலா இ5லாதவகE, இ5ைல - (பய) ப%வதி5ைல. ஏ அைச.

58. இல9ைக ப:ன*தி<.)த இராவணைன பறி உ9கE நறாக*

ெதாி. அவ= ப*$* தைல இ.ப$ கர9கE இ.)தன. அவ பிரம
ேதவனிட*தி5 உய)த வர9கைள ெப, இ)திர 6தலான எ5லா*
ேதவகைள ஏவ5ெகா% விள9கினா. அவ ஜனக *திாியாகிய

சீைதைய; சிைற ெய%*$ வ)த பிபா%, எளிய மானிடபிறபி5 அவாி*த
இராம= இலMமண= பய)$ நி*திைரயி/ வா? ளறி வர*

ெதாட9கினா. 6வி5, அ9கன பய)தவணேம இராமேனா% சைட ெச?$

ரணகள*தி5 மரணமைட)தா. ஆதலா5, உய)த 4ரகE சமய ேந)த

விட*தி5 சாதாரணமானவகE  பயப%வாக0.
-- இராமாயண.

44

--------59.

த6க3 யாைன தா ெபாி தாயி

சி6க3 F*கி& ேகா கH Aேம.
Aேம.

த,க - அBசாைமைய உைடய, யாைன - யாைனயான$, தா ெபாி$ ஆயி= -

தா (எ5லா மி.க9கைள விட உ.வ*தா5) ெபாியதா யி.)தா/, சி,க -

சிறிய கSக0 (உ0ள), #9கி5 ேகா5 - #9கி ேகா/, அB! - பயப%.
ஏ - அைச.

59. 6னாளி5 4ாிய *திரனாகிய !கிாீவ எற ர9*தைலவ ாிசிய #க

மைலயி5 வாச ெச?$ வ)தா. அNமா 6தலான அறிவி5 மி)த வாநரக0
அவ= ம)திாிகளாகி அெபாF தெபாF$ ஆ9 காாிய9கைள அறி)$
ெசா5<வ)தாக0. வா< அOவிட*$ வ)தா5 இற)$ ேபாவா எபைத
அவ அறியாம<.கவி5ைல. மத9க எற 6னிவ வா< அOவா,

சாபமி:.)தா. ஆனா/, !கிாீவ இரH பக/ வா<ைய நிைன)$ பய)$

ந%9கி ெகாேடயி.)தா. இராம வ)த பிபா%தா அவ = அ)தபய

நீ9கி,. ஆதலா5, எOவளH ப*திரமான இட*தி<.)தா/ ெபாிய

ச*$.கE அைனவ. பயப%வாக0.
-- இராமாயண.

--------60.

6ைட ெந9*கா Jேட வாழி

தைல &வாB கH Aேம.
Aேம.

, உைட-மைலகைளைடய, ெந% கா% ஊராேட - ெபாிய கா:னிட*திேல,
வாழி= - வா)தா/, தைல - சிறிய தைலயிைன உைடய, 5வா? மானான$, < அB! -< பயப%. ஏ- அைச.

60. ஆதிநாளி5 வி.*திர எற அ!ர இ)திரைன எதி*$; சைட ெச?$

ேதா, அவ வ[ரா த*$ பய)$ ெந%9கால வைரயி5 கட<5 ஒளி*$
ெகா .)தா. கட5 நில*ைத கா:/ இர% மட9 ெபாிய$. பைகவ
கS ல படாம5 தபி* திாிவத அகட<5 அேநக இட9கE
மைலகE இ.கிறன. அபப:ட ப*திரமான இட*தி5 இ.)$9Aட அவ
எெபாF$ இ)திர வ)$வி%வாேனா எ, அதிகமாக பய)$ ந%9கி வ)தா.

பிபா%, இ)திர அகCதிய 6னிவைர ெகா% கட5 நீைர வற; ெச?$
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அவைன க%பி*$ ெகா,வி:டா. ஆதலா5, வ<ய ச*$.H எளியவ

பயபடாதி.க மா:டாக0.
---------61.

-- மகாபாரத.

ஆைரயா ப ள# 2ேட வாழி

ேதைர பாபி  மிகவH Aேம.
Aேம.

ஆைர ஆ-ஆைரெகாக0 பட)த , ப0ள*$ ஊ% - (தணீ நிைற)த)

ப0ள*தினிட*தி5, வாழி= - வா)தா/, ேதைர - தவைளயான$, பாபி பா, மிக அB! - மிகH பயப%. ஏ- இர% அைசக0.

61. 18 - 23 - வ$ கைதகளி5 இரணியைனபறி அறி)தி.கிறீக0. அவ

தைனேய ெத?வெம, வண9கி ெகாடாவ.ப அைனவைர நிப)
திக* ெதாட9கினா. நா:5 இ.)தவ அவ உப*திரவ*ைத; சகிக
6யாம5 மைனவி மகேளா% வன9கE; ெச, 6னிவகைள;
சரணமைட)தாக0. வன*தி5 வசி*$வ)த 6னிவக0 ஒ, ெச?ய*
ேதாறாம/, த9களிட*தி5 வ)$ அைடகல )தவகைள ஆதாிபத
6யாம/ பலநா0 வைரயி5 வ.)தி* திைக*தாக0. பிபா% மகாவிMS
அவக0 கMட9கைள ஒழிக* தி.H0ள ெகா% நரசி9காவதார ெச?$

அவைன ெகா, அவக0 வ.*த*ைத நீகினா. ஆதலா5, ெகா%9ேகால-

ரசகE அட9கி வாவைதகா:/ <க0 வசி கா:; ெச,
வாசBெச?வ$ ேமைமயான$.
-- பாகவத.

---------62.

ெகா9 *ேகா& மன வாழ நா08

க9 வா" கா9 நேற.
நேற.

ெகா%9ேகா5 - அநியாய ஆ:சி ெச?கிற, மன - அரசக0, வாF - வாகிற,
நா: நா:ைட பாகி/, க% < - ெகா%ைம (நிைற)த) <யான$, வாF
கா% - வாகிற காடான$, ந, - ந5ல$. ஏ- அைச.

62. இல9ைக ப:ன*தி5 இராவண இ.)$ வ)தாென, ப*தி.கிறீ-

கள5லவா? அப:ன*தி5 விUஷணைன* தவிர ந5ெலாFக60ளவ இ5ைல.
அவ இராவண அகிரம9கைள; சகி*$ெகா% அவ சிைறெய%*$வ)த
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சீைதைய இராமனிட ஒ வி*$ வி%ப அவ= பலதடைவ *தி Aறினா.
இராவண அவ வா*ைதகைள ெகாBச6 ேக:க வி5ைல. அதனா5,

விUஷண மன ெவ,*$ அவேனா% இ= அவைன ேபாற
#டகேளா% A இல9ைகயி5 இ.பைதகா:/ வன*தி; ெச,
ேவடகேளா% வசிப$ ேமலான$ எெறணி ெவளியி5 வ)$வி:டா.
ஆதலா5, ெபாிேயா இ5லாதவிட*தி5 வாச பணலாகா$.
--------63.

-- இராமாயண.

சாேறா இ&லா# ெதா&பதி யி#த

ேதேத றவ ேதய நேற.
நேற.

சாேறா - (அறிH ஒFக9களா5 நிைற)த) ெபாியவக0, இ5லா - இ5லாத,

ெதா5பதி - பழைமயான ஊாி5, இ.*த< - வாவைத கா:/, ேத ேத -

ேதA%கைள* ேத* திாிகிற, றவ - றவகளி, ேதய - மைலநா%, ந, ந5ல$. ஏ - அைச.

63. 25 - கைத வி!வாமி*திர 6னிவைரபறி உ9கE ஒ.வா,

ெதாிவி*தி.கிற$. அவ 'அாி;ச)திர மனவைன ெபா?யனாகிேற' எ,

ேதவ 6னிைலயி5 இ)திரசைபயி5 சபத ெச?$ ெகாடா. பின அவ.
ேவத ஓ$த<= தவ ாித<= மன ெச5லவி5ைல. அOவரசைன

எOவித*தி5 ெபா?யனாகலா எ, அவ இரH பக/ எணி வ.)தி,

பலவிதமான 6யசிகைள; ெச?$, அவ=; சகிக6யாத கMட9கைள உ%

பணினா. அத ெபா.:% பல பல ேதவகைள அவ ஏவ5 ெகா டா.
என ெச?$ அவ எண மா*திர நிைற ேவறவி5ைல. 6வி5 ேதவகE
ெகதிாி5 தவ*ைத இழ)$ அவமான*ைத அைட)தா. அவ அ)த  வ;
ெச5லாம5 தவ ெச?$ வ)தா5, ஒ. விதமான உப*திரவ6 உடாயி.க

மா:டாத5லவா! ஆதலா5, ேவதேமாதி தவ ாி)$ கால கழிகாத அ)தண
ெநபதைரேபால பயனறவராவாக0.
-- சட ெகௗசிக.

----------64.

காைல மாைல நாமைற ேயாதா

அ4தண ெரேபா அைனவ பதேர.
பதேர.
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காைல - காைல ெபாFதி/, மாைல மாைல ெபாFதி/, நாமைற -

நா ேவத9கைள, ஓதா – பாராயண பணாத , அ)தண எேபா -

பிராமண எ, ெசா5லப:டவக0, அைனவ. - எ5லா., பத -

பதராவாக0, ஏ - அைச.

64. 17 - வ$ கைத கா*தாியகைளபறி ஒ.வா, ெதாிவி*தி.கிற$.

கி.தாிய ல*தி5 பிற)தவகE ைஹ ஹய எ,, கா*தாிய எ,

ெபய. அ)த அரசக0 ேபராைச ெகா% எ)த வித*திலாவ$ 6யசி ெச?$ த9க0
ெபாகிஷ9கைள நிரபிெகா0ளேவ% எ, நிைன*தாக0. ேநவழியி5
அவகE ெபா.0 கிைடகவி5ைல. பி. வச*$ பிராமண அகால*தி5

அதிக; ெச5வ 60ளவகளாக இ.)$வ)தபயினா5, ைஹ ஹய அவக0

அைனவைர ெகா, அவகளிட*தி5 இ.)த ெப. ெபா.0கைள ெய5லா
ெகா0ைளயி:% ெகா% ெசறாக0. அெபாF$ அவக0 ெபாகிஷ
நிரபவி5ைல. ஆைச அட9கவி5ைல. பின கைளவ.*தி பயப%*தி
அவகளிட*தி5 இ.)த வைற அபகாி*$ெகா% அகிரம ெச?தாக0.
பிபா%, பி. வச*தி5 ஒளவ எபவ ேதாறினா. அவ தம$

இளபிராய*திேலேய கணி<.)$ ெந.ைப ைகைய உடாகி
அவறா5 அவக0 அைனவைர க ெதாியாம5 .டகளாகி அழி*தா.

ஆதலா5, அநியாயமாக கைள வ.*$ அரசக0 பதைரேபால பயபட
மா:டாக0.

---------65.

8யைல# திர4> ேகாெலா9 நிற

8ைட யிைறவனா Fக பதேர.
பதேர.

 அைல*$ - கைள வ.*தி, இர)$ - ெபா.0 வா9கி, ேகாெலா% -

(ெகா%9ேகாெலா%, நினற - (தீயவழியி5) நிற, 6 உைட-கிாீட*ைதைடய ,

இைறவ ஆ - அரசனாகிய, #ாக =ம - #க=, பதா - (அரச.0 )

பதராவா. ஏ - அைச.

65. 6னாளி5 காவிாி' ப:டண*தி<.)த மாசா*$வ= ேகாவல எ,

ஒ. *திரன பிற)தா. அவ அரச= மதிபயான உய)த ெச5வ*ைத
ெபறவ. அவ= கணகி ெய, கபிலகணம வா?)த ஒ. மைனவி

யி.)தன0. அவ, த)ைத ெச?த வ*தக*ைத வி.பி; ெச?யாம5 ெக:ட

வழிகளி5 இற9கி* த கால*ைத கழிக* ெதாட9கினா. மாசா*$வ ேதய

எ5லா ெபா.0 கைள அவ ஆ:ட க;ேசாிகE, பா:%
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க;ேசாிகE, வி.)$கE, ணகEமாக; ெசலH ெச?$ அதிக

சீகிர*தி5 அழி*$ வி:டா. ெபா.0 ேபான பிபா% , மைனவி கணகி;

ெசா)த மான ஆைடகைள ஆபரண9கைள ேக:% வா9கி; சிலநா0 ெசலH
ெச?$ ெதாைல*தா. கைடசியாக அவ மைனவி கா<5 அணி)$ ெகா.)த
சில ஒ,தா மி;சமாக நிற$. ேகாவல அ;சிலைப எ%*$ ெகா%
மைனவிட ம$ைர ப:டண மைட)$ அதைன வி சமய*தி5 ஒ.
ெபாெகா5ல 4;சியினா5 தி.:% ற சா:டப:% அ9 மரண
தடைன யைட)தா. ஆதலா5, வ*தக பணி ெபா.0 ேதடாம<.

வணிகக0 ேகாவல ேபால பதராவாக0.
-- சிலபதிகார.

----------66.

தGள ப3ட ெகா39வாணிப ெசB>

அதபய உ3ணா வணிக பதேர.
பதேர.

உ0 6த5 - தனிட*$0ள 6தலா5, பட - ெபா.0கைள, ெகா% – வா9கி
ைவ*$ெகா%, வாணிப ெச?$ - வ*தக ெச?$, அத பய - அதனா5
வ. லாப*ைத, உணா - அNபவியாத, வணிக= - ைவசிய=, பத-

பதராவா. எ - அைச .

66. ைம4ாி5 ச9கரராO எ, ஒ.வ இ.)தா. அவ. பிதிராஜிதமாக

நாப$ ஏக நில இ.)த$. அவ காலமறி)$ பயி ெச?ய* ெதாியாம5 
ெசலH ெச?$ கட ப:% பாதி நில*ைத வி,வி:டா. மற நில9க0
*தைகயி5 இ.)தன. தாசபா எறவ அவைற ைவ*$ ெகா.)தா.
ஒ.நா0 தாசபா ச9கரராைவ க% 'ஐயா! தா9க0 நில9கைள

விகேபாவதாக; ெசா5கிறாக0; அ$ ெம?யாயி அவைற என

விைலப%*$9க0 ! நா பண ெகா%கிேற' எறா. அவ ஆ;சாிய ப:%*

தாசபா! என எ5லா நில9கE இ.)$ ெசலH பறாம5 ெகாBச
ெகாBசமாக அவைற வி,ெகா% வ.கிேற. நீ பாதி நில*ைத *தைக

ெய%*$ ெகா% நில வா9வத பண சபாதி*தி.கிறா?; பண எப;

ேச*தா?? அதைன என; ெசா5 ' எ, ேக:டா.

அவ 'ஐயா! நீ9க0 எ5லாவறி ேபா! ேபா!' எகிறீக0. நா

ஒOெவா, 'வா! வா!' எகிேற. இ$தா வி*தியாச. அதாவ$, நீ9க0
ேவைலயா:கைள ேபா? ேவைல ெச?9க0!' எகிறீக0. நா 'வா.9க0!

ேவைல ேபாகலா' எ, அவகைள அைழ*$ெகா% ேபா? அவகேளா%
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ேவைல ெச?$ வ.கிேற. அதனா5, என அதிக லாப கிைடகிற$' எ,

ெசா5< அ)நில9கைள விைல ெப,ெகாடா. ஆதலா5, கால*தி5 பயி
ெச?$ லாப சபாதிக* ெதாியாதவ ெநபத ேபால பயபட மா:டா.
-- கதாவாசக.

-----------67.

வி#> ஏ உளவா யிப

எB#த* கி ஏைழ பதேர.
பதேர

வி*$ - விைத, ஏ. - உழH க.விகE, உள ஆ? இ.ப - (தனிட*தி5)

உ0ளனவாக இ.க, அ9 - அவறா5 பிரய*தனபடாம5, எ?*$ - ேசா)$,

இ. - ேசா பலாயி., ஏைழ- அறிவி5லாதவ=, பத - பதராவா. ஏ
- அைச .

69. ஒ. ச)நியாசி தா பல வ.ஷ9களாக வ.)தி; சபாதி*த

ெபானாணய9கைள ஒ. #9கிறயி5 ேபா:% அதைன ைகயி5 ைவ*$
ெகா .)தா. அதைன அறி)த ஆஷாட'தி ெயறவ அவ=; சிMயனாக
அம)$ அ*தைய* தி.; ெச5ல; சமய பா*தி.)தா. ஒ.நா0 .H
சிMய= ஒ. :5 அன6% கா:%வழி ெயாறி5 ெச,
ெகா.)தாக0. அெபாF$ ஆஷாட'தி அ9கி.)த ஒ. $.ைப ெய%*$*
த தைலயி5 ேபா:%ெகா% !வாமிகேள! இேதா பா.9க0 ! அனதாதாவி
:%* $. என* ெதாியாம5 எ தைலயி5 வ)தி.கிற$. இதைன
எ%*$; ெச, அவ :5 ேபா:% வ.கிேற' எறா. ச)நியாசி 'அ$

பாபம,; நீ ேபாகாேத' எ, எOவளH ெசா5< அவ ேகளாம ெச, ச,

ேநர கழி*$ இைரக இைரக ஓவ)$ ேச)தா.

அ,6த5 ஆஷாட'தியி ஒFக*தி5 ச)தியாசி நபிைக உடாயி,.
அவ ஆஷாட'திைய உைம பத எ, எணி நாளைடவி5 த
ைக*தைய அவனிட ெகா%*$ ைவக* ெதாட9கினா. பிபா% ,

ஆஷாட'தி ஒ.நா0 சமய பா*$ ெபானாணய9க0 நிரபியி.)த அ)த
ைக*தைய எ%*$ெகா% ஓேபா?வி:டா. அற ச)நியாசி தா
ேமாச ேபானைத நிைன)$ மிகH வ.)தி கணீவி:% கல9கியFதா.
ஆதலா5, அ)த; ச)நியாசிையேபால ெபா.0 6தலானவைற பிறாிட
நபிெகா%கிறவ ெந5ேலா% பிற)த பத.; சமானமாவா.
-- பBசத)திர.

-----------
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70.

தனா த தைகயி ெபா5

பிறைகயி& ெகா9 ேபைத பதேர.
பதேர.

த ஆத6 - த=ைடய ஆத*ைத, தைகயி5 - த ைகயி<.கிற,

ெபா.E - திரவிய*ைத, பிறைகயி5 - அயலா=ைடய ைகயி5, ெகா% ெகா%கிற, ேபைத - அறிவி5லாதவ=, பத - பதராவா. ஏ- அைச.
70. 6ெனா. கால*தி5 பிரம சிவெப.மா= ைடய தி.6ைய க%

வ.கிேற எ, அன வவ ெகா% ஆகாய*தி5 பற)$ ேபானா. வ.ஷ
கணகாக உயர பற)$ ெச, கடH0 6ைய காண அவனா5 ெகாBச6

6யவி5ைல. பி அவ ேவசாறி, நில*ைத ேநாகி* தி.ைகயி5 கீேழ

விF)$ ெகா. ஒ. தாைழமலைர க% 'நீ எ9கி.)$ வ.கிறா??' எ,

ேக:டா. அ$ கடH0 சிர*தி<.)$ வ.வதாக; ெசா5<,. பிரம அமலைர*
தன; சாPி ெசா5வத ஏபா% ெச?$ ெகா% மகாவிMS 6தலான
ேதவக0 6 வ)$ 'நா கடH0 6ைய க% வ)தி.கிேற. அத

இ)த* தாைழமல சாPி ' எ, ெபா? ெசா5<; சாதி*தா. தாைழமல 'ஆ ஆ;

நா= அ9 கி.)$தா வ.கிேற; இவ நி;சயமாக கடா' எ, சாPி

ெசா5<,.

ேதவக0 அதைன உைமெய, நபிவி:டாக0. பிபா%, கடH0 ெவளிப:%

வ)$ பிரம ெபா?ைய ெவளிப%*தி அவ= உலக*தி5 ேகாயி<5லாம

ேபாக:% எ,, ெபா? ேபசின தாைழமல தம$ 'ைஜ உதவாெதாழிய:%

எ, சாப ெகா%*$ மைற)தா. ஆதலா5, பிரமைன ேபால; சில, த9க0

சாகச*தினா5 ெபா?; ெசா5ைல ெம?;ெசா5 ேபால 6த<5 சாதி*$ெகா%
வி%கிறாக0.

------------71.

-- Cகா)த.

வாBபைற யாக நாக8 பாக

சா 6வ ெதாைற ேபா றி ேக3மி.
ேக3மி.
ெபாBைட ெயாவ ெசா&வ ைமயினா&
ெமBேபா Gேம!
Gேம! ெமBேபா Gேம!
Gேம!

வா? - வாயான$, பைற ஆகH - தப:ட எற பைற வா*தியமாகH, நா -

நாவான$, க ஆகH - அ ேகாலாகH ெகா%, சா,வ$ - ெகா:*

ெதாிவிபதாகிய, ஒைற - ஒ. காாிய*ைத, ேபாறி - ஆதரHட, ேகமி -
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ேகE9க0. ெபா? உைட - ெபா? ேப!தைலைடய, ஒ.வ - ஒ.மனித, ெசா5

ேப!கிற, வைமயினா5 உ,திபா:னா5, ெம?ேபா/ - (அவ ேபசிய

ெபா?; ெசாக0 ) ெம?ேய ேபால*ேதா ,; ெம?ேபா/ - ெம?ேயேபால*

ேதா,. ஏ - இர% அைசக0.

71. 6ெனா. கால*தி5 ச*திராஜி*$ எ, ஒ. உய)த அரச இ.)தா.

அவ 4ாியைன றி*$* தவ ெச?$ Cயம)தகமணி ெயற ஒ. சிற)த
இர*தின*ைத ெபறா. அமணி நா0 ேதா, ஒ. பார எைட0ள த9க*ைத
ெகா%*$ ெகா.. ஒ. சமய*தி5 கி.Mண எபவ தன அ)த
மணிைய* த.ப ேக:டத; ச*திராஜி*$ மனவ ெகா%க6யாெத,
ெசா5<வி:டா. பிபா% அவ தபி பிேரசன அமணிைய கF*தி5
தாி*$ெகா% ஒ.நா0 கா: 5 ேவ:ைடயாட ேபானா. அவைன ஒ. சி9க
ெகா,வி:% அ*ெத?வ மணிைய எ%*$ெகா% ேபாயி,. அதைனகட
ஜாபவா எ= கர அ;சி9க*ைத ெகா, தா அமணிைய அைட)த$.
ச*திராஜி*$ தபி மணி காணாமேபான தனா5 கி.Mண த தபிைய

ெகா, ஒ.வ.மறியாம5 மணிைய அபகாி*$ ெகா% வி:டா' எ, பல.

ேக:க அவT, ேபச*ெதாட9கினா. கி.Mண அ*ெத?வமணிைய*தா
அகாிக வி5ைலெய, பல 6னிைலயி5 பலவிதமாக; ெசா5<9Aட
அவ நபவி5ைல. ச*திராஜி*$ மனவைன; சா)தவகE அவைன ேபாலேவ
அவT, ெசா5< கி.Mணைன* Tற* தைலப:டாக0. பி கி.Mண
ஜாபவாைன* ேத; ெச, அவேனா% சைட ெச?$ ரணகள*தி5 அவைன
ெவ, அமணிைய ெகா%வ)$ ச*திராஜி*$ மனவனிட ெகா%*த
பிபா%தா அவ ெசா5 உைமயாயி,. ஆதலா5, சில சமய9களி5 ெம?;

ெசாகE ெபா?; ெசாகளாக மாறி ேபாகிறன.
-- பாகவத.

-----------72.

ெமBைட ெயாவ ெசாலமா0 டாைமயா&

ெபாBேபாG ேம ! ெபாB ேபாGேம!
ேபாGேம!

ெம?உைட - உைம ேப!தைலைடய , ஒ.வ - ஒ.மனித ,

ெசாலமா:டாைழயா5 - ( திறைமயாக) ேபசமா:டாைமயினா5, ெபா?ேபா/ -

(அவ ேபசிய உைம; ெசாக0 ) ெபா?ேயேபால* ேதா,; ெபா?ேபா/ -

ெபா?ேய ேபால* ேதா,. ஏ - இர% அைசக0.

72. 6ெனா. கால*தி5 ம$ைர?ப:டண*தி5 இ.)த அ)தண ஒ.வ த

மைனவிைய கா:5 ஒ. மர*தயி5 ேவட அபா ெகா,வி:டா எ,
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பாய சைபயி5 வழ ெகா%வ)தா. அவ மைனவியி மாபி5 Aாிய

அெபா, ெபா*$ெகா .)த$. ேவட நா ெகா5லவி5ைல ; நா அ)த

மர*த வ.ெபாFேத அ)த அமா0 அப:% இற)$ கிட)தா0' எ,

ெசானா. நய*தி/ பய*தி/மாக எOவளH விசாாி*$ அரச = உைம

விள9கவி5ைல. பிபா%, அOவரச கடHைள* ெதாF$ அவ க:டைளயினா5

அ)தணைன அைழ*$ெகா% அ)தப:டண*தி5 நட)த இத 6 ஐப*$
#றாவ$ கைதயி5 வ)தி.கிற வணிக :% க<யாண*$; ெசறா.
அ9* ேதவ Tதக0 6ன மர*தி5 ெதா9கிெகா.)த அைப காறா5
விFவி*$ பாபனிைய ெகா ேறாம5லவா? அ$ ேபாலேவ இெபாF$

ப!ைவ* T மணமகைன ெகா5லலா' எ, ெசானாக0. பாய

அதைன ேக:% ேவடைன வி%தைல ெச?த=பினா. ஆதலா5, உைமயான
நியாயாதிபதி வழகைள பய*ேதா% நறாக ஆேலாசி*$* தீ;

ெச?யேவ%. இ5லாவி:டா5, அவ ல அ ேயா% அழி)$ ேபா?வி%.
-- தி.விைளயாட ராண.

---------73.

இவத
இவத ெசா&ைல எ"தர ேக0ேட

இவ ெபா4த
ெபா4த ைரயா ராயி,
ராயி,

ம6ைற
6ைற ெநறியி வழகிழ4 தவதா
மனழ ம6கிநி ற"த க3ணீ 
ைறற# ேதவ Fவ காகி
வழிவழி யிவேதா வாளா ேம.
ேம.

இ.வத - (நியாயாதிபதியானவ, வாதி பிரதிவாதிகளான) இ.வைக

ப:டவகEைடய , ெசா5ைல - வா*ைதகைள, எFதர - ஏFதடைவ, ேக:%

- (கவனி*$) ேக:%, இ.வ. - அOவி.வைக ப:டவகE, ெபா.)த -

ஒ*$ெகா0Eப, ம,6ைற - மNவி=ைடய நீதி @< , ெநறியி வழியி5,

உைரயா ஆயி - தீ; ெசா5லாரானா5, வழ - ெதா%*த வழைக,

இழ)தவதா - உைமயி5 இழ)$வி:டவக0, மன - மனமான$, உற ம,கி மிகH கல9கி நி, நி,, அFத - அFதலா5 உடான , கணீ -

கணீரான$, 6ைற உற - வாிைச யாக, #வ ேதவ - #, ேதவகE,

காகி= - வழ* தீ*த நியாயாதிபதிைய காகவ)தா/, வழி வழி - அவ

ச)ததிகைள, பாவதி - அறபதாகிய, ஒ.வா0 ஆ - ஒபறவாளா தமா. எ,

ஏ, தா, #, அைசக0.
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73. 26-வ$ கைதயி5 $ாிேயாதன பாடவகEைடய எ5லாHாிைமகைள
எ5லா; ெச5வ9கைள அ*தினர*தி5 4*தா:ட*தி 6னிைலயி5
அபகாி*$ ெகாடா எ, ப*தி.கிறீக0. சைபயி5 இ.)த UMம

$ேராண 6தலான ெபாியவக0 'பாடவ பாBசா<ேயா% பனிர% வ.ஷ
வன*தி/, அற ஒ.வ. அறியாம5 ஒ. வ.ஷ நா:/ வசி*$வ)தா5,

$ாிேயாதன அவகளிட கவ)$ ெகாட Hாிைமகைள ெச5வ9கைள
அவகE* தி.பி ெகா%*$விட ேவ%. அவக0 நா:5
மைற)தி.ைகயி5 $ாிேயாதனனாவ$ அவைன; ேச)தவகளாவ$ க%

பி*$வி:டா5, ம,ப 6ேபாலேவ பனிர% வ.ஷ வனவாச*ைத
ஒ. வ.ஷ அBஞாதவாச*ைத கழிக; ெச5ல ேவ%' எ,
விதி*தி.)தாக0.

அ9ஙனேம பாடவ பதி#, வ.ஷதைத கிரமப கழி*$ உபலாவிய
எ= ப:டண*தி5 வ)$ த9கி* $ாிேயாதனனிட த9க0 பாக*ைத
ெப,வ.ப கணபிராைன* Tத=பினாக0. அவ பாடவகளி Tதாக
அ*தினர*$ வ)தி.)தா. $ாிேயாதன=; சிறிய த)ைதயான வி$ர
எபவ 6த<5 அவ. வி.)தளி*$ உபசரைண ெச?தா. அ$ $Mடனான
$ாிேயாதன= பிகவி5ைல. அவ ம,நா0 இராஜசைபயி5 ச*$.ைவ;
சா)தவ=* த க:டைளயி5லாம5 வி.)தளி*$ உறH ெகாடானா

எ, ேகாபி*$ அவைன* தா)த ல*தி5 பிற)தவ எ,, ேறவ5 ெச?

தாசியி மக எ,, நறியறவ எ,, அப *தி0ளவ எ,

பல. ேக:க; சைபயி5 Tஷி*$ ேபசினா.

வி$ர ேகாப ெகா% தன$ வாைள உ.வி '*தியறவேன! எைன

ல*ைத பழி*$ ேபசின உ நாைவ இெபாFேத இர% $ட
மாேவ. பி0ைளைய ெகாறா எ, வ. ெப.பழி எைன அ9ஙன
ெச?யெவா:டாம5 தைட ெச?கிற$. அதனா5, நீ நட*த வி.கிற *த*தி5

உன* $ைண ெச?யாதி. ெபா.:% நிகா, விள9 எ=ைடய இ)த
ெபாிய வி5ைல ெவ:வி%கிேற. அஃதி.)தா5, *திரவாBைச ஒ. சமய

உன* $ைண ெச?ய* T%' எ, ெசா5<* த உய)த வி5ைல

ெவ:ெயறி)$ ெவளியி ெச,வி:டா. அற அவ $ாிேயாதன =
எOவிதமான உதவிைய ெச?யவி5ைல. $ாிேயாதன தன ேக:ைட* த

வாயினா5 தாேன த.வி*$ெகாடா. ஆதலா5, நா6 பிற. பழிைப
அவமான*ைத உ%பSகிற ெக:ட வா*ைதகைள; ெசா5லலாகா$.
-- மகாபாரத.

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

74. பழியா வவ> ெமாழியா ெதாழிவ>.
ெதாழிவ>.
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பழியா - நி)ைதயாக, வ.வ$ - வ.கிற வசன9கைள, ெமாழியா$ - ேபசாம5,
ஒழிவ$ - வி:% விட ேவ%.

74. ஆதிநாளி5 திாிAட மைல;சார<5 ஆழ6 அகல6 உ0ள ஒ. ெபாிய ம%

இ.)த$. அ$ கட5 ேபால பர)$ தாமைர 6தலான நீ'க0 மலர ெப,
அழட விள9கி,. ஒ.நா0 கேஜ)திர எற உய)த யாைனயான$ த
இன*ேதா% அம%வி5 இற9கி நீ)தி விைளயாெகா.ைகயி5 ெபாிய
6தைலெயா, அத காைல பி*$ இFக* ெதாட9கி,. யாைன
பல60ளதாக வி.)$ 6தைலயினி , வி%பட 6யாம ேபாயி,. மாத

கணகாகத தணீாி5 அத=ட ேபாரா இைள*$, பிபா% கடH0 அ.ளா5
அOவாப*ைத நீகிெகாட$. அதனா5, நா6 அOவியாைனைய ேபால*
தணீாி5 இற9கி அதிகமாக* $ழ)$ விைளயாடAடா$.
-- பாகவத.

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

76. Aழியா வன& இழியா ெதாழிவ>.
ெதாழிவ>.
!ழியா - !ழி*$ெகா%, வ. - வ.கிற, ன5 - ெவ0ள*தி5, இழியா$இற9காம5, ஒழிவ$ - நீ9கேவ%.

75. ஒ. வ*தக த=ைடய நாேயா% அவசரமாக அயX. ேபானா.
அவ த ேவைலைய பா*$ெகா% உடேன தி.பி வி:டதனா5,

ந%வழியி5 விடா?*$ ஒ. ள*ைத யைட)தா. 6னி:%; ெசற நா? அவ
தணீாி5 இற9 ெபாF$ வCதிர*ைத க*$ கைர இF*$ அவைன
இற9க ேவடாெம, தைட பணி,. வ*தக விடா? மிதியினா5
ஆ*திர9 ெகா% நாைய அ*$ வி:% ள*தி5 இற9கினா. அ)த நறி0ள
நா? ேவ, வழியி5லாைமயினா5 அவ= 6 ெச, தணீாி5 விF)த$.
உடேன அ9 ப%*$ெகா.)த ெபாிய 6தைல நாைய இF*$ெகா%
உ0ேள ெச,வி:ட$. வ*தக உைமைய அறி)$, தெபா.:% 6தைல

இைரயாகி* தைன காபாறின நாைய நிைன)$ பலவா, அF$, தணீ
ப.காமேலேய $க*ேதா% % வ)$ ேச)தா. நா? அவ ேனா% ெசறிரா-

வி:டா5, அவ 6தைல இைரயா யி.ப$ நி;சயம5லவா? ஆதலா5,

$ைணயி5லாம5 ெவளியி ெச5லலாகா$.
-- கதாசாி*சாகர.

------------
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76. >ைணேயா ட&ல> ெந9வழி ேபாேக&.
ேபாேக&.
$ைணேயா% - $ைணயிேனா%, அ5ல$ - அ5லாம5, ெந%வழி - Tரமான வழியி5,

ேபாேக5 - (நீ ெச5லாேத.

76. 6 ஆ,கா:% நவாபாக வி.)த ைச$5லாகா எபவ ெசBசி

ேகா:ைட* தைலவனான ேதசி9 மனவேனா% சைட ெச?ய ேபானா.
ேதசி9 அதைன* ெதாி)$ ேகாப ெகா% த பைடரகேளா% றப:%வ)$
அவைன எதிக* ெதாட9கினா. நவாபி பைடக0 அெபாF$ சைட*
தயாராக இ.கவி5ைல. அவக0 எதிாியி வரைவ; ச,* த%கேவ%ெம,
சமீப*தி< .)த மிகH ெபாிய மைலயc எற கிராம*தி ஏாிைய உைட*$
வி:டாக0. அOேவாி நீச9கராபரணி யாறி5 விF)$ அதிக ேவகமாக ெப.கி;

ெச5ல* ெதாட9கி,. ேதசி9 மனவ ெதப, க:%மர 6த<ய ஒ.விதமான

க.வி இ5லாம5 த பைடரகேளா% திைரேம5 ஏறி ஆைற கடக
இற9கினா. ெவ0ள அதிகமாக ெப.கிவ)த பயினா5 அவ ரகளி5
ஒ.வராவ$ ஆைற கட)$ கைர ேசரவி5ைல. ேதசி9 மனவைன அவ
நப மகம$காைன தவிர மற அைனவ. ஆ, ெவ0ள*தி5

அநியாயமாக அமி)$ ேபானாக0. அதனா5, ேதசி9மனவ நMட*ைத
கMட*ைத அைட)$ அ;சைடயி5 இற)$ ேபானா. ஆதலா5, நா6

ெதப 6தலான $ைணக.விக0 இ5லாம5 தணீைர கடக வி.பலாகா$.
-- சBசீவிகிாி.

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

77. ைணமீத&ல> ெந9ன& ஏேக&.
ஏேக&.
ைணமீ$- ெதப*திேம5, அ5ல$-அ5லாம5, ெந% ன5 - ெபாிய நீாி5,

ஏேக5- (நீ ) நீ)தி; ெச5லாேத.

77. ஆதிகால*தி5 !)த உப!)த எ, இர% ெபா5லாத அ!ர சேகாதர

இ.)தன. அவக0 தவ ெச?$ பிறரா5 மரணமைடய Aடாெத, நா6க
கடHளிட*தி5 வர ெபறி.)தாக0. அெபாF$ திேலா*தைம எற ஒ.
ெத?வ ெப அவகைள காணவ)தா0. இ.வ. அவ0 அழகில ஆைச
ெகா% அவைள மணக வி.பினாக0. அ ெப ’உ9களி5 4ரனாகிய

ெவா.வைன நா க<யாண ெச?$ ெகா0கிேற' எ, சிாி*$ெகா%

ெசானா0. அவக0 அறிவி5லாம5 த9க0 வர*ைத மற)$, த9களி5 4ரைன*

56

ெதாி)$ ெகா0E ெபா.:% ஒ.வ.ெகா.வ சைட ெச?$ இ.வ. இற)$
ேபானாக0. ஆதலா5, ெபகளி கபடவா*ைதகைள ேக:கலாகா$.
--- மகாபாரத.

---------78.

எழிலாாி கய&ெபா விழியா த4திர

இயலா தனெகா9 ழய வா காேத.
காேத.

எழி5 ஆ - அழ நிைற)த, கய5 - கய5 மீைன, ெபா. - ஒ*$ விள9கிற,

விழியா - ககைளைடய ெபகளி, த)திர - உபாய9களா5, இயலாதன -

ெபா.)தாதவைற, ெகா% - ைக ெகா%, 6ய5H - 6ய/த5, ஆகா$ - Aடா$.
ஏ - அைச.

78. ஆதிநாளி5 பி.$ சரவ*தி ெய, ஒ. ெபாிய அரச இ.)தா. அவ 6த<5

இ5லற*தி5 இ.)$ ெகா% இரா[ய பாிபாலன பணி* தான த.ம9கைள,
பேராபகார9கைள, ெபா$ நைம உபேயாகமான பல காாிய9கைள
ெச?$ கீ*திைய அைட)தா. பிபா%, தம$ கிழ ப.வ*தி5 அர! 6த<ய

எ5லாவைற $ற)$ வன*$; ெச, தவBெச?$ கடH0 அ.E;

ெசா)தமாகி பரமபத*ைத அைட)தா. ஆதலா5, ஒ.வ 6த<5 இ5லற ெநறியி5
இ.)$ ெச?யேவய கடைமகைள நறாக; ெச?$, பிபா% $றவற ெநறியா5

கடH0 உலக*ைத அைடயேவ%.
---------

-- பாகவத.

79. வழிேய ேயாக வழிேய மீ5க.
க.
வழிேய - (ஒ.வ இ5லற) வழியிேல, ஏக - ெச5ல கடவ; வழிேய - (பின )

அOவழியி<.)$, மீEக - ($றவற வழியி5) தி.பகடவ.

-----------

80. இைவகா3 உலகி கியலா மாேற.
மாேற.
இைவ - இைவக0 தா , உலகி - உலக*தி5 உ0ளவ கE, இய5 ஆ.

நடகAய, ஆ, - ந5லவழிகளா. கா,
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ஏ - அைசக0.

---------

81. வாழிய நலேன ! வாழிய நலேன!
நலேன!
நல - எ5லா நைமகE, வாழிய - வாக; நல- எ5லா இப9கE, வாழிய வாக . ஏ - இர% அைசக0:

ெவ றிேவ ைக  6ெப றன.
றன.
----------

