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திதக ேதவ இய றிய "சீவகசிதாமணி" ல

லவ 'அர' ெபமைழ!லவ ெபா. ேவ. ேசாமதரனா எ$திய உைர&

திெந(ேவ) ெத*னிதிய ைசவசிதாத + பதி! கழக, 1961
-----------

6. ேகமசாியா இலபக
இலபக (14121412-1556)

கைத க:
க: த,சண* -றிய ெநறி ப றி.ெச*ற சீவக* சிதிர -ட எ*0

சிறதெதா தவ!ப1ளிைய எ3தின*. ஆ561ள தாபத கேளா6 அளவளாவி

அவ 7 அற8ைர பல -றி திதின*. அ!ப1ளியினி*9 ற!ப:6 தக

நா:; 7தன*. அநா:;* தைலநகராகிய ேகமமாரைத எ3தின*. இனி

அநகரதி( வா$ பதிர* எ*0 வணிக07 ேகமசாி எ*0 ஓ அழகிய
மகளிதன1. அமக1 பிறதெபா$= பதிர* கணிகைள அைழ= இவ:7

கணவ* யாவ*? என வினவின*. அ கணிக1, நி*மக1 எவைன க56

நா>கி*றனேளா! அ?வாடவேன இவ:7 கணவ* ஆ7வ*. இவ:7! பிற

ஆடவைர கா>@கா( நாண ேதா*றமா:டா=, என உண தியிதன . இ

காரணதா( அ?வணிக* நாெடா9 த* கைட7வ அழகிய இைளஞைர
த*மைனகைழ=.ெச*9 விB:6வ*, அதைகேயா1 ஒவைர&

ேகமசாி க56 நாண றில1. மண!பவ கழி= வி6ேமா எ*9 பதிர*

வதியிதா*.

சீவக* ஊEவ)&5ைமயா( பதிர* கைட7. ெச*றன*. இவன= எழிF

இளைம& க5ட பதிர* விய! றன*. இவைன& பதிர*

த*னி(லதி கைழ=.ெச*9 விB:;ன*. சீவகைன க5ட ேகமசாி

ெபாி= நாண றன1. அவ*பா காத*மி7 வதா நி*றன1. அ?வழி

பதிர* சீவக07 ேகமசாிைய மண ெச3விதன*. அம@ைக ந(லாGட*

சீவக நபி இர56 தி@க1 இ* றிதன*. பி*ன  ேகமசாி யறியாதப;,

அ?விடதினி*9 ற!ப:6. ெச*றா*. வழியி( ஒவ07 அற8ைர பக =
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த* அணிகல*கைள அவ07 வழ@கின*; வழ@கி அ?விடதினி*9

ற!ப:6. ெச*றா*. ேகமசாி பிாிவா றா= ெப ேப= றன1. அவ1 தாயாகிய

நி!தி அவைள அாிதி( ேத ற ஒவா9 ேதறியிதன1.

1412. வானி* வழ@7 வ5ைக மணிெச3 யார மா பி

ேற0 வழ@7 ைபதா விைசைய சி9வ*ேற@ெகா
ணான வழ@7@ ேகாைத ைநய ெவ3ய வாய

கான வழ@க* ேமவி கா)* ேனகி னாேன.

ெபா1 : வானி* வழ@7 வ5ைக - கிெலன ெகா67

ெகாைடைகயிைன&; மணிெச3 ஆர மா பி* - =களா( ஆகிய

மாைலயணித மா பிைன&; ேத0 வழ@7 ைபதா - மணேமய*றி

ேதைன& ந(7 பசிய தாாிைன& உைடய; விைசைய சி9வ* - விைசையயி*

மக*; ேதெகா1 நான வழ@7 ேகாைத ைநய - வ56க1 த@7 $7 கம$

மாைலயா1 ப=ைம வத; ெவ3ய ஆய கான வழ@க(ேமவி - ெகா;யன ஆகிய
கா6களிேல ெச(Fதைல ேம ெகா56; கா)* ஏகினா* - காலா( நட=
ெச*றா*.

விளக : ைக மா  தா எ*0 *9 சி9வ07 அைட ெமாழிக1. ைக

த)யவ ைற&ைடய சி9வ*; விைசைய சி9வ* என தனிதனி -:6க. ேத ேத*. கா)* ஏகினா* எ*ற= ஊ திகளி*றி எ*ப=பட நி*ற=. நான - $7.

ேகாைத : ஆ7ெபய ; ப=ைம. விைசைய சி9வ*, கா)* ஏகினா* எ*பன சீவக*
நிைல7 இர@கிய +லாசிாியாி* இரகெமாழிக1. ேத0 : உ : இைசநிைற.
கா)* - கா ைற!ேபால எ*றFமா. (1)

1413. சிைலெகா ணாணி றீரா தி= க பி* னவ த
மிைலெகா1 Iதா $த வி*ப வத நீ@க

ைலெகா1 க5க1 க5ணி* ென$தி 17 ெமா3ப*

மைலெகா1 கான *னி மகிEேவா ேட7 கி*றா*.

ெபா1 : சிைலெகா1 நாணி* தீரா தி= க பினவ த - வி( த*பா

ெகா561ள நா5 தா* ெக6மள8 97ைடயாதைத!ேபால இ9மள8
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ெகடாத திதிய க பிைன&ைடய மகளி பா(; இைலெகா1 Iதா உ$த - (த*
மா பிலணித) இைலமிைடத மல மாைல உ$ததா( உ5டான; இ*ப வதத
நீ@க -இ*ப. ேசா 8 தவிர; ைலெகா1 க5க1 க5ணி* எ$தி 17

ெமா3ப* - அவ கGைடய ைல தமிடேத ெகா561ள க5கைள த*

க5களா( எ$தி ய@7 ேதா1கைள&ைடயவ*; மைலெகா1 கான *னி மைலகைள&ைடய கா:ைட! ெபாதி; மகிEேவா6 ஏ7கி*றா* - களி!ட*
ெச(கி*றா*.

விளக : வி(நா5 பைசயி:6 9க!ப6தலா( தா* அழி& =ைண&
97ைடத)*9; அ=ேபால அ*பா பிைணக! ப6த)* இ9மள8

பிறEத)(லா க பிைன&ைடேயா எ*பா நாணி றீரா க பி*னவ எ*றா .

ைல க5களி* எழிைல - = ேநாகி த*01ள கிழியி* எ$தி! பி*
ய@7பவ* எ*றவா9. இதனா( கா:சியி*ப உ றி*ப ஒ@ேக

-ற!ப:டன. 17த( - ய@7த(. மைல& கான த)யவ றி* எழி( க56
மகிEவெத* ேநாக எ*9 சீவக* த,சண07 -றியத கிண@க (1175)
ஈ56 மகிEேவாேட7கி*றா* எ*ற நய உண = மகிEக.

இ. ெச3&G +லாசிாியாி* இரகைத கா:6கி*ற=. (2)
1414. கனிெகா1 வாைழ கா:6:கைம ெம$கி யைவேபா*
றினிய வ(லா கத 8@ 7ர@7 மிாிய

=னி8 தீர ேநாகி ேதா*ற( ெச(F *னா

பனிெவ5 ;ைரKE கட(ேபா

ப$வ ேதா*றி றவேண.

ெபா1 : கனிெகா1 வாைழகா:61 - பழைடய வாைழகா:;ேல; க ைம

ெம$கியைவேபா*9 இனிய அ(லா கத - காிய ைமைய ெம$கிைவதைவ

ேபாF அழகி(லாத கைத&ைடயனவாகிய; 8 7ர@7 இாிய =ணி8தீர

ேநாகி - 8 7ர@7 த*ைன க56 அ,சி ஓ6த)*, அவ றி* அ.ச

நீ@7மா9 அGட* ேநாகி; ேதா*ற( ெச(F *னா( - தைலவ* ேபா7
அ?விடதி* *ேன; பனி ெவ5 திைரKE கட(ேபா( - 7ளி த ெவ1ளிய
அைலKE கட(ேபால; ப$வ ேதா*றி 9 - ஒ கா6 ேதா*றிய=; அவ5 -

அ?விடேத.
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விளக :  - க@7ர@7. இாித( - ெக:ேடா6த(, =னி8 - =*ப. ேநாகி
எ*ற= அவ றி* அ.சதீ த 7 காரணமான அ:பா ைவயாேல ேநாகி

எ*ப=பட நி*ற=, இதனா( சீவக நபியி* ேபரGைடைம -ற!ப:ட=. கடத

கி*னா க(லத அத இ=ேவ எ*9ண த 7! பணி ெவ5திைரKE கட(
ேபா ப$வ எ*றா . ப$வ - கா6. (3)

1415. ப7 வாாி ()! பய@க5 மாற =ற7
7 வி 7ழலா ேபால ெமா3ெகா 6பி

&வ! I@ெகா ெபாசிய! () தீேத* பகி

ய7 வா3வி: டா !ப வ5ண* ெம(ல. ெச*றா*.
ெபா1 : ப7வாாி* () -நீைர! ப7வாைர! ேபால ஆ வற த$வி; பய

க5மாற =ற7 - ெபா1 மாறின8டேன தைம அைடத ஆடவைர வி:6!
பிாிகி*ற; 7 வி 7ழலா ேபால -மண ெபா@7 -தைல&ைடய

பரதயைர!ேபால; ெமா3ெகா1 =பி - ெசறி8ெகா5ட வ56க1; உவ!

I@ெகா ஒசிய! () தீ ேத* பகி - அழகிய மல ெகா; சாய த$வி
இனிய ேதைன Lக =; வா3வி:6 அ7 ஆ !ப - ேத* வ றிய8டேன

மல ெகா;ைய வி:6 அகிேலேய B 9வனேபால ஆரவாாி!ப; அ5ண(

ெம(ல. ெச*றா* - சீவக* அதைன க56 ெம(ல. ெச*றா*.

விளக : ப7வா எ*0 விைன7த7தி ப றி நீ எ*0 ெசய!ப6ெபா1
வவி=ைரக!ப:ட=. பய - ெபா1: ஆ7ெபய . பய@க5 மாற =ற7@

7ழலா எனேவ அவ (Fவ= ெபா1 உளவாயெபா$ேத எ*ப= ெப றா.

அகேத அ*பி(லா எ*ப= பட 7வி 7ழலா எ*றா . எனேவ ெபா:

ெப5; எ*றாராயி 9. ப5ேத ெமாழியி பய*பல வா@கி வ5; 9ற7@

ெகா5; மகளி எ*றா பிற (மணி.18 108-9.) அ! ப$வ=: காம(

சிதிர-ட ேநாகி. ெச*றா* எ*ப= ேதா*றகா* எ*னா= ெச*றா*
எ*றா . (4)

1416. ெச(வ மனதி ேனா@கி திவி* மாத ெந,சி
ென(ைல யிளி றாகி! Iதா தினிதி ெனா$கி
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ெகா(F மரவி* மய@கி. சிறியா ெகா5ட ெதாட பி

ெச(ல. ெச(ல வஃ7 ெநறிேச சில ேச தா*.

ெபா1 : ெச(வ மனதி* ஓ@கி - தி8ைடயா உ1ளேபால ேம(ேநாகி; தி

இ( மாத ெந,சி* எ(ைல இளி 9 ஆகி - ெச(வ இ(லாதா ெந,ேபால!

பக)0 இைள&ைடயதா3; Iதா= இனிதி* ஒ$கி - மரகத இனிய=ேபால

ஒ$கி; ெகா(F அரவி* மய@கி - ெகா(F பாேபால தைலமைற=; சிறியா

ெகா5ட ெதாட பி* - கீEமக1 ெகா5ட ந:ைப!ேபால; ெச(ல. ெச(ல அஃ7

ெநறிேச - ெச(ல.ெச(ல 7ைற& வழிெபாதிய ; சில ேச தா* மைலைய. ெச*றைடதா*.

விளக : ெச(வ மனதி* எ*ழி ஆ-ழா( தி8ைடயராய கீEமகளி*

ெந,சேபால எ*9 ெகா1க. எ*ைன? ேமலலா ெச(வேமேபா( தைலநி9வி என

இவேர *ன@ -9த( கா5க. ஓ@7த( மனதி ெச7 9 நிமி த(. ெநறி7

ஏ9த காிய தா3. ெச(ல. ெச(ல உய =ேபாத( என ெகா1க. இனிதி* எ*ழி

இ* ஐதாவத* உ; ஒ!! ெபாளி( வத=. இனி= ேபால எனேவ

கா:சிமாதிைரயா* இனி=ேபால ேதா*றி! பி* =ய தவ= எ*ப= ெப றா.
Iதா= =*ப தவதாதைல : ம5பக OEத கிழ@ககE 7ழிைய. - ச5பக

நிைறத தா=ேச ெபா@க - ெபா3யைற! ப6=! ேபா றா மாக:7 - ைகய9

=*ப@கா:;0@ கா:6 (சில!, 10-68-71) எ*றா பிற. இனி மாவி* மய@கி
எ*9 பாட ஓதி! ) த)யவ றா( மய@கி ெய*9 உைர!ப . (5)
1417. ைனக1 க5க ளாக. KEத 7வைள விழியா
வைனய லாகா 8வ ேநாகி ைமத கிர@கி

இைனவ ேபாF வைரயி* னவி யினிதி னா;

நைனெகா1 ேபா= ேவ3= நாத பா6 கி*றா*.
ெபா1 : வைர KEத ைனக1 7வைள க5களாக விழியா - மைலக1 தமிடதி
KE=1ள ைனகளி( உ1ள 7வைள மல க1 க5களாக விழி=! பா =;

ைமத 7 வைனய( ஆகா உவ ேநாகி இர@கி - சீவக07ாிய எ$த வியலாத
உவைத க56 வதி; இைனவேபாF அவி - அ$வனேபாF

ேதா ற1ள அ?வவியிேல; இனிதி* ஆ; - மகிE8ட* 7ளி=; நைனெகா1
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ேபா= ேவ3= - ேத* ெபாதிய ைனமலராேல இைறவ* திவ;கைள
மைற=; நாத* பா6கி*றா* - இைறவைன! பாடெதாட@கினா*.

விளக : வைரக1 தைம. KEத ைனக1 க5களாக அவ றி* மல த 7வைள

மல க1 கவிழிகளாக ெகா56 ேநாகி க5ணீ OE= அ$வன ேபால

ேதா*9த 7 காரணமான இனிய அவியி* ஆ; எ*9 இையத( ேவ56.
ந.சினா கினிய உைரயி( த*ைன. KEத எ*றித(, தைம. KEத

எ*றித( ேவ56, திதாத வழி, ஒைம ப*ைமக1 எ$வா3 த)யன

தைலத6மா9தFண க. நாத* - இைறவ*. ந.சினா கினிய ைனகைள
எ$வாயா7த( சிற!பாக ேதா*றவி(ைல. (6)
ேவ9

1418. ெச3தா னிவிைனயி* பயைத.ேச, ெச*ெற*றி
ெய3தா னத*பயைத! பிறேன=3த )ய(ெப*றி

ெகா3தாம தாEெதாசித 7ளி Iபி5; ேகாமாேன

யிஃேதநி*ெசா )ய(ெப*றா ல;ேயனி*ைன ெதா$ேதேன.
ெபா1 : ெச3தா* இவிைனயி* பயைத. ெச*9 ேச எ*றி -

இவிைனைய&, ெச3த ஒவ* அ? விைனயி* பயைன. ெச*9 Lக எ*9
-9கி*றா3 (அ?வா9 -றிய நீேய); அத* பயைத எ3தா* பிறேன =3த(

இய( எ*றி - இவிைன! பயைன. ெச3தவேன அைடயா*, ம றவ* Lக தேல
இய ைக எ*றா3; ெகா3தாம தாE= ஒசித 7ளி Iபி5; ேகாமாேன -

ெகா3= ெதா6த மாைல த@கி Lட@7 த5ணிய மல !பி5;யி* நீழ)(
எ$தளிய இைறவேன!; இஃேத நி*ெசா( இய( எ*றா( - இ?வா9

இர56ப:;7 இ=ேவ நீ ெமாழி& ெமாழிகளி* த*ைமெய*றா(; அ;ேய*
நி*ைன ெதா$ேதேன - அ;ேய* அ,சி நி*ைன வண@7கி*ேற*.

விளக : இவிைன - ந(விைன& திவிைன&. பய - பய*. அைவயாவன இ*ப =*ப. இஃேத எ*0, :6 இ@ஙன இர56ப:;7மிேதா

எ*ப=பட நி*ற=. உயி ஒ*றாத)* ெச3தவேன விைன!பயைன =3த(

இய( எ*9, உயி ஒ*றாயி0 பல பிற! எ6=! பல உடகளினாF

அ? விைன!பயைன =3த)* பிறேன =3த( இய( எ*9 -றினா எ*க.
எ*றி : நிகEகால *னிைல ஒைம  9. (7)
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1419. உ5ேட தனதிய(பி 0ண@காைல &யிெர*றி
&5டாய ?வ8யிேர பிறிதினி(ைல ெயன8ைரதி

வ5டா = நா காத வ5ணமாைல மெதாசி=

ெகா5ேட= Iபி5; ேகாமானி*ைன ெதா$ேதேன.

ெபா1 : உயி தன= இய(பி* உண@காைல உ5ேட எ*றி - உயி தன=

இய(பா( உண தா( உ5ேட எ*9 -9கி*றா3; உ5டாய அ?8யிேர

பிறிதி* இ(ைல என உைரதி - இகி*றதாக உணர!ப:ட அ?8யிேர

ம ெறா*றி* இய(பா( இ(ைலெய*9 -9கி*றா3; வ56 ஆ = நா காத

வ5ணமாைல ம= ஒசி=ெகா56 ஏ= Iபி5; ேகாமா* - வ56க1
ர*9 நா காத பரவி அழகிய மாைலகைள. ம= Lட@கிெகா56 ஏ=

மல ! பி5;ேகாமாேன!; நி*ைன ெதா$ேத* - (ஆதலா(, ஒ ெபாளிேல

உ56 இ(ைல&@ -றிய) நி*ைன அ,சி வண@கிேன*.

விளக : உயி தனதிய(பி* உண தலாவ=, ெம3!ெபாளாதன= இய(பி(
ைவ= ஆரா3=ண த(. பிறிதி* இய(பா( ஆரா3தலாவ=, உட( த)ய

ெபா3! ெபாளி*க5 ைவ= ஆரா3த(. இதனா -றிய= ெம3&ண வா 7

உயி உ1ெபா1; அஃ=ணரமா:டா 7 அஃதி( ெபா1 எ*பதா. Iபி5;

ேகாமா* : விளி : அக*. இனி ஆசிாிய ந.சினா கினிய : உயி

ஒவனிட=56; Bணி( இ(ைல. ஆதலா(, உயி தனேக உ56 இ(ைல&
த@கின. இ த*ைம ேவ9பா:டா( அ@கி(ைல எ*ப . (8)
1420. காதலா ெல5விைன&@ கழிபெவ*றி யகாத
லாதலா ெல5விைன&@ கழியாெவ*9 மைறதியா

ேபா=லா3 ேத*9ளி=! ெபாழி=வ56 திவ56லா@

ேகாைததாE Iபி5; ேகாமானி*ைன ெதா$ேதேன.

ெபா1 : காதலா( எ5 விைன& கழிப எ*றி - காத)னா( எ5வைக விைன&

கழிகி*றன எ*கிறா3; அ காத( ஆதலா( எ5விைன& கழியா எ*9 அைறதி -

அ காதேல ம ெறா*றி* ஆ7ேபா= எ5விைன& கழியா எ*9

அைறகி*றா3; ேபா= உலா3 ேத*=ளி=! ெபாழி= வ56 திவ56 உலா
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ேகாைத தாE Iபி5; ேகாமா* - மல க1 KE= ேத*=ளிெகா56 ெப3=

வ56க1 அைச= உல8 மாைல த@கிய மல !பி5; ேகாமாேன!; நி*ைன

ெதா$ேத* - இ? ேவ9ப:ட ெமாழியா( அ,சி நி*ைன வண@கிேன*.
விளக : எ5விைனயாவன : அ!பிரதியாகியான 7ேராத,
அ!பிரதியாகியான மான அ!பிரதியாகியான மாைய,

அ!பிரதியாகியானேலாப, பிரதியாகியான 7ேராத, பிரதியாகியான
மான, பிரதியாகியான மாைய, பிரதியாகியான ேலாப எ*0மி?

ெவ:6மா. இவ றி* விளக தியிலபகதி( (3076) -ற!ப6, ஆ56
கா5க. இ. ெச3&1,

ப 9க ப ற றா* ப றிைன அ!ப ைற!

ப 9க ப 9 விட 7 (7ற1. 350)
எ*9,

ப றி விடாஅ இ6ைபக1 ப றிைன!

ப றி விடாஅ தவ 7 (7ற1. 347)

எ*9 வ இர56 தி7ற: கதிைன& த*பா ெகா56ள=.
கழிப : பலவறிெசா(.
இைவ இறவாE=; ேதவபாணி தாழிைசெகா.சக ஒேபா7. இவ றி*

இைடயிைடேய நாலைச.சீ கG வ=1ளன. (9)
ேவ9

1421. இனிதி னி@ஙன ேமதி வல@ெகா56
னிவ சிதிர -ட னாெதன

தனிதி ேன7 தாபத வாEவேதா

பனிெகா1 Iெபாழி ப1ளிக5 டானேரா.
ெபா1 : இ@ஙன இனிதி* ஏதி வலெகா56 - இ?வா9 7ர)*

இனிைமேயா6 வாEதி வலாி=வி:6; னிவ சிதிர-ட னா= என -
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னிவைடய சிதிர-ட *01ளெத*9 த,சண* -றியதா(; தனிதி*

ஏ7 - (அதைன காண எ5ணி) தனிேய ெச*9; தாபத வாEவ= ஓ பனிெகா1

Iெபாழி( ப1ளிக5டா* - தாபத க1 வாEவதாகிய ஒ 7ளி .சி த@கிய
மல !ெபாழி)( உ1ள ப1ளிைய க5டா*.

விளக : சிதிர-ட, ப1ளியி* ெபய . தனி= எ*ப= தனி= என

விகார!ப:ட=. தனிதி* : இ* : அைச. அேரா : அைச. இனிதி* எ*ழி இ*

அைச.ெசா(. என - எ*9 த,சண*  -றியிதைமயா( (1190). (10)
1422. (F ம()& ேபா7ய நீ1கைழ
ெந(F நீ விைள ேகழF ேதாைர&

ம(ல தீபழ@ கா3கிழ@ காதியா

ந(ல ேவLக வா ப1ளி ந5ணினா*.
ெபா1 : (F அ()& ேபா7உய நீ1கைழ ெந(F நீ விைள ேகழF

ேதாைர& - (ஊைன Lகராம() (F அ()& மிக உய த @கிலாிசி&

நீாி(விைள 7ளெந(F ேதாைர எ*0 ெந(F; அ(ல தீ பழ கா3கிழ@7

ஆதி ஆ - ஆகிய இைவய(லாமF இனிய பழ கா& கிழ@7 தலாக; ந(லேவ

Lக வா ப1ளி ந5ணினா* - ந(லவ ைறேய Lக வாராகிய தாபத வா$

ப1ளிைய. ேச தா*.

விளக : (, அ(), ெந(, ேகழ(, ேதாைர எ*பன இவ றி* அாிசிக:7

ஆ7ெபய . ேபா7ய : ஒ ெபா: ப*ெமாழி; மிக வள த எ*க. ேகழ( -

7ளெந(. ேதாைர - @கிலாிசி. அ(ல எ*ற= இைவய(லாதவிட= எ*றவா9.

ந(லேவ எ*ழி ஏகார - பிாிநிைல; எ*ைன? தீயவாகிய ஊ* உணைவ! பிாி=

நி ற)* எ*க. (11)

1423. அாிய ெகா1ைகய ராரழ ைலதி05
மவி O6 வைள79 மா:சிய

விாிய ேவத விளபிய நாவின

ெதாிவி றீெதாழி சிைதயி* ேமயினா .
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ெபா1 : அாிய ெகா1ைகய - அாியவான ேகா:பா6கைள&ைடயவ ; ஆ அழ(

ஐதி01 மவி O6 வைள79 மா:சிய - நிைறத ஐதழ)* ந6ேவ ெபாதி
O:6லைக வைளதி6 ெபைமயின ; விாிய ேவத விளபிய நாவின -

விளகமாக நா*மைற பயி*ற நாவின ; ெதாி8 இ( தீெதாழி( சிைதயி*

ேமயினா - விளகம ற தீய ெதாழிலான காமெதாழிைல. சிைதயி ெகா5டவ .
விளக : ஆ அழ( ஐதிைட மவி எ*ற=, நா*7 திைசகளி0 வள க!ப:ட

ஓம75ட தீ& உ.சியி கதிரவ0மாகிய ஐ= தீயி* ந6வ5 நி*9 எ*றவா9.
ெதாி8இ( தீெதாழி( எ*ற=, காம ேவ:ைகயா)ய 9 தீவிைனகைள. அாிய

ெகா1ைகயாவன : நா) வழகி( தாபத! பக; நீ பில கா( Eகி நிலதைசஇ

ேதாFைடயா. - ேசா நைட தாழ. டேராபி - ஊரைடயா - கானகத ெகா56

கட81 விேதாப( - வானக =37 வழி. (. ெவ. 168) எ*பன8 பிற8மா.
(12)

1424. வ1ளி யி*ன =வைர வாைழயி*
ெற1G தீ@கனி &,சில ததபி*

ெவ1ள மாாிய னா3வி தா ெகன

81ள மா:சியி னாவ ேதாபினா .
ெபா1 : வ1ளி இ* அ= - வ1ளிகிழ@காகிய ைவ&ைடய உண8, வைர

வாைழயி* - மைலயிF5டா வாைழயின=; ெத1G தீ கனி& - ஆரா3ெத6த

இனிய பழ ஆகிய; சில ததபி* - இவ 91 சிலவ ைற ெகா6த பி*ன ;

ெவ1ள மாாி அனா3 - நீ ெபாழிகி*ற ேமகைதெயாதவேன; வி= ஆ க என -

வி=5பாயாகெவ*9 -றி; உ1ள மா:சியினா - மனமா5ைடய னிவ க1;

உவ= ஓபினா - மகிE= ேபணினா .

விளக : அ= : ஆ7ெபய . ெவ1ளமாாியனா3 எ*ற= பல 7

பய*ப6பவேன எ*றவா9. (13)

1425. பா@கி* மாதவ பா*மதி ேபா*றிவ*
O@7 க(விய* ெம3!ெபா: ேக1விய
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னா@7 நா மள7வ ெம*9த

ேமா@7 க:6ைர ெயா*றிர5 ேடாதினா .
ெபா1 : பா@கி* மாதவ - ந(ல இடதி( உ1ள னிவ ; இவ* பா(மதி

ேபா*9 O@7 க(விய* - இவ* $ தி@க1 ேபாேல எ(லா கைலகG
நிைறத க(விய*; ெம3!ெபா1 ேக1விய* - உ5ைம! ெபாைள

ேக:டறிதவ*; ஆ@7 நா அள7வ எ*9 - இவனிட=1ள அ க(வி
ேக1விகைள நா அளதறிேவ எ*9 எ5ணி; த ஓ@7 க:6ைர ஒ*9

இர56 ஓதினா - த உய த க:6ைரகளி( ஒ*றிர56ைரதன .

விளக : பா(மதி - பா( ேபா*ற ஒளிைய&ைடய $தி@க1. ஒ?ெவா

கைலயாக நாேடா9 வள = நிரபிய தி@க1 ஒ?ெவா கைலயாக! பயி*9
நிரபிய சீவக0க உவைம. ெம3!ெபா1 - காரண காாிய@களிர56மி*றி
;வா3 நி 7 ெபா1. அள7வ : த*ைம! ப*ைம. க:6ைர - ெபா1
ெபாதித ெமாழி.

ஒ*றிர5 ெட*பெதா வழ7; ஒசில எ*ப= க=.

பா@7 - ந()ட; பா@க ! ப() (அக : 9) எ*ப. (14)
1426. ஐய -றF ம5ணF@ -9வா*
ைசய I56 சதிர நீ=வா

03& ேம ெறாட ! பா:;னி@ கியாைவ&
ெம3தி னா கG 3பெவ* ேறாதினா*.

ெபா1 : ஐய -றF அ5ணF -9வா* - அவ க1 -9கி*ற அளவிேல

சீவக0 -9கி*றா*; ைசய I56 சதிர நீ=வா* உ3&ேம( - க(ைல
க$திேல க:; ெகா56 கட)ைட நீ=ேவா* பிைழ!பா* எ*றா(; இ@7

ெதாட !பா:;* யாைவ& எ3தினா கG - இ?8லகி காமLக .சிேயாேட

விரத@கைள ெகா5டவ கG; உ3ப எ*9 ஓதினா* - பிைழ!பெர*9 +(கைள
எ6= கா:; விளகினா*.

விளக : ஐய - தைலவ ; எ*ற= அ னிவைர. ைசய - க(. இ. ெச3&ேளா6,
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இய(பா7 ேநா*பி ெகா* றி*ைம உைடைம
மயலா7 ம 9 ெபய = (7ற1. 344)

எ*0 தி7றைள நிைனக. எ(லா! ெபா1கைள& வி:6 ஒ ெபாைள

விடாத வழி&, அ= சா பாக வி:டனெவ(லா மீ56 வ= தவதி 7

இைடQறா3 வ= மனகலக ெச3& எ*பா*, ெதாட !பா:;* இ@7

யாைவ& உ3ப எ*ேறாதினா* எ*க. இ. ெச3&1 மைனவிமகேளா;=

Oெட3=த( -6 எ*0 ஏைன. சமயிகைள! பழிதப;யா. அவ க1
மைனவியட* இத)* ெதாட !பா6 எ*றா*. (15)
1427. O6 ேவ5; வி$.சைட நீ:ட*ெம3
6 -ைறயி* 6த( ெவ5டைல

ேயா6ேகாட F6தெல* றி*னைவ

R; லா!பிற வி7வி ெத*பேவ.

ெபா1 : O6 ேவ5; வி$.சைட நீ:ட( - O6 ெபற விபி. சிற!ற. சைடைய
நீ:6த(; ெம3 6 -ைறயி* 6த( - உடைப மைற7 =வ ஊ:;ன

ஆைடயினாேல ேபா = ெகா1Gத(; ெவ5டைல ஓ6 ேகாட( - ம5ைடேயா6

ைகெகா1Gத(; உ6த( - தனிேய இத(; எ*9 இ*னைவ - எ*9 -ற!ப6
இத*ைமயைவ; R6 இலா! பிறவி7 வி= எ*ப - சிற!பிலாத பிற!7 வி=
எ*9 உ5ைம&ண ேதா -9வ .
விளக : இ. ெச3&1,

மழிதF நீ:டF ேவ5டா உலக
பழித ெதாழி= வி;*

எ*0 தி7றளி* விளகமாக அைம=1ளைம உண க. =*பம(ல=

ெதா$தக8 இ(லா! பிற!ெப*பா*, R;லா! பிறவி எ*றா*. (16)
1428. ஏம ந*ெனறி ெயெநறி ய*ெனறி
B3ைம யி*ெனறி யா= ணி7வ@
காம* றாைத ெநறியி*க: காைளநீ
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தீைம &5ெடனி ெச!ெபன. ெச!பினா*.
ெபா1 : எ ெநறி ஏம ந(ெநறி - யா@க1 நி கி*ற வழி ந(வழி; அ(ெநறி

B3ைம இ(ெநறி - இஃ= ஒழிதன நீ -றியவாேற B3ைம இ(லாத வழி; யா
=ணி7வ - அதைன நா@கG ெதாிதி!ேபா; காம* தாைத ெநறியி* க5 -

திமா( -றிய இ?வழியிடதி(; தீைம உ56 எனி( - தீ@7 உ5டாயி*; காைள
நீ ெச! என. ெச!பினா* - காைளேய! நீ -9க எ*9 அவ க1 வினவ, அவ0

ெசா*னா*.

விளக : ஏம - இ*ப. காைளேபா(வாைன காைளெய*ற= ஆ7ெபய .

அ(ெநறி - இ ெநறிய(லாத பிற ெநறிக1. காம* தாைத - திமா(. காைள : விளி.

(17)

ேவ9

1429. B@7றி கிட= கா& பழ@கG =3!ப நி(லா
பா@கலா விைனக ெள*றா பகவனா ெர@க: ெக*னி

ேனா@7நீ5 மரதி S@7 ெமா5சிைற ெயா6@க( வாவ(

பா@காி பழ@க 63!ப! பழவிைன பாி& ம*ேற.

ெபா1 : பகவனா எ@க:7 - திமா( எ@கG7; B@7 உறிகிட= கா&

பழ@கG =3ய!ப - Bக!ப:ட உறிகளிேல இ= கா& கனிகG

உ5பதனா(; பா@7 அலாவிைனக1 நி(லா எ*றா எ*னி* - ந(லைவ அ(லாத
விைனக1 நி(லா எ*9ைரதா எ*றா(; ஒ@7 நீ1 மரதி( B@7 ஒ5 சிைற

ஒ6@க( வாவ( - உய = நீ5ட மர@களிேல ெதா@7கி*ற சிறத

சிற7கைள&ைடய, ஒ6@7மிய(1ள ெவளவா(க1; பா@காி( பழ@க1 =3!ப!
பழவிைன பாி& அ*ேற - அகி( உ1ள பழ@கைள =3!பதனா( அவ றி*

பழவிைனக1 நீ@7 அ(லவா?

விளக : சமய@க1 -றிய ற ஒ$கமாதிைரயாேன பழவிைனக1 கழியா எ*ப=
இ. ெச3&ளி* க=. பழ@கைளேய உ56 மரதிேல தைலகீழா3

ெதா@7தலாேன ெவளவா(களி* பழவிைன தீ த( இ(ைலயானா ேபா*9
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இ?ெவா$கமாதிைரயா பிற!பறா= எ*றப;யா. இ= மா9பட வத

உவமேதா ற. (18)

1430. அ()& (F 5டா@ காரழ ைல= ணி*9

ெசா()ய வைகயி ேனா ப =ணி&ெவ? விைனக ெள*னி

க(F56 க;ய ெவ@ கா0ைற றவ ெம(லா

()ய விைனைய ெவ*9 றெகாைட கா> ம*ேற.

ெபா1 : அ()& (F உ56 - அ() காயி( உ1ள அாிசிைய&

(லாிசிைய& சா!பி:6; ஆ@7 ஆ அழ( ஐ=1 நி*9 - அ@ேக நிைறத
ஐதழ)* ந6ேவ நி*9; ெசா()ய வைகயி* ேநா ப - பகவனா -றிய

ெநறியிேல ேநா பதனா(; ெவ?விைனக1 =ணி& எ*னி* - தீவிைனக1 அ9

எ*றா(; க;ய ெவ கா* க( உ56 உைற& றவ எ(லா - ெகா;ய
ெவ!பைடய கானிேல க கைள உ56 வா$ றாக1 யா8ம; ()ய

விைனைய ெவ*9 றெகாைட கா> அ*ேற - தைம ெதாட த

இவிைனைய& ெவ*9 ற@கா> அ(லவா?

விளக : ெவ!பமிக பாைலயி*க5 க( த)யவ ைற உ56 வா$ றாவி*
பிற!பறாைமேபால ந(லனேவ உ56 அழ( ந6வி( நி*9 தவமிய ற*

மாதிைரயாேன பிற!ெபாழியா ெத*ப= க=. இ=8 மா9படவத உவம

ேதா றேம.
(19)

1431. நீ:;ய சைடய மாகி நீ Eகி நிலதி ேச =

வா:;ய 8டபி* யா@க1 வரகதி விைள= ெம*னி
கா:;ைட கர; ேபாகி கயEகி கா:; னி*9

O:;ைன விைளக ேவ56 ெவளி 9ைர வி6மி ென*றா*.

ெபா1 : நீ:;ய சைடய ஆகி - நீ5ட சைடயிேன ஆகி; நீ Eகி - நீாிேல

7ளி=; நிலதி ேச = - தைரயிேல த@கி; வா:;ய உடபி* யா@க1 வரகதி
வைள= எ*னி* - வா:;ய உடபினாேல நா@க1 ேமேலான O:ைட

அைடேவா எ*றா(; கா:;ைட கர; ேபாகி கய Eகி -கா:;( உைற&
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கர; ெச*9 7ளதிேல 7ளி=; கா:;( நி*9 O:;ைன விைளகேவ56 -

(அதனா() கா:;)= O:ைட அைடயேவ56; ெவளி 9ைர வி6மி*
எ*றா* - ெபாள ற ெமாழிைய வி6@ேகா1 எ*றா*.

விளக : சைட&ைடைம கதி கர;ைய உவைம -றினா*. சைட வள தF
கா:;ைட வாEதF கயEகF உைடைமயா கர; பிற!ெபாழியாைம ேபால

இ?ெவா$கமாதிைரயா0 பிற!பறா= எ*ப= க=. இ=8 அ?8வமேம.

(20)

1432. கைலவள கிளவி யா த@ காம ெம* ேசைக நீ@கி
யிைலவள 7ரைப ய@க ணிநில, ேசைக யாக
ைலவள ராக ேதாய $விைன ாி& மாயி*

மைலவள 7றவ  கமா விைனகG மா& ம*ேற.
ெபா1 : கைலவள கிளவியா த காம ெம* ேசைக நீ@கி - கைல வள த 7ாிய

ெமாழியாரான மகளிட* =யிF அழகிய ெம()ய அைணைய வி:6; இைலவள

7ரைப அ@க5 - இைலகளா( ;ய 7;ைசயிேல; இநில ேசைக ஆக

ைலவள ஆக ேதாய - ெபநிலேம அைணயாக அ கிளவியாாி* ைலவள
மா ைப த$வ; $விைன ாி& ஆயி* - விைனக1 யா8 ெக6ெம*றா(;

மைலவள 7றவ 7 அ மா விைனகG மா& அ*ேற - மைலவாEவிைன&ைடய

7றவ க:7 அெகா;ய விைனகெள(லா ெக6 அ(லவா?

விளக : இஃ= வான!பிரத நிைலயிைன! பழிதப;யா. அநிைலயி*க5
உளதா ேபைதைமைய விள7வா*, காம ெம* ேசைகைய நீ@கி இநில,

ேசைகயாக எ*9 விதேதாதினா*. இய(பாகேவ 7றவ கG7 இ?வான!பிரத

நிைல எ3தியதாக8 அவ பிற!பறாைமேபால இதனா பிற!பறா= எ*ப=
க=. கைல - ஈ56 இைசகைல. காம ெம*ேசைக எ*றதனா(, க க1

உ9= *னில. ேசைக என8, இைலவள 7ரைப எ*றதனா( மணிமாட=

நிலா றதிலைமத காம ெம*ேசைக என8 விாிேதா=க. (21)
1433. ெவ5ணிற =கி) னா@க5 OE=மா சாகிநி*ற
ெவா5ணிற 8திர த*ைன &திரதா ெலாழிக லாேம
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ப5ணிற கிளவி யா த பைசயினா பிறத பாவ@

க5ணிற ைலயி னா த@ கலவியா கழிக லாேம.

ெபா1 : ெவ1 நிற =கி)* ஆ@க5 OE= மா ஆகி நி*ற - ெவ5ணிற
ஆைடயிேல OE= கைறயாகி நி*ற; ஒ1 நிற உதிரத*ைன உதிரதா(

ஒழிகலாேம - ஒளி நிறைடய 7திைய 7தியாேல ேபாக ;&ேமா?

;யா த*ேற (அ=ேபால); ப5 நிற கிளவியா த பைசயினா( பிறத பாவ -

ப5ணி* இய( ற ெமாழியாராகிய மகளிாி* ஆைசயினா( உ5டான பாவைத;
க5 நிற ைலயினா த கலவியா( கழிகலாேம - க5கைள&ைடய

ஒளிெபாதிய ைலயா களி* ேச ைகயினாேல ேபாக ;&ேமா? (;யா=.)
விளக : =கி)* க:ப:ட 7திகைறைய 7தியாேல மா ற(

-டாைமேபால! பிறவி7 காரணமாகிய ப றாேலேய பிறவிைய அ9க இயலா=
எ*பதா. பிற!ப9கF றா ைலயினா கலவிைய தவி த( ேவ56 எ*ப=
க=. (22)

1434. L56கி( ேவத ல,சி ெந!பக ெபாதி= ேநாகி
ெகா56ேபா3 மைறய ைவதா ெகாதழ( டா= மாேம

க5டதி னாவி யா த@ க;மைன =ற= கா:6:

ப5ைட.ெச3 ெதாழி) பாவ பைற7 றா பைறக லாேம.
ெபா1 : L5 =கி( ேவத( அ,சி - L5ணிய ஆைடேவத 7 அ,சி; ெந!
அக ேநாகி! ெபாதி= - ெந!ைப ஆைடயி01ேள பா =ைவ= ;;

ெகா56ேபா3 மைறய ைவதா( - ெகா56 ெச*9 மைறவான இடதிேல
ைவதா(, ெகா= அழ( டா= ஆேம - அ! ெபா@7 ெந!. டா=

வி6ேமா?; க5டதி* நாவியா த க;மைன =ற= - க$திேல $ைக அணித
மகளிாி* காவF9 மைனைய வி:6 நீ@கி; கா:61 ப5ைட. ெச3 ெதாழி)* -

கா:;ேல ெச*9 * ெச3த கலவி ெதாழிைலேய ெகா56; பாவ பைற7 றா(

பைறகலாேம - பாவைத! ேபாக நிைனதா ேபாக;&ேமா?
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விளக : ெதா*9 ெதா:6! பிற!கேடா9 ெதாட = வ ெசய( எ*பா ,
ப5ைட. ெச3ெதாழி( எ*றா*. பைறக( - ேத3த(. பைறத( - ேத3த(.

பா ைவயாத பைறதா1 விளவி* எ*0 ெபபாணா 9!பைடயி0 (95)
அஃத!ெபா:டாத( கா5க. டா= எ*ழி, உைம, இைச நி*ற. மகளிாி*

மைனைய =றதகல (அவைர ெந,சாேல ேநாகி) கா:;ேல ெகா56ேபா3

ைவ=, * ெச3த ெதாழி) பிறத பாவைத! ேபாகF றா , ேபாக
ஒ5ணா= எ*ப ந.சினா கினிய . (23)

1435. ேநா3தி 7ர@7 ேபால Lக .சிநீ ேநாக( ேவ5டா
கா3தி கனியி TE= O$மி? வியாைக யி*ேன

ேவ3தி வனதி* ெவ*றா 0ெவா6 விள@க ேநா 9!
ேபா3தி =றக தி*ப ப7வ ாிமி ென*றா*.

ெபா1 : ேநா3தி 7ர@7ேபால Lக .சி நீ ேநாக( ேவ5டா - காமேநாயினா(
தி த 7ர@ைக!ேபால நீவி காம Lக .சிைய ேநா7த( ேவ5டா; கா3 தி
கனியி* ஊE= இ? யாைக O$ - கா3  றி! பழமாகி வி$வைத! ேபால,

தி .சி அைட= இ?8ட வி$= வி6; ேவ3 தி வனதி* - @கி(
 றிய கா:;ேல; ெவ*றா* உெவா6 விள@க இ*ேன ேநா 9!ேபா3 -

காமைன ெவ*ற அக!ெபமா* உவ=ட* நி*9 விளகற இ!ெபா$ேத

ேநா 9. ெச*9; தி =றக= இ*ப ப7தைல! ாிமி* எ*றா* -  றிய

=றக வி*பைத Lக தைல விமி* எ*9 சீவக* ெச!பினா*.

விளக : ெகா5ட= விடாைமயா0 7ர@7 உவைமயாயி 9. ேவ5;*

உ5டாக =றக எ*பா* இ*ேன எ*றா*. இ*ேன எ*பதைன ேநா 9!ேபா3

எ*பதேனா6 -:6க. ெவ*றா* : ெபய . (24)

1436. ெம3வைக ெதாித* ஞான விள@கிய ெபா1க டைம!
ெபா3வைக யி*றி ேதற( கா:சிைய ெபாறி& வா:;
&3வைக &யிைர ேதயா ெதா$7த ெலா$க *9

மி?வைக நிைறத ேபாEேத யிவிைன கழி& ெம*றா*.
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ெபா1 : ஞான ெம3வைக ெதாித( - ஞானமாவ= உ5ைம அறித(; கா:சி

விள@கிய ெபா1க1 தைம! ெபா3வைக இ*றி ேதற( - கா:சியாவ= அ?வா9

அறித ெபா1கைள! ெபா3யி*றாக ெதளித(; ஒ$க ஐெபாறி& வா:;

உ3வைக உயிைர ேதயா= ஒ$7த( - ஒ$கமாவ= ஐெபாறிகைள&

ஐல*களி ெச(லாம ெக6= உயிைர ெகடாம( அ?8யி உ3&

வைகயிேல நடத(; *9 இ?வைக நிைறத ேபாEேத இவிைன கழி&

எ*றா* - இ *ெறா$க இ!ப; நிைறத ெபா$ேத இவிைன& ெக6

எ*றா*.

விளக : இ. ெச3&ளி( ந*ஞான, ந கா:சி, ந(ெலா$க எ*0 *ற*
இய( -9கி*றா . இவ ைற, இரதினதிரய எ*9 பரதிரய எ*9

வழ@7ப. இவ 91 ந*ஞான - எ!ெபா1 எத*ைம தாயி0 அ!ெபா1
ெம3!ெபா1 கா5ப தாகிய அறி8, ந கா:சி ஐயமி*ைம அவாவி*ைம,

உவ !பி*ைம, மயகமி*ைம, அற!பழி நீக(, அழிதாைர தா@க(, அற=7
அளவள8, அறைத விளக( எ*0 எ5வைக உ9!பி 9. ந(ெலா$க

அ>விரத மாவிரத என இவைக!ப6. (25)

1437. 7*ற னா0ைர!ப ேக:ேட பாகதா 76ப நீகி
யி*9க5 வி6க! ப:ேட யாெமன ெவ$= ேபாகி

ெவ*றவ* பாத, ேச = O:6ந* ெனறிைய! ெப றா

ெச*ற= பதி வ:ட, ெசமF மைச8 தீ தா*.

ெபா1 : 7*9 அனா* உைர!ப ேக:6 - ச)!ப ற சீவக* இ?வா9

-றேக:6; பாகதா 76ப நீ@கி - ந(விைன வதைட& நிைல&ைடயா

மைனவியைர =ற=; யா இ*9 க5 வி6க! ப:ேட என எ$= ேபாகி யா@க1 இ*9 நி*னாேல அறி85டாக! ப:ேட எ*9 -றி எ$= ெச*9;
ெவ*றவ* பாத ேச = O:6 ந*ெனறிைய! ெப றா - காமைன

ெவ*றவ0ைடய திவ;ைய அைட= O:; 7. ெச(F ந(ல வழிைய!

ெப றா ; பதி வ:ட ெச*ற= - அ?வளவிேல ஞாயி9 மைறத= ; ெசமF

அைச8 தீ தா* - சீவக0 இைள! தீ தா*;
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விளக : 7*ற சீவக07. ச)யாைம எ*0 ப5 ப றி வத ெபமித
8வைம. பாகதா எ*ற= இதைகய ஞானேக1விைய ேக:ட 7ாிய

அதிகாாிக1 எ*ப=பட நி*ற=. 76ப எ*ற= மைனவி த)ய

ெதாட !பா:;ைன. க5 : ஈ56 அறி8க5. க5 திற!பிக!ப:ேட எ*றவா9.

*ன (24) இ*ேன எ*றத ேக ப ஈ56 எ$= ேபா3 எ*றா . எ$= ேபா3
எ*ற=, அ!ெபா$ேத எ$=ேபா3 எ*ப=பட நி*ற=. வ:ட எ*ற=, ஞாயி9

நாேடா9 வ:டமா3 மாேம வதைல எ*ப ந.சினா கினிய . (26)
ேவ9

1438. அைச8 தீ தி ளஃகிய காைலேய
வைசயி னீ@கியி னா வழி கா:ட)

றிைச& யா9 ெதாி=ெகா5 ேடகினா*

மிைச& மி(லேதா ெம3!ெபாறி யாைகயா*.
ெபா1 : அைச8 தீ = இ1 அஃகிய காைலேய - அ@ஙன இைள!பாறி
இ1ல த ைவகைறயிேல; வைசயி* நீ@கினா வழி கா:ட)* -

7 றதி)= நீ@கினவ க1 வழிகா:;யதா(; மிைச& இ(ல= ஓ ெம3!ெபாறி

யாைகயா* - ேமFலகி0 இ(லாததாகிய ஒ!ப ற உ5ைம இலகண அைமத

உடபினா*; திைச& யா9 ெதாி= ெகா56 ஏகினா* - தி7 யா9

விள@கிெகா56 ெச*றா*.

விளக : வைச - காமெவ7ளி மயகெம*0 7 ற. இனி 9 - ஆ ெச3&ளி
-ற!ப:ட அ!பிரதியாகியான, பிரதியாகியான 7ேராத மான மாைய

ேலாப எ*பன8மா. மிைச : ேதவலகி 7 ஆ7ெபய . ெம3!ெபாறி - உடF7

-9 ந()லகண. நீ@கியினா : இ* : அைச. (27)
ேவ9

1439. படைன ெத$திய வ;வி ப@கய
தடபல தழீ இய= தக நாட=

வட@ெக$ வைல மகளி மாைமேபா*

றிடெபாி தினிதத ென(ைல ெய3தினா*.
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ெபா1 : ைன= எ$திய பட வ;வி( - ஒ!பைன ெச3= வைரத படதி*

வ;8ேபால; ப@கய தட பல தழீ இய= - தாமைர7ள பல KEத=; வடெக$

வைல மகளி மாைமேபா*9 இட ெபாி= இனி= - = வட த)ய

ெபாதிய வள ைல&ைடய ம@ைகயாி* அழ7 ேபால Lக வா 7! ெபாி=
இனிய=; அ= தக நா6 - அ= தக நாெட*0 ெபயைடய=; அத* எ(ைல

எ3தினா* - அத* எ(ைலைய. சீவக* அைடதா*.

விளக : ஓவிய!லவ* கிழியி*க5 த* கைல&ண .சியினா ைன=

வைரய!ப:ட ஓவிய ேபாலேதா*9 தாமைர தடபல த*பா( அைமத=

எ*0 இ.ெசா(ேலாவிய மிக8 இனிதாத( உண க. மாைம - அழ7. ஈ56

அநா6 ெதவி:டாத கா:சியி* பைடதாத 7 உவைம. (28)
1440. ேத@கய தணிமல ெதகிEத நா ற
I@7ழ* மடைதய ைனத சாத

மா@ெகலா மகி ைக யளாய வாச

தா@கலா றகநா டாய ெத*பேவ.

ெபா1 : ேத கய= அணிமல ெதகிEத நா ற - இனிய கயதி* அழகிய

மல வா3வி:ட மண; I@7ழ( மடைதய ைனத சாத - மல 

-தைல&ைடய மாத க1 அணித சதன; அகி( ைக அளாய வாச -

அகி ைக கலத மண; ஆ@7எலா தா@கலா( தகநா6 ஆய= எ*ப -

அ@ெக(லா தாித)* தகநா6 எ*0 ெபய தாயி ெற*ப .

விளக : ெதகிEத - ெநகிEத; மல த எ*றவா9. தக நா6 - த7தி&ைடய நா6;

த7தி -தா@7த(. எனேவ தக நாெட*ப= அத 7 காரண! ெபய எ*றவா9.

எ*ப - எ*9 சா*ேறா -9வ . (29)

1441. ச5பக ந9மல மாைல நா9சா

ெதா5ப$ காயிேனா 6வ ெம()ைல

&5பத மியாவ 7 ன மி(ல=

வ5கE நா:ட= வ5ண மி*னேத.
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ெபா1 : ச5பக ந9மல மாைல - ச5பகமல களாகிய மணமி7 மாைல&; நா9

சா= - மண7 சதன; ஒ5ப$காயிேனா6 - சிறத ப$கா&ட*; உவ

ெம(இைல - அழகிய ெவ றிைல&; உ5பத - உ5> உண8 என இைவ;

யாவ 7 ஊன இ(ல= - எவ7 7ைறவி*றி அைமத=; வ5கE நா:ட=

வ5ண இ*ன= - வளமி7 க$ ற தகநா:;* இய( இதைகயேத.

விளக : ப$கா3 - பா7. உவ - அழ7. ெம()ேல : விைனெதாைக;

ெவ றிைல. உ5பத : விைனெதாைக. நா9சா= எ*ப= அ=. ஒ5ப$கா3,

வ5கE : ப5ெதாைகக1. மல த)ய இ*ேனார*னவ றா( ஊன இ(ல=

எ*க. ஊன - 7ைற8. வ5ண - இய(. (30)
1442. கபணி வளவய காம தாமைர
வரபைண தத0த கிடத வா ெசெந
லர@கணி நாடக மகளி ரா3Lத

K ழிலபக ேதா ற ெமாதேத.
ெபா1 : க அணி வளவய( - கைப அணித வளைத&ைடய கழனியி(;
காம தாமைர வர அைண= - அழகிய தாமைரமல சா3= வரைப. ேசர

(இக); அத* Lத(கிடத வா ெசெந( - அ தாமைரயி* ெந றியிேல கிடத
நீ5ட ெசெந கதி ; அர@7 அணி நாடகமகளி ஆ3Lத( - அர@கிேல

அணி=வத நாடக மகளிாி* அழகிய ெந றியிேல; KE இலபக ேதா ற

ஒத= - வ56க1 KEத தைலேகால எ*0 அணியி* ேதா ற ேபா*ற=.
விளக : அத* - அதாமைர மலாின=. இலபக - தைலேகால எ*0

ஓரணிகல. வா ெசெந( - எ*ழி நகரெம3 விகாரதா ெக:ட=. அைண= -

அைணய : எ.சதிாி.  தாமைரமலைர. Kழ இ7. அ?வாேற

தைலேகாலைத Kழ -த( இ7. வர7 அர@7 உவைம. (31)
1443. வ56வாE ெகா6=ைற க*னி வாைளேம
ன56கி  ெறன ந6@கி நாணினா(

வி5ெடாளி B56ற ெதா67 OEன(

ெகா5டI@ கிட@கணி நகர -9வா.
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ெபா1 : வ56வாE ெகா6=ைற க*னி வாைளேம( - வ56க1 உைற&

வைளத =ைறயிேல க*னியாகிய வாைளயி* ேம(; ந56 உகி உ ெறன ந6@கி

- ந5;* நகப:டதாக, அதனா( ந6க 9; நாணினா( வி56 ஒளி=

ஊ5=ற= ஒ6@க OEன( - நாணதினா( அ?விடைதவி:6 உணேவ

ெவ9= ஒ6@கியி7 ஆEத நீைர; ெகா5ட I@கிட@7 அணி நகர -9வா

- த*னிடேத ெகா5ட அகழிKEத நகரைத இனி இயேவா.

விளக : ஒ க*னி த*ேமேல உகி உ றதனா( நாணதினா( ந6@கி,

அ?விடதினி*9 நீ@கி. ெச*9 ஒளி= ஊைண=ற= ஓ6@7மா9 ேபால
என வாைள7 உவைம ெகா1க. வாியக: டலவ* வ1Gகி உ ெறன

க*னிவாைள உ5ணா ெதா6@7 த5பைண எ*றா கைதயி0 (1 - 89 : 100-2.)
(32)

1444. அகEகிட@ க=கி லா த பாாி
கEத7 ேமகைல நாயி( I5ைல

திகEமணி ேகார தி@க1 வா5க,

சிகழிைக ெந6@ெகா; ெச(வி ெக*பேவ.
ெபா1 : ெச(வி7 - மதிலாகிய ெச(வி7; அகEகிட@7 அ=கி( - அகEத
கிட@7 அழகிய =கி(; ஆ த பாாி கEத7 ேமகைல - ெபாதிய பாாி

கழதக ேமகைல; நாயி( I5ைல - ஞாயி( Iணணித ைல; திகE

மணிேகார தி@க1 வா5க - விள@7 மணிேகார தி@களைனய ஒளி
க; ெந6@ெகா; சிகழிைக - நீ5ட ேகா; மயி ;; எ*ப - எ*9 ெசா(வா .

விளக : பதிர! பாாி அதக கலாஅ3 எ*றா கைதயி0 (3 - 3 : 17) பாாி

: மதி)* அ;ேய உ1ள ஆேளா;க1 (சீவக. 1250; அ;7றி!) நாயி( : ஞாயி(:
ேபா). ஞாயி( - மதி)* ஓ உ9!; மதி)( இ!ேபா ெவளியா ேம(
அெப3= மைற& K:6. (33)

1445. நா:;ய மணிவைர கைட= ந(லமி
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B:;0 மதைனவி: 6ைறந ாி*ைமயா
U:;ய வளநிதி யிைறெகா5 மாநக .

K:6ைவ தைனயத. ட !ெபா னி,சிேய.

ெபா1 : அ. ட !ெபா* இ,சி - அத ஒளி&9 ெபா*மதி(; நா:;ய மணிவைர

கைட= ந( அமி = ஊ:;0 - மதர எ*9 ெபய நா:;ய மைலயாேல

கடைல கைட= அமி தைத ஊ:;0; அதைன வி:6 உைறந இ*ைமயா( அ நகைர வி:6! ேபா3 த@கவாாி(லாைமயா(; ஈ:;ய வளநிதி இைறெகா1

மாநக - ஈ:ட!ப:ட வள9 ெச(வ த@கிய அ! ெபநகர; K:6

ைவதைனய= - நகர@க:ெக(லா தைலெய*9 K:6 ைவதா( ஒத= எ*க.

விளக : இனி, அ மணிவைர நா:; - என! பிாி= -:6 க5ணழி= அமணி

மைலயாகிய மதரைத ந:6 எனி0மா. இத 7 அகர.:6! ப5டறி :6

ஆ7. இத 7 நிதி, ஆ7ெபய . K:6 எ*ற= சிற!! ப:டதி 7

அைடயாளமாகிய ஓரணிகலைன. (34)

1446. எறிற விைளயவ ேர= I@ெகா;

மறிதிைர வைரைர மாட மாகல

ெபறல திவனா ரத ேபெரா)

யைறகட( வளநக ராய ெத*பேவ.

ெபா1 : ேபெரா) வளநக - ேபெரா)ைய உைடய அ?வளமி7 நகர; இைளயவ

எறிற8 - Oர எறி& றா மீனாக8; ஏ= I@ெகா; மறிதிைர - ஏதிய I@ெகா;

மறி திைரயாக8; மாட மாகல - மாட@க1 ெபாிய மரகலமாக8; ெபற( அ

திவனா அத - கிைடத காிய திைவ! ேபா*ற மகளி அதமாக8;

அைறகட( ஆய= எ*ப - ஆரவாரைடய கடலாயி ெற*ப. நக , றைவ&

திைரைய& மரகல@கைள& அதைத& உைடயதா3! பா கடைல ஒத=

எ*றவா9. Oர எதி வாைர எறித)* றவிைன& ெகா; கா றா( அைசத)*

திைரயிைன& மாட மாதைர& சர7கைள& ெகா5;த)*

கலதிைன& மகளி த@காதல உயி தளி !ப ய@க)* அமிEததிைன&
உவைமயாக -றினா . இ ெதாட ேவ9பட வத உவமவிேசடமா எ*ப

ந.சினா கினிய .(ெதா(. உவ. 32) (35)
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ேவ9

1447. மதியக 6ாி,, ெச*னி மாடநீ5 ம97 ேதா9

ெபாதியவிE மாைல OE= ெபா*ெச3ந* கல*க1 சிதி

நிதியைற திற= ேநாகி ய*னேதா நீ ைம ெய3தி!

தியவ  கிய@க லாகா! ெபா ெபா6 ெபா)த த*ேற.
ெபா1 : மதி அக6 உாி, ெச*னி மாடநீ1 ம97 ேதா9 - தி@களி*

ந6ைவ ேத37 உ.சிைய&ைடய மாட@கைள&ைடய நீ5ட ெதக1ேதா9;
ெபாதி அவிE மாைல OE= - மயி ; 7ைலத)* =மாைல Oழ=;

ெபா*ெச3 ந*கல*க1 சிதி - ெபா*னா( இய றிய ேபரணிகG சி=தலாேல;

நிதி அைற திற= ேநாகி அ*ன= ஓ நீ ைம எ3தி - நிதியைறைய திற=

பா தா( ஒதெதா த*ைம ெப 9; தியவ 7 இய@க( ஆகா! ெபா ெபா6

ெபா)த= - அ.ச5டா7த)* தியவ 7. ெச(லலாகாத அழெகா6 விளக

உ ற=.

விளக : உாி, - ேத37. ம97 - ெத. நிதியைற - கVல. தியவ
ெபா1 கிட7மிடேத 7த 7 அ,த( இய(பாக)* தியவ 7
இய@கலாகா! ெபா  எ*றா . இதனா( அநகர= தி8ைடைம

உண த!ப:ட=. (36)
ேவ9

1448. ேகமமா ரெம0@ ேக; ன()ைச!

Iமிேம றிலகைவ தைனய ெபா*னக 

தாமநீ ெண6@7ைட தரணி காவல

னாமேவ னரபதி ேதவ ென*பேவ.

ெபா1 : Iமிேம( திகல ைவதைனய - உலகி 7 திலக இ:டா( ஒத;

ேகமமார எ0 ேக6இ( ந( இைச! ெபா*நக - ேகமமார எ0 ெபயாிய
ெக6த( இ(லாத ந(ல கைழ&ைடய ெபா*னகாிேல; தாமநீ1 ெந6@7ைட

தரணி காவல* - மாைலயணித நீ5ட 7ைடைய உைடய உலக காவல*; நாம

ேவ( நரபதிேதவ* எ*ப - அ.ச:6 ேவேலதிய நரபதிேதவ* எ*0
ெபயைர&ைடேயா* எ*பா க1.
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விளக : ந()ைசைய நரபதி ேதவ07 ஆ7வ ந.சினா கினிய . (37)
1449. அநக  கரசேன யைனய வா5டைக
ெம3நிக ாிலாதவ* ேவத வாணிக*

ைகநிக ரைமதேவ கம$ தாாினா*

ைமநிக மைழகணா ம:ட ைவ7வா*.
ெபா1 : அ நக 7 அரசேன அைனய ஆ5தைக - அத நகரதி 7 அரசேன

ேபாF ஆ5தைகயினா*; ெம3 நிக இலாதவ* - வ;வ ஒ!பிலாதவ*;

ேவதவாணிக* - மைறவழி ஒ$7 வணிக*; ைகநிக அைமத ேவ( கம$

தாாினா* - ைக7 நிகராக அைமத ேவF மண,ெச& மாைல& உைடயா*;
ைமநிக மைழகணா ம:ட ைவ7வா* - ைமதீ:;ய த1 நிக த 7ளி த
க5கைள&ைடய மகளி மயக அவ களி*பேத த@7வா*.

விளக : இ=8 அ6த ெச3&G ஒ ெதாட . அரச* : நரபதிேதவ*.

ஆ5ைம த*ைமயி( அரசைனேய ஒதவ* எ*றவா9. ஆ றFைடய ைக&,

அத 7 த7த ேவF இவ றா( எ3திய ெவ றி மாைலயிைன& உைடேயா*
எ*றவா9. மைழகணா ம:ட ைவ7வா* எ*ற= அவ0ைடய வாEைக.

சிற!பிைன வித ேதாதியப;யா. (38)
ேவ9

1450. வா சிைல வ;!ப O@கி வைரெயன திர5ட ேதாளா*
ேசா ய ெறாைலத வ5ைக. பதிர* மைனவி ெப ற

சீ நல கடத ேகம சாிெயன திைசக ெள(லா

ேப நல ெபாறித ெப5ைம! ெபவிள காகி நி*றா1.
ெபா1 : வா சிைல வ;!ப O@கி வைரெயன திர5ட ேதாளா* - நீ5ட
வி(ைல! பயி 9தலா

ப= மைலேபால திர5ட ேதாைள&ைடயா*; ேசா

ய( ெதாைலத வ5ைக. பதிர* - மைழெப3& கிைல ஓ:;ய

வ5ைம&ைடய ைகயினா* ஆன பதிர* எ*0 ெபயாினா07; மைனவி

ெப ற - அவ* மைனவி நி!திெய*பா1 ஈ*ற, சீ நல கடத ேகமசாிெயன (ஒ
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ெப5) - பிறமகளிாி* சிறத அழைக ெவ*ற ேகமசாி எ*9; திைசக1 எ(லா

ேப நல ெபாறித ெப5ைம! ெபவிள7 ஆகி நி*றா1 - திைசகளி( எ(லா

ெபயாி* நலைத எ$திய ெப5ைமைய&ைடய ெப விள7 என ஆகி இதா1.
விளக : ஆகி ெயனேவ ம@ைக!பவைடயாெள*ப= ெப றா. ேகமசாி என
(ஒ ெப5) என ஒ ெமாழி ேச க. (39)

1451. மாசிலா1 பிறத ஞா*ேற மதிவலா* விதியி ென5ணி
காசிலா1 க5ட ேபாEேத க=ெமன நாண! ப:டா*

Sலா ம(7 லா:7 =ைணவனா ண மி ென*9

ேபசினா ன*9 ெகா56 ெபவி ேதா கி*றா*.
ெபா1 : மா இலா1 பிறத ஞா*ேற - 7 றமிலாத அவ1 பிறதெபா$ேத;
மதிவலா* விதியி* எ5ணி - அறிவி( வ(லவனான கணி +( ைறயாேன

ஆரா3=; கா இலா1 க5டேபாEேத க= என நாண!ப:டா* - இவ1 க5ட

ெபா$ேத நாணற!ப:டவ*; B உலா அ(7லா:7 =ைணவ* ஆ -

ஆைடயணித அ(7ைல&ைடயா:7 கணவனாவா*; ண மி* எ*9 ேபசினா*

- அவ07 ெகா6@ேகா1 எ*9 -றினா*; அ*9 ெகா56 ெபவி=
ஓகி*றா* - அ*9 ெதா:6. பதிர* த* மக1 அதைகயாைன
கா5ட 7! ெபவி= இ6தைல ைகெகா561ளா*.

விளக : த* கணவைன தவிர ம ேறா அவ:7 ஆடவரா3 ேதா*றாெர*ப=
ேதா*ற! பலைர& ேநா7 அவைள, மாசிலா1 எ*9, காசிலா1 எ*9

-றினா . மதிவ(லா* எ*ற= கணிவைன. விதி - +( -9 ைற. காசிலா1 -

7 றம றவ1 எ*0 ெபா:6; இ= வாளா அவ1 எ*0, :6 மாதிைரயா3
நி*ற=. ெபவிேதாகி*றா* எ*ற=, அதைகயாைன கா> ெபா:6
எ*ப=பட நி*ற=. (40)

1452. தாEத ைபெபா* மாைல தடமல  தாம மாைல
OEத மணிெச3 மாைல யிவ றிைட மி*னி னி*9

KEவைள ேதாளி ெசெபா Sைணேய சா = ேநா7

Eப6 காத லாைன ெயாபி; L!பி னாேள.
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ெபா1 : ஒபி; L!பினா1 KEவைள ேதாளி - ஒ பி;யி( அட@7

இைடயினாளாகிய, வைளKEத ேதாளினா1; தாEத ைபெபா*மாைல -

B@க!ப:ட ைபெபா*னாலான மாைல; தடமல  தாம மாைல - ெபாிய

மல களா( ெதா6க!ப:ட மாைல; OEத மணிெச3 மாைல - வி!ப ஊ:6
மணிகளா ெச3ய!ப:ட மாைல; இவ றிைட - ஆகிய இவ றி* இைடயிேல;

மி*னி* நி*9 - மி*ேபால நி*9; ெசெபா* Bைணேய சா = - ெபா*னாலான

Bைண! ெபாதிநி*9, ஊEப6 காதலாைன ேநா7 - ஊEதகி*ற
கணவைன! பா = ெகா5;!பா1.

விளக : தா* ேநா7ழி. சிறி= ேதா*றி த*ைன! பிற ேநா7ழி கணதிேல
Bணி* மைற= வி6த( ப றி, மி*னி*, Bைணேய சா = ேநா7 எ*றா .

தைத ெச3&1 விதிைடேய இவ1 ஒ Bைண. சா = நி*9 தன7 ஊழினா(
தர!ப6, காதலைன ேநா7வா1 எ*க. (41)

1453. ேசயிைழ கணவ னா7 திமக* றிற= நாG
மாயிர ெத:6 ேந த வார த;சி W:;

ேயயின வைகயி னாேல யாறிர5 ெட(ைல யா56

ேபாயின ெவ*ப ம ற! I@ெகா;. சாய லா:ேக.

ெபா1 : ேசயிைழ கணவ* ஆ7 திமக* திற= - ேகமசாியி* கணவனாகிய
திமகைன கா>த 7; நாG ஆயிரெத:6 ேந த ஆர= அ;சி( ஊ:; -

ைவகF ஆயிரெத5ம7 ஆகிய ஆர= ேபாF ேசா ைற ஊ:ட; ஏயின
வைகயினாேல அ! I@ெகா;. சாயலா:7 - ெபாதிய வைகயாேல அ!

I@ெகா;ேபாF ெம*ைமயா:7; ஆறிர56 எ(ைல ஆ56 ேபாயின எ*ப -

ப*னிர56 ஆகிய எ(ைலைய&ைடய ஆ56க1 கழிதன எ*க.

விளக : ேசயிைழ : அ*ெமாழி ெதாைக. அத;சி( : உவமெதாைக. திமக*

திற= எ*ப=, எ*றிற= அவல@ெகா1ள( எ*ப=ேபால (றநா. 253) ெபா:6
எ*0 ெபாளி( வத=. ஊ:; - ஊ:ட : எ.சதிாி. (42)
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1454. கிதE 7)க :; ைவதன 9வ ெச?வா3

திகவி னிைறத ெவ@க: பைணைல ேதெப3 ேகாைத!
ாி7ழ ெபா*ெச3 ைபI: ைனயிைழ ேகால ேநாகி

தாிகிலா =கி ைந& தடமல  ேகாைத ந றா3.

ெபா1 : கிதE 7)க ஊ:; ைவத அன9வ( ெச?வா3 - கமலாி*
இதைழ இ@7)கைத& ஊ:; ைவதா ேபா*ற, 9வைல&ைடய சிவத

வாைய&; திகவி* நிைறத ெவக5 பைணைல - திமகளி* அழ7 நிைறத
வி!ப ஊ:6@ க5கைள&ைடய பத ைலகைள&; ேத* ெப3 ேகாைத -

ேத* ெபாதிய மல மாைலைய&; ாி7ழ( - ெநறித -தைல&; ெபா*ெச3
ைபI5 - ெபா*னாலான தணிைய& உைடய; ைனயிைழ ேகால ேநாகி -

ேகமசாியி* ேகால தி .சிைய! பா =; தடமல  ேகாைத ந றா3 - ெபாிய

மலராலான மாைலயினாளின அ*ைன; தாிகிலா= உகி ைந& - ெபாறாம(
வ=வா1.

விளக : இய(பாகேவ சிவத க மலாி*ேம( இ@7)கைத& ஊ:;

ைவதா ேபா*9 நனிசிவத வா3 எ*பா , கிதE 7)க ஊ:;ைவதன

ெச?வா3 எ*றா . ைனயிைழ : அ*ெமாழி ெதாைக; ேகமசாி. இதைகய

அழகினா:7 இ*0 கணவ* வா3திலேன எ*9 ந றா3 ேநா7ேதா9
ைந=கினா1 எ*ப= க=. (43)

1455. மாவ6 ம:6 ேநாகி* மதிக மைழக5 மாசி(
Iெவா6 ைர&, சாய( ைனநல தனி= ைவக

ேவவ6 பிைணயி ேனாகி யிைறவைள கழல நி*ற

தா3ப6 =யர ெம(லா தாரவ னீகி னாேன.

ெபா1 : மதிக மாஅ6 ம:6 ேநாகி* மைழக5 - தி@க1 ேபாF

கதிேல மாைன ெவ*9, க5டாைர மய7 பா ைவைய&ைடய 7ளி த

க5கைள&; Iெவா6 ைர& சாய( - மலெரா6 ெபா= ெம*ைமயிைன&

உைடய ேகமசாி; ைனநல தனி= ைவக - ஒ!பைன ெச3த இதைகய அழ7ட*
தனிேய த@7தலா(; ஏ அ6 பிைணயி* ேநாகி - அபா( ஏ95ட
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மா*பிைணேபால! பா =; இைறவைள கழல நி*ற - ம*ைகவைள கழFமா9

ெம)= நி*ற; தா3ப6 =யர எ(லா - (ேகமசாியி*) அ*ைன&9
=யரைதெய(லா; தாரவ* நீகினா* - பதிர* ேபாகினா*.

விளக : மாவ6! பிளவிைன ஒத க5 எனி0மா. தாரவ* : பதிர*.

நீகினா* எ*ற= பி*விமா9 -றி நீகினா* எ*ப= பட நி*ற=. ஏ - அ.

பிைண - ெப5மா*. இைற - *ைக. தா3 : நி!தி. (44)

1456. ேபா=வா3 திறத ேபாேத Iெபாறி வ56 ேச தா@
-=ேம மகளி  ெகாத ேபாக ம*ன ெதா*ேற

யா=நீ கவல ேவ5டா வாரழ 7ைடய நபி

காதலா* றவதி* மிகா* க5>9 நாைள ெய*றா*.
ெபா1 : ேபா= வா3 திறதேபாேத - மலாி* வா3 ெநகிEத அளவிேல; I ெபாறி
வ56 ேச = ஆ@7 ஊ=ேம - அழகிய 1ளிகைள&ைடய வ56 ெபாதி

Lகம*ேறா?; மகளி 7 ஒத ேபாக அ*ன= ஒ*ேற ஆ7 - ெப5கG7!

ெபாதின Lக .சி& அதைகயதாகிய ஒ*ேறயா; (ஆத)*); ஆ அழ7 உைடய
நபி காதலா* தவதி* மிகா* - சிறத அழ7ைடய நபி& இவளா

காத)க!ப6வா0 ஆகிய தவதி சிறதவ*; நாைள க5>9 - நாைளேக

வ= எதி !ப6வா*; நீ கவல ேவ5டா - இனி நீ சிறி= வத( ேவ5டா (எ*9
ஆ 9விதா*).

விளக : இவைள Lக த 7ாிேயா* தவதி* மிேகா0 ஆரழ7ைடேயா0

காதலா0 நபி&மாக இத( ஒதைல எ*பா*, ஆரழ7ைடய நபி காதலா*

தவதி* மிகா* எ*றா*. அதைகய தவ O5ேபாகா= எ*பா* நாைள

க5>9 எ*றா*. ஆ@7 : அைச.ெசா(. ஊ=ேம : ஏ : வினா. ஒ*ேற : ஏ :
ேத ற. (45)
ேவ9

1457. ெபா*னில ெத$தேதா ெபாவி( I@ெகா;
மி*0வி: ெடாிவேதா நலத1 O@கி1
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பி*னிவி: டன7ழ ெப@க: ேபைதQ

=*னின* ெறா6கழ

7சி ெல*பேவ.

ெபா1 : ெதா6கழ( 7ாிசி( - ெதா6த கழைல&ைடய சீவக*; ெபா* நில=
எ$த= ஓ ெபாஇ( I@ெகா; - ெபா*னாகிய நிலதிேல ேதா*றியதான ஓ

ஒ!ப ற காமவ()ைய! ேபா(; மி*0வி:6 எாிவ= ஓ நலத1 - ஒளிவி:6

விள@7வெதா நலதினளாகிய; O@7 இ1 பி*னி வி:ட அன 7ழ( ெப@க5

ேபைதQ - மிக இைள! பி*னிவி:டா ேபா*ற 7ழைல&ைடய

ெப@க5ணாளா ேபைதயி* ஊைர; =*னின* - (பதிர* த* மைனவிைய
ேத 9வி= ெகா5;7 அ?வளவிேல) அைடதன*.

விளக : ெபா*னில - வா0லக. காமவ() - க பகமரதி பட வெதா

ெபா*னிற! I@ெகா;. ேபைத : ேகமசாி. 7சி( - தைலவ* : ஈ56. சீவக*. (46)
1458. ம()ைக மண@கமE மாைல வா 7ழ
சி(ண@ கிளைல. சி9மி தைத&,

ெச(வைன திநக . ேச:ப: டானேரா

ப(கதி மணிெயாளி பரத Iணினா*.

ெபா1 : ப(கதி மணிெயாளி பரத Iணினா* - பல கதிைர&ைடய மணிக1

ஒளி பரவிய Iணினா* ஆகிய; ம()ைக மண கம மாைல வா 7ழ( சி(

ண@7 இளைல. சி9மி தைத& - ம()ைக மண O மாைலயிைன&

நீ5ட -தைல& சிலவாகிய ேதம( பரவிய இளைலயிைன& உைடய

ேகமசாியி* தைத&; ெச(வைன - சீவகைன; திநக . ேச5 ப:டா* - ேகமமா

ரதிேல எதி !ப:டா*.

விளக : சி9மி தைத& Iணினா0மாகிய பதிர* எ*க. ெச(வ* : சீவக*.

திநக . ேச:ப:டா* எ*ற=, அவ* வைகைய உண = த*னகரதினி*9

ெதாைலவிடதிேலேய எதி ெச*9 க56 அைழ= வதன* எ*ப=பட நி*ற=.
(47)

1459. ெத*றிைச ைளதேதா ேகால. ெச,ட
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ெரா*றிம 9தர வவ ெதாதவ5

ம*ற(ெகா5 மா பினா* வெதா ரானிழ

ன*9வ திதன னாத சிதியா.

ெபா1 : ெத*திைச ைளத= ஓ ேகால ெச,ட - ெத* திைசயிேல

ைளததாகிய ஓ ஒ!பைன&9, சிவத ஞாயி9; உதர ஒ*றி வவ= ஒ= -

வடதிைச ேநாகி நிலேத ெபாதி வவ= ேபால; ம*ற( ெகா1 மா பினா*

வ= - மண ெகா5ட மா பினானாகிய சீவக* வ=; ஒ ஆ( நிழ( - ஓ

ஆலமரதி* நிழ)ேல; நாத* சிதியா ந*9 உவ= இதன* - அகைன
தியானிதவா9 மிக8 மகிEதிதன*.

விளக : இ. ெச3&ளி*க5 பதிர* சீவகைன எதி !ப:ட இட அவ*
அ?விட= இைறவணக, ெச3தித= -9கி*றா . நாத* - இைறவ*.

சிதியா - சிதி=. ந*9 - ெபாி=. தியானித( : நேமா அரஹதாண எ*9-றி
மதிரதியான, ெச3த(. ேவ 9 நா:;* ைவகைள அறி= Lகரேவ56

எ*9 சீவக* -றியத கிைசத த,சண* இவ07 ஊE வைகயா* உற8

ெகா56 Lக .சி எ3= இட@கைள நா; ஆ56. ேசற 7 வழி -ற)*,

வடதிைசயி ேபாத( உளதாயி 9. விசயமாேதவிைய க5டா பி* இராசமார

ேநா7வா*. (48)

1460. 7ைடகவி தைனய= ேகால மா;
ய;யிைண யாைமயி* வ;8 ெகா5டன

ைடதிர1 விலா8வி( வைளத ெபா பின
க;கமE தாமைர க5ணி* வ5ணேம.

ெபா1 : ேகாலமா; 7ைடகவிதைனய= - இவ07 அழகிய ெபைமமிக

தைல& உ.சி சிறி= உய = ைறைம&ற தாE=  ெறாத)*

7ைட!றைத ெயா7; அ;யிைண ஆைமயி* வ;8 ெகா5டன - இர56
றவ;கG ஆைமயி* உவைத ெகா561ளன; ைட திர1 விலா8 வி(

வைளத ெபா பின - பகதிர5ட விலாகG வி( வைளதா ேபா*ற அழகின;
க5ணி* வ5ண க;கமE தாமைர - க5ணி* த*ைம மண@கம$ தாமைர
மலாி* த*ைம.
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விளக : இ= த( ஆ9பா:6க1 சீவக* உவ. சிற! -9கி*றன. ஆலமர
நீழ)( இத சீவகைன. பதிர* க56 மனதிைட இ?வா9 சிதிகிறா*.

க5ணி* வ5ண தாமைர வ5ண என வ5ணைத தாமைரேயா6@ -:6க.
(49)

1461. 7ற@கணி மயிெலா6 ேகால மா தன
பிற@கிய 89!பி*ேம

ெபாிய ேநாகின

கற@கிைச மணிழா ெவத@ கா5ட7

மற@ெக$ ெப) வாயி* வ5ணேம.
ெபா1 : 7ற@7 அணி மணிெரா6 ேகால ஆ தன - =ைடக1 அழகிய மயிட*

அழ7 ெபாதினவாகி; பிற@கிய உ9!பி* ேம( ெபாிய ேநாகின - பத

உ9!கைள கா:;F சிற!9 அழ7ைடயன; எத கற@7 இைச மணி

ழா - பிடாி ஒ)7 இைசைய&ைடய அழகிய ழைவ ஒ7; வாயி* வ5ண

மற ெக$ ெப) - வாயி* அழ7 Oர ெபாதிய ெபாிய )யி* வாைய
ஒ7.

விளக : ேகால - அழ7, ேநா7 - அழ7; ேநா3 இக= ேநா7 விள@க எனவ
ம=ைரகா,சியி0 அஃத!ெபா:டாத( உண க. பிற@7த( - பத(.

கற@கிைச: விைனெதாைக. மணி ழா எ*ற= 7டழவிைன. )யி* வா3 சி9கி
வைளதித)* உவைமயாக எ6ேதாதின . வாயி* வ5ண )வா3

வ5ண எ*க. (50)

1462. வைரயக* மா பிைட வாி& *9ள
ைரத ெபா*ைர நா8 1Gைட

தவைர ேதா1கG மமர ேகா*களி

98ெகா டடைகயி 08 ெகா5டேவ.
ெபா1 : வைர அக( மா பிைட வாி& *9 உள - மைலைய! ேபா*9 அக*ற

மா பிேல வாிகG *91ளன; ைரத ெபா*ைர நா8 1 உைட= -

7 ற அ ற ெபா*ைன! ேபா*ற நா8 ச.சைர&ைடயதாயி7; அவைர

ேதா1கG அமர ேகா* களி 9 உ8ெகா1 தடைகயி* உ8 ெகா5ட - அாிய

34

வைரயைனய ேதா1கG வானவ ேகா0ைடய ஐராவததி* அழ7 ெகா5ட
=திைகயி* உவைத ெகா5டன.

விளக : அக( மா வைர அமா பிைட என விாிேதாதி அக*ற மா 
மைலைய ஒ7 அமா பினிடேத எ*க.வாி - ேகா6. அபக:6 மா பி

ெசெபாறி வா@கிய ெமா3!பி* எ*றா திகா 9!பைடயி0. இ@ஙன

*9 ேகாடைமத( உதம விலகண எ*ப. அமர ேகா* : இதிர*.

உவிர5ட01 *ன= அழ7, ஏைனய= வ;வ. (51)

1463. இல@7ெபா* னி9வைர யைனய ேவதF
கல@கிதE தாமைர ெகா:ைட ய*ன தா3

வல,ழி தைமவர 7ழித வா3!ெபா6

நல@கிள நாபி& மினி= நா9ேம.

ெபா1 : இல@7 ெபா* இ9வைர அைனய ஏதF7 - விள@7 ெபா*னாகிய
ெபாிய மைலைய ஒத தைலவ07; அல@7 இதE தாமைர ெகா:ைட

அ*னதா3 - விள@7 இதைழ&ைடய தாமைர! ெபா7:6! ேபா*றதா3; வல

ழி= அைமவர 7ழித வா3!ெபா6 - வலமாக. ழி= ெபா=த( வர 7ழித
இய(ேபா6; நல கிள நாபி& இனி= நா9 - அழ7 விள@7 நாபி& ந*றாக

ேதா*9.

விளக : இ9வைர - ெபாிய மைல. ெபா* இ9வைர எ*ற=, ேமமைலயிைன.

நாபி - உதி. நா9த( - ேதா*றத(. இனி= எ*ழி இனிைம! ப5
க:கினிைமைய 7றி= நி*ற=. (52)

1464. த;திைற திர56த மளவி ேக றKE
ெக; றழ கழி!பன கிள ெபா ேறாைரய

க;!பைக Lைழவற கதி த ைகவிர

ல6த கமணி வயிர ேதா:;ேய.
ெபா1 : த;= இைற திர56 கிள ேதாைரயத;= வாிக1 திர56 விள@7

ெபா*னிற @கிலாிசி அைனயவா3; க;!பைக Lைழ8 அற கதி த ைகவிர( ெவ5சி9 க67 Lைழய இயலாதவா9 ஒளிெச& ைகவிர(க1; த அளவி 7
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ஏ ற - த அளவி 7 தகவான; K( ெக; 9 அழ7 அழி!பன - K( ெகா5ட

ெகளி 9 மீனி* அழைக ெக6!பன; அ6த 7 அமணி வயிர ேதா:; -

கதி 7! ெபாதிய 7 வயிர ேதா:;ைய ஒ7.

விளக : இைற - விர)F1ள ேகா6க1. இலகண +) -ற!ப:ட அளவி 7

எ*க. ெக;9 - ெகளி9; ஒவைக மீ*. ெபா* ேதாைர - ெபா*னிறைடய @கி(
ெந(; க;!பைக: ஐயவி - ெவ5 சி9 க67. க;!பைக& Lைழத கியலாதப;

இைடெவளியற இைணத எ*ப= க=. கதி த( - ஒளிவி6த(. வயிரேதா:; -

வயிர மணியா ெச3த ேதா:; (அ@7ச.) ேதாைரய எ*0 7றி! விைன 9

விைனெய.சமா3, கதி த எ*0 ெபயெர.சைத ெகா56 அ= ைக விர(
எ*பைத ெகா5ட=. (53)

1465. வா தில@ ெகயிறணி பவழ மா5டவா
யா தI வ@ைக& ம;& தாமைர

ேத தன* றிமக1 கணவ னாெமன

தீ தன* ெசா(லைளஇ ேத ெகா5 ேடறினா*.
ெபா1 : வா = இல@7 எயி9 அணிவா3 பவழ - நீ56 விள@7கி*ற,

ப கைள&ைடய வா3 பவழைத ஒ7; அ@ைக& அ;& ஆ த தாமைர!I -

அக@ைக& உ1ள;& ெபாதிய தாமைர! Iைவ ஒ7; (ஆதலா() திமக1
கணவ* ஆ என ேத தன* - இவ* திமாலாவா* எ*9 த*னிேல

ஆரா3தா*; ெசா( அைள இ தீ தன* - சீவகேனா6 கல= உைரயா;

திமா( அ(ல* எ*ற ெதளிதா*; ேத ெகா56 ஏளினா* - பி*ன  ேதாிேல

அவைன அம தி ெகா56 தா0 ஏறினா*.

விளக : மா5ட வா3 - மா:சிைம&ைடய வா3. ப களா( அணிய!ப:ட வா3

எ*க. அைளஇ - கல= அைளஇ எ*ப= தீ தன* எ*பத 7 7றி!ேப=வா3
நி*ற=. இவேன எ* திமக1 கணவனா எ*9 ஒ ெபா1 ேதா றி

நி*ற=.சீவக0ைடய ேதா ற இத ஆ9 ெச3&:களிF தைலத6மாற

-றி றாயி0 தைலத( அ;வைர ைறேய ெகா1க. (54)
1466. ேதாிவ Y தன ெச(ல வி றைல
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-கி வி6தேதா ேகால மாைலைய!

ேபாிைச Oைணயி K:;! ெப5ெகா;

காாிைக &ல7ண கட8: பா6ேம.

ெபா1 : இவ ேத ஊ தன ெச(ல - இவ க1 ேதY = ெச*9

ெகா5;7ேபா=; இ(தைல - பதிர* O:;ேல; - உகி வி6த= ஓ

ேகால மாைலைய - -ாிய நகதா( வ)ய மல தி! ைனத ஒ ெச@க$நீ

மாைலைய; ேப இைச Oைணயி( K:; - ந()ைசைய எ$! Oைணயிேல

K:;; உல7 உண கட81 - உல7 உண த கட8ைள; ெப5 ெகா; காாிைக
பா6 - ெப5 ெகா;யாகிய காாிைக பா6வா1.

விளக : ஊ தன :  ெற.ச. த5கய தம*ற ஒ5I@7வைள அபைல
திய றிய பா க5ணி எ*9 (அகநா. 180) காலம*றி& ைகயிெனாித

க$நீ  7வைள (ெப@. 1-35 : 1834) எ*9 பிறசா*ேறா -9த( ேநாகி

மாைல எ*ற= ெச@க$நீ மாைல என!ப:ட=. காாிைக : ேகமசாி; ஆ7ெபய .

உல7 - உய ேதா .(55)
ேவ9

1467. O@ேகாத வ5ண* விைரத= Iபி5;
ேத@ேகாத 7ைடகீE ேதவ ெபமாைன

ேதவ ெபமாைன ேதனா மல சிதறி

நாவி னவி றாதா O:6லக ந5ணாேர.
ெபா1 : O@7 ஓத வ5ண* - ெபா@7 கட( நிறதவனாகிய; விைர த=

Iபி5; ேத@7 ஓத 7ைடகீE ேதவ ெபமாைன - மண கம$
மல !பி5;யி* அ;யிேல த@கிய 7ளி .சிைய உைடய 7ைடயி* கீE

எ$தளிய வானவ தைலவைன; ேதவ ெபமாைன -; ேத* ஆ மல சிதறி வ56க1 ெபாதிய மல கைள யி:6; நாவி* நவி றாதா O:6 உலக

ந5ணா - நாவினா -றாதா O:6லைக அைடயா .

விளக : எனேவ, நவி 9ேவா O:6லக ந5>வ எ*பதாயி 9.
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அறவாழி அதண* தா1ேச தா  க(லா(

பிறவாழி நீத( அாி= (7ற1. 8)

எ*றா வ1Gவனா. 7ைட : சதிராதித, நிதிய விேனாத, சகலபாசன

எ*பன. ஓதவ5ண : ேநமிநாத . (56)

1468. அட(வ5ண ைவெபாறி& ம:6ய ேதா ேகாமா*
கட( வ5ண* 7ைடகீE காசி* 9ண தா*

காசி* 9ண தா* கமல மலர;ைய

மாசி*றி! பாடாதா வா0லக ந5ணாேர.

ெபா1 : அட( வ5ண ஐெபாறி& அ:6 உய தா ேகாமா* - உயிைர

வ= இய(ைப&ைடய ஐெபாறிகைள& ெவ*9 ேமப:ட னிவ க1
தைலவ*; கட( வ5ண* - கட( நிறதா*; 7ைட கீE கா இ*9

உண தா* - 7ைடயி* கீE அம த 7 றமி(லா= உண தவ*;

காசி*9ண தா* கமல மலர;ைய - அ!ெபமா0ைடய தாமைர மல ேபாF

அ;ைய; மா இ*றி! பாடாதா வா* உலக ந5ணாேர - 7 றமி*றி! பாடாதவ

வி5>லைக அைடயமா:டா .

விளக : கா - ஐயதிாி. மா - காமெவ7ளி மயக. வா0லக - O6.

ெபாறிவாயிைலதவிதா* எ*ப= ப றி ஐெபாறி& அ:6 உய ேதா ேகாமா*
எ*றா . ெபாறி - ெம3 வா3 க5 7. ெசவி எ*பன. அவ ைற அடலாவ=

ததம7ாிய ல*களி( ெச(லா= அட7த(. (57)

1469. Iெதாழியா! பி5;கீE! ெபா@ேகாத வ5ணைன
நாத$ப ேவதாதா O:6லக ந5ணாேர

O:6லக ந5ணா விைனக1வ ராறைல!ப

ேவா:;6ப ெவ57ண0@ ேகா:ப: 6யிராேவ.
ெபா1 : I= ஒழியா! பி5; கீE! ெபா@7 ஓதவ5ணைன - மல = மாறாத

பி5;யி* கீE எ$தளிய ெபா@7@ கட( வ5ணைன; நாத$ப ஏதாதா

O:6லக ந5ணா - நாவான= த$ உற!ேபா றாதா O:ைடயைடயா ;

O:6லக ந5ணா - அ?வா9 O:ைடயா ; விைன க1வ ஆ9 அைல!ப -
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தீவிைனயாகிய க1வ வழிபறிதலாேல; எ5 7ண0 ேகா:ப:6 உயிரா ஓ:;6ப

- எ5 7ண@கG க1வரா ப ற!ப:6! ெப.ெசறி= ஓ;6வ .

விளக : ஓ;6ப எ*ப= ஓ:;6ப என விகார!ப:ட=. எ57ண, வரபிலா

அறி8 த)ய ப5க1. அகைன வண@காதா 7 Lகர! ெபறாைமயா( உளதா

ப 9 ஒழிவி*றா3 வவத*றி, Lக .சி எ3தி! ப ற 9 O6 ெப9த( -டாதா3

இத ெத*ப= க=. *ன வண@காைமயி* தா0 இ?வத உ ேற*

எ*றா1. இைவ பட ைகயாத) ெபா1 ேவ9ப:6 வத ேதவபாணி ெகா.சக

ஒேபா7. (58)
ேவ9

1470. =மி$ நீ மணிவ5ண* *9ல7
பதிைமயா பாட! ப6வா*றா1 பாடேக:

ெடாதரைப ய*னா Gவதிவெளா ெடா!பாேனா

விதகைன யி*ேன ெப9க ெவன8ைரதா1.

ெபா1 : = உமி$ நீ மணிவ5ண* - =கைள ெகாழி7 கட( நீ

ேபா*ற நீலவ5ண0; *9 உல7 பதிைமயா( பாட!ப6வா* தா1 பாட

ேக:6 - *9ல7 அ*பினா பாட!ப6ேவா0மாகிய அக* தாைள ேகமசாி
பாட ேக:6; அரைப அ*னா1 ஒ= உவ= - அரைபைய! ேபா*ற நி!தி
த* க= த* மக1 க= ஒத)* மகிE=; இவெளா6 ஒ!பா* ஓ

விதகைன - இவளழ77 ஏ றவனாகிய ஒ விதகைன; இ*ேன ெப9க என

உைரதா1 - இ!ேபாேத இவ1 அைடயேவ56 எ*9 இைறவைன பரவினா1.
விளக : நீ வ5ண* மணிவ5ண* என தனிதனி -:6க நீ - *9
நீைர&ைடய= அ(ல= *9 ெதாழிைல&ைடய= எ*0 ெபா1ப:6
கடFகாயி 9. விதக* - ச=ர!பா6ைடயவ*. இ*ேன - இ!ெபா$ேத.

உைரதா1 எ*ப= ேவ5;!பரவின1 எ*ப=பட நி*ற=. (59)
ேவ9

1471. நிலதின கிடதன நிதிய நீணக !
லபற! ெபா)ெவா6 க காைலேய

யில@7I@ ெகா;யன ேவைழ ேநாக
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ல@ெகாேடா G9வ) ேநா7 ெமாதேவ.
ெபா1 : நில தின கிடத அன நிதி - ம5 தி*0மா9 கிடத

ெச(வைத&ைடய; அநீ1 நக - அ! ெபாிய மைனயிேல; ல அற!

ெபா)ெவா6 க காைல - அ மைனயிF1ேளாாி* வத நீ@க அழ7ற.

சீவக* 7தேபா=; உலெகா1 ேதா1 உ9வ) ேநா7 - க S5 ேபா*ற
ேதாைள&ைடய மி7வ)&ைடய சீவக* பா ைவ&; இல@7 I@ெகா; அன ஏைழ

ேநாக - விள@7 I@ெகா; ேபா*ற ேகமசாியி* பா ைவ&; ஒத ஒ*9பட! ெபாதின.

விளக : நிலதின கிடதன நிதிய எ*ற= அழிவி*றி மி7 கிட7 நிதிய
எ*ப=பட நி*ற=. அஃகா விய(பி றாய ெச(வ த@கி கிடத 7 காரண@

-9வா ந.சினா கினிய அறதா( ேத;ன ெபா1 எ*9 L5ணிதி*

உைரதன . நிதிய நீ1நக எ*ழி மகரO9 ெகடாம( நகர Oறா3 திாி=
நி*ற=. ெப5;ாி* ெம*ைம! ப5 7றித ஏைழ எ*0 ெசா(லா(

ேகமசாிைய& ஆடவாி* வ*ைமைய 7றித உ9வ) எ*0, ெசா(லா(
சீவகைன&@ -றிய நயண க. அவைள! I@ெகா; எ*9 அவைன

உல@ெகா1ேதா1 உைடய* எ*றF உண க. உ9வ) : அ*ெமாழிெதாைக :
சீவக*. (60)
ேவ9

1472. க5>ற காைளைய கா5டF@ ைகவைள
ம5>ற ேதா3த; OEதன மாைம&

5ணிைற நா> ைடதன ேவ:ைக&

ெமா5ணிற தீவிைள தாG 7 றா1.
ெபா1 : காைளைய க5உற கா5டF - காைளைய அ@ஙன அவ1

எதி !பட க5டாளாக; ைகவைள ம5உறேதா3= அ; OEதன - ைகயி(
இத வைளக1 ம5உற! ெபாதி கால;யிேல OEதன; மாைம& உ1நிைற

நா> உைடதன - மாைம& உ1ளித நிைற& நா> ேக:டன; ேவ:ைக&
ஒ1நிற தீ விைனதா1 உ7 உ றா1 - அவாைவ& ஒளி தீெயன
விைளவி= ெகா5டா1; தா0 அ தீயாேல உ75டா1.
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விளக : உ5ணிைற& நாண : விைனெதாைக.(61)
1473. வாகண@ கா மணி Oைணவ( லா கவ
ேணாகண@ கா3மன ேநா3ெசய ெநாதவ*

Oகண@ கா ைல ேவ3ெந6 ேதாளிெயா

தாகண@ ேகாமக ேளாென தாEதா*.

ெபா1 : வா7 அண@7 ஆ மணி Oைண வ(லா 7 - தித ற

ெத3வத*ைம நிைறத அழகிய யாE வ(ல சீவக07; அவ1 ேநா7 அண@கா3
மனேநா3 ெசய - அவ1 ேநாக வதமா3 மனைத ேநா3 ெச3தலாேல; அவ*

ெநா= - அவ* வதி; O7 அண@7 ஆ ைல ேவ3 ெந6ேதாளி - க.சினா(

இ9க!ப:6 வத நிைறத ைலயிைன& ேவ3 ேபா*ற நீ5ட

ேதாளிைன& உைடயா1; ஓ தா7 அண@ேகா மகேளா என தாEதா* - தாகி
வ= ஒ ெத3வ மகேளா மானிட மகேளா என ஐ& 9 7ைறதா*.

விளக : வா7 - தித. வாகண@7 எ*9 ெகா56 நாமக1 எனி0மா.

இனி, அண@7 எ*ற 7 Oைண7ாிய மாத@கி எ*0 ெத3வ எனி0மா. இ=
ந.சினா கினிய ெகா1ைக. சீவக 550 ஆ ெச3&ைள& உைரைய& கா5க.
தா7 அண@7 : திமக1 எ*ப ந.சினா கினிய . (62)
1474. ந(வள தாமைர நாணிய வா5க

ெகா(வள ேவ கணி னா17ைழ தாெளன.

ெசா(வள  தாரவ ேடாழிய ேசா 7ழ*

ம(வள மா பைன வ= வைளதா .

ெபா1 : ந(வள தாமைர நாணிய வா5க - ந(ல வளமி7 தாமைர மல

ெவ1கிய ஒளி&9 கதிேல; ெகா(வள ேவ கணினா1 7ைழதா1 என ெகா(F ெதாழி) கிடத ேவைல!ேபா*ற க5ணா1 வதினா1 எ*9;

ேசா 7ழ( அவ1 ேதாழிய ெசா( வள தா - ேசா த 7ழைல&ைடய ேகமசாியி*
ேதாழிக1 ெசா(ைல! பர!பியவரா3; ம(வள மா பைன வ= வைளதா -

ம()ேல ேமப:ட மா பி*னா சீவகைன வ= KEதன .
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விளக : ேசா 7ழ( அவ1 என -:6க. (63)
1475. நிைன!ப நீணிைற நி!தி ேச தா@
கினதிைட ேயறைன யாெனழி ேனாகி!

னெகா; ெபா ெபா6 5ணிய நபி

வன!பிைன ேயக56 வா:க ணக*றா1.
ெபா1 : நிைன!ப அ நீ1 நிைற நி!தி ஆ@7 ேச = - நிைன!பி( அட@காத

ெப@ க பினளாகிய நி!தி ஆ@7 வ=; இனதிைட ஏறைனயா* எழி( ேநாகி -

ஆவி* திரளிைடேய நி கி*ற ஏ9ேபா*ற சீவகனி* அழைக! பா =; னெகா;
ெபா ெபா6 5ணிய நபி வன!பிைனேய க56 - னதி ெகா;ேபா*ற
ேகமசாியி* அழ7ட* சீவகனி* அழைக&ேம ஒ!பி:6! பா =; வா1க5

அக*றா1 - வாளைனய க5க1 உடெப(லா ெப றா ேபாலானா1.

விளக : ஏறைனயா* எழி( னெகா; ெபா ெபா6 ேநாகி என *ன 

-:;!, பி*ன , 5ணிய நபி வன!பிைனேய பா = வா:க5 அக*றா1

எ*ப ந.சினா கினிய . நி!தி : நிZ!தி எ*பத* திாி எ*ப . வா:க5ணா1
மீ56ேபானா1 எ*9 உைரகலா. மகளி -:டதினிைடேய நி*றைம கதி

இனதிைட ஏறைனயா* எ*றா . (64)

1476. வ1ளைல வாசெந3 Iசி மணி7ட
ெத1ள னீ ெசாாி தா:;ன ேதைக

&1Gற 85ட க)@க 6தபி*

க1ளவிE க5ணி கலெதா டணிதா .

ெபா1 : வ1ளைல வாச ெந3Iசி - சீவகைன மண9 ெந3ைய! Iசி. மணி7ட

ெத1 அற( நீ ெசாாி= ஆ:;ன - மணி7டதி)= ெத1ளிய அறைல&ைடய

நீைர! ெப3= ஆ:;ன ; ேத ைக உ1உற உ5ட க)@க உ6த பி* - பிற7,
இனிய ைகைய த*னிட ெகா5ட ஆைடைய அவ* உ6திய பி*ன ; க1

அவிE க5ணி கலெதா6 அணிதா - (மகளி அவ07) ேத* ெசாாி&
க5ணிைய& I5கைள& அணிவிதன .
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விளக : தாேன வ)யவ= ேகமசாி7 த*ைனேய வழ@கினைம கதி வ1ளைல
எ*றா . க)@க - க)@க நா:;( ெந3ய!ப:டேதா ஆைடைய 7றி=!

பி*ன ஏைனய ஆைட7 ெபா=வா3 நி*றெதா ெசா(. க5ணி - தைலயி

K:6மாைல. கலெதா6 - ஆபரண=ட*. (65)

1477. ம@கல ெவ1ைள வழி= தீ தபி*
ெகா@கல ேகாைதய ெகா5டக ெம3தி

ய@கதி ! ெபா கல தாரமி ேததின

ெச@கய க5ணிய சீாி னயி*றா*.

ெபா1 : ம@கல ெவ1ைள வழி= = ஈ தபி* - (உ5>மிடைத.)

சதனதா( ெம$கி தாேல ேகால இ:டபிற7; ெகா@7 அல ேகாைதய

ெச@கய க5ணிய ெகா56 அக எ3தி - ேதைன&ைடய மல  ேகாைதயராகிய
கய க5ணிய அவைன அைழ=. ெச*9 உ:7=; அகதி ! ெபா கல=

ஆ அமி = ஏதின - அழகிய ஒளிமி7 ெபா கலதிேல சிறத அ;சிைல ஏதின ;
சீாி* அயி*றா* - அவ0 அவ கE.சி&ட* உ5டா*.

விளக : ெவ1ைள - சதனதி( ஒவைக. இ= ெவ5ணிறைடைமயி* ம@கல!

ெபாளாக8 மதிக!ப6. = ம@கல@கதி -ற!ப:ட=. (66)
1478. பதியி 7யி றிய ைபெபா றி5ைணேம
சிதிர தவிசி0: ெச(வ* சீ ெபற

நிதில மணி&றE கரக நீாினா

ல=ைற வி6தன னல த தாாினா*.
ெபா1 : பதியி( 7யி றிய ைபெபா* தி5ைணேம( சிதிர தவிசி01 -

பதியாக. ெச3ய!ப:ட பெபா* தி5ைணயி* ேம( ஓவிய ெதாழி( ெகா5ட
இைகயிேல; அல த தாாினா* ெச(வ* - மல த மாைலயா* ஆகிய சீவக*

(அம =); நிதில மணி உறE கரக நீாினா( - தாகிய மணிைய!ேபா*ற

கரகதி)= வா த நீைரெகா56; சீ ெபற அ=ைற வி6தன* - ஒ$@காக!

Iத 7ாிய ெதாழி(கைளெய(லா ;=வி:டா*.
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விளக : தி5ைணேம( இட!ப:ட தவிசி01 இ= எ*க. அ=ைற உ5>தலாகிய அ=ைற எ*க. கரக : ெக5;ைக. (67)
1479. இளிதகா3 கமEதிைர வாச மீ5;ேயா
பளி@7ேபாE த7ெபா* பதித பதியி*

விளி த$திய யவன ைகவிைன

ெதளிதெபா* னைட!ைப&: பா7 ெச*றேவ.

ெபா1 : ஓ பளி@7 ேபாE= - ஒ $! பளி@ைக அ9=; அ7 ெபா* பதித
பதியி* - அத* பகேத ெபா*னிட!ப:ட பதியிேல; விளி = அ$திய -

விளிபி( =கைள அ$திய; யவன ைகவிைன ெதளித ெபா*

அைட!ைப&1 - யவன த.ச ைகவிைன&ைடய ெதளித ெபா* அைட!ைபயிேல;
இளித கா3 கமE திைரவாச பா7 ஈ5;. ெச*ற - இ>@கின கா& மண@கமE
ெவ றிைல& கவாச தனி!பா7 ெச*றன.

விளக : இ>@7த( - பறித(. கா3 - பா7. திைர - ெவ றிைல. பவன அநா:6 கமிய 7 ஆ7ெபய . அைட!ைப - ெவ றிைல த)யன

இ:6ைவ7 ைப. ஒ பளி@ைகய9த! ெபா*ைன விளிபி பதித

அைட!ைபயி( இ>@கின கா& ெவ றிைல& பா ைவ7. ெச*றன எ*9,
யவன ைகவிைனெப ற த$திய ெபா*னைட!ைபயிேல பா7

ெவ றிைல& கவாச ஈ5; தி*ற 7. ெச*றன எ*9 ந.சினா கினிய
உைர!பா . ஒ*றாக உைர!பாளெர*றா . (68)

1480. பாசிைல :6 கறி=! ப()ைன
ேதசிக பட=ைட =மிE= ேத@கமE

வாசவா3 ெகா5டன* மணிெச3 75டல

Oசிவி( வில@கிவி: 6மிழ ெவ*பேவ.

ெபா1 : மணிெச3 75டல Oசி வி( வில@கி வி:6 உமிழ - மணியா ெச3த
75டல ஒளிைய 79கி:6 உமி$ப;; பாசிைல :6 கறி= -

ெவ றிைலைய. :; கறி=; ப()ைன ேதசிக பட=ைட= உமிE= -

(அத* 7ைறயாேல) ஒளி&5டாக! ப(ைல=ைட= அதைன உமிE=; ேத*கமE
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வாச வா3ெகா5டன* - இனிைம கம$ ெவ றிைல த)ய கவாசைத
உ:ெகா5டா*.

விளக : ெவ றிைலைய *னி:6! பி* பிளைவ ெம(Fத( ேவ56 எ*ப=
ஒ விதி. கறி= - ெம*9; இகாலேத க;= என வழ@7வ . ெம(F@கா

75டல அைசத( இய(பாதFண க. ேத - ேதசிக என திாித=. (69)
1481. ப5>லா@ கிளவித* பரைவ ேயத(7(
வ5ணேம கைலயிைவ வா3த I=கி

F5ணிலா3! ப@கதி மிEவ பாவிேய*

க5ைண& மனைத&@ கள@ெகா5 ;:டேவ.
ெபா1 : ப5உலா கிளவித* பரைவ ஏ= அ(7( வ5ணேமகைல இைவ -

ப5ெணாத கிளவியாGைடய பர!ைடய ஏதிய அ(7F வ5ண9

ேமகைல& ஆகிய இைவ; வா3த I=கி( உ1 நிலா3! ப@கதி உமிEவ ெபாதிய அழகிய =கி)* உ1ேள நிைலெப 9 நி*9 ெதாளி உமிEவன;
பாவிேய* க5ைண& மனைத& கள ெகா5;:ட - பாவிேய0ைடய

க5ைண& மனைத& தம7 இ!பிடமாக ெகா56வி:டன.

விளக : உலா : உவம!ெபா:6. கிளவி : ேகமசாி. பர!ைடயதா3 ஏதிய

அ(7( எ*க. அ(7( த)யன I=கிF1 இ!பனவாக8 எ* க5ணி0
மனதி0 இதன, இஃெதா =ைம எ*9 வியதப;யா.இ= த(

கைலெதாைக (சீவக - 1488) வைர சீவக* ேகமசாிைய நிைன= வ=த(

-ற!ப6. (70)

1482. க;கமE 7ழ)னா க:; ெம3ெயலா
ந6ெவாசி ேநா*சிைல! வ தா ைட

த6மல ெந6@கணா லாவி ேபாEதிடா

ெகா;யவ ளிளைல ெகா(F ெகா(Fேம.
ெபா1 : ெம3ெயலா க;கமE 7ழ)னா( க:; - எ* ெம3ையெய(லா

மணகம$ த* 7ழ)னாேல க:;; ந6 ஒசி ேநா*சிைல! வதா( ைட= -
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ந6 வைளத வ)யவி(லாகிய த* வததாேல அ;=; அ6 மல ெந6@கணா(

ஆவி ேபாEதிடா - வ= மலரைனய நீ5ட க5களா( உயிைர! பிளதி:6;

ெகா;யவ1 இளைல ெகா(F - ெகா;யவGைடய இளைலகளாகிய யாைன
எ*ைன ெகா(F ெகா(F.

விளக : ைல தா* வதFைடைமயி* தா0 விைனதலா. வதா
ைட= க5ணா( ஆவிேபாEதிடாத ெகா;யவ1 த* 7ழலாேல க:ட

ைலெகா(Fஎன ;!ப ந.சினா கினிய . இைவெயலா வ=கி*றனேவ

யாத)* வைத&@ க5ைண& தீ@7 ெச3யாதனவாக 7றி!பி6த)

ேபாதிய பயனி*றா. ேபாEதிடா - ேபாEதி:6 : ெச3யா எ*0 வா3பா:6

விைனெய.ச. (71)

1483. க;யன க.சினா

க:ட! ப:டன

ெகா;யன 7@7ம@ ெகா:ட! ப:டன

வ;நில பர= தணித ெவைல

யிைடநில, ெச7!பன ெவ*ைன ெய*ெசயா.
ெபா1 : க;யன - இய(பாக மணைடயனவா3; க.சினா( க:ட!ப:டன -

க.சினா க:ட!ப:டனவா3; ெகா;யன - எ$= ெகா; உைடயனவா3; 7@7ம

ெகா:ட!ப:டன - 7@7ம இட!ப:டனவா3; அ;நில பர= = அணித

ெவைல - அ;யிட பர= =கைள அணித வி!I:6 ைலக1; இைட
நில ெச7!பன - தைம. மதிகி*ற இைடயாகிய இடைத ெக6!பன;

எ*ைன எ* ெசயா - யா* அக!ப:டா( எ=*பைத& ெச3& அ(லேவா!
விளக : உலகி( ெதாழிலா க;யவ க1 க:65ண!ப6வெர*9, மன

ெகா;யவ க1 ஒ*றா ைட&5ண! ப6வெர*9 ஒ ெபா1 ேதா*றி 9
எ*பா ந.சினா கினிய .தைம தா@7வதாகிய இைடயிைனேய ெச7!பன;

ஏதிலனாகிய எ*ைன எ* ெசயா! எ=8,ெச3& எ*ப= க=. (72)
1484. காிய81 ெவறியன க:ட! ப:டன
ாிெவா6 றதிட! ப:ட I@7ழ(

ெதாியி*ம ெற*ெசயா ெச3ய நீ5டன
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ெபாியக5 ேபால8 ேப= ெச3&ேம.
ெபா1 : காிய - கநிறைடயனவா3; உ1 ெவறியன - உ1ேள

மணைடயனவா3; க:ட!ப:டன - க:; ;க!ப:டனவா3; ாிெவா6 ற=
இட!ப:ட I@7ழ( - கைட 7ைழதFட* எதேத கிடத!ப:ட I@7ழ(க1;
ெச3ய நீ5டன - ெச3யனவா3 நீ5;கி*றனவாகிய; ெபாிய க5ேபால8

ேப= ெச3& - ெபாிய க5கைள!ேபால8 வத ாிகி*றன; ெதாியி* எ*

ெசயா - ஆராயி* எ(லா, ெச3ய வ(லன.

விளக : ெச3யன8 நீ5டன8 ெபாியன8 ஆகிய க5க1 த ந()ய(பி 7
மாறாக தீ@7 ெச3கி*றன; இ@ஙனமாக காியன8 ெவறியன8 றேத

த1ள!ப:டன8மாகிய தீயவிய(ைடய ஐபா( அக5ேபா றீ@7 ெச3த(

விய!ேபா? ஆராயி* அைவ எ=8 அ,சாம ெச3& எ*ப= க=. இத*க5
சிற!! ெபாைளேய உவைமயாகி இர5ட* தீைமைய& விள7த( உண க.
ெகா;யனவா3, உ1ேள க1ளி* மய7ைடயனவா3 க:65ண!ப:டனவா3

எ!ேபா= தி7தFடேன தமிடதினி*9 கீE!ேபா= கிட7ப;

றதிட!ப:டனவா3 எ*9 ஒ ெபா1 ேதா*றி 9. உ1ெவறியன - உ1ேள
ஒ*9மி(லதனவா3 எனி0 ஆ. (73)

1485. காத*ைம க5>ேள யடகி க5ெண0
Bதினா 9ணிெபா Gண தி தா*றம 

ேகதி*ைம படகர தி:ட வா:கேணா

ேகாதநீ ரத ல7 வி 7ேம.

ெபா1 : காத*ைம க5>ேள அடகி - த* ேவ:ைகையெய(லா த*
க5>1ேள கிடதி; க5 எ0 Bதினா( =ணிெபா1 உண தி - அ

க5ெண*கி*ற Bதாேல தா* எ5ணிய ெபாைள என7 அறிவி=; தா*

தம 7 ஏதி*ைமபட கரதி:ட - தா* த*  றதா 7 ேவ:ைக யாகிய காரண
ேதா*றாதவா9 மைறதி:ட; வா1 க5 ேநா7 - ேகமசாியி* ேநாக; ஓதநீ

அத உல7 வி 7 - கட)( ேதா*றிய அதைத& உலைக& தன7
விைலயாக ெகா1G.
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விளக : காத*ைம : காத ற*ைம. க5ெண*0 B= எ*ற=

தாேனாகாகா ற*ைன ேநா7 கள8 ேநாகைத. இஃதவ1 உடபா:ைட

தன7ண =த)* B= என!ப:ட=. தம அறியாைம! ெபா:6 எ*ைன

ஏதி*ைமபட8 ேநா7. ேநா7 எ*க.

ஏதிலா ேபால! ெபா=ேநா7 ேநா7த(
காதலா க5ேண உள. (7ற1. 1099)

இ.ெச3&1 ேதவாி* ஒ!ப ற லைமேகா எ6=கா:டா7. க5>ேள

எ*பத 7 த*0ேள எ*பBஉ பாட. (74)
ேவ9

1486. மி7ெகாடா த, K:; மீளிைம தீ = மி*0

ந7ெகாடா மணிக ண(ல ெதளி=ெகா5 ெட$தி ந*ெபா*

கபடா ைவ!ப வா:ெச றழ*9க5 காித (ைல

ெதா7கடா@ ேகாைத ெவ3ய =ைணமணி ைலக டாேம.
ெபா1 : (ைல ெதா7 க1தா ேகாைத ெவ3ய =ைணமணி ைலக1 தா (ைலமலாி* திர5ட ேத*பர7 மாைலைய&ைடய இைணயாகிய,

மணியணித ெவ3யனவாகிய ைலக1தா; ெகாடா மி7 மீளிைம தீ = -

ஒழிதவ றி 7 ெகாடாத மி7கி*ற வ)ைமைய தீ =; த K:; -

=கைள அணி=; மி*0 ந7ெகாடா மணிக1 ந(ல ெதளி= ெகா56

எ$தி - மி*0 தைம யிகழாத மணிகளி( ந(லனவ ைற

கைர=ெகா5ெட$தி; ந*ெபா* கபடா ைவ!ப - ந(ல ெபா க.சாகிய

கபடாைத& ைவ!ப; (இ?விைட[:டாேல ெவளிேய நி*9 ெகா(ல;யாம(,

உ1ேள நி*9); ஆ1 ெச 9 - ஆைள. ெச9=; அழ*9 - ேநாகி உ1ள அழ*9;

க5 காித - க5 ககின.

விளக : ஒழிதைவ - இைலக1 ஒழித ஏைன&9!க1.

ஏைன&9!களி0 மி7 வ=கி*றைமயா( ெகாடா மி7 - மீளிைம எ*றா .
ந7ெகாடா - ந7த 7 இட@ெகாடாத எனி0மா. K:6தலாF எ$=தலாF
கபடா ைவதலாF மீளிைம தீ = மைறதலா* ெவளிேய நி*9

ெகா(லமா:டாம( உ1ேளயிேத அழ*9 க5காிதன எ*ப= க=. மீளிைம -
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ெகா@ைகயி* வ) : ப*னீரா56 ெச*9 ைல தி த)* க5 ககின

எ*றா . (75)

1487. ேத*கறி க ற -ைழ. ெச5பக மாைல ேவ க

\*கறி க ற கால ெனா5மணி தடைக ைவேவ(

-*பிைற Lதேலா - ற@ 7விைல நம*ைக! பாச

யா*பிற னளிய* வாEவா னாைச!ப: ;கி* ேறேன.
ெபா1 : ேத*கறி க ற -ைழ. ெச5பகமாைல ேவ க5 - வ56க1 உ5ண

க ற -தைல&ைடய ேகமசாியி* க5க1; ஊ*கறி க ற கால* தடைக

ஒ5மணி ைவேவ( - ஊைன தி*ன க ற, கால0ைடய ெபாிய ைகயிF1ள

ஒ1ளிய மணியிைழத -ாிய ேவலா7; -* பிைற Lத( ஓ - ற - வைளத

பிைற அைனய வ ஒ!ப ற காலேனயா7; 7விைல நம*ைக! பாச - 7வித
ைலக1 நம* ைகயி( உ1ள பாச; வாEவா* ஆைச!ப:;கி*ேறேன -

(இ@ஙனமாக8) உயி வாழ ஆைசெகா561ேளேன ஆத)*; யா* பிற*

அளிய* - யா* மகளிைட&1ேள ன(ேல*; இர@கதேக*.

விளக : ெச5பகமாைல எ*ற= ேகமசாி எ*0 ெபய மாதிைரயா3 நி*ற=.

ேவ க5 எ*ழி அைட ெமாழி உவம@7றியாம( வாளா நி*ற=. இனி 7விைல

எ*பதைன! ெபயராகி 7விைலயி* -ைழ. ெச5பகமாைல ைக!பாச, க5

ைக ேவ( எனி0மா. இகி*ேறேன : ஏ : ேத ற. - ற, நம* எ*பன

:6!ெபய . இனி, கால* - றதி 7 ஏவ( ெச3பவ0மா. (76)
ேவ9

1488. திவி 7@ க பக ெதாிய* மாைலயா

வி ேகா விளகமா ெமா5ெபா I@ெகா;

க 7 மந@க 7 ெமன7 ெமா3சைட

ெயாவ 7 பைகதியா ெலாதி வ5ணேம.
ெபா1 : க பகெதாிய( மாைலயா உவி 7 ஓ விளகமா ஒ5ெபா*

I@ெகா; - க பதி( ெதாிதைல&ைடய மாைல ெபாதியேதா உவி 7
விளகமா ெபா I@ெகா;; திவி 7 க 7 அந@க 7 என7
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ெமா3சைட ஒவ 7 - திமகG7 க07 காம07 என7

ெந@கிய சைடைய&ைடய இைறவ07; பைகதி - பைகயாக இகி*றா1;

ஒதி வ5ண - ஒதியி* வ;விதப; எ*ைன!

விளக : திமகளி* அழைக&, க* ேவைல&, காம* வி(ைல&, சீவக*
அறிைவ&, இைறவ* பிைறைய& வா@கியதா பைக ெய*றா*. ேவ(

க5>7, வி( வதி 7, பிைற ெந றி7 உவைமயாயின. திவி ேகா
எ*பBஉ பாட. இனி I@ெகா; ஒதி தி. க*, காம*, இைறவ*
ஆகிேயா 7 வ;வினாேலேய பைகதியாயினா1; என7 உயி ேக

பைகதியாயினா1 எ*9மா. திவி 7 க பகெதாியலாகிய மாைலயணி&

இதிராணி த)ய வானவ மகளி 7 அழகி ெகா விளகமாக அைமத ேகமசாி
எனி0 ெபா=. I@ெகா; : ேகமசாி. இைறவ* - சிவெபமா*. பைகதி -

பைகைம &ைடவ1. (77)

1489. கைலெதாைக நலபல கடத காைளதா
னலதைக யவணல நிைன!ப நா3க0

மைலெதாைக மததவE யாைன ம*னவ

னிலதவ  கறி8ற ெநறியி ெச!பினா*.
ெபா1 : கைலெதாைக நலபல கடத காைளதா* - கைலெதா7திகளி* நல
பலவ ைற& அறித சீவக* தா*; நலதைகயவ1 நல நிைன!ப - த*ேம(

அ*பி* தைகைமைய&ைடயவ1 அழகிைன இ?வா9 நிைனதி!ப; நா3க0 பதிர0; மைலெதாைக மத தவE யாைன ம*னவ* நிலதவ 7 -

மைலகளி* திர1 ேபா*ற மதெபாதிய யாைனகைள&ைடய அரச07 த*
 றதவ 7; அறி8ற ெநறியி ெச!பினா* - ெதாி&மா9 ைற!ப;

அறிவிதா*.

விளக : அரச* ெசறிதித)* அவ07 மணதிைன அறிவிதா*. ேகமசாி
வத க5>ற ந(வள (சீவக. 1472, 1474) எ*பனவ றி -றினா . அரச0
தா0 ெந@கிய ேக5ைம&ைடய ஆத)* அவ07 ஏைனேயா7

அறிவிதா* எ*ப= க=. ம*னவ* எ*ழி நா*க0ேபா6 உைம&

நிலதவ 7 எ*ழி உைம& ெச3&1 விகாரதா ெறாகன. (78)
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1490. இ;&மி ெழறிதிைர ழகி ப()ய@
ெகா;யணி வியனக  7$மி யா ெதழ

க;மண மிய றினா கட8 ணாளினா(

வ;மல  ேகாைதைய ைமத ெக*பேவ.
ெபா1 : ெகா; அணி விய* நக - ெகா; அணித ெப நகாி(; கட81 நாளினா(

- ந(லநாளிேல; ைமத 7 வ;மல  ேகாைதைய - சீவக07 ேகமசாிைய; இ;
உமிE எறி திைர ழகி( - இ;&மிE ஒ)& O அைலகட( ழ7ேபால;
ப(இய 7$மி ஆ = எழ - பல திமண இய@க1 திர5ெடா)க; க;மண

இய றினா - திமண ாிவிதன .

விளக : இ;&மிE ழ7!ேபால8 திைரழ7! ேபால8 ப()ய ஆ ெதழ
எ*க. ப()ய - பலவாகிய இைசகவிக1. கட81 நா1 - கட8:ட*ைம&ைடய
ந*னா1. (79)

1491. மணி7ட ம$திைவ தைனய ேதாளினா*
கணிகிட@ ெகாடாநல@ கதி த காாிைக

யணிகிட னாயி வாிைவ த*ெனா6

பிணிதிைட விடாதவ* ெப ற வி*பேம.
ெபா1 : மணி7ட அ$திைவத அைனய ேதாளினா* - மணியா ெச3த

7டைத அ$திைவதா ேபா*ற ேதாைள&ைடய சீவகனி*; கணி7 இட

ெகாடாநல - வ;வி 7 -றிய +( வ(லா 7 கழ இட@ெகாடாத நலைத;
அணி7 இட* ஆகிய அாிைவ கதி த காாிைக த*ெனா6 - அணிக:7

இடெப ற ேகமசாியி* ஒளி அழ7டேன ; பிணி= - அவ க1 பிணிதலா(;

அவ* ெப ற இ*ப இைடவிடா= - அவ* Lக த இ*ப நீ@காதாயி 9.

விளக : கணி - கணிவ*, கதி த( - ஒளி த(. காாிைக - அழ7. பிணி= எ*ற

ெச3ெதென.சைத பிணி!ப என. ெசயெவென.சமாகி ஏ=!ெபா:டா7க. (80)
1492. I=கி( ெபாதிைர ெபாம( ெவைல
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ேயதிய மணிவைர யிரக நீ தர@

கா3தவ* ேறாளிைண நாக மாகைவ

தீதத கடலவ கத ெம*பேவ.

ெபா1 : I=கி( ெபாதிைர - அழகிய ஆைட மறி த அைலயாக; ெபாம(
ெவைல ஏதிய மணிவைர - ெபாிய வி!I:6 ைல ஏதிய மைலயாக;

இரக நீ தர@7 - த* அ1 நீாி* அைசவாக; ஆ3த வ*ேதா1 இைண நாக

ஆக - ஆரா3த வ)ய இ ேதா1கG பாபாக; ைவ= - ைவ=; அகட(

அவ 7 அத ஈத= - அகாமகட( அவ07 அதைத ெகா6த=.

விளக : வைர - மதர. அ1 ெநகிEதF5ைமயி* நீாி* அைச8 எ*றா .
நாக - வாகி. கட( - பா கட(. அவ* கைடத)* என ஒ ெசா(

வவி=ெகா1க. இவ றா( யக இதEபகF -றினா . அவ* கா:ட

அவ1 கா5ட)* அவ 7 என அவ*ேம( ஏ றினா . (81)
1493. சதன. ேச றிைட தாம வா 7ழ

ைபெதா; படாைல 7ளி!ப! பா3த)*

ைமதன தா 7ைல =ைடய வா3திற

த,சில பணிய(7 கைலெயா டா தேவ.
ெபா1 : ைமதன தா சதன. ேச றிைட 7ைழ= உைடய - சீவக0ைடய தா

அவ* மா பிேல சதன. ேச றி* இைடேய 7ைழ= உைட&ப;; தாமவா 7ழ(
ைபெதா; படாைல 7ளி!ப! பா3த)* - மல மாைலயணித ெந;ய

-தைல& பசிய ெதா;ைய& உைடய ேகமசாியி* தளராத ைலக1 $7மா9
பா3தலா(; வா3திற= அசில அ(7( அணி கைலெயா6 ஆ த - வா3வி:6

அழகிய சில, அ(7)( அணித ேமகைல& ஆ தன.
விளக : இ.ெச3&1 ேகமசாியி* யக@ -றி 9. தா 7ைழ=ைடய

எ*பத 7 Bசி!பைட உைடய எ*9 ஒ ெபா1 ேதா*றி 9; யாைன
பா3த)* Bசி!பைட ேச றிேல உைடத= எ*9, அத 7. சில

ஆ தனெர*0 ஒ ெபா1 ேதா*றி 9 எ*9 ந.சினா கினிய L5ணிதி
-றின . காமகட(, அழகிய உைடயாகிய அைலேமாத8, ேகமசாியி*
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ைலயாகிய மைலயி சீவக* ேதா1களாகிய பா கயி9 I:;யி$=

கைட&ேபா= அவ07 இ*பமாகிய அதைத ெகா6த= எ*க. தா Bசி!பைட. (82)
ேவ9

1494. ேகாைத&@ 7ழF ெபா@க 7விைல 7ழ@க* மாைல!
ேபா=க! ெபா= I> ெபாகட* = Eக

காதF@ களி! மி7 க@7F பகF வி1ளா

சாதF பிற! மி(லா த*ைமெப றவ க ெளாதா .
ெபா1 : ேகாைத& 7ழF ெபா@க - அவ1 த*0ைடய மல மாைல&

-தF ெபா@க; 7விைல 7ழ@க( மாைல!ேபா= உக - 7வித ைலேம(

அணித மண9 மாைலயி Iக1 சித; I> ெபாகட( = ெபா= Eக

- அணிகல0 கட( = பிண@கி ஒ*றி( ஒ*9 Eக! (ண த)*), காதF

களி! மி7 க@7F பகF வி1ளா - காதைல& களி!ைப& மிகெகா56
இர8 பகF பிாியாரா3; சாதF பிற! இ(லா த*ைம ெப றவ க1 ஒதா -

இற! பிற! அ ற த*ைம&ைடயவானவைர! ேபா*றன .

விளக : *ன (80) அகட( அத ஈதெத*றா ஈ56 அ?வதிைன
Lக = வாைம&, சாவாைம& ெப ற அேதவ கைள ஒதா எ*றைம
உண க. 7ழ@க( : மண. (83)

1495. ைனமல  தாாி னா0 ேபாதணி ெகாப னாG
நைனமல  கா8 மத5 வா)& ந(ல வா;.

ைனமல  7வைள 7 9. KEமல  க5ணி K:;

விைனநல Lக = ெச(வா விதியினா* மிக நீரா .
ெபா1 : விதியினா( மிக நீரா - ஊழினா( அ* மிகாராகிய ; ைன மல 

தாாினா0 ேபா= அணி ெகா அனாG - ஒ!பைன ெச3த மல மாைலயா0

மலரணித ெகா ேபா*றவG; ந(ல நைன மல கா8 அ த5வாவி& ஆ; அழகிய 7ளி த மல !ெபாழி)F அழகிய 7ளி த 7ளதிF ஆ;; ைனமல 

7வைள 7 9 - ைனயிF1ள 7வைள மல கைள! பறி=; KE மல  க5ணி
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K:; - மல KEத க5ணி ைன=; விைனநல Lக = ெச(வா - ண .சி
ெதாழி)* அழைக Lக = ேபாதன .

விளக : தாாினா0 ெகாபனாG ஆ;& 7 9 K:;& Lக = ெச(வா
என உைம விாிேதா=க. இ@ஙன மாத Lக த 7காரண  பிற!பிேல

ெச3தந( விைனேய எ*பா விதியினா* மிகா எ*9 விைனநல Lக =
ெச(வா எ*9 விதேதாதினா . (84)

1496. ெபாழி=7 காத( I56 (Fைக விடா= ெச(ல
கழிதன விர56 தி@க1 காைள& ம ேறா நாளா

பிழி=ெகா1 வைனய ெப5ைம! ெப3வைள ேதாளி த*ேனா

டழி=O ழவி 7*றி லா3மல  கா8 கா*.

ெபா1 : ெபாழி= உ7 காத( I56 - நிைற= றேதா*9கி*ற காதைல!

I56; (Fைக விடா= ெச(ல - இ?வா9 ய@கைல ைகவிடா= ேபாதர;

இர56 தி@க1 கழிதன - இர56 தி@க1 கடதன; ம ேறா நாளா( - பிறிெதா

நாளிேல; பிழி= ெகா18 அைனய ெப5ைம! ெப3வைளேதாளி த*ேனா6

காைள& - வ;=ெகா5டா ேபாF ெப5ைமயிைன&ைடய, வைளயலணித

ேதாளி&ட* சீவக0; அழி= OE அவி 7*றி( ஆ3 மல  கா8 கா* -

ெபகி OEகி*ற அவிைய&ைடய அழகிய மல நிைறத ெபாழி) 7தா*.
விளக : உவைக அகேத நிரபியவழி ெம3!பாடாக! றதா க

ல!ப6தF5ைமயி* ெபாழி=7 காத( எ*றா . I56 - ேம ெகா56.
(Fைக - த$8த(. நாளா( - நாளி(. சிறத ெப5ைம நலதி0

பிழிெத6=ெகா5ட ெப5ைம நலைத&ைடயா1 எ*க. ேதாளி : ேகமசாி. (85)
1497. கா,சன க7 கா3ெபா கனி7ைல வாைழ KE=
I,சிைன நாக தீI மரக! Iர. ேசாைல

மா,சிைன மயி(க ளாட. ச5பக மல க1 சி=

தீ,ைன யவி 7*ற, சீ ெபற ேவறி னாேன.
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ெபா1 : கா,சன கா3 க7 - ெபா*னிற கா3கைள&ைடய க7; ெபா*

கனி7ைல வாைழ - ெபா* ேபாF கனிகைள&ைடய 7ைல ெபாதிய வாைழ&;

KE= - Kழ!ெப 9; I,சிைன நாக தீI மர க!Iர. ேசாைல - த*னிடேத
மல  கிைளகைள&ைடய ர *ைன மர தீI மர ெபாதிய க!Iர.
ேசாைலயிேல; மா,சிைன மயி(க1 ஆட - மாமர கிைளகளிேல மயி(க1 ஆட;

ச5பக மல க1 சி= - ச5பக! Iக1 சி=கி*ற; தீ,ைன அவி 7*ற இனிய ைனைய&ைடய 7*றிேல; சீ ெபற ஏறினா* - சிற!ற ஏறினா*.

விளக : கா,சன - ெபா*; கக@கா37 நிற ப றி வத=. ெபா*கனி -

ெபா*ேபாF நிறைடய பழ. தீI மர : ஒவைக மர (சீவக. 1267, 1901). (86)
1498. திைனவிைள சார ெச?வா3. சி9கிளி மாத ேரா!ப!

ைனவைள ேதாளி ெசா(ைல கிளிெயன கி1ைள ேபாகா

நைனவிைன ேகாைத நாணி! ெபா*னாி மாைல ேயா.ச
கைனகழ 7சி ன5ணி கவ கிளி ேயா!பி னாேன.

ெபா1 : திைனவிைள சார( - (அமைலயி() திைன விைளத னதிேல;

ெச?வா3. சி9 கிளி மாத ஒ!ப - சிவத வாைய&ைடய சிறிய கி1ைளகைள

ேகமசாி ஓ:ட; ைன வைளேதாளி ெசா(ைல கிளிெயன கி1ைள ேபாகா -

அழகிய வைளேதாளியி* ெமாழிைய கிளிெமாழிெயன உ:ெகா56 கி1ைள
ேபாகாவாக; நைனவிைள ேகாைத நாணி! ெபா*னாிமாைல ஓ.ச - (அத 7)

ேத*விைள& ேகாைதயா1 நா> 9! ெபா*னாி மாைலயா( =ர!ப! (பி*0
ேபாகாவாக); கைனகழ 7சி( ந5ணி கவ கிளி ஓ!பினா* - (அவ1 கைத

;த 7) ஒ)7@ கழலணித சீவக* ெச*9 திைனைய கவ அகிளிகைள
ஓ:;னா*.

விளக : அ!ைனவைள ேதாளியி* ெசா(ைல எ*க. ேகாைத : ேகமசாி. 7ாிசி( :

சீவக*. கவ கிளி : விைனெதாைக; திைன கதிைர கவ கி*ற கிளி எ*க. ஒ!த(
- ஒ:6த(. ேகமசாி ெசா ேக:6 கிளி ேபாகாத= க56 சீவகேன அ கிளிகைள

ேயா:;னா* எ*ப=. (87)
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1499. ெகாதழ( ேவ க ணாெல*னாவி-: 65ட ெகாேப
ெசதைழ யல@க ேலதி. சீற; பரவ வேத

03தினி! பணிெச3 ேவேனா 8ட ெபாழி ேத7 ேவேனா

ைபதைழ ய(7 பாவா3 பணிெயன! பரவி னாேன.

ெபா1 : ெகா= அழ(ேவ கணா( எ* ஆவி -:65ட ெகாேப - எாி&

அழைல&ைடய ேவலைனய க5களினா( எ* உயிைர ெகா1ைள ெகா5ட

மல ெகாேப!; ெசதைழ அல@க( ஏதி. சீற; பரவ வேத*- ெச?விய

தைழைய& மாைலைய& ஏதி நி* சி ற;கைள வண@க வேத*; இனி உ3=

பணிெச3ேவேனா - இனி உயிட* இ= நி* ஏவ( ெச3யகடேவேனா?;

உட ஒழி= ஏ7ேவேனா - இற= பட கடேவேனா?; ைபதைழ அ(7( பாவா3
- பசிய தைழகைள &6த அ(7ைல&ைடய பாைவேய!; பணிெயன! பரவினா* (இர5;( ஒ*றிைன) அளி.ெச3க எ*9 கEதா*.

விளக : =கிF ேமகைல&, சீ ெபற! ைன&@ கால= ைபதைழ ைனத(
பைழைமயி* 7ற!!ேபாF. சீவக* கிளிைய ஒ:ட! பிாிதானாக, அவ1

அ!பிாிைவ! ெபாறா= ஊ;னா1. எனேவ, லவி தீ கேவ5;யதாயி 9. ெகா :
ஆ7ெபய ; விளிேய ற=. நி*0ைடய வா&ைடய ெத*0ைடய வாEெவ*பா*
பணி எ*றா*. (88)

1500. Oைண&, 7ழF பாF மத@ க ேத0

பாணியாE கனி& ெவ*ற ைப@கிளி மழைல தீ,ெசா(
வாணிக மகளி தாேம வாணிக வ(ல ெர*னா!

I5ைல ெபாதி !ப! ()! ைனநல பகி னாேன.
ெபா1 : Oைண& 7ழF பாF அத கேத0 பாணி யாE கனி&

ெவ*ற - Oைண 7ழ( யாE பா( அத க ேத* இைச&9 யாE கனி ஆகிய

இவ ைறெயலா ெவ*ற; ைப@கிளி மழைல தீ,ெசா( - கிளியி* மழைலயைனய
இ*ெமாழி&ைடய; வாணிக மகளி தா வாணிக வ(ல எ*னா - வணிக!

ெப5க1 த( ெகட ஊதிய, ெச3யா எ*9 விய=; I5ைல ெபாதி !ப!

()! ைனநல பகினா* - அவGைடய Iணணித ைலக1 விம த$வி!
ைன8 ற அழகிைன! பகினா*.

56

விளக : இவ* இற= ப6ேவேனா எ*றதைன ேக:6 799வ(ெகா56

ஒ ெமாழி ெகா6!பேவ. ஊட( நீ@கியதாக)*, அ. ெசா(ைல மழைல தீ,ெசா(

எ*9 மகிEதா*. அ ெமாழி -றலாகாைமயி* ஆசிாிய -றி றில எ*ப. த( த* உயி . ஊதிய - ஊட(. Oைண& யா$ என ேவ9 ெகா56ைர!ப=

உ56 எ*பைத, 7ழF Oைண& யா$ெம*றிைனயன 7ைழய (கப. ஊ

ேத6.6) எ*பதனாF அறிக. (89)

1501. தி@கள@ 7ழவி ெச?வா னிைடகிட திைம!ப ேதேபா
7@7ம மா பி I5ட ம@ைகேயா ;த ேபாEேதா

வாெளாளி தட@க ணீல மணிவ56 க56 ெசா*னா*

க@7றா னீ@க F 9 கமEமல ரணித தாரா*.

ெபா1 : தி@க1 அ 7ழவி ெச?வானிைட கிட= இைம!பேத ேபா( - பிைற

தி@க1 ெச?வானிேல கிட= விள@7வ=ேபால; 7@7ம மா பி( I5ட

7ளி கதி ஆரமி*ன - தன= 7@7ம அணித மா பிேல I5ட த5ணிய கதி

O =மாைல மி*0ப;; ம@ைகேயா6 இத ேபாE= - தனி=

ேகமசாி&ட* இத ெபா$தி(; கமE மல அணித தாரா* - மணமல ைனத

ெதாைடயினா*; ஓ மணி வ56 க56 - ஒ காிய வ5ைட! பா =; க@7( தா*

நீ@க( உ 9 - இர8 பிாிய கதி; ெசா*னா* - ஒ ெமாழி -றினா*.

விளக : இத*க5 சீவக* ேகமசாி7 தா* பிாிய கதியி!பதைன
7றி!பா( உண =கி*றா*. (90)

1502. மணிவ5; மாத ேகாைத ம=8ண வத ேபாEத@

கிைணவ5ட@ கிற= பா;* றி7ேம யிர@க )*றா3

=ைணவ56 =,சி னீ& =,ைவ ெய*9 நி*க:

பணிெகா5ட தி*ைம யா றா* பாிெவா6 மி7 ம*ேற.
ெபா1 : மணி வ56 - காிய வ5ேட!; இ மாத ேகாைத ம=உண வத ேபாE= நீ இ மாதாி* மல மாைலயிேல ேதைன! பக வதேபா=; அ@7 இைண வ56

அ@7 இற=பா6 இ*9 இர@க( இ*றா3 இ7ேம - அ@71ள நி* ெபைட
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வ56 அ@ேகேய இறவாமF வத இ*றி& இ7ேமா?; =ைண வ56

=,சி* நீ& =,ைவ எ*9 - நி* ெபைட இற!பி* நீ& இற=ப6வாெய*9
உ:ெகா56; நி*க5 பணிெகா5ட= இ*ைமயா( தா* - உ*னிட=

உாியெதா ெதாழிைல த)ேலேய த*னிட= ெகா1ளாைமயா(; பாிெவா6

தா* இ7 அ*ேற - இற=படாம( அ*டேன தா* ஆ றியி7
அ(லேவா? (எ*றா*)

விளக : =ைணவ56 =,சி* நீ& =,ைவ எ*9 எ*ற= எ* ெபா:ேட நீ
ஆ றியித( ேவ56 எ*0 7றி!ைடய=. மணிவ56 : அ5ைமவிளி.

இ7ேம : ஏ : வினா. பணி ெய*ற=, மகளி இ= இ(லறைத நிகE=த 7
ேவ56வன ேத;வத( ஆடவ 7! பணியாதைல.(91)
1503. 7ழவியா3! பிற= ெவ3ேயா* 7மரனா3 79கி யி!பா(
விைழ8தீ கிழவ னாகி வி$கதி ல= Oழ

மழைலவ5 6ழல நக ம()ைக யல@க( K:;

7ழ(ைர கிளவி ேயா6@ ெகா$ைக யமளி ேச தா*.
ெபா1 : ெவ3ேயா* 7ழவியா3! பிற= - கதிரவ* காைலயி 7ழவியாக

ேதா*றி; 7மரனா3 9கி - ந5பக) 7மரனாகிய ெவைம மி7=; இ!பா(
விைழ8 தீ கிழவ* ஆகி - மாைலயி( ஆைச நீ@கிய தியவனாகி; வி$கதி

உல= Oழ - சிறத கதி க1 ெக:6 ேம றிைசயிேல வி$த)*; மழைல வ56

உழல நக ம()ைக அல@க( K:; - (சீவக*) ரF வ56 உழFப; அல த

ம()ைக மாைலைய. K:;; 7ழ( ைர கிளவிேயா6 ெகா$ ைக அமளி

ேச தா* - 7ழ)ைச ேபா*ற ெமாழியாேளா6 வளவிய அகி ைக Q:ட!ப:ட
அமளிைய அைடதா*.

விளக : ேமைல. ெச3&ளி( இ*பநிைலயாைமையக5ட திதகனிவ

இனப றி த மனேத கிEத யாைக நிைலயாைமயிைன ஞாயி றி*பா(

ைவ= உலேகா 7 L5ணிதி* உண =த( உண க. கிளவிேயா6 : உ இைச

நிைற. (92)

1504. தி=யி( ெப ற மா ப* றி=தா ழக வி*ப
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வத றைசத ேகாைத வாெளாளி தட@க ணீல

ெபாதF ெபா*ன னாைள! றகணி ெத$= ேபாகி!
ப.ட ! பவழ ேநா*றாE! ப*மணி கத8 ேச தா*.

ெபா1 : தி =யி( ெப ற மா ப* - திமக1 =, மா பனான சீவகன=;

தி= தா உழக - அழகிய தா கல7தலாேல; இ*ப வத உ 9 அைசத

ேகாைத - இ*பதா பிறத வதைத உ 9 இைளத ேகாைதயா1; வா1 ஒளி
தட@க5 நீல ெபாதF - சிறத ஒளி&9 ெப@க5களாகிய நீலைத
7வித அளவிேல; ெபா*னனாைள! றகணி= எ$=ேபாகி - அவ*

திவைனயாைள நீ@க கதி எ$= ெச*9 ; ப. ட ! பவழ ேநா* தாE -

ேபெராளி &9 பவழதாலாகிய வ)ய தாைழ&ைடய; ப( மணி கத8 ேச தா* -

பலவைக மணிகளிைழத கதைவ அைடதா*.

விளக : திமக1 எ!ெபா$= த@7 மா ப* எ*பா தி=யி( மா ப*
எ*றா . நில ெபாத( எ*ற= இைம -6தைல. ெபா* : திமக1. (93)
1505. அ()&: பாைவ ய*னா ளறி8றா வைகயி ெனா றி
ெம(லேவ திற= நீகி மி*0வி: ;ல@7 ைபI:

ெகா(சின மட@க ல*னா* ெகா$நிதி மாட நீதி!

ப(கதி ! பாிதி ேபால! பாயி ேளகி னாேன.

ெபா1 : அ()&1 பாைவ அ*னா1 அறி8றா வைகயி* ஒ றி - தாமைர மலாி(

திைவ! ேபா*றவ1 தா* கதைவதிற!பைத அறியா வைகயிேல கதைவ த1ளி;
ெம(லேவ திற= நீகி - ெம(ல தாE திற= பி*ன  9 திற=; ெகா$நிதி

மாட நீதி - வளமி7 ெச(வைடய மாடைத கட=; ப(கதி ! பாிதிேபால - பல

கதி கைள&ைடய ஞாயி9 ேபால; மி*0வி:6 இல@7 ைபI5 ெகா( சின

மட@க( அ*னா* - ஒளிOசி விள@7 தணிைய&ைடய ெகா(F சீ ற9

சி@க ேபா*றவனான சீவக*; பா3 இ1 ஏகினா* - பரவிய இளிேல ெச*றா*.

விளக : அ()&:பாைவ : திமக1. அ() : தாமைர மல 7 ஆ7ெபய .

ஒ 9த( - த1Gத(. (94)
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1506. தாGைட தட@ெகா1 ெச?வி தாமைர! ேபா= ேபாF
வாGைட கதி னாட* வைல தடதி* ைவகி

நாளி0 ெப7 கி*ற நைகமதி யைனய காத

ேக1வைன கனவி காணா1 கிள மணி! Iணி னாேள.
ெபா1 : கிள மணி! Iணினா1 - விள@7 மணிக1 இைழத

கலனணிதவளாகிய; தடெகா1 ெச?வி தாGைட தாமைர! ேபா= ேபாF

வாGைட கதினா1 - 7ளதிேல த@கிய ெச?வி&ைடய, த5ைட&ைடய தாமைர
மல ேபால விள@7 கதினா1; த* வைல தடதி* ைவகி - த* வள

ைலகளி*ேம( த@கி; நாளி0 ெப7கி*ற நைகமதி அைனய காத( ேக1வைன

- நாேடா9 வள கி*ற பிைறமதி ேபா*ற காதைல&ைடய கணவைன; கனவி(
காணா1 - கனவிேல காணாதவளானா1.

விளக : இ.ெச3&:7 ந.சினா கினிய கனா கா5கி*றவ1 அவ* ேபாக
க5டா1 எ*9 -றி&1ள 7றி! ந*7 விள@கவி(ைல. =யி(கி*றெபா$=

நா1ேதா9@ கனவிேல த*ேறா1 ேம( ேக1வைன கா>மிய(ைடய ேகமசாி

அ*9 கனவி* க5 அ?வா9 காணாதவளாயின1 எ*ப= +லாசிாிய கதாத(
-6 எ*9 ேதா*9கி*ற=. அ?வா9 காணாதவ1 எனேவ கனவி( அவ*

ேபாக க5டா1 எ*ப= 7றி!பா7 எ*9 ந.சினா கினிய ெகா5டன

ேபாF. நைக - ஒளி. மதி - சதிர*. மதி எ*ப= ஈ56! பிைறைய&ண தி 9,

பிைறயான= நாG7நா1 வள வ= ேபால வள கி*ற காத( என உவைம7!
ெபாத -றேவ5;யி!பதா(. (95)

1507. அரதின! பிறத ைபெபா னபிய ைலயி னாைள
கரதவ* க@7 னீ@க கதி வைள யண@7 ெம*ேறா1
வரத ெத3வ ம*னா1 ைவகி ளனத ேறறி!

பரெதலா திைச& ேநாகி! ைபயேவ பாி8 ெகா5டா1.
ெபா1 : அர தின! பிறத ைபெபா* அபிய ைலயினாைள - அரதா(

அரா8தலா( உ5டான திய ெபா*ெனன. ண@7 ெபாதிய ைலயாைள;
கரதவ* க@7( நீ@க - நீ@கிய சீவக* அ@ஙன இளிேல ேபாகாநி க;

கதி வைள அண@7 ெம*ேதா1 வரத ெத3வ அ*னா1 - ஒளி
வைளயணிவதா( ெம)& ெம*ைமயான ேதாைள&ைடய, வரமளி7
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ெத3வைத! ேபா*றவ1; ைவ7 இ1 அனத( ேதறி - த@கிய இளிேல தா*
க5ட கனவாேல =யி( மயக நீ@கி விழி=; பர= எலாதிைச& ேநாகி -

எ(லா திைசயி0 பரவி! பா =; ைபயேவ பாி8 ெகா5டா1 - ைறபட
வத ெகா5டா1.

விளக : ஈ56 த*ேக1வைன கனவி0 காண! ெபறாைமயாேன விழி=
எ*னF ெபா=. ெபா* எ*ற= அராவ!ப:ட ெபா 5ணைத; இ=

ேதமF7 உவைம. கணவ 7 நிைனதன ெகா6த)* வரத ெத3வ. (96)
1508. திமணி 7யி*ற ெசெபா றி=I@ ெகாப னாட*
கமணி! பாைவ ய*னா* கர=ழி கா5ட( ெச(லா
ெளாிமணி விளக மாட திள9 கா9 ேமா;

யமணி யிழேதா நாக மலம கி*ற ெதாதா1.
ெபா1 : திமணி 7யி*ற ெசெபா* தி= I@ெகாபனா1 - அழகிய

மணிகைள! பதித திதிய ெபா I@ெகா ேபா*றவ1; த* கமணி! பாைவ
அ*னா* - த* விழியிF1ள கமணியி* பாைவேபா*ற கணவ*; கர=ழி

கா5ட( ெச(லா1 - மைறத இடைத காணாளா3; எாிமணிவிளக மாட=

இ1 அ9கா9 ஓ; - எாி& மணி விளகி* ஒளி மாடதி( உ1ளவைரயி( ஓ;;
அமணியிழ= ஓ நாக அலமகி*ற= ஒதா1 - ஒ நாக!பா த*

படதிF1ள க5ணாகிய அாிய மணிைய இழ= வ=வதைன ஒதா1.
விளக : விளகதா( மாடதி( இ1 அ ற இடமள8 எ*க. எனேவ
ஒளிபரவிய அளவி( எ*பதாயி 9. ஓ; எ*ற=, அவ1 மனநிைலைய

கா:6கி*ற=. மணி சீவக07 உவைம. அலமத( - மன.ழ றி எ3=த(. (97)
ேவ9

1509. யா5ைட யாையய வ,சிென னாயி
ாீ56 டெபாழி ேதக வ)7மா

னீ5ட ேதாளவ ேனநிைற யானிேல*

றீ56 வெதன ேதனி* மிழ றினா1.
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ெபா1 : ஐய - ஐயேன!; யா5ைடயா3 - நீ எ@7 இகி*றா3?; அ,சிென* -

யா* தனிதிக அ,கிேற*; நீ5ட ேதாளவேன - நீ5ட

ேதா1கைள&ைடயவேன!; ஈ56 உட ஒழி= ஆயி ஏக வ)7 - இ!ேபாேத
உடைபவி:6. சிறத உயி நீ@க =ணிகி*ற=; யா* நிைற இேல* - (ஆத)*)
நிைறயழிேத*; தீ56 வ= என - (இனி) தீ56க வ= எ*9; ேதனி*

மிழ றினா1 - ேதைன! ேபால மிழ றினா1.

விளக : * ஒளி= விைளயா6 வழகமித)*, இ!ேபா= அ=வாக
எ5ணி, யா5ைடயா3 எ*9, அ,சிேன* எ*9 -றினா1. நீ5டேதா1 :
உதம இலகண. தீ56 வ= எ*ப= , க5ேட* சீைதைய எ*ப=ேபால

நி*ற=. (98)

1510. கனிெகா1 காம@ கல=யி ெரா*ற)
னினிய ம@ைகய ெர*ப= -9வா3

பனிெகா5 மாமதி ேபா பச! Iரயா*

றனிய ளாவ= தக= ேவாெசாலா3.

ெபா1 : கனிெகா1 காம கல= உயி ஒ*ற)* - கனி8ைடய காம தமி

ெபாதி உயி ஒ*9ப6ேபா=; ம@ைகய இனிய எ*ப= -9வா3 - ம@ைகய

இனியராயி!ப (அ(லாத இட= இனியர(ல ) எ*9 *ன நீ -9வா3;

பனிெகா1 மாமதிேபா( யா* பச! ஊர - பனி ;ய $மதிேபால யா*
பச!மி7ப;; தனிய1 ஆவ=தக=ேவா ெசாலா3 - (நா ஒ*றி வா$

இநாளிேல) தனியளாவ= நின7 த7திேயா? -9வா3.
விளக : கனிெகா1 காம - தி த காம. எமிய(பிைன ந*7 அறி=ைவ=

இ@ஙன எைம தனிக வி6வ= நின7த7ேமா எ*றவா9. (99)
1511. கழF ெந,ெசா6 ைகவைள ேசாமா
ழF@ க5கG, K69 ெபா*ெனன

வழF ேமனி& மா றெல ைனயேவா

நிழ) னீ!ப@ காதF நீதிேயா.
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ெபா1 : ஐயேவா - ஐயேன!; கழF ெந,ெசா6 ைகவைள ேசா - ேபாகி*ற
ெந,ட* ைகவைள& ேபாகா நி*ற=; க5கG ழF - க5கG பரவி!

பரவி ேநா7; K6 உ9 ெபா* என ேமனி& அழF - உ7 ெபா*ேபால

ெம3& அழ(கி*ற=; ஆ றெல* - ஆத)* ஆ றகி(ேல*; நிழ)* நீ!ப@

காதF நீதிேயா - நிழைல!ேபால நீத காிய காதைல& நீதைனேயா?
விளக : ஐயேவா : ஓ : இரக. நீதிேயா : ஓ : வினா. (100)
1512. தி= ம()ைக ேத@கமE மாைலயா*
ாி= K;0 I@ெகா; L5ணிைட

வ= மா*மட வாெய0 வ,சநீ

காிதி யாைனய கா5டF வ(ைலேயா.
ெபா1 : தி= ம()ைக ேதகமE மாைல யா* ாி= K;0 - திதிய
ம()ைக மல களாலாகிய மண@கம$ மாைலைய நா* விபியணிதாF;
மடவா3 I@ெகா; L5 இைட வ= எ0 வ,ச - ேபைதேய! மல ெகா;

யைனய நி* ெம()ைட வ= எ*கிற வ,சேன!; யா* காி= ைநய

கா5டF வ(ைலேயா - யா* ககி வத க5;த 7 நீ வ(ைலேயா?
விளக : வ(ைலேயா : ஓ : வினா. யா* காி= ைநத 7 ஏ=வாகிற ெசயைல.

ெச3ய =ணித நீ *ன மடவா3 L5ணிைட வ= எ*ற= வ,சகெமாழிேய
எ*ப= அறிேத* எ*றவா9. வ(ைலேயா - வ*ைம&ைடையேயா. (101)
1513. ெதா5ைட வாயிவ ெடா3யி( வனைல

க56 ேதவ கனிபெவ* ேற=வா3
வ56 -றிய வ5ண மறிதிேல*

வி56 ேத*9ளி 7விைர தாாினா3.
ெபா1 : ேத*வி56 =ளி7 விைர தாாினா3 - ேத* பிதி 8 9 =ளி7

மணமாைலயா3!; இவ1 ெதா5ைடவா3 ெதா3யி( வனைல க56 - இவGைடய
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ெதா5ைடவாைய& ெதா3யி( எ$திய அழகிய ைலைய& க56; ேதவ கனிப

எ*9 ஏ=வா3 - வானவ உள ெநகிEவ எ*9 *னிைல! றெமாழியாக!
கEெமாழி -9கி*றவேன!; வ56 -றியவ5ண அறிதிேல* - நீ வ5ைட!

பா = -றிய த*ைமைய யா* அறிகிேல*; (அறிதிதா( நி*ைன!
பிாியவிேட*.)

விளக : ேதவ எ*பத 7 அயனா எ*9, அவ , உலைக! பைட7 நாேம
உலைக அழி7 ஓைவ& பைடேதாேம எ*9 வ=வ எ*9, ேதவ
ஒவைர -9 ப*ைம கிளவி எ*9, ெத3வமகளி எ*9 ெகா56 வாைய&

ைலைய&@க56 அவ க1 வ=வா எனி0 ஆ எ*9 ந.சினா கினிய
-9வ . ேதவ எ*ழி, சிற!ைம ெச3&1 விகாரதா( ெதாக=. வ56 -

வ5; 7. ெப5ணாக)* எ*ேபைதைமயா( அதைனயா* அறிதிேல*

எ*றிர@கியவா9. வ56 -றியவ5ண எ*ற= வ5; 7 -9மா றா(

7றி!பாக! பிாி8ண தியதைன. அறிதிேல* எ*ற= அறிவேன( நி*ைன!

பிாியவி:;ேர* எ*ப=பட நி*ற=. (102)
ேவ9

1514. ைலைவ ததட திைட1 கFறி
றைலைவ =நில த;ைத வவா3

சிைலவி தகேன ெதேள னளா

&ைலவி தைனெய* 0யி கா வலேன.
ெபா1 : சிைல விதகேன - வி( வ(ேலாேன!; உயி காவலேன - எ* உயி7
காவலேன!; ைலைவத தடதிைட 1கFறி* - எ* ைலகளிைடேய நீ ஊட(

தீ = -ட நிைன!பி*; நில= தைலைவ= அ; ைதவவா3 - நிலதிேல நி*

தைலைய! ெபாதி எ* அ;கைள தட8வா3; உைலவிதைன எ* ெதேள* -

இ!ேபா= ச)!பிதைன ஏேனா? காரண ெதளிகி*றிேல*; அளா3 - ெதளிய

-9வா3.

விளக : ேவ)ேய பயிைர ேம3தா ேபா*9 உயி காவலனாகிய நீேய

உைலவிதைன எ*0 நய உண க. ைவத நில எ*ப= பாடமாயி* காைல

வா@கினா( அ நிலதி( அ;.வ:ைட தட8வா3 எ*க. 1க( - ய@7த(.
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ைல ைவத தட : யா பிறத இட சிறி= கிடகேவ56ெம*9 ைலதா*

அ1 ப5ணிைவத தட. இ= சீவக* -றிய - ைற இவ1ெகா56 -றிய=.

எ, ற எ*றிர@கா தாகெம(லா@ கவ தி= (சீவக. 2502) எ*ப ேமF.

இவ *ன உறாதித( இ*ைமயி*, உறி* எனேவ * ஊட( தீ =

-டநிைனகி* எ*ப= ெப றா. நி* வணக எ(லா வி(வணக ேபால

தீ@7 தவன வாயி ெற*ப= ேதா*ற சிைலவிதகேன எ*றா1. எவ* எ*0

வினா எ* என நி*ற=. (103)

1515. கடனி திலைவ தகதி  ைலயி
னிடென =ைணய =ைண& ெம$தி
&டெனா =ைறவா 0ைழவா ரலேன*

மடெனா =ளெத* 0யி வாE வ=ேவ.

ெபா1 : கட( நிதில ைவத கதி  ைலயி* - கட( =மாைல ைனத

ஒளி ைலகளினாேல; இட* எ=ைண அ=ைண& எ$தி -த* மா பி* இட
எ?வள8 உ5ேடா அ?வள8 யா* எ$த; உட* ஒ= உைறவா*

உைழவாரலேன( - எ*0ட* ஒ= உைறகி*றவ* இனி எ*னிடதிேல

வாரானாயி*; எ* உயி வாEவ= மட* ஒ= உள= - எ* உயி வா$ நிைலைம
 ப:ட அறியாைமைய ஒ7

விளக : எ$தி - எ$த. இனி, ைலெய@7 ெதா3யி( எ$தி உைறவா*

எ*9மா.  ப:ட அறியாைம - வ5; 7 -றியைத அறியாதிதைம.
ஒ=ள=: ஒ ெசா(. கதி ைல; விாி7 வழி விாித(. இட*, மட*,

எ*பவ றி( மகரதி 7 னகர ேபா). (104)

1516. ெப9ம* பினெள* ப=ேப சினலா
ல9ம* பினெள* றைறவா ாிைலயா

)9ெம* ெபா;ைன =ைநேவ களி

ந9ெம* கமEதா ரவேன ந>கா3.

ெபா1 : ந9 ெம*கமE தாரவேன - நறிய ெம()ய மண@கம$ தாாினேன!;

ெப9 அ*பின1 எ*ப= ேபசி* அலா( -(நீ எ*0ட* உைறத நிைலக56)
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இவ1 நாேடா9 ெப9 அ*ைடயா1 எ*9 (எ*  றதா ) ேபசினத*றி;

அ9 அ*பின1 எ*9 அைறவா இைல - ேத& அ*பின1 எ*9

ெச!பினாாி(ைல; இ9 எ*ெபா6 இைன= ைநேவ 7 அளி ந>கா3 - உ7
எ*ேபா6 வதி ைந& என7 இ*0 அளி வவா3.

விளக : ெப9 அ*பின1 அ9 அ*பின1 இெதாட கைள அ* ெப றவ1,
அ* அ றவ1 எ*9 வி7தி பிாி=-:6க. ைநேவ* + 7 = ைநேவ 7 இ=

த*ைமெயாைம விைனயாலைண& ெபய . 7 உ ஏ ற=. (105)
1517. Lனசீ ற;ேநா வநட =ெசேல
ெலனதா வியக =ைறவா ெய0நீ

ைனதா ரவேன ெபா&ைர தைனயா(

விைனேய ெனாழிய தனிேய கிைனேய.
ெபா1 : ைன தாரவேன - அணித மாைலயா3!; விைனேய* ஒழிய தனி ஏகிைன

- தீவிைனேய* இ@கி!ப நீ தனிேய ஏகினா3 (ஆத)ன); Lன சீற; ேநாவ நட=

ெசேல( - நி*0ைடய சி ற; ேநாவ நட= ெச(லாேத; என= ஆவி அக=

உைறவா3 - எ*0ைடய உயிரகேத வாEவா3!; எ0 நீ ெபா3 உைரதைன -

எ*9 -9 நீ ெபா3&ைரதைன.

விளக : அ;ேநாவ! ெபாறாத நீ யா* இ?வள8 ேநாதைல! ெபா9!பாேயா.
ெபாறாய*ேற; எனேவ, நீ -றிய= ெபா3ேய எ*ப= க=. (106)
1518. ப =ைற& பைணெவ ைலநி*
றி தகல திைளயா தைமயா

ெவாிெமா3 தனF மிக(ேவ ெலாி5
மம தனF வைகெச3 தைனேய.

ெபா1 : ப= உைற& பைண ெவைல - (ஐய, *ன நீ இைவ பாிய
=வட த@7த 7 இடமான பதைல எ*9 பாரா:;ைன அ*ேறா)

அைலகேள இ!ேபா= பாிய =கைள ஒத க5ணீ  =ளிக1 உைறத
கிடமான ெவ!பைடயன ஆயின க5டா3; நி* தி= அகல திைளயா=
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அைமயா - இனி அைவதா0 அழகிய தணித நின= மா பிடதி( ய@கினா(
உ3வனவ(ல= ய@காவி;* உ3யா; எாிெமா3= அனF இக( ேவ( -

இ?வா றா( நீ தீ ெமா3ததனா( கா3தெதா ேவ(; எாி5 மம= அனF

வைக ெச3தைன - தீ!ப:ட பழ 5ைண&ைடய மா பிேல 7= 6வதைன

ஒத ஒ =*பதிைன உ5டாகிவி:டைன.

விளக : ப= உைற& பைணெவைல என அவ* * -றியைத அவ1
இ!ேபா= ெகா56 -9கிறா1. = - =வட: க5ணீ , பைண - பைம;
ெவைம - வி!ப; காமதீயா( ெவ=த(. *ன ய@கி! பிாித பிாி8

5ணி 7, இ!ேபா= *னி*9 யக@ெகாடாத நிைல ேவ) 7 உவைம.

இ=ைண& எதி ெப3= பாித( உட உயி வா;ய க5> (ெதா(.

ெபாளிய(- 9) எ*0 Kதிர விதியா( ைலைய இ@ஙன -றினா1. (107)
1519. னமா மயிேல ெபாழிேல னேல
வனமா வைழேய வைரேய திைரேய

யினமா மணிK ெழாிI ணவைன

=னயா* ெப9ேகா ெதா$ேத 0ைர[ .
ெபா1 : ன மாமயிேல - திைன!னதி( வா$ மயிேல!; ெபாழிேல - காேவ!;

னேல - நீ நிைலேய!; வன ஆ வைழேய - அழ7 ெபாதிய ர*ைனேய!;

வைரேய - மைலேய! திைரேய - கடேல!; ெதா$ேத* - யா* Lைம வண@கிேன*;
இன மாமணி KE எாி Iணவைன யா* =ன! ெப9ேகா - பலவைக மணிக1 KEத
ஒளிவி6 Iணவனான எ* கணவைன யா* ேசர! ெப9ேவேனா? உைர[ -

(ெப9ேவெனனி() அவனி7மிடைத -9Oராக.

விளக : மயி( ஆயிர@ க5>ைட=! ெபாழி( நிழFைட= ன(

த5ைம&ைட= வைழ நிழFைட= வைர த*ைம&ைட= திைர த5ைம&ைட=
ஆதலா( அ:ப5ைட[ ெதா$ ேத* உைர[ எ*றா1 எ*க. =ன - =*ன.
(108)

1520. ெகா6ெவ, சிைலவா3 கைணயி ெகா;தா3
ந6நா ளிரவி* னைவதா* மி7மா

67

ென6ெவ5 ணிலவி* னிமி ேத பாியா

த6மா( வழிநி* றறேன யளா3.

ெபா1 : ெகா6 ெவ,சிைல வா3 கைணயி ெகா;தா3 - வைளத ெகா;ய

வி())= வ அபி0@ ெகா;யதா3; இரவி* ந6நா1 நைவதா* மி7 -

ந1ளிர8 ெச3& வததா* மிகா நி*ற=; ெந6 ெவ5ணிலவி* நிமி ேத

பாியா= அ6 -ெந;ய ெவ1ளிய நிலவிைன&ைடய தி@க1 இர@காம( வ=;

அறேன வழிநி*9 அளா3 - அறகட8ேள! இ=ைண =*பதி 7 என7

=ைணயாக நி*9 அ1வாயாக.

விளக : நிலவி* நிமி ேத எ*றா , வ:டதா( ேத1ேபா)த)*.

இரவி* நைவ கைணயி* நைவயி0@ ெகா;தா3 மி7 எ*க. ேத : ஆ7ெபய .

ேத உ1; இ= தி@க1 வ:டதி 7 உவம ஆ7ெபய . தி@க1 உவ@

7ளி தி= உ1ளதி( அளி*றி அ6 எ*றவா9. இனி இ?வா9 அ6த(

அறேனா எ*9 இ?வழி நி*9 தைலவேன நீ& அ1கி*றிைல எ*9 -றின1
எனி0மா. (109)

1521. கயலா )ைவெய* 9கவிE =கிட
தயேல னறியா ைம&ைர தெதலா

மியலா த=ேவா வினிேய கினி[

யலா வ=க5 மல கா Gைர[ .
ெபா1 : க5 மல கா1 - க5மல கேள!; இைவ கய( எ*9 - (அவ*) இக5க1

கயலாயிதன எ*9 Lைம! க$ேபா=; கவிE= கிட= - (அத 7 நீ )

அ* 9கிடக; அயேல* அறியாைம உைரதெதலா இயலாத=ேவா -

அயேலனாகிய நா* அறியாம( Lம7 அவ* -றியெத(லா பிாிைவேயா?;
இனிேய 7 இனி[ - இனிேயனாகிய என7 இனியராயிதீ !; உயலாவ=

உைர[ - இனி உ3யலா வழிைய உைர!Rராக!

விளக : கிட= - கிடக : எ.சதிாி; ெம3மறக. ெச3= த*0ட*
-;யிராைமயி*, அயேல* எ*றா1. உைரததைன அவ* ெச3த ெதாழி( எ*9
ெகா1க; ெபா*0ைரத= எ*றா ேபால. அ= ெசா() ெற(லா எ*றா
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ேபால8 நி*ற=. இனி[ இகE.சி 7றி!. க5ணி சிறத உ9!பி(ைல

ெய*9 Lமிட நா* இனிேயனாக இேத* எ*0@க=ட*, இனிேய 7

எ*றா1. Lைம அவ* லா( நா9கி*ற கய ெலன! கழ! ேபா7 உட*ப:] ,
யா*, க5மல கா1! என! கழாநி*ேற*. உ3&வழி உைர!R எ*0@

க=ட*, க5மல கா1! எ*றா1. (110)

1522. ெநறிநீ வைள& நிழனி தில
ெபாறிநீ ரைன ெத$தி! க$

ெவறிதா ரவென? வழிேய கினனீ

ரறிO ைர[ ரம ேதா ளிைணகா1.
ெபா1 : அம ேதாளிைணகா1 - அவ* நிைனைவ அம த ேதாளிைணகேள!;
ெநறிநீ வைள& நிழ( நிதில - கட ச@கவைளைய& ஒளிைய&ைடய

=கைள&; ெபாறிநீரைன= - ெபாறிதா ேபாF த*ைமயவாக!
ைன=; எ$தி - ேதாளி கைப& ைலகளி( ெதா3யி ெகா;

த)யவ ைற& வைர=; க$ ெவறிதாரவ* எ?வழிேயகின* - Lைம!

கE=ைர7 மண@கமE மாைலயா* எ?வழி. ெச*றன*?; நீ அறிO

உைர[ - (யகைத ெநகிE= ேபாகவி:ட) நீ அவ* ேபான இட அறிO ;

Lைம யி*0 யா* கEத 7 அ? வழிைய -9Oராக.

விளக : எ*னிடதி0@ கா:;( Lபா ேபர*ைடய* எ*பா1 எ$தி!
க$ தாரவ* எ*9, அ@ஙனமாக)* அவ* Lம7ண தாம( பிாியா*

ஆத)* நீ அறிO எ*9 -றின1 எ*க. (111)
1523. இ$தா ட ேவ )ைளயா னகல
=$தீ ட*ெவ ைலகா1 வயிர

ெதா$வா3 விைடைய ெதாட கி றி)ெர*

ற$தா டடமா கவண@ கிைழேய.

ெபா1 : ெவ ைலகா1 - ெகா;ய ெகா@ைககேள!; இ$= ஆ ட ேவ(

இைளயா* அகல= உ$தீ - ெந3Iசிய ஒளி ேவலவ* மா பிேல உ$த நீ ; உட*
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வயிர ெதா$வா3 விைடைய ெதாட கி றி) எ*9 - அ? 8ழவி* பயைன

 ற!ெப 9 வி6மள8 ேபாகாதப; அவைன வயிர ெதா$வா3! பிணிதிU ,
(Lம7 அஃ= அாிதாயி 9; இனியா* ெச3வ= எ*) எ*9; அண@7 இைழ

தடமாக அ$தா1 - அழகிய அணியா1 க5ணீ ஒ 7ளமா7ப; அ$தா1.

விளக : உ$தீ விைடைய ெதாட கி றிU எ*9 ஒெபா1 ேதா*றி 9.
விைட, காைள : சீவக*; உவம ஆ7ெபய . விைட - வி6த( (எ*9 ஒ ெபா1,)

ெதா$ - மா:6ெகா:;(. க5ணீ தடமாக என ஒெசா( ெப3க. அண@கிைழ :

அ*ெமாழி; ேகமசாி. ஓாிட= ப றி*றி யித)* விைட; றித காகாைமயி*

வயிரெதா$ எ*றா1. (112)

1524. தைகவா ;யத* னிழ(க5 >7நீ
வைகவா ;வ திய$ வ=க5

டைகேய லம ேதா ழியேழ லவேரா

பைகயா பவெர* றன1பா* ெமாழிேய.
ெபா1 : பா(ெமாழி - இனிய ெமாழியாளாகிய ேகமசாி; க5 உ7நீ தைகவா;ய

த* நிழ( - தா* அ$த க5ணீாிேல ேதா றிய த* அழ7 ெக:ட நிழ(; வைக வா;
வதி அ$வ= க56 - வைக வா; வதி அ$வதைன! பா =; அம ேதாழி
அைகேய( அேழ( - என7 அ*பம த ேதாழிேய! நீ வதாேத! அ$வ=,

ெச3யாேத!; அவ பைகயாபவேரா எ*றன1 - அவ இ9தியி( நம7! பைக

யாவேரா? எ*9 ஆ றிவிதன1.

விளக : அவேரா : ஓ : எதி மைற. நிழ(, பளி@கி ேறா*றிய நிழெல*றFமா.

பா*ெமாழி : அ*ெமாழி; ேகமசாி. தைக - அழ7, வைக - தா* வ=மா9. அைகத(
- வ=த(. (113)

1525. ெவறிமா ைலக1OE =நில ைதய!
ெபாறிமா ைலைன நிழ(கா ணலளா3

ெநறிநா ;யேபா யினணீ ;ன1க5

ெடறிவா( வைளெகா5 6வ மினிேய.
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ெபா1 : ெவறிமாைலக1 OE= நில ைதய - த* ;யி( அணித மண9

மாைலக1 OE= க5ணீைர&ைடய நில மைறத)*; ெபாறி மாைலைன நிழ(

காணலளா3 - ஊைழ இய(பாக8ைடய ேகமசாி, அ நிழலாகிய ேதாழிைய

காணதவளா3, எறி வா( வைள - ஒளிO ெவ1வைளயா1; ெநறி நா;ய ேபாயின1
நீ;ன1 - அவ* ேபானவழிைய ேத6த 7! ேபாயினா1, நீ:;க8, ெச3தா1;
இனி ெகா56வ - இனி அவைன க56 அைழ= வவா1.

விளக : எறி வா( வைள எ*பத 7 அ9க!ப6 ெவ1வைள எ*9

உைரகலா. அவ1 அவைன க56 வைள ெகா56வவா1 எ*9 எனேவ

அவைனதா* ெகா56 வ எ*றாளா எ*9 உைர!ப ந.சினா கினிய .

(114)

1526. மடமா மயிேல 7யிேல மழைல
நைடமா ணனேம நலமா கிளிேய

&டனா 6ெமைன யைனெய* 9கா

ெதாைடயாE மழைல ெமாழிேசா  தனேள.
ெபா1 : ெதாைட யாE மழைல ெமாழி - இனிய நரபிைன&ைடய யாEேபாF

மழைலெமாழியா*; மடமா மயிேல - இளைம ெபாதிய மயிேல!; 7யிேல - 7யிேல!;

மழைல நைட மா5 அனேம - இளைமெபாதிய நைடயினா( ேமப:ட

அ*னேம!; நல ஆ கிளிேய - அழ7 ெபாதிய கிளிேய!; உட* ஆ6 எ*
ஐயைன எ*9 - எ*0ட* விைளயா6 எ* தைலவைன எ*9ைர=,

(அ?வளவிேல); உகா. ேசா தன1 - உகி அவ றி 7 -9@ காாியைத

மறதா1.

விளக : ஐயைன எ*பத 7 ேத6மி* எ*0 விைன வவிக எ*ப

ந.சினா கினிய . மயி( சாயலா0 7யி( இைசயா0 அ*ன நைடயா0 கிளி
ெசா(லா0 த*ேனா6 உற8ைடயனவாதலா( ஐயைன உடேன ெச*9 ேத6மி*
எ*9 -றி. ேசா தா1 எனி0மா. இத 7 ந.சினா கினிய -9 உைர

மா9ப:ட= எனி0 மிக8 இனிைம&ைடயதா. தல;யி( மழைல எ*ப=

இளைமைய &ண திய=. கைடய;யி( உ1ள மழைல எ*ப= திதாத எ*0
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ெபாைள&ண தி 9. உகா எ*ப= ெச3யா எ*0 வா3பா:6 விைனெய.ச.

உகி எ*9 ெபா1ப6. ெதாைட -ெதா6க!ப:ட= நர. (115)
ேவ9

1527. ம(Fைற யல@க* மா ப* பிாிெவ0 ெமாி&1 OE=
க(Fைற நா7 ேவ3ேதா: கதி மணி 9வ ெச?வா3

வி(Fைற வ மாத ெவதன1 கிட!ப மி*ேறா

யி(Fைற ெத3வ ேநாகி யிர@கிநி* 9ைர7 ம*ேற.

ெபா1 : க(உைற நா7 ேவ3ேதா1 - மைலயிடேத நி*ற இைளய ேவ3ேபாF
ேதாைள&; கதி மணி 9வ( ெச?வா3 - ஒளிெபாதிய தைனய

ப கைள&ைடய ெச?வாைய&; வி(உைற வ மாத - வி(ைல!ேபா*ற
வைத& உைடய ேகமசாி; ம( உைற அல@க( மா ப* பிாி8 எ0 எாி&1

OE= - ம ெறாழி( ெபாதிய, மாைலயணித சீவக0ைடய பிாிவாகிய தீயி(

OE=; ெவதன1 கிட!ப - ெவ= கிட7ேபா=; மி* ேதா3 இ( உைற ெத3வ

ேநாகி - ஒளிெபாதிய அ? O:;( வா$ ெத3வ பா =; இர@கி நி*9
உைர7 - இரக=ட* நி*9 -9.

விளக : இ=த( *9 ெச3&1 இ(Fைற ெத3வ@ -றிய இரக ெமாழிக1.

ம( - ஒவைக! ேபா ெதாழி(. இஃ= அெதாழி( வ*ைமைய 7றி= நி*ற=.

நா7ேவ3 - இளைம&ைடய @கி(. கதி மணி எ*ற= ஈ56 திைன. ெவதன1
:  ெற.ச. (116)

1528. 5ணவா ல8 வா:ைக! ெபால*கழ ைனத ைபதா
க5ணவா வன!பி னாைன காமேன க5ட ேபாE=

ப5ணவா பவள. ெச?வா3! படாைல! பரைவ ய(7

ெப5ணவா நி 7 ெம*றா பிைணயனா: 73த F5ேடா.
ெபா1 : 5 அவா ல8 வா1 ைக - 5ைண வி லா( கம$

வாேளதிய ைகைய&; ெபால* கழ( - ெபா கழைல&; ைனத ைபதா -

ெதா6த திய மாைலைய& உைடய; க5 அவா வன!பினாைன - க5 வி
அழ7ைடயாைன; காமேன க5ட ேபாE= - காமேன பா தி:டாF
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அகாம07; ப5 அவா பவள. ெச?வா3 - ப5 வி ெமாழிைய&ைடய

பவள அைனய ெச?வாைய&; படாைல - தளராத ைலைய&; பரைவ அ(7(
- பரவிய அ(7ைல& உைடய; ெப5 அவா நி 7 எ*றா( - ெப5ைமைய

அைடய வி ஆைச உ1ள=ேல நி 7 எ*றா(; பிைண அனா:7 உ3த(

உ5ேடா - இவ:7 பிைழதFளேதா?

விளக : ெப5ணவா3 எ*பBஉ பாட. காமேன : ஏ : பிாிநிைல. அகாம*

ெப5ைமத*ைம எ3தி இவைன Lக த 7 விவ*; அதைகய

ேபரழகிேனாைன எ3திய இவ1 பிாிவிைன எ@ஙன ஆ 9வ1 எ*9
இர@கியப;யா. ஆடவ ெப5ைமைய அவா8 ேதாளினா3 எ*ப=

கபராமாயண: (தாடைக - 24). (117)

1529. கடதிைட கவள ேதென3 கனிையேதா3 தினிய = ற
தடைகயா ெகா6=! (F தவEமத களி9 நீ@கி*

மட!பி; 73த F5ேடா வால; 7,சி K:6@

ெகாைடைகயா* பிாித பி*ைற ேகாைதயா: 73த F5ேடா.
ெபா1 : ேத* ெந3 கனிைய ேதா3= இனிய கவள = ற - ேதனாகிய

ெந3ைய கனியி( ேதா3தலாேல இனியவாகிய கவளைத தி*0ப;;

தடைகயா( ெகா6=! (F தவE மத களி9 நீ@கி* - ெபாிய ைகயினா(

ஊ:; த$8 மத ெபாதிய களி9 நீ@கினா(; கடதிைட மட!பி;7 உ3த(

உ5ேடா - கா:;ேல இளபி;7 வாE8 உ5ேடா?; (அ=ேபால) வால; 7,சி

K:6 ெகாைட ைகயா* பிாித பி*ைற - இவGைடய Bய அ;யிேல த*

;ைய ைவ= ஊட( தீ = -6 வ5ைகயா* நீ@கின பிற7; ேகாைதயா:7

உ3த( உ5ேடா - ேகாைதைய உைடய இவG7 வா$ இய( உ5ேடா?

விளக : கட - கா6. ேதென3 - ப5 ெதாைக. இனிய, பல வறிெசா(. = ற( -

உ5ண(. மததவE களி9 என மா9க. 7,சி - 76மி, தைலமயி . ஊடைல

நீ7வத 7 கணவ* மைனவியி* கா)( OE= வண@கினா* எ*9 -9வ=

இலகிய மர. (118)
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1530. ய@கினா* ெசா*ன வ5டா3
கிEைல ெத3வ, ேசர

8ய@7வா Gண = ேக1வ
-ன பிாி8 ம,சி

யிய@7வா னி*ற வாவி

தா@கின ெள*ப ேபாF

வய@7ெபா* னீ*ற நீல

மாமணி ைலயி னாேள.

ெபா1 : ய@கினா* ெசா*ன வ5டா3 கிEைல ெத3வ ேசர - (த*ைன
த$விய) கணவ* -றிய வ5;* வ;வா3 கிEத ைலைய உைடய இ(Fைற
ெத3வ அவ1 எதிாி( வத அளவிேல; உய@7வா1 - வதிெகா5;த;
வய@7 ெபா* ஈ*ற நீல மாமணி ைலயினா1 - விள@7 ெபா* அைனய

ேதமைல&ைடய, நீலநிற மணி க5கைள&ைடய ைலயினா1; உண = -

(வ5ைட ேநாகி த* கணவ* -றியைத) உண =; ேக1வ 7 ஊன பிாி8

அ,சி - த* கணவ07! பழி& இற=ப6தF ேந என அ,சி; இய@7வா*

நி*ற ஆவி தா@கின1 - ேபாத 7 ஒ!ப:6 நி*ற உயிைர! ேபாகாம(
தா@கினா1.

விளக : எ*ப, ேபாF : அைசக1. அவ*, =ைணவ56 =,சி( நீ& =,ைவ
எ*றதைன நிைன= ஆ றினா1. அவ1 நிைலக56 இர@கிய ெத3வ, நி*

இற=பா6 நி* ேக1வத 7 ஊன பிாி8மாெம*9 -9வ=ேபால வ5டா3
வ= த* ெத3வத*ைமயா( அவ* -றியைத நிைன!பித=. (119)
1531. வ@சவா3 காம* ெசா*ன
மணிநிற வ56 காணீ

=,ேவ* 9யர தீர

ெதா$த7 ெத3வ மாO

ம,ேதா3 ெசெபா* மாட

ெத*மைன த*0 ெள*றா1

ப,சிேம* மிதி7 ேபா=

பனி7,சீ ற;யி னாேள.
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ெபா1 : ப,சிேம( மிதி7ேபா= பனி7 சீற;யினா1 - ப,சியி*ேம(
மிதிதாF வ=கி*ற சி ற;யா1; வ,சவா3 காம* ெசா*ன மணிநிற

வ56கா1 - வ,சி7 வாைய&ைடய காம* -றிய நீலநிற வ56கேள! -நீ -

நீவி ; =,ேவ* =யர தீர - இற=ப6ேவன= =யர. நீ@7ப;; ம, ேதா3

ெச ெபா* மாட= - கி( ப;& ெபா*மாடதிேல; எ* மைன த*01; - எ*
மைனயிேல; ெதா$த7 ெத3வ ஆO - ெதாழத7த ெத3வமாO க1.

விளக : =ைண வ5ைட& க=: ெகா56, வ56கா1 எ*றா1. Lமா(
இற=பா6 நீ@கிேன*. இனி, இர@காத Lைம க56, இரக தீப;

இ(Fைற ெத3வமா3 இ!R எ*றா1; இ7ேம யிர@க)*றா3 (சீவக. 1502)

எ*றானாத)*, இ= ெத3வத*ைமயா -9வித= ெத3வ. (120)
1532. ெநாெத6 கலா= O@7
வனைல L!பி

பெத6 கலாத ந@ைக

ேற3ேதா

பா(கைட ெவ5ெண3! பாைவ

ெவ=ட* ெவயிF

றா@7

ெம)=க விள@7 ெவ1ளி

வ=வா னி:ட :;

வன!ெபா6 ைளத த*ேற.

ெபா1 : O@7 வனைல எ6கலா= ெநா= ேத3த L!பி* - ப7 த*
அழகிய ைலைய. மக;யாம( வதி ேத3த இைடயினாேல; ஓ ப=

எ6கலாத ந@ைக - ஒ பைத& ஏத;யாத ேகமசாி; பா( கைட ெவ5ெண3!
பாைவ ெவயி( உ 9 உட* ெவதா@7 - பா( கைடெத6த ெவ5ெணயா(

ஆன பாைவ ெவயி)( உ 9 உடேன ெவதா ேபால; ெம)= உக - ெம)=
ெகடாநி க; வா* இ:ட :; வன!ெபா6 - வா07 இ:ட :; ேபா*ற

அழ7ட*; ெவ1ளி வ= ைளத= - ெவ1ளி வ= ேதா*றிய=.

விளக : இனி, L!!ேபா( ேத3= எ*9மா. ேத3த L!பா

பெத6கலாத ந@ைகெயன அவளிய( -றினா . ேத3த ஓ : ேத3ேதா :
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ெதா7த( விகார. இனி ேத3= என! பிாி=, வ= என ஒ ெசா( வவி=
;!ப ந.சினா கினிய , இற=பா6 நீ@கி வதினா1 எ*க. (121)
1533. எாிLதி & ற மாவி னிளதளி ேபா*9 மாEகி!
ாிநர பிைசயி ற1ளி! *க> ற$த லாேல

யாி7ர ெகா5ட Iச லகதவ  கிைச!ப O5;

திவிாி ேகாைத ந றா3 நி!தி ேச = ெசா*னா1.
ெபா1 : எாி Lதி உ ற மாவி* இளதளி ேபா*9 மாEகி - எாியி* Lனியி

ெபாதிய மாவி* இளதளி ேபால மய@கி; ாிநர இைசயி* த1ளி! *க5

உ 9 அ$தலாேல - த* மிட ைற 9கிய நரேபாைசயினி*9 நீகி வத
உ 9 அ$ததனா(; அாி7ர( ெகா5ட Iச( அகதவ 7 இைச!ப - அாிெத$
7ர( ெகா5ட ஓைச இ()F1ளா 7 அறிவிக; ஈ5; - அவ க1 திர56

வதேபா=; திவிாி ேகாைத ந றா3 நி!தி ேச = ெசா*னா1 - அழ7 மல த
மாைலைய&ைடய ேகமசாியி* ந றாயான நி!தி ஆ@7 வ= -றினா1.

விளக : யாE நரபிைச ேபா*9 அவ:கிய(பாக அைம=1ள 7ர( =*பதா(
மாறி அாி7ர( ஆயி ெற*ப= க=. அாி7ர( - அாிெத$ 7ர(. அாி-

;*னிய எ*றா ம=ைர கா,சியி0, (612) ஈ5; எ*0

ெச3ெதென.சைத. ெசயெவென.சமா7க. (122)
1534. வி$திைண! பிற= ெவ3ய
ேவ:ைகேவ ராி= ெம3நி*

றி$கெமா* றா0 மி*றி

ெய3திய தவதி* வ=

வ$7த )*றி வி5ேணா*
வ.சிர Lதியி னி:ட

ெவ$தனா* றத வி*ப

மி*0நீ ெப9தி ெய*றா1.

ெபா1 : வி$திைண! பிற= - உய த 7;யிேல பிற=; ெவ3ய ேவ:ைக ேவ

அாி= - ெகா;ய பிற!பி* ேவைர அ9=; ெம3 நி*9 - உ5ைம ெநறியிேல
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நி*9; இ$க ஒ*றா0 இ*றி - தவ9 எ?வா றா0 இ(லாம(; எ3திய

தவதி* வ= - நம7 கிைடத தவ!பயனாக வ=; வி5ேணா* வ.சிர Lதியி*
இ:ட எ$தனா* - அய* வ.சிரதி* Lனியாேல இ:ட எ$ைத! ேபா*றவ*;
தத இ*ப - நின களித இ*பைத; வ$7த( இ*றி நீ இ*0 ெப9தி
எ*றா1 - தவ9த( இ(லாம( நீ ேமF எ3=ைவ எ*றா1.

விளக : வி$திைண - உய த 7;. ேவ:ைக, ஈ56 ஆ7ெபயரா பிற!பிைன

உண தி நி*ற=. வ.சிரதி* Lனியி ெபாறிக!ப:ட எ$= அழியாைம ப றி

வ.சிர Lதியி* இ:ட எ$த*னா* எ*றா1 எனி0மா. *0 தவ!பயனாக

ேவ இவைன எ3திைன; அ தவ!பய* ெகடா விய(பி றாக)* மீ56 நீ

அவைன எ3=( ஒதைல எ*ப= க=. (123)
1535. பிற@கின ெக6@க1 யா8
ண தவ பிாிவ ேபசி

னிற@கின O$ ேமலா

ேயா@கிய ெவ5ணி( ேயானி!

பிறதவ சாவ ெசதா

பிற!பேவ ெய*ன ேநாகி

கற@கிைச வ56 பா6@

ேகாைதநீ கவல ெல*றா1.

ெபா1 : கற@7 இைச வ56பா6 ேகாைத - ஒ)7 இைச&ட* வ56க1

ரF மல மாைலயா3!; பிற@கினக1 யா8 ெக6 - மிக வன!க1 யா8
ஒகா ெக6; ண தவ பிாிவ - -;யவ பிாிவ ; ேபசி* - ஆரா3தா(;

ேமலா3 ஓ@கிய இற@கிய O$ - ேமலாக வள தன தாE= O$; எ5ணி(
ேயானி! பிறதவ சாவ - கணக ற பிறவிகளி பிறதவ இற!ப ; ெசதா

பிற!பேவ எ*ன ேநாகி - இறதவ பிற!ப எ*9 இ*ப =*ப மாறிமாறி

வெமன ஆரா3=; நீ கவல( எ*றா1 - நீ கவைல!ப6வைத வி6க
எ*9ைரதா1.

விளக : ண தவ பிாிவ எ*பைத! பிாிதவ ண வ என மா றி இ9தியி(
த=, அ@ஙன@ ெக:டாF, பிாிதவ க1 எ(ேலா ண வேர ெய*9 பா =
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நீ கவலாேத எ*9 ;!ப ந.சினா கினிய . ேமF நீ இ?8லகிய ைகயிைன
உண = ஆ றியிதF ேவ56 எ*றிதனா( ஆ 9விகி*றன1 எ*க.
பிற@கினக1 யா8 என இையக. க1 : வி7திேம( வி7தி. (124)
1536. எாிதைல ெகா5ட காம
தி*பநீ ! 1ளி ய றா

பிாிவி*க: பிறத =*ப

ெப@கட லைனய ெதா*றா

Fகிைந =ட நீ@கி

னிமேயா 6ைம யி*றி

யிதைல! பய0 ெம3தா

ெர*9யா@ ேக:6 ம*ேற.

ெபா1 : எாிதைலெகா5ட காம= இ*ப நீ !1ளி அ 9 - தீைய

த*னிடேத ெகா5ட காமதிேல ண .சி யா ெப9 இ*ப நீ  =ளிைய

ஒதி7; பிாிவி*க5 பிறத =*ப ெப@கட( அைனய= ஒ*9 - பிாிவா
பிறத =*ப ெபாிய கடைல ஒ!பெதா*றா7; உகி ைந= உட நீ@கி*

இைமேயா6 உைம இ*றி இதைல! பய0 எ3தா - (ஆத)*) இ! பிாிவாேல

உகி வதி உட நீ@7மாயி* இைமயி0 ம9ைமயி0 ெச3= ெகா1G
ந*ைம& இ(லாம( இர5;ட= ெப9 பயைன& ெபறா ; எ*9 யா

ேக:6 அ*ேற - எ*9 உண தா -றேக:;!ேபா அ(லேவா? (ஆத)*
பிாிவா( வதாேத.)

விளக : நீ !1ளி இ*பதி* சி9ைம7 ெப@கட( =*பதி*

ெபைம7 உவைமயாக -ற!ப:டன. உ7 ைநத( காரணமாக இற=ப;*

எ*றவா9. இதைல - அ?விைம ம9ைமயாகிய ஈாிட=. ேக:6 : த*ைம!

ப*ைம விைன 9. ஆத)* வதாேதெகா1 எ*ப= 7றி!. (125)
1537. ம*0நீ ெமா7 ெளா7 மானிட ாிளைம யி*ப

மி*னிெனா திற7, ெச(வ ெவயிF9 பனியி னீ@7

மி*னிைச யிர@7 ந(யா ழிளியி0 மினிய ெசா(லா

ய*னதா( விைனயி னாக ம$@7வ ெத*ைன ெய*றா1.

78

ெபா1 : இ* இைச இர@7 ந(யாE இளியி0 இனிய ெசா(லா3 - இனிய

இைசெயா)7 ந(ல யாழின= இளிெய*0 நரபி0 இனிய ெமாழியினா3!;
மானிட இளைம ம*0 நீ ெமா71 ஒ7 - மகளி* இளைம மிக8

நீ 7மிழிைய ஒ7; இ*ப மி*னி* ஒ= இற7 - அவ இ*பேமா

மி*ைன!ேபா*9 ேதா*றி நீ@7; ெச(வ ெவயிF9 பனியி* நீ@7 -

அவ கGைடய ெச(வ ெவயிைல க5ட பனிேபா( அழி&.; விைனயி*
ஆக அ*ன= - (ஆத)*) தீவிைனயி* ஆக அ?வா9 வ)&ைட=;

அ$@7வ= எ*ைன எ*றா1 - இத 7 வதி! ெப9வ= எ*ைன ெய*9
ஆ 9விதா1.

விளக : ம*0 - மிக8 எ*ப ந.சினா கினிய . நீ ம*0 ெமா71 என
மாறி நீாிடேத நிைலெப ற ெமா71 எனி0மா. அ*ன= - அதைகய

வ*ைம&ைடய=. நி!தி த* =ைமேக றன -றி ஆ 9வித( அறிதி*9க.
இளி - யாழிட= ஒ நர. (126)

1538. ப,சிைற ெகா5ட ைபெபா
கைலற, KE= ைவ=

ந,சிைற ெகா5ட நாக!

படபழி தக*ற வ(7(

ெவ,சிைற! ப1ளி யாக

வி$ைல தட= ைவக

த,சிைற! ப6க லாதா

தபாி ெவாழிக ெவ*றா1.

ெபா1 : ப, இைறெகா5ட ைபெபா*கைல ற KE= ைவ= - =கி(

த@கிய திய ெபா*ேமகைலைய! றேத Kழைவ=; ந, இைறெகா5ட நாக!

பட பழி= அக*ற அ(7( - ந, த@கிய அரவி* படைத! பழி=! பரத
அ(7ைல; ெவ,சிைற! ப1ளியாக - ெவ?விய சிைறயிடமாக ெகா56;

வி$ைல தட=ைவக - சிறத ைலதடதிேல த@7மா9; த

சிைற!ப6கலாதா - த சிைறயிேல கணவைர அக!ப6க அறியாத மகளி ; த
பாி8 ஒழிக எ*றா1 - பிாிவி*க5 தா வ=வைத வி6க எ*றா1.
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விளக : இ= ேகமசாி த*னிேல -றி ஆ றிய=. தா3 - ெற*பா ள . ப,
: ஆ7ெபய ; ஆைட எ*க. கைல - ேமகைல எ*0ேமாரணி கல*. இைறெகா5ட த@கிய. இதைன ேகமசாி - றாக ெகா1ளேல சிற!. (127)

1539. வாசமி 7ைடய தாரா* வ5;0 7ைரத மா ற!
பாசதா லாக! ப:ட வாவிய ள(ல ெத(லா

ேபசினா பிைணய* மாைல பிைசதிட! ப:ட ெதாதா
^லா பரைவ ய(7 Sமணி! பாைவ ய*னா1.

ெபா1 : B உலா பரைவ அ(7( Bமணி! பாைவ அ*னா1 - ஆைட த@கிய
பரவிய அ(7ைல&ைடய B மணி! பாைவைய! ேபா*றவ1; வாச மி7ைடய

தாரா* வ5;07 உைரத மா ற! பாசதா( - மண மிக8ைடய மாைலயா*

வ567 -றிய ெமாழியாகிய கயி றாேல; ஆக!ப:ட ஆவிய1 - க:65ட

உயிெரா*ைற&ேம உைடயா1; அ(ல= எ(லா ேபசின ஓ பிைணய( மாைல

பிைசதிட!ப:ட= ஒதா1 - அ?8யிெராழிய உட $வ= நா

ெசா() பிைச= ேபாக:டெதா க:6 தைல&ைடய மாைலைய ஓதா1.
விளக : வ5;07ைரத மா ற எ*ற=, =ைண வ56 =,சி* நீ&

=,ைவ எ*றதைன (91). பாச - கயி9. பாச எ*றத ேக ப, ஆக!ப:ட ஆவி

எ*றத 7 க:ட!ப:ட உயி எ*னேல சிற!. B - Bய. (128)
1540. ைபயர வி$@க! ப:ட
ப@கதி மதிய ெமா=

ெம3ெயாி =யாி* Eக

விதி விதி  =கி ைந&

ைமயி@ 7ழ) னாட*

ைமதைன வைலயி KE=

ைகயாி ெகா56@ காணா1

காைள&@ கா) ெச*றா*.

ெபா1 : ைபயர வி$@க!ப:ட ப@கதி மதிய ஒ= - படைத&ைடய

பாபினா( வி$@க!ப:ட ைப@கதிைர&ைடய தி@கைள!ேபா*9 பச=; ெம3 எாி

=யாி* Eக விதி விதி = உகி ைந& - உட எாி& =யரதிேல E7ப;
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ந6ந6@கி ெந,கி வ=கி*ற; ைம இ@ 7ழ)னா1 த* ைமதைன - காிய

நீ5ட 7ழலா1 த* கணவைன; வைலயி* KE= ைகயாி ெகா56 காணா1 -

வைலேபாேல KE=ெகா56 அாித( ெகா56 ேத;& க5;ல1; காைள&

கா)* ெச*றா* - அவ0 காலாேல நட= ேபானா*.

விளக : 7ழ)னா1 : ேகமசாி. த* ைமதைன எ*ற= த* கணவைன எ*றவா9.

நினகிவ* மகனா ேதா*றியBஉ என மணிேமகைலயி( (21 : 29) கணவைன
மக* எனF@ கா5க. அரா : அர என ஆனத விகார. கா)* - கா 9!ேபா

ெல*9மா. (129)

1541. காழக. ேச 9: ]பா(
கதி மணி 7டதி ேனதி

OEதர. ெசாாிவ ேதேபா(

விள@ெகாளி தி@க: ேத1

Kழி: ெடா$தி Eக

தீ@கதி ெசாாி= ந(லா

மாைழெகா5 கதி ேறா*றி

வைளகட* ைளத த*ேற.

ெபா1 : காழக. ேச 91 OEதர - க,ேச றிேல வி$ப;; கதி மணி 7டதி*

தீ பா( ஏதி. ெசாாிவேத ேபா( - ஒளிவி6 மணி7டதிேல இனிய பாைல ஏதி.
ெசாாிவைத!ேபால; விள@7 ஒளிதி@க1 ேத1 - விள@7 ஒளி&9

தி@களாகிய ெத3வ; தீ கதி KE இ1 ெதா$தி Eக. ெசாாி= - இனிய கதிைர.

KEத இ1 திரளிேல $7ப; ெப3=; ந(லா மாைழெகா1 கதி* ேதா*றி மகளிைடய பசத(ெகா5ட கேபாேல ேதா*றி; வைளகட( ைளத= வைளத கட)ேல ேதா*றிய=.

விளக : காழக - கைம. க,ேச9 : இளி 7 பா( நிலவி 7 உவைம. ஒளி
OEதேலய*றி இ1 அகலாைமயி* ேச றி ெப3த பா( என உவைம -றின .

ேத1 - கட81. ெதா$தி - திர1. வைளகட( : விைனெதாைக. மாைழ - ெபா*.

வி;ய காலெத$த நில8 இைளெக6த( ஆகாைமயி* இ@ஙன -றினா .
(130)
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1542. ஏறனா கிைள நீ@க ைகவிள ேகதி யா@7
O9ய மதிய ேதா*ற விைரெவா6 ேபாய பி*ைற

மாறிலா! பதி வ:ட வதிைர ைளத வா@க

ணா9ெச ெலாவ க5ண லணிகல மள F றா*.
ெபா1 : ஏறனா 7 இைள நீ@க ைகவிளேகதி யா@7 - சீவக07 இைள
ஓ:ட ஏதிய ைக விள7!ேபால; O9 உய மதிய ேதா*ற - சிற!ற உய த

தி@க1 ைளதலாேல; விைரெவா6 ேபாய பி*ைற - சீவக* சிறி= Bர விைர=
நீ@கிய பிற7; மா9 இலா! பாிதிவ:ட வதிைர ைளத ஆ@க5 - மா9படாத
ஞாயி9, ேமா= அைல&9 கட)ேல ைளத அளவிேல; ஆ9 ெச( ஒவ 7 -

அ?வழிேய ெச(F ஒவ07; அ5ண( அணிகல* அள( உ றா* - சீவக*

த* அணிகல*கைள ெகா6கவிபினா*.

விளக : ஏறனா* : ஆ5 சி@கைத ஒத சீவக*. சீவக* இளி( ெச(ல
க5;ர@கிய வி5ேணா ஒ ைக விளேகதினா ேபா*ெற*க. O9 :

ேவெறா*ற கி(லாத அழ7. தி@க1ேபால ேத3தF வள தF மைறதF

இ(லாைமயி* மாறிலா! பாிதிவ:ட எ*றா . பாிதி வ:ட - ஞாயி 9 ம5;ல.

வதிைர : கட(. விைனெதாைக! ற=! பிறத அ*ெமாழி ெதாைக. ஏ9 +

அனா* = ஏறனா*. அ*னா* எ*ப= அனா* என ெதா7த( விகார ஆயி 9.
இ(லா எ*ப= இலா என நி*ற= அ=. (131)
ேவ9

1543. எ?Vாீ ெர!பதி7! ேபாதீ L
மைனவிய தா ெமைனவ மக

ெளா?வாதா தாெமைனவ ெரா!பா ம
ெறைனவ நீ ைரமி ென*றா

கி?Vேர னி!பதி7! ேபாேதென*
மைனவிய நா(வ மக

ெளா?வாதா தாமி(ைல ெயா!பா

ெனாவெனன 8ைரதா* சா*ேறா*.
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ெபா1 : எ?Vாீ - நீ எ?Vாிேல யி!R ?; எ!பதி7! ேபாதீ - எ?V 7

வதீ ?; L மைனவிய தா எைனவ - L மைனவிய எ=ைணவ ?; மக1

ஒ?வாதா தா எைனவ - மகளி( ஒ$கமி(லாதா எ=ைணவ ?; ம 9 ஒ!பா
எைனவ - ஒ$கைடயா எ=ைணவ ?; உைரமி* எ*றா 7 - -9மி* என
வினவினா 7; இ?Vேர* - இ!ேபா= இ?8டபினிடேத*; இ!பதி7!

ேபாேத* - இ?8டெப6த 7! ேபாேத*; எ* மைனவிய நா(வ - என7
மைனவிய நா*7 ேப ; மக1 ஒ?வாதா தா இ(ைல - மகளி( ஒ$கமிலாதா
இ(ைல; ஒ!பா* ஒவ* - ஒ$கைடயா* ஒவ*உள*; என சா*ேறா*

உைரதா* - எ*9 உண 8ைடேயா* -றினா*.

விளக : எைனவ - எதைனேப . உலகேதா6 ஒ:ட ஒ$7தேல ஒ$கமாத)*,

ஒ$கைடைமைய ஒ! எ*9 அஃதி(லாைமைய ஒ?வாைம எ*9 -றினா .
இ?Vேர* இ!பதி7! ேபாேத* எ*ழி ஊ பதி எ*பன உட( எ*0
ெபாளி( -ற!ப:டன. உண 8 எ*ற= த=வ உண .சியிைன. இஃ=

அணிகல*கைள! ெப9ேவா* ெப9* வினவிய=. (132)
1544. ஒ!பா ெனாமகேன நா(வ

ெராவயி 9: பிறதா ென*ன

நகா* ெப,சா*ேறா னபிேபா(
யாலகி )னியா ெர*ன

மிகா 0ைர!ப=8 மிகேத

ேபாFமா( வினவி ேக:ேப*

றகா3 7றித =ைரெய*றா*

றா0ைர!ப ேக:கி* றாேன.

ெபா1 : ஒ!பா* ஒ மகேன - ஒ$கைடய அ?ெவா மகேன; நா(வ ஒ

வயி 91 பிறதா* எ*ன - நா*7 தா3மார= ஒ வயி றிேல பிறதா* எ*ற

-றினானாக; நபிேபா( உலகி( இனியா யா எ*ன! ெப,சா*ேறா* நகா*
- இத நபிைய!ேபா( உலகினி( இனியா யாவெர*9 -றி அறிவி(லாதவ*
நைகதா*; மிகா* உைர!ப=8 மிகேத ேபாFமா( வினவி ேக:ேப* -

(நைகதவ* பிற7) அறி8 மிகவ* -றிய ெமாழி& மிக= ேபாேல யிராநி*ற=,
யா* வினவிேக:ேப* (எ*9 கதி); தகா3 7றித= உைர எ*றா* -
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ந(ேலாேன! நீ -றியத* கைத விள7க எ*9 வினவினா*; உைர!ப தா*

ேக:கி*றா* - அவ0ைர!ப தா* ேகளாநி*றா*.

விளக : பிறதா* - எ*ன பிறதா* எ*9 -றினானாக கதி நகா* எ*க.

ெப,சா*ேறா* எ*ற= 7றி!ெமாழி - அறிவிலாதா* எ*றவா9. வினவி
ேக:ேப* : ஒ ெசா(. 7றித= : நி* - றா 7றிக!ப:ட ெபா1. (133)
1545. ந றான, சீல ந6@கா
தவமறிவ சிற!பி நா*7

ம றா@7. ெசா*ன மைனவியாி
நா(வரவ வயி 9: ேடா*றி

& றா ெனாமகேன ேம கதி7

ெகா56ேபா ரேவா* ற*ைன!

ெப றா மக!ெப றா ர(லாதா
பிற மக1 பிறேர க5] .

ெபா1 : ந( தான சீல ந6@கா தவ அறிவ சிற! இநா*7 - ந(ல

தான ஒ$க அைசவி(லாத தவ இைறவ வழிபா6 ஆகிய இத

நா*7; ஆ@7. ெசா*ன மைனவிய - * -றிய மைனவிய ; இநா(வரவ

வயி 91 ேதா*றி - இநா(வ வயி றி0 பிற=; உ றா* ஒ மகேன
ேம கதி7 ெகா56 ேபா உரேவா* - பய* தவானாகிய ந(விைன

ெய*கி*ற அ?ெவா மகேன உய கதி7 ெகா56 ேபாவானாகிய உரேவா*;

த*ைன! ெப றா மக!ெப றா - அவைன! ெப றவேர மகைவ!ெப றவராவா ;
அ(லாதா பிற - ம ேறா மக!ெபறா ஆவ ; மக1 பிறேர க5] - ெப ற
மகG அவ மகள(ல க5] .

விளக : நா(வரவ எ*ழி அவ எ*ப= வாளா ப7தி! ெபாளா3 நி*ற=. ேம

கதி7 ெகா56ேபா உரேவா எ*றைமயா( அ= ந(விைன எ*ப= ெப றா.
உரேவா* - அறி8ைடேயா*; ஆ றFைடேயா0மா. அ(லாதா -

அ?8ரேவாைன! ெபற மா:டாதா . பிற : மக!ெபறாதா . மகG பிறேர
என பா( உைம ெதாக=. (134)

1546. படநாக ேதாFாிதா ேபா 9ற=
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க5டவ ெம3 பனி!ப ேநா றி:

6டனாக ைவெபாறி& ெவ*றா 
7வதீத றான மா7

திடனாக தீேத0 ெத5ம:6
யி 7ழா மீ5; நி ற

கிடனா7 0மிைவ =றதேல

சீலெம* 9ைரதா மிேகா .

ெபா1 : படநாக ேதா( உாிதா ேபா( =ற= - படைத&ைடய நாக ேதா(
உாிதா ேபாேல அக ற Bயவாக =ற=; க5டவ ெம3 பனி!ப

ேநா றி:6 - பா ேதா உட( ந6@7ப; ேநா 9; உட* ஆக ஐெபாறி&

ெவ*றா 7 - த வயதனவாக ஐெபாறிகைள& ெவ*றவ க:7; உவ= ஈத(
தானமா7 - விபி ெகா6த( தான ஆ7; தீ ேத0 ெத1 ம:6

உயி 7ழா ஈ5; நி ற 7 இட* ஆ7 ஊ0 இைவ - இனிய ேத0 ெதளித

க1G உயி திர1 -; நி பத 7 இடமாகிய ஊ0 ஆகிய இவ ைற; திட* ஆக

=றதேல சீல எ*9 மிேகா உைரதா - உ9தி&ற நீ7தேல ஒ$க எ*9
ெபாிேயா -றின .

விளக : நாக ேதாFாி7ேபா= த* அக=1ள ந,சிைன& உமிE=வி6
எ*ப= ப றி ந.சினா கினிய , படநாகேதாFாிதா ேபாேல அக ற

Bயவாக =ற=, என L5ணிதி* உைர விாிதன . வாளர8 ேதாF விட

நீெத*ன (12 : 98) எ*றா Kளாமணியா. (135)
1547. ஓவா திர56வ8 ம:டமி&
ப:;னிவி: ெடா$க@ காத

றாவா தவெம*றா த5மதிேபா*
7ைடகீE தாைத பாத

Iேவ ைகசாத, 5ண

விளகிவ றா ைனத னாG

ேமவா விைவபிற8 Iசைனெய*
றீ5;ய+( கைரக5 டாேர.
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ெபா1 : ஈ5;ய +( கைர க5டா - அற ெபாதிய +(கைள க 9

=ைறேபாய =றேவா ; ஓவா= இர56 உவ8 அ:டமி& ப:;னி வி:6 ஒ$க
காத( தாவாதவ எ*றா - இர56 உவாவிF அ:டமியிF ப:;னியி=
ஒழிவி*றி ஒ$க@ காதைல ெகடாத தவ எ*றன ; த5மதிேபா(

7ைடகீE தாைத பாத - 7ளி த மதிைய!ேபா*ற 7ைடயி*கீE

எ$தளிய இைறவ* அ;ைய; Iேவ ைக சாத 5ண விள7 இவ றா

ைனத( - I8 ந9மண! ைக& சதன 5ண!ெபா;& விள7 எ*ற
இவ றா ைனதைல&; இைவ பிற8 Iசைனெய*9 ஏவா -

இைவேபா*றவ ைற& Iசைன என -றின .

விளக : இர56வ8 - அமாவாைச&, Iரணி&. அ:டமி - எ:டா நா1. உவ8 -

பதினா*கா நா1 எ*பாள . உவா : 7றியத*கீE ஆகார 79கி உகரேம 9
உவ8 எ*றாயி 9. க5டா Iசைன எ*9 ஏவா, தவ எ*றா என இையக.

(136)

1548. இநா(வ =ைணவியரா காத* மகனிவனா 8ைடயா ேபாகி!
ெபா*னார மா பி ரதரரா3! Iமி $= மா56

ம*னாகி 7ைடகீE வாம* சிற!பிய றி வரபி )*ப

பி*னா விைளவி=! பிறவா 8லெக3த( ேபச லாேம.

ெபா1 : இநா(வ =ைணவிய ஆ - இத நா*7 ேப மைனவியராக; இவ*
காத( மக* ஆ - இவேன அ*9 மகனாக; உைடயா ேபாகி - உைடயவ

=றகேத ெச*9; ெபா* ஆர மா பி* ரதரரா3 - ெபா* மாைல பிைன&ைடய

இதிரரா3 அ=றகைத யா56; ம* ஆகி Iமி $= ஆ56 - பி*ன !
ேபரரசரா3 நில$= ஆ56; 7ைடகீE வாம* சிற! இய றி -

7ைடகீE இைறவ07 வழிபா6 த)ய சிற!கைள. ெச3=; வரஇ(

இ*ப பி*னா விைளவி= - அதீதாவைத எ*0 வரபிலா இ*பைத! பிற7

விைளவி=; பிறவா உல7 எ3த( ேபச( ஆ - பிறவா! ேபாி*ப உலகாகிய

O:ைட! ெப9த( உ5ைமெய*ேற உைரகலா.
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விளக : வாம* - அகட81. வரபி)*ப : இஃ= அதீதாவைத எ*9

அகதாவைத எ*9 வழ@க!ப6. =ைணவியரா, மகனிவனா, பி*னா எ*0
*றிட= ஈ 9 ககரெம3& அகர8யி@ ெக:டன. (137)
1549. ம:டா I பி5; வள@ெக$
7ைடகீE மாேல க5]

:டாத வி*ப! தாதிற7
தாGைடய  தி பாத

ெம:டா0 பதா0 மி(லாதா 
கி?8லகி )*ப ேமேபா

ெலா:டாேவ க5] விைனயவைன
ேதறாதா  7ண தீ ர*ேற.

ெபா1 : ம:6 ஆ I பி5; வள ெக$ 7ைடகீE மாேல - ேத*

ெபாதிய மல ! பி5;யி* அ;யி( 7ைடகீE எ$தளிய அக!

ெபமாேன; :டாத இ*ப! தா திற7 தா1 உைடய  தி க5] -

தைடய ற இ*ப 8லகி கதைவ திற7தாழாகிய திவ;ைய உைடய தைலவ*
எ*9 அறிO களாக; எ:டா0 பதா0 இ(லாதா 7 இ?8லகி( இ*பேம

ேபா( - எ:ேட0 பேத0 இ(லாதவ க:7 இ?8லகிேல இ*ப இ(லாதைத!
ேபா(; அவைன ேதறாதா 7 விைன ஒ:டா க5] - அவைன ெதளியாதா 7

ந(விைனக1 ஒ:டா எ*9 அறிO ; உண தீ அ*ேற - இத*ைமைய உண தீ
அ(லேவா?
விளக : பி5; - அேசா7. மா( - அக*. :டாத - தைடயி(லாத. தா - கத8.
தா1 - தாE!பா1. தாதிற7 தாளாகிய பாதைடய  தி மாேல எ*க.

எ:டா0 பதா0 எ*ற= சிறிேத0 எ*0 ெபா1பட நி*ற=. இவ றி*

உ1ள ஆ0 உ அைசக1 எ*ப ந.சினா கினிய . (138)
1550. ேவ 9வ ாி(லா LமY ேக
ெச()0 ெவ75] ேபால

வா 9ணா ெகா1ளா த;ற=
ைவ!Rேர ய() ேபாF@

- ற@ெகா5 ேடாட தமிேய
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ெகா6ெநறிக: ெச(F ேபாEதி

னா 9ணா ெகா1ளீ ரழகலா

லறிெவா*9 மி)ேர ேபாF.

ெபா1 : ேவ 9வ இ(லா Lம ஊ ேக ெச()0 - அயலா இ(லாத L

உறவின ஊேக ெச*றாF; ெவ75] ேபால ஆ 9 உணாெகா1ளா=

அ;ற= ைவ!Rேர அ() ேபாF - அவடேன சின= ஆ56. ெச(லாதீ

ேபால! ெபாதிேசா9 ைகெகா1ளாம றேத ஓ அ;யி:;] (இத*ைமயரான
நீவி ); - ற ெகா56 ஓடதமிேய ெகா6ெநறிக5 ெச(F ேபாEதி* -

- 9வ* Lைம க:;ெகா56 ஓட தனிேய ெகா;ய ெநறியிேல

ெச(Fேபா=; ஆ 9 உணா ெகா1ளீ - (உ5> ஊ>7!) ெபாதிேசா9

இ!ேபாேத ேதர;ெகா1கி*றிU (ஆத)*); அழகலா( அறி8 ஒ*9 இ)ேர
ேபாF - அழக*றி அறி8 சிறி= உைட[ அ(U ேபாF!

விளக : ேவ 9வ இ(லா Lம ஊ ேக எ*றதனா( Lமாி(லா ேவ 9வ

ஊ ேக - ற@ெகா5ேடாட என8, ெகா6 ெநறிக5 எ*றதனா(, LமY 7

ந*ெனறிக5 ெச()0 என8 விாிேதா=க. அறிெவா*9 எ*ழி ஒ*9

எ*ப= சிறி= எ*ப=பட நி*ற=. ைவ!Rேர ய(U , இ)ேர என விைன;8

ெச3க : இ*, ஏழ0பாத( றனைடயா ெகா1க. ஏ : அைச. ேபாF : உைரயைச.

(139)

1551. அைளவ= காம ம6நற8

ெந3ெயா$7 0 பி*னா

விைளவ= தீவிைனேய க5]

ாிைவ*9 வி6மி ென*றா

றைளயவிE ேகாைதயா தாம,ேச

ெவைலேபா( O@கி க5ேச

=ைறய 89தி &ைர!பாைர

ேயாஒபாவ ணரா ேரகா5.

ெபா1 : அைளவ= காம அ6நற8 ெந3 ஒ$7 ஊ0 பி*ேன - ேதா3வதாகிய

காமதா0 =*9= க1ளா0 ெந3ஒ$7 ஊனா0 பி*ன ; விைளவ= தீ

விைனேய க5] - உ5டா7 பய* தீவிைனேய எ*றறிO ; இைவ *9
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வி6மி* எ*றா( - இைவ *ைற& வி6@ேகா1 எ*9 பிற 7 -றினா(;

தைள அவிE ேகாைதயா தாம ேச ெவைலேபா( O@கி க5ேச= - 9

கவிEத மல மாைலயாாி* ெவ?விய ைலேபா ெபாமி க5சிவக. சின=;
உைளய உ9தி உைர!பாைர உணரா கா5 - தா வத ந*ைம -9ேவாைர

அறியாராயினா கா5!; ஓ! பாவ - ஓ! இஃெதா பாவ இதப; எ*!

விளக : அைளவ= - Lக வ=. அ6நற8 - கா3.கி*ற க1Gமா. பி*னாக
எ*பத* ஈ9ெக:ட=. (140)

1552. இ$த*ன ெவ5ணிணத ெசத;ேக
ேய:ைட!ப: ;பி ேபா த

ப$ெத5> வ*மனதா ேரா:ைடமர.
ெசவிய ேகளா பா(ேபா*

றெறா$கிய B9ந( லறைத

ேயா கிலY* ெச3ேகா: ட7

க$75ண வ1_ர ேமம=

1ளி ேக ற,ெச3 கி*றா .

ெபா1 : ஊ*ெச3 ேகா:ட7 - ஊனா ெச3த உடபி 7; க$7 உ5ண
வ1_ரேம ம= 1ளி ேக ற ெச3கி*றா - க$7 உ5>மா9

அ?Vைனேய ம= அக$கி ேக ற ெச3ேவாராவ ; இ$= அ*ன

ெவ1நிணத ெசத;ேக ஏ:ைட!ப:6 - ெந3யைனய ெவ5ைமயான

நிணைடய ெச?Vைன! ெபறேவ56ெம*ேற இைள=; இபி ேபா த

ப$= எ5> வ*மனதா - இபினாேல ேபா த 7 றைத எ5> வ)ய

மனதரா3; ஓ:ைட மர. ெசவிய ேகளா - ஓ:ைடயான மர. ெசவியரா3 அறைத

ேகளா ; பா( ேபா*9 ஒ$கி அB9 ந(லறைத ஓ கில - பா( ேபால! ெபகி
அ= ஊ9 ந(லறைத அறிகில

விளக : இ$= - ெந3. இ= நிணதி 7வைம. ெசத; - சிவத தைச.

ஏ:ைட!ப6த( - இைளத(; எ5ைம எ*0 ப5ப;யாக! பிறத ெசா(. ப$= -

7 ற. ப$ெத5> மதிாியி* (7ற1. 639) ஊனா ெச3த உடபி 7

ஊைனேய ம= க$7ேக றைத. ெச3கி*றவ வ*மனதரா3. ெசவியரா3
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ேகளா ; தாேம அறிவ=, ெச3யா எ*க. ெச3கி*றவ தாேம அறிவ=, ெச3யா ;
ேகளா என மா றி0 ந*ேற. ேகா:ட7! ற,ெச3கி*றா , 1ளி ேக

ற,ெச3கி*றா என இர5;ட=@ -:6வ ந.சினா கினிய .
ஓ:ைடெய*றா உ:ெகாளாைமயி*. வ1_ர - ஊ*. (141)
1553. ைகயா ெபாதி=ைணேய கா:ட
கய க5ணா ளதைன கா:டா

ைளயா விளாபழேம ெய*கி*றீ
ரா@கத 7! பவ ம*ெற*

ெச3ேகா ெவன.சிறதா1 ேபா சிறவா
க:6ைரயா 7றிதெவ(லா

ெபா3ேய ெபாGைரயா *ேன

ெகா6=5ட( ாிமி* க5] .

ெபா1 : ைகயா( ெபாதி =ைணேய கா:ட - (இற7 நிைலயிF1ள ஒவ*)

ெமாழியி*றி ைகயாேல ெபா1 திரளி* அளைவ கா:;னானாக; கய(

க5ணா1 அதைன கா:டா1 - கய(ேபாF க5ணாளாகிய மைனவி அதைன

க:டாளா3; ஐயா விளாபழேம எ*கி*றீ - ஐயேன! விளாபழேம ேவ56

எ*கி*றீ ; ஆ@7 அத 7! பவ அ*9 - அ= தத 7 வி71 வ=

அ6தி!பதா பவ ஆகா=; எ* ெச3ேகா என - எ* ெச3ேவ* எ*9;

சிறதா1 ேபா( சிறவா க:6ைரயா( 7றித எ(லா - சிறதவைள!ேபால

ந;=. சிறவாத க:6ைரயினாேல, அவ* 7றித பிறவ றி ெக(லா; ெபா3ேய

ெபாGைரயா *ேன - ெபா3! ெபா1 -றா*னேம; ெகா6= உ5ட(

ாிமி* - ெகா6= உ5பைத வி@ேகா1.

விளக : உைரயாடாவ5ண நா.ெச 9 வி71ேம( வதைமயி*
ெபாதி=ைணைய ைகயா கா :;ன* எ*ப= க=. அதைன -

அ!ெபா ெபாதியிைன. பவ - உ5>த ேக ற ெச?வி. சிறதா1 ேபா( எ*ற=
சிறவாதவளாயி= எ*ப= பட நி*ற=. ெச37 : த*ைம ஒைம எதி கால
விைன 9. இ?வா9 நீயி ஈ:;யவ ைற ெகா*ேன இழ!பத* *ேன

ெகா6=5மி* எ*றவா9. (142)
ேவ9
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1554. பனிமதி யி*கதி ப7 மாப(ேபா*
னிமதி கதிய 9வ னபினா

=னிவள கதிகG: ேடா*றி நாடக@

கனியநி* றா6வ கைடயி( காலேம.
ெபா1 : பனிமதி கதி ப7 ஆப(ேபா( - 7ளி த தி@களி* கதிைர விபி!
ப7 அ()ேபா*9; மதினி கதிய 9வ( நபிேனா - தி@கைள

மா9ப6 கைடய ம@ைகயாி* 9வFைடய வாைய விபிேனா ;

=னிவள கதிகG1 ேதா*றி - =*பத தீய கதிகளிேல ேதா*றி; கைடஇ( கால
நாடக கனிய நி*9 ஆ6வ - அளவி(லாத காலமாக, ெவ?ேவ9டெப6=
 றதிாிவ .

விளக : மதினி கதிய என மா9க. ஆப( : ஒ நீ !I; இ= நிலவி(

மலமிய(ைடயதாக)* மதியி* கதி ப7 ஆப( எ*றா . 9வ( எ*ற=

மகளி இ*பதி 7 ஆ7ெபய . =னி - =*ப. கதி - நகரகதி த)யன. ெவ?ேவ9

யாைகெகா56ழFதலா( நாடக எ*றா . மதியி* கதிைர வி

ஆப(ேபா( கதிய 9வைல விபிேனா என ேகாடேல +லாசிாிய
கேதா;ைய& என( அ6த ெச3&ளாF உணரலா. (143)
1555. நிழனிமி ெந6மதி நிகாி றீ@கதி !
பழனெவ5 டாமைர பனி7 மா9ேபா
7ழனிமி கிளவியா ேகால ம,சினா

ெதாழநிமி  தமரரா3 =றக மா1வேர.
ெபா1 : நிழ( நிமி ெந6மதி நிக இ( தீகதி - ஒளிமிக ெபாிய தி@களி*

ஒ!ப ற இனிய கதி7; பழன ெவ5 தாமைர பனி7 ஆ9ேபா( - வய)(

உ1ள தாமைர வ= த*ைமேபால; 7ழ( நிமி கிளவியா ேகால அ,சினா 7ழ)ைசயி0 மிக இனிய ெமாழியாாி* ஒ!பைன7 அ,சிேனா ; ெதாழ

நிமி = அமரரா3 =றக ஆ1வ - பல ெதா$மா9 மி7 வானவரா3
=றகைத ஆ1வ .

91

விளக : நிழ( - ஒளி. பழன - கழனி. பனித( - வ=த(. ேகால அ,சினா

எ*ற=, அவ இய(பாகேவ வித 7ாியர(ல , அவ த ேகாலேம

விப.ெச3வ=, அதைன அ,சிேனா எ*ப=பட நி*ற=. (144)
ேவ9

1556. இ*னவா 99தி -றி
ெயாிமணி வயிர மா த

ெபா*னவி கல@க ெள(லா

ெபா)ெவா6 க*9 நீ:;.

ெச*மினீ ெர*9 -ற

வல@ெகா56 ெதா$= ெச*றா*

வி*மாீஇ நீ5ட ேதாளா*

ெவயி கட நீத F றா*.

ெபா1 : இ*ன ஆ9 உ9தி -றி - இ@ஙன ந*ைமைய -றி; எாிமணி வயிர
ஆ த ெபா* அவி கல@க1 எ(லா - ஒளிவி6 மணி& வயிர ெபாதிய
ெபா*விள@7@ கல*கைளெய(லா; ெபா)ெவா6 க*9 நீ:; - அழ7ற

விபிெகா6=; நீ ெச*மி* எ*9 -ற - நீ ேபாமி* எ*9 -ற;

வலெகா56 ெதா$= ெச*றா* - அவ* வல வ= வண@கி! ேபாயினா*; வி(
ெமாீஇ நீ5ட ேதளா* ெவயி( கட நீத( உ றா* - வி( பயி*9 நீ5ட

ேதா1கைள உைடயவ* ெவைம&9 கா:6வழிேய ெச(ல ெதாட@கினா*.
விளக : இ*னவா9 - இ?வா9. உ9தி : உ9தி!ெபா1. தன7

ஞானாசிாியனாகிவி:டப;யா( வல@ெகா56 ெதா$= ெச*றா* எ*ப= க=.
கட - கா6 (145)

ேகமசாியா
ேகமசாியா இலபக  றி !.
!.
------------------
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சீவக சிதாமணி:
சிதாமணி: 7. கனகமாைலயா இலபக
கைத க:
க: இ@ஙன ெச*ற சீவக* மதிம ேதய=1ள ஏமமார எ*0

நகரதி* பா@க1ள ஒ Iெபாழிைல எ3தின*. அ!ெபாழி)* க5>1ள

Iெபா3ைக தட@கைரயிலம = காதவதைத த)ேயாைர நிைன=

ஆ றாைமயா* வதியிதா*. அ!ெபா$= அ நகர= ேவத* மக* விசய*

எ*பா* அவ5 வ= சீவகைன க5டன*. அவேனா6 ஊ த)யன வினவி

அளவளாவின*. சீவக* த* ஊ த)யவ ைற உ5ைம

வைகயான*றி&ைரதன*. அ! ெபாழி)*க5 உ1ள ஒ ேதமா@கனிைய

OE= ெபா:6 அ? விசய* ப*ைற& கைணகைள ஏவி& அகனி

OEதில=. அ=க5ட சீவக* அவ* விய!9ப; ஒேர கைணயா( OEதி த*

வி( வ*ைமைய அவ07 கா:;ன*.

விசய* சீவகைன த* தைதயிட அைழேதகின*. அ? வரச* சீவக0ைடய

விைத. சிற!ைப &ண = த* மகளாகிய விசய* த)ய ஐவ 7 சீவகைன
ஆசிாியனாகின*. அவ கG சீவக*பா பயி*9 ேம*ைம ெய3தின .

ஏமமார= ம*னனாகிய அதடமித* சீவக* த*னகரதினி*9

பிாியாதி7ெபா:6 த* மகளாகிய கனகமாைலைய& அவ07

திமண, ெச3விதன*. சீவக* இ?வா9 ஏமமாரதி( இ* றிதா*.
இனி, இராசமாரேத நத:ட* த)ேயா சீவக* நிைலயிைன உணராரா3!
ெபாி= =* றன . நாெட@7ேத;& கா5கில . ஒநா1 நத:ட*

காதவதைதயி* பா ெச*9 சீவகைன! ப றி வினவினா*. அவ1 த* விைத

வ*ைமயா( சீவக* ஏமமாரதி( கனகமாைலேயா6 இ* றிதைல
நத:ட07 க5-டாக கா:;ன1. பி*ன அவ1 தன= விைத

வ*ைமயா( நத:டைன. சீவக* இ7மிடேத ேசப; ெச3தன1. சீவக*

நத:டைன க56 மகிEதா*. அவேனா6 அ நகரேத பி*ன உைறதன*,
இனி, சீவக0ைடய ேதாழ*மா சீவக* ெச3திைய காதவ தைதயாFண =
அவனி7 மிடதி 7 மறவ

பலேரா6 ெச(லலாயின . அவ க1 ெச(Fெநறியி( இதெதா தவ! ப1ளியி*

ம@ேக த@கின . அதவ! ப1ளிேய விசைய ேநா றி7 ப1ளியா7. விசைய

அவ கைள நீவி யாவ ? எ?Vாீ ? யா56. ெச(கி*றீ ? என வினவின1. அவ:7
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விைட -றிய ேதவதத*, சீவக* வரலா9 -9ப; யாயி 9. அவ*

க:;ய@கார* சீவகைன ெகா(ல கதி எ*9 ெசா(Fெபா:6. சீவகைன
ெகா(ல எ*ற வளவிேல விசைய  .ைச& 9 வி$தா1. இ நிகE.சியா(

ேதாழ*மா இவேர சீவக0ைடய ந றா3 எ*9 சீவக* இைறமக* எ*9
அறி= ெகா5டன . சீவக* இறவாதிதைல விசைய7 விளகி -றின .

விசைய சீவகைன நிைன= பலவாறாக! லபினா1. ேதாழ*மாைர ேநாகி

அ*பாீ ! சீவகசாமிைய எ*பா( அைழ= வமி*, எ*9 இரதன1. ேதாழ க1

அவைள வண@கி அ@ஙனேம அைழ= வவதாக 8ண தி அவைள ேத றி
விைட ெப 9. ெச*றன .

ெச*ற ேதாழ க1 சீவகனி7 ஏமமாரைத அ>கி அவைன கா5ட(
எ@ஙன எ*9 த: KE.சிெச3= அ நகர= ஆனிைரைய கவ =

ெகா5டன . அஃதறித அரச* சின= அ?வானிைரைய மீ:7ெபா:6!

பைடகைள ஏவினா*. அ! பைட7 தைலவரா3. சீவக0 நத:ட0 வதன .

அ=க5ட ப=க* ந KE.சி ப)த= எ*9 மகிE=, ஓ அபி( நி*ன;ேய

நி* திவ;யிFைறத( ேவ5;. ச.சத* மகனாகிய நி*ைன காணேவ

வ=1ேள எ*9 எ$தி அதைன. சீவக* அ;களிேல வி$ப; எ3தா*. அ

கைணைய& அத*க: ெபாறித ெச3திைய& அறித சீவக* இ@ஙன

அேபவியவ* ப=கேன ஆத( ேவ56ெம*9 =ணிதன*.பி*ன ! ேபா

நிகழாதப; ெச3= அவ கைள க56 அளவளாவினா*. அரச* தி*ன

அைழேதகி இவெர(லா எ* ஆயி  ேதாழராவா எ*9 அறி89தின*.

அரச0 அவைர வரேவ 9 மகிEதா*. பி*ன . சீவக* ப=க* த)ேயாைர

தனியிடேத ைவ= யா* இைறமகனாதைல நீயி உண தெத!ப;? எ*9
வினவின*. அவ கG தா விசையைய த5டகாரணிய= தவ!ப1ளியி

க5டைம -றின . அ=ேக:ட சீவக* ஆ றாைம யால$ தன*. எ*ேன! எ*ேன!

எ*ேன! எ அ;களா உளேரா! உளேரா! எ*9 வினவின*. அவ பா(

இ!ெபா$ேத ெச(Fத(ேவ56 எ*9 விைரதன*. தடமி த*பா( விைட

ேக:டன*. அவ0 சீவக* இைறமகனாதலறி= உவைக ெகா5டன*.

அ*ட* விைட& ஈதா*. சீவக* கனகமாைலைய அ@ேகேய இக. ெச3=

ேதாழேரா6 மறவேரா6 விசைய தவ!ப1ளி ேநாகி. ெச*றா*.
1557. இர@7 ேமகைல ய(7

)*கனி ெதா5ைடய =வ வா

யர@க -திக ண*பி*

மைனயவ: 6ற=ெச( பவ ேபா
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பரத தீன* மத

ப 9வி: ;னமயி லக8

மர@ெகா( யாைனயி* மதநா

ற,ர மவ*ெசல ெக$தா*.

ெபா1 : இர@7 ேமகைல அ(7( இ*கனிெதா5ைட அ =வ வா3 -

ஒ)7 ேமகைல தவ$ அ(7ைல& இனிய ெகா?ைவ கனிேபா*ற அழகிய
சிவத வாைய& உைடய; அர@க -திக5 அ*பி* - அர@கி( ஆ6

பரைதயினிட ைவத அ*பினா(; மைனயவ1 =ற= ெச(பவ ேபா( -

இ(லாைள வி:6. ெச(பவ ேபால; பரத தீ ன( மத ப 9வி:6 - பரவிய
இனிய நீைர&ைடய மத நில ெதாட ைப வி:6; இன மயி( அக8 மர ெகா(

யாைனயி* மத நா9 அ,ர அவ* ெசல 7 எ$தா* - திரளான மயி(க1
-8கி*ற=, மரைத! பிள7 யாைனகளி* மத கம$கி*ற=மான அாிய
கா:6வழியிேல சீவக* ெச(வத 7! ற!ப:டா*.

விளக : பழகி0 மயி( பாைப&, யாைன பாகைன& ெகா(வன ஆத)*,

பரைதய 7 மயிF யாைன& உைடய கா6 உவைம! ெபாளாயி 9. ர -

த,சண* -றிய கானவ 7ரைப KEத கா6.(1)
1558. கலவ மாமயி ெலதி
க;மல ரவிEதன காயா

8லக ம*னவ* றிநா

ெளாளி; யணிய=நி* றவ ேபா

பல8 Iதன ேகா@க

ைப=கி* ;யணி தவ பி*

0ல8 கா,கி யவ ேபா

Iதன மரவம@ ெகா@ேக.

ெபா1 : காயா கலவ மாமயி( எதி* க;மல அவிEதன - காயாவி*க5

கலவைத&ைடய மயி)* க$ைத! ேபால மண மல க1 விாிதன; ேகா@க

பல8 உலக ம*னவ* திநா1 ஒளி; அணி= நி*றவ ேபா

Iதன -

ேகா@க@க1 பல8 மாநிலதரச07 ;K:6 நாளிேல, ; K;. ேசவி7
ம*னெரன மல தன; மரவ அ@7 ஒ@ேக ைப=கி( ; அணி= அவ பி*
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உல8 கா,கியவ ேபா( Iதன - மரவ@க1 அகா:;( ஒ*9 ேசர, மயி க:6
க:; அ?வரச பி*ேன திாி& ெம3!ைப க மிேல.சைர! ேபால! Iதன.

விளக : கலவ - கலாப, ேதாைக. எதி* - க$ைத! ேபா*9. க; - மண.

கநைன காயாகணமயி( அவிழ8 எ*றா சி9பாணி0 (165). உலக ம*ன*

எ*ற= ேபரரசைன. ;யணிதவ எ*றைமயா( அரச எ*ப= ெப றா.

ேகா@க பல8 Iதன என மா9க. கா,கி - ெம3!ைபக காவ*மாக1 இவைர மிேல.ச எ*ப ந.சினா கினிய . (2)
1559. ஓ@7 மா(வைர வைரயா

6ழக) 0ைட=7 ெபேத*

றா@7 சதன தளர

த$வி OEவன தைகசா

லா@க5 மாFல கள!பா

னாழி ச@கெமா ேடதி

ேத@ெகா5 மா பிைட திைள7,
ெசெபா னாரெமா =ளேவ.

ெபா1 : ஓ@7 மா(வைர வைரயா6 உழக)* உைட= உ7 ெபேத* உய த ெபாிய மைலகளிேல உல8 வைரயா6க1 கல7த)* உைட=

சி=கி*ற மி7ேத*; தா@7 சதன தளர த$வி OEவன - (தா வி$ேபா=)
தைம தா@கின சதன தளப; அமைலைய த$வி OEவன; ஆ@க5 மா(

உல7 அள!பா* ஆழி ச@கெமா6 ஏதி ேத* ெகா1 மா பிைட திைள7
ெசெபா* ஆர ஒ=ள - அ@ேக திமா( உலைக அள!பவ* ஆழிைய&

ச@கைத& ஏதியவ*, மா பிடேத அைச& ஆரைத! ேபா*றன.

விளக : வி$ ேத* அவிக1 ஆரைத ஒதன; இறா(க1 ச@ைக&
ஆழிைய& ஒதன; மைல திமாைல ஒத=, ஆ@க5 அ@க5 எ*பத* விகார,

ேத* க5>கினிைம. வைர தா@கின சதன ஆரேபா*றன எனி0 ஆ. (3)
1560. OE= ெவ5மைழ தவ$

வி5>9 ெபவைர ெபபா
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IE= ேதாFாி! பனேபா

ெலாத ம றவ றவி

தாE= OEதைவ ழவி

ற=பின ம=கர பாட.

KE= மாமயி லா;

நாடக =ள79 தனேவ.

ெபா1 : ெவ5மைழ OE= தவ$ வி5 உ9 ெபவைர - ெவ1ளிய கி(

ப;= தவ$ வா0ய ெபமைல; ெப பா ஊE= ேதா( உாி!பன ேபா(

ஒத - ெபாிய பா கழ*9 ேதாFாி!பன ேபாேலயா3, அ கி( ேபான பிற7 அ!

பாைப ஒதன; அவ 9 அவி தாE= OEதைவ ழவி* த=பின -

அமைலயினி*9 அவிக1 தாE= OEகி*றைவ ழ8 ேபால ழ@கின;

ம=கர பாட. KE= மாமயி( ஆ; நாடக =ள7 உ9தன - (அ ழக

ேக:6) வ56க1பாட, வைள= மயி(க1 ஆ;!, பிற ஆ6 நாடக@கைள
வத உ9தின.

விளக : ெவ5மைழ OE= தவ$ என மா9க. மைழ: ஆ7ெபய ; கி(. ஊE=

- கழ*9. ெவ5கி( தவ$ மைல ேதாFாி7 பாபி 7வைம. அவி

ழகதி 7 மதள ழக உவைம. மயி(கG7 -திய, வ56க:7!

பாண உவைமக1. (4)

1561. கவி ேதெனன B@7@

கதிரணி யி9@ெகா6 திைனKE

ெபாவி( யாைனயி* ப$!ேபா
ெபா@7 கா37ைல யவைர

யவி ையவன@ க

மடக@ கைவகதி வர7

வ ெவ:பய 9$=

ம(ல8 ெம(ைலயி* 9ளேவ.

ெபா1 : கவி ேத* என B@7 கதி அணி இ9@ெகா6 திைன KE ைகதள ேதனைட& எ*0மா9 ெதா@7கி*ற கதி கைள &ைடய

ேசாளைத& திைனைய&, KEத; ெபாஇ( யாைனயி* ப$!ேபா( ெபா@7
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கா37ைல அவைர - ஒ!ப ற யாைனயி* விலா ெவF ேபாF மி7தியான

காைய&ைடய 7ைலகGட* -;ய அவைர&; அவி ஐவன க அடக@
கைவகதி வர7 - அவியா( விைளத ஐவன ெந(F க அட@காம

கிைளத கதி கைள&ைடய வர7; உவ எ1 பய9 உ$= அ(ல8 எ(ைல

இ*9 உள - அழகிய எ1G பய9 உ$= பிற8ண8கG அளவி*றி
உ1ளன.

விளக : கவிேத* பாடமாயி* ெதா7திைய&ைடய ேத* எ*க. கவி அ(ல=
ைகதள எ*ப= ஒவைக ேகடக. கவி& ேதனைட& இ9@77 உவைம.

அவைர 7ைல7 யாைன!ப$ெவF உவைம. மதமா( யாைன! ப$7ைல

அவைர (திவிைள. நா:6 - 29.) (5)

1562. யாைன ெவ5ம! லைக யைற&ர ைலவன மி;த
ேதென3 வாசவ 7வவி தீ@கனிவாைழயி* பழ0

ைன &5டவ7 பதிைன! பி5;& ெமா@ேக

மானி ேனாகிய ேநாகி வழிெதா9 மீவத? வழிேய.

ெபா1 : யாைன ெவ5 ம! உலைக அைற உர( ஐவன இ;த - யாைனயி*

ெவ1ளிய ெகாபாகிய உலைகயாேல பாைறயாகிய உர)( ஐவன ெந(ைல
யி;த; ேத* ெந3வாசவ( 7வவி - ேதனாகிய ெந3ைய கலத திய

அவைல7வி=; தீ கனி வாைழயி* பழ0 - இனிய பழமாகிய வாைழ!
பழைத&; உ5டவ ஊ* உ7 பதிைன! பி5;& - உ5டவ

ெம3&7 திய திைனமாைவ&; மானி* ேநாகிய ேநாகி - மானைனய

க5ணா (பசிதவைர) ேநாகி; வழிெதா9 ஒ@ேக ஈவ= அ?வழி - வழிக1

ேதா9 ஒ@ேக ெகா67 த*ைம&ைடய= சீவக* ெச(ல  ப:ட வழி.

விளக : பாசவ( எ*ப= வாசவ( என விகார!ப:ட=. பைம+அவ(; பாசவ(,
பைம - =ைம. திய ெந(லாவ= அ9த அ5ைமயிF1ள ெந(. ஊைன : ஐ :

அைச. (6)

1563. 7றி,சி ெய(ைலயி னீ@கி

ெகா;(ைல மக5ெமாழி தாட.
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ெசறித ெபா*னிதE! ைபதா 

ெகா*ைறய, ெச(வத 7 7ரவ

மறி= பாைவைய ெகா6!ப
ேதா*றி ய,ட ேர=

நிைறத I@7 =7ேத

னீ ெப3 தா தன ேப.

ெபா1 : 7றி,சி எ(ைலயி* நீ@கி - சீவக* (அதைகய) 7றி,சி நில எ(ைலைய

நீ@க; ெகா; (ைல மக1 ெமாழி= ஆட - (ைல ெகா; மக: ேபசி.

ெச(Fத)*; 7ரவ அறி= - அதைன 7ரவ உண =; ெசறி= ெபா* இதE!

ைபதா  ெகா*ைறஅ ெச(வ 7 ெகா6!ப - ெந@கிய ெபா*ேபாF

இதைழ&ைடய திய மல மாைலைய&ைடய ெகா*ைறயாகிய ெச(வ07

ெகா6!ப; ேதா*றி அட ஏத - ெச@காத1 அ மணதி 7 அழகிய விளைக
எ6!ப;  நிைறத I@7= உ7ேத* நீ ெப3= ஆ தன - வ56க1
நிைற=1ள அழகிய 7தினி*9 சி=கி*ற ேதனாகிய நீைர வா =
ஆரவாாிதன.

விளக : (ைல ெகா; ெகா*ைறயி0 7தி0 பட த=. ந6ேவ நி*ற
7தி  எழ, அஃ= அைச= ேதைன. ெசாாிததனா ைப!

பாைவ7 தைதயாகினா . (7)

1564. அர75 ப,சிக ;ர:;
யமணி மரகத! பலைக!

பர!பி யி:டன ேபால

ேகாப@க1 பயி மிைச! பரவ

8ைரத ெம*றயி ! பிைத
ேகாவல தீ@7ழ Fலவ

நிைரக5 மாமணி கற@க

நீணில@ கடதன ென;ேயா*.

ெபா1 : அர7 உ5 ப,சிக1 திர:; - ெசப,ைச&:;; அமணி மரகத!

பலைக! பர!பியி:டன ேபால - அாிய மணியாகிய மரகததாலாகிய பலைகயிேல
பர!பினா ேபால; ேகாப@க1 பயி மிைச! பரவ - இதிர ேகாப@க1 பயி களி*
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ேமேல பரவ; உைரத ெம* தயி !பிைத ேகாவல தீ 7ழ( உலவ - வா த தயி
Iச!ெப ற ெம()ய மயிாிைன&ைடய ேகாவல ஊ= 7ழேலாைச பரவ;

நிைரக5 மாமணி கற@க - ஆனிைரயிேல மணிக1 ஒ)க; ெந;ேயா* நீ1 நில
கடதன* - சீவக* அ(ைல நிலைத& கடதா*.

விளக : அர7 - சாதி)@க, பயி7 மரகத! பலைக உவைம. இதிர ேகாப

ெசப,சி7வைம. இதிரேகாப கா காலேத ேதா*9 ஒவைக! $. எனேவ

(ைல நிலதி 7ாிய கா !ெபா$= -றினாராயி 9. தயி உைரத

ெம*பிைத ேகாவல எ*க. பிைத - ஆ5 மயி . உைரத( - தடவிேகாட(.

கற@7த( - ஒ)த(. ெந;ேயா* - ஈ56. சீவக*.
1565. வ1ளி வாாிய 7ழியி*

வள ெபா*0 வயிர மிைம7,

1ளி ேவ)யி னீ@கி

=றக கி6ெமன. KE=

ெவ1ளி ெவ5;ர1 விசி=

நிலெதா6 தறிைட தைவேபா

91ளி O$ய ரவி

வனகிாி ேதா*றிய தவேண.

ெபா1 : வ1ளி வாாிய 7ழியி* வள ெபா*0 வயிர இைம7 - வ1ளி

கிழ@ைக அகEத 7ழியிேல ெபா*0 வயிர ஒளிவி6வ=; 1ளி ேவ)யி*

நீ@கி - மராமரதி* ேவ)யினி*9 த!பி; =றக கி6ெமன. KE= -

=றகதிேல ெச*9 வி6ெமன எ5ணி; ெவ1ளி ெவ5திர1 விசி= - ெவ1ளி
கபிகைள தைலயிேல I:;; நிலெதா6 தறி ைடதைவ ேபா( - நிலதிேல

தறிைய! ைட= கா:;னா ேபா(; =1ளி OE உய அவி வனகிாி அவ5

ேதா*றிய= - நா றிைசயி0 =1ளி O$ அவிகைள&ைடய=மான வனகிாி

அ@ேக ேதா*றிய=.

விளக : ெபா*0 வயிர இைம7 வனகிாி, அவிகைள&ைடய வனகிாி

எ*க. வ1ளி - ஒவைக கிழ@7. வாாிய - அகEத. வனகிாி, வா0றவள த)*

ேமF வள = =றகேத காதப; தைடெச3த ெபா:6 ெவ1ளி கபிகைள
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அத* தைலயிேல I:; நிலெதா6 க:;ைவதா ேபால ேதா*றின அத*
உ.சியினி*9 O$ ெவ1ளிய அவிக1 எ*க. (9)
1566. அ5ண றா*ெசF *னா

லணிமல ! Iெபாழி லத01

வ5ண மா.ைன மாநீ

மணிெதளி தைனய= த=பி

த5ெண* றாமைர க$நீ
நீல தாதவி ழாப

ெல5ணி( ப*மல கஞ)

யினவ56 பா5ர* 9ளேத.

ெபா1 : அ5ண( தா* ெசF * - சீவக* ெச(F வழியி( வனகிாி7

*ன ; அணி மல ! I ெபாழிலத01 - அழகிய மல கைள&ைடய மல காவிேல;

மணி ெதளிதைனய= மா நீ த=பி - பளி@ைக கைரதைனயதாகிய நீ நிைற=;
த5 எ* தாமைர க$நீ நீல தா= அவிE ஆப( எ5 இ( ப( மல கஞ) -

7ளி த தாமைர& க$நீ நீல மகரத மி7த ஆபF பிற8மாகிய பல

இனமாகிய வ56க1 பா5 சாதிேபாேல பாட!ெப 9; வ5ண மா.ைன உள= -

அழகிய ைன ஒ*9 இத=.

விளக : வ5ணமா.ைன உள= என -:6க.அ5ண( : சீவக*. *னா(

எ*பத*க5 ஆ( அைச. ெதளித( - கைரத(. த=பி எ*ற= நிரபி எ*றவா9.
கஞ) --ெந@கி. பா5 ர*ற= எ*ழி உவம உெதாக=. பா5 - பாண .
(10)

ேவ9

1567. கானதி ேன7 கி*றா*

க;ெபாழி கவி*க5 ெட3தி

தானதி )த ேலா6

ைதயலா ெளாதி தாேன

வானதி னிழி= வத

வானவ மகG ெமா!பா

ணான I8, சா=

நாறவ த7 நி*றா1.
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ெபா1 : கானதி* ஏ7கி*றா* - அதைகய வனகிாிைய. சா த கா:;ேல

ெச(கி*ற சீவக*; க; ெபாழி(கவி* க56 எ3தி - மண மல  காவி* அழைக

க56 அதைன அைட=; தானதி( இதேலா6 - ஓ இடதிேல

அம திதேபா=; ைதயலா1 ஒதி வானதி* இழி= வத வானவ மகG

ஒ!பா1 - ெப5ெணாதி வி5ணினி*றிற@கி வத அரைபைய! ேபா*றவ1;

நான I8 சா= நாற - $7 மல 7@7ம. சா= மணக; தாேன வ=
அ7 நி*றா1 - தாேன வ= சீவக* அேக நி*றா1.

விளக : ந.சினா கினிய கானதி* ஏ7கி*றா* எ*பைத! ெபயராகி,

வனசாித* எ*0 ெபாைள ெகா56 தான எ*பைத னிவைறவிட

எ*9 -9வ . இ?வா9 ெகா56 சீவக* க;ெபாழி) ெச*றித அளவிேல,

ைதயெலாதி அதானதி( உைறவா* ஒ வனசாித* கவிைன க56, தாேன
வ= அவனேக நி*றா1 எ*9 ; -9வ . ெச3&ளைம!ைப ேநாகி* இ!

ெபா1 ந.சினா கினியர= பைட!ெப*ப= தாேன ேபாத. இ?வா9 பைட!!

ெபா1 -9த 7 அவ -9@ காரண: இ@ஙன@ -றா= சீவக* கவிைன
க56 அவ1 எ3தினாெள*9 -றி*, ேம( இவ 7 இவ1 ேவ:ைக விைள

வித)*, இவ* ெந, த* த*ைம திாிததைன இவ* ேத றினா* எ*9

-9வ . அ@ஙன -றேவ; மன வா7 காய எ*0 *றினா ெச3=
ெகா1G பாவ@களி சிறத மனதா ெச3= ெகா1G பாவ சீவக 7

எ3தி றா ஆதலா0, உ$வல*ேபா6 ேதா*றிய மகளிாிடத(ல= இவ 7

ேவ:ைக நிகழாெத*ப= இ ெதாட நிைல. ெச3&:7 கதாதலாF அ=

மா9பட -றி றா எ*9ண க எ*பதா. இவைடய இ க= +லாசிாிய 

கி7ேம( இ@ஙன ேவ9 ெபா1 பயக +)ய றெர*க. (11)
1568. 7றி,சி!I@ ேகாைத ேபாF@
7@7ம ைலயி னாட

னிைறதெபா கலாப ேதா*ற

ெந6=கி( விளிெபா* ேறதி.

ெசறிதேதா மலைர கி1ளி

ெதறிதிடா. சிறிய ேநாகா

ந9ைக B= வி:6
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நைகக@ ேகா:; நி*றா1.
ெபா1 : 7றி,சி! I@ ேகாைத ேபாF 7@7ம ைலயினா1 - 7றி,சி

மல மாைல ேபா*ற 7@7ம அணித ைலகைள&ைடய அவ1; த* நிைறத

ெபா* கலாப ேதா*ற - த*0ைடய மி7த ெபா*னா)ய*ற கலாப ெவளி!பட;
ஒ*9 ெந6=கி( விளி ஏதி - ஒ ைகயாேல நீ5ட த* =கி)* ஓரைத
தா@கி; ெசறித= ஓ மலைர கி1ளி ெதறிதிடா - ம ைற ைகயிேல

ேவ;ைகயாக ஆ@7. ெசறிதித ஒ மலைர கி1ளி ெதறி=; சிறிய ேநாகா -

கைடகணி=! பா =; ந9ைக B= வி:6 நைக க ேகா:; நி*றா1 -

கா 9 வாகிேல நி*9 ந9மண! ைகைய B=வி:6 ஒளி கைத. சா3=
நி*றா1.

விளக : 7றி,சி! I 7@7மதி 7வைம. ேதா*ற - சிறிேத உைட ெநகிEதலாேல

ெதாிய. ெதறிதிடா, ேநாகா இைவ யிர56 ெச3யா எ*0 வா3!பா:6

விைனெய.ச@க1; இைவ&, வி:6, ேகா:; எ*பன8 அ6கி, நி*றா1 என

;தன. (12)

1569. அணிகல வரவ தாF

மமிE=றE நா ற தாF

பணிவ, சி@க ேநாகி

பைணெய =றழ ேநாகி

மணிமல நாக, சா =

வைழெயா6 மரவ நீழ

9ணிவ, சாய னி*றா

ேடா*றற* க5ணி க5டா*.

ெபா1 : வைழெயா6 மரவ நீழ( - ர*ைன&ட* -;ய மரவமரதி* நீழ)ேல;

மணிமல நாக சா = =ணிவ, சாய( நி*றா1 - மணிேபாF மலைர&ைடய

நாகைத. சா = யாவெளன உ9தி -ற வியலாத ெம*ைம&ைடயா1 நி*றா1;
அணிகல அரவதாF அமிE= உறE நா றதாF - (அவGைடய) I5களி*

ஒ)யாF அமிEதைனய மணதினாF; ேதா*ற( - சீவக*; பணிவ,

சி@கேநாகி* பைணெய= உறழ ேநாகி - தாEவக*ற த* சி@க ேநாகினாேல
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பத க$ைத திபி! பா =; த* க5ணி* க5டா* - த* க5களாேல
அவைள க5டா*.

விளக : க5ணி* எனேவ, மன ெபாத ேநாகி றில* எ*க.

=ணிவ,சாய(; ெத3வேமா அ(லேளா எ*9 =ணிதலாிய சாய(. (13)
1570. க5டவ* க5ணி ேனாக
ந6@கித* காதி றாEத

75டல, டர ெவா(கி

ெகா;ந6 7 ற ெதா!ப

L56கி ேபா ைவ ேசார

Lைழமைழ மி*னி னி ப

ெவ5;ைச ம@7 ேநாகி

யியகிெகா )வ5ம ெற*றா*.

ெபா1 : க5டவ* க5ணி* ேநாக - பா தவ* காம 7றி!பி*றி க5ணா(
ேநா7த)* ; ந6@கி -உ1ள ந6@கியதா(; ெகா; ந67 ற= ஒ!ப - I@ெகா;

ந6@கிய= ேபால; த* காதி( தாEத 75டல டர ஒ(கி - த* காதி( B@கிய

75டல ஒளி அைச=; L5 =கி( ேபா ைவ மைழ Lைழ மி*னி* நி ப -

ெம()ய ஆைடயாகிய ேபா ைவ ெநகிழ அத* ந6ேவ கி)( Lைழ& மி*ேபால
மைற= நி க; எ5திைச ம@7 ேநாகி - (இவGட* வதாளேரா என) எ:6
திைசயி* சா பிF பா = (தனிேய வதி!பைத அறி=) இவ1 இய@கிெகா(

எ*றா* - இவ1 ஓ இயகி ேபாF எ* ெற5ணினா*.

விளக : அேநாகதி*க5 காம7றி!பி*ைம க56 ந6@கி. ேசார நி ப
எ*க. எ5;ைச ம@7 ேநாகி எ*ற= இவGட* -டவதாளேரா எ*9
ேநாகி எ*ப=பட நி*ற=. (14)

1571. எ5ணதி )யகி ெய*ேற ேசா?யி!பம ெற$த லாகா
வ5ண!I@ க5க ளபா ேசா?வா>த வ வி(லா

85ணிைற &ைடய ெவ3வா 0வ.சா தக= ேக ப!

ெப5ணல@ கிடத ேபைத ேசா?ெப5ணல@ கனிய நி*றா1.
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ெபா1 : எ5ணதி( இயகி ெய*ேற இ!ப - அவ* த* கதிேல இயகி

ெய*ேற எ5ணி இ!ப ; ெப5 நல கிடத ேபைத - ெப5ணி* நல த@கிய

ேபைதயாகிய அவ1; எ$த( ஆகா வ5ண! I@க5க1 அஆ - எ$த வியலாத
த* அழகிய மல  க5க1 அபாக8; வா1 Lத வ வி(லா - ஒளி

ெந றியி வ வி(லாக8; உ1 நிைற உைடய எ3வா* - அவ0ைடய மன

நிைற ெகட எ3வத 7; உவ. சாதகதி 7 ஏ ப - த* உவ இயF ேக றவா9;

ெப5 நல கனிய நி*றா1 - த* ெப5 அழ7  9! ெபற நி*றா1.
விளக : எ5ணதி( - சீவக* த* கதி*க5 எ*க. ஓவியதி(

எ$தெவா5ணாத க5க1 எ*க. அபா, வி(லா : இைவ ஈ றி ககர &யி ெம3

ெதா7 நி*றன. (15)

1572 9வ** சிறிய ேதா றா ைகெநறி தைனய 85க:
79ெநறி பயி*ற -த( 79ப(கா லாவி ெகா1ளா.
சி9Lத வ ேம றா.ேசா? =கி றாைன ேசார

வறி&ந ராவி ேபா$ மந@கைன@ கைண& ெம3தா1.
ெபா1 : ைக ெநறிதைனய உ5க5 79 ெநறி பயி*ற -த( - அைப

அல தினா( ஒத க5கைள& 79ைமயாக ெநறித( ெகா5ட -தைல&
உைடய அவ1; 79ப(கா( ஆவி ெகா1ளா - ெந@க! பலைற ெகா:டாவி

ெகா56; ேச =கி( தாைன ேசார - ேம ேபா த =கிFட* உ6த தாைன&

ெநகிழ; * 9வ( சிறிய ேதா றா - அ காம* எ3வத 7 *னாக 9வைல.
சிறியவாக ேதா 9வி=; சி9Lத( வ ஏ றா - சிறிய ெந றியிேல

வைத& ஏ 9வி= (வி(ைல வைள=); அறி&ந ஆவி ேபா$ அந@க*

ஐ@கைண& எ3தா1 - அறிஞ களி* உயிைர& பிள7 காம0ைடய
ஐதைப& தா* எ3தா1.

விளக : அறி&ந ஆவி ேபா$ அ எனேவ, இவ* ெந, த* த*ைம சிறி=
திாிகி*றைம ெப றா. (16)
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1573. வ6!பிள வைனய க5ணா1 வ(லவ ென$த! ப:ட
படதிைட! பாைவ ேபா*றா ேநாகின ளாகி நி ப

வ;!ெபா) தா 7, ெசெபா னணிமணி கழ) னான
மடதைக 7றி! ேநாகி மனதி= சிதி கி*றா*.

ெபா1 : வ(லவ* எ$த!ப:ட படதிைட! பாைவ ேபா*9 - ைகவ(லானா(

எ$த!ப:ட படதிேல ஓவிய! பாைவதா* அழி&மள8 ஒ ேநாகா3 நி*9

அழிவைத! ேபால; வ6! பிள8 அைனய க5ணா1 - மாவ6வி* பிள8 ேபா*ற

க5ணா1; ஓ ேநாகின1 ஆகி நி ப - இவைன -6வதாகிய ஒேர க=ட*

நி ப; அ மடதைக 7றி! - அ? விளந@ைகயி* எ5ணைத; அ;! ெபா)=

ஆ 7 ெசெபா* அணி மணி கழ)னா* ேநாகி - அ;யிேல அழ7 ற

ஆரவாாி7 ெசெபா*னா* ஆகிய மணிகழலணித சீவக* அறி=; மன=

இ= சிதிகி*றா* - உ1ளதிேல இதைன எ5>கி*றா*.

விளக : எ*ற=, த* த*ைம திாித ெந,சிைன ேத 9கி*றா* எ*றவா9.

அ= ேம -9கி*றா .வ6 - மாவ6. வ(லவ* - ஓவியெதாழி( வ(ேலா*.

ஓ ேநா7 - -டேவ56 எ*0ெமா ேநாக. கழ)னா* : சீவக*. மடதைக :
அ*ெமாழிெதாைக; ஈ56 அ மடைத எ*0 மாதிைரயா3 நி*ற=. (17)
1574. க;மாைல K; க!Iர கி

ெதாைடமாைல ெம*ைலயா ேதாேடா3த ைமத

கைடமாைல ம றவேர க5ைத!ப. ெச(F

நைடமாைல தி?8லக ந*றேரா ெந,ேச.

ெபா1 : ெந,ேச! - மனேம!; க; மாைல K; - மண மல மாைலைய. K;; க!Iர
கி - ப.ைச க!Iர கலத கவாச தி*9; ெதாைட மாைல ெம*ைலயா

ேதா1 ேதா3த ைமத - ெதா6த மாைல அணித ெம*ைல மகளிாி* ேதாைள

த$விய ைமத க1; கைடமாைல ம 9 அவேர க5 ைத!ப. ெச(F -

கைட!ப:ட நாளிேல ேவறாக, அ மகளிேர த க5கைள ைகயா( ;ெகா1ள

=ைமயைட= ெச(Fகி*ற; நைட மாைல= இ?8லக - ஒ$க ெநறியிைன
&ைடயதாகிய இ?8லக; ந*9! - ந(ல=!
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விளக : அேரா : அைச. ம 9. விைனமா 9. அவ எ*ற= சாதிப றி. கி -

தி*9. கைடமாைல - இ9தி நா1களிேல. கிழ!பவ நா1 மாத 7

மாைல!ெபா$= ேபாற)* மாைல எ*றா . கைட மாைல : ப5ெதாைக.

மாைல= - இய(ைட=. ந*9 எ*ற= இகE.சி. (18)
1575. நாவி யகல ெம$தி ந9Lதலா

ராவி தளி !ப வவ ேதா5ேம 9,சினா

Bவிெயாழி 1ளி ேறா*றி =யழ!ப

காவிெந6@ க5ைத தா@கக(வ ெந,ேச.
ெபா1 : ெந,ேச! - ; நாவி அகல எ$தி - $ைக மா பிேல Iசி ; ந9 Lதலா ஆவி
தளி !ப அவ ேதா1 ேம( =,சினா - அழகிய ெந றியினாாி* உயி தைழ!ப

அவ கGைடய ேதாளி*ேமேல =யி*றவ க1; Bவி ஒழி 1ளி* ேதா*றி - கைட

மயி கழித பறைவ ேபாேல ேதா*றி; =ய உழ!ப - வ=தலாேல; காவி

ெந6@க5 ைத= - அ மகளி த காவிமல ேபா*ற நீ5ட க5கைள!
ைத=; ஆ@7 அக(வா - அ?விடதினி*9 விலகி. ெச(வ

விளக : இதனா( இதைல& ஒத அ*பி* திற -றினா . நாவி - $7.

அகல - மா . ஆவி - உயி . =,த( - ஈ56 த@7த( எ ெபா:6. Bவி -

இற7. (19)

1576. இ*ைக யா த வி$தா ெம* ப1ளிேம
ல*7 ந(லா ரவ ேதா5ேம 9,சினா

தல*க1 7*றி தளரத@ காதலா

ர*7 க5ைத தா@க க(வ ெந,ேச.
ெபா1 : ெந,ேச-; இ*ைக ஆ த இ$= ஆ ெம* ப1ளி ேம( - இனிய
அகி ைக நிைறத, ெவ5ெண3 அைனய ெம*ைம நிைறத ப1ளியி* ேம(;

அ* உ7 ந(லாரவ ேதா1ேம( =,சினா - அ*பினா( உ7 ந(லவராகிய
அ ம@ைகயாி* ேதா1 ேமேல =யி*றவ க1; த ல*க1 7*றி தளர -

=ைகயாேல தைடய ல*க1 7*றி தள வைடததனா(; த காதலா அ*
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உ7 க5 ைத= ஆ@7 அக(வ - த காத( மகளி த அ*பினாFகிய
க5கைள! ைத=ெகா56 (அவ கைள!பராம() அ@கி= நீ@7வ .

விளக : இதனா ல* 7ைற& எ*றா . இவ1 விப! ெப ேறாேம ெய*9
-;னா 7! பி* வவ= -றியவா9. (20)
1577.எ*பிைன நரபி

பி*னி

&திரேதா3 திைற.சி ெமதி!

*ற ேதாைல! ேபா =

மயி ற ெபா)ய ேவ3தி:

ெடா*ப= வாயி லாகி

Q*பயி( 7ரைப ெச3தா*

ம*ெப த.ச ன(ல*

மய@கினா மள ெவ*றா*.

ெபா1 : உதிர ேதா3= - உதிரைத ேதா3=; நரபி* எ*பிைன! பி*னி நரபினாேல எ*பிைன க:;; இைற.சி ெமதி - தைசைய அ!பி; *ற

ேதாைல! ேபா = - *ைமயான ெவளி!ற மைறய ேதாைல! ேபா = ; ற

ெபா)ய மயி ேவ3தி:6 - அ!ற அழ7ற மயிராேல ;; ஒ*ப= வாயி( ஆகி
- ஒ*ப= வாயிைல. ெச3= ; ஊ* பயி( 7ரைப - ஊ* பழகிய 7;ைல;

மய@கினா மள - அறி8 மாறியவ க1 மGமா9; ம*ெப த.ச* ெசயதா* -

மிக! ெபாிய த.ச* இய றினா*; ந(ல* - (ஆதலா() அவ* மிக8 ந(ல*
எ*ெற5ணினா*.

விளக : எ* எF. பி*னி - க:;. இைற.சி - தைச. *ற - ()ய

ெவளி!ப7தி. 7ரைப - -6. த.ச* எ*ற= பைட!கட8ைள. மய@கினா மள
எ*ற= இத*க5 மய@காத ெம3கா:சியாள அ(லாத ஏைனய
மயகைடேயாெர(லா மGப; எ*ப=பட நி*ற=. (21)
1578. விைன!ெப த.ச ன(ல*
ெம3ைமநா ேநாக F றா

ெலன7 9 கிடத ெத*றா@
கிக> ைத= ைவ7

108

நிைன!பினா ெபாிய ெர*னா

னீதினா கைலக ெள*னா*

மனைத&@ 7ைழய. ெச=

மா5பின* மாேதா ெவ*றா*.

ெபா1 : ெம3ைம நா ேநாக( உ றா( - உடபி* உ5ைமைய நா ஆராய
ெதாட@கினா(; என7 உ 9 கிடத= எ*9 - என7 ஆதரவா3 இ?8ட
கிடத= எ*9 எ5>ப;; ஆ@7 இக> ைத= ைவ7 - அ!ேபா=

அகக5ைண& றக5ைண& மைற= ைவகி*றன*; நிைன!பினா(
ெபாிய எ*னா* - ஆரா3.சியா( மிேகாெர*9 நிைனயாமF; கைலக1

நீதினா எ*னா* - பல கைலகைள& க 9 கடதவெர*9 எ5ணாமF;

மனைத& 7ைழய. ெச= மா5பின* - யாவைடய உ1ளைத& தளப;
ெவ:6 தைகயின* (ஆைகயா(); விைன!ெப த.ச* ந(ல* எ*றா* பைட7 ெதாழிைல&ைடய த.ச* ந(ல* எ*ெற5ணின*.

விளக : மா= ஓ : அைசக1. ந(ல* - இகE.சி. ெம3ைம எ*ற= இய(பிைன.

இக5 அகக5> றக5> நிைன8 ஈ56 அறிவி*ேமனி*ற=;

ஆ7ெபய . கைலக1 நீதனா என மா9க. மனைத& எ*ழி உைம சிற!.

அவமாகிய மனைத& எ*ப= க=. மா*பின* - இகE.சி. (22)
1579. எ*றவ னி!ப மாத

ெர*வர விைச!பி ன(லா

ெலா*9ம 9க( ெச(லா

ென*ெற6 ேதா= கி*றா5

ம*றல ேதாழி மா1

வனதிைட! ப5ைண யாட

7*றிைட 7ளி 7 மி*ேபா

7ழாமைழ க:; ெச(வா*.

ெபா1 : எ*9 அவ* இ!ப - என உ1ளைத ேத றி அவ* இ7ேபா=;

எ* வர8 இைச!பி* அ(லா( - எ*0ைடய வரைவ -றினால*றி; ஒ*9

உக( ெச(லா* எ*9 - சிறி= இர@கி அளமா:டா* எ*ெற5ணி; எ6=
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ஓ=கி*றா1 - அவ* ேக:7மா9 -9கி*றா1; வனதிைட ம*ற( அ
ேதாழிமா1 ப5ைண ஆட - ஒ வனதிேல மணைத&ைடய எ*

ேதாழிகளினிைடேய நா* விைளயா;ெகா5;க; 7*றிைட 7ளி 7

மி*ேபா( - மைலயிைட த@7 மி*ேபால; 7ழா மைழ க:;* ெச(வா* -

திரளாகிய கி)* மிைச ெச(வானானா* (ஒ வி,ைசய*).

விளக : இ= த( *9 பா:6க1 ஒ ெதாட .அவ* : சீவக*. உக(

ெச(லா*: ஒ ெசா(. எ*9 எ5ணி எ6= ஓ=கி*றா1 எ*க. ப5ைண - மகளி

விைளயா:6. மைழ - கி(. (23)

1580. மயி)ன மிாிய வா@ேகா
மடமயி ற$வி ெகா5ட

ெவயி)ள, ெச(வ* ேபால

வி,ைசய ென ெகா5 ேடக

=யி)ய க பி னாட*

9ைணவிக5 ;6வி தி:டா

ளயி)ய( கா:61 OEேத

னந@கமா Oைண ெய*ேப*.

ெபா1 : மயி( இன இாிய ஆ@7 ஓ மட மயி( த$வி ெகா5ட - மயி)*

திர1 சிைத= ஓட ஆ@71ள ஓ இளமயிைல எ6= ெகா5ட; ெவயி( இள,

ெச(வ* ேபால - இளஞாயி9 ேபால; வி,ைசய* எ*ெகா56 ஏக -

அ?வி,ைசய* எ*ைன ெகா56 ெச*றானாக; =யி)ய க பினா1 த*

=ைணவி க56 இ6விதி:டா1 - த@கிய க பினாளாகிய அவ* மைனவி க56
எ*ைன வி6விதா1; அயி( இய( கா:61 OEேத* - ெகா6ைம ெபாதிய
இகா:;ேல OEேத*; - ெகா6ைம ெபாதிய இகா:;ேல OEேத*;

அந@கமா Oைண எ*ேப* - யா* அந@கமா Oைண எ*9 ெபய -ற!ப6ேவ*.
விளக : மயிFவைம ேதாழிய அ,சி ஓ;யத 7. மயி)ன ேதாழிய க7வைம.

மடமயி( எ*ற= தனேக அவ1 -றிெகா5ட8வைம. ெவயி)ள,ெச(வ* -

காைல ஞாயி9. இ= வி,ைசய07வைம. =யி)ய : ெச3யிய எ*0 வா3பா:6
விைன
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1581. தாயிலா 7ழவி ேபால.
சா=ய ெர3= கி*ேற*

ேவ&லா ேதாளி னா த

வி$=ைண ேக1வ நி க5

டாயிேன* 9றக ெப ேற
னளித ளா= வி:டா

றீயி0 ளமி த ெப3தா@

ெக*0யி ெச7!ப ெல*றா1.

ெபா1 : ேவ3 உலா ேதாளினா த வி$=ைண ேக1வ! - @கிலைனய

ேதாைள&ைடய ெப5களி* சிறத =ைணயாகிய ேக1வேன!; தா3 இலா 7ழவி

ேபால. சா=ய எ3=கி*ேற* - (நி*ைன கா> வைர) தாைய இழத

7ழவிேபால இர=ப6த 7ாிய =யரைத அைடகி*ற நா*; நி* க56 =றக

ெப ேற* ஆயிேன* - நி*ைன! பா த8ட* =றக ெப ேற* ேபால

ஆயிேன*; அளி= அளா= வி:டா( - (இனி எ*ைன) ஆதாி= அளாம(

வி:டா(; தீயி01 அமி த ெப3த ஆ@7 எ* உயி ெச7!ப( எ*றா1 -

ெந!பிேல அமி தைத! ெப3தா ேபால எ* உயிைர காம தீயிேல ெப3=

ெக6!ேப* எ*றா1.

விளக : உலா : உவைம. ெசா(. அவ* ேதா ற =றவி ேபால இ*ைமயி*,

ேதாளினா =ைணவ எ*றா1.சா=ய - சா@கால=5டா7 =ய ேபா*ற =ய .
ேவ3 - @கி(. =றக ெப ேறனாயிேன* என மா9க. தீ - காமதி 7வைம.

காம=*பதாேன இற=ப6த( ஒதைல எ*ப= க=. (25)
1582. மணிெய$ வைனய ேதாG
வைரெயன வக*ற மா 

தணிவ@ கய=! Iத

தாமைர யாைனய க5>

பணிவ பதி ய*ன

கெம* றய = காம!

பிணிெய$ தவ) கி*ற

ேபைதநீ ேகளி ெத*றா*.
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ெபா1 : மணி எ$ அைனய ேதாG - மணி ைனத Bணைனய ேதா1கG;

வைர என அக*ற மா! - மைல ேபால! பரத மா ; தணி8 அ@கய=! Iத
தாமைர அைனய க5> - வ றாத 7ளதிேல மல த தாமைர மல ேபா*ற

க5கG; பணி8 அ பதி அ*ன க எ*9 அய = - பணித( இ(லாத
ஞாயி9 ேபா*ற க எ*9 எ5ணி தள =; காம! பிணி எ$=

அவ)கி*ற ேபைத - காம ேநா3 ேதா*றி வ= ேபைதேய!; நீ இ= ேக1
எ*றா* - நீ இதைன ேக:பாயாக எ*9ைரகி*றன*.

விளக : மணி எ*ப= ெதாட@கி க எ*0 =ைண& சீவக* அவ1

- ைறெகா56 -றியப;யா. மணிஎ$ - மணியிைழத B5. பதி - ஞாயி9.

ேபைத : விளி. இ= ேக1 என மா9க. (26)
1583. ேபாெதா6 நான Eகி!

Iைக தவE= (ைல

ேகாைதக5 ப67@ -த(
7ைரவளி பிேதா ைடேய

ேயத,ெச3 மல@க ெண3ேதா

ாிைற.சிெய* R5 ைள

ேகாத,ெச3 7ட க1 *ேறா

னரெபா6 வ$பி ெத*றா*.

ெபா1 : ேபாெதா6 நான Eகி - மலாிF $கிF $கி; I ைக தவE= அழகிய அகி ைக கமE=; (ைல ேகாைத க5ப67 -த( -

(ைலமல மாைல =யிF -தலா3!; 7ைர வளி பிேதா6 ஐ ஏ3 - ஒ)7
வாத பித சிேல பன ெபாதிய; ஏத ெச3 மல@க1 ெந3தேதா

இைற.சி எ* ஈ1 ைளேகாத ெச3 7ட க1 * ேதா( நரெபா6 வ$
இ= எ*றா* - 7 ற, ெச3& மல@கG 7தி& ஊ0 எ* ஈரF

ைள& 7 ற ாி& 7ட கG இழித ேதாF நர வ$ ஆக இ7
இ?8ட எ*றா*.

விளக : I த)யவ றா -த( ந*றாயி 9 எ*றா*. எ$8 வைர&
தாமைர& பதி& எ*9 த* உ9!கைள! பாரா:;னா:7 இைவ

அ*னவ(ல; ெம3ைம ேநாகி* வளி&, பி=, ஐ&, இையத மல,
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7தி&, இைற.சி&, எ*, ைள&, 7ட, ேதாF, நர ேமகா5 எ*9
ெதளித ப;யா. -த(, ப*ெமாழிெதாடாி பிறத அ*ெமாழித ேதாைக. (27)
1584. வி$ெகா6 ெவ5ண, ச(லா
8கி மயி மிEக: Rைள!

$!பயி( 7ரைப ெபா(லா
த;த; கீEத ேபாEதி(

விழிதியா ேநா7 கி பா

பி1ைளயா க5>: காைக

ெகாழி!பா ெபா*னி ேறா*9@

ெகா1ைகதா ெகா;ேய ெய*றா*.

ெபா1 : ெகா;ேய! - ெகா; ேபா*றவேள!; வி$ெகா6 ெவ5 ந, அ(லா உகி
மயி க5 உமிE Rைள! ெபா(லாத;! $!பயி( 7ரைப - வி$7

ெவ1ைளயான நிண இைவ ஒழித உகி மயி க5 உமி$ Rைள&

ெபா(லாத ஊ0 $8 பயி(கி*ற இ?8ட; த; கீEத ேபாதி( யா விழி=

ேநா7 கி பா ? - ஊைன! பிளத ேபாதி( எவ க5ைண விழி=! பா 7

அவ!பிலா ?; பி1ைளயா க5>1 காைக ெகாழி!ப அ ெபா*னி*

ேதா*9 ெகா1ைக= எ*றா* - காி7வியா க5ணி 7 காைக ெகாழிக

அைமயான ெபா*ேபா( ேதா*9 ெகா1ைக&ைட தாயி 9 எ*றா*.

விளக : காி 7வியா க5>7 காைக ெபா* ஒ= ேதா*9 எ*ப=
ஒ பழெமாழி. வி$7 ெவ5ண, ஊ*வைக. ெவ5ண, - நிணமா.

பி1ைளயா - காி7வி. ெவ5ண, எ*ப= பாட. (28)
1585.உவெம* 9ைரதி யாயி

னிைறதேதா 9தி த*ைன!

வ@ க5> 7

ல!பட ெவ$தி ைவதா

க=வ த@ெகா* 95ேடா
கா!பிய கவிக1 காம

ெவாிெயழ விக பி தி:டா

ாிைற.சி!ேபா ாிதைன ெய*றா*.
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ெபா1 : உவ எ*9 உைரதியாயி* - உ1ெளாழிய! றதி* வ;8

ந*ெறன -றிைனயாயி*; நிைறத ேதா( =தி த*ைன -  -றியைவ

நிைறதெதா ேதா( =திைய; வ க5> 7 ல!பட எ$தி

ைவதா( - வ க5 7 இவ ைற ந*றாக எ$தி ைவதா(; க=வ= அ@7
ஒ*9 உ5ேடா? - ந*ெறன க=வெதா ெபா1 இ(ைலேய! இைற.சி! ேபா
இதைன கா!பிய கவிக1 காம எாி எழ விக பிதி:டா எ*றா*. - (ஆத)*)
ஊ* திரளாகிய இதைன கா!பிய, ெச3&@ கவிக1 மக:7 காமதீ எழ
ேவ9ப6தி -றின எ*றா*.

விளக : இவG7 ெதளி85டா7ெம*9 இவ ைற -றினா*. த*

ெந,7 இவG7 ெதளி85டாக இ=ைண& -9 அறி8ைடைமைய
ெய(லா சீவக0 ேக றாம( வனசாித07 தக8ப6=த( எ@ஙன

ெபா=? அழகிய ெப5>ைவ ேநாகி& ெப றியி( நி*றி;* ேப;ய
அ*ேறா? ெநகி$ ெந,ைச த* வய!ப6=த( சீவக07 எ!ேபா=
இ$காகா= (29)
ேவ9

1586. காத* மாம* மடமகேள க@7ழ* ேம(வ5 ;!பி0
ேமத  9 ாி& L!ெப* 9*னிய( ேப=ேவ

ேனாத ேபால 8ட*9ட*9 ைநய நீெயா5 டாமைர

ேகாைத ேபறா(வா ெயாளிெதாழித( ெகாேப 7ண னா7ேம.
ெபா1 : காத( மாம* மடமகேள! - அ*9 மாம0ைடய மட!ப ெபாதிய
மகேள!; ஒ5 தாமைரேகாைத ேபா(வா3 - ஒ1ளிய தாமைரயிF1ள

திவைனயா3!, ெகாேப! - I@ெகா ேபா(வா3!; க@7ழ( ேம( வ56

இ!பி0 ஏத உ 9 L! ாி& எ*9 ஏ=ேவ* - காிய -த)* ேம(
வ56 த@கி0 =*ப உ 9 இைட ஒ;& எ*9 நி*ைன! கEேவனாகிய
நா*; ஓத ேபால உட*9 உட*9 ைநய - கடலைல ேபால வதி வதி

ெக6ப;; நீ ஒளி= ஒழித( 7ண* ஆ7ேம? - நீ மைற= நீ@7த( ந*றா7ேமா?
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விளக : இ=த( ஏ$ ெச3&1 பவதத* - 9. ஏத 9 - =*ப 9. L! இைட, ஓத - கட(, தாமைரேகாைத - திமக1. ெகா - அன@கமாைல.

7ணனா7ேம எ*ழி ஏகார எதி மைற. ெகா, ெகாேபா(வாைள

&ண =தலா( உவைமயா7 ெபயரா. ேகாைத - ெப5. தாமைர ேகாைத தாமைர! Iவி( வா$ ெப5. (30)

1587. வ5ண தி@க5 மதிகத
வாேளா க@க ய(கேளா

85>@ - ேறா ெவாளிேவேலா
ேபாேதா 8ண க ேலனா

ப5ணி* றீ,ெசாலா3 படாைல!
பாவா3 ெகா;ேய பா@கி

>5> ேதேன யமி ேத

ெய*னி* 0யிேர ெய@கணாேயா.

ெபா1 : ப5ணி* தீ ெசாலா3! - இைசயைனய இனிய ெமாழியா3!; படாைல!
பாவா3! - சாயாத ைலைய &ைடய பாைவேய!; ெகா;ேய! - ெகா;ேய!; பா@கி*
உ5> ேதேன!; - த7தியான ப7 ேதேன!; அமி ேத! - அமிEேத!; எ* இ*

உயிேர! - எ* இனிய உயிேர!; எ@கணாேயா! - எ@71ளாேயா?; வ5ண தி@க1

மதி கத - அழகிய தி@கG ேபா 9 கதிF1ளைவ; வாேளா?

க@கய(கேளா? உ5> - ேறா? ஒளிேவேலா? ேபாேதா - வாேளா? காிய

கய(கேளா? உயிைர! ப7 - 9வேனா? ஒளி தேவேலா! மலேரா!;

உண கேல* - அறிேய*.

விளக : எ* எ*ப= வினா எ*ப ந.சினா கினிய , எ@கணாேயா!: ஓ! : விய!.
(31) மதிகத - விைனெதாைக. மதியாநி*ற கதிF1ளன எ*க.

உயிைர&5> - ேறா எ*க.

1588.இலவ ேபாேத ெரழி றைகய
சீற;க ள,சி ெயா(கி!

லவ* சிதி ாித

ெபா சில நக!I நில=ேம
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Fல8 ேபாE= ெம*னாவி

மல ேம* மிதிெதா =@7வா3

கலவ ம,ைஞ யைனயா3

க:காத ெலாழிக( ேலனா(.

ெபா1 : கலவ ம,ைஞ அைனயா3 - கலவ மயி( ேபா*றா3!; இலவேபா= ஏ

எழி( தைகய சீற;க1 அ,சி ஒ(கி - இலவ மலரைனய அழ7 ெபாதிய சி ற;க1
ந6@க அைச=; லவ* சிதிாித ெபா* ேவைல சில நக - ெபா* ேவைல

ெச3& அறிஞ* அைமத ெபா சில ஒ)க; I நில= ேம( உல8 ேபாE=

- அழகிய தைரமிைச நீ உல8 ெபா$=; எ* ஆவி! மல ேம( மிதி= ஒ=@7வா3

- (அ நிலதி( அ*றி) எ* உயிேர! எ* உ1ள மல ேம( மிதி=. ெச(வா3; க5
காத( ஒழிக(ேல* - நி*னிட=1ள அ*பினி*9 நீ@7மா ற)ேல*.

விளக : இலவேபா= ஏ எழி( எ*ழி ஏ உவம8. லவ* - ஈ56

கமிய! லைம&ைடய ெபா ெகா(ல*. சிலெபா) சிாி!ெபா) ேபாற)ன

ெபா சில நக எ*றா . Iநில - மல பர!பிய நில. கலவ ம,ைஞ - ேதாைக
மயி . (32)

1589. பணிெச யாய=! பதா6
கி*றாைய க56 மாEகி!

பிணிெச3 ேநாேய* யா*கிட!
ப!பிற வாய= ேக:டF

=ணிக ேபா= ெமன வி6தா3
ேபாேத* 9ய ழ!பநீ

மணிெச3 ேமகைல யா3மா

றதாரா3 மைறெதா ழிதிேயா.

ெபா1 : பணி ெச3 ஆய=! பதா6கி*றாைய க56 மாEகி - ஏவ( ாி&

பணிமகளிட* பதா6 நி*ைன க56 மய@கி; பிணி ெச3 ேநாேய* யா*
கிட!ப - பிணிதைல&ைடய ேநாைய உைடேயனா3 நா* அய = கிடக; பிற

வா3 அ= ேக:டF - ம ேறா வாயிலாக அதைன நீ ேக:ட8ட*; =ணிக! ேபா=!
என வி6தா3! - =ணி8 ெகா1க! யா உட* ெச(ேவ! எ*9 -றி வர வி:டா3;
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மணி ெச3 ேமகைலயா3! - மணிகளா ெச3த ேமகைல&ைடயா3!; மா ற தாரா3
மைற= ஒழிதிேயா! - ம9ெமாழி -றாம( மைற= ேபாகி*றைனேயா!

விளக : ஆய - மகளி 7$. மாEகி - மய@கி, பிணிெச3 ேநா3 - பிணிதைல.
ெச3& ேநா3. அ= - அத நிைலைமயிைன. உைரதா3 எ*ப= பாட. (33)
1590. இயகி நி*ேனா ;ைணெயா7
ெம*9 நல,ெச 7!பா*

மயகி ெகா56 ேபா3ைவதா
ெய*மா தைரத தGநீ

நய!ப ெவ(லா தவெலன

ெதா$= ந() யாைனத*

வய!பி; ெக6= மாழாத

ெதா!ப மதிம ய@கினா*.

ெபா1 : இயகி! - இயகிேய!; நி*ேனா6 இைண ஒ7 எ*9 எ* மாதைர நல

ெச7!பா*.- நி*0ட* இைணத க5 ஒ!பா1 எ*9 கதி எ* காத)ைய அவ1
நலைத ெக6த 7; மயகி ெகா56 ேபா3 ைவதா3 - அறிைவ கலகி

ெகா56ேபா3 மைறய ைவதா3; நீ தத1 - நீ அவைள எ*னிட தி!பி தக;
நய!ப எ(லா தவ( என ெதா$= - (ததா() நீ விபிய யாவ ைற& ந(7.
ேவ* எ*9 வண@கி; ந() யாைன த* வய!பி;ைய ெக6= மாழாத= ஒ!ப

மதி மய@கினா* - அழகிய களி9 த* ெவ றி&9 பி;ைய இழ= மய@கினா
ேபால அறி8 கல@கினா*.

விளக : தாரா3 :  ெற.ச. ஓ : விய! இயகி - விளி. இைணஒ7 -

ஒ!பி6த 7 ஒ!ப1. ெச7!பா* : விைனெய.ச. நய!ப : பலவறிெசா(. தவ( :
த*ைம ஒைம விைன 9. (34)
1591. ம(ல ெற(வ ள=

மதிமந* னா:6வ5 டாமைர

(F ேபY ! கEதத*
காத சினத ைத7,

ெச(வநா ம 7, சிதிரமா
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மாைல 7, றதா 7

ம(ல( ெச3ேத னவ: ெச*றா

ெல*0ைரேக ென*ெச3 ேகேன.

ெபா1 : ம(ல( ெதா( வள= மதிம ந(நா:6 - வளமி7 பழைமயான

ெச(வைத&ைடய மதிம நா:;ேல; வ5 தாமைர (F ேபY - ப=மர
எ*0 ேபYாிேல; கEதத* காத( சின தைத7 - எ* தைத கீ தி

தத07 அவ* காத( மைனவியான எ* அ*ைன சினதைத7; ெச(வ

நாம 7 சிதிரமா மாைல7 - எ*மாம* சீமா07 எ* மாமி சிதிர

மாைல7;  ற தா 7 - ம ைறய உறவின 7; அ(ல( ெச3ேத* - யா*

=*ப, ெச3ேத*; அவ5 ெச*றா( - யா* அ@ேக ெச*றா(; எ* உைரேக*? எ* ெமாழிேவ*?; எ* ெச3ேக*? - யா= ாிேவ*!

விளக : ம(ல( - வள. வள - ெச(வ. தாமைர (F, ேபY - ப=மர

எ*0 ேபைர&ைடய ஊ . கEதத* - கீ திதத*. இவ* பவதத* தைத.

சினதைத பவதத* தா3. ெச(வ நாம* - சீமா*. இவ* பவதத* மாம*.
சிதிரமா மாைல - பவதத* மாமி. அ(ல( ெச3ேத* எ*ற= நி*பிாிவாேல
அவெர(லா ெபாி= அ(லFறாநி*றன எ*றவா9. (35)
1592. உ5> நீ ேவ: டைசேத
ெனன8ைர!ப கா:6 ணா;

ந5ணி! ெபா3ைக தைல!ப:6
ந றா மைரயி ைலயி0:

ப5ணி நீ ெகா56 வேத*
படா ைல!பா வாெய*

ற5ண லா றா த$த$=

ெவ=கி ைநகி* றாேன.

ெபா1 : படா ைல!பாவா3! - சாயாத ைலைய&ைடய பாைவேய!; உ5>

நீ ேவ:6 அைசேத* என உைர!ப - நீ 7;நீ விைழ= இைளேத* எ*9
-றியதாேல; கா:61ெபா3ைக நா; ந5ணி தைல!ப:6 - கா:;ேல

ெபா3ைகயி7மிட ேத; க56பி;தைட=; ந( தாமைர இைலயி01

ப5ணிநீ ெகா56 வேத* - அழகிய தாமைர இைலைய ேகா) அத01 நீைர
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ஏதி வேத*; எ*9 - (நி*ைன க5;ேல*,) எ*9 -றி; அ5ண( ஆ றா=
அ$= அ$= ெவ= உகி ைநகி*றா* - ேபைதயாகிய அவ* அைமதியி*றி
அ$= அ$= மன ெவ=பி உகி ைநகி*றா*.

விளக : அ5ண( : இகE.சி 7றி!. உைர!ப - நீ -9தலாேல எ*க.

தைல!ப:6 - க56. தாமைரயிைலைய!ப5ணி அத01 நீ ெகா56 வேத*
எ*க. ப5>த( - 7ைடயாக ேகாFத( (36)

1593. 7ைழெகா1 வா5க= ேகா(வைளைய
காணா* 7ைழத$ கி*ற

வழக* ெசா(Fமணி ெச3ேகாைத
காம@ க56@ ேக:6

ழ8 ேதாளா* 9வ

)தீ@ ேகயி நீெய*

றிைழய. ெசா() யிைளயா

னிைளயாைன ெய3தி னாேன.

ெபா1 : 7ைழெகா1 வா1க= ேகா( வைளைய காணா* - 7ைழயணித

ஒளிெச& கைத& திர:சி&9 வைளைய& உைடயாைள காணானாகி;
7ைழ= அ$கி*ற அழக* ெசா(F - ெநகிE= அ$கி*ற உடலழகனாகிய

பவதத* ெமாழிைய&; அணிெச3 ேகாைத காம - அணி ெபாதிய

மல மைலயாளி* காமைத&; ழ8ேதாளா* க56 ேக:6 9வ)= -

ழவைனய ேதாளானாகிய சீவக* பா = ேக:6 நைக=; இ@ேக நீ இ எ*9

இைழய. ெசா() - நீ இ@ேகேய இ எ*9 அவ1 ெபாத -றி; இைளயா*
இைளயாைன எ3தினா* - சீவக* பவததைன ெந@கினா*.

விளக : த*ேம கா றவைள ந*ெனறி!ப6த விபிய சீவக* அவ1 மன

ெபாத இ*ெமாழி -றிவதா*, நயபட 8ைரத )* நயண தானாைகயா(.

ந.சினா கினிய தா பைடத வனசாிதைன, இ என இைழய. ெசா(). சீவக*

ெச*றா* எ*ப . *ன 1567 ஆ, ெச3&ளி( தான எ*பதைன

னிவைறவிடமாகி அ@ேகயிதா* சீவக* எ*9, கானதிேன7கி*றா*

ஆகிய வனசாித* கவிைன அந@கமாைல க56 கா 9 காமைத மி7வி7
ெமாழிகைள -றி 7றி!கைள கா:; நி*றைத& அவ* அவG7

119

ந*ெனறி க*றைத& பவதத* அவைள ேத;வதைத& க56 பவதத07
ந*ெனறி க:ட வதா* எ*9 இ=கா9 உைரைய அைமதா . ஆனா(,

இ=வைர வனசாிதைன& சீவகைன& ஓாிடதி( இதிவனசாித* சீவகைன
விதினனாக ஏ றதாக ஓாிடதிF உைரதில . இ. ெச3&G7 விளக@

-9கதா* அவ ைற அைமகி*றா . அவ -9வ=:-

ேதாளா* - இவ க1 ெச3திைய க5;த சீவக* இைழய.ெசா() எ*ற= -

தாைறவிடேத வதா 7 தா Lக வனவ ைற ெகா6=! ேபணி வி6த(

வனசாித  கிய(பாக)*, சீவக* ேபாெகா!ப:டைம க56. அ? வனசாித0,

யா* Lக வனவ ைற நீ& Lக = வழிவர( வத தீ = ஏ7வாயாக
எ*றா 7, அவ0 தன7 அ? வத மி*ைமைய அவ* மன

ெபாத.ெசா() எ*றவா9. ஈ@ேகயி எ*ற= - எ!ேபா= இ!ப;ேய

மனைத. ெச*ற இடதா ெச(லவிடாேத (7ள . 422) விலகியிக எ*றவா9.
ஆ@7 உவம உ ஆயினைமயி* ஈ@7 எ*ப= உவம உபா றனைடயா(;
இ?விடேத இ எ*9 உபசாரமா. சீவக* அவைள இ@ேக இ எ*9

ெபாத -ற( அவ 7 இையயாைம உண க.இ?வா9 தா பைட=ெகா5ட

வனசாித07 இ. ெச3&ளி( இடமளிகி*றா . (37)
1594. எ*ைன ேகளீ ெர*0 றீ

ெர*ன ெபயா ெர*றா 7!

ெபா*ன@ 7*றி ெபா)தேதா

ணபி ெயாெபா I@ெகா;

ெய*0 நீராைள [@ேக

ெக6ேத ென*பா வதா

ப*T ேக1வி &ைடேய*யா*

பவதத ென*ேப ென*றா*.

ெபா1 : ேகளீ ! - ந5பேர!; எ* உ றீ எ*ைன? எ*ன ெபயாீ ? எ*றா 7 - நீ

எ*னவத அைடதீ ? அத 7 காரண எ*ைன ? Lெபய எ*ைன? எ*ற

சீவகைன ேநாகி; ெபா* அ 7*றி*ெபா)த ேதா1 நபி! - ெபா*னாகிய

அழகிய 7*ைற!ேபால அழ7 ற ேதாைள&ைடய நபிேய!; ஒ ெபா* I@ெகா;

எ*0 நீராைள எ* பாவதா( ஈ@ேக ெக6ேத* - ஒ ெபா ெகா;ேய எ*0
ப5பினாைள எ* விைனயினா( ஈ@ேக ேபாக;ேத*; யா* ப(+(
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ேக1வி&ைடேய* - யா* பல+ைல ேக:ட ேக1வியிைன உைடேய*, பவதத*
எ*ேப* எ*றா* - பவதத* எ*0 ெபயைரேய* எ*றா*.

விளக : ேகளீ எ*உ றீ எ*ைன? என மா9க. எ*றா 7 - எ*9 வினவிய
சீவக07. ெபா*ன@7*9 எ*ழி. அ சாாிைய&மா. நபி : விளி. நீரா1 த*ைம&ைடயா1, எ* பாவதா( ஈ@ேக ெக6ேத* என மா9க. (38)

ேவ9

1595. ைக!ெபா1 ெகா6=@ க ற(
க றபி* க5> மா7

ெம3!ெபா1 விைள7 ெந,சி*
ெம)வி ேகா =ைண& மா7

ெபா3!ெபா1 பிறக1 ெபா*னா
க$மா =ைணவி யா7

மி!ெபா ெள3தி நி*றீ

ாிர@7வ ெத*ைன ெய*றா*.

ெபா1 : ைக!ெபா1 ெகா6= க ற( - (இ6க>7 த8மா9) ைகயி(

ைவதி7 ெபாைள ெகா6தாயி0 க க; க றபி* க5> ஆ7 அ?வா9 க ற பிற7 அ= அகக5> ஆ7; ெம3!ெபா1 விைள7 -

உ5ைமயான ெபாைள த; ெந,சி* ெம)வி 7 ஓ =ைண& ஆ7 -

உ1ள ெம)தா( உ9=ைண& ஆ; பிற ெபா3!ெபா1 - ம றைவ ெபா3யான
ெபா1களா7; ெபா* ஆ - க(வி!ெபாேள ெச(வ! ெபாGமா; க$ ஆ

- க$ ஆ7; =ைணவி ஆ7 - காத)ைய& உ5டா7; இ!ெபா1 எ3தி

நி*றீ இர@7வ= எ*ைன எ*றா* - இதைகய க(வி!ெபாைள

அைடதி7 நீ வ=வ= ஏ* எ*றா*.

விளக : க$ ஆ =ைணவியா7 எ*பைத! கழா =ைணவியா7 எ*9
ெகா56, கீ தி மகைள &5டா7 எ*9 ெபா1 -9வ ந.சினா கினிய .
க ற( : அ(U 9 உட*பா:6 விய@ேகா1 இ ெறனகிளத( (ெதா( - கிளவி.

19) எ*ப= ேபா(. அ(U9 எதி மைற விய@ேகாG7 வ. மகெனன( மக:பத; ெயன( எ*0@ 7றளி கா5க. (39)
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1596. அ*+ லாக வி*ெசா லல ெதா6 தைமத காத
)*ப,ெச3 காம. சாதி ைகைன ேத ற மாைல

ந*பக K:; வி1ளா ெதா$கி0 ந@ைக மா 7!

பி*ெசF பிறா க >1ள பிைணயனா  க;யத*ேற.
ெபா1 : அ* +லாக இ*ெசா( அல ெதா6= - அ*ைப +லாகெகா56

இ*ெசா(லாகிய Iைவ ைவ= க:;; அைமத காத( இ*பெச3 சாதி*

ைகைன= - ெபாதிய காதலாகிய இ*ப5டா7 சாதினாேல

ஒ!பைனெச3=; ஏ ற காமமாைல ந*பக( K:; - த7தியான காமமாைலைய ந(ல

பக ெபா$தி0 அணிவி=; வி1ளா= ஒ$கி0 - நீ@காம)தாF;

ந@ைகமா 7! பிற க5 பி* உ1ள ெசF - ெப5கG7 ம ேறாாிடதிேல

அவ பி*னேர மன ேபா7; பிைணயனா 7 அ;ய= அ*ேற? மானைனயா 7 அ? 81ள அ;!பைடயாக 81ள= அ*ேறா?

விளக : பக( - ெவளி&மா எ*ப ந.சினா கினிய . இனிய ெசா(லாகிய அல

எ*க. அல - மல . காத( சாதி ைகைன= ஏ றகாமமாைல என மா9க.

பக K:; எ*ழி உய 8 சிற!ைம ெச3&1 விகாரதா ெறக=. ந@ைகமா ,

இகE.சி. பிைணயனா 7 எ*ற= அவ 7 எ*0 :6!ெபய மாதிைரயா3
நி*ற=. காத( இ*பைத. ெச3& காமமாகிய சாதினா( ஒ!பைன ெச3=

என!ெபா1 ெகா1வ= சிறத=. அ* +லா( இ*ெசா( மலரா

ெறா6தமாைல எ*ப= தாேன ேதா*9தலா(. (40)
1597.ெப5ெணன! ப6வ ேக5ேமா
R;ல பிற! ேநாகா

85ணிைற &ைடய வ(ல

ெவாராயிர மனத வா7

ெம5ணி!ப த@ைக யி:டா
)திர* மகG மா@ேக

ெவ5ெண37* ெறாி& றா ேபா*
ெம)=பி* னி 7 ம*ேற.
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ெபா1 : ெப5 என!ப6வ ேக1 - ெப5 எ*9 -ற!ப6வனவ றி* இய(ைப

ேக1; R6இல - மனவ)&ைடய அ(ல; பிற! ேநாகா - 7;!பிற! ெக6ெம*9
பாரா; உ1நிைற உைடய அ(ல - உ1ளதிேல நிைறைய உைடயனவ(ல; ஒராயிர

மனத ஆ7 - ஆயிர கமாக எ$ மனதாவ; எ5ணி! ப= அ@ைக இ:டா(
- எ5ணி! பா=! ெபாைள அக@ைகயிேல ைவ=வி:டா(; இதிர* மகG -

ெபா:7ைறயி(லாத இதிர* மகேளயாயி0; ஆ@ேக ெவ5ெண3 7*9

எாி& றா ேபா( ெம)= பி* நி 7 - (ெபா1 ெப ற) அ@ேகேய ெவ5ெண3
மைல எாியினா( தாக!ெப றா ேபால உகி அவ பி*ேன நி 7.

விளக : இழி8 ேதா*ற அஃறிைண வா3பா:டா -றினா*. R6 ஈ56

மனதி5ைமயி* ேமனி*ற=. பிற! - ஈ56 ந 7;! பிற! எ*ப= படநி*ற=.

நிைற - ெந,சைத ஒ நிைலக5 நி9= வ*ைம. ஓராயிர எ*ற=

மி7திேகா எ5 7றிதப;யா. பெத*ற= சி9ைமேகா எ5 7றிதவா9.

இதிர* மகG எ*ழி உைம உய 8 சிற!. எாி - ெந!. (41)
1598. சாெமனி சாத ேனாத

ற*னவ* றணத காைல!

Iம0 ைனத )*றி!

ெபா ட* லப ைவகி

காமைன ெய*9, ெசா(லா

கணவ ைக ெதா$= வாEவா

ேதமல  திேவா ெடா!பா

ேசாதவ* ெச(ல றீ !பா .

ெபா1 : சா எனி* சாத( ேநாத( - கணவ* சாகி சாதF; ேநாவி* ேநாதF
உைடயரா3; த*னவ* தணத காைல - கணவ* நீ@கினா(; ம0

I!ைனத)*றி! ெபா ட* லப ைவகி - மிக8 மலரணிதF இ*றி தா0
அழ7 தனி= த@கி; காம* எ*9 ெசா(லா - காம* எ*9 ெபய

-றாரா3; கணவ* ைகெதா$= வாEவா - கணவைனேய வண@கி வா$

ம@ைகய ; ேத*மல  திேவா6 ஒ!பா - அவ07 தாமைர மலாி( வா$

திமகைள! ேபா(வா ; ேச தவ* ெச(ல( தீ !பா - ேமF த கணவனி*
=*பைத தீ !பா க1.
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விளக : ெசா(லா :  ெற.ச. வாEவா : விைனயாலைண& ெபய ,
எ$வாயா3 நி*ற=. காமைன : ஐ : அைச. இவ க1 க ைட மகளி . (42)
1599. அ*னணி* ேறாழி ையயா

வெள*ைன க5ட க5ணா

பி*ைனதா* பிறைர ேநாகா!
ெபமட மா= த*ைன

ெய*ைனயா னிழ= வா$

மாெறன விர@கி னா0

க*னேளா ெவ*9 நகா

னணிமணி ழ8 ேதாளா*.

ெபா1 : ஐயா நி*ேதாழி அ*ன1 - ஐயேன! உ* ேதாழி அதைகயேள; அவ1

எ*ைன க5ட க5ணா( - அவ1 எ*ைன! பா த விழியினா(; தா* பிறைர!
பி*ைன ேநாகா! ெபமடமா= - தா* ம றவைர! பிற7 பாராத ெபைமமிக

இளம@ைக; த*ைன இழ= யா* வா$ ஆ9 எ*ைன - அவைள! பிாி= யா*
வா$ வைக எ@ஙன; என இர@கினா07 - எ*9 வதிய பவததினி*

ேபைதைமைய! பா =; அணிமணி ழ8ேதாளா* அ*னேளா எ*9 நகா* -

அணியணித அழகிய ழவைனய ேதாளானாகிய சீவக* அதைகயேளா! எ*9

நைகதா*.

விளக : அ*னேளா எ*ற= யா* -றியவ றாF ெதளி8 நிகழாம( இவைன
வ= த*ைமயேளா எ*றவா9. நைக, பிற அறியாைமப றி நிகEத=. இனி

யா இவ* இ6க>7 உதவி யாேனா எ*9 மன மகிEதா* எ*9மா. (43)
ேவ9

1600. இைனய(ேவ5 டாவி மதிரைத
ேயாதிநீ ெயாவி( ேலவள

வைனய ெவ(ைல ெச*றா

)யகி ெகாண  தGநீ

ைனெச3 ேகா(வைள ையைக!
ப6திெய* றா@கவ* ேபாதF
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மைனய மாதைர க5டா@

க;() OEத ர றினா*.

ெபா1 : இைனய( ேவ5டா - நீ வத( ேவ5டா; நீ இ மதிரைத ஓதி

ஒவி( ஏ அள8 அைனய எ(ைல ெச*றா( - நீ யா* -9 மதிரைத -றி ஒ

வி())= அ ெச*ற அளைவ ெயாத எ(ைலேபானா(; இயகி ெகாண =

அG - அ?விடேத அவைள இயகி ெகா56வ= தவா1; நீ ைனெச3
ேகா( வைளைய ைக!ப6தி - அ!ேபா= நீ ஒ!பைனெச3த திர5ட

வைள&ைடயாைள ைகயிேல ெப9வா3; எ*9 ஆ@7 அவ* ேபாதF -

எ*9-றி. சீவக* ஆ@7 நி*9 ெச*ற8டேன; அைனய மாதைர க56 ஆ@7

அ; () OE= அர றினா* - பவதத0 பிற பி* ெச*9 ெம)= நி 7
அதைகயவைள! பா =; ஆ@7 அவ1 அ;ைய த$வி OE= அ$தா*.

விளக : மதிர : மகளிைர மய7வதாகிய மதிர. தா* அந@கமாைலைய

க5டைத -றி றில*, த*ைன& ஐ& 9 தீ@7 ாிவா* எ*9 கதி. (44)
1601. ப:ட ெவ(லா பாியா

=ைரதா னவG@ ேக:டா1

வி:டா ளா வ மவ*க

ணிவ*ேம* ைம=றவினா*

ம:டா ேகாைத மைன=றதா5
ைமத0 ம@ைக ேமேல

ெயா:; வி1ளா வா வத

னாகி &வ ேமாதினா*.

ெபா1 : ப:ட எ(லா பாியா= ைமத0 உைரதா* - அ?வா9 அ$=தா*

அைடத யாைவ& வதாமேல அ ைமத0 -றினா*; ம:6 ஆ ேகாைத

மைன =றதா1 - ேதனா த ேகாைதயா1 அ;நாளிேலேய மைனைய வி:6

வதவ1; ம@ைகேமேல வி1ளா ஆ வத* ஆகி ஒ:; உவ ஓதினா* -

இவ1ேம( இவ* நீ@கா ஆைச&ைடய வனாகிய இவைள! ெபறேவ56 எ*9
ஒ:; அ மதிரைத! பல8 ஓதினா*; அவG ேக:டா1 - அமதிரைத

அவG ேக:டா1; இவ*ேம( ைம= உறவினா( அவ*க5 ஆ வ வி:டா1 -
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ேக:டதனா( பவதத*ேம( அ* வ)& றதனா(, சீவக* பா ெகா5ட

ஆைசைய வி:டா1.

விளக : அ மதிர அவ1 ெந,ைச இ?வா9 பிணி!பித ெத*9 உண க.
அவ*க5 ஆ வ எ*பத 7 வனசாித* ேம ெச*ற ஆ வ என! ெபா1
-9வ ந.சினா கினிய (45)
ேவ9

1602. ெம$7 ெச3பட OEகி* மதக
ெதா$7 ெவ1ள விதிர ேளாைடKE
தி$7 ெபா*மத தி*வைர 7,சர

ெதா$= ேவ3த Sச@ெகா5 ேடறினா*.
ெபா1 : OEகி( ெம$7 ெச3பட - ப;த கிலாகிய ெம$கினா ெச3த

கபடைத&; ஒ$7 ெவ1 அவிதிர1 மதக= ஓைட KE= - ஒ$7கி*ற
ெவ1ளிய அவி திரளாகிய ெந றி!ப:ட KE=; இ$7 ெபா* மததி* -

ஏ9வாைடய காைல. KE=கிட=, உாி, ெபா*னாகிய மததிைன&

உைடய ; வைர7,சர ெதா$= - மைலயாகிய யாைனைய ெதா$=; ேவ3 த(

Bசெகா56 ஏறினா* - @கி( ேவராகிய ேராைச கயி ைற! பி;= (அ

@கி( கைவயிேல அ;யி:6) ஏறினா*.

விளக : அக* ேகாயி( அ மைலயி( இ!பதா( ெதா$தா*. யாைன
ஏ9வா ெதா$த( இய(. (46)

1603. நிைரத தீவிைன நீ@க ெந6@கணா
வைரக ேணற)* வாலாி! ெபா சில

ைர= மி*னி5 ேம கிட தாFெமா
தைரத லதக மா தெதா பாெலலா.

ெபா1 : நிைரத தீவிைன நீ@க - இைடவிடாத த தீவிைன ெக6ப; வண@க ;
ெந6@கணா வைரக5 ஏற)* - நீ5ட க5கைள&ைடய ம@ைகய அ

மைலக5 ஏ9வதா(; வா( அாி! ெபா* சில உைர= - Bய பர(கைள&ைடய
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ெபா*னாலாகிய (அவர;யி( அணித) சிலக1 உைரக!ப:6 ; மி* இ1ேம(
கிடதாF ஒ= - மி* இளி* ேம கிடத த*ைம& ஒ=; அைரத அலதக

ஆ த= ஒ பா( எலா - அமகளிர; மதிதலா ெசப, 7ழ நிைறத=
ஒ பகெம(லா.

விளக : அைரத அலதக : அகர ெதா7த( விகார.ெந6@கணா எ*ற=

மகளி எ*ப= படநி*ற=. வா( - Bய. அாி - பர(. உைர= - உைரக!ப:6. மி*
ெபா*0ைர7 இ1 மைல7 உவைமக1. அலதக - ெசப, 7ழ.

(47)

1604. சா=@ ேகாைத& த5ண9, 5ண
மா3த Iைக &மவி &,ம

ேத= ெபா*விள ேகதி யிடெபறா

மாத ைம ம)தெதா பாெலலா.
ெபா1 : சா= ேகாைத& த5ண9, 5ண ஆ3த I ைக& அவி&

ம= - சதன மல மாைல& த5ணிய நறிய 5ண! ெபா;& ஆரா3த
அகி ைக& அவி& ம=; ஏ= ெபா* விள7 ஏதி - உய த ெபா*

விளைக எ6=ெகா56; இட ெபறா மாத ைம ஓ பாெலலா ம)த= இடெபறாத மகளி* ஆரவார ஒ பகெம(லா நிைறத=.

விளக : சா= - சதன. 5ண - மண!ெபா;. Iைக ஈ56 ந9மண!ைக.
அவி - கட8:கி6 ப)!ெபா1. ஏ= - உய த. ைம - ஆரவார. (48)
1605. =றத ம*னவ B; ேதா1வைள
நிற@ெகா ளாரைப Iணிழ 75டல

பிற@7 ெவ@கதி மி*ெனா6 பி*னிOE

=ற@7 கி*றன ேபா*றெவா பாெலலா.
ெபா1 : =றத ம*னவ B; ேதா1வைள நிற ெகா1 ஆரைபI5 நிழ(

75டல பிற@7 ெவ@கதி மி*ெனா6 பி*னி OE= - =றத அரச

(=ற!பத 7* அணிதித) Bய;& ேதா1வைள& ஒளிெபாதிய

=மாைல& திய I> ஒளிவி6 75டல ஆகிய இைவ விள@7
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ெவைமமி7 கதி மி*0 பி*னி OE=; ஒ பாெலலா

உற@7கி*றனேபா*றன - ஒ பக ெம(லா உற@7வன ேபா*றன.
விளக : =றத அரச - =றதெபா$= கைளதி:ட ;. த)யன எ*ப=

க= . ஆர - =மாைல. நிழ( - ஒளி. பிற@7த( - ஒளிவி6த(. (49)
1606. கவி ேத*கைல ைக&ற கீ56ட*
மவி! ைப@கறி வாாி! பழதழீஇ

ெவவி நாக பிளி ற விைர=ரா

யவி நி*றதி ெமா பாெலலா.
ெபா1 : கவிேத* - ைகதள ேபாF ேதனைட; கைல ைகஉற உட*மவி

கீ56 - ஆ5 வி* ைக உ9தலாேல ேசர கிழி=; விைர= உரா3 - விைர=

பர=; ைப@கறி வாாி - ப.ைச மிளைக வாாி; பழதழீஇ - பழ@கைள த$வி; நாக
ெவவி! பிளி ற - யாைனக1 அ,சி! பிளி9ப;; ஒபாெலலா அவி நி*9
அதி - ஒபகெம(லா அவியா3 நி*9 ஒ)7.

விளக : கவி - ைகதளெம*0 ஒ ேபா கவி. இ= ேதனைட7வைம.

கவி - ெதா7தி&மா. கைல - ஆ5 7ர@7. (50)

1607. ெவ@க தி கட 81விய* ேற வைர
த@7 சதன ேகா:;ைட! ப:ெடன!

ெபா@7 மா*7ள பி 7ைட ெபா 9க5

ம@7 லா3திைச யாைவ& ம(கி*ேற

ெபா1 : வைர த@7 சதன ேகா:;ைட - வைரயி( த@கிய சதன

ேகா:;ைடயிேல; ெவ@கதி  கட81 விய*ேத ப:ெடன - ஞாயி றி* ேத

அக!ப:டதாக; ெபா@7 மா* 7ளபி* 7ைட ெபா* =க1 - தா8 அ ேதாி
I5ட 7திைரக1 (த அ;ைய ஊ*றி அ ேதைர இ$=. ெச(Fேபா=)

7ளபினாேல 7ைடத ெபா* =க1; ம@7லா3 திைச யாைவ& ம(கி*ேற -

இளாக திைசக1 எ@7 நிைறத=.
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விளக : ெவ@கதி  கட81 - ஞாயி9. வைர - மைல. ேகா6 - ெகா.

ெபா@7மா* - தா8@7திைர. ம@7( - இ1. ம(கி*9 - ம(கி 9; நிைறத=. (51)
1608. ைனய நீல, 1ளி&, KEமல
நைனய நாக@ ேகா@க நாறிண .

சிைனய ச5பக ேவ@ைகேயா ேட 9

ைனவ* ேம 9தி  ெற6 ேதாதினா*.
ெபா1 : ைனய நீல - ைனயிடதனவாகிய நீல மல; 1ளி& - மராமர

மல; KEமல நைனய நாக - KEத மலாி* ேதைன&ைடய நாகமல;

ேகா@க - ேகா@கமல; நா9 இண . சிைனய ச5பக - மணமி7

I@ெகா=கைள& கிைளகைள& உைடய ச5பகமல; ேவ@ைகேயா6 -

ேவ@ைக மலட*; ஏ 9 - அக* திவ;யி( இ:6; ைனவ*ேம( =தி  9

எ6= ஓதினா* - அக*ேம( உ1ள வாE=கைள $க எ6=

வாEதினா*.

விளக : நாறிண  ேகா@க என இைய!ப ந.சினா கினிய .  ெற6=
எ*பத 7 மிட91ள அள8 எ6= எ*9 ஆ. (52)
1609. னிைம கடாய வா த(வ*
றனிைம தைலைம தன=தா ென*ப

தனிைம தைலைம தன=தா ென*றா

பனிமல B3 நி*9 பழி.சாவா ெற*ேன.
ெபா1 : னிைம க6ஆய - னித*ைம7 ேமலாகிய; தனிைம தைலைம ஒ!பி(லாத த*ைம; வா த(வ* தன= தா* எ*ப - ெகடாத

த(வ0ைடயேத எ*ப ; தனிைம தைலைம தன=தா* எ*றா( - அ?வா9

-9தலா(; பனிமல B3 நி*9 பழி.சா ஆ9 எ*ேன! - அவைன உலக த5மல

இ:6 நி*9 வாEதாதித( எ* ெகா(? (அறியாைமேய).
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விளக : னிைம - 7ண! ப5. னிைம - னிவ த*ைம. க6 - உ.சி. ஈ56

ேம*ைம ேமனி*ற=. தனிைம - ஒ!பி*ைம. பழி.த( - ஏ=த(. (53)
1610. மலேர= ேசவ;ய மாெல*ப மாலா
லலேரதி ய,ச)ெச3 த,ச! ப6வா

னலேரதி ய,ச)ெச3 த,ச! ப6ேம

)லேர மலெரனி0 ேமதாவா ெற*ேன.
ெபா1 : மாலா( அல ஏதி அ,ச!ப6வா* - இதிரனா( மல Bவி வண@கி
மதிக!ப6வா*; மல ஏ= ேசவ;யமா( எ*ப - மல தா* ஏதின சிவத

அ;கைள&ைடய அக* எ*ப ; அல ஏதி அ,ச) ெச3= அ,ச!ப6ேம( அ?வா9 அக* வண@கி மதிக! ப6வாேன(; மல இலெரனி0 ஏதாவா9

எ*ேன! - உலகதா மல இ(லாெரனி0 வாEதாதி!ப= அறியாைமேய

அ*ேறா!

விளக : Iேமனடதா* எ*ப=ப றி மலேர= ேசவ;யமா( எ*ப எ*றா*.

மா( ஈ56 அக*. மாலா( எ*ழி மா( இதிர*. அ,ச) ெச3த( - ெதா$த(.

மல இல எனி0 எனமா9க. (54)

1611. களிேச கைண&ைடய காமைன&@ கா3த
வளிேச ரறவாழி ய5ண)வ ென*ப
ரளிேச ரறவாழி ய5ண )வேன(

விளியா 7ண=திநா விதாவா ெற*ேன.
ெபா1 : களிேச கைண உைடய காமைன& கா3த - களி!I:6 அ ேபதிய

காமைன ெவ*ற; அளிேச அறஆழி அ5ண( இவ* எ*ப - அ1ெபாதிய

அறவாழிைய&ைடய தைலவ* இவேன எ*ப ; அளிேச அறஆழி அ5ண(

இவேன( - அதைகய அ5ண( இவெனனி*; விளியா 7ண=தி நா

விதாவா9 எ*ேன! - அ!ெபமா0ைடய ெகடாத ப5கைள! ேபா 9தைல நா
பர!பாதி!ப= அறியாைமேய அ*ேறா?
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விளக : அர0 அாி& அய0 இவேன எ*ப= க=. ெச3&1: ேதவபாணி

ெகா.சக ஒேபா7. காமைன& எ*ழி உைம உய 8 சிற!. அறவாழி அ5ண(

அக07 ஒ ெபய . அறவாழி அதண* எ*ப திவ1Gவனா. விளியா அழியாத. (55)
ேவ9

1612. இ*னண ேமதி யிைறவ ன;ெதா$
த*ன ற@7 மணிவைர ேமனி*9

ெபா*ன@ கழலா னிழி= ெபாழிமைழ

மி*னி னட= மி7ர, ெச*றா*.

ெபா1 : ெபா* அ கழலா* - ெபா கழலா*; இ*னண இைறவ* அ;

ஏதிெதா$= - இ@ஙன அக* அ;ைய! ேபா றி வண@கி; அ*ன உற@7
அணிவைரேம( நி*9 இழி= - அ*ன@க1 =யிF அழகிய மைலேம)=

இற@கி; ெபாழி மைழ மி*னி* நட= - ெப3& கி)ைட மி*ேபால விைர=

நட=; மி7ர ெச*றா* - ெப@ கா:6வழிேய ெச*றா*.

விளக : மைழ மி*னி* எ*ப= Bரகமன வ(ல* எ*பைத உண =கிற=
எ*ப ந.சினா கினிய .இைறவ* - அககட81. கழலா* - சீவகன., மி*
விைர= ெச(Fத 7வைம. (56)

1613. மாைல கதி ேவ* மல@க மணிமல 
ேகாைல வி6க >7 ெகா;யிைட

ேயல@ கமE7ழ ேலைழ யவர*ன

வாைல கபி னகநா டைணதா*.
ெபா1 : மாைல கதி ேவ( மல@க - மாைல அணித ஒளிவி6 ேவ(

ெக6த)னா(; மணிமல 7 ஓைல வி6க5 - நீல மல 7! ேபாேராைல ெசF=

க5ணிைன&; உ7 ெகா;யிைட - ேத& ெகா;ேபா*ற இைடயிைன&; ஏல
கமE7ழ( - மயி . சா= மண7 -தைல&; ஏைழயவ அ*ன -

மகளிைர!ேபா*ற (ஐல0 Lக ெபா1கைள&ைடய); ஆைல கபி*
அகநா6 அைணதா* - ஆைலகளி க பிழி& மதநா:ைட அைடதா*.
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விளக : அகநா6 - மதநா6. அகநா6 கவ அ!ப ெவளவி (ம=ைர.149)

எ*றா . ேவ( த* க5>7 ேதா 9 மல@க)* பைகெபறா= மல 7

ஓைலவி6த 7 காரணமான ேபர$7 பைடதத*க5 எ*க. ஏல - மயி .சா=.
ஏைழயவ அ*ன நா6, ஆைல கபி* அகநா6 என தனிதனி -:6க.

க56ேக: 656யி = உ றறி& ஐலவி*ப ததலா( நா:; 7 மகளி
உவைம எ*க. (57)
ேவ9

1614. வாைழ.ச9 சா;ம: டயி*9 ம1ள தா@
கைழக ெபறி=க5 >ைட7 ெமதிர

மைழ7ர ெலனமயி லகவ வா ெசெந

ைழகைட! னலைல ெதா$7 ெபா பி ேற.
ெபா1 : ம1ள - உழவ ; வைழ. அ9 சா; ம:6 அயி*9 - இளைம அ ற

சா;யிF1ள க1ைள!பகி; கைழக எறி=க5 உைட7 எதிர -

கைழயாகிய கைப 79கதறி= ெகா56 வ= க> பிள7ப; ஆ:6
ஆைலகளி* ஒ)ைய; மைழ7ர( என மயி( அகவ - கி( ஒ)ெய*9 மயி க1
-வ; வா ெசெந( ைழகைட! ன( அைல= ஒ$7 ெபா பி 9 - நீ5ட

ெந(வய)* கைடமைடயிேல நீைர அைல= (ஆைலயி( வ;& க!ப,சா9)
ெச(F அழகின= அ நா6.

விளக : எதிர, ஒ$7 எ*9 இட= நிகE ெபாளி* ெதாழி( இடதி

ேக றின இடவா7ெபய . வைழ. - இளத*ைம. ம:6 - க1. கைழக -

கபி01 ஒவைக. க5 - க>. கபாைல ழகைத மயி(கி( ழக

ெமன கதி அக8 எ*ப= க=. (58)

1615. தாமைர மல தைல ய6= த5கமE
Bமல  7வைளகா லைண= ேதால;

காம ெபைடதழீஇ ய*ன@ க5ப6

ேதமல  தடதழீஇ திைசக5 ம(கி*ேற.
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ெபா1 : தாமைர மல தைல அ6= - தாமைர மலைர தைலயைணயா ெகா56;

த5 கமE Bமல  7வைள கா( அைண= - 7ளி த மண@கம$ Bய மலராகிய
7வைளைய காலைணயாக. ேச =; காம ெபைட தழீஇ - வி!I:6

ெபைடைய த$வி; ேதா(அ; அ*ன க5ப6 - ேதால;! பறைவயான அ*ன

=யி(கி*ற; ேதமல  தடதழீஇ திைசக5 ம(கி*9 - ேதைன&ைடய
மல தட@கைள த$வி திைசெய@7 நீ ம(கிய= அநா6.

விளக : தைல அ6=, கா( அைண= என வ விைன.ெசா களா(

அைணயாக எ*0 ெசா( வவிக!ப6. ேதால;ெபைட7 ேசவ 7

ெபா=வினி*ற=. (59)

1616. க5பயி )ள@க ெகதி கா3பாஇ
ெகா5;ள மதிக ெளறிய ேகா:;ைட

தி5கனி கைல சித9 ேதெபாழி*

ம5டம கடதவ* மகிEெவா ேடகினா*.
ெபா1 : க5 பயி( இள@ க7 எதி* கா3ெபாீஇ ெகா56 - தைடய க5

பா =! பழகிய இள@ககினிட1ள காைய எ6=ெகா56; இளமதிக1 எறிய
- இளைமயான மதிக1 எறிதலா( (அத 7 ேதா 9); ேகா:;ைடதி5கனி

கைல சித9 ேத* ெபாழி( - மரகிைளகளிF1ள தி5ணிய கனிைய வி*

கைலக1 சி= இனிய ெபாழி)ேல; ம56 அம கடதவ* மகிEெவா6 ஏகினா* -

ெப ேபாைரெவ*ற சீவக* களி!ட* ெச*றா*.

விளக : இஃ= அ நா:;* நகைர. KEத ெபாழி(. க5 - க>8மா.

ெபாீஇெகா56 - எ6=ெகா56. பாி= எ*ப= ெபாீஇ என அளெபைடயா3
நி*ற=. கடதவ* : சீவக*. (60)

1617. களி9மா3 கதி .ெசெந கழனி நா:;ைட
ெயாளி9ேவ னரபதி நகர ெமா3ெயன!
பிளி9வா ாி;ர சா !ப! ெப3கழ(

ெவளிறிலா ேக1வியா* வி!ெபா ெட3தினா*.
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ெபா1 : களி9மா3 கதி . ெசெந( கழனி நா:;ைட - யாைனைய மைற7

கதி கைள&ைடய ெசெந( நிைறத கழனி KEத நா:;ேல; ஒளி9 ேவ( நரபதி

நகர - விள@7 ேவேலதிய ம*ன* வா$ தைலநகைர; ஒ3 என! பிளி9 வா

இ;ர ஆ !ப - விைரவாக ஒ)7 ெபாிய இ;ேபால ரச ஆ !ப; ெப3கழ(

ெவளி9 இலா ேக1வியா* - க:;ய கழைல&ைடய ெதளிவான ேக1விைய&ைடய
சீவக*; வி!ெபா6 எ3தினா* - மகிEேவா6 ெச*றா*.

விளக : மா3த( - மைறத(. களி9 என பாலதாகிய சிற!ைம ெதாக=.
ஒளி9த( - விள@7த(. (61)

1618. றநக மணமக ெனாவ* ேபாத வா
னிைறமக* வினாயினா ென*ன ேபரேவ

=ைறவள நா:ெடா6 நகர, ெசா(ெலன

வறிகெவ* றலாிவா3 கமழ -றினா*.

ெபா1 : றநக மணமக* ஒவ* ேபாத வா* - றநகாிடேத மணமகனாக

ஒவ* வதவைன; =ைறவள நா:ெடா6 நகர எ*ன ேபரேவ ெசா(என

இைறமக* வினாயினா* - பல =ைறகளிF ேமப:61ள இநா6 நகர

எ*ன ெபயைடயன ெசா(வாயாக எ*9 சீவக* வினாவினா*; அறிக எ*9

அலாி வா3 கமழ -றினா*- அறி= ெகா1க எ*9 மண@கம$ வா3மணக
அவ* உைரதா*.

விளக : றநக - நக !ற எ*பத* *பி*னாக மாறிெதாக ெதாைக.

மணேகாலேதா6 வத ஒவைன எ*ப= க=. ேபாதவா* - ேபாத வா* என

உகரெதா7 நி*ற=. இைறமக* எ*ற= சீவகைன. அலாிவா3 கமழ -றினா*

எ*ப= கதா* அம = இனி= ேநாகி -றினா* என அவ*
அ*ைடைமைய உண தி நி*ற=. (62)

1619. மதிம ேதசமா நா6 ம றிநா:

ெடதிைச நிதிய மிைறெகா5 ;(லவ 
73= ெகா6!பவ ேரம மார

மிதிைச ைகயநீ திைய ேபா*ெமன.
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ெபா1 : நா6 மதிம ேதச ஆ - இநா6 மதிம நா6 ஆ7; இநா:6 எதிைச
நிதிய இைறெகா56 - இநா:;ேல எ திகி0 உ1ள ெச(வ

த@7தலா(; இ(லவ 7 உ3= ெகா6!பவ ஊ ஏமமார - வறியவ 7

ெகா56 ெச*9 ெகா6!பவ இ7 ஊ ஏமமார ஆ7; ஐய! நீ

இதிைச7! திைய ேபா* என - ஐயேன! நீ இ! பகதி 7! திைய ேபாF
எ*9ைரக.

விளக : இ!பா:6 7ளக. ேபா* : ேபாF எ*பத* திாி. ஈ 9மிைச உகர
ெக:ட= (ெதா( - விைன. 41.)நா6 எ*ழி. :6.ெசா( ெதாக=. நா6

மதிமேதசமா என மா9க. இைறெகா1ள( - த@கிகிடத(. இைறெகா56

எ*பதைன இைறெகாள என. ெசயெவென.சமாக ெகா1க. இ(லவ - வறியா .
உ3= எ*ழி உைம உய 8 சிற!. ஊ ஏமமார என ஒ:6க. (63)
1620. அ*னேத ெய*ற) ன;சி காலமா

ெல*ெனா6 ேபசினா3 தவி ம றீ@ெகன!

ெபா*னக ! கபி னறிவ( ேபாெக*றா*

வி*மாஇ வா@கிய O@7 ேதாளினா*.

ெபா1 : அ*னேத எ*ற)* - (அத 7) சீவக* அ@ஙன தியேன*

எ*9ைரக; அ;சி( கால, எ*ெனா6 ேபசினா3 - (அவ*) இஃ= உண87ாிய

கால, எ*0டேன தா* உைரயா;னா3 (ஆதலா(); ஈ@7 தவி என - இ?விடேத

த@7க எ*9ைரக; ெபா* நக ! கபி* அறிவ( - அழகிய நகாிேல 7தபி*

நி*ைன! பா !ேப*; ேபாக எ*றா* வி( ெமாீஇ வா@கிய O@7 ேதாளினா* -

(இ!ேபா=) ெச(க எ*9வி( பயி*9 வைளத பத ேதாைள&ைடயா*
-றினா*.

விளக : அறிவ( : ம9த ெபாளதா3 விைட பயத=. அ*னேத எ*ற= ஆ

யா* தியேன எ*றப;. அ;சி கால - உ5>@கால. எ*ெனா6 ேபசினா3
எ*ப= நீ காகாைல! ெகதி ! ப:டைனயாக)* நி*ைன விதினனாக

ஏ 9ேகாட( எ* கடைமயா எ*ப=பட நி*ற=. ேபா7 - ேபாேவ* எனி0மா.

த*ைம ஒைம எதி கால விைன 9. (64)
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1621. ண ம!பி யாைனயி* ய(ெகா5 மத
மணமக1 க=!ெபன நா9 மாநக 

=ைணமல  க5ணி&, ெசெபா* மாைல&

மிைணமல  தாாினா னிடறி ேயகினா*.

ெபா1 : ண ம! யாைனயி* ய(ெகா1 மத - இைண

ம!கைள&ைடய யாைனயி* கி( ெபாழிதைல! ேபா*ற மத; மணமக1

க=! என நா9 மாநக - மண!ெப5ணி* -தைல!ேபால மண7 ெபாிய

நகாிேல; =ைணமல  க5ணி& ெசெபா* மாைல& இடறி - க:ட!ப:ட மல 
க5ணிைய& ெபா* மாைலைய& இடறியவா9; இைணமல  தாாினா*

ஏகினா* - இைணத மல மாைலயானாகிய சீவக* ெச*றா*.

விளக : இடறி : நிகEகால உண திய=. ண ம! : விைனெதாைக. க=!

- -த(. =ைணமல : விைனெதாைக. க5ணி - ஒவைக மாைல. (65)
1622. வ56ெகா! ளி=> மாைல மா பைன
க56வ! பளிதவ கைடக ேணகற

ம5டப! பளிகைற ம@ெகா மாநிழ(

ெகா5டவ களிதேதா 7ளி ெகா1 ெபா3ைகேய.
விளக : வ56 ெகா!ளி= உ> மாைல மா பைன - வ56க1 ேதைன
ெகா!ளி=! ப7 மாைலயணித மா பைன; க56 உவ! அளிதவ

கைடக5 ஏகற - பா = மனதி 7 மகிE.சியளித மகளிாி* அ கைட

க5க1 பி* அவைன காணாைமயி* இைள= இைடய; ம5டப! பளிகைற

ம@7ஓ மாநிழ( - ம5டபேபாF ப1ளிகைறயி* அகிேல ஒ மாமர

நிழைல; ெகா56 அவ 7 ஓ 7ளி ெகா1 ெபா3ைக அளித= - இடமாகெகா56

இைக சீவக07 ஒ த5ைமெகா5ட ெபா3ைக ெகா6த=.

விளக : உவ!பளிதவ - மகிE.சியளிக!ப:ட மகளி . ஏக9த( -

ஆைசயா றாEத(. ம5டபமாகிய பளிகைற எனி0மா. மா - மாமர சீவக*

ெதவிTேட ெச*9 ஒ ெபா3ைககைரயி* க5 மரநிழ))தா* எ*ப=
க=. (66)
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1623. வ5சிைற! பவள. ெச?வா3!
ெபைடய*ன மடைம -ர

த5கய நீ: க5ட

த*னிழ( பிறிெத* ெற5ணி

க5டன@ க1வ ம 9*

காத) த*ைன நீ கீE!

ப5ைடய ம(ல ேவ5டா

ப6ெவ* S; ற*ேற.

ெபா1 : வ5 சிைற!பவள. ெச?வா3! ெபைட அ*ன - வளவிய சிைறயிைன&

பவளேபால. சிவத வாயிைன& உைடய ெப:ைட அ*ன; மடைம-ர -

அறியாைம மி7தலாேல; த5கய நீ1 க5ட த* நிழ( பிறி= எ*9 எ5ணி -

7ளி த 7ளதி* நீாிேல காண!ப:ட த*நிழைல ேவெறா ெபைடய*ன எ*9
கதி; க1வ! உ* காத) த*ைன நீ  கீE க5டன - க1வேன! நி* காத)ைய

நீாி* கீேழ பா ேதா; ப5ைடய அ(ல - இனி, * ேபா( ேத ற ேதேறா :

ப6கேவ5டா எ*9 ஊ; 9 - அக!ப6த( ேவ5டா எ*9 ஊ;ய=.

விளக : மடைம - அறியாைம. - த( - மி7த(. பிறி= - ம ெறா ெபைட. ப6த(
- அக!ப6த(. இ. ெச3&ேளா6,

ம5> மணிய*ன ஒ5ணிற ெத5ணீ 

த5ணிழ க5ேட எ*னிழ( எ*0

L5மதி L>கா! ெப5மதி ெபக

ேவகVட( அவ1 வயி* (1 : 40 - 318 - 40)
எனவ ெப@கைதயிைன ஒ! கா5க. (67)
1624. ெசயி !ெபா6 சிவ= ேநாகி. ேசவ) னகல. ேசவ
லயி !பெத னி*ைன ய(லா லறியேல ன*றி கி

0யி !ப=* பணியி னாேல Qடனீ ெய*9 ப(கா

பயி !பற. சிறகா ()! பணி=பா5 ெச3த த*ேற.
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ெபா1 : ெசயி !ெபா6 சிவ= ேநாகி. ேசவ)* அகல - (இ?வா9 ஊ;ய

ேபைட) 7 ற=ட* சின= பா =. ேசவைலவி:6 நீ@க; ேசவ( - (அதைன

அறித) ேசவ(; அயி !ப= எ*? - எ*ைன ஐ&9வ= ஏ*?; நி*ைன அ(லா(

அறியேல* - யா* நி*ைன அ*றிேவெறா*றறிேய*; அ*றி கி* உயி !ப=
உ* பணியினாேல - அ=8 அ*றி நா* கினாேல .வி6வ= உ*

ஏவலாேல யா; நீ ஊட( எ*9 - (ஆத)*) நீ ஊடாேத எ*9ைர=; பயி ! அற.

சிறகா ப(கா( () - அவ! நீ@க. சிறகினா பலைற த$வி; பணி=

பா5 ெச3த= - வண@கி தாE.சி ெச3த=.

விளக : ெசயி ! - 7 ற. சிவ= - ெவ756. அயி த( - ஐ&9த(. கி*

உயி !ப= - காேல . வி6தF. சிற!ைம ெச3&1 விகாரதா( ெதாக=.

ஊட( - ஊடாேதெகா1. (68)

1625. கைல&ண மகளி ெந,சி
காமதி கனித Vட

னிைல&ண ைமத நீகி

ெநறியினா ண த ெதா!ப

வல மிைச! ெபைடயி Tட

ல*ெகா1 ேசவ னீகி

7லவிய ண .சி ேநாகி

7*றனா* சிதி கி*றா*.

ெபா1 : கைல உண மகளி ெந,சி( காமதி* கனித ஊட( - கைல&ண த

ெப5களி* உ1ளதிேல ஆைசயினாேல கனி8 ற ஊடைல; நிைலஉண ைமத

நீகி - நீ7 ைற அறித ைமத க1 நீகி; ெநறியினா( ண த= ஒ!ப -

ெநறியறி= -;ய=ேபால; அல மிைச! ெபைடயி* ஊட( அ* ெகா1 ேசவ(
நீகி - மலாி*ேம( அம த ெபைடயி* பிணைக அ*ைடய ேசவ( தணி=;

7லவிய ண .சி ேநாகி - த@கிய ண .சிைய! பா =; 7*றனா*

சிதிகி*றா* - *ன மைலெயன. ச)யாம( இதவ* நிைனகி*றா*.
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விளக : கைல : மகளி 7ாியவாக மணிேமகைலயி( (2 : 18 - 32). -றிய கைலக1;
கலவி7ாிய கரண ஆ.அ*ன@களி* ெசய(க1 சீவக07 இ நிைன8கைள

உ5டாகின எ*ப= க=. (69)

1626. த*ைனயா* கைத ேநாகி
றா*ைல கைத ேநா7

பி*ைனயா* பல8 ேபசி

றாெனா*9 மிழ 9 ைபI:

ெபா*னவா, ண@7 ேபா த

ெபா@கிள ைலயி னாெள*

*ைனயா1 ேபா*9 தைத

க=ேள ேதா*9 கி*றா1.

ெபா1 : த*ைன யா* கைத ேநாகி* - யா* அவ_டைல நீக அவ1

கைத ேநாகினா(; தா* ைல கைத ேநா7 - (எதி ேநாகி* ஊட(

நீ@7 எ*9 அ,சி) அவ1 இைற,சி நி பா1; பி*ைன யா* பல8 ேபசி* -

பி*ன , யா* ஊட( தீர! பல8 பக தா(; தா* ஒ*9 மிழ 9 - அவ ைற

ேகளா1ேபால அவ1 ேவெறா ெமாழிைய ெம(ல மிழ 9வா1; ைபI5 ெபா*

அவா ண@7 ேபா த ெபா@7 இளைலயினா1 தைத - தணிக1 அணித,
ெபா*ேபா*ற ேதம( பட த இ*ப ெபா@7 இளைலயாளாகிய தைத; எ*
*ைனயா1 ேபா*9 க=ேள ேதா*9கி*றா1 - எ* *னி!பவ1 ேபால

எ* கதிேல கா:சியளிகிறா1.

விளக : அவா - வி : ஈ 9மிைச உகர ெம3ெயா6@ ெக:ட= (ெதா( -

விைன - 41) *ைனயா1 ேபா*9 எ*பத 7 *ன ஊ;னா1 ேபாலேவ எ*9

ஆ. 7ணமாைலயா( தைத7 ஊட( தீ தைத நிைனதா* எ*ப

ந.சினா கினிய . ஊடF -டF எ!ேபா= நிகEபவாத)* அதைனேய
-றினாெரன( ெபாதா=. (70)

1627. பாி8 றா பய னி*றி& பாைவமா
ாி8 றா களி*  .சைன ெச3பவா

பிாிவி ேறா*றிய ேபர* ெபன!ப6

ெமாியி* Eகி யிற= ப6@ெகாேலா.
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ெபா1 : பாைவமா பாி8 உ றா( பயனி*றி& - ெப5க1 அ* றா( ஒ

பய* இ*றி&; ாி8 உ றா களி*  .சைன ெச3ப - வத உ றா ேபால

ெந:6யி ! ெகா1வா க1; பிாிவி( ேதா*றிய ேபர* என!ப6 எாியி* - அ!
பிாிவினாேல ேதா*றிய மி7த அ* எ*0 ெந!பிேல; Eகி இற=

ப6@ெகாேலா? - அ$தி இற= ப6வாேளா?

விளக : அ* றா(, இ?வா9 பிறமகளிாிட இ!பா* எ*9 க=த( பாி8.
பாைவமா என! ெபா=வாக -றியவ* தைதைய எ5ணி, இற=ப6ேமா?
எ*றா*. ெகா( : ஐய.பாைவமா - உவமவா7ெபய . பாி8 - அ*. ாி8 -

வத.  .சைன - ெந:6யி !. (71)

1628. வாளி யபன வா:ட@ க5ணித*
ேறாG ெம*ைல! பார ெதா*னல

நாG நாளி0 ைந=ைந =1ட!

Iைள ெம(லைண ேம ற G@ெகாேலா.
ெபா1 : வாளி அஅன வா1 தட க5ணி - அல7ைடய அேபா*ற ஒளி

ெபாதிய ெப@ க5ணா1; த* ேதாG ெம*ைல! பார ெதா(நல த*0ைடய ேதாG ெம*ைமயான ைல!பார த* பைழைமயான அழ7;

நாG நாளி0 ைந=ைந= உ1ட - ஒ?ெவா நாG ெக:6 ெக:6 உ1ள
ெவ=ப; Iைள ெம( அைணேம( ரG@ெகாேலா? - Iைள மல த)யவ றா
சைமத ெம()ய அைணயி* ேம ர1வாேளா?
விளக : வாளிய - அலக. Iைள ெம(லைண எ*ற= Iைள!I

த)யவ றா சைமத அைண எ*றவா9. * எ*ேறாளாகிய அைணேம(

=யி*றா1. இ!ெபா$= தீயாகிய அைணயிேல ரGேமா எ*றா* எ*க. (72)
1629. உகி வா;ெய* 0 ற= ெகா(ெலன
ககி வா;ய காம ேகாைத

னிக ணீ மிைடைல பா3=க
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77 பா3தட மாகவ $@ெகாேலா.
ெபா1 : எ* உ ற= ெகா(என உகி வா; - (யா* ேபாத பி*) என7 யா=
ேந தேதா எ*9 உகி வா6தலாேல; ககி வா;ய காம ேகாைத த* இக5

நீ ைல இைட பா3= உக - காித ெம)த வி!I:6 மாைலேபா(வா1
த* இக5களி)= வ நீ ைலகளினிைடேய வ;=Oழ; 77பா3

தட ஆக அ$ ெகாேலா? - நாைரக1 ெபாதிய 7ளமாக அ$ேமா?

விளக : க@கா( ெவ5 77 ேம&, ெப@7ள மாயி ெற* இைடைல

நிைறேத (79 - 325) எ*றா பிற. காமேகாைத - காதவதைத. 77 -

நாைர. தட - 7ளம ெகா( : ஐயண திய=. ஓ : அைச. (73)
1630. வ56 வாEபயி( ேகாைத மணத

க5ட ஞா*9த* க5ெண0@ ைககளா

ெனா56 ெகா56 பகிய ேநாகெமா*

95ெட னாவி &கி யி6வேத.

ெபா1 : வ56 வாE பயி( ேகாைத - வ56 வாE= பயிF ேகாைதயா1; மண
த( க5ட ஞா*9 - -:டதி 7 *ேன க5ட அ*9; த* க5 எ0

ைககளா( - த*0ைடய க5க1 எ*0 ைககளாேல; ெநா56 ெகா56 பகிய

ேநாக ஒ*9 உ56 - க=ெகா56 பகிய பா ைவ ஒ*9 உ56; எ* ஆவி
உகியி6வ= - அ!பா ைவ எ* உயிைர இ!ேபா= உகா நி*ற=.

விளக : இேநாக அவGைடய இய ைக ேநாகேம அ*றி தைலநா1
ேதா*றியவா9 ேதா*றிய த*ைம&@ -றி 9. ேகாைத எ*ப=

ேகாைதைய&ைடயா1 எ*9 காதவதைதைய &ண திய=. ேகாைத - -த(;

பயி( ேகாைத; விைனெதாைக!ற=! பிறத அ*ெமாழி. ெநா56 ெகா56 -

க= ெகா56. (74)

1631. காத லாGட F1Gயி ைகவி;
ேனத ெம*0யி ர3தி யிற7ம
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றாத லாலழி ெவா*றில ள(லBஉ

மாத வி,ைச& வ(லG ம(லேளா.
ெபா1 : காதலா1 உயி உடF1 ைகவி;* - (யா@க1 இதைல!

பறைவேயேபா( ஓயிேர ஆத)*) காதைல&ைடய தைதயி* உயி உட)(

நீ@கி*; எ* உயி ஏத எ3தி இற7 - எ* உயி =*ப அைட= நீ@7;
ஆதலா( அழி8 ஒ*றில1- எ*0யி நீ@காைமயி* அவG அழிைவ!

ெபாதில1; அ(லBஉ மாத வி,ைசயி* வ(லG அ(லேளா! - அ(லாமF,

அவ1 வி,ைசயி0 வ(லவ1 அ(லேளா?
விளக : த* பிாிவா( அவ1 வதி யிற= ப6வாேளா எ*9 ஐ& றவ* தா
காதலா( ஓயி ஈடFமாக ஒ*றியிதைல நிைன= தானிறவாைமயி*
அவG இறதிரா1 எ*9 சிறி= ஐய நீ@கினா*. ம 9 வி,ைச

வ(லவளாத)* ப*னிதி@க1 மைறைவ& பிறவ ைற& உண =
ஆ 9வெள*ெற5ணினா*. அ(லBஉ எ*ற=, * வ=வேளா

எ*றதைன& உண திய=. அவ:7 வத மி(லாைமைய அவ1, பி*ன
வரவி6 ஓைலயா0, இவ* ெச*ற கால= 7ணமாைலயிடேத ேபா

எ*றதனா0 உண க. (75)

1632. காத* மி7ழி க ற8@ ைகெகாடா
வாத( க5ணக த,சன ேபாFமா

றா= = 9 த@கிய வ5டனா 

ேகத மி ெறன ெவ5>ெம* ென,சேரா.
ெபா1 : தா= = 9 த@கிய வ5டனா 7 - ேதைன! பகிெகா56 அதிேல

த@கிய வ5ைட ஒ7 தைலவ 7; ஏத இ 9என எ* ெந,ச எ5> -

காதலா( வ =*ப இ?வா9 ெபக -;யதா3 இத= எ*9 இகE=
அறி8ைடேயா -9மா9 எ* ெந, எ5>; காத( மி7ழி க ற8

ைகெகாடா ஆத( - (இ@ஙன எ5>ப;) காத( மிகவிட= க ற க(வி&

ைகெகாடா தனவா3 நீ@7த(; க5ணக= அ,சன ேபாF - க5>: கிடத

ைமயான= க5>7! பய*படா தவா9 ேபாF.
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விளக : க ற8 எ*ற உய 8 சிற!ைம =*ப நீ@7த 7 க ற க(வி
ெய*பதைன உண திய=. பவதத0ைடய காத( வத நீ@க அறி8ைர

-றியவ* தா* காதலா( வ=வைத ெய5ணி, க ற8@ ைகெகாடா வாத(

க5ணக த,சன ேபாF எ*றா*. ம 9 ச.சதைன ெய5ணி& இ=

-றினா* எ*க. இனி, இ ெறன எ* ெந,ெச5>. இ= வ5டனா 7 ஏத

எ*9மா; இ 9 எ*ற=  -றிய வதைத. வ5ட*னா - உதம . இனி,

வ5ட*னா தேபாதன ; பிரமராசனராத)*, அ! ெபயராயி 9. அவ ேக வத

இ(லாதெத*9 எ5> எ*9மா. இ*9 - இ ெறன விகார; - இ?வா9

ந.சினா கினிய அகல@ -9வ . (76)

1633. நறெவ@ ேகாைதய ந*னல@ காதலா*
மறெவ@ காம= வ= ற தீவிைன!

பறைவ ேதா?நர க=! பைத7@கா

லறிவ ன(லத@ கா சர ணா7வா .

ெபா1 : நற ெவ ேகாைதய ந( நல காதலா* - ேதைன&ைடய வி!I:6@
ேகாைதயாி* ந(ல நலதி( உ1ள காத)னாF; மறெவ காம= -

பாவெதாழிலாகிய அவைர! ண@ காமதாF; வ= ற தீவிைன! பறைவ

ேத நரக=! பைத7@கா( - வ= ேச த தீவிைனயாகிய பற7 ேதாிேல ேபா3
நரகதிேல பைத7ேபா=; அறிவ* அ(ல= அ@7 சர5 ஆ7வா ஆ ? -

அகைனய(லாம( அ?விடேத கலாவா இ(ைலேய? (ஆத)* ஈ56 அவேன
சர5).

விளக : நறா - நற என ஈ றாகார 79கிநி*ற=. மறெவ@காம

பாவைத&ைடய ெவ?விய காம. பறைவேத - பறத ெறாழிைல&ைடய ேத .
அறிவ* - அக*. சர5 - க)ட. (77)

1634. ேவ:ைக Q தர விற ெவ3திய
மா:சி &1ளைத மா றி மல மிைட

கா:சி கி*ெபா3ைக காமா நல056

மீ:6 ம@கி தா*விைட ேயறனா*.
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ெபா1 : ேவ:ைக ஊ தர - ேவ:ைக ேம)6தலாேல; வித( எ3திய - வத

உ ற; மா:சி உ1ளைத மா றி - மா3தைல&ைடய உ1ளைத ெக6=;

மல மிைட கா:சி7 இ* ெபா3ைக - மல க1 ெந@கிய பா ைவகினிய அ!

ெபா3ைகயி*; காம நல* உ56 - வி!I:6 அழைக! பகியவா9; மீ:6

அ@7 விைட ஏறனா* இதா* - பி*ன அ@ேக விைடகளி சிறத

விைடேபா*றவ* த@கியிதா*.

விளக : வததி 7 காரணமாகி*ற இட= இத( அைம ேதா*ற,
மீ:6 எ*றா . (78)
ேவ9

1635. ேநரா ேந நீணிதி =, நிைறேகாயி
லாரா ெவேபா ரா3தட மித னரச 7

நாரா க பி* னாகிள ேவ3ேதா ணளிைன7,

சீரா ேறா*றி. ெச(வெமா ெட(லா திதகா*.
ெபா1 : ேநரா ேந நீ1நிதி =, நிைற ேகாயி( - பைகவ திைறயாக ந(7
மி7 ெச(வ த@கிய, யா8 நிைறத ேகாயிைல&ைடய; ஆரா ெவேபா ஆ3

தடமித* அரச 7 - அைமயாத ெகா6 ேபாைர ஆரா& தடமித* எ*0

ம*ன07; நாரா க பி* நா7இள ேவ3ேதா1 நளிைன7 - அ* நிைறத

க பிைன& மிக8 இளைம ெபாதிய ேவயைனய ேதாைள&ைடய நளிைன
ெய*பாG7; சீரா( ேதா*றி. ெச(வெமா6 எ(லா திதகா* -

தைலைமேயா6 பிற= ெச(வ=ட* க(வி த)ய எ(லா அழ7ற!
ெபாதியவ*;

விளக : அ6த ெச3&G இ=8 ஒ ெதாட .
ேநரா - பைகவ . ேந த( - திைறயாக தத(. நிதி=,@ ேகாயி(. நிைறேகாயி(
என தனிதனி -:6க. ஆ3தடமித* : விைனெதாைக. தடமித* எ*0

அரச 7 எ*க. நா -அ*. விைனெதாைக. தடமித* எ*0 அரச 7 எ*க.

நா - அ*. நாகிளைம : ஒெபா: ப*ெமாழி. நளிைன - தடமித* மைனவி. (79)
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1636. வி5டா  ேத37 ெவபாி
மா*ேற விசய*ென*

95டா நி*றா* ற*க
`ழி &லேகத

வ5டா ேசாைல வா மண
நாற! 7கி*றா*

க5டா* ேச தா* காைளைய
க(வி கடலாேன.

ெபா1 : வி5டா ேத37 ெவ பாிமா* ேத விசய* எ*9 - பைகவைர

அழி7 ெகா;ய 7திைர I5ட ேதைர&ைடய விசய* எ*9; த* கE ஊழி உல7

ஏத உ5டா நி*றா* - த* கைழ ஊழிகால வைர உல7 கழ

நிைலெப றவ*; வ56 ஆ ேசாைலவா மண நாற! 7கி*றா* - வ56க1
நிைறத ெபாழி)ேல மி7மண கமEதலா( Lைழகி*றேபா=; க(வி கடலா*

காைளைய க5டா* ேச தா* - க(வி கடலானாக. சீவகைன 7றி!பா
க56 அகி ெச*றா*.

விளக : 7கி*றா*, க5டா* :  ெற.ச@க1. வி5டா - பைகவ . உ5டாக

எ*ப= உ5டா என ஈ9 ெதா7 நி*ற=. ஊழி உல7 ஏத உ5டாநி*றா* என

மா9க. காைள - சீவக*. க(விகடலா* காைள என மா9க. (80)
1637. இநா: ;?V ாி?விட
ெம3தா ாிவ5வாEவா

ெரநா: ெட?V ெர!ெபய
ரா3நீ &ைரெய*றா

கநா: ட?V ர!ெபய

ர(லா! ெபய ெசா*னா*

ெபா3நா: ேட0 ெபா3யல

வா றா கEெவ3 ேயா*.

ெபா1 : இநா:6 இ?V இவ5 வாEவா இ?விட எ3தா - இநா:;ேல
இ?Vாிேல இ!பகதி(ேல வாEகி*றவ இ@7 வரமா:டா க1; நீ எநா:6

எ?V எ!ெபயரா3 உைர எ*றா 7 - நீ எத நா:;ேல எ?Vாிேல எ!ெபயட*

இகி*றைன என -9 எ*ற விசயைன! பா =; அநா:6 அ?V அ!ெபய
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அ(லா! ெபய - த* நா6 த* ஊ த* ெபய அ(லாத ெபய கைள; ெபா3
நா:ேட0 ெபா3யல ஆ றா( கE ெவ3ேயா* ெசா*னா* - தா* -றிய நா6
த)யைவ ெபா3யாக நா:; ெகா1ள!ப:டனவாயி0 ெபாளா
ெபா3ய(லாதெதா வழியாேல கைழ விபிேனா* க*றான.

விளக : இ?வா9 -றியதனா( மைறெதா$7த( ெப றா.இநா:;?V

இ?விட இவ5 வாEவா எ3தா எ*0 அள8 விசய* உ:ேகா1. எனேவ,
ஆகேவ இவ* இ?விடதா* அ(ல* எ*9 நிைன= எ*ப= எ.ச!ெபா1.
ெபா3நா:6 - ெபா3யாக நா:;ெகா1ள!ப:ட=. (81)

1638. வாமா* றி5ேட வ1ளF 1ள மிைகெகா5ெட@
ேகாமா 73!ப* ெகா1பய* மிகா* ெகாைலேவலா

ேனமா றி(லா விதிர ேன& மிவெனா?வா*

ேபாமா றா3ெவ* ெபா ெபா6 -6 வைகெய*றா*.
ெபா1 : ஏ மா9 இ(லா இதிர ேன& இவ* ஒ?வா* - அ எ3த)(

எதிாி(லாத இதிர ெனனி0 இவைன ஒ?வா*; ெகாைலேவலா* ெகா1பய*

மிகா* - ெகாைல ேவைல&ைடய இவ* நமா ெகா1ள!ப6 பய* மி7தவ*

எ*9; வாமா* தி5ேத வ1ளF உ1ள மிைக ெகா56 - தா8 பாிI:;ய

தி5ணிய ேதைர&ைடய விசய0 உ1ளதிேல த* அறிவி* மிைகயாேல

ெகா56, எ ேகாமா 7 உ3!ப* - எ அரசனிடதிேல இவ* உ1ளைத.

ெசF=ேவ*; ெபா ெபா6 -6 வைக ேபாமா9 ஆ3ெவ* எ*றா* - அ?வா9
அழ7ற -6 வைகயிேல இவ* ெந, ெச(F வழிைய ஆரா3ேவ*
எ*ெற5ணினா*.

விளக : வாமா* - 7திைர. வ1ள( - ஈ56 விசய*. உ1ள - அறி8. ேகாமா* :
தடமித*. ஏ - எ3&ெதாழி(. உ3!ப* - ெசF=ேவ*. (82)
1639. I@கழ லாைன! 5ணிய நபி கேநாகி
[@கி= நி*னா ;!பதி நி*T ாி=நி*னி(

O@கிய தி5ேடா1 ெவ(க ழா3நி* கிைளெய*றா

கா@க= ெவ(லா ம5ணF ேந தா@ கைமெக*றா*.
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ெபா1 : 5ணிய நபி I@கழலாைன க ேநாகி - விசய* சீவக* கைத!

பா = ; O@கிய தி5ேதா1 ெவ(கழா3! - பத தி5ணிய ேதாைள& ெவ(F

கைழ& உைடயா3!; ஈ@7 இ= நி* நா6 இ!பதி நி* ஊ இ= நி* இ( -

இ@ஙன ந:ெகா5டதனா( இநா6, நின= நா6 இ?V நின= ஊ ,

எஅர5மைன நின= அர5மைன; நி*கிைள எ*றா 7 - யாெம(லா

நி*0றவின எ*9 -றியவ 7; ஆ@7 அ= எ(லா அ5ணF ேந = அ?விடதி -றிய கம0ைரயி* ப*ைமைய ெய(லா சீவக0

ஒ!ெகா56; ஆ@7 அைமக எ*றா* - இனி இ கமைன ெய(லா
ெமாழிய க எ*றா*.

விளக : I@கழலா* : சீவக*. இவைன எதி !ப6த)* விசயைன! 5ணிய

நபி எ*றா . ஈ@7 - இ@ஙன ந:ெகா5ட விட= எ*ப=பட நி*ற=. இ=

நி*னா6 - இநா6 நி*னா6. பதி - ஊ . இ= நி*னி( எ*க. யா@கெள(லா

நி*கிைள என வவி ேதா=க. அ=ெவ(லா - எ(லா எ,சா! ெபா5ைம=
கடெல(லா வ றி 9 எ*ழி!ேபால. (83)
ேவ9

1640. ம*னவ* சி9வ னா@ேகா மா@கனி &5ண F 9
மி*னவி கைணயி ப(கா பிைழ!ெப3= மீ56 நி ப!
ெபா*னவி கழ) னான! ெபாசிைல கைணயி* வா@கி

யி*னமி B9 கி*ற வி@கனி யறெவ3 தி:டா*.

ெபா1 : ம*னவ* சி9வ* ஆ@7 ஓ மா@கனி உ5ண( உ 9 - அரச*

மகனாகிய விசய* அ!ெபாழி)ைட&1ள ஒ மா@கனிைய உ5ண விபி; மி*

அவி கைணயி* ப(கா( பிைழ!ப எ3= மீ56 நி ப - ஒளி வி6 அபினாேல

பலைற 7றி தவ9மா9 எ3=, மா@கனி உ5> நிைனைவ வி6= நி ப; ெபா*
அவி கழ)னா* - ெபா*னா ெச3த விள@7 Oரக5ைட ைனதவ* ஆகிய

சீவக*; அ! ெபாசிைல கைணயி* வா@கி - அ! ேபா7ாிய வி(ைல அட*

வா@கிெகா56; இ* அமி = ஊ9கி*ற இ@கனி அற எ3தி:டா* - இனிய

அமி த ஊ ெற67 ெபாிய கனிைய வி$மா9 எ3தா*.

147

விளக : ம*னவ* சி9வ* : விசய*. உ5ண( உ 9 - உ5ண விபி.

பிைழ!ப ெவ3= என பால= பிைழ!ெப3= என நி*ற=. கழ)னா* : சீவக*.

சிைல - வி(. இ@கனி - ெபாிய பழ. (84)
1641. எ3தவ கைண& மாவி
னி@கனி ய=8 Iமி

ெக3தவ. சிைலயி ென(ைல
ய>கF ேமத ேனாகி

ெய3தவ? விட= நி*ேற

ெய3தவ தடைக ெகா5டா

ெக3த.ெச* ைறய னார

த$விெகா5 ;தைன. ெசா*னா*.

ெபா1 : எ3த அ கைண& மாவி* இ@கனி ய=8 - சீவக* வி6த அத

அ மாமரதி( உ1ள ெபாியகனி&; எ3த அ. சிைலயி* எ(ைல Iமி7

அ>கF - தா* அைப வி6த அ? வி()* உயரதிேல Iமிக5 அ>கின

அளவிேல; ஏத( ேநாகி - சீவக* அதைன க56; எ3த அ?விட= நி*ேற எ3த

அ தடைக ெகா5டா 7 - அபிைன ஏவிய அ@7 நி*ேற ஏவிய அ! ெபாிய
ைகயினாேல வா@கி ெகா56வ07 ; ஐய* எ3த. ெச*9 ஆர த$வி

ெகா56 இதைன. ெசா*னா* - விசய* அ>க. ெச*9 மா ற

த$விெகா56 இ?வா9 -றினா*.

விளக : சிைலயிென(ைல எ*ப= ஓரள8 ஆ7. ஏத( : சீவக*. ஐய* :

விசய*. (85)

1642. வ5சிைல ெகா5ட வா9
வா கைண ெதா6த வா9@

க5கைண ைவத வா9@

க ெச3ேதா ளித வா9

தி5சர வி:ட வா9,

ெச*றேகா( ேபாத வா9@

க5ெடலா விய= ேநாகி

வி(Fைட கட8 ெள*றா*.
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ெபா1 : வ5சிைல ெகா5ட வா9 - வ)ய வி(ைல ஏதிய வைகைய&; வா

கைண ெதா6த வா9 - சிற!ற நி*9 நீ5ட அைப ெதா6த ப;ைய&; க5

கைண ைவதவா9 - க5ணா 7றிபா = அைப அைமத ப;ைய&; க( ெச3
ேதா1 இதவா9 - மைலயைனய ேதா1 பிறழாம( இதைத&; தி5 சர

வி:டவா9 - வ)ய கைணைய வி:ட ப;ைய&; ெச*ற ேகா( ேபாதவா9 -

ெச*ற அ கனியி* காைப அ9= திபிய ப;ைய&; எலா க56 -

எ(லாவ ைற& பா =; விய= ேநாகி - விய! 9. சீவகைன ேநாகி;

வி(Fைட கட81 எ*றா* - நீ வி(ைல! பைடத இைறவேன ஆவா3 எ*றா*.
விளக : வி பி;த=, கைணெதா6த=, இல7 ைவத= அ!ேபா= ேதா1
இத நிைல இைவெய(லா விய=ேநாகி எ*க.(86)
1643. மராமர ேம$ ெம3த வா@7வி றடைக வ(வி
)ராமைன வ(ல ென*ப திைசயலா க5ட தி(ைல

&ராமன மிவ*க ணி*றி &வ7மா ெச3வ ெல*9

7ராமல  காவி னீ@கி ேகாயிேல ேகா56 கா*.

ெபா1 : மராமர ஏ$ எ3த வா@7 வி( தடைக - ஏ$ மராமர@கைள&

OEதிய வைளத வி(ேலதிய ெப@ைகைய&ைடய; வ(வி( இராமைன வ(ல*

எ*ப= - வ)ய வி()னனாகிய இராமைன வ(லவ* எ*9 -9வ=; இைச அலா(
க5ட= இ(ைல - வா3ெமாழியா( அ(ல= க5ணா( க5ட= இ(ைல;
வா3ெமாழியா( அ(ல= க5ணா( க5ட= இ(ைல; (இ*9 ேநாி

க5ேட*,

உராமன இவ* க5 இ*றி - இனி நீ@கி. ெச(F உ1ள இவனிடதி(

இ(ைலயாப;; உவ7மா ெச3வ( எ*9 - இவ* மகி$மா9 ெச3ேவ* எ*9

நிைன=; 7ராமல  காவி* நீ@கி ேகாயிேல ெகா56 கா* - 7ராமல !

ெபாழிைல வி:6 அவைன அர5மைன7 அைழ=. ெச*றா*.

விளக : இராம* ஏ$ மராமர@கைள ஒேர கைணயா ல9ததைன

இராமாயணதி காணலா. இைச - ெசா(. க5டதி(ைல எ*ற= இவ* அ

ெதாழி)( வ(லனாதைல க5ணா க5ேட* எ*ப= பட நி*ற=. உராமன

149

இவ*கணி*றி எ*ற= நீ@காத மனேம இவ*க5 உ5டா7ப; எ*0
ெபாைள யா!9தி நி*ற= ேகாயி( - அர5மைன. (87)
1644. வழிவர( வத ேமாபி
வயிர!I ணணித மா ப

னழிக81 யாைன ேவத

கவ*றிற மறிய. ெசா*னா*

ெமாழிெயதி விபி ம*ன*
ாிவி றடைக யா 7

கழிெப கம* -றி

காதல@ காைள ெய*றா*.

ெபா1 : வழிவர( வத ஓபி - சீவக07 வழி நடத ேசா விைன நீகி;

அழிக81 யாைன ேவத 7 - மத ெப7 க8ைள&ைடய யாைன ம*ன07;
வயிர!I5 அணித மா ப* - வயிர அணிகல* ைனத மா பனான விசய*;

அவ* திற அறிய. ெசா*னா* - சீவக* இய(ைப அறி&மா9ைரதா*; ம*ன*
ெமாழி எதி விபி - அரச0 அவ* ெமாழிைய வரேவ 9; ாி வி(

தடைகயா 7 - ெபாிய வி(ேலதிய சீவக 7; கழிெப கம* -றி - மிக! ெபாிய

கம* உைர=; காைள! காதல எ*றா* - காைளேய! யா நி*ேம( அ* ேற

எ*றா*.

விளக : வழிவதலாேன உ5டான வத எ*க. வத ஓதலாவ= -

வதைத தீ த(. மா ப* : விசய*. ேவத 7 - தடமித07. அவ* எ*ற=

சீவகைன. ாிவி( - ெபாிய வி( காதல : த*ைம!ப*ைம விைன 9. காைள :

விளி (88)

1645. கிFத@- ! பர@க ெள*0
மிர5;0: கிFத, சா =

நலத7 விர(க ைளதி

னிப  விர) னீள,

சிைலத$பி யாைன ேதா)
T 9ைர சி9மீ ெனாத

விலகண கிடைக க5ேட
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ேயவி0 கரச ென*றா*.
ெபா1 : கிFத - !பர@க1 எ*0 இர5;01 - *ைக. ச=

ழ@ைக7 * எ*0 இர5;னிேல; கிFத சா = - *ைக. சைத.

சா =, நல த7 விர(க1 ஐதி* இப - உதம இலகணைத &ைடய விர(க1
ஐதி 7 அேக; விர)* நீள - விர( நீளமாக; யாைன ேதா)* + 9

உைர சி9மீ* ஒத - யாைன ேதா)ேல 5ணா + ைற உைரதா ேபால8

சி9மீைன! ேபால8 உ1ள; சிைல த$ இலகண கிடைக க5ேட - வி(
த$பாகிய இலகண! ெபாதைத! பா =; ஏவி07 அரச* எ*றா* -

வி(F7 தைலவ* எ*றா*.

விளக : யாைன ேதா( காE!ேபறின ப;ைய&, அதிேல + ைற &ைரத=
ெவ5ைம7, சி9மீ* த$பி 7 உவைம. (89)
1646. அ5ணல, சிைலவ லா
ளேமாகமா வாசா னி பி*

வி5ண7 ெவ1ளி ெவ பி*

வி,ைசய லகி ன(லா*

ம5ணக தி(ைல ெய*பா

வாயிைன மட@க வதா*

5ணக =ைற& ேவலா

ெனன!கE தரச* ெசா*னா*.

ெபா1 : அ5ண( அ சிைலவலா1 அேமாக மா ஆசானி*பி* - தைலைம

ெப ற அழகிய வி(வ(லவ களி( த!பாத ெபாிய ஆசிாிய07! பி*ன ; வி5 ந7

ெவ1ளி ெவ பி* வி,ைசய உலகி* அ(லா( - வானி( ஒளி த
ெவ1ளிமைலயிF1ள விதியாதர நா:;* அ(லா=; ம5 அக=

இ(ைலெய*பா வா3மட@க - நில8லகி( இ(ைல ெய*பாாி* வா3 அட@க; 5
அக= உைற& ேவலா* வதா* என- 5ணி( வா$ ேவ)னா* வதா*
எ*9; அரச* கE= ெசா*னா* - தடமித ம*ன* கE= -றினா*.
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விளக : அேமாக - த!பாைம, மாஆசா* - ேபராசிாிய*, ஆசானி* : இ* :

ஐத0 நா*க* ெபாளி( வத உ மயக. வாயிைன : இ*, ஐ : அைசக1.

(90)

1647. வி றிற னபி ேத றா*
விதின னிவ0 ம*றி

ம 9ேமா நா(வ 1ளா

மா5பினா( வள த தி(ைல

ெகா றநீ ெகா6க( ேவ56@

7ைறெயன 7சி ேன தா

ன ைறநா ளாதி யாக

வவ கG பயிF கி*றா .

ெபா1 : நபி வி(திற( ேத றா* - விசய* வி பயி சி அறியாதவ*; விதின*
- அத 7! திய*; இவ0 அ*றி ம 9 ஓ நா(வ உ1ளா - இவைனய*றி

ேவ9 நா(வ இகி*றன ; மா5பினா( வள த= இ(ைல - அவ கG க(வி
மா:சி&ட* வள ததி(ைல; ெகா ற நீ ெகா6க( ேவ56 - இவ கG7

க(விைய நீ அளித( ேவ56; 7ைற என இஃ= எ* ேவ56ேகா1 எ*9 அரச*

-ற; 7சி( ேந தா* - அத 7. சீவக0 ஒ!பினா*; அ ைற நா1 ஆதி ஆக -

அ*9 தலாக; அவ கG பயிFகி*றா - அவ கG அ கைலைய! பயில

ெதாட@கின .

விளக : நபி எ*ற= விசயைன; ம 9 ஓ நா(வ எ*ற= இவ0ட*

பிறேதா நா(வைர& எ*க. மா5 - க(வி மா:சி, ெகா ற - ெவ றி; ஈ56
க(வி7 ஆ7ெபய . 7சி( : சீவக*. அவ கG - அ? ைவ= மகG (91)
ேவ9

1648. கழ) ெசதா மைரய;க1
()த@ காத( -ர

நிழ) னீ@கா நிைனதன

நிைன!பி னைமவா னாகி

யழ) சாரா தகலா
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ெதா$க ெவாநா ளவ*ேபாகி!

ெபாழி)* மிக தனி கா*

மணமகளி ேபா ெபா )தேத.

ெபா1 : ெசதாமைர அ;க1 கழ)* () - ெசதாமைர அைனய அ;கைள!

ெபாதிய ெச!! ேபால! ெபாதி; த காத( -ர நிழ)* நீ@கா - த அ*
மி7தலாேல நிழ(ேபால நீ@காரா3; நிைனதன நிைன!பி* அைமவா* ஆகி -

அவ* நிைனதவ ைற நிைனதவாேற ெபாத ;=; அழ)* சாரா= அகலா=

ஒ$க - தீ!ேபால அ>காமF அகலாமF ஒ$கிவர; அவ* ஒ நா1 ேபாகி!

ெபாழி)* மிகதனி* கா* - சீவக* ஒநா1 ற ேபா= ெபாழி) சிற! ற
ெதா*றி01 7தா*; மண மகளி ேபா( ெபா)த= - அ=8 பல மணதா(

மண மகளிைர! ேபால விள@கிய=.

விளக : இனி கழெல*பதைன கழைல&ைடய தைலவ* காலாகி, அ
காெலா6 தைலமகளி ண = உட*ேபா7 எ*பா உள - இ=

பதி 9!பதி* பைழய8ைர. ஒ5>த( மகளி கழெலா6 ம97 - வி5>ய 

ேதா@கிய கட ற8 (பதி

- 30) எ*றா பிற. அழ)* நீ@கா* அ>கா*

அ,சி எ*0 ந*T பாயிர ஒ! ேநாகதக=. (92)
1649. பாசி! பாச=! ைபெபா
னிைரதா) Iத ேவ@ைக

மாசி(ெவ5 6கிைல நீ ேதா3=
ேம ேபா த வ5ண ேமேபா

காசி*ம: ெடா$க! Iத

வழி,சி(க5 ணா கவி* ெகா5டன

ேபசி ெசதைலய ெவ5கைறய
*க ெபாாிய ணிதேவ.

ெபா1 : ேவ@ைக பாசி!பாச=! ைபெபா* நிைரதா) Iத - ேவ@ைகக1

ப.ைச கயி றிேல திய ெபா*னா( வாிைசயாகிய தா)ைய ேகாதா ேபால!
Iதன; மா இ( ெவ5=கிைல நீ ேதா3= ேம( ேபா த வ5ணேம ேபா( -

7 றம ற ெவ1ளாைடைய நீாிேல நைன= ேமேல ேபா த த*ைமைய! ேபா(;
கா இ( ம:6 ஒ$க அழி,சி( Iத - 7 றம ற ேத* ெசாாிய அழி,சி(க1
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மல தன; ேபசி* ெசதைலய ெவ5கைறய ெபாாி*க அணித - -றினா(
ெசதைலைய& ெவ5 ம9ைவ& உைடய ெந ெபாாி ேபால! *7க1 Iதன;
க5 ஆ கவி* ெகா5டன - இைவ க5க1 நிைறத அழைக ெகா5டன.

விளக : ேவ@ைக தா)ேபால! Iதன. அழி,சி( நீ ேதா3த ெவ56கிைல
ேமேல ேபா தா ேபா*9 Iதன. *7 ெபாாிேபா Iதன எ*க. (93)
1650. ேகா6 ைதயா 7ழிசிேயா டார@ ெகாள7 யி றிய
ேவா6 ேத கா* மல தன வ7ள ய ச5 பக@

-6 ேகாழி ெகா$1 ளபின வ@ேகா சிக

வாைட Iதன பாதிாி ெவ5க டப தணிதேவ.

ெபா1 : 7ழிசிேயா6 ஆர ெகாள 7யி றிய ேகா6 ைதயா ஓ6 ேத கா( வ7ள

மல தன - 7ட=ட* ஆ க1 அ$த ைத=, ேம K:6 ைவயாத, ேதாி*

உைளேபால மகிEக1 மல தன; உய ச5பக ேகாழி -6 ெகா$1 அபின

- உய த ச5பக@க1 ேகாழியிடேத -;ய 1ைள! ேபால அபின; பாதிாி அ
ேகாசிக ஆைட Iதன - பாதிாி மல க1 அழகிய ேகாசிக ெம*0 ப:டாைட ேபால
மல தன; ெவ5 கட ப= அணித - ெவ5கடக1 ப= ேபால மல தன.

விளக : வ7ள - மகிழமர. வ7ள ேத1ேபால! Iதன. ச5பக

ேகாழி1ேபால அபின, பாதிாி ேகாசிக ஆைடேபால! Iதன, ெவ5கட

ப=ேபால! Iதன எ*க. ேகாசிக ஆைட - ப:டாைட. (94)
1651. ெவ7 ேவ:ப. சிாி!பனேபா*
ைகத (ைல ெவ3யவா

ளர8 ைபதா வித*ன

வ@காத ளவிEத ல தன

7ரவ@ ெகா5ட 79IEேபா

ெகா$@கா* ைக மதன

7தி -ெரயி9 -திய க:

ெகா5ட ெகா;த ளவேம.
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ெபா1 : ெவ7 ேவ:ப. சிாி!பனேபா( (ைல ைகத - கா:6!Iைன

வி!ற நைக!பன ேபால (ைல அபின; ெவ3ய வா3 அர8 ைப= ஆவித

அ*ன அகாத1 அவிE= அல தன - ெகா;ய வாைய&ைடய நாக!பா பட
விாி= ெகா:டாவி ெகா5டன ேபால ெச@காத1 அ விாி= பிற7

மல தன; ெகா5ட 79IE ெகா$@கா( ேபா( 7ரவ ைக மதன - ைகயிேல
பி;த 79IE! பறைவயி* ெகா$விய கா(ேபால 7ரவ ெகா$விய

அகைள. மதன; -திய க5 7தி -ெரயி9 ெகா; தளவ ெகா5ட -

-தா6 ெப5களிட=. சிவத -ாிய ப கைள!ேபால ெகா;களாகிய
ெச(ைலக1 அபின.

விளக : ெவ7 - கா:6!Iைன. (ைல ெவ7 சிாி!பனேபா( ைகதன.
காத1 அர8 ைப=. ஆவிதனேபா( அல தன. 7ரவ IEகா( ேபா(

அபின. தளவ -திய எயி9ேபா( அபின எ*க. அக1 ேமேனாகி

நி ற 7வைமயாக ைகயிேல பி;த 79Iழி*கா( எ*பா ெகா5ட

79Iகா( எ*றா . 1649 த( இ. ெச3&1 ;ய -றிய உவைம நல

உண = மகிழ பா 9. (95)

1652. ெசா*ன ந*மல ம(லன8
OEபல வி*KE ைளகG

ந*ைம +) னயேதா*ற

ந*ெபா* விர) 0தியினா

ப*மணி& = பவள

ைபெபா*0@ ேகாதா ெலா!ப

ெவ*ன வமர மள

ெதா6தா னினமா ைலேய.

ெபா1 : ெசா*ன ந( மல அ(லன8 OEபலவி* KEைளகG - இ@7
-ற!ப:ட அழகிய மல கைள& பிற மல கைள& வி பலவி*

ைளகைள& ெகா56; ந*ைம +)* நய ேதா*ற - உய த +(களி -றிய

அழ7 ெபாத; ப(மணி& = பவள ைப ெபா*0 ேகாதா( ஒ!ப பல மணிகைள& =கைள& பவள@கைள& ெபா*ைன& ெதா6தா
ேபால; எ*ன அமர மள - எதைகய வானவ மய@க;ந*ெபா* விர(

Lதியினா( - த* அழகிய ெபா* அணித விர( Lனியினா(; இனமாைல
ெதா6தா* - ஒ வைக மாைலைய க:;னா*.
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விளக : வைகமாைல : மாைலகளி( ஒ*9.அ(லன - ஈ56 -ற!படாத மல க1.

OEபலவி* ைள - வித 7ாிய ைள. KEைள - KEதி7 ைள,

இனிதி*ேபா விபி. KEத 7 காரணமான ைள எனி0மா. எ*ன அமர
- எதைகய ேதவ. (96)

1653. ஊ05 சி@க 7ழவி

ெயயி ேற ெராளிெய யி றினா*

ேற05 ேபாதி பிைணயF

ப= ைன= ேதமா த

நான ேதா3= நைனகலைவ
நா9 மதெத ளிதபி*

பா05 ],ெசா( லாேளா

ப6விவ5 டா !பவ திைற,சினா1.

ெபா1 : ஊ* உ5 சி@க 7ழவி எயி 9 ஏ ஒளி எயி றினா* - ஊைன உ5>

சி@க 7ைளயி* ப கைள ஒ!ப ஒளி ப கைள&ைடய சீவக*; ேத* உ5

ேபாதி* பிைணயF ப= ைன= - வ56க1 ேதைன! ப7 மல களாேல

 -றிய வைகமாைல நீ@கலாக ஒ மாைலைய& பைத& பி*0 க:;; ேத

ஆ த நான ேதா3= - இனிைம நிைறத $கிேல இவ ைற ேதா3=; நைன

கலைவ நா9 மத ெதளிதபி* - அவ றி* அகG7. சதனேதா6 -;ய

பனிநீைர& $ைக& ெதளித பி*; பா(L5 தீ ெசா(லா1 ஓ ப6வி வ56

ஆ !ப வ= இைற,சினா1 - பாைல! ேபால இனிய ெமாழியாளாகிய ஒ பணி!
ெப5 வ56க1 ரல வ= வண@கினா1.

விளக : பலா. ைள கலத மாைல ஓைல! பார மாைலயா7. இதைன! பிற

ஐ&றாதவா9 ம றவ ைற&@ க:;னா*. 7,சர ெப9ேம 7ழவி! ெபய 

ெகாைட (ெதா( - மர - 19) எ*றத01, ெகாைட எ*றதனா சி@க 7ழவி&@
ெகா1க. (97)

1654. ெந;ய வா:க5க1 வாயா

விைம!ெப 0,ெசா( )*ம ெற@

ெகா;யி ெகாத விைவெய*றா
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ணபி&@ ெகா1க ெவ*றா*

வ68 ேவF மல@

கயF வன!ப ழிதக5

ண;ய, சிலபி னா:73

திைற,சி கா:ட வவ1ெகா5டா1.

ெபா1 : ெந;ய வா1 க5க1 வாயா இைம! எ0 ெசா()* - (வதவ1) த*

நீ5ட வாளைனய க5க1 வாயாக இைம! எ0 ெசா(லாேல; எ ெகா;யி 7

இைவ ஒத எ*றா1 - எ கனகமாைல7 இ மாைலகG ப= ெபாதின
எ*றா1; நபி& ெகா1க எ*றா* - சீவக0 ெகா1க எ*9 ெகா6தா*;

வ68 ேவF மல கயF வன! அழித க5 அ; அ சிலபினா:7 மாவ6ைவ& ேவைல& நீல மலைர& கயைல& அழகினாேல அழித

க5கைள& அ;யிேல அழகிய சிலகைள& உைடய கனகமாைல7; உ3=

இைற,சி கா:ட அவ1 ெகா5டா1 - ெகா56 ெச*9 வண@கி கா:ட அவG
வா@கி ெகா5டா1.

விளக : ப6வி 7றி!பறி= ெகா6தா1 வாயா - வா3ஆக. இைம! - இைமத(.

அ!ப6வி 7றி!பா* இைவ கனகமாைல7 ஏ றன ெவ*9ண தினா1 எ*ப=

க=.ெகா; : கனகமாைல. நபி : சீவக*. வ6 - மாபி,. மல - தாமைர மல .

சிலபினா1 : கனகமாைல ப6வியி* 7றி!பறி= ெகா6தா* எ*ப= க=.

அவG என( ேவ5;ய உைமெதாக=. (98)
1655. ெகா56 ேகாைத மலெர$=

ெம(விர)* ேம றா@கி ேநா7

வ56 ேச த 7ழலா1

வைலக1 பாய வ5டா

வி56 ேத*9 ளி!ப

ேவ றட@க5 டாமா6 நாடக@

க56 வாழா தவ வாEைக

ெய(லா, சவர வாEைகேய.

ெபா1 : ேகாைத ெகா56 ெம(விர)* ேம( தா@கி மல எ$= - அ

மாைலைய வா@கி ெகா56 ெம()ய விர)* ேம( தா@கி அ மாைலயி(
மலராலாகிய எ$ைத; வ56 ேச த 7ழலா1 ேநா7 - வ56க1 த@கிய
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-தலா1 ேநா7வா1; வ ைலக1 பாய வ5தா வி56 ேத* =ளி!ப -

(ம@ைகயாி*) வள ைலக1 பா3த)னா( மா பி( அணித வளவிய தா

ெநகிE= ேத* சித; ேவ( தட க5 தா ஆ6 நாடக - ேவலைனய ெபாிய
க5க1 பிற$ நாடகைத; க56 வாழாதவ வாEைக ெய(லா சவர வாEைக
- பா = மகிE= வாழாதவ களி* வாEைகயா8 ேவடைடய வாEவா7.
விளக : நாடக - அவ க1 கவ த*ைம. கவர வாEதேல வாE8

எ*றா*.ேகாைத ெகா56 என மா9க. மலராேலேய எ$=வபட!

ைனதைமயி* மலெர$= எ*றா . 7ழலா1; கனகமாைல வைல;

விைனெதாைக. க5தா எ*ழிதா அைச. சவர - ேவட . சவர வாEைக
எ*ற= ேவட வாEைக ேபா*9 பயனிலா வாEைகேய எ*றவா9. (99)
1656. ஆப னா9 மரகா

பவழ வாயா ரத*னா

பா ைபதா@ கைனய

பவழ! படவர வ(7லா

தாப லம: டவகி

றவ$ த5I வைண

காபி* ெம*ேறா1 கவி*வளர
ைவக( கல!ெப* பேவ.

ெபா1 : ஆப( நா9 அர7 ஆ பவழவாயா அ= அ*னா - அ()

மல ேபா காண!ெப9, சிவ! நிைறத பவழவாயா அ= ேபா*றா;
பா ைபதா@7 அைனய பவழ! பட அர8 அ(7லா - பா படவிாிதா

ேபா*ற பவழ ேமகைல ைனத, அ(7லா ஆகிய; தாபல ம:ட - மகளி
பல ம:ட; அகி( தவ$ த5 Iவைண - அகி ைக தவ$ த5ணிய

மலரைணயிேல; கா இ* ெம* ேதா1 கவி* வளர ைவக( கல! எ*ப - @கி(

அைனய இனிய ெம()ய ேதா1 மிைச அழ7 வளர த@7த( கல! எ*பா க1.

விளக : எ*ப : பல பா( விைன 9. பவழவாயா எ*ழி அைடெமாழி உவைம
7றியாமனி*ற=. படவரவ(7லா எ*ழி& அ@ஙனேம அைடெமாழி உவம@

7றியாம( ெபய மாதிைரயா3 நி*ற=. பா ைபதா@7 ம:ட என

ந.சினா கினிய -:;-9 ெபா1 சிற!ைடயதாக ேதா*றவி(ைல.(100)
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1657. ஆக தாேனா மணி!பலைக யாக ைலக ணாயாக!
ேபாக ேக ற ைனபவழ வ(7( கழக மாக

ேவக வி*ப காம கவறாட )ையவ த*ேற

லாக ேநா றி: டட@க லா5ைம கழெக* பேவ.
ெபா1 : ஆக தா* ஓ மணி! பலைக ஆக - த* மா  மணிகளிைழத ஒ

பலைகயாக; ைலக1 நா3 ஆக - மகளிாி* ைலக1 நாயாக; ேபாக7 ஏ ற
ைனபவழ அ(7( கழக ஆக - இ*பதி 7 தக, பவழ ேமகைல அணித

அ(7( Kதா6 இட ஆக; ஏக இ*ப காம கவ9 ஆட( இையவ= அ*ேற( ஒ!ப ற இ*பைத&ைடய காம. Kதாட( -டா= எனி*; ஆக ேநா றி:6

அட@க( ஆ5ைம7 அழ7 எ*ப - இைவ யா8 ேமF5டாவத காக

தவாி= அட@கியித( ஆ5ைம7 அழ7 எ*9 -9வ .

விளக : 7ழலா1 ேநா7வாளாயினா1; அ?வா9 ேநா7 ேபா=

மாைலயி)த மலெர$=கைள இ?வா9 வாசிதா1. ந.சினா கினிய ,

ேநா7 7ழலா1 என த ெச3&ளி( அைம= வாசிதா1 என

*றா,ெச3&ளி( ;!ப . அவ 99 -101 ஆகிய *9 ெச3&:கைள& ஒ
ெதாடராகி ;7 ;:- மாைலைய வா@கிெகா56 தா@கி, வாசி7@

7ழலா1, அரகாப( ேபால நா9 பவழவாயா . அத*னா , அ(7லாராகிய

மகளி தா பல ஆ6 நாடக@ க56 வாழாதா வா$ வாEெவ(லா - ந*7

Lகராத - ேவட வாEவாயி7. அவைர கல7மிட= ேவ றட@ க5க1 தா

பா ைபதா@7 ம:ட, ேத*=ளி7ப; ைலக1பாய, அவ ேதா1 கவி*

வளர அைணயிேல த@7த( கல!ெப*9 -9வ . அ@ஙன கல= ஆக

பலைகயாக, அவ ைலக1, நாயாக, அ(7( கழகமாக, கவறாட( -டாதாயி*,

இைவ ேமF5டாக தவ, ெச3தட@7த( ஆ5ைம7 அழ7 எ*9 -9வ எ*9
வாசிதா1 எ*க (101)

1658. பி*னி வி:ட பி;தடைக

யிர56 ேபா*9 திர5டழகா

க*னி க)@க மகிலா =

கவவி கிடத 7ற@கினா5
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மி*0 7ைழ& ெபா ேறா6

மிளிர ெவத மிட@ேகா:;

ெய*0 மிைமயா ணிைனதிதா

ளியகி யித ெவழிெலாதா1.

ெபா1 : பி*னி வி:ட பி; தடைக இர56 ேபா*9 திர56 - (தா இைட

ெவளியி*றி இத)*) ேச = வி:ட பி;யி* ெபாிய ைகக1 இர56 ேபா*9
திர56; அழ7 ஆ க*னி க)@க அகி( ஆ = கவவி கிடத 7ற@கினா1 -

அழ7 ெபாதிய கணவ* தீ5டாத ஆைட அகி( மண ெபாதி! ப றி கிடத
=ைடயினா1; மி*0 7ைழ& ெபா* ேதா6 மிளிர எத இட ேகா:; -

ஒளி 7ைழ& ெபா* ேதா6 விள@க க$ைத இட!பக சா3=; எ*0

இைமயா1 நிைனதிதா1 - சிறி= இைமயாளரா3 அ மாைலயி* வாசகைத

எ5ணியிதவ1; இயகி இத எழி( ஒதா1 - இயகி இத அழைக ஒதா1.
விளக : இயகி& தன7 ேமலான இைறவைன எ5ணி இைமயா= இ!பா1

எ*9ண க. கணவ* தீ5டாத ஆைட எ*பா க*னி க)@க எ*றா . க)@க ஆைட. 7ற@7 - =ைட, எ*0 - சிறி=. இைமயா திதைம7 இயகி உவைம.
(102)

1659. ெகா6ெவ, சிைலைய ெகாைளயைம=
ெகாதிநீ ! பகழி ெகாளவா@கி

க6ெவ@ 7றவ ெனய!ப:ட

க*னி! பிைணயி னிைலகல@கி

ெதா;ேதா ணட!ப ேதாேடப

=ைணெவ ைலக1 பச!Iர

ெந6மா ேதாைக ெம*சாய

ென,சி கி?வா 9ைரகி*றா1.

ெபா1 : ெகா6 ெவ சிைலைய ெகாைள அைம= - வைளத ெகா;ய வி(ைல

நாேணறி:6; ெகாதி நீ ! பகழி ெகாள வா@கி - உைலயிேல கா3.சிய

த*ைம&ைடய அைப நிரப வைள=; க6ெவ@ 7றவ* எய!ப:ட க*னி!

பிைணயி* நிைலகல@கி - மிக8 ெகா;ய ேவடனா( எ3ய!ப:ட க*னி

த*ைம&ைடய பிைணமானி* நிைலைய த!பி; ெதா; ேதா1 நட!ப ேதா1 ேதப

160

- ெதா;க1 ேதாளிேல உலா8மா9 ேதா1க1 ெம)ய; =ைண ெவ ைலக1 பச!
ஊர - இைணயான ெவ ைலக1 பசைலபாய; ெந6மா ேதாைக ெம*சாய(

ெந,சி 7 இ?வா9 உைரகி*றா1- ெந;ய காிய மயி( ேபாF ெம()ய
த*ைமயா1 உ1ளதி 7 இ?வா9 இயகிறா1.

விளக : நிைல கல@7த( - ஈ56 இற=பா6 நீ@7த(. மாைலைய த*

பணி!ெப5 ெகா56 வத)*, அவ 7 நிகEத ேவ:ைக த*னிடேத எ*9
கதி இற=பா6 நீ@கினா1. பிைணேபா( எ*றா(, ேம( வதமி*றி

இற=பா6 ேதா*9. (103)

1660. ஒ*ேற ெயயி ற ெதாெபேப
&லக வி$@க வ@கா=

நி*றா ேபால நிழFமிE=

ெந6ெவ5 ;@க ெளயிறில@க

வி*ேற 7தி வானவா

ய@கா ெத*ைன வி$@7வா

ன*ேற வத திமாைல

யளிேய னாவி யாதா@ெகா(.

ெபா1 : ஒ*9 எயி ற= ஒ ெப ேப3 உலக வி$@க அ@கா= நி*றா

ேபால - ஓ எயி ைற உைடயதான ஒ ெபாிய ேப3 உலைக வி$@7த 7 வாைய
திற= நி*றா ேபால; நிழ( உமிE= ெந6ெவ5 தி@க1 எயி9 இல@க ஒளிைய. ெசாாி= நீ5ட ெவ5மதியாகிய ப( விள@க; 7தி வான வா3

அ@கா= - ெசக வானமாகிய வாைய திற= ; எ*ைன வி$@7வா* அ*ேற

இமாைல இ*ேற வத=? - எ*ைன வி$@7வத க*ேறா இமாைலயான=

இ!ேபாேத வத=?; அளிேய* ஆவி யா= ஆ ெகா(? -இர@க தேக* உயி

எ*னா7ேமா? (இ மாைலயி* க5ணேதா? எ* க5ணேதா?)

விளக : ஒ*ேற : ஏ : அைச. வத= : விைர8ப றி எதி கால இறதகாலமாக
வத வ$வைமதி ஓெரயி ற= என பால= ஒ*ேற எயி ற= என! ண .சி
ெபறாமனி*ற=. ஒ ைற! ப(ைல&ைடய ெபேப3 பிைறைய&ைடய

161

மாைல!ெபா$தி 7வைம. நிழ( - ஒளி. வானவா3 : ப5 ெதாைக; வி$@7வா* :

விைனெய.ச. (104)

1661. வதி [*றா5 மறெதாழிதா1
வள தா1 ெசா ேக: ;(க;தா5

தி* கா9@ -ைழைய

னிவா நி*ைன ெய*னிவா

ெபாதி ற*றா )=ெவ*னா3

ெபா*9 மளிதி? 8யிெர*னா3

தி= ேசாைல க@7யிேல

சிலப வி= -8தியா(.

ெபா1 : தி= ேசாைல க@ 7யிேல! - அழகிய ேசாைலயிேல (ம9ைவ!ேபா(
இ7) காிய 7யிேல!; இ= ெபாதி 9 அ*9 எ*னா3 - மாைல வகி*ற
கால= யா -8 இ= இவ 7 தனிைமயா( வத:6 மாதலா(

ெபாதைடய= அ*9 எ*9 நிைனயா3; அளி= இ?8யி ெபா*9

எ*னா3 - இர@கதக இ?8யி இற=ப6 எ*9 எ5ணா3; இ= சிலப

-8தி - அம = ழக மி:6 -8கி*றா3; (இ த*ைமைய ஆத)*); வதி

ஈ*றா1 மற= ஒழிதா1 - உ*ைன வதி! ெப ற ந றா3 (7யி() மற=

வி:டா1; வள தா1 ெசா( ேக:6 இ( க;தா1 - வள த ெசவி) (காைக) நி*

ெசா(ைல ேக:ட8டேன O:;னி*9 =ரதிவி:டா1; தி* கா9

-ைழைய - நீேயா எ*பள8 ெச*ற மயிைர &ைடயா3; நி*ைன னிவா ? எ*

னிவா ? - நி*ைன ெவ9!பவ நி* பிற!ைபேயா, வள !ைபேயா, வ;ைவேயா
ெவ9!பா ?

விளக : இ= சினதினா( வத திைணமயக. வதி[*றா1 எ*ற=

தா37யிைல. வள தா1 எ*ற= காைகைய. 7யி( காைக -:;( அத*

:ைடகேளா6 :ைடயி:6 ைவ=! ேபா3விட காைக அதைன த* :ைட
ெய*ேற அைடகா= கிட7. 7, ெவளி!ப:ட பி*ன அத* 7ரலா*

ேவ 9ைம &ண = க;= விர:;வி6. இ நிகE.சிைய ஈ56 ேதவ

இ@ஙன ெச3&ளி( ைனதளிகி*றா . (105)
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1662. ெபெவ5 ;@க5 மாலக!I
மைல= ெப:ப ந7கி*ற

=8 ெகா5ட 7ரல*றி

Fயி ேம லாப Fலா3நிமி

ெமாெப5 பாெல* யானாக

8லக ெம(லா பாைகயாகி

ெயாிெகா* றீ*ற விைல!ப)ேபா
)தி யாெல* னி*0யிேர.

ெபா1 : ெப ெவ5 தி@க1 மா( அக! I மைல= ெப:ப ந7கி*ற= - ெபாிய
ெவ1ளிய தி@க1 மயக ற மனமாகிய மலட* மைல= அத* ேக6 க56

மிக8 நைககி*ற= ; அ*றி( 7ர( உ8 ெகா5ட - அ*றி(க1 த 7ரலாேல
வ;ைவ ெகா5டன; ஆப( உலா3 உயி ேம( நிமி - ஆப( எ*0 ப5

KE= உலாவி இ?8யிாி* ேக6 க56 இத* ேமேல நடகி*ற=; உலக

எ(லா பைகயாகி ஒ ெப5பாெல* யானாக - (இ?வா9) உலக  9

பைகயாத 7! ப றாதவா9 ஒ ெப5பாேல* யா* ஆக8; எ* இ* உயிேர! எாி

ெகா*9 ஈ*ற இைல! ப)ேபா( இதி - எ* ெகா;ய உயிேர! நீ தீ ேம3=
ேவெறா வ;வாக! ெப ற இைல. சாப( ேபாேலயிரா நி*றா3.

விளக : இஃ= நீ இ7 அள8 அ*9; நி* நிைன8 எ* எ*றா1 எ*க.

அக!I - மன மல . உலக : இடவா7 ெபய . பைக ஆகி - பைகயாக : எ.சதிாி.

பி*0 இைல ேபா)த)* ஈ*ற எ*றா . இ= ெதாழிFவம. ஏ : எதி மைற.

(106)

1663. ேவெம* ென,ச ெம3ெவ=
வி67 மாவி ெவ3=யி 7

Iெம* 7ழலா றேநாகி

ந7வா ந7வ தாயிேன*

றாம மா ப* றா* ைனத

த5ெண* மாைல ைணயாக

யாம கடைல நீ=ேவ*

யா மி(லா தமிேயேன.
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ெபா1 : எ* ெந,ச ேவ - காம தீயா( எ* உ1ள ேவ7; ெம3 ெவ= -

(அதனா() உட ெவ=; ஆவி ெவ3= உயி 7 - (அதனா() உடைப
ைகவி6 உயி ேபாகாம( ெந:6யி ! ெகா1G; I ெம* 7ழலா ற
ேநாகி ந7வா ந7வதாயிேன* - (யா0) மலரணித ெம* -தலாாி*
ெபா(லா@ைக ேநாகி நைக!பாாி* நைக!7ாிய ெபா(லா@கி*

வ;வாயிேன*; யா இ(லா தமிேயேன - இ?வா9 யா இ(லாத தமிேயேன;
தாம மா ப* தா* ைனத த5 எ* மாைல ைண ஆக - மாைல மா ப* தா*

ெதா6த த5ணிய மல  ெதாைடேய ெத!பமாக; யாம கடைல நீ=ேவ* -

இரவாகிய கடைல நீதி. ெச(ேவ*. (நீ=த( அாி=).

விளக : அவ* ைகயா ைனத)* அ= ெகா56 நீதலாேமா என நிைன=,
அதைன ம9தா1. (107)

1664. ெசெபா கடப* ெச?ேவF@
காம* சிைலயி ெறா6தல த

வ ெவ*ற வாிெந6@க

ணமா மதிவா5 கதினா1

வ I= 7லா3

ேத*ெகா! ளி= நி*றேதா

ெகா ெவதீ யிைட!ப:ட

ெதாதா1 விைரெச3 ேகாைதேய.

ெபா1 : ெச ெபா* கடப* ெச?ேவF - சிவத ெபா* அைனய கடபணித
க0ைடய சிவத ேவைல&; காம* சிைலயி( ெதா6= அல த அ -

காம0ைடய வி()ேல ெதா6க!ப:6 மல த அைப&; ெவ*ற வாி

ெந6@கா5 அ மா மதி வா1 கதினா1 - ெவ*ற ெச?வாி பரத நீ5ட

க5கைள& அழகிய ெபாிய தி@களைனய ஒளி ெபாதிய கைத& உைடயா1;
விைர ெச3ேகாைத - மணமி7@ ேகாைதயா1; வ I= 7 உலா3 ேத*

ெகா!ளி= நி*ற= - திதா3 மல = மண த@கி ேதைன. சிதி நி*றதாகிய;

ஓ ெகா ெவதீயிைட! ப:ட= ஒதா1 - ஒ மல  ெகா ெகா;ய ெந!பிேல
OEதைத! ேபா*றா1.
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விளக : கடப* - க*, அல த அ - மல த மலர - கதினா1 ஆகிய

ேகாைத என இையக. வI= - திதாக மல = எ*க, 7 - மண.

விைரெச3 - மணைத த. ேகாைத - -த(; இஃ= உைடயாைள &ண திய=.

காம07 தாமைர மல நீல மல அ ஆத)* அ ெவ*ற க5 எ*றா .
(108)

ேவ9

1665. மணிநிற மாைம சாய(
வைளெயா6 வ56 

மணிநிற! ேபா ைவ யாய

வெபற னா> வி 9!

பணிநல திய =5டா*

ப*மல மாைல ெகா5ேட*

பிணிநிற! ற,ெசா ெல*0

ெபமிஞி றா !ப ெவ*றா1.

ெபா1 : மணி நிற மாைம சாய( - நீல மணி ேபாF மாைமயிைன&

ெம*ைமயிைன&; வைளெயா6 - வைளயைல&; அணி நிற! ேபா ைவ யாய
அ ெபற( நா> வி 9 - மகளி 7 அழகிய நிறைடய ேபா ைவயாகிய

ெப9த காிய நாணைத& வி 9; பணி நல திய= உ5டா* வ56  ப*

மல மாைல - தாEகி*ற எ* அழைக! தியதாக உ5டவ* ெகா6த வ56

ெமா37 பல மல களா( ஆன மாைலைய; பிணி நிற! ற, ெசா( எ*0 ெப

ஞிமி9 ஆ !ப ெகா5ேட* எ*றா1 - ேநாைய நிறமாக8 ற,ெசா( எ*0

ெபாிய ஞிமி9க1 ஆ !ப ெகா5ேட* எ*றா1.

விளக : மாைம - நிற, சாய( - ெம*ைம/ த*ைம மைற= ேகாட 7

காரணமாத( ப றி நாணைத! ேபா ைவ எ*றா1. நாணேம மகளி அழைக

மி7வித)* அணிநிற! ேபா ைவயாய நாண எ*றா1. வ56

ப*மல மாைல என இைய= ெகா1க. (109)
1666. காதலா* காத( ேபால

வக*9 நீ5 டல தவா:க:

ேபா=லா@ ேகாைத மாத
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ைனதல ெதா6த மாைல

யாதலா லலர தாகா

ெதாழி&ேம ய$@க ெல*9

மா=லா மழைல. ெச?வா3

மடகிளி ெமாழித த*ேற.

ெபா1 : காதலா* காத( ேபால அக*9 நீ56 அல த வா1 க5 - நி*

கணவனி* அ*ைப!ேபால அக*9 நீ56 மல த ஒளிமி7@ க5கைள&; ேபா=

உலா ேகாைத மாத - மல நிைறத மாைலைய& உைடய ம@ைகேய!; அல

ைன= ெதா6த மாைல ஆதலா( - இஃ= அலரா ைன= ெதா6த

மாைலயாைகயா(; அலர= ஆகா= ஒழி&ேம! -அலைடய தாகாம( நீ@7ேமா?;
அ$க@க( எ*9 வதாேத எ*9; மா= உலா மழைல. ெச?வா3 மடகிளி

ெமாழித= - அ* ெபாதிய மழைல ேப ெச?வாைய உைடய இள@கி1ைள
இயபிய=.

விளக : அதனா( ஆ9த( ெகா5டா1. அல - பழி. ெசா(. காதலா* எ*ற=

சீவகைன. மாத - விளி, இஃதலராயி ேற எ*9 வதிய கனகமாைல7 கிளி

சிேலைடவைகயா( அலரா ெற6த மாைல ெகா5ட நி*பா( அல5டாகாம
பி* எ*05டா என அசதியா; நைக.ைவ பிற!பி= அவைள ஆ றிய=
எ*றப;யா. (110
ேவ9

1667. எ*ைன &1ள பிணிெத*
னல@க வ தO  தாாினா*

ற*ைன யா0 பிணி!ேப

ெனனத* மணி.ெச! பி05

ம*0 மாைல ெகா6தவ0

73தீ ெயனெதா $=ெகா5

ட*ன ெம*னா ெவா=@கி.

சிலபர ற.ெச* ற>கினா1.

ெபா1 : எ*ைன உ1ள பிணி= - எ* உ1ளைத இ9க! பிணி=; எ* நல

கவ த ஈ தாாினா* த*ைன - எ* அழைக& ெகா5ட 7ளி த மாைலயாைன;

166

யா0 பிணி!ேப* என - யா0 அ?வாேற பிணி!ேப* எ*9 கதி; த* மணி.

ெச!பி01 ம*0 மாைல ெகா6= - த* மணி. ெச!பிேல ைவதித

மாைலைய (அந@க விலாசினி ெய*பா1 ைகயி() ெகா6=; உ3= அவ07 ஈ

ெயன - ெகா56 ேபா3 அவ07 ெகா6 எ*9ைரக; ெதா$= ெகா56 -

(அவG) ெதா$= அ மாைலைய வா@கி ெகா56; அ*ன எ*ன ஒ=@கி.
சில அர ற. ெச*9 அ>கினா1 - அ*ன ேபால ஒ=@கி. சில மிழ ற.

ெச*9 அவைன அைடதா1.

விளக : எ* உ1ளைத என ேவ 9ைம&பிைன உ1ளேதா ெடா:6க.

ஈ தாாினா* - சீவக*, உ3= ஈ என க5ணழி= ெகா1க. ஒ=@கி - நட=.

(111)

1668. அ>கி *னி*ற வந@க
விலாசினி ய@ைக -!பி!

பிைணய னீ:ட! ெபதைக

யஃேத லா*க ேநாகF

=ைணயி ேறாைக ெய*ன@

ைக7 ெதா@கெறா6! பா&நீ

மணிெச3 ெம*ேறா5 ம=நீ
யாயி நீேய ெல*றா1.

ெபா1 : அ>கி * நி*ற அந@க விலாசினி அ@ைக -!பி! பிைணய( நீ:ட அ?வா9 ெந@கி அவ* *ேன நி*ற அந@க விலாசினி அ@ைக 7வி=

வண@கி மாைலைய நீ:ட; ெபதைக அஃ= ஏலா* க ேநாகF - சீவக*
அதைன வா@காம( அவ1 கைத! பா த அளவிேல; =ைண இ( ேதாைக எ*

ந@ைக7 ெதா@க( ெதா6!பா& நீ - (அவG) ஒ!பி(லாத மயிலாகிய எ*
தைலவி7 மாைல ெதா6!பா& நீேய; மணி ெச3 ெம* ேதா1 ம= நீ -

மணிகல* ைனத ெம()ய ேதா1 ெம)87 ம= நீேய; ஆயி நீ -

சிறத உயி நீேய; ஏ( எ*றா1 - (ஆத)*) இதைன வா@கி ெகா1 எ*றா1.
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விளக : ெபதைக - அ*ெமாழி; சீவக*. ஏலா* -  ெற.ச, =ைண - ஒ!.
ேதாைகயாகிய எ* ந@ைக7 எ*க. ெதா@க( - மாைல. ேதா1 ம= - ேதா1
ெம)8 தீ 7 ம=, ஏ( - ஏ 9ெகா1. (112)
ேவ9

1669. ம*ன ேகாயி Fைறவா

ெபாறிெச றித மா5பினேர

ெய*ன வ,சி னாெய*

றவைனந கா:கஃ த*9ேகாதா

யி*ன ெகா1ைக ேய ேகலா

ெத*ன வில@ெக யி றினா

ள*ன ம*ன நைடயினா

டா*வ = ெமனேந தா*.

ெபா1 : ம*ன ேகாயி( உைறவா ெபாறி ெசறித மா5பினேர எ*ன - (அவ*)
அரச ேகாயி)( த@7வா ஐெபாறிைய& அட7வாேர, இ= தகா= எ*ன;
அ,சினா3 எ*9 அவைன நகா:7 - (அ= ேக:6) நீ அ,கி* றைன எ*9

அவைன இகEத அவG7; ேகாதா3! அஃ= அ*9 இ*ன ெகா1ைகேய 7

ஏலா= எ*ன - ேகாைதேய! அஃத*9 ஆசிாியனா த*ைமேய07 இ=

ெபாதா= கா5 எ*ன; இல@7 எயி றினா1 அ*ன அ*ன நைடயினா1 தா*

வ= என - (அ= ேக:6) விள@7 9வ)னாளாகிய ேதாழி, நீ இதைன

வா@கா ெதாழியி* அ*ன ேபா*ற நைடயிைன&ைடய எ* தைலவி வ=வா1
எ*9 -ற; ேந தா* - அத 7 அ,சி அவ0 ஒ!பினா*.

விளக : ம*ன ேகாயி( உைறவா ெபாறிெசறித மா5பின எ*ற= யா*

ெபாறியட@கியி!பேத ேநாி= எ*றவா9. அஃ= எ*ற= அ?வ.ச எ*றவா9.

இ*ன ெகா1ைகேய 7 எ*ற= அரச* மக:7 ஆசிாியனா ேம ேகாளிைன

&ைடேய07 எ*றவா9. எயி றினா1 - அந@கவிலாசினி. நைடயினா1 - கன
கமாைல (113)

1670. 7)க மா த ெகா$தா
மைரய*ன வ5ைக நீ:;

ெயா)ய ேல றா னிஃBE
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விைனயாF1 ள,6 மாெல*ன

விைலெகா1 ைபI ணிளைலயா1
ேபாகி கனக மாைல

ெம)ய ெவபி ைநகி*றா

G3& வைகெதா ட@கினா1.

ெபா1 : 7)க ஆ த ெகா$தாமைர அ*ன வ5ைக நீ:; - சாதி)@க

ஊ:ட!ெப ற வளவிய தாமைர ேபா*ற வ5ைம&9@ ைகைய நீ:;; ஒ)ய(

ஏ றா* - மாைலைய வா@கினா*; இஃ= ஊEவிைனயா( உ1ள 6 எ*ன -

(வா@கி) இ=தா* உ$வ( அ*பினாேல எ* மனைத. 6 எ*றானாக; இைல
ெகா1 ைப I5 இள ைலயா1 ேபாகி - (அ= ேக:டபி*) Iணணித இள

ைலயாளாகிய அந@க விலாசினி ெச*9; ெம)ய ெவபி ைநகி*றா1 கனகமாைல
உ3& வைக ெதாட@கினா1 - ேசா 8றெவ=பி வ=கி*ற கனகமாைல
பிைழ7 ெநறிைய காண ெதாட@கினா1.

விளக : 7)க - சாதி)@க; இ= அத* சிவ!ைப உண திய=. ஆ த -

நிைறத. 7)க, சிவ! எ*9 ெபா1த. ஒ)ய( - மாைல. ஊEவிைன ஈ56
உ$வல* எ*0 ெபா:டா3 நி*ற= : ஆ7ெபய . 6மா( எ*ழி ஆ(,

அைச, இளைலயா1 - அந@கவிலாசினி. ைநகி*றாளாகிய கனகமாைல எ*க.
ைநகி*றா1; விைனயாலைண& ெபய . (114)

1671. நீ ெச3 காத மணி-த ளபா ைவநீ5 டழகியேவா?
ெச3 சாதி க$நீ விைரகம $Iக1 ேகாத

வா ெச3 த5டா மைரவைளய ைமவைர யி*ெவ1 ளவிநீ

சீ ெச3 ேகாமகைள. ேச தினா1 சீத, ெச3யா ெதாழிதனேவ.

ெபா1 : ஏ ெச3 சாதி* - அழகிய சா=ட*; நீ ெச3 காத மணி - நீைர

ெகா!ளி7 சதிர காத க(ைல&; நீ56 அழகிய -தள பாைவ - நீ56

அழ7ைடய -தள பாைவைய&; க$நீ - க$நீ மலைர& ; விைரகம$ Iக1
- ம ற மண@ கம$ மல கைள&; ேகாத வா ெச3 த5டாமைர வைள - ேகாத

ெந;ய தாமைர வைளயைத&; வைரயி* ெவ1ளவி நீ - மைல Oழவிநீைர&
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ெகா56; ேகாமகைள. ேச தினா1- அரசிள@7மாி7 அணிவிதா1; சீத
ெச3யா= ஒழிதன - அைவ த5ைமயாகாம ெகாதிதன.

விளக : -தள பாைவ : ஒ வைக மல . நீ ெச3காதமணி - சதிரகாதக(.

ஏ - அழ7. விைர - மண. ேகாமக1 - கனகமாைல. (115)
1672. ப?வ த@க: பிற=

பனிெபய  7த5 \ றதாகி

ெய?வ ம*ன பட8லக

வி 7 மம ணியிைன.

ெச?வ T) சிதிாிக!

ப:டதைன. ேச தி! பி*0

ம?வ னா9@ 7ழலா:7

ம 9 மிைவக ணா;னா1.

ெபா1 : ப?வ த@க5 பிற= - கட)ேல ேதா*றி; பனி ெபய 7 த*

ஊ றதாகி - பனிைய மா 9 த5ணிய ஊ ைற&ைடயதா3; ம*ன எ?வபட அரச வத உற; உலக வி 7 அமணியிைன - உலைக வி 7 அாிய

திைன; ெச?வ* +)* சிதிாிக! ப:டதைன - ந(ல +( ேகாக!ப:டதைன;

பி*0 ேச தி - ம9ப;& அணிவி=; ம?வ( நா9 7ழலா:7 - (ைல

மலாி* மண O -தைல &ைடயா:7; ம 9 இைவக1 நா;னா1 - ேமF

இ ம=வைத. ெச3ய ெதாட@கினா1.

விளக : ப?வ - கட(, ஊ9 - ஐல01 ஒ*9, ம*ன எ?வபட எ*க.
எ?வ - =*ப, ெச?வ* - ேநாியதாகிய, ம?வ( - (ைல. (116)
1673. களிெச3 ேகாசிக நீ விழ

க;மாைல ேம ெறா ட =கீE

நளிெச3 த5I, சல,சயன

மாகி ந*னீ பி) 9வா3

7ளி ெகா1 சாதா றி ெபா*னால
வ:ட@ெகா5 ேடதி Oச.
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சளிெகா1 சதி* ெகா$,சாத
மாக $= ெம$கினா1.

ெபா1 : களி ெச3 ேகாசிக நீ விழ - க,சி ேதா3த ேகாசிக! ப:;* நீ வி$ப;;
க; மாைல ேம( ெதாட = - மணமி7 மாைலயா( வ= வி$ப; அதைன ேமேல

க:;; கீE நளி ெச3த5 I,சல சயன ஆகி - கீேழ ெசறி8 ெச3த Iைவ&ைடய

நீாிேல ப6ைகைய ஆகி; ந*னீ பி) 9 வா3 7ளி ெகா1 சாதா றி ெபா*

ஆலவ:ட ெகா56 ஏதி Oச - ந(ல நீைர =ளி7 வாைய&ைடய 7ளி த
சாதா றிைய& ெபா*னாலான ஆலவ:டைத& ைகயி( ஏதி! பணிமகளி

Oச; சளிெகா1 சதி* ெகா$,சாத ஆக $= ெம$கினா1 - 7ளி .சிைய
ெகா5ட சதன 7ழைப ெம3 $வ= Iசினா1.

விளக : களி - க,சி, ேகாசிக - ஒவைக!ப:6, நளி - ெசறி8 I,சல - மலாி:ட
நீ , சயன - ப6ைக, சாதா றி - சி றால வ:ட, சளி - 7ளி .சி, ச= சதனமர. (117)

1674. ெகாைமெவ ைலயி சாத@
7ளி ெசயா தாவி வா:ட

வெம* மாைல க@காிய
நீ =Gப நி*9 நீ;

ெவைம மிக= Oர*

ெறா6த விள@7 மாைல

ெபாம ேலாதி7 தாேன

=ைணயா ைணயா யி ேற.

ெபா1 : ெகாைம ெவ ைலயி( சாத 7ளி ெசயா= ஆவி வா:ட - இளைம
ெபாதிய வி!I:6 ைலயி Iசிய சதன 7ளி .சி &5டாகாம(

ெகாதி= உயிைர வா:ட; அ ெம* மாைல க காிய - (ேமேல க:;ய) அழகிய

ெம()ய மாைல கக; நீ =Gப - கீE நி*ற நீ ெவைமயா( ெகாதி= எழ;

நி*9 நீ; ெவைமமிக= - நீ:;= நி*9 ெவ!ப மி7த=; ெபாம( ஓதி7 -

(அ!ேபா=) ெபா)89@ -தலா:7; Oர* ெதா6த விள@7 மாைல தாேன

=ைண ஆ ைண ஆயி 9 - சீவக* க:;ய விளக9 மாைல ஒ*ேற
=ைணயாகிய ெத!ப ஆயி 9.
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விளக : ெகாைம - பைம&மா; வ:டமா. ஆவி - உயி =Gப எ*ற=

ெகாதிெதழ எ*றவா9. Oர* - சீவக*, ெபாம( ஓதி - கனகமாைல.

ைணயாயி 9 எ*றதனா( அ=*பகடைல நீ=த 7 எ*க. (118)
1675. வாச நீல@ க$நீ 7வைள பைடசா றிவ
ேதாச ைனக >ைட& ெந6@க: கனக மாைல

தாசிB தாக தாம ைணயாக. ெச(F நாG:

காசி( க(வி கடைல கைரக5டா காைள மாேர.
ெபா1 : வாச நீல க$நீ 7வைள பைட சா றி வ= - மண9 நீல க$நீ

7வைள& ேபா -றி வ=; ஓசைன க5 உைட& ெந6@க5 கனகமாைல -

ஓசைன ெதாைலவிேலேய ேதா ேறா6 நீ5ட க5கைள&ைடய கனகமாைல; தாசி
B= ஆக தாம ைண ஆக. ெச(F நா1 - தன7 அந@க விலாசினி Bதாக8

சீவக* மாைல ெத!பமாக8 நட7 நா:களிேல; காைளமா கா இ( க(வி

கடைல கைரக5டா - விசய* தலாேனா 7 ற அ ற க(வி கட)*

கைரைய க5டன .

விளக : பைடசா றி வத( - ேபா 7 அைற-வி வத(. ேயாசைன - ஓசைன

என நி*ற=. தாசி - பணி!ெப5; ஈ56 அந@க விலாசினி. கா - 7 ற. காைளமா
எ*ற= தடமித* மகளாகிய விசய* த)ேயாைர. (119)
ேவ9

1676. ெபாசர, சலாைக ெவ3ய க*றன =ர7 மா9
வகைண வில7 மா9 வாளம நீ= மா9@

கவி&: கர7 மா9@ கைணற@ கா> மா9

விாியம றவ 7 கா:ட O றி தவ@ க றா .
ெபா1 : ெவ3ய ெபா சர சலாைக க*றன =ர7 ஆ9 - ெகா;யனவாகிய

ெபாகைணைய& இ! நாராசைத& விபி எ3& ைறைய&; வகைண

வில7 ஆ9 - த ேம( வ அைப அபினா( வில7 ைறைய&; வா1

அம நீ= ஆ9 - வாேள= ேபா களதிேல ேபாைர கட7 வைகைய& ;
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கவி&1 கர7 ஆ9 - அ த)யன பைகவ எ3தா கவிகளாேல தைம
மைற= கா= ெகா1G நிைலைய&; கைணற கா> ஆ9 - பைகவ

அைப! றமாகி த அைப. ெசF= திறைன&; அவ 7 விாிய கா:ட அவ க:7 விாிவாக க பிக; அவ O றி= க றா - அவ சிற!ற
வதமி*றி க றன .

விளக : எனேவ, ெதாைட& வில7 ெசல8 ேசம தவி = விைனெசயF
என ஐவிைனயா வட+லா ப,ச கிதிய எ*ப . இைவ தைலைம ப றி

வி(ைலேய -றின ேவ0 பைடகல@க: ெக(லா ெபா=. இ. ெச3&ைள&

அ6த ெச3&ைள&, ெபாவி( நாழிைக I>மா9, ெசவாளா:6 ேசடக!
பி5;& சாாிைய வில7 ேவ(திாி வைக&, இ6க:ேபாதி( ஏம! Iமி&1,
வ7தவாயி( வைகவைக இைவெயன, ஒ:6 பா3=G கரெதா@

கிைக& ெசெகா1 யாைன ம!பிைட திாி8...பைகெவ( சிதிர பலதிற
பயி றி என வ ெப@கைதைய& (1-37, 31-43) ஒ! கா5க. (120)
1677. ேவFைட தடைக யா க1
ேவழேம ெச*ற ேபாEதி

கா)ைட கர7 மா9@

ைகயிைட திாி& மா9

வா)ைட மறி& மா9

ம!பிைட 7ளி7 மா9

+)ைட கிடத வாேற

Lனிதவ* ெகா6!ப ெகா5டா .

ெபா1 : ேவFைட தடைகயா க1 - ேவேலதிய ெப@ைகயினரான விசய*

தலாேனா ; ேவழ ேம ெச*ற ேபாEதி( - யாைன தேம( வத காலதி(;

கா)ைட கர7 ஆ9 - அத* கா(களினிைடேய 7= மைற& ப;ைய&;
ைகயிைட திாி& ஆ9 - அ= =திைகயா( வைளத ெபா$= அத* ைக7

ந6ேவ உட பிற$ திறைன&; வா)ைட மறி& ஆ9 -அ= த* வாலாேல

Oசினா( அ= படாதவா9 அத* கா)ைடேய 7 வைகைய&; ம!பிைட

7ளி7 ஆ9 - அ= ெகா(ல! 7தா( ெகாகளினிைடேய ஆப;ைய&;
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+)ைட கிடத ஆேற - +) -றியவாேற; Lனிதவ* ெகா6!ப ெகா5டா -ாிதாக க ற சீவக* ெகா6!ப ெகா5டன .

விளக : இ= யாைன&ட* தனி=! ேபா ெச3& ைற. (121)
1678. ெகா;ெந6 ேதாி* ேபா@ 7,சர@ 7றித ேபா@
க6நைட! ரவி! ேபா@ கர!பற க 9  றி

யிடனறி தில@7 ைவவா ளி,சிைல 7த *9

டனறி =ப ரா 7 ைர!ப தைகய ரானா .

ெபா1 : ெகா; ெந6 ேதாி* ேபா - ெகா;ைய&ைடய நீ5ட ேதY =

ெச3& ேபா ; 7,சர 7றித ேபா - யாைனயா கதிய ேபா; க6நைட!
ரவி! ேபா - விைர= ெச(F 7திைர! ேபா; கர! அறக 9  றி -

ெதளிவாக க றறி= தி =; இட* அறி= இல@7 ைவவா1 இ,சிைல

7த *9 - (இ?V திகளி)=) விைன ெச3& இட அறி= (ெசF=

ெபா$=) விள@7 வாG ெபாிய வி(F எறிேகாF எ*கிற *ைற&; உட*

அறி= - ேசர அறி=; உபரா 7 உைர!ப அ தைகயரானா - வாேனா 7

கEத காிய த7தி&ைடயவரானா .

விளக : ேதாி* ேபா - ேத ெகா56 ெச3& ேபா . 7,சர - யாைன. கர!பற

எ*ற= ந*7 விளகமாக எ*றவா9. ைவவா1 - -ாிய வா1. இ,சிைல - ெபாிய

வி(. 7த - எறிேகா(. உபரா - ேதவ . (122)
1679. தாைன& ள*றி நி*ற
தனியிட ெமா றி ம*ன

தாைனேம ெச*ற ேபாE=

ெவ*றியி றள த )*றி

தாைனைய &ைட7 ெவேபா 
தகினா ைமத ெர*9

தாைனKE ம*ன 73தா

ம*ன0 தக ெவ*றா*.
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விளக : தாைன&1 அ*றி - பைடயி01 அ(லாம(; தனியிட ஒ றி - தா

தனிேய நி*ற இடைத ஒ றி! பா =; ம*ன தாைனேம( ெச*ற ேபாE= -

பைக ம*னாி* பைடேம ெச*ற கால=; ெவ*றியி( தள த( இ*றி -

ெவ றியிேல தள த*ைமயி*றி; தாைனைய உைட7 ெவேபா - அ! பைக!

பைடைய ெக67 ெகா;ய ேபா  ெதாழி)ேல; ைமத தகினா எ*9 -

அவ* பி1ைளக1 மி7தா எ*9; தாைன KE ம*ன 7 உ3தா - பைட KEத

தடமித ம*ன07 -றின ; ம*ன0 தக எ*றா* - தடமித0 யா
கா>மா9 அவைர ெகாண க எ*றா*.

விளக : தாைன - பைட, ஒ றி - மைறவி* அறி=, தனியனாயி0

தாைனேயாடாயி0 க8 ேபா7 ெபா.சா!பி*றி எ*றா கைதயி0, (1-37 :
41-2.) ைமத விசய* த)ேயா (123)

1680. மைழெயா6 KE= ெகா5ட
வா*9க1 சிைலயி னீகி

7ைழக ெந றி நக

ேகாலவி பகழி வா@கி

யிைழபக விைம!பி ென3தி:

ெடறி=மி* றிாிவ ேவேபா(

விைழ89 7மர 7.

சாாிைய வியத ரானா .

ெபா1 : விைழ89 7மர - கைல வி!ப@ெகா5ட அரச* மக1; மைழெயா6
KE= ெகா5ட வா* =க1 சிைலயி* நீகி - அகளினா -ட@ க:;

மைழைய& அத0ட* KEத Bளிைய& வி(லா( விலகி கா:;; க 7ைழ

ெந றி நக ேகாலவி( பகழி வா@கி - கதிF1ள 7ைழயி* ெந றிைய

ெதா6மா9 அழகிய வி() கைணைய ெதா6= வைள=; இைழபக இைம!பி*

எ3தி:6 - +( பிளக ெநா;யிேல எ3= கா:; ; எறி= - அ?வாேற வாளாF

ேவலாF +( பிளக எறி= கா:;; மி* திாிவேவேபா( - மி* திாி&மா9 ேபால ;
சாாிைய 7 வியத ஆனா - சாாிைய திாி& ெதாழி)ேல 7 வியக தகா
ஆயினா .
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விளக : KE= ெகா5ட மைழைய& Bளிைய& வி(லாேல நீ7த( - சர
-ட@ க:; அதனாேல விலகி கா:6த(. அதிர@க ற த*ைமைய&

பய*ெகா5ட த*ைமைய& இ ெதாட நிைல. ெச3&G: -றாைமயி*

ெந! நீமாகிய அதிர@கைள வி:டாென*ற( ெபாதா=. விசய* கா5டவ
வன எாிதBஉ சர-ட@ க:; ெய*9ண க - இ?வா9 ந.சினா கினிய

-9வதா( இ@ஙன *ன ெபா1 ெகா5டன ெரன ெகா1ளேவ56. மைழ
-றேவ ய :;& =க1 -றேவ சிேரா:;&, 7ைழ ெந றி நக வா@கி

ெயனேவ தர :;& -றினா . ேம( ேநாகி& கீEேநாகி& ேநேம

எ3தலா! இ=8 ந.சினா கினிய விளக (கதர - க$=) (124)
1681. விசயேன விசய* வி ேபா 
கதபேன க* ேவ ேபா 

திைசெயலா வண7 வா:ேபா 
கதண* ெசெபா னாம

னைசவிலா* யாைன ேத !ேபா 
கசலேன யசல கீ தி

வைசயிலா* ரவி. ேசென*

றியாவ கழ! ப:டா .

ெபா1 : வி ேபா விசய* விசயேன - வி ேபாாிேல விசய* அ.னேன; ேவ

ேபா கதப* கேன - ேவ ேபாாிேல கதப* கேன; திைசெயலா

வண@7 வா:ேபா 7. ெசெபா* நாம* அதண* - எ(லா திகி0

வண@7 வா:ேபாாிேல கனக* பரராமேன; யாைன ேத ! ேபா 7 அசலகீ தி

அைசவிலா* அசலேன - யாைன! ேபாாிF ேத ! ேபாாிF அசலகீ தி

ெய*பா* அைசவிலானாகிய அசலேன; ரவி.ேச* வைசயிலா* எ*9 - ரவி7.
ேசன* 7 றமி(லாத ந7லேன எ*9; யாவ கழ!ப:டா - எ(ேலாராF இ?

ைவவ கழ!ப:டா .

விளக : விசயேன விசய* எ*ழி *னி*ற விசய* அ.னைன& பி*ன=
தடமித* மகனாகிய விசயைன& 7றி7. கதப*, (ெசெபானாம*) கனக*

அசலகீ தி ேசன* எ*0 மி நா(வ விசய* - தபிமா க1. ேசன* - ேச* என

நி*ற=. அதண* - பரராம*, அசல* - ச.சத* பைடதைலவ*, வைசயிலா*

எ*ற= ந7லைன. (125)
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1682. காவல* மக ளாக@

க56க5 7ளி = ேநாகி

ேயவலா னரச ெனா*ேறா

விபிற! பாள ன(லா 

காவத* றி*ன மா:சி

யவைனயா னிகள ெப3=

காவ(ெச3 தி6வ( வ(ேல

காைளைய ெகாண மி ென*றா*.

ெபா1 : காவல* மக1 ஆக க56 க5 7ளி = ேநாகி - அரச* மக1

க(விைய க56 மகிE= ேநாகி; ஏவலா* அரச* ஒ*9 இ பிற!பாள* - இத
வி(வ(லா* அரசனாத(, ஒ*9 அதண* ஆத( ஆ!; அ(லா 7 இ*ன மா:சி

ஆவ= அ*9 - ம ேறா 7 இதைகய க(வி உ5டாகா=; (ஆதலா(); அவைன
யா* நிகள ெப3= காவ( ெச3தி6வ( - அவைன யா* தைளெயா*9 இ:6
காவ)( இ6ேவ* : வ(ேல காைளைய ெகாண மி* எ*றா* - இ!ேபாேத
காைளயாகிய அவைன ெகா56 வக எ*றா*.

விளக : மக: ெகாைடைய நிகள எ*றா*. கா க:6 எ*0

வழ75ைமயி*. ஒ*9 எ*ப= அ(ல= எ*0 ெபா:6. (126)
1683. க(வி&@ ெகா;= ேபாF@
காவல* காைள த*ைன

ெயா(லல* சிைறெச3 கி*றா
ென*றவ* கதி ேறாரா

ப(சன பாபி= நி ப!

பா திப 7மர* ேசா தா*

வி(வலா ெகா56 ேவத*

ேவறி திதைன. ெசா*னா*.

ெபா1 : காவல* காைள த*ைன ஒ(லல* சிைற ெச3கி*றா* - அரச* இ

க(வி&ைடய காைளைய! ெபாறானா3. சிைற!ப6=கி*றா*, ஆதலா(;

க(வி& ெகா;= ேபாF எ*9 - க(வி& தீைமத ேபாF எ*9 கதி; அவ*
கதி 9 ஓரா ப(சன பாி= நி ப - அரச* எ5ணியைத அறியாரா3! பல
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வதி நி கி*ற அளவிேல; பா திப 7மர* ேச தா* - அரச 7மரனாகிய சீவக*
வதா*; ேவத* வி(வலா ெகா56 ேவ9 இ= இதைன. ெசா*னா* -

அரச* வி( வ(லவனாகிய அவைன அைழ=ெகா56 ெச*9 தனிேய இ=
இ ெமாழிகைள -றினா*.

விளக : சிைற ெச3கி*றா* ஆதலா( க(வி& ெகா;= ேபாF என மா9க.
ஒ(லல* - ெபாறாதவ*, கதி 9 - கதிய=. சன - மக1. பா திப 7மர* -

இைறமக*; ஈ56. சீவக*. ேவத* - தடமித*. (127)
1684. 5$ திைற,@ ேகா:6!
ெபாகளி றைனய ேதா*ற*

ம5$ த*றி வா0

வ=ைக -ட ததா3

க5$ =டபி ெப ேற*

காைளைக மா9 காேண*

ப5$ =ட 9 தீ,ெசா

பாைவநி* பால ெள*றா*.

ெபா1 : 1 $= இைற, ேகா:6! ெபாகளி9 அைனய ேதா*ற( -

பறைவக1 எ(லா (ஊ* உ5ண) வ= ப;& ேகா6கைள&ைடய களி9 ேபா*ற

ேதா*றேல!; ம5$= அ*றி வா0 வ= ைக-ட ததா3 - நில $=ேம
அ*றி வி5> வ= ைக-6மா9 ேபா கைலைய ததைன; க5$=

உடபி( ெப ேற* - உட $திF க5ெப ேற* ஆயிேன*; ைகமா9

காேண* - ைகமா9 ெச3ய அறிேய*; காைள - காைளேய!; ப5 $= உட 9
தீ ெசா( பாைவ நி* பால1 எ*றா* - இைசையெய(லா வ=

இ*ெமாழி&ைடய எ* மகளாகிய பாைவயா1 நின7ாிய1 எ*றா*.

விளக : இவ 7 நீ ெகா ற ெகா6த)*, ம5 $= ைக -6த( அ*றி,
ம9ைமயி( வா0 வ= ைக-6ப; ஞானெநறிைய ததா3; ந(விைன
ெச3தாடபி க5$= யா* ெப ேற* எ*ற=, இவ ேபா  ெதாழி(
காண!ெப9த)* ஊனக5>, இவைர ந*ெனறிைய. ேச வித)* ஞான

க5> ெப ேற* எ*றவா9.இனி விய= -9கி*றவ* ம5> வி5>
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ைக-ட ததா3; யா0 உடெப(லா க5ெப ேற* எ*9மா;

இதிரனாேன*எ*9மா - இ?வா9 ந.சினா கினிய -9கி*றா . (128)
1685. ;ெக$ ம*ன* ெசா(ல

ெமா3ெகா1ேவ 7சி ேற றா*

வ;வைம மனெனா* றாக

வாெகா*றா ம9த ேலா6

த;ைவ ெதாளி9 ேவலா*

ற*ைகயா* *ைக ப றி

யி;ர சைனய ெசா(லா

) ெறன விள கி*றா*.

ெபா1 : ; ெக$ ம*ன* ெசா(ல - (இ?வா9) ;&ைடய ம*ன* ெமாழிய;
ெமா3ெகா1 ேவ( 7சி( ேத றா* - ஒளி ெபாதிய ேவேலதிய சீவக*

ெதளி8ற -றானா3; வ;வைம மன* ஒ*றாக வா7 ஒ*றா ம9தேலா6 கனகமாைலயி* வ;வ ெபாறிக! ெப ற மன ேவ:ைக&ற8 ெமாழியா(

ேவ:ைக ேதா*றாம( ம9த8ட*; த; ைவ= ஒளி9 ேவலா* த* ைகயா(

* ைகப றி - ஊைன. ைவபா = விள@7 ேவ)னா* த* ைகயினாேல

சீவக0ைடய * ைகைய! பி;=ெகா56; இ;ர அைனய ெசா(லா( இ 9

என விளகி*றா* - இ;& ர ேபா*ற ெமாழியா( இத*ைமய ெத*9 ஒ
ெமாழி -9கி*றா*.

விளக : வ;யைம எ*ப= பாடமாயி*, ஆரா3.சி அைமத எ*க.வ;8 அைம

மன - கனகமாைல உவ பதிய!ெப ற மன. த; - தைச, ேவலா* - தடமித*,
இ 9 - இத*ைம=. (129)

1686. Iவிய( ேகாயி( ெகா5ட
ெபா*னனா ளைனய ந@ைக

காவிய@ க5ணி வ=

பிறதF@ க5க ளீ5;

விய றிாித )*றி.

சாதக ைறயி ெச3தா

ேரவிய( சிைலயி னா3ேக
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&ாியெள* 9ைர!ப ேந தா*.
ெபா1 : I இய( ேகாயி( ெகா5ட ெபா* அனா1 அைனய காவி அ க5ணி

ந@ைக - தாமைர மலரா( இய*ற ேகாயிைல ெகா5ட திைவ! ேபா*றவG,
காவி அைனய க5ணாG ஆகிய இ! ெப5; வ= பிறதF - என7 மகளாக

வ= பிறத8டேன; கணிக1 ஈ5; - ேசாதிட க1 -;; இய( திாித( இ*றி

ைறயி* சாதக - *றியF ெக6த( இ(லாம( ைற!ப; சாதகைத; ஏ இய(

சிைலயினா3ேக உாிய1 எ*9 ெச3தா - அ ெபாதிய வி(ைல&ைடய

நினேக ெபாதியவ1 எ*9 7றிதன ; உைர!ப ேந தா* - என அரச* -ற.
சீவக* ஒ!பினா*.

விளக : விய( : சிேராதய, Iபதன, ெதாி&@ கால, வியைல உதயா

Yடகவி! க1 எ*ப ந.சினா கினிய . கைலகG வ;8 த)யன8

உைடயவ* ஒவ* எ*ற)* இவேன யாயி 9. (130)
1687. வாலா ைலயி னா:7

வாிசிைல தடைக யா 7,

சீலா@ ேகால, ெச3தா

ெச!பினா வ=ைவ ந*னா:

பாெரலா மறிய நி*9

படார சா !ப தீேவ:

ேடலா@ ேகாைத யி*ப

திளநல ப7 கி*றா*.

ெபா1 : வா உலா ைலயினா:7 வாிசிைல தடைகயா 7 -

கனகமாைல7 சீவக07; வ=ைவ ந(நா1 ெச!பினா - மண=7ாிய ந(ல

நாைள -றின ; சீ உலா ேகால ெச3தா - சிற!! ெபாதிய மண ேகால

ெச3தன ; பா எலா அறிய நி*9 படார ஆ !ப - உலெகலா அறி&மா9

நி*9 ஒ)யவியா ர ஆரவாாிக; தீ ேவ:6 - தீயிேல ஆ7தி ப5ணி; ஏ உலா
ேகாைத இ*ப= இளநல ப7கி*றா* - அழ7 ெபாதிய ேகாைதயாளி*
இ*பத இளநலைத =3கF றா*.
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விளக : ைலயினா1 - கனகமாைல, தடைகயா* - சீவக*, வ=ைவ -

திமணவிழா, பா ; ஆ7ெபய . ஏ -அழ7, ேகாைத - கனகமாைல, இளநல -

இளைமயழ7. (131)

1688. ேமா:;ள@ 7ைப ய*ன
ைலகடா களி9 த,

K:;ய ேவாைட ெபா@க

நாெண0 ேதா:; மா றி

யா:;ய சாத ெம*0

கபடா மழி= ெவேபா

ேரா:டற ேவா:;! ைபதா

ழகியி: 6வத வ*ேற.

ெபா1 : ேமா:6 இள@ 7ைப அ*ன ைலகடா களி9 - ெபாிய இள@

7ைப ேபா*ற ைலகளாகிய மதகளி9க1; த K:;ய ஓைட ெபா@க -

=களாகிய அணித ெந றி!ப:ட ெபா@க; நா5 எ0 ேதா:; மா றி -

நாணமாகிய அ@7சைத நீகி; ஆ:;ய சாத எ*0 கபடா அழி= - Iசிய
சாதமாகிய கபடாைத விலகி; ெவேபா - விபிய யகமாகிய ேபாாி(;

ஓ:6 அற ஒ:; - ெபாதாத இடமிைல ெய*0மா9 மா ெப@7 ெபாதி;
ைபதா உழகியி:6 உவத - திய மாைலைய மிதி= கீேழ ேபாக:6

மகிEதன.

விளக : ெகா;ய ேபாைர இனி ேக;(ைல ெய*0ப; ெக6= Bசிைய
உழகி ெய*9 ெகா1க. (132)

1689. ஒ5மணி 7ைழவி( Oச

ெவாளி =ெபா* ேனாைல மி*ன

வ5ணேம கைலக ளா !ப

வா*சில ெபா)!ப =@

க5ணி& பெபா னா>@
கதி ைல ைட!ப காம

ர5ணல@ 7மர* ற*ெனா
டாயிைழ யா; னாேள.
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ெபா1 : ஒ5 மணி 7ைழ வி(Oச - சிறத மணி7ைழ ஒறி Oச; ெபா* ஓைல

ஒளி = மி*ன - ெபா*னாலாகிய ஓைல கதி விட; வ5ண ேமகைலக1 ஆ !ப -

அழகிய ேமகைலக1 ஒ)க; வா* சில ஒ)!ப - சிறத சில ஒ)க; =
க5ணி& ப ெபா* நா> கதி ைல ைட!ப - =மாைல த)யைவ
கதி த ைலைய! ைட!ப; காம அ5ண( அ7மர* த*ெனா6 ஆயிைழ

ஆ;னா1 - வி!I:6 அ5ணலாகிய சீவகேனா6 கனகமாைல ஆ;னா1.

விளக : 7மரேனா6 ஆயிைழ ஆ;னா1 எனேவ, ஒவிைன ஒ6.ெசா( உய பி*

வழிதா3 இவ ஆ;னா எ*ப= பட நி*ற=. எனேவ, அவ* வ5ண ேமகைல
ஆ !ப. சில ஒ)!ப ஆ;னாென*9 அவ1 Oச மி*ன! ைட!ப

ஆ;னாெள*9@ ெகா1க, இவ* கா:ட க5டாெளன ேவ56த)*. (133)
1690. ேத* வாாி ய(7

ப:டபி* ைலக ெள*0

மாச9 கதி* ெம*ேறா5

மணிெதாட  ெகாGதி வா:க

ணாச9 வயிர ேதா:;

Lதலணி தத. ெச?வா3

காச9 கவள மாக

களி9ேகா: ப:ட த*ேற.

ெபா1 : களி9 - சீவகனாகிய களி9;  ேத* அ(7( வாாி - ேத* ெமா37
அ(7லாகிய -டதிேல; அத. ெச?வா3 கா அ9 கவள ஆக! ப:டபி* -

அதைனய ெச?வா3 7 ற அ ற கவளமாக ெகா56 அக!ப:டபி*; ைலக1

எ*0 மா அ9 கதி* - த* ைலகளாகிய 7 றம ற கபதிேல; ெம*ேதா1
மணி ெதாட  ெகாGதி - ெம()ய ேதாளாகிய மணிகளிைழத ச@கி)யாேல

I:;; வா1 க5 ஆ அ9 வயிர ேதா:; Lத( அணி= - வாளைனய க5ணாகிய
வயிரேதா:;ைய Lத)( அணி=; ேகா:ப:ட= - பிணிக!ப:ட=.

விளக : களி9 வாாியி ப:டபி* கதி* ெதாட ெகாGதி ேகா:; Lதலணி=
கவள ெகா6!ப ேகா:ப:ட= எ*க. களி9 - சீவக0 7வைம வாாி - யாைன
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அட7மிட; இஃத(7 7வைம. க= - யாைன க:6தறி; இ= ைல7வைம.

ெதாட - ச@கி); இ= ேதா:7வைம. ேதா:; - அ@7ச; இ= க5>7வைம.

ெச?வா3 எ*ற= வாெலயிSறிய நீாிைன : ஆ7ெபய . கவள யாைனகி6

உண8. (134)

1691. ஒ!பிைண தனகி லாதா 09வைர யகல Eகி.

ெச!பிைண யைனய ெச@ேகE வனைல ெபா=ேச!ப

க பக மரைத! () ைகவிடா ெதாழி= காம

=!ர 8மி$@ காம வ()யி* ேறா ற ெமாதா1.

ெபா1 : தன7 ஒ! இைண இலாதா* உ9வைர அகல - தன7 உவைமயாகிய

இைண இ(லாத சீவகனி* ெபவைர அைனய மா பிேல; ெச! இைண அைனய

ெச@ேகE வனைல ெபா= Eகி. ேச!ப - த*0ைடய இைணயான ெச!!

ேபா*ற சிவ= ஒளி அழகிய ைலக1 ெபா= ைத= சிவ7மா9; க பக

மரைத! () ைகவிடா= ஒழி= - க பக மரைத த$வி ைகவிடாம( த@கி;
காம =!ர8 உமி$ காம வ()யி* ேதா ற ஒதா1 - அமரதி 7

காமமாகிய Lக ெபா1கைள ந(7கி*ற ஒ காம வ()யி* ேதா றைத ஒதா1.
விளக : க பக மரதி 7 =!ர8 ந(7 காமவ() : இ(

ெபாGவைம.அகல - மா , ெச@ேகE - சிவ!நிற, வனைல - அழகிய ைல,

ேச!ப - சிவ!ப, =!ர8 - Lக ெபா1. காமவவ() - க பகதி*ேம படெமா
ெபா*னிறைடய ெகா;. (135)

1692. கா389 ேவ:ைக த*னா
க@7F பகF வி1ளா*

ேவ3ெவ9 தைமத ேதாளா1
வி$திைர யத ெம*9

ேச3நல@ கடத ெச(வ*

றிநல ெதளிதி: டா ற

வா3விடா1 பகி யி:டா5

மடகி1ைள ம:6, ெசா(லா1.
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ெபா1 : ேச3 நல கடத ெச(வ* - க* அழைக& ெவ*ற சீவக*; கா389

ேவ:ைக த*னா( - எாி& காம தீயினா(; க@7F பகF வி1ளா* - இர8

பகF நீ@காதவனா3; ேவ3 ெவ9= அைமத ேதாளா1 - @கிைல அ=

ஒ?வாைமயா( ெவ9=! ெபாதிய ேதாளாைள; வி$திைர அத எ*9 -

சிறத பா கட)ேல ேதா*றிய அத எ*9 கதி; தி நல ெதளிதி:6 ஆ ற -

ஊடலா கல@காதவா9 அவ1 அழைக! ைன=ைர= ெதளிவி= ஆ 9தலா( :
மடகி1ைள ம:6 ெசா(லா1 - இள@கிளிைய மய7 ெசா()னா1;
வா3விடா1 பகியி:டா1 - நீ@காம( Lக தி:டா1.

விளக : வி1ளா* - நீ@காதவனாகி, ேவ3தா* ஒ?வாைமயா* ெவ9=மாறின

ேதா1 எ*க. வி$திைர எ*ற= தி!பா கடைல. ேச3 : க*, பகியி:டா1 :

ஒெசா(; பகினா1 எ*க. (136)

1693. திைரயிைட ெகா5ட வி*னீ ர=யி ெப ற ெத*0
ைர&ைட ேகாைத மாத ெராளிநல Lக = நாG

வைர&ைட மா ப ன@க5 ைவகின ென*ப மாேதா
கைரகட லைனய தாைன காவல* காத லாேன.

ெபா1 : வைர&ைட மா ப* - வைர ேதா 7 மா பனான சீவக*; திைரயிைட

ெகா5ட இ*னீ அ= உயி ெப ற= எ*0 - இனிய ப5ைடய அத உயி

ெப ற ெத*கி*ற; உைர&ைட ேகாைத மாத - உலக க$ உைரைய இ!ேபா=

ெகா5ட கனகமாைலயி*; ஒளிநல நாG Lக = - ஒளி&9 அழைக எ!ேபா=

பகி; கைர கட( அைனய தாைன காவல* காதலா* - ழ@காநி*ற கட(

ேபா*ற பைடகைள&ைடய அரச* அ*பினாேல; ைவகின* - அ?விடேத சில
நா:க1 த@கினா*.

விளக : வைரயக( மா ப* எ*9 பாட. உயி சீவக*, அ= : கனகமாைல.

திைர - பா கட(. திைரயளி!ப ெகா5ட அெத*க. இனிய நீ ைம&ைடய அ=

எ*க. உைர - கE, மாத : கனகமாைல, மா ப* : சீவக*, மா=, ஓ. அைசக1.

கைரகட( : விைனெதாைக.(137)
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1694. வாளினா* மிைடத க5ணா1
வைல தட=1 ைவகி

ேதாளினா* மிைட= ()

ெதா5ைடவா யத மாதி

காைளெச( கி*ற நாG:
க:;ய@ கார* B

மீளிேவ 7சி 7 றா 

7 ற= விளப F ேற*.

ெபா1 : வாளினா( மிைடத க5ணா1 - வாளாேல ேபா ெச3ய!ப:ட

க5ணாளி*; வ ைல தட=1ைவகி - வள ைலயாகிய தடதிேல த@கி;

ேதாளினா( மிைட= () - ேதாளினாேல ெந@க த$வி; ெதா5ைட வா3

அத மாதி - ெகா?ைவ கனி அைனய வாயி* அதைத Lக =; காைள

ெச(கி*ற நாG1 சீவக* வாEகி*ற நாளிேல; க:;ய@கார* B -

க:;ய@கார0ைடய இராசமா ரதிேல; மீளிேவ( 7சி 7 உ றா 7 உ ற=

விளப( உ ேற* - சிறத ேவைல&ைடய சீவக0ைடய  றதா 7 ேந தைத
உைரக ெதாட@கிேன*.

விளக : மிைடத க5 - மிைடய!ப:ட க5. க5ணா1 : கனகமாைல. வைல :

விைனெதாைக. மிைடய! () எ*க. ெதா5ைட - ெகா?ைவகனி. மாதி பகி. காைள : சீவக*. B - ஈ56. இராசமார. மீளிேவ( - தைலைம
த*ைம&ைடய ேவ(. உைடயா*ற*ைம உைடைமேமனி*ற=. (138)
1695. ெவ5மதி யிழத மீ*ேபா(
விடைல7 தபி மாழா

ெதா5மதி. KE.சி மிகா

01Gழி &ண த( ெச(லா*

5மதி =ைடத ேபா=

ெபாழி=ம: ெடா$7 ந*னா:

65மதி வத நா;

ெயாளிநக ெர3தி னாேன.

ெபா1 : விடைல7 தபி ெவ5மதி இழத மீ*ேபா( மாழா= - சீவக07
இைளயானாகிய நத:ட* தி@கைள! பிாித உேராகிணி ேபாேல மய@கி; ஒ5
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மதி. KE.சி மிகா* உ1Gழி உண த( ெச(லா* - சிறத அறிவி* KE.சியிேல

சிறதா0ைடய இ!பிட அறியானாகி; 1 மதி= உைடத ேபா= ம:6!

ெபாழி= ஒ$7 ந*னா:6 - வ56க1 7ைடதலா( விாித மல க1 ேதைன!

ெபாழி= ஒ$7 ந(ல நா:;ேல; உ1மதி வத நா; - அறி8 வத ேத;; ஒளி

நக எ3தினா* - பிற7 ஒளிைய &ைடய நகரைத அைடதா*.

விளக : நக - 7ணமாைலயி* O6 எ*ப ந.சினா கினிய . விடைல7 தபி

எ*ற= நத:டைன. மாழாத( - மய@7த(. KE.சி மிகா* : சீவக*. 1, ஈ56
வ56. மதித( - 7ைடத(. ம:6 - ேத*. மதி உ1வத எ*க. (139)
1696. ெவ1ளிெவ5 மைல7 ேவத
ெனாமக1 ேவ க: பாைவ

ெயா1ளிைழ யவைள ேக:பா
09வ) ெச(F மா@க5

வ1ளிதE ேகாைத தாேன

யி:டேதா வ5ண த*ைன

ெகா1ளதா* ரல F 9

ேகாலைம Oைண ெகா5டா1.

ெபா1 : ெவ1ளி ெவ5 மைல7 ேவத* ஒ மக1 - ெவ1ளி மைல7

தைலவனான கFழேவக* மகளாகிய; ேவ( க5 பாைவ ஒ1ளிைழ அவைள

ேக:பா* - ேவலைனய க5கைள&ைடய பாைவ& ஒளியிைழகைள

அணிதவGமான தைதைய ேக:பத 7; உ9வ) ெச(F ஆ@க5 - மி7
வ)&ைடய நத:ட* ெச(Fேபா=; வ1 இதE ேகாைத தாேன இ:ட= ஓ

வ5ண த*ைன - வளவிய இதைழ&ைடய மல  ேகாைதயா1 தாேன

அைமதெதா வ5ணைத; ெகா1ள தா* ரல( உ 9 ேகா( அைம Oைண

ெகா5டா1 - த* மன@ ெகா1ள தாேன பாட ெதாட@கி நரைப&ைடய யாைழ
ைகயி ெகா5டா1.

விளக : ெவ1ளி ெவ5மைல எ*ழி ெவ5ைம இய(பைட. ேவத*;

கFழேவக*. ஒ மகG ேவ க:பாைவ& ஒ1ளிைழயவG ஆகிய

காதவதைத எ*க. ேக:பா* - ேக:ட 7. உ9வ): அ*ெமாழி ெதாைக.
வ5ண - பாட(. ேகா( - நர (140)
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1697. ஆடக. ெசெபா னாணி யாென3வா  தைனய தி5ேகா*
மாடக ெநா56 ெகா56 மாதிைர நிைறய Oகி.

Kடக மணித *ைக ெதா7விர( ேச!ப ெவ றி

ேதாடல ேகாைத கீத =ணிவினி பா6கி*றா1.

ெபா1 : ேதா6 அல ேகாைத - இதE விாித மல மாைலயா1; ஆடக. ெசெபா*

ஆணி ஆ*ெந3 வா த அைனய தி5ேகா( - ஆடக! ெபா*னா( ஆன ஆணியி

க:;ன ஆவி* ெந3 ஒ$கினா ேபா*ற தி5ணிய நரபிைன; மாடக ெநா56
ெகா56 - 9காணியினாேல க= ெகா56; மாதிைர நிைறய Oகி -

தியி* அளைவ மி7= க:;; Kடக அணித *ைக ெதா7விர( ேச!ப

எ றி - வைளய(அணித *ைகயி( 7வித விர( சிவ7மா9 ெதறி=! பா =;

கீத =ணிவினி( பா6கி*றா1 - இைசைய ெதளி8ட* பா6கி*றா1.

விளக : ஆடக. ெசெபா* நா(வைக! ெபா*னி( ஒ*9. தி5ேகா( - தி5ணிய
நர. மாடக - 9காணி. ெநா56 ெகா56 : ஒ ெசா(; க=ெகா5ெட*க.

Kடக - ஒவைக வைளய(. ெதா7விர( : விைனெதாைக. ேகாைத :

காதவதைத; =ணி8 - ெதளி8.(141)
ேவ9

1698. இ9ம@7( ேபாதணியி ென*றிைன= ைகயி
ன9மல க1 சி=வா ந5ணா =றதா

ந5ணா =ற!ப நனிவைள& ேதா6ற!ப

க5ேணாவா =ைற!ப ேதாழி கழிேவேனா.
ெபா1 : ேதாழி! - ேதாழிேய!, ம@7( ேபா= அணியி* இ9 எ*9 இைன= இைட மலரணியி0 ஒ;& எ*9 வதி; ைகயி* ந9மல க1 சி=வா

ந5ணா =றதா - ைகயி( உ1ள ந(ல மல கைள கீேழ ேபாக6வாராகிய

காதல இ!ேபா= அ>காம( நீ@கினா ; ந5ணா =ற!ப வைள& ேதா1 நனி

=ற!ப - (இ@ஙன) அவ அ>காரா3 ைகவிட, வைளகைள& ேதா1க1 அறேவ

நீ@க; க5 ஓவா = உைற!ப கழிேவேனா? - க5க1 ஒழிவி*றி க5ணீராகிய

=கைள. சித இ@ஙன கால கழி!ேபேனா? கழியாத ெதா நாG வேமா?
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விளக : ஓ : வினா.ேபா= அணியி* ம@7( இ9 எ*9 மல சி=வா என
மா9க. சி=வா எ*ற= சீவகைன ந5ணா :  ெற.ச. இ= த( *9

ெச3&G தைலவி த* ஆ றாைமைய ேதாழி7 -ற( எ*0 அக=ைற

ப றிய ெச3&1. = க5ணீ 7 ஆ7ெபய . உைறத( - =ளித(. இவ ைற

தாழிைச ெகா.சக ஒேபாெக*ப ந.சினா கினிய . (142)
1699. Iமாைல K; ெபாைறயா றா L5ம@7
ேலமாரா ெத*றிைனவா ெர5ணா =றதா

ெர5ணா =ற!ப வினவைள& ேதா6ற!ப

மணணா ேவ க56யிலா ேதாழி ம1ேவேனா.

ெபா1 : ேதாழி - ேதாழிேய!; ெபாைற ஆ றா L5ம@7( Iமாைல K;* ைல. ைமைய. மகவியலாத L5ணிய இைட மல மாைலைய& அணிதா(;
ஏ ஆரா= எ*9 இைனவா - இ*ப நிைறயாம( இ9 எ*9 வ= காதல ;
எ5ணா =றதா - எ*ைன நிைனயாரா3 ைகவி:டா ; எ5ணா =ற!ப

இனவைள& ேதா1 =ற!ப - இ@ஙன அவ நிைனயாம( =ற!ப ெதா7தியான
வைளகG ேதாளினி*9 ந$வ; ம5 ஆ ேவ( க5 =யிலா ம1ேவேனா? -

ம,சன ஆ6த( ெபாதிய ேவலைனய க5க1 உற@காம( மய@7ேவேனா?
விளக : ஏ - இ*ப. ஏமாரா=, எ*ற= றி=ப6 எ*0 ெபா1 7றித=.

ம5 - ம,சனமா6த(. (143)

1700. வ5^த வம@7 ேனாெம*9 Iமாைல
ெகா5ேடா.@ காதலா -டா =றதா

-டா ரவ =ற!ப ேகா(வைள& ேதா6ற!ப
ேதாடா I@ க56யிலா ேதாழி =ய ேவேனா.

ெபா1 : ேதாழி - ேதாழிேய!; வ56 ஊத அ ம@7( ேநா எ*9 - இய(பான
மணைத Lகர வ56க1 ர(வதனாேல அழகிய இைட வ= எ*9; I மாைல

ெகா56 ஓ. காதலா - ஒ!பைன7 வத மலைர& மாைலைய& Oசிஎறி&
காதல*; -டா =றதா - -டாம( ைகவி:டா ; -டா அவ =ற!ப ேகா(
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வைள& ேதா1 =ற!ப - -டாம( அவ நீ@க திர5ட வைள& ேதாளினி*9
ந$வ; ேதா6 ஆ I@க5 =யிலா =ய ேவேனா? - இதEகைள&ைடய மலரைனய
க5க1 உற@காவா3 நா* வ=ேவேனா?
விளக : அ ம@7( - அழகிய இைட. வ5^தேவ ேநாமி= இவ ைற அணியி*
இ9த( ஒதைல எ*9 Iமாைல ஓ. காதலா எ*ப= க=. இைவ

அகதிைண! பாடலாத 7. :; ஒவ ெபய -றா= ைனதன1 எ*க. (144)
ேவ9

1701. ஊ*றக  தைனய ேபா*9
ெடாி ைள!ப ேபா*9

ேதா*9I விலவ த@க:

ெடாைகயணி லைனய ைப@கா3

கா*றெம* ப,சி யா த

ெம(லைண யாEைக நீகி

ேத*றய@ கிண ெப3 ேகாைத
சிைதயி னீ:; னாேள.

ெபா1 : ஊ* தக த அைனய ேபா*9 - ஊைன. சிதறினா ேபா*9; ஊ6
எாி ைள!ப ேபா*9 - இைடயிேல எாிக1 பலவா3 ைள!பன ேபா*9;

ேதா*9 I இலவ= அ@க5 - ேதா*9 மல கைள&ைடய இலவமரதினிைடேய;
ெதாைக அணி( அைனய ைப@கா3 - திரளாகிய அணிைல! ேபா*ற பசிய கா3க1;
கா*ற ெம* ப,சி ஆ த - உமிEத ெம()ய ப,சிைன நிைறய ெகா5ட; ெம(
அைணயாE ைக நீகி - ெம()ய அைணயிேல சா3= யாழிைன ைகயி)=
நீகி ைவ=; ேத* தய@7 இண ெப3 ேகாைத - ேத* த@கிய மல 

ெகா=கைள! ெப3த -தலா1; சிைதயி* நீ:;னா1 - சிதைனயிேல
மி7தா1.

விளக : தக க!ப:ட ஊ*ேபா*9 எாி பலவா3 ைள!பன ேபா*9

ேதா*9 Iைவ&ைடய இலவதிட= அணிலைனய கா3கா*ற ப,ெச*க எ*ப
ந.சினா கினிய . ஊ0 ெந! இலவ Iவி 7வைம. அத*கா37 அணி(

189

உவைம. சிைத - வத. நீ;னா1 எ*ப= நீ:;னா1 என விாித=; விகார.

(145)

ேவ9

1702. L5ணிய வாிெயா6 திர56 ேநா7ந
க5மன@ கவ றிய காம ெதா5ைடவா

ய5ணைல நிைன=ெவ3 =யி !ப வா3நல

வ5ணதி* ம$@கிவா: க5ணி வா;னா1.

ெபா1 : L5ணிய வாிெயா6 திர56 ேநா7ந க5 மன கவ றிய காம

ெதா5ைடவா3 - L5ணிய வாிகGட* திர56, பா !பவைடய க5ைண&
மனைத& வதின, வி!ப மவிய ெகா?ைவ கனியைனய வாயி*;

ஆ3நல - ஆ3த 7ாிய அழ7; அ5ணைல நிைன= ெவ3= உயி !ப - சீவகைன

எ5ணி! ெப. ெசறிவதா(; வ5ணதி* ம$@கி - பைழய வ5ணதினி*9
மா9ப:6; வா1க5ணி வா;னா1 - வாளைனய க5ணா1 உடF ெம)தா1.

விளக : ேநா7ந க5மன கவ றிய அ5ண( என -:6வ

ந.சினா கினிய . க5ைண& மனைத& கவ றிய எ*க. காம - காம

ம8த 7 காரணமான எ*க. காம - அழ7மா. வா:க5ணி : காதவதைத.
(146)

1703. மி*றவE மணிவைர மாைல மா பைன
ெபா*றவ ழிளைல ெபா= (Fநா

ெள*9ெகா ெலனநிைன தித ெச?வி&:

ெச*றன* சீவக கிைளய ெச(வேன.

ெபா1 : மி* தவE மணிவைர மாைல மா பைன - ஒளி தவ$ மணிமைல ேபா*ற,

மாைல அணித மா பைன; ெபா* தவE இளைல ெபா= (F நா1 - ேதம(
தவ$ இள ைலக1 ெபார த$8 நா1; எ*9 ெகா( என நிைனதித

ெச?வி&1 - எ*ேறா எ*9 எ5ணியித காலதி(; சீவக 7 இைளய ெச(வ*
ெச*றன* - சீவக07 தபியான நத:ட* அவளி7 மைனைய.

ேச தா*.
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விளக : ெபா= - ெபார. மா ப* : சீவக*. (Fநா1 - தவ$த கியF நா1,

எ*9 ெகா( எ*ழி ெகா( எ*ப= ஐய!ெபா1ேமனி*ற=. ெச?வி - ெபா$=.
ெச(வ* : நத:ட*. (147)

ேவ9

1704. ஐவி) னகல நி*றா@

க;ெதா$ திைற,சி னா 7

ைமவிைல ெப ற க5ணா5

ைமதைன ம56 ேநாகி

ைகவிF@ கைண& மி(லா

காம*ேபா திக ெவ*ன

ெமா3ெவ(F@ 7தி ேவலா*

வி க ணிைற,சி நி*றா*.

ெபா1 : ஆ@7 ஐவி)* அகல நி*9 - அவளி7மிடதி 7 ஐ= வி கிைட
நீளேத நி*9 ; அ; ெதா$= இைற,சினா 7 - அவ1 அ;களி( வண@கி

கவிE= நி*றவ07; ைமவிைல ெப ற க5ணா1 ைமதைன ம56 ேநாகி -

ைமவிைல ெப9த 7 காரணமான க5ணா1 அவைன ம56 பா =; ைக விF

கைண& இ(லா காம* ேபா= இக எ*ன - ைக வி(F அ இ(லாத
காமேன! இ@ஙேன ேபா= இக எ*9 -ற ; ெமா3 ெவ(F 7தி ேவலா*

வி க5 இைற,சி நி*றா* - பைகைய ெவ(F 7தி ப;த ேவலா*
வி கிைட நீளேத வ= தைல7னி= நி*றா*.

விளக : ேவலா* ேபாதிக எ*9 தைத -ற காம* ேபா= நி*றா* எ*ப

ந.சினா கினிய . அ5ண* மைனவி காமேன எ*9 விளி!ப= த7தி அ*ெறன
எ5ணினா ேபாF. எனி0, அவேர, பி1ைளைய உவ= -9மாேற

-றினாெளன அவ1 - றாகFமா எ*ப . இைற,சினா 7 -ற என இையக.

(148)

1705. தி@க1வா5 க ேநாகா*
றிைல தட ேநாகா

ன@கதி  கலாப மி*0
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மணிய(7 பர! ேநாகா*

ெச@கய க5ணி னாட*
சீற;. சில ேநாகி

ெய@7ளா ர;க ெள*னா

வி*னண மியபி னாேன.

ெபா1 : ெச@கய( க5ணினா1த* - சிவத கய( ேபா*ற க5கைள&ைடய

தைதயி*; தி@க1 வா1 க ேநாகா* - தி@கைள! ேபா*ற ஒளி ெபாதிய
கைத& ேநாகானா3; திைல தட ேநாகா* - அழகிய ைல

தடைத& ேநாகானா3; அ கதி  கலாப மி*0 அணி அ(7( பர!

ேநாகா* - அழகிய ஒளி ெச& கலாப மி*0கி*ற அழகிய அ(7 பர!ைப&

பாரானா3; சீற;. சில ேநாகி - தா* இைற,சி நி ற)* அவGைடய

சி ற;க5 சிலெபா*ைற&ேம ேநாகி; எ@7 அ;க1 உளா எ*னா இ*னண

இயபினா* - எ@ேக தைலவ இகி*றன எ*9 வினவி ேமF இ?வா9

-றினா*.

விளக : க. ேசா ைவ& ைல!பச!ைப& ஆைட மா5டைத&
ேநாகியி!பாெனனி

கணவ* பிாிவா( அவ1 வதியிகி*ற நிைலைய

அறிவா*. சில ெபா*ைற&ேம ேநாகியதா(, அவ* பிாிய8

அணிமதிகி*றன1 எ*9 வதி வின8கிறா*. உைமக1 வத மி7திைய

உண தின. (149)

1706. ெபாறி7லா3 கிடத மா பி
5ணிய* ெபா*றி னாேன(

ெவறி7லா3 கிடத மாைல
ெவ1வைள த நீகி

ெநறியினா ேனா ற ெலா*ேறா
நீெளாி 7த ெலா*ேறா

வறியெல* ெகா$ந* மா3தா

லணிம தி!ப ெத*றா*.

ெபா1 : ெபாறி 7லா3 கிடத மா பி* 5ணிய* ெபா*றினாேன( -

வாியாகிய இலகண விள@கி கிடத மா ைப&ைடய 5ணிய* இறதா*
எனி*; ெவறி 7லா3 கிடத மாைல ெவ1 வைள த நீகி - மண@ 7லவி
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கிடத மாைலைய& ெவ1 வைளைய& =மாைலைய& விலகி; ெநறியினா*
ேநா ற( ஒ*ேறா - +( ைற!ப; ைகைம ேநா* ேநா ற( ஒெதாழி(; நீ1

எாி 7த( ஒ*ேறா - ெப தீயிைட Lைழத( ஒ ெதாழி(; ெகா$ந* மா3தா(
அணி மதி!ப= அறிய ெல* எ*றா* - கணவ* இறதா( அணிகைள.
மதிதைல அறிேய* எ*றா*.

விளக : ெபாறி - ஈ56 உதமவிலகணதி 7ாிய *9 ேகா6க1. 5ணிய*

எ*ற= சீவகைன. ெபா*9த( - இறத(. இ. ெச3&ேளா6 காதல இற!பி*
கைனெயாிெபாதி, ஊ=ைல 7கி* உயி தக தட@கா=, இ*0யி ஈவ

ஈயாராயி*, ந*னீ ! ெபா3ைகயி* நளிெயாி7வ , நளிெயாிகாராயி*,

அ*பேரா6, உட0ைற வாEைக7 ேநா 9டப6வ எனவ மணிேமகைல (2 :

42-8) நிைன8 -ர பால=. (150)

1707. கா3தழ( கவர! ப:ட
க பக மரதி க*றி

யா3கழ 7சி( வா;

ய தீ யழF ணி ப

வா3ெமாழி =ைரக F றா1

வைன7ழ க ைற வ5டா 

ேதா3பிழி =ளி7@ க5ணி.

KE ெகாப னாேள.

ெபா1 : கா3 தழ( கவர!ப:ட க பக மரதி* - 6தீயினாேல ப ற!ப:ட க பக
மரேபால; ஆ3கழ( 7ாிசி( அ*தீ அழF1 க*றி வா; நி ப - கழலணித

நத:ட* அ*பாகிய ெந!பி* ெவைமயிேல வதி வா; நி க; வைன7ழ(

க ைற வ5தா  ேதா3 பிழி =ளி7@ க5ணி  KE ெகாபனா1 - ப5ணிய
7ழ க ைறைய& வளவிய தாாிைன&, ெசறித ம=ைவ =ளி7@

க5ணியிைன&, உைடய வ56 KE I@ெகா ேபா*றவ1! வா3ெமாழி=

உைரக( உ றா1 - உ5ைமைய எ6= -ற ெதாட@கினா1.
விளக : வா3 ெமாழி= -  பட அவ* மைற= ேவ 9

ெகா5;கி*றப;ைய -றிவி:6 - எ*ப ந.சினா கினிய . (151)
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1708. ம=க தல த ேகாைத
மா றைம த 7 ைர!பா1

ெகாதிக 7தி ைவேவ

7சிேலா நைம &1ளா*.

விதிக மண@க ெள3தி

O றி தி*ப 3!ப

மதிக மறி& நாேம

வா6வ ெத*ைன ெய*றா1.

ெபா1 : ம= க= அல த ேகாைத - ேதைன த*னிட@ ெகா56 மல த

மாைலயா1; ைமத 7 மா ற உைர!பா1 - நத:ட07 விைட -9கி*றவ1;
ெகாதி க 7தி ைவேவ( 7சிேலா நைம உ1ளா* - கா& கைடய
இரத ேதா3த -ாியேவைல அணித தைலவேனா நைம நிைனயானா3;
விதிக மண@க1 எ3தி O றி= இ*ப உ3!ப - ஊழி* வாயிலாக

மண@கைள! ெப 9 O றி= இ*ப நிகEத; மதிக அறி& நாேம வா6வ=
எ*ைன எ*றா1 - மதிக எ*0 வி,ைசைய அறிதிகி*ற நாேம இத 7!
பிண@7 தல*றி =*ப உ5டா என வா6வ= எ* எ*றா1.

விளக : நா என த*ைன உய தி -றினா1. ேகாைத : காதவதைத.

7சி( : சீவக*. உ1ளா* - நிைனயாதவனா3. விதி - ஊE, மதிக -

Bாியவிடேத நிகEவனவ ைற அறித 7ாிய விைத. இதைன ஆேபாகினிெய*9

-9ப. இதனா( சீவக* உயிட* இத* த)ய ெச3திகG

உண தினாளாயி 9. (152)

1709. ேவ5;ய ெதம7 ேநாி*
வி(வலா3 Lைமய னாைர

கா5;ெய* 9ைர!ப காைள
ெய$ைம& ம;ைம ேநர

மா5டேதா வி,ைச ேயாதி
மதிக ைதவ தி:டா

ணீ5ட= ெபாி= ம*றி

நிைன=ழி விளகி ற*ேற.
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ெபா1 : வி(வலா3!- வி( வ(ேலாேன!; ேவ5;ய= எம7 ேநாி* - யா
ேவ5;ய அ;ைம ெதாழிைல நீ எம7 ஒ!பினா(; Lைமயனாைர கா5; எ*9

உைர!ப - L ஐயனாைர கா5ைப எ*9 தைத நைக ெமாழி நவில; காைள

எ$ைம& அ;ைம ேநர - அவ0 இைமேய அ*றி எ$ைம& அ;ைமயாக

கடேவ* எ*9 ேந தானாக; மா5டேதா வி,ைச ஒதி மதிக ைதவதி:டா1 அவ1 ஒ வி,ைசைய -றி த* தி@களைனய கைத தடவினா1; நீ5ட=

ெபாி= அ*றி நிைன=ழி விளகி 9 - நீ5ட ெதாைல8 அாிய=மாக அ(லாம(

அ?வி,ைச சீவக* இத இடைத விளகிய=.

விளக : இனி, நீ5ட ெத*ற= இவ07 மிக8 அாிய கா:சிைய. அாித*றாக
விளகி ெற*9மா. ெபைம - அைம. (153)
1710. ெபா ைட யமளி ய@க:
Iவைண! ப1ளி ேமலா

க பக மாைல ேவ3=

க@7ழ ைகெச3 வாைன

 பட க56 ேநாகி

9வ(ெகா5 கத னாகி

வி பைட நிமி த ேதாளா*

ெறா$=ெம3 7ளி = நி*றா*.

ெபா1 : ெபா  உைட அமளி - அழகிய அமளியாகிய; அக1 I அைண! ப1ளி
ேமலா( - அழகிய க1ைள&ைடய மலரைண! ப6ைகயி*ேம(; க பக மாைல

ேவ3= க@7ழ( ைகெச3வாைன - க பக மாைலைய! ைன= கனகமாைலயி*

காிய 7ழைல! ைனேவாைன; * பட க56 ேநாகி - எதிாிேல க56
மனதாF ேநாகி; 9வ( ெகா1 கதவ* ஆகி - 9வைல&ைடய

க=ட*; வி(பைட நிமி த ேதாளா* ெதா$= ெம3 7ளி = நி*றா* -

வி பைட ஓ@கிய ேதாளினனாகிய நத:ட* வண@கி உட( 7ளி = நி*றா*.
விளக : மனதாேல ேநாகி எ*ற= அவ* ேவ 9 ெகா561ளதைன.

க பக : அரச த ஆைணயா( இ?8லகி ெகாண த க பக வானவ

சாபதா( த*னிைல அ*றி! Iவளேவ உ5டாயி ெற*ப . மதார கவிர
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எ*பன8 அ?வாறா. இனி, உதர 7வி( உ1ள க பக ஈ56 ெகாண தா
எ*9மா. அ(ல= க பக எ*ப= கனகமாைலயி* ஒ ெபயமா. (154)

ேவ9

1711. ெச3த வி,ைசைய ேதெமாழி மா றF
ைமய ென,ெசா6 வ5;மி தாாினா*

ெபா3ய த*ைமயி I@கழ லான;

ெக3= ேகன ளாெய* றிைற,சினா*.
ெபா1 : ேத* ெமாழி ெச3த வி,ைசைய மா றF - ேதனைனய ெமாழியா1 தா*

ெச3த வி,ைசைய அ? வளவிேல மா றிய8ட*; வ56 இமி தாாினா* -

வ56க1 ரF மாைலயா*; ெபா3ய= அ*ைமயி* - தைத -றிய சீவக*
இ*ப நிைல உ5ைமயாக இத)*; I@கழலா* அ;7 எ3=ேக* அளா3

எ*9 - யா* அழகிய கழலா* திவ;ைய அைடேவ*, அத 7 அ1ாி எ*9;
ைமய( ெந,ெசா6 இைற,சினா* - மய@கிய மன=ட* வண@கினா*.

விளக : அ;7 : உ மயக. ேதெமாழி : காதவதைத. ைமய( - மயக.
க5டைமயாேன திதாக கிள .சிெய3திய ைமய( ெந,ச எ*க. தாாினா* :

நத:ட*. I@கழலா* எ*ற= சீவகைன. எ3=ேக* : த*ைம ஒைம எதி கால

விைன 9. (155)

1712. ம=ைக மாைல& வ5;மி சாத
=க. சா தெபா* வாG, ாிைக&@

க=!பி னான@ காம கல@கG

பதிக: டெமன! பாைவ& ேமவினா1.
ெபா1 : ைக ம= மாைல& - ைகைய&ைடய ம= மாைல& ; வ56 இமி

சாத - வ56க1 ரF சதன; =க. ஆ த ெபா* வாG ாிைக&
- திய இைடக.சிேல அைமத ெபா* வாG ாிைக&; க=! இ* நான -

மயி7 இனிய $7; காம கல@கG - வி!I:6 அணிகG; பதிக5 த
என - இ?விடதிேல ெகா56 வக எ*9 ஏவலைர -வி; பாைவ& ஏவினா1 -

இவ ைற அணிக எ*9 இவைன& பணிதா1.
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விளக : இமி - ரFத 7 காரணமான. க. - ஒவைக ஆைட. ாிைக -

உைடவா1. க=!-மயி , இ* நான - இனிய $7. காம - வி!ப, கல -

அணிகல, பதி எ*ற= யானி7மி?விடேத எ*ப=பட நி*ற=. த - தOராக.
பாைவ : காதவதைத. (156)

1713. மணியி* ேம(ற ேபா த*ன மாகதி
=ணிய O =ள@ெகாளி ேமனிய*

பணியி ப(கல தா@7 ெச*றபி

னணிெச3 ேகாைதய@ காமினி ேயாதினா1.
ெபா1 : மணியி* ேம(ற ேபா த அ*ன - பளி7 மணியி* ேமேல (இைளய
கதிைர!) ேபா தா ேகால; மா கதி =ணிய O =ள@7 ஒளி ேமனிய* இளி* கதி ெகட O அைச& ஒளிைய &ைடய ேமனியனாக ; பணியி*

ப(கல தா@7 ெச*ற பி* - தைதயி* பணியாேல பல கல*கைள&

பிறவைற& அணி= ெச*ற பிற7; அணி ெச3ேகாைத அ காமினி ஓதினா1 -

அழகிய ேகாைதயாளாகிய அவ1 ஆகாய காமினி எ*0 மதிரைத ஓதினா1.

விளக : ப(கல எனேவ பைடகல@கG அட@கின, பணியி* எ*ற= சீவக*
ெகா56 நி கிற நிற வ;8 அவைன கா>மள8 இவ07 நி க ெவ*9
நிமிதைன. இ@ஙன நிமித ெத*ெனனி*, நத:ட0ைடய உ5ைம
வ;8டேன ெகா56ேபா3 அரச* ேகாயி)(, ஆடவ 79கா அ@க;

வைர!பி01ேள (ெந6ந(. 107) ைவதா சீவக* அறித 7 *ேன தீ@7 ேந
எ*9 கதி&, அரச* ேகாயிF7 ெவளிேய வி:டா சீவக* எ*0 ெபய
ஆ56 வழ@காைமயி*, இவ* சீவக0ைடய ைனெபய அறி= ேகாயிF:
ேசற( அாிெத*9 கதி& எ*க. அஃ=, அநா:ட?Vர! ெபயர(லா! ெபய

ெசா*னா* (சீவக -1637) எ*பதனாFண க. இதனாேன த,சணைன நீ@கிய
பி* த*ைன மைறத 7 வ;8 ெபய ேவறாகேவ

நிகE=கி*றாென*பBஉ ெப றா. வ;8 மைறயாவிட= நா6 ஊ

மைறததனா பயனி*றா. இ? விலகபக@களி சீவகென*ற= +லாசிாிய

- 9. இனி, இ?வாற*றி, அரச 7லதிF வணிக 7லதிF பிறதவ க:7.
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சிறி= வ;ெவா!ப*றி ஒ வ;ேவ எ*9 ேம -ற( ெபாதா=. ஒ வ;ேவ

எ*ப= ஆசிாிய கதாயி* ஈ5ட*றி! பிறா56 இவ 7 ஒ வ;ேவ

எ*9 -9வ . அ= -றாைமயா0 சீவக07 மா 9 வ;8 அ மா 9 வ;ேவ

நத:ட07 தைதயா( ந(க!ப:டெத*9 ெகா1வேத ஆசிாிய க=. (157)
1714. சாதி னா*ெம$ கிதட மாமல
ரா3த தாம@க ணா றி யகி ைக

ேயதி யி:;ைள யாெரா6 நீ@கினா1

காதி வ56>@ க பக ேகாைதேய.
ெபா1 : சாதினா( ெம$கி - சாதாேல தைரைய ெம$கி; தடமா மல ஆ3த

தாம@க1 நா றி - 7ளதிF1ள ெபாிய மல களா( அைமத மாைலகைள Bகி;

அகி( ைக ஏதி யி:6 - அகி ைக எ6= கா:;; காதி வ56 உ> க பக

ேகாைத இைளயாெரா6 நீ@கினா1 - பசி= வ56க1 ேதைன! ப7@ க பக

மலரா( ஆகிய ேகாைதயா1 ேதாழிகGட* ெவளி! ேபாதன1.

விளக : தட - 7ள. தாம - மாைல, நா றி - Bகி, ஏதியி:6 : ஒெசா(.
காதி - பசி=. வயி9 கா=கிறெத*0 வழ75ைம உண க. ேகாைத :
காதவதைத. (158)

1715. Bம மா த =கிலைண! ப1ளிேம
காம* றபியி காைள கிடதபி

ேனம மார தி:டெதா மாெத3வ

நாம ந(ெலாளி நதைன ெய*பேவ.
ெபா1 : Bம ஆ த =கி( அைண! ப1ளிேம( - அகி ைக நிைறத =கிைல

அைணயாக ெகா5ட ப1ளியி* ேம(; காம* தபியி* காைள கிடதபி* -

காமைன!ேபால நத:ட* கிடத பிற7; நாம ந( ஒளி நதைன ஓ மா ெத3வ

ஏம மார= இ:ட= - அ.சத ந(ல ஒளிைய உைடய நதைன ஒ ெபாிய
ெத3வ ஏமமாரதிேல ெகா56 ேச த=.

விளக : தைத ஓ அைறயிேல தைரைய. சதனதா( ெம$கி.  றிF
மாைலகைள Bகி =கிெலா*ைற தைரயி* ேம( விாி= அத*ேம(

198

நத:டைன =யில ைவ=. ெச*றன1. ெத3வ அவைன ெகா56 ேச த=.

அ.ச@ - தF நிமித வ;வாயி 9. (159)

1716 . மி*0 I> மிளி கதி ரார
ெபா*0 Iதெதா க பக! Iமர

ம*ன காைள யம =யி ேறறினா*

ம*0 ெவ,ட மாக )வ தேத.
ெபா1 : மி*0 I> மிளி கதி ஆர ெபா*0 Iத= ஒ க பக! Iமர

அ*ன - விள@7 I> ஒளி@ கதிைர&ைடய = மாைல& ெபா*0

மல தெதா க பக மல மர ேபா*ற; காைள அம =யி( ேதறினா* - காைள
தா* ெகா5ட =யிைல நீ@கினா*; ம*0 ெவட மாக( இவ த= -

ெபாதிய ஞாயி9 உதயகிாியிேல வ= பரவிய=.

விளக : கதிரார எ*ற= =மாைலைய. மி*0.....Iத க பகமர : இ(

ெபாGவைம; இ= நத:ட07வைம. =யி( ேத9த( - =யிFண த(.

ெவ,ட , ஞாயி9. மாக( - ெபமைல; ஈ56 உதயகிாி. (160)
ேவ9

1717. ெச3யவா3 ெந;ய க5ணா1
ெச(ெகன வி6க! ப:ட

ெவ3யவா: டடைக Oர

னிதF விசய ென*பா*

ைகயவா, சிைலயி னாைன

க56வ த7 ேச தா*

ைபயவா3! பரத வ(7

பாைவய  கமி த ம*னா*.

ெபா1 : ெச3யவா3 ெந;ய க5ணா1 ெச(க என வி6க!ப:ட - சிவத

வாைய& ெந;ய க5கைள& உைடயாளா( ெச(க எ*9 விட!ப:ட; ெவ3ய

வா1 தடைகOர* இதF - ெகா;ய வாேளதிய ெப@ைகயனான நத:ட*

(ெத3வ வி:ட அர5மைனயி 01ளிடேத) இத அளவிேல; ைப அவா3! பரத

அ(7( பாைவய 7 அமி த அ*னா* விசய* எ*பா* - பாபி* பட
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அவாவ! பரவிய அ(7ைல&ைடய பாைவய 7 அமி த ேபா*றவனாகிய விசய*
எ*பவ*; ைக அவா சிைலயினாைன க56 வ= அ7 ேச தா* - ைகயி(

வித 7 காரணமான வி(ைல&ைடயவைன க56 வ= அேக அம தா*.
விளக : ைகயவா சிைலயினா* எனேவ காமனா. காமைன! ேபா*ற நத:ட*
எ*க. க5ணா1 - காதவதைத. Oர* - நத:ட*, ைக அவா சிைலயினா* காம*. காம* எ*ற= நத:டைன. அமி தம*னா* : விசய*. (161)
1718. ெத3வேம கம$ ேமனி
திெவாளி கலத மா பி

ைனயநீ யாைர ெய*றா

கவ0ைர ெகாடா= வி:டா*

ைபயேவ ெபய = ேபாகி!

பனிமல  ேகாைத மா பி*

ைமயல@ களி9 ேபாF

ைம=ன கிதைன. ெசா*னா*.

ெபா1 : ெத3வேம கம$ ேமனி திெவாளி கலத மா பி* ஐய! நீ யா

எ*றா 7 - ெத3வ த*ைமேய மண7 ேமனிைய& திவி* ஒளி கலத

மா பிைன& உைடய ஐயேன! நீ யா எ*9 வினவிய விசய 7 ; அவ* உைர

ெகாடா= வி:டா* - அவ* ம9ெமாழி -றா= வி:டா*; ைபயேவ ெபய = ேபாகி
- ெம(ல நீ@கி. ெச*9; பனிமல  ேகாைத மா பி* - த5ணிய மல மாைல

மா பிைன&ைடய; ைமய( அ களி9 ேபாF ைம=ன 7 - மயகைடய

களி ைற! ேபா*ற ைம=னனாகிய சீவகைன! பா =; இதைன. ெசா*னா* -

இ. ெச3திைய -றினா*.

விளக : சீவக0ைடய மா 9 வ;வைத ெகா56 நி*ற ெத3வமாத)*,

ெத3வேம கம$ ேமனியா3 விசய 7 ேதா றிய=. வ;ெவா*ேறயாக8 ெத3வ

த*ைமைய த* L5>ண வா( உண த)*, இவ 7. சிறி= ேவ9பா6

உ5ெட*றறி=, நீ யாைர எ*றா*. யாைர : ஐ : அைச. வதாி எ*0 பணி!

ெப5 விசய 7 -ற, அவ* க5ட ெச3திைய இதைன எ*றா . இ?விடதி=

உைரெகாடாதித=, அவ* ெவறாதப; காத= நத:ட*ேம( த@கிய
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ெத3வ எ*9ண க எ*ப ந.சினா கினிய . அ*றி, வ;வ
ெவா 9ைமயி!பி0 பழகிய ேநாகமி*ைமயி*, நீ யா எ*றா* என8, ஒ*9
ப:ட வ;வினா( விய= ெவறாம( உ5ைம&ண தைல ேம ெகா5டானாைகயா(
யா= ாிதில* என8 ெகா1Gதேல சிற!ைட=.(162)
1719. சதன களி& I8 தமனிய 7ட= ணீ@
ெகதநா றகிF =@ கிளெராளி விள7 ேமதி

யதி(வி பயி 9 தான வழிபட வா@7. ெச*றா5

மதிர மடைத ய*னா1 வதாி வ= ெசா*னா1.

ெபா1 : சதன களி& - சதன 7ழ; I8- மல; தமனிய 7ட=1

நீ - ெபா 7டதிேல நீ; ெகத நா9 அகிF - மண O அகி ைக&;
= - = மாைல&; கிள ஒளி விள7 ஏதி - விள@7 ஒளிைய&ைடய

விளைக& ஏதி; வி(பயி 9 தான வழிபட ஆ@7. ெச*றா1 - வி பயிF

ேகாயிைல வழிபட ஆ@7. ெச*றவளாகிய; மதிர மடைத அ*னா1 வதாி வ=

ெசா*னா1 - மதிரமாகிய ம@ைகைய! ேபா(வா1 வதாிெய*பா1 வ=
-றினா1.

விளக : அதி( : அைச. களி - 7ழ. தமனிய 7ட - ெபா 7ட, ெகத -

மண. அதி( - அைச, மதிர மடைத - இெபயெரா:6. இ= த( நா*7

ெச3&1 விசய* சீவக07 -9வன. (163)
1720. ஆரகி ேசைக நீ@கி
ெவ9நில த;க டாேம

நீாிதி கிடத ெத*ெகா

ெல*றியா னிைன= ேபாகி.

ேச =ைண கழற. ெச*ேற*

ெச(விேயா டா@7 க5ேட*

ேபா பல கடத ேவேலா3

மாய@ெகா( ேபா றி ெய*றா1.

201

ெபா1 : அ;க1 தா - சீவகசாமி; ஆ அகி( ேசைக நீ@கி ெவ9நில= - நிைறத
அகி ைக கம$ ப6ைகைய வி:6 ெவ9 நிலதிேல; நீாிதி* கிடத= எ*ெகா(

- ப5ற! ப6தித= எ*ேனா?; எ*9 யா* நிைன=ேபாகி - எ*9 நா*

எ5ணி. ெச*9; ேச =ைண கழற. ெச*ேற* - கனகமாைலைய. சின= வினவ
அத!ரதி 7! ேபாேன*; ேபா பல கடத ேவேலா3! - பல ேபா கைள&

ெவ*ற ேவேலாேன!; மாய ெகா(? - மாயேமா?; ெச(விேயா6 ஆ@7 க5ேட* கனகமாைல&ட* சீவகசாமிைய அ@ேக பா ேத*; ேபா றி எ*றா1 இநிைலைய ஓக எ*றா1.

விளக : இ?வா9 வதாி -றினா1 எ*றா*. (164)
1721. கைணக; க5ணி ெசா(ல
காணிய யா0, ெச*ேற*

மணியில@ ெகா5ெபா* ைவவா1
ேகடக ம@7 ைவத

விைணக; சீய ம*னா

னிளைம& வன! ேம

=ைணயைம வ;8, ெசா()

னி ெபாறி ெயா றி ெகா5டா*.

ெபா1 : கைணக; க5ணி ெசா(ல யா0 காணிய ெச*ேற* - அைப ெவ9த

க5ணினா1 இ?வா9 -ற, யா0 பா க. ெச*ேற*; மணி இல@7 ஒ5 ெபா*

ைவவா1 ேகடக ம@7 ைவத - மணிகளிைழத ஒ1ளிய ெபா*னாலாகிய -ாிய

வாG ேகடக அேக ைவதிக; இைணக; சீய அ*னா* -

உவைமயி(லாத சி@க ேபா*றவ*; இளைம& வன! ஏ =ைண அைம
வ;8 - இளைம& அழ7 எ$.சி& ஒ!பி(லாத உவ; ெசா()*
நி*ெபாறி ஒ றி ெகா5டா* - -9தFறி* நி* உதம இலகணைத

நி*னிட=! ெபாதி ெகா5டா*.

விளக : வன! - பல உ9! திர5டவழி! ெப9வேதா அழ7. =ைண அைம

வ;8 - உவைமயி*ைமயாகிய உவ. =ைண அைம வ;8 எ*பத 7 இளைம
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வன! ஏ இவ றி 7 =ைணயாக! ெபாதிய வ;8 எ*9
ெபா1ெகா1ளலா. =ைண - சா . (165)
1722. நீ5டேதா ெண;ய ெச@க
ணீலமா3. ாித 7,சி!

I5டேதா ரார ேமனி!

ெபா*0ைர தி:ட ெதா7@

கா5ட7 காதி றாEத

75டல@ 7வைள! ைபதா

ரா5டைக யழக* யா ெகா

லறியல னவைன ெய*றா*.

ெபா1 : நீ5ட ேதா1 - நீ5ட ேதா1கைள&; ெந;ய ெச@க5 - நீ5ட

ெச@க5கைள&; நீலமா3. ாித 7,சி - நீலநிறமா3 ெநளித ;மயிைர&;

ெபா* உைரதி:ட= ஒ7 - க() ெபா*ைன உைரதா ேபா*ற ; I5ட= ஓ
ஆர ேமனி - அணிததாகிய ஒ = மாைலைய&ைடய ேமனிைய&; கா5த7

காதி( தாEத 75டல - காணத7@காதிேல த@கிய 75டலைத&; 7வைள!
ைபதா - 7வைள மலரா( ஆன திய மாைலைய& உைடய; ஆ5தைக அழக*

யா ெகா( - ஆ5தைகயாகிய அழக* யாேரா?; அவைன அறியல* எ*றா* அவைன அறிகிேல* எ*9 விசய* -றினா*.

விளக : வதாி, அ;க1 ெவ9நிலேத கிடதா எ*9 கழற. ெச*ேற
ென*றைமயா0, விசய* நி ெபாறி ஒ றி ெகா5டா* எ*றைமயா0,
உவைம -9த( இ*றி இவ, இவ 7 ஒ வ;ெவ*ேற -றினா க1.

உவைமயாவ= சிறி= ஒ= இர5; 7 ேவ9பா6 உண =வ=. இஃ=

அஃத*ைம உண க. ெபாறி& ஒ*றி( அ$தினா( ஒ!ப*றி அ=ேவயா3

இ7 எ*9 உண க. இ?வா றா0 நிமிதைமேய -றி றா, வதாி

ெப5பாலாத)* ெத3வ த*ைம உண தில1. (166)
1723. இனதிைட ேய9 ேபாF
ெம9Eவ) &ைரத மா ற

மனதிைட மகிE= ேக:6

203

ைமதன த:ட ேனயா

னதிைட மயில னாளா

ெபாGைர ெப 9 வதா

ெனனதவி ரா= ெச*றா@

ெக3தின ென*ப வ*ேற.

ெபா1 : இனதிைட ஏ9 ேபாF எ9Eவ) உைரத மா ற - ஆவினதிைட

விைடேபாF ெபவ)&ைடயா* -றிய ெமாழிைய; மனதிைட மகிE= ேக:6 உ1ளதிேல களி!ட* ேக:6; ைமத* நத:டேன ஆ - இவ க1 -றிய

ைமத* நத:டேன ஆ7; னதிைட மயிலனாளா( ெபா1 உைர ெப 9

வதா* - ன= மயி( ேபா*றா1 தைதயாேல உ5ைம&ண = இ?வ;ைவ!

ெப 9 வதா*; என தவிரா= ெச*9 ஆ@7 அ*ேற எ3தின* - எ*ெற5ணி

கால தாEதா= ெச*9 அ?விடைத அ!ேபாேத அைடதா*.

விளக : எ*ப : அைச. தவிரா= என வவதா( அ*9 ஏ அைச எனி0

ெபா=. ெபாGைர - மதிர என ெகா56 ெபாGைரயாேல இ?வ;ைவ!

ெப 9 வதா* எ*ப= ெபா=. ந.சினா கினிய , ைமத* யா எ*ப என
-:6க எ*9, எ*ப என! ப*ைமயா -றி 9 வதாி - ைற&@ கதி

எ*9 -9வ . எ9Eவ) &ைரத மா ற ேக:6 எ*ற அளவிேல வதாி&

விசய0 நத:டைன. சீவக* என கதினா க1 எ*9 சீவக* உண ததனா(,
ைமத* நத:டேனயாஎன கதினா* எ*ப= ேபாத, எனேவ, இ?வா9
ெகா56 -:6த( எ 9ேகா? (167)

1724. ககி ெபா;த ெவ3ேயா*
கட)ைட நட!ப ேதேபா

றிக, டர ேநாகி.

சீவக* ெச*9 ேச தா*

றமைன யாிதி க5ட

தன,சய* ேபால தபி

திமல  தடைக -!பி.

ேசவ; ெதா$= OEதா*.
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ெபா1 : கட)ைட! ெபா;த ெவ3ேயா* ககி( நட!பேத ேபா( - கட)(

ேதா*றிய ஞாயி9 காிய கி)னிைட நட!பைத! ேபால; சீவக* திக டர

ேநாகி. ெச*9 ேச தா* - சீவக* த* அழகிய க ஒளிர ேநாகியவா9

தபியினிட ெச*றைடதா*; தமைன அாிதி* க5ட தன,சய* ேபால -

தமைன அைமயாக க5ட அ.னைன! ேபால; தபி திமல  தடைக

-!பி. ேசவ; ெதா$= OEதா* - நத:ட* அழகிய ெபாிய மல  ைகைய
7விதவா9 சீவக0ைடய சிவத அ;யிேல வண@கி OEதா*.

விளக : கட)ைட ேதா றின இள@கதி ககி)டேத விடா= நட!பேத
ேபாF க. கி( 7ழ) 7, ெவ3ேயா* கதி 7 உவைம; கட( -

ேதா 9, ெச,ட ேபால. ட தேத (சீவக. 2497) எ*ப பி*0. (168)
1725. தாமைர தடைக -!பி
தா5த கிடத தபி

தாமைர தடைத ெயாதா*

றைமய0 பதி ெயாதா*

றாமைர 7ணதி னாைன

ைற த$வி ெகா56

தாமைர. ெச@க ணா0

த*09 பாி8 தீ தா*.

ெபா1 : தாமைர தடைக -!பி தா1த( கிடத தபி - தாமைர யைனய

ைகைய 7வி= அ;யிேல கிடத தபி; தாமைர தடைத ஒதா* - தாமைர
7ள ேபா*றா*; தைமய0 பதி ஒதா* - சீவக0 ஞாயி9 ேபா*றா*;

தாமைர 7ணதினாைன ைற த$வி ெகா56 - தாமைர ெய*0

எ5ேபால அளவி(லாத ப5ைடய நத:டைன *9ைற த$விெகா56
தாமைர. ெச@கணா0 த*உ9 பாி8 தீ தா* - தாமைர மலரைனய
க5கைள&ைடய சீவக0 தன7 ற வதெம(லா நீ@கினா*.
விளக : சீவக* பாி8 இ= 7ரவைர எ5ணிய=. (169)
1726. எ*09 நிைலைம ேயாரா
ெதாி&9 தளிாி* வா;!
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ெபா*09 ேமனி க*றி!

ேபாயினீ ெபாறியி லாேத*

*0ற விதைன ேயாேர*

ாி!ேப ெராக ெல(லா

பி*09 பாி8 ெச3ேத*

ேபைதேய* கவல ெல*றா*.

ெபா1 : எ*உ9 நிைலைம ஓரா= எாி&9 தளிாி* வா;; யா0 ற நிைலைய

அறியாம( தீயிF ற தளிைர!ேபால வா; - ெபா* உ9 ேமனி க*றி! ேபாயினீ -

ெபா*னைனய உ@க1 ெம3ெயலா ெவ=பி! ேபாயினீ ; ெபாறி இலாேத* *

உற இதைன ஓேர* - ந(விைன இ(லாேத* த)ேலேய இதைன அறிேயனாகி;

ாி! ேபாெராக( எ(லா பி* உ9 பாி8 ெச3ேத* - ெபைம மிக அளவ ற
உறவின  ெக(லா பி*ன மி7வத ஊ:;ேன*; ேபைதேய* கவல(

எ*றா* - அறிவிேல* யா*; நீ வதாேத எ*றா*.

விளக : எ* உ9 நிைலைம ஓேர* எ*ற= ேதவ* ெகா56 ேபாத

நிைலைமைய அறி=, உ5ைம எ*9 உணராேத எ*றவா9; ெகா56 ேபா

இயக* (சீவக. 1131) எ*9 னிவ -றிய - ைற க=க* -ற ேக:6

இவ வ=வ எ*9 இ@ஙன@ -றினா*. ெபாறியிலாேத* எ*ற= இ=

7ரவைர& வழிப:;7 ந(விைனயி(லாேத* எ*றவா9.

இதைன எ*ற= களி றிைட 7ணமாைல 7தவியதைன. *0, ஊEவிைன
எ*9 வி:டா* (சீவக.1167) எ*றா . இனி * உற எ*றதைன அ.சணதி

யாசிாிய07 ேந கி*ற ெபா$ெதனி* அ= ெபாதா=; எ*ைன? தா* ேம(
வகி*ற இதைன அறியானாதலா0 ஆசிாிய* - றாேல ஓாியா56 அவ*

இ!பென*9ண =,இ*0யி அவைன உ5> எ(ைல நா1 வததி(ைல

(சீவக. 1154) எ*9 தா* -றினைமயா0 எ*ப=. ேமனி க*றி! ேபாயினீ

எ*றா* மதன*ேம( ஏவாைமைய உ:ெகா56. 7ணமாைலயி* ஓயி காக!

ப(Fயிைர& வதிேன* எ*9 நிைன=, *0ற இதைன ஓேர* எ*றா*.

(170)

1727. ஆக@ ேக6  றீ ர;கேள ய() ேமைல!
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I7லா மல@க* மாைல! :ெகா; யா 7 5ேட

O7வா ைலயி னா ேபா( ெவ3=யி  =கி ைநய

ேநாகினீ ெர*ைன ெய*றா 0தியழ 7:ட ெமா!பா*.
ெபா1 : Lதி அழ( 7:ட ஓ!பா* - ெகா$= வி:ெடாி& தீதிர1 ேபா*ற
நத:ட*; ஆக ேக6 உ றீ அ;கேள அ() - ந*ைம& தீைம&

அைடதீ அ;க1 ம:6 அ(U ; ேமைல! I@7லா அல@க( மாைல!1

ெகா;யா 7 உ56 - ேமைல நாளி( மல கலத அைச& மாைலைய உைடய
கFழ ெகா;யா07 இத=; O7வா ைலயினா ேபா( ெவ3=யி =
உகி ைநய - வாாினா( இ9க! ெப ற ைலகைள&ைடய. உட*பிறத

மகளிைர! ேபால உதவாேத யி= நா* ெப. ெசறி= உகி வாட; எ*ைன

ேநாகினீ எ*றா* - எ*ைன! பா தீ எ*றா*.

விளக : :ெகா;யா* : இராம*. எ*ைன ேநாகினீ எ*றா* இராம*

கா:; 7. ெச(F@ ேக:; 7 தபிைய& ெகா56 ெச*றா*; நீ L

ேக:; 7 எ*ைன&@ ெகா5;U எ*9 கதி. ேத ப5ணிவ= க5டேபா=
மதன*ேம( ஏவாம( நி( என 7றி!பிதா* எ*9 வதிேய இ@ஙன@
-றினா*. (171)

1728. 7ரவைர! ேபண )*றி
7றி!பிக தாய பாவ

தரவத பயதி னா)

தாமைர! பாத நீ@கி!

பவ =*ப  ேற*

பாவிேய ென*9 ெச*னி

திவ; மிைசயி* ைவ=.

சிலபெநா த$தி: டாேன.

ெபா1 : 7ரவைர! ேபண( இ*றி 7றி! இக= ஆய பாவ தர வத

பயதினா(  பிற!பி 7ரவ கைள ஓப)*றி, அவ கைத கடதலா(

உ5டாய பாவ தத பயனாேல. இ தாமைர! பாத நீ@கி! பவ =*ப

பாவிேய* உ ேற* எ*9 இத தாமைர மலரைனய திவ;கைள! பிாி= மிக

=*ப பாவிேய* அைடேத* எ*9-றி, ெச*னி திவ; மிைசயி* ைவ=.

207

சிலபெநா= அ$தி:டா*- த* ;ைய தைமய0ைடய திவ; ேம( ைவ=
வா3வி:டலறி ெநா= அ$தா*.

விளக : 7ரவ - தா3 தைத தைமய* ஆசிாிய* அரச* எ*0மிவ . 7றி!-அ

7ரவ 7றி!ெபன இக=-கட= இ தாமைர!பாத எ*ற= சீவக* திவ;கைள
பவ =*ப, =*ற 7 காரணமான இ*ன( எ*வா9. சிலப எ*ற=

வா3வி:6 எதிெரா) எ$ப; எ*ப=படநி*ற=. சிலப அ$தி:டா* என ஓ:6க.
1729. பாித$ கி*ற தபி

ப@கய மைனய ெச@க5

ெபா= =ைட= ேவ5டா
லத( காைள ெய*9

மதனா Gைற&@ ேகாயி*

ம6=ட* ெகா56 கா

னததி க பி னாைள

ய;பணி தவ0@ க5டா*.

ெபா1 : பாி= அ$கி*ற தபி ப@கய அைனய ெச@க5-வதி அ$கி*ற
தபியி* தாமைர அைவய ெச@க5கைள; ெபா= =ைட=- ைக

ெபாத=ைட=; காைள! லத( ேவ5டா எ*9 காைளேய! வ=த(
தவி க எ*9ைர=; ம= அனா1 உைற& ேகாயி( ம6= உட* ெகா56

கா*- அமிEத ேபா*றா1 வா$ இ()ேல வ)திேல அைழ=. ெச*9

7தா*. அவ0 அததி க பினாைள அ;பணி= க5டா*- நத:ட0
அததி ேபா*ற க ைடய அவைள அ;யிேல பணி= க5டா*.

(விளக.) ப@கய - தாமைர, ெபா= - ெச3 எ*0 வா3பா:6
விைனெய.ச; இதைன. ெசயெவென.சமாக திாி= ெகா1க. காைள லத(
ேவ5டா - *னிைல! றெமாழி - மதனா1 - கனகமாைல, க பினா1 -

கனகமாைல. அவ* - நத:ட*. (173)

1730. ெகா$நைன 7றி!பி னாேல
7மர*யா ெர*9 ேநாக

க$மிய க பி னா3நி*
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ைம=ன ைனய ென*ன

ெவ$ைம& ெப9க வி*ன

விள@கிைள.  ற ெம*றா1

ெகா$மல  தட@க: ெச?வா3
7விைல ெகாப னாேள.

ெபா1 : ெகா$மல  தட@க5 ெச?வா3 7விைல ெகாபனா1 - வளவிய
மல ேபா*ற ெபாிய க5கைள& ெச?வாைய& 7விைலைய& உைடய

Iெகா ேபா*றவ1; 7மர* யா எ*9 ெகா$நைன 7றி!பினாேல ேநாக காைள யாவ* எ*9 கணவைன 7றி!பாக ேநாக; க$மிய க பினா3! ஐய*நி*

ைம=ன* எ*ன - நிைறக ைடயா3! ஐய* உ* ைம=ன* எ*9ைரக;
இ*ன இள@ கிைள.  ற எ$ைம& ெப9க எ*றா1 - இதைகய

இள@கிைளயாய உறவிைனயா* எ$பிற! ெப9ேவனாக எ*றா1.
விளக : ெகா$ந* - கணவ*, 7மர* எ*ற= இவ* எ*0 :6மாதிைரயா3

நி*ற=. க$த( - நிைறத(. ைம=ன*. இள@கிைள.  ற எ*பன ெகா$த*
எ*0 ெபாளன. (174)

1731. 7டவைர யைனய மா பி
7@7ம ெம$தி ேகால

வடவைர ைவர. சாதி

வாெலாளி கலத ைபI5

டடவைர மா பி* மி*ன

தபிேயா டமி த 5டா*

படவர வ(7 லாG

பா*ைமயா( வி= ெச3தா1.

ெபா1 : 7@7ம எ$தி 7டவைர அைனய மா பி* - 7@7ம எ$தலாேல

கதிரவ* மைற& அதகிாி ேபா*ற நத:ட* மா பி( அணித; ேகால வடவைர
ைவர.சாதி வா(ஒளி கலத ைபI5 - அழகிய இமயமைலயின= ைவரதிரளி*
Bய ஒளி கலத திய கல*களி* ஒளி; தடவைர மா பி* மி*ன - த*0ைடய

ெபாிய மைலயைனய மா பிேல ஒளி ெச&ப;; தபிேயா6 அமி த உ5டா* -

சீவக* த* தபியி* எதிேர இ= அவ0ட* உ5டா* ; பட அர8 அ(7லாG
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பா*ைமயா( வி= ெச3தா1 - அரவி* பட ேபா*ற அ(7ைல&ைடயாG
த7திெபற த* ைம=ன07 விதளிதா1.

விளக : 7டவைர - அதகிாி. வடவைர - இமய, ைவர.சாதி - ைவரவைக; சாதி

ைவர என மாறி0மா. அமி த - உண8 ஆ7ெபய . (175)
1732. விதவ1 ெச3த பி*ைற
தபி& தா0 ேவறா

வி=ழி ெய*ைன காணா

= றைத ெயவ*ெகா ெல*9

ெபாதினா ெச3த ெத(லா

ைரவி6 =ைரேமா ெவ*ன

க@கழ ெச@க: ைபதா 

காைள[ =ைரகி* றாேன.

ெபா1 : அவ1 வி= ெச3த பி*ைற - அவ1 விதளித பிற7; தபி& தா0
ேவறா இ=ழி - தபி& தா0 தனிேய இதேபா=; எ*ைன காணா=
உ றைத எவ*ெகா( எ*9 - எ*ைன காணாைமயா ெப ேறா தலாக

எ(ேலா அைடத வத எ* எ*9 த)( வினவி; ெபாதினா ெச3த=

எ(லா ைரவி6= உைரேமா எ*ன - நைம. சா ேதா ெச3த

-9பாெட(லா ேவ9ேவறாக. ெசா(லா3 எ*9 சீவக* -ற; க@கழ( ெச@க5

ைபதா  காைள ஈ= உைரகி*றா* - ெகா;ய கழைல& ெச@க5கைள&

ைபதாைர& உைடய நத:ட* இதைன இயகி*றா*.

விளக : நத:ட0ட* ேதாழ*மா -6த 7*, அவ த1 -றியவா9
நத:ட* அறியானாத)*, தா0 அவ -;ன பி* பிறத ெச3தி இவ*

சீவக07 -9கி*றா*. இதனா(, அத 7 இ= ேவ9பாடாயி 9 (176)
1733. 5>மிE 7தி ேபா த

ெபாகள ேபா*9 ேதா*றி

ய5ணல@ கதி மத

மைட=ெச? வா*ெகா ளதி

=5ெணன களதி னீ@கி
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ெதா*னக ! ற= ெதாேக

ெய5>மி* ெச3வ ெத*றா*
ப=க ெனாி& ேவலா*.

ெபா1 : அ5ண( அ கதி அத அைட= ஞாயி9 அதகிாிைய

அைடதலாேல; 5 உமிE 7தி ேபா த ெபாகள ேபா*9 ேதா*றி -

5ணி)= ெசாாி& 7திைய! ேபா த ேபா களேபால ேதா*றி;

ெச?வா* ெகா1 அதி - ெசக வா* ெகா5ட அதி! ேபாதிேல; =5 என

களதி* நீ@கி ெதா(நக ! ற= ெதா7 - (மைழ மி7தியா() எ(ேலா

விைர= அ?விடதினி*9 ெபய = பைழைமயான நகாி* ெவளியிேல -;;

எாி& ேவலா* ப=க* ெச3வ= எ5>மி* எ*றா* - ஒளி ேவலானாகிய
ப=க* இனி. ெச3யேவ56வைத. சிதி&மி* எ*றா*.

விளக : த,சணனா( மி7தியான மைழ வத=. சீவக* காண!படாைமயி*
எ5>மி* எ*றா*. (177)

1734. மி*ெனன மிளி ைபI:
திேச* ெவ756 ெவ3ய

க*னவி ேறாளி னாைன

கா5கேல மாயி னி*ேன

ம*னைன வாளி னாேன

வானக@ கா:; B

த*ைன&, சவ:;! ேபாகி.

சாமிைய. சா = ெம*றா*.

ெபா1 : மி*என மிளி ைபI5 திேச* ெவ756 - மி*ேபால விள@7

Iைண&ைடய திேசன* சீறி; ெவ3ய க(நவி( ேதாளினாைன கா5கேல

ஆயி* - ெகா;ய மைலேபா*ற ேதாைள&ைட சீவகைன க5;ேலா எனி*;

இ*ேன வாளினாேல ம*னைன வா* அக கா:; - இ!ேபாேத வாளாேல
அரசைன வி5>லகி 7 வி6=; B த*ைன& சவ:;! ேபாகி -

பழபதிைய& அழி=. ெச*9; சாமிைய. சா = எ*றா* - சீவகசாமிைய
கா5ேபா எ*றா*.
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விளக : திேச* - திேசன*. ேதாளினாைன - சீவகைன. கா5கேல -

த*ைம! ப*ைம எதி மைற விைன 9. இ*ேன - இ!ெபா$ேத. ம*னைன -

க:;ய@காரைன. வானக கா:; எ*ற= ெகா*9 எ*றவா9. சவ:; - அழி=.
சாமிைய - சீவகசாமிைய. (178)

1735. சிைலெயா6 திர5ட தி5ேடா:
ேடவமா தத ென*பா*

மைல&ைட &மி சீறி

மா றல 0யிைர &5ட

)ைல&ைட க5ணி [ கிஃ
ெதளி=ந@ 7சி F5ைம

&ைலவிேனா ;*ைம யாரா3

ெதா9!பேத =ணிமி ென*றா*.

ெபா1 : சிைலெயா6 திர5ட தி5ேதா1 ேதவதத* எ*பா* - க()*

த*ைம&ட* திர5ட தி5ணிய ேதா1கைள&ைடய ேதவதத* எ*பவ*;

மைலஉைட உமி* சீறி - மைலைய! பிள7 இ;ேபால ழ@கி ; இைல&ைட
க5ணி[ 7 மா றல* உயிைர உ5ட( இஃ= எளி= - இைல கலத க5ணி

யணித L@க:7! பைகவ* உயிைர ெகா1Gதலாகிய இஃ= அாியத*9; ந

7ாிசி( உ5ைம இ*ைம உைலவிேனா6 ஆரா3= - ந அரச* இ!பைத&

இ(லாதைத& வத=ட* ஆரா3=; ஒ9!பேத =ணிமி* எ*றா* - பி*னேர

பைகைய ெகா(வைத உ9தி ெகா5மி* எ*றா*.

விளக : அவ* சிைறயா3 இகி*, இஃ= ஆகாெத*றா*, ேதவமாதத*,

உேலாகமா பால* (சீவக. 395) ேபா ெகா1க. (179)
1736. ப?வ=! பிறத ெவ3ய
பதிேபா றிற) னா 7

ெத?வைர கிழ@கி ேனா6
தி*9நீ ெசா*ன வாேற

ெய?வைத தணி= ெம*றா*
சீதத ென*ன ேலா6

ம?வல மணத த5டா !

ப=க னிதைன. ெசா*னா*.
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ெபா1 : சீதத* - (அதைன ேக:ட) சீதத* எ*பவ*; நீ ெசா*னவாேற - நீ
-றியவாேற; ப?வ=! பிறத ெவ3ய பதிேபா( திற)னா 7 - கட)(

ேதா*றிய ெகா;ய ஞாயி9 ேபா*ற திறFைடய சீவக 7; ெத?வைர

கிழ@கிேனா6 தி*9 எ?வைத தணி= எ*றா* - பைகவைர அ;ேயா6

தீ = =*பைத நீ7ேவா எ*றா* ; எ*னேலா6 - எ*9ைரத அளவிேல;

ம?வ( மணத த5தா ! ப=க* இதைன. ெசா*னா* - (ைல மல கம$
த5ணிய தாைர&ைடய ப=க* இதைன -9கி*றா*.

விளக : ஞாயி9 இைள நீ7மா9 ேபால த*ைன KEத பைகைய

நீ7த 7ாிய*, அவ 7 தீ@7 வாரா ெத*றா*. மக1 + 9வைர&, ேசர

ேகாற 7 கிழ@கிேனா6 எ*றா*. ம?வ( அ மணத : அ சாாிைய. (180)
1737. நபிந த:ட* ேக:க
ந@க:7 7ரவ 1ளா

தபாி வக றி ேயாபி

நீ கட* மர தா@கி

கப,ெச3 பாி8 நீ@கி

க பி!பா  7வ =. ெசா(லா

ாிபாி? 8லக ெமா!பா3

ெக*ைனயா 0ைர!ப ெத*றா*.

ெபா1 : க பி!பா 7 உவ =. ெசா(லா - தைம க பி!பா 7 தா

ெவ9= -றா ; இப இ?8லக ஒ!பா37 யா* உைர!ப= எ*ைன இ?விட= இ?8லெகா$க த*ைன ஒ7 நின7 இனி யா* -9வ= யா=?
நபி நத:ட* ேக:க! -(எனி0) நபியாகிய நத:டேன! ேக:பாயாக!; இ

கப ெச3பாி8 நீ@கி - இ ந6கத =*பதினி*9 வி6ப:6; ந@க:7

7ரவ உ1ளா த பாி8 அக றி ஓபி - நம7 7ரவரா3 உ1ேளா ற

வதைத& நீகி, அவாி7 அள8 அவைர! ேபணி; நீ  கட* மரதா@7 -

அவ இறதா( நீ கடனாகிய ைறைமைய. ெச3வாயாக எ*9 -றினா*.
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விளக : எ*ைன : எ* : எவ* எ*பதி( திாி. ஐ : சாாிைய. நபியாகிய

நத:ட* எ*க. நத:ட* : விளி. ந@க:7 - நம7. 7ரவரா&1ளா எ*ற=
க=கைன& நைதைய&, கப - ந6க. இப - இ?விடேத.

எ*ைனயா* உைர!ப= எ*ற=. உன7 யா* -9த( மிைக எ*ப=பட நி*ற=.

(181)

1738. ஓபைட சா ற பால
=1ளவ  கா7 ம*ேற

யாைட ெய*க ணி(ைல

ய@ைகெய* க5க ளாக

ேதப6 தாாி னீ 7,

ெச(வ 7, ெச3வ ெச3ேத*

காப6 கா:6 தீயி

கன*9ட ென$க ெவ*ேற*.

ெபா1 : உ1ளவ க*ேற ஓபைட சா ற பால= ஆ7 - உயிடேன

இ!பா க*ேற இவைர! பா=கா= ெகா1ெள*9 -9வ= த7தியா7?;

ஆைட எ*க5 இ(ைல - உயி வா$ பக எ*னிட இ(ைல; எ* க5க1

அ@ைக ஆக ேத*ப6 தாாினீ 7 ெச(வ 7 ெச3வ ெச3ேத* - எ* க5கைள
அக@ைககளாக ெகா56 Lம7, ெச(வ07, ெச3& ைறைம எ(லா
ெச3=வி:ேட*; காஅ6 கா:6 தீயி* கன*9 உட* எ$க எ*ேற* -

@கிைல எாி7@ கா:6 தீைய!ேபால ெகாதி=. ேசர எ$மி* எ*ேற*.
விளக : அ$த= இழ8 எ*0 ெம3!பா6. தாாினீ 7 எனேவ இ= 7ரவ
த)ய  றதின எ(ேலாைர& அடகி -றினா னாயி 9. (182)
1739. ேகா:;ள@ 7ழவி தி@க

ளிர5ட*ன ெவயி 9 ேகாேள

ேவ:டேவா சி@க, KEத

ேவ@ைகயி னினதி* ெவ3ய

வா:பைட ெய$= வாEக
சீவக ென*0 மா@க:

பா:;ைன ெயாவ ென@க1
பாிவற! பா; னாேன.
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ெபா1 : ேகா:6 இள@7ழவி தி@க1 இர56 அ*ன எயி 9 ேகாேள ேவ:ட -

வைளவான இள@7ழவிமதி இர56 ேபால உ1ள ப களா ெகாைலைய விபிய;

ஓ சி@க KEத ேவ@ைகயி* இனதி* - ஒ சிைத. KEத )திரைள!ேபால

(உ1ள); ெவ3ய வா1பைட எ$= சீவக* வாEக எ*0 ஆ@க5 - நைடய
ெகா;ய வாேளதிய பைட (அ. சி@கதி* ஏத தீ த 7! )திர1

எ$தா ேபால) எ$= சீவக* வாEக எ*ற அளவிேல; பா:;ைன ஒவ* எ@க1
பாி8 அற! பா;னா* - ஒ பா:ைட ஒவ* எ@க1 =*பதீர! பா;னா*.

விளக : சீவக* சி@க ம ைறேயா )திரGமாக ெகா56 சி@கதி*
ஏததீ க எ$த )திர1 எ*றா*. (183)
1740. வவ ந@ ேக1வ ாி*ேன
வா>த பசைல தீர

8கிைந =ட*9 *ைக

வைள&க ெம)ய ேவ5டா

வவி மதத யாைன

யதி =ழி காெர* ெற5ணி

ெதாிவில ேபைத (ைல

Iதன ெதளியி ெத*றா*.

ெபா1 : அவி மதத யாைன அதி =ழி கா எ*9 எ5ணி - அவி

மத, ெசாாி& யாைன பிளி9தைல ேக:6 கா ழகெமன எ5ணி;

ெதாிவில ேபைத (ைல Iதன - அறியாதனவா3! ேபைதைம&ைடய (ைலக1

மல தன; இ= ெதளி - இதைன உண வாயாக (எனேவ); வா1Lத( பசைலதீர ந

ேக1வ வவ - ஒளி ெபாதிய Lதைல&ைடய நி* பசைல நீ@க ந காதல
7றித பவேத வவ ; இ*ேன உகி ைந= உட*9 * ைகவைள

உகெம)ய ேவ5டா - நீ இ!ேபா= உகி வதி. சின= *ைக வைளக1
கழ*9 விழ ெம)ய ேவ5டா.

விளக : இ=, பவ அ*9 எ*9 தைலவிைய ஆ 9வி= B= ெச(கி*ற

பாண* - 9 ;நி ெபய =ைறத(, வைரநிைல, உைரத( - -த 7

பாண 7 யாதைவ உாிய (ெதா(. க . 28) எ*0 க பிய Kதிரதா0,
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அரகத*ன....ேதேர எ*0 (14) அக!பா:;(, யா@கா 7வ@ெகா(

பாணெவ*ற - மைனேயா1 ெசா(ெலதி ெசா(ல( ெச(ேல* - ெச?வழி ந(யாE

இைசயிென*ைபெயன - கட81 வாEதி! ைப&5 ெம3நி9 - தவ திற,

ெச(ேவ* க5டென* யாேன எ*பதனா0@ ெகா1க. எனேவ, சீவக*

இ!ெபா$=வாரா* எ*பBஉ, யா ெச*9 பி* ெகா56 வேவா

எ*பBஉ, இத 7 கெத*9 ேதறி! ேபா ெதாழி( தவி த( பயனா. இனி

எ*றா1 எ*9 பாட ஓதி ேதாழி ஆ 9விதா1 எ*ற( ஈ5ைட7!

ெபாதா=. இ*ேன வவ என -:;, இ!ெபா$ேத வவ எ*றா(, இவ0

இ!ெபா$ேத வவ* எ*ப= கதா ஆத)* ெபாதா=. அவி மதத அவி ேபா*ற *9 மதைத&ைடய. இஃ= உவைமெதாைக. (184)
1741. பா:;ைன ேக:ட ேலா6
பழபைக ந: மாேம

ேயா:;&@ ேகா9 ம*ேற

நபிதா 05ைம ெப றா

னா:;ட பர= ேபாகி

நா6= நா@க ெள*னா

O:ட ேவ9 மாகி

யிைல!ைர கிைளதி: ேடேம.

ெபா1 : பா:;ைன ேக:டேலா6 - பா:ைட ேக:ட அளவிேல; நபிதா*

உ5ைம ெப றா( ஓ:;& ேகா9 அ*ேற - (அத* ெபாைள! ேபாலேவ)

சீவக* உயிட* இ!பைத அறிதா , சிலநா1 கழி= க:;ய@காரைன

ெகா(ேவா அ*ேறா?; பழபைக ந: ஆேம - பழபைக ந: ஆத( இ(

எ*0 பழெமாழி& உ1ளத*ேற?; நா@க1 நா:;ட பர=ேபாகி நா6=

எ*னா - இனி, யா நானிலெம@7 பரவி. ெச*9 ேத6ேவா எ*9 கதி;
ஈ:ட ேவ9 ஆகி இைல!ைர கிைளதி:ேட - திர56 தனி=

எ?விட ேத;ேனா.

விளக : ஆேம : ஏ : எதி மைற. நா6 : நானிலதி 7 ெபா=! ெபய . இைல!ைர
கிைளத( பழபைக ந:பாத( இ( எ*பைவ பழெமாழிக1. (185)

216

1742. மணிெபாதி =கி) ேறா*9
ம,KE வைரக ணா;

யணிநக யா*ெச* ெற3தி

மாைலத* மைனைய. ேச ேத*

9ைணமல  காத _E=.

ெசாாிவேபா ேறா*றி *ைக

யணிவைள நலேதா ேடக

வ@ஙன மி= ைநவா1.

ெபா1 : மணிெபாதி =கி)* ேதா*9 ம,KE வைரக1 நா; - நீலமணிைய
;ய ஆைடைய! ேபால ேதா*9 கி( KEத மைலகைள ேத;; யா*

அணிநக ெச*9 எ3தி மாைலத* மைனைய. ேச ேத* - யா* அழகிய

நகாி ேபா3. ேச = 7ணமாைலயி* அகைத அைடேத*; =ைணமல  காத1

ஊE=. ெசாாிவேபா(. ேதா*றி - (அ!ேபா=) =ைணயாக மல த காத:I

தி = உதி வன ேபால ேதா*றி; அணிவைள நலேதா6 ஏக அ@ஙன இ=

ைநவா1 - அழகிய வைள அழ7ட* ெச(ல அ?வா9 இ= வ=கி*றவ1.

விளக : இ! பா:6 7ளக. காத1 மல வைள7 உவைம வைள&ைடத*ன
வ1ளிதE காத1 (மைலப6. 159) என வத( கா5க. (186)
1743. எ*ைனக5 ட;சி லாக
ைவய ெக* றவல நீ@க!

ெபா*ைனக5 டைனய சாய
லவ ாி த;சி ேலத

=*னிேநா & ற ம,ைஞ

ேதா றேபா )த ந@ைக

பி*ைனநா: 7வைள நீ OE
ெப றிய க5ண ளாகி.

ெபா1 : எ*ைன க56 - எ*ைன க5ட அளவிேல; ஐய 7 அவல நீ@க

அ;சி( ஆக எ*9 - ஐய 7 வத நீ@க உண8 சைமக எ*ன; ெபா*ைன
க5ட*ன சாயலவ ாி= அ;சி( ஏத - திவைனய சாயலா உணவிைன.

சைம= ஏத; ேநா3 உ ற ம,ைஞ ேதா றேபா( இத ந@ைக =*னி -
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ேநாயைடத மயி)* ேதா ற ேபா( இத அ ந@ைக எ*ைன அ>கி; பி*ைன

நா1 7வைள நீ OEெப றிய க5ணா1 ஆகி - ெச?வியழித 7வைளயி)= நீ
O$ த*ைம&ைடய க5கைள&ைடயவளா3.

விளக : பி*ைன நா:7வைள எனேவ, ெச?வியழித 7வைளயா யி 9. பி*ைன
ஐ : அைச. பி*னா1 - ம ைற நா1, எ*9 - எ*ன : எ.சதிாி. ஆ7க எ*ப=,

ஆக என விகார!ப:ட=. இ!பா:6@ 7ளக. (187)
1744. அ;கைள யி*றி நீேர
&5ண8 வ(U ரானீ

க;யி நீ ைரய னீேர

ெயனகசி =கி கா3ெபா

ெகா;=க ளா த வ5ண@

7ைழ=மா நில= OEத

ெபைடமயி சாய லாட*

ேப=க5 டா@7 மீ5ேட*.

ெபா1 : ஐயனீேர!- ஐயேர!; அ;கைள இ*றி நீேர உ5ண8 வ(U ஆனீ - ந

தைலவைர வி:6 நீ தனிேய உ5ண8 உ9தி&ைட[ ஆயினீ ; நீ க;யி என -

நீவி ெகா;[ எ*9 ; கசி= உகி - அ$= உகி; கா3 ெபா*ெகா; =க1 ஆ த
வ5ண - கா3த ெபா*னாலான ெகா; $தியிேல ெபாதினா ேபால;

7ைழ= மாநில= OEத - ேசா = ெபநிலேத வி$த; ெபைடமயி( சாயலா1

த* ேப= க56 ஆ@7 மீ5ேட* - ெப:ைட மயி)* ேதா றைத&ைடய

அவGைடய வத க56 அ@கி= மீ5ேட*.

விளக : ெபைடமயி( எ*றா ெபா)8 ெக6த)*.அ;கைள எ*ற=, சீவகைன,

க;யி - ெகா;[ , சாயலா1 : 7ணமாைல. ேப= - =*ப. (188)
1745. ெச(வைன யி*9 நா;.
ேசவ; ெதா$த ெலா*ேறா

வ(லதி? 8ட நீ@க

ேவ 9ல கைடத ெலா*ேறா
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ெவ(ைலயி? விர5; ெனா*ைற
யி!பக* ;!ப ெல*னா

ம()ைக ேகாைத ையபா*

மைலமக5 மைனைய. ேச ேத*.

ெபா1 : இ*9 ெச(வைன நா;. ேசவ; அைடத( ஒ*ேறா - இ*9 ந

தைலவைன ேத;ெகா56 ேசவ;ைய வண@7த( ஒ*றாவ=; அ(ல=

இ?8ட நீ@க ேவ 9ல7 அைடத( ஒ*ேறா - அ*றி இெம3 விலக

ேவ 9லைக ந5>த( ஒ*றாவ=; எ(ைல இ?விர5;* ஒ*ைற - ;வாக

இ?விர5;01 ஒ*ைற; இ! பக( ;!ப( எ*னா - இ!பக)ேலேய ;!ேப*
எ*9 கதி; ம()ைக ேகாைத ஐபா( மைலமக1 மைனைய. ேச ேத* -

ம()ைக மாைலயணித -தைல&ைடய தைதயி* இ(லைத அைடேத*.
விளக : ெச(வைன - சீவகைன, ேவ 9லகைடத( - சாத(. ;!ப( - த*ைம

ஒைம விைன 9. மைலமக1 - காதவதைத. (189)
1746. மணிெயா) Oைண ப5ணி
மா5டேகா றடவ மாத

ரணிைல தடதி ெனா றி

ெவ!பரா ற:ப மா றி!

பிைணமல  ேகாைத கீத

பாடயா* ெபாி= ேப=

றிைணமல  க5ணி ெகா?வா
விளிவ கிளவி ெசா*ேன*.

ெபா1 : பிைணமல  ேகாைத மாத - மல பிைணத ேகாைதைய உைடய அ
மாதரா1; மணி ஒ) Oைண ப5ணி - அழகிய ஒ)ைய&ைடய யாைழ! ப5ணி;

மா5ட ேகா( தடவ - அத* சிறத நரகைள இைச!பத 7; அணிைல
தடதி* ஒ றி ெவ!பரா( த:ப மா றி - அழகிய ைலகளிேல ஒ றி

ைலெவ!பதா( யாழி* 7ளி .சிைய நீகி; கீத பாட யா* ெபாி= ேப= உ 9

- இைசைய! பாட யா* ெபாி= வதி; இைணமல  க5ணி7 ஒ?வா இளிவ

கிளவி ெசா*ேன* - இைணத மலரைனய க5ணி7 தகாத இழிெமாழிைய
உைரேத*.
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விளக : மா5ட ேகா( - மா:சிைம&ைடய யாE நர. தடவ - வட. மாத அவ1
என. :6 மாதிைரயா3 நி*ற=. ெவ!ப - ெவ!ப. த:ப - 7ளி .சி, ஈ56
தள .சி, எ*ப= படநி*ற=. கீத - இைச. இளிவ கிளவி எ*ற=. அறியெல*
ெகா$ந* மா3தா( அணி ம= இ!ப= எ*9 -றியதைன - (1706). (190)
1747. ெசா()ய ெவ*ைன ேநாகி
=ள@க0 ம;க1 பாத

(லயா* ண !ப ெல*9

ெபா$=ேபா3! ப:ட பி*ைற

ெய()1 வி,ைச ேயாதி

யி?வழி யி6வி தி:டா1

ெசா(Fமி ன;க ணீ

ேபாதவா ெறன7 ெம*றா*.

ெபா1 : ெசா()ய எ*ைன ேநாகி - இழிெமாழி&ைரத எ*ைன! பா =;
=ள@க( - வதாேத; L அ;க1 பாத (ல யா* ண !ப( - L

தைலவைடய திவ;கைள த$வ, யா* -:6ேவ*; எ*9 - எ*9 -றி;

ெபா$= ேபா3! ப:ட பி*ைற - ஞாயி9ேபா3 மைறத பிற7; எ( இ1 வி,ைச
ஓதி - வி;ய கால இளிேல மைறெமாழியிைன ைற&ற கணி=; இ?வழி

இ6விதி:டா1 - இ?விடேத விட. ெச3தன1; அ;க1 நீ ேபாதவா9

என7 ெசா(Fமி* எ*றா* - அ;கேள! இனி நீ வதவா ைற& என7
-9மி* எ*றா*.

விளக : காைள[=ைரகி*றவ* (சீவக. 1732) இ6வி தி:டா1 எ*9ைரதா*
என ;க. (191)

1748. தாைதயா வ!ப. ெச3வா*
றாEக.சி பிணி!5 ைடய

ேபாதரா நி*ற ேபாEதி

ேபா !) 7ழாதி சீறி

காதன,  ற ெம(லா@
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ைகயில@ ெகஃக ேமதி.

சாதேல ாி= ேதா*9

த*ைமய நகாி க5ேட*.

ெபா1 : ஐய - ஐயேன!; தாைதயா உவ!ப. ெச3வா* தாE க.சி

பிணி!56 -

தைதயாைர மகிEவிக ேவ5; தாEத க.சினாேல பிணிக!ெப 9;

ேபாதராநி*ற ேபாE தி* - வகி*ற காலதி(; ேபா ) 7ழாதி சீறி ேபா ாி& ) திரளிைன! ேபால ழ@கி; காத( ந  ற எ(லா ைகஇல@7

எஃக ஏதி - அ*ைடய ந  றதா யாவ ைகயி( விள@7 ேவைல ஏதி;
சாதேல ாி= ேதா*9 த*ைம அ நகாி க5ேட* - சாத ெபா:6

ேதா*9 இய(ைப அ நகாிேல க5ேட*.

விளக : இ@7 ந.சினா கினிய , க.சி* : இ* : உவம! ெபா. என
ெகா56, க.சி பிணிதா ேபால. ெசா(லா பிணிக!ப:6 எ*9 ெபா1

-9வ . (192)

1749. க5டபி னி*ைன கா5ேப*
கவைர லபி! ப(கா(

வி568 ைடய வா)*

ெவ;=ரா3 ெவ756 ேநாகா

ெவ5;ைச ேயா ெம1க
7,சர மிாிய! பா&

ெமா5;ற சி@க ம*ன

கதெழாளி &ட சி க5ேட*.

ெபா1 : க5ட பி* நி*ைன கா5ேப*- அவ கைள க5ட பி* நி*ைன

ேநா7 யா*; கவைர வி568 உைடய வா)* ப(கா( ெவ;= - காிய

மைலயிேல சிகர அ,சி உைட&ப; வா)னாேல பல ைற& Oசி; உலபி

உரா3 ெவ756 ேநாகா - ழ@கி! பர= ெவ756 பா =; எ5திைசேயா

எ1க - எ:6 திைசேயா அ.ச மி7ப;; 7,சர இாிய! பா& - 7,சர ஓட!

பா&; ஒ5திற( சி@க அ*ன - சிறத திறைல&ைடய சி@க ேபால; கதE ஒளி

உட சி க5ேட* - ேபெராளிைய உைடய நி* மா9பா:ைட! பா ேத*.
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விளக : பழிவ= 6ெம* ெற17= (சி . 92) எ*றா ேபால எ1க எ*ப=
அ,ச எ*0 ெபாளி( வத=. அஃக என8 பாட. *ன அவ*, சி@கைத
யி*றி எ$ேத (சீவக. 1731) எ*றத 7, நீ அ! )திரG7. சி@க எ*றா*
எ*க. வி568 என வகர8டப6ெம3 ெப ற= விகார. வி56 என வத(
ேவ56. (193)

1750. சினதைல! ெபகி தீேகா
G9!பிைன. கி தீ!ேபா

லன*9நி( லாத க5ணா

னி9தின ெசவியி றாகி

னக வடகி! பி*ேபா
தி=பா3 வான ைமத

வினதைல! )ேயா ெடா7

ேதாழ நி* னிடதி க5ேட*.

ெபா1 : சின தைல!ெபகி - சினைத தமிடேத வள =; தீேகா1

உ9!பிைன. கி - தீேகா:பா:ைட&ைடய உ9!கைள. கி; தீ!ேபா(

அன*9 நி(லாத க5ணா( - தீைய!ேபா( அழ*9 ழ(கி*ற க5>ட*;

நி9தின ெசவியி 9 ஆகி - ேநேர நி9தின கா=கைள உைடயதா3; அடகி -

உடபிைன 7ைற=; பி*ேபாதி= - பி*ேன ெச*றி=; ன க!
பா3வா* அைமத - *ேன ெச(ல! பா3த கித; இனதைல!

)ேயாெடா7 - -:டைத இடேத ெகா5ட )ேயா6 ஒ!பாகிய; ேதாழ
நி*னிடதி( க5ேட* - ேதாழைர நி*னிடேத க5ேட*.

விளக : தீேகா1 உ9! - தீய ேகா:பா:;ைன&ைடய உ9!க1. நி(லாத

எ*ப= ழ சி&ைடய எ*0 ெபா1பட நி*ற=. க5ணா* எ*ழி ஆ* உ

ஒ6 உபி* ெபா:6. ெசவியி 9 - ெசவியிைன&ைட= . இன - -:ட. (194)
1751. -டநீ நி*ற ெப றி

க5;!பா ேனா7 ேவ ெகா

ேகடக வாெளா ேடதி
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ெக6கவி நகர ெம*னா

மாடதி 0.சி நி*ற

மைலமக ட*ைம க5ேட

யாடவ  7$ைவ ெயா!பா

ய,சிேன னத*க ெண*றா*.

ெபா1 : நீ -ட நி*ற ெப றி க56 இ!பா( ேநா7ேவ 7 - நீ அ@ஙன ேசர

நி*ற த*ைம க56 (தைதயா க= அஃத*ைமயி* Lைம ஏவாம() இ!

பகேத பா !ேப* ெபா:6; ெக6க இ நகர எ*னா - அழிவதாக இ நகர

எ*9 -றி; ஓ ேகடக வாெளா6 ஏதி - ஒ ேகடகைத& வாைள& ஏதி;

மாடதி* உ.சி நி*ற மைலமக1 த*ைம க56 - ேகாயி)* உ.சியிேல நி*ற

தைதயி* இய(ைப ேநாகி; ஆடவ 7 உ$ைவெயா!பா3 - ஆடவராகிய

மா*றிரG7! )ேபா*றவேன!; அத*க5 அ,சிேன* எ*றா* - அ
நிைலயிேல அ,சிேன* எ*றா*.

விளக : ஆடவ  7$ைவ ஒ!பா3. ஏகேதச உவக. ெப றி - த*ைம. மாடதி*
உ.சி மைலமக1 ஏதி நி*ற த*ைம க5ேட என மா9க. உ$ைவ - ). அத*க5
- அநிைலயிட=. (195)

1752. ெப5ணிட வி6!ப வாEவி
சாதேல ெபாி= ந*ெற*

ெற5ணிேன னம க1 O&

மிய(பினா ென@க! ப:6

க5ணிநா னியக* ற*ைன.

சிதிேத* கட81 வாEதி

ய5ண(வ த$@க ேதா*றி

யா@ெக*ைன ெகா56 ேபாதா*.

ெபா1 : ெப5 இட வி6!ப வாEவி* சாவேத ெபாி= ந*9 எ*9

எ5ணிேன* - த* மைனயா1 த* இடைர நீக வாEவதி0 சாதேல மிக8

ந(லெத*9 நிைனேத*; நம க1 O& இய(பினா( ெந@க!ப:6 - (நம7 ஒ

ெசயF இ*றாக. ெச3=)  ற இற7 வைகேயா6 *ெச3த தீவிைன
ெந@க!ப6தலாேல; க5ணி - இநிைல7 அக* அ(ல= ேவெறாவ

இ*ெற*9 கதி; கட81 வாEதி - அகைன வாEதி; இயக* த*ைன.
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சிதிேத*. த,சணைன (அவ07 -றிய நிைலையவி:6) நிைனேத*;

அ5ண( வ= அ$@க ேதா*றி ஆ@7 எ*ைன ெகா56 ேபாதா* -

அ!ெபாிேயா* வ= எ*ைன. KEதவ வத ேதா*றி அ?விடதினி*9
எ*ைன ெகா56 ேபாதா*.

விளக : வாமண ெதா$வி*  றி - மீளிைம ெச3யி*, (சீவக. 658) எ*ற

நிைலையவி:6 நிைனதா*. (196)
1753. மதிர *9 த=

வானவ* வி6!ப. ெச(ேவ

கிதிர திவி KEத

வினமைழ 7ழாதி* ேவழ@

ெகாதழ கா:6 தீயா(

வைள!5ட 7ழாைத ேநாகி.

சிதி= கவ*9 நி ப

திமைழ ெபாழித த*ேற.

ெபா1 : வானவ* மதிர *9 த= வி6!ப - த,சண* *9

வி,ைசகைள& வழி த)யவ ைற& அறிவி=வி:டபி*ன ; ெச(ேவ 7 -

ெச(Fேவ07; இதிர திவி( KEத இனமைழ 7ழாதி* - இதிர வி()னா

Kழ!ப:ட கி( திரைள!ேபால; ெகா= அழ( கா:6தீ?யா( வைள!5ட

ேவழ7ழாைத ேநாகி - ெப ெந!ைப&ைடய கா:6 தீயினாேல Kழ!ப:ட

யாைன திரைள! பா =; கவ*9 சிதி= நி ப - வதி ெத3வைத! பா =

நி ப; அ*ேற திமைழ ெபாழித= - அ!ேபாேத ந(ல மைழ ெப3த=.

விளக : 7ழாைத ேநாகி. ெச(ேவ 7 என -:6வ ந.சினா கினிய .
மதிர பிற8 உ5ைமயி*, உைம, இைனெதன அறித சிைனத

கிளவி7 விைன!ப6 ெதா7தியி* உைம ேவ56 (ெதா( - கிளவி. 33)

உைமய*றி *9 மதிர வழி த)யன8 என எ.ச8ைம ெச(ேவ 7
கவ*9 எ*க. எ5ணிறத இன களி றி* =யைர நீ7த 7ாிய யா*

நீகாெதாழியி*, ெச3த(, ெச3வித(, உட*பா6 எ*0 வைக!பாவதி0
உட*பாடாகிய பாவ எ3தி, ெநந)ேல  ற யா0 உ ற =*ப ேபா(
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இ=8 பி* வெம*9 என7 கவ*9 எ*றா*. *, ேவழ! ேபாின

த@கிய கா6 (சீவக. 1179) எ*றா .சீவக* ம 9 வழியி( நிகEதன எ(லா

-றா=. இதைனேய -றிய= எ*ைனெயனி*, யா56 ேநெர(ைல (சீவக. 393)

எ*ற ெமாழி நத:ட* அறியானாத)*. இ*0 இராசமார=. ெச*றாF

இ =*ப உளதாேமா எ*9 கதி0 அ= கதாதப;, ம ைற நாேள அ
தீவிைன&1ள= நீ@கேவ56. ேபரற, ெச3ேத* எ*றா* எ*க. இனி.

ெச(ேவ 7 மைழ ெபாழிதெதன -:;, ேதவ*, பா அ(ல8 - க6திற(
ேநா3கG@ ெக67 (சீவக. 1218) எ*ற மதிரைத -ற)*, அவ* -றிய
மதிரேம இ மைழைய! ெப3வித ெத*9மா. இத 7, ெநந  ற ற

=யைர இைவ& உ றன எ*9 கவ*9 எ*க இமதிர@களி* ெபைம -றிய=
இனி நம7 ஏத இ*9 என அறிவித=. (197)
1754. ெவ(களி ற.ச நீகி

விைரெவா6 வனதி ேனகி!

ப(லவ ேதய ந5ணி

தனபதி ெய*0 ம*ன

ன(வன! ைடய ேதவி

திேலாதைம ெப ற நபி

ெச(வ*ம 9ேலாக பால*

றிமக1 ப=ைம ெய*பா1.

ெபா1 : ெவ( களி 9 அ.ச நீகி - இ?வா9 களி9கG ற அ.சைத! ேபாகி;

விைரெவா6 வனதி* ஏகி - விைர= வனைத கட= ெச*9; ப(லவ ேதய
ந5ணி - ப(லவ நா:ைட அைட=; தனபதி எ*0 ம*ன* - தனபதி எ*0

அநா:6 ம*ன0; ந(வன!ைடய ேதவி திேலாதைம - ந(லழ7ைடய அவ*
மைனவி திேலாதைம&; ெப ற நபி ெச(வ* உேலாக பால* - ெப ற

நபியாகிய ெச(வ* உேலாக பால*; திமக1 ப=ைம எ*பா1 - அவ கGைடய

திமக1 ப=ைம எ*பவ1.

விளக : ெவ(களி9 : விைனெதாைக. ம*ன0 திேலாதைம& ெப ற எ*க.
நபியாகிய ெச(வ* எ*க. திமக1 எ*ற= ைற! ெபய அைடய6தவா9.
(198)
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1755. அாி7ர ேகாழி நாம
தரவவ: க;த தாக

திவிைழ யவைள தீ ேத*
றீ விலா ந5 ேவ5;!

ெபாகளி யாைன ம*ன*

ைனயிைழ யவைள ததா

னிமதி கழித பி*ைற

யிைடயிரா! ெபா$தி ேபாேத*.

ெபா1 : அாி7ர( ேகாழி நாம= அர8 அவ1 க;ததாக - சிலபி* 7ரைல&ைடய
ேகாழியி* ெபயைடய பா அவைள தீ5;யதாக; திவிைழ அவைள

தீ ேத* - திமகG வி அழ7ைடய அவG7 ற ந,சிைன நீகிேன*;

ெபாகளி யாைன ம*ன* - ேபா7ாிய மதகளி 9 ேவத*; தீ 8 இலா ந5

ேவ5; - நீ@காத ந:ைப விபி; ைனயிைழ அவைள ததா* - ஒ!பைன ெச3த
அணிகைள&ைடய அவைள என7 ெகா6தா*; இமதி கழித பி*ைற -

இர56 தி@க1 அ@ேக கழித பிற7; இைடயிரா! ெபா$தி( ேபாேத* -

ந1ளிரவிேல ெவளி!ப:6 வேத*.

விளக : களி றி* அ.ச நீகியதனா( அவ*  றமாகிய ப=ைம7 அ.ச
இ*ெறன கதினா*. (199)

1756. வாவி!5 ணைடயி னாைள
வ,சி= தக நா:ைட

ேமவியா* காண F 9.

சா தF மி!ப 1ளா*

Sவி!ெபா* மாட B .

பதிர ென*ைன க5ேட

யாவிக ணறி8 ேபால

வளவளா ய* ப:டா*.

ெபா1 : வாவி! 1 நைடயினாைள வ,சி= - அ*ன!பறைவ அைனய

நைடயாளாகிய ப=ைமைய ஏமா றி; யா* தக நா:ைட ேமவி காண( உ 9.
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சா தF - நா* தக நா:ைடயைட= காணவிபி அைடதF; Bவி! ெபா*

மாடB - கிளி. சிைற! ெபா*னாலாகிய மாட@கைள&ைடய அ! பழபதியிேல;

இ!ப உ1ளா* பதிர* எ*ைன க56 - இ!ப எ*0 வணிக

7;யிF1ளானாகிய பதிர* எ*ைன! பா =; ஆவிக5 அறி8ேபால

அளவளா3 அ* ப:டா* - உயிாினிட அறிைவேபால! பழகி அ* றா*.
விளக : வணிகாி( இ!ப , கவி!ப , ெப@7;ய என !பிாிவின உ56.

Bவி! ெபா* எ*பதைன Bவி அைனய ெபா* எ*9 ெகா1க. Bவி -

பறைவயி* ெம()ய சிற7. (200)

1757. ப5ணைம ேதாி ேனறி

யவெனா;யா னி= ேபாகி

வி5>ய ெசெபா* மாட

திழிதவ5 விள@க! ேக*

ெவ5ணிலா த, KEத

ெவைல தட@க ணாைள

ம5ெணலா, ெச(ல நி*ற

மகிE.சியி* மகிE= ததா*.

ெபா1 : அவெனா6 யா* ப5 அைம ேதாி* ஏறி இ= ேபாகி - (பி*ன )

அவேனா6 யா0 ப5>த( அைமத ேதாிேல ஏறி அம = ெச*9; வி5 உய

ெச ெபா* மாட= இழி= - வா0ய த ெபா* மாடதினேக இற@கி; அவ5
விள@க! ேக* - அமைன விள@7மா9 7ேத*; ெவ5 நிலா த KEத

ெவைல தட@கணாைள - ெவ1ளிய நிலைவ!ேபால =க1 KEத

வி!I:6 ைலைய& ெபாிய க5கைள& உைடய ேகமசாி எ*பாைள; ம5

எலா ெச(ல நி*ற மகிE.சியி* மகிE= ததா* - உலக எ(லா த*னிடதிேல

ெச(ல நி*ற அராிைமயாகிய மகிE.சிைய! ெப றவ*ேபால மகிE=
ெகா6தா*.

விளக : அவ5 விள@க - ேகமசாி நா>த)*, அவ1 மைன விள@கிய=.

மகிE.சியி* : இ* : ஒ!. (201)
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1758. அ?வழி யிர56 தி@க1
கழிதபி னவளி னீ@கி

யி?வழி நா6 கா5பா*

வதF மிைறவ* க5ேட

ெச?வழி பாட ராகி.

சிைலெதாழி( சி9வ க ப

ைமவழி ெந6@க ணாைள

ததன* மதைல ெய*றா*.

ெபா1 : மதைல - 7ழதா3!; அ?வழி இர56 தி@க1 கழிதபி* - அ@ேக இர56

தி@கைள! ேபாகிய பிற7; அவளி* நீகி - அவளிடதினி*9 பிாி=; நா6

கா5பா* இ?வழி வதF - நா6கைள! பா க இ?வழிேய வதF; இைறவ*
க56 - இநா:டரச* எ* திறைன!பா =; சி9வ ெச?வழி பாடராகி.

சிைலெதாழி( க ப -அரச* மக1 ந(ல வழிபா6ைடயராகி வி ெறாழி( க ப; ைம
வழி ெந6@கணாைள ததன* எ*றா* - ைம வழி& நீ5ட க5ணாளாகிய
கனகமாைலைய ெகா6தா* எ*றா*.

விளக : ஏைன! பைடகல@களி* ெதாழிF, யாைன த)ய ஏ 9 ெதாழிF
க றாேர0 அைவ -றா= வி ெறாழிேல -றினா , அத* சிற! ேநாகி. (202)
1759. தா0ழ = ற ெவ(லா
தபிைய &ணர -றி

ேத0ழ தர 9 தாரா*

7ரவைர. சிதி தா 7

வானிழி தா@7 க5ணீ

மா பக நைன!ப ைகயா

W0மிE தில@7 ேவலா

ெனா றிம றிதைன. ெசா*னா*.

ெபா1 : ேத* உழ= அர 9 தாரா* - வ56க1 மலைர கி5; ரF

மாைலயானாகிய சீவக*; தா* உழ= உ ற எ(லா - (இ?வா9) தா* வதி!

ெப றவ ைறெய(லா; தபிைய உணர -றி - தபி7 விள@க -றி; 7ரவைர.
சிதிதா 7 - இ= 7ரவைர நிைன= வதியவ காக; வா* இழிதா@7
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க5ணீ ம பக நைன!ப - கி)னி*9 ெப3தா ேபால நத:ட07

க5ணீ ெபகி மா பிடைத நைன!ப; ஊ* உமிE= இல@7 ேவலா* ைகயா(

ஒ றி இதைன. ெசா*னா* - ஊைன. ெசாாி= விள@7 ேவலானாகிய சீவக*
த* ைகயா( அவ* க5ணீைர மா றி இதைன -றினா*.

விளக : இனி, -றி எ*பைத -ற, எனெகா56; சீவக* -ற இதைன

7ரவ@ ேக:க! ெப றிலேமெய*9 சிதித நத:ட07 க5ணீ

மா பிடைத நைன!ப எ*9மா. (203)
1760. தி5ெபா ெள3த லா7
ெத?வைர. ெச7க லா7

ந5ெபா6 ெப5; மக1
யாைவ& ந5ண லா7

ெமா5ெபா ளாவ ைதயா

8ட*பிற! பாக லாகா

ெவபிைய [@7! ெப ேற

ென*ெனன காிய ெத*றா*.

ெபா1 : ஐயா! - ஐயேன!; தி5ெபா1 எ3தலா7 - அைசவிலாத ெச(வைத!

ெபற கா7; ெத?வைர. ெச7கலா7 - பைகவைர ெவ(Fத கியF; ந5ெபா6
ெப5; மக1 யாைவ& ந5ண( ஆ7 - ந:ைப& ெப5;ைர& மகைள&

பிறெபா1க1 எ(லாவ ைற& அைடய;&; ஆகலாகா ஒ5ெபாளாவ=

உட*பிற! - ஆகிெகா1ள ;யாத சிறத ெபாளாவ= உட* பிற! ஒ*ேற;

எபிைய ஈ@7! ெப ேற* - அதைகய தபியாகிய நி*ைன இ?விடேத

ெப ேற*; எ* என7 அாிய= எ*றா* - இனி என7 அாிய= இ(ைல எ*றா*.

விளக : எபி : *னிைல! பட ைக. தி5ெபா1 - அறதா9 நி*9

ஈ:டலா* நிைலதி7 த*ைம&ைடய ெபா1. ெத?வ - பைகவ . ெச7த( -

அழித(. யாைவ& எ*ற= பிற ெபா1 பலவ ைற& எ*ப=பட நி*ற=. எபி -

எ* தபி, அாியெத* எ*0 வினா அாியெதா*9மி(ைல எ*பதைன வ 9=

நி*ற=. நி*ைன! ெப ேற* என *னிைலயாக -ற ேவ5;ய விட=

எபிைய என! பட ைகயாக -றின . இஃ= இடவ$வைமதி. (204)

229

ேவ9

1761. ேதனி பாெலன. ெச(வ* றபிேயா
டானி யபல கழிய வாயிைட

ேவனி 7*ெறன ேதாழ ெவ=ெம3

Qனி ைனகி*றா ெச3வ =*னினா .

ெபா1 : ேதனி( பா( என - ேதனிட=! பா(ேபால இனிைமயாக; ெச(வ*

தபிேயா6 ஆனிய பல கழிய - சீவக* தபி&ட* பல ெபா$=க1 கழியாநி க;
ஆயிைட ேதாழ - அ? விராசமா ரேத உ1ள ேதாழ க1; ேவனி( 7*ெறன

ெவ= - ேகாைடயி( மாைலேபால மன@ ெகாதி=; ெம3 ஊ* ைநகி*றா

ெச3வ= உ*னினா - உடபி( ஊ* ெம)கி*றவ ேம(
ெச3யேவ56வெத*ெனன நிைனதன .

விளக : ஊனி* : இ* : அைச. ேதனி பா( எ*ற= ேத0 பாF கலதா

ேபா*9 எ*றவா9. ஒ*ற* இனிைம7 ம ெறா*9 ஆகமாத( ப றி இ@ஙன

உவைம -றின . ஆனிய - நா1. ேவனி 7*9 - ேகாைட கால= மைல. ேதாழ ப=க* த)ேயா . (205)

1762. நா6 மி*னினி நா@க1 ெச3வெத*
றீ; னா) ெத5ணி நா(வ

மா6 ம,ைஞய, சாய றைதெம3

வாட ெலா*றில1 வ,சமா@ ெகாேலா.
ெபா1 : நா(வ ஈ;னா( இ= - ேதாழ*மா நா( வ

வதேதாேடயி=; நா@க1 ெச3வ= நா6மி* இனி எ*9 எ5ணி - இனி நா
ெச3&@ காாியைத ஆரா3மி* எ*9 சிதி=; ஆ6 ம,ைஞ அ சாய( தைத

ெம3 வா6கி*றில1 - ஆ6 மயி( ேபா*ற அழகிய ேதா றைத&ைடய தைத
உட( ெம)கி*றில1; வ,ச ஆெகா(? - (ஆத)*) அவ*

மைற=ைறகி*றனேனா?
விளக : இ!பா:6 7ளக : நா(வ : ப=க*, திேசன*, சீதத*,

ேதவதத*, ெகா(. ஐய. நா@க1 : க1 : ப7தி! ெபா1 வி7தி. (206)
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1763. க1ள 5ெடனி கா56 நாெமன
ெமௗள ெவ3தினா வினவ -றினா1

வ1ள 7 ற= மைறத வ5ண

ெவ1ளி ெவ5மைல ேவத* பாைவேய.

ெபா1 : க1ள உ56 எனி* நா கா56 என - கர=ைறத( உ5டாயி* நா
அறிேவா எ*9 =ணி=; ெம(ல எ3தினா - ெம(ல தைதயிடேபா3; வினவ -

அவ க1 ேக:ப; ெவ1ளி ெவ5மைல ேவத* பாைவ - ெவ1ளிமைல

ம*ன0ைடய மக1; வ1ள 7 உ ற= மைறத வ5ண -றினா1 சீவக07 ேந தைத&, அவ* மைறதி7 இடைத& இயபினா1.
விளக : ெமௗள - ெம(ல, எ3தினா :  ெற.ச. ேவத* பாைவ - கFழேவக*
மகளாகிய காதவதைத. வ1ள 7 - சீவக07. வ5ண - த*ைம. (207)
1764. ம ற வ1ெசால ேக:ட ைமத க
ளி ற தயி ாிய(பி ேபாதவ:

ெப ற மாதாி ெபாி= ெம37ளி 

த ற ம*ைமயி னவல நீ@கினா .

ெபா1 : அவ1 ெசால ேக:ட ைமத க1 - அவ1 -றேக:ட ேதாழ க1; இ ற
த உயி இய(பி* ேப = - இழத த உயிைர ைற!ப; மீ:6; அவ5 ெப ற
மாதாி* - அ@ேக அைடத மகைள!ேபால; ெபாி= ெம3 7ளி = - மிக8
உட( 7ளி =; அ ற அ*ைமயி* அவல நீ@கினா - அ - 9! ெபா3

அ(லாைமயி* வத நீ@கினா .

விளக : அவ1 : காதவதைத. ைமத க1 - ப=க* தலாயிேனா , ேப =

- மீ:6. மாதாி* - மனிதைர!ேபால. அ ற - ெபா3. (208)
1765. திவி* சாயற* சீற ;.சில

வ 7,சிவா &9தி ெயா3ெயன
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87 1ளதி 0ட O@கினா

ப7 காத) பா; யா;னா .

ெபா1 : திவி* சாய(த* சீற;. சில - திமகளி* சாயைல உைடய

தைதயி* சி ற;. சிலைப (ேநாகி); உவ 7,சிவா3 உ9தி - அழகிய
சிைகயிேல ேச தா ேபால வண@கி; உ7 உ1ளதி* ஒ3என உட

O@கினா - அ*பா( உ7 உ1ளதா( ெம3 பதா ; ப7 காத)*பா;

ஆ;னா - பகலா ேபா*ற காதலா பா; ஆ;னா .

விளக : திவி* : இ* : ெபா. சில : ஆ7ெபய ; அ;ைய ேநாகி வண@கி
எ*9 ெகா1க. (209)
ேவ9

1766. ைபதர வதிைர சிதிய ப(கதி

ெமா3ெதாி நிதில ைவதன ப()ன

ளிதி வி*0 வெதா$ தா தம

ெத=ய @ெக6 ெம*றின ெசா*னா .
ெபா1 : அரவ திைர ைப=. சிதிய - ஒ)ைய&ைடய கட( ெபா@கி. சிதறிய;

ப(கதி ெமா3= எாி நிதில ைவத அன ப()ன1 - பல கதி க1 ெந@கி

விள@7 =கைள ைவதா ேபா*ற 9வைல&ைடயவளாகிய; இதிவி*
உவ ெதா$தா தம= - இத திமகளி* உவைத ெதா$தவைடய;

எ=ய ெக6 எ*9 இனெசா*னா - எ(லா =ய ேபா எ*9

இைவேபா*ற கE ெமாழிகைள! க*றன .

விளக : அரவதிைர ைப=. சிதிய என மா9க. அரவ - ஒ). திைர - அைல.

ைப= - ெபா@கி. நிதில - =. இதி எ*ற= - காதவதைதைய. இன இ*ன. (210)

1767. ஐயைன யாமவ ெண3=வ மாயிைழ

ெநா3தி0 ைரெபா G5ெடனி ெனா3ெதன

ைமெய$ Bசியி* மா5டெதா ேதா:;ைட
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ைகவள ேகாைத கரெத$ தி:டா1.
ெபா1 : ஆயிைழ - ஆயிைழேய!; யா அவ5 ஐயைன எ3=வ - யா* அ@7.

ெச*9 எ தைலவைன அைடேவா; ெபா1 உ56 எனி* ெநா3தி* உைர என -

அவ 7 -9 ெபா1 உளேத( விைல= -9க என; ைகவள ேகாைத -

க பாகிய ஒ$க வள கி*ற தைத, ைம எ$= ஊசியி* - ைமைய ேதா3

ெத$= எ$தாணியாேல; மா5ட= ஓ ேதா:;ைட - சிற!ைடயேதா ஏ:;ேல;
ெநா3= என கர= எ$தி:டா1 - விைரவாக மைறத எ$தாேல எ$தினா1.
விளக : ைம-மஷிஎ*ப ந.சினா கினிய . அ?ெவ$தறிதாF பிற
வாசியாதப; எ$தினா1. (211)

1768. ஆ@7 காரர கி:டத* மீமிைச!
I@7ைழ யா ெபாறி ெயா 9 நீ:ட

ேத@7ழ லாெடா$ தா;ைச ெச(ெகன!

பா@கர@ 7!பட 7 றன ர*ேற.

ெபா1 : ஆ@7 உ7 ஆ அர7 இ:6 - அ?ேவ:;*ேம( உகி

அரைகயி:6; அத* மீமிைச I@7ைழயா( ெபாறி ஒ 9 - அத*ேம( அழகிய த*
7ைழயாேல ெபாறி ைவ=; ேத* 7ழலா1 திைச ெச(ெகன ெதா$தா1 நீ:ட -

ேத* ெபாதிய -தலா1 அவனி7 திைச ேநாகி. ெச(க எ*9

ெதா$தவளா3 அவ களிட ெகா6க : அ@7! பா@க அ*ேற பட 7 றன - அ

திைச ேநாகி ேதாழ அ!ேபாேத ெச(லF றன .

விளக : 7ரவைர ேநாக. சில பி1ைளக1 நி கேவ56ெம*9 நல வில
நி*றன ; ம ைறேயா ற!ப:டன . (212)

1769. ேவதிாி யகைண விதிய ெவ,சிைல
கா3திாி 7 வக@ க5ணிய

ரா3தாி 7நற வமல மாைலைய

ேவ3தாி 7மிஞி றா !ப வி6தா1.
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ெபா1 : ேவ= இாிய விதிய - அரச க1 ஓ6மா9 ெதா6த 7; கா3=

ெவ,சிைல கைண இாி7 வ க@க5ணிய - கா3= ெகா;ய

வி() ற@7@ கைணய ெக67 வ=1 த@7 க5ணியராேல; ஆ3=

அாி7 நறவ மல மாைலைய - ஆரா3= தீமண@ கைள= ெதா67 ேத*
மல த மாைலைய; ேவ3= அாி7 மிஞி9 ஆ !பவி6தா1 - KE= ேம&
வ56க1 ஆ !ப வி6தா1.

விளக : தைத த* தைலைய அைச=! ேபா எ*ற)* மிஞி9 ஆ த= எ*க.
(213)

ேவ9

1770. அல@7 ெவ5மதி ைய!பசி யைடயவ! பகேல
நில@ெகா5 ேடா@கின நிரபின க ழி &ைடய

8லபி *னி தா1கG மிEவன ேபா(வ

வில@7 பா3வன வி6கைண வில7வ க)மா.
ெபா1 : அல@7 ெவ5மதி ஐ!பசி அைடய அ!பகேல - விள@7 ெவ5தி@க1
அவதி நாளிைன. ேசர அ ைற நாளிேல; நில ெகா56 ஓ@கின - நிலதிேல

பிற= வள தன; நிரபின க ழி உைடய - நிைறத 1ளிகைள&

ழிகைள& உைடயன; உலபி* இதா1கG உமிEவன ேபா(வ - ழ@கி

*தா1க1 இர5ைட& கா(வனேபா(வன; வில@7 பா3வன - 79கி:6!

பா3வன; வி6கைணவல7வ க)மா - தேம( இ= எ3த அைப! பி*னி:6
விைரவனவாகிய 7திைரக1.

விளக : இ=த( *9 பா:6க1 7திைர!பைடயி* இய(ைப ெதாிவி!பன.
மதி - தி@க1. ஐ!பசி -அவதிமீ*.நில@ெகா5ெட*ற= - பிற= எ*றவா9.

ந()லகணமாகிய கைர& ழிைய& உைடய எ*க. உலத( - ழ@7த(,

வில@7 - 79ேக. தேம)= வி6கைண எ*க. (214)
1771. அ1ள ேசற மண(ன லவைர! ப;0
1ள ேபா ெச(வ 8ரனைச வி(லன வம:

ெகா1ளி ம5;ல ேபா ெகா; படதிாி தி6வ
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ெவ1ளி மா(வைர தாEவதி* ேமபட! பிறத
ெபா1 : அ1ள( ேச9 அமண( ன( அவைர! ப;0 - அ1ளலாகிய

ேச றி0 அாிய மண)0 ன)0 அாிய மைலயி0 ெச(லேவ5;0;

உ1ளேபா( ெச(வ - தேம( ஏறிய Oராி* மனேபா ெச(ல -;யன; உர*

அைச8 இ(லன - வ)ைம ெகடாதன; அம1 ெகா1ளி ம5டலேபா( ெகா;பட

திாிதி6வ - ேபா  களதிேல ெகா1ளி வ:டேபால இைடயறாம( திாிதி6வன;

ெவ1ளி மா( வைர தாEவதி( ேமபட! பிறத - ெபாிய ெவ1ளி மைலயி*
சாிவிேல உய 8ற! பிறதைவ (அ7திைரக1)

விளக : அ1ள ேச9 : இெபயெரா:6. அவைர - ஏ9த காிய மைல.

தேமேலறிய Oர உ1ளேபா( எ*க. உர* - வ)ைம. ெகா1ளி ம5;ல -

எாிெகா1ளிைய.  9@கா ேறா*9 ஒளி வ:ட. ெகா; - வாிைச, வைரதாE8

- மைல.சாி8. (215)

1772. ஈைர, ஞா றிைன யிபதி* ரணிய ெதாைகய
Oர ேரறின விள@ெகாளி! பகைர யைமத

தா :;F மர 9வ சாமைர யணித

ேவா@ -;ன ம1ள ெமா)ெத$ தனேர.
ெபா1 : ஈைர, ஞா றிைன இபதி* ரணிய ெதாைகய - இபதினாயிர

எ*0 ெதாைகைய உைடயன; Oர ஏறின - Oரரா( ஏற!ப:டைவ; விள@7 ஒளி!
பகைர அைமத - விள@7 ஒளிைய உைடய கலைண அைமதைவ; தா

:;F அர 9வ - கி5கிணி மாைல& ெக.ைச மணி& ஒ)!பன; சாமைர

அணித -;ன - சாமைர அணிய!ப:டனவாக -;ன (அ 7திைரக1); ம1ள

ஒ)= எ$தன - Oர ஆரவாாி= எ$தன .

விளக : ஈைர,ஞா றிைன : நகர ஞகர!ேபா). ஆயிரைத இபதா( உறEத

(ெபகிய) ெதாைக; அஃதாவ= இபதினாயிர. பகைர - கலைண எ*0
உ9!. :;( - ெக.ைச. ஓ : அைச. (216)
ேவ9
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1773. வ;த ேபாெதா6 வ*ெசல லதிாி
க6த ெவா:டக@ கா ெச(வ யாைவ&

ெநா;!பி* மாதிைர + 9வி( ேல7வ

ெவ6த ப5ட மிைய=ட ென*பேவ.

ெபா1 : ெநா;!பி* மாதிைர + 9 வி( ஏ7வ - ெநா; அளவிேல +9 வி கிைட
ெச(வனாகிய; வ;த ேபாெதா6 வ*ெசல( அதிாி க6த ஒ:டக கா( ெச(வ

யாைவ& - ப5ணைமத எ= வ)ய நைடைய&ைடய ேகாேவ9 க$ைத&

க;= ெச(F ஒ:டக ம 9@காலா ெச(வன யா8; ப5ட இைய= உட*

எ6த - ெபா1கைள மன ெபாதி. ேசர. மதன.

விளக : ெநா;!பி* : இ* : அைச. எ*ப, ஏ : அைசக1. வ;த - ப5>9திய.
ேபா= - எ=. அதிாி - ேகாேவ9 க$ைத. கா(ெச(வ - காலா ெச(வனவாகிய
ஊ திக1, வி( - ஓரள8. (217)

1774. ஞால வி பன ைப@கிளி ந*னிற
தாF மாபவ ள7ள பா தன

கா) ெனா3யன க5ெவள8 கா:சிய

நா(7! ப5ணின நா(வ ேமறினா .
ெபா1 : ஞால வி பைன - உலைக விைல!ப6=வன; பவள 7ள ஆ தன பவளெமன. சிவத 7ள ெபாதியன; கா)* ெநா3யன - கா ைற!ேபால

விைரவன; க5 ெவள8 கா:சிய - க5ைண! பறி7 ேதா றதின; ைப@கிளி

ந*னிற= ஆFமா நா(7 ப5ணின - ப.ைச கிளிேபால ந(

நிறைடயனவாகிய அைச& 7திைரக1 நா*கிைன! பணியாள ப5>9தின ;

நா(வ ஏறின - அவ றி*ேம( நா(வ ஏறின .

விளக : நா(7 : ெபய திாிெசா(; பா(ைர ரவி நா( 7ட* I:; (ெபாந.
165) எ*றா பிற. ஞால - உலக, வி ற( - விைலயாக ேகாட(, ஆFமா ஆ6 7திைர, (218)

1775. நாG 1G நயத7 ந*னிைல
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ேகாG ேமாைர&@ ெகா5ட நிமித

மாG மாதாி னா3=ெகா5 டாயிைட

தாளி T7 சாெதா ெட$தேவ.

ெபா1 : நயத7 ந(நிைல நாG - விபத7 ந*னிைலயிF1ள நாைள&;

1G - பறைவ. ச7னைத&; ேகாG - கிரகைத&; ஓைர& -

$தைத&; ெகா5ட நிமித - ெகா5ட பிற நிமித@கைள&; ஆG
மாதாி* ஆ3=ெகா56 - ெகா1G மகைள!ேபால ஆரா3= ெகா1ள;

ஆயிைட தாளி* ஊ7 சாெதா6 எ$த - ஆ@ேக காலாேல ெச(ல ய*9,
அ?விட=! ேபாகி*ற வணிக திரGட* ேபாயின.

விளக : ற!ப:6 நி*9 நா:ேக:டன ேபாகி* விைரவா(. 1 - பறைவயா*

அறி& நிமித. ஆG மாதாி* - இவ ைற ேம ெகா1G நிமிதிக ேபா*9.
சா= - வணிக -:ட : உய திைணவிரவி மி7திப றி அஃறிைண ;ேப ற=.
(219)

1776. பைற&, ச@7 பரெதா) தா ெதழ

8ைறெகா1 வாளிேனா ெடா5ட ேவ*மின.

சிைறய ழிதெதா ெசன( ேபா*றவ

ணைறக ட பைட யா !ெபா ெட$தேவ.
ெபா1 : பைற& ச@7 பர= ஒ)= ஆ = எழ - பைற பரவி ஒ)க8

ச@7க1 ஆ = ழ@க8; உைற ெகா1 வாளிேனா6 ஒ5டட ேவ(மின உைறயிேல ெகா5ட வாGட* ஒளிெபாதிய ேவF மி*ன; சிைற அழித= ஒ

ெசன( ேபா*9 - கைர உைட ெத$ =ெவ1ள ேபால; அவ5 அைற கட(

பைட ஆ !ெபா6 எ$த - அ@ேக ஒ)7@ கடலைனய பைட ஆரவாாி=!
ற!ப:டன.

விளக : பைற பர= ஒ)= எழ ச@7 ஆ = எழ என இையக. மி*ன - மின

என இைட 7ைற= நி*ற=. ெசன( - =நீ . அைறகட( : விைனெதாைக.
(220)
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1777. கா3த ெசெந)* றாEகதி ெந றிேம
Iத (ைலயி* ேபா= ெபாழி=க

நீத நீ வய ல*ன நாைர&

ேமத( சா* டா !ப விாிதேவ.
ெபா1 : ஏத( சா(6 ஆ !ப - கEெப ற 6க1 ஒ)!பதனாேல; நீத

நீ வய( அ*ன நாைர& - ெவ1ளமாகிய நீைர&ைடய வய)*க5 அ*ன

நாைர&; கா3த ெசெந)* தாEகதி ெந றிேம( - விைளத ெந()* தாEத
கதிாி* ெந றியிேல; Iத (ைலயி* ேபா= ெபாழி= உக இாித - மல த

(ைல மல க1 ேதைன. ெசாாி= சி=ப; ஓ;ன.

விளக : இ= (ைல& மத மய@கின நிலமயக. (221)
1778. அள7 ேசவெலா டா;ய@ கா37ைல
மிள7 வா ெகா; Qச( வி!Sஉ,

ள7 வா ெசவி B@7ைக 7,சர

மிள7 கா;ள க!பாி ெகா5டேவ.

ெபா1 : அள7 ேசவெலா6 ஆ; - -ைக! ெபைட த* ேசவFட* ண =; அ
கா37ைல வா மிள7 ெகா; ஊச( வி! உSஉ - அழ7ற கா3த

7ைலைய&ைடய நீ5ட மிள7 ெகா;யாகிய ஊசைல விகி*ற; ள7 வா

ெசவிB@7 ைக 7,சர இள7கா6 - ள7ேபால! ெபாிய கா=கைள& B@7@
ைகைய&ைடய யாைனகைள &ைடய தைழத கா6; இளக! பாி ெகா5ட -

அைச&ப; இவ கGைடய பைடக1 ெச*றன.

விளக : ஊசைல விகி*ற கா6, யாைனகைள&ைடய தைழத கா6 என

-:6க. இள7 கா6 - தைழத கா6 கா6 அைச&ப; யாைன அ?ேவாைசகைள
ேக:6. ெசல8 ெகா5டன எ*9@ -றலா ெம*ப ந.சினா கினிய . அள7 -

கா:6 ேகாழி&மா; ேகாழி -ைக ஆயிர5ட(லைவ - K$@காைல அளெகன(
அைமயா (ெதா(. மர. 55) (222)

1779. அவி 7*ற ைமவன. சாரF@

238

7வி யா ெத$ ெகா3ன கான

திவி றீ தவ ேதய ேதா=ேபா3

மவி மாதவ ப1ளி&1 வி:டேத

ெபா1 : அவி 7*ற - அவிகைள&ைடய மைலகைள&; ஐவன. சாரF மைல ெந(ைல ெகா5ட மைல! பக@கைள&; 7வி ஆ = எ$ ெகா3ன

கான - 7விக1 ஆரவாாி ெத$கி*ற திைனெகா3 னைத&ைடய

கா:ைட&; திவி( தீ தவ ேதய ேத =ேபா3 - ெச(வமி(லாத வறிய
வா$ நா6கைள& சீவக* உளேனா எ*9 ஆரா3= ெச*9; மாதவ ப1ளி&1

மவிவி:டேத - தாபத வா$ ப1ளியிேல ெபாதி த@கிய= இவ கGைடய
பைட.

விளக : ஐவன - மைலெந(. ெகா3ன : விைனெதாைக. தி - ெச(வ,

ேதய - நா6, ேத = - ஆரா3=. வி:ட= - த@கிய=. (223)
ேவ9

1780. வ56=யி( ெகா567யி லா)மயி லகவி
வி56ம= வி:6விாி ேபா=பல ெபா=ளி

ெகா56தளி ேவ3=சிைன தாE=நைன யா ெதா*

956ெபாழி )ைமயவ க Gலக9 வ=ேவ.

ெபா1 : வ56 =யி( ெகா56 - வ56க1 உற@கி; 7யி( ஆ) - 7யி(க1 -வி;

மயி( அகவி - மயி(க1 -8மா9; வி56 ம=வி:6 விாிேபா= பல ெபா=ளி -

அல = ேதைன. ெசாாி= மல மல க1 பல தைழ=; தளி ெகா56 ேவ3= -

தளிைர ெகா56 ேவ3=; சிைன தாE= - கிைளக1 தாE=; நைன ஆ = அக1 நிைற=; இைமயவ க1 உலக உ9வ= - வானவ களி* உலைக!

ேபா*றதாகிய; ெபாழி( ஒ*9 உ56 - ேசாைல ஒ*9 ஆ56 உள=.

விளக : =யி( ெகா1ள!ப:6 ஆல!ப:6 அகவ!ப:6 ெபா=ள!ப:6

ேவய!ப:6; தாE= ஆ = ஒ ெபாழி( உ56 எ*க. உ9வ= - ஒ!ப=. (224)
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1781. காவிக$ நீ 7வைள யாப(க; கமல
Bவிமட நாைர=ைண ய*னபயி* =மீ*

ேமவி&ைற வ5;ெனா6 ம(கிவிைழ தைகய

வாவிெயா6 காவினிைட மாத பதி ெகா5டா .
ெபா1 : காவி க$நீ 7வைள ஆப( க;கமல - நீேலா பல க$நீ

7வைள& ஆபF மண9 தாமைர& ஆகிய மல கG; Bவி மடநாைர =ைண

அ*ன பயி(=மீ* ேமவி உைற வ5;ெனா6 - Bவிைய&ைடய இளநாைர&,
=ைணைய&ைடய அ*ன, பயி(கி*ற மீ0, விபி வா$ வ56கG;
ம(கி - நிைற=; விைழதைகய - வி தைகைமைய&ைடய; வாவிெயா6 -

7ள=ட* -;ய; காவினிைட மாத பதிெகா5டா - ேசாைலயிேல நா(வ
பைட Oரட* த@கின .

விளக : காவி - நீேலா பல மல . க;கமல - மணைடய தாமைர மல . Bவி சிற7. பயி*=மீ* - பயி(கி*ற =ைமயாகிய மீ* என விவாிக.

விைனெதாைக பி*ன= ப5ெதாைக. ம(கி - நிைற=. தைகய -

த*ைமைய&ைடய. பதிெகா1Gத( - த@7த(. (225)
1782. ஐயைற ப1ளியிட மா5;ழக காண.
ெச3கழக தாரரவ ெர@கதிாி கி*றா

ெகா3தைகய Iெபா=ப  7ளிமர! பலைக.
ெச3யவளி சிறி=மிைக ேசயவைள க5டா .

ெபா1 : அழக அவ - அழகராய அ நா(வ; ஆ56 ஐய உைற ப1ளியிட
காண - ஆ@ேக னிவ வா$ ப1ளியிடைத கா5ட 7; ெச3கழல தார

எ@7 திாிகி*றா - கழFட0 தாட0 எ@7 உலா8கி*றவ ; ெகா3தைகய

Iெபா=ப  7ளி மர!பலைக - பறி7தகவிைன தா3 உ1ள மல !

ெபா=பாி( இ7 மர!பலைகயிேல; ெச3யவளி* சிறி= மிைக ேசயவைள

க5டா - திமகளி0 சிறி= மி7தியாக உய தவைள க5டன .

விளக : விைசையைய க5டன . 7ளி : திைச. ெசா(. மல !பலைக எ*9

பாட.(226)
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1783. அL56கி க(லரத ம(7ல= வத.
ெசL56கி Fதாிய ைத=வ( வத

ைமL57ழ சி9வ*மன வதவ; ேவ க5

ைகெநா5டன கவ .சிநனி வதகFE தா றா1.
ெபா1 : அ L5=கி( அரதக( அ(7ல= வத - அழகிய L5ணிய =கி)(
ேதா3த அரத ேபால. சிவத க( அ(7லாகிய அதைன வ=தலா0;

ெசL5 =கி( உதாிய ைத= வ( வத - சிவத L5ணிய =கிலாகிய

ேமலாைட அ$தி ேதாைள வ=தலா0; ைமL5 7ழ( சி9வ* மன வத

- காிய L5ணிய 7ழைல&ைடய சீவக* மனைத வ=தலா0; வ;ேவ( க5
ைக ெநா5டன கவ சி - -ாிய ேவலைனய க5க1 (அரசைன யிழ7ப;

நிகEதின) ஒ$கதாேல க= ெகா5டனவாகிய கவைல; நனி வத - மிக8

வதலா0; கFE= ஆ றா1 - அ$த$= ஆ றாதவ1.

விளக : அரத ேபாF நிறைடய க( அ(7ல= எ*ழி அ= ப7தி!

ெபாள= எனி0மா. உதாிய - ேமலாைட. வ( - ேதா1. ைம - கைம. சி9வ*

: சீவக*. ைக - ஒ$க. கவ சி - கவைல, கFE= - அ$=. (227)
1784. மாெசா6மி ைட=மணி + றைனய ைவபா(
IதF மி*றி!பிணி ெகா56ற தாழ

வாசமல மைறதவழி வாமன; ேக றி

ேதாசமற =திக5மன ேதாதிெதா$ திதா1.
ெபா1 : மாெசா6 மிைட= - அ$7ட* கல=; மணி+ ற அைனய -

நீலமணிைய கபியாகினா( ஒத ; ஐபா( IதF இ*றி! பிணிெகா56

றதாழ - மயி க$8தF இ(லாம( சைடயாகி! றதிேல தாழ; மைறத வழி -

மைறவான இடதிலம =; வாசமல வாம* அ;7 ஏ றி - மண9 மல கைள

அக* திவ;யிேல ஏ றி; ேதாச அற =திக1 மன= ஓதி - 7 றமற

வாE=கைள மனதிேல ஓதி; ெதா$= இதா1 - வண@கியிதா1.
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விளக : க= சீவக* வாEேவ க=த)* மைறத வழியி( இதா1. மணி நீலமணி, ஐபா( - -த(. Iத( - க$8த(, ற - =7. மைறதவழி வாசமல
வாமன;ேக றி என மா9க. வாம* - அககட81. ேதாச - 7 ற. (228)
1785. சிதி!பெல* சி9வ*றிற மினிெய*ெறழி ென6@க5
வ=பனி வா =ைல க)@கம= நைன!ப

வதி) தாளவG கைட=மன ந6@கி

வதிதி தா மகிE= காத*மிக மாேதா.
ெபா1 : இனி எ* சி9வ* திற சிதி!ப( எ*9 - இ!ேபா= எ* மக*

நிைலைய. சிறி= நிைன=! பா !ேப* எ*9 எ5ணி; எழி( ெந6@க5 பனி

வ= வா = - அழகிய நீ5ட க5களி)= நீ =ளி வ= OE=; ைல

க)@க= நைன!ப - ைலயி க)@கமாகிய அதைன நைனக; அதி( இதா1
- அ@ேக இதா1; அவG7 காத( மிக - அவG7 ந பி1ைளக1 எ*9 ஒ
காத( மி7ப;; மன ந6@கி வதி= அைட= மகிEதிதா - அவ க1
அ,சிய உ1ள=ட* வண@கி. ேச = மகிEதிதன .

விளக : இவ கைள க56 அ$ைக மா றினா1. சிதி!ப( : த*ைம ஒைம

விைன 9. சி9வ* - பி1ைள; சீவக*. (ைலக)@க - ைலயி* ேம 9கி(.

அதி( - அ?விடேத. அவG7 காத*மிக அைட= என இையக. அவ1 :
விசைய. (229)

1786. வைர&6த ப1ளியிட மாகவதி* ேமேயா1

விைர&6த ேபா=ைற& ேவென6@க ணா1ெகா

Fைர&6த நா8ைற& ெமா5>த(ெகா ல*றி

திைர&6த ேதெமாழிெகா ெல*9ெதாி க(லா .

ெபா1 : வைர உ6த ப1ளி இட ஆக அதி* ேமேயா1 - மைலக1 KEத அ!
ப1ளிேய இடமாக அத01 இ!பவ1; விைர உ6தேபா= உைற& ேவ(

ெந6@கணா1 ெகா(? - மண@ெகா5ட மலாி( வா$ திமகேளா?; உைர உ6த

நாஉைற& ஒ1 Lத( ெகா(? - ெசா(F6த நாவிேல வா$ ஒ1ளிய Lதலாளாகிய
நாமகேளா?; அ*றி திைர உ6த ேத* ெமாழிெகா(? - அ(ல= கடைல
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ஆைடயாக ெகா5ட ம5மகேளா?; எ*9 ெதாிக(லா - எ*9 விைசையைய
உணராதவராயினா .

விளக : உ6த - KEத. இட - உைற&மிட. ேமேயா1 - இ!பவ1, விைர -

மண, ேபா=ைற& ெந6@கணா1 : திமக1. நா8ைற& ஒ5>த( : கைலமக1.

திைர&6த ேதெமாழி - நிலமக1. (230)

1787. ம@கலம ;ததி மாமகைள ெயா!R

ாி@7வர ெவ*ைன7ல யாத;க: ெக*ன

ெவ@7ல ெமவர8 ேவ5;ெலளி த*ேற

L@7ல Lவர8 நீைரமி ென*றா1.

ெபா1 : ம@கல ம;த திமாமகைள ஒ!R - ம@கலைத இழத திமகைள!
ேபா(O ; அ;க:7 இ@7 வர8 எ*ைன? - அ;க1 இ@7வர ேவ5;யத*

காரண எ*ன?; 7ல யா=? - 7ல எ*ன?; எ*ன - எ*9 வினவ; எ 7ல எ

வர8 ேவ5;( எளி= அ*9 - எ 7ல வைக& அறிய விபி* இ?

ேவடதா -9த( எளிதாகா=; L 7ல L வர8 நீ உைரமி* எ*றா1 -

Lைடய 7லைத& வைகைய& நீ -9மி* எ*9 விசைய வினவினா1.
விளக : அ;க1 எ*0, ெசா( ெப5பா( *னிைலயா& வத 7 இ

+)ேலேய 1792, 1884, 1909 ஆ ெச3&:களிF, ஏத உ5ேடா அ;க1 ஈ@7
எ*றF (சில!. 14 : 24) எ*9 வத( கா5க. ம@கலம;தலாவ= - ம@கலநா5

இ(ைலயாத(. இஃ= அவ1 ைகைமேகாலதிைன உண தி நி*ற=. (231)
1788. ேமா:6= நீ மல@7 ெமா3தவிள வாைள
I:6சிைல யிறவிெனா6 ெபா==யி* ம;&

மீ:டைட யவ கGைற யிராசர ெம*0

நா:டைட நகரெமம தா7ைற பதிேய

ெபா1 : ேமா:6 =நீ - ெபைம&ைடய பைழய நீாி(; மல@7 ெமா3த

இளவாைள I:6 சிைல இறவிெனா6 ெபா= =யி( ம;& - மல@7 ெமா3த
வாைள& நா5I:;ய வி(ேபா*ற இற8ட* ெபா= உற@7கி*ற; ஈ:ட
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உைடயவ க1 உைற இராசர எ*0 - ெபா1 திரGைடேயா வா$

இராசமார எ*கிற; நா:டைட நகர எம= உைறபதி ஆ7 - அழ7ைடய நகர

யா வா$ இடமா7.

விளக : ெபா= =யிF இராசமார, உைடயவ க1 இராசமார என

-:6க. ேமா6 - ெபைம, மல@7 - ஒவைக மீ*. இற8 - இறாமீ*, இத 7 நா5
I:ட!ப:ட வி( உவைம. =யி*ம;& : ஒெசா(. இராசமார - இராசர என
நி*ற=. நா:ட - அழ7. (232)

1789. ெபா*0ைடய மா பி கE மதிாிெபா லதா 
த*0ைடய L5>ண வி சாகர 7 தகா1

ெகா*ென;ய வா:க:7 தைதசீ தத*

ம*ன6@க O@7திர ேடா5மட@க ல*னா*.
ெபா1 : ம* ந6@க O@7திர1 ேதா1 மட@க( அ*னா* - அத நகரதரச*

ந6@7மா9 ப= திர5ட ேதா1கைள&ைடய சி@க ேபா*ற இவ*; ெபா*

உைடய மா பி* - திமக1 த@7 மா பிைன&ைடய; கE மதிாி - கEெப ற

அைம.சனாகிய; ெபாலதா - ெபா*மாைல அணித; த*0ைடய L5 உண வி*

சாகர 7 - த* மதிர +) -றிய L5ணிய அறிவிைன&ைடய சாகர*

எ*பா07; தகா1 - தக மைனயா1; ெகா* ெந;யவா1 க5 7தைத -

அ.ச:6 நீ5ட வாளைனய க5கைள&ைடய 7தைத ெப ற மக*; சீதத* -

சீதத* எ*பா*.

விளக : ெபா* : திமக1. மதிாியாகிய சாகர 7. ெகா* - அ.ச, மட@க( அாிமா. (233)

1790. அள!பாிய நா*மைறயி னானசல ென*பா*

றிைள7தி ெவா!ைடய திேலாதைமத* சி9வ*

விைளதி ேம3ெதாழித மி.சி(வைர மா ப

னிைள!ப)வ* ேறைர!பி திேச னி?விதா*.
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ெபா1 : இ? இதா* - இ@கிதவ*; அள!ப அாிய நா*மைறயினா* அசல*

எ*பா* - அளத காிய நா*7 மைறகைள& ஓதிய அசல* எ*பா*; திைள7

தி ஒ!ைடய திேலாதைமத* சி9வ* - Lக, திமகளைனய திேலாதைமயி*
மக*; விைள= இ ேம3= ஒழித மி.சி( வைர மா ப* திேச* - தன7

ஒ ேபாைர உ5டாகி ெகா1வதாேல பைடகல@க1 ேம3= 7ைற கிடத

எ.சிலாகிய, மைலயைனய மா ப* திேசன* எ*பா*; இவ* ேத உைர!பி*

இைள!ப( - இவ* கைழ -றி* இைள!ேப*.

விளக : வைள= எ*ப= பாடமாயி* KE= எ*க. இவ* பைட தைலவ*.

ந.சினா கினிய வைரமா பைன. ச.சதனாகி அவ0ைடய அதண* அசல*
என -:6வ (234)

1791. ெச:;தன பால*மைன யா1சின8 வா:க:
ப:டLத* மி*னின7 பவிதிைர7 ேதா*றி

ம:6மல மா பி*மத யாைனெயயி 9$தா@

கி:ட7றி தா திவள! ப=கனி? விேதா*.
ெபா1 : ெச:; தனபால* மைனயா1 - (அரச 7ாிய) ெச:;யாகிய தனபால*

மைனயாளாகிய; ப:ட Lத( மி*னி* ந7 பவிதிைர7 ேதா*றி - ப:ட

ெந றியிேல மி*ேபால ஒளி ெச& பவிதிைர7 மகனாகி; ம:6மல மா பி*

மதயாைன எயி9 உ$= ஆ@7 இ:ட7றி தா திவள - ேதைன&ைடய மலரணித
மா பினி( மதகளி றி* ெகா உ$= ஆ@ேக அைமத 7றி& தா விள@க;
இ?விேதா* ப=க* - இ@கித இவ* ப=க* என! ப6ேவா*.

விளக : Lத)ேல மி*ேபால! ப:ட ந7ெம*0 ெபயெர.ச பவிதிைர

ெய*0 நில!ெபய ெகா5ட=; அரவ *சைடமிைடத - மி*னைனயா* (சி .

125) ேபால. (235)

1792. ெபா*னக1 ேவத*ெபய ரா ெபாறி& ெப றா*
வி*மாிய ேதா1விசய தத0யி  கவச

பி*னாிய க பினவ1 பிாீதிமதி காத

ற*மகென* யான;க ேடவதத ென*ேப*.
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ெபா1 : அ;க1! - அ;கேள!; ெபா* நக1 ேவத* ெபயரா ெபாறி&
ெப றா* - அத அழகிய நகாிேல அரச* ெபயரா ப:ட ெப றவ*;

உயி கவச - அரச* உயி7 கவச ேபா*றவ*; வி( மாிய ேதா1 விசய

தத* - வி( ெபாதிய ேதாைள&ைடய விசயதத* எ*0 இய ெபயாின*;

பி*னாிய க பினவ1 பிாீதிமதி - மகளிரா( மதித காிய க பிைன&ைடய பிாீதிமதி;
காத( த* மகென* - அவGைடய காத( மகேன* ஆகிய; யா* ேதவதத*

எ*ேப* - யா* ேதவதத* எ*0 ெபயைர&ைடேய*.

விளக : நா(வ 7 தாயைர -றி அவ த(வெர*ற=, மக^உவா
7லB3ைம ெப9தலா0, மக^உவி 7 -9தலா0 எ*9ண க. ஒ ெபயைர
எ$த) ெபாறிெய*9 ப:டதி 7! ெபய -றினா . ெபாறி : ஆ7ெபய . (236)
1793. எ@க1விைன யா)ைறவ* O;யவ, ஞா*ேற
ெய@கGயி நபிெயா6 யா@க1பிற ேதமா

ெவ@கடம நபிகிவ ேதாழெரன Oதா

ெர@ெகழிெல* ஞாயிெறன வி*னணவ ள ேத.
ெபா1 : எ@க1 விைனயா( இைறவ* O;ய அ,ஞா*ேற - எ@க1 தீவிைனயா(

அரச* இறத அ ைற நாளிேல; எ@க1 உயி நபிெயா6 யா@க1 பிறேத ஆ -

எ@க1 உயி ேபாF நபி&ட*, யா@க1 வ= பிறேதமாக; எ@க1 தம இவ

நபி7 ேதாழ என ஈதா - எ@க1 உறவின எைம இவ க1 நபி7 ேதாழ

எ*9 ெகா6தா ; எ@ெகழி( எ* ஞாயி9 என இ*னண வள ேத - எ@ெகழி(
எ* ஞாயி9 என இ?வா9 வள ேதா.

விளக : அரச*  றைத ெய(லா க:;ய@கார* அழிகி*றைம ேநாகி&

க=கட* தம7 இ*றியைமயாைம ேநாகி& இவ க1 தம ேதாழெரன ஈதா
: இ@ஙன ெச3வித= ேதாழ ந(விைன ெய*9 உண க. இனி அ$7ர( (சீவக.
330) எ*0, ெச3&ளி( உழித ெபநிதி எ*றதைன ேதாழராகி, இவைர

க:;ய@கார* த* க=கட 7 ெகா6தா* எ*பா 7, இ. ெச3&ளி(, எ@க1

தம ேதாழெரன ஈதா எ*ற( ெபாதாைம உண க. (237)
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1794. யா56நிைற ேதகியபி னதனவ கிைளயா
மா5ட7ண தா நல விலெரா6 ம*0

மீ5டவள  ேததவிசி 0.சிமிைச ெய3தி

தீ5டாிய ெவைமெயா6 திகய@க ெளனேவ.
ெபா1 : யா56 நிைற= ஏகியபி* - யா பிற= ஓரா56 கழிதபி* பிறத;
அவ 7 இைளயா - எ நபி7 இைளயராகிய; மா5ட 7ணதா நத* நல

விலெரா6 - சிறத ப5ைடயராகிய நத* நலவில எ*பாடேன; தவிசி*

உ.சிமிைச எ3தி - தவிசி*ேம( அம =; தீ5ட அாிய ெவைமெயா6 - பைகவ

தீ56த காிய ெவைம&ட*; திகய@க1 என - திைசயாைனக1 எ*0ப;
எ5மரா3; ம*0 ஈ5ட வள ேத - மிக8 க6க வள ேதா.

விளக : இைளயா* எ*ப= பாடமாயி*, அவ0கிைளயா* நத*; அ@ஙன
மா5ட 7ணதா நலவிலெர*க. நத* - நத:ட*. அ@ஙன மா5ட
7ணதா எனேவ தபிய ெர*0 ெபா1 ேதா*றி 9. (238)

1795. வி ெறாழிF வா:ெடாழிF Oைணெபா ெதாழிF
ம ெறாழிF ேதாெதாழிF வாரணதி* ெறாழிF

ந ெறாழில வாசிெயா6 ந*கைலக ணீதி

க றன@க1 யாட* க பனக ெள(லா.
ெபா1 : வி( ெதாழிF வா1 ெதாழிF ம( ெதாழிF ேத ெதாழிF

வாரணதி* ெதாழிF ந(லெதாழி( வாசிெயா6 - வி(ெதாழி( த)யவ ைற
ந(லெதாழிலாகிய 7திைரேய9 ெதாழிFட*; Oைணெபா ெதாழிF -

யாழிைச7@ கைல&; யா உட* - யா அவடேன -ட; க பனக1 எ(லா

- க க!ப6 வி.ைசகைள ெய(லா; ந*கைலக1 நீதி - ந(ல +(களாகிய

கைலகைள நீதிய பி*; க றன - க 9ெகா5ேடா.

விளக : ெபாத( - தட8த(, ந*கைலக1 - +(க1. Oைண ெபா ெதாழி(

ேபா ெதாழிFட* ேச காம( தனிேய -9க. ந(ெதாழி( : அ : அைச. (239)
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1796. ெவ,சிைலயி* ேவட ெதா9 மீ:6வி ேப7
வி,ைசயைர ய*மகைள Oைணெபா ெத3தி

7,சர ெவ*97ண மாைலநல 05ட

நபியவ னாமெமவ ென*னினி= வாேம.

ெபா1 : ெவ,சிைலயி* ேவட ெதா9 மீ:6 - ெகா;ய சிைல ேவட ெகா5ட

ஆனிைரைய மீ:6; வி ஏ7 வி,ைச அைரய* மகைள Oைண ெபா= எ3தி -

வானி ெச(F வி,ைசயாிைறவ* மகைள யாE ெவ*றியா( அைட=;

7,சர ெவ*9 7ணமாைல நல* உ5ட - அசனிேவக எ*0 யாைனைய&

ெவ*9 7ணமாைலயி* அழைக! பகிய; நபி அவ* நாம எவ* எ*னி* இ=

ஆ - நபியாகிய அவ0ைடய ெபய யாெதனி* இ=வா7.

விளக : அ! ெபய ேம -9கி*றா*. சிைலயி* - வி()னா(. ேவட

கவ =ெகா5ட ெதா9 ெவ*க. ெதா9 - ஆனிைர. வி,ைசயைரய* மகைள -

கFழேவக* மகளாகிய காதவதைதைய. 7,சர - யாைன; அசனிேவக. எவ*

- யா=. (240)

1797. க=கட ென*றநக  காதி= நா3க*
தி!ெபற! ப:டமக* ாி.சிைல தடைக.

சிதி!பவ ரவலம9 சீவகென* ேறாழ

னதிெலா நாளவைன யரசெனா தவ றா(

ெபா1 : க=கட* எ*ற - க=கட* எ*றைழக!ப6கி*றவ0; நக 7

ஆதி = நா3க* - இராசமாரதிேல த*ைம ெப ற திய நா3க0மாகியவ*;

தி! ெபற!ப:ட மக* - த) ெப ற மக*; ாி. சிைல தடைக -

ெபைமமிக வி(ேலதிய ெப@ைகைய&ைடய; சிதி!பவ அவல அ9 சீவக* -

நிைன!பவ களி* =*பைத நீ7 சீவக* என!ப6ேவா*; எ* ேதாழ*

அவைன - எ* ேதாழனாகிய அவைன; அரச* ஒநா1 ஒ தவ றா( க:;ய@காரனாகிய ம*ன* ஒநா1 அவ0ைடய பிைழயாேலேய.
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விளக : இ! பா:6 7ளக. க=கட* எ*ற நா3க*, நக 7 ஆதிநா3க*,

=நா3க* என தனிதனி -:6க. ாி.சிைல - ெபாிய வி(. அவல அ9த 7
காரணமான சீவக* எ*க. அதி( - அ?விடேத. (241)
1798. ெதா;கடவE O@7திர ேடாளி9க யா=
க;கடவE 7ழ*மகளி கசி=மன@ காிய

ெகா;கடவE மாடநக  ெகா(லெவன மாEகி

யி;கடவE தி:டபட நாகெமன OEதா1.

ெபா1 : ெதா;க1 தவE O@7திர1 ேதா1 இ9கயா= - ெதா;க1 தவEகி*ற,
ப= திர5ட, ேதா1 இ9க! பிணி=; க;க1 தவE 7ழ( மகளி கசி= மன

காிய - மண9 ேத* ெபாதிய -தைல&ைடய ெப5க1 உ1ள கசி= கக;
ெகா;க1 தவE மாடநக ெகா(ல; ெகா;க1 தவ$ மாட@கைள&ைடய நகாிேல

ெகா(Fத 7 ; என - எ*9 ேதவதத* -றிய அளவிேல; மாEகி - மய@கி; இ;க1
தவEதி:ட படநாக என OEதா1 - இ;க1 உட $= தவழ!ப:ட
படைத&ைடய நாகேபால விசைய வி$தா1.

விளக : ெகா(ல ெகாைலகள 79கF எ*9ைரக! 7கி*றவ*, ெகா(ல
எ*ற அளவிேல OEதா1. அரச* ெகா(Fப; அவ* ெவ*9 ெகாைலகள@
79கF என! ெபா1 ெகா1கஇ;க1 உடெப@7 தவEத நாக -

இ(ெபாGவைம. ேமா:6 =நீ எ*ப= ெதாட@கி, ெகா(ல எ*0

ெசா(வைர ேதவதத* - 9. ஒ ெப5>யிைர காதவைன ேகாற( அற

அ*ைமயி*, ஒ தவ9 எ*பதைன அரச0ைடயதா7க. இ@7

ந.சினா கினிய , யா= எ*பத 7 நா3க* பிணிக எ*ேற ெபா1 -9வ .
நா3க* எ*ற ெசா(  ெச3&ளி( (1797) உ1ள=. ெதா;க1 - Oரவைளக1.

தவEேதா1, O@7ேதா1, திர1ேதா1 என தனிதனி -:6க. இைவக1 *9

விைனெதாைகக1. (242)
ேவ9

1799. மாதவ! ெபைம வ5ண
மாநக நபி 7 ற
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ேவதைத ேக:ட ேலா6

மிக> பிறE= மாEகி

காத ற மக0 7 ற

நைவெயன கல@கி OEதா

ராதலா ன@ைக யாேர

ய1ெபாி =ைடய ெர*றா .

ெபா1 : மாநக நபி7 உ ற - ெபநகாிேல நபி7 ேந த; ஏதைத
ேக:டேலா6 - =*பைத ேக:ட8டேன; இக> பிறE= மாEகி -

இக5கG ேமேல ெசகி அறிவிழ=; காத( த மக07 உ ற நைவெயன

கல@கி OEதா - காதைல&ைடய த மக07 ேந த =*பெமன கல@கி

OEதன ; ஆதலா( ந@ைகயாேர அ1 ெபாி= உைடய - ஆைகயா(, அ;க1
ெபாி= அGைடயராயிதா ; மாதவ! ெபைம வ5ண (எ*!) எ*றா -

இ@ஙன அைள! பிற!பித தவ! ெபைமயி* வ5ண இதப; எ*ேன
எ*9 வியதன .

விளக : மாதவ! ெபைம வ5ண இதப; எ*? என வவி= -9க. நபி
: சீவக*. ஏதிலா* ஒவ* =யரைத ேக:டமாதிைரயாேன இ?வா9 கல@கி
OEத 7 காரணமான ேபரைள இவ 7 இவ தவேம உ5டாகியதாத(
ேவ56 எ*9 வியதவாறா. (243)
1800. மாE7 மய@கி OEத
மாெப ேதவி த*ைன

யாE=ய ரவித ெகாத

வெபற( ேயாக நா;

காEபாி தைரத சாதி*
களித நீாி ேற ற

யாEைர கிளவி யா றா5

மய@கிOE தர 9 கி*றா1.

ெபா1 : மாE7 மய@கி OEத மாெபேதவி த*ைன - (இ@ஙன) அறிவிழ=
மய@கி OEத விசையைய; ஆE=ய அவித 7 ஒத - ெப=யைர நீ7த 7

தக : அெபற( ேயாக நா; - ெப9த காிய மைத ேத;;காEபாி= அைரத
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சாதி* களித நீாி( ேத ற - = வடைத அ9= அ =கைள. ேச =

அைரத சதன7ழட* தத பனிநீாினாேல ெதளிவிக (ெதளி=); யாEைர

கிளவி ஆ றா1 - யாழிைசயைனய ெசா(லா1 ஆ றாளா3; மய@கி OE=

அர 9கி*றா1 - மய@கி வி$= அ$கி*றா1.

விளக : ைகயா றி* நீ@கி நி*றா1. மாE7 : ெச3 எ*0 வா3பா:ெட.ச.

ேதவி; விசைய; ேகா!ெபேதவிைய எ*றவா9 . ேயாக - -:6ம=. காE =வட, சாதி*களி - சதன 7ழ. யாEைர கிளவி - Oைணயி* இைச

ேபா*ற ெசா(Fைடயவ1; விசைய. (244)
ேவ9

1801. ைகமா5 கட பைட&: காவலைன யா5ெடாழிய!
ெபா3மா மயிW = ேபாகி! ற@கா:61
விமாதி யா*Oழ OEேத* 9ைணயாகி

ெயமாேன ேதா*றினா ெய*ைன ெயாளிதிேயா.

ெபா1 : எமாேன! - எ* பி1ளா3!; ைகமா5 கட பைட&1 காவல* ஆ56

ஒழிய - பைட வ7!பா( மா:சிைம!ப:ட கடைல! ேபா*ற பைடயிேல அரச*

ப6தலாேல; ெபா3மா மயிW = ேபாகி - ெபா3யாகிய மயி ெபாறியி( ஊ =
ெச*9; ற@கா:61 யா* விமா= Oழ - 6கா:;ேல யா* வததா

ெபாமி Oழ; OEேத* =ைண ஆகி ேதா*றினா3 - அ@ஙன OEத என7

=ைணயாக ேதா*றிய நீ; எ*ைன ஒளிதிேயா - எ*ைன ஒளிகி*றாேயா?

விளக : காவலைன : ஐ : அைச. எமா* : எெபமா* எ*பத* மYஉ. (245)
1802. ைகயா ாில@ெகஃகி க=கட* ெகா6ேபா3

ெமா3யா வைகயனா3  றிைழ7 தா*ெகா6!ப

ைநயா1 வள த நைத நைவ&ற ெவ*

ைனயாெவ* ைனயாெவ* ைனயா வக*றைனேய.
ெபா1 : ைகஆ இல@7 எஃகி* க=கட* - ைகயி( விள@7 ேவேலதிய

க=கட*; ெமா3ஆ உவைகயனா3 ெகா6ேபா3  றிைழ7 ெகா6!ப -
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நிைறத களி!ைடயவனா3 ெகா56 ெச*9 த* மைனவியிட ெகா6!ப;

ைநயா1 வள த நைத நைவஉற - வதாம( வள த நைத =*ப9ப;;

எ* ஐயா! எ* ஐயா! எ* ஐயா! - எ* ஐயேன! எ* ஐயேன! எ* ஐயேன!;

அக*றைனேய! - நீ@கிவி:டைனேய.

விளக : விைரெபாளி* வத ெசா(ல6காத)* *றாயின. எ* ஐயா

எ*ப= விளிய*9; இரக7றி!. நி*ைன வள த 7ாிய ந(விைன&ைடயவG
வத அக*றாேய எ*றா1. (246)

1803. மி*னிைரத ைபI5 விள@கிைல ேவ(ேவத*
*0ைரத *9 கன8 ைணயாக

ெவ*0யிைர தா@கி யிேத* வ)யாகா

ெத*னரேச ெய*Iச( ேகளா திறதைனேய.
ெபா1 : எ* அரேச! - எ* இைறேய!; மி* நிைரத ைபI5 விள@7 இைல

ேவ(ேவத* - ஒளி நிைரத திய Iைண&ைடய, விளகமான இைலவ;வமாகிய
ேவேலதிய அரச*; * உைரத *9 கன8 ைண ஆக - *ன ! பய*

-றிய (யா* க5ட) *9 கன8 ெத!பமாக; எ* உயிைர தா@கியிேத* -

எ* உயிைர. மதிேத07; வ) ஆகா= - ஆ றலாகாம(; எ* Iச( ேகளா= -

எ* வதைத& ேக:க;யாம(; இறதைனேய - இற=வி:டாேய.

விளக : ைபIைண&ைடய ேவத*, ேவ( ேவத* என -:6க. *9

கன8களி( ச.சத* இறதலாகிய ஒ கன8 ப)= வி:டதனா( ம ைறய8

ப)7ெம*றிதா1. அரச* நீ உயி ெகா5;= நி* த(வனா பைகைய

ெவ(க எ*9 ேபாக வி6த)*, எ*Iச( எ*றா1. (247)

1804. ேகாவமா வாகி 7;ேயாபி நி*7ைடகீE!
பாவேம ெச3ேத* பாிெவலா நீ@கினா

ேபாவமா ெவ*9ைர!ப! ேபாேவ** ேபாயினா

யாவமா வமாெவ* னமா வக*றைனேய.
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ெபா1 : ேகா அ மா ஆகி நி* 7ைடகீE 7;ேயாபி - உலைக காத)*

அரச0மா3. ெச(வைத ந(க)* அழகிய தி8மா3 நி*9 நி* 7ைடயி*கீE

இ?8லெகலா நீ ஓப; பாவேம ெச3ேத* பாி8 எலா நீ@கினா( - பாவேம ாித
நா* (அதைன க56) யா* உ ற =*ப எலா நீ@கினா(; ேபா அமா எ*9

உைர!ப! ேபாேவ* - (பிற7) நீ =ற=ேபா அமா எ*9 நீ -ற நா* ேபாேவ*;

* ேபாயினா3 - (அத 7 *) நீ ேபாயின; ஆ அமா! அமா! எ* அமா!

அக*றைனேய - அ@ஙன ேபா3 நீ ஆ! ஐேயா! ஐேயா! ஐேயா! இனி அக*ேற

வி:டாேயா? இத 7 காரண எ*ன?

விளக : ஆ : இரக 7றி!. ஏ : வினா ஓபி - ஓப : எ.சதிாி, அரச0ட0
இறதிேல*, இ= பைகைய& ெவ*றிேல* எ*9 கதி! பாவேம ெச3ேத*

எ*றா1. பாி8 - தா* நிைனதைவ ;யாத வத . ேபா அமா : அைம அமா

என விளிேய ற=; ைற!ெபய ம@கி* ஐ எ* இ9தி -ஆெவா6 வத 7ாிய8
உளேவ (ெதா(. விளிமர. 9) எ*றதனா(. அம என அ6கிய திைச.ெசா(லாகிய

விலாவைண க;ெசா( இ(ைல (ெதா( எ.ச. 56) எ*பதனா ெகா1க. அ*றி, அம,
எ*ற அகர ஈ றிைட. ெசா(, ேக:பி= உைரயைசயாய விட=, உைர!

ெபா:கிளவி நீ:ட வைரயா (ெதா( உயி மய@7. 10) எ*பதனா( நீ56 அ= பி*. அம எ*0 அைச.ெசா( நீ:ட அைற! ெபயெரா6

சிவணாதாயி0 - விளிெயா6 ெகா1ப ெதளி&ேமாேர (ெதா(. விளிமர. 36)
எ*பதனா(, அமா ெகா றா எ*ற வழி. ெகா றா எ*ப= எதி க ஆக தா*
ேகளா3 எ*0 ெபா1 த=, அதேனா6 -; நி*றதாத)* பிாி= நி*9

விளிேயலா ெத*9ண க. இதனா பி1ளா3 என விளித( ெபாதா=. இதனா(

அ6கி வத அமா எ*0 ெசா( இரக 7றி!ைப த இைட.ெசா(ேல

அ*றி விளியாகா= எ*ப= ந.சினா கினிய கதாயி 9. ம 9, அமா எ*ப=
மர வ$வைமதியா3!, பி1ளா3! என விளித

ெபாளி( வதெதன

உைர-றினா. *ன உள எ*9 ெதாிகிற=. (248)
1805. ேகாமா* மகேன 77லதா ேபாேரேற
ேயமா@ கததா ாிைறவாெவ* னி*0யிேர

காமா கடF: கல@கவிEேத* க5>ணீ

Iமா5 ைனதாரா3 ேநாகா= ேபாதிேயா.
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ெபா1 : ேகாமா* மகேன! - அரச* மகேன!; 7 7லதா ேபாேரேற! -

77லதி பிறத சி@கேம!; ஏமா@கததா இைறவா! - ஏமா@கத நா:டாாி*
அரேச!; எ* இ* உயிேர! - என7 இனிய உயிேர! காமா! - காமேன!; Iமா5
ைனதாரா3! மல தா மா பேன!; கடF1 கல கவிEேத* க5>1 நீ

ேநாகா= ேபாதிேயா? - கட)ேல கலைத கவிEத எ* க5ணி)= வ;&
நீைர! பாராமேல ேபாகி*றாேயா?
விளக : 77லதா பலளராத)*, ஏமா@கததா இைறவ எ*றா1.
உவ!பி* க5 த(வைன -9வதைன ஈ56 -றி, காமா எ*றா1.

கல@கவிEத= - அரச* ப:ட=. க5>1 நீ ேநாகா= எ*ற= யா* பைக

ெவ*றா( யா* நி* தைதைய ேநாகி அ$கி*ற நீைர ேநாகாேத எ*றவா9.
க5>1 நீ எ*9 பாட. (249)

1806. கதா களியாைன காவலனா கா*ைளைய
வதா வா3 தீதி*ைம ேக:6 மைறதி=

ெநாேத* பலகாF ேநாேயாேட Oகி*ேற

னேதா வறேனம றா ேறனா லா ேறனா(.
ெபா1 : க= ஆ களியாைன காவலனா கா(ைளைய தீதி*ைம - கபதி

ெபாதிய மதயாைனைய உைடய ச.சத* மக07 தீதி*ைமைய; வதா

வா3ேக:6 மைறதி= - வதவ உைர!ப ேக1வி& றவாேற ேநா*பிேல
மைறதி=; பலகாF ெநாேத* - பலைற& (பா த கியலாைமயி*)

வதிேன*; அேதா! ஆ ேற*! ஆ ேற*! - (வதிய யா*) அேதா! இனி

ஆ ேற*! ஆ ேற*!; அறேன! ேநாேயாேட Oகி*ேற* - (ஆத)*) அறகட8ேள!
யா* இ ேநா&டேன இறகி*ேற*.

விளக : க= - க:6தறி காவலனா : ச.சத*, கா*ைள - மக8. ேநா*பிேல
மைறதி= எ*க. Oகி*ேற*, ெதளி8ப றி, எதி கால நிகEகாலமாயி 9.

அற* - அறகட81, ஆ( : அைச. (250)
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1807. *ெனாகா ெல*மகைன
க5ேடென* க57ளிர!

பி*ெனாகா காண!

பிைழதெத* ேறவி கா

ெள*ெனா!பா ெப5மகளி

ாி?8லகி ேறா*ற ெக*

ற*ன! ெபைடநைடயா

ளா3மயி(ேபா( OEதனேள.

ெபா1 : * ஒகா( எ* மகைன எ* க5 7ளிர க5ேட* - * ஒ ைறேய

எ* மகைன எ* க5 7ளி .சியைடய க5ேட*; ேதவி கா1! - ேதவ கேள!; பி*

ஒ கா( காண! பிைழத= ஏ*? - பி*ன ஒ ைற கா5பத 7 த!பின

தீவிைன யாேதா?; எ* ஒ!பா ெப5 மகளி இ?8லகி( ேதா*ற க எ*9 -

எ*ைன! ேபா*றாராகிய ந@ைகய இ?8லகிேல இனி& பிறவ க எ*9 அர றி;

அ*ன!ெபைட நைடயா1 ஆ3மயி(ேபா( OEதன1 - அ*ன!ேப:;* நைடைய
உைடய அவ1 வதிய மயி(ேபா( OEதன1.

விளக : தாபத 7 7லத)யன -றலாகா ெத*றவ1 த* உண வழி=

அர றினதா 7லேன அ*றி மைறெபா1 எ(லா@ -றின1; ேதாழ ந(விைன

அ@ஙன நிகEதி 9. (251)

1808. 5ம(7 மதகத ேபா ேவழ ெபா பழித
ம5ம(7 தாரா* ெபமா:; வா3ெமாழிேக:

65ம(7 ெந,சினரா ெயா3ெயனேவ ெவ3=யிரா

க5ம(7 நீரா கக@க ேணாகினேர.

ெபா1 : 5 ம(7 மதகத ேபா ேவழ ெபா  அழித - (ேதா:; எடாம

கிடத)*) 5மிக மத கைத&ைடய (க:;ய@கார* ஏறிய) ேபா ேவழதி*
அழைக ெக6த; ம5 ம(7 தாரா* ெபமா:; வா3ெமாழி ேக:6 - ப5>த(
மி7த தாாிைன&ைடய சீவக0ைடய தாயி* வா3.ெசா(ைல ேக:6;

ஒ3ெயனேவ ெவ3=யிரா - (அரச* ப:டத 7) விைர= ெப. ெசறி=; உ1
ம(7 ெந,சினரா3 - மகிE.சி நிைறத உ1ளதினரா3; க5 ம(7 நீரா -
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க5ணிைறத நீைர உைடயவரா3; க க@க1 ேநாகின - ஒவ கைத
ஒவ ேநாகின .

விளக : ம5 ம(7தா - ப5>த( மிக மாைல. ஆ8தி ம5ணி (ம=ைர. 494)

எ*றா பிற. ேதாழ களிைடேய வா3!ேப.சி*றி 7றி!ேப நிகEத= அரச*
மைனவியாகிய விசையயிட தா ெகா5ட வழிபா:6ண .சியினா(. (252)
1809. க5] கம விைளதவா ெற*றாரா3

வ5டாரா வ5கடக மி*னத@ ைகமறி=

ெகா5டா@ கட(ேவ) கீEமகைன - றமா

&5டா யிெர* 9வ!ெப$ தா;னேர.

ெபா1 : வ5 தாரா - வளவிய தாாினராகிய அவ க1; கம விைளத ஆ9

க5] எ*றாரா3 - காாிய ;த ப;ைய! பாாீ எ*9 ெவளியாக -றினராகி;

வ5 கடக மி*ன த ைக மறி= - வளவிய கடக மி*ன த ைகைய
கவிE=; கீEமகைன உயிைர - றமா3 உ5டா - க:;ய@கார0யிைர

- றமாகி உ5;:ேடா; கட(ேவ) ெகா5டா - உலைக ைகெகா5ேடா;
எ*9 உவ! எ$= ஆ;ன - எ*9ைர= உவைக மி7 ஆ;ன .

விளக : எதி காலைத =ணிவினா( இறதகாலமாக -றினா . (253)
1810. OE= மயி(ேபா( விசைய கிடதாைள
தாE= பலத:ப தா,ெச3ய ேவ(ெப 9!

ேபாEதக*ற க5ணா1 லபா ெவ$தி!ப.

KE= ெதா$திைற,சி. ெசா*னா ரவ*றிறேம.

ெபா1 : விசைய மயி(ேபா( OE= கிடதாைள - விசைய மயிைல!ேபால வி$=

கிட!பவைள; தா தாE= பல த:ப ெச3ய - தா@க1 தாE= பல 7ளி .சிகைள.

ெச3ய; ஏ( ெப 9 - உண .சி ெப 9; ேபாE= அக*ற க5ணா1 லபா
எ$தி!ப - அரச0யிைர! பிள= அக*ற க5ணினா1 லபியவா9

எ$தி!ப; ெதா$= இைற,சி. KE= அவ* திற ெசா*னா - ைக7வி=
வண@கி. KE= சீவக* பிைழதப;ைய -றின .
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விளக : மயி(ேபா( OE=கிடத விசைய எ*றவா9. த:ப - 7ளி .சி, ஏ( உண .சி, அரச* இறத 7 காரணமாத( ப றி அரச0யிைர! ேபாEதக*ற
க5ணா1 எ*றன ந.சினா கினிய . (254)
ேவ9

1811. ெகாைலகள@ 79கF@ ெகா5ெடா ெத3வத
நிைலகள மி=ெவன நீக நீ@கினா

னிலகண மட!பி; யிையெதா ேபாதக

மைலகண திைடமகிE தைனய ைமதேன.
ெபா1 : இலகண மட!பி; இைய= ஒ ேபாதக - இலகணைத&ைடய

மட!பி;&ட* ெபாதி ஒ களி9; மைல கணதிைட மகிEத அைனய ைமத*

- மைலதிரளினிைடேய மகிEத சீவக*; ெகாைலகள@ 79கF - த*ைன அரச*

ெகா(வத 7 ெகாைலகளைத 79கின அளவிேல; ஒ ெத3வத ெகா56 - ஒ
ெத3வ த* உண வாேல பா =; இ= நிைலகள என - இஃ= தக இட எ*9;

நீக நீ@கினா* - அ =*பைத நீக நீ@கினா*.

விளக : ெகா(ல எ*9 ேதவதத* *ன  -றியதைன ெதாட =, ெகா(ல
ெகாைலகள@ 79கF ேதவ* நீகினா*, எ*றன . மைலகண :

ேதாழ 7வைம. (255)

1812. I8ைட ெதாியலா* ேபா ைவ நீதினி
ேகா8ைட! ெபமக னாத( ெகா5டன,

ேசவ; ேசாதன ெதா$= ெச*றன

மாவ6 ேநாகி&5 மகிE= -றினா1.
ெபா1 : I உைட ெதாியலா* ேபா ைவ நீ= - மல நிைறத மாைலயானாகிய

சீவக* த* வணிகனாகிய ேபா ைவைய நீகிவி:6; இனி ேகா8ைட! ெபமக*

ஆத( ெகா5டன - இனி தா* அரைடய ெபமக* ஆதைல க56

ெகா5ேடா; ெதா$= ெச*9 ேசவ; ேச தன என -யா@க1 நி*ைன ெதா$=
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ெச(வத 7, நி* சிவத திவ;ைய அைடேதா எ*9 -ற; மாவ6 ேநாகி உ1
மகிE= -றினா1 - மாவ6 ேபா*ற க5ணா1 உ1ள மகிE= ஒ ெமாழி

உைரதன1.

விளக : ெச*9 - ெச(ல : எ.சதிாி. ெதாியலா* - மாைல ைனதவ* :
சீவக*. ேபா ைவ - மைற!, வணிக.சாதி எ*ப= இவ* ம*ன சாதிைய

இ=கா9 மைறதிதைம!ப றி அதைன! ேபா ைவ எ*றா . ேநாகி : விசைய.
(256)

ேவ9

1813. தரணி காவல* ச.சத ென*பவ*
பரணி நா:பிற தா*பைக யாைவ&

மரணி லாென*க: ட@கிய வ*பினா

)ரணி ய*ப:ட ெதமிைற ெய3தினா*.
ெபா1 : தரணி காவல* ச.சத* எ*பவ* பரணிநா1 பிறதா* - உலைக
காவாதவனாகிய ச.சத* பரணி நாளிேல பிறதவ*; பைக யாைவ& அர5

இலா* - அ நாளி* சிற!பா பைகெய(லாவ றி 7 ஒ காவ( இ(லாதவ*;

எ*க5 த@கிய அ*பினா( - (எனி0) எ*னிட@ ெகா5ட காதலா(; எ இைற

இரணிய* ப:ட= எ3தினா* - எ இைறவனாகிய அவ* உலைக&@ காவாம(

இரணிய* ப:ட =*பைத தா0 ப:டா*.

விளக : இ*ன நாளி பிறத இ*னா* எ*ன( அரச 7 மர. பரணி யாைன

பிறத நாளாத)* யாைனேபா பைகைய மதியா* எ*றா1. பரணியி பிறதவ*

தரணி ஆ1வா* எ*ப= இகால! பழெமாழி. இைறவ* உ ற= - அைம.ச

நில தி8 நீ@7 எ*ற= ெகா1ளாேத, க:;ய@காரேன என 71ளா* எ*9

பி* உதவியி*றி நி*ற நிைல. காவல* எ*ப= உ5ணல* எ*ப=ேபால ஈ56

மைறைய உண தி 9. (257)

1814. விசைய ெய*9ல ேகா;ய Oறிேல*
பைசயி னா 9,சி யா*ப:ட தீெதலா

மிைசய நபி ெக6=ைர ெத*0ைழ

யைசவி* ைறயைன தமி ெனன.ெசா*னா1.
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ெபா1 : விசைய எ*9 உல7 ஓ;ய O9 இேல* - Oசைய எ*9 எ@7 பரத
ந(விைன இ(லாேத* ேம( ைவத; பைசயினா( =,சி - ப றா( (அரச*)

=,தலாேல, யா* ப:ட தீ= எலா - யா* அைடத தீைமகைளெயலா; நபி7

இைசய எ6= உைர=-நபி7! ெபாத ைறயாக -றி, ஐயைன அைச8

இ*9 எ* உைழ தமி* இதனா( ஐய* வதாதப; அவைன எ*னிட
அைழ= வமி*; என. ெசா*னா*- எ*9ைரதா*.

விளக : விசைய எ*9லெகலா கEபர8த 7 காரணமான O9 இேல* எ*க.
O9 ஈ56 ந(விைன. இனி அேதா விசைய ப:டன. கா5மி* என உலெகலா
-9த)* எ*ெபய உலெகலா பரத 7 காரணமாேவ0 O9 இேல0
ஆகிய யா* எனி0மா. பைச-ப 9. எ*0ைற-எ*பா(.
1815. ேகாைத ேவனபி க(லைத யி!ெபா1
யா=@ -றி*மி* யாைர& ேதற*மி

ேனத மி*னன வி*னண ெம3தலா

ேபைத யாெரா6 ெப5ெணா6 ேபச*மி*.
ெபா1 : ேகாைத ேவ( நபி7 அ(ல= மாைலயணித ேவைல&ைடய

நபிக*றி; இ!ெபா1 யா= -றி*மி*- இ!ெபாளி சிறி=

பிற 7ைரய*மி*; யாைர& ேதற*மி*- எவைர& ெதளிய*மி*; இ*னன ஏத
இ*னன எ3தலா( இத*ைமயவாகிய பிைழக1 நிைனவி*றி& வத)*;

ேபைதயாெரா6 ெப5ெணா6 ேபச*மி* அறிவிலாெரா6 ெப5கGட0
ேபசாதீ .

விளக : இ*னன எ*ற= தா* பிற!ண திய அதைன இ*னன எ*ற= த*
நிைனவி*றி! லப) -றிய அதைன (259)

1816. பைகவ 1ள பாபி* பட .சி&

[1]வைகெகா5 ேமகைல ம@ைகய ெந,ச
மிைகெச* ேமக= மி*0,ெச நி(லலா

ைகெச3 ேவ)னீ ேபா 9 ெச*மிேன.
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ெபா1 : ைக ெச3 ேவ)னீ ! - ெவைமயா ைக& ேவைல&ைட[ !; பைகவ
உ1ள - பைகவைடய ெந,ச; பாபி* பட .சி& - பாபி* ேபா7;

வைக ெகா1 ேமகைல ம@ைகய ெந,ச - வைக& ற ேமகைல அணித

ம@ைகயாி* உ1ள; மிைக ெச( ேமக= மி*0 - வானி ெச(F

ேமகதிF1ள மி*0; ெச நி(லலா - ெச?ைவயாக நி(லா (ஆத)*); ேபா 9
ெச*மி* - பைகவ உ1ளைத& மகளி ெந,ைச& அறி= ஒ$7மி*.

விளக : பட .சி - ெசல8. மிைக - ேமேல; வானிேல எ*றவா9 நி(லலா - நி(லா.

ேவ)னீ : விளி. (260)
ேவ9

1817. வணக, சிைலயி னாைன
ெயாமதி ெய(ைல நாG:

7ணெதா6 ம)த பாத@

79கயா@ ெகாண த பி*ைற!

பணிதேத ெச3= ப றா

பைகத லட = ெம*றா

மணிெகா; மா5 ட*னா5

ம றேத =ணிமி ென*றா1.

ெபா1 : வணக அ, சிைலயினாைன - பிறரா( வண7த காிய வி(ைல&ைடய

சீவகைன; ஒமதி எ(ைல நாG1 - ஒ தி@க1 எ(ைல! ேபாதிேல; 7ணெதா6

ம)த பாத 79க - ப5பினாேல நிைறத அ;களி* திவ;ைய 797ப;;
யா ெகாண த பி*ைற - யா@க1 அைழ= வத பிற7, பணிதேத ெச3= -

அளி. ெச3தைதேய ெச3=; ப 9 ஆ பைகத( அட = எ*றா - த$ேபறி
கிடத நிைறத பைகைய  பட ெகா(Fேவா எ*றா ; மா உ5ட

மணிெகா; அ*னா1 - அ$75ட மணிெகா; ேபா*ற விசைய&; அேத
=ணிமி* எ*றா1 - அதைனேய =ணிவாக ெகா5மி* எ*றா1.

விளக : பிறரா( வைளத காிய சிைலயிைன&ைடயாைன எ*க. சீவகைன,

ஒமதி - ஒ தி@க1, 7ணெதா6 ம)த பாத எ*ழி த)* 7ண
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சிைனேமேல றி -ற!ப:ட=. நி* பாத எ*ற ப;யா. அட =: த*ைம!

ப*ைம எதி கால விைன 9. (261)

1818. ெபாறிதவ ெந@க ேநா 9!
கரற நிைறத ெகா1ைக.

ெசறிதவ விசைய பாத,

ெச*னியி* வண@கி மீ56

ெவறிகமE ேசாைல ந5ணி

ேவ5;ய வ;சி( ைகெதா:

ெடறிபைட ெய$க ெவ*றா

வைளெய$ தா த வ*ேற.

ெபா1 : ெபாறி தவ ெந@க ேநா 9 - ஐெபாறிகG ல*களி( ெச(F

ேவ:ைக மி7தி& ஒ6@7ப; ேநா 9; க அற நிைறத ெகா1ைக - 7 றமி*றி
ேநா*ைப&ைடய; ெசறி தவ விசைய பாத - ( பிற!பிேல) ெசறித தவைடய
விசையயி* திவ;ைய; ெச*னியி* வண@கி மீ56 - தைலயாேல ெதா$=

திபி; ெவறி கமE ேசாைல ந5ணி - மண@கம$ ெபாழிைல அைட=; ேவ5;ய

அ;சி( ைகெதா:6 - விபிய உணைவ உ56; எறிபைட எ$க எ*றா -

பைகைய எறி& பைட எ$வதாக எ*றன ; வைள எ$= ஆ த= - ச@7 மிக8
ழ@கிய=.

விளக : ெபாறி - ெம3 வா3 க5 7. ெசவி எ*0 ஐ ெபாறிகG. தவ -

மி7தி&, ெந@க எ*ற= விாிவி*றி ஒ6@க எ*றவா9. ெசறிதவ :

விைனெதாைக, ெவறி - மண, அ;சி(, ைகெதா:ெட*ற= - உ56 எ*றவா9,
வைள - ச@7. (262)

1819. ைப=கி* மகளி ேத*ேசா
பவளவா3 திகழ நாணி.

சிதி= -த( வா@கி.

ெச?வண =ைட!ப ேதேபா

)திர ேகாப@ ெகௗவி

யிற7ள கி*ற ம,ைஞ

யதர திவ த பா3மா
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வெபா றா ரரவ தாேல.
ெபா1 : ைப=கி( மகளி ேத* ேசா பவளவா3 திகழ நாணி - ைப=கிF6த

ம@ைகய தைடய ேத* ெபாழி& பவள ேபாF வா3 சிவ= விள@க அத 7
நா> 9; சிதி= - அ= தீப;ைய ஆரா3= ; -த( வா@கி - த -தைல
7ைல=; ெச?வண =ைட!பேத ேபா( - அ.சிவத வ5ணைத

=ைட!பைத!ேபால; இதிர ேகாப ெகௗவி - இதிர ேகாப எ*ற I.சிகைள!

ப றியவா9; இற7 உள கி*ற ம,ைஞ - இறைக ேகா=கிற மயி(க1; பா3மா

அ ெபா* தா அரவதா( - 7திைரகளி* க$தி க:;ய அாிய ெபா*னாலான
கி5கிணி மாைலயி* ஒ)யாேல; அதர= இவ த - வானிேல பற= ெச*றன.

விளக : ேத* ேசா வா3, பவளவா3 என ஒ:6க. ெச?வண - சிவ! நிற.

இதிரேகாப - ஒ $. பா3மா : விைனெதாைக, ெபா றா அரவதா( ம,ைஞ
அதர= இவ த எ*க. (263)

1820. சாதி*ேம ெறா6த தீேத*
ற5மதி ேகா6 ேபாழ!

ேபா=ம: டவி O$

ெபா*ென6@ 7*9 மத

ேண=I@ கா8 KEத

வின( யா9 நீதி

மாதேர ம)த நா6

ம6=ட* ெச*ற த*ேற.

ெபா1 : சாதி*ேம( ெதா6த தீேத*- சதன மர@களி* ேமேல

ெதா6க!ப:ட இனிய ேதனிறா(; த5 மதிேகா6 ேபாழ - 7ளி த பிைற
தி@களி* ேகா6 பிளததனா(; ம:6! ேபா= அவி O$ ெபா* ெந6@ 7*9

- ேத* வ;= அவிைய!ேபால OEகி*ற ெபா* மயமான நீ5ட மைலகைள&;
அ த5 ஏ= I@கா8 KEத இன( யா9 - அழ7 த5ைம& தா@கிய

மல ! ெபாழி(க1 KEத ன( நிைறத ெபாிய யா9கைள&; நீதி - கட=;

மாதேர ம)த நா6 ம6= உட* ெச*ற= - மகேள நிைறத நா:;ேல ெந@கி
ஒேசர. ெச*ற=.
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விளக : சா= - சதனமர. ேத* - ேத* அைட; ஆ7ெபய . மதி - ஈ56!

பிைறதி@க1. ம:6 - ேத*, அத5ஏ= - அழைக& 7ளி .சிைய& தா@கிய

எ*க. இயா9, ன(யா9 என ஒ:6க. (264)
1821. ம=7லா மல@க* மாைல
ம@ைகய வள த ெசதீ!

=கல ெத$த தீபா

ெபா@க) 0ைரயி ெபா@கி

கதி =ெவ5 மாட ேதா*9,
ெச?ெவயி காத நா*கி

னதிகைர வ= வி:டா

ந.ெசயி றரேவா ெடா!பா .

ெபா1 : ம= 7லா அல@க( மாைல ம@ைகய வள த ெசதீ! ெபா@கி - ேத*

நீ@காத அைச& மாைலைய உைடய ெப5க1 வள த ெசதீயாேல ெபா@கி;

=கல= எ$த தீ பா ெபா@க)* Lைரயி* - திய கலதினி*9 எ$த

இனிய பா ெபா@க)* Lைரேபால; ெச?எயி( ெவ5 மாட கதி = ேதா*9

- ெச@க(லா ெச3த சிவத மதிைல கட= ெவ5ணிற மாட@க1 விள@கி

ேதா*9கிற; காத நா*கி( - (ஏமமாரதி 7) நா காத அளவிேல; நதிகைர -

நதிகைரயிேல; ந. எயி 9 அரேவா6 ஒ!பா - ந,சிைன&ைடய ப கைள&ைடய
பா ேபா*றவ க1; வ= வி:டா - ெச*9 த@கினா .

(விளக.) எயி( : ஏமமாரமதி(. அல@கைல&ைடய மாைல எ*க. ெச?ெவயி( சிவத நிறைடய மதி(. இத 7! =கலதி* வா3விளி உவைம.

அமதிலக= உய = ேதா*9 ெவ5மாட@கG7! =கலதி* அகேத
உ5டான பா ெபா@க)* Lைரக1 உவைம. (265)
ேவ9

1822. மானயா ேநாகிய ம@7( ேபா(வேதா

கானயா

றைடகைர கதி க5 ேபாEகலா

ேதனயா Iெபாழி றி5ைண ெவ5மண
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றாைனயா நா(வ தண!பி* ெற3தினா .
ெபா1 : மா* அயா ேநாகிய ம@7( ேபா(வ= - மா* வ=

க5ணியாி* இைட ேபா*9 Lடக அழ7 உைடயதாகிய; ஓ கான யா 9

அைடகைர - ஒ கா:டா றி* நீரைட கைரயிேல; கதி க5 ேபாEகலாேத* அயா
Iெபாழி( - கதிரவ0ைடய கதி களாF ஊ6வி. ெச(ல ;யாத, ேதனின

நீ@கமா:டா= வ= மல  காவிேல; தி5ைண ெவ5மண( - ேமைடயாக

உய த ெவ5மண)ேல; தாைன ஆ நா(வ - பைட உ5டாத 7 காரணமான
நா(வ; தண! இ*றி எ3தினா - பிாிவி*றி. ெச*றம தன .

விளக : கான யா9 : அ : அைச. க5 - இட. மா* அயா8த 7 காரணமான

ேநாெக*க. அயா8த( - வ=த(. அைடகைர - நீரைடகைர. கதி - ஞாயி றி*
கதி ேபாEகலா! ெபாழி(, ேதனயா ெபாழி(, என ஒ:6க, தாைன ஆ எ*ழி
ஆ அைசெயனி0மா. (266)

1823. வா =ேத* 9ளி=ம: 6யி = வா மண
லா =ேபா த=வி ச6த ெதா=ேம

S =ேத* வ5ெடா6 =ைத=1 கவ

ேபா=ேபா காியத! ெபாழி)* ெப றிேய.
ெபா1 : அ!ெபாழி)* ெப றி - அ மல காவி* இய(; ேத* வா = =ளி=
ம:6 உயி =-ஈக1 ைவத ேத* ெபகி =ளி= மலாி* ம= ஒ$கி; வா மண(
ேபா= ஆ = - நிைறத மண)ேல மல க1 ெபாதி; தவி அ6த= ஒ= - தவி

ெபாதியைத! ேபா*9 : ேம( B = - ேம)ட ெவளியட@கி; ேத* வ5ெடா6
=ைத= - ேத0 வ56 ெந@கி; உ* கவ ேபா= ேபா7 அாிய= உ1ேள. கவ 7! ற!ப:6! ேபாத( அாிதாயித=.

விளக : அ!ெபாழி)* ெப றி =ளிதலா0 உயி தலா0 ஆ தலா0
B தலா0 =ைததலா0 உ1கவ ேபாகாி= எ*க (267)
1824. தாதணி ெகா$நிழ )= த5ம=!
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ேபாதணி யல@கறாE ெபாவி* மா பைன

யா=நா மைடதிற ைரமி னீெரன

காதலா ப=க* க56 -றினா*.
ெபா1 : தா= அணி ெகா$நிழ( இ= - Iதாைத அணித அ ெகா$விய

நிழ)ேல அம =; த5ம=! ேபா= அணி அல@க( தாE ெபா இ( மா பைன த5ணிய ேதைன&ைடய மல களா( ஆக!ெப ற மாைலயணித ஒ!ப ற

மா ைப&ைடய சீவகைன; யா அைட திற யா= நீ உைரமி* என - யா கா>

வைக யா= ? நீவி -9மி*! எ*ற அளவிேல; ப=க* க56 காதலா -றினா*
- ப=க* ஆரா3= அ*ட* உைரதா*.

விளக : தா= - I=க1 ம=!ேபா= ேதைன&ைடய மல . மா பைன : சீவகைன,

நீ உைரமி* என மா9க. க56 ஆரா3= ெதளிெத*க. (268)
1825. திகிள ம*னவ* ேசைன மாநக

ெபாெகாளி யினநிைர ேகா6@ ெகா5டபி*

ெகாளி மலர; ாி ெமா3பைன.

ெசகள ெததி !பட. சிைதவ தி(ைலேய.
ெபா1 : திகிள ம*னவ* ேசைன மாநக - ெச(வ விள@7 தடமித

ம*னவ0ைடய பைட நிைறத ெபாிய நகாி( உ1ள; ஒளி என நிைர ெபா7

ேகா6 - ஒளி ெபாதிய ஆநிைரைய ஒ!7 ெகா1ேவா; ெகா5ட பி* -

(அ?வா9) ெகா5டபிற7; 7 ஒளி மல அ; ாி ெமா3பைன - கின=
ஒளி ெபாதிய மல ேபாF அ;ைய&ைடய ெபவ)&ைடய சீவகைன;

ெசகள= எதி !பட. சிைதவ= இ(ைல - ேபா களதிேல எதி !ப6வத 7
ெக6வதி(ைல.

விளக : ெபா7 - ெபா87; நில7!ேபா( எ*ற=, =ாிேயாதன*

விராடரேத நிைரய;= தம* தலாயிேனா5ைம &ண தத 7 யா

இவ* உ5ைமைய உண கி*ற த*ைம ஒ7ப; எ*றவா9. இனி, ெபா87
ஆனிைர ெகா1ேவா எ*ற= வா3ைமயான*றி! ெபா3யாக ஆனிைரைய
ெகா1ேவா எனி0மா. (269)
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1826. ேச:7லா, சிைலெயா6 திைளத பி*னவ
வா:கலா வ)தம ெதாட@கி* வ(ைலேய

மீ:கலா வி!ைட ெத$க ெவ*9த*

னா:ெகலா, ெச!பின னல த தாாினா*.

ெபா1 : ேச5 7லா சிைலெயா6 திைளதபி* - ெதாைலவிேல யி=, வைளத
வி(Fடேன ெபாதபி*; அவ வா1கலா வ)= அம ெதாட@கி* - அவ க1

அ>கி வா:ேபாைர. ெச3ய =ணி= ேபா ெதாட@கி*; வ(ைலேய மீ:கலா -

(நபைடைய) விைர= மீ:கலா; வி! உைட= - இஃ= எ* வி!பைடய=;

எ$க எ*9 - ற!ப6க எ*9; த* ஆ:7 எலா - த*ைன ஒழித வ7 பைட

Oர 7; அல த தாாினா* ெச!பினா* - மல த மாைலயா* -றினா*.

விளக : திைளத( - ஈ56 ேபா ெபாத(. வா1கலா - வாளா ெச3& ேபா .

வ(ைலேய - விைர=. தாாினா* : ப=க*. (270)
ேவ9

1827. இ@கட* மணிநிைர ெய3திநா@ ெகா5டபி*
ன@க; யணிநக ைரயன@ கி(ைலேய

ெபபைட தா*வாி பி*றிநீ@ கி பழி

தப; த*றி&, சா 9வ( ேக5மிேனா.
ெபா1 : இ@கட( மணி நிைர எ3தி நா ெகா5ட பி* - ெபாிய கட(ேபா*ற
ஆநிைரகைள அைட= நா ெகா5ட பிற7; அ@க; அணி நக அ@7 ஐய*

இ(ைலேய( - அாிய காவைல& அழகிைன& உைடய நகரமாகிய அ@ேக ந

சீவக* இ(ைலெயனி(; ெபபைட தா*வாி* - (அத0ட*) ெபாிய பைட&

வ=வி:டா(; பி*றி நீ@கி* பழித ப;= - (அ,சினாைர!ேபால) யா மீ56
ேபாதா( ேதா றா க1 எ*9 பழி7ப;யாயி7; அ*றி& சா 9வ(

ேக5மி* - அஃத*றி& பி*0 ஒ*9 -9ேவ* ேகG@க1.
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விளக : இ= தி ேசன* - 9. இ@கட( - ெபாியகட(; இஃ=

ஆனிைர7வைம. அணிநகர@7 என ஒ:6க. ஐய* : சீவக*, ஐய* இ(ைலயாக!
பைட வத( ஒதைல; அ=வாி* எ*றவா9. பி*றி - மீ56. அ.ெசய( பழித

ப;= எ*க. (271)

1828. ம,KE விபிைட மண=மி* மிளி வேபா(
வ,சமி* மறவ வா5 மிளி =பா3 7தி&:

7,சர@ 7ளி!பேதா நீதமா மாதலா

ெல,ச)( ெகா1ைக[ ெர5ணி.KE மி*கேள.
ெபா1 : ம, KE விபிைட மண= மி* மிளி வ ேபா( - கி( தவ$
வானிேல கல= மி* ஒளி வனேபால; வ,ச இ( மறவ வா1 மிளி = -

வ,சமி*றி *ெச*9 ெபா Oரைடய வா1 விள@கி; பா3 7தி&1 7,சர

7ளி!ப= ஓ நீத ஆ - பா3கி*ற ெசநீாிேல யாைனக1 $7ப;யான ஒ

ெவ1ள உ5டா7; ஆதலா( - ஆைகயா(; எ,ச( இ( ெகா1ைக[ ! - ஒழியாத

ெகா1ைக[ !; எ5ணி. ெச3மி*க1 - இனி, இதைன& ஆரா3=

ெச3&@ேகா1.

விளக : பைடOர பி*வா@காம ெபாதா( ேநவ= இஃ= எ*9 -றினா*.

ஒழியாத ெகா1ைக[ எ*ப= எ. ெச3திைய& ந*கா3= =ணி= ெவ றி&ட*
;7 ஊ9தி&ைட[ எ*பதா. ம, - கி(, வி - வான, அவ நம7!
பைகவ அ(ல எ*பா* வ,ச இ( மறவ எ*றா*. இ?விர56 ெச3&G

திேசன* - 9. (இவ றா() நம7! பழி& பாவ உ56 எ*றா*. (272)
1829. எ*றன* திேச ென*0நா* மைறயினா
ன*றேத ெபாெளன நா(வ மி=ழி

ெயா*றி* வி6தவ வெரா றா:க1வ
தி*றிதா ப:டெத* றியகி* றா கேள.

ெபா1 : எ*றன* திேச* எ*0 நா* மைறயினா* - எ*9ைரதா*

திேசன* எ*0 அதண*; அேத ந*9 ெபா1 என நா(வ இ=ழி

(எ*ற பி*0) ப=க* -றிய அ=ேவ ந(ல ெபா1 எ*9 நா(வ
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எ5ணியித ேபா=; * ஒ*றி வி6தவ வ ஒ றா:க1 வ= - *னேரேய
தா ெபாதி வி:டவராகிய ஒ ற வ வ=; இ*9 இ= ப:ட= எ*9

இயகி*றா க1 - இ*9 இ= பிறத ெச3தி எ*9 -9கி*றா க1.

விளக : வ வ= -9கி*றா க1 எ*றாராயி0 வ ஒவைரெயாவ
அறியாமேல ெச*9 ஒ றிவ= தனிதனிேய -றினா க1 எ*9, அ வ

- 9 ஒ*றாக இதன எ*9 ெகா1க. ஒ ெறா 9ணராைம ஆ1க; உட*

வ - ெசா ெறாக ேதற! ப6 (7ற1. 589) எ*பBஉ@ கா5க. (273)
1830. வைளய தரெம0 வாரண மா(வைர

ைளயிள தி@க1ேபா* =ைட ேகா:ட=

கிைளயிள பி;கைள, ஞா றிைட ேகழர

கைளயவ, சனவைர யைனயத களிறேரா.

ெபா1 : வைளய தர எ0 வாரண மா(வைர - வைளய தர எ*0

ெபயைடய (தடமித0ைடய) ப:ட= யாைனயாகிய ெபாிய மைல; ைள இள

தி@க1ேபா( = உைடேகா:ட= - ைளத இளமதிேபா( =க1

ெபாதிய ெகாபிைன&ைடய=; அகளி9 - அத யாைன; கிைள இள பி;க1

ஐ,ஞா றிைட ேகE அர7 அைளய அ,சன வைர அைனய= - உற8ைடய இள
பி;க1 ஐ+ றி* இைடயிேல ஒளி&ைடய அர7 அளாவின கமைல ேபா*ற=.
விளக : வைளயதர எ*ப= தடமித* ப:டதியாைனயி* ெபய .

மா(வைரயி( ைளத இள தி@க1ேபா( ேகா6, =ைட ேகா6 என

தனிதனி -:6க. ஐ,ஞா9 - ஐ+9. ேகE - நிற. அைளய - அளாவிய.
அ,சனவைர - கமைல. (274)

1831. க6மத களி!பினா காெரன ழ@க)*
வி6கலா பாக ெவவர ெகா*றிட!

பி;ெயா6@ கதைண வி*றிநீ 1பிள

த6களி றத!ேபா திைகபாி தழ*றேத.
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ெபா1 : க6மத களி!பினா( கா என ழ@க)* - ெகா;ய மத மயகினா(
கி(ேபால! பிளி9தலாேல; பாக வி6கலா - பாக அதைன

விடாதாராயிதா ; ெவவர ெகா*றிட - அ.ச5டாக ெகா*றிட 7;

பி;ெயா6 க= அைண8 இ*றி - பி;ைய& கபைத& அைணயாமேல;
நீ1 பிள= - நீைள! பிள=; அத! ேபாதிைகபாி= - பி*ன@கா)
ச@கி)ைய அ9=; அ6களி9 அழ*ற= - அ?வ6 களி9 சினத=.

விளக : நீ1- ச@கடமாக! ப5ணி த5ணீ ஏ றி உ:6வெதா*9. இனி,
ஈ1 பிள= எ*9 ஓதி*, உ1ளீரைல! பிள= ெகா*றிட ெவன -:6க.

(ஈ +உ1 : உ1+ஈ .) (275)

1832. க5>மிE தீயினா டநிற@ காிதேபா
ப5>மிE வ56லா3! பரதரா நி*றசீ

ர5ணல@ களி றிைன யடகினா* சீவக*

வ5ணேம கைலயினா மனெமன! ப;தேத.
ெபா1 : க5 உமிE தீயினா( டநிற காித ேபா( - க5உமி$ தீயினா

6த)* நிற ககினா ேபால; ப5உமிE வ56 உலா3! பரதராநி*ற இைசைய உமி$ வ56க1 பரதைல தராநி*ற; சீ அ5ண( அ களி றிைன.
சீவக* அடகினா*- சீைர&ைடய ெபாிய அழகிய அ களி ைற. சீவக*

அடகினா*; வ5ண ேமகைலயினா மன என! ப;த= - (அ!ேபா=) அ களி9,
அழகிய ேமகைல&ைடய மகளி மன அவனிட தாEவ=ேபால வ= தாEத=.
விளக : வ56லா பா தர எ*ற பாடதி 7, வ56லா@ களி ைற!
பா கி*ற சீைர நம7 தத 7 அட@கினா* எ*க. (276)
1833. இ9வைர யிவ வேதா ாில@ெகயி றாிெயன
89வைர மா பினா* Sச@ெகா5 ெடா3ெயன!

ெபறல@ 7,சர ேமற) ெப,சன

மைறகட றிைரெயா) தா@ெகன வா தேத.
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ெபா1 : உ9வைர மா பினா* - ெபாிய மைலேபாF மா பினா* ஆகிய சீவக*;

இ9வைர இவ வேதா இல@7 எயி 9 அாிெயன - ெபாிய மைலயி பா3வெதா
சி@கேபால; ெபற( அ@ 7,சர Bச ெகா56 ஒ3ெயன ஏற)* -

அட7த காிய அகளி ைற! ேராைச கயி ைற! பி;=ெகா56 விைரய
ஏ9தலாேல; அைறகட( திைர ஒ)= என ஆ@7! ெப,சன ஆ த= -

கைர&ட* ேமா=@ கட)* அைல ஒ)தா ேபால ஆ@7 மி7தியான மக1 திர1
ஒ)த=.

விளக : இ9வைர - ெபாிய மைல. அாி - சி@க. உ9வைர - ெபாிய மைல.

மா பினா* : சீவக*. Bச - ேராைசகயி9. ெப,சன - மக: -:ட. (277)
1834. அ@ைகய தலதினா ல!தா ைதெயன

ெகா@கல க5ணியா* ெகாைமதா* ெகா:டF
ெபா@கிய 8வைகயி ெபா)=மா களிறவ*

ற@கிய பயி ெதாழி றடைகயா ெச3தேத.

ெபா1 : ெகா@7 அல க5ணியா* - மண விாி& மல  க5ணியா*; அ!=

ஆ= ஐ என - அ!= அ!=, ஆ= ஆ=, ஐ ஐ எ*9 -றி; அ@ைக அ தலதினா(

ெகாைமதா* ெகா:ட)* - அ@ைகயாகிய அழகிய தலதினா ெபா3க த:;ன
அளவிேல; மாகளி9 ெபா@கிய உவைகயி* ெபா)= - அ! ெபாிய களி9
ெபா@7 மகிE.சியினாேல ெபா)8 9; அவ* த@கிய பயி ெதாழி(

தடைகயா( ெச3த= - அவனிடத@கிய பயிரா( ெதாழி(கைள த*
=திைகயாேல ெச3த=.

விளக : அ!=, ஆ=, ஐ : இைவ யாைன! ேப.சான 7றி! ெமாழிக1,

பயிராவன; பாிபாி எ*பன த)யன. ெதாழி( - ேதா:; த)யன எ6=

ெகா6த(. (278)

1835. ெகா:ைடய ேராைசதா னிவட@ ெகா56ட*
க:;னா* கவ) தடைகயா ேறா:;&

மி:டன னிர56ட னிமிEெகாளீஇ யில@7ெபா

ப:ட பனிவைர மி*ெனன க:;னா*.
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ெபா1 : கவ) தடைகயா( - ெகா;ய வ)ைய&ைடய ைகயினா(;

ெகா:ைடய ேராைசதா* இவட@ெகா56 உட* க:;னா* - தைலயி(

மணி;ைய உைடய ேராைச கயி ைற இர56 வட@ெகா56 ேசர க:;னா*;
இர56 ேதா:;& உட* இமிE ெகாளீஇ இ:டன* - ெந6ேதா:;ைய&

79 ேதா:;ைய& தமி பிைண= அத* க$திேல இ:டா*; பனிவைர மி*

என இல@7ெபா* ப:ட க:;னா* - இமயமைலயிேல மி*ேபால விள@7
ெபா ப:டைத& கயி ைற&@ ேகா= க:;னா*.

விளக : ெகா:ைட - ;மணி, ;.மா, கவ)தடைகயா* எ*ழி கைம

ெகா6ைம! ப5பி*ேம 9. இர56 ேதா:;& எ*க. அைவ ெந6ேதா:;
79ேதா:; எ*பன. (279)

1836. க.ைச& Oகின* கற@கி மணியணி
த.9 ெகா$ெதாட யா!பழி த;யிைண

&.சி& ேராைச&: 7ளி!ப83 =9வ)

ெம.சிேம( ேவத0 விைழதக ேதா*றினா*.
ெபா1 : உ9வ) - மி7வ)&ைடய சீவக*; க.ைச& Oகின* - கீE வயி றி

க:6 க.ைசைய&@ க:;னா*; கற@7 இ மணி அணி= - ஒ)7 இ

மணிகைள இ பக அணி=; அ.9 ெகா$ ெதாட யா! அவிE= யாைனயி* ேவகைத அட7 வளவிய ெதாடைர& க:டவிE=; அ; இைண

உ.சி& ேராைச&1 7ளி!ப உ3= - (த*) அ;யிர5;* உ.சிைய& (அத*)

ேராைச கயி 971ேள அ$த. ெசFதி; ேம( ேவத0 ெம.சிவிைழதக
ேதா*றினா* - )க!பி( இ7 அரச0 கE= விப; வ=

ேதா*றினா*.

விளக : அ.9 ெகா$ெதாட - விைரயாதப; மர@களிேல இைபைத=

க$திேல மாைலேபாேல இ6வெதா*9. (280)

1837. ேகா ெறா;! ாிைச&: ெகா றவ னி*ைறய
ேன றிய( கா56நா மிவ:ட ெக*னேவ
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கா ெறன கடெலன கவைர &ெமன

- ெறன 7,சர@ ெகா56 கானேரா.

ெபா1 : ேகா( ெதா;! ாிைச&1 ெகா றவ* நி*9 - திர5ட

வைளயைல!ேபால வைளத மதி)ேல தடமித* வ= நி*9; ஐய* ஏ றிய( நா

கா56 - ஐய0ைடய யாைனேய றதி* த*ைமைய யா கா5ேபா; இவ5

தக எ*ன - இ?விடேத ெகா56 வக எ*ன; கா 9 என கட( என கவைர
உ என - 9 என - விைசயா கா ெறன, ஒ)யா கடெலன, வ;வா( காிய

மைலெயன, அ.சதா( இ;ெயன, ெகாைலயா - 9வ* என; 7,சர ெகா56

கா* - யாைனைய உ1ேள ெகா56 ெச*றா*.

விளக : ெகா றவ* : தடமித*. ஐய*: சீவக*. ஏ றிய( - யாைன ஏ9 அழ7,
கா56 - கா5ேப. விைசயா கா 9 என8 ழகதா( கட( என8

வ;வா( வைரெயன8 ெபா=த*ைம விாிேதா=க. (281)

1838. 7ழவிய, ெச(வேனா 7*9ெகா5 ெடா3ெயன
வழகிதா! பற!பேத ேபால8 மா ய*

மைழையQ  ேதா6ேமா வானவ* ேபால8

ெம$தலா காவண மிதன ென*பேவ.

ெபா1 : 7ழவி அ ெச(வ* ஓ 7*9 ெகா56 - இள ஞாயி9 ஒ 7*ைற

கவானிைட ெகா56; ஒ3 என அழகிதா! பற!பேத ேபால8 - க6க அழகா3!
பறகி*ற ெதாழிைல!ேபா( த*னிடேத ெதாழிைல&ைடயவனா&; ய( ஆ

மைழைய ஊ = ஓ6 ஓ வானவ* ேபால8 - நீ நிைறத கிைல Q =

ெச(F விதியாதரைன! ேபால த*னிடேத ெதாழி( கிடக8; எ$தலாகா

வண இதன* - எ$தலாகாதப; இதா*.

விளக : எ*ப, ஏ : அைசக1. 7ழவிய, ெச(வ* எ*ற= ஈ56 7றி!பா(

இளஞாயி ைற உண திய=. ஓ3ெயன : விைர8 7றி!. 7*9 - ஈ56 உதயகிாி.

(282)

1839. வைனகல திகிாி& வா$யி ேம ெசF@
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கைனக6@ கதEபாி காலச கரேபா(
விைனத7 வ:ட Oதி& பதி&

மிைனயைவ ேயற விைம!பினி னிய றினா*.
ெபா1 : வைன கல திகிாி& - ம5 கல*கைள வைர& திகிாி&; வாE

உயி ேம( ெசF கைனக6@ கதE பாி கால சகரேபால - வா$ உயிைர

வ?வ. ெச(F மிக8@ க;தாகிய மிக ெசலவிைன&ைடய - 9வ* ஆழி&
ேபால; விைன த7 வ:ட Oதி& பதி& இைனயைவ - ெதாழி 7 தக

வ:ட Oதி& பதி&மாகிய இ த*ைமயவ ைற; ஏ உற இைம!பினி*

இய றினா* - த!பாதப;ேய ஒ ெநா;யிேல நடதினா*.

விளக : கல வைனதிகிாி எ*க. வா$யி : விைனெதாைக. கதEபாி - விைரத
ெசலவிைன&ைடய. வ:ட, Oதி, பதி எ*பன யாைனயி* ெசல8 வைக. (283)
1840. ஒவேன களி9ெமா* ேறா+ றாயிர

திாிவேவ ேபா*றன திைசெயலா@ 7,சர
7ாியவ* னிவனலா Fலகினி( )லெனன

வாி=ண ேவதைவ யைமகம ெற*றெத.
ெபா1 : ஒவேன களி9 ஒ*9 - நட=ேவா0 ஒவேன, களி9 ஒ*ேறயாக

இக8; திைசெயலா +றாயிர திாிவேவ ேபா*றன - ஏறினப; திைசெய(லா

எ5 இறத யாைன திாிவனேபாேல இதன; -7,சர7 உாியவ* உலகினி(

இவ* அலா( இல* என - (ஆதலா() யாைனேய றதி 7ாியவ* உலகிேல இவ*
அ(ல= ம ெறாவ* இல* எ*9 -றி; அாி= உண ேவதைவ அைமக எ*ற= -

அாிெத*9 உண த அரசைவ அைமக என விலகிய=.

விளக : ஓ, ம 9 : அைசக1. களி9 ஒ*9 அதைன ஊேவா0 ஒவேன

எ*க. +றாயிர எ*ற= மி7திேகா எ5 -றியவா9. 7,சர7 - 7,சரதி 7.

சாாிையயி*றி உ ண த=. (284)

1841. வ1Gகி Lதியினா( வாிLத F9தF
1Gண 7,சர ஓ3ெயன நி றF
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ெமௗள மிமணி கிணிெனன விைசதன

ெவ1ளநீ ! ெப,சன விய=ைக விதி தேத.
ெபா1 : வ1 உகி Lதியினா( - ேதா:; Lனிெய*0 உகி Lனியினா(; வாி
Lத( ஊ9தF - வாிைய&ைடய ெந றியிேல அ$தின அளவி(; உ1 உண
7,சர - இவ* மன உண த யாைன; ஒ3ெயன நி றF - க6க நி*ற

அளவிேல; எ1 அ இ மணி கிணி* என இைசதன - 7 றம ற இர56
மணிகG கிணி* எ*9 ஒ)தன; ெவ1ளநீ ! ெப,சன விய= ைகவிதி த=

- ெவ1ள ேபா*ற த*ைம&ைடய மி7திைய&டய மக1 திர1 விய! 9
ைகவிதி த=.

விளக : ஓ6கி*ற விைசயாேல ஒ) அட@கின மணிக1 நி*ற ெபா$= ஒ)தன.
Lதி - ைன. வாிLத( - வாிகைள&ைடய ெந றி. ஓ3ெயன; விைர8 7றி!.
கிணி*; ஓைச 7றி!. (285)

1842. எ*மன நி*மன ெம*றிர5 ;(ைலயா

ற*மன =ளெபா டா*றன 7ைர!பெதா

=*மன ெம*மன ெம*பெதா திைழததா

ன*மன 7,சர நபிேயா ெட*ம.

ெபா1 : த* மன= உள ெபா1 தா* தன7 உைர!ப= ஒ= - த* மனதி
ெபாைள தா* தன7 உைர7 த*ைமைய ஒ= ஏவ( ெச3தலாேல; உ*

மன எ* மன எ*ப= - உ* மனேம எ*மன எ*9 -9வதாகிய; ந*மன
7,சர நபிேயா6 ஒ= இைழத= - ந(ல மனைடய 7,சர நபியி*

மனட* ஒ*றி ெதாழிைல. ெச3த=; (ஆதலா( அ 7,சரதி 7 நபி7)

எ*மன நி*மன எ*9 இர56 இ(ைல எ*ம - எ*மன நி*மன என
இர5;(ைலயாக இத= எ*பா.
விளக : இ!பா:6 7ளக. (286)
1843. ேதவேன மகனல* ெச(வ*ம ெற*ம
பாைவேய ேநா றன1 பாாி*ேம ெல*ம@
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ேகாவ0 மகG@ 7ளி =ேதா ேணாகினா

ேராெவன ைவயக ேதாைசேபா &ய தேத.

ெபா1 : ெச(வ* ேதவேன, மக* அல* எ*ம - இ. ெச(வ* ேதவேன, மக*

அ(ல* எ*பா : பாாி* ேம( பாைவேய ேநா றன1 எ*ம - உலகி(

கனகமாைலேய (இவைன அைடய) தவாிதன1 எ*பா (ஆகி) : ஓ என ஓைச
ேபா3 ைவயக= உய த= - ஓ எ*ற ஓைச ெச*9 உலகி( ேமப:ட=.

(அதனா() ேகாவ0 மகG 7ளி = ேதா1 ேநாகினா - அரச0 அவ*

மகG மகிE= த ேதாைள ேநாகினா க1.

விளக : எ*பா எ*ப என திாித=. உ5ம தி*ம (பதி

-24)

எ*றா ேபால; இனி, ஆயினா என விைன ேகாட)*; மாாீ9 விகாரமா3 நி*ற
ெதனி*, தன7ாிய எதி கால உண தாைம உண க. (287)
1844. பி5ட5 >ெப@ களி9I: ;யவ*
வ5ட ேமாவ பாடமா நக ெதாழ

ெகா5டத* றபி& தா0@ேகா யி(க

க5டன@ க5ணிேன ெய*9க5 டவ ெசானா
ெபா1 : பி5ட உ5> ெப@களி9 I:; - கவள உ5>த 7 விைழத

ப:ட=7ாிய களி ைற களி ைற கபதிேல க:;; அவ5 வ5ட ஓவ

பாட - அ@ேக ம@கல! பாடக வாE= -9பவ பாட ; மாநக ெதாழ - அ!
ெபநகர வண@க; ெகா5ட த* தபி& தா0 ேகாயி( க - இ.

சிற!ைபெகா5ட தா0 த* தபி&மாக தன7ாிய ேகாயி)ேல Lைழய;

க5ணி* க5டன எ*9 - க5ணாேல பா ேதா எ*9; க5டவ ெசானா -

பா = வத ஒ ற க1 உைரதன .

விளக : க5ணிேன : ஏ : அைச. க5டவ எ*ற= *ன இயகி*றா எ*ற
ஒ றைர. :;நி*ற ெபயராகெகா56, அவ இ@ஙன@ -றினா எ*க.

நத:ட* -ட நி ற)* சீவக* எ*9 உண தா . (ந.சினா கினிய *ன

(சீவக. 1713, 1718, 1721, 1722 த)ய ெச3&:களி() சீவக0 ேவ 9 வ;8ட*
இதா*, நத:டைன& சீவகைன!ேபாலேவ ேவ 98ட* இக த*
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வி,ைசயா( மா றிய0!பினா1 எ*9 -றியவ ஈ56, நத:டைன ஒ ற
அறிதன எ*9, அவனா( உட* இ!பவ* சீவக* என 7றிதறிதன

எ*9@ -9கி*றன . (288)

1845. பாதி(சீ ! ப=க* ப;வெவா றாள ெசா
ேகாெதன ெகா6தன* ெகா$நிதி &வைகயி

Sதிர: றாவின ெதாகேபா* மறவ

ேமத, சிைலைகவா ளில@7ேவ ேலதினா .
ெபா1 : பா= இ( சீ ! ப=க* ப;வ ஒ றள ெசா 7 ஓெதன - நீக

இ(லாத கைழ&ைட ப=க* மைறத ேவட@ெகா5ட ஒ ற ஒவ -றிய

ெசா 7 ம 9 இவ ெசா(F ேச த= எ*9 கதி; உவைகயி* ெகா$நிதி

ெகா6தன* - மகிE.சியா( வளவிய ெச(வைத ெகா6தா*; Bதிர1 றா

இன ெதாகேபா( - வ)ய திர:சிைய&ைடய றாவி* -:ட 7$மினேபால;
மறவ ஏத அ,சிைல வா1 இல@7ேவ( ைக ஏதினா - கEத காிய

சிைலைய& வாைள& விள@7 ேவைல& ைகயினி( ஏதின .

விளக : ஒதெதன எ*ப= ஓெதன விகார ற=; ஓ= : விதி&மா.பாதி( -

பாத( இ(லாத - ப7த( இ(லாத; நீ@7த( இ(லாத எ*றவா9, ப;வ -

மைறத ேவட. ஒதெதன என பால= தனீ:ட( விகார தகர அகர ெக6த(
விகார எ3தி ஓெதன எ*றாயி 9. ஓ= எ*ேற ெகா56 விதி எனி0மா.

இ!ெபா:7 ஒ றள ெசா 7 நிதிெகா6த( விதிெயன கதி ெகா$நிதி
ெகா6தன* என! ெபா1 -9க. (289)

1846. ேவனிைர வா5மதி( பிள=ெவ, சமதிைட
ேதனிைர களி றி*ேம றி57ள ப$=வ

வானிைர வைள!பேதா ெபாெளன. சிாி=ட*

மாநிைர ப5ணினா வ;த+

ேக1வியா .

ெபா1 : வ;த +( ேக1வியா - ஆரா3த +(கைள ேக:ட அவ க1; ேவ(

நிைர வா1மதி( ெவ,சம திைட!பிள= - ேவலாகிய காவ( கா:ைட&ைடய வா1
மதிைல! ேபாாிேல பிள=; ேத* நிைர களி றி*ேம( தி5 7ள அ$=வ -
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வ56க1 ெமா37 களி றி*ேம( த தி5ணிய 7ளைப அ$=வனவாகிய;
மாநிைர - 7திைர திர1; ஆனிைர வைள!ப= ஓ ெபா1 என. சிாி= -

(இ!ேபா$=) ஆவி* திரைள வைள!பதாகிய ஒ ெபாைள&ைடய= எ*9

நைக=; உட* ப5ணினா - ஒ ேசர அ மாநிைரைய! ப5ணினா .

விளக : ேவனிைர, வா5மதி( இர56 ப5ெதாைக, சம - ேபா , ேத* -

வ56க1, நிைரகளி9 : விைனெதாைக, மாநிைர - 7திைர அணி. (290)
ேவ9

1847. விைட&ைட யினநிைர வி$@க* ேமயினா
=;ெயா6 சி9பைற =ைவத வா(வைள

;&ல 7றநிமி  தா த ெமா3கழ

ல6பைட யிைளய மரண Oசினா .

ெபா1 : விைட உைட இனநிைர வி$@க( ேமயினா - எ=கைள&ைடய

ஆனிைரைய ெகா1ள விபினாராக; =;ெயா6 சி9பைற =ைவத - =;&

சி9பைற& ஒ)தன, வா(வைள ; உல7 உற நிமி = ஆ த - ெவ1ளிய

ச@7க1 வா0ல7 ெபாத ஓ@கி ஒ)தன; ெமா3 கழ( அ6பைட இைளஞ

அரண Oசினா - ெமா3கழைல&ைடய அ6பைட ேயதிய Oர கவசைத

அணிதன .

விளக : விைட - காைள, =ைவத; பலவறிெசா(; வா(வைள ெவ1ளிய ச@7,
;&ல7 - ேமFலக, அரண - கவச. (291)

1848. காதள@ க;மல  க5ணி ெந றிய
ரா3தள திய றிய வ= ணாைடயா

ேவ3=ணி யலம றதா ெவ,ட
ேரெதழி னவிய ேம= ேதாளினா .

ெபா1 : அ க;காத1 மல  க5ணி ெந றியா - அழகிய மணைடய காத1
மல  க5ணிைய&ைடய ெந றியரா3; ஆ3= அள= இய றிய அ= உ5

ஆைடய - ஆரா3= அள= ெந3ய!ப:ட சிவ! நிற ஊ:ட!ெப ற
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ஆைடயினரா3; ேவ3=ணி அலம றத - @கி( 7ழ( அைச&

=கினரா3; ெவ,ட ஏ= எழி( நவிய ஏ= ேதாளினா - ெவ?விய
ஒளிைய த*னிடேத ஏதிய அழகிய ேகாடாிைய தா@கிய ேதாளினரா3,
விளக : இ! பா:6 7ளக. அளதிய 9த( - இத ஆைட7 இஃ= அள8

எ*9 அள= ப5>த(. அ= - சிவ!. ேவ3=ணி-@கி( =5ட (7ழ()
÷3=ணி, ேவ3=ணி : உறE.சி. (292)

1849. ேகா0ைட யினநிைர கா7@ ேகாவல
ேதெனா6 க;. பர 9 ேதமல 

கானிைட யினநிைர காவ( ேபா 9மி

னானிைட யழித1 ெள*9 -றினா .
ெபா1 : ேகா* உைட இனநிைர கா7 ேகாவல - அரச0ைடய இன@களாகிய

நிைரைய கா7 ஆய ; ேதெனா6 க;.  அர 9 ேத மல  கானிைட -

ேத0  ரF ேதைன&ைடய மல நிைறத கா:;ேல; இனநிைர காவ(

ேபா 9மி* - இனநிைரகைள கா!பா 9தைல! ேபா 9மி*; ஆனிைட 1 அழித
- பதிரளி* இைடயிேல காாி ெய*0 பறைவக1 எ$தன; எ*9 -றினா எ*9ைரதன .

விளக : ேகா* - அரச*. இனநிைர - ஆ*:ட. ேகாவல - இைடய . ேத*,

 எ*பன வ5;*வைக. கா* - கா6. 1 - காாி எ*0 பறைவ. மணிநிைர

க:சி&1 காாிெய$ எ*றா ெவ5பாமாைலயி0 (. ெவ. 3. பி-.) (293)
1850. வி6ெபாறி யரெவன விள@7 ெவ,சிைல
ய6கைண சிதறினா ரா த வா(வைள
க6கின கா)ய )8ளி கா5டF

67 ேகாவல = கா ெப3தா .

ெபா1 : வி6 ெபாறி அர8 என விள@7 ெவ,சிைல அ6கைண சிதறினா -

Oகி*ற தீ!ெபாறிைய&ைடய பாைப! ேபால விள@7 ெகா;ய வி(லாேல
அகைள (ஆனிைர ெகா1ள வேதா ) Oசினா ; வா(வைள ஆ த-ெவ5
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ச@7க1 ழ@கின; கா( இய( இ8ளி க6கின - கா ைற!ேபால இய@7

7திைரக1 விைரதான; கா5டF - இவ ைற க5ட=; ேகாவல = 67
கா ெப3தா - ேகாவல  பட ஆனிைரைய காத 7  பட ஓ;னா .
விளக : வி6ெபாறி : விைனெதாைக. ெபாறி - தீ!ெபாறி, அ6கைண :

விைனெதாைக. கா)ய( - கா ைற!ேபால, 67 - 6கி, கா ெப3தா -

ஓ;னா . (294)

1851. அைள.ெசறி யி) யைனய வாடவ
வைளதன மணிநிைர வ*க ணாய

விைளதன ெவவர தக ெவ,ெசாலா

Fைளதன Iச(வி: 6ண த ேவா;னா .
ெபா1 : அைள ெசறி இ) அைனய ஆடவ - 7ைகயிேல த@கிய ெப)
ேபா*ற ஆடவ க1; மணிநிைர வைளதன - மணிைய&ைடய நிைரைய

வைள=ெகா5டன ; வ*க5 ஆய ெவவரதக ெவ,ெசாலா(

விைளதன - ெகா;ய ஆய அ,சதக ெகா;ய ெசா களா( Oரெமாழி

விைளதனரா3; Iச( உைளதன - ேபாைர வதி. ெச3தன ; வி:6 உண த

ஓ;னா - பிற7 ேபாைரவி:6 ெதாிவிக அரசனிட ஓ;ன .

விளக : அைள - 7ைக, இ) - ெபாிய ), ஆடவ ஈ56 Oர எ*ப=பட

நி*ற=. ெவவரதக - அ,சதக. Iச( - ேபா . (295)
ேவ9

1852. ேதாெதாைக தாைன ம*ன*
சீவக கிைளய நபி

வா ெதாைக ழவ விம

ம(FறE ேதாளி னாைன

நீ ெதாைக கழனி நா6

ெந6நக ! ெபய L@க1

சீ ெதாைக 7ல0 ெம(லா

ெதாிெதம 7ைரேமா ெவ*றா*.
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ெபா1 : ேத  ெதாைக தாைன ம*ன* - ேத !பைடைய&ைடய தடமித*;

சீவக 7 இைளய நபி - சீவக07 இைளயவனான நபியாகிய; வா ெதாைக

ழவ விமம( உறழ ேதாளினாைன - வாரா க:ட!ெப ற ழவ ேதா 9விமா
நி ப ம(Fட* மா9ப:ட ேதாைள&ைடய நத:டைன; நீ ெதாைக கழனி நா6

ெந6நக ! ெபய L@க1 சீ ெதாைக7ல0 - நீ திர5ட கழனிைய உைடய
நா:ைட& ெப நகாி* ெபயைர& உ@க1 சிற!9 7ல; எ(லா ெதாி=

எம7 உைர எ*றா* - யாவ ைற& ெதாி&ப; எம7 -9க எ*றா*.

விளக : ெதாி= - ெதாிய : எ.சதிாி. தாைன ம*ன* - தடமித*, இைளயநபி
- நத:ட*, ழவ இதைன (ேதாைள) ஒ?ேவ* என வதி அழாநி ப ம(Fட*
உறEத ேதா1 எ*க. விம எ*ற= சிேலைட. அழ - ஒ)!ப எ*0 ெபாள=.

உைரேமா - ேமா : *னிைலயைச. (296)
1853. தி7றி! ப*ன தாயி

ெச!வ ல;க1 ெசெபா

னாித ெபா$7 7*ற

தவியி* ெவாீஇய ம,ைஞ

பாிதைவ பழன நாைர!

பா !ெபா6 மதி ேச7

ைரத7 நா6 @

7ல=ட 0ணர ெவ*றா*.

ெபா1 : அ;க1 - அ;கேள!; தி7றி! அ*ன= ஆயி* - தி81ள க=

அதைகய= எனி*; ெச ெபா* அாி= அ ஒ$7 7*ற= அவியி* -

ெபா*ைன அாி=ெகா56 அெப6= ஒ$7 7*றதி* அவியினா(;
ெவாீஇய ம,ைஞ பாிதைவ - அ,சிய மயி(க1 ஓ;னைவ; பழன நாைர!

பா !ெபா6 - பழனதிF1ள நாைர! பா !கGட*; மதி* ேச7 - மத

மரதிேல த@7கி*ற; உைரத7 நா6 ஊ 7ல=ட* உணர - உைரகதக
நா:ைட& ஊைர& 7லைத& அறி= ெகா1Gப;; உணர. ெச!வ(
எ*றா* - அறி= ெகா1Gமா9 உைர!ேப* எ*றா*.
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விளக : தி7றி! - தி81ள 7றி!. ெச!வ( - த*ைம ஒைம

விைன 9. அ;க1 - விளி. அ - ஊ 9. ெவாீஇய - ெவவிய; அ,சிய.

பாிதைவ - ஓ;யைவ. பழன - வய(. உைரத7 - கழ த7த. (297)
1854. ெபாகய Fகளி! பாய!
I,சிைற 7மாி ய*ன@

7கிேனா ;ாிய. ெசெந

ெகா$@கதி 7வைள ெய ற

7வி5 ;ாிய தீேத*

ழ@7நீ  கழனி ந*னா

ெடாி&மிE தில@7 ேவேலா

ேயமமா@ கதம ெத*றா*.

ெபா1 : எாி உமிE= இல@7 ேவேலா3 - தீைய. ெசாறி= விள@7 ேவலேன!;
ெபாகய( உகளி! பாய- ெபாகி*ற கய(மீ*க1 பிறE= பா3த)னாேல;

I,சிைற 7மாி அ*ன - 7கிேனா6 இாிய - (அ,சிய) அழகிய சிறகிைன&ைடய

அ*ன நாைர& ஓ6த)*; ெசெந( ெகா$@கதி 7வைள எ ற - (அவ றி*

ெம3 தீ5;) வளவிய ெசெந கதி 7வைளேம( எ 9த)*; 7 வி56 இாிய ந9மண வி:6 உலவ; தீ ேத* ழ@7 நீ  கழனி ந*னா6 - இனிய ேத* கல=
ழ@7 நீைர&ைடய கழனிக1 KEத அழகிய நா6; ஏமமா@ கதம= எ*றா* -

ஏமா@கத எ*றா*.

விளக : உகGத( - பிறEத(, I,சிைற - அழகிய சிற7. 7மாிய*ன - இைளய

அைன! ெபைட. 77 - நாைர 7 - மண, எாி - தீ, ஏமா@கத ஏமமா@கத என

விாித=. அ= : ப7தி!ெபாள=. (298)
1855. I=கி ெகா6த தீேத

னகி ைக ெபா*ன னா த@

-த) 7ளித வ56

ெகா!ளி தி:ட வாச

மாத ேம றவE= மாட

மி1பட! ைத&, ெச(வ
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ேத=ெபா* னி,சி B

ாிராசமா ரம ெத*றா*.

ெபா1 : I=கி( ெகா6த தீ ேத* அகி ைக - அழகிய ஆைட7 ஊ:;ய இனிய

ேத* கலத அகி)* ைக&; ெபா* அனா த -த)( 7ளித வ56

ெகா!ளிதி:ட வாச - திவைனய மகளிாி* -த)ேல $கிய வ56

ெகா!ளிதி:ட மண9 ேத0; மாத ேம( தவE= - மகளி*ேம( தவழ;

மாட இ1பட -மாட@க1 இ1 ப6மா9; ைத& ெச(வ= - அமாட@க1

ைத& ெச(வதிைன&; ஏ= ெபா* இ,சி B - உய த ெபா* மதிைல&
உைடய பழபதி; இராசமாரம= எ*றா* - இராசமார எ*றா*.

விளக : =கி 7 ெகா6த ைக எ*க. ேத* கலத ைக எ*க. ெபா* திமக1. ெகா!ளிதி:ட; ஒ ெசா( . தவE= - தவழ ெபா*னி,சி -

ெபா*னா)ய*ற மதி(. இராசமாரம= எ*ழி அ= ப7தி!ெபாள=. (299)
1856. எ@7ல ம;க1 ேக:க

ெவ*றF ெம$ேதா Iச(

ெபா@7ைள! ரவி ெவ1ள
ேபாகற வைள=  றி

யி@7ள நிைரைய ெய(லா@

கவ தெத* றி:ட ேபாEேத

தி@க1 ெவ57ைடயி னா*ற*

றி.ெசவி கிைசத த*ேற.

ெபா1 : எ7ல அ;க1 ேக:க எ*றF - இனி, எ 7லதிைன அ;க1 ேக:க
எ*9 நத:ட* உைரத அளவிேல; இ@7ள நிைரையெய(லா ேபா7அற -

இ@71ள ஆனிைரகைளெய(லா த!பாதப;; ெபா@7 உைள!ரவி ெவ1ள

 றி வைள= கவ த= எ*9 - கிள உைளைய&ைடய 7திைர திர1 KE=

வைள= கவ =ெகா5ட= எ*9; ஓ Iச( இ:டெபா$= - ஆய ஒ Iசைல

எ$!பியதனா(; தி@க1 ெவ57ைடயினா* த* தி. ெசவி7 இைசத= அ*ேற
- ெவ5ைமயான தி@க1 ேபாF@ 7ைடைய&ைடய தடமிதனி* தி. ெசவியிேல
அ!Iச( ப:ட=.
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விளக : எ*றF - எ*9 நத:ட* -றியெபா$=. Iச( இ:டெபா$= என

ஒ:6க. அ!Iச( என. :6 வவி= ெகா1க. 7ைடயினா* - தடமித*. (300)
1857. எாிதிற( ெவ*றி ேவத
கி ெறன விைச!ப. சீறி

ம!ற க= பா3=

ழ@7மா( களி9 ேபால

திகிள மணிெச3 ெபா S5
]!பட! ைட=. ெச@க

>ெதாி தவழ ேநாகி

&ட(சின@ கடவ. ெசா*னா*.

ெபா1 : எாிதிற( ெவ*றி ேவத 7 - தீ!ேபாF வ)ைமைய&

ெவ*றிைய&ைடய தடமித07; இ 9 எ* இைச!ப - இ த*ைம ெத*9
அைத!ப றி -றியதனா( ; ம! உற க= பா3= ழ@7 மா( களி9

ேபால. சீறி - ெகா ெபாத Bைண 7தி! பிளி9 ெபாிய களி ைற!ேபால;

திகிள மணி ெச3 ெபா* B5 தீ!பட! ைட= - அழ7 ெபாதிய

மணிகளிைழத ெபா Sணிேல தீ&5டாக அைற=; ெச@க5 எாிதவழ உ=

ேநாகி - ெச@க5களிேல ெந!ெபழ. சின= ேநாகி; உட( சின@ கடவ.
ெசா*னா* - ெம3யிைன. சீ ற B5ட -றினா*.

விளக : எாிேபாF வ)ைம&ைடய ெவ*றி - ெகா*9 ெவ( F ெவ*றி.

ம! - ெகா, மா( - ெபாிய, மணிகளிைழதிய றிய ெபா S5 எ*க.

சின@ெகா56ழி Bைண!ைடத( ப*மணிகடக, சித! ப!ைட!
பவளB5ேம( ம*னவ* சி9வ* வ5ைக ைட= எ*ழி&@ கா5க
(சீவக.1282) எ$8றE திணிேதா1 எ6தன* ஓ.சி! ெபாழிமணிதி5^5
ெபாறிபட! ைட= எ*றா கைதயி0 (1.17 : 109 -10). உட(சின :
விைனெதாைக&மா. (301)

1858. நா கட பர! வ=

ந*னக  க5> ெற*ன
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ேவ கட றாைன பா3மா

விள@ெகாளி யி8ளி தி5ேடா

- ெறன ழ@7 ேமாைட

7,சர 7ழாேதா ேடகி!

பா கட பர!பி* வ(ேல

ப6நிைர ெபய க ெவ*றா*.

ெபா1 : நா கட பர! வ= - பரவிய நா*7 பக கட(கG வ=; ந(

நக க5 உ 9 எ*ன - அழகிய நகாிேல உ றா ேபால; ேவ( கட( தாைன பா3மா

விள@7 ஒளி இ8ளி தி5ேத - ேவேலதிய கடலைனய பைட&, 7திைர&,

விள@7 ஒளிைய உைடய 7திைர I:;ய தி5ணிய ேத; - ெறன ழ@7

ஓைட 7,சர 7ழாெதா6 ஏகி - காலைன!ேபல ழ@7, ெந றி!ப:ட

அணித யாைன& ஆகிய பைடதிரGட* ெச*9; பா(கட( பர!பி* ப6நிைர

வ(ேல ெபய க எ*றா* - பா கட( ேபால! பாFட* பரவிய ஆனிைரைய

விைர= தி!க எ*9ைரதா*.

விளக : கட பர!; இெபயெரா:6, ேவ றாைன, கட றாைன என தனிதனி

-:6க. பா3மா : விைனெதாைக; 7திைர. 7,சர - யாைன, பா கட(

பாைல&ைடய ஆனிைர7வைம. (302)

1859. க5ணக* கடல@ ேகா6
பைறகG ழ@கி விம

வி5ணக திய@7 ேமக

7ழாெமன நிைரத ேவழ

தி5>க! ரவி தி5ேடா

விைரதன நிரத பா3மா

ம5ணக ம)ர காலா:

கட(கிள  ெத$த த*ேற.

ெபா1 : க5 அக* கட( அ ேகா6 பைறகG ழ@கி விம - இட அக*ற
கட) கிைடத அழகிய வைளகG பைறகG எ$ெதா)க; வி5 அக=

இய@7 ேமக 7ழா என நிைரத ேவழ - வானகதிேல உல8 கி

-:டேபால ஒ$@கான யாைனகG; தி5 Lக!ரவிதி5 ேத - தி5ணிய
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Lகைடய 7திைர I:;ய தி5ணிய ேத கG; விைரதன நிரத பா3மா -

விைர= ெச(வனவாகிய பரவிய 7திைரகG; ம5ணக ம)ர காலா1 கட( -

நில!பர! நிைறய காலாளாகிய கட(; கிள = எ$த= - (ஆகிய) பைட ெபா@கி
எ$த=.

விளக : இனி ேவழ ேத விைரதன; மா! பரதன காலா:கட( மி7
எ$த= எ* தனிதனிேய ;!பி0 ஆ. (303)
1860. பானிற கவாி ெந றி!

ப@கிளி நிறத பா3மா

தா0ற! ப5ணி தி5ேடா

தபிேகா( ெகா1ள ேவறி

-னிற 7ழவி தி@க:
7ளி கதி ரார மா பி

ேறனிற@ ெகா5ட க5ணி.

சீவக 7மர* ெசா*னா*.

ெபா1 : பா(நிற கவாி ெந றி! ப@கிளி நிறத பா3 மா - பா(ேபாF

நிறைடய கவாிெகா5ட ெந றி& ப.ைச கிளிேபாF நிற உைடய

7திைரகைள; தி5ேத தா* உற!ப5ணி - தி5ணிய ேதாிேல ெபா=ப;

ப5ணி; தபி ேகா( ெகா1ள ஏறி - நத:ட* அதைன. ெசF=ப; ஏறி;
அம =; -* நிற 7ழவி தி@க1 7ளி கதி ஆர மா பி* - வைளத

ஒளிெபாதிய பிைறதி@க1ேபால 7ளி த =மாைல அணித மா பிைன&;
ேத* நிற ெகா5ட க5ணி - ேதைன&ைடய ஒளிெகா5ட மாைலயிைன&
உைடய; சீவக 7மர* ெசா*னா* - சீவக* ஒெமாழி உைரதா*.

விளக : பானிறகவாி - பா(ேபாF நிறைடய கவாி, தி5ேட உற!ப5ணி
என இையக. தா*; அைச, தபி ; நத:ட*. (304)
1861. ம*னவ னிைரெகா5 டாைர
வளநக  த= ம*ன*

ெபா*னவி கழ) ற@க1
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ைன; யி6வி ேயேன

)*னிைச &லக த*0

ெள*ெபய ேசற )*றா3

க*னிய மகளி ெந,சி

காமேபா கரக ெவ*றா*.

ெபா1 : ம*னவ* நிைர ெகா5டாைர வளநக  த= - அரச0ைடய நிைரைய!
ப றியவைர வளமி7 இநகாி ெகாண =; ம*ன* ெபா* அவி கழ)( த@க1

ைன; இ6விேயேன( - அரச0ைடய ெபா* விள@7@ கழலணித திவ;யிேல
அவ கGைடய அணி;ைய! ெபாதிேலெனனி*; இ* இைச உலக த*01

எ* ெபய ேசற( இ*றா3 - இனிய கைழ உைடய உலகிேல எ* ெபய ெச(Fத(

இ*றி; க*னி மகளி ெந,சி( காம ேபா ெக6க எ*றா* - க*னியராகிய

ெப5களி* உ1ளதிேல உ5டான காம ெவளிவரா= அழித(ேபால அழிக

எ*றா*.

விளக : க*னிய; அ : அைச. அரசைன காணாமேல இ? வ,சின@ -றினா*.

(305)

1862. பா ம) பரைவ தாைன!
பர!பிைட! பற!ப ேதேபா

னீ ம) கடாத ெகா5

ெந றிேம* மி*னி ெனா3தா

தா ம) மா ப* றி5ேடா

ேதா*றF த9க5 ைமத*

சீ ம) பகழி ேயதி!

ப=க* சிைலெதா: டாேன.

ெபா1 : பா ம) பரைவ தாைன! பர!பிைட! பற!பேத ேபா( - நில நிைறய

கட( ேபால! பரவிய பைடயி* இைடயிேல பற!ப=ேபால; நீ ம) கடாத

ெகா5 ெந றிேம( மி*னி* ெநா3= ஆ - கட( ேபாF நிைறத

மதைத&ைடய கி)* தைலயிேல ேதா*9கி*ற மி*னி0 க;தாக; தா ம)

மா ப* தி5 ேத ேதா*றF - மாைல நிைறத மா பனாகிய சீவக0ைடய

தி5ணிய ேத ேதா*றி8ட*; த9க5 ைமத* ப=க* - அ,சாத ைமதனாகிய
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ப=க*; சீ ம) பகழி ஏதி. சிைல ெதா:டா* - சிற!ைடய கைணைய ஏதி
வி()ேல ெதா6தா*.

விளக : ெகா5 ேபா*ற= : யாைன. கட(ேபால நிைறத மதைத&ைடய

ேமகதி* தைலயி ேறா*9வெதா மி*னி0@ க;தாக ேத ேதா*றி 9. ேமக

- யாைன, மா ப* - சீவக*. ைமதனாகிய ப=க* எ*க. (306)
1863. 7ைடநிழ

ெகா ற ேவத ெனாமக காண 7*றா

வ;நிழ Fைறய வேத ம;யயா ெம*ன ெவ3த

வி6கைண ெச*9 ேதாேம பி*னா OEத ேலா6

ெதா6கழ 7சி ேனாகி B=கி( Oசி னாேன.

ெபா1 : 7ைடநிழ( ெகா ற ேவத* ஒமக* காண - 7ைட நிழ)( இத

ெகா ற ேவதனாகிய ச.சதி* ஒேர மகைன கா5பத 7; 7*றா அ;நிழ(

உைறய - 7ைறவி(லாத அவ0ைடய திவ; நிழ)ேல வாEவத 7; அ;யயா

வேத - அ;யமாகிய யா வேத; எ*ன எ3த வி6கைண ெச*9 - எ*9

அறிவி7மா9 விட!ப:ட அகைண ெச*9; ேத ேம( பி* னா OEதேலா6 -

ேதாி* ேம( மாறி OEத அளவிேல; ெதா6கழ( 7சி( ேநாகி - அணித

கழைல&ைடய சீவக* ப=கேன என க56; B=கி( Oசினா* ேமேல

ெபாராதப; Bய ஆைடைய எ6= Oசி த* பைடைய விலகினா*.

விளக : வி6கைண எ*ப= கைண எ*0 ெபயரளவாகிய=. அறிவி7ப;

எ$தி எ3த அ எ*ப ந.சினா கினிய . 7சி( - சீவக*. B=கி( - ெவ1ளிய

ஆைட. ேபாைர நி9தியத 7 அறி7றியாக ெவ1ைளயாைட Oசினா* எ*ப=
க=. (307)

1864. ஏதைல ேதாழ ெர(லாமிைணய; ெதா$= Oழ.
ேசதன க5ணி னாF தி5ெணழி ேறாளி னாF

வா3தவி* ெசா() னாF மாைலதாE ;யி னாF

மா3தவ* சிற!. ெச3தா னவலேநா யவ தீ தா .
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ெபா1 : ஏதைல ேதாழ எ(லா இைணய; ெதா$= Oழ - சீவகைன அவ*

ேதாழெரலா (அரசென*றறிதைமயி*) இர5ட;களிF வண@கி Oழ; ேசதன
க5ணிணாF - சிவதனவாகிய க5களாF; தி5 எழி( ேதாளினாF -

தி5ணிய அழகிய ேதாளினாF; வா3த இ* ெசா()னாF - ெபாதிய இனிய
ெமாழியினாF; மாைலதாE ;யினாF - மாைல தா@கிய ;யாF; அவ*

ஆ3= சிற!. ெச3தா* - சீவக* ஆரா3= சிற!. ெச3தா*; அவ அவல

ேநா3 தீ தா - அவ கG =*ப ேநா3 தீ தன .

விளக : ஏத( - சீவக*. வாிைசயறி= க5ணாF ேதாளாF

இ*ெசா()னாF ;யினாF சிற!.ெச3தா* எ*ப= க=. (308)
1865. கழலவா3 கிடத ேநா*றா: காைளத* காத லாைர
நிழலவா யிைற,சி நீ@கா ெந6@களி ெறத ேம றி

யழலவா3 கிடத ைவேவ லரசிள@ 7மர Kழ

7ழலவா3 கிடத ேகாைத தாைதQ ெகா56 கா*.
ெபா1 : கழ( அவா3 கிடத ேநா*தா1 காைள - கழ( அவாவி த@கிய வ)ய

தாைள&ைடய சீவக*; த* காதலைர - த* ேதாழைர; நிழ( அவா3 இைற,சி நீ@கா
ெந6@களி 9 எத ஏ றி - த* நிழைல! பைக எ*9 அவாவி தாE= நீ@காத
ெபாிய களி றி* பிடாிேல ஏ றி; அழ( அவா3 கிடத ைவேவ( அரசிள@7மர

Kழ - ெகா(Fைலைய விபிகிடத -ாிய ேவேலதிய அரச* மக1 Kழ; 7ழ(

அவா3 கிடத ேகாைத தாைதQ ெகா56 கா* - -தைல அவாவி!

ெபாதிய மைனயாளி* தைதயி* நகாிேல ெகா56 ெச*றா*.

விளக : கழ( அவா3 கிடத தா1 எ*க. காைள - சீவக*. காதலா - ேதாழ .

த*னிழைல! பைக எ*9 அவாவி தாE= நீ@கா களி9 எ*க. அழ( -

ெகா(Fைலயி றீ. ெகா 9ைற 7 றில எ*றா பிற (றநா. 95) வ@கிய

விபிகிடத 7 காரணமான இ*ெசா(ைல&ைடய ேகாைத எனி0மா. (309)
ேவ9

1866. வானகி நி*9 Lட@7@ெகா; மாட B !
பானக தீ,ெசா பவளைர பாைவ ய*ன
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மானக ேநாகி* மாடவா ெதாழ ைமத ேரத

யாைன7 ழாதி னிழிதாராி மாெனா ெடா!பா .
ெபா1 : வா* நகி நி*9 Lட@7 ெகா; - வாைன! ெபாதி நி*9 அைச&@

ெகா;கைள&ைடய; மாட B - மாட@க1 நிைறத =நகாிேல; பா( நக

தீெசா( - பா( ேபா*ற ெமாழியிைன&; மா* நக ேநாகி* - மாைன!ேபா*ற
பா ைவயிைன&; பவள ைர பாைவ அ*ன மடவா ெதாழ - பவள ேபா*ற

நிறைடய பாைவகைள! ேபா*ற ம@ைகய வண@க; ைமத ஏத - ைமத க1
ேபா ற; அாிமாெனா6 ஒ!பா - சி@க=ட* ஒ!பாராகிய அவ க1; யாைன

7ழாதி* இழிதா - யாைன திரளினி*9 இற@கின .

விளக : சீவக0 அரசிள@ 7மர ேதாழ நா(வ யாைனயினி*9
இழிகி*ற கால=. சீவகைன& அரசிள@7மரைர& மகளி
ெதா$தாெர*9ண க. (310)

1867. ெசெபா ளக திளஞாயி9 ெச ற ேகாயி(
வபி 9G ைலவாெண6@ க5மா டவா
நப! 7= நரேதவ னளி ென3தி!

ைபெபா றக கள றான; தாப ணிதா .

ெபா1 : ெசெபா* ளக= இளஞாயி9 ெச ற ேகாயி( - ெசெபா*னா ெச3த
க5ணா;யா( இளஞாயி ைற ெக6த ேகாயி)ேல; வபி* =G  ைல

வா1 ெந6@க5 மடவா நப! 7= - க.ட* மா9ப:டைச& ைலயிைன&

வாளைனய நீ5ட க5கைள& உைடய மாத விப! 7=; நரேதவ* அளி*

எ3தி - ம*ன*அைழக. ெச*ற>கி; ைப ெபா* ளக களி றா* அ;தா

பணிதா - பசிய ெபா*னாலாகிய க5ணா; அைமத பமைத&ைடய

களி ைற&ைடய அ?வரச* அ;யிேல அவ க1 பணிதன .

விளக : ெசெபா*னாலாகிய ளக எ*க. ள - க5ணா;, க5ணா;

ஒளியா( இளஞாயி9 ம$@கி 9 எ*ப= க=. வ - க., நப - விப,
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நேம8 நைசயா 7ேம எ*ப= ெதா(கா!பிய (உாி. 31) - நரேதவ* அரச*;

தடமித*. (311)

1868. வ(லா* ைனத வயிர7ைழ வா = வா*ெபா
ப(I ெணதி பரத,ட கால ம*ன*

ம(லா திரேடா5 மமா*க ேநாக ைமத

ெர(லா ம;க ெளனகி*0யி  ேதாழ ெர*றா*.
ெபா1 : ம*ன* - தடமித அரச*; வா = வா* ெபா* ப( I5 எதி( வார!ப:6 Bயதாகிய ெபா*னா ெச3த பல I5கைள&ைடய எதிேல;

வ(லா* ைனத வயிர7ைழ - வ(லவ* ெச3த வயிர7ைழ; பர= அ ட

கால - பரவிய அழகிய ஒளிைய உமிழ; ம(ஆ திர1 ேதா1 மமா* க ேநாக ம ெறாழி( நிைறத திர5ட ேதாைள&ைடய மமக0ைடய கைத! பா க;
அ;க1 - அ;கேள!; ைமத எ(லா என7 இ* உயி  ேதாழ எ*றா* இவ கெள(ேலா என7 இனிய உயி  ேதாழ எ*றா*.

விளக : மமா* கைத இவ யா எ*0@ 7றி!ட* ேநாகினா*. வ(லா*
- ைகெதாழி)* வ(லவ*. எ= - பிட . அ,ட - அழகிய ஒளி. ம( -

ம ெறாழி(. மமா* - ஈ56. சீவக*. அ;க1 -விளி. இைமதெர(லா எ*க.

(312)

1869. வா ெபா* ;ேம( வயிரழ. ேசத ெச(வ
தா ெபா* ன;KE மணிய@கழ லாைன ேவத*

கா மி* 0ட@7 மிைடம@ைகைய கா5க ெச*ெற*

ேறாமி*0 தாரா னளெதா$ ேதகி னாேர.

ெபா1 : வா ெபா* ;ேம( வயிர உழ. ேசத - (அரச கGைடய) நீ5ட

ெபா* ;ேம( உ1ள வயிர உ$தலாேல சிவத; ெச(வ= அ; ஆ ெபா* மணி

அ கழ(KE - ெச(வைத&ைடய அ;ைய! ெபா*னிடதிேல நிைறத மணிைய

உைடய கழ( KEத; ஆைன ஏ மி*0தாரா* ேவத* - யாைனைய&ைடய அழ7
ெபாதிய மாைலயணித, அரச*; கா மி* Lட@7 இைட ம@ைகைய. ெச*9
கா5க எ*9 அ1 - காாிைட மி*ேபால அைச& இைடைய&ைடய ம@ைகைய.
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ெச*9 கா5க எ*9 அ1 ெச3ய; ெதா$= ஏகினா - அவ வண@கிகச

ெச*றன .

விளக : வா த( - ெப7தFமா; ஆ ெபா* - தி8மா. ;ேம பதித

வயிரமணி எ*க. ேசத - சிவத. கழ( ேவத*, ஆைனேவத* என தனிதனி
-:6க. காாிட= மி* ேபா( Lட@7 இைட எ*க. ம@ைக; கனகமாைல அவ
ஏகினா எ*க. (313)

1870. த$ 9 வாரா திரடாம@க டாEத ேகாயி*
$ 9 தாேன விளகா3மிணி ெகாபி னி*றா

ெள$ 9 ேதாளா ெதா$தாாி*ன ெர*9 ேநாக

க$மி 9 காத( கதி ெவ1வைள ேதாளி னா:ேக.

ெபா1 : த$  9 வார திர1 தாம@க1 தாEத ேகாயி( - த$8வத 7  9

வாராத திர5ட தாம@க1 தாEத ேகாயி)*; $  9 தாேன விளகா3 மணி
ெகாபி* நி*றா1 - $=தாேன விளகமா3. ெச*9 மணிெகாேபா(

நி*றவைள; எ$ 9 ேதாளா ெதா$தா - எ$வைனய ேதாைள&ைடயா

வண@கினா ; இ*ன எ*9 ேநாக - (அ!ேபா=) இ த*ைமய எ*9 7றி!ற.
சீவக* கனகமாைலைய ேநாகின அளவிேல; கதி ெவ1வைள ேதாளினா:7

காத( க$மி 9 - ஒளி ெபாதிய ெவ1ளிய வைளயணித ேதாளினா:7 அ*
நிைறத=.

விளக : $ 9 எ*பைத $=  9 எ*பத* விகார எ*9,  9
எ*பைத மணி ெகாட* ேச = ெபா1 -9வ ந.சினா கினிய . ம 9,

$ 9 ஒ ெசா(லாகி& உைர!ப எ*9@ -9வ . வாளா5ைம&

தாளா5ைம& ேவளா5ைம&மாகிய ஆடவ அணிேச ேதா1 எ$விைன ெயா=
விள@7வதா7. எ$ - உ7. (314)

1871. =றக மி=ேவ ெய0ெதா*னக ம*ன* ம@ைக
ெதா9ெகா5ட க1வ ாிவேராெவன. ெசா() நகா@

ெகா9க! ப6வா ாிவெர*ற@ கசதி யா;

ெவ9ைக கிழவ* மகெள*ன வி= ெச3தா1.
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ெபா1 : =றக இ=ேவ எ*0 ெதா( நக ம*ன* ம@ைக - வா0லக

இ=ேவ என த7 பழபதியி* ம*ன* மக1; ெதா9 ெகா5ட க1வ இவேரா

என. ெசா() ந7 - ஆனிைர ெகா5ட திட இவேரா எ*9ைர= நைக=;

இவ ஒ9க!ப6வா எ*9 அசதி ஆ; - இனி இவ த5ட, ெச3ய த7வ எ*9
நைகயா;; அ@7 ெவ9ைக கிழவ* மக1 எ*ன வி= ெச3தா1 - அ! ேபா=
இநிதி கிழவ* மகெள*0ப; வி= ெச3விதா1.

விளக : =றக - ேதவலக, ம*ன* ம@ைக; கனகமாைல, ெதா9 - ஆனிைர,

ஆனிைர ெகா5ட க1வராதலா* இவ த5;க!ப6வ எ*றவா9. அசதியா6த(

- பாிகசி= ந7த(. ெவ9ைக கிழவ*; 7ேபர*. ெவ9ைககிழவ*, மக1

ெச3& வி= ேபா*9 சிறத வி= ெச3தா1 எ*றவா9. (315)
1872. அதீ ெதாழிேல ாிதா*மைற யாய ெவ(லா
விதா விாி!பா னவ*சீவக சாமி ேவறா

விதா ெகா ேராைல ெகா6தாெனாி 75ட லதா

ெபாதா ெபாறிைய! றநீ7 ேநா7 கி*றா*.

ெபா1 : அ தீெதாழிேல ாிதா* - அாிய ேவ1வி யிய 9 மரபினனா*

திேசன*; மைற ஆய எ(லா வி= ஆவிாி!பா* - மைறத காாிய@க1

எ(லா திதா -றேவ5;; அவ* சீவகசாமி ேவறா இதா 7 - (வத) அவ*

சீவகசாமி தனிேய இதவ07 ஓ ஓைல ெகா6தா* - ஒ திகைத

ெகா6தா* : எாி 75டலதா( ெபா= ஆ ெபாறிைய! ற நீ7

ேநா7கி*றா*. ஒளிவி6 75டலதா( ெபா=த( நிைறத 7ைழைய!

றதினி*9 நீகி வாசிகி*றா*.

விளக : ெபாறி, தத ெபா1 வயி* தெமா6 சிவணிய ஆ7ெபயாிேலயா3
7ைழைய உண தி 9. அ தீெதாழி( - ெச3த காிய ேவ1வி. ெசய(.

விதாக என பாலா= ஈ9ெக:ட=. விாி!பா* : விைனெய.ச. அவ* : தி
ேசன*. ேவறா - ேவறாக. ெபா= ஆ என க5ணழி= ெகா1க. ெபாறி இல.சிைன. (316)
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ேவ9

1873. ம ற;க1 க5டளி. ெச3க மலர;கீE.
சி ற;.சி தைதய; OE.சி திவ;க:

7 ற;சி* ம,சனைத &1G9த கா!

ெபா ைடய வாகெவன! ேபா றி ய;OEேத*.
ெபா1 : சி ற;.சி தைத அ; OE.சி - சி ற;.சியான தைத அ;யிேல

OEதி!பைத; அ;க1 மலர; கீE க5டளி. ெச3க - அ;க1 த மலர;யிேல

பா தளி. ெச3க; திவ;க:7 உ ற அ;சி( ம,சனைத உ1G9த கா! -

திவ;கG7! ெபாதிய அ;சிைல& ம,சனைத& உ1ளி:டன8 பிற
கா!கG ; ெபா  உைடயவாக என! ேபா றி அ; OEேத* - த7தி
&ைடயனவாக எ*9 வாEதி அ;யிேல OEேத*.

விளக : ம 9; அைச . ந.சினா கினிய இ. ெச3&ளி ெகா56 -:;
உைர7 ; ெபாG:- ம 9 கா!ெப*க; அரச* Lகவனவ ைற

கா!ெப*ற( மர. அ;யிேல உ 9! ேபா றிெய*க. எ*ற= சைமகி*ற ெபா$=
உ 9 காக!ப:6 எ*றவா9. திவ;க:7 அ;சிைல& ம,சனைத&

உ1ளி:டன8 ம 9 கா!கG அ;யிேல உ 9! ேபா ற!ப:6!

ெபா ைடயவாக ேவ56ெம*9 சி ற;யாளாகிய தைத மலர; கீE OEேத*.
அ?வ; OE.சிைய அ;க1 ெந,சாேல க5ட1க எ*றவா9.இைவ காத(

தன7 கடனாத)*,  -றினா1. (317)

1874. வயிரமணி கல*கம$@ க பகந* மாைல
&யிைரமத, ெச3&ம= த5ெடா6ைட யாைட

ெசயிாின9, சா=சிைல யமணி யயி(வா5

மயிெர)யி* ேபா ைவெயாெட ம*ன*வி6தாேன.

ெபா1 : வயிர மணிகல* - வயிர மணிகளாகிய I5கG; க பக ந*மாைல -

அழகிய க பக மாைல&; உயிைர மத, ெச3& ம=த5ெடா6 - உயி7

களி!I:6 ம= த56; உைட - உைட&; ஆைட - ஆைட&; ெசயி இ( ந9,

சா= - 7 றம ற ந(ல சா=; சிைல - வி(F; அ - கைண&; மணி - மணி&;
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அயி( - ேவF; வா1 - வாG; எ)யி* மயி ! ேபா ைவெயா6 - எழிமயி !

ேபா ைவ&ட*; எ ம*ன* வி6தா* - கFழேவக* வரவி:டா*.

விளக : ம=த56 - Oரபான இ7@ 7ழா3, உைம& இர5ட0
விாிக. (318)

1875. வதவைன யாமறி யாம*மைற யாக
த=தர* ேக:பவி= சாமிவ) தானா

ைவ=மதி ெய(ைலயிைன யா56ைடய னாகி

யதிலக* றா*றமெரா டா@கெணன. ெசா*ேன*.

ெபா1 : வதவைன யா அறியாம( மைறயாக த= - வதவனாகிய தாைன
ஒவ அறியாம( மைறவாக ெகா56 வ= ைவ=; தர* ேக:ப - அவ*

ேக:7ப;; ஐ=மதி எ(ைலயிைன ஆ56 உைடயனாகி - ஓ ஆ5; 7 ஐ=
தி@களள8 7ைறயாக உைடயனாகி; தமேரா6 ஆ@க5 அக*றா* -

உறவினேராேட ஏமமாரேத அக*றா*; என. சாமி வ)தா* ஆ ெசா*ேன* -

எ*9 இதைன. சாமி தாேன அளி. ெச3தானாக -றிேன*.

விளக : ேதாழ ஏமமாரதி 7 ஏற! ேபாவத 7 *ேப ஏ$ தி@க1 ெச*றைம,
இ@கிவ க1 இ?வா9 (சீவக. 492) எ*0, ெச3&ளி -றனா. பி*, ேதாழ

தாபத! ப1ளியி ெச(ல ஒ*9, ஒமதி எ(ைல நாG: ... ெகாண த பி*ைற

(சீவக. 1817) எனேவ சீவக* வ= விசையைய காண ஒ*9, இவைன க56

ஊேரற! ேபாக ஒ*9, மாமனாாிட=. ெச(ல ஒ*9, மீ56 ஊ ெச(ல ஒ*9
ஆக ஐ= தி@கG ெச*றவா9ண க எ*9 கால விளக@ -9வ
ந.சினா கினிய . (319)

1876. ப:டபழி ெவ1ளிமைல ேம பரத ல,சி
ெதா:6வி6 ேதனவைன B=பிற ெசா()!

ப:டபழி கா=!க ேழபர!பி ன(லா(

வி:டல த ேகாைதயல ரா(விைளவ =5ேடா.
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ெபா1 : ப:டபழி ெவ1ளிமைல ேம( பரத( அ,சி - க:;ய@கார*

சிைறெச3தா* எ*9 பிறதபழி ெவ1ளி மைலேம பர8தைல அ,சி; பிற B=

ெசா() - ேவேற சிலவ ைற-றி; அவைன ெதா:6 வி6ேத* - அவைன

எ*ைன ெதா:6. KGற8 ெகா56 ேபாகவி:ேட*; ப:ட பழி கா=! கேழ

பர!பி* அ(லா( - இனி இ! பழிைய மைற= அரச8ாிைம எ3தி! கைழ!

பர!த( அ(ல=; வி:டல த ேகாைதயவரா( விைளவ= உ5ேடா - 97வி:6

மல த ேகாைதயவ கைள மண, ெச3கி*ற அதனா( விைளவெதா கழி(ைல.
விளக : பழி ெவ1ளிமைல ேம பரத( அ,சி எனேவ இவ* சிைற!ப:டைம

கFழ ேவக0 அறிதில* எ*ப= ெப றா. எனேவ, ெபா*னணி (சீவக. 1147)

எ*0 ெச3&ளி(, ெத3வ மாதைர. KEத எ*9, சதமாைல (ேம ப;. 1160)
எ*0, ெச3&ளி(, வத வி5ேணா கைள எ*9, அவ1 வழிப:ட ெத3வ@க1

வ= நிைனதைவ ;=ெகா67 எ*ற த*றி த* பைடயாகிய வி,ைசய

ஈ56 வதா எ*னாைம உண க. அ? வி,ைசயைர அைழ7@கா(, த*0ைட

வி,ைச எ(லா தளிாிய( ஓதேலா6 (ேம ப;1147) எ*ன ேவ5டாவாக)*.

(320)

1877. அ(ல=8 ெம@ைக7ண மாைலயவ ளா றா1
ெச(Fமதி ேநாகி!பக ேலசிறிைய ெய*0

ப(கதிைர ேநாகிமதி ேயெபாிைய ெய*0

ெம()யி= காைலயி= ெவ*பதறி க(லா1.
ெபா1 : அ(ல=8 - அ=வ*றி; எ@ைக 7ணமாைலயவ1 ஆ றா1 எ@ைகயாகிய 7ணமாைலயானவ1 அைமதியி(லாம(; எ()யி= காைலயி=

எ*ப= அறிக(லா1 - இரவி= பக)= எ*பைத அறியாளா3; ெச(F மதி

ேநாகி! பகேல சிறிைய எ*0 - ெச(கி*ற தி@கைள! பா =, ெவைமயினா ,

பகேல! சிறிைய எ*பா1; ப(கதிைர ேநாகி மதிேய ெபாிைய எ*0 - ஞாயி ைற
ேநாகி த5ைமயா*, தி@கேள! ெபாிைய எ*பா1.

295

விளக : அ(ல=8 - அ!பழிய*றி&, எ@ைக - எ* த@ைக. 7ணமாைல யவ*

எ*ழி அவ1 ப7தி!ெபாள=. ெச(Fமதி - ஊ கி*ற தி@க1. ப(கதி - ஞாயி9.
தி@கைள ஞாயிெற*ப1 ஞாயி ைற தி@க1 எ*ப1 எ*க. (321)
1878. அர8ெவ75 ட*னவக ல(7னில ()
திவி(வைள தைனயதி ேமகைலயி னீ@கி!

வமதி ககE ேதாGண ைல&

வமழி த;.சி&1 ளா@ெகாFண கலேன.
ெபா1 : அர8 ெவ75ட*ன அக( அ(7( நில () - பா சீறி! பட

விாிதா ேபா*ற அ(7ைல&ைடயா1 நிலேத OE=; திவி( வைளதைனய

திேமகைலயி( நீ@கி - வானவி( வைளதா ேபாF திவாகிய

ேமகைலயினி*9 நீ@கி; வ மதி க கE ேதாG ண ைல& உவ

அழி= - வைத&ைடய தி@களைனய க ேதாG ைலகG

வ;வழிதலாேல; அ;.சி உ1 ஆெகா( உண கலேன - அவ1 பிைழ!பாேளா,

இற!பாேளா? அறிேய*.
விளக : அ(7(; 7ணமாைல. திவி( - வானவி(. வைத&ைடய மதிேபாF
க எ*க. ண ைல : விைனெதாைக உவ - அழ7, அ;.சி எ*ற=
7ணமாைலைய; L ம;.சி எ*ற வா9. ெகா(; ஐய! ெபா:6. (322)
1879. நாைளவ ைநயெலன ந*ெறனவி பி

நாைளெய0 நாளணிைம ேதாெபாி=, ேச3ேதா

நாைள&ைர ெய*9கிளி ேயா6நக. ெசா(F

நாளி0மி ந@ைக=ய நாளி0ம றி=ேவ.

ெபா1 : நாைள வ ைநய(என - சீவக* நாைள வவா*, நீ வதாேத எ*9

கிளி-ற ; ந*9 என விபி - அ= ந*9 எ*9 விபி; நாைள ெய0 நா1 - நீ

-றிய நாைளெய*0 நா1; அணிைமேதா? ெபாி= ேச3ேதா? -

ெந@கி&ளேதா? மிக8 ெதாைலவி( உ1ளேதா?; நாைள உைர எ*9 - அ
நாைள -9 எ*9 ; கிளிேயா6 நக. ெசா(F - கிளிேயா6 அ= ந7மா9
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-9வா1; இ ந@ைக =ய நாளி0 நாளி0 இ=ேவ - இ 7ணமாைலயி* =ய

நாளி0 நாளி0 இ த*ைம=

விளக : ம 9 : அைச. கிளி நாைள. சீவக* வ ைநய( எ*9 -ற எ*க.

ைநய(; *னிைல ஒைம விைன 9. அணிைம= - அ5ைமயி( உ1ள=.

ேச3= - ெதாைலவிF1ள=. ஓகாரமிர56 வினா அநாைள &ைர என. :6

வவிக. இந@ைக எ*ற= 7ணமாைலைய (323)
ேவ9

1880. ேநாகேவ தளி = ேநாகா
திைம!பி0 L>7 ந(லா

Iகம ழமளி. ேச7

=மண வாள னா தா

நீ!பிலா ெந,சி 01ளா

ராதலா னிைனத( ெச3ேய*

ேபா7வ( ெபா$= தாத

ெபா*ன; ேபா றி ெய*றா1.

ெபா1 : ேநாகேவ தளி = ேநாகா= இைம!பி0 L>7 ந(லா -

பா கேவ தளி =! பாராம( இைமதாF ெம)& ெப5களி*; I கமE

அமளி. ேச7 = மணவாளனா தா - மல மண@ கம$ ப6ைகயிேல த@7
= மணவாள! பி1ைளயா தா; நீ!பிலா ெந,சி01ளா ஆதலா* இைனத(

ெச3ேய* - நீ@காம( ெந,சி )கி*றாராைகயா(, யா* வத( ெச3ேயனா3;
ெபா$= ேபா7வ( - கால@ கழி!ேப*; தா த ெபா* அ;ேபா றி எ*றா1 தா தைம! பா=கா!பாராக எ*9 எ$தினா1.

விளக : ேநாகேவ தளி = ேநாகா திைம!பி0 L>7 ந(லா எ*ற=

மகளிாி* பிாிவா றாைமைய திறபடவிளகி நி ற( உண க. =மணவாளனா

எ*ற= பைழேய ஆகிய எைம நீ= எ!ெபா$= = மணேம வி
மிய(ைடயா3 என அசதியா;யவா9. (324)
1881. இலவI வா75 ட*ன
ப,சிெம( ல;யி னாட*
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லவி.ெசா ெபாறித ேவாைல
தி; =ளகி ேநாகி

தைலைவத கா! வி,ைச

ெகா5டபி* றாம, KE=

ெகாைலைவத 7தி ேவலா*
ேறாழைர 79கி னாேன.

ெபா1 : இலவI அர7 உ5ட அ*ன - இலவ Iவி சாதி)@க ஊ:ட!
ெப றா( ஒத; ப,சி ெம(ல;யினா1 த* - ெசப, ஊ:;ய ெம()ய

அ;ைய&ைடய தைதயி*; லவி. ெசா( ெபாறித ஓைல - லவி ெமாழி எ$திய

ஓைலைய; தி; =ளகி ேநாகி - தி;ைய. சா3=! பா = ; தைலைவத
கா! வி,ைச ெகா5ட பி* - ஓைலயி* ;வி( எ$தின தன7 காவலாகிய
வி,ைசைய உ:ெகா5ட பி*ன ; தாம KE= - ெவ றிமாைல Kழ! ப:6;

ெகாைல ைவத 7தி ேவலா* - ெகாைல ெதாழிைல த*னிடேத ெகா5ட

7தி ேவ)னா*; ேதாழைர 79கினா* - ேதாழைர யைடதா*.

விளக : இய(பாகேவ சிவத அ;யாக)* இலவI அர75ட*ன எ*றா .

ப,சி - ெசப,சி 7ழ. * =மணவாளனா எ*ற ெசா( அவ1 லவிைய!
ல!ப6தாதாக)* லவி. ெசா ெபாறித ேவாைல எ*றா .

அ?ேவாைலயி*க5 எ$திய ெசா ெபாளழ7 க56 ;=ளகினா* எ*ப=

க=. (325)இத* பி* சில பிரதிகளி காண!ப6, ெச3&1:-அ;கணீ ரரச ராத(

அறிதிேல ேமைல நா:க5 - ெதா;யணி ேதாG ந(ல ஆக () Lைம -

7; வழி வத ேதாலா க=க* மகென* ெற5ணி - அ;கணா இகEதெத(லா
அGக எ*9 நி*றா .
ேவ9

1882. எ@ேகாம ெற*றிறநீ ேக:டெத*
றா ெகாி மணி!I:

ெச@ேகா* மணிெந6ேதா. ெச(வ*
காத ெபேதவி

த@கா தவ8 வதா@கி
த5டா ரணிய=

ள@கா திதாைள தைல!ப:
ைடய வறிேதாேம.
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ெபா1 : எ*திற நீ ேக:ட= எ@ேகா எ*றா 7 - நீ எ* திறைன ேக:ட=

எ@ேகேயா எ*9 வினவினா 7 ; ஐய! - ஐயேன!; எாிமணி!I5 ெச@ேகா(

மணிெந6ேத . ெச(வ* - ஒளி&ைடய மணிகல*கG ெச@ேகாF மணி
ெந6ேத உைடய ச.சத ம*னனி*; காத( ெபேதவி - அ*ைடய

ப:டதரசி விசைய ; த@கா தவ உவ தா@கி - தனேகலாத தவ உவைத.
ம=; த5டாரணிய=1 - த5டாரணிய எ*0 வனதிேல; அ@கா=
இதாைள - மனேத நீ வாழ ேவ56ெம*ற ஆைச பிணிக! ப:6

=றேவாைற& அ?விடேத இதவைள; தைல! ப:6 அறிேதா - எதி !ப:6

அறிேதா.

விளக : ஆத ெபாறிய (நால;. 290) ஆத அறிவின @நால;. 151சி

எ*றா ேபால ஆ= எ*றா . இனி உள@கா= எ*9 பாடேமா=ப.

ெபா1ெளன -றி* அவ* =*ப எ(ைலய றதா என நி*தா3 எ*னா=
ஏதிலா:;ேபால. ெச(வ* காத ெபேதவி எ*றா . ெச(வ* எ*ற=

ச.சதைன. த5டாரணிய - த5டகாரணிய. (326)
1883. எ*ேனம ெற*ேனநீ ெமாழிதெத*
ேனெயன விபி

*ேனெமா ழிதா ேபா* ைறநி*
ெற(லா ட*ெமாழிய

ம*னா, சி=வேபா* மல த
ெசதா மைரக5ணீ

ெபா*னார மா பி*ேம ெபாழிய!
*க > றாேன.

ெபா1 : விபி  9 நீ ெமாழித= எ*ேன எ*ேன எ*ேன என - சீவக*
விபி, இனி நீ -றிய= எ*ேன! எ*ேன! எ*ேன! எ*9 வினவ; *ேன
ெமாழிதா ேபா( ைறநி*9 எ(லா உட* ெமாழிய - விசைய

இவ07*ேன நி*9 -றினா ேபால. ெச3தி ெய(லா அைடேவ ேசர.

ெசா(ல; ம* ஆர சி=வ ேபா( - நிைலயாக =கைள. சி=வ= ேபால;

மல த ெசதாமைர க5ணீ - மல த ெசதாமைர மலரைனய க5களி)=
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நீ ; ெபா* ஆர மா பி* ேம( ெபாழிய! *க5 உ றா* - ெபா*0 ஆர

உைடய மா பிேல ெசாாிய =*ப அைடதா*.

விளக : விைரவாத)* *ற6கினா . விசைய யி!பைத ஆசிாிய* வாயிலாக

விள@க ேகளாைமயி*, இ@ஙன ஈ56 வினவினா*. (327)
1884. அஃேத ய;கG ளேரா ெவ*றா கGமா

றிஃதா விதவா ெற*றா  ெக*ைன! ெபறவ(லா 
ெக3தா விடளேவ ெய@ெக@ ெக*ற திைசேநாகி

ெவ3தா வ;ெதா$= ேவத* ேகாயி ெக$தாேன.
ெபா1 : அஃேத? அ;கG உளேரா? எ*றா 7 - நீ -றிய அ=ேவா? அ;கG

உ1ளாேரா? எ*ற சீவக07; அGமா9 இத ஆ இஃதா எ*றா 7 - ெத3வ

அ1 இதப; இ த*ைமதாக இத= எ*றா 7; எ*ைன!

ெபறவ(லா 7 எ3தா இட உளேவ - எ*ைன! ெபறவ(ல தீவிைன உைடயா 7
எ3தா தி!பன சில தீவிைன இ(ைல; எ@7 எ@7 எ*9 அ திைச ேநாகி -

அவாிகி*ற திைச எ@ேக எ@ேக எ*9 -றி அ திைசைய ேநாகி; ெவ3தா அ;

ெதா$= - விைரய அ;ைய வண@கி; ேவத* ேகாயி 7 எ$தா* - (பி*) அரச*

ேகாயிF7! ேபானா*.

விளக :  ெச3&ளி*க5 எ*ேன! எ*ேன! எ*ேன! என8 இ.ெச3&ளி*க5

எ@7 எ@7 (எ@7) என8 அ67 மா றா( இ!லவ ெபமா* சீவக*

மனநிைலைய நமேனா  7ண =கி*ற லைமதிற நிைன= மகிழ பாலா=.

(328)

1885. இைலவிர8 Iைபதா ேவத
ேனத( 7ல@ேக:பா*

மைலவிர8 நீ5மா பி* ைமத*
ேறாழ கேநாகி

ெகாைலவிர8 - Lதி ேவ 7மர
ென*ன 77லதா*

கைலவிர8 தீ,ெசா( லா காம
ென*றா கமE தாரா .
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ெபா1 : இைலவிர8 Iைபதா ேவத* - இைல விரவிய மல மாைல ேவத*;
ஏத( 7ல ேக:பா* - சீவக* 7லைத ேக:க ேவ5;; மைலவிர8 நீ5

மா பி* ைமத* ேதாழ க ேநாகி - மைல ேபா*ற அக*ற மா பிைன&ைடய

சீவக0ைடய ேதாழ கைத! பா =; ெகாைலவிர8 - Lதி ேவ( 7மர* எ*ன

- ெகாைல ெபாதிய -ாிய Lனிைய&ைடய ேவேலதிய 7மர* எ*9 -றிய

அளவிேல; கைலவிர8 தீ,ெசா(லா கமEதாரா - கைலயறி8 ெபாதிய இனிய

ெசா(லாராகிய மண@கமE மாைலயா ; காம* 77லதா* எ*றா - இ காம*
77லதா* எ*றா .

விளக : மைலவிர8 : விர8 : உவம உ ேவத*; தடமித*. ேக:பா* :

விைனெய.ச. ைமத* எ*ற= சீவகைன. ெசா(லா காம* 77லதா*
எ*றா எ*க. *ன நத:டைன தடமித* வினவி நா6 ஊ

உண திதா*, தடமித* உணர விபியைவ நா6 ஊ 7ல0 ஆ7.

இதைன 1852 ஆ ெச3&ளா* உணரலா. ஆ56 நத:ட* 7ல@-9*ன
அவ* -றலாகாதப; லவ ெபமா* ெச3வி=ெகா56 ஈ56

ெவளி!ப6தைம கா!பிய இனிைம&ைடயதாத 7 இ*றியைமயாதாயி 9. (329)
1886. அ5ண( 77லதா ென*றா(
யா** கதியெத*

ெண5ண ெவளி!ப:டா* கரத
ைமத ெனாிெசெபா*

வ5ண வைரமா ப ய@கி
L5\* மதியாேரா

ெட5ணி வியெநறியா( வி6தா*
ேகாயி( காேன.

ெபா1 : அ5ண( 77லதா* எ*றா( - தைலவ* 77லதா* எனி*; யா*

* கதிய= - இ= யா* * நிைனத 7ல; எ* எ5ண ெவளி!ப:டா* - எ*
எ5ணதிேல ெவளியானா*; (எ*9 எ$=) கரத ைமத* எாி ெசெபா*

வ5ணமா ப ய@கி - மைறதித சீவக0ைடய ஒளிவி6 ெபா* மா பிேல
த$வி; L5 +( மதியாெரா6 எ5ணி - L5ணிய +லறித அைம.சட*
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ஆரா3=; விய ெநறியா( வி6தா* - ேபாகவி6 ெநறியாேல ேபாகவி:டா*;

ேகாயி( கா* - சீவக0 கனகமாைலயி* ேகாயிைல அைடதா*. (330)
1887. வி1ளா வியென6ேதா ேவத*
காத* மடமகேள

க1ளாவி ெகா!ளி7@ கமEI@
ேகாதா ெய*மனதி

01ளாவி &1ளா3நீ ெயாழிதா
ய(ைலெயன ைகயி

1ளாவி. ெச@க$நீ  7வைள
ெச3தா1 ைனIணா1.

ெபா1 : விய* ெந6ேத ேவத* காத( வி1ளா மடமகேள! - ெபாிய நீ5ட

ேதைர&ைடய ேவதனி* அ* நீ@காத மகேள!; க1ஆவி ெகா!ளி7 கமEI@
ேகாதா3! ேதனி* மணைத உமி$ மண@ கமE மாைலயா3!; எ* மனதி*உ1

ஆவி உ1ளா3 - எ* மனதிேல உைறகி*ற உயிரா3 உ1ளா3; நீ ஒழிதா3

அ(ைல - (ஆத)*) நீ நீ@கினா3 அ(ைல; என - எ*9 பிாிவி* - 7றி!!

ல!பட -ற; ைன Iணா1 - அதைன உண த Iணினா1 ; ைகயி( 1 ஆவி.

ெச@க$நீ - த* ைகயி( இத, வ5; 7யிராகிய ெச@க$ நீைர; 7வைள

ெச3தா1 - த* ெந:6யி !பினா க@7வைளயாகினா1.

விளக : இனி, க1ளாவி ெகா!ளி7 எ*பத 7 க1ைள நீராவியாக

ெகா!பளி7 எ*9 , ஆவி உ1ளா3 எ*பத 7, உயிாிேல இத)* எ*9,
1 ஆவி. ெச@க$நீ எ*பத 7, அ*ன@கைள உைடய வாவியி க$நீ எ*9

உைர!ப. (331)

1888. வா ய@7 ெம*ைலய வைளேவ3
ேதாளா5 மனமகிழ

நீ ய@7 க57ளி !ப! ()
நீேடா ளவனீ@கி

ேதாய@7 தாைனயா* சி9வ
ேசடா ரக*மா ப
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தா ய@கி -த*மா விவ தா*
ச@க ர*றேவ.

ெபா1 : வா ய@7 ெம*ைலய வைளேவ3 ேதாளா1 மகிழ - (அ=க56)

க.சி97 ெம* ைலைய& வைளயணித @கிலைனய ேதாளிைன&

உைடயா1 மகிழ8; நீ ய@7 க5 7ளி !ப - நீ த$விய க5 7ளிர8; நீ1

ேதாளவ* () - நீ5ட ேதாGைடய சீவக* த$வி; நீ@கி - அ@கி= ேபா3; ேத

ய@7 தாைனயா* சி9வ - ேதைர&ைடய பைடயினனி* மகளி*; ேச6 ஆ

அக( மா ப தா ய@கி - ெபைம ெபாதிய அக*ற மா பிேல தாற த$வி;

-த(மா இவ தா* - ரவிமீ= ஏறினா*; ச@க ர*ற - ச@7க1 ஒ)தன.
விளக : வா - க., ேதாளா1 : கனகமாைல. பிாிைவ நிைன= க5ணீ ம(க

நி ற( ேதா*ற, நீ ய@7க5 7ளி !ப எ*றா . ேதாளவ* : சீவக*. தாைனயா*

சி9வ எ*ற= விசய* த)ேயாைர. ேச6 - ெபைம, -த*மா - 7திைர. (332)
கனகமாைலயா இலபக  !.
!.
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