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திதக ேதவ இய றிய

சீவகசிதாமணி - ல ெபா.
ெபா. ேவ.
ேவ. ேசாமதரனா உைர 
பாக 5 (விமைலயா
(விமைலயா இலபக 1889 - 1994),

(ரம!சாியா இலபக 1995 - 2101) & (ம"மக#
(ம"மக# இலபக 2102 - 2326)
Source:

திதக ேதவ இய றிய "சீவகசிதாமணி" ல

லவ 'அர' ெபமைழ!லவ ெபா. ேவ. ேசாமதரனா
ஆகிேயா எ%திய உைர'

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

பதி!ைர

உ#ளடக

அணி-ைர

,லாசிாிய வரலா.

I. கட01 வா2-, பதிக 1-29 (29)
II. ,)

1. நாமக1 இலபக 30-408 (379)

2. ேகாவிைதயா இலபக 409- 492 (84)

3. காதவதைதயா இலபக 493- 850 (358)
4. 3ணமாைலயா இலபக 851- 1165 (315)

5. ப-ைமயா இலபக 1166- 1411

6. ேகமசாியா இலபக 1412- 1556

7. கனகமாைலயா இலபக 1557 - 1888

8. விமைலயா இலபக 1889 - 1994

9. ரம4சாியா இலபக 1995 - 2101

-----------
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திதக ேதவ இய றிய சீவகசிதாமணி

ல &லவ 'அர'
அர' ெபமைழ)&லவ ெபா.
ெபா. ேவ.
ேவ. ேசாமதரனா
ஆகிேயா எ,திய உைர 

8. விமைலயா இலபக (1889 - 1994)
கைத- க:
க: விசையையகாண, ேவணவாெகா56 ேதாழெரா6 த5ட

காரணிய ேநாகிய விைரத சீவக+ த+ வரவிைன எதி பா தித விசையயி+

தவ!ப1ளிைய எ8தி அவைள க56 அ9யி) :2- வண;கி அளவிலா மகி2<சி
எ8தின+. விசைய' த+ அைம மகைன அாிதி க56 அ+= -

இ+ப றன1. பி+ன விசைய க>9ய;காரைன ெவ)?த 3 ேகாவிதைன

-ைணெகா1க எ+. சீவக@3ண தின1. பி+ன < சீவக+ விசையைய த+
மாமனாகிய ேகாவித+ நகரதி 3! ேபாகின+. பி+ ேதாழ+மாேரா6

ஏமா;கத 3- இராசமார-! ற<ேசாைலயி ெச+. த;கின+. ம.நா>

காைலயி) ேதாழைர அ< ேசாைலயிேலேய இக! பணி- தா+ அழகிய
ேவ .வ; ெகா5டவனா8 அநகர ம.கி றமியனா8< ெச+றன+.

அ;ஙன ெச)?ெபா%- அ நகர-1ளவனாகிய சாகரதத+ எ+@

வணிக@ைடய மக1 விமைல எ+பா1 பதா9யவ1 அ< சீவகைன க56 அவ+

ேபரழகிேல ெந4ச ேபாகி மய;கின1. சீவக@ அேநாிைழைய ேநாகி அ+
= - அCவிடதினி+. அகலமா>டாதவனா8< சாகரதத+ கைடயி+க5
வதிதன+.

சீவக+ வ- 3த0டேன அ< சாகரதத+ கைடயிேல விைலயாகாம

ற;கிகிடத சரெக)லா விைலயாகி வி>டன. அ- க5ட தத+ சீவகைன

ேநாகி, கம+ ெமாழி-, ஐய! கணிெயாவ+ நி+ மக1 விமைல எ+பாD3ாிய

கணவ+ நி+ கைட3 வ*ய வவா+. அவ+ வதைம3 அறி3றி அ!ெபா%-

நி+ கைட< சரெக)லா ஊதிய5டாக விைரவி+ வி .!ேபா க5டா8! எ+.

என3 =றியிதா+. அ;ஙனேம நீ எ+ கைடேயறிய0ட+ அ!

பழ4சரெக)லா விைல!ப>டன. ஆதலா) நீேய விமைல கணவ+ ஆத) =6

எ+. க-கி+ேற+, எ+. =றி அவைன ஆ வ-ட+ அைழேதகி விமைலைய

அவ@3 மண ெச8விதன+. சீவக+ அவDட+ இர56 நா1 =9

இ+ றி- ம.நா1 ெச+. மனகினிய ேதாழைர க5டன+.
------------
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1889. 3ெகா! ளி3; க5ணி
றிமிைட படைல மாைல

3திெகா! ளி3 ேவலா+

=த+மா விவ - ெச)ல

0வெவ4 சிைலயி னா 3

தபியிஃ -ைர3 ெமா5ெபா

ப3ைப; கழ* னா>

ப-க+ ேக>க ெவ+ேற.

ெபா1 : 3 ெகா!ளி3 க5ணி - ேதைன! பி* . தைல

மாைலயிைன'; றிமிைட படைலமாைல - தளி கலத வைகமாைலயிைன';

3தி ெகா!ளி3 ேவலா+ - ெசநீைர உமி% ேவ*ைன' உைடய சீவக+;

=த) மா இவ - ெச)ல - 3திைர மீேதறி< ெச)ல; உவ ெவ4சிைலயினா 3

தபி - அழகிய ெகா9ய வி)ேலதிய சீவக@3 தபியான நத>ட+; ஒ5 ெபா+
ப3 ைப;கழ*னா1 ப-க+ ேக>க எ+. இஃ- உைர3 - ஒ1ளிய ெபா+
ெபாதிய கழலணித ேதாழ களி) ப-கைன ேக>பாயாக என விளிஇதைன =.வா+.

விளக : அ- ேம =.கி+றா . சிைலயினா 3 உ மயக எ+ப

ந<சினா கினிய . றி - தளி . க5ணி - தைலயி H6மாைல. படைலமாைல -

தைழ விரவிய மாைல. ேவலா+ : சீவக+. தபி : நத>ட+. கழ*னா1 - ேதாழ1.

ப-க+ : விளி. (1)
----------

1890. வி%மணி மா 2கி

கிடததிC 0லக வி ப

க%வினீ ெபாதி- சிக

கதிெராளி மைறய கா!பி

ற%வினீ லக ெம)லா

தாமைர 'ைற'4 ெச8யா1

வ%வினா தைம! )லா1>

வா2கI; க5ணி மாேதா.

ெபா1 : வி%மணி மா 2கி இC0லக வி ப கிட- - சிறத மணி மா ேசறி

இC0லைக விைலயாக! ெப. ப9 கிடததைன; க%வினீ - க6க ெவளியாகி
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வி>J ; சிக! ெபாதி- கதி ஒளி மைறய கா!பி+ - இனி, +ேபால அக!பட!
ெபாதி- கதிெராளி3 மைறவாக கா!Kராயி+; உலக எ)லா த%வினீ -

உலக %- ைகெக5Jரா: ; தாமைர உைற' ெச8யா1 வி%வினா

தைம! )லா1 - தாமைரயி) வா% திமக1 காவா- வ%வினவைர< ேசரா1;
(ஆைகயா), காவா- வ%வாதீ ); I க5ணி வா2க! - I க5ணி வா2வதாக.
விளக : மா- ஒ : அைசக1, I க5ணி வா2க! எ+பதைன க%வினீ

எ+பத+பி+ ேச !ப ந<சினா கினிய . சீவக+ த+ பி !5ைமைய! ப5ேட

உண திதானாயி@ அவ@ இ-கா. மைறவாகேவ அதைன! ேபா றி

வதானாக*+, இ!ேபா- நத>ட+ அைனவ உண தைம கதி வி%மணி

மா 2கிகிடத- இC0லக வி ப க%வினீ என அவ+பிற!

ெவளி!பா>ைட ேதாழ ேமலதாகிேய உைரகி+றா+. சிக - அக!பட.
ெச8யா1 - திமக1. (2)

-----------

1891. ெதா%தத; ைகயி @1D
-.9 யக-4 ேசார

வ%தக5 ணீாி @1D

மணிகல தக- மா8-

ப%-க5 ணாி- ெகா)?

பைட'ட ென6;3 ப றா

ெதாழிகயா க5L ேத ற

ெதளி3 றா விளி3 றாேர.

ெபா1 : ெதா%த த ைகயி@1D - ெதா%த த ைகயி?; -.9 அக- மயி ெந;கிய 9யி?; ேசார அ%த க5ணீாி+ உ1D - ஒ%க அ%த

க5ணீாி?; அணிகலதக- - அணிகல+களி?; ெகா)? பைட உட+

ஒ6;3 - ெகா)கி+ற பைட ேசர ஒ6;3; ஆ8- - அதைன ஆரா8-; ப%க5ணாி- - அ =டா ந>ைப தமிடமி- நீகி; யா க5L ேத ற

ப றா- ஒழிக - யாவாிட- ெதளிதைல! ப றா- வி6க; ெதளி3 றா விளி

3 றாேர - அ+றி ெதளித) ெகா5டவ இறேதாேர யாவ .
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விளக : அரச 3 ஒ -+ப வதவிட-! பைகவ ந>ைடயா ேபா)

அ%க5ணீ ெகாைலH2த*+ க5ணீாி? பைடெயா6;கி றா. ஒ+னா

அ%த க5ணீ அைன- (3ற1-828) எ+றா ேதவ. (3)
------------

1892. ேதா8தைக மகளி  ேதாயி+
ெம8யணி நீகி M8நீ

ரா8- மகளி தமா

லாிறப திமிாி யா>9

ேவ8நிற ேதாளி னா 3

ெவ56கி+ மாைல சாத

தானல கல;க1 ேச தி

தடைல ேதா8க ெவ+றா+.

ெபா1 : ேதா8தைக மகளி  ேதாயி) - =6த 3ாிய மகளிைர =ட ேவ59+;
ெம8 அணி நீகி - அ மகளிாி+ ெம8யி) அணித Nைண நீகி; ஆ8- மகளி

தமா) அாி) தப திமிாி ஆ>9 - ஆரா8- ெதளித !பியராேல 3 ற மி+றி

திமி - Mய நீரா>9; ேவ8நிற ேதாளினா 3 - ;கிலைனய ஒளி'.

ேதாைள'ைடய அ மகளி 3; ெவ5-கி) மாைல சாத நலகல;க1 ேச தி -

ெவ5ைமயான ஆைட' மாைல' சதன ந)ல கல+கD ேச தி; தா+

தடைல ேதா8க எ+றா+ - பி+னேர அரச+ அ மகளிாி+ ெபாிய ைலகைள
த%0க எ+றா+.

விளக : ேதா8தைக - =6த 3ாிய த3தி, எனேவ ஏைனய மகளிைர

எCவா றா@ =6த) =டா- எ+றா@மாயி .. அ -மகளி ஆரா8-

ெதளிய!ப>டவராத) ேவ56 எ+பா+ ஆ8- மகளி தமா) எ+றா+.

திமி த) - Nத), ேவ8நிற ேதளினா 3 எ+ற- அவ 3 எ+றவா.. ந4

த*யன ஊ>ட! ெபறாைம'ண த 3 ெவ56கி) =றினா+. வ4ச அணிகல+

அ)லாைம'ண த 3 நலகல+ =றினா+. இ< ெசயைல எ)லா சாணகிய

ெபா1 ,*) விாிவாக காணலா. (4)
--------

1893. வ5ண!N மாைல சாத
வாலணி கல+க ளாைட
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க5க -.தி M8ைம

க5டலா ெகா1ள ேவ5டா

வ5ணல 1ேளா ட)லா

வாயிர ேபைட< ேசவ

?5Lநீ ரமி2த; காக

Oகேமா டா8க ெவ+றா+.

ெபா1 : வ5ண!N மாைல சாத வா) அணிகல+க1 ஆைட - அழகிய

மல மாைல சதன Mய N5க1 ஆைட த*யவ ைற; அ5ண) அ1ேளா6
அ)லா ஆயிர ேபைட< ேசவ) - அரச வ+ன அ-ேவ அ+றி ஆயிர

ெபைட'ட+ நி 3 சகரவாக! 1D ஆகிய இவ றி+; க5 க- உ.தி -

க5ணி@ கதி@ ெபாதி; M8ைம க5டலா) ெகா1ளேவ5டா - M8ைம
க5ட)ல- ெகா1Dத) ேவ5டா; உ5L நீ அமி2த காக Oகெமா6 ஆ8க

எ+றா+ - உ5L நீைர' உணைவ' தீ;3 வாராம காத 3 க;3ர;கி

கி>6 ஆரா8க எ+றா+.

விளக : அ+னதி+ க5ணி? சகரவாகதி+ கதி? என ைறேய

ெகா1க. அ+னதி+க5 3தி கா?; சகரவாக க க63; க;3ர;3
உ5ணா-. (5)
------------

1894. அ4சன ேகா* னா றா
நாகேமா ரவி 3+றி

34சா லபி :ழ

= Iதி ெயயி றி ெகா)?

ப4சியி+ ெம)* ேத@

பைகசிறி ெத+ன ேவ5டா

வ4சித காத) ேவ56

மெபா ளாக ெவ+றா+.

ெபா1 : அ4சன ேகா*+ ஆ றா நாக - அ4சன ேகாலா) அ9த 3!

ப றாத நாக!பா; அவி 3+றி+ 34சர லபி :ழ = Iதி எயி றி+

ெகா)? - அவிைய 'ைடய 3+ைற! ேபா+ற மதயாைன லபி :% ப9
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எயி றா க9- ெகா)?; ப4சியி+ ெம)*ேத@ பைக சிறி- எ+ன

ேவ5டா - ப4சியி@ ெம)*யதா யி@ பைகைய< சிறி- எ+. கதேவ5டா;

அ ெபாளாக அ4சி த காத) ேவ56 எ+றா+ - அதைன அெபாளாக
நிைன- அ4சி த+ைன காக ேவ56 எ+றா+.

விளக : பைகவாி+ சி.ைம3 அ4சன ேகா*னா றா நாக உவைம.

அ4சனேகா) க5L3 ைமதீ>64 சி.ேகா). அவி 3+றி+பா) வா%

34சர என) ந+.. சி. பைகைய' ெப பைகேபால மதி- அ4சி
த காத) ேவ56 எ+பதா. (6)

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

1895. ெபாதலா ப)* ேபா+.
ேபா றலா றாய ெரா-

மதவ ேபா+. கா-

மட;கலா லாைம ேபா+.

தி-ேவ ெறCவ ேபால
தீதற ெவறி- மி+ப

மதினா+ மைனவி ெயா-

மதைலைய காமி ென+றா+.

ெபா1 : ெபாதலா) ப)* ேபா+. - விடாம) இவனிடதிதலா
ப)*ைய! ேபா+.; ேபா றலா) தாய ஒ- - ேவ56வன த-

கா!பா றலா) அ+ைனய ேபா+.; அதவ ேபா+. கா- - அதவ சீல

த*யைவ த!பாம கா3மா. ேபால இவ 3 அைவ த!பாம கா-;

அட;கலா) ஆைம ேபா+. - ஐெபாறி' தம3 அட;க*+ ஆைம ேபா+.;

தி- ேவ) ெதCவ ேபால தீ- அற எறி- - திதிய ேவேலதிய பைகவ
ேபா+. இவ@35டான தீ- தீப9 இ9- =றி'; இ+பமதினா)

மைனவி ஒ- - இ+பத உண0கைள Iக விதலா) மைனவிைய ேபா+.;

மதைலைய காமி+ எ+றா+ - நம3 ஆதரவான சீவகைன க!பா .மி+
எ+றா+.
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விளக : மதைல - ஆதர0; M5. வான ஊ+றிய மதைல ேபால (ெபபா5.
346) எ+றா பிற. தா அட;கிேய இவைன அடக) ேவ56ெமன

=.கி+றவ+ இ;ஙன; =றினாென+க. ப-கனிட; =றினாெனனி@ பல

ேக>ட*+,. காமி+ எ+றா+. தா+ வா% மரத*யவ றி) ந+3

ெபாதியித) ப)* கிய). அ<ைட< சாகா>டார ெபாதிய சி.ெவ5

ப)* ேபால எ+றா றதி@ (256). ஒைம'1 ஆைமேபா) ஐதடக லா றி+

எ+றா வ1Dவ . பைகவ ேபா+. க5ணற இ9-ைர- எ+றவா., ம- -

அ9சி). மதைல - ப றானவ+. (7)
------------

1896. N-கி+ மாைல சாத ைனகல ப4ச வாச
மா8தள திய ற! ப>ட ப9சினீ ாி+ன ெவ)லா

மாதாி+ மட;க லா ற ப-க+ காக ெவ+றா;

ேக-N5 மா ப ேனவ வி+னண மிய றி னாேன.

ெபா1 : N-கி) மாைல சாத ைனகல ப4சவாச - N-கி? மாைல'
சாத NL கவாச ஐ-; ஆ8- அள- இய றப!ப>ட அ9சி) நீ

இ+ன எ)லா - ஆரா8- பா -< ெச8ய!ப>ட உண0 நீ இ

த+ைமயானவ ைற ெய)லா; மாதாி+ மட;க) ஆ ற) ப-க+ காக எ+. மகளிேல சி;க ேபா+ற ஆ றைல'ைடய ப-க+ கா!பானாக எ+.; ஏ-

N5 மா ப+ ஏவ - விள;3 Nணணித மா பனாகிய சீவக+ பணிக; இ+னண
இய றினா+ - அவ@ இ!ப9 காதைல நடதினா+.

விளக : ப4சவாச : தேகால தீN தைகசா) இலவ;க, க!Nர

சாதிேயாைட- மட;கலா ற) - சி;கைத ஒத வ*ைம. உைட' அ9சி?ட

உம5L வாவி 3கடனா ைவத* ைகைன திய றி அக+ம9 யவ+றா+
அம - ெகா6!ப எ+றா கைதயி@ (3 - 9 : 128 - 30.) (8)
-----------ேவ.

10

1897. சி.க5யா ைனயினின4 ேசா-ேச வக;ெகாள
-.கெல+ .ண கலா -1ளிம திமக

நறியச தி+.ணி நாறெவ தனக1ெகா5

ெடறியெவ1 கிமயி  கவாிமா விாி'ேம.

ெபா1 : சி.க5 யாைனயி+ இன ேச - ேசவக ெகாள - சிறிய

க5கைள'ைடய யாைனதிர1 =9 -யி) ேகாட*+; மதிமக உண கலா

-.க) எ+. -1ளி - 3ர;கி+ 3>9க1 யாைனெய+.ணராம) ெபாிய க) எ+.

நிைன- ேமேல -1ளி; நறிய சதி+ -ணி ெவதனக1 ெகா56 நாற எறிய - ந)ல
சதன க>ைடக1 ெவதனவ ைற ெகா56 மண :மா. ஒ+ைறெயா+.

எறிய; மயி  கவாி மாஎ1கி இாி' - மயிைர'ைடய கவாிமா -Lெகன அ< .
ஓ6.

விளக : -1D எ+ப- பாடமாயி+, -1D மக0 எ+க. ேசவக : ஆ3ெபய .

-.க) - 356க). மதிமக -.க) எ+.ண கலா -1ளி என மா.க. மக - 3>9.

சதி+ -ணி - சதன3ற6. ெவதனக1 எ+ழி க1 வி3திேம) வி3தி.

மதிமக, ெவ1கி மயி எ+பவ .1 மகரெவா . வ5ணேநாகி விாித-. (9)
------------

1898. க2வைர< ெச+னிேம Nைசயி ெபாியன
பவழேம யைனயன ப+மயி ! ேபெர*

யக%மி; 3*கம4 சனவைர< ெசாாிவன

கவழயா ைனயி@த றவ%;க< ெசாதேவ.
ெபா1 : பவழேம அைனயன ப+மயி ! ேபெர* - பவழேம ேபா+றனவாகிய

மி3தியான மயிைர'ைடய ேபெர*க1; க2வைர< ெச+னிேம) - கழ!ப6கி+ற

மைல'<சியி+ க5 வா%; Nைசயி+ ெபாியன - Nைனயி@ ெபாியவனா8;

அக% இ;3*க - அக% சாதி*;க; அ4சனவைர ெசாாிவன - அ4சன

வைரயி+ தா2வைரயிேல :2கி+றைவ; கவழ யாைனயி+ Iத) தவ% க< ஒத -

கவள 5L - யாைனயி+ ெந றியிேல தவ% ப>6 க<ைச! ேபா+றன.
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ெபா1 : ெவCவா8 ெவகிைன! Nைச எ+ற? (ெதா). மர - 68) எ+றா . எ*
அக% சாதி*;க தா2வைரயி) ெசாாி- கிட!பனவாக அ ேதா ற யாைன
Iத* க<!ேபால ேதா+றி . எ+பதா. Nைச - Nைன. இ;3*க சாதி*;க. அ4சனவைர - காிய தா2 வைர. கவழ - கவள. (10)

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

1899. அ5ணல; 3+றி+ேம) வைடபா8 -ழக*
ெனா5மணி பல0ைட ெதா;கைவ Mளியா8
வி5LD 05ெடன :%மா நிலமிைச

க5ணக+ மரெமலா; க பக ெமாதேவ.
ெபா1 : அ5ண) அ 3+றி+ேம) - ெபாிய 3+.களி+ேம); வைட பா8உழக*+ - வைட மா+ பா8- மிதித*+; ஒ5 மணி பல உைட- - சிறத
மணிக1 பல0 உைட-; அைவ ஒ;3 Mளியா8 - அைவ ஒேசர<

ெசMளியா8; வி5 உD 056 என மா நிலமிைச :% - அMளி வா@லக உD

05ட ெத+@ப9 ெபாிய நிலதிேல :ழா நி 3; க5 அக) மர எலா க பக

ஒத - (அஃ- அ;ஙன :2த*+) பர!ைடய நிலதி+ மர;க1 யா0 அMளி
ேபா - க பகைத! ேபா+றன.

விளக : அ5ணல;3+. - ெபாிய அழகிய மைல. வைட - மைலயா6,

உD05ெடன - உDத- எ+@ப9. க பக - வா@லக-1ளெவா மர. (11)

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

1900. மானிட ப%தன கி?தம றவ றிய
பா+ர> பயபிைட! பைனம9 தைனயன

கானிைட! பாத1க5 ப6!பன -யிெலழ

R@ைட! ெபா+ைழ யாளிநி+ .லேம.

ெபா1 : கி?த மானிட ப%தன - கி?த எ+@ மர மக1 வ9வாக!
ப%தனவா8 இதன. ம . அவ . அய) கானிைட - பி+ைன, அவ றி+

அய*ேல கானிைடயிேல; பா) ர5 பயபிைட - பா)ேபால ெவ5ைமயான
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ஏ றிழி0ைடய நிலதி 3ழியிைடயிேல; பைன ம9தைனயன பாத1 - பைன

கிடதைனயவாகிய பாக1; க5 ப6!பன -யி) எழ - -யி)வன -யி) எ%ப9;
ஊ+ உைட! ெபா+ ைழ யாளி நி+. உல - ஊ+ ெபாதியதனா ெபா+
ேபா+ற 3ைகயி*- யாளிக1 ழ;3.

விளக : ர5 மா.பா6. ர> பர என0 பாட. மானிட ப%3 கி?த
நீ1 வன (= ம - ச - 32). கி?த - ஒவைக மர. (12)
------------

1901. சாரல திமிசிைட< சதன தைழவயி
னீரதீ Nமர நிரதத ேகால

ேமாில வ;க மி+க! Nர

ேமாநா விகல ேதாசைன கம%ேம.
ெபா1 : அ திமி சார*ைட< சதன தைழ வயி+ - அழகிய திமி H2த சதன
மரதி) தைழ3 ந6ேவ; நீர தீN மர - நீ ைமைய 'ைடய தீN மர; நிரத
தேகால - நிரவலாக இத தேகால மர; ஏ இலவ;க - அழகிய

இலவ;க மர; இ+ க!Nர - இனிய க!Nர; நாவி கலத ஓசைன கம%
- %3ட+ கல- நா காத எ)ைல கம%.

விளக : திமி, தீN : மரவைகக1. ஓ : அைச. (13)
------------

1902. ைமதைர! பா !பன மாமக5 மா3ழா4
சதன ேம8வன தவ2மத களி றின

மதைழ காெடலா திைள!பவா மானின4

சிதவா) ெவ9!பன சி;கெம; 3ள.

ெபா1 : ைமதைர! பா !பன மாமக1 மா3ழா - ைமதைர! பா !பனவாகிய

ெபாிய மக5மாகளி+ திரD; சதன ேம8வன தவ2 மத களி றின - சதன
தைழைய ேம8வனவாகிய மத தவ% களி றி+ திரD; அ தைழகா6 எலா

திைள!ப ஆமா+இன - அழகிய தைழைய உைடய கா6களி) எ)லா
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பயி)வனவாகிய ஆமானி+ திரD; சித - சிதறி ஓ6ப9; வா) ெவ9!பன சி;க
எ;3 உள - வாைல :வனவாகிய சி;க;க1 எ;3 உ1ளன.

விளக : இனி, இைவ நா+3 எ;3 உள எனி@ ஆ. மக5மா - ஒவைக

வில;3. தவ2மத : விைனெதாைக. அதைழ - அழகிய தைழ. ஆமானின கா>6! பவி+ =>ட. எ;3ள, மகர வ5ணேநாகி விாித-. (14)

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

1903. வைகயி+ கனிெதா. வானர பா8-ரா8!

ெபா!ெபலா ெபா+கிட ெதா%கிேம றிவி):2
ெதா3லா8 நிலமிைச மிளி வெதா ெதாளி மணி

திகிள ெராளி3லா8 வானக4 ெச33ேம.

ெபா1 : வைகயி+ கனி ெதா. வானர பா8- - பலாவி+ கனி ெதா.

வானர;க1 பா8தலா); ெபா!ெபலா உரா8 ஒ%கி - மைலெய;3 பரவி ஒ%கி;

ெபா+ கிட- ஒளி மணி திகள ஒளி 3லா8 - ெபா+ கிட- ஒளி மணிகளி+
அழகிய கிள த ஒளி'ட+ 3லாவி; ேம) திவி) :2- - ேம?5டாகிய வானவி)

:2-; ஒ3லா8 நிலமிைச மிளி வ ஒ- - ஒ;3 வைள- விள;3வன
ேபா+.; வா+ அக ெச33 - வானைத ெவ)?.

விளக : ெச8ெத+ எ<ச;கைள காரண ஆ3க. ெபா!ெபலா ெச33.
ஒ;3 3லா8 : ஒ3லா8 : விகார. (15)

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

1904. :2பனி! பாைறக ெணறிெயலா ெவCெவயி

ேபா2த*+ ெவ5ெண8ேபா ெபாழி-ம> ெடா%3வ

தா2கி) H2ெபாழி சதன கா றைச
தா2-ய ெச8'மC வவைர< சாரேல.

ெபா1 : அC அவைர< சார) ெநறிெய)லா - அத அாிய மைல<சார*+

வழிெய;3; :2 பனி! பாைறக1 - :2த பனி! பாைறக1; ெவCெவயி)

ேபா2த*+ - ெகா9ய ெவயி) உ3வதா); ெவ5ெண8 ேபா) ெபாழி- -
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ெவ5ெண8ேபால! ெபாழிவ- ாி-; ம>6 ஒ%3வ தா2கி) H2 ெபாழி) -

ேதெனா%3வன வாகிய, கி)H2 ெபாழி*ேல; சதன கா . அைச- - சதன

கா . :சி; ஆ2-ய ெச8' - மி3-யைர< ெச8'.

விளக : :2பனி!பாைற : விைனெதாைக. ம>6 - ேத+. தா2 கி) :

விைனெதாைக. H2ெபாழி) : விைனெதாைக. ெநறிக1 ெபாழிய!ப>6

அைசய!ப>6 -ய ெச8' எ+க. (16)
------------

1905. =ைக'; ேகா>ட; 3;3ம பர
ேதகலா காநில த)கிவி> ெட%-ேபா8

ேதாைக' ம+ன ெதா3ட னா !பேதா

நாகந+ காவி@ ணய-வி> டா கேள.

ெபா1 : =ைக' ேகா>ட 3;3ம பர- - =ைக எ+@; ெகா9'

ேகா>ட 3;3ம எ+@ மர;கD பரவியி!பதா); ஏக) ஆகா நில- அ)கி -

அழகா ேபாத 3 அாிய நிலேத த;கி; வி>6 எ%- ேபா8 - அCவிடைதவி>6

எ%- ெச+.; ேதாைக' அ+ன ெதா3 உட+ ஆ !ப- - மயி? அ+ன;
=9 ஆரவாாி!பதாகிய, ஓ நாக ந+காவி@1 நய- வி>டா க1 - ஒ நாகமர!
ெபாழி*ேல விபி த;கினா க1.

விளக : =ைக - ஒெகா9. ேகா>ட 3;3ம எ+பன மர;க1. பரதலா)

ஏகலாகா எனேல அைம'. அழகா) ேபாத காிய எ+ப ந<சினா கினிய . அ)கி த;கி. வி>டா க1 - த;கினா க1. (17)
-----------ேவ.

1906. Nதகி றவ% ேபா ைவ
Nசா தா றி ெபா+S

ேகா-நீ பி* .; காத;

3;3ம ைவர! ெபா ேகா8

சா-றி பவழ க+ன)
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சதன வால வ>ட

நீதவ ாிட- நா றி

நிழ+மணி 'லக4 ெச8தா .

ெபா1 : N- அகி) தவப ேபா ைவ - ெபா*0 ெப . அகி ைக தவ%

ேபா ைவைய'; N சா- ஆ றி - ேமேல Nசிய சதனைத ஆ . சி றால
வ>டைத'; ெபா+ ,) - தைலயி க>6 ெபா+Sைல'; நீ ேகா-!

பி* . காத - நீைர விடாம) -ளி3 சதிரகாத க)ைல'; 3;3ம ைவர!
ெபா+ேகா8 - 3;3ம ைவ3 ைவர மிைழத ெபா சிமிைழ'; சா-றி -

பரணி =>ைட'; பவழ க+ன) - பவழ கரகைத'; சதன ஆல வ>ட -

சதன மரதா ெச8த ேபரால வ>டைத'; நீதவ இட- நா றி - தாபதாி+

ப1ளியிேல Mகி; நிழ) மணி உலக ெச8தா - ஒளிைய'ைடய அழகிய வா@ல

காகின .

விளக : அகி) : ஆ3ெபய . Nத) - ெபா*0.த). சாதா றி -சி றாலவ>ட.
நீ பி* . - நீைர கா?. காத - சதிரகாத. ேகா8 - சிமி2. சா-றி -

பரணி=6. க+ன) - கரக. நீதவ - தாபத . (18)
------------

1907. நிதில ைலயி னா த ெந6;கணா ேனாக! ெப .;
ைகதல தீ5ட! ெப .; கனிதன மல த கா5க

ைவதல ெகா8ய தா2த மரயி ாி)ைல ெய+பா

பிதல ராயி ேப8க ெள+றவா ேபச லாேமா.

ெபா1 : நிதில ைலயின த ெந6;கணா) ேநாக! ெப . - தணித

ைலயினைடய ெப;க5களா பா க! ெப . : ைகதல தீ5ட! ெப .

- ைககளா) ெதா6த) ெப .; கனிதன - கனியாதன கனிதன; மல த - Nவாதன
Nதன; கா5க - அவ ைற கா5Kராக!; ைவ- அல ெகா8ய தா2த மர
உயி இ)ைல ெய+பா - ம;ைகய ைகைய ைவ- மல ெகா8த ேக ற
அளவிேல தா2- ெகா6!ப-4 ெச8தனவாகிய மர;க>3 உயி இ)ைல

எ+.ைர!பவ ; பி- அலராயி+ - பித அ)லராயி+; ேப8க1 எ+. அலா) -
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ேப8க1 எ+. =.தைலய+றி; ேபசலாேமா - ேவேற =றத3ேமா? (எ+.

அவ க1 த1 உைர- ெகா5டன ).

விளக : மகளி ேநா3தலா@ தீ56தலா@ சில மர;க1 கனித? மல த?
உைடயவா எ+பெதா வழ3. உலகதா உ5ெட+ப தி)ெல+பா+ ைவய-

அலைகயா ைவக! ப6. எ+ப-ப றி! ேப8க1 எ+. அலா ேபசலாேமா

எ+றா . மர உயிாி)ைல எ+பா அலைகயா ைவக!ப6வ எ+றவா.. (19)
------------

1908. ெபாறிமயி *ழி' ெபா றா
கனி ெபா*- மாவி

ெனறிைமயி னிழி- ைமத+

மணிைகம திைகைய நீகி

ெவ.ைமயி னவைர! ேபாகி

ெவ1ளிைட! படாத நீரா

லறிமயி லக0; ேகாயி

ல9கைள< ெசCவி ெய+றா+.

ெபா1 : ைமத+ - சீவக+; ெபாறிமயி) இழி' ெபா+தா கனி+ ெபா*- 1ளிகைள'ைடய மயி*னி+றிற;3 ெபா+மாைல அணித கைன! ேபால!

ெபா*0 .; மாவி+ ெநறிைமயி+ இழி- - 3திைரயி*- இற;3 ைறயா+
இற;கி; ைகமணி மதிைகைய நீகி - ைகயி*- மணிக1 இைழத 3திைர<
சம>9ைய நீகி; ெவ.ைமயினவைர! ேபாகி ெவ1ளிைட! படாத நீரா) -

அறிவிலாதாைர! ேபாகவி6-, அ9கைள ெவளியி6 வைக ேநராதவா.; மயி)

அக0 ேகாயி) அ9கைள< ெசCவி அறி எ+றா+ - மயி) அக0 தவ! ப1ளியிேல
ெச+. அ9கைள< ெசCவியறிவாயாக எ+றா+.

விளக : அ+ ெச?த*+ அவேனாேட =ட< ெச)கி+றவ+ ெசCவி அறிேத
ேசற) ைறயாகலா@, ப-க+ த+ைன அறிவிக விசைய அறிய

ேவ56தலா@ ெசCவியறி எ+றா+. (20)
------------
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1909. எ)*> கனவி க5ேட+ க5ணிட னா6 மி+ேன
ப)*' ப>ட பா;க வ;ெகாேலா நபி ெய+.

ெசா)*ன ேடவி நி ப! ப-க+ ெறா%- ேசா-

ந)ல9 பணி- நபி வதன ன9க ெள+றா+.

ெபா1 : எ)இ1 கனவி) க5ேட+ - வி9ய கால திளிேல கனவிேல

க5ேட+; க5இட+ ஆ6 இட க5 ஆ6; இ+ேன ப)*' பா;க ப>ட -

இ!ெபா%ேத ப)*' ந)ல இடேத ப>டன; நபி வ;ெகாேலா எ+.

ெசா)*ன1 - (ஆதலா)) நபி வவாேனா எ+. =றியவளா8 - ேதவி நி ப -

விசைய நி ப; ப-க+ ெதா%- ேச - - ப-க+ ெதா%தவா. ெச+.; ந)அ9

பணி- - அழகிய அ9யிேல வண;கி; அ9க1 நபி வதன+ எ+றா+ - அ9கேள!

நபி வதா+ எ+றா+.

விளக : எ) - பக). நபி : ந எ+ப- தனிைலயாக நம3 இ+னா+ எ+@
ெபா1பட வவேதா உய <சி<ெசா). எ)*1 - வி9ய காலதி1.

வி9ய காலதிளிேல க5ட கனா அ5ைமயிேலேய ப*3 எ+ப- கனா
, .ணி. இதைன! பைடத  சாமேமா ரா59 ப*3 பகாிர5ேட

கிைடத பி சாம மி3தி;க1 எ>9 கிைட3ெம+@ இைட!ப>ட சாமேமா

+றினி றி;கெளா +ெற+பவா) எ+@ கனா ,லா@ உண க; (சில!. 15
: 95-106. அ9யா . ேம .) (21)

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

1910. எ;கணா ைனய ென+றா>
க9ய+யா ன9க ெள+னா!

ெபா;கிவி) ?மி2- மி+@
ைனமணி கடக மா த

த;ெகாளி தடைக =!பி

ெதா%த9 த%வி :2தா

ன;கிர5 ட  +னீ

ரைலகட) கலத ெதாதா .

ெபா1 : எ;கணா+ ஐய+ எ+றா>3 - எ;3ளா+ எ+ ஐய+ எ+றா>3; அ9ய+
யா+ அ9க1 எ+னா - அ9ேய+ ஈ;3ேள+ அ9கேள எ+.; ெபா;கி வி)

18

உமி2- மி+@ ைன மணிகடக ஆ த - மி3தியாக ஒளிைய உமி2-

விள;3 அழகிய மணி கடக ெபாதிய; த;3 ஒளி தடைக =!பி ெதா%- ஒளி த;கிய ெபாிய ைகைய 3வி- ெதா%-; அ9த%வி :2தா+ - (பிற3)
அ+ைனயி+ அ9கைள த%வி :2தா+; அ;3 இர56 அ  + நீ

அைலகட) - அCவிட- அCவிவ +னீராேல இர56 அ  கட) கலதேபா+றா .

விளக : +நீ -  ப>ட நீ ைம : உதிர உறவறி' எ+@ பழெமாழிைய

ேநா3க. இ- கதிேய, + (சீவக. 1908) ெவ1ளிைட! படாத எ+றா . அ9க1
அ+ சீவக+ அ+ ெசா)ெலாணா அளவி .. அைறயா)

அCவிர5டைன' இர56 கடெல+. உவகிதா . (22)
------------

1911. திவ9 ெதா%- :2த

சி.வைன க5ட ேபா2ேத

வபனி ம- வா>க5

வ

னைல ெபாழித தீபா+

3ைட மா பி பா8-

%ெம' நைன!ப மாத

வகெவ+ களிெற+ ேறதி

வா;3 த%வி ெகா5டா1.

ெபா1 : திவ9 ெதா%- :2த சி.வைன க5ட ேபா2ேத - அ;ஙன :2த
சி.வைன! பா தேபாேத; வா1 க5 ம- வபனி - ஒளி' ற க5 ம-

ெபகிய நீ; வனைல ெபாழித தீ பா) - அழகிய ைல ெப8த இனிய பா?;

3ைட மா பி+ பா8- - சீவக@ைடய மா பிேல பா8-; %ெம' நைன!ப ெம8ெய)லா நைன3ப9; மாத - விசைய; எ+ களி.! வக எ+. ஏதி - எ+

களிேற! வக! என! க2-; வா;3 த%விெகா5டா1 - த+ மா பிேல அவ+

மா  ஒ6;கப9 த%விெகா5டா1.

விளக : 3ைட மா பி பா8- - அவ@ைடய மா பி கா>9? த+ மா 

பா8- எ+. =.வ ந<சினா கினிய . இத 3, வா>க5 மத வபனி
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வனைல ெபாழித தீபா) %ெம' நைன!ப என =>9, அவ+ எ%ேபா-

இைவ அவ+ ெம8 %- நைன!ப எ+. பிாி!ப ; ஈ56 =றிய ெபாைள';

ெகா1வ . (23)
------------

1912. காைளயா பவ ேமாரா1 காத+மீ = த லாேல

வாைளயா ெந9ய க5ணா+ மகைனமா ெபா6;க! )*

தாைளயா + ெச8த தவத- விைளவி லாேத+

ேறாைளயா தீ த ெத+றா ெடா%த3 ெத8வ ம+னா1.
ெபா1 : ெதா%த3 ெத8வ அ+னா1 - யாவ வண;3 ெத8வ ேபா+ற;

வாைள ஆ ெந9ய க5ணா1 - வாைள!ேபா+ற நீ5ட க5ணாளாகிய விசைய;

காைள ஆ பவ ஓரா1 - இ- காைள!பவ, த%வலாகாெத+. நிைனயாளா8;
காத) மீ = தலாேல - காத) மி3- பர0தலாேல; மகைன மா  ஒ6;க! )* -

சீவகைன த+ மா பிேல 3ழவி!பவேபால ஒ6;3மா. த%வி; ஐயா! + தா1
ெச8த தவத- விைள0 இலாேத+ - ஐயேன!  பிற!பிேல ய சியா ெச8த
தவதி+ பய+ இ)லாத எ+@ைடய; ேதா1 அயா தீ த- எ+றா1 - ேதா1
வத நீ;கிய- எ+றா1.

விளக : வாைள ஆ ெந9ய க5ணா1 : ச<சதைன ேகாற*+ விசைய3!
ெபயராயி ெற+ப ந<சினா கினிய . இCவைக! ெபா1 ேநாக ஒ+.

இ+றி! ெபயராக நி+ற ெத+ேற ெகா1க. (24)
------------

1913. வா>9ற 3சி ற+ைன வாளம ரக- ணீ-
கா>டக -ைம நீத கயதிேய காண வதீ

ேச>9ள பதி மா பி சீவக சாமி Uேர

O>டர 35ட ெசதா மைரய9 ேநாவ ெவ+றா1.
ெபா1 : ேச6 இள பதி மா பி+ சீவக சாமிUேர! - ெபைமைய'ைடய இள

ஞாயி. ேபா? மா பிைன'ைடய சீவக சாமிUேர!; வா1 திற) 3சி) த+ைன
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வா1 அமரக-1 நீ- - வா1 வ* ெப ற அரசைன! ேபாாிேல ைகவி>6; உைம
கா>டக- நீத - Iைம< 6கா>9ேல ைகவி>ட; கயதிேய காண -

ெகா9ேயைன காண; ஊ>6 அர3 உ5ட ெசதாமைர அ9ேநாவ - ஊ>9ய

ெசநிற;ெகா5ட ெசதாமைர அைனய அ9க1 ேநாமா.; வதீ எ+றா1 வதீேர! I அ+பிதவா. எ+ேன! எ+றா1.

விளக : சீவக சாமிUேர எ+பத 3 ந<சினா கினிய =. 9 : ப5ெகா1
ெபய அதேனா ர ேற (ெதா) - விளிமர, 23) எ+ற Hதிரதி), சீவக

சாமிெய+@ இ ெபயெரா>6! ப5 ெதாைக. த+னின 9த) எ+பதனா

சீவக சாமியா என ஆாீறா8< சீவக சாமிUேர என ஈெரா6 ஏகார ெப.தல ெகா1க
என =றினா . (25)
------------

1914. ெகடல; 3ைரய ெகா ற;
ெகட!பிற த-0 ம+றி

நடைல' ள9க1 ைவக

ந>ைட யவ க ைணய

விைடமக+ ெகா+ற வி+னா

மரதிேன+ றத -+ப

கடலக த%த ேவ5டா

கைளகவி கவைல ெய+றா+.

ெபா1 : ெகட) அ; ெகா ற ெகட! பிறத-0 அ+றி - ெகடாத

ெவ றிைய'ைடய அரச+ ெக6மா. பிறத-0 அ)லாம); அ9க1 நடைல'1

ைவக - அ9க1 வததிேல த;க; ந>ைடயவ க1 ைநய - ந5ப க1 வத;

இைடமக+ ெகா+ற இ+னா மரதிேன+ தத - இைடய+ ெவ>9ய -+.

மரதி+ த+ைம'ைடேயனாகிய யா+ தத; -+ப கடலக- அ%த ேவ5டா -+பகட*ேல அ%த ேவ5டா; இகவைல கைளக எ+றா+ - இனி

இ-+பைத ைகவி6க எ+றா+.

விளக : 3ைரய : அைச. ெகா ற - ெதாழிலா3ெபயரா8 அரசைன உண திய-.
ந>ைடயவ : ச<சத@ைடய ந5ப க1; சீவக+ ேதாழைடய தைதய .
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உயிட+ இேதனா8! பைகைய ெவ+ேற@ அ)ேல+; உயிைர நீேத@

அ)ேல+ எ+. கதி, மரதிேன+ எ+றா+. இைடய+ எறித மர (பழ. 314)

எ+றா பிற. (26)
------------

1915. யானல ெனௗைவ யாவா1

நைதேய ையய ெக+.;

ேகானல+ றைத க-

கடெனன 3ணதி+ மிக

பானில -ைற' தீேத

னைனயவா யமி த ற

மானல; ெகா5ட ேநாகி

மக+மன மகி2< ெசா+னா1.

ெபா1 : ஐய 3 அCைவ யாவா1 நைதேய, யா+ அல+ - ஐய@3

தாயாவா1 நைதேய, யான)ேல+; தைத க- கட+, ேகா+ அல+ -

தைதயாவா+ க- கடேன, அரசன)ல+; என - எ+.; பா)நில- உைற'
தீேத+ அைனயவா8 அமி த ஊற - பா*டேத த;3 இனிய ேதைன!

ேபா+றனவா8 இனிைமO.ப9; 3ணதி+ மிக மா+ நல ெகா5ட ேநாகி 3ணதி சிறதவD, மானி+ அழைகெகா5ட ேநாகைத 'ைடயவDமான

விசைய; மக+ மன மகிழ< ெசா+னா1 - சீவக+ மன;களிக =றினா+.

விளக : இ- 3ரவ 3 -+ப4 ெச8ேத ென+ற*+, உன3 இவர+ேறா
இ- 3ரவ எ+றா1, ஐய+ : +னிைல! பட ைக. (27)

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

1916. என3யி < சி.வ னாவா
னதேன ையய ன)ைல

வன!ைட 3மர னி;ேக

வெகன ம;3 ேசாதி!

னெகா9 மாைலேயா6

N;3ழ றிதி! ேபா றா

22

ாினதிைட ேயற னா@

கி+னளி வி- ெச8தா1.

ெபா1 : என3 உயி < சி.வ+ ஆவா+ நதேன; ஐய+ அ)ைல - என3
உயி ேபா? சி.வனாவா+ நத>டேன, நீ அ)ைல; வன!ைட 3மர+ இ;ேக

வக என ம;3 ேச தி - (ஆதலா)) அழ3ைடய மகேன! இ;ேக வக எ+. =றி
(அவைன) அேக அைண-; ன ெகா9 மாைலேயா6 N;3ழ) திதி -

னெகா9 ேபா+றா1 அவ@ைடய மாைலைய' மல  3ழைல' திதி;
ேபா றா இனதிைட ஏ. அனா@3 - பைகவ திரளிேல சி;க ேபா+ற

நத>ட@3; இ+ அளி வி- ெச8தா1 - இனிய த5ணளியாகிய விைத<

ெச8தா1.

விளக : உயி <சி.வ+ - உயி ேபா+ற மக+. 3மர+ : விளி. னெகா9 :
அ+ெமாழிெதாைக; விசைய. ேபா றா - பைகவ . (28)
------------

1917. சிறகரா பா !! )* திமயி *த ேதேபா
*ைறவித+ சி.வ தைம யிைகயி னா? )*

ைறைற 3மர  ெக)லா ெமாழியைம கம+ =றி

ய.ைவ யமி த >9 ய.பக) கழித பி+னா1.

ெபா1 : இைறவி - விசைய; சிறகரா) பா !! )* திமயி) இதேதேபா) சிறகினாேல 34கைள த%வி அழகிய மயி) இதைத!ேபால; த+ சி.வ

தைம இ ைகயினா? )* - த+ மகைள இர56 ைகயா? த%வி; 3மர 3
எ)லா ைறைற ெமாழி அைம கம+=றி - ம ைறய ைமத க>ெக)லா

ைறைறயாக இ+ெமாழி கலத கம+ ெமாழி-; அ.ைவ அமி த ஊ>9 -

அ.ைவ உ59ைய உ5பி-; அ.பக) கழித பி+னா1 - ஆ.நா>க1 கழிஏழாவ- நாளிேல,
விளக : இ!பா>6 3ளக. பா ! - 34. சிறக - சிற3. )* - த%வி.

இைறவி : ேகா!ெபேதவி; விசைய. இ+ெமாழி எ+க. அமி த - உண0. (29)
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-----------ேவ.

1918. மரவ நாக மண;கம2 ச5பக;

3ரவ; ேகா;க; 3டைர கா8வைழ

விர0 Nெபாழி) ேவறி தா8ெபா

Dவ மாத ைர3மி ெத+பேவ.

ெபா1 : மரவ நாக மண கம2 ச5பக 3ரவ ேகா;க 3டைர கா8 வைழ

- மரவ நாக மண ெபாதிய ச5பக 3ரவ ேகா;க 3ட
ேபா+ற காைய'ைடய ர+ைன'; விர0 Nெபாழி) - கலத மல !

ெபாழி*ேல; உவமாத - அழகிைன'ைடய விசைய; ேவ. இ- - ைமதட+
தனிேய இ-; ஆ8ெபா1 இ- உைர3 ஆரா8த ெபாளாகிய இதைன

உைர!பா1.

விளக : மரவ, நாக, ச5பக, 3ரவ, ேகா;க, வைழ எ+பன மர;க1. ைர :
உவம0. வைழ - ர+ைன. ஆ8ெபா1 - ஆரா8த ெபா1. மாத ெபா1

இ- உைர3 என இையக. எ+ப. ஏ : அைசக1. (30)
------------

1919. ந*வி) 3+ெறா6 கா6ைற ந+ெபா>
*ய னா மக> ேகாட? Nமிேம)

வ*யி+ மிகவ தமக> ேகாட?

நிைலெகா5 ம+ன வழெகன ேநாபேவ.
ெபா1 : ந*0 இ) 3+ெறா6 கா6 உைற ந+ெபா1 *யனா மக1 ேகாட?

- அழித காிய மைலயி? கா>9? உைறகி+ற ெப ெபாைள'ைடய

3.நில ம+ன மகைள ெகா1Dத?; Nமிேம) வ*யி+ மிகவ தமக1

ேகாட? - வியிைட வ*ய அரச மகைள ெகா1Dத?; நிைலெகா1 ம+ன

வழ3 என ேந ப - த+ேனா ேபா) நிைலெகா1D அரசாி+ ைறைமெய+.

,)வ)ேலா ஒ!வ .
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விளக : ந+ெபா1 எ+ழி ந+ைம ெபைமேமனி+ற-, *யனா எ+ற-

வ*மிக 3.நில ம+னைர. ,)வ)ேலா ேந ப எ+க. எனேவ வ*யி+ மிகவ
மகைள நீ ெகா5ட- ந+ென+றா1. (31)
------------

1920. நீதி யாலற தநிதி U>6த
லாதி யாய வபைக நா>6த+

ேமாதி 1ெளா6 >பைக க59ட)

ேப- ெச8- பிளதிட) ெப>டேத.

ெபா1 : நீதியா) அ.- அநிதி ஈ>6த) - அரசிய) ைறயாேல ஆறிெலா+றாக
வைரய.- அ! ெபாைள< ேச த); ஆதி ஆய அபைக நா>6த) -

ெதா+ைமயான பைகைய த ெந4சிேல நிைலெப.-த); 1ெளா6 1பைக

ேப-ெச8- ேமாதி க59ட) - 1ைளெகா56 1ைள கைள'மா.ேபால
தம3! பைகஞரா8 உறவாயி!பவ இவைர தமி) ேவ.ப6தி

ஒவைரெகா56 ஒவைர ேமாதியி6த); பிளதிட) - தமி =9 வ- விைன
ெச8வாைர! பிாி- தேமா6 =>9ெகா1Dத) : ெப>ட- - அரச
விப!ப>ட ெபாளா3.

விளக : 1ளினா) >கைள'மா. (பழ. 54) விைன ெச8வாைர! பிாிதலாவ-

பைகம+னாிட விைன ெச8வாரா8< சிறதி!பாைர! பிள0ப6தி தட+
=>9 ெகா1Dத). (32)
------------

1921. ஒ ற த;கைள ெயா றாி னா8த?;
க ற மாதைர க5ெணன ேகாட?4

 ற4 H2- ெபக?4 Hதேரா

ெகா ற; ெகா13றி ெகா றவ ெக+பேவ.
ெபா1 : ஒ ற த;கைள ஒ றாி+ ஆ8த? - ஒ றைர ஒ றைர ெகா5ேட

ஆரா8த?; க ற மாதைர க5என ேகாட? - அற,) க ற அைம<சைர

க5ேபால ெகா1வ-;  ற H2- ெபக? - மதிாி<  றைத'

25

ததிாி<  றைத' இவ+ இத 3ாிய+ எ+. ஆரா8- ெபக?; ெகா ற

ெகா1 3றி ெகா றவ 3< H- எ+ப - ெவ றிெகா1D; கைத'ைடய
அரச 3< H2<சி ெய+ப.
------------

விளக : இ< ெச8'> கேதா6,

ஒ ெறா றி தத ெபாைள' ம .ேமா

ஒ றினா) ஒ றி ெகாள) என0, (3ற1. 588)

ஒ ெறா .ணராைம யா1க என0, (3ற1. 589)

H2வா க5ணாக ஒ%க) என0, (3ற1. 445)

வ, வ1Dவ ெம8ெமாழிகைள' ஒ!பி>6 கா5க. (33)
------------

1922. ெவ+றி யாக? ேமதக வாக?;
3+றி னா கைள 3+ெறன வாக?

ம+றி ';க)வி ேயாடழ காக?

ெபா+.4 சாகதி னா8ெபா1 ெச8'ேம.
ெபா1 : ெபா+ -4 ஆகதினா8 - திமக1 த;3 மா பினா8!; ெவ+றி

ஆக? - ெவறிைய உ5டாக?; ேமதக0 ஆக? - ேமபா>ைட

உ5டாக?; அ+றி' - இைவகேள அ)லாம); க)விேயா6 அழ3 ஆக? -

க)விைய' அழைக' உ5டாக?; 3+றினா கைள 3+. என ஆக? -

ெம*தவைர மைலெயன வ*'ைடயராக?; ெபா1 ெச8' - ெபாளா
ெச8ய விய?.

விளக : ெவ+றி - ெவ றி, ஆக) - உ5டா3த), ேமதக0. ேகமபா6.

3+றினா - 3ைறதவ . ெபா+ : திமக1. ஆக - மா . (34)
------------
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1923. ெபா+னி னா3 ெபாபைட ய!பைட
த+னி னா3 தரணி தரணியி

பி+ைன யா3 ெபெபா ள!ெபா1

-+@; காைல-+ னாதன வி)ைலேய.
ெபா1 : ெபா+னி+ ெபாபைட ஆ3 - இ! ெபாளாேல ேபா3ாிய

பைட'5டா3; அ! பைடத+னி+ தரணி ஆ3 - அ!பைடயினாேல நா6

கிைட3; தரணியி+ பி+ைன! ெப ெபா1 ஆ3 - நா>9னாேல பிற3 ெபாிய

ெபா1 கிைட3; அ!ெபா1 -+@ காைல -+னாதன இ)ைல -

அ!ெபா1 ைக=6மானா) :6 கிைட3.

விளக : ெபா+ - ஈ56! ெபா1, ெபாபைட : விைன ெதாைக, தரணி - நில,

-+னாதன இ)ைல எனேவ :6 கிைட3 எ+றாளாயி .. -+னாத+ -

எ8-த காியன. (35)
------------

1924. நிலதி னீ;கி நிதியி@ ேத8-ந;
3லதி 3+றிய ெகா1ைகய ம)லMஉ;

கைலக ணாள மி;கி)ைல காைளநீ

வ*த ெத+ெனன வ1ள?; =.வா+.
ெபா1 : காைள - காைளேய!; நிலதி+ நீ;கி - நிலைதயிழ-; நிதியி@ ேத8- ெச)வதி@; 3ைற-; 3லதி 3+றிய ெகா1ைகயா - ந)3லதி) தா2த

ெகா1ைகயிைன உைடேய; அ)லMஉ - அ)லாம?; கைலகணாள இ;3

இ)ைல - (இநிைலைய நீக 3ாிய) அைம<ச இCவிடேத இ)ைல; நீ வ*தஎ+ என - நீ -ணித- யா- எ+. வினவ; வ1ள? =.வா+ - சீவக@
உைர!பா+.

விளக : நில எ+ற- - நம3ாிய நா6 எ+ப- பட நி+ற-. ெகா1ைகய :

த+ைம!ப+ைம விைன .. அ)லMஉ : இ+னிைச யளெபைட. கைலைய
க5ணாக உைடய ; அைம<ச , காைள - விளி. வ*த- - -ணித-. வ1ள) :
சீவக+. (36)
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-----------ேவ.

1925. எாிெயா6 நிக 3 மா ற
*93ர சி;க மா;ேகா

நாிெயா6 ெபாவ ெத+றா

H2<சிந .ைணெயா ெட+னா

பாிெவா6 கவல ேவ5டா

பாபவ+ க?ழ னா34

ெசாாிம-< 5 க5ணி<
H2கழ னத ென+றா+.

ெபா1 : எாிெயா6 நிக 3 ஆ ற) - தீெயா6 நிக 3 ஆ றைல'ைடய;

இ93ர) சி;க ஆ;3 ஓ நாிெயா6 ெபாவ- எ+றா) - இ9ேபா?

ழகைத'ைடய சி;க ஆ;3 ஒ நாி'ட+ ேபா ாிவெத+னி+; H2<சி

ந)-ைணெயா6 எ+ ஆ? - அCவிட- அளி< ெச8த H2<சி' -ைணகD
எ+னவா3?; பாிெவா6 கவலேவ5டா - எ+ேம) ைவத அ+பினா) இத 3

வத ேவ5டா; அவ+ பா - க>9ய;கார+ பா ஆவா+; ெசாாிம-< 

உ5 க5ணி< H2கழ) நத+ க?ழ+ ஆ3 - ெபாழி'ேதைன< க1

ப3; க5ணிைய' H2த :ரகழைல'ைடய நத>ட+ கட+ ஆவா+;
எ+றா+ - எ+. சீவக+ =றினா+.

விளக : நா+ அவ@டேன ெபாவதனா) H2<சி' -ைண'

ேவ5டாைமேயா6, நா@ ெச+. ெபாரேவ59யதி)ைல ; நத>ட+ ஒவேன

ேபா-; ேம? இவைன க5ட0டேன க>9ய;கார+ ெக6வா+ - எ+.

=றினானாக ெகா1க. (37)
------------

1926. ெக?ழேனா நத ென+னா
கிளெராளி வன! னாைன

க?ழத+ ைகயா றீ59

காத* களி- ேநாகி
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வ*ெக% வயிர M5ேபா

றிர56நீ5 டைமத தி5ேடா1

க*ெக% நிலைத காவா

ெதாழி'ேமா காைள ெக+றா1.

ெபா1 : நத+ ெக?ழேனா எ+னா - (அ-ேக>ட விசைய) நத>ட+ க?ழேனா

எ+. =றி; கிள ஒளி வன!பினாைன க?ழ த+ ைகயா) தீ59 - விள;3

ஒளி' அழ3 உைடய அவைன மன3ப9 த+ ைகயினாேல தீ59; காத*

களி- ேநாகி - அ+பினா களி! .! பா -; வ*ெக% வயிர M5ேபா)

திர56 நீ56 அைமத தி5ேதா1 - ஆ ற)ெபாதிய வயிர Mைண!ேபால
தி5ணியவா8 திர56 நீ56 அைமத ேதா1க1; க*ெக% நிலைத

காைள3 காவா- ஒழி'ேமா எ+றா1 - க>9ய; காரனிட-! ெபாதிய
நிலதைத காைள3 ெகா56 த- காவாம) நீ;3ேமா எ+றா1.

விளக : காைள : சீவக+. க* - க>9ய;கார+. தெதன வவிக. ெக?ழ+ -

க?ழ+; கட+. க?ழ - மன3ப9. இ தி5ேடா1 எ+க. ஒழி'ேமா எ+ழி

ஓகார எதி மைற அத+ உட+பா>6! ெபாைள வ*'.தி நி+ற-. காைள3;

+னிைல! பட ைக. (38)
------------

1927. இடெதா6 ெபா%- நா9

ெயCவிைன க5L ம4சா

மட!பட *+றி< Hழ

மதிவ)லா  காிய -5ேடா

கடதிைட காைக ெயா+ேற
யாயிர; ேகா9 =ைக

யிடதிைட ய%;க< ெச+றா;

கி+@யி ெச3த த+ேற.

ெபா1 : கடதிைட காைக ஒ+ேற - கா>9?1ள ஒ காைகேய; ஆயிர;ேகா9

=ைக இடதிைட - எ5ணிறத =ைகயிகி+ற இடதிேல; அ%;க< ெச+. அைவ வ-மா. பக காலேத ெச+.; ஆ;3 இ+உயி ெச3த- அ+ேற? -
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அ;ேக அவ றி+ இனிய உயிைர ெக6த- அ+ேறா?; (ஆைகயா)) இடெதா6

ெபா%- நா9 - இடைத' காலைத' எ5ணி; எCவிைன க5L அ4சா

- ஆ56< ெச8' எ ெதாழி?3 அ4சாரா8; மட!பட) இ+றி< H% மதி
வ)லா 3 - அறியாைமயி ப6த*)லாம) ஆரா' அறிவிைன'ைடயா 3;

அாிய- உ5ேடா? - 9யாத- உளேதா?

விளக : இட - த3த இட. ெபா%- - த3த ெபா%-. ஞால; கதி@;

ைக=6, கால கதி இடதா ெசயி+ எ+றா வ1Dவனா (3ற1. 484)
ஆயிர;ேகா9 காைக எ+ற- மி3திேகா எ5 கா>9யவா.. எ5ணிறத

காைக எ+றவா..

பக)ெவ)?; =ைகைய காைக யிக)ெவ)?
ேவத 3 ேவ56 ெபா%- (3ற1. 481)
எ+றா வ1Dவனா. (39)
------------

1928. இைழெபாைற யா ற கி)லா
தி>9ைட தளர நி+ற

3ைழநிற கதி னா ேபா

3றிதேத -ணி- ெச8யா

ைழ'ைற சி;க ெபா;கி

ழ;கிேம பா8- ைமேதா8

வைழ'ைற வன- வ+க

ணாிவைல! ப>ட த+ேற.

ெபா1 : ைழ'ைற சி;க ைமேதா8 வைழ'ைற வன- ெபா;கி ழ;கிேம

பா8- - 3ைகயி) இத சி;க இடமறியாம) கி) த;3 வைழ ெபாதிய

கா>9ேல கிள - ஆரவாாி- (நாியி+)ேம

பா8-; வ+க5 நாி வைல!ப>ட-

அ+ேற? - ெகா9ய அ நாியாகிய வைலயிேல அக!ப>6 ெகா5ட- அ+ேறா?;
(ஆைகயா)) இைழ ெபாைற ஆ றகி)லா- இ>9ைட தளர நி+ற -

அணிகல+கைள< மகமா>டா- I5ணிைட ேசார நி+ற; 3ைழ நிற கதினா
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ேபா) - 3ைழயணித ஒ1ளிய கைடய மகளிைர!ேபால; 3றிதேத -ணிெச8யா - யா :ரைடேய எ+. நிைனதைத (கால இட உணராம))

நிைனத ப9ேய ெச8ய  படா .

விளக : மட பாட) எ+ப-, மட!பட) என வத- விகார காலா2 களாி+
நாிய6 (3ற1. 50) எ+றா ேதவ . (40)

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

1929. ஊழிவா8 தீெயா ெடா!பா+
ப-க @ைர3 ெமா+னா

ராழிவா8 -4ச ம ெற

மா றலா ென;கி ெவ+.

மாைழநீ ணிதிய -4

மாநில கிழைம ெய8-

பாழியா பிறைர ேவ5ேட

பணி!பேத பாணி ெய+றா+.

ெபா1 : ஊழி வா8 தீெயா6 ஒ!பா+ ப-க+ உைர3 - ஊழி காலதீைய!
ேபா+றவனாகிய ப-க+ =.வா+; ஒ+னா ஆழிவா8 -4ச - பைகவ

கட*ேலபட; எ ஆ றலா) ெந;கி ெவ+. - எ வ)லைமயா) அட - ெவ+.;

மாைழ நீ1 நிதிய -4ச மாநிலகிழைம எ8- - ெபா+ மி3த ெச)வ த;கிய

ெபநில ஆ>சிைய அைடேவா; பாழியா) பிறைர ேவ5ேடா - வ*ைமயா)

ம றவைர நா6கிேல; பணி!பேத பாணி எ+றா+ - அ9களி+ அேள தைடயா3

எ+றா+.

விளக : எ8- : த+ைம! ப+ைம விைன .. பாழிேய எ+. பாட.

ஊழிவா8தீ - ஊழி9 வி@லகைதஅழி3 ெந!. ஆழி - சகர!பைட'மா.

3தி கட*டேத எ+.மா. -4ச - இற-பட. மாைழ - ெபா+. பாழி - வ*ைம.
(41)

-----------1930. ெபாவ; 3ைரய ைமத ெபாெமன 0ரறி ம றி
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திவி தக+ற மா ப+ ேசவ9 ேசாத யா;க

ெளாியி தய நீ ைம யி;கதி ேர ற ெதCவ

வபனி யிD மாக மதிக ெவ ம9க ெள+றா .
ெபா1 : ெபா அைமத ெபாஎன உரறி - உவைம =.த காிய (ப-க+

நீ;கலான) ேதாழ க1 க6க ழ;கி; தி இ- அக+ற மா ப+ ேசவ9 ேச த

யா;க1 - திமக1 த;கிய பரத மா பனாகிய சீவக@ைடய ேசவ9ைய அைடத
யா;க1; எாிஇ- அய நீ ைம இ;கதி - (ெவ!பதி 3 யா ஆ ேற

எ+.) தீேசா 0 றி- அய த+ைமைய'ைடய ஞாயி. ஆக0; ஏ ற ெதCவ
வபனி இDமாக-எைம எதி த பைகவ பனி' இDமாக0; எ அ9க1
மதிக எ+றா - எ அ9க1 மதிதி6க எ+றன .

விளக : 3ைரய : அைச. ெபாெமன : 3றி!ெமாழி. திவித மா ப+ என<

ெச8ெதென<சைத< ெசயெவென<சமா3க. மா ப+ : சீவக+. இ;கதி - ஞாயி..
ெதCவ - பைகவ . (42)
-----------ேவ.

1931. கா ேதா+ற ேவம ல)ைல கமல ெவ8ேயா+
ேறாேதா+ற ேவம ல4ெசமனி+ மாம+ ம .+

சீ ேதா+ற ேவம ல4ெச+றவ+ ெசா)* ேனாேட

பா ேதா+ற நி+ற பைகைய< ெசற பாைலெய+றா1.

ெபா1 : ெசம)! - ெசமேல!; )ைல கா ேதா+றேவ மல - )ைல கா
ேதா+றினா) மல; கமல ெவ8ேயா+ ேத ேதா+றேவ மல - தாமைர

ஞாயி றி+ ேதைர க5டா) மல; மாம+ உ+ சீ ேதா+றேவ மல -

(அCவாேற) நி+ மாம+ உ+@ைடய சீ ேதா+றிய ெபா%ேத மல; ெச+. அவ+

ெசா)*ேனாேட பா ேதா+ற நி+ற பைகைய< ெசற பாைல எ+றா1 - (ஆதலா)) நீ

அவனிடேத ெச+. அவ+ ெமாழி!ப9ேய உலக நி+னாேல விள;க, நிைல
ெப . நி+ற பைகைய ெகா)வாயாக எ+றா1 விசைய.
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விளக : கா - கா !பவ. கமல - தாமைர. ெவ8ேயா+ - ஞாயி.. ெசம) :

அ5ைமவிளி. மாம+ எ+ற-, ேகாவிதைன. நி+சீ ேதா+றிய அளவிேலேய நி+

மாம+ (மன) மல எ+க. பா ேதா+ற - உலக விள;3ப9. பைக :
க>9ய;கார+. (43)
------------

1932. ந+ற! ெபாேள வ*ேத+ம ற9க ணாைள<
ெச+ற! பதி' ெளம ேகேயன -5ைம கா>9
ய+ைற! பகேல ய9ேய+வ தைடவ னீேம

ெவ+றி களி . @ைழ<ெச)வ- ேவ56 ெம+றா+.
ெபா1 : அ9க1! - அ9கேள!; ந+. - =றிய- ந)ல-; அ!ெபாேள வ*ேத+ -

நீ =றிய ெபாைளேய யா@ -ணிேத+; ம . - இனி; நாைள< ெச+. -

நாைள3! ேபா8; அ! பதி'1 எம ேக என- உ5ைம கா>9 - இராசமாரேத
எ  றதா 3 ம>6 யா+ உயிட+ இ!பைத அறிவி-வி>6; அ+ைற!

பகேல அ9ேய+ வ- அைடவ) - அ+ைறயதினேம அ9ேய+ மாமனிட வேச ேவ+; ெவ+றி களி றா@ைழ நீ ெச)வ- ேவ56 எ+றா+ - ெவ+றி
களி ைற'ைடய மாமனிட நீ ெச)?த) ேவ56 எ+. சீவக+ =றினா+.
விளக : கிளத அ)ல ெச8'D1 திாிந0 (ெதா). 3 றிய?கர. 78)
எ+றதனா), I எ+@4ெசா) நீயிெரன %வ- திாியா-, மகர நி ப திாி-

நீ என நி+ற-; இனி, நீ ெம+ப- ஒதிைச< ெசா)?மா; ஏகார : பிாிநிைல

எ+ப ந<சினா கினிய . நீ எ+ப- திைச<ெசா) எ+பேத ெபா-. ம .

அவ இைளயவ5 மகி2வ =றி (சீவக. 2101) எ+@4 ெச8'ளா@

:>டகேதா. (சீவக. 2610) எ+@4 ெச8'ளா@, அ+ைற! பகேல வேவ+
எ+ற) ெபாதாைம 'ண க எ+.=றி, ஒநாளி*- ம ைறநாேள ேபா-

அ9ேய+ அைடேவ+ எ+. ெபா1 =.வ . (44)
------------

1933. ேவ ைறவ த+ன Iதிெவபா கான +னி
, ைறவ ேரா6 நடதாLதி வ)வி+ ைமத+
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கா றி பாி3; க*மா+ மிைச காவ ேலாபி

யா ற கைமத பைடேயாடத +னி னாேன.

ெபா1 : வ)வி) ைமத+ கா றி+ பாி3 க*மா+ மிைச காவ) ஓபி - வ*ய
வி)ேலதிய சீவக+ கா ைற! ேபால< ெச)? 3திைரகளி+ ேம பைடகைள

காவ*ட; ேவ) ைதவத+ன Iதி ெவபர) கான +னி - ேவைல

ெதா>டா ேபா+ற Iனிகைள'ைடய ெகா9ய பர)கைள'ைடய கா>9+ வழிேய
ெச)ல எ5ணி; , ைறவேரா6 Iதி நடதா1 - , ைற- மகளிடேன (மக+

ெச)வத 3) +ேன ெச+றா1; ஆ ற 3 அைமத பைடேயா6 அத +னினா+
- (பிற3) ஆ றைல'ைடய பைடகDட+ தா+ ெச)லேவ59ய வழியிேல ெச)ல
ெதாட;கினா+.

விளக : Iதி - + எ+. ெபா1ப6. மதிேய Iதலா Iதி ேகால4 ெச8-

(சி . 360) எ+றா ேபால. ஓபி - ஓப : எ<சதிாி. பைகவ க4சி அவ+

பைடைய காவ*>டபி+, விசையதா+ தன3 காவலாக த+ைன!ேபால

ேநா+ ெகா5ட மகளிரா8! ப1ளியி?ைறவா , ைறவேரா6 ேபானா1. தவ4

ெச8வா தனிேய ேபாத) மரப+ெற+.. இனி, வ)வி+ ைமத+ +

பைடேயாேட மா+ மிைசயிேல ஏறி அதைர +னினவ+ ேதவி3 காவ) ஓப,
அவ1 ேநா+ ெகா5ட மகளி , ைறவேராேட நடதா1 எ+.மா. இனி
நடதா+ எ+. பாட ஓதி, + பைடேயாேட அத +னினவ+,

மாமிைசயி?1ளாைர ேதவி3 காவலாக ஓபி தா+ , ைறவேரா6
ேபானா+ எ+பாள . (45)
-----------1934. ம+ற கிடனா மணிமா)வைர மா ப+ வா+க
ணி+ெற திைச' மவி!ன னீத ேமாவா

3+.; 3ளி நீ  தட4H2தன ேகால யா.4

ெச+ற! பழன! பட!ைப!ன னா6 ேச தா+.
ெபா1 : ம+ற 3 இட+ ஆ மணிமா) வைர மா ப+ - மணதி 3 இடனாகிய

மணிகைள'ைடய ெபாிய மைலேபா? மா பனாகிய சீவக+; வா+ க5 நி+. -
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வா+ த+னிடேத மாறா- ெப8த*+; எ திைச' மவி! ன) நீத ஓவா - எ

திைசயி@ ெபாதி நீ !ெப3 3ைறயாத; 3+. - 3+ைற'; 3ளி

நீ தட H2தன ேகாலயா. - 3ளி த நீைர'ைடய 3ள;கைள< Hழ ெகா5ட
அழகிய யா ைற'; ெச+. - கட-; அ! பழன பட!ைப ன)நா6 ேச தா+ அC வய)கைள' ேதா>ட;கைள' நிைர' உைடய அத ஏமா;கதைத<
ேச தா+.

விளக : ம+ற) - திமண. இடனா8 எ+ப- ஈ.ெக>6 நி+ற-. வா+க5

நி+. எ+ழி< ெச8ெதென<சைத< ெசயெவென<சமாக ெகா1க. வா+ :

ஆ3ெபய . க5 - இட, H2தன :  ெற<ச. பட!ைப - ேதா>ட. (46)
-----------ேவ.

1935. காவி+ேம க9மல ெதகி2த நா ற
வாவி' ளினமல யி த வாச

Nவிாி ேகாைதய ைனத சாத

ேமவலா ெகதிெரதி வி- ெச8தேவ.
ெபா1 : காவி+ேம) க9மல ெதகி2த நா ற - காவி?1ள மணமல க1

ெநகி2த மண; வாவி'1 இனமல உயி த வாச - ெபா8ைகயி) திரளாகிய

மல க1 வி6த மண; Nவிாி ேகாைதய ைனத சாத - மல நிைறத
மாைலமகளி அணித சதன மண; ஏவலா 3 எதி எதி வி- ெச8த வி)வ)லா@3 எதிெரதிராக விM>9ன.

விளக : ெதகி2த - ெநகி2த. சாத - சதன; 3;3ம த*யன. ஏ -

எ8த ெறாழி). (47)
------------

1936. கபி+ேம ெறா6தேத+ க*ெகா டாமைர<
பி+வா8 -ளித* .ைவத வ5ெடா6

திதியா2 ர)வேதா ெத8வ! Nெபாழி

ெபாதினா+ ைனமணி! ெபா+ெச8 Nணினா+.
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ெபா1 : ைன மணி! ெபா+ ெச8 Nணினா+ - ைன0 ற மணிக1 இைழத
ெபா+னணிகலைடயா+; கபி+ ேம) ெதா6த ேத+ க*ெகா1 தாமைர<

பி+ வா8 -ளித*+ - கபினிட- வ56களா) ைவக!ப>ட ேத+,
ஆரவாரைடய, தாமைர மலாி?1ள பி+ வாயிேல -ளித*+; -ைவத

வ5ெடா6 திதியா2 ர)வ- - ஒ*த வ56கேளா6 க1 யா2ேபால
ர?வதாகிய; ஓ ெத8வ! Nெபாழி) ெபாதினா+ - ஒ ெத8வத+ைம

ெபாதிய மல !ெபாழி*ேல த;கினா+.

விளக : க* - இைச. இனி தைழதைல'ைடய தாமைர'மா.  - வ56;
யா2ேபால ர)வ- எ+க. Nணினா+ : சீவக+. (48)

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

1937. ெபாைறவில; 3யி தன ெபா+ெச8 மாமணி<
ெசறிகழ *ைளஞ4 ெச)ல னீ;கினா

நைறவிாி ேகாைதய நாம ேவ*னா

க.ைவ நா)வைக யத மாகினா .
ெபா1 : வில;3 ெபாைற உயி தன - 3திைர த*யன மதைலவி>6

இைல!பாறின; ெபா+ெச8 மாமணி< ெசறிகழ) இைளஞ ெச)ல) நீ;கினா -

ெபா+னா ெச8- மணிகளிைழத :ரகழலணித :ர வழிநைட வத
நீ;கினா ; நாம ேவ*னா 3 - அ<சத ேவேலதிய சீவக@3; நைறவிாி

ேகாைதய அ.ைவ நா)வைக அத ஆகினா - ேத+ ெபாதிய

ேகாைதைய'ைடய மகளி அ. ைவ'ைடய நா)வைக '59ைய< சைமதன .
விளக : வில;3 - 3திைர த*யன. வில;3 ெபாைற'யி தன என மா.க.

ெச)ல) - -+ப; ஈ56 வழி நடத வத. நாம - அ<ச. அ.ைவ - ைக!,

திதி!, ளி!, கா !, உவ !, -வ ! எ+பன. நா)வைக அத - உ5பன,

தி+பன. ப3வன, ந3வன எ+பன. (49)
------------
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1938. க>9யி னாிசி' %3; காண
>9)வா8< ெசறிதன ரவி க)ல0

ெந>9; கெபா6 ெசெந+ ேம8-நீ

ப>டன வளநிழ பாி0 தீ தேவ.

ெபா1 : க>9யி+ அாிசி' %3 காண >9) - க! க>9'டேன

கலத அாிசி' ெவத ெகா1D கலத >9ைல; ரவி3 வா8< ெசறிதன -

3திைரக>3 வாயிேல ெசறிதன ; அ)ல0 - ம ைறய எ- த*யன0;

ெந>9; கெபா6 ெச ெந) ேம8- - நீ5ட ெபாிய க வய)களி?

ெசெந) வய)களி? ேம8-; நீ ப>டன - நீாிேல ஆ9னவா8; வளநிழ) பாி0

தீ த - ந)ல நிழ*ேல கிட- -+ப நீ;கின.

விளக : க>9 - க!க>9. %3; காண - ேவகைவ3 ெகா1. >9) -

3திைர3 உணவி>6 க>6 ெமாகணி. அ)ல0 - ஏைனய எ- த*யன.

(50)

-----------1939. 3ழிம- 3வைளய; க5ணி வா 3ழ
பிழிம- ேகாைதயா ேபண வி+ன

தழிமத களிறனா னயி+ற பி+னேர

கழிமல விழிதக5 கமல ப>டேவ.
ெபா1 : 3ழிம- 3வைள அ க5ணி - 3ழியி?1ள, ேத+ ெபாதிய 3வைள
மல  க5ணிைய'; வா 3ழ) - நீ5ட 3ழைல'; பிழிம- ேகாைதய -

பிழியதக ேதைன'ைடய ேகாைதைய' உைடய மகளி ; ேபண - ஓப; அழிமத

களிறனா+ இ+ன- அயி+ற பி+ன - மி3த மதைடய களி.ேபா+ற சீவக+
இனிய உணைவ உ5ட பிற3; கழிமல க5விழித - கழியி?1ள மல க1 க5

விழிதன; கமல ப>ட - தாமைரக1 -யி+றன.

விளக : இ+ன- - உண0. களிறனா+ : சீவக+. அயி+ற பி+ன கழிமல
விழித க5 கமல ப>டேவ, எ+ற-, அம5 சமயதின இரவி+க5
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உ5ணாைமைய விளகி நி+ற-. கழிமல க5விழித, கமல க5 ப>ட என

ஒ>6க. இைவ ஞாயி. ப>ட- எ+@ 3றி!ைடயன. (51)
------------

1940. எாிமணி யிைமதன ெவ%த தீைக
ாிநர பிர;கின க+ற தீ;3ழ

றிமணி ழவ4 ெசெபா பா59?

மமணி யி+3ர லரவ4 ெச8தேவ.

ெபா1 : எாிமணி இைமதன - (அத அதிேநரதி)) எாிேபா+ற மணிக1

ஒளி தன; தீ ைக எ%த - இனிய அகி ைக எ%தன; ாிநர இர;கின -

.3 ற நரக1 ஒ*தன; தீ 3ழ) க+ற - இனிய ேவ8;3ழ) இைசதன;
திமணி ழவ - அழகிய ழவ; ெசெபா+ பா59? - ெவ5கல

தாள; அமணியி+ 3ர) அரவ ெச8த - 3திைர மணியி+ 3ர?ட+ ஒ*தன.

விளக : சீவக+ த;கியித ெபாழி* 3திைரகD இதன ஆதலா)
3திைரக>3 க>9ய மணி ெகா1ள!ப>ட-. (52)
------------

1941. ெதளிதவி+ .வல பவள4 ெச றவா8
களிகய+ மைழகணா காம; கா2ெகாளீஇ

விளிதவி+ னமி -ற2 கீத ேவனலா

னளிதபி+ னமளிய4 ேசைக ெய8தினா+.
ெபா1 : ெதளித இ+.வ) - விள;கிய இனிய .வைல'; பவள ெச ற
வா8 - பவளைத ெவ+ற ெசCவாயிைன'; களி கய) மைழகணா -

களி!ைப'ைடய கய) ேபா?; 3ளி த விழிைய'ைடய மகளி ; காம கா2

ெகாளீஇ - காமேத உ.திெகா56; விளித இ+ அமி - உற2 கீத - பா9ய

இனிய அதைத ெவ+ற இைசைய; ேவனலா+ அளிதபி+ - காம+ைனய சீவக+

பாரா>9ய பிற3; அமளி அ ேசைக எ8தினா+ - ப6ைகயாகிய த;3மிடைத

அைடதா+.
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விளக : காம;கா2 ெகாளீஇ அமளிய4 ேசைக எ8தினா+ என =>6வ
ந<சினா கினிய . (53)
-----------

1942. தீ;க ப@கிய தி- ேதா1கD
:;ெகழி ேறா1கD மிைட- ெவைல

N;3ளி தாெரா6 ெபா- ெபா+@க

:;கன; கைனயி ெள)ைல நீதினா+.
ெபா1 : தீ க அ@கிய - இனிய கபிைன ெவ+ற; தி- ேதா1கD அழகிய (மகளி ) ேதா1கD; :;3 எழி) ேதா1கD - பத அழகிய (சீவக+)

ேதா1கD; மிைட- - பிைணதலாேல; ெவைல N;3ளி தாெரா6 ெபாெபா+ உக - வி!N>6 ைலக1 த5ணிய மல தாட+ ெபா- N5க1
சி-ப9; ஈ;கன கைனயி1 எ)ைல நீதினா+ - இCவா. ேபாிளி+
எ)ைலைய< சீவக+ கடதா+.

விளக : வியெநறியா) வி6தா+ (சீவக. 1884) எ+ற*+, இவ+ Iக த 3ாிய

மகளி பல வதாெர+. ெகா1க. (54)
------------

1943. கைனகதி  கட01 க5 விழித காைலேய
நைனமல  தாமைர நக வ5ைகயா

ைனகதி திக; க%வி! Nமைழ

ைனவ@ கிைற4சினா+ க ேவளனா+.

ெபா1 : கைன கதி  கட01 க5 விழித காைல - மி3 கதி கைள'ைடய

ஞாயி றா) உலக க5 விழிதேபா-; கேவளனா+ - சீவக+; நைன மல 

தாமைர நக வ5ைகயா) - ேதைன'ைடய தாமைர மலைர இக2த வளவிய

ைகயினா); ைனகதி  திக க%வி - ஒ!பைன ெச8த கதிரைனய அழகிய
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கைத க%வி; ைனவ@3! Nமைழ இைற4சினா+ - இைறவ@3! Nமைழ
ெப8- வண;கினா+.

விளக : ஞாயி. க5விழித காைல எ+.; ெகா1க. நைன மல : த ேக ற
அைட; ெப8- என வவி-! Nமைழ ெப8- என ெகா1க. ைனவைன

வண;கினா+ எனெகா56 இர5ட@ மயக எனி@ ஆ. (55)
------------

1944. நா>கட+ கழிதபி னாம ேவ*னா+
வா>க9 ெயழினக வ5ைம காணிய

ேதா>ெபா* மணிவைள ெதா8யி+ மாதரா

ேவ>பேதா வ9ெவா6 விைரவி ென8தினா+.
ெபா1 : நாமேவ*னா+ - சீவக+; நா>கட+ கழிதபி+ - காைலகட+கைள
9தபிற3; வா1 க9 எழி) நக வ5ைம காணிய - ஒளியி+ மி3திைய'

அழைக' உைடய இராசமாரதி+ வள;காL ெபா>6; ேதா1 ெபா*

மணிவைள ெதா8யி+ மாதரா - ேதாளிேல அழ3ெச' மணிகளிைழத

வைளகைள' மா பிேல ெதா8யி ேகாலைத' உைடய ம;ைகய ; ேவ>ப- ஓ

வ9ெவா6 - விபதகதாகிய ஒ வ9வ-ட+; விைரவி+ எ8தினா+ - விைர-

ெச+றா+.

விளக : நா>கட+-வி9ய காலேத ெச8த 3ாிய கடைமக1. வா>பைடயின-

காவைல' அழைக' உைடய நகமா. காணிய - காLத 3, மணிவைள
மாதரா , ெதா8யி+ மாதரா என தனிதனி =>6க. (56)
------------

1945. அலதக ெகா%;களி யி%கி ய4ெசாலா
லத* கைளதN ணிடறி! ெபா+னித2

நில-3 மாைலகா ெறாட - நீணக

ெசல3ைற படாதேதா ெச)வ மிகேத.
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ெபா1 : அலதக ெகா%;களி இ%கி - (சீவக+ கா)) இ;3*க< ேச றிேல

வ%கி; அ ெசாலா லத*+ கைளத N5 இடறி - மகளி லவியா

கைளெதறித Nணிேல இடறி; ெபா+ இத2 நில- உ3 மாைல கா) ெதாட - -

அழகிய இதைழ'ைடய நிலதிேல சிதிய மாைலக1 கா*ேல ேசர

ெதாடர!ப6தலாேல; நீ1நக ெசல 3ைறபடா- ஓ ெச)வ மிக- - அத!

ெபநகர ெச)லெதாைலயாதி!பதாகிய ஒ!ப ற ெச)வதி சிறதித-.
விளக : அலதக ெகா%;களி - இ;3*கமாகிய ெகா%விய 3ழ. N5 அணிகல. நீணக : விைனெதாைக; இராசமார. (57)
-----------ேவ.

1946. கதி ைகக% நீ கம2 ேகாைதய
பதி யி ப6 சாதணி ெவைல

சிதி யி பட சிைதயி னாைர'

மிதி ைச!பட விதி நீரேவ.

ெபா1 : கதிைக க%நீ கம2 ேகாைதய - கதிைகயாக ெதா6த க%நீ

மல மாைலயராகிய ம;ைகயாி+; பதியி ப6 சா- அணி ெவைல - ஒ%;காக<
சாதணித வி!N>6ம ைல; சிதியி பட சிைதயினாைர' - சிதியிேல
ெச)? சிைதைய 'ைடயவ கைள'; இ திைச! பட விதி6 நீர இ)லறதிேல ெச?திவி6 த+ைமைய உைடயவாயி3.

விளக : கதிைக - மாைல ெதா63 வைகயி) ஒ+.; 3கதி' ஆ. வ4சி

- ஒவைக ெகா9. I!பினா - இைடயிைன'ைடய மகளி . ப4சி - அலதக.

பாடக - ஒகாலணி. இ4சி - மதி). (58)
------------

1947. வ4சி வா>9ய வா5மி @!பினா
ப4சி O>9ய பாடக< சீற9

34சி H>9ய ைமத 3ழாமலா
*4சி வ>ட மிடபி

தி)ைலேய

41

ெபா1 : வ4சி வா>9ய வா1மி+ I!பினா - வ4சி ெகா9ைய (ெம+ைமயா))

வதிய ஒளிெபாதிய மி+னிைடயா ; ப4சி ஊ>9ய பாடக< சீற9 -

ெசப4சிைய ஊ>9ய பாடக அணித சி ற9ைய; 34சி ஊ>9ய ைமத 3ழா

அலா) - 34சியிேல H>9ய ைமதாி+ திர1 அ)ல-; இ4சி வ>ட இட பிறிஇ)ைல - வ>டமாகிய மதி*+ இட எ)லா ேவ. திர1 இ)ைல. (59)

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

1948. மி+னி னீ1கட பி+ென6 ேவ1ெகாேலா
ம+@ ைம;கைண வா சிைல ைமதேனா
ெவ+ன ேனாவறி ேயாைர Uெரனா!

ெபா+ன; ெகாபைன யா ல ெப8தினா .
ெபா1 : மி+னி+ நீ1 கடபி+ ெந6ேவ1 ெகாேலா? - ேமனியி+ ஒளியாேல
நீ5ட கட!பதாரானாகிய கேவேளா?; ம+@ ஐ;கைண வா சிைல

ைமதேனா? - ெபாநதிய ஐ;கைணைய' நீ5ட க! வி)ைல' உைடய

காமேவேளா?; எ+னேனா? - யாேரா?; அறிேயா, உைரU எனா - அறிகிேலா, நீ

அறிதா) உைர!Kராக எ+.; ெபா+ அெகா அைனயா ல எ8தினா -

அழகிய ெபா ெகா9 ேபா+ற மகளி வதின .

விளக : ெந6ேவ1 - க+. ைமத+ : காம+. எ+னேனா - யாவேனா. ல -

வத. (60)
------------

1949. வி5ண கதிைள யான+ன ெம8!ெபாறி
ப5ண ைலகழி மீ+கவ 1ெளன

வ5ண வா 3ழ ேலைழய வாெண6;

க5ெண லா;கவ  -596 கி+றேவ.
ெபா1 : வி5 அக- இைளயா+ அ+ன - வானகதி?1ள கேவைள!

ேபா+ற; ெம8! ெபாறி அ5ணைல - உதம இலகண;கைள'ைடய சீவகைன;
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கழிமீ+ கவ 1 என - கழியி?1ள மீைன கவர ேநா3 மீ+ெகாதி! பறைவ
ேபால; வ5ணவா 3ழ) ஏைழய - அழகிய நீ5ட 3ழைல'ைடய ம;ைகயாி+;

வா1 ெந6; க5 எலா கவ - உ596கி+ற - வாளைனய நீ5ட
க5கெள)லா கவ - உ5கி+றன ஆயின.

விளக : இ- ெதாழி) உவம. இைளயா+ : க+. ெம8!ெபாறி : உட*+க5
உதம விலகண;க1. அ5ணைல : சீவகைன. ஏைழய - மகளி . உ596கி+ற:

ஒெசா). (61)
-----------ேவ.

1950. லாதைல திக% ைவேவ
N;கழ கா* னாைன

நிலாதைல திக% ைபN

ணிழ+மணி வடேதா ேடதி

3லா8தைல கிட- மி+@;

3விைல பாய ெவ8தா8

கலா8ெதாைல! ப3 வா ேபா
க+னிய -வ+றி னாேர.

ெபா1 : லா தைல திக% ைவேவ) N;கழ) கா*னாைன - லா) நா ற

தைலயிேல ெபாதிய =ாிய ேவைல' N;கழலணித காைல' உைடய

சீவகைன; நிலாதைல திக% ைபN5 நிழ) மணி வடேதா6 ஏதி - நில0
த+னிடேத விள;3 பசிய Nைண ஒளிவி6 மணி வடேதாேட ம-;

3லா8தைல கிட- மி+@ - அைவ 3லவி தைலயிேல கிட- மி+@கி+ற;

3விைல பாய - 3வித ைலக1 பாய; ெவ8தா8 கலா8 ெதாைல!

ப3வா ேபால கலவியிேல ெவ8தா8! ல- அ!லவி தீ - Iக வாைர!ேபால;
க+னிய -வ+றினா - க+னி! ெப5க1 ெந;கின .

விளக : ஏதி 3வித ைல என =ட6வ ந<சினா கினிய . லா -

லானா ற : ஆ3ெபய . ைவ - = ைம. கா*னாைன: சீவகைன. ஒைல - ஒ)ைல;

விைர- . -வ+றினா - ெந;கினா . (62)
------------
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1951. ேவென6; க5க ளபா
வி பைட சா றி ெய;3

ேதென6; ேகாைத ந)லா

ைமதைன ெதவி ெல8ய

மாென6 மைழக ேணாகி

வானவ மகD ெமா!பா1

பாென6 தீ4ெசா லாேளா

பாைவப தா6 கி+றா1.

ெபா1 : ேத+ ெந6; ேகாைத ந)லா - ேதைன'ைடய நீ5ட ேகாைத'ைடய

மகளி ; ேவ) ெந6; க5க1 அஆ - ேவலைனய நீ5ட க5 அபாக; வி) பைட

சா றி - வி)லாகிய பைடைய அைம-; ைமதைன ெதவி) எ;3 எ8ய -

சீவகைன ெதவிேல எ;3 நி+. எ8-ெகா59க; மா+ ெந6 மைழக5

ேநாகி - மானி+ நீ5ட 3ளி த க5ேபா? க5கைள'ைடயா1; வானவ

மகD ஒ!பா1 - வி5ணவ மகைள! ேபா+றவ1; பா) ெந6 தீ ெசாலா1 ஓ

பாைவ - பாலைனய ெபைமமிக இனிய ெசா)லாளாகிய ஒபாைவ; பஆ6கி+றா1 - பதா9ெகா59கிறா1.

விளக : அபா - அபாக. சா றி - அைம-. ைமதைன : சீவகைன.
மாென6;க5, மைழக5 என தனிதனி =>6க. ேநாகி -

ேநாகிைன'ைடயா1. பாைவ - ஈ56 விமைல. (63)

-----------ேவ.

1952. 3ழ+ம*த ேகாைதமாைல ெபா;கெவ; கதி ைல
நிழ+ம*த ேநாவடநி ழ பட!ப ைடதர

ெவழி+மணி3 ைழவி):ச வி+ெபாேனாைல மி+ெசய

வழ+மணிக லாபம4சி லெபாடா !ப வா6ேம.

ெபா1 : 3ழ) ம*த ேகாைத மாைல ெபா;க - 3ழ*) மி3த ேகாைத'

மாைல' ெபா;க; ெவ;கதி ைல - வி!ப>6 கதி த ைல மிைச; நிழ)
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ம*த ேந வட நிழ) பட! ைடதர - ஒளி நிைறத அழகிய -வட

ஒளி'ற!ைடக; எழி) மணி 3ைழ வி):ச - அழகிய மணிகளிைழத 3ைழ

ஒளி:ச; இ+ெபா+ ஓைல மி+ ெசய - இனிய ெபா+ ஓைல ஒளிைய உ5டாக;
அழ) மணிகலாப அசிலெபா6 ஆ !ப ஆ6 - ெந!பைனய நிறைடய

மணிகளா) ஆகிய கலாப அழகிய சிலட+ ஆரவாாிக! பதா6கி+றா1. (64)
------------

1953. அ;ைகயத லதகத ைவ-பத ம தைவ

ம;ைகயாட மாைலH% வ56ேபால வ-ட+

ெபா;கிமீெத %-ேபா8!பி ற2-பா8த *+றிேய

ெச;கய க5 வத Dவ4ெச8ய திாி'ேம.
ெபா1 : அ;ைக அ தலதகத ஐ- ப- அம தைவ - அக;ைகயாகிய அழகிய

இடதி) ஐ- ப-க1 அம தைவ; ம;ைக ஆட - ம;ைக ஆ6தலாேல;

மாைலH% வ56ேபால வ- - மாைலைய< H% வ56ேபால கீேழ வ-;

உட+ ெபா;கி மீ- எ%- ேபா8 - உடேன ெபா;கி ேமேல%- ெச+.; பிற2-

பா8த) இ+றி - ைற 3ைல- :2த*+றி; ெச;கய க5 வ த1 உவ
ெச8ய திாி' - ெசCவிய கய க5L வ =டதிாி- அழ3 ெச8'மா.

திாி'.

விளக : வ56 ேபால! ெபா;கி மீெத%- ேபா8 உடேன வ- என
மா றி'ைர!ப ந<சினா கினிய . (65)
------------

1954. மாைல'>க ரதப- வ-ைகத லதவா
ேமலநாறி ;3ழ  றதவா5 கதவா

,*ேனாI !ேநாவ 0<சிமாைல '1ளவா
ேமெல%த மீநிலத விரலைகய வா3ேம.

ெபா1 : மாைல'1 கரத ப- வ- ைகதலத ஆ - மாைலயிேல மைறத ப-

வ- ைகயிடதிலா3; ஏல நா. இ;3ழ) றத - மயி < சா- மண3

க;3ழ*+ றதனவாகிய ப-க1; வா1 கத ஆ - ஒளி ெபாதிய
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கதனவாக ஆ3; ,*+ ேந I! ேநாவ உ<சி மாைல உ1ள ஆ - ,ைல!

ேபா+ற இைடவத தைலயிேல ெச+ற ப- மா பி+ மாைலயிேல திப வ ;
ேமெல%த மீநிலத விரல ைகய ஆ3 - மாைலயி+ ேமேலேபா8 உய த பமீ56 விர*டதன, ைகயிடதன ஆ3.

விளக : கரத - மைறத. ஏல - மயி <சா-. இ;3ழ) - காிய =த).
,*+ேந எ+ழி ேந உவம<ெசா). விரல - விர*ட-ளளன, ைகய -

ைகயிட-1ளன. (66)
------------

1955. ெகா56நீ;க) ேகாைதேவ8த)
3;3மம ணி-ரா

ெய59ைச' ேமணிேய றி
ல;கநி ற) பதியி+

மணி9 லவ ர!ைடத+

மயி* ெபா;கி யி+னண

வ56ேத@ பாடமாத

ப-ைம- றா6ேம.

ெபா1 : மாத - அ!ெப5; வ56 ேத@ பாட - வ56 ேத@ ேதைன

Iகராம) நி+.பாட; மயி*+ ெபா;கி - மயி) ேபால! ெபா;கி; எ5திைச'
ெகா56 நீ;க) - எ>6திைசயி@ பைத ெகா56 உலா0த); ேகாைத

ேவ8த) - இைடயிேல மாைல அணித); 3;3ம அணி- உரா8 - 3;3ம

அணி- பர-; ஏணி ஏ . இல;க நி ற) - ப9ைறயாக அ9த); பதியி+

ம59ல வர! ைடத) - பதி'ட+ த+ைன< H2- வர அ9த); இ+னண

ைம- .! ப- ஆ6 - இ நிைலைமகளிேல வ*' . இ;ஙன பதா6.

விளக : அ9த ப- வ- :%த 3+ ேகாைத ேவ8த? 3;3ம அணித?
ெச8- எ+பதா. ஏணிேய . - ப9!ப9யாக உயப9 பதிைன அ9த).

ேத@க த 3< ெசCவிெபறாம) வ56ேத@ பாட எ+க. பதியி+ ம59ல

வர!ைடத) எ+ப-, ஒ%;காக வ>டமாக த+ைன< றி வப9
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ப-கைளய9த). ைம- - வ*ைம. ேம =றியவா. வ*ைம'ட+ பததா9னா1
எ+க. (67)
------------

1956. ப-ைம- றா6வா1ப ைணைலயி 3;3ம4
தர!ெபா 9ெதளித ெசெபா 5ண வாLத

ற->9 யி>டசாத ேவாி+வா தி ைடைல

யிதிரதி விென3 கிெய+ன :2தேவ.

ெபா1 : ைம- உ .! பதா6வா1 - இ;;ன வ*ைம' .!

பதா6கி+றவDைடய; வா1 Iத) த- >9 இ>ட சாத - ஒ1ளிய ெந றியிேல
ெகா56வ- >9யாக இ>ட சா-; பைண ைலயி+ 3;3ம - பத

ைலயி) இ>ட 3;3ம; தர!ெபா9 - சி-ர! ெபா9'; ெதளித ெசெபா+
5ண - ஓட ைவத ெபா 5ண; ேவாி+ வா - - விய ைவயினா

கைரெத %கி; ைலயிைட இதிர திவி) ெந3 உகி எ+ன - ைலயிைடயிேல

இதிர திவி) ெநகி2-கி ஒ%கினா ேபால; :2த - :2தன.

விளக : ைம- - வ*ைம. ஆ6வா1 : விைனயாலைண' ெபய . ேவாி+ விய ைவயினா+. இதிரதிவி) - வானவி). ப+னிறைடைமயா)

இஃ-வமமாயி .. (68)
------------

1957. ந+மணி<சி லபிேனா6
கி5கிணிந கந3

மி+மல த )ைலமாைல

நகிமிகி றெத%-

ெபா+மல த ேகாைதப-

ெபா;கிெயா+. ேபா-பா8-

மி+மல த ேவ*னா++
:தி3 :2தேத.
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ெபா1 : ந+மணி< சிலபிேனா6 கி5கிணி நக - அழகிய மணி< சில

கி5கிணி' விள;க; ந3 மி+ - ந3கி+ற மி+ ேபா+ற; ெபா+ மல த ேகாைத
ப- ஒ+.; ெபா+னணி'ட+ மல த ேகாைதயாளி+ ப- ஒ+.; மல த

)ைல மாைல நகி - மல த )ைல மாைலைய ெதா>6; மி3 இறெத%- -

த+ வைரைய கட- எ%-; ெபா;கி! ேபா- பா8- - ெபா;கி வ- பா8-;

:தி 3 - ெத வி 3-; மி+ மல த ேவ*னா+ + :2த- - ஒளி மல த

ேவ*னா+ + :2த-.

விளக : நக - விள;க. கி5கிணி நகந3 என பால- வ5ண ேநாகி நகர

இர>9- கி5கிணி நகந3 என நி+ற-. மிகிற- த+ எ)ைலைய கட-

ெச+.. ேவ*னா+: சீவக+. (69)
------------

1958. :2தபதி+ ேம)விைரமி+னி@5 L!பினா1

H2தகா ேதா+றவ-

கி+ெனகி2- N;3ழ

றா2-ேகாைத ெபா;கி:2ெவைலக ைடவர!

ேபா2தக+ற க5ணிவ-

N;ெகா9யி ேனாகினா1.

ெபா1 : மி+னி+ I5 I!பினா1 - மி+ ேபா+ற I5ணிைடயாளாகிய;

ேபா2- அக+ற க5ணி - ஆவிைய! பிள- பரவிய க5ணினா1; அ-கி)
ெநகி2- H2- கா ேதா+ற - அழகிய ஆைட ெநகி2த*+ இைடயிலணித

ேமகைலயி+ காக1 ெதாிய; N;3ழ) தா2- ேகாைத ெபா;கி :2- - அழகிய

3ழ) தா2த*+ அதி?1ள ேகாைத ெபா;கி வி%-; ெவ ைலக1 ைதவர -

ெவCவிய ைலகைள தடவிநி க; :2த பதி+ேம) விைர- - வி%த பதி+

ேம) விைர- வ-; N;ெகா9யி+ ேநாகினா1 - மல ெகா9ேபால ேநாகினா1.
விளக : I!பினா1 ஆகிய க5ணி எ+க. கா : ஆ3ெபய . -கி+ெனகி2- -

னகர வ5ணதா+ விாித-. N;ெகா9 ேபால எ+க. (70)
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-----------ேவ.

1959. மதார மாைல மல ேவ8- மகி2- தீேத+
கதார4 ெச8- களிவ56 ர+. பாட!

பதா வ4 ெச8- 3வைளக5 பர!பி நி+றா1

ெசதாம ைரேம றிவி+@ ெவ8தி நி+றா1.

ெபா1 : மதார மாைல மல ேவய- - மதார மாைலயி+ மலைர ெமா8-; தீ
ேத+ மகி2- கதார4 ெச8- களிவ56 ர+. பாட - இனிய ேதைன! பகி

மகி2-, காதார எ+@ ப5ைண அைம- களி!ைப'ைடய வ56ர+.

பா6ப9; ப- ஆ வ ெச8- 3வைள க5 பர!பி நி+றா1 - பதி+ேம)
ஆ வ; ெகா56 3வைள மலரைனய க5கைள நா றிைசயி? ஓடவி>6

நி+றவ1; ெசதாமைர ேம) திவி+ உ எ8தி நி+றா1 - ெசதாமைர மல ேம)
உ1ள திமகளி+ வ9வைத ெகா56 நி+றா1.

விளக : இைமயா- பெத;ேக எ+. ேநாக*+, திமகைள! ேபா+றித

அவ1 இைமத 3ைற நீ;கி திமகளி+ உவைதேய ெப றவ1 ஆனா1 எ+க.
ந<சினா கினிய , பதிேல ஆ வ4 ெச8- அவைன கா5ட*+ என இ<

ெச8'ளிேலேய சீவகைன க5டதாக அைம!ப . அதனா ேபாதிய பயனி+.. (71)
------------

1960. நீ த;3 தி;க5 மணிநீணில த+@ ேளா;கி<
சீ த;3 க;ைக திநீ த5 6வைல மாதி

கா த;கி நி+ற ெகா9காைளைய கா5ட ேலா6

K த;கி! ெப8யா மலாி பிறி தாயி னாேள.

ெபா1 : நீ த;3 தி;க1 மணிநீ1 நில த+@1 ஓ;கி - நீ த;கிய சதிர காத
க)லாகிய நிலதிேல வள -; சீ த;3 க;ைக திநீ  த5 -வைலமாதி -

சிற! ற அழகிய க;ைக நீாி+ 3ளி த நீ  -ளிைய! பகி; கா த;கி நி+ற

ெகா9 - பைம த;கி நி+ற ெகா9 ேபா)வா1; காைளைய கா5டேலா6 - (பைத
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ேநா3வா1) சீவகைன க5ட அளவிேல; K த;கி! ெப8யாமலாி+ பிறி-

ஆயினா1 - பசைல N-ப பழ N!ேபால ேவறாயினா1.

விளக : தி;க1மணி - சதிரகாதக). திநீ - அழகியநீ . -வைல - -ளி. கா -

பைம. ெகா9 : விமைல. காைளைய : சீவகைன. K - பசைல. ெப8யா மல - பழN.

(72)

-----------1961. ெப5பா லவ க> கணியா8!பிாி யாத நாL
தி5பா னிைற' திமாைம'4 ேசாத சாய)

க5பா கவி@ வைள';கவ த தி>ட க1வ+

ம5பா *ழித மலைர;கைண ைமத ென+றா1.
ெபா1 : ெப5பாலவ க>3 அணியா8! பிாியாத நாL - ெப5கD3! Nணாகி
நீ;காத நாL; தி5பா) நிைற' - தி5ணிய நிைற'; தி மாைம' - அழகிய

மாைம'; ேச த சாய) - =9ய சாயைல'ைடயா1; க5பா) கவி@ வைள'
கவ தி>ட க1வ+ - த+ க5ணாேல எ+ அழைக' வைளைய' கவ த

க1வ+; ம5பா) இழித மல ஐ;கைண ைமத+ எ+றா1 - (வ90ெகா56)

நில0லகிேல வத, மலராகிய ஐ;கைண'ைடய காம+ எ+. கதினா1,
விளக : சாய) : ப5பா3ெபய . நாணேம ெப5ைம3! ேபரழ3 தவதாக*+,
ெப5பாலவ க>3 அணியா8! பிாியாத நா5 எ+றா . நிைற - ெந4சிைன

நி.- த+ைம. ெசறி0 நிைற0 ெசைம' ெச!, அறி0 அைம'
ெப5பாலான எ+றா ெதா)கா!பியனா (ெதா). 1115) நாL, நிைற',
மாைம', சாய?, கவி@ வைள' கவ தி>ட க1வ+ எ+. ெபா1

ெகா1ளி@ ெபா-. (73)

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

1962. எ+றா ணிைனதா ளி-ேபா?மிC ேவ>ைக வ5ண4
ெச+ேற ப9@4 சிறதா 3 ைரக லாவ

த+றா யாிதா யகேத> 63 ெவதீ
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ெயா+ேற 'லக -.ேநா8ம தி)ல ெத+றா1.
ெபா1 : எ+றா1 நிைனதா1 - எ+. கதிய அவ1 இCவா. நிைனதா1; இC

ேவ>ைக வ5ண இ- ேபா? - காத) ேவ>ைகயி+ த+ைம இCவா. ேபா?;

ெச+ேற ப9@ சிறதா 3 உைரகலாவ- அ+றா8 - இறேத ப9@

3ரவ 3; =றத3வ- அ+றா8; அாிதா8 - ெபா.த 3 அாியதா8; அகேத

>6 உ3 ெவதீ - உ1ேள நி+. >6 உ3கி+ற ெகா9ய தீயாக இத-;

ஒ+ேற உலக- உ.ேநா8 ம- இ)ல- எ+றா1 - இேநா8 ஒ+ேற

உலகதி?1ள ேநா8களிேல ேவ. மதி)லாத ேநாயாயித- எ+. கதினா1.
விளக : எ+றா1 : விைனயாலைண' ெபய ;  ெற<சமா. ப56 க5ட

தி+ைமயா) இ-ேபா? இCேவ>ைக வ5ண எ+றா1. -ேவா+ பி+ைற!

ேபானெத+ ென4ச இ-ேவா அ+ைன காமதிய ைக என வ மணிேமகைல

= ைற' நிைனக (மணி. 5 : 89 - 90). சிறதா எ+பத 3 ந>பி சிறதா என!
ெபா1 =.வேத ெபாதப3. 3ரவாிடதி காமதிய ைக =.வ-

ைறய+. ஆத*+. (74)
------------

1963. நிைறயா- மி)ைல ெந!பி 6; காம 5ேட
3ைறயா நிைறயி ெனா3+றி'; காம மி)ைல

பைறயா யைற' பச!ெப+. பக - வா9

யைறவா8 கட)ேபா லக+காம மைல!ப நி+றா1.
ெபா1 : 3ைறயா நிைறயி+ ஒ 3+றி' காம இ)ைல - மகளி 3 நிைற

3ைறயாம) நி+றா) ஒ 3+றியள0 காம இ)ைல யாயித-; ெந!பி+
6 காம உ5ேட) நிைற யா- இ)ைல - ெந!ெபன< 6கி+ற காம

உ5டாயி+ நிைற சிறி- இ)ைலயாயி .; பச!! பைறயா8 அைற' எ+.

பக - வா9 - (அ-0ம+றி, அதைன மைறதா?) பச!! பைறேபா) எ6-
=.வதாயிதெத+. =றி வா9; அைறவா8 கட) ேபா) அக+ காம அைல!ப
நி+றா1 - ஒ*ைய'ைடய கட)ேபால! பரவிய காம வத நி+றா1.
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விளக : யா- - சிறி-. காம5டாயி+ நிைறயி)ைல, நிைற உ5டாயி+

காமமி)ைல எ+க. பைறயா - பைறயாக. பச!! றதா 3 உண த*+ பைற

உவமமாயி .. அைற - ழக. (75)

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

1964. ெந4ச; கல;கி நிைறயா .! ப6- நி+றா
ள4ெச; க%நீ ரலாதமதி வா5 கேத

வ4ச வழ;கா தவ+க5களி ேனாக மாேதா

த4ச வழ;கி தைலெகா5ட- காம ெவதீ.
ெபா1 : ெந4ச கல;கி நிைற ஆ .!ப6- நி+றா1 - (இCவா.) உ1ள

கல;கி நிைறைய! ேபாகி நி+றவள-; அ ெச;க%நீ அல த மதிவா5 கேத

- அழகிய ெச;க%நீ மல மல த தி;கைள! ேபா? ஒளி'. கேத; வ4ச
வழ;காதவ+ க5களி+ ேநாக - ெபா8 =றாதவ+ த+ க5ணாேல

ேநாகினானாக; காம ெவதீ - (அவ1 எதி ேநாகினா) நிக2த) ெகா9ய காமதீ;
த4ச வழ;கி தைலெகா5ட- - எளிைமைய அவ@3 த* ெகா6-!
பி+ தைலம>ட; ெகா5ட-.

விளக : நி+றா1 : விைனயாலைண' ெபய ; வழ;காதவ+ எ+ப-ம-. மா-,
ஓ: இர56 அைச. த4ச - எளிைம. (76)
------------

1965. N05ட க5ணா1 வ<சிைல ேகா* ெய8ய

ேவ05ட ெந4சி கி65ம ெத+ெகா ெல+னா

மா05ட ேநாகி+ மடவாைள மறி- ேநாகி

ேகா05ட ேவலா+ 3ைழதா றல னாயி னாேன.
ெபா1 : N உ5ட க5ணா1 வ< சிைல ேகா* எ8ய N!ேபா? க5ணா1

வமாகிய வி)ைல வைள- க5ணாகிய அபாேல எ8த*+; ஏ உ5ட

ெந4சி 3 இ6 5 ம- எ+ெகா) எ+னா - அத அபாேல தாக!ெப ற

ெந4சி 5L3 இ6 ம- யா- எ+. ஆரா8- மா உ5ட ேநாகி+
மடவாைள மறி- ேநாகி - (ேவ. ம- இ+ைமயி+) மாவ6ைவ! ேபா+ற
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க5கைள'ைடய அ ம;ைகைய திப0 ேநாகி; ேகா05ட ேவலா+ -

பைகயரசைர உ5ட ேவலா+; 3ைழ- ஆ றல+ ஆயினாேன (அவ1 காத

3றி! ேநாகினாேல) 3ைழ0 . ஆ றாைம'ைடயனாயினா+.

விளக : ந<சினா கினிய 3ைழ- எ+@4 ெசா)ைல எ+னா எ+@4

ெசா)*+பி+ ெப8-, 3ைழ- ேவ. மதி+ ைமயி+, இவேள மெத+.
அவைள மீ56 பா -, ஆ56! ெபற 3 =>9'ைர3; 3றி!ைரயாகிய

ேநாகாேல உயிைர! ெப . ஆ றாைமயிேல நி+றா+ எ+ப . ம ., இதனா),
+ ேபால! ெபா- ேநா3! ெபறி+, இற-ப6த?3 மத+ெற+.

கதினானா எ+ப . (77)
------------

1966. காம க6ேநா8 கன)H2-ட ெப+@ ம றிC
:மதி ேனா6 டேனட ேவக லா றா+

Xமதி னா த -கிேலதிய வ)3 றாைத

Nெமா8 தித கைடேம ல  றி தா+.
ெபா1 : காம ெகா6 ேநா8 கன)H2- - ெகா9ய காம ேநாயாகிய தீயினா)

Hழ!ெப .; உட எ+@ இC ஈமதிேனா6 உடேன ட - உட எ+@

வி 3டேன உயிைர %க< 6த*+; ஏக) ஆ றா+ - ேபாக வியலாதவனா8 ;

Mமதி+ ஆ த -கி) ஏதிய அ)3)தாைத - அகி ைகயினா) நிைறத

ஆைடயணித அ)3லாளி+ தைதயாகிய சாகரததனி+ ; N ெமா8தித கைட

ேம) ல உ . இதா+ - மல மாைலக1 ெமா8தித கைடயி+ ேம)

வத றிதா+.

விளக : ஈம - விற3. ஈமதிேனா6 உயிைர< ட எ+க. அ)3) : விமைல.
ல . - வதி. (78)
-----------ேவ.

53

1967. நாவிேநா8 ெச8த ந.;3ழலா ணாணீல

காவிேநா8 ெச8த க;கய க> N;ெகா9ெய+

னாவிேநா8 ெச8த வண;ெக+ றறியாேத+

ேமவிேநா8 தீர வினாதவா ாி)ைலேய.

ெபா1 : நாவி ேநா8 ெச8த ந.;3ழலா1 - %33 வத உ5டாகிய ந.;

=தலாைள; நீல காவி ேநா8 ெச8த க;கய) க5 N;ெகா9 - க;3வைளைய
வதிய காிய கய க5கைள 'ைடயெதா N;ெகா9ைய; எ+ ஆவி ேநா8 ெச8த

அண;3 - எ+ உயிைர வதிய ெத8வம;ைக ; எ+. அறியாேத+-எ+.ைர-

அறி0கல;கிேனைன; ேமவி ேநா8 தீர வினா தவா இ)ைல - ெந;கி ேநா8
நீ;க எ+@ றைன எ+. வின0வா இ)ைலேய!

விளக : கய க5 : ெபய . ெகா9ைய ெத8வெம+ேற கதி ந.;3ழலாளாக

உணராம பி+@ மய;கிேனைன என உைர!ப ந<சினா கினிய . (79)

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

1968. ெத5ணீ ! பனிகய- ம>டவி2த ேத;3வைள
க5ணீ ைம கா>9 கட)ேபா லக+றெவ+

@5ணீ ைம ெய)லா ெமாேநாகி னி கவ த

ெப5ணீ ைம ேமனா> பிற- மறி'ேமா.

ெபா1 : ெத1 நீ ! பனி கய- ம>6 அவி2த ேத+ 3வைள - ெதளித

நீைர'ைடய த5ணிய சிறிய 3ளேத ேத@ற மல த 3வைள ேபா?; க5 நீ ைம

கா>9 - க5ணி+ த+ைமைய ெகா56 ; ஒ ேநாகினி+ - அத+ ஒ

ேநாகினாேல ; கட)ேபா) அக+ற எ+ உ1 நீ ைம எ)லா கவ த - கட)ேபால!

பரத எ+ உ1ளி3 அறிைவெய)லா கவ த ; ெப5 நீ ைம ேம)நா1

பிற- அறி'ேமா? - இதைகய ெப5த+ைம +னாளி? பிறதறி'ேமா?
விளக : இ+. எ+ைன வ-த ேக தியதா8ேதா+றிய- எ+. கதினா+.
கய - 3ள. ம>6-ேத+. க5ணீ ைம-க5ணி+ த+ைம. ஒ ேநாகினி+ அவ1
மனதினாய காம 3றி!பிைன ெவளி!ப6கி+ற ேநா3. இேநா கிவD5க
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L1ள ெதாேநா3, ேநா8ேநாெகா+. அேநா8 ம-எ+றா

திவ1Dவனா (3ற1. 1091) (80)

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

1969. க;3ழ?4 ெசCவா'; க5மல; காமெபா%3 N5ைல' மாயி ேக = ற

விதினரா8 வதாைர ெவ .டலா ேநா3

ெபதிவி யா மக1 ெகா) ேபாியா தா;ெகா)ேலா.

ெபா1 : க;3ழ? ெசCவா' க5மல கா- அ ஒ%3 N5 ைல'

- காிய =த? சிவத வா' மல ேபா+ற க5L கா- அெபன!

ெபாதிய N5 அணித ைல'; ஆ உயி ேக = ற - என சிறத உயிேக
= றமாக ெகா56; விதினரா8 வதாைர ெவ .டலா ேநா3 - தியவராக
வதவ கைள உயி நீ;கிய உடலா3ப9 ேநா3கி+ற ; ெபதிவி யா மக1

ெகா) ? - ெபாிய ெச)வி யாைடய மகேளா?; ேப யா- ஆ ெகா)ேலா?- ெபய
யாேதா?

விளக : ெபய = றேமா? ெப5ேணா? எ+. நிைனதா+. க;3ழ?4

ெசCவா' எ+ழி< ெச8'ளி+ப உண க. இவ .1 ஒ+ேற உயி 3 = ற

ஆத) அைம'ேம உயி 3 இதைன = ற ேவ56ேமா எ+பா+ ஆயி ேக
= ற எ+றா+. விதினரா8 வதா - தியரா8 வேதா . (81)
------------

1970. வா6த ெவைலய

வ5டா N; ேகாைதைய!

ேபாெகா6தா ெப5ெண+றா
= றேம ெய+றி>டா

றா6த நீ5மா ப

தயி தா ேவ56பேவ

னீ6த விநகைர

நீதிட ெடாழியாேரா.
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ெபா1 : வா உ6த ெவைலைய வ56 ஆ Nஙேகாைதைய - க<சணித

ெவைலைய'ைடய வ56க1 நிைறத மல  ேகாைதயாைள; ேப ெகா6தா
ெப5 எ+றா - ெபய ெகா6தவ ெப5ெண+றன ; = றேம எ+றி>டா) -

= ற எ+. =.வராயி+; தா உ6த நீள மா ப த உயி தா ேவ56பேவ) மாைலயணித பரத மா பினா த உயிைர தா விவேர); நீ உ6த

இநகைர நீதி>6 ஒழியாேரா? - நீ H2நத இத நகரைத வி>6! ேபாகாேரா?
விளக : ெபயாி>ட தைதயா ெப5 ெண+. ெபய ெகா6தைமயாேலேய

ஆடவ இநகைர வி>6! ேபாகாதிகி+றன எ+. கதினா+. தா உ6த

நீ5மா ப எ+ற ெபய தைதையேய >9 ெற+ப ந<சினா கினிய . பிற

ஆடவ ேக அவ1 காம>9 = றமாவா1. ேப ெகா6தா : ஒவைர =.
ப+ைம. (82)
------------

1971. ைப;க5 மணிமகர 35டல ைபேதா6
தி;க5 கதில;< ெசCவா ெயயிறில;க

ெகா;35 3ழறாழ ேகா>ெடத4 ெச8தேநா

ெக;ெக;ேக ேநாகி@ ம;க;ேக ேதா+.ேம.

ெபா1 : ைப;க5 மணிமகர 35டல ைபேதா6 - பசிய க5கைள'ைடய
மணிகளிைழத மகர 35டல திய ேதா6 ; தி;க1 க- இல;க -

தி;களைனய கதிேல விள;க ; ெசCவா8 எயி. இல;க - சிவத வாயிேல

.வ) சிறி- விள;க; ெகா;3 உ5 3ழ) தாழ - மண ற =த) தாழ; ேகா>6

எத ெச8த ேநா3- சா8த க%ைத வைள-! பா த பா ைவ; எ;ெக;ேக
ேநாகி@ அ;க;ேக ேநா3ேம-பா த இட எ;3 ேதா+றாநி+ற-.

விளக : இஃ- எதி ெப8- பாித) ; + ெப ற அ ேநாகிைன வியதா+. (83)
------------

1972. வாளா மதிகத வாேளா வ6!பிளேவா
தாளா க%நீேரா நீலேமா தாமைரேயா
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நீ1ேவேலா வேபா கயேலா ெந6;க5ேணா

ேகாளா த = றேமா ெகா)வா+ ெறாட;கினேவ.
ெபா1 : வா1 ஆ மதி கத - இவDைடய ஒளி ெபாதிய தி;க1 கதிேல

கிடகி+றைவ; வாேளா - வாேளா?; வ6!பிளேவா - மாவ6வி+ பிளேவா?; தா1 ஆ

க% நீேரா-த5ைட'ைடய க%நீேரா?; நீலேமா - நீல மலேரா?; தாமைரேயா - தாமைர
மலேரா?; நீ1 ேவேலா - நீ5ட ேவேலா?; அேபா - கைணேயா?; ெந6;க5ேணா நீ5ட க5ேணா ?; ேகாளா த = றேமா-ெகா)?த) ெபாதிய = .வேனா?;

ெகா)வா+ ெதாட;கின - (எைவயாயி@ எ+ன?) ெகா)ல ெதாட;கின !

விளக : அேணாகதினா க5, கய), வ6!பிள0, க%நீ , நீல, தாமைர

என0 தகன; ெபா- ேநாகதினா), = ற, வா1, ேவ), அ என0 தகன -

இCவி ப3தி' உைடயன எ+. கதியதாக ந<சினா கினிய =.வ . (84)
------------

1973. எ+றா;ெகா+ மாத நலெம8-வ ெத+. சிதி
ெதா+றா  கடதா+ ல>ெகா5 9த ேலா6

ம+ேற யைமத பெபா+னட ரா. ேகா9

3+றாம) வி றா+ 3ளி சாகர தத ென+பா+.
ெபா1 : மாத நல எ8-வ- எ+. ஆெகா) எ+. சிதி- - ம;ைகயி+

இ+பைத அைடவ- எ+. =6ேமா எ+. எ5ணி; ஒ+றா  கடதா+ ல

உ>ெகா59தேலா6 - பைகவைர ெவ+றவ+ வத; ெகா56 இதேபா-

; அ+ேற 3ளி சாகர தத+ எ+பா+ - அ ைற நாேள த;கிய சாகரதத+ எ+பவ+

; அைமத அட பெபா+ ஆ. ேகா9 3+றாம) வி றா+ - மா றைமத தக>6!

ெபா+ ஆ. ேகா9ெய+ற எ5ணி 3ைறயாம) வி றா+.

விளக : 3ளி : திைச<ெசா). மாத நல எ8-வ- எ+றா;ெகா) என மா.க.

ஒ+றா - பைகவ . கடதா+ : சீவக+. அட !பெபா+ என மா.க. அட - தக6.
3ளி , திைச<ெசா) எ+ப ந<சினா கினிய . 3ளி எ+பத 3 இைக எ+ப-
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ெபா1 அவ க-!ப9. இனி, ைப;கதி மதியி ெற1ளி எ+ழி!ேபால< சாகர

எ+@ ெபய ேக ற அைடயா8 நி+ற- எனி@மா. (85)

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

1974. திம)க வத திேவெயன< ேசா- நா8க+
ெசம)3 ேவலா8 கிடமா*- ெவ+. ெச!ப

வாிம)கி வ565 டைறமாமல  க5ணி ைமத

ெனாிம)3 ெசெபா னிலமாமெனா ேடறி னாேன.

ெபா1 : நா8க+ - சாகரதத+ ; திம)க வத திேவ என< ேச - - ெச)வ

வள க வத திேவ எ+. (சிவகைன) அைட- ; ெச ம)3 ேவலா83 - ேபாாி
ப)கிய ேவைல'ைடய நின3 ; இ- இட எ+. ெச!ப - இCவி)ல இ!பிட

எ+. =ற; வ56 உ56 வாிம)கி அைற மாமல  க5ணி ைமத+ - வ56க1
ேதைன! பகி வாிெய+@ ப5ைண இைசகி+ற க5ணிைய உைடய சீவக+
எாிம)3 ெசெபா+ இல மாமேனா6 ஏறினா+ - ஒளி மி3த ெசெபா+
மைனைய மாம@ட+ அைடதா+.

விளக : திேவ எ+. உவ!பி+க5பா) மய;க உவமிதா . தி இர5ட@1

+ன-, ெச)வ; பி+ன-, திமக+; சீவக@3 உவைம. இடமா) எ+ழி ஆ)
அைச. வ56 ம)கி உ56 வாி அைற மல என இையக. வாி ஒவைக! ப5.

மாம+ : சாகரதத+. (86)
------------

1975. நப+ சிறிேத யிைடததி- ேக>க நாD

மெபா+ னக ளைமேத+ம ெறனக ைமதா1

கப மிலாதா1 கமைல3 விமைல ெய+பா1

ெசெபா+ விய3 நிறதா9 வ+ன நீரா1.

ெபா1 : நப+! சிறிேத இைடத- இ- ேக>க - நபேன! சிறி- ெசCவி ெகா6-

இதைன ேக>க!; அெபா+ நக1 நாD அைமேத+ - இராசமாரதி)

எ!ெபா%- இ!ேப+ ; ம . என3 அைமதா1 - இனி என3 வா2கைக
-ைணவியாக அைமதவ1; கப இலாதா1 - க பி) அைசவி)லாதவ1 ;
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கமைல3 - ஆகிய கமைல3, விமைல எ+பா1 - விமைல எ+@ ெபயாினா1;

ெசெபா+ விய3 நிறதா1 திவ+ன நீரா1 - ந)ல ெபா+@ விய3
நிறதினா1, திமகளைனய ப5பினாளாக,

விளக : இ!பா>6 3ளக. நப+ : விளி. இைட - ெசCவி. நக - இராசமார.

அைமதாளாகிய விமைல. கபமிலாதாளாகிய விமைல என தனிதனி =>6க.

ெபா+ேனா எ+. வியத 3ாிய நிறதா+ எ+க. (87)
------------

1976. Nபாைவ வ- பிறதாள!
பிறத ேபா2ேத

யாபால ெவ)லா மறிவார+
ெற%தி யி>டா

-பியா- மி)லா 3ளேபா+றெத+
ேறாமி) ப5ட;

=பாத ெச)வ ெகா9ேயயிேக5ேமா ெவ+றா+.

ெபா1 : Nபாைவ வ- பிறதா1 - Nபாைவ ேப+றா1 வ- பிறதா1; அ!
பிறத ேபா2ேத - அ!ப9! பிறத ெபா%ேத; ஆபால எ)லா அறிவா அ+.

எ%தியி>டா - ஆ3 ப3தியி+ யாைவ' அறித கணிக1 அ+. பிறத 3றி!

எ%திவி>டன ; M யா- இ)லா 3ள ேபா+ற- எ+ ேதா இ) ப5ட -

(அ!ெபா%திேத) ேபா3 வழி ஏ- இ)லாத 3ள ேபால நிைறத- எ+
3 றமி)லாத ப5ட; இ- =பாத ெச)வ ெகா9ேய - இ-0 நின3

3ைறயாத ெச)வ வவத 3ாிய ஒ%;ேகயா3; இ- ேக1 எ+றா+ - இ- ேக1

எ+. அகணி =றினா+.

விளக : ேக5ேமா, ேமா : +னிைலயைச. ெகா9 - ஒ%;3 ; ெகா9 =ைர

(றநா. 22) எ+றா பிற. Nபாைவ: விமைல. பிறத அ!ெபா%ேத என மா.க.

M - ஈ56 நீ கழி' வழி. ேதா - 3 ற. (88)

------------
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1977. ம;ைக 3ாியா+ கைடேய.வ ேதற ேலா6
வ;க நிதிய ட+:%ம ற+றி :ழா

ெத;3 தன3 நிகாி)லவ ேன ற மா ப

ந;ைக கிய+ற ந.Nவைண! ப1ளி ெய+றா+.
ெபா1 : ம;ைக3 உாியா+ கைடஏ. - இம;ைக3 தகவ+ நி+கைடயி)

வ- அம வா+; வ- ஏறேலா6 - வ- அம த 0டேன; வ;க நிதிய உட+

:% - மரகலதிேல ஈ>ட!ப>ட ெச)வ ஒ ேசர உ+கைடயி) த;க ; அ+றி

:ழா--இ;ஙன அ+றி! ெபா1 த;கா-; எ;3 தன3 நிகாி)லவ+ ஏ ற

மா ப - எ;3 தன3 ஒ!ப ற அவ@ைடய த3தியான மா பேம; ந;ைக3
இய+ற ந. Nவைண! ப1ளி எ+றா+-விமைல3! ெபாதிய மணமல
நிைறத அைணயாகிய ேசைக எ+. கணி =றினா+.

விளக : ம . : அைச. ம;ைக3 : விமைல3. உாியா+ - உாிய கணவ+. வ;க
நிதிய - மரகலதாY>ட!ப>ட ெபா1 எ+க. ம . அ+றி :ழா எ+ப-

அவD3ாிய கணவ+ வதால+றி! ெபா1 ேசரா- எ+பைத கா>9ய-. மா ப

Nவைண!ப1ளியா எ+க. (89)
------------

1978. ஏழா59+ ேம? மிர5டா59ர5 ெட8தி நி+றா1
:ழா நிதி' ட+:2த- வி)வ லா8ேக

Oழாயி ெறா)3 I!பஃக 0- :;கி<

Hழார ைவத ைலயாணல4 H2க ெவ+றா+.
ெபா1 : :ழா நிதி' உட+ :2த- - (அCவாேற) வராத ெச)வ இ+. ேசர

வத- ;ஏழா59+ேம? இர56 இர56 ஆ56 எ8தி நி+றா1- இவD

பதிெனா+ைற கட- ப+னிர5டாவ- ஆ5ைட! ெப . நி+றா1; வி)வ

லா8ேக ஊழாயி . - வி)வ)லானாகிய நின3 ந)விைனயித-; ஒ)3

I! அஃக உ- :;கி - Iட;3 இைட 3ைற'ப9 உவ;ெகா56 ப-;
H2ஆர ைவத ைலயா1 நல H2க எ+றா+ - H2த ஆரைத தா;கின
ைலயாளி+ நலைத த%0க எ+றா+.
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விளக : ஏழ59+ ேம? இர56 ஆ56 இர56 - பதிேனாரா56 ஒ)3

I! - -வD இைட. அஃக - 3ைறய. ஆர - -மாைல. (90)

-----------ேவ.

1979. ஏ ற ைகெதா9 :2ெதன ேவதைல
ேத றி னா+றி மாநல4 ெசCவேன

ேதா ற மாத ேதா+றைல கா5ட?

மா றி னாடன தாவி' தா;கினா1.

ெபா1 : ஏ ற ைகெதா9 :2ெதன - எ6த ைகயிேல ஒ ெதா9 தாேன வ-

:2த த+ைமேபால; ஏதைல ேத றினா+ - (நம3 இ- வத- எ+.

க-ப9 அவ+) சீவகைன இCவா. =றி ேத றினா+; திமா நல ெசCவேன

ேதா ற மாத - அழகாகிய ெபாிய நலைத  . இழத விமைல';

ேதா+றைல கா5ட? தன- ஆவி' தா;கினா1 - சீவகைன க5ட அளவிேல
த+ உயிைர' ேபாகாம) த6தா1; ஆ றினா1 - த+ தைத அவ@3

=றியைத ேக>ட அளவிேல ஆ .வ-4 ெச8தா1.

விளக : தி மா நல - திமகளி+ ேபரழ3 எனி@ ஆ. :2த- என :

:2ெதன : ெதா3த) விகார. இரத 3 ஏதிய ைகயி) இ6ேவா ைகெதா9
:2தா ேபால எ+ப- க-. ஏதைல : சீவகைன. ேத றினா+ எ+ற-

சீவக@3 ெதளி05டா3மா. கணித ,லா =றிய- அத+ப9ேய நிக2த-
=றினா+ எ+றதாயி .. ேதா+றைல கா5ட? திமாநல ேதா ற மாத

தைத =றிய- ேக>ட அளவி+ ஆ றினா1 ஆவி' த;கினா1 எ+க. (91)
------------

1980. அெபா ெகாபைன யாைள' வா கழ
ெசெபா 3+றைன யாைன'4 சீ ெபற!

ைபெபா னீணக ! ப)*ய மா ெதழ

விப ாி)லாேதா ாி+ப மிய றினா .

ெபா1 : அ ெபா+ ெகா அைனயாைள' - அழகிய ெபா ெகா9

ேபா+றவைள'; வா கழ) ெசெபா+ 3+. அைனயாைன' - க>9ய
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கழைல'ைடய ெபா+மைல ேபா+றவைன'; ைபெபா+ நீ1 நக ! ப) இய

ஆ - எ% - திய ெபா+னாலைமத ெபாிய மைனயிேல பல இய;கD ழ;கா
நி க; சீ ெபற - சிற!ற; இப இ)ல- - இC0லகி) இ)லதாகிய; ஓ இ+ப
இய றினா - ஒ!ப ற மணைத! ாிதன .

விளக : மணைத இ+ப எ+ற- கவி ஆ3ெபய . ெகாபைனயா1 : விமைல.
3+றைனயா+ : சீவக+. ப)*ய - பலவாகிய இைசகவிக1. இப -

இC0லக. இ+ப இய றினா எ+ற-. திமண இய றின எ+றவா.. (92)

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

1981. க>9 ேலறிய காம காைள'
ம>6 வாயவி2 மாமல  ேகாைத'

வி>6 நீ;3த *+ைமயி+ :விலா

ெரா>9 Uட ேபாயி ராயினா .
ெபா1 : க>9) ஏறிய காம காைள' - க>9*) அம த வி!ப வத கான

காைள'; ம>6 வா8 அவி2 மாமல  ேகாைத' - ேத+ ெபாதிய வா8 மல த

ெபைம ெபாதிய மல  ேகாைதயாD; வி>6 நீ;3த) இ+ைமயி+ - வி>6

நீ;கி Iக த+ைம இ)லாைமயா); :0 இலா - ெக6த) இ)லாதவரா8; ஒ>9

ஈட ஓ உயி ஆயினா - மன ஒ+றி ஈட ஓயி என ஆயினா .

விளக : க>9) ஏறிய - பிைண!பிைன'ைடய இ)வா2ைகயிேல, ெச+ற எ+.

ெபா1 =.வ ந<சினா கினிய ! க>9ேல .த) ஒ சட;3. ம>6 - ேத+.

ேகாைத : விமைல. உயி ஒ+ெறனேவ மனெமா+ெற+ப- ேபாத. (93)
------------

1982. நில0 ெவ5கதி நீ ைமய N-கி)
கலவ; க5ைத யா- கன ற*

@லக +. .விைல ெத+பேவ

ல0 ேவ க5ணி னா5ைல! ேபாகேம.
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ெபா1 : நில0 ெவ5 கதி நீ ைமய N-கி) - நில0 ேபால ெவ5கதி பர!

த+ைம'ைடய அழகிய ஆைட; கலவ க5 ைதயா- - ேமகைலைய மைறயாம);

கன ற*+ - தாேன ெநகி2- அவைன கன .வதாேல; ல0 ேவ க5ணினா1

ைல! ேபாக - லா) கம% ேவலைனய க5ணினாளி+ ைல!ேபாகமான-;

உலக +. உ.விைல- எ+ப - +.லைக' ெப.கி+ற விைல'ைடயஎ+ப .

விளக : அவ1 ெகாDத அவ+ ேகாட* கன .த) அவ1 ேமலாயி .. (94)
------------

1983. ேதன வா;கம2 க5ணி' ெதCவ த
ன வா;கதி ேவ?. காைள';

கான வா;க9 நா.ெம+ ப1ளிேம)

வான வாவைக யா)ைவகி னா கேள.
ெபா1 : ேத+ அவா கம2 க5ணி' - வ56க1 வி மண;கம2

க5ணி'; ெதCவ த ஊ+ அவா கதி ேவ) உ. காைள' - பைகவைடய

ஊைன வி கதி ேவ) ைகெகா5ட காைள'; கா+ அவா க9நா.

ெம+ப1ளிேம) - கான வி மண; கம% ெம)*ய ப1ளியி+ ேம); வா+
அவா வைகயா) ைவகினா க1 - வி5L விைழ' வைகயி) இ+ப
Iக தன .

விளக : வி5Lல3 இ+ப Iக இடமாைகயா) அவ வி வைகயா)

எ+றா . இ-ைண' மண ாி-ெகா5ட அ+ைறய Iக <சி =ற!ப>ட-. (95)
-----------ேவ.

1984. ெவ5மதி ெந றி ேத8வி%த% பி!ப நீ5ட

வ5ணன+ மாட த;க

ணகி ைக யமளி ேயறி!

ப5ணைம மகர :ைண
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நராீஇ! பாைவ பாட

ம5ணைம ழ0 ேதாளா+

மகி2<சி'5 மய;கி னாேன.

ெபா1 : ெவ5மதி ெந றி ேத8- - ெவ5தி;களி+ தைல ேத8த*+; வி%

த% இ!ப நீ5ட - சிறத த% இ3ப9 நீ5ட; அ5ண) ந)மாடஅ;க5 -நீ5ட அழகிய மாடதிேல; அகி)ைக அமளி ஏறி - அகி ைக'5ட
அைணயிேல அம -; ப5 அைம மகர:ைண நர உாீஇ! பாைவ பாட -

ப5ணைமத மரக யாழிேல நரபிைன தடவி! பாைவ ேபா)வா1 பாட; ம5

அைமழ0 ேதாளா+ - ம5Lதலைமத ழவிைன! ேபா+ற ேதாளினா+;
மகி2<சி'1 மய;கினா+ - இ+ப களி!பிேல மய;கினா+.

விளக : இ-த) ம ைற நாைள! ண <சி =.கி+றா . அ-0 அமளி ேயறி

எ+றதனா), நீ;யி- நா>கட+ கழி- எ8தினா ெர+.ண க. இ;ஙன

இர56நா1 ஈ56< ெச+றைம ேதா+ற, ேமேல, நாளிர56 ெச+ற (சீவக. 1995)
எ+றா . (96)
------------

1985. இ+னாி< சிலெபா ேட;கி
கி5கிணி யிக* யா !ப!

ெபா+னாி மாைல தாழ!

N4சிைக யவி2- ேசார

மி+னி; கலாப :;கி

மிளி -க5 ணிர;க ெவபி

-+ன; களிெகா1 காம

ெகா%;கனி ைவ- வி1ளா+.

ெபா1 : இ+னாி< சிலெபா6 ஏ;கி கி5கிணி இக* ஆ !ப - இனிய

பர)கைள'ைடய சிலட+ ஒ*- கி5கிணி மா.ப>6 ஒ*!ப; ெபா+ அாி

மாைல தாழ - ெபா+னாிமாைல தா2திட; N4சிைக அவி2- ேசார - Nைவயணித

9 அவி2- ேசா 0ற; மி+ இ; கலாப :;கி மிளி - க5 இர;க - ஒளிைய

'ைடய ெபாிய கலாப விமி! பிற2- ஒ*!ப; ெவபி - காம இ+பதிேல
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அன+.; -+ன; களி ெகா1 - கிைடத காிய மகி2<சிைய ெகா5ட; காம

ெகா%;கனி ைவ- வி1ளா+ - காமமாகிய ெகா%விய கனிைய< ைவ-!

பகெல)லா பிாியானாயினா+.

விளக : கனி - சார. தா2தலா@ ேசா தலா@ ஊ றிைன< சிறி- நீ;கின
கரணமா. (97)
------------

1986. ெதாழி-வ5 9மி; ேகாைத
-ைணைல 1க! Nப>

டழி-ம> ெடா%3 தாரா+

மணிவ1ள தா8த ேதற

ெலழி ெபா* மாத  ேகத

வினிதினி @க - காம

ெகாழிதிைர கட?5 2கி

ேகாைதக5 6யி+ற வ+ேற.

ெபா1 : ெதாழி- வ56 இமி ேகாைத - சிதறி வ56க1 ர?;

ேகாைதயாளி+; -ைண ைல Nப>6 அழி- 1க - -ைண ைலக1

Nப>ைட அழி- நீ;காம) ய;க*+; ம>6 ஒ%3 தாரா+ - ேதெனா%3
மாைலயா+; மணிவ1ள- ஆ8த ேதற) - மணிகளிைழத கி5ணதிேல

ஆரா8த ம-ைவ; எழி) ெபா* மாத 3 ஏத - அழகினா) விள;கிய விமைல3
ஏத; இனிதினி+ Iக - - இனிதாக! பகி; காம ெகாழிதிைர கட?1 2கி -

காமமாகிய ெகாழி- இைர3; கட*ேல 2கி; ேகாைத க5 -யி+ற ேகாைதயி+ க5க1 -யி+றன.

விளக : ெதாழித) - சித.த). இமி - ர?. ேகாைத : விமைல. 13த) -

ய;3த). (98)
------------

1987. பாசிைல >9 ைமத+

ெகா6கிய பர- மி+@
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Mலா ம)3 றீ5ட

-யி க5க1 விழித ேதா ற

வாசவா+ 3வைள ெம)ல

வா8விடா நி+ற ெதா3

ேமவ ெதா+. மி)லா

விைணவட ைலயி னா>ேக.

ெபா1 : பாசிைல >9 ைமத+ ெகா6கிய - ெவ றிைலைய ம9-< சீவக+

விமைல3 ெகா6த 3; பர- மி+@ M உலா அ)3) தீ5ட - பரவி

மி+@ ஆைட உலா அ)3ைல தீ59ன அளவிேல; ஏவ- ஒ+. இ)லா

இைணவட ைலயினா>3 - 3 ற சிறி- இ)லாத வட மணி- இைணத

ைலயா>3; -யி) க5க1 விழித ேதா ற - -யி+ற க5க1 மல த கா>சி;

வாச வா+ 3வைள ெம)ல வா8விடா நி+ற- ஒ3 - மண. சிறத 3வைள
(+ அல த+ைமயி+றி) ெம)ல அலத+ைமைய ஒ3.

விளக : ெவ றிைல ம9- ெகா6த ெக+ற- இடக . ண <சிக5 நா5
ேதா+ற*+, M ெநகி2- ேம கிடதைம ேதா+ற உலா0 எ+றா . (99)

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

1988. க;3 பா 3த க1வ

னிவெனன க-!பி றா2த

ெதா;கலா+ +ைக யா-<
ெசா)?நீ வத ெத+ன

ந;ைகயா+ பசி- வேத

ென!ெபா ணய!ப ெத+றா>

க;க?2 ேமனி யா8நி+

னணிநல வமி2த ெம+றா+.

ெபா1 : க;3)பா) 3த க1வ+ இவ+ எ+. - இரவிேல 3த க1வ+

இவென+. =றி; க-!பி) தா2த ெதா;கலா+ +ைக யா- - =த*) த;கிய
மாைலயினா) அவ+ +ைகைய கா>9; நீ வத- ெசா)? எ+ன - இனி நீ வத
ேவைலைய =. எ+. வினவ; ந;ைக! யா+ பசி- வேத+ - ந;ைகேய! யா+
பசியா) வேத+ (எ+. =ற); எ!ெபா1 நய!ப- எ+றா>3 - எ!ெபாைள நீ

66

விவ- எ+றா>3; அ க?2 ேமனியா8! நி+ அணிநல அமி2த எ+றா+ -

அழெகா%3 ெம8யினா8! நி+ அழகாகிய அமி2த %- எ+றா+.

விளக : பசி-5பா 3 உண0க1 பல எ+ப- ேதா+ற, எ!ெபா1 எ+றா1.
-யி) மயகமாத*+ தானறியாம 3த க1வ+ எ+. அசதியா9னா1. (100)
------------

1989. ெசயி தவ1 சிவ- ேநாகி<
சீற9 ெச+னி ேசாதி

யயி !பெத+ பணிெச8 ேவ@

களி .! ெபாள ெத+ன

0யி !ப- ேமாபி ெயா+.

ைரயைல யாகி ம றி!

பயி !பி)N ப1ளி ைவ3

பக>ெடழி+ மா ப ெவ+றா1.

ெபா1 : ெசயி தவ1 சிவ- ேநாகி - (நி+னல எ+றதனா ) சீ ற;

ெகா5டவ1 க5 சிவ- பா க; சீற9 ெச+னி ேச தி - அவ1 சி ற9யிேல த+
9ைய ைவ-; அயி !ப- எ+? - எ+ைன ஐ'.த) ஏ+?; பணிெச8ேவ@3

அளி .! ெபா1 அ- எ+ன - நி+ ஏவ) ெச8ேவ@3 நீ அளிய- யா- ஒ+.
அ-ேவ ெபா1 எ+ன; பயி !இ) பக>6 எழி) மா ப! - அவ!ைப அறியாத

ெபைம ெபாதிய அழகிய மா பேன!; உயி !ப- ஓபி - நீ இற-ப6தைல'

தவி -; ஒ+. உைரயைல ஆகி - ஒ+. =றாம); இ!N ப1ளி ைவ3 எ+றா1
- இத மலரைணயிேல த;3க எ+றா1.

விளக : +ன நி+னல எ+றதனா), பிற நலமி+றி நி+னல எ+ப-

ேபாதத*+ அ- ெசயிராயி .. ேநாகி - ேநாக. அ- ெபா1 எ+றா+, நீ

இற-ப6க எ+. நீ =றி@ அ-ேவ என3! ெபா1 எ+ப- ேதா+ற. எனேவ,
ஊட? =ட? =றினாெர+க. (101)
------------
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1990. உ1ளி% -ைடய ெவபி
' பல 00 ெகா5ட

ெவ1ளியி ைனத ேகால

விளெகாளி ெவ.வி தாக

வ1ளித2 ேகாைத வ)லா+

வ>9ைக Iதியி+ வா;கி!

ப1ளிேம ெல%த! ப>ட

பாைவேபா லாயி னாேள.

ெபா1 : ெவ1ளியி ைனத ேகால விள3 - ெவ1ளியா ெச8த அழகிய

விள3; உ1 இ%- உைடய ெவபி - இ%- உைட'ப9 தீ மி3- எாித*+;

உ பல உ0 ெகா5ட ஒளி ெவ.விதாக - அர காப*+ வ9ைவ ெகா5ட ஒளி,
வி9ய கால மாத*+ அCெவாளி ெகட; வ1 இத2 ேகாைத - வளவிய

இதைழ'ைடய ேகாைதயினா1; வ>9ைக Iதியி+ வா;கி - -கி*ைக Iனியாேல
வ>9ைக! பலைகயினி+. நீகி; ப1ளிேம) எ%த!ப>ட பாைவ ேபா) ஆயினா1

- ப1ளியி+ ேம) எ%த!ப>ட பாைவயாயினா1.

விளக : வா;3த) ஈ56 நீ3த ெபாள-. இனி, க>9ேலறிய எ+@4

ெச8'1 த*யவ ைற ஒநாைள =>டமாகி உைர!பாள . (102)
-----------ேவ.

1991. ம;ைகய ப5ணிய மத யா23ழ
ன;ைகைய! பிாி'மி நபி யி+ெறன

வ;கத கிர;கின வா ேப-ற

க;3)ேபா8 நா>கட+ கழித ெத+பேவ.
ெபா1 : ஆ ேப-ற - =9யிேதா ெர)ேலா பிாிைவ நிைன- வத;

ம;ைகய ப5ணிய மதயா2 3ழ) - ம;ைகய இைசத மதயா% 3ழ?; இ
நபி ந;ைகைய இ+. பிாி' என - இ நபி இவைள இ+. பிாிவா+ எ+.;

அ;3 அத 3 இர;கின - அ;ேக அத காக இர;கின ேபா+றன; கல;3)ேபா8
நா1 கட+ கழித- - இர0 விலக, காைலகட@ 9த-.
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விளக : மத - காைல!ப5. ேபா8 - ேபாக. ப5ணிய - இைசத. மதயா2 -

மத எ+@ காைல! ப5ைண இைசயாநி+ற யா2 எ+க 3ழ) - ேவ8;3ழ).

ந;ைக : விமைல; நபி : சீவக+ அத 3 - அ!பிாிவி 3. ஆ - யா. ேப- -

-+ப. ேபா8 - ேபாக. (103)

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

1992. ஏ-N; ேகாைதக 9தி ேய பட<

சா-ெகா5 9ளைல ெய%தி ைதயற+

காதள கி2விர) ைகயி னா பி9

தா8தவ> கி-ெசா? மல;க) ேவ*னா+.
ெபா1 : அல;க) ேவ*னா+ - மாைலயணித ேவ*னா+. ஏ- N;ேகாைதக1

ஏ பட திதி - ஏதிய N;ேகாைத அழ3ற திதி; சா- ெகா56 இளைல

எ%தி - சதன; ெகா56 இளைலயிேல எ%தி; ைதய) த+ காத1 அகி2

விர) ைகயினா) பி9- - ைதய*+ காதளி+ அழகிய அேபா? விரைல
ைகயினா ப றி; அல;க) ேவ*னா+ அவD3 ஆ8- இ-ெசா? -

மாைலயணித ேவ*னா+ அவD ஆரா8- இதைன =.வா+.

விளக : ஏ - அழ3. ஏ படதிதி என மா.க. ைலயி ெறா8யிெல%தி எ+க.

கி2 - அ. ஆ8- - ஆரா8- -ணி- எ+க. அவ>3 : விமைல3. (104)
------------

1993. Nவி@> டா23ழ ெபா+ெச ேயத)3+
மாவி@> டா2தளி ம>6 ேமனியா8

காவி@> ேடாழைர க56 ேபாத ேவ

ேனவி@> டா2சிைல ெயறித ேகா*ேன.
ெபா1 : Nவி@1 தா2 3ழ) - Nவி@1 த;கிய 3ழைல'; ெபா+ ெச8 ஏ-

அ)3) - ேமகைலயைணத அ)3ைல' உைடய; மாவி@1 தா2 தளி ம>6

ேமனியா8! - மாதளிைர மய3 ேமனியினா8!; ஏவி@1 தா2சிைல எறித
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ேகா*+ - ஏ0 ேதாழி 3ைறத வி)ெல8த அேபால; காவி@1 ேதாழைர
க56 ேபாத ேவ+ - காவிேல எ+ ேதாழைர க56 மீDேவ+.

விளக : ெச8ெபா+ - ேமகைல. தா2சிைல எறித ேகா*+ - இதைன அவ1
அணிேத ெச+. விைர- வவா+ என =றியதாக நிைனத 3, அவ+

வ*யிலாதா+ எ8த அ அவனிடேத திபிவாராைம ேபால தா+ ேவறிட-<
ெச)?த 3 உவைமெயன எ5ணின . (105)
------------

1994. எ+றவ @ைரத? ெம%- க5மல
நி+றநீ ாிைடமணி! பாைவ நீத*+

ம+றனா றாிைவைய ெத>9 மாமணி

3+றனா+ ெகா9யவ1 3ைழய ேவகினா+.
ெபா1 : எ+. அவ+ உைரத? - எ+. அவ+ =றினானாக; எ%- க5மல

நி+ற நீாிைட மணி!பாைவ நீத*+ - ைம ெய%திய க5 மலாி) த-பி நி+ற
நீாிேல க5மணி! பாைவ நீ-த*+; மாமணி 3+றனா+ ம+ற) நா.

அாிைவைய ெத>9 - ெபாிய மணி 3+றைனய சீவக+ மண; கம% அவைள

ெதளிவி-; ெகா9யவ1 3ைழய ஏகினா+ - அவ1 வத தா+ ெச+றா+.
விளக : அவ+ : சீவக+. க5மணியி+ க>பாைவ எ+க. ம+ற) - மண.

அாிைவைய : விமைலைய. 3+றனா+ : சீவக+. (ெகா9வ1) ெகா9ேபா)பவ+

எ+க. (106)

விமைலயா இலபக  றி ..
..
---------------------

சீவக சிதாமணி:
சிதாமணி: 9. ரம!சாியா இலபக

கைத- க:
க: சீவக@ைடய -மண ேகாலைத க56 மகி2த ேதாழ க1

அவைன ேநாகி, ஐய! நீ மணத ந;ைகயி+ ெபய =.க ! எ+. வினாயின .

சீவக+ அவ1 ெபய விமைல எ+றா+. அ-ேக>ட ேதாழ விய- ஐய+ காமேன

எ+றன ; அ-ேக>ட திேசன+, இ- வியத 3ாிய த+.. இCRாிடேத ஆடவ
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ெபய ேக>பி@ ெவ31வாெளா ந;ைக'ள1; ரம4சாி எ+@ அவ1 காமேன

த+ெனதி ெச)*@ காணாளா8 ெவ.!ப1. அவைள மயகி< சீவக+ மண

ண வா+ எனி+ இவைன யா+ காமதிலக+ எ+ேற பாரா>6ேவ+ எ+றன+.
அ-ேக>ட சீவக+ திேசன! நாைளேய அவைள மயகி காம+ ேகா>டேத

ெகாண வ). அ!ெபா%- நீ அேகா>டேத காம+ ப9வதி+ பி+
மைறதி!பாயாக, எ+. =றி! ற!ப>6< ெச+றா+.

ெச+ற சீவக+ க5ேடா ாிர;க த3த -பா !பன! ப9வ ெகா56, த5Z+றி

நைட தள - =னி 3.0யி ! ைடயனா8< ரம4சாியி+ மாளிைக வாயிைல
எ8தின+. இவன- வைக க5ட வாயி+ மகளி இரகைடயரா8<

ரம4சாியி+பா ெச+.ண தின . அ-ேக>ட ரம4சாி' இரகைடயளா8

அதைகய -பா !பாைன கா5டலா) ந ேநா+பி 3 இ%ெகா+.மி)ைல

யாதலா) அவைன வரேவ . விM>ட) ந+. என எ5ணி விைர- வ- அC
ேவதியைன வரேவ றன1. கம+ ெமாழி-, ஐய! நீயி இவ5 வத- யா-

கதிேயா? எ+. வினவின1! அவ+, யா+ திநீ  3மாியாட ஈ56 வேத+,
எ+றன+. அவ1, அதனா பய+ எ+ன? எ+றன1. அவ+ இ !ெபாழி',

எ+றா+. அதேக>ட ரம4சாி நைக- இவ பித ேபா? எ+. இர;கி இவ

த பசி தீ !ப- அறமா எ+. கதி அ -பா !பாைன அ+ட+ அைழேதகி

அ.ைவ அ9சி[>9! ேபா றி ஆ5ெடா ப1ளிமிைச அய வகல! ப6க<
ெச8தன1.

ப6தித பா !பன+ பி+ன ஓ அத கீத பா9ன+. அ-ேக>ட மகளி

விய- மய;கின . ேதாழிமா இவ கீத சீவகசாமியி+ இ+னிைசையேய

ஒ-ள-.எ+றன . அ-ேக>ட ரம4சாி சீவக+ எ+ற ெபய ேக>ட அளவிேல,

ேதாழியைர ேநாகி, அ+ைடU ! நாைளேய காம+ ேகா>ட4 ெச+. வழிபா6
ெச8- யா+ அ காைளைய விைரவி) எ8த ய)ேவ+, எ+றன1. அ;ஙனேம

ம.நா1 ரம4சாி ேதாழிேயா6 -பா !பனேனா6 காம+ ேகா>டைத
அைடதன1. அதணைன அய*ேலா அைறயி@1 ைவதன1.

காம+ ப9வதி+ பி+றேத திேசன+ +னேர ெச+. காதிதா+.
ரம4சாி தமியளா8 காம+ + ெச+., காமேதவா! நீ சீவகைன என3

தவாயாயி+ யா+ நின3 மீ+ ெகா9', மலர, க!< சிைல' ேத,
ஊ த3வ)! என ேவ59 நி+றன1. அ ெத8வ! ப9மதி+ பி+னித
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திேசன+, ந;கா8! நீ அ< சீவகைன! ெப றா8. விைர- ெச+. அவைன
காLதி! எ+. விளபின+. அ- ெத8வதி+ தீ;3ரேல எ+. கதின1

ரம4சாி. மீ56; காமைன வண;கி அதணனித அைற3> ெச+றா1.

ஆ56< சீவக+ த+@5ைம 'வெதா6 நி+றா+. க5ட ம4சாி -5ெணன
ம5டா1; நாணின1. காைள அகாாிைகைய காத) = - தழீஇயினா+.

நாைள மண!ேப+ எ+. உ.தி =றி வி6தன+.

ரம4சாி விமித ெம8தி த+னி)ல கன1. இ -3ரவ இ

நிக2<சியறி- மகி2தன ; தம ெகலா உண தின . சீவகைன ேதாழ க1

காமதிலகேன எ+. விய- பாரா>9ன . ரம4சாியி+ தைத 3ேபரமிதிர+

ரம4சாி3 சீவக@3 திமண ெச8விதா+. சீவக+ அ ைறநாளிர0

அவேளா6 =9 இ+ றிதன+. ம.நா1 த+னி)லதி ெச+. தைத'
தா'மாகிய க- கடைன' நைதைய' க56 வண;கி மகிழவிதன+.

காதவதைதைய' 3ணமாைலைய'; க56 அளவளாவின+. க-கட@3

ேம) நிக2தேவ59யவ ைற உண தின+. பி+ன அவ+பா) விைடெப .

ெகா56 ேதாழேரா6 3திைர வாணிக ேபா+. உெகா56
அCேவமா;கததினி+. ற!ப>டன+.
------------

1995. வாளி ர56 மா. ைவத
ேபா+ம ைழக5 மாதரா

நாளி ர56 ெச+ற ெவ+.

ைநய ெமா8ெகா1 காவி@>

ேடாளி ர56 ம+ன ேதாழ

ேதா+ற ைல! ணாதபி+

றாளி ர56 ேமதி நி+.

ைதய னாம ேவ59னா .

ெபா1 : வா1 இர56 மா. ைவத ேபா) மைழக5 மாதரா - இர56

வா>கைள எதிராக ைவதன ேபால 3ளி த க5கைள'ைடய (காவி?1ள)

ம;ைகய ; நா1 இர56 ெச+ற எ+. ைநய - நா>க1 இர56 ெச+றன எ+.

வத; ெமா8 ெகா1 காவி@1 - மர ெந;கிய ெபாழி*); ேதாளிர56 அ+ன

ேதாழ - சீவக@ைடய இ ேதாைள' ேபா+ற ேதாழ ; ேதா+றைல! ண தபி+

- சீவகைன =9யபி+ன ; தாளிர56 ஏதி நி+. ைதய) நாம ேவ59னா -
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இர56 தா1கைள' ேபா றி நி+. அவ+ மணத ைதய*+ ெபயைர =.க
எ+றன .

விளக : மாதரா : =டவத ேபாக மாத க1. இனி, விமைலயிட- ஒநாைள
=>டேம ெகா1ளி+, மாதரா இநா1 ைநய, இவ க1 ைதய) யாெரன வினவி!

பி+@ ரம4சாி இட வி6ததாக ெகா1க. எனேவ விமைலயிட ஒ நாD

ரம4சாியிட ஒநாD கணகாயின. (1)
------------

1996. பா6வ5 9த வ+ன ப)கைல யகல)3)
:6 ெப ற வ :% ெவ ைலவி மைலெய+

றா6 வான ணித சீர ரைப ய+ன வாLத

[9 @ ணாத ெதாதி னியவD ளாளேரா.
ெபா1 : பா6 வ56 இத அ+ன ப)கைல அக) அ)3) - ர? வ56க1

த;கினா ேபால! பல மணிகைள'ைடய ேமகைலைய'ைடய அக+ற அ)3ைல';
:6 ெப ற வ :% ெவைல - -றதவ இ)லற க விைழ'

ெவைலகைள'; ஆ6வா+ அணித சீ அரைப அ+ன - ஆ6வத கணி ெசய!

ெப றால+ன சிற!பிைன'ைடய அரைபைய! ேபா+ற; வாLத) விமைல எ+. -

வாLதலா1 விமைல எ+. ெபய =ற!ப>6; ஊ9@ ண த- ஒ-

இனியவ1 உளா1 - ஊ9னா? =9னா ேபா+ற இனியவ1 இகி+றன1.
விளக : ஊட) க9தி+ தீ த* =ட) ேபா+ற-. வ59!ப+ன ப)கா2

அ)3) (ெபா-39) எ+றா பிற. :6 ெப றவ - இ)வா2வினி+. வி6தைல

ெப றவ : -றவிக1. ெப ற வ - எ+பதி?1ள உைம உய 0 சிற!!

ெபாள-. ஆ6வா+ : வா+ வி3திெப ற விைனெய<ச. (2)

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

1997. அெபா ைர- ைட8ய காம
ைன8ய ென+ன வதண

ன நீர ர)ல ந+3

ர;3 நீர ராயி@
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த;3 ரCவ தா;ெகா 6!பி

ென4 ேநா- தா2வ தா

ெபா;க ரCவ வ)3 லாெர

ன! க+. ெசா)*னா+.

ெபா1 : ஐய+ ஒைர- அைடய காம+ எ+ன - சீவக+ ஐ- மல 

கைணகைள'ைடய காம+ எ+. ேதாழ க1 வியதாராக; அதண+ - (அ-ேக>ட)

தி ேசன+; ந நீர அ)ல ந+ 3ர;3 நீர ஆயி@ - தமா) விப!ப6
த+ைமயிலரா8 ந)ல 3ர;கினிய)ைப உைடயராயி@; த 3ரவ தா

ெகா6!பி+ - த ெப ேறா ெகா6!பாராயி+; ெபா;3 அரவ அ)3லா ெந4

ேந - தா2வ - சீ. பாபி+ பட ேபா+ற அ)3ைல'ைடய 39!பிறத மகளி

மன ஒ!பி அவைர வழிப6வ ; என! க+. ெசா)*னா+ - எ+. நைகயாடைல

விபி =றினா+.

விளக : ந - வி!ப, ந+3ர;3 - ெபா)லா;33 ந+றான 3ர;3.

ெப ேறா 3ர;3 நீர3 தைம ெகா6!பி@ ெந4 ேந - வழிப6வ
எ+றா+. (3)
------------

1998. அ . ம+. க+னி யம டைத மார ணிநல
 றி னாைர நீ6 ைவ!பி+ 13 வ- பாவ;

3 ற ம . மா3 ெம+. ேகாைத H2- =றினா 

3 ற 6த யா0 யி ெதாழித) யா 3 ெமா3ேம.

ெபா1 : அ . அ+. - அத+ைமய- ம>6 அ+.; க+னி அ மடைதமா க+னியராகிய அ மகளிைர; அணிநல  றினாைர நீ6 ைவ!பி+ பாவ வ-

13 - அழக+ நல தி தவராக நீ5ட நா1 ைவதி!பி+, அதனா பாவ

வ- மி3; ம . 3 ற ஆ3 - ேம? 39! பழி' உளதா; எ+. - எ+.
கதி; =றினா 3 - ேபசினா 3; ேகாைத H2- உ . அ6- - தாேம த

மகைள< H2- ெகா56 ெச+. ெகா6-; அயா0யி - ஒழித) யா 3

ஒ3 - தைம கழி- இைள! தீ - வி6த) 39!பிற- பழி

நாLவா ெகலா ஒ3.
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விளக : இ-0 பழிநாLத) கதி வததாக*+ நீ வியத) ேவ5டா எ+.
திேசன+ =றினா+. (4)
-----------ேவ.

1999. ம-3ட விாிதன மாைல யாெரா6
-க9 ெபா-தி க Rெரலா

விதிகிைட காணலா :தி மாநக

மதிகிைட கதிேயா மடைத U5ைடயா1.
ெபா1 : க ஊெரலா - நீ ெச+ற ஊ ெதா. - ம-3ட விாித அன

மாைலயாெரா6 -க9 ெபா-தி - ேத+ 3ட விாிதா ேபா+ற

மாைலயாராகிய ம;ைகயட+ -மண ெபா-கி+றைன; விதி கிைட

காணலா :திமாநக - சி ப,*+ இய?3 ஒ!காணலா3

ெதகைள'ைடய இ! ெபநகாிேல; மதிகிைட கதி ஓ மடைத ஈ5ைடயா1

- தி;கD3 ஒ!பான கைடயா1 ஒ ம;ைக இ;31ளா1.

விளக : ஈ5ைடயா1 எ+றா+ நீ மண4 ெச8- ெகா5ட இநகாிேலேய

எ+ற 3. நக - :6 என ெகா56 ெதகைள' :6கைள'ைடய ஈ56

எ+. =>6வ ந<சினா கினிய . ஈ56 - இநக . (5)

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

2000. ஆடவ தனதிட த3 ேபாகி@
நா9ம றவ ெபய நய- ேக>பி@

:6வ ?யிெரன ெவ3D ம றவ1

ேச9ய வழிபட< ெச)?4 ெச)விேய.
ெபா1 : ேச9ய வழிபட< ெச)? ெச)வி அவ1 - பணி!ெப5க1 வழிபா6

ெச8ய வா% ெச)வியாகிய அவ1; ஆடவ தன- இட- அ3 ேபாகி@ -

ஆடவ க1 தா வா% இ)லதி+ அகிேல ெச+றா?; அவ ெபய நா9 நய-
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ேக>பி@ - த+னகி*!ேபா ஆடவ ெபயைர நா9 விபி =ற

ேக>டா?; உயி :6வ) என ெவ3D - உயி வி6ேவ+ எ+. சீ.வா1.
விளக : ம . : அைச. தனதிட - தா+ வா% இ)ல. அ3 - பக, அவ

ெபய நா9 நய- ேக>பி@ என மா.க. உயி :6வ) என மா.க. :6வ) :

த+ைமெயாைம விைன .. இத 3 நா+ எ+@ எ%வா8 வவிக. ெவ3D

- ெச8' எ+@ வா8பா>6 விைன .. இ;3! ெப5பா பட ைகயி)

வத-. இத 3 அவ1 எ+ற எ%வாைய =>6க. ேபாகி@ ேக>பி@ உயி
:6வ) எனேவ காணி+ உயி வி6த) =றேவ5டாதாயி .. (6)
------------

2001. காமேன ெச)*@; கன+. கா5கிலா1
ேவெமன 3டெப@ ேவ;ெகா ேடாளிைய

ேய. தவணல Iகாி ெனைதைய

யாெமலா மந;கமா திலக ென+.ேம.
ெபா1 : காமேன ெச)*@ கா5கிலா1 - காமேனவாி@ அவைன

காணாதவளா8; கன+. ேவ என3 உட எ@ - கன+@ ேவ3 எ+@ட

எ+கிற; ேவ8ெகா1 ேதாளிைய ஏ.- - ;கிலைனய ேதாளிைய மய3.தி;

அவ1 நல Iகாி+ - அவளழைக! பகிவாி+; யா எலா எைதைய அந;க

மாதிலக+ எ+. - யாெம)ேலா ந எைதைய காமதிலகென+. =.ேவா.
விளக : அந;கமா திலக+ : மா, த>3மா காேல (றநா-193) எ+றா ேபால
அைசயா8 நி+ற-. என3 உட ேவ எ@ என மா.க. ேவ - ேவ3.

ஏ.- - மயகி. எைதைய எ+ற- சீவகைன : +னிைல! பட ைக. (7)
-----------ேவ.

2002. தாசிய ைலக டாக

தைளயவி2 -ைடத த5டா

வாச;ெகா5 9ல;3 ,)
வலபட கிடத மா ப
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ேபசிய ெபயாி னாைள!

ேப-றா ெதாழிேவ னாகி

னாம+ பிலாத +ெப5

=த)யா னைணவ ெல+றா+.

ெபா1 : தாசிய ைலக1 தாக தைள அவி2- உைடத - ேச9யாி+ ைலக1
ெபாதலா பிணி! ெநகி2- விாித; த5 தா வாச ெகா56 இல;3

,) வல பட கிடத மா ப! - த5ணிய மாைல மண; கம2-, விள;3
,?ட+ ெவ றி'ற கிடத மா பேன!; ேபசிய ெபயாினாைள! ேப-றா-

ஒழிேவனாகி+ - நீ =றிய ெபயைடயாைள மயக.தாம) வி6ேவனாகி);

ஆ அ+ இலாத + ெப5 =த) மா+ அைணக எ+றா+ - சிறி- அ+
ெகா1ளாத இழித ெப5ணி+ =தைல யா+ த%0க எ+றா+.

விளக : அவைன! ேபாலேவ சீவக@ நைகயா9 வ4சின; =றினா+. தாசிய பணிமகளி . தாசிய ைலக1 தாக உைடத தா மா ப எ+ற- அசதியா9ய-.
ெபயாினாைள எ+ற- ரம4சாிைய எ+றவா.. ேப-.தா- என பால-

ேப-றா- என நி+ற-. ஆ - சிறி-. +ெப5 - கீ2மக1. (8)

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

2003. வ56ேத+ சிைலெகா ணாணா
மாதளி மல க ளபா

ெகா5டவ+ ேகா>ட த+@>

ெகா9யிைன ெகாண - நீல

5ட- கா றி யா5ேப

\>6வ ?வ காம+

க5டெபா ப9வ4 சா -

கரதி நாைள ெய+றா+.

ெபா1 : வ56 ேத+ சிைலெகா1 நாணா மல க1 அபா ெகா5டவ+ - வ56
ேத@ வி)ெகா5ட நாணாக, மல க1 அபாக ெகா5டவ@ைடய, ேகா>ட

த+@1 மாதளி  ெகா9யிைன ெகாண - - ேகாயி*ேல மாதளிைர! ேபா+ற
ேமனிைய'ைடய ெகா9ைய ெகா56வ- - நீல உ5ட- கா றி - ெவ5])

நீல5டதைன உமி2தா ேபால அவ1 திதாக ெகா5ட ேகா>பா>ைட!

ேபாகி; ஆ5ேப ஊ>6வ) - அவ1 இய)பாக ேகாட 3ாிய ஆ5 ெபயைர
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ஊ>6ேவ+; உவ காம+ க5ட ெபா+ ப9வ சா - - வ9ைவ'ைடய

காமனாக! ெபா+னா ெச8த வ9வைத< சா -; நாைள கரதி எ+றா+ -

நாைள மைறதி எ+றா+.

விளக : கா றி ெய+றத ேக ப ஊ>6ேவ+ எ+றா+. சிைலக1 எ+ற பாட
இ!பி+ ேசமவி)ைல =>6க. (9)
-----------ேவ.

2004. இைழக5 ெவைல யி>9ைட ேயத)3+
மைழக5 மாதைர மா?. ேநா8ெச8வா+

ைழக5 வாளாி ேயறன ெமா8பினா

@ைழக ணாள  3ைரெத% தானேரா.
ெபா1 : ைழக5 வா1 அாி ேய. அன ெமா8பினா+ - 3ைகயி?1ள ெகா9ய

சி;க ேவ ைற! ேபா+ற வ*ைம'ைடயா+; இைழக5 ெவைல இ>9ைட

ஏத)3) மைழக5 மாதைர - அணிகைள த+னிடேத ெகா5ட ெவCவிய
ைலகைள' சி றிைடைய' ஏதிய அ)3ைல' 3ளி த க5கைள'

உைடய ரம4சாிைய; மா?.ேநா8 ெச8வா+ - மயக ெபாதிய ேநாைய

உ5டா3வத 3; உைழகணாள 3 உைர- எ%தா+ - அகி*3; க5

ேபா+றவ கD3 =றி எ%தா+.

விளக : இைழ - அணிகல+. இ>9ைட - சி றிைட. மைழக5 - 3ளி <சி'ைடய

க5. மாதைர : ரம4சாிைய. மா) - மயக. அாிேய. - ஆ5சி;க.

உைழகணாள . ந5ப அேரா : அைச. (10)

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

2005. ேசா; காாிைக யா1ர ம4சாி
யார4 H9ய வைல! Nதட

தா3 மா ப த5ெணன ேதா8வத

ேகா 1ள ட+ெற% கி+றேத.
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ெபா1 : ேசா காாிைகயா1 ரம4சாி - ஒ%3 அழ3ைடயாளாகிய

ரம4சாியி+; ஆர H9ய அைல! Nதட - ஆர அணித அழகிய

ைலகளாகிய Nதடதிேல; தா மா ப த5 என ேதா8வத 3 - மாைல'

மா  3ளிர த%0த 3; ஓ - உ1ள - அவ1 வ9ைவ இ;ஙன இ3 என

ஆரா' உ1ள; உட+. எ%கி+ற- - வதி எ%கி+ற-.

விளக : இ< ெச8'1 சீவக+ = றாக அைமத-. ,லாசிாிய = றாக

ெகா1ளி@ அைம'. கனகபதாைக ஆ56 =றலா@ ஈ56! திேசன+

=றலா@ ஊழா@ வதி அவ+ வ9ைவ ஓ எ+றா . காாிகைக - அழ3;

அழெகா%3 ரம4சாி எ+றவா.. ஆர - -மாைல. தா - மாைல. த5ெணன -

3ளிப9. ஓ - ஆராயா நி 3. (11)

-----------ேவ.

2006. கைடதெபா ெச!ெபன கதி - :;கின
வட4ம ெத%தன மாக5 ெவைல

மடைதத+ கதெவ+ மனதி @1ளன
3ட;ைகயி ென9யன 3வைள '5கேண.

ெபா1 : கைடத ெபா+ ெச! என கதி - :;கின - கைடத ெபா கி5ண
ேபால கதிட+ பதன0; வட ம- எ%தன மாக5 ெவைல -

வடைத< ம- வள தன0 ஆ3 ெபாிய க5கைள'ைடய ெவைலக1;

3வைள உ5க5 - 3வைளயைனய ைம'5ட க5க1; 3ட;ைகயி+ ெந9யன -

உ1ள;ைகயி@ ெபாியனவாகி; மடைத த+ கத - அ ம;ைகயி+

கதனவா8; எ+ மனதி) உ1ளன - எ+ உ1ளதி) உ1ளன

விளக : மனதி?1ளன எ+ற-, ந;ைகக5 ேபா? ேவலவேன (சீவக-896)
எ+. ெசா+னைத உ>ெகா56. (12)

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

2007. ஏத ம)*ைக மாைல ேயதிய
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Nதைல க;3ழ ாியி னா ற

யா-ைவ தைல3மிC வ3ளி லாணல;

கா8திெய+ மனதிைன கல3 கி+றேத.
ெபா1 : ஏத அ ம)*ைக மாைல ஏதிய - க2த காிய ம)*ைக மாைலைய<
H9ய; Nதைல க;3ழ ாியினா) - Nைவ தைலெகா5ட க;3ழலாகிய

கயி றினா); ற யா- ைவ- அைல3 - என றைத! பிணி- ைவவ-கி+ற; இC அளிலா1 நல - இத அளி)லா தவDைடய அழ3; எ+

மனதிைன கா8தி கல3கி+ற- - எ+ உ1ளைத< >6 வ-கி+ற-.
விளக : ஏத எ+ப-, ஏ-த) த எ+பத+ விகார எ+ப

ந<சினா கினிய . கா8தி - ெவைம!ப6தி; கா6ைக கா8திய நீ6நா1
இைக (பதி
------------

: 12 : 9). (13)

2008. சி)லாி கி5கிணி சில4 சீற9<
ெச)வித+ றிநல4 ேச வாயிறா

ன)லல; கிழவேனா ரத ணாளனா8<

ெச)ல)யா+ ெறளிதாக 0ைடெத+ ெற5ணினா+.
ெபா1 : சி)அாி கி5கிணி சில சீற9< ெச)வித+ - சிலவாகிய

பர)கைள'ைடய கி5கிணி ஒ*3 சி ற9ைய உைடய ெச)வியி+; திநல

ேச வாயி)தா+ - அழகிய நலைத அைட' வழிதா+ : அ)ல) கிழவ+ ஓ
அதணளனா8 யா+ ெச)ல) - பசி!பிணிைய'ைடய தியவனாகிய ஓ

அதணனாக யா+ ெச)வ-; ெதளிதக0 உைட- எ+. எ5ணினா+ - அவ1
ஐ'றாத ெதளி0ைடய- எ+. எ5ணினா+.

விளக : சி)அாி - சிலவாகிய பர)க1, சில - ஒ*கி+ற. சி.ைம + அ9 =

சீற9. யா+ ெச)வ) என மா.க. ெதளிதக0 - ெதளி' த+ைம. (14)
------------

2009. அண;கர 0ாிதேதா லைனய ேமனிய+
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வண;3ேநா+ சிைலெயன வைளத யாைகய+

பிண;3,+ மா பின+ ெபாிெதா ெபாதக

ண -! ெப%தின ெதா!ப ேதா+றினா+.
ெபா1 : அண;3 அர0 உாித ேதா) அைனய ேமனிய+ - வ- பா உாித
ேதா) ேபா+ற ேமனிய@; வண;3ேநா+ சிைலெயன வைளத யாைகய+ -

வைளத ெபாிய வி)ெலன வைளத யாைகய@; பிண;3 ,) மா பின+ ேமலாைட'ட+ பிண;கிய ,லணித மா பின@ ஆகி; ெபாி- ஓ ெபாதக

உண - - !பிலகணைத'ைடய ெபாிய ஒ ,ைல ஆரா8-; ! எ%தினஒ!ப ேதா+றினா+ - அ !ைப எ%தியைத!ேபால ேதா+றினா+.

விளக : அண;கர0 : விைனெதாைக ேமனிய+ - நிறைடய+. ேநா+சிைல வ*ய வி). யாைக - உட). ெபாதக - ,); ஈ56, !பிலகண ,). (15)
------------

2010. ெவ5ணைர 'டபின+ விதி த 1ளிய
@5ணவி ர.ைலய ெனாசித ேநாகின+

க5ணவி 3ைடயின+ ைகத5 Z+றின+

ெப5ணல; காத* ேப' மாயினா+.

ெபா1 : ெவ5நைர உடபின - ெவ5ைமயான நைர ெபாதிய ெம8யினனா8;
விதி த 1ளிய+ - ெதறித 1ளியனா8; I5நவி அ.ைவய+ - I5ணிதாக
கிழித ஆைடயனா8; ெநாசித ேநாகின+ - தைல வைளத*+ வைளத

பா ைவயனா8; க5நவி 3ைடயின+ - கிழித 3ைடயினனா8; ைகத56

ஊ+றின+ - ைகயிேல ஒ த5ைட ஆதரவாக ஊ+றியவனா8 : ெப5 நல

காத*+ ேப' ஆயினா+ - ெப5ணி+ நலைத காத*த*+ ேபயி+
த+ைம' ஆயின+.

விளக : ப*ெகா56 ெபய பாசேபால திைறெகா56 ெபய தி (பதி . 78)

எ+றா ேபால. ெப ேற ேபாத*+ ேபயி+ த+ைமய+ ஆயின+, எ+றா . (16)

------------
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2011. யா!ைட யா2மிட ெற+@ ேதா>9யா
X!ைட யவணல ெதாட3 பாகனா8

!ெப@ கபடா ைத-  றிைழ

கா!ைட வளநக காைள ெய8தினா+.
ெபா1 : யா! உைட யா2மிட. எ+@ ேதா>9யா) - பிணி!ைப'ைடய

யாைழெயாத மிட. எ+@ ேதா>9யாேல; M!ைடயவ1 நல ெதாட3

பாகனா8 - (ஆடவைர நீகின) Mய ெந4சிடைத'ைடயவ1 நலைத! பிணி3
பாகனா8; ! எ@ கபடா ைத- - -ைம எ+@ கபடாதிேல
மைற-;  றிைழ கா!ைட வளநக காைள எ8தினா+ - ரம4சாியி+

காவைல'ைடய வளமைனைய< சீவக+ அைடதா+.

விளக : இவைன அறியாதப9 மைறத*+ கபடா எ+றா . யா! - க>6.
யா2மிட. - யாைழ ஒத மிட., M!ைட - Mய இட; எ+ற- Mய ெந4ச

எ+றவா.  றிைழ : அ+ெமாழி ெதாைக. இ<ெச8'ைள ய6-< சி? பிரதிகளி)

கீ2வ ெச8'1 காண!ப6கி+ற-. இத 3 ந<. உைர காண!படவி)ைல.
ந ெறா9 மகளி நகர ைமத

எ றிவ+ !ெபன இர;கி ேநாகேவ

ெபா ெறா9 வளநக வாயி) கன+

ப றிய த5ெடா6 ைபய ெம)லேவ.

எ+பதா. (17)
-----------ேவ.

2012. த56வ* யாகநனி தா2-தள  ேத;கி
க56கைட காவல க1 கழறக ேநாகி!

ப5ைடயிள; கா?வ!ப+ பால9சி *நா>

க56நய தா தவ காத*!ப ென+றா+.

ெபா1 : த56 வ*யாக நனி தா2- தள - ஏ;கி - த+ைகயி ெகா5ட
ஊ+.ேகாேல ப .ேகாடாக மிக0 தா2- தள - இைள- நி+.;

கைடகாவல க1 க56 கழற - வாயி காவல க1 பா - வினவ; க ேநாகி -

82

அவ க1 கைத! பா -; ப5ைட இள;கா) பால9சி) உவ!ப+  காலதி) இளபவதி) பா ேசா ைற விேவ+; இநா1 க56 நயதா

தவ காத*!ப+ எ+றா+ - (ஆனா)) இ -ைமயிேல எ+ைன க56

வி! றவ ெகா6!பவ ைற விேவ+ எ+றா+.

விளக : இவ+ =றியத+ உ>ேகா1 : இளபவதிேல பா ேசா. ஒ+ைறேய
விேவ+; இ!பவதி) யா+ க56 விப!ப>ட மகளி தவன

யாவ ைற' காத*!ேப+ எ+பதா. (18)
------------

2013. ைகயி ெறா% தா கழிய !பி ெசவி ேகளா
ைமயலவ ேபாலமன பிறதவைக ெசா+னா

ைபயநட ெக+.பசி கிர;கியவ வி6தா

ெதா8யி+ ைல யவ க1 கைட ேதா+றனனி கா+
ெபா1 : அவ ைகயி+ ெதா%தா - (இ-ேக>ட) அவ க1 ைகயா) ெதா%தவரா8;

கழிய !பி+ ெசவிேகளா -மிக0 -ைமயாேல ெசவிேகளா ; ைமயலவ ேபால
மன பிறத வைக ெசா+னா - பிதைர!ேபால மனதி) ேதா+றிய வைகேய

=றினா எ+ெற5ணி; பசி3 இர;கி - பசி'ைட ைம3 மனமிர;கி; ைபய நடக

எ+. வி6தா - ெம)ல நட- ெச)க எ+. உ1ேள ெச)ல வி>டா ; ெதா8யி)
ைலயவ க1 கைட - ெதா8யி) எ%திய ைலயவ க1 கா3 வாயி*ேல;
ேதா+ற) நனிகா+ - சீவக+ விைர- ெச+றா+.

விளக : ெதா%தா : விைனயாலைண' ெபய . கழிய - மிகைமயலவ - பித .

மனதி ேறா+றியவைகேய எ+க. கைட - வாயி). ேதா+ற) : சீவக+. (19)
------------

2014. ேகாைதெயா6 தா2-3ழ) ெபா;கிஞிமி றா !ப
ேவாதமணி மாைலெயா6 N5பிறழ ேவா9

ேயதமி- ேபாமிெனன ெவ+@ைர Uயா

Sத03 த+ைமயிெனா ெடா)கி'ற நி+றா+.
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ெபா1 : ேகாைதெயா6 Hழ) தா2- - ேகாைத'; 3ழ? தாழ; ஞிமி. ெபா;கி

ஆ !ப - வ56க1 ெபா;கி ரல; ஓதமணி மாைலெயா6 N5பிற2 - கட* பிறத
- மாைல'ட+ ம ற அணிக1 பிறழ; ஓ9 - ஓ9வ-; இ- ஏத ேப மி+ என இ;ேக நீ வவ- 3 ற, ேப மி+ எ+ன : எ+@ உைர ஈயா+ - சிறி-

ம.ெமாழி =றானா8 : ஊதஉ3 த+ைமயிெனா6 ஒ)கி உறநி+றா+ - ஊத!
பற3 த+ைம'ட+ Iட;கி வ- ெந;கி நி+றா+.

விளக : தா2- - தாழ : எ<சதிாி. ஞிமி. - வ56. ஓதமணிமாைல -

-மாைல. எ+@ - சிறி-. ஊத03 த+ைமயிெனா6 எ+@ மிதேனா6 ஊ-ற!
பற!பதா8 உல த யாைக என வ கபநாட ெமாழி நிைனய பால-; (மீ>சி!.

249) (20)
------------

2015. க<விசி தியாதகதி ைலய மணி யயி)வா
ண<Iைன யசிைல ந6;க0ட ேனதி

ய<ச. தம-ளி தா;3தம தீ4ெசா)

ெவ<ெச+றிட< ெசா)*விாி ேகாைதயவ H2தா .
ெபா1 : க விசி- யாத கதி ைலய - க<சினா) இ.க க>9ய ஒளித
ைலயினரா8; விாி ேகாைதயவ - மல த மாைலயணித அ ம;ைகய ; மணி

அயி) வா1 - அழகிய =ாிய வாைள'; ந< Iைன அ - ந< ைன'ைடய
அட+; சிைல - வி)ைல'; உட+ ந6;க ஏதி - ஒ+. ேசர இவ+

ந6;3வாெனன எ5ணி ஏதி; அ<ச உ.- - அ<.தி; அ- ளிதா;3 -

அ- ளிதா ேபால; தம தீெசா) ெவ<ெச+றிட< ெசா)* - தைடய இனிய
ெசா) ெவCவிதாக =றி; H2தா - இவைன வைளதன .

விளக : ைலய எ+ற-, காவ+மகளிைர, அயி) - ேவ). ந4 ேதா8த

Iைனைய'ைடய அெப+க. சிைல - வி). இய)பாக அைத ஒ- இனி3
தைடய ெசா)ைல மா றி எ+க. ெவ<ெச+றிட ெவCவிதாக. (21)

------------
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2016. பாவமி- ேநாவ0ைர ய+மி+ -பா !பா
சாவ ெதா9 ேனக9- க5டவைக வ5ண

ேமாவிய த பாைவயிெனா ெடா!பாிய ந;ைக

ேயவ)வைக க5டறி- ெம+.சில ெசா+னா .

ெபா1 : -பா !பா ேநாவ உைரய+மி+ இ- பாவ - இவ திய

பா !பாராைகயா) வத ெமாழியாதீ , இCவா. ெமாழிவ- பாவ; ெதா9ேன

க9- சாவ - ெதா>டா க9ேத இற!ப ; ஓவிய த பாைவயிெனா6 வ5ண

ஒ!பாிய ந;ைக - ஓவியெர%திய பாைவேயா6 =ட ஒ!பாிய ந;ைக3; க5ட வைக

- க5ட வைகைய =றி; ஏவ) வைக க56 அறி- எ+. - அவள- ஏவ)

வைகைய க56 பி+ இவைர நீ3வைத அறிேவா எ+.; சில ெசா+னா அவ களி சில =றினா .

விளக : -பா !பா ேநாவ0ைரய+மி+ என மா.க. -பா !பா எ+ற இத
பாவ எ+ற 3 3றி!ேப-வா8 நி+ற-. ந;ைக : ரம4சாி. அறி-
த+ைம!ப+ைம விைன .. (22)
------------

2017. ைகயவைள ைமய3ழ ைலயாிய வா>க

ைண'மிைட ெவ8யைல ந;ைகெயா பா !பா

@8வதில Sழி+- !பிெனா6 வதா+

ெச8வ-ைர ெநா8திெனன< ேச.ெம% ெக+றா1.
ெபா1 : ைகயவைள - ைகயிடதனவாகிய வைளயிைன'; ைமய 3ழ) - காிய

3ழைல'; ஐ அாிய வா1க5 - விய!N>6 ெசCவாிேயா9ய வாளைனய

க5கைள'; ைந' இைட - வ- இைடயிைன'; ெவ8ய ைல ந;ைக! வி!N>6 ைலயிைன'ைடய ந;ைகேய!; ஒ பா !பா+ ஊழி+

-!பிெனா6 வதா+ - ஓரதண+ ைறயாேன தி த !ேபா6 வதா+;

உ8வதில+ - இற-ப6வா+ ேபா?!; ெநா8தி+ ெச8வ- உைரஎன - விைரவி)

(அவனிற!பத 3 +ேன) யா;க1 ெச8வ- எ+ என =. என; ேச. எ%க

எ+றா1 - (அவD) யா அவனிட ெச)ேவா, நீ +ேன ெச)க எ+றா1.
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விளக : ஊழி -!பாயி+ காலமா3க. ைகய - ைகயிடதனவாகிய. ைமய கைம'ைடய, ஐ - விய!. அாி - ேகா6. ந;ைக : ரம4சாி; விளி ெநா8தி+ விைரவி+. ேச. : த+ைம!ப+ைம விைன .. (23)

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

2018. மாைலபல தா2-ம-! பி* றிமண; கம%;
ேகாலவகி ேற8ைவெகா%4 சாதைல ெம%கி!

பாைலமணி யா2மழைல பெபானில திழிவா1

ேசாைலவைர ேம*ழி' ேதாைகமயி ெலாதா1.

ெபா1 : ெகா%4சாத ைல - ந)ல சதனைத ைலயிேல அ!பிய, பாைல
மணியா2 மழைல - பாைலயா2 ேபா? மழைலைய உைடயா1; ேகால அகி)

ேத8ைவ ெம%கி - அகி 3ழபாேல ெம%க!ப>6; மாைல பல தா2- ம-!பி* றி
- பல மாைலக1 நா றி ேத+-ளி-; மண கம% பெபா+ நில- இழிவா1 -

மண : பசிய ெபா+மாடதினி+. இழிகி+றவ1; ேசாைலவைர ேம*ழி'

ேதாைக மயி) ஒதா1 - ேசாைலைய'ைடய மைலயினி+. இழி'

ேதாைகைய'ைடய மயி)ேபா+றா1.

விளக : காவிடதி க+னிமாட மாத*+, ேசாைலவைர எ+றா . இழிவா1 :

விைனயாலைண' ெபய ; ரம4சாி. வைர மாடதி 3, ேதாைகமயி) -

ரம4சாி3 உவைம. (24)
------------

2019. சீற9ய கி5கிணிசி லெபா6சி லப

ேவ.ப6 ேமகைலக5 ெம)ெலனமி ழ ற<

ேச.ப6 ேகாைதமிைச வ56திைச பாட

நா.மல  ெகாப நைட க பெதன வதா1.
ெபா1 : சீற9ய கி5கிணி சிலெபா6 சிலப - சி ற9களி) அணித கி5கிணி'

சில ஒ*க; ேவ.ப6 ேமகைலக1 ெம)ெலன மிழ ற - ேவ.ப>ட ேமகைலயி)
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மணிக1 ெம)ெல+. இைச!ப; ேச.ப6 ேகாைதமிைச வ56 திைசபாட (மகரத

ேதெனா6 கலததனா)) ேச. ப>ட ேகாைதயி+ேம*த வ56க1 ேதைன

Iகர9யாம) திைசெதா. எ%- பாட; நா.மல  ெகாப நைட க பெதன

வதா1 - மணைடய மல ெகா நைட க பைத!ேபால வதா1.

விளக : -கி?1D ற கிடத*+, ேவ.ப6 ேமகைல எ+றா . மிழ ற -

ஒ*!ப, திைசெதா. எ%- பாட எ+க. மல ெகாப - ரம4சாி3வைம. (25)
------------

2020. வதவர ெவ+ைனெயன வா>க5மட வா8ேக1
சிைதந* கி+றதி நீ 3மாி யாட

வதிலதி னாயபய ென+ைனெமாழி ெக+றா5

திந* கி+ற- !ெபாழி0 ெம+றா+.

ெபா1 : வத வர0 எ+ைன என - நீ வத வைகயா- கதி எ+. ரம4சாி

வினவ; வா1க5 மடவா8! ேக1 - வாளைனய க5கைள'ைடய மடைதேய! ேக1;

சிைத ந*கி+ற திநீ  3மாியாட - உ1ளைத வ-கி+ற அழகிய நீைர'ைடய
3மாியிேல ஆட (அழகிய த+ைமைய'ைடய 3மாியாகிய நி+@ட+ ஆட) எ+.

=ற; அதி+ ஆய பய+ எ+ைன ெமாழிக எ+றா1 - அதனாலாகிய பய+ யா-?

=.க எ+றா>3; தி ந*கி+ற -! ஒழி' எ+றா+ - தனைமயாக

எ+ைன வ- இ திய ! (தா+ வ;கால- வாராம) +ேன வவ- இ திய !) நீ;3 எ+றா+.

விளக : இவ+ நி+@ட+ =டவேத+ : =6த*+ + இ திய !ேவட
நீ;3 எ+. கத =றினா+. அவேளா, 3மாியாட வதாென+., அநீாிேல

ஆ9னா) -ைமேநா8 நீ;3 எ+. =றினானாக கதினா1. திநீ 3மாி அழகிய நீைர'ைடய 3மாியா.; அழகிய நீ ைமைய'ைடய க+னியாகிய நி+ைன

என இ ெபாD கா5க. அதி) : அைச. (26)
------------

2021. நறவிாிய நா.3ழ லா1ெபாி- ந3!

பிறள ேராெப.ந ேபணிெமாழி ெக+ன
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-ைறயறி- ேச -ெதா% தா6நாி ெல+றா

கறிதி பிற நீவிெரன ைவயமிைல ெய+றா+.

ெபா1 : நற0 இாிய நா.3ழலா1 ெபாி- ந3 - Nமண;க1 எ)லா ேதா க

மண3; =தலா1 மி3தியாக நைக-; பிற ெப.ந உளேரா? ேபணி ெமாழிக

எ+ன - 3மாியா9 இளைம ெப.வா நி+ைனெயாழிய! பிற உளேரா? ஆரா8-

=.க எ+. வினவ; -ைற அறி- ேச - ெதா%- ஆ6ந இ)எ+ற 3 - இ
!! ேபா-ைறைய க56 அைட- ெதா%- ஆ6வா இல (நீ

ெகா5ட ேநா+ைப ெக6- =6-ைற இ !பா) எ+றறி-

நி+ைனயLகி =6வா எ+ைனெயாழிய இல ) எ+. =றியவ 3; பிற நீவி
அறிதி என - உலகதா அறியாத ேவெறா -ைறைய நீவி அறி:ேரா எ+.
இக2- =ற; ஐய இைல எ+றா+ - அத 3 ஐய இ)ைல எ+றா+. (27)
------------

2022. ெசதமர ெமா8தமைழ யா ெபய ெம+பா
பிதாிவ 3 றபிணி தீ -ெமன ெவ5ணி

யதெமன மிகட ர;கதி  3

ெமா8தமணி மாடமிைச யதகவ ைடதா1.
ெபா1 : ெசத மர ெமா8த மைழயா) ெபய எ+பா - ெசத மர ஒ+.

ெபாிய மைழயா) உயிைர! ெப. எ+பாராகிய; இவ பித - இவ பிதராவா ;

உ ற பிணி தீ - என எ5ணி - இனி இவ உ ற பசிேநாைய நீ3ேவா எ+.

நிைன-; அத என மிகட அமகதி 3 - இஃ- அதகிாி ெய+. ஞாயி.
த+ அழகிய கதிைர< 3கி+ற; ெமா8த மணிமாடமிைச அதக அைடதா1 -

மி3த அழைக'ைடய மாடதி+ேம) அழ3ற< ெச+றா1.

விளக : (3மாியாட) தி ந*கி+ற -! ஒழி' எ+. சீவக+ =றியத 3,
ெசதமர ெமா8த மைழயா ெபய எ+ற), உவைம. தீ - :
த+ைம!ப+ைம. எனேவ இவைன ெகா56 ேபாதாளா. (28)

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

2023. வ9வமி- !பளி- வா பவள வ)*
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க9ைக-வ வா8கமல; க5ெணாட9 வ5ண;

ெகா9-பசி = -ள- ேகா)வைளயி னீேர

ய9சி)க9 தாகியிவ ேணெகாண மி ென+றா1.
ெபா1 : ேகா) வைளயினீேர! - திர5ட வைளயணித ெப5கேள!; -வ வா8 வா
பவள வ)*க9ைக - சிவத வா8 நீ5ட பவளெகா9 -ணிததா8; க5ெணா6
அ9 வ5ண கமல - க5L அ9' கமலமாயிகி+ற; இ- வ9வ ! -

இC வ9வ -ைம'ைடய-; அளி- - எனேவ, நம3 அளிகதக-; ெகா9- பசி

= -ள- - ெகா9யதான பசி மி3-ள-; அ9சி) க9- ஆகி இவேண

ெகாண மி+ எ+றா1 - உணைவ விைரவாக ஆகி இ;ேகேய ெகா56 வக
எ+றா1.

விளக : அளி- - அளிகதக-. வ9வ எ+றத ேக ப! பசி= -ள-

எ+றா+. உ5Lமிடதி 3< ெச)?த? இவ கியலாெத+பா1 இவேண

ெகாண மி+ எ+., இ+@ சிறி-ெபா%- இவ பசிெபா.த) அாிெத+பா1

க9தாகி எ+. =றினா1. (29)
------------

2024. நானைர தா;3ந. நீரவைன யா>9

ேமனிகிள ெவ56கி? வி%!ெபானிய S?

பானல;ெகா J;கிளவி பவிதிர ந)க

தானம - தா;கியைம தவிசி+மிைச யிதா+.

ெபா1 : பா) நலெகா1 தீ கிளவி - பா*+ த+ைமைய ெகா5ட இனிய

ெமாழியினா1; ஆ;3 அவைன நான உைர- ந.நீ ஆ>9 - அ!ேபாேத அவைன

மண. எ5ெணைய ேத8- ந)ல நீரா) ஆ>6வி-; ேமனிகிள .

ெவ5-கி? - ெம8விள;3 ெவ1ைள ஆைடைய'; வி%!ெபா+ இய) ,?
- சிறத ெபா+னா) இய+ற ,ைல'; பவிதிர - ேமாதிரைத'; ந)க -

ெகா6க; தா+ அம - தா;கி - அவ+ அம - அவ ைற அணி-; அைமதவிசி+
மிைச இதா+ - இ>ட தவிசி+ ேமேல இதா+.
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விளக : நான - மணெவ5ெண8. ஆ;3 - அ!ெபா%ேத. ேமனி - நிற,

வி%!ெபா+ இய) ,) - சிறத ெபா+னா*ய றிய N]). பா*+ ைவைய

த+பா ெகா5ட இனிய ெமாழிைய'ைடய ரம4சாி எ+க. பவிதிர - ேமாதிர.

(30)

-----------2025. தி;கணல4 H2ததி மீ+கெளன< ெசெபா
ெபா;3கதி மி+@க2 கல;க1பல பர!பி
யி;3ைவ யி+னத ேமதமி3 சா+ேறா

ென;3மிைல யி+னைவ ெய+.டன யி+றா+.
ெபா1 : தி;க1 நல H2த திமீ+கெளன - தி;கைள நலேதா6 H2த அழகிய

வி5மீ+கெள+ன; ெபா;3 கதி மி+@ ெசெபா+ க2கல;க1 பர!பி - மி3த
ஒளிைய : ெபா+னாலாகிய சிறத உ5கல;கைள! பர!பி; இ;3 ைவயி+

அத ஏத - த;கிய இடதி) அ.ைவைய'ைடய உணைவ மகளி ஏத;

மி3சா+ேறா+ - சீவக+; இ+ன ைவ எ;3 இைல எ+. உட+ அயி+றா+ இதைகய ைவ எ;3 உ5டதி)ைல ெய+. விய-, விய!டேன அயி+றா+.
விளக : தி;கD அதைன< H2த மீ+கD உ5கல;க>3வைம. இ;3 -

த;கிய இட. சா+ேறா+ : சீவக+, இ+ன ைவ - இத+ைமதாய ைவ.
அயி+றா+ - உ5டா+. (31)

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

2026. தமி2தழிய சாயலவ த;3மல  Mநீ
மி2கரக ேமத0ர ேவானம - Nசி

யமி2தைனய ப4சக வாசமைம தா8த

கம2திைர'; கா>டவைவ ெகா56க0 ள6தா+.
ெபா1 : தமி2 தழிய சாயலவ - இனிைம ெபாதிய சாயைல'ைடயவ ; மல த;3

Mநீ உமி2கரக ஏத மல த;3 Mய நீைரவா 3 கரகைத ஏத; உரேவா+

அம - Nசி - சீவக+ விபி வா8Nசி; அமி2- அைனய ப4சக வாச அைம-
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ஆ8த - அமி2- ேபா+ற ஐ- வைக!ப>ட கவாசைத =>9 ஆ8த;

கம2திைர' கா>ட - மணமி3 ெவ றிைலைய' கா>ட அைல ெகா56 க01
அ6தா+ - அவ ைற வா;கிெகா56 க0ளி) ேச தா+.

விளக : தமி2 - இனிைம. தழிய - த%விய. உரேவா+ : சீவக+. Nசி - வா8Nசி.

ப4சகவாச - ஐ-வைக!ப>ட கவாச, திைர - ெவ றிைல. (32)

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

2027. வ)லெதைன ெய+னமைற வ)ல+மட வாயா
ென)ைலெயவ ென+ன!ெபா ெள8தி9 கா.4

ெசா)?மி@ நீவி க ற காலெமன ேத+ேசா

சி)ெல+கிளி கிளவிய- சிைதயில ென+றா+.
ெபா1 : வ)ல- எைன எ+ன - நீ க . வ)ல- எ+ எ+. ரம4சாி வினவ;

மடவா8! யான மைறவ)ல+ - ெப5ேண! யா+ மைறவான உவ;ெகா1வதிேல

வ)ல+ எ+. சீவக+ =ற; எ)ைலஎன எ+ன - (அவ1 ேவததிேல வ)லென+.
=.வதாக எ5ணி) நீ க ற அள0 எCவள0 எ+. வினவ; ெபா1 எ8தி

9கா. - நிைனத ெபாைள அைட- 9' அள0 எ+. அவ+ விைட=ற;
இ@ நீவி க றகால ெசா)? என - (அவ1 அதைன ேவத தா+ கதிய

த-வைத  ற உண தி 9' அள0 எ+றானாக கதி) இ+@ நீவி
க ற காலைத =. எ+. வினவ; ேத+ேசா சி) எ+ கிளி கிளவி! அ-

சிைதயில+ எ+றா+ - ேத+ வழி' த5ெண@ கிளி ெமாழியா8! அகால; =ற
நிைனவிேல+ எ+றா+.

விளக : எ+ற- : ேம? வினா0 விைட' ெப3த) கதி, அஃ- என3
கத+ெற+றா+; அவ1 அதைன நிைனதிதிேல+ எ+றானாக கதினா1

எைன : எ+ைன எ+@ வினா, னகர ெம8ெக>6 நி+ற-. ெதா3த) விகார. (33)

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

2028. இ+னவ க ளி)ைலநில ெத+.விய ேததி
ய+னமன ெம+னைடயி னாளம - ேநாக!

பி+ைனயிவ1 ேபா3திற ேபெமன ெவ5ணி
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த+ன4சிறி ேத-யி+. தாழவவ ணகா1.
ெபா1 : நில- இ+னவ க1 இ)ைல எ+. விய- ஏதி - இ நிலதிேல இ
த+ைம'ைடயவ க1 இ)ைல எ+. விய- க2-; அ+ன அனெம)

நைடயினா1 அம - ேநாக - அ+னேபா? ெம)*ய நைடயினா1 விபி!

பா க; பி+ைன இவ1 ேபா3திற ேப என எ5ணி - இனி, இவ1 நைம!

ேபாமா. =.வா1 எ+. கதி; த+ன சிறிேத -யி+. தாழ அவ1 நகா1 மிக0 சிறிேத -யி+. தைல தாழ, அவ1 அ-க56 நைகதா1.
விளக : இ+னவ க1 - இத+ைம'ைடேயா . அ+ன - அன என நி+ற-.

அம - - விபி ேபா3திற - ேபாத 3ாிய ெசா க1. த+ன4சிறி- : ஒெபா>

ப+ெமாழி. (34)
------------

2029. ேகாலமணி வா83வைள வா>க5மட வாைள<
சால- !ைடய சாமிக ேநாகி

கா?மிக ேநா4சிறி- க5L-யி) 3 ேற

ேனல;கம2 ேகாைதயித ெக+ெச83ைர ெய+றா+.
ெபா1 : ேகால மணிவா8 - அழகிய தைனய ப கைள'ைடய வாைய';
3வைள வா>க5 - 3வைளேபா? ஒளி ெபாதிய க5கைள' உைடய;

மடவாைள - ரம4சாிைய; சால- ! உைடய சாமி க ேநாகி - மிக0
திய !பிைன'ைடய சீவகசாமி பா -; கா? மிகேநா - (நைடயினா )

கா)கD மிக ேநாகி+றன; க5L -யி) 3 ேற+ - க5கD உற;க? ேற+;

ஏல கம2ேகாைத! - ஏல;கம%; ேகாைதயா8!; இத 3 எ+ெச83? உைர எ+றா+
- இத 3 யா- ெச8ேவ+? =. எ+றா+.

விளக : கா? மிகேநா - வாைடகா . மிக வ-; வாைடகா ைற

=றியதனா) இ தி;க1 கா திைகயா3. க5L -யி)3 ேற+ இற-ப6
நிைலைய அைடேத+ எ+ற உ>ெபாDட+ =றினா+. க5ணிைம!பள0

எ+ற- உயிட+ இதைல உண த) ேபால, க5 -யி?த?
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இற-பா>ைட உண தி .. சாமி : சீவகசாமி. -யி)3 ேற+ : -யி+ேற+

எ+@ ஒ ெசா). ஏல - மயி <சாத. ேகாைத : விளி. ெச83 : த+ைமெயாைம

எதி கால விைன .. (35)
------------

2030. ம>6விாி ேகாைதம- வா 3ழ* னாட+
ப>6நிண க>9)பாி வி+றி'ைற ெக+றா

ளி>டவைண ேம*னி- ெம)ெலனவ ைசதா+

க>டழ)ெச8 காமகட ைலகைடய ? றா+.

ெபா1 : ம>6விாி ேகாைத ம-வா 3ழ*னா1 - மகரத மி3த

ேகாைதைய'ைடய ேத+வா; =தலா1; த+ ப>6 நிண க>9) பாி0 இ+றி

உைறக எ+றா1 - த+@ைடய ப>6க<சா) பிணிக!ப>ட க>9*ேல

வதமி+றி த;3க எ+றா1; க>டழ) ெச8 காமகடைல கைடய? றா+ -

ெகா9ய ெந!ைப! ேபா+ற அைலவி+றி நி+ற காமகடைல கைடய

ெதாட;கினவ+; இ>ட அைணேம) இனி- ெம) என அைசதா+ - தனகி>ட
ப1ளியி+ேம) ெம) என இனிதாக கைள!பாறினா+.

விளக : நிண க>9) : விைனெதாைக. இ- நிண எ+ேற வ : ஈ56, அண,
அண எ+. வதா ேபா+. ரகரெம8 ெப . வத-. நிணத) - பி+@த).
அைசதா+ : வினயாலைண' ெபய . (36)
------------

2031. காைலெயா6 தா2-கதி ப>ட-க ல;கி
மாைலெயா6 வ-மதி ேதா+றமகி2 ேதா+றி

ேவலைனய க5ணிய த :2-ைணவ தி5ேடா1

ேகாலைல யாெல%த =9யைத ய+ேற.

ெபா1 : கதி காைலெயா6 தா2- கல;கி!ப>ட- - ஞாயி. பக ெபா%-ட+

ேம றிைசயிேல :2- கல;கி! ப>ட-; மாைலெயா6 மதி வ- ேதா+ற - பிற3,

மாைல காலேதாேட தி;க1 வ- ேதா+ற*+; ேவலைனய க5ணிய

மகி2ேதா+றி - ேவ) ேபா+ற க5ணின களி! ேதா+றி; த:2 -ைணவ
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தி5ேதா1 - தா விபிய கணவாி+ தி5ணிய ேதாைள; ேகாலைலயா) எ%த

=9ய- - அழகிய ைலகளா) எ%-மா. இரா!ெபா%- வ- ேச த-.

விளக : =9யைத : ஐ : அைச. காைல - பக) எ+@ ெபா>டா8 நி+ற-. கதி

காைலெயா6 தா2-ப>ட- என மா.க. கதி - ஞாயி.. மகி2 - மகி2<சி. அ+.. ஏ :
அைசக1. (37)
------------

2032. ஏ-மல < ேசைகயகி) வள தவி6 ைக'
மா8தமல  ேகாைதயமி -யி 3ந. ைக';

=தலகி ைக'-கி ெகா%ெமன. ைக'
வா8தவைர மைழயி@ய மாடெத% தனேவ.

ெபா1 : மல ஏ- ேசைக - மல ெபாதிய அைணயிேல; அகி) வள த

இ6ைக' - அகி) வள த ைக'; ஆ8த மல ேகாைத அமி - உயி 3

ந. ைக' - அழகிய மல மாைல3 ஊ>9ய இனிைம'ைடய ந)ல அகி

ைக'; =த) அகி ைக' - =த 3! ைகத அகி ைக'; -கி)

ெகா%ெம+ ந.ைக' - ஆைட3 ஊ>9 ெகா%விய ெம)*ய அகி ைக';
வா8த வைர மைழயி+ - ெபாதிய மைலமீ- தவ% கிெலன; உய மாடஎ%தன - உய த மாடேத எ%தன.

விளக : மலேர- ேசைக எ+க. ேசைக - ப6ைக. அமி - - இனிைம. வைர மைல. மைழ - கி). (38)
------------

2033. ஆசில6 பாலமி த4 சிறியவயி+ றN;
காசி)ப9 மாைலகல ெநா8யமதி கவ 3

Mந.4 சாதினிய ேதா9ைவக டா;கி

மாசி+மட வா க5மணி :ைணநர ள தா .

ெபா1 : ஆ இ) அ6 பா) அமி த சிறிய அயி+. - 3 றம ற கா8<சிய

பா ேசா ைற< சிறிதள0 உ56; கா இ) அக9 Nமாைல ெநா8ய கல - 3 ற
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அ ற அழகிய மல மாைல' தி5ைமய ற அணிகல@; மதிகவ 3 M -

அறிைவ கவல< ெச8' ஆைட; ந.4சா- - ந)ல சதன; இனிய ேதா6 அழகிய ேதா6; இைவக1 தா;கி - இவ ைற அணி-; மாஇ) மடவா க1 -

3 றம ற ெப5க1; மணி :ைண நர உள தா - அழகிய :ைணயி+ நரைப
தடவி வாசிதன .

விளக : =திராத*+ பால9சி) =றினா . உ59;3த) ெப59  கழ3
ஆத*+, சிறி- அயி+. எ+றா . ண <சி ெதாழி) கதி ெநா8ய கல

அணிதன எ+ப- க-. (39)
------------

2034. N4சத;ைக மாைலக2 34சி!ெபா வி)லா
:;3திர ேடாDதட மா விைர ெம%கி

தீ;க ெம+றைனய வி+பவள< ெசCவா8

ேத;ெகாளமி தா -ெச% தா 3ைழய< ேசாதா .
ெபா1 : N4சத;ைக மாைல க234சி! ெபா இ)லா - ஒற

மாைலயிைன' 34சிைன'ைடய ஒ!ப ற ஆடவ தம-; :;3 திர1 ேதாD

தடமா  விைரெம%கி - பத திர5ட ேதாD ெபாிய மா  ெபாத மண

கலைவைய ெம%கி; தீ க ெம+ற அைனய இ+பவள< ெசCவா8 ேத+ெகா1

அமி - ஆ - - இனிய கைப ெம+றாலைனய இனிய பவளமைனய ெசCவாயி+
இனிைம ெகா5ட அமி தைத! பகி, ெச%தா 3ைழய< ேச தா - வளவிய தா
வா6ப9 அைணதன .

விளக : N4சத;ைக மாைல எ+பதைன ஒறமாைல எ+ப ந<சினா கினிய .
34சி - ஆடவ தைலமயி - விைர - ந.மண< சா-. க ெம+றைனய அமி -,
வா8 அமி - என தனிதனி =>6க. (40)
------------

2035. ெபா+னைற' ளி+னமளி! Nவைணயி+ ேமலா+
+னியத+ ம+றல- -ற 9!பா+
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ம+@ெமா கீதம- ரபட ர+றா

கி+னமி த மாகவிைள யாம- ேக>டா .

ெபா1 : ெபா+ அைற'1 இ+ அமளி! Nவைணயி+ ேமலா+ - ெபா+னாலான
அைறயிேல இனிய ப6ைகயி) மலரைணயி+ேம*த சீவக+; +னிய த+

ம+றல- -உற 9!பா+ - தா+ நிைனதித த+ மணதிைன விைர-

9க ேவ59; ம+@ ஒ கீத ம-ரபட ர+றா 3 - நிைலெப றெதா

இைசைய இனிைம'ற! பா9னா 3; இைளயா இ+னமி த ஆக அ-ேக>டா இள ம;ைகய இனிய அமி தமாக அதைன ேக>டன .

விளக : நா+கா உபி 3 இவ ேக>ட- ெகாைட! ெபா>டா. ேமலா+ :

விைனயாலைண' ெபய ; சீவக+. +னிய - கதிய ம+ற) - திமண, ஈ56

யாேழா மண. ம+றல- எ+ழி, அ- ப3தி!ெபாள-. கீத - இைச. (41)

-----------ேவ.

2036. ம+ம த+ம ணி3 ர+ம

>6 ெம+. மா)ெகா1வா

ாி+ன தி+றி யக ாி+னி

யக வத ெத+.த

பி+@ +@ ேநா3 வா
ேப- சால ெவ8-வா

க+னி த+ம னதி ைழத

காைள நாம வா2-வா .

ெபா1 : ம+மத+ மணி3ர) ம>6 எ+. மா) ெகா1ளா - காமன- அழகிய
3ரேல எ+., அ 3ரைல இ- மய3 எ+. மயக;ெகா1வா ; இ+ன-

அ+. இயகாி+ இயக வத- எ+. த பி+@ +@ ேநா3வா - இ

த+ைமத+., இயகரா) இைசக!ப6த*+ வத- எ+. த பி+@ +@
ேநா3வா ; ேப-சால எ8-வா - ேபைதைமைய மிக0; ெகா1வா ; க+னி த+
மன- இைழத காைள நாம வா2-வா - ரம4சாியி+ உ1ளதிேல

இைழக!ெப ற சீவகேன இCவா. பாட வ)லா+ எ+. அவ+ ெபயைர
வா2-வா .
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விளக : மணி3ர) - அழகிய 3ர), மா) - மயக. சால - மிக0. க+னி எ+ற-

ரம4சாிைய. காைள : சீவக+. (42)

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

2037. ெகாபி ெனாெதா -;கி ';3
ழ;க+ மாைல தா;கி'

மபி ெனாத க5ணி னார
9க லம ர ற0

நபி தத கீதேமந யகாண ேவா9னா

ெவ ேவ>ைக ேவனி லானி+
ேவற லா@ மாயினா+.

ெபா1 : ெகாபி+ ஒ- ஒ-;கி' - மல ெகாெதன அைச-; 3ழ;க)

மாைல தா;கி' . மண. மாைலகைள தா;கி'; அபி+ ஒத க5ணினா -

கைணயைனய க5கைள'ைடயா ; அ9கல அர ற0 - அ9யி) அணித சில
த*யன இைடவ-ெமன ஒ*க0; நபி தத கீதேம நய- காண ஓ9னா ; -

சீவக+ தத இைசைய விபி அCவிைச'ைடயாைன காண ஓ9னா ; ெவ

ேவ>ைக ேவனிலா+ ேவறலா@ ஆயினா+ - மன ெவ ேவ>ைகைய
விைளத சீவக+ இைசயினா? க>லனாகாைமயா? காமனி@

ேவற)லாதவ+ ஆயினா+ (காமேன ஆயினா+).

விளக : ந<சினா கினிய , காண எ+பத 3 ேக>க எ+. ெபாDைர-,

ேக1வி' உணர!ப6த*+ கா>சிேய ஆ எ+றா . நா9னா எ+. பாட. (43)

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

2038. தாம மாைல வா 3 ழ ற ட;க ணா கி ட;கழி
காம ன+ன காைள த+க ெதா ெடாத தாகலா+

மாம ல ெத ாியலா+ம ணிமிட றி ைடகிடத

சாம கீத ம . ெமா+. சாமி ந+3 பா9னா+.
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ெபா1 : தாம மாைல வா 3ழ) தட;கணா 3 - ஒளிைய'ைடய மாைலைய'
நீ5ட =தைல' ெபாிய க5கைள' உைடய மகளி 3; இடகழி காம+

அ+ன காைள - த வயத+ ஆகா+ எ+. நீக!ப6வானாகிய காமைன! ேபா+ற

காைள; த+ கெதா6 ஒத- ஆகலா+ - த+ நிைனேவா6 அவ க- ஒத-

ஆக*+; மாமல  ெதாியலா+ மணிமிட றிைட கிடத - ெகா+ைற மாைலைய

உைடய இைறவன- நீலமணிேபா? மிட றினிைடேய கிடத; சாம கீத ஒ+.

ம . சாமி ந+3 பா9னா+ - சாம கீத ஒ+ைற ேம? சீவக+ ந+றாக!
பா9னா+.

விளக : ெதாியலாைன< சீவக+ எனி+, பி+ன < சாமி எ+@ ெபய

ேவ5டாவா. இட;கழிகாம+ - வர கட- எ%த 3 காரணமான காமதி 3

ெத8வமானவ+ எ+ப- ந+.. தமிடதினி+. நீக!ப6வானாகிய காம+ எ+ப

ந<சினா கினிய . இட;கழி காமெமா டட;கா னாகி எ+ப மணிேமகைலயி@
(18-119.) இட;கழி மா+ மாைல என வ ற!ெபா1 ெவ5பாமாைல (130)

அ93 இராக ேவகைத '5டா3 மயகைடய மாைல கால எ+. ெபா1
=.வ அத+ உைரயாசிாிய . (44)
------------

2039. க1ள !பி னத ண+க னிதகீத :திேய

வ1ளி ெவ+ற I5ணி ைடம ைழம ல த ட;கணா

1D வம திம க+ண த ேவாைச ேம க+

.1ள ைவத மாம யி 3 ழாதி ேனா9 ெய8தினா .
ெபா1 : 1Dவ மதிமக+ ண த ஓைசேம க+. - ேவ>6வனாகிய

அறி0ைடயா+, த ேமாைசயாக அைழகி+ற ஓைசயி+ ேமேல விபி; உ1ள

ைவத மாமயி) 3ழாதி+ - மன ைவத மயி)திர1 ஓ6மா. ேபால; க1ள!பி+
அதண+ கனித கீத:தி - க1ள -ைமைய உைடய அதணனி+  .!ெப ற

இைசயி+ வழிேய; வ1ளி ெவ+ற I5இைட மைழமல  தட;கணா - ெகா9ைய
ெவ+ற I5ணிய இைடைய'ைடய. 3ளி த மலரைனய ெப;க5ணா

எ)ேலா; ஓ9 எ8தினா - ஓ9< ேச தா .
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விளக : வ1ளி - வ)*; ெகா9. 1Dவ மதி மக+ - 1ளி+ ஓைசைய

த+னிடேத உைடய மக+, 1Dவ - வ4சக. மதி - அறி0, என!ெபா1

ெகா56 வ4சக வறி0ைடய மனித+ என ெகா1ளி@ ெபா-. க1ள ! வா8ைமய)லாத!. அதண+ : சீவக+. க+. விபி. (45)

-----------ேவ.

2040. இனி<சிறி ெத%- :;கி
யி>9ைட ேகா. நா;க

ெளனெகா. ெகா.!ப ேபா?
மிளைல! பரைவ ய)3

கனி!ெபாைற ம*த காம

க பக மணிெகா ெபா!பா1

பனி!பிைற! Nணி னா+ற+

பா5வைல< ெச+. ப>டா1.

ெபா1 : இனி நா;க1 சிறி- எ%- :;கி இ>9ைட ேகா. என - இ நிைலயி)
நா;க1 சிறி- எ%- ப-< சி றிைடைய ெகா)ேவா எ+.; ெகா.ெகா.!ப

ேபா? இளைல - ெகா.ெகா.!பன ேபா? இளைலயிைன'; பரைவ
அ)3) - பரவிய அ)3ைல' உைடய; கனி!ெபாைற ம*த காம க பக

மணிெகா ஒ!பா1 - பழமாகிய ைம மி3த அழகிய க பக ெகா

ேபா)வா1; பனி!பிைற! Nணினா+ த+ பா5வைல< ெச+. ப>டா1 - 3ளி த

பிைற யைனய Nைண'ைடய சீவகனி+ இைச வைலயிேல ேபா8 அக!ப>டா1.
விளக : ெகா.ெகா.த) : சினதைல உண - 3றி!< ெசா)லாகிய
இர>ைட கிளவி. ேகா. : த+ைம! ப+ைம விைன .. கனி!ெபாைற :

ப5ெதாைக. காம - அழ3. ஒ!பா1 : ரம4சாி. Nணினா+ : சீவக+.
பா5வைல : ப5ெதாைக. பா5 - பா>6. (46)
------------

2041. அ9கல மர ற வ)3

கைலகல ெதா*!ப வ-

9!பெத+ ெபாி- ேத+
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 றிைழ யாிைவ ெய+ன

வ9கணா ண3 நாணி

ேதாழிைய மைற- மி+@

ெகா93ழா திைடேயா ேகால

3ளி மணி ெகாபி னி+றா1.

ெபா1 :  றிைழ அாிைவ! அ9கல அர ற அ)3) கைல கல- ஒ*!ப வ9!ப- ஏ+? ெபாி- ேத+ எ+ன -  றிைழ'ைடய அாிைவேய! அ9யி)
அணித சில த*யன ஒ*க0, அ)3*) அணித கைலக1 கலஒ*க0 வ- நீவி 9!ப தாகிய ேவைல எ+ன? யா+ மிக0 தி ேத+

எ+. சீவக+ =ற; வ9கணா1 ந3 நாணி - மாவ6வைனய க5ணா1 நைக-

நாணி, ேதாழிைய மைற- - ேதாழி3! பி+ேன மைற- நி+.; மி+@ ெகா9

3ழாதிைட - மி+@ெகா9 திரளிைடேய; ஓ ேகால 3ளி மணி ெகாபி+
நி+றா1 - ஓ அழகிய 3ளி த மணி ெகா9ேபால நி+றா1.

விளக : அ9கல - சில த*யன, கைல-ேமகைல ெபாி- - மிகமிக, அாிைவ :
விளி. 9!ப- : இடக ; ேதாழிைய ஏ-வாக ெகா56 மைற- எ+க.

மி+@3ழா, ேதாழிய 3ழாதி 3 மணிெகா, ரம4சாி3 உவைமக1.

(47)

-----------2042. இைளயவ காணி+ ம+ேனா
ெவ+ெச8: நீவி ெர+ன

விைளம- க5ணி ைமத

விளிெகன ேதாழி =ற

ைலெயயி றிவைள யா

ெமாழிதன ாி)ைல ெய+ேறா

0ைளவ- பிறி- 5ேடா

ெவா5ெடா9 மாத  ெக+றா+.

ெபா1 : நீவி இைளயவ+ காணி+ ம+ேனா எ+ ெச8: எ+ன - நீ

எ+ைனய+றி இைளஞைன க5டா) மிக0 எ+ன ெச8: எ+. சீவக+
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வினவ; விைளம- க5ணி ைமத விளிக என ேதாழி =ற - மி3த

ேதைன'ைடய க5ணிைய அணித ைமத ெபய இCவிட- ெக6க எ+.
ேதாழி =ற; ைள எயி . இவைள யா ெமாழிதன இ)ைல எ+ேறா - =ாிய

ப கைள'ைடய இவைள யா ெப5 ேபசினா இ)ைல எ+ற காரணதாேலா?;
ஒ5ெதா9 மாத 3 உைளவ- பிறி- உ5ேடா? எ+றா+ - ஒளி

வைளயணித இவ>3 வ- பா+ைமயாக அவ ெச8த- ேவ. உ5ேடா?
எ+. சீவக+ வினவினா+.

விளக : இைளயவ+ எ+ற- ெபாி-த எ+ைனய+றி இைளயா+ ஒவைன
எ+ப-பட நி+ற-. ம+ : ஒழியிைச. ஓ : அைச. (48)

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

2043. வா8தவி மாத 5ண4
சீவக+ பழித பி+ைற

கா8தன ெள+. =ற

காைளம றிவ>3 தீயா+

மா8தன+ ேபா? ெம+ன

மாதரா ெரா;3 வா2தி

யா8தன ைமய @8தா

னறிதன மதைன ெய+றா .

ெபா1 : இ மாத வா8த 5ண சீவக+ பழித பி+ைற - இ மாதாி+

ெபாதிய 5ணைத< சீவக+ பழித பிற3; கா8தன1 எ+. =ற - ஆடவைர

ெவ.தன1 எ+. =ற; இவ>3 தீயா+ காைள மா8தன+ ேபா? எ+ன (அதைன ேக>ட சீவக+) இவD3 தீயானாகிய காைள இறதா+ ேபா?

எ+ன; மாதரா ஒ;3 வா2தி - அ;கித மகளிெர)ேலா சீவக+ ,.

3-க எ+. ேசர வா2தி; ஆ8தன ஐய+ உ8தா+ - யா;க1 ஆரா8ேதா;

ஐய+ பிைழதிகி+றா+; அதைன அறிதன எ+றா - அதைன! பிற3
விள;3வத ெச8ேதா எ+றா .

விளக : இ மாத வா8த 5ண என மா.க. வா8த : விகார, பி+ைற -

பி+. கா8தன1 - ெவ.தன+. ேபா? : ஒ!பி) ேபா* ஐய+ : சீவக+. (49)
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-----------2044. கா? ற காம வ)*

ெகா9ெயன கல;கி ந;ைக

மா? . மய;க யா;க5

மடகிளி M- வி>ேட4

ேச? ற ெந6;க> ெசCவா8

தைதத+ ெச)வ; க5ேட

பா? ற பவள< ெசCவா8

தைதயா பாி0 தீ ேத.

ெபா1 : கா)உ ற காமவ)* ெகா9ெயன ந;ைக கல;கி - கா றி ப>ட
காமவ)* ெகா9ேபால< ரம4சாி கல;கி; மா) உ . மய;க - பிேதறி

மய;3த*+; யா;க1 மடகிளி M- வி>ேடா - யா;க1 இள;கிளி ஒ+ைற

M- வி>ேடா; ேச)உ ற ெந6;க5 ெசCவா8 தைதத+ ெச)வ க56 -

கய)மீ+ ேபா+ற நீ5ட க5கைள' ெசCவாைய' உைடய தைதயி+

ெபா*ைவ க56; பா) உ ற பவள< ெசCவா8 தைதயா) பாி0 தீ ேத - பா)
உ5ட பவள ேபா+ற சிவத வாைய'ைடய கிளி வ- =றியதா) -+ப
நீ;கிேன.

விளக : கா) - கா .. காமவ)* - ஒ N;ெகா9. ந;ைக : ரம4சாி, தைத :
காதவதைத. பவள< ெசCவா8தைத எ+ற- கிளிைய. (50)

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

2045. அ+ெபா>9 ெயமேகா கீத
பா6மி ன9தி யா

+ப>ட ெதாழி- I;க5

கவிய னி0 தீ தா

ெபா+ெற>ேட யா Iைம!

ேபாெகா>ேடா பாட) ேகளா

ெத+ப>6 வி9@ ெம+றா

ாில;3N; ெகாெபா ெடா!பா .
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ெபா1 : இல;3 N;ெகாெபா6 ஒ!பா - விள;3 N;ெகா ேபா+ற அ

ம;ைகய ; அ9தியா +ப>ட-. ஒழி- I;க1 கவிய னி0 தீ தா -

அ9<சி யாராகிய ரம4சாியா +ன ெந4சி ெகா5ட ேநா+ நீ;கி

Iமிட- க 3தைல'ைடயரா8< சீ ற ஒழிதன ; அ+ ஒ>9 எம3 ஓ

கீத பா6மி+ - (இனி நீ எமிட) அ+ ெச8தைல! ெபாதி எம3 ஓ

இைசைய! பா6மி+; எ+ ப>6 வி9@ - எ+ன ேந தா?; யா பாட)

ேகளா- Iைம! ேபாக ஒ>ேடா - யா;கD பாடைல ேகளாம) உைம!

ேபாகவிேடா; ெபா+ெதா>ேட எ+றா - திமக1 ேபா? இவைள ெதா>6
ஆைணயி>ேடா எ+றன .

விளக : த அதண+ ஆத*+ அ9தியா எ+றா . அ9தியா : ஒவைர
=. ப+ைம. அ+ ஓ>9 - அ+பாேல எைம! ெபாதி, அ9தியா எ+ற-

ரம4சாிைய, கவிய - க 3தைல'ைடய . கவிய னி0 தீ தா

எ+பத 3 கதி?1ள விய ைவ' ெவ.! நீ;கின என? ஒ+.. ெபா+ :
திமக1 : ஈ56< ரம4சாி. ேபாக ஓ>ேடா - ேபாெகா>ேடா என நிைலெமாழி
ஈ.ெக>6! ண த-. எ+ப>6 வி9@ - எ+ன ேநாி@. (51)
------------

2046. பா6- பாைவ ெபா ேப
ப றிம ெறம3 ந)கி

னாடைம ேதாளி னீரஃ

ெதா>6ேம ேக5மி ென+ன

நா9யா ேபைய கா5பா

ந;ைககா ளி-0 மாேம

யா6வ ெதா+. ம+றிC

வா5மக @ைர!ப ெத+றா .

ெபா1 : ஆ6 அைம ேதாளினீ - அைச' ;கிலைனய ேதாைள'ைடU !;

பாைவ ெபா ேப ப றி எம3 ந)கி+ - இ! பாைவயா1 தன- ேதா ற! ெபா*0

ெதாட;கி ஒழிதவ ைற' எம3 ெகா6தா); பா6- - பாடகடேவ; அஃஒ>6ேம) ேக5மி+ எ+ன - அதைன தர உடப6வாளாயி+ ேகD;க1 எ+.
சீவக@ைரக; ந;ைககா1! - ெப5கேள!; ேபைய நா9 கா5பா யா ? -

ெபா+ன)லாத ேபைய ேத9 கா5பா யா ?; இC ஆ5மக+ உைர!ப-
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ஆ6வ- ஒ+. அ+. - (ேம?) இத ஆ5 மக+ =. ெபா+னாலாகிய ேப8

இC0லகி) நிக2வெதா+. அ+.; இ-0 ஆேம எ+றா - (ஆைகயா)) இ-0

நா ஒ!வத கா3 எ+றா .

விளக : உலகி) இ)லாதத 3 உடபடலா. அஃ- ஒவனா கா>ட

9யாதாக*+. ஒெபாளிெசா பிாிவி) வைரயா (ெதா) எ<ச. 94) எ+@4

Hதிர-, வைரயா எ+றதனா), ெபா ேப எ+@ ஏகார: .! ெபய ேவ.
ஒ ெபா1 த- நி ற*+, ேப8 எ+. யகர:.மா8 நி+ற-. இத 3 யகர ஒ .

விகாரதா) ெதாகதா. அ;கழி காத அக? எ+Xெழ+றல- க5ணீ -

வ;கழி காத) வனச;க1 (சி . 190) எ+ற இட-, அல - எ+ப-, அல-

எ+. விகார!ப>6 நி+றா ேபால. (52)
------------

2047. ப>6லா8 கிடத ெசெபா+
பவளேமா 9ைம3 ம)3

ெலா>9னா ளதைன ேயாேரா

-லெபா ேதாளி னா@

ப>டவா Lத* னா83!
பா6வ) காம+ றத

ெதா>9ைம 'ைடய :ைண<

ெசவி<ைம யமி த ெம+றா+.

ெபா1 : ப>6 உலா8 கிடத ெசெபா+ பவளேமா6 இைம3 அ)3) ப>6< H2- கிடத ெசெபா+@ பவள ஒளி அ)3ைல'ைடயா1;

அதைன ஓரா- ஒ>9னா1 - அவ+ கதியதைன அறியாம) ஒ!பினா1; உலெபா
ேதாளினா@ - க Xைண! ெபா ேதாைள'ைடயா@; காம+ தத ெதா>9ைம
உைடய :ைண< ெசவி< ைவ அமி த - காம+ பா9ன - ஒ .ைம'ைடய 3ர)

:ைணயாலாகிய, ெசவி3 இனிைமத அமி தைத; ப>ட வா1 Iத*னா83!
பா6வ) எ+றா+ - ப>ட அணித ஒ1ளிய ெந றிைய உைடய நின3!

பா6ேவ+ எ+றா+.
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விளக : இனி, ெபா+னாேல ேபைய! ப5ணி ெகா6!ேபா எ+. ஒ>9னா1

எ+பா உள . காமைன =றினா+. இவ1 வர ேவ5ட! ேபாதைல கதி. (53)
------------

2048. வயிரவி) ?மி? ைபN5
வனைல மகளி த

Dயி ெபற ெவ%த! ப>ட

ேவா*ய! பாைவ ெயா!பா1

ெசயிாி)வா5 கைத ேநாகி
ேத+ெபாதி தத ற!

பயிாிலா நரபி கீத

பா9ய ெதாட;கி னாேன.

ெபா1 : வயிர வி) உமி% ைபN5 வனைல மகளி த1 - வயிரெவாளிைய
: ைபN5 அணித அழகிய ைலகைள'ைடய மகளிாிேல; உயி ெபற

எ%த!ப>ட ஓவிய! பாைவ ஒ!பா1 - உயி5டாக எ%த!ப>ட ஓவிய!பாைவ

ேபா+ற ரம4சாியி+; ெசயிாி) வா1 கைத ேநாகி - 3 ற அ ற கைத!

பா -; ேத+ெபாதி- அத ஊற - இனிைம நிைற- அத ெபக; நரபி+
பயிாிலா கீத பா9ய ெதாட;கினா+ - நரட+ =9 மைறகி+ற

அவ!பி)லாத இைசைய! பா6த 3 ெதாட;கினா+.

விளக : நரபி பயி இ)லாத கீத - நரபிைசேயா6 =9 அத@1 மைறதலாேல

உ5டா3 அவ! இ)லாத இைச. பயி எ+ற- ஈ56 அவ! எ+@

3 றதி+ ேமனி+ற-. அத - இனிைம. நரேபாேட பா9னா+ எ+பாள
எ+. ந<சினா கினிய 3றி-1ளா . (54)
-----------ேவ.

2049. ெதா9ேதா1 வைளெநகிழ ெதா8யி+ ைலேம)
வ9ேக2 மல ெந6;க5 வா ய?; கா?
வா ய?; கா? வைளெநகி% நதிறத
தா வ. ெந4ச ம^;3வி3 மாைல.
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ெபா1 : ெதா9ேதா1 வைளெநகிழ - வ>டமான ேதா1வைள ெநகிழாநி க;

வ9ேக2 மல ெந6;க5 - மாவ6 ேபா+ற நிற ெபாதிய மல த நீ5ட

க5க5; ெதா8யி) ைலேம) வா ய? கா? - ெதா8யி) எ%திய ைலேம)
:% நீைர< ெசாாி'; வா ய? கா? வைளெநகி% ந திறத- - அ;ஙன
கா?த 3 ெநகி2த 3; காரண மாகிய நமிட- உளதாகிய; ஆ வ உ.

ெந4ச மாைல அ%;3வி3 - ஆவ)ெகா5ட ெந4சிைன மாைல வ-
விளக : இ- த) +. ெச8'D சீவக+ பா9ய இைச! பாட)க1 எ+க.

ேதா1 ெதா9வைள என மா.க. ெதா9 - வ>ட. ெதா8யி) எ%த!ப>ட ைல எ+க.
வ9 - மாவ6, ேக2 - நிற. மல ெந6;க5 : :ைனெதாைக. (55)
------------

2050. ஐேத தகல)3 லாவி தழ?யிரா

ைகேசா  தண[+றி க5ணீ க0ளைல!ப
க5ணீ க0ளைல!ப ைகய றி யாமிைனய!
5ணீ ேவ* 3ததா+ மாைல.

ெபா1 : ஐ-ஏ- அக) அ)3)! - ெம)*ய கா4சிைய ஏதிய

அ)3ைல'ைடயா8!; ஆவி- அழ) உயிரா ைகேசா - அண) ஊ+றி -

ெகா>டாவி ெகா56 ெந!ெபன <ெசறி- ைக ேசா 0 . க+னதிேல

ஊ+.தலாேல; க5ணீ க01 அைல!ப - க5ணீ க+னைத வதி :%;

க5ணீ க01 அைல!ப ைகய . யா இைனய - அ;ஙன அைலத*+, யா

ைகய . அத+ேமேல வ-ப9; 5 ஈ ேவ*+ மாைல 3த- - 5ைண!
பிள3 ேவைல! ேபால மாைல 3த-.

விளக : :% என வவிக. ஐ- - ெம+ைம'ைடய-; எ+ற- ஈ56 கா4சி
எ+@ ஓரணிகலைன - அ)3); விளி, ஆவி- - ெகா>டாவி வி>6, ைகய . -

ெசயல .. இைனய - வ-ப9. ேவ*+ - ேவ)ேபா+.. (56)

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

2051. அவி2ேத- N;ேகாைத யாக தல த
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கி2ேத திளைலேம ெபா+பசைல N!ப!

ெபா+பசைல N!ப! ெபாகய க5 தப

வ+3 ெந4ச ம%;3வி3 மாைல.

ெபா1 : அவி2- ஏ- N;ேகாைத! - மல - விள;3 N;ேகாதா8!; ஆகஅல த கி2- ஏ- இள ைலேம) ெபா+பசைல N!ப - மா பிேல ேதா+றி
அபி நிமி த இளைலேம) ெபா+ ேபா+ற பசைல உ5டாக ேதா+.;
ெபா+பசைல N!ப! ெபாகய) க5- அப - அ;ஙன ெபா+

பசைல'5டாக0 காெதா6 ெபா; கய க5க1 தைனய நீைர அப0;
அ+ உ3 ெந4ச மாைல அ%;3வி3 - அ+பினாேல உ3 ெந4ைச
மாைல வ- வ-.

விளக : ேதா+. என வவிக இதாழிைச +. தன3 ேவ>ைக

நிக2ததாக =றலாகாைமயி+ மாைல!ெபா%- க56 ஆ றாத தைலவி
ேதாழி3 =றி றாக =றினா+. இதைன தைலவ+ ஆ றானா8

=றி ெற+பாள . (57)
-----------ேவ.

2052. பா9னா+ ேறவ கீத

ப5ணி@ கரச+ பாட<

Hடக மகளி ேசா -

ெசகிய ம4ைஞ ெயாதா

ராடக< ெசெபா பாைவ

யதண க2- ெசெபா+

மாட கந;க ேபணி

வர;ெகா1வ னாைள ெய+றா1.

ெபா1 : ப5ணி@கரச+ ேதவகீத பா9னா+- (இ;ஙன) ப5ணி@கரசனான
சீவக+ வானவனா பாட! ப>ட இைசைய! பா9னா+; பாட-பா9னேபா-; Hடக

மகளி ேசா - ெசகிய ம4ைஞ ஒதா - வைளயணித மகளி ேசா - மய;கிய
மயிைல! ேபா+றா ; ஆடக< ெசெபா+ பாைவ அதண க2-- ஆடகெம+@
ெபா+னா*ய+ற பாைவேபா+ற ரம4சாி அதணைன! பாரா>9 =றி; நாைள
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ெசெபா+ மாட3- நாைள3 காம+ ேகாயி*ேல 3; அந;க+ ேபணி-

காமைன வழிப>6 ; வரெகா1வ) எ+றா - (இ! பா>ைட'ைடய சீவகைன தர)

ேவ56 எ+.) வர ேக>ேப+ எ+. =றினா1.

விளக : அரச+ கீத பா9னா+ என மா.க. Hடக-ஓரணி கல+. ெசகியமய;கிய. ம4ைஞ-மயி) ஆடக< ெசெபா+- நா)வைக! ெபா+னிெனா+.

பாைவ; ரம4சாி. அதண+; சீவக+ அந;க+- காம+.ெகா1வ). த+ைம ஒைம

எதி கால விைன . (58)
------------

2053. மடலணி ெப5ைண U+ற
மணிம1 3ைப மான

0டலணி யாவி ைநய

0ெத% ைலயி னாD

மடலணி ேதாழி மா

மா வதி க%ம வி!பா

கடலணி திலக ேபால

கதி திைர ைளத த+ேற.

ெபா1 : மட) அணி ெப5ைண ஈ+ற மணிம1 3ைப மான - மடைல அணித
பைன ெப ற நீலமணிைய நிறதா) ம>6 3ைப ேபால; உட) அணி ஆவி

ைநய உ- எ% ைலயினாD - (ஆடவாி+) உட* ெபாதிய உயி

வத ேதா+றி வள ைலயாD; அட) அணி ேதாழிமா - பிறைர வ-
அழகிைன'ைடய ேதாழிய; ஆ வதி) க%ம - வர ேவ5ட எ5L ஆவ*ேல
திரள; இ!பா) - இனி; கட) அணி திலகேபால கதி திைர ைளத- - கட)

அணித ெபா>6!ேபால ஞாயி. கட)மிைச ேதா+றிய-.

விளக : வ9வா) 3ைபைய! ேபா+ற ைல, நிறதா) மணி ம1ைல என
இைய!ப ந<சினா கினிய . மணிம1 3ைபமான எ+ேற ெச8'1 உ1ளம . பன;3ைபயி+ நிற, நீலமணி ேபா+ற-; ைலக5க1 ம>6ேம

நீலமணிைய ம>6வன. ைலக5கைளேய =றினாெரனி+, வித- =.வா

எ+க. (59)
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-----------2054. ெபா+னிய+ மணி' தா;

க5ணி' ைன- ெசெபா+

மி+னிய ப>ட4 ேசாதி

யாென8பா) ெவ.!ப R>9

ம+னிய பா59) ப5ணி

மடைதேகா) ெகா1ள ைவய

மி+னிய பாைவ ேய ப

ேதாழிேயா ேடறி னாேள.

ெபா1 : ம+இய) பா59) - நிைலெப ற ெசலவிைன'ைடய எைத; ெபா+

இய) மணி' தா க5ணி' ைன- - ெபா+னா) ஆன மணி, தா , க5ணி

ஆகியவ ைற! ைன-; மி+இய) ப>ட ேச தி - மி+னா) இய+ற ப>டைத<
ேச -; ஆ+ெந8 பா) ெவ.!ப ஊ>9 - ஆவி+ ெந8ைய' பாைல' ெதவி>ட

ஊ>9; ப5ணி - ப59யி N>9; மடைத ேகா)ெகா1ள - ஒ மடைத எைத<

ெச?-; ேகாைல ைகயி) ெகா1ள; இ+னிய பாைவ ேதாழிேயா6 ஏ ப ைவய

ஏறினா1 - இனிய இயைல'ைடய பாைவ த+ ேதாழி'ட+ (ஆடவைர

காணாம ேபா3 ேபாகி 3) இையய வ59யி) ஏறினா1.

விளக : தா க5ணி எ+பன மாைலவைகக1, ெவ.!ப - மிக. பா59) ப5ணி எதிைன! N>9. ஒ மடைத ேகா) ெகா1ள எ+றவா.. ஆடவைர

ெவ.தவளாக*+ மடைத ேகா) ெகாள) ேவ59 .. (60)
------------

2055. ஆடவ ாிாிய ேவகி

ய4ெசா)லா Hழ காம+

மாட- ளிழி- ம றC

வ1ளைல மைறய ைவ-<

Hடைம மாைல சாத

விளெகா6 Mப ேமதி<

ேச9ய ெதா%- நி ப

திமக1 பர0 ம+ேற.
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ெபா1 : ஆடவ இாிய அெசாலா Hழ ஏகி - (அரச+ ஆைணயா)) ஆடவ விலக,

அழகிய ெமாழியாரான ெப5க1 Hழ< ெச+.; மாட-1 இழி- - காம+

ேகா>டதிேல இற;கி; அC வ1ளைல மைறய ைவ- - சீவகைன மைறய ைவ-;
H6 அைம மாைல சாத விளெகா6 Mப ஏதி - H6த கான மாைல'

சாத. விள3 Mப எ6- ெகா56; ேச9ய ெதா%- நி ப - பணிமகளி

காமைன ெதா%தவா. நி க; திமக1 பர0 - திமக1 அைனயா1 பர0கி+றா1.
விளக : ஆடவ அரச+ ஆைணயா) விலக எ+க. காம+ மாட - காம+ ேகாயி),
(ேகா>ட). வ1ள); சீவக+, ேச9ய - பணிமகளி . திமக1 : உவமவா3ெபய ;
ரம4சாி. அ+., ஏ : அைசக1. (61)
------------

2056. ெபா+னில4 ெச+னி )ல
விடழ தாைள O+றி

மி+னவி மாைல ெம+N;

3ழ)வல ேதாளி+ :ழ

க+னிய; ககி+ க5ேபா

கலனணி ெயத; ேகா>9

த+னி ைக'; =!பி

ைதயY -ைர3 ம+ேற.

ெபா1 : இட ழதாைள ஊ+றி - இட ழதாைள ஊ+றி; மி+ அவி மாைல
ெம+ N;3ழ) வலேதாளி) :ழ - ஒளி: மாைல' ெம+ைமயான

மல 3ழ? வல ேதாளிேல விழ; க+னிஅ ககி+ க5ேபா) கல+ அணி

எத ேகா>9 - ஈனாத இள;ககி+ க5ேபால கலைன அணித க%ைத
வலேத சா8-; ெபா+நில ெச+னி )ல - ெபா+ தைரயிேல 9ெபாத

(வண;கிெய%-); த+ இ ைக' =!பி - த+ இர56 ைகைய'; 3வி-;
ைதய) ஈ- உைர3 - ரம4சாி இதைன இயவா1.
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விளக : ெபா+னில - ெபா றக6ப6த நில. மாைல' 3ழ? வலேதாளி+
:ழ எ+க. க+னிய;க3 - இளைம' அழ3ைடய க3. க5ேபா) எத,
கல+ அணி எத என தனிதனி =>6க. (62)
------------

2057. தாமைர< ெச;க> ெசCவா8
தமனிய 3ைழயி னாேயா

காமமி; 3ைடேய+ காைள

சீவக னகல4 ேசாதி+

மாமணி மகர ம

வ5சிைல க மா+ேற

Nம* மா ப :வ

[ெரா6 ெபா*ய ெவ+றா1.

ெபா1 : தாமைர< ெச;க5 ெசCவா8 தமனிய 3ைழயினா8 - தாமைரயைனய
க5கைள' ெசCவாைய' உைடய, ெபா 3ைழயினா8!; ஓ காம இ;3

உைடேய+ - ஒ வர இ;3 ேவ56தைல'ைடேய+; Nம* மா ப! - மல நிைறத

மா பேன!; காைள சீவக+ அகல ேச தி+ - காைளயாகிய சீவக+ மா பிேல

எ+ைன< ேச !பிதா); மாமணி மகர அ வ5சிைல க மா+ேத - ெபாிய
மகர ெகா9', அ, வி)லாகிய க ேத; ஊெரா6 ெபா*ய ஈவ)

எ+றா1 - ஊட+ விள;க தேவ+ எ+றா1.

விளக : காமமி3ைடேய+ எ+. பாட. தமனிய3ைழ - ெபா 3ைழ. காம :

ஆ3ெபய . காைளசீவக+ - காைளயாகிய சீவக+. அகல - மா . மகர - ஒ மீ+.

காம@3 அ- ெகா9யாக*+, மகர ஈேவ+ எ+றா1, ஈவ) : த+ைம ஒைம. (63)

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

2058. ம>டவி2 ேகாைத ெப றா8
மனமகி2 காத லாைன

யி>9ைட ேநாவ நி)லா

ெத%ெகன ேவத ேறாழ+

ப>9ைம 'ைரத ேதாரா1

பரவிய ெத8வ தா+வா8
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வி>6ைர தி>ட ெத+ேற

ேவ கணா1 பரவி மீ5டா1.

ெபா1 : ம>6 அவி2 ேகாைத! - ேத+ மல; ேகாைதயா8!; மனமகி2

காதலாைன! ெப றா8 - நி+ மனதிேல மகி2த காதலாைன அைடதா8;

இ>9ைடேநாவ நி)லா- எ%க என - இனி, சி றிைட வத நி)லாம ெச)க

எ+.; ஏத) ேதாழ+ ப>9ைம உைரத- ஓரா1 - சீவக+ ேதாழ+ வ4சைனயாக

=றியைத அறியாளா8; பரவிய ெத8வதா+ வா8வி>6 உைரதி>ட- எ+ேற தா+ வா2திய ெத8வேம வா8வி>6 =றிய- எ+ேற; ேவ கணா1 பரவி

மீ5டா1 - ேவலைனய க5ணா1 மீ>6 வா2தி திபினா1.

விளக : ேகாைத : விளி. இ>9ைட - சி றிைட. ேதாழ+ - ஈ56! திேசன+.

ப>9ைம - வ4சைன. பரவ!ப>ட ெத8வ எ+க. ேவ கணா1 : ரம4சாி. (64)

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

2059. அ9யிைற ெகா5ட ெசெபா
னாடக< சிலபி னாள

க9யைற ம;கி னி+ற

ைமதைன க56 நாணி

வ9'. கைடக ேணாக

ெந4-> ெக+ன வா N;

ெகா9'ற ெவாசி- நி+றா1

3ைழக திேவா ெடா!பா1.

ெபா1 : அ9இைற ெகா5ட ஆடக< ெசெபா+ சிலபினா1 - அ9யிேல த;3த)

ெகா5ட ஆடக! ெபா+னாலான சிலபினாளாகிய; 3ைழக திேவா6 ஒ!பா1 3ைழ கதிைன'ைடய திைவ! ேபா+றவ1; அ க9 அைற ம;கி) நி+ற

ைமதைன க56 நாணி - அத மணவைற அகிேல நி+ற சீவகைன க56

ெவ>க .; வ9'. கைடக5 ேநாக - மாவ6வைனய கைடக5 அவைன

ேநாக; ெந4 ->3 எ+ன - ெந4ச தி6கிட; வா N;ெகா9 உற ஒசிநி+றா1 - நீ5ட N;ெகா9ேபால வைள- நி+றா1.
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விளக : க9யைற - மணவைற. சீவக+ அ கிழ வ9வைத வி>6! பைழய

வ9வேதா6 நி+றா+ எ+ப- ேதா+ற ைமதைன க56 எ+றா . ெகா9'ற

எ+ழி உற எ+ப- உவமஉ. (65)
------------

2060. இல;3ெபா+ ேனாைல மி+ன
வி+க4 சிறி- ேகா>9

யல;க?; 3ழ? தாழ

வமணி 3ைழேயா காதி

கலெதாளி கா+. நி+.

கதி வி6 திவி) :ச

நல;கனி -கி நி+றா

ணாமேவ காம க5ணா1.

ெபா1 : நாம ேவ) காம க5ணா1 - அ<சத ேவ) ேபா+ற வி!N>6;

க5ணா1; அல;க? 3ழ? தாழ - மாைல'; 3ழ? தாழ0; அ மணி3ைழ

ஓ காதி) கல- ஒளி கா+. நி+. கதி வி6 திவி) :ச - அாிய மணி3ைழ ஒ

காதி கல3மா. ஒளிைய உமி2- நி+. ஒளி'ைடய வான வி)ெலன :ச;

இல;3 ெபா+ ஓைல மி+ன - விள;3 ெபா+ேனாைல ஒளிவிட; இ+க சிறிேகா>9 - இனிய கைத< சிறிேத சா8-; நல கனி- உகி நி+றா1 - அ+

 றி ெந4கி நி+றா1.

விளக : ேகா>9 - சா8-, ஒளிகா+. - ஒளி:சி, நல - அ+. நாமேவ) அ<ச5டா3 ேவ). ேவ க5, காம க5 என தனி தனி =>6க. (66)

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

2061. எாிமணி கலாப தி>ட
விதிர நீல ெம+@

ெமாமணி 'தி ேநேர

ெயாகதி மி2வ ேதேபா

லமணி! Nணி னாட

னCவயி றணித ேகால

திமயி ெரா%க வெத+
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றி5ணிைற கவ த த+ேற.
ெபா1 : எாிமணி கலாப- இ>ட இதிர நீல எ+@ ஒமணி - விள;3

மணிேமகைலயி) அ%திய, இதிர நீல எ+கிற ஒ!பிலாத மணி; உதி ேநேர ஒ

கதி உமி2வேத ேபா) - உதி3 ேநராக ஒ கதிைர உமி% த+ைம ேபால;

அமணி! Nணினா1 த+ அCவயி. அணித - அாிய மணிகல@ைடயாளி+

வயி ைற அழ3ெச8த; ேகால தி மயி ஒ%க - அழகிய மயிெரா%;3; வஎ+ தி5நிைற கவ த- - வ- எ+ தி5ணிய நிைறைய கவ த-.

விளக : மயிெரா%; ெகா+ேற தி5ணிைற கவ ததாயி+ ஒழிதன எ+ ெச8யா
எ+. சீவக+ த+@ெள5ணினா+. வயி றிைன அழ3 ெச8' மயிெரா%;3

ேமகைலயி) அ%திய இதிர நீல எ+ற மணி ஒளிவி6வ-ேபால இத- எ+பக- இ- த 3றி!ேப றவணி. (67)
------------

2062. ேதறிேன+ ெற8வ ெம+ேற
தீ59ேல னாயி @8ேய+

சீற9 பரவ வேத

னெளன ெதா%- ேசா-

நாறி; 3ழ* னாைள

நாகைண விைடயி )*

ேகாெறா6 தந;க ென8ய

3ைழ-தா திவ5ட த+ேற.

ெபா1 : ெத8வ எ+ேற ேதறிேன+ - யா+ நி+ைன ெத8வ எ+ேற

ெதளிேத+; சீற9 பரவ வேத+ - நி+ சி ற9ைய வழிபட வேத+; தீ59ேல+
ஆயி+ உ8ேய+ - இனி நி+ைன தீ5ேட ெனனி+ வா2கிேல+; அ1 என

ெதா%- ேச - - அ1வா8 எ+. வண;கி< ேச -; ேகா) ெதா6- அந;க5
எ8ய - அெப6- காம+ ெச?த; நா. இ; 3ழ*னாைள நா3 அைண

விைடயி+ )* - மணைடய க; 3ழலாைள நாைக த%0 விைடெயன

த%வ; தா 3ைழ- திவ5ட- - இவ+ அணித தா 3ைழ- வா9ய-.
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விளக : நி+ன9ைய! பரவ வேத+; வத யா+ நி+ைன ெத8வ எ+ேற
கதி! பிற3 மானிடெம+ேற ெதளிேத+ எ+., ெகா56 =>9 விளக; =.வ

ந<சினா கினிய . (68)
------------

2063. கைலற4 H2த வ)3 கா மயி சாய லாD
மைலற; க5ட மா பி+ வா;3வி றடைக யா@

மிைலற; க5ட க5ணி யி+றமி ழிய ைக யி+ப

நிைலெபற ெநறியி .8தா நிக தம கிலாத நீரா .
ெபா1 : கைல ற H2த அ)3) கா மயி) சாயலாD - கைலைய! றேத
Hழ ெகா5ட அ)3ைல'ைடய கா3ாிய மயிலைனய சாயலாD; இைல
ற;க5ட க5ணி மைல ற; க5ட மா பி+ வா;3வி) தடைகயா@ ப<சிைலைய ெகா5ட க5ணிைய', மைலேதா ற மா பிைன',

தடைகைய' உைடய சீவக@; ஆகிய தம3 நிக இலாத நீரா - தம3

உவைமயி)லாத த+ைமயா ; இ+தமி2 இய ைக இ+ப - இனிய தமிழி =றிய
இய ைக! ண <சியாகிய இ+பைத; நிைலெபற ெநறியி+ -8தா - நிைல
ெப.ப9 ைறயி+ Iக தா .

விளக : இ-, >9 ஒவ ெபய ெகா1ள!ப6த*+, உலகிய) வழகான

காதவமா. (69)
------------

2064. 3;3ம; 3யி+ற ெகாைம
3விைல 3ளி !ப ைதவ

த;க?2 ேமனி ய)3

காட+ றிதி யெபா

ெபா;3N4 சிலபி ேபா த
N-க ளவி- மாத

ெகா;கல ேகாைத H>9

3ழனல திதி னாேன.
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ெபா1 : 3;3ம 3யி+ற ெகாைம 3விைல 3ளி !ப ைதவ- - (ேவ>ைக

தீர Iகராைமயி பிறத ெவ!ப நீ;க) ரம4சாியி+ 3;3ம Nசிய பத 3வித

ைலக1 3ளிர தடவி; அ க?2 ேமனி அ)3) கா உட+ திதி - அழ3 வழி'
ேமனியி) உ1ள அணிைய' அ)3*?1ள மணிேமகைலயி+ காகைள' ேசர
திதி; ெபா;3 அ ெபா+ N4சிலபி) ேபா த N-க1 அவி- - ஒ*3

அழகிய ெபா சிலபிேல ேபா த மகரத Mைள -ைட-; மாத ெகா;3 அல
ேகாைத H>9 - அவDைடய ேதனல மாைலைய அணி-; Hழ) நல
திதினா+ - 3ழைல' நலற திதினா+.

விளக : அCவிட மல பர!பி கிடத*+ N-க1 =றினா . (70)
-----------ேவ.

2065. வானா கம2 ம-04 சா- ேமதி
ம--ளி- வ564  

ேதனா N; ேகாதா8 நின3 காம+

சிைலயிர564 ெசCவேன ேகா* ததா+

றானார! ப5ணி தட. நீகி

த53தி ேதா8- தைகைம சா+ற

Rனா த ேவாாிைண ய ததா

ென+ைன 'ளனாக ேவ59 னாேன.

ெபா1 : வா+ ஆ கம2 ம-0 சா- ஏதி - வானி) நிைற- கம%

ம-ைவ' சாைத' ஏதி; ம- -ளி- - அம-ைவ -ளித*+; 

வ56  ேத+ ஆ N;ேகாதா8! - ெமா8கி+ற வ56கD கD

ேதனின Iக மல மாைலயா8!; நின3 காம+ சிைல இர56 ெசCவேன

ேகா* ததா+ – நின3 காம+ த+ ைகயி) வி)ைல' ேசம வி)ைல' ேநேர

வைள- ததா+; தா+ஆர! ப5ணி தட. நீகி - (அ-0ம+றி) அவ+ தா+

தா2வற! ப5ணி உைறைய நீகி; த5 3தி ேதா8- - த5ணிய 3திைய

ேதா8-; தைகைம சா+ற - அழ3 நிைறத; ஊ+ ஆ த ஓ இைண அ ததா+
- ஊ+ ெபாதிய ஒ!ப ற இர56 அகைள' ெகா6தா+ ; எ+ைன உள+
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ஆக ேவ59னாேன! - (அவ றி கிலகாக) எ+ைன உயிட+ இக

ேவ59யிதாேன!

விளக : இCவா. காம+ ெசயைல இக2- =றினா+. ஏகார : ேத ற.

ேநாகிய ேமனி வா6த*+, ஊனா த எ+றா . இ<ெச8'ேளா6, அைடயா
ைனயக தம ேம ப6ந 3!, பைட வழ;3வேதா ப55 டாக*+; உவி

லாள+ ஒெப; க!வி), இக வ மாக :க என வ (2-42-5)

சில!பதிகார! ப3தி', அத 3 அ9யா 3 ந)லா உைரத ேசம வி)ைல'

=>9 என வ விளக ஒ!ேநாக பாலன. (71)

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

2066. க5ணக க5ணி கம2N; 3ழ க

ேபா தீ4ெசா லா1கதி ைலகளி+

வ5ண3 வா@ நில@ெம) லாவிைல
ேயமைழ மி+@ I!பி னாைள!

ெப5L கணியாக ேவ59 ேமைல!

ெபாிேயா ெபமா+ பைடதா ென+.

5ணக ேவலா+ கழ நாணி!

Nேநாகி! Nெகாசித ெகாெபா தாேள.

ெபா1 : க1 நக க5ணி - ேதைன< சி- Nமாைல; கம2N; 3ழ) - மண3

N;3ழ?; க ஏ தீ4ெசாலா1 - கபைனய இனிய ெமாழி' உைடயாளி+;

கதி ைலகளி+ வ5ண3 - ஒளி ைலகளி+ அழ33; வா@ நில@

எ)லா விைலேய - வி5L ம5L யா0 விைலயா3மா?; மைழ மி+@

Iக!பினாைள - மைழயி) மி+@!ேபா? இைடயினாைள; ெப5L3 அணியாக

ேவ59 - ெப5கD3 அணியாக விபி ; ேமைல! ெபாிேயா ெபமா+

பைடதா+ எ+. - ேமனாளி ெபாிேயா ெபமானாகிய பிரம+ பைடதா+

எ+.; 5 நக ேவலா+ கழ நாணி - 5 ெச8' ேவலா+ கழ ெவ1கி; N
ேநாகி N3 ஒசித ெகா ஒதா1 - 3வைள மல ேபா? பா ைவயினா1
மல 3 வா9ய ெகா ேபா+றா1.
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விளக : இ- +னிைல! பட ைக. கேப - கைப ஒத. வ5ண3 வ5ணதி 3. விைலேய எ+ழி ஏகார வினா. மி+@ - மி+ன). ெபாிேயா

ெபமா+ : பிரம+. Nேநாகி : ெபய ; ரம4சாி. (72)

-----------ேவ.

2067. இற;கிய மாத த+ைன

ெயாிமணி கடக ைகயா

3ற;கி+ேம ற%வி ைவ-
ேகாைதய; 3தி ேவலா

னறதைல நீ;க கா3

மரச+யா னாக நாைள<

சிறதநி+ னலைத< ேசேர

னா8வி9 ெச)க ெவ+றா+.

ெபா1 : ேகாைத அ 3தி ேவலா+ - மாைலயணித 3தி ேவ*னா+; இற;கிய
மாத த+ைன - நாணிய ம;ைகைய; எாி மணி கடக ைகயா) த%வி

3ற;கி+ேம) ைவ- - விள;3 மணிக1 இைழத கடகமணித ைகயினா)
த%வி த+ -ைடேம) ைவ-ெகா56; நாைள< சிறத நி+ நலைத<

ேசேரனா8 வி9+ - நாைள!ேபாதி) சிற! ற நி+ இ+பைத அைடயாம)

வி>டா); அற தைல நீ;க கா3 அரச+ யானாக - அற ெகட ஆD

க>9ய;காரனாக கடேவ+; ெச)க எ+றா+ - இனி நீ ெச)வாயாக எ+றா+.
விளக : இற;கிய - நாணிய. 3ற;3 - -ைட. ேவலா+ : சீவக+. அறதைல நீ;க

கா3 மரச+ எ+ற- ஈ56 3றி!பா க>9ய;காரைன உண தி நி+ற-. (73)
------------

2068. வி)*6 மணிெச யாழி ெம)விர) விதியி =!பி
ந)ல9 பணி- நி ப ந;ைகநீ ந6;க ேவ5டா

ெச)ெகன< சில ெசெபா கி5கிணி மிழ ற ெவா)கி

ய)3 கா ெசா*!ப வாய பாைவெச+ ெற8தி னாேள.
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ெபா1 : வி)இ6 மணிெச8 ஆழி ெம)விர) விதியி+ =!பி - ஒளிவி6

மணியிைழத ஆழியணித ெம)விரைல ைறயா3வி- ; ந)அ9 பணி- நி ப -

அழகிய அ9கைள வண;கி நி க; ந;ைக! நீ ந6;க ேவ5டா, ெச)க என -

ந;ைகேய! நீ அ4சேவ5டா; ெச)க எ+. வி6!ப; பாைவ - ரம4சாி; சில ெச

ெபா+ கி5கிணி மிழ ற - சில கி5கிணி' ஒ*க; அ)3) கா ஒ*!ப அ)3*) ேமகைல மணிக1 ஒ*க; ஒ)கி - அைச- நட-; ஆய ெச+.

எ8தினா1 - ஆயதினட+ ெச+. ேச தா1.

விளக : வி) - ஒளி. ஆழி - ேமாதிர. ந;ைக : விளி, சில கி5கிணி' மிழ ற
எ+க. கா - மணி. ஆய - ேதாழிய =>ட பாைவ : ரம4சாி. (74)

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

2069. பமணி! பட;ெகா ணாக! ைபெயன! பரத வ)3
ெலாிமணி! Nணி னா@ கி+னல ெமாழிய ேவகி

திமணி< சிவிைக ேயறி< ெசெபானீ5 மாட கா1

விாிமணி விள;3 மாைல ெவைல ேவ க ணாேள.

ெபா1 : பமணி! படெகா1 நாக! ைபெயன! பரத அ)3) - ெபாிய மணிைய!

படதி ெகா5ட அரவி+ படெமன! பரவிய அ)3ைல'; விாிமணி விள;3
மாைல - மி3தியான மணி ஒளி மாைலயிைன'; ெவைல ேவ கணா1 -

ெவைலைய' உைடய ேவ க5ணா1; எாிமணி! Nணினா@3 இ+நல

ஒழிய ஏகி - விள;3 மணிகல@ைடயா+பா) இனிய அ+ நி க< ெச+. : தி

மணி< சிவிைக ஏறி - அழகிய மாணிக< சிவிைகயிேல அம -; ெசெபா+ நீ1

மாடகா1 - ெபா+னா*ய+ற ெபாிய மைனயிேல 3தா1.

விளக : பமணி - பாிய மணி ைப - பட, அ)3ைல' மாைலைய'
ைலைய' உைடய க5ணா1 என =>6க. (75)
------------

2070. திவி றா+ மாாி க பா+
.வைலநா> ெச8வ ேதேபா
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?வி றா8 -ளி3 ேதற

ேலா;3தா மா ப+ ேறாழ

ெபாவி றா நபி காம

திலகென+ றித ேபா2தி

ெசவி றா2 Iத* னா1க5

மணதிற4 ெச! கி+றா .

ெபா1 : திவி) தா+ மாாி க பா+ -வைல நா1 ெச8வேத ேபா) - இதிரவி)
தா+ மைழ ெப8ய க பத 3 நீ -ளிைய நா>ெகா1வ- ேபா); உவி றா8 வ90ைடயதா8; -ளி3 ேதற) ஓ;3 தா மா ப+ ேதாழ - -ளி3

ேதைன'ைடய ேமப>ட மா ைப'ைடய சீவகனி+ ேதாழ க1; ெபாவி . ஆ

நபி - யா உவமிக த3தியா நபி; காம திலக+ எ+. இதேபாதி) - காம
திலக+ என ஒ ெபய =றி இத அளவிேல; ெசவி) தா2 Iத*னா1 க5

மண திற ெச!கி+றா - ேபா3ாிய வி) உவைமயி) ேதா 3

வதினாளிட மணதிறைத =.கி+றா .

விளக : திவி) - வானவி). க பா+ : விைனெய<ச. -வைல - -ளி.

உவி றா8 - வ90ைடயதா8. ெபாவி றா நபி - ெபா வி . ஆ நபி என

க5ணழி- ெகா1க. (76)
------------

2071. கைனகடல- ேத@; கல-ெகா5 ெட%த! ப>ட
ைனெகா9 Nத ேதேபா ெபா.கலா I!பி பாைவ

நைன3ைட -56 ேதகி ந+மணி வ56 பா6

ைனக9 மாைல மாத திறதி- ெமாழி- வி>டா .

ெபா1 : கைன கட) அ- ேத@ கல- ெகா56 எ%த!ப>ட - ஒ* கட*)
அைத' ேதைன' ஒ+றாக கல-ெகா56 வைரய!ப>ட; ைன ெகா9 ஒ!பைன ெச8த ெகா9; Nதேத ேபா) ெபா.கலா I!பி+ பாைவ - இர56

ைககைள! Nத த+ைம ேபா) உ1ள ைலகைள! ெபாறாத இைடைய'ைடய

பாைவயாலாகிய; நைன3ைட- உ56 ேதகி ந+மணி வ56 பா6 - ேதைன
3ைட- பகி த வயி ைற நிைற- அழகிய நீலமணி ேபா? வ56க1

பா6கி+ற; ைனக9 மாைல மாத திற- - அணித மண. மாைலைய'ைடய
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ரம4சாியி+  றதாாிட; இ- ெமாழி- வி>டா - இ மணைத< ெசா)*

வி6தன .

விளக : திற -  ற. எ%த!ப>ட நைனைய'ைடயெதா ெகா9; ெகா9,

அைத' ேதைன' த+@1ேள கல-ெகா56 இர56 ைகைய! Nத

த+ைமேபா*கி+ற ைலகைள! ெபாறாத I!பிைன'ைடய பாைவேபா?

மாத , வ56 3ைட- உ56 த+வயி ைற நிைற-! பா6 மாைலைய'ைடய
மாத எ+க எ+ப ந<சினா கினிய . (77)
------------

2072. ஐய ெக+ .ைரத மா ற;
ேக>ட? மல;க னா8க+

ெவ8யேத+ வா8ெகா5 டா ேபா)
வி%;கேலா 6மி2த ேற றா+

ெச8வெத ேனா றி லாேத

ேனா றிலா 9றதி ென+.

ைமய)ெகா5 9!ப வ!பா

3மாித+ மதியி H2தா1.

ெபா1 : ஐய 3 எ+. உைரத மா ற - சீவக 3 இவைள தரேவ56 எ+.

=றிய ெமாழிைய; அல;க) நா8க+ - மாைலயணித வணிக+; ெவ8ய ேத+

வா8ெகா5டா ேபா) வி%;கேலா6 உமி2த) ேத றா+ - ெவ!ப ஊ>6

ேதைன வா8ெகா5டவ+ வி%;கேவா உமிழேவா இயலா- திைக!ப-ேபால
உட+ப6தைல' ம.தைல' அறியாதவனா8; ேநா றிலா1 திறதி+

ேநா றிலாேத+ ெச8வ- எ+எ+. - ந)விைனயி)லாதா1பா), ந)விைனயி)லாத
நா+ ெச8வ- எ+ எ+.; ைமய)ெகா59!ப - மய;கியி!ப; அ!பா) 3மாித+
மதியி+ H2தா1 - அ;ேக ரம4சாி த+ அறிவினாேல அறெதா6 நி றைல<
சிதிதா1.

விளக : ெவ!பைடய ேதைன வாயி ெகா5டா), ெவைமயா) ந4ெச+.
வி%;காம?, இனிைமயா) உமிழாேத' இ!பைத!ேபால, இவ1 ேநா+பினா)
உடபடாம?, சீவகனாத*+ ம.காம? இதா+. (78)

121

-----------2073. ெபா பைம தாம க-

ெபாதிய மி+@! ேபால

ெவ பக ெவாி' மாைல!

பவளM5 ெபாதி யி+னீ 

க ெப@ மாைல :சி

நாெண@; களிவ5 ேடா!பி<

ெசா க ாி+றி ேதாழி

கறதிேனா டாிைவ நி+றா1.

ெபா1 : அாிைவ - ரம4சாி; ெபா அைம தாமக- ெபாதிய மி+@!ேபால அழ3 ெபாதிய தாமைத'ைடய Mைண< சா - நி+ற மி+ேபால; எ)பக

எாி' மாைல! பவள M5 ெபாதி - ஞாயி. ேதா க ஒளிவி6.

மாைலைய'ைடய பவள Mைண< சா - நி+.; இ+நீ  க  எ@ மாைல :சி

- இனிய த+ைமைய'ைடய க  எ+@ மாைலைய :சி; நா5 எ@ களிவ56

ஒ!பி - நாண எ+@ களி!ைப'ைடய வ5ைட ஒ>9; ெசா)க இ+றி

ேதாழி3 அறதிேனா6 நி+றா1 - ெசா 3 ற இ)லாம), ேதாழி3 அறெதா6
நி+றா1.

விளக : மாைலயா) ஒ>டேவ வ56 மிக0 நீ;காதா, உயிாி@4 சிறத+.
நாேண; நாணி@ - ெச8தீ கா>சி க < சிறத+. (ெதா). கள0. 22)

எ+றதனா சிறி- நாைண வி>டா1. அறதிெனா6 : இ+ : அைச. தாம - ஒ%;3,
மாைல' ஆ. எ) - Hாிய+. பக எ+ப- இ;3 ேதா .ஓட எ+@ ெபாைள

3றித-. இ+ நீ - இனிய த+ைம - நாண எ+பைத வ5டாக0, க  எ+பைத!

Nமாைலயாக0 உவகிதா . (79)
------------

2074. வழிவள மயில4 சாய பவள!N பாைவ ய+ன
கழிவள கய க ண;ைக க பிைன யறி- ேதாழி

யழிம- மாைல ேசாதி ய9பணி தார வா2தி!

ெபாழிம-! யைல; =த ெசவி*ைய! ெபாதி< ெசா+னா1.
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ெபா1 : வழிவள மயி)அ சாய) பவள!N பாைவ அ+ன - ந+ெனறியிேல

வள த மயிலைனய அழகிய சாயைல'ைடய பவளதாலாகிய பாைவ ேபா+ற;
கழிவள கய க5 ந;ைக க பிைன ேதாழி அறி- - கழியிேல வள கய)

ேபா?; க5கைள உைடய ந;ைகயி+ க பிைன ேதாழி அறி-; அழிம-மாைல

ேச தி அ9பணி- ஆர வா2தி - ேத+வழி' மாைலைய அவ>3 அணி-,
அ9யி பணி- நிைறய வா2- =றி; ம-ெமாழி ய) ஐ;=த) - ேத+
வழி', கிலைனய ஐபாைல'ைடய அேதாழி; ெசவி*ைய! ெபாதி<
ெசா+னா1 - ெசவி*ைய அைட- =றினா1.

விளக : ஐ;=தைல< ெசவி*காகி@ ெபா-. வழி - ந)லவழி, வழி,
ஆசார எ+ப ந<சினா கினிய . ஆசார - ந)ெலா%க. கழி - உ!ப;கழி.

க பிைன - க கட N5ட த+ைமைய எ+க. ேதாழி ெசவி*ைய! ெபாதி

அறெதா6 நி+றா1 எ+க. (80)
------------

2075. நைனவள ேகாைத ந றா8 ந;ைககீ -1ள ெம+.
ைனவள 3வைள '5க> மதி3< ெசவி* ெச!ப

கனயி> கனவி க5ேட+ காம N ெபா8ைக வ ற

வைனயதா; க+னி நீாி+ ற றதா ந;ைக ெக+றா1.
ெபா1 : நைனவள ேகாைத ந றா8! - ேத+ ெபாதிய மாைலைய'ைடய

ந றாேய!; ந;ைக3 ஈ- உ1ள எ+. - ரம4சாியி+ உ1ள இ-வா3 எ+.;

ைனவள 3வைள உ5க5 மதி3 - ைனயி) வள; 3வைள ேபா+ற

ைம'5ட க5கைள'ைடய மதி3; ெசவி*ெச!ப - ெசவி* =ற; கைன இ1

கனவி) காம N ெபா8ைக வ ற க5ேட+ - ந1ளிரவி கனவிேல வி!ப
ஊ>6 மல !ெபா8ைக வ றக5ேட+; அைனய-ஆ க+னிநீ இ+.

ந;ைக3 அ ற- ஆ எ+றா1 - அ த+ைமயதாகிய க+னி த+ைம இ+.
ந;ைக3 நீ;கியேபா? எ+றா1.
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விளக : நைன - அ, ந றா8 : மதி, விளி, ந;ைக எ+ற- ரம4சாிைய.

கைனயி1 - மிக இ1. கனவி) ெபா8ைக வ ற க5ேட+ என மா.க. அ
கனவி+பய+ இஃேத ேபா? எ+றா1 எ+ப- க-. (81)

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

2076. ெக5ைட'4 சிைல' தி;க
ளிளைம'; கிட- ேத;ெகா

ெடா5ைடய; கனி' -

ெதாழதக வணி- M;3;

35டல ைடய தி;க

ளி-ெவ@ கதி தாைத

வ5க2 3ேபர தத+

ேக>டன+ மைனவி ெசா+னா1.

ெபா1 : ெக5ைட' சிைல' இளைம தி;கD கிட- - கய) மீ@ வி)?
பிைறதி;கD கிட-; ேத+ெகா1 ெதா5ைடஅ கனி' - ெதா%தக

அணி- - இனிைம ெகா5ட ெகாCைவ கனிைய' ைத' ந+3 மதி!

அணி-; M;3 35டல உைடய தி;க1 இ- எ@ - அைச';

35டலைத'ைடய %மதி இ-ெவ+கிற; கதி தாைத ேக>டன+ - கைடய
ரம4சாியி+ தைத எ+ென+. ேக>டன+; மைனவி ெசா+னா1 -

மைனவியாகிய மதி இதைன =றின1.

விளக : இ;3 =றிய %மதி இ)ெபாDவைம. ெக5ைட க5கD3 சிைல

வ;கD3 பிைற ெந றி3 ெதா5ைடகனி உத6க>3 - ப கD3
உவைமக1. ந றா8 தைத3 அறெதா6 நி+றா1 எ+க. (82)
------------

2077. ெசவிைள தன? ேவேலா8
சி.- 3ைறவி தாேன

ெபவைள! பி>6 காத

க பி- ேபா? ைமய+

காிவிைள தா8த 5ண

வா>9ன ென+. க5டா8
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திவிைள ேதெப8 மாாி

பா கட ெப8த ெத+றா1.

ெபா1 : ெசவிைள- அன? ேவேலா8! - ேபாைர விைள- கன?

ேவ?ைடயா8; சி.- 3ைறவிதாேன ெபவைள! பி>6 காத க  இ- -

சி.வயதிேல ேபரறி0 ெப ற ரம4சாிதாேன ெபாிய ேவ*யி>6 காத க பாகிய
இ-; ஐய+ காிவிைள- ஆ8த 5ண கா>9ன+ எ+. ேபா? - சீவக+

சா+. கா>9 ஆரா8த 5ணைத தீெதன கா>9னாென+. கதி!ேபா?;
எ+. க5டா8 -எ+. அறிக; திவிைள ேத+ெப8 மாாி பா கட) ெப8த-

எ+றா1 - ம . இ- ெச)வ விைள' ேத+ெப8கி+ற மைழ பா கட*ேல
ெப8த- ஆயி . எ+றா1.

விளக : ந<சினா கினிய இர56 ெச8'ைள' ஒ+றாகி 3ேபரதத+
ேக>டன+ எ+பைத யி.தியி ேச !ப . ேவேலா8 எ+ற- 3ேபரததைன.

சி.-3ைறவி - இளைமயிேலேய ேபரறி0 பைடதவ1. ஈ56< ரம4சாி.
வைள! - காவ). க  எ+ற- ஆடவைர காேண+ என ெகா5ட

மனதி>பைத. காி - சா+.. பா கட*) ேத+மாாி ெப8த-ேபால எ+பெதா
பழெமாழி. (83)
------------

2078. ேக>ப- விபி நா8க+ கிைளெகலா ண தி யா 3
ேவ>பன வ9சி லாைட வி%கல+ மாைல சாத;

ேகா>3ைற வி+றி யாகி 3%மிய; கற;கி யா !ப

நா>க9 மாைல யா 3 ந;ைகைய ந)கி னாேன.

ெபா1 : நா8க+ ேக>ப- விபி - 3ேபரதத+ அதைன ேக>பதிேல

வி!ப;கா>9; கிைளெகலா உண தி - உறவின ெக)லா அறிவி-;

யா 3 ேவ>பன அ9சி) ஆைட வி%கல+ மாைல சாத ேகாள 3ைற0 இ+றி
ஆகி - யாவ3 விப!ப6வனவாகிய உண0 ஆைட' சிறத NL

மாைல' சாத ெகா1Dத* 3ைறவி)லாம ெச8-; 3% இய கற;கி

ஆ !ப - =9ய மணவிய;க1 எ%ெதா*க; நா1 - ந)ல நாளிேல; க9மாைலயா 3

- மண. மாைலயணித சீவக@3; ந;ைகைய ந)கினா+ - ரம4சாிைய
ெகா6தா+.
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விளக : ேக>ட? எ+. பாட. இ-ேவ ந)ல பாட. ேக>ப- - ேக>க பால-

நா8க+; 3ேபரதத+. யா 3 ேகா1 3ைறவி+றி ஆகி எ+க. 3% இய :
விைனெதாைக. நா1 - ந+னாளி). மாைலயா+ : சீவக+. (84)

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

2079. பாியக4 சில ைபெபா
கி5கிணி யா த பாத

தாிைவய ராட+ மிகா

ரமணி :ைண வ)லா

ாிய,

ெற5ம ெசெபா

ெனா+றைர ேகா9 +.

ெராியழ+ +ன ேநாேத

ென+மக> ெக+. ெசா+னா+.

ெபா1 : பாியக சில ைபெபா+ கி5கிணி ஆ த பாத- அாிைவய கா சாி' சில கி5கிணி' ெபாதிய அ9கைள'ைடய அாிைவய ;

ஆட)மிகா அமணி :ைணவ)லா உாிய , ெற5ம - ஆட* சிறதா

அாிய மணிகளிைழத யாழி) வ)லாமாக உாியவரா8 , ெற5ம;

ஒ+றைரேகா9 ெசெபா+ - ஒ+றைர ேகா9 ெபா+@; +. ஊ - +.

ஊ கைள'; எ+மக>3 எாி அழ) +ன ேந ேத+ எ+. ெசா+னா+ - எ+
மகD3 எாி' தீயி++ன  ெகா6ேத+ எ+. =றினா+.

விளக : பாியக - கா சாி எ+@ேமா ரணிகல. ஆட+மிகா :ைண

வ)லா ஆகிய அாிைவய ; பாியக த*யவ ைற'ைடய பாததராகிய

அாிைவய என தனிதனி =>6க. (85)
------------

2080. மாச. மணி' - வயிர ெமாளி ேமனி
யாச. ெசெபா னா த வல;கல; 3+ற னா@

M. பரைவ ய)3 Xமணி ெகாப னாD;

காசற கலத வி+ப கடலக த%தி னாேர.
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ெபா1 : மா அ. மணி' - வயிர ஒளி ேமனி - 3 றமி)லாத

மணி' - வயிர விள;3 ேமனியி); ஆ அ. ெசெபா+ ஆ த

அல;க) அ3+. அனா@ - -ாிச ற சிவத ெபா+னாலாகிய மாைலயணித

அழகிய 3+. ேபா+றவ@; M உ. பரைவ அ)3) Mமணிெகா அனாD

- ஆைட ைனத பரவிய அ)3ைல'ைடய Mய மணிெகா9 ேபா+றவD; கா
அற கலத இ+ப கடலக- அ%தினா - Mயதாக =9ய இ+ப கட*ேல

%கினா .

விளக : இCவாசிாிய காதலைர 3+றனா@ ெகாபனாD எ+ேற ப பல
இட;களி@ =. இய)ைடயராதைல உண க. கா - 3 ற. (86)
------------

2081. ெபா+வைர ெபாத யாைன!
ண ம! பைனய வாகி

ெத+வைர< சா- 2கி

திர1வட4 ம- :;கி

மி+வள ம;3) ெச ற

ெவைல மணிக5 ேச!ப

ெதா+னல பகி ேதா+ற

.றக கவ க ெளாதா+.

ெபா1 : ெபா+வைர ெபாத - ெபா+ மைலெயா6 ேபா ெச8த; யாைன!ண

ம! அைனய ஆகி - யாைனயி+ இர56 ெகாகைள! ேபா+றனவாகி;

ெத+வைர< சா- 2கி - ெபாதியமைலயி+ சதனதிேல %கி; திர1வட ம-

:;கி - திர5ட தாரைத< ம- ப-; மி+வள ம;3) ெச ற - மி+

ெகா9ெயன வள த இைடைய வதிய; ெவைல மணிக5 ேச!ப - ெவCவிய
ைலகளி+ நீலமணி ேபா+ற க5க1 சிவக; ெதா)நல பகி - பழைமயான

நலைத Iக -; ேதா+ற) - சீவக+; -றக கவ க1 ஒதா+ - -றகைத<

ேச தவ கைள! ேபா+றா+.
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விளக : ெபா+வைர சீவக+ மா 3வைம. ெத+வைர - ெபாதியமைல,

ெவைல - வித 3 காரணமான ைல. மணிக5 - நீலமணி ேபா+.

க.த க5. ேச!ப - சிவ!ப. ேதா+ற) பகி -றக கவைர ஒதா+ என

மா.க. -றகதி 3தவ அரைபய ேபாகைதேய Iக தி!பதா) ஒதா+
எ+றா . (87)
------------

2082. வாிகழ 3சி+ மா 

மடைதெவ ைல' த>

ெச<ெச8- திைள-! ேபாாி
சிலெபா* கலத பாணி

யாி!பைற ய@;க வா 3

ேமகைல 3ரேலா J59!

ாி3ழ) லப ைவகி!

Nவைண வி6க லாேன.

ெபா1 : வாிகழ) 3சி) மா  - வாிகளைமத கழைல'ைடய சீவக+ மா ;
மடைத ெவைல' - ரம4சாியி+ ெவCவிய ைல'; த1 ெச<ெச8-

ேபாாி) திைள- - தமிேல ேபா ாி- அதிேல பயிற*+; பாணி கலத அாி பைற
அ@;க ஆ 3 ேமகைல 3ரேலா6 சிலெபா* ஈ59 - தாளேதா6 கலத

பைறெகட ஒ*3 ேமகைல 3ரேலாேட சிலெபா*'; =ட; ாி3ழ) லப

ைவகி - .3ைடய 3ழ) 3ைல- தனி!ப த;கி; Nவைண வி6கலா+ -

மலரைணைய விடா தவனானா+.

விளக : திைள- - திைளக. ஈ59 - ஈ5ட. திைளத ேபா என0 பாட.

வாிகழ) - வாிைய'ைடய கழ). 3சி) : சீவக+. மடைத : ரம4சாி. திைள- திைள!ப. பாணி - தாள. அாி!பைற - அாிெத% ஓைசைய'ைடய பைற எ+க.

அ@;க - ெகட. (88)
------------

2083. மணியிய) வ1ள ேதத
ம-மகி2 தனத =ர

வணிமல  3வைள! ைபேபா
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ெதாைகயி னளி யெபா

பிைணயனா ள3 ேசாி

ேப-. I!ெப+ ெற5ணி

-ைணயைம ேதா1க டமா

ேறா+றறா+ )* னாேன.

ெபா1 : மணி இய) வ1ள- ம- ஏத - (ேம? =>டைத விைழ-) மணிக1

இைழத கி5ணதிேல ம-ைவ ஏத; மகி2- அனத =ர - அதைன அவ1 பகி
மகி2- மயக மி3த*+; பிைண அனா1 அ3ேசாி+ ேப- உ. I! எ+.

எ5ணி - மா+ ேபா+றவைள ெந;கி த%வி+ இைடவ- எ+. எ5ணி;

அணி மல 3வைள! ைபேபா- ஒ ைகயி+ அளி - அழகிய மலராகிய 3வைள
மலைர ஒ ைகயாேல =த?3 ந)கி; -ைண அைம ேதா1க1 தமா)

ேதா+ற)தா+ )*னா+ - இைணயாக! ெபாதிய ேதா1களா சீவக+ த+
மா பினா) ெநகிழ த%வினா+.

விளக : அ4ெசா பிைணய? நறிய ேச தி எ+ப- பாடமாயி+ க2மாைல

H>9 எ+க. ம- ஏத அதைன மகி2ெத+க. அனத - மயக. பிைணயனா1 ெப5மா+ ேபா+ற ரம4சாி. I!! ேப-உ. என மா.க. (89)
------------

2084. ம)லல; க;ைக ேபா? பல ய; கார மா பி

)ல+மி+ ேபாமி+ ேவ5டா ெவ+றவ1 ல- நீ;க

)ைலய; ேகாைத ெயா+. பிைழ!பிேல+ னிய னீெய+

ற)ல? றரத மா த சீற9 ெதா%தி> டாேன.

ெபா1 : ம)ல)அ க;ைகேபா? பல ய;3 ஆர மா பி+ - வளமி3

க;ைகேபால! பல பலகமாக ய;3 மா பினா); )ல+மி+, ேபாமி+,

ேவ5டா எ+. - இனி த%வ க, ெச)?மி+, தீ5ட ேவ5டா எ+. =றி; அவ1

ல- நீ;க - அவ1 ஊ9 நீ;கி நி க; )ைல அ ேகாைத! ஒ+. பிைழ!பிேல+,

நீ னிய) எ+. - )ைல மல ேகாைதேய! யா+ ஏ- பிைழ ெச8திேல+, நீ
னியாேத எ+.; அ)ல) உ . - வத .; அரத ஆ த சீற9
ெதா%தி>டா+ - ெசநிற ெபாதிய சி ற9ைய வண;கினா+.
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விளக : அவ+ மா  உற ய;காைமயி+ பிற ய;க ைவதா+ எ+. கதி!
பிண;கினா1. ம)லல; க;ைக ேபா? பல ய; காரமா பி )ல+மி+

ேபாமி+ எ+@மிதேனா6 ெப5ணியலா ெர)லா; க5ணி ெபா-05ப

ந5ேண+ பரதநி+ மா  எ+@ தி3றைள (1311) ஒ! ேநா3க. ஊட+
மி3தி ேதா+ற! )ல+மி+ ேபாமி+ ேவ5டா எ+. வ .ேதாதின1. (90)
------------

2085. வ>9ைக! பாைவ ேநாகி

மகி2தி தி*ேரா ெவ+னா

ெதா>9ைம 'வ ேதா+ற<

வைரேய ெபாதி நி+றா8

க>டழ 3ைடய ந;ைக

நீெயன கதி க5ணா

ெனா>9யா ேனாகி ெற+றா

ெனாபி9 I!பி னா>ேக.

ெபா1 : வ>9ைக! பாைவ ேநாகி மகி2திதி*ேரா எ+னா - வ>9ைகயா)

வாி) எ%திய பாைவைய ேநாகி மகி20ட+ இதி*ேரா எ+. வினவ; ஒ பி9

I!பினா>3 - ஒ பி9யள0 இைடயாD3; ெதா>9ைம உவ ேதா+ற<
வைரேய ெபாதி நி+றா8 - ஒ .ைமயாக நி+உவ விள;க< வாிேல
ெபாதி நி+றைன; க>டழ3ைடய ந;ைக நீ என கதி - ேபரழ3ைடய

ந;ைகயாகிய நீேய அC0வ எ+. நிைன-; க5ணா) ஒ>9 யா+ ேநாகி .
எ+றா+ - க5ணா) ஒ!பி>6 ேநாகிேன+ எ+றா+.

விளக : அவ+மா ற ய;காைமயி+ ஊ9யவ1 வாிேல ெபாதி

நி+றாளாக, அ< வாிெல%திய பாைவ இவ1 ேபாலேவ இத*+ மய;கிய அவ+
இர56விைன' ஒ!பி>6!பா தா+. ஒ!பி>6 ேநாகியேபா- அCேவாவிய

அழ3ற இ!பதாக எ5ணி ேநாகினாென+. ேம? ஊ9னா1.

ந<சினா கினிய அவDவ பளி;3< வாிேல ெபாறிததைன யிவெள+. கதி
வண;கினாென+., அ-க56 லதாெள+.; =.வ . வ>9ைக! பாைவ

எ+., வைரேய ெபாதி நி+றா8 எ+. வவதா) அவ உைர ெபாதா-.
(91)
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-----------2086. I56கி ெனகி2த வ)3+
மணிபர திைம!ப ெநா-

க5கைள யி6க ேகா>9

காமதி ெசயி - ேநாகி

35டல மில;க ேகாைத

=தேலா டவி2- ேசார

ெவா5ெடா9 O9 நி+றா

ெளாளிமணி! N;ெகா ெபா!பா1.

ெபா1 : I5 -கி) ெநகி2த அ)3) மணிபர- இைம!ப ெநா- - I5ணிய

ஆைட ெநகி2ததனா) அ)3*+ ேம) ேமகைல மணி பரவி ஒளிர வதி;

க5கைள இ6க ேகா>9 - க5கைள< கி< சா8-; காமதா) ெசயி -

ேநாகி - காமதினா சின- பா -; 35டல இல;க ேகாைத =தேலா6

அவி2- ேசார - 35டல விள;க0, =த?ட+ மாைல அவி2- ேசார0;

ஒளிமணி! N;ெகா ஒ!பா1 - ஒளிவி6 மணிெகா9 ேபா+றாளாகிய;
ஒ5ெதா9 ஊ9 நி+றா1 - ஒ1ளிய வைளயினா1 பிண;கி நி+றா1.

விளக : ஒ!பி>6! பா ேத+ எ+. காரண-ட+ =றி' த+னி@

அC0வ அழ3ற இ!பதாக எ5ணிேய ேநாகினா+ எ+. ஊ9னா1. அ-

ேம ெச8'ளி) வ. (92)
------------

2087. கிழவனா8! பா9 வெத+
கீ2<சிைற யி!ப க5ேட

ென%திய பாைவ ேநாகி

யிைமயவி தி!ப க5ேட

ெனாழிகவி காம ேமா\

ாிர5டஃக மாயி ெற+றா;

க%தக5 ணீ க5 ைமத

னாவிேபா2 தி>ட வ+ேற.
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ெபா1 : கிழவனா8 எ+ சிைறகீ2 வ- பா9 இ!ப க5ேட+ - கிழவனா8 எ+
காவ*டேத வ- பா9 இ!ப அ-க5ேட+; எ%திய பாைவ ேநாகி இைம

அவி- இ!ப க5ேட+ - வாி) எ%திய பாைவைய! பா - இைமயாம)

இக0 பா ேத+; ஓ ஊ இர56 அஃக ஆயி . - ஓ ஊாிேல இர56
ைறைம நிக2த- (ஆதலா)); இகாம ஒழிக எ+. - ஈ56 நிக2-கி+ற

காமைத ஒழிக எ+.; ஆ;3 அ%த க5ணீ க1 ைமத+ ஆவி ேபா2தி>ட -

அ!ேபா- அவ1 அ%த க5ணீ க1 சீவக+ உயிைர வதின.

விளக : நீ க1 எ+றதைன, எ+, பாரா>ைட!பாேலா சில (க*. 85)

எ+றா ேபால ெகா1க. ந<சினா கினிய  ெச8'>களி பளி3< வ

நிழ? அைம- ெகா5டத 3 தக, ஈ56, எ%திய எ+பத 3 ஒ படதிேல

எ%த ேவ59 எ+. =.வ . இCவாேற த விடா!பி9ைய கா>6வ- அவ

வழக. (93)
------------

2088. அல;கறா தவிழ வ4ெச4
சீற9 யணித வN4

சிலபி+ேம ெச+னி ேசாதி<
சிறியவ ெச8த தீைம

லபல ெபா.!ப ர+ேற
ெபாியவ ெர+. =றி

யில;3ேவ க5ணி Oட

*ைளயவ னீகி னாேன.

ெபா1 : இைளயவ+ - சீவக+; இல;3ேவ) க5ணி ஊட) - விள;3

ேவலைனய க5ணியி+ ஊடைல; சிறியவ ெச8த தீைம ெபாியவ லபல

ெபா.!ப அ+ேற எ+. =றி - சிறிேயா ெச8த பிைழைய! ெபாிேயா

ெவறாரா8! ெபா.!ப அ)லேரா எ+. =றி; அல;க) தா- அவிழ - மாைலயி+
மகரத சித; அ ெச4சீற9 அணித அN4 சிலபி+ேம ெச+னி ேச தி அழகிய சிவத சி ற9யி) - அணித அழகிய சிலபி+ேம) 9ைய< ேச -;

நீகினா+ - அவDடைல நீகினா+.
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விளக : அல;க) தா- சிலபி+ேம) அவிழ என இைய!ப ந<சினா கினிய .
சிறிேயா ெச8த சி.பிைழ எ)லா ெபாிேயாராயி ெபா.!ப- கடேன என வ
ெவ றிேவ ைக' கா5க. (94)
------------

2089. யா2ெகா+ற கிளவி யாட
னழி2-ற2 லவி நீகி

காழி+றி கனித காம

ெகா%;கனி Iக - காத

றா2கி+ற தாம மா ப+

ைறயேலா டா9 வி1ளா

S2ெச+ற மதிய ெவ8ேயா

ெனா>9ெயா+ றாய ெதாதா+.

ெபா1 : காத) தா2கி+ற தாம மா ப+ - காதலா) த;3கி+ற சீவக+; யா2

ெகா+ற கிளவியா1 த+ - யாைழ ெவ+ற ெமாழியாளி+; அமி2- உற2 லவி நீகி அமி ைத ெவ+ற லவிைய! ேபாகி; கா2 இ+றி கனித காம ெகா%;கனி

Iக - - விைதயி+றி! ப%த ெகா%விய காம கனிைய அயி+.; ைதயேலா6

ஆ9 வி1ளா+ - ரம4சாி'ட+ ஆ9 நீ;கானா8; ஊ2 ெச+ற மதிய ெவ8ேயா+

ஒ>9 ஒ+றாய- ஒதா+ - ைறயா) நிைறத உவ0மதிைய கதிரவ+ ெபாதி
ஒ+றாய இய)ைப ஒதா+.

விளக : கிளவியா1 : ரம4சாி. காம ண த*+ உட) இனி ெத+ப- ப றி
அமி2-ற2 லவி எ+றா . காழி+றி கனித காம ெகா%;கனி எ+பதேனா6

காம- காழி) கனி எ+@ வ1Dவ ெமாழிைய' நிைனக. ஊ2ெச+ற மதிய -

ைறேய நிரபிய % தி;க1. (95)
------------

2090. ப<சிைல! ப>6 -
பவள மிைம3 ம)3

ன<சிைல ேவ க5 மாத

நைகக .வ+ மாதி

யி<ைச'; 3றி! ேநாகி
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ெய8வேத கம மாக

ைக<சிைல கைணேயா ேடதி

காமனி கைடைய கா!பா+.

ெபா1 : ப<சிைல! ப>6 - பவள இைம3 அ)3) - பசிய இைல
ெதாழிைல'ைடய ப>6 - பவள ஒளி அ)3ைல'; ந< இைல

ேவ க5 மாத - ந4 ெபாதிய இைலவ9வான ேவலைனய க5ைண'
உைடய மாதர-; நைகக .வ) மாதி - நைககதி+ .வைல Iகர;

இ<ைச' 3றி! ேநாகி - அவ1 நிைனைவ' அவ1 3றி!ைப' பா -;

எ8வேத கம ஆக - அைப வி6வேத ெதாழிலாக; காம+ ைக<சிைல கைணேயா6
ஏதி - காமனானவ+ ைகவி)ைல' அைப' ஏதியவா.; இகைடைய

கா!பா+ - இC வாயிைல இ!ேபா- கா!பானாயினா+; ேவ. காவல இல .

விளக : ப<சிைல!ப>6 - பசிய இைலெதாழிைல'ைடய ப>6. ந<சிைல - ந4

ேதா8த இைல. மாத : ரம4சாி. மாதி - மாத. இ<ைச - ேவ>ைக. இகைடைய

கா!பா+ காமேன எ+ற- ப56 ஆடவ அLகாதப9 காக!ப>ட இகைடைய

இ!ெபா%- ஆடவ+ பிாியாதப9 காம+ ஒவேன கா!பவ+ ஆயினா+ எ+ப-பட
நி+ற-. கைட - வாயி). காமனி கைடைய கா!பா+ எ+ப- காம+

ேபா விைள-< ரம4சாி3 சீவக@3 காதைல '5டாகி! ண <சிைய
ேம? ேம? விமா. ெச8தா+ எ+ற கைத '1ளடகி நி+ற-. (96)

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

2091. க9!பிைண கா- ேசாதி<
சிகழிைக காத நாற

ெதா6தல மாைல H>9

கிாி த ெம+ேறா

ள6தணி தாக4 சாதி

னணிெபற ெவ%தி ய)3

?6தெபா கலாப ைதவ

ெதாளிவைள திதி னாேன.

ெபா1 : க9!பிைன கா- ேச தி - க9!பிைண எ+@ அணிைய காதி)

அணி-; சிகழிைக காத நாற - மயி 9யி+ க5 மண காதவழி நா.மா.;
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ெதா6- அல மாைல H>9 ெதா6க!ப>6 அல த மல மாைலைய அணி-;
கிாி த ெம+ ேதா1 அ6- அணி- ; கிாி வ9வ உ1ள

-மாைலைய ெம)*ய ேதாளிேல அணி- ; ஆக சாதி+ அணிெபற எ%தி -

மா ைப< சதனதாேல அழ3ற எ%தி; அ)3) உ6த ெபா+ கலாப ைதவ- -

அ)3*ேல அணிதித ெபா+ேமகைலைய தடவி; ஒளிவைள திதினா+ -

ஒளிெபாதிய வைளைய தித அணிதா+.

விளக : க9! இைண என க5ணழி- ெகா1க. க9! - ஒவைக<

ெசவியணிகல+. சிகழிைக - 9. த - தமாைல. ெபா கலாப ெபா+னா*ய+ற ேமகைல. ைதவ- - தடவி. (97)

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

2092. இல;3ெவ1 ளவி 3+ற
ெத%தத5 டகர< ெசதீ

நல;கிள ரகி? ேத@;

க>9' ந+3 =>9!

லபற வள த வெம+

Nைக யமளி ய;க5

வில;கர சைனய காைள

ெவ1வைள கிதைன< ெசா+னா+.

ெபா1 : இல;3 ெவ1 அவி 3+ற- - விள;3 ெவ1ளவி :%; 3+றிேல;
எ%த த5 தகர< ெசநீ - ேதா+றிய த5ணிய தகரவிறகி+ ெசதீயிேல; நலகிள
அகி? ேத@ க>9' ந+3 =>9 - அழ3 விள;3 அகி? ேத@

ேந க>9' ந+றாக =>9; ல அற வள த அெம+ Nைக அமளி

அ;க5 - 3 றமி+றி வள த ைகயிைன'ைடய அமளிக5ேண; வில;கர
அைனய காைள ெவ1வைள3 இதைன< ெசா+னா+ - சி;கைத! ேபா+ற
காைளயாகிய சீவக+ ெவ1வைள'ைடய ரம4சாிைய ேநாகி இதைன
இயபினா+.

விளக : தகர - தகர விற3. க>9 - ேந க>9 எ+@ெமா மண!ெபா1. ல -

3 ற. அமளி - ப6ைக. வில;கர - சி;க. (98)
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-----------2093. கமநீ கவல ேவ5டா

கய கணா8 பிாிவ) சி+னா

ளைமநி+ கவிைன தா;க

ல-ெபா ெள+. =ற!

ெபமநீ ேவ59 ற)லா)

ேவ56வ பிறிெதா+ .5ேடா

ெவாைமநி+ மனதி ெச+ேற

@வ!பேத 'வ!ப ெத+றா1.

ெபா1 : கய கணா8! - கயலைனய க5ணா8!; கம - ஒ காாியள-; நீ கவல

ேவ5டா - நீ வத ேவ5டா, சி)நா1 பிாிவ) - சில நா>க1 நி+ைன! பிாிேவ+;
அைம நி+ கவிைன தா;க) - (அ!ேபா- நீ) அைமயாகிய நி+ அழைக

தா;யி!பாயாக; அ- ெபா1 - அ-ேவ நி+ கடைமயான ெபாளா3; எ+.

=ற - எ+.ைரக; ெபம! - ெபாிேயாேன!; நீ ேவ59 . அ)லா) - நீ

விவதைன ய)லாம); ேவ56வ பிறி- ஒ+. உ5ேடா? - ேவ56வ-

ேவெறா+.5ேடா?; ஒைம நி+மனதி+ ெச+ேற+ - யா+ ஒ த+ைமயான

நி+@ைடய மனேபால ஒ%கிேன+ (ஆத*+); உவ!பேத உவ!ப- எ+றா+ -

நி+ மனவி!பேம எ+ வி!ப எ+றா1.

விளக : தா;க) : அ)Y . விய;ேகா1. ேவ56வ பிறிெதா+.5ேடா :

ப+ைமெயாைம மயக. (99)
------------

2094. நாெணா6 மிைடத ேத;ெகா
ண63. கிளவி ேக>ேட

N5வ6! ெபாறி!ப! )*!

ைனநல லப ைவேக+

ேற+மிைட ேகாைத ெய+.

திமக ென%- ேபாகி

வா5மிைட ேதாழ Hழ

த+மைன மகி2- கா+.
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ெபா1 : நாெணா6 மிைடத ேத+ெகா1 ந63உ. கிளவி ேக>6 - நாLட+

கலத இனிைம ெகா5ட அ<ச ெபாதிய ெமாழிைய ேக>6; ேத+மிைட

ேகாைத - ேத+ மி3த ேகாதா8!; ைனநல லப ைவேக+ - ஒ!பைன'. நி+
அழ3 வத த;கியிேர+; எ+. - என =றி; N5வ6 ெபாறி!ப! )* - த+

மா பி) அணித Nணி+ வ6 அவ1 மா பி) ெபாத த%வி; திமக+ எ%-

ேபாகி - சீவக+ எ%- ெச+.; வா1மிைட ேதாழ Hழ த+மைன மகி2-

கா+ - வா1 ெந;கிய ேதாழ H2-வர த+ இ)லேத மகி20ட+ 3தா+.
விளக : மிைடத - கலத. ேத - இனிைம. ைவேக+ : த+ைம ஒைம எதி மைற

விைன .. திமக+ : சீவக+. (100)
------------

2095. ரவி'; களி. ேநாகி!

ெபா+ென6 ேத ேநாகி

யிரவி@ பக? ேமாவா

ெத+மக+ யா5ைட யாென+

ற%தக5 ணீாி னாேல

ைககழீஇ யவ* கி+ற

ெம%ெகாி கத ெதா3

தா8ெம* வக றி னாேன.

ெபா1 : ரவி' களி. ேநாகி - 3திைரகைள' யாைனகைள' பா -;
ெபா+ ெந6ேத ேநகி-ெபா+னாலாகிய நீ5ட ேதைர' பா -; இரவி@
பக? ஓவா- எ+ மக+ யா5ைடயா+ எ+ற - இர0 பக? ஒழிவி+றி எ+

மக+ எ;ேக'ளா+ எ+.; அ%த க5ணீாினாேல ைககழீஇ அவ*கி+ற - அ%த
க5ணீைர ெகா56 ைகைய க%வி வ-கி+ற; ெம%3 எாிகத- ஒ3

தா8 ெம*0 அக றினா+ - ெம%3 ெந!ைப அைணதா ேபால ெந43கி+ற
அ+ைனயி+ வதைத அக றினா+.

விளக : இ9= ைற< சிதிதித*+ க-க+ ெம*ைவயக றினாெனன)
ேவ5டாவாயி . எ+@ ந<சினா கினிய 3றி! ILகமிக-. (101)
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-----------2096. ஒ ற ண த *+றி

'ைரயவி -.!பி னாேல

 றதா  3ைர!ப ேவ59

ெதா3ட+ ற%வி ெகா1வா

ெர .வா ாிைன- ேசா வா

நபிேயா நபி ெய+னா

0 .ட+ ற%த க5ணீ

காலைல ெதா%கி ற+ேற.

ெபா1 : ஒ ற உண த) இ+றி உைர அவி- - ஒ ற உணராதவா.

ெமாழிைய நீகி ; உ.!பினாேல  றதா 3ைர!ப - உ.!பி+ 3றி!பாேல

உறவின ெக)லா அறிவித*+; ஈ59 ெதா3 உட+ த%விெகா1வா -

அவ க1 ெசறி- திர56 ேசர த%விெகா1வாரா8; நபிேயா! நபி! எ+னா -

நபிேய! நபிேய! எ+.; எ .வா - அ9-ெகா1வா; இைன- ேசா வா வதி< ேசா வாமா8 : உ . உட+. அ%த க5ணீ - வத வதி அ%த

க5ணீ ; கா) அைல- ஒ%கி . - காைலயி%- ஒ%கிய-.

விளக : இஃ- உவைகக?2<சி. ஒ ற எ+ழி உைம உய 0 சிற!.
உ.!பினாேல உைரதலாவ- இ;கிததா+ உண -த). (102)
------------

2097. க-க5 கழற க)ெல+

கட றிைர யவித வ5ண

வதவ ல நீ;க

மைறற! ப6ெம+ ெற5ணி

ெயைததா னிறத நாளி+
ெறனநக ாியபி யா

மதமி ?வைக த+னா

லக;3ளி ! ெப8தி னாேர.
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ெபா1 : மைற ற!ப6 எ+. எ5ணி - இC0வைகயா) இமைற ெவளியா3
எ+. நிைன-; க-க+ கழற - க-க+ =ற; கட) திைர அவித வ5ண

வதவ ல நீ;க - கட)அைல ஓ8த-ேபால வதவ அ%ைகைய நி.த;
எைததா+ இறத நா1 இ+. என நக இயபி - (உ5டான அ%ைகைய'

மைறக) க-கனி+ தைத இறத நா1 இ- என நகரதா 3 =றி; அதஇ)

உவைக த+னா) யா அக 3ளி ! எ8தினா - அளவ ற மகி2<சியா)

எ)ேலா மன அைமதி அைடதன .

விளக : கட*) அைலெயா* யட;கிய-ேபால. இஃ- இ)ெபா1 உவைம,
அைலெயா*யட;3வ- உலகி) இ)ைல அதைன உவைம =றியதா), (103)
------------

2098. ெச;கய+ மைழக> ெசCவா8
தைத' மகி2- தீ4ெசா

ெல;ைகைய< ெச+. கா5மி
ன9கெள+ றிர- =ற

ம;கல வைகயி ேசா-

ம--ளி யறாத மாைல

ெகா;கல க5ணி ேசாதி

3;3ம ெம%தி னாேன.

ெபா1 : ெச;கய) மைழக5 ெசCவா8 தைத' மகி2- - ெச;கய) ேபா?

த5ணிய க5கைள' ெசCவாைய' உைடய தைத (இவைனக56) மகி2-;
அ9க1! - அ9கேள!; தீெசா) எ;ைகைய< ெச+. கா5மி+ எ+. இர- =ற -

இனிய ெமாழிைய'ைடய எ+ த;ைகைய< ெச+. கா5மி+ எ+. ேவ5ட;

ேச - - அவ@ அைட-; ம;கல வைகயி) - ம;கல ைறைமயா); ம--ளி
அறாத மாைல ெகா;3 அல க5ணி ேச தி - ேத+-ளி நீ;காத மாைலைய'

மண கம% க5ணிைய' த*) அணி-; 3;3ம எ%தினா+ - 3;3ம
அணிதா+.

விளக : த4சண+ ப+னிமதியி+ எ+றதைன தைத உண தலா) தன3
=>டமி+ைம உண தலா@, அவ1 வத மி3தியா@ இ;ஙன இர-
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=றினா1. 3ணமாைல, கணவ+ வத*+, ம;கல அணி3 உடப>டா1.

எனி@ =>டதி 3 உடபடாம =.வ- அ6த ெச8'ளி) விள;3. (104)
------------

2099. தீவிைன 'ைடய ெவ+ைன
தீ5ட+மி ன9க1 ேவ5டா

பாவிேய ென+. ெநா-

பாித% -கி ைநய

காவிய; க5ணி ெயா+.;

கவல)யா @8த ெத)லா

நாவிேய நா. ேமனி

ந;ைகநி+ றவதி ென+றா+.

ெபா1 : தீவிைன உைடய எ+ைன அ9க1! தீ5ட+மி+! ேவ5டா - தீவிைன

ெபாதிய எ+ைன அ9கேள தீ5டாதீ ! தீ5ட ேவ5டா!; பாவிேய+ - ஏெனனி)

நா+ பாவிேய+; எ+. ெநா- பாி- அ%- உகி ைநய - எ+.ைர- வதி
அ+ . அ%- உகி ைநயாநி க; காவிஅ க5ணி! ஒ+. கவல) -

காவியைனய க5ணிேய ! நீ எத 3 வத க; யா+ உ8த- எ)லா - யா+

எ)லாவ றி@ பிைழத-; நாவிேய நா. ேமனி ந;ைக! நி+ தவதி+ எ+றா+ %ேக மண3 ேமனிைய'ைடய ந;ைகேய! நி+ தவதினாேல எ+றா+.

விளக : இவைள தீ59< சீவக+ ெகாைல'5டாென+. உலக

3ணமாைலைய =ற*+, தீவிைன'ைடய எ+றா1. தா+ விலக0 இவ+

தீ5ட*+ பி+@, ேவ5டா எ+றா1. இவைன அைட- ைவ- இ;ஙன

நீகி =ற ேவ5ட*+, பாவிேய+ எ+றா+. நத தி5ேத - ப5 (சீவக. 1088)

என, ஆசிாியைன த!ப! 3ததைன', ெப5ணிட வி6!ப (சீவக. 1752) என
வத த+ைமைய', தா+ க>9ய;கார+ ெதாழி ப3திேயாைர ெகா)ேவா

எ+. நிைனததைன' கதி, எ)லா எ+றா+. கவல) : அ)வி3தி ெப ற
எதி மைற விய;ேகா1 விைன .. (105)
------------
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2100. அ+னெம+ னைட' ேநா34
சாய? மணி' ேம

மி+னி@5 L! ெவ8ய

ைலகD க ேதா+ற

ெவ+மன ெத%த! ப>டா

யாயி@ மாிைவ ேகளா

'+ைனயா+ பிாித நாேளா

\ழிேய ேபா+ற ெத+றா+.

ெபா1 : அாிைவ! ேகளா8! - அாிைவேய! ேக>பாயாக!; அ+ன ெம)நைட'
ேநா3 சாய? அணி' ஏ மி+னி+ I5 I! ெவ8ய ைலகD
க ேதா+ற - அ+ன ேபா+ற ெம)*ய நைடைய' பா ைவைய'

ெம+ைமைய' அழைக' எ%<சிைய' மி+ ேபா+ற இைடைய' ெவCவிய

ைலகைள' விள;க; எ+ மன- எ%த!ப>டா8 - எ+ மனதிேல எ%த!ப>6
நீ;காதிதா8; ஆயி@ - எ+றா?; உ+ைன யா+ பிாித ஓ நா1 ஊழிேய
ேபா+ற- எ+றா+ - நி+ைன ெம8'. ண <சியி+றி நா+ பிாித ஒநா1
ஒ\ழிகால ேபாேலயித- எ+றா+.

விளக : நி+னைட' ேநா3 சாய? அணி' ஏ I! ைலகD
க எ+ென4சேத ந+3 பதி-1ளன ஆக*+ நி+ைனயா+ ஒ சிறி-
மறதிேல+, அ!ப9யி- பிாித ஒநா1 ஊழிேபால எ+ைன வதியஎ+பதா. இ+@ எ+ைன வதாேத எ+ப- 3றி!ெப<ச. (106)

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

2101. இைளயவ5 மகி2வ =றி

யி+.யி லம - பி+னா1

விைளெபா ளாய ெவ)லா
தாைதேக ேவ. =றி

கிைளயவ Hழ வாமா+

வாணிக னாகி ேக9

றைளயவி2 தாம மா ப+

ற+னக நீ;கி னாேன.
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ெபா1 : ேக6இ) தைள அவி2 தாம மா ப+ - 3 ற மி)லாத .கவி2த

மாைலயணித மா ப+; இைளயவ+ மகி2வ =றி - 3ணமாைல மகி2வனவ ைற

இCவா. உைர-; இ+-யி) அம - - (அவDட+) இனிய -யிைல ெகா56;
பி+நா1 தாைதேக விைளெபா1 ஆய எ)லா ேவ. =றி - ம ைறநா1

தைதயிடேம ேம)வ ெபாளாக உ1ளவ ைறெய)லா தனிேய எ6-<
ெசா)*; கிைளயவ Hழ - ேதாழ H2-வர; வாமா+ வாணிக+ ஆகி -

தா0;3திைரைய வா;3 வணிகனாக! ைன-ெகா56; த+நக நீ;கினா+ -

த+ மைனைய வி6-< ெச+றா+.

விளக : பி+னா1 எ+. ஈ56 =ற*+, அ+ைற! பகேல வதைடவ+ (சீவக.

1932) எ+ற) ஆகாெத+.ண க. ம ., ந<சினா கினிய = .!ேபால, விமைல

மண ஒநாளி@. ரம4சாி மண ஒ நாளி@ 9யாம) நா+3நா1

வைரயாயிக ேவ56 எ+. உண த)ேவ56. ரம4சாியி+ மைனயி)

மணதி 3 ஓாிர0 த;கினதாக உணர!ப6தலா@, ந<சினா கினிய உைரயி+

வ5ணேம விமைலயி+ மைனயிேல இநா1 த;கினதாக உண வதா? எ+க.
(107)

ரம!சாியா இலபக  றி ..
..
-------------------

சீவக சிதாமணி :10. ம"மக# இலபக (2102 - 2326)
2326)

கைத- க:
க: ஏமா;கததினி+. ற!ப>ட சீவக+ விைதயநா>9 ெச+. த+

மாமனாகிய ேகாவிதைன க56 வண;கின+. சீவக+ வைகயா ேகாவித+

அளவிலா மகி2<சி ெய8தின+. பி+ன < ெச8யகடவன கதி த+ மகனாகிய

சீதத@3 தி9 கவி- அரசியைல அவ+பா) அளிதன+. இ;ஙன

மி3ெபா%-, க>9ய;கார+ ேகாவித@3 வி6த ேவாைலைய விாிசிக+

எ+பா+ ேகாவித@3! ப9-கா>9ன+. அத+க5 க>9ய;கார+ த+ைன

இராசமாரதி 3 வ- த+ேனா6 ேக5ைம ெகா1Dப9 எ%தியிதன+.
அ-ேக>ட ேகாவித+ க>9ய;காரேனா6 ேபா ெச8த 3 அCேவாைலைய
வாயிலாக ெகா5டன+. உடேன நா)வைக! பைடேயா6 சீவக+

த*ேயாெரா6 ேகாவித+ விைதயதினி+. ற!ப>6 ஏமா;கத கன+.
வழியி) ந+னிமித;க1 ேதா+றின. இராசமாரதி+ பகேத வ- த;கினா+.

அ!ெபா%-, க>9ய;கார+ திறதி) தீய நிமித;க1 ேதா+றிண.
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வ4சகதா) த+ைன ெவ)லகதிய க>9ய;காரைன ேகாவித@

வ4சகமாகேவ ெகா)ல கதின+. த+மக1 இலகைண3< யவர

அைமதா+. அ< ய8வரதி+க5 திாிப+றி! ெபாறிெயா+. ைவ-. அதைன
எ8- :2தியவேன இலகைண3 கணவனாவ+ எ+. ரசைறவிதன+.
பலநா>6 ம+ன மகD இலகைணைய எ8த விபிவ- 3%மின .

திாிப+றிைய :2த ய+. ேதா றன . சீவக+ யாைனயி+ேமேலறி அ< யவர

ம5டபெம8தின+. ெவளி!ப>ட சீவகைன க5ட க>9ய;கார+ *க5ட

மாெனன அ4சினா+. சீவக+ அ திாிப+றிைய அேபவி :2தன+. ேகாவித+

அCவைவேயா 3< சீவக+ வரலா ைற ெவளி!பட விளபின+. அ!ெபா%-

அக)விபி) ஓ இயக+ ேதா+றி, சீவகனாகிய அாிமா+ க>9ய;காரனாகிய

யாைனைய ெகா+ெறாழி3 எ+. இயபினா+. அ-ேக>ட க>9ய;கார+

சீ ற றவனா8< சீவகைன ேநாகி<, சிறிேயா8! நி+ைன யா+

அ4ேவன)ேல+! எ+னா றைல நீ யறியா8! நி+ தைத யறிவ+! எ+.

ெவ35டா+. பி+ன < சீவக+ த*ேயா 3 க>9ய;கார@3 ெப ேபா
நிக2த-. க>9ய;கார+ பைடஞ சீவக+ பைட3 ேதா றன மா5டன :

அ4சி இாிய) ேபாயின . சீவக+ க>9ய;காரைன' அவ+ மகைள'
அ!ேபா களேத ெகா+. ,ழிலா>9ன+. இ< ெச8தி ேக>6 விசைய
மகி2தன1; உலக பாரா>9! க2த-.
------------

2102. 3டைர ெசத 3வைளேம8 கயவா8
3விைல! பட ம! ெபைம

நடதவா ெய)லா ந.மல மைரயி

னாகிைல< ெசாாிதவ தீபா

றட4சிைற ய+ன; 3ெகா6 நாைர!
பா !பின ேமாத5 மத

மட;க)ேபா றிறலா மாமணி கற;க
வளவய 1ெளன கழிதா .

ெபா1 : 3டைர ெசத) - 3ட ேபா+ற ம9ைய'; 3வைளேம8 கயவா8 3வைள மலைர ேம' ெபாிய வாைய'; 3விைல - 3வித ைலைய'; பட

ம! - பட த ெகாகைள' உைடய; எைம - எைமயான-, நடத வா8

எ)லா - ெச+ற இடெம;3; ந.மல மைரயி+ நா3 இைல ெசாாித அதீ பா) -
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ந)ல மலைர'ைடய தாமைரயி+ இைளய இைலயிேல ெசாாித அழகிய இனிய பா);
தட சிைற அ+ன 3 ெகா6 நாைர! பா !பின ஓ த5 மத - ெபாிய

சிற3கைள'ைடய அ+ன 33 நாைர'மாகிய பா !பி+ திரைள வள கி+ற
த5ணிய மத நிலைத; மாமணி கற;க - 3திைரகளி+ க%தி க>9ய கி5கிணி
த*யன0 யாைனயி+ பகமணிகD ஒ*தலாேல; வளவய) 1எழ -

வளமி3; கழனியி) அம தித பறைவக1 எ%ேதாட; மட;க) ேபா) திறலா

கழிதா - சி;க ேபா+ற வ*யினா கடதன .

விளக : அ+ன த*யவ றி+ பா !க1 பா?5ட) நில!ப5. ைர :

உவம0. ெசத) - ம9. கயவா8 - ெபாிய வா8. நடதவா8 - நடத இட. மைர

- தாமைர; த 3ைற. நாகிைல - இளைம'ைடய இைல. பா) : எ%வா8 ஓ -

பா-கா3 மட;க) - சி;க. மாமணி. 3திைர3 க>9ய மணி. கழித)

1ெள%த 3 காரண எ+க. 33 - ெகா3. பா !இன - பறைவ

34களி+ =>ட மட;க) - சி;க. தீபா) பா !பின ஓ த5மத என
=>6க. (1)
------------

2103. ாிவைள யலறி! Nச*> J+ற
ெபாழிகதி நிலதி) ழகி

வாிவைள H% வலாி யின->
சல4சல ேம8வன ேநாகி

யாி-ண ர+ன ெபைடெயன த%வி
ய+ைமயி னலமர ெல8தி

திாித ேநாக தீதிலா ேநாகி

ெந8த?; ைகவல ெதாழிதா .

ெபா1 : ாிவைள அலறி! Nச) இ>6 ஈ+ற - .3ைடய ச;3க1

H)தி <சியா) ெநா- ழ;கி! ெப ற; ெபாழிகதி நிதில உழகி - ெப8'
ஒளிைய'ைடய -கைள கலகி; வாிவைள H% வலாி இன-1 -

ச;3க1 Hழதிாி' வலாியி+ திரளிேல; சல4சல ேம8வன ேநாகி -

சல4சல;க1 ேம8வனவ ைற! பா -; அாி- உண அ+ன ெபைடெயன

த%வி - அாியைத உணரவ)ல அ+னமான- த+ ெபைடெய+. த%வி;

அ+ைமயி+ அலமர) எ8தி - அ)லாைமயி+ மன3ழ!ப அைட- - திாித
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ேநாக தீ- இலா ேநாகி - மறி-! ேபாகி+ற ேநாகைத தீைமயிலாதா தா
பா -; ைகவல- ெந8த? ஒழிதா - ஒ%கதிற@1ள ெந8தைல';
கடதன .

விளக : தீ- - ஈ56 ேவ>ைக எ+ப ந<சினா கினிய . ாிவைள - .3ைடய
ச;3, நிதில - -, வலாி< ச;3 ஆயிர4 Hழ< ெச)வ- சல4சல எ+@

சிறத ச;3 எ+ப- ேதா+ற வலாி இன-> சல4சல எ+றா . பாைல'
நீைர' பிாி-ணரவ)ல எ+பா அாி-ண அ+ன எ+றா . அ+ைமயி+ அ)லாைமயா). அலமர) - ழ சி. தீதிலா - சீவக+ த*ேயா . (2)

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

2104. ேகா>9ள; கைல'; =6ெம+ பிைண';
ெகா%;கதி மணிவிள ெகறி!ப<

ேச>9ள; ெகா+ைற திநிழ .4ச<
ெசெபாறி வ5டவ றயேல

நா>9ள ப9யா நைகக ப3
ந)லவ ேபா+மல ப3

ேமா>9ள )ைல ெமா8மல  கான
3வ ெததி ெகாள நடதா .

ெபா1 : ேச6 இள; ெகா+ைற திநிழ) - உய த இளைம ெபாதிய
ெகா+ைற மரதி+ அழகிய நிழ*ேல;

ெகா%;கதி மணிவிள3 எறி!ப - ெகா%விய கதிைர'ைடய மணிவிள3 ஒளிெசய;
ேகா6 இள;கைல' =6 ெம+பிைண' -4ச - ெகாபிைன'ைடய

இள;கைல மா@ அத@ட+ =9ய ெம+ைமயான பிைணமா@ -யில; அவ .

அயேல - அவ றி+ அகி); நா>6 இளப9யா நைக க ப3 ந)லவ ேபா)
- நா>9?1ள இளம;ைகயாி+ நைககதி+ எழிைல! ப3 ஆடவைர!ேபால;
ெசெபாறி வ56 மல ப3 ேமா>9ள )ைல ெமா8மல கான -

ெச1ளிகைள'ைடய வ56க1 மல கைள! ப3வத 3 காரணமான

மி3தியான )ைல மல கைள'ைடய கானைத; 3வ- எதி ெகாள நடதா -

மண வ- எதி ெகா1ள கடதா .
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விளக : கைல - ஆ5மா+. பிைண - ெப5மா+. ேச6 - ெபைம. தி நிழ) அழகிய நிழ). -4த) - -யி?த). இளப9யா - மகளி . ந)லவ எ+ற-,

ஆடவைர. ேமா6 - மி3தி; ெபைம'மா. 3 - மண. இ- )ைல நிலைத

வ5ணித-. (3)
------------

2105. 3ழவிெவ5 9;க> ேகா>9+ேம பாய
3ளி ன) சைடவிாி ேத 3

மழலவி Hல த5ணேல ேபால

வவிநீ ம!பினி ெனறிய

கைழவள 3+றி களி.நி+ றா6;
க9ந.4 சதன< சார

*ைழவள ைலயா சாய)ேபா ேறாைக
யிைறெகா1N; 3றி4சி' மிறதா .

ெபா1 : 3ழவி ெவ5 தி;க1 ேகா>9+ேம) பாய - ெவ5ைமயான

பிைறதி;களி+ ேகா>9ேல பா'மா.; 3ளி ன) சைடவிாி- ஏ 3 - 3ளி த
க;ைக நீைர< சைடைய விாி- தா;3கி+ற; அழ) அவி Hல- அ5ணேல
ேபால - தழ)விள;34 Hலைத ஏதிய சிவெபமாைன! ேபால; அவிநீ

ம!பினி+ ஏறிய - அவி நீ த+ ெகாபிேல :ழ; கைழவள 3+றி) களி. நி+.

ஆ6 - ;கி) வள; 3+றிேல யாைன நி+. நீரா6கி+ற; க9ந.4 சதன<

சார) - மணைடய ந)ல சதன மர;க1 நிைறத சார*ேல; இைழவள ைலயா

சாய)ேபா) ேதாைக இைறெகா1 - அணி வள ைலயாாி+ ெம+ைமயான
ேதா ற ேபால மயி)க1 த;கிய; N;3றி4சி' இறதா - அழகிய 3றி4சி
நிலைத'; கடதா .

விளக : இஃ- இ)ெபாDவைம. க;ைக தைல!பாகிய இமவானி

ப-ைமெய+@ ெபா8ைகயி), நீ வி%கி+ற தா2வைரயி) உதிர! ப9ம
இத*+ Hலத5ண) எ+றா . இ- 3றி4சி நிலைத வ5ணித-.

Hலத5ண) : சிவெபமா+. (4)

------------
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2106. ஊ+றைல! ெபா9தா; கைனயெச4 H>9
ெனளிமயி வாரண ெமா;ேக

கா+றN; கடபி+ கவ>9ைட வைளவா8!
பெதா6 கவ 3ர) பயி .

மா+றெவ பாைல யழ+மிதி த+ன
வ4ர4 ட மைற ெபா%தி

S+றினா பா8மா ெவாளிமதி கதி ேபா
சதன ெமா;3ெம8 ைதேத.

ெபா1 : ஊ+ தைல!ெபா9த அைனய ெச4H>9+ ஒளிமயி வாரண - ஊைன
தைலயிேல ேதா+றிவி>டா ேபா+ற சிவத உ<சி ெகா5ைடைய'ைடய

பளபள!பான மயி நிைறத ேகாழி; கா+ற N;கடபி+ கவ>9ைட வைளவா8!

பெதா6 - உதி த மல கடபி+ கவ>9ேல வைளத அலகிைன'ைடய

ப-ட+; ஒ;ேக கவ 3ர) பயி . - ஒ;ேகயி- இைரகைள விபி
கவ <சியான 3ர?ட+ =!பி6கி+ற; ஆ+ற ெவபாைல அழ+ மிதித+ன

அ4ர - நிைறத ெகா9ய பாைலநிலதி) ெந!ைப மிதிதா ேபா+ற அாிய

கா>6வழிைய; ஒளிமதி கதி ேபா) சதனெம8 ஒ;3 ைத- - ஒளி'.

தி;களி+ த5கதி ேபால< சதனைத உடெபலா Nசியவா. ; ட மைற

ெபா%தி+ பா8மா ஊ+றினா - அதிகாலேத பாிைய< ெச?தினா .

விளக : ஆ;ெக+ற- )ைல'; 3றி4சி' ேச த பாைலைய. )ைல';
3றி4சி' ைறைமயி) திாி-, ந)*ய) பிழ- ந6;3 -ய.-!,

பாைலெய+பேதா ப9வ;ெகா1D (சில! : 11 : 64-6) எ+. வவ- கா5க.
வாரண ப- பாைல நிலதின- ெவ!பமி3தியா) நா1வழியிைள!பா),
ஓாிடதி- ஒ+ைறெயா+. ந*யமா>டாைமயி+, ஓாிடதி- கவ 3ர)

பயி . எ+றா . ெவைம மி3தியி+ அதிகாலேத ேபானா . ந6வ5

ஐதிைண ந6வண- ஒழிய! - ப6 திைர ைவய பாதிய ப5ேப (ெதா). அக. 2)
எ+. பாைல3 நில இ+. எ+றைமயா@, ந60 நிலதிைணேய ந5பக)

ேவனிெலா6 - 90 நிைல ம;கி+ +னிய ெநறிேத (ெதா). அக. 9)
எ+றைமயா@. அகால அ+றி, இவ ெச)கி+ற கால +பனி
ெதாட;3கி+ற காலமாக0 பாைல =றியவா. எ+ைன ெயனி+, கால
ெபா-வா8 ேதயேதா. ேவ.ப>93; சிதிைர' ைவகாசி'

147

3ட3மைல3 கா காலைத ஆகினா ேபால, மா கழி தி;கD இவ

ேபாகி+ற ேதயதி 3 -ேவனிலா8, ெவைம விைள-! பாைலயாகி .. இனி
இமயைத< H2த இட ெத8வதி+ ஆைணயா) எகால மாறாம), ஓாிட

ஒகாலமாகேவ இ3மாத*+. அCவிடேத இவ ேபாகி+றா எ+.மா.

இCவா. காலைத! ப றி ந<சினா கினிய =.வ . )ைல' 3றி4சி'
ெவைம விைள- பாைலயாகலா எ+. +ன < சில!பதிகார ேம ேகா1

கா>9யதா?, இவ க1 ஐவைக நிலைத'; கட- ெச+றன எ+. =றேவ

பாைலைய =றினா ஆதலா@ காலைத! ப றிேய கவைல ஈ56

ேவ5ட பா ற+.. இராசமாரேத =திரானேபா- ஓாிர56 நா6கேள

யிைடயி>ட விேதக நா>9) மா கழியி ேகாைடயாக இ3ெம+ப- ெபாதா-.
(5) இ- பாைல நிலைத வ5ணித-.
------------

2107. நிைலயிலா 0லகி னி+றவ5 கைழ
ேவ>டவ னிதியேம ேபா+.

மிைல3லா ைபN ணிளைல Mதி

னி+கனி ெதா5ைடய -வ வா8

கைலவலா ெந4சி காமேம ேபா+.;
கட0ள ெவ3ளிேய ேபா+.

ைலவிலா நி)லா ெதாபக ?1ேள
'!பவி ெவ4ர; கடதா .

ெபா1 : நிைல இலாஉலகி) நி+ற வ5கைழ ேவ>டவ+ நிதியேம ேபா+. நிைலய ற உலகிேல நிைலெப ற வளவிய கைழ பினவ+ ெச)வ ேபாமா.

ேபா+.; இைல3லா ைபN5 இளைல Mதி+ - இைலவ9வ! Nணணித

இளைலயாகிய Mதிைன'; இ+கனி ெதா5ைட அ -வ வா8 - இனிய

ெதா5ைட கனியைனய ெசCவாயிைன' உைடய; கைலவலா ெந4சி+ காமேம

ேபா+. - பரைதய உ1ளேத காம ேபாமா. ேபால0; கட0ள ெவ3ளிேய

ேபா+. - னிவ களி+ சீ ற வில3மா. ேபால0; உைலவிலா நி)லா- -

ேசா விலாரா8 நி)லாம); ஒபக?1ேள - ஒ பக ெபா%திேல; உ! அவி

ெவ ர கடதா - ெவைம விள;3; ெகா64ரைத கடதா .
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விளக : கைலகளாவன : ேவதிய) ெபா-விய) எ+றி திற- - =-

பா>6 M3 -ணி0 ப5ணியா2 கரண பாைட! பாட? த5Lைம
கவி' தா2தீ; 3ழ? - க-கக- மைட, ெச8தி' - தர<

5ண M நீராட? - பாய ப1ளி' பவெதா%க - காயகரண

க5ணிய- உண த? - க>6ைர வைக' கர-ைற கண3 வ>9ைக<

ெச8தி' மல ஆ8- ெதா6த? ேகால ேகாட? ேகாைவயி+ ேகா! -

கால கணித கைலகளி+ -ணி0 - நாடக மகளி 3 ந+கன வ3த - ஓவிய<

ெச,) உைர,

கா5க. (6)

கிடைக' (2 : 101-31) என மணிேமகைலயி =ற!ப>டன

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

2108. -கல ேபா? N;கனி யா?
ெபா+னிண ! பி59' ெபாதி

ம-கல M2-< சிலபி:2 வனேபா+
மல ெசாாி வ3ள மய;கி

கதி தத5 Nணி கடா2 K*
கைன3ர னாைரவ5 டான

ெமதி தத5 ன)H ழி+னதி கைரேம
*ைளயவ ரயா0யி  ெத%தா .

ெபா1 : -கல ேபா? N;கனி ஆ? - 3யவாி+ -கல ேபா+ற

ெபா*0 ற பழைத'ைடய ஆலமர; ெபா+ இண ! பி59' ெபாதி -

ெபா+ ேபா+ற N;ெகா-கைள'ைடய அேசாக மர ெபாதி; ம- கல-

ஊ2-< சிலபி :2வனேபா) மல ெசாாி வ3ள மய;கி - +ன  ேதைன<
ெசாாி-, பி+ கா கழ?த*+ சிலபி :2வனேபால மலைர< ெசாாிகி+ற

மகி% மய;கி; கதி த த5Nணி க1 தா2K* கைன3ர) நாைர வ5டான

எதி த - கதி !ைப'ைடய த5ணிய Nணிெய+@ பறைவ' சப;ேகாழி',

சி.சி+ன ேபா? ெசறித 3ரைல'ைடய நாைர', வ5டான எதி ெகா5ட;
த5ன) H2 இ+ நதிகைரேம) இைளயவ அயா0யி - எ%தா - த5ணிய

நீ H2த ஆ ற;கைர ேமேல சீவக+ தலான இைளேயா இைள!பாறி!
ேபானா .
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விளக : Nணி, க1 எ+பன இறத வழெக+ப ந<சினா கினிய . கல ஈ56 3யகல; இஃ- ஆலபழதி 3வைம, ஆ) - ஆலமர. சிலபி

மகிழNவி 3 உவைம. வ3ள - மகிழமர. க1 - சப;ேகாழி. சி. சி+ன -

ஒவைக இைசகவி. வ5டான - ஒவைக நாைர; (ெகா8ய9 நாைர எ+ப.)
அயா0யி த) - இைள!பா.த). ஆ?, பி59', வ3ள மய;கி. Nணி,

க1, நாைர வ5டான எதி த த5ன)H2 இ+னதிகைரேம) அயா0யி எ%தா என விைன 9 ெச8க. (7)
------------

2109. அ1ளிைல! பலவி னளி- :2 ைள';
கனி-:2 வாைழயி+ பழ@

1ளிவா ழலவ+ ெபாறிவாி கம4H+

ெஞ59@ 38-ேநா8 தணி!பா+

ப1ளிவா8 ந- மாைம' பணி-!
ப+மல வழிபட 3ைற3

ெவ1ளநீ ! பட!ைப விைதயவ தைடேத
ேவத@ 3ண த+ வி6தா .

ெபா1 : அ1 இைல! பலவி+ அளி- :2 ைள' - ெசறித இைலைய உைடய
பலவி+ ைளைய'; கனி- :2வாைழயி+ பழ@ - கனி- :%

வாைழ!பழைத'; 1ளிவா2 அலவ+ ெபாறிவாி கம4H) ெஞ59@3

உ8- - 1ளிைய உைடயதா8 அ;ேக வா% ந56, 1ளிைய' வாிைய'

உைடய நிைறத Hைல'ைடய ந563 ெகா6-; ேநா8 தணி!பா+ - அத+

ேவ>ைகைய தணி!பத 3; ப1ளிவா8 ந- ஆைம' பணி- - தமிடதிேல
வா% நைதைய' ஆைமைய' மிதி- ெகா56; ப)மல வழிபட

3ைற3 - பலமல கைள' வழியாப9 3ைறகி+ற; ெவ1ளநீ ! பட!ைப

விைதய வ- அைட- - நீ ! ெபைக'ைடய, ேதா>ட;க1 H2த விேதக

நா>ைட< ேச -; ேவத@3 உண த + வி6தா - அரச@3 அறிவிக
+ேன ஆ1 வி>டன .
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விளக : அ1 - ெசறி0. பல0 - பலாமர. பழ+ - பழ. அலவ+ - ந56. கம நிைற0. ெஞ56 - ந56. பணி- - மிதி-, விைதய - விேதகநா6. ேவத+ :
ேகாவிதராச+; விைசைய உட+பிறேதா+. (8)

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

2110. :>9ட ேதா. வி)லக விர)ேபா

ெபாதிநி+ ெறா;ெகதி ெகா1ெக+

ேற>9+ேம றீ>9 திெவ% தி>டா;
கிைறவ@ தம கைள! பணி!ப

நா>டக தமி - நளிகட லமி ந)வைர யமி த ம)லா

கா>டக தமி -; கா5வர 3வவி

க5ணக+ றெவதி ெகா5டா .

ெபா1 : இைறவ@ - அநா>6 ம+ன@; :>9ட ேதா. -

:>9னிடேதா.; வி)லக விர)ேபால ெபாதி நி+. - வி பி9த விர)ேபா

கி>9 நி+.; ஒ;3 எதி ெகா1க எ+. - ஒ+. ேசர எதி ெகா1கெவ+.; ஏ>9+
ேம) தீ>9 திஎ%- இ>6 தம கைள ஆ;3! பணி!ப - ஏ>9ேல எ%தி
ைக<சாததி>6! பணிாிேவாைர ஆ;கா;3 ெதாிவி3மா. க>டைளயிட;

நா>டக- அமி - - நா6ப6 ெபா1கD; நளிகட) அமி - - ெசறிகட*

ப6 ெபா1கD; ந)வைர அமி த - ந)ல மைலப6 ெபா1கD; அ)லா -

இைவேய அ)லாம); கா>டக- அமி - - கா6ப6 ெபா1கD; கா5வர

3வவி - விள;3மா. 3வி-; க5 அக+ ற0 எதி ெகா5டா - இட பரவிய

)ைல நிலேத சீவக+ தலாேனாைர எதி ெகா5டன .

விளக : :>9ட : வி6தைல'ைடய இட எ+ப ந<சினா கினிய . வி)லக

விர* ெபாதி (3.. 370) எ+றா பிற.

நா>9லமி - : ெசெந) சி.பய. ெசCவிள நீ ெச%;
க+ன) கத*ேயா ைட-

கடலமி - : ஓ ேகாைல ச;க ஒளி பவள ெவ5த
நீ !ப6 உ!பிேனா ைட-
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வைரயமி - : தேகால தீN தைகசா) இலவ;க
க !Nர சாதிேயா ைட-

கா>9லமி - : அரகிறா) சேத+ அணிமயி K*
தித3 நாவிேயா ைட-

அமி -: ெபா1. (9)

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

2111. ெபாமத யாைன! ண ம! ேப8!ப!
ெபா+ம ேததிய ைலயா

ெராிமல < ெசCவா8 திற-ேத Sற

ேவ-வா NகZ8 ெதா%வா

வ3ைல க3 வாைழ' ந6வா
வைர'மி ழாவிேபா+ மாட

தந. ைக' ேம-வா \ ேதா
றமர த லகெமா த-ேவ.

ெபா1 : ஊ ேதா. - ஊ க1 ேதா.; ெபாமத யாைன ண ம! ஏ8!ப!

ெபா+ ம- ஏதிய ைலயா - ேபா ாி' மதகளி.களி+ இைண

ெகாகைள! ேபால, அணிபல ம- நிமி த ைலயின ; எாிமல < ெசCவா8
திற- ேத+ ஊற ஏ-வா - கித2ேபா? சிவத வாைய திற-

இனிைமமிக ஏ-வா; Nக1 M8ெதா%வா - மல கைள< ெசாாி-

வண;3வா; வ3ைல க3 வாைழ' ந6வா - வள; 3ைலைய'ைடய

கைக' வாைழைய' ந6வா; வைரஉமி2 ஆவிேபா) மாட- - மைல

உமி% ைகேபால, மாட;களிேல; அந. ைக' ஏ-வா - அாிய ந)ல

மணமி3 ைகைய' ஏ-வாமாகி இததா), அமர த உலக ஒத- ஒCேவா\ாி@ அமரலக ஒத-.

விளக : ஆவி - ெந>6யி !. இனி நகாி+ ெச8தி. ெபாமதயாைன, ண ம!
எ+பன விைனெதாைகக1, ஏ8!ப : உவம0. ெபா+ - அணிகல+ : ஆ3ெபய .
M8 - Mவி. வ3ைல:விைனெதாைக. (10)
------------
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ேவ.

2112. பா9 னவி! பய;ெக% மாமைல
மாட நகர- வாயி?; ேகாயி?

மாட பல மர;க4 சாைல'4

ேசடைன காணிய ெச+.ெதா க-ேவ.

ெபா1 : பா6 இ+ அவி - ஒ*3 இனிய அவிைய'ைடய; பய ெக%
மாமைல - பய+ ெபாதிய ெபாிய மைல ேபா?; மாட நகர- வாயி?
ேகாயி? - மாட;கைள'ைடய நகரதிேல வாயி*? ேகாயி*?; ஆ6

அபல - =தா6 அபலதி?; அர;க - ேமைடகளி?; சாைல' -

வழிகளி?; ேசடைன காணிய - ேசடைன! ேபா? சீவகைன காண; ெச+.
ெதாக- - (ஊ ) ெச+. =9ய-.

விளக : உலகிைன தா;3பவ+ ஆத*+ ேசட+ எ+றா அபல - பல;

=6 ெபா- இட; =- காL இட எ+.மா. அர;க - நாடக த*யன

நிக2- ேமைட (11)
------------

2113. ப)கதி ரார NL பமி-

ெகா)சின ெவெதாழி ேகாேட திளைல

ந)ெலழி+ ம;ைகய ந+@த H>9ய

ெவ)கதி ! ப>ட விள;கி ெறாபா).
ெபா1 : ப)கதி ஆர NL பமி- - பல ஒளிவி6 -வட;கைள' பிற
கல+கைள' விள;க அணி-; ெகா)சின ெவெதாழி) ேகா6 ஏ- இளைல ெகா)? சினைடய ெகா9ய ெதாழிைல'ைடய யாைன ெகாெபன நிமி த

இளைலகைள'ைடய; ந) எழி) ம;ைகய - ேபரழகிைன'ைடய ம;ைகயாி+;
ந)Iத) H>9ய அழகிய ெந றியி) அணித; ெவ)கதி ! ப>ட ஒபா)

விள;கி . - ஒளிவி6 ப>ட ஒ பக விள;கிய-.
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விளக : ஆர - -வட. பமித) அணித). ெகா) சினேகா6,

ெவெதாழி ேகா6 என தனிதனிேய =>6க. ேகா6 ஈ56 யாைன ெகா.

ம;ைகயராகிய யாைனக1 என ேவ5டாேத உைரதா ந<சினா கினிய (12)
------------

2114. 5ண4 H>64 ெசாாி- வா 3ழ
க5ணிம காெரா6 கா சில பா ெதழ

வ5ணைல காணிய வா தி ேபாத

வ5ண மகளி வன!பி ெறாபா).

ெபா1 : 5ண H>6 ெசாாி- - 5ணைத' ெந றி< H>ைட'

ெப8-; வா 3ழ) க5ணி மகாெரா6 - 3ைலகி+ற 3ழ*ேல க5ணிைய'ைடய
3ழைதகேளா6; கா)சில ஆ - எழ - கா* சிலக1 ஒ*ெதழ;

அ5ணைல காணிய ஆ வதி+ ேபாத - சீவகைன காண ேவ59 வி!ட+

வகி+ற; வ5ண மகளி வன!பி . ஒபா) - அழகிய ம;ைகயாி+ ெபா*விைன

ஒபக உைடய-.

விளக : தைலயி 5ண அணிதா மகா ஆத*+. 5ண -

ந.மண!ெபா9, H>6 - ஒ Iதலணி. மகா - மக1. அ5ணைல : சீவகைன.
காணிய - காLத 3. (13)

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

2115. எதி நல! N;ெகா9 ெய1ளிய சாய
கதி நல ம;ைகய காெறாட  ேதாட
திரா விளைல ெதா6 ெபா;க

வதிராி கி5கிணி யா 3 ெமாபா).
ெபா1 : எதி நல! N;ெகா9 எ1ளிய சாய) - ேதா+றிய நலைத'ைடய

N;ெகா9ைய இக2த சாயைல'; கதி நல ம;ைகய - கதி த நலைன'

உைடய மாதரா ; திரா இளைல ெதா6 ெபா;க - த  றா இளைலக1

-ட+ ெபா;3மா.; ஓட - ஓ6த*+; அதி அாி கி5கிணி கா) ெதாட - -
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ஒ*3 பர)கைள'ைடய கி5கிணிக1 (இ;ஙன ஓட+மி+ எ+.) காைல

க>9 ெகா56; ஒபா) ஆ 3 - ஒபக =!பி6.

விளக : ெதா6 ெபா;க) : -வட ைடத 3 தா ைடத). (14)
------------

2116. க;க ணிளைல க<சற :கி
ம;3 றளர மைழம5 மாட

ெந;க விைறெகா5ட ேநாிைழ யா த

ெப;க ணலம ெப றி ெதாபா).

ெபா1 : க;க5 இளைல க< அற :கி - காிய க5கைள'ைடய

இளைலகைள க<சினா) இ.க க>9; ம;3) தளர - இைட தளர (வ-) ;

மைழம1 மாட - கி) மய;3 மாட;களி+ேம); ெந;க இைற ெகா5ட ேந
இைழயா த - ெந;க த;கியி3 அழகிய அணிைய'ைடய மகளிாி+;

ெப;க5 அலம ெப றி- ஒபா) - ெபாிய க5க1 இவைன காணா-

ழ? த+ைமைய ஒபக உைடய-.

விளக : அற :கி - இ.கக>9, ம;3) - இைட, மைழ - கி). மDத 3
காரணமான மாட எ+க. இைறெகா5ட - த;கிய ெப றி- - த+ைம'ைடய-.
(15)

-----------2117. மி+@ 3ைழயின ேகாைதய மி+@ய
ெபா+வைர மாட ைதய! ெபாறிமயி

.+னிய ேகாைத 3ழாெமன ெதாகவ

ம+னிய ேகால ம*த ெதாபா).

ெபா1 : மி+@ 3ைழயின ேகாைதய - மி+@; 3ைழ'ட@ ேகாைத'ட@
(வ-) ; மி+உய ெபா+வைர மாட ைதய - ஒளியா) உய த ெபா+மைல

ேபா+ற மாட;க1 மைற'மா.; ெதாகவ ம+னிய ேகால - =9ய மகளி

ெபாதிய ஒ!பைன; -+னிய ேதாைக! ெபாறிமயி) 3ழா என - ெபாதிய
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கலவைத'ைடய 1ளிமயி)களி+ =>ட எ+. எ5Lமா.; ஒபா) ம*த- ஒபக நிைறத-.

விளக : மி+@3ைழ : விைனெதாைக. மி+@ய ெபா+ வைர :

விைனெதாைகய63. ெபாறிமயி) - 1ளிமயி). ேதாைக - மயி) : ஆ3ெபய . (16)
------------

2118. பாட+ மகளி ப)கைல ேயத)3
லாட+ மகளி மாவண :தி ெதா

ேறாட 0தி த வணிகல கைவ

நீ91 ேபா% நிைலைம ெதாபா).
ெபா1 : ஒபா) - ஒபக; பாட) மகளி - பா6 ம;ைகய; ப)கைல ஏ-

அ)3) ஆட) மகளி - பல மணிகைள'ைடய ேமகைலைய தா;கிய

அ)3ைல'ைடய ஆ6 ம;ைகய; ஆவண :திேதா. ஓட - கைடெத

ெவ;3 ஓ6த*+; உதி த அணிகல உகைவ - கழ+ற கல;க1 சிதினைவ;
நீ6இ1 ேபா% நிைலைம- ேபாிைள' நீ3 நிைலய-.

(விளக.) 3ைட த*யவ றி+ இDமா. ஆட+ மகளி - விற*ய . கைல -

ேமகைல. ஆவண:தி - கைடெத. உகைவ - சிதியைவ. (17)
------------

2119. ேகாைத' தா பிண;க ெகா6;3ைழ
காத+ மகளி ைமத; காணிய

:தி' ேம? மிைட- மிைடமல 

தாத6 ெத;3 தவிெசா த-ேவ.

ெபா1 : ெகா6;3ைழ காத) மகளி ைமத காணிய - (சீவகனிட

அ+ைடய) 3ைழயணித மகளி ைமத அவைன காL ெபா>6;

ேகாைத' தா பிண;க - =த) மாைல' மா பி+ மாைல' பிண;3ப9 :

:தி' ேம? மிைட- -ெதவி? மாட;களி+ ேம? ெந;கி நி ற*+;
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மிைடமல  தா- அ6- எ;3 தவி ஒத- - ெந;க :2த மல களி+

மகரத ப9- எ;3 அைணெயன! ெபா*0 ற-.

விளக : ேகாைத - ஈ56 மகளி அணித மாைலயிைன' - தா , ைமத

அணித மாைலயிைன' 3றிதன. காணிய - காண. ேம) - ேம):6. தா- -

N-க1, தவி - இைக. (18)

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

2120. மான கவாி மணிவ5 டக றவ;
காைன ெயத தமா 3மரனி

ேசைன கட*ைட< ெச)வைன க56வ

ேதைன யவ ெம6-ைர கி+றா .

ெபா1 : அ;3 - அ ெதவிேல; ஆைன எத- - யாைனயி+ பிடாியிேல; அமர
3மரனி+ - இதிர+ மகைன! ேபால அம -; மானகவாி மணிவ56 அக ற -

சிறத கவாிக1 வ56கைள ஓ>ட; ேசைன கட*ைட - பைடதிரளி+ ந6ேவ;
ெச)வைன க56 உவ- சீவகைன க56 மகி2-; ஏைனயவ எ6-

உைரகி+றா எ)ேலா எ6-! க)கி+றன .

விளக : மானகவாி - மயி நீ!பி+ வாழா கவாிமானி+ மயி : ஆ3ெபய .

ஆைன - யாைன. எத - பிடாி. ெச)வ+ : சீவக+. (19)
------------

2121. ேதமல ர;க> 9ேவ 3தக

மாமல  ேகாைத மணாள+ 3தக

காம+ 3தக காைள 3தக

நாம ெவழி)வி4ைச நபி 3தக.
ெபா1 : ேத+மல அக5 திேவ! 3தக! - ேதைன'ைடய மலாி) வா%

திேவ! 3க!; மாமல  ேகாைத மணாள+ 3தக! - உய த N;ேகாைதயாளி+

மணாளேன ! 3க!; காம+ 3தக - காமேன! 3க!; காைள 3தக - காைளேய!
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3க!; நாம எழி) வி4ைச நபி 3தக! - அ<.- அழகிைன'ைடய விதியாதர

மகேன 3க!

விளக : திேவ! எ+ற- உவ!பினா) வத பா) வ%வைமதி. மாமல ேகாைத :
தைத : இலகைண'மா; திமகDமா. தைதைய மணததனா) வி4ைச நபி
ஆயின+. 3தக : ஒ ெகா) வி%கா6 ; 3-க : எ+றவா. - தி, மணாள+,

காம+! காைள நபி ! எ+பன விளிக1. (20)
------------

2122. மி+ேறா8 வைரெகா+ற ேவேலா+ 3தக
வி+ேற+ கம2தா ாியக+ 3தக

ெவ+ேறா+ 3தக :ர+ 3தக

ெவ+ேற நகர ெமதி ெகா5 டதேவ.
ெபா1 : மி+ேதா8 வைரெகா+ற ேவேலா+ 3தக! - மி+ைன'ைடய கி)

த;3 மைலைய! பிளத ேவேலதிய கேன! 3க!; இ+ேத+ கம2தா

இயக+ 3தக! - இனிய ேத+ மண3 தாைர'ைடய இயகேன! 3க!;

ெவ+ேறா+! 3தக! - ெவ+றி'ைடயவேன! 3க. :ர+! 3தக! - :ரேன! 3க!;
எ+. - எ+. =றியவா.; நகர எதி ெகா5ட- - நகர வரேவ ற-.

விளக : 3தக : ஒெசா) நீ ைம-. வைரெகா+ற ேவேலா+ : க+.

இயக+ - ேதவாி+ ஒ வைகயின+. ெவ+ேறா+ : விைனயாலைண' ெபய .
நகர : ஆ3ெபயா (21)

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

2123. இ9ந.4 5ண4 சிதறிெய< சா;
க9கம2 மாைல'; க5ணி'4 சிதி

-9ய6 I5ணிைட ெதா5ைடய4 ெசCவா8

வ9ய6 க5ணிய வா2- நி பா .
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ெபா1 : எ<சா - எ!பகதி@; இ9 ந.4 5ண சிதறி - இ9த ந)ல

5ணைத Mவி; க9கம2 மாைல' க5ணி' சிதி - மண;கம% மாைல'

க5ணி' சிதறி; -9 அ6 I5 இைட ெதா5ைட அ ெசCவா8வ9 அ6

க5ணிய - -9ைய ெவ+ற I5ணிைடைய', ெகாCைவகனி ேபா+ற

ெசCவாைய' மாவ6ைவ ெவ+ற க5ணிைன' உைடய மகளி ; வா2-

நி பா - வா2தி நி பா க1.

விளக : இ9 ந.45ண : விைனெதாைக. சா - இட. க9 : மண. -9 -

உ6ைக. ெதா5ைட - ெகாCைவகனி. வ9 - மாபி4. வா2- - வா2தி. (22)
------------

2124. பிமி மாைல ெதா%வன நீ>9
யிபி9 நி+னைட க ற ெவம3

விபிைன யா8வி9+ ெம)ல நடேமா

க;கணி காமைன காணம ெற+பா .
ெபா1 : இபி9! - காிய பி9ேய!; நி+ நைட க ற எம3 - உ+ நைடைய க ற

எம3; விபிைனயா8வி9+ - அ+ றா8 ஆயி+; காமைன க;கணி+ காண
- இகாமைன எ காிய க5ணாேல காண; ெம)ல நட - ெம)ல நட!பாயாக;

எ+பா - எ+. =றி;  இமி மாைல நீ>9 ெதா%வன - வ56க1 ர?
மாைலைய ெகா6- ெதா%தா க1.

விளக : இ- பி93+ நி+ற மகளி = .. ேமா : +னிைல அைச.

ெதா%வன ெதா%தன : இறதகால விைன .. இபி9. விளி நடேமா

நட!பாயாக! ேமா : +னிைலயைச. கணி+ க5ணா). காமைன : சீவகைன. ம . :

அைச. எ+பா :  ெற<ச. (23)
------------

2125. மடநைட ெப5ைம வன!ெப+ப ேதாரா8
க6நைட க றா8 கணவ னிழ!பா8

பி9யைல பாவி ெயன!N5 பிற2-
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ைடைல விம! லதன நி பா .
ெபா1 : மடநைட ெப5ைம வன! எ+ப- ஓரா8 - ெம+னைடேய ெப5ைம3

அழ3 எ+பைத அறியாயா8; க6நைட க றா8! - க6நைடைய க ற நீ; கணவ+

இழ!பா8 - கணவைன இழ!பா8; பாவி! பி9 அைல! -பாவிேய! நீ பி9 ய)ைல; என -

எ+. =றி; N5 பிற2- - அணிகல+ பிறழ; ைலைட விம! லதன நி பா

- ைலக1 பகேத விம ெவ.- நி பா க1.

விளக : இ- பி93! பி+ நி+ற மகளி = .. மடநைட - ெம+னைட;

ெப5ைம3 வன! எ+க. பி9ய)ைல - பி9யைல என நி+ற-. பாவி : விளி. ைட

- பக. லதன :  ெற<ச. (24)
------------

2126. மயி வா8< சி.க> ெப4ெசவி மாதா>
ெசயி தீ திர1ைக< சி.பி9 ேக1வ

னயிரா வணெதா6 HD. ைமய

@யி கா வல ெகா5 6தவநி) ெவ+பா .
ெபா1 : மயி வா8< சி.க5 ெப4ெசவி மாதா1 ெசயி தீ திர1ைக< சி.பி9! மயி ெபாதிய வாைய' சி. க5கைள' ெப; கா-கைள' ெபாிய

தா1கைள' 3 றம ற திர5ட -திைகைய' உைடய சி.பி9ேய!; ேக1வ+

அயிராவணெதா6 HD. - நி+ கணவனாகிய அயிராவணேதாேட H1

உ.ேவ; ஐய+ உயி காவல ெகா56 உதவ நி) எ+பா - ஐயனாகிய உயி
காவலைன ெகா56 அவ+ எம3 உத0ப9 நி பாயாக எ+ப .

விளக : நி)லாவி9 HD.ேவ; HDறாதப9நி) எ+றன . HD. ப+ைம
த+ைம விைன .; ேச. எ+றா ேபா+.. (25)

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

2127. கைன கவள த-; கம2தா
ரைம யழகி கரசைன நாைள

திம* :திெய4 ேசாி ெகாண ேமா
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ெவாிமணி மாைல யிளபி9 ெய+பா .
ெபா1 : எாி மணி மாைல இளபி9! - ஒளிவி6 மணி மாைல அணித

இளபி9ேய!; கம2தா அைம அழகி 3 அரசைன - மண3தா ைனத அாிய
அழகி+ தைலவைன; திம* :தி எ ேசாி ெகாண - ெச)வ நிைறத

ெதைவ'ைடய எ ேசாி3 ெகா56வவாயாக! (ெகாண தா)); கைன

கவள த- - ெபாாிகறிைய உைடய கவளைத ெகா6!ேபா.; எ+ப - எ+.

ேவ56வ .

விளக : ேமா : +னிைல அைச. கவள - யாைன உண0. கைன - ெபாாிகறி,

த- : த+ைம!ப+ைம. அழகி கரச+ எ+ற- சீவகைன. பி9 : விளி. (26)

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

2128. எ+ேனா ம;கி@ ேமதி ெயாிமணி!
ெபா+னா கைலயின ெபா N4 சிலபின
மி+னா 3ைழயின ேகாைதய :தி'5

ம+ன 3மரைன வா2தி மகி2தா .

ெபா1 : ெபா+ ஆ கைலயின - ெபா+னாலாகிய ேமகைலயினரா8; ெபா+

N4சிலபின - Nேவைல ெச8த ெபா சிலபினரா8; மி+ ஆ 3ைழயின - ஒளி
ெபாதிய 3ைழயினரா8; ேகாைதய - ேகாைதயரா8; ம;கி+ எ+ேனா -

அகி) நி+ற எ)ேலா; :தி'1 ம+ன 3மரைன ஏதி வா2தி மகி2தா

ெதவிேல வத அரச3மாரைன! க2- வா2தி மகி2தன .

விளக : ஏத) : க2த), வா2-த) : ப)லா56 த*யன =ற). ம;கி+

எ+ேனா என மா.க. எ+ேனா : எ)ேலா : கைல : ேமகைல. ம+ன3மர+ :

சீவக+. (27)
-----------ேவ.

2129. விள;3பா கட* ெபா;கி
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ெவ59ைர ெய%வ ேவேபா

.ள;ெகாளி மாட -<சி

-கி ெகா9 Iட;3 :தி

'ள;கழி -வ! ைபதா

ம+னவ+ ேகாயி) ேச தா

னிள;கதி ! பதி ெபௗவ

தி.வைர யித ெதாதா+.

ெபா1 : இள;கதி ! பதி ெபௗவ- இ.வைர இத- ஒதா+ -

இள;கதிைர'ைடய ஞாயி. கட*ேல உதயகிாியிேல இத த+ைமைய!
ேபா+றவ+; விள;3 பா கட*+ ெபா;கி ெவ5திைர எ%வேவ ேபா)

விள;3கி+ற பா கட*ேல ெபா;கி ெவ5ைமயான அைலக1 எ%வனேபால;

-ள;3 ஒளி மாட- உ<சி -கி) ெகா9 Iட;3 :தி அைச' ஒளிைய 'ைடய

மாட;களி+ உ<சியிேல ெகா9யாைட அைச' ெதவிேல ; உள கழி- - ந6ேவ

ெச+.; உவ! ைபதா ம+னவ+ ேகாயி) ேச தா+ - அழகிய
ைபதாைர'ைடய ேவத+ ேகாயிைல அைடதா+.

விளக : ஒதா+ : எ%வா8; ெவ59ைர -கி ெகா9 3வைம. உள - ந6விட.
ேகாயி) - அர5மைன, ெபௗவ : கட). இ.வைர : த;3 மைல; ஈ56
3ண3+.. (28)
------------

2130. இைழெயாளி பரத ேகாயி

*னமல  3வைள! ெபா N

விைழத3 கமல வ>ட

திைடவிரா8! Nத ேவேபா

3ைழெயாளி க; ேகால

ெகா%;கய க5L ேதா+ற

மைழமி+@ 3ழாதி+ மாைல

ம;ைகய மய;கி நி+றா .

ெபா1 : இைழ ஒளி பரத ேகாயி) மாைல ம;ைகய - அணிகலனி+ ஒளி பரவிய

அேகாயி*) உ1ள ம;ைகய - விைழத3 கமல வ>டதிைட - விப த3த
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தாமைர மலாி+ வ>டதிைடேய; இன மல  3வைள! ெபா N விரா8! Nதேவ

ேபா) - இனமாகிய மல த 3வைள ெபா+ மல கDட+ கல-, Nதன ேபால;

3ைழ ஒளி க ேகால ெகா%;கய) க5L ேதா+ற - 3ைழெயாளிபரவிய
க அழகிய ெகா%விய கய க5L விள;க; மைழ மி+@ 3ழாதி+

மய;கி நி+றா - நி+றா - கி*னிைட மி+@ திர1 ேபால மய;கி நி+றன .
விளக : ெபா N : 3ைழ. 3வைள; க5. தாமைர : க மைழ : =த). இனமல 
கமல! ெபா N விைழத 3வைள என0 பாட. (29)
------------

2131. எாி3ழா4 ட ைவேய
ேலதைல க56 ேகாயி

றி3ழா மைனய ப>ட

ேதவிய மகி2- ெச8ய

வாி3ழா ெந6;க ணார

ெகா!ளி -மிழ வN

விைர3ழா மாைல ேத@

வ565 ெடா%க நி+றா .

ெபா1 : எாி3ழா ட ைவேவ) ஏதைல - எாியி+ திரெளன ஒளி =ாிய

ேவேலதிய சீவகைன; ேகாயி) தி3ழா அைனயப>ட ேதவிய - ேகாயி*)

உ1ள திமகளிாி+ 3% அைனய ப>ட தரசிக1; ெச8ய வாி3ழா ெந6;க5
ஆர க56 மகி2- - ெசCவாி திரைள'ைடய நீ5ட க5க1 நிைறய க56

களித-; அN 3ழா விைர மாைல ேத@ வ56 உ56 ெகா!ளி- உமிழ

ஒ%க நி+றா - அழகிய மல  திரளாகிய மண. மாைலயிேல ேத@ வ56

ேதைன! பகி ெகா!ளி- உமி2தலா) ேத+வ9ய (மாைலதிரளிேல மைற-)
நி+றா .

விளக : இ;ஙன ஒ மகைன! ெப ேறேம எ+. மகி2தன . Nவி) விைர

ெபா%3தலாேல ேத@ வ56 த ெகா!ளி-! பி+ ஆர056 உமி%ப9
திரDதைல'ைடதாகிய மாைல எ+க.(30)
------------
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2132. அல;கறா தவி2- ேசார

வ)3 ெபா ேறாைர மி+ன<

சிலபி+ேம ப4சி யா த
சீற9 வலத M+றி

நல-ைற ேபாய ந;ைக

ேதாழிைய! )* நி+றா

ளில;ெகாளி மணிெதா தீ+ற

ேவ-ெபா ெகா9ேயா ெடா!பா1.

ெபா1 : இல3 ஒளி மணிெதா- ஈ+ற ஏ- ெபா+ ெகா9ேயா9 ஒ!பா1 விள;3 ஒளிைய'ைடய மணிெகா-! ெப ற விள;கிய ெபா ெகா9

ேபா+றவ1 ஆகிய; நல -ைற ேபாய ந;ைக - அழகி+ =ெற)லா நிரபிய
ந;ைக : அல;க) தா- அவி2- ேசார - மல மாைலயிேல தா- சிதி< ேசார;

அ)3) ெபா+ ேதாைர மி+ன - (உைட ெநகி2தலா)) அ)3*ேல ெபா+ வட
மி+ன; சிலபி+ேம)-இடகா* சிலபி+ேம); வலத- ப4 ஆ த சீற9
ஊ+றி - வலததாகிய ெசப4சிO>9ய சி ற9ைய ஊ+றி; ேதாழிைய! )*

நி+றா1 - ேதாழிைய த%வி நி+றா1.

விளக : இவ1 இலகைண. அல;க) - மல மாைல. தா- - N-க1. ேதாைர -

வட ெபா ேறைர, ெபா றாைர எ+. பாட, வலததாகிய சீற9 எ+க. நல -

அழ3, -ைறேபாத) - நிரத). ெகா9ேயா ெடா!பாளாகிய ந;ைக நி+றா1 எ+க.

(31)

-----------2133. தாமைர! ேபாதி Nத

த5ண.; 3வைள! N!ேபா

காம கதி Nத

கமைழ தட;க5 டமா

ேறமல மா பி னாைன

ேநாகினா1 ெச)வ+ ம ற!

Nமல  ேகாைத ெந4ச

2கி! ெகாளிதி> டாேன.
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ெபா1 : தாமைர! ேபாதி) Nத த5 ந.; 3வைள! N!ேபா) - தாமைர மலாிேல
மல த த5ணிய அழகிய 3வைள மல ேபா); காம கதி Nத கமைழ

தட;க5 தமா) - வி!ப வ கதிேல மல த காிய ெபாிய

மைழக5களா); ேத+ மல மா பினாைன ேநாகினா1 - ேதைன'ைடய மல

மா பினாைன! பா தா1; ெச)வ+ அ!Nமல  ேகாைத ெந4ச 3 2கி

ஒளிதி>டா+ - சீவக@ அத அழகிய மல  ேகாைதயாளி+ உ1ளதிேல 3-

2கி மைறதி>டா+.

விளக : அவைன அவ1 க5ணா) ேநாகி ெந4சி) அைமதா1 எ+பதா.
அவ@ அவ1 ெந4சிேல மைற- 3 அCவிடதினி+. ேபா-

க>லனாகாைமயாகயினா+ எ+. =றி 2க என திாி-, ெந4சிேல 3 2க

ஒளிதா+ எ+. =றலாெம+ப ந<சினா கினிய . (32)
-----------ேவ.

2134. வி5ணா. ெச)வா மனேப-ற! ேபா- :;கி!
ப5ணா. ெசா)லா5 ைலபாாித ெவ+. ேநாக

க5ணா. ெச+ற களிைய;கைண காம ன+ன

5ணா. ேவலா+ மன2கின1 ெபா+ன னாேள.
ெபா1 : வி5ஆ. ெச)வா மன ேப- உற! ேபா- - வா@லகிேல

வா2ேவாாி+ மன வதமைடய அமி தகலச வ-; :;கி - +னி@ ப-;

ப5நா. ெசா)லா1 ைல பாாித எ+. ேநாக - இைச ேபா+ற ெசா)லாளி+
ைலயாக ேதா+றின, எ+. சீவக+ அவைள ேநாகின அளவிேல; க5 ஆ.

ெச+ற களி ஐ; கைண காம+ அ+ன 5 நா. ேவலா+ - க5L3!

லனாகிய களி!ைப'ைடய ஐ;கைண காமைன! ேபா+ற, 5 ெபாதிய

ேவலானாகிய சீவகனி+; மன ெபா+னனா1 2கின1 - மனதிேல

திவைனயா1 2கின1.

விளக : இனி, வானவலகி*- அமி த கலச ேபா- இவ1 ைலயாக!
பாாிதன எ+., அ ைலகைள க56 வானவ வதினாெர+.; =.த)
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3 றெமன ெகா56 ந<சினா கினிய . ேதவலகிேல சாசாசர+ எ+@

ேதவ ேகாவாயித சீவக+, இC0லகி 3! ேபாகி+றாென+. மன வ-ப9
ேபா-, இC0லகிேல க5L3! லனாதைல! ெபாதின காமைன!

ேபா+றா+ எ+. ,லாசிாிய விய- =றினதாக =.வ . அ;ஙனமாயி+,

வி5ணா. ெசா)லா மன ேப-ற! ேபா- க5ணா. ெச+ற கனி ஐ;கைண
காம+ அ+ன 5ணா. ேவலா+, ப5ணா. ெசா)லா1, ைல பாாித எ+.

ேநாக! ெபா+னனா1 மன 2கின1 என இையத) ேவ56 சீவக+
 பிற!பி) பதினா. க ப ேலாக;கD1 ஒ+றான ஸஹaரார க பதி)

இதிரனாக இதா+ எ+ற கைதைய உ>ெகா56 இவ =றினா? ,லாசிாிய
க- அ-வ+. எ+பத 3< ெசா கிடைகேய சா+றா. ேமல,

ைன-ைர!பதி) வானவ வ-ப9 அமி த கலச இC0லகி ேபா- இவ1
மா பிேல ேதா+றின எ+பதனா 3 ற எ+ேனா? (33)
------------

2135. ைமேதா8 வைரயி னிழி'* ேபால ைமத+
ெப8தாம மாைல! பி9யி+னிழி ேதகி ம+ன

ெகா8தாம மாைல ெகா%ெபா+9 ேத8தி ல;34

ெச8N; கழைல ெதா%தா+ெச+னி ேசாதி னாேன.

ெபா1 : ைமத+ - சீவக+; ைமேதா8 வைரயி+ இழி' * ேபால - கி)
ேதா' மைலயி*- இழி' *ைய! ேபால; ெப8தாம மாைல! பி9யி+

இழி- ஏகி - ெப8த தாமமாகிய மாைல அணித பி9யினி+. இற;கி< ெச+.;

ம+ன ெகா8தாம மாைல ெகா%ெபா+ 9ேத8- இல;3 - அரச களி+

ெகா8த ஒ%;3ப>ட மாைல யணித ெகா%விய ெபா+9க1 ேத8- விள;3;
ெச8 N;கழைல - (ேகாவித@ைடய) ப5ண!ப>ட அழகிய கழைல; ெதா%தா+

ெச+னி ேச தினா+ - ெதா%- த+ 9யிேல ேச தா+.

விளக : கழ) : அ9ைய உண த*+ தானி ஆ3ெபய . ைம - கி), வைர -

மைல; யாைனயினி+. இற;3 சீவக@3 மைலயினி+றி ற;3 * உவைம
ெதா%தா+;  ெற<ச. (34)

------------
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2136. ெபா+னா; 3வ>9 ெபா*ெவ8தி திர5ட தி5ேடா+
ம+ன+ மகி2- மமாைன விடா- )*

த+ன+ =ர தடதாமைர< ெச;க5 த

மி+@ மணி!N5 விைரமா ப நைன!ப நி+றா+.

ெபா1 : ெபா+ அ 3வ>9+ ெபா*0 எ8தி திர5ட தி5ேதா1 ம+ன+ -

ெபா+ மைல ெயன! ெபா*0 ெப . திர5ட வ*ய ேதாைள'ைடய ம+ன+;

மகி2- - களி-; மமாைன விடா- )* - மமகைன விடா- த%வி; த+ அ+
=ர - த+ அ+ மி3தலா); தட தாமைர< ெச;க5 த - ெபாிய தாமைர

மலரைனய க5களி*- வர தைனய க5ணீ ; மி+@ மணி!N5

விைரமா ப நைன!ப நி+றா+ - சீவக@ைடய விள;3 மணிகல+ அணித,

மண; கம% மா ைப நைன3மா. நி+றா+.

விளக : ெபா+ன;3வ6 - ெபா+மைல. ம+ன+ - ஈ56 ேகாவித+. மமா+

எ+ற- சீவகைன. உட+ பிறதா1 மகனாத*+ அ;ஙன =றின . ெச;க5

த - க5ணீ -ளி. விைர - மண. (35)
------------

2137. ஆனா- ேவத+ க?2தாெனன ேகாயி ெல)லா
தானா- மி+றி மய;கிதட; க5ெப8 மாாி

ேதனா மலா  ெதா%க<சில பி சி ல;

கானா மயி*+ கணேபா க?2 0 ற த+ேற.

ெபா1 : ேவத+ ஆனா- க?2தா+ என - அரச+ அைமவி+றி அ%தா+ என

கதி; ேகாயி) எ)லா - அர5மைன %-; தா+ ஆ- இ+றி மய;கி -

தாென@ த+ைம சிறி- இ)லாம) மய;கி; தட க5 ெப8மாாி ேத+ ஆ மல

ஈ - ஒ%க - ெபாிய க5க1 ெப8' மைழ ேத+ ெபாதிய மல கைள யி%-

ஒ%3ப9; சிலபி) சில கா+ ஆ மயி*+ கணேபா) - மைலயி)
ஆரவாாி3 கா>6 மயி*+ திர1 ேபால; க?20 ற- - அ%த? ற-.
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விளக : உ ற- : ஒைம ப+ைம மயக. தா+ ஆ- இ+றி மய;கி எ+பைத
ேவத@ கா3வ ந<சினா கினிய . கானா சில என0; =>6வ . (36)
-----------ேவ.

2138. பைகநர பிைச'; ேகளா! ைப;கதி ! பெபா ேகாயி)
வைகநல வா9 ெய;3 ம%3ர+ மய;கி நீ

ரகமைட திறத ேதேபா லலறேகா கிைளய ந;ைக

மிைகநல ேதவி தாேன விலாவைண நீகி னாேள.

ெபா1 : பைக நர இைச' ேகளா நரபிைசயிேல பைக' ேக>டறியாத;

ைப;கதி ! பெபா+ ேகாயி) - ஒளிவி6 ெபா ேகாயி*) உ1ளா ; (ச<சத+

த+ைமைய ேக>ட*+); வைகநல வா9 - வைக!ப>ட அழ3 வா9; எ;3

அ%3ர) மய;கி - எ)லாவிட- அ%3ர) கல-; நீ அகமைட திறதேத

ேபா) - கட*+ உளமைட திறதா ேபால; - அலற - அலற*+; ேகா3 இைளய
ந;ைக - அரச@3 இைளய ந;ைகயாகிய; மிைக நல ேதவி - ேமப>ட

ப5ைப'ைடய விசைய; தாேன விலாவைண நீகினா1 - தாேன அ%ைகைய
நீகினா1.

(விளக.) பைக நரபிைச'; ேகளா ேகாயி) எ+ற- எகால- பைகயா)

உ5டா3 -+ப சிறி- Iக தறியாத அர5மைன எ+றவா.. எ+ற- நீ

மைடதிறதா ேபா+றல.த 3 3றி!ேப-வாக நி+ற-. விலாவைண - அ%ைக.
(37)

-----------2139. ப)கதி மணி' ெபா+@ பவழ; 3யி றி< ெச8த
ெச)வ!ெபா கி63 H2த சிதிர =ட ெம;3

ம)3N தாம தா2- மணிைக கமழ ேவத+

ெவ)க2 பரவ மாேதா விதி'ள ெய8தி னாேன.

ெபா1 : ப)கதி மணி' - பவழ 3யி றி< ெச8த - ப)ெலாளி தவ%
மணி' - பவழ அ%தி< ெச8த; ெச)வ! ெபா+ கி63 H2த -
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ெச)வைடய ெபா+னாலாகிய கி63க1 H2த; சிதிர =ட எ;3 - சிதிர

=ட %-; ம)3N தாம தா2- - நிைறத மல மாைலயாேல தாழ!ப>6 :

மணி!ைக கமழ - அழகிய ைக தவழா நி க; ேவத+ ெவ)க2 பரவ - அரச+

ெவ+ற கைழ!பாட; விதிஉளி எ8தினா+ - ைற!ப9 அதைன அைடதா+.
விளக : 3யி றி - பதி-. கி63 - கீ .. ெத+ைனேயாைலயா ெச8'

கி63ேபால! ெபா+னா ெச8த கி6கினா) ேவய!ப>ட சிதிர=ட எ+பக-. தா2- - தாழ!ப>ெட+க. மணி - அழகிய. விதி'ளி - ைற!ப9.
ஏதாளிக1 கைழ! பரவ எ+ப ந<சினா கினிய . (38)
------------

2140. எாிமணி யைட!ைப ெசெபா
ப9யக மில;3 ெபா+வா1

கமணி க6 ேவ8த

க4சைன கவாி ெகா5ட

வைல மகளி ைவ-

வா+றவி ச6- நீ;க!

ெபமக ென5ண; ெகா1வா

னைம<சேரா ேடறி னாேன.

ெபா1 : எாி மணி அைட!ைப - ஒளி மணிகளிைழத அைட!ைபைய',
ெசெபா+ ப9யக - ெசெபா+னா) ஆகிய காளா4சிைய'; இல;3

ெபா+வா1 - விள;3 ெபா+ வாைள'; கமணி க6 ேவ8த க4சைன - நீல
மணியா) வா8 ட! ெப ற கலச!பாைனைய'; கவாி - கவாிைய'; ெகா5ட
வைல மகளி - ஏதிய, வள ைலகைள'ைடய ெப5க1; வா+ தவி

அ6- ைவ- நீ;க - உய த தவிசி+ அேக (அவ ைற) ைவ-வி>6< ெச)ல;
எ5ண ெகா1வா+ - சிதித ெபா>6; ெபமக+ அைம<சேரா6 ஏறினா+ சீவக@ மதிாிகDட+ க>9*) அம தா+.

விளக : கா4சன கவாி எ+. பாடமாயி+ ெபா காபி>ட கவாி எ+க.
அைட!ைப - ெவ றிைல!ைப. ப9யக - ப9க; காளா4சி. க4சைன -
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கலச!பாைன. கவாி - சாமைர. தவிச6- ைவ- நீ;க என மா.க. எ5ண;

ெகா1ள) - எ5ணி -ணித). (39)

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

2141. உலதநா ளவ 3 ேதா+றா
ெதாளி3மீ+ 3ளி3; க பி

லதேவ ென6;க> ெசCவா8!
தவிநா> பயத நபி

சிலநீ  கடல தாைன<
சீதத கர நா>9

3லத ெகா ற ேவலா+

ெகா9நக காக ெவ+றா+.

ெபா1 : உலத நாளவ 3 ேதா+றா- - 9த வா2 நாDைடயவ 3

ெதாியாம); ஒளி3 மீ+ 3ளி3 க பி+ - மைற' அததி எ+@ மீ@

ேதா 3; க பிைன'ைடய; ேவ) லத ெந6;க5 ெசCவா8! தவி நா1 பயத

நபி - ேவைல ெவ.த நீ5ட க5கைள' ெசCவாைய' உைடய தவி எ+@
அரசி ெப ற நபியாகிய; சில நீ  கட) அ தாைன< சீதத 3 அர நா>9 -

ஒ*3 நீைர'ைடய கட) ேபா+ற பைடகைள'ைடய சீதத@3 அரைச ந)கி;
3ல தெகா ற ேவலா+ ெகா9நக காக எ+றா+ - 3லைத கா3 ெவ றி

ேவலானாகிய ேகாவித+ நீ இ நகைர காதி6க எ+. பணிதா+.

விளக : தவி; ேகாவித+ மைனவி. சீதத+; ேகாவித+ மக+. 3லதத) -

மகைள! ெப . 3லைத வள த). தா+ அ கட+ கழி-! ேபா ெச8- பட

க-த*+, அத 3 அைம<ச உட+படா எ+., அவைர வினவாம) தாேன

அரசளிதா+ : :. சா) த)வ ெப றைன யிவண  - க;கட+ இ.த
ெச!க) +ப (பதி . 77) எ+றா ேபால. (40)

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

2142. மா றவ ெனா ற ெரா றா

வைகயினி+ மைறய நபி

கா றி+ ேதாழ  ெக)லா

மணிகல ம9சி லாைட
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ேவ .ைம யி+றி ேவ56>

டைமதன னளி யி!பா

ேல .ாி ரச நாண

ெவறிதிைர ழகி ெசா+னா+.

ெபா1 : மா றவ+ ஒ ற ஒ றா வைகயினி) - பைகவ+ ஒ ற ஆராயாத

ைறயிேல; மைறய நபி3 ஆ றின ேதாழ  ெக)லா - மைறவாக, சீவக@3

-ைணயாகிய ேதாழ க>ெக)லா; ேவ56 ஊ>6 அ9சி) ஆைட அணிகல

ேவ .ைமயி+றி அைமதன+ அளி - தா தா விபிய ெபா1கைள'ைடய
உண0 உைட அணிகல த*யவ ைற< சீவக 3 அவ க>3 ேவ.பா9+றி

அைமதனனாக தைலயளி ெச8-வி>6; இ!பா) ஏ .ாி ரச நாண எறிதிைர

ழகி) ெசா+னா+ - இனி, ெவ றி ெகா5ட ஏ றி+ உாிேபா த ரச

நாLமா. ேமா- அைலைய'ைடய கட) ழ3! ேபால ஒ ெமாழி =றினா+.
விளக : ெவ+ற த+ ப<ைச சீவா- ேபா த - தி5பிணி ரச (றநா. 288)

எ+றா பிற. நீ ெகா+ற சீவக+ ேதாழ 3 ேகாவித+ சிற!< ெச8தா+

எ+. ஒ ற க>9ய;கார 3 =றினா), ேம) உறவாகி அவைன ெகாைலH2வதவ. எ+. கதி, மைறய ெகா6தா+. சீவக+ ேவெறா வ9வமாக

இதி*+, அவைன ஒ ற) இயலாெத+ப . (41)
------------

2143. க>9ய; கார னைம
கா5பேத கம மாக

ெவா>9 தா+ வி6த ேவாைல

'ளெபா Dைரமி ென+ன

ெதா>6ேம ெபாறிைய நீகி

ம+னைன ெதா%- ேதா+ற

வி>டல நாக! ைபதா

விாிசிக+ =. ம+ேற.

ெபா1 : க>9ய;கார+ நைம கா5பேத கம ஆக ஒ>9 - க>9ய;கார+ ந
கதறிதேல ெபாளாகதி; தா+ வி6த ஓைல உள ெபா1 உைரமி+ எ+ன -

அவ+ வரவி>ட ஓைலயி) உ1ள ெபாைள =.மி+ எ+. அரச+ பணித0ட+;
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ெதா>6ேம) ெபாறிைய நீகி - ஓைலைய எ6- ேம*>9த இல<சிைனைய

நீகியபி+; ம+னைன ெதா%- - ேவதைன வண;கி; வி>6 அல நாக! ைபதா

விாிசிக+ ேதா+ற =. - .3 அவி2- மல த நாக மல மாைல யணித
விாிசிக+ எ+பா+ விள;3மா. ப9கி+றா+.

விளக : கம - 3றிேகா1 - ஒ>9 - -ணி-, ெபாறி - இல<சிைன. நாக - ஒ
மர; ஈ56 அத+ மல 3 ஆ3ெபய - விரசிக+ எ+. பாட. அ+., ஏ :
அைசக1. (42)
------------

2144. விைதயதா ேவத+ கா5க
க>9ய; கார ேனாைல

ைதயவி! ெபாழிைல! ேபா ேதா
ெபா8!பழி பரத ெத+ேம

கைதெயன கத) ெச8யா+

ெம8ெயன தா@; ெகா5டா+

சிைதயெவ+ ென4ச ேபா2-

ெதளி!பி@ ெதளிந யாேர.

ெபா1 : க>9ய;கார+ ஓைல விைதயதா ேவத+ கா5க - க>9ய;கார+

ஓைலைய விைதய நா>6 ம+ன+ கா5க; ஓ ெபா8!பழி இ!ெபாழிைல! ைதய!

ேபா - எ+ேம பரத- - ஒ ெபா8! பழி இC0லகி) உ1ேளா அறிைவ

ெக6- எ+ ேம கிடததைன; தா@ கைத என கத) ெச8யா+ ெம8ெயன

ெகா5டா+ - தா@ கைத ெய+. எ5ணாதவனாகி ெம8ெய+ேற ெகா5டா+;
சிைதய எ+ ெந4ச ேபா2- - இனி எ+ உயி ெக6ப9; எ+ உ1ளைத!

பிள- கா>9ெதளிவிதா? ெதளிவா இ)ைல.

விளக : ச<சத+ அரச 0ாிைமைய எ8த =9யவ+ ேகாவிதேன ஆத*+,
அவைன வரவைழ- வ4சகமாக ெகா)ல கதி க>9ய;கார+ திக

வி>டா+. உலக த+ = ைற ெதளியா ெதனி@,. ேகாவித+ அறிஞனாத*+
ெதளிவா+ எ+. க2- த+ கைத அறிவி!பதாக =.கி+றா+. (43)
------------
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2145. ப6மணி! ைபெபா Hழி! பக>9ன மிாிய! பா8ெகா9ெந6 ேதாக ]றி ெகா8'ைள மாக1 3தி

யி6ெகா9 யணித மா ப ாிவி ேபற< சீறி

ய6களி றசனி ேவக மலமர வதைன ேநானா+.
ெபா1 : அ6களி. அசனி ேவக - ெகா)களிறாகிய அசனி ேவக; ப6மணி!
ைபெபா+ Hழி! பக>9ன இாிய! பா8- - ஒ*3 மணிைய'

ெபா ப>டைத' உைடய யாைன திர1 ஓ6ப9 பா8-, ெகா9ெந6 ேத க1

,றி - ெகா9ைய'ைடய உய த ேத கைள! ெபா9யாகி; ெகா8 உைள மாக1

3தி - கதாிக!ப>ட பிடாி மயிைர'ைடய ரவிகைள 3தி; இ6 ெகா9 அணித

மா ப இவி ஏற< சீறி - எ%- ெகா9யணித 3 காரணமான மா ைப'ைடய

:ர க1 வாேனற! பிளிறி; அலமர அதைன ேநானா+ - அைலய, அத+ ெசயைல!

ெபாறாதவனாகி;

விளக : இ!பா>6 3ளக. இத+ க5L அ6த ெச8'ளி@, ச<சத+
சாவி 3 க>9ய;கார+ ெபா8காரண கா>9யப9 =ற!ப6கி+ற-.

அசனிேவக ச<சதைன ெகா+ற-; அ!பழி எ+ ேமனி+ற- எ+ப- க-. (44)

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

2146. , .வ பாக தைம!
பிள-யி 5ட ெத+@

மா றைத ேக>6< ெச+.

மதகளி றடகி ேம ெகா5

டா றல; க- ேசாதி

யா!ற :3 ேபா2தி

= ெறன ழ;கி :2-

ெகா)லேகா *ளகி ற+ேற.

ெபா1 : , .வ பாக தைம! பிள- உயி உ5ட- எ+@ மா றைத

ேக>6 - (ேம? அ-) தா+ ஏவிய பாக , .வைர! பிள- ெகா+ற- எ+@

ெமாழிைய ேக>6; ெச+. மத களி. அடகி ேம ெகா56 - தா+ ேபா8 அ மத
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யாைனைய அடகி அத+ேம) அம -; ஆ ற) அ க- ேச தி யா! உற

:3 ேபா2தி) - தி5ணிய Mணிேல ேச - திறற க>6ேபா-; = . என

ழ;கி :2- ெகா)ல - அசனிேவக = .வ+ ேபால< சீறி அரசைன :2தி
ேகாற*+; ேகா) இளகி . - அரச+ ப>டா+.

விளக : ேகா) இளகி . : ம;கல மர. பாக , .வ தைம என மா.க.
ச<சத+ ேக>ெட+க. க- - தறி. (45)
------------

2147. தனகியா @யி மீேவ+
றா+வர! பழி' நீ;3

ெமனகினி யிைறவ+ றாேன

யிநில கிழைம ேவ59

நிைன-தா ென9த) ெச)லா

ெத+ெசாேல ெதளி- ெநா8தா<

சினகளி யாைன ம+ன+

வெகன< ெச!பி னாேன.

ெபா1 : தன3 யா+ உயி ஈேவ+ - ேகாவித@3 யா+ உயிைர'

தேவ+; தா+வர! பழி' நீ;3 அவ+ வாி+ பழி' வில3; என3 இனி

இைறவ+ தாேன - என3 இனிேம) அவேன அரச+; இநில கிழைம நிைனேவ59 - (ஆதலா)) ெபநில ஆ>சிைய ஆரா8- விபி; தா+ எ+ ெசாேல

ெதளி- - அவ+ எ+ ெமாழிையேய நபி : ெந9த) ெச)லா- ெநா8-ஆ -

காலைத நீ>9யாம) விைரவாக ; சினகளி யாைன ம+ன+ வக - சீ ற.

களி ைற'ைடய அரச+ வக; என< ெச!பினா+ - எ+. விாிசிக+ ப9தா+.

விளக : வக எ+@ அள0 ஓைலயி) எ%தியித வாசக. ெந9த) எ+பெந9த) என விகார!ப>ட-. உயி ஈேவ+ எ+. ஊ2 =.வித-. (46)

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

2148. ஓைல'> ெபாைள ேக>ேட
ெயா1ெளயி றில;க ந3
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காலைன யளிய+ றாேன

ைகயினா) விளி3 ெம+னா

,)வY ாிவைன ெகா)?
I5மதி< H2<சி Uேத

ேபா)வெதா+ றி)ைல ெய+றா+

ைனமணி! ெபா+ெச8 Nணா+.

ெபா1 : ஓைல'1 ெபாைள ேக>6 - அCேவாைலயி) உ1ள ெபாைள
ேக>6; ைனமணி! ெபா+ெச8 Nணா+ - மணிகளிைழ-! ெபா+னா

ெச8ய!ெப ற அணிைனத சீவக+; ஒ1எயி. இல;க ந3 - ஒ1ளிய ப க1
விள;க நைக-; அளிய+ தாேன காலைன ைகயினா) விளி3 எ+னா -

இர;கதகா+ தாேன = .வைன ைகயினா =!பி6கி+றா+ எ+ெற5ணி;
,) வY ! - ,?ண த வ கேள!; இவைன ெகா)? I5மதி< H2<சி

ஈேதேபா)வ- ஒ+. இ)ைல எ+றா+ - இவைன ெகா)கிற I5ணறிவினா)
ஆரா' H2<சி இதைன! ேபா)வ- பிறிெதா+. இ)ைல எ+றன+.

விளக : ந>பா8! ேபா-தைல, மதியா H% H2<சி எ+றன . நைக - ஈ56<

சினப றி எ%த-. க>9ய;கார+ ேபைதைம ப றி'மா. = றைத ைகயா)

விளித றா) எ+@ தி3றைள' ஈ56 நிைனக. (47)
------------

2149. க1ளதா னைம ெகா)ல
கதினா னா த+ைன

க1ளதா ?யிைர '5ண

கதிேன மிதைன யா

1ளதா ?மிழ ேவ5டா
0.பைட வ- =ட

வ1Dவா ரச M

ரைறெகன வளி னாேன.

ெபா1 : க1ளதா) நைம ெகா)ல கதினா+ - க>9ய;கார+ நைம

வ4சகமாக ெகா)ல நிைனதா+; நா த+ைன க1ளதா) உயிைர உ5ண
கதிேன - நா அவைன வ4சகதா) உயிைர வா;க நிைனேதா; இதைன
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யா உ1ளதா) உமிழ ேவ5டா - இதைன எவ உ1ளதினி+. ெவளியிட

ேவ5டா; M உ.பைட வ- =ட - பழபதியிேல மி3தியான பைடக1 வ-

=6மா.; வ1Dவா ரச அைறக என அளினா+ - வ1Dவ க1 ர அைறக
எ+. ேவத+ அளி< ெச8தா+.

விளக : வ1Dவா ; ெபய திாிெசா) எ+ப ந<சினா கினிய .

உ1ளதா பைகைம கைத உமிழ ேவ5டா எ+றதனா) ந>ெபன ரசைறெவளியி>6 =.ப9 ெமாழிதானாயி .. (48)
------------

2150. க>9ய; கார ேனா6

காவல ெனாவ னானா+

வி>6நீ ெந)? ெபா+@

வழ;3மி+ விைளவ =றி

ெனா>டல னிைறவ+ ெசா+னீ
நாIம வ)ல ெவ+ன

ெகா>9னா+ றட;க5 வ1வா 
3ளிறி9 ரச ம+ேற.

ெபா1 : காவல+ க>9ய;காரேனா6 ஒவ+ ஆனா+ - ந ேவத+ பைகைமைய

வி>6 க>9ய;காரேனா6 உறவாகினா+; வி>6 நீ ெந)? ெபா+@

வழ;3மி+ - (எனேவ நீவி +னித பைகைய) வி>6 நீ ெந)? ெபா+@
அ நா>6ட+ வழ;3:ராக; விைளவ =றி+ இைறவ+ ஒ>டல+ - ேம) வவன
இைவெயன யாவேர@ உைரதா) அரச+ ஒCவா+; ெசா+னீ நாIம அ)ல அCவா. ெமாழிதீராயி+ நா Iைடயன அ)ல; எ+ன - எ+.; தடக5

வ1வவா  3ளி. இ9 ரச ெகா>9னா+ - ெபாிய பகதிைன' இ.கிய
வாைர'ைடய. ழ;3 இ9யைனய ஒ*ைய உைடய ரசைத வ1Dவ+

அைறதா+.

விளக : ெசா+னீ : அறி0ைடயா அறிவிலா 3 இதைன =.:ராக எ+.
ந<சினா கினிய =.வ . இ;ஙன அரச+ ஆைண எ+. ரசைறேவா+

அைறதா+. ரசைறேவா+ = ெறனி பைகைமைய =றினானா. (49)
------------
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2151. வி5டவ டல; கீறி<

ளி-நி+ றழ? ேவழ

ெமா5ெகா9 'வ தி5ேட

ெராளிமயி ! ரவி ப5ணி

வ5கழ லணி- ம1ள

வா1வல பி9- நாைள

ெத59ைர! பர! நாண

திநக  ெதா3க ெவ+றா+.

ெபா1 : ம1ள - :ர க1; வி5டவ உடல கீறி< ளி- நி+. அழ? ேவழ பைகவ உடைல! பிள- சின- நி+. சீ. ேவழ; ஒ5ெகா9 உவ

தி5ேத - சிறத ெகா9ைய அணித அழகிய தி5ணிய ேத; ஒளி மயி ! ரவி -

விள;3 மயிைர'ைடய 3திைர' ஆகியவ ைற ; ப5ணி - ப5L.தி;

வ5கழ) அணி- - சிறத :ர கழைல அணி- ; வா1வல பி9- - வாைள

வலைகயி) ஏதி; ெத5திைர! பர! நாண - ெதௗளிய அைலகைள'ைடய கட?
ெவ13மா.; நாைள திநக  ெதா3க எ+றா+ - நாைள3 ந அழகிய நகாிேல

திர1க எ+. ர அைறதா+.

விளக : வி5டவ - பைகவ . உடல - உட). ளி- - மா.ப>6. ப5ணி ப5L.தி; ஒ!பைனெச8-. (50)
------------

2152. ஏ .ாி ேபா த வ1வா

ாி9ர சைறத பி+னா>

கா ெறறி கட* ச;3

ழவ ர மா !ப

= .ட+ றைனய தாைன

ெகா%நில ெநளிய :59!

பா கட பர!பி+ ெவ1வா>

டெராளி பரத வ+ேற.
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ெபா1 : ஏ .உாி ேபா த வ1வா இ9ர அைறத பி+நா1 - விைடயி+

ேதாைல! ேபா த இ.கிய வாைர'ைடய, இ9ெயன ழ;3 ரசிைன அைறத

ம ைறநா1; கா . எறி கட*+ ச;3 ழவ ர ஆ !ப - கா றினா)

ேமாத!ப6 கட**- கிைடத ச;3 ழவ ர ஒ*க; = . உட+ற

அைனய தாைன ெகா%நில ெநளிய ஈ59 - = .வ+ சினதா ேபா+ற பைட

ெகா%விய நில ெநளி'மா. =9யதனா); பா கட) பர!பி+ ெவ1வா1 ட ஒளி

பரத - பா கட*+ பர!ைப!ேபால, ெவ5ைமயான வாளி+ சிறத ஒளி பரவின.
விளக : ஏ .ாி - காைளயி+ ேதா). இ9ரச : விைனெதாைக :

உவைமெதாைக'மா. கா றா) எறிய!ப>ட கட) ேபால எ+க. தாைன - பைட.

ெவ1ளிய வா>பைட பிற2த) பா கட) ேபா) ேதா+றி . எ+க. (51)
------------

2153. ைதயி ளிாிய! ெபா;கி
3;3ம கதி க ேளாகி

'ைதயதி ென றி ேசாத

ெவா5ட ! பதி ேபால<

ைதெயாளி மாட -<சி

ெவ53ைட நீழ ேறா+றி

விைதயதா ெவ+றி ேவத+

வி%!பைட காL ம+ேற.

ெபா1 : ைத இ1 இாிய! ெபா;கி - மிக இ1 ெக6மா. ெபா;கி; 3;3ம
கதி க1 ஓகி - ெசநிற கதி கைள :சி; உைதயதி+ ெந றி ேச த - உதய

மைலயி+ உ<சியிேல எ%த; ஒ5ட பதி ேபால - சிறத ஒளிைய : ஞாயி.
ேபால; ைத ஒளி மாட- உ<சி - ெவ5ைமயான ஒளிைய'ைடய மாடதி+

உ<சியிேல; ெவ53ைட நீழ) - ெவ53ைடயி+ நீழ*ேல; விைதயதா ெவ+றி

ேவத+ ேதா+றி - விைதய நா>6 ெவ+றி ம+ன+ எ%தளி; வி%!பைட காL

- த+ சிறத பைடைய ேநாக ெதாட;கினா+.
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விளக : ைதயி1 : விைனெதாைக. இாிய - ெக>ேடாட, 3;3ம - ெசநிற.

உைதய - உதயகிாி. ைத - ெவ5சாத. ேவத+ - ேகாவித+. வி%!பைட சிறத பைட. (52)
-----------ேவ.

2154. அபைன தடைக யபரகா திரவா8
வாெலயி ைறதி@; ெகா)வ

க;கட ச;3; கறதவா+ பா?;
கன றிய கா?கி ைடய

ெப* ழகி+ மாெறதி ழ;கி!
ெபவைர கீ596 திறல

திதிேய %.! தி5ணில ேதா8வ
தீ'மி2 த.கணி சிறத.

ெபா1 : அ பைன தடைக அபரகாதிர வா8வா) எயி. ஐதி@ ெகா)வ

- அாிய பைன ேபா+ற ெபாிய ைக', பி+கா?, வா' , வா?, தத எ+@
ஐதி@? ெகா)வன; க;கட) ச;3 கறத ஆ+பா? கன றிய கா) உகி

உைடய - காிய கட*ேல உ1ள ச;ைக' பவி+ பாைல' வதிய கா)
நக;கைள உைடயன; ெப* ழகி+ மா. எதி ழ;கி! ெபவைர

கீ596 திறல - ெபாிய * ழ;கினா) மா.ப>6 எதிேர ழ;கி. உய த
மைலைய! பிள3 வ*யன; ஏ%.! திதி தி5நில ேதா8வ -

ஏ%.!கD அழ3 . தி5ணிய நிலதிேல ேதா8வன; தீ உமி2 த.கணி+

சிறத - ெந!ைப உமி% அ4சாத க5கைள'ைடய சிற!பின;

விளக : இ-0 அ6த ெச8'D ஒ ெதாட . ஏ% திதி எ+க.

ஏ%.!களாவன : கா)க1 நா+3, -திைக', வா?, ேகாச,

ந<சினா கினிய , ஏ% ழ திதி நிலேதா' உ.!+. (-திைக'

வா? ேகாச) நிலேதா8வன எ+ப . (53)

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

2155. கவி2மணி! ைடய க5ணிழ னாறி
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கன+.த நிழெலா6 மைலவ

வவி2ய+ ேமக மைனயம மதத
வ.பதி ற.பதா நாக

க2ப தா !ப! Nமத ெபாழிவா
னி+றன விராயிர; க01வ5

9க2மத4 ெசறித விராயிர ைத4ஞா
றிைளய0 ம-ைண களிேற.

ெபா1 : கவி2 மணி!ைடய - கவி2த மணிகைள இ பகதி@ உைடயன;
க5 நிழ) நாறி+ கன+. த நிழெலா6 மைலவ - த க5களி) த நிழ)

ேதா+றி+ சின- த நிழ?ட+ மைலவன; அவி2 ய) ேமக அைனய மதத ெசாாிகி+ற நீைர'ைடய கி) ேபா+ற மதைடயன; அ.பதி . அ.பதா
நாக - (ஆகிய) வாயிரத.,. யாைனக1; க2 ப- ஆ !ப! Nமத

ெபாழிவா+ நி+றன இராயிர - க% ப- ஒ*க மத ெபாழித 3 நி+றன

இர5டாயிர களி.க1; க01 வ56 இக2 மத ெசறித இராயிர- ஐ4ஞா. -

க0ைள வ56 இக%ப9 மத அைடதன இர5டாயிர- ஐ4ஞா. - களி.க1;

இைளய0 அ-ைண களி. - களி . க+.கD இர5டாயிரைத4ஞா..

விளக : ஆக யாைன பதினாயிரத.,.. கவி2மணி : விைனெதாைக. நா.த) -

ேதா+.த). அவி2ய) : விைனெதாைக. நாக - யாைன. க% ப- ஆ !ப

எ+க. Nமண3 மத எ+க. (54)
------------

2156. 3தேம யயி)வா1 3னிசிைல +.;
3ைறவிலா = ெறா6 ெபாவா

ரதர மாறா யாைனெகா5 ேடற!

பறெகனி பறதி6 திறலா

தம த5 %ெம' மி

ேம8திட ெவ4சம விைளதா

ெகாதழ ல4சா 34சர மிவ தா

ேகா9ேய விதியா 0ைடயா .
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ெபா1 : ெகா- அழ) அ4சா 34சர இவ தா - எாி' தீ3 அ4சாத

களி.களி+ ேம) ஏறி< ெச?-ேவா ; 3தேம அயி)வா1 3னிசிைல +.

3ைறவிலா - எறிேகா? =ாிய வாD வைளத வி)? ஆகிய +றி@ சிறத

பயி சி'ைடயா ; = ெறா6 ெபாவா - = .வ@ட@ ேபா ெச8' திறலா ;

அதர ஆறா யாைன ெகா56 ஏற! பறக எனி+ பறதி6 திறலா - வான

வழியாக ஏ. ப9 யாைனைய ெகா56 பறக எ+னி+ பற3 ஆ ற?ைடயா ;

- அம த1 %ெம' இ ேம8திட ெவ சம விைளதா -  ெச8த

ேபா களிேல ெம8 %- இ ேம'ப9 ெகா9ய ேபாைர விைளதவ ;

ேகா9ேய விதியா உைடயா - ேகா9 ெபா+ைன வா2ைக ஊதியமாக
ெகா5டவ .

விளக : யாைன :ராி+ இய) =றியவா.. 3த - ஒ பைடகல+, அயி) = ைம, சிைல - வி). இ+. பைடகளா ெச8' ேபாாி+க> 3ைறவிலா

எ+க. அதர - வான, ஆறா - வழியாக, சம - ேபா , ெகாதழ? என)

ேவ59ய சிற!ைம ெச8'1 விகாரதா) ெதாக-. ேகா9 - ஒ ேகா9ெபா+.

(55)

-----------2157. 3;3ம ந.நீ பதிநி+ றா6;
3திைரயா றாயிர திர>9

ெபா;3ெவ5 மயி H2 ெபா பைட ெபா*த
வ.பதி னாயிர ரவி

ெவ;கைண தவி !ப ெவ1ளிெவ5 பைடய
வா8வி9 னிலவைர நி)லா!

ைப;கதி  ெகா>ைட கவாிH2 தணித
பகாின ெதாைகயன பா8மா.

ெபா1 : பதி நி+. 3;3ம ந.நீ ஆ6 3திைர ஆறாயிர திர>9 - பதியி)

நி+. நறிய 3;3ம நீைர ஆ6 3திைரக1 ப+னீராயிர; ெபா;3 ெவ5மயி H2
ெபா+பைட ெபா*த அ.பதினாயிர ரவி - ெந;கிய ெவ5மயி H2தன0

ெபா+னாலாகிய கலைன'ைடயன0 ஆகியைவ அ.பதினாயிர 3திைரக1; ெவ

கைண தவி !ப - த ேம) இ- வி6 கைண பி+னிட< ெச)வன0; ெவ1ளி
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ெவ5பைடய - ெவ1ளியாலாகிய ெவ1ைள கலைன'ைடயன0; வா8வி9+
நிலவைர நி)லா - வாயிலணித க9வாளைத தள தினா பற!பன0;

ைப;கதி  ேகா>ைட கவாி H2- அணித - ெதாளி : 3மிைழ'ைடய
கவாிைய ெந றியி) அணிதன0 ஆகிய ; பா8மா பகாி+ அெதாைகயான -

3திைரகைள =றி+ அ.பதினாயிரேம ஆ3.

விளக : ஆக 3திைர ,றாயிர- !பதீராயிர. ஆறாயிரைத இர>9-

அ.பதினாயிரைத' இர>9- ஒ;3 =>9னா) ,றாயிர- !பதீராயிர
வவ- கா5க. 3;3ம; கலத நீரா6 ரவிகைள நபிரா+ எ+ப . பதி 3திைர க>6மிட. பைட - ேம ப6!ப-; இ- 3திைரயி+ ேம*6 தவி3

ஆயி .. (56)
------------

2158. ேவ8நிற கபி+ ெவ5ணிற! Nேபா+
மிைடெதாளி 3த வாD

ேதாநிைல யரவி+ ேறா றேம ேபா?4
சிைலகD பிறகD -ைறேபா

Oனெமா+ றி)லா ய 39! பிறதா
ராயிர ம6கள; க5டா

பானிலா! Nணா பைடெதாழி க*மா!
ப5L. ேதறினா ரவேர.

ெபா1 : ேவ8நிற கபி+ ெவ5ணிற! N!ேபா) - ;கி*+ இய)ைடய
கபி+ ெவ5ணிறமாகிய Nைவ! ேபா); மிைட- ஒளி 3த வாD -

ெந;கி ஒளி 3த வாD; ேதாநிைல அரவி+ ேதா றேம ேபா?

சிைலகD - 3 ற ெபாதிய பாபி+ ேதா ற ேபா+ற வி கD; பிறகD -

பிறபைடகD; -ைறேபா8 ஊன ஒ+. இ)லா -  ற க . 3 ற4 சிறி-

இ)லாதவரா8; உய 39! பிறதா - சிறத மரபிேல ேதா+றியவரா8; ஆயிர

அ6கள க5டா - ஆயிர ேபா கள பா தவரா8; பா) நிலா! Nணா -

பாலைனய ெவ1ெளாளி தவ% அணிகைள'ைடயரா8; அவ பைட ெதாழி)

க*மா! ப5 உ.- ஏறினா - உ1ள அC:ர க1 அ 3திைரகைள!
ப5L.தி ஏறினவ .
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விளக : 3திைர :ர களி+ இய) =றியவா.. ேவ8 - ;கி). ேவ8நிற

கபி+ ெவ5ணிற!N எ+ழி ேவ8 Nவி 3வமமாகாைமயி+, அ6கிய ேதா ற

எ+@ 3 றமாகாைம உண க. ேதா - 3 ற, ஈ56 வைள0 எ+ப-பட நி+ற-.

உய 39 எ+ற- ஈ56 உய த மற39 எ+ப-பட நி+ற-. ஆயிர அ6கள;

க5டா எ+ற- பயி சிமி3தி 3றி- நி+ற-. க*மா - 3திைர. (57)
-----------ேவ.

2159. த.க ணா5ைமய தாமைர நிறதன தைகசா+
ம.வி) வா+3ள ைடயன மாளவ தகத

பைறயி னா?வ ப6சிைன நாவ*+ கனிேபா

3ைறவி) ேகாலத 3ளி ன சி-வி+ கைரய.
ெபா1 : மாளவ தகத - மாளவ நா>6 3திைரக1, த.க5 ஆ5ைமய - அ4சாத
ஆ5ைம'ைடயன; தாமைர நிறதன - தாமைர ேபா? நிறைடயன; தைகசா)

ம. இ) வா+ 3ள உைடயன - த3தி ெபாதிய 3 ற அ ற ெவ5ணிற

3ளைடயன; 3ளி ன) சி-வி+ கைரய - 3ளி த நீைர'ைடய சி-வி+

கைரயி) வா2வனவாகிய 3திைரக1; பைறயி+ ஆ?வ - பைறெயன ழ;3வன;

ப6சிைன நாவ*+ கனிேபா) 3ைற0 இ) ேகாலத - நாவ*+ பழ ேபால
3 ற அ ற ேகாலைடயன.

விளக : த.க5 - அ4சாைம. தைக - அழ3மா. ம.0 - 3 ற. வா+3ள ெவ1ளிய 3ள. ஆ?வ - ழ;3வன நாவ கனி - கநிறதி 3வைம. தாமைர

நிற ெவ53ளைடய மாளவநா>6 3திைரகD, பைறேபால

ழ;3வன0 நாவ கனி ேபா? நிறைடயன0மாகிய சி-நா>63திைரகD
எ+றவா.. (58)
------------

2160. பார Hரவ ப)லவ ெம@பதி! பிறத
:ர வா றல விைளக6 ேதற* னிறத

பாாி ேறாெச* பழிெபாி -ைடெதன நாணி<
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ேசா வா ய .ள;கவி5 3வன -ரக.
ெபா1 : பார Hரவ ப)லவ எ@ பதி!பிறத -ரக - பாரHரவ ப)லவ

எ+@ நகர;களிேல பிறதனவாகிய 3திைரக1; :ர ஆ றல - :ரதி 3 தக

வ*ைம'ைடயன; விைள க6 ேதற*+ நிறத - விைள' தி த க1ளி+

நிறைடயன; பாாி) ேத ெச*+ பழி ெபாி- உைடெதன நாணி - நிலதிேல ேத
ெச+றா பழி மிக0 உைடய- எ+. எ5ணி ெவ>கி; ேசா வா ய) -ள;க
வி53வன - நீைர< ெசாாிகி+ற ெபாிய கி) அைசய வானி 3வன.

விளக : பாரHரவ - ஒ நா6. :ர ஆ .த? ேதற)நிற உைடய

பாரHரவ 3திைரக1 எ+றவா.. -ரக - 3திைர. (59)
------------

2161. K* மாமயி ெலெதன! ெபவன! ைடய
மாைல மார>ட தகதன வளாிள; கிளிேய

ேபா? ேமனிய ெபாகட கலதி+வ திழித
ேகால நீ !பவ ள3ள ைடயன 3திைர.

ெபா1 : மாைல மார>ட- அகதன - ஒ%;கான மரா>9ர-1ள 3திைரக1; K*

மாமயி) எ- என! ெபவன! உைடய - ேதாைகைய'ைடய மயி*+ க%-!

ேபா? நிறைடயன; ெபாகட) கலதி+ வ- இழித 3திைர - கட*+ வழிேய
மர கல;களி) வ- இற;கிய 3திைரக1; வள இள; கிளிேய ேபா? ேமனிய வள இள; கிளிகளி+ நிறேபா? நிறைடயன; ேகால நீ ! பவள 3ள

உைடயன - அழகிய கடனீாி ேறா+. பவள ேபா? சிவத 3ளகைள
உைடயன.

விளக : மயி க%-!ேபா? நிறைடய மரா>டநா>6 3திைரகD

எ+றவா.. கிளிநிற பவள3ள உைடயன வா8 கலதி) வதிழித

3திைரகD எ+றவா.. மரா>9ர எ+ப- ெச8'1 ேநாகி மார>ட என

ேவ.ப>6 நி+ற-. மார>ட + அ- + அகதன என! பிாி- மார>டதி+
இடதன ெவன ெகா1க. அ-, சாாிைய. (60)

------------
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2162. இ+ன ெபா;3ைள! ரவிப5 L.தன வியேறா

ெபா+@ ெவ1ளி' மணியி@ ெபா*- ெவ5 மதிய

த+ைன O ெகா5ட தைகயன ெதாைகெசா* ன.,

ெற+@ மீ.ைட யிபதி னாயிர மிைறேய.

ெபா1 : இைறேய! - அரேச!; இ+ன ெபா;3 உைள!ரவி ப5 உ.தன இய)

ேத - இ த+ைமய ெபா;3 உைளைய'ைடய ரவிகளா ப5L.த!ப>டன
ஆகிய விள;3 ேத க1; ெபா+@ ெவ1ளி' மணியி@ ெபா*- -

ெபா+னா? ெவ1ளியினா? மணியினா? ெபா*0 .; ெவ5மதிய த+ைன

ஊ ெகா5ட தைகயன - ெவ5 தி;கைள ஊ ேகா1 ெகா5ட த+ைமயன; ெதாைக

ெசா*+ அ.,. எ+@ ஈ. உைட இபதினாயிர எ5ணிைக =றி+
இபதினாயிர த.,..

விளக : மதி 3ற>9 3; ஊ ேகா1 H>9 3 உவம இ+ன -

இத+ைம'ைடயன. உைள - பிடாிமயி . இைற : விளி. (61)
------------

2163. ெநா<சி மாமல நிறதன ெநா9வ நீ
<சி மாகதி ேபா 6 ெமாளிதிக ழயி)வா

ெள<ச த)ல0 ெமறிபைட பயி+.த ெமா+னா

நி<ச; = றி@ கி6பவ ேத மிைச யவேர.

ெபா1 : ேத மிைசயவ - அ ேதாி) உ1ள :ர க1 ெநா<சி மாமல நிறதன

ெநா9 வ நீ உ<சி மாகதி ேபா 6 - கரா) ெநா<சி மல ேபா?

நிறதனவா8; =ற 3ாிய கடைல உ<சியி*- 6கி+ற ஞாயி.ேபா 6கி+ற;

ஒளி திக2 அயி)வா1 - ஒளியா) விள;3 =ாிய வாைள'; எ<ச- அ)ல0

எறிபைட பயி+. - =றாம) வி>ட பிற எறி பைடகைள' பழகி; த ஒ+னா நி<ச
= றி@3 இ6பவ - த பைகவைர உ.தியாக = .வ@3 ெகா6!பவ .
விளக : எ<ச- ெநா9வ என இைய!ப ந<சினா கினிய . இத நா+3

பா>6கD ேதைர' ேத 3திைரைய' ேத :ரைர' ப றி =றின. (62)
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-----------ேவ.

2164. எயி .!பைட யா5ைமயினி னி93* ெயா!பா
பயி றியவி) வா1பணி3 ேவேலா6ட+ வ)லா

-யி றியப) ேக1வியின M றிெகாள! ப>டா

ரயி .!பைட யா க5மத யாைனகத ன.!பா .

ெபா1 : ஆ5ைமயினி+ எயி .!பைட இ93 * ஒ!பா - த :ரதினா),

எயி .!பைடைய'ைடய ழ;3 * ேபா+றவ ; பயி றிய வி) வா1 பணி3

ேவெலா6 உட+ வ)லா - பழகிய வி)ைல' வாைள' பிற த பக*ேல

க 3ப9 ேவேலா6 =ட வ)லவ ; -யி றிய ப)ேக1வியின - தமிடேத த;கிய
பல ,

ேக1விைய உைடயவ ; M றி ெகாள!ப>டா - ெதாி-

ெகா1ள!ப>டவ ; அயி) -! அைடயா க1 மத யாைன கத+ அ.!பா - ேவ*+
வ*யாேல பைகவாி+ மதயாைனகளி+ சினைத அ.!பவ ;

விளக : இ-0 அ6த ெச8'D ஒெதாட . எயி) -! அைட ஆ5ைம மதி*+ -!ைப அைட' :ர எனி@மா. எயி ற!பைட - ப)லாகிய

பைடகல+. இ93 - ழ;3. M .த) - ஆரா8- ெகா1ள). அயி) -!

அைட என க5ணழி- ெகா1க. (63)
------------

2165. காலெனா6 H2தக6 ேநா8கைள' ெமா!பா
ரா?;கட X த+மைல யக2த*ைவ வ)லா

ஞாலமறி யா5ெடாழில நா+கிலக 1ளா
ேம?Iம ரா?ாிைம '>சிற!! ெப றா .

ெபா1 : காலெனா6 H2த க6 ேநா8கைள' ஒ!பா - வதி ெகா)வதி

= .வைன' அவைன< H2த ெகா9ய ேநா8கைள' ேபா+றவ ; ஆ? கட)

M த) மைல அக2த) இைவ வ)லா - ஒ*3; கடைல M த? மைலைய
ேதா56த? ஆகிய இவ றிேல வ)லவ ; ஞால அறி ஆ5ெதாழில நா+3

இலக உ1ளா - உலகறித :ர< ெசய*ன இவ க1 நா+3 ,றாயிர
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எ5ணிைகயின ; ேம? Iமரா) உாிைம'1 சிற!! ெப றா - ம .,
உமவரா) உாிைம ெப ற சிற!ைடயா .

விளக : இவ க1 காலா>பைடயின . கால+ ஏவின இடேத ேச - அவ+
கதிய ெசயைல 9- ெகா6த*+ ேநா8க1 கால@3! பைடயாயின.

ஆகேவ அேநா8க1 இமறவ 3 உவைமயாயின. ஆ?;கட) - ழ;3; கட).
மைலயக23வேன கட) M 3வேன (ப>9ன!பாைல) எ+றா பிற. (64)

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

2166. சி;க-ாி ேபா தெச%; ேகடக வாD
ெபா;3மயி) ேவ?ெபா வி)?ட+ பர!பி

ம;3*ைட மி+@மதி '4ட ேபால

ெவ;க>ெடாழி = .மர5 ேசரவிாி த+ேற.
ெபா1 : சி;க- உாி ேபா த ெச%; ேகடக - சி;கதி+ ேதாைல! ேபா த

ந)ல ேகடக; வாD ெபா;3 அயி) ேவ? ெபா வி)? உட+ பர!பி வாD ஒளி ெபா;3 =ாிய ேவ? ேபா3ாியி வி)? ேசர! பர!பி;

ம;3*ைட மி+@ மதி' டேபால - கி*ைடயி) மி+@ பிைற

தி;கD ஞாயி. ேபால; ெவ;க5 ெதாழி) = . அர5 ேசர விாித+. ெகா6ெதாழி*) வ)ல = .வ@ தன3 ஓ அரைண அைட' ப9 விாித-;
விளக : ேகடகதி 3 ஞாயி., வாளி 3 ேவ* 3 மி+@, வி)* 3!
பிைற' உவைம. (65)
-----------ேவ.

2167. ெசெபா னீ59 ேத ம+ன ம+ன 3!
ைபெபா னாழிெதா> டா+பைட கா>9னா

னெபா ெனா5கழ லானயி ராவண

ெவப ேவறின+ ெவ)ெகன வா2தினா .
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ெபா1 : ெசெபா+ நீ1 9 ேத ம+ன ம+ன 3 - ெச ெபா+னாலாகிய

நீ5ட 9ைய உைடய ேத ம+ன களி+ ம+னனாகிய ேகாவித@3;

ைபெபா+ ஆழி ெதா>டா+ பைட கா>9னா+ - ஏனாதி ஆழியணித பைட
தைலவ+ (இCவா.) பைடகைள கா>9னா+; அெபா+ ஒ5 கழலா+

அயிராவண ெவப ஏறின+ - (பிற3) அழகிய சிறத ெபா கழலானாகிய

ேகாவித+ அயிராவண எ+@ யாைன மீ- க6க ஏறினா+; ெவ)க என
வா2தினா - (அ!ேபா-) ெவ)க! எ+. எ)ேலா வா2தின .

விளக : ம+ன ம+ன+ : ேகாவித+ ெசெபா+னாழி எ+ற-

ஏனாதிேமாதிரைத. அயிராவண - ேகாவிதம+ன+ ப>ட-யாைன. ெவப -

விைர-. (66)
------------

2168. சி.ெவ5 ச;3 ர+றன தி5ர
சைற' மாகட) காெரன வா தன

ெநறியி ன)கின 1D நிமித

மிைறவ+ க5வல னா9 றிையதேரா.
ெபா1 : சி. ெவ5 ச;3 ர+றன - சி. ெவ5ைமயான ச;3க1 ஒ*தன;

அைற' மாகட) கா என தி5ர ஆ தன - ஒ*3 ெபாிய கடெலன0

கி) என0 தி5ணிய ரக1 ழ;கின! 1D நிமித ெநறியி+ ந)கின -

பறைவகளி+ ெசல0 ஒ*' நிைற3ட த*யன0 ெநறியிேல ந+ைமைய
அறிவிதன; இைறவ+க5 இைய- வல+ ஆ9 . - அரச@3 க5
ெபாதமாக வல!பகதிேல ஆ9 ..

விளக : இைய- ஆ9 . -விடாம) ஆ9ய- எனி@ ஆ. (67)

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

2169. ம)ல) யாைன கற;3 மணிெயா*
ய)ல ைத;கதி மா+ெகா% தாெரா*

க)ெல னா !ெபா* மிெகாளி வா5மினி

ெச)? மாகட) ேபா+ற- ேசைனேய.
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ெபா1 : ம)ல) யாைன கற;3 மணி ஒ* - வள ெபாதிய யாைனயிட

ஒ*3 மணிெயா*'; அ)ல- - அ-வ+றி; ஐ;கதி மா+ ெகா% தா ஒ* ஐ;கதியாக< ெச)? 3திைரயி+ க%தி க>9ய தாாி?1ள கி5கிணி ஒ*';

க) எ+ ஆ ! ெபா* - க)ெலன! பைடகளிைடேய எ% ஆரவார ஒ*'; மி3 மி3-; ஒளி வா1 மினி+ - விள;3 வா1 ஒளி'ட+; ெச)? மாகட)
ேபா+ற- ேசைன - ெச)கி+ற ெபாிய கட) ேபா+ற- பைடயி+ ெசல0.

விளக : ஐ;கதி : விகித வ கித ெவ)? உபக5ட - மதிம சாாிேயா6
ஐ-. (68)
------------

2170. மாைல மாமதி ெவ53ைட ம)கிய
ேகாவ 34சி நிழ 3ளி பி<ச4

ேசாைல யா8<ெசாாி மத தானில

பாைல ேபா8ம தபய தி>டேத.

ெபா1 : மாைல மாமதி ெவ53ைட - மாைலயி) ேதா+. %மதி ேபா+ற

ெவ53ைடயா? ; ம)கிய ேகால 34சி - நிைறத அழகிய சி றLக+ எ+@
விதினா?; நிழ) 3ளி பி<ச - நிழைல த 3ளி த K* 3ைடயா?;

ேசாைலயா8 - ேசாைலயாகி; ெசாாி மததா) - யாைன ெப8' மததினா);

நில பாைல ேபா8 மத பயதி>ட- - நில பாைல த+ைம நீ;கி மதநில

த+ைம உ5டாகி .

விளக : மாைலமாமதி - மாைல!ெபா%தி ேறா+. % தி;க1. 34சி -

சி றLக+ எ+@ வி-. பி<ச - K* 3ைட. 3ைடத*ய இவ றா)

ேசாைலயா8 எ+க. பாைல - பாைல த+ைம நில பாைலேபா8 மத பயதி>டஎ+க. (69)
------------

2171. ம+ற+ மாமயி லா ெதழ மானின;
க+றி ேனா6 கல;கின கா ெபய

189

ெவ+றி ேவ பைட ய4சி வனெதா6

3+ெற லா;39 ேபாவன ேபா+றேவ.
ெபா1 : ம+ற) மாமயி) ஆ - எழ - ெபைட'ட+ =6 மயி)க1 ஆ ெத%த
லா@; மானின க+றிேனா6 கல;கின கா ெபய - மா+ திர1 க+றி@ட+
கல;கி ஓ6தலா?; ெவ+றி ேவ பைட அ4சி - ெவ றி'. ேவேலதிய

இ!பைடைய க56 ந6;கி; வனெதா6 3+. எலா 39ேபாவன ேபா+ற -

கா6 மைல' 39ேபாவனேபால இதன.

விளக : ம+ற) - மண. ெபைடைய மணத மயி) எ+க. கல;கின :  ெற<ச.

கா ெப8தலாவ- - ஓ6த). (70)

-----------ேவ.

2172. ப6க5 ழவி னிமிழவி வைர'; கா6 பலேபாகி
யி6ம5 ழவி னிைசேயாவாேவமா; கதநா> ெட8தியபி

ென6ெவ5 ணிலவி ென றிேதா8 நிழலா ெசெபா ாிைசேய

க9ம5 காவ) கதினா+ ேகாயி லாக கதினா+.

ெபா1 : ப6க5 ழவி+ இமி2 அவி வைர' கா6 பல ேபாகி - ஒ*3

க5ைண'ைடய ழைவ!ேபால ஒ*3 அவி அைச' மைலக1 பலவ ைற'
கா6க1 பலவ ைற' கட-; ம5 இ6 ழவி+ இைச ஓவா - ம5 இ>ட ழவி+

ஒ* மாறாத; ஏமா;கத நா6 எ8திய பி+ - ஏமா;கத நா>ைட அைடத பிற3;
ெந6ெவ5 நிலவி+ ெந றி ேதா8 நிழ) ஆ ெசெபா+ ாிைசேய - %

ெவ5மதியி+ உ<சியி) ேதா' ஒளி ெபாதிய ெபா+ மதிைலேய, க9ம5 காவ)

கதினா+ ேகாயி) ஆக கதினா+ - சீவக+ -ைமயாக! Nமிைய யராி'ப9
ெச8ய கதிய ேகாவித+ த+ இ!பிடமாக ெகா5டா+.

விளக : ேகாவித+ ஏமா;கததிேல இராசமாரநகாி+ மதி றதிேல
த;கினா+. (71)
------------
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2173. ேபாக மகளி வலக5க

69த ெபா)லா கனாக5டா

ராக ம+ன ெகாளிம%;கி
ற4ச தக 3ர*னா

=ைக ேகாயி பக 3ழற

ெகா ற ரச பாடவி-

மாக ெந8ேதா ெசாாிெத;3

ம5L வி5L மதி தேவ.

ெபா1 : ேபாக மகளி வலக5க1 -9த - க>9ய;கார@ைடய காம

கிழதியாி+ வலக5க1 -9தன; ெபா)லா கனா க5டா - அவ க1 தீய

கன0கைள க5டன ; ம+ன 3 ஆக ஒளி ம%;கி . - க>9ய;கார@3 ேமனி

ஒளி மய;கிய-; =ைக ேகாயி) பக) அ4சதக 3ர*னா 3ழற - =ைகயான-,
அர5மைனயிேல பக

காலதிேல அ4ச தக 3ர*னா 3ழறி =வ; ெகா ற

ரச. பா6அவி- - ெவ றி ரச ஒ* அவிய; மாக ெந8ேதா ெசாாி- -

வானதினி+. 3தி மைழ ெப8ய; ம5L வி5L எ;3 அதி த - நில
வான அநாெட;3 அதி தன.

விளக : ேகாவித+ மகி றேத த;கியபி+ க>9ய;கார@3 ற தீய

நிமித;க1 =ற!ப>டன. நிலமதி த), நிலந6க; வானதி த) : கி*+றி

யி9த). (72)
------------

2174. = ற வ- றதி.த

தறியா+ ெகா%ெபா @லகா1வா+

: றி; கிேத ெனனமகி2ெவ+றி ேவழ மி,.;

கா றி பாி3 ேதா,.;

க6;கா *0ளி யாயிர

ேபா றி வி6தா+ ைனெசெபா

பைடேய யணி- ைனNணா+.
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ெபா1 : = ற வ- ற- இ.த- அறியா+ - = .வ+ வ- மதி*+

ெவளிேய த;கியைத அறியாத க>9ய;கார+; ெகா% ெபா+ உல3 ஆ1வா+

இ;3 : றிேத+ என மகி2- - வளமி3 ெச)வ நிைறத உலைக ஆள இ;3

: றிகி+ேற+ எ+. களி-; ைன Nணா+ - அணிைனத அவ+, ெவ+றி

ேவழ இ,. - ெவ றி களி.க1 இ,.; கா றி+ பாி3 ேத ,. கா ெறன விைர' ேத க1 ,. ; க6;காவ) இ0ளி ஆயிர - விைர';

கா)கைள'ைடய 3திைரக1 ஆயிர; ைன ெச ெபா+ பைடேய அணி- -

அழகிய ெபா பைடகளாேல ைனவி- ; ேபா றி வி6தா+ - த+ைன! க2வி6தா+.

விளக : ேகாவிதைன'; ெகா)ல கதியதனா) இ;3 : றிேத+ எ+.

மகி2தா+. = ற: சீவக+, த+நிைன0 றியெத+. த+ைன! ேபா றினா+.
ெகா%ெபா+ உல3 ஆ1வா1 எ+பைத க>9ய;கார@3! ெபயராகி!,

ப>6! ேபா8! ெபா+@ல3 ஆ1வத 3ாியா+ எ+. ெபா1 =றலா. (73)
------------

2175. ம+ன னா;ேகா மதேவழ
வாாி மணாள ென+பMஉ

மி+ன; ெகா9ேதா விசய
ரவி பவன ேவக

ெபா+னிற ைன- தா+ேபாக

நிக2வ ேதாரா+ மகி2ெவ8தி

+யா+ வி>ட வினகளி றி

னிர>9 வி6தா ெனன!க2தா+.

ெபா1 : ம+ன+ - ேகாவித+; ஆ;3 ஓ மத ேவழ வாாி மணாள+ எ+பMஉ ேவழ;களி) ஒ மத யாைன வாாி மணாள+ எ+பைத'; மி+@ ெகா9ேத

விசய - ஒளி ெகா9பற3 விசய எ+@ ெபயைர'ைடய ேதைர'; ரவி
பவன ேவக - பவன ேவக எ+@ 3திைரைய'; ெபா+னி+ ைன- -

ெபா+னா) அணி-; தா+ ேபாக - இவ+ வி6த0ட+; நிக2வ- ஓரா+ மகி20

எ8தி - நிக2வைத அறியாத க>9ய;கார+ மகி2வைட-; + யா+ வி>ட - இன
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களி றி+ இர>9 வி6தா+ என! க2தா+ - +ன யா+ ேபாக வி6த களி.
த*யவ றி+ இர>9த சிற!ைடயவ ைற வரவி>டா+ எ+. க2தா+.
விளக : நி+ ெபபைட எ+ சி.பைட3 நிக 3 எ+ப- ேதா+ற
வரவி>டா+ எ+. உணராைமயி+, நிக2வேதாரா+ எ+றா . (74)

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

2176. :;3நீ விைதய தா ேகா+
க>9ய; கார+ ற+ேனா

டா;கவ ெனாவ னாகி

ய+ெப@ மயி)ெகா1 வாளா)

வா;கிெகா5 6யிைர '5பா+
வ4சதா H2த வ5ண

ேமா;3நீ ேராத ேவ*

3ணரயா ைர- ம+ேற.

ெபா1 : :;3நீ விைதயதா ேகா+ - ெபநீ ! பர!ைடய விைதய நா>6

ம+னனாகிய ேகாவித+; க>9ய;கார+ த+ேனா6 க>9ய;காரேனா6; ஆ;3

அவ+ ஒவனாகி - =9யி-; அ+ எ@ அயி)ெகா1 வாளா) - அ+பாகிய

=ாிய வாளினா); உயிைர வா;கிெகா56 உ5பா+ - உயிைர அக!ப6தி!

ப3த 3; வ4சதா) H2த வ5ண - வ4சதினாேல ஆரா8த ெச8திைய;

ஓ;3 நீ ஓத ேவ*3 உணர யா உைர- - ெப3 நீைர'ைடய கடைல
ேவ*யாக ெகா5ட உலகி 3 விள;க யா =.ேவா.

விளக : அ+ : சீவக+; உவைமயா3 ெபய . :;3 நீ : விைனெதாைக.

விைதயதா ேகா1 : ேகாவித+. ஆ;3 - அCவிடேத. ஒவனாத) - =6த),

அயி) - = ைம. உ5பா+; விைனெய<ச ஓதேவ* - உலக: அ+ெமாழிெதாைக.
உைர- : த+ைம!ப+ைம; இ- லவ = .. (75)
------------

2177. ெபமக+ காத பாைவ! பிதிைக! பிைணய+ மாைல
ெயாமக ேணாகி னாைர 'யிேரா6 ேபாக டாத

193

திமக ளவ>3! பாலா னதிாி ப+றி ெய8த

வமக னா3 ெம+றா; கணிர சைறவி தாேன.
ெபா1 : ெபமக+ காத) பாைவ - ேகாவிதனி+ அ+3ாிய பாைவயாகிய;
பிதிைக! பிைணய) மாைல ஒ மக1 - 3கதியா பிைணத மாைலைய

'ைடய ஒ!ப ற மக1; ேநாகினாைர உயிெரா6 ேபாகவிடாத-த+ைன

ேநாகினாைர உயிட+ ேபாக விடாத; திமக1-திமக1 ேபா+றா1; அவ>3!

பாலா+ - அவD3 கணவனாக தகா+; அ திாிபி+றி எ8த அமக+ ஆ3 -

அாிய திாிப+றிைய அ9- :2திய அாிய மகனாவா+; எ+. ஆ;3 அணி ர
அைறவிதா+ - எ+. அ;ெக)லா அழகிய ரைச< சா .விதா+.

விளக : ெபமக+ எ+ற- ேகாவிதைன. பாைவ : இலகைண. பிதிைக!

பிைணய) - பி<சி மல மாைல. ேபாெகாடாத எ+. பாட. திமக1 :

உவமவா3ெபய . பாலா+ - ஊ2வைகயா கணவ+ ஆ3மவ+. திாிப+றி - ப+றி

வ9வைடயெதா ெபாறி. திாிப+றி எ8தவ@3 இலகைண மைனவியாவா1

எ+றவா.. (76)
------------

2178. ஆ8மத களி. தி5ேட ரணிமணி! ரவி யெபா
கா8கதி < சிவிைக ெச றி கலத ைவIைரக ளாக

ேதா8மைழ 'லக ெவ1ளெதா+னக  ெதாக ேதேபா

லா89 யரச ெவ1ள மணிநக ாீ59 ற+ேற.

ெபா1 : ேதா8 மைழ உலக ெவ1ள ெதா) நக  ெதாகேத ேபா) - ெசறித
நீைர'ைடய, உலைக ெகா1D ெவ1ள பழைமயான அநகாிேல

=9யைத!ேபால; ஆ89 அரச ெவ1ள - அழகிய 9ைய'ைடய அரசாி+
ெவ1ள; ஆ8 மத களி. தி5ேத அணிமணி! ரவி அ ெபா+கா8 கதி <
சிவிைக ெச றி - ஆரா8த மத யாைன' தி5ணிய ேத அழகிய மணிக1

ஒ*3 ரவி' ெபா+னாலாகிய ஒளி வி6; கதி கைள'ைடய சிவிைக'
ஆகியவ ைற ெநகி; கலதைவ Iைரகளாக - கலதவ ைற Iைரகளாக
ெகா56, அணிநக ஈ59 . - அழகிய நகாிேல =9ய-.
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விளக : ெச றி - ெநகி. ேதா8மைழ : விைனெதாைக; உலகைத அழி3

ஊழிெவ1ள எ+க. ெதா+னக - ஈ56 இராசமார. (77)

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

2179. ந)லவ1 வன! வா;க
நைகமணி மாைல மா ப

வி)ல+ேற 'வனி! பா

ெவ;கைண தி- வா

ெசா)?மி ெனம3 மா;ேகா

சிைலெதாட நாெள+ பா

ப)சர வழ;3 வா

பாி0ெகா1 பவ மானா .

ெபா1 : ந)லவ1 வன! வா;க - இலகைணயி+ அழ3 தம- மனைத

கவ தலா) ; நைக மணிமாைல மா ப - ஒளி ெபாதிய மணிமாைல அணித

மா பாகிய அCவரச க1; அ+ேற வி) உவனி!பா - அ!ேபாேத வி)ைல எ8ய

ெதாட;3வா; ெவ;கைண தி-வா - ெகா9ய அகைள<

ெசைம!ப6-வா ; எம3 ஆ;3 ஓ சிைலெதாட நா1 ெசா)?மி+

எ+பா - எ;க>3 அCவிடேத ஒ!ப ற அCவி)ைல ெதாட நா1 =.மி+

எ+பா; ப)சர வழ;3வா - பல அகைள வி6!பா; பாி0 ெகா1பவ
ஆனா - இவ ைற அறியா) வ-வா ஆயினா .

விளக : வன! வா;க - அழ3 இ%க எ+. =றலா. ந)லவ1 -

ஈ59லகைண. வன! - அழ3. நைக - ஒளி. உவனித) 3றிபா - எ8த).
நா>ெசா)?மி+ எ+. கணிகைள ேக>பா எ+ப- க-. (78)
------------

2180. பிைறெயயி ெறாிக> ேப2வா8!
ெபமயி ! ைபெபா ப+றி

யைறெயன திாி' மா8ெபா
Nமியி னிைற- ம+ன

.கைண ெயா+. வி)?

ட+பி9 -வ ேநமி!
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ெபாறிதிாி வதைன ேநாகி!
N9 -ளகி நி+றா .

ெபா1 : பிைற எயி . - பிைற மதியைனய ப கைள'; எாிக5 - எாி'

க5ைண'; ேப2வா8 - பிளத வாைய'; ெப மயி - ெபாிய மயிைர' உைடய;

ைப ெபா+ ப+றி - ெபா+னாலாகிய ப+றி; அைற என திாி' ஆ8 ெபா+

Nமியி+ - எ+ைன ெகா) எ+. =றி திாி' அத! ெபா+னிலேத; ம+ன

நிைற- - அரச க1 நிைற-; உ.கைண ஒ+. வி)? உட+ பி9- - உ ற

அ ஒ+ைற' வி)ைல' ேசர!ப றி; உவ ேநமி! ெபாறி திாிவதைன ேநாகி அழகிய ஆழியி@1ேள ப+றி திாிவைத! பா -; N 9 -ளகி நி+றா - அழகிய
9ைய அைச- நி+றன .

விளக : பிைற - திாிப+றியி+ எயி றி 3வைம. எாிக5 : விைனெதாைக. ேப2 ெபாிய. அைற - அைறத). அ9த) - ெகா)?த). அத+ அைம ேநாகி

9-ளகின எ+க. அைற, பதிராபன எ+ப ந<சினா கினிய ; அஃதாவ-,
தன- ஆகைத விளத). (79)
------------

2181. ஏெதழி லாக4 சாதி னி6ெகா9 ெய%தி காதி

கா8ெதாி ெசேபா ேறா6; கனமணி 3ைழ' மி+ன

ேவத1 வினிைத ேவத+ ெவ4சிைல தளர வா;கி

யா8தெபா ப+றி ெந றி ய-க ளா !ப ெவ8தா+.
ெபா1 : ேவத1 வினிைத ேவத+ - அCவரசாி) வினிைதயி+ அரச+; ஏ-

எழி) ஆக சாதி+ இ6ெகா9 எ%தி - நிமி த அழகிய த+மா பிேல சாதினாேல
ெகா9யாக எ%தி; காதி) கா8- எாி ெசெபா+ ேதா6 கனமணி 3ைழ'

மி+ன -கா-களி) அழ+. ஒளிவி6 ெபா+ ேதா6 மணி 3ைழ' விள;க;

ெவ4சிைல தளர வா;கி - ெகா9ய வி)ைல தளர வைள-, ஆ8த ெபா+ ப+றி
ெந றி அ-க1 ஆ !ப எ8தா+ - அழகிய அ! ெபா ப+றியி+ ெந றியிேல
அ ப>6 -கD5டாக அ9தா+;

196

விளக : வினிைத - ஒநா6. தளர - ந+3 வைளய. அ-க1 - I56க1. (80)

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

2182. 3ட ெதாட 3தி ேகா>6
34சர நகர தா ேகா+

ட Iத ப>ட மி+ன<

பிமி க5ணி சித

வட கதி ! ைபெபா NL
மார மகல ெதா)க!

பட சிைல 3ைழய வா;கி!

ப+றிைய! பைத!ப ெவ8தா+.

ெபா1 : 3ட ெதாட 3தி ேகா>6 34சர நகரதா ேகா+ - 3டைர! பிணித
3தி ெகாபிைன'ைடய அதினர ம+ன+; ட Iத) ப>ட மி+ன - ஒளி

ெந றியிேல ப>ட மி+ன0;  இமி க5ணி சித - வ56க1 ர?
க5ணி சிதற0; அட கதி ! ைபெபா+ NL - ெசறித கதிைர'ைடய

ெபா+னணி', ஆர அகல- ஒ)க - மாைல' மா பி) அைசய; பட சிைல
3ைழய வா;கி -+ப ஊ>6 வி) 3ைழய வைள-; ப+றிைய! பைத!ப

எ8தா+ - ப+றி அைசய அ9தா+.

விளக : 34சர எ+ற ெபய 3 அைடயாக, 3ட ெதாட 3திேகா6 வத-;

நகரதி 3 அ+.. (81)
------------

2183. வா ம- -ளி3 மாைல

மணி9 ெதா6- நால

கா மத; கடத வ5ைக

காபி* காவ+ ம+ன

ேனாமத ேகழ ெல8வா

ேனற? ெபாறியி ேன.5

டா மத களி . ேவத 

கநைக யாக :2தா+.
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(இத+ ெபா1.) கா மத கடத வ5ைக காபி* காவ) ம+ன - கி*+
ெசைக அடகிய ெகாைடைகயனான காபி* நா>6 காவ) ேவத+; வா

ம- -ளி3 மாைல மணி9 ெதா6- நால - மி3தியாக ேத+ -ளி3 மாைல
மணி9யி*- ெதா;3ப9; ஏ மத ேகழ) எ8வா+ ஏற? - அழகிய

ெசைக'ைடய ப+றிைய எ8வத 3 விைர- ஆழியி+ேம) ஏறின0ட+;
ெபாறியி+ ஏ.56 - அத+ விைசயினாேல தாக!ப>6; ஆ மத களி .

ேவத 3 அநைகயாக :2தா+ - நிைறத மதைடய யாைன ம+ன 3!
ெபநைக!5டாக :2தா+.

விளக : வா ம- : விைனெதாைக. நால - M;க. ெகாைடயினா) காாி+

மத;கடத. காபி* - ஒநா6. ேகழ) - ப+றி. எ8வா+ : விைனெய<ச. ெபாறி -

இயதிர. ஒநைக எ+ப- ந<சினா கினிய ெகா5ட பாட எ+.

கதவிட@ள-. (82)
------------

2184. ைலவ>ட! NL - 1க* கிழி- ெபா)லா
விைலவ>ட தாம மா பி ேகாசல திைறவ ென8த

3ைலவ>ட கதி ய வானி+ேம Nச ?8!பா+

சிைலவ>ட நீ;கி வி5ேம ெசCவேன ெய%த த+ேற.
ெபா1 : ைலவ>ட! NL - 1க*+ கிழி- - ம;ைகய ைலயிட-

வைளத NL - ப6த*+ N கிழி-; ெபா)லா இைலவ>ட தாமமா பி+

- அழ3 சிைதத இைலகலத வைளத மாைலயணித மா பிைன'ைடய; ேகாசலஇைறவ+ - ேகாசல நா>6 ம+ன+; எ8த 3ைலவ>ட 3தி அ - வி>ட

3ைதயிைன'ைடய 3தி ேதா8த அ; சிைலவ>ட நீ;கி - வி) வைளவி*ெவளி!ப>6; வானி+ேம) Nச) உ8!பா+ - வானிடேத ேபா ெச8வத 3;
வி5ேம) ெசCவேன எ%த- - வாைன ேநாகி ேநேர எ%த-.

விளக : 3றித!பி வானி ெச+ற- எ+க. ம;ைகயைர த%0ேபா- -
NL த+ மா பிேல %3வதா கிழித மல மாைலயா+. 3ைலவ>ட -
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அபி 3ைத. உ8!பா+. பா+ : வி3திெப ற விைனெய<ச. இஃ- உ8!பத 3

என! ெபா1ப6. Nச) ேபா . அ+., ஏ : அைசக1. (83)

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

2185. ஊ9ய மடைத ேபால
0.சிைல வா;க வாரா

தாெட% வைனய தி5ேடா

ளவதிய னதைன ேநானா

னாெட% தா !ப ம ற

ந+சிைல றிதி> டைப

வா9ன+ பி9- நி+றா+

ம5மக+ ேபால நி+றா+.

ெபா1 : ஆ9 எ%அைனய தி5ேதா1 அவதிய+ - ெவ றி'ைடய

கைணயமரேபா+ற தி5ணிய ேதாைள'ைடய அவதி ம+ன+; உ.சிைல ஊ9ய

மடைதேபால வா;க வாரா- - த+சிைல ஊ9ய ம;ைகேபால வைளக

வைளயாததனா); அதைன ேநானா+ - அதைன!ெபாறானாகி; நா6 எ%- ஆ !ப -

நா6 ஆரவாாிக; அ ந+சிைல றிதி>6 - அத அழகிய வி)ைல றி-; அைப
பி9- வா9ன+ நி+றா+ - அைப ைகயிேலதி< ேசா 0 . நி+றவ+;
மணமக+ ேபால நி+றா+ மணமகைன! ேபா) காண!ப>டா+.
விளக : வா9ன+ :  ெற<ச. பி9- நி+றா+ - நி+றா+ :

விைனயாலைண' ெபய . பி+ன- விைன .. ேநானா+ :  ெற<ச. (84)
------------

2186. பி)கிேத ெனா%3; ேகாைத!
பிற மைன யா1க> ெச+ற

01ளைத 'ண வி+ மிகா

ெனாழிதிட! ெபய த ேதேபா+

ம)லனீ மகத ராச+

.ரதேகா+ மள ேவா9!

)*ய! ெபாறிைய ேமா-

றெகா6 தி>ட த+ேற.
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ெபா1 : ேத+ பி)கி ஒ%3 ேகாைத! பிற மைனயா1 க5 ெச+ற - ேத+ -ளிவ9' மாைலயணித பிற+ மைனயாளிட ேபான; உ1ளைத உண வி+

மிகா+ ஒழிதிட! ெபய தேதேபா) - மனைத அறிவி சிறதவ+ மீ>க அ-

மீ5டா ேபால; ம)ல) நீ மகதராச+ -ரத ேகா) - வளமி3த நீ ெசறித மகத
நா>6 ம+ன+ வி>ட அ; மள ஓ9 அ! ெபாறிைய! )* ேமா- - க5ேடா
இ- ப6ெம+. மய;3ப9 ஓ9 அ! ெபாறிைய! ெபாதி தீ59; ற

ெகா6தி>ட- - மீ56 ேபாயி ..

விளக : ேத+பி)கி ெயா%3 என மா.க. உண வி+ மிகா+ - அறி0 மிகவ+.
ம)ல) - வள. மகத - ஒநா6. ேகா) - க5ேடா மள எ+க. ெபாறி - திாிப+றி.

(85)

-----------2187. ெத+வைர ெபாதியி லார

மகிெலா6 ேத8த ேத8ைவ

ம+வைர யகல த!பி

மணிவட திவி) :ச

மி+ென+ வி>ட ேகாைல

வி%;கக5 ட%;கி ேவ -

க+ம* தில;3 தி5ேடா>

க*;க ேகா+ ெம*- மீ5டா+.

ெபா1 : க) ம*- இல;3 தி5ேதா1 - க)ெலன தி5ைம மி3- விள;3
தி5ணிய ேதாைள'ைடய; க*;க ேகா+ - க*;க ம+ன+; ெத+வைர!

ெபாதியி) ஆர அகிெலா6 ேத8த ேத8ைவ - ெத+ மைலயாகிய ெபாதியதி+
சதனைத' அகிைல' ேத8த 3ழைப; ம+வைர அகல- அ!பி -

ெபாதிய மைலேபா+ற மா பிேல அ!பி; மணிவட திவி) :ச - மணியாலான

வட வானவி)ெலன ஒளிவிட; மி+ என வி>ட ேகாைல வி%;க க56 - மி+
ேபால எ8த அைப! ெபாறி வி%;கைல! பா -; அ%;கி ேவ - ெம*-

மீ5டா+ - வதி விய -< ேசா - திபினா+.
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விளக : ெத+வைரயாகிய ெபாதியி) எ+க. ஆர - சதன. ேத8ைவ - 3ழ.

க*;க ேகா+ தா+ வி>ட ேகாைல வி%;க க56 அ%;கி ேவ - ெம*மீ5டா+ எ+க. க*;க - ஒ நா6. (86)
------------

2188. க+மைழ! ெபா 3+

ேறதி கணநிைர ய+.கா-

ம+@யி ாி+. கா3

வாரண வாசி ம+ன+

மி+னிைழ டர வா;கி

வி>டேகா ? . றாதா8

ம+@யி ந6;க நாணி

ம53 மைறத த+ேற.

ெபா1 : அ+. க+மைழ! ெபா+ 3+. ஏதி கணநிைர கா-- காலதி)

க)மைழைய த6க அழகிய மைலைய 3ைடயாக ஏதி ஆனிைரைய கா!பா றி;
இ+. ம+ உயி கா3-இகாலதி) உயி  காவ) ெச8கி+ற; வாரணவாசி

ம+ன+ - காசி ேவத+; மி+ இைழ டர வா;கி வி>ட ேகா) - ஒளி அணிக1
விள;க வி)ைல வைள- வி>ட அ; உ . உறாதா8 - சிறி- ெபாதி!

ெபாி- ெபாதாததா8; நாணி - நாL .; ம+உயி ந6;க - (தேம) வி%ேமா
எ+.) உயி க1 ந6;3மா.; ம5 3 மைறத- - ம5ணி 3- மைறத-.

விளக : இ-வாரணவாசி ம+னைன திமாெலா6 ஒ!பித-. உ .றாதா8 -

ப>6 படாததா8. உைடயா+ நாணைத உைடைம ேம) ஏ றி =றின . (87)
------------

2189. எாிகதி ! ைபெபா 5ண
மில;கெம8 %- ம!பி!

ாிகழ லணித ேநா+றா>

ேபாதன ர- ேவத

னாிதினி றிகிாி ேயறி

திாி-க5 ழ+. ேசா -

விாிகதி  கட01 ேபால
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ெவ.நில ெதா*!ப :2தா+.
ெபா1 : எாிகதி ! ைபெபா+ 5ண ெம8%- இல;க அ!பி - விள;3

ஒளிைய'ைடய ெபா 5ணைத உட %- விள;க! Nசி; ாிகழ) அணித

ேநா+தா+ - கழைல க>9ய வ*ய கா)கைள'ைடய; ேபாதன ர- ேவத+ -

ேபாதன நகர ம+ன+; அாிதினி) திகிாி ஏறி - அாிதி+ ய+. ஆழிமீ- ஏறி; திாிக5 ழ+. ேசா - - அ- திாித*+ க5 ழ+. ேசா 0 .;

விாிகதி கட01ேபால - ஞாயி.ேபால; ெவ.நில- ஒ*!ப :2தா+ - ெவ.
நிலதிேல பல ஆரவாாிக :2தா+.

விளக : அ!பி - Nசி. ாிகழ) - க>9ய கழ). ேநா+றா1 - வ*ய கா). திகிாி -

ஆ56< ழ? சகர. திாி- - திாிதலா+. கதி கட01 - ஞாயி.. (88)

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

2190. மைலய<ெச4 சா- நீ
வலாி U+ற -

மிைலைவத ேகாைத ந)லா

ாிளைல! ெபாறி' மா -

சிைலைவத மா பி ெற+ன+
றிமணி! ப+றி ேநாகி

தைலைவத த தா@

தரணிேம பாத ைவதா+.

ெபா1 : மைலய< ெச4சா- நீ வலாி ஈ+ற - - ெபாதியி)

ெச4சா-, கட*) வலாி< ச;3 தத -; இைல ைவத ேகாைத ந)லா

இளைல! ெபாறி' ஆ - - இைலயிைடயி>ட மல மாைலயணித ம;ைகயாி+
இளைல< வ6 நிைற-; சிைல ைவத மா பி+ ெத+ன+ - மைலைய

உவைமயாக ைவத மா பிைன'ைடய பா59ய+; திமணி! ப+றி ேநாகி -

அழகிய மணிக1 இைழத ப+றிைய! பா -< ெச+.; அ தைலைவத- - அ
ப>ட-; தா@ தரணிேம) பாத ைவதா+ - அவ@ (ஆழியி+ ேம)

நி றலா றாம)) நிலமிைச அ9ைய ஊ+றினா+.
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விளக : பா59 நா>9 சிறத மைலய<சாத - =றியவா. கா5க.
(89)

-----------2191. வி றிற) விசய ென+பா+

ெவ;கைண ெசவி>9 ேநாகி

ெயா . திதி ைகேம

?>6 ேநமி ேசாதா;

3 றத+ சிைலயி+ வா8!ெப8
-6வைம பகழி வா;க

வி .வி+ றி- ேபாயி

றிைம!பினி னில;கி தி>டா+.

ெபா1 : வி)திற) விசய+ எ+பா+ - வி)ேலதிய திறைல'ைடய விசய+

என!ப6ேவா+; ெவகைண ெசவி>9 ேநாகி - த+ ெகா9ய அைப ஒக9-

ேநாகி; ைகேம) ஒ . திதி உ>6 - இடைகயி+ேம) அகி திதி
உ>9யவா.; ேநமி ேச - - ஆழியி+ேமேல 3தி- ; உ ற த+ சிைலயி+

வா8!ெப8- - ெபாதிய த+ வி)*னிடேத ேச -; உ6 அைம பகழி வா;க -

சிறகைமத அ!பகழிைய இ%தானாக; வி) இ . றி- ேபாயி . - வி)

இர5டாக ஒ9- ேபாயி .; இைம!பினி) இல;கி தி>டா+ - ெநா9யளவிேல
3திதி>டா+.

விளக : வி)விைதயி) ஆ ற) மிக விசய+ எ+க. ெசவி>9 ேநாகி -

ஒக9-! பா -. ஒகணி- எ+ப இகாலதா உ>6-உ>9. ேநமி -

சகர!ெபாறி. உ6 - சிற3. இல;கித) - 3தித). (ல;கந - 3தி-! பா8த).)

(90)

-----------2192. 35டல மில;க வா;கி
3னிசிைல 'ைறயி னீகி

ெகா5டவ+ ெகா%ெபா றா
மார மிளிர ேவறி

க56ேகா னிைறய வா;கி

203

கா-ற மறித ேலா6

வி56நா ண ற தா;ேக

விசய@ :க ம றா+.

ெபா1 : அவ+ 35டல இல;க 3னிசிைல வா;கி - அவ+ 35டல

விள;3ப9 ேசமவி)ைல வா;கி; உைறயி+ நீகி ெகா56 - உைறயினி+.
நீகி எ6- ெகா56; ெகா%ெபா+ தா ஆர மிளிர - வளவிய ெபா+

மாைல' -மாைல' பிறழ; ஏறி - ஆழியி+மீ- ஏறி; க56 - ப+றி +.;

=6; காலைத க56; ேகா) நிைறய வா;கி - அபிைன ந+றாக இ%தலாேல;
கா- உறமறிதேலா6 - அ- காதிேல ெச)ல மறிகி+ற அளவிேல; நா5 வி56

அ ற- - நா5 .3 நீ;கி அ.த-; விசய@ :க அ றா+ - அCவளவிேல
எ8' கைத ைகவி>ட விசய@ த+ ெபைமயிழதா+.

விளக : வி>6 எ+ப- வி56 என விகார ற-. சீவகனிடேத க ற*+,
எ8த 3ாியனாகிய இவ 3 ஊ2 தைடயாயி .. (91)
------------

2193. உைளவன! பித மா+ேற
ெராளி9 ம+ன ெர)லா

வைலவன! பித ேதாளா1

வைல! ேபாக ேவ59

விைளதவ! ெபைம ேயாரா

வி றிற+ மய;கி யா;

கைளகலா ெபாறிைய யா;ேகா
ரா.நா1 கழித வ+ேற.

ெபா1 : உைள வன! இத மா+ேத ஒளி9 ம+ன எ)லா - உைளயி+

அழ3 த;கிய ரவி N>9ய ேதைர'ைடய 9ம+ன க1 யாவ; வைளவன!

இத ேதாளா1 வைல! ேபாக ேவ59 - ேவயி+ அழ3 த;கிய

ேதாைள'ைடய இலகைணயி+ வள ைலயி+பைத விபி; விைளதவ!

ெபைம ஓரா - விைள' தவ! ெபைம தமகி)ைலெயன அறியாரா8; யா

வி)திற) மய;கி - எ)ேலா வி) வ*ைம த*யன கல;3த*+; ெபாறிைய
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கைளகலா - ெபாறிைய கைளயாராக; ஆ;3 ஒ ஆ.நா1 கழித - ஆ;ேக ஆ.

நா>க1 கழி0 றன.

விளக : உைளவன! - பிடாிமயிாி+ அழ3. வைல : விைனெதாைக. ேபாக

- Iக <சி. ந+ைம விைளத 3 காரணமான தவதி+ ெபைம எ+க. மய;கி மய;க. (92)
-----------ேவ.

2194. பைனைக யாைன ம+ன பணிய! ைபெபா+ 9யி
கைன34 பா மாைல கமழ ம-0 ேத@

நைன3; கழேலா+ சி.வ னாம ெவ1ேவ) வலவ

னிைனக லாகா வைகயா ேனரா யி ேம ெல%தா+.
ெபா1 : பைனைக யாைன ம+ன பணிய - பைனேபா? -திைகைய'ைடய
யாைனைய'ைடய ேவத க1 வண;3தலா); ைபெபா+ 9யி) கைன3

 ேத@ ஆ மாைல கமழ - அ ம+னாி+ ெபா+ 9யிேல ர?

கD ேத@ நிைறத மல மாைலக1 மண;கமழ; ம- நைன3; கழேலா+

சி.வ+ - ேத+ நைன3; கழைல'ைடேயா+ ஆகிய ச<சதனி+ மக+; நாம

ெவ1ேவ) வலவ+ - அ<.- ெவ1ளிய ேவேலதிய ெவ+றிய+; நிைனக)
ஆகா வைகயா) ேநரா உயி ேம) எ%தா+ - அவ நிைனக ஒ5ணாத
வ4சைனயாேல பைகவ உயிைர ெகா1ள எ%தா+.

விளக : ம-0 எ+பதி?1ள உைமைய<,  என அத@ட+ ேச க.
ம-0 ேத@, எ+@ ெதாடாி), ேத@ எ+ற ெசா)ைல மா றி<, 
ேத@ என இையக. (93)
------------

2195. காாி+ ழ;3; களி.;
கட*+ ழ;3 ேத

ேபாாி+ ழ;3 ரவி

கட? ைகவா> கட?4
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சீாி+ ழ;3 ர

மல.4 சி.ெவ5 ச;3

நீாி+ ழ;க ழ;3

நீல யாைன யிவ தா+.

ெபா1 : காாி+ ழ;3 களி. - கிெலன! பிளி. யாைன'; கட*+

ழ;3 ேத - கட)ேபா) ஆரவாாி3 ேத; ேபாாி+ ழ;3 ரவி
கட? - ேபாெரன ழ;3 3திைர கட?; ைக வா1 கட? - சின0

வாேளதிய காலா>பைட கட?; சீாி+ ழ;3 ர - சிற!ட+ ழ;3

ர; அல. சி. ெவ5ச;3 - ஒ*3 சிறிய ெவ5 ச;3; நீாி+ ழ;க

ழ;3 நீல யாைன இவ தா+ - நீ ைம'ட+ ழ;க, அவ+ பிளி. காிய

யாைனயி+ மீ- ஏறினா+.

விளக : +னி+ற இர56 இ+@ உவம! ெபாேபாாி+ : இ+ : ஏ- ; சீாி+ -

சீட+. (94)
------------

2196. க)லா மணி!N5 மா பி
காம னிவேன ெய+ன

வி)லா கடல தாைன

ேவத 3ழா-> ேடா+ற!

)லா+ க5ணி ேனாகி!

*கா5 கைலயி லபி

ெயா)லா ெனா)லா னாகி

'யி ேபா யிதா+ மாேதா.

ெபா1 : க)ஆ மணி!N5 மா பி+ காம+ இவேன எ+ன - க)*ைழத

மணியணிக1 ைனத மா ைப'ைடய காம+ இவேன எ+.=ற; வி)ஆ கட)

அதாைன ேவத 3ழா-1 ேதா+றி - வி)ேலதிய கடைல! ேபா+ற

பைடைய'ைடய ேவதாி+ 3%விேல ேதா+றிய0ட+; )லா+ க5ணி+ ேநாகி

- பைகவனான க>9ய;கார+ பா -; *கா5 கைலயி+ லபி - *ைய க5ட
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கைலேபால! லபி; ஒ)லா+ ஒ)லா+ ஆகி - தா+ நி 3 ைறைய அறியாத

அவ+ நிைலெக>டவனாகி; உயி ேபா8 இதா+ - உயிாிழதவ+ ேபாலானா+.

விளக : க) - மணி. மணி!N5 எ+ப- ெபய மாதிைர, )லா+ - பைகவ+.
கைல - மா+. ஒ)லா+ இர5ட@1 +ைனய- ைறயிேல ெபாதாதவ+,

ஏைனய- ெந4ச ெபாதாதவ+ எ+க. உயி ேபானவ+ ேபா+றிதா+ எ+க.

(95)

-----------2197. *யா! .தி ெகா5ேட+
ேபாகி வி>ட பிைழ!

வ*யா திரேடா5 மதன+

னவைன! பிைழத பிைழ!

க*' ெம+ைன ந*'

ெம+ன களி றி @<சி

யிைலயா கடக தடைக

ைட- ெம8ேசா  திதா+.

ெபா1 : * யா!.தி ெகா5ேட+ ேபாகிவி>ட பிைழ! - *ைய

ைக!ப றிய யா+ அதைன வா?வி! ேபாகவி>ட தவ.; வ*யா திர1ேதா1

மதன+ அவைன! பிைழத பிைழ! - ஆ ற) சா+ற திர5ட ேதாைள'ைடய
மதன+ சீவகைன வி>6வி>ட தவ.; எ+ைன ந*' ந*' எ+ன - எ+ைன

வ- வ- எ+. எ5ணி; களி றி+ உ<சி - களி றி+ தைலமீ-; இைலஆ

கடக தடைக ைட- - இைல வ9வ ெபாதிய கடக அணித ைகயினா)
தாகி; ெம8 ேசா - இதா+ - உட) தள - இதா+.

விளக : யா!.தி ெகா5ேட+ எ+ற-, அந;கமாைல. =தி சீவக+

தனிேய வதைம கதி. வய!*ைய வா?வி வி6கி+றீேர (வி)*. பா. H-. 265).
(96)

------------
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2198. ைமN தல த மைழக5
மாைழ மாேனா ேநாகி

ெகா8N; ேகாைத மடவா

ெகா ற; ெகா1ெக+ ேறத!

ெப8N; கழலா+ ேவழ

திழி- பிைறேபா 3லாய

ெச8N5 சிைலநா ெணறிதா+
ேசரா நாD கனேவ.

ெபா1 : ைமN- அல த மைழக5 மாைழ மா+ ேநாகி+ - ைம அழ3 ெப .
மல த மைழக5ணா) இளைம ெபாதிய மாைன நிக 3 பா ைவைய';
ெகா8 N;ேகாைத மடவா - ெகா8- ெதா6த மல  ேகாைதைய' உைடய

ம;ைகய ; ெகா ற ெகா1க! எ+. ஏத - ெவ றி ெப.க என! கழ; ெப8N;

கழலா+ ேவழ- இழி- - N;கழலணித சீவக+ ேவழதினி+. இற;கி;

பிைறேபால 3லாய ெச8N5 சிைலநா5 எறிதா+ - பிைறைய!ேபா) வைளத,

N5க>9ய வி)*+ நாைண த>9 ஒ*ெய%!பினா+; ேசரா நா1 உகன -

பைகவாி+ வா2நா>க1 உதி தன.

விளக : 3லாய சிைல, ெச8ய!ப>ட சிைல, நா5N5ட சிைல என =>6வ

ந<சினா கினிய . பி1ைளகைள' க>9ய;காரைன' ேசர ேகாற*+ ேசரா
எ+றா . (97)
-----------ேவ.

2199. கனிப6 ெமாழியி னாட+
காாிைக கவ ற வ-

3னிசிைல ேதா ற ம+ன

ெகா;3ெகா! ளி3 நீல!

பனிமல  கா6 ேபா+றா

பட சிைல ெதாடாத ேவத

ாினிதினி+ மல த ேவரா

தாமைர கா6 ேபா+றா .
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ெபா1 : கனிப6 ெமாழியினா1 த+ காாிைக கவ ற - கனியைனய இனிய

ெமாழியாளி+ அழ3 (ேக1வியா)) வ-த*னாேல; வ- 3னிசிைல ேதா ற

ம+ன - வ- வைளத வி)வ*ைம யிழத ம+ன க1; ெகா;3 ெகா!ளி3;
பனி நீலமல கா6 ேபா+றா - ேதைன உமி% 3ளி த நீலமல < ெசறிைவ!

ேபா+றன ; பட சிைல ெதாடாத ேவத - -+ப த அCவி)ைல ெதாடாத

ம+ன க1; இனிதினி+ மல த ஏ ஆ தாமைர கா6 ேபா+றா - இனிைமயாக
மல த எ%<சி நிைறத தாமைரயி+ ெநகைத! ேபா+றன .

விளக : சீவகைன க5ட ம+ன நிைல =றியவா.. வி)ைல ெதா>ட ம+ன
வா9ன ; வி)ைல ெதாடாத ம+ன மகி2தன . (98)

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

2200. ேபா தக) விபி) வெபாறிதிாி ப+றி +.

நீ தக! ண த ேபாதி

ென6தைக +. ம .<

H -ட+ :ழ ேநாகி<

6சர4 சிதற வ)லா

ேனா ெதா+ேற ண !ப நா9

ெயாபக) கா. நி+றா+.

ெபா1 : விபி) ேபா தக) ெபாறிதிாி ப+றி +. வ- - வானிேல,
ேபா3 தகைவயான, ெபாறியாகிய திாிப+றி +. வ-; நீ தக! ண த
ேபாதி) - நீ ைம ெபாத =9ய காலதி); +. அ .< H - உட+:ழ -

+. அ.ப>6< ழ+. ேசர வி%மா. ஒ+ேற ண !ப நா9 ஓ - ேநாகி அைவ +. ஒ+றா3ப9 ேச; காலைத = - ேநாகி; 6சர சிதற

வ)லா+ ெந6தைக - 6கைணகைள :ச வ)லவனாகிய சீவக+; ஒபக) கா.
நி+றா+ - ஒ %த ேநரவைர நி+றா+.

விளக : ேபா3 த3தைல'ைடய ப+றி எ+ற- ஒ+. இடதிாிய ஒ+.

வலதிாிகி+ற மா.பா>9ைன. இவ1 ஆழிமிைச3! ற நி 3; கால- அைவ'

ஒ+றா. ஆத*+, ஒ+ேற ண !ப எ+றா . (99)
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-----------2201. ெபாறியி+ேம ேலற ேற றா
னாணினா ேபாத) ெச8யா

ெனறியி+வி) [+றி நி ப

நிழ+மணி! ப+றி ய .

மறி'ேமா ெவ+. +ேன
மணி9 சிதறி :2த

ெசறிகழ+ ம+ன ந3

தீயதீ விைள- ெகா5டா .

ெபா1 : ெபாறியி+ேம) ஏற) ேத றா+ - ஆழியி+ ேம) ஏறைல' அறியானா8;
நாணினா) ேபாத) ெச8யா+ - ெவ>கதினா) திபி வதைல' ெச8யானா8;

ெநறியி+ வி) ஊ+றி நி ப - ஒ%;காக வி)[+றி நி+ற அளவிேல; நிழ)மணி!

ப+றி அ . மறி'ேமா எ+. - ஒளி'. மணிக1 இைழத ப+றி அ . :%ேமா
எ+., +ேன மணி9 சிதறி :2த ெசறிகழ) ம+ன ந3 - +ன இ<

ெசய*ேல மணி9 சித.56 :2த க>9ய கழைல'ைடய ம+ன க1 நைக-;
தீய தீ விைள- ெகா5டா - தா;கேள தீ'மா. ெந!ைப விைள-
ெகா5டன .

விளக : ெநறியி+ எ+றா அ ெதாழி?3! ெபாத நி+றநிைல ேதா+ற. (100)
------------

2202. சிர றைல மணிக1 ேவ8த

தி-ெபா றிகிாி< ெசெபா

@ர றைல 'வ! ப+றி

யிடவல திாிய நப+

விர றைல! >9) :கி

ெவ4சிைல கைணேயா ேடதி

3ர றைல வ56 ெபா;க

3! . ேநமி ேச தா+.
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ெபா1 : தி- ெபா+ திகிாி - அழகிய ெபா+னாழியி+ ேம) உ5டாகிய;

ெசெபா+ உர)தைல - ெசெபா+னா) ஆகிய உர*ட-; சிர)தைல மணிக1

ேவ8த உவ! ப+றி - சி<சி*! பறைவயி+ தைல ேபா+ற நிறைடய மணிக1
ேவ8த உவைடய ப+றி; இட வல திாிய - இடதி@ வலதி@

திாியாநி க; நப+ விர) தைல!>9) :கி - சீவக+ த+விர*ேல விர சர>ைட

:கி; ெவசிைல கைணேயா6 ஏதி - ெகா9ய வி)ைல' கைணைய' ஏதி;

3ர) தைல வ56 ெபா;க - த+ 9மயிாிேல வ56க1 ெபா;3மா.; 3! .
ேநமி ேச தா+ - 3தி- அ திகிாிைய அைடதா+.

விளக : சிர) - சி<சி*! பறைவ; மீ+ெகாதி! பறைவ, சி<சி*யி+ தைலேபா+ற
நிறைத'ைடய மணிக1 எ+க. >9) - விர சர6. 3ர) மயி , 3! . - 3தி-.

(101)

-----------2203. ஒ1ளழ) ைவர! NL

ெமாளி மணி 3ைழ' மி+ன

ெவா1ளழ ெகா1ளி வ>ட

ேபா 3லா8< ழல! ெபா+ஞா

ெணா1ளழ ேனமி நக

ம5டல மாக நி+றா

ெனா1ளழ பதி ேமேலா

பதிநி+ றதைன ெயாதா+.

விளக : ஒ1 அழ) நக ேநமி - ஒ1ளிய அழைல< சி- திகிாி : ஒ1 அழ)

ெகா1ளிவ>ட ேபா) 3லா8< ழல - அCவழைல'ைடய ெகா1ளி வ>டேபால

3லவி< ழல; ஒ1 அழ) ைவர!NL ஒளி மணி 3ைழ' மி+ன - ஒ1ளிய அழ)
ேபா+ற ைவர அணி', விள;3 மணி3ைழ' மி+ ெசய; ெபா+ஞா5 ெபா+னாLட+; ம5டல ஆக நி+றா+ - அ திகிாியி+ ேமேல ம5டல

இ!பாக இதவ+; ஒ1 அழ) பதிேம) ஓ பதி நி+றதைன ஒதா+ - ஒ1ளிய
அழைல'ைடய வ>டதி+ேம) ம ெறா ஞாயி. நி+ற த+ைமைய! ேபா+றா+.
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விளக : பதி - வ>ட, பதி ேபாகிய ைட கிைளக>9 (பதி . 74) எ+றா
பிற. (102)
------------

2204. அதவ கிழைம ேபால

விறாதவி) லறாத நா5வா8

திதினா சிைத ேபா?

தி5சர4 கி மாறா

யிதவ+ ெபாறி' ப+றி

யிய ற ெபாறி' ம றா;

ெகா;3ட @திர ெவ8தா

Sழிதீ 'ேமா ெடா!பா+.

ெபா1 : ஊழிதீ உெமா6 ஒ!பா+ - ஊழி தீைய' இ9ேய ைற'

ேபா+றவ+; அதவ கிழைமேபால இறாத வி) அறாத நா5வா8 - அாிய
தவ!பய+ ேபால இறாத வி)*+ அறாத நாணிேல; திதினா சிைத ேபா?

தி5சர கி - னிவர உ1ள ேபால தி5ணிய கைணைய அடகி; மாறா8

இதவ+ ெபாறி' - மா.ப>9தவனாகிய க>9ய;காரனி+ ந)விைன';

ப+றி இய) த ெபாறி' - ப+றி யித இலகண அைமத ெபாறி'; அ .
ஆ;3 ஒ;3 உட+ உதிர - அ . அCவிடேத ஒ+. ேசர வி%ப9; எ8தா+ -

எ8தா+.

விளக : அதைன எ8த அ+ேற க>9ய;கார@ ப6த*+, உட+ எ+றா .
தவகிழைம வி)?3 நா@3 உவைம, விசய@3 அைவ இ . அ .

ேபானைம கதி இ;3 அC0வைம =றினா . (103)
------------

2205. இல;ெகயி ேறன ேம05
9நில தி9- :ழ

கல;3ெத5 9ைர'; கா;
க6வளி ழ3 ெமா!ப

உல ரச; ெகா>9
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ெயா8ெயன< ேசைன யா !ப

3லபக  தைற- ேகாமா+

ேகாவித+ =றி னாேன.

ெபா1 : இல;3 எயி . ஏன ஏ056 - விள;3 எயி ைற'ைடய அ! ப+றி

அபினா) தாக!ெப .; இ9- இநில- :ழ - ழ;கி! ெபநிலேத

வி%தேபா-; கல;3 ெத5திைர' கா க6வளி ழ;3 ஒ!ப - ேமா-கி+ற
ெதௗளிய அைலகட? கி? ெப;கா . ஆகியவ றி+ ழ3! ேபால;

ேசைன உல ரச;ெகா>9 ஒ8என ஆ !ப - பைடக1 ழ;கி ரைச ெகா>9

ஒ8எ+. ஆரவாாிக; ேகாமா+ ேகாவித+ 3ல பக - அைற- =றினா+ -

அரசனாகிய ேகாவித+ சீவக@ைடய 3லைத த* க>9ய;கார@3 =றி!
பிற3 யாவ அறிய< சா றினா+.

விளக : இனி, 3லைத! பக - நி+ைன ெகா)ேவ+ எ+. வ4சின

சா றினா+ எ+.மா. ஏன - ப+றி, ஏ : ப5. இ9- - ழ;கி. கா கி). (104)

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

2206. வானிைட ெயாவ+ ேறா+றி
மைழெயன ழ;கி< ெசா)?

ேத@ைட யல;க) ெவ1ேவ

சீவக ென+@4 சி;க;

கா@ைட யல;க+ மா பி

க>9ய;கார ென+@

ேவ+மிைட ேசாைல ேவழ

தி+@யி வி%;3 ெம+றா+.

ெபா1 : வானிைட ஒவ+ ேதா+றி மைழ என ழ;கி< ெசா)? - (அ!ேபா-)

வானிேல ஒவ+ வ- நி+. கி)ேபால ழ;கி ெமாழிவா+; ேத+ உைட

அல;க) ெவ1ேவ) சீவக+ எ+@ சி;க - ேத+ ெபாதிய, மாைலயணித
ெவ1ளிய ேவேலதிய சீவக+ எ+@ சி;க; கா+உைட அல;க) மா பி+

க>9ய;கார+ எ+@ மண. மாைலயணித மா ைப'ைடய க>9ய;கார+
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எ+கிற,ேவ)மிைட ேசாைல ேவழ- - ெந;கிய ேவலாகிய ேசாைலயி) நி கி+ற

யாைனயி+; இ+உயி வி%;3 எ+றா+ - இனிய உயிைர வி%;3 எ+றா+.
விளக : ஒவ+ : இயக+. மைழ - கி). அல;க)-மாைல. கா+ - மண.
ேவலாகிய மிைடத ேசாைல எ+க. ேவழ - யாைன. (105)
-----------ேவ.

2207. வி4ைசய ெவபைட ெகா56வ தாெயன
வ4வ ேலாவறி யாெயன தா றைல

ெவ4சம மாகி9+ :க. -+ெனா6

வ4சைன வ4ச ம.தி6 ெக+றா+.

ெபா1 : வி4ைசய ெவபைட ெகா56 வதா8 என - விதியாதாைடய
ெகா9ய பைடகல;கைன ெகா56 வதா8 எ+.; அ4வேலா? -

அ4ேவனா?; என- ஆ றைல அறியா8 - எ+ வ*ைமைய நீ அறியா8 (நீ+ தைத

அறிவ+); ெவசம ஆகி9+ - இனி யா ேபா ெச8தி>டா); உ+ :3 அ.-

- உ+ ெபைமைய ெக6-; உ+ெனா6 வ4சைன வ4ச அ.தி6க எ+றா+ -

உ+ைன' எ+ைன களவா ெகாைலH2த நி+ மாமனாகிய ேகாவிதைன'

வ4சைத நீ3ேவ+ எ+றா+. வி4ைசய - விதியாதர . அ4வேலா - அ4ேச+

எ+ப-பட நி+ற-. அறியா8 எனதா றைல எ+ற 3 எனதா றைல நி+

தைதயறிவ+ நீ அறியா8 எ+ற ந<சினா கினிய ந)?ைர இனிைம மிக-. :3

- :க : ெபைம. வ4ச+ எ+ற- ேகாவிதைன. (106)

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

2208. Hாிய கா5ட?4 Hாிய காதமஃ
தாரழ ெல;ஙன; கா+றி6 ம;ஙன

ேபாிைச யானிைச ேக>ட? ெப8கி
காாி9 ேபா+மத ன+கன+ றி>டா+.

ெபா1 : Hாிய+ கா5ட? Hாியகாத. அஃ- - Hாியைன க5ட- Hாிய

காதமாகிய அஃ-; ஆ அழ) எ;ஙன கா+றி6 - நிைறத அழைல எCவா.
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உமி%ேமா; அ;ஙன - அCவாேற; ேபாிைசயா+ இைச ேக>ட? - சீவக+

ெவ றிைய ேக>ட அளவிேல; கி)ெப8 கா இ9 ேபா) மதன+ கன+றி>டா+ -

மைழைய! ெப8' கா கால இ9ேபால மதன+ சினதா+.

விளக : Hாிய+ - Hாிய@ைடய ஒளி3 ஆ3ெபய . அCெவாளி சீவக@ைடய

க%3 உவைம எ+க. ேபாிைசயா+ எ+ற- சீவகைன. கா - கா கால. (107)

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

2209. கா பைட ';களி .;க* மாெவா6
, ப6 ேத ெநா9!பினி ப5ணி

நா பைட 'ெதா3 தா+மக ண<சிைல

ேவ பைட :ரெரா , .வ ெதாகா .

ெபா1 : கா) பைட' களி. க*மாெவா6 ,)ப6 ேத - (க>9ய;கார+)

காலாளாகிய பைட' யாைன' 3திைர! பைடேயா6 ,)வழி!ப>ட ேத;
ெநா9!பினி) ப5ணி - விைரவினி) சைம- ெகா56; நா பைட'

ெதா3தா+ - நா)வைக! பைடைய' =>9னா+; மக1 ந<சிைல ேவ)பைட
:ர ஓ , .வ ெதாகா - (அ!ேபா-) மகளாகிய, ந4ைடய இைலவ9வ
ேவேலதிய :ர , .வ திர5டன .

விளக : கா பைட - காலா>பைட, க*மா - 3திைர. ,) - கம,). மக1 -

க>9ய;கார+ மக1 எ+க. ந<சிைல - ந4 ேதா8த இைல (அல3.) (108)
------------

2210. வி றிற லா+ெவ8ய தாைன' :;3
ெச ெற% தா+பைட '4சின ெமா8ெபா6

ம றவ ம59ய வாளம ஞா>பி@

D றவ  3 றெத லாைர 3 ேற+.
ெபா1 : வி) திறலா+ ெவ8ய தாைன' - சீவக@ைடய ெகா9ய பைட';

:;3 ெச . எ%தா+ பைட' - மி3- சீறி எ%த க>9ய;கார+ பைட';
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சினெமா8ெபா6 அவ ம59யவா1 அம ஞா>பி@1 - சின ஆ ற?;

ெகா56 அவ க1 மி3<ெச+ற வா>ேபாராகிய ேபாாிேல உ றவ 3 உ றஎலா உைர3 ேற+ - கல- ெகா5டவ 3 ேந தைத எ)லா =ற
ெதாட;கிேன+.

விளக : உ ற- எ)லா: ஒைம ப+ைம மயக திறலா+ : சீவக+. எ%தா+ :
விைனயாலைண' ெபய ; க>9ய;கார+. ெமா8 - வ*ைம. உைரதலைம
ேதா+ற உைர3 ேற+ எ+றா . (109)
-----------ேவ.

2211. அதமா மணிவைர யைனய ேதா+றல
மதக தவியி+ மணத ேவாைடய

-ைட ம!பின ைனக5 ேபா2வன
பதியி ப5ணின பம யாைனேய.

ெபா1 : அத ஆ அணிவைர அைனய ேதா+றல - அதகிாிைய ஒத

ேதா றைத உைடயன; மதக- அவியி+ மணத ஓைடய - அத+ அவிேபால

மதகத மணத ஓைடயின; - உைட ம!பின - -கைள'ைடய ம!பின;
ைனக5 ேபா2வன - பைக!லைத அ;ேகேய பிள!பன ஆகிய; பம யாைன
பதியி ப5ணின - ைன0 ற யாைனக1 அணிகளிேல சைமதன.

விளக : ேதா+றல - ேதா றைத'ைடன. மதக - தைல. ஓைட - கபடா.
ம!பின - ெகாபிைன'ைடயன. ைன- ேபா ைன. (110)
------------

2212. ேகா)ெபா ெகா64சிைல 3தி ெவபைட
ேமலவ ரட3 ேவழ ேமற*+

மா* விபிைட மணத ெவா5ெகா9
கா)ெபா கத*ைக கான ெமாதேவ.
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ெபா1 : ேமலவ - யாைனயி+ ேமலா>க1; ேகா)ெபா ெகா64சிைல - அபைட
எ8' வைளத வி)ைல'; 3தி ெவபைட - 3தி ேதா8த பிற பைடகைள';
அட3 ேவழ ஏற*+ அடகி ெகா56 யாைனமீ- ஏற*+; மா) இ

விபிைட மணத ஒ5ெகா9 - ெபாிய வானதிேல கலத சிறத ெகா9க1; கா)
ெபா கத*ைக கான ஒத கா றினா) தாக!ப>6 இைல கிழித வாைழ
கா>ைட! ேபா+றன.

விளக : இCவிர56 ெச8'>கD யாைன! பைடைய =றின. ேகா) - அ.

3திேதா8த பைட எ+க. ேமலவ - யாைனயி+ ேம) ஏ. மறவ . மா* :

ஒெபா> ப+ெமாழி. கத*ைக - வாைழ. (111)
------------

2213. 3ைட'ைட நிழ*+ ேகால மா த+
கி63ைட கா!பின கிள ெபா K9ைக

ய9ெதாைட கைமதன வரவ ேதாெதாைக

வ90ைட -கி+9 வலவ ப5ணினா .

ெபா1 : 3ைட'ைடய நிழ*ன - ேமேல நா>9ய 3ைடயி@ைடய நிழ*); ேகால
ஆ தன - ஒ!பைன நிைறதன; கி63 உைட கா!பின - அபடாம) கி6கினா)

காவ) ெச8ய!ப>டன; கிள ெபா+ K9ைக அ9ெதாைட3 அைமதன - விள;3
ெபா+ K9ைகக1 அ9ைவத 3 அ ெதா6த 3, அைம0 றன; அரவேத 
ெதாைக - ஒ*'. ேத திரைள; வ90ைட -கி) 9வலவ ப5ணினா ஆைடயா) அழகிய தைலக>9ைன'ைடய ேத வலவ க1 ப5L.தன .

விளக : 3ைட - ேமேல நா>9ய3ைட. கி63 - ஒபைடகல+ ந6!கவி
அ93 ெதாைட3 எ+க. ெதாைட - ெதா6த). அரவ - ஆரவார. (112)

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

2214. ெகா8'ைள! ரவிக1 ெகாளீஇய தி5Lக
ெப8கயி றைமவர! பிணி- 1Dறீஇ<
ெச8கயி றா8தன சிைல' ம)ல0;
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ைகயைம திைளஞ; கவி :சினா .
ெபா1 : ெகா8 உைள! ரவிக1 ெகாளீஇய தி5Iக கதாித உைளைய'ைடய

ரவிக1 N>9ய தி5ணிய Iகதி); ெப8கயி. அைமவர! பிணி- ெப8த

கயி ைற! ெபா-த)வர க>9 1 உறீஇ< ெச8கயி. ஆ8தன - 1D.தி
வா8கயி. ஆரா8- பி9க!ப>டன; இைளஞ சிைல' அ)ல0 ைக

அைம- கவி :சினா - அ!ேபா- ேத :ர வி)ைல' ஒழித
பைடகைள' ைகயிேல அைம- கவசைத அணிதன .

விளக :  ெச8'ளி) வலவ ேத ப5ணின எ+றா . அதைன இ<ெச8'ளி)

விளகி, :ர பைடயைம- கவச அணிதைத' =றின . (113)
------------

2215. பறதிய றகின பரைவ ஞா>பி@>
கற;ெகன திாிவன கவாி ெந றிய
பிற-ழி யறிெகன! ெபாிய ,லவ

3ற;ெக% -ைடயன 3திைர ெய+பேவ.
ெபா1 : பற- இய) தகின - பற- ெச)வதிேல ெச3 றன; பரைவ

ஞா>பி@1 கற;3 என திாிவன - பரவி ேபாாிேல கா றா9 என திாிவன; கவாி
ெந றிய - கவாி அைமத ெந றி'ைடயன; பிற-ழி அறிக என! ெபாிய ,லவ
3ற;ெக%- உைடயன - பிறத இடைத அறிக எ+. உய த ,லறிஞ
-ைடயிேல எ%திய எ%ைத உைடயன; 3திைர - 3திைரக1.

விளக : எ+ப : அைச. தகின - ெச3ைடயன. ஞா> - ேபா கள. கற;3 -

கா றா9. கவாி - சாமைர. பிற-ழி - பிறத இட. ,) - 3திைர ,). (114)
------------

2216. ெகா+@ைன 3த4 சிைல'; = Iதி
மி+னிைல வாெளா6 மிேல<ச ேரற*

ெபா+னாி! >9? தா ெபா;3

+@ தா ெதழ! ரவி ெமா8தேவ.
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ெபா1 : ெகா)Iைன 3த சிைல' = Iதி மி+நிைல வாெளா6 -

ெகா)?த 3ாிய ைனைய'ைடய 3த வி)? =ாிய ைனைய'ைடய

மி+னி+ இய)ைப'ைடய வாD ெகா56; மிேல<ச ஏற*+ - ேமலாளராகிய
மிேல<ச ஏ.த*+; ெபா+ அாி! >9? தா ெபா;3-ெகா+
பர)கைள'ைடய ெக<ைச', கி5கிணி மாைல' ெபா;கி; + உ- ஆ எழ - + சின- ஆரவாாி- எழ ; ரவி ெமா8த - ரவிக1 ெமா8தன.

விளக : இர56 ெச8'>கD 3திைர! பைடைய =றின. ெகா+@ைன :

விைனெதாைக. Iதி - Iைன. மி+னிைல - மி+ன*+ த+ைம. மிேல<ச ேசானக .
அாி - பர). >9) - ெக<ைச ; ெக<ைச'மா. ெபா;3 ெபா;கி. (115)

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

2217. மாைல'; க5ணி' மணத ெச+னிய
ரா? ெசறிகழ லா 3; கா*ன

பா*ைக யிைடயற! பி9த பாணிய

சா*ைக 'டபின த.க ணாளேர.

ெபா1 : மாைல' க5ணி' மணத ெச+னிய - மாைலைய' க5ணிைய'

அணித 9யின ; ஆ? ெசறி கழ) ஆ 3 கா*ன ழ;கி< ெசறித காைல

க>9ன ; பா*ைக இைடஅற! பி9த பாணிய வா>பி9ைய இைடயறாம பி9த

ைகயின ; சா*ைக உடபின - கவச அணித ெம8யின ; த.கணாள - இவ க1
அ4சாத காலா>க1.

விளக : மாைல, க5ணி எ+பன மாைலவைக. ஆ? - ஆ*; ழ;கி எ+க.

பா*ைக - வா>பி9. பாணிய - ைகயின . சா*ைக - கவச. த.கணாள

ெச+னிய கா*ன பாணிய உடபினமாக இதன எ+றவா.. (116)
------------

2218. ேபா மயி  ேகடக ளக ேதா பர
வா மயி  கி6ெகா6 வ1ளி த5ைட'
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ேநாமர! பலைக' நிைரத தாைனேயா

ேபா க! *கட) 3த ெதாதேத.
ெபா1 : ேபா மயி  ேகடக - மயி ேபா த பாிைச; ளக ேதா பர -

க5ணா9 ைதத கி63; வா மயி  கி6ெகா6 - நீ5ட மயி கி63; வ1ளி

த5ைட' - பிரபப; ெகா9யா பி+னின பாிைச; ேந மர!பலைக' - வ*ய

பலைக ஆகியவ ைற; நிைரத தாைன - நிைரத அ காலாளாகிய பைட; ஓ

ேபா க! *கட) 3த- ஒத- - ஒ ேபா களதி *கட) 3தேபா+ற-.

விளக : பரத- என0 பாட. இCவிர56 ெச8'>கD காலா> பைடைய

=றின. ேபா மயி ; விைனெதாைக. ேகடக, ேதா பர, கி63; த5ைட, பலைக
எ+பன ஒெபா1 3றித ப+ெமாழி. (117)
-----------ேவ.

2219. பா நைன மதத ப)ேப8 பெதா6 பரவ< ெச)?

ேபா மத களி. ெபா ேற நா+கைர க<ச மா3
ேமாமணி! ரவி ேயழா மிலகேம2 ேதவ ேகா9

கா ம* கடல; காலா1 க பக தாாி னா ேக.

ெபா1 : க பக தாாினா 3 - சீவக@3; பா நைன மதத ப)ேப8 பெதா6

பரவ< ெச)? - நில நைனய< ெசாாி' மத-ட+ பல ேப8கD ப- பரவ<
ெச)கி+ற; ேபா மத களி. ெபா+ேத நா+கைர க<ச ஆ3 - ேபா3ாிய

மதகளி.கD ெபா+ேத கD நா+கைர க<ச எ+@ ெதாைகயின; ஏ மணி!

ரவி ஏழா இலக - அழகிய மணிக1 க>9ய 3திைரக1 ஏ%,றாயிர; கா ம*
கட) அ காலா1 ஏ2ேதவ ேகா9 - கைம ெபாதிய கடலைனய காலா>பைட
ஏ%ேதவ ேகா9 ஆ3.

விளக : க<ச, ேதவேகா9 எ+பன எ5L! ெபய க1. Nமி%திைன'
நைனத 3! ேபாதிய மதைத'ைடயன எ+ப- க-. ேப' பத
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ஊ@5ட+ கதி! பரவ எ+க. ஏ - அழ3; எ%<சி'மா. இலக - ,றாயிர.

ேதவேகா9 - ஓ எ5L!ெபய . (118)

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

2220. நிழ+மணி! ரவி தி5ேட
நிழ.ழா8 3னி- 3-

மழறிக2 கதத யாைன

ையதைர க<ச மா3

ெமழி+மணி! ரவி ேயழா

மிலகேம2 ேதவ ேகா9

கழ+ம* தில;3; காலா1
க>9ய; கார க+ேற.

ெபா1 : க>9ய;கார 3 - க>9ய;கார@3; நிழ) மணி! ரவி தி5ேத ஒளிவி6 மணிகைள'ைடய 3திைரக1 N>9ய தி5ணிய ேத; நிழ) -ழா8

3னி- 3- அழ) திக2 கதத யாைன - த+ நிழைல< சீறி -ழவி தா2-

3-கி+ற, தழ)ேபால விள;3 சினைடய களி.கD ; ஐதைர க<ச ஆ3 ஐதைர க<ச ெதாைகயின; எழி)மணி! ரவி ஏழா இலக - அழகிய

மணிக>9ய 3திைரக1 ஏ%,றாயிரமா3; கழ) ம*- இல;3 காலா1

ஏ2ேதவேகா9 - :ரகழ) மி3- விள;3 காலா>பைட ஏ%ேதவ ேகா9யா3.

(119)

-----------ேவ.

2221. 3ல;ெக% மகளி த; ேகால நீ!ப0
மல;3ைள! ரவி'; களி. மாள0

நிலமக ெண4ைக ெயறி- ைநய0

லமக+ சீறின+ ைகத ெதஃகேம.

ெபா1 : 3லெக% மகளி த ேகால நீ!ப0 - ந 3ல! ெப59 த

ஒ!பைனைய விட0; அல;3 உைள! ரவி' களி. மாள0 - அைச'
உைளைய'ைடய 3திைரகD களி.கD இறக0; நிலமக1 ைக எறி- ெந4
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ைநய0 - நிலமைடைத த+ ைகயாேல ேமாதிெகா56 உள வத0;

லமக+ சீறின+ - அறிவாளியான சீவக+ சினதா+; எஃக ைகத- - அவ+

ேவ? ைகத-.

விளக : த+ கணவராகிய ம+ன ப6த*+ நிலமக1 வதின1. நிலமக1 அ%த

கா4சி' (றநா. 365) எ+றா றதி@. லமக+ எ+றா ஆசிாிய+ ெசா ப9

ஓரா564 ெச+ேற சீற*+. 3லமகளி ேகாலநீ!ப0 எ+ற- மறவ க1 மாள0

எ+@ 3றி!பி .. (120)
------------

2222. 3ணி)ெபார 3ளிறின ரச ெவ1வைள
பைணபர தா தன பைப ெவபின

விைணயில ெவ%ததா2 K* ெய;கL

ைணயினா கடலக ழக ெமாதேவ.
ெபா1 : ரச 3ணி) ெபார 3ளிறின - ரச;க1 3ணி) ெபாத*+ ழ;கின;

ெவ1வைள பைணபர- ஆ தன - ெவ1வைள' பைணகD பரவி ஒ*தன;

பைப ெவபின - பைபக1 ஒ*தன; எ;கL இைணயில தா2K* எ%த -

எ;3 ஒ!ப றனவாகிய சி. சி+ன;க1 எ%தன; ைணயினா) கடலக ழக

ஒத - இCேவாைச மி3தியாேல கட*ட- ழைக! ேபா+றன.

விளக : பைண : ரசி) ஒவைக. பைப : வா<சியதி) ஒ+.. ைண மி3தி;

ெபக. (121)
------------

2223. 9மன ெர%த பதி ெமா8களி

.ைடதிைர மாகல ெமாளி. வா>பைட

ய6திற ெலறிறா வாக கா8தன

கட*ர5 ெடதி தேதா கால ெமாதேத.
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ெபா1 : 9மன எ%த பதி - 9ேவத எ%கி+ற ஞாயிறாக0; ெமா8களி.

கல - ெந;கிய களி.க1 கட* ெச)? மரகலமாக0; உைட திைர மா -

ேமா-கி+ற அைலக1 3திைரகளாக0; ஒளி. வா>பைட அ6திற) எறி றா ஆக விள;3 வா>பைட அ6திறைடய றா மீனாக0; கா8தன கட) இர56

எதி த- ஓ கால ஒத- - தமி கா8தனவாகிய இர56 கட)க1 ேபா ெச8ய
எதி த கால ேபா+ற- இகால.

விளக : மன - ம+ன . பதி - ஞாயி.. கல - க!ப), றா - ஒவைக மீ+. ஒ

கால5டாயி+ அதைன ஒத- இகால எ+க. +றா அ9யி) வத ஆக

எ+பைத! பதி, கல மா எ+பவ ேறா6; =>6க. (122)
------------

2224. அ;கைண யடகிய வாவ நாழிைக
ெபற தலமர! பிணித க<சின

க;கழ லாடவ கவி) வா8ெகாளீஇ<

ெசாாிதன கைணமைழ வி M தேத.
ெபா1 : அ;கைண அடகிய ஆவ நாழிைக - அாிய அக1 அடகிய அபறா
Mணி; ெபற- அலமர! பிணித க<சின - ெபாிய -கிேல அைச'மா.

பிணித க<சினராகிய; க;கழ) ஆடவ - ெகா9ய கழைல க>9ய :ர ; கவி)

வா8 ெகாளீஇ - ெபாிய வி)*5 வாயி) அைம-; கைணமைழ ெசாாிதன அ!மாாி ெப8தன வி M த- - அதனா) வான மைறத-.

விளக : க< : இைட க<மா. அ;கைண - த6தலாியகைண எ+க.

ஆவநாழிைக - அபறாMணி. க;கழ) கவி) எ+பவ .1 கைம -

ெகா6ைம!ப5 3றித-. (123)
------------

2225. நிண பிற; ககல ேதாD ெந றி'
மண;க4 சர;களி ன%தி ையெயன

மண;கம2 வன+ மற? மாதாி

பிண;கம மைலதன ெப றி யி+னேத.
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ெபா1 : நிண பிற;3 அகல ேதாD ெந றி' - நிண விள;3 மா 
ேதாD ெந றி'; அண;3 அ4சர;களி+ அ%தி - வ- அாிய

கைணகளினாேல அ%தி (ெப3 3தியிேல நி+.); மண கம2 வன)
ஐெயன மற? மாதாி+ - மண ெபக வ -நீாிேல விைர- ெபா

மகைள! ேபால; பிண;3 அம மைலதன ெப றி இ+ன- - மா.ப>ட ேபாைர

ேம ெகா5டவாி+ த+ைம இதைகய-.

விளக : பிற;3த) - விள;3த). அண;3 - வ-த). சர - அ. அ%த

அCவழி! ெபகிய 3தியினி+. என விாிேதா-க. -!ன) சிவதித*+

3தி! ெபகி 3வைமயாக ெகா1ள!ப>ட-. (124)
------------

2226. கழிதன கனலவா1 ைக- க5கJ
விழிதன தீதன விைமக1 = ெறன

ெதழிதன திறதன ரகல மி+@யி

ரழிதன ரயிலவ ரரவ மிகேத.

ெபா1 : = . என ெதழிதன - = .வைன! ேபால< சீறின ; க5க1 தீ

விழிதன - க5க1 ெந!ெபழ விழிதன; இைமக1 தீதன - (அதனா)) இைமக1
காிதன; வா1 ைக- கனல கழிதன - (ஆகேவ) வா1 ைக- அழ?ப9

உைறயி*- நீகின ; அகல திறதன - மா ைப! பிளதன ; இ+ உயி

அழிதன - இனிய உயிைர! ேபாகின ; அயிலவ அரவ மிக- - (பி+ன )
ேவ):ர ஒ* மி3த-.

விளக : = . - = .வ+. ெதழிதன அதனா) க5 தீ விழிதன. அதனா)
இைமக1 தீதன எ+க. அயிலவ - ேவ)மறவ . (125)

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

2227. ெபா;கள தாடவ ெபாவி) ைபதைல
யெபற க5ணிேயா ட . :2வன
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க;கனி! ெப5ைணய; கான; கா)ெபார

வி;கனி ெசாாிவன ேபா+ற ெவ+பேவ.

ெபா1 : ெபா கள- ஆடவ ெபாஇ) ைபதைல - ேபா ெச8' களதிேல
:ர களி+ ஒ!ப ற காிய தைலக1; அெபற) க5ணிேயா6 அ . :2வன -

ெப.த காிய -ைப மாைலகDட+ அ . :2கி+றைவ; க;கனி! ெப5ைண

அ கான கா)ெபார - காிய கனிகைள'ைடய பைனகா6, கா ற9த*+,

இ;கனி ெசாாிவன ேபா+ற - ெபாிய கனிகைள< ெசாாிவன ேபா+றன.

விளக : அ ெபற க5ணி எ+ற- ஈ56 -ைப மாைலைய. ெப5ைண பைன, தைலயி. தாெரா6 ரள..... நீ1 இ பைனமிைச! பல பதினாயிர;

3ைலதைர '1வேபா) (2 : 1-2) எ+றா பாிபாட*@. (126)

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

2228. பைணனி தா?வ ைபெபா றாாின
கைணவிைச தவி !பன கவாி ெந றிய

-ைணயைம யிளைமய ேதா ற மிகன

விைணமயி ! ரவிேயா 90ளி ேய றேவ.
ெபா1 : பைண னித ஆ?வ - பதியி) நி றைல ெவ.- ழ;3வன;

ைபெபா+ தாாின - திய ெபா+ கி5கிணி மாைலயின; கைணவிைச தவி !பன -

த ேம*- எ8' அபி+ விைரைவ தி< ெச+. த6!பன; கவாி ெந றிய -

கவாி அணித ெந றியின; -ைண அைம இளைமய - ேபாாி 3 உதவியான

இளைமயன; ேதா ற மிகன - வ90 மிகனவாகிய; இைணமயி ! ரவிேயா6

இ0ளி ஏ ற - ஒத மயிைர'ைடய ரவி' ரவி' தமி ேபாைர ெதாட;கின.
விளக : பைண - 3திைர!பதி. ஆ?வ - ழ;3வன. எ8த கைண3+ ெச+ற

அத+ ேவகைத தவி !பன. (127)
------------

2229. =ளி கெபார 3ழிசி மா5டன
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வாெராளி யைமதன வா8ெபா H>9ன

காெராளி மி+@மி2 தைகய கா*ய

ேறெரா6 ேத த> சிற- ேச தேவ.
ெபா1 : = உளி கெபார - =ாிய உளியா) ெதாழி ப6த*+; 3ழிசி மா5டன
- ந6வி) நி 3; 3ற6க1 சிற! றைவ; ஒளிஆ அைமதன - ஒளி'ைடய ஆர
கா)க1 ெபாதியைவ; ஆ8ெபா+ H>9ன - ெபா+னாலான H>9ைன

'ைடயைவ; கா ஒளி மி+உமி2 தைகய - காாி) ேதா+. மி+ெனாளிைய தா

உமி% தைகயைவ; கா) இய) ேதெரா6 ேத தஉ1 சிற- ேச த - (ஆகிய)

உைளயா ெச)?தைல'ைடய ேத ேத தமி+ மி3- ேபாைர
ெதாட;கின.

விளக : =ளி - உளியி) ஒவைக. ெபாத) - ஈ56< ெச-3த). 3ழிசி -

3ற6; 3ட. மா5டன - மா>சிைம'ைடயன. கா) - உைள. த1 - த1.
ேச த - ேபா ெச8த 3 ெந;கின. (128)
------------

2230. அ4சன ெம%தின கவள மா தன
34சர; = ெறா ெகாைம ெகா>ேவ

வ4சன வைரசிற 3ைடய ேபா)வன

ம4சிவ 3+ெறன மைலத ேவழேம.
ெபா1 : அ4சன எ%தின-ைமயா) எ%த!ப>டைவ; கவள ஆ தன - கவளைத
நிைறய உ5டைவ; = ெறா6 ெகாைம ெகா>6வ = ைற ந+3 மதி-

த>9யைழ!பைவ; அ4சனவைர சிற3ைடய ேபா)வன - (ெச)? விைரவா)) காிய

மைலக1 சிற3 ெப றைவ ேபா+றன; ம4 இவ 3+. என - கி) தவ%;

3+.கைள! ேபால; ேவழ 34சர மைலத - யாைன' யாைன' ெபாதன.
விளக : ம4 : ெகா93வைம. அ4சன - ைம. ஆ தன - உ5டைவ. 34சர -

யாைன ெகாைம ெகா>6த) - த>9யைழத). ஒகாலேத மைலகD3<

சிறகிதன எ+ப- ராண. ம4 - கி). மைலதன - ேபாாி>டன. (129)
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-----------2231. மாகட ெப;கல; கா*+ மா.ப>
டாகிய கயிறாி ேதா9 ெய;கL

ேபாகற! ெபாவன ேபா+. தீ!பட

தாகின வரவா த ெள+பேவ.

ெபா1 : மாகட) ெப;கல - ெபாிய கட*ேல ெச)? ெபாிய மரகல;க1;
கா*+ மா.ப>6 கா றினாேல ேமாத!ப>6; ஆகிய கயி. அாி- - ந;3ரதி

க>9ய கயி. அ .; எ;கL ேபா3 அற ஓ9 - எCவிடதி@ ேபாகி+றி ஒ9;
ெபாவன ேபா+. - தமி) ேமா-வன ேபா+.; அர உவா த1 தீ!பட
தாகின - அரச ஏறிய யாைனக1 த1 ேகா6; ேகா64 சதி-

தீ!பிற3ப9 ெபாதன .

விளக : மாகட) - ெபாிய கட). ெப;கல - ெபாிய மரகல; கா) - கா ..

கயிறாிய எ+க. அரவா - அரச ஏறிய யாைன. (130)
------------

2232. வி6சர விபிைட மிைட- ெவ8யவ+
ப6கதி மைறதி1 பரத தாயிைட

ய6கதி ரயிெலாளி யரச மா9

வி6கதி மணிெயாளி ெவயி* கா8தேவ.
ெபா1 : வி6சர விபிைட மிைட- - வி>ட கைணக1 வானிேல

ெந;3த*+; ெவ8யவ+ ப6கதி மைற- இ1 பரத- - ஞாயி றி+ கதி க1

மைற- இD பரவிய-: ஆயிைட - அ!ேபா-; அ6கதி அயி) ஒளி - 6;

கதி கைள'ைடய பைடகல;களி+ ஒளி'; அரச மா9 மணிவி6 கதி ஒளி -

அரசாி+ 9யி?1ள மணிக1 வி6 ஒளி'; ெவயி*+ கா8தன - ெவயி)
ெக6!பைத! ேபால ெக6தன.
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விளக : வி6சர : விைனெதாைக. சர - அ. ெவ8யவ+ - ஞாயி.. ஆயிைட அ!ெபா%-. அ6கதி அயி) : விைனெதாைக. அயி) - ேவ). வி6கதி :
விைனெதாைக. ெவயி*+ - ெவயி)ேபால. (131)

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

2233. N53லா வனைல! Nமி ேதவிதா+
கா5கேல+ க9யன க5ணி னாெலனா<

ேச53லா; கபல4 ெச8ய ெதா+றினா+

மா53லா; 3ணதினா+ மைறதி> டாளேரா.
ெபா1 : N5 3லா வனைல! Nமி ேதவிதா+ - அணி கலத அழகிய

ைலகைள'ைடய நிலமக1; க9யன க5ணினா கா5கேல+ எனா - இCவா.
க9யவ ைற எ+ க5களா காணமா>ேட+ எ+.; மா53லா 3ணதினா) -

ெபைம ெபாதிய த+ ப5பினா) கதி; ேச53லா கபல ெச8ய-

ஒ+றினா) - ெபாிய நிலெம)லா பரவ=9ய கபலமாகிய சிவத ஒ+றினா);
மைறதி>டா1 - மைற- ெகா5டா1.

விளக : 3ணதினா1 எ+. பாட. Nமிேதவி - நிலமக1, தா+ : அைச.

கா5கேல+ : த+ைமெயாைம எதி மைற விைன .. க5ணினா) க9யன

கா5கேல+ என மா.க. க9யன - ெகாைலத*ய ெகா6ெதாழி). ஒ ெச8ய
கபலதா), எ+றவா.. ெச8யகபல 3தி3வைம. மா53லா 3ண

காணமா>டாைம3 ஏ-ெவ+க. (132)
-----------ேவ.

2234. கைலேகா>ட வகல)3 கண;3ைழயா கதி மணி!N5
ைலேகா>டா ?ழ!ப>ட ெமா8மல தா ரக+மா ப

மைலேகா>ட ெவழி)ேவழ தவ,றி மதயாைன

ெகாைலேகா>டா ?ழ!ப>6 3தி'> 3ளிதனேர.
ெபா1 : கைலேகா>ட அக) அ)3) கண;3ைழயா - கைலயணித

பகைத'ைடய பரவிய அ)3ைல' திர5ட 3ைழைய' உைடய மகளிர-;
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கதி மணி! N5ைல ேகா>டா) உழ!ப>ட - ஒளி மணிகல+ ைனத

ைலேகா>9னா) உழ!ப>ட ; ெமா8மல தா அக) மா ப - ெந;கிய

மல தாைர'ைடய அக+ற மா பின ; மைலேகா>ட எழி) ேவழ தவ,றி -

மைல 3வ6களி+ த+ைமைய உைடயனவாகிய அழகிய யாைனகைள அழிய

ெக6-; மதயாைன ெகாைல ேகா>டா) - அத யாைனகளி+ ெகாபினா),
உழ!ப>6 3தி'1 3ளிதன - உழ!ப6தலாேல 3தியிேல 2கின .

விளக : ேகா6 - பக. கைலைய உைடய அ)3). கைல - ேமகைல. கண திர>சி. ைலயாகிய ேகா6 மா ப - மறவ . தவ - அழிய. தவ - மி3தி!ெபா1

3றித உாி<ெசா)?மா. (133)
------------

2235. மணமாைல மடைதய த

ெம)விரலா ெறா6தணித

விண மாைல யி;34சி

U ;3தி! னலைல!ப

நிணமாைல 3ட H9

ெந!பிைமயா ெந8ேதாாி

பிணமாைல! ேப8மக>3!

ெபவி தய தனேர.

ெபா1 : மணமாைல மடைதயா - மண ாித இய)பிைன'ைடய மகளி ; த
ெம)விரலா) ெதா6- அணித த ெம)*ய விர)களா) ெதா6- அணித;

இண மாைல இ;34சி ஈ ; 3தி! ன) அைல!ப N;ெகா-கDட+ =9ய

மாைலைய'ைடய ெபாிய சிைகைய, இ%ேதா6 ெசநீ அைலதிட; நிணமாைல
3ட H9 - நிணெவா%;ைக'ைடய 3டைர< H9; ெந8ேதாாி) ெந! இைமயா அ 3தி! ெபகிேல ெந!ெபன விழி- கிட-; பிணமாைல!; ேப8 மக>3 பிணதி+@ இய)ைப'ைடய ேப83; ெபவி- அய தன - தைம!
ெபவிதாகின .

விளக : ஈ 3; 3தி எ+ப-, ஈ ;3தி என ஆயி .. மணமாைல எ+ழி -

மாைல, இய) எ+@ ெபா>6, இ;34சி - காியமயி . நிணமாைல எ+ழி -
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மாைல ஒ%;3 எ+@ ெபா>6. இைமயா - இைம-. பிணமாைல - பிண

தி+@ இய)ைடய. மாைல எ+ப- இய) எ+ற ெபாளி) வத-. மண மாைல
எ+பதி) உ1ள மாைல மணதி 3ாிய Nமாைலைய! ைனத ம;ைகய என0
ெபா1 ெகா1ளலா. (134)
------------

2236. ேதாலா!ேபா மறம+ன

ெதா9ேதா1க ெள6ேதா<சி

ேமலா5ேம ென!மி2-

மி+னில;3 மயி)வாளா

காலாேசா டறெவறித

கைனகழ கா லைலகட?

ணீலநீ < றாவினேபா

ென8ேதா> பிற2தனேவ.

ெபா1 : ேதாலா!ேபா மறம+ன ெதா9 ேதா1க1 எ6- ஒ<சி -

ேதா)வியைடயாத ேபாைர< ெச8த :ரைடய ேவத க1 தைடய ெதா9

அணித ேதாைள எ6- :சி; ெந! உமி2- மி+ இல;3 அயி) வாளா) -

தீைய ககி ஒளி : =ாிய வாளா); கா) ஆேசா6அற - கா) கவச-ட+

அ.ப9; ேமலா1 ேம) எறித - யாைனமீதி! ேபாைர ெவ>9யேபா-; கைனகழ)

கா)-ஒ*3 கழலணித அகா)க1; அைலகட?1 - அைலகட*ேல; நீலநீ <
றாவின ேபா) - நீலநிற< றாவி+ இனேபால; ெந8ேதா1 பிற2தன 3தியிேல பிற2- கிடதன.

விளக : கவச அணித கா?3 நீல<றா உவைம காலாேசா ட ற கழ கா)

இ;கட?1 – நீல<றாப பிற2வ ேபா+ற னனாட+ - ேநராைர அ>ட கள-.

(களவழி. 9) 3+ற தி.த 3ாீஇன ேபால - அெச+. இ.த அ5
யாைன. (றநா. 19 : 89) யாைனேம) யாைன ெநறிதர ஆனா- க5ேண

க6;கைண ெம8மைற!ப எCவா' எ5ண; 3+றி 3ாீயின ேபா+றேவ.

(களவழி. 8) . ேதாலா - ேதாலாத. ேமலா1 - யாைன மீதி3 மறவ . அயி) வா1 -

=ாிய வா1. ஆ - கவச. கா) றாவினேபா) ெந8ேதா1 பிற2தன எ+க.

ெந8ேதா - 3தி. (135)
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-----------2237. கவிO 6ள;கழி- கைணெமா8!ப கத4சிற3விேசா வைரேபா+ற 34சர; ெகா9யணித

0வேத ாிறகி 'ேணமி மெத%-

பதிேச வைரேபால! பக>9ன பரதனேவ.
ெபா1 : கவிO6 - கவியிSேட ெச+.; கைண ெமா8!ப - அக1

ெமா8த*+; 34சர உள;கழி- - சில யாைனக1 நிைன0 த!பி; 3வி ேச

வைர ேபா+ற - 3வி ேச த மைல ேபா+றன; கத சிற- ெகா9 அணித உவ

ேத இறகி - சின மி3- ெகா9 க>9ய அழகிய ேதைர அழி'மா. ெக6-;

உ1 ேநமி ம- எ%- - வ>டமான உைள< ம- எ%-; பதி ேச

வைரேபால! பக>9ன பரதன - ஞாயி. ேச த மைலேபால< சில யாைன திர1

பரவின.

விளக : கவி : யாைன3 அணி' ஒ கவி. இற கி - ெபா9யாக

ெக6-. (136)
------------

2238. மாைலவா8 ெந6;3ைடேம+
மதயாைன ைக-ணி-

ேகாலநீ1 ெகா%;3தி

ெகாள:2- கிடதன

ேமைலநீ1 விைற'

ெவ5மதிய விபி%கி

நீலமா ணேதா6

நிலதிழித ெதாதனேவ.

ெபா1 : மதயாைன ேகாலநீ1 ெகா%;3தி ெகாள - மதயாைனயி+ ேகால
மி3தியான ெச%விய 3திைய ெகா1Dமா.; ைக -ணி- - ைகக1 அ .;

மாைலவா8 ெந6; 3ைடேம) - மாைலைய உைடய ெபாிய 3ைடயி+ேம); :2-

கிடதன - வி%- கிடதைவ; ேமைலநீ1 வி உைற' ெவ5மதிய - +
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நீ5ட வானிேல த;கிய ெவ1ளிய தி;க1; வி இ%கி - வானதினி+.
ந%வி; நீல மாணேதா6 நில- இழித- ஒதன - கபாட+ நிலமிைச

:2தைத! ேபா+றன.

விளக : இ< ெச8'Dட+,

இநில4 ேச த 3ைடகீ2 வாிIத)

ஆ9ய) யாைன தடைக ஒளி.வா1

ஓடா மறவ -ணி!ப -ணிதைவ

ேகா6ெகா1 ஒ5மதிைய ந3பா ெபா3ேம

எ+@ களவழி< (22) ெச8'> ப3திைய ஒ!பி6க. (137)
------------

2239. அ4சன நிறநீகி யரதேபா  தமழகி

யி;3*க வி.வைரேபா+ றினகளி றிைடமிைடத

34சர;க1 பா8திட* 3மிழிவி> 6மி23தி

யி;3*க வவிேபா+ ெறCவா' ேதா+றினேவ.
ெபா1 : அ4சன நிற நீகி  பட அ4சன நிறைத! ேபாகி; அரத ேபா -

- ெசநிறைத! Nதலா); இ;3*க இ.வைர ேபா+. - சாதி*;கைத'ைடய

ெபாிய மைலைய ஒ-. இைடமிைடத இனகளி. - ெசறித யாைன திர1க1,

அம உழகி 34சர;க1 பா8திட*+ - ேபாாிேல கலகி< ெச+. பைகவாி+

யாைனகைள தா3வதா); 3மிழிவி>6 உமி2 3தி - 3மி2 வி>6! பா' 3தி;

இ;3*க அவி ேபா+. - சாதி*;க அவிேபாேல; எCவா' ேதா+றின -

எ!பக காண!ப>டன.

விளக : அ4சன 3+ேற83 யாைன அமழகி

இ;3*க 3+ேறேபா) ேதா+.ேம (களவழி.7) (138)
------------

2240. 34சர தைலய6- =த+மா காலைணயா<
ெச4ேசா . கடனீ;கி< சின0வா1 பி9-6த

ப4சிேம கிட-ைடஞா5 பைததில;க கிடதாைர
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ய4சி!ேபா தினநாிேயா ேடாாிநி+ றல.ேம.
ெபா1 : 34சர தைல அ6- - 34சரைத தைல அைணயாக அ6-; =த)

மாகா) அைணயா - 3திைரைய காலைணயாக ெகா56; சின0வா1 பி9உ6த ப4சிேம) - சின-3ாிய வாைள!பி9-, உ6த ஆைடயி+ ேமேல;
உைடஞா5 கிட- பைதத- இல;க - வ)*கயி. கிட- -ள;கியில;க;

ெச4ேசா .கட+ நீ;கி கிடதாைர - ெச4ேசாறாகிய கட+ நீ;3ப9 ப>6

கிடதவைர; அ4சி! ேபா- - அ4சி< ெச+. : இன நாிேயா6 ஓாிநி+. அல. இன நாி' ஓாி' அல..

விளக : நீ;கி - நீ;க. ப4சி - ஆைட : ஆ3ெபய . தைல - தைலயைண : ஆ3ெபய

ெச4ேசா .கட+ ; தா அ- கா. இனிதி+ உ59த ெசCவிய

ேசா .கட+. அஃதாவ- தைம!ரத ம+ன 3 உ .ழி தயிைர

ெகா6த). ேசா.வா8 ெதாழிேதா (72) எ+றா )ைல! பா>9@. (139)
------------

2241. காதலா  கமி தீத கட பவழ க9ைகவா

ேயதிலா! 1D5ண ெகாேடெம+. வா8ம9-

காதணித ெபா ேறா6; 35டல நகநகா

:தைதத வைரமா ப வி4ைசய ேபா கிடதனேர.
ெபா1 : :தைதத வைரமா ப - மல ெந;கிய மைலயைனய மா ப ;

காதலா 3 அமி -. ஈத கட) பவழ க9ைக வா8 - த மைனவிய 3 அமி த

ெகா6த, கட*) உ5டா3 பவழ -5ட அைனய வாைய; ஏ- இலா!1

உ5ண ெகாேட எ+. - அCவமி தைத உ5ண த3தியி)லாத பறைவக1
உ5ண ெகாேட எ+றா ேபால; வா8ம9- - வாைய ம9-; கா- அணித

ெபா+ ேதா6 35டல நக நகா - காதி) அணித ெபா+னாலாகிய ேதா6

35டல நைகக தா நைக-; வி4ைசய ேபா) கிடதன .

விதியாதைர!ேபா கிடதன .

விளக : ஏ- - காரண. உயி ேபாகாதாைர!ேபா கிடத*+, வி4ைசய ேபா)
எ+றா . (140)
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-----------2242. 3ட வா;3 3.நாிக1

ெகா%நிண! லா ேச .>

ெடாட வா;3 கதநா8ேபா

ேறா+றின ெதா9தி5ேடா1

பட தீர ெகா5ெட%த
பறைவக1 படநாக

டேனெகா5 ெட%கி+ற

0வண! ெளாதனேவ.

ெபா1 : ெகா%நிண! லா ேச .1 3ட வா;3 3.நாிக1 - ெகா%விய

நிணமாகிய, லா) நா. ேச றி*- 3டைர வ*3 நாிக1; ெதாட வா;3

கதநா8ேபா) ேதா+றின - ச;கி*ைய வ*3 நா8ேபா) ேதா+றின; பட தீர
ெதா9 தி5ேதா1 ெகா56 எ%த பறைவக1 - இைரேத6 நிைன0 தீர.

ெதா9யணித தி5ணிய ேதாைள ெகா56 எ%த பறைவக1; படநாக உடேன

ெகா56 எ%கி+ற உவண!1 ஒதன - படநாகைத தட+ ெகா56 வானி)

எ%கி+ற க?ழைன! ேபா+றன.

விளக : 3ட ெகா56 வா;3 3.நாி கதில

ெதாடெரா6 ேகாணா8 ைர'. (களவழி. 34)

எCவா' ஓ9 வயவ -ணிதி>ட

ைகவாயி ெகா5ெட%த ெச4ெசவி! +ேசவ)

ஐவா8 வயநாக கCவி விபிவ

ெசCவா8 உவணதி) ேதா+.. (களவழி. 26)

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

2243. வைரேயா6 மி9!ப

வைளெயயி . ெகா%;3தி

நிைர'ைள யாிந+மா

நிலமிைச! ர1வனேபா

ைரய.ெபா+ மணிேயாைட!

ெபா9!ெபா;க! ெபாதழி

தைரேசா6 மரவா
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வ6கள- ளா2தனேவ.
ெபா1 : வைள எயி . ெகா%;3தி நிைற'ைள அாி ந+மா - வைளத

எயி றிைன' ெகா%விய 3தி ப9த, ஒ%;3 ற பிடாி மயிாிைன'

உைடயனவாகிய சி;க;க1; உ இ9!ப - இ9 இ9த*+; வைரேயா6

நிலமிைச! ர1வன ேபா) - மைலகேளாேட :2- 3திைய'ைடய நிலமிைச!

ர1வனேபா); ைரய. ெபா+ மணிேயாைட! ெபா9! ெபா;க - 3 ற அ ற

மணிகளிைழத ெபா+னாலாகிய ெந றி! ப>டதி) மணிக1 ெபா9யா8!
ெபா;3ப9; ெபா- அழித அரவாேவா6 - ேபா ெச8- :2த அர

யாைனகDட+; அைர அ6கள-1 ஆ2தன - அரக1 களேத :2-

ர5டன.

விளக : 3தி ப9தனவாத*+ மணிக1 ெபா9-! ெபா;க) உவைமயாக

ேவ56. அர எ+ப- அைர என! ேபா*யா8 நி+ற- எ-ைக ேநாகி. அர +
உவா = அரவாஎன 3 றிய?கர ெக>6!ண த-. அரச க>3 த3தியான
இலகண ெபாதியி!ப- அரவா என!ப6. (142)
------------

2244. தடெப; 3வைளக> டா23ழலா சாதணிவடதிைள!ப! )*ய வைரமா ப வா1)ல

நடெதா%3 3தி' ணகாகிடத ெவாிமணி!N

ணிடப6 ெசCவான திளபிைறேபா ேறா+றினேவ.
ெபா1 : தட ெப;3வைள க5 தா23ழலா - மிக! ெபாிய 3வைளேபா?

க5கைள'ைடய, நீ5ட =த) மகளி ; சா- அணி- - தாேம சாைத! Nசி;

வட திைள!ப! )*ய வைர மா ப - -மாைல அ%த த%விய மைலயைனய

மா ைப; வா1 )ல - வா1 த%0த*+; நட- ஒ%3 3தி'1 - வ9- ேபாகி+ற

3தியிேல; நகா கிடத எாிமணி! N5 - விள;கி கிடத -வட; இடப6

ெசCவான- - இட பரவிய ெசCவானதிேல; இள பிைறேபா) ேதா+றின இளபிைறெயன காண!ப>டன.
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விளக : இ- வைர இர56 பைட3 ெபா-. தட;க5 ெப;3வைளக5

என தனிதனி =>6க. தா2 3ழ). விைனெதாைக. நகாகிடத - ந3கிடத.
ெசCவான 3தி3வைம ; NL3! பிைற'வைம. (143)

-----------ேவ.

2245. காளமா கிைள! ேபா2கதி ெசாாி கட0> 9;க1

ேகாளரா வி%;க நீ 

ெகா%திைர 3ளித ேதேபா

னீளம ழகி யாைன

ெந றிேம றதி ெவ8ய

வாளி+வா8 மதன+ ப>டா+

விசய+ேபா விசய ெப றா+.

ெபா1 : காள ஆ3 இைள! ேபா2- - கைம ேம? ேம? ெபகா நி+ற
இைள ெக6-; கதி ெசாாி கட01 தி;க1 - கதிைர! ெப8கி+ற ெத8வ

தி;க1; ேகா1 அரா வி%;க - ெகாைலயி) வ)ல பா வி%;3த*+; நீர

ெகா%திைர 3ளிதேதேபா) - உயர!ேபா8! பி+ கட*+ ெகா%விய

அைலயிேல 3ளிதா ேபா); மதன+ - மதன+ எ+பா+; நீள அம உழகி -

ெபேபாைர< ெச8-; யாைன ெந றிேம) ததி - (விசயனி+) யாைன ெந றியிேல

பா8-; ெவ8ய வாளி+ வா8!ப>டா+ - விசய@ைடய ெகா9ய வாளி+ வாயிேல

வி%தா+; விசய+ ேபா விசய ெப றா+ - விசா@ ேபாாிேல ெவ றி' றா+.

விளக : காள - கநிற. ஆகி1 : விைனெதாைக. கட0ளாகிய தி;க1 எ+க.

ேகாளரா: ப5ெதாைக. நீ - கட). (144)

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

2246. ம+மத ென+@; காைள

மணிெயா*! ரவி ேத ேம)

வி+மைழ ெசாாி- = றி

ெறழிதன+ றைல!ெப8 தா !ப

ெகா+ம* மா ப+ ெபா ேற
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ெகா64சிைல ய.!ப< சீறிய

ெபா+வைர! *யி பா8-

Nமிேம ேறா+றி னாேன.

ெபா1 : ம+மத+ எ+@ காைள - அவ+ தபி ம+மத+ எ+பவ+; மணி ஒ*!

ரவி ேத ேம) - மணி ஒ*ைய'ைடய 3திைர N>9ய ேத ேம) ஏறி; = றி+

ெதழிதன+ - = .வைன! ேபா) ழ;கி; தைல! ெப8- - விசயைன வைள-;

வி) மைழ ெசாாி- ஆ !ப - வி)லாேல கைண மைழ ெப8- ஆரவாாிக;
ெகா+ம* மா ப+ - அ<ச ஊ>6 மா பனாகிய விசய+; ெபா+ ேத

ெகா64சிைல அ.!ப - ம+மத@ைடய அழகிய ேதைர' வைளத வி)ைல'

-ணிக; சீறி - அவ+ சீறி; ெபா+வைர *யி+ பா8- - ெபா+ மைலயினி+.
பா' *ேபால ேதாினி+. 3தி-; Nமிேம) ேதா+றினா+ - நிலமிைச

காண!ப>டா+.

விளக : ம+மத+ - இவ+ மதன+தபி. மைழ - அ!மாாி. ெதழிதன+ - ழ;கி

:  ெற<ச. ெகா+ - அ<ச. மா ப+ - ஈ56 விசய+. ேதைர' சிைலைய' என

விாிக. (145)
------------

2247. ெந றிேம ேகா)க5 +.
ெந!மி2 த%த ெவ8ய<

 . மாைல ேபால

ேதா+றற+ @த* H9!

ெபா றேதா பவழ த+ேம

ைனமணி ய%தி யா;3<

ெச ெறயி ற%த< ெசCவா8

ெகௗவிவா Dாீஇ னாேன.

ெபா1 : ெந றிேம) ேகா)க1 +. - (அ ம+மதனி+) ெந றியி+ேம)

அக1 +ைற; ெந! உமி2- அ%த எ8ய - தீைய< ெசாாி- அ%-

மா.விட; ேதா+ற) த+ Iத*) மாைல ேபால<  . H9 - அவ+ அவ ைற
த+ ெந றியிேல மாைல ேபால< Hழ அணி-; ெபா ற- ஓ பவழ த+ ேம)
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ைனமணி அ%தி யா;3 - அழகிய தாகிய பவழதிேல ஒ!பைன ெச8த ைத

அ%தினா ேபால; ெச . - சின-; எயி. அ%த< ெசCவா8 ெகௗவி - இதழிேல

ப க1 அ%-மா. ெசCவாைய ம9-; வா1 உாீ இயினா+ - வாைள உவினா+.
விளக : ேகா) - அ  .- றி. விசய+ எ8ய எ+க. அேதா+ற) - அத
ம+மத+. ெபா ற- - ெபா*0 ெப ற-. பவழ வா83,. மணிஎயி றி 3

உவைம உாீ இனா+ - உவினா+. (146)

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

2248. ேதாளினா ெலஃக ேமதி
-பிேம *வர ைகயா

னீளமா! ைட!ப! ெபா;கி

நிலதவ+ கவி2- :ழ

கீளிர5 டாக 3தி

ெய6திட கிள ெபா+ மா ப+

வாளினா றிகி :சி

ம!பி+ேம .4சி னாேன.

ெபா1 : எஃக ேதாளினா) ஏதி - அC வாைள அவ+ ைகயாேல ஏதி; -பிேம)
இவர - விசய+ ஏறிய யாைனேம ெச+றானாக; மா!ெபா;கி நீள ைகயா ைட!ப

- அCவியாைன சின- த+ ைகயாேல அ9க; அவ+ கவி2- நில- :ழ - அவ+
கவி2- நிலேத :ழ; கீ1 இர56 ஆக 3தி எ6திட - (அCவியாைன) ேம?
அவைன =. இர5டா3ப9 3தி ெகாபிேல எ6!ப; கிள ெபா+ மா ப+

திகி, வாளினா) :சி - விள;3 ெபா+ மா பனான அவ+ சிறி- திகி, வாளாேல
ெவ>9; ம!பி+ேம) -4சினா+ - அ ெகாபிேல இறதா+.

விளக : 144 த) இ-வைர விசய@ட+ மதன@ ம+மத@ ெபா- ப>டைம
=றின . எஃக - வா1. -பி - யாைன. அவ+ கவி2- நில- :ழ என மா.க.
இர56 கீ1 ஆக எ+ மா.க. கீ1 - கீ .; =.. (147)
------------
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2249. நைனகல திழி' ைபதா

நா+மைற யாள+ ைபெபா

ைனகல 3!ைப ெயா!பா+
திமா ேசன+ ெபா;கி

வைனகல திகிாி ேதாேம+

ம+னைர 36மி ெகா5டா+

கைனெயாி யழல ெப8த

க5Lத+  தி ெயாதா+.

ெபா1 : நைன கல- இழி' ைபதா நா+மைற யாள+ - அக1 இைடேய
கலக!ப>6 அல தவ றி*- ேத+ வ9' ைபதாைர யணித அதண@;
ைப ெபா+ ைனகல 3!ைப ஒ!பா+ திமா ேசன+ - அணித

ெபா கல+களி+ ெதா3தி ேபா+றவ@மாகிய திேசன+; ெபா;கி - கிள -;
வைன கல திகிாி ேத ேம) ம+னைர 36மி ெகா5டா+ - கல வைன'

திகிாிேபால வ ேத மீ- உலாவி அரசைர ெவ+றி ெகா5டா+; கைன எாி அழ)

அ எ8த க5Lத)  தி ஒதா+ - அ!ேபா- அவ+ மி3தியாக எாிகிற
அழலாகிய அபிைன எ8- !ரைத எாித ெந றிக5 இைறவைன!
ேபா+றா+.

விளக : நைன எ+ப- ேத@மா. திமா ேசன+ : மா : அைச. நைன-அ;

ேத@மா. கல--கலக!ப>ெட+க. நா+மைற யாள+ எ+ற- திேசனைன.

3!ைப-ெதா3தி. திகிாிேபால வ>ட மாக வ ேத எ+க. 36மி ெகா1ள) -

ெவ றிெகா1Dத). க5Lத+  தி - சிவெபமா+. (148)
------------

2250. ெச5பக! N;3+ ெறா!பா+
ேறவமா தத+ ெவ8தா

வி5க 0யிைர! ெப8வா+
:2த கடாத ேவழ

ம5பக வி934 சி;க

ெமனகடா8 மகத ேகாமா+

ெற5கட றாைன ேயாட

நாணிேவ) ெசறிதி> டாேன.
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ெபா1 : ெச5பக! N;3+. ஒ!பா+ ேதவமா தத+ - ெபா+ அணித*+

ச5பக மல த மைலைய! ேபா+றவனாகிய ேதவதத+ எ+பவ+; ெவ8தா

வி5க உயிைர! ெப8வா+ - விைரவிேல வானி ெச)?ப9 ப) உயிைர'
ெச?த ேவ59; :2த கடாத ேவழ ம5பக இ93 சி;க என கடா8
ெப8கி+ற மதைடய யாைனயி+ மீ-, நில பிளக ழ;3 சி;க ேபால

அம - அதைன< ெச?தியேபா-; மகத ேகாமா+ ெத5கட) தாைன ஓட அவைன க56 மகத ம+னனி+ கடலைனய ேசைன ஓட க56; நாணி ேவ)
ெசறி தி>டா+ - ெவ1கி, ேவைல உைறயிேல ேச தி>டா+ (மீ5டா+.)

விளக : ெச5பக!N - ெபா+னணிகல@3வைம. உயிைர வி5க! ெப8வா+
எ+க. உயி - பைகவ உயி . இ93 - ழ;3. கடா8 - கடாவி; ெச?தி.
ேவ)ெசறிதி>டா+ எ+ப- மீ5டா+ எ+ப- பட நி+ற-. (149)
------------

2251. சி+ன!N வணித 34சி<

சீதத+ சின0 ெபா+வா5

ம+ன> க*;க ேகாமா+

மதக தி.!ப ம+ன+

ெபா+னவி 3ைழ' NL

மார4 டர :2வா+

மி+னவி பதி நீ 

ேகாெளா6 :2வ ெதாதா+.

ெபா1 : சி+ன!N அணித 34சி< சீதத+ சின0 ெபா+ வா1 - வி6Nைவ

அணித சிைகைய'ைடய சீதத+ த+ ைக' வாைள; ம+ன1 க*;க

ேகாமா+ மதக- இ.!ப அரச களி சிறத க*;க ம+னனி+ தைலமீ- தாக;
ம+ன+ ெபா+ அவி 3ைழ' NL ஆர டர :2வா+ - அவ+

ெபா+னாலாகிய 3ைழ' NL -மாைல' ஒளிர! (பைட ந6ேவ))

:2கி+றவ+; மி+ அவி பதி ேகாெளா6 நீ :2வ- ஒதா+ - ஒளி :
ஞாயி. ேகாDடேன கட*) :2வதைன! ேபா+றா+.
விளக : ேகாளி 3 3ைழ த*யன உவைம. (150)
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-----------2252. ெகா64சிைல 'ழவன மா+ேற 
ேகாவித ென+@4 சி;க

மட;க4 சீ ற -!பி+

மார>ட ென+@ ெபா 3+

றிட-ெபா Xளி ெபா;க

களி ெறா6 மிற;கி :ழ

வட ெதாி ெபா+ெச யபி

னழ+றி9 தி>ட த+ேற.

ெபா1 : ெகா64சிைல உழவ+ மா+ேத  ேகாவித+ எ+@ சி;க - ெகா9ய
வி)ேலதிய உழவ@ 3திைர N>9ய ேதைர 'ைடயவ@மான ேகாவித+

எ+@ சி;க; மட;க அ4 சீ ற -!பி+ மார>ட+ எ+@ ெபா+ 3+. வைளத காிய சீ றைத' வ*ைமைய'ைடய மார>ட+ எ+ற

ெபா+மைலைய; ெபா+ Mளி ெபா;க இட- - ெபா .க1 எழ மா ைப! பிள-;
களி ெறா6 இற;கி :ழ - யாைன'ட+ தா2- :ழ; அட - எாி ெபா+ ெச8

அபி+ - ெந;கி எாிகி+ற ெபா+னா ெச8த அபினாேல; அழ+. இ9தி>ட-

- சின- இ9த-.

விளக : சி;க மைல' எ+ற ேக ப, இ9தி>ட- எ+றா . (151)
------------

2253. ேகா;3N -தி த 3+றி

ெபா+னணி ளக ேவ8த

பா;கைம பம யாைன!

ப)லவ ேதச ம+ன+

ேற;கம2 ெதாிய றீN

தாரவ S த ேவழ;

காபி* கிைறவ S த

களி ெறா6 மைலத த+ேற.
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ெபா1 : ேகா;3 N- உதி த 3+றி+ - ேகா;3 மல - உதி - கிடத 3+.

ேபால; ெபா+ அணி ளக ேவ8த - ெபா+னா ெச8த க5ணா9 ைததணித;

பா;3 அைம பம யாைன ப)லவ ேதச ம+ன+ - உறவைமத பம

யாைனைய'ைடய ப)லவ நா>டரச+; ேத+ கம2 ெதாிய) தீ Nதாரவ+ ஊ த

ேவழ - ேத+ மணகி+ற ெதாிதைல'ைடய இனிய மல மாைல யானாகிய

உேலாகபால+ ஏறிய யாைன; காபி*3 இைறவ+ ஊ த களி ெறா6 மைலத-

- காபி* ேவத+ ஏறிய யாைன'ட+ ெபாத-.

விளக : ேகா;3 - ேகா;கமர. ளகதி 3 ேகா;3மல உவைம. ளக -

க5ணா9. Nதாரவ+ எ+ற-, உேலாகபாலைன காபி* - ஒநா6. (152)

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

2254. ெகாதழ) பிற!ப தாகி
ேகா6க5 மிைடத தீயா)

ெவதன விைலயி லாத

சாமைர :ர ம+ன

னதர ைதய வி)வா

ய4சர ெப8த மாாி

3ததா) விலகி ெவ8ய

= ெறன ழ;கி னாேன.

ெபா1 : ேகா6க1 ெகா- அழ) பிற!ப தாகி மிைடத தீயா) - (அ!ேபா-

அவ றி+) ெகாக1 ெபா;3 அழ) உ5டாக தாக எ%த ெந!பினா);

விைலயிலாத சாமைர ெவதன - விைலமதிக இயலாத சாமைரக1 எாிதன; :ர
ம+ன+ அதர ைதய வி)வா8 அ4சர ெப8த மாாி - அ!ேபா-

உேலாகபால+ வான மைற'மா. வி)*டேத அாிய கைணகைள! ெப8த

மைழைய; 3ததா) விலகி - காபி* ம+ன+ த+ 3த ெம+@ பைடயாேல

த6-; ெவ8ய = ெறன ழ;கினா+ - ெகா9ய எமைன! ேபால ஆரவாிதா+.
விளக : தாகி - தாக : எ<ச திாி. ம+ன+ : உேலாகபால+. அதர -

வானெவளி. வி)வாயினி+. ெப8த சரமாாி எ+க. 3த - ஒ பைடகல+. (153)

------------
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2255. ம றவ @ேலாக பால+

வய;3ெபா ப>ட மா த

ெந றிேம ெல8த ேகாைல!

பறிதிட 0மி2த ெந8ேதா

 றவ+ களி றி பாய

ேதா+.வா @தய -<சி

ெயா ைறமா கதிைர நீ>9

ெயா5ட ாி3த ெதாதா+.

ெபா1 : உேலாக பால+ வய;3 ெபா+ ப>ட ஆ த ெந றிேம) - உேலாக

பால@ைடய விள;3 ெபா ப>ட ெபாதிய ெந றியிேல; அவ+ எ8த ேகாைல
- காபி* ம+ன+ வி6த கைணைய; பறிதிட உமி2த ெந8ேதா -

உேலாகபால+ பறித0+ அத ெந றி உமி2த 3தி; உ . அவ+ களி றி)

பாயேதா+.வா+ - வ- அவS த யாைனயி+ேம பா8திட காண!ப6

உேலாகபால+; உதய- உ<சி ஒ5ட ஒ ைற மாகதிைர நீ>9 இத-

ஒதா+ - உதயமைலயி+ உ<சியிேல ஒளி ெபாதிய ஞாயி. த+ ஒ ைற கதிைர

நீ>9 இதைத! ேபா+றா+.

விளக : உேலாக பால@3 =றியைத காபி* ம+ன@3 ஏ .வா

உள . ம . : அைச. அவ+ : காபி*ம+ன+ - ெந8ேதா பாயேதா+.பவ+
டைர ஒதா+. ெந8ேதா கதி 3, யாைன உதயகிாி3 ஞாயி.

ம+ன@3 உவைம. (154)
------------

2256. ெகா6மர; 3ைழய வா;கி
ெகா றவ ென8த ேகா)க

ெண6ெமாழி மகளி ேகால

நிழ+மணி ைலக ேணாப>

6ட@ழ 0வத மா ப

2க* சி;க ேபால

கட+ம1 ேசைன சித

காபி* ம+ன+ :2தா+.

243

ெபா1 : ெகா றவ+ ெகா6மர 3ைழய வா;கி எ8த ேகா)க1 - (அ!ெபா%-)

உேலாகபால+ த+ வி)ைல 3ைழய வைள- வி6த அக1; ெந6ெமாழி

மகளி ேகால நிழ) மணி ைலக1 ேந ப>6 - த க பி+ மி3தியா) வ4சின;

=.த 3ாிய மகளிாி+ ஒ!பைன ெச8த ஒளிவி6 மணிகைள! ைனத ைலக1
எதி -; உட+ உழ உவத மா ப 2க*+ - ேசர உ%த*+ மகி2த அவ+
மா பிேல 2கியதா); கட) ம1 ேசைன சித - கடலைனய த+ பைட

சிதறிேயா6ப9; சி;கேபால காபி* ம+ன+ ப>டா+ - சி;கைத! ேபால

காபி* ேவத+ இறதா+.

விளக : உேலாகபாலனா காபி* ம+ன+ இறதா+. ெகா6மர - வி). வா;கி

- வைள-. ெகா றவ+ ; உேலாகபால+. ெந6ெமாழிமகளி - த;க பி+ மி3தியா)
வ4சின =.த 3ாிய மகளி . ம1 : உவமஉ. ம+ன சி;க ேபால :2தா+
எ+க. (155)
------------

2257. ெபா+னிற ேகா;க ெபா N;
3+ெறன! ெபா*த ேமனி

ந+னிற மா*+ ேமலா

நல;ெகாடா நல ென+பா+

மி+னிற ெவஃக ேமதி

:;3நீ மகைத யா ேகா+

ெகா+னிற களி றி ென றி

=த+மா! பா8வி தாேன.

ெபா1 : ெபா+நிற ேகா;க ெபா+ N;3+. என - ெபா+ நிற ேகா;க
ெபா*விைன'ைடய மல  3+ற ேபால; ெபா*த ேமனி - ெபா*0 ற

ெம8யிைன'ைடயவ@; ந+னிற மாவி+ ேமேலா+ - ந)ல நிறைடய 3திைர

ேம?1ளவ@மாகிய; நல; ெகா1 தா நல+ எ+பா+ - அழகிய தாரணித நல+
எ+பவ+; மி+நிற எஃக ஏதி - ஒளி : வாைள ஏதி; :;3 நீ மகைதயா

ேகா+ - நீ வளைடய மகதநா>6 ம+னனி+; ெகா+ நிற களி றி+ ெந றி -
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அ<.- ேதா றைடய களி றி+ உ<சியிேல; =த) மா பா8விதா+ - அ!
ரவிைய! பாயவி>டா+.

விளக : நல+ : சீவக+ தபி. ெபா+னிற! N;ேகா;க, ெபா 3+ற என
இையக. நல;ெகா1தா - ஈ56 -ைபதா எ+க. எஃக - வா1. மகைத மகதநா6, =த+மா - 3திைர. அ =த+மாைவ எ+க. (156)

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

2258. ஏதற+ க5க1 ெவ8ய

விைமதிட ெவறித ேலாபி

நாதக 0ழவ னாணி

ந3நீ ய4ச) க5டா8

கா8திேல ென+. வ)ேல

க*னமா 3+றி ெபா;கி!

பா8தேதா *யி+ ம ேறா

பக>9+ேம பா8வி தாேன.

ெபா1 : ஏத)த+ க5க1 ெவ8ய இைமதிட - (அ!ேபா-) அ மகத ம+னனி+

க5க1 விைரய இைமதலா); நாதக உழவ+ நாணி - வாDழவனாகிய நல+

நாண  .; எறித) ஓபி - வாெளறிதைல நி.தி; ந3 - நைக-; கா8திேல+ நா+ உ+ைன -+.ேத+; நீ அ4ச) எ+. - நீ அ4ச க எ+.ைர-;

3+றி+ ெபா;கி! பா8தேதா *யி+ - ஒ 3+றி*- ம ெறா 3+.3!
ெபா;கி! பா8த * ேபால; ம ேறா பக>9+ேம) - அ களி றினி+.

ேவெறா களி றி+ேம); க*னமா! பா8விதா+ - க9வாள N5ட 3திைரைய!
பா8விதா+.

விளக : ெவ8ய இைமதிட எ+@ ெதாடாி?1ள ெவ8ய எ+பைத, ம ேறா

ெவ8ய பக>9+ேம) என இைய!ப ந<சினா கினிய . நாதக - வா1. பக6 -

யாைன. விழிதக5 ேவ)ெகா5ெடறிய வழிதிைம!பி+, ஓ>ட+ேறா
வ+கணவ 3 எ+@ தி3ற1 இைய கா5க. (157)
------------
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2259. ைக!பைட ெயா+. மி+றி
ைகெகா>9 3மர னா !ப

ெம8!பைட :2த நாணி

ேவழ ெமறித) ெச)லா+

ைம!பட ெந6;க5 மாைல

மகளி த வன!பிற H2-

ைக!ப6 ெபாளி லாதா+

காமேபா காைள மீ5டா+.

ெபா1 : 3மர+ ைக!பைட ஒ+. இ+றி ைகத>9 ஆ !ப - (அ!ேபா- அ

களி றி*த) 3மர+ ைகயி) ஒ பைட'மி)லாைமயா) ம ேபா ெச8ய கதி

ைகத>9 ழ;க*+; ெம8!பைட :2த) நாணி - அவ+ ெம8ைய! பைடயா)

:2த 3 நாண .; ேவழ எறித) ெச)லா+ - யாைனைய' :2தானாகி;
ைம!ப6 ெந6;க5 மாைல மகளி த வன!பி+ H2- - ைமதீ>9ய

ெந6;க5கைள' மாைலைய' உைடய ெப5களி+ அழகினாேல அவ கைள

=ட விபி'; ைக!ப6 ெபாளிலாதா+ காமேபா) - ைகயிேல ெபா1

இ)லாதவ@ைடய ஆைசைய!ேபால; காைள மீ5டா+ - நல+ திபினா+.
விளக : ைக!ப6 ெபாளிலாதா+ காம எ+பத 3, ைக!ப6

ெபாளி)லாதவனிட மகளி ெகா5ட காம எ+. ெபா1 =றலா. வறியவ+

பரைதய ேம ெகா5ட காம எ+ப- த3தி'ைடய ெபா1. ம ேபா எைமமற. (158)
-----------ேவ.

2260. ம5காவைல மகிழாதிவ Lடேனக ெழாழிய
வி5காவைல மகி2: நனி 'ளிேராெவன வில+

வ5காாி5 மி+ேன'மி2 ெந8வாயெதா ரயி)வா1

க5காவல க%ேகாவ -யராநனி வின0.

ெபா1 : ம5காவைல மகிழா- இவLடேன க2 ஒழிய - உலகா1வதிேல

வி!ப இ+றி, இC0ல3டேன க2 நி க; வி5காவைல நனி மகி2: உளிேரா

என - (எ+@ட+ ெபா-) வா@லைக மிக0 வி :ர இகி+றீேரா?
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எ+.; வ5இ1 கா மி+ேன உமி2 ெந8வாய- - ேபாிளிைன 'ைடய காாிேல

மி+ைனேய உமி% ெந8ேதா8த வாைய'ைடய-; க5 காவ) க%3 ஓவ- -

க5ைண 3-வனவாகிய க%3கைள ஓவ-மாகிய; ஓ அயி)வா1 உயரா - ஒ
=ாிய வாைள உய தி நி+.; வில+ நனி வின0 - வில+ ந+3 வின0வா+.
விளக : நல+ ெச+. மீDத*+. இவ+ வினவி< ெச+றா+. இவ5 -

இC0லகதி+க5. Iக2 நி ப, அஃெதாழிய< ெச+. வி5காவைல மகி2:

எ+றவா.. காவ) - 3-வ. உயரா - உய -. பைகவைர ெகா+. அவடைல
க%35ண ஈ- அதைன ஓ வா1 எ+றவா.. (159)
------------

2261. :றி+ைமயி+ வில;காெமன மதேவழ ெமறியா
ேன.5டவ நிகராயி@ பிற மி<சிெல+ ெறறியா+

மாற+ைமயி+ மறவா6ெம+ றிைளயாைர' ெமறியா

னாற+ைமயி+ தியாைர' ெமறியானயி ?ழவ+.

ெபா1 : அயி?ழவ+ - ேவேலதிய உழவனாகிய அC வில+; மத ேவழ

வில;கா என - மத களி ைற எறிதா? வில;ைக எறிததா3 என எ5ணி; :.
இ+ைமயி+ எறியா+ - அதனாேல ெவ+றியி+ைமயி+ அதைன' ெவ>டாம);

ஏ. உ5டவ - + ெவ>65டவ ; நிகராயி@ - சமமானவராயி@ ; பிற

மி<சி) எ+. எறியா+ - பிற பைட தீ59ய எ<சி) எ+. அவைர' ெவ>டாம);
இைளயாைர' - தன கிைளயவைர'; மா. அ+ைமயி+ மற வா6 எ+. -

நிகர+ைமயி+ :ர இ%3.ெம+. நிைன-; எறியா+ - ெவ>டாம);

தியாைர' ஆற+ைமயி+ - த+னி+ தி ேதாைர' எறித) அறம+ைமயி+;

எறியா+ - ெவ>டாம) நி+றா+

விளக : :. - ெவ றி. ேவழ பிற!பா றன3 ஒ!பி+ைமயா) அதைன எறிவ-

ெவ றி என!படா- எ+ப- க-. ஏ.5டவ - பிறரா) எறிய!ப>ட மறவ .

மி<சி) - எ4சிய-. மா. - நிக . ஆ. - அறெநறி. உழவ+ : எ%வா8 (160)

------------
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2262. ஒ+றாயி@ பலவாயி@
ேமாேரா<சி@ ெளறிய

ெவ+றாயின மதேவழ

ளேவாெவன வினவி!

ெபா+றா2வைர! *!ேபாெதன!
ைன தா மிஞி றா !ப<

ெச+றானிக) களிறாயிர

மிாிய<சின ேவேலா+.

ெபா1 : சின ேவேலா+ - ைக' வலதிய வில+; ெவ+றாயி+ மதேவழ +ன ! பல ேபாாி@ ெவ+. என3! ேபா-வனவாகிய மதேவழ;களி?;

ஒ+. ஆயி@ பல ஆயி@ - ஒ+ேற ெயனி@ பலேவ எனி@; ஓ ஓ<சி@1

எறிய உளேவா என வினவி - ஒ ெவ>9ேல ஒ களி. ஆக ெவ>6த 3 உளேவா
எ+. வினவியவா.; ைன தா மிஞி. ஆ !ப - அணித மல மாைலயிேல

வ56க1 ரல; இக) களி. ஆயிர இாிய - வ*ய களி.க1 ஆயிர சிதறி

ேயா6மா.; ெபா+ தா2வைர! *!ேபா- என - ெபா+மைலயிேல உல0

*ேய.ேபால; ெச+றா+ - யாைனமீ- உலவினா+.

விளக : +ன , அயி) வா1 உயரா (2260) எ+. =றி! பி+ன . அயி?ழவ+

(2261) ேவேலா+ (2262) எ+ற-, யாைனயி*- ெபாமிட- ேவ) ேவ56
எ+. கதி. (161)
------------

2263. ைடதா23ைழ ெபாவி)?ய
ெபா+ேனாைலெயா ெடாிய

0ைடநாெணா6 க9வ>9ெனா

ெடாளி வாளிெனா ெடாவ

னைடயாநிக ெரறிநீெயன

வ-ேவாெவன நகா+

கிைடயாயின னிவேனெயன
கிளராணழ 3ைடயா+.
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ெபா1 : ைட தா2 3ைழ ெபா இ) உய ெபா+ ஓைலெயா6 எாிய - பகேத

தா% 3ைழ ஒ!ப ற உய த ெபா+ ேதா6ட+ ஒளிர ; உைட நாெணா6 க9

வ>9ெனா6 ஒளி வாளிெனா6 ஒவ+ - அைச நாL மிக வ>6ைட' ஒளி
வாD ெகா5ட ஒவ+; அைடயா, நிக , நீ எறி என - (விலைன) ெந;கி, நீ
என3 நிக , எ+ைன ெவ>6 எ+றானாக ; கிைடயாயின+ இவேன என கிள

ஆ5 அழ3 உைடயா+ - இவேன உலகி ெகா!பானவ+ எ+@மா. விள;3

ஆணழ3ைடய வில+; அ-ேவா என நகா+ - அ!ப9ேயா எ+. நைகதா+.

விளக :  படமா  ெகா6தா+ எ+@ கைழ நீ எ8த கதிேயா இ;ஙன
உைரதா8. அCவா. கைழயைடய ஒCேவ+ எ+பா+, அ-ேவா? என நகா+.
(162)

-----------2264. இ+னீாின திைரேம*ர5
9ளெவ4ட ாிக*

மி+ேனாடைவ ழ+றாயிைட
விைளயா6கி+ றனேபா

ெபா+னாணின ெபாவி)*ய
ைனேகடக திாியா

ெகா+வாளின ெகா%தாாின
ெகா9மா பின திாிதா .

ெபா1 : இ+ நீாி+ திைரேம) - இனிய நீைர'ைடய கட*+ அைலகளி+ ேமேல;
இர56 இள ெவ4ட இக* - இர56 இள ஞாயி.க1 மா.ப>6; அைவ

மி+ேனா6 ழ+. ஆயிைட விைளயா6கி+றன ேபா) - அைவ ைகயி ப றிய

மி+@ட+ ழ+. ஆ;ேக இ- விைளயா6கி+றைவ ேபால; ெபா+ நாணின -

ெபா+ நாணினரா8, ெகா+ வாளின - அ<.- வாளினரா8, ெகா%தாாின -

வளவிய மாைலயினரா8; ெகா9 மா பின - ெகா9ைய எ%திய மா பினரா8; ெபா

இ) உய ைன ேகடக திாியா - ஒ!பி)லா- உய த ேகடகைத திாி-;
திாிதா - (யாைனமீ- சாாிைகயாக) திாிதா .
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விளக : மி+ : வாD3வைம. கா>சிகினிய நீைர'ைடய கட) எ+க.

இர59ளெவ4ட : இ)ெபாDவைம. மி+ - பைடகல@3வைம. ெகா1 அ<ச. ெகா9 - எ%திய ெகா9. (163)
------------

2265. விதாயிைன ெயறிநீெயன
விைரமா பக; ெகா6தா

கNணற ெவறிதா;கவ
னினMழினி ெயனேவ

ெயாிதாரயி *ைடேபா2தைம
'ணராதவ னி+றா+

ெசாாிதா மல ரரம;ைகய

ெதா%தா வி பைடதா+.

ெபா1 : நீ வி- ஆயிைன என (அCவா. யாைனயி+ ேம*- சாாிைக
திாித*) ேச - ெவ>6த) =டாைமயி+ இவ ேவ ேபா ெச8ய

-ணிதன . -ணித பி+ன ) யா+ வதபி+ வதைமயி+ நீ என3 விதின+
ஆயிைன எ+. =றி; விர மா பக ெகா6தா 3 - வில+ மண;கம% த+

மா ைப ெகா6தானாக அ;ஙன ெகா6தவைன; அவ+ அN5 அற எறி-

இனி நின- ஊ2 என - அமறவ@ அாிய கவசதள0 அ.ப9 எறி- இனி

எறிவ- நி+@ைட ைற எ+. =றின+; எாி- ஆ அயி) இைட ேபாழதைம

உணரா- வி அைடதா+ - வில+ ஒளி - இலகண நிரபிய ேவ) த+
மா ைப ஊ6வி< ெச+றைமைய அத+ ெநா8ைமயாேல உணரமா>டா-

வா@லகைத அைடதா+; அவ+ ஆ;3 நி+றா+ - அமறவ+ அ;ேக நி+றா+,
அரம;ைகய மல ெசாாிதா ெதா%தா - வானவ மகளி அC:ர+ அ9களிேல
மலைர< ெசாாி- ைக=!பி ெதா%தன .

விளக : வி5Lலைக விபிய வில+ ஈ56 நி க, ந) விைனயா) அவ+
வி5Lலகிேல நி+றா+ எ+. ேதவ =றினா . அவ+ ஆ;3 நி+றா+ எ+க.

நிைலெப றித நிைலைய அவ+ அ;ேக நி+றாென+ற) உலகவழ3. (ெச8'1

வழகி@;=ட) க+னி+றா+ எைத எனவ. இனி அைடதா எ+ற பாடதி 3

இவ அைடதா எ+பா 3, அவனி+றா+ எ+பதைன யாைன ேமனி+றா+

எ+ற) மரப+ைமயி+, காலாளா8 இவ நி+றா என) ேவ56 : அ-

 =றிய உவம;க>3! ெபாதாதா. அயிைல வாளா3த) ெபாதமி+..
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இ-ைண' வில+ ெபாதப9 =றினா . இஃ- ஆசிாிய ந<சினா கினிய தத

விளக. (164)
-----------ேவ.

2266. நிதில 3!ைப ேபால

நிழ?மி2 தில;3 ேமனி!

பதி!N ணணித மா பி

ப-க+ ைபெபா Hழி

ெமா8ெதறி ேயாைட ெந றி

மத களி றி+ ேமலா+

ைகதல ெதஃக ேமதி

காக க56 கா8தா+.

ெபா1 : மா பி+ அணித பதி!N5 - மா பி) அணித பதிகைள'ைடய -!
N5களாேல; நிதில 3!ைப ேபால நிழ) உமி2- இல;3 ேமனி - -

திர1ேபாேல ஒளி :சி விள;3 ேமனிைய'ைடய; ப-க+ - ப-க+ எ+பவ+;

ைபெபா+ Hழி ெமா8- எறி ஓைட ெந றி - ப ெபா+னாலாகிய

கபடாைத' ெசறித ஒளிைய : ப>ட அணித ெந றிைய' உைடய;

மத களி றி+ ேமலா+ - மத ெபாழி' களி றி+ ேம) ஏறியவனாகி;
ைகதல- எஃக ஏதி - ைகயிேல ேவைல ஏதி காக க56 கா8தா+ -

காகைன! பா -< சீறினா+.

விளக : நிதில3!ைப - -3விய). Hழி - கபடா. எஃக - ேவ).
காக+ - க>9ய;கார+. பைடஞ1 ஒவ+. (165)

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

2267. மா றவ+ ேசைன தாகி
தள தபி+ வ+க5 ம1ள

ரா றெலா டா5ைம ேதா+ற

வாயி வழ;கி :2தா

கா றினா ைடக! ப>6
கட?ைட ேதாட காம
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ேர றிள4 றாக ெள;3;

கிடதைவ ேபால ெவாதா .

ெபா1 : மா றவ+ ேசைன தாகி - (அ!ேபா-) காக+ ேசைன வ-

தாகியதா); தள தபி+ - ப-க+ பைட ேசா 0 றபி+; வ+க5 ம1ள -

ேசா வி+றி நி+ற :ர க1; ஆ றேலா6 ஆ5ைம ேதா+ற - வ*ைம' :ர
விள;க; ஆ உயி வழ;கி :2தா - சிறத உயிைர ெகா6- :2தவ க1;

கா றினா) ைடக! ப>6 கட?ைடேதாட - கா றாேல தாக! ெப . கட)
உைட- ேபாக; ஏ. இள4றாக1 எ;3 கிடதைவ ேபால ஒதா ஏறாகிய

றாமீ+க1 நிலெம;3 கிடதவ ைற! ேபா+றன .

விளக : கா . காக+ பைட3. கட) ப-க+ பைட3 உவைம. ேபால,
ஒதா எ+ற இர56 உவம உபாத*+ ேபால எ+பதைன, ஏறாகிய றாக1
ேபால வ*' ஆ5ைம' ேதா+ற நி+.ெபா- ப>6 கிடதவ க1,

ெப;கா றா கட?ைட- ேபாக அ<றாக1 நிலெம;3 கிடதவ ைற

ஒதா க1 என +ேன =>9 இைற உவைமயா3வ ந<சினா கினிய . (166)
------------

2268. Mலா பரைவ ய)3

.ைணைல மகளி ரா6

ச)ேபா ேசைன ேயாட!

ப-க+ களி ைற 'தி

மாசி)சீ மைழயி ென றி

மாமதி Iைழவ ேதேபா

கா8சின களி றி ென றி

யாழிெகா5 ட%தி னாேன.

ெபா1 : M உலா பரைவ அ)3) - ஆைட உல0 பரவிய அ)3ைல';
-ைணைல மகளி ஆ6-இைண ைலகைள'ைடய ம;ைகய ஆ6கி+ற;

ஊச)ேபா) ேசைனஓட - ஊசைல!ேபா ேசைன ஒ6தைல! (ெபாறாத); ப-க+
களி ைற உதி - ப-க+ த+ யாைனைய< ெச?தி; மாஇ) சீ மைழயி+

ெந றிமாமதி Iைழவேதேபா) - 3 றம ற சிற!பிைன'ைடய கி*+ உ<சியிேல

252

ெபாிய தி;க1 Iைழதைல!ேபால; கா8 சின களி றி+ ெந றி - காகS த

சினமிக யாைனயி+ ெந றியிேல; ஆழிெகா56 அ%தினா+ - த+ ஆழிைய
ைகயி) ஏதி அ%தினா+.

விளக : ெக>ட பைட மீ56 வ- ெபா- ெக6த*+ ஊசேலா6 உவமிதா .
(167)

-----------2269. ெபவ* யதைன ேநானா+
பி59பா லைத ேயதி

யவைர ெந றி! பா8த

வா8மயி ேறாைக ேபால<

ெசாாிமத களி றி+ 3ப

த%த* ேறா+ற) சீறி

கவ* தடைக வாளி

காைளைய ெவளவி னாேன.

ெபா1 : ெபவ* அதைன ேநானா+ - ேபரா ற?ைடய காக+ அதைன!

ெபாறாம); பி59 பாலைத ஏதி - பி59 பால எ+@ பைடைய எ6-;

அவைர ெந றி பா8த ஆ8 ேதாைகமயி) ேபால - ெபாிய மைலமீ- பா8த

அழகிய ேதாைகைய'ைடய மயி)ேபால; ெசாாிமத களி றி+ 3ப த%த*+ -

(ப-க@ைடய) மத ெபாழி' களி றி+ தைலயிேல அ%தியதா); ேதா+ற) சீறி

- ப-க+ சீறி; கவ* தடைக வாளி+ காைளைய ெவளவினா+ ெபவ*'ைடய ைகயிேலதிய வாளா காகைன ெவ>9னா+.

விளக : பி59பால : தைலயிேல K* க>ட!ப>6 எறிவெதா பைட. ஆைகயா)

மயிேலா6வமிதா . காக+ த+ யாைனமீ- பா8த*+ வாளாேல ெவ>9னா+.

இ+ேற), யாைனமீதி- ெபாமிவ வாளா ெபார இயலா-. (168)

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

2270. தீக -மி% ேவ க>
சி)லாி< சிலபி னா த;
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காக+ கள- :ழ

ைகவிர @தியி >9!

Nக மாைல மா ப+

ெபா+னணி கவச மி+ன

ேகாக+ ெகாைலவ) யாைன

= ெறன கடாயி னாேன.

ெபா1 : தீக- உமி% ேவ)க5 - தீைய த+னிடமி- ெசாாி'

ேவலைனய க5கைள'ைடய; சி)அாி< சிலபினா - சிலவாகிய பர)கைள'ைடய
சிலபணித ம;ைகய3ாிய; காக+ கள- :ழ - காக+ ேபா களதிேல
ப>ட0ட+; Nக மாைல மா ப+ ேகாக+ - (அவ+ தபி) மல ேபா+ற க<

ெசCவிைய'ைடய, மாைலயணித மா பனாகிய ேகாக+; ெபா+ அணி கவச

மி+ன - ெபா+னாலாகிய அழகிய கவச ஒளிர ; ைகவிர) Iதியி+ >9 - எ+
தைமயைன ெகா+றவ+ இவென+. ைகவிர) Iனியா >9 கா>9ய

வ5ண; ெகாைலவ) யாைன = ெறன கடாயினா+ - ெகாைலயி) வ)ல

யாைனைய = .வைன! ேபால< ெச?தினா+.

விளக : காக+ எ+@ ெபய ேக ப< சிலபினா த; காக+ என

அைடண தா Nக+ எ+ற-, ேபா கி>9ய ெத+. மகி2த அவ+ ெசCவிைய

உண தி நி+ற-. (169)
------------

2271. சாாிைக திாி' யாைன
'ழக* றரணி த+ேம

லா க* 3தி ெவ1ள

ம-க1 க%மி ெய;3

:ாிய கா றி ெபா;கி

விேபா  ெத%த! ப>ட

ேபா நிைல களைத ெயா!ப

3திவா+ ேபா த த+ேற.

ெபா1 : சாாிைக திாி' யாைன உழக*+ - (அCவா. ேகாகனா)

உத!ப>6) சாாிைகயிேல திாிகி+ற யாைன கல3தலாேல; ஆ க* 3தி
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ெவ1ள - கட)ேபா?; 3தி! ெப3; தரணி த+ேம)அ-க1 க%மி -

நில0லகிேல அாிய ெச-களா8! ெபாதி; எ;3 :ாிய கா றி) ெபா;கி -

எ;கL ெப;கா றாேல ெபா;கி; வி ேபா த- - வாைன ட; எ%த!ப>ட

ேபா நிைல களைத ஒ!ப - எ%த!ெப ற ேபா களைத! ேபால; 3தி வா+
ேபா த- - ெசக வா+ ேபா த-.

விளக : எ%த!ப>ட ேபா நிைல களைத ஒ!ப சாாிைக திாி' யாைன என

இைய-, யாைனக1 என எ)லா யாைனக>3 ஆ3வ ந<சினா கினிய . (170)

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

2272. ெச+ற- தடைக Mணி
ேசதக5 வ; ேகா*

நி+றவி 3னித த

நிமி தன நீ;கி றாவி

ெவ+றிெகா1 சர;க5 2கி

ெம8மைற தி>6 மி+ேறா8

3+றி+ேம பவழ ேபால

ேகாக+ ேறா+றி னாேன.

ெபா1 : தடைக Mணி ெச+ற- - (அ- க5ட ப-க@ைடய) ைக Mணியிேல
ெச+ற-; க5 ேசத - க5க1 சிவதன; வ ேகா* நி+ற - வ;க1

வைளேத நி+றன; வி) 3னித- - வி) வைளேத யித-; அ நிமி தன -

அக1 ேநேர ெச+றன; ஆவி நீ;கி . - எதிேர நி+ற பைடகளி+ உயி பிாித-;
ெவ+றி ெகா1சர;க1 2கி - ெவ+றிைய'ைடய அக1 அ%தி; ெம8மைற
தி>6 - உடைப மைற-< (சில உவி!ேபாயதா)); மி+ேதா8 3+றி+ேம)
பவழேபால ேகாக+ ேதா+றினா+ - மி+ ெபாதிய 3+றி+ேம)

பவழேபால ெகாக+ ேதா+றினா+.

விளக : தடைக Mணிெச+ற- என மா.க. Mணி-அபறா Mணி. க5ேசத

எ+க. ேசத : பலவறிெசா). நி+ற-நி+றன. நீ;கி . : சாதிெயாைம. மைறதி>6;

ஒெசா). மைலயாைன3 பவழ ேகாக@3 உவைம. (171)
------------
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2273. பனிவைர ைளத ேகால!
ப!ைட! பவழ ேபால

3னிம! திர ேதா8த

34சர; ெகா1ள 0தி

கனிப6 கிளவி யா த;

கதி ைல ெபா- ேசத

-னிவைர மா ப+ சீறி<

6சர4 சிதறி னாேன.

ெபா1 : கனிப6 கிளவியா த கதி ைல ெபா- ேசத - கனியைனய

ெமாழியாராகிய மகளிாி+ கதி த ைலக1 தா3தலா சிவத; வைர -னி மா ப+

- மைலைய ெவ.3 மா பனாகிய ேகாக+; சீறி - சின- ; பனிவைர ைளத

ேகால! ப! உைடய பவழேபால-பனிமைலயிேல ேதா+றிய அழகிய பத

பவழேபால; 3னிம! உதிர ேதா8த 34சர - வைளத ெகாபிடேத 3தி
ேதாய!ப>ட 34சரைத; ெகா1ள உதி - ேபா ெகா1ள< ெச?தி; 6சர

சிதறினா+ - 6கைணகைள< சிதறினா+.

விளக : பவழ : உதிரேதா8த ம!பி 3வைம. ப! - பைம. ெகா1ள ேபா ெதாழிைல ேம ெகா1Dப9 எ+க. கனி - க பககனி எ+க. வைர -னி
மா ப+ எ+க. சர - அ. (172)

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

2274. ப+னல ப4சி 3+ற
படெராி கத ெதா!ப

த+னி ைகயி னா?

தடைகமா) யாைன யா?

மி+@யி பகி< ேசைன

ெய6-ெகா5 9ாிய ேவா>9

ெகா+ர5 ேடா+ற ெவபி

ெகாைலகளி .ழவ னா தா+.
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ெபா1 : ப+ன) அ ப4சி 3+ற - எஃ3தைல 'ைடய ப4சியாகிய மைலைய;
பட எாி கத- ஒ!ப - பரவிய எாி ப றியைத! ேபால; த+ இ ைகயினா? த+@ைடய இர56 ைககளினா?; தடைக மா) யாைனயா? -

-திைகைய'ைடய யாைனயா?; ேசைன எ6-ெகா56 இாிய ஒ>9 -

(ப-க+) தாைன விைசெய6- ஓ6ப9 ஓ>9; இ+ உயி பகி - ேபாகாதவ

உயிைர! பகி; ெகா+ர5 ேதா+ற - ெபாிய வ*ைம ேதா+ற; ெவபி - சின-;

ெகாைல களி . உழவ+ ஆ தா+ - ெகா)யாைனயி+ேம) வத ேகாக+
ஆரவாாிதா+.

விளக : இதைன! ப-க+ேம) ஏ .வா உள எ+ப ந<சினா கினிய .

ப+ன) : ஒ ெதாழி). இதைன எஃ3த) எ+ப ந<சினா கினிய . கி த) எ+.
=.ப. ப4சி-ப4. பட எாி : விைனெதாைக. மா) - ெபாிய. விைச ெய6-

ெகா5ெட+க. ெகா+ - ெபைம. ர5-வ*ைம, உழவ+ : ேகாக+. (173)

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

2275. தெகா6 3மர னா !ப
த+சிைல வைளய வா;கி

ெயாகவ+ ைக' வா'

ள;கிழி -6வ ேதா+ற<

3ெகா5 9>ட வ5ண
ேதா+றெல8 தி6த ேலா6

ம!பிற களி. 3தி

வயிரதா+ கழித த+ேற.

ெபா1 : 3மர+ தெகா6 ஆ !ப - (அCவா. ெபாத) களி!ட+ ேகாக+

ச;ைக வாயிேல ைவ- ஆ தானாக; த+சிைல வைளய வா;கி - (அ- ெபாறாம))
த+ வி)ைல மிக0 வைள-; அவ+ ைக' வா' உள ஒ3 கிழி- -

அவ@ைடய ைகைய' வாைய' உ1ளைத' ஒ;ேக பிள-; உ6வ

ேபா+ற - ஈ 3 ேதா+.ப9; 3 ெகா59>ட வ5ண - 3

ேகாதா ேபால; ேதா+ற) எ8திடேலா6 - ப-க+ பல அகைள' வி6த

அளவிேல; களி. ம! இற 3தி - (ேகாக+) களி. த+ ம! ஒ9'ப9
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ப-க+ களி ைற 3தியதா); வயிர தா+ கழித- - அத+ ெகா1ைக

ேபாயி ..

விளக : வயிரதா) இைழத ேகாளைக ஆ3ெபய . த3 - ெச3. 3மர+ :
ேகாக+. எ-ைக ேநாகி ஒ;3, ஒெகன வ*- நி+ற-. உ6வ - ஈ 3.

ேதா+ற) : ப-க+. தா+ : அைச. (174)

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

2276. நிதில மணிவ5 ெட+@ ெந6மத களி. பாய

-ைட ம! வ)ேல 'ைட- ெதா%3 3+றி+

மதக யாைன :2- வயிர;ெகா5 ெடாழித தா;3!

பதிர க9! மி+ன! பக6 ேபா தா+.

ெபா1 : நிதில மணி வ56 எ+@ ெந6மத களி. பாய - (ப-க@ைடய)

நிதில மணிவ56 எ+@ ெபாிய மதயாைன (த+ைன 3திய ேகாக+

யாைனைய) எதி  தாகாக 3-த*+; -ைட ம! வ)ேல உைட- -கைள'ைடய ெகா ாி-; - ஒ%3 3+றி+ - -க1 ஒ%3
மைலேபால; மதக யாைன :2- வயிர ெகா56 ஒழித- - அத யாைன

வி%- ெச ற-ட+ இறத-; ஆ;3! பதிர க9! மி+ன! ப-க+ பக6

ேப தா+ - அ!ெபா%- அழகிய 3தைப எ+@ காதணி ஒளிர! ப-க+ த+
களி ைற மீ>டன+.

விளக : இ-ைண' ப-க+ ேபா =ற!ப>ட-. நிதிலமணிவ5 ெட+ப-

ப-க+ யாைனயி@ைடய ெபய . வ)ேல - விைரவி+. வயிர - ெச ற. பதிர -

நல. க9! - 3தைப. (175)
------------

2277. பதிர க9! மி+ன!
ப;கிைய வபி க>9

ெகாதல  -ைப H9

ேகாவித+ வா2க ெவ+னா

ைகதல ெதஃக ேமதி
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காைளேபா8 ேவ. நி+றா+

மதக யாைன ம+ன

வயிெறாி தவ2த த+ேற.

ெபா1 : பதிர க9! மி+ன - அழகிய 3தைப ஒளிர; ப;கிைய வபி+ க>9 தைலமயிைர கயி றா க>9 ெகா56; ெகா- அல -ைப H9 - ெகாதாக
மல -ைபைய அணி-; ைகதல- எஃக ஏதி - ைகயிேல ேவைல ஏதி;

ேகாவித+ வா2க எ+னா - ேகாவித+ வா2க எ+. வா2தி; காைளேபா8 ேவ.
நி+றா+ - சி;கநாத+ எ+@ காைள ெச+. தனிேய (பைகவ3 எதிாி))

நி+றா+; மதக யாைன ம+ன வயி. எாி தவ2த- - யாைனைய'ைடய
பைகயரசாி+ வயி றிேல (அ!ேபா-) தீ பரவிய-.

விளக : ப;கி - தைலமயி . வ-க<. -ைப - ேபா ாி';கா H6 மாைல.

ேகாவித+ தைலவனாக*+, வா2தினா+, காைள: சி;கநாத+. வயி.

எாிதவ2த- எ+ற- ெபாி- அ4சினா எ+றவா.. (176)
------------

2278. ேமகைல! பரைவ ய)3)

ெவ1வைள மகளி ெச4சா

தாகைத கவ - ெகா5ட

வணிைல தட- ைவகி!

பாகைத! படாத ெந4சி

ப)லவ ேதய ம+ன+

ேசவக+ சி;க நாத+

ெசகள; 3.கி னாேன.

ெபா1 : ேமகைல! பரைவ அ)3) ெவ1வைள மகளி - ேமகைலயணித பர! ற

அ)3ைல'ைடய மாத களி+; ெச4சா- ஆகைத கவ - ெகா5ட

அணிைல தட- ைவகி - 3;3ம< சாதணித மா பிைன கவ - எ%த

அழகிய ைலகளிேல த;கி'; பாகைத! படாத ெந4சி+ - அவ க1பா)

ெச)லாத ெந4சிைன'ைடய; ப)லவ ேதய ம+ன+ ேசவக+ - ப)லவ நா>6
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ேவத+ உேலாகபால@ைடய பணியாளாகிய; சி;கநாத+ ெசகள 3.கினா+ -

சி;கநாத+ எ+பவ+ ேபா களைத அைடதா+.

விளக :  ெச8'ளி =றிய எஃக ஏதிய காைள', இ<ெச8'ளி =றிய
சி;கநாத@ ஒவேன, தனிேய வ- நி+றவ+ எதி !பாாி+ைமயி+, தாேன

ெசகளைத அைடதா+. ைவகி : எ<சதிாி. 33லைத விளகலா@,

சீவக 3 உேலாகபால 3 இைறவனாதலா@ ேகாவிதைன வா2தினா+.
பாக : ப;க எனி@ ஆ. (177)
------------

2279. ைனகதி ம! தா9 ேமாதிர4 ெசறி-! ெபா+ெச8
கைனகதி வாைள ேயதி கா)கழ லணி- நைம

யிைனயன ப>ட ஞா+றா *ைறவ க ணிைன!ப ெத+ேற

ைனயழ+ ளி கான ேம8ெதன நீதி னாேன.

ெபா1 : ைனகதி ேமாதிர ம! தா9 ெசறி- - ஒ!பைன' ஒளி'ைடய

ேமாதிரைத யாைன ெகாபா ெச8த ைக!பி9யி+ க5ேண ெசறி-;

ெபா+ெச8 கைனகதி வாைள ஏதி - அ! பி9யி+க5ேண ெபா+னி>ட மிக
ஒளிைய'ைடய வாைள ஏதி; கழ)கா) அணி- - கழைல கா*) அணி-;

நைம இைறவ க1 நிைன!ப- இைனயனப>ட ஞா+றா) எ+. - நைம

அரச க1 நிைன- ெகா5டா6வ- இத+ைமயவான ெவ றிக1 உ5டான

நா1களாேல எ+. கதி; ைனஅழ) ளி) கான ேம8- என நீதினா+ -

ேபரழ) கா8த )ைல'ைடய கா>ைட ேம8தா ேபால! ேபாைர அட -
கடதா+.

விளக : இற-ப6தைல 3றித*+ வாைள வா;கினா+. ம!தா9 -

யாைனெகாபா ெச8த ைக!பி9. இதைன - ஆ, எ+ப ந<சினா கினிய .

கா* கழலணி- எ+க. இைறவ - ம+ன . ளி) - உல த ). பரைவ - பர!.

ஆர - -வட. அவிைல - ெகா6த காிய ெபவிைல. விழி!ப - விள;க. (178)
-----------

2280. தாரணி பரைவ மா பி 3;3ம ெம%தி தா2த
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வார NL மி+ன வவிைல! ப>9 ன;க

ேளாபட கிடத ெபா+ஞா ணி1ெகட விழி!ப ெவ8ய

Nரண ேசன+ வ5ைக! ெபாசிைல ேயதி னாேன.

ெபா1 : தா அணி பரைவ மா பி) 3;3ம எ%தி - மாைல அணித அக+ற

மா பிேல 3;3மைத ெய%தி; தா2த ஆர NL மி+ன - த;கிய -வட
N5கD மி+ன அணி-; அவிைல! ப>6இன;க1 ஏ பட கிடத

ெபா+ஞா5 - அாிய விைலைய'ைடய ப>டாைடகளி+ ேம) அழ3ற கிடத

அைரஞா5; இ1ெகட விழி!ப - இைள நீக அணிதலாேல விள;க; ெவ8ய

Nரணேசன+ வ5ைக! ெபாசிைல ஏதினா+ - ேபாாி ெகா9யவனான

Nரணேசன+ எ+பவ+ த+ வளெபாதிய ைகயிேல வி)ைல ஏதினா+.
விளக : Nரணேசன+ - ஒ ேபா மறவ+. இவ+ க>9ய;கார+

பைடயி?1ளவ+. (179)
-----------

2281. ஊனம 3ற6 ேபால வி56 மி3த மா பி

ேறனம மாைல தாழ< சிைல3லா8 3னித தா;க5

மானம ேநாகி னா ைமத; 3ழீஇய ேபா>

கானம காம ென8த கைணெயன< சிதறி னாேன.

ெபா1 : ஊ+ அம 3ற6 ேபால - இைற<சி ெகா- ப>டைட மரேபால; இ
உ56 மி3த மா பி+ - இ ேம8- மி3- ைவத மா பிேல; ேத+ அம

மாைல தாழ - ேத+ ெபாதிய மாைல தாழ 3லா8சிைல 3னித- - ெம8

வைளதலாேல வி) 3னிேத நி+ற-; ஆ;க5 - அ!ேபா- ; மா+ அம

ேநாகினா ைமத 3ழீஇய ேபா1 - மானைனைய பா ைவயின

இைளஞ கலத காம! ேபாாிேல; காம+ எ8த கா+ அம கைண என< சிதறினா+

- காம+ வி6த மண நிைறத மல கைண ேபால கைணகைள< சிதறினா+.
விளக : காம+ ஒவனாக நி+. பலைர' எ8த*+ உவம. (180)
-----------
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2282. வ5டைல மாைல தாழ ம-056 களி- வ5ைக!
5டைல ேவைல ேயதி! ேபா கள; 3.கி வா2தி
க5ப6 கா. ெமைத க>9ய; கார ென+ேற

'5ெடாைல யா க ேவெல+ ..வ* தாகி னாேன.
ெபா1 : ம- உ56 களி- வ56 அைல மாைல தாழ - ேதைன! பகி மகி2-

வ56க1 அைல' மாைலதாழ; வ5ைக! 5தைல ேவைல ஏதி - வளவிய

ைகயிேல (வி)ைல நீகி) ஊ+ ெபாதிய ேவைல ஏதி; ேபா கள 3.கி -

ேபா களைத அைட-; எைத க>9ய;கார+ க5ப6 கா. வா2க எ+. -

எைதயாகிய க>9ய;கார+ உலெகலா -4 ஊழியள0 வா2க எ+.

வா2தி; ேவ) ஒைல உ56 ஆ க எ+. - இCேவ) உயி கைள க6க056

வயி. நிைறவதாக எ+. =றி; உ.வ* தாகினா+ - மி3வ*'ைடய அ!
Nரணேசன+ ெபாதா+.

விளக : களித எ+ப- பாடமாயி+ அகரைத< >டாகிெகா56 அC0.வ*

எ+க எ+ப ந<சினா கினிய . ெபயெர<சமா3தேல அைம0ைட-. ஒ)ைல,
விைர0; இஃ- ஒைல என இைட 3ைற- நி+ற-. (181)
-----------

2283. = ெறன ேவழ :ழா ெகா9ெந6 ேதாக ]றா
ேவ றவ தைம< சீறா ேவதிர ,ழி) ெச8யா

வா றல; 3மர+ ெச)வா னைலகட றிைரயி ென றி

ேய .மீ னிாிய! பா8த ெவறிறா ேவ. ேபா+றா+.
ெபா1 : = . என ேவழ :ழா - = .வைன! ேபால யாைனகைள :2தி;

ெகா9ெந6 ேத க1 ,றா - ெகா9கைள உைடய நீ5ட ேத கைள! பிள-;

ஏ றவ தைம< சீறா - எதி தவைர< சின- தாகி; ஏதிர ,ழி) ெச8யா -

எதிர ேபால ெகா+. 3வி-; ஆ ற) அ 3மர+ ெச)வா+ - வ*ைம'.
அ! Nரணேசன+ ெச)கி+றவ+; அைலகட) திைரயி+ ெந றி - கடலைலயி+

க>9ேல; ஏ . மீ+ இாிய! பா8த - ஏறாகிய மீ+க1 ஓ6ப9 பா8த; எறி றா
ஏ. ேபா+றா+ - தா3 வ+ைம'ைடய றாமீைன! ேபா+றா+.
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விளக : :ழா, ,றா, சீறா, ெச8யா, எ+பன ெச8யா எ+@

வா8பா>ெட<ச;க1. :2தி, ,றி, சீறி, ெச8- எ+க. ஏதிர - இயதிர, ,ழி) -

ெகா+. 3வித). (182)
-----------

2284. மாைலக ணாப) ேபால மகளி த; 3ழாதி ப>டா
ேகாலவா> ேபா> ப>டா 3.ய =6 க56

சாலதா பனி3 ெபா8ைக தாமைர நீர ராயி+

ஞாலதா ரா5ைம ெய+னா ெமனநகா வகி+ றாேன.
ெபா1 : மகளி த 3ழாதி) மாைலக5 ஆப) ேபால! ப>டா - ம;ைகயாி+

திரளிேல மாைலகால அ)*! N!ேபால மகி2<சியி ப>டவ க1; ேகால வா1

ேபா1 ப>டா) - அழகிய வா> ேபாாிேல ெச+றா); 3.ய) =6 க56 -

தி;கைள க56; சால தா பனி3 ெபா8ைக தாமைர நீர ஆயி+ - மிக0
வ-கி+ற, ெபா8ைகயி?1ள தாமைர! Nவி+ த+ைமயராயி+; ஞாலதா

ஆ5ைம எ+னா என நகா வகி+றா+ - உலகி?1ேளாாி+ :ர எ+னா8
9' எ+. நைகதவா. வகி+றா+.

விளக : மகளி 3ழாதி+ 3ெபா%- மாைலகால- ஆப)ேபா)

மகி%மிய)ைடய மறவ ேபா களேத அமாைல! ெபா%தி) பனி3

தாமைர!ேபால -+றி+ ஆ5ைம த+ைம எ+னா எ+றவா.. இ- த+ைன

க5ட4சிய மறவ 3 =றிய ெத+க. (183)
-----------

2285. 9<சைட னிவ ன+. ேவ1வியி ெகா5ட ேவ க5
மடதைக மகளி ேகால வைல 'ழக< ேச-

ெகா9!பல வணித மா பி ேகாவித+ வா2க ெவ+.

நட-வா னவைன ேநாகி நகா<சிைல பாாி தாேன.

ெபா1 : 9<சைட னிவ+ அ+. ேவ1வியி) ெகா5ட ேவ) - சைட

9'ைடய :ரபதிர+ அ கால- தக+ ேவ1வியிேல ஏதிய ேவைல!
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ேபா+ற; க5 மடதைக மகளி - க5கைள'ைடய இளைம' அழ3ைடய

மாத களி+; வைல உழக< ேச- - வள ைலக1 உழ3தலா சிவ-;
ெகா9! பல அணித மா பி+ - பல ெகா9கைள அணித 3 காரணமான

மா பிைன'ைடய; ேகாவித+ வா2க எ+. - ேகாவித+ வா2வானாக எ+. =றி;

நட-வா+ - ேபாைர< ெச8' சி;கநாத+; அவைன ேநாகி நகா -

அ!Nரணேசனைன! பா - நைக-; சிைல பாாிதா+ - வி)ைல வைளதா+.
விளக : இைறவ+ த+ைன! ேபால! பைடத*+ :ரபதிரேதவைன, னிவ+
எ+றா அ+. தக+ ேவ1விைய தவி !பா+ ேவ59 இைறவ+ தானாக!
பைட- ெகா5ட னிவைன! ேபா?; ேகவித+; ேவ க5 மகளி

ைல'ழ3த*+ சிவக! ப>6 ெகா9யணித 3 காரணமான மா பிைன'ைடய
ேகாவித+, எ+.ைர!பா ந<சினா கினிய . (184)
-----------

2286. ேபா தெந8 ேதார னாகி! லா ப தா !ப< ெச)வா+
சீ தைக யவைன க5ெட+ சின0ேவ *+@ மா தி+
X -யி +ைன '5ண 3ைறவயி றா ெம+றா;

கா தவா8 நிைறய ெவ8தா னெப8 Mணி ெயாதா+.
ெபா1 : ேபா த ெந8ேதார+ ஆகி - ெம8ைய 9ய 3தி'ட+; லா) பஆ !ப< ெச)வா+ - லா?காக! ப- ஆரவாாிக< ெச)? Nரணேசன+;

சீ தைகயவைன க56 - சிறத த3தி'ைடய சி;கநாதைன க56; எ+ சின0
ேவ) இ+@ ஆ தி+. - எ+@ைடய சினமி3 ேவ) இ+@ வயி.

நிைறதில-; உ+ைன உயி ஊ - உ5ண 3ைறவயி. ஆ எ+. - உ+
உயிைர ஊ றி! பகினா 3ைறவயி. நிைற' எ+.; ஆ;3 ஆ தவா8 நிைறய

எ8தா+ - அ!ெபா%ேத, ஆரவாாிதவா8 நிைற'ப9 அகைள வி6தா+; அ

ெப8Mணி ஒதா+ - (அதனா ) Nரணேசன+ அ ைவ3 Mணிைய!

ேபா+றா+.
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விளக : ெந8ேதார+ - 3திைய'ைடயவ+. லா?காக! ப- ஆ !ப

எ+க. ெச)வா+; விைனயாலைண' ெபய . சி;கநாத+ எ+க. சீ தைகயவ+
எ+ற- சி;கநாதைன. ஆ தி+. - நிைறததி)ைல. ஊ - - ஊ றி. (185)
-----------

2287. ெமா8!ப6 சர;க5 2க ைனெயயி றாளி ேபால
வ!பைண கிடத ைமத னமணி திவி) :4

ெச!பிள ைலயி னா க5 ெச+.லா8! பிறழ< சிதி

ைக!பட ெவ6தி> டா6 ெபால;கழ கா' ெமாதா+.
ெபா1 : ெமா8!ப6 சர;க1 2க - ேம? சி;கநாத+ ெதாட - ெச?திய

அக1 ெந;க< ெச+. ெம8ெயலா 23த*+; ைன எயி . ஆளிேபால -

=ாிய ப கைள'ைடய ஆளிைய!ேபால; அ! அைணகிடத ைமத+ - கைண!
ப6ைகயிேல கிடத Nரணேசன+; அமணி திவி) : ெச!

இளைலயின க5 - அாிய மணிகல+க1 வானவி)ெலன ஒளிைய! பர!,

ெச!ைபெயாத இளைலயாாி+ க5க1; ெச+. உலா8! பிறழ - ெச+. உலவி!
பிற%ப9; ைக!பட எ6தி>6< சிதி ஆ6 - ைகயினாெல6-! பர!பி

ஆ6கி+ற; ெபால கழ கா' ஒதா+ - ெபா+ெனாளி தவ% கழ காைய'
ேபா+றா+.

விளக : ெபால4 ெச! எ+ப ந<சினா கினிய . ெபா ேப ெபா*0 (ெதா) -

உாி - 37) எ+., ெபா+ென+. கிளவி ஈ.ெகட (ெதா) - 1ளிமய; - 69) எ+.4
Hதிர4 ெச8தைமயி+ ெபால எ+ப- ெபா*0 எ+. ெபா1தரா- எ+.

விளக; =.வ . ெபா-ேம ெகா1க. Nரணேசன+ - ெபா-ப>டா+. (186)
-----------

2288. ைனகதி ! ெபா+ெச8 நாணி
34சிைய க>9 ெந8ேதா

நைனகதி ெரஃக ேமதி

நத+வா2 ெக+ன நி+ற

விைனெயாளி காைள ேவைல
கடகலா ேவத நி+றா
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கைனகட) ேவைல ெய)ைல

கடகலா வ5ண நி+றா .

ெபா1 : ைனகதி ! ெபா+ெச8 நாணி+ - அழகிய கதிைர'ைடய ெபா+னாலான

கயி றா); 34சிைய க>9 - த+ சிைகைய க>9; ெந8ேதா நைன கதி எஃக
ஏதி - 3தியா) நைனத ேவைல ஏதி; நத+ வா2க எ+ன - நத>ட+

வா2வானாக எ+.; நி+ற விைனெயாளி காைள ேவைல கடகலா - நி+ற

ேபாாி) விள;3 காைளயி+ ைகயி) உ1ள ேவைல கடக இயலாதவரா8;

ேவத நி+றா - ம+ன க1 நி+றவ க1; கைனகட) ேவைல எ)ைல கடகலா

வ5ண நி+றா - ஒ*3 கட கைரயி+ எ)ைல கடகமா>டாத த+ைமேபா)

நி+றா .

விளக : இவ+, நத>ட+ பணியா1. விைனெயாளி காைள - ேபா 

ெதாழி*டேத ெவ றிெய8தி! க2பைடத காைள. இவ+ நத>ட@ைடய

மறவ+. ேவைல கடவா- நி+ற ம+ன 3 கைரகடவா தட;கிய கட?வைம.

(187)

----------2289. நி+றவ! பைட' ளாேன ெயாமக னீல 34சி
ம+றல மாைல ெந றி மழகளி ற+றி :ழா+

ெவ+றிய; ெகாளி. ெவ1ேவ+ மி+ெனன ெவ356 வி>டா+

ெச+றேவ) வி- ெச;க5 மறவன ெகதி ெகா5 டாேன.

ெபா1 : அ!பைட'ளாேன - க>9ய;கார+ பைடயி) உ1ளவேனயான; ம+ற)

மாைல ெந றி மழகளி. அ+றி :ழா+ - மணைத'ைடய மாைல அணித

ெந றிைய'ைடய மழகளி ைறய+றி :2தாதவனா8; நி+ற நீல34சி ஒ மக+ -

நி+ற காிய 9ைய உைடய ஒ :ர+; ெவ+. இய;3 ஒளி. ெவ1 ேவ) ெவ+றி ெகா56 க2 பரவி விள;3. ெவ1 ேவைல; ெவ356 மி+என

வி>டா+-சின- மி+ேபால எறிதா+; ெச+ற ேவ) வி- . அ;ஙன ெச+ற
ேவலாகிய விைத; ெச;க5 மறவ+ ந3 எதி ெகா5டா+ - ெச;க5
மறவனான நத>ட+ ேசவக+ மகி20ட+ எதி ெகா5டா+.
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விளக : ம+றல; 3றி! விைன .. இ- ெபயெர<ச! ெபா1 தத-. அ!பைட
எ+ற- க>9ய;கார+ பைடைய. பைட'ளா+ ஒ மக+, நீல34சி ெயாமக+

என=>6க. மழகளி. - இள;களி., :ழா+-:2தாதவ+. ெச;க5 மறவ+

எ+ற- நத>ட+ மறவைன. (188)
-----------

2290. மா+வயி றா - ேநா3
ெவ0. மளி ேனாகி

ேற+வயி றா த ேகாைத

தீ4ெசாலா க5க1 ேபா?

+வயி றா த ெவ1ேவ

ெலா8ெயன! பறி- நகா+

கா+வயி றா - ேதகி

களிவ56 கைன3 தாரா+.

ெபா1 : கா+ வயி. ஆ - ேதகி களிவ56 கைன3 தாரா+ - மணைத

வயி. நிைறய ேதகி மகி% வ56 ர? தாைர'ைடய, நத>ட+ ேசவக+;

மா+ வயி. ஆ - ேநா3 ெவ0. ம1 ேநாகி+ - மா+ வயி.

நிைறதெபா%- ேநா3 அ<ச ற ம5ட பா ைவைய'; ேத+ வயி. ஆ த

ேகாைத - வ56க1 ேதைன வயி. நிைறய! ப3 மாைலைய' உைடய; தீ
ெசாலா - இனிய ெமாழிகைள! ேப மகளிாி+; க5க1 ேபா? -

க5கைள!ேபா+ற; ஊ+ வயி. ஆ த ெவ1 ேவ) - ஊைன வயி.

நிைறயெகா5ட ெவ1ளிய ேவைல; ஒ8 என! பறி- நகா+ - விைர- பறி-

நைகதா+.

விளக : ேவ) ெப ேற எ+. நைகதா+ க5க1 ேபா? ேவ), ஊ+ வயி.
ஆ த ேவ) என இையக. மளி+, இ+ : அைச. (189)
-----------

2291. வி>டழ) சிதி ெவ1ேவ) விபி+:2 மி+னி ெனா8தா
க>டழ ென6;க5 யா- மிைமதில+ மகளி ேரா<
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ம>டவி2 மாைல ேபால மகி2-N5 மா ப ேத .

க>டழ ெலஃக4 ெச)ல காெனறி யாயி னாேன.

ெபா1 : ெவ1ேவ) அழ) வி>6< சிதி - நத>ட+ ேசவக+ ைகயி) ேவ)

ெந!ைபவி>6< சிதி; விபி+ :2 மி+னி+ ெநா8தா - வானி*- :%
மி+ேபால விைர-ெச)ல; க>டழ) ெந6;க5 யா- இைமதில+ -

ேபரழ)ேபா? ெப;க5கைள< சிறி- இைமதில+; க>டழ) எஃக ெச)ல -

ேம? வத அழ) ேபா? ேவ)க1 வர, (அவ ைற'). மகளி ஓ< ம>6 அவி2
மாைல ேபால - ெப5க1 :சிய ேத+ விாி' மல மாைலைய ஏ ப-ேபால;

மகி2- N5 மா ப- ஏ . - மகி20ட+ அணிகல@ைடய மா பிேல ஏ .; கா)

ெநறி ஆயினா+ - சாளர ஆகி நி+றா+.

விளக : சாளர ஆகிநி+றவ+ க>9ய;கார+ ேசவக+. கா .! ேபா வழி
சாளர; மா+க5 காலத மாளிைக யிட;கD (சில!. 5 - 8) எ+றா பிற.

நத>ட+ ேசவக+ வி>ட ேவைல மகி20ட+ ஏ .! ப>டவ+ க>9ய;கார+
:ர+. (190)
-----------

2292. கவிமத; கட- காம

வன!: றித க5ணா

3விைல ெந றி தீேத+

ெகா!ளி தி>ட ைபதா <

ெசவிமத கடல; ேக1வி<

சீவக+ கழ)க1 வா2தி<

சவிம- தாம மா பி

சலநிதி தாகி னாேன.

ெபா1 : சவி ம- தாம மா பி+ சலநிதி - ெசCவி ேதைன'ைடய - மாைல

மா பனான சலநிதி ெய+பவ+; கவிமத கட- காம வன! : றித க5ணா
- கவிஞ ெகா1ைகைய கட- வி!N>6 அழ3 த;கியித க5ணாைடய;

3விைல ெந றி - 3வித ைல தைலயிேல; தீ ேத+ ெகா!ளிதி>ட ைபதா -

இனிய ேதைன ெகா!ளிதி>ட பசிய தாாிைன'; ெசவி மத கட) அ ேக1வி -
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ேக>ேடா ெசவி3! ெபா-வதாகிய கட) ேபா? ேக1விைய' உைடய;
சீவக+ கழ)க1 வா2தி - சீவக@ைடய, கழலணித அ9கைள வா2தி;

தாகினா+ - ேபாைர ெதாட;கினா+.

விளக : கவிமத - லவ ைன-ைர. லவரா@ ைன-ைரத கியலாத
க5 எ+றவா.. வன! - அழ3. ெசவிமத ேக1வி; கட+ அேக1வி என
=>6க. சவி - ெசCவி. சலநிதி : சீவக+ ேதாழ1 ஒவ+. (191)
-----------

2293. 34சர; 3னிய ,றி தடாயின 3தி வாட+

ென4சக Iைழத ேவைல!பறி-வா+ 5L ணீ>9

ெவ4சம ேநாகி நி+. மிைறெகாளி தி- வா க5

ட4சிம றரச யாைன 3ழாெதா6 மிாிதி> டாேர.

ெபா1 : 34சர 3னிய ,றி தடாயின 3தி வா1 - (அவ+) யாைனக1

:%மா. ெவ>9 வைளத 3தி ப9த வாைள; த+ ெந4சக Iைழத ேவைல!

பறி- - த+ மா பிேல + Iைழதித ேவைல! பறி-; வா+ 5L1 நீ>9 -

அ! 5ணிேல ெசகி; ெவ4சம ேநாகி நி+. - யா ெபார வ ேபா இனி

இ)ைல ெய+. கதி நி+.; மிைறெகாளி தி-வா க56 - அC வாளி+
வைள03 இளகைத! ேபா3கி+றவைன க56; அரச அ4சி யாைன

3ழாெதா6 இாிதி>டா - ம+ன க1 ந6;கி களி . திரெளா6 ஓ9ன .
விளக : Iைழத ேவ) - Iைழ- உவாத ேவ). ேவைல! பறி- ெகா56,
அC ேவ) Iைழத சதிேல வாைள< ெச?தி, வாளி+ வைளைவ! ேபாகினா+.

இ!ேபாேர யா ெபாரத3 ெபாிய ேபாெர+. கதினா+. (192)
-----------

2294. ேதா>6வ5 ெடா*ய+ மாைல
-9யிைட மகளி ரா8த

ேமா>6ெவ5 த மி+@

கி2ைல '%- சாத
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ேகா>6ம5 ெகா5ட மா ப;

ேகாைதவா1 3ளி- 2கி

ேகா>6ம5 ெகா1ள நி+றா+

3சி+ம5 ெகா1ள நி+றா+.

ெபா1 : ேதா>6 வ56 ஒ*யா) மாைல -9இைட மகளி ஆ8த -

ெதா3தியான வ56க1 ெமா8- ஒ*கி+ற மாைலைய', -9ேபா?

இைடயிைன' உைடய மகளி ஆரா8த; ேமா>6 ெவ5 த மி+@ கி2

ைல - ெபைம மிக ெவ1ளிய -க1 ஒளி அபைனய ைலக1; உ%-

சாத ேகா>6 ம5 ெகா5ட மா ப - உ%-, சாைத தைலயிேல அழகாக

ெகா5ட மா பி); ேகாைத வா1 3ளி- 2கி - மாைலயணித வா1 Iைழ%கி; ேகா>6 ம5 ெகா1ள - த+ Iனியிேல தைசைய 3திெய63மா.;

3சி) ம5 ெகா1ள நி+றா+ நி+றா+ - சீவக+ ம5 ெகா1Dமா. நி+ற சலநிதி

எ+பவ+ நி+றா+.

விளக : ேபாைர! ப றிேய எ5ணிெகா59த சலநிதி த+னிைனவி+றி

வாைள! பலகா? Iைழ- ஊ+ ெகா1ள நி+றா+. ெவ4சம ேநாகி நி+.

எ+பதைன இ< ெச8'ளி ெகாண -, அரச அ4சிேயா6த*+ இனி நம3!

ேபாாி)ைலெய+ற சலநிதி நிைனதா ென+. =.வ ந<சினா கினிய . வா1

உவாதித*+, தைசைய 3தி ெய6- 3தியிேல 3ளி- நி+ற ெத+க.
(193)

----------2295. எாிமணி 3!ைப ேபால விளற விள;3 ேமனி
திமணி< ெசெபா+ மா பி சீவக+ சிைலைக ேயதி

யமணி யரச ராவி யழலபி ெகா1ைள சா றி

விாிமணி விள;3 மா+ேறா வி5ெடாழ ேவறி னாேன.
ெபா1 : எாி மணி 3!ைபேபால இ1 அற விள;3 ேமனி - ஒளி மணிதிர1
ேபால இ1 நீ;க இல;3 ெம8ைம'; திமணி< ெசெபா+ மா பி+ - அழகிய

மணிகளிைழத ெபா+ அணி விள;3 மா பிைன' உைடய; சீவக+ சிைல ைக

ஏதி - சீவக+ ைகயிேல வி)ைல ஏதி; அமணி அரச ஆவி அழ) அபி+
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ெகா1ைள சா றி - அாிய மணி அணித ேவதாி+ உயிைர த+ தழ கைணயாேல

ெகா1ைள யி6வைத த+ ெந4சிேல அைமய< ெச8-; வி5 ெதாழ - வி5ணவ
ெதாழ; விாிமணி விள;3 மா+ ேத ஏறினா+ - ஒளி பர0 மணிகளிைழவிள;3 ரவிN>9ய ேதாிேல ஏறினா+.

விளக : ெசெபா+ : ெபா+னாலான அணிக>3 ஆ3ெபய . வி5ணவ - ஈ56
வி4ைசய . வி5 : இடவா3 ெபய . (194)

-----------

2296. கவளி ழ3; கா;
கைனகட ெலா*'; =9

யவ*< சி;க வா !

மா;3ட+ =9 ெற+ன<

ெசவிைள கழனி ம1ள

ரா !ேபா6 சிவணி< ெசெபா

ாிவைள ரச மா !ப!

ேபா ெதாழி ெறாட;கி னாேன.

ெபா1 : கவளி ழ3 - ெப;கா றி+ ஒ*'; கா கைன கட) ஒ*'
=9 - காாி+ ஒ*' கட) ஒ*' =9யேதா6; அவ*< சி;க ஆ ! ஆ;3

உட+ =9 . எ+ன - அாிய ஆ றைல'ைடய சி;கதி+ ழ3 அCவிடேத
ேசர =9ய- எ+@ப9; ெசவிைள கழனி ம1ள ஆ !ெபா6 சிவணி -

ேபா விைள' நிலதிேல ேபாழவ ஆரவார-ட+ ெபாதி; ெசெபா+

ாிவைள ரச ஆ !ப - ெசெபா+னாலணிய!ப>ட ச;3 ர ழ;க; ேபா 

ெதாழி) ெதாட;கினா+ - ேபா  ெதாழிைல ேம ெகா5டா+.

விளக : கவளி - ெப;கா .. கா - கி). கைனகட) : விைனெதாைக.
ெசவிைளகழனி எ+ற- ேபா களைத. சிவணி - ெபாதி. (195)
-----------

2297. அரச த 9' NL

மார வர+றி யா 3
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ரச; 3ைட' தா

பி<ச4 ம- மா0

விைரபாி ேத மீ -

ேவழ;ெகா5 ெடா%கி ெவ1ள

3ைரன 3தி ெச)ல

3மர+வி 3னித த+ேற.

ெபா1 : 3ைரன) 3தி ெவ1ள - ஒ*3 நீ ேபா? 3தி! ெப3; அரச
த 9' NL ஆர வர+றி - அரசைடய 9ைய' அணிகலைன'

ஆரைத' வாாிெகா56; ஆ 3 ரச 3ைட' தா பி<ச ம-ரைச' 3ைடைய' மாைலைய' பி<சைத' ம-; மா0 விைரபாி

ேத ஈ - - 3திைரைய' விைர- ெச)? 3திைர N>9ய ேதைர' இ%-
ெகா56; ேவழ ெகா56 ஒ%கி - களி ைற' ெம)ல ெகா56 ெச+.; ெச)ல -

நட3ப9; 3மர+ வி) 3னித- - சீவக+ வி) வைளத-.

விளக : இ- ெபாகி+ற ைறைம =றி .. 3தி வர+றி< ம- ஈ ஒ%கி ெச)?ப9, 3மர+ வி) வைளத- எ+க. (196)

-----------

2298. ேக2கிள ெராிக> ேப2வா8 கிள ெப பாபி ேனா64
H2கதி  3ழவி தி;க 6.வைர :2வ ேதேபா

றாழி தடைக ேயா6 தடம! பிர56 ம .

:2தர! பரத வ! நிழ* ேபா மய;கி னாேர.

ெபா1 : ேக2 கிள எாிக5 ேப2வா8 கிள ெப பாபிேனா6 - நிற

விள;3 எாி'; க5ைண' ெபாிய வாைய'ைடய ெபாிய பாபி@ட+; H2

கதி  3ழவி தி;க1 -.வைர :2வேத ேபா) - H2த ஒளிைய 'ைடய பிைற
தி;க1 ெபாிய மைலயினி+. :2த) ேபால; தா2 இ தடைகேயா6

தடம! இர56 அ . - நீ5ட ெபாிய -திைக'ட+ ெபாிய ெகாக1

இர56 அ .; :2தர - யாைனயினி+. விழ; பரத அ! நிழ*) ேபா

மய;கினா - பரவிய அ நிழலாேல அரச மன; கல;கி! ேபாைர அறிதில .
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விளக : ேக2 - நிற. எாிக5: விைனெதாைக. ேப2 - ெபாிய. 3ழவி தி;க1 பிைற, -.வைர - ெபாிய மைல, தடம! - ெபாிய ெகா, அ! நிழ) -

வானி+க> பரவிய அகளா?5டான நீழ). மய;கினா - கல;கின . (197)
-----------

2299. ஆடவ ரா5ைம ேதா .

மணிகிள பவழ தி5ைக

நீெடாி நிைலக5 ணா9!

ேபா கள -ைடத ைமத

காெடாி கவர கலெல+

கவாிமா விாித வ5ண

ேமாடக5 6வ! ைபதா

ராி<சத @ைரகி+ றாேன.

ெபா1 : ஆடவ ஆ5ைம ேதா . - ஆடவாி+ :ர விள;3கி+ற; அணிகிள

பவழ தி5ைக நீ6 எாி நிைல க5ணா9 - அழ3 விள;3 பவழதாலாகிய

ைகைய'ைடய ெபாிய ஒளிைய'ைடய நிைல க5ணா9யாகிய; ேபா கள-

உைடத ைமத - ேபா களேத ெந4 உைடத மக1; கா6 எாி கவர;

கா>ைட தீ!ப றியதனா); க)ெல+ கவாி மா இாித வ5ண - க)ெல+@
ஒ*'ட+ கவாி மா ஓ9னா ேபால; ஓட க56 - ஓ6வைத! பா -; உவ!

ைபதா அாி<சத+ உைரகி+றா+ - அழகிய ைபதா ைனத அாி<சத+

=.கி+றா+.

விளக : அாி<சத+ : க>9ய;கார+ அைம<ச+, க5ணா9யி) அழ3
அழகி+ைம' ேதா+.மா. ேபால! ேபா களதி? ஆ5ைம'

ஆ5ைமயி+ைம' ேதா+.த*+, அதைன உவமிதா , மிக :ரர+ைமயி+,

கவாிமா உவைமயாயி .. (198)
-----------

2300. ம4சிவ மி+ன னா த வாலாி< சில H2ப4சிெகா5 ெட%த! ப>ட சீற9! பா8த ?5ட

34சிய; 3மர த;க5 மறபிற கவ - ெகா1ள
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வ4சியி> ேடா9! ேபாகி னா5ைமயா க5ண தமா.
ெபா1 : ம4 இவ மி+ அனா த வா) அாி< சில H2- - கி*ைட எ%

மி+ ேபா+ற ம;ைகயாி+ Mய பர)களைமத சிலபினா Hழ!ப>6; ப4சி

ெகா56 எ%த!ப>ட சீற9 - ெச ப4சிைன ெகா56 எ%த!ப>ட சி ற9க1;

பா8த) உ5ட 34சி அ 3மர - பா8தைல ெகா5ட 34சிைய 'ைடய

ைமத க1; த மற பிற கவ - ெகா1ள - த;க1 :ரைத ம றவ க1
அக!ப6தி ெகா1ள; அ4சி இ>6 ஓ9! ேபாகி+ - அ<ச-ட+ வி>6
ஓ6வாராயி+; ஆ5ைம யா க5ண- - :ர யாவாிடத-

விளக : நீ மகளிாிடத+றி! ேபாாி? ஆடவராகேவ56 எ+றா+. 3மர :

+னிைல! பட ைக, ேக>பி3 இடேத வகி+ற அம எ+@ அைச<ெசா),

உைர!ெபா>கிளவி நீ>ட வைரயா (ெதா). உயி மய;. 10) எ+றதனா),

அமா என நீ56, அ-, விளிெயா6 ெகா1ப (ெதா)-விளிமர. 34) எ+றதனா)
அமா ைமதீ என நி+ற-;  =ாிய ைமதைர விளிதானா, அம வாழி ேகளி

(அகநா. 130) எ+றா ேபால ஈ56 ப+ைம 'ண தி .. (199)
-----------

2301. உைழயின <சி ேகா6 கல;3த ? ற ேபாேத
விைழவற விதி - :சி வி>ெடறி தி6வ ெதா!ப

கழலவ 1ள ம4சி கல;3ேம லதைன வ)ேல

மைழமினி னீகி யி>6 வ+க5ண ராப வ+ேற.

ெபா1 : உைழயின உ<சிேகா6 கல;3த) உ ற ேபாேத - உைழ மா+க1 த

உ<சியி?1ள ெகாக1 (கழ?; கால- அத+ேம) ேவ>ைகயா)) மன

கல;3த) ெகா5ட ெபா%ேத; விைழ0 அற விதி - :சி வி>6 எறிதி6வ- ஒ!ப

அத+ ேம) ெகா5ட ேவ>ைக அ.ப9 வி>6 அதைன அைச- :சி ெயறி'

த+ைம ேபால; கழலவ உ1ள அ4சி கல;3ேம) - கழலணித :ராி+ மன (த
உடபி+ேம) உ1ள ேவ>ைகயாேல) அ< . கல;3 ெமனி+; அதைன வ)ேல
மைழமினி+ நீகியி>6 - அCேவ>ைகைய விைர- கி*ைட மி+ேபா)
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(ேதா+றியவா8 ெதாியாம)) நீகி மைறதி>6; வ+க5ண ஆப - அ4சாைமைய
உைடயராவ .

விளக : அ- Iம3 ேவ56 எ+றா+ உைழயின, கழலவ : எ%வா8க1.

உைழயின - மா+=>ட. ேகா6 - உ<சிேகா6 கல;3த) உ றேபாேத எ+ற 3,
உ<சியி?1ள ெகா அைசத? ற ெபா%ேத எனி@ அைம'. விைழ0 - ப ..

:சிவி>ெடறித) : ஒெசா). கழலவ - மறவ ஆப - ஆ3வ . அ+., ஏ : அைசக1

(200)

----------2302. த ற த- ைவத தைலமக 3தவி :தா
க பக மாைல H>9 க9யர மகளி  ேதா8வ

ெபா றெசா+ மாைல H>9! லவ க1 கழ க+ேம

னி ப த :ர ேதா+ற ெந6க2 பர!பி ெய+றா+.
ெபா1 : த+ ற த- ைவத தைலமக 3 - தைம! பா-கா- (இவ இ6க5

வாி+ உத0வ எ+.) ைவத த தைலவ@3; உதவி :தா) - அ;ஙன உதவி

ெச8- இறதா); க பக மாைல H>9 க9 அரமகளி  ேதா8வ - (வ க

3-) க பக மாைல H>ட!ெப ., மண. வான ம;ைகயைர த%0வ ; த

:ர ேதா+ற ெந6 க2 பர!பி - (இC0லகி?) த :ர விள;க! ெப.

கைழ! பர!பி; ெப ற ெசா)மாைல H>9! லவ க1 கழ - ெபா*0 ற

ெசா)மாைலைய அணி- லவ க1 க%ப9யாக; க)ேம) நி ப - :ர
க)*ேல நிைலெப.வ .

விளக : றதத) - உ59 உைற'1 உைடத*யன :- பா-காத),

தைலமக+ - அரச+, ரதா க5 நீ ம)க< சாகி பி+ சாகா6, இர-ேகா1 தக

-ைட- எ+றா வ1Dவ , அ< சாகா>டா) எ8- பய+ இ<ெச8'ளி)

அழ3ற =ற!ப>61ள-. (201)
-----------

2303. ப<சி ெபஃகி> டா;3! பைடைய= ! பி6த ேலா6;
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க<ைச'; கழ? :கி கா4சன தளிவ வா8கி>

ட<ற ழ;கி யாரா வ5ணல; 3மர+ ைக'

ண<ெசயி ற தி+ன நாளிைர யாக ? றா .
ெபா1 : ப<சி எஃ3 இ>டா;3 - உகின இபிேல எஃ3 ைவதா ேபால;
பைடைய = ! இ6தேலா6 - அாி<சத+ பைட:ரைர = ைமயி>ட

அளவிேல; க<ைச' கழ? :கி-(அC :ர க1) அைர க<ைசைய' :ர

கழைல' க>9; கா4சன தளிவ வா83 இ>6 - ெபா சி+ன வாயி) இ>9;

அ< உற ழ;கி ஆரா - அ<ச உ5டாக ழ;கி ஆ -; அ5ண) 3மர+

ைக'1 - ெபைம மிக சீவக+ ைகயி); ந4 எயி . அ தி+ன - ந4 ேபா+ற

ப க1 உ1ள அகளா) தி+ன!ப>ட; நா1 இைரயாக) உ றா - த வா2நா1

இைரயாகைல ேம ெகா5டன .

விளக : ெபா சி+னைத வாயி*>6 ேபாாிட) மர. அ5ண) அ 3மர+ :
அ : அைச. ப<சி - உகிய இ. = !பி6த) - M56த). கா4சன

தளிவ - ெபா+னாலாகிய சி+ன. அ<ற -அ<ச உ5டா3ப9. ஆரா - ஆ -,

3மர+ : சீவக+, நாளிைர - நா>கால- தி+@மிைர'மா. எயி. - ப) . இ- :

இ;3 அபி+ ைனைய 'ண திய-. (202)
-----------

2304. வடதிைச ெய%த ேமக வல@ரா8 மி+@< H9
3டதிைச< ேசா- மாாி 3ளி. ெசாாிவ ேதேபா

பட கதி ! ைபெபா றி5ேடா பா;3ற விைம!பி S தா

னட சிைல ய! மாாி தாைரநி+ றி>ட த+ேற.

ெபா1 : வடதிைச எ%த ேமக - வடதிைசயி) எ%த கி); வல+ உரா8 -

வலமாக< ெச+.; மி+@< H9 - மி+ைன அணி-; 3டதிைச< ேச - - ேமைல

திைசைய அைட-; 3ளி. மாாி ெசாாிவேத ேபா) - ழ;கி மைழ ெப8வைத!

ேபால; பட கதி ைப ெபா+ தி5ேத - பரவிய கதிைர'ைடய ெபா+னாலாகிய

தி5ணிய ேதைர; இைம!பி+ பா;3 உற ஊ தா+ - ெநா9யளவிேல அழ3ற

276

ஏறினா+; அட சிைல அ! மாாி தாைர நி+றி>ட- - (அ!ேபா-) ெபாத 3ாிய
வி)*ேல அமைழ தாைர ெசாாித)ேபால மாறா- நி+ற-.

விளக : உரா8 - உலவி. கி) வலேமறி< ெச+றா) மைழமி3 . மி+@ -

மி+ன). 3டதிைச - ேம றிைச. 3ளி. - ழ;கி, பா;3 - அழ3. (203)
-----------

2305. அ .:2 தைலக1 யாைன 'ட*+ேம ல%தி நி+ற
ெபா றதி5 சரதி ேகாத ெபாசர தா1க ளாக

ெத றிேம Nத ெசதா மைரமல ேபா+ற ெச;க5

ம றதா -ாி4சி '5L வ59+ ெமாத வ+ேற.
ெபா1 : அ . :2 தைலக1 - அC வகளா) அ . :2கி+ற தைலக1; யாைன
உட*+ ேம) அ%தி நி+ற ெபா ற தி5 சரதி ேகாத - ப>ட யாைனகளி+

ெம8யி+ ேம) அ%தி நி+ற ெபா*ைவ'ைடய அகளி ேகாதைவ; ெபாசர

தா1களாக - அத அக1 தா1களாக; ெத றி ேம) Nத ெசதாமைர மல ேபா+ற

- தி5ைணகளிேல மல த ெசதாமைர மல கைள! ேபா+றன; ெச;க5 அதா-

உாி4சி உ5L வ59ன ஒத - அவ றி+ ெச;க5க1 அ மலாி+ ேதைன

உாி4சி! ப3 வ56கைள! ேபா+றன.

விளக : வி) வ+ைமயா கைணயி ேகாக எ8தா+. ம ., அ+., ஏ :

அைசக1. (204)
----------ேவ.

2306. தி;க ேளா6ட+ 3+ெறலா -ள;கி மாநில4 ேசாவேபா
ச;க மதக தலமர தரணி ேம களி றழிய0

ெபா;3 மாநிைர ரள0 ெபால;ெகா ேடாபல றிய04

சி;க ேபா ெறாழி தா தவ+ சி.வ ேதாமிைச ேதா+றினா .
ெபா1 : தி;கேளா6 உட+ 3+. எலா -ள;கி மாநில ேச வேபா) -

தி;கDட+ ேசர 3+.க1 யா0 அைச- ெபநிலேத :2வனேபால; களி.
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மதக- ச;க அலம தரணிேம) அழிய0 - (சீவக+ பைடயி?1ள) களி.க1

த மதகதிேல ச;3க1 அைசய நிலமிைச வி%- அழிய0; ெபா;3 மாநிைர

ரள0 - கிள 3திைர திர1 நிலமிைச :2- ரள0; ெபாலெகா1 ேத பல

றிய0 - ெபா+னாலான ேத க1 பல றிய0; சி;க ேபா) ெதாழி- ஆ - சி;கேபா சின- ழ;கி; அவ+ சி.வ ேத மிைச ேதா+றினா -

க>9ய;காரனி+ மக1 ேத மீ- காண!ப>டன .

விளக : -ள;3 - அைச-. அலமர - அைசய. யாைனக>3 3+.க1 உவைம.

ச;கி 3 தி;க1 உவைம. மாநிைர 3திைரயணி. ெதாழித) - சினத), அவ+
எ+ற- க>9ய;காரைன. (205)
-----------

2307. சத ன4ெசாாி த5கதி  தி;க ளெதாைக தாபல

3;3 மகதி  3ழவிய4 ெச)வ ேனா6ட+ ெபாவேபா+

ம;3+ மி+ெனன வ1ளேற ைமத ேதெரா6 மய;க*+

ெவ;க5 வி)?மி2 ெவ4சர மிைட- ெவ;கதி மைறதேத.

ெபா1 : 3;3ம கதி  3ழவி அ ெச)வேனா6 - 3;3ம ேபால< சிவத

கதி கைள'ைடய இளஞாயி .ட+; சதன ெசாாித5 கதி  தி;க1 அ ெதாைக

தாபல உட+ ெபாவேபா) - சதன ேபால< ெசாாி' த5ணிய கதிைர'ைடய

தி;களி+ திர1க1 தா பல0 ேசர! ெபாவன ேபால; ம;3) மி+ெனன ைமத

ேதெரா6 வ1ள) ேத மய;க*+ - கி*ைட மி+ேபால ைமத களி+ ேதட+
சீவக+ ேத மய;3த*+; ெவ;க5 வி)உமி2 ெவ4சர மிைட- - ெகா9ய

வி) உமி2கி+ற ெகா6; கைணக1 ெந;கலாேல; ெவ;கதி மைறத- - ஞாயி.
மைறத-.

விளக : த5கதி  தி;க1 ெதாைக க>9ய;கார+ மகD3 உவைம.

கதி 3ழவிய4 ெச)வ+ - (ஞாயி.) சீவக@3வைம. வ1ள) : சீவக+. ெவ;கதி
- ஞாயி.. (206)
-----------

2308. 3தி வாெளாளி யரவினா
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ெகா1ள! ப>டெவ5 9;க1ேபா

றிவ நீ திக2 வலாி

வா8ைவ தா;கவ+ ெறழித?

ெபாவி) கீ2வளி ழகினா

Nமி ேம சன ந6;கி ேற

யரவ ெவ4சிைல வைளதேத

ய5ண) க5ணழ ?மி2தேத.

ெபா1 : 3தி வா1 ஒளி அரவினா) - 3திைய! ேபா? மிக ஒளிைய'ைடய

ெச பாபினாேல; ெகா1ள! ப>ட ெவ5 தி;க1 ேபா) - ப ற!ப>ட ெவ1ைள

தி;க1 ேபாேல; திவ நீ  திக2 வலாி வா8 ைவ- ஆ;3 அவ+ ெதழித? -

அழகிய நீ ைம'ைடய வலாிைய ைகயி ப றி வாயி) ைவ-< சீவக+

ழகின அளவிேல; ெபா இ) கீ2 வளி ழகினா) - உவைமயி)லாத, கீ2

ேநாகி ெய%த கா றி+ ழகாேல; Nமிேம) சன ந6;கி . - நில0லகி)

மக1 =>ட ந6;கிய-; அரவ ெவ4சிைல வைளத- - அரவ மைனய ெகா9ய

வி)? வைளத-; அ5ண) க5 அழ) உமி2த- - சீவ@ைடய க5கD

தீைய< ெசாாிதன.

விளக : திவ: அ: அைச. திதிக2த அகட? ஆ. 3திவாெளாளியர0

எ+ற- ேக-விைன. சீவக+ ைக3< ெசபா ச;கதி 3 தி;கD உவைம.

அவ+:சீவக+. சன - மக>9ர1. அரவ ேபா+ற ெவ4சிைல எ+க. அ5ண) :

சீவக+. (207)
-----------

2309. க;ைக மாகட பா8வேத
ேபா+. காைளத+ கா க

ைமத ரா தவ வாெயலா

நிைறய ெவ4சர; கா+றபி

ென4சம ேபா2தழ லண

நீ;கி னாயி நீ5ைழ<

சி;க ேவ.க1 கிடதேபா

சி.வ ேதாமிைச இ4சினா .
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ெபா1 : க;ைக மாகட) பா8வேத ேபா+. - க;ைக ெபாிய கட*ேல பல

கமாக! பா8வைத! ேபால; காைள த+ கா க ைமத ஆ தவ வா8எலா

நிைறய - சீவக@ைடய வி)லான- :ர களாக ஆரவாாிதவ வா8களிெல)லா

நிைற'மா.; ெவ4சர கா+றபி+ - ெகா9ய கைணகைள< ெசாாிதபி+; ெந4ச

ேபா2- அழ) அ உண - (சில அக1) அவ களி+ ெந4சைத! பிள- அழ
கைணக1 உ5டதனா); உயி நீ;கினா - உயி நீ;கியவ களா8, நீ1 ைழ<

சி;க ஏ.க1 கிடத ேபா) - நீ5ட 3ைககளிேல ஆ5 சி;க;க1 கிடதனேபால;

சி.வ ேத மிைச -4சின - க>9ய;கார+ மக1 ேதாிேல ப>6 கிடதன .

விளக : நீ;கினா : விைனெய<ச  .. இ-வைர க>9ய;கார 3 -ைணவத

அரசட@, அவ+ பைடதைலவட@ அவ+ த)வ அணி வ3-

வதவட@ சீவக+ ெபாதவ9 =றினா . (208)
-----------

2310. நிவத ெவ53ைட :ழ0 ேவத நீ1வி ேபற0

வ- ேப8கண மாட0 ேமாாி ெகா1ைளெகா5 65ண0;

கவத ெம;கL மாட0; களி. மாெவா6 கவிழ04

சிவத சீவக சாமிக5 வ ாி ாிதேவ.

ெபா1 : நிவத ெவ53ைட :ழ0 - உய த ெவ53ைட :ழ0; ேவத நீ1

வி ஏற0 - அரச க1 ெபாிய வானிேல ெச)ல0; உவ- ேப8கண ஆட0
- மகி2- ேப8=>ட ஆட0; ஓாி ெகா1ைள ெகா56 உ5ண0 - ஆ5 நாி

ெகா1ைளயாக ெகா56 உ5ண0; கவத எ;கL ஆட0 -

3ைறதைலக1 எ;3 ஆட0; களி. மாெவா6 கவிழ0 - யாைனக1

3திைரகDட+ கவிழ0; சிவத சீவக சாமிக5 வ ாிாித - சீவக
சாமியி+ க5கD சிவதன; வ;கD வைளதன.
விளக : இ- தலாக! ப-மOக வ3- நி+ற க>9ய;கார@ட+ சீவக+

ெபாதைம =.கி+றா . எ<ச;க1 எதி கால ேநாகின; 3ைறயாகிய தைலைய

உைடயதைன 3ைறதைல எ+ற- ஆ3ெபய . அவ+ பைட வ3!ைப க56
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சீவக 3 ேகாப நிக2தைம =றினா . ாிாித எ+பதைன, அணிய?

அணித+. (றநா. - கட01 வா2-) எ+றா ேபால ெகா1க. (209)

-----------

2311. ெபா8ைக ேபா கள றவித2
ல0 வா>பைட )*த

ைழய ெகா)களி றகவித

ழரச ர)*த+ மகளா

ைமயி) ெகா>ைடய ம+னனா
மல த தாமைர வாிைசயா

ைபய 05டபி+ ெகா>ைடேம

பவிதிர -பி பறதேத.

ெபா1 : ெபா8ைக ேபா கள - ெபா8ைக ெபா; களமாக0; றஇத2 ல0

வா1பைட - றவித2 வா>பைட யாக0; ) இத2 ஐய ெகா) களி. - அத 31
ளி3 )*த2 வியத3 ெகா)களிறாக0; அகஇத2 அரச - அகவித2

அரசராக0; அ)* த+ மக1 ஆ - அ)* யித2 அவ+ மகளாக0; ைமஇ)

ெகா>ைட அ ம+ன+ ஆ - 3 றம ற ெகா>ைட அ க>9ய;காரனாக0; மல த
தாமைர வாிைசயா) - விாி0 ற ஒ ப-ம விOகைத; ைபய உ5ட பி+ - ைறேய
ெம)ல உ5டத+ பிற3; ெகா>ைடேம) பவிதிர -பி பறத- - அ ெகா>ைட
ேமேல -பி பறத-.

விளக : 3ல@ 3ண@ த*யன Mய+ எ+ப- ேதா+ற!, பவிதிர -பி

எ+றா . (210)
----------ேவ.

2312. கைலத; ெகா1D ம)3 கா மைழ மி+ன னா த
ைலத; ெகா1ள< சாத மழி-தா 3 வி

மைலத; ெகா1D மா பி+ ம+ன@; க56 கா8தா+

சிைலத; ெகா1D தி5ேடா> ெசம? தீயி ேசதா+.
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ெபா1 : கைலத ெகா1D அ)3) - ேமகைல த ெகா1D

அ)3ைல'ைடய; கா மைழ மி+னனா த ைல த ெகா1ள - காிய கி*ேல
ேதா+. மி+ ேபா+ற மகளிாி+ ைலக1 த%0தலா); சாத அழி- தா 3

வி - சதன அழி- தாாி) ேத+ ெபா;3கி+ற; மைலத ெகா1D
மா பி+ - மைலேபா+ற மா பிைன'ைடய; ம+ன@ க56 கா8தா+ -

க>9ய;கார@ சீவகைன க56 சீறினா+; சிைலத ெகா1D தி5 ேதா1

ெசம? தீயி+ ேசதா+ - வி)ெபா- ேதாைள'ைடய சீவக@ அவைன
க56 தீைய! ேபால< சினதா+.

விளக : கைல - ேமகைலயணி. தா - மாைல. 3 - மண.

மைலத;ெகா1D மா பி+ எ+ழி த;ேகாட) - ெபா-த) எ+ப-பட

நி+ற-. ம+ன+ : க>9ய;கார+. ெசம) : சீவக+. (211)
-----------

2313. த+மத திவ5ட வ56 த;கிய கா>61 ேவழ

பி+மத4 ெசறிதி>6 ட4சி! பி9மற திாி- ேபா3

ெவ+மத களி . ெவ8ய வசனிேவ கதி+ ேமலா+
மி+@மி2 மாைல ேவத+ :ர 3 விளபி னாேன.

ெபா1 : த+ மத திவ5ட வ56 த;கிய கா>61 ேவழ - த+ மததிேல

திைளத வ59+ திர1 ெச+. த;கிய கா>9ேல உ1ள யாைனக1; பி+ மத

ெசறிதி>6 அ4சி! பி9மற- - பி+ன அவ றி+ நா றிதாேல அ4சி மதைத

அடகி! பி9ைய மற-; இாி- ேபா3 - ெக>6! ேபாத 3 காரணமான; ெவ)

மத களி . ெவ8ய அசனி ேவகதி+ ேமலா+ - ெவ+றிைய 'ைடய

மதயாைனயாகிய ெகா9ய அசனி ேவகதி+ ேமலம -1ள; மி+ உமி2 மாைல

ேவத+ - ஒளிைய உமி% மாைலைய 'ைடய க>9ய;கார+; :ர 3 விளபினா+

- சீவகைன ேநாகி =றினா+.

விளக : இதனா) அசனிேவகதி+ வ*ைம =றினா . (212)
-----------

2314. ந)விைன 'ைடய நீரா ந4ணி னத மா3
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மி)ைலேய ல- ந4சா மி+னதா) விைனயி னாக;

ெகா)வ)யா னிவைன ெய+. மிவ+ெகா)? ெம+ைன ெய+.

ம)லன நிைனத) ெச)லா ரறிவினா ெபாிய நீரா .

ெபா1 : ந)விைன உைடய நீரா ந4 உணி+ அத ஆ3 - ந)[2 ெகா5ட

த+ைமயா ந4சிைன! பகி@ அத ஆ3; இ)ைலேய) அ- ந4சா -

அ ந)விைனயி+ேற) (அழியாதித 3! பகின) அத ந4சா3;

விைனயி+ ஆக இ+ன- - இவிைனகளி+ ஆக இத+ைமயாக இத-;
யா+ இவைன ெகா)வ) எ+. - நா+ இவைன ெகா)ேவ+ எ+.; இவ+

எ+ைன ெகா)? எ+. - இவ+ எ+ைன ெகா)வா+ எ+.; அறிவினா)

ெபாிய நீரா அ)லன நிைனத) ெச)லா - அறிவினா சிறத இய)பினா
ெபாள)லவ ைற எ5ணமா>டா .

விளக : எனேவ, இ- நி+ ெசயெல+. கதேவ5டா எ+றா+. த+ சிைறைய

அவ+ நீ;கின த+ைமைய' தன3 அரணாக இ>ட விOக ேக>ட
த+ைமைய' எ5ணி இ;ஙன =றினா+. (213)
-----------

2315. அக!ப6 ெபாறியி னாைர யா3வா ாியாவ ரமா
மிக!ப6 ெபாறியி னாைர ெவறியரா< ெச8ய லாேமா

நைககதி மதிய ெவ8தா ந6;க<>96த ?5ேட

பைககதி ! பதி ச- மா*' பயத ?5ேட.

ெபா1 : அக!ப6 ெபாறியினாைர ஆ3வா யாவ ? - நி+ ைகயிேல

அக!ப6த 3 காரணமான தீவிைன'ைடயாைர ஆ3வா எவ ?; மிக!ப6

ெபாறியி னாைர ெவறியரா< ெச8ய) ஆேமா? - அத 3 ேவ56 ந)விைன

உைடயாைர :ணராக ஆக) ஒC0ேமா?; நைக கதி மதிய ெவ8-ஆ ந6;க<

>96த) உ5ேட? - ஒளி'.; கதிைர'ைடய தி;க1 ெவ!பைடயதாகி வத<
6த) ஆேமா!; பைக கதி ! பதி ச- ஆ*' பயத) உ5ேட? -

ெவ;கதிைர'ைடய ஞாயி. சதன பனி க>9' ெகாத) உ5ேடா?
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விளக : த+ மக1 சீவனிட அக!ப>ட-, சீவக+ ஆகைடய னாத*+ த+
ைகயிலக!படாத-, த+ மகளா ெகா)ல! படாத- கதி இ;ஙன; =றினா+.

ஞாயி. தி;கD த த+ைம திாியாைமயி+ ந)விைன தீவிைனகD த

பயைன! பயேதவி6 எ+றா+. பைக கதி எ+ற- தி;கD3! பைகெய+.

கதி. (214)
-----------

2316. ாித மாைல! ெபா ேகா)
விளகி@> ெப8த ெந8'

திாி'4ெச+ ற ற ேபா2ேத

தி<ட ேதபி ன)லா

ெலாிெமா8-! ெபக ?5ேடா
விவிைன ெச+. ேத8தா

பாி0 . ெகடாம ெச)வ

ப றியா ரதைன ைவ!பா .

ெபா1 : ாித மாைல! ெபா+ேகா) விளகி@1 - க>9ய -

மாைலைய'ைடய ெபா+னாலாகிய த5ைட'ைடய விளகிேல; ெப8த ெந8'

திாி' ெச+. அ ற ேபா2ேத - வா த ெந8' திாி' வ றி

மா5டெபா%திேலேய; தி<ட ேதபி+ அ)லா) எாி ெமா8-! ெபக)

உ5ேடா? - அழகிய விள3 அவித) அ+றி ெந!< ெசறி- மி3த) உ5ேடா?

(அ-ேபால); இவிைன ெச+. ேத8தா) - ெபாிய ந)விைன வ றி மா5டா);

ெச)வ பாி0 உ . ெகடாம) - ெச)வ வதி ெகடாதப9; அதைன யா ப றி
ைவ!பா - அைத! பி9- ைவ!பவ எவ இ)ைல.

விளக : +ேன, ெமா8யம பல0 ெவ+றா+ (சீவக. 205) த+ த)வ

த+ைன< Hழ!ப>6 கிடகி+றைம க56 ெச ற மி3- ேம ெச)லாஇ;ஙன =றினா+ தா+ அரச மர அ+ைமயி+. (215)
-----------

2317. ந)ெலாளி! பவள< ெசCவா8 ந+மணி ெயயி. ேகா*
வி)*ட ந3 :ர ன4சினா ெய+ன ேவத+
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ெவ)வ- விதியி னா3 ேவ)வாி னிைம!ேப னாயி

ெசா)*நீ நக0 ெப றா8 ேதா+ற+ம ெற+ைன ெய+றா+.
ெபா1 : :ர+ (அ-ேக>ட) சீவக+; ந) ஒளி! பவள< ெசCவா8 ந)மணி எயி.

ேகா* வி)*ட ந3 - அழகிய ஒளிைய உைடய பவள அைனய ெசCவாயி)

அழகிய தைனய ப க1 வாிைசயாக ஒளிவிட நைக-; அ4சினா8 எ+ன - நீ

அ4சிைன எ+. =ற; ேவத+ - (அத 3) க>9ய;கார+; ெவ)வ- விதியி+

ஆ3 - ெவ+றி ெகா1வ- ஊழினாேல உ5டா3; ேதா+ற) - ேதா+றேல!;

ேவ)வாி+ இைம!ேப+ ஆயி+ - நி+ ைகயி) ேவ) எ+ேம) வேபா-

இைமேத+ எனி+; ெசா)* நீ எ+ைன நக0 ெப றா8 எ+றா+ - (அ!ேபா-)

இ ெமாழிைய =றி நீ எ+ைன நைகக கடைவ எ+. =றினா+.

விளக : க>9ய;கார+ ஊ2வ*ைய எ5ணி 3ைறேத நி+றா), ெகா)வ-

அாி- எ+. கதி< ெச ற5டாக கதி அ4சினா8 எ+றா+. ெப றா8 : கால

வ%வைமதி. (216)
-----------

2318. ப4சிெம) ல9யி னா த
பாடக திதி< ேச-

ெந4ெநா த%த க5ணீ

-ைடத* னிைறத ேகால

வ4சன க?ழி ய4ேச

றா9ய கடக வ5ைக

ெவ4சிைல ெகா56 ெவ8ய

0ெமன ழ;கி< ெசா+னா+.

ெபா1 : ப4சி ெம)ல9யினா த பாடக திதி< ேச- - ப4 ேபா+ற

ெம)*ய அ9ைய'ைடய மகளிாி+ பாடக எ+@ காலணிைய திதி< சிவ-;
ெந4 ெநா- அ%த க5ணீ -ைடத*+ - மன வதி அ%த க5ணீைர

-ைட!பதா); நிைறத ேகால அ4சன க?ழி அ ேச. ஆ9ய கடக வ5ைக அவ க1 க5ணி) நிைறத அழகிய ைமயாகிய ேச ைற ஆ9ய, கடக இ>ட
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ைகயிேல; ெவசிைல ெகா56 - ெகா9ய வி)ைல எ6-; ெவ8ய உ என
ழ;கி< ெசா)வா+ - ெகா9ய இ9ேபால ஆ - =.வா+.

விளக : மகளிாி+ காலணிைய திதி< சிவத ைக - அ மகளிாி+ க5ணீைர

மா .ேபா- க5ணி?1ள ைம க5ணீட+ கல- ேசறானைத -ைடத ைக என =>6க. க>9ய;கார+ =.கிறா+. (217)
----------ேவ.

2319. இ)லாைள ய4சி விதி+க; ெகா+ற ெந4சி
)லாள னாக மறேதா பி ெனன! ைக-

வி)வா ள%வ பிளதி>6 ெவ356 ேநாகி

ெகா)யாைன 'தி கைடேம?ெமா ேகாெறா 6தா+.
ெபா1 : மற ேதா பி+ - :ரைத யிழேதெனனி+; இ)லாைன அ4சி விதி+
க ெகா+ற ெந4சி+ - மைனவி3 அ4சி விதினாி+ கைத மகிழ<
ெச8யாம) வி>ட ெந4ைச'ைடய; )லாள+ ஆக என - இழிஞ+ ஆக

கடேவென+. =றி; ைக- - சீறி; வி)லா1 அ%வ பிளதி>6 - வி)லாள

நிைறத பர!ைப! பிள-; ெவ356 ேநாகி - சின- பா -; ெகா)யாைன

உதி - ெகா) களி ைற< ெச?தி; 3ைடேம? ஓ ேகா) ெதா6தா+ -

ச<சதைன ெகா+ற பிைழயி+ ேம? (பிைழயாக< சீவகைன ெகா)ல கதி)

ஒ கைணைய ெதா6தா+.

விளக : ச<சதைன ெகா+. 3ைட கவித*+, 3ைடயி>6 நி பத+ ேம?
எனேவ, அவைன ெகா+றைம =றி றா. இனி, ேம? வழ;கினாேன எ+.

பாட ஓதி< சீவக+ எ8தைம ெபாறா- க>9ய;கார+ அ ெதா6தா+ எ+பா
உள . (218)
-----------

2320. ெதா6தா;க வ ெதாைடவா;கி விடாத +ன
ம6தா;க வ4 சிைல'மத னாL ம .

க6தா;3 :ழ கதி வா+பிைற யபி ென8தா+
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வ9தாைர ெவ1ேவ) வயிரமணி! Nணி னாேன.
ெபா1 : ஆ;3 ெதா6த அC அ ெதாைட வா;கி - ஆ;3 ெதா6த அத

அைப ெதாைடைய நிரப வா;கி; விடாத +ன வி6வத 3 +ேன; அ6ஆ;3 அCவ சிைல' அத+ நாL அ . - உடேன அ;ேக அத அ

வி)? வி)*+ நாL அ.ப>6; க6- ஆ;3 :ழ கதி வா+பிைற அபி+ -

சினதா ேபால வி%ப9 ஒளி ெபாதிய சிறத பிைறகைணயா); வ9தாைர

ெவ1ேவ) வயிர மணி! Nணினா+ - வ9த நீ5ட ெவ1ேவ ேலதிய வயிர
மணிகல+ அணித சீவக+; எ8தா+ - அ9தா+.

விளக : வ9த தாைர எ+ப-, வ9தாைர என விகார! ப>ட- எ+ப
ந<சினா கினிய . க6- - க6கி என?மா. (219)
-----------

2321. அ4 சிைல' ம.தாென+ றழ+. ெபா+வா1
ெவப! பி9- ெவ35டா;கவ+ ேதாி+ ேமேல

ைபெபா+ 9யா+ பட!பா8தி6 ெக+. பா8வா+

ெசெபா+ @லகி னிழிகி+றெவா ேதவ ெனாதா+.

ெபா1 : அ சிைல' அ.தா+ எ+. - அைப' வி)ைல' சீவக+
அ.தா+ எ+.; ைபெபா+ 9யா+ அழ+. - ெபா+9யணித

க>9ய;கார+ சின-; ெபா+வா1 ெவ356 ெவப! பி9- - ெபா+வாைள

அழ+. ெவப9 ஏதி, ஆ;3 அவ+ ேதாி+ேமேல பட! பா8தி63 எ+. அ;ேக சீவக+ த+ ேதாி+ ேமேலேய ப>6கிடக! பா8தி6ேவ+ எ+.;

பா8வா+ - பா'; க>9ய;கார+; ெசெபா+ உலகி+ இழிகி+ற ஒ ேதவ+

ஒதா+ - ெபா+னா>9*- இற;கி வகி+ற ஒ வானவைன! ேபா+றா+.
விளக : யாைனயினி+. கீேழ பா8கி+றவ+, ந)விைனெக>6, வானினி+.
த1ள!ப6கி+றவ+ ேபா+றா+. (220)
-----------
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2322. ெமா8வா 3ழலா ைல!ேபா கள மாய மா பி
ெச8ேயா+ ெச%ெபா சர4ெச+றன ெச+ற தாவி

ெவ8தா விழியா ெவ3வ-வ வா8ம 9யா

ைமயா விபி+ மதி:2வ- ேபால :2தா+.
ெபா1 : ெமா8வா 3ழலா ைல! ேபா கள ஆய மா பி) - ெந;கிய நீ5ட

3ழைல'ைடய ம;ைகயாி+ ைலகD3! ேபா களமான மா பிேல; ெச8ேயா+

ெச% ெபா+ சர ெச+றன - ஞாயி. ேபா+ற சீவக@ைடய ெச%விய

ெபா கைணக1 ெச+. பா8தன; ஆவி ெச+ற- - (அதனா)) க>9ய;கார@ைடய
உயி நீகிய-; ெவ8தா விழியா ெவவ-வ வா8 ம9யா - ெவ!பற விழி-

க5டா அ<சற< ெசCவாைய ம9-; ைம ஆ விபி+ மதி :2வ- ேபால
:2தா+ - கி) நிைறத வானி*- தி;க1 :2வ-ேபால :2தா+.

விளக : ச<சதைன, ெவ4டாி+ ஆ5டைக அவிதா+ (சீவக. 289) எ+.
ஞாயி றிேனா6 உவைம =றி! ேபா-, அவ+ த)வ+ அவேனயாமாத*+,
ஈ56 சீவகைன< ெச8ேயா+ எ+. ஞாயிறாகி, அ4ஞாயி றி+ +ேன மதி

நி)லா- ெக6 எ+ப- ேதா+ற, மதி :2வ-ேபால :2தா+ எ+றா . ேமகைத

யாைன3வைம, =றினா . இதனா), ச<சத+ ப>ட அ+.ெதா>6 இ+றள0
க>9ய;கார+ ெகா6;ேகா*1 பர!ப அரசா5ட த+ைம', அ-தா+ இரா

காலேத இ1 பர- நி ப மதியா5ட த+ைமெத+. =றினாராயி .. (221)
----------ேவ.

2323. க>9ய; கார ென+@;
க*யர சழித தா;3!

ப>டவி! பைகைம நீ;கி!

பைடெதாழி ெலாழிக ெவ+னா

ெகா>9ன ரச ம1ள

ரா தன 3தி க5ணீ

வி>ட தவ+க ணா வ

ம5மக ணீகி னாேள.
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ெபா1 : க>9ய;கார+ எ+@ க* அர அழித- - க>9ய;காரென+கிற

க*யாகிய அர :2த-; ஆ;3! ப>ட இ! பைகைம நீ;கி! பைடெதாழி) ஒழிக

எ+னா - (ஆைகயா)) அ!ேபா- உ5டான இ மா.பா6 விலகி! ேபா ெதாழிைல
ஒழிக எ+.; ரச ெகா>9ன - ெவ றி ர அைறதன ; ம1ள ஆ தன -

(அ- ேக>6) :ர க1 மகி2- ஆரவாாிதன ; ம5மக1 3திக5ணீ வி>6
அ%- - நிலமகD 3தியாகிய க5ணீைர! ெப8- அ%-; அவ+க5 ஆ வ
நீகினா1 - அவனிட உ1ள காதைல ைகவி>டா1.

விளக : க*யாகிய அர எ+க. அர-அரச+: க>9ய;கார+. எ+னா - எ+..

ரச;ெகா>9யன எ+க. சிறி- கால தா+ அவ@3 ேதவியாயிதைமயா)

நிலமக1 அ%தன1. நிலமக1 அழத கா4சி'5ேட எ+றா பிற. (222)

-----------

2324. ஒ)ைலநீ லக ம4ச

ெவாளி'மி2 பதி த+ைன

க)ெலன கட* ென றி

க0>ப6 தி>6 நாக

ப)பக) கழித பி+ைற!

ப+மணி நாக த+ைன

வ)ைலவா8 ேபா2- ேபாெதா
மழகதி நி+ற ெதாதா+.

ெபா1 : நாக ஒளி உமி2 பதி த+ைன - ேக- எ+@ பாபான- ஒளிைய<
ெசாாி' ஞாயி ைற; நீ உலக அ4ச கட*+ ெந றி - கட) H2த உலக

அ4மா. கட*+ க>9ேல; க)ெலன ஒ)ைல க01ப6தி>6 - க)ெல+@

ஒ*'5டாக க6க வா8ெகா5டதனாேல; ப)பக) கழித பி+ைற - பல நா>க1

கழித பிற3; ப)மணி நாகத+ைன - பல மணிகைள'ைடய அத நாகைத;

வ)ைல வா8 ேபா2- ேபா- - விைர- வாைய! பிள- வ-; ஓ மழகதி
நி+ற- ஒதா+ - ஓ இளஞாயி. நி+ற- ேபா+றா+.
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விளக : த+ த)வ கDட+ ப>டா+ எ+ப- ேதா+ற! ப)மணி நாக எ+றா .
மதிாி மாநாக உட+ வி%;கி . (சீவக. 290) எ+ற +ன  =றியதனா),

தைத த)வனாக! பிற!பா+ எ+@ விதிப றி இCவா. =றினா . (223)
------

2325. ேகா>6மீ+ 3ழாதி+ ம1ள
ாீ59ன ம+ன H2தா

ேமா>6மீ+ Hழாதி ென;3
தீவிைக ெமா8த த

மா>6நீ  கட* னா த

தணிநக ெவ+றி மாைல

ேக>6நீ நிைற- ேக9)

விசையக5 3ளி த வ+ேற.

ெபா1 : ேகா>6மீ+ 3ழாதி+ ம1ள ஈ59னா - றா மீனி+ 3ழாேபால

:ர க1 =9ன ; ம+ன ஈ59ன - அரச க1 H2தன ; ேமா>6 மீ+ 3ழாதி+

எ;3 தீவிைக ெமா8த - ெபைம'ைடய வி5மீ+ திர1ேபால எ;3 விள3க1
ெமா8தன; த ஆ>6 நீ கட*+ அணிநக ஆ த- - -கைள

தாலா>6 நீைர'ைடய கட)ேபால அழகிய நக ஆரவாாித-; ெவ+றிமாைல

ேக>6 ேக6 இ) விசைய க5 - ெவ றிமாைலைய ேக>6 3 றம ற விசையயி+

க5க1; நீ நிைற- 3ளி த - நீ நிைற- 3ளி தன.

விளக : கன0 ைணயாக இற-படா- இத*+, ேக6 இ) விசைய எ+றா .

அவ+ த)வைர ெகா+. அவைன ெகா)வதா) ஒ%;3 எ+றா . (224)
-----------

2326. அணி9 யரச மாைல
யழ@தி வா1க ெள+@

மணிைன 3டதி ென8ேதா

ம5Lநீ மள வா>9!

பைணைல! ைபெபா+ மாைல!
பாசிைழ! Nமி ேதவி

யிைணைல ேயக மாக
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Iகாிய ெவ8தி னாேன.
ெபா1 : அணி9 அரச மாைல அழ)Iதி வா1க1 எ+@ - அழகிய

9ைய'ைடய அரச களி+ மாைலயணித அழ) ெபாதிய Iனிைய உைடய
வா>க1 எ+கிற; மணி ைன 3டதி+ - மணிக1 இைழத 3டதினாேல;

ெந8ேதா ம5Lநீ மள ஆ>9 - 3தியாகிய ம4சன நீைர ந+றாக ஆ>9 ;

பைணைல! ைபெபா+ மாைல! பாசிைழ! Nமிேதவி - பத ைலகைள'

ைபெபா+ மாைலைய' பசிய அணிகல+ கைள' உைடய நிலமகளி+;
இைணைல ஏகஆக Iகாிய எ8தினா+ - இைணைலகைள தனிேய

த%0த 3! ெபாதினா+.

விளக : 9யிைன' மாைலயிைன' 3தி ேதா8த வா1கைள' உைடய
ெந!பின- ெகா%ெத+@ அரச சீவகைன மணிைன 3டதி+ ம5L

நீராேல ஆ>ட எ+. ெபாDைர- இ- :ராபிேடக எ+ப ந<சினா கினிய .

ம ., அரசைர ெகா56 வா1கெள+@ 3டதி+ ெந8ேதாராகிய ம5L

நீராேல ம5மகைள யா>6வி- அவைள எ8தினா+ எ+பா உள எ+.
உைர!ப . இ!ெபா>3, ஆ>9 எ+பைத, ஆ>ட எனதிாி!ப . (225)

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