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((((இல�கைணயா
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தி��த�க ேதவ
 இயறிய "சீவகசி�தாமணி" �ல�� �லவ
 'அர�' 
ெப�மைழ!�லவ
 ெபா. ேவ. ேசாம��தரனா
 ஆகிேயா
 எ%திய உைர'� 
தி�ெந)ேவ*� ெத+னி�திய ைசவசி�தா�த ,பதி!�� கழக�, 1961 
 
உ"ளட�க�உ"ளட�க�உ"ளட�க�உ"ளட�க�    
பதி!�ைர, அணி�-ைர, ,லாசிாிய
 வரலா.  
I. கட01 வா2�-, பதிக� 1-29 (29) 
II. ,)  

1. நாமக1 இல�பக� 30-408  
2. ேகாவி�ைதயா
 இல�பக� 409- 492  
3. கா�த�வத�ைதயா
 இல�பக� 493- 850  
4. 3ணமாைலயா
 இல�பக� 851- 1165  
5. ப-ைமயா
 இல�பக� 1166- 1411   
6. ேகமசாியா
 இல�பக� 1412- 1556  
7. கனகமாைலயா
 இல�பக� 1557 - 1888  
8. விமைலயா
 இல�பக� 1889 - 1994  
9. �ரம4சாியா
 இல�பக� 1995 - 2101 
10. ம5மக1 இல�பக� 2102 - 2326  
11. 6மக1 இல�பக� 2327 - 2377  
12. இல�கைணயா
 இல�பக� 2378 - 2598 
13. ��தி இல�பக� 2599 - 3145  

ெச7'1 �த3றி!� அகரவாிைச  
அ�4ெசாகளி+ அகரவாிைச 
----------  
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தி��த�க ேதவ
 இயறியதி��த�க ேதவ
 இயறியதி��த�க ேதவ
 இயறியதி��த�க ேதவ
 இயறிய சீவகசி�தாமணி சீவகசி�தாமணி சீவகசி�தாமணி சீவகசி�தாமணி ––––        
�ல�� ெபா�ல�� ெபா�ல�� ெபா�ல�� ெபா. . . . ேவேவேவேவ. . . . ேசாம��தரனா
 உைர �ேசாம��தரனா
 உைர �ேசாம��தரனா
 உைர �ேசாம��தரனா
 உைர � 

11. 11. 11. 11. !மக" இல�பக� !மக" இல�பக� !மக" இல�பக� !மக" இல�பக� ((((2327232723272327----2377)2377)2377)2377)    
 
கைத% ���க�கைத% ���க�கைத% ���க�கைத% ���க�:::: இ9வா. பைகவைர ெவ+.ய
�த சீவக+ ��கைன! ேபா+. 
வாைக:;� த+ அர5மைனயி �3�தா+. க<;ய=கார+ மைனவிமா�1 ஒ��தி 
கணவ+ ப<டைம'ண
�- ஆ�யி
 நீ�தன1. ஏைன மகளி
 சீவகைன� காண 
அ4சின
. அவ
�ெக)லா� சீவக+ அபயமளி�-! ெப�நிதி வழ=கின+. நீவி
 
வி��பியவிட�ேத ெச+. வி��பிய வ5ண� வா2மி+ எ+. வி@�தன+. ேபாாி) 
இற�தெதாழி�த மறவ
 ம�க<3 வாிைச பல வழ=கின+. பி+ன
A சீவக+ -யி) 
ெகா5டா+. ம.நா1 சீவக+ நீ�ெத%�த0ட+ ம=கல நீரா; அணிகல+ அணி�- 
அ�க+ தி��ேகாயிைல வழிப<டன+. பி+ன
 அாிமா+ �ம�த அர�க<;ேலறி 
அழ3ற Bறி��தன+. ேதாழ�� உறவின�� பிற�� அர5மைனயி) வ�- 
3%மின
. சீவகC�3 ந+�%�த�ேத மணி�; கவி�க எ5ணின
. �த4சண+ 
எ+C� ேதவ+ வானி+றிழி�- வ�தன+. ந+�%�த�தி) சீவகC�3 மணி�; 
:<; வா2�திA ெச+றா+. 
 
ெகாற ெவ53ைட நிழற அாியைணமிைச அர�Bறி��த சீவக+, த+னா<;) 
பதினாறா5@ அரசிைற தவி
�தன+. இைறவ+ ேகாயிD�3� மைறேயா
�3� 
கணி க<3� இைறயி*யாக ந+னில=கைள வழ=கின+. க<;ய=காரனா) 
இ+னDேறா
�ெக)லா� நில�த*ய ஈ�- இ+ப �.வி�தா+. நா<;+க5 
பைக'� பசி'= ெக<டன ; யா5@� மா�த
 ஒ�வC� ஒ��தி'� ேபா+. 
இ+�. வா2�தன
. 
------------ 
 
 2327. க5ணா; ய+ன க;மா
ப+ சிவ�- நீ5ட 
 க5ணா; ெவ+. கள=க5@ நியம �றி� 
 க5ணா; வ5@ ப�3=கம2 மாைல �F
� 
 க5ணா; யாைன யவ
ைகெதாழA ெச+. ��கா+. 
 
ெபா�1 : க5ணா; அ+ன க;மா
ப+ - க5ணா; ேபா+ற வைரவிைன'ைடய 
மா
பனான சீவக+; சிவ�- நீ5ட க5 ஆ; ெவ+. - சிவ�- நீ5ட க5க1 
எ)ேலாாிட�� உலவி ெவ+றி ெகா5@; கள� க5@ - ேபா
�கள�ைத! 
பா
ைவயி<@; நியம� �றி - களேவ1வி �த*யன �;�-; க1நா; வ5@ ப�3� 
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கம2 மாைல - ேதைனயாரா7�- வ5@க1 ப�3� மண=கம2 மாைல F�க! 
ெபற; �F
�க5 ஆ@ யாைனயவ
 - பழ�பதியிேல ெவறிைய'ைடய 
யாைனைய'ைடயவ
; ைகெதாழA ெச+. ��கா+ - ைக3வி�- வண=க! ேபா7A 
ேச
�தா+. 
 
விள�க� : க5ணா;, த+ைனA ேச
�தவ
 ெசயலாேல இ��3 மா.ேபால, இ� 
மா
�� த+ைனA ேச
�த மகளி
 ெசயலாேய இ��த*+, க5ணா; அ+ன மா
ப+ 
எ+. இ+பA சிற!�� Gறினா
; ைக'� காD� F�க� F�3� - ஆ;!பாைவ 
ேபால - ேமவன ெச7'� த+ �த)வ+ தா7�ேக எ+றாேபால; க5ணா;ேபால 
�-3 கா<டாத மா
ப+ எ+பா�� உள
; பைகவ
 Bர�தி+ அழைக விள�3� 
மா
�மா�. (1) 
------------ 
 
 2328. Gடா
 �*' �ைழ�ேகாளாி ேய. ம+ன 
 Gடா
 ெம*ய� ெகாைலேவனிைன� தாைன ேய�தி� 
 Gடார மாைல� 3விெம+�ைல� ேகாைத ந)லா
 
 Gடார மாட மயி)ேபால� 3ழீயி னாேர. 
 
ெபா�1 : G@ஆ
 �*'� �ைழ� ேகாளாி ஏ.� அ+ன - G<; ெபா��திய 
�*'� 3ைகயி) விள=கிய சி=க ேவ.� ேபா+ற; Gடா
 ெம*ய� ெகாைலேவ) 
நிைன�தாைன ஏ�தி - பைகவ
 ேதய� ெகா)Dத3ாிய ேவைல ஏ�த எ5ணிய 
சீவகைன! பாரா<;; G@ ஆர� மாைல� 3வி ெம+�ைல� ேகாைத ந)லா
 - 
ெபா��திய ��-மாைலைய அணி�த 3வி�த ெம+�ைலைய'� ேகாைதைய'� 
உைடய மகளி
; Gடார� மாட� மயி)ேபால� 3ழீஇயினா
 - Gடா=களிD� 
மாட=களிD� மயி)ேபால� திர5டன
. 
 
விள�க� : G<@! �*'� �ைழ� ேகாளாி'� ேபா+ற பைகவ
 எ+ற- 
:ரப+மைன'� ஒழி�த அ0ணைர'� எ+.�, ேவ) நிைன�தா+ ��க+ எ+.�, 
ஈ5@ அ� ��கைன! ேபா+ற சீவகைன� 3றி!பதாக0� G.வ
 
நAசினா
�கினிய
. இ90வைம க<;ய=கார+ �த*ேயா
�3� தகாெத+ெற5ணி 
ேமD�, ��க+ எ+. சீவகC�3 ஒ�ெபய
 Gறினா
, தி�மா) ேபா�தா+ (சீவக. 
2369) எ+. ேமD� G.வ
 எ+ப
. Gடார� - Gடகார�; ெநG@க1. (2) 
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------------ 
 
ேவ. 
 2329. மாைலA ெசறா+ ம�கெளா ெட)லா �டேனயி� 
 மாைலA ெசறா+ ைவ�Hைன ய�பி+ னிவென+பா
 
 மாைல� கி+ேற மா7�த- மாயா! பழிெய+பா
 
 மாைல� ேகற வா
3ழ) ேவ7�ேதா5 மடந)லா
. 
 
ெபா�1 : மாைலA ெசறா+ ம�கெளா@ எ)லா� - சAச�தைன� ெகா+ற 
க<;ய=காரைன'� அவ+ ம�கைள'� எ)ேலாைர'�; உடேன இ�மாைல 
ைவ�Hைன அ�பி+ இவ+ ெசறா+ எ+பா
 - ேசர இ�மாைல� கால�ேத Gாிய 
�ைனைய'ைடய அ�பினாேல இவ+ ெகா+றா+ எ+பா
; இ+ேற மாைல�3 
மாயா! பழி மா7�த- எ+பா
. இ+ைற�ேக 3ணமாைல�3 இ-வைர மாயாத பழி 
மா7�த- எ+பா
; மாைல�3 ஏற வா
3ழ) ேவ7�ேதா1 மடந)லா
 - 
மல
மாைல�3� த3�த நீ5ட 3ழைல'� ேவயைனய ேதாைள'� உைடய 
ம=ைகய
. 
 
விள�க� : ந)லா
 எ+பா
 எ+க. மா); சAச�த+. 3ணமாைல�3ற பழி சீவக+ 
அவைள� தீ5;யதனா) - -+ப�றா+ எ+ப-. (3) 
------------ 
 
 2330. நாக� ெநறி ந+மணி சி�-� ம�விேபா 
 னாக� ெநறி� ந+மணி ேயாைட நறவி�� 
 நாக� ெநறி� ந+மல
 சி�நி நளி
ெச�ெபா 
 னாக� ெநறி ம=ைகய ெரா�தா
 மடந)லா
. 
 
ெபா�1 : நாக� ெநறி ந+மணி சி�-� அ�விேபா) - மைலயி+ உAசியி*��- 
அழகிய மணிகைளA சி�தி B%� அ�விைய!ேபால; ந+மணி ஓைட நாக� ெநறி - 
அழகிய மணிகளிைழ�த ப<ட�ைத'ைடய யாைனயி+ ெநறியிேல; நற0 வி��� 
நாக� ெநறி ந+மல
 சி�தி - ேத+ ெசாாி'� �ர�+ைனயி+ உAசியி*��த அழகிய 
மல
கைளA சி�-வதா); மடந)லா
 - மாட=களி+ேம) நி+ற ம=ைகய
; நளி
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ெச�ெபா+ நாக� ெநறி ம=ைகய
 ஒ�தா
 - விள=3� ெபா+னிைர�த 
�வ
�க�தி*��- மலைரA ெசாாிகி+ற ம=ைகயைர! ேபா+றன
. 
 
விள�க� : நாக� நா+3� நிரேல, மைல, யாைன, �ர�+ைன, வாCலக� எ+க. 
ஓைட - �கபடா�. நற - ேத+. ந+மல
 சி�தி எ+�ழி ெச7ெதெனAச�ைதA ெசய 
எ+ெனAசமா�3க. (4) 
------------ 
 
 2331. ேகா;� ெகா@= G��ய
 நாவா7 ெந@மாட= 
 ேகா;! ப<; ெகா1ெகா; Gட! �ைனவா�= 
 ேகா;� தாைன� ெகாறவ கா5பா னிைழமி+ன� 
 ேகா;A ெச�ெபா ெகா�பாி+ �+�+ ெறா%வா��. 
 
ெபா�1 : ேகா1 தி�3 ஓ@� G�� உய
 நாவா7 - ேகா1களாேல தி�3களி) 
ஓ@கி+ற, G�� உய
�த மர�கல� த�த; ேகா;! ப<;+ ெகா1ெகா; ெந@மாட� 
Gட! �ைனவா�� - �திய ப<;னா) ைத�த ெகா;கைள மாட=களிேல ேசர� 
க<@வா��; ேகா;�தாைன� ெகாறவ கா5பா+ - ேகா;! பைடைய'ைடய 
அரசைன� கா5பத3; ெச�ெபா+ ெகா�பாி+ ேகா; இைழ மி+ன - 
ெபாெகா��ேபால வைள�- 65ஒளிர; �+�+ ெதா%வா�� -�+�+ வ�- 
ெதா%வா�மாயின
. 
 
விள�க� : இ�ப- ப<;3� ேகா; எ+பைத! ெபயரா�கி'� உைர!ப
. 
ேகா;�ேகா@� + ேகா1தி�3 ஓ@� என� க5ணழி�க. G�� பா7மர�. நாவா7 - 
ஓட�. ேகா;�தாைன எ+�ழி� ேகா; - எ5J! ெபய
; ெகா�பாி ேகா; என 
மா.க, ேகா; - வைள�-. 
------------ 
 
 2332. அ��ைக வ)*) லா
கழ+ ம1ள
 திறேல�த 
 வ��ைக� ெகா5டா லாாிவ கீ5@ நிகராவா 
 ர��ைக யா
�த வ�-கி ல)3) லவி
ேகாதா 
 ய��ைக� காணா ைமயைன� ைகயி ெறா%ெத+பா
. 
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ெபா�1 : அ�� உைக வ)வி) ஆ
கழ) ம1ள
 திற) ஏ�த - அ�ைபA ெசD�-� 
வ*ய வி)ேல�திய, ெசறி�த கழைல'ைடய Bர
க1 த+ ஆறைல! �கழ; அ�� 
ைக�ெகா5டா) ஈ5@ இவ3 நிகராவா
 ஆ
 - உலைக� ைகபறினா) இ=3 
இவC�3A சமமானவ
 யா
; அ� �ைக ஆ
�த அ� -கி) அ)3) அவி
 ேகாதா7! - 
அழகிய �ைக ஊ<ட! ெபற -கிைல அணி�த அ)3ைல'ைடய ேகாைதேய!; 
ஐயைன� ைகயா) ெதா%- - சீவகைன� ைகயா) ெதா%ததா); அ�� ைக� காணா� 
எ+பா
 - வைளைய� ைகயி) காேணா� எ+பா
. 
 
விள�க� : இர5டா� அ;யி) அ�� எ+ப- நீ
. அ- நீ
 :2�த உலகி3 
ஆ3ெபயராயி.. உைக - உைக�கி+ற; ெசD�-கி+ற ம1ள
 - Bர
. அ��ைக - 
அழகிய �ைக. ஈற;யி) அ�� - வைளய). (6) 
------------ 
 
 2333. ைம�-ன நீ5ட மாமணி மாட� மிைசேயறி 
 ைம�-ன நீ5ட வா<டட= க5ணா
 மல
Fவ 
 ைம�-ன ம+ன
 மா)களி ேறறி! �ைட:ழ 
 ைம�-ன நீ5ட மாமணி வ5ண னவெனா�தா+. 
 
ெபா�1 : ைம-ன நீ5ட மாமணி மாட� மிைச ஏறி - �கி) ெந�=க உய
�த ெபாிய 
மணிமாட=களி+ேம) ஏறி ; வா1 ைம�- உ+ நீ5ட தட=க5ணா
 மல
 Fவ - 
வா1 ஒளி ம%=கி நிைன�3�ப; நீ5ட ெபாிய க5கைள'ைடய மகளி
 மல
 
ெசாாிய; ைம�-ன ம+ன
 மா)களி. ஏறி! �ைட:ழ - ைம�-ன ேவ�த
க1 ெபாிய 
களி.களி) ஏறி அ�கி :ழ; ைம -ன நீ5ட மாமணி வ5ண+ அவ+ ஒ�தா+ - 
க�ைம ெபா��த உய
�த நீலமணி வ5ணைனA சீவக+ ஒ�தா+. 
 
(விள�க�.) -+ன எ+பன -ன எ+.�, உ+ன எ+ப- உன எ+.� வ�தைம 
விகார=க1. ைம�த) - ஒளி ெக@த); ைம� ைம!பின+. 3�@ (பழ. 188) எ+றா 
ேபால. மணி வ5ண+ : தி�மா). (7) 
------------ 
 
ேவ. 
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 2334. ஊ- வ5டர .��ய
 தாமைர! 
 ேபா- 6=க% நீெரா@ 6�-ட+ 
 Bதி ம)கின ேபா+மிளி
 ேவகJ 
 மாத ரா
�க! 60 மல
�தேவ. 
 
ெபா�1 : ஊ- வ5@ அர.� உய
 தாமைர! ேபா- - தாைத ஊ-கி+ற 
வ5@க1 �ரD� உய
�த தாமைர அ���க1; 6=க%நீெரா@ 6�- - அழகிய 
க%நீ�ட+ மல
�-; உட+ Bதி ம)கினேபா) - ேசர. ெத�ெவ=3� நிைற�தன 
ேபால; மாதரா
 �க!60� மிளி
 ேவ)கJ� மல
�த - ெப5களி+ �க!ெபா*0� 
விள=3� ேவலைனய க5கM� பர�தன. 
 
விள�க� : தாF-வ5ெட+க. க%நீ
 - ஒ� நீ
!6. �க!6 - �க!ெபா*0. 
தாமைர!6 மகளி
 �க�தி3� க%நீ
 க5கM�3� உவைம. (8) 
------------ 
 
 2335. Bைண வி�தக+ ேவ�த@ B=3ேதா1 
 காJ= காாிைக யா
கதி
 ெவ��ைல! 
 6J மார� மீ+.ெபா+ 6�தல
� 
 தியாண Nரம ராபதி ேபா+றேத. 
 
ெபா�1 : Bைண வி�தக+ ேவ�- அ@B=3 ேதா1 - யா2 வ)லனாகிய சீவகனி+, 
பைக ம+னைர ெவ)D� ப��த ேதா1கைள; காJ� காாிைகயா
 கதி
 
ெவ��ைல! 6J� ஆர�� ஈ+. - காJ� மகளிைர'� ஒளிவி@� ெவ��ைலயி) 
அவ
க1 65ட 6ைண'� ஆர�ைத'� ஈ+.; ெபா+ 6�- அல
�- - ேவ7�த 
ெபா+னா) அழ3.! பர�த*+ ; யாணN
 அமராபதி ேபா+ற- - ��தழ3 ெபற 
இராசமா�ர� அமராவதிைய! ேபா+ற-. 
 
விள�க� : அமராவதி : வானவ
 நா<;+ தைலநக
. Bைண வி�தக+ எ+ற- 
சீவகைன. ேவ�த@ேதா1, B=3ேதா1 என இைய�க. காாிைகயா
 - அழகிய
. 
யாண
ஊ
 - �-வ�வாயிைன'ைடய இராசமா�ர�. (9) 
------------ 
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 2336. ேத�ெப7 கபக� தாரவ+ ேச
தD� 
 6�ெப7 ேகாைத! �ாிைச� 3ழாநல 
 ேமா�� தி=க Mல�- �ட
க5ட 
 வா�ப லா7மல
� காெடா� தழி�தேத. 
 
ெபா�1 : ேத+ெப7 கபக� தாரவ+ ேச
தD� - ேத+ ெசாாி'� கபக மாைலயா+ 
அர5மைனைய அைட�த0ட+; 6ெப7 ேகாைத! �ாிைச�3ழா� நல� - மல
 ெப7த 
மாைல அணி�த, மதி*ட�தி��த மகளிாி+ அழ3; ஓ�� தி=க1 உல�- - இரைவ 
ஓ�பிய தி=க1 மைற�-; �ட
க5ட ஆ�ப) ஆ7மல
� கா@ ஒ�- அழி�த- - 
ஞாயிைற� க5ட ஆ�ப*+ 3வி�த மல
� கா<ைட! ேபா+. ெக<ட-. 
 
விள�க� : தாரவ+ : சீவக+, 6=ேகாைத, ெப7ேகாைத என� தனி�தனி G<@க. 
�ாிைச - மதி), �ட
 - சிற!பா) ஞாயிைற உண
�தி.. (10) 
------------ 
 
ேவ. 
 2337. மாக� �ழ�கி+ மணிநாக� பைத!ப ேவேபா 
 லாக� மறவ ரக+ேகாயி)�� க�ெபா+ மாைல� 
 ேதாைக� மடவா
 -வ
வா7 -;� த4ச ெவ�பா 
 ேவக� �ைட�தா7 விழியா�ெதாழி� ேத3ெக+றா
. 
 
ெபா�1 : மறவ
 அக+ ேகாயி) ��3 - அ!ேபா- Bர
க1 ெபாிய அர5மைனயிேல 
Hைழ�-; மாக� �ழ�கி+ மணிநாக� பைத!பேவ ேபா) ஆக - �கி) �ழ�கினா) 
மணிைய'ைடய பா��க1 -;!பன ேபா) ஆ�ப;; அ� ெபா+ மாைல� ேதாைக 
மடவா
 -வ
வா7 -;�- ெவ�பா அ4ச - அழகிய ெபா+மாைல அணி�த 
மயிலைனய ம=ைகய
, த� சிவ�த வா7 -;�- ெவ�பி ந@=க; ேவக� உைட�தா7 
விழியா - விைர0டேன விழி�-! பா
�-; ெதாழி�- ஏ3க எ+றா
 - சின�- 
இ9விட�தினி+.� ஏ3க எ+றன
. 
 
விள�க� : அழாம ெபா��த*+ வா7-;�த-. மாக� - �கிD�3 ஆ3ெபய
; 
மணிைண'ைடய பா�ெப+க. ஆக மறவ
, ஆக�மறவ
 என வ5ண�தா) 
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மகரெவா. விாி�- நி+ற-, ேதாைக - மயி) : ஆ3ெபய
. ெவ�பா - ெவ�பி. 
விழியா - விழி�-. (11) 
------------ 
 
 2338. ெச7பாைவ ய+னா
 சில�பா
�3 ெம+ சீற ;யா
 
 ெச76� தவிசி+ மிைசய)ல- ேசற *)லா
 
 ைமயா
�த க5ணீ
 மணி!65�ைல பாய வி�மா 
 ெவ7தா மடவா
 ெவ.ெவ�நில� ேதகி னாேர. 
 
ெபா�1 : ெச7 பாைவ அ+னா
 - ெச7த பாைவ ேபா) வா
; சில�� ஆ
�3� ெம+ 
சீற;யா
 - சில��க1 ஒ*�3� ெம)*ய சிற;யா
; ெச7 6�தவிசி+ மிைச அ)ல- 
ேசற) இ)லா
 - �ைனய! ெபற மலரைணயி+ ேமல+றிA ெச+றறியாதவ
 ஆகிய; 
மடவா
 - ெப5க1; ைமஆ
�த க5ணீ
 மணி! 65�ைல பாய ெவ7-ஆ வி�மா - 
ைம ேதா7�த க5களி*��- ெப�3� நீ
 மணி�கல+ அணி�த �ைலகளி பாய 
ெவ7தாக அ%-; ெவ.ெவ� நில�- ஏகினா
 - ெவ.ைமயான ெகா;ய தைரயிேல 
நட�- ெச+றன
. 
 
விள�க� : ெச7பாைவ : விைன�ெதாைக. சிபிகளா*யற! ப<ட பாைவ எ+க; 
தி�மக1 எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. வி�மா - வி�மி. (12) 
------------ 
 
 2339. ெந�!�ற ேபால நிலேமா�-ழிA ெச7ய வாகி! 
 ப��ெக+ற ேகால மரப)பழ� ேபா+. ெகா!�1 
 வ��த� மிழறி! ப��ெபாசில� ேபாைச ெச7யA 
 ெச��கற ப4சி மல
Aசீற; ேநாவA ெச+றா
. 
 
ெபா�1 : நில� ேமா�-ழி ெந�!� உறேபாலA ெச7ய ஆகி - (அ!ேபா-) தைரயி 
பதி�தேபா- ெந�!ைப மிதி�தன ேபாலA சிவ�தன வா3தலா); ெச��3 அற மல
 
ப4சி சீற; - வா;ன இலவமலைர!ேபா+ற ப4சிP<;ன சிற;களி); ப��ெக+ற 
ேகால மர) ப) பழ� ேபா+. - ப��-� கா<;ன அழகிய மர*+ பல 
பழ=கைள!ேபா+.; ெகா!�1 வ��த - ெகா!�ள=க1 வ��தலா); மிழறி! 
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ப��ெபா+ சில�� ஓைச ெச7ய - அ9வ��த�ைத� Gறி! ெபாசில�� ஒ* ெச7ய; 
ேநாவA ெச+றா
 - அ9வ; ேநா�ப; ெச+றன
. 
 
விள�க� : ப��ெக+ற எனேவ ெகா!�ளி�தன ஆயின. நிலேமா�-ழி - நில�தி 
ப<டவிட�-. ெந�!�றேபாலA ெச7யவாகி என இைய�க. மர*ன- பழ� 
ெகா!�M�3வைம, மரப%�த+ன ம.3நீ
 ெமா�31 (ெபா�ந, 45) எ+றா
 
பிற��. ெச��கற எ+ற- வா;ன எ+றவா.. 
------------ 
 
 2340. ெபா65 �ம�- ெபா�ேகா<ைட யழி�- ெவ�ேபா
 
 கபா ென%�த �ைலயா
கள= க5@ நீ=கி 
 ந6 ணணி�த �ைலயா
நிைல கா)ச ாி�- 
 ெநறி� நி.�- வட�ைவ�த �ைலயி னா��. 
 
ெபா�1 : ெபா+ 65 �ம�- ெபா� ேகா<ைட அழி�- - ெபா+ அணி �ம�- 
(யாைனயி+) ெபா�த3ாிய ெகா�ைப� ெக@�-; ெவ�ேபா
 கபா+ எ%�த 
�ைலயா
 - ெகா;ய ேபாைர� கபனவாக எ%�த �ைலயினா��; கள� க5@ நீ=கி 
ந65 அணி�த �ைலயா
 - ேபா
�கள�திேல ேபா
ெச7- நீ=கி! ேபரணி 
�ைன�த �ைலயா��; நிைலகா) சாி�- ெநறி நி.�- வட� ைவ�த 
�ைலயினா�� - நிைல தள
�- உAசியிேல நி.�திய வட� கிட�த �ைலயா��, 
 
விள�க� : அழி�ெத+ப-, எதி
கால� ேநா�கிய இற�த காலA ெசா); அழி�-! 
கபா+ எ+க. இ!பா<@� 3ளக�. 
------------ 
 
 2341. ெச=கா 3ழவி தழீயினா
தி=க1 ��க நீரா 
 ர=கா+ �ைலயி ன��பா)வர! பாயினா�� 
 ைப=கா� ��-� பவழ�ெதா@ ைப�ெபா னா
�த 
 ெபா=கா
 �ைலயா
 தி��ற நிைற�- ��கா
. 
 
ெபா�1 : ெச=கா) 3ழவி தழீஇயினா
 -சிவ�த அ;கைள'ைடய 3ழவிகைள� 
த%வியவ��; தி=க1 ��க நீரா
 - தி=க1 கட�த :Dைடயா��; அ� கா+ 
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�ைலயி+ அ��பா) வர! பாயினா�� - அழகிய மண�ைடய �ைலயிேல அாிய 
பா) வ�� ப; :) �றியவ�மாகிய; ைப=கா�� ��-� பவழ�ெதா@ ைப�ெபா+ 
ஆ
�த ெபா=3ஆ
 �ைலயா
 - �திய கா�� ��-� பவழ�� ெபா+னணி'� 
நிைற�த ப��த �ைல'ைடய மகளி
; தி��ற� நிைற�- ��கா
 - �ற�ேத 
நிைறயA ெச+றன
. 
 
விள�க� : நிைற�- - நிைறய. சீவக+, இவ
 ெப.� �த)வ
 அரச3ல ம+ைமயி+, 
த+ 3ல�தி3! பைகய+ைம'ண
�-, அ�ளா) தீ=3 ெச7யா- அவைர! ேபாக 
வி@கி+றாென+. ேம G.கி+றா
. க<;ய=கார+ அ�ளி+ைமயா 
பைகெய+.�, ெப5 ெகாைல �ாி�- 3ல�ெத@=ேகாற) (சீவக.261) எ5ணினா+ 
எ+.� ஆ5@� Gறினா
. எதி
 வ�- ெபா�த*+, �+� அவ+ �த)வைர� 
ெகா+றா+ எ+க. 
------------ 
 
 2342. ெப7யா
 �கி* பிற26=ெகா; மி+னி+ மி+னா 
 ெந7யா
�த G�த னிழெபா+னாி மாைல ேசார� 
 ைகயா
 வைளயா
 �*க5Jற� க5@ ேசாரா 
 ைநயா� -யரா ந@=3�பிைண மா+க ெளா�தா
. 
 
ெபா�1 : ெப7ஆ
 �கி*+ பிற2 6=ெகா; மி+னி+ மி+னா - ெப7த) நிைற�த 
�கி*ேல பிற%� அழகிய ெகா; மி+ேபால மி+னி; ெந7 ஆ
�த G�த) நிழ) 
ெபா+ அாிமைல ேசார - ெந7!�! ெபா��திய G�த**��- ஒளிவி@� 
ெபா+னாிமாைல ேசா��ப;; ைகஆ
 வைளயா
 - ைகயி ெபா��திய 
வைளயினாராகிய அ� மகளி
; ைநயா� -யராA ேசாரா - ைந�- -ய�.A ேசா
�-; 
�* க5Jற� க5@ ந@=3� - �*ைய� க5ணிக5@ ந@=3கி+ற; பிைண 
மா+க1 ஒ�தா
 - ெப5மா+கைள! ேபா+றன
. 
 
விள�க� : ெப7 - ெப7த). 6=ெகா;மி+ - அழகிய ெகா; மி+ன). மி+னா - 
மி+னி. ெபா+னாிமாைல - ஒ� G�தலணி. வைளயா
 : மகளி
. ேசாரா - ேசா
�-. 
ைநயா - ைந�-, -யரா - -ய
உ.. பிைணமா+ - ெப5மா+. சீவகC�3! �*'� 
மகளி
�3 மாC� உவைமக1. (16) 
------------ 
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 2343. வ<ட� மல
�தா ரவனால�1 ெப. வா+ெபா 
 ப<ட� மணி�தா ளிவ
த=கM1 யாவ ென+ன 
 ம<டா ரல=க லவ+ம�கM� தாC மாேதா 
 ப<டா ரம�< ப��ெபா+�; :ழ ெவ+றா
. 
 
ெபா�1 : வ<ட� மல
�தாரவனா) அ�1 ெப. - வ<டமாகிய தாைர அணி�த 
க<;ய=காரனாேல அ�ைள! ெப.; வா+ ெபா+ ப<ட� அணி�தா1 - சிற�த 
ப<ட� அணி�தவ1; இவ
 த=கM1 யாவ1 எ+ன - இவ
களிேல எவ1 எ+. 
(சீவக+ த+ பணியாளைர) வினவ; (நீ ேக<டவM�3� கள�தி+ ெச7தி 
G.கி+றவ
); ம<@ஆ
 அல=கலவ+ ம�கM� தாC� - ேதனா
�த மாைலயவனி+ 
ம�கM� தாCமாக; ப��ெபா+ �;:ழ அம�1 ப<டா
 எ+றா
 - பசிய ெபா+�; 
:ழ! ேபாாிேல ப<டன
 எ+. Gறின
. 
 
விள�க� : அ@�த ெச7'M� இஃ-� ஒ�ெதாட
. வ<ட�தா
. மல
�தா
 என 
இைய�க. தாரவ+ : க<;ய=கார+. ப<ட� அணி�தா1 - ப<ட�தரசி, எ+. சீவக+ 
வினவ எ+க. கள�தி+ ெச7தி அவ<3� G.கி+.வ
 ப<டா
 எ+றா
 எ+க. (17) 
------------ 
 
 2344. மாேல றைனயா ெனா@ம�கM� கஃேதா ெவ+னா 
 ேவேல. ெபற பிைணயி+னனி மா2கி B2�- 
 ேசேல. சி+னீ ாிைடAெச)வன ேபா+. ெச=க5 
 ேமேலறி �2கி! பிற2�தா2�த விற�- ப<டா1. 
 
ெபா�1 : மா)ஏ. அைனயாெனா@ ம�கM�3 அஃேதா எ+னா - மய=கிய 
ஏ.ேபா+றாC�3� அவ+ ம�கM�3� அஃேதா ேநா
�த- எ+.; ேவ) ஏ. 
ெபற பிைணயி+ நனி மா2கி B2�- - ேவலா) தா�க!ெபற ெப5மா+ேபால 
மிக0� வ��தி B2�-; ேச) ஏ. சி+னீாிைடA ெச)வன ேபா+. - ேச)மீ+ வறிய 
சி+னீாிேல (க;தி ெச)லாம)) ெம)லA ெச)வனேபால; ெச=க5 ேம) ஏறி 
�2கி! பிற2�- ஆ2�த - சிவ�த க5க1 ெம)ல ேமேல ஏறி மறி�- கீ2ேமலா7 
B2�தன; இற�- ப<டா1 - உடேன அவM� இற�- வி<டா1. 
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விள�க� : யாவ1 எ+. வினாவ இற�- ப<டா1 எ+. விைடயி.�தன
. அஃேதா 
எ+ற-. ம+ன
 தீ ஈ5@ த� கிைளேயா@ எாி�தி@� (சீவக. 250) எ+. அைமAச
 
Gற, அவ+ ேகளாதி��தைம தா+ ேக<;��த*+, அ- பி+� பய�தப;ேயா 
எ+றா+. மா) - ெப�ைம'மா�. (18) 
------------ 
 
 2345. ஐவா யரவி னவிராரழ) ேபா+. சீறி 
 ெவ7ேயா Cயி
!பி+ வி@�ேதென+ ெவ3ளி ெவ�தீ 
 ைமயா ரணல மணிநாக= கDழ+ வா7!ப< 
 @7யா ெவனநீ �ட+.1ள ��க) ேவ5டா. 
 
ெபா�1 : ஐவா7 அரவி+ அவி
 ஆரழ) ேபா+. - ஐ�தைல நாக�தி+ விள=3� 
நிைற�த ந4�ேபால; சீறி ெவ7ேயா+ உயி
!பி+ எ+ ெவ3ளி ெவ�தீ வி@�ேத+ - 
(யாC�) �த* சீறி� க<;ய=கார+ இற�த பி+ன
 எ+ சீறமாகிய தீைய'� 
ேபாகவி<ேட+; ைம ஆ
 அணல மணி நாக� கDழ+ வா7! ப<@ உ7யா என - 
க�ைம நிைற�த க%�ைத'ைடய, மணி'ைடய பா�� கDழனி+ வா7!ப<@! 
பிைழயாதன ேபா+.; நீ
 உட+. உ1ள� உ�க ேவ5டா - (நா�� இனி உ7ய 
மா<ேடா� எ+.) நீ
 வ��தி மன� உ�3த) ேவ5டா. 
 
விள�க� : பா�பின- ந4� ஒ+ற3 உயி�1ளள0� ெவ35@, அ90யி
 ேபாய 
பி+� அ9 ெவ3<சி நீ=3மா.ேபால, யாC� க<;ய=கார+ உயி
ேபாமள0� 
ெவ35@, அவCR
 ேபாய பி+ன
 அ9 ெவ3ளிைய வி<ேட+ எ+றா1. 
------------ 
 
 2346. ம5ேக2 மணியி Cைழ'�-கி S*+ வா7�த 
 H5ேக2 H�!பி+ மடB
ந�ைம ேநாவ ெச7ேய 
 ெனா5ேக2� க%நீ ெராளி��த �மி2வ ேதேபா 
 ப5ேக2 ெமாழிR
 ெந@=க5பனி B2�த) ேவ5டா. 
 
ெபா�1 : -கி) Hைழ'� ம5ேக2 மணியி+ - ஆைடயிC1ேள மைற'� Fய 
ஒளிெபா��திய மணிேபா+ற; ,*+ வா7�த H5ேக2 H�!பி+ மடB
! - 
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,*C� ெபா��திய H5ணிய நிற�ைடய இைடயிைன�ெகா5ட ம=ைகயேர! 
H�ைம ேநாவ ெச7ேய+ - யா+ H�ைம வ��-வன ெச7ேய+. ஒ5ேக2 க%நீ
 
ஒளி ��த� உமி2வேதேபா) - (இனி) ஒ1ளிய நிற�ைடய க%நீ
மல
 
ஒளிைய'ைடய ��-�கைளA ெசாாித) ேபால; ப5ேக2 ெமாழிR
! - இைசேபால 
விள=3� ெமாழியினீ
!; ெந@=க5 பனி B2�த) ேவ5டா - நீ5ட க5க1 
பனி�-ளிையA சி�-த) ேவ5டா. 
 
விள�க� : ம5 - ம5Jத); க%0த), ேக2 - ஒளி. ஆைட ேபா
�- நி+றைமயா) 
-கி*+ Hைழ'� ம5ேக2 மணியி+ மடB
 எ+றா+. -கி*+ Hைழ'� மணியி+ 
மடB
 எ+க. ேநாவ : பலவறிெசா). க%நீ
 - க5J�3�, ��த� - 
க5ணீ
�-ளி�3� உவைம. (20) 
------------ 
 
 2347. எ+C=க< 31ள மில=கீ
வைள� ைகயி னீேர 
 ம+னி=3 வா20 த�-�மவ றாC� வா2மி+ 
 ெபா+னி=3� ெகா5@ �ற�ேபாகி'� வா2மி+ென+றா+ 
 வி+C=க B=கி வி%�க�ெதன நீ5ட ேதாளா+. 
 
ெபா�1 : இல=3 ஈ
வைள� ைகயினீேர! - விள=3�, அ.�க!ப<ட வைளயணி�த 
ைகைய உைடR
; ம+ இ=3 வா20 த�-� - H� ம+ன+ Hம�3� த�த 
வா20�3ாிய ெபா�ைள யா�� இ=3 ந)3ேவா�; அவறாC� வா2மி+ - 
அவைற�ெகா5@ ஈ5;��-� உயி
 வா2மி+; ெபா+ இ=3� ெகா5@ 
�ற�ேபாகி'� வா2மி+ உ=க<3 உ1ள� எ+? எ+றா+ - ெபா+ைன இ=கி��- 
ெகா5@ ெச+. ெச+. ெவளியி) Hம�ேகற இட=களிD� வா%=ேகா1; 
உ=க1 க��- எ+ன? எ+றா+; வி)H=க B=கி வி%� க�- என நீ5ட ேதாளா+ 
- வி)ைல வ*�க! ப��-A சிற�த F5 எ+Cமா. நீ5ட ேதாைள'ைடயா+. 
 
விள�க� : வா20 - வா2த3ாிய ெபா�1. ம+ எ+ற- க<;ய=காரைன. இ=3 ம+ 
வா20 த�-� என மா.க. ம+த�த ெபா�1 எ+ப- க��-. இ=3! 
ெபா+ெகா5@ என மா.க. (21) 
------------ 
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 2348. தீ�-��� ேவலா+ றி�வா7ெமாழி வா+� ழ�க� 
 வா7�த=3� ேக<@ மடம4ைஞ� 3ழா�தி ேனகி� 
 கா7�ெத=3 :2�த க��பா
த� பதிக1 ��கா
 
 ேச7Aெச� தவிசி ெந�!ெப+ெற%4 சீற ;யா
. 
 
ெபா�1 : தீ� -��� ேவலா+ தி�வா7 ெமாழி - தீையA ெசாாி'� ேவலாCைடய 
அழகிய வா7ெமாழியாகிய; வா+ �ழ�க� அ=3 வா7�-� ேக<@ - �கி) 
�ழ�க�ைத அ9விட�ேத வா7!ப� ேக<@; ேச7A ெச�தவி� ெந�!ெப+. எ%� 
சீற;யா
 - மிகA சிவ�த இ��ைகைய'� ெந�!� எ+. நீ=3� சிற;யினா
; 
மடம4ைஞ� 3ழா�தி+ ஏகி - இளமயி 3%ைவ!ேபாலA ெச+.; கா7� ெத=3 
:2�த க��� ஆ
த� பதிக1 ��கா
 - கா7�த ெத+ைன :2�தன0�, க��� 
நிைற�தன0மான த=க1 நகர=கைள அைட�தன
. 
 
விள�க� : மயி) மைழ�3 மகி2த*+ மயி)ேபா) எ+றா
. -��� எ+ற- - காD� 
எ+ப-பட நி+ற-. ேவலா+ : சீவக+. வா7�- - வா7!ப. ேக<ட ம4ைஞ என 
இைய!பிCமா� (22) 
------------ 
 
 2349. காதா
 3ைழ'= கடச=க�= 3=3 ம�� 
 ேபாதா ரல=க ெபாைற'�ெபாைற ெய+. நீ�கி� 
 தாதா
 3வைள� தட=க5�� -�<; வி�மா 
 மாதா
 மயில+ னவ
ச5பகA சா�பெலா�தா
. 
 
ெபா�1 : மா- ஆ
 மயி) அ+னவ
 - காத) நிைற�த மயிைல!ேபா+றவ
; கா-ஆ
 
3ைழ'� - காதிலணி�த 3ைழைய'�; கட) ச=க�� - கட* கிைட�த ச=கினா) 
ஆகிய அணிைய'�; 3=3ம�� - 3=3ம�ைத'�; ேபா- ஆ
 அல=க) ெபாைற'� 
- மலராலாகிய மாைலA �ைமைய'�; ெபாைற எ+. நீ�கி - �ைம எ+. 
கைள�-வி<@; தா- ஆ
 3வைள� தட=க5 ��- உ�<; வி�மா - ேத+ 
ெபா��திய 3வைளேபா+ற தட=க5களினி+.� ��தைனய நீ
�-ளிைய உ�<; 
வி�மி; ச5பகA சா�ப) ஒ�தா
 - ச5பக!6 வாடைல! ேபா+றன
. 
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விள�க� : கணவைன யிழ�த*+ இவைற நீ=கி, உணைவA ���கியவரா7 
ேநா+ைப ேமெகா5டன
. (23) 
------------ 
 
 2350. ஆ7ெபா �ாிைச யணியாரக+ ேகாயி ெல)லா= 
 கா7ெபா க;ைக� கதி
�ைகவிள� ேக�தி ம1ள
 
 ேவ7ெபா+ னைற'� பிற0�விைர� தா7�த பி+ைறA 
 ேச7ெபா கமல மக1ைகெதா%A ெச+. ��கா+. 
 
ெபா�1 : ம1ள
 - Bர
க1; கா7 ெபா+ க;ைக� கதி
�ைக விள�3 ஏ�தி - கா7�த 
ெபா+ -5ட=களாலாகிய ஒளி�= ைகவிள�ைக ஏ�தி; ஆ7 ெபா+ �ாிைச அணி 
ஆ
 அக+ ேகாயி) - ஆரா7�த ெபா+ மதி) :2�த அழகிய பரவிய அர5மைன'�; 
ேம7 ெபா+ அைற'� - ேமவிய ெபா+னைற'�; பிற0� எ)லா� - பிற இட=கM� 
ஆகிய எ)லாவைற'�; விைர�- ஆ7�த பி+ைற - விைரவாக ஆரா7�- 
காவ*<டபி+; ெபா+ கமல மக1 ைகெதாழA ேச7 ெச+. ��கா+ - சிவ�த 
ெபாறாமைரயி) வா%� தி�மக1 வண=க ��கனைனயா+ அ� ேகாயிD< 
�3�தா+. 
 
விள�க� : க;ைக - -ணி�த-; எ+ற- ெபா+ேபா
�த �=கி 3ழாைய. �ாிைச� 
ேகாயி), அணியா
 ேகாயி), அக+ ேகாயி) என இைய�க. க;ைக - -5ட�. 
க;ைக�ைகவிள�3, கதி
� ைகவிள�3 என இைய�க. ெபா+னைற - க�Tல�. ேச7 
: உவமவா3ெபய
; சீவக+. கமலமக1 - தி�மக1. (24) 
------------ 
 
 2351. �ைலR+ற ெப5ைண� திரடாம=க டா2�- �. 
 மைலR+ற ம4சி+ மணி!6��ைக ம)கி வி�ம� 
 கைலR+ற ெசா)லா
 கம26வைண� காவ) ெகா5டா
 
 ெகாைலR+ற ேவக5 ணவ
G;ய மா
ப க+ேற. 
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ெபா�1 : �ைல ஈ+ற ெப5ைண� திர1 தாம=க1 தா2�- - �ைலேபாD= காைய 
R+ற பைன ேபாD� திர5ட மாைலக1 தாழ; �.� மைல ஈ+ற ம4சி+ மணி! 
6��ைக ம)கி வி�ம - மாடெம=3� மைல த�த �கி)ேபால அழகிய �ைக நிைற�- 
�ற� ேபாக; ெகாைல ஈ+ற ேவ)க5ணவ
 G;ய மா
ப3 - ெகாைலைய ந)கிய 
ேவலைனய க5ணவ
 ேச
�த மா
பனாகிய சீவகC�3; அ+ேற - அ!ெபா%ேத; 
கைல ஈ+ற ெசா)லா
 கம2 6அைண காவ) ெகா5டா
 - கைலகைள ந)கிய ெமாழி 
மகளி
 மண=கம%� மலரைண� காவைல ேமெகா5டன
. 
 
விள�க� : �ைலேபா+ற காையR+ற ெப5ைண எ+க. ெப5ைண - பைன; இ- 
தாம�தி3வைம. �ைல பைன�3வமம+ைமயி+ அ@�- வரDவம� அ+ெற+க. 
ம4சி+ - �கி)ேபால. (25) 
------------ 
 
 2352. ேபா
�ேகால நீ�கி! �க2!ெபா+னி ென%த! ப<ட 
 வா
�ேகால மாைல �ைலயா
ம5 J.!ப வா; 
 நீ
�ேகால4 ெச7- நிழ)வி<@மி2 மாைல மா
ப+ 
 றா
�ேகால மா+ேற
� ெதாைகமாம ெறா%- ெசா+னா+. 
  
ெபா�1 : நிழ) வி<@ உமி2 மாைல மா
ப+ - ஒளிைய BசிA ெசாாி'� ��த மாைல 
அணி�த மா
ப+; ேபா
� ேகால� நீ�கி - ேபா
� ேகால�ைத! ேபா�கி; �க2! 
ெபா+னி+ எ%த!ப<ட வா
� ேகால மாைல �ைலயா
 - �க%� ெபா+னாேல 
எ%த!ப<ட கAைச'� ேகால�ைத'� மாைலைய'� உைடய �ைலயா
; 
ம5J.!ப ஆ; - நீரா<ட ஆ;; நீ
�ேகால4 ெச7- - அத3� த�க ேகால�ைதA 
ெச7-; தா
�ேகால� - Fசி! பைடயி+ அழைக'�; மா+ ேத
� ெதாைக - 3திைர 
6<;ய ேத
�திரைள'� உைடய; மாம+ ெதா%- ெசா+னா+ - மாமைன வண=கி� 
Gறினா+. 
 
விள�க� : �+ன
 2326 ஆ4 ெச7'ளி சீவகைன அரச
 நீரா<;யதாக! 
ெபா�1Gறிய நAசினா
�கினிய
 ஈ5@A சீவக+ நீரா;யதைன�, கள ேவ1வி 
�;�-� கள�தினி+.� வ�த*+, பி+C� ம4சன� ஆ;னா+ எ+ப
. (26) 
------------ 
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2353. எ5ெகா5ட ஞா<பி னி��ெபAசி ப@�த மா
ப
 
�5ெகா5@ ேபாறி! �ற4ெச7ெகன! ெபாப ேநா�கி! 
ப5ெகா5ட ெசா)லா
 ெதாழ!பா�பைண ய5ண) ேபால 
ம5ெகா5ட ேவலா ன;ைதவர ைவகி னாேன. 
 
ெபா�1 : எ5 ெகா5ட ஞா<பி+ - நிைன�க�த�க இ!ேபாாிேல; இ��� எAசி) 
ப@�த மா
ப
 - பைடகளாேல �5 ப<ட மா
பினாி+; �5 ேபாறி�ெகா5@ �ற� 
ெச7க என - �5ைண! ேபாறி�ெகா5@ கா�த�MBராக எ+. Gறி; ெபாப 
ேநா�கி - (தாC� அவ
கைள) அ+�ட+ பா
�- (ேவ5@வன ெச7-) ; ம5 
ெகா5ட ேவலா+ - நில=காவ) ெகா5ட சீவக+; பா�� அைண அ5ண) ேபால - 
தி�மாைல! ேபால; ப5ெகா5ட ெசா)லா
 ெதாழ - ப5ேபா+ற ெமாழி மகளி
 
வண=க0�; அ; ைதவர - அ;கைள� தடவ0�; ைவகினா+ - -யி) ெகா5டா+. 
 
விள�க� : எ5 ெகா5ட ஞா<பி+ எ+பத3� ேதவா�ர�, இராமாயண�, 
மாபாரத�எ+ற ேபாாி) Bர
 �5ப@மா.ேபால என அ! ேபா
கேளா@ எ5Jத) 
ெகா5ட ேபாாி) எ+. ஆசிாிய
 Gறாக0� Gறலாெம+.� நAசினா
�கினிய
 
ெபா�1 G.வ
. பல
 �5கைள'� அறி�- பாிகாி�தாேகாவி�தைன� Gறினா+. 
ெச7க: ேவ5;� ேகாடக5 வ�த விய=ேகா1. �+ன
, ம5 க�-� ேவலா+ 
(சீவக. 1225) எ+றதேகப, ஈ5@, ம5ெகா5ட ேவலா+ எ+றா
. (27) 
------------ 
 
ேவ. 
2354. வா1க ளாேல -ைக!�5@ 
வைர�5 G
�த ேபா)ேவழ 
நீ1கா) விைசய ேநமி�ேத 
ாிைம�தா
 நில�தி கா5கலா� 
தா1வ) �ரவி ப5ணவி2�த 
யாைன யாவி� தா=க+ன 
ேகா1வா ெயஃக மிட�ப@�த 
ெகா%��5 மா
ப ரயா0யி
�தா
. 
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ெபா�1 : வா1களாேல -ைக!� உ5@ வைர�5 G
�த ேபா) ேவழ� - 
வா1களாேல ெவ<@5டதனா), மைல �5 மி3�த- ேபா+ற யாைன'�; நீ1 கா) 
விைசய ேநமி�ேத
 - ெப�= காைற! ேபாD� விைர�- ெச)D� உ�Mைடய 
ேத��; இைம�தா
 நில�தி) கா5கலா� தா1 வ) �ரவி - க5ைண இைம�தவ
 
பி+� நில�தி காணவியலாத வ*ய கா)கைள'ைடய �ரவி'�; ப5 அவி2�த 
யாைன ஆவி�தா=3 அ+ன ேகா1வா7எஃக� இட�ப@�த - ப5ணவி2�த யாைன 
ெகா<டாவி ெகா5டா ேபா+றதா�ப;, ெகாைல வ)ல வா1 பிள�த; ெகா%� �5 
மா
ப
 - ெப�� �5கைள'ைடய மா
ப��; அயா 0யி
�தா
 - இைள!பாறினா
. 
 
விள�க� : அஃறிைண'� உய
திைண'� எ5ணிA சிற!பினா) அயா0யி
�தா
 
என உய
திைண �;ைப! ெபறன. (28) 
------------ 
 
2355. ெகா%வா7 வி%!�5 3ைர!ெபா*'= 
G�த+ மகளி
 3ைழசிதறி 
ய%வா ர%ைக� 3ரெலா*' 
மதி
க5 �ரசி+ �ழ�ெகா*'= 
3ழவா7A ச=கி+ 3ரெலா*'= 
ெகாைலவ) யாைனA ெசவி!�ைட' 
ெம%வா
 யா% ேம�ெதா*' 
மிைறவ+ ேகளா� -யிேலறா+. 
 
ெபா�1 : ெகா%வா7 வி%!�5 3ைர! ெபா*'� - அழகிய இ@�ைப த�� 
�5வா7 காைற! �ற!பட வி@� ஒ*ைய'�; G�த) மகளி
 3ைழ சிதறி அ%வா
 
அ%ைக� 3ர) ஒ*'� - இற�தவ
�3� G�தைல'ைடய மகளி
 3ைழைய 
Bசிவி<@ அ%வா�ைடய அ%ைக� 3ர* பிற�த ஒ*ைய'�; அதி
க5 �ரசி+ 
�ழ�3 ஒ*'� - அதி�� க5ைண'ைடய �ர� �ழ�3தலா) உ5டா� 
ஒ*ைய'�; 3%வா7A ச=கி+ 3ர) ஒ*'� திர5ட வாைய'ைடய ச=கி+ 
�ழ�கா) எ%�த ஒ*ைய'�; ெகாைல வ)யாைனA ெசவி! �ைட'� - ெநா�த 
யாைனயி+ காத;!பினா), எ%� ஒ*ைய'�; எ%வா
 யா%� - யாழிைச!பாாி+ 
யாெழா*ைய'�; ஏத- ஒ*'� - வா2�-� ஒ*ைய'�; இைறவ+ ேகளா� -யி) 
ஏறா+ - அரச+ ேக<டவா. -யி) நீ=கினா+. 
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விள�க� : வி%!�5 - �க�திD� மா
பிD� ப<ட�5 - இ@�ைப த���5 எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
. வி%ம� - இ@�ைப. 3ைர!ெபாளி: இ�ெபயெரா<@. அ%வா
 : 
விைனயாலைண'� ெபய
. 3%வா7A ச=ெக+�ழி, 3% - திர<சி, ெசவி!�ைட - 
காத;�தலா) எ%� ஒ*. எ%வா
 . எ%!�ேவா
. இைறவ+ : சீவக+. (29) 
------------ 
 
2356. ெதா;�ேதா5 மகளி ெரா�சாரா
 
-யர� கடD ளவ
நீ�த 
வ;�க5 மகளி ெரா�சாரா
 
வர�பி *+ப� கடனீ�த! 
ெபா;�தா+ கதிேரா+ றிைரெநறி! 
�க2�! பழநீ
! பளி=கைளஇ� 
க;!6 மாைல யவேர�த� 
கம2தா மைர�க5 கழீஇயினா+. 
 
ெபா�1 : ஒ� சாரா
 ெதா;� ேதா1 மகளி
 அவ
 -யர� கடD1 நீ�த - 
ப<டவ�ைடய மகளிராகிய ெதா;யணி�த ேதாைள'ைடய அவ
க1 -யர� கட*ேல 
நீ�த0�; ஒ� சாரா
 வ;�க5 மகளி
 வர�பி) இ+ப� கட) நீ�த - ெவ+. 
மீ5டவ�ைடய மகளிராகிய மாவ@வைனய க5கைள 'ைடயவ
 எ)ைலயி)லாத 
இ+ப� கட*ேல நீ�த0�; திைர ெநறி� கதிேரா+ ெபா;�தா+ - கட*+ 
�க<;ேல கதிரவ+ ேதா+றினா+; �க2 �!பழநீ
! பளி=3 அைளஇ - �க2 ெபற 
�!பழ=க1 ஊறின நீாிேல க�!6ர�ைத� கல�-; க;!6 மாைலயவ
 ஏ�த� கம2 
தாமைர�க5 கழீஇயினா+ - மணமலாமாைல மகளி
 ஏ�த� தாமைர மலரைனய த+ 
க5கைளA சீவக+ க%வி� ெகா5டா+. 
 
விள�க� : ஒ� சாராராகிய மகளி
 -யர� கடD1 நீ�த ஒ� சாராராகிய மகளி
 
இ+ப� கட) நீ�க என இைய�க. ேதாேறா�� ெவ+ேறா�மாகிய இ�சாரா�1 
ஒ�சாரா
 எ+க. ெபா;�தா+ - ேதா+றினா+. �!பழ� - க@, ெந)*, தா+றி 
எ+பன. பளி=3 - க�!6ர�. (30) 
------------ 
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2357. �ைனவ ெறா%- �;-ள�கி 
�க�- ெச�ெபா+ ெகாளBசி 
நிைனய லாகா ெந@வா2�ைக 
ெவ+றி� ேகால விள�காக! 
�ைனய! ப<ட வ4சன�ைத! 
�கழ ெவ%தி! �ைன6ணா+ 
கைனவ5 டா
�3 மல=கD= 
கலC ேமப� தா=கினா+. 
 
ெபா�1 : நிைனய) ஆகா ெந@ வா2�ைக - பிறரா க�தகாிய ெப�4 
ெச)வ�தி3�; ெவ+றி� ேகால� - ெவறி� ேகால�தி3�; விள�காக - விள�க 
மா3�ப;; �ைனவ+ ெதா%- - அ�கைன அ4ச* ெச7-; �;-ள�கி - 
தைலதா2�-; ெச�ெபா+ �க�- ெகாள Bசி - சிற�த ெபா+ைன யாவ�� வாாி� 
ெகா1Mமா. ெகா@�-; �ைனய!ப<ட அ4சன�ைத! �கழ எ%தி - ைக ெச7த 
ைமைய! �க%மா. க5ணி) எ%தி; கைன வ5@ ஆ
�3� அல=கD� கலC� - 
வ5@க1 �ரD� மாைல'� அணிகM�; �ைன 6ணா+ ஏப� தா=கினா+ - 
�ைன�த 6ணா+ ெபா��த� தா=கினா+. 
 
விள�க� : �ைனவ+ எ+ற- அ�க�கட0ைள. பிறரா ெபறலாெம+. 
நிைனயலாகா எ+றவா.. க5ேடா
 �கழ எ%தி எ+க. கைன வ5@ - மி�கவ5@. 
அல=க) - மாைல. (31) 
------------ 
 
2358. �றி�த ேகால �கி2�ைலயா
 
பரவ ெமா7யா
 மணிAெச!பி 
Dைற�த ெவ5ப< @@�ெதாளிேச
 
ப4ச வாச= க0<ெகா5@ 
ெசறி�த க�நீ
! 6!பி;�-A 
ேச�ைக மாீஇய சி=க�ேபா 
லறி�தா
 தம�3 மந=கனா 
ய5ண) ெச�மா� தி��தாேன. 
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ெபா�1 : �றி�த ேகால� �கி2 �ைலயா
 பரவ - தளி
�த ேகால�ைத 'ைடய 
�கி2�த �ைலயா
 வண=க; ெமா7ஆ
 மணிA ெச!பி) - மணிக1 இைழ�த 
ெச!பி); உைற�த ெவ5ப<@ உ@�- - இ��த ெவ5ப<ைட அணி�-; ஒளிேச
 
ப4ச வாச� க01 ெகா5@ - ஒளி ெபா��திய ஐ�- �கவாச�ைத'� க0ளிலட�கி; 
ெசறி�த க%நீ
! 6!பி;�- - இத2 ெந�=கிய க%நீ
 மலைர� ைகயி) ஏ�தி; 
அறி�தா
 தம�3� அந=கனா7 - (இ� ேகால�தாேல) அறி�தவ
கM�3� காமனாக� 
ேதாறி; ேச�ைக ெமாீஇய சி=க�ேபா) - (ஆ5ைமயினாேல) ேச�ைகைய! 
ெபா��திய சி=க� ேபால; அ5ண) ெச�மா�- இ��தா+ - சீவக+ B.ட+ அA 
ேச�ைகயிேல இ��தா+. 
 
விள�க� : �ைலயா
 ெம*ய எ+.� பாட�. இ- மைற நாளிேல சமய 
ம5டபமி��த கா<சி. (32) 
------------ 
 
2359. வா
மீ தா; வட4:;! 
ெபாபா
� தி��த வன�ைலயா 
ேர
மீ தா;A சா�ெத%தி 
யில=3 ��நீ
 வல��ாிேபா 
கா
மீ தா;� கல�ெபாழி'= 
கடக� தட�ைக� கழேலாைன! 
ேபா
மீ தா;! �ற=க5ட 
�லா)ேவ+ ம+ன
 �ைட:2�தா
. 
 
ெபா�1 : வா
 மீ- ஆ; - கAைச அ.�-; வட�:; - ��-மாைல அணி�-; ெபா� 
ஆ
�தி��த வன�ைலயா
 - ெபா*0 நிைற�தி��த ஒ!பைன'ைடய �ைலயா
; 
ஏ
மீ- ஆ;A சா�ெத%தி - அழ3 ேமலாகA சா�ைத'� எ%தி; இல=3� ��நீ
 
வல��ாிேபா) - விள=3� பாகட**��ெத%�த ச=கநிதிேபால; கா
மீ- ஆ;� 
கல�ெபாழி'� - காைர ெவ+. கல+கைள! ெபாழிகிற; கடக� தட�ைக� 
கழேலாைன - கடகமணி�த தட�ைகைய'� கழைல'� உைடயவைன; ேபா
மீ- 
ஆ;! �ற� க5ட �லா) ேவ) ம+ன
 �ைட :2�தா
 - ேபாைர ெவ+. 
பைகவைர! �ற=க5ட �ல0 நா.� ேவலணி�த ம+ன
 :2�தன
. 
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(விள�க�.) வா
 - கA�. வட� - ��-வட�. ெபா� - ெபா*0. கா
மீதா; - 
ேமக�ைத ெவ+.. கல� - அணிகல+. கழேலா+: சீவக+. (33) 
------------ 
 
ேவ. 
2360. ெதா)ைல நா)வைக� ேதாழ�� 
Fமணி ெந@�ேத
 
ம)ல ற�பி' மாமC 
ம-விாி கம2தா
A 
ெச)வ+ றாைத'4 ெச%நக 
ெரா@வள நா@� 
வ)ைல� ெதா�க- வள=ெக% 
ேகாயிD ெளா�=ேக. 
 
ெபா�1 : ெதா)ைல நா)வைக� ேதாழ�� - பைழைமயான நா+3 ேதாழ
கM�; 
Fமணிெந@�ேத
 ம)ல) த�பி'� - Fய மணிக1 இைழ�த ெபாிய ேதைர'ைடய 
வளமி3 த�பி'�; மாமC� - ேகாவி�தC�; கம2தா
A ெச)வ+ தாைத'� - 
மணமி3�தாரணி�த சீவகC�3� த�ைதயான க�-�கடC�; ெச%நகெரா@ 
வளநா@� - பைழய ஊ�� வள நா@�; வள� ெக% ேகாயிD1 - ெச)வ� நிைற�த 
அர5மைனயிேல; ஒ�=ேக வ)ைல ெதா�க- ஒ+. ேசர விைர�- G;ன. 
 
விள�க� : ந�த<ட+ சிற�தைமயி Gறினாெர+ப
 நAசினா
�கினிய
. பி+ன�� 
ந�ல வி�லைர! ேபசா- வி<டதனா) அவ
க1 ேபாாி) இற�தி��த) ேவ5@�. 
திைண விரா7 எ5ணி அஃறிைணயினா) �;�த-. ெதா�க- எ+பதனா 
ப+ைமெயா�ைம மய�க�மா�. (34) 
------------ 
 
2361. -ள=3 ெவ5மதி '3�தெவ5 
கதி
ெதா3� த-ேபா) 
விள=3 ெவ1ளிய� ெப�மைல 
ெயாழியல� ெதழிலா
 
வள=ெகா5 மாநக
 மழகதி
 
3ழீஇயின ேபால� 
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கள=ெகா5 U5;ன
 கதி
�; 
வி4ைசய
 ெபா*�ேத. 
 
ெபா�1 : -ள=3 ெவ5மதி உ3�த ெவ5கதி
 ெதா3�த-ேபா) - 
அைசவிைன'ைடய ெவ5மதி ெசாாி�த ெவ5 கதிைர� 3வி�த த+ைம ேபால; 
விள=3 ெவ1ளிஅ� ெப�மைல ஒழிய வ�- - விள=3� ெபாிய ெவ1ளி மைலைய 
வி<@வ�-; எழி) ஆ
 வள=ெகா1 மாநக
 மழகதி
 3ழீஇயின ேபால - அழகிய 
வளமி3� இராசமா �ர�திேல இள=கதி
 திர5டா ேபால; ெபா*�- கதி
�; 
வி4ைசய
 கள� ெகா5@ ஈ5;ன
 - ெபா*0., ஒளிB�� �Uயணி�த 
வி4ைசய
 யாவ�� இட=ெகா5@ திர5டன
. 
 
விள�க� : ஒழிய எ+பத3�, கDழேவக+ த=க எ+. ெபா�1 G.வ
 
நAசினா
�கினிய
. (35) 
------------ 
 
2362. எ5ண ெம+னினி ெயழி+�; 
யணிவ- -ணிமி+ 
க5ண னாெரா@ க;ைக'� 
வ�ெகன வரD� 
ப5ணி னா
�; பழிAசிய 
மணிெபானி 3யிறி 
ய5ண லா7கதி ரலமவர! 
�லமக ணகேவ. 
 
ெபா�1 : இனி எ5ண� எ+ ? - இனி'� நிைன0G
த) ஏ+ ?; எழி) �; 
அணிவ- -ணிமி+ - அழகிய �;ைய அணிவைத நிைனமி+ (எ+. �+ வ�ேதா
 
அைமAசைர ேநா�கி� Gற அவ
க1); க5ணனாெரா@ க;ைக'� - �ேராகித�ட+ 
�%�த� ைவ!பவC�; அ5ண) ஆ7கதி
 அல� வர!�லமக1 நக - 
தைலைமெபற சிற�த கதி
க1 அைசய0� நாமக+ மகிழ0�; பழிAசிய 
மணிெபானி) 3யிறி - �க2�த மணிகைள! ெபா+னிேல அ%�தி; �; ப5ணினா
 
- ம;யைம�த வ��; வ�க என வரD� - வ�க எ+ற0ட+ அவ
கM� வர0�; 
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விள�க� : இ! பா<@� 3ளக�. இனி ெய+றா
 கால=கழி�3ம- தகா- எ+ற3. 
எ+றதனாேல �ேராகித+ �தலாக� -ைறேதா.� அைழ�க ேவ5@வாைர 
அைழ�த-�, அ=3ரா
!பண� அதிவாச� �த*யசட=3க1 யா0� நட�தி �%�த� 
பா
�தி��த-0� ேதா+ற� Gறினா
. �;யைம�த3ாிய ,)க1 எ)லா� �ற 
�;�த*+, நாமக1 மகிழ எ+றா
. �லமக1 நக! �5ணினா�� எ+க. (36) 
------------ 
 
2363. விாி' மாைலய+ விள=ெகாளி �;யின+ .ள=கி� 
தி�வி+ மா)வைர� 3லவிய தைனயேதா
 ேத�தா 
ர3* ேபா)வேதா ரார� மா
பிைட� -யல 
ெவாி'� வா
3ைழ யிைமயவ ெனா�வ+வ� திழி�தா+. 
 
ெபா�1 : தி�வி) -ள=கி மா)வைர� 3லவிய- அைனய- ஓ
 ேத+ தா
 - 
வானவி) அைச�- ெபாிய மைல ஒ+றிேல விள=கிய த+ைம ேபா)வெதா� 
ேத+ெசாாி'� தா��; அ�வி ேபா)வ- ஓ
 ஆர��-(அ� மைலமிைச) அ�வி 
ேபா)வதாகிய ஒ� ��-வட��; மா
பிைட� -யல - மா
பிேல அைசய; விள=3 ஒளி 
விாி'� மாைலய+ - விள=3� ஒளி பர0� இய)பினனா7; �;யின+ - 
�;யினனா7; எாி'� வா
3ைழ இைமயவ+ ஒ�வ+ வ�- இழி�தா+ - ஒளிவி@� 
நீ5ட 3ைழயணி�த வானவ+ ஒ�வ+ வ�- இற=கினா+. 
 
விள�க� : வ�தவ+ �த4சண+, தி�வி) - வானவி) இைமயவ+ - ேதவ+; எ+ற- 
�த4சணைன, இழி�தா+ - இற=கின+. 
(37) 
------------ 
 
2364. ெகா�ைம யா
�தன ெகா;பட ெவ%தின 3வி�த 
வ�ைம யா
�தன வழகிய மணிவட �ைடய 
ெவ�ைம ெச7வன வி%�த3 �ைல�திட �ைடய 
ெபா�ெம ேலாதிய
 ெபாழிமி+C� ெகா;ெயன விழி�தா
. 
 
ெபா�1 : ெகா�ைம ஆ
�த+ - ெப�ைம நிைற�தன ெகா;பட, எ%தின - 
ெகா;யைமய எ%த!ப<டன; 3வி�த - 3வி�தன; அ�ைம ஆ
�தன - அழகிய க�ைம 
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நிைற�தன அழகிய மணிவட� உைடய - அழகிய ��-வட� உைடயன ; ெவ�ைம 
ெச7வன - வி�!6<@வனவாகிய; �ைல�தட� உைடய - �ைலகைள'ைடய; 
ெபா�ெம) ஓதிய
 - ெபா=கிெம�ெத+ற G�தைல'ைடய
; ெபாழிமி+C�ெகா; 
என இழி�தா
 - ஒளிைய! ெப7'� மி+ெனா%=ெகன இற=கின
. 
 
விள�க� : ெகா�ைம - ெப�ைம; வ<ட�மா�. ெகா; - ெதா7யி ெகா;. அ�ைம - 
அழகிய ைம. ெவ�ைம - வி�!ப�, இவ
க1 - �த4சண+ மைனவிமா
 எ+க. (38) 
------------ 
 
2365. ைமய) யாைனயி+ ப@மத= 
ெகட!பக< டரச+ 
ெச7த ��மத� ேபாறிைச 
திைசெதா.= கம%� 
ெத7வ வாச�-� தி�நக
 
வாச=ெகா5 ெடாழிய 
ெவ7ய
 ேதா+றின
 வி��பிைடA 
சிற!ெபா@� ெபா*�ேத. 
 
ெபா�1 : ைமய) யாைனயி+ ப@மத� ெகட - மய�க� ெபா��திய யாைனயி+ மத� 
ெக@மா.; பக<டரச+ ெச7த ��மத� ேபா) - களி. ேவ�த+ உ5டா�கின 
மத�ேபால ; திைச திைசெதா.� கம%� ெத7வ வாச�- - எ)லா� திைசயிC� 
ெச+. மண�கி+ற ெத7வ மண�தாேல; தி�நக
 வாச� ெகா5@ ஒழிய - 
அ9வழகிய நகாி+ மண� அட=க; வி��பிைடA சிற!ெபா@� ெபா*�- - வானிேல 
சிற!ெபா@� ெபா*0.; ெவ7ய
 ேதா+றின
 - விைர�- ேதா+றின
. 
 
விள�க� : சிற!ெப+றா
 சீவக+ மணி�; விழாவி3A சிற!�ற� ெகா5@ வ�த 
ெபா�1கைள. ைமய) - மய�க�. ப@மத� : விைன�ெதாைக. பக<டரச+ - 
யாைனக<3� தைலவனாகிய களி.. இதைன Pதநாத+ எ+ப. ெவ7ய
 - 
விைர�தனரா7 : �ெறAச�. (39) 
------------ 
 
2366. ெவ�வி மாநக
 மா�த
க1 விய�-ைக விதி
!ப! 
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ப�தி ேபா)வன பாகட Sெற<@� 3ட�தா 
ெபா�வி) 6மைழ ெபா+மைழ ெயா@ெசாாி� தா<; 
ெயாிெபா னீ5�; கவி�தன+ ப*�திர ெறா%ேத. 
 
ெபா�1 : மாநக
 மா�த
க1 ெவ�வி விய�- ைகவிதி
!ப - ெப�நகாிD1ள ம�க1 
அ4சி விய�- ைகவிதி
�3�ப;; ெபா�இ) 6மைழ ெபா+ மைழெயா@ ெசாாி�- - 
ஒ!பற மல
மைழைய! ெபா+மைழ'ட+ ெசாாிய; ப�தி ேபா)வன ,ெற<@� 
3ட�தா) ஞாயி. ேபா+றனவாகிய ,ெற<@� 3ட=களா); பாகட) ெசாாி�- 
ஆ<; - பாகட*ேல �க�- ஆ<;; பவி�திர+ ெதா%- - F7வனாகிய சீவகைன 
வண=கி; எாிெபா+ நீள�; க*�தன+ - ஒளிவி@� நீ5ட ெபா+�;ைய� 
கவி�தா+. 
 
விள�க� : பவி�திர+ எ+றா
 ெந4சி+ F7ைம ேதா+ற. சீவக+ ம�திரேமாதி 
நா7!பிற!ைப நீ�கிய ஆசிாியனாத*+ �த4சண+ ெதா%தா+. (40) 
------------ 
 
2367. ேதவ -�-பி ேதவ
க< ேகாைக'7� -ைர!பா 
னாவி ய��ைக யணிகிள
 �5ணேமா ெட%�த 
நாவி ேன�தின ரர�ைபய
 நர�ெபா* 'ள
�த 
காவ+ ம+ன�= க;ைக'= கடவ- நிைற�தா
. 
 
ெபா�1 : ஆவி அ��ைக அணிகிள
 �5ணேமா@ - ஓம! �ைகெயா@� அழ3 
விள=3� �5ண�ேதா@�; ேதவ
க<3 ஓைக உ7�- உைர!பா+ - வானவ
க<3 
இ� மகி2Aசிைய� ெகா5@ ெச+. G.வத3; ேதவ-�-பி எ%�த - ெத7வ 
வாAசிய=க1 எ%�தன; அர�ைபய
 நாவி+ ஏ�தின
 - வான ம=ைகய
 நாவினா 
ேபாறின
; நர�� ஒ* உள
�த - நர�ெபா* பா<@ட+ வாசி�க!ப<டன; காவ) 
ம+ன�� க;ைக'� கடவ- நிைற�தா
 - காவDைடய ேவ�த�� க;ைக வ�� த� 
கடைமைய நிர!பின
. 
 
விள�க� : ஆவி : அவிெய+பத+ விகார� ம+ன
 ைக� காணி�ைக இ<@ 
வண=கினா
. க;ைகய
 ம=கல� பா;ன
. நாவி+ ஏ�-ந
 பாடமாயி+, 
ஏ�-நராகிய அர�ைபய ெர+க. (41) 
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------------ 
 
2368. தி�வ மாமணி� கா�ெபா@ 
திர1வட� திைள�3 
��வ ெவ5மதி யி-ெவன 
ெவ53ைட ேயா=கி! 
பரைவ மாநில மளி�த- 
களி�கய+ மைழ�க< 
ெபா�வி) 6மக< �ண
�தன 
னிைமயவ ென%�தா+. 
 
ெபா�1 : தி�வ மாமணி� கா�ெபா@ திர1வட� திைள�3� உ�வ ெவ5மதி இ- 
என - அழகிய ெபாிய மணி�கா��ட+ திர5ட ��-வட�� பயி+ற 
உ�விைன'ைடய ெவ5தி=க1 இ- ெவ+Cமா.; ெவ53ைட ஓ=கி - 
ெவ5ெகாற�3ைட உய
�-; பரைவ மாநில� அளி�த- - கட) :2�த 
ெப�நில�ைத� கா�த-; களி�கய) மைழ�க5 ெபா�இ) 6மக1 �ண
�தன+ - 
மகி2�த கய)ேபாD� மைழ�க5கைள'ைடய ஒ!பற நிலமகைளA சீவக+ 
த%வினா+; இைமயவ+ எ%�தா+ - �த4சணC� த+Cல3 ெச)ல! ேபாயினா+. 
 
விள�க� : தி�வ : அ : அைச. கா��� வட�� திைள�3� மதி : இ)ெபா�Mவைம. 
3ைட'� �;�ைன ம=கல! ெபா�1களி) ஒ+.. (42) 
------------ 
 
ேவ. 
2369. மி+C= கடறிைரயி+ மாமணி�ைக 
ெவ5கவாி விாி�- Bச! 
ெபா+ன= 3ைடநிழற! ெபா+மயமா 
�ைழ�கல=க1 ெபா*�- ேதா+ற 
ம+ன
 �;யிைற4சி மாமணிய= 
கழேல�தி ய;R ேட�தA 
சி+ன மல
�ேகாைத� தீ4ெசாலா
 
ேபாறிைச!ப� தி�மா) ேபா�தா+. 
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ெபா�1 : மி+C� கட) திைரயி+ மாமணி�ைக ெவ5கவாி விாி�- Bச - ஒளி�� 
பாகடலைலேபால மணிகளிைழ�த ைக!பி;ைய'ைடய ெவ5கவாி பரவி Bச; 
ெபா+ அ�3ைட நிழற - அழகிய ெபா3ைட நிழ) ெச7ய; ெபா+மய� ஆ� 
உைழ�கல=க1 ெபா*�- ேதா+ற - ெபா+னாலாகிய உைழ�கல=க1 விள�கி� 
ேதா+ற; ம+ன
 �; இைற4சி மாமணி அ� கழ) ஏ�தி அ;R@ ஏ�த - அரச
க1 
�;ைய� தா2�தி மணி�கழைலேய�தி அ;யி@தைல ஏ�த; சி+ன மல
ேகாைத� 
தீ4ெசாலா
 ேபாறிைச!ப - வி@ 6ைவ'� ேகாைதைய'� அணி�த இனிய 
ெமாழியா
 ேபாறி� Gற; தி�மா) ேபா�தா+ - சீவக+ (ந+னில� மிதி�க!) 
ேபா�த+. 
 
விள�க� : ெபா+ன=3ைட : ெபா+ அழ3மா� இ- உலா� 3ைடயாத* 
ெபா3ைட எ+றேல தக0ைட�-. கா�த) ெதாழிலாD� வ;வாD� தி�மா) 
எ+ேற Gறினா
. அ@�- இர5@ உலா அரச
�காகாைமயி+ மண�தி3! பி+ 
உலா� G.வா
 ஈ5@ க+னில�மிதி�த3 ம5டப�ேத �3�தைமேதா+ற, 
அ;Rேட�த எ+றா
. (43) 
------------ 
 
2370. ம�தார மாமாைல ேமெறாட
�- 
த%வவரா� தாம ம)கி 
ய�ேதாெவ+ ற4சிைறவ5 ேட�கறவி+ 
�ைகேபா7� க%மி யா7ெபா 
ெச�தா மைரமகேள ய)ல-ெப5 
சாராத தி�வி+ மி�க 
சி�தா மணிேய7�த சி�திரமா 
ம5டப�-A ெச)வ+ ��கா+. 
 
ெபா�1 : ம�தார மாமாைல ேம) ெதாட
�- - ம�தார மல
மாைல ேமேல ெதா@�க! 
ெப.; த%வ வரா� தாம� ம)கி - த%வவியலாத மாைலக1 நிைற�-; அ�ேதா 
எ+. அ� சிைற வ5@ ஏ�கற - அ�ேதா! எ+. அழகிய சிறகிசைன'ைடய வ5@ 
(ேதைன'5ண! ெபறாம)) ஏ�க� அைட'� ப;; இ+ �ைகேபா7� க%மி - இனிய 
�ைக ெச+. ெபா��தி; ஆ7ெபா+ ெச�தாமைர மகேள அ)ல- - ஆ7�த 
ெபா+னாலாகிய ெச�தாமைரயிD1ள தி�மக1 அ)லாம); ெப5 சாராத - ேவ. 
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ெப5 சாராத; தி�வி+ மி�க - ெச)வ�தா சிற�த; சி�தாமணி ஏ7�த - 
சி�தாமணியி+ த+ைம ெபா��திய; சி�திரமா ம5டப�-A ெச)வ+ ��கா+ - 
ஓவிய� எ%திய ம5டப�திேல சீவக+ �3�தா+; 
 
விள�க� : த%வ வாரா� தாம=களி) ேதைன'5ண �;யாம) வ5@க1 
ஏ�கறன. தி�வ)ல- ெப5சாராத எனேவ சமய ம5டபமா�. ேம) நிைன�தன 
ந)3வா+ சீவகென+பைத� ெகா5@, சி�தாமணி ஏ7�த எ+றா
. (44) 
------------ 
 
2371. ைப=க Jைளெய��தி ப+மணி 
வாெளயி.! பவள நாவி 
சி=கா சன�தி+ேம சி=க�ேபா 
ேற
ம+ன
 �;க1 :ழ 
ம=3+ மணிநிற வ5ண+ேபா) 
வா
3ைழக;�வி) BசA 
ெச=க< கம2ைப�தா
A ெச4�ட
ேபா 
ேற
ம+ன னி��தா ன+ேற. 
 
ெபா�1 : சி=க�ேபா) ேத
 ம+ன
 �;க1 :ழ - சி=க� ேபா+ற ேத
 ேவ�தாி+ 
�;க1 :ழ; வா
3ைழக1 தி�வி) Bச - நீ5ட 3ைழக1 அழகிய ஒளிைய Bச; 
ம=3) மணிநிற வ5ண+ ேபா) - �கிைல! ேபாD� நீலமணிைய! ேபாD� 
நிற�ைடய தி�மா) ேபாD�; ெச=க5 கம2 ைப�தா
A ெச4�ட
 ேபா) - 
ெச=க5கைள'� மண�.� ைப�தாைர'� உைடய ெச4ஞாயி. ேபாD�; 
ைப=க5 உைள எ��தி+ ப+மணி வா1 எயி.! பவள நாவி+ - 
ைப=க5கைள'� உைளைய'ைடய க%�ைத'� பலமணிகளாலான Gாிய 
பகைள'� பவள நாைவ'� உைடய; சி=காசன�தி+ேம) ேத
ம+ன+ இ��தா+ 
- சி=க� �ம�த அைணயி+ ேம) ேதைர'ைடய சீவக ம+ன+ அம
�தா+. 
 
விள�க� : ம=3) - திைச எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. உைள - பிடாிமயி
. சி=க� 
ம+ன
க<3வைம; மணிநிறவ5ண+; தி�மா). ெச4�ட
 - ஞாயி.. எனேவ 
த�ைதைய!ேபா*��தா+ எ+றா
 நAசினா
�கினிய
. (45) 
------------ 
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ேவ. 
2372. வா
பிணி �ரச நாண 
வானதி
 �ழ�க ேம7!ப� 
தா
பிணி தாம மா
ப+ 
ற�பிைய �க�- ேணா�கி 
P
பிணி ேகா<ட4 சீ!பி� 
-றாதவ னா5ட நா<ைட! 
பா
பிணி கைறயி னீ=க! 
படா�ர சைறவி ெய+றா+. 
 
ெபா�1 : தா
பிணி தாம மா
ப+ த�பிைய �க�-1 ேநா�கி - மாைல பிணி�த 
ஒளி'. மா
ப+ ந�த<ட+ �க�ைத! பா
�-, வா
பிணி �ரச� நாண வா+ அதி
 
�ழ�க� ஏ7!ப - வாரா க<ட!ப<ட �ரச� ெவ1க0�, �கி) அதி�� �ழ�க� 
ேபால0�; ஊ
பிணி ேகா<ட� சீ!பி�- - ஊாிD1ளாைர! பிணி�த 
சிைற�ேகா<ட=கைள இ;!பி�-; உறாதவ+ ஆ5ட நா<ைட! பா
பிணி கைறயி+ 
நீ=க - ந� பைகவ+ ஆ5ட நா<;ைன உலைக! பிணி�3� இைறயி*��- விலக; 
படா�ர� அைறவி எ+றா+ - ஓ7விலாத �ரைச அைறயA ெச7க எ+றா+. 
 
விள�க� : �க�-1 : உ1 உ�� மய�க�. பாாி3� க<;ன கடைமயினி+.� நீ=க 
எ+ற- ஆறி) ஒ+ைன'� தவிர எ+றவா.. இ- கடைம ெகா1ளாைம எ+C� 
ெபா�<டா7 நா<ைட, எ+C� இர5டாவத3 �;� ஆயி.. ஐ : அைச 
எனிCமா�. (46) 
------------ 
 
2373. கட0ள ாிடC= காசி) 
கணிெப. நிலC= காம
 
தடவள
 �ழ=34 ெச�தீ 
நா+மைற யாள
 த=க 
ளிடவிய நில�ேதா ெட)லா 
மிழ�தவ
� கிர<; யாக 
0டனைவ வி@மி ென+றா 
ெனாளிநிலா 0மி%� 6ணா+. 
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ெபா�1 : ஒளிநிலா உமி%� 6ணா+ - ஒளி நிலைவA ெசாாி'� 6ணினா+; கட0ள
 
இடC� - கட0ள��3 இைறயி*யாக வி<ட நிலC�; கா� இ) கணிெப. நிலC� - 
3ற� அற கணிக1 ெபற நில��; காம
 தடவள
 �ழ=3� ெச�தீ 
நா+மைறயாள
 த=க1 இடவிய நில�ேதா@ - வி�!6<@� ஓம35ட�திேல 
வள
�- ஒ*�3� ெச�தீைய'ைடய மைறவ)லா��களி�த இட� பரவிய 
நில�-ட+; எ)லா� - ம.�1ள இைறயி* நில=கைள'�; இழ�தவ
�3 
இர<;யாக - �+ அவனா) இழ�தவ
கM�3 இ�ப=காக; அைவ உட+ வி@மி+ 
எ+றா+ - அவைற உடேன வி@மி+ எ+. ம�திாிகைள ேநா�கி� Gறினா+. 
 
விள�க� : இைவ இைறயி* நில=க1, தட எ+ப- Fப�<; எனிC� ஈ5@ 
ேவ1வி� 35ட�ைத உ5�தி-கி+ற-. இைறயி* நில=கைள �+ேபால வி@மி+ 
என0�, இழ�தவ
�3 இர<;யாக வி@மி+ என0� இ��ைற G<;� G.க. (47) 
------------ 
 
2374. எ+றD� ெதா%- ெச+னி 
நிலCறீஇ ெய%�- ேபாகி 
ெவ+றதி
 �ரச� யாைன 
B=ெக�� ேதறி! ைப�ெபா 
3+.க5 டைனய ேகால� 
ெகா;ெந@ மாட �F
A 
ெச+றிைச �ழ=கA ெச)வ+ 
றி��ர சைறவி� கி+றா+. 
 
ெபா�1 : எ+றாD� - எ+. சீவக+ Gறிய0ட+ ெச)வ+ ெதா%- ெச+னி நில+ 
உறீஇ எ%�- ேபாகி - ந�த<ட+ சீவகைன� ெதா%- �; நில�ற வண=கி எ%�- 
ெச+.; ெவ+. அதி
 �ரச� யாைன B=3 எ��- ஏறி - ெவ+. �ழ=3� �ரைச 
யாைனயி+ ப��த பிடாிேல. அைம�-; ைப�ெபா+ 3+. க5டைனய ேகால� - 
�திய ெபா+னாலாகிய மைலைய� க5டா ேபா+ற அழகிைன'ைடய; ெகா; 
ெந@மாட� - ெகா;'ைடய நீ5ட மாட=கைள'ைடய; �F
 ெச+. - �Fாிேல 
ேபா7; இைச �ழ=க� தி��ர� அைறவி�கி+றா+ - �க2 �ழ=க அழகிய �ரைச 
(வ1Mவைன� ெகா5@) அைறவி�கி+றவ+. 
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விள�க� : நில+ உறீஇ - நில�ைத! ெபா��-�ப; வண=கி எ+க. B=ெக��- - 
ப��த பிடாி. ெபா+3+ற� மாட�தி3வைம. அைறவி�கி+றா+ : 
விைனயாலைண'� ெபய
. இ-�த) �+. ெச7'1 ஒ�ெதாட
. (48) 
------------ 
 
2375. ஒ+.ைட! பதிைள யா5ைட� 
3.கட னிைறவ+ வி<டா 
னி+.ளீ �லக� ெத+. 
�டCளீ ராகி வா2மி+ 
ெபா+.க பசி' ேநா'� 
ெபா��த*) பைக' ெம+ன 
ம+றல ம.3 ேதா. 
மணி�ர சா
�த த+ேற. 
 
ெபா�1 : பசி'� ேநா'� ெபா��த) இ) பைக'� ெபா+.க! - பசி'� பிணி'� 
ெபா��தமி)லாத பைக'� ஒழிக!; இ+. உளீ
 உலக�- எ+.� உட+ உளீராகி 
வா2மி+! - இ!ேபா-1ள நீவி
 எ!ேபா-� உலக�தி) உடனி�!Vராகி வா2மி+!; 
ஒ+.ைட! பதிைனயா5ைட�3 உ. கட+ இைறவ+ வி<டா+ - 
பதினாறா5@க<3 உாிய கடைன இைறவ+ நீ�கிவி<டா+; எ+ன - எ+.; அ+ேற 
ம+ற) ம.3 ேதா.� மணி�ர� ஆ
�த- - அ!ேபாேத மண�ைடய 
ெத��க1ேதா.� அழகிய �ர� ஒ*�த-. 
 
விள�க� : ஒ+.ைட! பதிைனயா5@ எ+ற- பதினாறா5@ எ+றவா.. கட+ - 
அரசிைற! ெபா�1. பசி'� ேநா'� ெபா+.க என மா.க. எ+ன - எ+. 
வ1Mவ+ Gறி �ழ�க �ர� ஆ
�த- எ+க. (49) 
------------ 
 
2376. ேநா�ெகாழி� ெதா@=கி னீ
�3 
ேநா7ெகாளA சா�பி னீ
�3� 
6�3ழ+ மகளி
� ெகா5டா+ 
�ற�கணி� திட!ப< U
�3� 
ேகா�த� நிதிய� வாழ� 
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ெகாறவ னகேரா ெட+ன 
B�3வா
 �ரச= ெகா<; 
வி%நக ரைறவி� தாேன. 
 
ெபா�1 : ேநா�3 ஒழி�- ஒ@=கினீ
�3� - பா
ைவ யிழ�- ெம*�தி��3�; 
ேநா7ெகாளA சா�பினீ
�3� - ேநா7 ெகா5டதா) மனமி;�தீ
�3�; 6�3ழ) 
மகளி
� ெகா5டா+ �ற�கணி�திட! ப<U
�3� - 6ைவயணி�த 3ழைல'ைடய 
பர�ைதயாிட�- ேவ<ைகயாேல கணவனா �ற�கணி�திட! ப<U
�3� ; வாழ 
நகேரா@ ேகா�த� நிதிய� ெகாறவ+ (த��) எ+ன - வா2வத3 மைன'ட+ 
இைடயறாத ெச)வ�ைத'� அரச+ ந)3வா+ எ+.; வி%நக
 B�3வா
 �ரச� 
ெகா<; அைறவி�தா+ - சிற�த நகாிேல, க<ட!ப<ட வாைர'ைடய �ரசிைன� 
ெகா<; அைறவி�தா+. 
 
விள�க� : ேகா - ப�0மா�. ெகாறவ+ த�� என ஒ�ெசா) வ�வி�க. அ)ல- 
ேகா�த�� எ+பதிD1ள த�� எ+பைதA ேச
�க. ேகா�ைல� த�� நிதிய� எ+ப- 
ேகா�த� நிதிய�, என விகார!ப<ட-. அரச+ Gறாதன தா+ Gறினான)ல+; 
அவ+ அரசா<சி ெபறா ெச7'� அற=களாக� தன�3 �Gறியவைற! பி+ 
தா+ சா.வி�தா+ எ+க. (50) 
------------ 
 
2377. தி�மக ன�ள! ெப.� 
தி�நில� -ைற' மா�த 
ெரா�வC� ெகா��தி ேபால 
0ளமகி2� ெதாளியி+ ைவகி! 
ப�வ� பைக' ேநா'� 
பசி'=ெக< ெடாழிய வி!பா 
ெப�விற) ேவ�த
 ேவ�த 
3ற- ேபச Dேற+. 
 
ெபா�1 : தி�மக+ அ�ள! ெப. - (இ9வா.) அரச+ அ�ள! ெப.த*+; 
தி�நில�- உைற'� மா�த
 - அவCைடய அழகிய நா<;ேல வா%� ம�க1; 
ஒ�வC�3 ஒ��திேபால உள� மகி2�- - ஒ�வC�3 ஒ��திேபால மன=களி�-; 
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ஒளியி+ ைவகி - �க%ட+ த=3தலா); ப�வ� பைக'� ேநா'� பசி'� ெக<@ 
ஒழிய - -+�.�-� பைக'� பிணி'� பசி'� ெக<@ விலக (அரசாM� நாளிேல) 
இ!பா) - இனி; ெப�விற) ேவ�த
 ேவ�த3 உற- ேபசDேற+ - 
ேபராறைல'ைடய ம+ன
 ம+னனான சீவகC�3 நிக2�தைத இய�ப� 
ெதாட=கிேன+. 
 
விள�க� : தி�மக+ : சீவக+, அ+பா+ ஒ�த ஒ�வC� ஒ��தி'� G;ய வழி 
உளமகி2�தி��த) ேபா+. மகி2�- எ+றவா.. ைவகி - ைவக. ஒளி - �க2. 
ேவ�த
 ேவ�த+ : சீவக+. (51) 
 
6மக1 இல�பக� �றி..  
------------- 
சீவக சி�தாமணி : 12. இல�கைணயா
 இல�பக� (2378 -2598) 
கைதA ���க�: சீவக+ ஏவலாேல அவ+ த�பிய
 ெச+. கா�த�வ த�ைத �த*ய 
ேதவிமாைர அைழ�- வ�தன
. அ�மகளிைரA சீவக+ அ+�G
�- வரேவ.� 
தைலயளி ெச7தன+. அவ�� அளவிலா உவைக ெகா5டன
. ேகாவி�த ம+ன+ 
த+ மகளாகிய இல�கைண�3� தி�மண� நிக2�த நனனா1 3றி�தா+. நகர� 
அணி ெச7ய!ப<ட-. ம�க1 இனியன உ5@� உ@�-� இ+�றன
. சீவக+ 
ெவ1ளி மைணயி) Bறி�!ப, மகளி
 அ.க��)ைல ந.ெந7யி) ேதா7�- ெந7 
ேயறின
. யாைனமிைச ஏறி� ெகாண
�த ம=கல நீரா) ஆ<;ன
; 
இல�கைண�3� அ=ஙனேம ம=கல நீரா<;ன
. இ�வைர'� அணிகல+ 
�த*யவறா ேகால� ெச7தன
. மா�- பா
!பா+ மைற வழிகா<ட இ�வ�� 
தீவல4 ெச7தன
. அ9வழி இ+னிய=க1 கடெலன ஆ
�தன. ந)ல �%�த�திேல 
இ�வ�� மண�க<;*) ஏறின
. மண!ப1ளியி) இ�வ�� ஊ;'� G;'� 
இ+ப�றன
. பி+ன
 இ�வ�� நகரமா�தெர)லா� க5@ மகி%�ப; நக
 வல4 
ெச7தன
. அ�க5 தி��ேகாயிைல அைட�- மல
!ப* �த*யன ெகா@�- ஆரா 
அ+�ட+ வழிபா;யறின
. பி+ன
A சீவக+ அாியைணயி*��- ெச=ேகா) 
ெசD�தி ம+Cயிைர! பா-கா!பானாயின+. 
 
அ9வா. அ�ளா<சி �ாிகி+ற கால�ேத த+ைன அ+�ட+ வள
�த த�ைதயாகிய 
க�-�கடC�3! �-வதாக அர�ாிைமைய'� தாயாகிய �ந�ைத�3! ெப��ேதவி! 
ப<ட�ைத'� வா=கின+. ந�த<டC�3 இள0ைடயா+ எ+C� இளவர�! ப<ட 
மீ�தா+ ந�லவி�ல
�3� 3.நில ம+ன
 மகைள மண4 ெச7வி�தா+. அவ
�3 
நா@க1 பல0 மீ�தா+. த+ ெபா�<@ இ+னDற மா�த
�3 நிதி'� நா@� 



37 

 

ந)கினா+. ைக�தாய
�3 வளமி�க ஐ�F
கைள வழ=கின+. க<;ய=காரCைடய 
ெபா�ைள எ)லா� மாமனாகிய ேகாவி�த ம+னC�3 ந)கினா+. �த4சணC�3� 
ேகாயி) எ@!பி�- அவ+ வரலாைற நாடகமாக எ%தி ந;!பி�தா+. 
இள�ப�வ�ேத தா+ விைளயா@த3 இ+னிழலளி�தஆலமர�தி3! Vடமைம�- 
ஐ�Fைர அத3 இைறயி*யாக வி<டா+. இ9வா. ந)லற� பல0 மியறி 
நா;+�ற அ�ளா<சி ெச7தன+. 
------------ 
 
2378. அல=க ேல�திய 3=3ம வ�வைர மா
ப+ 
கல�த காாிைக யவ
கைள� த�ெகன வ�ள 
வில=3 மாைலெவ1 ள�விய ெவழி)வைர மண�த 
�ல�� நீ1�ர� ேபா7�ெகாண
� த�ெளா@= ெகா@�தா
. 
 
ெபா�1 : அல=க) ஏ�திய 3=3ம அ�வைர மா
ப+ - மாைலைய அணி�த 3=3ம 
மைலேபாD� மா
ப+; கல�த காாிைகயவ
கைள� த�க என அ�ள - தா+ மண�த 
மகளிைர� த�Bராக எ+. அ�ளிA ெச7ய; இல=3� மாைல ெவ1அ�விய 
எழி)வைர மண�த - விள=3� மாைல ேபா+ற ெவ1ளிய அ�விைய 
உைடயனவாகிய அழகிய மைலக1 கல�த; �ல�� நீ1�ர� அ�ெளா@� ேபா7� 
ெகாண
�- ெகா@�தா
 - வ��த�<@� நீ5ட கா<@ வழியிேல அரச+ அ�Mட+ 
ெச+. ெகாண
�- வி@�தன
. 
 
விள�க� : அல=க) - மாைல. அ�வைர - கட�தகாிய மைல. மா
ப+ : சீவக+. 
கல�தகாாிைகய
 எ+ற- - மைனவிமாைர. நீ1�ர� - ெந;ய பாைலவழி. 
அ�ெளா@� ேபா7� ெகாண
�- ெகா@�தா
 என மா.க. (1) 
------------ 
 
2379. ேமா@ ெகா5ணிலா �ைள�ெத% ப�திக5 டறியா! 
பா@ வ5ெடா@ பறைவ' ந@�3.= கா!பி+ 
மாட மாமணிA சிவிைகயி+ மயிெலன விழி�தா
 
B@ க5டவ
 ேபா+.மி+ னி@ெகா; யைனயா
. 
 
ெபா�1 : ேமா@ெகா1 நிலா �ைள�- எ% ப�தி க5@ அறியா - ெப�ைம ெகா5ட 
நிலைவ'� கட*ைட� ேதா+றி எ%� ஞாயிைற'� க5டறியாத; பா@ வ5ெடா@ 
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பறைவ'� ந@�3.� கா!பி+ - பா@கி+ற வ5@� பறைவ'� அ4�கி+ற 
காவைல'ைடய; மாட� மாமணிA சிவிைகயி+ - மாட� ேபா+ற ெபாிய 
மணிகளாலாகிய ப)ல�கி*��-; மி+ இ@ ெகா; அைனயா
 - மி+C� ெகா; 
ேபா+ற அ�ம=ைகய
; B@ க5டவ
 ேபா+. - ேபாி+ப B<ைட� க5டவைர! 
ேபா+ற மகி20ட+; மயி) என இழி�தா
 - மயி*ழி�தாேபால இழி�தன
. 
 
விள�க� : தி=கM� ஞாயி.= க5டறியாத மாட�தி+ க5ேண, கா!பிைன'ைடய 
சிவிைகயினி+.� இழி�தன
 எ+. ெபா�1 G.வ
 நAசினா
�கினிய
. 
-+�.த3 ஒ� சாப� ெப., அA சாப� B@க5டவைர! ேபால மகி2�- 
இழி�தாெர+க; B@க5டவ
 பி+ வ��த� நீ=கினா ேபால இ�வ�� வ��த� 
நீ=கினா
 எ+.மா�. (2) 
------------ 
 
2380. அ+. :;ய மாைலய ரா;ய சா�த
 
ெபா+றி வா;ய ேமனிய
 ெபா+னிைற ��=கா
 
ெச+. காதல+ றி�விாி மைரமல ர;ேம 
ெலா+றி B2�தன
 3வைள�க Jவைக�� -கேவ. 
 
ெபா�1 : அ+. :;ய மாைலய
 - (இவ+ பிாி�த) அ+. அணி�த மாைலய
; ஆ;ய 
சா�த
 - 6சிய சா�தின
; ெபா+றி வா;ய ேமனிய
 - ெக<@ வா;ய ேமனிய
; ெபா+ 
நிைற ��=கா
 - ெபா+ ேபா+ற க�� ெகடாதவ
 ஆக; ெச+. - ேபா7; காதல+ 
தி�விாி மைரமல
 அ;ேம) - த� காதலCைடய அழ3மி3� தாமைர மல
 ேபா+ற 
;களிேல; 3வைள�க5 உவைக ��- உக - 3வைளமல
 ேபா+ற க5களி*��- 
உவைக� க5ணீ
 ��ெதன உ3மா.; ஒ+றி B2�தன
 - ஒ+.ப<@ B2�தன
. 
 
விள�க� : அ+. எ+ற- இவ+ பிாி�த நாளிேல எ+ப-பட நி+ற-. ெபா+றி - 
ெக<@. ெபா+ேபா+ற நிைற எ+க. நிைற - க� காதலாி�வ�� த� ெந4ைச 
ஒ�வ
 மெறா�வ
பா) நி.�த*+ நிைற என!ப@�. அ-ேவ க�. தி� - அழ3. 
மைரமல
 - தாமைர மல
. உவைக��- - இ+ப� க5ணீ
�-ளி. (3) 
------------ 
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2381. இல=3 65வைர மா
�ற ெவ@�தவ+ �ய=க 
மல=கி வா<க5க1 வ�பனி �ம�-ட+ ெவ�வி� 
கல=3 நீாிைட� கல�3. க�=கய *ைணேபா 
�ல�பி ேயா;ன ெசவி'ற ெந;யன ெபா*�ேத. 
 
ெபா�1 : அவ+ இல=365 வைர மா
�உற எ@�- �ய=க - (அவ
கைளA) 
சீவக+ விள=3� 6ணணி�த மைலயைனய மா
பிேல ெபா��-மா. எ@�-� 
த%0த*னா); வா<க5க1 மல=கி வ�பனி �ம�- உட+ ெவ�வி - (�த*)) வா1 
ேபா+ற க5க1 கல=கி, வ�� நீைரA �ம�-, அA�.; கல=3� நீாிைட� 
கல�3உ. க�=கய) இைணேபா) - கல=கிய சி+னீாிைட� கல=க) உற காிய 
இைண� கய)க1 ேபால; �ல�பி ஓ;ன - வ��தி� ெக<டனவாகி; ெபா*�- 
ெசவி'ற ெந;யன - (பிற3) ெபா*0.A ெசவிவைர நீ5டனவாயின. 
 
விள�க� : �த*) அவ+ பிாிைவ� 3றி�- வ��தின; பிற3 ெதளி�-ன. ஓ@த) - 
ெக@த); ஓ;ய -ண
தD� (சி.பா5. 214) எ+றா ேபால. (4) 
------------ 
 
2382. ேவன) வா7!ப<@ விாி�ைக தளிெரா@ காி�த 
கான� கா
�)ைல கா
மைழ� ெகதி
�தன ேபால 
மான ம=ைகய
 வா<ட�� பாி0�த= கணவ+ 
ேறென7 மா
பக� தீ5டD� தீ
�ெதாளி சிற�தா
. 
 
ெபா�1 : ேவன) வா7!ப<@ விாி�ைக தளிெரா@ காி�த - ேகாைடயி) அக!ப<@ 
விாி'� �ைகெயா@� தளிெரா@= காி�த; கான� கா
�)ைல கா
 மைழ�3 
எதி
�தன ேபால - கா<;D1ள �)ைலக1 கா
கால மைழைய ஏ.� ெகா5டன 
ேபால; மான ம=ைகய
 வா<ட�� பாி0� - �லவி'ைடய அ� மாதரா
 அைட�த 
ெம7 வா<ட�� மன!பாி0�; த� கணவ+ ேத+எ7 மா
பக� தீ5டD� தீ
�- - த� 
கணவCைடய ேத+ ேபா+ற மா
ைப� தீ5;ன அளவிேல ெதளி�-; ஒளி சிற�தா
 - 
ஒளிமி�கா
. 
 
விள�க� : மைழ�3 : உ�� மய�க�. ேதைன! ேபா+ற மா
� எ+றா
, ேதC�3 
இ+�ைவ நிக2�த கால�ேத �ளிA�ைவ நிக%மா. ேபால, இ� மா
�� இ� 
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மகளி
�3 இ+ப� நிக2�தின கால�ேத பிற
�3� இ9வாறா� எ+C� க��ைத 
அவ
�3! பிற!பி�த*+. (5) 
------------ 
 
2383. ேசD5 க5ணிய
 சில�ெபா@ திலக�� தி��தி 
மாைல ந)லன ம-�கம2 தைகயன மிைலAசி� 
ேகால ெம+�ைல� 3=3ம மி@ெகா; ெய%திA 
ேசாைல ேவ7ம� ேடா5��-� ெதா%தக வணி�தா
. 
 
ெபா�1 : ேச) உ5 க5ணிய
 - ேசலைனய ைம'5ட க5கைள'ைடய 
பணிமகளி
; சில�ெபா@ திலக�� தி��தி - (ேதவிய
�3A) சில�பி*��- 
திலக�வைர தி��தி; ம-�கம2 தைகயன ந)லன மாைல மிைலAசி - ேத+ மண�3� 
தைகைமயன ஆகிய ந)ல மாைலகைள! �ைன�-; ேகால ெம+�ைல� 3=3ம� 
இ@ெகா; எ%தி - அழகிய ெம+�ைலகளி+ேம 3=3ம�தாேல ெகா; எ%தி; 
ேசாைல ேவ7ம�1 ேதா1 ��-� ெதா%தக அணி�தா
 - ேசாைலயிD1ள �=கி) 
ம�M�ேதாளிேல ��-வட�ைத'� கணவ+ ெதா%மா. அணிவி�தன
. 
 
விள�க� : ேச) ேபா+ற க5. ைம'5க5 என� தனி�தனி G<@க. சில�� 
�தலாக� திலக மீறாக01ள எ)லா அணிகைள'� தி��தி எ+றவா.. இ@ெகா; - 
எ%-=ெகா;; ெதா7யி). (6) 
------------ 
 
2384. ந4� ேம7�திள= களி�கய+ மத
!பன ேபால 
வ4சி வா<க5க5 மத
�தன வல
�-ட+ பிறழ! 
ப4� :2மணி ேமகைல பாி�தைவ ெசாாிய 
வ4சி H5ணிைட கவி+ெபற ைவகின+ மாேதா. 
 
ெபா�1 : இள= களி�கய) ந4� ேம7�- மத
!பன ேபால - இைளய, களி!�ைடய 
கய)மீ+க1 ந4சிைன! ப�கிA ெச��3வனேபால; வா1 க5க1 அ4சி மத
�தன - 
வா1 ேபா+ற க5க1 அ4சிA ெச��கியவா7; உட+ அல
�- பிறழ - எ)லா� 
ெதளி�- பிறழ; ப4�:2 மணிேமகைல பாி�தைவ ெசாாிய - ஆைடயி :2�த 
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மணிேமகைலயி) அற கா�க1 சி�த; வ4சி H5இைட கவி+ெபற ைவகின+ - 
ெகா; ேபா+ற H5ணிைட அழ3ெபற (அவ
கMட+) G;யி��தன+. 
 
விள�க� : அவச�தா பிற�த அன�த
 ேநா�கிைன ந4� எ+றா
. உட+ - எ)லா�. 
ப4� : ஆைட�3� க�வி ஆ3ெபய
. தன- H5ைமயா) ஊறி+ப� ெபறாத 
இைட, ெம7 �3�தாெலா�த �ய�க�தாேல (அகநா. 110 : 365 : 7) ஊறி+ப� 
ெப.�ப; ைவ3த*+, H5ணிைட கவி+ெபற எ+றா
. (7) 
------------ 
 
2385. அாிெபா கி5கிணி யணிகிள
 சில�ெபா@ சில��� 
தி�வA சீற;A ெச%மல
� ெகா%=கய+ மைழ�க 
J�வ H5ணிைட ெயாளிமணி வ��ைல '�வா 
ெராிெபா+ ேமகைல யில�கைண க;விைன ெநா;வா�. 
 
ெபா�1 : அாி ெபா+ கி5கிணி அணிகிள
 சில�ெபா@ சில��� - பர) அணி�த 
ெபா+னாலான கி5கிணி'� அழ3 ெபா��திய சில��� ஒ*�கி+ற; தி�சீற;A 
ெச%மல
� ெகா%=கய) மைழ�க5 - தி�ைவ'ைடய சிற;� தாமைரைய'�, 
ெகா%விய கயலைனய மைழ� க5கைள'�; உ�வ H5இைட - உ�வ�தா) 
H5ணிய இைடைய'�; ஒளிமணி வ��ைல - ஒளி�� ��தணி�த வள�� 
�ைலகைள'�; உ�ஆ
 எாிெபா+ ேமகைல - அழ3ற விள=3� ெபா+னாலான 
ேமகைலைய'� உைடய; இல�கைண க;விைன ெமாழிவா� - இல�கைணயி+ 
மணவிைனைய இனி ெமாழிேவா�. 
 
விள�க� : தி�வ : அ : அைச.அாி - பர). “(அாி - ஐ-) ஐதாகிய ெபா+னாவ- தக@“ 
எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. தி�வ : ஈறகர� அைச. வ��ைல : விைன�ெதாைக. உ� 
- அழ3. க;விைன - மண�ெதாழி). (8) 
------------ 
 
2386. ஆழி மா)கட லக+ெப�= ேக1விக @ைறேபா 
Pழி ன+றி' �.விைன ேயாைரயி+ �;!பா+ 
:ழி யாைன'� -ள=3ெபா சிவிைக' �ைடயா+ 
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ேவழ ேவ�த3 வி%!ெப�= கணிவிாி� -ைர�தா+. 
 
ெபா�1 : ஆழி மா)கட) அக+ெப�= ேக1விக1 -ைறேபா7 - கைரைய'ைடய 
ெபாிய கட)ேபா+ற ெபாிய ,)கைள �ற� க.; :ழி யாைன'� -ள=3 ெபா+ 
சிவிைக'� உைடயா+ - �கபடா� அணி�த யாைனைய'� விள=3� 
ெபாசிவிைகைய'� ெபறவனாகிய; வி%! ெப�=கணி. மிகA சிற�தவனாகிய 
கணி; ஊழி+ அ+றி'� உ.விைன ஓைரயி+ �;!பா+ - ஊ2விைனயா) தாேன 
�;தேல அ+றி இ� ந)விைனைய ந)ேலாைரயாC� �;�த3; ேவ2 ேவ�த3 
விாி�- உைர�தா+ - களிைற'ைடய ம+ன3 ந+னாைன விள�கி� Gறினா+. 
 
விள�க� : ஆழி - கைர. மா) - ெபாிய. -ைறேபாத) - �ற� கற). யாைன சிவிைக 
�த*யவைற வி�தாக! ெபற கணி எ+றவா.. 
 
“........................�ைரேயா
 �கழ 
நிழெப�= 3ைட'� ேநராசன�� 
ெச�!ெபா@ �3தD� ேசைன ெய%Aசி'� 
ெபற கணி எ+ப
 ெப�=கைதயாசிாிய
; (2. 2 : 17 - 19). ேவ�த+ : சீவக+. (9) 
------------ 
 
2387. ஓ=3 ெகாறவ ேகாதிய 0ய
ெப� நாளா) 
B=3 ெவ1ளிய= 3+ெறன விள=ெகாளி 'ைடய 
ேத=ெகா5 மாைல'� திலக� மணி�ததி5 3ண�த 
பா=கி ப5ணின ,ெற<@! ப@மத� களிேற. 
 
ெபா�1 : ஓ=3 ெகாறவ3 ஓதிய உய
ெப� நாளா) - உய
�த ம+னC�3� 
Gறிய உய
�த ெப�நாளிேல; B=3 ெவ1ளி அ� 3+ெறன - விள�3 ஒளி உைடய 
ப��த ெவ1ளி மைலேபால விள=3� ஒளி'ைடயனவா7, ேத+ெகா1 மாைல'� 
திலக�� அணி�த தி53ண�த - ேத+ ெபா��திய மாைல'� ெபா<@� அணி�த 
தி5ணிய ப5�ைடயனவா7 (உ1ள); ,ெற<@ மத�ப@ களி. - ,ெற<@ 
மதகளி.க1; பா=கி+ ப5ணின - பா=3ற! ப5ண!ப<டன. 
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விள�க� : ெவ1ளணி யணி�தனவாத*+ ெவ1ளி�3+. ேபா+றன; ெவ1ளி� 
3+ெறன! ப5ண!ப<டன. (10) 
------------ 
 
2388. விள=3 ெவ5@கி D@�-ெவ5 சா�-ெம7 6சி� 
-ள=3 ம4சிைக -ைளAசி. காதிC< @ள=க 
வள=ெகா5 மாைலக1 :;�� தணி�-வ5 �ரச= 
கள=ெகா1 ேவழ�தி ேனறின
 க;�ர சைறவா+. 
 
ெபா�1 : விள=3 ெவ5-கி) உ@�- - விள=3� ெவ5ைமயான ஆைடைய 
உ@�-; ெவ5சா�- ெம76சி ெவ1ைளA ச�தன�ைத ெம7யி) அணி�-; -ள=3� 
ம4சிைக -ைளAசி. காதிC1 -ள=க - அைச'� ம4சிைக எC� காதணி சி. 
-ைளைய'ைடய காதிC1 அைசய; வள�ெகா1 மாைலக1 :; - வளமி3� 
மாைலகைளA:;; ��- அணி�- - ��- மாைல �ைன�-; க;�ர� அைறவா+ - 
மண�ரசைறவத3; கள�ெகா1 ேவழ�தி+ வ5�ரச� ஏறின
 - ேபா
�கள�திேல 
தைலைம ெகா5ட யாைனயி+மீ- வ5�ரைச ஏறின
. 
 
விள�க� : ம=கலA ெசய)கைள அறிவி�3� வ1Mவ+ ெவ5 மல
 ெவ1ளாைட 
�த*யன அணித) மர�. ம4சிைக - ஓரணிகல+. அைறவா+ - அைறத3. (11) 
------------ 
 
2389. ேக5மி+ ேக5மி+க1 யாவ� மினியன ேக5மி+ 
65மி னி�தில மணிவட� 6�மி+ சா�த� 
வா5மி C5ணிைட வ��திC4 :<டணி� தழகா 
ராண மாகிய வ�விைல வ5ண!ப< @@மி+. 
 
ெபா�1 : யாவ�� இனியன ேக5மி+! ேக5மி+! ேக5மி+க1! - எ)ேலா�� 
யா+ G.� இனிய ெமாழிகைள� ேக5மி+க1! ேக5மி+க1!! ேக5மி+க1!!!; 
நி�தில� மணிவட� 65மி+ - ��- மாைலைய'� மணிவட�ைத'� அணிமி+!; 
சா�த� 6�மி+! - ச�தன� 6�மி+!; வா1மி+ H5 இைட வ��திC� - ஒளி�� 
மி+னைனய ெம)*ைட வ��தினாD�; :<@ அணி�- - ெநறிA :<ைட அணி�- 
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- அழ3 ஆ
 ஆண� ஆகிய அ�விைல வ5ண! ப<@ உ@மி+ - அழ3 ெபா��திய 
வி�!பமாகிய அாிய விைலெபா��திய நிற�ைடய ப<ைட அணிமி+! 
 
விள�க� : ேக5மி+; விைரெசா)ல@�காத*+ �+றாயி.. வட� 65மி+, 
சா�த� 6�மி+ என மாறி இைய�க. நி�தில மணி : ப5��ெதாைக. ஆண� - ேநய�. 
உ@மி+ - உ@�-=ேகா1.(12) 
------------ 
 
2390. பி1ைள ெவ5பிைறA சி.Hத ெப��பி<ட மணிமி 
C1ள ேமனி' ெமாளி
மணி� கல=களி �ைனமி+ 
வ1ள) வா7ெமாழி யா+ப@ பாலமி
 த)லா 
D1ள ேமவிC� பிற0ண! ெபறீெர% நாM�. 
 
ெபா�1 : ெவ5 பி1ைள! பிைறA சி.Hத) ெப�� ப<ட� அணிமி+! - 
ெவ5ைமயான, பி1ைளயாகிய பிைற ேபா+ற சி. Hத*ேல ெபாிய ப<ட�ைத! 
�ைனமி+!; உ1ள ேமனி'� ஒளி
மணி� கல=களி+ �ைனமி+! - ெம7ெய=3� 
விள=3� மணி�கல+களாேல அணிமி+!; வ1ள) வா7ெமாழி - அரச+ அ�ளிA 
ெசயலாைகயா); ஆ+ப@ பா) அமி
- அ)லா) பிற - ப�வி+ பா) கல�த 
ேசாைறய)லாம பிறவைற; எ%நாM� உ1ள� ேமவிC� உண!ெபறீ
 - ஏ% 
நா<கM� உ� மன� வி��பிC� உ5ணாதி�!Vராக! 
 
விள�க� : பி1ைள! பிைற எ+ற-, பி1ைள 3ழவி (ெதா). மர�. 24) எ+C4 
:�திர�- உ�ைமைய எAச!ப@�தி அதனா ெகா1க. பி1ைள! பிைற எ+ற- 
இள�பிைறைய. இ- ெநறி�3வைம. �+� அணியணி�த இடெமாழிய உ1ள 
ேமனி எ+க. வ1ள) வா7 ெமாழி - அரச+ க<டைள. பாலமி
- - பா ேசா.; 
பாயச�. (13) 
------------ 
 
2391. வாைழ ம)கிய மணி�3ைல� க�ெகா@ ந@மி+ 
றாழ நா.மி+ றாம= ளகி3ட� பர!பி 
யாழி+ பாடD மாடD மா=3ேதா றியறி! 
ேபா% மா)வி�� ெபன!பல ெபால=ெகா; ெய@மி+. 
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ெபா�1 : ம)கிய மணி�3ைல� க�ெகா@ வாைழ ந@மி+ - நிைற�த மணிேபா+ற 
3ைலகைள'ைடய க�கிCட+ வாைழைய ந@மி+; தாம=க1 தாழ நா.மி+ - 
மாைலகைள� தாழ� ெதா=கவி@மி+!; அகி) 3ட� பர!பி - அகி �ைகயி<ட 
3ட=கைள! பர!பி; அர=3ேதா.� பாழி+ பாடD� ஆடD� இயறி - 
அர=3களிெல)லா� யாழி+ பா<ைட'� ஆடைல'� இயறி, மா) வி��� ேபா%� 
என! பல ெபால=ெகா; எ@மி+! - ெபாிய வாைன! பிள!பபனேபால! பல 
ெபாெகா;கைள எ@மி+! 
 
விள�க� : ம)கிய - நிைற�த மணி�3ைல - நீலமணிேபா+ற 3ைல. நா.த) - 
F=கவி@த), தாம=க1 நா.மி+ என மா.க. மா) வி��� ேபா%� என� 
க5ேடா
 G.�ப; எ+க. (14) 
------------ 
 
2392. மாைல வா5�; ம+னவ+ மணவிைன ெய%நா< 
சீல மி)லன சின�களி றக.ெக+ றணி�த 
ேகால மா
�ர சி;'மி2 தழ=ெகன �ழ=க 
நீல மா�கட ென@நக
 வா2ெகன வைற�தா
. 
 
ெபா�1 : மாைலவா1 �; ம+னவ+ மணவிைன எ%நா1 - மாைல அணி�த ஒளி�� 
�;ைய'ைடய அரசCைடய மணவிைன நிக%� எ%நாளிC�; சீல� இ)லன 
சின�களி. அக.க எ+. - ஒ%�கமி)லனவாகிய ெகாைல�களி.கைள நீ�3க 
எ+. Gறி; நீலமா�கட) ெந@நக
 வா2க என - நீல! ெப�=கட) :2�த ெப�நக
 
வா2க எ+. வா2�தி; அணி�த ேகால� ஆ
�ர� இ;உமி2 தழ=3 என �ழ=க - 
அணிெச7ய! ெபற ஒ!பைன நிைற�த �ரைச இ; உமி2�த ஓைசேபால 
�ழ=3�ப;; அைற�தா
 - அைற�தன
. 
 
விள�க� : நAசினா
�கினிய
, ெந@நக
 வா2ெகன எ+பைத� ேக5மி+ எ+பத+ 
�+ அைம!ப
. சீல� - ஒ%�க�. இ)லனவாகிய சின�களி. எ+க. அைவ 
தி�மணவிழாவி 3%�� மா�த
�3� தீ=3 ெச7'� எ+ப-பறி அக.க 
எ+றவா.. 
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விழா�ெகா1 க�ப*+ ெவ35@ெவளி+ ���கி 
எழாநிைல �காஅ இன=க; சீற�- 
ஆைண யிக�3� அட�க�= களி. 
ேசணிக� -ைற�த ேசைனயி க;ெகன. 
 
எ+றா
 கைதயிC�. (1 - 38; 90 - 3.) தழ=3 - �ழ�க�. (15) 
------------ 
 
ேவ. 
2393. �ரச மா
�தபி+ �வி� நா1க1ேபா7 
விைரெவா ெட=கJ� ெவ1வைள வி�மின 
�ைரயி) ெபா+மணி யா23ழ ற5Jைம 
வரவ வானி னதி
�த வணி�ழா. 
 
ெபா�1 : �ரச� ஆ
�த பி+ - �ரசைற�த பிற3 ; �வி� நா1க1 ேபா7 - ஆ. 
நா<க1 கழிய; எ=கJ� விைர ெவா@ ெவ1வைள வி�மின - எ=3� பரபர!�ட+ 
ெவ5ச=3க1 �ழ=கின; �ைரஇ) ெபா+மணி யா23ழ) த5Jைம அணி�ழா - 
3ற� இ)லாத யா%� 3ழD� த5Jைம'� அழகிய �ழா0�; அரவ வானி+ 
அதி
�த - ஒ*'.� �கி) �ழ�ெகன �ழ=கின. 
 
விள�க� : ேபா7 - ேபாக. ேபாகா நிக இைவ'� நிக2�தன என ேம) 
வ�வனவைற'� உடனிக2Aசியா�3க. ஆ
�த எ+ப- ஆ
�த என விகார!ப<ட- 
எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (16) 
------------ 
 
2394. வி5வி ள�3வ ேபா)விாி 6�-க1 
க5வி ள�கி� கல�தெவ5 சா�தினா+ 
ம5வி ள�கி மல
!ப* சி�தினா
 
ப5வி ள�கிய ைப=கிளி யி+ெசாலா
. 
 
ெபா�1 : ப5 விள=கிய ைப=கிளி இ+ெசாலா
 - ப5ைண� ேதா.வி�த இனிய 
கிளிெமாழியா
; வி5 விள�3வ ேபா) - வாCலக� -ராைல� -ைட�3மா. ேபால; 
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விாி6�-க1 கல�த க5 விள�கி - மி3�த 6�-கைள அதCட+ கல�த மணி 
�த*யவைற! ேபா�கி; ெவ5சா�தினா) ம5 விள�கி - ெவ5ைமயான 
சா�தினா) தைரைய ெம%கி; மல
!ப* சி�தினா
 - (இ)Dைற ெத7வ�தி3) 
மல
! ப*ைய'� சி�தினா
. 
 
விள�க� : வி5 - ஆ3ெபய
 விள�3த) - -ைட�-� F7ைம ெச7த) க5விள�கி - 
த3திபறிய வழ�3. ம5விள�கி - ம5ைணெம%கி. மல
!ப* - மலராகிய ப*. 
இ)Dைற ெத7வ�தி3! ப* சி�தினா
 எ+க. (17) 
------------ 
 
2395. ஆ7�த ேமா<;ன வா+ப@ பாDைல 
ேபா�- ெபா=கிய வாவியி னாெபா*� 
ேத�- மாட=க டாமிழி ென+பன 
6�- கி)�ற� ேபா
�தன ேபா+றேவ. 
 
ெபா�1 : இழி+ எ+பன ஏ�-� மாட=க1 தா� - இழி+ எ+C� ஓைசைய உைடய 
உய
�த மாட=க1 தா�; ஆ7�த ேமா<;ன ஆ+ப@ பா)உைல ேபா�- ெபா=கிய 
ஆவியினா) ெபா*�- - அழகிய வயிைற'ைடயவாகிய ஆவினிட= கிைட�த 
பா)உைல பாைனயி+ �ற�ேத ேபா�- ெபா=கிய ஆவியினாேல ெபா*0.; 
6�-கி) �ற� ேபா
�தன ேபா+ற - அழகிய ஆைடைய! �ற�திேல ேபா
�தன 
ேபா+றன. 
 
விள�க� : ஆ7�த - அழகிய. ேமா<;ன - வயிைற 'ைடயன. மாட=க1 
அக�ேதயி��- �ற�ேபா�- �றிய பாலாவியினா) அ� மாட=க1 
-கி)ேபா
த�ன ேபா) ேதா+.� எ+பதா�. (18) 
------------ 
 
2396. தி�வி ன)லவ
 ெச�மல
A சீற; 
பரவி P<;ய ப4சர� த�களி 
விரவி மீநில4 ேச
�ெதாளி 6�-ரா7� 
3�தி வானில= ெகா5ட- ேபா+றேத. 
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ெபா�1 : தி�வி+ ந)லவ
 ெச�மல
A சீற; - தி�மகளிC� ந)லவ
களி+ சிவ�த 
மல
ேபாD� சிற;ைய; பரவி ஊ<;ய அர�த! ப4�� களி - ேச;ய
 பரவி ஊ<;ய 
ெச�ப4சியி+ ேச.; மீநில� விரவிA ேச
�- - நில�தி+ மீ- மி3�- ேச
த*+; 
ஒளி6�- உரா7 - அ9ெவாளி 6�-! பர�-; 3�திவா+ நில� ெகா5ட- 
ேபா+ற- - ெச�க
வா+ நில�ைத� ெகா5ட த+ைம ேபா+ற-. 
 
விள�க� : தி�விC� ந)லவ
 என) ேவ5;ய சிற!��ைம ெச7'1 விகார�தா) 
ெதா�க-. தி� - தி�மக1. ெச�மல
 - ெச�தாமைர மல
. ப4� அர�த� களி என� 
க5ணழி�க. அர�த� - ெச�நிற�. உரா7 - பர�-. 3�திவா+ - ெச�க
 வான�.(19) 
------------ 
 
2397. பா)ெவ5 ;=க5 மணி�ைக ப@�தைவ 
ேபாD மா;யி ேனா�கி! ெபால=கல� 
ேகால4 ெச7பவ
 ேகால ெவறி!பினா+ 
மாைல வ5;ன மாைல�க5 ெகா5டேவ. 
 
ெபா�1 : ப)ெவ5 தி=க1 மணி�ைக ப@�தைவ ேபாD� ஆ;யி) - பா) ேபா+ற 
ெவ5ைமயான தி=க1 மணி�கா�� ேச
�தனவைற ஒ�3� க5ணா;யி); ேநா�கி 
- பா
�-� ெகா5@; ெபால�கல� ேகால� ெச7பவ
 - ெபா கல�ைத'ைடய 
ஒ!பைனையA ெச7பவ
; ேகால ெவறி!பினா) - ேகால�தா) வ�� க5 
ெவறி!பாேல; மாைல வ5;ன� மாைல� க5 ெகா5ட - ஒ%=கிைன'ைடய 
வ5;ன� க5ேதா+றா வாயின. 
 
விள�க� : மணி�ைக - மணியா*ய+ற ைக!பி;. ஆ; - க5ணா;. ெபால=கல� - 
ெபா+ அணிகல+, ெவறி!� - க5ெவறிேயாட). மாைல வ5;ன� - ஒ%=3ைடய 
வ5@�திர1. மாைல�க5 - ஒ� வைக� க5ேணா7. (20) 
------------ 
 
2398. ேபாக மாமைழ ேபா2�- �த�ெதா. 
மாக ேம�-வ ெபா+மணி� ேதாரண 
மாக நாறின தாம மணி�3ட 
ேமக மாநக
 Bதி நிைர�தேவ. 
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ெபா�1 : ஏக மாநக
 Bதி - தன�3 நிகாி)லாத நகாி+ ெத��களிேல; �த�ெதா.� 
ேபாக மாமைழ ேபா2�- - வாயி) ேதா.� Hக
!ெபா�ைள ந)3� மைழைய! 
பிள�-; மாக� ஏ�-வேபா) - வாைள ஏ�-வன ேபா+.; மணி�ேதாரண� - மணி� 
ேதாரண=களிேல; தாம� ஆக நாறின - தாம=க1 ெபா��த� F�க! ெபறன; 
மணி�3ட� நிைர�த - மணி�3ட=க1 வாிைசயாக ைவ�க!ப<டன. 
 
விள�க� : ேபாக மாமைழ - Hக
 ெபா�ைள� த�� ெபாிய �கி). �த0 - �த என 
நி+ற-; வாயி) மாக� - வான�. ஏகமாநக
 - ஒ!பற நக
. (21) 
------------ 
 
2399. ஆட+ ம=ைகய
 கி5கிணி யா
!ெபா* 
பாட *+ெனா* ப5ணைம யாெழா* 
ேமா@ ெகா5�ழ வி5�ழ� கீ5;ய 
மாட மாநக
 மா�கட ெலா�தேத. 
 
ெபா�1 : ஆட) ம=ைகய
 கி5கிணி ஆ
!� ஒ* - ஆ@கி+ற மாத
களி+ கி5கிணி 
யா
�3� ஒ*'�; பாட) இன ஒ* - பாட*) எ%� இனிய ஒ*'�; ப5 அைம யா2 
ஒ* - ப5ணைம�த யாழி+ ஒ*'�; ேமா@ெகா1 �ழவி+ �ழ�3 - ெப�ைம 
ெகா5ட �ழவி+ ஒ*; ஈ5;ய - ஈ5;யிைச�தலா); மாநக
 மா�கட) ஒ�த- - 
அ! ெப�நகர� ெபாிய கடைல! ேபா+ற-. 
 
விள�க� : ஆட+ ம=ைகய
 - விற*ய
. ேமா@ - ெப�ைம. மாநக
 - இராசமா�ர�. 
(22) 
------------ 
 
2400. ��த ர�-க1 6�-க1 ெபா.க 
ள�த ர�ெத% மி+�ைக யாலேரா 
வி�தி ர+னக
 சாறய
� தி9வழி 
வ�தி ��த- ேபா+ம* 0றேத. 
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ெபா�1 : ��தர� -க1 6�-க1 ெபா+-க1 அ�தர�- எ%� இ+ �ைகயா) - 
சி�-ர� -களாD� 6�-களாD� ெபா+-களாD� வானி) எ%� இனிய 
�ைகயாD�; இ�திர+ நக
 சா. அய
�- - அமராவதி நகர� விழ0 ஆறி; இ9வழி 
வ�- இ��த- ேபா) ம*0 உற- - ஈ5@ வ�- த=கினாேபா) இ� நகர� 
ெபா*வினா) ம)கிய-. 
 
விள�க� : ��தர�-க1 - சி�-ர!ெபா;. 6�-க1 - மகர�த! ெபா;. ெபா.க1 - 
ெபா�5ண�. இ+�ைக - மண!�ைக. சா. - தி�விழா . (23) 
------------ 
 
ேவ. 
2401. நிர�- க+னD ெந7' நீ�த!ெப7 
திர�- பாலமி
 ெத=3 �<@வா
 
பர�- 6�-கி) ப+ம ணி�கல4 
�ர�- ெகா1ெகனA �ம�க ந)3வா
. 
 
ெபா�1 : எ=3� நிர�- க+னD� ெந7'� நீ�த! ெப7- பா) அமி
- இர�- 
ஊ<@வா
 - எ=3� ஒ%=காக� க�!ப4 சா.� ெந7'� ெவ1ளெமன! ெப7- 
பாேசாைற ேவ5;� ெகா5@ உ5பி!பா
; 6�-கி) ப+மணி� கல� �ர�- 
ெகா1க என! பர�- �ம�க ந)3வா
 - அழகிய ஆைடைய'� பல மணி� 
கல+கைள'� ெதாைலவி+றி� ெகா1க எ+. எ=3� ெச+. ேவ5;, அவ
க1 
�ம�3� அள0 ெகா@!பா
. 
 
விள�க� : நிர�- - பரவி. க+ன) - க�!ப4சா.. ெகா1ெளன� ெகா@�த) 
உய
�த+. எ+றா
 பிற��. (24) 
------------ 
 
2402. வ��ைக யி+பழ� வாைழ யி+கனி 
தி��ெகா5 மா=கனி ெதளி�த ேதறைல� 
க�!�A சாெறா@ கல�- ைகெச7- 
�ாி�த ெத=கிள நீ��6 ாி!பா
. 
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ெபா�1 : வ��ைக இ+பழ� வாைழ இ+கனி தி��ெகா1 மா=கனி - பலவி+ 
இனிய பழ�ைத'� வாைழயி+ இனிய கனிைய'� அழ3ற மா=கனிைய'�; 
ெதளி�த ேதறைல� க�!�A சாெறா@ கல�- ைகெச7- - நீரா�கின ேதறைல 
இனிய க�!ப4 சா.ட+ கல�- சைம�- (அதைன'�); �ாி�த ெத=3 இளநீ�� 
6ாி!பா
 - வி�!�ற இளநீைர'� நிர!பி ைவ!பா
. 
 
விள�க� : வ��ைக - பலாமர�; வ��ைக ��கனி'ெளா+.. (25) 
------------ 
 
2403. G�த ேல�திய க�க= கா7�3ைல 
யா7�த ெம)*ைல பளித மாதியா 
மா�த
 ெகா1ைளெகா5 @5ண மாநில 
ேம�த லா�ப;� த+றி R<@வா
. 
 
ெபா�1 : G�த) ஏ�திய க�க=கா7� 3ைல - க�க மர�தி+ உAசியி) ஏ�திய 
பா�3� 3ைலகைள'�; ஆ7�த ெம)*ைல - சிற�த ெவறிைலகைள'�; பளித� 
ஆதிஆ - க�!6ர� �தலான �கவாச=கைள'�; மா�த
 ெகா1ைள ெகா5@ 
உ5ண - ம�கெள)ேலா�� மி3தியாக� ெகா5@ தி+C� ப;; மாநில� ஏ�தலா� 
ப;�- அ+றி ஈ<@வா
 - நில� �ம�க �;யாதப; 3வி!பா
க1. 
 
விள�க� : �ெச7'1களி) பால;சி) �த*ய உண0! ெபா�1கைள� 
ெகா@�ததாக� Gறியவ
 ஈ5@ ெவறிைல �த*ய �கவாச! ெபா�1கைள� 
Gறினா
. உ5Jத) தி+Cத) எ+C� ெபா�<@. நAசினா
�கினிய
 மாநில� 
உ5ண என� G<@வ
. அவ
, ெவறிைலைய உ5ணெவ+ற) மரப+ைமயி+, 
ஈ5@ மாநில� உ5ண எனேவ ம5J5J�ப; எ+C� ெபா�<டா�. அட3 
�லா) பா3 பாளித�� உ5ணா+ எ+ப- ப+ைம பறி� Gறிெறன) ேவ5@�; 
பா3 பசி!பிணி தீர Hக�� ெபா�ள+ைமயி+. இனி, மா�த
 �Gறிய பால;சி) 
�த*யவைற உ5ட*+, அவ
 தி+ற3! பளித �த*யவைற� ெகா1ைள 
ெகா5@ �ம�கலா� ப;�த+றாக ஈ<@வா ெர+றDமா�, எ+ப
. (26) 
------------ 
 
2404. Fம மா
�தன -!� ர90க 
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ேளம மாயின ேவ�தி நிறலா 
னாம ந+னக
 ந+ெபா கபக= 
காம வ)*'= கள=ெகா5 ;<டேத. 
 
ெபா�1 : Fம� - ந.மண! �ைக! ெபா�1கைள'�; ஆ
�தன -!�ர0க1 - 
நிைற�தனவாகிய Hக
 ெபா�1கைள'�; ஏம� ஆயின - பிற நல�பய�3� 
ெபா�1கைள'�; ஏ�தி நிறலா) - (ஆடவ�� மகளி��) ஏ�தி நிபதா); நாம 
ந+னக
 - �க2 ெபற இ�த ந)ல நகைர; ந+ெபா+ கபக� காம வ)*'� 
கள=ெகா5;<ட- - அழகிய ெபா கபக�� காமவ)*'� இட=ெகா5;<டன 
ேபா+றன. 
 
விள�க� : இ<ட- : ஒ�ைம ப+ைம மய�க�. Fம� - �ைக. -!�ர90க1 எ+�ழி 
வகரெம7 வ5ண�தா) விாி�த-. ஏம� - இ+ப�. கபக�. ஆடவ
�3� காமவ)* 
மகளி
�3� உவைம. (27) 
------------ 
 
2405. வ%வி+ மா�த� மா0 ம)கிய 
ெதா%தி த+ைனயா+ �ம�க ேலேனனா 
�%- ம5மக5 �.� வா7திற� 
த%தி< டாெண'� பாD மாகேவ. 
 
ெபா�1 : வ%இ) மா�த�� மா0� ம)கிய ெதா%தி த+ைன யா+ �%-� 
�ம�கேல+ எனா - 3றமற மா�த�� வில=3� நிைற�த ெதா3திைய யா+ 
�%-� �ம�க ஆற*ேல+ எ+.; ம5மக1 �.� வா7திற�- - நிலமக1 வா7 
�.� திற�-; ெந7'� பாDமாக; அ%தி<டா1 - அ%- வி<டா1. 
 
விள�க� : இஃ- அரவ� Gறிய-. நில� �ம�கலாறாதப; மா�த
 3%மின
, 
ெபா�1க1 நிர�பின, ேபெராளி மி�க- எ+ப- க��-. ெதா%திெதா3தி. (28) 
------------ 
 
2406. ெகா;ெய%� தலம�= ேகாயி) வாயி)க5 
மடெல%� தலம�= க�3� வாைழ' 
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ம;யி�� -கிDைட மா�க ணா;'� 
�ைடதிர1 6ரண 3ட�� 6�தேவ. 
 
ெபா�1 : ெகா; எ%�- அலம�� ேகாயி) வாயி)க1 - -கி 
ெகா;கெள%�தைச'� ேகாயி*+ வாயி)கெள)லா� ; மட) எ%�- அலம�� 
க�3� வாைழ'� - மட) ேதா+றி அைச'� க�க மர�� வாைழமர��; ம; இ�� 
-கி) உைட மா�கணா;'�-ெபாிய ம;�-கிைல'ைடய ெபாிய க5ணா;'�; 
�ைடதிர1 6ரண 3ட�� 6�த - �ைட திர5ட நிைற3ட�� மல
�தன. 
 
விள�க� : ேகாயி) - அர5மைன. மட) - �)*ன�தி+ ஓ
 உ.!�. இ��-கி) - 
காிய உைற�-கி) எனிCமா�. மா�க5ணா; - ெபாிய க5ணா;. �ைட - ப�க�. 
6ரண3ட� - நிைற3ட�. 6�த - ெபா*0ெபறன. (29) 
------------ 
 
2407. க;மல
 ம=ைகய
 கா7ெபா கி5கிணி 
'ைடமணி ெபாசில� ெபா*�3= ேகாயிD< 
3ைடநிழ+ ம+ன
த= ேகாைத� தா-ேவ7� 
த;நில� ெபறாதேதா
 ெச)வ மா
�தேத. 
 
ெபா�1 : க;மல
 ம=ைகய
 கா7ெபா+ கி5கிணி - மணமல
 அணி�த மாத
களி+ 
ெபா கி5கிணி'�; உைட மணி ெபா+ சில�� ஒ*�3� ேகாயிD1 - 
அவ
கMைடய மணிேமகைல'� ெபாசில��� ஒ*�3� அர5மைனயிேல; 
3ைடநிழ) ம+ன
த� ேகாைத� தா- ேவ7�- - 3ைடநிழைல'ைடய ேவ�தாி+ 
மல
மாைலயி+ தா- ேவ7த*+; அ; நில� ெபறாத- ஓ
 ெச)வ� ஆ
�த- - 
அ;க1 தாதி+ேமல+றி நில�தி+ேம பதியாத ெச)வ� மி�க-. 
 
விள�க� : க; - மண�. கா7ெபா+ : விைன�ெதாைக. மணி'ைட! ெபாசில�� 
எ+க. ேகாைத - மாைல. தா--6�-க1. (30) 
------------ 
 
2408. -ள=3ெபா 3ைழகM� ேதா@4 �5ண�= 
கிள
�தகி) சா�-6� கம2�- ேக2கிள 
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ாிள=கதி ெரறிமணி! 6J மார�� 
விள=கிேம Dலகிைன ெவ.!பி� தி<டேத. 
 
ெபா�1 : -ள=3 ெபா+ 3ைழகM� ேதா@� �5ண�� கிள
�- - ஒளியைச'� 
ெபா 3ைழகM� ேதா@கM� ெபா �5ண�� கிளர! ெப.; அகி) சா�- 
6�கம2�- - அகிD� சா�-� மல�� மண=கம2�-; ேக2கிள
 இள=கதி
; 
எறிமணி!6J� ஆர�� விள=கி - நிற� கிள
�- இளெவயி) B�� மணி� 
கலனகM� ��தார=கM� விள=கி; ேம) உலகிைன ெவ.!பி�தி<ட- - 
வாCலகிைன இகழ! ப5ணிய-. 
 
விள�க� : -ள=3� - அைச'�. கிள
�- - கிளர!ப<@. கம2�- . கமழ!ப<@. 
விள=கி விள=க!ப<@. (31) 
------------ 
 
2409. விாி�-வா+ 6�ெதன விதானி� தா7கதி 
ர�=கல! ெபா;யினா லாெபா 6மக5 
ம�=3)ேபா 3யிறிய நகாி+ ம=கல! 
ெப��தவி ச@�தன
 பிைணய+ மாைலயா
. 
 
ெபா�1 : வா+ விாி�- 6�த- என விதானி�- - வான� பரவி மீைன மல
வி�த- 
எ+Cமா. ேமகா<;ைய� க<;; ஆ7கதி
 அ�=கல! ெபா;யினா) - சிற�த 
ஒளிைய'ைடய அ�=கல+களி+ ெபா;யாேல; ஆ7ெபா+ 6மக1 ம�=3) 
3யிறிய நகாி) - ெபா+னணி�த நிலமகளி+ இைடேபாேல Hட=3�ப; ேகால� 
இ<ட இட�திேல; பிைணய) மாைலயா
 ம=கல! ெப��தவி� அ@�தன
 - 
பிைண�த மாைலயணி�த மகளி
 ம=கலமாகிய ெபாிய தவிைச இ<டன
. 
 
விள�க� : ெபா+ 6மக1 - தி�மக1 மணவைற நில�ைத� தி�மகளி+ இைடேபால! 
�ைனத) வழ�க�, ஈ5@ நAசினா
�கினிய
 6மக1 எ+பத3 நிலமக1 எ+ேற 
ெபா�1 G.கி+றன
. தி�மக1 எ+றேல சிற!ெப+பதைன. 
 
ேபார@ ம+ன
�3! �ைரேயா
 �க2�த 
பாசைட� தாமைர� தாதக� -ைற'� 
மாசி+ மடமக1 ம�=கி+ வ;வா7� 
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3லாஅ7� கிட�த ேகால� ேகாண�-� 
கலாஅ7� கிட�- க9விய ெகா%�தி+ 
வ1ளி' மல�� ெகா1வழி� ெகாளீஇ 
வல�ைற வ3�த நல�ைற ந+னக
 
 
எனவ�� ெப�=கைத! ப3தியா+ (2. 4 : 79 - 85) உணரலா�. (32) 
------------ 
 
2410. நல=கிள
 காண� மணி' ந+ெபாC� 
வல��ாி ��த�= 3வி�த ம=கல 
மில=கின மணிவிள� ெக%�த தீ��ைக 
கல�தவா யிர�ெத5ம
 கவாி ேய�தினா
. 
 
ெபா�1 : நல� கிள
 காண�� மணி'� ந+ெபாC� வல��ாி ��த�� 3வி�த - 
அழ3 விள=3� ெபாகா�� மணி'� ெபா+C� வல��ாியி*��- பிைட�த 
�த-� 3வி�க!ப<டன; ம=கல� இல=கின - எ+ ம=கல�� விள=கின; 
மணிவிள�3 எ%�த - மணிவிள�3க1 எ%�தன; தீ �ைக கல�த - இனிய �ைகக1 
கல�தன; ஆயிர�- எ5ம
 கவாி ஏ�தினா
 - ஆயிர�ெத<@ மகளி
 கவாி ஏ�தின
. 
 
விள�க� : காண� - ெபாகா�. 3வி�த : பலவறிெசா). 3வி�க!ப<டன எ+க. 
தீ��ைக - இனிய ந.மண!�ைக. கல�த : பலவறி ெசா). (33) 
------------ 
 
2411. ம=கல! ெப�=கணி வ3�த ேவாைரயா+ 
ம=கல ம+னவ+ வா2�த ேவறD 
ம=கல வA�த� ெதளி�- வா7ெமாழி 
ம=கல� க�வி�+ C.�தி வா2�தினா
. 
 
ெபா�1 : ம=கல! ெப�=கணி வ3�த ஓைரயா) - ம=கல! ெபா%- G.� ெபாிய 
கணி வ3�த ஓைரயிேல; ம=கல� வா2�த - ம=கல வா2�-� Gறாநிக; ம+னவ+ 
ஏறD� - ேவ�த+ இ��ைகயி) அம
�த0டேன; ம=கல அA�த� ெதளி�- - 
ம=கலமாகிய அ.ைக'� அாிசிைய'� இ<@; வா7ெமாழி ம=கல� க�வி�+ 
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உ.�தி வா2�தினா
 - ம�திாி�த ம=கலமாகிய ெபா+க�வி ம4சிக+ 
ேச
�தினானாக, வா2�தினா
. 
 
விள�க� : உ.�தி - உ.�த. ம=கல! ெப�=கணி - ம=கல! ெபா%திைன ஆரா7�- 
G.� அரசைவ� கணிய+. ஓைர - �%�த�. ம+னவ+ ம=கல� வா2�த என 
மா.க. அA�த� - அாிசி. க�வி - மயி
�க�தி. நாவித+ க�வி �+C.�த 
வா2�தினா
 எ+க. (34) 
------------ 
 
2412. �ழ=கின வி+னிய ெமா7�த ேத�ெதா* 
ெகா%=கய க5ணினா
 ெகா5@ ெபா+னக 
*ழி�தன
 தி�மயி ேரப நீரதி 
னிழ+றன சாமைர நிைரச= கா
�தேவ. 
 
ெபா�1 : இ+ இய� �ழ=கின - இனிய இய=க1 �ழ=கின ; ஏ�- ஒ* ெமா7�த- 
- �கெழா* மி�க- ; சாமைர நீர�தி) நிழ+றன - சாமைரக1 நீ
ைம'ட+ நிழ+றன ; 
நிைர ச=3 ஆ
�த - நிைரயாகA ச=3க1 �ழ=கின; ெகா%=கய) க5ணினா
 
தி�மயி
 ெபா+ அக) ஏப� ெகா5@ இழி�தன
 - ெச%விய கயலைனய 
க5ணினா
 தி�மயிைர! ெபா+னக*ேல ெபா��த� ெகா5@ ம5டப�தினி+.� 
இழி�தன
. 
 
விள�க� : தி�மயி
 : சீவக+ தைலயி*��- ம4சிகனா கழி�க! ப<ட-. 
இ+னிய� - இனிய இைச�க�விக1, ஏ�- ஒ* : விைன�ெதாைக க5ணினா
, 
தி�மயிைர! ெபா+னக*ேல ஏப�ெகா5@ இழி�தா
 எ+க. (35) 
------------ 
 
2413. பாகட+ �ைள�தேதா
 பவள! 6=ெகா; 
ேபா�ட
� தில=ெகாளி! ெபா+ெச7 ேகாைதைய 
நா<க; மயி
விைன ந+ெபா றாமைர! 
6�க; ேகாயிலா1 �ல�ப வா�கினா
. 
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ெபா�1 : பாகட) �ைள�த- ஓ
 பவள! 6=ெகா; ேபா) - பாகட*ேல 
ேதா+றியதாகிய ஒ� பவள� ெகா; ேபாேல; �ட
�- இல=3 ஒளி! ெபா+ெச7 
ேகாைதைய - �ட
வி<@ விள=3கி+ற ஒளியிைன'ைடய, அழ3ற மாைல யணி�த 
இல�கைணைய; ந+ெபா+ தாமைர! 6�க; ேகாயிலா1 �ல�ப - சிற�த 
ெபாறாமைர! 6வாகிய மணமி3= ேகாயிலாளாகிய தி�மக1 ஒ9ேவ+ என வ��த; 
நா1 மயி
விைன� க; ஆ�கினா
 - ந)ல நாளிேல மயி
விைன மண�ைத ஆ�கின
. 
 
விள�க� : க;�ேகாயி) எ+.� பாட�. மயி
விைன மண� எ+ப- ��வ� 
ஒ-�3த) எ+ப
. இ=ஙன� மண மக<3! ��வெமா-�3� வா�க�திைன, 
 
எதி
ேநா� காறா இல=கிைழ �க�ைத'� 
மதிமா� கழீஇய வ5ண� ேபால� 
கதி
ேம *ல=க� ைகவிைன �;�தபி+ 
 
எனவ�� கைதயாC� உண
க; (2 - 4 : 180 - 2) (36) 
 
ேவ. 
------------ 
 
2414. விைர�தைல மாைல :<; 
மி+னனா ர=ைக ேச!ப 
வைர�தசா� தணி�த ேகா<ட 
வாயிர� ெத<@ ேவழ 
நிைர�தன ம5J நீ
�3 
�ரெசா@ �ழவ� வி�ம 
வைர�தைல� -வைல ேபா+. 
மதநில நைன!ப வ+ேற. 
 
ெபா�1 : விைர� தைலமாைல :<; - மண�ற தைலமாைலைய அணி�-; 
மி+னைனய மகளி
 த� அக=ைக சிவ!ப அைர�த ச�தன�ைத அணி�த; ேகா<ட - 
ெகா��கைள'ைடய; ஆயிர�- எ<@ ேவழ� - ஆயிர�ெத<@ யாைனக1; 
வைர�தைல� -வைல ேபா+. மத� நில� நைன!ப - மைலயினிட�- நீ
�-ளி 
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ேபா+. ெப7'� மத� நில�ைத நைன!ப; �ரெசா@ �ழவ� வி�ம - �ர�� 
�ழவ�� �ழ=க; ம5J� நீ
�3 நிைர�தன - ம4சனநீ
 ெகா5@வா நிைரயாக 
நி+றன. 
 
விள�க� : விைர - மண�. அ=ைக - உ1ள=ைக. ேச!ப - சிவ�3�ப;, ம5Jநீ
 - 
ம=கல நீராட3ாிய நீ
. ம5Jநீ
 ஆயிர�ெத<@ யாைனக1 ேமேலறி வ�தைல 
ேகா) யாைன நா*ர5@ மிைகயா ஆயிர� அணி�தைவ ேகாயிD1 தNஉ� 
எனவ�� கைத யாC� (2 - 2 :202, 4) உண
க. எ<@ட+ G;ய ,. ஆயிர� �த*ய 
எ5கேள சிற!�ைட�தாத) ெத7வ அ�Aசைன �ைறயா கா5க. (37) 
------------ 
 
2415. கா+�க� �ைத�த ெத5ணீ
 
கவ
�-ெபா 3ட=க ளா
�தி 
P+�க� �ைத�த ேவக5 
ணவ
களி .Aசி ேயறி 
வா+�க� �ைத�த ப+மீ+ 
மதிெயன ம�5@ ேநா�க� 
ேத+�க� �ைத�த மாைல� 
3ைடநிழ றி�வி ற�தா
. 
 
ெபா�1 : ஊ+�க� �ைத�த ேவ) க5ணவ
 - நிண�ைத அ%�திய ேவ)ேபாD� 
க5ணினா
; கா+�க� �ைத�த ெத5ணீ
 கவ
�- ெபா+3ட=க1 ஆ
�தி - 
6�க� மைற�த ெத1ளிய நீைர �க�- ெபா3ட=களிேல நிைற�-: வா+�க� 
�ைத�த ப+மீ+ மதிெயன ம�5@ ேநா�க - (அவைற) வானிட�ைத மைற�த பல 
மீ+கM� தி=கM� என மய=கி ேநா�3�ப; ; களி. உAசி ஏறி - களி.களி+ 
தைலயிேல ஏறி; ேத+�க� �ைத�த மாைல� 3ைடநிழ) தி�வி) த�தா
 - 
ேதனின� �க�ைத மைற�த மாைலைய'ைடய 3ைடயி+ நிழ*ேல ெச)வ�-ட+ 
த�தன
. 
 
விள�க� : 3ட=க<3! ப+னிற�ைடைமயாC�, சி.ைம ெப�ைமயாC� மீC� 
தி=கM� உவைமயாயின. (38) 
------------ 
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2416. இைழ�தெபா+ னகாி+ ெவ1ளி 
யி@மைண ம+ன ேர�த� 
3ைழ!ெபா*� தில=3 காதி 
ெகாறவ னி��த பி+ைற 
மைழ�க*+ ெற%�த வா
ெகா5 
மணிநிற வ.ைக ெந7ேதா7� 
ெதழி3ைழ தி�வி) Bச 
மகளி
ெந7 ேய. கி+றா
. 
 
ெபா�1 : ெபா+ இைழ�த நகாி+ - ெபா+னா) இைழ�த ம5டப�திேல; 
ெவ1ளியி@ மைண - ெவ1ளியா ெச7த மைணயிேல; ம+ன
 ஏ�த - அரச
க1 �கழ; 
3ைழ!ெபா*�- இல=3 காதி+ ெகாறவ+ இ��த பி+ற - 3ைழ ெபா*0. 
விள=3� காதிைன'ைடய அரச+ அம
�த பி+ன
 ; மைழ� கவி+. எ%�த 
வா
ெகா1 மணிநிற அ.ைக - மைழ�3� கிைள�- அழ3. எ%�த நீ5ட 
நீலமணிேபாD� நிற�ைடய அ.கிைன; ெந7ேதா7�- - ெந7யிேல ேதா7�-; எழில 
3ைழ தி�வி) Bச மகளி
 ெந7 ஏ.கி+றா
 - அழகிய 3ைழ வானவி)ெலன 
ஒளிBச மகளி
 ெந7ேயற� ெதாட=கின
. 
 
விள�க� : ெபா+னக
 எ+ற- மணவைறைய. இ@மைண : விைன�ெதாைக. 
ெகாறவ+ : சீவக+. பி+ைற - பி+�. மைழ�3� கவி+ ெற%�த எ+க. மணி - 
நீலமணி. அ.ைக - அ.க��). ெந7 ேய.த) - ஒ� சட=3. (39) 
------------ 
 
2417. மி+Cமி2 ைவர� ேகா<@ 
விள=ெகாளி யிமய ெம+C� 
ெபா+ென@= 3+ற� ேபால! 
6மிேம னிலவி ைவய 
நி+ன; நிழ*+ ைவக 
ேநமிய4 ெச)வ னாகி 
ம+Cவா7 தி�ேவா ெட+. 
வா2�திெந7 ேயறி னாேர. 
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ெபா�1 : மி+உமி2 ைவர� ேகா<@ - ஒளிைய உமி%� ைவர உAசிைய'ைடய; 
விள=3 ஒளி இமய� எ+C� ெபா+ ெந@=3+ற� ேபால - விள=3� ஒளிைய 
உைடய இமய� எ+கிற நீ5ட ெபா+மைல ேபால; 6மிேம) நிலவி - நிலமிைச 
நிைலெப.; நி+ அ; நிழ*+ ைவய� ைவக - உ+ அ; நிழ*ேல உலக� த=க; 
ேநமி அ� ெச)வ+ ஆகி - ச�கரவாள�தி3� தைலவனாகி; தி�ேவா@ ம+Cமா7 
எ+. - இல�கைண'ட+ நிைலெப. வா2க எ+.; வா2�தி ெந7 ஏறினா
 - 
வா2�தி ெந7ைய ஏறினா
. 
 
விள�க� : வயிர� எ+C� மணி பிற�தகிடமான ேகா@ எ+க. ைவய� - உலக�. 
ேநமிய4 ெச)வ+ - ச�கரவாள�தி3� தைலவ+. தி� - ஈ5;ல�கைண. (40) 
------------ 
 
2418. நீ@ நீ
மணி நீ� ம)ல0 
மா@ நீரன வ�- ம5கM 
�@ மி+னனா �ாி4சி யா<;னா
 
G; யி+னிய= 3%மி யா
�தேவ. 
 
ெபா�1 : ஊ@ மி+னனா
 - இைட மி+ேபா+ற மகளி
; ஆ@ நீரன அ�-� 
ம5கM� அ)ல0� உாி4சி - 6�� நீரனவாகிய -வராD� ம5ணாD� 
அ)லனவறாD� ேத7�-; நீ@நீ
 மணி நீ�� ஆ<;னா
 - க=ைக �த*ய Fய 
நீராD� ச�திரகா�த� க)*+ நீராD� ஆ<;னா
 ; G@� இ+ இய� 3%மி ஆ
�த - 
(அ!ேபா-) த�மி) அளெவா�த இனிய இய=க1 G; ஒ*�தன. 
 
விள�க� : அ)ல எ+ற- -வைர'� ம5ைண'� ஒழி�த ஐ�- விைர'� 
�!ப�தி�வைக ஓமா*ைக'மா�. ப�- ம5 எ+.� பாட�. 
 
ம5ணாவன: 
 
ஆைனேய ேறன�ேகா டாற= கைர�. 
வானவ
த= ேகாயிெலழி) வா+கழனி - பானில0 
��ெதாி'� ெவ5;ைரநீ
 �F
 வடத�ேவ
 
ப�-மித+ ம5ணாக! பா
. 
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ஒழி�தவறி3� க=ைகயி+ களிறி+ உAசி (சீவக. 623) எ+ற கவியி 
Gற!ப<டன. (41) 
------------ 
 
2419. தி�வ ம+னவ+ ெச+னி� ேத
ம+ன
 
ெபா�ெவ5 ெபா3ட �மி%� ெபா=3நீ
 
ப�தி த+ெனாளி மைறய! பா+மதி 
ெசாாி'� தீ=கதி
� ேதாற ெமா�தேவ. 
 
ெபா�1 : தி�வ ம+னவ+ ெச+னி - தி�ைவ'ைடய ம+னவனி+ �;யிேல; 
ேத
ம+ன
 ெபா�ெவ5 ெபா3ட� உமி%� ெபா=3நீ
 - ேத
 ேவ�த
 எ@�த 
ெவ1ளி�3ட� ெசாாி'� மி3நீ
; ப�தி த+ ஒளி மைறய - ஞாயிறி+ ஒளி 
மைற'�ப;; பா)மதி ெசாாி'� தீ கதி
� ேதாற� ஒ�த - பா) ேபா+ற தி=க1 
ெபாழி'� இனிய கதிாி+ ேதாற� ேபா+றன. 
 
விள�க� : தி�வ : அ : அைச. ெவ5ெபா+ : ெவ1ளி. ம+னவ+ : சீவக+. ப�தி - 
ஞாயி.; சீவகC�3வைம. மதி ெசாாி'� தீ=கதி
 - ெவ1ளி�3ட�- நீ
�3வைம. 
(42) 
------------ 
 
2420. -ள=3 மாமணி� F5க ணா+கினா) 
விள=3 ெவ1ளிேவ7� தா7�த மாைல:2 
வள=ெகா5 மாமணி� Gட4 ேச
�தினா 
ாிள=க தி
ெகாேலா வி��த ெத+னேவ. 
 
ெபா�1 : -ள=3� மாமணி� F5க1 நா+கினா) விள=3 - ஒளி அைச'� ெபாிய 
மணி� F5க1 நா+கினா) விள=3கி+ற; ெவ1ளி ேவ7�- ஆ7�த மாைல:2 - 
ெவ1ளியா) ேவய!ெப. ஆரா7�த மாைல :2�த; வள�ெகா1 மாமணி� Gட� - 
வள� ெகா5ட மாமணி� Gட�திேல; இ��த- இள=கதி
 ெகாேலா எ+ன 
ேச
�தினா
 - இ��த-. இளஞாயிேறா எ+C�ப; ெச+றி��க! ப5ணினா
. 
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விள�க� : மணி�F5 நா+கினா) விள=3 Gட�, ெவ1ளியா) ேவ7�- 
மாைல:2 Gட� என இைய�க.(43) 
------------ 
 
2421. ஆ7�த பானிற மா7ெபா க�பல� 
ேவ7�த ெபா=கைண ெவ5ெபா க<;+ேம 
னீ�- நி�தில விதான நீழலா 
ேக�தி னாரணி ேய�- நீ
ைமயா. 
 
ெபா�1 : ஆ7�த பா)நிற� ஆ7 ெபா+ க�பல� ேவ7�த - ெதாி�த பா)நிற� 
ஒளிெக<ட ெபா*விைன'ைடய க�பல� ேவ7�த; ெபா=3அைண ெவ5ெபா+ 
க<;)ேம) - ெபா=3� அைணைய'ைடய ெவ1ளி� க<;*+ேம) ; நீ�-� நி�தில 
விதான நிழலா3 - ெவ1ள�தி) உ5டான ��-! ப�தாி+ நிழ*ேல 
இ��தவC�3; அணி ஏ�-� நீ
ைமயா
 ஏ�தினா
 - ஒ!பைன�3ாிய மகளி
 
அணிைய ஏ�தினா
. 
 
விள�க� : ஆ7த) - உ1ளத+ HJ�க� (ெதா). உாி. 52.) மானிற ஆ7ெபா+ 
எ+.� பாட�. (44) 
------------ 
 
2422. ஈர= ெகா+றபி னி�5ம ணிA�ட
 
நீர வா7நிழ Dமி%= 34சிைய 
யார கி�ைக ெவறியி னாலைம� 
ேத
ப டAெச7தா ெர%தி ெற+னேவ. 
 
ெபா�1 : இ�1 மணிA�ட
 நீரவா7 நிழ) உமி%� 34சிைய - இ�5ட 
நீலமணியி+ ஒளிெபற இய)பினவா7 ஒளி உமி%� 34சிைய; ஈர� ெகா+றபி+ - 
ஆறின பிற3; ஆ
அகி) �ைக ெவறியினா) அைம�- - நிைற�த அகி�ைகயி+ 
மண�தாேல அைம�-; எ%தி. எ+ன ஏ
படA ெச7தா
 - எ%தின- எ+C�ப; 
அழ3பட �;�தா
. 
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விள�க� : ஈர� ெகா+. எ+ற- ஈர� இ)ைலயா7 உண
�திய பி+ன
 எ+றவா.. 
இ�1 மணி - நீலமணி. நீரவா7 - இய)�ைடயனவாக. நிழ) - ஒளி. 34சி - 
ஆ5மயி
 ெவறி - மண�. ஏ
 - அழ3. (45) 
------------ 
 
2423. ஈ;) ச�தன ேம�- தாமைர� 
ேதா;+ பயி)வினா 6சி� Fமல
 
B@ ெபறன வி+ெறா ெட+னேவ 
:; னானேரா ����5 க5ணிேய. 
 
ெபா�1 : ஈ@ இ) ச�தன� - உவைமயற ச�தன�ைத: ஏ�- தாமைர� ேதா;+ 
பயி)வினா) 6சி - ஏ�திய தாமைரயிதழி+ கன�-ட+ 6சி; Fமல
 இ+ெறா@ B@ 
ெபறன எ+ன - Fய மல
க1 இ+.ட+ B@ ெபறன எ+C�ப;; ����உ5 
க5ணி :;னா+ - அ� மலைர'ைடய வ5@க1 ேதைன! ப�3= க5ணிையA 
:;னா+. 
 
விள�க� : ஈ@ எ+ப- இ@த) எ+பத+ விகார� எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. B@ 
ெபறன எ+ற-, இவ+ :;ய மல
 ெபற அழ3 தா� 3@=கால�தி பிறவாைம 
க5@, எ)ேலா�� த�ைமA :@� த+ைமைய� ைகவி@தைல மல
 ெபற 
எ+றவா. எ+. விள�க= G.வ
 அவ
. (46) 
 
------------ 
 
2424. மப க�மல
� தக+ற மா
பி+ேம) 
விப க�3லா யார� வி)*ட� 
கப க�மல
� தக+ற ேதாெவன! 
ெபாப க!ெபால= கல=க டா=கினா+. 
 
ெபா�1 : ம)பக மல
�- அக+ற மா
பி+ ேம) - மெறாழி)தா+, 
பிறாிட�தினி+.� ேபா�ப;, த+னிட�ேத பர�க!ப<@ அக+ற மா
பி+ ேமேல; 
வி)பக� 3லா7 - வானவி) ேதா3�ப; 3லாவி; ஆர� வி) இட - ��தார� 
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ஒளியிடாநிக; கபக� மல
�- அக+றேதா என - கபக� 6�-! பர�தேதா 
எ+C�ப;; ெபா� அக! ெபால=கல=க1 தா=கினா+ - அழைக அக�ேத'ைடய 
ஒழி�த கல=கைள அணி�தா+. 
 
விள�க� : பக மல
�- எனபால- வ5ணேநா�கி வ�ெமாழி மகர� விாி�- 
நி+ற-. பக - நீ=க. வி) - இ�திர வி). ெபாைப அக�ேத'ைடய எ+க. (47) 
------------ 
 
2425. உ�வ மா
�தன 0ேராம! ப<@@� 
ெதாி'� வா
3ைழ �டர வி�திர 
தி�வி ல+னதா
 திைள!ப� ேத=3ழ 
லாிெப7 க5ணிய
� கந=க னாயினா+. 
 
ெபா�1 : உ�வ� ஆ
�தன - ெச�நிற� ெபா��தியனவாகிய; உேராம! ப<@ 
உ@�- - எ*மயி
 �த*யவறா ெச7த ப<ைட உைடயாக உ@�-; எாி'� 
வா
3ைழ �டர - ஒளிெச'� 3ைழ கதி
Bச; இ�திர தி�வி) அ+ன தா
 திைள!ப - 
வானவி) ேபால� தா
 மா
பி) பயில; ேத+ 3ழ) அாிெப7 க5ணிய
�3 அந=க+ 
ஆயினா+ - ேதைன'ைடய 3ழைல'� ெச9வாி ெபா��திய க5கைள'� உைடய 
மகளி
�3 அந=கனாயின+. 
 
விள�க� : ெசயெவ+ எAச=க1 ஆ+ வ�திைய'� விைன நிைலயா+ (ெதா). 
விைன. 35) �;�தன. இவைள ெயாழி�தா
�3 அாியனா7 வ��-த*+, அந=க+ 
எ+றா
. (48) 
------------ 
 
2426. தாவி றா2வட� தய=க நீ�றீஇ 
ேம* யA�த� ெதளி�த பி+விைர� 
தாவி ய��ைக �ழறி யா;'� 
Bவி) ெவ4�ட
 விள�3= கா<;னா
. 
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ெபா�1 : தாஇ) தா2வட� தய=க - 3றமற நீ5ட வட� விள=க; விைர�- ேமவி 
அA�த� நீ
 உறீஇ� ெதளி�த பி+ - விைர�- வ�-, அA�த�ைத நீாிேல உ.�தி� 
ெதளி�த பி+ைற; ஆவி அ��ைக �ழறி - �ைக� கல�திேல வா7 வி<ட �ைகையA 
�ழறி; ஆ;'� B0இ) ெவ4�ட
 விள�3� கா<;னா
 - க5ணா;ைய'� 
ெகடாத ெவ9விய �டைர'ைடய விள�ைக'= கா<;னா
. 
 
விள�க� : ஆவி அ��ைக : விைன�ெதாைக. இைவ கா<ட) இய)�. தா - 3ற�. 
தய=க - விள=க. அA�த� - அாிசி. ஆவி - ஆவி�த; வா7வி<ட, ஆ; - க5ணா;. B0 
- அவித). (49) 
------------ 
 
2427. உவாி மா�கட ெலா)ெல+ ெவ5;ைர 
யிவாி ெய%வேபா+ றில=3 ெவ5மயி
� 
கவாி� ெதாைகபல B�= காவ) 
ாிவாி� ெதாைகெய+ப தி+றி யாயினா
. 
 
ெபா�1 : உவாி மா�கட) ஒ)ெல+ ெவ5திைர இவாி எ%வ ேபா+. - உவ
 
நீைர'ைடய ெபாிய கட*) ஒ)ெல+றிைச�3� ெவ1ளிய அைலக1 பர�- எ%வன 
ேபா+.; இல=3 ெவ5மயி
� கவாி� ெதாைகபல B�� காவல
 - விள=3� 
ெவ5மயி
� கவாியி+ ெதாைக பல B�கி+ற காவல
; இவ
 இ�ெதாைக எ+ப- 
இ+றி ஆயினா
 - இவ
க1 இ�ெதாைகய
 எ+ப- இ+றி� திர5டன
. 
 
விள�க� : கவாி எ+ப- மானி+ ெபயரா7 அத+ மயிைர� 3றி�தைமயா) �த) 
ஆ3ெபய
; ெவ5மயி
 எ+ப- கவாி�3 அைட ஆைகயா) அைடெய@�த 
ஆ3ெபய
. இ� ெதாைகய
 எனபால- இ�ெதாைக என வ�த- ெச7'1 விகார�. 
(50) 
------------ 
 
2428. அ.3 ெவ5மல ரளாய வாசநீ 
ாிைறவ+ ேசவ; க%வி ேய�திய 
ம.வி+ ம=கல= கா<; னா
மண� 
3ைறவி) ைகவிைன� ேகால மா
�தேத. 
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ெபா�1 : அ.3 ெவ5மல
 அளாய வாசநீ
 - அ.ைக'� மலைர'� கல�த ந.மண 
நீராேல; இைறவ+ ேசவ; க%வி - இைறவ+ அ;ைய� க%வி; ஏ�திய ம.இ) 
ம=கல� கா<;னா
 - எ@�த எ5 ம=கல=கைள'� கா<;னா
; 3ைற0 இ) 
ைகவிைன மண�ேகால� ஆ
�த- - (அ!ேபா-) 3றமி)லாத ைகவிைனைய'ைடய 
மண�ேகால� நிைறேவறிய-. 
 
விள�க� : அளா7 - கல�-, இைறவ+; அ�க�கட01 ம=கல� - அ<டம=கல�. 
3ைறவி) ைகவிைன மண�ேகால� என மா.க. (51) 
------------ 
 
ேவ. 
2429. ஊனிமி
 கதி
ெவ1ேவ Dைறகழி� தனேபாD� 
ேதனிமி
 3வைள�க< ;�ம� ளைனயாைள! 
பானிமி
 கதி
ெவ1ளி மைணமிைச! பல
வா2�தி 
வானிமி
 ெகா;ய+னா
 மணியைண மிைசைவ�தா
. 
 
ெபா�1 : ஊ+ நிமி
 கதி
 ெவ1ேவ) உைறகழி�த+ ேபாD� - ஊனிேல வள
�த 
ஒளி'. ேவைல உைறகழி�தவைற ஒ�3�; ேத+ இமி
 3வைள�க5 தி�மக1 
அைனயாைள - வ5@க1 �ரD� 3வைளமல
 ேபா+ற க5கைள'ைடய, தி�மக1 
ேபா+ற இல�கைணைய; வா+நிமி
 ெகா; அ+னா
 பல
 வா2�தி - �கி*ேல 
பர�த மி+C�ெகா; ேபா+ற பல�� வா2�தி; பா)நிமி
 கதி
 ெவ1ளி மைண மிைச 
மணியைண மிைச ைவ�தா
 - பா)ேபால! பர�த கதி
கைள'ைடய ெவ1ளி 
மைணயி+ேம) இ<ட அழகிய அைணயி+ேம) இ��தின
. 
 
விள�க� : உைற கழி�த ெவ1ேவ) எ+றவா.. ேவ) க5, 3வைள�க5 என 
இைய�க. தி�மக1 அைனயா1 - ஈ5;ல�கைண. பா)ேபால! பர�த கதிைர'ைடய 
எ+க. வானிமி
ெகா; - காமவ)*. மைணமிைச மணியைணமிைச என இைய�க. 
(52) 
------------ 
 
2430. வைரவிைள வள
ெபா+ேன வல��ாி ெயா�மணிேய 
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திைரவிைள யமி
த�ேம தி�விைழ ெயனேவ�தி 
வாிவைள �ழவி�ம மணிகிள ெரா*ைய�பா 
லைரவிைள கைலந)லா ர.கிென7 யணி�தனேர. 
 
ெபா�1 : அைரவிைள கைலந)லா
 - அரசிய) �.! ெபற ,கைலைய வ)ல 
மகளி
; தி�விைழ - அழகிய இைழயணி�த இவ1; வைரவிைள வள
 ெபா+ேன! - 
மைலயி) விைள�த வள
�த ெபா+ேன!; வல��ாி ஒ� மணிேய! - வல��ாி R+ற 
ஒ!பற ��ேத!; திைரவிைள அமி
தேம! - கட*) விைள�த அமி
தேம!; என ஏ�தி - 
எ+. �க2�-; வைரவிைள �ழ வி�ம - மைலயி) விைள�த �ழ0 ஒ*�க; 
மணிகிள
 ஒ* ஐ�பா) - நீலமணிேபா) விள=3� அவMைடய ஐ�பா*ேல! 
அ.கி+ ெந7 அணி�தன
 - அ.க� �)லா) ெந7ைய அணி�தன
. 
 
விள�க� : ஏகார�: ேதற�. தி�விைழக எ+. பாடமாயி+. ஏகார=கைள 
விளியா�கி நி+ைன� தி�வி���க எ+க. அர� எ+C� ப5�! ெபய
. அைர எ+. 
ப5� மா�திைரைய விள�கிெற+ப
 நAசினா
�கினிய
. (53) 
------------ 
 
2431. க1ளவி2 கம2ேகாைத� காவல+ றி�மகைள 
ெவ1ளணி மதயாைன வி%மணி� 3டேமறி� 
ெத1ளற+ ம5J�நீ ரா<;ன
 ேதமல
ேம 
ெலா1ளிைழ யவெளா�தா M�வH5 J�!பி+னா1. 
 
ெபா�1 : ெவ1ளணி மதயாைன வி%மணி� 3ட� ஏறி - ெவ1ளணி அணி�த 
மதயாைனக1 இர5;+ேம சிற�த மணி�3ட=கைள ஏறி; ெத1அற) ம5Jநீ
 
- ெதளி�த அ. வ�த ம4சன நீைர� ெகா5@; க1 அவி2 கம2ேகாைத� காவல+ 
தி�மகைள - ேத+ விாி�த மணமல
� ேகாைத அணி�த காவலனி+ தி�மகைள; 
ஆ<;ன
 - ஆ<;ன
; உ�வH5 Hசி!பினா1 - அழகிய H5ணிைடயாளாகிய 
அவ1; ேத+ மல
ேம) ஒ1ளிைழயவ1 ஒ�தா1 - ேதைன'ைடய மல
ேம) வா%� 
ஒ1ளிய அணிகைள அணி�த தி�மகைள! ேபா+றா1. 
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விள�க� : இ�ப�க�� யாைனகைள நி.�தி அவறி+ ேம*��- நீராேல 
ஆ<@த*+ தி�மகைள! ேபா+றா1. தி�மகளி+ இ�ப�க�� யாைனக1 
இ��3ெம+ப
. (54) 
------------ 
 
2432. வா+மல
 Hைர:; மணியணி கல+சி�தா� 
தானிள மணெல�க
� தவ2கதி
 மணியார 
ேமைனய ந.4�5ண= 3=3ம மி@=களியா� 
ேதனி+ மிைசபாட� தீ��ன னட�தஃேத. 
 
ெபா�1 : இள மண) எ�க
� தவ2கதி
 மணி ஆர� - இளமணலா) இ@� எ�கராக 
ஒளி தவ%� மணிைய'� ஆ
�ைத'� ெகா5@; ஏைனய ந.4�5ண� 3=3ம� 
இ@� களி ஆ - ஏைனயவாகிய நறிய �5ண�� 3=3ம�� வ5டலாக� ெகா5@; 
வா+மல
 Hைர:; - சிற�த மலராகிய HைரையA :;; அணிகல+ மணிசி�தா - 
65களிD1ள மணிைய மணியாகA சி�தி; ேத+ இன� இைசபாட - ேத+ G<ட� 
ப5ணிைச�க; தீ��ன) நட�த- - (அவரா<;ய) ந.நீ
 நட�த-. 
 
விள�க� : தா+ : அைச. வா+ - சிற�த. மலராகிய HைரையA :; எ+க. சி�தா - 
சி�தி. இளமணலா*@� எ�கராக எ+க. இ@=களிய
 - இடாநி+ற வ5டலாக. 
நட�தேத எ+ப- நட�தஃேத என விாி�த) விகார� ெபற-. (55) 
------------ 
 
2433. நா+றெபா+ மணிமாைல ந3கதி
! பவள�F 
X+றின ெவாளி��த ம5டப� ெதாளி
தி=க1 
கா+றன கதி
கா7�-� வ<டைண� கதி
��த 
மீ+றெபா+ விதான�தி+ னீழD7� திாீஇயினேர. 
 
ெபா�1 : ெபா+ மணிமாைல நா+ற - ெபா+ மாைல'� மணி மாைல'� 
ெதா=கவிட!ப<ட; ந3கதி
! பவள�F5 ஊ+றின - விள=3� ஒளிைய'ைடய 
பவள�F5 நா<ட!ப<ட; ஒளி��த ம5டப�- - ஒளி ெபா��திய ��- 
ம5டப�ேத; ஒளி
 தி=க1 கா+றன கதி
 கா7�-� வ<டைண - விள=3� தி=க1 
உமி2�தனவாகிய கதிைர� தா+ எறி�3� வ<ட அைணயிேல; கதி
��த� ஈ+ற 
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ெபா+ விதான�தி+ நீழ) - ஒளி'.� ��-�கைள! பதி�த ெபா+ விதான�தி+ 
நீழ*ேல; உ7�- இாீ இயின
 - அவைள� ெகா5@ ெச+. இ��தின
. 
 
விள�க� : மாைல நா+ற F5; பவள�F5 என இைய�க ஊ+றின - ஊ+ற! ப<ட 
கா+றனவாகிய கதி
 எ+க. (56) 
------------ 
 
2434. ைமயணி மதயாைன ம�தக வகல)3 
ென7யணி 3ழ+மாைல நிழDமி2 3ைழம=ைக 
ெம7யணி கல+மாைல மி+னி�� -கிேல�தி� 
ைகயணி 3ழ+மாைல� கதி
�ைல யவ
:2�தா
. 
 
ெபா�1 : ைகஅணி 3ழ)மாைல� கதி
 �ைலயவ
 - ைகயாலணி�த 3ழைல'� 
மாைலையய� ஒளி�� �ைலைய'� உைடய மகளி
; ெம7 அணிகல+ மாைலமி+ 
இ��-கி) ஏ�தி - ெம7யி) அணி'� கல+கைள'� ஒளிB�� -கிைல'� ஏ�தி; 
ைமஅணி மதயாைன ம�தக அக) அ)3) - அ4சன� அணி�த மதகளிறி+ ம�தக� 
ேபா+ற அக+ற அ)3ைல'�; ெந7அணி 3ழ) மாைலநிழ) உமி23ைழ ம=ைக - 
ெந76சிய 3ழைல'� மாைலைய'� ஒளி'மி%= 3ைழைய'� உைடய ம=ைகைய; 
:2�தா
 - :2�தன
. 
 
விள�க� : ைகயணி : ைகெச7ய!ப<ட எ+.மா�. ம�தக� ேபாD� அகல)3) 
எ+க. நிழ) - ஒளி. ம=ைக : இல�கைண. �ைலயவ
 : பணிமகளி
. (57) 
------------ 
 
2435. அ9வைள யவிராழி� கா)ெபா*� தழகா
�த 
ைமவிைள க%நீ
�க5 விலாசி' மணிய)3 
ைகவைள யல=கார மாைல'= கம2ேகாைத 
ைநவள மி3சாய ன=ைகைய! �ைனகி+றா
. 
 
ெபா�1 : அ9வைள அவி
 ஆழி� கா) ெபா*�- - அழகிய வைள�த விள=3� 
விர) ேமாதிர�ைடய கா) ெபா*0.; அழ3 ஆ
�த ைமவிைள க%நீ
�க5 
விலாசி'� - அழ3 ெபா��திய நீேலாபல� ேபாD� க5கைள'ைடய விலாசி'�; 
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மணி அ)3) ைகவைள அல=கார மாைல'� - மணி �ைன�த அ)3ைல'� 
ைகவைளைய'� உைடய அல=கார மாைல'�; கம2 ேகாைத ைநவள� மி3சாய) 
ந=ைகைய! �ைனகி+றா
 - மண�.� ேகாைதைய'� ந<ட பாைடயிC� மி�க 
ெம)*ய ெமாழிைய'� உைடய இல�கைணைய ஒ!பைன ெச7கி+றா
. 
 
விள�க� : ைமவிைள க%நீ
 - நீேலாபல�. அ + வைள - அழகிய வைளய). 
அவிராழி : விைன�ெதாைக. ைம - க�ைம. விலாசி, அல=காரமாைல எ+ேபா
 
இல�கைணயி+ ேதாழிய
. ைநவள� - ஒ� ப5. �ைனத) - ஒ!பைன ெச7த). (58) 
------------ 
 
2436. யாைன' ளரச+ற+ னணிகிள
 வலம�!V
� 
Fனமி ெலாளி
ெச�ெபா+ பதி�ெதாளி மணிய%�தி 
வா+மண �றAெச7த ம=கல மணிAசீ!�� 
தா+�கி) கழிமதிேபா ற+Cைற நீ�கினேள. 
 
ெபா�1 : யாைன'1 அரச+ த+ அணிகிள
 வலம�!� ஈ
�- - களி.களி) 
அரசCைடய அழ3 ெபா��திய வல�ெகா�ைப அ.�-; ஊன� இ) ஒளி
 
ெச�ெபா+ பதி�- - 3றமற ஒளிவி@� ெச�ெபாைன! பதி�-; ஒளிமணி அ%�தி - 
ஒளிB�� மணிகைள அ%�தி; வா+மண� உறAெச7த ம=கல மணிA சீ!� - சிற�த 
மண� த=கA ெச7த ம=கல� ெபா��திய மணிA சீ!ைப; �கி)கழி மதிேபா) த+ 
உைற நீ�கின1 - �கி*+.� நீ=3� மதிேபா) அத+ உைறயினி+.� விலாசி 
நீ�கினா1. 
 
விள�க� : யாைன'ளரச+ - Pகநாத+, ஈ
�- அாி�-. ஊன� - 3ற�. உைற�3 
�கிD�, சீ!பி3� தி=கM� உவைம. (59) 
------------ 
 
ேவ. 
2437. ைம�, றைனய மாB ேழாதி 
வ3�-� ெதா3�-� விாி�-= 
ைக�, றிற�தி கல!ப வாாி� 
கம% நான� கலைவ 
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ைய�, றிற�தி+ னகி*+ னாவி 
யைள�- கமழ T<; 
ெய�, றிற� �ண
வா ெளழிேல 
றிமி*+ ேனப �;�தா1. 
 
ெபா�1 : எ� ,) திற�� உண
வா1 - எ�த ,*+ திறைன'� உ5
வாளாகிய 
விலாசி;ைம,. அைனய மாB2 ஓதி - இ�ைள ,றா ேபா+ற வ5@B2 
ஓதிைய; வ3�-� ெதா3�-� விாி�-� - வ3�-� ெதா3�-� விாி�-�; ைக,) 
திற�தி+ கல!ப வாாி - த+ ைகயாேல ,) திற�திேல கல!ப வாாி; கம%� நான� 
கலைவ மண�3= க�Fாி� கலைவைய'�; ஆகி*+ ஆவி - அகி �ைகைய'�; 
கமழ - கம%�ப;; ஐ�,) திற�தி+ அைள�- ஊ<; - விய�க�த�க ,) 
�ைற!ப;; ஐ�,) திற�தி+ அைள�- ஊ<;; எழி) ஏ. இமி*+ ஏப 
�;�தா1 - அழகிய எ��திCைடய இமி)ேபால �க�-� ேகப �;�தா1. 
 
விள�க� : ைகயா) �;�தா1. 3ழைல'� அளக�ைத'� வ3�-�, ெகா5ைடைய� 
ெதா3�-�, பனிAைசைய'� -4ைசைய'� விாி�-� �;�தா1. (60) 
------------ 
 
2438. க���� ேதC� மமி2-� பாD= 
கல�த தீ4ெசா+ மடவா< 
க���� மிைல' மய�கி யா7�த 
�)ைலA :<@ மிைலAசி� 
தி��- தி=க1 :2�த மி+னி 
ெச�ெபா ப<ட4 ேச
�தி 
வி���� ��த� மாைல நா+ற 
வி%!ெபா+ மகர4 ெசறி�தா1. 
 
ெபா�1 : க���� ேதC� அமி2-� பாD� கல�த தீ4ெசா) மடவா<3 - 
க��ைப'� ேதைன'� அமி2ைத'� பாைல'� கல�த இனிய ெமாழிைய உைடய 
இல�கைண�3; தி��- தி=க1 :2�த மி+னி+ ெச�ெபா+ ப<ட� ேச
�தி - 
தி��திய தி=கைள :2�த மி+ேபால ெச�ெபா+னாலான ப<ட�ைத அணி�-; 
அ���� இைல'� மய�கி ஆ7�த �)ைலA :<@ மிைலAசி - அ��ைப'� 
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இைலைய'� இைடயி<@� க<;ன �)ைலA :<ைட� க��3A :<;; வி���� 
��தமாைல நா+ற வி%!ெபா+ மகர� ெசறி�தா1 - வி��ப� G;ய 
��தமாைலைய� ெதா=கவி<ட சிற�த ெபா+னாலான மகரவாயான பணிைய 
அணி�தா1. 
 
விள�க� : மடவா1 : இல�கைண. மய�கி - இைடயிைடேய விரவி. �)ைலA:<@ 
கபிகறி3றியாகA :@த) மர�. மிைலAசி - :<;. தி=க1 - ெநறி�3வைம. மி+ - 
ப<ட�தி3வைம. மகர� - ஓரணிகல+. �)ைல சா+ற �)ைல'� எ+றதனா) 
�)ைல மல
மாைல கபி+ சிற�த அைடயாள� எ+ப- ெதளிய!ப@�. (61) 
------------ 
 
2439. க1M� ேதC� ெமா%3= 3வைள� 
கம26 ெநாி�- வா=கி� 
கி1ைள வைளவா �கிாி கி1ளி� 
திலக� திகழ! ெபாறி�-� 
ெத1M� மணிெச7 �5ண� மில=க� 
தி�நீ
 Hத*+ ன!பி 
'1ள� ப�கி மத
�த வா<க5 
J�வ� ைமயி �ைன�தா1. 
 
ெபா�1 : க1M� ேதC� ஒ%3� - ம-0� வ5@� சி�-கி+ற; கம2 3வைள!6 - 
மண�.= 3வைள மலைர; கி1ைள வைளவா7 உகிாி+ கி1ளி - கிளியி+ 
வைள�தவா7ேபாD� நக�தாேல கி1ளி; ெநாி�- வா=கி - (மயிைர�) ேகா�- 
வா=கி (அதC1ேள); திகழ! ெபாறி�- - விள=க ைவ�-; ெத1M� மணிெச7 
�5ண� திலக� - ெத1ளிய மணிA �5ண�தாேல அைம�த ெபா<ைட; இல=க� 
தி�நீ
 Hத*+ அ!பி - விள=3மா. அழகிய த5ைம'ைடய Hத*ேல அ!பி; 
உ1ள� ப�கி மத
�த வா1க5 - கணவC1ள�ைத! ப�கிA ெச��கிய வா1ைனய 
க5ைண; உ�வ� ைமயி) �ைன�தா1 - நிற�ைடய ைமயாேல �ைன�தா1. 
 
விள�க� : ெபாறி�- - எ%தினா ேபால ைவ�-. க1M� எ+பத3 - கள0காJ� 
என! ெபா�1 Gறி கி1ைளயி+ வைளவா7தா+ த+ ற+ைமைய� க1M� எ+றா
; 
கம2ேதC� ெபாசி'� அளவ+றி ஒ%3� 3வைள!6 எ+க எ+றா
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நAசினா
�கினிய
. வ5@ ஒ%3� எ+ற) மரப+. எ+. க�தி இ=ஙன� Gறின
. 
கணவC1ள�ைத! ப�கி எ+க. (62) 
------------ 
 
2440. நாக� ம�!பி னிய+ற ேதா@� 
நல=ெகா1 கற0� 3ைழ'� 
ேபாக நீ�கி! ெபா�விஃ றி�வி) 
Dமி2�- மி+C! ெபாழி' 
ேமக மாகி ெயாி'� மணியி+ 
னிய+ற க;!� வா=கி 
ேமக வி��பி ேறவ
 விைழய 
விள=கA ேச
�தி னாேள. 
 
ெபா�1 : நாக� ம�!பி+ இய+ற ேதா@� - யாைன� த�த�தா) ஆன ேதா<ைட'�; 
நல=ெகா1 �ற0� 3ைழ'� - அழ3.� மகர� 3ைழைய'�; ேபாக நீ�கி - 
காதினி+.ம விலக எ@�-; மி+C! ெபாழி'� - மி+னான- ெசாாிகி+ற; 
ெபா�இ) தி�வி) உமி2�- - ஒ!பற தி�வி)ைல� தா+ உமி2�-; ஏக� ஆகி 
எாி'� மணியி+ இய+ற க;!� வா=கி - ஒ!பறதாகி எாி'� மணியினா 
ெச7ய!ப<ட 3த�ைபைய ஏ�தி; ேமகவி��பி+ ேதவ
 விைழய - �கிைல'ைடய 
வானி) வா%� வானவ
 வி���மா.; விள=கA ேச
�தினா1 - அவ1 விள=3மா. 
அணி�தா1. 
 
விள�க� : ேதவ
 : ஈ5@! ெப5ப5ைப ெய+ப
 நAசினா
�கினிய
. நாக� ம�!� 
- மகரெவா. வ5ண ேநா�கி� ெகடா- நி+ற-. நாக� - யாைன. �ற0�3ைழ - 
மகர�3ைழ. இ)தி�வி) - லகர� ஆ7தமாக� திாி�த-. மி+C - மி+ன). க;!� - 
ஒ� ெசவியணிகல+. ேதவ
 - ேதவமகளி
. (63) 
------------ 
 
ேவ. 
2441. வில=கர� ெபா�த ச=கி+ 
ெவ1வைள ெதளி
�3 �+ைக 
நல=கிள
 பவள ந+ெபா+ 
விர+மணி யாழி மி+ன� 
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கல�தி+. பைண�த ேதாM= 
கவி+வள
 க%�- மா
�த 
வல��ாி R+ற ��த 
மணிநிலா ந�க வ+ேற. 
 
ெபா�1 : வில=3 அர� ெபா�த ச=கி+ ெவ1வைள ெதளி
�3� �+ைக - வைள�த 
வாளர� அ.�த ச=கினாலாகிய ெவ1ைள வைள ஒ*�3� �+ைகயி); நல�கிள
 
பவள� விர) ந+ெபா+ மணி ஆழி மி+ன - அழ3 கிள�� பவள� ேபா+ற விர*) 
அணி�த ந+ெபா+ மணிேமாதிர� மி+ன; கல� தி+. பைண�த ேதாM� - 
அணிைய அட�கி! ப��த ேதாளிD� ; கவி+வள
 க%�-� - அழ3 வள�� 
க%�திD�; ஆ
�த வல��ாி ஈ+ற ��த� அணி�த, வல��ாி ��-�க1; மணிநிலா 
ந�க - அழகிய நிலைன� ெக@�தன. 
 
விள�க� : ச=கி+ : இ+ : அைச எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. வில=3 - வைள�த. அர� 
- ஈ
வா1. ெதளி
�3� - ஒ*�3�. பவளவிர), ந+ெபா+ மணியாழி என மா.க, 
கல� - அணிகல�. கவி+ - அழ3, ந�க - ெக@�தன. (64) 
------------ 
 
2442. மாமணி �க@ ேவ7�த 
மரகத மணிAெச! ப+ன 
Fமணி �ைலக ட�ைம� 
ெதா%தக� கம%4 சா�தி 
காம� காம வ)*� 
ெகா;கவி+ ெகா5@ 6�-� 
Fமணி� ெகா%�- ெம+ேறா< 
@ய)வர ெவ%தி னாேள. 
 
ெபா�1 : மாமணி �க@ ேவ7�த - சிற�த மணிகைள உAசியிேல அணி�த; மரகத 
மணிAெச!� அ+ன - மரகத�ைத அ%�திய மாணி�கA ெச!� ேபா+ற; Fமணி 
�ைலக1 த�ைம - Fய மணிகைள அணி�த �ைலகைள; ெதா%தக� கம%� சா�தி+ 
- ெதாழ� த3மா. மண�3� சா�தினாேல; காம� காம வ)*�ெகா; கவி+ ெகா5@ 
6�- - விர!6<@� காமவ)*யாகிய ெகா; அழ3 ெகா5@ மல
�-; Fமணி� 
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ெகா%�- ெம+ேதா1 -ய)வர எ%தினா1 - Fய அழகிய ெகா%�- ெம)*ய 
ேதாளிேல அைச'�ப; எ%தினா1. 
 
விள�க� : மாமணி : அணிகல+. மரகத� - �ைல�க5J�3� மணிA ெச!� - 
�ைல�3� உவைம. நAசினா
�கினிய
, மரகதமணிைய� தைலயிேல அ%�திய 
ெபாிய பவழA ெச!�. இவ1 நிற� பவழ�தி+ நிறெம+றா
 பலவிட�-� எ+ப
. (65) 
------------ 
 
2443. நா5�ம� கலாத ந=ைக 
நைகமி+C H�!� ேநாவ! 
65�ம� கலாத ெபா+ஞா5 
வட�ெதா@ �ரள ேநா�கி! 
பா53லா7 வ5@ பா@� 
ப@கைண மற�- காம+ 
கா5கிேல+ க;ய ெவ+னா 
0�கிெம7 கர�தி< டாேன. 
 
ெபா�1 : �ம�கலாத நா5 ந=ைக - பிறரா �ம�க லாகாத நாணிைன'ைடய 
ந=ைகயி+; நைக மி+C H�!� ேநாவ - ஒளித�� மி+ேபா+ற இைட வ��த; 
�ம�கலாகாத 65 ெபா+ஞா5 வட�ெதா@ �ரள - �ம�கவியலாத 6J� ெபா+ 
நாJ� ��- வட�� �ரMமா. அணிய; காம+ ேநா�கி - அதைன� காம+ பா
�-; 
பா53லா7 வ5@ பா@ம ப@கைண மற�- - இைசயி 3லவி வ5@ பா@� ேத+ 
உ5டா3� மல
�கைணைய எ7ய மற�-; க;ய கா5கிேல+ எ+னா - இ=ஙன� 
க;யன பா
�திேல+ எ+. க�தி; உ�கி ெம7 கர�தி<டா+ - (மன�) உ�கி இவ1 
ெம7யிேல மைற�- ேவ<ைகைய விைள�தி<டா+. 
 
விள�க� : ெம7 கர�தி<டா+ எ+ற- அந=கனானா+ எ+றப;. �ம�கலாத நா5 
உைடய ந=ைக என இைய�க. ெப5ைம! ப5� நா+கC1 நாணேம சிற�தைம 
பறி அத+ மி3தி G.வா
 இ=ஙன� Gறின
. நைக - ஒளி. �ம�கலாத 65 
ெபா+ஞா5 வட�ெதா@ �ரள என மா.க. (66) 
------------ 
 
2444. அவா�கிட� தக+ற வ)3 
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லணிகிள
 தி�வி 6!ப� 
தவா�கதி
� கா� க5டா 
ராவிைய� தளரA :<;� 
கவா7�கிட� தண=3 நா.= 
க5ெகாளா! ப<@ @�தா 
Mவா�கதி
� தி=க ள�ெம+ 
கதி
விாி� -@�த ெதா�தா1. 
 
ெபா�1 : க5டா
 ஆவி தளர - பாப�தவ
 உயி
 ேசா
வைடய ; தவா�கதி
� கா� - 
ெகடாத ஒளிைய'ைடய கா�க1; அவா� கிட�- அக+ற அ)3) - அவாவி+ 
த+ைம கிட�- அக+ற அ)3*ேல; அணிகிள
 தி�வி) 6!பA :<; - அழ3 
விள=3� வானவி) ேபால� ேதா+ற அணி�-; கவா7� கிட�- அண=3 நா.� 
க5ெகாளா! ப<@ உ@�தா1 - க9வி� கிட�- ெத7வ� த+ைம ேதா+.� 
இைழெதாியாத ப<ைட உ@�தவ1; உவா�கதி
� தி=க1 அ� ெம+கதி
 விாி�- 
உ@�த- ஒ�தா1 - நிைற�த கதிைர'ைடய தி=க1 த+ அழகிய ெம)*ய கதிைர 
விாி�- உ@�த த+ைமைய ஒ�தா1. 
 
விள�க� : ஆவிைய : ஐ : அைச. க5ெகாளா - இைழ ெதாியாத. இைழ ம�=கறியா 
Hைழ, க*=க� (மைலப@. 561). அணி�தா1 எ+. பாடமாயி+, விலாசி 
அணி�தா1 எ+க. (67) 
------------ 
 
2445. இைடAெசறி 3ற=3 ெகௗவி� 
கி��ாி யிளக மி+C� 
�ைடAசி. பர@ �)*� 
கி5கிணி சில�ேபா டா
!ப 
நைடAசி. பாத= ேகால 
மணிவிர லணி�- நாக� 
-ைடAசி. நாவி ேறாைக 
யிாீஇயின5 மாைல ேச
�தா1. 
 
ெபா�1 : �ைட� கி��ாி இைடAெசறி 3ற=3 ெகௗவி இளக - ஒ�G. கி��ாி 
வ;வான 3ற=3 ெசறி எ+C� அணி 3ற=ைக� ெகௗவி ெநகிழ0�; சி. பர@ 



77 

 

�)*� கி5கிணி சில�ெபா@ ஆ
!ப - சி.கைண� காைல! பறியவா. 
கி5கிணி'� சில��� ஆ
!ப0�; நைடA சி.பாத� அணிவிர) ேகால� அணி�- - 
நைட�3ாிய சிற;யிD� அழகிய விர*D� அணிவனவைற'� அணி�-, 
நாக�-ைட சி. நாவி+ ேதாைக இாீஇயின1 - பா�பின- சி. நாைவ!ேபாD� 
�+தாைனைய விலாசி இ��திவி<டா+; மாைல ேச
�தா1 - பிற3 அல=கார 
மாைல வ�தா1. 
 
விள�க� : 3ற=3ெசறி - -ைடயி) அணி'� ஓரணிகல+. 3ற=3 - -ைட. கி��ாி 
இைடAெசறி என மா.க. நாக�தைட - நாக�திCைடய. ேதாைக - �+றாைன : 
உவமவா3ெபய
, இாீஇயினா1 - ைவ�தா1. மாைல - அல=காரமாைல; ேதாழி. (68) 
------------ 
 
2446. அ�மல ர;'= ைக' 
மணிகிள
 பவழ வா'4 
ெச�மல
 HதD நா0� 
தி��ெதாளி 'கிேரா ட=ேக2 
வி�மித! ப<@ Bழ 
வல�தக ெம%தி யி<டா 
ள�மல
� க5ட �1ளி< 
டாிைவைய� ெதாிைவ தாேன. 
 
ெபா�1 : அாிைவைய - இல�கைணைய; அ� மல
� க5ட� உ1ளி<@ - அழகிய 
மல
மாைல அணி�த க%�ைத '1ளி<@; அ� மல
 அ;'� ைக'� அணிகிள
 பவழ 
வா'� ெச�மல
 HதD� நா0� தி��- ஒளி உகிேரா@ - மலரைனய அ;'� ைக'� 
அழகிய பவழமைனய வா'� மாைல அணி�த ெநறி'� நா0� அழகிய 
ஒளிைய'ைடய நக�-ட+; வி�மித! ப<@ Bழ அ�ேக2 அல�தக� எ%தியி<டா+ - 
விய!�. வி���ப; ஒளி'ைடய ெச�நிற�ைத எ%தினா1. 
 
விள�க� : இ� ேகால� பிகால�தி) வழ=க! ெபறாதாயி ெற+ப
. அ மல
 அ; - 
அழகிய மல
ேபாD� அ;, அணி - அழ3, உகி
 - நக�, வி�மித� - விய!�, க5ட� - 
க%�-. அாிைவ எ+ற- இல�கைணைய ெதாிைவ - அல=காராமாைல. ெச�மல
 - 
ெநறிமாைல எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (69) 
------------ 
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2447. வா5மத
 மைழ�க ேணா�கி 
வ��ைல� தட� ேநா�கி� 
கா5வர வக+ற வ)3 
க5வி�! �. ேநா�கி! 
பாJவ5 டா.= ேகாலA 
சிகழிைக! ப;' ேநா�கி 
யா5வி�! �. நி+றா 
ர9வைள� ேதாளி னாேர. 
 
ெபா�1 : வா1 மத
 மைழ�க5 ேநா�கி - ஒளிெபா��திய மத
�த மைழ�க5கைள! 
பா
�-; வ��ைல� தட�� ேநா�கி - வள�� �ைலகைள'� பா
�-; கா5வர 
அக+ற அ)3) க5 வி�!�. ேநா�கி - அழ3வர! பர�த அ)3ைல� க5ணா) 
வி�!�.! பா
�-; பாJ வ5@ அர.� ேகாலA சிகழிைக! ப;'� ேநா�கி - 
இைச'ைடய வ5@க1 �ரD� அழகிய மயி
 �;யி+ அைம!ைப'� ேநா�கி; 
அ9வைள� ேதாளினா
 ஆ5 வி�!�. நி+றா
 - அ%கிய வைளயணி�த 
ெதாைள'ைடய மகளி
 (அவைள Hக
த3ாிய) ஆ5ைமைய வி�!�. நி+றன
. 
 
விள�க� : வா1க5, மத
�க5, மைழ�க5 எ+க. வ��ைல : விைன�ெதாைக 
கா5 - அழ3 : கா<சி, பாJ - ப5, சிகழிைக - மயி
�;. (70) 
------------ 
 
ேவ. 
2448. ெத�1கலா+ பைட�தவ+ காணி ெச9வேன 
ம�1கலா தவ
கM ம�1வ
 ம�ம
ேநா 
யி�ளிலா ெர=ஙன �7வ ாி+னதா 
ல�ளிலா ரவணல மணி�த வ5ணேம. 
 
ெபா�1 : அ�1 இலா
 அவ1 நல� அணி�த வ5ண� இ+ன- - அ�ளி)லாத 
மகளி
 இல�கைணயி+ அழைக அணி�த வ5ண� இ9வா. ெப5;�� 
ஆ5ைமைய வி���� ெபறியதாயி��த-; பைட�தவ+ காணி+ ெத�1 கலா+ - 
இனி, இவைள! பைட�த நா+�க+ க5டா) தா+ பைட�த வ;வ� என� 
ெதளியா+; ம�1கலாதவ
கM� ெச9வேன ம�1வ
 - மய=காத �னிவ�� ேநேர 
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மய=3வ
; ம�மா ேநா7 இ�ளிலா
 எ=ஙன� உ7வ
 - மய�க ேநாைய உைடய, 
இ�5ட இ)வா2வா
 எ9வா. பிைழ!ப
! 
 
விள�க� : ம�1கலாதவ
 - -றவிய
. இ�ைள'ைடய இ)லா
, எ+க. இ)லா
 - 
இ)லற�ேதா
. வ5ண� இ+ன- என மா.க. (71) 
------------ 
 
2449. அல
�தவ� தாமைர ய)*! பாைவைய! 
�ல�-க5 சிவ�தன ேபா+. நீ
பிாி� 
தில=கிமி+ Cமி2�-லா ேமனி ேய�-ெபா+ 
மல
�தேதா
 கபக மணி�ெகா� பாயினா1. 
 
ெபா�1 : இல=கி மி+ உமி2�- உலா� ேமனி - 65 விள=கி ஒளிBசி உல0� 
ேமனியினா); ஏ�- ெபா+ மல
�த- ஓ
 கபக மணி�ெகா�� - விள=கிய 
ெபா+ைன மல
�த ஒ� கபக மணி�ெகா�� ேபா+றவ1; அல
�த அ� தாமைர 
அ)*! பாைவைய! �ல�- - மல
�த தாமைரயி+ அகவிதழி) இ��3� 
தி�மகைளA சின�- ேநா�கி; நீ
 பிாி�- சிவ�தன க5 ேபா+. ஆயினா1 - அ+� 
மாறி� க5க1 சிவ�தன ேபா+றவ1 ஆயினா1. 
 
விள�க� : தி�ைவ நிகராக� G.த3! �ல�- சீறினா1 ேபா+றி��த- எ+றா
, 
க5க1 ைமெய%-தலா சிவ�-நீ
 ெசாாிதைல. இ- த3றி!ேபற�. 
க5J�3� 3ளி
Aசி'� அழ3� த�� ைமயாகிய அ4சன�ைத� க5ணி) அக�� 
�ற�� எ%-தலா) க5 காி�- நீ
 சி�திA சிவ�த-. (72) 
------------ 
 
2450. ம�ட3 ம)*ைக மாைல வ)லவ+ 
ெபா�டக� ெதா@�த+ �ைன�த 64சிைக 
யி�@ணி� திைடயிைட யியறி ெவ5ணிலாA 
��@ணி� ெதா�வழி� ெதா3�த ெதா�தேத. 
 
ெபா�1 : வ)லவ+ ெபா�1 தக� ெதா@�தன - ைக வ)லா+ ஒ�வ+ எ%�- 
வ;0பட� க<;னவாகிய ; ம�1 த3 ம)*ைகமாைல �ைன�த 64சிைக - 
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மய�3.த3� காரணமான ம)*ைக மாைலைய! �ைன�த அழகிய �;; இ�1 
-ணி�- ெவ5ணிலாA ��1 -ணி�- இைடயிைட இயறி - இ�ைள'� -ணி�-, 
ெவ5ணிலவி+ ��ைள'� -ணி�- ஒ+ைறவிட ெடா+றாக� ெதா@�-; ஒ�வழி� 
ெதா3�த- ஒ�த- - ஓாிட�திேல 3வி�த த+ைமைய ஒ�த-. 
 
விள�க� : ம�1 - மய�க�. ெபா�1 எ%�தி3 ஆ3ெபய
. G�தD�3 இ�M�, 
ம)*ைக!6வி3 ெவ5ணிலா0� உவைம. (73) 
------------ 
 
2451. ேகாமக M�வமா7� Gற� ேபா�த- 
ேபாமிC� �யி�ய� ெகா5@ ேபா7மன= 
காமி+ ெமன�கைல சில�� கி5கிணி 
தாமC� வாயினா சா. கி+றேவ. 
 
ெபா�1 : Gற� ேகாமக1 உ�வமா7! ேபா�த- - G. அரச+ மக1 உ�வமா7� 
ெகா)ல வ�த-; உ� உயி
 உய! ேபாமி+ - H� உயிைர! பிைழ�க� ெகா5@ 
ெச+மி+; ெகா5@ேபா7 மன� காமி+ - ெகா5@ேபானாD� ஆ5@ மன� 
வ��-தைல� காமி+; என� கைல சில�� கி5கிணி தா� வாயினா) மC� 
சா.சி+ற - எ+. கைல'4 சில��� கி5கிணி'� த� வாயினாேல மிக0� 
சா.கி+றன. 
 
விள�க� : காமின� : அ� : அைச, மC� : ம+C� எ+பத+ விகார�. (74) 
------------ 
 
2452. அ�ளிலா ாிவடம ர+ன ராயிC 
��;ைர 'லெகலா ��M மி+ெறன� 
க�தின கவாிசா� தாறி ெவ53ைட 
யாிைவைய மைற�தன வால வ<டேம. 
 
ெபா�1 : இவ1 தம
 அ�1 இலா
 - அணி�-வி<ட இவ1 தம
 
அ�ளிலாராயி��தா
; அ+ன
 ஆயிC� - அவ
க1 அ�த+ைமயராயிC�; உ�1 
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திைர உலெகலா� இ+. உ�M� என - உ�M� அைலைய'ைடய உலக� எ)லா� 
இ+. ெக@ேம எ+.; க�தின கவாி சா�தாறி ெவ53ைட ஆலவ<ட� 
அாிைவைய மைற�தன - க�தினவா7� கவாி'� சா�தாறி'� ெவ53ைட'� 
ஆலவ<ட�� ந=ைகைய மைற�தன. 
 
விள�க� : உலக� ெக@ெமன அறி�-� இவைள அணி�-வி<ட உறவின
 
அ�ளிலராயி��தா
 எ+. க�தினேபால இைவ மைற�தன, இ- த3றி!ேபற 
அணி. (75) 
------------ 
 
ேவ. 
2453. க��ேப ேதேன யமி
ேத காம
 மணியாேழ 
ய��பா
 மல
ேம லண=ேக மழைல ய+ன�ேம 
���பா
 ேசாைல மயிேல 3யிேல �ட
B�� 
ெப��65 ம+ன+ பாவா7 6வா7 பிைணமாேன. 
 
ெபா�1 : க��ேப! -; ேதேன!-; அமி
ேத!-; காம
 மணியாேழ! - வி�!6<@� அழகிய 
யாேழ!; அ��� ஆ
மல
 ேம) அண=க! - அ��பி மல�� மல
ேம) வா%� தி�ேவ !; 
மழைல அ+னேம! - மழைலெமாழி'� அ+னேம!; ����ஆ
 ேசாைல மயிேல! 
வ5@க1 ெபா��திய ேசாைலயிD1ள மயிேல!; 3யிேல !-; �ட
 B�� ெப��65 
ம+ன+ பாவா7! - ஒளி B�� ேபரணிகல+ �ைன�த ேவ�த3 மகேள!; 6வா7! - 
6ைவேய!; பிைணமாேன! - ெப5மாேன! 
 
விள�க� : அ@�த ெச7'Mட+ இஃ- ஒ� ெதாட
. கணவ3 ெம7� �%-� 
இனிதாயி��த*+, க���. ந)லா
 உ.!ெப)லா� ெகா5@ இயற*+, ேத+. 
இ90லகி) இ)லாத மி�க �ைவ'� உ.தி'= ெகா@�த*+, அமி
-. காம 
ேவ<ைகைய விைளவி�- இனிய ப5 ேதா.வி�த*+, யா2. கணவ3A 
ெச)வ�ைத� ெகா@�த*+, தி�. நைடயா), அ+ன�, சாயலா). மயி). 
காலம+றி'� ேக<ேடா
�3 இ+ப4 ெச7த*+, 3யி). ம+ன+ மகேள ெய+ற) 
�கழ+ைமயி+, ம+ன+ பாவாெய+ற-. அவ+ க5மணி! பாைவ 
ெய+ப-ண
�தி. : இனி, இவ1 ெகா)*! பாைவய)ல1 ம+ன+ பாைவ 
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எ+.மா�. ேச;ய
 கபி�த க<டைள த!பாம Gற*+, 6ைவ. ேநா�க�தா). 
மா+. நAசினா
�கினிய
 மழைல மணியா2 எ+. G<@வ
. (76) 
------------ 
 
2454. அ�ெம) லனிAச� மல� ம+ன� Fவி'� 
ெவ�ைம யாெம+ ற4சி ெம)ல மிதியாத 
ெபா�ெம+ னிலவ! 6�ேபா தனநி+ ன;ேபாறி 
இ�ெம+ கைலயா ாி@ெவ+ ேற�த ெவா-=கினா1. 
 
ெபா�1 : அ�ெம) அனிAச மல�� அ+ன� Fவி'� - அழகிய ெம+ைமயான 
அனிAசமல�� அ+ன�தி+ Fவி'�; ெவ�ைம ஆ� எ+. அ4சி ெம)ல மிதியாத - 
ெவ�ைம த�� எ+. அA�. ெம)ெலன0� மிதியாத ; ெபா+எ+ 
இலவ!6�ேபா- அனநி+ ெபா+ அ; ேபாறி இ@ எ+. - வ5@க1 ெபா�ெமன 
�ரD� இலவ மல
ேபா+ற நி+ அழகிய அ;ைய! ேபணி எ@�- ைவ!பாயாக 
எ+. Gறி; இ�எ+ கைலயா
 ஏ�த - இ+என ஒ*�3� மணிேமகைல அணி�த 
மகளி
 பல�� ேபாற; ஒ-=கினா1 - அவM� நட�தா1. 
 
விள�க� : அனிAச� ம+ன�தி+ Fவி' மாத
 
அ;�3 ெந�4சி! பழ� 
 
எ+றா
 வ1Mவனா�� : (1120) இ� ெம+C� - ஒ*�3றி!�. கைல - 
ேமகைலயணி. ஒ-=க) - நட�த). (77) 
------------ 
 
2455. Fமா5 @ம� 3டமா யிரமா7A �ட
ெபாZ5 
டாமாயிரமா7� தைகயா
 மணி�F ெணா�,றா7! 
6மா5 டாம� ெதாைகயா ெபா*�த 3ளி
ப�த
 
ேவமா னிய
த� மகளி+ வி��ப நனிேச
�தா1. 
 
ெபா�1 : Fமா5 Fம�3ட� ஆயிரமா7 - F7ைமயி சிற�த ந.மண! 
�ைக�3ட� ஆயிரமா7; �ட
 ெபா+ F5தா� ஆயிரமா7 - விள=3 ெபாZ5க1 
ஆயிரமா7; தைகயா
 மணி�F5 ஒ� ,றா7 - த3தி நிைற�த மணி� F5க1 
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,றா7; 6மா5 தாம� ெதாைகயா) ெபால�த 3ளி
ப�த
 - 6�களா சிற!�ற 
மாைல� ெதா3தியா) விள�க�ற 3ளி
�த ப�தைர; ேவமானிய
 த� மகளி+ 
வி��ப நனிேச
�தா1 - ெத7வமகைள!ேபால வி���ப; ேச
�தா1. 
 
விள�க� : Fம�3ட� ஆயிரமா7! ெபாZ5 ஆயிரமா7 விள=3� ப�தாிேல, 
மணி�F5 ,றா7� தாம�தா ெபா*�த ேவ1விAசாைல எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
; தாவிாி ேவ1விAசாைல என! பி+ன
 2490 ஆ� ெச7'ளி) 
வ�வ- ெகா5@ Gறினா
. (78) 
------------ 
 
2456. ேதனா
 காம+ சிைல'= கைண'� திைறெகா5ட 
வானா
 மதிவா5 �க�� மடமா+ மத
ேந
�3= 
ேகானா
 மகட+ வ;0 ேநா�கி� 3ைடம+ன 
ரானா
 க5X டழ)ேபா யைமயா ரானாேர. 
 
ெபா�1 : காம+ சிைல'� ேத+ஆ
 கைண'� திைற ெகா5ட - கா�Cைடய 
வி)ைல'� ேத+ ெபா��திய கைணைய'� ெவ+ற; வா+ ஆ
 மதிவா5 �க�� - 
வானி ெபா��திய தி=களைனய ஒளிெபா��திய �க��; மடமா+ மத
ேநா�3� - 
மடமாைன ெவ+ற மத
�த ேநா�3�; ேகானா
 மக1 த+ வ;0� - அரச+ மகளாகிய 
அவ1 வ;0�; ேநா�கி - பா
�-; ம+னரானா
 க5ஊ@ அழ)ேபா7 - 
அரசரானாெர)ேலா�� க5 ெபாறிேபா7; அைமயா
 ஆனா
 - அைமதி 
யிழ�தவரானா
. 
 
விள�க� : காம+ வி)ைல'� ேதனா
 கைணைய'� ெவ+ற ��வ�= க5J� 
�க�தி3 அைட. (79) 
------------ 
 
ேவ. 
2457. வ5டல
 ேகாைத வா<க5 
வன�ைல வள
�த தாய
 
க5@யி �5J= Gற= 
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கயி.ாீஇ� கா<; யி<டா 
�5@யி
 சில
க5 வா2ெக+ 
.�தரா ச=க� ைவ�தா
 
ெத5;ைர ேவ* ெய=3� 
தீதின தாக மாேதா. 
 
ெபா�1 : வ5@ அல
 ேகாைத வள
�த தாய
 - வ5@க1 நிைற�த ேகாைதயாைள 
வள
�த தாய
க1; வா1க5 வன�ைல உயி
 உ5J� Gற� க5@ - 
இவMைடய வா<க5J� அழகிய �ைல'� உயி
 உ5J= Gற� எ+ேற 
க5;��-�; ெத5 திைர ேவ* எ=3� தீதின- ஆக - ெதளி�த அைலைய'ைடய 
கட) :2�த நில0லெக=3= ெக@தியைட'�ப;; கயி. உாீஇ� கா<;யி<டா
 - 
(ெகா)வத3�) கயிைற உ�விவி@�-� கா<;னா
; (பிற3, சிறி- அ�1 பிற�-); 
க5 சில
 உயி
 உ5@ வா2க எ+. - க5க1 ம<@� சில
 உயிைர உ5@ வா2க 
எ+. வி@�-; உ�தரா ச=க� ைவ�தா
 - (�ைலக1 அதைன ஒழிக எ+ெற5ணி) 
ேமலாைடைய அணி�தா
. 
 
விள�க� : க5ைண'� �ைலைய'� Gறெம+ேற க5;��-� எ+க. 
கா<;யி<டா
; ஒ�ெசா). உ�தராச=க� - ேமலாைட. உ�தராச=கமி< ெடாளி�3= 
Gறேம எ+றா
 க�பநாட�� (எ%Aசி! - 17.) (80) 
------------ 
 
2458. க5ணினா *+. க5டா= 
Gறிைன� காம
 ெச9வா 
ெயா5Jத D�வ� ேகால� 
ெதா�பி; H�!பி றீ4ெசா) 
வ5ணி�த லாவ தி)லா 
வ��ைல மத
ைவ ேநா�கி 
ெப5Jைட! ேபைத நீ
ைம! 
ெப��தட= க5ணி ற�மா. 
 
ெபா�1 : இ+. Gறிைன� க5ணினா) க5டா� - இ+. Gற�ைத� 
க5ணாேல பா
�ேதா�; காம
 ெச9வா7 - வி�!6<@� ெச9வாைய'�; ஒ1Hத) - 
ஒ1ளிய ெநறிைய'�; உ�வ�ேகால�- - அழகிய ஒ!பைனைய'�; ஒ�பி; 
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H�!பி+ - ஒ� பி;யி) அட=3� இைடைய'�; தீ ெசா) - இனிய ெமாழிைய'�; 
வ5ணி�த) ஆவ- இ)லா - �ைன�-ைர�க �;யாத; வ��ைல - வள�� 
�ைலகைள'�; மத
ைவ ேநா�கி+ - களி!�ைடய பா
ைவைய'�; ெப5 உைட! 
ேபைத நீ
ைம - ெப5ணிய)ைப'ைடய ேபைத நீ
ைமைய'�; ெப��தட= 
க5ணி. - ெபாிய அக+ற க5கைள'� உைடய-. 
 
விள�க� : அ�மா : விய!பிைடAெசா). 
ப5டறிேய+ Gெற+ பதைன யினியறி�ேத+ 
ெப5டைகயா ேபரம
� க<@ 
எ+ப- தி��3ற1 (1083). வ5ணி�த) - �ைன�-ைர�த). ெப5 - ெப5ைம� 
த+ைம, க5ணி. - க5ைண'ைடய-. 
(81) 
------------ 
 
2459. அர�தக ம�ளிA ெச7த 
சீற; யளிய த�மா 
3ரசில� ெபா*!பA ெச+னி� 
34சிேம+ மிதி!ப ேநாறா+ 
றி��3வா7� கிட�த மா
பி 
சீவக னா=க ெள)லா� 
தாி�தில� தவ�ைத ெய+. 
தா
ம+ன ேர� றாேர. 
 
ெபா�1 : ம�ளி அர�தக� ெச7த அளிய சீற; த�மா) - (பிற
) ம�ளA ெச�ப4சி 
P<;ய அளியன வாகிய சிற;களாேல; சில��� 3ர) ஒ*!பA ெச+னி� 
34சிேம) மிதி!ப ேநாறா+ - சில�பி 3ர) எழ �;யி 34சியி+ேம) 
மிதி�3�ப; ேநாறவ+; தி��3லா7� கிட�த மா
பி+ சீவக+ - தி�மக1 3)வி� 
கிட�த மா
பிைன'ைடய சீவகேன; நா=க1 எ)லா� தவ�ைத� தாி�தில� எ+. - 
யா=க1 எ)லா� அத3� தவ� �ாி�திேல� எ+.; தா
 ம+ன
 ஏ�றா
 - 
தாரணி�த அரச
 மய�3றா
. 
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விள�க� : ம�ளி - ம�ள : எAச�திாி�. அர�தக� - ெச�ப4�� 3ழ��. அளிய - 
அளி�க�த�கன. ெச+னி�34சி - தைலமயி
. 
(82) 
------------ 
 
2460. ேகாவி�த ென+C4 ெச�ெபா 
3+றி+ேம பிற�- G
ேவ 
சீவக ென+C4 ெச�நீ
! 
பவளமா கடD< பா7வா+ 
60�தி ய�த யா. 
6=ெகா; Hட=க! ேபா�- 
தாவிாி ேவ1விA சாைல 
ம@விC< டா2�த த+ேற. 
 
ெபா�1 : 6 உ�தி அ�த யா. - மல
 உ�திைய உைடய அ�தமாகிய யா.; 
ேகாவி�த+ எ+C� ெச�ெபா+ 3+றி+ேம) பிற�- - ேகாவி�த+ எ+C� 
ெபா+மைலயிேல பிற�-; G
ேவ) சீவக+ எ+C� ெச�நீ
! பவளமா கடD1 
பா7வா+ - Gாிய ேவைல'ைடய சீவக+ எ+கிற �திய நீைர'ைடய பவள! ெப�= 
கட*ேல ேசரேவ5;; 6=ெகா; Hட=க! ேபா�- - மல
�ெகா; அைசய வ�-; 
தாஇாி ேவ1விAசாைல ம@விC1 தா2�த- - 3றமற ேவ1விAசாைலயாகிய 
ம@விேல (சிறி- ெபா%-) த=கி.. 
 
விள�க� : ெச�நீ
 - �-நீ
. உ�தி, ெகா!6ைழ'� ஆறிைட� 3ைறைய'�; ெகா;, 
இைடைய'� பட
ெகா;ைய'� உண
�-�. 60�தி : உவம�� ேவ.ைம'� 
ெதா�கன எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (83) 
------------ 
 
2461. சாணிைட ெந;ய வா<க5 
டைளயவி2 3வைள 6!ப! 
6Jைட �ைலயி+ பார� 
ெபா.�கலாA �ளிவி+ ேமD 
நாணட ந@=கி� ைகயா 
னைக�க� �ைத�த ேதாற4 
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ேசணிைட யர0 ேச
�த 
தி=கைள ெயா�த த+ேற. 
 
ெபா�1 : 65 உைட �ைலயி+ பார� ெபா.�கலாA �ளிவி+ ேமD� - 6ணணி�த 
�ைலகளி+ �ைவையA �ம�க �;யாத வ��த�தி+ ேமD�; நா5 அட ந@=கி - 
நா5 வ��தலாேல ந@=கி; சாணிைட ெந;ய வா1க5 தைள அவி2 3வைள 6!ப - 
ந@0 சாணளவாக ெந;ய வாளைனய க5 அல
கி+ற 3வைள ேபால! 
ெபா*0.�ப;; ைகயா) நைக�க� �ைத�த ேதாற� - ைகயினா) 
�.வைல'ைடய �க�ைத! �ைத�த கா<சி; ேசணிைட அர0 ேச
�த தி=கைள 
ஒ�த- - வி��பிைடயிேல பா�� பறிய தி=கைள! ேபா+ற-. 
 
விள�க� : ைகயிைடேய க5 ேதா+.த*+, அல
கி+றா ேபா+ற- எ+றா
. 
நாண�தா) �க� �ைத�தா1. (84) 
------------ 
 
2462. ��-மி2 திைரக ள=க 
ெமா7ெகா1 பா தால ��தீ 
ெயா�தன ேவைல ேவ1வி 
ெயா*கட னா+3 நாண 
ைவ�தநா+ மைற' நீ�தி 
வா+ 3ண ெம+C4 சா* 
வி�திேம Dலக� தி+ப� 
விைள�- ெம7 க5டநீரா
. 
 
ெபா�1 : ��- உமி2 திைரக1 அ=க� - ��-�கைளA சி�-� அைலக1 
அ=கமாக0�; ெமா7 ெகா1 பாதால� ��தீ - வ*ெகா5ட பாதால� ��தீ யாக0�; 
ஒ�தன ேவைல ேவ1வி - ஒ�தனவாகிய கைரக1 ேவ1வியாக0�; ஒ*கட) நா+3� 
நாண ைவ�த - ஒ*�கி+ற கட) நா+3� நாJ�ப; ைவ�த; நா+மைற'� நீ�தி - 
நா+3 மைறகைள'� நீ�தி; வா+3ண� எ+C� சா* - சிற�த ெதாழிலாகிய 
சா*ெந)ைல; வி�தி - விைத�- ; ேம) உலக�- இ+ப� விைள�- - -ற�க 
வி+ப�ைத விைளவி�-; ெம7க5ட நீரா
 - B@க5ட இய)பினராகிய அ�தண
, 
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விள�க� : அ@�த ெச7'<கMட+ ெதாட��. ெமா7ெகா1 பாதால� எ+ற- 
வடவா�கா�கினி; கட*ைடயிேல பாதால�ேத ெச)ல நீைரவா=3த*+, அத3! 
பாதாலெம+. ெபய
 Gறினா
. 3ண� : ஆ3ெபய
. (85) 
------------ 
 
2463. த�மண ற�!ைப யா
�த 
சமிைதயி� �+றி னாC� 
விாிமல ரணி�த ேகால 
ேவதிைக யியறி யாென 
ெயா�மணி யகD< ெப7ேதா
 
ெபா+னக லா
�த Fப 
மி�மணி யகD ணீ
ெப7 
திடவயி னிாீஇயி னாேர. 
 
ெபா�1 : த�மண) த�!ைப ஆ
�த சமிைத இ��+றிாீCD� - ெகா5@வ�த 
மணD� த�!ைப'� நிைற�த சமிைத'� ஆகிய �+றினாD�; விாிமல
 அணி�த 
ேகால ேவதிைக இயறி - மி3தியான மலரணி�த ஒ!பைன'ைடய தி5ைணைய 
அைம�-; ஒ� மணி அகD1 ஆ+ ெந7 ெப7--ஒ� மணி அக*ேல ஆவி+ ெந7ைய 
வா
�-; இ� மணி அகD1 நீ
 ெப7- - இர5@ மணி அக*ேல நீைர வா
�-; ஓ
 
ெபா+ அக) ஆ
�த Fப� - ஒ� ெபா+ அக*ேல அகி) ெந7 �த*ய மண� 
நிைற�த Fப�ைத! (ெப7-); இடவயி+ இாீ இயினா
 - ைவ�கேவ5;ய 
இட=களிேல ைவ�தா
. 
 
விள�க� : த�மண): த5;லா
�தமாக� ெகா5@ வ�த மண). த5;லமாவ- 
தீைய வள
�3மிட�ேத ச-ரமாக! பர!�கி+ற மண). ஆ
�த சமிைத; சமிைத�3� 
G.� இல�கண� நிைற�த சமிைத; எ+ற- ப�திகைள'� ேவ5@� 
சமிைதகைள'�. ேவதிைக : தி�மண�திெகன வி<ட நா+3 F5கைள'ைடய 
தி5ைண. இய.தலாவ- : தி5ைணயி) தீைய வள
�3மிட�ேத த5;ல�ைத� 
கபி�- அதிேல தீைய எ%!பி� த�!ைபைய நா+3 விளி�பிD� :ழைவ�-! 
ப�திகைள� கீ2�திைச ஒழி�த திைசகளிேல ைவ�த) �த*யன. இ�மணி அக) 
எ+ற- பிரணீத பா�திர�� �ேரா< சணீபா�திர��. ஒ� மணி அக) ; ஆAசியா[ 
தா*. ெபா+ அகலா
�த Fப� ெப7- எ+ற-0� ேமெச7'ளி) ஆ+பாலவி 
ெய+ற-0� ம-ப
�கா
�தமாக ைவ�தைவ. 
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ச=கதாய வராய சம
!யேத �வாமிகா- வF
 ஜல 6
வக�!. 
[தா!யேத விவாக மகீதேல பாவேகா விதிவ� ம-ப
�க: !! 
 
எ+. தி�மண� தி5ைணயிேல தீைய வள
�- ம-ப
�க= Gறினா
. (86) 
------------ 
 
2464. ெநெபாாி நிைறய! ெப7- 
நிழDமி2 ெச�ெபா+ �ழி� 
க�ாி கட0 ளா+பா 
லவிெயா@ கல!ப ைவ�- 
�ெபாி யாைன யாக� 
த�!ைபயா+ �;�- �+. 
ெபா�ாி வைர'� ெபா7தீ
 
சமிைதக ளிர5@� ைவ�தா
. 
 
ெபா�1 : நிழ) உமி2 ெச�ெபா+ �ழி - ஒளி'மி%� ெபாகல�திேல; ெநெபாாி 
நிைறய! ெப7- - ெநெபாாிைய மிக0� ெப7-; க)�ாி கட01 ஆ+பா) 
அவிெயா@ கல!ப ைவ�- - க�ாி கட0ளாகிய அ�மிைய'� (ப�வி+ பாD� 
ெந7'� கல�த) ஆ+பாலாவிெயா@ கல�3�ப; ைவ�-; �+ ெபாியாைனயாக� 
த�!ைபயா+ �;�- - பிரமைன ேவ1வி� த�!ைபயாேல பிரம�;யாக �;�-; 
�+. ெபா+ �ாி வைர'� - �+. ெபா+ �ாிவைர'� கீறி; சமிைதக1 இர5@� 
ைவ�தா
 - இர5@ சமிைதகைள'� ைவ�தா
. 
 
விள�க� : ெபாாி - இலாச ேஹாமா
�தமான ெபாாி. க�ாி கட01 - அAமா 
ேராபணா
�தமான அ�மி. ஆ+பாலவி பாD� ெந7'= கல�த-. �+. 
ெபா�ாிவைர ெய+ற-, த5;ல�ைத ேமேக ெதாட=கி� கிழ�ேக �;ய� 
ெதகி) விளி�பில� ந@விD�, வட�கி) விளி�பிD� ெதேக ெதாட=கி 
வட�ேக�;ய ேமேக விளி�பிD� ந@விD�, கிழ�கி) விளி�பிD� கீறின 
கீ.�க1. தீைய எ%!�வத3 �+ேப கீ.கி+றவைற ஈ5@� 
Gறினாெர+.ண
க. �த+�+. கீறி� 3.�3 �+. கீ.த) ேதா+ற�+ 
ெற+ெறாழியா- பி+ன�� ெபா*0 ெபற! �ாி�தவைர எ+றா
. �+. 
வைரைய�35ட� எ+ற) ெபா��தா-. ெபா7தீ
 சமிைதக1 இரணடாவன : 
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ெத+கீைழ� ேகா;யிD� வடகீைற� ேகா;யிD� ைவ�3� ஆகார சமிைதக1 
இர5@�. (87) 
------------ 
 
2465. ம�திர விதியி+ மா5ட 
சி.விர ற�!ைப :2�- 
��-நா ெமாழி�த ெந7ைய 
�ைன�தி
 த�!ைப த+னா+ 
ம�திாி� தைமய ��கா+ 
ம5ணிம றதைன நீ�கிA 
சி�தி�- மைறயி ெச�தீ� 
த5;ல� த=க5 ைவ�தா
. 
 
ெபா�1 : சி. விர) த�!ைப :2�- - சி. விரலாேல த�!ைபையA :2�-; ம�திர 
விதியி+ மா5ட, ��-� நா� ெமாழி�த ெந7ைய - ம�திர விதியினாேல சிற!�ற, 
�+ன
 நா� Gறிய ெந7ைய; �ைன�தி
 த�!ைப த+னா) ம�திாி�- - �ைனயாக 
உ1ள �தி
�த த�!ைபயினா) ம�திாி�-; அைமய ��கா) ம5ணி - ெபா��த 
���ைற க%வி; அதைன நீ�கி - அதைனA ெச�தீயிேல ேபாக<@; மைறயி+ 
சி�தி�- - மைற!ப;ேய சி�தி�-; ெச�தீ� த5;ல�- அ=க5 ைவ�தா
 - ெச�தீ�3 
அ�ேக த5;ல�தி) ைவ�தா
. 
 
விள�க� : ெச�தீ�3 அ�ேக ெந7ைய ைவ�தா
. �ைன�தி
�த ெந7 எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
. (88) 
------------ 
 
2466. த5;ல� தக�தி சா5ேம 
ெல5விர சமிைத நானா+ 
ெக5;ைச யவ� ேம�த� 
-@!�ெந7 ெசாாித ேலா@= 
ெகா5டழ கட01 ெபா=கி 
வல4�ழ+ ெற%�த ெத+ப 
ெத5;ைர ேவ* ெய=3� 
தி�விைள யாட மாேதா. 
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ெபா�1 : சமிைத நானா+3 - சமிைத பதினாைற'�; -@!� ெந7 - -@!பினா) 
ெந7ைய'�; ேசாாித ேலா@� - ெசாாி�த அளவிேல; சா5ேம) எ5விர) த5;ல� 
தக�தி) - சா5ேம) எ5விர) அகலமாக! பர!பிய த5;ல� திைடயி); அழ 
கட01 ெகா5@ - தீ�கட01 அவைற� ெகா5@; எ5 திைசயவ�� ஏ�த - எ<@� 
திைசயி) உ1ளவ�� �க%�ப;; ெத5திைர ேவ* எ=3� தி�விைளயாட - 
ெத1ளிய கட):2�த நில0லக� எ=3� ெச)வ� விைளயாட; வல� �ழ+. 
எ%�த- - வல�ேத �ழ+. எ%�த-. 
 
விள�க� : எ+ப : அைச. த5;ல� - ஓம� ப5Jத3� 3றி!பி<ட இட�. -@!� - 
அக!ைப. தீ வல4�ழ+. எ%�த- உலகி) தி�மி3த3 ஏ- ெவ+க. தி� - 
ெச)வ�. (89) 
------------ 
 
2467. கைர'ைட� -கி* ேறா+.= 
கா4சன வ<;+ ��நீ
� 
திைரயிைட வியாழ� ேதா+ற� 
தி5பிணி �%04 ச=3 
�ரெசா@ �ழ=கி யா
!ப 
ெமா7ெகா1ேவ+ ம+ன ரா
!ப 
வரச� ளரச னா7ெபா 
கலசநீ ர=ைக ேயறா+. 
 
ெபா�1 : -கி*) ேதா+.� கா4சன வ<;+ - ெவ5-கி*) ேதா+.� ெபா+ 
வ<@! ேபால; கைர'ைட ��நீ
� திைரயிைட வியாழ� ேதா+ற - கைரைய'ைடய 
கட) திைரயிேல வியாழ+ ேதா+ற; தி5பிணி �ழ0� ச=3� �ரெசா@ �ழ=கி 
ஆ
!ப - தி5ணிய க<@ைடய �ழ0� ச=3� �ர�� �ழ=கி ஒ*�க; ெமா7 
ெகா1ேவ) ம+ன
 ஆ
!ப - ஒளி ெமா7�3� ேவேல�திய ம+ன
க1 ஆரவாாி�க; 
அரச�1 அரச+ ஆ7ெபா+ கலசநீ
 அ=ைக ஏறா+ - அரச
�கரசனான சீவக+ 
சிற�த ெபாகலச நீைர அக=ைகயிேல ஏறா+. 
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விள�க� : தீைய வள
�- நீ
 வி@தD� (உதக� ப5JதD�) உளதாத*+, 
இ=ஙன� Gறினா
.(90) 
------------ 
 
2468. 3ளி
மதி ெகா5ட நாக= 
ேகாைளவி@� கி+ற ேதேபா 
றளி
�ைர ேகாைத மாத
 
தாமைர �க�ைதA ேச
�த 
ெவாளி
வைள� ைகையA ெச)வ+ 
வி@�தவ ளிட�ைக பறி 
வளெராி வல=ெகா5 டா7ெபா 
க<;றா ேனறி னாேன. 
 
ெபா�1 : நாக� 3ளி
 மதி ெகா5ட ேகாைள - அர0 தா+ தி=கைள� ெகா5ட 
ேகாைள; வி@�கி+றேத ேபா) - வி@�கி+றா ேபால; தளி
 �ைர ேகாைத மாத
 
தாமைர �க�ைதA ேச
�த - தளிரைனய இல�கைணயி+ அழகிய தாமைர மல
 
ேபா+ற �க�ைத �;ய; ஒளி
 வைள�ைகைய� ெச)வ+ வி@�- - ஒளி�� 
வைள�ைகையA சீவக+ நீ�கி, அவ1 இட�ைக பறி - அவMைடய இட�ைகைய! 
பறி; வள
 எாி வல� ெகா5@ - வள�� தீைய வல� ெகா5@; ஆ7ெபா+ க<;) 
ஏறினா+ - அழகிய ெபாக<;*) ஏறினா+. 
 
விள�க� : தளி
 �ைர ைக என0�, மாத
 வி@�- என0� பிாி�-�G<@வ
 
நAசினா
�கினிய
. பி+ ெச7த3ாிய ஓம=கைள'� ப5ணி� ைக!பி;�-� தீைய 
வல= ெகா5டா+; எனேவ, ெபாாியா) உ1ள ஓம�� அ�மியி) கா) ைவ�த-� 
ெபறா�. க<;) - தி�மண� ப5ணி எ%�தி��- சா�தியான G�-� ஆல�தி'� 
க5@ அ��ததி காண! ேபாமள0� இ��3� க<;), இஃ- அரசிய). (91) 
------------ 
 
2469. விள=ெகாளி வி��பி 6�த 
வ��ததி கா<; யா+பா) 
வள=ெகாள! 6�த ேகால 
மலர; கழீஇய பி+ைற 
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யிள=கதி
� கல�தி ேன�த 
வயினிக5 டம
�தி ��தா+ 
.ள=ெகயி ற%ைவ ெதா)சீ
� 
ேதாைகேயா ;��த ெதா�தா+. 
 
ெபா�1 : விள=3 ஒளி வி��பி) 6�த அ��ததி கா<; - விள=3� ஒளிைய 'ைடய 
வானிேல ேதா+றிய அ��ததி மீைன� கா<;; வள� ெகாள! 6�த ேகால மலர; 
ஆ+பா) கழீஇய பி+ைற - வள�ற மல
�த அழகிய மலர;ைய ஆவி+ பாலா 
கழீஇய பிற3; இள= கதி
� கல�தி+ அயினி ஏ�த� க5@ - இளெவளி B�� 
கல�தி பாைவய
 உணைவ ஏ�த அதைன� க5@; அம
�தி��தா+ - 
இல�கைண'ட+ Bறி��தவ+; -ள=3 எயி. உ%ைன ெதா)சீ
� 
ேதாைகேயா@ இ��த- ஒ�தா+ - அைச'� ஒளி'.� பகைள'ைடய �* பழ� 
�க%ைடய மயிDட+ இ��த- ேபா+றா+. 
 
விள�க� : உ5ணாதி��த) மர�. உவைம : இ) ெபா�Mவைம. 6�த - ேதா+றிய. 
அ��ததி - ஒ� வி5மீ+. கழீஇய - க%விய. பி+ைற - பி+ன
. அயினி - அ+னம. 
உ%ைவ - �*; சீவகC�3வைம. ேதாைக - மயி); இல�கைண�3வைம. (92) 
------------ 
 
2470. ெபா+ன= காழி ெபா*�த 
��- விதான� �ண
�-ேத+ 
ம+C மாைல பலதா2�- 
மண!�ைக வி�மி ம)கிய 
வ+ன� Fவி யட
ப4சி 
யவி
மயி ராதி யாக! 
ப+னிA ெசா+ன பதிைன�-� 
ப@�தா
 பாைவ மா
கேள. 
 
ெபா�1 : ெபா+ அ� காழி+ ெபா*�த ��- விதான� �ண
�- - அழகிய ெபா 
காழிேல விள=3� ��தினா) ேமக<; �ண
�க!ப<@; ேத+ ம+C� மாைலபல 
தா2�- - ேத+ ெபா��திய மாைலக1 பல தாழ!ப<@; மண!�ைக வி�மி ம)கிய - 
ந.மண!�ைக மி3�- ெப�கிய மணவைறயிேல; அ+ன� Fவி அட
 ப4சி அவி
 
மயி
 ஆதி ஆக - அ+ன�தி+ Fவி'� ெந�=கிய ப4சி'� விள=3� மயி�� 
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�தலாக; ப+னிA ெசா+ன பதிைன�-� பாைவமா
 ப@�தா
 - ஆரா7�- Gறிய 
பதிைன�ைத'� பாைவம
 பர!பினா
க1. 
 
விள�க� : இ- க<;*+ சிற!�� Gறிய-. நAசினா
�கினிய
 � ெச7'ைள'� 
இதைன'� ஒ� ெதாடரா�கி, இ!ப@�ைகயிேல இல�கைணேயா@, மயிDட+ �* 
யி��த- ேபாலA சீவக+ இ��தாெனன� கா<@வ
. (93) 
------------ 
 
ேவ. 
2471. பனிமயி
 3ளி
!பன ப4சி+ ெம)*ய 
கனிமயி
 3ளி
!பன க5ெகா ளாதன 
ெவ*மயி
 ேபா
ைவைவ� ெதழினி வா=கினா 
ெரா*மயிாிA சிகழிைக '�வ� ெகா�பனா
. 
 
ெபா�1 : ஒ* மயி
A சிகழிைக உ�வ� ெகா�பனா
 - தைழ�த மயிரா) �;�த 
�;ைய உைடய அழகிய ெகா�பைனயா
; பனி மயி
 3ளி
!பன - பனி�தலா 
பிற
�3 மயி
 3ளி
 ெச7வன; ப4சி+ ெம)*ய - ப4சிC� ெம)*யன; கனி மயி
 
3ளி
!பன - ெந�!பி+க5 ேவத3ாிய மயிைர ேவகாம 3ளிரA ெச7வன (ஆகிய) 
; எ* மயி
! ேபா
ைவ ைவ�- எழினி வா=கினா
 - எ*மயி
! ேபா
ைவைய ைவ�- 
உ�0 திைரைய வைள�தன
. 
 
விள�க� : பனி - பனி�த). கனிமயி
 - ேவத3ாிய மயி
. H5ைமயா க<ெபாறி 
க-வமா<டாதன. எழினி - உ�0திைர. ஒ*மயி
 : விைன�ெதாைக. ஒ*�த) - 
தைழ�த). (94) 
------------ 
 
2472. வி%�த3 மணிAெசவி ெவ5ெபா ைகவிைன 
ெயழிெபா* ப;யக மிர5@ ப�க�� 
ெதாழிபட ைவ�தன
 -M�� ேமகைல� 
கழி�தேவ *ர5@க5 டைனய க5ணினா
. 
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ெபா�1 : -M��� ேமகைல - ஒளி த-��� மணிேமகைலைய'�; கழி�த ேவ) 
இர5@ க5ட அைனய க5ணினா
 - உைற கழி�த இர5@ ேவ) ேபா+ற 
க5கைள'�ைடய மகளி
; வி%�த3 மணிA ெசவி - சிற!�ற மணியா ெச7த 
காதிைன'�; ெவ5 ெபா+ ைகவிைன - ெவ1ளியா ெச7த ெதாழி பா<ைட'� 
உைடய; எழி) ெபா* ப;யக� இர5@ ப�க�� ெதாழி)பட ைவ�தன
 - 
அழகினா) விள=3கி+ற ப;�க�ைத (இ�வ
�3�) ெதாழிபட இர5@ ப�க�� 
ைவ�தன
. 
 
விள�க� : ெசவி - ப;�க�தி+ உ.!�. ெவ5ெபா+ - ெவ1ளி. ப;யக� - ப;�க�. 
இ�வ
�3� ெதாழிபட எ+க. -M��� - அைச'�. உைறகழி�த ேவெல+க. (95) 
------------ 
 
ேவ. 
2473. அ=க�= கா* சீவி 
Pறைவ� தைம�க! ப<ட 
ெச=களி விராய கா'4 
ெச�ப%� கா'� தீ�ேத 
ென=கJ= 3ளி
�த வி+னீ 
ாிள�ப�= கா' �+.� 
த=களி ெச7ய� G<;� 
ைதயலா
 ைகெச7 தாேர. 
 
ெபா�1 : அ� க�=கா* சீவி - அழகிய க�=கா* மர�ைதA சீவி; ஊற ைவ�- 
அைம�க!ப<ட - ஊற ைவ�-� கா7Aசிய; ெச=களி விராய கா'� ெச�ப%� கா'� - 
ெச=களிைய� கல�த கா'� ப%�கா'�; தீேத+ எ=கJ� 3ளி
�த இ+நீ
 இள� 
ப�=கா'� - இனிய ேத+ ேபாேல ெம7� �%-� 3ளிரA ெச7த இனிய 
இய)ைப'ைடய இள� ப�=கா'� ஆகிய; �+.� - இ� �+ைற'�; த� களி 
ெச7ய� G<; - தம�3 இய)பாகிய களி!ைபA ெச7'� �ைறயி) G<;; ைதயலா
 
ைக ெச7தா
 - ெப5க1 கல�தன
. 
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விள�க� : க�=கா* - ஒ�வைக மர�. ெச=களி - சிவ�த 3ழ��. கா7 - ஈ5@� 
களி!பா�3. ப%�கா7 - �தி
�த பா�3. ப�=கா7 - பAைச!பா�3. ைகெச7த) - 
கல�த). (96) 
------------ 
 
2474. ைகெச7- கம% ,.= 
கா2�3�ெவ1 ளிைல'= காம 
ெம7தந+ 3ண
�த நீரா 
ாி+�க வாச �<;! 
ெப7தெபா ெச!� மாைல! 
ெப�மணிA ெச!�4 �5ண� 
ெதா7யற! ெப7த Fநீ
� 
ெதா@கட பவளA ெச!��. 
 
ெபா�1 : ைக ெச7- கம%� ,.� - ஒ%=கா�கி மண�3� �5ணா���; கா2�3� 
ெவ1ளிைல'� - கா2!��த�� ெவறிைல'�; காம� எ7த ந+3 உண
�த நீரா
 - 
காம ேவ<ைக இவ
க<3! ெபா��த, ந+கறி�த மகளி
; இ+ �கவாச� ஊ<;! 
ெப7த ெபா+ ெச!�� - இனிய �கவாச! ெபா�1கைள� G<; ைவ�த ெபா 
ெச!��; மாைல! ெப�மணிA ெச!�� - மாைலக1 ைவ�த ெபாிய மணியா ெச7த 
ெச!��; �5ண�ெதா7 அற! ெப7த Fநீ
� ெதா@கட) பவளA ெச!�� - ந.மண! 
ெபா;ைய� 3றமற! ெப7த, Fய நீைர'ைடய கட*ேல ேதா+றிய பவள�தா 
ெச7த ெச!��; 
 
விள�க� : இஃ- அ@�த ெச7'Mட+ ெதாட
�த-. ,. - �5ணா��. ெவ1ளிைல 
- ெவறிைல. நீரா
 - த+ைம'ைடேயா
. ெதா7 - 3ற�. ெதா@கட) : 
விைன�ெதாைக. (97) 
------------ 
 
2475. தாமணி நானA ெச!�4 சல4சல� கல+ெப7 ெச!�� 
Fமணி� -கி)க ளா
�த வல��ாி� -ல=3 ெச!�= 
காமநீ
� காம வ)* கவி+ெகா5@ வள
�த ேதேபா 
னாமேவ ென@=க< பாைவ நய!பன ேவ�தி னாேர. 
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ெபா�1 : தாமணி நானA ெச!�� - மாைலயணி�த க�FாிA ெச!��; சல4சல� 
கல+ெப7 ெச!�� - சல4சல வ;வாகA ெச7த அணிகல+ ெப7த ெச!��; Fமணி� 
-கி)க1 ஆ
�த வல��ாி� -ல=3 ெச!�� - Fய அழகிய ஆைடக1 நிைற�த 
வல��ாி வ;வாக� -ல=3� ெச!��; காமநீ
� காமவ)* கவி+ெகா5@ 
வள
�தேத ேபா) - காம நீாிேல காமவ)* அழ3 ெகா5@ வள
�தைத! ேபால; 
நாம� ேவ) ெந@=க5 பாைவ நய!பன ஏ�தினா
 - அAச�<@� ேவலைனய நீ5ட 
க5கைள'ைடய இல�கைண வி���� பிறவைற'� மகளி
 ஏ�தின
. 
 
விள�க� : தாம� - தா� என ஈ. ெக<ட-. சல4சல�, வல��ாி எ+பன ச=கி+ 
வைக. காமமாகிய நீ
. காமவ)* - ஒ� 6=ெகா;. கவி+ - அழ3. நாம� - அAச�. 
பாைவ : இல�கைண. (98) 
------------ 
 
2476. விாிகதி ரார மி+னி� 
தாெரC� தி�வி) Bசி� 
3ாிசி+மா ேமக� ெப7த 
ெகா%��ய காம மாாி 
யாிைவத+ ென4ச ெம+C 
மக+3ள நிைற�- வா<க< 
காியைம ேச. சி�தி� 
க*=3க ;ற�த வ+ேற. 
 
ெபா�1 : 3ாிசி) மா ேமக� - சீவகனாகிய ெபாிய �கி); விாிகதி
 ஆர� மி+னி - 
விாி�த ஒளிைய'ைடய ஆரமாகிய மி+ைன மி+னி; தா
 எC� தி�வி) Bசி - 
மாைலயாகிய வான வி)ைலயி<@; ெப7த ெகா%��ய) காமமாாி - ெப7த வளமி3 
நீைர'ைடய காமமாகிய மாாியாேல; அாிைவத+ ெந4ச� எ+C� அக+3ள� 
நிைற�- - இல�கைணயி+ உ1ள� எ+கிற அக+ற 3ள�திேல நிைற�-; வா1க5 
க*=3க1 காி அைம ேச. சி�தி - வாளைனய க5ணாகிய க*=3க1 ைமயாகிய 
அைம�த ேசறிைனA சி�தி; திற�த - திற�தன. 
 



98 

 

விள�க� : எ+ற-, அவ+ விைள�த காம இ+ப� நிைறத*+, உவைம� க5ணீ
 
B2�தின எ+றவா.. �ய) - நீ
. �யல+றல
 சைட ஏறவ+ (சி - 240) எ+றா
. 
(99) 
------------ 
 
2477. ேதா�ைகய� -கி* னாட+ 
.ைண�ைல ெபா�- ேச�த 
ேவ�ெகாசி விலாத வி)லா 
னி@ெகா; யகல மி+ேற+ 
ேற�கிவ5 ;மி�= ேகாைத 
ெச)வ+றா �ழ�க ைந�- 
6�ெகா7- -வ5ட ெகா�பி+ 
ெபாபின ளாயி னாேள. 
 
ெபா�1 : ஏ�3 ஒசி0 இலாத வி)லா+ இ@ெகா; அகல� - எ7த ெறாழிD�3� 
ெக@த*)லாத வி)ைல'ைடய சீவகன- ெகா; எ%த!ப<ட மா
பாகிய 
மைலேயா@; ேதா�ைக அ� -கி*னா1 த+ - ெகா7சக�ைடய அழகிய 
ஆைடயிைன'ைடய இல�கைணயிCைடய; -ைண�ைல ெபா�- ேச�த - 
�ைலகளாகிய யாைனக1 �த*) ெபா�- சிவ�தன; ெச)வ+ தா
 உழ�க - அ- 
ெபாறாம) சீவகCைடய தா
 (Fசி!பைட) பி+� ெபா�தலாேல; இ+ ேத+ ேத�கி 
வ5@ இமி� ேகாைத - இனிய ேதைன நிர�ப05@ ப5பா@த கிடமான 
ேகாைதயிைன'ைடய இல�கைண; 6 ெகா7- -வ5ட ெகா�பி+ ெபாபின1 
ஆயினா1 - த+பாD1ள மல
க1 ெகா7ய!ப<@� -வ5@ேபான ெதா� 
6=ெகா�பி+ த+ைமைய உைடயளாயினா1. 
 
விள�க� : இதனா) இ�வ
 �ண
Aசி'� Gறினா
. ேதா�ைக - ெகா7சக�. 
இ@ெகா; - விைன�ெதாைக. மா
பி) வைர�தி<ட 6=ெகா; எ+க. ஆடவ
 மா
பி) 
6=ெகா; வைர'� வழ�க�ைத, ஆ@ெகா; அணி�த 0ய
 அல=க) வைர மா
ப+ 
(2483) எ+பதனாC� உண
க. இ@ெகா;ைய �ைல�3 அைடயா�3வ
 
நAசினா
�கினிய
. ெபா�- எ+C� ெதாழி)பறி யாைன என0� மைல என0� 
உைர�-�ெகா1க. (100) 
------------ 
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2478. அணி�த3 பவள ேமப� 
கைட�-�� த%�தி ய�ெபா+ 
.ணி�த; விளி�� ேச
�தி� 
ெதா%தகA ெச7த வ5ைக 
மணிAசிர சிற3 நாண 
வ3�தசா� தால வ<ட� 
பணி�த3 மகளி
 Bசி! 
பாைவைய� 3ளி
!பி� தாேர. 
 
ெபா�1 : அணி�த3 பவள� ஏப� கைட�- - அழகிய பவள�ைத இய)�ற� 
கைட�-; ��த%�தி - அ;யிேல ��ைத அ%�தி; ெதா%தகA ெச7த வ5ைக - 
ெதா%த) ெபா��தA ெச7த கா�பிைன'ைடய; அ�ெபா+ -ணி�- விளி�� ேச
�தி 
- அழகிய ெபா+ைன ந.�கி, விளி�பிேல ேச
�-! V*யி<ட; மணிA சிர) சிற3 
நாண வ3�த சா�- ஆலவ<ட� - சிAசி*யி+ சிற3 நாணA ெச7த ச�தன 
ஆலவ<ட�தாேல; பணி�த3 மகளி
 Bசி! பாைவைய� 3ளி
!பி�தா
 - B�த 
ெறாழிD�3� த�க மகளி
 Bசி இல�கைணைய� 3ளி
!பி�தன
. 
 
விள�க� : அணி�த3 - அழகிய. ஏப - ெபா��-�ப;. ெதா% - ெதா%த). வ5ைக - 
வள!ப�ைடய ைக!பி;. மணிAசிர) - அழகிய சிAசி*! பறைவ. சா�தாலவ<ட� - 
ஒ�வைக விசிறி. பணி�ெதாழி*ேல த3திெபற மகளி
 எ+றவா.. பாைவ : 
இல�கைண. (101) 
------------ 
 
2479. ேச�- நீ5ட ெச%�தாமைர� க5களி 
ேன�தி மா5ட �ைல�க5களி ென%திA 
சா�த மாக ெம%தி�தைக மாமல 
ரா7�- :<; யவன4ச* ெச7தா+. 
 
ெபா�1 : அவ+ சா�த� ஆக� எ%தி - (அ!ேபா-) சீவக+ ச�தன�தாேல அவ1 
மா
பிேல எ%தி; ேச�- நீ5ட ெச%�தாமைர� க5களி+ - சிவ�- நீ5ட த+ 
ெச�தாமைர� க5களாேல; ஏ�தி மா5ட �ைல�க5களி+ எ%தி - நிமி
�- 
சிற!�ற �ைல�க5களிேல எ%தி; தைக மாமல
 ஆ7�- :<; - த3திைய'ைடய 
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சிற�த மல
கைள� ெதாி�தணி�-; அ4ச* ெச7தா+ - ைக3வி�- அவ1 அ;யிேல 
வண=கினா+. 
 
விள�க� : G<ட�தி3 இைடR@ ெச7தா+ என� க�தி அவ1 ஊ;யதா) அவ+ 
அ4ச* ெச7தா+ ஊட) தீ
�க. (102) 
------------ 
 
2480. மணிெச7 Bைண மழைல�3ழ) பா5;ேலா 
டணிெச7 ேகாைத யவ
பா;ய கீத� 
பணிவி) சாய) ப�கி!பவ ள�ெகா; 
மணி' ��-மல
� தி<டெதா� தாேள. 
 
ெபா�1 : அணிெச7 ேகாைதயவ
 - அழகிய ேகாைதயிைன உைடயா
; மணி ெச7 
Bைண மழைல� 3ழ) பா5;ெலா@ - மணியினா ெச7த ேகா<ைட'ைடய யா%�; 
மழைல� 3ழ) - மழைல ேபா+ற இனிய 3ழD�; பா5;ெலா@ - தாள�-ட+; 
பா;ய கீத� - பா;ய பா<@; பணி0 இ) சாய) ப�கி - ேம�ப<ட சாயைல'ைடய 
இல�கைண ப�கி; பவள�ெகா; மணி'� ��-� மல
�தி<ட- ஒ�தா1 - ஒ� 
பவள�ெகா; மணிைய'� ��ைத'� 6�தி<ட த+ைமைய ஒ�தா1. 
 
விள�க� : மணி - பவள� : வா7�3வைம. இவ
 ப5@ ெச7த நிைலைம ேதா+ற! 
பா;ய பா<;னா சிறி- �.வ) ெகா5டா1 எ+றா
; இ9வா. பா@த) மர�. 
பா<@�3! பாிசி) ெகா@�தா1 எ+றா ேபால0� நி+ற-. (103) 
------------ 
 
2481. எ7�- நீ
Aசில� பி+3ர+ ேமகைல 
வி�தி மாத
 வ��த�விைள� தாெளன� 
த�- நீ
�தவ ைள�3ர கி5கிணி 
'7�ெதா
 6சDட னி<டன வ+ேற. 
 
ெபா�1 : வி�தி மாத
 வ��த� விைள�தா1 என - காதைல வி�தி இவ1 வ��த� 
விைள�தா1 எ+பன ேபால; எ7�- உண
�-; நீ
A - சில�� - நீ
ைமைய உைடய 



101 

 

சில���; இ+ 3ர) ேமகைல - இனிய 3ரைல'ைடய ேமகைல'�; நீ
 த�- 
தவைள� 3ர) கி5கிணி - நீாிேல த�-� தவைளயி+ 3ர) ேபா) ஒ*�3� 
கி5கிணி'�; உட+ உ7�- ஒ
 6ச) இ<டன - ஒ+றாக� ெகா5@ ஒ� 6சைல 
யி<டன. 
 
விள�க� : அவ+ �ண
தலா), கி5கிணி'� சில��� உடேன 6ச*<டன. 
அ!ேபா- அவ1 �ண
தலா) ேமகைல'� வ��த� விைள�தா1 எ+பன÷ பால 
அவ.டேன 6ச*<டன எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (104) 
------------ 
 
2482. ஏ�தி நா=கMட ேனயி@ 6சைல 
ேவ�த
 ேவ�த+ ெகா@=ேகா *னனாகி 
யா7�- ேக<@ ம�ளாென+ றவி�தன 
சா�த ேம�-�ைல யா1கல� தாேம. 
 
ெபா�1 : நா=க1 உடேன ஏ�தி இ@ 6சைல - (இவ1 வ��-வா1 எ+.) நா=க1 
உடேன எ@�- இ@� 6சைல; ேவ�த
 ேவ�த+ ேக<@� ெகா@= ேகா*ன+ ஆகி 
ஆ7�- அ�ளா+ - அரச
� கரச+ ேக<@� ெகா@=ேகா*னனாகி, ஆரா7�- 
அ�ளா+; எ+. - எ+. க�தினா ேபால; சா�த� ஏ�-� �ைலயா1 கல� தா� 
அவி�தன - ச�தன� ஏ�திய �ைலயாளி+ கல=க1 ஒ* அவி�தன. 
 
விள�க� : இர5@ கால�-� அவ<ேக ஒ*�த*+ அவ1கல� எ+றா
. நா=க1 
உடேன ஏ�தியி@ 6சைல என மா.க. ஏ�தி - எ@�-. ேவ�த+ - சீவக+. ேக<@� 
எ+�ழி - உ�ைம இழி0 சிற!�. தா�. ஏ : அைசக1. (105) 
------------ 
 
ேவ. 
2483. B@ம* 'லகினவ
 ேபாலவிைள யா@� 
ேதா@ம* ேகாைதெயா@ -ைத�தவைர மி+ேபா 
லா@ெகா; யணி�த0ய ரல=க)வைர மா
ப+ 
G@மயி
 கைள'�வைக GறD. கி+ேற+. 
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ெபா�1 : B@ம* உலகினவ
ேபால - B@ ெப.த3� காரணமான 
-ற�க�தினவ
ேபால; விைளயா@� - இ+ப விைளயா<;ேல ஈ@ப<ட; ேதா@ம* 
ேகாைதெயா@ - இத2 நிைற�த ேகாைதயணி�த இல�கைண'ட+; -ைத�த வைர 
மி+ேபா) ஆ@ெகா; அணி�த உய
 அல=க) வைர மா
ப+ - ெந�=கிய 
மைலயிேல மி+ன ெகா;ேபால அைச'� ெகா; யணித3� காரணமான, உய
�த 
மாைலைய� தன�ெகன வைர�த மா
ப+; G@ மயி
கைள'� வைக Gற) 
உ.கி+ேற+ - G@வெதா� மயி
 கைள'4 சட=கிைன� GறD.கி+ேற+. 
 
விள�க� : அதிகார ேதவ
க1 அதிகார �;வி கப� அ.தியாக இ��- ��தி 
எ7-வெர+பதனா), உலகெம+ற- B@ெப.த3� காரணமான -ற�க� 
என!ப<ட-. இனி, B@ம* உலகினவ
 : சிவேலாக�, பரமபத� எ+கிற உலகிD1ள 
அரC� அாி'� எ+.� Gறலா�. இவ
க1 எ+.� ெபா+றா நிைறயி+ப�திைன� 
ேதC5J� வ5ெடன �ைற'ற� -7!பவராவ
. நாலா� நா1 அரச
�3 
மயி
கைளத) �ைறைமெய+. G.த*+ அ- G.கி+றா
. (106) 
------------ 
 
2484. உAசிவைர வள
�திளைம ெயாழி�த0ய
 தி5கா 
ழிAசவிய வ)லெவன ெவ%தியைவ P+றி� 
கA�விளி� பணி�தெதாழி க�பலவி தான 
நA�மணி நாக�ைற நாகெமன விாி�தா
. 
 
ெபா�1 : உAசி வைர வள
�- - மைல'Aசியிேல வள
�-; இளைம ஒழி�த உய
 
தி5கா2 - இளைம நீ�கி �றின தி5ணிய கா��க1; இA சவிய அ)ல என 
எ%தியைவ - இ!ப; அழ3ைடயன அ)ல எ+C�ப; எ%தினவைற; ஊ+றி - 
ந<@; கA� விளி�� அணி�த ெதாழி) க�பல விதான� - கAசினாேல விளி�ைப அழ3 
ெச7த ெதாழிபா@ைடய க�பலமாகிய ேமக<;ைய; நA� மணி நாக
 உைற நாக� 
என விாி�தா
 - ந4ைச'� மணிைய'� உைடய நாக
க1 உைறகி+ற உலக� 
எ+C�ப; விாி�தன
. 
 
விள�க� : வைர'Aசி என மா.க. இளைம ஒழி�த எ+ற- �றிய எ+றவா.. கா2 - 
கழி. சவிய : பலவறி ெசா) : அழ3ைடயன.விதான� - ேமக<;. நாக� - நாக�லக�. 
(107) 
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------------ 
 
2485. ��தக நிைற�த�ைள ெயயி.மத யாைன 
ம�தக�� தி�மகட+ வ;0பட மாேதா 
ெவா�தகல ெம5�ழெம+ ேறாதிநக ாிைழ�தா
 
ெமா7ெதாிெச� ெபா.களி S+�;0 க5டா
. 
 
ெபா�1 : ,) �;0 க5டா
 - ,*+ �;ைவ� க5டவ
க1; ��- அக� நிைற�த 
�ைள எயி. மதயாைன - ��ைத� த+னிட�ேத நிைறய� ெகா5ட �ைள 
எயிைற'ைடய மதயாைனகைள; ம�தக�� - ம�தக�-ட+; (இ� �ற�திD�) 
தி�மக1 த+ வ;0�பட - தி�மகளி+ உ�வ�� அைமய; ெமா7�- எாிெச�ெபா+ 
-களி+ - மி3தியாக ஒளி
கி+ற ெபா+ -களாேல (ஆ�கி); ஒ�த அகல� எ5 �ழ� 
எ+. ஓதி - த+னி) ஒ�த அகல� எ5 �ழ� எ+. ஆரா7�-; நக
 இைழ�தா
 - 
மைனைய� ேகால4ெச7தா
. 
 
விள�க� : இ��ற�-� மதயாைனகைள நிப இைடேய தி�மகM�வ� அைமய� 
ேகால4 ெச7தா
 எ+க. �திாிண N2ெகா5ட �ழ0�தா ெளாிேவ=ைக, வாிHத) 
எழி)ேவழ� 6 நீ
ேம ெசாாிதர, �ாிெநகி2 தாமைர மலர=க5 Bெற7தி�, தி�நய� 
தி��த+ன, எ+றா
 க*யிC� (44 : 4 - 7) (108) 
------------ 
 
2486. உ%�-பய .!பாிசி ய!பம�= கல=க1 
ெகா%�-பட� G!பிநனி யாயிர மர�கா) 
ெச%�-படA ெச�ெநனிைற� த�H5ெகா; ய.கி+ 
ெகா%�-3ைற� தணி�-ெகாைல ேவகணவ ரைம�தா
. 
 
ெபா�1 : உ%�- பய. உ!� அாிசி அ!ப� அ�=கல=க1 ெகா%�- பட� G!பி - 
உ%�- �தலாக� Gற! ப<டவைற� ெகா%�-பட� G!பி; நனி ஆயிர� மர�கா) 
ெச%�-படA ெச�ெந) நிைற�- - ந+றாக, ஆயிர� மர�கா*ேல வளைம!படA 
ெச�ெந)ைல நிைற�-. அ� H5ெகா; அ.கி+ ெகா%�- 3ைற�- அணி�- - 
(அவறிேல) அழகிய H5ணிய ெகா; அ.க� �)*+ ெகா%�ைத� கி1ளி 
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அணி�-; ெகாைல ேவ) கணவ
 அைம�தா
 - ெகாைல �ாி'� ேவக5 ம=ைகய
 
இ9வா. அைம�தன
. 
 
விள�க� : ெச%�- : உாிAெசா) ஈ. திாி�த-. இA ெச7'ேளா@ ெகா%=களி 
உ%�-� ெச%=கதி
A ெச�ெநD�, உ!�� அாிசி'�, க!�ர! பளிதெமா@, ஐவைக 
வாச�� ைக �ைன�தியறிய, ��G<டமி
-� அ�G<டைம�- எனவ�� 
ெப�=கைத! ப3தி (2-4 : 88-91) ஒ!�ேநா�கபால-. (109) 
------------ 
 
2487. ெச=கய *ர<ைடதி� வா
�ட
க ணா; 
ெபா=3ெகா; வா
�ரச� ேதா<;�ண
 3�ப 
ம=கல=க ெள<@மிைவ மணியி�ைன� ேத�தி 
ய=கயக ணாிைவய
க ெட+கிழ�கி னி+றா
. 
 
ெபா�1 : அ�கய க5 அாிைவய
க1 மணியி+ �ைன�- - அழகிய கயக5 
ம=ைகய
க1 த�ைம மணியாேல �ைன�- ெகா5@; ெச=கய) இர<ைட - சிவ�த 
இைண�கய)கM�; தி�வா
 - சாமைர'�; �ட
 - விள�3�; கணா; - க5ணா;'�; 
ெபா=3 ெகா; - கிள�=ெகா;'�; வா
 �ரச� - வாரா) இ.கிய �ரச��; ேதா<; - 
அ=3ச��; �ண
 3�ப� - இர<ைட (நீ
 நிைற) 3ட��; ம=கல=க1 இைவ எ<@� 
- ம=கல! ெபா�1களாகிய இைவ எ<ைட'�; ஏ�தி� ெத+ கிழ�கி) நி+றா
 - 
�ம�- ெத+ கிழ�கி) நி+றன
. 
 
விள�க� : தி�வாெர+ற- சாமைர அ;ைய. இனி, 3�ப�ேதா@ �ண
�த 
ம=கல=க1 எ<@ெமனேவ சாமைர Gறிெற+.மா�. (110) 
------------ 
 
2488. ெவ1M�வ மாைலவட கீழி�வ
 மி+ேபா 
ெலா1M�வ வாM�வி நி+றன
ெத+ ேம)பா 
D1M�க ேநா�கி'ய �%�தகD ேம�தி� 
க1M�வ மாைலயவ
 ைகெதா%- நி+றா
. 
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ெபா�1 : வடகீ2 இ�வ
 - வடகீ2� திைசயிேல இ�வ
; மி+ேபா) ெவ1 
உ�வமாைல ஒ1 உ�வ வா1 உ�வி நி+றன
 - மி+C� ெகா;ேபால ெவ1ளிய 
வ;ைவ'ைடய மாைலயணி�-, ஒ1ளிய வ;0ைடய வாைள உ�வியவா. 
நி+றன
; ெத+ேம) பா) - ெத+ ேமறிைசயிேல; க1 உ�வ மாைலயவ
 - க1ைள 
உைடய அழகிய மாைலைய'ைடய மகளி
; உய
 உ%�- அகD� ஏ�தி - உய
�த 
உ%�ைத'ைடய அகைல'� ஏ�தி; உ1 உ�க ேநா�கி - அ+பினா) ெந4� 
3ைழய� ெத7வ�ைத ேநா�கி; ைகெதா%-நி+றா
 - ைக3வி�- நி+றா
. 
 
விள�க� : வடகீ2 - வடகீ2�திைச. ெத+ேம) - ெத+ேமறிைச. அ+பினா) 
உ1M�க எ+க; ெத7வ�ைத ேநா�கி எ+க. உ%�தக) - உ%�- ெப7த அக). 
(111) 
------------ 
 
2489. ேதாைரமல
 நீர.3 -M��மணி� தால 
மாரவட ேமறிைச�க ணி��தவ*
 ப4சிA 
சீ
நிைறய வைரயகல� தி��த�தி� ேநா�3� 
வார�ைற� க�விவட� கி��தனக5 மாேதா. 
 
ெபா�1 : ேதாைர மல
 நீ
 அ.3 -M��� மணி�தால� - �=கி) அாிசி'� மல�� 
நீ�� அ.3� மணி� த<;க+க5; வடேம) திைச�க5 ஆர இ��த - வடேம) 
திைசயிேல ெபா��த இ��தன; வைர அகல� சீ
 நிைறய� தி��த வார�ைற 
தி�ேநா�3� - மைலயைனய மா
ைபA சீ
 �.ற� தி��த, ப<ச பாத �ைறயாக� 
தி�மக1 ேநா�3கிற; அவி
 ப4சி வட�கி��தன - விள=3� ெவ1ளாைடயி+ 
ேமேல வட�கிேல இ��தன. 
 
விள�க� : இ��தன க1 : க1 : அைச. ப4சி : ெவ5@கிD�3� க�வியா3ெபய
. 
உைற க�வி பாடமாயி+ வார� உைறகி+ற க�வி எ+க. ேதாைர - �=கிலாிசி. 
மணி�தால� - மணியா*ய+ற தால� (த<@) இதைன� தா�பாள� எ+ப
. இ��த : 
பலவறிெசா). வார� - ந@வி+ைம. (112) 
------------ 
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2490. பாCைரயி ென7யவைண! ைப=கதி
க1 சி�தி� 
தானிரவி தி=கெளா@ சா
�தி��த ேதேபா) 
ேவனிைரAெச7 க5ணிெயா@ ெம)ெலன வி��தா+ 
வாCயர ேவா=33ைட ம+ன
ெப� மாேன. 
 
ெபா�1 : பா) Hைரயி+ ெநா7ய அைண - பா*+ Hைர ேபால ெநா7ய 
அைணயிேல; இரவி தா+ தி=கெளா@ ைப=கதி
க1 சி�திA சா
�தி��தேத ேபா) - 
ஞாயி. தா+ தி=கMட+ ��ெதாளி Bசி அம
�தி��தைத!ேபால; வா+ உயர ஓ=3 
3ைட ம+ன
 ெப�மா+ - வானிேல உய
�ேதா=கிய 3ைடைய'ைடய அரச
 
ெப�மா+; ேவ) நிைரெச7 க5ணிெயா@ ெம)ெலன இ��தா+ - ேவெலன 
ஒ%=3.= க5ணிேயா@ அைம�தி��தா+. 
 
விள�க� : ெச7 : உவைமA ெசா). ெநா7ய - ெம�ெத+ற. தா+ - அைச. இரவி - 
ஞாயி.. இ- சீவகC�3வைம. தி=க1 - இல�கைண�3வைம - க5ணி : 
இல�கைண. ம+ன
 ெப�மா+ : சீவக+. (113) 
------------ 
 
ேவ. 
2491. 3ளெந+ �+றிகனி ேத+ெசாாி 
ேசாைல� 3ளி
மணி 
வளைம ம)கிெயாி ய�மட 
ம�திைக கா7�-வா 
னிளைம யா;யி�� 3�வன� 
தீ
4சைட மா�னி 
கிைளைய நீ=கி�கிள
 சாப�தி 
னாவித னாயினா+. 
 
ெபா�1 : 3ளெந) �+றி) - 3ளெந) உண=3� �+றி*ேல; கனி ேத+ ெசாாி 
ேசாைல - கனி ேதைன! ெபாழி'� ேசாைலயினிட�ேத; 3ளி
 மணி வளைம ம)கி 
எாிய - த5ணிய மணிக1 வள� நிைற�- ஒளிெச7; மடம�தி ைக கா7�-வா+ - 
இளம�தி (அதைன� தீெயன எ5ணி) ைகைய� கா7A�த3; இளைம ஆ;யி��3� 
வன�- - இளைம யா; இ��3� வன�திD1ள; ஈ
4சைட மா�னி - த5ணிய 
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சைடைய'ைடய �னிெயா�வ+ (த+ைன ஒ�வ+ சபி�த*+); கிைளைய நீ=கி - 
�ற�ைத நீ=கி; கிள
 சாப�தி+ - வ�-; ேதா+றின சாப�தாேல; நாவித+ 
ஆயினா+ - நாவித+ ஆனா+. 
 
விள�க� : இளைமயா@த) : ஒ+ைற மெறா+றாக எ5ணி மய=3த). 3ளெந) - 
ஒ�வைக ெந). 3ளெந) உண=3� �+றி) எ+க. எாிய�மடம�தி எ+�ழி வ5ண 
ேநா�கி மகரெவா. விாி�- நி+ற-. கா7�-வா+ : விைனெயAச�. நாவித+ - 
மயி
விைனஞ+. (114) 
------------ 
 
2492. ஆ7�த ேக1வி யவ+கா+ 
�ைளயா7வழி� ேதா+றினா+ 
ேறா7�த ேக1வி� -ைறேபா 
யல=கார�� ேதாறினா+. 
ேவ�த+ ற+னா களிZ
 
சிற!ெபா@ ேமயினா+ 
வா7�த ேகால �ைடயா+ 
ெப�ம4சிக
� ேகறனா+. 
 
ெபா�1 : ஆ7�த ேக1வி யவ+ வழிகா+ �ைளயா7 - சிற�த ேக1விைய உைடய 
அ� �னிவ+ மரபிேல பி1ைளயாக; ேதா+றினா+ - பிற�தவ+; ேதா7�த ேக1வி� 
-ைறேபா7 - ெதா�க Hேக1வி �ற� க.; அல=கார�� ேதாறினா+ - 
அல=கார� எ+பெதா� ,ைல'= கறவ+; ேவ�த+ த+னா) களி. ஊ
தி 
சிற!ெபா@ ேமயினா+ - அரசனாேல யாைனயாகிய ஊ
திைய'� சிற!ெபா@ 
ெபறவ+; வா7�த ேகால� உைடயா+ - ெபா��திய அழ3ைடயவ+; 
ெப�ம4சிக
�3 ஏறனா+ - (த+ெதாழி) மி3தியா)) ெபாிய நாவித
களி சி=க� 
ேபா+றவ+. 
 
விள�க� : அ@�த ெச7'Mட+ ெதாட��. ஆ7�த ேக1வியவ+ எ+ற- சாப�தா) 
நாவிதனாயினா+ எ+ற அ� �னிவ+ எ+ப-பட நி+ற-. கா+�ைள - 
வழி�ேதா+ற) - பி1ைள. க)வி ேக1விகளி .ைறேபா7 எ+க. அல=கார� - ஒ� 
,). அல=கார� எ+C� ஒ� ,ைல'4 ெச7தா+. அதனா ேவ�தனா 
சிற!ெபா@ ேமயினா+ எனிCமா�. ேகால� - அழ3. ம4சிக
 - நாவித
. (115) 
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------------ 
 
ேவ. 
2493. நி�தில வட�� 6J 
மார� நிழ+. தாழ 
ெவா�ெதாளி
 3ைழக1 காதி 
னா+.ெபா+ Sச லாட! 
ைப�தர வ)3 பாைவ 
கரகநீ
 ெசாாிய! பா=கி+ 
வி�தக+ 6சி ெவ1ேவ) 
ேவ�தC� கிைற4சி னாேன. 
 
ெபா�1 : நி�தில வட�� 6J� ஆர�� நிழ+. தாழ - ��-மாைல'� 65கM� 
மாைல'� ஒளிBசி� ெதா=க; ஒ�- ஒளி
 3ைழக1 காதி) நா+. ெபா+ ஊச) ஆட 
- அள0 ஒ�- விள=3� 3ைழக1 காதிேல ெதா=கி! ெபா+Sசலாட; ைப�- அர0 
அ)3) பாைவ - பட�ைடய அரவைனய அ)3லா1 ஒ� பாைவயா1; கரக நீ
 
ெசாாிய - கரக�தி*��- நீைர வா
�க; வி�தக+ பா=கி+6சி - அறிஞனாகிய அவ+ 
ப5�ற வா7க%வி; ெவ1ேவ) ேவ�தC�3 இைற4சினா+ - ெவ1ளிய 
ேவைலேய�திய அரசைன வண=கினா+. 
 
விள�க� : ேவ�தC�3 : ேவ�தைன : உ��மய�க�. நி�திலவட� - ��-வட�. 
நிழ+. - ஒளி
�-. ைப�- - பட�ைத'ைடய : பாைவ எ+ற- ஒ� ெப5 எ+ப-பட 
நி+ற-. வி�தக+ எ+ற- - நாவிதைன. 6சி - வா76சி. (116) 
------------ 
 
2494. நAெசயி றரவி ேனா�கி+ 
ெயாளி�;A சிதறி னாேன. 
வAசிர வ5ண+ கா!ப 
ம+னைர ந@=க ேநா�கி 
வA�த= ெகா5@ ம+ன 
வாழிய Nழி ெய+னா 
'Aசிவ5 ;மி� மாைல 
ன;�;� ெதளி�- ந=ைக 
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ெபா�1 : ந4� எயி. அரவி+ ேநா�கி+ ம+னைர ந@=க ேநா�கி - 
ந4ைச'ைடய பா�பி+ பா
ைவைய!ேபால உ+ பைக ேவ�தைர ந@=3�ப; 
பா
�-; வAசிர வ5ண+ கா!ப ஊழி வாழிய
 எ+னா - 3ேபர+ கா�க ஊழி கால� 
வா2க எ+.; அA�த� ெகா5@ ம+ன+ அ;�;� ெதளி�- - அ.ைக'� 
அாிசிைய'= ெகா5@ ேவ�தCைடய அ;யிD� �;யிD� ெதளி�-; ந=ைக வ5@ 
இமி�� மாைல ஒளி�; உAசிA சிதறினா+ - (அவைற) இல�கைணயி+, வ5@க1 
�ரD� மாைலயணி�த ஒளி'.� �;யி+ உAசியிேல ெதளி�தா+. 
 
விள�க� : ெச)வ�5டாத3 ைவAசிர வ5ணைன� Gறினா+. நAெசயி. ........ 
ஊழி எ+Cமள0� நாவித+ வா2�திய-. ைவAசிரவண+ எ+ப- வAசிரவ5ண+ 
என!ப<ட-. அவ+, 3ேபர+. அA�த+ - அாிசி. அ;�; - அ;யிC� �;யிC�. 
ந=ைக : இல�கைண. (117) 
------------ 
 
2495. வா�கினி ெச7த ெபா+வா5 
ம=கல விதியி ேன�தி 
யா�கிய �
�த� த5ண) 
வல�க0 M.�தி யா
�த 
ேத�கணி+ னகி* னாவி 
ேத�கி@= 3ழ* னாைள 
ேநா�கல Cனி�- ெநா7தா 
விட�க0 M.�தி னாேன. 
 
ெபா�1 : வா�கினி) ெச7த ெபா+வா1 - (,) விதி'ட+) வா�35டாக! 
ெபா+னா ெச7த க�திைய; ம=கல விதியி+ ஏ�தி - ம=கல விதி!ப; எ@�-; 
ஆ�கிய �
�த�- அ5ண) வல�க01 உ.�தி - அைம�த �G
�த�திேல 
அ5ண*+ வல!ப�க� க0களிேல ெதா<@; ேத+க5 இ+ அகி*+ ஆவி - ேத+ 
கல�த இனிய அகி�ைக; ேத�கி@� 3ழ*னாைள - த=கி' G�தDைடயாைள; 
Hனி�- ேநா�கல+ - G
�- பா
�காதவனா7A (சிறி- பா
�-); இட�க01 
ெநா7தா உ.�தினா+ - இட�க0ளிேல சிறி- ெதா<டா+. 
 



110 

 

விள�க� : ஆடவ
�3 வல�க0ளிC� மகளி
�3 இட�க0ளிC� உ.�-த) மர�. 
மி+வா1 அழி�த ேமத3 ைகவிைன! ெபா+வா1 பறி!ப+மா5 ெபா*ெகன 
வல!பா ெச+னி வைகெபற� தீ<; எ+றா
 ெப�= கைதயிC� (2 - 4 : 161 - 
3).(118) 
------------ 
 
2496. ஆ7�தெபா+ வாைள நீ�கி 
யவி
மதி! பாக� க+ேம 
கா7�தவா1 கல!ப� ேத7�-! 
6நிறீஇ� காம
 ெபா+ஞா5 
ேடா7�தத+ 3ற=கி) ைவ�-� 
-கி*னி .ைட�-� F7தா 
வா7�தைக! �ர<; மாேதா 
ம�டக! பறி னாேன. 
 
ெபா�1 : ஆ7�த ெபா+ வாைள நீ�கி - (உ.�தின) ெபா க�திைய! ேபா�கி; 
கா7�த வா1 - (இ���� எஃ3� ஒ� த+ைமயாக�) கா7�த மயி
�க�திைய; அவி
 
மதி!பாக� க)ேம) கல!ப� ேத7�- - விள=3� அைர� தி=க1ேபாD= க)*+ 
ேம) ந+றாக� தீ<;; 6 நிறீஇ - 6ைவ அ� க)*ேல நி.�தி; காம
 ெபா+ஞா5 
ேதா7�த த+ 3ற=கி) ைவ�- - அழகிய ெபா+ கயி. ெபா��திய த+ -ைடயிேல 
ைவ�-; -கி*னி) -ைட�- - -கி*ேல -ைட�-; வா7�த ைக F7 தா! �ர<; - 
ெபா��திய ைகயிேல F7தாக! �ர<;; ம�1தக! பறினா+ - உற- ெதாியாம) 
�க�ைத� தீ5;னா+. 
 
விள�க� : 6ைவ நி.�தியி<@ எ+ப - 3னித*+ ெபா+நா5 ேதா7�த 3ற= 
ெக+றா
. மா- ஓ : அைசக1. இA ெச7'ேளா@ 
 
ெபா+ வா1 பறி! ப+மா5 ெபா*ெகன 
வல!பா ெச+னி வைகெபற� தீ<; 
இல�கண� பிைழயா எஃகைம இ�!பி+ 
நீரள�F<;ய நிைறயைம வாளிைன! ப4சி! ப<ெடா@ -Nஉ�கிழி நீ�கி! 
ைப=கதி
 அவி
மதி! பாக� த+ன 
அ=ேக2� க+மிைச அறி�-வா7 தீ<; 
ெவ=ேக2� -கி+மிைச விதி'ளி �ர<;A 
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ெச=ேக2� ைகயி சிற�-பா ரா<; 
ஆச. ந.நீ
 6சைன ெகாளீஇ.(2 4 : 164 71) 
 
எனவ�� ெப�=கைதயிைன ஒ!�ேநா�3க. (119) 
------------ 
 
ேவ. 
2497. ஏறி '�மிழி� -�மிைட ெயாறி'� 
ேபாறிA ச�தன� 6�கி+ றாெனன� 
Gற னா+�க= ேகால4ெச7 தா+கட 
ேறா.4 ெச4�ட
 ேபாலA �ட
�தேத. 
 
ெபா�1 : ஏறி'� - ஏற ஒ-�கி'�; இழி�-� - இழிய ஒ-�கி'�; இைட ஒறி'� - 
ந@0 திற�-�; ச�தன� ேபாறி! 6�கி+றா+ என - ச�தன�ைத! ேபாறி! 
6�கி+றவ+ேபால; G.அனா+ �க� ேகால� ெச7தா+ - G.வைன! ேபா+ற 
அரச+ �க�ைத அழ3 ெச7தா+ ; கட) ேதா.� ெச4�ட
 ேபாலA �ட
�த- - 
அ- கட*ேல ேதா+.� ெச4ஞாயி.ேபால விள=கி.. 
 
விள�க� : ஏ.த) - ஏற ெவா-�3த). இழி�த) - மயிைர� தாழ ஒ-�3த). 
Gறனா+ : சீவக+. ெச4�ட
 - ஞாயி. ம5;ல�. (120) 
------------ 
 
2498. ேகாைத! பார�தி னாC�த+ னாணிC 
ேமதி லா+�க ேநா�3 மிளிவிC� 
பாத ேநா�கிய பா+மதி வா5�க 
ேமதமி+றி ெய@�தன1 ெம)லேவ. 
 
ெபா�1 : ேகாைத! பார�தினாC� - மாைலயி+ �ைமயாD�; த+ நாணிC� - 
(இய)பாக01ள) த+ நாண�தினாC�; ஏதிலா+ �க� ேநா�3� இளிவிC� - 
அயலானான நாவித+ �க�ைத ேநா�3கி+ற இளிவினாD�; பாத� ேநா�கிய 
பா)மதி வா1�க� - த+ அ;ைய ேநா�கி� கவி2�தி��த ெவ1ளிய தி=களைனய 
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�க�ைத; ஏத� இ+றி ெம)ல எ@�தன1 - 3றமி)லாதப; ெம)ல அவ1 
எ@�தா1. 
 
விள�க� : ேகாைத!பார� - மாைலயாலாகிய �ைம. த+னா5 - தன�கிய)பா'1ள 
நாண�. ஏதிலா+ - அயலா+; ஈ5@ நாவித+. எ@�த) - நிமி
�-த). (121) 
------------ 
 
2499. உ�வA ெச=கய ெலா5ணிற! �1ெவாீஇ 
யிாிய Dறன ேபா+றிைண� க5மல
 
ெவ�வி ேயாட வி��பிற 3லாவிய 
தி�வி ேபா�� வ=க ;��தினா+. 
 
ெபா�1 : ஒ1 நிற! �1 - ஒ1ளிய நிற�ைடய சிAசி*! பறைவ�3; உ�வA 
ெச=கய) ெவாீஇ - அழகிய ெச=கய)க1 அ4சி; இாிய) உறன ேபா+. - 
ஓ@�கDறன ேபால; இைண� க5மல
 ெவ�வி ஓட - இர5@ க5மல
கM� 
அ4சி ஓட; வி��பி+ 3லாவிய தி�வி)ேபால - வானி) வைள�த வானவி) ேபால; 
��வ=க1 தி��தினா+ - ��வ=கைள� தி��தினா+ 
 
விள�க� : க5க1 அ4சி பா
�க வானி) வைள�த தி�வி) எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
. அவ+ ��வ� தி��தினேபா- க5க1 அ4சின எ+றேவ த�க-. 
(122) 
------------ 
 
2500. ஆர மி+ன வ�=3ய� தா+கைள� 
ேதா� ெமா5;ற க�தாி ைக�ெதாழி 
னீாி ெச7த; ேய�-� நீ=கினா+ 
றார+ மாைல� தய=கிண
� க5ணியா+. 
 
ெபா�1 : தாரன மாைல� தய=3 இணா� க5ணியா+ - தாரணி�தவC� 
மாைலயாக விள=3�, 6=ெகா�-� கல�த க5ணியC� ஆகிய நாவித+; ஆர� 
மினன அ�=3ள�தா+ கைள�- - மாைல ஒளிர, அாிய மயி
� க�திைய நீ�கி 
ஒ5திற) க�தாிைக� ெதாழி) நீாி+ ெச7- - ஒ1ளிய திறைல'ைடய க�தாிைகயா 
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ெச7'� ெதாழிைல ஒ%=3றA ெச7-; அ; ஏ�-� நீ=கினா+ அ;ைய வண=கிA 
ெச+றான 
 
விள�க� : 3ய� - ஈ5@ மயி
�க�தி. ஓ�� : அைச. க�தாிைகயா ெச7'� ெதாழி) 
எ+க. நீாி+ - நீ
ைமயா). ஏ�-� - ஏ�தி; ெதா%-. க5ணியா+ - நாவித+. (123) 
------------ 
 
ேவ. 
2501. அ+ன! ெபைடந@�கி யைச�- 
ேதறா நைடயாM 
ம+ன
 3ைடந@�3� மாைல 
ெவ1ேவ+ மறேவாC 
மி+C மணி�3ட�தி+ ேவ�த 
ேர�த! �னலா;! 
ெபா+ன= க;மல�� -கிD4 
சா�-� �ைன�தாேர. 
 
ெபா�1 : அ+ன! ெபைட ந@�கி - அ+ன! ெபைடைய அ4�வி�-; அைச�- 
ேதறா நைடயாM� - இைள�- (நட�கி+றா1 எ+.) பிறைர� ெதளிவியாத 
நைடைய உைடய இல�கைண'�; ம+ன
3ைட ந@�3� மாைல ெவ1ேவ) 
மறேவாC� - பைக ம+னாி+ 3ைடைய அA�.�-�, மாைலயணி�த 
ேவைல'ைடய சீவகC�; மி+C� மணி�3ட�தி+ ேவ�த
 ஏ�த - ஒளி�� 
மணி�3ட�திேல ேவ�த
க1 நீைர ஏ�த; �ன) ஆ; - நீரா;; ெபா+ அ� க;மல�� 
-கிD� சா�-� �ைன�தா
 - ெபா+னணிகைள'� மணமலைர'� -கிைலய� 
சா�ைத'� அணி�தா
க1. 
 
விள�க� : அைச�- - இைள�-. பிறைர� ேதறாநைட எ+க. ம+ன
 - பைகம+ன
. 
ந@�3� - ந@=கA ெச7'�. மறேவா+ - சீவக+. ேவ�த
 3ட�தி+ ஏ�த அ; எ+க. 
(124) 
------------ 
 
2502. எ4�ற ெம+றிர=கா தாக 
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ெம)லா= கவ
�தி��- 
த4�ற� ேவ5டாத �ைல�கீ2 
வா20 தள
கி+ற 
ந4�ற ேவென@=க< பாைவ 
ந)G
 சி.H�!பி 
க4� .ழி!�ல
�தா= கணி�தா 
ர�ம மணிவடேம. 
 
ெபா�1 : எ� �ற� எ+. இர=கா- - எ� உற0 எ+. அ�ளாம); ஆக� எ)லா� 
கவ
�தி��- - அ�த மா
பி+ இட�ைதெய)லா� ைக�ெகா5@ அ;பர�-; த� 
�ற� ேவ5டாத - த� உற0<பட வி��பாத ெகா;யனவாகிய; �ைல�கீ2 வா20 
தள
கி+ற - �ைலகளி+ கீேழயி��- 3;வா2�ைக தள
கி+ற; ந4� உற ேவ) 
ெந@=க5 பாைவ ந)G
 சி. H�!பி3 - ந4�ைடய ேவலைனய நீ5ட 
க5கைள'ைடய இல�கைணயி+ வறிய சிறிய இைட�3; அ4�.ழி! 
�ல
�தா=3 - அ4சின இட�ேத வி;�தா ேபால; மணிவட� அணியி�தா
 - 
மணிவட�ைத இைடையA �றி அணி�தா
. 
 
விள�க� : அ�ம : இ� தீ=கிைன� ேக<Vராக! இட� த�- ேதா.வி�த*+ மா
ைப 
�ைலக<3A �ற� எ+றா
. அ4�தலாவ- �ற�ைதேய வ��-= 
ெகா@=ேகா+ைம மி�க �ைலகளி+ கீ2� 3;யி��தா) இற�-ப@ேவாெம+. 
அ4�த). மணிவட�தி+ ஒளி இ�ைள ஓ<@க*+ அதைன அணி�- 
வி;�தாேபால இ��த-. இைடையA �றி அணித*+ தைளயி<டாராயி.. 
பாைவய- H�!�, ந)G
 H�!� எ+க. (125) 
------------ 
 
2503. �@ம5 மிைசமாாி ெசாாியA 
:2�- �ம�ெத%�- 
ெந@ந+ னிமிராவி நா. 
ெந7ேதா7 தளி
ேமனி 
-;H5 ணிைட!ெப��ேதா< @வ
வா 
ேயைழ மல
மா
ப+ 
க;ந+ மல
!ப1ளி களி!ப� 
காம� கடலா2�தா+. 
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ெபா�1 : மாாி �ம�- எ%�- :2�- �@ம5 மிைச ெசாாிய - மாாி நீைரA �ம�- 
எ%�- உலைக வலமாக வ�- ெவ=கா
 ம5ணிேல ெசாாிய; நிமி
 ெந@ந) ஆவி 
நா.� - எ%கி+ற மி3�த நறிய ஆவிேபால நா.கி+ற; ெந7ேதா7 தளி
 ேமனி - 
ெந7யி) �%கிய தளி
ேபாD� ேமனிைய'�; -; H5 இைட - -;ேபாD� 
H5ணிய இைடைய'�; ெப��ேதா1 - ெபாிய ேதாைள'�; -வ
வா7 - சிவ�த 
வாைய'� உைடய; ஏைழ - இல�கைண; க;ந) மல
! ப1ளி களி!ப - மண�ைடய 
அழகிய மலரைணயிேல களி�3�ப;; மல
 மா
ப+ காம� கட) ஆ2�தா+ - விாி�த 
மா
ப+ காம� கட*ேல �%கினா+. 
 
விள�க� : எ%�த எ+.� பாட�. �@ம5 - ஞாயிறி+ ெவ!ப�தா) ந+3 
�ட!ப<ட ம5. இதைன ெவ=கா
ம5 எ+ப- இ+.� வழ�கிDள-. ெவ=கா
 
ம5ணிேல ெஞேரெலன மைழெபாழி'=கா) ஓ
 ஆவி ேதா+றி மண!ப- இய)�. 
இ�மண� சிற�த மகளி
 ேமனி மண�தி3 உவைம. -; - உ@�ைக. -வ
 - பவள�. 
ஏைழ; இல�கைண. மா
ப+ : சீவக+ 
(126) 
------------ 
 
ேவ. 
2504. வழ�3 தாரவ+ மா
பிைட ம<@க! 
�%=3 ேகாைதெபா பி+றிற� ேபசலா� 
வி%=3 ேமக� விடா- தழீஇ�கிட� 
ெதாழி�த மி+C� ெகா;ெயா� ெதாழி�தி<டா1. 
 
ெபா�1 : வழ=3 தாரவ+ மா
பிைட - உலக� �க%� தாரணி�த சீவகனி+ மா
பிேல 
(த=கிய); ம<@ உக! �%=3 ேகாைத - ம<ைடA சி�-த3! �%=3= ேகாைத 
ேபா)வாMைடய; ெபாபி+ திற� ேபசலா� - அழகி+ GைறA சிறி- உவைம 
Gறலா�; வி%=3� ேமக� விடா- தழீஇ� கிட�- - த+ைன உ1ளட�3த3ாிய 
�கிைல உ1ளட�கி மா<டாம) �ற�ேத த%வி� கிட�தலாேல; ஒழி�த மி+C� 
ெகா; ஒ�- ஒழி�தி<டா1 - பைழய த+ைமைய ஒழி�தெதா� மி+ைனெயா�-� 
த=கினா1. 
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விள�க� : உலக� ெகா5டாட!ப@த*+ வழ=3 தாரவ+ எ+றா
. ம<@ 
உகாநிக0� பி+ன�� ம<ைட'3�த3! �%=3வெதா� ேகாைத என இ� 
ேகாைத�3A சிற!�� Gறினா
. �%�க� ேவ<ைகயா) ேதா+.� எ+க. (127) 
------------ 
 
2505. தாம மா
பC� ைதயD ெம7'ண
 
வாமி ெத+றறி யா- களி�தவ
 
Fம= ெகா!�ளி� 3�-கி ேச�ைகேம 
காம ன!பைண� க1Mக ைவகினா
. 
 
ெபா�1 : தாம மா
பC� ைதயD� - சீவகC� இல�கைண'�; ெம7'ண
0 ஆ� 
இ- எ+. அறியா- - த� உட�பிைன உண�� உண
வா� இ- எ+. அறியாம); 
களி�தவ
 - (ஒ�வ
 உட�பி) ஒ�வ
 உட�� மய=கி�) களி�தவ
க1; Fம� 
ெகா!பளி�3� -கி) ேச�ைகேம) - ந.மண! �ைகைய உமி%� -கி) விாி�த 
அைணமிைச; காம+ அ�� அைணக1 உக ைவகினா
 - காமCைடய அ�பாலாகிய 
அைணயிேல ேத+சி�த அம
�தன
. 
 
விள�க� : மா
ப+ : சீவக+. ைதய) : இல�கைண : ெம7'ண
0 - த��ட�� எ+. 
உண�� உண
Aசி. ெம7'ண
வாமி- எ+றறியா- எ+ற-, ெம7மற�- எ+றவா.. 
Fம� - ந.மண!�ைக, ேச�ைக - ப@�ைக. அ!பைண - அ�பாகிய அைண. காம+ 
அ�� - மலர��. (128) 
------------ 
 
ேவ. 
2506. மாத
த+ வன!� ேநா�கி 
மகி2�-க5 ணிைம�த) ெச)லா+ 
காத*� தி�!ப� க5க1 
காி�-நீ
 வர�க5 ட�ம 
ேபைதைம பிறைர '1ளி 
ய%பவ
A ேச
த ெவ+றா1 
ேவதைன ெப�கி ேவக5 
U'மி2� தி<ட வ+ேற. 
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ெபா�1 : மாத
த+ வன!� ேநா�கி மகி2�- - இல�கைணயி+ அழைக ேநா�கி� 
களி�-; க5 இைம�த) ெச)லா+ - க5கைள இைமயாதவனாகி; காத*�தி�!ப - 
காத*�தி��தலா); க5க1 காி�- நீ
வர� க5@ - அவ+ க5க1 காி�- நீ
வர, 
அதைன� க5@; அ�ம! - ேக<ைபயாக!; பிறைர உ1ளி அ%பவ
A ேச
த) 
ேபைதைம எ+றா1 - பிறைர நிைன�த%பவைர� G@த) அறியாைம எ+றா1; 
ேவதைன ெப�கி ேவக5 தீ உமி2�தி<ட. அ9வளவிேல வ��த� மி3த*+ 
ேவலைனய க5க1 தீையA ெசாாி�தன. 
 
விள�க� : வன!� ேநா�கி� க5 காி�த-; ஆ�க� பறி! பிற�த ம�<ைக (ெதா). 
ெம7!. 7. ேப
) எ+C� ெம7!பா@; ம�<ைக எ+ப- விய!�. (129) 
------------ 
 
2507. நா.சா� தழி�- மாைல 
பாி�-ந+ கல+க1 சி�திA 
சீ.� ெச�ெபா னாழி 
மணிவிர ெனாி�- வி�மா 
ேவறி' மிழி�- �%2 
��வ=க5 �ாிய ெநா�- 
ேத.நீ
 6�த ெச�தா 
மைர�க� விய
�- நி+றா1. 
 
ெபா�1 : சீ.� - (ஆகேவ) சீற= ெகா5@; நா. சா�- அழி�- - மண�3� 
சா�ைத� திமி
�- ேபா�கி; மாைலபாி�- - மாைலகைள அ.�-; ந+கல+க1 சி�தி 
- அழகிய அணிகைளA சி�தி; ெச�ெபா+ ஆழி மணிவிர) ெநாி�- - ெபா+ஆழி 
�ைன�த அழகிய விர)கைள ெநாி�-; வி�மா - வி�மி; ��வ=க1 ஊ2 ஊ2 ஏறி'� 
இழி�-� �ாிய - ��வ=க1 �ைற�ைறேய ஏறி'� இற=கி'� �ாி'�ப;; ெநா�- - 
வ��தி; ேத.நீ
 6�த ெச�தாமைர �க� விய
�- நி+றா1 - ெதளி�த நீ
 -ளி�த 
ெச�தாமைர மல
 ேபா+. �க� விய
�- நி+றா1. 
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விள�க� : நா.சா�- : விைன�ெதாைக. பாி�- - அ.�-. சீ.� - சீறி. வி�மா - 
வி�மி. ஊ^2 - �ைற�ைறேய. �ாிய - வைளய விய
�த �க�தி3 நீ
 
-ளி�க!ப<ட தாமைர மல
 உவைம. (130) 
------------ 
 
2508. இறெத+ னாவி ெய+னா 
ெவாிமணி யிைம�3� ப4சிA 
சிற;! ேபா- �)*� 
தி�மக+ கிட!பA ேச�- 
ெபாறதா மைரயி ேபா�- 
க���த� ெபாழி! ேவேபா 
D.ைம கல�- க5க1 
ெவ�பணி '3�த வ+ேற. 
 
ெபா�1 : எ+ ஆவி இற- எ+னா - எ+ உயி
 நீ=கிய- எ+.; எாிமணி 
இைம�3� ப4சிA சிற;! ேபா- �)* - ஒளி�� மணிகைள'ைடய ப4சி ஊ<;ய 
சிற; மல
கைள� த%வி; தி�மக+ கிட!ப - சீவக+ கிட�க; ேச�- ெபாற 
தாமைரயி+ ேபா�- க���த� ெபாழிபேவ ேபா) - சிவ�- ெபா*0ைடய 
தாமைரயினி+.� �ற!ப<@� காிய த+ைம'ைடய ��-�க1 சி�-வன ேபால; 
உ. - ஊட) தீ
தைல! ெபா��த; க5க1 ைமகல�- ெவ�பனி உ3�த - க5க1 
ைமைய� கல�- ெவ7யவாகிய பனிைய உ3�தன. 
 
விள�க� : ெபாற : ெபாெப+C� உாிAெசா) திாி�த-. ெபாழித) ஈ5@ 
��-�களி+ விைன. ஊட) �%-� தீராைமயி+ ெவ�பனியாயி.. உ. - ஊட) 
தீ
தDற என� திாி�க. ெபா7!ப விேடஎ� என ெந�=கி+ த!பிேன+ - எ+றப; 
ேச
தD� உ5@ (கனி. 89) எ+றாராக*+, அ;யி) வண=கிய பி+C� ஊட) 
தீரா- அ%தா1 எ+ற) கபி3! ெபா��தா-. இளிேவ இழேவ (ெதா). ெம7!. 5) 
எ+C� :�திர�தி) அ%ைகயாவ- அவல�� க�ைண'� ஆத*+, கயமல�5 
க5ணா7 எ+C� (37) க*யி), தாCறேநா'ைர� க)லா+ ெபய� ம+ ..... 
ேசேய+ம+ யாC� -ய�ழ!ெப+ எ+ற வழி! பிற+க5 ேதா+றிய இளிவர) 
ெபா�ளாக அவல� ேதா+றினா ேபால, இதைன'� பிற+க5 ேதா+றிய 
இளிவர) ெபா�ளாக! பிற�த க�ைணெய+. ெகா1க வண=3த) : அவ3 
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இளிவர0 அதனா க�ைண பிற�த-. அ%ைக ஈ5@� க�ைண. இதனா) ஊட) 
தீர� க�தினாளா�. (131) 
------------ 
 
2509. ெகா5ட6 ணி+ைனA சா
�- 
3லா7�ெகா%� தீ+ற ெகா�ேப 
க5@க5 காி�- நீரா 
'3வ- கர�க லாேம 
ப5;யா+ ெச7த பாவ! 
பய�ைதயா
� 3ைர!ெப+ ேற+கா1 
வ5@கா1 வ�; ந=ைக 
வர�தர ெமாழிமி ென+றா+. 
 
ெபா�1 : ெகா5ட 65 நி+ைனA சா
�- 3லா7� ெகா%�- ஈ+ற ெகா�ேப! - நீ 
அணி�த அணி நி+ைனA சா
தலாேல 3லாவி� ெகா%�தீCத3� காரணமான 
ெகா�ேப!; க5@ - நி+ைன விடாம பா
�தலாேல; க5 காி�- நீரா7 உ3வ- 
�ர�கலாேம - க5 காி�- நீராகA சி�-வைத நீ அறியாம கர�த) இயDேமா?; 
ேத+கா1! வ5@கா1! - ேத+கேள! வ5@கேள!; ப5@யா+ ெச7த பாவ!பய�ைத 
யா
�3 உைர!ேப+? - �+ன
 யா+ இயறிய தீவிைனயி+ பயைன யா
�3� 
G.ேவ+?; வ�; - (இவ1 காைல�) தடவி; ந=ைக வர�தர ெமாழிமி+ எ+றா+ - 
இ� ந=ைக வரமளி�க� G.மி+ எ+றா+. 
 
விள�க� : நி+ைன விடாம பா
�தலா க5 காி�- நீ
 ெப�கிய- எ+.ைர�-�, 
அவM�3A, சிைத0 பிற
�கி+ைம எ+C� ெம7!பா@ பிற�த*+, விைட 
ெகாடாம) நி+றா1, எனேவ, அவ+ வ5@கைள'� ேத+கைள'� விளி�-� 
Gறினா+. சிைத0 பிற
�கி+ைம யாவ- : �ணர� க�தி உ1ள4 சிைத�- 
நிைறயழி�-ழி! �ற�தா
�3! �லனாகாைம ெந4சிைன நி.�த); பிற
�கி+ைம 
ெயனேவ தைலவ+ உண��. இ- கபி3� உாி�ெத+றா
. இ�ெம7!பா@ 
இவ<3 நிக2�தைம தா+ உண
�-, இைடயி) வ�த �1ைள ேநா�கி, இனி Hம�3 
எளி-, நீ
ஊட) தீ
!Vராக எ+றா+ : ஊட3� காரண� இ+றி'� இ�-ைண 
ெய)லா� நிக2�தத3 வ��தினா+ ஆத*+. (132) 
------------ 
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2510. 6ைவ'= கிளி'= ேக<@! 
�ைழ�க� ைவ�- ேநா�கி� 
காவல+ மட�ைத '1ள= 
கெகாேலா வி��� ெகா)ேலா 
சாவ�யா ��கி ெயா+.� 
தவறில ன�M ந=ைக 
பாைவெய+ றிர�- ெம+ற 
பறைவக ட��< டாேம. 
 
ெபா�1 : 6ைவ'� கிளி'� ேக<@ - (அவ+ வ��த�ைத!) 6ைவ'� கி1ைள'� 
ேக<@; �ைழ�க� ைவ�- ேநா�கி - G<;+ வாயி*ேல �க�ைத ைவ�-! பா
�-; 
த��1 தா� - த�மிறா�; காவல+ மட�ைத உ1ள� க) ெகா)ேலா? இ��� 
ெகா)ேலா? - இ9வரசனி+ ேதவி மன� க)ேலா? இ��ேபா?; யா� உ�கிA சாவ� - 
யாெமனி+ இ9வா. ேவ5; ஊட) தீ
!பி+ தகாெத+. க�தி மன��கி 
இற�-ப@ேவா�; ந=ைக! பாைவ! ஒ+.� தவறில+ அ�1 - ந=ைகேய! பாைவேய! 
சிறி-� தவ. இல+ அ�1வா7; எ+. இர�-� எ+ற - எ+. ேவ5@ேவா� 
எ+றன. 
 
விள�க� : அவ1 ஊட) தீர� க�திய த+ைமைய அைவ ெதளியாைமயி+, இவ+ 
இற�- ப@� என�க�தி இ=ஙன� Gறின. 
(133) 
------------ 
 
2511. ெபறG %5@ நாM� 
பிணியழ� தி��-� ேபதா7 
�றிைம ெசா)* ன=ைக 
�+.நா ள;சி) கா<டா1 
ெபாெறா; த�ைத Rேர 
ெபா�-H� வாைய ெய+ேற 
கபி�தா
 6ைவ யா
த= 
காரண� கிளவி த�மா), 
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ெபா�1 : ேபதா7! - ேபைதேய!; ெபற G%5@ நாM� மிணி உழ�தி��-� - யா� 
ெபற உணைவ உ5@ எ!ேபா-� G<;ேல பிணி!�5@ வ��தியி�!ேபா�; 
�றிைம ெசா)*+ - (இ� த+ைம'ைடய நா�) அறி0ைடைம Gறி+; ெபா+ 
ெதா; ந=ைக �+. நா+ அ;சி) கா<டா1 - ெபா+ வைனயலணி�தவளாகிய 
ந=ைக �+. நா1வைர உணைவ� க5ணிD= கா<டா1; த�ைதRேர! H� 
வாைய! ெபா�-� - (ஆதலா)) கிளிRேர! H� வாைய �@�; எ+. 6ைவயா
 த� 
காரண� கிளவி த�மா) கபி�தா
 - எ+. 6ைவயா
 தம�3 ேம) வ�= 
காாிய�தி3� காரணமாகிய ெமாழிகளாேல கபி�தா
. 
 
விள�க� : த�ைதRேர! எ+ப- இக2AசியாD�, 6ைவயா
 எ+ப- சிற!பினாD� 
திைண வ%வைமதியாயின. (134) 
------------ 
 
2512. பழிெயா@ மிைட�த ேதC4 
சீற; பரவி னா3 
வழிப@ ெத7வ மாகி 
வர=ெகா@� த�ள) ேவ5@ 
ெமாழிபைட� களி. ேபால 
0ய=க0 ��கி ேநா�கா! 
பிழிச@ ேகாைத ேபாலா� 
ெப5;ைர� ெகட!பி ற�தா1. 
 
ெபா�1 : ஒழிபைட� களி.ேபால உய=க0� - ேவ) ைத�- - நி+ற களி.ேபால� 
கணவ+ வ��த0�; உ�கி ேநா�கா - மன��கி! பாராத; பிழிப@ ேகாைத ேபாலா� 
ெப5;
 ெகட! பிற�தா1 - உபாய�தா) ேதைன வா=கி� ெகா1ள!ப@� ேகாைத 
ேபாேலயா� பர�ைதய
 ெபா)லாரா3� ப; ந3;யிேல பிற�தவ1; பழிெயா@ 
மிைட�த ேதC� சீற; பரவினா3 - த+ கணவ+ ெசய) பழி'ட+ G;யதாயிC� 
அ- தீர அ; பரவினவC�3; வழிப@ ெத7வ� ஆகி வர� ெகா@�த�ள) ேவ5@� - 
வழிப@ ெத7வ�ேபால இ��- வர�ைத� ெகா@�த�Mத) ேவ5@�. 
 
விள�க� : ந3ண�ைடய கிளி, 6ைவயி+ ெமாழிைய� ேகளாம) இ9வா. 
Gறிய-. இ- அ@�த ெச7'Mட+ ெதாட��. பர�ைதய
 த�மிய)� ெக<@! 



122 

 

ெபா�1 ேவ<ைகயா) அத+ த+ைமயராவ
 ஆத*+, ஆ� எ+றா
. அ� 
ேகாைதைய உபாய�தா) ெநகி2�-� ேதைன வா=3த) ேபால! பர�ைதயைர'� 
ெபா�ளா) மன� ெநகி2�- இ+ப= ேகாட) ேவ5@�. ெப5;ைர : ஐ : அைச. 
ெகட - ெபா)லாராக. (135) 
------------ 
 
2513. ஈ+றதா யாC மாக 
விதைன�க5 @யிைர வாேழ 
னா+றியா+ சாவ ெல+ேற 
நல�கிளி ,*+ யா!ப 
மா+றவ5 ம�5@ ந�கா1 
வாழிய வர�ெப ேறென+ 
றா+றவ னார! �)* 
யணிநல� பரவி னாேன. 
 
ெபா�1 : யாC� ஈ+ற தாயாக - யாC� இவைள! ெபற ெகா;ய தாயா3�ப;; 
இதைன� க5@ உயிைர வாேழ+ - இவM�35டா� பழிைய� க5@ உயிைரA 
�ம�- வாேழ+; யா+ நா+. சாவ) - நா+ ���கி<@� ெகா5@ இற�- 
ப@ேவ+; எ+. - எ+. Gறி; நல�கிளி ,*+ யா!ப - அழகிய கிளி ,லாேல 
க%�ைத� க<;�ெகா1ள; மா+றவ1 ம�5@ ந�கா+ - மய=கிய இல�கைண 
ம�5@ நைக�தா1; அவ+ வாழிய வர�ெபேற+ எ+. - (அ-க5ட) அவ+, கிளி 
வாழிய! வர�ெபேற+ எ+. Gறி; ஆ+. �)* அணிநல� பரவினா+ - அைம�- 
த%வி அழகிய நல�ைத! பாரா<;னா+. 
 
விள�க� : யாC� : இவ<3! பி1ைளயாகிய யாC�, இதைன - இவ+ இற�தா) 
இவ<3 உளதா3� பழிைய. வாழிய எ+ற- கிளிைய : இ=ஙன= ெகா;யவைள! 
ெபறதா) இவMைடய தா7 ெகா;யவளானா1. (136) 
------------ 
 
2514. நிைறேயாத நீ
நி+. நீடவேம 
ெச7யிC� வாழி நீல 
மைறேயா விாிைவ வாிெந@=க 
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ெணா�கிைலயா) வாழி நீல= 
க5ெணா9வா ேயC= 
களி�- ந3திநி+ 
வ5ண மி-ேவா ம-05பா
 
ேசாிையேயா வாழி நீல�. 
 
ெபா�1 : நீல�! - நீலேம!; நிைற ஓத நீ
 நி+. நீ1 தவேம ெச7யிC� - நிைற�த 
கட) நீாிேல (ஒ� காலா)) நி+. நீ5ட கால� தவேம ெச7தாD�; அாிைவக5 
ஒ�கிைல நீல�! - இவ1 க5ைண ஒ9வாம) நி+றா7! நீலேம!; அைறேயா! - இத3 
யா+ வ4சின= Gறேவ5@ேமா? (ேவ5டா); க5 ஒ9வாேயC� களி�- ந3தி - 
(இ=ஙன�) நீ க5ைண ஒ9வாதி��க0� களி�- ந3கி+றா7; நி+ வ5ண� இ- - 
நி+சாதி இய)� இ-; ம- உ5பா
 ேசாிைய - க1 3;!பா
 ேசாியிD1ளா7!; நீல� 
- நீலேம! 
 
விள�க� : ேதாறாD� நாணமி+றி ந3த) நி+ சாதியிய)�! ம.� 
நீ3;ய
ேசாியி*�!பதாD� இ�நிைல அைட�தா7! (இயைக! ப5�� ந<�! 
பயC� இ�நிைலைய� த�தன!) எ+கி+றா7 எ+றா+. வ5ண� : நிற�ைத'� 
சாதிைய'� 3றி�3�. நிற� : க�நிற�. வாழி : இக2Aசி� 3றி!�. களி�- ந3தி - 
ேதைன உ<ெகா5@ மல
கி+றா7; ெச��கி நைக�கி+றா7. இஃ-, அ.சீர;ேய 
ஆசிாிய�தைளெயா@ - ெநறிெப. வNஉ� ேநர; �+ேன (ெதா). ெச7 - 64) எனA 
ெச7'ளிய* க*�3 அ.சீர; விதி�த*+, வாழி நீல� என ஆசிாிய� தைள ெபற 
அ.சீர;க1, க5ெணா9வா ேயC� களி�- ந3தி நி+ எ+C� ேநர;யி+ �+C� 
பி+C� வ�த அகநிைல� ெகாAசக�. உ�ைம யா+ ெவ5டைள'� Bர0�. 
பாநிைல வைகேய ெகாAசக�க*ெயன - ,னவி) �லவ
 Hவ+றைற�தனேர ெதா) 
ெச7. 155) என அகநிைல� ெகாAசக�தி3 விதி Gற*+ ஓைச -1ளியவா. 
�ண
க. இனி, ஆசிாிய�-ைற எ+பா
�3 ஆகாைம கட01 வா2�தாகிய �த 
கவியி Gறினா�. (137) 
------------ 
 
2515. பா53லா7! ப@�க) ேவ5டா 
ைப=கிளி 6ைவ ெய+C 
மா5பிலா தாைர ைவ�தா 



124 

 

ெர+Cறா ெர+. ந�3 
நா53லா7� கிட�த ந=ைக 
நைக�க வ�த மீ�தா1 
653லா7� கிட�த மா
பி 
ெபா+ென@= 3+ற னாேக. 
 
ெபா�1 : பா53லா7! ப@�க) ேவ5டா - நீ வண�கA ெசா)லாேல வைள�- 
எ�ைம அக!ப@�த) ேவ5டா; ைப=கிளி 6ைவ எ+C� மா5� இலாதாைர 
ைவ�தா
 என உறா
? - பAைச� கி1ைள'� 6ைவ'� எ+கிற சிற!பிலாதாைர 
வள
�- ைவ�தா
 எ+ன இளிவரவிைன அைடயா
?; எ+. ந�3 - எ+. Gறி 
நைக�-; நா53லா7� கிட�த ந=ைக - நாண� 3லவி� த=கிய ந=ைக; 
653லா7� கிட�த மா
பி+ ெபா+ென@= 3+றனா3 - அணிக1 3லவி� கிட�த 
மா
ைப'ைடய ெந;ய ெபா+மைல ேபா+ற சீவக3; நைக�க அ�த� ஈ�தா+ - 
�.வ) 6�தலாகிய அ�த�ைத ந)கினா1. 
 
விள�க� : சீவக+ இவMைடய க5கைள! பாரா<;யதா) இ=ஙன� Gறி 
நைக�தா1. 6ைவ�3� கிளியி+ க��ேதயி��த*+ ேச
�-� Gறினா1. (138) 
------------ 
 
2516. நல=3வி� தைனய மாத
 
ந+னல மாய ெவ)லா� 
�ல��வி� த�ளி னீ=கி! 
பைக!�ல� ��க ேவ�தி 
கல=3வி� தைனய ந�பி 
கவ
�திட� கலாப ேம=கA 
சில��ெநா� திர=க� ேத+றா
 
பாி�-ேத ென%�த த+ேற. 
 
ெபா�1 : கல� 3வி�த அைனய ந�பி - கல+கைள ெய)லா= 3வி�தா ேபா+ற 
ந�பி; நல� 3வி�த அைனய மாத
 ந) நல� ஆய எ)லா� - மகளிாி+ அழெகலா� 
3வி�தா ேபா+ற இல�கைணயி+ சிற�த அழைகெய)லா�; சில�� ெநா�- இர=க 
- சில��க1 வ��தி இர=க; ேத+தா
 பாி�- - ேதைன'ைடய தா
 பாிய; கலாப� 
ஏ=க - ேமகைல ஏ=க; பைக!�ல� ��க ேவ�தி+ அ�ளி+ நீ=கி - பைகவ
 நா<; 
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��க ேவ�தைன!ேபால அ�ளி+ நீ=கி; �ல��வி�-� கவ
�திட - �ல�பA ெச7- 
கவ
�திட; ேத+ எ%�த- - (அ- க5ட) ேதனின� அ4சி எ%�த-. 
 
விள�க� : ந�பிமாத
 நல�ைத ெய)லா� சில�பிர=க� தா
பாிய! �ல��வி�-� 
கவ
�திட, அ� மாத�� கலாபேம=க ந�பி நல�ைத� கவ
�திட� ேதனின� எ%�த- 
- எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. �ல��வி�த) - அவசமா�3த). பாி�- - பாிய : எAச� 
திாி�. இர=க), ஏ=க) எ+பைவ ஒ*�த ெபா�1. கலமான- பல நில=களி 
பிற�த பல மணிகைள'� த+னிட�தி ேச
�தாேபால! பலாிட�-1ள 
ந3ண=க1 யா0� தா+ ேச
�தவ+ எ+றா
. (139) 
------------ 
 
2517. தி�நிற� காம வ)வி 
தி��கவி+ ெகா5@ 6�-! 
ெப�நிற= கவினி யா
�த 
கபக� பிைண�த ேதேபா 
ல�நிற� 3�சி+ மா
ப� 
தைச�தன ளல=க) ேவD 
ெநாி�ற� தட. வாM 
நீல� நிக
�த க5ணா1. 
 
ெபா�1 : அல=க) ேவD� ெநாி�ற� தட. வாM� நீல�� நிக
�த க5ணா1 - 
அல=கைல'ைடய ேவைல'� ச�Aசைர!ப<ட �ற�ைத'ைடய உைறயி*��3� 
வாைள'� நீல மலைர'� ேபா+ற க5ணா1; தி�நிற� காம வ)* - அழகிய 
நிற�ைடய காமவ)*; தி��கவின ெகா5@ 6�- - தி�வி+ அழைக� ெகா5@ 
மல
�-; ெப�நிற� கவினி ஆ
�த கபக� பிைண�தேதேபா) - ந+னிற�-ட+ 
அழ3ற நிைற�த கபக�ைத! பிைண�தைத! ேபால; அ�நிற� 3ாிசி) மா
ப�- 
அைச�தன1 - அாிய நிற�ைடய சீவக+ மா
பிேல அைச� தாேன -யி+றா1. 
 
விள�க� : ெநாி0ற தட�- வா%� எ+ற பாட�தி3, ெநாி0ற நீல� என! 
ெபா�1 G.க; வ*ய அல
�தின நீல� என) ேவ5@�. (140) 
------------ 
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ேவ. 
2518. மணி�க5 மாமயி சாய+ மாத� 
மணி�க� த+னேதா ளரச சீய�� 
பிணி�த காதலா பி+னிA ெச)வழி� 
கணி�த நா1கேள2 கழி�த காைலேய. 
 
ெபா�1 : மணி�க5 மாமயி) சாய) மாத�� - நீலமணி� க5கைள'ைடய 
மயிலைனய சாயைல'ைடய இல�கைண'�; அணி�க�- அ+னேதா1 அரச சீய�� 
- அழகிய F5 ேபா+ற ேதாைள'ைடய, ம+ன
�3A சி=க� ேபா+ற சீவகC�; 
பிணி�த காதலா) பி+னிA ெச)0ழி - யா!�ற காதலாேல பிைண�- ெச)ைகயி); 
கணி�த நா1க1 ஏ2கழி�த காைல - அ.தியி<ட நா<க1 ஏ%=கழி�த எ<டா� 
நாளிேல, 
 
விள�க� : இ!பா<@� 3ளக�. மணி - நீலமணி. க5 - �1ளி. மாத
 : இல�கைண. 
அணி�க�- - அழகிய F5. சீய� - சி=க�; எ+ற- சீவகைன. கணி�த - 
3றி�க!ப<ட. ஏ%� என) ேவ5;ய �.�ைம ெதா�க-. (141) 
------------ 
 
2519. :<@4 �5ண� மணி�- ��தர 
ேமா<; ெயா5ெபாS ேலா=3 தாெரா@ 
6<;� 35டல� ெபாப! ெப7தபி+ 
ேமா<@ ��ெதாளி
 வட�வ ளாயினா
. 
 
ெபா�1 : ஒ5ெபா+ ,) ஓ=3 தாெரா@ - ஒ1ளிய ெபா+SDடC� ஓ=கிய 
தா�டC�; :<@� �5ண�� - மல
A :<@� �5ண�� அணி�-; ��தர� ஓ<; - 
சி�-ர! ெபா;ைய! 6சி; 35டல� 6<;! ெப7தபி+ - 35டல�ைத! 6<; 
அணி�த பிற3, ேமா<@ ��- ஒளி
வட� வளாயினா
 - ெப�ைம'ற ��தாலாகிய 
விள=3� மாைலைய வைள�தன
. 
 
விள�க� : ��தர� - சி�-ர!ெபா;. ஓ<; - 6சி. ெபாS) - ெபா+S). ேமா<@ 
��- - ப��த ��-. வளாயினா
 - வைள�தா
. (142) 
------------ 
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2520. பாC ைர7யன ைப�- கிலணி� 
தானி ைர7யின� தல=க ேலறனா+ 
மானி ைர7யின� ம�M ேநா�கினா 
NC யி�J ெமா�வ னாயினா+. 
 
ெபா�1 : ஆனநிைர இன�- அல=க) ஏறனா+ - ஆனிைர� திரளிேல 
மாைலயணி�த ஏ. ேபா+ற சீவக+; பா) Hைர அன ைப�-கி) அணி�- - பா*+ 
Hைர ேபா+ற Fய ஆைடைய அணி�-; மா+நிைர இன� ம�M� ேநா�கினா
 - 
மா+ G<டமாகிய திரள ம�M� க5கைள'ைடய மகளிாி+; ஊ+ உயி
 உJ� 
ஒ�வ+ ஆயினா+ - ஊைன'� உயிைர'� உ5J� ஒ!பறவ+ ஆனா+. 
 
விள�க� : பாCைர7ய+, தானிைர7யி+, மானிைர7யி+, என �விட�-� யகர 
வா. வ5ணேநா�கி விாி�தன. ஏ. - காைள; இன� - திர1. மகரெவா. 
வ5ண�தா) விாி�- இன� ம�M ேநா�கின
 என நி+ற-. உJ� - உ5J�. 
(143) 
------------ 
 
2521. �ந�ைத த+மக+ �ட
ெபா :ழி�ேத 
னின=க வ
�-ண வி*. ��மத� 
தந�த ன+னைக யாைன ேயறினா+ 
3னி�த சாமைர 3ளி
ச= கா
�தேவ. 
 
ெபா�1 : �ந�ைத த+ மக+ �ந�ைத மகனாக வள
�த சீவக+; �ட
ெபா+ :; - 
ஒளிவி@� ெபா:ழியிைன'�; ேத+ இன� கவ
�- உண வி*.�. ��மத�- - 
வ5@களி+ திரள கவ
�- உ5J�ப; ெசாாி'� ��மத�திைன'�; அந�தன 
அ+ன ைக - அந�தன எ+C� பா�ைப! ேபா+ற ெகா;ய ைகயிைன'� உைடய; 
யாைன ஏறினா+ - யாைனயி+ மீ- அம
�தா+; 3னி�த சாமைர, 3ளி
ச=3 ஆ
�த 
- (அ!ேபா-) கவாிக1 Bசின; ஒ*�3� ச=3க1 ஆ
�தன. 
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விள�க� : �ந�ைதக1 - த+ : அைச. மக+ - சீவக+. இ*.� - பி*.�. அந�த+ 
- ஆதிேசட+. இ- யாைன� ைகயிC�3வைம. சாமைர 3னி�த என மா.க. 3னி�த - 
Bசின. 3ளி
 ச=3 : விைன�ெதாைக. (144) 
------------ 
 
ேவ. 
2522. இ��பி; ,. :ழ 
வி.வைர நி+ற ேதேபா 
க��ெபா@ கா7ெந .றி� 
க�!�ர� க�தி னி+ற 
����:2 மத�த :ளா 
மணிெயC4 :ழி யாைன! 
ெப��தைக! பிைணய+ ம+ன
 
�;மிதி� ேதறி னாேன. 
 
ெபா�1 : இ��பி; ,. :ழ இ.வைர நி+றேத ேபா) - காிய பி;க1 ,. :ழ, 
ெபாிய மைல நி+றைத!ேபால; க��ெபா@ கா7ெந) -றி - க��ைப'� கா7�த 
ெந)ைல'� உ5@; க�!�ர� க�தி) நி+ற - க�!6ர� அணி�த Fணிேல 
க<ட!ப<@ நி+ற; ����:2 மத�த :ளாமணி எC� :ழி யாைன - வ5@க1 
ெமா7�3� மத�ைத'ைடய :ளாமணி எ+ன!ப@� �கப<ட�ைத'ைடய 
யாைனைய; ெப��தைக! பிைணய) ம+ன
 �;மிதி�- ஏறினா+ - ெப�ைம 
சா+ற மாைலயணி�த ம+னாி+ �;யிேல காைல ைவ�- ஏறினா+. 
 
விள�க� : :ளாமணி எ+ப- யாைனயி+ ெபய
 �ெச7'ளி) யாைனயி+ 
ெபய�� ஏறின �ைற'= Gறாைமயி+ இ=3� Gறினா
. (145) 
------------ 
 
2523. ச<டக� ெபா+னி ெச7- 
த5கதி
 ெவ1ளி ேவ7�- 
வ<டந) ைவர� வா7!ப 
நிைற�-ேம+ மணிக1 ேச
�திA 
�<@த காிய ��தி+ 
ெறா�-வா7 நாற ��நீ
! 
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ப<டவா+ பவள� கா�பி+ 
3ைடநிழ ப�தி ெயா�தா+. 
 
ெபா�1 : ச<டக� ெபா+னி) ெச7- - ச<ட� ெபா+னாேல ெச7-; த5கதி
 
ெவ1ளி ேவ7�- - 3ளி
�த கதிைர'ைடய ெவ1ளியாேல ேவய!ெப.; ந) ைவர� 
வா7!ப வ<ட� நிைற�- - ந) ைவர�தாேல ெபா��த வ<ட�ைத நிைற�-; ேம) 
மணிக1 ேச
�தி - அ9வ<ட�தி+ ேமேல ��- மணிகைள அ%�தி; �<@த3 அாிய 
��தி+ ெதா�- வா7 நாற - விைலயி@தகாிய ��-� ெதா3திக1 விளி�பிேல 
ெதா=கவிட!ப<@; ��நீ
!ப<ட வா+ பவள� கா�பி+ 3ைடநிழ) ப�திெயா�தா+ 
- கட*ேல ேதா+றிய சிற�த பவள� கா�ைப'ைடய 3ைடநிழ*ேல ஞாயி. 
ேபா+றா+. 
 
 
விள�க� : ெபா+னி ச<டக� ெச7- என மா.க. ச<டக� - ச<ட�. �<@த) - 
விைல3றி�த). ெதா�- - ெதா3தி. ��நீ
!ப<ட கட*ேல பிற�த ப�தி - ஞாயி.. 
------------ 
 
2524. மடபைன� 3ழா�தி பிAச 
நிைர�தன ம+ன
 :2�- 
�ைட�களி ேறறி� தி=க< 
ெபாழிகதி
� 3!ைப ய+ன 
ெவ@�ெதறி கவாி Bச 
விய�பல �ழ=கி யா
!ப� 
கடபைட ெவ1ள4 :ழ� 
காவல+ Bதி ேச
�தா+. 
 
ெபா�1 : பிAச� மடபைன� 3ழா�தி+ நிைர�தன - பிAச=க1 மடைல'ைடய 
பைன�திர1ேபால நிைர�தன; �ைட ம+ன
 களி. ஏறிA :2�- -(அ!ேபா-) 
ப�க�திேல ேவ�த
க1 களி.களி) ஏறிA :2�-; தி=க1 ெபாழிகதி
� 3!ைப 
அ+ன எறிகவாி எ@�- Bச - தி=க1 ெபாழி'� கதி
�3!ைப ேபால Bச!ப@� 
கவாிைய எ@�-Bச; இய� பல �ழ=கி ஆ
!ப - பல இய=க1 �ழ=கி ஆரவாாி�க; 
கட) பைட ெவ1ள� :ழ� காவல+ Bதி ேச
�தா+ - கட)ேபால! பைட!ெப��3A 
:2�- வர ேவ�த+ ெத�ைவ அைட�தா+. 
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விள�க� : பிAச� - V*�3ைட. �ைட - ப�க�. 3!ைப - 3விய). எறிகவாி: 
விைன�ெதாைக. இய� - இைச�க�வி. கட)ேபா+ற பைட. காவல+ - சீவக+. 
------------ 
 
2525. அ;நில �.த னாணி 
ய�வ�� தமாி னா*� 
தி@மயி
 சிறக ராக 
ெவ%�-ேம பற!ப ேபால! 
ப@மைழ� -ளியி பா7மா! 
பர�தன நிர�த ெபாேற 
ாிைடநில மி+றி ேவழ 
மீ5;ன ம1ள
 ெதா�கா
. 
 
ெபா�1 : அமாி+ ஆ*�- - ேபாாி) வ�- �ழ=கி; அ;நில� உ.த) அ�வ��- 
நாணி - அ;நில� ெபா��- தைல அ�வ��- நாணி; இ@மயி
 சிறகராக எ%�- 
ேம) பற!ப ேபால - இ<டமயி
 சிற3ேபாேல ேதா+ற எ%�- வானி 
பற!பனேபால; ப@மைழ� -ளியி+ பா7மர! பர�தன - மைழ�-ளிேபால 
அளவ.� 3திைரக1 பரவின; ெபா+ேத
 நிர�த - ெபாேறா
க1 நிர�தன; 
இைடநில� இ+றி ேவழ� ஈ5;ன - இைடெவளி யி)லாம) யாைனக1 திர5டன; 
ம1ள
 ெதா�கா
 - Bர�� 3%மின
. 
 
விள�க� : ேம கடபைட ெவ1ள� எ+றா
. அ!பைட பர�தப; யி=3� Gறினா
. 
ஆ*�- - �ழ=கி. இ@மயி
 : விைன�ெதாைக. சிறக
 - சிற3. பா7மா - 3திைர. ேத
 
நிர�த என மா.க. ம1ள
 - மறவ
. -ளி எ5ணிற�த3வைம எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
. அஃதாவ- பா7�- ெச)D� சிற�த 3திைரக1 மைழ�-ளிக1 
ேபா+ற எ5ணிற�தன எ+க. (148) 
------------ 
 
2526. ெகா%மட ெப5ைண R+ற 
3��ைப'4 ெச!�= ெகா+ற 
விைழ�ைல� தட�தி னாட+ 
கணவைன� காண ேவகி� 
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க%ெமா* யரவ வான= 
கைனெபய) கடெப7 த+ன 
3%ெமா* யரவ மீ5;� 
ெகா;நக
 ெபா*�த த+ேற. 
 
ெபா�1 : ெகா%மட) ெப5ைண ஈ+ற 3��ைப'� ெச!�� ெகா+ற - வள�ைடய 
மட) ெகா5ட பைனR+ற 3��ைபைய'� ெச!ைப'� வ��திய; இைழ�ைல� 
தட�தினா1த+ - அணி �ைன�த �ைலயா1 இல�கைணயி+; கணவைன� காண 
ஏகி - கணவனாகிய சீவகைன� காணA ெச+.; க%� ஒ* அரவ வான� கைன 
ெபய) கட) ெப7த அ+ன - நிைற�த ஒ*ைய'ைடய �கி) மி3ெபயைல� கட*ேல 
ெப7தா ேபா+ற; 3%� ஒ* அரவ� ஈ5;� ெகா;நக
 ெபா*�த- - G;ய 
ேபெரா* திர5@ ெகா;ைய'ைடய நக
 விள�க�ற-. 
 
விள�க� : ஒ*யரவ� : ஒ�ெபா�< ப+ெமாழி. வான� கட*ேல ெப7த ஒ*ய+ன 
திர5ட அரவ�ேதாேட R5;. ெப5ைண - பைன. இைழ - அணிகல+. 
�ைல�தட�தினா1; இல�கைண. கணவ+ : சீவக+. (149) 
------------ 
 
2527. ஒ1ளிைலA :ல� ெத5ணீ 
�லா�கி) கிழி�3 மாட� 
ெகா1ெகா;� 3ழா�தி னாD= 
ெகா%ந.� �ைகயி னாD� 
ெத1M. �5ண� தாD� 
ேதமல
� -களி னாD� 
�1ளின� ெபா%- காணா 
�ல�பி�G டைட�த வ+ேற. 
 
ெபா�1 : ஒ1 இைலA :ல� ெத1நீ
 உலா� �கி) கிழி�3� மாட�- - ஒ1ளிய 
இைலைய'ைடய :ல� ெதளி�த நீ
 பர�த �கிைல� கிழி�3� மாட�திேல; ெகா1 
ெகா;� 3ழா�தினாD� - ெகா5ட ெகா;�திரளாD�; ெகா%ந.� �ைகயினாD� - 
வளவிய ந)ல அகி �ைகயினாD�; ெத1M. �5ண�தாD� - ெதளி�த �5ண! 
ெபா;யாD�; ேத+ மல
�-களினாD� - ேத+ ெபா��திய 6�-களாD�; �1 
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இன� ெபா%- காணா - பறைவ�திர1 கதிரவைன� காணாம); �ல�பி� G@ 
அைட�த - வ��தி� G<ைட அைட�தன. 
 
விள�க� : கதிரவ+ மைறத* காணாம) வ��தின. ெத1நீ
 உலா� �கி) எ+ப- 
கட*ேல 'லா0� �கி) எ+.மா�. உலா0� எ+ப- உலா� என விகார!ப<ட-. 
ெகா1ெகா; : விைன�ெதாைக. �5ண� - ந.மண! ெபா;. மல
�-க1 - 6�தா-. 
காணா - காணாதனவா7. �ல�பி - வ��தி. (150) 
------------ 
 
2528. ைப�ெதா; மகளி
 பா=க
 
பாி�-,) ெசாாி�த கா� 
சி�தின தழெல+ ற4சிA 
சிைறய+ன நில�ைதA ேசரா 
வி�திர ேகாப மாெம+ 
றிளமயி) 3னி�- 3�திA 
சி�ைதயி ேற�ப� தாேம 
தி�மணி ந�க வ+ேற. 
 
ெபா�1 : ைப�ெதா; மகளி
 பா=க
 பாி�- - ைப�ெதா; அணி�த மகளி
 
(ஊ;யேபா- கணவ
 ேமகைலைய! ப.தலா)) அ- அ.; ,) ெசாாி�த கா� - 
,) ெசாாி�த மணிக1; சி�தின - சி�தினவைற; தழ) எ+. அ4சி - ெந�!� எ+. 
அ4சி; சிைற அ+ன� நில�ைதA ேசரா - சிற3கைள'ைடய அ+ன� நில�ைதA 
ேசராவாயின; இ�திர ேகாபமா� எ+. - அவைற இ�திர ேகாப� எ+. எ5ணி; 
இளமயி) 3னி�- 3�திA சி�ைதயி) ேத�ப - இள மயி)க1 3னி�- 3�தி, அைவ 
அ+ைமயி+, ெந4சாேல வ��த; தி�மணி தாேம ந�க - அழகிய மணிக1 அத3� 
தா� நைக�தா ேபா+. ஒளி Bசின. 
 
விள�க� : அ+ன�� மயிD� ஆ=ேக வள
�தன. (151) 
------------ 
 
2529. ெவ1ைளைம கல�த ேநா�கிற 
கி5கிணி மிழறி யா
!ப! 
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பி1ைளைம காத) Gர! 
பிற2�-ெபா ேறா@ Bழ� 
-1M� ெசல�இய ேதாற� 
ெதா@கழ காம+ காம� 
-1Mயி ரறிய! ெப5ணா7! 
பிற�தேதா
 ேதாற ெமா�தா
. 
 
ெபா�1 : ெவ1ைளைம கல�த ேநா�கி+ - க1ள� அற ேநா�3ட+; கி5கிணி 
மிழறி ஆ
!ப - கி5கிணிக1 மழைல ெமாழி�- ஒ*�க; பி1ைளைம காத) Gர - 
3ழ�ைத� த+ைம யான அ+�மிக ; ெபா+ ேதா@ பிற2�- Bழ - ெபா+ ேதா@ 
கழ+. Bழ; -1M� ெச_இய ேதாற� - -1ளி�ெகா5@ ெச+ற ேதாற�; 
ெதா@கழ காம+ - ெதா@�த கழைல'ைடய காம+; காம�- உ1 உயி
 அறிய - 
காம�தி+ இ+ப�ைதேய Hக
�தறித3; ெப5ணா7! பிற�த- ஓ
 ேதாற� 
ஒ�தா
 - ெப5ணா7! பிற�ததாகிய ஒ� ேதாற�ைத! ேபா+றா
. 
 
விள�க� : இA ெச7'1 �தலாக ேவ<ைகயிலா! ப�வ�தா��. பிற�கி+ற 
ப�வ�தா��, பிற�த ப�வ�தா�� என �+. Gறா�கி� G.கி+றா
. ேபைத 
அ)ைல ேமைதய= 3.மக1 - ெப-�ைப! ப�வ� ெதா-=கிைன �ற�ெதன (அகநா. 
7) எ+ற*+, ேபைத ேவ<ைக பிறவா! ப�வ�தாதD�, ெப-�ைப ேவ<ைக 
பிற�கி+ற ப�வ�தாதD� ெபறா�. இைவ ஒழி�த ம=ைக, மட�ைத, அாிைவ, 
ெதாிைவ எ+C� ெபய
க1 ேவ<ைக பிற�கி+ற ப�வ�-! ெபய
களா�. அ+றி, 
அைவ'� பல ப�வ�ைத உண
�-� ெபய
கெளனி+ : அ- �தS)களி 
GறாைமயாC�, சா+ேறா
 ேவ.பா@ Gறாம) மகளி
�3! ெபா-! ெபயராகA 
ெச7'1 ெச7தலாC� ேதவ
�3� அ- க��த+றா�. இனி, உலாவி3 அ=கமாக! 
�திய ,)களி Gறிய விதி இதகாகாைம'ண
க. இA ெச7'1 ேவ<ைக பிறவா! 
ப�வ�தாைர� Gறி.. (152) 
------------ 
 
2530. த+ெனறி வளர� காம+ 
றா+�ைல யிர5@ மாகி 
�+னேர வள
கி+ றாேபா+ 
�கி2�ைல ��த ேம�தி! 
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ெபா+ெனறி மணியி ெபா=கி� 
3ழ)�ற� �ைட!ப ேவா;! 
பி+னிறீஇ ைவ�த ேபால! 
ெப-�ைபய
 வி-�பி நி+றா
. 
 
ெபா�1 : த+ ெநறி வளர - த+ ெகா1ைக உலகிேல வள
த3; காம+ தா+ �ைல 
இர5@� ஆகி - காம+ தா+ இர5@ �ைலகM� ஆகி; �+னேர வள
கி+றா 
ேபா) - �த**��ேத வள
வைத! ேபால; �கி2 �ைல ��த� ஏ�தி - அ��பிய 
�ைலகளிேல ��-�கைள அணி�-; ெபா+ எறி மணியி+ ெபா=கி - ெபா+னிேல 
வ�- தா�3� நீலமணி ேபால� கிள
�-; 3ழ) �ற� �ைட!ப ஓ; - 3ழ) ெச+. 
�-கிேல ேமா-�ப; ஓ;; பி+ நிறீஇ ைவ�த ேபால - பி+C� தைல நி.�தி 
ைவ�தா ேபால; ெப-�ைபய
 வி-�பி நி+றா
 - ெப-�ைபய
 மன� அைச�- 
நி+றன
. 
 
விள�க� : ேபா) �கி2�த என� G<@க. எறித) : திைர எறித) ேபால நி+ற-. 
பி+C� தைல நி.�தி ைவ�தா ேபால எ+ற- ேசர நி.�தினா ேபால நி+றைம 
Gறி.. இனி� காம+றா+ த+ ெநறி வளர �ைலயிர5@� தன�35டா7 
வள
கி+றாேபால நி+றா
 எ+.� உைர!ப. நAசினா
�கினிய
, �+னேர 
எ+பைத! பி+C�3� ெகாண
�-, �+னேர நி+றா
 எ+றிைய!ப
. ெப-�ைப! 
ப�வ� ம=ைக! ப�வ�தி3 �ப<டதா7 ேவ<ைக பிற�3� ப�வமா7 
நி+றதாத*+, காமC� ேவ<ைக பிற!பி�க �+னேர வள
கி+றா+ எ+ப- 
ெபா��தமாக இ��க0�, பி+C�3� ெகா5@ வ�- G<@வத+ காரண� 
விள=கவி)ைல. (153) 
------------ 
 
2531. அணிநிலா B� மாைல 
யர=3�) ெல+ன! ேபாகி� 
-ணிநிலா B� மாைல! 
பிைறHத ேறாழி ேச
�- 
மணிநிலா B� மாைல 
ம=ைகய
 மய=கி நி+றா
 
பணிநிலா B�� ைப�ெபா 
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ெகா;மணி மல
�த ெதா�தா
. 
 
ெபா�1 : அணி நிலா B�� மாைல அர=3 �)ெலன! ேபாகி - தா� ஆ@கி+ற 
அழகிய நில0 B�� மாைலைய'ைடய அர=3 வறிதாகA ெச+.; -ணி நிலா B�� 
மாைல பிைற Hத) ேதாழி ேச
�- - ெதளி�த ஒளிைய B�� மாைல! பிைறயைனய 
ெநறிைய 'ைடய ேதாழிைய� த%வியவா.; நிலா B�� மணி மாைல ம=ைகய
 
மய=கி நி+றா
 - ஒளிB�� மணிமாைல யணி�த ம=ைகய
 மய=கி நி+றன
; பணி - 
(பிறெகா;க1) தா2த3ாியவான; நிலா B�� ைப�ெபா+ ெகா; - ஒளி 'மி%� 
ைப� ெபா+னாலாகிய ெகா;; மணி மல
�த- ஒ�தா
 - மணிகைள மல
�தா 
ேபா+றா
. 
 
விள�க� : பணி ெகா; எ+க. பணி - பர�தDமா�. இ- சிறி- ேவ<ைக பிற�- 
மய=கியவ
கைள� 3றி�கி+ற-. (154) 
------------ 
 
2532. வ1Mகி
 வாி�த சா�தி+ வன�ைல ேநா�கி னாைர 
'1Mயி �5J= Gறி Cட+.க5 காி�- ெபா=க� 
க1Mயி �5J மாைல� க-!ெபா� ைகயி ேன�தி 
ந1ளி�1 விள�கி< ட+ன ந=ைகமா
 ம)கி னாேர. 
 
ெபா�1 : வ1 உகி
 வாி�த சா�தி+ வன�ைல - Gாிய நக�தாேல எ%தின 
சா�ைத'ைடய அழகிய �ைலக1; ேநா�கினாைர உ1 உயி
 உ5J� Gறி+ - 
த�ைம! பா
�தவைர உயி�5J� G.�கைள!ேபால; உட+. க5 காி�- 
ெபா=க - சின�- க5 க�கி! ெபா=க; மாைல�க1 உயி
 உ5J� க-!� ஒ� 
ைகயி) ஏ�தி - மாைலயிD1ள ேதனி+ உயிைர! ப�3� (3ைல�த) G�தைல ஒ� 
ைகயிேல ஏ�தி; ந1 இ�1 விள�கி<ட அ+ன - ந1ளி�ளிேல விள�கி<டா 
ேபா+.; ந=ைகமா
 ம)கினா
 - ந=ைகய
 நிைற�தன
. 
 
விள�க� : சிவ�தD� க�கD� சின�தி+ 3றிக1. க-!ைபேய�-த*+ இ�ளிேல 
விள�கி<டா ேபா+றன
; ெசறி�த இ�M�3 விள�கி<டா ேபாD� ந=ைகய
 
எனிC� ஆ�. இ-�தலாக ேவ<ைக மி�காைர� G.கி+றா
. (155) 
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------------ 
 
2533. ம<ெடாளி� -5J மா�த
 
மா5�ேபா+ மைற�- வ5ண! 
ப<ெடாளி� ெதாழிய வ)3 
ப�=கதி
� கலாப� ேதா+ற� 
3<டநீ
� 3வைள� க5க1 
வி��-ண வி��பி நி+றா 
ர<@�ேத னணி�த மாைல! 
பவள�ெகா� பணி�த ெதா�தா
. 
 
ெபா�1 : அ<@� ேத+ அணி�த மாைல! பவள� ெகா�� அணி�த- ஒ�தா
 - 
ஒ%3� ேத+ ெபா��திய மாைலைய'ைடயெதா� பவள� ெகா�ைப ஒ!பைன 
ெச7த த+ைமைய ஒ�த அ� மகளி
; அ)3) வ5ண!ப<@ ஒளி�- ஒழிய! 
ப�=கதி
� கலாப� ேதா+ற - த�ம)3*ட�-@�த நிறமி�க ப<டாைட மைற!ப0� 
மைறயாம) பசிய கதிைர'ைடய ேமகைலயணி �ற�ேத ேதா+ற நிப; ம<@ ஒளி�- 
உ5J� மா�த
 மா5�ேபா) மைற�- - க1ைள மைற�தி��- ப�3= 
களிமா�க1 மா5� ேபா+.; 3<ட நீ
�3வைள� க5க1 வி��-ண - ஆழமான 
நீாிD1ள 3வைளேபாD� த= க5க1 இவனிட�-! �-ைமைய அவனறியாதப; 
கர�-5J�ப;; வி��பி நி+றா
 - வி��பிேய நி+றா
. 
 
விள�க� : க1ைள� கர�-5J மா�க1 கர�க0� ேதா+. மா. ேபால, ேமகைல 
வ5ண!ப<;ேல ஒளி�-� கிடவா நிக0� சிறி- ேதா+.ற எ+க எ+ப
 
நAசினா
�கினிய
. (156) 
------------ 
 
2534. ெப��ெபா� ணீதிA ெச=ேகா 
ெப�மக னா�க� ேபால! 
பர�திட மி+றி ேமலா 
படா�ைல 3வி�த கீழா 
ல��ெபா� ணீதி ேகளா 
வரசனி ��=கி ந�- 
ம�=3ெநா� ெதாழிய Bதி 



137 

 

மட�ைதய ாிட=ெகா5 டாேர. 
 
ெபா�1 : ெப�� ெபா�1 நீதிA ெச=ேகா) ெப�மக+ ஆ�க� ேபால - ெபாிய 
ெபா�ளாகிய அற� ெபா��திய ெச=ேகாைல'ைடய ெப�மகனி+ ஆ�க� பால; 
ேம) இடமி+றி! பர�- - ேமேல மா
பி) இடமி+றா�ப; பர�-; படா�ைல 3வி�த 
சாயாத �ைலக1 3வி�தன; கீ2 - கீேழ; அ�� ெபா�1 நீதி ேகளா அரசனி+ ��=கி 
ந�-� ம�=3 - அாிய ெபா�ளாகிய அறைன� ேகளாத அரசைன! ேபா) ��=கி� 
ெக<ட இைட; ெநா�- அழிய - வ��-மா.; மட�ைதய
 Bதி இட� ெகா5டா
 - 
மட�ைதய
க1 ெத�ைவ இடமாக� ெகா5டன
. 
 
விள�க� : இ- �தலாக �+. ெச7'<க1 பி+� வ�ேதாைர� 3றி�கி+றன. ஆ) 
இர5@� அைசக1. ெப�� ெபா�1 ஆகிய நீதி எ+க. ேமலா), கீழா) எ+பவ.1 
ஆ)க1 : அைசக1. ந�-� - ெம*�த, மட�ைதய
 Bதியிட= ெகா5டா
 எ+க. 
(157) 
------------ 
 
2535. ெச)வ
�ேக சிற!�A ெச7'� 
தி��-நீ
 மா�த
 ேபால 
வ)33 �ைல�3 மீ�தா 
ரணிகல மாய ெவ)லா 
ந)G
�தா
� கி)ைல �ற 
ெம+.H5 J�!� ைநய 
ெவா)கி!ேபா7 மாட4 ேச
�தா 
ெரா�தட= 3ட=ைக� க5ணா
. 
 
ெபா�1 : ெச)வ
�ேக சிற!�A ெச7'� தி��- நீ
 மா�த
 ேபால - 
ெச)வ�ைடயவ
�ேக ேமD� ேவ5@4 சிற!�! �ாி'� ெபா)லாத த+ைம'ைடய 
ம�கைள!ேபால; அணிகல� ஆய எ)லா� - 65களாகிய எ)லாவைற'�; 
அ)33� �ைல�3� ஈ�தா
 - அ)3D�3� �ைல�3= ெகா@�தன
; 
ந)G
�தா
�3A �ற� இ)ைல எ+. - வறியவ
�3A �ற� இ)ைல எ+.; H5 
H�!� ைநய - H5ணிய இைட வ��த; ஒ)கி! ேபா7 - Hட=கிA ெச+.; ஒ� தட� 
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3ட=ைக க5ணா
 மாட� ேச
�தா
 - ஒ� ெபாிய 3ட=ைக ேபாD� க5ணினா
 
ேமனில�ைத அைட�தா
. 
 
விள�க� : தி��- நீ
 மா�த
 எ+ற- இக2Aசி. ெச)வைர எ)லா�4 ெச7வ
 சிற!� 
எ+றா
 வ1Mவனா�� (3ற1. 752). ந)G
�தா
�கி)ைல �ற� எ+ப- H�!பி+ 
Gெற+க. ஒ� 3ட=ைக� தட=க5ணா
 என மாறிCமா�. அ)33� �ைல�3� 
ெச)வ
 உவைம; H�!பி3 ந)G
�தா
 உவைம. (158) 
------------ 
 
2536. கா
வள
 மி+C B�= 
35டல= கா7ெபா ேனாைல 
ேய
வள
 ப<ட ேமப 
வணி�தி�1 �ம�- தி=க 
ணீ
வள
 நீல� 6�- 
நிைர�தேபா னிைர�த ேமலா) 
வா
வள
 �ைலயி னா
த 
மாைழவா5 �க=க5 மாேதா. 
 
ெபா�1 : தி=க1 - பல தி=க1க1; கா
 வள
 மி+C B�� 35டல� - காாிேல 
ேதா+றிய மி+ைன B�கி+ற 35டல��; கா7 ெபா+ ஓைல - கா7�த ெபா+னா) 
ஆன ஓைல'�; ஏ
 வள
 ப<ட� - அழ3 வள�� ப<ட��; ஏப அணி�- - ெபா��த 
அணி�-; இ�1 �ம�- - இ�ைளA �ம�-; நீர வள
 நீல� 6�- - நீாி) ேதா+.� 
நீல�ைத மல
�-; நிைர�த ேபா) - நிைர�தன ேபால; வா
வள
 �ைலயினா
த� 
மாைழ வா1 �க=க1 - வாாி) வள�� �ைலயினா�ைடய இைளய ஒளி ெபா��திய 
�க=க1; ேமலா) நிைர�த - ேமனில�ேத நிைர�தன. 
 
விள�க� : கா
 - �கி). கா7 ெபா+ேனாைல எ+க; விைன�ெதாைக. ஏ
 - அழ3. 
இ�1 - G�தD�3�, தி=க1 �க�தி3�, நீல� க5கM�3� உவைமக1 எ+க. 
மாைழ - இைளைம. (159) 
------------ 
 
2537. 3ைறயணி ெகா5ட வாேற 
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        ேகாைதகா ெறாடர ேவா;A 
சிைறயழி ெச�ெபா C�தி� 
        ேத+ெபாழி� ெதா%க ேவ�தி! 
பைறயிைச வ5@ பாட! 
        பாகேம மைறய நி+றா
 
பிைறயணி ெகா5ட வ5ண) 
        ெப5ெணா
பா) ெகா5ட ெதா�தா
. 
 
ெபா�1 : 3ைற அணி ெகா5ட ஆேற - (ெச�பாதி) 3ைறயாக! 65 அணி�த 
அளவிேல ; ேகாைத கா) ெதாடர ஓ; - (ெதா@�-�ெகா5;��த) ேகாைதக1 
த�மி பிண=க ஓ;; ெச�ெபா+ உ�திA சிைறயழி ேத+ ெபாழி�- ஒ%க ஏ�தி - 
ெச�ெபா+ உ�தியிேல வர�� கட�த ேத+ ெபாழி�ெதா%க அ�ேகாைதைய ஏ�தி; 
பைற இைச வ5@ பாட - பற�- ஒ*�3� வ5@க1 பாட; பாகேம மைறய நி+றா
 
- ெச�பாதி அணியாத நாண�தாேல ஒ� பாக� மைறய நி+றவ
க1; பிைற அணி 
ெகா5ட அ5ண) - பிைறயணி�த ெப�மா+; ெப5 ஒ
பா) ெகா5ட- ஒ�தா
 - 
ஒ� பா*ேல ெகா1ள!ப<ட ெப5ைண ெயா�தா
. 
 
விள�க� : பைற - பற�த). 3ைறயணி - அைர3ைறயான ஒ!பைன. ேகாைத - 
மாைல. கா) ெதாட
த) : ஒ� ெசா). பிண=3த) எ+க. உ�தி - ெகா!62. 
அ�ேகாைதைய ஏ�தி எ+க. பற�தைல'� இையைய'� உைடய வ5ெட+க. 
அ5ண) : சிவெப�மா+. அ5ண) ஓ
பா) ெகா5ட ெப5 ஒ�தா
 எ+க. (160) 
------------ 
 
2538. ெபா+னாி மாைல 65@ 
        64சிைக 3லாவி �+ைக 
மி+னாிA சில�� ெதா<@ 
        வி�!ெபா@ விைர�- ேபாவா+ 
க+னிய ரா; ேநா�கி� 
        த�ைம�தா= க5@ நாணி! 
பி+னைவ யணி�- ெச)வா 
        ாிட�ெபறா ெதாழி�- ேபானா
. 
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ெபா�1 : வி�!ெபா@ விைர�- ேபாவா+ - (சீவகைன� காJ�) வி�!பாேல 
விைர�- ேபாத3; ெபா+னாி மாைல 65@ - ெபா+னாி மாைலைய� (க%�திேல) 
65@; 64சிைக 3லாவி - அழகிய G�தைல வறிேத �;�-; �+ைக - மி+ அாிA 
சில�� ெதா<@ - �+ ைகயிேல ஒளி'ைடய, பரலணி�த சில�ைப அணி�- (நி+ற); 
க+னிய
 ஆ; ேநா�கி - ெப5க1 க5ணா;ைய! பா
�-; த�ைம� தா� க5@ 
நாணி - த�ைம அதிேல க5@ நாJ.; பி+ அைவ அணி�- ெச)வா
 - பிற3, 
அவைற அணி�- ெச)கி+றவ
க1; இட�ெபறா- ஒழி�- ேபானா
 - இட� 
கிைடயாம) தவி
�- ேபானா
. 
 
விள�க� : சிைகயிேல :<@த3ாிய ெபா+னாி மாைலைய� க%�திேல 65@ 
எ+ப- 65@ எ+C� விைனயா ேபா�த-. அ;யிலணித3ாிய சில�ைப 
�+ைகயி*<@ எ+க. ஆ; - க5ணா;. பி+ அவைற அவறி3ாிய விட�ேத 
அணி�- எ+க. (161) 
------------ 
 
2539. ��-லா7 நட�த ேகால 
        �ைல�த+ �ற ெம)லா� 
வி�திய ேவ=ைக B'� 
        வி%!ெபாC� விள=க� காம� 
ெதா�-நி+ ெறாி�- க5டா
 
        க5�டA �ட
�- நி+றா 
ெரா�ெதாளி
 காம வ)* 
        ெயா�=36� -தி
�த ெதா�தா
. 
 
ெபா�1 : காம� ெதா�- நி+. எாி�- க5டா
 க5 �டA �ட
�- நி+றா
 - காம� 
தீயி+ ெகா�- நி+. எாி�- �@தலாேல, க5டவ
 க5கைளA �ட நி+ற மகளி
; 
��- உலா7 நட�த ேகால �ைல �த) �ற� எ)லா� - ��-�க1 உலவி நட�த, 
அழகிய �ைல ேதா+ற3� காரணமான இட� எ)லா�; வி�திய ேவ=ைக B'� 
வி%!ெபாC� விள=க - விைத�த ேவ=ைக மல�� சிற�த ெபா+C� ேபால! 
பசைல விள=3தலா); ஒ�- ஒளி
 காமவ)* ஒ�=3 6�- உதி
�த- ஒ�தா
 - 
ஒ!�ற விள=3� காமவ)*க1 ஒ�=ேக 6�- உதி
�த- ேபா+றா
. 
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விள�க� : அல
�த காமவ)*ைய ஒ�தா
 எனA �<@! ெபயரா�3� 
நAசினா
�கினிய
, இனி, பச�த த�ைம ேநா�கினா
 க5 �@� ப; நி+றா
. 
வ)*6�-! ெபா*வழி�த த+ைமைய ஒ�தா
 எ+.� உைர!ப எ+.= G.வா
. 
இ�-ைண'�, மணநிைல வைகயி பிற�த ெப5பாலாைர'� பர�ைதயைர'� 
Gறினா
. இ-, ம�க1 வைகயா+ காம! ெபா�< ப3தி பறி �+ேனா
 Gறிய 
3றி!� வைகயா1 வ�த ெச�-ைற! பாடா5ப3தியா�. (162) 
------------ 
 
2540. உகி
விைன ெச7- ப4சி 
        ெயா1ெளாளி யர�த �<; 
யகி)கம ழ=ைக ேச!ப 
        வாிைவய ரல=க றா=கி 
வகி
ப@ மைழ�க5 சி+னீ
 
        மா�கய ெலதி
�த ேவேபா+ 
�கி)கிழி மி+னி ேனா�கி 
        �ாி�திைட 3ைழ�- நி+றா
. 
 
ெபா�1 : அாிைவய
 - மகளி
; உகி
 விைன ெச7- - உகிைரA சீவி; ப4சி ஒ1 ஒளி 
அர�த� ஊ<; - ப4சியினாேல சிற�த ஒளிைய'ைடய ெச�நிற� 3ழ�ைப ஊ<;; 
அகி) கம2 அ=ைக ேச!ப அல=க) தா=கி - அகி)கம%� அ=ைக சிவ�3�ப; 
மாைலைய ஏ�தி; வகி
ப@ மைழ�க5 சி+னீ
 மா�கய) எதி
�தேவ ேபா) - மாவ@ 
ேபாD� மைழ�க5 சிறி- நீைர� கய) எதி
�தன ேபால; �கி) கிழி மி+னி+ 
ேநா�கி - �கிைல� கிழி�கி+ற மி+ெனன! பா
�-; இைட �ாி�- 3ைழ�- 
நி+றா
 - இைட ஒசி�- கல=கி நி+றா
. 
 
விள�க� : இ- �தலாக� க�ைட மகளிைர� G.கி+றா
. இைட 3ைழ�- 
நி+றாெரனேவ மன� 3ைழவி+றி நி+றாெர+ப- ெபற!ப<ட-. (163) 
------------ 
 
2541. �னி�தைல� க5ணி ெநறிA 
        சிறா
�ைல �ழா* பி)கி! 
�னி.!பா) பி*றி� ேதமா 
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        வ@வி.� தா=3! பாய 
Hனி�-�க5 ணர�கி ேநா�கா 
        ெதாசி�-நி+ றா
க ள+ேற 
கனி!ெபாைற ம*�- நி+ற 
        கபக! 6=ெகா� ெபா�தா
 
 
ெபா�1 : �னி�தைல� க5ணி ெநறிA சிறா
 �ைல �ழா*+ - �னிவ
 
தைலேபாD�, தைலைய'� மல
�க5ணி �;�த ெநறிைய'� உைடய சி.வ
, 
�ைலயிேல ேச
தலா); �னி.! பா) பி)கி� ேதமா வ@ இ.�தா=3! பி*றி! 
பாய - ஈ+ற அணி!பா பா`றி� ேதமாவி+ வ@ைவ இ.�தாேபால� 
ெகா!�ளி�-! பாய; க5 அர�கி Hனி�- ேநா�கா- ஒசி�- நி+றா
 - க5கைள 
அ��கி அரசைன� G
�- ேநா�காம) நாணி நி+றவ
க1; கனி! ெபாைற ம*�- 
நி+ற கபக! 6=ெகா�� ஒ�தா
 - கனியாகிய �ைமமி3�- நி+ற கபக 
மல
�ெகா�ைப! ேபா+றன
. 
 
விள�க� : கனியாகிய �ைம மி�கெதா� கபகெமனேவ �த)வனாகிய பயைன� 
ெகா@�தாெர+ப- ெபற!ப<ட-. க� மி3தியா) த� கணவ
�3A ெச)வ� 
எ)லா� த�வாெரன3� கபக= Gறினா
. �னி�தைல! �த)வ
 (�றநா. 250). 
(164) 
------------ 
 
2542. அவிாிைழ �டர �)ைல யல=கல= G�த) ேசார� 
தவி
ெவ7ய காம� தா=கி� தட�ைல� கா)க1 சாய 
விவ
த� பிறவி ெய)லா மி+னமா ெக+. நி+றா
 
�வ
ெச7தா= ெக%த! ப<ட -கி*ைக! பாைவ ெயா�தா
. 
 
ெபா�1 : அவி
 இைழ �டர - விள=3� அணிகல+ ஒளிர; �)ைல அல=க) அ� 
G�த) ேசார - �)ைல� க5ணி அணி�த G�த) ேசார; தவிர ெவ7ய காம� 
தா=கி� தட �ைல� கா)க1 சாய - நீ=கிய ெகா;ய காம�ைத'ைடயரா7! ெபாிய 
�ைல�கா)க1 சா70ற; இவ
 த� பிறவி எ)லா� இ+ன� ஆக எ+. நி+றா
 - 
இனி ேம0� பிறவிகளிெல)லா� இ�த+ைமேய� ஆ3க எ+. Gறி நி+றவ
; �வ
 
ெச7- ஆ=3 -கி*ைக எ%த!ப<ட பாைவ ஒ�தா
 - �வரைம�- அதிேல 
-கி*ைகயா) வைரய!ப<ட பாைவைய! ேபா+றன
. 
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விள�க� : �)ைல கபி3A :;னா
. தவி
 ெவ7ய காம� எ+ப- காம� 
இ+ைமைய� 3றி�கி+ற-. இ+னமாக; பிற�3� பிறவி எ)லா� நீ கா�கி+ற 
உலகிேல இ=ஙன� இனி- உைறேவாமாக. பாைவ; ெகா5டநிைல தா+ 
ெக@மள0� 3ைலயாத த+ைம ேபால. அவ
 தா� ெகா5ட க�� 
3ைலயாதி��த*+, பாைவ எ+றா
. (165) 
------------ 
 
2543. ேவாிநா றல=க+ மாைல மி+னிைழ மய=கி ெய=3� 
6ாி�-! �தவ� ேதா.= 3வைள' மைர'� 6�-! 
பாாி�-! ைப�ெபா னாக�லகிவ5 B2�த ேதேபா+ 
மாாிமா மயில னா� ைம�த� மய=கி னாேர. 
 
ெபா�1 : ைப�ெபா+ நாக
 உல3 பாாி�- இவ5 B2�தேதேபா) - 
ெபா+Cலக�தவ�� நாக�லக�தவ�� பர�- வ�- இ9விட�ைத வி��பின 
த+ைம ேபால; எ=3� ேவாி நா. அல=க) மாைல மி+ இைழ மய=கி - நகெர=3� 
ேத+ மண�3� அல=கலாகிய மாைல'� ஒளிவி@� அணிகலC= கல�-; �தவ� 
ேதா.� 3வைள'� மைர'� 6ாி�-! 6�- - வாயி) ேதா.� 3வைளமல�� 
தாமைர மல�� 6ாி!�ட+ மல
�-; மாாி மாமயி) அனா�� ைம�த�� மய=கினா
 - 
�கி) க5டமயி) ேபா+ற ம=ைகய�� ைம�த�� கல�- நி+றன
. 
 
விள�க� : 3வைள மகளி
 க5கM�3� தாமைர ஆடவ
 க5கM�3� ெகா1க. 
அ+றி மகளி
 �க�தி3� தாமைர'� க5க<3� 3வைள'= ெகா1ளிC� 
ெபா��-�. த�ைம� கா�3� அரசனாத*+ இ�பாலா�� அ+� மி3தியா) உட+ 
வ�தன
. (166) 
------------ 
 
2544. ேகாைததா2 3ைடயி னீழ ெகாறவ+ ப�தி யாக 
மாதரா
 �க=க ெள+C� தாமைர மல
�த ெத5ணீ
� 
காதநா+ கக+ற ெபா7ைக� க;நக
 3வைள 6�-! 
ேப-. கி+ற ேபா+ற ெப�மைழ� க5க5 மாேதா. 
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ெபா�1 : ேகாைத தா2 3ைடயி+ நீழ) ெகாறவ+ ப�தி ஆக - மாைல தா%= 
3ைடயி+ நிழ*) உ1ள சீவக ம+ன+ ஞாயிறாக� ெகா5@; மாதரா
 �க=க1 
எ+C� தாமைர மல
�த - ெப5;
களி+ �க=களாகிய தாமைர மல
க1 மல
�தன; 
காத� நா+3 அக+ற க;நக
 ெத5ணீ
! ெபா7ைக - நா+3 காதமள0� அக+ற 
க;நகராகிய இ� ெதளிநீ
! ெபா7ைகயிேல; ெப� மைழ� க5க1 - ெபாிய மைழ� 
க5க1; 3வைள 6�-! ேப-.கி+ற ேபா+ற - (அ�தாமைர மலாிைடேய) 3வைள 
மல
�- இனிைம'. மய=3த) ேபா+றன. 
 
விள�க� : காவிாி! 6�ப<;ன�ைத'� நா+3 காத! பர!�ைடயதாக� 
Gறி'1ளன
. காத நா+3= க@=3ர) எ%!பி (சில!. 5 : 133). (167) 
------------ 
 
2545. மா�த� மா04 ெச)ல மய=கிேம ெல%�த நீ. 
ேத�த� ேகாைத யா
த� ெத5ம<@� -வைல மாற 
வா7�தெபா+ னகர ெம=3 மணிகல ெவாளியி னாேல 
கா7�-க5 கல�க! 6�த கபக ெமா�த த+ேற 
 
ெபா�1 : மா�த�� மா0� ெச)ல மய=கி ேம) எ%�த நீ. - ம�கM� �ரவிகM� 
ெச)வதாேல மய=கி ேமேல எ%�த -கைள; ேத+ த� ேகாைதயா
த� ெத1ம<@� 
-வைல மாற - ேத+ ெபா��திய மாைலயணி�த மகளி
 B�கி+ற 6வி) உ1ள 
ேத+ -ளி மாற; ஆ7�த ெபா+ நகர� எ=3� அணிகல ஒளியினாேல - ஆ70ற 
ெபா+ைன'ைடய நகர� எ=3� ைம�த
க1 எ)ேலா�� அரச+�+ B�கி+ற 
அணி கல+களி+ ஒளியாேல; கா7�- க5 கல�க! 6�த கபக� ஒ�த- - 
வாCலக� கபக�ைத� கா7�- எதி
!ப<ட அளவிேல ெகா@�தெதா� கபக�ைத 
ஒ�த-. 
 
விள�க� : ெபா+னக
 கபக�ைத ஒ�த-, அணிகலெவாளி நகர� எ=3� நிைற�த- 
எ+பதனா) ைம�த
க1 அணிகல+கைள Bசின
 எ+ப- ெபற!ப@�, க5கல�க - 
எதி
!ப<ட, ெபா+Cலக� கபக� ேக<ட பி+னேர ெகா@�3� : இ� கபக=க1 
க5ட அளவிேல ெகா@�தன. அரச+�+ மகி2Aசியினா) அணிகல+கைள 
எறி�தன
. 6�த கபக� எனேவ ெகாைட ெகா1க. 
(168) 
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------------ 
 
2546. ெப5ெபற ெபா*ைச ெபறா
 
        பிைணயனா
 ெபாிய யா�= 
க5ெபற ெபா*ைச ெபறா 
        மி+ெறன� கைர�- ��நீ
 
ம5ெபற வா'1 ெப. 
        ம+Cவா7 ம+ன ெவ+னா! 
�5ெபற ேவ* னா+ேம 
        6மைழ Fவி னாேர. 
 
ெபா�1 : பிைணயனா
 ெப5ெபற ெபா*ைச ெபறா
 - மா+பிைணயைனய 
BரமகM� தி�மகM� ெப5 த+ைமைய! ெபறேப. ெபறன
; ெபாிய யா�� 
இ+. க5 ெபற ெபா*ைச ெபறா� என� கைர�- - (கபினா)) அவ
களிC� 
ேம�ப<ட யா�� இ+. க5 ெபறதனா ெபற ேப. ெபேறா� எ+. வாயார� 
Gறி; ம+ன! - ம+னேன; ��நீ
 ம5ெபற ஆ'1 ெப. ம+Cவா7 எ+னா - 
கடD� நில�� ெபற ஆ'ைள! ெப. நீ வா2வாயாக எ+. வா2�தி; �5 ெபற 
ேவ*னா+ ேம) 6 மைழ Fவினா
 - �5 ெபா��திய ேவலா+ ேம) மல
மாாி 
ெப7தன
. 
 
விள�க� : உ!�� உல3� உ1ளள0� வா2B
 எ+ப- உலக வழ�3. BரமகM� 
தி�மகM� விடாம) இவனிட� உைறத*+ ெப5ெபற ேப. ெபறாராயினா
. 
இ=ஙன� நீ@வா2ெகன வா2�-த3 உாிேயா
 க�ைட மகளி
. ஏைனேயா
 
வா2�-த* பயனி+றா�. இ�-ைண'� உய
3;! பிற�ேதா
 உைற'� 
ெத�ைவ� Gறினா
. (169) 
------------ 
 
ேவ. 
2547. �5ணேம ெசாாிவா
 ெதா%-ெதா=க) B2!பா
 
த5ெண+ ச�தனநீ ரா
�-ேத+ .M��� 
வ5ண!ப� ெதறிவா
 வைளெயா*!ப ேவாAசி� 
க5ணியி< ெடறிவா
 கலைவநீ
 ெதளி!பா
. 
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ெபா�1 : �5ண� ேம) ெசாாிவா
 - �5ண! ெபா;ைய அரச+ ேமேல B�வா
; 
ெதா=க) ெதா%- B2!பா
 - மாைலைய� ெதா%- B2�-வா
; த5 எ+ ச�தன 
நீ
 ஆ
�- - 3ளி
�த ச�தன�� பனிநீ�� நிைற�-; ேத+ -M��� வ5ண! ப�- 
எறிவா
 - ேத+ த-��� அழகிய மல
!ப�ைத B�வா
; வைளஒ*!ப ஓAசி - 
வைளய)க1 ஒ*�க Bசி; க5ணி இ<@ எறிவா
 - மல
�க5ணிைய எறிவா
க1; 
கலைவ நீ
 ெதளி!பா
 - ப�= G<ைட'� பனி நீைர'� G<;� -��தி 
�த*யவறா) ெதளி!பாராயினா
. 
 
விள�க� : ெதா=க) - மல
மாைல. த5ெண+ : 3றி!� ெமாழி, ஆ
�- - நிைற�-; 
நிைறய!ப<@ எ+க. க5ணி - ஒ�வைக மாைல. இ<ெடறிவா
 : ஒ�ெசா). கலைவ 
நீ
 ப)ேவ. ந.மண�= கல�த நீ
. (170) 
------------ 
 
2548. ��-:
 த;�த ��கன�பி ெய+பா 
ைர�-�வ வ�பி னந=கென+ றய
வா
 
க�-க+ வள
�த சி=க=கா5மி ென+பா
 
சி�ைதயி களி!பா
 ேசெண;ய க5ணா
. 
 
ெபா�1 : ேச5 ெந;ய க5ணா
 - மிக0� நீ5ட க5ணினரான மகளி
, ந�பி ��- 
:
 த;�த ��க+ எ+பா
 - இ� ந�பி �+ன
A :ரைன B2�திய ��க+ எ+பா
; 
ஐ�- உ�வ அ�பி+ அந=க+ எ+. அய
வா
 - ஐ�- அழகிய அ��கைள'ைடய 
காமேன இவ+ எ+. வ��-வா
; க�-க+ வள
�த சி=க� கா5மி+ எ+பா
 - 
க�-�கட+ வள
�த சி=க� ேபா+றவைன� காJ=ேகா1 எ+பா
; சி�ைதயி) 
களி!பா
 - மன மகி20 ெகா1வா
. 
 
விள�க� : ��- எ+ற- ப5ைட�கால�ேத எ+றவா.. :
 - :ரப+மா. இ� ந�பி 
��க+ எ+பா
 என மா.க. ந�பி : சீவக+. ஐ�த�� உ�வ அ�� என இைய�க. 
மலர�� எ+ப- ேதா+ற உ�வ அ�� எ+றா
. அந=க+ - காம+; 
உ�வமி)லாதவ+ எ+C� ெபா�<@. ேச5ெந;ய - மிக நீ5ட எ+க. (171) 
------------ 
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2549. ேதசிக �;'� தி��-ப< @ைட'� 
பாசமாக நி+. ப+மல
� க%நீ
 
�சிவ5 ;மி�� ெமா7யல=க றாழ� 
காசி) காம4ெச!பி� க5ணினா *ர!பா
. 
 
ெபா�1 : ேதசிக �;'� தி��- ப<@ உைட'� - (சீவகCைடய) ஒளி தவ%� 
�;'� விள=3� ப<டாைட'�; பாச� ஆக நி+. - (த�ைம! ேபாகாம) பிணி�3� 
கயி. எ+. க�தி நி+.; வ5@ �சி இமி�� ப) மல
� க%நீ
 ெமா7 அல=க) 
தாழ - வ5@க1 ெமா7�- �ரD� பல க%நீ
 மல
களா) ஆன மாைல தாழ; கா� 
இ) காம� க5ணினா+ ெச!பி - த� 3றமற காம�ைத� க5களா Gறி; 
இர!பா
 - ேவ5@வா
 சில மகளி
. 
 
விள�க� : ேதசிக� - ஒளி. பாச� - கயி.. ப) க%நீ
 மல
 எ+க. க%நீ
 மல
 
அல=க) வ5;மி�� ெமா7யல=க) என இைய�க. கா� - 3ற�. (172) 
------------ 
 
2550. வ5டைற�த தாரா+ வ5ண=க5ட பி+ைற� 
க5;ேலென+ மாைம ைகவைளெயா ெட+பா 
ெரா5ெடா; யிவ+ற+ C�0க5@ வா2வா
 
ெப5;ரா7! பிற�தா
 ெபாிய
ேபாத ெவ+பா
. 
 
ெபா�1 : வ5@ அைற�த தாரா+ வ5ண� க5ட பி+ைற - வ5@க1 இைச�3� 
மாைலயானி+ அழைக� க5ட பிற3; எ+ மாைம ைகவைளேயா@ க5;ேல+ 
எ+பா
 - எ+ மாைமைய'� ைகவைளைய'� கா5கிேல+ எ+பா
 சில மகளி
; 
ஒ5ெடா; - ஒ1ளிய வைளயைல'ைடயா7!; இவ+த+ உ�0 க5@ வா2வா
 - 
இவCைடய உ�வ�ைத� க5@ வா2வாராகி; ெப5;ரா7! பிற�தா
 - 
ெப5களா7! பிற�தவ
க1; ேபாத!ெபாிய
 எ+பா
 - மிக0� ேம+ைம'ைடேயா
 
எ+பா
 சில மகளி
. 
 
விள�க� : உ�0க5@ வா%� ெப5;
 ெபாிய
 எனேவ, யா�� ெபாிய� 
எ+றாரா�. ம.�, உ�0 க5@ வா2வா
 ெபாிய
 எனேவ Hக�� மகளி
 தவ�தா) 
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மிக! ெபாியெர+.� அ�தைகய தவ�ைத யா�� ெச7த) ேவ5@� என0� 
Gறினாராயி.. (173) 
------------ 
 
ேவ. 
2551. ெகாழி�திைர ேயாத ேவ*� 
        3மரைன! பய�த ந=ைக 
வி%�தவ �லக ெம)லா� 
        விள�கிநி+ றி<ட ெத+பா
 
பிழி!ெபா* ேகாைத ேபாலா� 
        ெப5;ாி ெபாிய ேணாறா1 
கழி�-நி+ றறாத கபி 
        �ந�ைதேய யாக ெவ+பா
. 
 
ெபா�1 : ெகாழி�- இைர ஓத ேவ* - ��- �த*யவைற� ெகாழி�- ஆரவாி�3� 
கட) :2�த உலகிேல; 3மரைன! பய�த ந=ைக வி%�தவ� - சீவகைன! ெபற 
விசையயி+ சிற�த தவ�; உலக� எ)லா� விள�கி நி+றி<ட- எ+பா
 - 
உலகெம=3� விள�கி நிைலெபற- எ+ப
 சில ம=ைகய
; பிழி!ெபா* 
ேகாைதேபாலா� ெப5;ாி) ெபாியன ஆக ேநாறா1 - ேத+பிழிைய'ைடய 
ேகாைதைய! ேபா+ற ெப5களி ெபாியளாக ேநாறவ1; �ழி�- நி+. அறாத 
கபி+ �ந�ைதேய எ+பா
 - நிைலயாக நி+. நீ=காத கபிைன 'ைடய 
�ந�ைதேய எ+பா
. 
 
விள�க� : �ழி�த) ேவறிட�தி+றி நிற). அறாத க� - அ�< க�. ஓதேவ* : 
அ+ெமாழி�ெதாைக : உலக�. 3மர+ : சீவக+. பய�த ந=ைக எ+ற- விசையைய. 
பிழி - ேத+. ெபாியளாக ேநாறவ1 எ+க. (174) 
------------ 
 
2552. சா�தக= கிழிய மாைல� 
        தட�ைல ெஞ�=க! �)*A 
ேச
�ெத% ந=ைக மாேர 
        தி�ந=ைக மா
க ள)லா
 
G�தD �ைல' ��-= 



149 

 

        ேகாைத'4 �ம�- ைநவா+ 
ேபா�தவ� ந=ைக மா
க1 
        ெபா7�ந=ைக மா
க ெள+பா
. 
 
ெபா�1 : சா�- அக�கிழிய மாைல� தட�ைல ெஞ�=க! �)* - சா�ைத அணி�த 
மா
� கிழி'�ப; மாைலயணி�த ெபாிய �ைலக1 அ%�த� த%வி; ேச
�- எ%� 
ந=ைகமாேர தி� ந=ைகமா
க1 - கல�- எ%கி+ற மாத
கேள ந)விைன ெச7த 
மாத
க1; அ)லா
 - மைறய மாத
க1; G�தD� �ைல'� ��-� ேகாைத'� 
�ம�- ைநவா+ - G�தைல'� �ைலகைள'� ��ைத'� மாைலைய'� �ம�- 
வ��த; ேபா�த அ� ந=ைகமா
க1 ெபா7� ந=ைகமா
க1 எ+பா
 - பிற�த அ� 
மாத
க1 ெபா7யான மாத
க1 எ+.ைர!ப
. 
 
விள�க� : வ;0 மா�திைரயா7! பய+ ெபறாைமயி+, ெபா7� ந=ைகமா
க1 
எ+றா
. அக� : ஆக� எ+பத+ விகார�.(175) 
------------ 
 
2553. இட�பட வக+. நீ5ட 
        வி�மல
� தட=க ெண+C= 
3ட=ைகயி ெனா5@ ெகா5@ 
        ப�3வா
 3வைள� ெகா�பி 
Cட�ெபலா= க5க ளாயி 
        ெனா�வ
�3 மி+றி ேயப 
வட=கவா7 ைவ�தி< டார! 
        ப�கியி< Uமி ென+பா
. 
 
ெபா�1 : இட�பட அக+. நீ5ட இ� மல
� தட=க5 எ+C� - இட�ெபற 
அக+. நீ5ட இர5@ மல
� க5களாகிய; 3ட=ைகயி+ ெநா5@ ெகா5@ 
ப�3வா
 - உ1ள= ைககளாேல �க�- ெகா5@ ப�3வா
; 3வைள� ெகா�பி+ 
உட�ெபலா� க5க1 ஆயி+ - 3வைளைய ெம7��%-� 6�தெதா� 
ெகா��ேபாேல உட�ெபலா� ெபா��த� க5களானா); ஒ�வ
�3� இ+றி - 
இவ
க1 ஒ�வ
�3� இ)ைலயா�ப;; அட=க ஏப - இவ+ ெம7� �.� அ� 
க5களிட�ேத வ�- நிைறய; வா7 ைவ�தி<@ ஆர! ப�கியி<Uமி+ எ+பா
 - 
அதைன இ<@ ைவ�-! ெபா��த Hக�மி+ எ+.ைர!ப
. 
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விள�க� : இ<Uமி+ : விைன�திாிெசா). இ� க5களா) Hகர �;யாெத+பா
, 
உட�ெபலா= க5களாயி+ எ+றா
. (176) 
------------ 
 
2554. �ைல�த .ற�த வ+ேற 
        �ாி�தா ளாளி யாைன� 
தைலநில� �ரள ெவ5ேகா 
        @5டேத ேபா+. த+ைகA 
சிைலயிட� பி;�த ஞா+ேற 
        ெத9வைரA ெச3�த ந�பி 
நில0மி2 3ைடயி னீழ 
        .4�க ைவய ெம+பா
. 
 
ெபா�1 : �ாி�தா1 ஆளி - வ*ய கா)கைள'ைடய ஆளி; �ைல�த) -ற�த 
ஞா+ேற - பா) ப�3தைல மற�த அ!ேபாேத; யாைன� தைல நில� �ரள 
ெவ5ேகா@ உ5டேத ேபா+. - யாைனயி+ தைல நில�ேத �ரM�ப; அத+ 
ேகா<ைட! பறி உ5டைத!ேபால; த+ ைகயிட� சிைல பி;�த ஞா+ேற - த+ 
ைகயிேல வி)ைல! பறி (நிைரமீ<ட) அ+ேற; ெத9வைரA ெச3�த ந�பி - 
பைகவைர� ெகா+ற ந�பியின-; நில0 உமி2 3ைடயி+ நீழ) ைவய� -4�க 
எ+பா
 - ஒளிய உமி%� 3ைட நிழ*ேல இ90ல3 த=3க எ+பா
. 
 
விள�க� : ெத9வ
 எ+ற ப+ைம பி1ைளக1 ,.வைர'= க�தி. ேவட
 
பைகவர)ல
 எ+ப- ஆ5ேட விள�க!ப<ட-. யாைன�3� ேகா<ைட! பறி�த 
பி+ன�� சிறி- ெபா%- பைத�- உயி
 ேபா3மா.ேபால, நிைரமீ<ட அ+. 
ெதா<@� இவ+ நம�3! பைகயாவ+ எ+C= க��-ட+ பைத�-! ப<டா+ 
எ+. தா� க�தி யி��தைம Gறினா
. அவ+ பைத�தைம, வாMற �5J1 
வ;ேவ ெலறி�திறேத ேபா) (சீவக. 455) எ+றதனா+ உண
க. (177) 
------------ 
 
ேவ. 
2555. இ�நகர! �ற=கா<; *வ+பிற�த வா.� 
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த+னிகாி) வாணிகனி றா+வள
�த வா.= 
ைக�நிகாி) ேவ�த
ெதாழ! ேபா�த-0= க5டா 
ெல+ைனதவ4 ெச7யா திக2�தி�!ப ெத+பா
. 
 
ெபா�1 : இவ5 இ�நகர! �ற=கா<; பிற�த ஆ.� - இவ+ இ� நகரA 
�@கா<;ேல பிற�தப;'�; த+நிக
 இ)வாணிக+ இ) தா+ வள
�தஆ.� - த+ 
3ல�தி3 ஒ90த) இ)லாத வாணிக+ இ)*ேல தா+ வள
�தப;'�; ைகநிக
 
இ) ேவ�த
 ெதாழ! ேபா�த-0� க5டா) - ஒ%�க�தி3 ஒ!பி)லாத அரச
க1 
ெதாழவ�த த+ைம'� பா�கின; தவ� ெச7யா- இக2�தி��த த+ைம எ+ எ+பா
 - 
(ந)லறி0ைடேயா
) தவ��ாியாம) இக2�தி�!ப- எ+ைன? எ+பா
. 
 
விள�க� : ெபா+னக
 என0� பாட�. க5டா
 Gறாத*+ பி1ைளயா
 
3ல�தி3 ஒ9வாத வாணிக+ எ+றா
. (பி1ைளயா
 : சீவக+.) (178) 
------------ 
 
2556. ெப��ழ=3 திைரவைரக ணீ�தி!பிணி 'றிC� 
தி��ய=க *)ைலெயனி னி)ைலெபா� ளீ<ட 
ெமா� �ழ�4 ேசற*ல ேரC� ெபா� a
�ேக 
வ��வழிவி னா'ழ�- வா2கதவ மாேதா. 
 
ெபா�1 : �ழ=3 ெப��திைர வைரக1 நீ�தி! பிணி'றிC� - �ழ=3கி+ற 
ெப�=கடைல'� மைலகைள'= கட�- வ��திC�; தி��ய=க) இ)ைலெயனி+ 
ெபா�1 ஈ<ட� இ)ைல - ந)`2 G@த) இ)ைலயாயி ெபா�1 ேத@த) இ)ைல 
யா�; ஒ� �ழ�� ேசற) இலேரC� - ஒ��ழ நீள�� ெச)Dத) இலராயிC�; 
ெபா�1 உழ�- வழிவினா7 ஊ
�ேக வ�� - (ந)விைன யி�!பி+) ெபா�1 உழ�- 
தாேன வழி ேக<@ அவ
 இ��த ஊ
�ேக வ��; தவ� வா2க! - ஆகேவ தவ� வா2க. 
 
விள�க� : கட�த க�ைமயி+, வைரைய'� நீ�தி எ+றா
. த�ைத �ைறயா) 
ேத;ய ெபா�1 தாேன வ�- இவC�3 எ7திெற+றா
. (179) 
------------ 
 
2557. ந4� 3;� தாDநைவ யி+.தவ நி+றா 
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ல4சிெயாளி� தாDமா ணி)ைலதவ �ல�தா 
34சர�தி+ ேகா<;ைட' �7வ
தவ மி�கா 
ர4ச*ல ெர+.மற ேனகைளக ெண+பா
. 
 
ெபா�1 : ந4� 3;�தாD� தவ� நி+றா) நைவ இ+. - ந4ைச! ப�கிC� தவ� 
இ��தா ெக@தி இ+.; தவ� உல�தா) அ4சி ஒளி�தாD� அர5 இ)ைல - தவ� 
ெக<டா) அ4சி மைற�தாD� அர5 இ)ைல; தவ� மி�கா
 34சர�தி+ 
ேகா<;ைட'� உ7வ
 - தவ� மி3�தவ
 யாைனய- ேகா<;+ இைடேய'� 
உ<பட உ7�-ேபாவ
; எ+.� அறேன கைளக5 எ+பா
 அ4ச) இல
 - 
எ!ேபா-� அறேன ஆதர0 எ+பவ
 எத3� அ4சமா<டா
. 
 
விள�க� : த+ைன ஆ�கிய சAச�தைன� ெகா+.� க<;ய=கார+ 
அரசா5;��ததனா), ந4� 3;�தாD� தவ� நி+றா) நைவயி+றா� எ+றா
, 
தாமைர விPக� வ3�- அதC1ளி��-� அவ+ ப<டைம க�தி, அ4சி ஒளி�தாD� 
தவ� உல�தா) அர5 இ)ைல எ+றா
. சீவக+ யாைனயா) 
இட.5;ற�கேவ5@� எ+. க<;ய=கார+ க�திC� சீவக+ உ7�தைம 
க�தி�, தவ� மி�கா
 ேகா<;ைடயிC� உ<பட உ7வ
 எ+றா
. கைளக5 : 
�-க5 எ+றா ேபாD� வழ�3, �-க5 - கா!பாக இ��3� �தியவ
. �றிைழ 
மகளி
�3 ம-கணா� எ+ப- ெப�=கைத (1. 36 : 189). (180) 
------------ 
 
2558. �ர)வாய :ச=க �ட�< 
        டாைழ �ைகவி� �= 
கைரவாய ��தீ+. கான+ 
        ேம'= கடேச
!ப 
Cைரவா7 நக
பரவ! ேபாகி 
        ெயா5ெபா ெனயி2:2�த 
விைரவா7 6�பி5; ேவ�த+ 
        ேகாயி ெக%�தாேன. 
 
ெபா�1 : �ட�1 தாைழ �ைக வி��� கைரவா7 கான) - வைள�த 
�1ைள'ைடய தாைழயி+ அ��� மல
கி+ற கைரைய இட�ேத உைடய 
கான*ேல; �ர)வா7 :) ச=க� ��-ஈ+. ேம'� கட) ேச
!ப+ - ஒ*�3� 
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வாைய'ைடய, :)ெகா5ட ச=3 ��-�கைள R+., (வ��த� இ+றி� தாேன 
ேபா7) ேம7கி+ற; கட) ேச
!ப+ - கடைல'ைடய ேச
!ப+; உைரவாய நக
 பரவ - 
�கழிட�ததாகிய நக
 வா2�த; ேபாகி - வலமாக! ேபாகி; ஒ5 ெபா+ எயில :2�த - 
சிற�த ெபா+ மதி) :2�த; விைரவா7 6�பி5; ேவ�த+ ேகாயி3 எ%�தா+ - 
மண� மாறா- ெபா��திய மல
!பி5; ேவ�தனாகிய அ�க+ ேகாயிD�3 
எ%�தா+. 
 
விள�க� : ச=3 ��ைத R+. வ��த� இ+றி� தாேன ேம'� எனேவ, த+ 
பி1ைள�3A ெசவி*யா7� தாைழ �ைக வள
�3ெம+. க�திெறன� 
ேதா+ற)கா5க; ச=3 தாைழயி+ �ைக�3 உவைம. உைரயிட�தனவாகிய நக
; 
நிலநாவி+ திாிதNஉ� எ+றா ேபால. ெத7வ�தா) அேசா3 விைரமாறாம) 
நி3�. (181) 
------------ 
 
2559. அ�3 மயி)கவ வ+ன 
        ேம=க� 3யி)Gவ� 
3�3 ெபாைற'யி
�3= ெகா@�< 
        டாைழ ெவ5ேடா<@ 
��3 ெபாைற'யி
�3 ெமா76= 
        காவி பைடநீ�கி� 
தி�3 கைனகழலா+ ெச�ெபா 
        ேகாயி) ேச
�தாேன. 
 
ெபா�1 : அ�3 மயி) அகவ - அ�ேக நி+. மயி) அகவ0�; அ+ன� ஏ=க - 
அ+ன� ஏ=க0�; 3யி) Gவ - 3யி) Gவ0�; 3�3 ெபாைற உயி
�3� - நாைர 
�<ைட யி@கி+ற; ெகா@�1 தாைழ ெவ5 ேதா<@ ��3 ெபாைற உயி
�3� 
ெமா76=காவி) - ெகா;ய �1ைள'ைடய தாைழ த+ ெவ1ளிய இதழிேல 
�ம�தி��த ேதனாகிய �ைமையA ெசாாி'� மல
 நிைற�த ெபாழி*ேல; பைடநீ�கி - 
பைடைய நி.�திவி<@; ெச�ெபா+ ேகாயி) தி�3 கைனகழலா+ ேச
�தா+ - 
அ�க+ ேகாயிைல� தி�கிய, ஒ*�3= கழலணி�த சீவக+ அைட�தா+. 
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விள�க� : மயிD� அ+ன�� 3யிD� Gவ� 3�3 ெபாைற உயி
�3=கா 
ெவனேவ, 3�கி+வ��த�தி3 அைவகM� வ��தின எ+ப- ேதா+றி.. (182) 
------------ 
 
2560. திற�த மணி�கதவ� திைசக 
        ெள)லா மண�ேத�கி 
மைற�த வகி�ைகயா+ ம+ன
 
        ம+ன+ வல4ெச7- 
பிற�ேத னினி!பிறேவ+ பிறவா 
        தாைய! ெபேறென+ 
றிைற4சி �;-ள�கி ேய�தி� 
        ைகயா ெறா%தாேன. 
 
ெபா�1 : மணி� கதவ� திற�த - (அ!ேபா-) மணிக1 இைழ�த கத0க1 திற�தன; 
திைசக1 எ)லா� அகி �ைகயா+ மண� ேத�கி மைற�த - எ)லா� திைசகM� 
அகி �ைகயி+ மண� நிைற�- மைற�தன; ம+ன
 ம+ன+ வல� ெச7- - 
(அ9வளவி)) அரச
�கரச+ வல� வ�-; பிறவா தாைய! ெபேற+ - பிறவாத 
நி+ைன! �கலைட�ேத+ ஆதலா); பிற�ேத+ இனி! பிறேவ+ எ+. - இ-கா.� 
எ5ணிற�த பிறவிகளிேல'� பிற�-ழ+ேற+, இனி! பிறேவ+ எ+.ைர�-; 
�;-ள�கி இைற4சி ஏ�தி� ைகயா) ெதா%தா+ - �;ைய� தா2�தி வண=கி 
ஏ�தியவா. ைகயா) ெதா%தா+. 
 
விள�க� : ஏ�தி : நிக2கால�ண
�திய-. அரச+ வ�=கால�-!பிற
 �3தாம 
கதவைட�- அவC�3� திற�த) இய)�. அகி�ைக மண�திேனா@ 
நிைறத*னாேல திைசக1 மைற�தன. (183) 
------------ 
 
ேவ. 
2561. தி�ம. மா
பிைன திலக�� 3ைடயிைன 
ய�மைற தா=கிய வ�தண
 தாைதைய 
ய�மைற தா=கிய வ�தண
 தாைதநி+ 
ெனாி�ைர மைரமல ாிைணய; ெதா%-�. 
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ெபா�1 : தி�ம.மா
பிைன - தி�மகளாகிய ம.ைவ'ைடய மா
பிைன'ைடயா7; 
திலக�� 3ைடயிைன - ேமலான ��3ைட'ைடயா7; அ�மைற தா=கிய அ�தண
 
தாைதைய - �த+ைமயான அாிய மைறைய �ற� கற அ�தண
�3� 
தாைதயிய)�ைடயா7; அ�மைற தா=கிய அ�தண
 தாைதநி+ - அ�தைகய 
நி+Cைடய; எாி�ைர மைரமல
 இைணய; ெதா%-� - நி+Cைடய, அழெலா�3� 
தாமைர மல
 ேபா+ற இைணய;கைள� ெதா%கி+ேறா�. 
 
விள�க� : ெதா%-� எC� உள!பா@ மைறய ம�கைள'� க�தி.. உ�ெமா@ 
வNஉ� கடதற (ெதா). விைன. 5) நிக2கால �ண
�த) காலமய�3. எாி�ைரமலர; 
எ+றா
 பிறவிையA�@த*+, அ+றி மலாி+ நிற�தி கா�கDமா�. (184) 
------------ 
 
2562. உல3ண
 கட0ைள '�ெக% திற*ைன 
நிலவிாி கதிரணி நிகர. ெநறியிைன 
நிலவிாி கதிரணி நிகர. ெநறிையநி+ 
னல
ெக% மைரமல ர;யிைண ெதா%-�. 
 
ெபா�1 : உல3 உண
 கட0ைள - உலகறி'= கட0ளிய) �ைடயா7; உ�ெக% 
திற*ைன - அA�.�-� வர�பிலாற) உைடயா7; நிலவிாி கதி
 அணி நிக
 அ. 
ெநறியிைன - நிலவி+ கதி
 ேபா+ற Fய ஒ!பற ெநறிைய'ைடய; நிலவிாி கதி
 
அணி நிக
அ. ெநறிைய நி+ - அ�தைகய நி+Cைடய; அல
ெக% மைரமல
 
அ;யிைண ெதா%-� - மல
த) ெபா��திய தாமைர மல
 ேபா+ற இைணய;கைள 
வண=3கி+ேறா�. 
 
விள�க� : அணி : உவமஉ��. நிலவி+ கதி
 ேபா+ற ெநறி : ��கில� தியான�. 
(185) 
------------ 
 
2563. ம.வற 0ண
�தைன மலம. திகிாிைய 
ெபாறிவர� பாகிய �5ணிய �த)வைன 
ெபாறிவர� பாகிய �5ணிய �த)வநி+ 
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னைறவிாி மைரமல
 ந3ம; ெதா%-�. 
 
ெபா�1 : ம.அற உண
�தைன - 3றமற உண
தDைடயா7; மல� அ. திகிாிைய - 
3றமற ஆழிைய'ைடயா7; ெபாறி வர�� ஆகிய �5ணிய �த)வைன - 
ெபாறிக<3 எ)ைலயாகிய �5ணிய�தி3� காரணமாகிய த+ைமைய உைடயா7; 
ெபாறி வர�� ஆகிய �5ணிய �த)வ! நி+ - அ�தைகய நி+Cைடய; நைறவிாி 
மைரமல
 ந3� அ; ெதா%-� - ேத+ விாி'� தாமைர மல
 ேபா+ற அ;கைள� 
ெதா%கி+றன�. 
 
விள�க� : இைவ �+.� தாழ�ப<ட ஓைச'� �@கியDமா7 ஒ� ெபா�1ேம) 
�+ற@�கி� க�த�வ மா
�க�தா+ இைடமட�கிய ேதவபாணி� தாழிைச� ெகாAசக 
ஒ�ேபா3. திகிாி - அறவாழி. ெபாறி'ண
 வட=கிய விட�ேத உணர! ப@பவ+ 
ஆக*+ ெபாறி வர�பாகிய �5ணிய �த)வைன எ+றா
. இ�திாிய=க<3 
வர�பாகிய �த)வ+ எ+ற-, அவறி3 அ9வ�3 ப<;��கி+ற �த)வ+ 
எ+றவா. எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (186) 
------------ 
 
2564. ந�தா விள�3! �றமாெகன நா+3 ேகா; 
ெநா�தா
� கட�தா+ ெகா@�தா+ பி+ைன ,. �F
 
க�தா
 கடா�த களி.=ெகா;� ேத
க X.4 
ெச�தா மைரேம னட�தான; ேச
�தி னாேன. 
 
ெபா�1 : ெநா�தா
� கட�தா+ - பைகவைர ெவ+ற அ�ம+ன+; ந�தா விள�3! 
�ற� ஆக என நா+3 ேகா; ெகா@�தா+ - (இைறவ3�) F5டாவிள�3! 
ெபா�ளாக எ+. நா+3 ேகா; ெகா@�தா+; பி+ைன - ேமD�, ,. �F
 - ,. 
பழ�பதிகைள'�; க�-ஆ
 கடா�த (,.) களி.� - Fணி க<@த) ெபா��திய 
,. களி.கைள'�; ெகா;� ேத
க1 ,.� - ெகா;ைய'ைடய ேத
க1 Hைற'�; 
ெச�தாமைரேம) நட�தா+ அ;ேச
�தினா+ - மல
ேம) நட�த அ�கன;�3 
வழிபா<;3� ெகா@�தா+. 
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விள�க� : ெநா�தா
 - பைகவ
. ெநா�தா
� கட�தா+ எ+ற- சீவகைன. 
விள�3!�ற� - தி�விள�ெகாி�த ெபா�<@� ெகா@�3= ெகாைட! ெபா�1. 
க�- - F5. ெச�தாமைரேமனட�தா+; அ�க� கட01. (187) 
------------ 
 
2565. வாடாத மாைல மணிமாைலெபா+ மாைல ��த 
நீடார மாைல நிழ+மா5ட பவழ மாைல 
மாடா
� திழி' ம�வி�மல
 ெபாப ேவறி� 
Gடா
� கட�தா+ வல=ெகா5;ட4 ெச+. ��கா+. 
 
ெபா�1 : வாடாத மாைல - வாடாத மாைலகளாகிய; மணி மாைல ெபா+மாைல 
��த� நீ@ஆர மாைல - மணிமாைல'� ெபா+ மாைல'� நீ5ட ��- மாைல'�; 
நிழ) மா5ட பவழ மாைல - ஒளிவி@� பவழ மாைல'�; மா@ ஆ
�- இழி'� அ�வி 
மல
 - ப�க�திேல நிைற�- இற=3� அ�வி நீ�� மல��; ெபாப ஏறி - அழ3ற� 
தி�வ;யி ேச
�-; Gடார� கட�தா+ - பைகவைர ெவ+ற அ� ம+ன+; இட� 
ெச+. ��கா+ - த+ இ��ைகைய! ேபா7A ேச
�தா+. 
 
விள�க� : வாடாத மாைலகளாகிய எ+க. நிழ)மா5ட - ஒளியா) மா<சிைம!ப<ட. 
மா@ - ப�க�. அ�வி�மல
 : மகர� வ5ண ேநா�கி விாி�த-. ெபாப - ெபா*0ற. 
Gடா
 - பைகவ
. இட� - த+னிடமாகிய அர5மைன. (188) 
------------ 
 
ேவ. 
2566. உலம� ெந4சி ெனா<டா ம+னவ N
�த யாைன 
வலம�! V
�- ெச7த மணிகிள
 க<; ேலறி 
நிலமக1 கணவ+ ேவ�த
 3ழா�திைட நிவ�தி ��தா+ 
�லமக1 �கழ! ெபா7தீ
 6மக< �ண
�- மாேதா. 
 
ெபா�1 : நிலமக1 கணவ+ - உலக ம+னவ+; உலம� ெந4சி+ ஒ<டா ம+னவ
 
ஊ
�த யாைன - கல=3� மன�ைடய பைகேவ�த
க1 ஏறிவ�த யாைனயி+; வல� 
ம�!� ஈ
�- ெச7த மணிகிள
 க<;) ஏறி - ெவ+றிைய'ைடய ெகா�பிைன 
அ.�-A ெச7த மணிக1 இைழ�த க<;*) அம
�-; �லமக1 �கழ! ெபா7தீ
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6மக1 �ண
�-? நாமக1 �கழ� 3ற� அற தி�மகைள! �ண
�-; ேவ�த
 
3ழா�திைட நிவ�- இ��தா+ - ம+ன
 திரளினிைடேய ேம�பட இ��தா+. 
 
விள�க� : நிவ�- எ+றா
 அரசாி) தா+ ேமலாக இ��த*+. (189) 
------------ 
 
2567. எ�-ைண� தவ4ெச7 தா+ெகா 
        ெல+ெற%� -லக ேம�த 
வி�திய �கழி னா3 
        வி��தர சியறி நா@ 
ெமா�தன ன)கி� த+ைன 
        'ழ�தன1 வள
�த தா7�3A 
சி�திர� ேதவி! ப<ட� 
        தி�மக ன)கி னாேன. 
 
ெபா�1 : எ�-ைண� தவ� ெச7தா+ ெகா) எ+. எ%�- உலக� ஏ�த - இவ+ 
எ9வள0 தவ� �ாி�தாேனா எ+. எ@�- உலக� �கழ; வி�திய �கழினா3 - ந<ட 
�கைழ'ைடய க�-�கடC�3; வி��- ஒ�தன+ அர� இயறி - �திய 
அர�ாிைமைய மன� வி��பி ந)கி; நா@� ந)கி - நா<ைட'� ெகா@�-; த+ைன 
உழ�தனள வள
�த தா7�3 - த+ைன வ��தி வள
�த �ந�ைத�3; சி�திர� 
ேதவி!ப<ட� - ந+றாகிய ேதவி எ+C� ப<ட�ைத'�; தி�மக+ ந)கினா+ - 
சீவக+ ெகா@�தன+. 
 
விள�க� : அ�தணா ள
�3 அர�வைரவி+ேற (ெதா). மர�. 82); எ+பதனா), 
ஈ5@ அளி�த- 3.நில ம+ன
�3ாிய அரசாயி. ; �;'ைட ேவ�தனா�த+ைம 
வணிகC�கி)ைலயாத*+ எ+ப
 நAசினா
�கினிய
. (190) 
------------ 
 
2568. இன�களி யாைன ம+ன 
        ாிள0ைட யாென+ ேற�த� 
தன�கிைள யாைன நா<;� 
        தா+றன� ெக+. GறிA 
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சின�களி யாைன ம+ன
 
        மகளிைரA ேச
�தி ந�ப+ 
மன�கினி -ைறக ெவ+. 
        வள=ெக% நா@ மீ�தா+. 
 
ெபா�1 : தன�3 இைளயாைன - தன�3� த�பியாகிய ந�த<டைன; இள 
உைடயா+ எ+. - இளவரச+ எ+.; இன�களி யாைன ம+ன
 ஏ�த - திரளாகிய 
களி.கைள'ைடய ம+ன
 �க2; நா<; - நிைலநி.�தி; தா+ தன�3 எ+. Gறி - 
இர!பறியாத அவ+ தன�3A ெச7ய ேவ5@� எ+. இர�- Gறி; சின�கிளி 
யாைன ம+ன
 மகளிைரA ேச
�தி - சீற�ைடய மதகளி.கைள'ைடய ம+னாி+ 
மகளிைர மண� �ாிவி�-; ந�ப+ மன�3 இனி- உைறக எ+. - ந�த<ட+ 
மனமகி2�- வா2க என வா2�தி; வள�ெக% நா@� ஈ�தா+ வள� ெபா��திய 
நா@கைள'� ந)கினா+. 
 
விள�க� : நAசினா
�கினிய
, ம+ன
 மகளிைர மண� �ண
�தியைத'� நா@கைள 
ந)கியைத'� ந�ல வி�ல
�3A ெச7தா+ எ+ப
. ெச7'ளி சிறி-� அத3 
இடமி)ைல. ம+ன
 மகளிைர என! ப+ைமயா Gறி'1ளாேர எனி+, ஒ�வ+ பல 
ெப5கைள மண�த) அ�கால இய)ெப+க. ேபாாி) வி�ல+ ப<டா+ எ+.� 
ந�ப+ எ+ற- ந�லைன ெய+.� அவC�3 மகளிைரA ேச
�தினா+ எ+.� 
நAசினா
�கினிய
�3 �+னி��ேதா
 G.வதாக� ெதாிகிற-. இதைன, அ+றி, 
வி�ல+ ப<டா+ எ+. G.வா
 ந�பென+றதைன, ந�லC�கா�கி அவC�3 
மகளிைரA ேச
�தி எ+ப எ+. G.வதா கா5க. (191) 
------------ 
 
2569. ஆ2கட) ைவய� தி)லா 
        வ�நிதி யர� ந)ல 
:2மணி யாழி ெச�ெபா 
        :<ெடா@ க5ணி காத 
ேறாழ
க< க�ளி� ெதா)ைல 
        'ழ�தவ
 த�ைம� ேதா+ற 
வா2ெகன நிதி' நா@ 
        ம+னவ+ ெகா@!பி� தாேன. 
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ெபா�1 : ம+னவ+ காத) ேதாழ
க<3 - சீவக ம+ன+ த+ அ+�ைட� 
ேதாழ
கM�3; ஆ2கட) ைவய�- இ)லா அ�நிதி அர�� - ஆ2�த கட) :2�த 
உலகி) பிற
�3 இ)லாத அாிய ெச)வமாகிய அரைச'�; ந)ல :2மணி ஆழி - 
ந)ல மணியிைழ�த ஏனாதி ேமாதிர�ைத'�; ெச�ெபா+ :<ெடா@ க5ணி - 
ெச�ெபா+னா ெச7த ப<ட�ைத'� க5ணிைய'�; அ�ளி - ெகா@�-; ெதா)ைல 
உழ�தவ
 த�ைம - �த*) தன�காக� -+ப� உறவ
கைள; ேதா+ற வா2க என - 
விள=க வா2க எ+.; நிதி'� நா@� ெகா@!பி�தா+ - ெச)வ�� நா@� 
அைமAசைர� ெகா5@ ெகா@!பி�தா+. 
 
விள�க� : அ�நிதி'� அர�� எனிCமா�. மணியாழி எ+ற- அரசனா 
ெகா@�க!ப@� ப<ட�தி3 அறி3றியாகிய ஏனாதி ேமாதிர�ைத. ேதாழ
 - ப-�க+ 
�த*ேயா
. (192) 
------------ 
 
2570. வள
�தைக� தாய
 த�ைம 
        வ�ெகன வ�ளி� த=க1 
கிைள�ெகலா4 சிற!�A ெச7- 
        ேக<டவ
 ம�ள ைவ�F
 
விைள�-ள ெகடாத ைவக 
        லாயிர மி.!�� த5ட� 
ெகாள�ெகா@� தயா 0யி
�தா+ 
        ெகாறவ ென+ப வ+ேற. 
 
ெபா�1 : வள
�த ைக� தாய
 த�ைம - த+ைன வள
�த ெசவி*�தாய
கைள; வ�க 
என அ�ளி - வ�க எ+. அைழ�-; த=க1 கிைள�3 எலா� சிற!�A ெச7- - 
அவ
கMைடய உறவின
�ெக)லா� சிற!� ந)கி; ேக<டவ
 ம�ள - ேக<ேடா
 
மய=3�ப;; ஐ�- ஊ
 - ஐ�F
கைள; விைள�- உள ெகடாத ைவக) ஆயிர� 
இ.!�� த5ட� ெகாள�ெகா@�- - உலகி) விைளத31ளனவைற ெய)லா� 
விைள வி�-� ெகடாத, நாேடா.� ஆயிர� ெபா+ இ.!��த5ட� த�கவாக� 
ெகா1M�ப; ெகா@�-; ெகாறவ+ அயா0யி
� தா+ - அரச+ இைள!பாறினா+. 
 



161 

 

விள�க� : எ+ப : அ+. ஏ : அைசக1. ைக�தாய
 - ெசவி*�தாய
. த=க1 எ+ற- 
அவ
க1 எ+C� �<@!ெபா�<டா7 நி+ற-. உள விைள�-ைவக) ஆயிர� 
இ.!�� த5ட� ெகடாத ஊ
 ஐ�- ெகா@�- என இைய�க. ெகாறவ+ : 
சீவக+.(193) 
------------ 
 
2571. ைக�தல ம�தி ெகா5ட 
        ைகமக! ேபா+. த+க< 
ப�திைம விடா- ேமனா< 
        பைட�கல நவி+ற ெபாேற
 
ைம�-ன ம+ன
� ெக)லா� 
        வளநிதி மணிெச7 மா+ேற
 
த�-நீ
 மிைசAெச+ மா0� 
        தவ2மத� களி. மீ�தா+. 
 
ெபா�1 : ம�தி ைக�தல� ெகா5ட - ம�திைய� ைகயாேல த%வி� ெகா5ட; 
ைகமக! ேபா+. - ஒ%�க�ைத 'ைடய மகைவ!ேபால; த+ க5 ப�திைம விடா- - 
த+னிட� ப�திைய விடாம); ேம) நா1 பைட�கல� நவி+ற - �கால�ேத 
பைட�கல� பயி+ற; ெபா+ேத
 ைம�-ன ம+ன
�3 எ)லா� - 
ெபாேறைர'ைடய ைம�-ன ேவ�த
 க<ெக)லா�; மணிெச7 மானேத
 மணிக1 
இைழ�த 3திைர6<;ய ேதைர'�; த�-� நீ
மிைசA ெச)மா0� - அைல'ைடய 
நீாி+ேம ெச)D� 3திைரைய'�; தவ2மத� களி.� ஈ�தா+ - தவ%� மத�ைடய 
களிைற= ெகா@�தா+. 
 
விள�க� : மக0� பி1ைள'� பற%� பா
!�� - அைவ'� அ+ன அ!பா லான, 
(ெதா). மர�. 14) - எ+றாராத*+ மக0 எ+றா
. மா+ ேத�� என உ�ைம விாி�க. 
ைம�-ன ம+ன
! உேலாகபால+ விசய+ �தேலா
. (194) 
------------ 
 
2572. ேகாமக+ ேகால மா+ேற
� 
        ேகாவி�த ென+C= ெகா7தா
 
மாம3 மட=க லாற 
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        க<;ய= கார ென+ற 
தீமக Cைடய ெவ)லா� 
        ேத
�தன+ ெகா@�-A ெச)வ 
ேனாவ*) கறைவ ெயா�தா 
        Cேலாகபா ல3 மாேதா. 
 
ெபா�1 : ேகாமக+ ேகால மா+ேத
� ேகாவி�த+ எ+C� ெகா7தா
 மாம3 - 
ேகாமகனாகிய அழகிய 3திைர 6<;ய ேதைர'ைடய ேகாவி�த+ எ+C� 
மாமC�3; மட=க) ஆற) க<;ய=கார+ எ+ற தீமகCைடய எ)லா� 
ேத
�தன+ ெகா@�- - க<;ய=காரென+C� தீயவCைடய வைறெய)லா� 
ஆரா7�- ெகா@�-; ெச)வன உேலாகபால3 ஓவ)இ) கறைவ ஒ�தா+ - 
ெச)வனாகிய சீவக+ உேலாகபால+ எ+C� ேவ�தC�3 ஒழிவி+றி ந)3� 
கறைவைய! ேபா+றா+. 
 
விள�க� : ேகாமக+ ஆகிய ேகாவி�த+ எ+க. மட=க) - சி=க�. தீமக+ - தீயவ+. 
ேத
�தன+ : �ெறAச�. ெச)வ+ : எ%வா7; சீவக+. ஓவ) - ஒழித). கறைவ - 
கற�3� ஆ1. மா-, ஓ : அைசக1. (195) 
------------ 
 
2573. ேபாிட
 த+க ணீ�கி! 
        யாய ேதாழ 
ேகாாிட4 ெச7- ெபா+னா 
        லவC� வியறி P�� 
பாாிட� பரவ நா<; 
        யவன- சாிைத ெய)லா� 
தா�ைட மா
ப+ G�-� 
        தா+ெச7- நடாயி னாேன. 
 
ெபா�1 : த+க5 ேபாிட
 நீ�கி! ெப���ைண ஆய ேதாழ3 - த+னிட� 
ேபாிடைர நீ�கி! ெபாிய �ைணயாக இ��த ேதாழனாகிய �த4சணC�3; ஓ
 இட� 
ெச7- - ஒ� ேகாயிைல� க<;; அவ+ உ� ெபா+னா) இயறி - அவ+ 
உ�வ�ைத! ெபா+னா ெச7-; பாாிட� பரவ ஊ�� நா<; - உலக� வா2�த 
ஊ�� ெகா@�-; அவன- சாிைத எ)லா� G�-� தா+ ெச7- - அவCைடய 
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வரலாைற ெய)லா� G�தாக� தா+ அைம�-; தா
 உைட மா
ப+ நடாயினா+ - 
மாைலயணி�த மா
பனாகிய சீவக+ நட�தினா+. 
 
விள�க� : ேபாிட
 எ+ற-. க<;ய=காரனா) ெகாைல'5ணைல. தன- 
-+ப�கடD�3� ெத!பமாகிய எ+க. ேதாழ+ : �த4சண+. இட� - ஈ5@� 
ேகாயி). பாாிட� : ஆ3ெபய
. சாிைத - வரலா.. (196) 
------------ 
 
2574. ஊ+விைள யா@� ைவேவ D.வ* சி�தி� ேதப� 
தா+விைள யா; ேமனா ளி��தேதா
 தைகந) லாைல� 
ேத+விைள யா@ மாைல யணி�-ெபா Vட4 ேச
�தி 
யா+விைள யா@ ைம�F ரத+�ற மா�கி னாேன. 
 
ெபா�1 : ஊ+ விைளயா@� ைவேவ) உ.வ* சி�தி�- - ஊ+ பழ3� Gாிய 
ேவேல�திய மி3வ*'ைடய சீவக+ ேமD� ஆரா7�-; ேம)நா1 தா+ விைளயா; 
இ��த-. ஓ
 தைக ந) ஆைல - �கால�தி) தா+ விைளயா;யி��ததாகிய ஒ� 
த3தி'ைடய ஆலமர�ைத; ேத+ விைளயா@� மாைல ஏப அணி�- - வ5@க1 
பழ3� மாைலைய! ெபா��த அணி�-; ெபா+ Vட� ேச
�தி - ெபா+னா Vட� 
அைம�-; ஆ+ விைளயா@� ஐ�- ஊ
அத+�ற� ஆ�கினா+ - ஆ�க1 
விைளயா@� ஐ�- ஊ
கைள அத3 இைறயி* யா�கினா+. 
 
விள�க� : அத+ நிழ*ேல ஆனிைர த=3தD� பா) ெசாாிதD� அறமாெம+ப. 
(197) 
------------ 
 
ேவ. 
2575. ெகா<ட ேமகம %=3ளி
 தாமைர 
ெமா<;+ B=கிய ெவ��ைல ெமா73ழ 
ல<@� ேதனழி '�ம- மாைலயா
 
ப<ட ெம5ம�� பா
ெதாழ ெவ7தினா
. 
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ெபா�1 : ெகா<டேம கம%� - மணேம கம2கி+ற; 3ளி
 தாமைர ெமா<;+ B=கிய 
ெவ��ைல - 3ளி
�த தாமைர ெமா<ைட! ேபால! ப��த ெவ��ைலகைள'�; 
ெமா7 3ழ) - ெந�=கிய G�தைல'�; அ<@� ேத+ அழி'� ம- மாைலயா
 - 
ெசாாி'� ேத+ அழி'� மாைலயணி�த ம=ைகய
; எ5ம�� ப<ட� பா
ெதாழ 
எ7தினா
 - எ5ம�� பா
ெதா%மா. ப<ட� ெபறன
. 
 
விள�க� : ெகா<ட� - மண�. ெமா<@ - அ���. ெமா73ழ) : விைன�ெதாைக. 
ம-மாைல எ+�ழி - ம-, அைடெமாழி மா�திைரயா7 நி+ற-. பா
ெதாழ எ5ம�� 
ப<ட� எ7தினா
 எ+க. (198) 
------------ 
 
2576. ப4சி :ழ)3 ப)வைள B=3ேதா1 
வ4சி H5ணிைட வ�பணி ெவ��ைல 
வி4ைச ய+மக1 சீற; B2�தன 
ர4சி ேலாதிய ��பவி2 ேகாைதயா
. 
 
ெபா�1 : அ� சி) ஓதி அ��� அவி2 ேகாைதயா
 - அழகிய சிலவாகிய G�தைல'� 
அ��� மல�= ேகாைதயிைன'� உைடய 3ணமாைல �த*ய எ%வ��; ப4சி :2 
அ)3) - ஆைடயணி�த அ)3ைல'�; ப)வைள B=3 ேதா1 - பல வைளய)கைள 
அணி�த ப��த ேதாைள'�; வ4சி H5 இைட - வ4சி�ெகா; ேபா+ற H5ணிய 
இைடைய'�; வ�� அணிெவ��ைல - கAசணி�த ெவ��ைலைய'� உைடய; 
வி4ைசய+ மக1 சீற; B2�தன
 - த�ைதயி+ சிற;களிேல வி%�- வண=கின
. 
 
விள�க� : ப4சி - ஈ5@ ஆைட. வ4சி - ெகா;. வ�� - கA�. வி4ைசய+ மக1 : 
கா�த�வத�ைத. ேகாைதயா
 எ+ற- ஏைனய மைனவிமா
 எ%வைர'�. (199) 
------------ 
 
2577. B; ைல�தைர� ேகா; வி��திேம 
னா; யாயிர நாெடா. ந=ைகமா
� 
கா@ சா�த; சி�ற மா�கினா+ 
ேகா@ வாெலாளி� 3=3ம� 3+றனா+. 
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ெபா�1 : ந=ைகமா
�3 - அ� ம=ைகய
�3; B@ இ) ஐ�தைர� ேகா; வி��தி - 
ெகடாத ஐ�தைர� ேகா; ெபா+ வா2�ைக! ெபா�M�; ேம) நா; ஆ@ சா�- 
அ;சி) - ேமD� அவ
�3 அ5ணிதாக ேவ5@� எ+. சா�-�3� உண0�3�; 
நாெடா.� ஆயிர� - நாெளா+.�3 ஆயிர� ெபா+C�3ாியதா�ப;; ேகா@ வா) 
ஒளி� 3=3ம� 3+றனா+ Hட=3� அழகிய ஒளி'ைடய, 3=3ம� 3+. 
ேபா+றவ+; �ற� ஆ�கினா+ - இைறயி* நிலமாக ந)கினா+. 
 
விள�க� : B@ - வி@தDமா�. வி��தி - (வா2�ைக�3 ேவ5;ய ெபா�1) சீவித�. 
ஆ@ - அ@�தி�!ப-. ஆ@ - ஆ@தDமா�. அ;சி) - உண0. �ற� - இைறயி*. 
3+றனா+ : சீவக+. (200) 
------------ 
 
2578. ஆைன ��மத மா;ய காெடலா 
மாைன ேநா�கிய
 வா7ம- வா;ன 
ேவன+ ம)கிெவ5 ேட
ெச+ற ெவ�நில� 
பான+ ம)கிெவ5 பால+ன� பா7�தேவ. 
 
ெபா�1 : ஆைன ��மத� ஆ;ய கா@ எலா� - யாைனயி+ ��மத� ஆ;ய கா@க1 
எ)லா�; மா+ ைந ேநா�கிய
 வா7 ம- ஆ;ன - மா+ வ��-� பா
ைவ'ைடய 
மகளிாி+ வாயி*��- ெகா!பளி�த ேத+ ஆ;ன; ேவன) ம)கி ெவ5ேத
 ெச+ற 
ெவ� நில� - ேகாைட நிைற�- ேப7�ேத
 ெச+ற ெவ!ப� மி�க நில�; பான) ம)கி 
ெவ5பா) அ+ன� பா7�த - 3வைள நிைற�- ெவ5ைமயான பா) ேபா+ற 
நிற�ைடய அ+ன! பறைவக1 பரவின. 
 
விள�க� : கா@ ெக@�- நாடா�கினா+ எ+க. �றேவ, ஒ1ளிைழ மகளிெரா@ 
ம1ள
ேமன (பதி. 13) எ+றா
 பிற��. ��மத யாைனயா;ய கா@ எனிCமா�. 
மா+ ைந ேநா�கிய
 என� க5ணழி�-� ெகா1க. ைநேநா�கிய
 : விைன�ெதாைக. 
ேவன) - ேவனி), ெவ5ேட
 - ேப7�ேத
. பான) - 3வைள. (201) 
------------ 
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2579. மாாி ம)கி வள=ெக% ம5மக1 
வாாி ம)கி வர�பில ளாயினா 
ளாாி யாவ; சிறளி யாென7வா
� 
ேதாி யாயின ெவ=கJ ெம+பேவ 
 
ெபா�1 : மாாி ம)கி - மைழ நிைறய! ெப7-; வள� ெக% ம5மக1 வாாி ம)கி 
வர�� இல1 ஆயினா1 - வள� ெபா��திய நிலமக1 விைள0 நிைற�- எ)ைலைய� 
கட�தா1; ஆாியா - அத3 ேமலாக; அ;சி) தளி ஆ+ ெந7 வா
�- - மைட! 
ப1ளியினி+.� ஆவி+ ெந7 ஒ%3தலா); எ=கJ� ஏாி ஆயின எ+ப - எ9விட�� 
ஏாிகளாயின எ+ப
. 
 
விள�க� : மாாி - மைழ. ம5மக1 - நில�. வாாி - வ�வா7. ஆாி - ேம). ஆக, ஈ. 
ெக<@ ஆ என நி+ற-. அ;சிறளி - மைட! ப1ளி. ஆென7 - ப�வி+ ெந7. 
ஆென7 வா
�- ஏாியாயின எ+றதனா) ப��க1 மி�3! பா) �ர�தன எ+ப- 
ெபறா�. (202) 
------------ 
 
2580. ஏக ெவ53ைட யி+னிழ ற5ணளி 
மாக மா7�கட ெல)ைல நிழறலா 
ேபாக 6மி'� ெபா+கிள
 6மி' 
நாக
 நாக� நாணி ெயாழி�தேவ. 
 
ெபா�1 : ஏக ெவ5 3ைட மாகமா7� கட) எ)ைல த5 அளி இ+ நிழ) 
நிழறலா) - தனியாகேவ ெவ5ெகாற� 3ைட வானாக! பரவி உலகிைட� 
த5ணிய அ�ளாகிய இனிய நிழைல நிழ.தலா); ேபாக 6மி'� ெபா+கிள
 
6மி'� நாக
 நாக�� - உ�தர 3�0� ெபா+ கிள�� வானவ�ல3� நாக�ைடய 
நாகேலாக��; நாணி ஒழி�த - நாJ.� த� ெப�ைமைய வி<டன. 
 
விள�க� : ஏகெவ53ைட - ஒைற�3ைட. ேபாக6மி - உ�தர 3�. ெபா+கிள
 6மி 
- வானவ
 உலக�. நாக
 நாக� - நாக
க1 உைற'� நாகேலாக�. த� ெப�ைமைய 
ஒழி�த எ+க. (203) 
------------ 
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2581. வ5@ ேம7�- வாி�ர) 64சிைக� 
ெக5ைட ெவ+றக5 ணா
கM= ேக1வ� 
�5@ ��திைட Pறில
 ேசறலா 
ப5ைட Pழியி பா
ம* 0றேத. 
 
ெபா�1 : வ5@ ேம7�- வாி �ர) - வ5@க1 ேதைன! ப�கி இைச பா@கி+ற; 
64சிைக� ெக5ைட ெவ+ற க5ணா
கM� - 6வணி�த G�தைல'ைடய 
ெக5ைடைய ெவ+ற க5ணிய��; ேக1வ�� - அவ
த� காதல��; உ5@ ��- 
இைடP. இல
 ேசறலா) - Hக
Aசி ெப. �ைறேய �தி
�- (ம�களா'ளி)) 
இைடPறி)லாம ெச)Dதலாேல; ப5ைட ஊழியி+ பா
 ம*0ற- - நில0ல3 
�த`ழி ேபால நிைற0 ெபற-. 
 
விள�க� : வாி - இைச!பாட). �ரDதகிடமான 64சிைக எ+க. ேக1வ
 - அவ
த� 
கணவ+மா
. ப5ைடPழி - �க`ழி; அ- கி�த'க�. பா
 உலக� �த`ழியி) 
மா�த
 நிைறவா2 நாMட+ 3ைறெவா+.மி+றி வா2�தனெர+ப. (204) 
------------ 
 
ேவ. 
2582. ெச�நா@ ெச4�ட
ேவ 
        றி�3ெச�ெபா கைனகழகா 
றி�நா@ ேத�ைப�தா
A 
        ெச)வ+ெச9வி ெபறாெதாழி�- 
ெப�நா< ட�=கல=க1 
        �ம�-ேப� மிட�ெபறாஅ 
ெதா�நா< டர�ண=க 
        0ரேவா+ெகாற �ய
�தேத. 
 
ெபா�1 : ெச� நா@ ச4�ட
 ேவ) - ேபாாிைன� ேத@� ெச9ெவாளி தவ%� 
ேவைல'ம; ெச�ெபா+ கைனகழ) கா) - ெபா+னாலான ஒ*�3= கழலணி�த 
காைல'�, தி�நா@ ேத+ ைப�தா
A ெச)வ+ - தி�மக1 நா@� ேத+ -ளி�3� 
ைப�தாைர'� உைடய சீவகன-; ெச9வி ெபறா- ஒழி�- - சமய� ெபறாைமயா 
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கா<சி ஒழி�-; ெப�நா<@ அ�=கல=க1 �ம�- - த� ெபாிய நா<;+ அாிய 
கல+கைளA �ம�தவா.; ேப�� இட� ெபறா- - அைச'� இட= கி<டாம); ஒ� 
நா<@ அர� உண=க - ஒ� நா<;3 ேவ5@� அரச
க1 வ��தி நி3�ப;; 
உரேவா+ ெகாற� உய
�த- - சீவக+ ெவறி ேம�ப<ட-. 
 
விள�க� : நா<@ : நிைல ெயனிC� ஆ�. ெச� ேபா
. ெச�நா@த3� காரணமான 
ேவ) எ+க. தி� : தி�மக1. ெவறி�தி� ெவ+க. உண=க வ��த. உரேவா+ - 
சீவக+. ெகாற� - ெவறி; அர�ாிைம'மா�. (205) 
------------ 
 
ேவ. 
2583. வைலயவ
 �+றி ெபா=கி வாெளன வாைள பாயA 
சிைலயவ
 3ர�ைப ய=க5 மானின4ெச+. ேச!ப 
நிைலதிாி� Fழி நீ=கி '�தர 3�0 மாகி� 
ெகாைலக;� திவற வி+றி� ேகா�ெதாழி னட�- ம+ேற. 
 
ெபா�1 : வைலயவ
 �+றி) ெபா=கி வா1 என வாைள பாய - வைலயவாி+ 
வாயி*ேல கிள
�- வா1 ேபால வாைள-1ள; சிைலயவ
 3ர�ைப அ=க5 
மானின� ெச+. ேச!ப - ேவட
 3;ைசயிேல மானின� ெச+. த=க; ெகாைல 
க;�- - ெகாைல நீ�கி; நிைல திாி�- ஊழி உ�தர 3�0� ஆகி - உலக� த+ நிைல 
திாி�- இ9Tழியிேல ேவ.ப<@ உ�தர 3�0� ஆகி, இவற) இ+றி - ேபராைச'� 
இ)லாம); ேகா�ெதாழி) நட�-� - அரசியைலA சீவக+ நட�-வானானா+. 
 
விள�க� : வாைள �+றி* பாயிC� வைலய
 பறாரா7, மானின� த� 
3ர�ைபயிேல த=கிC� ேவட
 ெகா)லாரா7� ெகாைல க;�தா+. அதனாேல 
இ9Tழியி+ நிைல திாி�த-. இAெச7'ேளா@, 
 
கிைள க*�-! பைகேபணா- 
வைலஞ
 �+றி) மீ+பிறழ0� 
விைலஞ
 3ர�ைப மாB5ட0� 
ெகாைலக;�-�“,(196 - 99) 
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எனவ�� ப<;ன!பாைல ஒ!�ேநா�கபால-. (206) 
------------ 
 
ேவ. 
2584. கத=கன) யாைன ெநறி� 
        க<;ய ப<ட ேமேபா+ 
மத=கம2 ேகாைத ய)3+ 
        மனா�கிட� திைம�-� காம! 
பத�பல பா
�34 சாய 
        பாைவம றந=க மாைல 
வித�பட� க�தி மாத
 
        விைள�த- விள�ப Dேற+. 
 
ெபா�1 : கத� கன) யாைன ெநறி க<;ய ப<டேம ேபா) - சீற�தினா) அழD� 
யாைனயி+ ெநறியிேல க<;ய ப<ட�ைத! ேபால; அ)3) மனா� கிட�- 
இைம�- - அ)3*ேல மணி கிட�- இைம�க!ப<@; காம! பத� பல பா
�3� - 
காம�ைத '5டா�3� ெச9வி பலவைற'� பா
�கி+ற; மத� கம2 ேகாைத - 
மி3தியான மண� கம%� மல
 மாைலைய'�; சாய) - ெம+ைமயிைன'� உைடய; 
பாைவ ம. அந=க மாைல - ேதசிக! பாைவ அ�த அந=கமாைலயி+; வித�பட� 
க�தி Gறிேல தா+பட� க�தி; மாத
 விைள�த- விள�ப) உேற+ - அவ1 
நிக2�தியைத� GறDேற+. 
 
விள�க� : எ+ப-, ப-ைமயா�ட+ Gட அைழ�-� ெகா1ள) �ைற ய+ைமயி+, 
பி+� அைழ�க� க�தியி��த ேதசிக!பாைவ, சீவக+ த+னிட�ேத 
அ+பி+ைமயி+, த+ைன மற�தாெனன� க�தி� தாேன வ�தவ1, சீவக+ 
க��தறியாம), அவ+ அந=க மாைலைய நிைன�-� ெகா5;��கிறாெனன� 
க�தி, அவ1 ேதாழிைய! ேபா) ஓைல ெகா5@ வ�தாளாக ந;�தெதா� 
ெச7திைய� G.கி+றா
. தாCைடய �)ைல ெய)லா� தா- உக! பாி�தி<டாேன 
(சீவக. 686) எனேவ, அவைள� க<;ய=கார+ G;ய- ெபறா�. அதனா சீவக+ 
அவைள! �ண
�தாெனன� G.த) ஆசிாிய
�3� க��த+ெற+க. (207) 
------------ 
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ேவ. 
2585. ஈ
�த5 ேகாைத யிைளயா
3ழா�திைட 
        யாெள=ேகான; ேச
வெல+ 
றா
�த ெச�தா மைர�க�தினா 
        ள;க1வ�தீ= கக+கைட 'ளா1 
சா
�த சாய றடமா�ைல� 
        ைதய)வ)ேல வ�ெக+ றா+ 
ேச
�- ம+ன
 �;ைவரவி 
        றிைள�34 ெச�ெபா ெசறிகழ*னா+. 
 
ெபா�1 : அ;க1! - அ;கேள!; ஆ
�த ெச�தாமைர �க�தினா1 - நிைற�த 
ெச�தாமைர ேபாD� �க�திைன'ைடய; ஈ
�த5 ேகாைத - சால0� த5ைம 
ெபா��திய ேகாைதயா ெளா��தி; இைளயா
 3ழா�திைடயா1 வ�- - ேதாழிகளி+ 
திரளிட�தளா7 வ�-; எ=ேகா+ அ;ேச
வ) எ+. - எ� மரச+ அ;கைள� 
கா5ேப+ எ+.; இ=3 அக+ கைட'ளா1 - இ� ேகாயி*+ ெபாிய வாயி*) 
நிகிறா1 (எ+. வாயிேலா+ Gற); ேச
�த ம+ன
 �; ைவரவி) திைள�3� - 
வண=3� ம+ன
 �; ேச
தலாேல ைவர�தி+ ஒளி பயிDகி+ற; ெச�ெபா+ ெசறி 
கழ*னா+ - ெபா+னா ெசறி0ற கழலணி�த சீவக+; சா
�த சாய) தடமா�ைல� 
ைதய) வ)ேல வ�க எ+றா+ - (அ9வா.) வ�த சாயைல'� ெபாிய �ைலைய'� 
உைடய அவ1 விைரய வ�வாளாக எ+றா+. 
 
விள�க� : நா� அைழ!பத3 �+ேன ேதசிக! பாைவ வ�தா1 எ+. உண
த*+, 
வ)ேல வ�க எ+றா+. அ+றி, அந=கமாைலைய வ)ேல வ�க எ+றானாயி+, 
அவ1 எ�கால�- வ�வா1 எ+. அவ1 வரைவ வி��பியி��தானா�. ஆகேவ, 
அவைள� தீ5; ஒ!பைன ெச7த*+, தன�3 நிக2�த ேவ<ைகைய� 
க<;ய=காரக4சி� கர�தி��-, அவ+ அவைள வ*தி ெகா5@ ேபாத3� 
ெபா.�தி��தானா�. அ9வாறாயி+, அவ1 Bர�திகி%�கா�. (208) 
------------ 
 
2586. அ�விைல ந+கல4 ெச7ேபா
ைவ 
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        ய+னநாண வ;ெயா-=கிAெச+ 
.�வ ெமா9வா ெதாசி'H�! 
        ெபா)கி�ேகாமா ன;ெதா%தபி+ 
ம�வி+ சாய+ மணிெம)விர) 
        G!பிேயாைல மரபினீ<ட 
விரவி ெய+ன விள=3ெமாளி 
        யிைறவ+ ெகா5டா= க-ேநா�3ேம. 
 
ெபா�1 : அ�விைல ந+கல� ெச7ேபா
ைவ - அாிய விைலெபற ந)ல 
கல+கைள! �ற�ேத கா<@� ெம)*ய ேபா
ைவ'ட+; அ+ன� நாண அ; 
ஒ-=கிA ெச+. - அ+ன�� ெவ1க அ;யி<@ ஒ-=கி நட�-; உ�வ� ஒ9வா- 
ஒசி'� H�!� ஒ)கி - த+ பைழய உ�வ� �ல!படாம), ஒ;'� இைட Hட=க; 
ேகாமா+ அ; ெதா%தபி+ - அரச+ அ;ைய வண=கின பிற3; ம�0 இ+சாய) - 
ெபா��திய இனிய சாயலா1; மணி ெம)விர) G!பி ஓைலநீ<ட - அழகிய ெம)*ய 
விரைல� G!பி ஓைலைய நீ<ட; இரவி எ+ன விள=3� ஒளி இைறவ+ - 
ஞாயி.ேபால விள=3� ஒளிைய'ைடய இைறவ+; ெகா5@ ஆ=3 அ- ேநா�3� - 
ைகயி ெகா5@ அ=ேக அதைன! ப;�கDறா+. 
 
விள�க� : ேநா�3� எ+பதைன! ெபயெரAசமா�கி, ேநா�3� இைறவ+ என� 
3ளக� ஆ�3வ
 நAசினா
�கினிய
. அ�விைல! ேபா
ைவ, ந+கல� ெச7 ேபா
ைவ 
என இைய�க. ந+கல�ைத! �ற�ேத கா<@� H5ேபா
ைவ எ+றவா.. அ+ன�� 
என) ேவ5;ய உ�ைம விகார�தா) ெதா�க-. ஒ)கி - ஒ)க. ேகாமா+ - சீவக+; 
ம�வி+சாய) எ+ற- ேதசிக!பாைவைய. இரவி - ஞாயி. இைறவ+ : சீவக+. அ- 
அ9ேவாைலைய.(209) 
------------ 
 
2587. அ;க1 க5டா= 3வ�த�Mக 
        வந=கமாைல ய;B2Aசி�+ 
ெகா;ய ேவலா+ ெகாதி�தர=கி 
        னீ�கி�ேகாயி சிைறைவ�தபி+ 
க;ெச7 ைப�தா
� கம2மாைலேவ 
        க�- க3A சி.வயானி! 
ப;ய ன)கா7 ப�மணிக1ேவ7� 
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        ேதா=3�ைப�ெபா ெசறிகழ*னா7. 
 
ெபா�1 : அந=கமாைல அ;B2Aசி அ;க1 க5@ ஆ=3 உவ�த�Mக - 
அந=கமாைல அ;யிேல B2�- வண=3 வைத அ;க1 க5@ மகி2�த�Mக; �+ 
ெகா;ய ேவலா+ ெகாதி�- - �+ன
� ெகா;யவனான க<;ய=கார+ மன= 
ெகாதி�-; அர=கி+ நீ�கி� ேகாயி) சிைற ைவ�தபி+ - அர=கினி+.� நீ�கி� 
ேகாயி*ேல சிைற!ப@�திய பிற3; க;ெச7 ைப�தா
� கம2மாைல ேவ) 
க�-க3A சி.வ! - மண� ெபா��திய தாாிைன'� மண=கம%� மாைலயணி�த 
ேவ*ைன'� உைடய க�-க+ மகேன!; அன)வா7 ப� மணிக1 ேவ7�- ஓ=3� 
ைப�ெபா+ ெசறிகழ*னா7! - அனைல� கா7�த மணி'� �திய மணி'� ேவ7�- 
ேம�ப@� ெபா+னா ெசறி�த க2Dைடயா7!; யா+ இ!ப; - எ+. யா+ 
இ9வா.. 
 
விள�க� : இ!பா<@� 3ளக�. மாைல ேவ*3 அைட. அ;க1 : விளி. ஆ=3 : 
அைச. ேவலா+ : க<;ய=கார+. அர=3 - G�தா@ கள�. க; - மண�. சி.வ எ+. 
என வ�வி�-�ெகா1க. (210) 
------------ 
 
2588. எ+ன நாM மரற!ெபாறா+ 
        வி@!ப!ேபாகி யினமைழக5ெமா7� 
த+ன� -4� ம;�3;*C1 
        ள+றியா+ ெகா5ட நாடக�திைன� 
-+னி ந�பி '�0தீ<;� 
        ெதா=க)ேவ7�- ெதா%தாறநீ 
ம+ன
 ம+ன மதிேதா73ைடயா7 
        மகளி
காம மைற�ெதாழி திேயா. 
 
ெபா�1 : எ+ன நாM� அரற! ெபாறா+ வி@!ப! ேபாகி - எ)லா நாளிC� 
�ல�ப! ெபாறானாகி எ+ைன அவ+ வி@வி!ப, யா+ ெச+.; இன மைழக1 
ெமா7�- அ+ன� -4�� அ;�3;*C1 அ+றி - திரளான �கி)க1 ெமா7�- 
அ+ன� -யிD� அ;A ேசாியிேல இ��தத+றி; யா+ ெகா5ட நாடக�திைன� 
-+னி - யா+ ஆ;ன நாடக�ைத� தா+ ெபா��தி! பா
�தா7ேபால; ந�பி உ�0 
தீ<; - ந�பியாகிய நி+ வ;ைவ எ%தி; ெதா=க) ேவ7�- ெதா%- ஆற - 
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மாைலயணி�- வண=கிA ெச)ல0�; ம+ன
 ம+ன! - அரச
�கரசேன!; மதிேதா7 
3ைடயா7! - தி=களைனய 3ைடயா7!; நீ மகளி
 காம� மைற�- ஒழிதிேயா? - நீ 
மாத
களிட�தி காம�தி �ல!படாம) ஒளி�- அதைன� தவி
 கி+றாேயா? 
 
விள�க� : இ! பா<@� அ@�த ப<@ட+ ெதாட��. ஒழிதிேயா எ+. ெதா%- 
ஆற என! பிG<@வ
 நAசினா
�கினிய
. 
ெபாறானாகி வி@!ப எ+க. அ;�3;) - அ;Aேசாி. -+னி - -+ன. ந�பி : 
�+னிைல!பட
�ைக. ெதா=க) - மாைல. 3ைடயா7 நீ என இைய�-�ெகா1க. 
ஆற எ+பத3 ஒ�வா. யா+ ஆறியி�!ப0� எனிCமா�. (211) 
------------ 
 
2589. க5க @4சா கதி
��தேம 
        காD=ைகயா
 வைளகழDமா 
ப5ெகா1 ெசா)லா
 மாைமநீ=கி! 
        ைப�ெபா+ ேபா
�த படா�ைலகM 
ம5ெகா1 ேவ+ம+ன
 ந5பி+ைமைய 
        ைவய�ெக)லா �டனைறயேவா 
ெப5க ளாவி வி@�தெதாழிபேவா 
        ெபாிேயா
ந5பைட� தா
ெபய
பேவா. 
 
ெபா�1 : க5க1 -4சா கதி
��தேம காD� - க5க1 -4சாதனவாகி ஒளி�� 
��-�கைளேய உமி%�; ைகஆ
 வைள கழD� - ைகயி) நிைற�த வைளக1 
கழD�; ப5ெகா1 ெசா)லா
 மாைம நீ=கி - ப5ெகா5ட ெசா)லா��3ாிய 
ெபா+னிற� நீ=கி; படா�ைலகM� ைப�ெபா+ ேபா
�த - சாயாத �ைலகM� 
�திய பசைல ேபா
�தன; ம5ெகா1 ேவ) ம+ன
 ந5�இ+ைமைய - 
நில=ெகா5ட ேவேல�திய ேவ�தாி+ ந<பி+ைமைய; ைவய�3 எ)லா� உட+ 
அைறயேவா! - உல3�ெக)லா� உடேன பைறயைறயேவா?; ெப5க1 ஆவி வி@�- 
ஒழிபேவா? - மகளி
 உயி
 அவைர� ைகவி<@! ேபாக அைம'ேமா? ; ெபாிேயா
 
ந5� அைட�தா
 ெபய
பேவா? - ெபாிேயா�ைடய ந<ைப! ெபறவ
 வி<@ நீ=க 
அைம'ேமா? 
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விள�க� : -4சாதனவாகி ��த� காD� எ+க. ��த� - க5ணீ
�-ளி ஆ) - அைச, 
மாைம - ெபா+னிற�. ெபா+ேபா
�த - பசைல6�தன. ைவய�3 - ைவய�தி3. 
ந5பி+ைம - ந<�!ப5 பி+ைமைய. (212) 
------------ 
 
2590. அறனிழலா 'லகளி�3 நி+னார 
        மாைலயணி ெவ53ைட! 
�றனிழ* னயேலேனா யா+�)லா 
        ம+ன
நிண� ெபாழி'�ேவ+ 
மறனிழ+ மதயாைனயா7 வ�தெவ+ 
        ேறாழி வாமேலைக 
திறனழி யாைமயி+ேன வி@�த�Mக 
        ேத
ேவ�த
 ேவ�தேன. 
 
ெபா�1 : �)லா ம+ன
 நிண� ெபாழி'� ேவ) - பைக ம+னாி+ நிண�ைத! 
ெப7'� ேவைல'�; மற+ நிழ) மத யாைனயா7! - Bர�தி+ ஒளிைய'ைடய 
மதகளிறிைன'� உைடயா7!; ேத
ேவ�த
 ேவ�தேன! - ேதைர'ைடய ேவ�த��3 
ேவ�தேன!; அத+ நிழலா7 உல3 அளி�3� - அற�தி+ ஒளியாக உலைக� 
கா�கி+ற; நி+ ஆர மாைல அணி ெவ53ைட! �ற+நிழ*+ அயேலேனா யா+? - 
நி+ ��தமாைல அணி�த ெவ53ைடயிட�-1ள நிழD�3ப �ற�ேதேனா யா+?; 
வ�த எ+ ேதாழி வாமேலைக - (இ��ட=கைல� ெகா5@) அ=3 வ�த எ+ ேதாழி 
வாமேலைக ெய+பாளி+; திற+ அழியாைம இ+ேன வி@�த�Mக - த3தி ெகடாம) 
இ!ேபாேத வி@�த�Mக. 
 
விள�க� : அ;க1 எ+. ெதாட=3� (2587) ெச7'1 �த) இ-வைர'1ள 
ெபா�1க1 ேதசிக!பாைவ ெகாண
�த �ட=க*) உ1ளைவ. இவ+ 
அந=கமாைலைய உ<ெகா5;�!பானாக� க�தி, இவ3 அவ1 எ%தின 
ஓைலெகா5@ வ�தாெளா� ேதாழியா� ேதசிக! பாைவ ந;�தா1. இதனா) த+ 
ேவ<ைகைய அறிவி�தாளாயினா1 (213) 
------------ 
 
2591. �1M�யா%= 3ழDேம=க! 
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        �ைன�-வ)லா னிைன�தியறிய 
ப1ளிAெச�ெபா பைடயமளிேம+ 
        மழைலமணியா2 தா+ெவளவி� 
ெகா1M� தீ4ெசா லல=கார!6= 
        ெகா;ைய!�)* மணி�3வ<;ைன 
ெய1ளிB=கி� திர5டேதா5ேம 
        3ைழவி)Bச வி��தாேன. 
 
ெபா�1 : �1M� யா%� 3ழD� ஏ=க - (ேதசிக! பாைவயி+ ைகயி) உ1ள) 
வைள'� யா%� 3ழD� ஒ*�க இைசைய Hக
�-; வ)லா+ நிைன�- �ைன�- 
இயறிய - வ)லாெனா�வ+ சி�தி�- அணி�- இயறிய; ப1ளி - ப1ளியிேல; 
ெச�ெபா+ பைட அமளிேம) - ெச�ெபா+னா ப@�த அைணயி+ ேமேல; மழைல 
மணியா2 தா+ ெவளவி� ெகா1M� தீ4ெசா) அல=கார! 6=ெகா;ைய - மழைல 
ெபா��திய-�, அழகிய யா2தா+ க�தி�ெகா1M� தைகய- � ஆன இனிய 
ெமாழிைய'ைடய, ஒ!பைன ெச7ய!ப<ட மல
�ெகா; ேபா) வாைள; மணி� 
3வ<;ைன எ1ளி B=கி� திர5ட ேதா1ேம) �)* - மணிகளிைழ�த மைலைய 
இக2�- ப��-� திர5ட ேதாளிேல த%வி; இ��தா+ - அம
�தி��தா+. 
 
விள�க� : �1 - வைள. �<ைக ேபாகிய �1தைல மகா
 (மைலப@ 253) எ+றா
. 
தாள�ைத ஒ.த*+ வைளெயா*�தன.(214) 
------------ 
 
2592. அ=ைகேச!ப� 3�கிர=க 
        வல=கல�6= 3ழ.ய)வர 
ம=ைகந)லா
 பவழவ�மி 
        யைர�தசா�த மல
ெப7மாைல 
ெபா=3Fம� ெகா%ெம+�ைக 
        �ாி�தப4ச �கவாச�� 
த=3தாம மா
பினா3� 
        ைதயலா<3= ெகா5ேட�தினாேர. 
 
ெபா�1 : அ=ைக ேச!ப - உ1ள=ைக சிவ!ப; 3�3 இர=க - வைள ஒ*�க; 
அல=க) அ� 6=3ழ) -ய)வர - மாைலயணி�த அழகிய மல
�3ழ) அைசய; 
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ம=ைக ந)லா
 - ெப5க1; பவழ அ�மி அைர�த சா�த� - பவழ அ�மியி+ ேம) 
அைர�த சா�திைன'�; மல
ெப7 மாைல - மல
 மாைலைய'� Fம� ெபா=3 
ெகா%ெம+ �ைக - Fம�<;யிேல ெபா=3கி+ற உய
�த ெம)*ய �ைகைய'�; 
�ாி�த ப4ச�க வாச�� - வி��பிய ஐ�- �கவாச=கைள'�; தாம� தா=3� 
மா
பினா3� ைதயலா<3� ெகா5@ ஏ�தினா
 - மாைல த=கிய மா
பினாC�3� 
ேதசிக! பாைவ�3� எ@�- ஏ�தினா
 (ம=ைகய
). 
 
விள�க� : அ=ைக - அக=ைக; உ1ள=ைக. ேச!ப - சிவ!ப; 3�3 - வைளய). 
அைர�த - அைர�க!ப<ட. Fம� - Fம�<;; ஆ3ெபய
. மா
பினா+ : சீவக+. 
ைதயலா1 : ேதசிக!பாைவ. (215) 
------------ 
 
2593. அ�Mமாெற+ைன யந=கமாைல 
        ய;�திேதாழி ய+ேறாெவன� 
ெத�ளலா+ெச)வ� களிமய�கினா 
        றிைச�3ெம+னறி வள�கியக�தி 
ம�ளிெசா+னா7 மற!ேபேனாயா 
        னி+ைனெய+ன மகிைழ=கைண 
'�M��தா
 �கி2�ைலயினா 
        M1ள�-வைக ேதாறினாேள. 
 
ெபா�1 : அ�M� ஆ. எ+ைன - நீ எ+ைன அ�Mவத3� காரண� எ+ன?; 
அந=கமாைல அ;�தி ேதாழி அ+ேறா என - (யா+) அந=கமாைலயாகிய 
அ;�தியி+ ேதாழி அ+ேறா எ+. (நைகெமாழி) நவில; ெச)வ� களிமய�கி+ 
ெத�ளலா+ - ெச)வ� களி!பி+ மய�க�தாேல எ+ைன� ெதளியா+ (எ+.); நா) 
திைச�3� எ+ அறி0 அள�கிய க�தி - நாறிைச�3� எ+ அறிைவ அள�- கா<ட 
எ5ணி; ம�ளி+ ெசா+னா7 - ேபைதைமயா Gறிைன; யா+ நி+ைன மற!பேனா 
எ+ன - யா+ உ+ைன மற!ேபேனா எ+ன?; மகி2 ஜ=கைண - மகி%� 
ஜ=கைணைய'� த+னிட�ேத ெகா5ட; உ�M� ��-ஆ
 �கி2 �ைலயினா1 
உ1ள�- உவைக. ேதாறினா1 - உ�1கி+ற ��-�க1 ெபா��திய அ��� 
�ைலயினா1 மன�திேல மகி20 கா<;னா1. 
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விள�க� : மய�கி+ : இ+ : ஏ-! ெபா�<@; அறிைவ அள�- கா<ட எனேவ, 
3றி!பா+ அறிவி+ைமையேய ஈ5@� கா<;.. இனி, ஆறிைச�3� எ+. 
பாட� ஓதி, மய�கினா) ெத�ளலா+ எ+. க�தி, ந+ெனறியிேல இைச�3� 
எ+னறிைவ அள�கிய எ+.மா�. திைக�3� எ+. பாடமாயின,. மய�கினா) 
திைக�3� ெத�ளலா+ எ+க. யா+ நி+ைன மற!ேபேனா எனேவ ேதசிக! 
பாைவேய யாயினா1. காம+ ஜ=கைணைய� த+னிட�ேத உைடய ேதசிக! பாைவ 
ெயனேவ ேவ<ைகைய� தா+ நிக2�-வாளாயி.. ேதாறினா1 எனA 
சிைனவிைன �தெலா@ �;�த-. (216) 
------------ 
 
2594. �.வறி=க5 �கவர=கி+ேம+ 
        �ாி�-நீ5ட ��வ�ைகக 
ெணறியி+வ<;�- நீ5ட05க5 
        ெச+.�வ�-� பிற2�-மாட! 
ெபாறிெகா164 சில��ேமகைலகM� 
        �ண
�தவி+னிய=க ளா
!பேவ�த 
னறி'நாடக= க5டா+ைப�தா 
        ரல
�-மாத
 நல=3ைழ�தேத. 
 
ெபா�1 : ெபாறிெகா1 64சில��� ேமகைலகM� �ண
�த இ+ இய=க1 ஆ
!ப - 
6ேவைல ெபாறி�த சில��� ேமகைலகM� G;ய இனிய இய=க1 ஆ
!ப0�; 
�.வ) தி=க1�க அர=கி+ ேம) - �.வைல'டயெதா� தி=களாகிய �க 
அர=கி+ மிைச; �ாி�- நீ5ட ��வ� ைகக1 ெநறியி+ வ<;�- - ஒசி�- நீ5ட 
��வமாகிய ைககைள �ைற!ப; �ழறி; நீ5ட உ5க5 ெச+.� வ�-� 
பிற2�-� ஆட - நீ5ட, ைமதீ<;ய க5க1 ெச+.� வ�-� மாறி'� ஆட 
;ேவ�த+ அறி'� நாடக� க5டா+ - சீவக+ �+ன
 அவளிட�ேத க5ட 
நாடக�ைத (மீ<@�) க5டா+; ைப�தா
 அல
�- மாத
 நல� 3ைழ�த- - 
(அ!ேபா-) அவCைடய ைப�தா
 அல
�-, அவMைடய நல� ெநகி2�த-. 
 
விள�க� : ெநறியி+ - �ண
Aசி� கால�- நிக%� �ைறயாேன. அவ+ ெதாழிலா 
சில���, அவ1 ெதாழிலா) ேமகைல'� ஆ
�தன. அறி'� நாடக� எனேவ, �+ 
�ண
�த ேதசிக! பாைவேய ஆயி.. (217) 
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------------ 
 
2595. நா+ம�!பி+ மதயாைன 
        நறியைப�தா மைரமட�ைதைய� 
ேத+மத
�த திைள�தா=கவ+ 
        றி�வி+சாய னல=கவ
�தபி 
S+மத
�த ெவாளிேவக5 
        ணா
பரவவி9வா ெறா%3ம+ேற 
வானக�- நில�-மி)லா 
        வ5ணமி�க மணி!6ணினா+. 
 
ெபா�1 : நா+ ம�!பி+ மதயாைன - நா+3 ம�!��கைள'ைடய ஜராவத�தி+ 
ேமேல; நறிய ைப�தாமைர மட�ைதைய - (உ1ள ெபா7ைகயிேல) மண�ைடய 
ைப�தாமைரயி) உ1ள தி�மகைள; ேத+ மத
!ப� திைள�தா=3 - வ5@க1 
மகிழ� திைள�தாேபால; அவ1 தி� இ+ சாய) நல� கவ
�தபி+ - அவMைடய 
அழகிய இனிய சாயலாகிய நல�ைத Hக
�த பிற3; வானக�-� நில�-� இ)லா 
வ5ண� மி�க மணி!6ணினா+ - வானிD� நில�திD� இ)லாத, அழ3 மி�க 
மணி�கல�தா+; ஊ+ மத
�த ஒளி ேவ) க5ணா
 பரவ - (த�ைம ேநா�கினா
) 
உட�� மத
�த3� காரணமான, ஒளிைய'ைடய ேவ)ேபாD= க5ணா
 �கழ; 
இ9வா. ஒ%3� - ேமD� இ9வா. நட!பானாயினா+. 
 
விள�க� : நAசினா
�கினிய
, நா+ ம�!பி+ மதயாைனெய+ப-, யாைன 
யிர5;ைன 'ண
�தி. எ+. விள�க= Gறி, இர5டாைன ப�க�ேத நி+. 
நீைரA ெசாாிய ந@ேவ தாமைர! 6விேலயி��த தி�மக1 எ+. ெபா�1 G.வ
: 
வாிHத) எழி) ேவழ� 6நீ
ேம ெசாாிதர! - �ாிெநகி2 தாமைர மலர=க5 
Bெற7தி� - தி�நய�தி��த+ன (க*. 44) எ+றா
 பிற�� என ேமேகா1 
கா<@வ
. அவ
, ேமD�, இனி, ஐராவத�தி+ ேமேல ெபா7ைகயாயதி) 
தாமைரயிேல யி��3� தி� எ+பா��ள
 எ+பா
, ஐராவத�தி+ேம ெபா7ைகயி) 
மல
�த தாமைரயி) தி�மக1 இ�!பதாக b �ராண= G.� எ+ப
. ெபால� 
6=கா0� �ன) யா.! பர!�� - இல=3 நீ
� -��தி'� இளமர�கா0� - 
அர=3� ப1ளி'� ஒ�=3ட+ பர!பி - ஒ�,. நாப- ேயாசைன விாி�த - 
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ெப�மா) களி. (சில!. 25 : 12 - 19) அ��பத0ைர. வானிD� நில�திD� 
இ)லாதவ+ எ+றா
 பிற+ தார� வி��பாத ப5�ைடைமயி+. (118) 
------------ 
 
ேவ. 
2596. நர��மீ திற�த) ெச)லா 
        ந)*ைச �ழ0� யா% 
மிர=3தீ= 3ழD ேம=க� 
        கி5கிணி சில�ெபா டா
!பப 
பர�தவா ெண@=க< ெச9வா7� 
        ேதசிக! பாைவ ேகால 
வர=கி+ேம லாட) கா<; 
        யரசைன மகி2வி� தாேள. 
 
ெபா�1 : பர�த வா1 ெந@=க5 ெச9வா7� ேதசிக! பாைவ - பரவிய ஒளி'ைடய 
நீ5ட க5கைள'� ெச9வாைய'� உைடய ேதசிக! பாைவ; நர�� மீ- இற�த) 
ெச)லா - நர�பி+ ஓைசைய� த!பாத; ந)*ைச �ழ0� யா%� இர=3 தீ=3ழD� 
ஏ=க - இ+னிைச த�� �ழ0� யா%� ஒ*�3� இனிய 3ழD� இய�ப; கி5கிணி 
சில�ெபா@ ஆ
!ப - கி5கிணி'� சில��� ஒ*�க; அர=கி+ேம) ஆட) கா<; - 
G�தர=கிேல த+ ஆடைல� கா5பி�-; அரசைன மகி2வி�தா1 - ேவ�தைன� 
களி!6<;னா1. 
 
விள�க� : இட�க5 இளியா வல�க5 3ரலா - நட!ப- ேதா*ய க�வி ஆ3� 
எ+றா
. (219) 
------------ 
 
2597. கடபைட ம+ன
 த�ைம� 
        காத*+ வி@�-� காம+ 
ெறா@�தேகா+ மா
பி ற=க� 
        Fமல
� ெகா�ப னாைள 
வ;�தவி+ னமி
தி னார! 
        ப�க*+ மைழ�க<ெச9வா7 
-;�-வ5 @5ண�F=34 
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        ெச�தளி ெரா�தத+ேற. 
 
ெபா�1 : கட)பைட ம+ன
 த�ைம� காத*+ வி@�- - கட) ேபா+ற 
பைடைய'ைடய ேவ�த
கைள அ+�ைட+ வி@�த பிற3; காம+ ெதா@�த 
ேகா)மா
பி) த=க - காம+ வி@�த கைண மா
பிேல �%3த*+; Fமல
� ெகா�� 
அனாைள - Fய மல
�ெகா�� ேபா+ற ேதசிக! பாைவைய; வ;�த இ+ அமி
தின 
ஆர!ப�க*+ - ெதளிவி�த இனிய அமி
த�ைத! ப�3த)ேபால உள� நிைறய 
Hக
�த தா); மைழ�க5 ெச9வா7 -;�- - மைழ�க5ணாளி+ ெச9வா7 
-;�-; வ5@ உ5ண� F=3� ெச�தளி
 ஒ�த- - வ5@க1 உ5ண� F=3� 
சிவ�த தளிைர! ேபா+ற-. 
 
விள�க� : வ5@ அதர�தி) வ@வி3 உவைம; இ)ெபா�Mவைம. இைச'� 
G�-� காம�ைத வள
�3� க�விகளாத* பி+ன
! �ண
Aசி Gறினா
. (220) 
------------ 
 
2598. இளைமய= கழனிA சாய 
        ேல�% ெதாிெபா+ேவ* 
வைள�ய= 3�வ ெம+ேறா1 
        வர��ேபா7 வன!�வி�தி� 
கிைளநர�பிைச'= G�-= 
        ேக2�ெத%� தீ+றகாம 
விைளபய னினிதி .7�- 
        Bைணேவ� -ைற'மாேதா. 
 
ெபா�1 : எாிெபா+ ேவ* - ஒளி�� 6ணாகிய ேவ* :2�த; இைளைம அ� கழனி 
இளைமயாகிய கழனியிேல; சாய) ஏ
 உ%- - த+ சாயலாகிய ஏராேல உ%-; வைள 
�ய=3 உ�வ� ெம+ேதா1 வர��ேபா7 - வைள ெபா��திய அழகிய 
ெம+ேதாளாகிய வர�� :2ேபாகA ெச7-; வன!� வி�தி - த+ வன!ைப 
விைத�தலா); கிைள நர�� இைச'� G�-� ேக2�த- எ%�- ஈ+ற - கிைள 
நர��கைள யாழிைச'� G�-மாக நிற=ெகா5ெட%�- ஈ+ற; காம விைளபய+ - 
பி+� ஈ+ற காமமாகிய விைனவி+ பயைன; Bைண ேவ�- உைற'� - யா2 
வா)ேலா+ஒ%கினா+. 
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விள�க� : தன- சாயலா) விைள�த அழைக� க5ட அளவி) காமேவ<ைக 
விைளவி�த3� G�ைத'� பா<ைட'� நட�-த*+ பிற�த- காம� எ+க. (221) 
 
இல�கைணயா
 இல�பக� �றி.. 
------------------- 
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