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திவாவ!"ைற ஆதீன ெவளி&! 81
சிவமய

தி சி றபல.
றபல.

கவிரா'ஸ

 கசியப

னிவ பிரபதக

( இரடா பதி )

தி(கயிலாய பரபைர திவாவ!"ைறயாதீன"
இபெதா றாவ" ,மஹாசநிதான
-ல0 பிரமணிய ேதசிக 0வாமிக
க2டைளயி2டளியப3

அ5வாதீன வி"வா
த. ச. மீனா2சி 0தர பிைளயா6
பல பிரதிகைள(ெகா7! பாிேசாதி" பதி பி(க ெபறன.
ெமகடா யா -731. விசய - ப னி 1954

உாிைம பதி.

 க அசக, பேகாண.

திவாவ

ைற ஆதீன ெவளி%

81.

திவாவைற ஆதீன
இபதாவ மஹாசநிதான  அ பலவாண ேதசிக திக

றாவ  ைஜ ெவளி$ - விசய-ப%னி- திவாதிைர

ெவளி$

'த( ைச 1952 –கர- திமதிர சிதைன

இர)டா  ைச 1953 –நதன- திஞான ச பத பிைளதமி,
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கவிராஸ -  கசியப னிவ பிரபதக.
(இரடா பதி)
பதி)

றி&' :- இ&')தக ேவ ேவா ஆதீன ைலபேராிய அவக,- 0-8-0

தபா. தைலசீ/

அ0&பி& ெப12-ெகா3க.

ெபாளடக.
ெபாளடக.

1. கைர 4. தி)தணிைக& பதி12&ப)த4தாதி

2. 5லாசிாிய வரலா2 5. தி)தணிைகயா12&பைட6ைர
3. உைரயாசிாிய வரலா2

தி8வ படக.
படக.

1.  ப7சா-கரபரமாசாாியைர -ல- மகாச4நிதான வண கி நி1ற..

1.  பசாகரபரமாசாாியைர -ல- மகாசநிதான வணகி நி ற.
ற.
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2. கவிரா

ஸ - க சிய"ப #னிவ$.
#னிவ$.

௳

சிவமய - திசி1றபல.

க8ைர.
க8ைர.
'தணிைகயா12& பைட' எறத1 :

ெபற சைம4தாேனா இரவலைன

: ெப1றா ஒவ தணிைகயினிட)ேத ஆ12&ப )த எ2 ெபா3 <2வ.
ஆ12&பைடயி இல-கண ெதா.கா&பிய த=ய 5.களி1 காக.
திகா12&பைட- ஆசிாிய நசினா-கினிய உைர)த உைரயா0 உணக.
விாி-கி1 ெப. இனி, ''பதி12&ப)த4தாதி"யி இல-கண '
ெவளி% களி. விவாி-க&ப/ 3ள .
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தி-கயிலாய பரபைர) திவாவ

ைற ஆதீன பதினாறா 51றா -

னேரேய ெதவ ெச4தடமிைழ6, சி)தா4த ைசவ)ைத6 தமிழக)திேல

ந வள) & பாிபாலன ெசய) ெதாட கிய . ‘க.வி- கள7சிய' என,
‘சிவராசதானி' என க1ேறா பலரா. எெற2 ேபா1ற&ெப12 வவ .

பதிென/ - ப)ெதாபதா 51றா?ேல இ@வாதீன அைட4த ெபைம
தமிழக,- ம/?.லா மகிAசிைய6 ெபைமைய6 உ பBவதா

எக.  மாதவ சிவஞானேயாகிக3, அவக3 மாணவ பனிவ, அ@வவ
வழியி. வ4த மாணவ தமிAநா

Dவ  தமிைழ6 ைசவ)ைத6 தைழ-க

ெசதன.  கசிய&ப னிவ,  மாதவ சிவஞான ேயாகிக3, ெதா/?-கைல-

 E&பிரமணிய னிவ இவக3 அளிய 5.க3 சி2வ த. ெபாிேயா
வைரயி. ப?) ) தமிAEைவைய சி)தா4த& ேபர ட )

இ'2த1ாியனவா. ஆக=, தமிA ம-க3 அைனவ இவக3 அளிய

பிரப4த கைள6 ப?)

இப

இனி, இ@வாதீன)தி. இ&ெபாD

&பாகளாக.

இப)ெதாறாவ

மஹாச4நிதானமாக

:1றி4தளி சி4தா4த ைசவ)ைத6 ெச4தமிA ெமாழிைய6 பைட&
ெபாிேயா ெகாட ைறயி1 சிறி  திறபா ேபா1றி& ேபணி வள) வ
-ல- E&பிரமணிய ேதசிகEவாமிக3 ப/ட ஏ12-ெகாட H2
ஆ களி. தம ஆதீன) - க.வி- கள7சியமாகிய சரIவதி மகா. 5.
நிைலய)தி. உ3ள பல 5.கைள6 உைரகைள6 அசி வி) ) தமிDல-
வழ கி வவைத6, அ?-க? ெமகடா மாநா , திம4திர மாநா

ேபாற

மாநா கைள சிற&'ற நடா) வி) & 'ணிய 'கD தமிA ம-க3
அைட6ப? ெச மகிD ெப கைண) திற கைள6 நம-களி.
ேபா1றாதா எவெகா.!

-ல - மகாச4நிதான நீ வாAக என வாA) வைதயறி ேவறறிேய. 1ற
ெபா2)த,மா2 அறிஞலக)ைத ேவ கிேற.
திவாவ

8-4- 54. )

ைற

த. ச. மீனா/சிE4தர பி3ைள

ஆதீன வி) வா.

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

9லாசிாிய வரலா
'தி)தணிைக& பதி12&ப)த4தாதி ' 'தி)தணிைகயா12&பைட' த=ய
பிரப4த கைள இய1றியளிய கவிராJஸ -- கசிய&ப னிவ திவ?கைள
ைசவ&'லவலக உசிேம1 ெகா ேபா1றி உவ பிரசி)த.
இனிவபிரா ெதாைட மடல)திேல தி)தணிைகயபதியிேல
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அவதாி)தவக3. பரபைர ைசவேவளாள : அபிஷி-தமர'. வடெமாழிகடைல6 ெத தமிA-கடைல6 நிைலக ண4த திராவிடமாபா?யகார ஆகிய
 மாதவ சிவஞான ேயாகிக3 மாணவ பனிவ3 த.வ. தி-கயிலாய
பரபைர) திவாவ
ைற ஆதீன)  நமசிவாய H)திக3 மரபிேல
பனிரடாவ  திசி1றபல ேதசிக ெபாிய ப/ட)திL 13-வ 
அபலவாண ேதசிக சின&ப/ட)திL :1றி4த கால)  அபலவாண
ேதசிகபா. ைசவ ச4நியாச சிவஞாேனாபேதச ெப12-ெகாடவக3.
12-வ மகாச4நிதான திசி1றபல ேதசிகH)திக, திராவிட
மாபா?யகார மாணவகேர. ெசைன- அைமயி. உ3ள அபா-க எ0
ஊ  திசி1றபல ேதசிக அவதாி)த தல எப. இவக3 ெதாைடமடல ேவளாளமர' எ2 ெபாிேயா ெசா.வ.  கசிய&ப னிவ
வடெமாழி ெதெமாழிகளி. வ.லவ. வா-வ.லபைடயவ. பிரச க-

சா ாியைடயவ, ெந/ &பணிய பழ பாட.கைள ஒ&பி)த. ேபால&
'திய ெச6/கைள விைரவி. இய1றிய,வ எப ெபாிேயா.
இனி, ேம1<றிய பிரப4த கைளயறி த1பதியாக அசிட&ப/ 3ள
1. பிரமீச பதி12&ப)த4தாதி.

2. கசி ஆன4த)திேரச பதி12&ப)த4தாதி.
3. கசி ஆன4த)திேரச கழி ெந?..

4. கசி ஆன4த)திேரச வ வி தா .

5 ப7சா-கரேதசிக அ4தாதி

எ0 பிரப4த கைள6 அளி ெசதாக3. ெப கா&பிய இல-கண கெள.லா ம=4

விள  விநாயக 'ராண, தி)தணிைக& 'ராண,

திவாைன-கா& 'ராண, ேபN& 'ராண, OவாP&'ராண த=ய வ1ைற6

இய1றியளின. தம ஆசிாிய  மாதவ சிவஞானேயாகிக3 க/டைளயி/டளியப?  கா7சி& 'ராண) இரடா காட)ைத6 தமிழி.
ெமாழிெபய)தளின.

இனி, தி)தணிைக சரவண&ெபமாைளய, விசாக& ெபமாைளய எ0 இ
ெப 'லவக,ைடய த4ைதயா ஆகிய க4த&ைபய இனிவ ெபமா0ைடய
மாணவ. கவிபா  வைமயா. கவிஞெபமா. கவிச-கரவ)தி,
கவிராJஸ, மகாவி) வா என சிற&'& ெபய ெப12 இவக3
விள கினாக3. சிவதலயா)திைர ெசத=. ெப வி&'ைடயவக3.
சிலதல களி. சிவதாிசன ெச சில கால அ ேக த கியி&பாக3.
அ க ேக63ள ம-க,-) தமிழறி ைசவசமய 51பயி1சி6 ெசவி)
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வ4தாக3. ெச.வ ெச.வா- இய.பாகேவ மிக&பைட)தவக3. ம4திர
சி)தி6 சிவஞான ைகவர&ெப1ற சிவாQOதிமா. இவக3 ஞானாசிாியாிட)  தம வி)தியாவினிட)  ப-தி6 விEவாச ெபமதி&'
உைடயவக3.
இனி, இ@வாதீன) மகாவி) வா திாிசிர'ர  மீனா/சி E4தர
பி3ைளயவக3  கசிய&ப னிவைர உபாசனாH)தமாக-ெகா
ஒDகியவக3. தம- ெச6/களி ெபா3 விள காம. மய ேபாெத.லா
 கசிய&பனிவ திவ?கைள தியானி)  சிறி ெபாD இ&பி ந
விள-க2 என& பி3ைளயவகேள த மாணவகளிட அ?-க? <றினாக3
என ம)-ஐயரவக3 எDதி63ளாக3.
 கசிய&ப னிவ கா7சீ'ர, தி)தணிைக, திவாைன-கா. ெசைன த=ய
இட களி. ெபபாL வசி) வ4தாக3. ெசைனயி. த கியி4தேபா
விநாயக 'ராண பா? அர ேக1றி அதனா. தம-- கிைட)த பாதகாணி-ைகையெகா இ@வாதீன) & பிரதம பரமாசாாிய ேகாயி.  மடப& பணிைய
சிற&'ற இய1றினாக3. இவக3 அளிய 5.க3 யா ெசா.வள, ெச63

நைட, ச4த, ெபா/Eைவ ம=4 சிவமண கமD. இவக3 வா- ச க
51'லவ வா-& ேபால- கRரமான . ஈ எ &' இ.லாத . இவக3
சிவ)தியான உைற&' மிக உைடயவக3. ஆக=, ஒ கால) இவக3 மாணவ
க4த&ைபய ம ேநாயா. ெபாி  '12 வ4திய கால) இ)
தி)தணிைகயா12& பைடைய& பா?)த4 , ைறயாக& பாராயண பணிவரக/டைளயி/ அ4ேநாைய மா1றியளிசாக3. /ட த=ய ேநாகைள6
இைறவ திவளா. மா1றியளின எப ெபாிேயா.
இனி, இ@வாதீன) 14-வ ப/ட)  E&பிரமணிய ேதசிக H)திக3
ப/ட) - வவத1 ' நறாக& ப?) வப?  கசிய&ப னிவரா.
Tட&ெப12 வ4தாக3 எப. கா7சீ'ர)திேல சாதாரண வஷ சி)திைர ௴
11 ௳ ம கள வார 'னOச நாளி.  கசிய&ப னிவ சிவபாிOரண1றாக3.
அ

கி.பி. 1790- சாியா.

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

௳
சிவமய.

உைரயாசிாிய வரலா.
வரலா.
தி)தணிைகயா12& பைட- உைரவைர4த ெபாிேயா 'ரைச, அ/டாவதான - சபாபதி த=யாரவக3. இவ த4ைதயா இாிச&ப த=யா எபவ.
ெவெண-கார இாிச&ப த=யா என அவ வழ க&ப/டா. தாயா
னியா)ைதயமா3. இவக,- H2 ')திர பதிெனா ')திாிக,
பிற4தன. ')திர Hவ3 இைளயவேர  சபாபதி த=யா ஆவா. இவ
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ேனா ைதV, 'ழ. கிராம த=ய இட களி. வசி)தி4 ப7ச
காரணமாக ெசைனயி. 'ரைச&பா-க)ைத அைட4 சீவன ெச வ4தன
எப. ந.ேலாைரயி. பிற4த இவ 'ரைசயி. ப3ளி-<ட ைவ) -ெகா?4த
' ைவ - அEதபா)தியாயாிட)தி. சி1சில இல-கிய இல-கண க1றா.
அEதபா)தியாய ேசாடசாவதான – சாமிநாத கவிராய மாணவ. தமிA-க.வி
பயிL ேபாேத அவதான ெசய இவ பழகின. ெசைன- க.வி
ச க)திேல தைலைம& 'லைமைய 1839 வைர நட)தி வ4தவ வி) வா 
தாடவராய த=யா. அவாிட)திL இவ தமிA பயி2 வ4தன. தாடவராய
த=யா ஜ/X உ)திேயாக)தி. நியமி-க&ப/ விசாக&ப/டண ெசறபி
அ/டாவதான சபாபதி த=யா ேவ2 சிலாிட க.வி க1றா. தாடவராய
த=யாபா. அ&ேபா 22 மாணவ தமிA- க.வி பயிறன எப. மழைவ
மகா= ைகய, இய1றமிழாசிாிய விசாக&ெபமாைளய, ெகா/ைடV

சிவ-ெகாD4 ேதசிக, ' ைவ நயன&ப த=யா, கா7சி'ர சரவணேதசிக
த=ேயா இவ ஆசிாிய3 -கியமானவ. கா7சீ'ர மகாவி) வா 
சபாபதி த=யாரவக, இவ ஆசிாியேர. மகா வி) வா  மீனா/சி E4தர
பி3ைளயவக3 இவ சக பா?யாவா.
இவைடய மாணவ திமயிைல - வி) வா - சக பி3ைள த=ேயா.
இவ இய1றி63ள 'ராண க,, பிரப4த க, பல&பல, தனி&பாட.க,
பலவா. இவ வண&பா-கைள விைரவிேல இய1றி- க1ேறாைர மகிAவி&ப
எப. வண- கள7சிய எப இவ-) த-கதா. இவ பா?ய 'ராண
தி&ேபாN&'ராண த=யன. யமகவ4தாதி, பதி12&ப)த4தாதி, கலபக
த=ய பல பிரப4த கைள6 பா?63ளா. பல 5.க,- உைர
வைர4தி-கிறன என& ெபாிேயா <2வ. இவ ெச 3ள தணிைகய12&
பைட உைர மிக சிற4தேதா உைரயா. உைரயி ேபா- உசிேம1 'லவ
ெகா3 நசினா-கினிய உைர நைடைய ஒ)த எனலா. சி)தா4த ைசவக) -கைள ெய.லா அ க ேக உாிய இட களி. ந கா/? ெச.கிறா.
இவ உைர க1ேறா-& ெபவி4தா, க1 மாணவக/ ெபாி 
பயனளி&பதா.  E&பிரமணிய- கட3 திவ?யி. மாறாத அ'
OெடாDகிய இ@ைரயாசிாிய 'ரசபா-க)திேல விய - ஆவணி - 14 ௳ (28-8-

1886). தம

இ.ல)தி. சிவபத அைட4தா எப.

--------------------------------
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௳

சிவமய - திசி1றபல

கவிரா'ஸ
க சிய ப னிவ பிரபதக.
கவிரா'ஸ பிரபதக.
திதணிைக பதி பததாதி.
பததாதி.
திவாவைற ஆதீன .
,மர: வா;"

திசி1றபல.

''கயிலாய பரபைரயி1 சிவஞான ேபாதெநறி கா/  ெவைண

பயி.வாைம ெமகடா ச4ததி-ேகா ெம7ஞான பாQவாகியிலா ெபாழி1றிவா வ
ைறவாA நமசி வாய ேதவ
சயிலாதி மர'ைடேயா றிமர' நீYழி தைழக மாேதா.
-  மாதவ சிவஞான ேயாகிக3

திதணிைக
திதணிைக பதி பததாதி.
பததாதி.
விநாயக$ கா"%.
கா"%.
உயி- ைக)தல ெமா2ைட யா1பணி4
தயி- மச ம2)த? யாள
ெசயி- ழா7சிைத 64தணி ேகசைன&
பயி- ேமக ெமன&பயி. வி&பரா..
&.
&.
எD)தி ன@யி ெரன நிைற4தளா
D)த ேபரறி வாத லாகிய
வD) சீ)தி)தணி ைக மணாளைன
அD)

3ள) தவ-கஞ ாி.ைலேய.

இ.ைல ெதவ யிம1 றி.ெல0
அ.ைல ெவெறாளி யா-வ ெதபேவ
ந.ல சீ)தணி ைக-ெகா நாயக
ெசா.L லா7 Eட-கழ1 பாதேம.
பாத நாம& பாத பயக,
ஓ 5L ண) ரவ0

(1)

(2)
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யா

மாெயைன 64த ) தாடன

ேவத மா-4 தணிைக விமலேன.

விமல மா6யி ேதா2 விராநி2
கமல நாரண கா/சி- காியவ
திமில மாமைற ெத3,4 தணிைகயி.

அமல ேமனிெகா டா/டய ரணேல.

அண. ேவத னாித ேலாெரலா
நB ம@வ) ெதாழி.க டயரவ
எண க2 தணிைக யி கிாி

6ண ய4தம4 தாெனா வ3ளேல.
வ3ள. O ம2ைம& பயெகா3ேவா
உ3ள நாண பகாி) ெதாெயன&
ப3ள ேமன & ப-க ெகா/'றீஇ

ந3ள. ெசதா தணிைகயி னாதேன.

நாத மாதி நைவெயன நீவிெய
ேபாத 'க ெரெனா வி)தன
ேதாத பத) ெதா1றி) ண)தினா

மாத காவி வைர)தைல மனேன.

ம0 மட ம1றைவ ேபா)தேதா
நன நீந1 Oத யாைவ6
தன தாைணயி1 ற க நிறீஇயினா

ெகா0 ேவ1ைக) தணிைக- மரேன.
மர ரா&'ற <0 கிழவரா
அமர ராதி யைனவ ெபாறி0
சமர ேவ1ைக) தணிைக& 'ராதன

நமர கா ண4த. ெச.லா- கடேள.
கட ளாயவ காசினி மா4தரா
மடவ மா4தக3 வானவ ரா6ற&
படவி ைன&பய ன. பராபர

இடன கற தணிைக யிைறவேன.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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ேவ(
இைறெகா ேதவ மகவா விாி7ச னி3ேமனி மாய தேலா
நைறெகா டல4த மலTவி 63ள நைவசி4தி நா,யல
அைறவ பாட =மிAகாவி ெவ1பி ெவளிநிற வா2கவ

மைறக? லா

த மாற ம. மவ1ற ேசாதிமயேம.

(11)

மயனா விதி)த வல7 சமA&ப வளெமா) :திெயாDகி
வியனா லய க3 பல றி ேவத விதியபி ேயாைசயணவி&
'யமீ ய )த தணிைக சில' பதியாக ைவ'கேழா
அயமா. பத க ளைவைவ) வா  மயவ1ற ஞானதேல.

(12)

தலா திறா நிறேமான ஞான ைறயி1 ெறாி4 நிேவா
பதறா ேமாக வைலகீறி :2 பரவிப வாாி ப?6
தேம ய -க னிமிகாவி ெவ1பி 0ைறகிற ைசவ த.வ
மதமான யா மதேதவ ேரா வவி) தளி- ெமாளிேய.

(13)

ஒளிகா றில  மணிZA கிட-ைக தவிசாக [2 ம நீ)
ளிகாறில  ெபாழினீ ழ.யாைன ைணேயா ப3ளி பயிL
வளிகா றில  ெவளி1 றைட) வளகாவி ெவ1பி மதைல
ெதளிகா றில  ம?யா ள க ?கAேகாயி. ெகாட றேவ.

(14)

உற4தாவ 1றி மடேவா 5.க ,ணகிற ேமைதய வ
ற4தா யா விைடெகா3ள ேவ2 க\க ெவ2 மிைட1
றிற4தாக ேள)  விழேவா விலாத ெவழி22 காவி வைரேயா
சிற4தாவி ேதா2 டனாகி ைய4 ெசயL7 ெச6ப கவேன.

(15)

பகேலா மD க ெவாளி:E ேமனி பழி:E மாE Dக
இகேல2 வி.= ெனாகாைள யாகி ெயழிேல2 வ3ளி ய?யி.
தக:A4 திைற7சி யிளிவ4 நிற தணிைக& ெபா&பி னிைளேயா
பகேபாக விப யிேதா2 ந. பரேபாக விப ேவ.

(16)

உம. ேதக3 பமி)த ேவழ ைளெபா  வாசி ைனேவா
திம.கி %ற வமரா/ க4 ெசறிE1ற ேமாட ணைரம. ேவ= 0யி Z2 திற ளிகாவி ெவ1பினமேவா
ெபாம. மா2 'விேயா- ந. ெபாெளப ேத4த 'லேவா.

(17)

'லேவாைர ய2 விட கா)த 'லேவா றன- மவெமலேவா மக/ ந வ/ சிற4த ழேமனி ெகா வள
நிலேவா பா0 வழிய1 றிைற7ச நிமிகா= ெவ1பி 0ரேவா
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நலேம ெமச லேகாக ளி- நலென றர12 மைறேய.
மைறநா ேமைன யலக1ற 5L வDவி 2ண4த மலய
நிைறமா தவ) நிேவாைன மாைய நிகள7 சித4 கழலைறயாத ஞான மறிவி)த காவி வைரயி1 லா மர,

தைறயாதி யா ணவா0 ணி2 ச=யா

ண)

மறிேவ.

(18)

(19)

அறிவா னைம4த நிேவா தவ7ெச தற.ேபா =ட ழலா,
கிறிமாய ெவ.L ைறZA4த 2 கிழேவா ெனன& பகத ,

ெவறி:E காவி மலH2 நா, விாி6 வில க. விமல,

ெசறியாவி யாதி 6ல4 தனா

கிழைம& ப )த சிவேம

ேவ(.
ேவ(.
சிவ4த வாயிதA மாதரா ெச&பிள ைலைய
உவ4த வா3 ளகவி ெளா -கிெயா3 ெளாளிவா3
நிவ4த வாதவ ெனன)த நிராமய ன?யா

தவ4த வா ய தணிைகயா ெனபத- ேகாக3.

க3, லா ழ1 ெகா?சிேதா3 கா2 ம2கா1
'3, லா வ ைள&'ய) திைறவO4 தணிைக
உ3, லா களி யபரா 6னிழி4 ேதா

வ3, லா கதி ேவலரா வானவ ராவா.

வார ணி4தO ைலயினா ைமயலா கியனா1
ேபார ணி4ெதD ேநாக, ேபா-க விைன6
<ர ணி4தேவ1 றணிைகயி1 மரைன- 2கா

ேதர ணி4தைவ யக)ெதவ ாி-கவ. Lநேர.

வ.ல மாதவ ழா க, வானவ D
ெசா.L லாமைற) திெகா பரO4 தணிைக
அ.ல றாவிய ேமனியா ன?ெதாழ& ெப1ேறா-

கி.ைல யாெபா ெள@ல க)தி0 மிைலயா..
ஆல நீழ= லரெனன நா.வ- க,
ேகால ேமனிெய பர ளிெபாழி1 றணிைக
சால ேவா கிய மரேவ3 சாெடாழ& ெபறாதா
ஞால மீ ப. விைனக, ந= ய ெப2வா.
ெப2வ தாவ

ெப'ன Lலேவ/ ெடைவ6

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
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உ2வ தாகிய தணிைகயா ெனா=கழ1 சரண
ெத2வ தாவ ேசவல ெகா?யவ னளா

ம2வ தாகிய யாெனன ெத0மி மய-க.

மய-க மாமல வமா வனைல மடவா
ய-க மாகிய ளிக7 ேசதக& பயபி1
'ய-க லா ேபா யD4திய வவிைன& 'ய-

நய-க ேமவ4 தணிைகயா னல)த மேள.

அளி லாதவ ராயி0 மறவழி ெநறி 51
ெபாளி லாதவ ராயி0 ெபாறிவழி யிக4த
மளி லாபயி1 றணிைகயா றைனவD) கேர.

இளி லாதவ ராவத1 ைகயெமா றிேற.

இ2 ேவ?0 மீ/ ேவ டாைமயி னீ
மற ேலாதிய ேபாகமா திகெளலா வள)
நிற வாணவ- 2பிைன நீO4 தணிைக-

ற ேவலவ னளினா1 ேகாைணவா : .

:/? ைய'ல ென0மாி. ப ெவறி வன)ைத
நா/ ைமெபாறி ெய0'ல Dவ நைவக3
ஒ/ நீலெவ1 பிைறயவ ேனா த னளா1
</

மான4த விைளநர ேறாபைக ைம)ேதா.

ேவ(
ைம)தைவ ெபாறியி னாக3 ழா ழா மாகிேநா1
நைம)தட ெபாழி.ZA நீல நளிவைர யம4த நப
கைம)தைல ெச.லா விற க கட லD4திேனைன
இைம)தி

மளவி1 காவா ெயனிLயி தாி-கி ேலேன.

தாி&ப  சரண& ேபா சா12வ ன நாம
விாி&ப னலகி. சீ)தி ேமவ ைன&ெப1 ேறாைர
அாி&ப  னளா1 பாச மாகநீ யளி ெசயா

ெதாி&ப ெபாேள காவி ெசD கிாி யம4த ேதேவ.
ேதவ மய0 மாL7 ெச2ெச றிைற7சி& ேபா 
Oவல ெபாழி.ZA காவி& ெபா&பக O)த வ3ள.
யாவ நைம- க.லா விDைதேய1 டா ெகா.ேலா

தாவ பரமா ன4த) தனி-கட லD4

மாேற.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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மா2ெகா டயலா1 க4ேதா வDவறி ேத1றி சால
:2த வD-க/ கிைம விள'ந ாிண-க வ.ேல
52மா கைண கா/? Qன?- க' ந.கா

ஏ2சீ) தணிைக ேயா க =4த3 விமல வாAேவ.
வாDமா றா-ைக மீ/  வ)தி?1 சீ)தி ெயாேற
ZDமா ற3' ெசா.L7 ZDேம லதைன மா1றி
ஆDமா நரகி ]-கி யட&பேத ந2 ேபாL
தாDமா தவ-க3 P2 தணிைகய பதி6 ளாேன.

பதி6ேள கிட4  பாச ப1றிய வா2 பின
மதி6ேள விராய ெபா.லா மல4த' மா27 E)தகதி6ேள கல4 நி1 கா/சி6 ெதாி)தா/ ெகாடா

ததி6ேள ெநேபா னி14 தணிைகய

கட ளாேன.

கடள :ர கா12 க/ டண- கா4
டெந மாைல ேவ4த திேவ1 றட-ைக யண.
தடவைர) தணிைக ேயா க. சா4தவ ராேறா பைட&
படவிைன D

ம கி& ப7சியி 0 க- காபா.

காபவ கா/சி ெய.லா கல4தத னிய.ேப யாக
ஏப தணிைக ேயா க விடெமன- ெகாட ெசம.
Oப கைண ேமனி ெபா வற- காட ேலா 

:ப

லக ெம.லா விளி4தியா னிற4த வாேற.

இற4தவா1 கா/ - 1ற மிாி4தன ெபாறிக ைள4 
பற4தன ேதா1ற நா பாறின மல க H2
வற4தன விைனயி ர மா4த பாச Hல

சிற4தசீ) தணிைக நமா சிற-கணி) தி/ட ேபாேத.
ேபாத3 ளட-கி ேமலா ேபாதேம. ேபா) நி1ப
வாதைன தா-கா திப வாாியி1 ப?6 ெபா க
:தைள யவிD காவி ெவ1பிைற ய?யா த க3

பாதப

கய க3 ேபா12 பாிசலா. ேவ? ேலேன.

ேவ(
ேவ வா ேவ வ த, ெமைமசா.
ஆடைக தணிைகய மண றா/ ைண

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)
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Oடேதா காத=1 ேபா1ற& ெப1றிேல

மாடேதா வ.விைன வய)தி ெனபேவ.
எபவ4 மி&பத1 கிைறவ வா0)
தெப கைணயா1 றாி) - காவிய4
ெதெப றக7 சிவணி1 ெறகிேல

''ைல- ரைபேய ேபா1ற. ெசறேத.
ெசறன4 தணிைகயா தி1 ேசறL
நிறன மான4த நிைலயி. ேவறற
ெவறன ம?யேரா ?&ப ேநகிலா
அறிய லலா மா/

ெந7சேம.

ெந7சிைட ெயா2வா நிகAவ ெதா2ெம
வி7Eற விைள-வ ெதாற தாகேவ
வ7சக நைடபயி மடைம ேயைன6

அ7செல றா3ைவேயா தணிைக யணேல.
அணல பழமைற யத&ப/ 4திேல
'ணிய வ?யைர& ேபா1றி 64திேல
கணக றணிைகய கட/ றினா

பணிய விைன தப& பாி நாணிேல.

நாணிலா ெனன&பிற நைக-க ம1ெறனேகணிலா விைன&பய னி-கி ேன1
ேகாணிலா மி@ட லளி1 ெகாறிடா

ேசணிலா விய'கA) தணிைக ெச.வேன.
ெச.வ மத1ப ெச- ேமத
க.வி6 மத1ப களி&' பா)ெதாாீஇ
ெசா.வள ஞானேம ைள6 மாற3

க.வள தணிைகய

கைண யாளேன.

ஆெளன& ப பவ ராியய ராதிேயா
ேகெளன& ப வன கிளக ண கேள
ேவெளன& ெபயாிய தணிைக வி)தக

தாளிைண& ேபா ள4 தைத4தவ ப-ேக.

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)
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அபக4 த பிெம யறி மீ-ெகாளீஇ)
த'ண) தாமல தாAந- க.ல
ெகாெப4 தணிைகெய ெகா1ற ேவலவ

(49)

மெப பவ) ய மா12 கி1கலா.

கலாபமா மயி. கடா- கண)தி ெல கB
உலாவிமீ டம த தணிைக 6)தம
நிலாத னைசவ2 நிைலைம ேதா1றL

(50)

Eலாெம மனம Eழ1சி ய1றேத.

ேவ(
அ1ற ேக3விய ாிண-க ேக3வியி லாறவ ாிைட)தீ
ெப1றி லாவைக ய3ைவேய லஃ 6ேபெறன) தாி&ேபனா1
க1ற ேவதிய ேவ3விய7 சாைல6 கழக மிட4ேதா2
1ற காவிய ெபா&பி.:1 றி4த3 E4தர& ெபமாேன.

மாைன ெவறி ேநா-க பயிெறாளி வா3விழி& பைடேய4 
தாைன ெவெறD H-கம1 றியாெதன சழ கைல மடெந7ேச
ஊைன ெவறெம மாதவ ழா4ெதாD 1பல வைரயா,

ேதைன ெவறெசா. வ3ளிநா யகனி ேசவ?) தலேசேர.

ேச4 வா4தன ற காி பர4தன ேச.விழி மைலெவற
ஏ4த Oைல ெயனமட வியநல ெனணிைந4 தழிெந7ேச
ஆ4த ேபர3 ெகாழி&பன விழியி ள0-வ ேவ/ட

ேதா4

:Eவ கரெமன) தணிைகயா 0யநல னிைன4 யா.

ஆ4த Qணிைட யைலெதா2 நிைறெயலா மைல4தைன யண கனா
வா4த வா3விழி பிறAெதா2 5ைற வரெபலா பிறA4தாயா1
சா4த ெந7சேம தட கட ற?4திட ைதயவி ணிவேமக

ேதா4த காவிெவ1 பிைறயவ ன/கட ேறாவெத

ஙனம4ேதா.

(51)

(52)

(53)

(54)

அ4தி மாதரா மய-கலா ாீெதன வயவெத மடெந7ேச,

ச4த லாெபாழி =ணவிாி தணிைகய4 தட கிாி யரசா,
க4த ேவெஞமி த) வ ழா4ெதா2 கல4 நி றைசவி-
இ4த நீரலா =ைலெயன வவைழ ெயD4ெதாழி றைன-காேண.

காண மாதிெய& ெபா3க, ெமாவத

ைகவய)த னவறி&

(55)
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ேபண லாவ  பிைழ&ப
காட=1 பிரசந- கல ைப ேகா/
டாண நீ3ெபாழி1 றணிைகயா னவரவ- கைம)தன வெமேற

ேகாண றாமட ெந7Eந றைம)திேய1 1றம ெறாழிவாேய .

வாய லாநல பய-ேம1 ெபாைம6 ம2விலா ெசால-க 
Tய காவிெவ1 பிைறயவ றா/ ைண ெதாழாெரன ெவவென7ேச
தீய வாயின பிறைழ நிைன-க7 ெச&ப7 ெசயவேனா

நீய றாயிர ைரய றாயிர வ றாயிர ெமனநிறீ.

நிறி லாதவி@ ட=ைன நிைலெயன நிைன4 ம1 றிதி1சால)
2 ேநாெயலா4 தமி)தபி1 றணிைகயா1 ெறாDத3 ெப2கி1பா
எ2 ெந7சேம ம/Eவ கDவா- ெகதி4 : படநா3க
மற நீ)தைன யினி)திைர ெயD)தக வாாி யா திேபாL.

ேபா= யானைவ ெச6,/ கிட&பி0 'லவர னைவேதவா
ேபா= யாய? யாழா 'கி0 'கல கறியாெகா.
R= மாமயி ெலதிெரதி ரா/டய ெபவன& பிள7ேசாைல

ேவ= ேயா கல4 தணிைகயா1 3ளேம ெம)ெதாD பிைனயாகா.

காய ல கிைல ேவ=னா 0லெகலா காவ.O ெடழிம7ைஞ
சாய ல கைன யா-ேவ ெளன)த வைர6 தமராேனா
தீய ல கா/ ? வேதா4 திம0ள7 ெச ட றழீஇெச4ேத

பாய ல கல

கடபணி தணிைகயா பத4ெதாழா விஃேதலா.

ேவ(
ஏலநா றி <4த விைளயவரா/ டயேசாைல ேயல கா/ 
நீலவா Eைனசார1 றணிைகெந
கிாி'ர- நிமல வாAைவ
சாலநா மலTவி) ெதாD விைன& ெபபற' தா-க கி.`

ஆலேமா ெவன-கவ12 மட1கால1 ெகவெச: ரறிவி மா4தீ.
மா4தகா3 விD கி ெந

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

காலமி ழாவள12 ம2க ` &,

ேபா4தேதா சி2வைரயி விைளவிைள)தீ 6மா 'கல- ேகேமா

கா4 வா மணிெமௗ=- கடளேத ட4தணிைக- கட ெண7சி,
ஆ4தேபா த )தலநீ ரளி)தனேவ1 றிடா மி- மளா மேனா .

மனியேப ர'ள) வளேதா2
மவகைண வளரா நி14

(62)
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னியேதாடா ர'ள)தி1 ெறாைலேதா2
மவகைண ெதாைலயா நி1
மினிைலைம ேத4தவற ன3கிைட)ேதா
ெபவாA ெமணி யபா
மனிைலேய றி-ெகாமி ன/டணிைக&

(63)

ெபமாெம யளி1 றாA4ேத.

தாA4ததிைற தின) தய மவ னன) தாழ- கேட
ZA4த இைற தி-ேகாயி 2ல மவ னெள 7 Zழ- கேட
:A4ததிைற 6&ப?ம மவ வ?வி லாவ?வ :ழ- கேட
வாA4ததிைற தணிைகவைர யவனளா ன4தநில வாழ- கேட.

கடவிழி) ைணயண- கா4தெப மா0வ மறி- காணா
விடமல வாவில க. :றழி)தா றி&'கேழ யறி வி3ளா
டவக7 ெசவிதணிைக 6யவைரயா 'கழமிAத மறி 6ணா
ம?யெந7 சகவ3ளி நாயகெம) திற)தறி மடா தமா.

மாமலவா தைனதா-க ைவயக) வ4 ய  மடைம ெந7ேச
ஏ2மா மலமாதி யிைடெயா4 திெவD)ைத யிய.பி ேனாதி)
Tமணியா =ெளா -கி Eடாிைம-4 தணிைகவைர Zழ. ைவ
காமேவ லவனிைறவி1 பரான4த வவசமா- கல4

நி.ேல.

(64)

(65)

(66)

நி.லாத நீ லக ெந விEபி ெனD)ெதன நீ க- கா/?
ஒ.லாத மலவறி யிரறி ேபரறிவா ெயாளிரா நி1ப-,
க.லார கிாிக கல4தளி)த சா-கிரா தீத)

ைம

வ.லாக ைள4ெதாழிL ைம4ெதாழி1கா ரணநிைல6 மவா மாேதா.
மாதமணி வடவட& 'ளக'

(67)

களபைல மடந. லாத ,

காதனனி <4தவாி1 காதெலலா4 தணிைகவைர- கட/ ெசய
பாதமல தனி=4  பாவைனவ. லாரவதா பர4த பி
Oதலவா 2ற-கெம0 மிவ1றறிேவா

)திாி4

ேபாக4

&பா.

(68)

பாரார விD4 'ர ெடD4 பல ைறேய)தி& ப'<ர

ஆராத ெப காத லக)தப க) விழி யபி) ேத-,
நீரார யதணிைக நிமலன/ கடறிைள- நீரா மீ
வாராக3 வ4தாL

கடெலதி4த நதிேபால வய-க மாறா.

(69)
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மாறாத சிவஞான& ேபறளி- வ=யைன)  வாவி) தா-கி&
பாறாத விைனவ=6 &பாD- க&பாலா பாழி னி2
ேவறாக ெவாமவ தாமேற 6லகெமலா விாிய) ேதா12
ஆறா2

கட4ததி) தணிைக வைரயா1ாிய வ?ைமயாவா.

ஆவா வ?ேய1 2ேம யவல
தாவா விைனதா- ம/ டணிைக
Hவா தலா தD& ெபாட

ேவ(

Oவா ர?ேச த' ணியேம.

ேமலா கியேத வவிD& பத
சாலா விைமேயா பத4 தவிர
மாலா மதிந. வைர) தணிைககாலா 6தநீ3 ெகா?யா கழேல.

கழL கழலா விைக- 
தழL4 தழலா மதிய4 தணிைக
அழL மழ.ேபா ல=வா1 ெப2மா
EழL7 Eழலா ெவ0ள)

ைணேய.

ைணயா 6யிேதா 2விரா) தணிைக
இைணவா கழேல) தவி ெதைமவ4
தைணவா னவனா ரள றி6நா
பிைணமா மதிேய ெப2மா ளேத.

ேதேத ெயனவ ?ைசெச யந2
ேபாேத ெபாழி.ZA தணிைக& 'னித
ஏதா விடமா ெவைன1 றிெயனகாதா ரமதா யிப ளி)தனேன.

அளி)தா றைனயா) திெய03 ளெமலா
ளி)ேத றிய1 றவ< நிைறவி
ஒளி)தா னவ0 மிரெடா றறேவ
ளி)தாA மைழZA தணிைக& பரேன.

பரெம றிைமேயா பணி64 தணிைக
வரண தெல 2மைற) ெதாடரா

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)
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உரன ெகா,) தி03 வேரா
விர பழவ. விைன: யலேர.

(77)

அலேரா னாியா தியத ைமெயலா
பலநா ைறயா1 பணி6 பலன
பிலரா ெயாகா ெலழிலா தணிைக&

(78)

'லேவா பணி6 பலேபா லேமா.
ேமாக) திலD4 4த தலா
நாக) தவந. வர4 தணிைக
எக) ெதாவ3 ள=ர கி விரா&
பாக) தளவி1 பக

(79)

ெகாைடேய.

ெகாைடயா மிலா கடைம- ைற61
2ைடயா ெயனேவ) தி6ய 2:
ெகாைடயா Lய4 தணிைக- ைவ

(80)

உைடயா ெயனவ மினி 6மிேன.

ேவ(.
ேவ(.
மிேன ம  =ைட மிய விமி ெயD4 'ைடபர4
ெபாேன Eண  ?ெகாட 'ளக- களப- கனதன)தீ
தேன தணிைக யழகென2A) தட4ேதாடDவ& ெப1றீேர.
இ4நா3 கா2

கழிநா, பயனா ளா மிய.Rேர.

R')ெதD4த மணிைல6 பிடாி1 ைல4

விD ழL

நீO) ெதD4த வா/கB நிைற1 ெறாழி4த

யெந7E,

ேவO) ெதD4த QதLமா ேமவா ேபால விைனவ.ேலா

சீO) ெதD4த தணிைகவைர ெசமா. கலவி சி4திேய.

சி4தி) தறிேய னைர-கண4 ெதாிசி) தறிேய ெனாகாL
வ4தி) தறிேய கனவினிL வD)தி யறிேய மற4ேத0
ப4தி) தட- மல7சவ/?& பரமா ன4த ெமன-களி)தா
க4தி) தல
உ
க

ம

காவிவைர- க4த கைண- ெகதிேடா.

:ெட ேறாசி6ம1 2லகி D

ேக/ 

(82)

(83)

ம வ வா-,

யி) 12- கல கி EழL 'ைலேயைன,

தீ)த4 தலH)தி வ? H2 மா கா -

ெகா

(81)

காவி வைர)தணிைக- மர னாட தி2Oேத.

(84)
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இ2O தீ/ 7 சகல)தி `? யாட ெதன.விய&ேபா
ெத2ேபா- கிளா ணவ)தD4தி ெசயல1 றி4த வ4நாளி.
உ2பா. விைன-கீ டானட Lதவி சகல) 2)தேனா
ந2O

காவி வைர&ெபமா ன. ம ம1 ேறா4தவ-ேக.

தவ-ேக ய,4 தவெவாD-க7 சாராதவேம 6
-
அவ-ேக ேதா2 மளாென றைறவா ரறி QBகாதா
எவ-ேக டா வானர க ளிக= 6க, ெபாழிறணிைக)

வ-ேக வ& பைடேவ1ைக) ேதாற லளா ெதாழி4தி?ேன.

இ?-4 ைணயா யக'றெம ெற 4 தானா 6டனி1
க?- மவா ெபாழி1றணிைக- கட/ கைளக/ ?றேனாாி.
?- படேநா& பாவவிைன ேதாறா வண காவதனா

?-4 திறமா யிச12 னா னா வ4ேதாேவ.

அ4ேதா ேவழ சிைலவண-கி யல-ேகா ெறா - மதேபாரா.
ெவ4ேதா ெவனெந7 சழி4த4த ெவ&ப D ம4நிைலேய
ப4ேதா ெவ0O ைலயாாி1 பா1ற ய கி வள-கிறீ

வ4ேதா ெம07ெசா1 ெபா/டணிைக மைன- கல4

மா1றீேர.

(85)

(86)

(87)

(88)

மா1றீ காம& ெபவிைழைவ வளாீ ாிைறவ ாிட)தைப&,

பா1றீ ெநறிய1 றவாிண-க ப1றீ ர?யா ந.=ண-க
<1றீ Qம- நீரானா1 1ற ெமாழி&பா 2ய&ப ) 

ேத1றீ7 ேசாைல) தணிைகவைர ெசம றைனேந4 திடலாேம.

(89)

ஆேம நமதா யி) ைணெய றமல றணிைக ெயெபமா
ேதேம வனச) தி&பாத7 ேசமி) ள) & ேபா1றி`
நாேம லவெம) தி&'கைழ நா/\ நா/\ ெர@வா2,

ேபாேம சற படலக& ெபாேம. விைள4த ெபேபா)ேத.
ேவ(
ேபா)த0-கி யான4த& 'ணாியி1ேறா வ க)ேத.
நா)திகமா பரமத) நைவெமாழியா ெறாD:
ஆ)தன/ டணிைகவைர யணல ளானவிற

H)தமைற வழியேள னாக னீேர.

4நீாி1 'னலறி கி.ெசாாியா வாேறேபா.
நனீைம& ெபாெள.லா நய&பவ- க/வா)

(90)

(91)
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தனீைம& பத)தD)தி ச மைறயா கம)தறி-

ெகானீைம) தணிைகவைர- ெகா1றவம1 றளாேன.
அளாழி தணிைகவைர யற-கட3 கைணயா.
உவாகி யளாேன Lயமைற6 மைறெயாD-
திவா ைம4ெதாழிL4 தீ-ைக6ம1 ெறைவக,ம1
றிளாகி ெய@யி மிட-கடனி ேறறாேவ.

ஏறாம ெலவிைனைய& பயனாக வினிேத12
மாறாம ெலைனமா1றி மாறாத தனிய.பி1
ேபறாக ைவ)த,4 தணிைகவைர& ெபமாைன<றாத வா-கினேர <றாத வா-கினேர.

வா-கினா ல பைட)த பயெப1ேற 'கAவD)தி
ேநா-கினா ல பைட)த பயெப1ேற 0ேநா-கி
யா-ைகயா ல பைட)த பய ெப1ேற ன?வண கி)

ேத-சீ) தணிைகவைர சிவெபமா றைனய )ேத.
அ )தமல வாகி யைல)தழி)த லகெம.லா
ெதா )தவ ,வாகி Eக ெப-4 திற கேட
எ )தட1 பயேன-4 தணிைகவைர ெயெபமா
ம )ெதைனயா றைனம )

வய நிைல யளி)த ேம.

அளி) நி2) தமிA) மைற) த, வாதியாகளி) நட யிறைவ6 கட4ெதாளி4 தனிய.ைப)
ளி)தம - காவிவைர Zழிைளேயா றனளா.
ெதளி)தLம1 றவ0வ4 தீ&பிழபி1 ெறாDேதேன.

ெதாDேத)த& ப வ 4 ெதாDேத) வி&ப 
ெதாDேத) வ ம1ற Eக&ெப-கி லதீதமா)
ெதாDேத)த& ப 4தணிைக) ேதாறL வாயிறி)
ெதாDேத)

ெம@யி-4 ேதாறாம நிறனேன.

நிறன7 சாி&பன நிைலயன நிைலயா
அறியைன) தி0நிைற4த வ/கட= னினிதா?
மற. கமA காவிவைர வ3ளலவ வாின4தறிவ4த தவரேற றெமன வைசவ1றா.

(92)

93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

23

அ1றவ- க1றபர மான4த& ெபெவ3ள
உ1ற தி) தணிைகவைர 6ற&பணி4தா ேரயறி
ம1றவைர வண ந வண நைர வண ந
ப1ற2) )

(100)

ைட)தாக3 ப கய)ேதா ைகெயD)ேத.
திசி1றபல.
தி)தணிைக" பதி ("ப)ததாதி # றி (.
(.
-------------------

 ெம+கடேதவ$ மிளி$கழ ெவக.
ெவக.
 மாதவ சிவஞானேயாகிக/ மலர0 வா1க.
வா1க.

 க சிய"ப#னிவர$ கழல0 வா1க,
வா1க,
௳

சிவமய. திசி1றபல.

கவிராஸ  கசியப

7. திதணிைகயா பைட

னிவ பிரபதக.

(!ல  - உைர$ )

திவாவ!"ைறயாதீன.
.
கா"%.
கா"%.

ேநாிைசெவ)பா .
சீரா ெதாைட'ைன4த ெசபாைவ 'ேபா.
ஏரா தணிைக யிளவ1 – ேநராக-

</ மா. ேவ12வ ெகா3ளாைம ெய&ெபா,
கா/ மா ைல ைக- களி2.
&
ெபாமைல) திவி1 பனக ெந நா
மாய& பகழி) தாய- ாிசி.
ரணைம யிகா1 றிரமைற& 'ரவி
அலமைர வாA-ைக வலவ) ேத

வழ த1 கைமயா வைமயி னிைச-

ெப4த பாட1 றி4திைச& 'லவ
அறகைட- ககலா& பிற த ள)தி1
சாலா- க.வி மாலா- ககலா
வரமா டைம4த ரமா பலைகயி.

5

24

தடா வி&பி ெனேடா த.வேனா

10

ெவயெச ெபாெள0 மிளிதீ7 Eைத)திர3

15

வள கவி ெகாழி- விள சீாிளைம6

20

டானா பயி=ய அமைற- ேக3வி
மாயி4 தமிA-கட. வடெமாழி- கடெல
றாயி கடL மா1ற=1 கைடயா
ஐய4 திாிெப0 மழ.விட படா
ஆரா- காத= னாரா ைக&ப
ஊ2விர லD4தா டறைச திணி4
காறேத4 ெதாிய1 க ழ மகளிகண ள நிறீஇ யாயி கவ-

ப.வைக) ெதாழிL ப'ற நவி2
சி4ைத வழிெசL ைம4 நிைல ெபறீஇய
அளவிைன) திற)தி னயரா யா-ைக6
அளைக- ேகாமா 0ளமD- க2&ப
நில4தின- கிட4த ெந நிதி ெச.வ

25

வைர)திர3 'ர3வி1 றிைர)ெதD4 திைர-கண

30

பராபவ) ெத@வ வாிைசயி னி2-

35

கஞ=& ப/ர. கஞ12வ EழL

40

நீ? றிாி6 நிைலைம நா?
ஏ1ேபா ர ைக- ெகாைட-கடனி2)
ேநா1ேபா ேநா1 ேநாைமசா லறென0
உ2தி யா-க ெமாெயன- கழல
வில கின வழ  விD-கல ெசறி) 
ஒளி2ேவ லDவ) )ெதD4 தட) ளி2வா ரE பிளி2மா. யாைன6
ைவ)தப. பைட6 வழா ைக- ெகா

திைறேக Dாிைம ைறேந நடாவி6
த)த4 ெதாழி=1 றைலநி2 வள-
ெபாெள0 ெவ2-ைக ேபா1றா நDவ
மிஞி24 ேத0 ெவறிகவ பி6

இ 7E மல&ெபாழி ம3சி. ேலாதி&
Oவா ேசாைல& 'ற)தக& ப )
ேமவர) தைடஇய வி -ைற க -
திவெளாளி மாட வQத. வாBத.
தீ கதி ரமிAத) தி க/ பிளவி

நீ கா- கைற6 நிலா)தவA ெவைம6
விரா6- ெகாெடன மிளிமத மைழ-க/

45

25

ெச  த)  சி2மதி கிட4ெதன
ெச@வா யக)த ெசயிதீ ெவப.

வில பா கதி-ைழ :A4 ெசகி1 2ய.வர

50

விைளநிதி தைன-  மிைக- ெகாட.

55

பவா& ெபா1ைழ மகரமீ னாஅ

60

வ3ைளயி ெனாD-கிய வ3ெளழி1 ெச7ெசவி
ெச@வா க/ ைண ேச.விழி ெந1றி
இ@வா 62&பா னிEைவ யமிAத
உ2ெகாைட யா1றி வறி ெகாைட கா/ 

வைளேம. ெகா வய ெகாளி ேதா12
ப ம மாநிதி யி ெவன- கவ2
தாவா 2வ ேமவா 3ள
ஓல& படெமன ஞ122 திக

ைற மீ- கிட)த= ைன கைண- கிழேவா
ெவ த னாைண விள-கிய ய)த
அண தமிA ெகா?யி னிண-பைண ேவ)ேதா/
கா''ைட ய )த கதிமணி- றி
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ம4திர4 T ெசலவிக ம12
ஆ1றிெவ7 Zவ= கா1றி6ல ேகாபி6
எ.லா மறி4தறி வி-ம@ விய.ைபக<டாக- கா/ வ னதாஅ2

Hவைக 6வா Hல யி) 
Hவைக 6 ய கா& பரெபா3
ப4த : ப.Lயி- கைம) 
ப4த : படாத ெப4தைக

305

310
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ஆயி- யிரா யைம4தன நடாவி6

315

ெவளிகளி ெவளியா ெவளிகPஉ  ெவளிய

320

ஆயி கா/சி- கBகா வ4திற.
தானா நி2 த1கா டனித.
அளிகளி னளியா வளிக,உ களிய
ஒளிகளி ெனாளியா ெவாளிகPஉ ெகாளிய

அளவினி னளவா வளவி]உ களவ
இனா ெனாவைன 0' ெசறவ
O கழ1 ேசவ? ேபா12தி யாயி
ேபரஞ 2)த ேப 2 ேநா6
ைகயிக4 திாிய-

325

ஆடக& பEெபா1 பாடக சீற?

330

ெகாட. க ப -

335

காரண ேநா6

கைட-கணி) தளி- கைரயினா1 ெபா,
ெகாைட-கட னீயி றி)த வளைவயி
எமட கா1றி ெய24 தீரா
அகப?) ெதாழிைமயி னD) வ னேற
நாடக மகளி நவி1றிய வாட1
சில' கிகிணி தீ ழ ழவ
ரச4 Tாி ழ ெகா= யா0
விடல ாிe வியமணி& 'ாிைச-

ேகா'ர நிைரக3

ஆ ெகா? Eம4த மாடெந மாளிைக
இனன பிற ம0த லா0
ஒ=திைர- கடL ேமா ப. வைர6
உட  ெதா- கமி ெயா ைற யா?
இப& பினவா யிகைர ம 

ேநா1றன வதி6 ேப1றிைன) ெதாி-
ைம6 மளி- Hவா Dத.
ஐக னாகி யம4த: ர/ட
அ2க னாகி யம4தகீA- ேகா/ட

340

ெபா0 மணி6 ' மல- ைவ6

345

ேகா3 கமீ& பாி- பாைள- க

350

திைர-ைகயி1 dஉ) திைள)ெதD4 ெதாD
ந4தி யா12 ந2'ன ம -
ர கதி சா=6 ெகாD4தீ க'
ைல&O கத=6 ேகா/ெட கின
வயிவயி1 ெபா ளி வளபல ற4த
கல& பைண ெயா'ற7 Zழ
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அவைர வைர யாி1கதி வா
சாைம யி2- தைத4தன விைள6

ெகா.ைல .ைல ேகாழிண& Oைவ6

355

அ'ல& 'றவ ெமா'ற7 Zழ

360

ப4த மாதவி 64திய ேகா 
ைப கா1 ெகாைற பEெபா1 Eண
வளி6ள4 ெத &ப ம2'ல வைர&'
ேபா)தன கமA4 ெபாறிவ டைழ-

ெச4திம4 தார 4 வாைழ பாடல
ேகா  சபக ேவ ைகமகிA ச4தன
 ம மரவ ேகாழகி1 க&'ர
இ.ல மாவிைர வி.ல பா-க

பிடெஞைம நைமயா டடவைர ெயகிேச

365

ன பலாE -ைக வ-ைக

370

இண O) த4த னிகAசிைய நா?

375

வடளி& ெபா ப ம கா. வைளஇ

380

அேசாக4 ேத-ேக யா)தி Zத
ம ேபாதி வ7சி கா7சி
ஞாழ. 'ைன நர4ைத மா ைள
ெபா/டைர யி&ைப O கிைன சரள
ேசாதி மாமர4 ெதா)தின நாக
அறி யைன) 4 றிய கறி-ெகா?
ம.=ைக Eைட ம12 பாி)
மண கமA காம வ.= ெயாேற
வைச&பட) த)த மிைசவிள- னேபா.
ெபாறிவாி E' ெவறிT ேத0
ேதாைகமா மயிL ெதா?-க/ Oைவ6
கி3ைள6 யிL4 ெத3,ர1 கா/?

Qடளி ந24ேத ேனாலா திவ,
தைதமல சிைனய தைவ4
)த
ெபானக வ2ைமைய னிந- கா 
ேவர னர2-க ெவமணி- &ைப6

பிறAப1 ேபAவா& பி பாைவ

385

சலசல -க தரள- வாL

390

சி கவ. ேல2 ெபா  சின4 திகி
எD4 தா) மி&ப வி கடா யாைன
ம)தக பிள4 மாயி ற)
ெவ'ன லவி :Aவ ேபால

34

நிலரா) தவழ ெநமி4தன மிளி
கவாமைல& 'ன) - கதி)திைன கா-
உவாமதி க)தா ேராசின வி -
கவைணயி மணிேயா க 1 கானவ
வில கின4

ர- மில <

கைணேயா

வைல)தர விEபி னிைல)த கலக3
ப.வைக மிெகா? ெயா.கி:A4 ெதன
ெவ.வைர நிைர6 பி.கதி மணி&O
காD4 தாம கவின) தைதஇய
மடப ேமைட மாடேம னிைலக3

இய கா நிைல)ேத இய மணி& பஃேற
விமான[ திக, ேவ12ைம ேதா1றா
வளபல தழீஇெய ம ெம ய?யா
இ மகி1 dப ெம-காி1 ைவஇய

395

400

படெராளி V/ட பளித- &ைப

405

இைம-ந நா/ட மிைமயா ைமெசய

410

 -ைறயபி ைறைற பழிச

415

காறதீ 'ைக6 கDமிவி ெகDமி
இைமயா நா/ட மிைம&பன ெசய
ம.ல லாவண ம2 :தி6
நாெடா2 ெமழிலா னவநவ மாகி
மடல விடல மா1றிய ெதன
இ2O பயவா ேவலா- கிட4த
திைசகா& பாள ாிைசநிைற ேதவ
அலரவ ென மா லாதிய கடள

சா2நா ள.ல ேவ2னா ளறியா
லகDேதா'ப. சிற&பி
நிைலெப2 தணிைக மைலகிழ ேவாேன.

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

இத2 ெபா/.
ெபா/.
‘சீரா$ ெதாைட%ைனத...
ெதாைட%ைனத... களி(

இ4 கட5/ வணக :---- எப இ45. இைடV2 இறி ?<ட1
ெபா/ 5லாசிாிய தா எ ) - ெகாட ெபா/ ஏ1'ைட- கட3 ஆகிய
H)தபி3ைளயாைர வண-க ெசத..

5. <2வா த1க ம கலெமாழி வ) - <ற ேவ தலா. ம கல,

எD) )தான, கண ந இைய4த ‘சீரா ' எ2, இ451 ெபா/பய
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ஈ & பய&பதாக நி1றலா0 உலகிய. நட)த1 ஏ வாக& பி3ைளயா
வ3ளிநாசியாைர- றிசியிக3 வ ைவேவ4த ேகால)ேதா
அ)திமைல-க வ4

எ2 <றின.

:1றி4தைமயா0 ’ெதாைட 'ைன4த ெசபாைவ'

தி)தணிைக,
தி)தணிைக எ0 அைடய )த ெபய- 'சீ ' எ0 ம கல ெசா.

பாலதான, ‘சீரா' எப

ேந ேந ஆக= உயி-கண , 'தணிைக' எ0

அைடய -காத ெபய- எனி மாரதான இைய4

இ)திமைல- ெச)தணி என ஒ ெபய உ3ள . அ

நி1ற.காக.

ன Zரபம

ெசத ேபா)ெதாழி=0, பின ேவடக3 ெசத ேபா) ெதாழி=0

பி3ைளயா தணி4

வ4

:1றி4த காரண)தாலாய . அதைன, கா4த

வ3ளியைம திமண&படல)தி. "ெச க ெவயZ ெச)ெதாழி =07சிைல

ேவட – த க ளி1ெச6 ெச)ெதாழி =04தணி4 தி/ேட - இ  வ4தியா

இ)தலா1 ெச)தணி ெயேறா - ம க ல4த ெபயாிைன& ெப1றதி@ வைரேய.'

எ0 216 ெச6ளி1 காக.
(இ-3) ஐ

ைக களி2 - ஐ4 கர3ள யாைன, ' ேபா. - ைன நா/க

('ண)தினவா2) ேபால, ேவ2 உவ ெகா3ளாைம - (இ1ைற நா/க)

ேவ12வ ெகா3ளாம., ஏ ஆ தணிைக இளவ.  - ஏ1ற அைம4த

தி)தணிைக- க இைளய பி3ைளயா-, சீ ஆ ெதாைட 'ைன4த ெச

பாைவ - (எD)

அைசகளா. ஆகிய) சீ (அசீ தைள அ?க3 அ )த)

ெதாைட6 ஆகிய உ2&'-களா. ெதா -க&ப/ட ெச4தமிA ெச6ைள, ேந ஆக
</  -- ேநைம&பட ஒ&'வி) , எ ெபா, - (ஆ12&பைட எபத1ேக1ற)
எ@வைக&ப/ட ெபா/ ெசறிைவ6, கா/  - ெதாிவி)த, எக,

` ஐ ைக- களி2 ' ேபால ேவ12வ

ெகா3ளாைம தணிைக இளவ1

ெசபாைவ ேநராக- </? எ&ெபா, கா/  என ?-க. 'இளவ1
ெசபாைவ' எப

விள-கி1 ெந எப

எறத1ேக1ப இ1ைற நா3 எப

நிற . </  எப

ேபா. நிற . ‘' ேபா.'

வவி-க&ப/ட . எ' எப

ைற4

விைனெயச12. ஆ. இர  அைசநிைலக3.

‘ஐ ைக- களி2 ' ேபா. ேவ12வ ெகா3ளாைம </ ' எறதா.

ெசபாைவ ேபாL வ3ளி நாசியாைர  இேகா  ஒகர உ3ள
வனேவழ வ?வா) ேதாறி ளவ1- </?னவா2 ேபாலறி இ1ைறநா/க
ஒ ேகா  ஐ கர உ3ள இய1ைக உவா) ேதாறிநி2 ெச4தமிA&
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பாைவ-</  எறவாறாயி12. ேநராக' எறதா.  நாசியாைர வழி)தைட
ெச அE2)தி& பி 'ண)தினவா2 ேபாலறி இ1ைறநா/க அ?ேயைன
அ7ச. ெச இைடV2 நீ-கி ெசபாைவ ேநசி62)  எறதாயி12.

இர67ற ெமாழிதலா ‘சீரா ெதாைட'ைன4த ெசபாைவ' எறதைன ெமைம

மி-க மணமாைல 'ைன4த ெசெபா1பாைவ என நாசியா-ைர-க. ெசபாைவ
ெசெபா1பாைவ ேபா. வா என விாி)தலா. உவைம)ெதாைக"%ற)4"
வைம)ெதாைக"%ற)4" பிறத
அ2ெமாழி)ெதாைகநிைல.
அ2ெமாழி)ெதாைகநிைல. இதி. பாைவைய என இரட உ' விாி-க :
ெச6/ எனி, அ@' விாி4ேத நிறதாகலா. இ@வைக) ெதாடகைள

''ேவ12ைம 6'க ள.லா தன---ேவ12ைம 6'க3 ேபாெவளி& ப ேம''

எ2 <றின Q/பவிதியா6ணக.

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

96
ெபாமைல (1) எப

த. ஆரா ைக&ப (16) எ0 அள ஒ ?'.

1-2. ெபாமைல தி வி. பனக ெந

நா மாய பகழி தாய ாிசி. - மாேம

ஆகிய ெபைம63ள வி.=1 ேசட ஆகிய ெந?ய நாணி- மாேயா ஆகிய

அபி1 உாிைமைய6ைடய இைறவன , -

தாய-ாிசி. எறதா. எைனேயா- அைவ அ@வா2 ஆத1 உாிைம6ைடய
அ.ல எபதாயி12.
3. ர அைம இ கா. திர3 மைற 'ரவி - தி க, ஞாயி2 ஆகிய

ச-கர கைள6 நா.ேவதமாகிய பாிகைள6, --

4. அல மைர வாA-ைக வலவ ேத - அல4த தாமைர& Oவிக வாAதL1ற

பிரமனாகிய பாகைன6 உைட)தாகிய ேத, -

ாிசில ேத என-</ க. ர எற ெவைம ெசைம: இரவி0
பக=0 மாறிவத. ப1றி. திர3 - பல வாத.ப1றி. அல4த தாமைர - திமா.
உ4தி)தாமைர மல. உைம சிற&'ைம.
&'ர கைள6 அழி)த1 உடப தி என இ4திர தேலா ேவடL
இைறவ அத1 ஒ&பின தவறானாகி அவ1றிேம. ெசற ஞா2
ெபாமைல6 பனக மாய0 த)த உ)திாி4 ைறேய வி.L நாB
பகழி6 எறாகி6 அைவ தம- ஏ1ற ேபா 'ாித1 அைமயாதனவா நிறன.
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எனி0, த)த இய1ைக) ெதாழிலா உலைக நிைலெப2)தL Oமிைய Eம4

தா கL உலைக- கா)தL எ0 அ)ெதாழி1க அைமவனவா

நிறைமயி, இ45. ேக/பா ஊAவ=யா0 தீைம அBகாரா ந.லைவ

ெப2வ எப கதி 5லாசிாிய அ@வரலா1ைற- ாிசிL- விேச டணமாக<றின எ2 உணக.
5. வழ த1 அைமயா வைமயி இைச- – ெகா )த1 இயலாத

ெபநல உைடைமயா. ெபா/ இடனான ெசா1களா. இைச-க&ப கிற, 6. ெப4த பாட. தி4

இைச 'லவ - ேமத-க ப0வ. உணசியிக

அஃகாத'கAைம6ைடய அறிஞர , -

7. அறகைட- அகலா பிற  த உள)தி – பாவ 'த1 இட ெகா -க

விாியாத ெதளி4த இதய)ைத ெயா)த,
அறிஞ இதய என- </ க.

8-9. சாலா க.வி மாலா- அகலா - நிரபாத க.விமய-க உைடய ''லவ

அBகியி)த1 விாியாத, வர மா

அைம4த உர மா பலைகயி. ---

வர களா. மா/சிைம)தா நிைற4த 'லைம நி2)த=க வ=ைம மி-க
ச க&பலைகயினிட)ேத, -

'லவ உள)ைத ஒ)த பலைக எக.

10-11. தடா வி&பி எ ேதா3 த.வேனா

:1றி4த அ@ இைறயனாட, ஆனா

- இைடயறாத அெளா

பயி=ய அமைற ேக3வி - பிாி

இறி& பயி23ள அைமயான ேவதெநறி 6ணசியாகிய இப)திைன6, -

இைறயனா சிவபிரா ஆதலா. எேடா3 த.வ எறா. ேவதெநறி-
ேவத எற ஆெபய. பயி=ய எ0 எச&ெபா ேக3வி எ0
ெதாழி1ெபய ெகாட . இைறவன ேதராகிய நில பிறரா. கவர&ப 
நிைலயிைமயவான ெபா3கைள) தவ

ஆதலா0, அ@வாறறி

ச க&பலைக க12வ.ல சாேறா கமாக அவ- பிற- பயப 
நிைல63ளன ஆகிய அற த=ய ெபா3கைள& பய&ப

ஆதலா0, அ)ேத

வழ த1 அைமயாவைமயி எ2, அ)ேத இைறவ திவ?யிடL

நிைலைல4

வாளா& ேபா4த

ஆதலாL , க12வ.ல 'லவர

'லைமைய

இ ேபால சீ தா-கவ.ல மி-க கட/டைம இைம)தாதலா0, அதனி0

இ&பலைகயிட)ேத மி-க வி&பினரா :1றி4தைம ேதாற) தடாவி&பி
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எ2 <றின. 'ேவ த. ேவடாைம இலா’0- அ&பலைக-க
:1றி-மேதா வி&ப ேதாறி1றாேலா? எனி, அ

Tைம6

ம4திரவ=6 உைட)தாதலா0 இைறவ தாேன ந.க நிற ஆதலா0
அ&ப.ைக-க ஆாிய)தி தெலD) ஐப)ெதா23 ஆகார த=ய
நா1ப)ெத/ எD) -களாகிய நா1ப)ெத 'லவேரா தைலைம6
நிவிகார ஏைனய அ-கர க3 அைன)ைத6 இய- ஆ1றL உ3ள
அகர)தி1 த.வ ஆகிய இைறவ ெந? :1றி4த தன திவளா

ஆகலா அ@அைளேய ‘வி&'’ என உபசாி)தா.

12-15. மா இ தமிA கட. வடெமாழி கட. எ2 - மிக&ெபாிய தமிA ெமாழியாகிய

கடL வடெமாழியாகிய கடL என ( சாேறாரா.), ஆ இ கடL -

ஆராய&ப கிற இவைக- கட.கைள6, ஆ1ற= கைடயா –அறிவாகிய

ம)தினா1 கைட4

(இஃ

ஏகேதசக), ஐய திாி' எ0 அழ. விட படா

- ஐய திாி'மான அழ.கிற ந7ச எழாேம, ெவய ெசெபா3 எ0 மிளி

தீ Eைத திர3 - மி-க ெச@விய ெபா3 எ0 Tைம)தான இனிய அமித '7
ச)ைத6 (இஃ

உவக),

16. ஆரா காத= ஆரா

ைக&ப - அட காத வி& ப) டேன அவ1ைற Qகர

அறியாைமயா. ெவ2-க, -

Eைத எறத1 ஏ1ப- ைக&ப எறா . ஆரா எபதி. எச விதி ைற4

நிற . இ உ'மய-க. உைம எதிர

தழீ இய எசைம. தாய-ாிசில

ேதராகிய நில0 (4) வழ த1கைமயா வைம 6ைடைமயா. (5) 'லவ (6)

(2)

உ3ள)திைனெயா)த (7) ச க&பலைகயினிட)ேத (9) அ@ எேடா3 த.வேனா
(10) பயி=ய அமைற-ேக3வி6 (11) தீ7Eைத)திர, (15) ஆரா

(16) என ?-க.

17-20. ஊ2 விர. அD4தா

உட. தைச திணி4

Hவிர. ெகா

ைக&ப

அD)தி?

உ3 ஆழாதப? உட' தைச திணியதா, காற ேத ெதாிய. க ழ.

மகளி- - மண கமAகிற மலமாைல 'ைன4த காிய <4தL3ள மாதாிட)ேத,
அண  உள நிறீஇ - ேநாப  உ3ள)ைத ஒ&'வி) , ஆ உயி கவ- -

அாிய அறி த=யவ1ைற) திைற&ப )தாநிற, வள கவி ெகாழி-

விள  சீ இளைம6 - க/டழ கிள4த இனிைம மி-க இளைம&பவ ,
உயிாி இய1ைகயாகிய அறிைவ உயி எற

ஆெபய.
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21-23. ப.வைக ெதாழிL ப' உற நவி2 - இயம நியம த=ய பலேயாக

உ2&'-கைள6 அத அதன

இய.பிக ைறயாம. ைறேய 1றி,

சி4ைத வழி ெசL ஐ4  - உ/'ல ஆகிய மன ேபானவா1றா. ெச.லாநிற
ஐெபாறிக,, - அைவ Qகவன ஆகிய ஓைச த=ய ஐ4  நிைல ெபாீ இய

அளவிைன திற)தி அயரா யா-ைக6 அட க அக&ப )தின அறேவா- உாிய ஒD-க கைள& பாபா

அறி4

ேநா1க& ெபறாத உட', -

திற)தி - ஆ1றL- எ1ப எனி0 அைம6.

24-25. அளைக ேகாமா உள அD-க2&ப - அளைக- இைறயான நிதி-

கிழவ0 தமன ெபாறாைம 62மா2, நில நி கிட4த ெந

நிதி ெச.வ -

ம உ- ைல-க& 'ைதப/ - கிட4த ெபாிய ெபா/ ெச.வ, 26-20. நீ

இ2 இாி6 நிைலைம நா? --நிைலைமயிறி- கழிகிற தைமைய

உ3,ண4 , எ1ேபா அ ைக ெகாைட கட இ2) -- இர&பவ ைக-க

மறாத ஈைகயாகிய கட&பா/?ைன ெச , ேநா1ேபா ேகா1 ேநாைமசா.

அற எ0 --- வைமைய விரதமாக- ெகாடா அதைன இகவா

காவாநிற

ெபாளைம4த தம எ0, உ2தி ஆ-க ஒ என கழல - உயி- உ2தி
பய- ேப2 நிைல நி.லாம1 கழிய, இறி எப

இ2 என) திாி4

நிற . நீ த. நீ

என- கைட-ைற4த .

இளைம6 (20) யா-ைக6 (23) ெச.வ (25) இாி6 நிைலைம நா?- (26)
ெகாைட- கட இ2)

(27) ேநா1 உ2தி ஆ-க கழல (29) என ?-க.

30-31. வைர திர3 'ர3வி திைர)

எD திைர கண - மைலக3 திர/சியா&

'ர, 'ா3ைவ ஒ)த E/? ேம. எDகிற கட1க அைலக3, வில கின

வழ  விDகல ெசறி)  -- ஒ -மா2 அவ1ைற& பிள4

வ கேம1 ெச2 ெபா3கைள ஈ/?6 , - உைம எதிர
32 -34. ஒளி2 ேவ. அDவ)

ேபா-கள)தினிட)ேத, உ)

ஓ கிற ெபாிய

தழீஇய எசைம.

- <ாிய ஆ6த க3 வழ க&ப கிற
எறி4

அட)

- சின4

எதி4

ேபா 'ாி4

ெவ2, ளி2 வா ரE -- (ஒனார ) ழ காநிற வாக/?ய

ரச கைள6, பிளி2 மா. யாைன6 - மதெச-கா. ஆரவாாி-கா நிற ெபாிய
யாைன-</ட கைள6, ைவ)த ப. பைட6 - அவர

ஆ/சியி.
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ைவ-க&ப/?4த பலவாகிய ம1ைற& பைட)திர3கைள6, வழா

அைற ேபாதராவண வய&ப )தி- ேகாடலா., -

ைக-ெகா

ப.பைட எற இரத பாி காி காலா3 த=யவ1ைற. ெகா3ள எப
என) திாி4 நிற .

-

ெகா

35-36. பராபவ ெத@வ வாிைசயி இ2- - ேதா.வி யைட4த ஒனா

ைக6ைறெயா

ெசL)தாநி1, திைற ேகA உாிைமைற ேந நடாவி6 -

திைற&ெபா, ஈ/ட. அைம4த அரசிய. உாிைமைய சிற&பிய.பா.
நடா)தி6, -

ஒனா)ெத2ெபாைள) ெத@வ இ2- திைற எறா. கட. ேம1 கல

ெசறி)  (31) அட)

(32) ெகா

(34) ேந நடாவி6 (36) என?-க.

37-38. த த ெதாழி=. தைலநி2 வள-, - அைமச த=ேயா த)த

ஆ3விைனயி க ய2 இைடயற& ெப-காநிற, ெபா3 எ0 ெவ2-ைக

ேபா1றா

நDவ - ெபா எ2 சிற&பி)  ெசா.ல&ப கிற ெச. வ&

ெபா3 ஈ/?னாைர& பா காவாம. ெசா.லா
ெபா3 ஈ/?னாமா/  சிறி

ஏக, --

தவ2 உடாயி அ4நிைலேய தன

‘நிைலயாைம இ12' என-கா/? வாளா ேபாதலா. அத வி&ப இைமைய

உண) மா2 அத1ெகனவ)த பலெபயக,3 'ெவ2-க&ப வ ' எ0

ெபாைம)தா ‘ெவ2-ைக’ எபதைன அ)தைம ந 'ல&பட ஈ &
ெபா3 எ0 ெவ2-ைக எறா. ேபா<ழா. ஒவ மி -12& ப1றி&

ேபா1றி0 அ

நிைலயாைம)

எைன) ைண6 தா ேபா1றா
அத ெதாழிலாக உபசாி)தா.

ஆத=, ேபா1றினாைன அ@[A காரணமாக
ைக ெநகிழ வி த= ‘ேபா1றா

நDவ' என

39-41. மிஞி2 ேத0 ெவறி கவ தபி6 கஞ= - மண)த ம - கவகிற

மிஞி2. ேத

பி எ0 வ?ன ெந கி, ப ர. கஞ12வ EழL ----

பB ரேலாைச 6 கல&பனவா& பா? E12த1 இடனான, இ3

மல ெபாழி. ம3 சி. ஓதி - இ3 த கின மல ெசறி4த ெபாழிேலா என

7E

மள)த-க சி. எ0 தைலயணி அணி4த <4த=ைன6, மிஞி2 ஆ , ேத ெபைட,

பி ேவேறா வ? சாதி. ெபாழிL என

சிற&'ைம விாி) அ மள)த-க ஓதி எனி0 அைம6. சி. எப
ெமைம எ0 ெபா/ .

சிைம
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42-44. O வா ேசால 'ற)

அக&ப )

- அ- <4தலாகிய மல நிைற4த

ேசாைலயிட)ேத உ/ப )தி, ேமவர தைட இய வி -ைற க - - ஆ )

த ப?) தைடயி/ட ைறமதி ேபா.கிற, திவ3 ஒளி மாட வ Qத. -

பாவி ஒைம மி-க ெபாிய Qத=ைன6, - வ, Qத. - நர' உேராம

இ.ைலயாக) தைச திணி4

H2 விர. அள அகற Qத..

45-47. வா3Qத. தீ கதி அமிAத தி க3 பிளவி - விள-க3ள அ4Qதலாகிய
தணிய கிரண)தி1 இடனான அமித உவான அ-ைற மதியினி2 , நீ 

கா கைற6 - நீ-க1ற காிய கள க, நிலா தவA ெவைம6 - அத
நிலவி ெவைம6, விரா உ ெகாெடன - விர= இ@-

ெகாடாெலா)த, மிளி மத மைழ க - மாசி.லாத மத)த ளிசியான
கணிைன6,

ைறமதி-- கள க இைமயி நீ கைற எறா, இ

நிலவி கள க ெவைம6 ஒேராவழி- கல4

வண5வம
ண5வம.
ம

உ-ெகாடா ெலா)த க

எனேவ, அைவ அ ஙனமாகி உ)திாித. இைமயா. ேவ2வம அ-கக/

அைமயா

எறவாறாயி12.

48- 51. ெச த)

சி2 மதி கிட4ெதன - ெச த& Oவினி. 4நா/பிைற

கிட4தா. ஒ)ததா, ெச@வா அக)த ெசயி தீ ெவப. - ெச@வாயினிட)

அD- அைடயாத ெவைம)தான ப. வாிைசயிைன6, வில  பா கதி ைழ

:A4

- விலகி& பரவாநிற ஒளிைய6ைடய ைழக3 நா2, ெசகி.

ய. வர --

ேதாேம=ட)ேத அைசயாநி1ப, வ3ைளயி ஒD-கிய அ3 எழி. ெச7ெசவி -

வ3ைள&Oைவ நாலவி/டா1 ேபால) தாA4த அ3ளி- ெகா3,ப? ெசறி4த

அழ3ள ெசவியிைன6, ெச7ெசவி - வா4

தாA4

52- 59. ெச@வா க3

இர

மட1Eழி வல7Zழ  'ற)ேத த3ளின ெசவி.

ைண ேச. விழி ெந1றி இவா உ2&பா - ெச@வா6

கேபால க, ேச.மீைன ஒ)த கக, ெந1றி6மான இ4நலனைம4த

உ2&'-கைள- ெகா , இ Eைவ அமிAத உ2 ெகாைட ஆ1றி - இனிய

Eைவ63ள அமிAதமாகிய ெபாிய வைமைய ெச , வறி

ெகாைட கா/  வைள

நிதி தைன - வறிய ெகாைடைய- கா/ டாநிற ச கநிதிைய,  மி ைக-ெகா
அவைள ேம.ெகா

- அத தைலைய- ைக&ப1றி அத
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ேமலதா& ெபா4தி, வய  ஒளி ேதா12 - மி-க ெபா=ைவ ெவளி&ப ) கிற,
ப ம மாநிதி இ

என கவ2 - ெபாிய ப மநிதி இஃ

தாவா உ2வ ேமவா உ3ள - ேக?.லாத மாதவர

ஓவ பட என உஞ122 திக - த நிைல ெபய4

எ2 விய4

கவ1சியாகி,

ஒறி0 ப1றாத உ3ள,
த மா2ப? ஓவிய& பட

ேபால அயனா. பைட-க&ப/ 3ள அழகிய க)திைன6 , உைம சிற&'ைம. ஒறி0 ப1றிைமயாவ

ேபறறி இைம ம2ைம&

:

ெபா3களி. ப1றாைம. 'தாவர உ2வ ேமவா உ3ள ஓவ' எ2 பாட ஓதி)

‘தாவர ேபா. ச=)த. இ.லாத தவ வ=ைம ஏறின
அவர

உ3ள நிைல ெபய4

றவ காத. <தலா.

ஒழித1- காரணமான க' என உைர&ப 

ஒ2. க ெசவா த=ய உ2&'-களி இ-ைகயதாகலா0, அவகாம5Lைடயா அமிAதநிைல என-ேகாடலா0, க அவ1ைற-ெகா

அ@வமிAத)திைன வழ தலாகிய ெகாைடைய- காதல- அளி-கிற என
அத ெதாழிலாக உபசாி)தா. அக ச  ேபாற கD)தி ேமலதா
நி1ற= அத உவா63ள நிதி அ@வா2 அத)திைன அளி-க மா/டாைமயா.
அ த ஏைனய ெபா3கைள வறி ெகாைட எ2 அ காரணமாக)தனி.
தாA4த ஆக=  மிைய& ப1றி) ேதா1 பிடேம. ெவறா எ2த.
ைறயாக ேம. ெகா

எ2 <றின. இனி, க)தி1 உவம தாமைர

ஆக= அத உவா நி2 பயப  ெபா3கைள உதவாநிற நிதிேய என
விய&', த மன)ைத6 கவதலா. கவ1சி6 மி- அறேவார

த மா2ப? பட ேபா.வதா அைம4த

உ3ள நிைல

என அணி4 ைர-க&ப/ட .

60 - 63. பவா ெபா ைழ மகரமீ நா2 - அ க)தி பா க அ காத

வாைய6ைடய Eறாமீ வ?வாக& பணின ெபானாலாகிய ைழ T கி,
(பவா மகர& ெபா1 ைழ என மா2க) ஐ
அட4

அைச4தி)தலா., ஐ கைண கிழேவா - ஐ4

அ'கைள6ைடய மமத, ெவ
தன

மீ கிட)த= - ேவ)ேதாளி ேம.
மலகளாகிய

த ஆைண விள-கிய உய)த - ெகா? தான

ஆைணைய யாவ- 'ல&ப ) மா2 உயர நா/?ன, அண  தவA

ெகா?யி இண  பைண ேவ ேதா3 --- வி&ப)ேதா

நிகழாநிற

ெகா?-கப ேபால) தமி. இைணெயா)த ப)த ேதா3கைள6 , -

64- 69. கா' 'ைட அ )த கதி மணி றி - அ H கி.க3 ப-க)தி க

ெந கி63ள ஒளிமி-க மணிகளா. ெபா=4த 2கைள& ேபால, ேதா3 'ைட

அ )த Eட O ெகா ைக --ேதா3களி அேக ெந கின Eட ஒளிைய-

காLகிற மணி அணிக3 ெசறி4த ைலகைள6, வி ைல

ைண ெகா3 சவி

மணி மாபி. - அ-வி4த ெகா ைககைள ஏ4தின விள-கமான அழகிய
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மாபினிட)ேத, த)தம

ஏணி கடவா

தணிய - அைலக3 தம-ாிய

எ.ைல-கடவாம. த ப?, ந3, நி2 உண)  - ந நி2 வைரயைற

6ண)தாநிற, த3ளா றியி - நீ-க&படாத அைடயாள ேபால, அணி

ெச

வயி2 ஒDகிய மணி மயி வ.= - ெமைமயான வயி1றிக ஒD ற&

ெபா4தின காிய உேராம இேரைகயிைன6,
70-72. ெந  மயி ஒD- ெந

ெந?ய வழிேய ெச2, க
ைலகளாகிய ேகா/

ப

- அ4 நீட மயிெராD-கமான

வழி பட4

களி2 பட எ )த - பைம த3 ஒ)த

ைல ேகா/

யாைனக3 அக&ப மா2 அகA4த, ப ழி அைனய பய

ெகா&OA - ெகா&ப ேபாற அச)ைத) தகிற உ4தியிைன6 , -

க )த. - ஒ&'. பயப
அைம6.

எபதைன ஒெசா. ஆ-கி ஆA4த எ2 உைர-கி0

73-74. ந நி2 வாAேவா நல)ெதா

நிகAவார

ஆ-க)ெதா

ரண - ந  நிைலைம-க த கி

மா2ெகா , ந

நி2 ேத4த இ  ெகா? ம . -

ந ேவ நி2 வ2ைம <4த இளகின ெகா?ைய ஒ)த இைடயிைன6, -

ந  நிைலைம-க நிறவ-& ெப-கேம உளதாவதறி) ேத உளதாகா
எப ஒதைலயாயி4  ந நிற இைட அ ஙன ெபத. இறி)
ேத4தைமயா அவ நல)ெதா

ரண எறா; இஃ4 ஓ$ இலகைண.
இலகைண

75-77. ைவயக உயி)ேதா மதி 'ைன4

இய1ற= - உலக கைள ஈற

பிரம மதிமி-& பைட)த ஆ1றா., ைக 'ைன4

கடா

இய12 கதி மணி தி ேத

- யவன ைக) ெதாழி. வ.லரா இய1றின கதி ஒளிைய ெசகிற

தி/பமான ேதாிைன ஒ@வாம., உ ெகா

ஓ  தடாத ேப

அ.. - இ)ேத அ.. எ0 உவி1றா ஆடவ உ3ள4ேதா2 விைர4
ெச.L (ெசலவி.) தைட&படாத அக1சிைய6ைடய அ.=ைன6,---

யவன ைகயா. இய1றினேத இ) ைண வ=ைம)
ெகா

ஓ  தடாத ேபர.. என&ப/ட .

78-79. கீAேம. ,ஆக கிள4

(இஃ

அறா ஆக=, அ@-

எழி -- ப)த அைர ேமல தாக வள4

இ.ெபா3 உவைம). அ த வாைழெயா

எD4 தா.,

ெபா வா4த ெசறி
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ற கி -- அ&' ைம)தான வாைழைய நிக-கிற நீ

ெதாைடகைள6, --- வாைழெயா
80-82, ேவ2 ஒ தாமைர ேமவ4

எவ. ெசயாசி1ப, :1றி4

எப

அட4த

ேவ12ைமமய-க.

ெதாழி. ெசய-- ேவேறா தாமைர&O விபி

அ, விைரமல ஏ- --அரசி-காநிற

மண3ள தாமைர&Oைவ& ேபா.கிற, அல)தக மல4த நல)த சீ அ?ெசப7E ஊ/?ய அழ3ள ெமைமயான கா.கைள6 , ---

ேவெறாதாமைர ெசப7சி1 உவம. (இ4
இ4 வண5
வண5வம).
ம சீ எ2

பலெபா3 ஒெசா. ஊ2 எ/ட03 ஒறாகிய சீைமயிைன . உண)திநிற .
83. மயி. இய. ம, இய. மட மாதைர - மயி=ன

சாயைல6 மட&ப)திைன6 உைடய மாதகைள, -

சாயைல ம,கிற

சி.ேலாதி (41) த. சீர?6 (82) இயL உைடய மாதைர (33) என?-க.
சீல (84) எப

த. அழ12ேநா (93) எ0 அள ஒ?'.

84-85. சீல விைழேவ ெசய. றி இவ1றா.- அவர

ஒD-க உ3ள)தி

ேவ/ைக6 ெசைக6 றி6 ஆகிய இன கவிகளா., நா.வைக ேபத

மா. அற ெதாி4

உண4தவரா –

-- நாவைக ேவ2பா கைள6 ஐய&பா

இறி

" எேண கார இைடயி/ - ெகாளி0

எB- றி)தியL எமனா 'லவ.''
ெதா. - ெசா. - இைட-290.

எறாராக= . எேணகார)ைத சீல த=யவ1ேறா  </ க.

நா.வைக&ேபதமாவன -- வாைல, தைண, பிரைட, வி)ைத எபன; இைவ
மாத பவ க3 எப.

86. ம4  ம4திர)  தி4
தேனா

விைழ ஏ1றி - ம4தினா0 ம4திர)தினா0

இைய'ற)த-க ேவ/ைகைய அவ- உளதாமா2 ெப-கி, -

ம4 - அமிதநிைல அறி4 பாிசி)த.. ம4திர - மதன மைறைய அத1ாிய
தான)தி. எD த.. இைவ ேவ/ைகைய மிவி)த1) ெதாட-க)தி. ெசய)த-க
இறியைமயா- கவிக3 எப. ெபக.- உ3ள அளவி ேம1ப த..
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87-89. ேதய பயி1சி ேச/ைட இய.ேப-ேதய ண அவ)ைத6

இய1ைக6, இப

ைறேய இவைக ெதாழிேல - இப)தி பாபா க,

இபாலதான ெதாழி= பாபா க,, இ கித வைகேய இைவ நனி நா?-

இ கித)தி பாபா க, ஆகிய இவ1ைற& ெபபாைம ஆரா4 , -

எ ஏகார)ைத) ேதய த=யவ1ேறா  </ க. ம-க3 யா-ைகய ஆத=

அவ1ைற ஆராதL, அ@வா2 கைடேபாக) )தL எளியன அறா :
ஆக=, நனிநா?, எறா. உலக) 3ள ேதய4ேதா2 பிற4த மாதர

தம

உ3ள ெசைக த=யவ1ைற விசாாி) ) ேத2வ ேதய நாடலா. ேதவ
த=ய கணவைக63 நிற மாதைர வாத பி)த சிேல/ ம எ0
&பதி63 இன உ3ளா என உைம அறிவ பயி1சி நாடலா. வாைல
த=ய பவ க/ உைர)த கால கைள6 உ3ள)தி ேவ/ைகயிைன6
ப)தறிவ ேச/ைட நாடலா. மானினி த=ய மாத சாதி6 சச த=ய
ஆடவ சாதி6மான மா'-/ப/ட அ@வவ றிகளி பாிமாண க3 இனின
எ2 அறிவ இய1ைக நாடலா. '.Lத. Eைவ)த. த=ய
'ணநிைலவைககைன அறிவ இப) ைற நாடலா. 'ணசி அமய)திக
'ைட)திட. வழிபட. எ0 இரடைன6 அறிவ இவைக) ெதாழி.
நாடலா. கிராமிய ெபௗதிக த=ய காரண க3 ஆகிய 'ணசி& பாபா க3
அறிவ இ கிதவைக நாடலா. இவ1ைற விாி-கி1 ெப என விாி)தில .
விாி4த 5.க,/ காக.
90-93. இவைக ெபாDெதா  ஏ1ப மவிய - ெப ெபாD

சி2 ெபாD களி.

எLமா2 உ1ற, H2 கால H2 ேவக - -கால க, H2

ேவக க,, ஒ&ப கலவி உஞ12 ேபாிப அவா உள ெபாதி4

ெகா

--

பிறழாதப? கலவி 'ாியாநிற ெபாிய இப)திக உ3ள ேபராைச உ3ள)ைத

ெவளி&படாத வண H?-ெகா , அழ12 ெவ பட ேநா - விரகானல)ைத
H/ தலா. உடாகிற ெகா?ய

ப எ வான ேநா, -

காகால த=ய ஆ2 ெபெபாDதா. மாைல-கால த=ய ஆ2
சி2ெபாDதா. மாத வி'மா2 அவ-ேக1ற ஆடவ 'ணத1) த-க அமய
காலமா. அ

Hவைக என; விைர சம T- எபன ேவக என <2வ.

ன- <றிய சீல த. ேவக எபத ைண6 உ3ள வ1றி
ெபா3கைள ஒவா1றா உைர)தா. இ0 விாி-கி மிக& ெப.

ஆக=, இைவ எ.லாவ1ைற6 ஒ  உணர ேவ? வடெமாழி63 இப

5= உண4

ெகா3க.

46

இனி, சீல த=யவ1றா. ெதாி4

ஏ1றி) ேதய த=யவ1ைற நா?-

கலவி6ஞ12 இப அவா& ெபாதி4
94-95. தவா

ெகா

அழ12 ேநா என?-க.

பிைற ேபால தணி இறி வளர - அ4ேநா இைடயிறி இளபிைற

வளகிறா1ேபால) தீவிறி வளதலா., உவா மதி ேபால உேவ தப நிைறமதி ைறகிறா1ேபால உடபி வ=ைம த=யைவ நா3ேதா2
றாநி1ப, -

ேநா வளதலா. உேவ நப என ?-க. த'த. ஒதைல ஆக= உேவ
எறா. ஏகார ேத1ற)தி க வ4த . ெபாளைடயா. உவைம அைடக3
வவி-க&ப/டன.
கட/ெபா க (96) த. ெதளிவிைன ேபாலா

(104) எ0 அள ஒ ?'.

96 - 98. கட3 ெபா க தட ம&' ஆ - ெதவ) தைம63ள ஐ4த-க,

ெபாிய ேகா 3ள காமேத0, சி4தாமணி6 ந4தா நிதிக, - சி4தாமணி6
ெகடாத ஒப

நிதிக,, கல தலான பல வள ெகாழி&ப - ஆகியைவக,ட

அணிகலக3 த=ய ெவ@ேவறான ெபா3கைள ேவ? யா வைரயா
ெகாடா நி1ப, -

99-100. ப.வைக கண பணி4

எD4

ஏ)த - அமர சி)த த=ய

ெவ@ேவறான பலகண க, வண கி ஏ)தாநி1ப , ெத@ தானவ அ@வி)

ஏ க - அவ/ பைகைமைய6ைடய அEரக3 தன

ஆ-க&ெப-க க

ேகா/ட)தா. ெபாறாதவகளா& 'D கா நி1க, -

மன-

101-104. விாி கதி பிழ' அாி மா தவிசி - பர4த கதிெராளிைய மிக&

பர&'த1 இடமான அாியைண ேம., களி < ெந7சா. காவ. ைவ - உவைக

ெப உ3ள)ேதா  அரE :1றிரா நிற, ஒளி< மகவா உ2 பத ஆதி பா/  உைர6மான 'கA மி-க இ4திர1 உாிய பத த=யவ1ைற, எளிதி

உ)

ேபாலா

அளி- - எளிதி. ைக </ வி)த1- காரணமான, ெதளிவிைன
- ந.விைன ேபா.வதறி, -

பிழ' எற

பப?யாக வ4த ெபயெரசவிைன . ெநஞ சா. எப

ேவ12ைம) திாி' . பாவ. ைவ எபதைன ஒ ெசா.லாக- ெகா ைர-க.
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ஆதிய எப ைற4 நிற . : ேப1றி1 ேவ வன ஆகிய அ) ைண
ஆ1ற. உைடைம )திபத&ேப1றி1 ேவடாைமயா. எளிதி உ)தளி-
எ2, ந.விைன6 பிறவி- எ

ஆ என& ெபாிேயாரா. ெதளிய&ப/ட

தாகலா ெதளிவிைன எ2, பின- <ற&ப  சாதன களா. ெபற)த-க
: ேப2 ஒவா1றா0 இவ1ைற ஒ@வா மஆகலா ேபாலா

எ2 <றின.

ெபா க த=யன வள ெகாழி&ப எ)த ஏ க தவிசி. காவ. ைவ மகவா
பதமாதிய அளி- விைன ேபாலா என ?-க.
பா (105) எப

த. பிற-கணி) க (100) எ0 அள ஒ ?'.

105--107. பா 'தி 'ணாி பாய. கட3 - பாராகிய நில)தினிட)ேத தி4த

பா1கட= கேண ேசடனாகிய ப -ைகேம. க வளகிற ெந மாL, வா
ம

ெபா/

மைர மல ')ேத3 எற -- ெபகாயிற ேதேனா

அல4த

தாமைர&O ெபா/?னிட)ேத த  பிரம0 ஆன, இவ தம- எத1

அாிய --- இேனாரா0 எளிதி அைடத1 இயலாத, உைம உய சிற&'.

108 - 109. சாிைய கிாிைய ேயாக தவநிைல ெபய - சாிைய கிாிைய ேயாக க3
எ0 ஒ&ப1ற சாதன களி ெபயக3, ெபாசா&ப பிற-கணி)

மற-மா2 றி-ெகா3ளா

ைகவி தலா0, -

உக -

த)த வணநிைல வழா நி2 ேதசிகாிட)ேத மிதி மைறெநறி த=யவ1ைற&
பயி2 எ.லாவ1றி ?வான ெம&ெபாைள)ேதறி& பின
அெம&ெபாளாகிய இைறவைன ேநா- மதியா. உய4 சமயதீ-ைக ெப12

இைறவன

தி-ேகாயி=. திவலகிட., ெமDக., மல ெகாத., மாைல த=ய

ெதா )த., தீப ஏ1ற., ெமய?யா பணி)த பணி தைலநி2 ேமவ. இைவ

தலான ந1கம கைள& 'ாிவ தாதெநறியாகிய சாிையயா.
சாிையயா இதைன 1றிய
பின மகெநறி- ஆன விேசட தீ-ைகைய& ெப12& Oசைன- ஏ1ற
தி&ப3ளி) தாம த=யவ1ைற ேசகாி) , E)தி ஐ4  ெச , ப மாசன

Oசி) , அத ேம. H)திைய& பாவி) , H)திமா ஆகிய இைறவைன

ஆவாகி) , ப)திைமயினா. ஒைம&ப/ட மன)ேதா

வழிப/ )

தி) , ஆவரண

Oைச த=ய 'ாி4 , அழ. ஓ'த. %)திரமா$க ஆகிய கிாிையயா.
கிாிையயா பி'

இயம நியம த=ய ேயாக உ2&'-களான எவைக இய.' வா4
பி கைல இைடகைலகைள அட-கி& பிராண வா6ைவ ந நா?யி. நி2)தி ஆதார
ஆறிைன6 அவ1றிL3ள ெபா3கைள6 உண4 தியானி) Hலாதார)தி
அனைல எD&பி உ4தியினிட)ேத ட=ச)தி உவா இ- அமிதிைன
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உக&பணி ம1ைறய ஆதார களி கீAகமா உ3ள ப ம கைள&ேபதி)
ேமேலெச2 ேசாமவ/ட)தி. ெபகாநிற அமிதிைன உ ேபெராளியான
இைறவைன தியானி) அ@ெவாளி6ட <?யி)த. சகமா$கமாகிய ேயாகமா.
ேயாகமா.
இவ1றி பய ைறேய இைறவ உல, இைறவ அ, இைறவ உ

அைடவ . இவ1றி விதிைய சிவாகம களி உ) ணக.

கட3 (105) ')ேத3 (106) இவ தம- அாிய (107) சாிைய கிாிைய ேயாக)

தவநிைல (108) பிற-கணி) உக (109) என ?-க.

110-111. ஊன நாடக உஞ1றிய திவ3 - இ கா2 மாயாகாாியமான

நாடக)திைன நடா)திய (இைறவ இட)ததான) அ/ச)தி, ஞான நாடக நவி=ய

மாறL - இனி ஞான நாடக)ைத நடா)  ெபா/ ) திள திபின
அளவி., -

உயிதைன இ)தைமய எ2 உண ஆ1றிைன மற4 தனி ேவறாய
யா-ைகைய) தாதா எ2 கதி& ெபா/சா' உயி சா'கைள நி)தமாக-

ெகா

அவ)ைத6/ப/

உழL அதைன ஊன நாடக என, இ@வமய) 

அத0ட கல4 நிேற கல&பி.லாத தாகலா அதைன உஞ1றிய திவ3
என, அ@வா2 உழ2 தன

பதிைய6 அறியா

ச)திநிபாத அQணமாக) தீ-ைக ெச

வ4தின அ@யிைர

கைணயா. அQ-கிரகி- ைறயிைன

ஞான நாடக என, அ)திவேள அ&பவ)தி க வா வ4

அ@

அவ)ைதகளினி2 உயிைர வி வி) மல இைள நீ-கி இசா ஞானகிாிையகைள இைட%?றி விள-க ெசவதாக= அதைன நவி=ய மாறL
என <றின.
112 - 114. ஆனா மல&பைக ேநானா

கழல - அ3விைளவி அறி நீ கா

அநாதியா வகிற ஆணவமாகிய பைக வ=ைம'ாியாம. ஒழி6மா2, தா
ஆன4த தனி உயி மட க - உயி தனியா) தானாகேவ ெபப? தன
அவிைச) தைம மட மா2, க கா  த. கட3 ஆகி -

எ.லாவ1றி1 தலா நி1 கட3 க<டாக- காண& ப கிற ரவனாகி,
-

த1 கட3 வாகி என மா2க. அவிைச அக கார அவா விைழ ெவ2&'
த=ய த) வ- ழா)திைன) ெதாைலசி) தா தனியா இைறவனிட)ேத

நி1றைல) தானான4த) தனி உயி மட கL எறா. எனேவ, பEஞான நீ-க
எறவாறாயி12. க கா  எறதா. த1கட3 அளா அறி-

காண&படா எப

" அ4நிய இலாைமயா0 அறிவி03 நி1றலா0,
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உனிய எ.லா உணி2ண) வ ஆதலா0, என

யாென ேறா 

இ7 ெச- க2)த லா0, தனறி வதனா1 காB தைகைமய அ.ல ஈச.''

(சி)தியா - Z) - 6, திவி)- 8) எ0 திவி)த)தா1 க

ெகா3க.

115-118. உயிேர அவ)ைத உண)  தைம - உயி அவ)ைதக, அவ1ைற

விரவி- காாிய&ப )தாநிற தைம6, அளி இய.ேப ஆ  அத பயேன -

அளி இய1ைக6 அ@வளி பய0, ெபெபய திறேம ெப1றவ ைற

எ2 - இைறவ இய.' இைறவ அ?ைய அைட4 தா ைற6 என,

அைனவைக ஏD அாி. தப ெதாி&ப - ேவதாகம களா. உண)த&ப கிற அ@
ஏD பாபா கைள6 ஐய அற அறி2) தலா., -

அைனயவைக எப
</? உைர-க.

ைற4

உயிைர)ெதாிவி)தலாவ

நிற . ெதாி&ப எபதைன எ.லாவ1ேறா 

- அளவ1றதா, வி7ஞான கல பிரளயாகல சகல என

Hவைக)தா, எ2 உ3ளதா, E)தச) -கைள& ப) ணத. தைம)தா,
இ, ஒளி6 அ.லாத க இய.பி1றா, நிைறவி1றா, உண)த உண
சி1றறிவி1றா உ3ளெதப .

அவ)ைதகைள) ெதாிவி)தலாவ

- சா-கிர, ெசா&பன, ED)தி,

அ ெதா ) - கட ?, அ

ெதா )

ாியாதீத என ஐ4

ஈ2, அ ெதா )
ைறேய ஐ4

ாிய,

என ; இவ1றி1) தான க3 ைறேய 'வந ,
இதய அள, அ

ெதா )

Hலாதார வைர என; இவ1றி கவி- ெகா) -க3

நா H2 இர

நாபி

ஒ2 ஆ என ; அறி6, ேகவல

சகல E)த என-காரணாவ)ைத Hறா என ேத12தலா.
இவ1ைற உண)  தைம ெதாிவி)தலாவ

- ைறேய உயி ஒவ உண)த

உணதலா0, சட க3 ேபா. அழியாைமயா0, சதச)தா Eத4தர:ன என

நி1 எ2 கீழாலவ)ைத சா-கிராதி நிமலாவ)ைத சா-கிராதி எ0
இர  ைறேய சனன கைள உடா-கி- கீேழத3,வ

இற&'-கைள உடா-காம. ேமலான நிைலைய அைடவி&ப

அநாதிேய மல)தா. மைற&'

எ2, பிற&'

எ2, உயி

கிட4த அமய ேகவல எ2, இைறவ

உடலாதிையஅளி)த அமய சகல எ2, மல 12 நீ கி& பிறவிய1ற

அமய E)த எ2 விள-மா2, வி7ஞானகல த=ய Hவைக உயிகளி
விைனக/ னிைலயான ஆ2 அ) வா-களி0 ைற&ப? கம கைள
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ஊ/?)ெதாைல) , மலபாிபாக பணி, தி4த ப-வ)தி க இைறவ

வாவ4 , அ) வா ஆறிைன6 Tைமெச , பிரார)த கம கைள

உபி) , தீ-ைக-& பின ஏறின ஆகாமிய ஆணவ கைள6 ஞான)தீயினா.
தகி-மா2 எப .

அளி இய.' ெதாிவி)தலாவ - உயிக/ ஞாேனாபேதச ெச
ஆமஞான ேதா12வி) அவமான இைறவைன ெவளி&ப )த1) தன
கைணயினா. வ?வா வவ அ/ச)திேய எப .
அத பய ெதாிவி)தலான - அ&ேபா Oத த. நாத ஈறான பிரப7ச
எ.லா த03ேள விள க இைறவ சி2ைம- சி2ைமயாக ெபைம-&
ெபைமயாக உயி- உயிராக நி1 கைலமக3 விள  எப .
- இைறவ அவ றிண க3

ெப ெபய) திற ெதாிவி)தலாவ

ேதா1ற-ேக க3 ப4த: க3 இறி, நி)தமா)தா எ.லாவ1ைற6 கல4 ,

தைன ஒ2 கல)த. இறி, நிவிகாாியா, எ7ஞா2 ஒதைம

உைடயவனா எப .

- அெம& ெபாைள அதேனா

ெப1றவ ைற ெதாிவி)தலாவ

இைடவிடா

பாவைன ெச , காபா- விைழ ெவளிக,

ஒ12ைம6ற

கரணவாதைன6 -ணெசய.க, ஓ அைடயாள நியம க, வ2ைம
வாAக, இைவ த=ய இ.ைலயா இைறவ அ?ைய நீ-கமற
நிைன4தி-ைக எப த=யன.
119-122. தாழா

ேக/

ெகாட அமிA

என ெதளி4

இப 'ணரா

'ண - தைல சிற4த ேபாிப :/ைட- கலவாம1 கல&பத1-

ஏDவைகயிைன6 ேக/

:ழா

சி4தி)

- மன 'றேப ெச2 த காம. அ@

விபாீத ஐய க,3 :A4

மய காம. சி4தி) , அ ைக

- உ3ள ைக-க எ1ற அமிAதிைன உ3,

'ற' க <டாக) ெதளி6மா2ேபா. அவ1ைற) திாிபற)ெதளி4 , ெபா ேப
காரணமான, நி/ைட <ட நிைல அ

அ4நிைல6 நீ க, -

நீ க - தியான சமாதிைய- < கிற

இ சமா-கமாகிய ஞானநிைலயா. நி/ைட <டனிைலய  என& பாட ஓதி
நி/ைடைக <டலாகிய நிைல என உைர&ப  ஒ2. நிைலய எப ஈ ஒ
ெசா. நீைம)தா நிற . உைம எசைம. என எப விைனெயச உவம
ஆகலா அமிAதி. Tைம இனிைமக3ேபா. அவ1றி. ெதளிைம நைமக3
<ட= வணஉவம#
வணஉவம#
உவம#, அமிA

மாி&ைப ஒழி-மா2ேபா. அைவ
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பிற&பிற&'க/ ஏ வான அவிைச இைள) ெதாைல)த= ெதாழி உவமழ
ெபற-கிட4தவா2 காக.
ெபா  ேபாிபமாவ

- நிரதிசய இப; அதனி மி-கேதா சீாிய இப

பிறிெதா2 இைமயி . "உயவற உய நல என " அதைன உண4த ெபாியா
பணி)த  அ . 'ணரா 'ணத. ஒகா. நீ கி& பி' <டாம. இைடயற<ட.. அ ஙன <ட1- கவியா உ3ள நி/ைடயா. அ ேகவல
சகல கைள& ெபா4தாம. ெம6ணைவ அைட4 அ@ண4தவா1றா.
றி-ெகா ேநய)ேதா <?யி-க சவ வியாபகனான இைறவ தாேன
ேதாறி எ.லா& ெபா3 க, அவனாக அ@வ அைன)  இைறவ
அ.லாதனவாக காண&ப/ அைவ அைன)தி1 ேவறாகிய நிராதாரனாகி
எ&ேபா  ேதாற நி1நிைல எப. இவ1றா.  ெமாழிைய- ேக/ட.,

சி4தி)த., ெதளித., நி/ைட <ட. என ெம6ணைவ அைட4தா ெப2 பய
நா.வைக)
.

எறதாயி12.

ஊன நாடக உஞ1றிய (110) அ3ஞான நாடக நவி =யமாறL (111) கழல

(112) மட க (113)  ஆகி (114) உயி (115) த. ஏDவைகயிைன6 (118)
ெதாி&ப ேக/ , சி4தி)

?-க.

(119) ெதளி4

பஃறிற& பைகஞ (123) எப

(120) 'ண நிைல நீ க (122) என

த. இரவல (166) எபத அள ஒ ?'.

123-127. ப. திற பைகஞ பைடெயா

ேந4தன - பலதிற களா. ஆ1றLைடய

பைகவ பைடெயா  எதி4தா1 ேபால, ெவ. திற கா/டா

:12 :12

உட12 - தைம ெவ.L உபாய ேம1ெகா3ள ெவா/டாம. ேவ2 ேவறா&

பல ஆ1றி0 H

வ)தாநிற, பிணி ேகா3 ப/

ேப

உ2 மன)தா -

ேநாகளா. ப1ற&ப/ & பி) 2கிற மன)த ஆகி , 4ைதேயா ஈ/ 

Dநிதி ெச.வ - த தாைத Hதாைதய ஈ/?ன ெப7 ெச.வ க,,
ெபாைமயாள 'கA என ேதய - ெபா<2வார
ப.திறமாவன -

'கA ேத6மா2 ேபால) ேதய, -

ைண E1ற ெபா3 இைவ த=யன. ஆகி 1ெறச.

ேபைதைம-- காரண இரட03 இ

காம)தா வ4த

: ஆகலா, தன-

உ2தி பயவாத அ@ ஒD-க)தி க விபி ெசதைம ப1றி வ4த மய-1ற
மன)தா எறா. ெபாய ெபா <2வா என-<றா ெபாைய) தாேம
ஆளமா/டாேம ெபாைமயா. தா ஆள&ப/டா என ெசத 'கD ேத6
எற1 அதைன வ1'2)தினா. இ@ உவம)தா. இவனா. ஈ/ட&ப/ட
ெபா, ஒ  ேதத. ெபற&ப/ட .
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128-132. ேநா& பைகயாள--ேநாயாகிய பைகயா. R?-க&ப/டா ெபா/ ,
எ - யா

ெநா?4

ெசா.=0 எைன? சிதாி - சிறி

சிறிதாக , ப.வைக

ம4 - - ப. ேவ2 வைக&ப/ட ம4தி0-, பக விைல ெதாைலசி - ம)
வ ெசா.= அள4த விைல& ெபா3கைள இ2) , அ

ம12 இ

என - இ

1பக. உட ம4

என ெவ2விய

ேபால&பயனில

அ2

அ2 எ2,

ைன நா3 ம4ைத ைன நாளி. உட ம4திைன, ைற ைற இகழா ஒேரா ெவாறா அவமதி) , பிைன நா3 ம4ைத ெப/

வா ம )

-

பிைனநாளி. ஏ1றின ம4திைன ஆவ மி- உ ேநாயாள-) தமா.
ேத4த ெச.வ)திைன மீ/  ஈ/ வா த-க வ=யிைமயா0, ேநாயா.

ெதற&ப கிறா ஆக= அதைன& 'ற காட1 ம4

எ0 பைட-கல

அறி& பிறிெதா2 இைமயா0, அதைன- ெகா3வா ெபா3

ெகா -க1பால இறியைமயாைம ஆகலா0 ெநா?4 எ என-<றினா. இ
இர-க- றி&'. ெசா.=1 பயனிைல எபதா. சித எப
ளி. அைவ

சிறியனேய ஆயி0 பல ஒ  <?ய வழி நீ)த ஆமா2 ேபா., பலவைக63

அ@வ@ ம4தி1 தனி)தனிேய பக விைல&ெபா3க3 சிறிய சிறிய அளவின
ேவ0 அ@வைக பல உ3ளி/ட ம4 க3 அைன)தி1 ேவ2 ேவ2 இ2)
அைவ பி ஒ  எண&ப/ ழி அளபடா ஆக= அ மிதி ேதாற& ப.

வைக எறா.
ம1றி
ம )

அ என ெவ2விய
எச)திாி'.

அ2 என- </ க. வா என ேவடா

<றினா :

133-134. ப ப. ம4தா. - அ@வா2 உட பல ேவ2 ம4 க3 காரணமாக,

பைட ேநா - ைனய ேநாகேள அறி, ேமL ம  ேநா ேவ2 மாீஇ -

பி ேவ2 மி-க ேநாக, ஒ ேக <?, கிள4
ெசதL, -

உ&ப - H

ெகா ைம

135-136. உைர)த எ ெமாழிவழி - இன இன அளவிக நி1க என விதி)த

என

ெசா1ப?, ஒDகிைன அ.ைல ெகா. - நி2 நட4தா அ.ைல ஆகலா,

ேநாெப)

ேத2 என - இனி அ4ேநாக3 மிக வள4

ேக

எ2 அE2)தி, ம) வ ஒழிய - ம) வ ைக ெநகிA4

ெசயாநி1

ேபா4ததா., -

137 - 141. ெதவ திற)தா. தீ காபா என -- ெதவத கைள வழிபடலா

இ4ேநாக/& பாிகார ெப2  எ2 எணி, உ3P வயி வயி

ெத3ளிதி ஓ  - தா வாD ஊ3ேள இட க3 ேதா2 அணிைமய ஆய
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நிைல ெப1ற, 'ாி 2- அவிA-O - வ க3 இசி)

இதAகைள 2-

அவிA-காநிற மலகைள6ைடய , 'ன. தீ)த ப?4  - நீவாவிகளி
HAகி6, ப.வைக ெதவ பEெபா ேகா/ட பணி4  - பலவான

ெசெபானா. ஆன ேகாயி.கைள& பணி4 , பய காணாைம -

ெதவ கள

அவ1றா. தா ேவ?ன பய ெபற-கிைடயாைமயா0, -

ஊ ஊ எ0 அ - பைம றி)த . நிைலெப1ற 'ன. தட என இைய6.
ஏழாவ  இரடாவ மாக ேவ2 உ'க3 அ -கி வ4த ெதாைக. ப?4 
பணி4  எப ைற நிரனிைற& ெபா3ேகா3.
142-145. அணி அய. 'ற நக மணி ெகD ேகா/ட - அணி)தா அயலான

நக&'ற)  சிற&'3ள ேகாயி.கைள6, விரத நியதி பர கட ஆதி - ேநா'

ேநா1ற. Oசைன ெசவி)த. இைற உ)த. தலான, ப.ேவ2
ெதாழிெலா
பணி4

பட4

- அன4த நியம கைள ேம1ெகா

ஆடா  ெச2,

ஏ)தி6 - வண கி) தியானி) , கவைல ெந7ச ைகய2' இைனய -

(தீராைமப1றி) கவைல&பிணிெயா

ெசய. இறி இர கா நி1ப, -

ெபா4தின ெந7ச இனிெசய&ப வேதா

ெகD "ேவ. ெகD தட-ைக '' (கா2) எற

விரத ஓேபா

ேபா. நிறேதா இைடெசா..

உண ேகாட. த=யன . நியதி சிற&' ெசத. த=யன. ஆதி

எறதா. உ? E-க., ப/?னி கிட)த., சா4தி ெசவி)த., ேகாயி. வல
வர. த=யன ெகா3க.

146 - ேச ெச2 ஒரா. ெச

என வ=)

ெச2 இதைன ஒத. ெச வ. என)
@:2 ஈ

- ேசைம-க பல ேதய களி1

ணி4 , -

இற4தகால விைனெயச& ெபா/டா நி.லா , எதிகால

ஒைம)தைம 12 ெசா. ஈறா நிற . ஒவ. ஒரா. என இைட நீ
விதி த. ைற4த .
147-150. மி-க ேநா- இர  ஒ-க. 'ற தDவ -

ேநாக3 ஒழியாைமயா. தா

ப)ைத மிவி-கிற

 '2கிற E1ற த'ைட ZA4

ேபாதர,

வ2ைம கவசி6 இ2 உற பிணி&ப - ந.ர எ0 கவைல ேநா6

சி-ெகன& ப1றியா-க, இ.L தம இைச பயி. நா  - அE1ற ஆகிய த
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ைணவிைய6 த4ைத தாய த=ய கிைளஞைர6 தா இைச6ட பயி23ள

நா/? உ3ளாைர6, ெமெமல கழீஇ - ைபய&ைபய வி ) ) தா நீ கி,
151 - 155. விாி கதி பைடயா. இ3 கா. சீ- - எ  பரவின

கதி-க1ைறயாகிய பைட-கல)தினா. இ/ பைகைய) த3,கிற, எD பாி

ேதேரா - ஏA எ0 எB&ெபய ெப1ற 'ரவிக/?ன ேதNதி ஆகிய
Eடரவ, க

சின திகிய ெகா ைம< அமய)

- மி-க தன

ெவ&ப 2கின

ெகா ைம ெசகிற கால)திக , ளி த. -கிய ழ  அழ. ேபாA4

ப/டமர களி அ? ேவகைள6 உ/?ண ஊ1ற)தா. கீAநில)  ஊ வி&

-

பைசயற& பணின க/டழைல& ேபாA4 , வளி உலா 'ற)  வழ ந

ெதdஉ - அ@ெவ&ப)ைத ேம1ெகா

Zறாவளி அ4நில எ  உலாவி

அய1'ற களி. இய வாைர6 வா/ த1 இடமான, ைபத2 கான)

படெநறி ஒ

க= --

ய உ2)  பாைல-கேண க. அதாி1 ேபாதலா., -

கா.சீ)த. ஒ ெசா.. எD பாி ேதேரா எப Eடரவ எ0 ைணயா
நிற . இ@வமய ேவனி1பவ. தன இய1ைகயான ெவ&பதிசிைய‘க சின திக’ எறா. பட - க.ேம . எச உைமைய வழ நெரா 

</ க. 'ற அத அய1கணதான .ைல நிலமா.
156-159 4

பா. உழ4த ெவ

ய ெகா&'3 - அ-க. அதாின

1<1றி.

பர1க1க3 உ2)தினதா. அபின ெகா 4 யைர& பB ெகா&'3க3, பி4

பர. உழ) ெதாdஉ - அத பி1<1றி. உ3ள பர.க3 உ2)  ேதா2,
பிள4

நீ உ&ப - வாவி/

ெவணீைர ஊ1றலா., இய கா - அ&பா. இனி

இய கமா/டாத, ெச.லா. இைண அ? தா க - ேநாகைள இகா.க,

தா க, ெவயி. பைக உழ4த - ெவயிலாகிய ெவபைகயி. அக&ப/டதா., ேவ
'ற நைன&ப - எDகிற ெவயைவ நீரா. யா-ைகயி 'ற 12
நைனபட, -

160 - 166. Zைற மாத

ைற ைற உ )த - அ Zறாவளி

ைறெதா2 க4

:சலா., Oழி ேபா)த - 'Dதி H?ன, ெபா1' அ2 மாE கLA நீ அ.ல
ெபா=வ1ற மா ெசா

ெகா&'ளி-கிற ெவயைவநீ அறி, கய தைல

இைமயி கDத. 'ாியா - ஆ

கDவ&ெபறாத ைடபயி. காயேமா

-

ேவேறா ளநீ இைமயா. Dகி-

- தீ நா1ற நிைல ெப1ற உடெபா , இைல

இ. மரா)த - இைலக3 வளாட தீ4த மர களின , நிைலயி ேம. நிழ. -

அ?-<றாகிய 1றிக3 நி1 நிைல-கள)தி. க விய சி2 நீழ=ட)ேத, ேசவர.

வ)த சிைதபா- - நீளிைடநி2 வதலா. தி4த ேவைடைய)
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ெதாைல)த1ெபா/ , அைச4

ெந

நிைன த இரவ. - பலவா2 நிைன4

உயி&' எறி4

வ

கவலாநிற ஆ ரேன!, -

நிற . மர எப

ெமைம சி2ைம றி)

-

உயி&' : கி,

சாாிைய6 இைட அகர நீ/சி6

ெப1ற . பலவா2 நிைனதலாவன ேநாெயாழித., வாAநா3 அள அ

உடெபா

இைறவ

<? நி2 அழித., க.லத கட)த., மீ  த ஊ&'த.,
ைண ெசய&ெப2த. இைவேபா.வன. இனி, ஒ கா. < 

ெகா.ேலா ? என- கண4ேதா2 பலவா2 கதி ஆ=)தலா. ‘ெந/ யி&'
எறி6 இரவல' எனா

அைடயா. <றிய

‘எறி4

நிைன த இரவல' என இர

விேசடண

எைன? எனி., உயி&' எறித. ஓைச ஊ2களா. எளிதி

உணர&ப ; அவ மன)ேத நிகD நிகAசி அ@வா2 உணத1பா1ேறா?
கழிெப ெவ4ேநா- டைப ஆய உடபின ஆதலா. அ@வா2 ேநா

உழ)த., ந.<த., தனிவர., ெவ7Eர)தி. அ?-க ெகா&'3 அ'த., நிழ.

இறி அலமர. இைவ த=ய பல

ய-காரண களா. அவமன பிறிேதா

நிகA இறி வாளா இ)த. அைமயாேதா? ஒேராவழி நிகA4 ழி அஃ

அய1க

பிறரா. உணத1 இயறேதா? எனி, இயL: இ@வா12& ப ) ேவா

தா0 ன ஆ ரனா இ4

ஒழி4த உ.லாப ஆதலா. உயிர

உண

சியிைன க க த=யவ1றா. உணத. மா)திைர அறி, த03ேள

ன நிகA4தவ1றி. பயி1சி6ைமயா0 உணத1 இயLம
ஆத. ப1றி ‘உயி&ெபறி4

நிைன த இரவல!' என&ப/ட .

ஒதைல

இஃ ஆ12& ப ) ேவா <2 <1றாக- க12வ.ல 'லைம ேமப/ட
இ45லாசிாிய <றிய ெதா.ேலா வழ-. "றி&பி1 றி&'ண வாைர " (ற3 -

703) என& ெபாிய விதி) ைர)த தி-றளா0 இதைன உ) ண4

ெகா3க.

கய4தைல ெதா ள அ -& பைம ேநா-கி நிற . கய4தல இைம
இட)தி நிகAெபா3 இட)திேம. நிற . ேச ஆெபய. பா- ஓ எச
விதி; ஈ )ெதாழி1ெபயரா நிற
பிணி-ேகா/ப/

.

(125) மன)தா ஆகி, ெதாைலசி (129) இகழா (131) ம )

(132) உ&ப (134) ஒழிய (136) காபா என (137) ப?4  பணி4  காணாைம
(141) 'றநக ேகா/ட (142) ெதாழிெலா

ேசெச2 ஒரா. ெசெதனவ=)
கழீஇ (150) ெநறி ஒ
காயெமா

?-க.

பட4

ஏ)தி6 (144) இைனய (145)

(146) தDவ (147) பிணி&ப (148) ெமெமல

க= (155) நீ உ&ப (157) தா க (158) நைன&ப (159)

(163) அைச4

(165) உயி&ெபறி4

நிைன த இரவல (166) என
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167. ஆ1றா நி உள)

அவல இனி ஒழிக - நின

தணிபடாத அவல)திைன இ
இரவ. ! நி உள)

ேபாAேத ஒழி)தி தி, -

அவலஒழிக என இைய6.

168-173. 'ளிஞ ம, ேபா- அ Eர)

அ7சா

மன)தினிட)ததான

- மறவக, (அ4நில ம-க3)

ேசற1 இயலாைம மய-2கிற ேபாத1 அைம)தான பாைல-க,

:12 :12 ஒD ஆ1றினி. - ேவ2 ேவ2 <றா& பிாி4
அ4ெநறிக,3, திாியா

- யாேதா ேவ2 ெநறிேய பிறA4

ெப1ற , ைன பD

அ2 ெப தவ பய அ

ஒரா. ேவ? - நின

ெவய

எதி&பா

ெச.லா நிற

ெச.லாதப?, ஒ ெநறி

- நீ6 யா0 ஒ ேகா ெநறி-கேண எதி&ப தைல&

உ1ற

1றிய மாதவ)தி பயன

ேபாL - 1பிற&பி. இய

விைள ேபா.கிற தாக=, விD ெவ

விைழ4தைனயாயி, பாணியா

இ ேபாAேத (நா நிெபா/

ய D

ப ேநா அைன)திைன6 ஒழிதைல

இேன காணிய எDமதி - கால தாA-காம.
ேம1<2 பரெபாைள-) காBமா2

எDவாயாக, - உைம சிற&'ைம. D  எபதி. 12ைம ெதா-க .
இேன எப

விைர4த கால& ெபா/டாய இைட ெசா., பாணியா

பாணி

எ0 ெதாழி1ெபயர?யி1 பிற4த மைறவிைன எச. மதி னிைல விைன-
உாியேதா அைச. பய ஆெபய. ேபாL எற மிைகயா எதி&பா ஒேரா

வழி) த'மாயி ஆ12&ப )த. அைமயாைம6, அதனா. தவ& பய இைம6

றி&பி-க&ப/ட .
Eர)

(168) திாியா

(171) அதனா.

(169) எதி&பா 1ற

(170) ைன)தவ&பய ேபாL

ய ஒரா. ேவ? (172) பாணியா

எDமதி (173) என ?-க.

174-176. ேதா. ேத- ஓ  - ேப)ேதைர& 'ன. எ2 கதி அத ெபா/

ஓ கிற, தி ேகா

இரைலயி - திதைல61ற ேகா கைள6ைடய மா

ேபால, ேநா பைக என - என

ைன ேநாகைள) தீ)த1& பைகஎன,

வா&' இ.லாதைம6 - அைம ெபறாத ெவ2விய பாிகார கைள6 விரத

த=யவ1ைற6, அ )

யா0 அலம காைல - மாறா

ெபறாேம யா0 நீ உழறவா2 உழற அமய)திக, -

ெச  பய

எச உைமயா. விரத ேநா1ற.. ெதவ ேபா1ற., தீ)த ஆ த. த=யன

ெகா3ள&ப/ட . வா&' இலாதைம ஈ & ெபயரா நிற . இரைலயி
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யா0 என இைய6. ஓ  இரைலயி (174) அ )த )

என ?-க.

ஊN (177) எப

அலமகாைல (176)

த. மண&ப (193) எ0 அள ஒ ?'.

177-180. ஊ ஊ ைவகிய-ஊக3 ேதா2 உைறகிற, சீெகD மா4த3 -

சிற&'மி-க மா0ட) ெதாதி63, உ? கலவி உ2 ெதாழி. தலா- உண
மாதேபாக ெசெதாழிL இைவ தலாகிய பல QகசிகளிL, ம?ய
ப&பி வைரயைறபடா

- மி-ெசற ப&பினிட)ேத அைவ இ) ைண என

வைரய2)த1 அைமயாம., ேவ2 ேவ2 உயி- ெவ பிணியாள -

ேவ2ேவறாக& பய4தெகா?ய ேநாயாள, உண த=யவ1றி மி- ேசறலாவ

- ண ஒ&'ைம6, ெசய.க3

ஒ&'ைம6 த)த நிைல பிறDத.. ப&பி வைரயைற&படாைமயாவ

--- உ?

த=யன, அவ1றி அள, கால த=ய ேநா-காைம. அ ஙன

பிறAதலா0 ேநா-காைமயா0 வளிதலான &பதி6
எபதா. இைவெய.லா ம) வ 5=1 காக.

ப ெச6

இேநா<க தமா6 வவன.
வவன.
181 - கவி ேபாA4த ெப' உ2ந - ஆ6த களி ஊ1ற)தினா. ெபாிய

இரண உ1றவ, -

182- 183. /ட ெபேநா /?ய வாத - ெதாD ேநா6 ெபேநா6

ெதாழி.கைள இைட&ப )  வாதேநா6, யலக ஆதி ெமா பிணி உழவ யலக எ0 மர கடவ=6 இைவத=ய ேநா உழ-கிறவ, -

இைவ ெத<வதா
ெத<வதா

வவன.
வவன.

184- பா&'-ேகா3 ஆதி பலவைக க?ஞ - பா' த=ய ந7Eைடயவ1றா.

க?6ட பலதிற)தின, -

ேகா3 ெசவனவ1ைற- ேகா3 எப

ஆெபய.
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185-186. ேப ேகா3 ப க பி)

மீ <ந - ேப பி?-க&ப/டா பி)

ேம1ப/டவ, உ2&' ைறந ஒண இழந - யா-ைகயி அ க க3
ைற4தா ந1ண இழ4தா,-

இைவ பிற உயிகளா6 வவன.
வவன.
187 - இன ப. திற)

எைனவ - இ@வா1றா. பலவைகயினரான

எ)தைமய, - அறி - அ.லாம., -

188-192. க.விேவ/டவ - க.வி&ெபாைள- காத=)தா, காைள

:Aந - ம-க/ேப1றிைன இசி)தா, ெச.வ :Aந - ெச.வ&ெபாைள
அவாவினா, ேதய நா ந - ேதய அரசியைல விபினா, அலைல

மடவா கலவி கா2ந - மாபிட 12 பர4த ைலகைள6ைடய மாத
'ணசிைய- கா1றா, இர

அ2 கல&பி இப நEந - இரடற-

கல&பதாகிய ேபாிப)ைத விைழ4தா ஆகிய, இைனய ப.ேவ2 நிைனவின

எவ - இன ெவ@ேவ2 வைக&ப/ட நிைன&'3ளா பல, --

இரட2 கல&பி இப நEத. - பதிபEபாச கைள சிற&பிய.பா

உண4 , ேதறின ஞானநிைல கிைட) , ஆணவ-க/?ைன அ2) , ஆன4த&ேப2
மவி, பாச)ைத ஒழிவ  பதியி1 'வ  இ.லா ஒநிைலைம)

ஆன

இய.பிகேண ஞா  ஞான ேஞய கைள ஒழியாெதாழி4 Eடரவைன&
'ண4த விழிேபால அ&பதி6டேன ேபாிப - வாAைவ நய)தலா.
193- வா/ வ தண&ப - தைமவா/  அ Hவைக)

ப கைள6

ஒழி) - ேகாட1ெபா/ , ேவ/டன மண&ப - தா ேவ  அ-க.வி
த=யவ1ைற6 பிற இப கைள6 ெப12- ேகாட1ெபா/ , மா4த3 (177) வைரயைற&படா

(179) உயி- பிணியாள (180) '

உ2ந (181) பிணிஉழவ (183) க?ஞ (184) மீ-<ந (185) ைறந

இழந (186) எைனவ அறி (187) ேவ/டவ :Aந (188) நா ந (189)
கா2ந (190) நEந (191) ேவ2 நிைனவின எவ (192) தண&ப

மண&ப (193) என?-க.
ேம1ெகா

(194) எப

த. தன நீ க (204) எ0 அள ஒ ?'.
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194-199. ேம1ெகா

ேம1ெகாெடD4

ேம.நா3 ேந4த - விரத)திைன

எD4

ைன நாளிக தா தா பிரா)தி)த வா1றா., ெபா

கிழி திர, - ெபா நிதி&ெபாதி6, O

கி. Hைட6 - O4ெதாழிைல6ைடய

கி1ெபாதி6, மணி O ேபைழ6 - மணியணி& ெப/டக, வா த கவாி6 -

நீ/சி61ற சாமைர6, ைப ெபா கவிைக6 - மா12ய ெபானாலாகிய

ைட6, ெசெபா சிவிைக6 ஊதி6 ெகா?6 - ெபானாலாகிய சிவிைக6

அ)தைகய வாகன ெகா?6, வா விசி ரE - வாக/?ன வாசிய, Z/

வாரண ேதாைகய மயிL - ெச7Z/ -ேகாழி6 கலாப உ3ள மயிL ஆகிய
இவ1ைற, -

ைட 'த.யைவ சாதிெயாைம.
200-204. த)தம- இயற தழீஇயின ேபா  ஓைச - த)தம-- <?னவா1றா

உட ெகா

ெச.லா நிற ஓைச, தி- அதி-

மா சன&ெப-க - தி-கைள ந -கிற மி-க சன-</ட கைள, காெதா2
காெதா2 ஈ?ய களிேய - காB4ேதா2 காB4ேதா2 மி-க

களி&'2கிேற ஆகி , உட  ெச2 இ&பா - அ-</ட க,ட
<?ெச2 ேசத1, ஒ&ப/

எழL - மன ஒைம612 எD4த அளவி,

னிய விDம ேநா தன நீ க - எைன) ெதாட4 3ள

ஒழிதலா, -

ஆகி றி&' 1ெறச, விDம எப

ஈ2 ைற42 நிற . சிறி

கா1<றா. ேமேல 'இ<12 ஒ <2விள க' எப ஆகலா.
எD4

பேநா சிறி

எப2

திர3 த=யவ1ைற) தழீஇயின ேபா  (200) சன&ெப-க (201)

காெதா2 களிேய (202) ஆகி- <? ெசறி2&பா எழL (203) ேநா

தன நீ க (204) என ?-க.

உ2 ய யா-ைக (205) எப த. ஈ)த= (214) எ0 அள ஒெதாட.
205- உ2

ய யா-ைக சிறி

ேநாைமைய& ெபா4த,-

வ= எத - மி-க

ப)ைத எதிய உட' சிறி
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206-208. ஒ என கிள4த உவைக ெந7ச)

உ3ள)திக, பட ேப ஊ-க -

- விைர4

ெச2 '-கதா. மி-க மன எDசி, பிட பி?)

த3ளாநி1ப, எD4தன இெமன -- இெம2
இ

தைல-ெகாட களி&'

உ4த- பி 'ற ப1றி)

விைர- றி&'.

208-209. எத. ெதாட கி அ?ெபய)ேதா2 - ேபாதைல னி/

அ?ெபய-4ேதா2, அஞ பிணி நDவ - ேநா) ப இ4த இடவி/ &

ெபயர, -

210-213. உவாி நீாி தவ எD மகிAவா. - கட. நீாி0 மிக ேம. எDகிற

ெப களி&பா., அவ மிைச பாடாஅ அைன)  ெநறி ஆக- அ@விைறவ

ேபரா. ேதா)திர பா?- ெகா

நட4

எ4ெநறி6 ெச4ெநறியாக, ெசறன அ )

அக2 ெந கி , மற. நக QைழதL - வ ைவ நீ காத நகாினிட)ேத

-

'4த அளவி., ெவ ேநா இ <12 ஒ <2 வில க- அE2)தின ேநா

தன

இ <2க,3 ஒ<2 வி/

நீ கினதா., -

பி3ைளயா இைளய நாசியாைர- றிசியிக வ ைவ ெச ெகாட
அ-ேகால) டேன ேதவிெயா '-கி4தளிய தி&பதி ஆகலா தணிைக-
சீ=ரண நகர எ2 ஒ ெபய உ3ள . இதனா., மற. நக எறா.

இ@வரலா1ைற அ)தல 'ராண) / காக. அறி, மற. விழ சிற&'க3
நீ காத நக எனி0 ஆ.

214- கா/சி ஆவ ைக இக4

ஈ)த= - பி3ைளயாைர) தாிசி-க ேவ 

எ0 அ' த எ.ைல கட4

ஈ&ப

ப1றி,

யா-ைக வ= எத (205) ஊ-க உ4த எD)

(208) அ?ெபய)ேதா2 பிணிநDவ

(209) மகிAவா. (210) பா? ெச2 நக QைழதL (212) ேநா ஒ<2 வில க

(213) கா/சி ஆவ ஈ)த= (214) என ?-க.
ந2மண (215) எப

த. (36) ெதாD

எ0 அள ஒ ?'.
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215- 222, ந2மண கமD ந4திததி ைடயா . --- (மலகளி) இனிய மண
--ஏD னிவா

வாசி-கிற ந4தியா1றி HAகாமL, ஏDEைன ஆடா

எDEைன நீாி. ளியாமL, அைல மைல பைகஞ அ3 கய ப?யா

அைல4த மலக/& பைகஞ ஆன இ4திரன

ழகாமL, நாக வ Eைன ந 'ன. ேதாயா

நைம த நீாி. ப?யாமL, வி

--

அைள& பய- தீ))தி
-- நாகர

ெபாிய Eைனயி க

தீ)த ேமவர ளியா

- திமால

தீ)த)தி. இசி)தைவ ெப2மா2 DகாமL, அலரவ இ Eைன அழி 'ன.
HAகா

- பிரமன

அ)தின)

ெபாிய Eைனயி மி-க நீாி. ளியாமL, எ) ய திர,

அக12 - எ@வைக&ப/ட

ய 12 HAகின அ)தின)திேலேய

தீ)திட)த-க, சரவண ெபாைக தட 'ன. ைள4

- சரவண என&ெபய

ெப1ற தடாக)தி ெதவ) தைகைம மி-கதான நீாி HAகி.--

இைவ ேம1<றிய ந4திேதவ த=ய அ@வவ ைன நா/க நிமி) ,

HAகி&, பி3ைளயாைர& Oசி) , வர ெப1ற தீ)த களா. அைவ எ.லாவ1றி0
ேவ2ேவ2 HAகி- கைட ைறயி. சரவண)தி HAத. ேவ? கால
நீ/?) - கா/சி&ேப2 எத. தாA- ஆகலா அவ1றி HAகா

எ2,

சாவண தீ)த ஒேற HAகின- எ) யர கைள6 அ4நிைலேய நீ-
எப ஒதைல ஆக= அ4நீ ஒறிேன
HAகி எ2 <றின.
223 - 226. ெமெமல ற மீமிைச இவ4

- ைபய& ைபய) திமைல

சிகர)திக ெச2, காைல நபக. மாைல &ேபா  - ைவகைற உசி அ4தி
ஆகிய H2 ேபாAதி0, ைவக. ைவக. மல H2 ெதாி- - நாேடா2
H2 மலக3 Oவாநிற, நீல ைப Eைன ேந க
நிைலெப123ள பEைம)தான Eைனைய எதிாி1க

ெதாD

- நீேலா1பல

வண கி , -

ேநா6ைடைமப1றி ெமெமல எற . அமல இ4திர பி3ைளயாைர& Oசி)த1
ெபா/  ஓ உக)தி. ைவ)த . இதனாேன அ)திமைல-
'உ பல"ப"பத'
பல"ப"பத' என ஓ ெபய உ3ள .
ைடயா

Dகா

(215) ஆடா

(220)

ைள4

'ரடன (227) எப

(216) ப?யா

(221) இவ4

த. Qைழ4

(217) ேதாயா

(222) ேநக

(218) ளியா
ெதாD

(219)

(226) என?-க.

(232) எ0 அள ஒ ?'.
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227- 228. 'ரடன ZD ெபா1பின மிைடத= - யா-ைக நில)திக
ப?6மா2 'ர

வல வகிற ெபா=ைவ6ைடயா எ&பா=0

ெந தலா, அ? இட படாஅ ஆ இைட :தி- ஏைனேயா கா.ைவ)த1

இயலாத அாிய இட)ைத6ைடய தி:தியினிட)ேத, -

அைம எ0 ப' விதிேயா ந நிற உகர நீ கி த. நீட .
அைம இைம றி)த . இைட அாி என விதி பிாி) - </?0 அைம6.
229-232. ஒ

' ைப&ைபய ஒைற ZA4

ஒைற வல வ4 , T எ நில)

ெம.ல ெம.ல ஒ

ேதாயா

கி& ெபய4

ெவ2)த - Tவின எ3 நில)ேத

:ழாைம (ெந-1ற சன&ெப-க)தா.) ெவ2)த, ேதவ D ேதய

ெதாDதி6 - ேதவ </ட ேதய)தா </ட, தைட இய வாய. தைடயா
Qைழ4

- உ3ேள 'க&ெபறாம. தைக1ற திவாதL3 தைட&படாம.

Qைழ4 , -

ஆாிைடப1றி ஒைற ZA4

ய2 ZA4த
Qைழ4 எக.

ஆயி12. இ

எறா. எனேவ, அஃ  மி4த வ)த) ட
றி&ெபச. ேதய ஆெபய. :தியி. ZA4

ெபா1பின மிைட த= (227) ஒ -' ZA4

?-க.

ஆ  (233) எப

த. (257)

(229) வாத. Qைழ4

(232) என

வற எ0 அள ஒ?'.

223 - 238 ஆ  ஒவ ெம மணி O ஒவ ெம வ

ெமயி கண ஆகிய மணியணிக3 ஒவர

ெசய - ஆ

ெமயி. தா-கி

வ ெசயாநி1ப, ெந கி ெச2 - ெந-

ஒவர

உ3ேள '4 , நி)தில வா3

நைக வ3ளிநாயகி மண)திைன ?)த - ) -கைளெயா)த ஒ3ளிய ப1கைள
6ைடய இைளய நாசியார

திமண)ைத 12வி)த, க3ள ேவழ கடைள

பணியா - க3ள விநாயகH)திைய (த1க) பணி4 , :ர ஒபதிம வா
கழ. தாA4

- (பின) :ரவாேதவ த=ய ஒபதிமைர6 கழ. க/?ய

பாத களி. வண கி, ம12 ஆ வயி வதி6 அமரைர ெதாD

- ஆ டா

:12ைறகிற ஏைன& பாிவார ெதவத கைள6 அ ைறேய ேபா1றி,
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கழ. ஆெபய. ம12 அைச. க3ள ேவழ- கட3 எப கட3 வாA) -<றிய
ெவபாைரயி. E க உைர) &ேபா4த : அ@வரலா1ைற)
தல'ராண) /காக.
239-243 Oத ப&' Oத காரண - ஐவைகயாகிய Oத க, அவ1றி

காரணமான த மா)திைர6, இ4திய </ட இர  - ஞான கம என இ

ெதாதி ஆகிய இ4திாிய க,,  ண ந4  ஆ கார - Hறாகிய
ண க, யா என

எ2 எD அக கார க,, நல த கரண -

நைம-) த-க மன, இ2வா மாைய எDவா ஏD - இ2தியாக மாைய

தலாக) ேதா1றா நிற இ@ ஏD3,, E1ற என ேதாறிய ஐ4  -

மாையயி கிைள எ2 ேதாறிய ஆணவ மாைய கம மாேயய திேராைத
என ஐ4 3,, நல)த எப

வ=4

நிற . ஏழாவ

244-251. விரா நி2 இய-கி-கல4

- அவ1ேறா

ெதா- நிற

.

நி2 காாிய& ப )தி, மரா

நி2 ஒளி

மவாம. நி2 விள கிற, ஆரா இப அ3 நிைல அம -

ேத-காத ேபாிப-காரணமான திவேள தன

இடனாக , தீரா மல பிணி தீ)

பிறிெதாறா0 நீ-க1பால தறாய அநாதி மல&பிணி&ைப- க/ டவிA) , அ3

ெகாழி&ப - கைண இரதெபக , அ3 தி உ ெகா

தன

- அ)திவேள

திேமனியாக சகளீகாி) , அவி மணி தவிசி - ஒளிகிற மணியிற

தவிசிக, ஞானச)தி6 கிாியாச)தி6 - ஞான-கிாிையகளாகிய ச)திக3

இவ ைறேய, வானவ ேகாமா வள பயி. மக, - ேதவ அைரயனான

இ4திர0-& ெபைம த கிய மக3 என, கானவ நல < கனி6 என --

ேவ/ வ மன0- நைம <4தமக3 என அவதாி) , இர

இ4தன களி&ப - பி3ைளயார
மவா எப மரா
எ0 ெபாள .

இம கி0 :1றி4

என விகார ஆயி12. அம எப

பாL

மகிA சிற&ப, -

ஈ - ேக/?

252 - 257. கடெம அ?ய கலவின ேபா1ற - (அன திேவால-க)திைன-)

காண& ெப1ற ெம6ண3ள அ?ய கல&'1றவரா இைற7ச, காணா
விணவ கலவா

ஏ)த - காண&படாத விBலக)தா கல&'றா

ஏ)த, க கைட ஒD கைண ேநா-கேமா

நி2

- கைட-கணிட)ேத
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இைடயறா

வாராநிற கைண ெச@வி உட நிகழ, இனி

உயிக/ இப ேதா2 நிைலைமயி

:1றி- -

:1றி4த,கிற, எழி. ேந காடL ----கா/சிைய எதிற ேசைவெசத

அளவிேல, எ7E ேநா

வர இாிய. ேபாக--நீ கா

மிைகயா நிற ேநா

12 நீ-கின வா1றா., வி7E நா. ெபா, ேமவ4

ேமப/ட நா.வைக&ெபா, தாேம வ4

நிர'தL --

வற--பிறவ123

ெம ஆெபய. அ?ைம Eத4திரமிைம . ேமவ4 எப ேமவர. எ0
விைன&ெபயர?யாக& பிற4 அ ேபால ஒ ெசா.லாநிற .
ெச2 (234) பணி4

தாA4

ெதாD

(244) அ3 நிைல பிணிதீ)
ேநா-க ேமா

(238) ஏD ஐ4  விரா இய-கி ஒளி

ெகாழி&ப (246) இ4தன களி&ப ேபா1ற ஏ)த (253)

:1றி- எழி. காடL (255) ேநா இாிய. ேபாக

நா1ெபா,

வற (257) என ?-க.

ஆ1றா- க 4 ய (258) எப

?'.

258-262. ஆ1றா க

த. திநி1ப (206) எ0 அள ஒ

ய அ நர உழ&பவ- தணி-க& படாத ெப4 ய ஆகிய

கட)த1 அாிய நரக) 3

'1ேறா, ேநா1ற  ஊA - தா ெச 3ள

ைனய ந. ஊA, நனி 5-கL - (ைற பிறழா ) பிவ4

ெநா?&பி ஆயிைட நி2 - ெநா?)த. அளைவ)தான

அ4நரகினி2 நீ கி, மா இ
'4த-கா., ெபா=வி)

ஓ சி2வைரயி

ற-க '-ழி - மிக&ெபாிய

ஒ-க ேதா1ற)

ைக தரL,

ற-க)திக

- ெபா=வி)தா1 ேபாற வணேம,

விமித மகிAசி ெம தவ :-க - அதிசய வழி)தான கிளசி ெம&பா ற

மீ-<தலா,

ஆ1றாத எப ஈ2ைற4 நிற . நர உழ&பத1  ஊ1றாகாம.
அதனி. உழ4தவைர இ2தியிக த1ெசதா அ?யி. தீயைவ 0
ந.லைவ பி0மாக ெசத ைற பிறழா வ4 உதவிய வா1றா.  ஊA நனி

5-கா எறா. ெநா?&' எப
மாயி4 ற-க எப
263-266. ஒகதி வி/

ெநா?- கால அ ; ஒ மா)திைர அளவா.

மNஉ. நவ எப

ஈ

எச விைனயா நிற .

ம12 ஒகதி அைட4தவ நா1கதி63 ஒறிைன அைட4

அதைன நீ கி& பிறிேதா கதிைய அைட4ேதார , மய  அறி என - மய-1ற

அறிைவ ஒ&ப, உய   உய க. எேய ஆகி - ன ேநா த=ய Rைழ

65

வய)தாேன வ4தின அமய-க)திைன இ4நிைல-கேண, அறிேயனாகிய,

இ2மா&' எதி - இ2மா4

(இன

ெசவ. என), ெசைற ெதாியா

ெச6 கட&பா/?ைன அறியா , தி நி1ப - பி3ைளயார

-

தி ன நி1ப,

கதிநா - ேதவ ம-க3 வில  நரக எபன. இ2மா&' எதி எப
ப க3 ஒழி4தைம-, மய  அறி என எப

-

உயி த அறி

பிறவி)

மைற&'டைமயா. தா பைழய பயி1சி வய)தாேன ெதாட4 நி2 ெசத
விைனயா. ெசL)த&ப/டதான கதி-க ெச2 ேவ2ப/டைம- உவம க3
ஆயின. ஆகேவ, அ@ேவ2பா

தபா. அற)ெதாைல4த

எறவாறாயி12. 

உய க. எயாைம - ஆமா மாைய காரணமாக வகிற ஆணவ த=ய 1ற
தீதலா. ெசைற ெதாியாைம:- த அறி மைற&' ஆமா பிற&பி1
வி)திைன)ேத?-ெகா3, ய1சிைய- ைகவி/டைமயா. தி நி1ற. :அ&பரெபாைள இைடவிடா பாவி) அைசவற நி1றலா.
மகிAசி :-க (262)  உய க. எேய ஆகி (265) இ2மா&' எதி ெதாியா

தி நி1ப (266) என ?-க.

267- 273 இைம பய0 எளிதி உ12 அளி- Oதி6 - இைம ம2ைம&

பயகைள ேவ?யவா2 ெபா4தி நி2 தவதாய திநீ2, தி உ OE -திவி1 OEத1கைம4த ச4தன)ேதைவ6, ந அளி)தி/

- நல உற)

த4தளி, எைன த வச ஆ-கிய உலைக -  த வய)ேத எைன
அக&ப )தின உலகிைன இ

ேபாA , எ வச ஆ-கி - எவய)தாக& பணி,

எ2 ஓ இய.பி நிற - எ7ஞா2 ஒ தைம) தா நிைலெப1ற, த

நிைலயி நீ கா
விடா

இ)தி --- தம

நிைலயிக நீ-க றாேம இ-க ைவ) ,

வி/டள ெம அ3 ேம1ெகா

- பிாியா விைட த4தளிய வா1றா.

அ ெம6ணவி1 நிமி)தமான அைள- கவயமாக ேம1ெகா , ஒழியா

ெதாழி4 --நீ காம. நீ கி, வழி வகிறன - இ4ெநறி- க வகிேறனாக, -உலைக எ வச ஆ-கியவா2 இைறவ இ4திாிய இல-கண கைள இ கா2

கா/? நிற தைம. இனி, நம

அ2 எ2 நீ கி) த1ெசாNப)திைன- க

நி1மா2 ஆமாைவ அQ-கிரகி) , அைன)  த வயமாக அவ1ைற 12
கட4 நிற தைன6 அறிவி) , அநாதி)தான அவிைசயினி2 ஒழிவி)த

இய.பா. 'ஞான நாடக நவி=ய மாறL' எறத1 ஏ1ப 'ெம அ3' எறா.
விடா வி/டள எனL ஒழியா ஒழி4 எனL <றியவா2. ஆடா
அ?ைம- இய.' என. 'ல&ப )தியப?.
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இைம& பய0 அளி- (267) Oதி6 OE அளி)தி/

(268) உலைக எ

வய ஆ-கி) (270) த நிைலயி. இ)தி (271) வி/டள அ3 ெகா
ஒழியா

ஒழி4

வகிறன (273) என ?-க.

(272)

274-275 அ)த ெபமா அ3 விைளயாடைல-அ) தைமயவான பி3ைளயார

அ/ இடனாகிய திவிைளயாட.கைள, ச12 இ

ேக3 மதி தவ ேமப  -

(யா <ற) ச1ேற ேக/? தவ)தா. ேமப கிேறா, இனி, தா உ4தவா2 இரவல0 உ4

வாAத. திண ஆகலா ேமப க

என உய) - <றிய . பி3ைளயா அளா. ஆமாைவ உண4த தம ச4நிதி
மா)திர)தா. உலக சீவி) ஒ
கின ஆ1றிைன அறி6 அறி உதி)த
எபதா. அ&ெபமா அ3 விைளயாடைல) தவேமப ! ேகமதி என
?-க.
விE (276) எப

த. ெப1றிய (285) எ0 அள ஒ ?'.

276- விE ஒ2 இறி விைள மி- ஆ-கி6 - வி)

ஒ2மி.லாதி-க

விைள63 மிதியா உள ஆ-கி6, -

இஃ" அவ ஆகிய மாையயினி  உலக எ6லா
எ6லா
ேதாவித".
ேதாவித".
277. விE மி- இ&ப விைள D

ஒழி)  - வி)

மிதியா இ-க

விைள63 D  இ.ைலயாக& பணி6, -

ஆமா ஊAவைகயா. ேபாக கைளெய.லா அQபவி)த1 இ4  உவ&பாக
அைவ 12 தைன) ெதாடராவண 'ண)த .
278- ஒளி தைலவள&ப ஒளிகைள தணி)  - ஞான)திைன உயிக3 மா/

வளவி&பத1 அைவ-ாிய ஞான கைள- ைற) , ஒளி ஆெபய. இ பாசஞான)திைன ந உண4
நீ-கி& பதிஞான ஒறிைனேய வளவி)த..

நீ-கின பEஞான)ைத6
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279- அD-கிைன கDவ அD-கிைன ஏ1றி6 - அ@யிகள

ேபா-த1 மலமாசிைன& பி0 ஏ1றி6, -

மலமாசிைன&

இ ஆணவமல ஆகிய அD-கிைன மாயாமல ஆகிய அD-ைக ஏ1றி)
ெதாைல)த..

இதைன, " எDட. கரண மாதி இைவமல மலமல)தா. - கDவ எ2 ெசான

காரண எைன எனி. -- ெசDநைவ அ2ைவ சாணி உவெசறி வி)த D-ைக -

Dவ  கழி&ப மாைய ெகா மல ஒழி&ப ேனா'' (சி)தியா - Z)-2:

ெச-52) எ0 திவி)த)தி. காக.
280- உ2 ெதாழிலாள- உறா

இைடவிடா

ேச அக2 - தைம அைடத1

யL விைனஞகளிட)ேத அவ அைடய&ெபறாவண

ேசணிைட நீ கி6 , -

இ ேவத க, பிரமாதிய தி)  Oசி)  பலவா1றா. பனா3 கா2
ேத?6 அைவ- அவ- எளிதி அணியராகாம. அ&பாைல- அ&பாலா
அக2 நி1ற..
281- வ2 ெதாழிலாள- வ4

உட கல4  - அ@வா2 யலாத வறிய

விைனஞகளிட)ேத கால பாணியாம. அ ) - கல4 , -

இ அ) ைண வ=ய அ.லராய எளிய அப-) தா நிைன4த வ?ெவா
ெச2 அவ உ3ள)திக நி1ற..
282 - விதி)த ந. விதிகைள வில- என உவ)  - விதி-க&ப/ட ந.ல விதிகைள

வில-கா என ெவ2)  இ

த-க ெசத யாக தீைமயாயின

த=ய. ெவ2)த. - கைட&ப )த..

283 - வில-கிைன விதி என ேமதக நய4  - வில-கைள விதி)தனவா என

சிற&'ற நய4 , இ

த?ய?க3 த4ைதைய& ேபணாைமைய நய)த. த=ய. நய)த.-

தைல&ப )த.. இதைன, சிவஞானசி)தியா - '' அரன?- கப ெச6 பாவ

அறம தா - பரன?- கபி லாதா 'ணிய பாவ ஆ - வரைட) த-க
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ெசத மாேவ3வி தீைம ஆகி - நாாினி. பால ெசத பாவ நைம ஆ)ேத ''
எ0 (Z)-2: ெச 29) திவி)த)தா1 காக.

284- 5. இ)த ெதாழிைம நி)தL இய1றி - இன வைக&ப/ட

ெசைக)திற கைள எ-காL ெசயா நி2, ெபா1ற ேப இ' அ3

ெப1றிய - நி)தமான :

ேப1ைற ந.கா நிற ேநாைமய. -

இ)த ெதாழிைமயாவன - ஒறிைன ெசைக ெசயா ெதாழிைக ேவெறா2
ெசைக த=யன.
ஆ-கி6 ( 76) ஒழி)  (277) தனி)  (278) ஏ1றி6 (279) அக2 (280)

கல4  (281) உவ)  (282) நய4  (283) ெதாழிைம இய1றி (284) இப3

ெப1றிய (285) என ?-க.
அஃதா2 - அ வறி, இ ரவ (286) எப

த. கா/ வ (310) எ0 அள ஒ ?'.

286 - 287 இ  ரவ எDவா E1றெமா

அநாதியான இவ தலான E1ற) டேன,

ெபா/

- இைறவ0 இைறவி6 ஆகிய

ய இல  உலக ேதா12த.

- கம பயி.கிற உலக கைள& பைட)த1 ெபா/ , -

இ ரவ ஆவா E)தசிவ சி1ச)தி6.
288-289 த4ைத என ஐ4 க ஆகி6 அைள என மேனாமனி ஆகி6 -

தம-) த4ைத6 தா6 எ0ப? ஐக உ3ள சதாசிவ H)தி6
மேனாமனி6 ஆகி6, --

290-292 ைற த4ைதய தாய என - த1க/ <றிய இைறவ0

இைறவி6 ேபா., நாத சிவேம நல)த வி4

ேம த ச)தி ேவ2 ேவ2 ஆகி6 -

நாதேம சிவ நைம63ள வி4 ேவ ேமைம)தான ச)தி6 என ேவ2
ேவறாகி6 , -
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293- 294. பிைற த4ைதய தாய என மேகச உ)திர மேகைச உைம

ஆகி6 - பின- <றிய ஐக0 மேனாமனி6 ேபால மேகச0

மேகைச6 உ)திர0 உைம6 ஆகி6 , -

2 95 - தைமய என த4திக ஆகி6 - H)ேதா எ0ப? யாைன க
H)தியாகி6, -

296-298. தைனய என தாமைர ம/  - ேசய எ0ப? தாமைர&Oைவ

ம/டாநிற, H இ க 4 நா கர - ஆ2 திக பனி

ெந

கர, மவி :1றி- ஒ தா ஆகி6 - ெகா

ஒ&ப1ற தாேம ஆகி6 , -

299-302. கட&ப  இர

ைகேகா3 இய க - தம

:1றிராநிற

கடைம&பாடான இவைக

ஒD-க க, 'நட-மா2, நான வா ழ. - நான கமழ நீட <4தைல6, நைக

இைழ யாைனைய - ஒளி63ள அணிகைள6 உைடய ெதவயாைன நாயகிைய6,
கானவ அ ெபற. காம மாதிைன - ேவடகள

ெப2த1காிய அழ த கிய

வ3ளி நாயகிைய6, க1பினி. களவினி. ெபா1' உற மண4  - ைறேய

க1பிய=0 களவிய=0 (உயிக3 ஞான&) ெபா=ைவ- ெகா3,மா2 வ ைவ

ெச , -

இர ைக ேகாளாவன ஞான கிாிைய6 ஆ. 12ைம ெதா- நிற .
க1பிய. த4ைததாய தாேம விபி- ெகா &ப) தைலமக0 தைலமக,
வ ைவ 'ைன4 எ வ . களவிய. எ7ஞா2 ஒ தைமயரா
அ)தைலமக0 தைலமக, எதி&ப/ ) தாேம (எவைக மண) 3 ஒறாய
க4தவ மண)தினரா&) 'ண4 வவ . இவ1றி விாிைவ அக)திைணயியL/
காக. உலக ேதா12த1 ெபா/ இ ரவ ஆகிய த1 E1றெமா
சதாசிவ சிவ நாத மேகச உ)திர0 இவக,-ாிய சா)திக,
தைமய0 தைனய ஆகிய தா ஆகி ஞான- கிாிையக3 இய க) ெதவயாைன
வ3ளியைம எ0 ெபய3ள இர ச)தி கைள மண4த எறவாறாயி12.
303--306. ெபா/ ைற D  'ைர இறி நட&ப - எ.லா& ெபா3களி

பாபா க3 அைன)  வழாம. நட- மா2, அடேகா?க, அைர கண)

அளைவயி - அைர மா)திைர& ேபாAதிேன ஆயிரேகா? அட கைள6, வறி
நைக ேதா1றி இ2வ
பைட)

'ாி6 - (இத1ெகன ேவடா ) வறிய நைக'ாிதலா.

இ2தி6ற& பணாநிற, எ2Aவ= ஆ1ற. எயா ேபால - தம

கழிேபரா1ற. உைடைமைய) தாேம அறியா ேபால,
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இய1ைகயா 12 உண4தாைன அறியா ேபால எ ற
ெபா/ ைற எப சி/?யாதி ஐ4ெதாழிL.
307-308. ம4திர T

உபசார வழ-.

ெசல இக. ம12 ஆ1றி -- அைமெசா

ZAதL ஒ12

வி )தL பைகவேம1ேசறL இக.ெசதL இைவ த=ய இய1றி, ெவ

Z வ= கா1றி - ெகா?ய Zமாவி வ=ைய இ.ைலயாக& பணி, உல

ஓபி6 - உயிகைள& பா கா) , கா1றி எப

கா. எ0 விைன&ெபயர?யாக& பிற4த எச. கா12 எ0

வளியி ெபய- இ ேவ தனிைல ஆ. அறி6, இ-கா. எ0
தனிைல& ெபயேர அத1 ஆெபயராக நி2 கா. எ2 வழ .
309-310. எ.லா அறி4

உண4

அறிவி- அ இய.ைப - அைன)திைன6 தாேம

உயிகைள உண)தாநிற அ4 நிைலைய, க<டாக கா/ வ -

ெவளி&பைடயாக) ேதா12வி&ப,

அைரய பைகவ மா/ ம4திர T த=ய இைவ ெசய1பாலன எ0 அற
51ெபாைள உண)த1ெபா/ இ ஙன இய1றினவா2. இ  ரவராகிய
த1 E1றெமா உலக ேதா12த1ெபா/ ஐக த=ய இைற வ
மேனாமனி த=ய ச)திக, என ேவ2 ேவறாகி6 மேகச0 உ)திர0
இவ ச)திக, த4திக0 தா ஆகி6 ஞான- கிாிையக3 இய க
யாைனைய6 மாைதைய6 மண4  ெபா/ ைற நட&ப) ேதா1றி& 'ாி6
ஆ1ற. எயா ேபால ம4திர ம12 ஆ1றி, Zவ= கா1றி ஓபி6 அறி4

அறிவி- அ@விய.ைப- கா/ வ என ?-க.
அஃதா2 - அ வறி, Hவைக (311) எப

த. . அளவ (321)

311-312 Hவைக உவா H உல உயி)  - அய அாி அர என )ெதாழி1

கடளரா& ெபாிய உலக கைள ஈ2 அளி)

அழி) , H வைக உ

ய கா பர ெபா3 - அH2 உைவ6 கலவா

நிற ெம& ெபாளா,

Hவைக உ எறதா. இனப1றி ஏைனய இ ெதாழி.க, </?
உைர-க&ப/டன.
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313-314. ப4த :

ப. உயி- அைம)  - ப4த )தி6 ப.வைக

உயிக/ அைம) , ப4த : படாத ெப4தைக - அ&ப4த : க,3 தா
ய கா

நி1 பிரானா, -

இதைன, சிவஞானசி)தியா த1Z)திர 44-வ

தி வி)த "ப4த :

மாய

பதபதா) த க3 அ.லா - அ4த ஆதி யி.லா அள&பில ஆத லாேல எ4ைத தா இன எ2 இன தா இனதாகி - வ4திடா எ2 ெசா.ல

வழ-ெகா

மா1ற இேற.'' எறதனா1 காக. :

பிற4தேதா விைன&ெபய.

வி

எ0 தனிைலயி1

315-317. ஆ உயி- உயிரா அைம4தன நடாவி6 - தாேம உணத1 அாிய
உயி-3 உயிரா நி2 அைவக,- அநாதிேய ெதாட4 3ள
விைன&பயகைள Qகவி)

இய- கி6, ஆ உயி கா/சி- அBகா - அ@

அாிய உயிகளா. காட1 உறாத, அ திற. தா ஆ நி2 - அளவிட1

அாிய ஆ1ற.க3 உைடய தாேம ஓ தனியரா நிைலெப12, த நா தனி த. -

தைம ஒ ண4 3ள ஒ&ப1ற இைறவரா, -

318- அளிகளி அளியா - அளிக3 எபைவ எ.லாவ123, தணளியாக,

அளிக3 ஊ  அளிய -- அவ1 றி ேமப/ட தைலயளியினரா, 319- ஒளிகளி ஒளியா ஒளிக3 ஊ  ஒளிய -- ஒளிக3 எபைவ

எ.லாவ123, ேபெராளியாக அவ1றி ேமப/ட அ3 ஒளியினரா, 320- ெவளிகளி ெவளியா - ெவளிக3 எபைவ எ.லாவ123,

ெபெவளியாக, ெவளிகPஉ  ெவளிய - அவ1றி ேமப/ட

பரெவளியினரா, -

321- அளவினி அளவா - அளக3 எபைவ எ.லா வ123, மி-க

அளவாக, அளவி]உ  அளவ - அவ1றி ேமப/ட தனி அளவினரா, அளிய ஒளிய ெவளிய அளவ எபைவ றி&' 12 எச க3. அளிக தா த4ைதய அரச த=ேயா ெச6 அளிக3 த=யன. தணளி-- மைழ
நிைறமதி த=யைவ ெசவன. ேமப/ட தைலயளி பிற&' இற&'-களி

ேவைடைய) ெதாைல&ப . ஒளிக - விள-ெகாளி விமீ த=யைவ ெசவன.
ேபெராளி - இEட த=யைவ ெசவன. ேம1ப/ட அ3 ஒளி - அ3 உவா)
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ேதா1றி அவிைச) ெதாட-கிைன- க/ட2&ப . ெவளிக3 - கடெவளி த=யன.
ெபெவளி - மனெவளி த=யன. ேம1ப/ட பரெவளி - சிதாகாய. அள8க எண. எ )த. த=யன. மி-க அள கா/சி த=யன. தனி அள - த. ந
ஈ2 இைமயா.
Hவைக உவா உயி)  (311) ய கா&ெபா3 அைம)  (313) படாத

ெப4தைக (314) அைம4தன நடாவி6 (315) அ4திற. தானா நி2 கா
தனித. (317) அளிய ஒளிய ெவளிய அளவ (321) என?-க.
இனா (322) எப

த. அD) வ (329) எ0 அள ஒ ?'.

322-323. இனா ஒவைன ' ெச2 - இ)தைமயராகிய ஒவைர

(ப)திைமயா.) சி4தி)
- அ த.வா
ஆயி, -

O கழ. எப

(ஆ ) ெச2, அவ O கழ. ேச அ? ேபா12தி ஆயி

O கழைல அணி4த ெசய திவ?கைள& ேபா1ற. ெசதைன

வெமாழி த1 இன ேதாறிய . ேசவ? ேபா1ற. :

ேப1றி1- காரண. இதைன, கா பைட(க7 தபைட A2!

அகவB6 " ேசவ3 பட ெசம6 உள ெமா! '' எ0 ெதாடாி1&
ெபாிய உைர)த உைரயா0 உ) ணக.
324-329. ேப அஞ உ2)த ேப

உ2 ேநா6 - ெப4

ப) 3 ஆA)தின

மய-க மி-க ேநா6, காரண ேநா6 - அதைன உ2)த1- காரணமா நிற
ேநா6, ைக இக4

இாிய - ைகவி/

ஓ மா2, கைட-கணி)

அளி - தம

கைட- க ேநா-க ெசதளி, கைர இ. நா1 ெபா, - வைரயி.லாத அற
த=ய நா ெபா3கைள6. ெகாைட கட - (தமா/ & ெபற)த-க)

ெகாைட&ெபாளாக, நீயி றி)த அளைவயி - கதிய அளவி0, எமட 

ஆ1றி - எமட  மி-களி, எ2 தீரா அகப?)ெதாழிைமயி - எ-கால)
 மீளாத அகப?)ெதாழி. 'ாி6 ஆ1றி க, அD) வ அேற நிைல6த. உ2) வ, -

அ2 ஏ அைசநிைலக3 . ேமப க ேகமதி ேபா12தி எ0 ஒைம
னிைல&ெபய விைனக,- ஏ1ப நீ றி)த அளைவயி எனா நீயி

எற . 'நி அனா' என ஒ ?63ள ஒவ ெம4நிைல அைடய& ெபறி
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அவ ேனா பிேனா தன

ந1றவ காரணமாக உெப2வ எப

அ3வழ-; ஆத=, பைமயி1 <றியவா2.

"ஏ)தி ேய)தி) ெதாDேவா யாேம.'' என& ெபாிய <2மா2ேபால என-ெகா3க.

அேற., ஒைமயி1 பைம தDவிய வDவைமதி6 ஆ.

அகப?) ெதாழிைமயாவ - சமா-கநிைல த=ய Hறி1 Hலமான
தாதெநறியா. இைவ ன ஒவா2 உைர-க&ப/டன. இ4ெநறி உ#க சாிைய நிைல.
நிைல.- ேப 2 ேநா - ஆகாமிய பிரார)த க3. காரணேநா
ச7சித. ' ெச2 ேசவ? ேபா12ந-- கைட-கணி) நா1ெபா, மி-
அள. ேவ  எப கட&பா ஆத= ெகாைட-கட எறா. கைட-க
எ0 சிைன&ெபயாி1 பிற4த . கைட-கணி)த. எ0 விைன&ெபய ஈ
எசமா நிற . கண. Qதல. E/ட. எண. றி)த இைவ த=யன
கத. எ0 ஒ ெபா/கிளவி. அ ஙன அகப?) ெதாழிைமயி அD) 
இைறவ யாைட-உாிய? எனி இெசா1க3 அவா நிைலயா வவி)

உைர)தவா2. அறி, இ@வா2 ெசா.ல-ேக/ட ஆ ர <1றாக இ@வினாைவ
ஆச கி)

உைர)த

எனி0 அைம6.

இனா ஒவைன ' ெச2 ேபா12தியாயி ேப 2 ேநா6 காரண
ேநா6 இாியகைட-கணி)தளி- ெகாைட-கட ஆ1றி அகப?)
ெதாழிைமயி அD) வ என ?-க.
ஆடக (330) எப

த. கீA-ேகா/ட (344) எ0 அள ஒ ?'.

330-333 ஆடக பE ெபா பாடக சீற? - ஆடக எ0 உய ெபானி ஆகிய

பாத கடக)ைத அணி4த ெம.=ய அ?யின ஆகிய, நாடகமகளி நவி1றிய -

நாடகமாத (அர கிக) ஆ கிற , ஆட. சில' கிகிணி - ஆட=.

சில'க, கிகிணிக,, தீ ழ. ழவ ரச Tாி ழ  ஒ=யா0 -

இேனாைச)தாய தBைம6 என ாச Tாிய என இைவ இைடயறா
ழ  ஒ=யினாL , -

ஆடக&ெபா இெபயெரா/ & ப'. ஆடக நா.வைக63 ஒ வைக& ெபா .
பாடக மNஉெமாழி. சில' எபைத& ெபயெரச ஆ-கி கிகிணி- அைடயாக
உைர&பி0 ஆ. சி2ைம ெமைம றி) நிற .
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334-337 வி தல உாி0 - விணிட)ைத உாி7Eகிற, விய மணி 'ாிைச -

உய4த மணிக3 யிற மதி.க,, ெகாட. கப - ேகா'ர நிைரக3 -

ேமக த த1 இடமான ேகா'ர நிைரக,, ஆ

ெகா? Eம4த மாட ெந

மாளிைக - அைச6 ெகா?கைள ேமேல ெபா2)த

ேம. நிைலகளா. ெந?ய மாளிைகக,, இனன பிற ம0தலா0 -

இைவேபா.வன பிற நிைலெப1றி-ைகயாL, -

பிற எப மடப விமான நிைல)ேத ெச2 த=யவ1ைற 'ாிைச
ZA4த ேகா'ர எனி0 ஆ.
338-341. ஒ= திைர கடL ஒ  ப.வைர6 - ஒ=)

எD திைரகைள63ள

கடL ேம. உய4த பனிற மைலக,, உட  ெதா- அமி - ஒ 
ேச4

எதி, ஒ

ைற ஆ? - தி@விய தீ)த)தி. ஆ?, இ ப&பின ஆய இ

கைர ம  - இர

ப&'களாகிய அ)தீ)த)தி இகைர& 'ற)  நி2,

ேநா1றன வதி6 ேப1றிைன ெதாி- - ேநா1கி றைவயா நிைலெப1றி-க&
ெப1ற தம ெபபயைன& 'ல&ப ) கிற இ&ெபயெரச ேம.வ ேகா/ட எபேதா

இைய6. கிகிணி

த=யவ1றி ஓைசைய ஒ=கட. ஆக, 'ாிைச த=யவ1றி மிதிைய&

ப.வைரயாக உவக&ப )தினவா2, ஒ=யா1கடL நிற ேதா1ற களா.
வைர6 உவக. பனிற மைல எற ெவமைல ெபாமைல நீலமைல
த=யவ1ைற. இ@வண உ3ள மைலக3 உ3ளன ேமவைர-
நா1'ைடயிL. தீ)த - சரவண&ெபாைக. ஒைம - மாசிைம .
342 - 344. ைம6 அளி- Hவா Dத. - இைம ம2ைம :

)திற)

எ0

இப கைள6 உயிகைள& ெப2வியா நிற H)த. இ.லாத

தனித. ஆகிய பி3ைளயா, ஐ க ஆகி - ஐ4

க3ள இைறவனாகி, அம4த

:ர/ட - :1றி- :ர/ட, அ2க ஆகி அம4த கீA-ேகா/ட ஆ2க உ3ள கட3 ஆகி :1றி-  கீA-ேகா/ட, -

Hவா எப H)த எ0 எசவிைனயி எதிமைற ெசா.லா ஈ2 ைற4
நிற . Dத. தனி1 பிறி ெதா2 இ.ைல எ0 ெபா/ . ேகா/ட ேகாயி..
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நாடக மகளி (331) ஆட1 கிகிணி த=யைவ ழ  ஒ=யா0 (333) 'ாிைச

த=ய பிறவ ம0தலா0 (337) கடL வைர6 ெதா- அமி

ஆ? (339) இ ம  வதி6 ேப1றிைன) ெதாி- (341) :ர/ட

ைற

ேகா/ட (344) என ?-க.
ெபா0 (345) எப

?'.

த. பைண ஒ'ற Zழ (352) எ0 அள ஒ

345-347. ெபா0 மணி6 '

மல ைவ6 - ெபாைன6

மணிகைள6 ' ைம)தான O)திரைள6, திைர ைகயி Tஉ - அைலகளாகிய

ைககளா. எ ) ) Tவி, திைள)

எD4

ஒD - கல4

ேம. உய4

ஒDகாநிற, ந4தி ஆ12 ந2 'ன. ம - - ந4தி4தியி இனிைம)தான

நீ&பாசலா. வள4த, -

நீ பாகிற எனி0 ஆ. ைனய

பிைனய

பைணெயா  இைய6.

ேம.வ கதி சா=ெயா ,

348-352. ர  கதி சா=6 ெகாD தீ க' - <னிய கதிெசறி4த

ெச4ெந.L இனிைம மி-க க'க,, ைல O கத=6 ேகா3 ெத  இன தா12வாைழக, ைலகளா. மி-க ெத கி வைக6, ேகா3க3 மீ பாி-

பாைள க - வி ேகா3கைள) தேம. Eமவா நிற பாைளகைள63ள

கக,, வயி வயி ெபா ளி - இட க3 ேதா2 நிைற4 , வளபல உற4த

 அல பைண-ப.ேவ2 பயகைள உதவதான ந2மண கமD மத,

ஒ 'ற Zழ - ஒ'ைட தDவா நி1ப, --

இட க3 - வய. ேசாைல பட&ைப த=யன. இன எபதைன சா=
த=யவ1றி1 </ க.
ெபா த=யவ1ைற) திைர-ைகயா. Tஉ திைள)

எD4

ஒD (346)

ந4தியா12&'ன. ம - சா=6 க' கத=6 ெத  க ெபா ளி
வளபல உற4த பைண Zழ (352) என ?-க.

அவைர (353) த. 'றவ ஒ'ற Zழ (360) எ0 அள ஒ ?'.
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353-354. அவைர

வைர அாி. கதி வர- அவைர6

வைர6 சி2 T2க3

ேபாL கதிக3 உ3ளவா, சாைம இ2  தைத4தன விைள6 ெகா.ைல -

சாைம6 இ2- நிரபினவா விைளத1 இடமாகிய ெகா.ைலக,, -

355-360. .ைல ேகாA இண Oைவ6 - .ைல- ெகா?க, ெகாDவிய

O ெகா) -க3 நிைற4த காயா, ப4த மாதவி உ4திய ேகா  - ப4த ேபா.

பட -க)திக, ேம. எD4த ேகா க,, ைப கா. ெகாைற - பசிய

அைர63ள ெகாைறக,, பE ெபா Eண - பEைம) தான ெபாநிற)த
பராக க,, வளி உள4

வைர&' ேபா)தன கமA4

வ

எ &ப - இவ1றி1 ப?4

கா12 :சலா., ம2'ல

-- ேவ12நில எ.ைலயி0 நிைற4

மண4 , ெபாறி

அைழ- - ெபாறிகைளய3ள வ?ன)ைத வாி-கா நிற, அ 'ல

'றவ ஒ 'ற Zழ - ெவ1றிட அாிதான .ைலநில ஒ'ைட தDவாநி1ப, -

ம2'ல வைர&' - தன- அணிய ஆகிய றி7சி மத க3. அ'ல - கா
ெபா ளா ெவ1றிட இைம.
அவைர த=யைவ விைள6 ெகா.ைல63ள 'றவ என (353) .ைல Oைவ
த=யைவ உைட)தா வளி உள4

எ &ப (358) ம2'ல வைர&' கமA4

வ?ன அைழ- அ 'ல&'ற ஒ'ற Zழ என ?-க.
ெச4தி (361) எப

த. ம- கா. வைளஇ (280) எ0 அள ஒ ?'.

361-373. ெச4தி ம4தார 4

வைழ பாடல ேகா  சபக ேவ ைக மகிA

ச4தன  ம மரவ ேகாA அகி. க&'ர இ.ல ஆவிைர வி.ல பா க பிட
ெஞைம நைம ஆ அட வைர எகி ேச அேசாக ேத- ஆ)தி Zத ம
ேபாதி வ7சி கா7சி ஞாழ. 'ைன நர4ைத மா ைள ெபா/ அைர இ&ைப
Oசிைன சரள ன பலாE -ைக வ-ைக ேசாதி மாமர ெதா)தி நாக
அறி அைன)  றிய கறி-ெகா? ம.=ைக Eைட - ெச4தி த. நாக
ஈறாக- கிட4த மரவைகக, அைவயறி- கர
ணி க3 அைன)  ெந கி&பட)த மிள மைலம.=ைக Eைட த=ய
ெகா? வைகக, , -

க&'ர - க&'ரமர. இ.ல - ேத1றா . அவ123 பா க பிட ெஞைம நைம
சரள இைவ ஒேராேவா மரசாதி. ெபா/ அைர இ&ைப - ெபா-காகிய
அ?ைய63ள இ&ைப. வைர - H கி.. ேச ெசமர. ேபாதி- அரE . பலாE ெவ-. ேசாதி மாமர - ெபைம63ள ேசாதிவி-க. கரணி - ெகா?ம4 .
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அைவ - ச.=ய கரணி, ச4தானகரணி, சமநியகரணி, சீவகரணி த=யன.

அைன)  றிய கறி- ெகா? எபத1 இமர க3 எ.லாவ1றி0 ZA4
பட4த கறி-ெகா? எனி0 ஆ.
ம12 பாி)

- பிறவைக மர கைள6 ேம1ெகா , -

அைவ - அ)தி ஆ. இல4ைத எLமிைச ஏல ஏழிைல& பாைல ஓைம க ரா
ேகா/ட சி4Tர சிவ4தி ந2வி= நாவ. பசிைல ம7சா? மரா வனி
ெவ/பாைல ேவ. த=யன ெகா3க.
374-375. மண கமA காம வ.= ஒேற - மண மி-க காமவ.= எ0 அஃ

ஒ2 தாேன, இண  O த த இகAசிைய நா? - தன- ஏ1ற O)தகிற
சி2ைமைய நா?, -

காமவ.= ேதவ உலகி. க1பக)திேம. பட4 3ள ஓ O-ெகா?. ஆ
ஐ4 எ0 எB3ள த-கேள அறி ஈ 3ள பலேவ2 ேகா/ & O-க3
ம=4த எணி.லா) த-க3 இைம ேநா-கி வ.= ஒேற எ2, அ- ெகா?

ஒேற அறி& பல இைம ப1றி இகAசிைய நா? எ2 <றின. ஏகார
பிாிநிைல-க வ4த . இகAசி- சி2ைம ஆெபய.

376- 379. வைசபட த த இைச விள-வ ேபா.-- ெபானக அ@வைச ப/டதா.

தம

தம

இைசைய& 'ல&ப )

வன ேபால, ெபாறி வாி E' ெவறி Qக

ேத0 - ெபாறி63ள பவ.ல Eபின க3,B ேத இன, ேதாைக

மா மயிL ெதா? க Oைவ6 - ெபாிய கலாப மயி.க, ெதா? ேபாL
கைண6ைடய Oைவக,, கி3ைள6 யிL ெத3, ர. கா/? -

கி3ைளக, யி.க, ஆகிய இைவ இனிய ரேலாைசைய- கா/?,

E' வ? ஆ. ேத அத ெபைட. ெதா?-வைள. இைச - 'கA ப
எ0 பல ெபா3 ஒெசா..
380-. வ தளி ெபா ப ம  கா. வைள இ - பெசற தளிகைள உைடய

ேசாைலகளி பா க பயில, -

வைள இ எச)திாி'. வைம - பEைம.
ெச4தித. நாக ஈறாக-கிட4த மர க, அறி அைன)  கறி-ெகா?
த=ய ம12 பாி) வ.= ஒேற O)த த இகAசிைய நா?) த)த
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இைச விள-வ ேபால E'த. யி. ஈறாக உ3ளைவ ர. கா/?&
ெபா ப ம  கா.வைள இ என ?-க.
381 - 384 Q தளி ந2 ேத ேநாலா

ேதைன உைட)தா இரா

திவ, - Q ணிய திவைலயான நறிய

வ,கிற, தைத மல சிைனய த ஐ4

உ )த -

மல நிைற4த கிைளகைள63ள ஐ4த-க3 ZA4த, ெபாநக வ2ைமைய னி

ந-கா  - ெபானகர)தின
திவள.

ந.ரைவ ேநா-கி நைக)தா1 ேபால,

வளL ஆ. ெபானக- வ2ைம ெபா மல-) ேத இைம6,

மண இைம6 ஆகிய இவ1றா. வ2ைம 'ண)த .

384-390 ேவர. நர2 உ-க ெவ3 மணி &ைப6 - H கி.க3 கB-க3 Rறி

உதி4த )தி திர,, பிறAப. ேபAவா பி பாைவ சி க வ. ஏ2 -

வாிைச பிறA4த ப1கைள6 ெபாிய வாைய6 பி0 0 ேநா- பாைவ
ைய6 உைடய வ=யதான சி க எ2, ெபா  சின திகி - ெபா கிய சின

தி4 , எD4

தா

மி&ப - ேம. எD4

பா4

ேமாதலா., இ கடா யாைன

ம)தக பிள4 - மி-க மத ெபாழி6 யாைனக,ைடய ம)தக இ <2 ஆகி, மா
இ ற)

ெவ'ன. அவி - மிக உயவாகிய மைலயினி2 ெவ3ளிய

நீ அவிக3, :Aவன ேபால சலசல உ-க தரள வாL - விDவன ேபால சலசல

எ2 உதி4த )தி திர, (ேச4 ),

கடா எபதி. அய. நீ/சி ெசா1Eைவ ேநா-கி வ4த . சலசல எப
ஒ=.
391-392 நில உரா தவழ ெநமி4தன மிளி - மதி ஒளிைய விாி)

ெபா4 மா2 பரவி ஒளித1 இடமாகிய, கவா மைல 'ன)
'ன களிட)ேத , -

நகா ஞகர த3 ஒ-. கவாமைல எப

அQகரண

எ 

- மைல&'ற)தி1

இல-கண&ேபா=.

393-400 கதி திைன கா- உவா மதி க)தா - கதி விைள6ளி ெபா/ )

திைன&பயிைர ஒ'கிற நிைறமதி ேபாL க)தழ3ள ெகா?சிய, ஓசின

வி - கவைணயி. மணிேயா - ேமெலறி4

க1கேளா, க . கானவ வில  இன

வி -காநிற கவைணயி மணி-

ர- - இ3 நிற உைடய ேவ/ வ

மாவின)ைத& ப12மா2 எகிற, இல  < கைணேயா - வ?)த ைன <ாிய
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அ'கேளா, அைல)தர - அைல)தலா., விEபி நிைல)த கலக3 - விB
லகி. உ3ள ப.வைக அணிக, , 411- ம தல விதல மா1றிய

என - மBலகிைன விBலகா

என விBலகிைன மBலக என மா1றின
412- இ2O

எ0ப?, -

பயவா ஏ லா கிட4த- அதிசய)ைத உடா-கி அழ

அைடகிட-கிற, -

413-415. திைச கா&பாள இைச நிைற ேதவ - தி-கைள- காவாநிற

இைமயவ 'கA மி-க ேதவ, அலரவ ெந மா. ஆதிய கடள - பிரம
ெந மா. த=ய ெப4ேதவ,  -ைற அபி ைறைற பழிச –
ேபரறிெவா

<?ன அபினரா நிைரநிைரயா நி2

416- சா2 நா3 அ.ல

ேவ2நா3 அறியா

திெசயா நி1ப,

- எ4நாளி0 திவிழா வ ைவ

த=யைவ இயL நாேள அறி ேவ2 ெவ12நா3 காBத. இ.லாைம, ேவ2நா3 சிற&'க3 இயலாேம வாளாகழி6 நா/க3.
417. உலக D

ஓ' ப. சிற&பி - உலக அைன) ைத6 தைலயளி ெச

காவாநிற பலவைக சிற&பி மாபின தா, -

ப. சிற&' - H)தி தல தீ)த த=யைவ . 12ைம ெதா- நிற .
418 - நிைலெப2 தணிைக மைல கிழேவா ஏ - நிைலெப1ற தி)தணிைகமைல-

உாியவ எக.
ஏ - அைசநிைல.

Qடளி)ேத ேநாலா

திவ, (381) ெபானக வ2ைமைய னிந-கா 

(383) மணி-&ைப6 (384) தரள-வாL (39) தவழமிளி மைல&'ன) கா- (392) மதிக)தா வி - மணிேயா (394) கவேணா (395) அைல)தர
விEபி1 கலக, மி0- ெகா?க, (397) :A4ெதன வைரயி. காD
தாம தைதஇய (399) தணிைக என, மடப த=யைவ ேவ12ைம
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ேதா1றாவா வள தழீஇ (403) எம  அகி. Tம பளித-&ைப காற
தீ'ைக6 (406) வி ெகDமி இைம&பன ெசய (407) ம2 :தி6

நவமாகி இைமயாைம ெசய (410) மடல விடல மா1றிய

என ஏ

லா-கிட4த தணிைக என, திைச கா&பாள ேதவ ஆகிய கடள (415)

பழிச சா2நா3 அ.ல

(416) ப. சிற&பினதா நிைலெப123ள

அறியா

தணிைக மைல கிழேவா என ?-க.

திசி1றபல.
தி-கயிலாய பரபைர) திவாவ
ைற ஆதீன)  நமசிவாய ேதசிக
H)திக3 மரபி. அQ-கிரக ெப1ற திராவிடமாபா?யகார -  மாதவசிவஞான
ேயாகிக3 மாணவ கவிராJஸ- கசிய&ப னிவ அளிெசத தி)தணிைக
யா12&பைட- ெசைன - 'ரைச - அ/டாவதான - சபாபதி த=யா இய1றிய
உைர # ("ெப ற4.
ற4.
 ெம+கடேதவ$ திவ0 வா1க
 மாதவ சிவஞான ேயாகிக/ திவ0 வா1க.
வா1க.
 க சிய"ப #னிவ$ திவ0 வா1க.
வா1க.
-----------

