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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

ந1 ெச-தமி� ெமாழியி� க6 ப6ைட� ெப�� காவிய�களாக விள�71 

சில�பதிகார1, மணிேமகைல, சீவகசி-தாமணி எ�ற 9�:1 இ�ேபா# அ�சாகி  

தமி)லகி� வழ�கி வ�கி�றன. இவ/றி� காவிய நல�1, ப6ைட நாைளய தமிழ 

ந�ம�களி� வா��ைக, அரசிய�, வாணிப1, சமய1 �த+ய நல�கைள 

விள�க!ைர�71 வரலா/:  திற�1 நிைன�7-ேதா:1 இ:1<# பய�பனவா71. 

 

தமிழக தி� பைழய வரலா/றிைன� காண விைழ=1 ஆரா��சியாள�1 பிற�1 இ� 

காவிய�கைள  தம�7 உ:க�வியாக ேம/ெகா&கி�றன". அவேரய�றி, தமிழா" 

வ�1 தமி� வள"�சி=1 க�#1 ந�ம�க& பல�1 இவ/ றி� நல�கைள அறிய 

ேவ65ெம�ற வி��ப1 மி�7 இ��கி�றன". 

 

இ�ேனார�ன க� #ைடய பல"�71 இ� காவிய� க� #1 நைட� ேபா�71 

ெபா�3 ெசறி!1 ��ன" அறி-# ெகா&?த/7� க�வியாக� %��க .�க& 
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(Abridged editions) ேவ6@ யி�-தன. ேமனா3டவ" த1 உயாிய காவிய�கைள 

ம�க& இனி#ண"-# ேகாட/ ெபா�35 இ தைகய %��க .�க& 

ெவளியி3@��கி� றன". இதைன ஆ�கில1 அறி-த பல�1 அறிவ". அ# ேபாலேவ, 

சில�பதிகார1, சீவகசி-தாமணி எ�ற இ� ெப�� காவிய�கைள=1 %��கி, காவிய 

நல1 7�றாத வைகயி� %��க .�களாக யா�க& ெவளியி3@�� பைத  தமி)ல7 

அறி-தி��கிற#. மணிேமகைல� %��க�1 விைரவி� ெவளிவர இ��கிற#. 

 

இ� ெப�� காவிய�கைள இ�கால #�7 ஏ/றவைகயி�, ஏைன ஆ�கில1 �த+ய 

ெமாழி� 0லவ"க& ெச�#&ள ஆரா��சி ெநறி=1, ப6ைட  தமி�� சா�ேறா" 

கா3@ய ஆரா��சி ெநறி=1 ப/றி ஆரா��சி ெச�#, ஆரா��சிேய வ@வாக எ)திய 

.�க& சிலேவ ெவளிவ-#&ளன. இைவ=1 ெப�1பாB1 ஆ�கில திB1 

சி:பா�ைம தமிழிB1 க35ைர வ@வாக வ-#&ளன. பிற ேமனா35 ெமாழிக?&, 

ஆரா��சிேய ெபா�ளாக!&ள .�க& பல இ��பைத� கா6கி�ேறா1. இைவ 

கா3சி மா திைர�ேக ய�றி, ஆராய� ெப/:&ள காவிய தி� காவிய நல�1, 

காவிய ைத எ)திய ஆசிாிய" 0லைம நல�1, அவ" கால # ம�க37)வி� 

நாகாிக�1 பிற!1 எளிதி� ெதாிவி�71 இய�0ைடயவா� இ��கி�றன. இ- ெநறி 

ப/றிேய இ1��ெப�� காவிய�க371 தனி  தனிேய, ஆரா��சி  #ைறயி� பல 

ஆ65களாக உைழ # வ�பவ�1, ச�க இல�கிய�க371 பிறவ/றி/71 

உைரெய)தி வ�பவ�மான தி�. ஒளைவ. %. #ைரசாமி�பி&ைள யவ"கைள� 

ெகா65, ஆரா��சி .�க& எ)#வி # ெவளியி35 வ�கி�ேறா1. சில�பதிகார 

ஆரா��சி .� இத/7 ��ேப ெவளியாகி யி��கிற#. இ�ேபா# மணிேமகைல 

ஆரா��சி ெவளிவ�கிற#. 

 

இC வாரா��சி .�, .லாசிாிய", அவ�ைடய பிற�0 வள"�0, கால1, அவ" 

கால தி�-த அரச", அரச�ைடய ெதாட"0, அவ" பா@ய பிறபா35�களி� 

ெபா#!1 சிற�0மாகிய ஆரா��சி, ./ெபா�&, ./0ண"�0, .+/க6ட 

சில�ைடய 7ணDெசய�க&, .Bகாண� ப51 வரலா:க&, இய/ைக நல1, .+� 

ெபா# நிைல� க� #, .B3 காண�ப51 த��க �@0, காவிய நிக��சி ப/றிய 

ஆரா��சி� 7றி�0, .லாசிாிய" வ7  #ைர�71 சமய� ெகா&ைக �த+ய 

தைல�0�களி� கீ� மணிேமகைல� காவிய ைத ந�7 ஆரா�-தி��கிற#. 
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தமி�� ெப� ம�க& இதைன=1, இதேனாெடா�ப ெவளியா71 ஏைன ஆரா��சி 

.�கைள=1 வா�கி=1, க�Eாி மாணவ"க37� பாடமாக அைம #1 ஆதர! 

ெச�= மா: ேவ65கி�ேறா1. எம# வி��ப தி/கிண�கி  த1�ைடய பல 

அBவ� க3கிைடேய இC வாரா��சிகைள எ)தி=தவிய ஆரா��சியாள" அவ"க37 

எம# மனமா"-த ந�றி உாி தா7க. 

 

ைசவ சி தா-த ./பதி�0� கழக தா". 

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

ெபா
ெபா
ெபா
ெபா
ளடக�ளடக�ளடக�ளடக�    

I. �லாசிாிய� 

 1. ெபய� 6. ஏைனபா�� நல� 

 2. பிற� வள�� 7. �றி�சி� திைண 

 3. கால� 8. ��ைல� திைண 

 4. இவ� கால�தி !த அரச� 9. ம த� திைண 

 5. ந%மாற% ெதாட�� 10. இபா��'களி% சிறபாரா()சி 

II. �� 

III. �*�ண�� 

IV. �+*க,ட சில ைடய �ண� ெசய�க- 

 1. மாவ,கி-ளி 7. மாதவி 

 2. உதய �மர% 8. /தமதி 

 3. ஆ��திர% 9. காய ச,1ைக 

 4. அறவண வ1க- 10. ஆதிைர 

 5. கா�சண% 11. இராசமா ேதவி 

 6. மணிேமகைல 12. சி�திராபதி 

V. �2� காணப�� சில வரலா*3வைமக- 

VI. இய*ைக நல� 4ற� 

VII. �+% ெபா5நிைல' க �5 

VIII. இ!�லாசிாிய� கா�1ய த 'க �16 ப*றி) சி3 �றி� 

IX. காபிய நிக7)சிப*றிய ஆரா()சி' �றி� 

X. �1�ைர 

�றி�ைர 

---------------------- 
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��க� #ைண 

[ப�க ெவ6 1] 

��ெப
�காவிய ஆரா��சி ��ெப
�காவிய ஆரா��சி ��ெப
�காவிய ஆரா��சி ��ெப
�காவிய ஆரா��சி ::::        மணிேமமணிேமமணிேமமணிேமகைலகைலகைலகைல    

 

மணிேமகைல ெய�ப# ஐ1ெப�� கா�பிய�க?& ஒ�: எ�ப# தமி)ல7 

ந�கறி-த ெச�தியா71. ப6ைட நாளி� விள�கியி�-த .லாசிாிய", 

உைரயாசிாிய" பல�1 ெபாி#1 ஈ5ப3ட தமிழ�ைம வா�-த#, இ-த அாிய கா�பிய 

.�; 'க/பைன� களDசிய' மாக விள�கிய #ைறம�கல1 சிவ�பிரகாச அ@க& தா1 

அ�ளிய தி� ெவ�ைக� ேகாைவயி�, "ெகா-தா" 7ழ� மணிேமகைல .� H3ப1 

ெகா&வெத�ங�?" எ�:1, அ1பிகாபதி எ�பவரா�, அ1பிகாபதி� ேகாைவ�க6, 

"மாதவி ெப/ற மணிேமகைல ந1ைம வா�வி�பேத" எ�:1 ெதானி நய1 பட� 

ேபா/றி =ைர த அ�ைம=ைடய#; அழகிய ெச1பாகமான நைடயழ7 வா�-த#; 

ஏைன� சீவக சி-தாமணி, சில�பதிகார1 எ�ற இர6@J1 எளிய நைட 

ெபா�-திய# ; ஆ�கா�7� சிதறி  ேதா�:1 வைளயாபதி, 76டல ேகசி எ�ற 

கா�பிய� ெச�=3கைள ேநா�க அவ/றிJ1 நைடயழ7 சிற-தி��ப#; 

காவிாி�<1ப3@ன1, வDசி, காDசி �த+ய ெப� நகர�களி� ப6ைட� சிற�ைப 

எ5 #� கா35வ#; இய/ைக யழைக இனி# கா3@ மகி�!: #வ# ; 0 த 

த�ம�கைள=1, ப6ைட நாளி� தமிழக தி� நிலவிய பல சமய� க� #�கைள=1 

விள�க அறிவி�ப#. "ெநDைசய&?1 சில�பதிகார "தி� ெதாட"�சியாக, 

ேகாவலJ�71 மாதவி�71 பிற-த மகளான மணிேமகைலயி� #ற! ெநறிைய� 

ெசDெசா/%ைவ த#1ப� ெசா�B1 சீ"ைம =ைடய#மா71. 

---- 

[ப�க ெவ6 2] 

1. 1. 1. 1. �லாசிாிய� �லாசிாிய� �லாசிாிய� �லாசிாிய�     

1. 1. 1. 1. ெபய� ெபய� ெபய� ெபய� ::::    

இ� கா�பிய .ைல ஆ�கிய சா�ேறா" ம#ைர� Kலவாணிக� சீ தைல� சா தனா" 

எ�ேபாராவ". “வள�ெக) Kலவாணிக� சா த�, மாவ6 தமி� திற மணிேமகைல 

#ற!, ஆைற1பா3@J& அறிய ைவ த ன�" எ�: இ-./ பதிக1 K:கி�ற#. " 

ஞகாைர �தலா' எ�ற ெதா�கா�பிய� ெச�=ளிய/ M திர !ைரயி�, ஆசிாிய" 

ேபராசிாிய", "சீ தைல� சா தனாரா/ ெச�ய�ப3ட மணிேமகைல=1, ெகா�7 
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ேவளா/ ெச�ய�ப3ட ெதாட"நிைல� ெச�=?1 ேபா�வன" எ�: K:வ#1 அ� 

பதிக� K/:�7 ந�ல சா�: பக�கி�ற#. இவைர ம#ைர� Kலவாணிக� 

சீ தைல� சா த� எ�:1, சீ தைல� சா த� எ�:1 அறிஞ" வழ�கி 

யி��கி�றன". 

 

இ�ஙன1 வழ�7வைத ேநா�கி�, இவர# பிற-த N" சீ தைல ெய�ப#1, 

வாணிக1 ெச�த/ ெபா�35 ம#ைரயி� இ�-தவ" எ�ப#1 அறிய�ப51. சீ தைல 

எ�J1 இCN", இ�ேபா# தி��சிரா�ப&ளி ஜி�லா ெபர1பE"  தாEகாவி� 

உள# எ�ப". Kலமாவ# ெந�, வர7, திைன, சாைம �த+ய பதிென6வைக� 

ெபா�&களி� ெபா#� ெபய". 

 

இனி, சீ தைல ெய�பைத ஊ"�ெபயராக� ெகா&ளா#, ஒ� காரண1 ப/றி வ-த 

ெபயராக� ெகா65, காலD ெச�ற டா�ட" உ. ேவ. சாமிநாைதய" பி�வ�மா: 

K:வ" : " ச�க தி� அர�ேக/:வி த/ ெபா�35 வ�1 .�களி/ பிைழக& 

காண�ப5-ேதா:1, ஆ�கிேயா"கைள� 7/ற1 K:த/7  #ணியாரா�, 

- 

[ப�க ெவ6 3] 

 

'இ-த� பிைழகைள� ேக371ப@ ேநாி3டேத' எ�: மன1 வ�-தி  தம# தைலைய� 

7 தி� ெகா&வாெர�:1, அதனா� தைல 06 ப35� சீேயா@�-தைமயி� 

சீ தைல� சா தனாெர�ப# இவ"�7� ெபயராயி/ ெற�:1 K:வ" ; 'வ&?வ" 

��பாலா�, தைல�7 #  தீ"! சா த/7' எ�: ம� #வ� தாேமாதரனா" 

தி��7றைள� சிற�பி #� Kறிய ெச�=ளி� இதைன� 7றி�பி தி� தB1, ' இய/ 

ெபய" சிைன� ெபய" ' எ�பத� உைரயி�, ஆசிாிய" இள1<ரண" �த+ேயா" 

சிைன�த/ ெபய��7 உதாரணமாக, சீ தைல� சா த�' எ�J1 இவ" ெபயைர� 

கா3@யி� தB1 இ�ெகா&ைக�7 ஆதார�களாக அைமவ# கா6க " எ�ப". 

 

இனி, ந/றிைண=ைரகாரரான பி�ன Q" அ. நாராயணசாமி அ�ய", அ-.+� 

பா@ேனா" வரலா/:� ப7தி=&, ந1 சா தனாைர� ப/றி� பி� வ�மா: 

K:கி�றா" : “சீ தைல ெய�ப# ஓ" ஊ" ; ெச-தைல, �க தைல, கழா தைல, 



7 

 

இ�1பிட" தைல எ�பைவ ேபால. ெப�Dசா த�, ேபாி சா த� �த+ேயாாி� 

ேவ:ப5 த இவ" இய/ெபய" ஊ"�ெபய" 0ண" தி� சீ தைல� சா தனா" 

என�ப3ட#. சீ தைல ெய�J 9" தி��சிரா� ப&ளி ஜி�லா ெப�மS"  

தாB�காவி� உ&ள#. தி� வ&?வ மாைலயி� வ�1 ம� #வ� தாேமாதரனா" 

பாட+� ' தைல�7 #  தீ"! சா த/7' எ�: இ� தலாேன அத/ேக/ப� 'சீ தைல 

- சீ�பி@ த தைல ' எ�: கைத க3@� K:வா��ள". தைல�7 # ஒ�கா� 

இ�-தி��பிJ1 இ��கலா1 ; அ#ப/றி� சீ�பி@ த� ஒ� தைலய�ைமயி�, 

சீ தைல�7� சீ�பி@ த தைலெய�: ெபா�& K:த� ெபா� தமாக  

ேதா�றவி�ைல" எ�ப#. 

 

[ப�க ெவ6 4] 

 

இCவி�வ" K:1 K/:�கைள ேநா�கி� ந/றிைண =ைரகார" K:வேத 

இய/ைகயி� ெபா�-#வதாக  ேதா�:தலா�, எதி"கால ேத அறிஞ" ஆரா�-# 

உ6ைம #ல�7�கா:1 சீ தைல ெய�பைத ஊ"�ெபயராக� ேகாடேல சிற�0 

எ�க. இதைன  தி�. உ. ேவ. சாமிநாைதய�1 ஒ�வா: உட�ப35� "சீ தைல 

ெய�J1 ஊாிB&ள ஐயனா" ெபயராகிய சீ தைல� சா தனா" எ�ப# இவர# 

இய/ெபயெர�: ஒ� சாரா" K:வ"" எ�: உைர #&ளா". 

 

2. 2. 2. 2. பிற�� வள��� பிற�� வள��� பிற�� வள��� பிற�� வள��� ::::    

 

இவ�ைடய ெப/ேறா" ெபய�1 பிற�0 வள"�0 வரலா:1, வா��ைக #ைண, 

ம�க3ேப: �த+ய நல�க?1 இ#கா:1 சிறிதள!1 ெதாி-தில. 

 

3. 3. 3. 3. கால� கால� கால� கால� ::::    

 

இவ�ைடய பா35�க& சில ச�க இல�கிய ெமன�ப51 ெதாைக .�களி/ 

காண�ப5கி� றன. இவ" சில�பதிகார1 பா@ய�ளிய இள�ேகாவ@க?ட� 

இ�-தி��கி�றா". அ@க& சில�பதிகார1 பா5த/ேக/ற ேவ3ைக  தீைய� 

ெகா? தியவ�1 இவேர ; அ# �@-தபி�, அதைன அ@க& ெசா�ல� ேக3டவ�1 

இவேர. ஆகேவ, அ@க& காலேம இவர# காலமாெம�ப". அ@க& இ/ைற�7� ச/: 

ஏற�7ைறய 1800 ஆ65க37 ��னி�-தவ" எ�ப# அறிஞ" �@0. தி� மண� 
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கால தி� " மா�# பா"�பா� மைறவழி" கா3ட B1, "தீவல1 ெச�தB1 " ச�க 

இல�கிய கால தி� இ�ைல ; இ-.B3 Kற�ப51 த��க �@0க& நா�7 ஐ-தா1 

./றா6ைட� ேச"-தனவாக  ேதா�:கி�றன. இ�ேனார�னவ/ைற� ெகா65 

ஆரா=1 அறிஞ", அ@க& கால1 கி. பி. ஐ-# அ�ல# ஆறா1 ./றா6டாகலா1 

எ�ப". இ� K/: ெம��பி�க�ப5மாயி�, அ@க& கால ேதா5 சா தனா" கால�1 

ெதளிவாகிவி51. 

 

[ப�க ெவ6 5] 

 

காவிாி� <1ப3@ன1 கட� ெகா&ள�ப3ட#1, ம#ைரமாநக" க6ணகியாரா� 

எாிT3ட�ெப/ற#1 இவ" கால ேத நிக�-தி��கி�றன. 

 

4. 4. 4. 4. இவ� கால�தி
�த அரச� இவ� கால�தி
�த அரச� இவ� கால�தி
�த அரச� இவ� கால�தி
�த அரச� ::::    

 

இவ" கால ேத ேசாழ நா3@� காிகா� வளவJ1, பா6@ நா3@� ெந5D 

ெசழியJ1, ேசரநா3@� ெச�735வJ1 ஆ3சி 0ாி-தி ��கி�றன". இவரா�, 

ேசாழ�& Q�ெகயி� எறி-த ெதா@ ேதா3 ெச1பிய�, கி&ளிவளவ�, இள�கி&ளி, 

ெந5�@� கி&ளி, ெவ�ேவ/கி&ளி எ�ேபா�1, பா6@ ய�& ெந5DெசழியJ1, 

சி திர மாட #  #Dசிய ந� மாறJ1, ேசர�& இமயவர1ப� ெந5DேசரலாதJ1 

பிற�1 இ-./க6U1 பிறா651 சிற�பி�க�ெப/ றி��கி�றன". இவ" 

கால #� 0லவ" ெப�ம�கைள ேநா� கி�, ேமேல Kறிய �@ேவ-த" 9வைர=1 

பா@ய 0லவ" ெப�ம�க& பல�1 இவ" கால #� சா�ேறா" எ�ப ெதா�ேற 

அைமவதா1. இவைர இள�ேகாவ@க&, தம# சில�பதிகார தி� 7றி�க 

ேந�1ேபாெத�லா1, " த6டமி�� சா த�" (பதி) எ�:1, " த6டமிழாசா� 

சா த�," " ந�V/ 0லவ�" (கா3சி) எ�:1 சிற�பி # ஓதி=&ளா". இவ/ைற 

ேநா�கி�, இவ" அ@க37 ஒ� கா� தமிழாசிாியராக இ�-தி��கலாேமா எ�: 

நிைன த/71 இட�6டாகி�ற#. 

 

5. 5. 5. 5. ந"மாற" ெதாட��ந"மாற" ெதாட��ந"மாற" ெதாட��ந"மாற" ெதாட��::::    
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இவ� பா6@ய" மரபின�. ந�மாற� எ�ற ெபயாின" பல" இ�-தைமயி� 

இவைன அவாி/ பிாி #� K:வா", சி திரமாட #  #Dசிய ந�மாற� என� 

சா�ேறா" சிற�பி தி��கி�றன". பா6@ய� இலவ-திைக� ப&ளி  #Dசிய 

ந�மாற�, பா6@ய� Kடகார #  #Dசிய ந�மாற� என� பல" இ�-தி� த� 

கா6க. 

 

[ப�க ெவ6 6] 

 

#D%த�, இற த�. ஆகேவ, ந1 சீ தைல� சா தனாரா� பாட�ெப:1 ெப�ைம 

வா�-த ந� மாற� சி திர மாட1 எ�Jமிட ேத இற-தவ� எ�ப# விள�71. 

 

இ- ந�மாற�, இவ" 0லைம நல ைத விய-# ெபாி#1 ஆதாி #&ளா�. இவ� 

இற-த# ேக3ேடா, அத/7 ��ன" இவ�பா� ெச�றி�-த த�ைன ஆதாி  த# 

க6ேடா, இவ" த�ைன� ேபணி� சிற�பி த நல ைத ஓ" அழகிய பா3டா� இனி# 

உைர #&ளா". அ�பா35� ைகய:நிைலயாக இ�ைமயி�, ேநாி/ க65 

பா@யதாகேவ ேகாட� ேவ651. அவைன� க6டேபா#, அவJைடய 

அணிகிள�1 அழகிய மா"01 தா& வைர நீ6ட தட�ைக=1 பிற ந/ப601 இவ" 

உ&ள ேத ந�7 பதி-#வி3 டன. அதனா�, 

 

"ஆர1 தா�-த அணிகிள" மா"பி� 

தா&ேதா� தட�ைக  தைகமா6 வ)தி" 

 

எ�: ெதாட�க ேத எ5 ேதாதி இ�0/றா". பி�0, அவ� அளி�71 திற ைத, 

 

"வ�ைல ம�ற நீ நய-தளி த�, 

ேத/றா�, ெப�1, ெபா�ேய எ�:1 

கா�சின1 தவிரா# கடE"0 எ)த�1 

ஞாயிறைனைய நி� பைகவ"�7 : 

தி�க& அைனைய எ1ம ேனா"�ேக ' (0ற1. 59} 
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எ�: மன�7ளிர� பா@ மகி�-தி��கி�றா". இைட யறா# ப�னா& பைகைம 

ெச�யிJ1, ந�மாற� வ+ சிறி#1 7�றா# ேபா�ட/றி ெவ�றி ெய�திய 

சிற�ைப� "கா�சின1 தவிரா# கடE"0 எ)த�1 ஞாயிறைனைய" எ�: 

உவைமயைடயா� எ�#வி  ேதா#1 இய�01, "ேத/றா� ெப�1 ெபா�ேய" என 

அவ� ெகாைடமட� சிற�01 அழ7 கனிய உைர�7- திற1 உ�J-ேதா:1 

இ�0:வி�கி�ற#. 

 

[ப�க ெவ6 7] 

 

6. 6. 6. 6. ஏைன� பா&' நல� ஏைன� பா&' நல� ஏைன� பா&' நல� ஏைன� பா&' நல� ----    ெபா( ெபா( ெபா( ெபா( ::::    

 

இ1 மணிேமகைல ெயாழிய, ச�க இல�கிய�க?&, ேமேல ந�மாறைன� பா@ய 

0ற�பா35 ஒ�:1, அக தி� ஐ-#1, ந/றிைணயி� 9�:1, 7:-ெதாைகயி� 

ஒ�:மாக� ப #� பா35�க& காண�ப5கி�றன.[$] 0றெமாழி-த ஒ�ப#1 

அகைன-திைண� பா35�களாத+�, அவ/ைற �ைறேய ஆரா�வ# சீ தைல� 

சா தனார# 0லைம நல ைத� கா6ட/7 இனிய வாயிலா71. அக�பா35�களி� 

திைண வ7�0, �த/ெபா�?1, அஃ# இ�வழி� க��ெபா�?1, இர65 

மி�ைலயாயி�, உாி� ெபா�?1 அ@�பைடயாக� ெகா6ட#. அ-ெநறிேய 

ேநா�கி�, இ�பா35�க& ஒ�ப#1, 7றிDசி  திைணயி� இர651, பாைலயி� 

9�:1, ��ைல ம�த�களி� தனி தனிேய ஒCெவா�:1, ெந�த+� 

இர65மா71. ஆகேவ இவ" பாைல, 7றிDசி, ெந�த� எ�ற 9�: நில #� 

க��ெபா�ைளேய மி7தியாக� பா51 பா�ைம=ைடயவ" எ�ப# 0லனா71. உாி� 

ெபா�& ெநறிேய Q�கி யாராயி�, 7றிDசி  திைணயி� 9�:1, ��ைலயி� 

நா�71, ம�த தி� இர651 அட�7கி�றன. எனேவ, பாைல ெந�த�க37ாிய 

உாி� ெபா�ைள� பா5த+� இவ"�7 வி��ப1 மி7தி=1 இ�ைம எ�#கி�ற#. 

இCவிய�ேப, இ1 மணிேமகைல� கா�பிய #1 விள�கி  ேதா�:கி�ற#. 

இCவா: �த�, க�, உாி எ�ற ெபா�& 9�றாB1 ஆரா�-த வழி, ��ைல  

திைண=1 இவரா/ பாட�ெப/றி� த� இனி# விள�க!1, பி�ன Q" தி�. அ. 

நாராயணசாமி அ�யரவ"க& " இவ" ��ைல ெயாழிய எைன நானில�கைள=1, 

0ைன-# பா@=&ளா"" எ�: Kறி=&ளா". 

------- 
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[$]தி�வ&?வமாைலயி� இவ" பா@யதாக ஒ� ெவ6பா காண�ப5கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 8] 

 

ஒ�கா�, அவ", 

 

“வான1 வா��ப� கவினி� கான1 

கமDM� மாமைழ கா"பய- தி: ெதன, 

மணிம�& <ைவ அணிமல" இைடயிைட� 

ெச10ற 9தா� பர த+�, ந�பல 

��ைல Xகழ� தாஅ�, வ�ேலா� – 

ெச�ைக ய�ன ெச-நில� 0றவி�" (அக1. 134) 

 

என வ�1 சீ தைல� சா தனார# ��ைல�பா3@ைன� காணா# ேபாயின" 

ேபாB1; க6@��பி� இCவா: Kறா ர�ேற ! 

 

7. 7. 7. 7. )றி*சி� திைண )றி*சி� திைண )றி*சி� திைண )றி*சி� திைண ::::    

 

தைலைம� ப60 �/:1 நிர1பிய ஒ�வJ1 ஒ� தி=1 த1மி� தாேம எதி"�ப3 5� 

காத� ெகா&கி�றன". இ�காத�, ந�7 உ��ெகா&?1 வாயிலாக� K:1 

இட-தைல�பா5, பா�க/ K3ட1, பா�கியி/ K3ட1 எ�பைவ நிக�கி�றன. 

தன�71 தைல மக371 உ6டாகிய காதல�0 �:கி� சிற�ப# 7றி #  

தைலமக� விைரய வைர-# ெகா&ளா#, பக+J1 இரவிJ1 தைலவி=1 ேதாழி=1 

7றி�71 7றிவழி வ-# K3ட1 ெப/:� ெச�கி�றா�. இதைன  ேதாழி நிைன-#, 

"இவ"த1 களெவா)�க1 பிற"�7� 0லனாயி� யாவ"�71 இக��சி =6டா1; 

அதனா� தைலமக/71 ஏதமா1; தைலமக?1 உயிாி/ சிற-த ெப�நாண1 

உைடயளாத+� இற-# ப5வா& ” எ�ெற�லா1 எ6ணி, அ  தைலமக� 

ெத�65 வைர=மா: த7வனவ/ைற� Kற  ெதாட�7கி�றா&. இதைன வைர! 

கட"த� எ�ப". தைலமகைன� 7றியிட ேதJ1 பிறா65  தனி ேதJ1 காண 
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B/றா�, ெவளி�பைடயாகேவ சில Kறி, விைரய வைர-# ெகா&?மா: 

ேவ65வ&; 

 

[ப�க ெவ6 9] 

 

த�க& க@மைனயி� சிைற� 0ற ேத க6டா�, பிற" ெசவி�ப@J1 அவ"க& 

ஐ=றா வ6ண1, மைற த ெசா/கைளேய ெசா�+ அவைன வைர! கடா!வ&. 

 

ஒ�நா&, தைலமக� பக/கால ேத, தைலவி=1 ேதாழி=1 விைளயா3டய�1 

7றியிட தி/7 வ-தி��கி�றா�. அவைன  ேதாழி க65, "எ1 தைலவி�71 

நின�71 உளதாகிய ெதாட"0 அலராகிவி3ட# ; அதனா� அவ& எ�#1 வ� த1 

மிக�ெபாி#; அதனினி�:1 நீ அவைள� கா த� ேவ651 எ�: யா1 பல�ைற=1 

இர-# நி�ேற1. நீேயா எ1 ேவ65ேகாைள ஏ/: அ�ளாயா கி�றைன" எ�ற 

க� #�பட, 

 

"கானல1 சி:7@� ெப�நீ"� ேச"�ப! 

மலேர" உ6 க6 எ1ேதாழி எCவ1 

அல"வா� நீ�க நீ அ�ளா�", 

 

எ�கி�றா&. அ# ேக371 தைலமக�, "அத/காக  தாேன இCவா: 

ஒ)7கி�ேற�" எ�: உைர�கி�றா�. ேதாழி, வ� த �/:, "இ�ைலயி�ைல ; 

அ�?த� ெம�யாயி�, இ#கா:1 நீ3@யா# இவைள வைர-# ெகா6@��பா� ; 

அ�&வா� ேபால  ேதா�றி அ�ளாைமேய ெச�கி�றா� ; இCெவா)�க1 ஒ�கா� 

0ற தா"�7 ந�7 ெதாி-#வி@�, அ�ேபா�#1 இ#ேபாலேவ ெபா�� பா� 

ேபாB1! நீ ெபா��கிJ1, அ�: யா1 வ6டலா5 மிட ேத அCவ6ட� சிைதய  

ேதெரா5 வ-#, எ1 தைலவியி� 0# நல ைத Hக"-தேபா#, நீ ெச�த M?1 

ெபா�யா7ேமா? இ� கடேல எம�7 அறிகாியாக உள#, கா6" எ�பாளா�, 

 

"தட!நிைல� 0�ைன  தாதணி ெப�-#ைற 
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ந5�கயி" ேபா�-த ெகா5Dசி ெந5-ேத" 

வ6ட/ பாைவ சிைதய வ-# நீ 

ேதா& 0தி# உ6ட ஞா�ைற� 

M?1 ெபா�ேயா, கட� அறி காிேய' (அக1. 320) 

 

எ�: K:கி�றா&. இதைன� ேக371 தைலமகேனா, "இவ"க& ெம�யாகேவ 

ஊரவ" எ5�71 அல"�7 அDசி யலம�கி�றன" ; இவ"கைள இனி=1 வ�-த 

வி5வ# �ைறய�:" என  ெத�65 வைர-# ெகா&ள  #ணி7வ�. இ#ேவ 

ேதாழி Kறியத� க� #1 பயJமா71. 

 

[ப�க ெவ6 10] 

 

இனி, ஊரவ" அலெர5 #ைர�71 7றி�01, அதனினி�:1 தைலமகைள� 

கா த/7ாிய ெபா:�01 தைலமக/7 உண" த� க�#கி�ற ேதாழி, உ&?ைறயா� 

அவ� உண"-# ெகா&?மா: உைர�கி�றா&. தைலமகைன� க65, "கானலD 

சி: 7@� ெப�நீ"� ேச"�ப" எ�பவ&, ஊரவ" K:1 அலைர உ&?: #, 

 

"ஓ�7 திைர� பர�பி� வா�7விைச� ெகாளீ இ  

திமிேலா� த-த க5�க6 வயமீ� 

தைழயணி ய�7� ெச�வ  த�ைகய" 

விழவய" ம:கி� விைலெயன� பக�1 

கானலD சி:7@� ெப�நீ"� ேச"�ப" 

 

எ�கி�றா&. இத�க6 திமிேலானாகிய பரதவ� ெகாண"-த வயமீைன, அவன# 

ெச�வ  த�ைகய" எ5 #� ெச�: ம:கிட ேத வி/ப" எ�ற#, நி�னா� இவ37 

உ6டாகிய ேவ:பா3@ைன, ஏதி� மகளி" எ5 # ஊாிட ேத அல" K:கி�றன" 

எ�றதா71. 

 

இனி, இCவலரா� உ6டாகிய #�ப ைத� ேபா�7த/7 உாியவ� தைலமகேன 

எ�:1, அத/7 ஏ/ற# உடேன ெச�த� ேவ651 எ�:1 ேதாழி Kற� க�தி, 

அதைன=1 உ&?ைறயா�, - 
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[ப�க ெவ6 12] 

 

"ெந5�கழி #ைழ இய 7:�கா ல�ன1 

அ51பம" எ�க" அDசிைற =ள�1 

தட! நிைல� 0�ைன  தாதணி ெப�-#ைற " 

 

எ�: K:கி�றா&. இதனா� கழி ப@-# #ழவிய அ�ன1, நைன-த த� சிறகிைன 

எ�கைர யைட-# உல" #வ#ேபால, தைலமக?1 இCNரவ" எ5 த அல"மி7 

வ� த ைத நி�ைன யைட-# ேபா�கி�ெகா&ள/7ாிய& எ� றாளாயி/:. 

 

வ-த ேபா#1 வ6ட/பாைவ சிைதய வ-தாயாத+�, இ�ேபா#1 எ1 0# நல1 

ெக35 வ�-த ஒ)7கி�றா�. இCவா: பிற"�7 எ�#1 ேக5 க�தா# ஒ)71 நீ 

எ1பா� அ�: ெச�த M?1 ெபா��ைபயாயி�, அதைன ெம��பி த/7 

அறிகாியாக� கடB65 எ�பா&, "கட லறிகாிேய" எ�: K:கி�றா&. 

இCவ6ண1 ஒ� பணி� ெப6 தைலமகைன ெந��கி� Kற� த7ேமா எனி�, "உ: 

க6 ஓ1ப� த�னிய�பாக+�, உாியதா71 ேதாழிக6 உரேன " என ஆசிாிய" 

ெதா�கா�பியனா" வ)வைம தி��கி�றா". 

 

இ�பா35 ெந�த/7ாி தாயிJ1 7றிDசி வ-# மய�கிய திைண மய�கமா71. 

 

இனி, பக/ 7றி�க6 வ-த தைலமகைன இCவா: ெந��கி� Kறிய ேதாழி, ஒ�கா� 

அவ� இர!� 7றி� க6 வ-# சிைற�0ற தானாதைல அறிகி�றா& ; உடேன, 

இர!� 7றியிட #1 தைலமக& ேபா-# அவைன  தைல� ெப�# Kட/7 

இயலாதவா: ஊரவ" உற�கா# விழி தி� தைல� கா3@, இ1 �35�பா5 நீ�க, 

விைரயவைர-# ேகாடேல த�க# எ�: அவ/7 உண" த� க�தி, 

 

"க�லக ெவ/ப� ெசா�+� ேதறி 

யா1 எ1நல� இழ-தனேம ; யாம # 

அல"வா�� ெப6@" அ1பெலா ெடா�றி� 

0ைரயி� தீெமாழி பயி/றிய உைரெய5 # 
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ஆனா� ெகளைவ  தாக  

தா� எ� இழ-த# இCவ)�க Eேர?' (ந/. 36) 

 

[ப�க ெவ6 13] 

 

எ�: K:கி�றா&. "யா1 ெவ/பன# ெசா�ைல  ேதறி, நல� இழ-தைமயி� 

உற�கா# விழி தி��ேபமாக, இCN" உற�கமி�றி ஆரவார #ட� இ� த/7 

இஃ# எதைன இழ-த#?" எ�: ெசா�B�க தா�, தைல�ெப�த/7 �@யாைம=1, 

அல" மி7தி=1 7றி�பி5த� கா6க. 

 

இதேனா5 தைலமக/7  த1 த-ைத த�ைனயரா� ஏத �6டா7ேமா என அD%1 

அ�ச�1 உட� ேதா�றி வ� #1 வ� த ைத உ&?ைறயி� ைவ #, 

 

"7:�ைக யி�10+� ேகா&வ� ஏ/ைற, 

<Hத� இ�1பி@ 0ல1ப  தா�கி  

தா�நீ" நன-தைல� ெப��களி றYஉ1 

க�லக ெவ/ப� " 

 

எ�:ைர�கி�றா&. 

 

இத�க6, 0+ேய:, பி@ 0ல10மா: களி/ைறய51 எ�ற#, எ1 ஐய�மா" யா1 

வ�-#மா: தைலமகைன�ப/றி வ� #வேரா எ�: அD%வதைன� 

7றி�பி தாளா1. 

 

பிறிெதா� கால ேத, தைலமக� த�க& க@மைனயி� சிைற�0ற ேத வ-# 

நி/கி�றா�. அவJ�7 , தைலமக& ேமனி ேவ:பா5 க65 ெப/ேறா" 

இ/ெசறி தி� தB1, அவ& அதனா� தைலமகைன� Kடல�ைம க65 வ�-தி 

யி� தB1 உண" த� க�தி, தைலமகைன ேநா�கி� K: வா&ேபால மி�க அறி! 

நல1 ேதா�ற� K:கி�றா&. K:ேவா& ெதாட�க ேத, தைலவிய# வ� த�1 

ேமனி ேவ:பா3@ைன  தா� அறி-தைம=1 எ5 #, 
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[ப�க ெவ6 13] 

 

 "ேதாலா� காதல" #ற-# ந1 அ�ளா" ; 

 அல"வ தி�: ெகா� இ# எ�: ந�:1 

 0லரா ெநDசெமா5 0#வ Kறி 

 இ�ேவ1 நீ-#1 ப�வர� ெவ&ள1 

அறி-தன& ேபாB1 அ�ைன .........." 

 

எ�: ெமாழி-#, பி� தாயி� ெச�ைகயிைன ஓதB/:, 

 

 "...... ……….. ……….. சிற-த 

 சீ"ெக)வியனக" வ�வன& �ய�கி, 

 நீரைல� கைல இய ஈாித�  ெதாைடய� 

 ஒ6Uத/ ெப#1ைப ந�னல1 ெபறீஇ 

 மி�ேன ேராதி இவெளா5 நாைள� 

 ப�மல" கஞ+ய ெவறிகம� ேவ+  

 ெத6ணீ" மணி�%ைன யா@� 

 எ�ேனா மகளி" த1 ப6ெப� ேறாேள " (ந/. 339) 

 

எ�: ெசா�+ �@�கி�றா&. இ# தாயறி!:தB1 கா�0 மி7தB1 Kறி வைர! 

கடாவியதா71. 

 

இCவா: பல வைகயாB1 வைர! கடாவ�ெப/ற தைலமக� பி�0 ெத�65, 

தைலமகைள வைர-# ெகா65 இ�+�-# ந�லற1 0ாிய  ெதாட�7கி�றா�. 

 

8. 8. 8. 8. �,ைல� திைண�,ைல� திைண�,ைல� திைண�,ைல� திைண....    

 

இ�+�-# ந�லற1 ெச�=1 தைலமக�, அCவற�1 இ�ப�1 சிற த/ ெபா�35� 

ெபா�& 7றி #  தைலவிைய� பிாி-# ஏ7கி�றா�. அ� பிாி!  #ய" 

தைலவிைய� ெபாி#1 வ� #கி�ற#. K@ யி�-தேபா# தைலமக� த�ைன 

இைற=1 பிாியா# இ�-# இ�0:வி தைத நிைன�கி�றா& ; அவ� த�ைன 
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இ�றி யைமயா� காத� ெகா6ெடா)கிய# அவ& ெநDசி� நில! கி�ற#. 

அதனா� அவ& ேதாழிைய ேநா�கி, 

 

 “யா�7 அறி-தன"ெகா�? ேதாழி ! பா1பி� 

 உாிநிமி"- த�ன உ��பவி" அைமய # 

 இைரேவ3 ெட)-த ேசவ� உ&ளி� 

 ெபாறிமயி" எ� தி� 7:நைட� ேபைட 

 ெபாாிகா� க&ளி விாிகா� அ�கவ35  

 தய�க இ�-# 0ல1ப� K உ1 

 அ�D%ர ைவ�பி� கான1 

பிாி-#ேச6 உைறத� வ�Bேவாேர" (7:-. 154) 

 

[ப�க ெவ6 14] 

 

எ�: வின!கி�றா&. எ�ைன� பிாி-#ைறய மா3 டாத காதல" உைடைமய# 

உய"�சி - ithuஇபேயாக பிாி-#ைறய ஒ��ப3டாராயிJ1, அவ" ெச�ற கான தி� 

இைடயிைடேய=&ள அ�D%ர தி�, இைரேவ3ெட)-த ேசவைல=&ளி, அத� 

ெபைட தனி தி�-# 0ல1பி� K! மதைன� கா6பேர� உடேன யா� ஈ65 அவ" 

பிாிவா/ றா# 0ல10தைல நிைன-# வ-#வி5வ" ; அ/றாக!1, அவ" வாரா# 

பிாி-# ேச6 உைறகி�றா". அ�ங� உைறத/7 ேவ651 வ�ைமயிைன எCவா: 

க/றனேரா, ெதாி-தி லேத" எ�பா&, " பிாி-# ேச6 உைறத� வ�Bேவா" 

யா�கறி-தன"ெகா�" எ�: K:கி�றா&. இ� பிாிவா/ றா# KறB1 ஒ�வா: 

ஆ/றியி� த/7 நிமி தமாத+�, க��ெபா�ளா� இ� பா35� பாைல� 

7ாியதாயிJ1, உாி�ெபா�ளா� ��ைல  திைண�7 உாியதாகி�ற#. 

 

தைலமகன# பிாிைவ ஒ�வா: ஆ/றியி��71 தைலமக&, அவ� பிாி-# ெந@# 

உைறதைல நிைன�கி�றா& ; உட� ெம+கி�றா&. இதைன� ேக3ட ேதாழி, 

"அ�னா�, ந1 தைலவ", ெபா�ளிJ1 அ�?ைடைம ெபாி#1 சிற-த# என� 

க�#1 ெப/றிய". தா1 ெச�B1 %ர தி�, மா!1 0&?1 த த1 #ைணெயா5 

K@=ைற=1 அ�0 நிைலைய� காU-ேதா:1, அவ" உ�கைளேய 

உ&?வராத+�, விைரய வ�வ", வ�-த/க" எ�: ேத/:கி�றா&. அவ37  
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தைலவி, 'ேதாழி, அவ" காத� நிைலைய நீ அறியா�; யா� அறி7வ�; அவ"�7� 

காத� ெபா�ேளய�றி, ந1பா� அ�& எ�: ெதளிேய�. அ�ேள அவ"�7� காத� 

எ�: நீ தா� K:கி�றா� " எ�ற க� #� பட, 

 

[ப�க ெவ6 15] 

 

 "அறியா�, வாழி, ேதாழி .......... 

 .......... …….. …………. 

 அ�D%ர� கவைல நீ-தி எ�:1 

 இ�ேலா"�7 இ� எ�: இையவ# கர த� 

 வ�லா ெநDச1 வ+�ப, ந1மிJ1 

 ெபா�ேள காதல" காத� ; 

அ�ேள காதல" எ�றி நீேய" (அக1. 53) 

 

எ�: ெச�0கி�றா&. இத�க6, தைலவ� ெபா�ேள காதலனாத/7� காரண1 

K:வா&," எ�:1 இ�ேலா"�7 இ� எ�: இையவ# கர த� வ�லா ெநDச1 

வ+�ப, ந1மிJ1 ெபா�ேள காதல" காத�" எ�: தைலவன# உ&ள  த�ைமைய 

உ&ளவாேற ெமாழிகி�றா&. ெநDச1 அCவா: வ+ தலா� எ)-த வ�ைமேய, 

ெகா@ய %ர ைத=1 அவைர இனி# கட-ேத7மா: ெச�த# எ�பா&, %ர தி� 

ெகா5ைமைய விாி #, 

 

 " …… ........ …… இ�ளற 

 வி%10ட� விள�71 விைரெசல� திகிாி� 

 க5�கதி" எறி த வி5வா� நிைறய 

 ெந5�கா� ���ைக ெவ6 <  தாஅ� 

 நீரற வற-த நிர1பா நீளிைட 

 வ&ெளயி/:� ெச-நா� வ�-#பசி� பிண ெவா5 

 க&ளிய� கா3ட கட திைட உழிDசி� 

 உ&S� வா@ய %ாி9�7 ெநா&ைள 

 ெபாாியைர 0ைத த 0ல10ெகா& இயவி� 

 வி) ெதாைட மறவ" வி�+ட, X�-ேதா" 



19 

 

 எ) #ைட ந5க� இ�னிழ� வதி=1 

 அ�D%ர� கவைல ....... (அக1. 53) 

 

எ�: உைர�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 16] 

 

ேதாழி, ேவேற த7வன Kறி  ேத/:�க தா�, "தைலவ" இளேவனி/ ப�வ 

வரவி�க6 வ�வதாக� Kறியி��கி�றா"; அ#!1 இேதா வ-# வி3ட#; நீ ேமனி 

ேவ:ப35 வ�-தி/க ; அவ" விைரய வ�7வ"" எ�: வ/0:�கி�றா&. இCவா: 

ப��ைற=1 ேதாழியா� வ/0:�க�ப35ளாளாத+�, தைலவி, அCவ�0ைற�7 

எதிரழி-# வ� த1 மி�7, 

 

 "ெந5D ேசணிைடய 7�ற1 ேபாகிய 

 ெபா�வலாள" �ய�: ெச� ெப�1ெபா�& 

 ந1மி� றாயிJ1 �@க வ�ெலன 

 ெப�-#னி ேமவ� ந�K" 7:மக& 

 ேநா�ம+- #7 த ெநாசிவர/ சி�னீ" 

 ப�+த� மைழ�க6 பாைவ மா��ப� 

 ெபா�ேந" பசைல T"தர� ெபாறிவாி 

 ந�மா ேமனி ெதாைலத� ேநா�கி 

 இைனய� எ�றி ; ேதாழி / சிைனய 

 பாச�1 Z�ற ெச1�ைக ���கின� 

 ேபாதவி� அலாி ெகா)தி  தாத�-# 

 அ-தளி" மாஅ # அல�க� மீமிைச� 

 ெச�க6 இ��7யி� நயவர� Kஉ1 

 இ� இள ேவனிB1 வாரா". 

இ�ேன வ�#1 என ெதளி  ேதாேர" (அக1. 229) 

 

எ�: வ�-தி� K:கி�றா&. இத�க6, அவ&, தா� இற-# ப@J1, தைலவ� 

க�திய ெபா�& �@�க என நிைன-# ேநா�ம+-#, க6கB�-#, பசைல பட"-#, 
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ேமனி நல1 ெதாைல-தைம=1, அ#காU1 ேதாழி, அவ" இளேவனி� வரவி�க6 

வ�வ" எ�ற#1, அவ� வாராைம=1 K:த� கா6க. 

 

இனி, இத�க6 ேவெறா� க� #1 0ல�ப5�கி�றா& : அவ" 7�ற�க& பல 

கட-# ெச�:&ளா". அCவிட ேத, களி/ைற� பிாி-த மட�பி@ த� 7ழவி=ட� 

K@ உ6ட/7ாிய 7ளகிைன ம: #. உ6ணா# உய�கி  ேதா�:வைத� 

க6@��ப". 

 

[ப�க ெவ6 17] 

 

அத� ெசய�, த�ைன� பிாி-தி��71 எ�ைன நிைன!: தா# ேபாயிரா#. 

அ/றாக!1, ெபா�வலாளராத+�, அவ" அ�' ெந5Dேசணிைடய 7�ற1 ” 

ேபாயின" கா6 எ�பாளா�, 

 

 "பக� ெச� ப�கதி"� ப�தியD ெச�வ� 

 அக�வா� வான  தாழி ேபா�-ெதன 

 நீரற வற-த நிர1பா நீளிைட� 

 கய-தைல� 7ழவி� கவி=கி" மட�பி@ 

 7ள7ம:  #ய�கிய ம��7� பல!ட� 

 பா9"� 7ர1ைபயி� ேதா�: மா�க6 

 ெந5Dேச6 இைடய 7�ற1 ேபாகிய 

 ெபா� வலாள" ......... (அக1. 229) 

 

எ�: இைனகி�றா&. 

 

இவ& ெச�ைக இCவாறி��க, பிாி-த தைலமக� தா� ேம/ெகா6ட விைனைய 

�@ #�ெகா65, இவைள� கா6ட/ெக)-த ேவ3ைக ெபாி#1 �57தலா�, 

விைர-# வ�கி�றா�. அவ� மீளB:� கால1 கா"கால1. மைழ ந�7 இனி# 

ெப�தி��கிற#; கான1 இனிய கா3சி வழ�7கிற#. காயா மர�க& நீலமலைர� 

< தி��கி�றன. த1பல� <�சிக& ஆ�கா�7� பர-# கிட�கி�றன. 

இைடயிைடேய ��ைல மல"க& உதி"-# கிட�கி�றன. இவ/ைற� காU1 

அ தைலமக�, 
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 "வான1 வா��ப� கவினி� கான1 

 கமDM� மாமைழ கா"பய-# இ: ெதன 

 மணிம�& <ைவ அணிமல" இைடயிைட� 

 ெச10ற 9தா� பர த+�, ந�பல 

 ��ைல Xகழ� தாஅ�, வ�ேலா� 

 ெச�ைக ய�ன ெச-நில� 0ற!" (அக1.134) 

 

என மகி�-# K:கி�றா�. அ�ேபா#, அவ� க6ெணதிேர மா� K3ட1 

ேதா�:கிற#. மாேன: பிைண மாைன� K51 கா3சிைய� கா6கி�றா�. 

அ�&வ&ளலாத+�, தா� ெச�B1 ேதாி/ <3@ய 7திைரயி� ெசல! மானி� 

0ண"நிைல� K3ட ைத� ெக5�7ெம�: அD%கி�றா�. உடேன பாகைன 

ேநா�கி, 

 

[ப�க ெவ6 18] 

 

 "வாஅ� பாணி வய�7ெதாழி/ க+மா  

 தாஅ  தாளிைண ெம�ல ஒ#�க, 

 இ@மற-# ஏமதி, வலவ, 7வி�ைக 

 வாைழ வா� < ஊ):0 உதி"-த 

 ஒ)7ைல ய�ன திாிம�� ேப/ெறா5 

 கைண�கா� அ1பிைண� காம" 0ண"நிைல 

 க5மா� ேதெரா+ ேக3பி� 

 ந5நா3 K3ட1 ஆகB �6ேட," (அக1. 134) 

 

எ�: ெசா�+ ெம�ல� ெச�வி�கி�றா�. 

 

9. 9. 9. 9. ம
த� திைணம
த� திைணம
த� திைணம
த� திைண....    

 

இCவ6ண1 ெபா�& �த+யன ஈ3டB1, ஆ6ைம� பணி 0ாிதB1, ஈைகேம� 

நி/71 இைச ெப:தB1 �த+ய ந/ெசய� 0ாி-# இ�0/: வா�-#வ�1 
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தைலமகJ�7� பர ைதைம ெயா)�க1 உ6டாகி�ற#. அதனா�, அவ� 

தைலமகைள� பிாி-ேத7கி�றா�. அவ37� ெபாறாைம மி7கி�ற#. அவ?1 

ேதாழி=1 அ�0ற  ெதா)�க ைத மா/:த/7� ெப�1பா5 ப5கி�றன". ஒ�நா&, 

அவ� பர ைதயி/ பிாி-# வ�கி�றா�. தைலமக&, அவைன ஏ/:�ெகா&ள 

ம:�கி�றா&. ேதாழிைய வாயி� ேவ6@  தைலமகைள யைடய  தைலமக� 

விைழகி�றா�. அவைன ம:�71 ேதாழி, "ஊரேன, இனி எ1ைம� ேபணா# 

அக�: ெச�: அவைளேய ேபUக. அவ& நீ பிாி-தைமயி� இக�-தன ெசா�+� 

க6ணீ" ெசாாி-# . சி: #ளி ெகா65 எ1 ெத�ைவ� கட-# ெச�றா& ; அவ& 

ஈ�ேக இ�ைல" எ�பாளா�, 

 

 "ெப�1 ெபய" மகி�ந, ேபணா# அக�ேமா 

 …. ….. …... …. 

 …. ….. …. மா6ட 

 

[ப�க ெவ6 19] 

 

 மதிேய" ஒ6Uத� வய�கிைழ ஒ� தி 

 இக�-த ெசா�B1 ெசா�+� சிவ-த 

 ஆயித� மைழ�க6 ேநா=ற ேநா�கி  

 த6 ந:� கம�தா" பாீ இயின&, H1ெமா5 

 ஊ@ன& சி: #னி ெச�#, எ1 

 மண� ம+ ம:கி� இற-திசி ேனாேள" (அக1. 306) 

 

எ�: K:கி�றா&. ெப�1 ெபா�ைள வி�101 நின�7 இையய ஒ)க�ப6ணா#, 

இக�-த ெசா� ெசா�+, ேநா=ற ேநா�கி, தா"பாி-#, ஊ@� சி: #னி ெச�# 

ம:கிைட இற-# திாிய� ப6Uத� நி� தைலைம�7 அைமவத�: எ�: Kறி 

ம:�பா&, "ெப�1 ெபய" மகி�-," எ�:1, "இ#ேவா ம/:நி� ெச1ம�" எ�:1 

Kறி ம:�கி�றைம கா6க. ேமB1, பர ைதயி� இக-த ெசயைல� Kறி 

இக�கி�றாளாத+�, அவைள, “மா6ட மதிேய" ஒ6Uத� வய�கிைழ ஒ� தி" 

என� 0க�வா& ேபால இக�கி�றா&. 
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நா?1 0திய 0திய பர ைதயைர� K@, நின�7 வாயிலாகிய பாண� �தலாயினா" 

பரவ அவ" மைன�க6ேண த�7கி�றா� என  தைலவன# 0ற ெதா)�க ைத 

ெவளி�பட� Kற நாணி, உ&?ைறயா�, 

 

 "பர-த ெபா�ைக� பிர1ெபா5 நீ@ய 

 �3ெகா10 ஈ�ைக  #� தைல� 0#X 

 ஈ�ற மர தி� இள-தளி" வ�ட 

 வா"7�7 உற�71 நீ"M� வளவய�" (அக1. 306) 

 

எ�கி�றா&. ெபா�ைக பர ைதய" ேசாியாக!1, ஈ�ைக  #� த ைல� 0#X 0திய 

பர ைதயராக!1, மர தி� இள-தளி" வாயி�களாக!1, 7�7 தைலமகனாக!1 

உ&?ைற ெகா&க. நி�மைனயிட ேத விைளயா3டய�1 0த�வ� மா"பிவ"-# 

மகிழ, அதனா� இ�0/: இனி தி��க ேவ6@யவனான நீ இCவாெறா)க� 

ந�ற�: எ�J1 ெபா�& பய�ப, 

 

[ப�க ெவ6 20] 

 

 “கழனி� க�1பி� சா��0ற 9"-# 

 பழனயாைம ப%ெவயி/ ெகா&?1 

ெந�Bைட ம:கி� ந�ன" ஊர" (அக1. 306} 

 

எ�: ேதாழி உைர�71 திற1 மி�க நயமாக இ� தைல� கா6மி�. க�1பி� 

சா��0ற1 தைலவ� மா"பாக!1, யாைம மைனயிட # விைளயா51 

0த�வனாக!1 ெகா&க. 

 

பிறிெதா�கா� தைலமக� பர ைதயி/ பிாி-தேபா#, மீள  த� மைனைய அைடய� 

க�தி  ேதாழியி� க�  தறி-# வ�மா: பாணைன வாயிலாக வி5கி�றா�. 

பாணJ1 அCவ6ணேம ேபா-# ேதாழிைய� கா6கி�றா�. அவைன ெவ765 

வாயி� ம:�கB/ற ேதாழி, "தைலமக� ��0 பர ைதயி/ பிாி-# வ-தேபா# 

வினாயத/7 ‘ யாைர=1 அறிேய�' எ�றா� ; அ�ெபா�1 ெமாழி இ�ேபா# 

ஊெர�71 பர-# ந5�க1 ெச�வதாயி/:” எ�: உ&?: #, 
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 "இ��கழி #ைழ இய ஈ"10ற நாைர 

 இறெகறி திவைலயி� பனி�71 பா�க # 

உவ� வாி� எவேனா ? பாண......." (ந/. 127) 

 

எ�: ெமாழிகி�றா&. இவ6 அவ� வ�தலா� ஒ� பயJ1 இ�ைல ெய�ப# பட, 

"உவ� வாி� எவேனா?" எ�ற# ேக3ட#1 பாண� காரண1 ெதாியா# ம�65 

நி/க, "தைலமக& தைலமகைன யி�றிேய கான/7� ப65 வ6டலயர� ெச�ற# 

ேபால இ�:1 ெச�வா1 எ�கி�றா&. எனேவ, தைலமகைன யி�றிேய தா� 

தனி #�ெச�: விைளயா3டயர� K@ய அள! அவ37  #னி=6டாகி வி3ட# ; 

இCவளவி/71 தைலவன# 0ற ெதா)�கேம காரண1," எ�பா&. 

 

[ப�க ெவ6 21] 

 

 “. . . . . . ………. ேபைத, 

 ெகா)மீ� ஆ"ைக� ெச)நக" நிைற-த 

 க�லா� கதவ" த�ைனய ராக!1 

 வ6ட லாயெமா5 ப65தா� ஆ@ய 

 ஈனா� பாைவ தைலயி3 ேடா�1 

 ெம�ல1 0ல1ப� அ�றி=1 

ெச�வா1 எ�J1 கான லாேன." (ந/. 127) 

 

எ�: உைர�கி�றா&. "அவ� ேசா"0 கா த� கட� என� ப5த+�" (ெதா�. ெபா) 

தைலமக& தைலவனி�றிேய த� மைனயி� நீ�கி� ேசற� அறம�ேற; ெச�ல ஒ�� 

ப3டதாக  ேதாழி Kற� வ)ேவ ; ஆயிJ1, "அற�கழி !ைடயன ெபா�3பய1 

படவாி�" (ெதா�. ெபா.) அைம=1 என ஆசிாிய�மா" K:த+�, ேதாழி இCவா: 

உைர த� அைம=1 எ�ப". 

 

இ# ேக371 பாண� அDசி  தைலமகைன� ெகாண"-# K35கி�றா�. தைலவ� 

தைலமகேளா5 K@ இ�0/: இனி# வா�கி�றா�. 
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10. 10. 10. 10. இ�பா&'களி" சிற�பாரா��சிஇ�பா&'களி" சிற�பாரா��சிஇ�பா&'களி" சிற�பாரா��சிஇ�பா&'களி" சிற�பாரா��சி    

 

இ#கா:1 Kறியவா/றா�, ந1 சீ தைல� சா தனார# பாவ�ைம ந�7 ெதாிய� 

க6ேடா1. இ�பா35�க?& ெசா�ல�ப51 ஒCெவா� க� #1 வறிேத ெச�லா#. 

K:ேவா" உ&ள தி� எ)1 உ6ைம� க� #�கைள=1 உட� உண" தி� 

ெச�B1 இய�0ைடயதா� இ� தைல� கா6கி�ேறா1. ெபா�35ைறயி� வர10 

இக-தனேபால  ேதா�:வன!1 HUகி ேநா�7மிட #, அCவர10 இகவாேத 

ெச�B1 ேந"ைம, ந1 சா தனார# 0லைம  திற ைத இனி# கா3@வி5கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 22] 

 

இனி, இ�பா35�களா�, இவ" இய/ைக� ெபா�& கைள� K"ைம=ட� க65, 

உ&ள த� உ6ைம சிறி#1 மைறயாதவா: உைர�71 திற ைத� சிறி# கா6ட� 

ேவ651. இ�கா3சி, பர-#ப35� ெச�B1 இ1மணி ேமகைல� கா�பிய ைத 

Hக"த/7  #ைண ெச�=1. 

 

7றிDசி நில ேத யாைனக& வா�வனவா71. அைவ K3ட1 K3டமாகேவ 

வா�வன. ேமB1, அவ/:& களி/:�71 பி@�71 உ6டா71 காதல�0 மிக� 

சிற-த ெத�ப". தா� காத+ த களி: இற-#ப@�, பி@யாைன பலநா& வைரயி� 

0ல1பி�ெகா6 @��7ெமன யாைன ேவ35வ" K:கி�றன"! இC!6ைமைய ந1 

சா தனா", 

 

 "7:�ைக யி�10+� ேகா&வ� ஏ/ைற 

 <Hத� இ�1பி@ 0ல1ப  தா�கி  

தா�நீ" நன-தைல� ெப��களி: அYஉ1" (ந/. 36) 

 

எ�: K:கி�றா". யாைன பி@�ேபா�1 நீ"நிைல� க6ேண . ெச�: 

ப#�7வராத+�, 0+=1, யாைனைய  "தா� நீ" நன-தைல� " க6ேண இ�-# 

தா�7தைல இவ" K:வைத� கா6மி�. 
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இரைலமானி� ெகா10 �:�765 கU�கUவா� இ� தைல நா1 

கா6கி�ேறா1. இத/7 ஓ" எளிய உவைம கா3@ இதைன� காணா"�7 உைர�க 

�ய+�, அ�ேபா# அத� அ�ைம�பா5 ெத/ெறன� 0லனாகிற#. - இதைன மிக 

எளிதாக� கா3டB/ற ந1 த6டமிழாசானாகிய சா தனா", வாைழ� <ைவ எ5 #, 

அதைன 9@யி��71 இத�கைள நீ�க, எDசியி��71 த6@ைன ேவ:ப5 # 

இரைல மானி� ெகா1பி/7 உவைம K:வா". 

 

 ".................................7வி �ைக 

 வாைழ வா� < ஊ):0 உதி"-த 

ஒழி7ைல ய�ன திாிம�� ேப: " (அக1. 134) 

 

எ�: K:கி�றா". 

 

[ப�க ெவ6 23] 

 

நீ"நிைலயி� நி�: மீ� நா@ =6@�-த நாைரக& கைரயிட தி��71 மர�களி� 

த�கி  த1 நைன-த சிற7கைள உத:1ேபா#, அவ/றி� ஒ3@யி�-# உதி�1 நீ"  

திவைலக& பனிேபா� #ளி�71 எ�பைத ந�7 க6டதனா�, 

 

 "இ��கழி #ைழ இய ஈ"10ற நாைர, 

 இறெகறி திவைலயி� பனி�71 பா�க1" (ந/. 127) 

 

எ�: இைச�கி�றா". அ�ன�க& அ #ைண உயர தி� ெச�: த�கா#, நீ" 

நிைலயி� அ�கிB&ள மண� ேம3 @� இ�-# த1 சிற7கைள உல" #1 எ�பா". 

 

 "ெந5�கழி #ைழ இய 7:�கா ல�ன1 

 அ51பம" எ�க" அDசிைற உள�1" (அக1. 320} 

 

எ�: உைர�கி�றா". 
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வயல�ேக=&ள பர-த ஒ� நீ"நிைலயி� கைரயி� பிர101 ஈ�ைக=1 

வள"-தி��கி�றன. அவ/றி� இைடேய மாமர1 ஒ�: மிக உயரமாக நி�லா# 

கிைள விாி-# தைழ #  தளிெரா5 தாழ இ��கிற#. மீJ6 7�7 ஒ�: 

ஈ�ைகயி� <�ெகா தி� இ��ப, கா/றா� மா-தளி" அத� 0ற ைத  தடவி யைசய, 

அஃ# இனி# உற�7கி�ற#. இதைன� க6ட சா தனா" இனிய ெசா�ேலாவிய1 

எ)#வாரா�, 

 

 "பர-த ெபா�ைக� பிர1ெபா5 நீ@ய, 

 �3ெகா10 ஈ�ைக  #� தைல� 0#X 

 ஈ�ற மா தி� இள-தளி" வ�ட 

 வா"7�7 உற�71 நீ"M� வளவய� " (அக1. 306) 

 

எ�: இைச�கி�றா". 

 

[ப�க ெவ6 24] 

 

பிறிேதாாிட ேத, பசிய அ�101 சிவ-த <!1 உைடய ���க மர தி� 7யிெலா�: 

உ3 கா"-#, அ�ேபா# மல"-த <�கைள� ேகாதி, அவ/றி� தாதிைன அ�-#கிற#. 

பி�0, அதைன வி35 நீ�கி, 0#  தளி" ஈ�ற மாமர ைத யைட-#, அைசகி�ற 

தளி"�ெகா தி� இ�-# ெகா65 ேக3ேபா" வி�10மா: K!கிற#. இஃ# 

இளேவனி/ கால தி� இய�0. இCவிய�பிைன ந�7 க6ட சா தனா", 

 

 "… ….. ... சிைனய 

 பாச�1 Z�ற ெச1�ைக ���கி� அ� 

 ேபாதவி� அலாி ெகா)தி  தாத�-# 

 அ-தளி" மா அ # அல�க� மீமிைச� 

ெச�க6 இ��7யி� நயவர� Kஉ1 இ� இள ேவனி� " (அக1. 229) 

 

எ�: பா5கி�றா". 

 

இ:தியாக ஒ�: கா3@ இ�ப7தியிைன �@�கி�றா1. ந1 சா தனா" ��ைல 

நில1 ஒ�ைற� கா6கி�றா". அ-நில1 ெச1ம6 நில1. மைழ ந�7 
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ெப�தி��கிற#. கா5 தைழ #� < # இனிதாக இ��கிற#. காயா மர�க& 

நீலநிறமான <�கைள� <�ப, அைவ தைரயி� உதி"-# கிட�கி�றன. அவ/றி� 

இைடயிைடேய ெச�க"�ெசேவெரன !&ள த1பல� <�சிக& ேம�கி�றன. 

அவ/ேறா5, 0த"களி� பட"-#&ள ��ைல� ெகா@க& <�ப, அவ/றி� <�க?1 

உதி"-# கிட�கி�றன. ெச-நில ேத 0�+� ப%ைம=1, காயா1 <வி� நீல�1, 

த1பல� <�சியி� ெச1ைம=1, ��ைல� <வி� ெவ6ைம=1 மன�க6ணா� 

K"-# ேநா�கினா" ந1 தமி�� ெப�1 0லைம� சா�ேறாராகிய சா தனா". இதைன 

நம�7 வழ�க ேவ65ெம�ற அ�&, அவர# உ&ள ைத� ெசB த, அத� 

வழிநி�:, விைன�/றிய சிற�01, த� காத+ேம/ ெச�ற ேபர�0�ைடய 

தைலமக� ஒ�வ� K/றி� ைவ #, 

 

 "வான1 வா��ப� கவினி� கான1 

 கமDM� மாமைழ கா"பய-# இ: ெதன, 

 மணிம�& <ைவ யணிமல" இைடயிைட� 

 ெச10ற 9தா� பர த+�, ந�பல 

 ��ைல Xகழ� தாஅ�, வ�ேலா� . 

 ெச�ைக ய�ன ெச-நில� 0ற!" (அக1. 134) 

 

[ப�க ெவ6 25] 

 

எ�: தா�1 ஓ" ெசா�ேலாவிய1 தீ3@ வி3டா". இனி, இைவ ேபாலவ�1 

பிறவ/ைற=1 விாி�பி� இ1��Jைர மிக விாி=1 எ�: அDசி வி5�கி�றா1. 

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

II. II. II. II. �,�,�,�,....    

 

இ#கா:1, சீ தைல� சா தனா" பா@ய ெதாைக ./ பா35�கைள ஓரா/றா� 

ஆரா�-# அவர# 0லைம� சிற�ைப� க6ேடா1. ெசா/கைள வறிேத ெசலவிடா#, 

ஒCெவா�:1 ந�7 பய�பட வழ�7தB1, இய/ைக� ெபா�ைள உ&ளவாேற 

எ5 #� கா35தB1, ெவளி� பைடயாக!1 மைற�கமாக!1 7றி�பாக!1 

உண" த/7ாிய க� #�கைள ஏ/றவா: 0லைம நல1 விள�க� KறB1 பிற!1 
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அவ�ைடய 0லைம� ப6பாதைல இனி# ெதளி-ேதா1. இனி, அவ" பா@ய இ1 

மணிேமகைலயி� நல ைத� கா6ப# ேவ6@, �த/க6, கைத� %��க ைத  

த�கி�றா1. 

 

இ�கா�பிய #�7  தைலவியாய மணிேமகைல, காவிாி� <1ப3@ன #� ெப��7@ 

வணிகனான ேகாவலJ�71 மாதவி�71 பிற-த மக&. ேகாவல� ம#ைரயி� 

ெகாைல =6ட# ேக&வி=/:, மாதவி #ற! <65 ெபள த ச�க # அறவண 

வ@க& எ�பவ"பா� நா�வைக வா�ைம=1 ஐவைக� சீல�1 ேக35  ெதளி-# 

அCவற ைத ேம/ ெகா65 ஒ)7கி�றா& . மணிேமகைல=1 ஆடB1, பாட B1 

அழ71 சிற-தி�-த ேபா#1, "தாைய�ேபால மக&, .ைல� ேபால� சீைல ” எ�ற 

பழெமாழி� கிண�க  தாJ1 அ�ெபள த த�ம�கைள� பி�ப/றி ஒ)கி 

வ�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 26] 

 

காவிாி�<1ப3@ன தி� இ-திர விழா நைடெப:கிற#. விழாவி� மாதவி=1 

மணிேமகைல=1 கல-# ெகா&ளவி�ைல. மாதவியி� தாயான சி திராபதி, வய-த 

மாைலைய மாதவிபா� ெசB தி, அவ& விழாவி/7 வாராைமயா� ஊரவ" அல" 

K:கி�றனெரன உைர # வர� ெச�கி�றா&. வய-த மாைல, மாதவிைய=1 

மணிேமகைலைய=1 மல" ம6டப ேத கா6கி�றா&. அவ37 மாதவி, 

 

 "மாெப�1 ப தினி மக& மணி ேமகைல 

 அ�-தவ� ப5 த� அ�ல# யாவ#1 

தி�-தா� ெச�ைக  தீ ெதாழி/ படா அ&" (2:55-57) 

 

எ�: Kறி , தா� மாதவ" உைறவிட1 07-#, அறவண வ@க&பா� வா�ைம=1 

சீல�1 ேக35 அற1<6ெடா)7வைத  ெதாிவி # இதைன� சி திராபதி�7� 

ெச�0க எ�: வி5�கி�றா&. 

 

அ�ேபா#, மாதவி =ைர தவ/ைற� ேக3@�-த மணிேமகைல ேகாவலJ/ற #ய" 

ேக35� க6ணீ" வ@�ப, அ-நீ" அவ& ெதா5 தி�-த <மாைலைய நைன # அத� 
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Q�ைமைய� சிைத�கேவ, மாதவி, அவைள� %தமதி=ட� மல"வன1 07-# 

0#�<�க& ேவேற ெகாண�மா: பணி�கி�றா&. இ�வ�1 விழாவய�1 பல 

ெத��கைள� கட-#, உவவன1 எ�J1 அழகிய மல"� ேசாைலைய அைட-# மல" 

ெகா�கி�றன". 

 

நகர ேத காலேவக ெம�J1 ப3ட தி யாைன மத1 ப35  திாிய, அதைன உதய 

7மர� எ�J1 அரச7மர� அட�கி� பணிவி #, தா� ஒ� ேத" ஊ"-# 

வ�ைகயி�, மணிேமகைல மல"வன1 ெச�றி� தைல� ேக&வி=/:, ஆ�ேக 

7:கவர, ேதெரா+ ேக3ட மணிேமகைல, %தமதிைய ேநா�கி, உதய 7மர� எ�பா/ 

காத� மிக� ெகா65&ளா� எ�: யா� அறிேவ�. இஃ# அவ� ேதெரா+ேபால 

இ��கிறேத; இத/7 யா� எ� ெச�ேவ�" எ�: K:கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 27] 

 

%தமதி மன1 #ள�கி, அ�கி�-த பளி�கைற ம6டப தி� அவைள ஒளி # 

வி5கி�றா&. உதய 7மர� அவைள யUகி, "மணிேமகைல தனி # வ-தத/7� 

காரண1 எ�ைன ?" எ�: வினவ, %தமதி, ம�க& யா�ைகயி� 0�ைம யிய�0கைள 

விள�க� K:கி�றா&. அ�ேபாதி�, பளி�கைறயி� உ&ேளயி�-த 

மணிேமகைலயி� ப@வ1 அவ� க6ணி/7� 0லனாகிற#. 

 

உடேன, மணிேமகைலைய யைடய எ6ணி, அCவைறயி� வாயிைல� ைகயா� 

தடவி ேநா�கி� காணமா3டா#, “அவ& எ திற தா&?" என� %தமதிைய� ேக3ப, 

அவ&, “இ1 மணிேமகைல, தவெவா)�க�1 சபி�71 வ�ைம=1 காம1 கட-த 

வா�ைம=1 உைடய&" எ�: உைர�கி�றா&. அ# ேக371 அவ�, மணிேமகைல 

“ெசCவியளாயி� எ� ெசCவியளாக" என� ெச�பி வி35 நீ�7ேவா�, “இனி, 

இவைள� சி திராபதி யா� ேச"ேவ�" எ�: ெசா�+ ஏ7கி�றா�. பி� ெவளிவ-த 

மணிேமகைல, த� ெநDச1 அவ�பா� ெச�வ# க65, “இ#ேவா, அ�னா�, 

காம தி� இய/ைக," எ�: விய-#, “ இத� இய/ைக இ#வாயி�, இஃ# எ�பா� 

ெக5க" எ�: ெமாழி-# நி/7�கா�, இ-திர விழா� காண� ேபா-த மணிேமகலா 

ெத�வ1 ஒ� ெப6 வ@வி/ ேபா-#, பளி�கைறயி� இ�-த 0 த Z@ைகைய வல� 
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ெகா65 உயர தி� எ)1பி நி�: பலவா: ஏ தி நி/ப, பக/ேபா# நீ�7கிற# ; 

அ-தி=1 இர!1 ஒ�ற�பி�ேன ஒ�றாக வ�கி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 28] 

 

பி�0, மணிேமகலா ெத�வ1, %தமதிைய அCவன தி/7 இ�வ�1 வ-த காரண1 

ேக3டறி-#, “இ# �னிவ" வனமாதைல யறி-# உதய 7மர� தீ�7 ெச�யா# 

ெச�றா�; அவ/7 மணிேமகைல பா� எ)-த ேவ3ைக தணி-தில#; இ�ேபா# 

ெவளிேய ெச�+� அவ� அக� ப5 தி� ெகா&வ� ; நீவி" இ�வ�1 ச�கரவாள� 

ேகா3 ட தி/7� ெச�க" எ�: ெசா�ல, %தமதி, "%5கா35� ேகா3ட1 என�ப51 

இதைன� ச�கரவாள� ேகா3டெம�: K:த/7� காரண1 யா#?" எ�: 

வின!கி�றா&. அ  ெத�வ1 காரண1 K:கிற#. சிறி# ேபாதி� %தமதி உற�க!1, 

மணிேமகைலைய மய�கி, அ ெத�வ1 அவைள  த)வி ெய5 #� ெகா65 ெச�: 

மணிப�லவ1 எ�J1 தீைவயைட-# ஆ�ேக ஓாிட ேத அவைள ைவ #வி35� 

ெச�: வி5கிற#. 

 

ெச�ற ெத�வ1 உதய 7மாரைன யைட-#, அவ� ��ேன நி�:, அர% �ைறயி� 

இய�ைப எ5 ேதாதி, "தவ திற1 <6ட மணிேமகைல பா� ைவ த ேவ3ைக 

ெயாழிக" எ�: K:கிற#. பி�0, அ ெத�வேம, %தமதிைய யைட-#, அவைள 

ெய)�பி  த�ைன இ�னா ெர�: அறிவி #, தா� இ-திர விழா� காண வ-த#1 

மணிேமகைலைய மணிப�லவ ேத ைவ த#1 ெசா�+, 'மணிேமகைல த� 

பழ1பிற�0� ெச�திகைள யறி-# ெகா65 இ/ைற�7 ஏழா1 நா& இ�ேக வ�வ&; 

அவ& ேவ/: வ@வ1 ெகா&ளிJ1 நின�7  த�ைன மைற�கா& ; இ� ெச�திகைள 

யா� Kறியதாக மாதவி�7� ெசா�Bக; அவ37 எ�ைன  ெதாி=1 ; அவ& தா� 

ெப/ற மக37� ெபயாி51 நாளி�, யா�, 

 

 "காம� ைகயற� க5நைவ ய:�71 

 மாெப�- தவ�ெகா@ ஈ�றைன ெய�ேற 

நனேவ ேபால� கனவக  #ைர ேத� ;" (7 : 36-38) 
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இதைன=1 'அவ37� Kறி நிைன�<35க,' எ�: ெசா�+ நீ�கி வி5கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 29] 

 

மணிேமகைலயி� பிாிவா/றாத %தமதி வ� த #ட� ச�கரவாள� ேகா3ட திB&ள 

உலகவறவியி� ப�க ேத நி�: வ�-த, அ�கி�-த Qணி/ ெச�த பாைவெயா�: 

ெத�வ� சாைய ெப/:, %தமதியி� பழ1பிற�0� ெச�தி=1, காவிாி�<1 

ப3@ன தி/7 அவ& வ-த வரலா:1 Kறி, 

 

 "இ�ேற� நாளி� இைடயி�& யாம #  

 த�பிற� பதெனா5 நி�பிற�0ண"-# ஈ�7 

 இல�7மி யாகிய நின�7 இைள யா& வ�1 

 அDச� எ�: " (7 : 106-109) 

 

உைர�கி�ற#. சிறி# ேபாதி� ெபா)# வி@கிற#. அவ& மாதவிபா� ெச�: 

நிக�-த# �/:1 அவ37� K:கி�றா&. இ�வ�1 மணிேமகைலயி� பிாி! 

நிைன-# வ�-தி யி��கி�றன". 

 

மணிப�லவ ேத தனி தி�-த மணிேமகைல விழி  ெத)-# ேவ/றிடமாதைல 

யறி-# மன1 ம�65, "உவ வன தி� ஒ�0ற1ேபாB1 இ#" எ�: நிைன-#, 

பி�ன"� %தமதிைய� காணா# கல�கி, அர/றி=1 உர�பி=1 அலம�கி�றா& ; 

அ�71 இ�71 அைல-# ேநா�7கி�றா& ; ேகாவலைன நிைன�கி�றா& ; 

ேகாெவன� கதறி� 0ல10கி�றா&. அவெளதிேர, 0 தனாகிய 

 

 “ெப�-தவ �னிவ� இ�-# அற1 உைர�7ம 

 ெபா�வ: சிற�பி� 0ைரேயா" ஏ #1 

த�ம Z@ைக " - (8: 61-63) 

 

ேதா�:கிற#. அதைன� க6ட#1, அவ37� ைககள அவைள யறியாமேல 

தைலேம/ ெச�: 7விகி�றன ; க6க& நீ" உ7�கி�றன. 
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[ப�க ெவ6 30] 

 

அவ& �1�ைற வல1 வ-# வி)-# வண�கி ெய)கி�றா&. எ)1ேபாதி� 

அவ37� ப6ைட� பிற�பி�, தா� அேசாதர நகர # இரவிவ�ம� எ�J1 

ேவ-த/71 அ�தபதிெய�பா371 இல�7மி எ�J1 மகளா�� பிற-#, 

அ திபதிெய�J1 அரச� மகனான இரா7ல� எ�பாைன மண-# வா�-த#1, 

அவெனா5 வா�-# வ�நாளி� பிரமத�ம �னிவைன வண�கி அற�ேக3ட#1, 

இரா7ல� தி3@விட1 எ�J1 பா1பா� இற�ப  தா� தீ�07-# இற-த#1, 

அ�ேபா# அ1�னிவ�, நீ வ�1 பிற�பி� மணிப�லவ தி� மணி ேமகலா 

ெத�வ தா� இரா7லன# ம:பிற�ைப அறிவா� எ�: உைர த#1 பிற!1 ந�7 

ெதாி-# ெகா&கி�றா&. உடேன மணிேமகைல அ1மணிேமகலா ெத�வ ைத 

நிைன-# வ�-#கி�றா&. அ�ேபா#, மணிேமகலா ெத�வ1 அ�ேக ேபா-# த�1 

Z@ைகைய� 0 தனாகேவ எ6ணி #தி # நி/க, அ ெத�வ ைத ேநா�கி, 

மணிேமகைல இரா7லன# பிற�ைப வின!கி�றா&. அ ெத�வ1 அவ� பிற�01 

ஏைன� %தமதி மாதவி �தலாயினா" பிற�01 Kறி, மணி ேமகைல�7 எதி"வி� நிகழ 

வி��பன!1 ேவ/:��ேகாட�, அ-தர1 திாித� எ�ற இர6@/7 �ாிய ம-திர�1 

Kறி நீ�7கிற#. நீ�7�கா�, ஒ�: நிைன! K"-#, 

 

 "மற-த#1 உ6ெடன மறி தா�7 இழி-#, 

 சிற-த ெகா&ைக� ேசயிைழ, ேகளா� : 

 ம�க& யா�ைக உணவி� பி6ட1 ; 

 இ�ெப� ம-திர1 இ�1பசி ய:�71 எ�: 

ஆ�7 அ# ெகா5 # ஆ�7 அ-தர1 எ)-# " (10: 88-92) 

 

ெச�: வி5கிற#. 

 

மணிேமகைல, தாJ1 உடேன 0ற�படா#, அ1மணி ப�லவ  தீவிB&ள 

மண/7�ற1, <Dேசாைல, ெபா�ைக �த+யவ/ைற� க65 வ�கி�றா&. அவ& 

எதிேர தீவ திலைகெய�பாெளா� திவ-# மணிேமகைலைய யா" எ�: வினவ, 

இவ& த� பழ1பிற�01 இ�பிற�01 ேசர� K:கி�றா&. 
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[ப�க ெவ6 31] 

 

மணிேமகைல�7  தீவதிலைக தா� இ-திர� ஏவலா� Z@ைக காவ� 

0ாி-#வ�வ#1; Z@ைகயி� இய�01 Kறி, “இ/ைற நா&, இ�ேக உ&ள ேகா�கி� 

ெபா� ைகயி� அ�த%ரபிெய�J1 பா திர1 ெவளி�ப5நாளா71. அ# �� நாளி� 

ஆ0 திர� ைகயி� இ�-த#. நா1 அ�ேக ெச�றா�, அ�பா திர1 நி�ைக�7 

வ�1; 

 

 "ஆ�7 அதி/ ெப�த ஆ�யி" ம�-# 

 வா�7ந" ைகயக1 வ� #த ல�ல# 

தா� ெதாைல வி�லா  தைகைமய தா71.” (11 : 48-50) 

 

அத� வரலா/ைற நி� ஊாி� அறவண அ@க& பா� ேக3 கலா1; வ�க" எ�: 

ெசா�+ அ�ெபா�ைக�7 அைழ ேத7 கி�றா&. இ�வ�1 ேகா�கிைய 

வலDெச�# நி/ப, அ�த%ரபி ெய)-# வ-# மணிேமகைலயி� ைகயி� த�7கிற#. 

தீவதிலைக பசி�பிணியி� ெகா5ைமைய� பல பட� Kறி அதைன  தீ"�பதாகிய 

ந�லற ைத� ெச�=மா: மணிேமகைல�7 உைர�க, அவ?1 மகி�ேவா5 இைச-#, 

"ெவயிெலன �னியா# 0யெலன ம@யா#" எCவிட #1 எ�கால #1 ெச�:, 

பசி�பிணியா� வா5ேவாைர� க65, 

 

 " .............. ..........விDைச� பா திர # 

 அக� %ைர� ெப�த ஆ�யி" ம�-# அவ" 

�க1க65 %ர த� கா6ட� ேவ3ைகேய� " (11 : 116-118) 

 

எ�: K:கி�றா&. தீவதிலைக=1 ெப� மகி��சி=/:, 'இ�பா திர1, 

 

 "அற1காி யாக அ�& %ர- Q351 

 சிற-ேதா"� க�ல# ெசCவன1 %ரவா#; 

ஆ�கன மாயிைன, அத� பய� அறி-தைன " (11: 120-122) 
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இனி, நீ ெச�க' எ�: வி5�ப, மணிேமகைல Z@ ைகைய வழிப35, வா� 

வாழியாக� காவிாி�<1ப3@ன1 வ-#, வா@ வ�-தி  த� வ�ைக ேநா�கியி��71 

மாதவி %தமதி எ�ற இ�வைர=1 க65, அவ"த1 பழ1 பிற�01, அ�த %ரபியி� 

இய�01 K:கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 32] 

 

யாவ�1 மகி�கி�றன". பி�0 9வ�1 அறவணவ@க& இ��71 இட #�7� 

ெச�: அவைர� க65 வண�7கி�றன". மணிேமகைல தா� மல"வன1 0�க# 

�த� நிக�-த அைன #1 அவ"�7 உைர�கி�றா&. 

 

அறவண அ@க&, மணிேமகைல�7 மாதவி %தமதி ெய�ற இ�வர# பழ1பிற�0 

வரலா:1, �/பிற�பி� தா� அவ"கைள� க6ட#1, ச�கரவாள #  ேதவரைன 

வ�1 #@தேலாக1 ெச�:, பிரபாபாலைர இர�ப, அவ" அற1 ெசழி த� ேவ6@� 

0 தனாக  ேதா�றிய#1, அவ� ேதா/ற� சிற�01 பிற!1 Kறி, நி�னா� இ�ேக 

பல நிக��சிக& நிகழ வி��கி�றன ; இ1மாதவி=1 %தமதி=1 நி�Jட� 0 தைன 

வண�கி அவ� கா3@ய ந� வழி� பட"7வ" ; நீ ெப/ற அ�த%ரபி ெகா65 

ம�கள# பசி�பிணி தீ"�71 ேபரற ைத ேம/ெகா&க" எ�: உைர�கி�றா". 

மணிேமகைல=1 அ�பா திர ைத� ைகயி� ஏ-தி� ெகா&கி�றா&. 

 

அைத� க6ட#1 அCவறவணவ@க&, ஆ0 திர� வரலா:1, அவ� X5ேதா:1 

ஐயேம/:� 'காணா" ேகளா", கா� �ட�ப3ேடா", ேபUந" இ�ேலா", பிணி 

=/ேறா" ' �த+ய பல"�7 உணN3@வ-த திற�1, அவ/7� சி-தாேதவி 

இ�பா திர ைத  த-த#1, அவ� அ# ெகா65 உண! த�1 ந�லற1 உவ-# 

ெச�# வ-த#1, இ-திர� ெச�ைக=1, அவ� சாவக நா3@/7� ெச�B�கா� 

மணிப�லவ தி� விட�ப3ட#1, அ�பா திர1 பய� படாைமயி�, அவ� அதைன� 

ேகா�கியி� எறி-#வி35 உ6ணா ேநா�0 ெகா65 உயி" #ற-# ெச�: சாவக 

நா3@� ஒ� ப% வயி/றி/ பிற-# சிற-த#1, அவைன� <மிச-திர� எ�ற அ-நா35 

ேவ-த� தன�7 மகனி�லாைமயி� மகனாக� ெகா65 ேபணினைம=1 அவ� 

06ணியராசனா� அர%ாிைம ெய�திய# ெம�லா1 எ5  #� K:கி�றன". 
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[ப�க ெவ6 33] 

 

பி�0 அவ", மணிேமகைலைய ேநா�கி, "இ�ேபா# நா3@� வற� 

உ6டாகியி��கிற#. நீ இC வ�த%ரபிைய வறிேத ைவ தி� த� �ைறய�: " 

எ�: ெசா�+ வி5�ப, அவ& பி�7ணி� ேகால� ெகா65 தி�ேவாேட-தி  

ெத�வி� வ�கிறா&. அவைள� க6ேடா", 

 

 "உதய 7மர� உள�ெகா6 ெடாளி த 

 ம#மல"� 7ழலா& வ-# ேதா�றி� 

பி�ைச� பா திர1 ைகயி ேல-திய# தி�பிய1" (15 : 67-70) 

 

எ�: வ�-#கி�றன". காய ச6@ைக ெய�J1 விDைச மக& வ-# 

மணிேமகைலைய� க65, "ஆதிைரெய�J1 க/0ைடயாளி� மைனயி�, �த� 

�தலாக ஐயேம/ற� ந�:" எ�: K:கி�றா&. அCவாதிைரயி� வரலா/றி=1 

7றி�ெபா5 மணிேமகைல காயச6@ைகைய ேநா�க, அவ&, ஆதிைர கணவனான 

சா#வ� வரலா:1, ஆதிைரயி� க/0 மா601, சா#வ� நாகைர ந�வழி� 

ப5 திய#1, பி�0 அவ& ச-திர த தென�J1 வணிகன# வ�கேமறி வ-# 

ஆதிைரைய யைட-# அற1 0ாியB/ற#1 விாி #ைர #, "அவ& பா� பி�ைச 

ெப:க" எ�கி�றா&. மணிேமகைல மன1 இைச-# ஆதிைர மைனெயதிேர 

“0ைனயா ஓவிய1 ேபால" நி/ப, அவ& அ�த%ரபி நிைறய “மாதிர மட�கB1 

பசி�பிணி ய:க" எ�: உணைவ� ெப�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 34] 

 

அ#ெகா65 மணிேமகைல பசி ேதா"�7 உணவளி�கி�றா& ; உணேவா எ5�க 

எ5�க� 7ைறயா# %ர�கி�ற#. காயச6@ைக த�ைன�ப/றி யி�-த யாைன தீ 

எ�J1 ேநா� ெக5மா: உண!65, த� வரலா: �/:1 Kறி  ெதா)# 

விைடெப/:� ேபாகி�றவ&, "உலகவறவியி� பசி ேதா" பல" உள"; அ�ேக 

ெச�க” எ�: ெசா�+வி35� ேபாகி�றா&. மணிேமகைல=1 அCவ6ணேம 

ெச�: பசி� பிணி தீ"�71 ந�லற ைத�ெச�கி�றா&. இவ& ெசய� இ# வாக, 
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இதைன யறி-த சி திராபதி, மாதவி=1 மணிேமகைல=1 ெச�வன நாடக மகளி"�7 

அ5�பன அ�ல என� சின� ெகா65, வDசின1 ெமாழி-#, உதய7மரைன 

யைட-# மணிேமகைலயி� ெச�திைய� K:கி�றா&. அவ� ப65 அவைள� 

பளி�கைறயி� க6ட#1, ெத�வ1 ேபா-# ெச� ேகா�ைம கா3@, 

மணிேமகைலைய மற�பா� எ�ற#1 Kற, சி திராபதி அவைன  த� 

மாயெமாழியா�, மய�கி விட!1, அவ� மணிேமகைலைய� க65, ந/றவ1 

<6டத/7� காரண1 நவி�க எ�கி�றா�. அவ� தன�7 ��பிற�பி/ 

கணவனாத+� அ�க� #ட� வண�கி, 

 

 "பிற தB1 9 தB1 பிணி�ப3 @ர�கB1 

 இற தB1 உைடய#, இ51ைப� ெகா&கல1, 

 ம�க& யா�ைக இ# என உண"-# 

 மி�க ந�லற1 வி�10த� 0ாி-ேத� " (18 : 136-139) 

 

எ�: ெசா�+� ச1பாபதியி� ேகாயிB�7& Hைழ-# காயச6@ைகயி� வ@!ட� 

ெவளிவ�கி�றா&. அ#க65 தி5�7/ற உதய7மர�, தாJ1 ச1பாபதி�� 

ெச�:, "மாையயா� மைற-த மணிேமகைலைய� கா3ட� ேவ651; 

கா3@ய�ளாயாயி�, ப�னாளாயிJ1 பா5கிட�ேப�; மணிேமகைலயி�றி யா� 

ேபாேக� ; உ� அ@ ெதா3ேட� ; இஃ# எ�7ைற " ெய�: ேவ65கி�றா�. 

அ�ேபா# அ�கி�-த பாைவக?& ஒ�: ெத�வ�/:, 

 

[ப�க ெவ6 35] 

 

 “ஏடவி� தாேரா� ! எ�ேகா மக& �� 

 நாடா# #ணி-# நாந� K"-தைன' (19 : 3-4) 

 

எ�கி�ற#. அதனா� உதய7மர� மன1 வ�-தி, "பி�ன"� கா6பா1” எ�: 

ெசா�+� ெகா65 ேபா� வி5கி�றா�. பி�0 மணிேமகைல காயச6@ைக 

வ@விேலேய சிைற�ேகா3ட1 ெச�: ஆ�ேக பசி தி�-ேதா"�7 உண! 

த�கி�றா&. சிைற�காவல" ெச�:, அரச/ 7ண" த, அவ� மணிேமகைலைய  
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த�வி #, அ�த%ரபியி� அ�ைம யறி-#, "யா� ெசய/ பால# யா#?" எ�: 

ேக3கி�றா�; மணிேமகைல 'சிைற� ேகா3ட ைத� சீ # அறேவா"�7ாிய 

அற�ேகா3ட மா�7த� ேவ651" எ�: Kற, அCவாேற சிைற�ேகா3ட1 அற� 

ேகா3டமா�க� ப5கிற#. 

 

இ� ெச�திகைள ெய�லா1 ேக&வி=/ற உதய7மர�, அவைள� ப/றி  த� 

ேத"ேம/ ெகாண"-# அவ& K:1 வி ைத=1 அறி!ைட ெமாழி=1 ேக3க 

மன�ெகா65 உலக வறவிைய அைடகி�றா�. அ�ேபா#, காயச6@ைகைய� 

காணாத அவ& கணவ� காDசனென�பவJ1 ஆ�7 வ�கி�றா�. காயச6@ைக 

வ@வி� இ��71 மணிேமகைல அவன�ேக ெச�லா#, உதய7மர� ப�க+� 

நி�:, நைர 9தா3@ ெயா� திைய� கா3@ யா�ைகயி� 0�ைம Kறி  

ெத�35கி�றா&. காDசன� ெபாறா#, "இவ� இவ37� காதலனாயின�" என  

தவறாக !ண"-#, ஆ�ேக ஓாிட ேத மைற-தி��கி�றா�. உதய 7மர� 

இைடயி�& யாம ேத வ-# த� க� ைத �/: வி #� ெகா&ள எ6ணி, நீ�கி, 

இைடயி�& யாம ேத வ�கி�றா�. அவைன� க6ட#1 காDசன� அவ� பி�ேன 

ெச�: த� ைகவா& Xசி உதய7மரைன X� தி, மணிேமகைலைய� ப/றி� 

ெகா65 ெச�ல  #ணி-# அவ& இ��7மிட1 ேபாகி�றா�. 

 

[ப�க ெவ6 36] 

 

அ�காைல, க-தி/பாைவ காDசனJ�7� காயச6@ைக வா�வழிேய ேபா7�கா� 

வி-தாக@ைகயி� வயி/றி� அட�கிய வரலா/ைற� Kறி, "உ6ைம ெதளியா# நீ 

ெச�த தீவிைன நி�ைன நீ�கா# வ-# ப/:1" எ�: ெத�3ட அவ� 

வ� த #ட� ெச�கி�றா�. 

 

மணிேமகைல உற�க1 நீ�கி நிக�-த# க65 த� உ6ைம வ@!ட� 

உதய7மரJ�காக� 0ல1ப, க-தி/ பாைவ அவைள  த5 # உதய7மர� 

ெவ3565 X�த/ ேக#வாகிய பழ1பிற�0 வரலா/ைற =ைர #, எதி"கால  தி� 

இனி அவ37 நிகழ வி��பன!1 ெதாிவி�கி�ற#. அ# ேக371 மணிேமகைல 

மனமய�க1 தீ"கி�றா& ; ெபா)#1 வி@கிற#. 
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ச�கரவாள # மாதவ" மணிேமகைலயா� உதய7மர/7 உ/ற# ெதாி-# 

அரச/7ைர�ப, அவ� ம-திாியாகிய ேசாழிக ஏனாதிைய ேநா�கி, " உதய7மாைன 

ஈம ேத/றி� கணிைக மகளாகிய மணிேமகைலைய� காவ� ெச�க," எ�: க3டைள 

யி5கி�றா� ; மணிேமகைல சிைறயிட�ப5கி�றா&. 

 

மணிேமகைல காரணமாக  த� மக� இற-த# ேக3 டறி-த இராசமா ேதவி, அவைள 

வDசைனயா� #�0: த� க�தி, அரசனிட1 இனிய ந�ெமாழி பலேபசி, 

மணிேமகைலைய  த�பா� இ��க� ெச�கி�றா&. மணிேமகைல�7 மய�க 

ம�-தளி #1, க/பழி�க �ய�:1, உணவளியா# வி5 #1 வ� #கி�றா&; 

மணிேமகைல அைவயைன ைத=1 ெவ�:வி5கிறா&. அ# க65 அDசிய 

இராசமா ேதவி�7 மணிேமகைல அற1 பல Kறி, உதய7மர� பழ1பிற�0 

வரலா/ைற  ெதளிய உைர #, காம1, உயி"�ெகாைல, ெபா� �த+யவ/றி� 

தீ�7கைள�கா3@  ேதவிைய  ேத/றி நி/ப, இராசமாேதவி மணிேமகைலைய 

வண�க, அ# ெபாறாத மணிேமகைல அவைள வண�7கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 37] 

 

அ�ேபா# சி திராபதி ேபா-#, இ-திரவிழா நைட ெபறாதாயி� காவிாி�<1 

ப3@ன தி/7 உ6டாக�K@ய தீ�71, மணிேமகலா ெத�வ1 Kறியி��71 

க35ைர=1 உைர # மணிேமகைலைய  த�ேனா5 வரவி5மா: ேவ6ட, 

இராசமாேதவி ம:�கி�றா&. அேத சமய தி� மணிேமகைலைய மீ3ட/ெபா�35 

அறவணவ@க?1 மாதவி=1 %தமதி=1 ேதவியிட1 வ�கி�றன". ேதவி அ@கைள 

வண�க, அவ" அவ37 நிதான1 ப�னிர651 ெதளிய!ைர #, மணிேமகைலைய 

ேநா�கி, " ேவ/றிட�க37� ெச�: பிற அற�கைள� ேக35  தி�101ேபா#, 

இCவற�கைள விள�க உைர�ேப�" எ�: ெசா�+வி35� ேபாகி�றா". 

மணிேமகைல=1 வா�வழியாக ஆ0 திர� 06ணியராசனா�� பிற-# ஆ3சி 

0ாி=1 நா3ைடயைட-#, த�மசாவக� எ�J1 �னிவ� இ��71 இட தி� 

இ��கி�றா&. 

 

அ�ேக 06ணியராச� வ-#, �னிவைன வண�கி அற�ேக35, மணிேமகைலைய 

ேநா�கி, "இவ& யா"?" எ�: வின!கி�றா�. அ�ேக நி�ற கD%கி ெயா�வ� 
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தா� காவிாி�<1ப3@ன1 ெச�றி�-தேபா# அறவண வ@களா� %3ட�ப3ட 

மணிேமகைலேய இவ& எ�: Kற, உடேன மணிேமகைல அரசைன ேநா�கி, 

"அரேச, உ� ைகயி+�-த அ�த %ரபிேய எ� ைக�07-த#; நீ உ�ைன மற-தைன 

; உடேன மணிப�லவ #�7 உ� பழ1பிற�ைப அறிய வ�க" எ�: ெசா�+ 

வி%10 வழியாக, மணிப�லவ1 ெச�: த�1 Z@ைகைய வண�கி நி/கி�றா&. 

06ணியராச� அர6மைன யைட-#, அமர%-தாி எ�J1 தாயா" த� பிற�0 

வரலா: Kற� ேக35  தா� அரச ேபாக தி� ஆ�-# கிட-தைம நிைன-# வ�-த, 

அைம�ச�, அரச/7ாிய அற1பல!1 ெமாழிகி�றா�. 

 

[ப�க ெவ6 38] 

 

அரச�, “யா� மணிப�லவ1 ெச�: தி�10த/7 ஒ� தி�க3 கால1 பி@�71; 

அ#கா:1 இ-நா3ைட� கா # வ�க" எ�: ெசா�+, பிற உாிைம� %/ற ைத=1 

வி35 மணி ப�லவ1 வ-# ேச"கி�றா�. அவைன மணிேமகைல ெயதி" ெகா65 

ெச�: த�ம Z@ைகைய� கா3ட, அவ� வண�கி  த� பிற�ைப  ெதாி-# 

ெகா&கி�றா�. அ�ேக தீவ திலைக ேபா-# 06ணியராசJ�7� பழ1 பிற�பி� 

நிக�-த சிலவ/ைற� Kறி, மணிேமகைலைய� பா" #�, காவிாி�<1ப3@ன1 கட� 

ெகா&ள�ப3ட#1, அத/7ாிய காரண�1 விாிய�Kறி, மாதவி=1 %தமதி=1 

அறவணவ@ க?1 இதைன யறி-# வDசிமாநக"�7� ெச�: வி3டன" எ�: 

ெசா�Bகி�றா&. மணிேமகைல, பிாியமா3டா# வ�-#1 06ணியராசைன  

ேத/றி, அவைன  த� நா3@/ேக7மா: பணி #  தா� ம3@� வா�வழியாக 

வDசி நகைர யைட-#, க6ணகி ேகாயிB�7� ெச�: வண�கி நி/கி�றா&. 

 

க6ணகி, த� கணவ� ேகாவலJ�7/ற தீ�கி/7 ஏ#வாகிய பழ1 பிற�0 

வரலா/ைற  தா� ம#ராபதி யிட #� ேக3டைத� ேக3டவாேற உைர # இனி 

எதி"கால தி� தன�7 (க6ணகி�7) நிகழ வி��பன!1 ெசா�+, 'இனி, நீ ெச�: 

ப�வைக� சமயவாதிகைள� க65 அவ"த1 அற�கைள� ேக3பாயாக; அத/7 நீ 

ேவ/: வ@வ1 ெகா&க" எ�: உைர�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 39] 
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மணி ேமகைல, தன�7 மணிேமகலா ெத�வ1 த-த ம-திர தா� ஒ� மாதவ� வ@! 

ெகா65, சமய� கண�க" வா)1 இட1 ெச�:, அவ"க?&, பிரமாணவாதி �த� 

<தவாதி ஈறாக� பலைர=1 க65 அவ"த1 அற�கைள� ேக35� ெகா65, வDசி 

நகாி� பல அழகிய இட�கைள� பா" # மகி�!/:, ெபௗ த� ப&ளி யைட-# 

அ�ேக தவ1 <6@��71 ேகாவல� த-ைதயான மாசா #வாைன� கா6கி�றா&. 

அவJ�7  தன�7 ேந"-த# �/:1 உைர�கி�றா&. அவJ1, த� வரலா: 

�)#1 Kறி, " அறவணவ@க?1, மாதவி=1 %தமதி=1 க�சிமாநக"� 7� ெச�: 

வி3டன" ; அ�ேக மைழவள1 இ�ைமயி� ம�க& பசியா� வா5கி�றன"; ஆ65� 

ெச�க" எ�: உைர�கி�றா�. 

 

மணிேமகைல, த� உ6ைம வ@!ட� க�சிநகைர யைட-# அத� ந5வ6 

ெச�றி��க, அவ& வ�ைகைய� கD%க� ஒ�வ� அறி-#, அரசனான 

இள�கி&ளி�7 உைர�கி�றா�. அரச�, "க-தி/பாைவ Kறிய# �/:1 

உ6ைமயாயி/:" எ�: மகி�-# மணிேமகைலைய� க65, த� நா5 

வற�K"-த#1, ெத�வ1 ேதா�றி மணி ப�லவ #� ேபால� ெபா�ைக=1 

ெபாழிB1 சைம�7 மா: பணி�க  தா� அCவாேற ெச�த#1 அவ37� 

கா35கி�றா�. பி�0, அ�ேக, தீவதிலைக�71 மணி ேமகலா ெத�வ #�71 

ப@ம�1 ேகாயிB1 நி:வி விழா!1 சிற�01 நிக� த� ப5கி�றன. மணிேமகைல 

பி�0 அ�த%ரபி ெகா65 பசி�பிணியா� வ�-#1 ம�க37� ேப�ண! வழ�கி 

அவ"த1 வ� த1 ேபா�7கி�றா&. அ�ெச�தி நா5 �)#1 பர!கிற#. 

அறவணவ@க?1 மாதவி=1 %தமதி=1 மணிேமகைலயி�-த அற�சாைல�7 

வ�கி�றன". அவ"கைள இனி# வரேவ/: ந�Bண வளி # மணிேமகைல 

இ�0:கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 40] 

 

பி�0, அறவணவ@க& காவிாி�<1ப3@ன1 கட� ெகா&ள�ப3ட#1, தா�க& 

9வ�1 க�சிநக"�7 வ-த#1 K:கி�றா". மணிேமகைல தன�7 நிக�-தன பல!1 

Kறி  தா� சமய� கண�க" பலைர=1 சமய� ெபா�& ேக3ட#1, அைவ. 

ெச1ைமயாக இ�ைமயி� சி-ைதயி� ைவயாைம=1 ெசா�+  தன�7� 0 த� 
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ெசா�+ய ெம�யற ைத விள10மா: ேவ65கி�றா&. அவ" 0 த சமய #  த��க 

ெநறி=1, பிற!1 K:கி�றா". அத�ேம� மணிேமகைல, "0 த1 சரண�க� சாமி, 

த"ம1 சரண�க� சாமி, ச�க1 சரண�க� சாமி" எ�றவ/ைற �1�ைற ெசா�+ 

வண�கி அ@கைள இர-# நி/க, அவ", அற�7�றிய கால #� 0 த" ேதா�றி, 

ேபாதியி�க6 இ�-த #1, அவ" உைர த�ளிய ப�னி� நிதான�களி� ேதா/ற 

ெவா5�க ெநறிக?1 பிற!1 விாிய�Kறி, "நி� மன தி�& நீ�7க" எ�: 

அ�?கி�றன". மணிேமகைல "தவ  திற1 <65 த�ம1 ேக35� பவ திற1 " 

அ:ேவ� என ேநா/கB:கி�றா&. 

------- 

III. III. III. III. �-�ண����-�ண����-�ண����-�ண���    

 

இ#கா:1 Kறிய கைத� %��க ைத வ7 # ேநா�கி�, மணிேமகைல மல"வன1 

07தB1, மணிேமகலா ெத�வ தா� பி�0 மணிப�லவ1 ெச�: த� பழ1 பிற�01 

அ�த%ரபி=1 ம-திர�1 ெப:தB1, பி�ன"� காவிாி� <1ப3@ன1 ேபா-# 

பசி ேதா"�7 உணவளி தB1, அவைன� காத+ த உதய7மர� காDசன� 

எ�J1 விDைசயனா� ெகாைல=6டB1, அ# காரணமாக அவ& சிைற� 

ப5 தB1 சிைற X5 ெப:தB1, ஆ0 திர� நா3@/7� ெச�: அவைன 

மணிப�லவ1 ெகாண"-# பழ1 பிற�பறி வி தB1, அவனி� நீ�கி, வDசிமாநக" 

ெச�: சமய� கண�க" த1 சமய திற1 ேக3டB1, காDசி நக"�7 வ-# 

அறவண"பா� 0 தேராதிய அற1 ேக35  ெதளி-# "பவ திற1 அ:�ேப�" எ�: 

ேநா/றி� தB1 இ� காவிய தி� சிற�0ைடய நிக��சிகளா1 எ�ப# இனி# 

விள�71. 

 

[ப�க ெவ6 41] 

 

இவ/ைற நம�7 உைர�க�07-த இ-.லாசிாிய", இ-நிக��சிக?ட� %தமதி, 

தீவதிலைக, காயச6@ைக, ஆதிைர �த+ேயா" வரலா:1, ச�கரவாள� ேகா3ட1, 

த�1 Z@ைக, காவிாி�<1ப3@ன1 கட� ேகா3ப5த� �த+யவ/றி� வரலா:1, 

உதய7மர�, ஆ0 திர�, #வதிக�, %க-த�, த�மத த�, ேகாவல� �த+ேயா" 

வர லா:1 என� %மா" பதிைன-#�7 ேம/ப3ட வரலா:கைள இைண #, 
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விழாவைற காைத �த� பவ திற ம:ெகன� பாைவ ேநா/ற காைத 4றாக ��ப# 

காைதகளாக விாி ேதா#கி�றா". பதிக1 நீ�கலாக� காைத ��ப#1 சிறி# 7ைறய 

ஐயாயிர ம@களி� இய�:&ளன. 

 

இ�கா�பிய நிக��சி=ட� கிைள� கைதக& வ-# இைய-# ெச�B1 ெசல!, 

ெதாட�க ேத ஒ� மைலய@யி� ேதா�:1 யாெறா�: இைடயிைடேய 

ேதா�றிவ�1 சி/றா:களி� ேச"�ைகயா� ெப�கி  த�7 தைடயி�றி ேய71 

கா3சியிைன நிைனவி� ேதா/:வி�கி�ற#. காவிாி� <1 ப3@ன தி� 

கா�ெகா&?1 இ�கா�பிய நிக��சி, மணி ப�லவ1, சாவக நா5 எ�ற இர6@� 

நிக)1 நிக��சி வ-# Kட வDசி�7� ெச�:, பி�0 காDசிைய யைட-# கைட 

நிைல ெய�#கி�ற#. இCவா: பதிைன-தி/7 ேம/ப3ட நிக��சிேயா5 விரவி 

ெயா)கியேபா#1, கா�பிய� ெபா# நிக��சி சிறி#1 சி�765 ெதளி!ப51 திற1 

ெபறேவ இ�ைல. இைவயா!1 காரண காாிய �ைறயிB1 எ5 #� கா35 

வைகயிB1 வ-# இையவதா�, ப@�ேபா"�7� கா�பிய நிக��சிைய� பி�ப/றி� 

ெச�Bத/7� சிறி#1 அ�ைம ேதா�:வ# கிைடயா#. ஒ� நிக��சிைய� க6டபி� 

இத� விைள! எ�னேவா என� ப@�ேபாைர  திைக�பி #  ெதளிவி�71 0லைம  

திற1 இ�கா�பிய� கால தி� இ�ைல. அ திற1 இத�க6 அைம-தி�-தி�� பி�, 

இதனி/ சிற-தேதா" இல�கிய1 ேவேற இ�ைல ெய�ேற #ணி-# Kறிவிடலா1. 

 

[ப�க ெவ6 42] 

 

இCவா: இ1மணிேமகைல வரலா/ைற ந1 சா தனா" ஆ/ெறா)�காக� ெசா�+� 

ெச�வத� ேநா�க1 யாதா71? உலகி� ம�க& வா��ைகயி� நிக)1 ஒCெவா� 

நிக��சி=1 ஒ� காரண1ப/றி நிக�கி�றேதய�றி ேவறி�ைல ; அ�காரண1 

��ைன� பிறவியிJ1 ேதா�:1 ; இ�பிறவியிJ1 ேதா�:1. ம�க37 

உ6டா71 நல-தீ�7க& யா!1 காரணமாகிய ��ைன விைனயி� பயேன ; 

பிற�0� பலமாறிJ1 விைன�பய� விடா# வ-# ப/:1 எ�ற ஒ�ைற 

வ/0: #தேல இவ" ேநா�கமாக உைடய" எ�ப# ேதா�:கிற#. இCவைகயி� 

இவ" ேநா�க�1 இள�ேகாவ@க& ேநா�க�1 ஒ�றாத� விள�71. ஏைன� 

சமய�கண" த1 சமய� ெபா�& கா3@, 0 த சமய தி� க�� ெபா�ைள உண" த� 

ேவ651 எ�ப# இர6டாவேத யா71. 
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இனி, இ�கா�பிய ைத உைர�க�07-த இவ", மணி ேமகைலைய மல"வன #�7� 

ெகாணர� க�தி, விழாவைற காைதயா� இ-திர விழா நிக��சிைய� 0ல�ப5 தி, ஊ" 

அல" உைர த காைதயா�, மாதவி=1 மணிேமகைல=1 தவ ெவா)�கினரான# 

உண" தி அ#வாயிலாக மணிேமகைலைய மல"வன1 07வி�கி�றா". அ�ெபா)#, 

மணிேமகைல தனி #� ெச�Bத� Kடா# எ�பைத வ/0: # �க தா� 

தனி #வ-# ெக3ட த� வரலா/ைற  ேதாழியாகிய %தமதிைய� ெசா�வி�கி�றா". 

 

[ப�க ெவ6 43] 

 

இனி, மணிேமகைலைய மணிப�லவ #�7� ெகா65 ேபாக� க�திய சா தனா", 

உதய7மரJ�7 மணிேமகைலபா� உ&ள காதைல  ேதா/:வி #, அவைன 

அCவன தி/7 வ�வி�கி�றா". அவன# ஆ6ைமைய காலேவக ைத அட�கினா 

ென�பதாB1, மணிேமகைல�71 அவ�பா� காதB6ைமைய அவ� ேதெரா+ 

ேக35 அவ& %தமதி�7 உைர�71 உைரயாB1 ெதாிவி #, அவனி� நீ�7வ# 

காரணமாக மணிேமகலா ெத�வ ைத வ�வி # மணிேமகைலைய 

மணிப�லவ #�7� ெகா65 ேபாகி�றா". மணிப�லவ தி� மணிேமகைலயி� 

பழ1பிற�0 வரலா:1, த�1 Z@ைக வரலா:1, அ�த%ரபி வரலா:1, தீவதிலைக 

வரலா:1 வ-# ேச"கி�றன. இ�ேக மணிேமகலா ெத�வ தா� ெகா5�க�ெப:1 

ம-திர1, பி�0 அவ& உலக வறவியி� உதய7மர� ைக�படா# த�ப/7� 

காயச6@ைக வ@! ேகாட/71; அரச� ேதவி க/பழி�க �ய�ற ேபா# 

ஆU��ேகாட/71 ; சமய� கண�க"பா� சமய� ெபா�& ேக3ட/7  தவ ேதா� 

வ@! ேகாட/71 ; அரச� ேதவி உண! ெகாடா# #�0: த நிைன த ேபா#, 

உண! #ற-தி� த/71 ; வா�வழியாக மணி ப�லவ தி�-# காவிாி�<1ப3@ன1, 

ஆ�கி�-# சாவக நா5, வDசி, காDசி �த+ய இட�க371 ேசற/71 பய� 

ப5கிற#. காயச6@ைகயி� வரலா: உதய7மரைன� ெகா�Bத/71, அ#ேவ 

வாயிலாக மணிேமகைலைய� சிைற�ப5 த/71 உத!கிற#. ஆதிைரயி� வரலா: 

அ�த%ரபியி� ெப�த ேசா: ெகா5�க� 7ைறபடா வள1 ெப:த/7 ஓரா/றா� 

மதி�0  த�கிற#. ஆ0 திர� வரலா: அ�த%ரபிேயா5 இைண-# ந�விைனயி� 

மா6ைப எ5 #� கா35கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 44] 



45 

 

 

இCவாேற ச�கரவாள� ேகா3ட1, க-தி/பாைவ ெய�றவ/றி� வரலா:க?1, 

இ-திரவிழா வரலா:1, அதைன� காவிாி�<1ப3@ன தா" மற த/7 ஏ#வா71 

வரலா:க?1, க/0ைட மகளிைர� கா�:வா" எ�#1 ேக3@/7 ேவ651 

எ5 #� கா35�க?1 பிற!1 ��ேன Kறியவா: இ�கா�பிய நிக��சியி� 

ஆ�கா�7 வ-# ேச"கி�றன. அவ/ைற ஈ65 விாி�பதா� பயனி�ைல . 

 

எ�7� ெச�+J1 மாதவி=ட� %தமதி பிாியா# வ�த/7� காரண1 K:வா", 

மணிேமகைலயி� பழ1 பிற�பி� உட� பிற-தவளாயி�-த வரலா:1, 

மணிேமகைல�7 உதய7மர�பாB1, அவJ�7 மணிேமகைலபாB1 

காதB6டாயத/7� காரணமாக, அவ� ��ைன� பிற�பி� இரா7ல� எ�ற 

ெபய�ட� கணவனாயி�-தா� எ�ற வரலா:1, அவ� ெகாைல=6டத/7� 

காரண1, அ�பிற�பி� அவ� த� மைடயைன� ெகா�ற வரலா:1 பிற!1 கா3 

ட�ப5கி�றன. மணிேமகலா ெத�வ1 மணிேமகைல�7  #ைண ெச�த/7 உாிய 

காரண�1, ேகாவல� ம#ைரயி� ெகாைல=6டத/7/ற காரண�1 ஈ�71 

Kற�ப5கி�றன. 

 

இCவா: நிக)1 நிக��சி ெயாCெவா�றி/71 ��ைன� பிறவியி/ெச�த 

விைனைய� கா35மிட #, காDசன� உதய7மரைன� ெகாைல ெச�த/71, 

க6ணகி ம#ைரைய எாி த/71 காரண1 அவரவ" வரலாேற கா35தலா�, இ  

தீவிைன� பயைன ம:பிறவியி� Hகர�கடவ" எ�:1 Kறிவி5கி�றா". உயி"க& 

த1 விைன�பய� Hக"த/7� பிற-#1 இற-#1 மீ351 பிற-#1 வ�1 எ�பைத 

ேநாி/ க65 கா35த/7� சா�றாக அறவணவ@க& வ-# ேச"கி�றா". 

--------- 

IV. IV. IV. IV. �.-க/ட சில
ைடய )ண*ெசய,க0�.-க/ட சில
ைடய )ண*ெசய,க0�.-க/ட சில
ைடய )ண*ெசய,க0�.-க/ட சில
ைடய )ண*ெசய,க0....    

 

இ�கா�பிய தி�க6 வ�1 ஆ6க?1 ெப6க?1 மிக� பலராத+�, அவ�&, 

மணிேமகைலயி� வரலா/ேறா5 ெந��கிய ெதாட"0ைடேயாைர ம3@� எ5 #� 

ெகா&வா1. ஆடவாி�, மாவ6கி&ளி, உதய7மர�, ஆ0 திர�, அறவணவ@க&, 

காDசன� எ�ேபா�1, ெப6ம�களி�, மணிேமகைல, மாதவி, %தமதி, 

காயச6@ைக, இராசமாேதவி, சி திராபதி எ�ேபா�மாவ". 
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[ப�க ெவ6 45] 

 

1. 1. 1. 1. மாவ/கி0ளிமாவ/கி0ளிமாவ/கி0ளிமாவ/கி0ளி....    

 

உதய7மரJ�7  த-ைதயாகிய இC ேவ-த� ெபய" மாவ6கி&ளி ெய�ேற 

Kற�ப5கிற#. ஒ� கால ேத இவைன� பைக  ெததி" த ேசர பா6@ய"கைள� 

காாியா: எ�J1 யா/றி� கைரயி� த� பி� பிற-ேதானா� ெவ�: வாைக 

M@னா�. (மணி. 19: 119-27) இவ� மைனவியி� ெபய" சீ" தி ெய�ப#. இவ� 

அர%�ைற ேகாடா� ெச�ேகா�ைம=1 மான�1 உைட ய�. இவ� ஒ� நா& த� 

ேதவி=ட� <�காவி� இனி தி��ைகயி� மணிேமகைல காயச6@ைக வ@!ட� 

சிைற� ேகா3ட1 07-# உணவளி�பதைன� காவல" ேபா-# Kற� ேக35, 

அவைள உடேன த� �� வ�வி #, வினவ, அவ& அ�த%ரபியி� சிற�ைப� 

Kறினாளாக, அதைன� ேக3ட#1, அவ& ெசயைல விய-# பாரா3@, "யா� 

ெசய/பால# எ�?" எ�: வின!கி�றா�. பி�0 அவ& வி�1பியவாேற 

சிைற�ேகா3ட ைத மா/றி அறேவா"�7 உாிய ேகா3ட மா�7கி�றா�. 

உதய7மர� காDசனனா� ெகா�ல�ப3டைத� Kறவ-த சா�ேறா", அதைன� 

Kறா#, ப தினி� ெப6@ைர=1 தவமகளிைர=1 கா�/:� ெக3ட ேவ-த" சில" 

வரலா:கைள� Kற, இCேவ-த� அவ"த1 7றி�பறி-#, 

 

"இ�ேற ய�ல எ�ெற5  #ைர #, 

 ந�றறி மாதவி" / நல1பல கா3@னி" ; 

 இ�:1 உளேதா இCவிைன?" (22 : 163-65) 

 

உைர=1 " எ�: வின!கி�றா�. அவ"க& உதய7மர� ெகாைல=6ட# 

K:கி�றன". 

 

[ப�க ெவ6 46] 

 

மக� தவ: ெச�ததனா� அவ� ெபா�35 வி�-தா#, ம-திாிைய ேநா�கி, 
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 "யா� ெசய/ பால# இள�ேகா� த�ைன 

 தா� ெச�ததனா� தகவில� விDைசய�' (22 : 206-207) 

 

என� காDசன� ெச�ைகைய ெவ: #ைர�ப#1, 

 

 "மாதவ" ேநா�01 மடவா" க/01 

 காவல� காவ� இ�: எனி� இ�றா� ; (22 : 208-209) 

 

என அர% �ைறயி� அைமதி KறB1, 

 

 "மகைன �ைற ெச�த ம�னவ� வழிஓ" 

 #ய"விைன யாள� ேதா�றின� எ�ப# 

 ேவ-த" த1ெசவி =:வத� ��ன1 

 ஈ�7 இவ� த�ைன=1 ஈம  ேத/றி� 

கணிைக மகைள=1 காவ� ெச�க" (22 : 210-14) 

 

எ�பதனா� அவJைடய மான!ண"!1, மணிேமகைலைய� சிைற ெச�=1 ஆ3சி 

நலJ1 இனி# 0லனாகி�றன. 

 

மணிேமகைல சிைறயி� இ��71ேபா# அவைள  த� பா� ெகா65 ைவ #  

தீ�கிைழ�க எ6ணி வ-# அரசைன ேவ6@ய அவ37 அ�ேசாழ" ெப�மா� 

அவள# உ3க� ைத =ணரா#, மக�பா� 7/ற �6ைம=1 மணி ேமகைல�பா� 

அஃ# இ�ைம=1 ேத"-# அரசி அ1 மணிேமகைலயி� சிற�0ண"-# அவைள  

த�ேனா5 உடனி��க வி�10கி�றா& எ�: விய-#, 

 

 "சிற�பி� பாலா" ம�க& ; அ�லா" 

 மற�பி� பாலா" ம�ன"�7 எ�ப# 

 அறி-தைன யாயி� இC வாயிைழ த�ைன� 

 ெசறி-த சிைறேநா� தீ"�க" (23 : 31-34) 
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எ�: ெசா�Bகி�றா�. இதனா� இவJைடய உ&ள1 மி�க ேந"ைம=ைடய 

ெத�ப# ந�7 விள�கெம�#கிற#. 

[ப�க ெவ6 47] 

 

2. 2. 2. 2. உதய)மர"உதய)மர"உதய)மர"உதய)மர"....    

 

இவ� மாவ6 கி&ளி�7 மக� ; மி�க ஆ6ைம=1 மனவ�ைம= �ைடயவ�. 

காவிாி�<1ப3@ன தி� விழா நிக)1 ேபா# காலேவக ெம�J1 ப3ட தி யாைன 

மத1ப35  திாிய, அதைன இவெனா�வேன அட�கி ெயா5�7கி�றா� (4:44-6). 

மணிேமகைலபா� இவJ�7� ெப�� காதB65. எ3@ 7மர� ஒ�வனா� அவ& 

மல"வன1 ெச�றி��ப# ெதாி-# வ�பவ�, உவ வன ேத %தமதிைய� க65 

மணிேமகைல இளைம நல1 கனி-தி��71 திற ைத ெவளி�படெமாழி-#, 

 

 "மாதவ" உைறவிட1 ஒாி இ மணிேமகைல 

 தாேன தமிய& இ�7 எ�திய# உைர" (4: 103-4) 

 

எ�: வினவ, அவ& ெசCவ� இைறெமாழியா# யா�ைக யி� இய�0Kற 

அைமதி=ட� ேக3கி�றா�. பளி�கைறயி� மணிேமகைலயி� உ�வ1 ெதாிய� 

க6ட#1 காம தீ ெய)-# அவ� உ&ள ைத� கடாவ, பளி�கைறயி� உ& 0க� 

க�தி வாயி� ேத@� கா6கி�றா�. மா3டாைமயி�, %தமதிைய ேநா�க, அவ& 

மணிேமகைல 'தவெவா)�கி ன& ; சாப1 த�1 வ�ைமய&' எ�: அ�%:�ப, 

அதனா� ஒ�வா: மன1 நீ�கி� ெச�ேவா�, 

 

 "சிைற= �6ேடா ெச)10ன� மி�7ழீ இ? 

 நிைற= �6ேடா காம1 கா��ெகாளி�? 

ெசCவிய ளாயி� எ� ெசCவிய ளாக" (5:19-21) 

 

எ�: ெசா�+� ெச�கி�றா�. ெச�கி�றவ� மணிேமகைலைய "வCவிய 

ெநDசினனா�� ெச�கி�றா�. தவெவா)�க1 <6டாளாயிJ1, காம� ெசCவி 

�தி"-தவழி  த� ெசCவியளாவ& எ�: நிைன த+�, அவைன ஆசிாிய�1, 
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"வCவிய ெநDசெமா5 அக�ேவா�" (5: 22) எ�கி�றா". பி�0 அவ� %தமதியி� 

வரலா: ேக3ப# ேதாழியி/ K3ட1 ெபற �ய�ேவா� K/றாக இ� தB1 

ேநா�க/ பால#. அ/றாக, இத� அ�1பத !ைரகார", "அCவிய ெநDசெமா5 

அக�ேவா�" எ�: ெகா65, "ஒளவிய1 - பிற"�7 இவ& உாியளாத� K5ேமா 

எ�பதா� உளதாகிய ெபாறாைம' எ�: K:கி�றா". 

 

[ப�க ெவ6 48] 

 

அவ� அCவா: நிைன த/7 ேவ651 ஏ# ஒ�:1 அவ& அவ�பா� நட-# 

ெகா6டதிேலா, அவ� K:வனவ/றிேலா இ�லாைமயா�, அC வ�1பத� 7றி�0� 

ெபா�-தாைம =ணர�ப51. 

 

%தமதியி� வரலா: ேக3ட#1, அவளா� மணிேமகைலைய� ெபற �@யாெத�: 

அவ� உண"-தைம ேதா�ற, 

 

 "வDசி H6ணிைட மணிேம கைல தைன� 

 சி திரா பதியா� ேச"தB1 உ65 ” (5: 81-82), 

 

எ�: ெச�பிவி35� ெச�கி�றா�. இதனாB1 அவ� எ�ேபா#1 அCவிய 

ெநDச தனாகாைம ெதளிய�ப51. 

 

உதய7மர� மணிேமகைலைய வCவிய ெநDசினனாதைல உண"-த மணிேமகலா 

ெத�வ1 அவ� �� ேதா�றி, ெச� ேகா�ைமயி� சிற�0ண" தி, 

 

 "தவ திற1 <6ேடா& த�ேம� ைவ த 

 அவ திற1 ஒழிக" (7: 13-4) 

 

எ�: உைர�க!1, அவ� அஃ# ஒழியா#, இ� தைல=1, மணிேமகைல ஓேட-தி� 

பி�ைசேய/: இ�ேலா"�7 உத!தைல=1 அறி-த சி திராபதி அவனிட1 ேபா-# 

அவ� மய�க  த7வன Kறியேபா#, அவ� தா� அவைள� பளி�கைறயி� க65 
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பாைவெய�: ஒ�வா: எ6ணிவர  ெத�வ1 ேதா�றி, அவ& பா� ெகா6ட 

நிைனைவ ெயாழிக எ�றைத� ெசா�+, 

 

 "ெத�வ� ெகா�ேலா தி�பிய� ெகா�ேலா 

 எ�யா ைமயேல� யா� " (18 : 84-5) 

 

எ�: K:கி�றா� ; அவ� "எ�யா ைமயைல"� சி திராபதி த�மதி H3ப தா� 

மா/றிவிடB1, அவ� "இட� கழி காமெமா5 அட�கானாகி," மணிேமகைலைய� 

க65, 

 

[ப�க ெவ6 49] 

 

 " உட1ேபா5 எ� த� உ&ளக1 07-# எ� 

 ெநDச1 கவ"-த வDச� க&வி! 

 ேநா/\6 வா��ைகயி� ெநாசிதவ1 தா�கி 

 ஏ/\6 வி�1பிய காரண1 எ�? என " (18:120-23) 

 

தாேன தனி # நி/71ேபா# அவைள� ேக3க ேவ65ெம�: நிைன #� 

ெச�றவ�, அவைள அCவாேற க6ட விட #  தா� நிைன தப@ேய வினவா#, 

 

 "ந�லா� எ� ெகா� ந/றவ1 0ாி-த#? 

 ெசா�லா� எ�: #ணி-#ட� ேக3ப" (18: 126-7) 

 

அவன# மன த5மா/ற1 அறி-#, மணிேமகைல “ேக&வியாளாி� ேதா3ட ெசவிைய 

நீ யா7ைவெயனி�" எ�: ெதாட�கி� சில K:கி�றா&. அ# நி/க, இவ�, 

அவைள ேநாி/ க6ட#1, அவள# தவநிைல=1, ெத�வ1 Kறிய#1, %தமதி 

ெசா�B1 ெநDைச அைல�ப, அைல� 065, "ேக3கலாேமா, ஆகாேதா," எ�:, 

தன�7& த5மாறி� பி�0 சிறி# ேதறி நயமாக� ேக3ட� ந�: எ�: #ணி-#, 

"ந�லா�, எ�ெகா� ந/றவ1 0ாி-த#? ெசா�லா� " எ�: #ணி-# ேக3கி�றா�. 
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இதனா�, மணிேமகைலயி� வன�0� க65ைட-த மனவ+, %தமதி=1 ெத�வ�1 

Kறியவ/றா� கல�கியதாயிJ1, சி திராபதியி� ெசா�லா� ஒ�வா: 

தி6ணிதாகி=1 மீ351 அ1மணி ேமகைலயி� தவ !�வா� ெக3டழி தைல� 

கா6கி�ேறா1. 

 

மணிேமகைல காயச6@ைக வ@வி� ேதா�றB1, "மணிேமகைல மைற-# 

ச1பாபதியி� ேகாயி+� உ&ள %ைத� பாைவக?& ஒ�றாயினா& ேபாB1 ; 

இவைள� ச1பாபதியா� ெபறலா1" என எ6ணி, அ ெத�வ தி� ��நி�:, த� 

ேவ3ைக ந�7 0ல�பட, 

 

 ”மாையயி� ஒளி த மணிேம கைல தைன 

 ஈ�7 இ1 ம6ணீ35 யாெரன உண"ேக� ; 

 ஆ�கவ& இவ& எ�: அ�ளா யாயி@� 

 ப�னா ளாயிJ1 பா5 கிட�ேப� 

 ……… ………… ….. 

 �தியா ?� ற� ேகா3ட1 07-த 

 மதிவா6 �க # மணிேம கைல தைன 

 ஒழிய� ேபாேக� ; உ�ன@ ெதா3ேட� 

இ# 7ைற" (18 : 155-172) 

 

[ப�க ெவ6 50] 

 

எ�:Kற, இவ�பா� மன ெதளிவி�ைம க6ட அ ெத�வ1, ஒ�:1 

Kறாெதாழிய� பாைவெயா�:,"எ1 ச1பாபதி�� தகாதன ெமாழி-# 

ந�K"-தைன" எ�கி�ற#. 

 

இவ/ைற ெய�லா1 ேக35� ெப�� கல�க�/:� ெச�B1 உதய7மர� 

தன�7&ேள, 

 

 "அ�கவ& த� திற1 அய"�பா� எ�ேற 

 ெச�ேகா� கா3@ய ெத�வ�1 தி�பிய1 ; 
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 ைபயர வ�7� பல"பசி கைளய� 

 ைகயி ேல-திய பா திர1 தி�பிய1 : 

 � ைத �த�வி அ@பிைழ  தா� என� 

 சி திர1 உைர த இQ உ1 தி�பிய1 ' (19 : 9-14) 

 

எ�: நிைன #, "இதைன� பி�J1 கா6பா1," எ�: ெச�கி�றா�. இவ/றா� 

எ�லா1 மனமா/ற �றா# மணிேமகைலபா/ ெகா6ட காம தா� மனவ+ 

=ைடயனா�� ெச�B1 இவன# ெசல! 7றி�க  த�க# ; இவ� க/ற க�வி 

இ�ேபா# #ைண ெச�கி�றதி�ைல ; "காத� மி� 7ழி� க/ற!1 ைகெகாடா, ஆத� 

க6ணக  தDசன1 ேபாBமா�" என  தி� த�க ேதவ" K:வ# உ6ைம யாத� 

கா6க. 

 

மணிேமகைல ேவ65 ேகா3 கிைச-#, ேசாழ ேவ-தனான மாவ6கி&ளி 

சிைற�ேகா3ட ைத அற�ேகா3ட மா�கிய# ேக&வி =:கி�றா� உதய7மர�; 

அவJ�7 அவ& பா� எ)-த காமேவ3ைக அள! கட-# மி7கிற#. அறி!, 

ஆ6ைம, ேந"ைம, நாUைடைம, மான1 �த+ய ந/ப60 பல!1 

ெக3டழிகி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 51] 

 

அவள# �ய�கி�ப1 கிைட�காவி@J1, அவ?ைர�71 வி�ைச=1 �#�7ைற 

�#ெமாழி=ேமJ1 ேக35  த� ேவ3ைகைய  தணி� க� க�#கி�றா�. 

 

 "..........................ேதா3டா" 7ழ+ைய 

 மதிேயா ெர&ளிJ1 ம�னவ� காயிJ1 

 ெபாதியி� நீ�கிய ெபா)தி/ ெச�:, 

 ப/றின� ெகா65 எ� ெபா/ேற ேர/றி� 

 க/றறி வி�ைச=1 ேக35, அவ?ைர�71 

 �#�7ைற �#ெமாழி ேக37வ� " (20: 13-18) 
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எ�: அவ� மன1 ெகா65 ெச�கி�றா�. உலக வறவியி� இவ� வர! க6ட 

மணிேமகைல இவ�பா� வ-#, இவ� காத/ 7றி�0ண"-#, அதைன மா/ற 

நிைன #, த7வன பல K:கி�றா&. அ�K/றா�, "மணிேமகைலேய காயச6@ைக 

வ@வி� இ��கி�றா& ; மாயவிDைசயா� எ�மன1 மய�7:�கி�றா& ; இவைள 

இைடயி�& யாம #�ேபா-# ெகா6ேடக� ேவ651" எ�: #ணி-# 

மீ&கி�றா�. பி�0 இைடயி�& யாம ேத ேபா-# விDைசயனா� 

ெகா�ல�ப5கி�றா�. 

 

3. 3. 3. 3. ஆ��திர" ஆ��திர" ஆ��திர" ஆ��திர" ::::    

 

இவ� வரலா: ஆ0 திர�, 06ணியராச� எ�ற இ�Kறா� அட�71. இதைன� 

பா திர1 ெப/ற காைதயி� ேதா/:வா� ெச�#, ஆ0 திர� திறமறி வி த காைதயி� 

அவ� பிற�01 வள"�01 அற1 ெச�தB1 Kறி, பா திர மர0 Kறிய காைதயி� 

அவ� சி-தா ேதவியா� அ�த%ரபி ெப/ற#1, இ-திர� M��சியா� அறDெச�த/ 

கிடனி�றாக� சாவக நா5 ெச�BதB1, வழியி� மணிப�லவ ேத இற தB1 சாவக 

நா3@� அவ� பிற தB1 உைர #, பா திர� ெகா65 பி�ைச0�க காைதயி�, 

அ-நா35 ேவ-தனான <மிச-திர� எ�பானா� வள"�க�ெப/:� 

06ணியராசனா� அரசனாதB1, ஆ0  திர� நாடைட-த காைதயி� மணிேமகைல 

அவ� அரசா?1 சாவகநா5 ெச�BதB1, ஆ0 திரேனா5 மணிப�லவ1 அைட-த 

காைதயி� மணிேமகைல அவைன மணிப�லவ தி/7 வ�வி #� பழ1 

பிற�0ண"வி #� பி�0 அவ� நா3@/7� ெச�Bவி தB1 Kற�ப5கி�றன. 

இவ/றா�, இ1 மணிேமகைல� கா�பிய� ப7திக& பதிக1 ஒழி-த �� பதJ& 

ஆ:காைதக& இCவா0 திர� வரலா: K:வன வாத� உணர�ப51. 

 

[ப�க ெவ6 52] 

 

ஆ0 திர� இள1<தி ெய�J1 அ-தணJ�7 வள"�0 மகனா� வள"-# ந�V� 

பல!1 க/: விள�7�கா�, மைறேயா" ேவ&வியி� ெகாைல ெச�த/ ெபா�35� 

ெகாண"-தி�-த ப%ைவ� க65 மனமிர�கி அதைன இரவி/ ெகா65 ேபாைகயி�, 

அ-தண" வ-# அவைன� ப/றி� பலவா: ைவ# ஏசியேபா#. "ேநாவன ெச�ய� 

மி� ெநா@வன ேக6மி�" (13 : 50) எ�: Kறி, ப% ம�க37� பய�ப5- திர ைத 
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எ5 திய10வ#, அவJைடய அ�& நிர1பிய உ&ள தி� அழைக=1 அறிவி� 

ஒ3ப ைத=1 0ல�ப5 #கிற#. 

 

பி�0 அCவ-தண"க& அவைன "ஆமகனாத/7 ஒ தைன " எ�: இக�-#Kற, 

அவ�, "உ�க& �னிவ" K3ட ேத அசல�, சி��கி, விாிDசி, ேகசக1பள� 

எ�பவ" �ைறேய ப%, மா�, 0+, நாி எ�ற இவ/றி/7� பிற-தவர�லேரா" எ�: 

அவ"கைள  ெத�3டB1, அவ"க& ெத�ளா#, இவைன� “கா�0�கைட கழி-# கண 

வைன யிழ-#" ெக3ட சா+ ெய�J1 பா"�பனி மக� எ�: இக�கி�றன". 

அவ"கைள ேநா�கி, ஆ0 திர� நைக #, பிற�பா� உய"! தா�வி�ைல ெய�பைத 

விள�7 �க தா�, 

 

[ப�க ெவ6 53] 

 

 ”மாமைற மா�க& வ�7ல1 ேக6ேமா : 

 ….. ……… … 

 கட!3 கணிைக காதலD சி:வ" ; 

 அ�மைற �த�வ" அ-தண" இ�வ�1 ; 

 0ாி.� மா"Z" ! ெபா�=ைர யாேமா? 

 சா+� 76ேடா தவ:?" (13 : 93-98) 

 

எ�: ெசா�Bகி�றா�. 

 

இவ� ம#ைர�7� ெச�:, ெத��க& ேதா:1 ஐய ேம/:�, காணா", ேகளா" 

�த+ய பல"�71 உணN351 அற1 ெச�தB1, அCNாிB&ள சி-தாேதவி 

ேகாயி+� த�கியி� தB1 இவJைடய ந/ப60களா71. ெந5- ெதாைல நட-# 

இைள #1 பசி #1 ஒ� நா& ந&ளிரவி� வ-# நி�ேறாைர� க65 இவ� 

வ�-த!1, சி-தாேதவி த-த அ�த%ரபி ெப/: இவ� அவ"க37 உணN3@ 

மகி�தB1 சி-தாேதவிைய� பர!தB1 அறி!�7 இ�ப- த�வனவா71. 

 

இவJைடய அற�ெசய/7 மகி�-# ேபா-த இ-திர� இவைன� க65, தா�  
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இ-திரென�:1 'ேவ651 வர1 ேக&' எ�:1 உைர�71 ேபா#, இவ� அவைன� 

க65 நைக #, 

 

 "அறDெச� மா�க& 0ற�கா  ேதா10ந", 

 ந/றவ1 ெச�ேவா", ப/றற �ய�ேவா", 

 யாவ� மி�லா  ேதவ" ந�னா35�7 

 இைறவனாகிய ெப�விற� ேவ-ேத" (14:40-43) 

 

எ�ப#1, "என�7 இC வ�த%ரபிெய�J1 ஓேட அைம=1" எ�பா�, 

 

 "வ�-தி வ-ேதா" அ�1பசி கைள-# அவ" 

 தி�-# �க1 கா351 ெத�வ� க@ைஞ " (14: 44-45) 

 

எ�ப#1 பிற!1 இவன# ப/ற/ற உ&ள #றைவ ந�7 0ல�ப5�கி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 54] 

 

சாவக நா5 வ:ைம=/ற# ேக&வி=/: அ�ேக வ�க ேமறி� ெச�B1 ஆ0 திர� 

வ�கமா�க?ட� மணிப�லவ தி� இற�கி யி��ைகயி�, அவ"க& இவைன 

அ�ேகேய தனி�ப வி35� ெச�:வி5கி�றன". இவேனா சாவக நா3@� உ6ண 

உணவி�றி� பசி�பிணியா� வ�-#1 உயி" க37 உணவளி # உவ�பி�71 

ந�லற ைத� ெச�த/7  தா� இயலாதி��ப# ெதளி-#, மன1 வ�-தி, 

மணிப�லவ  தீவி� ம�க& ஒ�வ�1 இ�லாைமயா�, 

 

 “ம�Jயி ேரா101 இ1 மாெப�1 பா திர1 

 எ� உயி ேரா10த� யாேனா ெபாேற எ� 

%ம-# எ�? பா திர1 " (14: 87-90) 

 

எ�: வ�-தி உ6ணா ேநா�பி�-# உயி"வி5தB1, உயி" வி5�கா� அ� 

பா திர ைத� ேகா�கி� ெபா�ைகயி� எறிபவ�, 
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 "அ�ளற1 <65 ஆ�7 ஆ�யி ேரா10ந" 

 உள" எனி� அவ"ைக� 07வா�" (14: 93-94) 

 

எ�: உைர தB1 அவன# தன�ெகன வாழா  தைகைம யிைன� கா35கி�றன. 

 

ஆ0 திர� பி�0 சாவக நா3@� ப%வயி/றி/ பிற-# <மிச-திரனா� 

வள"�க�ெப/:1 06ணியராசனா� அரசா?1 திற ைத ந1 சா தனா" சில 

ெசா/களா� விள�கி வி5கி�றா". அ#, 

 

 "நாக 0ர1 இ# ; ந�னக ரா&ேவா� 

 <மிச- திர� மக� 06ணிய ராச� ; 

 ஈ�கிவ� பிற-த அ-நா& ெதா351 

 ஓ�7ய" வான #� ெபய� பிைழ� பறியா# ; 

 ம6U1 மரJ1 வள1பல த]உ1; 

 உ6ணி�: உ��71 ேநா� உயி"�7 இ� " (24 : 169-74) 

 

என வ�வ#. 

 

[ப�க ெவ6 55] 

 

06ணியராசனாகிய ஆ0 திரைன, ஆசிாிய" சீ தைல� சா தனா" �த/க6, 

த�மசாவக� எ�J1 �னிவ� தவ�ப&ளியி�, 

 

 "அறJ1 மறJ1 அநி த�1 நி த  

 திறJ1 #�க�1 ெச�Bயி"� 0�கிB1 

 சா"பி/ ேறா/ற�1 சா"ப:  #�தி=1 

 ஆாிய� அைமதி=1 " (25:3-6) 
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அைம!ற� ேக35 மகி)1 நிைலயி� நம�7� கா35கி�றா". அ�ேக மணிேமகைல 

ெப6ணிைணயி�லா� ெப�வன�01, காமேனா5 இய�கா� க6ணிைண 

இய�க�1 ெகா65 நி/கி�றா&. அ�ேபா#, அவ�, 

 

 “அ�ைகயி/ பா திர1 ெகா65 அற�ேக371 

 இ�7 இைணயி�லா& இவ&யா"?" (25: 9-10) 

 

எ�: �னிவைன வின!வ# இவJைடய மன Q�ைம=1 ந�ெலா)�க�1 

ந�7விள�க  ெதாிவி�கி�ற#. 

 

அ�ேக நி�ற கD%க� ஒ�வ�, மணிேமகைலைய� ப/றி  தா� அறி-த# 

K:வா�, 

 

 "க&ளவி� தாேரா� கல ெதா51 ேபாகி� 

 காவிாி� பட�ைப ந�னக" 0�ேக�, 

 மாதவ� அறவண� இவ& பிற� 0ண"-# ஆ�7 

 ஓதின� எ�:யா� அ�ேற உைர ேத� " (25: 15-18) 

 

எ�கி�றைமயி�, அறவண அ@கைள ஆ0 திர� 06ணியராசனாகிய பி�0 

அறி-தி� த� ெபற�ப5கி�ற#. 

 

பி�0, மணிேமகைல அவJ�7 அவ� பழ1 பிற�0� ெச�திைய� 7றி�பி # 

மணிப�லவ1 வ�க எ�: ெசா�+வி35 வா� வழியாக� ெச�ற# க651, 

06ணியராசனாகிய தா� ஆ� வயி/றி/ பிற-த# அமர%-தாியா� அறி-#1 

ஆ0 திர� மன1 மா:ப35, அரசேபாக�1 காம� களியா351, 

 

[ப�க ெவ6 56] 

 

 "Qவற  #ற த� ந�ெறன� சா/றி  

 ெதளி-த நாத� எ� ெசவி�த� இ3டவி # 

 ஏத மி�றா� இ�: விைள-த# 
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 மணிேமகைல தா� காரண மாக " (25 : 92-5) 

 

எ�: ெமாழிகி�றா� ; சனமி திர� எ�J1 ம-திாி, #ற த� ந�ற�: எ�ற/7 

அவ� ேதா�:த/7�� இ�-த நா3@� நிைலைம Kறி, அத�பி�, 

 

 "நீெயாழி காைல நி� நா ெட�லா1 

 தாெயாழி 7ழவி ேபால� Kஉ1 ; 

 #ய"நிைல =லக1 கா த +�றி நீ 

 உய"நிைல =லக1 ேவ3டைன யாயி� 

 இ:தி =யி"க& எ�த!1, இைறவ! 

 ெப:தி வி�1பிைன யா7ைவ ய�ேற; 

 த�Jயி"� கிர�கா� பிற!யி" ஓ101 

 ம�Jயி" �த�வ� அற�1 ஈத�றா� ; 

மதி மா: ஓ"-த ைன, ம�ன வ " (25: 110-18) 

 

எ�கி�றானாக, அ# ேக371 ஆ0 திர�, அவ/7 இைச-#, “ஒ� தி�க3 கால ேத 

தி�1ப வ-# ேச"ேவ�; அ#கா:1 நாடா3சி கா த� நின�7� கட�," எ�பவ�, " 

மணிப�லவ1 வல1 ெகா&வத/ெக)-த, தணியாேவ3ைக தணி த/ காிதா�" (25 : 

120-1) என உ&ள தி� நிைனைவ ஒளியா# உைர�கி�றா�. 

 

மணிப�லவ தி� ஆ0 திர� த� பழ1 பிற�01, த� ெபா�35, வ�கமா�க& 

தி�1ப� ேபா-# உயி"வி3ட#1 பிற!1 அறி-# வ�-த, மணிேமகைல அவைன  

ேத/றி, “ம�Jயி"�7 உ6@=1 உைட=1 உைற=?1 வழ�7வேத ந�லற1" 

எ�: ெதளிவி�கி�றா&. அவ37 அவ�, 

 

 "எ� நா3 டாயிJ1 பிற" நா3 டாயிJ1 

 ந�Jத� உைர த ந�லற1 ெச�ேக� ; 

 எ� பிற� 0ண" தி எ�ைன நீ பைட தைன; 

 நி� திற1 நீ�க லா/ேற� யா� ". (25: 234-35) 
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[ப�க ெவ6 57] 

 

எ�: த� ந�றியறி!1 பிாிவ�ைம=1 0ல�ப5 #  த� ெப�-தைகைமைய ந1 

ெநDச ேத நி:!கி�றா�. 

 

4. 4. 4. 4. அறவணவ2க0அறவணவ2க0அறவணவ2க0அறவணவ2க0::::    

 

இவைர அறவண� எ�:1, அறவண" எ�:1 வழ�7த+�, இவ" இய/ெபய" 

அறவண� எ�ேற ெதாிகிற#. இவ" மணிேமகைல, மாதவி, %தமதி, உதய7மர� 

�த+ேயாாி� �/பிறவி�கால ேத இ�-# வா�-# வ�1 ெப��திேயாராக 

இ��கி�றா". மணி ேமகைல அறிவறி=1 கால # இவ" �திேயாரா� இ��பதைன, 

 

 "நைர�தி" யா�ைக ந5�கா நாவி� 

 உைர 9தாள�" (12 : 3-4) 

 

எ�: இ-.லாசிாிய" K:த� கா6க, மணிேமகைலைய� சிைறX5 ெச�த/7 

இவ" இராசமா ேதவிபா� வ-தேபா#, அவ?1 இவர# �#ைம க65, 

 

 "நா ெதாைல வி�ைல யாயிJ1 தள"-# 

 9 ததிC யா�ைக வா�க ப� லா65 " (24 : 99-100) 

 

எ�: K:த� கா6க. 

 

ேகாவல� ம#ைரயி� ெகாைல=6ட# ேக35 வ�-திய மாதவி�7 இவேர வா�ைம 

நா�71 சீலைம-#1 உைர #  தவெநறி� ப5 #கி�றா" (2 : 60-69); மணிேமகைல 

மணிப�லவ தி+�-# அ�த%ரபி=ட� தி�1ப வ-த#1, இவைர� க65 வண�கி, 

நிக�-த# Kற, அவ37 இவ", மாதவி=1 %தமதி=மாகிய இ�வ�1 �/ பிற�பி� 

தாைர Xைர எ�ற ெபயாினரா�� க�சய நா35 ேவ-தனான #�சயJ�7 
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மைனவியரா� இ�-த#1, அC ேவ-தைன, இCவ@க& க65 Xைர=1 தாைர=1 

மா�-த ெச�தி யறி-த#1 Kறி, 

 

[ப�க ெவ6 58] 

 

 "ஆ5� K திய ரணிேய ேபால 

 ேவ/ேறா ரணிெயா5 வ-தீேரா" (12:51- 2) 

 

எ�: K:கி�றா". 

 

இவ" 0 த� Kறிய ந�லற1 நா3@/ ெப�காைம�7 இர�கி� K:வன இவைர 

அறவணவ@க& எ�ப# ஏ/0ைடயேத எ�ற/7� சா�: பக"கி�ற#. மாதவி, 

%தமதி ெய�ற இ�வர# பழ1பிற�ைப  தா� அறி-தைம K:மிட #, 0 த த�ம1 

பரவாைம�7 இர�கி, 

 

 "த�ம தைலவ� தைலைமயி� உைர த 

 ெப�ைமசா� ந�லற1 ெப�கா தாகி 

 இ:தியி� ந/கதி ெச�B1 ெப�வழி, 

 அ:ைக=1 ெந�Dசி=1 அட"-# க6ணைட-தா�7� 

 ெசயி"வழ�7 தீ�கதி திற-# க�ெல�: 

 உயி"வழ�7 ெப�ெநறி ஒ�திற1 ப3ட# : 

 த6பனி வி)�கிய ெச�கதி" ம6@ல1 

 உ6ெடன !ண"த ல�ல# யாவ#1 

 க6@னி# விள�கா� கா3சி ேபா�ற# ; 

 சலாைக Hைழ-த மணி #ைள யகைவயி�, 

 உலா நீ"� ெப��கட� ஓடா தாயிJ1, 

 ஆ�க  #ைளவழி உ7நீ" ேபால 

 ஈ�7 ந�லற1 எ�தB1 உ6 ெடன� 

 ெசா�லB1 உ65யா� ; ெசா�Bத� ேத/றா" 

ம�ல� மாஞால # ம�கேள" (12 : 57-71) 
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எ�:1, 0 த"பிரா� ேதா�:� கால தி�, 

 

 "ெப��7ள ம��கி� %��ைக� சி:வழி 

 இ�1ெப� நீ த1 07வ# ேபால, 

 அளவா� சி:ெசவி அள�ப� ந�லற1 

 உளம+ =வைகேயா5 உயி"ெகாள� 0Kஉ1" (12 : 79-81) 

 

எ�:1 K:தலா� அறியலா1. ேமB1, இவ" 0 தர# தி�வ@ பர!தேல 

உ3ேகாளாக !ைடயெர�ப#, 

 

[ப�க ெவ6 59] 

 

 "ேபாதி 9ல1 ெபா�-திய சிற�பி� 

 நாத� பாத1 நைவெகட ஏ #த�, 

பிறவி ேதா:1 மறேவ� " (12: 101-103} 

 

எ�பதனா� விள�7கிற#. 

 

இவ" மணிேமகைல, மாதவி, %தமதி �தலாயினா"�7 எதி"வி� நிகழ 

இ��பனவ/ைற=1 ெதாி-#ைர�71 அறி! நல1 சா�றவ". அCவி�வைர=1 

K:மிட # �/பிறவியி� #�சயJட� பாதப�கய மைலைய� க65 பரவிய 

காரண தா�, 

 

 "ஈ�கிவ" இ�வ�1 இள�ெகா@ நி�ேனா5 

 ஓ�7ய" ேபாதி உரேவா� தி�-த@ 

 ெதா)# வல�ெகா65 ெதாட"விைன நீ�கி� 

 ப)தி� ந�ெனறி� பட"7வ" காணா�" (12:110-13) 

 

எ�: உைர�கி�றா". தீவதிலைக=1 மணிேமகலா ெத�வ�1 Kறியவாேற, 

இCவறவண வ@க& மணிேமகைலயி� எதி"கால ைத =ைர #, ஆ0 திர� 
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வரலா/ைற=1 விாிய� K:கி�றா". K:பவ", ஆ0 திர� மணிப�லவ தி� 

உ6ணா ேநா�பி�-# உயி"வி5�கா� தா� ெச�றி�-த தாக!1, அ�ேபா# 

அவைன, இவ" "எ�J/றைனேயா ?" எ�: ேக3க, அவ�, “த� உ/றன பல தா� 

எ5 #ைர  தன�" (14: 67-8) எ�:1 K:கி�றா". ஆ0 திர� 06ணியராசனா� 

ஆ வயி/றி� ேதா�றியவ�: நிக�-த நிக��சிகைள� க65, ச�கரவாள� ேகா3ட  

ேதவ" பல�1 க-தி/பாைவைய வினவ, அ#, 

 

 "மணிப�ல வ திைட ம�Jயி" நீ ேதா� 

 தணியா உயி�ய� சாவக  #தி தன�, 

 ஆ�கவ� த� திற1 அறவண� அறி=1 எ�: 

 ஈ�ெக� நாைவ வ� திய#" (15:36-39) 

 

எ�: உைர�கி�றா". இCவா: உைர தவ" �@வி� மணிேமகைலைய ேநா�கி, 

"இ� காவிாி நா3@� வற�6டாகி வி3ட#; நீ விைர-# ெச�: இCவ�த %ரபியா� 

பசி ேதா"�7 உணவளி�பாயாக" எ�பா", 

 

[ப�க ெவ6 60] 

 

 "ெவ6 திைர த-த அ�ைத வாேனா" 

 உ6ெடாழி மி�சிைல ெயாழி # ைவ தா�7 

 வறேனா5 உலகி� வா� #ய" ெக5�71 

 அறேனா5 ஒழி த�, ஆயிைழ, தகா# ” (15: 51-4) 

 

எ�: ெசா�+ வி5�கி�றா". இதனா�, உயி"க37 உணவளி�71 ந�லற தி� 

மி�க ஊ�க�ைடய" இவ" எ�ப# விள�7கிற#. 

 

மணிேமகைலைய� சிைறமீ3ட/ ெபா�35, இCவ@க& மாதவி %தமதி எ�ற 

இ�வ�ட� இராசமாேதவிபா� வர, அவ& இவைர வண�கி வழிப3ட# க65, 

அவ37 அற�Kற  ெதாட�கி, �த/க6, மக� இற-த# 7றி #, 
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 “ேதவி ேகளா�, ெச�தவ யா�ைகயி� 

 ேமவிேன னாயிJ1 X�கதி" ேபா�ேற� ; 

 பிற-தா", 9 தா", பிணிேநா =/றா", 

 இற-தா" எ� ைக இய�ேப ; இ#ேக& " (24 : 101-4) 

 

எ�: Kறி� பி� ேபைதைம �த�, விைன�பய� ஈறாக!&ள ப�னி�வைக 

நிதான�கைள=1 விள�கி, மணிேமகைலைய ேநா�கி, இவ/றி� ப7திகைள  தா� 

பி/K:வதாக� ெசா�+ வி5�கி�றா". 

 

க�சிநக"�க6 மணிேமகைல இ�-# அறD ெச�தைல� ேக&வி=/: இCவ@க& 

ஏைன மாதவி=1 %தமதி=மாகிய இ�வ�ட� அவ& பா� ெச�: அவ& இ3ட 

உண!65, காவிாி�<1ப3@ன1 கட� ெகா&ள�ப3டத/7ாிய காரண ைத� 

K:கி�றா". அ# ேக371 அவ& இCவாேற தன�7  தீவதிலைக ெச�பியதாக 

!ைர #  தன�7 அற�Kற ேவ65ெமன ேவ6ட அவ/ைற  தவ திற1 <65 

த�ம1 ேக3ட காைத, பவ திற1 அ:ெகன� பாைவ ேநா/ற காைத எ�ற 

இர6டாB1 விாி #ைர�கி�றா". 

 

[ப�க ெவ6 61] 

 

5. 5. 5. 5. கா*சன" கா*சன" கா*சன" கா*சன" ::::    

 

இவ� காயச6@ைக ெய�J1 விDைச மக37� கணவ� . அதேனா5, 

உதய7மரைன� ெகா�றதனா�, இ� கா�பிய தி� ஒ� ெதாட"0 ெப:பவ�. 

இ�ேற�, %தமதிைய� ெக5 ெதாழி-த மா�தேவக� எ�J1 விDைசய� ேபால� 

ெபய" மைற-# ேபாயி��ப�. 'அ�கைர தீ"-தபி� அ�ைக மக& ச�ைக " எ�: 

க�#1 மா�தேவக� ேபாலா#, இ� காDசன� த� மைனவி காயச6@ைகபா� 

கழியா� காத� ெகா6@��பவ�. காயச6@ைக த� ெச��கினா� �னிவ� 

சாப #�7 இல�காய# க651, சிறி#1 ெவறா#, அவ& பா/ ெச�ற காதலா�, இ� 

காDசனJ1 மிக இர�கி, 
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 "ஆரண� காகிய அ�-தவ� த�னா� 

 காரண மி�றி=1 க5ேநா =ழ-தைன '" (17:53-4) 

 

எ�: K:கி�றா�. அவ& வாVேட71 ம-திர1 மற-த#1, யாைன  தீயா� 

வ�-#வ#1 க65 வ�-தி, கனி=1 கிழ�71 ந�லன ெகாண"-# த�கி�றா�. 

அவேன, அவ& பசி வ� த1 க65 ஆ/றா#, 

 

 "ச10  தீவிJ& தமிழக ம��கி� 

 க1ப மி�லா� கழிெப�D ெச�வ", 

 ஆ/றா மா�க37 ஆ/:- #ைணயாகி 

 ேநா/றா" உைறவேதா" ேநானக" உ6டா� ; 

 பலநா ளாயிJ1 நிலெனா5 ேபாகி 

 அ�பதி� 07க" (17:62-67) 

 

எ�: அ�?ட� K:கி�றா�. இCவாேற ஆ65 ேதா:1 

காவிாி�<1ப3@ன தி� இ-திரவிழா நிக)- ேதா:1 வ-# அவ& பசி #�ப1 

க65 வ�-திவி35� ெச�கி�றா�. 

 

[ப�க ெவ6 62] 

 

இ #ைண� காதBைடய இவ� மணிேமகைல காயச6@ைக வ@வி+��ப� க65, 

அவைள� காயச6@ைகேய என� க�திவி5கி�றா�. உதய7மர� ேபால� K" த 

அறிவி�லாைமயி�, அவள# 0ற ேதா/ற ைதேய க65 மய�கி வி5கி�றா� இ� 

காDசன�. உதய7மர� ெதாட�க ேத காயச6@ைகேய எ�: மய�கிJ1 அவ& 

ெசா�B1 ெசயB1 ேநா�கி உ6ைம யறி-த# ேபால இC விDைசய� 

ேநா�கவி�ைல. மணிேமகைல உதய7மரைன� க6ட#1 அவ�பா/ ெச�லேவ, 

இவ� மன1 ெபாறாைமயா� 9ட�ப5கிற#. ெவ7ளி ெய)கி�ற#. உ6ைமயறி! 

கல�கி வி5கிற#. அவ� தன�7&ேள, 

 

 "த/பா ரா351 எ� ெசா/பய� ெகா&ளா&, 

 பிற� பி� ெச�B1 ; பிற� ேபா� ேநா�71 ; 
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 ம#�கம� அல�க� ம�னவ� மக/7 

 �#�7ைற �# ெமாழி எ5 #� கா3@� 

 பவள� க@ைகயி� தவளவா& நைக=1 

 7வைள� ெச�கU1 7றி�ேபா5 வழாஅ& ; 

 ஈ�கிவ� காதல னாத+�, ஏ-திைழ 

 ஈ�ெகாழி-தன& " (20:71-78) 

 

எ�: ெசா�+, மன1 சின  தீயா� ெவ#�ப� ப5கி�றா�. மணிேமகைலயான 

காயச6@ைகைய �த/க3 க6ட #1, அவ& அ�த %ரபி ெகா65 உணவளி தைல 

விய-#, 

 

 "இ�: நி� ைகயி� ஏ-திய பா திர1 

 ஒ�ேற யாயிJ1 உ6ேபா" பலரா� ; 

 ஆைன  தீேநா� அ�1பசி கைளய, 

 வான வா��ைகய" அ�ளின"ெகா�?" (20: 33-36) 

 

எ�: K:வதா� அவ� காத� நிைல 7�றாைம ெபற�ப5கி�ற#. 

 

[ப�க ெவ6 63] 

 

இ�ெப/றிேயாJ�7 உதய7மர�பா� ெச/ற�6 டாதB1, அவைன மைறவி�-# 

ெகாைல ெச�தB1 இ�கால #1 நிக)1 நிக��சி ேபா�வனேவ யாகி�றன. 

ஆயிJ1, ஒ�யிைர அ# நி�ற உட+னி�: நீ�7தலாகிய ெகாைலவிைனைய 

அரசர�றி� பிற" ெச�த/7 உாியர�ைமயி�, இதைன=ண"-த அரசனான 

மாவ6கி&ளி, இ� காDசனைன�ப/றி� K:மிட #, "யா� ெசய/7ாிய 

ெகாைலைய அCவிDைசய� ெச�தைமயி�, அவ� தகவில�" எ�: 

இக�-#ைர�கி�றா�. 

 

6. 6. 6. 6. மணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைலமணிேமகைல::::    
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மணிேமகைல மாதவி�71 ேகாவலJ�71 பிற-த மகளாயிJ1 க6ணகிபா� சிற-த 

அ�01 ெதாட"01 ெகா65 வள"-தி��கி�றா&. இதைன மாதவி, இவைள�ப/றி� 

K:1ேபா#, "காவல� ேப]" (ம#ைர) கைனெயாி T3@ய, மாெப�1 ப தினி மக& 

மணிேமகைல" (2:54-5) எ�: K:தலா� அறியலா1. ஆனா�, மணிேமகைல 

வDசிமாநக" ெச�: ேகாயி� ெகா6@�-த க6ணகிைய� க6டேபா#, 

அ�க6ணகி� கட!&, ேகாவல/ 7/ற #�ப ைத "எ1மிைற� 7/ற இ5�க6" 

(26:11) எ�: ெசா�ல� கா6கி�ேறாேமய�றி, மணிேமகைலைய, எ�மகேள 

எ�ேறா, எ1மிைற மகேள எ�ேறா ெசா�ல� கா6கிேலா1. 

 

மணிேமகைல ேபரழ7 பைட தவ&. இதைன� %தமதி, “மணிேமகைலயி� க6ணி/ 

ெசாாி=1 நீ" #ளிைய� காணி� காம� த� பைடைய எறி-#வி35 உட� 

ந5�7வ� ; ஆடவ" க6டா� அகறB �6ேடா, ேப@யர�ேறா ெப/றியி� 

நி�றி@� " (3: 20-5) எ�: K:வதாB1, மல"வன1 ெச�றேபா# 

மணிேமகைலயி� தவ வ@! க6ேடா", ' அணியைம ேதா/ற  த�-தவ� ப5 திய 

தாேயா ெகா@ய& தகவில&' (3: 149-10) எ�:1 K:வதாB1, ஆ0 திர� 

நாடைட-தேபா# அவைள� க6ட அவ�, “ெப6ணிைண யி�லா� ெப�வன� 

0/றா& " (25: 7) எ�ற+னாB1 பிறவ/றாB1 அறியலா1. 

 

[ப�க ெவ6 64] 

 

உதய7மர� த�பா� காத� ெகா65&ளா� எ�பைத வய-தமாைல 

மாதவி�7ைர�ப� ேக35, அவ�பா� மணிேமகைல =&ள ேத காத� பிற�கி�ற#. 

அதைன =ண"-#, அவ� ேதெரா+ ேக35 அவ�பா� த�J&ள1 ெச�: 

ஒ5�7தைலயறி-# "எ� ெச�ேவ�" எ�றB1 (4: 79-84) ; அவ� பளி�கைற�7 

வ-தேபா# அவைன� க6ட#1 அவ& மன தி� காத� எ)தB1, அதைன அவ� 

ெச�த இக��சி� 7றி�0 நிைன-# ெக5�க �ய� :1, "இக�-தனனாகி 

நய-ேதாென�னா# 0#ேவா� பி�ைற� ேபாயெத� ெநDச1, இ#ேவா அ�னா� 

காம  திய/ைக " (5:88-90) எ�றB1 ; "இ#ேவா வாயி� ெக5க த� திற1" எ�றB1 

பிற!1 அவ& தா� ெப/ற க�வியறி!, சமய .லறி! எ�ற இர6டாB1 
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த�ைன=1 த� மன ைத=1 ேவ: ைவ # எ6ணி மன ைத அறிவா� அட�71 

திற� ெப/றி��பைத� கா35கி�றன. 

 

ேகாவலJ/ற ெகா5-#ய" ேக35 இவ& க6ணீ" ெசாாி-# 0ல10தB1, 

மணிப�லவ ேத தனி தேபா#, தனிைமயா/றா# %தமதிைய நிைன-#, "%தமதி 

ெயாளி  தா�, #யர1 ெச�தைன, "மன1 ந5�7\உ1 ; மா/ற1 தாரா� ; வ�+�& 

கழி-த# ; மாதவி ந5�71; எ�வைள வாரா�, வி3டக�றைனேயா?' என  த� 

இளைம� ப60 ேதா�ற அ)பவ&, 

 

 "விDைசயி� ேதா�றிய விள�கிைழ மடவா& 

 வDச1 ெச�தன& ெகா�ேலா அறிேய�" (8: 25-26} 

 

எ�: KறB1 பிற!1 அவ?ைடய ெம�+ய/ ெபாைறைய விள�7கி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 65] 

 

0 த Z@ைகைய� க65 த� பிற�0ண"-த மணி ேமகைல, உடேன, "காதல� 

பிற�01 கா3டாேயா?" (10 : 66) எ�: விைழத� அவ& உ&ள ேத காத/7றி�0 

அறா# நில!தB1, அ1பல ேத உண! ந�71 அற1 ெச�=1ேபா#, உதய7மர� 

ேபா-# "ந�லா� எ�ெகா� ந/றவ1 0ாி-த#?" எ�: வினவ, இவ&, 

 

 "எ�னம" காதல� இரா7ல� ஈ�கிவ� 

 த�ன@ ெதா)தB1 தகெவன வண�கி" (18 : 128 - 6) 

 

அதேனா5 நி�ெறாழியா#, காத� ெவ&ள தா� ஈ"� 065, 

 

 "அைறேயா� ெநDச1 அவ�பா லUகிJ1 

 இைறவைள ��ைக ஈ�கிவ� ப/றிJ1 

 ெதா�: காதல� ெசா�ெலதி" ம: த� 

 ந�றி ய�: என ந5�கின& மய�கி" (18: 130 -66) 
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அவJட� ேபசB/றன& என ஆசிாிய" KறB1, பி�0 அC!தய7மர� 

விDைசயனா� ெகாைல=6ட# க6ட#1 ஆறா  #ய�/:, காயச6@ைக வ@! 

நீ�கி  த� உ6ைம வ@!ட� ேதா�றி, அவைன� கா6டலா� எ)1 காத� த� 

க� # �)#1 கவ"-# ெகா&ளேவ, பழ1 பிற�பி� அவ�பா� தா� ெகா6@�-த 

ஆரா� காதலா� தீயி� வி)-# உயி" வி3ட# ெசா�+, 

 

 "பிற-ேதா" இற தB1 இற-ேதா" பிற தB1 

 அற-த� சா�01 மற-த� #�ப�1 

 யா� நின�7 உைர #நி� இட"விைன ெயாழி�க� 

 காயச6 @ைகவ@ வாேன�, காதல ! 

 வா�வா& விDைசய� மய�7: ெவ7ளியி� 

 ெவCவிைன =��ப விளி-தைனேயா " (21 : 16-24) 

 

எ�: அர/றி� 0ல1பி அவைன  தழீ இ� ெகா&ள ெந��7தB1, க-தி/பாைவ 

“ெச�ல� ெச�ல� ேசயாி ெந5� க6" எ�: Kறி  த5 தB1 ேநா�கி�, பழ1 

பிற� 0ண"-#1 உயிெரா5 ெதாட"-# நி�ற காத�, அவ& உ&ள ேத இ�-#, 

பிற7 ஓாிட #1 எழாைமயி� ெபாி#1 ெக3டைம ெதாிகிற#. 

 

[ப�க ெவ6 66] 

 

சிறி# நி�ற அ  ெதாட"01 இராசமாேதவி மணிேமகைலயி� அ@X�-# வண�கிய 

ேபா#, தாJ1 அவ& அ@வண�கி, "த7தி ெச�திைல ; காதல/ பய-ேதா�" (23: 145-

7) எ�: K:மிட #  ேதா�றி� ெக5கி�ற#. 

 

இ� காத/ 7றி�0 உ&ள ேத நிலவினைமயி� உதய 7மரைன� காU-ேதா:1 

அவ� த�ைன விடா# நய த/7 ஏ/ற 7றி�0�க& இவ&பா� நிக�-தன ; 

இ�ேற� அவ� இவைள இைடயி�& யாம தி/ ேபா-# எ5 ேதக நிைன த/7 

ஏ#ேவ இ�லா# ேபாயி��71. இ� 7/ற1, ேசாழேவ-த� “கணிைக மகைள=1 

காவ� ெச�க" எ� ற/7 அைமதி ெச�கி�ற#. 
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அ�த %ரபியி� இய�0 ேக3ட#1, இவ37  தாJ1 பசி த மா�க37 உண! 

ந�71 ந�லற1 0ாிய ேவ651 எ�ற ேவ3ைக மி�7 எ)கி�ற# ; வறிேயாாி� 

வ:ைம நிைல அவ& மன�க6ணி� இனி# ேதா�:கிற# ; இவ/ைற ஒளியா# 

உைர�கB/:, 

 

 "#��ேபா" த1மைன  #ணி�சித �5 #, 

 வயி: கா� ெப�1பசி யைல த/ கிர�கி 

 ெவயிெலன �னியா# 0யெலன ம@யா# 

 0ற�கைட நி�: 0�க6 K"-# �� 

அற�கைட நி�லா# அய"ேவா" பலரா�" (11 : 106 - 118) 

 

எ�: ெமாழிகி�றா&. 

 

மணிேமகைலயி� பழ1 பிற�0ண"!1, எதி"கால நிக��சி =ண"!1 அவ37 

வாராதி��பி� அவ& வா��ைகேய ேவ: வைகயி� தி�1பி யி��71. இவ37 மணி 

ேமகலா ெத�வ�1 தீவதிலைக=1 அறவண வ@க?1, க-தி/ பாைவ=1, க6ணகி 

கட!?1 மாசா #வாJ1 ெப�� காவ� ெச�வ#ேபால இC !ண"!கைள� 

ெகா? தினைமயி�, இவ& த� வா�ைவ  Q�ைமயாக நட தி அற�பயைன� ெபற 

ேந"-த#. 

 

[ப�க ெவ6 67] 

 

இவ?ைடய இய/ைக யறி! யா651 தனி # நி�: ஒ� நிக��சிைய=1 

நிக� தவி�ைல. இதைன, 'மணிப�லவ #  தனி #� 0ல1பB1, உதய7மரைன� 

க65 உ&ள1 7ைழதB1 பிற!1 இனி# விள�கிவி5கி�றன. 

 

வDசி நகர ேத க6ணகிைய� க65, அ)# நி�:, 

 

 "அ/0�கட� நி�லா# ந/றவ1 படரா# 

 க/0�கட� <65 H1 கட� �@ த# 

அ�ள� ேவ651" (26 : 8-9) 
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எ�: வினவB1, சமய�கண�க" த1 திற1 அறிய� ேபா-தவ&, நிக6டவாதிைய 

ேநா�கி, ஆரா��சி  திற1 பட 

 

 "………. ...... நீ =ைர : நி�னா� 

 0க)- தைலவ� யா"? ./ெபா�& யாைவ? 

 அ�ெபா�& நிக�!1 க351 X51 ெம 

 ��பட விள10' (27 : 167-70) 

 

எ�: வினவB1, கா3சி, அJமான1 எ�ற இ�வைக அளைவகைள=1 

உட�படாத <தவாதிைய  ெத�35 �க தா�, 

 

 "................... ....... நி� 

 த-ைத தாயைர அJமான தா� அல# 

இ-த ஞால # எCவைக யறிவா�" (27 : 284-85 ) 

 

என� KறB1 பிற!மாகியவ/றி/7 அவ& ேமேல Kறியவா: ெகா6ட உண"!1 

ந�ேலா" #ைண=ேம காரணமாத� #ணிய�ப51. 

 

மணிேமகைலயி� சிற�பைன தி/71 ேதா/:வாயாக மாதவி இவைள 

இளைமயிேலேய நாடக மகளி"�7ாிய #ைறயி� ெசB தா# வில�கிய ெசய� 

நிைன�7-ேதா:1 இ:1<# பய�கி�ற#. 

 

[ப�க ெவ6 68] 

 

க�சிநக"�க6 இவ& பாத Z@ைகைய=1, தீவதிலைக, மணிேமகலா ெத�வ1 எ�ற 

இவ"க37� ேகாயிைல=1 அரசைன� ெகா65 அைம #� சிற�0� ெச�த# 

அவரா/ ெப/ற அறி!�7 ந�றி ெசB தியதா71. 

 

7. 7. 7. 7. மாதவி மாதவி மாதவி மாதவி ::::    
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இவ& காவிாி�<1ப3@ன #� கணிைகய�& சி திராபதி ெய�பா37 மக&. இவ& 

ஆட�, பாட�, அழ7 எ�ற 9�றிJ1 தைலசிற-# விள�கி, ேகாவல� ந30� 

ெப/: மணிேமகைலைய� பய-தவ&. ேகாவல� ம#ைரயி/ ெகாைல=6@ற-த# 

ேக35 வ�-தி, #ற! <65, 0 த ச�க ைத� ேச"-# அறவணவ@க& பா� 

அற�ேக35 ஒ)கி வ�கி�றா&. த�ைன�ேபாலேவ த� மக& மணிேமகைல=1 

ந�ல க�வியறி!1 அழ71 ெப/ றி��பிJ1 இளைமயிேல அற  #ைறயி� 

ஒ)7மா: வி5கி�றா&. இவ& இதனா� அற�ெசயB1 அ�?&ள�1 

உைடயளாத� ெபற�ப51. 

 

இவ& உ&ள ைத மா/றி நாடக� கணிைகய"�7ாிய ெசய+� ஈ5ப5 த/7 �ய�ற 

சி திராபதி, மாதவியி� ேதாழியான வய-தமாைலைய அ1 மாதவிபா� வி5�ப, 

அவ& ேபா-# Kறியவ/ைற� ேக35 மாதவி, சிறி#1 மன1 மா/ற1 எ�தா#, 

 

 “காதல J/ற க5-#ய" ேக35� 

 ேபாத� ெச�யா உயிெரா5 நி�ேற 

 ெபா/ெகா@ 9Q"� ெபா�?ைர யிழ-# 

 ந/ெறா@ ந�கா� நாU  #ற-ேத� " (2: 68-46) 

 

எ�:1, மணிேமகைலைய  தவெநறி� ப5 தேல த�க# எ�:1, தா� 0 த 

ச�க ைத யைட-# அறவணவ@ கைள� சர60க, அவ", 

 

[ப�க ெவ6 69] 

 

 “பிற-ேதா" உ:வ# ெப�கிய #�ப1 ; 

 பிறவா" உ:வ# ெப�1ேபாி�ப1; 

 ப/றி� வ�வ# ��ன# ; பி�ன# 

 அ/ேறா" உ:வ#; அறிக, எ� ற�ளி, 

 ஐவைக� சீல  தைமதி=1 கா3@; 

 உ�வைக இைவ ; ெகா& " (2: 64 - 69) 
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எ�: உைர தைத=1 K:தலா�, அவ& உ&ள1 அற ெநறி�க6 உைற # 

நி/றைல அறிகி�ேறா1. 

 

த� மகளாகிய மணிேமகைல பா� மாதவி�கி��71 அ�0 தாய�பாயிJ1 மிக� 

சிற-ததா71. மாதவி மணி ேமகைலைய� பய-# ெபயாி51 நாளிேல மணிேமகலா 

ெத�வ தா�, த� மக& மணிேமகைல, 'காம� ைகயற� க5 நைவ ய:�71 ெப�- 

தவ�ெகா@" (7: 36-7) எ�: பாரா3ட� ெப/றைத� கனவா� அறி-தி��ப#, 

அவ37  த� மக& பா� ேபர�0 ெகா&ள/7  த�க ஏ#வாகிற#. இதனா�, 

மணிேமகைல மணிப�லவ #�7� ெகா6 ேடக�ப3ட# %தமதியா� அறி-#, 

“ந�மணி யிழ-த நாக1 ேபா�: அவ&, த�மக& வாரா  தனி #ய�ழ�ப, 

இ�Jயி" இழ-த யா�ைகயி� இ�-தன&" (7 : 121-33) எ�: ஆசிாிய" 

7றி�கி�றா". ேமB1, அவ&, மணிேமகைல மணிப�லவ1 ெச�ற ஏழா1 நா& 

வ-#1 இனி=1 வாராைம க65 வ�-#வதைன, 

 

 "வ)வ: ெத�வ1 வா�ைமயி� உைர த 

 எ)நா& வ-த# ; எ�மக& வாரா& ; 

வ)வா� உ65" (11 : 128- 90) 

 

எ�: மய�7கி�றா&. 

 

த�பா� வ-த மணிேமகைல, "தாேய" எ�: ெசா�+  த�ைன  தழீ இ� 

ெகா&ளா#, பழ1 பிற�ைப� %3@, 

 

[ப�க ெவ6 70] 

 

 "இரவி வ�ம� ஒ�ெப� மகேள, 

 #ரக  தாைன  #�சய� ேதவி, 

 அ�த பதி வயி/: அாிதி� ேதா�றி  

 தCைவய ராகிய தாைர=1 Xைர=1 

 அCைவய ராயினி" ; H1ம@ ெதா)ேத� : 
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 வா�வ தாக மானிட யா�ைகயி� 

 தீவிைன ய:�71 ெச�தவ1 Hம�7 ஈ�7 

 அறவண வ@க& த1பா� ெப:மி� " (11 : 199-4.) 

 

எ�: KறB1 மாதவி அ/0த�/: அய"-# ேபாகி�றா&. அத/7� பி� அவ&பா� 

மி7தி=1 ெசா�லாடேலா சிற�0� ெச�ைகேயா உ6டாகேவ இ�ைல. அவ& 

அறவண� Kறிய# ேபால, �/பிற�பி� பாதப�கய மைலைய� பரசிய பயனா�, 

ேபாதி மாதவ� தி�-த@ வண�கி, அவ� Kறிய அறெநறி�க6 நி/கி�றா&. 

 

இ-ெநறி நி/71 மாதவி அCவ�ேபா# மணிேமகைல ெசயைல அறி-# வ�ைகயி�, 

மணிேமகைல ேவ-தனா� சிைற ெச�ய�ப35� பி� அரசமாேதவி=ட� இ��பைத 

அறிகி�றா&. அவ& மன1 படாதபா5 ப5கிற#. அதைன� சீ தைல� சா தனா", 

 

 “மணிேம கைல திற1 மாதவி ேக35  

 #ணிகய1 #க&பட  #ள�கிய வ#ேபா� 

 ெதளியா� சி-ைதய& %தமதி� 7ைர # 

 வளிெயறி ெகா1பி� வ�-திெம�- ந5�கி" (24 : 83-4) 

 

#�0/:,- (வயி: வ�-த� %ம-# ெப/றவள�ேறா !) அறவணைர வண�கி அவைர 

யைழ #� ெகா65 அரசமா ேதவிபா� வ-# ேச"கி�றா&. 

 

மணிேமகைல நீ�கிய பி�, அறவணேராேட யி�-# �@வி� க�சிமாநக" ேபா-#, 

ஆ�ேக மணிேமகைல அைம  தி�-த அற�சாைலயி� அவ& அளி த அ�#65 

இனிதி�-# அற10ாி-# வ�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 71] 

 

8. 8. 8. 8. 3தமதி 3தமதி 3தமதி 3தமதி ::::    

 

இவ& ச6ைப நகர #� ெகௗசிக� எ�J1 பா"�பனJ�7 மக& ; 

இளைமயிேலேய தாைய யிழ-தவ&. த-ைதயா� வள"�க�ப35 ஒ�நா& 
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<Dேசாைலயி� தனி #� <�ெகா�தி��ைகயி�, மா�தேவக ென�J1 

விDைசயனா� கவர�ப35� க/பிழ-# காவிாி�<1ப3@ன ேத அவனா� 

ைகவிட�ப3டவ& ; இவைள  ேத@  திாி-# ேபா-த ெகௗசிக� பி�ைச=65 

வா�ைகயி�, அவைன� ப%ெவா�: �3@ வயி/ைற� கிழி #� 7டைர� சாிவி�க, 

அவைன ேய/: ஆதாி�க� சமண" K3ட1 ம: # வ� தேவ, இவ?1 அவJட� 

ெப�-#ய �ழ�ப, பி�0, ச�கத�ம� எ�J1 0 த �னிவனா� அவ� 

ஆதாி�க�ெப/: உட� நல1 ெப/:� 0 தேனாதிய ந�லற1 ேக3ப, த-ைத=ட� 

0 த ச�க ைத யைட-# தாJ1 அற�ேக35 மாதவி=ட� மணிேமகைல�7� 

ெசவி+ ேபா� இ�-# வ�பவளா71. 

 

இவ& ந�ல ெசா�வ�ைம=1 இடமறி-# நல�ைர�71 த�ைம= �ைடயவ&. 

இவ&, மாதவி, மணிேமகைலைய மல"வன1 ெச�ல வி5 தேபா#, அவ& 

தனி ேதக� Kடாெத�ற/7, அ1 மணிேமகைலைய "ஆடவ" க6டா� 

அகறB�6ேடா, ேப@யர�ேறா ெப/றியி� நி�றி@� " (3 : 24-5) எ�றB1, த� 

வரலா: KறB1, இலவ-திைக, உ�யான1, ச1பாதிவன1, கேவரவன1 

�த+யவ/றி� இய�0 Kறி வில�கB1, ெச�Bத/7ாிய உவவன ைத, 

 

 “அ�?1 அ�01 ஆ�யி ேரா101 

 ஒ�ெப�1 <3ைக=1 ஒழியா ேநா�பி� 

 பகவன தாைணயி/ ப� மர1 <�71 

 உவவன1 எ�பெதா� :65" (6 : 59 - 62) 

 

எ�: உைர #, அத� இய�01, அஃ# ஏ/ப3டத/7ாிய காரண�1 K:1 

வைக=1 பிற!1 மி�க நய�ைட யனவா71. 

 

உவவன தி� கா3சிைய இ� %தமதி மணிேமகைல�7� கா3டB/:, 

[ப�க ெவ6 72] 

 

 "7ழ+ைச  #1பி ெகா? தி� கா3ட 

 மழைல வ6@ன1 ந�+யா� ெச�ய 

 ெவயி� Hைழ0 அறியா� 7யி� Hைழ ெபா#1ப", 
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 மயிலா டர�கி� ம-திகா6 பன கா6 ; 

 மாசற  ெதளி-த மணிநீ" இலDசி� 

 பாசைட� பர�பி� ப�மல" இைடநி�: 

 ஒ�தனி ேயா�கிய விைரமல"  தாமைர 

 அரச வ�ன1 ஆ�கினி தி��ப� 

 கைரநி� றாB1 ஒ�மயி� தன�7� 

 க103 ேசவ� கைன7ர� �ழவா� 

ெகா1ப" இ��7யி� விளி�ப# காணா�" (4 : 6-16) 

 

எ�பன �தலாக� Kறி� ெச�வ# இய/ைக� கா3சியி� அவ3கி��71 

ஈ5பா3@ைன எ5 #� கா35கிற#. 

 

மணிேமகைலைய  ேத@� பளி�கைற�க6 உதய 7மர� வர� க65 உள1 ந5�கி 

நி/71 இவ&, அவ� மணிேமகைலைய� ப/றி வினவ, அவ/7  தவமகளாத+� 

அ  த7தி ேதா�ற, உட+� இய/ைகைய� Kற  ெதாட�கிவி5கிறா& ; இத/7  

ேதா/:வாயாக அவ& K:வ# அவள# நாநல ைத� 0ல�ப5 #கிற#. 

 

 "இளைம நாணி �#ைம ெய�தி 

 உைர�@! கா3@ய உரேவா� ம�க/7 

 அறி!1 சா�01 அரசிய� வழ�71 

 ெசறிவைள மகளி" ெச�பB �6ேடா ? 

அைனய தாயிJ1 யாெனா�: கிள�ப�" (4: 108-111) 

 

எ�ப# அ#. " மணிேமகைல எ  திற தின&" எ�: ேக371 அC! தய7மாைன 

அ�%: தி ெவ�3ட!1, அவ� மன1 வ�-தா வைகயி� அவ� நல ைத� 0கழ!1 

க�தி, �த/க6 அவ� நல ைத விய-தா& ேபா�:, 

 

 "7�7ெபய"� 7�ற1 ெகா�ேறா� அ�னநி� 

 ��க� ெசCவி" (5: 19-14) 

 

எ�: 0க�-#ைர #, மணிேமகைலயி� தவநிைலைய ேயா#வாளா�, 
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[ப�க ெவ6 73] 

 

 "நி�, ��க�ெசCவி �க-# த� க6ணா� 

 ப�கா& ; *ஆயி�, ைப-ெதா@ ந�ைக 

 ஊ�த� தவ த& ; சாப சர தி 

 காம/ கட-த வா�ைமய&" (5 : 14-17) 

 

எ�: ெசா�Bகி�றா&. 

---- 

[*]ஆயி� - ஆரா�-# ேநா�கி�. 

 

அத/7ேம� அவ� %தமதி வரலா/ைற� ேக3கி�றா�. அவJ�7  த� 

வரலா/ைற� K:��, த� வரலா/றி-தா� அவ�பா� ேதா�:1 காம� கிள"�சி 

க65, தன�7 ஏேதJ1 தீ�7 நிைன�பேனா எ�: அDசி, ��னதாகேவ, 

 

 " வா"கழ� ேவ-ேத வா�க நி�க6ணி, 

 தீெநறி� படரா ெநDசிைன யா7மதி" (5 : 28- 9) 

 

எ�:ைர�ப#1, த� நிைலைமைய  ெதாிவி�பாளா�, 

 

 "தன�ெகன வாழா� பிற"�7ாி யாள� 

 இ�ப� ெசCவி ம�பைத எ�த 

 அ�ளற1 <6ட ஒ�ெப�1 <3ைகயி� 

 அற�கதி ராழி திற�பட உ�3@� 

 காம/ கட-த வாம� பாத1 

 தைகபா ரா35த ல�ல# யாவ#1 

மிைகநா இ�ேல� ; ேவ-ேத வா�க" (5 : 76-79) 

 

எ�:ைர�ப#1 அவள# அறி! H3ப #�7 அைம-த சா�:களா71. 

 

9. 9. 9. 9. காய ச/2ைக காய ச/2ைக காய ச/2ைக காய ச/2ைக ::::    
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இவ& காDசன� எ�J1 விDைசயJ�7 மைனவி, அவெனா5 வ��கா� 

ெபாதியி+� அ�ேக ஒ� கா3டா/றி�, வி��சிகென�J1 �னிவ� உ6ட/7 

ைவ தி�-த நாவ/கனிைய  த� ெச��கினா� காலா/ சிைத #, அவ� இ3ட 

சாப தா� வாV5 ெச� B1 ம-திர1 மற-#, யாைன தீ ெய�J1 ேநா=/: 

வ�-#பவ&; த� பசி தீ யவி த/7� காவிாி�<1ப3@ன ேத த�கி யி�-தவ& ; 

க/0ைடய மகளிாி� இய� பறி-தவ&. 

 

[ப�க ெவ6 74] 

 

இவ& தா�, மணிேமகைல அ�த%ரபி ெப/:� காவிாி�<1ப3@ன1 வ-த பி�, 

அவைள, �த/க6 ஆதிைர ெய�பாளி� மைன�க6 ஐயேம/க� ெசா�Bகி�றா&; 

ஆதிைரயி� வரலா/ைற உைர�பவ?1 அவேள. மணிேமகைலைய உலக வறவி�7� 

ெச�க எ�: ெசா�Bமிவ&, அத� இ��ைப, 

 

 "#�க1 #ைட�71 #கள: மாதவ" 

 ச�கரவாள� ேகா3ட�65; ஆ�7 அதி� 

 பல"0க  திற-த ப7வா� வாயி� 

 உலக வறவி ெயா�:65 ; அதனிைட 

 ஊ]" ஆ�க6 உ:பசி =ழ-ேதா", 

 ஆ� மி�ைமயி� அ�1பிணி =/ேறா" 

 இ5ேவா"  ேத"-தா�7 இ��ேபா" பலரா� ; 

 வ5வா� K-த�, அத�பா/ ேபாக" (17 : 75 - 82) 

 

எ�: உைர�ப# இனிதாக இ��கிற#. இவ& தா� வ�-திய யாைன  தீயி� 

ெகா5ைமைய, 

 

 "ெந@ேயா� மய�கி நிலமிைச  ேதா�றி, 

 அடல� �-நீ ரைட த ஞா�: 

 7ர�7ெகாண"- ெதறி-த ெந5மைல ெய�லா1 

 அண�7ைட யள�க" வயி:0� கா�7 
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 இ3ட# ஆ/றா� க3டழ/ க51பசி� 

 ப3ேட� எ�ற� பழவிைன� பய தா� " (17 : 9 - 14) 

 

எ�: விள�7- திற1 ந�றாக இ��கிற#. 

 

இவ& ெச�B1ேபா# வி-தாக@ைக ெய�பாள# வயி/றி/ ப35 இற-# 

ேபாகி�றா&. 

 

இவள# வ@! ெகா65, மணிேமகைல அற1 ெச�த தனா� தா�, காDசன� 

உதய7மர�பா� ெபாறாைம=1 ெச/ற�1 ெகா65 ெகாைல 0ாிகி�றா�. இதைன 

அவ� வர! க6ட#1 மணிேமகைல நிைன�கவி�ைல; உதய7மர� மணிேமகைல 

இற-த பி�ேப, உண"-# அC வ@விைன அவ& உதறி நீ�7கி�றா&. 

[ப�க ெவ6 75] 

 

10. 10. 10. 10. ஆதிைர ஆதிைர ஆதிைர ஆதிைர ::::    

 

இவ& வரலா: இ1 மணிேமகைல� கா�பிய தி� ெந��கிய ெதாட"0ைடயத�: ; 

மணிேமகைல�7 �த/க6 பி�ைசயி51 ேப: ஒ�: தா� இவ37 இ- .+� 

கிைட�கி�ற#. இவ& க/பி/ சிற-தவ& ; கணவ� சா#வ� எ�பவேனா "வ3@J1 

MதிJ1 வா� ெபா�& வழ�கி" கணிைக மாதாி� K3ட தா� ெக3 டழி-தவ�. 

ெக3ட ெபா�ைள 43ட/7� ெச�றி�-த ேபா#, ஏறி� ெச�ற கல1 ெகடேவ, த�பி 

வ-ேதா" அவ� இற-தா� என ஆதிைர�7� ெசா�ல, அவ& தீ�0க வி�1பி, தீ93@ 

அதி� வி)கி�றா& ; தீ அவைள� ெகா�லவி�ைல. தீயி�, 

 

 "விைரமல"  தாமைர ெயா�தனி யி�-த 

 தி�வி� ெச�ேயா& ேபா�: இனி தி��ப" 

 

அவேள வ�-தி, 

 

 "தீ=1 ெகா�லா  தீவிைன யா3@ேய�, 

 யா# ெச�ேக�!" (14 : 66 - 7) 



79 

 

 

எ�: ஏ�7கி�றா&. அசாீாி ேதா�றி, "சா#வ� இற�கவி�ைல; நாக" தீவி� 

இ��கி�றா� ; வ-# ேச"வா�" எ�கி�ற#. அவ& X5 ேபா-#, "க6மணி 

யைனயா� க@தீ� 7:க" என  த� கணவ� ெபா�லா ெவா)�க �ைடயனாகிய 

தறி-#1 ெவறா# அவைனேய நிைன-#, 

 

 "06ணிய1 �3டா& ெபாழிமைழ த]உ1 

 அ�1ெபற� மரபி/ ப தினி� ெப6@�1 

வி�1பின" ெதா^உ1" (16: 48 -51) 

 

ெப�ைம=ட� வா�கி�றா&. சா#வJ1 நாக"�7 ந� அற1 Kறி  ெத�3@ வ-# 

ஆதிைர=ட�, " த�மைன ந� பல தான1" ெச�கி�றா�. 

[ப�க ெவ6 76] 

 

11. 11. 11. 11. இராசமா ேதவிஇராசமா ேதவிஇராசமா ேதவிஇராசமா ேதவி::::    

 

இவ& ேசாழ� மாவ6 கி&ளியி� மைனவி ; உதய7மரைன� ெப/ற தா�; சீ" தி 

ெய�ப# இய/ெபய". இவ& மாவ+யி� 7ல # வ-தவ& எ� பா", ந1 சா தனா", 

 

 "ெந@ேயா� 7ற?� வாகி நிமி"-# த� 

 அ@யி� ப@ைய அட�கிய அ-நா& 

 நீாி/ ெப�த 9ாி வா"சிைல 

 மாவ+ ம�மா� சீ"ெக) தி�மக& 

சீ" தி ெய�J1 தி� த7 ேதவி" (19 : 51 - 5 ) 

 

எ�: K:கி�றா". இC வரசிைய �த/க6 நம�7� கா3டB/ற சா தனா", ேசாழ" 

ெப�மா� க65 உள1 சிற�71 விைர�<1 ப-த�1 பிற இனிய கா3சிக?1 

அைம-த ேவனி/ <1ெபாழி/க6 ெகாண"-# நி: # கி�றா". அ� ெபாழி/ 

சிற�ைப, 

 

 "ெகா1ப"  #1பி 7ழ+ைச கா3ட, 



80 

 

 ெபா�க" வ6@ன1 ந�+யா� ெச�ய, 

வாி�7யி� பாட, மாமயி� ஆ51 

விைர� <1 ப-த" " (19 : 57 - 60) 

 

�த+யவ/ைற விாி #ைர�கி�றா". 

 

உதய7மர� இற-த# ேக35 வ�-#1 இவ37  ேத:த� Kற/7 வ-த வாச-தைவ 

ெய�பா&, அவ� சா�கா3@ைன இக�-#, 

 

 "த�ம6 கா த�:, பிற"ம6 ெகா6ட�: 

 எ�ெனன� ப5ேமா நி�மக� ம@-த#! 

 ம�பைத கா�71 ம�னவ� த� �� 

 #�ப1 ெகா&ேள�" (26: 17- 20) 

 

எ�: ெசா�+வி35� ேபாகி�றா&. மக� இற-த #யர�1 வாச-தைவ ெசா�ன 

இக��சி =ைர=1 அரசியி� உ&ள ைத� சிைத�கி�றன. 

[ப�க ெவ6 77] 

 

மணிேமகைல�பா� அவ37 ஆறா� சின �6டாகிற#. மணிேமகைலயி� 

நிைலைமைய� ெக5�க ேவ65ெம�: ஒ� தீய நிைன! உ6டாகிற#. இதைன 

மைற #� ெகா65, அரச�பா/ ெச�:, �த/ க6 த� மகைன இக�-#, 

 

 "பிற"பி� ெச�லா� பி�7ணி� ேகால # 

 அறி! திாி-ேதா� அரசிய� தா� இல� " 

 

எ�: Kறி, 

 

 "க�10ைட  தட�ைக� காம� ைகயற 

 அ�1ெபற� இளைம ெப�1பிறி தா�71 

 அறி! தைல�ப3ட ஆயிைழ தன�7� 

 சிைறத� க�: ெச�ேகா� ேவ-#' (26 : 25- 60 ) 
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எ�: ெச�0கி�றா&. அரச� மகி�-#, சிைற X5 ெச�கி�றா�. 

மணிேமகைலைய  தாேன அைழ #� ெச�: தீ�7 ெச�யி� பழியாெம�: க�தி, 

அவேள த�ேனா5 இ��க வ�மா:, 

 

 "எ�ேனா5 இ��பிJ1 இ��க ; இC இள�ெகா@ 

 த� ஓ5 எ5�பிJ1 தைக�7ந" இ� " (26 : 95 - 96) 

 

எ�: ெசா�வ# அவள# M��சி  திறைன� கா35கிற#. 

 

த� மைனயிட ேத மணிேமகைல�7 அவ&, மய�க ம�-# ெகா5�கி�றா&; க�லா 

இைளஞ� ஒ�வைன யைழ # அவைள� க/பழி�க �ய�கி�றா& ; 

 

 "மகைன ேநா� ெச�தாைள ைவ�ப# எ� எ�: 

 உ�யா ேநாயி� ஊ6 ஒழி-தனெளன� 

ெபா�-ேநா� கா3@� 0)�கைற' (29 : 58- 60 ) 

 

ஒ�றி� அைட�கி�றா&. இவ/றா� எ�லா1 மணிேமகைல சிறி#1 ேமனி வ�-தா# 

இ��ப� க65, அDசி ந5�கி, உ6ைம =ைர�பாளா�, 

 

[ப�க ெவ6 78] 

 

 "ெச�தவ  தா3@ைய� சி:ைம ெச�ேத� ! 

 எ�மக/7 உ/ற இ5�க6 ெபாறா# 

ெபா�ேன ரைனயா� ெபா:�க" (29 : 64 – 66) 

 

எ�: வண�7கி�றா&. அவ& வண�7வ# தகா# என� க�தி மணிேமகைல 

தாJ1 அவ& அ@பணி-# த� மா6பிைன நி:வி�ெகா&கி�றா&. பி�0 

சி திராபதி ேபா-# மணிேமகைலைய  த�பா� வி5�க ேவ65ெம�: ேவ6@ய 

ேபா#, ந�லறி! ெப/ற இராசமாேதவி, 
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 "க&?1 ெபா�=1 கா�1 ெகாைல=1 

 உ&ள�கள! ெம�: உரேவா" #ற-தைவ 

 தைலைமயா� ெகா6டநி� தைலைமயி� வா��ைக 

 0ைலைமெய� றDசி� ேபா-த <�ெகா@ 

 நி�ெனா5 ேபா-# நி�மைன� 07தா& ; 

 எ�ெனா5 இ��71" (24: 77- 82 ) 

 

எ�: Kறி  த� ெப�-த�ைமைய� 0ல�ப5�கி�றா&. 

 

12. 12. 12. 12. சி�திராபதி சி�திராபதி சி�திராபதி சி�திராபதி ::::    

 

இவ& மாதவியி� ந/றா�; நாடக� கணிைகய"�7&ள நல�1 தீ�71 திர65 உ�� 

ெகா6டா/ ேபா�பவ&. இவ37 மாதவி=1 மணிேமகைல=1 அற1 ேக35 மாதவ" 

உைற=1 ெபள த ச�க தி� இ��பதி� சிறி#1 வி��ப1 கிைடயா#. காவிாி�<1 

ப3@ன தி� இ-திர விழாவி� மாதவி=1 மணிேமகைல=1 கல-# ெகா&ளா# 0 த 

ச�க தி� இ��பதனா� இவ& மி�க வ� த மைடகி�றா&. 

 

 "தீவக� சா-தி ெச�த� ந�னா& 

 மணிேம கைலெயா5 மாதவி வாரா  

தணியா  #�ப1 தைல தைல ேம�வர." (2 : 9 - 5 ) 

 

இ� சி திராபதி மிகமிக வ�-#கி�றா& ; ஊரவ" அல" K:கி�றனெரன� Kறி 

வ�மா: வய-தமாைலைய� ச�க #�7 வி5�கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 79] 

 

மணிேமகைலயி� நல1 0ைன-# Kறி, உதய7மரJ�7 அவ& பா� தீராேவ3ைக 

=6டாக� ெச�தவ?1 இவேள எ�: மணிேமகைல %தமதி�7� K:1 K/றா� 

உணர நி/கிற#. உதய7மரJ1, பளி� கைறயி� %தமதியிட1, "வDசி H6ணிைட 
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மணிேமகைல தைன�, சி திராபதியா� ேச"தB1 உ65" (5: 81-2) எ�: 

உைர�கி�றா�. 

 

மணிேமகைல அ�த%ரபி ேய-தி அ1பல1 0�க# ேக35 இ� சி திராபதி ெகா&?1 

சின #�7 எ�ைல யி�ைல. 

 

 "மாதவி மாதவ" ப&ளி=& அைட-த#, 

 ந7த� க�ேற ; ந�ென51 ேப]" 

இ#த� ெக�ேபா"�7 எ&?ைரயாய#" (18 : 8- 10) 

 

எ�: ெதாட�கி, நாடகமகளிாி� இய�ெப�லா1 விடா# வா�வி35ைர #, M& 

ஒ�:1 ெச�# வி5கி�றா&. அஃதாவ#, மணிேமகைலைய உதய7மரனா� 

ப/:வி # அவ� ெபா/ேற"ேம� அவைள� ெகாணர� ெச�வ# ஒ�: ; இ�ேற�, 

 

 "%5ம6 ஏ/றி அர�7 M�ேபாகி 

 வ5ெவா5 வா)1 மட-ைதய" த1ேமா" 

 அைனேய னாகி அர�க� K திய" 

 மைனயக1 0கா மரபின� " (18 : 66- 96) 

 

ஆேவ� எ�ப# ம/ெறா�:. இCவா: M& ெச�தவ& உதய7மரைன 

அைடகி�றா&. அவ� தன�7� %தமதி, மணிேமகலா ெத�வ1 �த+ேயா" 

Kறியைத� K:கி�றா�. அவைன  ெதளிவி�7�க தா� பல Kறி �@வி�, அவ� 

தைடயி�றி �/ப5மா:, மி�க விர7ட�, 

 

[ப�க ெவ6 80] 

 

 "நாடவ" காண ந�லர� ேகறி 

 ஆடB1 பாடB1 அழ71 கா3@� 

 %��0 நா6 க��0வி� அ��0�கைண Qவ� 

 ெச��கய� ெந5�க6 %��7வைல� ப5 #� 

 க6ேடா" ெநDச1 ெகா6டக1 0�7� 
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 ப6ேத" ெமாழியி/ பய�பல வா�கி 

 வ6@� #ற�71 ெகா6@ மகளிைர� 

 பா�ைமயி/ பிணி #� ப@/:ைர யட�7த� 

ேகா� �ைற ய�ேறா 7மர/7" (18 : 109- 11) 

 

எ�கி�றா&. அவன# ேபைத=&ள1 அவ& நிைன த வாேற பிற�-#வி5கிற#. 

 

உதய7மர� இற-த#1, மணிேமகைல சிைறெச�ய� ப3ட#1 இவ& ேக&வி=/:, 

அ�ச�1 ந5�க�1 ெகா&கி�றா&. இ�ெபா)ேதJ1 மணிேமகைலைய  தா� 

த�ேனா5 அைழ #� ெச�:விட ேவ65ெம�: ஒ� M��சி ெச�கி�றா&. 

மாதவியா� த� 7@�7� 7ைற!1 மணிேமகைலயா� ப3@ன #�7  தீ�7 

�6டா7 ெம�: அரசமாேதவி�7� ெசா�+, அவ& மன ைத மா/றி  த� க� ைத 

�/:வி�க� க�#கி�றா& ; அதனா� அவ& ேதவிபா� வ-# �த+� 

தன�76டான 7ைறைய, 

 

 "யாJ: #�ப1 யாவ�1 ப3@ல" ; 

 <விைல 4 தவ� ெபா� றின ென�: 

 மாதவி மாதவ" ப&ளி=& அைட-த#1, 

 பர-# ப5 மைன ெதா:1 பா திர ேம-தி 

 அர�க� K தி ெச�: ஐய� ெகா6ட#1 

 ந7த ல�ல# நாடக� கணிைகய" 

த7தி ெய�னா" த�ைம ய�ைமயி� "(24 : 18- 24) 

 

எ�: ெசா�+, மணிேமகைலயா� நக"�7  தீ�7 �6டா1 எ�பைத, �� நாளி� 

ெந5�@�கி&ளி ெய�பா�, Z+வைள ெய�பாைள  ேத@� ெச�றேபா# சாரண� 

ஒ�வ� ேதா�றி, "இ- நகர ேத இ-திர விழா நிகழா ெதாழியி� கட�ேகா& நிக)1; 

மணிேமகலா ெத�வ தா� பிற-த இ-திர சாப1 இ#" எ�: Kறிய# ெசா�+, 

இ�ேபா#, 

 

[ப�க ெவ6 81] 
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 "த� ெபய" மட-ைத #ய�: மாயி� 

 ம� ெப�- ெத�வ1 வ�தB �6ெடன 

அDசிேன� அரச� ேதவி" (24 : 82 - 84) 

 

எ�: உைர #  ேதவிைய வண�கி� பணி!ட� இர-#, 

 

 "ந�மன1 பிற-த நாடக� கணிைகைய 

 எ� மைன  த�க (24: 85 - 86) 

 

எ�: ேவ65கி�றா&. ஈ�71 அவ& மன ேத மணி ேமகைல ஒ� தவ மக& எ�: 

ேதா�றவி�ைல; நாடக� கணிைகெய�: அவ& நவிBத� கா6க. ஆனா�, 

ேதவிேயா ம: #வி5கி�றா&. சி திராபதி மன1 உைட-# ேபா� வி5கி�றா&. 

---------- 

V. V. V. V. �4& காண�ப'� சில வரலா- 5வைமக0 �4& காண�ப'� சில வரலா- 5வைமக0 �4& காண�ப'� சில வரலா- 5வைமக0 �4& காண�ப'� சில வரலா- 5வைமக0 ::::    

 

இ- .B& ைவதிக சமய� 0ராண வரலா:க& பல உவைமகளாக� 

கா3ட�ப5கி�றன. இC வரலா:களி� 7றி�0�கேள காண�ப5த+�, இ- 

.லாசிாிய" கால ேத, இைவ ம�களிைடேய ந�7 பயி�றி�-தைம 0லனாகிற#. 

��க� கிர!Dசகிாிைய எறி-த வரலா:, "7�7 ெபய"� 7�ற1 ெகா�ேறான�ன 

நி� ��க�ெசCவி" (5:13-14) எ�:1, தி�மா� இராமனா�  ேதா�றி� 

கடலைணயி3ட ெச�தி, "ெந@ேயா� மய�கி நிலமிைச  ேதா�றி, அடல� �-நீ 

ரைட த ஞா�:, 7ர�7 ெகாண"-ெதறி-த ெந5மைல ெய�லா1, 

அண�7ைடயள�க" வயி:0�கா�7 " (17:9-12) எ�:1, தி�மா� வாமனனா�  

ேதா�றி மாவ+பா� நில1 ெப/ற#, "ெந@ேயா� 7ற?� வாகி நிமி"-# த�, 

அ@யி/ ப@ைய அட�கிய அ-நா&, நீாி/ ெப�த 9ாிவா" சிைல மாவ+" (19:51-4) 

எ�:1, அ%ர" ேமாகி # வி) மா: தி�மக& ெகா�+�பாைவ வ@! ெகா65 

K தா@ய#, "தி�வி� ெச�ேயா& ஆ@ய பாைவ" (5:4) எ�:1, ெந@ேயா� 

க6ணனா�  ேதா�றி இைடய" ேசாியி� விைளயா@ய ெச�தி, "மாமணி 

வ6ணJ1 த1�J1 பிDைஞ=1, ஆ@ய 7ரைவ யிஃதா1" (19: 65-6) எ�:1, 

இ-திர� அக+ைகபா/ ெப�ேவ3ைக ெகா6ட ெச�தி, “மாதவ� மட-ைத�7 
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வ�-# #யெர�தி, ஆயிரD ெச� க6 அமர"ேகா� ெப/ற#" (18: 90-1) எ�:1, 

இ-திர� மக� சய-தைன அக திய� சபி த#1, அ�கி� கட !& �னிவ" 

மகளி"பா� ேவ3ைக =/ற#1, காம� த� மக� ெபா�35 வாண� நகாி� ேப@� 

K தா@ய#1, வி% வாமி திர �னிவ� பசி மி�7 நாT� தி�ற#1 பிற!1 எ5 #� 

கா3ட�ப5கி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 82] 

 

இவ" கால ேத உதயண� கைத நா3@� ந�7 பரவி யி�-தி��கிற ெத�பத/7� 

சா�றாக, உதயணைன� பிர� ேசாதனென�ற அரச� வDசைனயா/ 

ப/றி�ெகா6ட ேபா#, அC !தயண� ம-திாியாகிய Tகி, த� M��சியா� மீ3ட 

வரலா:, "ெகா@� ேகாசா1பி� ேகாமகனாகிய, வ@  ேத"  தாைன 

வ தவ�ற�ைன, வDசD ெச�#ழி வா�றைள வி_இய, உDைசயி/ ேறா�றிய, 

Tகி ய-தண� உ�!�7 '” (15: 61-5) எ�: 7றி�க� ெப:கிற#. தி�வ&?வ" த1 

தி��7றளி�, “ெத�வ- ெதாழாஅ& ெகா) ந/ ெறா)ெத)வா&, ெப�ெயன� ெப�= 

மைழ” (7. 55) எ�: Kறிய#, "ெத�வ-ெதாழாஅ& ெகா)ந/ ெறா) ெத)வா&, 

ெப�ெயன� ெப�=1 ெப�மைழ ெய�ற அ�, ெபா�யி�0லவ� ெபா�?ைர 

ேதறா�" (22: 59-61) எ�: கா3ட�ப5கிற#. 

 

காிகா� வளவ�, �#ைம வ@! ெகா65, த� இளைம 7றி # இக�-ேதா" விய�ப, 

நீதி வழ�கிய ெச�தி, "இளைம நாணி �#ைம ெய�தி உைர �@! கா3@ய 

உரேவா�" (4: 107-8) எ�: 7றி�க� ெப:கிற#. இ- ./பதிக1 

காவிாி�<1ப3@ன தி� வரலா: K:கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 83] 

 

ெதா@ ேதா3 ெச1பிய� Q�ெகயிெலறி-த #1, மJ�ேசாழ� மகைன �ைற 

ெச�த#1, ேசர� ெச�735வ� ஆாிய வரசைர ெவ�: க6ணகி�7� ேகாயி 

ெல5 த#1 இ- ./க6 7றி�க�ெப:கி�றன. 
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இ-.+� இைடயிைடேய ேவ: பல வரலா:க& கா3ட�ப5கி�றன; அவ/ைற 

ஈ65 விாி ேதாதி� ெப�7மாத+� இCவளவி� நி: #கி�றா1. 

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

VI. VI. VI. VI. இய-ைக நல� 6ற, இய-ைக நல� 6ற, இய-ைக நல� 6ற, இய-ைக நல� 6ற, ::::    

 

விழா� கால�களி�, ம�க37 விழாைவ  ெதாிவி�71 மர01, விழா நிக)1 நகைர 

ம�க& இ�ன வைகயி� 0ைனத� ேவ65ெமன� கா3டB1 விழாவைற காைதயி� 

7றி�க�ப5கி�றன. ஊரல" உைர த காைதயி� நாடக மகளி"� ெகன வ7 த 

K #1, இைச=1, கணித�1, ஏைன� கைலக?1, ஓவிய �1 %��க� 

7றி�க�ப5கி�றன. விழா� கால ேத, ெதா7கி�ற ம�களிைடேய #றவிக?1, 

விட�1, Q"  த�1, க37@ ேதா�1, பி த�1 பிற�1 வ-# ெதா7வ# 

இய�ப�ேறா ; அவ"கைள ம�க& K@ இக�-#ைர # மகி�வ# �6ேட. 

அைவயா!1, மல"வன1 0�க காைத�க6 உைர�க�ப5கி�றன. 

 

பளி�கைற 0�க காைதயிB1, சிைற� ேகா3ட1 அற� ேகா3டமா�கிய காைதயிB1 

பிறா651 <1ெபாழி�களி� இய/ைக யழ7க& எ5 ேதாத�ப5கி�றன. 

க�சிமாதக" 0�க காைத அ- நகாி� ப�ேவ: ெத� நல�க?1 பிற!1 K:கி�ற#. 

இைவேய ய�றி அ-திமாைல� சிற�01, வி@ய/ சிற�01, மிக அழகாக� 

Kற�ப5கி�றன. மணிேமகலா ெத�வ1 வ-# ேதா�றிய காைதயி�, அ-திமாைல� 

ேபாதிைன ஒ� ெப6ணாக நி: தி, 

[ப�க ெவ6 84] 

 

 7ண திைச ம��கி� நா& �தி" மதிய�1 

 7டதிைச ம��கி� ெச�: X� கதி�1 

 ெவ&ளிெவ6 ேதா5 ெபா/ேறா டாக எ 

 &ள: தி��க1 ெபா+ய� ெப�தB1, 

 அ�ன� ேசவ� அய"-# விைளயா@ய 

 த�J: ெபைடைய  தாமைர யைட�க, 

 <1ெபாதி சிைதய� கிழி #� ெபைடெகா65 

 ஓ�கி�- ெத�கி� உய"மட ேலற, 

 அ�றி� ேபைட அாி�7ர� அைழ இ� 
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 ெச�: X� ெபா)# ேசவ/ கிைச�ப, 

 பவள� ெச�கா� பறைவ� கான #� 

 7வைள ேம�-த 7ட�க6 ேசதா 

 �ைல ெபாழி தீ1பா� எ)#க& அவி�ப, 

 க�: நிைன 7ரல ம�: வழி� படர, 

 அ-தி ய-தண" ெச-தீ� ேபண, 

 ைப-ெதா@ மகளி" பல"விள� ெக5�ப, 

 யாேழா" ம�த # இ�னர10 உளர� 

 ேகாவல" ��ைல� 7ழ�ேம/ ெகா&ள, 

 அமரக ம��கி� கணவைன இழ-# 

 தமரக1 0Kஉ1 ஒ�மக& ேபால� 

 கதிரா/:� ப5 த �திரா  #�பெமா5 

 அ-தி ெய�J1 பசைல ெம� யா3@ 

வ-தி:  தனளா� மாநக" ம��7" (5: 119– 41) 

 

எ�: பா@ யி��71 இ� ப7தி=1, வி@ய/ கால ைத� ெசா�லணி நய-#:1, 

 

 "காவ லாள" க6 #யி� ெகா&ள  

 Qெம� ேச�ைக  #யி� க6 விழி�ப, 

 வல10ாி� ச�க1 வறிெத)- தா"�ப� 

 0ல10ாி� ச�க1 ெபா�ெளா5 �ழ�க, 

 0க"�க வாரண1 ெந5�K விளி�ப� 

 ெபாறிமயி" வாரண1 7:�K விளி�ப, 

 பைண நிைல� 0ரவி பலஎ)- தால� 

 பைண நிைல� 0&?1 பலெவ)- தால� 

 <1ெபாழி லா"ைக� 0&ெளா+ சிற�ப� 

 <�ெகா@ யா"ைக� 0&ெளா+ சிற�ப� 

 

[ப�க ெவ6 85] 

 

 கட!3 Z@ைக� <�ப+ கைட ெகாள� 

 கல1பக" Z@ைக� <�ப+ கைடெகாள� 
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 7யிBவ" கைடெதா:1 ப6ணிய1 பர-ெதழ� 

 ெகா5�ேபா" கைடெதா:1 ப6ணிய1 

 பர-ெதழ ஊ" #யி ெல5�ப உர! நீ ர)வ #� 

 காாி�& சீ #� கதிரவ� �ைள தB1" (7: 111 - 26) 

 

எ�: பா@யி��71 இ� ப7தி=1 ஒCெவா�வ�1 ந�7 %ைவ�71 இனிய நல1 

ெபா�-தி யி��பைத� காணலா1. 

---------- 

VII. VII. VII. VII. �." ெபா(நிைல க
�( �." ெபா(நிைல க
�( �." ெபா(நிைல க
�( �." ெபா(நிைல க
�( ::::    

 

இ- .B3 Kற�ப51 வரலா:1 பிறவைமதிக?1 ெபா#வாக ைவ # ேநா�கி�, 

இ- .லாசிாிய" ெப6ைமயி� அைமதி=1, ெப6ணி�ப தி� சி:ைம=1 விள�71 

க� தினராதைல� காணலா1. உதய7மர� வாயிலாக ஆ6மகJ�7� 

ெப6ணி�ப ைத Hக"த/7 எ)1 ேவ3ைகைய விாி ேதா#வா" அத� இய�ைப, 

 

 "சிைற= �6ேடா ெச)10ன� மி�7ழீ இ 

 நிைற= �6ேடா காம1 கா��ெகாளி�' (5 : 19 - 20) 

 

எ�:1, பிறா651, "மதிேயா" எ&ளிJ1 ம�னவ� காயிJ1, ெபாதியி� நீ�கிய 

ெபா)தி/ ெச�:, ப/றின� ெகா65 '" (20; 14-6) வ�ேவ� எ�:1 அவேன 

K:த லா� நா1 உணர� ெச�கி�றா". 

 

மணிேமகைல�71 இC!தய7மர�பா� ேவ3ைக ெய)-# அவ& உ&ள ைத 

அைல�கி�ற#. அவேள தன�7 உ6டா71 ேவ3ைகயி� இய�ைப, 

 

 "க/0  தானில&; ந/றவ !ண"வில& ; 

 வ�ண� கா�பில& ; ெபா�& விைல யா3@ ெய�: 

 இக�-தன னாகி நய-ேதா� எ�னா#, 

 0#ேவா� பி�ைற� ேபானெத� ெநDச1 ; 

 இ#ேவா அ�னா� காம  திய/ைக " (5 : 89 - 90) 
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எ�: K:கி�றா&. 

 

[ப�க ெவ6 86] 

 

உதய7மர� ேபாலா#, அறேவா" K35ற!1, பழ1பிற� 0ண"!1 பிற!1 

ெப/றி�-#1, மணிேமகைல, உலகவறவி�க6 காDசனJ1 உதய7மரJ1 

ஒ��கி��ப, அC !தய7மர� ப�க+ேல ெச�: நி�: நயமாக உைர�7மா: 

ெச�#வி3ட# இC ேவ3ைகெயனி� ஆ6 ெப6 இ�பாலாாிட #1 எ)1 

ேவ3ைக, இ�வ" நிைறைய=1 ஒ��கழி�71 வ�ைம=ைடய ெத�பைத ஆசிாிய" 

ஓரா/றா� நி:விவி5கி�றா". 

 

இத� ேதா/:வா� ெப6Uட1பி� இ��கிற ெத�: கா35வா", மணிேமகைல 

வாயிலாக, நைர9தா3@ ஒ� தியி� வன�பிழ-த ேமனிைய வ7 #� கா3@, 

 

 "<விJ1 சா-திJ1 0லா� மைற  தியா #  

 QசிJ மணியிJ1 ெதா�ேலா" வ7 த 

வDச- ெதாியா� ம�னவ� மகேன " (20: 67-9) 

 

எ�: �@0 க35கி�றா". 

 

இதனா� மகளி" த1ைம� கா #� ெகா65 ஒ)71 கட�பா5ைடய" 

எ�பா"ேபால� பலவிட�களி� அவ"க37 ேவ651 ஒ)கலா:கைள 

வ/0: #கி�றா". 

 

 "காதல" இற�பி�, கைன ெயாி ெபா தி 

 ஊ#ைல� 7�கி� உயி" # அக  தட�கா# 

 இ�Jயி ாீவ" ; ஈயா ராயி�, 

 ந�னீ"� ெபா�ைகயி� நளிெயாி 07வ" ; 

 நளிெயாி 0காஅ ராயி� அ�பேரா5 

 உடJைற வா��ைக�7 ேநா/:ட1 ப5வ" 

ப தினி� ெப6@" பர�0 நீ" ஞால # " (2: 42-8 ) 
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எ�:1, 

 

 "காதல� Xய� க5-#ய ெர�தி� 

 ேபாத� ெச�யா உயிெரா5 0ல-# 

 நளியி�1 ெபா�ைக யா5ந" ேபால 

 �ளிெயாி 0Kஉ1 �#7@� பிற-த 

ப தினி� ெப6@"" (18 : 11 - 5) 

 

எ�:1, 

[ப�க ெவ6 87] 

 

 "க�னி� காவB1 க@யி/ காவB1 

 த�J: கணவ� சா!றி/ காவB1 

 நிைறயி/ கா #� பிற"பிற"� காணா# 

 ெகா6ேடா ன�ல# ெத�வ�1 ேபணா� 

ெப6@" " (18 : 98 -102) 

 

எ�:1, 

 

 "ம6@ணி ஞால # மைழவள- த]உ1 

 ெப6@ ராயி� பிற"ெநD% 0கா" " (22: 45- 6) 

 

எ�:1 K:வனவ/றாB1 பிறவ/றாB1 ந�மகளி"�7ாிய ஒ)கலா:கைள ந�7 

பல�ைற வ/0: #தைல� காணலா1. 

 

உதய7மர� வரலா/றாB1, கக-த� ம�க& வரலா/றாB1 ஆ6மகJைடய 

வர1பிக-த காமேம ெகா@ெதன� கா3@ வ/0: #கி�றா". இதைன, 

 

 "ப தினி யி�ேலா" பலவற1 ெச�யிJ1 

 0 ேத ?லக1 0காஅ ெர�ப# 
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ேக351 அறிதிேயா" (22: 118 - 9) 

 

எ�: K:தலா� அறியலா1. ப தினி=ட� K@ =ைறேவா" ேகாட/7ாிய ேவ3ைக, 

மக�ேப: க�தியேத ய�றி� பிறிதி�ைல ெய�ப# ஒ� சாரா" க� #. அதைன 

ம: #, இ- .லாசிாிய", ப தினி�K3ட1 அறDெச�த/ ெபா�3ேடய�றி 

மக�ேப/றி� ெபா�3ட�: எ�பா", 

 

 "இளைம=1 நி�லா ; யா�ைக=1 நி�லா; 

 வளவிய வா�ெப�D ெச�வ�1 நி�லா : 

 0 ேத ?லக1 0த�வ�- தாரா" ; 

 மி�க அறேம வி) #ைண யாவ#" (22 : 165 - 8 ) 

 

எ�: ஓ#கி�றா". 

 

இ� க� #�கேளா5 விைன=ண"! ஒ�: இ-.� �)#1 ஊ5�வி� ெச�: 

நில!கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 88] 

 

இதைன ��01 Kறினா1. ஈ65 ஒ�ேற K:ேவா1. இC!ட� "விைனயி� 

வ-த#; விைன�7 விைளவாய# " (4: 113); “உ1ைம விைனவ-# உ� த� ஒழியா#" 

(26: 32) விைனநீ�கேம X5ேப: எ�ப#. இதைன, உதய7மர� இற-த ெச�திைய 

அவ� த-ைத மாவ6 கி&ளி�7� Kறவ-த அறேவா�& ஒ�வ" K:மா/றா� 

அறியலா1 : 

 

 "மதிம�& ெவ67ைட ம�ன / நி�மக� 

 உதய 7மர� ஒழியா னாக, 

 ஆ�7 அவ& த�ைன அ1பல  ேத/றி, 

 ஓ�கி�& யாம # இவைன ஆ�7� #� 

 காய ச6@ைகத� கணவனாகிய 

 வா�வா& விDைசய� த�ைன=1 Kஉ� – 
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 விDைச மக& பா� இவ� வ-தனெனன 

 வDச விDைசய� மன ைத=1 கல�கி, 

 ஆ�கவ� த�ைக வாளா� அ1பல # 

 ஈ�கிவ� த�ைன எறி-த#" (விைன) (22 : 194 - 206) 

 

எ�ப# அCவறேவா" விைனேம� ஏ/றி� Kறிய K/றா71. இC வ6ணேம, 

மணிேமகைல அரசமாேதவி�7, அவ& மக� இற-தத/7� காரண1 ��ைன 

விைனெயன� பழ1 பிற�0� Kறி, 

 

 "மைட�கல1 சிைதய X�-த மைடயைன 

 உட� #ணி ெச�தா�7 உ� ெத)1 வ�விைன, 

 நD%Xழி யரவி� ந�Bயி" வா�கி 

 விDைசய� வாளா� X3@ய த�ேற " (26 : 82-5 ) 

 

எ�: அறி!: #கி�றா&. 

---------  

VIII. VIII. VIII. VIII. இ� �லாசிாிய� கா&2ய த
க �27ப-றி� சி5 )றி�� இ� �லாசிாிய� கா&2ய த
க �27ப-றி� சி5 )றி�� இ� �லாசிாிய� கா&2ய த
க �27ப-றி� சி5 )றி�� இ� �லாசிாிய� கா&2ய த
க �27ப-றி� சி5 )றி�� ::::    

 

இ- .+� தவ திற1 <65 த�ம1 ேக3ட காைதயி� வ�1 த��க 

�@0கைள�ப/றி ஆசிாிய" டா�ட" உ. ேவ. சாமிநாைதய" பலவா: �ய�: 

விள�க1 ெபறா# வி35 வி3டன". ஆனா�, அவ"�7� பி� பல" இவ/ைற  

த1மா� இய�றவைர �ய�: ஆரா�-தி��கி�றன". அCவாரா��சியி� 7றி�ைப 

இ�ேக த�வ# �ைறயாத� ப/றி� 7றி�கி�றா1. 

 

[ப�க ெவ6 89] 

 

இ  த��க �@0கைள யாரா�-# க6ட டா�ட". தி�. S.கி�`ணசாமி அ�ய�கா" 

அவ"க& இைவ தி�னக" கால #�7 �/ப3டனவாத� ேவ651 எ�கிறா" ; மகா 

மேகாபா தியாய S. 7�0சாமி சாaதிாியா" அவ"க?1, எ�. ஜா�ேகாபி (Hermann 

Jacobi, Professor of Sanskrit, University of Bonn) எ�பா�1, இ- .� �@0க& 

வடெமாழியிB&ள நியாய� பிரேவச1 எ�ற .��@ைப அ@�பைடயாக� 
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ெகா6டனெவ�:1, ஆகேவ இ1 மணிேமகைல, தி�னக" கால தி/7� 

பி/ப3டதாக� ேவ651 எ�கி�றன". தி�னக" கி. பி. நா�கா1 ./றா6@� 

இ�-தவ" எ�ப# ஆரா��சியாள" #ணி0 ; நியாய� பிரேவச ைத இய/றிய 

ஆசிாிய" ச�கர %வாமி எ�பா�1 அ-த நா�கா1 ./றா6@னேர எ�ப". 

 

தி�. அ�ய�காரவ"க&, "இ- .�, 'ஆதி சிேன-திர� அளைவ யிர6ேட, ஏதமி� 

பிர திய1 க� தள! எ�ன' (29: 47-8) எ�ற# ெகா65, இ- .லாசிாிய" கா3சி, 

அJமான1 எ�ற இர6ைட=ேம அளைவயாக� ெகா6டன"; தி�னக" ைநயாயிக" 

K:1 நா�71 ெகா65 ஆரா�-# இ:தி யிர6ைட=1 வில�கி �த+/ K:1 

இர6ைட=ேம ெகா6டன". ப�க1, ஏ#, தி3டா-த1, உபநய1, நிகமன1 எ�ன 

ஐ-#ள ; அவ/றி� ...... ஒ3@ய உபநய1 நிகமன1 இர651, தி3டா-த திேல 

ெச�றட� 71" (29: 57-8; 109-10) எ�ற# ெகா65, "இ- .லாசிாிய", ப�க1, ஏ#, 

தி3டா-த1 9�:ேம ெகா6டா" ; தி�னக" இCைவ-ைத=ேம ெகா6ெடாழி-தா". 

தி�னக" அJமான ைத� பரா" தாJமான1, %வா" தாJமான1 என வ7 # 

ெந@# ஆரா�-# பரா" த1 %வா" த தி� அட�71 எ�றாராக, இ- .லாசிாிய" 

அJமான ைத அC வைகயி� ஆராயேவயி�ைல" எ�: Kறின" என� கா3@, அ� 

K/ைற ம: #, இ- .+/ Kற�ப51 த��க �@0க& நியாய�பிரேவச1 எ�ற 

வடெமாழி  த��க .ைலேய ேம/ெகா6@��கிறெத�:, எ�க& க�Eாி 

வடெமாழி விாி!ைரயாளரான தி�. ஐயாசாமி சாaதிாியவ"க& கா35 கி�றா"க&.[*] 

[ப�க ெவ6 90] 

 

சாaதிாியவ"க& இ- .+� இ�ப7தி�7 எ)தியி��71 ெபா�&, .+� 9ல ைத 

ைவ # ேநா�கி� ெபாி#1 Q�ைம ெச�த/7ாி தாயிJ1, இ1 மணிேமகைல�71 

நியாய� பிரேவச #�71 உ&ள ஒ/:ைம ேவ/:ைமகைள� கா3@ யி��ப# 

ேபா/ற த�க#. இ� ப7திையேய சிறி# விாிய ஆரா�-# ெவளியிட� 

க�#கி�ேறனாத+�, த��க �@0 ப/றிய 7றி�பிைன இ1ம3@� நி: தி� 

ெகா&?கி�ேற�; இCவி�வ" K/:�களி� வ�ைம ெம�ைமகைள ஈ65� 

கா3டBறி�, இ1 ��Jைர மிக விாி=1. 

--- 

[*] The Journal of Oriental Research, Madras. Vol. XI. part II page 118--128. 



95 

 

 

IX. IX. IX. IX. கா�பிய நிக8�சி ப-றிய ஆரா��சி )றி�� கா�பிய நிக8�சி ப-றிய ஆரா��சி )றி�� கா�பிய நிக8�சி ப-றிய ஆரா��சி )றி�� கா�பிய நிக8�சி ப-றிய ஆரா��சி )றி�� ::::    

 

1. மணிேமகைலயி� தாயாகிய மாதவி, இைச=1 நாடக�1 ந�7 பயி�: 

அர�ேகறிய கால ேத 0கா" நகர ேத யி�-# ஆ3சி 0ாி-த ேவ-த� காிகா� 

வளவ� எ�: சில�பதிகார1 K:கி�ற#. மணிேமகைல அ� கைலயி� 

வ�Bநளா� ம�ைக�ப�வ1 எ�#� கால ேத மாவ6 கி&ளி ெய�பா� 0கா" 

நகர ேத ஆ3சி 0ாிகி�றா�. இ� கி&ளிைய� காிகா� வளவJ�7 மகென�றாத� 

பிற ெதாட"0 உைடய� எ�றாத� இ-.� Kறவி�ைல. உதய7மரைன ம3@�, " 

இளைம நாணி �#ைம ெய�தி, உைர �@! கா3@ய உரேவா� ம�க� " (4: 107-8) 

எ�: K:கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 91] 

 

மணிேமகைல கால தி� காDசியி+�-# ஆ3சி 0ாி-த கி&ளி=1, மாவ6 கி&ளியி� 

த1பி இள� ேகா�கி&ளி=1 தமி�� ெபயேர ெகா6@��ப, உதய 7மர� 

வடெமாழி� ெபய" ெகா6@��ப# விய�01 ஆரா��சி�7 இட�1 த�கிற#. 

 

2. இமயவர1ப� ெந5D ேசரலாத/7� ேசர� ெச�735வ� மக� எ�: 

சில�பதிகார1 K:கி�ற#. க6ணகி கணவனான ேகாவல� ம#ைரயி/ 

ெகாைல=6ட# வDசி நா3@� அ� 735வ� இ�-# ஆ3சி ெச�த காலமா71. 

இஃதி�ஙன மி��க, மணிேமகைல க�சி நக�& அற1 <6@�-த மாசா #வாைன� 

க6டேபா#, அவ&, ேகாவலJ�7 அவ� 7@யி� ஒ�ப# தைல�ைற�7 �� 

பி�-த ேகாவல� எ�பா� அC விமயவர1ப� ெந5D ேசரலாதJ�7 “நீ�கா� 

காத/ பா�க"னாயி�-தா� எ�:1, அC ேவ-தெனா5 அவJ1 க�சிநக"�7� 

ேபா-# த�ம சாரண" உைர த அற1 ேக35� 0 த ைச திய1 ஒ�: க3@னா� 

எ�:1 K:கி�றா&. இதனா�, ேசரலாதJ�71 ெச�735வJ�71 இைடேய 

ஒ�ப# தைல �ைற� கால1 கழி-தி� த� ேதா�:வேதா5, சில�பதிகார� 

K/:�7 �/:1 மா:ப5வ# ெதாிகிற#. சில�பதிகார1 K:வ# ேபாலேவ, இ- 

.B1 ெச�735வ� வடவாாிய ம�னைர ெவ�: வ-# க6ணகி�7� ேகாயி 
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ெல5 த ெச�திைய� சிறி#1 மா:பா@�றி� K:கிற#. ஆகேவ இ� ப7தி=1 

ஆரா��சி�7 உாியதாகி�ற#. 

---------- 

X. X. X. X. �2��ைர�2��ைர�2��ைர�2��ைர::::    

 

இனி, இC வாரா��சி =ைரைய �@�பத� ��, இ� கா�பிய அைம�01 நைட=1 

ப/றிய சில 7றி�0�கைள� K:வ# நலெம�: ேதா�:கிற#. 

 

[ப�க ெவ6 92] 

 

ேகாவலJ�71 மாதவி�71 உ6டாய ெதாட"பி� பயனாக மணிேமகைல பிற�க, 

அவ37� ெபயாி51 சிற�0 நாளி�, ேகாவல� ஒ� ெபாிய சிற�பிைன� ெச�தா� ; 

அவ� அளி த ெகாைடைய� ெப:த/7 ம�க& ெப�� K3டமா� வ-தி�-தன"; 

அ�ேபா# அரசன# ப3ட தியாைன மத� ெகா65 ேபா-#, அ� K3ட தி�-த 

ேவதியெனா�வைன� ப/றி� ெகா&ளேவ, ேகாவல� அவ�பா� இர�க�/:, 

யாைனயி� ெந/றியி/ பா�-# அதைன யட�கி, அC ேவதியைன மீ37மா/றா� 

த� ஆ6ைமயிைன நிைலநா3@னா ென�: சில�பதிகார1 K:கிற#. பிற-# 

ெபய" ெப:1 நாளிேல த� த-ைத�7� ெப�1 0க� விைள த மணிேமகைலயி� 

பிற�0 வரலா/ைற இ- .� Kறேவயி�ைல ; மணிேமகைலயி� பிற�0 மாதவி 

பிற�0� ேபா�வத�:. சி திராபதியி� ெசா�B1 ெசயB1 ேநா�கி�, மாதவி�7� 

பிற�0 வரலா: கா6ட� அாிதா1. அதனா/றா� இள�ேகாவ@க&, க6ணகி 

ேகாவல� எ�ற இ�வ" பிற�0� Kறியவ", மாதவியி� பிற�0� Kறாராயினா". 

மாதவியி� 7ண1 ெசய�க& க/0ைட ந�ெனறிய வாத+�, அ- ெநறி வழா# 

பிற-த மணிேமகைலயி� பிற�0� Kறாைம�7� காரண1 ெதாி-தில#. 

 

மாதவி=1 மணிேமகைல=1 இ-திரவிழாவி/ கல-# த1 ஆட�, பாட�, அழ7 

எ�பனவ/றா� ம�கைள இ�0: தாைமயா�, ஊரவ" அல" Q/:கி�றா" என� 

சி திராபதியா� 7றி�71 இ- .லாசிாிய", விழாவைற காைதயி� இC வி�வ�1 

ேபா-# ேம/7றி த பணிைய ஆ/ற/ 7ாிய" எ�பதைன� 7றி�கேவயி�ைல. 

ஒ�றைன� ெச�த/ 7ாியா" அதைன� ெச�யாெதாழியி� அ�ேறா அல" பிற�71? 
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நாடக� கைலைய அ� கால தி�-த அரச�1 பிற சா�ேறா�1 ந�7 ஆதாி தன" 

எ�பத/7� சா�:க& பல இ��கி�றனேவ. 

 

[ப�க ெவ6 93] 

 

நாடக மகளி" த த1 நாடக� கைல H3ப ைத ம�க37 ந�7 கா35மி� எ�பதைன 

ெவளி� பட� Kறா#, “ேவ: ேவ: சிற�பி� ேவ: ேவ: ெச� விைன, ஆ/றி மரபி� 

அறி-ேதா" ெச�=மி�” (1: 56-7) என விழாவைற காைத K:தலா� எ�#வி தா" 

எ�: ெகா&வதாயி�, ேமேல கா3@ய 7ைற�7 இடமி�றா1. 

 

ஆ0 திர� மணிப�லவ தி� மணிேமகைல�பா� விைட ெப/:� ெச�றவ� 

எ�னானா� எ�ப#1, காDசன� உதய7மரைன வாளா� எறி-த தீவிைன� 

பயைன இ�னவா: Hக"-தா� எ�ப#1 7றி�க�படவி�ைல. க6ணகி ம#ைரைய 

எாி த தீவிைன� பயைன ந�விைன� பயனி� இ:தியி� Hக"-# �@வி� "பிறவி 

நீ த ெப/றிய"ளாவ&. எ�: Kறின இ- .லாசிாிய", இவ"த1 �@! நிைல 

Kறாைம ஆரா�த/ 7ாியதா1. இ1 �@! நிைலேய ய�றி, சி திராபதியி� பி/கால 

வா�!1 ெதாி-தில#. அறவண வ@க& மணிேமகைல�7 அற1 K:வேதா5 நி�: 

வி5கிறா"; அவர# �@!1 ேதா/ற1 ேபால  தி_ெரன நி�: வி5கிற#. 

மணிேமகைல, உதய7மா� ைகயி/ சி�765 த� Q�ைம ெகடா# நீ�கி 

யி��பேள�, இ� கா�பிய அைமதி மி�க இ�பமா� இ�-தி��71. 

 

இனி, இ- .லாசிாிய" பா@யனவாக ேமேல கா3@ய ச�க இல�கிய� 

பா35�கைள=1 இ- .+/ காண� ப51 பா35�கைள=1 ஒ�0 ேநா�கி�, இ- 

.� நைட மிக எளிதாக இ��ப# 0லனா71. ேமB1, இத� க6 மி�க வடெசா/க& 

காண�ப5கி�றன. ச�க கால #1, அதைனய5 # வ-த சில�பதிகார� கால #1 

காண� படாத ெசா� வழ�7க& இ- .+/ காண�ப5கி�றன. 

 

[ப�க ெவ6 94] 

 

எ# நிக��சி, ஆ�கன1, ஈ�கன1, ஆ�7, ஈ�7 �த+யன மி7தி=1 பயி�கி�றன. 

அ, இ எ�ற %3@ைட� ெசா/க&, அ-த, இ-த என  திாி-# வழ�71 வழ�7� க1ப" 
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கால #�7� சிறி# ��ன" தா� பயிBவதாயி/:. இC வழ�7, ச�க ./க?&ேள 

கிைடயா#. இ- .+� இஃ# ந�7 வழ�7கிற#. "�ைறைமயி� இ-த 9Q ரக ேத' 

(26:63) எ�:1, "இ-த ஞால # எCவைக யறிவா�" (27: 285). எ�:1, "அ-த 

உதவி�7 ஆ�கவ& ெபயைர " (29:30) எ�:1 வ�த� கா6க. 

 

ேமேல Kறியவா:, இ- .� நைட ச�க இல�கிய�களி/ காண�ப51 ெச�=& 

நைடயி� ேவ:ப3@� தலாB1, ச�க� ெச�=ளி/ காண�படாத வழ�கா: சில இ- 

.+/ காண�ப5தலாB1, இ-.B3 காண�ப51 அரச" வரலா:க& சில வரலா/: 

ெநறி�க6 ேநா�கிய வழி மய�க- த�தலாB1 இ-.ைல ஆ�கிய சீ தைல� 

சா தனார# வரலா: ஆரா�த/ 7ாியதாகி�ற#. சில�பதிகார1 இ- .லாசிாியைர 

ம#ைர� Kலவாணிக� சீ தைல� சா தனா" எ�: வழ�கா# வறிேத சா த� 

எ�ேற K:கிற#. இ-./ பதிக1 ம3@� "ம#ைர� Kலவாணிக� சா த�" எ�: 

K:கிற#. ெதா�கா�பிய உைரகார"க?1 இவைர� சீ தைல� சா தனா" 

எ�கி�றனேர ய�றி, "ம#ைர� Kலவாணிக� சீ தைல� சா தனா"" எ�: 

Kறவி�ைல. ஆகேவ, இ� ெச�தி மிக ஆர அமர இ�-# ஆரா�த/7ாிய ெத�ப# 

விள�71. 

 

இCவாிய .B�7 ஆசிாிய" டா�ட". உ. ேவ. சாமிநாைதய" அவ"க& அ�Dெசா/ 

7றி�ெப)தி ெவளியி3@�� கி�றா"க&. இத/7 விாி-தேதா" உைர நாவல" 

ப6@த. ந.�.ேவ�கடசாமி நா3டா" அவ"கைள� ெகா65 எ)#வி  #�பாகேனாி 

தனைவசிய இைளஞ" தமி��ச�க தி� ெவளி 4டாக  தமி�� 0ரவல" தி�வாள" �. 

காசிவி%வநாத� ெச3@யாரவ"க& பதி # வ�வ# மகி�த/7ாியதா71. 

 

[ப�க ெவ6 95] 

 

�@வாக, இ- .+/ காண�ப51 0 த சமய�க�  #�கைள�ப/றி� சில 

Kறாெதாழிவ#' 7�ற� Kறலா� �@=1. இதைன இ- ெநறி ப/றி ஆசிாிய" தி�. 

நாவல". ந.�. ேவ�கடசாமி நா3டாரவ"க& ஆரா�-# [*]Kறியவ/ைற ஈ65  

த�கி�றா1. 

------- 

[*] கர-ைத� க35ைர. ப�. 226-8. 
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"ஆடவேர ய�றி மகளி�1 #ற! <65 தவ ெவா)�க ைத ேம/ெகா&?த/71, 

Xடைடத/71 உாிய" எ�ப# 0 த" ெகா&ைக. அ# மணிேமகைலயி� #ற! 

K:�க தா� இ- .+�க6 உட1ெபா5 0ண" # அறி!: த� ெப/:&ள#. 

பிற�0  #�பெம�ப#1, பிறவாைமேய இ�பெம�ப#1, பிறவியான# ப/றினா 

B6டாகி�ற ெத�ப#1, பிறவாைமயான# ப/ற:தி யினாBள தாவ ெத�ப#1 

அ� சமய தி� ெகா&ைக க&. இைவ நா�71 நா�வைக வா�ைம எ�: 

Kற�ப51...... 

 

"பிற�பாகிய #�ப ைத=1 அத� காரண ைத=1 விள�7த/7� காரண காாிய 

�ைறைமயா� ஒ�ெறா�ைற� சா"-# ேதா�:வனவாகிய ப�னி� நிதான�க 

ெள�J1 ெபய�ைடய ப�னிர65 த #வ�க& இ- .+/ ெசா�ல�ப35&ளன. 

அைவயாவன, ேபைதைம, ெச�ைக, உண"!, அ�!�, வாயி�, ஊ:, Hக"!, 

ேவ3ைக, ப/:, பவ1, ேதா/ற1, விைன�பய� எ�பனவா1 ............ 

 

"இ� ப�னிர6@� உண"!, அ�!�, வாயி�, ஊ:, Hக"!, பிற�0 எ�பன!1 ; 

பிணி, 9�0, சா�கா5, அவ ல1, அர/:, கவைல, ைகயா: எ�J1 விைன�-

பயJமாகிய ஏ)1; ேதா/றெமன�ப51 #�ப�1; ேபைதைம, ெச�ைக, ேவ3ைக, 

ப/:, பவ1 எ�J1 ஐ-#1 அத� காரண�மா71........ 

 

[ப�க ெவ6 96] 

 

"#�ப நீ�க தி/7ாிய ெநறி ந/கா3சி, ந�E/ற1, ந�வா�ைம, ந/ெச�ைக, 

ந�வா��ைக, ந��ய/சி, ந/கைட�பி@, ந�Bள ேதா" தைல�பா5 எ�J1 எ35 

மா1 எ�ப". பிறவி  #�ப தினி�:1 நீ�7த/7 இவ/ைற யைட-# 

கைட�பி@ தேலா5 தான�1 சீல�1 உைடயராத� ேவ651............ 

 

"இனி, உயி"க& எ�#1 பிற�0 - ம�க&, ேதவ", பிரம", நரக", வில�7, ேப� என 

அ:வைக�ப51 எ�ப#1 ; ந�விைன ெச�த உயி"க& - ம�க&, ேதவ", பிரம" 

ஆகிய கதிகளி/ பிற-# இ�0:ெம�ப#1 ; தீவிைன ெச�த உயி"க& - நரக", 

வில�7, ேப� எ�J1 கதிகளி/ பிற-# #�0: ெம�ப#1 ; தீவிைனயாவன --

ெகாைல கள! காம1 என உட1பி/ேறா�:வன 9�:1, ெபா� 7றைள 
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க5Dெசா� பயனி� ெசா� என உைரயி/ ேறா�:வன நா�71, ெவஃ க� ெவ7ள� 

மய�க1 என உள தி/ ேறா�:வன 9� :1 ஆகிய ப #மா1 எ�ப#1; 

ந�விைனயாவன - ெசா�ல� ப3ட ப #வைக  தீவிைனயிJ1 நீ�கி� சீல1 தா�கி  

தான1 தைலநி/றலா1 எ�ப#1 0 த ./:ணி0. இைவ, 

 

 "தீவிைன ெய�ப# யாெதன வினவி� 

 ஆ�ெதா@ ந�லா�! ஆ�க# ேகளா� : 

 ெகாைலேய களேவ காம  தீவிைழ! 

 உைலயா உட1பி� ேதா�:வ 9�:1 ; 

 ெபா�ேய 7றைள க5Dெசா� பயனி� 

 ெசா�ெலன� ெசா�+� ேதா�:வ நா�71 ; 

 ெவஃக� ெவ7ள� ெபா�லா� கா3சிெய�: 

 உ&ள- த�னி� உ��பன 9�: ெமன� 

 ப # வைகயா� பய�ெதாி 0லவ" இ திற1 

 படரா" பட"7வ ராயி� 

வில�71 ேப=1 நரக� மாகி� 

 

[ப�க ெவ6 97] 

 

 கல�கிய !&ள� கவைலயி� ேதா�:வ" ; 

 ந�விைன ெய�ப# யாெதன வினவி� 

 ெசா�+ய ப தி� ெதா7தியி� நீ�கி� 

 சீல1 தா�கி  தான1 தைல நி�: 

 ேமெலன வ7 த ஒ�9�: திற #  

 ேதவ�1 ம�க?1 பிரம� மாகி 

ேமவிய மகி��சி விைன�பவJனவ" (15 :129-40) 

 

என இ- .B3 Kற�ப5த� கா6க. ம/:1, #�ப #� ெக�லா1 காரணமாகிய 

�� 7/ற�களி�, காம ைத, உட10 நிைலயி�ல#, #�ப தி/ 7ைற விடமான#, 

உயிாி� ேவறாய#, அ�வ��க  த�க அ)�7 நிைற-த# எ�: பாவி�71 

அக�பாவைன யாB1 ; ெவ7ளிைய எ�லா உயி"களிட #1 அ�0 ெச�தB1 

இர�க1 ெகா&?தB1 அவ/றி� ஆ�க தி/7 மகி�தBமாகிய ைம திாி, க�ைண, 
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�திைத ெய�J1 பாவைன களாB1 ; மய�க ைத� ேக&வி, விமாிச1, பாவைன 

ெய�J1 உபாய�களாB1 ஒழி�க ேவ651 எ�:1 இதி/ Kற�ப35ள#. 

காண�ப5கி�ற எ�லா� ெபா�?1, உயி�1, உ�வ1 Hக"�சி 7றி பாவைன 

உண"! எ�J1 ஐ-தி� ஈ3டேம ெய�ப#1 ; இைவெய�லா1 கண� ேதா:1 

ேதா�றியழி=1 எ�ப#1 ெபௗ த ./ ெகா&ைக. இவ/:& உ�வெம�பதி� நில1 

நீ" தீ வளி எ�J1 நா�7 <த�க?1, உட101, 0ல�க?1 அட�71. 

Hக"�சியாவ#, இ�ப #�ப அJபவ1; இ# ேவதைன ெய�:1 Kற�ப51. 

ஐ1ெபாறிக?1 மன�1 7றி ெய�: Kற�ப51. மனெமாழி ெம�களா� உ6டா71 

ந�விைன தீவிைனக& பாவைனயா71. இ# ெச�ைக ெயன!1 வாசைன ெயன!1 

Kற!1 ப51. உண"வாவ# விDஞானமா71. 

 

[ப�க ெவ6 98] 

 

உ�வ �த+யவ/ேறா5 K@ய விDஞானேம ஆ�மாவா ெமன!1, அ# நீேரா3ட1 

ேபால� ச-தானமா�� கண-ேதா:1 ேதா�றி யழி= ெமன!1, அ�ஙன1 அழி= 

ேமJ1 �/கண தி� அழிெவ�#1 ஞான தி� ேதா�றிய வாசைன பி/கண தி� 

ேதா�:1 ஞான தி/ ப/:தலா� அறி! �தலாயின நிக)ெமன!1, இC ைவ-#1 

ச-தானமாக  ேதா�றி யழிதேல ப-தெமன!1, இைவ அற� ெக5தேல 

� திெயன!1 K:ப. இCைவ-ைத=1 7றி #, 

 

 'உ�! Hக"�சி 7றி�ேப பாவைன 

 உ&ள அறிவிைவ ஐ�க-த மாவன' (60 : 189-90) 

 

என மணிேமகைல K:கி�ற#." 

 

இனி, இ�சமய ெநறி�க6ேண நி�: இ� காவிய ைத ேநா�கி�, சா தனா" 

கால ேத இ  தமி� நா3@�, ைசவ1, ைவணவ1, பிரமவாத1, ேவதவாத1 எ�பன!1 

; சமண சமய  #ைறகளாகிய ஆசீவகவாத1, நிக6டவாத1 எ�பன!1 ; சா�கிய1, 

ைவேச@க1, <தவாத1, ைநயாயிக1 மீமாDைச, உேலாகாயத1 எ�பன!1 

நிலவியி�-தைம ெதாிகிற#. %தமதியி� வரலா/றினா�, சமண சமய ைத 

மைற�கமாக இழி #ைர�71 சமய� கா��01 சிறி# 0லனாகிற#. இதைன 
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நா3டாரவ"க?1 க65, [*]"இ� கா�பி ய திேலதா� 0 தசமய ைத 

ேம�ைம�ப5 #1 ெபா�35� பிறசமய ைத இக�-#ைர தலாகிய சமய ெவ:�0� 

சிறிேத அ�1பி=&ளைம காண�ப5கிற#" எ�: K:கி�றா"க&. இ� கா��பி� 

ேதா/ற1 விள�கி  ேதா�றா ெதாழித/7� காரண1, மணிேமகைல ஏைன� 

சமய�கண�க" த1 திற1 ேக35 ஒ� ம:�01 Kறாெதாழிவேத யா71. 

----- 

[*] கர-ைத� க35ைர. ப�. 224. 

 

சில�பதிகார ேத, சம6சமய  #றவிக& பாB1 சமய ெவ:�0� சிறி# 

ேதா�றியி�-த திற ைத� [#] சில�பதிகார ஆரா��சி�க6 உைர தி��கி�றா1. 

---- 

[#] சில�பதிகார ஆரா��சி. ப�. 81. 7ற&. 0லா� ம: த�. 

[ப�க ெவ6 99] 

 

0 த சமய� ெகா&ைககைள நா1 இனிதறி-# ேகாட/7� க�வியா71 .�க& பல 

இ�ேபா# ெவளியாகி =&ளன. அவ/ைற ேநா�கி�, ஊJ6ட� பாவ ெம�ப# அ� 

சமய தி� சீாிய ெகா&ைகயாக� Kற�ப3@��ப# இனி# விள�7கிற#. 

அேசாகன# க�ெவ35�க?1 இ� க� ைத ந�7 வ/0: #கி�றன. அCவா: 

இ��ப!1, இ� காவிய1 ஊJ6ட� பாவம�: எ�: K:கிற#. இதைன� 

சா#வ� எ�ேபா�, நாக" தைலவJ�7� K:1 K/றாக வ�1, "9 # விளிமா 

ெவாழி # எC!யி" மா351, தீ திற1 ஒழிக" (16 : 116-7) எ�பதனா� 

அறிகி�ேறா1. ஒ�கா�, இ�க� #, சா தனா" கால தி�-த ெபௗ த"க& 

ெகா6@�-த ெகா&ைகயாக இ��கலாேமா எ�: நிைன த/7 இட-த�கிற#. இ� 

ெகா&ைக �/கால ேத ம�களிைடேய நிலவியி�-த ெத�ற/7  தி��7ற& 

உைரயாசிாியரான பாிேமலழக" உைர=1 சா�: பக"கி�ற#. இ#!1 ந�7 

ஆரா�த/7ாிய ெதா� றா1. சி-தாமணி�க6 சீவக� ேவட" தைலவ/7 அற 

�ைர�7 மிட #, [$] 'இைறவV/ கா3சிெகா�லா ெவா)� ெகா5 ஊ� #ற த� 

க6டா�" (சீவக. 1242) எ�: K:வைத ேநா�கி�, சம6 சமய தவ" ஊJ6ட� 

பாவெம�J1 க� ேத=ைடயராயி� த� வ+=:கிற#. மணி ேமகைலயாசிாிய" 

கால #1 சம6 சமய1 தமி�நா3@� இ�-தி� த+�, அவ" ெகா&ைக=1 ஈ65� 

கா6ட� ேவ6@யதாயி/:. 0 த சமய ைத விள�71 ேவ: .ெலா�:1 

மணிேமகைல�7� பி�J1 ��J1 தமி� ெமாழியி� இ#கா:1 
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காண�படாைமயி�, ஊJ6ட� ப/றிய இ� ெகா&ைக மய�க ைத  த-# 

நி/கிற#. 

--- 

[$] சீவக. 1242. 

 

[ப�க ெவ6 100] 

 

ஆ?ைடய பி&ைளயா" கால ேத 0ற� சமய தவ�& மீJ1 ஊJ1 உ6ட� 

காண�ப5கிற#. இதைன, அவ" தாேம, தி�வவளிவண�E", "ெகா1பிாிய" எ�: 

ெதாட�71 தி�விராக� பதிக #&, [*]கழிய�7 ப&ளியிடமாக அ5மீ�க& 

கவ"வா�1, வழிய�7 சார ெவயி� நி�: அ@ சி� உ&கிவ�வா�1" எ�கி�றா". 

"ஊெனா56ட� ந/ெறன ஊெனா56ட� தீெதன ஆன ெதா6ட" அ�பினா� 

ேபச நி�ற த�ைமயா�" என  தி�வாைன�கா  தி�விராக� பதிக #1 7றி  

த�?வைத ேநா�கி� ஊJ6டைல� ப/றிய வாத1 இ/ைற�7� %மா" 1300 

ஆ65களாக நட-# வ�வெதா� ெற�ப#1 அறிய�கிட�கி�ற#. 

---- 

[*] ச1ப-த" ேதவார1. 

 

இCவா:, இ� காவிய தி� ஒCெவா� ப7தி=1 ஆரா=- ேதா:1 ப�வைக� 

ெபா�ளாரா��சி�71 இட-த-# நி/71 சிற�0மி�7 விள�7வைத� 

கா6கி�ேறா1. ஒCெவா� காவிய ைத=1 இ1 �ைறேய ஆரா�-# கா6ப# மி�க 

இ�ப1 த�1 ெசயலா71. அ#ேவய�றி, அCவ� காவிய�கைள இய/றிய 

ஆசிாிய"களி� கால # ம�க& ேம/ெகா6@�-த சமய1, வழ�க1, ஒ)�க1 �த+ய 

வ/ைற� காU1 ேப:1 நம�7 உ6டாகிற#. இ�ேப:, ந1 தமிழக தி� ப6ைட 

வரலா/ைற இனிதறி-# �ைற ெச�# ேகாட/71 ேப�தவியா71. இ  #ைறயி� 

ெச�ய�ப51 �ய/சிக37 ஊ�க�1 ஆதர!1 ெச�#வ�1 ெத�னி-திய ைசவ 

சி தா-த ./பதி�0� கழக தின"�7  தமிழ ந�ம�களாகிய நா1 ெபாி#1 

கடைம�ப35&ேளா1. அவ"த1 �ய/சி ெப�நல1 ெகா65 விள�க �:வதாக. 

------------ 
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)றி��ைர )றி��ைர )றி��ைர )றி��ைர ((((எ/ எ/ எ/ எ/ ––––    பக ெவ/பக ெவ/பக ெவ/பக ெவ/.).).).)    

 

6. தைக - அழ7. வ�ைல - வ�லவனா=&ளா�. வ)தி. பா6@ய�. ேத/றா� - 

ெதளியா�. சின1 - ெவ�ப1. ஊ"0 - தவ�-#. 

8. வான1 - மைழ. கவினி - அழ7/:. கம1 M� மாமைழ - நீ" நிைற-த ேமக1. கா" - 

கா" கால1. மணி - நீலமணி. <ைவ - காயா1<. ெச10ற 9தா� - சிவ-த 

�#ைக=ைடய த1பல�<�சி. X - <. கழ� - கா1பினி�: கழ�:. தா அ� - பர-#. 

ெச�ைக - சி திர1. 0ற! - கா5. 

9. கான� - கட/கைர. ெப�நீ" - கட�. ஏ" - ேபா�ற. எCவ1 - வ� த1. அல"வா� - 

அல" K:1 K/றி+�-#. தட!நிைல - ெபாிய அ@மர1. அயி" - H6 மண�, 

ெகா5Dசி - ேத" த35. 

10. வ6ட/பாைவ - மகளி" ேகாைர �த+யவ/றா� ெச�# ைவ # விைளயா51 

பாைவ. ஞா�ைற - நா&. அறிகாி - சா�:. விைச�ெகாளீ இ - விைச #�ெகா65. 

வயமீ� - வ+யமீ�. தைழ - தைழயாகிய உைட. ம:7 - 

11. கழி - உ�ப�கழி. #ைழ இய - #ழவிய. அ510 - அட�ப�ெகா@. க�லக1 - மைல 

நா5. 

12. 0ைரயி� - உய"�சி யி�லாத, ஆனா� ெகௗைவ - அைமயாத ஆரவார1. அ)�க� 

- �ழ�க1. ைக-�� கா�. ேகா& வ� - ெகாைல வ�ல. ஏ/ைற - ஆ6. <Hத� - 

ெம�+ய ெந/றி. பி@ - ெப6 யாைன. நீ" நன-தைல - நீ"� பர�பி�. 

13. அல"வ# - அலராவ#. 0லரா - வாடாத. ப� வர� - #�ப1. நீ" அைல� கைல 

இய - நீ" அைல தலா� 7ைல-த. ெதாைடய� - மாைல. கஞ+ய - ெசறி-த. ெவறி - 

ந:மண1. மணி�%ைன - நீலமணி ேபால  ெதளி-த நீ" நிர1பிய %ைன. உாி - ேதா�. 

உ��0 - ெவ�ப1. எ� # - க) #. - 

14. கவ5 - கிைள. தய�க - விள�க. அைசய எ�: மா1. %ர1 - பாைல நில1; 

�ர10ம6 பர-த நில�மா1. உைறத� வ�Bேவா" - இ��க�K@ய மன வ�ைம 

=ைட யவ". 

15. கவைல - கவ" த வழி. வ+�ப - Q6ட. காத� - வி�10வ#. எ�றி - எ�: 

ெசா�கி�றா�. விைரெசல� - விைர-# ெச�Bத�. திகிாி - ேத"� ச�கர1. வற-த - 

வ/ றின. நிர1பா - 7:கிய . வ&ெளயி: - Kாிய ப� . பிண! - ெப6 நா�. 

உழிDச� - ஒ�வைக மர1. ெநா&ைள - ஒ� வைக வ65. இய! - வழி . 

வி) ெதாைட - ெபாிய அ10. 

16. ெபா� வலாள" - ெபா� ெசா�Bத+� வ�ைம =ைடய தைலவ". வ�ெலன - 

விைரவாக . #னி - ெவ:�0. ெநாசிவர� - H3பமி�க. பாைவ - க6ணி/ பாைவ. 

மா��ப - மைற�ப. ஊ"தர - பரவ. ேமனி - ேமனி யழ7. இைனய� - அழாேத. 



105 

 

பாச�10 - பசிய அ�10. அலாி - அல"-த <. ெகா)தி - ேகாதி. அ�-# - ஆ"-#. 

உ65 அல�க� - அைச=1 ெகா10. நயவர - வி��ப�6டாக. ெதளி ேதா" - 

ெதளிவி #� ெச�ற காதல". 

17. ப�தியD ெச�வ� - Mாிய�. கய-தைல - ெபாிய தைல. மட�பி@ - இளைமயான 

யாைன. 7ள7 - தைழ.உய� கிய - வா@ய. 7ர1ைப - X5. 

18. வா அ� பாணி-நா3@ய தாள தி/ேக/ப  தாவி� ெச�Bதைல=ைடய. க+மா - 

7திைர. தா அ  தா& - தாவி� ெச�B1 கா�. ஒ#�க - நட�க. இ@ - �3ேகா�. ஏமதி 

- ஏ!க. திாி ம��0 - �:�கிய ெகா10. ந5நா3 K3ட1 - Kடாைம. மா6ட - 

மா3சிைம�ப3ட. 

19. மைழ� க6 - 7ளி"-த க6. பாீ இயின& - அ:  ெதறி-#. இற-திசி� - 

ெச�றா&. பிர10 - பிர1பி� 0த". வ�ட - தடவ. 

20. சா��0ற1 - ேசாைக. ப%ெவயி� - இளெவயி�. ஈ"10ற1 - நைன-த �#7. 

பனி�71 - 7ளி" ெச�=1. 

21, ஆ"ைக - உ6ட�. கதவ" - ேகாப�ைடய". ஈனா�பாைவ - வ6ட/பாைவ. 

கானலா� - கான/க6. 

26. மாெப�1 ப தினி - க6ணகியா". தீ ெதாழி� - கணிைகய" ெதாழி�. 

28. ைகயற - ெச�ைக ெகட. க5நைவ - மி�க #� ப1. தவ�ெகா@ - தவ ைத=ைடய 

ெகா@ேபாB1 ெப6. 

29. இைடயி�& யாம # - ந&ளிரவி�. �னிவ� - 0 த�. ெபா�வ: - ஒ�ப/ற. 

0ைரேயா" - உய"-ேதா". 

30. மறி # - ம:ப@=1. அ-தர1 - வான ேத . 

31. ஆ�யி" ம�-# - உண!. ெதாைலவி�லா - 7ைறவ தி�லாத. அக� %ைர - 

அக�ற உ&ளிட1. கா6ட� ேவ3ைகேய� - காU1 வி��ப�ைடேய�. காி-

சா�:. ெசCவன1 - ெசCைவயாக. 

33, ம# - ேத�. தி�பிய1 - விய�பா71. 

34. பிணி - ேநா�. இ51ைப� ெகா&கல1 - #�ப  ைத� ெப�# ைவ�71 ஒ� 

பா திர1. 

35. நாந� K"-தைன - ெசா�லா� வறியனாயிைன. 

45. ந�: - அற1. 

46. தகவில� - ெச�த/7ாிய த7தியறியாதவ�. மட வா" - மகளி". ம�னவ� - 

மJ�ேசாழ�. வழி - மரபி�. ேவ-த" - ஏைன� ேசர பா6@ய ேவ-த". ஈம1 - 

%5கா5. சிற�பி� பாலா" - சிற�பான பா�ைம =ைடயவ". 

ஆயிைழ - மணிேமகைல. சிைற ேநா� - சிைற #�ப1. 
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47. ஓாீஇ - நீ�கி. மீ�7ழீ இ - மி7-தேபா#. கா�� ெகாளி� - அட�க �@யாதப@ 

மி�கதாகிய வழி. ெசCவிய ளாயி� - காம Hக"�சி�7ாிய ப�வ ைத=ைடயவளாயி�. 

எ� ெசCவியளாக - எ� இ�ப� ெசCவி�7ாிய ளா7க. 

48. வDசி-வDசி� ெகா@. அவ  திற1 - தீய க� #. எ�யா ைமய� - 

அறிவறித/கி�லாத மய�க1. 

49. ேநா/\6 - ேநா/:6U1. ெநாசி - வா51. ஏ/\6 - பி�ைச ெய5 #6ட� 

. ம6ணீ5 - ம6ணா/ ெச�த பாைவக&. 

50. பா5 கிட�ேப� - உயி" நீ�7�கா:1 X�-# கிட�ேப�. அய"�பா� - 

வி5வா�. அரவ�7� - மணிேம கைல. � ைத �த�வி - �#ைம=1 

�த�ைம=�ைடய ச1பாபதி. 

51. ேதா5 - <. ெபா#வி� - ெபா#விடமாகிய அ1ப ல1. �#�7ைற �#ெமாழி - 

அறி! நிர1பிய ந/ெசா/ க&. 

53. மாமைற மா�க& - ேவதிய"க&. ேக6ேமா - ேக6மி�. கட!3 கணி - 

திேலா தைம. சி:வ" - பி&ைள க&. இ�வ" - வசி3ட", அக திய". கைள-# - நீ�கி . 

தி�-# �க1 - மல�1 �க1. கா351 - காண� ெச�=1. க@ைஞ. பி�ைச� பா திர1. 

54. ெபாேற எ� - வி�1ேப�. ெதா351 - ெதாட�கி. ெபய� - மைழ. பிைழ�பறியா# 

- ெபா��ப# கிைடயா#. உ��71 - ெம+வி�71. 

55. மற� - பாவ1. 0�கி� - 07மிட1. சா"பி/ ேறா/ற1 - ேபைதைம �த+ய நிதான1 

ப�னிர6@� ேதா/ற1 (�@�0ைர� ப7தி கா6க). உ�தி - பிைழ த�. ஆாிய� - 

ஆசிாியனாகிய 0 த�. இைண - ஒ�0 . க& - ேத�. தா" - மாைல. கல1 - மர�கல1. 

ேபாகி - ெச�:. 

56. Qவற - ப/றற. ெசவி�த� - ெசவியி� க6. வி # - விைத. ஏத1 - தீ�7. Kஉ1 - 

அ)1. ேவ3டைன - வி�1பினா�. மதிமா: ஓ"-தைன - அறிவா� மாறான ெச�தி 

ைய� க�தி வி3டா�. 

60. ெவ6திைர - பா/கட� . ைவ தா�7 - ைவ  த#ேபால . வற� ஓ5 உலகி� - 

வ/கட1 ெபா�-திய உல க தி�. வா� #ய" - ெப�1பசி. அற� ஓ5 - அ�த%ரபி. 

X�கதி" - மைற=1 Mாிய�. 

61. ஆ" அண�காகிய அ�-தவ� - த5 த/காிய வ� த ைத� ெச�தவனாகிய அாிய 

தவ ைத=ைடய �னி வ�. க1ப1 - அைச!. ேநானக" - ெபாிய நகர1. 

62. பிற� - உதய7மர�. பிற� - அயலா�. அல� க� - மாைல. க@ைக - #6ட1. 

தவள1 - ெவ6ைம . 7றி� ெபா5 வழாஅ& - காத/7றி�பி� வ)!த� இல&. ஒழி- 

தன& - த�கிவி3டா&. வான வா��ைகய" - ேதவ"க&. 

64. விDைச - வி ைத . 
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65. தக! - த7தி. அைறேபாத� - உ&ள/:� ேபாத�. இைற - ச-#. ெதா�: - 

பைழைம. ந�றி - ந�ைம. வா� வா& - த�பாத வா& . விளி-தைன - இற-தா�. 

66. #��ேபா" - உ6ேபா". #ணி� சித" - க-ைத  #ணி. இர�கி - வ�-தி. �னியா# 

- ெவறா#. 0� க6 - #�ப1. அற�கைட - பாவ1. 

67. க35 - ப-த1. அ/0� கட� - அ�0ெநறி. பட ரா# - நிைனயா#. 

68. காதல�, ேகாவல�. நாU - நாண1. 

69. பி�ன# - ேபாி�ப1. அ/ேறா" - ப/ற/றவ". வ)வா� - #�ப1, தCைவய" - 

தம�ைகமா". 

70. அCைவய" - தா�மா". வா�வதாக - வா�� 0ைட தாக. #ள�கியவ# - 

கல�கிய#. வளி - கா/:. ெகா1பி� - ெகா10 ேபால, 

71. <3ைக - ெகா&ைக. ஆைணயி� - ஆைண�ப@. 

72. ெகா? தி - இைச #. ெவயி� - ஞாயி/றி� கதி". ெபா#1ப" - ேசாைல. இலDசி 

- ெபா�ைக. விைர. வாசைன. உ.ரேவா� - காிகால�. 7�7 ெபய"� 7�ற1 - 

கிர!Dச1 எ�J1 மைல. ெகா�ேறா�, ��க�. 

73. ��க� ெசCவி - இளைம� ப�வ1. சாப சர தி சாப1 எ�J1 அ1பிைன 

=ைடயா&. காம� - காம� ேச3ைட . தீெநறி - தீய க� #. படரா-நிைனயாத. தைக. 

அழ7. மிைக - ேவ: பல மி7 #� ெசா�Bத�, 

74. #க& - 7/ற1. ஆ�1 - ஆதாி�ேபா" எவ�1, வ5 - சீவிவி51 வ5. ெந@ேயா� - 

தி�மா�. அைட த ஞா�: - அைண க3@யேபா#. மைல - மைல�க/க&. அள� க" - 

கட�. 

75. தீவிைனயா3@ - தீவிைனயாள� எ�பத� ெப6 பா�. �3டா& - 

7ைறயாதவ&. 

76. 7றS� - வாமன�. ப@ - <மி. ம�மா� - வழி  ேதா�ற�. ெகா1ப" - ெகா10, 

ெபா�க" - ேசாைல. ம6 - நா5. ம�பைத - ம�க&. 

77. திாி-ேதா� - ேவ:ப3டவ�. தட - ெபாிய. ெப�1 பிறிதா�71 - ெகட�ப6U1. 

த�க�: - த7தி ய�:. ஓ5 - பி�ைச ெய5�71 பா திர1. தைக�7 ந" த5�பவ". 

உ�யா ேநா�- தீராேநா�. 0)�கைற- கா/:� 0காத அைற. 

78. தவ தா3@ - தவ�ைடயவ&. இ5�க6 ெபாறா# சி:ைம ெச�ேத� ெபா:�க 

என இைய�க, சி:ைம - #�ப1. உரேவா"- அறி!ைடேயா". 0ைலைம - 

0ைல த�ைம. தீவக�சா-தி - இ-திர விழா. தணியா- நீ�க �@யாத. 

79. ந7த�க�: - சிாி�71 த7தி=ைடய#. த�7. த7தி. எ&?ைர - இக��சி�ெசா�. 

%5ம6 - ெச�க�. M�ேபாகி - %/றிவ-#. வ5 - பழி. த1ேமா" அைன ேய� - 
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த1ைம ெயா�பாேவ�. %��0 - %�10 (வ65). க��0 - க�10. அ��0� கைண - 

அ�1பாகிய அ10. ெச�� கய� - ெச��கி  திாி=1 கய� மீ�. 

80, பய� - ெபா�&. ெகா6@ - ெகா&ைள. ப@/ :ைர - தவறான ெசா�. ேகா� 

�ைற - ெச�ேகா� �ைற. <விைல - தைல� பாிச1. ஈ தவ� - ெகா5 த ேகாவல�. 

ெபா�றின� - இற-தா�. ஐய1-ேசா:. த�ைமய�ைம யி� - நாடகமகளி"�7 அ# 

த7திய�லாைமயா�. 

81. ெப�-ெத�வ1 - மணிேமகலா ெத�வ1. மட- ைத�7 - அக+ைகயி� ெபா�35. 

தைள - வில�7. உDைச உ�சயினி. 

84. 7ண திைச - கிழ�7. 7டதிைச - ேம/7. மதி ய1 - �)மதி. கதி"- Mாிய�. 

<1ெபாதி- தாமைர�<வி� K1பிய இத�. அாி� 7ர� - அாி த ஓைச. அைழஇ - 

அைழ #. ேசதா - ெச1ைமயான ப%, #க& - ம6 ெபா@. ம�த # இ� நர10-

ம�த�ப6. உளர- இைச�ப. அமரக1 - ேபா"�கள1. ெம�யா3@ - 

உட1பிைன=ைடயவ&. இ: தன& - த�கினா&. #யி� க6 விழி�ப - #யி�ேவா" 

க6 விழி�ப. 0ல10ாி� ச�க1 - 0லவ" K3ட1. 0க" - 0&ளி. வாரண1 - யாைன. K 

விளி�ப-பிளிற. வாரண1 ேகாழி�ேசவ�. பைண - 7திைர� ப-தி; மர�கிைள. ெபாழி� 

ஆ"ைக� 0& - ெபாழி+ட ேத நிைற-#&ள பறைவ களி� K3ட1. ெகா@யா" - 

மகளி". ைக�0& - ைகவைள. 

85. Z@ைக - Zட1. <�ப+ - பைட�ச�. கைட ெகாள - ந�7 பைட�க. கல1 - 

அணிகல1. Z@ைக - கைட ெத�. 7யிBவ" - ேதா/க�வி இைச�ேபா". ப6 

இய1 - ப6ணிைச�71 இைச�க�வி. ப6ணிய1- ப6ட� க&. உர! நீ" அ)வ1- 

நீ" பர-த கட�. மி�7 ழீ இ-மி7-த 'விட #, வ�ண�கா�0 - வ�ண தி/ேக/ற 

காவ�. 

பி�ைற - பி�ேன. 

86. Q% - உயாிய உைட. ெபா தி - 93@. ஊ#ைல� 7�கி� - ெகா�ல� 

உைல�கள  #� திேபால. ெபா�ைக 'யி� - ெபா�ைகயி� 9�7வா" ேபால. நளி - 

மி�க. ேநா/: உட10 அ5வ" - ைக1ைம ேநா�0 ேநா/: உட1ைப வத�7வ". 

பர�0 நீ" - கட�. �ளிெயாி - கன�ற 

தீயினி�. 

87. ம6 திணி ஞால1 - ம6 அU�க& ெசறி-த நில !லக1. பிற" ெநD% 07த� - 

பிறரா� கா�/: நிைன� க�ப5த�. 0 ேத& - ேதவ". வி) #ைண - சிற-த #ைண. 

88. மதி - தி�க&. ம�& - ேபா�ற. உ� # - ெசB தி. Kஉ� - வ�வி #. கல�கி - 

நிைன�பி #. மைட� கல1 - ேசா: சைம�71 கல1. மைடய� - ேசாறா�7 பவ�. 

ெச�த ஆ�7 - ெச�த அ�ெபா)#. உ� # - சின-#. நD% விழியர! - தி3@விட1 

எ�J1 பா10. 
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89. சிேன-திர� - 0 த�. ஏத1 - 7/ற1. பிர தி ய1 - கா6டலளைவ. க� தள! - 

அJமான அளைவ. அJமான உ:�0�க& ஐ-#: ப�க1, ஏ#, தி3டா-த1, உபநய1, 

நிகமன1. அJமான1 - க�தலளைவ, பரா"  தாJமான1 - பிற" உண"த/ெபா�35 

எ)-த அJமா ன1. %வா" தாJமான1 - த� கா3சியினி�: தா� ஒ�ைற 

உண�மா: ெகா&?1 அJமான1. 

90. இளைம நாணி - இளைம க65 பிற" நாUவ தா�. �#ைம எ�தி - �#ைம� 

ேகால�ெகா65. உைர �@! கா3@ய - ெசா�ைல ஆரா�-# அத� �@ைவ 

விள�கிய. 

91. உரேவா� - அறி! வ+=ைடய ேசாழ�. ம� க� - வழி ேதா� ற�. விய�0 - 

அதிசய1. காத/ பா� க� - உயி"  ேதாழ�. 0 த ைச திய1 - 0 த� ேகாயி�. 

92. அல" Q/:த� - பல�மறிய� பழிK:த�. 

93. ஆ/றி மரபி� அறி-ேதா" - நி� த1 �த+ய ஆ: அ�க�கைள=1 உண"-த 

�ைறைய=ைடய அ-தண". நீ த - ஒழி த. ெப/றிய& - த�ைமய&. 

95. அவல1 - #�ப1. அர/: - 0ல1ப�. கவைல - மன� சDசல1. ைகயா: - 

ெசயல:ைக. 

96. காம தீ விைழ! - காமமாகிய ெகா@ய விைழ!. உைலயா - உைலயாநி�ற ; 

அழிதBைடய. 7றைள - ேகா&. பயனி� ெசா� - அற1 ெபா�& இ�ப�க?& 

ஒ�:1 பயவாத ெசா�. ெவஃக� - வி�1ப�. ெவ7ள� - ேகாபி  த�. உ��பன - 

ேதா�:வன. இ  திற1 - ெகாைல �த+ய தீய வழிகளி�. படரா" - ெச�லா". 

97. சீல1 - பDச சீல1 ; அைவ; ெகா�லாைம, ெபா� யாைம, களவி�ைம, 

காமமி�ைம, இரவாைம எ�பன. மகி��சி விைன - ந�விைன. உ6 7வ" - Hக"வ". 

98. ச-தான1 - ெதாட"0. Hக"�சி - ேவதைன. உ&ள அறி! - விDஞான1, கா��0 - 

மனைவர1. சீாிய - சிற-த. 

99. 9 # விளி மா - வய# �தி"-# இற-த வில�7. 

100, கழி - உ�ப�கழி. அ@சி� - உண!. உ&கி - க�தி. 

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


