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வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய 
"பாடற்றிரட் " 

 
 
 
      Source: 
      மான் 
      வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய பாடற்றிரட்  
 
      தற்பாகம் : 
      பிள்ைளயவர்கள் சிைறக்குச் ெசன்றதற்கு ன் பா ய தனிப்பாடல்கள். 
      இரண்டாம்பாகம்: 
      பிள்ைளயவர்கள் சிைறயில் வசித்த காலத்தில் பா ய தனிப்பாடல்கள். 
 
      இந்தியா பிாிண் ங் ெவார்க்ஸ், ெசன்ைன. 
      1915. 
      ----------------------------- 
 
சிறப் ப்பாயிரம் 
 
      மான் வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இராஜ நிந்தைனக் குற்றத்திற்காகச் 
சிட்சிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு ன்னர் பா ய தனிப்பாக்க ம் அவர்கள் சிட்சிக் 
கப்பட் க் ேகாய த் ர் சிைறயில் வசித்தகாலத்தி ம் கண்ண ர் சிைறயில் 
வசித்தகாலத்தி ம் பா ய தனிப்பாக்க ம் இப்பாடற்றிரட் ல் அடங்கியி க்கின்றன. 
 
      இதி ள்ள பாக்களிற் ெப ம்பாலன ெவண்பாக்கள். மற்றைவ ஆசிாியப்பா, 
கட்டைளக் க த் ைற த யன. இப்பாக்கள் இனிய ெசந்தமிழில் 
இயற்றப்பட் ள்ளன. சங்கீதஞானம் தமக்கு இல்ைல ெயனச் ெசால்லாநின்ற 
பிள்ைளயவர்கள் இப்பாக்கைளப் பா ய  ஒ  வித்தகச் ெசயெலன்ேற ெசால்ல 
ேவண் ம். 
 
      இந் ள்ள ஈைக, அன் , உண்ைம த ய ஒ க்கப் பாக்க ம் 
பதிபசுச்ெசயல்கள், கட ள் உண்ைம, கட க்குக் காவல்ெதாழிைல அளித்தல் 

த ய ஞானப்பாக்க ம் ப க்கப்ப க்க மிகுந்த சந்ேதாஷத்ைத விைளக்கின்றன. 
மான் பிள்ைளயவர்க ம் அவர்கள  ல்க ம் பிற ம் நீ ழி நின்  வாழ்க. 

 
      சிந்தாதிாிப்ேபட்ைட, ெசன்ைன.} நிரதிசய-பாலசுந்தர சுவாமி. 
      ஆனந்த ைத 25 உ } 
      ----------------------------------------------------------- 
 
  பாயிரம். 
 
      என  தனிப்பாடல்களில் ந் ற்ைறம்ப  ெவண்பாக்க ம், ஒ தாலாட் ம், 

ன்  வி த்தங்க ம், பதிைனந்  கட்டைளக் க த் ைறக ம், நா ற்  
நாற்பத் ன்  வாிகள்ெகாண்ட பதிெனா  நிலமண்டல ஆசிாியப்பாக்க ம் 
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இப் த்தகத்தில் அடங்கியி க்கின்றன. யான் இராஜநிந்தைனக் குற்றத்திற்காகச் 
சிைறக்கு அ ப்பப் பட்டதற்கு ன் யான் பா ய பாக்களில் ெதாண் ற்ேற  இதன் 

தற் பாகமாக ம் யான் சிைறயி ந்த காலத்தில் பா ய பாக்களில் 
இ ற்ெறண்பத் நான்கு இதன் இரண்டாம் பாகமாக ம் பிாிக்கப்பட் ள்ளன. தமிழ் 
இலக்கண இலக்கியப் பயிற்சி இல்லாதா ம் என  பாக்களின் ெபா ள்கைள இனி  
உண மா  என  பாக்களில் ஆங்காங்குக் காணப்ப கிற அ ம்பதங்க க்கு 
உைரகள் எ தி இதன் வில் ேசர்த் ள்ேளன். 
 
      இப் த்தகத்தி ள்ள ந் ற்ெறண்ப  பாக்களில் ஏறக்குைறய ஒ  
கட ைளப்பற்றிக் கூ வன; மற்ெறா  ஒ க்கம் த யவற்ைறப்பற் றிக் 
கூ வன; மீத ற்ெறண்ப ம் என  சுற்றத்தார் க க்கும் நண்பர்க க்கும் யான் 
எ தியைவ. 
 
      இப்பாக்கள் யான் என்ன சமயத்ைதச் ேசர்ந்தவெனன்பைத ம், என மனம் எதைன 

தன்ைமயாகப் பற்றி நிற்கின்றெதன்பைத ம், யான் சிைறயில் என  கால த்ைத 
எவ்வா  கழித்ேதெனன்பைத ம், என  சுற்றத்தார்களி ம் நண்பர்களி ம் யார்யாைர 
எவ்ெவவ்வா  யான் ேநசித்  வ கிேறெனன்பைத ம், எனக்கு அவர்கள் என்ன 
என்ன உதவிகள் ெசய் ள்ளார்கெளன்பைத ம், யான் என  சிைறவாசத்தில் எவ்வித 
ேமம்பாட்ைட அைடந் ள்ேள ெனன்பைத ம் ெவளிப்ப த் ம். 
 
      யான் சிைறயில் சுகமாயி ந்  ப த்தற்கும் எ தற்கும் எண்ணாிய உதவிகள் 

ாிந்  யான் அங்கி ந்  எ திய ப்பிய ல்கைள ம் பிறவற்ைற ம் பா காத்  
ைவத்தி ந்  யான் ெவளிவந்த பின்னர் என்னிடம் தந்  ேகாய த் ாில் இனி  
வாழ்ந் வரா நின்ற என  ெமய்த்தம்பி சிரஞ்சீவி ேகா. அ. இலக்குமணபிள்ைளக்கும் 
யான் சிைற ட் குந்த நாள் தல் என  கு ம்பத்தா ைடய சாீரப் பா காப் க்கும் 
என  ல்கைள அச்சி வதற்கும் ெபா ள் உதவிக்ெகாண்  ெதன் ஆபிாிக்காவில் 
இனி  வாழ்ந் வரா நின்ற என  ெமய்ச்சேகாதரர் மாந் ெசா. வி த்தாசலம் 
பிள்ைளயவர்க க்கும் மாந் த. ேவதியப் பிள்ைளயவர்க க்கும் யா ம் என  
கு ம்பத்தா ம் நன்றியறித ள்ளவராயி க்கக் கடைமப்பட் ள்ேளாம். 
 
      தி மயிைல, ெசன்ைன. } வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ைள. 
      ஆனந்த ைத 11 } 
      ---------------------------------------- 
 
 
ெமய்யறம். 
      இதைனப்பற்றிய மதிப் ைரகள்: 
 
      " மாந் வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய ெமய்யறம் ஐந்திய ம் 

ற்றி பத்ைதந் ததிகார மாக ந்த ல். ஐந்தியல்களாவன - 
ப்பததிகாரங்ெகாண்ட மாணவவியல், ப்பததிகாரங்ெகாண்ட இல்வாழ்வியல், ஐம்ப 

ததிகாரங்ெகாண்ட அரசியல், பத்ததிகாரங்ெகாண்ட அந்தணவியல், 
ஐந்ததிகாரங்ெகாண்ட ெமய்யியல் என்பைவ. ஒவ்ேவாரதிகார ம் பப்பத்  
ெவண்ெசந் ைற ெகாண் ள்ள . ப்பா ல் அற ம் ெபா ந்த வி கால ேவ  
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பாட் ற்கு ேவண் ம் விகற்பங் கூறலால் இந் ல் தி வள் வப்பய க்கு வழி லாக 
விளங்குகின்ற .  ெமாழிக்காஞ்சி ேபான்  திட்ப ம் ட்ப ஞ் சிறந்  இ  
ெமன்ெமாழியால் வி மிய ெபா ள் உைரத்தலால் இந் ல் ேதால் என் ம் வனப்  
வாய்ந்த . தமிழ்ப் லவேர யன்றி இங்கி ஷ் ப த்த லவாிற் பல ம் இந் ன் 
திறத்ைத ெமச்சுவர் என்ப  ணி . ஒ  ைற கண் ேவார்க்கு இந் ன் 
அ ைம தாேன லப்ப  மாதலால், அதைன இங்கு விாிப்ப  மிைகயாம். இந் ல் 
நின்  நில க என்ப  என் ேவண் ேகாள். " 
      - மாந் தி. ெசல்வேகசவராய த யாரவர்கள், சுேதச பாைஷகளின் 
      அத்தியக்ஷகர், பச்ைசயப்பன் உயர்தரக் கலாசாைல, ெசன்ைன. 
 
      "இந் ல் சி சி  ெசய் ளாக இனிய ெசந்தமிழ் நைடயில் இயற்றப்பட் ப்பதால் 
தமிழ் நாெடல்லாம் பர ெமன்ப  நிச்சயம். இ  மனிதர்க க்கு இன்றியைமயாத நீதி 
சாஸ்திரங்களி ள்ள நித்திய நீதிகைள எ த்தக் கூ வதால் தற்காலம் தமிழ்க் 
கட் க்கைதகைள மாத்திரம் ப க்க ற்ப கின்ற அேநக ைடய சுைவக்கு 
ேமற்பட்டதாயி க்கு ெமன்பதில் சந்ேதகமில்ைல. இம்ேமம்பாேட தமிழ்கற்கும் 
ஒவ்ெவா  மாணவ ம் இந் ைலக் கற்கேவண் ெமன்பதற்குத் தக்க காரணமாகும். 
கலாசாைலகைளச் ேசர்ந்த த்தக சாைலகளில் அவற்றின் நிர்வாக கர்த்தர்கள் 
இந் ைல வாங்கி ைவப்பார்களானால் ஒ  ெபாிய நன்ைம ெசய்தவர் களாவார்கள்", 
      - பிர ம . பா. ேவ. நரசிம்ஹ அய்யரவர்கள், சட்ட சைப அங்கத்தினர், 
ெசன்ைன. 
 
      " இந் ற் கூறி ள்ள அ ைமயான ெபா ள்கைள யான் இனி ணர்ந்ேதன். 
இந் ைல யான் ெபாி ம் மதிக்கின்ேறன். ற்காலத்திய தி வள் வர் குறைள 
இக்காலத் திய க த் க்களால் மணப்ப த்தி அற்பக் கல்வி ைடயா ம் 
உணரத்தக்கவா  ெசய்யலா ெமன்பைத இந் ல் காட் கின் ற " 
      -- பீர ம . ச. இராஜேகாபாலச் சாாியவர்கள், ைஹக்ேகார்ட்  வக்கீல், ேசலம். 
 
      "ெமய்யறம்" என் ம் ைலப்ப த்ேதன். இதற்கு "ெமய்யறம்" என்ற ெபயர் 

ற்றி ம்தகும். ல  சகஜா நந்த சுவாமி அவர்கள் "வள் வ ெரல்ைலயிம் 
மைறக்கு ெமல்ைலயாம்" என்  சிறப் ப் பாயிரத்திற் கூறிய  ரண ெபா த்த 

ைடயேத. ஆசிரமம் நான்ைக ம், ஷார்த்தம் நான்ைக ம் சு க்கித் ெதளி றப் 
ேபாதிக்கும் சற்கு ெவன்ேற இந் ைலச் ெசால்லலாம். இதன் வாக்கும், ேபாக்கும், 
யாப் ம், ெபா ம் கற்ேறார் வியக்குங் காட்சியாக விளங்குகின்றன. இ  
பன் ற்ப த் ந் த மாறச்ெசய் ம் ஐயப்பா கைள அறேவ ெயாழித்  
உண்ைமயி ட்பட்ட நீதி ெயான் றைனேய எ த் க்காட் ம் இயல்பிற் . இதைனத் 
தமிழின் ெதளி ம், அறத்தின் ெதளி ம், அறிவின் ெதளி  ெமன்ேற கூறேவண் ம். 
இதைனத் தமி லகத்திற்குத்தந்  ேப பகாரம் ெசய்த மாந் பிள்ைளயவர்க க்குத் 
தமி லகம் என் ங் ைகமாறியற்ற இயலா . இவர்கள் எண்ணிய க மத்ைத இைறவன் 
இனி  த் த் தமி லகத்ைத ய்யச் ெசய்வானாக." 
      - மாந் த. ேவதியப்பிள்ைள யவர்கள் கீம்பர்ெல, ெதன் ஆபிாிக்கா. 
 
      " இந் ல் மாந் வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் கண்ண ர் சிைறயரணில் 
வசித்தகாலத்தில் இயற்றிய தமிழ்ச் ெசய் ள் ல்களில் ஒன் . இ  தி வள் வர் 
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தி க் குற க்கு வழி ல். தி க்குறளிற் கூறி ள்ள ெபா ள்களில் நம  நாட் ன் 
தற்கால நிைலைமக க்குப் ெபா த்தமாகச் சிலவற்ைறத் ெதாகுத் ம் சிலவற்ைற 
விாித் ம் இ  கூ கின்ற . ஔைவயார  ெகான்ைறேவந்தன் சூத்திரத்ைதப் ேபான்ற 
ஒவ்ேவார் அ ச் சூத்திரத்தால் இ  இயற்றப்பட் ள்ள . இ  மாணவவியல், 
இல்வாழ்வியல், அரசியல், அந்தணவியல், ெமய்யியல் என் ம் ஐந்  இயல்களாகப் 
பகுக்கப்பட் க்கிற . மாணவவியல் ப்ப  அதிகாரங்கைள ம், இல்வாழ்வியல் 

ப்ப  அதிகாரங்கைள ம், அரசியல் ஐம்ப  அதிகாரங்கைள ம், அந்தணவியல் பத்  
அதி காரங்கைள ம், ெமய்யியல் ஐந்  அதிகாரங்கைள ம், ஒவ்ேவார் அதிகார ம் 
பப்பத் ச் சூத்திரங்கைள ம் ெகாண் ள் ளன. ன் ெபா ள்கைளப்பள்ளிச் 
சி வ ம் ெதள்ளிதில் உண மா  சூத்திரங்கள் இனிய ெசந்தமிழ் நைடயில் ஆக்கப் 
பட் ள்ளன. ல் ஏகேதசமாகக் காணப்ப ம் அ ம்பதங் க க்கு உைரகள் ன் 

விற் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. 
 
தி க்குற க்குப் பின்னர் இ கா ம் இத்தைகய தமிழ் ல் ெவளிவந்தில . 
தி க்குறைளக் கற்க வி ம் ேவா க்கு இந் ல் ஓர் உைர ஆசிாியர் ேபான்  
வள் வர் க த் க்கைளப் ெபாள்ெளன விளக்கும். தி க்குறைளக் கற் ள்ள 
பண் தர்க க்கும் இந் ல் பல திய ெபா ள்கைளத் ெதாிவிக்கும். இவ்வி  
திறத்தார்க க்கும் இந் ல் ைணயாகு ெமன்றால் ஏைனேயார்க க்கு இந் ல் 
எவ்வள  பயன்ப ெமன்ப  ெசால்லாமேல விளங்கத்தக்க . இந் ற் ெபா ள்களின் 
அ ைம ம் ெப ைம ம் அவற்ைறக் கூறி ள்ள திறைமப் பா ம் இந் ைல ஒ ைற 
பார்த்த மாத்திரத்தில் விளங்கும். தமிழ்மக்கள் ஒவ்ெவா வ ம் இந் ைலக் ைகக் 
ெகாண்  கற்க ேவண் வ  அத்தியாவசியகம். இ  டபிள் கிெரௗண் பதினா  
பக்கங்க ள்ள ஆ  பாரங்கள் ெகாண் ள்ள ." 
      -- இந்  ேநசன், ெசன்ைன. 
 
      " ெமய்யறம் என் ம் இந் ல் ெகான்ைற ேவந்தன் என வழங்கும் சிறந்த நீதி 

ைலப்ேபால் அாிய ெபாிய நீதிகைள ெயல்லாம் தன்னகத் ட் ெகாண்  
விளங்குகின்ற . "உ கண் ெடள்ளாைம ேவண் ம்" எனற்கிலக்காக மிகச் சு ங்கிய 
ெசாற்களால் யாக்கப்பட்ட சி  சி  பாக்களாலைமந்த இந் ல் 10 பா க்கு 
ஓரதிகாரமாக 125 அதிகாரங்கட்கு 1250 பாக்களடங்கப் ெபற்ற . இவ்வதிகாரங்களில் 
அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என் ம் ஷார்த்தங்கைள விளங்கக் காணலாம். 
மற் ம் ஒ  மனிதன் ெதாிந்  ெகாள்ளத்தக்க எல்லாவித அறிைவ ம் ெதள்ளி  

லப்ப த் ம் ெப ைம ெபற் ள்ள  இ . அ ைவத் ைளத் ேதழ் கடைலப் 
கட் ய  ேபால ஒவ்ெவா பாவி ம் அைமத் ள்ள அ ம்ெப ம் ெபா ட் 

ெப க்கத்ைத ேநாக்கி வியவாதார் இரார். இத் ைணச் சிறப் வாய்ந்த இவ்வாிய 
ைல இயற்றிய உலகப்பிர சித்தரான மாந் வ.உ. சிதம்பரம்பிள்ைள யவர்கள் 

கவிராஜ கு ம்பத்தில் பிறந்தவர்கெளன்பைத இந் ல் நன்கு ெவளி யி கின்ற . ". 
      -- வித்தியாபா , ம ைர. 
 
      " மாந் வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்களால் ெவளியிடப்பட்ட ன்றாவ  

ஸ்தகம் இ . ஆனால் அவர்கள் இதன் ன்னர் ெவளிப்ப த்திய "அகேம றம்", 
"மனம்ேபாலவாழ் " என் ம் இரண்  ஸ்தகங்க ம் ஆங்கில பாைஷ 

ல்களினின் ம் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டைவ. "ெமய்யறம்" என் ம் ெபயைரக் 
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ெகாண்ட இப் ஸ்தகம் தி க்குறைளப் ெப ம் பான்ைம ம் அஸ்திவாரமாகக் ெகாண்  
இவர்கள் ஸ்வயேம இயற்றிய ல். 
      *** இப் ஸ்தகத்தில் கூறப்பட் ள்ள நீதிகெளல்லாம் மிக ம் அ ைமயானைவ 
ெயன் ம், ஜனங்கள் ஆழ்ந்  ஆேலாசிக்கும் ப யான க த் க்கைளக் 
ெகாண் க்கின்றன ெவன் ம் நாம் நிைனக்கிேறாம். 
      ***. இந் ட் குந்  சிலவற்ைற ஆராய்ேவாம். மாணவ விய ல் தலாவ  
அதிகாரத்தில் "ஒ க்க ங் கல்வி  ெமா ங்குைகக் ெகாள்ளல்" என்ப  மாணவர  
கடைமக ள் ஒன்றாகக் கூறப்பட் ள்ள . இ ேவ மாணவர் கடைம ெயன்  
கூறி ம் ெபா ந் ம். 
      *** கல்வி ைளையப் பலப் ப த்திக் கூர்ைமப் ப த் வ . ஒ க்கம் 
ஹி தயத்ைதச் சுத்தம் ெசய்வ . 
      *** கல்வி ம் ஒ க்க ம் ஒ வனிடத்ேத ஒன்  ேச மாயின், அவன் இகத்தி ம் 
பரத்தி ம் சுக வான் என்பதிற் சந்ேதகமில்ைல. ஆசிாியர  கடைமக ள் 
"ெசால் ய ெசய்ய ம் வல் ந ராக்குதல்." என்ப  ஒன்றாகக் கூறப்பட் ள்ள . 
      *** இ  மாணவைர ெவ ம் ஸ்தகப் ச்சிகளாக்குவதிற் பயனில்ைல ெயன் ம் 
அ பவஞான ைடயவர்களாக்க ேவண் ெமன் ம் வற் த்  கின்றதன்ேறா? 
உடம்ைப வளர்த்தல் என் ம் அதிகாரத்தில் "நிைனந்த ப டல் வைளந்திட வளர்க்க" 
என்  கூறப்பட் ள்ள . நிைனத்தப டல் வைளந்தாலன்ேறா அறிந் ள்ள 
விஷயங்கைள அ பவத்திற்குக் ெகாண் வரலாம். 
      *** உடல் வைளத்  ேவைல ெசய்பவர் நம  நாட் ல் எத் தைன ேபர் உளர்? நம  
நா  ேக்ஷமமைடய ேவண் மாயின், எத்ேதசத்தா க்கம் இடம் ெகா த்  
எல்லாைர ம் ரட்சித் வ ம் நம  பாரதமாதா ேமன்ைமயைடய ேவண் மாயின் நம  
ஜனங்கள் நிைனந்தப டல் வைளந்திட வளர்க்க ேவண் மன்ேறா? 
      *** அரசியல் அதிகாரங்கள் அைனத் ம் இராஜாங்க வியவகாரங்களில் மனத்ைதச் 
ெச த் கின்ற ஒவ்ெவா வ ம் மனனம் பண்ணத்தக்க . 
      --- அரசியல் அதிகாரங்கள் ப க்கப்ப க்க ஆநந்தத்ைதத் த கின்ற ; அறிைவப் 
ெப க்குகின்ற . அந்தணவியல் அந்தணாியல்  கூ மிடத்  "அரசர்நல் யிெரலா 
மளிக்குந் திறத் தினர்," "அைனத் யிர் தம்ைம மளிப்பவ ரந்தணர்" என் ம் 
சூத்திரங்களால் அரசர  த மத்திற்கும் அந்தணர  த மத்திற்கு ள்ள ேவற் ைம 
ெய த் க் காட்டப்பட் க்கிற . *** இங்ஙனேம நாம் ஒவ்ெவான்றாக ஆராய்ந்  
ெசல்ேவா மாயின் விாி ெமன்றஞ்சி நம  அபிப்பிராயத்ைத க்கின்ேறாம். இந் ல் 
மிகச் சிறந்த ; அைனவரா ம் ப க்கப்பட ேவண் ய . கலாசாைலகளில் இந் ல் 
மாணவர் க க்கு ஒ  பாடப் த்தகமாக ைவக்கப்ப தல் நன் ." 
      - ஞானபா , தி மயிைல, ெசன்ைன. 
 
      " ெமய்யறம் என் ம் இந் ம் நம  ேதசபக்த சிேரஷ்டரான மாந். வ.உ. 
சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்களால் இயற்றப்பட்டேத யாம். இ  ற்காலத்தி ந்த 
வள் வ ம், ஔைவ நாச்சியா ம் இயற்றிய ல்க க்ெகாப்ப அறம், ெபா ள், 
இன்பம்,  என் ம் எல்லாவற்ைற ம் ஒ ங்ேக ேபாதிக்கும் நீதி லாகும். 
அவ்வி வர் காலத்திற்குப் பின்னர் இ  காலம்வைர இப்ப ப்பட்ட திட்ப ட்பமான 

ல் எவரா ம் இயற்றப்பட் ப்பதாக நாம் அறிேயாம். இைதச் சி வர் தல் 
வித் வான்கள் இ தியாக யாவ ம் ைகக்ெகாண்  வாசித் ப் பயன் அைடதல் 
ெபா ந் ம்என்ேபாம் நாம்." 
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      -- விேவகபா , டர்பன், ெதன் ஆபிாிக்கா. 
 
      " மாந். வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்களால் ஏற்கனேவ ெவளியிடப்பட் ள்ள 
"மனம்ேபால வாழ் ", "அகேம றம்", என் ம் இரண்  ல்கைள ம் வாங்கிப்ப த்  
உ சி கண்டவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் இப்ெபா  அச்சிடப்பட் க்கும் "ெமய்யறம்" 
என் ம் இந்த ைல ம் இனி அச்சிடப்ப ம் மற்ற ல்கைள ம் ஆவ டன் 
எதிர்பார்த்தி ந்  வாங்கித் தி ம்பத் தி ம்பப் ப த் ப் பயன்ப வார்க ெளன்பதில் 
சந்ேதக மில்ைல. ெமய்யறம் என் ம் இந்தப் திய ல் இம்ைம ம ைமப் 
பயன்கைள ம் நாம் அைடவதற்கு இன்றியைமயாத சாதனங்களா ள்ள சகல 
ஒ க்கங்கைள ம் 125 அதிகாரங்களாக வகுத்  அைவகைளப்பற்றித் ெதளிவாக ம், 
சுலபமாக ம், சு க்கமாக ம் இனிய ெசந்தமிழில் எ தப்பட் க்கிற . 
பிள்ைளயவர்க ைடய ல்கைள வாங்கிப்ப த்-திராதவர்க ம் இந் ைல வாங்கிப் 
ப த் ப்பயனைடயக் ேகா கிேறாம்.." 
      -- ரண சந்திேராதயம், ம ைர. 
 
      "இந் ன் ெபய க்ேகற்றாப்ேபால ஆண் ெபண், சி வர் சி மிக க்கு 
அவசியமா ள்ள அேநக நீதி தர்மங்கள் இதில் நிைறந் ள. இ  பாடசாைலயில் ஓ ம் 
வித்தியார்த்திக க்கும் வித்தியார்த்தினிக க்கும் மிக ம் உபேயாகமாகும். இைத 
ஒவ்ெவா வ ம் வாங்கி வாசித்தல் ஆவசிய கமாம்." 
      -- ஹிதகாாிணி, ெசன்ைன. 
 
      "இப் த்தகம் அாிய பல நீதிகைள ஒவ்ேவார ச்சூத்திரம் 10 ெகாண்ட மாணவர் 
கடைம தல் ெமய்ந்நிைல யைடதல் இ தியாக 125 அதிகாரங்கைள ைடய . கற்றற் 
ெகளி . அ ம்பத ைர யைமயப்ெபற்ற . ஒவ்ெவா  தமிழ ம் ைகயாளேவண் ய 
அவசியமான ல்.." 
      - கமலாஸனி, தி வா ர். 
 
      "இந் ல் ெமய்ம்ைமயான அறங்கெளல்லாம் ஒவ்ேவார ப்பாவால் வகுத் க் 
கூறப்பட் க்கின்றன. மாணவ வியல், இல்வாழ்வியல், அரசியல், அந்தணவியல், 
ெமய்யியல் என் ம் ஐந்தியல்க ம், ஒவ்ேவாாிய ள் ம் பற்பல அதிகாரங்க ம் 
இத ள் அடங்கப் ெபற் ள்ளன. ெசய் ள் ெமாத்தம் 1250. தி வள் வர் குறள் 

தலாம் பைழய நீதி ல்களிற் கூறப்பட் ள்ள அ ைமயான அறெநறிகள் அேனகம் 
தற்கால வியற்ைகக்ேகற்கச் சிறப்பாக இதில் ஆங்காங்கு நி த்தப் பட் க்கின்றன 
வாத ன், ேமற்ப  நீதி ல்க க்கு இ  வழி ம் வி த்தி மாெமனச் ெசால்லத் 
தக்க . அற ெநறிையக் ைகப்பி த்ேதா ெரவர்க்கும் இதில் அதி இன்பம் பயக்கும் 
ஞானம் மிக உண் . ெசான்னயம் ெபா ணயம் மிகரசமானைவ." 
      - உதயதாரைக, யாழ்ப்பாணம். 
      ---------------- 
 
அகேம றம். 
      இதைனப்பற்றிய சில திய மதிப் ைரகள்:- 
 
      "அகேம றம் என் ம் இந் ல் ெமாழி ெபயர்ப்பாளராகிய மாந் வ. உ. 
சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் ைகந்நலத்தால் த ம் சிறந்  விளங்குகின்றெதன 
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ஐயமறக் கூறலாம். மாந் பிள்ைளயவர்கள் தமி லகத்திற்குப் தியரல்லர். 
ஆங்கிலத்தி ம் தமிழி ம் அவர்கள் அைடந் ள்ள பாண் த்யத்ைத அளவிட்டறிதற்கு 
இந் ேல ஒ  சிறந்த அள ேகாலாம். த ன் ஆழ்ந்த க த் க்கைள சி வர் 
சி மிய ம் எளிதி ணர்ந்  ெகாள்ளத்தக்க எளியெதள்ளிய ெசந்தமிழ் நைடயில் 
விளக்குவித்த பிள்ைளயவர்கள் திறைம யாவரா ம் ெபாி ம் மதிக்கற்பாலேதயாம். 
இவ்வாிய ைலத் தமிழ் மக்களாவார் ஒவ்ெவா வ ம் வாங்கிப் ப த் ப் 
பய ணர்வார்களாயின், தமி லெகங்கும் அற கில் பரந் , அன்  மைழ ெபய் , 
இன்பப்பயிர் ெசழிக்கு ெமன்பதற்கு எட் ைண ம் ஐயமின் ." 
      - தமிழன், தி வனந்த ரம். 
 
      "சுக ம் க்க ம், மகிழ் ம் ேநா ம், திட ம் அச்ச ம், வி ப் ம் ெவ ப் ம், 
அறி ம் மடைம ம் அகத்திலன்றி ேவ  எங்கும் இல்ைல, அைவ யா ம் மேனா 
நிைலைமகேள யன்றி ேவறல்ல என்  இந் ல் ெசால்லப்பட் ப்ப  ேபால 
அம்மேனா நிைலைமக க்ெகாத்தப  வாழ் ம் அைமகின்ற  என்பைத இந் ல் 
விளக்குகின்ற . நிற்க, அறம், ெபா ள், இன்பம்,  என் ம் நான்கிைன ம் 
சுலபமாக அைடதற்குத் தக்க மார்க்கங்கள் இதில் ெதளிவாய் கூறப்பட் க்கின்றன. 
இதன் த லாசிாியாின் க த் க் கிணங்கிய தமிழ் லாசிாியர்களின் ெமாழிகள் 
இதில் சிற்சில விடங்களில் ேசர்க்கப்பட் க்கின்றன. மிஸ்டர் பிள்ைள அவர்கள் 
ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கப் லவர்க ள் ஒ வராயி ந் ம் தம் ைடயா வித்வ 
சாமர்த்தியத்ைதக் காண்பிக்கேவண்  ெமன்கிறா அவாவில்லாமல் சாமானிய 
ப ப்பாளிக ம் வாசிக்கும்ப யான எளிய ெசந்தமிழ் நைடயில் எ தியி க்கிறார். 
தமிழ் அறிந்த ஒவ்ெவா வ ம் இைத அவசியமாக வாங்கி வாசித் ப் பயனைடய 
ேவண் ெமன்ப  நம் ைடய ேவண் ேகாள்." 
      – ெசன்ைன வியாபாாி, ெசன்ைன. 
 
      "இ  ெலௗகிக உந்நத நிைலைய ம் ைவதிக உந்நத பத விைய ம் சுலபமாக 
அைடயச்ெசய் ம் மார்க்கங்கைள வாிைச ப த்தித் ெதளிவாகக் கூ கின்ற . 
இதைனக் கற் ணர்ந்  இதிற்கூறி ள்ள மார்க்கங்களில் ஒ குபவர் அறம், ெபா ள், 
இன்பம்,  என் ம் நான்ைக ம் ஒ ங்ேக இம்ைமயில் அைடவெரன்ப  திண்ணம். 
இ வைர தமிழில் ெவளிவந் ள்ள வசன ல்க ள் இ ேபால மனிதச கத்திற்கு இம் 
ைம ம ைமப் பயன்கைள அளிக்கவல்ல ல் ேவெறான்  மில்ைல ெயன்ப  நம  
அபிப்பிராயம். இ  தமிழ்மக்கள் ஒவ்ெவா வாிடத்தி ம் இ க்கேவண் வ  
அவசியம்." 
      – வித்தியாபா , ம ைர. 
 
      "இதன் ஒவ்ெவா  பக்கத்தி ம், மனஸ்தத் வங்கைள அபிவிர்த்திெசய்  இகபர 
நன்ைமகைளப் ெபற் ய் ம் வழி லக்கமாக விளக்கிக் காட்டப்பட் க்கிற . 
வித்தினின்  வி க்ஷ ண்டாவ ேபாலேவ, அகத்தில் மைறந்  கிடக்கும் கூ கைள 

றமாக ெவளிப்ப கின்றன என்பேத இப் த்தகத் தின் சித்தாந்தம். ஒ வ ைடய 
சுக க்க ம், நன்ைம தின் ைம ம், உயர்  தாழ் ம் ஆதியில் அவ ைடய 
உட் றமான ஆத்மாவினிடத்ேத அைமந்  பிறகுெவளிப் றமாகத் ேதான்  
கின்றைமயால் ஒவ்ெவா வ ம் தம உள்ளத்ைதச் ெசம்ைமப் ப த்திக்ெகாண்  

க்கெமன் ங் கட க்குத் தப்பி இம்ைம ம ைம நலங்கைள எய் வதற்கு அவர்கள் 
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இன்னின்ன சாத னங்கைளக் ைகயாடேவண் ெமன்  ெதளிவாக ம், 
ஸ்வாரஸ்யமாக ம் இப் த்தகத்தில் எ த் க் காட் யி க்கின்றைமயால் தமிழறிந்த 
ஒவ்ெவா வ ம் இைத அகத்தியம் வாங்கிப் ப த் ப் ஷார்த்தங்கைள 
யைடயேவண் ெமன்  க கிேறாம். இப் த்தகத்ைதத் தமிழில் ெமாழிெபயர்த்த 

மாந் சிதம்பரம்பிள்ைளயவர்க க்குத் தமி லகம் நன்றி ெச த்தக் 
கடன்பட் க்கிற ." 
      -- சுேதசபாிபா னி, இரங்ேகான். 
 
      "இந்தப் ஸ்தகம், நம்மவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் நன்றாக வாசித் , சிந்தித் , 
அ ஷ்டானத்திற் ெகாள்ள ேவண் ய விஷயங்கைள யடக்கி யி ப்ப மன்றி சிறந்த 
தமிழில் எ தப் பட் ம் ேநர்த்தியான ஸ்வேதசியக் ைகத்ெதாழில் யற்சியாலான 
காகிதங்களில் அழகான த் ப்ேபான்ற அக்ஷரங்களால் அச்சியற்றப் ெபற்  

ள்ள ." 
      - ரணசந்திேராதயம், ம ைர. 
 
 

விஷய சூசிைக  :    தல்பாகம். . 
 
இலக்கம்  விஷயம்  பாஇனம் -- பா. / வாி. 
1  கணபதி தி.  ெவண்பா -- 1 
2  ஈைக.  ெவண்பா --10 
3  அன் .  ெவண்பா --10 
4  உண்ைம  ெவண்பா -- 10 
5  தம  தல்மைனவி சிவபதம் அைடந்த ேபா   
            ெசால் ய பாக்கள்.  ெவண்பா --10 
6  அவள  நற்ெசயைலப் பற்றிய பாக்கள்.  ெவண்பா --10 
7  .வ.சண் கம் பிள்ைளயவர்கள் சிவபதம் அைடந்தேபா   
              ெசால் ய பாக்கள்.  ெவண்பா--3 
8  சிதம்பரத்தில்  நடராஜப் ெப மாைனத் தாிசித்தேபா   
            ெசால் ய பா.  ெவண்பா--1 
9  ேசத் ர் இராமசுவாமிக் கவிராயரவர்க க்கு  
            எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா – 3 
10  சிரஞ்சீவி உலகனாதைனத்ெதாட் ல் இட்டேபா   
            பா ய பா.  தாலாட் -- 1 
11  தம  மைனவியார் தம  தல்வ க்கு ம ந்  ெகா க்க 
          ேவண் ெமன்றேபா  கட ைள வினாவிய பா.  ெவண்பா -- 1 
12  கட ள் ெசால் ய வினாவாகப் பா ய பா.  ெவண்பா -- 1 
13  ெமௗனம் இன்ன ெதனல்.  - ெவண்பா -- 1 
14  ஒ  சிவராத்திாியிற் ெசால் ய பாக்கள்.  ெவண்பா --2 
15  மன் சி. த் சுவாமிப் பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள்.    ெவண்பா-- 2 
16  மன் சி. த் சுவாமிப் பிள்ைளயின் பிணிநீங்கத்  
            தி மாைல  ேவண் ப் பா ய பாக்கள்.  ெவண்பா – 10, வி த்தம் -- 3 
17  ஈற்ற  ெகா க்கப் பா ய பாக்கள்.  ெவண்பா-- 6 
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18  தம  மைனவிேயா  ஆழ்வார் தி நகாியி ந்  வந்த  
            மார்க்கத்திற் பா ய பாக்கள்.  ெவண்பா --2 
19  பாைளயங்ேகாட்ைட .பி.நாராயணசாமி நா  அவர்கள் 
          கிரகப்பிரேவசத்தின் ேபா  பா ய பா.  ெவண்பா-- 1 
20  கைவ ர் . இராமசாமிக் கவிராயரவர்க க்கு  
               எ திய பா.  ெவண்பா --1 
21  கு க்குச்சாைலயிற் பா ய பா  ெவண்பா -- 1 
22  ேபட்ைடக் கணபதிேகாயி ற் பா ய பா.  ெவண்பா -- 1 
23  ெமய்ப்ெபா ைள ேநாக்கிப் பா ய பா.  ெவண்பா -- 1 
24   சிவெப மாைன ேநாக்கிப் பா ய பா.  ெவண்பா -- 1 
25   விஷ ைவத் ெதா ேவார் அைட ம் பலன்கள்.  ெவண்பா -- 1 
26  கட ம் வாணி ம் ஒன்ெறனல்.  ெவண்பா -- 1 
27  வாணிையத் ெதா ேவார் அைட ம் பலன்கள்.  ெவண்பா -- 1 
28  தி மந்திரநகர் ைசவசித்தாந்தசைப 22-வ  வ ேடாற்சவ  
            அக்கிராசனர் வாழ்த் .  ஆசிாியம் -- 99 
      -------------- 
 

விஷய சூசிைக: இரண்டாம் பாகம். 
 
இலக்கம்  விஷயம்  பாஇனம் --- பா. / வாி. 
29  கணபதி பஞ்சகம்.  ெவண்பா ------ 5 
30  ெமய்ப்ெபா ள் வாழ்த் .  க த் ைற --- 27 
31  . அ. .ம. அறம்வளர்த்தசுந்தரம் பிள்ைளயக க்கு  
             எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா - 10 
32  .க.க. சுப்பிரமணிய த யாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா - 5 
33  தம  தந்ைதயவர்க க்கு எ திய பாக்கள். ஆசிாியம் – 20, ெவண்பா --- 10 
34  தம  அன்ைனயவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா --- 10 
35  தம  மைனவியா க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா --- 22,  ஆசிாியம் - 47 
36  தம  ைமந்த க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா ---11 
37  தம  ைமத் ன க்கு எ திய பாக்கள்.  ஆசிாியம் – 15,  ெவண்பா -- 1 
38  சிரஞ்சீவி ேகா.அ.இலக்குமண பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா -- 5 
39  சிரஞ்சீவி வ.உ. மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளக்கு எ திய  
                பாக்கள்.  ெவண்பா --10 
40  . அ. .ம. அவர்க க்கும் எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா --10 
41  . அ.சு.ேவ. ஈஸ்வர ர்த்திப்பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா -- 3 
42  .சி. விஜயராகவாசாாியாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா 3 
43  .பா.சி. அவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா -- 10 
44  .வள்ளிநாயக சுவாமியவர்க க்கு எ திய பாக்கள்   
                ஆசிாியம் --156   ெவண்பா ---- 6 
45  பசுபதிச் ெசயல்கள்  ெவண்பா ---- 10 
46  சிரஞ்சீவி ப.சு.ெநல்ைலயப்ப பிள்ைளக்கு எ திய 
                பாக்கள்.  ெவண்பா ----23,    ஆசிாியம் -- 26 
47  ஒ  மா க்கு எ திய பா.  ெவண்பா ---- 80 
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48  சு.ஞானசிகாமணி த யாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா ---- 3 
49  .தி மலாச்சாாியாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள்.  ெவண்பா ---- 3 
50  ெகாைலயின் ெகா ைமையப் பற்றிய பாக்கள்.  ெவண்பா ---- 5 
51  நாள், காசு, பிறப் , மலர் என் ம் கேளா  பா ய  
                  பாக்கள்.  ெவண்பா ---- 4 
52  சில ல்கைளப் பற்றிய அபிப்பிராயங்கள்.  ெவண்பா ---- 4 
53  சுேதசிய நாவாய்ச் சங்கக்கடன் கட்டைள வந்தேபா  பா ய பாக்கள். 
 ெவண்பா ---- 5 
54  தம  லம்பல் பாக்கள்.  ெவண்பா ---- 15 
55  கட ள் உண்ைமைய நாட்டல்.  ெவண்பா ---- 10 
56  கட க்கக் காவல் ெதாழிைல அளித்தல்.  ெவண்பா ---- 10 
57  தி மந்திர நகர் ைசவசித்தாந்த சைபயின் 29-ம் ஆண்  மகாசைபயின்  
                 அக்கிராசனர் வாழ்த் . ெவண்பா ---- 30 
      --------------------------------- 
 
 

வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய  
"பாடற்றிரட் "  -  தற்பாகம். 

 
 

1. கணபதி தி. 
 
சிவன்றன் குமரன் றி மான் ம கன் 
தவந்திகழ் நான் கன் றன்ேனா - வந் விைள 
யா ம் ெப மா ன கற்கு ன்வந்ேதான் 
பா ம் ப ய ள்க பா. 
----- 
 

2. ஈைக. 
 
இல்லார்க்* கிரங்கி ட னீவ தா னீைகயில்லா 
ரல்லார்க்** களிப்பதஃ தன்றாகு - மல்லாம 

வதனா னற் க  மீயாைம யா ழி  
மாவ ன்னி யீவ மஃ தன் .  1 
* இல்லார் - தாித்திரர்; **இல்லார் அல்லார் - ெசல்வந்தர். 
 
இல்லார்க்ெகான் றீவ ேவ யீைகயா ெமக்கா  
மல்லார்க்*ெகான் றீவ தா னாங்குவிைல - ெசால்லாமல் 
வாங்கிைவத்த வாங்குகிற வாங்கநின்ற மாெபா ட்கு 
வாங்குகெவன் ேறயளிக்கு மாற் **.  2 
* அல்லார்- மற்ைறயார்- உள்ளவர்; ** மாற்  - பதில்ெபா ள். 
 
இல்லார்க்கு ேவண் வெதான் றீ ங்கா* ேலற்றி மவ் 
வில்லார்க்கு மீபவர்க்கு ேமைனயர்க்கு** - ெமல்லார்க்கு% 
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மின்பம  தா திக்கு மில்லாரல் லார்க்கீயி 
னின்பமதி ெலத் ைண %% மில்.  3 
* ஒன்  - அவர் வி ம்பிய ஒ  ெபா ள். 
** ஏைனயர்க்கும் - பக்கத்தி ள்ள மற்ைறயர்க்கும். 
% எல்லார்க்கும் - அவ் ைகையக் ேகள்வி ற்ற அைனவர்க்கும். 
%% எத் ைண ம் - எவ்வள ம். 
 
ஈத னால் டதைன** ெயய் வெரன் றான்ேறார் % 
ேனாதினரா லவ் ைரயி ண்ைம றற் - ேக ள 
ெதற்ெறன் * சற் ன்னி னீத னாற் சா நைமப் 
பற்றின்ைம யன் ைடைம பார்.  4 
** - த்தி; ேமாக்கம்; % ஆன்ேறார் - ெபாிேயார். 
* எற்ெறன்  - எஃெதன் . 
 
ஈ மைவ மண்ெபண்ெபா ெனல்லாமா மாத னான் 
மா  மவற்றினபி மானெமலா - மாயமன 
மாெசாழிந்த* வா ையப்ேபான்% மாறா ** ெமய்காட் த் 
ேதெசாளி ஞ் சின்மயமாந் ேதர்.  5 
* மாசு - அ க்கு; ** மாறா  - பிசகா  
% ஆ  - கண்ணா . 
 
யாவர்க்கு மீத னால் யாாிடத்  மன் ண்டாம் 
யாவர்க்கு மாதார மான்மாேவ - யாவதினா 
லான்மாைவ ேநசித்த தாமதனா லம்மனந்தா 
னான்மாேவ யாகு மறி.  6 
 
இக்கா ரணம்பற்றி யீத ன்  ெடய் ெமன்றா 
ாிக்கா ரணமதைன ெயண்ணாம - ெலக்கா ங் 
கீர்த்திையேய நா க் கிளர்விைலைய நல் தல்ேபாற் 
ேபர்த்ெததைன** யீயி ெமன்% ேப *.  7 
% ேதசு - கீர்த்தி; * ேப  - பயன். 
** ேபர்த்  - தி ப்பி. 
 
ஓர்பய  ேமார்மாற்  ன்னா த வேரற்* 
சார்விைனக ளில்ெலன்ப தக்ேகார்கள் - சார்விைனக 
ணீங்கிடவா காமிய % நீங்குமதன் ேமற்பிறப்  
ேமங்கிெயாழி ங்காண்பா யீங்கு**.  8 
* உத வேரல் - ஈவேரல். . 
% ஆகாமியம் - இப்பிறப்பிற் ெசய் ம் விைனகள். 
** ஏங்கி - வ ந்தி 
 
ஆனெதா  சஞ்சிதந்தா* னாகா மியெமாழியப் 
ேபானவழி ேதான்றா  ேபாெயாழி  - ேமெனனினீ 
ெயத்தைனதான் ெசல்வ மி ப்பி ேமற் ேறடாேய 
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லத்தைன ம் ேபாம்ேபா மறி.  9 
* சஞ்சிதம் - இப்பிறப்பிற்குக் காரணமான பிராரத்தவிைனகள் தவிர 

ந்திய பிறப் களிெளல்லாம் ெசய்த விைனகளின் ெதாகுதி 
 
பல்ேலார்க்கு மீத னாற் பற்ெறாழிந்  மன் தித் ம் 
ெபால்லா* விைனயிரண் ம் ேபாெயாழிந்  - நல்லறிவால் 
வல்லார்ேசர் த்திெபற்  வன்பிறப்பி னீங்குதலா 

ல்லார்க் கிரங்கி ட னீ.  10 
* ெபால்லா - பந்தத்ைதத் தராநின்ற, 
----------------- 
 

3. அன் . 
 
எவைர ந்* தன் யிெரன் ெறண்ணிநள்ள லன்பன்றிச்** 
சாவைர % ேநசிக்குந் தாய்தந்ைத - ேமவாிய%% 
ெபண் பிள்ைள சுற்றங்கள் ேப ெபா  டம்ைமமட் ங் 
கண் நள்ள லன்பன்  காண்.  1 
* எவைர ம் - எல்லாைர ம்; ** நள்ளல் - ேநசித்தல் 
% சா - மரணம்; %% ேம  அாிய - அைடதற்கு அாிய 
 
யாவைர ந் தன் யிெரன் றாதாித்த லன்பாகுந்* 
ேதவைர  ஞானிைய ஞ் சீலகுண - வைர  
மாதாித்தல் பத்தியா மன்ைனதந்ைத யாதியைர 
யாதாித்தல் பாசேமயாம்.  2 
* ஆதாித்தல் - ேப தல் 
 
ஆதாித்த னன்ேற யறேவாைர* யாதாித்தல் 
தீதிைழக்கும் பாவிகைளத் தீேதயாந் - தீதிைழக்கும் 
பாவிகைள ெயந்நா ம் பல்விதத்திற் றண் த்  
மாவிகைளந்% ம்வாழ்த லன் .  3 
* அறேவாைர - நல்விைன ெசய்ேவாைர; % ஆவி - உயிர். 
 
பாசமதிற் பத்தியதிற் பண் மிக்க தன்பறிக 
பாசம  ேமன்ேம ம் பந்தநல்கு - மாசுகஞ்ேசர் 
பத்தியேதா வன்பிெலா  பாகந்தா னாத னான் 

த்திெபற வன்ேப தல்*.  4 
* தல் - காரணம். 
 
எவ ேம தன் யிெரன் ெறண்ணியன்  பாராட் ன் 
யாவ ேம தன் யிேர யாயி வர் - ேமவ ந்தன் 
பக்கமதி லன்னியத்ைதப் பாரான்பி னிவ் லகிற் 

க்கம  ண்ேடா ெசாலாய்*.  5 
* ெசாலாய் - ெசால் வாய் 
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அன்னியத்ைத யா யிெரன் றாதாிக்கச் சீவென ந் 
தன்னி ள பற்ெறாழி ஞ் சாற்றினனாற் - றன்னி ள* 
பற்ெறாழிய ெநஞ்சத் ப் பாசமல நீங்கு ண்ெமய்% 

ற் விளங் கும்பின் ைனத் **.  6 
* உள் - மனத்தில்; % ெமய் - ெமய்ப்ெபா ள் 
** ைனத்  - ெசறித்  
 
தன் ைடய ெமய்ச்ெசா பஞ் சச்சிதா நந்தெமன்  
மன்னியம்ேபாற் ேறான் ெமலா மஃெதன் ந் - தன்ைன ந் 

க்கெமலாங் கான னீர்த் ேதாற்றெமன் ங் கண் ணர்ந்  
க்கமற்  வாழ்வான் சுகித் *.  7 

* சுகித்  - இன்ப ற்  
 

க்க ற்  நீங்கிச் சுக தன் த்திெயன் ந் 
க்கமற்ற தன்ைம சுகெமன் ந் - தக்கமைற 

கண்ேடா ைரத் ள்ளார் காணவைத யன்பன்றி 
ண்ேடா பிறி ெநறி* ெயான் .  8 

* பிறி  - ேவ  
 
அன்பாவ தியாவர்க்கு மா யிாின் மிக்க வா 
மின்பா மதன்ெசா ப ெமஞ்ஞான்  - ெமன்ெபன்ப 
தன்றி ட ெலன்னா* ம ேபால ேவயன்  
மன்றி யி ெரன்னா மறி.  9 
* என்னாம் - யா பயன் ஆகும். 
 
எவ ேம தன் யிெரன் ெறண்ணியன்  ெசய்யவவர் 

ைடய* தன் யிராய்த் ேதாய்ந் நிற்பர்** - வி ள% 
யாவ ேம சின்மயெமன்%% றின் வ னாத னா 
ேலவைர  ன் யிெரன் ெறண்.  10 
* ைடய - சுத்த ைடய; ** ேதாய்ந்  - கலந் . 
% வி ள - மியி ள்ள; %% சின்மயம் - அறி  வ வம். 
--------------      
 
 

4. உண்ைம. 
 
உண்ைமயிைன ெயன்  ைரப்ப  ன் வ * 

ண்ைமெயனச் ெசால்ப** ைடைமெபற - வண்ைம றத்% 
திண்ைம றத்& ன்பமறச் சிந்தித்ேத%% யஃ ைரத்த 

ண்ைமயன்  நன்றா ணர்.  1 
* உன் வ ம் - நிைனப்ப ம். 
** ெசால்ப - ெசால் வர்; % வண்ைம - கழ் 
& திண்ைம - வ ைம; %% சிந்தித்ேத - நிைனத்ேத 
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நன்ைமயிைன யாக்குவ  நல் ன்ப நல்குவ ம்* 
ன்ைமயிைனப் ேபாக்குவ ம் தலத்தில் - வன்ைம ட 
ள்ளைதேய ெசால் வ  ண்ைமெயன் பநீதி ைற 

ள்ளகைல% பறபல  ேமார்ந் .  2 
* நல்குவ ம் - ெகா ப்ப ம். 
% கைல - ல். 
 
ெமய் ைரக்கப் ெபற்றி வன் மிக்கவறஞ் ெசல்வமின்ப 
ைமய க்கு* ஞானெநறி மாண்  - ெபாய் ைரக்கச் 
ெசால் யெவல் லாெமாழியத்% ெதான்னரகில் ழ்வெனனச் 
ெசால் னேர யான்ேறார் ெதாகுத் **.  3 
* ைம - மயக்கத்ைத; % ஒழிய - நீங்க. 
** ெதாகுத்  - சு க்கி. 
 
காதல் கவறாடல்* கள் ண்டல் நற்ெபா ட்குச் 
ேசதம்& விைளக்குந் திாிபைடக** - டீ மிம் 

ச்ெசய  ெமய் ைரக்க ன்ெமாழி ம் பின்ெப கு 
நிச்ச மா% ணல்கு&& நிதி.  4 
* கவறாடல் - சூதாடல்; & ேசதம் - ேக . 
** திாிபைடகள் - ன்  ஆ தங்கள். 
% நிச்ச ம் - நாள்ேதா ம்; && மாண் - சிறப் . 
 
ெபான்வளரக் கல்விமிகும் த்திமிகும் பண் த  
நன்மைறய ம்வந்  நள் வர்காண் - பின்வள  
நல்லவறம் நல் ன்பம் ஞானமிவற் றாற்ெப வ 
னல்ல லா* ெமய்  டறி**.  5 
* அல்லல் இலா - ன்பம் இல்லாத; ** ெமய்  - ெமய்யான த்தி. 
 
எண் வ ம் ேபசுவ  ெமப்ெபா  ெமய்ெயன்றா 
னண் வ  நல் ன்ப நம்மனத்தி - ெலண் வ ம் 
ேபசுவ ம் ெபாய்ெயன்றாற் பின்பதைன நாட் டச்ெசய் 
ேயாசைனயாற் ன்பநனி* ண் .  6 
* நனி - மிக. 
 
என்ெறன்  ள்ள வா யின்பமய மாயறிவா 
ெயன்ெறன்  ெமான்ெறனேவ ெயவ்விடத்  - நின்ெறாளி ம் 
வத் ெவான்ெற ெமய்ெயன்றார் மற்றெவலாம் ெபாய்ெயன்றா 
ரத் வித* ணர்ந்ேதா% ராய்ந் .  7 
* வத்  - ெபா ள். 
% அத் வித ல் - இரண்டல்லாத ெமய்ப்ெபா ைள உணர்த் ம் ல். 
 
ெமய் ைரக்க ெமய்யாகி* ட் ன்ப ேமவி வன் 
ெபாய் ைரக்கப் ெபாய்யாகிப் ன்னரைக - ெயய்தி ள 

க்கெமான்ேற ேமன்ேம ந் ய்த் ழல்வன்% றன் ைடய 
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பக்கநின்றா ெரள்ளிடத்தான்** பார்த் .  8 
* ெமய்யாகி - ெமய்ப்ெபா ளாகி; % ய்த்  உழல்வன் - அ பவித்  வ ந் வன். 
** எள்ளிட - இகழ. 
 
ஓாிட  மில்ெலன  ேமா  மில்ெலன ந் 
ேதாிட * மில்ெலன ந் ேதர்ந்தா  - ேமாரறிவா 

ள்ளெவான்ைற ன் தலா ள்ளெமனச் ெசப் வேர 
கள்ளமனத் தின்ெசயைலக் கண் .  9 
* ேதர் இட ம் - அறி ம் இட ம். 
 
உள்ளெதான்ைற ெயன்  ைரத்திட  ன்னிட  

ள்ளிநின்ற ெசல்வ ெமா  - ெமள்ளநின்ற 
ண்ைமயல வற்ைற ைரக்கநர கும்ெபற  
ண்ைமதைன ெயன்  ைர.  10 

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

5. தம  தல் மைனவி சிவபதமைடந்தேபா  ெசால் ய பாக்கள். 
 
மகராசி ெயன்றைழக்கும் வள்ளியம்மா ன்னன் 

கராசி* ெயன்கண்  னிற்க - மிகராசி** 
யாெயனக்கு ெமன்னவர்க்கு யார்க்கு நடந் நின்  
ேபாய வா ெனன்ேனா% கல்.  1 
* கராசி - கத்தின் வசிகரம்; ** மிகராசியாய் - மிக நண்பாக. 
% என் - யா காரணம். ஓ - அைச. 
 
உன்ைனக்கண் ன்ெசயைல ன்னிநனி ெயஞ்ஞான்  
ெமன்னியல்பான்* ற் மறந் திங்கி க்க - நன்னயமா** 
வாழ்ந்திடேவ ேபாந்தைனேயா வா ர்நன் க்கி% 

ழ்ந்தவெனன்& ெறன்ைனயிவண் விட் .  2 
* என்இயல் - என  தன்ைமைய; ** நன்னயமா - நன்ைமயாக. 
% ல்இ க்கி - ஒ க்கம் தவறி; & ழ்ந்தவன் - தாழ்ந்தவன். 
 
நன்ெனறிையப் பற்றி நிற்கு நல்ேலா * ேமதவ  
மந்ெநறிைய** ேயாரா% த தின  - ன்ெனறிையப்& 
பின்பற்றி யான்ெசல்லப் ேபசிநின்  வான்ெசன்ற 
ெதன் த்தி ெபண்ேண யியம் .  3 
* நல்ேலா ம் - றவிக ம்; ** அந்ெநறிைய - அவ்வழக்கத்ைத. 
% ஓரா  - அறியா ; & உன்ெநறிைய - உன  ஒ க்கத்ைத. 
 
பிைழெயன்ேற ெகாண்டா ம் ேபதாய் ெகா நன் 
பிைழெயன்ேற தாங்க யர்* ெபண் ர்க் - கழெகன ல் 
ெசான்ன ெவல் லாமறந் ெதா ல் லகில் யான்வ ந்த 
ெவன்ன ெகாண் ேடகிைனவா** னின் .  4 
* தாங்கல் - ெபா த்தல்; ** ஏகிைன - ெசன்றாய். 
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மாத க்குண் மிக்க மதி ைடய ெபண்மணிநீ 
ேயதெமன* ட்ெகாள்ளா ெயன்ெசயைல - யாத னா 
ெலன்னடப்ைபத்% தாங்காம ேலகாய்வான் ேவேறேதா 

ன்னடப் க்& ேக  ள.  5 
* ஏதம் - குற்றம்; % என் நடப்ைப - என் நடக்ைகைய. 
& உன் நடப் க்கு - உன  ெசல்ைகக்கு. 
 
உன்குண  ன்னன்  த்தமமாம் பண் க  
ெமன்குணத்தி ேனைழைமயா* ெலண்ணா  - வன்குணத்ேதா 

ன்ைனமிகத் ெதாந்தாித்ேதெனாவ்வாேதா** வஃ னக்கிங் 
ெகன்ைனவிடச்& ெசன்றா ெய ந் .  6 
* ஏைழைம - அறிவின்ைம; ** ஒவ்வாேதா - ெபா ந்தாேதா. 
% என்ைன விட - என்ைன விட் . 
 
அல்ல னக் கியான்ெசய்த வாகாச் ெசயல்க ன்னி* 
வல்ல ைண% யாெமவர்க்கு மாேதவ - னல்ல ைண 
ெயன்றவன்பா ேலகிைனேயா ெவன்னவ ம் யா மிவ 
ணின் யர் ெகாண் ழல** நீ.  7 
* ஆகாச்ெசயல்கள் - ெபா ந்தாத ெசயல்கள் 
% வல்ல ைணயாம்-வ ைம ெபா ந்திய ைணயாகும். 
** உழல - வ ந்த 
 
எல்லவ ந் தாெனன்ேற ெயண் யர் சற்கு வா 
நல்லவேர சார்வள்ளி நாத ட - னல்ல ன்றிக் 
குற்றாலஞ் ெசன்றி க்கக் ெகாண்டதியான் கண் டேன 
ெசற்றாேயா* நீதான் றிைகத் .  8 
* ெசற்றாேயா - ெசன்றாேயா. 
 
வக்கற் ெறாழிைலவிட் * மாதவத்ைதச் ெசய்திடயான் 
மிக்கவாக் ெகாள்ள விைரந்ததற்குத் - தக்கவித 
நீநடக்க ேவண் ெமன்ேறா நீங்காத ெவன்ைனவிட்  
வானடக்கக் ெகாண்டாய் மனம்.  9 
* வக்கல் ெதாழில் - நீதிைய எ த் வாதிக்கும் ெதாழில். 
வக்கல்-ஆங்கிலச்ெசால். 
 

ற்பிறப்பிற் ெசய்த நல் விைனக்கீடா 
யிப்பிறப்பிற் ேசர்ந்தி ந் ெதன்ைனயிவ - ணப்பிறப்பிற் 
ெசய்தவ ம் ெபால்லாத தீவிைனயா ேலாவா  
ெரய்த ளங் ெகாண்டா யிைசந் .  10 
------------- 
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6. அவள  நற்ெசயல்கைளப்பற்றிய பாக்கள். 
 
இல்லமதி ெலான் ேம யில்ைலெயனா ெளக்கா  
நல் ண  தான்சைமத்  நல்குவா - ளல்லெலாழித் 
தின் றேவ ெசய்தி வா ெளப்பணி  ள்ள ட 
னன் மிகு நல்லா ளைமந் *.  1 
* அைமந்  - பணிந் . 
 
என் ைடய ேநயர்க  ேமைழபர ேதசிக  
ெமன் ைடய வந்தா ேலந்திைழதான் - றன் ைடய 
ெபற்ேறார்வந் தார்கெளனப் ேபணி பசாிப்பள் 
கற்ேறா  ள் வக்கக் கண் .  2 
 
ஓாிரவில் யா மவ் ெவாண்டா ைய* நீத்தாலவ் 
ேவாாிர ங் கண்ேண றங்கா  - காாிரைவ** 
நிந்தைனேய ெசய்  ெநறிகடந்த% ெவன்ற க்கும் 
வந்தைனேய& ெசய்வாள் மகிழ்ந் .  3 
* ஒண்ெதா ைய - ஒளிெபா ந்திய வைளயைல அணிந் ள்ளவைள. 
** கார்இரைவ - இ ண்ட இரைவ; % ெநறிகடந்த - ஒ க்கம் தவறிய. 
& வந்தைனேய - வணக்கேம. 
 
ஒ நாட் பிாிந்தாலவ் த்தமிதா ெனன்றன் 
வ நாட் கணித்தி ந் * வாளா** - ெவா நாைளப் 
பன்னாளா ெவண்ணிப் பசித்  கம்வா  
ெயன்னாளாய்% வாழ்ந்தி ந்தா ளிங்கு.  4 
* கணித்தி ந்  - எண்ணிக் ெகாண் ந் . 
** வாைள - சும்மா - தி ம்பத் தி ம்ப; % என் ஆளாய் - என் அ ைமயாய். 
 
மைலயாள ேதச ள மாவளங்க ெளல்லாங் 
கைலயா  ண்மதியாற் கண்  - சிலகால 
மின்பாக் கழிெயன் றி ேதா ழியர்சகித 
மன்பா ய ப்பிேன னங்கு.  5 
 
இ ந்தநா டன்னிெலலா ெமன்ற னிைனேவ 
ெபா ந்திநாள் ேபாக்கினளாம்ேபாத* - வ ந்தவத்ேதார் 
ெசய்ெதாழிெலல் லா மச் சிற்ெபா ைள ன்னலல்லா 
ெலய் நிைன ண்ேடாமற் ெறன் .  6 
* ேபாத - அறி ற்ற. 
 
நற்சாிைகத் ப்பட்டா* நாாியர்கள் ண் ண்ேடா 
ெடற்சாிைக% ேவட்  யிைவெயல்லாந் - தற்சாிரங் 
ெகாண்டெவனக் ேகெகாண்டாள் ெகாண் லெளான் ந்தனக்கின் 

ண்ேடா லகி வட் ெகாப் .  7 
* ப்பட்டா - ேமல்ேவஷ் ; % எல்சாிைக - பிரகாச ள்ள சாிைக. 
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ஓாிரவி ேலாாிடத்தி ெலான்றா றங்குைகயி 
னாாிைய  ெமன்ைன ேம நன்றாகக் - கூாியேதார் 
ெசந்ேதள் ெகா க்கதனாற் சீறிேய ெகாட் ற்றா 
ெலந்ேதவா ெவம்ைமயா ெவன் .  8 
 
இ வ ேம சத்தமிட்ேடா ேமந்திைழதா ேனாேவா 
ெப வ த்தேநர்ந்ததின் ேபைத - ெயா த்திையேய 
ெகாட் ற்றா மற்ெறன் ெகா நைன ங்* ெகாட் ற்ெறன் 
ெறட் ழ்ந் ேதங்கி ெய ந் .  9 
ஓ! ஓ! - இரக்கக்குறிப் ச்ெசால்; * ெகா நைன-கணவைன 
 
என்னவைர ெயன் யிைர ெயன் ைடநல் லன்பைரமற் 
ெறன்னவிதங் ெகாட் ற்ேறா ெவன்ெசய்ேவ - ெனன்னத் 
தியங்கினாள்* ேதம்பினாள்** ெசய்தெவலா ெமண்ணி 
மயங்குகின்ற ெதன்னன் மனம்.  10 
* தியங்கினாள்-திைகத்தாள்; ** ேதம்பினாள்-அ தாள். 
---------------- 
 

7.  வ. சண் கம்பிள்ைளயவர்கள் சிவபதம் 
அைடந்த ேபா  ெசால் ய பாக்கள் (6-9-04) 

 
என் யி க் கின் டலா ெயன் டெனன் ங்கலந்திங் 
ெகன் டைல யின் யிரா யீங்கியக்கி-மன்னி 
யி ந்தநண்ப சண் கநீ யீங்ெகன்ைன நீங்க 
வ ந் யெரங் ஙன்  கல்வன் மற் .  1 
 
தாேனதா னாகிநிற்குஞ் சாமிவள்ளி நாயகைனத் 
தாேனதா ெனன்றண ஞ்* சண் கேன - மானார் 
விழிமயக்க ெமய்தாத ேமேலாய்ெகாண் டாேனா 
விழியிலவ** னின்ைன விளம் .  2 
* அண ம்-கிட் ம்; ** விழியில் அவன் - எமன். 
 
சா க்கள் தங்குதற்குத் தன்னகத்ைதத் தந்தவர்தங் 
கா க்ெகஞ் ஞான் ேம ைகயாத* - ேவத 

ண த  நண்பநின த்தமமா ேவாங்குங் 
குணமைத ங் ெகாள் வேனா கூற் **.  3 
* ைகயாத - ெவ ப்ைபக் ெகா க்காத; ** கூற்  - எமன். 
-------------- 
 

8. சிதம்பரத்தில்  நடராஜப்ெப மாைனத் தாிசித்தேபா  ெசால் ய பா (11-9-04) 
 
நடராச னம்ெப மா னாமாகி நின்றான் 
திடராச ேயாகி மாய்த்* தீர்ந்தான்** - வடவா ன் 
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தண்ணிழ ல் ற்றி ந்  தன்னியல்ைபப் ேபாதித்தான் 
நண்ணிடேவ த்தியிைன நாம். 
* ராசேயாகி - மனத்ைத அ ைமயாக்கி ஆள்பவன். 
** தீர்ந்தான் - ந்தவன் 
--------- 
 

9. ேசத் ர்  இராமசுவாமிக்கவிராய ரவர்க க்கு எ திய பாக்கள் (14-9-04) 
 
கல்விக்கு நாயகேம கற்பகேம மா லநின்* 
ெசல்விக்கு ன்கிைடத்த தீர்ப்பின  - ெசல்வத்ைத 
வாங்கியளி யாத மறப்பதனா னின்க தந் 
தாங்கி யர்** ற்ேறன் றனித்   1 
* மா ல - மாமா; ** தாங்கி - ெகாண் . 
 
நின்க தங்கண் வந் நின்ென த்ைதக் கண்ெணாத்தி 
நின்கவிைய ட்ெகாண்ேட ேனாிங்கு*-நன்கினிக்குங் 
கண்ெடன்றா லஃதடாின் ைகக்கும  தச்சுைவதா 

ன்ெடன்றால் வன்பைகயாங் குண் .  2 
* ேநர் - (அதற்கு) ஒப் . 
 
ஈ ற்ற நின்கவிக ெளன் ளத்ைதக் ெகாண்டவின்ேற 
பீ ற்ற கட்டைளையப் ெபற்ெறதிாி- ற்  
நற்ெபா ைளக் ெகாண்டளிேப னானின  த்திாிக்கிங் 
கற்ப ேமற் றாமதமில் லா   3 
--------------------- 
 

10. சிரஞ்சீவி உலகநாதைனத் ெதாட் ல் இட்டேபா  பா ய பா. (23--10-04) 
 
சிற்ெபா ைளத் ெதய்வெமனத் ேதர்ந் ண  ெமன் குழந்தாய் 
சிற்ெபா ைளச் சிந்தித் ச்சீ றநீ கண்வளராய். 
------------ 
 

11. தம  மைனவியார் தம  தல்வ க்கு ம ந்  ெகா க்க 
ேவண் ெமன்றேபா  கட ைள வினாவிய பா. (24-10-04) 

 
கட ளேர ங்க ைண காட்டா  நின்றாற் 
றிட மனாம் வாழ்வெதங்ஙன் ெசப்பீர் - மடமைனயா 
ளன் ெகாண்ட த்திர க் காமவிழ்த நல்கெவன்  

ன் த்  கின்றா ெடா .  1 
------------ 
 

12. கட ள் ெசால் ய விைடயாகப் பா ய பா. 
 
அன் ைடய ைமந்தா வறியா  ெசாற்றைனநீ 

ன்பின்  நல்குவ  ெதால்க ம - ெமன்ப ெமய் 



 21

யானா ந் ெதான்  லைறந்தப  ேநாய்க்கவிழ்த* 
நானாகி ங்ெகாள்ள னன் .  2 
* அவிழ்தம் -ம ந் . 
--------- 
 

13. ெமௗனம் இன்னெதனல். (15-12-04) 
 
ேமானெமன்  ன்ேனார் ெமாழிந்ததைனநா ைரயாத் 
தானெமன்  கூறல் தவறாகு - ேமான 
மனெமான்  நாடா வைகநி த்திக் காத் த் 
தினமின்பந் ய்த்தல் ெதளி*. 
* ெதளி - உணர். 
------------- 
 

14. ஒ  சிவராத்திாியிற் ெசால் ய பாக்கள். (4-3-05) 
 
என்  ளி ந்ெதாளி  ெமன்னறிேவ ெயத்திைச  
மன்னிநிற்கு ெமவ் யி ம் வாழ்கவ  - ெளன்ன 
வ ளினன்கா ெணன்றா னறிவாக நிற்பான் 
ெப ைமதைன ெயங்ங ைரப் ேபன்.  1 
 
நாெனன்ற நாம ற்  நான்மைறயி ட்ெபா ளாய்த் 
தானன்றி ேவறில்லாத் தன்ைமயனாய் - ேமான 
வறிெவாளியாய் நிற்பாைன யாெளன்ேற* ெனல்லா 
மறிவறிவா ெயன்றா னவன்.  2 
* ஆள் - காப்பாய். 
----------- 
 

15. மன் சி த் சுவாமிப் பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள். 
 
தி க்குமரன் மாண ையச் சிந்தித்  ேமன்ேமற் 
ெப க்க ம் வாழ்நாைளப் ெபற் ச் - ெச க்கின்றி 
யன்ெபா வாழ் ைமத் னேன யார்வ ற* ெவன்ைனயைடந் 
தின்ப டன் வாழ்வா யிவண்.  1 
* ஆர்வம் - அன் . 
 
தின யிைரக் காத்த ஞ் ெசய்யதி  மாைல 
மனமத ட் கந்த டன் ைவத் த் - தனநல்குஞ் 
சுந்தரகாண் டம்ப த் த் யவ  ைளப்ெபற் ச் 
சந்தத ம் வாெழன்ைனச் சார்ந் .  2 
-----------    
 

16. மன் சி. த் சுவாமிப்பிள்ைளயின் பிணிநீங்கத் 
தி மாைல ேவண் ப் பா ய பாக்கள். 
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அறிவா லறி  மைனத் மா நின்ெறன் 
னறிவா யைமந்த வாிேய - சிறிேயன் 
மனெமன் ம் பற்றிநிற்கு ைமத் னேனாய் தீர்த் த் 
தினமின்பம் ெபற்றி க்கச் ெசய்.  1 
 
அன்ேப திர்ந்த வ ெளன்ப வவ்வ ைள 

ன்ேப வாக ற்றி ந்  - ெமன்ேப 
ாிதயத் * ணிற்கின்ற ெவன்ைமத்  னற்குன் 
னிதயத்ைத** யீயாத ெதன்.  2 
* இதயத் ள் - மனத் ள்; ** இதயத்ைத - அ ைள. 
 
அற ங் காக்க வ ள் ாிந்ெதஞ் ஞான்  
மற ம் ேவர க்கு மாேல - திற  
ெமன் ாிய ைமத் னற்கிங் கீந்த ள்வாய் ேநாயகற்றி 

ன் ாிய வன்பா வந் .  3 
 

வளிக்கும்* நின்ைக ெபா ளளிக்கு நின்மைனவி 
பாவளிக்கு நின்ம கி பல்பிறப் ன் - ேசயளிக்கு 
நின்ைமத்  னன்  ேநயெமா  தானளிப்ப 
ெனன்ைமத்  னற்களிப்பா யின் .  4 
*  - மிைய. 
 
நல்லவைரத் ன்ப ந குங்காற் காப்பெலனச் 
ெசால் யைதப் பின்பற்றித் ெதான் ெதாட்  - நல்லவைர 
ெயத்தின ங் காத்த  மீசா ெவன நல்ல 
ைமத் னைனக் காப்பாய் மகிழ்ந் .  5 
 
நீநா ெனா வெனன நீெமாழிந்தாய் நான்மைற  
நீநா ெனா வெனன நிச்சயித்த* - ேகாேனெயன் 
ைமத் னனின் ைமத் னனாம் வாய்ைமகண்  நீணிலத்ெதன் 
ைமத் னற்கு நல்குகநல் வாழ் .  6 
* நிச்சயித்த - நாட் ன. 
 
அண்டெரலாம்* ேபாற்ற வ ளளிக்கு நீயிங்குத் 
ெதாண்ட ள நிற்குஞ் சுகெமன்  - கண்டபின்  

ள்ளமதி ேனாெயன்ப ண்ெடன்றா ன்ைனயிவண் 
கள்ளெனனக் கூறாேரா காண்.  7 
* அண்டர் - ேத ர். 
 
அன்ப ள ெவப்பத்ைதயாற்றியின்பநல்கெவண்ெணய் 
தினெலனக்* ெகாண்ட ண்ைமேதரா -மன் வியர் 
கள்ளெலனக் கூற ற்றார் கண்ணா வவர்வார்த்ைத 
தள் வேன குற்றெமனத் தான்.  8 
* தின்பல்என - தின்ேபன் என் . 
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ேசமத்ைதப் ெபற்றிடற்குச் சிந்தித் ன் ேசவ ைய 
ேநமமதாப் ேபாற் கின்ேற னித்திய ந் -தாமத் 
தி மாெலன் ைமத் னைனச் ேசர்ந்தெவலா ேநா  
ம ைம ட னீக்கி ய ள்  9 
 
அ மென ம் ேபர்ெபற் ற தின  மிராமன் 
ற வினலம் ேபாற் ந் தைகைம -ய சாித்த 
வல்லவைன யாட்ெகாண்டமாேலெயன் ைமத் னனி 
னல்லெலலா மாற்றிய ள்  10 
 
அ சீர் வி த்தம் 
 
ஆரண த மாகி* யறிவி க் கறி மாகி 
காரண ெமைவக்கு மாகிக் காண்பன வைனத்  மாகி 
வாரண** மைழக்க ன்னாள் வாவியிற் ேறான்றிக் காத்த 
நாரண ெவன  ைமத்  னற்குவாழ் வ ள்ெசய்வாேய  11 
* ஆரணம் - ேவதம்; ** வாரணம் - யாைன. 
 
ஈற்ற  ெகா க்கப் பா ய பாக்கள். 
 
இலங்ைகைய ன்னா ளாண்ட விராவணனீந்த ேநாயாற் 
கலங்கிய ேதவர் தம்ைமக் க ைணயாற் காத்த ேதேவ 
நலங்கிள ெரன  ைமத்  னன்றின மினி  வா ம் 
பலங்ெகா த் த ளி ெயன் ம் பல்பிணிய கற்றிக்காப்பாய்.  12 
 
ேவ . 
 

ங்க* மனத்தாற் ெறா வா ைடய சுகங்க திப் 
பங்கயத் தாைளப் பாிந்  மணந்  பதமளிக்குஞ் 
ெசங்ைக ைடய தி மா ேலகா ெவன்தந்ைத 
றங்ைக தல்வன் த்  சாமிப் பிள்ைளையேய.  13 
* ங்க - ய. 
--------- 
 

17. ஈற்ற  ெகா க்கப் பா ய பாக்கள். 
 
உண் க்க நல்லன்ன ாி ள்ேள ேயார்  
கண் க்க நன்மக்கள் காத க்கப் - ெபண்ெடா த்தி 
கற் ணர ேவார்ேதாழன் காக்கவிைற* ேநான் ைடேயான் 
ெபற்றபிறப் ேபநற் பிறப் .  1 
* இைற - கட ள். 
 
ஆன்ேறார்தங் ேகண்ைம ய தினஞ்ெசய் சற்க மஞ் 
சான்ேறார்தந் யகுணஞ் சார்ந்ெதங்கு - மான்ற 
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ப த்தா* யி க்கும் பரம்ெபா ைளப் ேபாற்றல் 
ப த்ததனா லாய பயன்.  2 
* ஆன்ற ப த்தாய் - நிைறந்த வண்ணமாய். 
 
வானி ள ேதவர்கள் மண்ணி ள மாந்தர்கள் 
கானி ள மாபறைவ கல்ெலல்லாந் - தாெனனேவ 
சந்தத ங் ெகாண்  தனக்கயலாக்* காண்கிைலேயற் 
பந்தெமலாம் ேபாகும் பறந் .  3 
* அயலா - அந்நியமாக. 
 
ெபா ள்ேசரச் ெசய்வதறம் ெபாய்யாநல் லன்ேப 
ய ள்ேசரச் ெசய்வ ெமய் யன்ேப - ம ள்ேசர்க்குந் 

ன்பமிலா த்திக்குந் யவன்ேப நன் தலா 
மன்பிலா ெனன்மனித னாம்.  4 
 
இன்றி ந்ேதார் நாைளக்கிங் கில்லாமற் ேபாவைத  
நன்றி க்கத் தீைத நவில்வைத  - ெமன் ந் 
தியங்கேவ ேயைழகைளச் ெசய்வைத ம் பார்த்  
மயங்குேத ெயன்றன் மனம்.  5 
 
ேதவர் னிவர் ெசகத்தி ள* பல் யிர்க 
டாவரங்க** ெளல்லாந் தன வம் - யாவர்க்குந் 
தன்ைனப்ேபா லன் ெசய்  சாந்தநிைல ற்றி க்க 

ன் வேத மாந்தர்க் குயர் .  6 
* ெசகத்தி ள - உலகத்தி ள்ள; ** தாவரங்கள் - அசரங்கள். 
--------------- 
 

18. மைனவிேயா  ஆழ்வார் தி நகாியி ந்  வந்த 
மார்க்கத்திற் பா ய பாக்கள் . 

 
தாேன தனித் த் தரணிெயலாங்* காக்குெமா  
ேகாேன நிகர்த் க் கு ேயாம் ம் - வாேனநீ 
ெயன் ாியா ாி ந் தின் வ  மார்க்கத்தி 

ன் ாிய ெபய்த ெலாழி.  1 
* தரணி - மி. 
 
நீயின்றி வாேன நிைலக்குேமா விவ் லகந் 
தாயின்றிப் பிள்ைள தைழக்குேமா - ஈ ஞ் 
ெசயெலன் ங் ெகாண்ேடாய் சிறப் ைடயாட் காகப் 
ெபய ன்  நீப்பாய் ெபயர்ந் .  2 
------------- 
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19. பாைளயங்ேகாட்ைட  பி. நாராயணசாமி நாய  
அவர்கள் கிரகப்பிரேவசத்திற் பா ய பா. 

 
நானிலத்ைதக் காத்த  நாராணனா மம்ெபற்  
நானிலத்ைதக் காத்தளிக்கு நற்ெறாழிைலத் - தானடத்  
மன்னன  மாநலத்தான் மால ளாற் ெபற்றி க 
மன்னன  வாழ்ைவநிகர் வாழ் . 
--------------------- 
 

தனிப்பாக்கள் 
 

20. கைவ ர்  இராமசுவாமிக்கவிராயரவர்க க்கு எ திய பா. 
 
நற்றவத்தர் த்ேதவர் நற்குரவர் தாெமன் ம் 
ெபற்றவற்ைற ேயயளிப்பர் ேபர ளாற் - ெபற்றெபறா* 
ெவல்லாநின் ெபாற்கவியா ெலன் மளிக் குங்கரத்தாய் 
நல்குககுற் றால ரா ணம்.  1 
* ெபற்றெபறா எல்லாம் - ெபற்ற எல்லா ம் ெபறாத எல்லா ம். 
---------------- 
 

21. கு க்குச் சாைலயிற் பா ய பா. 
 
தி வள் வெனன் ந் ெதய் க வாசா 
ன ள்ளி ெயன்ெறன்  மன்ைப - ெயா நற் 
ெபா ெளன்னக் ெகாண்  ெபா ண்ைம* கண்  
ெத ன்னி** வாழ்ேவன் றினம்.  1 
* ெபா ண்ைம - ெமய்ப் ெபா ள் உண்ைமைய. 
** ெத ள்உள்ளி - ெதளிைவ வி ம்பி. 
-------------------- 
 

22. ேபட்ைடக் கணபதி ேகாயி ற் பா ய பா. 
 
ஆயபழம்* ேபட்ைட யனவரத சுந்தரவி 
நாயகேர ெயஞ்ஞான்  நன் ந் - ய 
வ யிைண சார வ ள் ாிந் ெதங்கள் 
ம யிைனத்** தீர்ப்பீர்% மகிழ்ந் . 
* ஆய - சிறப்பைடந்த; ** ம யிைன - ேசாம்பைல. 
%தீர்ப்பீர் - நீக்கு ர். 
----------------- 
 
 

23. ெமய்ப்ெபா ைள ேநாக்கிப் பா ய பா. 
 
எங்குநிைற ெமய்ப்ேபா ேள ெயல்லார் தந்ெநஞ்சுள் ந் 
தங்குபர சின்மயேம தந்த ள்வா - யிங்ெகன  



 26

நாட் ளார் தீெதாழித்  நன்றியற்றி ேமன்ைம ற்  
ட்  நல்ல விதி. 

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

24.  சிவெப மாைன ேநாக்கிப் பா ய பா. 
 
என் யிேர ெயன்னறிேவ யிவ் லகி ெலவ் யிர்க்குந் 
தன் யிரா ள் ள்ேள சார்ந் நின்  - மன் யிர்கள் 
இன்ப றக் காத்தளிக்கு ெமன்சிவேம ெயன்னாட் ன் 

ன்பமற நல்காேயா ப் *. 
* ப்  -வ . 
----------------- 
 

25.  விஷ் ைவத் ெதா ேவார் அைட ம் பலன்கள். 
 
சீர ணல்கும் விண் த் ேதவைனத்ெதா  ேவாெரல்லாம் 
ேபர ட் ெசல்வ ஞானம் ெபற்றிவண் சுகமாவாழ்ந்  
கூாி  ணீக்கி* யின்பங் குல நல் லகம் க்குப் 
பாாினி ெலவ  ேமத்தப்** பண்  ஞ் ேசர்வர். 
* இ ள் - நரகம்; ** ஏத்த - திக்க. 
--------------- 
 

26. கட ம் வாணி ம் ஒன்ெறனல். 
 
கல்வியறி வாய்நிற்குங் காரணத்தால் ெவண்கமலச் 
ெசல்விெயனப் ேபர்ெகாள் ஞ் சிற்பரந்தான் - கல்வி 
யைடவதற்கு நற் ைணயா மஃதைடந்த பின்ன 
ரைடவதற்கு நற்ெபா ளா மஃ . 1 
---------------- 
 

27. வாணிையத் ெதா ேவார் அைட ம் பலன்கள். 
 
கல்வியறி வாய்நின்  கல்விெயலா மீகின்ற 
ெசல்விய  ள்ைவத் ச் சிந்திப்ேபார் - கல்வி 
யறி ற்  நன்றாற்றி யாதிநிைல சார்ந்  
ெசறி ற்  வாழ்வர் தினம். 1 
----------------------------------------------------------- 
 

28. தி மந்திர நகர் ைசவசித்தாந்த சைபயின் இ பத்திரண்டாவ  வ ட ர்த்திக் 
ெகாண்டாட்ட மகாசைப அக்கிராசனாதிபதி மான் ெபா. பாண் த் ைர ஸாமித் 

ேதவரவர்கைள வாழ்த்தி வ த்திய ஆசிாியப்பா . 
 

ல கதனிற் ெபா ந் பன் னாட் ல் 
ேதவ  னிவ ஞ் சிறப் ற் ைறய 
அந்தணர் பசுக்க ளறத்ெதா  ெப கச் 
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சந்தத மின்பந் தைழத் நனி ெபாங்கப் 
பாண் நன் னாட் ற் பல்வள நிைறந்  
ேவண் ய ெவல்லாம் விைரந் ட னளிக்குஞ் 
சீல * நன்ைம ஞ் ெசறிந்  விளங்கும் 
பாலவ நத்தப் பதிெசய் தவத்தாற் 
சால  நல்லறந் தளிர்த்  வளரக் 
கால வரம்பின்** கணக்ெகான் றின்றி  10 
* சீல ம் - ஒ க்க ம்;      ** வரம்பின் - அளவின். 
 
யாண் நல் யிர்கைள ய ெளா  ரக்கும்% 
பாண் த் ைரெயனப் பகர்ேப ரரேச! 
யாண் ங் கல்வி யினி ற மணக்க 
ஈண்  ம ைம  மின்பம் ெப க 
ம ைரயம் பதியில் வண்டமிழ்ச் சங்கங் 
கதி ற நடாத் ங் க த்ைத ட் ெகாண்  

ன்னா ளாக்கிய மன்னர் ேபால 
இந்நா ளாக்கி யிைச ற்ற வள்ளால்! 
அன் டன் க ைண யகத்திைட ம வி 
இன் ட ெனவ  ெமன் ம் வாழ  20 
% ரக்கும் - காக்கும். 
 
உன்னியிங் ெகவர்க்கு ேமார  ம ந்தாய்ப் 
பின்னிய வ ைமப் பிணிெயலா மகல 
வி ம்பிய ெவல்லாம் வி ம்பிய வாேற 
வி ம்பிநன் களிக்கு ேமன்மக்கண் தல்வ&! 
உலகுக் ெகல்லா ெமா த லாகிப் 
பலவைக ேதாற் ம் பண்  மாீஇய 
கட ளி ன ட்பலன் க த் ட் ெகாண்  
திடெமா  சுகிக்கச் ெசவ்விதி னல்கும் 
பண்பார் ைசவப் பயிர்நனி வளர்த்தல் 
கண்பார்த் தியற் ங் க ைணயங் ெகாண்டால்!  30 
& தல்வ - தைலவ; 
 

ன்ன வந்  தற் கட ள் 
நன்னயம் வழங்கு நந்தா ைமக்குத் 
தி மந் திரத்ைதச் ெசவி றச் ெசாற்ற* 
தி மந் திரெம ஞ் ெசய்யவிந் நகாி 

ைற நன் மாந்த ய் ம் வண்ணம் 
இைறெயன வந்த வின் யிர்த் ைணவ! 
இந்நகர் தன்னி ைய ** மாக்கள் 
தந்நல ணர்ந்  சார்ந்த ள் ெபற்றிடச் 
ைசவ ேநயராற் றாபித் ள்ள 
ைசவசித் தாந்த சைபயி னி பத்  40 
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* ெசாற்ற - ெசால் ய.               ** இைய ம் - வா ம். 
 
திரண்டாம் வய ற் ெறய் ங் காைலத் 
திரண்ட பலர்க்குந் ேதெவன நின்  
ைசவசித் தாந்தந் தமிெழ  மிரண் ங் 
ைகவரப் ெபற்ற கனிந்தபிர சங்கஞ் 
ெசய் நம் மிைறயாஞ் சிவன  ெயளிதில் 
எய்  ெநறிைய யினி றக் காட் ய 
நன்றிையப் ேபாற் தல் நம்ெப ங் கடைம 
ெயன்றிங் கியம்பின ாினியெவன் னண்பர்; 
உற்றெவன் கடைமைய ாிைமயிற் ெசய்திட 
உற்றன னிங்ேக ெயா ெப ம் பாக்கியம்  50 
 
ெபற்றன ெனன்ற ெப ங்களி யதனால் 
கற்றவர் விளங்குங் கழகத் தரேச! 
மற்ெறன் வார்த்ைத மதியில தாயி ஞ் 
சற்ேற ேகண்மதி* தண்ண ட் ேடான்றால்! 
பரசுக வ வாய்ப் பரந்  நிற்கும் 
அர ைட யிலக்கண மான்ம விலக்கணம் 
அரன  யான்மா வைடயெவாட் டாமற் 
ெபாி ந் தைடயாய்ப் பிாித்  நிற்கு 
மாையைய நீக்கி மாண  ேசர்க்கு 
ேமான நிைலயின் திரச் ெசய்   60 
* ேகண்மதி - ேகட்பாய்; 
 
ஞான நிைல  நயம்பட ெமாழிந்  
மற்  ள்ளநன் மார்க்க மைனத் ம் 
ெபற்  நிற்கும் ெபற்றிைய ைற ைற 

ற்றநின் றவற்றி ெனான் ம் விடாமல் 
ற் ந் திறைமயின் ெமாழிந்  பின்னர்த் 

திறம்ெப  தமிழின் சிறப்ெபலாந் திரட்  
யறம்ெபா  ளின்ப மைனத்  நல்கிப் 
பந்த மகற்றிப் பவ ** மகற்றி 
அந்தமில்  மளிப்ப த ெவனா 
எத்திறக் கவிஞ  மிங்கு  னியம்பா  70 
** பவ ம் - பிறப் ம். 
 
அத்திற மாக வணிெபறப்% கன்ேற 
எம்மேனா ெரவ  மீேட ம் வண்ணஞ் 
ெசம்ைம ாிந்த திட்பெமன்%% கூ வன்? 
மன்னர் வி ம்  ம ைரமா நகாின் 

ன்ன ாி ந்த ணர் பாண் யர் 
இனிதாந் தமிைழ ெயழி ற வளர்த்  
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நனியாம் கைழ நாட் ன ரன்றித் 
தி வ ட் பயைனச் ேச ம் வழிைய 
ெயா வ க் காயி  ன்ேபா ைரத்ததா 
இ வைர ெயவ  மியம்பக் ேகட் லம்;  80 
% அணிெபற - அழகு ெபா ந்த; %% திட்பம் - திறைம. 
 
 
அ  மன்றி யன்னவ ரய டஞ் 
ெசன் பந் நியாசஞ் ெசய்த  மிைலயால் 

ன் சீர்ப்* பாண் த் ைரப்  பதிநீ 
தமி ம் வளர்த் ச் ைசவ ம் வளர்த்ேத 
யமிழ்தி  மினிதா வய டஞ் ெசன்  
பலர்க்கும் பயன்படப் பண் ட னளித் ம் 
உலகினி ெலவாி  யர்நிைல யைடந்  
நிலமிைச கைழ நி வி ம்** ட்  
நிலமிைச க்கு நீ த்  வாழப் 
பலப % சாதனம் பண்பினிங் கைமத் த்  90 
* ன் சீர் - ெந ங்கும் கைழக்ெகாண்ட. 
** நி வி ம் - நி த்தி ம்;                 % பலப  - பலவைக. 
 
தைலவ னாகுந் தகுதி ம் ெபற்றாய். 
ெதான்  ெதாட் த் ய வழியில் 
நின்  க ைண நிதிெகாண் மாண்பா 

ன்றிவ ணிைறயா விைசந்  ெசய்தநின் 
நன்றிைய ெய ைம %% நாமறக் கிலேம; 
அன்றி  நின்னற மவனியின் மீ  
நின்  நிலவநீ நீ & வாழ்கச் 
சிவன  மலைரச் சிந்ைதயில் ைவத் த் 
தவ ம் ாிந்  தவ  ேவாேம&&.  99 
 
%% எ ைம ம் - ஏ  பிறப் ம்; & நீ  - நீ ழி. 
%% தவ ேவாம் - தவப் பயைன அைடேவாம். 
------------------ 
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வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய  
"பாடற்றிரட் "  -  இரண்டாம் பாகம். 

 
29. கணபதி பஞ்சகம். 

 
யாைன கத்ேதாேன ையங்கரேன ெசங்கமலக் 
ேகாைனெயா  மா லனாக் ெகாண்ேடாேன - மாைன 
ெய த்தவாின் ன்மகேன ெயன்னி க்க ணீக்கித் 
த த்ெதைனயாட் ெகாள்வாய் சகத் *.  1 
* சகத்  - மியில். 
 
கணபதிேய ற த் க்* காக்கின்ற நல்ல 
குணபதிேய ெமய்ஞ்ஞானக் குன்ேற - மணமகைள 
நீங்கிச் சிைறயி க்க ேநர்ந்தவிதி ேபாக்கியவட் 
பாங்கி க்கச்** ெசய்வாய் பாிந் .  2 
* ஊ  அ த்  - இைட ற்ைறக் கைளந் ; ** பாங்கு- பக்கம். 
 
விக்கினங்க டீர்த்  விைரந்த ளிக்கு மீச்சுரேன 
தக்கமைன மக்க டனித்தி க்க - மிக்க 
மனக்கவைல ெகாண்  வ ந் ெமைனக் காக்க 
மனக்க ைண ண்பாய் மகிழ்ந் .  3 
 
இைட  நீக்குகின்ற ெவன்றந்தா யின்ெறன் 
னிைட  நீக்கிய  ெளன்ைன - மடமைனயாள் 
நீங்கி யி ந்திரங்க னீதிேயா யானவைளத் 
தாங்கிமகி ழச்ெசய் தைய.  4 
 
மக்க ைனச் ேச ம் வரமளிக்கு மான்ம கா 
மக்கெளைனச் ேச ம் வரமளிப்பாய் - தக்க 
மைனபிாிந்  வாழ்த ம் வாழா  மாய்தல் 
எைனவ ந்தச் ெசய்யா திவண்.  5 
-------------     
 

30. ெமய்ப்ெபா ள் வாழ்த் . 
 

லப் பழம்ெபா ேள வலகாய்த்ேதாற் ெமா  
சீலப் ெப ந்திறேன ெசப்பாிய - வாலச்* 
சிைறயி ேள ெயன்னின் றிறெனல்லா நீங்க 
மைறயைவத்த ெதன்ேனா மைற**.  1 
* ஆல - விஷத்தன்ைம ள்ள; ** மைற - இரகசியம். 
 

வா லகின் தலாகி நிற்கின்ற ெமாய்ம் ைடேயாய்*, 
ேதவா யறேவார்க்குச் சீர்பல கின்ற ெசம்ைமயிேனாய்**, 
பாவா யறிேவார்க்குப் பா ந் தித்திக்கும் பண் ைடேயாய், 
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காவாநிற் பாெயனக் கண்டநிற்ேசர்ந்ேதைனக் காத்த ேள.  2 
* ெமாய்ம்  - வ ; ** ெசம்ைமயிேனாய் - ந  நிைலைமயிேனாய். 
 

தெம  ைமந்தாகப் ேபாந் ேளா யின்ப ன் 
பாதநிைன ள்ளார்க்குப் பா ப்ேபாய்* - சீதம்** 
ெவயி ரண் ஞ் ேசர்ந்ெதன  ேமனியிைனத்% தாக்குஞ் 
ெசயலளித்த ெதன்ேனா திறன்.  3 
* பா ப்ேபாய் - அ ள்ேவாய்; ** சீதம் - குளிர். 
% ேமனியிைன - உடம்ைம. 
 

தைமந் ைத ம் ெபா த்திப் பலவாகப் ேபாந் நிற்ேபாய், 
ேசத  நன்ைம ஞ் ெசய்  மிரண் ஞ் ேசர்ந் நிற்ேபாய், 
பாதகஞ்* ெசய்ெப ம் பாவி  நன் றப் பார்த் நிற்ேபாய், 
ஏதமி ெனஞ்சுட னிச்சிைற நின் ேளற் கின்ப ேள.  4 
* பாதகம் - பாவம். 
 
மாகடலாச் சூழ்ந் லைக மாறாத* நீராேனாய் 
ேதகந் தினெம யத் தின் ெமா  - ேசாகம்** 
வள ம் விதத்திெலைன மாணாச்% சிைற ட் 
டளரைவத்த ெதன்ேனா தைய.  5 
* மாறாத - வற்றாத; ** ேசாகம் - க்கம். 
% மாணா - தீைம நிைறந்த. 
 
ஆழித் தடம்ப * மான்ற ெபா ள்பல வாகிநிற்ேபாய், 
ஊழிற் பயைனெயாழிக்குந் திறத்திைன ெயான்றிநிற்ேபாய், 
கூழிற்** சிறந்தெவன் கூற  மக்கைளக் கூடெவற்குப், 
பாழிற்% சிைறதந்த பாலற& நன்குகண் பார்த்த ேள.  6 
* ஆழித்தடம் - கட ன் இடத்தில்; ** கூழில் - ெபா ள்களில். 
% பாழின் - அழிைவயைடய; & பால் - விதி. 
 
மைலயாகி நின் பல மாண் ற்ேறா ெயம்ைம 
யைலயாத* நற்ெசயைல யாக்கு - நிைலயான 
ெசங்ேகா ெலடா  தின  ெமைமவாட் கின்ற 
ெவங்ேகா ெல த்தெதன் ேவந் .  7 
* அைலயாத - வ த்தாத. 
 
மாமைல ெகாண் ள வான்ெபா ள் யாவமா மன்னிநிற்ேபாய், 
பாமைல யாகநின் பால்வர ெவன் ேம பார்த்  நிற்ேபாய், 
ஏமமில்* லாதிவ ணின்னேல** ய்த் ள ேவைழயைனச், 
ேசமேம நல்குெமன் சீ யர் நாட்ெடா  ேசர்த்த ேள.  8 
* ஏமம் - காப் ; ** இன்னல் - ன்பம். 
 
வானாகி மீன்மதிய* மாணிரவி நின்ெறாளிரத் 
தானமைத யீகின்ற தண்ணளிேயா - யீனச் 
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சிைற ள்ேள நின்றின்  தீயெவலாந் ய்க்கக் 
குைறெயன்ேன ெசய்ேதன்காண் கூ .  9 
* மீன் - நக்ஷத்திரம். 
 
வானின் மைழயாகி மாநிலங் காக்கின்ற மாண் ைடேயாய், 
ேகானின் ைறயாகிக் கூற  நன்ைமகள் கூட் விப்ேபாய், 
ஊனி யிர்க்ெகலா ழ்ப்பயன்மாறாதிங் கூட் விப்ேபாய், 
நானில நீத்திவ ைணேவைனயின்பி * ணாட் ைவேய.  10 
* ைநேவைன - வ ந்  ேவைன. 
 
சூாியனாப்பல் யிந்ேதான்றியிவணின்றிலங்கப் 
பாாியேதார் தண்ணளிையப் பா ப்ேபாய் - ாிய 
மில்லாேத தாழ் ற்ற ேவைழக்குத் ன் த்  
ெமல்லாேம தந்ததிங் ெகன்.  11 
 
சூாியன் பா ள சூடாகி ெயஃதி ந் ேதாய்ந்  நிற்ேபாய், 
காாிய மாக ங் காரண மாக ங் காண நிற்ேபாய், 
சீாியர்* தம்ெமா ந் தீயவர் தம்ெமா ஞ் ேசர்ந் நிற்ேபாய், 
பாாிைய மக்கைளப் பண் ேபாற்** ேசரநான் பார்த்த ேள.  12 
* சீாியர் - நல்லவர்; ** பண்  - ன். 
 
மதியாகி வான்மிைச  மண்மிைச  ள்ளா 
ாிதமாக நிற்கவ  ளீேவாய் - நிதமாகத் 

ன்பமிக ண்ேடற்குத் யமைன ேசர்ந்தி க்கு 
மின்பமின நல்காத ெதன்.  13 
 

ரணச்சந்திரன் ேபாதரத்* தண்ைமயாப் ெபாங்கி நிற்ேபாய், 
ஆரணந் தம்  மன்பர்தந் ெநஞ்சு  மா நிற்ேபாய், 
வாரண ேம ன்** வாடல்ேபாற் ன் ன் ன் வாடநிற்ேபாய், 
ஓரணங் ெகன் ட ற்றி  நல்விதி ட் ைவேய.  14 
* ேபாதர - வர; ** ஏ  - சிம்மம். 
 
வான்கு வாச்* ேசர்ந்ெதா வர் ைவயாததீபெமன 
மீன்கு வா நின்ெறாளிைய சுேவாய் - நான்கு ைவ 
நீங்கிச் சிைறநின்  நீங்காத ன்ம ம் 
பாங்ெகன்ன** ெசய்ேதன் பகர்.  15 
* வான்கு வா - வானில் கூட்டமாக; **பாங்கு - வைக. 
 
மீனி ெனாளிெயன்ன ேமதினி ெயங்க  ேமவிநிற்ேபாய், 
ஊனி யிெரன்ன ண்ைமயா ெவஃ ெமான்றிநிற்ேபாய்*, 
ேதனி னினிப்ெபன்னச் சிந்ைத ட் கண் டச் ெசன் நிற்ேபாய், 
நா ன் ன ளிைனநம்பிேன னாட் ைன நண்ணிடற்ேக.  16 
* ஒன்றி - ெபா ந்தி. 
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உயிராகி ெயண்ணி டெலலாம் க்குச் 
ெசயிேராகப்* பற்பல ஞ் ெசய்ேவா-யயிராத** 
வில்வாழ்க்ைக வாழ்ந்திேல ெனன்ெறன்ைனைவத்தைனேயா 
வில்வாழ்க்ைக வாழ விவண்.  17 
* ெசயிர் - குற்றம்; ** அயிராத - சந்ேதகிக்கக் கூடாத. 
 
வா  யிெரலா மாந் ம்* லன்களா** மன்னிநிற்ேபாய், 

% ெமவற்றி ம் றத் தக்கநன் ேமன்ைம ற்ேறாய், 
கூ & ம த ங் கூெறாணா யா மாக்கூ நிற்ேபாய், 
தா  ெமவாி ந் தாழ்ந்ேதற்கு நாட் ைனத் தந்த ேள.  18 
* மாந் ம் - அ பவிக்கும்; ** லன் களாய் - விஷயங்களாய். 
% ம்-வி ம் ம்; & கூ ம் - ெபா ம். 
 
கன்ேமந் திாியமாக் காக்கின்ற ெதய்வேம 
ெமன்ேம ெலன டலம் ெவந் யராற்- ன்ேம 

னிெயன்ன வா ள ெநாந்தழிந்த தந்ேதா 
வினிெயன்ன வாழ்தலா ங்கு.  19 
 
கன்ேமந் திாியங் கவி ம்* லன்களாக் காணநிற்ேபாய், 
ெசான்ேமற் ெபா ெளனச் சூழ்ந்தவர்** ெநஞ்சுேள ேதான்றிநிற்ேபாய், 
என்ேமற் க த்திைன யீந் ள ெவன்மைன% ெயய்திடற்கு, 
நின்ேமற் க த்திைன ேநர்ந் ேள னாட் ைன ேநர்குைவேய&.  20 
* கவி ம் - வி ம்; ** சூழ்ந்தவர் - சிந்தித்தவர். 
% என்மைன - என்மைனவிைய; & ேநர்குைவேய - நல்குவாேய. 
 
ஞாேனந் திாியமாய் ஞாலெமலாங் காண்பவேன 
மாேனந்  மாற்றி யர் மானத்ைத-நாேனந்தி 
நிற்பதனா ெலன்னபய ேன யிைர யிவ்விடத்தி 
லற்பெமன ெவண்ணாத தால்.  21 
 
ஞாேனந் திாியங்க ணா ம் வி பவா* நண்ணி நிற்ேபாய், 
மாேனந்  ேநாிலா மானமா ெவன் ேள மன்னி நிற்ேபாய், 
ேகாேனந்  ேநாிலாக் ேகா னா ச்சிைற ெகாண் நிற்கு, 
நாேனந்  மக்கைள நண்ணிட நாட் ைன நல்குைவேய.  22 
* வி பவா - ெபா ந் வனவாக. 
 
மனமாகிச் ெசால்லாிய மாயெமலாஞ் ெசய்ேவாய் 
நனவாதி ன்றி ேம நல்ல-வினவா 
ெனனச்சான்றாய் நின்ெறன்  மின் ேவாெயன்னல் 

னச்ேசார்ைவ மாற்றாத ெதன்.  23 
 
ேத * மனங்ெகாண்ட சீராைர** யின் ட் ேசர்த்  நிற்ேபாய், 
மா  மனங்ெகாண்ட மாணாைரத் ன்பி ண்% மாய்த்  நிற்ேபாய், 
ேகா & மறெமா  கூாிய தீைமேய கூ ள்ள, 
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சீ  மரவின்%% சிைறநீக்கி நாட்ெடா  ேசர்த்த ேள.  24 
* ேத ம் - ெதளி ம்; ** சீர்ஆைர - கழ் நிைறந்தவைர. 
% மாணாைர - தீயவைர; & ேகா ம் - ெகால் ம். 
%% அரவின் - பாம்ைபப் ேபான்ற 
 

ந்திெயன நின் ள்ளம் ேபாந்தபல வற் ள் ஞ் 
சத்திெதனக் காட் ந் தர ற்ேறாய்-பத்திெயா  
நின்ன ைய ெயஞ்ஞான்  ெநஞ்சி ேள ெகாண்  
மின்ன றக் காரணமிங் ெகன்.  25. 
 
மாந்தர்நற் த்தி ழ் மாணிைற யா மா மன்னிநிற்ேபாய், 
ேதர்ந்தவர் கா ந் திறத் ட ெனஃதி ந் ேதறிநிற்ேபாய்*, 
தீர்ந்தவர்** காணாத் திறத் ட ெனஃதி ந் ேதய்ந் நிற்ேபாய்%, 
ேவந்தர்தம் மாள்ைகயில் ற& நின்ன ள் ேவண் னேன.  26 
* ேதறி - ெதளிந் . ** தீர்ந்தவர் - மற்றவர். 
% ேதய்ந்  - அ கி. &  - ெப ைம. 
 
அறிவாகி நின் லைக யாண்ட  மீசா 
ெசறிவாக வின்பெமைனச் ேசர-வறியா  

ன்பச் சிைற ட் ெடாைலயா * நின்றழிய 
ன்ெபன்ன ெசய்ேதன் ெமாழி.  27 

*ெதாைலயா  - நீங்கா . 
 

ய வறி  ெதாட ம் லன்களாத் ேதான்றிநிற்ேபாய், 
மாயவறி  மயங்கும் லன்களா மாறிநிற்ேபாய், 
ேதயவரைசத் தி த்தி  நல்விைன ெசய்தெவைனத், 
தீய சிைறவிட் த் ேதயத்திற் ேசர்த்த ள் சீக்கிரேம.  28 
 
உயி க் குயிராகி ள் ேள நிற்ேபாய் 
தயி க்குள் ெவண்ெணய்யாச் சார்ேவாய்-பயிாிைன 
ேவ ேய தின்ன வி ம்பிய ெதாத்ெதைமக் 
ேகா  வண் ெகால்வேதா கூ .  29 
 
ஆழ்ந்த வறி க் கறிவா யைனத்தி  மாழ்ந் நிற்ேபாய், 

ழ்ந்த மிைக ேள* ழ்ந்தவர் மீண் ட ழ்ந்  நிற்ேபாய், 
வாழ்ந்த மைனெயா  மக்கைள மன்னிேய வாழ்ந்தி க்கத், 
தாழ்ந்த தமிேயற்குச் சந்ததந் தந்தி  தண்ண ேள.  30 
* மிைக - குற்றம். 
---------------------- 
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31.  அ. .ம. அறம்வளர்த்த சுந்தரம் பிள்ைளயவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
அறம்வளர்த்த* சுந்தரேம** யாைவெயன நிற்கும் 
அறம்வளர்த்த சுந்தரேம யன்பின் - திறம்வளர்த்த 
ேகாேவெயன் உள்ளத்ைதக் ெகாண்டங் குவந் ைற ம் 
ேதேவநின் தாெளன் சிரம்.  1 
* அறம் - அறத்ைத. ** சுந்தரேம - சுந்தர ர்த்திேய. 
 
அன்ைனதந்ைத யாவாி ம் ஆதரங்ெகாண் வ் லகில் 
என்ைனமிகப் ேப கின்ற என்அன்ப - நின்ைனக் 
குலெதய்வ மாைவத் க் கும்பிட்  வாழ்ேவன் 
பலநா ம் அன்பால் பணிந் .  2 
 
கட ள ம் ேவண் னன்றிக்* காப்பதிைல என்  
திட டேன கற்றறிந்ேதார் ெசப் ம் - ெதாடர்ெமாழி ம் 
ெபாய்யாக இன்ெறன்ைனப் ேபாந்தளித்த நின்ைனயன்றி 
ெமய்யாய ெதய்வ ண்ேடா ேவ .  3 
* ேவண் ன் அன்றி- பிரார்த்தித்தால் அல்ல . 
 
நீெயனக்குச் ெசய்தநன்றி நீள்நிலத்தில் ெபற்ெற த்த 
தாெயனக்குச் ெசய்தவைக தான்அறிேயன் - காயம் 
எ க்கும் பிறப்ெபல்லாம் என்மனத்தில் நின்ைனத் 
த த்தி த்தி வாழாேவன் தைழத் .  4 
 
அறம்வளர்த்தல் எஞ்ஞான் ம் அன் ைடைம என்ற 
திறம்கிளத்த* வந்த யர் ேதேவ - பிறாின் 
நலம்க தி னார்தம் நலம்க தி வாழ்நின் 
நலம்க தி வாழ்ேவன் நயந் **.  5 
* திறம்கிளத்த - திறத்ைதச் ெசால்ல. ** நயந்  - வி ம்பி. 
 
சுந்தரேம என் யிேர ேசாதிேய எற்காக்கும்* 
மந்திரேம என்குலத்தின் மாம ந்ேத - கந்தன் 
தி வ ைளப் ெபற் ச் சிறப் ற்ற நின்ேபர்** 
அ ள ையக் ெகாண்ேடன் அகத் .  6 
* என்காக்கும் - என்ைன அளிக்கும்; ** ேபர் - ெபாிய. 
 

ன்னாளின் வள்ளற்கும் ன்னாகத் தந் த ம் 
மன்னா நிைனயன்றி மாநிலத்தில் - இந்நாள் 
ஒ பய ம் ேநாக்கா ளத்தன்ேப ெகாண்  
த பவைரக் கண் லன்யான் சார்ந் .  7 
 
"உ க்ைக* இழந்தவன் ைகேபால ஆங்ேக 
இ க்கண்** கைளவதாம் நட்"ெபன் - ெற த் ைரத்த 
வள் வாின் வாக்ைகஇனி மாந்தர் கைடப்பி த் க் 
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ெகாள் வேர நின்ெசயைலக் ெகாண் .  8 
* உ க்ைக - உைட; ** இ க்கண் - ன்பம். 
 
 
எைனக்காக்க ன்வந்த என்நண்ப இன்  
நிைனப்பார்க்க நா ெதன் ெநஞ்சம் - எைனப்பார்க்க 
வந்த ள வாய்க்குேமா வள்ளால் நின விைட 
தந்த ளச் ெசய்வாய் தைய.  9 
 
ெதய்வஅ ள் ேசர்க்கும் சிறந்தஅறம் இன்ப த்தி 
ெசய்வெலன ன்னின்ேறன் ெசய்திேலன் - ெமய்வாக் 
குடன்க ைண ெகாண் ள்ள உத்தமேன என்ைனத் 
திடம்ெகாண்  காப்பாய் தினம்.  10 
------------------ 
 

32.  ேகா. க. சுப்பிரமணிய த யாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
சீர்ெசப் பாியபல* ேசர்ெசந் ர்க் கந்தைன 
ேநர்**சுப் பிரமணிய ேநயநின் - சார்பில் 
இ ந்த எளிேயற் கிைழத்தநலம்% காண்டல் 
அ ந்தவத் தார்க்கும் அாி .  1 
* ெசப்பாிய பலசீர்ேசர் - ெசால் தற்காிய பல கழ்கள் ேசர்ந்த. 
** ேநர் - ஒத்த; % இைழத்த - ெசய்த. 
 
அ கைணத் ப் பா ட்  ஆதாித்த தா ம் 
ஒ கணத்  நின்னன்பிற் ெகாவ்வாள் - ப க* 
இனியபல ேசர்த் தவி என்ைனயறி யா ள் 
கனியபல** ெசய்தனேளா காண்.  2 
* ப க - உண்ண; ** உள்கனிய உளம்களிக்க. 
 
ஒ நன்றி என்றால் உைரப்ேபன் உைரயில்* 
ெப நன்றி பற்பலேபணி - அ நன்றி 
என்ேற எவ ம் எ த்தியம்பச் ெசய்தைனயால் 
நன்ேற நின  நலம்.  3 
* உைரஇல் - மாற் இல்லாத. 
 
நலேம உ ெவன்  நானிலத்ேதார் நாட் ம் 
நலேம உ வாக நண்ணி - நலம்அநலம் 
கண் ரண் ம் ஈவான் கட ளிலன் நின்ேபால 
கண் நன்ேற ஈ ம் க த் .  4 
 
நின்கு க்கும் நின்ன க்கும் நின் ர்க்கும் ேநயர்க்கும் 
என்கு ம் என்னவ ம் யா மிவண் - நன்  
ெதாிந் நிற்ப ேதா  ெதாிந்தபிறப் ெபல்லாம் 
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ாிந் நிற்ேபம் ஏவல் கழ்.  5 
---------------- 
 

33. தந்ைதக்கு எ திய பாக்கள். 
 
சுவாமிேய! தந்ைதேய! யநற் ெபாிேயாய்! 
அவாவிேய வந்ெதைன ஆண்ட ள் ஈசா! 
இங்குள எல்லாம் இன்பமா ந்தன; 
தங்குவ தினிேமல் தாமதம் எனப்ப ம். 
வி தைல யான்ெபற ேவண் வ ெசய்யக் 
க கிேய* ெசல் க காப்பாற்றி அ ள்க. 

ன்றி  திங்கள் ரண்சிைற** இ ந்ேதன்; 
சான்ெறா % கட ேள தண்ணளி& கூர்ந்  
விைரவினில் என்ைன ெவளிேயற்றி அ ளித் 
தைரமிைச ெந நாள் தங்கிடச் ெசய்க  10. 
இந்தவாரம் எ த்த நி ைவயில் 
ஐந்திெலான்றாக அ கிய%% ெதன் டல்; 
அாிசி உண க் களித்தனன் அ மதி 
ெபாியவன்; மற்றவன் ேபசான் என்ெனா . 
சீாிய நின்ன  சிரேமல் ெகாண் யான் 
பாாிய என் ளப் பாரதத் தாய்க்கும் 
உாிைமெயா  ெபற்ெறைன உவப்ெபா  வளர்த்த 
ெப ைமேசர் அன்ைனக்கும் பிறர்க்கும் என  
ெமய்மன வாக்கால் வி ம்பிஇன் றளித்ேதன் 
ெதய்வ வணக்க ம் சீர்த ம் வாழ்த் ேம.  20 
* க கிேய - விைரந்ேத.           ** ரண்சிைற - வ ள்ள சிைற. 
% சான்  - சாக்ஷியாக நிற்கின்ற.           & தண்ணளி - கி ைப 
%% அ கிய  - சு ங்கிய  
---------------------- 
 
பிதாஉலக நாதபிள்ளாய் ெபற்ெறன்ைனக் காத் ச் 
சதாஉதவி கல்விெயலாம் தந் ம் - நிதானநைட 
ெகாள்ளா  ேவகநைட ெகாண் சிைற க்ேகெனன் 
ெறள்ளா ம்* எள் வேர இன் .  1 
* எள்ளா ம் - இகழத்த காதா ம் 
 
என்குைறயால் தாழ்சிைறைய எய்தினேனா அல்லா  
நின்குைறயால் யான்எய்த ேநர்ந்த ேவா - மன்குைறயால் 
எய்தினேனா என் தவ* எண்ணியதில் நாம்குைறகள் 
ெசய்ததிைல என்றறிந்ேதன் ேதர்ந் .  2 
* தவ-மிக 
 
ஊழின்றித் ன்ப றல் உண்ேடா எனெமாழிவர் 
ஊழின்றித் ன்ப றார் உண்ைமய  - காழின்றித்* 
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ன்ப ற்ேறன் இங்ெகன்  ெசால் வர்எஞ் ஞான் நனி 
இன்ப ற்ேறன் பல்விதத் ம் இங்கு.  3 
* காழ் - அறி  
 
உண்ணாத த்தர் உடல்வ த் ம் ெமய்த்தவத்தர் 
கண்ணா  கூத்தியர்ேநா* கண்டாெரன் - ெறண்ணாத 
மக்கள் உைரப்பதல்லால் வாய்ைமயறிந் ள்ள யர் 
மக்கள் உைரப்ப ண்ேடா மற் .  4 
* கூத்தியர் - கூத்தா ம் ஸ்திாீகள் 
 
மயிாிழந்ேதன் பட் த் ம் மாண்பிழந்ேதன் ஆன்பால் 
தயிாிழந்ேதன் ெநய்யிழந்ேதன் தண் ம் - பயிாிழந்ேதன் 
என்பர் தைலப்ேபன் எ த் த்தல் உட்ெகாள்ளல் 

ன் ற் றளித்த ைல ேசார்ந் .  5 
 
தைள ண்ேடன்* கா ெலன்ப தாரணிைய ெவன்  
வைள ண்ேடன்** என் ைரத்தால் வம்ேபா - கைள ண்ட% 
ேகழ்வரகுண் ேடெனன்ப கீழ்ேநாய்தீர்த்%% ேதனைதெமய்க் 
காழ்வரவிற்& ேகார்ம ந்தாக் கண் .  6 
* தைள - விலங்கு; ** வைள - ெவற்றித்தண்ைட 
% கைள ண்ட - உமிைய ைடய; %% கீழ்ேநாய் - லேநாய் 
& ெமய்க்காழ் - சாீரபலம் 
 
ெசக்கூர்ந்ேதன் என்பரதிற் ெசப்பாிய சத்தி ற்ேறன் 
மிக்கூர்ந்ேதன் இராட்ெடன்பர்* ேமவியைதச் - சீக்கீர்ந்த** 
நம்மைறையக் கற் ணர்ந்ேதன் ைநத்தெதைன% அச்ெசன்பர்& 
எம்மைற ம் கற்கநின்ற திஃ .  7 
* இராட்  - ல் ற்கும் இயந்திரம்; ** சிக்கீர்ந்த - குற்றமற்ற 
% ைநத்த  - வ த்திய ; & அச்சு - அச்சுத் ெதாழில் 
 
தாய்தந்ைத தம்பிமகார் தாரமினம் நா விட் ப் 
ேபய்தந்ைத* என்னநிற்கும் ேபைதய க் - காய்தந்ைத% 
தாழ்ந்ேதன் எனஉைரப்பர் சால்பைடயச்& ெசய்தவைர 
வாழ்ந்ேதன் அைடந்ேத மதிப் .  8 
* ேபய்தந்ைத என்ன - பிதா ேபய் என்  ெசால் ம்ப  
% தந்ைதஆய் - பிதாவாகி; & சால்  - கல்வி நிைற  
 
கற்ேறாைரச் ேசர்ந் நிதம் கற்றறிதல் இன்ப றல் 
அற்ேறாைர* ஏற்றீதல் ஆதாித்தல் - ெபற்ேறாைர** 

ய்ந்தெவன்ப% நற்றவ ம் ெமய்யற ம் ெசய் யர்ந்ேதன் 
ஆய்ந் வந்ேத ெமய்ேயாெடல் லாம்.  9 
* அற்ேறாைர - உதவிஇல்லாதாைர 
** ெபற்ேறாைர ஆதாித்தல் - தாய்தந்ைதயைரப் ேபணல் 
% ய்ந்த என்ப - ஒழிந்தன என்பர் 
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ஆத னால் என்தந்தாய் யான்சிைற ள் நம்கு ம்பம் 
ஏத றப் க்ேகெனன் ெறண்ணற்க - ேநாதல்* 
அைடந்ேதெனன் ெறண்ணற்க ஆதிய ள் ேகான்ைம** 
அைடந்ேதெனன் ெறண் கநன் கியான்.  10 
* ேநாதல் - வ ந் தல்; ** ேகான்ைம - இைறைம 
-------------------- 
 

34. தம  அன்ைனயவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
தாேய பரமாயி தாங்கிஎைனப் ெபற் வளர்த் 
தாேய நினக்ெகன்ன யான்ெசய்ேதன் - ேநாேய 
எைனச்சுமந்த நாள்ெதாடங்கி ஈந்ேதேன அல்லால் 
நிைனச்சுமந் * ேபாற்றிலேன நின் .  1 
* சுமந்  - காத்  
 
"ஈன்றெபா தில் ெபாி வக்கும் தன்மகைனச் 
சான்ேறான்* எனக்ேகட்ட தாய்"என்றிங் - கான்ற** 

லவன் உைரத்தப  ரணமாக் கற்  
வலவெனன% வாழ்ந்திலேன மற் .  2 
* சான்ேறான் - கற்ேறான்; ** ஆன்ற - அறி நிைறந்த 
% வலவன் - வல்லவன் 
 
நினக்குதவி ெசய்யா  நீயவப்பக் கல்லா 
ெதனக்குதவி ெசய்ததந்ைதக் கீயா - தினக்குதவி* 
ஒன் ம் ாியா யிர்த் ைணையப்** ேபணா  
நன் ாி% யாதிழிந்ேதன்& நான்.  3 
* இனக்கு - இன (சுற்ற)த்திற்கு; ** உயிர்த் ைண - மைனவி 
% நன்  – அறம்; & இழிந்ேதன் - தாழ்ந்ேதன் 
 
அரதாி  மானிடாின் யாக்ைகெபறல் அஃதின் 
அாிதாி  ெபற்றிடல்நல் யாக்ைக - அாிதாி  
ெசல்வம் தவம்இரண் ம் ேசர்தலதின் என் ைரத்த 
ெசால்வந்  நின்றெதைனத் ெதாட் *.  4 
* ெதாட்  - ெபா ந்தி 
 
"ஊழிற் ெப வ  யா ள மற்ெறான்  
சூழி ம்* தா ந் ம்" என்றாங் - "கூைழ ம் 
உப்பக்கம்** காண்பர் உைலவின்றித்% தாழா %% 
ஞற் பவர்&" என்றான் நன்கு.  5 
* சூழி ம் - எண்ணி ம்; ** உப்பக்கம் - றத்ேத 
% உைல  - தளர் ; %% தாழா  - தாமதியா  
& உஞற் பவர் - ஊக்குபவர் 
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இவ்விரண்  ெசால் ம்* எதிர்ெசால்கள்** என்றி ந்ேதன் 
இவ்விரண் ம் ஒன்ெறன்ேற இன் கண்ேடன் - இவ்விரண் ம் 
ெசய்விைனேய% ஊழாம் திரண்  வ ற்  
ெமய்விைனயால்%% என்றனகாண் ேமல்.  6 
* ெசால் ம் - குறள்க ம் 
** எதிர் - ஒன்றற்ெகான்  எதிாிைடயான ெபா ைளக் குறிக்கும் 
% ெசய்விைன - மனிதன் ெசய்கின்றெசயல் 
%% ெமய்விைனயால் - கட ள்ெசயலால் 
 
ெசய்விைனேய ஊழாத்திர ெமனின் நம் ைடய 
ெசய்விைனயால் ஊைழத் தி த்திடலாம் - ெமய்விைனநாம் 
ெசய்விைனையக் காத் ழாச் ேசர்ப்பிப்ப தல்லாமல் 
உய்விைனேய* இல்ைலகண்ேடன் ஓர்ந் **.  7 
* உயவிைன - ேவ ெசயல்; ** ஓர்ந்  - ஆராய்ந்  
 
தாேய இனித்தளேரன் தாமதிேயன் ேசாம்ப ேறன் 
பாேய ெபா ந்த ேறன் பாரதமாம் - தாேய 
குலெதய்வம் பாேரயான் ெகாண் ளெமய்த் ெதய்வம் 
இைலெதய்வம் ேவேற எனக்கு.  8 
 
சான்றாண்ைம* எய் தேல தா வக்கும் ெசய்ைகயந்தச் 
சான்றாண்ைம யின்பயன்ெமய் தாள்ெதாழேல - ஆன்றாண்ைம** 
ெகாண் தன்னா டாள்தல் குலெதய்வம் ேபாற்றிடல்ெமய் 
கண் ெதாழல் பாராள்தல் காண்.  9 
* சான்றாண்ைம - கல்வியறி ைடைம 
** ஆண்ைமஆன்  - ரம் நிைறந்  
 
ஆத னால் என்அன்னாய் யான்இன்  பல் ம் 
ஓத னால் எய் யர் ஓர் ெகா * - ேவதம் 
பிறந்தஅ ம் நாடாண்  பின்ன ல காண் ங் 
கறந்திரளச் ெசய்ேவன் அறிந் .  10 
* ஓர்  - அறி  
----------- 
 

35. தம  மைனவியா க்கு எ திய பாக்கள். 
 
சித்தம் பரமளிக்கும்* ெசப்பாிய நல் ன்பம் 
நித்தம் ெபறேநாற்கும் நீள்கண்ணாய் - அத்தம்** 
திரட் ைற பற்பல ம் சிந்திக்கத் ன்பம் 
மிரட் சிைற% ேசர்ந்ேதன் விைரந் .  1 
* சித்  அம்பரம் - சிதாகாசம்; சிதம்பரம். 
** அத்தம் - ெசல்வம்; % மிரட்  - பயப்ப த் கின்ற. 
 
கம்சென ம் மன்னன  கற் ச் சேகாதாியின் 
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வம்சமதில் நம்தி மால் வந்தவைனத் - ம்சம்* 
ெசயச்சிைற ள் க்க ேபால் தீவிைனையத் ம்சம் 
ெசயச்சிைற ள் க்ேகன் சிாித் .  2 
* ம்சம் - நாசம். 
 
ைகமா* கத் க் கணபதியின் மாமன ள் 
ைமமா** ெபற தைல வா ற்றாங் - ைகமா% 
உலகிலறம் ெசய் கழ் ஒன்றி தல்%% ஆகும் 
வல ற ற் ேறன்சிைறெவம் வாய்.  3 
* ைகமா - யாைன; ** ைமமா - மதத்ைத ைடய யாைன. 
% ஐமா - அழகிய ெபாிய; %% தல் - கட ள். 
 
ேகானாட்சி நீக்கிக் கு யாட்சி ஏற்ப த்தித் 
தானாட்சி ெசய்வெலனச் சாற்றிேயான் - மீனாட்சி 
என்றைழக்க உள்மகி ம் ஏந்திைளேய உற்றைனேயா 
இன்றைழக்கக் காணா இடர்*.  4 
* இடர் - ன்பம். 
 
சிவந் ைண ம் ெபற்றஇ  ேசய் ைண ம் நல்ல 
தவந் ைண  மாநிற்கும் ைதயால்* - உவந்த** 
ெகா ந்த ங் கால்விலங்ைகக் ெகாள்ளமதி குன்றி 
வி ந்தெதன் ேனாதீ விைன.  5 
* ைதயால் ெபண்ேண; ** உவந்த - களித்த. 
 
என் யிேர இன் யிரா என் மிவண் ெகாண் நிற்கும் 
உன் யிேர தன் யிரா உட்ெகாண்ட - என் ாிய 
மா ல ம் ெசன்றனேனா வா ர் உைனப்பிாிந் ன் 
காதலனிங்* குற்ற யர் கண் .  6 
* காதலன்- கணவன். 
 
மன்னன் மைன ம் மயங்குதல் உண்ெடனில் 
பின்னர் மயங்காேரா ேபைதயார் - நன் தால்* 
"இன்னாைம** இன்பம் எனக்ெகாளின் ஆகுந்தன் 
ஒன்னார்% விைழ ம்& சிறப் .  7 
* நல் தால் - நல்ல ெநற்றிைய உைடயாேள. 
** இன்னாைம - ன்பம்.            % ஒன்னார் - பைகவர். 
& விைழ ம் - வி ம் ம். 
 
தி ம்* க ம் சிறந்தன பிற ம் 
ம ற நிற்குெமன் மாசிலா மைனவிேய! 
உன்ன  வர ெமன் உயிாி ம் இனியநம் 
நன்மகார்** வர மிவண் நல்வர வாகுக. 
என்ன ம் உயிாி ம் என் யர் உளத்தி ம் 
மன் றப்% பாதிைய மகிழ்ந் னக் களித்ேதன்; 
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பின் ள பாதிையப் ெபாியநம் ேதயத்தின் 
தன்ன க் களித்ேதன்: சத்தியம் இஃேத. 
பிறமகள் எவைள ம் பிறெதாழில் எதைன ம் 
உ வேனா இனி ெமன் ன்னிேடல் அஞ்சிேடல்;  10 
 
இற்பிாிந் திங்கியான் இயற் ம் தவத்தினில் 
நிற்பேனா நீெடன்  ெநஞ்ெசா  நிைனந்திேடல்; 
ெப ந்தவ னிவ ம் பின்னிடத் தக்கஎன் 
அ ந்தவம் இந்நாள் அேநகமா ந்த ; 
விைரவினில் ெவளிவந்  ேவண் வ ெசய் யான் 
தைரயினில் நின்றறந் தகெவா  நாட் ேவன். 
தனித்த ம் தவத்தினில் சார்ந்தேவா பல யர் 
கனித்த ம்& உடல்மிகக் கைளத்தேதா என்ைபேயல், 

யெரன்பதறிந்திேலன் சுகெமான்ேற ய்த் ேளன் 
உய ப் ெபற் ேளன் உைரப்ேபன் ேகண்ேமா:  20 
 
தவத்திைனப் ாிைகயில் சாீரம் கைளத்திடா 

வப் றச் ெசய்த ன் உவைமேவ றில்லாச் 
சிறியவி  சட்ைடகள் ேதகத்தில் ைனந் ேளன்; 
சிறியேவார் குல்லாச் சிரத்தினில் தாித் ேளன்; 
ெவற்றிேய தவத்தி ம ேவ ள எஃதி ம் 
ெபற்றிடச் ெசய்தி ம் ெப ைமெயா  மற் ள 
நலெமலாம் எளிதினில் நல்கி ம் கழெலான் %% 
வல தாள் ேமேல மா ற யாத் ேளன்; 
சிவன த் ெதாண்டர்கள் சிறப் ற அணிந்தி ம் 
நவம && மணிநாண்ç நற்களம் ண் ேளன்;  30 
 
தவத்தினில் சிறி  சாீரம் இைளத் ேளன்; 
உவப்ெபா  கண்ெடைன உயர்ெவலாம் ெப ைவேய. 
* தி ம் - ெசல்வ ம்; ** மகார் - மக்கள். 
% மன்உற - நிைலெபற; & கனித்த - ெமல் ய. 
%% கழல் - ெவற்றித் தண்ைட. 
&& நவம் அ  - குற்றத்ைதப் ேபாக்காநின்ற. 
ç மணிநாண் - உ த்திராக்க மணிகைளக் ேகாக்கத்தக்க கயி . 
 

ைமையக் ேகளாய்என் ெபான்மயிேல* தீதால்** 
ப ைம ம்சாம்% ெவஞ்சிைற ள் பட்ெடன் - ைமயில் 
நீங்கி இளைம ற்ேறன் நித்தம் தமிழ்க்கனிகள்%% 
வாங்கிநன் குண்  மகிழ்ந் .  1 
* ெபான்மயிேல - ெபான் ேபால பிரகாசிக்கும் மயி ன் சாையைய உைடயாேள! 
** தீதால் - தீயெசயல்களால். 
% ப ைம ம் சாம் - ெபாம்ைம ம் அழியத்தக்க. 
%% தமிழ்க்கனிகள் - ம ரமான கனிக க்கு ஒப்பான தமிழ் ல்கள். 
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அதிசயம் ேகளாய்என் அன்னேம* கூற்றின் 
சதி**ெசய்வார் ஆர்சிைறையச்% சார்ந்ெதன் - பதிஉண ம்& 
பாக்கியம் ெபற்ேறன் பல நிதம் சாமிெய ம் 
வாக்கிய ம் ெபற்ேறன் மகிழ்ந் .  2 
* அன்னேம - அன்னத்தின் நைடைய உைடயாேள. 
** சதி - வஞ்சைன. 
% ஆர் - நிைறந்தி க்கா நின்ற; & பதி - தைலவைன. 
 
வியப்பிைனக் ேகளாய்என் மின்கிளிேய* நீற்றின் 
மயப்ப த் ம்** தீச்சிைறயில் வாழ்ந்  - நயப் னல்% 
ஆ  அ த ந்தி ஆய்&மலர்ெகாண் ெடன்பதிேயா 

இன்பம் உற்ேறன் உணர்ந் %%.  3 
* மின் கிளிேய - மின் கின்ற கிளியின  ெசால்ைல உைடயாேள. 
** நீற்றின்மயப்ப த் ம் - சாம்பர் பமாக்கும். 
% நயப் னல் - இன்பத்ைதக் ெகா க்கும் நீர். 
& ஆய் - ெதாிந்ெத த்த. 
%% உணர்ந்  - ஊடல் ெதளிந் . 
 
க ங்கயற் கண்ணாய்யான் கண் ேளன் நம்ேமார் 
ெப ங்கவைல தீர்த்தரசு ெபற்றின் - ெபா ங்கைடயச் 
ெசய் ம் ம ந்த  தீஉயிர்க்கும் இன்னாங்கு* 
ெசய்யா தி க்கும் ெசயல்.  1 
* இன்னாங்கு - ன்பம். 
 
சி ெசரல்* பின்வரச் ெசய்கின்ற கண்ணாய் 
ந மணம் ஈ ம்நம் நாட் ன் - சி வர் 
அ ந்திட நல்குவாய் அன்ேபா டைழத்திம் 
ம ந்திைனத் தாயா மகிழ்ந் .  2 
* ெசரல் - மீன்ெகாத்திப் பறைவ. 
 
மீன்றன் இனெமன்  ேமல்ேநாக்கும் கண்ணாய்ஓர் 
ேகான்றன் கு ெய ம்நம் கூர்இைளஞர்* - ஆன்ற 
அறிவைடந் ெதவ் லகும் ஆட்சி ாிந் தின்பச் 
ெசறிவைடந்  நிற்பர் சிறந் .  3 
* கூர் - த்திக் கூர்ைம ள்ள. 
--------------------     
 

36. தம  ைமந்த க்கு எ திய பாக்கள். 
 
சிவேம பதிெயனச் சிந்தித்  நா ம் 
தவேம இயற் ம் தமியேன* பதிெயன் 
உயி ம் ெகாண்டஎன் உயிாின் ைணேய! 
ெசயிெரலாம் நீத்ேதன், சிவத்த ள் ெபற்ேறன், 
ெமய்யறி வைடந்ேதன், விளங்கநன் குைரத்ேதன், 
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ெமய்யறம் உணர்ந்ேதன், ேமன்பட இயற்றிேனன்; 
இனிஇவண் நிற்றற் ேக ஒன் றில்ைல**. 
கனிெகாண்ட பின்னர் காட் ெலன் ேவைல? 
கைரந்ேத உ குெமன் கண்ேண! அ ேத! 
விைரந்ேத வ கிேறன், ேவண் வ த கிேறன்.  10 
வ ந் தல் விட் நீ மனக்களிப் ெபா நம் 
தி ந்திய மகாாிவண் சிறப் றப் ேபணி 
உனக்கும் எனக்கும் மனக்கு  கு ப் டன்% 
ஊழியம் ாிந்தி ம் உன்சேகா தர டன் 
வாழ்நீ; வாழியான்; ைமந்த ம் வாழிேய.  15 
* தமியன் - ைணயற்றவன்; ** ஏ  - காரணம். 
% கு கு ப்  - சந்ேதாஷம். 
-------------- 
 
எவ்ெவப் ெபா தில் எஃெதஃ  ேகட்ேபேனா 
அவ்வப் ெபா தில் அஃதஃைதச் - ெசவ்விதில்* 
ஈந் வ ம் என் ைணேபால் இவ் லகில் இஞ்ஞான்  
மீந்தவ ள்** ஒன் ண்ேடா ேவ .  1 
* ெசல் தில் - இன்பத்ேதா ; **மீந்தவ ள் - இ க்கின்றவ ள். 
 
இன்பேமா ெசல்வேமா எஃ ெமற்கு ேவண்டாம்நீர் 
இன்ப றல் ஒன்ேறஎற் ெகல்லாம்என் - றன்பைமந் * 
தன்னய ம்** தன்சுக ம் தன்னைக ம்% நீத் நிற்கும் 
என்னவள்ேபால் ெபண் ண்ேடா இன் .  2 
* அைமந்  - நிைறந் ; ** தன்நயம் - சுயநயம். 
% நைக ம் - ஆபரண ம். 
 
கட ள  ெசய்ைகெயலாம் கண் மகிழ் ற் க் 
கட ள  நல்ல ைளக் ைகக்ெகாண் - டட ெமன்* 
ெறல்லாம் அளித் த ம் என்மைனேபால் இந்நாளில் 
இல்லா ம் மற் ண்ேடா இங்கு.  3 
* அடம் - பலம். 
 
வாைழப் பழம்க க்க மாட்டாத என்பற்கள் 
ஏைழச் சிறார்க க்க* ஏலாத - கா ைடயாய் 
சீைடதினல்** இந்நாள் சி கு ள் நிற்பெதாக்கும் 
ேமைடைய ம் ஏற்காநின் ெமய்%.  1 
* சிறார் - சி வர்; % ெமய் - உடல். 
** சீைட - க ப்பதற்குக் க ைமயான ஒ  மாப் பண்டம். 
 

க்கனியின் சாெற த்  ந்திாிஏ லம்வாதம்* 
அக்காரம்** ேதன்பாேலா டட் ட்டக்% - கக்குெமன்னா%% 
ேகழ்வரகின் கூ ண்டல் ேகடறியாய் நின்மலர்த்தாள் 
வாழ்வெதாக்கும் கற்காட் ல் வந்   2 
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* வாதம் - வாதம்ப ப் ; ** அக்காரம்-ச க்கைர. 
% அட்  - ேவகைவத் ; %% கக்கும் என்நா - ப் கின்ற என  நாக்கு. 
 
பாரா ம் ெசங்ேகா ம் பண்பா ம் இன்கு ம்* 
சீரா ம் நன்னிதி ம் தீைமயிலா - ேதாரா ம் 
வா ன்னா** என் ள்ளம் வாழ் ைடயாய் ேசா ன்னல் 
மா நின்ைக% ஈங்கைரத்தல் மா.  3 
* இன்கு ம் - ஸ்திாிகள் கூட்ட ம். 
** வா ம் - சுவர்க்க ம்; % மா ம் - ஒக்கும். 
 
என்னாிய ெமய்த் ைணேய இன்னினியான்* வந் னக்கு 
மன்னாிய** இன்ப யர் வாழ் மகார் - உன்னாிய% 
ெகாற்றத்தா& ெரல்லாம் ெகா த் வப்ேபன் உன்ன ைமச் 
சுற்றத்தார் வாழ்த்தஉைனச் சூழ்ந் .  1 
* இன்னினிேய - இப்ெபா ேத. 
** மன் அாிய - அைடதற்கு அ ைமயான. 
% உன்அாிய - நிைனத்தற் க ைமயான. 
& ெகாற்றத்தார் - ெவற்றிமாைல. 
 
என்மனத் ள் வாழ் ைணேய இன்னினியான் வந்தங்கு 
நன்மனத் ள் வாழ்ெமய்யின் நன்ஞானம் - உன்மனத் ள் 
பற்றிநிற்கச் ெசய் வப்ேபன் பாாி ளார் அஃதைடயச் 
சுற்றிநிற்க உன்ைனத் தித் .  2 
 
என் யிைர ஆள் ைணேய இன்னினியான் வந்தங்கு 
மன் யிைர ஆள்ெமய்யின் மாண்ெபல்லாம்* - உன் யிைரச் 
சார்ந் நிற்கப் பார்த் வப்ேபன் தாரணிேயார் தம் யிைர 
ஓர்ந் நிற்க ெமய்ெயன் யர்ந் .  3 
* மாண்  - சிறப் . 
 
என் யிர் ைமந்தர்காள் ஈச ம் நாத ம்* 
என்னகத் ம் ம்மகத் ம் எய்தி ளார் - ெபான் ைற ம் 
நம் யர் நாட்ைட நமக்கவர் நல்கி வர் 
நம் யர்  காண்கின்ற நாள்.  4 
* நாத ம் - ஆசா ம். 
 
தி மந் திரநகாிற் ெசல்வநனி ஈட் த் 
த மந் தினம் ாிந்த தக்ேகான் - அ மந்த* 
பிள்ைளகாள் மாமெனா ம் ெபற்றா ெளா ெமான்னார் 
எள்ளெம  கின்றீேரா இங்கு.  5 
* அ மந்த - அ ம் ம ந்  அன்ன. 
 
தந்ைதஉயிர் டநகர்* தாய்தமெரல் லாம் றந்  

ந்ைத&மைன** ெகாண்ட ங்கான் ழ்கிநின்றான்% - ந்ைத%% 
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மரபினேனç அன்ைனெயா ம் மாமெனா ம் தந்ைத 
விரதநகர்çç வந்ெதன் ெம .  6 
* உயிர் ட - உயிைர விட; & ந்ைத - ன்நாளில். 
** மைன - மைனவிைய; % கான் ழ்கி - காட் ல் வசித் . 
%% ந்ைத - ம் தந்ைதயின்; ç மரபினன் - குலத்தினன். 
çç விரதநகர் - தவம் ாி ம் நகரம். 
 
அண்டெரலாம்* தன்குைடக்கீழ் ஆக்கிஉயர் வைர ம்** 
ெதாண்டெரனக் ெகாண்டளித்த சூரெனா  - பண்டம ம் 
ெசய் ெவன்ேறான் ம்குலத்ைதச் ேசர்ந்தசி  பாலனன்ேறா 
எய் கின்ற ெதன்ேனா இைளப் .  7 
* அண்டர் - ேதவர்; ** வர் - த்ேதவர். 
 
ஆ கம் ெகாண் ங் கசுரைரெயல்லாம் ெதாைலத் த் 
ேத கம்* ெகாண் நிற்கத் ேதவெரலாம் - கம்** 
காட் நிற்பான் ேபர்ெகாண்ட கண்மணிேய ெமய்வ ைய% 
ஈட் நிற்பான் வந்ேதன் இவண்.  8 
* ேத கம் - ேத தல் அைடந்த கத்ைத. 
** கம்-ெப ைம ெபா ந்திய கத்ைத. 
& ெமய்வ  - கட ள் வ ைம. 
 
ெமய்வ ம் ெபற்ேறன்யான் ெமய்யறி ம் உற்ேறன்யான் 
ெமய்யற ம் கண்ேடன்யான் ெமய்யாகக் - ைக*வ ம் 
ெகாண்ேடன்யான் நின்ைனஇனிக்கூ  நினதன்ைனயிடம் 
உண்ேடன்யான் உள்ளம் உவந் .  9 
* ைக - ஒ க்கம். 
 
மகராசன் என் யர் மாண்உலக நாதா 
அகராசன்* நீஎன்ேனார்க் காகி - இகராசன்** 
ஆகிப் பரராசன்% ஆகிஇவண் வாழ்ந்தி ப்பாய் 
ேதகிெயன%% வந்தாைரச் ேசர்த் .  10 
* அகராசன் - மனத்தில் தன்ைமயாக நிற்பவன். 
** இகராசன் - இவ் லக அரசன். 
% பரராசன் - கட ள்; %% ேதகி என - ெகா  என் . 
 
என்ன ைம ஆ கா இன் ன்ைனக் கண்டறிந்ேதன் 
என்ன ைமத் ேதயநமக் ெகய் ெமன - உன்ன ைம 
வாக்கால் மதியால் மலர் கத்தால் மாண்நைடயால் 
ஈக்காற்* ெபா ேத இ ந் .  11 
* ஈக்கால் ெபா  - சிறி  ேநரம். 
-------------------------- 
 
உலகெமலாம் காக்கும் உயர்உலக நாதா 
இலகுெபயர் ெபற்றபிள்ளாய் இஞ்ஞான் - லகெமலாம் 
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இன்ப ற நிற்கதைன ஈதற்ேக இங்குவந்  
ன்ப ற ேநாற்ேறன் ணிந் .  1 

 
என்னாிய ேநான்பிற் கினி வந்  நம்மீசன் 
தன்னாிய காட்சியிைனத் தந் ைரத்தான் - நின்னாிய 

த்திர ம் நின்நாட் ப் த்திர ம் சீக்கிரத்தில் 
எத்திைச ம் காத்தளிப்பர் என் .  2 
 
தன்னிைலையக் காட் இைதச் சாற்றிய ம்* அல்லாமல் 
இன்னிைலேய** எந்நிைலக்கும் ஏற்றெமன் ம்& - இன்னிைலயில் 
ெசன் நின்  ெமய்யறத்ைதச் ெசய்ெயன் ம் ெசாற்றனனால் 
இன் வந்  ேசர்ேவன் இலம்%.  3 
* சாற்றிய ம் - ெசால் ய ம்.     ** இல்நிைல - கிரக ஆசிரமம். 
& ஏற்றம் - உயர் .              % இலம் - . 
------------------    
 

37. தம  ைமத் ன க்கு எ திய பாக்கள். 
 
ைமத் னக் ேகண்ைமேய* ெமய்த் ைண** என்றிவண் 
யாவ ம் சாற் ம் மாவ ம்% வாக்கு%% 
நித்த ம் நிைலக்கும் உத்தம ெமய்ெயன 
யானினி ணர்ந்தி & வானினி வந்  
பலபல ெசய்த நலமிகும் ைமத் ன! 
நின்ன  வர ம் என்னவள் வர ம் 
என்மகார் வர ம் நன்மணம்&& எய் க. 
என்ைனஇங் க ப்பிய ன்ைனய விைன ம் 
யானிவண் இைழத்த ேகா யர்ç தவ ம் 
ேநற்ேற ந்தன; ேதற்ேறçç நின்ன ம் 
தங்ைகைய இனியான் அங்குவந் ற்றவள் 
கவைலேநாய் களிெலா  திவைல ம்@ இலா  
ேபாக்குேவன் நலெனலாம் ஆக்குேவன் வலெனலாம்@@ 
எய் ேவன் அறெனலாம் ெசய்குேவன் கட ளின் 
நன்ெறலாம் அைடகுேவன் என்றவட் கியம்பிேய.  15 
* ேகண்ைம - நட் .          ** ெமய்த் ைண - உண்ைமயான ைண. 
% மாஅ ம் - ெபாிய அ ைமயான.         %% வாக்கு - வசனம். 
& இனி  உணர்ந்தி வான் - நன்கு அறி ம் ெபா ட் . 
&& நன்மணம் - நற் கழ். 
ç ேகான்உயர் தவம் - அரசன் ெசய்யத்தக்க உயர்ந்த தவம். 
çç ேதற்  - ேத தல் ெசால்வாய். 
@ திவைல ம் - ளி ம். 
@@ வலெனலாம் - ெவற்றிெயல்லாம். 
----------- 
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என்னினிய ெமய்யளிக்கும்* இன் யிாின்** காத் த ம் 
என்னினிய ைமத் னேன இன் ன்பால் - மன்னியி ந்& 

ன் ைடய ெசாற்ெகாண்ேடன் உள் வந்ேதன் இன்ெறய் ம் 
என் ைடய ேதயம் எனக்கு.  1 
* ெமய் அளிக்கும் - உடம்ைபக் காக்கும். 
** இன் உயிாின் - இனிய உயிைரப்ேபால. 
& மன்னி - ெபா ந்தி. 
---------------- 
 

38. சிரஞ்சீவி ேகா.அ. இலக்குமணப் பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள். 
 
இராம க்குப் பின்ெசன் றிராப்பகலாக் காத் த் 
தராதல ம்* ெவற்றி ேம தந்  - சராசரத்தின்** 

ன்ப த்தான் ேபர்ெகாண்ேடாய் ெசான்னெவலாம் ெசய்வாெயன் 
என் தல்& எல்லாம்இன் ேறற் .  1 
* தராதலம் - மி. 
** சரஅசரம் - அைச ம் ெபா ள்க ம், அைசயாப் ெபா ள்க ம். 
& என்  - உடம் . 
 
எல்லா ம் ைகவிட்டார் ஏந்திைழ ம் ன் ற்றாள் 
வல்லா ம்* வல் ந ம்** மாநிலத் ச் - ெசல்லா 
திவன்ேபச் சினிெயன் ெறைனயிகழ்ந்தார் என்ெமய்த் 
தவன்& மி நாதன்% தடத் %%.  2 
* வல்லா ம் - மைடய ம்.           ** வல் ந ம் - அறிஞ ம். 
& ெமய்த்தவன் - உண்ைமயான தவசி. (வள்ளிநாயகசுவாமி) 
% மிநாதன் - உலகநாதன். (தம  பிதா) 
%% தடத்  - ெசன்ற வழி. 
 
கட ம் நானிவண் கற் ள கல்வித் 
திட ேம சீ யிைரச் ேசர்த்ெதன் - உட ல் 
ெபா த்தநிற் கின்ேறன் ெபாதிந்ெதைன* ைவத் ப் 
ெபா த்தமாச் ேசர்ப்பாய் வி.  3 
* ெபாதிந்  - (அாிய ஓர் ெபா ளாகப்) பத்திரப்ப த்தி. 
 
பண் ைக* என்  பகர்ந்தி ம் இத்தினம் 
தண் ைக** ஏ ேவாய் தந் ேளன் - ஒண் ேயன்& 
ெகாண் ைவ கண் நீ கூறிய ெசய்ெதைன 
அண் %நின் றாதாிப் பாய்.  4 
* பண் ைக - தீபாவளிப்பண் ைக.      ** தண் ைக - பல்லக்கு. 
& ஒண் ேயன் - தனிேயன்.           % அண்  - அ த் . 
 
இலக்குவேன என்னிைளயாய் இஞ்ஞான்  நின்ைனக் 
கலக்கி ள தீயெசயல் கண்ேடன் - குலக்கண்ேண 
நம்மவர்க்குத் தீங்கிைழப்பார் நம்மவேர அன்னார்பால் 
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எம்ெமாழி ம் ெசால்லாய் இனி.  5 
---------------- 
 

39. சிரஞ்சீவி வ.எ. மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள். 
 
ேசாதரேன* மீனாட்சி சுந்தரேன எற்காிய** 
ஆதரவா% வந் தித்த அப்பேன - காதலாின் 
நட்ப ைம காட்டற்கு நம்அர ள் உற்றைனேயா 
ெகாட்பர ள்& யா றஉட் ெகாண் .  1 
* ேசாதரன் - சேகாதரன்.           ** எற்கு - எனக்கு. 
% ஆதர  - பற் க்ேகா .          & ெகாட்  - பைக. 
 
இராமன் வனம் கப்பின் ஏகிஅவற் கூ  
வராமல் ரந்ததம்பி மான- இரா ெவளி 
நம்மர ட் ெசன் தைன நண்ணிைனேயா உன்ைனெயான்னார் 
தம்மர ட் ெகாள்ளாத தால்.  2 
 
மாற்றார் அர ள் வசித்தா ம் எற்கன்னார் 
ஆற்றா ெதன மனத்* தா ற் த்** - ேதாற்றார் 
நமதர ள் நீவசித் ம் நம்ஏவல் ெசய்வார் 
தம ைரையத் தாங்கெலன்ேனா% சாற் .  3 
* ஆற்றா  - எதிர் நில்லா . 
** மனத்தா ற்  - மனத்தின் ேபாக்கில் நடந் . 
% தாங்கல் - ேகட்டல் 
 
அண்ணன் பைகவர் அர ள் அழிவென ம் 
எண்ணம் உனதறிைவ ஏய்த்தேதா* - கண்ணன் 
பைகவர் அரண் குந்  பற்பல ன் ெசய்த 
வைகைய மறந்தைனேயா மற் .  4 
* ஏய்த்தேதா - வஞ்சித்தேதா? 
 
அன் மிகு தம்பி அயலார்* அர ள்ேள** 
என் கரம் ன்த ேதால்% எல்லா ம் – வன் றேவ& 
ெபற்ேறன் இனியான் பிணிய த்ேதன் ப்ப த்ேதன் 
கற்ேறன்சா வாம ந் ம் காண்.  5 
* அயலார் - பைகவர்.        ** ஊன் - தைச. 
% - இைறச்சி.                    & வன்  உறேவ - பலம் ெபா ந்தேவ. 
 
ஆத னால் என்இைளயாய் யான்இங்கு மாய்வெலன 
ேநாத னால் நீ ற்ற ேநாய்வி ப்பாய் – காத னால் 
மக்களயல் ஊேரக ைமய ற்ற தாயவர்தன்* 
பக்க ற அஃெதாழித்த பாங்கு.  6 
* அவர் - அம்மக்கள். 
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"யாைன எ த்தம்* ெபா யக்** குைடநிழற்கீழ் 
ேசைனத் தைலவராய்ச் ெசன்ேறா ம் – ஏைன% 
விைனஉலப்ப& ேவறாகி&& ழ்வ"ெர ம் வாக்ைக 
நிைனஉரத்திற்%% கஃேதார் ெநறி.  7 
* எ த்தம் – பிடர்           ** ெபா ய விளங்க. 
% ஏைன விைன - மற்ைறயவிைன. 
& உலப்ப - ஆரவாாிக்க; வர. 
&& ேவ  ஆகி - அப்பதவிைய இழந் . 
%% உரத்திற்கு - பலத்திற்கு. 
 
அண்ணன் அழியி ம் தன் அன்ைனபிதா யி ம்தன்* 
கண்ணன்ன மக்களி  கா றி ம் – நண் ம் 
அவ ைடய ஊழால் அழிந்தனெரன் ள்ளக் 
கவைலவிடல் மாந்தர் கடன்.  8 
* யி ம் - மாயி ம். 
 
நம்ைமநிகர் ேகாமக்கள் நானிலெமல் லாம்பைகவர் 
தம் ைடய வாக்ெகாளி ம் சற்ேற ம் – விம்ம றா 
தந்நிலெமல் லாம்ஈட்  ஆள்தல் கடனறிவாய் 
எந்நில ம் தம்ைம ற இங்கு.  9 
 
அறி ன் ஆன்மா அறி மிகு தம்பி 
அறி நம் அன்ைனபிதா ஆதி – அறி ேவ 
எவ் லகும் ஆத னால் இன்னினிநீ நல்லறி ற் 
றிவ் லகில் வாழ்வாய் இனி   10 
-------------------- 
 

40. .அ. .ம. அவர்க க்கும் சி.சு.வ. அவர்க க்கும் எ திய பாக்கள். 
 
அ. .ம. என் ம் அழகியவி லாசநண்ப 
சி.சு.வ. என் ம் சிறந்தநண்ப-வ.உ.சி. 
என் ம் மத யன் இன்  ைமத்ெதா  
பன் ம் ெமாழிெகாள்மின் பார்த் .  1 
 
நந்நாட்  வாணிக ம் நற்ெறாழி ம் ெமய்யற ம் 
எந்நாட் ம் இல்ைலெயன எல்ேலா ம்-தந்நாட் ல் 
ெசால் நிற்க நந்நாட்டார் ெதான்னிைலயின் நன்னிைலையப் 

ல் நிற்கச்* சூழ்ந்ேதன்** ெபாதிந் .  2 
* ல்  - ெபா ந்தி. 
** சூழ்ந்ேதன் - எண்ணிேனன். 
 
"அ த்த  காட் ம் பளிங்குேபால் ெநஞ்சம் 
க த்த  காட் ம் க" ெமன்--ெற த் ைரத்த 
ெபாய்யா ெமாழிப் லவன் ெபாய்யா ெமாழிக்க யன் 
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ெமய்யாக* நின்ேறன் விைரந் .  3 
* ெமய்யாக - சான்றாக. 
 
என் ள்ளம் கண்ட டன் ஏதிலெரல்* லாம்கூ  
மன் ள்ளம்** இவ்வாியன் மன்னினலால்-தன் ள்ளம் 
பற்றியைதச் ெசய்வெனன்  பாழ்சிைற ள் தள்ளிெயைனச் 
சுற்றிநிதம் ஆண்டார் ெதா .  4 
* ஏதிலர் - அந்நியர். 
** மன் உள்ளம் - அரச க்குாிய நிைனப்ைப. 
 
பாழ்சிைறைய நன் ம் பல்ெபா ம் ெமய்ப்ெபா ம் 
சூழ்சிைறயாக்* ெகாண்ெடல்லாம் சூழ்ந்தறிந்ேதன்--தாழ்சிைறைய 
விட் நின்ற நாளில் ெவளிவ ேவன் என் ள்ளம் 
ெதாட் நின்ற** ெசய்ேவன் ெதா த் &.  5 
* சூழ்சிைற - ஆரா ம் அரண். 
** ெதாட்  நின்ற - பற்றி நின்றவற்ைற. 
& ெதா த்  - ெதாடர்ந் . 
 
ெசன்றதின ம்கழி ம்* ேசர்க்கவிதி** தீர்ந்த காண் 
நன்றறியா ஏதிலேர நால் ன் % - நின்ற திங்கள் 
என் கல் கின்றனாிங் ெகன் ாியர் வந் ள்ளார் 
நன் கல் தற்கு& நயந் .  6 
* கழி  - கழிக்க ேவண் ய (நன்ெகாைட) நாள்க ம். 
** விதி - தீர்ப்  நாள். 
% நால் ன்  திங்கள் நின்ற - பன்னிரண்  மாதங்கள் இன் ம் உள்ளன. 
& கல்தற்கு - ெசால் தற்க. 
 
ஈன்றறியார் என் யிர் நல் ைரைய எள் ைண ம் 
இன் ெகாளல் மாஅாிேத இன் மவர் - நின்றெதனச் 
ெசப் கின்ற ஆறிரண்  திங்களின்பின் என்ைனஉல 
ெகாப் தற்ேக விட் வர் ஊர்க்கு.  7 
 
என் ாியர் நன் யற்சிக் கீசன ள்ெசய்யினதன் 

ன் மிடர் நீங்கிய ம் ெமாய்ம்பைடேவன்* - மன் ம ** 
காலம் வைரஎன்ைனக் காக்கஎமர்% ஈங்கி த்தல் 
சால ம்நன் றாேலா ம்& தான்.  8 
* ெமாய்ம்  - வ .           ** அ மன் ம் - அச்ெசயல் ெபா ந் ம். 
% எமர் - என் உற்றார்.     & ஆல், ஓ ம், தான் - இைவ, அைசகள். 
 
நீவிர் னமளித்த நீள்நிதிெயல் லாெமன  
தாவில்* வழக்காண்டார்** தாம்ெகாண்டார் - காவல்% 
மைனயாள் நைக%யிரவால்& வந்தெபா ள் இன்றிங் 
ெகைனயாள்வார்%% ெகாண்டார் இ த் .  9 
* தா இல் - அழி  இல்லாத. 
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** ஆண்டார் - நடத்திேனார்.        % காவல் - கற் க்காவைலக்ெகாண் ள்ள. 
% நைகயால் - நைககளின் விற்பைனயால். 
% இரவால் - யாசிப்பால்.            %% ஆள்வார் - காப்பார். 
 
என்னவாின் வாழ்விற்கின் ெறன்ைனயிவண் ஆள்கின்றார்க் 
ெகன்னவர்பால் ஒன் மிைல இஃ ண்ைம - ன்ெனெரைனக் 
காத்த ேபால் இன் ெமைனக் காத்தளித்தல் ம்கடன்காண் 
ஈத் மதிக் காைறந் ெதமர்க்கு*.  10 
* மதிக்கு ஆைறந்  ஈந்  - மாதத்திற்கு ப்ப  பா தந் . 
--------------------- 
 

41. .அ.சு.ேவ.ஈஸ்வர ர்த்தியா பிள்ைளயவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
பாசுர ம்* ெசந்தமி ம் பண் மறிந் தாள்கின்ற 
ஈசுர ர்த் திப்பிள்ைள என் நண்ப - ேதசுவளர் 

ற் க் கு விட்ெடன் யமைன நீங்கிடநீ 
சாற்றிய  ேகட்ேடன் த த் .  1 
* பாசுரம் - ெசய் ள் 
 
"க த் க் க ம்பிைனக் கண்தசுர  றி* 
இ த் நீர் ெகாள்ளி ம் இன்சுைவத்ேத - ஆகும்" 
வ த் த் ெதளித்  மலேரா ட் டா ம் 
கு த்திடக் ைகக்குநீர்க் குண் **.  2 
* தகர றி - உைடய நசுக்கி. 
** குண்  நீர் - கடல் நீர். 
 
தா ம் ெபா ெதல்லாம் தந்ெதன்ைனக் காத்தங்கு 
வா ம் அ மசிசு வக்கைளயான் - ஏ ம் 
இரண் மதிக் ேகார்தடைவ ஈந் வரக் ேகட் ள்ேளன் 
திரண் வர* அந்நிதிநீ ெசய்.  3 
* திரண் வர - கூ வ ம்ப . 
--------------- 
 

42. .சி.விஜயராகவாசாாி யாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
நல்ேலாைர ஆள்விசய ராகவாச் சாாிமன்னா 
இல்ேலாராய்ச்* சார்ந்தய ம்** என் ாியர்-வல்ேலாராய்% 
நிற்றற்கு ேவண் ம் நிதியளித்ேத யான் & 
பற்றற்கு%% ேவண் வன பார்.  1 
* இல்ேலாராய் - தாித்திரராய். 
** சார்ந்  அய ம் - பிறர்பால் சார்ந்  தள ம். 
% வல்ேலாராய் - வ யிைன உைடேயாராய். 
&  - வி தைல.   %% பற்றற்கு - அைடதற்கு. 
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என் ைடய நாவாய்க் கி நிதந் ேதார்க்ெகல்லாம் 
என் ைடய ெமய்வணக்கம் ஈந்தி வாய் - மன் ைடய 
நல்ல ைளக் ெகாண்ட பின்  நான்நிதிைய மீட் வதாச் 
ெசால்ல ளன் னார்க்குத் ணிந் .  2 
 
என் ைடய நாட் ற் கிதம் ாிந் * நிற்பார்க்கும் 
என் ைடய ெமய்வணக்கம் ஈந்தி வாய்-- என் ைடய 
ேகாட்பா  தீஉயிர்க்கும் ேகாளிைழத்தல்** கூடாெதன் 
றாட்பா % ெசய்வார்க்கைறந் &.  3 
* இதம் ாிந்  - நன்ைமெசய் .       ** ேகாள் - தீங்கு. 
% ஆள்பா -மனிதக் ெகாைல           & அைறந்  - ெசால் . 
---------------- 
 

43. . பா.சி. அவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
ஞாலக் கு வில ம் நாவலத்தின்* ெபான்நக ட் 
பாலக்கா ஞ்ஞான்  பா த் ச்**--சீலம் 
தவமறி  ண்டசின்னச் சாமிவள்ளால் ஏ  
நவ லகிற்% கண்  வந்ேதன் நான்.  1 
* நாவலத்தின் - ஆசியா கண்டத்தின். 
** பா த்  - காத் .                  % நவம் - ைம. 
 
ேசாைலகிண ேறாிநதி யவள நன்ெசயறச் 
சாைலயரண்* மாடமிலம் தார்மன்னன்-- ன் 
நயம் ாிந்த** ெதால்கு கள் நண்ணி ள ஊைர 
இயம்பினர்காண் பாைலக்காெடன் .  2 
* அறச்சாைல - சத்திரம். 
** நயம் ாிந்த - நியாயத்ைத வி ம்பிய. 
 
ஐம்ெபாறி ம் காணா தைதப்ெபாிய சாமிெயன் ம் 
ஐம்ெபாறி ம் காண அைமந்தி ந் -ைபம்ெபானிலம் 
ஆமினிய* வாக்களிக்கும் அண்ணைலச்ெசான் னார்சின்னச் 
சாமிெயன் ம் பிள்ைளெயன் ம் தந் **.  3 
* ஆம் - ெபா ந் ம். 
** தந்  - கற்பித் . 
 
தாளாண்ைம* ெசய் நிதம் தக்கெபா ள் ஈட் யிவண் 
ேவளாண்ைம** ெசய்தஒ  ேவளாளன்--வாளாண்ைம% 
ெசய்யறத்ைதக் ெகாண்டார் சிைறப்பட்  ெமய்யறிவால் 
ெமய்யறத்ைதச் ெசய்தான் மிகுந் .  4 
* தாளாண்ைம - யற்சி. 
** ேவளாண்ைம - பேராபகாரம். 
% வாளாண்ைம ெசய் - வாைள ஆ தைலச் ெசய்யாநின்ற. 
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அன்னான் சிைற ள் அைடபட்ட ஓர்தீயன் 
ெசான்னான் விநின்  ரத்ேத - மன்னாநின்* 
றாெயன் ளம்வா த் தன்ெனாற்றால் ஈங்கி க்கி 
றாெயன் றறிந்தான் நைகத் .  5 
* மன்னா நின்றாய் என்  - வசிக்கின்றாய் என் . 
 
சிைற ள்ேள எண்ணில் சிைறெசய் தன்னாைன 
மைற ள்ேள ெமய்ப்ெபா ைள ைவத்தாங் - கைற ள்ேள 

நிதம் ைவத் மவன் ன்ேபால உண் ணர்ந்  
நா யன ெசய்கின்றான் நன்கு.  6 
 
வந்தகவி ஞர்க்ெகல்லாம் மாாிெயனப் பல்ெபா ம் 
தந்த சிதம்பரமன் தாழ்ந்தின்  - சந்தமில்ெவண் 
பாச்ெசால் ப் பிச்ைசக்குப் பாெரல்லாம் ஓ கிறான் 
நாச்ெசால் ம் ேதா ம்* ந ந் **.  7 
* ேதா ம் - சாீர ம்.          ** ந ந்  - ெகட் . 
 
அவ ைடய நன்மைனவி யாதியர்கள் இந்நாள் 
தவ ைடய நல்ேவடம் தாங்கிச் - சிவ ைடய 
நாமெமா  வாழ்கின்றார் நம்கண்ணன் ஊ ள்ேள 
ஏமநிதி ஒன் ம் இலா .  8 
 

ம வக்* கண்ட ைமெயலாம் ெசான்ேனன்நின் 
ேசமெமா  நிற்குமரர் ேசர்ந்ததமர் - ேசமெமலாம் 
சாற்றி வாய் என் ாியர் தாக டன் தீர்க்குநிதி 
ஆற்றி வாய்** அன்ேபா டவர்க்கு.  9 
*  ம வ - மிையப் ெபா ந்த. 
** ஆற்றி வாய் - ெகா ப்பாய். 
 
நான்யா ெரனத்ெதாிய நா ைவேயல் தாம்பரமார் 
வான்யா * சார்ந்ததி  மந்திரத்தின் - ேகான்யான் 
எனெமாழிவர் பாவல ம் ஏைழய ம் நாவாய்த் 
தனமிக ன் ெபற்ேறன்யான் தான்.  10 
* வான்யா  - யநதி. 
------------------- 
 

44.  வள்ளிநாயக சுவாமியவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
சிந்ைத ம் அறி ம் ெசல்லா ட் னில் 
சந்ததம்* வா ெமன் தாய்நிகர் நாயக! 
ஆதியில் சுந்தரன் அழகிய ெசய் ட்** 
ேகாதிலா நிதிபல ெகாண்டவன் மைனக்கு% 
மாற்றாக& நின்றசி  மங்ைகபால்%% நடந்தவள் 
ஆற்றாத ஊடைல ஆற்றியவ் வி வ ம் 
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ெசறி ற் றி க்கச்&& சி ெதாழில்ç ாிந்ெதா  
ம விைனçç அவற்கு வழங்கி ம்@ அவன  

ட் ைனப் பறித் ம் ெவ ைமமய மாகிய 
ட் ைனக் ெகா த் ம் ேவண் வ றந்   10 

* சந்ததம் - எக்கால ம்.       ** ெசய் ட ேகாதிலா நிதி - ெசய் ளாகிய குற்றமற்றதனம். 
% மைனக்கு - மைனவிக்கு.                & மாற்றாக - எதிாியாக. 
%% சி மங்ைக - ேவசி.                 &&ெசறி ற்  இ க்க- இன்பம் அ பவிக்க 
ç சி  ெதாழில் - (கூட் ைவக்கும்) அற்பச் ெசயல். 
çç ம விைன - குற்றத்ைத.           @ வழங்கி ம் - ெகா த் ம். 
 
சுக றத் தவஞ்ெசய் யஅவன் சேகாதரர் 
அகெமலாம்* கவர்ந்தவண் அமர்ந் ள சிவேனா, 
இந்நாள் என்னிடம் எஃ ேம ெபறா  
ெபான்னா ணயெமா  கழ்பல திரட்  
எனக்கும் என் யர் இல்லாட்கும் மகார்க்கும் 
மனக்கு  கு ெபா  வழங்கிெயன் மைனயின் 
மாற்றாட் பிாித்தவள்** மைறந்திடப் பார்த் க் 
காற்றா விைரந்  கட ளாக் காத்ெதன் 
மைனைய ம் மகாைர ம் மகிழ்ெவா  ெகாணர்ந்திவண் 
நைனகண்& சிறப்ெபா  நல்கி ம் யா ைற  20 
* அகெமலாம் - மனம் எல்லாம். 
** மாற்றாட் பிாித்  - எதிாிைய ேவ ப த்தி. 
& நைனகண் - நீரால் நைனந்த கண். 
 

ட்ைட ம் ெபா ைள ம் ேவ வ அைனத்ைத ம் 
நாட்ைட ம் அரைச ம் நலத்ைத ம் எய்த 
அைசயா  தவத்தில் அமர்ந்திட அ ளி ம் 
அைசவி ள்* ழ்ந்தஎன் அன்பார் சேகாதரர் 
ெப ந்தவம் இன்றி ம் பிறெதாழில்** இன்றி ம் 
தி ந்திய அறத்ெதா  சீர்சால் நா ம் 
உாிைமைய ஆக்கிட ஊக்கிய நீேயா 
ெபாியவன் உண்ைமையப் ேபசுதி%, சுந்தரன் 
இனிைமப் பாசில இயற்றிய தவேமா 
தனிைம ம் ய ம் சார்ந்தஎன் தவேமா  30 
* அைசவி ள் - ேசாம்ப ள். 
** பிறெதாழில் - த்தம் த ய மறத் ெதாழில்கள். 
% ேபசுதி - ெசால். 
 
ெபாிய  ந நின் * ேபசுதி, அன்னார்** 
அாியவர் என்றி ம் அன்பர்தம் கு விேன. 
 
உலெகலாம் ரக்கும் ஒ தனிக் கட ளின் 
நலெமலாம் திரண்  நற் வி பிறந்  
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மறெமலாம் இ க்கி வண் கழ் ெப க்கி 
அறெமலாம் நாட்  அரசாகி எவர்க்கும் 
சிறக்க நின்றநல் ெதய்வக் ெகா நனால் 

றக்கப் பட் த் ன்ெமாழி% ெதாடரத் 
தனித் ச் ெசன்ற ைதயல் சீைதையத் 
தனித்த வனத்தில் தன்னகத் தி த்தி  40 
* ந நின்  - ந நிைலைமயில் நின் . 
** அன்னார் - சிவ ம் சுந்தர ம். 
% ன்ெமாழி - இகழ் ெமாழி. 
 
இர ம் பக ம் இைடவிடா த கில் 
கர ம்* அச்ச ம் கண் டா தமர்ந்  
ேவண் வ எல்லாம் வி ப்ெபா  ெகா த் ம் 
ஆண் **மகப் ேப க்% கன் டன் உதவி ம் 
ெபற்றநன் மகற்கும்& பின் ற்ற மகற்கும் 
கற்றன பற்பல கற்பித் த ளி ம் 
பன்னாள் அளித் ம் பண்ெபா  கைழ 

ன்னாள் ஆக்கிய னிவரன் மரபினில் 
இந்நாள் வந் நின் ெறன் ைட ளத்தில்  50 
* கர ம் - கள்ள ம்.           ** ஆண்  அங்கு. 
% மகப்ேப  - பிரசவம்.           & மகற்கும் - மக க்கும். 
 
எந்நாள் வாி ம் இம்மி ம்* விலகாத் 
திறத்ெதா  ெசால்ல ந் தி வ  நிதிைய 
அறத்ெதா  ெமய்ந்நிைல அளித்திட ைவத் ள 
வள்ளிநா யகெம ம்** மாெப ம் தவத்ேதாய்! 
வள்ளிநா யகன  மாண  மறவா 
என் ைட மைனைய ம் என் யிர் மகாைர ம் 
நின்ன  நிழ ல்% நிைலத்திடச் ெசய்க; 
உலகி க் ெகல்லாம் உயர்ந்த உலெகன 
இலகுெமன் ேதயத் தின்பேம நல்கும் 
த மம் பல ம் தைழத்திடச் ெசய்யக்  60 
* இம்மி ம் - சிறி ம்.              ** வள்ளிநாயகன் - குமரக் கட ள். 
% நிழ ன் - சார்பில். 
 
க மம் ாிந்திவண் கட் ப் பட் ள* 
என்ைன ம் என் ைட இன் யிர்ச் ேசாதரர் 
தம்ைம ம் விைரவினில் தைளநீக்கத் தக்க 
ெசன்றபல் நாளாச் சிறிேயன் ெசப்பிய 
நன்ேற தந்தி ம் நய ள வழக்கிைன 
விைரவினில் ெசய்திட மீண் வண்** வ க; 
தைரயிைனச் சார்ந்  சாற்ற ம் மறங்கைளத் 
தின ம் ாிந் நம் ெசல்வம் ைம ம் 
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கன ற ேமன்ேமற் கட் வார்த் த க்கும் 
திறத்திைன எமக்குச் சீக்கிரம் த க  70 
* கட் ப்பட் ள - பந்தப் பட் ள்ள.           ** மீண்  - தி ம்பி. 
 
அறத்திைன வளர்க்கும் அறிெவா  திரட் ேய%. 

றப்பன யாைவ ம் றந் ள ெபாிேயாய்! 
றப்ப ம் எளிெதனச் ெசால்ல ம் ணிந்ேதன். 
றவாத காரணம் ெசால்ெலனக் ேகட்பின், 

இறவாத%% ெசய்தேல என்கடன் என் ம் 
மறத்திைன ஒழித்ேத அறத்திைன வளர்க்க ம் 
திறத்திேனார் ெமச்சேவ ெசயற்காிய ெசய்ய ம் 
சனகன்பின் னவெனனத் தாரணி நிற்க ம் 
கனெவான்  கண் யான் க திேனன் அைவெசய. 
என்ைனயாள் கட ள்நீ என் ைட ேசவகெனன்  80 
% திரட் ேய - ேசர்த்ேத.         %% இறவாத - அறங்கள். 
 

ன்னிய உண்ைமைய உவப்ெபா  ெகாண்ேடன். 
ேவந்தர் தம  விைனெசய் வாைர 
ஏந் வர்* சிலநாள் இக வர் சிலநாள். 
அத் ைண யா ம் அ ெளா  நிற்ைகயில் 
எத் ைண உயர ம் ஏத் ேவன்** வ ந்ேதல். 
என் ைட நிைலைம இக்கா லத் ம் 
மன்னர்மன் னற்கும் வா ளார் எவர்க்கும் 
மிகமிக ேமெலன வி ப்ெபா  ெகாண் ேளன் 
தகெவா  யாேன; சத்தியம் இஃேத. 
ெபான்னி ம் என்னி ம் ெபாதிந் % யான் ைவத் ள  90  
* ஏந் வர் - உயர்த் வர்.                   ** ஏத் ேவன் - திப்ேபன். 
% ெபாதிந்  - ேபாற்றி. 
 
மன்னி ம் ெபான்னி ம் மதிப் யர் நாயக! 
நிக ம் திங்களில் ேநாீர் ஆறினில் 

க ம் அரசும் ெபா த் ம்நின் க தம்என் 
கரத்தினில் இ க்கக் கனெவான்  கண் ங் 
குரத்தினில் உைற ம்யான் உவந்தெதன் ெசால்ேவன் 
மைனயின் வாழ்க்ைகைய மதியா  றந் ள 
நிைனஎன் மைனயில் நின்றிடச் ெசய்த ம் 
ேதயஅர சாட்சிையத் தி த்தநிற் ேபைன 
ேநயநின் றவினில் நின்றிடச் ெசய்த ம் 
விதிெயன ெமாழிந்தைத வி ப்ெபா  ெகாண்ேடன்;  100 
 
விதியிைன ெநாந்தைத மிைகெயனத் தள்ளிேனன். 
ைமத் னர் நம்ைம மதித்திலர் எனமிகக் 
ைகத்ெதன த ைமக் கண்கள் வ ந்தநீ 
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பிாிந்த  தகுதிேயா ெப ங்கு  ெச ம்எைனப் 
பாிந்  காத்த ன் பண்பிேதா வள் வன் 
"கு ெசய் வார்க்கிைல (கூறிய) ப வம் 
ம ெசய்  மானம் க தக் ெக ம்" என 
ெமாழிந்தைதக் கண்  க்குைற* ெகாண்  
கழிந்த ெசயெலனக் கனெவன மறப்பாய். 
மதியிலாச் சிலெரா  வழக்கிட ேநர்ந்தநின்  110 
* க்குைற - அறி . 
 
விதியிைன ெநாந்தைன; விாிந்த உயர்ந்தநம் 
ேதயம் வ ம் சி மதிப் பட் ன்  
மாய ஆட்சியில் மயங்கி ள தன்ேறா? 
நின்கடன் அதற்கறி  நித்த ம் ஊட்டேல; 
என்கடன் அதைனயாள் இைறயிைனத் தி த்தேல; 
அக்கடன் ெகாண்டநாம் அறிவிலார் ெசயல்கைள 
மிக்க ன் னைகெயா  வி த்தேல ைறைம. 
சாம தல் நான்ைக ம் சாற்றிய நீயைத 
ஏமநம் காாியத் தியற்றிடா ழந்தைன; 
இன்பம் ஒன்றிேல இைடவிடா தமர்ந்தநீ  120 
 

ன்பம் உற்றதாச் ெசால்ல ம் ணிந்தைன; 
ெமய்ப்ெபா ள் மாமைல ேம ந் தா ம்நீ 
ெபாய்ப்ெபா ட் ெசலவிைனப் கன் மிக வா ைன; 
ெசன்ைனயில் மக்கெளா  சிறப் ற வாெழன 

ன்னம் இயம்பிேனன், ெமாழிந் சில ம த்தைன; 
தி மந் திரநகர் ேசர்ந் நம் ந்திய 
க மம் ெதாைலெயனக் கழறிேனன், அஞ்சிைன; 

த் ர்* நிற்பதா ெமாழிந்தைன, அஃெதைனக் 
குத் ேம** என் யான் கூறிேனன் வ ந்தி; 
ஆழ்வார் நகாிேய அைமந்தெதன் றைனஅன்பில்  130 
* த் ர் - ேகாய த் ர்.            ** குத் ேம - வ த் ேம. 
 
ஆழ்வாள் அதைன ம் அகம்ெகாளச்* ெசய்ேதன்; 
ைமத் னர்க் ெக ெதன மனத்ெதா  கூறிைன, 
ைகத்தவர் நிற்ப  கண் ம்யான் எ திேனன்; 
அவ ற்  மக்கைள அய ற** விட் நீ 
ெசவ றச்% ெசன்ைன ெசல்வதா எ திைன, 
எத் யர் வாி ம் ஏற்கலாம் என் யான் 

த் ர் நில்ெலன ெமாழிந்ேதன் பன் ைற; 
உைரெயலாம் ெகாளா ம் உைரயா ம் ஓ ைன; 

ைரயிேலன் மீேத கன்றைன ைரயின் &. 
ெசன்றன எல்லாம் ெசல் க. நாம்இனி 
நன் ம் வழியிைன நவில்கிேறன் ேகண்ேமா: -  140 
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* அகம்ெகாள மனத்தில் ெகாள்ள.    ** அயல் உற - பக்க க க்குச் ெசல்ல. 
% ெசவண் உற - சுகம் அைடய.         & ைர - குற்றம். 
 
என் யர் மக்கள் இ வ ம் என் ம் 
நின்ன  ெதா  நிைலத்திவண் வாழ்தேல 
என் ளம் ெகாண் ேளன்; இஃெதான் றல்ல  
ெபான்னகர் நிற்பி ம் ெபாதிையயில்* நிற்பி ம் 
ேவற் ைம கண் ேடன் விளம்பிேனன் உண்ைமேய; 
சாற்றிய இவ் ைர தைய ாிந் ளம்ெகாள். 
இத்திறம் ெசயவ  இலா பின் ெசல்ைவேயல் 
சித்தம் பரத்தின் ெசயல்ேபால் ஆகுக. 
மதிைய ம் மதிப்ைப ம் மறந்தைமத் னர்க்குப் 

திய ைர ெகா ெவனப் கன்ற ம் விந்ைதேய;  150 
* ெபாதிைய - அகஸ்திய மைல. 
 
மதிப் தல் றந்தநீ மதிப்பிைன அவாவி ன் 
மதிப்ைப ம் ெபா ெளன மதித் ேளன் வைரவேனா? 
உயிாின் குறிப்பினில்* ஒப்பமிட் ட ப்பிேனன். 
ெசயிர்அ  வழக்கிைனச் ெசய்தேல ணி யான். 
இயம்பின கடன்கைள இைளயா  தீர்ப்பாய் 
நயம்பட யான்இவண் நானிலம் வாழ்கேவ.  156 
* உயிாின் குறிப்  - உயிர் ேபான பின் பணம் ெகா க்கும் ஒ  சங்கத்தின் பத்திரம். 
-------------- 
 
மானநிைல ெகாண்டத ள் வாழ்வள்ளி நாயகேம 
ஞானநிைல ெகாண்டத ள் நன்கமர்ந்  - ேமானநிைல 
எய்தலன்ேறா நின்கடன்காண் எய்தியபின் பார்க்குநலம் 
ெசய்தலன்ேறா நின்கடன்காண் ெசப் .  1 
 
என் ைடய ன்னிைலைய* எண்ணாமல் இஞ்ஞான்  
நின் ைடய ன்னிைலைய** ேநர்ந்ேதெனன்% - ன் ைவேயல் 
என் ைடய ெசால்ெலல்லாம் இன்பளிக்கும் ெமய் ணர்ந்த 
மன் ைடய%% ெசால்ேமன்ைம வாய்ந் &.  2 
* ன்னிைலைய - கிரக ஆசிரமத்ைத. 
** ன்னிைலைய - சந்நியாச ஆசிரமத்ைத. 
% ேநர்ந்ேதன் - எய்திேனன். 
%% மன் ைடயெசால் - அரசன  ெசால் ைடய. 
& ேமன்ைமவாய்ந்  - சிறப்ைபப் ெபா ந்தி. 
 
நீேவ  நான்ேவ  நீள்நில ம் ேவெறன்  
நீேவ  ெசய்ததனால் நின்ெனஞ்சுள் - மாேவ * 
ேதாற்றங்கள் சார்ந்தனநம் ெதான்ைமைய ம்** நீத்தாய்%ெவம் 
கூற்றங்கள்%% ெசான்னாய் குறித் &.  3 
* மாேவ  - ெபாிய ேவற் ைம ள்ள.   ** ெதான்ைம-பைழைம 
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% நீத்தாய் - வி த்தாய்.         %% ெவம் கூற்றங்கள் - க ம் ெசாற்கள். 
& குறித்  - எ தி. 
 
"நகுதற் ெபா ட்டன்  நட்டல்* மிகுதிக்கண் 
ேமற்ெசன் றி த்தற்** ெபா ட்"ெடனநின் - பாற்ெசன் 
றி த் ைர ம் தந்ேதன் இதைன ம்நீ ேவறாப்% 
ப த் ைர ம் தந்தாய் பதில்.  4 
* நட்டல் - சிேநகித்தல்.    ** இ த்தல் - த்திெசால் தல். 
% ேவறா - ேவ  அ த்தத்ேதா . 
 
"அழிவந்த ெசய்யி ம் அன்பறார் அன்பின் 
வழிவந்த ேகண்ைம யவர்*" என் - ெமாழிவந்த 
ெமய்யறிைவ** நின்பால் வி த் ேளன் பார்த்த ள்நின் 
ெமய்யறிைவக்% ெகாண்  விைரந் .  5 
* ேகண்ைம யவர் - நட்ைப உைடயவர். 
** ெமய்யறி  - ெமய்யறி  என் ம் ைல. 
% ெமய்யறிைவ - உண்ைமயான அறிைவ. 
 
பார்த்ததனின் குற்றம் ப ப்ெபா ள்க ளாதியன* 
ஓர்த்ெத த் ** ேவெற தி% ஒன்றாகச் - ேசர்த்  
விைரவில் எனத ைம ெமய்த்தம்பி& லம் 

ைரகைளதற் கீவாய் ெபாதிந் .  6 
* ப ப்ெபா ள்கள் - சாரம் அற்றவிஷயங்கள். 
** ஓர்த்  - ஆராய்ந் .      % ேவ  எ தி - ேவறாக எ தி. 
& ெமய்த்தம்பி - தமய க்குச் ெசய்யேவண் ய கடைமகைளச் ெசய்கின்ற தம்பி. 
-------------------- 
 

45. பதி பசுச் ெசயல்கள்.* 
 
* பதி - கட ள். பசு-மனிதன் 
 
கட ளியல் எய்தியஎன் கண்மணிேய இன்  
கட ளியல் நீவி க்கக் கண்ேடன் - மடமன ம் 
கண் ம் அ ம ைக காண்ேபேயல் நின்ெசயைல 
எண் ைவேயா மற்றவன ெதன் .  1 
 
ஆனால் அளிெயன்* றைடக்கலமாச்** ேசர்ந்தா ம் 
யாெனன % நீத்தா ம் எண் வ%%ெமய்க் - ேகா ைடய& 
ஆைணெயனக் கூறிடலாம் அல்லாதார் எண் வெமய் 
ஆைணெயனல்&& குற்றம் அறி.  2 
* அளி - காப்பாய்.             ** அைடக்கலம் - சரண். 
% யான் என  - அகங்காரம் மமகாரங்கைள. 
%% எண் வ - நிைனப்பன.         & ெமய்க்ேகான் - கட ள். 
&& ஆைண - கட்டைள. 
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ஆன்மா மனம்இரண் ம் யாக்ைகயிடத்* ள்ளனகாண் 
ஆன்மா அறி மனம் யாெனன்ப** - தான்மா 

ாிவெதலாம் நன்ேறகாண் ன்மனம்தான் இங்குப் 
ாிவெதலாம் தீேதகாண் ேபாந் .  3 

* யாக்ைக - சாீரம்.   ** மனம் யான் என்ப  - யான் என்  அபிமானிப்ப  மனம். 
 
மனம்ஆன்மா கண் ள்ள மாந்தர் சிலேர 
மனம்ஆன்மா காணாத மாந்தர் - மனம்ஆன்மா 
என் மனத் தின்பின்னர் ஏகிமிகத் தீதிைழத்  
நன் வி  வார்காண் ந ந் .  4 
 
அகம்*வி ம் ம் எல்லாம் அவனாைண என்றால் 
அகம்**வி ம் ம் மாந்தெரலாம் அந்ேதா - இகம்%வி ம்பித் 
தீெதல்லாம் ெசய் நிதம் ெசப்பாிய ன்பத் ட் 
ேபாெதலாம்& மாய்வாேர க்கு.  5 
* அகம் - மனம்.            ** அகம் - சாீரம். 
% இகம் - இவ் லக இன்பத்ைத.           & ேபா  - காலம். 
 
கட ெளலாம்* ெசய்வெதன்றால் கல்ைலெயாப்பர் மாந்தர் 
அட ளேதா** நீதிெயனற் காங்குத் - திட ைடய 
மாந்த ம் இல்லாத% மாந்த ம் அன்ேறாமன் 
ஈந்த ம் நீதி இவண்.  6 
* எலாம் - எல்லாவற்ைற ம்.          ** அடம் - வ . 
% இல்லாத - திடம் இல்லாத. 
 
சுதந்தரமில் ெபாம்ைமகட்குத் ன்பின்  பார்த்  
நிதந்தாேலா மன்னனேதா* நீதி - இதம் ாிய 
ேவண் ம் எலாமளித் ம் ேவ விைன ெசய்வார்க்ேக 
யாண் ம்** அளிப்பர் அஞர்%.  7 
* மன்னனேதா - அரசன் ெசய்கின்றேதா. 
** யாண் ம் - எவ்விடத் ம்.            % அஞர் - ன்பம். 
 
ெபாம்ைமகைள ஆள்ேச ம்ெபான் ட் ச் ேசா ட் ச் 
ெசம்ைமகைளச்* ெசய்வதலால் ெசய்யாேத - ெவம்ைமகைள** 
ஞானமிலாச் ேசயி ெமன் ஞானஉ க்ெகாண்டஐயன் 
ஈன ளான்% என்பாேயா இன் .  8 
* ெசம்ைமகைள - நன்ைமகைள. 
** ெவம்ைமகைள - தீைமகைள.              % ஈனம் - தாழ் . 
 
ஆதிஞா னத்திற்கும் ஆன்மஞா னத்திற்கும் 
நீதிஞா னத்திற்கும் நீள்உலகில் - ஆதி தல் 
ேபர்ெபற்ற நம்ெமாழியின்* ேபரறிஞர் ல்கைளப்ேபால் 
சீர்ெபற்ற** ல்க ண்ேடா ெசப் .  9 
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* ெமாழியின் - பாைஷயின்.        ** சீர் - கழ். 
 
அவ்வாிய கழ்ந்ேதா ஆங்கில ல் உட்ெகாண்ேடா 
ெதவ்ெவ ேமார்* கீர்த்திெபறச் சிந்தித்ேதா - இவ் ைரகள் 
நான்பகர ேவண் ெமன்ேறா ஞானெமலாம் நீமறந்தாய் 
ஏன்பகர்க** ெசய்தாய் இ .  10 
* ெதவ் எ ம் - பைக என்  ெசால்லத்தக்க.           ** பகர்க - ெசால்க. 
----------------- 
 

46. சிரஞ்சீவி ப.சு. ெநல்ைலயப்ப பிள்ைளக்கு எ திய பாக்கள். 
 
சூாிய ர்த்தித் ைணவன் கவிகண்ேடன் 
பாாிய ெசால்லைவ பண்பிேலற்குக் - காாியம் 
ெசய்தன எல்லாந் ெதாிந்ேதன் ெசயற்பால* 
ெபய்ெதனத் தாராய் ெபயர்த் **.  1 
* ெசயல்பால - ெசய்யத்தக்கவற்ைற.     ** ெபயர்த்  - ம ப . 
 
சூாிய ர்த்தி ெசா ங்குணம் பற்பல 
ஓாியல் ற்றிேலன் ஒன்றிேலன் - ஆாியம் 
ெசந்தமிழிற் ேசர்த் ேளன் ெசய்தமனம் ேபால்வாழ்வில் 
சந்திபிாித் தாக்கஅவற் சாற் *.  2 
* அவற்சாற்  - அவ க்குச் ெசால். 
 
சூாிய ர்த்திெயனச் ெசால் த் ெதா வதலால் 
சீாிய* கூறத் ெதளிந்திேலன் - ேதாிய 
பன் ற் றிரட் கம் பார்க்கத் ெதாியவ ம் 
என் ற் பிாிக்கும் இயல்.  3 
* சீாிய - சிறந்த ெசாற்கள். 
----------- 
 
ெநல்ைலநீ ெசான்னெத ம் ேநற் வைர ெசய்திைலநீ 
எல்ைலயிலா ஊக்க டன் ஏகுவ ம் - ெசால்ைல 
நிைனயாேத நல்குவ ம் ேநற்ேறாேட தீர்க 
இனியான் அைவெமாழிேயன் இங்கு.  1 
 
அப்ப ம்நீ ஐய ம்நீ ஆதி ம்நீ யாைவ ம்நீ 
ெசப்ப டன் ெசப்பியைதச் ெசய்வாேயல் - தப்பில் 
மைனயாள்தன் மாதாைவ மன்னிநிற்க மாேயன் 
மைனெயய் ம் மாதம் வைர.  2 
 
மாதம் தல்ேதா ம் வள்ளித ம் ஐம் ன் ம் 
ஏதமிலா தங்கவட்ேக ஈந்தி வாய் - மீதமா 
வந்தாேலா அம்மாள்பால் வாங்கிேயா மீட் யணி* 
தந்தார்பால் தந்தி க்கச் ெசய்.  3 



 63

* அணி மீட்  - நைககைளத் தி ப்பி. 
 
வாரா ம் அன்னாள் வழங்கா ம் நின்றி ேமல் 
சீரார் அணிவிற் த் தீர்த்தவற்ைற - ஊரார் 
கடன்கைள ன்னம் கழறி ள ெசாத்தால் 
கடன்ெகா  கட் க் கழி*.  4 
* கழி - தீர். 
 
என்குைற என்கடன் என்ெமன்ைமச்* ெசாற்கைள 
என்பைக** காண எ தாேத - அன்பன் 
இலகுபதி லம் எ க யான்ஓர் 
இலகுபதி யாயி க்க இங்கு.  5 
* ெமன்ைம - எளிைம.                          ** பைக - பைகவர். 
 
இலகுபதி லம் இயம் ம் அவற்றில் 
பலனற்ற ெசால்ேல பகேரல் - சிலேவ 
மைறயாகச் ெசால்க மறந்தாேயல் எஃ ம் 
இைறேய ம்* ெசால்ேலன் இனி.  6 
* இைறேய ம் - இைறயளேவ ம். 
 
நீ ம்நின் பின்னவ ம்* ேநயமிகும் நாயகன்தன் 

ய அ சார்ந்  ெசால்பவற்ைற - ேநயெமா  
ெசய் நிற்க ேதயத்ேத தீவிைனேயன் ேச மள 

ய்யவிேடல்** ஒன் மிவற் ள்.  7 
* பின்னவ ம் - தம்பி ம். 
** உய்யவிேடல் - தவறவிடாேத. 
 
"வாழ்"வின் ெசல கள் மற்றதன் விற்பைனகள் 
வாழ்விேலன் தற்சாிைத மற்றப்பா - தாழ்விலா 
நாதன் குறிப்ேபா ம் நன்னிதி பத்ேதா ம் 
ஏதம் கைளந் டன் ஈ.  8 
 
ெசன்றஒ  திங்களாச் ெசய்திஒன் ம் ெசப்பா  
நின் வரல் தாேனா நியாயமிவண் - இன் தல் 
வாரெமான்ேற ம்த வாய் மாட்டாேயல் நீசிறி ம் 
சாரமிைல என்ேபன்யான் தான்.  9 
 
மற்ேறார் தம  மனம்ேபான ேபாக்ெகல்லாம் 
அற்ேறார்க்கும்* ஈந்தளிக்க ஆயநிதி** - ெசற்ேறற்கு% 

ல ப்பச் சீட்ட ப்ப& ேநாவெலன%% ஆகாேத 
பாலளித்தான் பாவிவ  ைம.  10 
* அற்ேறார்க்கும் - (அவேரா ) உற  இல்லாதார்க்கும். 
** ஆயநிதி - உபேயாகப்பட்ட ெபா ள். 
% ெசற்ேறற்கு - (அவேரா ) ெந ங்கிய எனக்கு. 
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& சீட்  - க தம். 
%% ேநாவல் என - (ெபா ளில்லா ) வ த்தப்ப கிேறன் என்  (அவர்) 
ெசால் ம்ப . ஆகாேத - உபேயாகப்படாதவண்ணம். 
----------- 
 
அப்பேன நின்ெசால் ம் ஆதிவள்ளி* ன்ெசால் ம் 
ெசப் ேவன் ேநெரனேவ** தீநிற்ேபன் - தப்பில்% 
மைனயா ம் அன்ைனெயன வாழ்வா ம் நின்ேமல் 
நிைனயா  ெசான்னைவ ம் ேநர்.  1 
* ஆதிவள்ளி - ெமய்ப்ெபா ைள உணர்ந்த வள்ளி நாயகன . 
** ேநர்என - ஒப்  என் . 
% தப்பில் - குற்றமற்ற. 
 
'வக்கி'லா நின்  வழிப்பறிேயா ெசய்கின்ற 
திக்கிலார்* ன்ெமாழிையச் ெசப்ெபன்  - சிக்கிேல** 
பட்டநான் என் ம் பகர்ந்த ண்ேடா நின்ெசயல் 
விட்டகுைற% யன்றிைல ேவ .  2 
* திக்கற்றார் - ஆதர  இல்லார். 
** சிக்கிேல - சங்கடத்திேல. 
% விட்டகுைற - பயன்தரா  நின்ற விைன. 
 
வக்கி டம் ேகளா ம் மாணந்தம்* பாரா ம் 
சிக்கறேவ** ஓர்ம ைவச் ெசய்ததைனப் - பக்க ள 
பத்திாிைக தம்மில் பதிெயன்ேற கூறிேனன் 
இத்தைரயில் தீைமநிைற யான்.  3 
* மாண் அந்தம் - நல்ல . 
** சிக்கு அற - கஷ்டம் நீங்க. 
 
ெசான்னைதச் ெசய்யா  ெசால்லாத ெசய்ெதன்ைன 
இன்ன ற ைவத்ததன்றி இச்சிைறயில் - நின் ைடய 
சாமர்த் தியம்ஒன்ேற சாற் கின்றாய் ேமன்ேம ம் 
ஏமத்ைத* நீத்த எனக்கு.  4 
* ஏமத்ைத - காவைல. 
 
ெகட்டார்க்கு ேமேலா ம் கீேழா ம் த்திஒன்ேற 
தட்டாமல்* ஈவெரனத் தாங்கிேனன் - எட்டாத** 
சட்ட ம் இன்ெறனக்குச் சாற்றிட ன் வந்ததனால் 
மட்டெமனக்% காண்நின் மதி.  5 
* தட்டாமல் - தைடயில்லாமல்.   ** எட்டாத - (உனக்குத்) ெதாியாத. 
% மட்டம் - குைற . 
 
சிைறெய த் * யா ம் ெதாிந் ேளன் நன்கு 
சிைறெய த்  சட்டத்ைதத் ேதய்க்கா** - குைறெய த்தால்% 
எல்லா ம் ெநஞ்சிழந்தார்& இச்சிைற ள் நின் மதி 
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இல்லார் உைரெகாள்ள யான்.  6 
* எ த்  - விதிகள்.         ** ேதய்க்கா - அழிக்கமாட்டா. 
% குைற எ த்தால் - (என ) தீ ஊழால்.    & ெநஞ்சு - த்தி. 
 
சட்டெம த் ேதாதத் தைலப்பட்ட நின்ெசயல் 
பட்டப்பகல் விளக்காய்ப் பட்டதன்றித்* - ட்ட 
மகெளா த்தி தாய்க்கு மகவளிக்கும்** மார்க்கம் 
தகெவா % ெசால் ம் தரத் .  7 
* பட்ட  அன்றி - ெகட்ட  அல்லாமல். 
** மக அளிக்கும் - குழந்ைத ெப ம். 
% தகெவா  - தகுதிேயா . 
 
பாட்டன  பாத்தியத்ைதப் பன் ைற ம் கூறினாய் 
ேதட்டமிலா* இவ் ைரையச் ெசப்ப னி - நாட்ட ள 
பாடல் சாிதம் பகர்ந்த"அக ேம ற"த்ேதா 

டெலன்ேனா** தாராய் உவந் .  8 
* ேதட்டம் இலா - (எனக்கு) வி ப்பம் இல்லாத. 
** ஊடல் - மனஸ்தாபம். 
 
ெதால்காப் பியத் டேன ெசான்னநிகண் டீரா ம் 
ஒல்கார்* ெமாழிக்குற ம் ஒன்னாாின் - சில்கால்** 
அகராதி ம்த வாய் அவ் ைரபின் ேபேசல் 
நைகயாதி% பந்தம் நவில்&.  9 
* ஒல்கார் ெமாழி - அந்நியர் பாைஷயி ள்ள. 
** சில்கால் - சிறிய. 
% நைகஆதி - நைக த யவற்றின். 
& பந்தம் நவில் - கடன்கைளச் ெசால். 
 
சடேகாபன் தந்தனேனா சாற்றியகட் ெடல்லாம் 
விடெலாண்ணா ேவலா தத்தின் - கடேனா  
காஞ்சிக் கட ம் சுழற்றிைனேயா* ல்கைடக்குத் 
தீஞ்ெசால்ைல** நல்கிைனேயா ெசப் .  10 
* கழற்றிைனேயா - வசூ த்தைனேயா? 
** தீம்ெசால்ைல - இனிய வார்த்ைதைய. 
 
அப்பேன! அன்பேன! அ ைமக் குமரேன! 
ெசப்பிய ெதாிந்ேதன் தீவிைன ாிந்ேதன். 
சி ைமயில்* த்தி திாிந்தைன** ெயன்  
ெபா ைமெயா  நின்ெசயல் ெபா த்ேதன் இ வைர. 
அஃதிைல ெயன்னின் அந்ேதா! நின்பிைழ 
எஃதி ம் ெபாிதா என் ளம் சு ேம. 
ஒ ெப  வ டமா உன்னிடம் ேகட்கும் 
இ பழ ல்க ம் என்தனிப் பாட ம் 
ஈந்திைல; இன்ன ம் ஈவதா ஏய்க்கிறாய் 
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மாய்ந்திேலன் உள்ளம் வ ந்திட ேமன்ேமல்;  10 
நைகேமல் கட க்கும் நேடசன் கட க்கும் 
பைகேபால் இ வைர பதிெலான் ம் தந்திைல. 
ெசாற்றன தந் ம் ெசால் ம் நிற்ைபேயல் 
மற்றன எல்லாம் மறக்க ய ேவன். 
ப மிைச% மாெப ம் பாதகம் ாிந் ம் 
அ ைமயாக் ெகாண்ெடைன ஆதாித் த ம் 
என் யிர் நாயகன் இைளயாற்கும் எனக்கும் 
இன் யிர் என்ன ஈந்த இரண்ைட ம் 
ப த்ேதன், ெசய்ேவன் பகர்ந்தன ெமல்ல. 

த்ேதன் இதைன ெமாழிந்தன ெசய்ைவேய.  20 
* சி ைமயில் - காமத்தில்.              ** திாிந்தைன - ெகட்டைன. 
% ப  மிைச - வியின் மீ . 
------------------      
 

47. ஒ  மா க்கு எ திய பா. 
 
அப்பேன! உன்ென த் தன்ெபா  கண்ேடன். 
ெசப்பிய ஒன்றைனத் ெதளிவறச்* ெசப்பினாய். 
என்ெனனக் ேகட்பின், ஏைழேயன் சாிதத்ைத 
இன்ன ம் தந் ேளன் என் நீ இயம்பிைல. 
அம்ெமாழி தந்தபின் அளிப்ேபன் உன மற் 
ெறம்ெமாழி தனக்கும் ஈறிலா** விைடேய. 
* ெதளி  அற - ெதளி  இல்லா .      ** ஈ இலா -  இல்லாத. 
---------- 
 
பத்தியில் பிறந்  பணிபல ெசய் ன் 
சித்தம் பரத்ைதத் ெதாிசித்த நல்லா ள்* 
மானம் மிகுந்த மாதர்க் கரசிேய! 
யானிவண் சிலெசால் அைறகிேறன் நம்பவித் 
தாமமார் அண்ணா சாற்றிய ப க்ேக. 
ேசமம் யாவ ம்: ேசமம் எ க. 
ெசன்ற திங்களில்** தி மந் திரநகர் 
நின் நின் தங்ைக ம் ேநயமார் மக்க ம் 
வள்ளிநா யகெம ம் மாதவ ம் வந்தனர். 
ெதள்ளிய நம சிதம்பர அரசைரப்  10 
 
பார்த்திடக் க தியான் பகர்ந்தநால் வைர ம் 
ேசர்த் க் ெகாண்டவர் சிைற ேள ெசன்றவண் 
அ ந்தவம் இைழக்கும் அண்ணைலக் கண்ேடன். 
ெப ந்தவ மகிைம ேபசெவாண் ணாத %! 
தைரயி க் கரசர் தவத்திற் கரசராய் 
உைரயில்& மிகுந் ம் நிைறயில் குைறந் ம் 
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* நல்லா ள் - ஸ்த்ாீக க்குள்.         ** திங்களில் - மாதத்தில். 
% ஒண்ணாத  - யாத .        & உைரயில் - மாற்றில். 
 
இரவிமர* தித்த இராகவன்** தாெனன 
உரெனா ம்% ஒளிெயா ம் உவப்ெபா ம் விளங்கினர் 
நாயகைர வணங்கினர்; நாயகர் வாழ்த்தினர். 
ேசெயன& வ ந்திய சிறிேயன் வணங்கிேனன்;  20 
* இரவிமர  - சூாியகுலத்தில்.         ** இராகவன் - இராமபிரான். 
% உரெனா ம் - வ ேயா ம்.      & ேசய் என - குழந்ைத என்  ெசால் ம்ப . 
 
கட ள் அ வார் கலங்கற்க என்றனர். 
இட றம் அரங்கில்நின் றிறங்கிய* குலநன் 
மகைளப் பார்த்  வாழ்க என் தம் 
மகாைர எ த்  மார்ேபா டைணத் , 

கத்ெதா  கம்ைவத்  த்தினர் கர்ந்தனர். 
அகத்தின் நிைலைமைய அறிபவர் யாவர்! 
மக்கள்தம் இனிய மழைலச்ெசாற் ேகட் டத் 
தக்க ெமாழிசில சாற்றி அவர்தம் 
அ ைமச் ெசாற்கைளப் ெப ைமெயா  ெகாண்ெடைம 
இ ெமன ெமாழிந்தவர் இ ந்தனர் தைரமிைச.  30 
* இறங்கிய - வணங்கிய. 
 
மக்கள் அவ யர் ம மிைச இ ந்தனர், 
பக்கம்நின் ெறா வன் பண்டம் சில ம், 
உ ப்பன சில ம், ப ப்பன இரண் ம் 
ெகா ப்பக் ெகாண் ளம் ேகாக்கட் களித்தனர். 
நாயக ாிடத் மி  நவி ேவ னிடத் ம் 
நாயகி யிடத் ம் நலங்கைள* வினாவினர். 
காாியம் யாைவ ம் கழ க** என்றனர். 
ஆாிய மக்க ள் அறிவினில் சிறந்தநம் 
வள்ளிநா யகர்தம் வலெனா ம்% உரெனா ம் & 
பிள்ைள ட் ல்ேபால் ேபசத் ெதாடங்கினர்;  40 
* நலங்கைள - ேக்ஷமங்கைள.           ** கழ க - ெசால் க. 
% வலன் ஓ ம் - சாமர்த்தியத்ேதா ம்.      & உரன் ஓ ம் - பலத்ேதா ம். 
 
ெம வாப் ேபசிட ேவண் னர் அண்ணல். 
கைதைய விாித் க் கழறினர் நாயகர்; 
குறித்தமணி ேநரம் கு கநம்* இைறவர் 
ெசறித்தநன்** ெமாழியால் சிலசில ெசால் க் 
கைதைய த்தனர்; கண்கைள% த்தினர்; 
கைதயிைனக் ேகட் ம் கணவைரப் பார்த் ம் 
அரங்குேள மைறவில் அந்தப் ரத்தில் 
இ ந்தநின் தங்ைகபால் ஏகினர்& தைலவர். 
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என்னஅங் கியம்பினர் என் யான் அறிேயன். 
மன்ன ம் அரசி ம் மகிழ்ந் ெவளி வந்தனர்.  50 
* கு க - கிட்ட.           ** ெசறித்த - ெபா ள் நிைறந்த. 
% கண்கைள - மக்கைள.             & ஏகினர் - ெசன்றனர். 
 
பின்ன ம் தம்மிளம் ெபாியநன் மகைன 
மன் ற த்தினர், வாங்கிேனன் அவைன. 
இைளயநன் மகைன ம் எ த் மிக த்தி 
இைளயாள் தன்கரத் தீந்தனர் பின் . 
கட ைள நிைனத் க் ைகெய த் த் ெதா தம் 
திட ள அகத்ெதா ம் சிாித்தமலர் கத்ெதா ம் 
எங்கைள அ ப்பினர். ஏைழேயம் பிாிந்ேதம். 
திங்கள் றத் தி மந் திரநகர் 
ெசன்றனர் நால்வ ம். சிறிேயன் அதன்பின் 
இன் நிற் ெக திட எண்ணிேனன் எ திேனன்.  60 
 
இன்றிவண் நிகழ்தல்ேபால் என் ன் ேதாற் ம்* 
அன்றவண் நிகழ்ந்தெதான் றைறேவன் நினக்குயான். 
நாயகர் கைதயிைன நடாத்திய மத்தியில் 
தாெயன நின்ைனத் தம் ளம் க தா 
ேதேதா ஒ ெசால் இயம்பினர். அரசர் 
ஏேதா பதிலளித் ேதைனயர் யாவர் 
அவளள  நன்றி யளித் ளார் என்றனர். 
அவ ள நன்றி ம் அன் ம்யான் கள்ேடன் 
பின்ெனா  தரம்நிைனப் ேபசினர் அண்ணா. 
என்னஎன் றியம் ேவன் இளைமைய** மறந்தி ன்  70 
* ேதாற் ம் - ேதான் ம்.        ** இளைம - சி ைம. 
 
தாெயன ைவத்தவள் தாளிைண ெதா தி ம் 
ேநய ம்* ெகாண் ேளன் ெநஞ்சி ள் என்றார். 
நிகழ்ந்தன யா ம் நிகழ்ந்தப  கூறிேனன். 
மகிழ்ந் நீ என் ம் மயங்கா தி ப்பாய்; 
தி மந் திரநகர் சீக்கிரம் ெசல்வாய். 
க மம் சிலெசயக் க தியவண் நிற்கும் 
நின் யர் வறியா ெநஞ்சுெகாள் மாக்கள் 
நின்னிடம் ெசால்வைத நிைனப்ெபா  ேகட் க் 
காாியம் ெசய்வாய் கரத் ட ெனன்  
பாரத நண்பர் பகர்ந்தனர் நினக்ேக.  80 
* ேநயம் - நியமம் ; கடைம. 
-------------------- 
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48.  சு. ஞானசிகாமணி த யாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
ஞான சிகாமணி நண்ப நின பிதா 
வானம் கா ன்ெபன்* வாக்களித்ேதன் - ேமானம் 

ாிந்தைன நீேயா னிதநட் ற் ப் 
பிாிந்தைன நீதிேயா ேபசு.  1 
* வானம் கா ன் - சுவர்க்கம் ெசன்ற டன். 
 
ஞான சிகாமணி நண்ப மிகஇனிைம 
யான குணங்கள் அைமந் ள்ள - நானம்* 
கம ம்** க ப்பினாட்% ைகக்ெகாண்டாங் ெகன் ம் 
தம டன் வாழ்க தளிர்த் &.  2 
* நானம் - கஸ் ாி.            ** கம ம் - மணக்கும். 
% க ப்பினாள் - கூந்தைல உைடயாள். 
& தளிர்த்  - பல மக்கைளப் ெபற் . 
 
ஞான சிகாமணி நண்ப என யிாின் 
மானம் ெகடாவைக வாழயான் - தானம் 
த கஇ  பார்த்த த ணேம ெவண்கா* 
சி பெதா  ப்ப திைசத் .  3 
* ெவண்காசு - பா. 
--------------------- 
 

49.  தி மலாச் சாாியாரவர்க க்கு எ திய பாக்கள். 
 
அ மைலகள்* சூழ அைமந் ந ** நிற்கும் 
ெப மைலயின் கீர்த்தி றப்ெபற்ற% - தி மைலச் 
சாாிெய ம் நண்ப தமிேயன் கு ம்பத்ைத 
மாாிெயனக்& காப்பாய் மகிழ்ந் .  1 
* அ மைலகள் - அ ைமயான ெபா ள்கைள ைடய மைலகள். 
** அைமந்  - நிைறந் . 
% கீர்த்தி - கழ்.             & மாாிஎன - மைழேபால. 
 
ஒ மைலையச் சார்ந்தி ப்பார் ஊ ற ன்* ெறன்ப 
கு மைலையச்** சார்ந்  தமிழ்ெகாண்  - தி மைலையச் 
சார்ந் வி ெகாள்ளத் தைலப்பட்ேடன் ஊ றல்ெகால் 
ஓர்ந் கைள வாயஃ டன்.  2 
* ஊ  - ன்பம்.             ** கு மைல - அகஸ்தியர் மைல. 
 
வ மைலைய ஈர்ந் *தவ** வா ெவா  ெசல் ம் 
க மைலயின்% நாவாய்கள்% கண்  - தி மைலயின் 
நாவால் உலகளித்  நன் ெகாள நிற்ேபனின் 
ஓவா%% வ ைமையவான் ஓட் .  3 
* ஈர்ந்  - பிளந் .          ** தவ - அைச. 
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& க மைலயின் - க  மைலகைளப்ேபான்ற. 
% நாவால் – ெசால்லால்.              %% ஓவா - நீங்காத. 
---------------------- 
 

50. ெகாைலயின் ெகா ைமையப் பற்றிய பாக்கள். 
 
ேமய்ப்பாேர இல்லா  ேமய்ந் ல ம் நல்லாேவ 
தாய்ப்பாேல நல்லெதன்ப சான்ேறா ம் - தாய்ப்பாேலா 
தாயளித்த* தாமசத்ைதத்** தந்தழிக்கும் நின்பாேலா 
ேசயளிக்கும் சத் வத்ைதச்% ேசர்த் .  1 
* அளித்த - காத்த. 
** தாமசத்ைத - தாமத குணத்ைத. 
% சத் வத்ைத - சாத்மிக குணத்ைத. 
 
தன்கு தித்* தீங்ெகல்லாம்** சாமா % ெசய்ததற்கு 
நன்கு சி%% வாழ்வளிக்கும்& நல்லமிர்த----நன்ெகல்லாம்&& 
ஈந்ததைன ஆ யிர்க்ேக ஈ யிர்çç நின்ைனயல்லால் 
மீந்தவற் ள்ç உண்ேடா விளம் .  2 
* கு தி - இரத்தம்; ** தீங்ெகல்லாம் - குற்றெமல்லாம். 
% சாம்ஆ  - நீங்கும் வண்ணம்; %% சி - சுைவ. 
&வாழ்  - ஆ ள்; && நன்கு - நன்ைம. 
çç ஆ யிர் - அ ைமயான உயிர்கள்; ç மீந்தவற் ள் மற்ைற உயிர்க ள். 
 
ெசால்லாிய இவ்வறத்ைதத் ெதான் ெதாட் ச்* ெசய்திங்கு 
நல்லஉயிர் உள்ெளல்லாம் நல்லெதனச்----ெசால்லநிற்கும் 
நின்குலேம மாயநிைன நின் ைணையக்** ெகான் ண்பார் 
மன்குலேமா% சாம்குலேமா மற் .  3 
* ெதான்  ெதாட்  - ர்வகாலம் தல். 
** நின் ைண - எ ; % மன்குலேமா - நிைலநிற்கும் ஜாதியேரா? 
 
தாய்ப்பாலா வின்பால்* தைழம ந் ** தீர்க்காத 
ேநாய்ப்பால% தீர்க்கும் க்க ள%%----ேசய்ப்பால்& 
எ நீர் நல்கும ம் இன்மறிகான் ம்ைமக் 
கு ரெமா  தின்பெதன்ேனா ெகான் .  4 
* ஆவின் - பசுவின்; ** தைழ - பச்ைச இைல. 
% ேநாய்ப்பால - பிணிப்பகுதிகைள - பிணி வைககைள. 
%% க்கம் - ண்ணிய குணம். 
& ேசய்ப்பால் - குழந்ைதக க்கு ஆகும் பால் 
 
தண்ணிழ ம் காற் ம் த கின்ற நல்மரங்காள் 
எண்ணிய ம்* ஐயறி ம்** இல்லா ம்----ஒண்ணிைலைய% 

ம்மினின்  ேவறாக்க%% ேநாகிறேத என் ள்ளம் 
எம்மனம்&ெகாண் டார்ெகால்வார் இங்கு.  5 
* எண்இய ம் - நிைனக்கும் தன்ைம ம், ** ஐ அறி ம் - ஐம்ெபாறி அறி க ம். 
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% ஒண் - பிரகாச ள்ள; %% ேவ ஆக்க - பிாிக்க. 
& எம் மனம் - எத்தைகய மனம். 
------------------ 
 

51. நாள், காசு,பிறப் ,மலர் என் ம் கேளா  பா ய பாக்கள். 
 
நிைனத்தப  யா ம் நிகழ்ந் வரக்* கண்ேடன் 
எைனத்ெதவ்வர்ெவம்சிைற ள் இட்ட----தைனத்தின ம்** 
பல்கால் நிைனந் ம் பயன்காேணன் என்னீசன் 
நல்காேனா அஃெதாழி ம் நாள்.  1 
* நிகழ்ந் வர - நடந்  வர; ** இட்டதைன - அ ப்பியைத. 
 
எண்ணிறந்த ெசல்வநிதம் ஈட் யறி யாதீந்  
பண்ணிறந்த பாட் ப்ேபால் பா ழந்ேதன்*----நண்ணிக் 
க ைணெயனச் சுற்றத்தார் ைகதந்தார்** என்ெமய் 
க ைணெயா  தாராேதா காசு.  2 
* பா  - ெப ைம; ** ைகதந்தார் - உதவினார். 
 
மனித அ யி ம் மா டம் ம் மிக்கப் 

னிதத்தமிழ்மைற ம் ெபாய்யா----நனிசீர் 
ெபா ளற ம் தந்த ேபால் மியிைனக் காக்கும் 
ெப ைமதரா ேதாஇப் பிறப் .  3. 
 
பன்னீர் த மல ம் பல்சாதி நன்மல ம் 
இன்னீர்ைம* நல்லார் இதழ்மல ம்-வின்னீர்ைம** 

ணீசர்% உள்மல ம்%% ண்ேடன்யான் ேணேனா 
மாணீசர் தாளின் மலர்.  4 
*இன்நீர்ைம - இனியதன்ைம; ** வில்நீர்ைம - வில் ன  தன்ைமைய. 
% ண்நீசர் - ெகாண்ட ஈனர்; %% உள்மல ம் - மன மல ம். 
----------------- 
 

52. சில ல்கைளப் பற்றிய அபிப்பிராயங்கள். 
 
"வாக்குண்டாம் நல்ல மன ண்டாம் மாமலராள் 
ேநாக்குண்டாம்" என் திக்கும் ற்சுைவயஃ----தாக்கிய ஓர் 
ஔைவ ெபா மைறைய ஆக்கியநம் வள் வாின் 
ெதௗைவெயன* நாட் ம் தரத் **.  1 
* ெதௗைவ - தமக்ைக; ** தரத்  - தன்ைமத் . 
 
நானான் மணிக்க ைக* நன்காய்ந்  ெகாண்ேடனஃ** 
தானான் அைடந்தஉயர் ஆனந்தம்----ேதனார்% 
உணவால் மகார்ெமாழியால் ஒண்ெடா யால் ஏர்சால்%% 
மணமலரால் ெபற்றிலன்காண் மற் .  2 
* நான்மணிக் க ைக - சங்க ல்களில் ஒன் . 
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** அஃதால் - அந் லால்; % ேதன்ஆர் - சுைவ நிைறந்த. 
%% ஏர்சால் - அழகு நிைறந்த. 
 

ன்ெனறிகள் என்  ெமாழியப் ப கின்ற 
பன்ெனறிக ள் ம் பட ங்கால்* ---- நன்ெனறிெயன் 
ெறான் கண்ேடன் அஃ ள் உவந் ெசன்ேறன் நான்மணியின் 
நன் **கண்ேடன் சில் டத்  நான்.  3 
* பட ங்கால் - ெசல் ங்காைலயில்; ** நன்  -குணத்ைத. 
 
நல்வழி*பக் கத்தி க்க நம்ேமார் அ வி த் ங் 
கல்வழியில்** ெசன்றைலகின் றாரந்ேதா----ெதால்வழிைய 
விட் ப் வழிைய ேம வதால் தாழ்ப்பஞ ள்% 
பட் ழல்வ ெதான்ேற பயன்.  4 
* நல்வழி - ஔைவயின் ல்களில் ஒன் . 
** அல்வழி - ேவ ல்களில்; % தாழ்ப்  - தாமதம். 
------------- 
 

53. சுேதசிய நாவாய்ச்சங்கக் கடன்கட்டைள வந்தேபா  பா ய பாக்கள். 
 
சர்வவ  நீதிெயா  தாரணிெயல் லாம்காத் ம் 
ெகர்வமிலா* ேதநிற்கும் ேகவலேம** --- ர்விதிகள் 
ஒன்றாக வந்தி ம் ஒன்றற்கும் அஞ்சா  
நன்றாக நின்றி ேவன் நான்.  1 
* ெகர்வம் - அகங்காரம்; ** ேகவலேம - லப் ெபா ேள. 
 
உனக்கும் எனக்கும் உளேபதம் பார்க்கின் 
எனக்குமனம் ஐம்ெபாறிெமய் ஏற்றம்* ----உனக்கு 
வ ெயல்லாம் உண்ெடன்றால் மற் ன்னின் மிக்க 
வ ெயல்லாம் யான்ெகாளேல மாண் **.  2 
* ஏற்றம் - அதிகம்; ** மாண்  - நியாயம். 
 
உண்ைமயிஃ தாயி க்க உன்னின்யான் தாழ்ெவன்  
ெவண்ைம*யறி வாளர் விளம்பலன்றி----ஒண்ைமயறி** 
வாளர் விளம்பார் மனம்ெபாறிெமய் வாயிலறத்% 
தாளால்& விதிெவல்ேவன் சாய்த் .  3 
* ெவண்ைமயறி  - ெபாய்யறி ; ** ஒண்ைம - ஒளி ம். 
% வாயில் - வழிகள் லமாக; & அறத்தாளால் - அறவிைனயால் . (தாள் - யற்சி) 
 
எண்ணாிய ன்பங்கள் எய்தி ள ெவம்சிைறைய 
நண்ணி ம் யான் அஞ்ேசன் நாவாயின்* -- எண்ணறியா** 
ெதன்ேனாெரன் தாள்நிதிைய% ஈயாெதனக்ெகா க்கச் 
ெசான்னா ம் யான் அஞ்ேசன் ேசார்ந் .  4 
* நாவாயின் - நாவாய்ச் சங்கத்தின்; ** எண் - கணக்கு. 
% தாள்நிதி - என  யற்சிக்குாிய தனத்ைத. 
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என்மன ம் என் டம் ம் என்சுக ம் என்னற ம் 
என்மைன ம் என்மக ம் என் ெபா ம்--என்மண ங் 
குன்றி ம்* யான் குன்ேறன் கூற் வேன** வந்தி ம் 
ெவன்றி ேவன் காலால் மிதித் .  5 
* குன்றி ம் - குைறயி ம்; ** கூற் வன் - எமன். 
----------- 
 

54. தம  லம்பல் பாக்கள். 
 
ெசய்தக  மப்பயைனச் ேசர்த்த ம் ெமய்ேயயான் 
ெசய்தவ ம் பாவங்கள் தீர்ந்திலேவா----ெமய்ெதா  
நிற்பா ம் ஈங்கு தல்* நீதிேயா நீதி ல் 
கற்பா ம் அன்ெறன்ப காண்.  1 
* ஈங்கு - இச்சிைறைய. 
 
எத்தைனதான் பாவம் இயற்றி ம் ெமய்ெதாழேவ 
அத்தைன ம் நீங்குெமன ஆன்ேறா ள்----எத்தைனேபர் 
கூறி ளார் அன்னாாின் கூற்ெறல்லாம் என்மட் ல் 
மாறி வ ெதன்ேனா வ த் *.  2 
* வ த்  - கூ . 
 
"ஊைழ ம் உப்பக்கம் காண்பர் உைலவின்றித் 
தாழா ஞற்  பவர்" என்ப----ஏைழேயன் 
தாழா ஞற்றித் தவம் ாிந்  ெமய்கண் ம் 
வாழாதில்* ஈங்குறெலன் வம் **.  3 
* இல் - கிரகத்தில்; ** வம்  - ைம. 
 
அன் ைடய ைமத் னேன யானின்  ெடய்தி 
இன்பெமா  வாழ்ேவெனன் ெறண்ணிநனி - நின்பதங்கள் 
நாேடா ம் ஈங்கு நடந்  ச த்தனேவ* 

த  ேமாஇன்  ெமய்.  4 
* ச த்தன - அ த்தன. 
 
என் யி க் கின் யிரா எய்தி ள என் ைணேய 
என் ைடய நல்வரைவ எண்ணிஇன்  - நின் ைடய 
கண் ம் உள ெமைனக் காணஅவா* உற்றனேவா 
நண் வேனா நின்ைனஇன்  நான்.  5 
* அவா - வி ப்பம். 
 
என்ன ைம நாட்ைட எமர்க்கீய வந் ள்ள 
என்ன ைமப் த்திரேர இன் தல் - ம்ம ைம 
ெமய்த விச் ெசாற்ேகட்  ேமன்ேம ம் இன்ப ற 
ெமய்த ேமா இன்ெறனக்கு .  6 
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என்னாிய பாரதேம* இன் வ  ேவெனன்  
நின்னாிய மக்கெளா  நீசூழ்ந்  - பன்னாிய** 
வந்தனங்கள் ெசய் ெவற்றி மாைலயிட உன்னிைனேயா 
தந்தி ேமா ெமய்  தான்.  7 
* பாரதம் - பரதகண்டம்; ** பன்அாிய - ெசால் தற்கு அாிய. 
 
சீரைடய உன் கின்ற சீனேம நின்னால்யான் 
சீரைடய லாெமன்  சிந்தித்ேதன் - சீரைடய 
யானின்பால் வந்தைடதல் இன்றியைம யாத ெமய்க் 
ேகானின்பாற் ேசர்ப்ேபேனா கூ .  8 
 
ேதவல ம்* ெமய்யற ம் ெசய்பவர்கள் வாழ்ந்தி ந்த 
நாவலேம நீபைழய நன்ைம றக் - ேகாவலம்நீ 
ெபற்றி தல் ேவண் ெமனப் ேபசிஅைத யான்ெசய்ய 
உற்றி ேமா ன் ைர.  9 
* ேதவலம் - ெதய்வவ . 
 
ெமய்வா ம் ெமய்யாகி* டாகி நாடாகிப் 
ெபாய்வா ம்** ெபாய்ப்ெபா ளாய்ப்% ேபா லேக - ெமய்வா ம் 
ெமய்யாக நீ ன்ேபால் ேவண் யஎற் கிஞ்ஞான்  
ெமய்யாக ெமய்த ேமா .  10 
* ெமய்ஆகி - உடல் ஆகி; ** ெபாய்வா ம் - ெபாய்தங்கும். 
% ெபாய்ப்ெபா ளாய் - கானல் நீராய். 
 
கூட் ைன விட்ட குாீஇஇக் குஞ்ேசநீ 

ட் ைன விட்ட* மிைகயால்இக்** - காட் னில் 
ன்ப  கின்ேறன்ேபால் ன்ப  கின்றைனேயா 

இன்ப ம் சுற்றம் இழந் .  11 
* ட் ைனவிட்ட - மைனையவிட் ப் றத்ேத ெசன்ற. 
** மிைகயால் - குற்றத்தால். 
 
நானிலத்தில்* இன்ெனாக்கல்** நண்ப டன் உண் லவி 
வானிலத்தர்% ேபால்மகிழ்ந்  வாழ்ந்தெதாத்  - நானிலத் ள் 
நற்குறிஞ்சி வாழ்கின்ற நாகணவாய்ப் ள்ளினங்காள் 
எற்குைரப்பீர் என்ேனார் இயல்.  12 
* இலத்தில் - ட் ல்; ** இன்ஒக்கல் - இனிய சுற்றம். 
% வான்நிலத்தார் - ேதவ உலகத்தினர். 
 
வாழ்ந்  மகிழ்ந் ல ம் மாடப் றாஇனங்காள் 
வாழ்ந்  மகிழ்ந் லவி மன்பைகயால் - தாழ்ந்  
சி ைம ம் என்ன ைமச் ேசய்மைனயிவ் ள் 
வ ைம  கின்றனேரா வந் .  13 
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ேகாங்குமர மீதி ந்  கூ ம் குயில்இனங்காள் 
தீங்குமர* மீதி ந்  தீ ண்ணம் - ஆங்கு 
சிைற ள்ேள பட் ச் சி ைம ** கின்ேறற் 
கைறவெதன்ேனா நீவிர் அ த் .  14 
* தீங்குமரம் - தீைமயாகிய மரம்; ** சி ைம- ன்பம். 
 
காகாெவன் றின்  கைரந் கும் காகேம 
ஆகாெவன்* தீ ழ் அழிந்தின்  - ேபாகாேதா 
இன்பிற்ேகார் எல்ைலகண்ேடன் இஞ்ஞான் ெறைனவாட் ம் 

ன்பிற்ேகார் எல்ைலயின்ேறா ெசால்.  15 
* ஆகா - ஒவ்வாத. 
---------------- 
 

55. கட ள் உண்ைமைய நாட்டல். 
 
அறிவாக எப்ெபா ட்கும் ஆதார மாகச் 
ெசறிவாக நிற்கின்ற ேதைவப் - ெபாறிவாயில் 

லமாக் காணாத ெமாய்ம்பால் இைலெயன்  
சாலெமாழி கின்றார் தலத் .  1 
 
ெபாறிகாணா எப்ெபா ம் ெபாய்ெயன்  கூறல் 
அறிவாேமா சத்திமனம் ஆன்மா - ெசறிவாக 
நம் ள் இ ப்பதைன நாம்காண்கின் ேறாம்ெபா ள்கள் 
தம் ள் இ ப்ப ெமய்ச் சத் *.  2 
* ெமய்ச்சத்  - ெமய்யாகிய ெபா ள். 
 
ஒ ெபாறி கா ம் ஒ லைன* மற்றிங் 
ெகா ெபாறி காணாதாங் குள்ளம் - ம ம் 
நிைனப்ைபப் ெபாறிகாணா ேநர்ஆன்மா காண்ெமய் 
தைனப்**பிற காணா த த் .  3 
* லைன - விஷயத்ைத; ** ெமய்தைன - கட ைள. 
 
ெமய்பல் ெபா ள்க ம் ேமவி ள ெதன்றக்கால் 
ெமய்பல் ெபா ள்க க்கு ேவறாகி - உய்த ம்* 
அன்ேறா எனின்வித்தில் ஆம்இைல  காய்கனிேவ 
ெறன்ேறா ெமாழிவாய் எ த் .  4 
* உய்தல்உ ம் - இ ெபா ளாய்ப் பிைழப ம். 
 
வித்தாம் இைல தல ேமவிநிலம் ஆதியன 
எத்தால்ெமய் பல்ேபா ளாம் என்பாேயல் - சித்ேத 
நிைனப்பால் பலெபா ளாய் நீண் நிற்கும் ெமய்க்கு 
நிைனப்பாதி ேதாற்ற நிைல.  5 
 
ேதாற்றம் ஒ க்கம் ெதா வெதனில் நிர்விகாரம் 



 76

ஏற்றெதனல் ெபாய்யாேம என் ைரப்பின் - ேதாற்றம் 
ஒ க்கம் எதற்கு ள ஒள்ளியர்கள்* இத்ைத 
எ க்கார் விகாரத் திைசத் .  6 
* ஒள்ளியர் - அறிஞர். 
 
ஒ ங்கிநிற்கும் ேதாற்றிநிற்கும் ஓர்ெபா ேள என்றால் 
ஒ ங்குதற்கும் ேதாற் தற்கும் ஒவ்ேவார் - இடம்ப வம்* 
உண்ேடா எனில்இடம்ேபாழ் ண்ைமயல** ெமய்ையஅைவ 
அண்டா எனநன் கறி.  7 
* ப வம் - காலம்;            ** ேபாழ்  - காலம். 
 
ெமய்ேயார் நிைனப்ேபா  ேமவிஎலாம் ஆெமன்னில் 
ெமய் ம் நிைனப் மிவண் ேவறாக - எய்த ம் 
அன்ேறா எனில்சூட் ன் ஆகுெமாளி ேவேறாஒன் 
றன்ேறா நிைனப்ப தறி .  8 
 
நிைனப்பதற்குக் காரணத்ைத நீவினவின் ஓ ம் 
எைனப்ெபா ட்கும்* ஓாியல் ண் ெடன்க - நிைனப்பதறி 
வின்றன்ைம நீர்குளிர்தல் ஈப்பறத்தல் அப்ெபா ள்க 
ளின்றன்ைம அன்ேறா இயம் .  9 
* எைன - எவ்வைக. 
 
நிைனத்தைலநீ* ஆ ைவேயல் நீஅறிெவன் ேறார்வாய்** 
அைனத்திற்கும் ஆதாரம் அஃெதன் - ெறைனத் ைண ம்% 
ஐயம் இலாதறிவாய் அஃேதெமய் என் ணர்வாய் 
ைவயகெமல் லாம்ெப வாய் வாழ்த் . 10 
* நிைனத்தைல - நிைனத்தலாகிய ெதாழிைல. 
** ஓர்வாய் - அறிவாய்; % எைனத் ைண ம் - எவ்வள ம். 
-------------- 
 

56. கட க்குக் காவல் ெதாழிைல அளித்தல். 
 
இைறவ நினக்கும் எனக்கு ள ேபதம் 
அைறவல்ெகாண் ெடன்ெசா னி தாள்வாய் - குைறவல் 
நிைறவல்யான் எஞ்ஞான் ம் நீஇ ந்த வாேற 
உைறவாய்* ஒேரதன்ைம உற் .  1 
* உைறவாய் - இ ப்பாய். 
 
ஓாிடநின் ேறாாிடத்திற் ேகா வல்யான் என் மிவண் 
ஓாிடநின் ேறாாிடத்திற் ேகாடாய்நீ - யாாிட ம் 
காம றாய் ேகாப றாய் கண் றாய்* யான்அவற்ைற 
ேநயெமனக் ெகாள்ேவன் நிதம்.  2 
* கண் - கண்ேணாட்டம். 
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இன்பமிைல ன்பமிைல ஈ ந  வாதியிைல 
அன் பைக நா நகர் அன்ைனதந்ைத - என் மனம் 
ஒன் மிைல நிற்ெகனக்கிங் குண்ெடல்லாம் ஆத னால் 
என் மிைல நீஎற் கிைண.  3 
 
நீயாெனான் ெறன்  நிகழ்த் பவர் எல்லா ம் 
வாயாேன கூ கிறார் மன் ளத்ேதா - டாயா ம் 
கூறாேர கூறி மக் கூற்ெறல்லாம் உண்ைமக்கு 
மாறாய என்  மதி.  4 
 
என் ள ம் என் ட ம் என் ைண ம் என்மக ம் 
என்னிதி ம் என்பிற ம் இல்ைலெயனின் - நின் டன்யான் 
ஒன்றாவன் என்ற லா* ஓர்ேகான் இரவலேனா** 
ெடான்றாவன் என் ைரக் ெகாப் .  5 
* இலா - எல்லாவற்ைற ம் இழந்த; ** இரவலன் - பிச்ைசக்காரன். 
 
இைறவஅத னால்நின் இைறைமெயலாம்* விட்ெடன் 
சிைறவ வாய் யான்வா ம் சீர்சால் - அைற ள் 
எைனக்காக்கும் நற்ெறாழிைல ஏற் ெவளி ேசர்த்ெதன் 
மைனக்காக்கு வாய்நல்ல வாழ் .  6 
* இைறைம - தைலைம. 
 
எனக்குாிய எல்லாம் இனிஇளித்ெதன் ேதயம் 
தனக்குாிய யா டன் தந்ெதம் - மனக்குைறைய 
மாற் வாய் எம்மாிய மாநிலத் ம் பக்கத் ம் 
ஆற் வாய் எம்ெமய் யறம்.  7 
 
அறெமல்லாம் ஆற்றிெயன்ேனார் அந்தணராய் நிற்கும் 
திறெமல்லாம் என்ேனார்பால் ேசர்ப்பாய் - றெமல்லாம் 
எங்களறம் ஏற்றாற்றி* எவ் யி ம் இன்ப டன் 
இங்க றச்** ெசய்வாய் இனி .  8 
* ஏற்  - ைகக்ெகாண் ; ** இங்கண்உற - இவ் லகில் வாழ. 
 
மன்ெதாழிைலச் ெசய்பவர்க்கு மாண்நிதிசீர் நல்கி வர் 
என்ெதாழிைலச் ெசய் நினக் கீவனேவா - நின்ெதாழிைலப் 
பார்த்தல் அதன்நற் பயன் ய்த்தல் நன்ெறல்லாம் 
ஓர்த் வத்தல் ேசர்த்தல் உடன்.  9 
 
என் ைடய எல்லாம் இவண்விட்  நிற்பற்றி 
நின் ைடய நல்லாளாய் நின்ெறன் ம் - நின் ைடய 
ெதாண் கைளச் ெசய்தனிைனத் ேதாத்தாித்தல் சிந்தித்தல் 
கண் களித் தல்கூடல் காண்.  10 
----------------- 
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57. தி மந்திர நகர் ைசவசித்தாந்த சைபயின் இ பத்ெதான்பதாம் ஆண்  நிைற  
மேகாற்சவ மகா சைபயின  அக்கிராசனாதிபதி யவர்க ைடய வர  வாழ்த் . 

 
சிவமிைழத்த* நல்லணி ண் ெசந்தமிைழக் கூ த் 
தவெம த் ப் ெபற்ெற த் த்தந்த----சிவமதத்ைதப் 
பண் கற் ** நின்ற அன்பர் பா யபன் ல்களின்  
கண் கற்  நிற்குமன்பர் காள்.  1 
* இைழத்த - ேவைலப்பா ள்ள; ** பண்  - ற்காலத்தில். 
 
கட ள  ளாலாக்கிக் காத் வ  கின்ற 
திட லக* ெமல்லாம்நாம்ேதாின்----உட ன்** 
ம கின்ற பல் யிர்க்கும் மாதாவாய் நின்  
ெபா கின்ற திந்நற் வி.  2 
* திட லகம் - ஸ் ல உலகம்; ** உட ன் - உடேலா . 
 

வியி ள நாெடலாம் க்காயின் என் ம் 
குவிநிதிகள் பல்வைகய ெகாண் ----கவி நல்* 
ஆவள ம் மாந்தர் அைம ற் ** நிற்ப நம் 
நாவலெமன் ம் பைழயநா .  3 
* கவின் - அழகு; ** அைம  - நிைற . 
 
நாவலநன் நாட் னக நாெடல்லாம் நா ங்கால் 
ேதவல ம் சீர்ெகாண ம் ேதர்வல ம்----பாவல ம் 
ெபற்றறங்கள் ெசய்  ெப ம் க ம் நல்வாழ் ம் 
உற் யர்ந்த திப்பரதம்* ஒன் .  4 
* பரதம் - பரதகண்டம். 
 
பரதவ  டத்தி ள பன்ெமாழி ம் எண்ணில் 
பரமன ள்* நல்குவன பண்ைட** ----அரசர்கள் 
ெசப்பநின்ற ஆாிய ம் ெசந்தமி ம் ஆமிவற்றிற் 
ெகாப்பெதான்றின் ெறன்பவறிந் ேதார்.  5 
* பரமன் - கட ள்; ** பண்ைட - ற்காலத்திய. 
 
ஆாியேம எற்றெம ம் அன்ப யர் வள் வாின் 
ஒாியேல கற்றா ம் ஒதாரங்-கீர யில் 
நாற்ெபா ம்* வள் வர்ேபால் நன்குைரக்கும் ல் ஒன்றங் 
ேகற்படநாம்** கண்ட ண்ேடா இன் .  6 
* நாற்ெபா ள் - அறம், ெபா ள், இன்பம், . 
**அங்குஏற்பட - அப்பாைஷயில் இ க்க. 
 
பல்காப்பியங்களி ம்* பண் ெதாற்  சான் நின்ேறர்** 
நல்கப் பியெமனேவ நா கின்ற - ெதால்காப்பி 
யப்ெபா ட்கும்% நான்மணிக்கும்%% ஐந்திைணக்கும்& காஞ்சிக்கும்&& 
ஒப்பெதான்றங் ெகவ்விடத்தில் உண் .  7 
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* காப்பியம் - ல்; ** சான்  - கற்  நிைறந் . 
% ெபா ட்கும் - ெபா ள் அதிகாரத்திற்கும். 
%% நான்மணி - நான்மணிக்க ைக. 
& ஐந்திைண - ஐவைக நிலங்கைள ம் அவற்றின் ஒ க்கங்கைள ம் கூ ம் ஒ  ல். 
&& காஞ்சி - ெமாழிக்காஞ்சி. 
 
ேபாில்லாப் பல்ேலாாின் பிச்ச ைர ெயன் சிலர் 
நாாில்லா* தின்றிக ம் நால யின்** - ஊாில் 
கிழவி&சிைறப் பட்டான்% கிளிகம்பன்&& பாட் ன் 
அழகுைடய ெதான் ண்ேடா அங்கு.  8 
* நார் - அன் ; ** நால யின் - நால ையப்ேபால். 
& ஊாில்கிழவி- ஔைவ; % சிைறப்பட்டான் - கேழந்தி. 
&& கிளிக்கம்பன் - பறைவகைளக் க ம் கம்ைபக்ெகாண் ந்த கம்பன். 
 
ஆாிய ம் ெசந்தமி ம் ஆராயின் ெசந்தமிழில் 
ஆாியநன் ெலல்லாம் ஆகி ள* - சீாியநம் 
ெசந்தமிழில் இன் ள சீர்சான்ற ல்க க்ேகா 
அந்தமிைல காண்பீர் அ த் .  9 
* ஆகி ள - ெமாழிெபயர்க்கப் பட் ள்ள. 
 
இைணயில்லாெமய்ெபா ம் இன்னிைச ம் ெகாண்  

ைணயில்லார் ன் ற்றார் ேதாற்றார் - ைனெயன்னக்* 
ைகவசத் ற் றதாிக்கும் காழ்தமிழ்ம தச்ேசய்குச்** 
ைசவ சித்தாந்தம் தைல.  10 
* ைண - ெதப்பம். 
** காழ் தமிழ்மதச்ேசய்க்கு - வ  ெபா ந்திய தமிழ்மதக் குழந்ைதக க்கு. 
 
ைசவசித் தாந்தத்ைத தாரணிக்ெகல்லாம்ஈந்  
ைமவைலைய* ஈர்க்கநிற்கும்** மாசைப ள் - ஐவசன% 
மந்திரத்ைத நம் தாய்க்கு மாண்ஈசர் ஈந்ததி  
மாத்திரத்த தற்குளபன் மாண் .  11 
* ைமமைல - மயக்கவைல; ** ஈர்க்க - ஆறக்க. 
% ஐவசன - பஞ்சாட்சர. 
 
வாய்திறந்  ேபச வைகயறியா மாக்கைள ம் 
கூய்திறந் * பல்ெபா ம் கூறியவர் - ஆய்%திறந் & 
ெமய்ெயல்லாம் கூறிட ம் ேமன்ைமபல ற்றிட ம் 
ெசய்யாநிற் கின்றதி  ேதர்ந் .  12 
* கூய் - கூவி; & திறந்  - ெவளிப்பைடயாக. 
% அவர் ஆய் - அவர் சால்  அைடந் . 
 
மான்விழியா ாின்ெசால் வைலப்பட்ட மாக்கைளயத் 
ேதன்ெமாழியா ாிற்பிாித் ச் ேசண்ெகாண்  - பான்ெமாழியால் 
நாற்ெபா ம் உள்ளைமய நன்குைரத் ச் சீர்ப்ப த்தி 
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ேமற்ப த்  கின்றதி  ெவன் .  13 
 
அ ைமயி ம் தாழ்ந்த அ ைமெயன நின்ேறார் 
ப ம் ேகாேலாச்சும்* பாங்ைக - ெநா யில் 
உைரத் நிதம் ெமய்ப்ெபா ைள ஓர்ந் நிற்க ஒப்பில் 
வைரத்திறன்ஈ% கின்றதி  வந் .  14 
* ேகால் ஓச்சும் - அரசு ாி ம்; % வைரத்திறன் - மைலவ ைய. 
 
இத்தைகய மாண்பைமந்த இச்சைபயில் இப்ெபா  
மத்தியசிம் மாசனத்  வந்தி க்கும் - உத்தமாின் 
நித்தியநன் மாண் சில நீவிர் மனம்ெகாள்ளப் 
பத்திெயா  ெசால்ேவன் பணிந் .  15 
 
சுகமண்ட லாதிபதி ைசவஇைற என்ேபாம் 
சகமண்ட லாதிபதி தாெனன் - றிகஅண்டத்* 
தாெரல்லாம் இவ்விைறையச் சாற்றி வர் எஞ்ஞான் ம் 
பாெரல்லாம் ெசால்வ ெமய்ப் பண் .  16 
* இக அண்டத்தார் - இவ் லகத்தார். 
 
நாிப் ரவிப்& பாைளயத்ைத நண்ணினரம் மன்னர் 

ாிப் ரவிப்% பாைளயத் ட் ேபாந்  - வாிப்ப ைவ 
நீக்கிமகிழ்ந் திம்மன்னர் நித்திய ம் சான்ேறாைர 
ஆக்கிவ  கின்றார் அளித் .  17 
& நாிப் ரவிப் பாைளயத்ைத - நாிக் குதிைரக் கூட்டத்ைத. 
% ாி - பட் னமாகிய. 
 
ேகாவண்ணர் என் மவர் கூறநிற்பர் இவ் லகில் 
ேகாவண்ணர் என்றிவ ம் கூறநிற்பர் - ேமெவாண்ணா* 
மன்றா ** யாரவ ம் மக்கெளலாம் ேம ெமா  
மன்றா  யாாிவ ம் மற் .  18 
* ேமவஒண்ணா - (நாம்) அைடய யாத; ** மன்  - சைபயின்கண். 
 
அவ்ைவயர் நம்தாேயா டங்குவந்தார் ன்னிந்நாள் 
இவ்ைவயர் நம்தாேயா ங்குவந்தார் - அவ்ைவயர் 
தம்ெதாழிைல* நம்தாய்க்கும் தந்தி வர் நிற்பாிவர் 
தம்ெதாழிைல** நம்தாய்க்கும் தந் .  19 
* தம்ெதாழிைல - தம  காப் த் ெதாழிைல. 
** தம்ெதாழிைல - தம  அக்கிராசனத் ெதாழிைல. 
 
இவ்விதமா நம்இைறவர்க் ெகவ்விதத் ம் ஒப்பாகும் 
ெசவ்வியரா* இங்குநிற்கும் ெசம்ம னி** - திவ்வைவைய 
ஆட்சிெசய வந்த நம் ஆதியறப்& ேப ைசவ 
மாட்சிசில ெசால்ேவன் மதித் .  20 
* ெசவ்வியர் - அழகுைடயவர்; ** ெசம்மல் - அரசர். 
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& ஆதி - ந்திய. 
 
ைசவசம யக்கட ள் சச்சிதா னந்தசிவம் 
ைவயகெமல் லாமதனன் மா க்கள்* - ெமய் தல** 
அச்சிவத்திற் கன்பாிட்ட அந்தமிலா நாமங்கள்% 
இச்சிவத்ைத அன்றிெயான்றிங் கில்.  21 
* உ க்கள் - ேதாற்றங்கள்; ** ெமய் தல - ெமம் த யன. 
% நாமங்கள் - ெபயர்கள். 
 
ஆன்மா எனப்ப வ தச்சிவத்தின் ஓரள * 
மான்மா** எனத்திாிந்  வா மனம் - ஆன்மாவின் 
யாெனன் ம் ஓர்நிைனப்பாம் அஃெதனதாய் ஐம்ெபாறியாய்த் 
ேதெனன்னக் ெகாண்ட ெதல்லாம் ேசர்த் .  22 
* ஓர்அள  - ஓர் உட ன் அளவின ; ** மான்மா - மானாகிய மி கம். 
 
ேதெனன்னக் ெகாண்டஎல்லாம் தீப்ேபால்சு  வ கண்* 

ெனன் ** நல் டல்விட் ேடா யர் - ேகாெனன்ன% 
நிற்கின்ற நம்சிவத்தில் நிச்ச ேம ேசர்ந் வக்கக்& 
கற்கின்ற ெதத்தைனேயா%% கண் .  23 
* சு வ  - வ த் வ ; ** ஊன்என் ம் - மாமிசம் என்  (சிலர்) ெசால்லாநின்ற. 
% உயர்ேகான் - அரசர்க க்ெகல்லாம் உயர்ந்த அரசன். 
& ேசர்ந்  - ஐக்கியமாய்; %%எத்தைனேயா - எத்தைன ல்கேளா. 
 
எத்தைன ல் கற்றி ம் எத்தைன ல் ெசய்தி ம் 
எத்தைனதான் ஞானம் இயம்பி ம் - அத்தைன ம் 

ணாேம யான்எனைத டாத காலெமல்லாம் 
ேசணாேம* நம்மின் சிவம்.  24 
* ேசண்ஆேம - ரம் ஆகுேம. 
 
யான்எனைத டெலன்றால் யாைவ ம்விட் ேடாடலன்ேற 
யான் எனைத உள் ள்ளில் ஈர்ந்திடேல** -- யான்எனைத 
நீக்கிடற்கு ேநர்மார்க்கம் நீதி*கற்  நின்றிடேல 
ஆக்கிடேல% பல் யிர்க்கும் அன் .  25 
** ஈர்ந்திடேல - ெகால்லேல; * நீதி - நீதி ல். 
% ஆக்கிடேல - ெசய்தேல. 
 
நீதி ல் கல்லா ம் நில்லா ம் கற்றப  
ஓதிஇவண் அந்தங்கள்* உற் நின்றார்----மாதின் 
மயக்குண் ம் கள் ண் ம் வாய்ஞ்ஞானம் ேபசித் 
தியக்குண் & ேபானார் சிைதந் %%.  26 
*அந்தங்கள் - ேவதாந்த சித்தாந்த ல்கள். 
& தியக்குண்  - கலக்க ற் ; %% சிைதந்  - அழிந் . 
 
நம் ைடய சித்தாந்தம் நாம்கா ம் எவ் யி ம் 
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நம் ைடய ெதய்வெமன நாம்ேகாடல்* --- நம் ைடய 
சத்திக்குத் தக்கப  சந்தத ம் நன்றாற்றல் 
எத்திக்கும் கூற ைவ% இன் .  27 
* ேகாடல் - ெகாள் தல். 
% இைவகூறல் - இவற்ைறச் ெசால் தல். 
 
நம்மிைறவர் சித்தாந்தம் நல்கி வர் இன்னினிபின் 
நம்மிைறவி யார் அதைன நன்குைரப்பர்----ெசம்ைமயிைன* 
ேவதாசல னி ம் ெமய்யினச லாம்பிைக ம் 
ஓதாநிற் பர்ெகாண்மின் ஓர்ந் .  28 
* ெசம்ைமயிைன - சிறப்ைப. 
 
அன்பைமந்த நம்மண்ணல் அம்மணிமா ேதவி டன் 
இன்ப ற் வாழ்கஇனி திங்ெகன் ம்----ெபான் தல்வர் 
நா நகர் சீெரல்லாம் நன்ெகய்தி நன்றாற்றி 

ெபறக் கண் ணர்ந்  ெமய்.  29 
 
ைசவசித் தாந்த சைபவாழ்க நம்ம ைமச் 
ைசவசித் தாந்தத்தின் தாய்வாழ்க*----ைவயத் 

யிெரல்லாம் வாழ்க உயர்ந்தசிவம் வாழ்க 
பயிெரல்லாம் வாழ்க பைணத் **.  30 
* தாய் – தமிழ்.                      ** பைணத்  - மைழெபய் . 
 

ற்றிற்  
------------------------------------- 
 

பாடற்றிரட்  
இந் ைலப் பற்றிய சில அபிப்பிராயங்கள்:- 

 
"என  நண்பர் மான் வ.உ. சிதம்பரம்பிள்ைளயவர்கள் "பாடற்றிரட் " இனிய 
ெசந்தமிழில் இயற்றப்பட் ள்ள பல பாக்களால் அேநக அாிய விஷயங்கைள 
மிகத்ெதளிவாக விளக்குகின்ற . இதற்கு ன்னர் பிள்ைளயவர்கள் தம  
கு ம்பத் க்குப் பரமபைரயாகேவ "கவிராயர்" என்ற பட்டம் உண்ெடன் ம் 
அப்பட்டத்ைத உண்ைமயிேலேய தாம் அ பவிக்க ஈசன் அ ள் ாிந்தாெனன் ம் 
கூறி ள்ள க ைரையக் ெகாண்ட "ெமய்யறம்" என் ம் ஓர ச்சூத்திரச்ெசய் ள்--

லால் அவர்க ைடய கவித்திறைம லப்பட்ட . பிள்ைளயவர்கள  "பாடற்றிரட் " 
அவர்கள் "கவிராயர்" என்பைத உ திப்ப த்திவிட்ட . பாடசாைலகளின் 
உபேயாகங்கட்கு மாத்திரம் 
பண் தர்கள் ெப கிவ கின்ற இக்காலத்தில் ந ன நாகாிக ம் ஆங்கிலக் கல்வி ம் 
நன்கு ெகாண் ள்ள பிள்ைளயவர்கள் ர் க காலத் ப் லவர்கைளப்ேபால 
இன் ற்றெபா ம் ன் ற்ற ெபா ம் கவிபா வதிேலேய காலத்ைதக் கழிப்ப  
பிள்ைளயவர்க க்குப் பரம்பைரயாக ம் இயற்ைகயாக ம் அைமந் ள்ள கவிராய 
வல்லைமையக் காட் கின்ற . கைலமகளின் க ைணையப் ெபற் ள்ள இக்கவிஞர் 
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நிலமிைச நீ ழி காலம் வாழ்ந்தி ந்  த மேசைவ ெசய் மா  எல்லாம் வல்ல எம் 
இைறவி அ க்கிரகிப்பாளாக." 
-- சுப்பிரமணிய சிவம், ெசன்ைன. 
 
"நம  ேதசாபிமானியாகிய மான் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ைளயவர்கள் பல சமயங்களில் 
பா ய பாடற்றிரட்  மனித ச கத்திற்கு அவசியம் ேவண் வனவாகிய ஈைக, அன் , 
உண்ைம த யைவகைள ம், ஊழின்வ ைம இத் ைணத் ெதன்பைத ம், 
அவ் ைழ ம் ெமய்ம் யற்சியினால் ெவன்  விடலாெமன்பைத ம், ன்பெமன்  
ெசால்லப்ப வன அைனத்ைத ம் இன்பெமன்  நிைனக்கின் அைவ அக்கணேம 
இன்பமாக மாறிவி ெமன்பைத ம், கட ைள ம் ஆன்மாைவ ம் பற்றி மனிதர் 
அறியேவண் ய அேநக விஷயங்கைள ம் இனிய தமிழ்நைடயில் ெதளிவாகக் 
கூ கின்ற . இந் ைல நம  நாட்டார் வாங்கி வாசித்  ேமம்படேவண் ெமன்  
யான் ேகா கிேறன்." 
---ேசஷாத்திாி அய்யங்கார், தமிழ்ப் பண் தர், பா ர். 
 
"நம  ேதசாபிமானத் தைலவ ம், ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கப் லவ ம், ெபா மைறயின் 
தற்கால உைரயாசிாிய மாகிய மாந் வ.உ. சிதம்பரம்பிள்ைள யவர்கள  
பாடற்றிரட்  நம  மதாச்சாாியர்க ம் தமிழ்ப்பண் தர்க ம் வாசிக்கத்தக்க பல அாிய 
விஷயங்கைள ம் ஒ  ெபாிய ற்குாிய பல சிறப் க்கைள ம் ெகாண் ள்ள . 
இதைனத் தமிழ்மக்கள் ஒவ்ெவா வ ம் ைகக்ெகாண்  கற்கேவண் ெமன்ப ம் இ  
நில லகில் நீ நின்  நிலவேவண் ெமன்ப ம் என  ேகாாிக்ைக." 
--  சகஜாநந்த சுவாமியவர்கள், ெசன்ைன. 
___________ 
 
 
 


