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பிர ங்க லீைல 
காப்  

 
    சுரகு லாதிபன் ய்மலர் நந்தனம் 
    ெப க வார்கடற் ெபய்த வயிற்றிேனான் 
    கரக நீைரக் கவிழ்த்த மதகாி 
    சரணம் நா ம் தைலக்கணி யாக்குவாம். 
 
    1. தி கதி 
  
   சிவெப மான் 
 
    வாய் ெந ங்ேகாட் பசுந்ேதன் 
          ைககால் டங்கு ெபாறியி தன் 
    நாவர ெயா கிற் ெறன லகம் 
          அளந்த மா ம் நான் க ங் 
    காவா ெயனநின் ேறத்ெத ப்பத் 
          தாேன* வந்ெதங் கரதலத்தில் 
    ேமவா அமர்ந்த மாமணிையத் 
          ெதா  விைனக்கு விைடெகா ப்பாம்.  
(* தாேன வந்ெதங்கர தலத்தின்; என் ம் பாடம் உள . 
    தணிப்பான் நீக்குதற்கு.) 1 
 
    உமாேதவியார் 
 
    ஆதி பகவன் தன டல் தணிப்பான் பணிய அவ்விைறவன் 
    பாதம் இைறஞ்சு மதற்கு ெநற்றிப் பைக ம் அல்குற் பைக மாம் 
    சீத மதி ம் அர ம்வி ஞ் ெசயற்கும் உவைக ெசயாமல்ைல 
    மா  பணி  மதற்குமன மகி ம் உைமைய வணங்குவாம். 2 
 
    ஆைன கக் கட ள் 
 
    மாரன் எ த்  வைளக்குெமா  க ம்ைப ஒ த்  மலர்சிதறி 
    நாாி ய த்த அளிமாைல குைலயத் ரந்  நயந்ேதா  
    ர மனத்  விைனப்பாகர் குறிப்பி ெனா கி விைளயா ம் 
    ஈர மதிஞ்ெசஞ் சைடக்களிநல் யாைன யிைணத்தாள் ஏத் வாம்.  3 
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    கக் கட ன் 
 
    பாக ெமா ெபண் கு யி க்கும் 
          பரமன் அணியிற் பாித்தமணி 
    நாக ைழ ற் டல்சு ண்  
          கிடந்  நகுெவண் தைலப் ைழயிற் 
    ேபாக ெமல்லத் தைலநீட் ப் 
          பார்த்  வாங்கப் ேபாகுெமா  
    ேதாைக மயில்வா கன்ப்ெப மாள் 
          ைணத்தாட் கமலந் ெதா கி வாம்.  4 
 
    அல்லமேதவர் 
 
    கைலைய மதிக்கும் லவர்தைமச் சித்தர் குழத்ைதக் கட ளைர 
    நிைலைய மதிக்கு னிவரைரத் திைசமா கைன நிைரவைளயாச் 
    சிைலைய மிதிக்கு ெந ேயாைன வி ங்கி உமிழாத் திறல்மாைய 
    கைலைய மிதிக்கும் அல்லமன் ெசங்கமல மலர்த்தாள் தைலக்கணிவாம்.  5 
 
    வசேவசர் 
 
    ெவள்ள ேவணிப் ெப ந்தைகக்கு 
          யாஞ்ெசய் அ ைம ெமய்யாகக் 
    கள்ள ேவடம் ைனந்தி ந்த 
          கள்வ ெரல்லாங் களங்கம ம் 
    உள்ள ேமா  ெமய்ய யா 
          ராக உள்ளத் ள் ம ள் 
    வள்ள லாகும் வசேவசன் 
          மலர்த்தாள் தைலயால் வணங்குவாம். 6 
 
    ெசன்னவசவர் 
 
    பங்க வளற்  வழிமாற்றி ஒ நல் வழிையப் பகர்வார்ேபால் 
    தங்கள் மதியிற் பலபிதற் ஞ் சமய ைரகள் தைமநீக்கி 
    அங்க நிைலயிற் றி ங்கநிைல யிற்ெறன் ற ம் ரைசவ 
    சிங்க நிைலத்த அ ட்ெசன்ன வசவன் தி த்தாள் சிரத்தணிவாம்.  7 
 
    ம வாலமாச்ைசயர் 
    வார்க்குங் குமெமன் ைலபாக 
          ன யார் அ ைவ மாச த் த் 
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    தீர்க்குஞ் ெசயல்ேபால் விச்சலமன் 
          னவன்றன் ேசைன ெசய்பிைழையத் 
    தாக்குங் கரவாள் ெகா சின்ன 
          பின்ன மாகத் த ந்திட் ப் 
    ேபாக்குங் க ைண ம வால 
          மாச்சன் ெபான்னங் கழல்ேபாற்றி. 8 
 
    சமயகுரவர் நால்வர் 
 
    ெபண்ணிற் கரசு தானாக என்  ெப நீற் றைறபிரச 
    வண்ணக் கமல மலர்ப் ெபாய்ைக யாகச் ெசங்கல் மாைழயாய் 
    நண்ணச் சிறிய நாிகள் டங் குைளய பாியாய் நகர் குதப் 
    பண்ணற் குாிய அ ழ் த் தமிழ்நால் வைர ம் பணிகுவாம்.  9 
 
    அ யார்கள் 
 
    பரைவ ேகள்வன் தி த்ெதாண்டத் 
          ெதாைக ள் அ யார் பத்திெயலாம் 
    உ வ மாகு நஞ்ேசாம 
          நாதன் தி  சரணர் 
    அரவ வணியான் அ யார்கள் 
          மற்ைற யவர்கள் அைனவ ந்தாம் 
    விரவி நா ம் இ ப்பவிடங் 
          ெகா க்கு ள்ளம் விாிந்தன்ேற.  10 
 
    சிறப் ப் பாயிரம் 
 
    *தண்ணில  ைனச லத் திைற கழல் 
          லமேதவன் சாிதத் தீம்பால் 
    ண்ணியரஞ் ெசவிவாயில் தமிழ்ச்சங்கத் 
          தான் கந்  கட்  னானால் 
    எண்ணாிய கழ்மலயத் தி ந்தவேனார் 
          வ ெவ த்தான் என்  கூறப் 
    பண்ணிய த் தமிழ்க்கவிைதச் சிவப்பிரகா 
          சப்ெப ம்ேபர் பைடத்  ளாேன. 
    ( * இச் ெசய் ள் சிவப்பிரகாச அ களின் உடன் 
    பிறந்தார் ஒ வரால் ெசய்யப்ெபற்ற . ) 11 
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    அைவயடக்கம் 
 
    அட ம் அல்லமன் அாிய சீெரா  
    ப த  னயந் பா ராட் ம் பன் ைற 
    மடனிகும் உலகெமன் ெமாழிைய வந் வர்க் 
    கட  ழ்குவர் காலம் ஒன்றிேன.  12 
 
    *கதித்ெதாைக 
 
    நாற்கதி த மிடர் கடந்  நச்சுநர் 
    பார்க்கதி த ய பத்ைதந் தாங்கதி 
    ேமற்கதி ெபறவ ள் விளங்கும் அல்லமன் 
    சீர்க்கதி யி பேதா ைடந் ஞ் ெசப் வாம்.  
    (* கதி - படலம்) 13 
 
    இந் ன் பிறப்  
 
    கன்றிய ைவாிகள் கா ங் காைத ம் 
    வன் யர் மதனேநாய் வளர்க்கு மாற்ற ம் 
    ன்ெறாழி னர்வ ம் ெபா  ேபாக்க ம் 
    அன்ற ள் அல்லமன் அமல லீைலேய. 14 
 
    இந் ன் பயன் 
 
    றங்கைற ஒ குெசம் ண்ணில் ஈெயன 
    வ ங்கைத ல் யர் ெகாள்வர் மாமலர் 
    உ ங்களி வண் னல் லமெனாண் காைதையப் 
    பிறந் ள பயன்ெப  ெபாியர் ெகாள்வேர.  15 
 
    மயலளற் ன் ேகால் மல்கும் அன்ெப ம் 
    இயெல த் ெத ேகா லங்க ங்கமாம் 
    வியனிலத் தள ேகால் மதிவி ளக்கிைன 
    அயர்வறத் ண் ேகால் அமல லீைலேய. 16 
 
    நன்றிெகாள் அ கணான் குறந டந் ேபா 
    ெயன்றனி நாவினின் ெற மிச் ெசய் ளான் 
    ெவன்றிெகாள் அல்லமன் சீர்த்தி ெமன்பயன் 
    கன்ற ல் அன்பராங் கன்ைற ஊட் மால்.  17 
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    சிவத் ேதாற்றம் 
 
    பரசிவம் பிரம ெமன்னப் பட்ெடா  திாி  மின்றி 
    உைரமனம் இறந்  நின்ற ஒ சிவ ங்கந் தன்னின் 
    வ யர் சதாசி வன்றான் மற்றவன் தைனப்ெபா ந் ம் 
    அ ைமெகாள் ஞான சத்தி யவர்களாற் சிவ  திப்பன்.  18 
 
    உ த்திரன், தி மால் ஆகியவர்களின் ேதாற்றம் 
 
    சாற் மச் சிவ க் கிச்சா சத்தியவ் வி வ ரா ம் 
    ேதாற் வன் உ த்தி ரன்றான் ெசால் ய அவற்குச் சத்தி 
    மாற்ற ங் கிாிைய ெயன்பர் மற்றிவர் இ வர் பா ம் 
    ேபாற் ம அாி  திப்பன் ெபாறியவன் சத்தி யாமால்.  19 
 
    நான் கன் ேதாற்ற ம் உலகத் ேதாற்ற ம் 
 
    அத்தி  மா  மா ம் அளிப்பவந் திப்பன் வண்  
    ெமாய்த்திைச ர ஞ் ெசங்ேகழ் ளாிவா னவன வற்குச் 
    சத்திெவண் கமைல அன்ேனார் தரவ ம் உலகின் ேதாற்றம் 
    நித்தனங் கு கு ேகச னிைன மாத் திைரயி னாமால்.  20 
 
    அல்லமேதவன் த்ேதவர்கைள ம் அதிகாரத்தில் 
    நி த்திய  
 
    ஆக்கு ஞ் ெசயல ெதான்ேற அயன்றனக் காக்க ேலா  
    காக்கு ஞ் ெசயி  ரண் ங் கண்ண க் காக்கல் காத்தல் 
    ேபாக்குத ெலன்றிம் ன் ம் ராந்தகற் களித்த வர்க்கு 
    நீக்க ம் இைறைம நல்கி நி வினன் கு கு ேகசன்.  21 
 
    தலாவ  - திகதி ந்த  
    கதி 1 - க்குச் ெசய் ள் 21. 
---------------------   
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2. ைகலாச கதி (22- 82 ) 
 

    [இக்கதிக்கண் ைகைலமைலயின் பலவைகச் சிறப் க்க ம், சிவெப மான் 
அரசாட்சி மண்டபப் ெப ைம ம், தி ேவாலக்கச் சிறப் ம், இைறவ ைடய 
ெப ைம ம், அக்கட ளிடத்திேல உைமயம்ைம ெய ந்த ளி ள்ள ேமன்ைம ம், 
அவ்வம்ைமயின் சிறப் ம், அைவ கூ ம் நிகழ்ச்சி ம், இைறவ க்கும் ேதவிக்கும் 
உைரயாடல் நிகழந்  அ  ெசாற்ேபாராய்  ெப த ம், சிவெப மான் அல்லம 
ேதவ ைடய சிறப்பிைனக் கூறி அவைரக் காண்டல் அாி ெதன்ற ம், 
இைறவியானவள் அல்லமேதவைரக் கண் பி த்தல் தனக்கு எளிேதயாெமன்  கூறி 
மாையைய நில லகிற்கு அ ப் த ம், அம்மாைய சூள்ெமாழி கன்  நில லைக 
ெயய் த மாகிய ெசய்திகள் கூறப்பெப கின்றன.] 
    இச்ெசய் ள் கதியின் ெசய்திையத் ெதாகுத் ைரக்கின்ற  
 
    ெவள்ளிமால் வைரயின் உச்சி ற்றி ந் த  க்கண் 
    வள்ளலா ெரா சூ ற்  மதராி ெந ங்கட் ெசவ்வாய்ப் 
    பிள்ைளவாள் மதி  தற்றம் பிராட் யல் லமைனக் காண்பான் 
    கள்ளமா ையையஞா லத்  வி த்தவக் கதி  ைரப்பாம்.  1 
 
    நான் கன் அசுரர் த ேயார்க்குப் பைடத்த இடங்கள் 
 
    இயங்குவ நிற்ப வான யாைவ ங் கைலமா ேதா  
    யங்கு  ன்ன மீன்ற ளாிவா னவன்வ குத்  
    வியன் வி யண்டந் தன் ள் விதித்தனன் தகுமி டங்கள் 
    வயங்ெக ம் அசுரர் நாகர் வானவர் த  ேயார்க்கும். 2 
 
    ைகைலமைலச் சிறப்  
 
    நான் க அண்டந் தன் ள் நனிசிறந் ெதாப்பி கந்த( ) 
    ஊன் க விழிக ளாற்கண் ம்பர்கள் உவைக ப்பத் 
    தான்மிகு ம ளான் ேமனி சாத்திய ேபரா னந்தக் 
    கூன் க மதிய ணிந்த ெகாற்றவன் ைகைலக் குன்றம். 3 
 
    ெகாள்ைளவண் ழிந்  தா  குைடந் க் குழ  ைடந்  
    கள்ளழிந் ெதா கு ெசம்ெபாற் க க்ைகேவய்ந்த திலகு ேவணி 
    வள்ளல்ெவண் கழ்தி ரண்ட வளங்ெக  ைகைலக் குன்றில் 
    ெவள்ளிவந் தத்தி யாச மாகேவ விைளந்த தம்மா.  4 
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    கண்பிைசந் ெதா ேச யின் ங் க ழி ந் தைனக்ெகா ப்பன் 
    மண்பிைசந் ண்ட மாயன் மறித்திட வ ய னல்லன் 
    நண்பிைசந் திைறவ க்ேக நாமிட னாவ ெமன்  
    பண்பிைசந் தைலதி ரண்ட பாிசினின் றி மக் குன்றம். 5 
 
    ஒ கு ம் அ வி யீட்டம் ஒ யினா னகுெவண் ங்கள் 
    பழகு  டற்க ளங்காற் பாகசா தனன்கூர்ங் ேகாட்  
    மழகளி மிழ்ம தத்தான் மலர்மிைசக் கட  ர்தி 
    அழகு  நைடயா லன்றி அறிதரப் படாவக் குன்றில். 6 
 
    விளங்ெகாளி ம் ம் அந்த ெவள்ளியங் கிாியி ச்சி 
    ளங்ெகாளி விாிக்குஞ் ெசம்ெபாற் சுடர்மணிச் ெசயகுன் ெறான்  
    களங்க  பராைரத் ய்ய க ப் ரக் குவா ன் மீ  
    வளங்ெக  சுடெரான் ற்  வயங்குதல் ேபா  மன்ேற.  7 
 
    இைறவன் அரசி க்ைக மண்டபச் சிறப்  
 
    இைனயதிக் ைகைல ெவற்பில் இைறயர சி க்ைக ஒன் ண் 
    டைனயைத யணிய மாட்டா தப் றம் ேபாயி னாெனன் 
    ெறைனயிகழ் பவர்க ளில்ைல யிலங்குமம் மண்ட பத்தின் 
    தனிவள மனந்த னா ஞ் சாற்றிடற் காி  மாேதா.  8 
 
    இைறவன் தன  இ க்ைகயில் இ த்தல் 
 
    அன்ன மண்டபத் தங்கண ேனார்பகல் 
    மின்  ெசம்மணி ேவதிைக ஒன்றன்ேமல் 
    மன்  ெசங்கதிர் மண்டலத் ற்றனன் 
    என்ன வந்தங் கி ந்தன ெனன்பேவ.  9 
 
    திங்க ந் ேதவி ந் திகழ்தல் 
 
    குழவி யா டற் கூனிந ைரத்தேதார் 
    விழ  வாண்மதி ேவணியின் ேம றக் 
    கிழவி யாகிக் கிாிக்ேகான் மகப்ெப ம் 
    அழகு நீர்மக் ளாயிைட வாழ் ற.  10 
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    க்கண் விணங்குதல் 
 
    அங்கி ெயன்றற் க ப்பேம ேனாக்கிய 
    ெசங்க ெணான்  தி தல் ேசர்தரத் 
    திங்க ெளன் ந் தினகர ெனன் ம்வாழ 
    அங்கண் மல்கும் அ ள்மைட ேபான் ற.  11 
 
    காதில் ேதா க ம் கண்டக் க ைம ம் 
 
    எண்  மன்பர் இதயெமன் ட்ப  
    கண்ணி ேபான் வார் காதிைடத் ேதா ற 
    நண்  மா ைம நன் தற் ெபாட்ெடன 
    வண்ண நீல மணிமிடற் ெறான் ற.  12 
 
    ைகயின் கண் ள்ள மான்  தி ம்பியதற்குக் காரணம் 
 
    நகந்த ங்ெகா  கண்கைள நாணிேய 
    கந்தி ம்  ைறயில் தி ம் மான் 
    மகிழ்ந்தி டங்கதிர் ர ம வலந் 
    தகுந்த குந்தகு ெமன்  தயங்குற.  13 
 
    பாம் க்காப் , பன்றிக்ெகாம் , த்ேதால் அணிந்தைம 
 
    ெசாற்ெற ாிந்த சுடர்மணிக் கங்கணம் 
    உற்றி லங்க ஒரக ங் ேகழ ன் 
    பற்றி ந்த மதாணியிற் பட்ெடனப் 
    ற்ற ங்கைல உற்றைர ெபாற் ற. 14 
 
    தாள் ரக்கழ ன் தனிச்சிறப்  
 
    ரத்ைத ெவன்ற நைகக்குெமன் ேபாதிேனான் 
    சித்ைத ெவன்றெசங் ைகக்குஞ் சிைலமதன் 
    எாித்த கண்ணிற்கும் இன்ெறனக் கூற் உத் 
    தாித்த ரக் கழெலா  தா ற. 15 
 
    இைறவனிடத்தில் இைறவி எ ந்த ளியி த்தல் 
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    இ ந்த ஆதி யிடத்தில் இ ந்தனன் 
    பரந்த வா ம் ப ம் உயிர்க ம் 
    ஒ ங்கு ேதான்ற உதவிக் க றீஇ 
    வ ந்தி லாத மணிவயிற் றன்ைனேய.  16 
 
    கூந்த ல் தி மாைல விளங்குதல் 
 
    இைறவன் அங்கண் எ ச் சுடர்க ம் 
    உற  ெகாண்ட இ ெள ம் ஓதிேமல் 
    அறவ ெனன்றவவ் வண்ணல் ைனந்த ள் 
    நற  மிழ்ந்த ந மலர் தாழ்ந்திட. 17 
 
    ெநற்றியில் ெநற்றிச்சுட்  விளங்குதல் 
 
    ஏற்  வார்ெகா  ெயந்ைத சைடப்பிைற 
    யாற் ள் ழ் ற் றிறப்பதற் ெகண் றத் 
    ேதாற்ற ேம  சுடர்த்தி  ெநற்றியின் 
    ஞாற்  ேமார்மணிச் சுட்  நலந்தர.  18 
 
    தி ேநாக்கும் தி நைக ம் 
 
    ஈசனார் க ெமன்  ளாியில் 
    ஆைச கூ ம் அளிவிழிக் கார ள் 
    வாச மாமலர் வாய்க்கிள ெவண்ணைக 
    ேதசு லாமணி யாகச் சிறந் ற.  19 
 
    காேதாைல 
 
    மாணப் ண் ைன மற்ைற உ ப்ெபனப் 
    ட் பட் டா ேதாைலயின் ெணன 
    யாணர்ச் ெசம்ெபான் இலங்ெகாளி ேயாைலேமற் 
    காணக் காெத ம் வள்ைள கவின்ெசய.  20 
 
    ணரசாக விளங்கும் ெபான்தா  
 
    ஓங்கு வா ைட உம்பன் அயனாி 
    தாங்கும் ஆவி தணந்ெதாழி நாளி ம் 
    வாங்கு றாெவழில் மங்கல நாெணாளி 
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    ேதங்கு ணர ெசன்னச் சிறந்திட. 21 
 
    த் மாைல 
 
    அர  லாஞ்சைட அண்ணைலப் பிள்ைளதான் 
    ப வ ன்றினிற் பாடஇன் பால்த ம் 
    ெபா வில் ெகாங்ைகப் கெழனப் ெபாங்ெகாளி 
    ம ம் ஆர மணிவடந் தாழ்ந் ற.  22 
 
    ைகயில் க ங்குவைளமல ம் ைபங்கிளி ம் 
 
    பறந்தி டாமணி வண்  ப மலர் 
    சிறந்த நீல மலெரா  சீர்ெபற 
    மறந்தி டா  மைற  யின்ெபா ள் 
    அைறந்  ைபங்கிளி ன்ைக அமர்ந்திட.  23 
 
    பட்டாைட ம் ேமகைல ம் 
 
    ேதா  ைடப்பரன் ெதால்மைன யாட் தன் 
    பால த்தெதவ் வாெற ம் பட்டைர 
    ேம  த்  விளங்கெவாண் ேமகைல 
     ைடக்கு  ேநாய் ாி யா ற.  24 
 
    அ களிற் சிலம்  
 
    த்த னிச்சம் ப ம் ெபாறாைமைய 
    எய்த்  மற்ைற யி மணத் தம்மியில் 
    அத்தன் ைவத்த அ க்கம லங்களின் 
    தத ாிச்ெசஞ் சிலம்  ழங்குற.  25 
 
    இைறவியின் இடம் அரம்ைபமாதர் பலர் வ தல் 
 
    இந்த ஆர ள் எம்ெப  மாட் பால் 
    கு ம்ைப நா ெமன் ெகாங்ைகப் ெபாைறயினால் 
    வ ந்  ற்பக வன்ன ம ங்குலார் 
    அரம்ைப மாதர் அளப்பிலர் எய்தினார்.  26 
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    அ ந்ததி த ய மாதர்கள் இைறவிையத் ெதா தல் 
 
    ல்ைல யந்ெதாைட அ ந்ததி தெல  னிவர் 
    இல்ல றம் ாி ைணவிய ராெம  வ ம்ேபாய் 
    வல்ல ம்ெபனக் குவி ைலப் பனிமைல மகைளச் 
    ெசால்ல ந் தி ெசய் வாழ்த் ெத த்தனர் ெதா . 27 
 
    தி மகளிர் கவாி சுதல் 
 
    அன்னம் ஒன்றறி யா க் கங்ைகைய யறிந்  
    ன்ன வந்தல ம ெமகி னங்களின் ெதாகுதி 
    என்ன அம் யத் ெதா சத ேகா யிந் திைரகள் 
    ன்ன ைடந் ெவண் கவாிகள் இரட் னர் ைறயால். 28 
 
    இந்திராணிகள் சிற்றாலவட்டம் சுதல் 
 
    அர  ெகௗவிய கதிெரனப் பட்டசாந் தாற்றி 
    பரைவ அல்குல்ெவண் த்தவாள் நைகக்ெகாைல பயில்வில் 
    வ ெமன்மலர்க் குழற்சசி ேகா கள் கன்  
    ம வி அம்பிைக ம ங்குநின் றைசத்தனர் மன்ேனா.  29 
 
    கைலமடந்ைதயர் ைண மீட் தல் 
 
    எ த்  ைணகள் உவர்நரம் பி மிட றி ெவன் 
    ற த்த ேகள்வராம் பிரம ம் அறிவாி தாகப் 
    படத்த பாம்பணி பரன் ைட மா சீர் பாட் ல் 
    ெதா த்  வா ய கைலமடந் ைதயர்பலர் தித்தார். 30 
 
    உ த்திரகணிைகயர் கூத்தியற் தல் 
 
    ெசப்ப ைமந்ததண் ைமயிைச தாளெமன் சி தாள் 
    ப்ப ைமந்தெவாண் சதிதழிஇச் சுைவயபல் காயம் 
    உப்ப ைமந்தஇன் கறிெயன ந த்தனர் உைழேயா 
    ெடாப்ப ைமந்தகண் உ த்திர கணிைகயர் உவந் .  31 
 
    தேமாகுணமாதின் த க்கு 
    எந்ைத பா ைம க்குணங் க  ெவ த்  
    வந்த மாதர்கள் அ குநின் றனர்பணி மகி உ 
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    அந்த மாத ள் தேமாகுண மா ைம அ ளால் 
    சந்த மாையெயன் ெபயர்ெகா  த க்கிநின் றனேள.  32 
 
    உ த்திரர்களின் கூட்டம் வ தல் 
 
    ெதள்  வார்திைரக் கங்ைக ங் கங்ைக ஞ் சிறிய 
    பிள்ைள யாகிய மதிய ம் மதிய ம் ெபாி  
    ள் ம் ஓாிள ெநௗவி ம் ெநௗவி ந் ெதாடர்  
    ெகாள்  மாறவன் ெந ங்கின உ த்திர குழாங்கள்.  33 
 
    நாராயணர் கூட்டம் வ தல் 
 
    சங்க ெமான் டன் ஒன் தாக் குறெவாளி தைழக்குந் 
    ங்க ேநமி ம் அன்னவா றவைல சு ட் ம் 
    ெபாங்கு ேவைலவந் ெதனவாிக் கணங்களற் தத்த 
    எங்கள் நாயகன் ேபரைவ யிடத் வந் தி த்த.  34 
 
    பல நான் கர் வ தல் 
 
    கங்கள் நான்கி ம் நான்மைற விதி ைற ழங்க 
    உகந்  ைகயி  நான்குநான் குச்சியிற் குவியச் 
    சகந்த ஞெசயற் பிரமர்கள் அளப்பிலர் ைதயல் 
    பகுந்த ேமனியன் அைவயிைடப் குந்தனர் பரவி.  35 
 
    பல இந்திரர் வ தல் 
 
    அய  மாய ம் எனி யர்ந் தவெரன்ப தன்றிக் 
    கயிைல நாயகன் அமர்தி  ேவாலக்கங் காண்பான் 
    நயனம் ஆயிரம் இலாைமயி னதிகன்நா ெனன்  
    வயிர வான்பைட யிந்திரர் எண்ணிலர் வந்தார்.  36 
 
    நாகர் சித்தர் த ேயார் வ தல் 
 
    உரகர் சித்தர்கள் வித்தியா தரர்சுர யர்கிம் 
    டர் ெமய்க்கதிர் தி ய ேகாள்திைச ரப்ேபார் 
    நி தர் மற் ளார் விழிபி ங் கிட டல் ெந ங்க 
    வரதன் அத்தி  ேவாலக்கங் காணிய வந்தார்.  37 
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    வசிட்டர் த ய னிவர்கள் வ தல் 
 
    அழி ம் ஆக்க ம் உைரயினாற் ெச ம்வ  அைடந்தார் 
    ெமாழி ம் யாக்ைக  மன நல் அறங்களின் யன்  
    கழி  மா க் கால  ளர்தைள கழன்றார் 
    பழயி லாவதிட் டாதிமா னிவரர் பரந்தார்.  38 
 
    தக் கூட்டம் வ தல் 
 
    குழவி பால்கு ப் ப கடல் கு ப்ப  குழவி 
    பழகு மா ணல் மண்ெண த் ண்ப  பைடப்  
     ேமார்தளர் நைடமகச் ெசயெல  ரண்ெகாள் 
    வ வி லாவ ட் கணங்கெளண் ணிகந்தன வந்த.  39 
 
    ரபத்திரர் வ தல் 
 
    ெச க்ெகா ஞ்சிவ நிந்ைதெசய் வாய்க்கிைல தீர்  
    விாிக்கி ெனன் ன் சி விதி தைலயற ெவட்  
    எாிக்கு நல்கிநிந் தைனெசயா மறி கம் இையத் த் 
    த க்கி நின்றவவ் ரன்வந் ெதா ைட சார்ந்தான்.  40 
 
    வ கன் வ தல் 
 
    காதி யாயிர மால்கைளப் பிழிந் மாங் கனிேபாற் 
    ேகா  சி ங் கடல்கவிழ்த் தைனயெசங் கு தி 
    பாதி யாயி  நிரம் றாக் கபாலபா ணியனாய் 
    மா  பாதியன் அைவயிைடப் குந்தனன் வ கன்.  41 
 
    ரமாகாளி வ தல் 
 
    ர மாத க் கில்ைலெயன் ைரப்பெதன் விளங்க 
    ர மாெதன அறிகி  ேராெவன விளம்பி 
    ர ேயாகினி ெவள்ளேமா டமர்ெபார வி ம் ம் 
    ர காளி ம் குந்தனன் அைவயிைட விைரந் .  42 
 
    பி ங்கி னிவர் மகிழல் 
    ஊன்  ஞானேமா யர்வயி ராகநல் ெலா க்கம் 
    ன்  காெலனக் ெகாண்டரன் கத்திள வல் 
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    ேதான்  மா நின் றா னன் சுடரவன் இ ைளப் 
    ேபாற்  மாையையத் ெதாைலத்தி  பி ங்கிெயன் னிதன்.  43 
 
    நந்திேதவர் கூட்டத்ைத ஒ ங்குப த்தல் 
 
    ப ெகாள் மா க் கங்கணத் திைறபதம் ப ெமாண் 
    கள் யாைவ ம் ப கழல் நந்தியம் தல்வன் 
    அ கள் ஏந் ைக றவ த் ெதா க்கியவ் வைவையக் 
    க ெகாள் மாைலயம் பிரம்ெபா  திந்தனன் களித் .  44 
 
    வாணாசுர ம் பா கம்ப ம் ேபெரா  ண்டாக்குதல் 
 
    ெபய்  மாமைழ கிெலனப் ெபாியவாய் ழவம் 
    ய்ய மாமதி அைனயெவண் சுாி கச் சங்கம் 
    ஐய வாண ம் பா கம் பப்ெபய ரவ ம் 
    ைக ம் வா ெமாத் ததிர்த்தனர் ெசவிகரங் கவிழ்ப்ப.  45 
 
    அைவயிற் கு மிய பலர் ெசயல்கள் 
 
    திப்ப ேரார்சிலர் பா வ ேரார்சிலர் ள்ளிக் 
    குதிப்ப ேரார்சிலர் ைககளால் ேதாளிைண ெகாட்  
    அதிர்ப்ப ேரார்சிலர் ெநக்குெநக் கு கிெநஞ் சகெமய் 
    விதிர்ப்ப ேரார்சிலர் ஆனியர் அைவயிைட மிைடந்ேதார்.  46 
 
    பலவைகப்பட்ட ஒளிகள் 
 
    பைடக்க லங்களின் ஒளியிைம யவெராளி பாித்த 
    ெதாைடக்க லங்களின் ஒளியரம ைபயர்பைணத் ேதாளின் 
    இைடக்க லங்களின் ஒளிெயலாம் இ ளிைட மிடற்றின் 
    அைடக்க கலம் க நிைறந்தன பரந்தேப ரைவயில்.  47 
 
    இைறவி இைறவனிடம் வினாவல் 
 
    இன்னணம் அைவயிைட யி ந்த எம்பிரான் 
    தன்ெனா  வின ேமார் தைகைம உன்  
    கன்ன ம் அ த ங் ைகப்ப எம் ைட 
    அன்ைனதன் வாய்திறந் தைறதல் ேமயினான்.  48 
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    இங்குக் கூ ேயார்  ேப  எய் வரா? எய்தாரா? என வினவல் 
 
    தைலவநின் அைவயிைடச் சார்ந்த இப்ெப  
    நல ைட யவெரலாம் ந கி ெவம்பவத் 
    தைலகில ராகியின் பைடவ ேராவலால் 
    நிைலயில ேராவ  நிகழ்த் வா ெயன்றாள்.  49 
 
    இைறவன் பதி ைரத்தல் 
 
    விளங்கிைழ நன் நின் வினாெவன் ெறந்ைதமண் 
    அளந்தவன் அயன் த லாயி ேனா மின் 
    ளங்ெகா  நாம  பத்ெதா ெடான் றத் 
    தைளந் ள கிாிையயாற் சார்கிலா ெரன்றான்.  50 
 
    விைனைய ெவல்வதற்கு இைறவி சூழ்ச்சி ேகட்டல் 
 
    அைனயேதல் நாம பக் கிாிையகள் அைனத் ம் ெவல்ல 
    நிைன  சூழ்ச்சி ெயான்  நீெயனக் குைரத்தி ெயன்னாப் 
    பனிமைல தவஞ்ெசய் தீன்ற பவளவாய் மடந்ைத கூற 
    நைனயவிழ் ெகான்ைற ேவணி நம்பன்மற் றிதைனச் ெசால்வான்.  51 
 
    ேப றைட ம் வழிைய இைறவன் கூறல் 
 
    ேபாக  மியினிற் ேபாக த வினாற் ெபா ந்த லாகா 
    ேதகமாம் இன்ப சித்தி யியம் றிற் க ம மி 
    ஆகமா ன ெகாண் டன்றி ஆதலால் ஞாலத் ெதய்தி 
    ேயாகமா ெநறியி னின்ேறார் உண்ைமசா தித் க் ெகாள்வர்.  52 
    நல்லாசிாியன் யார்? என வினவல் 
 
    என்றி  ெகா நன் கூற இளங்ெகா  அைனய தாயின் 
    ஒன்ெறா  மக்கள் ஞாலத் வைமயின் ஞான சித்தி 
    நன் ற உணர்த்த வல்ல குரவன்யார் நவிறி ெயன்னக் 
    குன்றணி மதிய ெமாப்பக் குனித்தவன் கூற ற்றான்.  53 
 
    இைறவன் யாேம அல்லமெனனல் 
 
    ெதால்ைலயில் உயர்சுஞ் ஞானி ய்நிராங் கார ெனன்ேபார் 
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    எல்ைலயில் தவங்கள் ெசய்ய எம ெமய் வ வத் தாேன 
    அல்லம நாம ைமந்தன் ஆயினம் அைனயான் தன்ைன 
    வில் றழ் நதலாய் காண்டல் மிக னக் காிய ெதன்றான்.  54 
 
    இைறவி சினந் ைரத்தல் 
 
    என்ற ம் இைமய வல்  ெயனக்காி ெதன்ப ெதன்ெகால் 
    உன்றனி அல்ல மன்றன் உண்ைமைய அறிய ேவண் ன் 
    நின்றவர் தமக்ெக லா ம் எளிெதனா ெநகிழ்ந்  ைரப்ப 
    அன்றினர் ரெம ாித்த அணிநைக யாளன் ெசால்வான்.  55 
 
    இைறவன் அல்லமேதவாின் ெப ைம கூறல் 
 
    னி ேறல் வறிய உன்றன் ெமாழியள வல்லன் மாேத 
    விைனத ம் அன்ப ரன்பால் ேவண் ய வ வ னாகி 
    அைனயவர் விழியில் ேதான்றி அ வன் அலம ேதவன் 
    தனதியல் பியாவ ரா ஞ் சாற்றிடற் காிய ெதன்றான்.  56 
 
    இைறவி, மாையயால் அல்லமைனக் காண்ேபன் எனல் 
 
    ெமய்ம்ைமயிம் மாற்றம் ஆகும் ேவ ளார்க் கியான்ெசய் மாைய 
    ெபாய்ம்ம  ெசய ல் தப்பிப் ேபாெமனிற் காண்ப ெலன்னா 
    அம்மைல மகள்த க்கிஅைறத  நின்றன் ஆற்றல் 
    ைமம்ம  குழலாய் காண்கும் என்றி  வள்ளல் கூ ம்.  57 
 
    இைறவி தன் சூள் ெபாய்யாெதனல் 
 
    இன்னணஞ் சூளி யம்பி இனிவறி தி த்தி யாயின் 
    ெபான்னவிர் சுணங்கு த்த ணர் ைல மடவாய் ேதால்வி 
    நின்னிைட வ ெமன் றண்ணல் நிகழ்த்த ம் இைமய வல்  
    என் ைர தவறா ெதன்னா ெந ெமாழ யிைசத் ப் பின்னர்.  58 
 
    இைறவி மாையைய நில லகிற் க ப் தல் 
 
    ஆயிைட அ கு நின்ற தேமாகுண வ வ மாகும் 
    மாையைய விளித்  நீேபாய் மண்ணிைட அல்ல மப்ேபர் 
    நாயகன் தைனய றிந்  ந குதி ெயன்  கூறி 
    ஏயினள் அவள்வ ணங்கி இைனயெதான் றியம்ப ற்றாள்.  59 
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    மாைய சூள்ெமாழி க தல் 
 
    அல்லமன் இயல்ப றிந்தங் கைணகுவன் ந  மாயின் 
    வல் தின் வ ந்  பற்றி யீர்த்திவண் வ வ ெலன்  
    ெசால் னள் ஒ சூள் ேவைல சுவற ண் வ ெலன்  
    ல் ய எ ம்ெபான் றாற்றல் ல்வ  ேபால அன்ேற.  60 
 
    மாைய நில லகைடய எண் தல் 
 
    தன்னள வறியாள் மாழ்கித் தண்மதி தவ ம் ேவணி 
    ன்னவன் அைவ ள் நின்  ெமாழிந்தவச் சூள்  ப்பான் 
    பன்னக ப ாித்த பார்மிைசச் ெசலைவ ெநஞ்சத் 
    ன்னினன் எய்தி னாளவ் ெவாளியிைழ மாைய மாேதா.  61 
 
    இரண்டாவ  ைகலாச கதி ந்த  
    கதி 2 - க்குச் ெசய் ள் - 82. 
----------------------------------     
 

3. மாையயின் உற்பத்தி கதி (83- 156 ) 
 
    [இக்கதிக்கண் விளவல நாட் ன் ெப ைம ம், அந்நாட் ன், தைலநகராகிய 
வனவைச மாநகாின் சிறப் ம், அந்நாட் ைன யா ம் மமகாரன் என் ம் அரசனின் 
சீர்த்தி ம், அவன் மைனவி ேமாகினியின் நல ம், அவ்வி வ ம் மக க்காக 
ேநான் களியற் த ம், ேமாகினி வயிற்றில் மாைய க வாத ம், மாையயின் பிறப் ம், 
அவள் பிறப்பால் மகிழ்ந்த மமகாரன் விழாக் ெகாண்டா த ம், காமன் ெசய்ைக ம், 
தவம் ாிேவார்க்கு ேநாி ம் இைட ம், அவர்கள் அவ்விைட ற்றின் காரணத்ைத 
யாராய்த ம், வாச னிவர் ஆங்குத் ேதான்றி ஐயத்ைதப் ேபாக்குத ம், மமகாரன் 
தன் மக க்குப் ெபயாிட் ச் சிறப் க் ெகாண்டா த ம், ேமாகினி தன் மகைள 
வளர்க்கும் அ ைமப்பா ம், ேபைத ெப ம்ைம த ய ப வங்கைளக் கடந் , மாைய 
மங்ைகப் ப வமைடத ம், அப்ப வத்தில் அவள் ெபா  ேபாக்குத ம், மமகாரன் 
தன் மக க்கு மணவாளைன யாராய்த ம், அகங்காரனாகிய கு  வ த ம், அவன் 
மாையையப் பார்த் ச் சிவபிராேன அவ ைடய தைலவனாகத் தக்கவன் என்  
கூ த ம், மாையக்கு இைறவைனப் சைன ாி ம் ைறையப் ேபாதித்த ம் ஆகிய 
ெசய்திகள் விாிவாகக் கூறப்ெப கின்றன.] 
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    த லத்ைதப் ெபா ந்  மாையெயன் 
    ேறாத ற்ற ஒ பி  ண்ணிைட 
    மாத வத்தர் மனங்கள் கலங்குறச் 
    சாத ற்  வளர்ந்தைம சாற் வாம்.  1 
  
   விளவல நாட் ன் ெப ைம 
 
    களங்க ெவண்மதி ெநஞ்சங் கவற் ேமார் 
    ளங்கு சங்குைடத் ேதான்றல் மணத்தணி 
    வளங்ெகாள் மண்மகள் மார்பின்ம தாணிேபால் 
    விளங்கு ெமன்ப விளவல ேதயேம. 2 
 
    அந்நாட் ன் குளம், வயல், ெபாழில்,  த யன 
 
    வாவி யா  மதன்ெப ந் ணிெசய் 
    யா  மார ென க்குஞ் சிைலயிடங் 
    காெவ லாமவன் காகள சாைலகள் 
    ைவ மார்மைன ேபார்க்கள ெமன்பேவ.  3 
 
    அந்நாட் ல் அறச்ெசயல் மிக்கவர்களின் மிகுதி 
 
    ெபாைறக்க யிற்றிற் கைழயின் ெசால்ெல ம் 
    விறற்க யிற்றின் வி நைதக் குரவர்ெசால் 
    மைறக்க யிற்றின் மனத்ைதத் தி ைவநல் 
    அறக்க யிற்றின் அைசப்பவர் எங்குேம.  4 
 
    அந்நாட் ல் ெசல்வத்தி ம் அறிவி ம் 
    அழகி ம் மிகுந்தவர்கள் உளர் 
 
    வறிய னாவன் வடதிைச மன்னவன் 
    அறிவி லாள னனந்த  மாவேனர் 
    சிறிய னாவன் சிைலமதன் ம்ெபாழில் 
    ெவறி  லா ம் விளவலத் ெதய்திேன.  5 
 
    விளவல நாட் ள்ள வனவைச மாநகர் 
 
    இைணயி லாத இைனய வளம்பல 
    ந கி வா ம் விளவல நாட் லவ் 
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    வணியின் நாப்பண் அ த் ம் விைலயிலா 
    மணியின் ேம ம் வனவைச மாநகர்.  6 
 
    ேவர்ப்பலாப் ப த்  நிலம் ெவ த்தல் 
 
    ப க்குள் ஈரப் பலாப்ப த் ெதாண் வி 
    ெவ த்த வாயின் அனந்தன் மணிெவயில் 
    அ த்  வானத் தமர்மதி ையத்ெதாடாக் 
    க த்த ேவள்குைடக் காம்ெபனத் ேதான் மால்.  7 
 
    றவிகைளப் ேபான்ற ம்பிகள் 
 
    நறவ விழ்ந்த ந மலர் ேதா ம்வண் 
    றவ ந்தி யிறா ற் ெறா ங்குமால் 
    அறவர் தங்கள் அகந்ெதா ம் ஐய ண் 
    றவர் தங்குைக ன் தல் ேபாலேவ.  8 
 
    வண் கள் ேதனிைனக் ெகாள்ைளயிடல் 
 
    வாவிச் ெசங்கம லங்களில் வல் ள் 
    ேமவித் ஞ்சி வி த  காைலயில் 
    காவிற் ெசன்  களிவண் னங்குயில் 
    கூவத் தண்ம க் ெகாள்ைளெகாண் ண் மால்.  9 
 
    வயல்மைட உைடயாைமக்குக் காரணம் 
 
    ெபைடெயா ற் ப் பிாிவில்ைபங் கிள்ைளகள் 
    கு யி க்குங் குளிர்ெபாழில் வாய்மலர்ப் 
    ெபா  திர்க்கில ேவலளி ேபாய்வயல் 
    மைட  ைடக்கு ம ப்ெப  ெவள்ளேவ.  10 
 
    தண்ணீாின் ேபாக்கு 
 
    ேச  லாவித் திாி ம் நதிப் னல் 
    மா  யாைன மைறயக் கதிர்த்தைலச் 
    சா  நீ த் தைழத்  விைளவயல் 
    கா  ேனா க் க  வி மேரா.  11 
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    கழனி காமன் ைகையப் ேபான்ற  
 
    வாிக்க யல்ெசங் கமலம் வாிவைள 
    இ க்ைக யால்மலர் அம்பிைன ேயந்தலால் 
    விாிக்கும் அஞ்சிைற ெமன்னைடப் ள்வயல் 
    ெச க்கு வில்மதன் ெசங்ைக நிகர்க்குமால்.  12 
 
    தடாகங்களில் சங்குகளின் மிகுதி 
 
    நளிர்க டல் யில் நாரணன் தன் க் 
    ெகாளவ ளிப்பவர் ைகயிற் ெகா த்தி ம் 
    வைளபி றக்கும் இடெமன வண் னல் 
    குளம ைனத் ங் குடவைள ெமாய்க்குமால்.  13 
 
    தாழ் ம் உயர் ம் 
 
    தாழ்ந்ேதார் உயர்வ ெரன் மிக 
               உயர்ந்ேதார் தாழ்வ ெரன் மறஞ் 
    சூழ்ந்ேதார் உைரக்கும் உைரகண்டாம் 
               மதில்சூழ் கிடந்த ெதால்லகதி 
    தாழ்ந்ேதா ரனந்தன் மணி ேமல் 
             நின்றன் யர்ந்  தடவைரையச் 
    சூழ்ந்ேதார் வைரயின் உதிப்பவன் தாட் 
             கீழ்நின் ற ேபாய்ச் சூெழயிேல.  14 
 
    அந்நகர் மக்கள் இயல்  
 
    ெசாற்ேபார் ாிவர் நான்மைறயா 
         றங்க ணர்ந்த ெதா குலத்ேதார் 
    விற்ேபார் ாிவர் ெந யசிைல 
         யிராம னைனய விறல்ேவந்தர் 
    ெபாற்ேபார் ாிவர் பிறர்ெபா ந் 
         தமேபாற் ேபணிப் ாிவணிகர் 
    ெநற்ேபார் ாிவர் அந்நகாில் 
         ேவளாண் குலத்  ெநறியினேர.  15 
 
    அந்நகரத்திற்குள்ள ஒ  குைற 
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   உ ப்ேபார்க் கு க்குந் கில்காளல் 
           உண்ேபார்க் குண் ம் ெபா ள்களால் 
   ெதா ப்ேபார்க் ெக க்கு மலர்களால் 
          அணிேவார்க் கணி ஞ் சுடாிைழயால் 
   அ ப்ேபார்க் க க்கு மைனகளாற் 
          குைறபா ைடய தன்ற தான் 
   ெகா ப்ேபார்க் கிரப்பா ாில்லாத 
    குைறெயான் ள  கூ ங்கால். 16 
 
    யாைன குதிைரகளின் தனிச் சிறப்  
 
    ஈச னளித்த ஒ ேகாட்  யாைனக் கியாங்கள் இைணயாயின் 
    வாச வைனத்தாங் கீாி ேகாட் யாைன ெயம்ைம மா ெம ம் 
    பாச ரற்கால் யாைனெயா  பாண் ல் இ க்கும் பக யாின் 
    ேதசின் இரதப் பாிசிறந்த என் ம் பாிகள் ெத வகலா.  17 
 
    அந்நகாின் பல்வைக ஒ ச்சிறப்  
 
    மைற ங் கைலகள் பற்பல ம் ங்கும் ஒ ம் மங்கலஞ்ெசய் 
    பைற ங் குழ ம் யா மியம் ெபா ங் காி ம் பாிமா ம் 
    நிைற ந் ெத வி ேலா மணித் ேதாி ெனா ம் நிைறகட ன் 
    அைற ந் திைரயிற் ெசன் விசும் பமரர் ெசவியின ைடந்தி மால். 18 
 
    வனவைச மாநகாின் ெப ைம 
 
    ேவைய நகுெமன் சுடர்த்ெதா ய 
          ேதாள்மா ைமைய விைடெகாண்  
    ேப  மகன்  வரற்காிய 
          ைகைல மைலையப் பிாிந்ெதய்தித் 
    ய மன ங் கலங்கஅ ந் 
          தவர்ேவள் குவ த் ேதாள் ங்க 
    மாைய பிறந்த வனவைசமா 
          நகாின் வளத்ைத யார்ெசால்வார். 19 
 
    மமகார மன்னன  சிறப்  
 
    இம்மா நகாிற் கரசாகி யி ந்  வாழ்ேவான் 
    அம்மால் ண ஞ் ெசயன்மாதைர யாகம் ைவத்தல் 
    சும்மா கழன் ெறனவிந்ைதையத் ேதாளில் ைவத்ேதான் 
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    ைகம்மா  ேவண்டா மைழேபால்மம கார ெனன்பான்.  20 
 
    அவன  இயற்ைகப் பண்  
 
    திைறதா னளக்குந் திறல்ேவந்தர்க் காிய சீரான் 
    குைறதான் இரக்கு மவர்க்ேகா க் கு க நிற்பான் 
    நிைறதான ெவற்  மணிநாக  நின்  தாங்கும் 
    ெபாைறதா ென க்கு மிகுமாற்றல் ெபா ந்  ேதாளான்.  21 
 
    ெகாைடயால் மிகு கழ் ெபற்றவன் 
 
    இரப்பார் வாிேனா ர ஞான ெமளிய தன்றிக் 
    கரப்பார் கரக்கும் ெபா ளன்ெறன ஈைக கற்ேற 
    உைரப்பா ைரக்கு ைரயா ம் கழில் ைவத்ேதான் 
    தைரப்பா வைம யிைலயாகத் த க்கி வாழ்ேவான்.  22 
 
    மாகினி 
 
    அன்னான் மைனவி வணர்வார்குழல் ஐய ேவற்கண் 
    மின்னார் ம ங்குல் தளர்ந்ெதால்கி ெம ய விம்மிப் 
    ெபான்னார் சுணங்கு விாி ண் ைலப் ங்ெகாம் பன்னான் 
    இன்னா ர த ெமாழிேமாகினி ெயன் ம் ேபராள்.  23 
 
    மாகினியின் சிறப்  
 
    ஒன்றான நம்பன் ம ங்காயிைழ உய்த்த மாைய 
    குன்றத ஆற்றல் னிேவா ளங் குன்  மா  
    ெபான்றாத ெபாற்பிங் கிவள் ங்க ப் ேபாந்  ெபற்றாள் 
    என்றா வ க் கிைணயாவினி யாைரச் ெசால்வாம். 24 
 
    மக க்காக ேநான் கள் இயற்றல் 
 
    இம்மம கார  ேமாகினி ெயன் ம் 
    ைமம்ம  ெமன்குழல் வாள்விழி மா ம் 
    அம்மக வின்ைமயின் ஆரஞ ெரய்தி 
    ெமய்ம்ெம  ேநான்  விைளத்தன ரன்ேற.  25 
 
    மாைய ேமாகினியின் க ப்ைபைய  அைடதல் 
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    ன்னிய ேநான் ெசய் ேமாகினி மாதின் 
    தன் த ரத் ைம தண்ண  ளாேல 
    மன்னியல் மாரன் வலப் ய மாடக் 
    கன்னிைக மாைய க ப்ப மைடந்தாள்.  26 
 
    க ப்பகாலக் குறி 
 
    த்தணி ெகாங்ைக கங்கள் க த்தாள் 
    ெமய்த்தி  ேமனி விளர்த்  நரம்  
    ைபத்தன மீ  பரப்ப இ ந்தாள் 
    ெபாய்த் யில் ெகாண்  ளிக்கு வந்தாள். 27 
 
    ேமாகினி மாையையப் ெப தல் 
 
    இன்னணம் ஐயி  திங்க ளி ந்  
    பின்ன  ேமாகினி ெபண்மக ன்றாள் 
    தன்னிகர் கின்ற சலஞ்சல ெமான்றிங் 
    கின்ெனாளி த்திைன யீன்றைத ெயாத்ேத.  28 
 
    மாையபிறந்தநாட் ெகாண்டாடல் 
 
    சங்ெகா  தண் ைம சச்சாி தாளம் 
    வங்கியம் ெவந்  வார் ர சங்கள் 
    மங்கல மங்ைக மகப்ெப  நாளில் 
    அங்கசன் ெவம் ர ெசன்ன அதிர்ந்த.  29 
 
    அந்தணர்க க்குப் ெபா ள் அளித்தல் 
 
    ண்ெடாளி ேபால்மகள் ேதான்ற உவப் ற் 
    றாண்டைக மன்னவன் அந்தணர் ெகாள்ளப் 
    ண் கில் மாமணி ெபான்னில மற் ம் 
    ேவண் ன யா ம் ெப ப்ப அளித்தான்.  30 
 
    அப்ெபா  காமன் ெசய்ைக 
 
    இங்ெகா  மாைய ெயன் ம் எழில் ைள ேதான்ற ேலா ம் 
    ெபாங்கு ம் உவைக ெநஞ்சம் ெபா க்கல னாகி ெயய் ம் 
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    ெவங்கைண மைழ ந்  ெமன்மலர் மைழ  ெமான்றா 
    எங்க  மதன ேவள்நின் றிைடயறச் ெசாாிந்தா னம்மா.  31 
 
    அப்ேபா  தவஞ்ெசய்ேவார்கட்கு ேநாிட்ட இைட  
 
    கண்ணகல் நிலத்த கங்ைகக் கைரயி ம் ைழயி டத் ம் 
    ண்ணிய வனத்  ெமய்திப் ற் மாய் மரமா ற் ந் 
    தண்ணிய ன ல் தீயிற் சார்ந் ண் யில்  றந்  
    பண்ணிய தவத்ேதார் ெநஞ்சும் பைதத்தன மய ன் ழ்கி.  32 
 
    னிவர் தம் மனக்கலக்கத்ைத ஆராய்தல் 
 
    ஐம்ெப ம் தம் எல்லாம் அ க்கழிந் ெதாழி ம் ேபா ம் 
    கம்பமில் நம  ெநஞ்சங் கலங்கிய ெதன்ைன ெகால்ேலா 
    வம்  ெசய ஃ தீங்கு வந்தவா ெறவ்வா ெறன்னாச் 
    ெசம்ெபா  ணர்ந்த சீர்சால் ெசய்தவ ாிந்த காைல.  33 
 
    அப்ெபா  வாச னிவர் அங்கு வ தல் 
 
    தளர்ந் ழி த ங் கல்வி தாெனனத் வா சப்ேபர் 
    ெகா ந்தனி னிவர் ேகாமான் கு க  னிவ ெரல்லாம் 
    உளங்கனி வரநின் ேறத்தி உயர்தவி சிைடயி த்தி 
    வளங்ெக  மலர்கள் வி வந்தைன ெசய்  ெசால்வார்.  34 
 
    தங்கள் உள்ளக் கலக்கக் காரணம் வினவல் 
 
    என் ெமம் ள்ள ெமல்லாம் எ திய விளக்குப் ேபால 
    நின்றி ம் இன்ெறன் ெகால்ேலா நிைலத  மாறா நின்ற 
    ெதன்றன்  னி ந்த ெசய்ய சி சுடர் ேபால ஐய 
    நன்றிைத உண  மா  நவின்ற ள் ெசய்தி ெயன்றார்.  35 
 
    வாச னிவர் பதில உைரத்தல் 
 
    சங்காி ெயா சூ ளாற்றன் தேமாகுண வ வ மாைய 
    மங்ைகைய வி ப்ப அன்னாள் வனவைச நகாிற் பிள்ைளத் 
    திங்களி தித்தாள் இன்  ெசய்தவக் கிழைம ண்டீர் 
    உங்கள் ெநஞசதனா லாற்றல் உைடந்தெதன் றவ  ைரத்தான்.  36 
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    னிவர்கள் தங்கள் ஐயம் நீங்கிற்  என்றல் 
 
    அ ந்தவ னிநீ கூறிற் ண்ைமேய யன்றி ெயங்கள் 
    ெப ந்தவ ய  ெநஞசம் பிறழ்தரற் ேக  வில்ைல 
    இ ந் ளம் வ ந்தி யாய்ந்த எம்மிைட ஐய ெமல்லாம் 
    பாிந்தன அ ளால் நீெயம் பால்வ  ைகயினா ெலன் .  37 
 
    மாைய உலகில் ேதான்றியதற்குக் காரணம் ேகட்டல் 
 
    னிவரர் வா சப்ேபர் னிவர்ேகான் தைனவ த்திப் 
    பனிமைல வல்  ேயவப் பட்ெடழில் மாைய ெயன் ம் 
    வனிைதயிவ் லகில் வந்த வா நீ விாித்தி யாங்கள் 
    இனி ணர் மா ேறா  ெகன்ற ம் அவ  ைரப்பான்.  38 
 
    வாச னிவர் ைகைலயில் நிகழ்ந்த ெசய்திையச் 
    ெசால் தல் 
 
    கயிைலேயா லக்கத் ற்ற கண் தல் அல்ல மன்றன் 
    இயல்பிைன அறிதல் ேதற்றா ெயன் ைம ட  ைரப்ப 
    மயி ய லறிவ ெலன்  மாையைய விளக்ைகக் காண்பான் 
    பயி  ளிைனவி த்த பாிெசன வி த்தா ளன்ேற.  39 
 
    கலக்கம் தீ வதற்குத் வாசர் வழி கூ தல் 
 
    காரணம் இ ேவ ெயங்ேகான் ைகைலைய வி த்  மாைய 
    தாரணி தனில்வ ரற்குத் தக்கவம் மாைய ெயன் ம் 
    மாரண விடங்க லந்த மயக்கமல் லமெனன் றிட்ட 
    ேபரணி க ழன் தன்ைன நிைனந்தி ற் ெபய  மன்ேற.  40 
 
    அல்லமேதவேர எல்லா நன்ைமகைள ம் அ வர்  என்றல் 
 
    பிணிதப ேவண் ல் வாழநாள் ெபாி ற ேவண் ற் ெசல்வம் 
    அணிதர ேவண் ற் கல்வி அறிதர ேவண் ல் வானம் 
    பணிதர ேவண் ன் த்திப் பயன்ெபற ேவண் ல் என் ம் 
    இைணய ம் அல்ல மப்ேபர் எந்ைதைய நிைனப்ப ெரன் .  41 
 
    வாசர் ெசல்ல னிவர்கள் அல்லமைரப் ேபாற்றல் 
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    கன்றவ ளத்தில் ன்பம் ேபாக்கு  வா சன்றான் 
    அகன் தன் னிடத்த ைடந்தா னன் ெதாட்ட ந்த வத்ேதார் 
    மகிழ்ந்த ள் அல்ல மன்றன் மலர  மனத்தில் தாங்கி 
    உகந்தவன் கழாய் வந்த வாெறலாம் உைரக்க ற்றார்.  42 
 
    னிவர்கள் தவஞ்ெசய்தி த்தல் 
 
    ெநஞ்ெச  மக  லன்பாம் ெநய்நிைறத் ள்ள ெமன் ம் 
    பஞ்சு  திாியி ச்சி பற்றிட அல்ல மப்ேபர் 
    அஞசுட ாிலக ேவற்றி ய ந்தவர் மாைய ெயன் ந் 
    ஞ்சி  ளகன்றி ந்தார் ெதால்ைலமா தவங்கள் ெசய் .  43 
 
    மாையயின் ெசய்தி கூறப்ெப கின்ற  
 
    மந்தர கிாிப்ேபர் ெபற்ற மத்ெதறி கடல்ேபா ைலயர் 
    சிந்தைன கலங்கி ெமல்லத் ெதளிந்தைம ெதாிந்  ைரத்தாம் 
    வந் மண் பிறந்த வன்ேற மாதவர் மனங்க லக்கும் 
    ெவந்திறல் மமகா ரன்றன் மகள்திறம் விளம்ப ற்றாம். 44 
 
    மமகாரன் மக க்குப் ெபயாி தல் 
 
    காந்தம் வ ம் இ ம் ேபாற் கண்கள் தன்ேனா றப்பிணித்  
    ேநர்ந்த மனேமா ர ெவன்னல் நியாய மன்ெறன் றம்மனத்திற் 
    ேபாந்த ஆைசப் ெப ங்கடைலப் கட்  மகைளக் கண் வந்  
    ேவந்தன் மாைய ெய நாமம் விளம்பிச் சிறப் ப் பலெசய்தான்.  45 
 
    ேமாகினி தன் மக க்கு நீராட் ப் ெபாட் தல் 
 
    மாையப் ெபயர்ெகாள் மகைளந  
           மஞ்சள் திமிர்ந்  கைணக்கா ன் 
    ஏயக் கிடத்தி நீராட்  
          யிைணக்க ந்தி நீ தி 
    ேநயத் கி ன் ெமய் ைடத்  
           ெநகிழ்ெமன் ைலேயா றத்த வி 
    வாயில் திவைல ெகா ேதய்த்  
          மண்ெபாட்டணிந்  நீ றிட் . 46 
 
    அணிகலன்கள் அணிதல் 
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    கண்ணிற் கைமய ைமெய திக் 
           காற்குச் சதங்ைக ெபாற்றண்ைட 
    நண்ணப் ைனந்  ெபான்னைரஞா 
          ண விற் ட் ப் கிர்ேசர் 
    வண்ணப் பசும்ெபான் அணிமார்பில் 
           வைனந்  சி ெமன் ெதா ேசர்த்திப் 
    ெபண்ணிற் கரசி தி தற்ெபாற் 
          பிைறேமற் சுட்  ெயான்றணிந் .  47 
 
    ெதாட் ல் இட் ச் சீராட் தல் 
    
    ேபாக்கும் ெபா ளாற் கண்மிச்சில் ேபாக்கி யன்பான் ைல ட் த் 
    க்கும் பவளக் காற்பசும்ெபான் ெதாட் ல் ம யக் கிடத்திேய 
    பார்க்குஞ் சுைவவா ன தேம பார்ேவந் தணிேய ெயன் யரந் 
    தீர்க்குங் க ம்ேப கண்மணிேய தி ேவ ெயன்  சீராட் . 48 
 
    ேமாகினி மகைளப் ேபாற் ம் அ ைம 
 
    மி ய ெனா ெசய் யாளனச்ெசய் விைளயக் காக்குஞ் ெசயல்ேபாலப் 
    ப யில் கல்வி வி ம்பிேனான் பாடம் ேபாற்  ம ேபால 
    ஒ வில் ெசங்ேகால் ம ேவந்தன் உலகம் ரக்கு ைறேபாலக் 
    ெகா ய ேநான்  ெசய்தீன்ற ெகா ைய வளர்த்தாள் ேமாகினிேய.  49 
 
    மாைய கிடத்த ன் சிறப்  
 
    கள்ள மாைய தன்ெனழில்ேபாற் 
           கண்ட தில்ைல ெயன்னமிக 
    உள்ளம் வியந்  தைலயைசப்ப 
         ெதாப்ப அைச ஞ் சுடர்பார்த்  
    ெமள்ள விரெலான் றைனச்சுைவத்  
         மிளிர் ஞ் சதங்ைகத் தா ைதத் ம் 
    விள்  மலர்வாய் குவித்த  
          மீள நைகத் ங் கிடக்குமால்.  50 
 
    மாையக்கு எதிராக மதனேவள் ெசய்ைக 
    
    மாைய கவிழ கங்கவிழ்ந்த 
           மதனன் இ ந்தா னவளி ப்பப் 
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    ேபாய சிைலெயான் ெற த்ெத ந்தான் 
            ெபான்னா யன்ற பாைவெயழ 
    ேமய அனங்க ேவள் நடந்தான் 
             ேவந்தன் பயந்த மகள் நடப்பத் 
    ய தவஞ்ெசய் ைதந்தவித்த 
            றவி ேனார்பா ேலா னான்.  51 
 
    மாைய மழைலெமாழி ேபசுதல் 
 
    குழ ம் யா ம் இனியெவனக் கூறா வண்ணம் ெமன்கனிவாய் 
    மழைல ெமாழிந் ம் உடற்கின்ப ம வ ேவா  ேமல்வி ந் ம் 
    விைழ ம் அமிழ்தின் மிகவினிைம விைளய க ஞ சுைவய சில் 
    ெசழிய சி ைக யாலைளந் ஞ் ெசய்தாள் ேமாகம் ஈன்ேறாைர. 52 
 
    மாையயின் விைளயாடல் 
 
    பர  ெப ஞ்சீ ரல்லமைனப் பற்ற வந்த மதியாற்றன் 
    உ வ நிழைலப் பற்றநிைனந் ேதா  ேயா க் க ழ்ந்தி வாள் 
    ெபா வின் மதிய ேமன் னிந்  ெபாங்கு ழைல சாமல் 
    ம வி உற  ெகாள்வாள் ேபால் வாவா என்ன அைழத்தி வாள்.  53 
 
    மாைய ெப ம்ைபப் ப வம் அைடதல் 
 
    மாதிப் பாிசு தந்ைததாய் மகிழ வளர் ற் றரசி ந்த 
    நீதிக் கிழவன் இறப்பவவ ெனறிேசர் இளஞ்ேச யவன் றவிசின் 
    மீ ற் ற ேபால் ன் ைளத்த ெவண்பல் விழேவ ெறயி திப்பப் 
    ேபைதப் ப வங் கடந் ேமற் ெப ம்ைபப் ப வம் நண்ணினான்.  54 
 
    ெப ம்ைபப் ப வச் சிறப்  
 
    ெசய்ய வல்ல கம்மியன்ெசய் சிங்கஞ் சுமந்த மணியைணேமல் 
    ைபய வந்  மணிெமௗ ப் பார்ேவந் தி க்கும் பாிசுேபால் 
    ெவய்ய குதம்ைப வளர்த்தகல வி நீர் வள்ைளக் காதினிைடத் 
    ய்ய பசும்ெபான் மணிகுயின்ற ைணத்ேதா டைமயத் ேதான்றினாள். 55 
 
    எட் ப்பார்க்கும் இள ைலகள் 
 
    மட் க் கைணேவ ளரணாக வளர்த்த குழற்கா டலர்விரவிக் 
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    கட் ற் ற நம் பரன்களத்திற் க ம் விழிகள் சிறி ற்ற 
    ட் த் றவாம் பறைவமயல் யிற் ப தல் ெமல்லமைறந் 
    ெதட் ப் பார்ப்ப ெவன கங்ெகாண் ெட ந்த மார்பில் இள ைலகள்.  56 
 
    மாையயின் த க்கு 
 
    அன்ன நைட ம் அன்னமிலா ஐயர் நைட ந் தளர்ெவய்தக் 
    கன்னி நடக்கும் நைடகற்றாள் க ம்  கசக்கும் ெமாழிெபற்றாள் 
    மன்  மலர் ழ் சு ம்பைனய ைமந்தர் பார்ைவக் குறிப் ணர்ந்தாள் 
    தன்ைன யாிய ெளனவறிந்  தாேன மனத்தில் த க்குற்றாள்.  57 
 
    காமன் கைண ெதா த்தல் 
 
    இந்தக் கன்னி மதி ேநாக் ெகய்திச் ெசவ்வாய் வ யைடந்  
    சந்தச் சிங்கந் தைனய த்த தக்க அரவின் வ சார்ந்  
    ந்ைதக் ெகா மீ னத்தைலவன் னிவ ராகும் பைகெவல்லக் 
    கந்தப் பகழி பலேவழக் க ப் ச் சிைலயில் ெதா த்தனனால்.  58 
 
    மங்ைகப்ப வம் அைடதல் 
 
    பாக மாகப் ெபாங்கிெய ம் பதேம ேபாலப் ெபாங்குெமழில் 
    ேமாக மாைய தன்ப வ ன்னி ேவந் தய மால் 
    ஆகு மாட ெமான் ாிந் ததன்கட் கல்வி பற்பல ம் 
    ேபாகு மாதர் பலர்சூழப் ேபாற்றி யி ப்பச் ெசய்தனனால். 59 
 
    பாடல் பயி தல் 
 
    வாயத் ள அம்மணி மாடம் நண்  
    பாத்ெதாைட பற்பல பயின் ந் தந்திாி 
    நாத்தனி யாைழமா ணாக்க ெனன் தான் 
    ேபர்த் ளர் விரல்களாற் ேபசு வித் ேம. 60 
 
    பா  ஆ தல் 
 
    அங்ெகா  மடவர லதிர்ப்பத் தண் ைம 
    மங்ைகயர் சிலாிைச மரபிற் பா றக் 
    ெகாங்கவிழ் மலரளி கு றத் ெதன்றலால் 
    ைபங்ெகா  யைசதல்ேபாற் பா  யா ம்.  61 
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    பந்த த்தல் 
 
    வ ைல யிைறக்கிைண யாக வந் றக் 
    கரெம ம் ஏவலன் ைடக்குங் காட்சிேபால் 
    விைரமல ேராதிேமல் மிஞிறி ைரந்ெதழப் 
    ப மணி குயின்றெமன் பந்த த் ேம.  62 
 
    மாைல ைனதல் த யன 
 
    ந்ெதாைட வார்குழல் ைனந்  நல்விைரச் 
    சாந்த ம் நான ம் தயங்கப் சி ம் 
    ஏந்திைழ பல ப் பிைசயத் தாங்கி ம் 
    மாந்  சுைவபல வைகய மாந்தி ம்.  63 
 
    கிளி வளர்த் ப் ேபசப் பழக்குதல் 
 
    தீங்கனி பாெலா  ெசம்ெபாற் பஞ்சரம் 
    தாங்கு  ைபங்கிளி ஊட் த் தன்ெமாழி 
    ஆங்க  பயில் ற அளித் ங் கற்பகப் 
    ங்ெகா  யைனயவள் ெபா  ேபாக்குநாள்.  64 
 
    மமகாரமன்னன் தன்மகள் தி மணங்குறித்  எண் தல் 
 
    ெதன்னவன் ெசம்பியன் ேசரன் ெகாங்கண 
    மன்னவன் மா வன் மகத நாட் ைற 
    என் மிங் கிவர்த ள் யாவர் கண்ணேதா 
    கன்னிதன் மணவிைனக் கடெனன் ன்னிேய.  65 
 
    மமகாரமன்னன் தன் கு  வரக்கண்  வணங்கல் 
 
    ஆய்ந்தி ந் தனன்மம கார னாயிைடப் 
    ேபாந்தன னவன்கு  வாகப் ேபாற் ம் 
    சாந்தவாங் காரனாந் தகுதிப் ேபாிேனான் 
    ேவந்த  ெமதிர்ெகாளீஇ விதியில் தாழ்ந்தனன்.  66 
 
    அகங்காரன் மாையையக் காண்டல் 
    மன்னவன் வந்தன மரபிற் ெகாண்டவன் 
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    கன்னித ெனழில்நலங் காணப் ேபாயினான் 
    அன்னவ ெளதிர்நடந் தாாி யன்றைனச் 
    ெசன்னியின் வணங்கு  சிறப் ச் ெசய்தனள்.  67 
 
    மாையையக் காரணமாெதன ஆங்காரன் அறிதல் 
 
    மாந்தளிர் ஆ ைல வயங்கு ேகாங்க ம் 
    ேபந்ெதழில் மைரமல ெரய்தி யற் தப் 
    ந் ணர் வல் ேநர் ெபான்ைனக் கண்டவன் 
    ஓர்ந்தனன் காரண மாெதன் ன்னிேய. 68 
 
    கு  ‘உன்மக க்கு மணவாளன் யாவன்?’ என்  அரசைனக் ேகட்டல் 
 
    மா  குறி மதித்த றிந்தவன் 
    ஆதர ெவா  யரைச ேநாக்கிநின் 
    ேகாைதைய யார்ெகாேலா ேதாளிற் ெகாள்பவர் 
    ஓ க என்ற ம் உைரத்தல் ேமயினான்.  69 
 
    ’நான் அறிேயன் நீேய கூ க’ என்  அரசன் கூறல் 
 
    உணர்ந்திலன் அ யேன ெனா நங் ேகாைததன் 
    மணந்தனக் குாியவர் மனிதர் வானவர் 
    கணங்க  ெளா வைரக் க த்தில் ேதர்ந் நீ 
    இணங்குற எனக்கிவண் இயம்  ெகன்றனன்.  70 
 
    சங்கரேன மாையக்குத் தைலவன் என்  கு  கூ தல் 
 
    ெகாங்கவிழ் ெதாைடயினாய் கூன்ெகான் கன் வான் 
    கங்ைகைய யைடவ  கட  ளன்னேம 
    மங்ைகைய யைணபவர் மனித ரல்லர்நம் 
    சங்கர ேனயிவள் தைலவ ெனன்றனன்.  71 
 
    இைறவன் இவ க்கு எளியேனா எனல் 
 
    மா நான் க நா டாிய வள்ள வ் 
    ேவலவார் குழ னாட் ெகளிய ேனாெவன 
    ஆலமார் மிடற்றிேனா னன்பர் ேவண் ய 
    ேகாலமாய் ந குமீ ண்ைமக் கூற்ெறன்றான்.  72 
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    கு , மாையக்கு இைற வழிபாட்  ைறைய உணர்த்தல் 
 
    இன்னணம் அரசேனா யம்பி மாையயாம் 
    கன்னிைய விளித்தவள் க த்தி ணங்குறச் 
    ெசந்நிைல தைன ப ேதசித் ேதகினான் 
    தன்னிகர் கு பரன் தனதி டத்தேரா.  73 
 
    மாைய, ம ைகநாதைன வழிபடல் 
 
    கு வ ள் ெமாழிெநறி ெகாண்  மாையதான் 
    வரவன வைசநகர் ம ைக நாதைனப் 
    பரவினன் அ ச்சைன பயின்  சைனக் 
    க விகள் வ ங் கைடப்பி த்தேரா. 74 
 
    ன்றாவ  - மாையயின் உற்பத்தி கதி ந்த  
    கதி 3 - க்குச் ெசய் ள் - 156 
------------------------------   
 

4. மாைய ைச கதி (157 - 215 ) 
 
    [இக்கதிக்கண், மாைய ப க்ைகையவிட்  எ ந்  நீரா தல், ஆைடயணிதல், 
அணிகலச் சாைலக்குச் ெசல் தல், பலவைகயான அணிகலன்கைள தல், 
ம ைகநாதைனப் சைன ாியச் சிவிைகயிற் றப்ப தல், அவள் ெசல் ம் ஆரவாரம், 
அாிைவயர் கூட்டத்ைதக் கண்ட ஆடவர்கள் தன்ைம, ேகாயிைலயைடந்  சைன 

ாிந்  வழிபா  இயற் தல், இைறவன் ன்னிைலயில் ேதவர்க ம் 
வியக்கும்ப யாகத் தி க்கூத்  இயற் தல் ஆகிய ெசய்திகள் விாிவாகக் 
கூறப்ப கின்றன.] 
 
    பதிைய ேம ங் காதல்ெநஞ் சகத்தி ட் பதித்  
    ம ைக நாதைன வரன் ைற வாிவிழி மாைய 
    உதய காைலயில் ைசெசய் நாளக  ெளா நாள் 
    விதிைய ேயா வன் குவிமனத் தவர்ெகாள விாித் . 1 
 
    கதிேரான் எ தல் 
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    வி ைவச் ேசய்ைமயிற் கண்டலர் குவைளகள் ெம ய 
    திர்விற் ணிள ைலெயழில் மாையதன் கமாம் 
    மதிையச் ேசர்த  வாிக்க ங் குவைளகண் மலரக் 
    குதிைரத் ேதரவன் எ ந்தனன் குணதிைசக் குன்றில்.  2 
 
    மாைய ப க்ைகைய விட்  எ ந்  நீரா தல் 
 
    அைனய காைலயில் அன்னெமன் விெபய் யைணேமல் 
    தனியண் மாமயில் ேபால் யின் றவள் யில் தணந்  
    விைனயி னான்ம  மஞ்சனச் சாைல ள் ேமவி 
    இனிய வாசநீ ரா னள் ேச ய ேரந்த.  3 
 
    ஆைடயணிதல் 
 
    விைலவ ரம்பறி யாமணிக் ேகாைவசூழ் விளிம்  
    கைலய ணிந்ெதா  தைல ைல ேமலலங் காித்தாள் 
    ைலெயா ந் கில் கண்டநாள் ல்ெதாடர்ந் தன்ேறா 
    இலகு ங்கைல வல்லவர் கடபடா ெமன்றல்.  4 
 
    அணிகலன்கள் மிடத்ைத அைடதல் 
 
    மணிய ைமந்தெபாற் பா ைக ெயா த்தி ன் ைவப்பப் 
    பிணிய விழ்ந்தெசந் தாமைரப் பதங்ெகா  ெபயர்ந்ேத 
    அணிய ணிந்தி ம் மண்டபத் தைணமிைச யமர்ந்தாள் 
    பணிய ணிந்தி  மங்ைகய ரைடந்தனர் பலேர.  5 
 
    சைட பின்னிவி தல் 
 
    மார ேவள்சிைல வைளந்திடப் ட் ய வண்  
    நாாி ேயார்தைல ெநகிழ்த் விட் ெடனெவா  நாாி 
    கார வாமலர்க் குழற்சைட ைக ைனந் தியற்றி 
    ர ேவென ங் கண்ணிதன் குற வி த்தான்.  6 
 
    ெநற்றியில் தி ம் பிைற ம் அணிதல் 
 
    பின் ம் ேவணிவார் குழெல ங் காியேப ரரவம் 
    ன்ன மார்த  சுடர்கைள உமிழ்ந்தி  ைறேபால் 
    கன்னி வா தல் மிைசக்கதிர் பிைறெயா  கவினப் 
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    ெபான்ன வாஞ்சுணங் கவிைல ஒ த்திைக ைனந்தாள்.  7 
 
    மாணிக்கச் சுட்  அணிதல் 
 
    ஓதி யாகிய அறல்மிைசச் சுவ ற ர்ந்  
    தீதி லாதெவாண் சந்தனத் திலகெவண் மதிக்குப் 
    ேபா  ேமார்சி  பம்ெபன மயிர்வகிர்ப்ெபா ந்தச் 
    ேசாதி மாமணிச் சுட் ெயான் ெறா த்தி க் கினளால். 8 
 
    காதிற் குவைளமலர் அணிதல் 
 
    ேவன லம்பதி ெகாைலவிட ட் ய ெவவ்ேவல் 
    மான அஞ்சனம் எ திய விழிெபார வரலால் 
    தான தன்பைக தைனத் ைண ெகாண் ந் தைகேபால் 
    பான லஞ்ெசவி மிைசயணிந் தனெளா  பாைவ. 9 
 
    காதில் ெபான்ேனாைலச் சு ளணிதல் 
 
    அ த்  மாதவம் அழிமிெனன் றனங்கேவள் தமக்கு 
    வி த்த ேவாைலையக் கண்கள்தம் ேமற்பழி விளம்பில் 
    ெகா த்த ேவள்மிைச நிந்ைதகூ தற்குைவத் தி த்தல் 
    க த்  வாழதர ஒ த்திெபான் ேனாைலகா தணிந்தாள். 10 
 
    க்கிேல த் க்கணி ைனதல் 
 
    ன்ைன நிந்ைதெசய் ெவண்ணைக ேமற்பழி சார 
    மன்னி யங்க  நிகரற வாழ்மைன வாய்தன் 
    ன்னி றந்தி  ேவெனன ஞான் ெகாள் ைறைம 
    என்ன ெவண்மணி க்கணி ெயாத்திநின் றிட்டாள். 11 
 
    க த்தில் அட் ைக அணிதல் 
 
    கற்ைற யங்குழல் ந மலர்த் ெதாைடெயா  கனமாய் 
    உற்ற ணங்குெமன் றிலகு ண் பி த்தைத ெயாப்ப 
    விற்ற யங்குவாள் தெலழில் மாையதன் மிடற்றில் 
    ெபாற்ற டந்தகட் டணிெயா  மடவரல் ைனந்தாள்.  12 
 
    ைககளில் வைளயல்கள் அணிதல் 
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    கன்னி யத்தம்வந் தினமணிக் கற்கட கத்தின் 
    மன்னி ற்றதற் தெமன வைளபல காக்க 
    வின்  தற்க ங் கண்மட மா ைக விளங்கப் 
    ெபான்னின் நற்கட கம் ைனந் தனெளா  ைவ.  13 
 
    ெசம்பவளக் ேகாைவ அணிதல் 
 
    ஆ ம் இன்சுைவ தரச்ெச ங் ைக ட ன த்  
    வாயி ெனாண்கவின் காணிய ம  மாேபால் 
    மாைய தன் ைகயிற் ெபாற்கட கத்தின் ன் வைனந்தாள் 
    ய ெசம்பவ ளங்கைளக் ேகாத்ெதா  ேதாைக.  14 
 
    மார்பில் அணிக்ேகாைவ அணிதல் 
 
    மங்க லத்ெதாழில் ஆடவர் மனநடக் கிற்காக் 
    குங்கு மப்ெப ஞ் ேசற்றிைனக் குறித்தி  கற்ேபால் 
    மங்ைக யர்க்ெகா  திலகமா கியெவழில் மாைய 
    ெகாங்ைக யிற் ைனந் தனெளா  ெபண்மணிக் ேகாைவ.  15 
 
    மணிேமகைல அணிதல் 
 
    பா ம் ெவண்திைரக் க ங்கடல் நிலச்சுைமப் பாம்பின் 
    ஆயி ரம்படங் க ந்திைற யிட்டன வைனய 
    மீயி லங்ெகாளி விாிமணி ேமகைல ேவய்ந்தான் 
    மாைய மங்ைகத னல்கு  ெனா தி  மடந்ைத. 16 
 
    கா ல் சிலம்பணிதல் 
 
    கைறய க்களி யாைனயின் வரவிைனக் கண்  
    ம கி ற்றவர் இாிதர மணிம ங் கிடல்ேபால் 
    உ த வத்தினர் அறிந்தனர் ஓடெவாண் தற்கு 
    ந  மலர்ப்பதத் தணிந்தனள் சிலம்ெபா  நங்ைக. 17 
 
    சந்தனக் குழம்பணிதல் 
 
    கூைட ெமன்மலர் மணத்தினால் அறிந்தைதக் கு கப் 
    பா ம் வண் னஞ் சூழ்தல்ேபால் இைளஞர்கண் பரப்பத் 
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    ேதட ம்ெபா  ளைனயவட் கு ந ந் ேதய்ைவ 
    பீ  ங்குவி ைலக்கணிற் தனெளா  ேபைத.  18 
 
    கண்ணா  காட் தல் 
 
    நின்றன் விம்பேம நினக்ெகதி ரன்றிேவ றில்ைல 
    என்  கண்ெகாளத் ெதளிந்தேப ரா ெயான் ெற த்தாள் 
    குன்ெற ங்குவி ைலயவ ெளதிர்ெகா ங் குைழேமல் 
    ெசன்  ெசன் பா யாிமதர் மைழக்கேணார் ெதாிைவ. 19 
 
    அழகுப த்தப்ெபற்ற மாையயின் ேதாற்றம் 
 
    ர ேவள்வைள யாதெசங் க ம்பவன் வில் ன் 
    நாாி ேம டா மலர்ம  விலாநைக மதியம் 
    கா  றாதமின் கடற்பிற வாதஇன் ன தம் 
    ேவாி லாத ங் ெகா ெயன விளங்கினள் மாைய. 20 
 
    ஒ மா  மாையையப் சைனக்கு எழச் ெசால் தல் 
 
    மாத ாிவ்வைக யணிய  ம ைகநா யகன்றன் 
    பாத தாமைர ய ச்சைனப் ெபா ள்கள்பற் பல ம் 
    நீதி யாலைமந் தனவினி நிகாிெலம் பிராட்  
    ேபா  வாெயன ெவா மட மாெததிர் கன்றாள். 21 
 
    மாைய எ ந்த ெபா ண்டாகிய மகிழ்ச்சி 
 
    மயிெல ந்ெதன எ ந்தனள் ேகாமகள் வாழ்த்திக் 
    குயிெல ந்ெதன எ ந்தன மடந்ைதயர் குழாங்கள் 
    யிெல ந்ெதன எ ந்தன ரத் ழனி 
    ெவயிெல ந்ெதன எ ந்தன மணியணி விளக்கம்.  22 
 
    மாைய சிவிைகயிேலறிப் றப்படல் 
 
    ெபான்னி லங்கிய சிவிைக ன் ெகாணர்ந்தனர் ெபா ப்ேபார் 
    மன்னி யங்கைத ேயறினள் மதர்விழி மாைய 
    சின்னம் ெவண்பணி லம்பைண தண் ைம திமிைல 
    மன்னி ைரந்தன மதிெயழக் கடல் ழங் குதல்ேபால்.  23 
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    ேவய்ங்குழல் ஊ தல் 
 
    ஆன்றி ரட் ம் கண்ணன் வாய்க் குழ ஃ தணி ண் 
    மான்றி ரட்  ெமனக்குழ தினர் மலர்வில் 
    ேகான்றி ரட் ய வ தைன யாள் னங் கு கி 
    ன்றி ரட் ய க ைட க  க.  24 
 
    மாையைய மாதர் பலர் சூழ்ந்  ெசல்லல் 
 
    வயங்கு மாையயங் க ம்பினில் தாழ்ந்தவர் மாவின் 
    உயர்ந்த மாதரார் ஊற்றி ந் ெதா குகண் மலைர 
    நயந்  சூழ்த  மளியினண் ணினர்பிறர் காலால் 
    இயங்கு மாதி  ைடயி ம் இைடயற ஈண் .  25 
    குைட பி த்த ம் கவாி சுத ம் 
 
    ேவள ளித்தனன் தன்குைட ெயனக்குைட விதிர்க்கும் 
    வாெள னப்பிறழ் மதர்ெந ங் கண்ணிபால் ம வக் 
    காள ெமாத்தகண் மடந்ைதயர் பலாிளங் க கின் 
    பாைள ெயாத்தெவண் கவாி  சினாி  பா ம்.  26 
 
    விசிறி சுத ம் மலர் ெசாாித ம் 
 
    காம ெவந்தழல் ட்டல்ேபாற் க மலர்ச் சிவிறி 
    தாம ைசந்தன ெபாய்க்கைண ெசாாிந் வில் தடக்ைகக் 
    ேகாம கன்றி ந் திைழ ள மறிதல்ேபாற் கு கிப் 
    ம டந்ைதைய ெவன்றவர் மைழ ெபாழிந்தார்.  27 
 
    பலவைகப் ெபா ள்ெகாண்  பாைவயர் ெசல்லல் 
 
    பாகு ெவள்ளிைல சந்தனம் குங்குமம் பளிதம் 
    ஓைக மான்மதம் வண் மிர் ந மல ெரா யல் 
    ேபர்ெக ம்பணிப் ெபட் ெமன் கி ைடப் ேபைழ 
    ேதாைக மார்பலர் ம ங்கினிற் சுமந் ேபா யினரால்.  28 
 
    அாிைவயர் ெசல் ந் ெத  ஆ  ேபான்ற  
 
    ெகாங்ைக யங்குவி கிழ்விழிக் கய தழ்க் கு தம் 
    அங்ைக யம் ய ந்தியஞ் சுழியிைவ ய த் ப் 
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    ெபாங்கு ங்கவி னீர்ெப  காற்றிைனப் ைர ம் 
    மங்க லந்திகழ் மணி மாளிைக ம கு.  29 
 
    பலவைக ஒ கள் கலந்  ேபெரா யாதல் 
 
    திங்கள் வா தல் மடந்ைதயர் ெசஞ்சிலம் ெபா ம் 
    சங்கி ேனாடணி கலன்களின் சிற்ெறா  தா ம் 
    ெகாங்கு லாமலர்த் ெதாைடயளி யிைசக ங் கு மிப் 
    ெபாங்கும் ஆழியிற் பஃ ளி ெப குதல் ேபான் .  30 
 
    மாைய ெசன்ற ேதாற்றம் 
 
    ன்  ெபண்பைட சூழ்வர மாையயந் ேதாைக 
    ெவன்றி யங்கனல் ம விேனான் விதியினால் ேவைளக் 
    ெகான்ற ெதன்ெனனக் ேகட்பெமன் ளவ  ெகாண்  
    ெசன்  ஞ்ெசய ெலன்னவத் ெத விைடச் ெசன்றாள்.  31 
 
    அாிைவயர் கூட்டத்ைதக் கண்ட ஆடவர் தன்ைம 
 
    அாிமதர் மைழக்கணல் லாிைவ தன் ைட 
    வ மட வர யர் வனப் க் காண்ட ம் 
    எாி ைர விழியாி ேய  ேபால்பவர் 
    காி கர் ெவள்ளில்அம் கனிைய ெயாத்தனர்.  32 
 
    ஆடவர் அறி  ெகாள்ைள ேபாதல் 
 
    இைடெயா  சற் வா தல்சற் ேறைழயர் 
    பைடவிழி சற் வாய்ப் பவளஞ் சற்றிைணக் 
    குடெமா  சற்றிவண் ெகாள்ைள ெகாள்ளநம் 
    ைடெபயர் அறிெவலாம் ேபாயிற்ேற ெயன்பார்.  33 
 
    தி நீ ம் மயைல உண்டாக்குதல் 
 
    இனத்தியல் பாமறி ெவன்ப ண்ைமேய 
    மனத் யர் ெச மயல் மாற்  நீ தான் 
    அனிச்செமல் ல யினார் தல த்த ம் 
    பனித் டல் ெவ ம் மால் ப த்தலா ெலன்பார்.  34 
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    கண் நஞ்சின் க ைம உைரப்ேபம் எனல் 
 
    ெதால்ைலநஞ் சடர் யர் ெசால்லக் காத்தவன் 
    வல் பங் குைடய ள் ம ைக நாயகன் 
    ெசல் மங் ைகயர்விழி நஞ்சு ெசய்வ ம் 
    ெசால் ம் அவெனா  ெதா நா ெமன்பார்.  35 
 
    மகளிர் அைனவ ம் சிறந்த அழகினர் 
 
    இக்கு  மகளி ள் யார்வ னப்பினால் 
    மிக்கவ ெளனத்தைம வினாவி னாெரதிர் 
    க்கனி க ட்சுைவ திர்ச்சி ெபற் ள 
    ெதக்கனி யதைனநீர் இயம்  ெரன்பார்.  36 
 
    இ ம் அ  
 
    க ம்பி ம் இனியெசங் கயற்க ணாாிளம் 
    கு ம்ைப ம் பயன்படாக் ேகாைவ தன்ைன ம் 
    வி ம்பினம் உலகர் ன் ணில் ெநஞ்சகம் 
    வ ந் தல் நைகத  மடைமேய ெயன்பார்.  37 
 
    உடல் ம் னால் உயிர் பிைழக்கலாம் என்றல் 
 
    விடங்குலா மதர்விழி விைரத்தண் ங்குழல் 
    டங்கு  ைடப்பிைற தற்ெபாற் ெகாம்பனார் 
    குடங்கள்நா மிளங் குவ க் ெகாங்ைகேபால் 
    உடம்ெபலா னா ய்யலா ெமன்பார்.  38 
 
    மாைய ேகாயிைல அைடதல் 
 
    இவ்வனங் க த்தழிந் திைளஞர் மாழ்குறக் 
    ெகாவ்ைவயங் கனியிதழ்க் ேகாைத மாெரா  
    ெமௗவலங் குழெலழில் மாைய ெயன்பவள் 
    அவ்வரன் ேகாயி ன் அ கு ேபாயினாள்.  39 
 
    சிவிைகயினின்  இறங்கிச் ெசல் தல் 
 
    சிவிைகயின் இழிந் தன் ெசன்னி தாங்கிய 
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    குவிைகயி ெனா காக் ேகா  ரத் ள்ெவண் 
    கவிைகய ென மம காரன் கன்னிகட் 
    ெசவிைகயி னணிபர ெனதிர்ெசன் றாளேரா.  40 
 
    சைன ாியத் ெதாடங்குதல் 
 
    ேவண் ய அைனத்ைத ம் ஏவல் ெமல் யர் 
    ஆண்ட  குறவைமத் தளிப்ப மாையதான் 
    காண்டகு தல்விழிக் கட ட் கன் ளம் 
    ண்டனள் அ ச்சைன ாிதல் ேமயினாள்.  41 
 
    இைறவற்கு நீராட்டத் ெதாடங்குதல் 
 
    ஆதிய வரன் ைற ெசய்த க்கியம் 
    ஆதிய ெகா பர னணிந்தி ந்த  
    ஆதிய கைளந் மந் திரம ைறந் நம் 
    ஆதிைய மஞ்சன மாட்டல் ேமயினாள்.  42 
 
    எண்ெணய் த ய ெபா ள்களால் நீராட்டல் 
 
    தயில டன் ஆனிடத்ைதந் ைதய த 
            ந ெநய்பால் தயிர்ெச ந்ேதன் 
    வய ென  க ம் ைடத் க் ெகாள்சா  
           பழம்பிழிந்த ம ரச் சா  
    யலள  தாைழயிள நீர்ந ஞ்சந் 
          தனக்குழம்  ேபாற்  ன் 
    இய னைம தபனமிைவ ெயான்றன்பி 
          ெனான் ைற யிைறவற் காட் .  43 
 
    த்தால் அக்கைத இ தல் 
 
    சங்குல  ெமன்ைகெந ஞ் சுடாிைலேவல் 
          விழிமாைய சாம்பற் த்  
    மங்கலமா கியேமனி வ ஞ்சந் 
          தனத்திரைள ம யச் சாத்தித் 
    திங்கெள ம் ஒ சி கூன் கிப்பி 
          யீன்றெதனச் சினெவள் ேளற்றான் 
    கங்ைக  மீதினில்ெவண் ணிலெவ றிக்கு 
          நித்திலவக் கைத  மிட்டாள்.  44 
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    மாைலயணிந்  ண்பல ைனதல் 
 
    பிைறதவ  ெந ஞ்சைடெயம் ெப மாைனச் 
           சார்ந் சர்ப்ப பிராந்தி ேமவ 
    ந மலர்ெமன் ெதாைடமாைல பலவைனந்  
           கூர்ங்ேகாட்  நால்வாய்ச் சீற்றக் 
    கைறய யீ ாிசுமந்த தி ேமனி 
          யழகுற ண் கைல  ைனந்திட் 
    ைறவென ம் பணிநாண அவிர்மணிப் ண் 
          பற்பல  ெம த்த ணிந்தாள்.  45 
 
    உண  பைடத் ப் சித்தல் 
 
    நற் மங் கமழ்நித்ய க யாணி 
          மணாளர்க்கு நானஞ் சாத்திப் 
    ெபற் னங் க த லாக் கறிம  
           ேபானகங்கள் பிச்ைச யல்லால் 
    மற் ெணான் றில்லாத ெப ந்தைகக்கு 
            நிேவதித்  வண்  கிண்  
    உற் ங் க மலர்ெமன் குழல்மடவாள் 
          ெவள்ளிைல ம் உவந்த ளித்தாள்.  46 
 
    மற் ள்ள சிறப் க்கள் ெசய்தல் 
 
    நறிய ைக ெச ஞ்சுடர்ெமன் சிவிறிெயா  
           ெவண்கவாி நா ம் ஆ  
    ெநறி ைறயி ென ங்கடல்ேபால் இய ழங்க 
          நின் தவி நிமலன் தன்ைனப் 
    பிைற த வ் வைக ைச ாிந் தி 
          பலெசய்  ெப கு மன்பால் 
    மைற க  மஞ்ெச த் ம் அைறந் வலம் 
           வந் னம் வணங்கிப் பின்னர்.  47 
 
    ஆ ம் அரங்ைக அைடதல் 
 
    அன்பி ள கிவிழி ெசாாிநீரா 
          ெல தியைம யழிந்தி ப்பப் 
    ெபான் ைர ம் வ வமயிர் ெபா ப்பெவயர் 
          வா த ன் ெபாட்ட ழிந்  
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    மின் ைர  ெந ஞ்ச லப் ெபான்மைலயி 
          னானந்த ெவள்ள ழ்கி 
    இன்பின ப் பவெளன்ன வந் நட 
          நவிலரங்கில் எய்தி னாளால்.  48 
 
    ஆ தற்கு ஏற்பக் ேகாலங் ெகாள் தல் 
 
    அரங்கினிைட நடநவி ஞ் ெசயற்ேகற்ப 
            உைடயணிந்திட் ட ம்ைபெவன்ற 
    கு ம்ைப ைல யிைனவம்  ெகாண்டணிந்  
           தவங்கெளல்லாங் ெகாள்ைள ெகாள் ம் 
    க ந்தடங்கண் மலர்க்ேகாைத சிற்ற யிற் 
           ைக ைனயக் கற்ற மாதர் 
    சு ம் ரல் மல் ைகெமன் ேபாதைனய 
            சி சதங்ைக ளங்க ஆர்த்தார்.  49 
 
    பல்வைகப் பக்க இயங்கள் ழங்கல் 
 
    மாைய ைலக் கிைணெயனெவன் ன்தா ம் 
            வந்தெதன வலக்ைகத் தாளம் 
    ேபாயிடக்ைகத் தாளமைதப் ெபாறாைமயினால் 
             தாக்குதல்ேபாற் ைடத் ெதா ப்ப 
    வா ைரக்கு ெமாழிேபாலத் தண் ைமெசங் 
            ைககளால் வார்த்ைத ெசால்ல 
    ேமயகைலப் ெபண்விளர்ப்ப எழில்மாதர் 
          இைசபாட ைண ெகாண் .  50 
 
    கூத்  இயற் தல் 
 
    என்ெனா ைக ெயா மற்ேபார் ாிகெவன 
           நிற்பவள்ேபா ைடயி ேனார்ைக 
    மன்னி ற ைவத்ெதா ைக நீட் யர 
           ெனதிர்நின்  மாைய வல்  
    கன்னல்மதன் தைனவ க ெவனவிளித்தல் 
           ேபால்தழங்கக் காற்ச தங்ைக 
    ெபான்னினியல் ஒ பாைவ ந க்கின்ற 
          ெதன்னநடம் ாிய ற்றாள்.  51 
 
    தாளம் த யைவகட்குத் தக ந த்தல் 
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    தண் ைம விளங்க  தாளமிைச ெயல்லாம் 
    வண்ணமலர் ெமல்ல  வழிச்சதியி னிற்பக் 
    கண்ணிைணெகாள் பல்வைளய ைகவழி நடப்பப் 
    ெபண்ண த மன்னவள் ெபயர்ந்தனள் ந த்தாள்.  52 
 
    ைசைகேயா  ஆ தல் 
 
    வா ைரெசய் ெசாற்ெபா ள் மலர்க்கரம் உைரப்ப 
    மீ யர் விசும்பிென  ெமன் ெளா  ெயல்லாம் 
    பாெயாளி பஞ்சு  பதத் ற மிதித் ப் 
    ேபெயா  ந த்தஇைற பித் ற ந த்தாள்.  53 
 
    மாையயின் கூத் க்குத் ேதவர்க ம் மயங்கல் 
 
    அந்தணனி ங்கைல அணங்கிைன உமிழ்ந்தான் 
    ெசந்தி ைவ ேநமியிைற சீெயன ெவ த்தான் 
    இந்திர ன ஞ்சசிைய ெயண்ணிலன் மறந்தான் 
    ைபந்ெதா  ந ப்பநரர் பட்டெத ைரப்பாம்.  54 
 
    மாையையப் பார்க்க வி ம்பிய ைமந்தர்கள் ெசயல் 
 
    ெபான்ெனயி ன் ஒன்றிய ைழக்குள் கம்ைவத் ம் 
    ன்னி னர் நின்றவவர் ேதாளிைட யிவர்ந் ம் 
    மின்ெனன நடம் ாி  ெமல் யல் ம ங்குல் 
    என் ம்ெவளி காணிய இடர்ப்ப வர் ைமந்தர்.  55 
 
    இைளஞர்கள் ெசயலற்றி த்தல் 
 
    பற் மன ேமா யி  பார்ைவயி  ெமய்தி 
    மற்ைறய லன்கைள மறந்  நடமா ம் 
    ெபாற்ெறா ைய நண்ண யர் ெபான்மதி ப்பின் 
    உற்றெபாறி ேபாலைச ெவாழிந்திைளஞன் நின்றார்.  56 
 
    கூத்  ந்தபின் ேசடம் ெப தல் 
 
    இளங்ெகா  ம ங்குலவள் இன்னணம் ந ப்பக் 
    களங்கனிைய ெவன்றமணி கண்டைன அ ச்சித் 
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    ளங்குளிர் அ ந்தவன் உவந்திைற அணிந்த 
    வளங்ெக  சந்தமலர் மாைலெயா டளித்தான்.  57 
 
    ேசடம் ெபற்றபின் அரங்கில் இ த்தல் 
 
    வணங்கிம  ேகசனி  மா யம் ேதற்றங் 
    கணங்குமட வா டன் அரங்கிைட யி ந்தாள் 
    ணங்கிைழ ம ங்குல்மிக ேநாெமன விைரந்  
    பிணங்கு  சதங்ைகய  பிள்ைளயின் அடங்க.  58 
 
    மாையயின் வழிபாட்ைட அல்லமேதவர் அறிதல் 
 
    ைமத்தட ெந ங்கணிள வல் நிகர் மாைய 
    பத்திெயா ட ச்சைன பயின்றைத அறிந்தான் 
    நித்த ல ெகங்க  நிைறந்தவன் அனாதி 
    த்தன ள் அல்லம தற்ெபயாி னாேன. 59 
 
    நான்காவ  - மாைய ைச கதி ந்த  
    கதி 4 - க்குச் ெசய் ள் - 215 
------------------ 
 

5. பிர ேதவர் வந்த கதி (216 - 306 ) 
 
    [இக்கதிகண், அல்லமேதவர் மாைய சைன ாிந் கூத்தியற்றிக் ெகாண் ந்த 
இடத்திற்கு அழகிய வ வங்ெகாண்  ெசல்கிறார். மிக வியக்கத்தக்க ைறயில் 
மத்தளத்ைத ய க்கிறார். மத்தளெவா  மாையயின் காதிற் ப கிற . ‘இவ்வா  சிறந்த 

ைறயில் மத்தளம் அ ப்ப  யாெரன்  பார்த்  வா ங்கள்’ என்  ேதாழிகள் சிலைர 
ஏ கிறாள். ேதாழிகள் ெசன்  அல்லமேதவைரக் காண்கிறார்கள். அவ ைடய அழகு 
அவர்க ைடய உள்ளத்ைதக் கவ கிற . அவர்கள் தி ம்பிச் ெசன்  மாையயிடஞ் 
ெசய்திையச் ெசால் கிறார்கள். மாைய அல்லமேதவைர அைழப்பிக்கிறாள். 
அல்லமேதவ ைடய அழகு மாையயின் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாள்கிற . 
மாையயின் உயிர்த்ேதாழிகள் மாையயின் உள்ளப்ேபாக்ைக உணர்ந் ெகாண்  
அல்லமேதவைரத் தங்க டன் தங்கியி க்குமா  ேவண் க்ெகாள் கிறார்கள். 
அதன்ெபா ட்  அரச ைடய உடன்பாட்ைட ம் ெப கிறார்கள். அல்லமேதவர் 
அவர்க டன் தங்கியி த்தற்கு மிகவாிதில் உடன்ப கிறார். மாையக்கு 
அல்லமேதவாிடம் காமக்காழ்ப்  அதிகாிக்கிற . மதமானி என்பவள் 
அல்லமேதவாிடஞ் ெசன்  அவ ைடய உள்ளப்ேபாக்ைக ெமல்ல ஆராய்கிறாள். 
மாையக்குத் தக்கப  பக்குவமாகப் ேபசுவதில் வல்லவராகிய அல்லமேதவர், மாையக்கு 
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இணங்குபவைரப்ேபாலக் குறிப் க்காட்  நயமாகப் ேபசுகிறார். சில நற்குறிகைளக் 
கண்  மாையயின் ேதாழிகள் மாையயின் எண்ணங் ைககூ ெமன்  மாையக்குக் 
கூ கிறார்கள். மதமானி என்பவள் தி ம்பி வந்  அல்லமேதவாின் உடன்பாட்ைடத் 
ெதாிவிக்கிறாள். அவள்ெமாழி மாையக்கு மகிழ்ச்சிைய அளிக்கிற . அரச க்குத் 
ெதாி மாயின் யாதாக ேமா ெவன்  ேதாழிகள் அஞ்சுகிறார்கள். பகற் 
காலம்ேபாய் மாைல ம் இர ம் வ கின்றன. காமங் ைகம்மிகப் ெபற்ற மாைய, 
திங்கைள ந் ெதன்றைல ங் காமைன ம் ெவ த் ப் பலவா  லம் கிறாள். 
மதமானி அல்லமேதவைர அைழத்  வந்  ஓர் அைறயில் தங்கியி க்கச் ெசய்  
மாையைய அங்கு அ ப் கிறாள். மாைய அல்லமேதவைரத் த வதற்கு 

யல்கிறாள். அல்லமேதவாின் உ வம் கட் லனாகின்றேதயன்றி மாையயின் 
ைகக்குப் பி படவில்ைல. அல்லமேதவைரத் த வச் ெசய்த யற்சிகள் பலனளியாமல் 
மாைய கைளத்  வா  உறங்குகின்றாள். கனவின்கண் அல்லமேதவைரத் 
த வின ேபாலக் காண்கிறாள். இச்ெசய்திகள் ேதாழிகள் சிலரால் ேமாகினிக்குத் 
ெதாிகின்றன. ேமாகினி மாையயின் இ ப்பிடம் ேபாந்  அவ ைடய ெசய்ைககைளக் 
கண் க்கிறாள். பிறகு, அல்லமேதவைரத் த தற்குத் தன் ைடய உடன்பாட்ைடத் 
ெதாிவிக்கிறாள். ‘மணமாகும்வைர மன்ன க்குத் ெதாியாமல் மைறத்  ைவத்தி ங்கள்’ 
என்  ெசால் ச் ெசல் கிறாள். சகைள ெயன்பவள் அல்லம ேதவைர ெவளிேய 
ைவத்தி க்க ேவண் ெமன்  எண்ணி, அவாிடஞ்ெசன்  தனித் ைற மா  
கூ கிறாள். அல்லமேதவேரா, மாையையப் பிாிந்  தனித்  இ க்க யாெதன்  
கபடமாகப் பதி ைர கழ கின்றார். வழக்கம்ேபால் மத்தளம் அ த்தலாகிய 
தம் ைடய ெதாழிைலச் ெசய் ெகாண் க்கிறார் என் ஞ் ெசய்திகள் விாிவாகக் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    நிரந்தரம் அ யார் ேவண் ம் நிைனெவலாம் நிரப்பா நின்ற 
    ெப ந்தைக அல்ல ைமயன் ெபயர்ந்ெதா  மனித னாகி 
    வ ந்  மயல்ம னத்தால் வந்தைன ாிந்தாள் தன்பால் 
    ெபா ந்  பவன்ேபாற் ெசய்த ணர்ப்பிைனப் கன்  ைரப்பாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் மத்தளக்காரனாதல் 
 
    தா  கர் ம் ந் தந்திட வல்லன் தாேன 
    ஆெமன இயம்ப லாேல அல்லம ேதவன் உண்ைம 
    நாம ம் மைறய ேவேறார் நாம ற் றம்மா ையக்குக் 
    காமிய விைனப்ப யன்றான் கைடப்பி த் த ள எண்ணி.  2 
 
    அழகிய வ வங் ெகாள் தல் 
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    கதந்த  தி  தல்தீக் கண்ணினால் நீ  பட்ட 
    மதன்ெசயல் ெசய்ய அன்ேனான் வ தான் ெகாண்ட ெதன்ன 
    திர்ந்தழ ெகா கும் ஆ  கங்க ட் சிறந்த ஒன்ேறா 
    ெடதிர்ந் ள கன் என்ன இளைமேயா டழகு வாய்ப்ப.  3 
 
    ேகாலத்தின் சிறப்  
 
    அவிர்சைட னிவர் மாதர் அ ங்குறக் ெகாண்ட ேகாலம் 
    கவி மிவ் வ வங் ெகாள்ளக் கற் ன் விட்ட ெதன்னக் 
    குவி ைல மகளிர் ஆவி கூட் ங் ேகாலம் என்னப் 
    வி ம் இரவி ெயன்னப் ெபாங்ெகாளி உ ெவான் ற்றான்.  4 
 
    தி க அழகும் தி மயிர் அழகும் 
 
    விளிம் ற ந க்க ளங்கம் ழ்ந் சூழ் மதிெயான் ண்ேடல் 
    வளங்ெக  மயிெரா ங்கு வள்ளல்வாள் கநி கர்க்கும் 
    ளங்கு ம் உந்தி ேமற்ேபாய் மார்பிைடத் ேதான்  ேராமம் 
    இளங்க  நளினம் உண்ேடல் ஏய்க்குெமன் றியம்ப நின்றான்.  5 
 
    நல்லாைட த யன ைனதல் 
 
    விைலவரம் பறியா ஆைட விாித் த் தைரயி லங்க 
    மைலவ ம் திய சந்தம் மான்மதங் காத நாறக் 
    கைலவரம் பறிந்  ேளார்தங் க த்தி க் காிதா ெயன் ன் 
    தைலவ ங் கமலப் ெபாற்றாள் தம்பிரான் ம யச் சாத்தி.  6 
 
    தைலயில் மாைல தைலப்பாைக அணிதல் 
 
    தளிர்த்ததண் ெபாழி ல் ேதமாந் தடஞ்சிைனக் குயில்  கம்ேபால் 
    ளித்தைல கில்க வற் ஞ் சுாிகுழற் சிகழி ஆர்த்திட் 
    டளித்ெதாடர்மாைல ேவய்ந்தவ் வலங்கேனாக் கு ேவார்க் ெகல்லாம் 
    ெவளிற் ைரப் ெபா ள்ேபால் ேதான்ற ெமன்தைலச் சாத்த ணிந் .  7 
 
    ெநற்றியில் ெபாட் ட் க் குண்டலம் அணிதல் 
 
    களத்திைட இ ப்பின் உண்ைம காண்குவர் என்ன ஆலம் 
    குளத்திைட வாங்கி ைவத்த ெகாள்ைகேபால் திலதந் தீட்  
    ஒளித்தனி மனிதன் பாங்கர் உேராணிேயா ெடா ெபண் கூட்  
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    அளித் ற ைவத்த ெதன்ன அணிமணி ெசவிக்க ணிந் .  8 
 
    பலவைக அணிகலன்கள் சூ தல் 
 
    விைலயில்ெவண் தரளக் ேகாைவ ரசங் கி ேக ரம் 
    இலகுெசம் மணிப்ெபான் £ழி யிைவ த லாய எல்லாக் 
    கல ெமாண் கவிென ஞ்ெசங் கன ற்ெபய் ந ெந ெயன்ன 
    மைலவினங் கு கு ேகசன் வயங்கு ப் ெபலாம ணிந் .  9 
 
    கில் மத்தளம் தாங்குதல் 
 
    இந்திர தி விற் ேகற்ற இலக்கணம் ம் வாய்த்த 
    சுந்தர குமரற் காவா இதைனத்தான் சுமப்ப தாக 
    வந் ள ெத ெகா ேலாெவன் ெறண்ணிமா னிடர்ம யங்க 
    நிந்ைதயின் கின் பால்தண் ைமெயான்  நிகழத் தாங்கி.  10 
 
    மாையயிடஞ் ெசன்  மத்தளம் அ த்தல் 
 
    ெசன்ற ள் ம ைக நாதன் தி ன்வான் சுடர்வ லஞ்சூழ் 
    குன் றழ் ெகா ெந ம்ெபாற் ேகா ரத் ெததிர்ேபாய் நின்  
    மன்றிைட நவில்கூத் தா  மத்தளத் ெதாழில்ைகக் ெகாண்டான் 
    என் ள ம ள எங்ேகான் எறிந் தண் ைமய திர்த்தான்.  11 
 
    மத்தளம் ழக்குதல் 
 
    உரலைசத் திடாத க்கி உறியில்ெநய் ெய த்த யின்ேறான் 
    குரலைசந் ம் ஓர்ேவய்ங் குழல்ெமாழி மாதர் மாழ்கச் 
    சிரலைசந் தாடா நின்ற சிறகர்ேபால் மத்த ளத்ைத 
    விரலைசந் தைறத லன்றி ெமய்யைச யாமல் நின்றான்.  12 
 
    மத்தள ஒ  ேகட்ட மாைய வியப்  
 
    சுத்தெமய்ஞ் ஞானா னந்த சூாியன் கரத்தா லார்க்கும் 
    மத்தள கில்  ழக்கம் ந த்  மயில்ேகட் டம்மா 
    இத்தைர மனிதர் ைகயா ெலஞ்ெசவிப் படாதி ந்த 
    த்தெதா  யி ெவன் ள்ளம் வியந்தி  க  மன்ேற.  13 
 
    மத்தளம் அ ப்பார் யாெரன அறி மா  கூறல் 
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    ேமாட் ள ைலயீர் இன்ன தண் ைம ழக்கங் காதால் 
    ேகட் லம் இவ்வா ண்ெடன் ைரப்ப ங் ேகட்  ேலமால் 
    ேவண் ல கைனத்  நின்  வியக்குமிவ் விஞ்ைச கற்றக் 
    காட் ய அவன்யார் ெகால்ேலா காண்கெவன் றணங்கு ைரத்தாள்.  14 
 
    ேதாழிகள் அல்லமேதவைரக் காண்டல் 
 
    மாதர்வல் விைரந்  ெசன்  மத்தள ழக்கி நின்ற 
    ேசாதிைய விழியால் தாஞ்ெசய் ெதால்ைலமா தவத்தாற் கண்  
    காெதா  ெபா  மீ ங் கயென ங் க ங்கட் ெசவ்வாய்க் 
    ேகாைததன் ம ங்கின் மீண்  வந்தி  கூற ற்றார்.  15 
 
    மாைய அல்லமேதவைர அைழப்பித்தல் 
 
    கற்றதன் விஞ்ைச ேபாலக் கவி நாங் கண்ட தில்ைல 
    விற்ெறாழில் அனங்க ேவேள ேமனிெகாண் டைடந்தான் என்ன 
    உற்றனன் ஒ வன் என்ன ஒண்ெதா  விளிமி ெனன்றாள் 
    மற்றவர் விளித்  வந்  மாையமா ெததிர்வி த்தார்.  16 
 
    அல்லமைரக் கண்ட மாைய மயங்கல் 
 
    அந்நிைல அலம னாமத் தண்ணைலக் கண்ட ேபாேத 
    ெசந்நிலம் உகுநீர் ேபாலச் ெசல்விமால் மயேம யாகிப் 
    ெபான்னவிர் ஒ ம் பாைவ ேபான்றைச வறவி ந்தாள் 
    கன்னல்வில் மதேவ ெளய்  ைகயிைளத் த கு நின்றான்.  17 
 
    ேதாழிகள் அல்லமேதவாின் ஊர் த யன வினவல் 
 
    மயக்குெமன் ப ேபாய் மாைய மயங்குெமன் றிடவி ப்ப 
    வியக்குநின் ேதயம் யா  ரேவள் அைனயா யின்பம் 
    பயக்குநின் ெபயர்யா ெதங்குப் பயின் ைற குைவெசால் ெலன்னா 
    நயக்குெமன் ெமாழியார் ேகட்ப ஞானவா ாிதி  ைரக்கும்.  18 
 
    அல்லமேதவர் பதில் உைரத்தல் 
 
    ெசல் றழ் குழலீர் ேதய ேமாபர ேதயஞ் சூளால் 
    வல்லவ ெரன்ன வந்ேதார் வ நிைல அல்ல ெவன் ம் 
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    அல்லமன் என்ேப ெரன் ம் அன் ெசய் பவாி டத்தில் 
    ல் வன் ெதாடர்பி லாமல் என்றனன் ெபாய்ம்ைம யில்லான்.  19 
 
    அல்லமேதவைரத் ேதாழிகள் ேவண் தல் 
 
    உலகுள விஞ்ைச எல்லாம் உணர்ந்தெவம் பிராட்  தன்பால் 
    மைலவற விஞ்ைச கற்ேறார் தம்ெமா  ம வி அப்பால் 
    ெசலவிைன ஒழிந்தி த்தி ெசல்வேமா ைடய என்னா 
    இலவிதழ் அ தம் அன்னார் இயம்பினர் இணங்கும் வண்ணம்.  20 
 
    அஃதறிந்த மாைய மகிழ்ச்சியைடதல் 
 
    தன்கனி வாய்தி றந்  சாற்றேவண் யெசால் ெலல்லாம் 
    மின்கு  வைனய மாதர் விளம்ப ம் மகிழ் ற் றீ  
    ன்சைட ம ைக நாதன் சைனப் பயெனன் ெறண்ணி 
    இன்குழல் ெமாழிம டந்ைத யி ந்தனள் உைரயா டாமல்.  21 
 
    அல்லமேதவ க்குச் சிறப் ச் ெசய்தல் 
 
    ேமாகினி தவஞ்ெசய் தீன்ற கிழ் ைல மாைய தன்ைகப் 
    பாகுெவள் ளிைலய ளித் ப் பாிந்த  கு ம ைடப்ைபப் 
    ேபாகிெயன் பவள்சி றந்த ேபாகிேபால் ந த்  நின்ற 
    ேயாகிதன் கரத்த ளிப்பித் ாியன பல ஞ் ெசய்தான்.  22 
    சிறப் க்கைள அல்லமர் ஏற் க்ெகாள் தல் 
 
    அ க்கம லங்கள் ேபாற் ம் அ யவர் ேவண் ற் ெறல்லாம் 
    ெகா த்த ள் க ைண வள்ளல் ெகாண்டேகா லத்திற் ேகற்ப 
    ந ப்பவன் ஆத லாேல நாமேவல் தடங்கண் மாைய 
    எ த் த வ தங்ைக ேயற்றனன் இழிந்  ேளான்ேபால்.  23 
 
    மாைய தன் இ ப்பிடம் ெசல் தல் 
 
    விைடக்ெகா  அமலன் தன்ைன விைடெகா  றம்ேபாந் தங்கண் 
    மடக்ெகா  மதேவள் வாளி ம மம்பாய்ந் வ ைநந்  
    நடக்காி தாகி அம்ெபான் நைகமணிச் சிவிைக ஊர்ந்  
    ெதா க்ைக ண் இைழம ங்குல் ேதாழியர் சூழச் ெசன்றாள்.  24 
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    மாைய அல்லம டன் இ த்தற்குத் தன் தந்ைத உடன்பா  ெபறல் 
 
    நண்ணிெவண் குைடேவந் தன்பால் நடம் ாி ெதாழிற்கி ைசந்த 
    தண் ைம அல்ல மன்றன் ச ைரத் டனி ப்பக் 
    கண்ணகல் ஞாலங் காக்குங் காவலன் இைச  ெகாண்  
    ெபண்ண  தைனய மாைய பிறங்குதன் மாடம் க்காள்.  25 
 
    மாைய அல்லமேதவேரா  ேபசத் ெதாடங்குதல் 
 
    வலம் ாி வைளய னந்தம் ம ங்குசூழ்ந் றச்சி றந்த 
    சலஞ்சலம் இ ப்ப ெதன்னத் தமனிய மணிமா டத்தில் 
    ெபாலங்குைழ மகளிர் சூழப் ந்தவி சி ந்  விஞ்ைச 
    நலந்ெதாி பவள்ேபால் எங்கள் நம்பேனா ைரவி ைழந்தாள்.  26 
 
    மாையயின் நிைன  த யன மா படல் 
 
    நிைனவவன் ணர்ச்சி ேமற்  ெந ங்கேணாக் கனங்கன் அன்னான் 
    நனிமிகும் அழகின் ேமற்  நாெவ ங் கூற்றின் ேமற்  
    ைனமலர் வணர்வார் கூந்தற் ெபாற்ெறா க் கிதனா லன்ேறா 
    மனெமாழி ெமய்ெயா ங்கு மங்ைகயர் அாியர் என்பார்.  27 
 
    மாையயின் மடைம 
 
    தீத  கைழக்க ம்பின் தீஞ்சுைவ இரத நீத் க் 
    ேகாதிைன வி ம்பிக் ெகாள் ங் ெகாள்ைகேபால் நாவி யின்கண் 
    ேபா  மதம்வி த் ப் ன்மலங் ெகாள்  மாேபால் 
    ேபைதெயம் பிரானான் த்தி ெபறா ன் ேபாகம் ேவட்டாள்.  28 
 
    மாைய காமப் ெப க்கைடதல் 
 
    ஒன்றிரண் ெடாழிய வாளி உளெவலாம் மாரன் ர்த்தான் 
    குன்றிரண் டைனய ெகாங்ைகக் ேகாமகள் ஆற்றா ளாகி 
    மின்திரண் டைனய ேமனி விமலன்ேமற் சாய்ந்  ழ்வாள் 
    ெபான்திரண் டைனய மாதர் ெபா ந்தலால் நாணி நின்றாள்.  29 
 
    ெப கிய காமம் வளர்ந்  குதல் 
 
    தளிாியல் காமத் தீயிற் ச குபட் டாற்றா ளாகி 
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    உளநிகர் மகளிர் சில்ேலார் உடன்வர எ ந் ட் ேபாகி 
    அளிமலர் அளகஞ் ேசார அணி ைலத் கில்வி லங்க 
    வளம  அைணயின் மீ  வா யிர்ப் ெபறிந்  ழ்ந்தாள்.  30 
 
    மாைய, ேதாழிகள்பால் அல்லமர் இ ப்பிடம் வினவல் 
 
    அள்ளிக் ெகா ம்ேப ரழகன ள் 
    நாமம் க ம் அவாவா ம் 
    உள்ளக் க த்ைத உயிர்ேபா ம் 
    மகளிர்க் குணர்த் ம் உளத்தா ம் 
    ெமள்ளப் பவள வாய்திறந்  
    ேட தலமன் ேம தற்குப் 
    பிள்ைளப் பிைறவாள் தல்மட ர் 
    என்றாள் பிறைர ெவன்றாேள.  31 
 
    ேதாழிகள் மாையயின் வி ப்பம் வினவல் 
 
    இறங்கு ைறயில் நீத்தாயிற் 
    ெறன்ன மாைய இடத் மயல் 
    பிறந்த ெபா ேத உயிரளவாய் 
    நின்ற ெதன் ம் ெபற்றிைமைய 
    அறிந்  மகளிர் நின்க த்ைத 
    அறிய உணர்த்தில் அல்லமற்குச் 
    சிறந்த மைனெயான் றளிக்கு ெமன் 
    ைரத் ப் பின் ஞ் ெசப் வார்.  32 
 
    மாைய ேநாைய அறிந்ததாகத் ேதாழிகள் கூறல் 
 
    காம ைளேதான் றிற் னக்ெகன் ெறங்கள் க த்தில் ேதான்றிற்  
    வாம மணிேம கைலம ங்குல் வ ேவல் ம ட் ம் மதர்விழியாய் 
    யா ம் நின  ெநஞ்சக ம் ேவற ேலநின் இதயத்தில் 
    ேசம மதைன நாணாமற் ெசப்  ெகன்றார் தி ந்திைழயார்.  33 
 
    மாைய ேபசாதி த்தல் 
 
    கன்னித் தன்ைம அழி ெம ம் 
    நா ம் உலகங் காக்குெமா  
    மன்னற் குாிய மகெளன் ம் 
    ெப ைம தா ம் மத்தளிகன் 
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    தன்ைனப் ணர்ந்தாள் என் வ ந் 
    தகாத ெமாழி ந் தன் ளத்தில் 
    உன்னிக் க ங்கண் மடமாைய 
    ஒன் ம் உைரயா தி ந்தனளால்.  34 
 
    சகைள, விலாசினிபால் ேநாய்பற்றிக் ேகட்டல் 
 
    இைறவி ஒன் ம் உைரயாமல் வாளா இ ப்ப ஏவல் ாிந் 
    றவி னின்ற சகைளெய ம் மா  பிராட்  உைரெயா தான் 
    பிற ம் இன்  ேவ பட்டாள் என்ேன ெபண்ேண அறிேயெனன் 
    றறி  கலங்கி ஒ கலா விலாசி அணங்ைக வினாயினாள்.  35 
 
    மாைய ெகாண்ட மயைல விலாசினி கூறல் 
 
    இனியான் மைறப்ப ெதன்ெகால் மக் 
            கின்  வந்த அல்லமனாம் 
    தனிநா யகன்ேப ரழெகன் ம் 
            நறைவ உண்  தாியாமல் 
    கனிவாய் மடந்ைத உளமழிந்தாள் 
             என்  விலாசி கட் ைரக்க 
    னியாள் இையந்  ன்னைகெகாண் 
             ந்தாள் மாைய கங்கவிழ்ந் .  36 
 
    மாைய, அல்லமாிடம் ைமயல் ெகாண் ள்ளைத அறிதல் 
 
    மாைய இைடைய உளள் ைலயான் மற்ைற மாதர் ேபாெலன்  
    ய மதிஞர் அ மிதித் ச் ெசால்  ம ங்குல் ேதாைகதான் 
    வாயின் இளெவள் நைகேதான்ற வாளா இ ப்பக் கண் மயல் 
    ஆயி ைடயள் எனமாதர் அறிந்தார் அ த்தா பத்தியினால்.  37 
 
    அல்லமர் உளமறிய மதமானி ெசல்லல் 
 
    வல்  உள்ளம் அறிந்தனமிம் மாைய தைன ம் மயக்கவல்ல 
    அல்ல மன்றன் க த்ைதயினி அறிய ேவண் ம் என்றவர்தாம் 
    ெசால்ல ஒல்ைல மதமானி என்பாள் யானத் ேதான்றல்தைன 
    ெமல்ல உள்ளம் அறிவெலனச் ெசன்றாள் விேனாத விமலன்பால்.  38 
 
    அல்லமேதவர் தம் இ ப்பிடம் கூறல் 
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    மங்ைக வ மவ் வரைவய றிந் 
             தவேளார் மாற்றம் வகுத்தி  ன் 
    தங்கு மைனயிற் ெசன் றி ப்பன் 
            உங்கள் தைலவி ெயைனத்ேத ல் 
    திங்கள் தல்ெவண் நைகக்க ங்கட் 
            ெசவ்வாய்த் தி ேவ ெசப் கெவன் 
    ெறங்கள் தைலவன் இயம்பமத 
            மானி யியம்பல் ேமயினாள்.  39 
 
    மதமானி அல்லமைர ேவண்டல் 
 
     றநீ ேவண்டற்க ஐய எம  விளங்குமணி 
    மாட நினேத இவ ைறக அரசர் ேகாமான் மகளிதய 
    பீட மதனில் உைனவிடா தி த்தி யி ந்தாள் பிாிவறநீ 
    கூட உைற ம் வி ப் ைடயள் என்றாள் குறிப்  ெவளிப்படேவ.  40 
 
    அல்லமர் காரணங்காட்  ம த்தல் 
 
    ஒன் ம் இல்ேலன் நானீவிர் மிக ம் உைடயீர் உம்மிைறவி 
    ெவன்றி அரசர் குலமடந்ைத சாதி அறியா விகிர்தன்யான் 
    அன்றி மகளிர் நீயிர்நான் ைமந்தன் என்றால் அடாதம்மா 
    என் ம் உங்க ட ைறெவன் ெறந்ைத நைகெகாண் யம்பினான்.  41 
 
    மதமானி, மாைய தன் நட்டார்பால் 
    ேவ பா  காட்டாள் எனல் 
 
    நள்ளா ெதாழியின் அன்றியவள் 
           நட்டா ளாயின் பிைனப்ேபதம் 
    ெகாள்ளாள் ஒ வர் மாட் ெமனில் 
           உயிர்ேபாற் சிறப்பிற் ெகாண்ட ைன 
    எள்ளாள் என்ன ேவண் ேமா 
           என்ெசால் எல்லாம் இ ந்தறிதி 
    வள்ளால் எனஇன் ெமாழி கன்றாள் 
           மாற்றம் அறிந்த மதமானி.  42 
 
    அல்லமர் கூ தல் 
 
    காாிற் சிறந்த மலர்க்குழலாய் நின்ெசால் எல்லாங் கவர்ெபா ைளப் 
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    பாாித் தி ந்த ேத கிேலன் பணிெயான் ெறா வர் பாற் ாிேவார் 
    ரத்தி ந்  வ ங்காலந் ணிந்  வ தல் ணிெவன்றான் 
    நாாிக் கிணங்கு மவன்ேபால ந த்  வி த்  ந ேவான்.  43 
 
    மதமானி மாையயின் எண்ணங் கூறல் 
 
    மன்னர் மன்னன் மகள் தி ேவா லக்கங் கா  ைமந்தேரா 
    ன்ைன உன் ம் அவளல்லள் தைலவ னாக உன்னினளால் 
    என்ன அன்னம் அைனயாய் ந் தைலவிக் கியற்ைக உயர்த்தி தல் 
    ன்னம் என்ன அடங்கிெயா  கு தல் எனக்கு ைறெயன்றான்.  44 
 
    மதமானி, மாையயின் ைமயல்நிைல கூ தல் 
 
    ெசாற்ேபார் ெசய்  மைறப்பதினி 
           என்னாம் யாங்கள் ெதா ம்இைறயா 
    நிற்ேபாய் நின்ைன எதிர்ந்தளேவ 
           காி ண் விளவின் நிைறயழிந்தாள் 
    கற்ேபால் நின்ற அ ந்தவ ங் 
           கா  ன்னம் உைனக்கண்ட 
    தற்ேபால் நின்  த மாற 
           நிைனப்ேபால் இ ந்த தைலவிேய.  45 
 
    அல்லமேதவர் ம ெமாழி 
 
    என்  மங்ைக கூ த ம் தைலவி இதயம் நீயறிைவ 
    அன்றி யின்  தியன்யான் அறிவ ேனாவிங் காப்தமாய் 
    நின்ற உன்றன் ெமாழிேகட்கு ம ேவ ெயனக்கு ெநறிெயன்றான் 
    குன்ைற ெவன்ற குவி ைலயாள்களிப்ப எைமயாட் ெகாள் ேவான்.  46 
 
    நீ வ ம்ேபா  நற்குறி கண்  வந்தாய் எனல் 
 
    நல்ல சகுனம் என்னெவதிர் 
           கண்  வந்தாய் நம்பிநீ 
    வல்ல அசுரர் சுரர் னிவர் 
            எல்லாம் மயங்கு மாையையேயார் 
    ல் ன் எளியள் எனப் ல்ல 
           நின்றா ெயனப் ன் வெலா  
    ெசால்  மகிழ்  ெகாண் ைறவி 
           பால்மீண்டணளச் கூடர்த்ெதா ேய.  47 
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    மாையயின் மனத்தளர்ச்சி 
 
    அங்கு மாைய மதமானி ெசன்ற தற்பின் அகந் தளர்ந்  
    மங்ைக வாய்ைம கூறி டம் ப க்கு ேமாமன் மகள் தனக்குப் 
    பங்க மாெமன் ெறன் யிைரச் சீறி அகலப் பண் ேமா 
    இங்கு நாெனன் ெசய்வெலன அறிேயன் என்ன இ ந்தயர்வாள்.  48 
 
    மாைய வ ந் தல் 
 
    என்ேனா வறிந்  ேபாயினாள் சந்  ெபா ந்தா ெதய் ேமா 
    அன்ேனா அரசன் மகெளன்ன அஞ்சி அழகன் அக ேமா 
    இன்ேனா ரன்ன நிைனவின்றி ெயைனேய நிைனந்திட் க்குேமா 
    ெபான்ேனா ற ம் வாள் கங்கண் டல  யரம் ேபாகாேத.  49 
 
    ேதாழிகள் எண் தல் 
 
    என்னப் பல ம் நிைனந் மட 
            மாைய யி ப்ப இகுைளமார் 
    மின்னற் க ங்கண் இடனாடக் 
            குறிகள் நல்ல விளங்குதலால் 
    கன்னிக் குவைக ைககூ ம் 
           என்ன இ க்குங் காைலதனில் 
    அன்னப் ெபைடேபால் நடந் மத 
           மானி களிப் ற் றைடந்தனளால்.  50 
 
    காாியங் கிட் ற்ெறன மதமானி ெசப் தல் 
 
    வண்டா மைரேபால் கமலர்ந்  வந்தாள் ெசன்ற மதமானி 
    கண்டார் மகளிர் அவ ள்ளங் காேயா பழேமா கழெறன்றார் 
    தண்டார் வைனெமன் குழல்மட ர் பழேம ெயன்  சாற்றினாள் 
    ெகாண்டார் உவைக யவர்மாைய உவைக யாேர கூ வார்.  51 
 
    ேதாழிகள் அச்ச ம் மாையயின் களிப் ம் 
 
    மன்னன் அறியின் என்னாேமா 
    அறிேயாம் இதைன மைறமிெனனப் 
    பன்னி மகளிர் உளத்தடக்கிக் 
    கங்குல் வர  பார்த்தி ந்தார் 
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    அன்னம் அைனயாள் அல்லமன்றன் 
    உடம்பா ைரத்த அம்ெமாழிேய 
    கன்னல் மதேவள் எய்தபசும் 
    ண்ணின் ம ந்தாக் களிப் ற்றாள்.  52 
 
    திங்களின் ேதாற்றம் 
 
    ன ன் விைளயா ைமந்தர் 
             தம் ள் எ ந்  ேபாேயா ப் 
    ன ன் வி வான் ேபால்வி ந்த 
             ெதாளிஞா யி ேபாய்ப் ணாியிைடப் 
    ன ன் வி ந்  ழ்கு வந் 
            ெத வான் ேபாலக் குணா கடல் 
    ன ன் மிைசவந் ெத ந்ததி ள் 
           ப கிப் ெவண் திங்கேள.  53 
 
    அப்ேபா  தாமைர த யவற்றின் நிைல 
 
    ெதாக்க கமலம் வாய் டக் 
              கள் ண் ட ஞ் சு ம்பினங்கள் 
    ெமாய்க்கு ந ெமன் குவைளவாய் 
             திறந்த கில் ஞ் சிளம்ெபாழி ல் 
    க்க மணிநீர்க் கயத்திைரேதர் 
            கு கு விண்மீன் த்தனவால் 
    ெசக்கர் எ ஞ்ெசந் தீயினிைடப் 
            ெபாாிந்  ெதறிந்  ெபாாிேபால.  54 
 
    ெசவ்வானத்தின் சிறப்  
 
    ய ேசாதிப் பகலவன் ேபாய் ேமைலப் ணாி ேதாய்ந்திட ம் 
    மாைய நாமங் ெகாண் ந்த மணிெமன் கலாப மயிைலவான் 
    ஆய ேகாம்பி கண் சினந் டலஞ் சிவப் ற் றடங்கல்ேபால் 
    ேமய மாைலப் ெபா தி ஞ் ெசக்கர் ேதான்றி ந்ததால்.  55 
 
    மாையக்குக் காமேநாய் வள தல் 
 
    காைல அ ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதா யி ந்த காமமலர் 
    மாைல மலர்ந்  ெபாறாமெலா  மாைய நாம மணிவல்  
    ைல யி ந்  றம்ேபாந்  விாிெவண் ணிலாெமன் ற்றத்தில் 



 59

    பீ  மஞ்ைஞ ெயன ழ்ந்  மதேநாய் மிகவாய் பிதற் மால்.  56 
 
    திங்கைள ெவ த்தல் 
 
    தாய்வா யைடந்  மிகுந்தைலைய ேமாதி ேமாதிச் ச த்தலறக் 
    காய்வாய் நிலேவ உடன்பிறந்தாள் இ ந்  வா ங் க மைனைய 
    நீவான் எ ந்  வந்தழிப்பா ெயன்றால் அந்ேதா நிைலயின்றித் 
    ேதய்வாய் நின்ேனா ையபில்லா என்ைன என்ன ெசய்யாேய.  57 
 
    நீ, நஞ்சி ங் ெகா யாய் என்றல் 
 
    தக்கன் மகத்தில் ஒ ஞான்  தாளிற் ப நீ தைலேயறி 
    மிக்க னிவர் மந்திரநீர் இைறப்ப இன் ம் மீண் லாய் 
    நக்கன் பவள வாய்ப்பட் க் களத்ேத யிறங்கு நஞ்சுநிைன 
    ஒக்கு ெமன்ப தறியாைம அன்ேறா ஒளிர்ெவண் மதியேம.  58 
 
    உன்ைன அ தகைல என்ப  மங்கல வழக்ெகனல் 
 
    அங்க மதினஞ் சி த்திேனான் அங்க மல்லா அவிர்சைடேமல் 
    தங்க நிைனைவத் திட்ட நின் ெகா ைம க தித் தானன்ேறா 
    ெபாங்கும் அ த கைலெயன்ன நின்ைனப் கறல் ெவண்திங்காள் 
    இங்கு மனிதர் காராட்ைட ெவள்ளா ெடன்ப ெதாக்குமால்.  59 
 
    ெந ப்ைப ெவண்ணிறெமன்றற்குக் காரணம் 
 
    உ ப்ப மிகுவன் தழல்சிவப் ற் லகர் காண ஒளிதர ம் 
    ெந ப்  ெவண்ைம ெயன்ப நல் நியாயர் நின்ைனக் குறித்ததன்ேறா 
    ெபா ப்  ந ஞ்சந் தனச்ேச  லர்ந்  ெபாாியப் வைண ம் 
    வி ப்ப மல ங் ெகா ந்தவழல் சி ெய ந்த ெவண்திங்காள்.  60 
 
    திங்கள் வளர்தல் ேதய்த க்குக் காரணம் 
 
    இன்ேறார் உலகில் எனக்ெகான்  பிறர்க்ெகான் றாகி யி க்கின்றாய் 
    நன்ேறா உனக்கு மதியேம ஞாயி ேறேபால் வாழாமல் 
    ன்ேதா ைகயர்கள் யாவைர ம் ஒப்பக் காணா யற்சியால் 
    அன்ேறா ேதய்ந்  ேபாகின்றாய் அந்ேதா அதைன அறியாேயா.  61 
 
    ெதன்றைல ெவ த்தல் 
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    ெகால்லா ேநான்  னி மைலயில் 
              ேதான்றி என்ைனக் ெகால்கின்றாய் 
    ெபால்லா மந்த மா தேம 
              என்ேனா க ைண ண் லாய் 
    ெசால்லாய் தி ப்பாற் கட னிைடத் 
             ேதான் ங் க வின் தன்குணேம 
    அல்லால் அ த குண ண்ேடா 
             நின்ைன ெவ ப்ப தறிவன்ேற.  62 
 
    குயிைல ெவ த்தல் 
 
    உயிர்த்த ெபா ேத நின்குரல்ேகளா ன் ேனா ற் றீன்றதாய் 
    நயத்தின் வளர்த்த தாய்குரல்ேகட் ட ேம ந ங்கத் ரந்ததால் 
    பயத்த மலர்ப் ங் காவகத்தில் இ ந்  பல்காற் கூவினால் 
    ெசயிர்த்  நின்ைனக் குயிேல நான் ெவ த்தல் ெசப்ப ேவண் ேமா.  63 
 
    காமைன னிதல் 
 
    கன்னற் சிைலயாய் என் மனத்ைதக் கலக்குங் காைள கவின்கண்  
    ன்னிற் பதற்கு நாணிேயா இங்ேக நின்  னிகின்றாய் 
    தன்னிற் ெபாியார் இல்ைலெய ம் அவைனச் சமாில் தாக்காமல் 
    நன்னர்த் தளிாின் ெம யாைர அடர்த்தாய் ஆண்ைம நன்றேரா.  64 
 
    மதமானி, அல்லமேதவாிடத்  மாையைய வி த்தல் 
 
    என்  லம்பி மயல் திர்ந்  மாைய இரங்கி இ ந்தயர 
    மன்றல் மலர்ெபய் ெமல்லைணப் ம் பள்ளி யைறயின் மதமானி 
    ெசன்  நம்பி அல்லமைன ன்தந் தி த்தித் ேதைர ண் 
    ெவன்றி மடங்கற் கி தல்ேபால் அவைள வி த்தாள் அவ்வைற ள்.  65 
 
    மாைய, அல்லமேதவைரத் த வ யலல் 
 
    ேவனில்நண் பக ன் ெவய்யபா ைல ள் நீர் 
             ேவட்டவன் அந்நிலத் நீர் 
    தாெனதிர் கண்  ப கேவா தல்ேபால் 
             தண்மலர் அைணமிைச அமர்ந்த 
    ஞானநல் விளக்ைக விழி றக் கண்  



 61

            நைகெயா  தி க மலர்ந்  
    பானலங் கண்ணி ணர் ைல விம்மப் 
            பாிந் ேமல் வி ந் ல் னளால்.  66 
 
    அல்லமேதவர் தன் ைகக்கு அகப்படாைமயால் மாைய வ ந்தல் 
 
    நா ய ஆ  நிழெலன அைணேமல் 
             நண் றத் ேதான்றிய இைறைய 
    ஓ னள் வி ந்  த றத் த வ 
            உறாைமயால் அைணமிைச வி ந்ேத 
    ஆ யி னிழைலப் பற்றநீட் யைக 
            ஆ யில் தாக்கநின் ற  
    வா  மழைலப் ேபைதேய ேபால 
            வ ந்தினள் மதர்விழி மாைய.  67 
 
    அல்லமைர உ ெவளித் ேதாற்றெமன மாைய ஐ றல் 
 
    ெசால்ல ம் அழகன் தி  விழியில் 
             ேதான்றலான் மீள ம் எ ந்  
    ல் னள் மலர்ெமன் ைககளால் ெவளிையப் 
             ல்லல்ேபாற் சுைவத்தனள் ெவ வாய் 
    வல் யிவ் வா  ெவளிமயக் குற்  
            வள்ளல்தன் ைகப்படா ைமயினால் 
    அல்லமன் அலனீ ெவளி ெயன்ன 
             அயிர்த்தனள் உண்ைமைய அன்ேற.  68 
 
    ஆசிாியர் கூற்  
 
    அ ந்தவ ெந நாள் யன் தான் ெபற்ற 
             அ ைதவாய் ைவத்தி  மளவில் 
    கரந்தவ தல்ேபால் அல்லம ேதவன் 
              கட் லத் ற் ெமன் ேதாளில் 
    ெபா ந் ற ெவளிேபால் வராைமயால் தீயிற் 
              ெவனப் பைதபைதத் தாிைவ 
    வ ந்தினள் காமம் அல்லமன் அன்றி 
             வ ளார் யார்கடந் தி வார்.  69 
 
    மாைய வ ந்தியி த்தல் 
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    கன்னிைக ெயன் ம் இைறமகள் என் ங் 
             க திடா தவாவிைளத் திட் ம் 
    என்னிைண ைலகள் மா றத் த வி 
             யிதழ்சுைவத் தைணமிைசப் ணர் ற் 
    றின்ன ல் இன்பக் கட ைட ழ்க 
             இவன் றானாற் ெபற்றிேலன் என்  
    தன்னக ைநந்  ெவய் யிர்ப் ெபறிந்தாள் 
             தவத்தைர அைலத்தவம் மடந்ைத.  70 
 
    அல்லமைர மாையயால் மயக்கலாகாெதனல் 
 
    ெபாழிந்திழி மைழயால் வளிநைனந் தி ேமற் 
             ைகத்ெத ம் எாியில்வான் ேவேமல் 
    ழங்குெவண் திைரப்ேப ராழியக் கலய 
            னிவைன அ த் ேம னஞ்சம் 
    எ ந்தரன் தன்ைன வ த் ேமல் மயக்க 
            ெமய் வன் அல்லம ேதவன் 
    ஒழிந்தவர் தம்ைம ெயாழிவற மயக்கும் 
            ஒ த்தி ம் அவன்றைன மயக்கும்.  71 
 
    மாைய, கன  காண்ட ம் ெபா  வி த ம் 
 
    விண்ணிைனக் குத்திக் ைகயிைளப் பவர்ேபால் 
             ேவென ங் கண்ணியங் கி ந்த 
    அண்ணைலத் த வித் த விெமய் வ ந்தி 
             அவச ற் றைணமிைச உறங்கி 
    எண்  நிைனவால் அவன் ணர்ந் த ேபால் 
             இன்கன ெவான் கண் ெட ந்தாள் 
    கண்ணகல் நிலத்தின் இ ள்கு ப் பவ ங் 
              க ங்கடல் கட் னில் எ ந்தான்.  72 
 
    இர  நிகழ்ச்சிைய மாைய தன் ேதாழியர்க்குக் கூறல் 
 
    காைலயில் மாைல வார்குழல் மாதர்க் 
             கண் ைர ெசய்வள் அல்லமன்தன் 
    ேகாலெமன் ெசால்ேவன் விழிெயதிர் ேதான்றிக் 
             கு கிெலன் ைகப்படான் அதனால் 
    சால ம் ைநந்  யின்றனன் கனவில் 
             தட ைல குைழந்திடப் ல்  
    ேம நல் அ ள்ெசய் ன்ைனநான் என் ம் 
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            வி கிேலன் என்றனன் என்றாள்.  73 
 
    அல்லமைர வியந்  ேதாழிகள் மாையக்கு  உைரத்தல் 
 
    அ ந்தவம் அழிக்கும் அழகுைட அணங்கிற் 
           ககப்படா விற னன் யாேரா 
    ரந்தரன் அயன்மால் சுரர் னி வரர்கிம் 
            டர்வித் தியாதரர் என்னப் 
    பரந்தவர் தம் ள் அலனிவ ெனா வன் 
             பார்த்தி ற் பராபரன் என்  
    தி ந்திைழ மகளிர் மனத் ேள வியந்  
           ெதாிைவேயா ைரத்தல்ேம யினரால்.  74 
 
    ேதாழிகள் அல்லமன் நின்ைன அைணவன் எனல் 
 
    ஆைசநின் உளத்தின் மிகவளர்ப் பதற்கா 
          யல்லமன் இவ்வைக ந த்தான் 
    ேபசு  கனவின் பய னக் குைரப்பிற் 
            பின் ைன ெமய் ற அைணவன் 
    வாசெமன் குழலா ெயன்றவள் மனத்தின் 
            வ த்தமற் றிடவறிந் ைரத்தார் 
    காசணி ம ங்குல் மடந்ைதயர் மாைய 
           கவைலதீர்ந் ள் ேள களித்தாள்.  75 
 
    ேமாகினி, தன் மகள் இடத்திற்கு வ தல் 
 
    இன்னண மாைய மாதிைட நிகழ்ந்த 
          இயல்பிைன ேமாகினி சிலர்ேபாய்ப் 
    பன் ற அறிந்  மானமீக் கூரப் 
          ப வரற் கட ைடப் ப ந்  
    தன்ெனா  மகள்வாழ் மாளிைக ெயய்தித் 
          தனையையப் பாங்கிமா ெரா கூய் 
    என்னி  ெசய்தாய் ஐயேகா ேபதா 
         ெயன் ைநந் தின்னன கன்றாள்.  76 
 
    ேமாகினி, தன் மகள் ெசயைல ெவ த் ைரத்தல் 
 
    மான ம் உயி ம் ஒ ங்குநில் லாத 
         வழி யிர் தன்ைனேய வி த் த் 
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    தா  ெபா ளாய் மானேம ெகா ன் 
         தந்ைததன் ெசவிப்ப ல் என்னாம் 
    பா ம் மதி ம் இயங்கு  மள ம் 
         பழியி  வழிவழி வராேதா 
    யா ைன வ ந்தி யீன்ற ம் இதற்ேகா 
         என்ெசய்தாய் பாவிெயன் றிைசப்பாள்.  77 
 
    கன்னியர் கடைம 
 
    குரவர்தாம் இையந்  ெகா த்தில ராயிற் 
          குமரேவ ளைனயவ ேர ம் 
    அ வரா நிற்பர் தந்ைததாய் தங்கள் 
           ஆைணயி ெனா குகன் னியர்தாம் 
    உ விலார் எனி ங் குரவ ள் மகிழ் ற் 
            த றி னைனயவர் தம்ைமப் 
    பர வான் கட  ளாகேவ நிைனந்  
          பண்ெபா ம் பயி வர் அன்ேற.  78 
 
    ெபண்கள் தம் மனம்ேபால் நடத்தற்குாியர் 
    அல்லர் எனல் 
 
    மணம் ாி வதன் ன் குரவரா ைணயி ம் 
            மணவிைன ற்றிய பின்னர் 
    இணங்குற அ ள்ெசய் ெகா நனா ைணயி ம் 
          இ ப்பர்தம் வயமில ெரன் ம் 
    அணங்கைன யவர்தாம் என்பைத அறிந் ம் 
           அடாதவிச் ெசய ைனச் ெசய்தாய் 
    பிணங்குவார் இைலெயன் றி ந்தைன ேபா ம் 
             ேபைதநீ என் தான் னிந்தாள்.  79 
 
    மாைய வ ந்த ேமாகினி சினம் நீங்கல் 
 
    தான்ெச ந் தவ ம் தாய்ெச  னி ம் 
          தன்மனந் தைனநனி வ த்த 
    நான்ெசய்வ ெதன்ெனன் றி நில ேநாக்கி 
          நாணிநீர் விழி க இ ந்தாள் 
    ேதன்ெசய்ெமன் ெமாழியாள் ேமாகினி கண்  
         சினந்தவிர்ந் தகங்கைரந் ன்ேமல் 
    மான்ெச ம் விழியாய் பிைழயிைல ெயன்றாள் 
          மனங்கைர வன்ைனேபால் உண்ேடா.  80 
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    ேதாழிகள் மாையயின் ேமாகப்ெப க்ைக ேமாகினிக்கு ெமாழிதல் 
 
    மங்ைகமீர் நீயிர், சூழ்ந்தனர் இ ந் ம் 
           வைளத  ேவ யில் பயிர்ேபால் 
    எங்கள்தம் மடந்ைத நிைறயழிந் ெதாழிய 
          என்ெசய்தீர் பாவிகாள் என்றாள் 
    அங்கு  மடவார் ெசால்வெரம் பிராட்  
           அ ெளா  ேகண்மதி மதனால் 
    உங்குல மடந்ைத உயிர்விடா தி ந்த 
           ன்தவ ெமன் ைநந் ைரத்தார்.  81 
 
    ேமாகினி சகைளையப் பார்த்  வினவல் 
 
    பாங்கியர் பகரச் சினஞ்சிறி தவிந்  
             பாங்கியர் கு வி ட் சிறப் ற் 
    ேறாங்கிய சகைள தன் க ேநாக்கி 
            உைரப்பள்ேமா கினிெய ம் அரசி 
    ங்கைண மதேவ ளைனயஅல் லமைனப் 
           றத் நின் றகற்றிடா ெதங்கள் 
    ஈர்ங்கதிர் கெமல் யல் னம் வி த்தாய் 
           என்ெகாேலா எனவவள் உைரப்பாள்.  82 
 
    மாையைய ெவ ப்ப  கூடா  என்  சகைள கூ தல் 
 
    மானிடப் பிறவி அாிததில் அரசர் 
              மக்களா குதலாி ததனில் 
    ஊ ப் பைமதல் அாிததில் அாிதால் 
            உணர்ெவா  ேபாகங்கள் கர்தல் 
    தாெனனப் ெபாியர் கூறலால் அன்னாய் 
             தவம்பல யன் நீ ெபற்ற 
    மீெனனப் பிற ங் கண்ணிைய ெவகுண்  
            ெவ ப்ப  தகாெதன உைரத்தாள்.  83 
 
    ேமாகினி தன் க த் ைரத்தல் 
 
    ேமாகினி சகைள கல்ெமாழி ேகட்  
          கமலர்ந் ெதன்தவப் பயனாம் 
    பாெக  ெமாழியாள் தவறிலள் யாேழார் 



 66

            பயில்மணம் அரசர்ேமற் ெறன்பர் 
     ஆக ல் இவ க் கல்லமன் தாேன 
           அ மணத் தைலவனங் கவன்பால் 
     ேபாகம்ேவண் யவா ெகாள்ெகனப் கன்  
            கன்றனள் பின் ேமார் மாற்றம்.  84 
 
    மன்ன க்கு இச்ெசய்தி ெதாியலாகா  என்றல் 
 
    உலெகலாம் அறிய வ ைவெசய் கா ம் 
                உலகமன் னவனறி யாமல் 
    திலகவாள் தலாள் ஒ க்கநீர் மைறமின் 
            ேதெமாழி யீாிவள் தீைம 
    நலெமலாம் மேத ஆதலால் மக்கு 
           நான்ெசால்வ ெதன்எனா மக க் 
    கலகிலா உவைக ெசய் ேபா யினள்தன் 
         அகத்தி ள் னி ற வந்தாள்.  85 
 
    மாைய, சகைளயிடம் தன் தாையப் பாராட் க் கூறல் 
 
    என்பிைழ ெபாறாமல் அன்ைனேயா ெடன்பால் 
             இ ந்தவ ேரெசா ன் அதனால் 
    அன் ைட அன்ைன னி ேமா என்ன 
             அைறந்தனள் மாையேகட் டைறவாள் 
    ெபான் ைர சகைள நங்கு  உனக்குப் 
             ராாிேய தைலவெனன் றி ப்பப் 
    பின்பி  நீெசய் தைனெயனி னின்ைனப் 
            பிைழெசால்வார் ேமற்பிைழ உண்ேடா.  86 
 
    அல்லமைர ெவளிேய அ ப்பேவண் ெமனச் சகைள கூறல் 
 
    மானைன யாய்நந் தாயறிந் தைமயான் 
             மைறந்த  ெநாய் பட் டன்றிக் 
    ேகானிைத அறிவன் எனிெனளி தாேமா 
            ேகாமள வல் நீ ேகண்ேமா 
    ேபான  ேபாக இனியவன் றன்ைனப் 
           றத்தினில் வி வேத யறி  
    தாெனன உைரத்தாள் மாையேகட் டயர்ந்  
          தாங்க ந் யரேமா ந்தாள்.  87 
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    அல்லமர் வினா தல் 
 
    அல்லமன் அறிந்  ம்தி  மடந்ைதக் 
            க த்தெதன் கெலனச் சகைள 
    வல் நின் மாைய வைலயிைடப் பட்ட 
            மைறெயலாம் இைறமைன நிைறந்த 
    ெதால்ைலநல் விைனயால் அறிந்திலன் ேவந்தன் 
            ஒ வ ம் யா ய்ய ேவண் ச் 
    ெசால் வ ெதான் ண் ைடயநீ றத்ேதார் 
            சூழ ல் இ த்தல்நன் ெறன்றாள்.  88 
 
    அல்லமர், ‘மாையையப் பிாிந்  இ க்க 
    இய ேமா’ என ஏளனஞ் ெசய்தல் 
 
    மாையைய அகன்றால் நடக்கக்கால் எ ேமா 
            வாயிைட மாற்றெமான் ண்ேடா 
    ேபாெயா  விடயம் உணமனம் வ ேமா 
           ெபா ந் ம் பக ர ளேவா 
    காய ம் உயி ங் கலந் வாழ் ேமா 
           கண்டனம் எனெவைன ஒ வர் 
    நீயறி றவிங் குைரப்பவர் உளேரா 
          ேநாிழா ெயன்றனன் அண்ணல்.  89 
 
    மாைய கிட் வள் எனள் 
 
    க த்திைன அறியா தவன்ெமாழி தனக்குக் 
            காட் ய ெபா ைளேய ெகாண்  
    விைரத் ணர் மலர்ெமன் குழ னாள் ண ம் 
            விதி ள ெதன்னிெலங் ெகா ையத் 
    தாித்ெதவ ெணா நீ யி ப்பி ம் உனக்குத் 
              த மிதில் ஐயம்ேவண் டாெவன் 
    ைரத்தனள் க ைண ெயன் ெசய் குவெனன் 
            ழன்றவள் அண்ணைல ேநாக்கி.  90 
 
    அல்லமர் மத்தளம் அ த்தல் 
 
    சகைளயிவ் வா  ெமாழிதர நங்காய் 
             சால ம் நன் நன் ெறன்  
    நைகமதி தவ ஞ் ெசஞ்சைட ம ைக 
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          நாயகன் தி னஞ் ெசன்  
    கிழ் ைல ந க்கும் ெபா தன் ெசயல்ெசய் 
            யற்சியி னின்றனன் தனக்குத் 
    தகுெமன வளர்ேப ரறிவினால் தன்ைனத் 
            தானலா தறிதரப் படாதான்.  91 
 
    ஐந்தாவ  - பிர ேதவர் வந்த கதி ந்த  
    கதி 5 - க்குச் ெசய் ள் - 306 
   ----------------     
 

6. விமைல கதி (307 - 356 ) 
 
    [இக் கதிக்கண், தன்னால் நில லகிற்கு அ ப்பப்ெபற்ற மாைய ெந ங் 
காலமாகி ம் மீண்  வராைமையக் கண்ட இைறவி, விமைலைய நில லகிற்கு 
அ ப் த ம், அவள் வந்  மாையையக் காண்ட ம் மாைய நில லகிற்கு 
வந்தெசய்திைய நிைன த்த ம், மாைய அல்லமேதவர  இயல்ைபப் பற்றி 
விமைலையக் ேகட்ட ம், விமைல அல்லம ேதவர் வரலாற்ைற இைறவன் 
இைறவிக்குக் கூறியவா  ெசால்லத் ெதாடங்கி, நிராங்கார ம் சுஞ்ஞானி ம் 
அ ந்தவஞ் ெசய்  அல்லம ேதவைரப் பிள்ைளயாகப் ெபற்றைத ம், அல்லம ேதவாின் 
இளைமக்கால விைளயாட்ைட ம் பின்னர் உலெகலாஞ் ெசன்  தி விைளயாடல் 
நிகழ்த் ம் ெபா ட்  நிராங்காரைன ம் சுஞ்ஞானிைய ம் பிாிந்  ெசல்ல வி ம்பி 
அவர்க ைடய உடன்பா  ேகட்டைத ம், அவர்கள் ‘நீ ெயைமப் பிாியின் நாங்கள் 

ேப  அைடயாமல் வ ந் ேவாம்’ என் ைரக்க அவர்கட்கு அ ள் ாிந்தைத ம் 
மாையக்கு விளக்கமாக எ த் ைரக்குஞ் ெசய்திகள் கூறப்ப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    அமைல ேயவ அகனிலத் ெதய்  
    சமல மாைய தனக்க ள் ர்த்தியாம் 
    நிமலன் அல்லமன் நீதிைய அன்பினால் 
    விமைல கூறிய வண்ணம் விளம் வாம்.  1 
 
    மாைய, மயல் மிகுந்தி ந்தாள் என்றல் 
 
    ம ைக நாதைன நாெடா  மாையதான் 
    அதிக வந்தைன ஆற்றிநம் அல்லமன் 
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    உத  மால்மனத் ேதாங்க இ ந்தனள் 
    திதிகள் எண்ணில ெசல்ல நிலத்திேன.  2 
 
    இைறவி, விமைலைய நில லகிற் க ப் தல் 
 
    ஆய காைலயில் அம்பிைக ஞாலேமல் 
    மாைய ேபாய் ெந  நாளி ம் வந்திலள் 
    ேபாயி ராதவட் ெகாண் வண் ேபாெதன 
    ஏயி னாள்நல் விமைலைய என்பேவ.  3 
 
    விமைல, நில லகிற்கு வ தல் 
 
    கைறயில் ேசாதிக் கயிைலயில் நின் நம் 
    இைறவி ேயவ இைறஞ்சி வ ைலப் 
    ெபாைறயி னால்வி ந் தாெளனப் மிைச 
    ம வி லாமதி ேபால்பவள் வந்தனள்.  4 
 
    மாையையக் கா தல் 
 
    வந்  ெபான்ெனயில் வட்ட வனவைச 
    நந்  ெபான்மணி மாட ந கிேய 
    சந்த மாைய தனெததிர் நின்றனள் 
    கந்த ெமன்மலர்க் கற்பக வல் ேபால்.  5 
 
    மாைய, விமைலக்கு இ க்ைக யளித்தல் 
 
    நின்ற ேபாெததிர் கண்  நில ல 
    கன்  ேபா மிவ் வாயிைழ வாழிடம் 
    என்  மாைய ெய ந்  ெதா தைண 
    ஒன்  ேமவி யி ப்ப உதவினாள்.  6 
 
    இவர்கைளக் கண்ட மாதர்கள் வியத்தல் 
 
    இ கி ந்த அைனயர் இ வ ம் 
    இ க ரங்க ம் ஏந்  மணிெயன 
    உ வ ைமந்திவண் ஒத்தனர் என் சூழ் 
    ரம டந்ைதயர் ந்தி வியந்தனர்.  7 
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    மாைய, விமைலைய வினாதல் 
 
    மாைய வந்த மடந்ைதைய ேநாக்கிேய 
    நீயி ந்தெதங் குன்ெபயர் யா நீ 
    ேமய தன்ைமெயன் என்  வினாவ ம் 
    ேத ம் ண்ணிைட ெசப் தல் ேமயினாள்.  8 
 
    விமைல ம ெமாழி உைரத்தல் 
 
    கயிைல ெயன்னிடங் கற்பக வல் ெயன் 
    ெபயாி யம்பின் விமைல ெப ங்குல 
    சயில மங்ைகநின் தன் ைட ஏவினாள் 
    வியனி லந்தனில் வந் ைன ேமவிேனன்.  9 
 
    மாைய வினாவல் 
 
    என்ன மன்மகள் எம்ெப  மாட் தான் 
    மன் ம் ெவந் யர் மக்கட் பிறப்பிேனன் 
    தன்ைன உன்னிநின் தன்ைன வி த்தெதன் 
    பன்  ெகன்னப் பகர்தரல் ேமயினாள்.  10 
 
    விமைல, மாையயின் வரலா ைரத்தல் 
 
    அல்லமன் வ நிைல அறிந்  வாெவன 
    நல் ைம நிைனவிட நன்ெறன் ெறங்ைகநீ 
    வல்லைம ேபசியிம் மண்ணில் வந்தபின் 
    ெசால் ய நின்ெப ஞ் சூள்ம றந்தைன.  11 
 
    நீ, உன்ைன ம் அறியவில்ைல என்றல் 
 
    நின்ைன ம் அறிந்திைல நீெயன் றாவ வண் 
    உன்  மனெமாழி உறாத அல்லமன் 
    தன்ைனநீ அறி ந் தன்ைம உண் ெகால் 
    கன்னிமா ைமதம கைலைய அல்ைலேயா. 12 
 
    இைறவி, தன்ைனய ப்பிய காரணத்ைத இயம்பல் 
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    ஓ ற ம ந்தயின் றங்கல் ேபா ைர 
    ஆ ய சூள்மறந் தயர்ந்தி த்தலால் 
    நா நின் றைனத்தரற் ெகன்ைன நல் ைம 
    ஏடவிழ் மலர்க்குழால் ஏவினாள் என்றாள்.  13 
 
    மாைய, தன் வரலா ணர்தல் 
 
    கதிெர  பகெலனக் கண  டா தண் 
    மதிெய ம் இரெவன மனந்ெத ளிந் தன் 
    திதிெயா  நிைன ேமார் சிறித றிந்தனள் 
    விதி ணர் இைறமகள் விமைல ெசால் னால்.  14 
 
    மாைய கூ தல் 
 
    லகா ரணெனனச் சிலர்ெமா ழிந்தி ம் 
    மா ேமா மானிடப் பிறப்பில் வந் தன் 
    சீலேமார்ந் திலெனனிற் சிறிய ேபைதநான் 
    ஞாலேமல் மயங்குதல் நவிறல் ேவண் ேமா.  15 
 
    மாைய, அல்லமேதவாின் இயல்ைப விமைலபால் ேகட்டல் 
 
    அல்லமன் இயல்ெபலாம் அறியப் ந் ணர் 
    வல் நின் கு தவாய் மலர்ந்  கூெறனச் 
    ெசால் நின் றிைணய  ெதா த மாெதா  
    வில் றழ் ந தல் விமைல கூ வாள்.  16 
 
    விமைல கூ தல் 
 
    கயிைலயின் உைமெயா  கண்  தற்பிரான் 
    ெசய ம் அல்லமன் ெசய்தி கூற ம் 
    அய ற இ ந் நான் அறிந்  ேளனைத 
    மயி யல் ேகெளன வகுத்தல் ேமயினாள்.  17 
 
    நிராங்கார ம் சுஞ்ஞானி ம் 
 
    ப யில் வள்ளி காைவெய ம் பதியில் தனக்கு நிகாில்லான் 
    ஒ வில் க ைண நிராங்காரன் என் ம் உண்ைமப் ெபயாினான் 
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    ம வில் கற்பின் அவன்ேதவி மாசு தீர்ந்த சுஞ்ஞானி 
    க வில் மைறயா கமவிதிகள் கண் ற் றறிய ஒ குவார்.  18 
 
    அவ்வி வாின் தன்ைம 
 
    ெமய்ம்ைம சிவேம அல்லாத 
              விாி ம் உலகம் ெபாய்ெயன்பார் 
    இம்ைம ம ைம நிைலயல்ல 
             என்ன நிகழ்ந்த க த்திேனார் 
    ெசம்ைம ெநறியிற் றெமாடகந் 
             திாி ங் கரணங் காமாதி 
    ெபாய்ம்ைம விைனயில் அவர்கு ல் 
              ெபா ளாத் ணிந்  வப்பார்.  19 
 
    மக்கட்ேபறில்லாத வாழ்  
 
    இைனயர் ஆகி இ க்குநாள் இல்வாழ்க் ைகயினின் றி தலால் 
    தைனயர் இன்ைம யாெனஞ்சந் தளர்வான் ேபான்  நிராங்காரன் 
    நிைன ந் தியானம் இல்லாத ெநஞ்சு ஞானம் இல்லாத 
    விைன ம் ேபா  மக்களிலா மிக்க வாழ்ெவன் றியம்பிேய.  20 
 
    நன்மக்கட்ேப  வி ம்பாதவன் பத  ஆவன் 
 
    இந்த உலகிற் குதவியாய் இயன்ற ெதாழில்கள் பலெசய் ம் 
    ைமந்தன் ேவண் ம் எனநிற்ேபான் மக்கட் பத  ஆகுவான் 
    அந்த உலகிற் காநிைனப்ேபான் அறங்கூர் மகனாம் அத் விதா 
    னந்தம் உத ம் மகவி ப்ேபான் ஞானி யாகும் என்ெறண்ணி.  21 
 
    நன்மக்கட்ேபற்ைற நா தல் 
 
    உடம்ைபப் ெபாறிையக் கரணத்ைத 
             உயிைரத் தாெனன் ழலாமல் 
    அடங்கத் றந்  தைனயறிந்  
             ேபதா ேபதம் என் மயல் 
    கடந்திட் க்கும் பர த்தி 
              காட் ம் தல்வன் ேவண் ெமன 
    இ ம்ைபப் பிறவி ேநாய்தணிப்ப 
           எண் ம் மனத்தான் எண்ணினான்.  22 
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    இைறவனால் தன் எண்ணத்ைத க்க எண் தல் 
 
    இரண்ேடா ரண்  விரண்ைட 
            இரண்டா றிரண்  மீமிைசெயண் 
    இரண்ேடா ரண்  ெகாண் ந்த 
             இதழ்ப்பங் கயங்கள் கடந் ேபாய் 
    இ ந்த குளத்தின் ேமேலாரா 
             யிரந்ேதாட் டமல கமலமிைச 
    இ ந்த ேசாதி தைனக்கண்ெடம் 
             எண்ணம் ப்ேபம் எனெவ ந் .  23 
 
    வி ம்பித் தவஞ்ெசய்தல் 
 
    ேவறாம் ஒ வன் உடனி ப் ம் 
             ேவண்டா தவத்திற் ெகன்பெதா  
    மாறாய் மைன ங் ெகா ந ம்ேபாய் 
             வனத்திற் கமலா சனத்தி ந்  
    ேதறார் னல்ேபால் ெதளிந்தமனத் 
             திறந் ந் திறவா விழிெயா தம் 
    ேபறாம் இட்ட ங்கத்திற் 
             பிறழா தைம ம் ப ைவத் .  24 
 
    தவஞ்ெசய்தி ந்த தன்ைம 
 
    தறிேபால் உடலம் ேநாி ந்  தயங்கு ம ங்கின் இ நா  
    ெநறிேபாய் மீ ம் வளியதைன நி வி ந நா யிற்ெச த்தி 
    அறிேவார் சிறி ஞ் ச யாமல் அன்னப் ெபயர்மந் திரமாறிக் 
    குறிேபா யி ந்த ஒ குறிையக் குறித் க் ெகாண்டங் கி ந்தனரால்.  25 
 
    அறி ச்சுடைரக் கண் த்தல் 
 
    வா  நிற்ப மனநின்  மனந்தான் நிற்பப் ெபாறிநின்  
    பாய ெபாறிகள் நிற்பஇடர் ப ன் லன்கள் நின்றனவால் 
    ஆய லன்கள் நின்றைமயால் அகிலந் ேதான்றா ள்ளத்ேத 
    ய பரமா ளந்தபரஞ் ேசாதி ேதான்றக் கண் ந்தார்.  26 
 
    கட ள் குழவி வாகத் ேதான் தல் 
 
    ஒ ங்கு மனேமா ைனயசிவ ேயாக சமாதி நவதிங்கள் 
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    நிரம்ப இ ந்த காலத்  ெநற்றி மிைசயிற் பரஞ்ேசாதி 
    திரண்  குழவி உ வாகிச் ெசன்  ற ற் றிடவதைன 
    வி ம் ம் இ வர் தா டன் விழிகள் திறந்  கண்டனரால்.  27 
 
    அக்குழந்ைதயின் அழகுத் தன்ைம 
 
    ெவம்ைம ஒழிந்  நிலத்திழிந்  விளங்கு கதிேரா பனிநீங்கி 
    எம்ைம ஆள வ மதிேயா இ மிந் தனங்கள் கராத 
    ெசம்ைம ஒளிவான் ேபரழேலா ெதாியா ெதன்ன ஒளிர்ந்ததவர் 
    தம்ைம அறியா உவைக ளந் தைழப்பச் ேசாதி மதைலேய.  28 
 
    யா ம் இத்தைகய மக்கட் ேபற்ைற அைடயார் எனல் 
 
    அைலந்  பிறப்பில் ஆங்கார அஞ்ஞா னிகளாம் மானிட ம் 
    ம ந்த சுர ம் னிவர ம் மற்ைற ேயா ம் ெப வேரா 
    ெதாைலந்த மாைய நிராங்கார சுஞ்ஞா னிகள்ேபால் மலவி ைள 
    ந ந்  வளர்சச் சிதானந்த நந்தா விளக்காம் மதைலையேய.  29 
 
    எவைர ம் இவ்வி வர்க்கும் ஒப்பாக உைரக்க யா  எனல் 
 
    ேபரா னந்தம் பிள்ைளயாப் ெபற்ற அவர்க்கு விடயத் ள் 
    ஓரா னந்தம் ெபற் டேன ஒழி ம் உலகர் தம்ைமநாம் 
    ேநரா இயம்ப லாகுேமா நிகர்தாம் தம்மில் தாெமன்  
    வாரார் இளெமன் கிழ் ைலநன் மடவாய் உைரப்ப தன்றிேய.  30 
 
    இ வ ம் உலகிற்குக் கட ைளக் காட் ய சிறப்பினர் எனல் 
 
    பண்  பாசந் த சில ம் பரஞ்ேசா திையத்தாம் தம் ள்ேள 
    கண்  வாழ்  ெப நரலாற் கண்ணிற் காட் ம் அவாில்ைல 
    ெதாண்  ப மிந் நிராங்கார சுஞ்ஞா னிகள்தம் உட்கண்  
    ெகாண்ட ஒளிைய உலகுய்யக் குழவி ஆக்கிக் காட் னரால்.  31 
 
    கட ட்குழவி பிறந்தேபா  உண்டாகிய ைம 
 
    சங்கும் ெதய்வ ந் மியம் தழங்க மலர்மா மைழெபாழிந்த 
    எங்கும் திைசகள் விளங்கினகன் றீன்ற மல  தறிதளிர்த்த 
    பங்கம் கலந்த னல்ெதளிந்த பதகர் மன ம் ெதளிந்தவ ள் 
    ெபாங்கும் றவர் மனமகிழ்ந்த னிதன் மகவாய்த் ேதான் நாள்.  32 
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    நிராங்காரன் குழந்ைதையத் த விெய த்தல் 
 
    ைநயா மனத்  நிராங்காரன் 
             ஞானத் திரளாம் பிள்ைளதைன 
    ெமய்யாம் உளக்கண் அன்றி மிவ் 
             விழி ங் காணப் ெபற்றனெமன் 
    ெறய்யா உவைகக் கடல் ழ்கி 
            ேயறான் மார்ேபா றத்த விக் 
    ைகயால் எ ப்ப எங்குநிைற 
            கனவான் கனவான் ெநாய்தாகி.  33 
 
    சுஞ்ஞானி கணவைனக் ேகட்டல் 
 
    ெசவ்வாய் ஞான மயில்ெகா நன் 
            ெசந்தா மைரத்தாள் வணங்கு நம் 
    இவ்வாய் மகன தியல் நீ 
             யியம்பா ெயன்ன அவன்ெதாிந்  
    ைசவா கம ம் ஆரண ம் 
           சாற்றற் காிய நம்மகைவ 
    எவ்வா ைரப்பன் யான்மடவாய் 
          என்  வியந்  கூ வான்.  34 
 
    இைறவேன குழவியாகப் பிறந்தான் எனல் 
 
    நாம்பார்க் குழவி ஆகாமல் நம்பாற் குழவி ஆயினான் 
    தீம்பாற் கட ல் யில்ேவா ம் ெநந்தா மைரேமல் உைறேவா ம் 
    தாம்பார்க் காிய அ ேயான் தாேன ஐயம் இதற்கில்ைல 
    காம்பாற் ாிந்த தைனயேதாட் கனிவாய்த் தடங்க ணாெயன்றான்.  35 
 
    அ ேகட்  சுஞ்ஞானி களிப்பைடதல் 
 
    ஆன்ற மயல்ெசய் ைசேயாகத் 
            தன்றித் தவேயா கத்தினால் 
    ஈன்ற ெபா தின் தன்மகைன 
           யி ந்  சான்ேறான் எனக்ேகட் த் 
    ேதான் ம் உவைகக் கடற்ப ந்தாள் 
            சுஞ்ஞா னித்தாய் பசும்ெபான்மைல 
    ேபான்  வளர்ந் ம் ம ங்குல்மி  
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           ேபாக்க அறியா இள ைலயாய்.  36 
 
    அல்லமப்பிர  என்  ெபயாி தல் 
 
    மத்த ெநஞ்சக ேமா தம் மதியின் ஒன்ைற அைறந்தி  
    ெமய்த்  ம்ெபா  ெளன்றைத ேவதம் ஆகமம் ஓ ெமன் 
    த்தி ெகாண் ைர ெசய்ெததிர் ஒன்ைற நிந்ைதெசய் சமயர்தம் 
    பித்ைத அல்ெல ம் அல்லமாப் பிர  எ ம்ெபயர் இட்டனர்.  37 
 
    அல்லமேதவாின் சி  விைளயாடல்கள் 
 
    விைனயி னாெலா  வன்ற  ேமனி யாளன லாெதா  
    மனிதன் ஆகிந த்தி  வ வன் ஆத ன் அல்லமன 
    நிைன  மா  தவழ்ந் பின் நின்  ெமல்ல நடந் ேபாய் 
    வைன  மாமணி மாளிைக ம கின் ஆடல் பயின்றனன்.  38 
 
    அன்ைன அைழக்க வ தல் 
 
    வ க எங்கள்தம் ஆவிேய வ க கண் கர் அ தேம 
    வ க எங்குல தீபேம வ க ேகட  ெசல்வேம 
    வ க பாச வினாசேன வ க ஞான விேனாதேன 
    வ க என்றைன உளமகிழ்ந்திட வந்  ேமல்வி ம் அல்லமன்.  39 
 
    சிற்றில் சிைதத்தல் 
 
    மாைய யா ள ஆகிய வ  நாமம் அழித் ள 
    தாய ேவார்பிர மந்தைன அறி  மாறறி வித்தல்ேபால் 
    ேமய ேபைதயர் மணலைம  தாள்ெகா டழித்தனன் 
    ேபா  லா வன் மானிடன் ேபால ேவவிைள யா ேவான்.  40 
 
    சி  ேத ட்ட ம் பம்பரம் ஆ த ம் 
 
    நானி யக்கின் இயங்கு ம் ஞாலம் என்றறி வித்தல்ேபால் 
    தா  ட் நல் தியில் தமனி யச்சி  ேதாிைன 
    யான டக்க  ெநஞ்சகம் இதைன ஒக்கு ம் என்ப  
    ேபான மக்குயிர் ஆயிேனான் திய பம்பரம் ஆ மால்.  41 
 
    கல்வி கற்றல் 
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    ஆ  ஒன்ெறதிர் ெகாண் தம் ஆன னந்ெதாி வார்கள்ேபால் 
    கூ  ஒண்கு  ெவதிர்ெகா  ெகாண்  தன்ெப  விஞ்ைசகள் 
    நா  ஒண்கைல கற்றல்ேபால் நாடக ம்பல ெசய்தனன் 
    பீ  ம்பழ மைறக ம் ேபச ம் க ழாளேன.  42 
 
    அல்லம ேதவர் எங்கும் ெசல்ல எண் தல் 
 
    தந்ைத தா ளம் இன் றத் தன  ேபர  ளா ள 
    ைமந்த னாகி யி ந்ெதா  வால லீைல ந த்த ள் 
    எந்ைத தா ல ெகங்க ம் எய்தி மக்கள்தம் வல்விைன 
    சிந்  மா  நிைனந்தி  ெசப்பல் ேமயினன் என்பேவ.  43 
 
    அல்லமேதவர் தாய் தந்ைதயர்க்கு உைரத்தல் 
 
    உங்கள் பாவைன ஒ ைமயால் ஒ வ மாமகன் ஆகிநான் 
    இங்கு ேமவி இ ந்தனன் இனிந டந் ல ெகங்க ம் 
    தங்கு மாதவர் த ேயார் தங்கள் எண்ணம் ப்பெனன் 
    ெறங்கள் நாதன் இயம்பவிவ் வி வ ம் கல் கின்றனர்.  44 
 
    இ குரவாின் பதில் 
 
    பிறப்ெப ங்கட ற்ப ம் பீைழ ேய  ைணயனாய் 
    றப்பின் ெட ம் ஒண்கைர ன்  றாதமிழ் ேவெமனா 
    மறப்பி லாஇ  குரவ ம் மன  ைளந் ைர ெசய்திடச் 
    சிறப்ப ஞான சிகாமணி ெதளி  மா ைர யா னான்.  45 
 
    உங்கைள நான் பிாிேயன் என்  உைரத்தல் 
 
    சற் ம் ம்ைம அகன்றிேடன் தளரன் மின்மனம் என் நான் 
    ெசாற்ற ைதயம் உமக்ெகனில் ணி ம் ஆகம ேவத ல் 
    கற்  ேளாைர வினாய்நிராங் கார ஞானிகள் தைமயிவண் 
    உற்ற அல்லமன் அகல்வேனல் உைரமின் என் ணர் மின்கேள.  46 
 
    உண்ைமப் ெபா ைள உணர்த் தல் 
 
    என்  ெபான் மிவ் டல தல் யா ம் ேவெறன நீக்கு  
    நின்ற தம்மில்ேவ றலென ம் நிைலைய நின் தா தான்மியம் 
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    ஒன்  ம்பாி சுைரெச  உண ம் வண்ணம் உணர்த்தினான் 
    பின்றல் இன்றிய அல்லமாப் பிர  எ ங்கு  ராயேன.  47 
 
    நிராங்காரன் சுஞ்ஞானிைய உலகினர் ேபாற் தல் 
 
    தந்ைத தாயிலன் ஆகிய தா  வாகிய சங்கரன் 
    ைமந்த னாய்மக வில்ெல  மனவ த்தம கற்ற ம் 
    ந்  ேதசிகன் ஆகிநல் த்தி நல்க ம் எய்திேனார் 
    இந்த மாதவ ரலதிைல ெயன்  மக்கள் தித்தனர்.  48 
 
    விமைல கூறி த்தல் 
 
    ஆத லாெலழில் அல்லமன் அ ளி னா  கின்ற  
    வாத மா நன் த்திதான் மைலத ங்ெகா  அறிதிெயன் 
    ேறாதி னானரன் அ ெபா  டனி ந்தனன் என்றவண் 
    ேமைத மாைய அறிந்திட விமைல கூறினள் என்பேவ.  49 
 
    அல்லமர் அன்பர் உள்ளத்தில் விளங்குவர் 
 
    எள்ளில் எண்ெணய் எனப்படர் இந்த னத்ெதாி ெயன்னவாய் 
    விள்  ெமன்மலர் மணெமன விரவி ெயங்க ம் நிற்பி ம் 
    வள்ளல் அல்லமன் அன்பர்தம் மனம ைடந்  விளங்குவன் 
    ெதள் ம் இன்சுைவ விம் பால் திரள்  ைலக்கணின் ஒ கல்ேபால்.  50 
 
    ஆறாவ  - விமைல கதி ந்த  
    கதி 6 - க்குச் ெசய் ள் - 356 
------------------- 
 

7. மாைய ேகாலாகல கதி (357 - 436 ) 
   
  [இக் கதிக்கண், மாைய விமைலையப் பார்த்  அல்லம ேதவைர எவ்வா  
அைடயலாம் என்  ேகட்ட ம், இைறவழிபாட்டால் அல்லம ேதவைர 
அைடயலாெமன்  விமைல கூ த ம், நான் இைறவைன வழிபட்ேடன்; அதனாற் 
பயனில்ைல என்  மாைய பதிலளித்த ம், இைற வழிபா  பயனில்ைல ெயன்றைதக் 
ேகட்ட விமைல கலங்கி, இைற வழிபா ல்லாமல் யா க்கும் எக்காாிய ம் ைககூடா  
என்ற ம், ேதவர்ேகான் த ய ேதவர்கள் வழிபட்ட ேகாயிைல நீல நில லகில் 
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பார்க்க வில்ைலேயா என்  ேகட்ட ம், மக்கட்ேபற்ைற யைடந் ம் 
இைறவழிபாடற்றவர்கள் மிக ம் இழிந்த பிறப்பினர் என்ற ம், இைறவழிபாட்ைடக் 
கு கமாக ணர்ந்  ெசய்யில் பயேனற்ப ெமன்ற ம், அன்பின்றிச் ெசய் ம் 
வழிபாட்டால் பயன் ஏற்படாெதன்ற ம், நீ ெசய்த வழிபாட் ல் ஏேதா தவ  
ேநாிட் க்கிறெதன்ற ம், மாைய தான் காமன் கைணக்கு ஆளானைதத் 
ெதாியப்ப த்த ம், மாைய விமைலையத் தன் டன் ேகாயி க்கு 
அைழத் க்ெகாண்  ெசன்  அல்லம ேதவைரக் காட் த ம், விமைலயால் அந்த 
அல்லமேதவேர இைறவன் கூறான அல்லம ேதவர் என்பைத ணர்ந்  அவைரத் த வ 

ய த ம், மாையயின் க த்ைத ணர்ந்த அல்லம ேதவர் மத்தளத்ைத எறிந்  விட்  
ஓ த ம், மாைய விமைல த ய மகளிர் அல்லம ேதவைரத் ேத ப் பாைல நிலத்தில் 
அைலந்  மிக ம் வ ந் த ம் மாைய த ேயாாின் ன்னர் அல்லமேதவர் 
எதிர்ப்பட்  மாைய டன் ெசாற்ேபாாி த ம், மாைய அல்லம ேதவைரப் பற்ற 

ய த ம், அல்லம ேதவர் மைறந் வி த ம், னிவர்கள் அல்லம ேதவைரப் 
ேபாற் த ம் ஆகிய ெசய்திகள் விாித் ைரக்கப் ப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    நல்ெலழில் விமைலஇன் னணம்ந வின்றிட 
    ல்ைலெவண் ணைகவ  யற்சி எண்ணிேவ 
    ல் வன் அவைனெயன் ெற ந்த ேபாதினில் 
    அல்லமன் அகன்றைம அறியக் கூ வாம்.  1 
 
    மாைய, விமைலைய வினாவல் 
 
    கிழ்மதி அணிபவன் தல்விக் ேகாதிய 
    வைகெபற விமைலதான் வகுப்ப மாையேகட் 
    டகெநகிழ் ற் நாம் அல்ல மப்ெப ந் 
    தைகதைன அைடவெதவ் வா சாற் ெறன்றாள்.  2 
 
    விமைல, இைறவழிபாட்டால் அல்லமர் ேதான் வர் எனல் 
 
    ம வலம் உயாிய வள்ளல் வந்தைன 
    அழகுற இயற்றிைன ஆயின் அல்லமன் 
    விழிெயதிர் ேதான்றிநீ மனத்  ேவண் ய 
    ெதாழிவற நல்குவன் உனக்ெகன் ேறாதினான்.  3 
 



 80

    அதனாற் பயனில்ைலெயன மாைய கூ தல் 
 
    தல்விநீ உைரெச ம் ன்ன ேமய ள் 
    ம ைகநா யகன்றைன வழிபட் ேடத்திேனன் 
    அ த ம் பயனிைல அறிந்  ேளெனனப் 
    மயல் ழ்கினாள் லர்ந்  கூறினாள்.  4 
 
    அ ேகட்ட விமைல கலக்க றல் 
 
    ெவ வற இவளக விழியி லாைமயால் 
    பரசிவ சைனப் பயனில் என்றனள் 
    அரகர என் கா தங்ைக ைவத்திஃ 
    ைரெச ம் விமைலதன் உளங்க லங்கிேய.  5 
 
    இைறவழிபா ன்றி ஒன் ம் நடவாெதனல் 
 
    பயனிைல அ ச்சைன பயின் ம் என்றைன 
    அயனாி த ய அமரர்க் காயி ம் 
    நயெமா  சதாசிவ நாதன் சைன 
    ய தல் அன்றிேயார் எண்ணம் ற் ேமா. 6 
 
    ேதவர்ேகான் த ேயார் வழிபட்ட 
    ேகாயில்கைளப் பார்க்கவில்ைலேயா எனல் 
 
    வாசவன் அாியயன் வான நாட் ேளார் 
    பாசமில் னிவரர் பல ம் மண்ணிைடப் 
    சைன விதி ைற ாிந்த ஆலயம 
    காசணி அல்குலாய் காண்கி லாய்ெகாேலா.  7 
 
    மைலமகள் த ேயார் வழிபட்ட 
    ேகாயிைலக் காண்கிைலேயா நீ எனல் 
 
    மைலமகள் சூரர மகளிர் பாற்கடல் 
    அைலமகள் னிவாில் லறக்கி ழத்தியர் 
    கைலமகள் விழி தற் கட ட் ைசயால் 
    நிைலைமகள் அைடந்தைம நிைனந்தி லாய்ெகாேலா. 8 
 
    இைறவழிபாட்டால் எல்லாப்ேப ம் எய்தலாெமனல் 
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    சித்தி ம் ஆ ஞ் சிறப் ங் காமிய 
    த்தியர் அைடவரப் த்தி நீக்கிேனார் 
    த்திைய அைடவெரம் தல்வன் ைசயால் 
    சத்தியம் சத்தியம் தளர்ம ங்குலாய்.  9 
 
    இைறவைன வழிபடாதவர் அறிவிலார் எனல் 
 
    பீ  மானிடப் பிறப்  வாய்த் நல் 
    ஏடவிழ் மலாினால் இைறையப் சியார் 
    பாடைம நாெளலாம் பாழ்க்கி ைறப்பவர் 
    டைர எண் ங்கால் ந்தி நிற்பேர.  10 
 
    இைறவைன வழிப ேவார் இைறவன் ேபான்றார் எனல் 
 
    காம்ப  ேதாளி க் கண்ணன் தாள்மலர் 
    ேதம்ப  மலர்ெகா  ைச ெசய்பவர் 
    பாம்ெபா  பழகிலாப் பரமன் என்றவர் 
    ம்பத மனமகிழ்ந் லகம் ேபாற் ேம.  11 
 
    இைறவைனப் ேபாற்றார் நாயி ம் கைடயர் எனல் 
 
    ேநாய்ப்பிறப் பிலாதகண் தைலப் சியா 
    வாய்ப் றத் தைலக்ெகா  மதிெப றாநர 
    னாய்ப்பிறப் ற்றதின் அறிஞர் எள் றா 
    நாய்ப்பிறப் பாற்ற ம் நன்  நன்றேரா.  12 
 
    சிவ வழிபா  கு வின் ஆைணப்ப  ெசய்தல் ேவண் ம் 
 
    ெபா வி  ஆகமம் கன்ற மந்திரக் 
    கிாிையகள் வ வறக் கிளக்கும் நல்ல ள் 
    கு பரன் அ ளினாற் ெகாண்  ெசய்குநர் 
    பரசிவ சைனப் பயைன நண் வார்.  13 
 
    அன்பில்லா வழிபா  ண் எனல் 
 
    அண்ணல்ஐம் கங்க ம் அ ம் ஆகமம் 
    நண்ணிய விதி ைற நன்கு ெசய்யி ம் 
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    எண்ண ம் அன் ளத் தில்ைல ேயெயனில் 
    பண்ணிய சைன பயன்த ராதேரா.  14 
 
    தன் இயல் த யன ஆசிாியனால் அறிதல் ேவண் ம் 
 
    ைசெசய் தன்ைன ம் சிக் கப்ப ம் 
    ஈசன தியல்ைப ம் இைறவன் ைசெசய் 
    ஆச  ெபா ைள ம் அறவ றிந் யர் 
    ேதசிகன் அ ளினால் ெதளிய ேவண் மால்.  15 
 
    உன் வழிபாட் ற்குப் பயனில்லாத  ஏன் எனல் 
 
    மந்திர தந்திர வ க்கள் வந்தேவா 
    சிந்தைன றவிட யத்திற் ெசன்றேதா 
    ைபந்ெதா  சைன பயனில் என் நீ 
    நிந்தைன ெசய்தெதன் நிகழ்த்  வாெயன்றாள்.  16 
 
    மாைய பதி ைரத்தல் 
 
    என் நல் விமைலமா தியம்பப் ைசயால் 
    ெவன்றிெகாள் அல்லமன் விழியில் ேதான்றிய 
    நன்றிைய அறிந்திலள் ந வி நிற்றலால் 
    வன் யர் மன ற மாைய கூ வாள்.  17 
 
    (ேவ ) 
 
    இைறவழிபா  பயனளிக்கவில்ைல எனல் 
 
    ஒன்ைற ம் உணர்கி ேலனான் எங்கு  உைரத்த ஆற்றால் 
    இன்றள வி ங்க ைச இயற்றி ம் பயெனான் றில்ைல 
    என்றனள் ப வ ற்ேறார்க் கி மைற உபேத சிப்ப 
    தன்றிவன் மனிதர்க் ேகாதின் அ பயன் ப வ ண்ேடா.  18 
 
    மாைய மயக்கங்கண்  விமைல மனந்தளரல் 
 
    ெநறிபல ைற  ைரத்  நிைனந்திலன் அதைன அந்ேதா 
    ம கு  மனத்த ளாகி மாையமால் ெகாண்  ந்தாள் 
    அறிவிலர்க் கறிவிப் பார்தாம் அறிவிலார் ஆவர் என்  
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    ெவறிமலர் வணர்வார் கூந்தல் விமைலதன் மனந்த ளர்ந் .  19 
 
    உண்ைமையக் கூ மா  உைரத்தல் 
 
    இவள்மனங் கவன்றி ந்த திதைனநான் அறிவல் என்  
    குவி ைல விமைல ெசால்வாள் ேகாற்ெறா  மடந்தாய்! நின்ேமல் 
    அவிழ்மலர் அம்  பட்ட தாயி ந் தன்ெற னக்கு 
    நவி தி மைறேயல் அன்ைன நகமகள் ஆைண என்றாள்.  20 
 
    மாைய தன் ைமயைலக் கூ தல் 
 
    ஆைணய ெவ வி மாைய அம்பலத் தாடா நின்ற 
    தா ம் உளம்வி ம் ம் தண் ைமத் ெதாழிலான் கண்கட் 
    கூெண ம் அழகின் மிக்கான் ஒ வன்வந் தனனன் னாைனக் 
    காண ம் எைனநான் காேணன் என்றனள் கற்றார் ேபால.  21 
 
    அன்னான் ெபயர் அல்லமேதவன் என்றல் 
 
    அல்லமன் அைனயன் நாமம் அவன்றனக் கலெதன் ெநஞ்சக் 
    கல்  குறா  க்கண் கட க் கன்றி ேம  
    வில்  ஆவ ண்ேடா விளங்கிழாய் நின்ைனக் கா ம் 
    நல்விைன ஒன்றி ப்ப நா யிர் தாித்ேதன் என்றாள்.  22 
 
    நீ கூறிேயாேன நான் கூறிய அல்லமர் எனல் 
 
    நீ நவில் அல்ல மன்ேவல் ெந ங்கண்வாள் தல்ம டந்தாய் 
    நானவில் அல்ல மன்றான் நச்சு ன் தனக்குத் தக்க 
    மானிட வ வங் ெகாண்  வந்தனன் ேபா ம் அன்னான் 
    ஞானநல் விழியின் அன்றி நயந் தன் உண்ைம காட்டான்.  23 
 
    அவன் மத்தளம் அ ப்பவன் எனல் 
 
    என்னநல் விமைல கூற இலங்கிைல ெந ேவற் கண்ணி 
    தன்னிகர் அல்ல மன்சச் சிதானந்த சம்  என்றாய் 
    அன்னவன் அலனி வன்றான் மத்தள அல்ல மன்காண் 
    ன்ெனா  பின்ம யங்க ெமாழிந்தைன அணங்ேக என்றாள்.  24 
 
    அல்லம ேதவர் ஆடல்கைள நின்னால் அறிய யா  எனல் 
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    ேவண் ய வ வங் ெகாண்  ேவண் ய வா  ெசய் ம் 
    ஆண்ட ள் அல்ல மற்கீ தாெமன் ம் ஆகா ெதன் ம் 
    ேகாண்த  நின  ெநஞ்சாற் குறித்திடப் ப வ ண்ேடா 
    ண்திகழ் இளெமன் ெகாங்ைகப் ெபாற்ெறா  என்  ெசான்னாள்.  25 
 
    அல்லமேதவைர அரங்கிற் காட் கிேறன் எனல் 
 
    த க்கநின் ட  ைரத்தல் தகாதினி அரங்கில் என்றன் 
    க த் ம் அைனயன் தன்ைனக் காட் வல் கண்  நீபின் 
    ைரத்த ள் இைனயன் என்ன உணர்ந்தறி வாியன் என்  
    ெதாிந்தவன் ஆயின் அன்னான் திற ைனக் காண்பல் என்றான்.  26 
 
    மாைய, விமைலையக் ேகாவி க்குக் கூட் ச் ெசல்லல் 
 
    கண் ெகாள் மணியின் தன்ைம 
           காட் தற் கறிந்  ேளாைரக் 
    ெகாண் ெசல் பவர்ேபால் வந்த 
          ேகாைதைய உடன்ெகாண் ேடகிப் 
    பண் தன் ைசக் ெகய் ம் 
          பாிசுேபால் மகளிர் சூழத் 
    ெதாண்ைடயங் கனிவாய் மாைய 
         சுடர்மணிக் ேகாயில் க்காள்.  27 
 
    மாைய நாடக அரங்கிற்கு வ தல் 
 
    அ ச்சைன ன்  ேபானன் றாற்  ம ைக நாதன் 
    தி ச்சர ணங்கள் ேபாற்றிச் ேசயாி ெந ங்கண் ெசவ்வாய் 
    விைரத் ணர் மலர்ெமன் கூந்தல் விமைலமா ேதா ம் வந்  
    நி த்தமண் டபம்  குந்தாள் நிைரவைளத் தளிர்க்ைக மாைய.  28 
 
    அல்லமர் மத்தளம க்க மாைய கூத்தாடல் 
 
    அல்லமர் இவர்தாம் தாெமன் றறிதர வறிதி ராமல் 
    ெசால் க எனவ க்குந் ேதாற்றம்ேபால் மத்த ளத்ைத 
    வல்லவன் அைறத ேலா ம் மாையெநஞ் சூச லாடச் 
    சில்லாி மணிச்சி லம்  சிலம் ற ஆ  கின்றாள்.  29 
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    மாையயின் கண் ம் க த் ம் 
 
    ன் ற நின்ற ஞான ர்த்திேமல் விழி ம் ஆர்த் ப் 
    பின் ற நின்ற ர்த்தி மால்மிைசப் ெபய ம் ெநஞ்சு 
    மன் ற இ த்தி நின்  மாையதான் ந த்தாள் கண்ேடார் 
    தன்னய ன மால் ெநஞ்சுந் தன்மிைச வந்  ழ.  30 
 
    மாையயின் வழிபாட் ற்ேகற்ப அல்லமர் விளங்கல் 
 
    அரத்தம ப ளிங்கா அாிமதர் மைழக்கண் மாைய 
    க த்  காமம் தன்பாற் கா றத் ேதான்றி நின்றான் 
    வ த்  ெசயல்ெகாள் மாைய ம விய குணம த் ப் 
    பரத்தினில் ேதான் ம் என்  பகர்வ ம் உண்ைம யன்ேற.  31 
 
    விமைலக்கு அல்லமைரக் காட்ட மாைய நா தல் 
 
    கூத் க்குப் குந்த நம்பி ெகாட் க்கு நா  றாமல் 
    சீர்த்தப்  நடந வின்  சிந்ைதேவ றாகி நின்றாள் 
    வார்த்ைதக்குட் படாத ஞான வாாிைய வாயாற் ெசால்ல 
    த் க்கு மதிைய ெவன்ற கத்தியர் குழாத் ள் நாணி.  32 
 
    விமைலக்கு அல்லமைரக் கைடக்கண்ணால் அறிவித்தல் 
 
    ைகெயா  ெசல்லா நின்ற கைடக்கணான் மாைய காட்ட 
    ஐயைன விமைல கண் ற் றதிசயம் உைடய ளாகி 
    ைவயக மதனின் மிக்க மனித ள் இைனயன் ேபால 
    ெமய்யழ குைடயான் தன்ைன ேவ கண் லெனன் ள்ளி.  33 
 
    அல்லமர், விமைல ம் மயங்கச் ெசய்தல் 
 
    மாற ம் அலம ேனயிவ் வ ெகாண் டவள்ெசய் ைசப் 
    ேபற  தற்குற் றாேனா ெப ந்தவத் தாற்பி றந்த 
    ேவெறா  மகேனா என்  விமைலைய யத்த ளாகித் 
    ேதறிலள் நிற்ப மாயஞ் ெசய்  நின் றனெனங் ேகாமான்.  34 
 
    விமைலேய மயங்கினால் மாையையப் பற்றிச் ெசால் வெதன்ன? 
 
    தமமில்ேவ ைலயினிற் ேசய்ைமத் தடத்ெதா  வைனக்கண் டன்னான் 
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    அைம ற வ தல் ேபாதல் ஐய ற் றறியார் ேபால 
    நிமலைன விகாாி என் ம் நிகழ்நி  விகாாி என் ம் 
    விமைலேய மயங்கும் என்னின் மாையைய ெவ ப்ப ெதன்ேன.  35 
 
    அல்லமைர மாையக்கு விமைல கண்ணால் காட்டல் 
 
    நீர்நிைல ேகாலாற் கா ம் நீர்ைமேபால் இங்கு நின்ேறான் 
    சீர்நிைல மாைய தன்னால் ெதளி ற அறிவல் என்னா 
    ஏர்நிைல வ வ மாையக் கிைனயேன அலமன் என்  
    வார்நிைல ைலம டந்ைத வ க்கணாற் காட்  னாளால்.  36 
 
    மாைய உண்ைம ெதளிதல் 
 
    கண்ணினாற் ேகட்குஞ் சீர்சால் கங்கணத் திைறவன் ன்னர் 
    கண்ணினாற் குமரர் ெநஞ்சக் கட்டவிழ்த் தா  வாட்குக் 
    கண்ணினாற் கூறவந்த கயிைலமா தறிந்தாள் அன்னாள் 
    கண்ணினாற் கண்  ஞானக் கண்ணினாற் காண்பான் தன்ைன.  37 
 
    மாைய அல்லம ேதவைரத் த வ ய தல் 
 
    வல் தன் மனத்திற் காமம் மாய்ந் வண் கயிைலக் குன்றில் 
    ெசால் ய சூள்ெநஞ் சத்தில் ேதான்ற ஞ் சுழன்றா ப்ேபாய் 
    அல்லமன் மீ  ழ்வாள் ஆகேமல் ழ்ந்  பற்றிப் 
    ல் ய நிைனந்  ெசன்றாள் ல் ய ெநறியில் நின்றாள்.  38 
 
    அல்லமர் மத்தளத்ைத எறிந் விட்  ஓ தல் 
 
    கண்டனன் அவள்க த்ைதக் காாிைக மனத்திற் காமம் 
    மண்டலம் உணரக் காட்  வழிக்ெகாள்வல் என்  ளத்தில் 
    ெகாண் ைக தவறி ழ்ந்த குடெமன மத்த ளந்தான் 
    விண் க எறிந்  ேபாகட் ேடா னன் விைரந்  ரன்.  39 
 
    அைதக்கண்  மாதர்கள் வியப்பைடதல் 
 
    இத்தைன ஆட்டம் எல்லாம் இவட்கித னாெலன் ெறண்ணி 
    மத்தளம் அதைன சிப் ேபாகல்ேபால் வள்ளல் ேபாகப் 
    பித்தைடந் தனன்ெகால் என்  பித் றீஇ மாத ெரல்லாம் 
    ைகத்தளிர் விரன்  டக்கிக் கட ள  ைவத்  நின்றார்.  40 
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    ேதாழிகள் வ ந்தல் 
 
    பைறய த் தின்  கா ம் மைறத்தவிப் பாைவ ெசய்ைக 
    பைற ைடத் ெதாழிந்  காைள பாெரலாம் அறியச் ெசய்தான் 
    கைறய க் களிநல் யாைனக் க ங்கழற் சீற்றத் ப்பின் 
    இைறமகட் குயிர்நி லாெதன் றிகுைளயர் மன  ைளந்தார்.  41 
 
    மாைய வ ந் தல் 
 
    சிைலமதன் நின்  ெசய் ஞ் ெச வி க் கன்றி ெவள்ளி 
    மைலதனில் இயம்  மாற்றம் வ விற்ெறன் ளம ழிந்தாள் 
    கலவிெசய் தைலவன் நீங்கக் ைகப்ெபா ட் க தி ரங்கும் 
    ைலவிைல மகளிர் ேபால த்தவாள் நைகப்ெபாற் ெகாம் .  42 
 
    விமைல, அல்லம ேதவைரத் ேத ேவாம் என்றல் 
 
    மாைலவாய் மைரேய ேபா ம் மாையவாள் கத்ைதக் கண்  
    ேவ லாங் க ங்கண் ெசவ்வாய் விமைலமா தவ  ளத்தில் 
    சா மார் அஞர றிந்  தடங்கணாய் தளேரல் நீநின் 
    சீலநா யகன்ேபாந் ேதத் ம் ேத நாம் காண்ேபாம் என்றாள்.  43 
 
    மாைய, அல்லமைரத் ேத ச்ெசல்லல் 
 
    சிைல தல் விமைல ெசால்லால் ெதளிந் ளம் இைறைய ேநாக்கிக் 
    கைலெதாடர் உைழேபால் மாைய காட் னில் ெதாடர்ந்  ேபானாள் 
    மலர்ெதாடர் அளிகள் ேபால மாையையத் ெதாடர்ந்  ெசன்றார் 
    ெகாைலப ம் அயில மர்த் க் குைழெபா  தடங்கண் நல்லார்.  44 
 
    மாையயின் ெசயைலக்கண்  மக்கள் இகழ்தல் 
 
    ெமய்த்தவம் பயின்  ெபற்  ேவந்தர்க்குங் ெகாடாமல் க்கண் 
    அத்த க் ெகன்  வாளா அரசன்ைவத் தி ந்த பாைவ 
    மத்தளி கன்பின் ேபானாள் மகள்தைன அந்ேதா ஆண்  
    பத்தின்ேமல் ைவத்தி த்தல் பாவெமன் றிகழ்ந்தார் கண்ேடார். 45 
 
    காமத்தின் சி ைம 
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    பாவ ம் பழி ம் நல்கும் பல்வைகப் கழ றங்கள் 
    யாைவ ம் அழிக்கும் எய் ம் இன்ப ம் அதனா ெலய் ம் 
    ேநா நன் மர ஞ் ெசய்  ேநான் நல் ெலா க்கு ேமன்ைம 
    சா ெமண் றாமல் நிற்கும் தயங்கு ன் காமம் என்பார்.  46 
 
    (ேவ ) 
 
    மாைய, அல்லமைரேய குறிக்ெகாண்  ெசல்லல் 
 
    பஞ்சின் ேமல்மிதிப் பி ம்பைத பைதக்குெமன் பதங்கள் 
    அஞ்சு றாள்பரல் மிதிப்பைத நீ ண அவாவாள் 
    விஞ்சு ஞாயி  திர்கதிர் ெவ ப்பிைன ெவ வாள் 
    ெநஞ்சி ேயாகிேமல் இ த்தியந் நிைரவைள ெசன்றாள்.  47 
 
    மாையையப் பாைலநிலஞ் சுடாைமக்குக் காரணம் 
 
    காம ெவந்தழ லா டல் ெவந் ளங் காிந்த 
    ேகாம டந்ைதய லாலைல ேமல்வ  குளிர்தண் 
    ம டந்ைதயப் பாைலயிற் ேபாெமனிற் ன ல் 
    தாமி ளங்கயல் சு மணல் ழ்ந்ெதனத் தள ம்.  48 
 
    பாைலநிலத்தின் ெவம்ைம மிகுதி 
 
    பான லங்க ங் கண்ணிேபா கியெகா ம் பாைல 
    யாைன தன் ைழக் ைகநிகர் ளியிைட விடாமல் 
    வான நின் ெபய் யி ந்தழற் பட்டவல் இ ம்பின் 
    ேமன கந்ெதறி திவைலேபாற் சுவ ம் விைரந் .  49 
 
    தி மால் உலைக வி ங்கியேபா  பாைலையக் கக்கினான் எனல் 
 
    மால ந்திய ேபா தன் வயிற்றிைட யிராதிப் 
    பாைல அன் டன் உமிழ்த்தில னாகின்ெமய் பைதத்  
    ேவைல யின்றைல ழ்ந்தத னா ண் ெவண்ெண 
    யா ம் ெவந்தழல் தணிந் யிர் உய்குவ னலேன.  50 
 
    மாையையத் ெதாடர்ந்  ெசன்ற மாதர்களின் வ த்தம் 
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    நாயின் நாவினீர் சி யற் கு ைளகள் நக்கும் 
    தீய பாைலயில் தைனமறந் தவசத்திற் ெசன்ற 
    மாைய மா பின் ெதாடர்ந் ெசல் மலர் க மாதர் 
    வாயின் நீரறீஇக் கண்கணீர் சுரந்தன வந் .  51 
 
    கானைல நீெரன்  ேபாய்க் கைளத்  வ ந் தல் 
 
    கானல் நீெரனச் சிறிதிடங் க ெசன் றிைளப்பார் 
    மான னார்சிலர் வாய்க்கைட நாவினால் வ த் 
    தாைன ஓர்கர கத்ெததிர் அைசத் ெமய் தளர்வார் 
    ேவனில் ஆெகா  ெதன் தம் விதியிைன ெவ ப்பார்.  52 
 
    மாையக்கு ன்னால் மான்கள் ஓ தல் 
 
    மாதர் இவ்வணந் ெதாடர்ந் பின் வரெவழில் மாைய 
    பாத தாமைர வ ந்தின பாைல ள் நடந்தவ் 
    ஆதி நாயகன் தைனமறித் தவிெசய் தறல்ேமல் 
    ஓதி ேயா ற வாவெமன் ைழகள் ன் ேனா ம்.  53 
 
    மாைய வ தல் 
 
    கூந்தல் ேமல்விாி கில்தரக் ேகாபம்வாய் காட்ட 
    ஏந்  ெகாங்ைகயின் வடம்மைல அ விைய ேயய்ப்பக் 
    காந்தள் அங்ைககள் தரவ ங் காெரனக் கலாபம் 
    வாய்ந்த மஞ்ைஞகள் மகிழவந் தனள்ெப  வனத்தில். 54 
 
    மாையக்கு அஞ்சிய மாதவர் ஓட்டம் 
 
    சிங்க ங்காி ம்பணி ெசயத்தவஞ் ெசய்  
    அங்கு ந்தவர் மாையதன் ைலயிைட ஆமா 
    தங்க ஞ்சி  சிங்க ங் கண் ளந் தளர்ந்  
    ெபாங்கு ந் ய ேராெட ந் திாிந் ேபா யினரால்.  55 
 
    அல்லம ேதவர் அ ள்ெசய்ய எண் தல் 
 
    ெகா ய வாள்வாி ேவங்ைகையக் கண்டமான் குழாம்ேபால் 
    ெந ய வார்சைட னிவரர் கலங்கு  நிைல ம் 
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    ெதா  லா ெமன் ேதாள்மட வார்வ  ய ம் 
     மாற ள் ெசயநிைனந் தனன ள் ர்த்தி.  56 
 
    அல்லமர், னிவர்கட்க ளி மாைய ன் வரல் 
 
    மாைய ேபாகேவார் கணத்தினில் ரப்பனீர் மனத்தில் 
    ேநா  றீெரன ஒ னி ேபால்நின்  வன்  
    ய மாதவர்க் க ள்ெசய்  ெதால்ைலநல் உ வாய்த் 
    ேத ம் ண்ம ங் கணங்ெகதிர் ேதான்றினன் சிாித் .  57 
 
    அல்லமைரக் கண்ட மாதர்கள் வ த்தம் நீங்கி மகிழ்தல் 
 
    ெபாங்கும் ஆரழல் ெவஞ்சுரம் க்க  ைவயர்க்குக் 
    கங்ைக யாெறதிர்ந் தாெலனக் கண்ெணதிர் ேதான் ம் 
    எங்கள் நாயகன் தி வ த் தாமைர இைணையத் 
    தங்கள் ஆகுலம் தீர்ந் ெமய் குளிர்தரச் சார்ந்தார்.  58 
 
    ‘மாையைய ஏன், றந்தாய்’ என அல்லமைரத் 
    ேதாழியர் ேகட்டல் 
 
    ெப க ளற்றினில் அ ந்தியங் ெக பவன் பி த்த 
    கரெந கிழ்த் விட் டகல்பவன் ேபா ளங் காளாய் 
    விைரம லர்க்கைண பட் ள ைந ெமல் யைல 
    அ ள றத் றந் தைனெயன்ெகால் என்றனர் அவர்தாம்.  59 
 
    அல்லமர், ‘நீவிேர எம்ைமத் றந்தீர்’ எனல் 
 
    பற்றி ஆயிைட வி த்த  நீயிேர பற்றி 
    இற்ைற நா ைம வி த்திேலன் இதைனயிவ் லகம் 
    ற்  ேமா ந் தம்பிைழ ெமாழிகுநர் உளேரா 
    குற்ற நா ேய திலாிைட கூ நர் அல்லால்.  60 
 
    இன் தான் நீ சினமைடந்தாய் எனல் 
 
    என்ன ஓத ம் அல்லமன் ஏந்திைழ மடவார் 
    மன்னன் மாமகள் மனத்ெத  காமேநாய் வள ம் 
    ன்னம் நீ னி யாதி ந் தின் தான் னிந்தாய் 
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    என்ைன ஏறவிட் ேடணிைய வாங்கிைன என்றார்.  61 
 
    மாைய, அல்லமைரக் கப க் கூத்தா  எனல் 
 
    ெதால்ைல நின்தி  ேமனிேபால் உள்ள ம் ய்தாய் 
    நல்ைல என் ைன நம்பிேனன் வஞ்சக ந ப்  
    வல்ைல என்பைத அறிந்திேலன் நாெனன வன்ெசால் 
    ெசால்  நின்றனள் மாையெயம் பிரானி  ெசால் ம்.  62 
 
    அக் கூத்திைனத் ேதவர், னிவர்கைளக் ேகட்டறிக எனல் 
 
    வஞ்ச நாடகம் ந ப்ப  மாையதன் ெசயேலா 
    தஞ்ச அல்லமன் தன்ெசய ேலாெவனத் தடங்கண் 
    பஞ்சின் ெமல்ல  யாய்கட ளைர ம் ப றில் 
    ெநஞ்ச மாதவர் தைம ங்ேகட் டறிதிநீ என்றான்.  63 
 
    மாைய பதி ைரத்தல் 
 
    கள்ளன் மங்ைகையக் கள ெசய் ெபா ளிைனக் கண்  
    ெகாள்  நன்குறி கல்விப்ப ெதாக்குெமன் கூத்ைதத் 
    தள்ள ஞ்சுரர் னிவராற் ெசால்விக்குந் தைகைம 
    வள்ள ெலன் ன் னைகெகாளீஇ உைரக்குமம் மாைய.  64 
 
    மாைய, தன் ெப ைமைய உைரத்தல் 
 
    ெநஞ்சம் யாதினால் எைனயகன் றிடவாி நிைனக்கும் 
    கஞ்சன் மாையைய இலெனனக் கழறவா ண்ேடா 
    விஞ்சும் வானிைற என்ைனெயம் ெமய்யினால் வி வான் 
    தஞ்ச மாையெயன் றிகழ்தரத் தக்கெசாற் கற்ேறாய்.  65 
 
    மாைய, என்ைன யா ம் ெவல்வ  அாிெதனல் 
 
    என்ைன அஞ்சிமா வழங்குகாட் க்குமா தவெரன் 
    தன்ைன ெவன்றிட வல்லேரா வல்லெரன் தன்ைனப் 
    பின்ைன ெவன்றிட வல்லாியார் ேபசுதி ெயன்  
    மின்ைன ெவன்ற ண் இைடெசால அல்லமன் விளம் ம்.  66 
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    அல்லம ேதவர் பதி ைரத்தல் 
 
    என்றன் ஆைணையக் கடப்பவர் இைலயிைல ெயன்  
    ெவன்றி கூறிைன ேயலவர் நிற்கேவல் விழயாய் 
    நின்ற ஆ யிர் யற்சியால் நிகழ்த்திய மாற்றம் 
    அன்றி வாழ்மைற ஆகமத் தறிதிெயன் றைறந்தான்.  67 
 
    மாைய மீண் ம் ெச க்ெகா  க தல் 
 
    நா  வாக்குநீ பார்ப்பி ம் நானவற் றி க்கு 
    ல காரணம் ஆகுவன் ெமாழிந்தஇம் மாற்றம் 
    ெல லா ைரத் தி ெமனச் ெச க்ெகா  வன்றாள் 
    மாெல லாம்பிறப் பதற்கிட மாகிய மாைய.  68 
 
    அதற்கு அல்லம ேதவர் கூ தல் 
 
    ஆட்  கிற்பனிவ் வகில ம் என்றைன நின்ைன 
    ஆட்  கிற்பவர் ஆெரன அறிந்திைல ேபதாய் 
    ேகட்  நின்ைனேயார் ெபா ெளன டேர கிளப்பார் 
    நாட் ம் என்ைனநன் கறிந் யர் ஞானிகள் நவில்வார்.  69 
 
    மாைய அல்லமைர ேவண் தல் 
 
    ஆைர யாாி ந் தாட் வ ேராவைத அறிேயம் 
    மார ேவள் ம் ேநாய்மறித் ததன்பிெனன் வாதம் 
    பாெர னாவியம் பினள்பசிக் கனமி ற் பசிேநாய் 
    தீ ம் மாம ந் த வன் என்பவர் சீர்ேபால்.  70 
 
    அல்லம ேதவர் பதில் 
 
    காமி யாகிநீ அ ச்சைன கைடப்பி த் தைமயால் 
    நாம ேவல்ெந ங் கண்ணினாய் காமிேபால் ந த்ேதன் 
    தீைம ெநஞ்சினாற் சூள்நிைனந் தைன நிைனத் தீண்ேடன் 
    ேபாமி னா டன் என்றனன் வன்ெசால்லாற் னிதன். 71 
 
    (ேவ ) 
    மாைய வ ந்தல் 
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    மண் லகில் இழிகுலமத் தளத்ெதாழிேலான் 
            தைனவி ம்பி வறி மீண்டாள் 
    அண்ணல்மக ெள ம்பழிைய மாளாமல் 
            நி விப்ேபாய் அங்ைக ெகாட்  
    விண் லக நைகெசய்யச் சூள் யா 
            ெதவ்வா  விமலன் பங்கில் 
    ெபண்ணரசி தன் கத்தில் விழிப்பெலன 
             மாைய ளம் பீைழ உற்றாள்.  72 
 
    அல்லமர், நான் அன் க்கு எளியன், வன் க்கு அாியன் எனல் 
 
    அன்பினால் அன்பர்ெபறற் ெகளியனாம் 
             எைனச்சூெளான் றைறந்  வந்  
    வன்பினாற் ெபறேவண்  நின் றழிந்தாய் 
            இ தகுேமா மாைய மாேத 
    ன்பினாக க விைதத் க் க ம்பாக 
             ேவண் மிக யன்  ெநஞ்சில் 
    ன்பராய்த் திாி மவர் ேபாெலன்றான் 
             மாையதைனத் ரக்க வல்லான்.  73 
 
    விமைல அல்லமைர ேவண் தல் 
 
    கைரகு க வந்தகலங் கவிழ்ந்த நாய் 
           கன்ேபாலக் கலங்கிநின்ற 
    வைர ைரெமன் ைலமாைய தைனக்கண்  
           விமைல ள ம கி மாழ்கி 
    இரத  களிம் ம  ெசம்பினியல் 
           ேநாக்குறா இயல் ேபால 
    அ ள் ாிதி ஐயஇவள் குணேநாக்கா 
           ெதன்  ெதா  தஞ்சிச் ெசான்னாள்.  74 
 
    அல்லமர் ம ெமாழி கூ தல் 
 
    இலங்கிைலேவல் ம ட் மதர் விழிவிமலாய் 
          வறியாேவா ரதந் தன்னால் 
    நலங்கிளர்ெபான் உ வாயில் என்னா ம் 
           மாையயின்பம் நா கும் என்  
    லங்களறி வாியபர மானந்த 
            சிவேயாகி கல மாைய 
    கலங்கியளி பசும் ண்ணிற் ெசவ்ேவல்பட் 
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          ெடனவ ங்கிக் கழ  கின்றாள்.  75 
 
    மாைய ம் அல்லம ம் வாதமிட்  உைரத்தல் 
 
    நனெவா ன் கனவாக மயங்கெவைனப் 
            ணர் த னால் நா ம் ெவன்றி 
    எனெதனநின் ளஞ்ெச க்கி மடமாைய 
             கூ த ம் எங்கள் ேகாமான் 
    கனவி கர் ண  குைற ேமா 
            பசியதனாற் கைளவ ண்ேடா 
    நிைனவில்வ  கனெவான்  கண் மாந் 
             தைனேபதாய் நீதான் என்றான்.  76 
 
    மாைய வஞ்சினங் கூறல் 
 
    எவ்வண்ணம் உைரவன்ைம ெகாண் நீ 
           தள்ளி நான் இன்  ேபாேகன் 
    ைகவண்ண மலர்ப்பகழி மதனைனயாய் 
           நிைனத்த விக் கட் க் ெகாண்  
    ெசவ்வண்ணன் அமர்ைகைலக் ேககிெயன்சூள் 
           ப்பெலனச் ெச க்கிச் ெசான்னாள் 
    ைமவண்ண மலர்க்குழலாள் வான்திரட்  
           வி ங்குவெலன் மாற்றம் ேபால.  77 
 
    அல்லமர் மைறதல் 
 
    க்குமலர்க் குழல்மடவாள் சூள் ப்பல் 
              எ ெமாழிக்கு வல்ெசய்  
    பி க்கவைல யாயிெலைனப் பி நைடயாய் 
             பி ெயன்  பிரான்ம மறந்தான் 
    மடக்ெகா தன் விழியினாற் காண்ப ம்ேபாய் 
            மதிமயங்கி வறி  நின்றாள் 
    சுடர்த்ெதா ெமன் ேதாள்மடவார் இன்றிழந்ேதாம் 
            இவைளெயனத் ய  ழந்தார்.  78 
 
    அல்லமர் அன்ப க்கன்றிப் பிறர்க்கு அாியர் எனல் 
 
    ெவண் ங்கள் நில வா யிைடப் கி ம் 
           சேகாரெம ம் ெமன் ள் அன்றி 
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    உண் ங்கு வா யிர் உளேதா நம் 
             அல்லமனாம் ஒ வன் தா ம் 
    பண்டங்கு ெமாழிமாைய ைகப்ப ம் 
            அவள்பி க்கப் ப வ ேனாதான் 
    ெதாண்டன்பின் வழிநின்  மனமாசு 
           தீர்ந்தெப ந் ேயார்க் கல்லால்.  79 
 
    னிவர்கள் அல்லமைரப் ேபாற்றித் தவஞ்ெசய்தல் 
 
    மாையதைன வாதித் த் தள் தன் 
             நிைலநின்  மாயா வாதி 
    ஆயினனல் ரைசவ சித்தாந்த 
             குலதீபம் ஆயி ேனாெனன் 
    ேற மன நி வியிறப் ெபதிர் நிகழ் 
             ெவ ங்காலம் உண ம் ஆற்றல் 
    ய னி வரெரல்லாம் அல்லமைனத் 
          ெதா தவந் ெதாடங்கி வாழ்ந்தார்.  80 
 
    ஏழாவ  - மாைய ேகாலாகல கதி ந்த  
    கதி 7 - க்குச் ெசய் ள் - 436 
------------------     
 

8. வசவண்ணர் வந்த கதி (437 - 481 ) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லம ேதவர் மைறந்த டன் மாைய வ ந் கிறாள். மாையயின் 
ெபற்றவர்க ம் மற்றவர்க ம் மாையையப் பின் ெதாடர்ந்  வ ந் கிறார்கள். 
மாையயின் நற்றாய் ேமாகினி, பல வைகயாகப் லம் கிறாள். விமைல அரசைன ம் 
அரசிைய ம் பார்த் , ‘மாைய உங்கள் மகள் அல்லள்,’ என்கிறாள். மாைய தன் 
வரலாற்ைறத் தாய் தந்ைதயர்கட்குத் ெதாியப்ப த்திக் ைகைலைய அைடகிறாள். 
அரசன், ெசயலற்  நிற்கிறான். அரசி ேம ம் பல வைகயாக வ ந் கிறாள்; 
அசர ைடய கு வாகிய ஆங்காரன் அரசன் த ேயாைரத் ேதற் கிறான். 
ைகைலைய அைடந்த மாைய இைறவைன ம் இைறவிைய ம் வணங்கி அ கில் 
நிற்கிறாள். இைறவன் இைறவிையப் பார்த் , ‘உன் ைடய சூள் ெவற்றி ெபற்றதா?’ 
என்  ேகட்  எள்ளி நைகயா கிறார். உமாேதவியானவள் இைறவைனப் பார்த் த் 
‘ேதால்வியால் வ ந்திக்ெகாண் க்கும் என்ைனப் பார்த்  நீ ேம ம் எள்ளி 
நைகயா தல் க்கைறயன் கத்திற்கு ேநேர கண்ணா  காட் தைலப்ேபான்  
இ க்கின்ற’ ெதன்கிறாள். இைறவியின் வ த்தத்ைதத் கண்ட இைறவன், ‘ஆ கைளக் 
ெகால் ந் ெதாழிைல ைடய ஒ வன் அாிமா க்கு ன் ெசல் தேல ெபாிய ரத் 
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தன்ைமயாவ  ேபால, மாைய அல்லம ேதவ க்கு ன்ெசன்றேத ெப ங் காாியம்’ 
என்கிறான். இைறவி, ‘அல்லம ேதவைரக் கண்  பி த்தற்கு வழி யா ?’ என்  
ேகட்கிறாள். ‘சத் வகுண மடந்ைதைய அ ப்பினால் அல்லமேதவைரக் 
கண் பி க்கலா’ ெமன்  இைறவன் பதி ைரக்கிறான். இைறவி அவ்வாேற 
அ ப் கிறாள். இைறவன் அல்லமேதவைர அறி மா  நந்திேதவைர உலகிற்கு 
அ ப் கிறான். நந்திேதவர் இைறவன் மீ  ெகாண் ள்ள அன் ப்ெப க்ைக 
அறிவதற்குச் சிவகணங்கைள ம் உலகிற்கு அ ப் கிறார். சிவகணங்கள் பற்பல 
நற்பதிகளி ம் பிறக்கிறார்கள். இவர்களால் உலகிற்கு நன்ைம விைள ம் என்  
ேதவர்கள் மகிழ்ச்சியைடகிறார்கள் என் ஞ் ெசய்திகள் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    அைசவில் அல்லமற் கா ைம நறகைல 
    வசவ ேதவன் வ ய கணங்கள் தாம் 
    கசி ம் அன்பிற் கயிைலயின் நின் ெதன் 
    திைசயில் வந்த திற ைர ெசய்குவாம்.  1 
 
    அல்லமர் மைறந்த டன் மாைய வ ந் தல் 
 
    தீங்கு கா ம் சி விைல நாட்கடன் 
    வாங்கும் ஓர்ெபா ள் ேபாக்கும் வறியர்ேபால் 
    நீங்க ஞான ெந ந்தைக மாையநின் 
    ேறங்கும் ஆவி இயக்க ம் இன்றிேய.  2 
 
    ெபற்றவர் வ ந்திப் பின்ெதாட தல் 
 
    மத்த ளங்ெகா  வந்தவன் தன்ெனா  
    ெபாய்த்த ண்ணிைட ேபாயினள் என்னேவ 
    சித்த நா ம் யர ம் தின்றிடப் 
    பித்தர் ேபால்பின் ெதாடர்ந்தனர் ெபற்றவர்.  3 
 
    அரசன் வ ந்திப் பின்ெதாட தல் 
 
    தக்க தந்ைததாய் சாயப் பழிெச ம் 
    மக்கள் இன்றி மலடர்தாம் ஆத ம் 
    மிக்க வன்பிணி ேமவ ம் நல்லெவன் 
    க்க ெநஞ்சுடன் ஓ னன் மன்னவன்.  4 
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    ேமாகினி தன் மகைள நிைனந்  
    வ ந் தல் 
 
    காய்ப சிக்குக் கவன்  தைசதின 
    வாய்ப ைதக்கும் மறவர் வைலயிைடப் 
    ேபாய்வி ழக்குழக் கன்  குந்தவண் 
    தாய்ப ைதப்ப  தன்ெனதிர் கா ேமா. 5 
 
    இ ம் அ  
 
    கண்  வார்சிைலக் கானவர் பார்ப்பிைனக் 
    ெகாண்  ேபாகக் குடம்ைபகண் ேடங்கிேய 
    ண்ட மாாிைர ேசாரப் பறைவகள் 
    மண்  ேநாயில் ம குதல் கா ேமா.  6 
 
    இ ம் அ  
 
    அாில்மி தித்திட் டதர்படப் ம்பைண 
    மர  றித்  மைழமதக் ைகம் க 
    உரல ப்பிைற ஒண்ம ப் பஞ்ெசவிக் 
    காிந டப்பக் கலங்கி இாி ேமா.  7 
 
    இ ம் அ  
 
    பரற்கண் ெமன்பதம் ைவத் ப் பைதக்குேமா 
    சுரத்  ேமனி வண்  ெவ ம்பிநீர் 
    இரக்கு ேமாமகள் என்ெச  ேமாஎனத் 
    தாிக்க ந் யர் தாயைடந் ேதகினாள்.  8 
 
    அரசன் வ த்தங்கண்  ஊாினர் வ ந் தல் 
 
    ெபான்ைன அன்ன தல்வி ெபா ட் வண் 
    மன்னர் மன்னன் மனத்தில் வளர்ந்ெத ம் 
    இன்னல் காண ம் ஊெழான் றி ந்தெதன் 
    ன்னி மாழ்கியவ் ரர்பின் ேபாயினார்.  9 
 
    மமகாரன் தன் மகைளக் கண்  ெசால் தல் 
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    அயர்ந்  நிற்கும் அாிைவையக் கண் நான் 
    யன்  ெமய்த்தவம் ற் ம் பயின் ைனப் 
    பயந்த தற்குப் பயனன் தவிைன 
    நயந்ெத மக்ெகனத் தந்ைத நவின்றனன்.  10 
 
    ‘என்ைன ஏன் பிாிந்  வந்தாய்?’ என்  தாய் அ தல் 
 
    என்ைன நீங்கி இழிெதாழில் ெசய்பவன் 
    தன்ைன நா த் தைலைம இழந்ெதேனா 
    கன்னி நீெகா ங் காட் ல்வந் தாெயன 
    அன்ைன ேயாெவன் றரற்றி அ தனள்.  11 
 
    விமைல பதில் விளம் தல் 
 
    மக ம் அல்லனவ் வல்லமன் மாைய ம் 
    மக ம் அல்லள் வைர ைர ேதாளினாய் 
    இக ம் வாட்கண் அரசி ம் நீ ம்இங் 
    கக ம் என்  விமைல அைறகுவாள்.  12 
 
    வ ந் வ  அறியாைமெயன விமைல கூ தல் 
 
    விைனப்ப யன்ெகாள ேவண் நர் ஓாிடம் 
    தைனப்ெபா ந் றச் சம்பந்த மாத்திரத் 
    ெதனக்கி னாாிவர் என்றபி மானெமான் 
    றைனப்ெபா ந்தி அழிவர் அறிவிலார்.  13 
 
    உலகத்தினர் அைனவ ம் உறவினேர எனல் 
 
    தைனயர் அகி ந் தந்ைததாய் ஆகி ம் 
    உைன  றாத உயிாிைல ஆதலால் 
    இைனயர் ேகளிர் இைனயர் அயெலன 
    நிைன  ேறல்மிளிர் ெநட் ைல ேவ னாய்.  14 
 
    மாைய, தாய் தந்ைதயர்க்கு உைரத்தல் 
 
    ேவென ங்கண் விமைல இைவெசாலப் 
    பான லங்கண் பனிமதி வாள் கப் 
    ந ங்குழல் ெபாற்ெறா  மாைய ன் 
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    தான ைடந்தைம தந்ைதக் குணர்த்திேய.  15 
 
    மாைய, தாய் தந்ைதய க்குத் ேத தல் உைரத்தல் 
 
    காவி யங்கண் கனியிதழ் மா ைம 
    ஏவ வந்தஎன் எண்ணம் த்திலன் 
    ேபாவன் அங்கிப் ாிகுழ ேலா நான் 
    நீவிர் ேநாவன்மின் என்ைன நிைனந்ெதனா.  16 
 
    மாைய, கயிைலைய அைடதல் 
 
    விைரந்ெத ந்  விமைல அணங்ெகா  
    வ ந்  ெசஞ்சக மாையஅக் காட் ேளார் 
    பிாிந்த ங்குரல் பின்ெதாடர்ந் ேதகேவ 
    ெபா ந்த ங்கயி ைலத்தடம் ேபாயினாள்.  17 
 
    அரசன் ெசயலற்  நிற்றல் 
 
    அ  வாய்விட் டரற்றிலன் தன் டல் 
    தி யாடப் ரண் லன் மன்னவன் 
    ப தி லாததன் பாைவகா ணாைமயால் 
    எ ம் ஓவியம் என்னநின் றானேரா.  18 
 
    ேமாகினி வ ந் தல் 
 
    வி வள் மீள எ வள் ெம ந் ைநந் 
    த வள் ேமனி அைசந்  நிலங்ைகயால் 
    உ வள் வாய்க்ெகாண் யிர்ப்பள் இறப்பெரன் 
    ெற வள் ைகெநாித் ேதங்குவள் அன்ைனேய.  19 
 
    மாைய இ ந்த மாளிைக கண்  ேமாகினி வ ந் தல் 
 
    பா ம் மாத ம் பந் ம் கழங்குநின் 
    றா  மாத ம் ஆகும் அாிைவய 
    ேரா  ேமவி ஒ மகள் வாழ்ந்தஅம் 
    மாடம் நாளினிக் கண் யிர் வாழ்வேனா.  20 
 



 100

    மாைய மைறந்த வழி விளங்கவில்ைல 
 
    ளிக்கும் வார்ம ச் ேசாைல ம் வாவி ம் 
    பளிக்கு மாட ம் பாழ்பட என்மகள் 
    களிக்கு மானி ங் காட் ள் எம்ைமவிட் 
    ெடாளிக்கு மாெறா  சற் ம் உணர்ந்திேலன்.  21 
 
    ேமாகினி ம் ேதாழிய ம் கத தல் 
 
    என்ைன நீவிட் ப்பி ம் ெபான்ெதா  
    உன்ைன நான்விட் யிர்பிைழ ேயெனன 
    அன்ைன வாய்விட் டரற்றினள் ஆயிைட 
    மின்ன னா ம் கதறினர் ேவைலேபால்.  22 
 
    ஆசிாியன் அைனவைர ந் ேதற் தல் 
 
    வந்  ேவந்தன் வழிமர பாாியன் 
    ந்தம் மாமகள் ேநான்ைம மக்குநான் 
    ந்  கூறில ேனா யர் ழ்கிநீர் 
    சிந்ைத ேநாதல் தகாெதனச் ெசப் வான்.  23 
 
    வ ந் வ  அறியாைம எனல் 
 
    அ ந்த வம்பல ஆற் ம் அறிஞ ம் 
    ெபா ந்த ங்கயி ைலக்குமின் ேபானைம 
    ெதாிந்  ெநஞ்சம் ெதளிய அறிந் நீர் 
    வ ந் ம் தன்ைம மடைம மடைமேய.  24 
 
    உைமயின் கூ  உமக்கு மகளாகத் ேதான்றிற்ெறனல் 
 
    சிைல  தற்பசுந் ேதெமாழி மா ைம 
    கைல  மக்குக் கவின்மக ளாகநீர் 
    தைலைம ெபற்ற  சா ம் உைமயினி 
    உலகி னிற்பிறர் ஒப்பவர் இல்ைலேய.  25 
 
    மமகார ம் ேமாகினி ம் அரண்மைன அைடதல் 
 
    என்  கூறக் குரவன் இைறமகன் 
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    மன்றல் வாழ்க்ைக மைனெயா  ன்ெபாாீஇச் 
    ெசன்  மாடத் தி நக ாிற் காக் 
    குன்ற மாமதிற் ேகாயி ன் நண்ணினான். 26 
 
    (ேவ ) 
 
    மாைற இைறவன், இைறவிைய வணங்கி நிற்றல் 
 
    கயிைலயில் விமைல ேயா ம் கவிர்இதழ் மாைய ெசன்  
    வியனில மதனில் தன்ைன வி த்தஞான் ெறன்ன வாேனார் 
    பயிலைவ தன்னிற் க்குப் பரைன ம் இமயம் ஈன்ற 
    மயி யல் தைன ம வாழ்த்தி வணங்கியங் க கு நின்றாள்.  27 
 
    நில லகில் நிகழ்ந்தைவகைள மாைய குறிப்பாகக் கூறதல 
 
    ெபா வழி வதனங் கண்ட ேபாேதயம் மாைய ெநஞ்சின் 
    ெம விைன அறிந் ம் அன்ைன வினவ ம் சூள்ெகாண் ேடகி 
    மலர்தைல உதகில் தான் ன் மயங்கிய வாற ைனத் ம் 
    ந நாண் அடவ ந்தி நவின்றனள் குறிப்பின் ேதான்ற.  28 
 
    இைறவன் ன்னைக ாிதல் 
 
    நன்னக மகள்ேகட் ள்ளம் நா  கங்க விழ்ந்தாள் 
    பன்னக சயனன் ஆதி பண்ணவர் ெந ங்க ைவக்கண் 
    ன்னைக ெசய்  தீய ப் ரம் மாளச் ெசாய்தான் 
    ன்னைக ாிந்தான் பங்கின் ாிகுழல் ெச க்கு மாள.  29 
 
    இ ம் அ  
 
    அளியெனன் னக்கு நான்ெசால் அல்லமன் அாிய ேனாமற் 
    ெறளியேனா உைரத்தி நீெயன் றிலங்கயில் எறித ேலேபால் 
    ெவளிய ன் வல் ெசய்ய விமலன்ெவண் மதியம் கண்ட 
    நளினெமன் மலர்ேபால் என்தாய் நைக கம் ஒ ங்கி னாளால். 30 
 
    அ கண்ட இைறவி வ ந்திக் கூறல் 
 
    ேபாக்க ம் வ  கன்  ேபாய்வ  மாைய ெசான்ன 
    வாக்கினில் வ ந்  ேவைன வள்ளல்நீ நைகெசய் ெதள்ளல் 
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    க்கி  கத்தின் ன்னர் குரங்காட் தல்ேபான்ம் என்ன 
    மீக்கிளர் இமயம் ஈன்ற ெமல் யல் ெம ந்  ெசான்னாள்.  31 
 
    இைறவன் ம ெமாழி 
 
    நடம்பயில் எந்ைத மங்ைக நாணினால் வ ந்தி னாெளன் 
    றைடந்த ள் ெசால்வன் ஞாலம் அைலக்குமம் மாைய சூளால் 
    ெந ந்தைக ன்னஞ் ெசன்ற நிைலேயநன் றா  ெகால்ேவான் 
    மடங்கல் ன் ெவல்ேவன் என்  வ தேல ஆற்றல் அன்ேறா.  32 
 
    இ ம் அ  
 
    அல்லமன் ெப ைம எல்லாம் அைனவ ம் அறிந்  ெகாள்ள 
    நல்ெலழில் மைலம டந்தாய் நன்குணர்த் திைனநீ ெயன்  
    ெசால் நர் அன்றி நின்ைன நிந்தைன ெசால்ல வல்லார் 
    இல்ைலெயன் றியம்ப யா ம் ஈன்றவள் இயம்  கின்றாள்.  33 
 
    இைறவி, அல்லமேதவைர அறி ம்வழி ேகட்டல் 
 
    ெபாறியி  ேயன்ெசய் தீைம ெபா த்த ள் ாிந்  ெமய்ம்ைம 
    அறிவ ள் குரவன் ஆகும் அல்லமன் தன்ைனக் கா ம் 
    ெநறிய ள் ாிதி ெயன்ன நிைரவைள வணங்கிக் கூற 
    மறிம  அமர்ந்தி க்கும் மலர்க்ைகவா னவ  ைரப்பான்.  34 
 
    இைறவன் உைரத்தல் 
 
    மத்தம குணத்  மாையைய வி த்த ஆற்றால் 
    நித்திய குரவன் தன்ைன நீயறிந் திைலய ணங்ேக 
    சத் வ கைலம டந்ைத தைனயினி வி த்தி ஆயின் 
    ைகத்தல ெநல்  ேபாலக் காண்குைவ அவைன என்றான்.  35 
 
    சத் வ குணவ விைய உலகிற்கு அ ப் தல் 
 
    மி யட இறப்பல் என்  ேம ேமார் இடத்தில் ெசம்ெபான் 
    குடெமா  கண்ட வன்ேபால் ெகாைலெசய்நாண் றந்  வந்  
    யிைட உைமெயம் மாைனத் ெதா  சத் வ அணங்ைகப் 
    ப மிைச அலமற் காண்பான் ெசல்ெகனப் பணித்தான் அன்ேற.  36 
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    அன்பினால் அல்லமேதவைர அறியலாெமன்  
    நந்திேதவர் கூ தல் 
 
    அப்ெபா  த கு நின்ற அ ள்நந்தி ேதவன் அன்ேன 
    ஒப்ப ம் பத்தி ெயன் ம் அஞ்சனம் ஒன் ண் டாயின் 
    ெசப்ப  ஞானா னந்த அல்லம ேதவன் என் ம் 
    ைவப்பிைன எளி  காண லாெமன மகிழ்ந்  ெசான்னான்.  37 
 
    இைறவன் நந்திேதவைரப் கழ்தல் 
 
    அழிவ  நிதிய ைவப்ைப அஞ்சனம் ெகாண்  கா ம் 
    விழி ைட யவன்ேபால் ஞான ெமய்க்குர வைனத்தான் கண்  
    கழிமயல் அன்பர் காணக் காட் ேவான் இவெனன் ெறம்ைம 
    வழிவழி அ ைம ெகாள் ம் வள்ளல்நந் திையப்  கழ்ந் .  38 
 
    நந்திேதவர் ெப ைம 
 
    சத்தியால் யான்பி ணித்த ததளதைனத் தன  ய 
    பத்தியால் அவிழ்க்க வல்ேலான் பார்க்கின்இந் நந்தி ேயதான் 
    இத்தினால் விலங்கு ட் ம் இைறவேனா வி விப் பாேனா 
    ெமய்த்தஆ ர ளி ேனான்யார் விளம் க என்  ெசால்வான்.  39 
 
    நந்திேதவைர இைறவன் நில லகிற் க ப் தல் 
 
    அல்லமன் என் ம் ஞான ஆைனைய அகப்ப த்த 
    வல்லெவாண் பார்ைவ நீேய ஆதலால் மண்ணிற் ேபாகி 
    எல்ைலயில் அன்பர் ெநஞ்சத் தின்ப ள் நந்தி ெயன்  
    ெசால் னன் உயிாில் ேதான்றாத் ைணெயன இ க்கும் ெபம்மான். 40 
 
    சிவகணங்கள் நந்தியால் அல்லமைரக் காண இயலாெதனல் 
 
    அந்திவண் ணத்ெதங் ேகாமான் அ ளினால் இன்ன கூறச் 
    சுந்தாி தனக்கும் எட்டாத் யவன் தன்ைனக் காண 
    நந்திவல் லவேனா என்  நைகெசய்  கணங்கள் தம் ள் 
    வந்ெதா  சில  ைரப்ப மங்ைகபங் காளன் ெசால்வான்.  41 
 
    இைறவன், நீங்கள் எம்ைம ம் நந்திைய ம் அறியீர் எனல் 
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    நந்திெயன் தைன  ணர்ந்தான் நானவன் தைன  ணர்ந்ேதன் 
    சிந்ைதெசய் ெதம்ைம நீவிர் ெதறி ற அறிகி லீெரன 
    ெறந்ைதெயம் ெப மான் கூற இகழ்ந் ைர ெசய்ேதார் எல்லாம் 
    ெவந் யர் ெகாண்  நின்றார் மீள ம் விமலன் ெசால்வான்.  42 
 
    சிவகணங்கைள உலகிற் பிறக்குமா  இைறவன் அ ளல் 
 
    மாச  நந்தி பத்தி வார்த்ைதயால் அறியீர் நீவிர் 
    காசினி யாதனிற் ெசன்  கண்களால் அைமக் கண்  
    ேபசுதிர் பின்னர் என்  ெப ந்தைக நந்தி தன்ேனா 
    டீசெனாண் கணங்கள் தம்ைம ஏவினன் அ ளி னாேன.  43 
 
    சிவகணங்கள் பிறத்தல் 
 
    கண் தல் அ ளால் ஏ ங் கணங்க ள் தைலைம ெபற்ேறார் 
    மண் ல கதனில் ேவண் ம் வளம்பதி ேதா ம் வந்  
    நண்ணினர் உலகர் கண்ணின் நரர்வ  வாகத் ேதான்ற 
    எண் றின் எ ற் றின்ேமல் எ பெதன் ைரக்கும் எண்ணார்.  44 
 
    நந்திேதவர் த ேயார் பிறப்பினால் நலம் 
    நலம் விைள ெமனத் ேதவர்கள் மகிழல் 
 
    நந்திெயன் கின்ற ஞான ஞாயி  நிலத்  திப்பின் 
    ந் ம் அமணர் என் ம் வல் இ ள்ெகட் ேடா ம் 
    சந்திர ெமௗ  சீர்ெவண் தாமைர மல ம் என்னா 
    இந்திரன் தலாய் உள்ள இைமயவர் மனம கிழ்ந்தார்.  45 
 
    எட்டாவ  - வசவண்ணர் வந்த கதி ந்த  
    கதி 8 - க்குச் ெசய் ள் - 481 
----------------------     
 

9. அக்கமாேதவி உற்பத்தி கதி (482 - 532) 
 
    [இக் கதிக்கண், உ தைட என் ம் ெபய ைடய நகாின் கண் நி மலன் சுமதி 
என் ம் ெபய ைடய இ வ க்கு, இைறவியால் ஏவப்ெபற்ற சத் வ கைலமடந்ைத 
மகளாகத் ேதான் தல்; மாேதவி என்  ெபயாிடப் ெப தல்; நற்பண் க டன் 
மாேதவி வள தல்; காமன் கலங்குதல்; எங்கும் நன்ைம இலங்குதல்; இைறவன் 
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கட்டைளெபற்ற சிவகணங்கள் பலவிடங்களி ம் ேதான்றித் தவம், கட ள் வழிபா  
த யன ெசய் ெகாண்  லங்குதல்; இங்குளா ாி என் ம் நகாின் சிறப் ; 

மாதரசன் மாதாம்பிைக என் ம் இ வாின் மாண் ; மாதாம்பிைக வயிற்றில் 
நந்திேதவர் ேதான் தல்; அந்நாளில் யாண் ம் நன்ைம மிகுந்  விளங்குதல்; 
குழவியாகத் ேதான்றிய நந்திேதவ க்கு இைறவன் தி நீ  சிச் சிவக்குறிகட்  
வசவன் என்  ெபயாி தல்; வசவேதவர் கல்வி கற்றல்; விச்சலன் என் ம் ேவந்தன் 
க யாண ரம் என் ம் நகாில் அரசு ாிந்தி த்தல்; வசவ ம் அவ டன் 
ைகைலயி ந்  நில லகில் ேதான்றிய நாகாம்ைப ம் விச்சல ரம் அைடதல்; 
விச்சலமன்னன் வசவைர எதிர்ெகாண்டைழத் ப் ேபாற் தல்; ேவந்த ம் வசவ ம் 
அத்தாணியி க்குங் காைலயில் விண்ணி ந்  ஓர் ஓைலச்சு ள் அைவயில் 
வி தல்; அைதச் சிலர் எ த்  அரச க்குக் ெகா க்க, அவன் வாங்கி வசவ க்குக் 
காட் தல்; அவ்ேவாைலச் ெசய்திைய வசவர் அரச க்குணர்த்திப் ைதயெல த் க் 
ெகா த்தல்; அரசன் வசவ க்கு அைமச்சுாிைம அளித்தல்; நாகாம்ைப ஒ  

தல்வைனப் ெபற்  வசவெரன்  ெபயாி தல்; உலகின் பல பகுதிகளி ந் 
ேதான்றியி ந்த சிவகணங்கள் க யாண ரத்ைத யைடதல்; வசவர் சிவன யார்கைளப் 
ேபாற் தல்; சிவன யார்கள் பலவைகக் காாியங்களில் ஈ பட் த்தல்; வசவர் 
அல்லமேதவாின் வ ைகைய எதிர் பார்த்தி த்தல் ஆகிய ெசய்திகள் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    ஆசிாியர் கூறல் 
 
    ரஞ்சு  சி நைகப் னிதன் பாலமர் 
    க ந்தடங் கண்ணிதன் கைல ம் நந்தி ம் 
    அ ங்கண நாத ம் அகல்நி லத்திைட 
    வ ந்திறம் அறிந்தவா வகுத் க் கூ வாம்.  1 
 
    உ தைட என் ம் ஒ  நகர் உள்ள  எனல் 
 
    ெபைடெயா  சு ம்பினம் ெபாிதி ைரந்திடக் 
    க தடம் அள வாய்க் கா ன் ஓ ேய 
    மைட ைட ம மைழ மலர்ெபய் ேசாைலசூழ் 
    உ தைட எ நகர் ஒன் ண் டாயிைட.  2 
 
    அந்நகாில் நி மலன் என்பான் சிறந்தவன் எனல் 
 
    நன்ைமெயன் பனஎலாம் உைடயன் நான்மைறப் 
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    ன்ைமெயன் பனஎலாம் ெபா ந்  றாென ம் 
    தன்ைமதன் ெபயாினால் அறியத் தக்கவன் 
    நின்மலன் எனஒ  நிகாி லா ளன்.  3 
 
    நி மலன் மைனவியாகி சுமதியின் பிறப்  
 
    அவெனழில் மைனயவள் ஆட கத்திைனச் 
    சுவணெமன் குதெலனச் சுமதி ெயன்பவள் 
    தவநிைல தன்னி ம் தைலைமத் ெதன்னேவ 
    உவைமயில் இல்லறத் ெதா கும் நீர்ைமயாள்.  4 
 
    இைறவியின் சத் வகைல, அச் சுமதிக்கு மகளாகப் பிறத்தல் 
 
    நி  மல க்கச் சுமதி தன்னிைடத் 
    தாெனா  மகெளனச் சார்ந்  ேதான்றினாள் 
    ஆ யர் ெகா யிேனான் அங்ைக தாங்குறா 
    மா றழ் சத் வ கைலம டந்ைதேய.  5 
 
    மகப்ேபற்றால் தாய், தந்ைதயர் மகிழல் 
 
    மதிெப  கடெலன மகைள ஈன்றவர் 
    நதிெப  சைட  நம்பன் பா  
    கதிெப  மதி தல் க ம்ைபப் ெபற் நல் 
    திெப  மைலெயன மகிழ்ச்சி ன்னினார்.  6 
 
    நீ சிச் சிவக்குறி யணிதல் 
 
    ெநறி ைற நி மலன் நீ  சாத்திேய 
    அறிவ ம் அஞ்ெச த் தைறந்  ெமய் ணர் 
    குறியிைனத் தாித்தனன் குழவி ஆகிய 
    ெபாறிநிகர் ெமா  தல்விக் ெகன்பேவ.  7 
 
    மாேதவி என்  ெபயாி தல் 
 
    இந் வார் சைடயிேனான் இடத்த ேளெய ம் 
    சிந்ைதயான் மகைளமா ேதவி ெயன்ெறா  
    சந்தநா மங்ெகா  தான ைழத்தனன் 
    தந்ைதயா தற்குநல் தவம்  ாிந்தவன்.  8 



 107

 
    மாேதவி வள தல் 
 
    அறிவ ள் ஆதர வடக்கம் வாய்ைமெமய்த் 
    ற நல் ெலா க்கேம ய்ைம என்றிைவ 
    உறெவா  குழவியாய் உடன்வ ளர்ந்திட 
    ம வ  சுமதிதன் மகள்வ ளர்ந்தனள்.  9 
 
    காமன் கலங்குதல் 
 
    வா ய ம ங்குலம் மாைய ேதான் நாள் 
    ேகா ய சிைலெகா  தவங்கு ைலப்பேவ 
    ஓ ய மதனன்மா ேதவி ஓங்குநாள் 
    ய சிைலயனாய் ழ்ந்  மாழ்கினான்.  10 
 
    தீைமகள் ெகட்  நன்ைமகள் எங்குந் திகழ்தல் 
 
    வி ந்தன ெகா யதீ விைனப்ப ரப்ெபலாம் 
    எ ந்தன நல்லறம் யா ந் திங்களங் 
    ெகா ந்ெதன நி மலன் குமாி ஓங்குநாள் 
    ழங்கின சிவாகமம் ற் ம் எங்குேம.  11 
 
    (ேவ ) 
 
    சிவகணங்கள் உலகில் ேதான்றிப் பற்பல ெபய டன் விளங்கல் 
 
    ஈங்குமா ேதவி இன்னணம் இ ப்ப 
            எம்பிரான் ஏவிய கணங்கள் 
    தாங்கள்ேவண் யெவாண் பதிெதா ம் ன்ெசய் 
            தவத்தர்பால் நன்மக வாகித் 
    தீங்கிலாச் சித்த ராைமயன் மாச்சி 
            ேதவெனன் றி ெபயர் தலா 
    ஓங்கு நா மங்கள் ேவ ேவ றக்ெகாண் 
            ற்றனர் நற்றவம் யன் .  12 
 
    நந்திேதவர் ேதான் தல் 
 
    பயக்கு ம் இனிய சங்கர ைச 
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    பல்வைக ெநறிப்பட இயற்றிச் 
            ெசயற்க ஞ் ெசய்ைக ெசய்தவர் இ ந்தார் 
    ெதன்றிைச கயிைலேபாற் சிறக்க 
            மயக்கு ம் அமண வல் ள் ெம ய 
    வயிணவம் எ ம்உ  ம ங்க 
            வியக்கு  ைசவம் மலரநல் நந்தி 
    ெவய்யவன் உதித்தைம விாிப்பாம்.  13 
           இங்குளா ாி என் ம் எழில் நகர் 
 
    வாயின்மண் இட் க் ெகாண்டவன் தன்ைன 
            மதித் நல் த ன்மண் இடாமல் 
    பா ம்ெவண் திைரயில் யில்பவன் தனக்குப் 
            பாிதிெயான் றளித்த ள் க்கண் 
    நாயகன் தைனேய க திெவண் ணீற்றால் 
           நன் தல் திைய அணி ந் 
    யநன் மைறேயார் தமக்கிடம் ஆகும் 
           ாிசிலா இங்குளா ாிேய.  14 
 
    அந்நகாின் அ ஞ்சிறப்  
 
    கதிர்விைள ெசந்ெநற் கா சூழ் க ம்  
             க ம் சூழ் கத யங் க சூழ் 
    ந ம் பாைளக் க க  சூழ் ப் 
            ைடப்பசுங் காயெதங் க சூழ் 
    உதிர்கனித் ேதமாந் தண்ெபாழில் பார்ப்பார்க் 
            குயர்  யர்மி  காமல் 
    அதிர் ர சியம் ம் தியந் நகாிற் 
            கணிகள்ைவத் தி பைட காட் ம்.  15 
 
    வி ந்ேதாம் தல் 
 
    வி ந்தி க் கி வார் அன்னமந் நகாின் 
            ேவதியர் மடந்ைதயர் எல்லாம் 
    ெபா ந் மன் னத்திற் கி வன வி ந்  
             னல்வயற் ெசங்கம லங்கள் 
    வ ந் ண் ணிைடநன் மாதர்ைகம் மலர்க்கு 
             வண் ைனக் ெகா ப்பர் ேபாின்பம் 
    த ந்தனி நகர்சூழ் தடங்கள் வண் ற்குத் 
            தாள்மலர் ெகா த்தி ம் அன்ேற.  16 
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    மைறயவர் மாண்  
 
    இந்நகர் வா ம் மைறயவர் ெசய் ம் 
            யாக  மம்ப ந் தன்ேறா 
    ெபான்னகர் வாழ்நர் நிைறந்தஆ ளராய்ப் 
            ெபா ந் தல் இந்நகர் மைறேயார் 
    உன்ன ம் ம வால் ெந ப்பிைன வளர்த்திட் 
           ெடா குநீர் காட் றின் அன்றிப் 
    பின்ெனா  ெசயலாற் க கந் தன்னிற் 
           ெப குநீர் கா றப் ப ேமா.  17 
 
    மாதரசன் என் ம் மைறயவன் சிறப்  
 
    இைனயமா நகாின் அந்தணர்க் ெகல்லாம் 
            இைறைம ண் ளெனா  மைறேயான் 
    நிைனெவலாம் அரன்றா ளி ைர எல்லாம் 
             நி மலன் தியி ஞ் ெசய் ம் 
    விைனெயலாம் அவன்  சைனயி ம் ைவத்ேதான் 
            ேவத ம் ஒ க்க ம் வல்லான் 
    மைன ளான் எனி ந் றந்தவர்க் ெகாப்பான் 
            மற்றவன் நாமமா தரசன்.  18 
 
    மாதரசன் மைனவி மாதாம்பிைகயின் கற் ச் சிறப்  
 
    தி ந்திய அைனயான் ேதவிதன் நாமம் 
            ெசப்பின்மா தாம்பிைக ெயன்பாள் 
    அ ந்ததி தலாங் கற் ைட யார்தம் 
             அ நிைல ஊறின்றி ற்ற 
    நிரந்தரம் அவைளக் ைககுவித் திைறஞ்சி 
            நிைனந் பின் பாய ற் ப ப்பார் 
    க ந்தடங் கயற்கண் ண்ெகா  அைனயாள் 
            கற்பிைன யாவேர கல்வார்.  19 
 
    நந்திேதவர் அவட்கு மகனாகத் ேதான்றல் 
 
    ங்ெகா  அனமா தாம்பிைக ெப ைம 
             ைனந் ைர அன் பட் டாங்ேக 
    ஓங்கிய அபர சிவெனன ேவதம் 
            உைரத்தி ம் அ ணந்தி வந்தான் 
    தாங்குற அவள்தன் வயிற்றிைட அதனால் 
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           தக்கவர் தகவில ெரன்ப 
    தாங்கவர் பயந்த தல்வனால் ெதளிய 
            அறிமிெனன் றைறகுவர் ெபாிேயார்.  20 
 
    மாதரசன், மாதாம்பிைகஆகிய இவர் ெப ைம 
 
    ஐந்ெதாழில் ஒ வன் தி ளம் மகி ம் 
             அ ெதாழி லாளன்மா தரசன் 
    ைபந்ெதா  ெகா நற் ெறா ெத  ெதாழிலாள் 
              பாிந் தீ வளர்ப்பவன் மைறேயான் 
    ெசந்தி  அைனயாள் வி ந்தினர் வயிற்றின் 
              தீயவிப் பவளிவர் ெப ைம 
    நந்ெதழின் மலேரான் ெசான்மகள் இ க்கு 
            நாவி ம் கன்றிடப் படாேத.  21 
 
    நந்திேதவர் ேதான்ற வானவர் மலர்மாாி ெபய்தல் 
 
    இன்னமா தரசன் ேதவிதன் வயிற்றின் 
             இவ் ல ெகலாஞ் ெசய் ண் ணியத்தான் 
    மன் மார் அளிகள் வி ந் ணக் காமர் 
            வல் யின் மலர்மலர் வ ேபால் 
    என்ைனயா ைடய நந்திவா னவன்றான் 
             எய்திவந் தித்தனன் அன்  
    ெசன்னியால் அமரர் ெதா  மாாி 
           சிந்தினர் ந் மி ழங்க.  22 
 
    அமணர், ைவணவர் உள்ளன்  
 
    எங்கு  நந்தி ேதான் நாட் ைம 
             ெயன்ெசால்வாங் கண் ட் ெடன் ம் 
    ெவங்குண அமணர் உளத்ெதறி ம ேவான் 
             ேவடங்கண் டஞ்ச  ெசய்ய 
    அங்ெகா  ேநயம் பிறந்த  தி மால் 
           அ யவர் உளத்தினில் எங்கள் 
    சங்கரன் இைறவன் எனெவா  ஞானஞ் 
            சார்ந்த  தைமயறி யாமல்.  23 
 
    நந்திேதவர் பிறந்த ம் உலகில் தீைமகள் மைறதல் 
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    ெகாைலகள் வ க்கா றவாெவா  ெவகுளி 
            ெகா ஞ் ெசால்ெபாய் பயனில கூறல் 
    நிைலயழீஇ ஒ வன் ெசய்ந்நன்றி மறத்தல் 
              நிந்தைன வஞ்சைன பிறர்தம் 
    சிைல தல் மடவார்க் க தெலன் றிைனய 
            தீைமக ளியா ம்ேபா யினவால் 
    நலம  த ம ர்த்தியா கியநல் 
             நந்திவா னவன் வி வ நாள்.  24 
 
    நந்திேதவர்க்கு இைறவன் சிவக்குறி கட் தல் 
 
    தாடைல தந்திங் ெகம்ைமயாள் நந்தி 
            தாயகட் நின்  தைரேமல் 
    ஏடவிழ் மலர்வாள் கம  ேதான்ற 
             எ ந்த  தல் னங் கு வாய்க் 
    கூடல சங்க ேமசன் தாய்க் ெகாளித் க் 
            கு கிநல் த னீ றணிந்  
    ட ள் பரம சிற்கன ங்க 
             ெமய் றத் தாித்தனன் அம்மா.  25 
 
    வசவன் என்  ெபயாி தல் 
 
    தாித்தபின் தன  ேமனிேதான் றாமல் 
          தாெயதிர் நின்றிட பப்ேபர் 
    திாித் நல் வசவன் என் ேப ாிட் ச் 
           ெசன்றனன் சிவன்தைனக் கு வாய் 
    ஒ த்தர்தம் மிடத்திற் பாவைன ெசய்ெகன் 
            ைரப்பவர் உைரெகடத் தாேன 
    அ ட்கு  வ வாய் வந்த ள் ாிந்த 
            ஆலமார் சூலபா ணியேன.  26 
 
    வசவாின், தி நீ  த யன கண்டவர் மகிழல் 
 
    பிறந்தெமய்ஞ் ஞானப் பிள்ைளநல் த ற் 
             ெப ெகாளி நீ ெமாண் களத்தில் 
    சிறந் ள அமல ங்க ங் கண்  
             ெசறிந்தவர் அைனவ ம் வியந்  
    மைறந்தரன் கு வாய் வந்திைவ ைனந்  
            மகவிைன வசவெனன் ெறா ேபர் 
    அைறந்தனன் என்ன அறிந்தனர் அமலன் 
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           அறி ள்நின் றறிவிக்க அன்ேற.  27 
 
    அக்குழந்ைத நந்நிேதவேர என யாவ ம் உணரல் 
 
    குறில்வழி லகரந் தனிநிைல ஆ ங் 
            கூ ய தகர ன் எ த்ெதன் 
    றறிகுறி வ வந் திாிதல்ேபால் நந்தி 
            அடல்விைட ெமய்திாிந் றி ம் 
    ந மலர் விழியிற் கண்டவர் எல்லாம் 
            நந்திேய என் ளம் மகிழ்ந்தார் 
    ெப தவம் யன்ற அன்ைன ம் பிதா ம் 
            ெப வ ைகயிைனயார் உைரப்பார்.  28 
 
    வசவேதவர் கைல ணர்வைடதல் 
 
    ஈன்றநாள் ெதாடங்கிச் ெசய்கடன் ற் ம் 
             இயற்றினன் மாதர சன்தான் 
    ேதான் ேமார் குழவிப் பதங்கடந் ெதங்ேகான் 
             ேசால்கு  ன் ங் காைல 
    ஆன்றமா மைறகள் தலவாய்த் தான் ன் 
             அறிந் ள கைலெயலாம அறிந்தான் 
    சான்றதா மதியம் இரவிவந் தி ப்பத் 
            தன்கதிர் தானைட குதல்ேபால்.  29 
 
    விச்சலன் என் ம் அமணவரசன் 
 
    பரமைன இகழ்ந்  ெநறியலா ெநறிேபாம் 
             பரமத யாைனைய அடக்க 
    அர  கூர்ைம அங்குசம் என்ன 
             அரன  யாெர ம் ஆவிற் 
    ெகா மழ இளங்கன் ெறனவ ள் வசவன் 
             ஒ குநாள் வளங்ெகாள் கல்யாண 
    ர ற அமண குழாத்ெதா  மிக்க 
             ரவலன் விச்சலன் இ ந்தான்.  30 
 
    வசவேதவர், நாகாம்ைப க யாண ரம் ேசர்தல் 
 
    ப யில்கல் யாண ரெம ந் சு 
          பரசிவ பத்தியாய் விளர்ப்பக் 
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    ெகா ய ன் சமண மாசுவர் பி த்தாங் 
            குவலயத் தி ந்தி ம அந்நாள் 
    அ யவர ெசல்வம் எ ம்வச ேவசன் 
            அங்குடன் வந்தநா காம்ைப 
    உடன்வர வந்தவ் விச்சலன் நகாி 
             உற்றனன் நற்றவர் ெந ங்க.  31 
 
    விச்சல மன்னன் வசேவசைர எதிர்ெகாண்டைழத்தல் 
 
    வந்தனன் வசவ ேதவெனன் ைரப்ப 
           மன்னவன் விச்சலன் அறிந்  
    மந்திாி என்  மைறந்தஉட் பைகைய 
           ம ெபா  ய தழைல 
    ெவந்தழல் என்ன அறிந்திடா ெத ப்ப 
            ெமன்ைகதீண் தெலன எதிர்ேபாய் 
    உய்ந்திட அாிதாய்த் தன்மதம் அழிய 
           உடன்ெகா  ேகாயி ட் குந்தான்.  32 
 
    அைனவ ம் அரசி க்ைக மண்டபத்தமர்தல் 
 
    ெபா ந் மத் தாணி யிைடத்தவி ெசான்  
           றமத ேகாளாிக் குதவி 
    இ ந்திறற் சிங்கம் சுமந்த  வைணேமல் 
            இ ந்தனன் அரசனப் ேபாதில் 
    அ ந்திறல் தாைன காவலர் ேவந்தர் 
           அைமச்சர்ெவண் கவாிெகாள் மாதர் 
    ெந ங்கிநிற் காிய ேபரைவ இடத்  
            நிகழ்ந்தைம ஒன்ெற த் ைரப்பாம். 33 
 
    (ேவ ) 
 
    ஓர் ஓைல விண்ணில் நின்  அங்ேக வி தல் 
 
    இந்திரன் எதிர்நின் றா ம் ஏந்திைழ காதிற் ெசம்ெபான் 
    சுந்தர ஓைல ஒன்  ேசார்ந்ெதனச் சு ள்  டங்கல் 
    அந்தர கட்  னின் ம் அரசன்ேப ரைவயிடத்  
    வந்ெததிர் வி ந்த ெதான்  மானிடர் ம ண்  ேநாக்க.  34 
 
    அவ்ேவாைலைய வசேவச க்கு அரசன் காட்டல் 
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    நின்றவர் எ த்  வந்  ெந ங்ைகயிற் ெகா ப்ப வாங்கி 
    ெவன்றிெகாள் மடங்கல் அன்னான் விாித்தைத எ த்  ேநாக்கித் 
    தன்தைல ெய த்ேத ெயன்னத் தா ணர்ந் திலன்ம யங்கி 
    வன்திறல் அமண காலன் மலர்க்ைகயிற் ெகா த்தான் அன்ேற.  35 
 
    அரசன் அாியைணக்கீழ்ப் ைதயல் உண்ெடனக் 
    கூறி நிலத்ைதத் ேதாண் தல் 
 
    வாங்கிய டங்கல் ேநாக்கி வசவநா யகனிவ் ேவாைல 
    தாங்குநின் தவிசின் கீேழார் தமனிய ைவப் ண் ெடன்ற 
    ேதாங்கிய ண்ெசய் ேதாளாய் உனக்குநான் காட்  ேவெனன் 
    றாங்கைத அகழ்வித் தானவ் வரசர்ேகான் அதிச யிப்ப.  36 
 
    அரசன் அங்குப் ெபாற் ைதயல் கண்  மகிழல் 
 
    அகழ்ந்திட நிதிய ைவப்ெபான் றாடக மைலபி லத்தில் 
    குந்திவண் வந்  ெமல்லப் றப்படல் ேபாலத் ேதான்ற 
    மகிழ்ந்தனன் அரசர் ேகாமான் வசவைனக் கண்டேபாேத 
    நிகழ்ந்தெவாண் பய  ணர்ந்  ெநஞ்சகம் நனிவி யந்தான்.  37 
 
    அரசன் வசவேதவைரப் ேபாற் தல் 
 
    பயி நல் விைனெய மக்குப் பயந்தவிவ் வசவ ேதவன் 
    கயிைலநன் மைலக்கி ரண்டாங் கட ேள ெயன்  ெசால்  
    இய ைர மடந்ைத ெபாய்யாள் என்பைதப் க்கி னானச் 
    ெசய ைன விழியிற் கண்ேடார் ெதளிந் ெநஞ் சகம கிழ்ந்தார்.  38 
 
    அரசன் வசவ க்கு அைமச்சுாிைம அளித்தல் 
 
    மந்திாிக் கிழைம நல்கி மர ளி உாிைம ஆற்றி 
    ைமந்தைனப் ரக்குந் தாய்ேபால் மற்ெறைனப் ரத்தி என்  
    சிந்தைன களிப்ப இன்ெசாற் ெசப்பியா யிைடயி ப்ப 
    நந்திையத் ெதாடர்  ெகாண்டான் நாந்தகத் தடக்ைக ேவந்தன்.  39 
 
    விச்சல மன்னன் வசேவச க்குத் தி மணம் ெசய்வித்தல் 
 
    ெப ந்தைக வசவ ேதவன் ெப ைமக்குத் தக்க வாேற 
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    அ ங்க  மணஞ்ெசய் வித்தான் அலங்கல்ேவல் கன் அன்னான் 
    தி ந்திய அம்ம ணத்தின் சிறப் நாம் விாிப்ப ெதன்ெகால் 
    ரந்தைன அன்  ெதாட் ப் கன் கல் யாணம் என்றால்.  40 
 
    நாகாம்ைப தல்வைனப் ெப தல் 
 
    இவ்வைக கல்யாணத்தின் இ ப்பநா காம்ைப என் ம் 
    தவ்ைவநம் வசவ ேதவன் தன்பிர சாதந் தன்னால் 
    எவ்வமில் த்தி ெமய்ேயா க்ைகயின் அளிக்கும் ர 
    ைசவநல் ெநறிவ ளர்க்குந் தைனயைன யீன்றாள் அம்மா.  41 
 
    நாகாம்ைப ைமந்த க்குப் ெபயாி தல் 
 
    ைமந்தைன ஈன்  வந்  வசவநா மம்  ைனந்தாள் 
    நிந்ைதயில் கற்  நங்ைக நிகழ்தி  கங்கள் ஆ ம் 
    அந்தமில் தலங்கள் ஆறாய் அறிவித்தற் குலகில் வந்த 
    கந்தெனன் ன்ன அந்நா காம்ைபதன் மகன்வ ளர்ந்தான்.  42 
 
    வசவர் மக ன்  ெபயாி தல் 
 
    ரமா ேகசர் என் ம் ெமன்பயிர் வளர்க்க வந்த 
    மாாிேபால் நிகாில் ெசன்ன வசவேத சிகனி ப்ப 
    ேநாிலா வசவ நாம ெந ந்தைக மகெவான் றீன்  
    சீ லாஞ் சங்கேமச ேதசிகன் ெபயர்  ைனந்தான்.  43 
 
    வசவேதவர் அ யார்கைளப் ரத்தல் 
 
    ெமாழியினால் நிைனவால் வாக்கால் க்கணான் அ யர் ேவண் ற் 
    ெறாழிவிலா தவித் தாய்ேபால் ஓம்பினன் றம தத்ேதார் 
    வழிெயலாம் வழக்கு மாற ம கழ்ச் ைசவம் என் ம் 
    பழியிலா வழிந டப்பப் பண்ணினன் வசவ ேதவன்.  44 
 
    உலகில் ேதான்றிய சிவகணங்கள் வசேவசர் கழறிந்  வரல் 
 
    அரன  யவர்க்குத் ேத  ஆகிய வசவன் சீர்த்தி 
    விாிநிலம் ம் ேபார்ப்ப ெவள்ளிெவற் பிைனய கன்  
    தைரமிைச வந்தி ந்த தவெரலாம் உணர்ந்  ெசன்றார் 
    ெபா வில்கல் யாணத் திற்குப் ேபாதல்ேபாற் கல்யா ணத்தில்.  45 
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    வசேவசர் அ யார்கைளப் ேபாற் தல் 
 
    பலெரா  வாி ம் எள் ம் ப தனி வாி ம் மிக்க 
    நலெமா  வாி ம் ேமனி நலமற வாி ஞ் சீர்சால் 
    மைலமகள் கணவன் ெதாண்டர் வர கண் றின் எதிர்ந்  
    நிலமிைச வணங்கி அஞ்சி நின் நன் றாற்  நந்தி.  46 
 
    ேவ பா  க தா  சின யார்கைளப் ேபாற் தல் 
 
    சாதி ம் குறி ம் நீத் ச் சரணைரச் சிவேன என்  
    பாதபங் கயம் இைறஞ்சிப் பத்திெசய் குவனந் நந்தி 
    தீத  சுைவத்தீங் கண்டாற் ெசய்தெசங் க ம் ம் ேவம் ம் 
    ேபதெமான் றாமற் சாதி ெபயர்வி த் தறிதல் ேபால.  47 
 
    சிவன யார்களின் பலவைக நிைல 
 
    மாதர்கள் தைமய கன்ற ம ற வினெரண் இல்லார் 
    ேகாைதயர் உடன் இ ந் ங் ெகா மயல் இலெரண் இல்லார் 
    ேமைதெகாள் அ ச்ச ைனக்கு ேவண் வ ங் ெகாண்  
    ேபா கள் வழாமல் ஈசன் ைசெசய் பவெரண் இல்லார்.  48 
 
    ேநான்  த ய ெநறிகள் 
 
    விரதங்கள் ேவ  ேவ  ேமவிநிற் பவெரண் இல்லார் 
    பரதஞ்ெசய் மதர ாிக்கட் பரத்ைதயர் மைனகள் ேதா ம் 
    சுரதஞ்ெசய் பவெரண் இல்லார் யநன் னந்தி நாம 
    வரதன் தன் அன்பின் வா ம் வ வின்மா ேகசர் அம்மா.  49 
 
    வசவேதவர் ெசயல் 
 
    தீ ெசய் சமணர் ன்னர்ச் ெசயற்க ஞ் ெசய்ைக காட்  
    வா ெசய் தவர்ெச க்கு மாய் ெசய் திமயம் ஈன்ற 
    சூ ெசய் ைலம டந்ைத ைணவனார் ெதாண்டர்க் ெகல்லாம் 
    யா ெசய் குவெனன் ேறவல் இயற் வன் வசவ ேதவன்.  50 
 
    வசவேதவர் அல்லமேதவைர எதிர்பார்த்தி த்தல் 
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    உளந்ெதளி சரணர் தம்ேமா ம் ைற ஒ கும் நாளின் 
    அளந்தறி வாிய ேசாதி அல்லமன் வர  ேநாக்கி 
    வளங்ெக  தி க்கல் யாண வளநகர் தனில்வான் ேநாக்கும் 
    இளம்பயிர் ேபா  ந்தான் எம்ைமயா ைடய நந்தி.  51 
 
    ஒன்பதாவ  - அக்கமாேதவி உற்பத்தி கதி ந்த  
    கதி 9 - க்குச் ெசய் ள் - 532 
------------------------    


