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-------------------49. தி வாலவாயான படலம் (2322 - 2349)
பாய் உைடயார் வி த்த பழி அழல் வ தி உடல் குளிப்பப்
பதிகம் ஓ ம்
ேசய் உைடயார் அைணந் திைளக்கும் ெசவி ைடயார்
அள இறந்த திைசகள் எட் ம்
ேதாய் உைடயார் ெபான் இதழித் ெதாைட ைடயார் விட
அர ம் சுற் ம் ஆல
வாய் உைடயார் கழ் பாடப் ெப ேவேமல் ேவண் வ

3
இம் மனித யாக்ைக.

2322

ேவதன் ெந மால் ஆதி விண் நாடர் மண் நாடர் விரத
ேயாகர்
மாதவர் யாவ ம் காண மணி
வல் சிறி அ ம்பி
மாடக் கூடல்
நாதன் இ தி க் கரம் ெதாட் அம்மியின் ேமல்
ைவத்தைகயான் நாட்டச் ெசல்வி
பாதமலர் எ பிறவிக் கடல் நீந் ம் ைண என்பர் பற்
இலாேதார்.

2323

ஓலவாய் மைறகள் ேதறா ஒ வன் தன் உலகம் தன்ைனச்
ேசலவாய் உழ ம் நாைரக்கு அ ளிய ெசயல் ஈ அம்ம
நீலவாய் மணி ேநர் கண்ட ெந ய நான் மாடக் கூடல்
ஆலவாய் ஆகச் ெசய்த அ ள் திறம் எ த் ச் ெசால்வாம்.

2324

சித்திர ேம ெவன்ற திரண்ட ேதாள் சுகுணன் பின்
சித்திர விரதன் சித்ர டணன் திண்ேதர் வல்ல
சித்திர வசன் ெவன்றிச் சித்திர வ மன் வன் ேதாள்
சித்திர ேசனன் சீர்சால் சித்ர விக்கிரமன் என் ேபான்.

2325

மணி ெக ேதாி இராச மார்த்தாண்டன் இராச சூடா
மணி அணி
இராச சார்த் ல வ தி சிந்தா
மணி நிகர் விசராச குேலாத்தமன் மடங்கா ெவன்றி
மணிதிகழ் ெபாலம்

ண் ஆய் அேயாதனப் பிர ணன் மன்ேனா.

2326

இயம்ப ம் திற ராச குஞ்சரன் பரவி ராச
பயங்கரன் ைகக்கும் ைபந்தார் உக்கிர ேசனன் பாைரச்
சயம் ெக ேதாள் ேமல் ஏந் சத்
ம் சஞ்சயன் மத்ேதர்
வயம் ெக

மன்னன்

ம பராக்கிரம வ தி மாேதா.

2327

ெபய் வைள விந்ைத ேசர்ந்த பிரதாப மார்த்தாண்டப் ேபர்த்
ெதவ்வ சிைலயான் ேதர் விக்கிரம கஞ்சுகன் ேதரார் ேபார்த்
ெவளவிய சமர ேகாலாகலன் எ ம் வாைக ேவலான்
அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத அ ல விக்கிரமன் என்ேபான்.
எழில் ைன அ ல கீர்த்தி என இ பத்திரண்
வழி வழி ைமந்தர் ஆகி ைவயகம் காத்த ேவந்தர்
பழி தவிர் அ ல கீர்த்தி பாண் யன் தன்பால் இன்பம்

2328
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ெபாழிதர உதித்த கீர்த்தி

டணன் ரக்கும் நாளில்.

2329

க ம் கடல் ஏ ம் காவல் கைர கடந் ஆர்த் ப் ெபாங்கி
ஒ ங்கு எ ந் உ த் ச் சீறி உம்பேரா இம்பர் எட் ப்
ெபா ம் கட காி ம் எட் ப் ெபான் ென ம் கிாி ம் ேநமிப்
ெப ங் க

வைர ம் ேபரப் பிரளயம் ேகாத்த

அன்ேற.

2330

அப்ெப ம் சலதி ெவள்ளத் அழிந்தன அழி விலாத
எப்ெப ம் ெபாழி ம் ஏ திப ம் இவற் ள் தங்கி
நிற்பன ெசல்வ ஆன திைணக ம் நீண்ட ெசன்னி
பர்ப்பத வைக ம் ஈ

பட்டன ஆக அம் கண்.

2331

ேதன் இழி குதைலத் தீம் ெசால் ேசல் ெந ம் கண்ணி ேகாயில்
வன் இழி விமானம் ெபான் தாமைர விைளயாட் ன் வந்த
கான் இழி இடபக் குன்றம் காிவைர நாகக் குன்றம்
ஆன் இழி வைர வராக வைர

தல் அழி

இலாத.

2332

ெவள்ளநீர் வறப்ப ஆதி ேவதியன் ஞாலம் ன்ேபால்
உள்ளவா உதிப்ப நல்கி உம்பேரா இம்பர் ஏைனப்
ள்ள விலங்கு நல்கிக் கதிர் உடல் த்ேதள் வர்
தள்ள

மரபின்

ன் ேபால் தமிழ் ேவந்தர் தைம ம் தந்தான்.

2333

அங்கிைய மதி மர எ ம் ஆழி ள்
தங்கிய கைல எண் நான்கு இரட் தன்ெனா ம்
ெபாங்கிய நிலா மதி ேபாலத் ேதான்றினான்
வங்கிய ேசகர வ தி மன்னேன.

2334

தாள் அணி கழ னான் தங்கள் நாயகன்
ேகாள் அணி ாிைச சூழ் ேகாயில் சூழ ஓர்
வாள் அணி க நகர் சிறி ைவக ைவத்
ஆள் அாி ேய

என அவனி காக்கும் நாள்.

2335

ெசய்யேகான் ம வழி ெச த் நீர்ைமயால்
ெபாய் ெக க ப்பைக றம் தந் ஓடத்தன்
ைவயகம் பல்வளம் சுரப்ப ைவக ம்
ெமய் ெக
பல்கு உ

மன்பைத மிக்காஅல் அேரா.
மா

டப் பரப் எலாம் ஒ ங்கு

2336

5
கல் குற விடங்குைறவாக வாய் ம ப்
பில்கு தாாினான் பிைற
த்தவன்
மல்கு

ேகாயி

ன் ம ங்கர் எய்தினான்.

கைற அணி கண்டைனத் தாழ்ந் ைக ெதா
இைறயவ நின் அ ள் வ யின் இந்நிலப்
ெபாைறய ஆற் ேவற்கு ஈண் இப்ேபா
குைறய

உண்டாயின

என்

2337

ஒ

கூ வான்.

2338

இத்தைன மாக்க ம் இ க்கத் தக்கதாப்
பத்தனம் காணவிப் பதிக்கண் ஆதிேய
ைவத் அைற ெசய்தி ம் வரம் காண்கிேலன்
அத்தம் அற்

அதைன இன்

அறியக் காட்

என்றான்.

2339

ண்ணிய ெபா ளி ம் ண்ணி ஆயவர்
விண் இழி விமான நின் எ ந் மீனவன்
திண்ணிய அன்பி க்கு எளிய சித்தராய்ப்
ண்ணிய அ ட் கடல் ஆகிப் ேபா வார்.

2340

பாம்பினால் க சூத்திரம் ேகாவணம் பசும் தாள்
பாம்பினால் ாி ல் சன்ன ரம் ெவம் பகு வாய்ப்
பாம்பினால் குைழ குண்டலம் பாத கிண் கிணி நாண்
பாம்பினால் கர கங்கணம் பாித்தனர் வந்தார்.

2341

வந்த ேயாகர் மா மண்டப ம ங்கு நின் அம்ைகப்
பந்த ஆலவாய் அரவிைனப் பார்த் நீ இவ க்குக்
இந்த மாநகர் எல்ைலைய அளந் காட் என்றார்
அந்த வாள் அரா அ பணிந்

அ கைள ேவண் ம்.

2342

ெப ம் இந் நகர் அ யேனன் ெபயாினால் விளங்கக்
க ைண ெசய்தி என் இரந்திடக் க ைண அம் கட ம்
அ ள் நயந் ேநர்ந் அைனயேத ஆெகனப் பணித்தான்
உ ெக ம் சின உரக ம் ெமல் எனச் ெசல்லா.

2343

கீழ்த் திைசத் தைலச் ெசன் தன் ேகழ் கிளர் வாைல
நீட் மா நகர் வலம் பட நிலம் ப ந் உடைலக்
ேகாட் வாைல வாய் ைவத் ேவல் ெகாற்றவற்கு எல்ைல
காட்

மீண்

அரன் கங்கணம் ஆன

கரத்தில்.

2344

6

சித்தர் தம் சின கரத் எ ந் அ ளினார் ெசழியன்
ைபத்த ஆலவாய் ேகா ய ப சுவர் எ த் ச்
சுத்த ேநமிமால் வைரயிைனத் ெதாட் அகழ்ந் எ த்
ைவத்த

ஆம் என வகுத்தனன் மஞ்சு சூழ் இஞ்சி.

2345

ெதன் திைசப் பரங் குன்ற ம் வடதிைச இடபக்
குன்ற ம் குடக் ேகடக நகர ம் குணபால்
ெபான்றல் அம் கிழித் எ ெபாழில் வண நக ம்
என்

நால் ெப

வாயில் கட்கு எல்ைலயாய் வகுத்தான்.

2346

அைனய நீள் மதில் ஆலவாய் மதில் என அைறவர்
நைனய வார் ெபாழில் நகர ம் ஆலவாய் நாமம்
ைனயல் ஆய எப்ேபா ம் அப் ெபான்னகர் தன்ைனக்
கைனய வார் கழல் கா னான் பண்

ேபால் கண்டான்.

2347

ெகா கள் நீள் மதில் மண்டபம் ேகா ரம் தி
க ெகாள் ம் ெபாழில் இன்ன ம் தியவாக் கண்
ெந ய ேகாளைக கிாீடம் வாள் நிழல் மணியால் ெசய்
அ கள் சாத்திய கலன்க

ம் ேவ

ேவ

அைமத்தான்.

2348

பல்வைகப் ெப ம் கு களின் பரப் எலாம் நிரப்பிச்
ெசல்வ வானவர் ரந்தரன் ரத்தி ம் சிறப்ப
மல்லன் மா நகர் ெப வளம்
ம் பிட வளர்த்தான்
ெதால்ைல நாள் குலேசகரன் ேபால் வ

ேதான்றல்.

தி வாலவாயான படலம் சுபம்
---------------------50. சுந்தரப் ேபரம்ெபய்த படலம் (2350 -2393 )
அம் கணர் உரகம் அணிந் அ ள் வ வம் அைடந்
அரசு அகம் மகிழக்
கங்கண விட அரவம் ெகா க நகர் கண் அ ண்
ைற இ வாம்
சங்கு அணி குைழயினர் பஞ்சவன் வழிப தம் ெபயர்
எ திய கூர்
ெவம் கைண ெகா வன் பைட
கிய ெவன்றிைய

2349

7
இனி ெமாழிவாம்.

2350

ெவம் கயல் நீள் ெகா வங்கிய ேசகரன் ெவண்குைட
நீழ ன் வாய்
வங்கம் உலாவிய ெதண் கடல் ஞாலம் அைடந் ஐ ள்
மாசு அ சீர்ச்
ெசம் கமல ஆலய மங்ைக ம் வா ய திண் ப ம அலயம்
ேமல்
நங்ைக ம் ஓவற மங்கல மான நயம் ெபற வாழ் உ
நாள்.

2351

ேவழ மறப்பைட சூழ எதிர்த்தவர்
ெகா த் அ யில்
தாழ அடர்த்தி கல் வாைக ெதா த் அலர் தார் ைன விக்கிரமச்
ேசாழன் மதிக்குல நாயகைனப் ெபா சூள் க திக் ெதாைலயா
ஆழ் கட

க்கு இைண ஆம் அனிகத் ெதா

மாட அம க்கு எ வான்.

2352

கயபதி காய்சின நரபதி பாய் ரகத பதிேய தலா
வயமிகு ேதாள் வட திைசயின் நராதிபர் வ ெக ேசைனயிேனா
இயம் இ ஏாி இமிழ் இைச என வாய்விட விரதம் ஏறி நடாய்ப்
பயன் ம

காவிாி நதி அ ேக உைற பதி ெகா

ேமயினன் ஆல்.

2353

சிைலத் எ ெசம்பியன் ெவம் பைட மள்ளர் ெசயிர்த்
மதிக் கட ள்
குலத்தவன் நாட் ல் இ ந் எழில் ஆன் நிைர ெகாண்
கு ம் ெசய்
மலர்த்தம் ஏாி உைடத் நகர்க்கு வ ம் பல பண்ட ம்
ஆ
அைலத்
க்கி ந க்கம் விைளத்
இட்டனர் ஆல்.

அமர்க்கு அ

2354

மாறன் அறிந் இனி என் ெசய் ம் ேநாியன் வன்
பைடேயா அள இன்
ஏறி எதிர்ந் அமர் ஆடல் எனக்கு அாி இக் குைறையப்
பிைறேயா
ஆ அணி ரண சுந்தரன் எந்ைத அ த்தல ன்
கு காக்
கூறி இரந் வரம் ெப ெகன் இைற ேகாயில் அைடந்தனன்
ஆல்.

2355

8
அைடந் பணிந் அ ள் நாயகேன அ ேயெனா
விக்கிரமன்
ெதாடர்ந் அமர் ஆடல் அயல் ல மன்னர்
ெதாைகெயா பாசைற வாய்ப்
படர்ந் இைற ெகாண்டனேன ெபார ஒத்த பதாதி எனக்கு
இைலேய
மிைடந் வ ம் பைட மிக்க விடத் அரண் ேவ
உளேதா இைறவா.

2356

என்ைன இனிச் ெச ம் ஆ என மாறன் இரந்
ெமாழிந்திட ம்
ன்னவன் வான் இைட நின் அசாீாி ெமாழிந்
அ ள்வான் தல் நீ
அன்னவேனா அமர் ஆ பின் நா ம் அைடந்
உதவித் ைணயாய்
நின்ன வாைக எனப் ெபா கின்றனன் நீ இனி அஞ்சல்
என.

2357

சிந்ைத களித் இ கண் ளித் இ ெசம்ைக குவித் இைறவன்
அந்தி மதிச்சைட அந்தணைனத் ெதா
அன்
றப்பட ன்
வந்தனன் ஒற் வன் அந்தி வைரக்கயல் வந்த விக்கிரமன்
ெவம் த

கண் பைட என்

அரசற்கு விளம்பினன் அப்ெபா ேத.

2358

அரசனின் இயம் பல அதிர வலம் ாி அலற வலங்கு உைள
மான்
இரதம் அைணந்திட விைச ெகா சிந்ைத பினிட வலவன்
கடவப்
ரைச ெந ம் காி திைர எறி ம் கடல் ெபா
பாிவிண்ெதா ேதர்
விைரெசய் ந ம் ெதாைட வி தர் கணம் ைடவிரவ
நடந்தனன் ஆல்.

2359

அளந் சூழ் தி ஆலவாய் மதில் இன் றத் தக
ஆழிேபால்
வைளந்த ேசாழ ெந ம் பைடக்கு எதிர் வஞ்சி ேவய்ந்
எ பஞ்சவன்
கிளர்ந்த ேசைன அதிர்ந் கிட் ன கிட் அவ் இ
பைடஞ ம்
களம் சிறந்திட வஞ்சினம் ெகா ைக வகுத் அமர்
ெசய்வர் ஆல்.

2360

9

ைசயம் ஒத் எ ேதாினாெரா ைசயம் ஒத் எ ேதர ம்
ைமயன் ைமக்காி ர ேரா எதிர் ைமயன் ைமக்காி ர ம்
ெகாய் ைளப் பாி வயவேரா இகல் ெகாய் ைளப் பாி வயவ ம்
ைக அழல் பைட

சி மின் வி

கார் எனப் ெபா வார் அேரா.

2361

டங்கு ெவம் சிைல வில்லவ ேரா
டங்க ெவம் சிைல வில்ல ம்
விடங்க ழ்ந்தி ேவலேரா விடம் க ழ்ந்தி ம் ேவல ம்
இடம்ைக ேதால் வல வாளேரா இடங்ைக ேதால் வல வாள ம்
மடங்கல் ஏ

மடங்கல் ஏ

மைலப் ப

என்ன மைலப்பர் ஆல்.

2362

அரவினன் நில அம் யம் ெபாைற ஆற் மீனவன் ஆற்றல் கூர்
ரவியின் நிைர ைவயம் ேமல் ெகா ேபாந்த ேநாியர் ேவந்தன் ேநர்
விரவி மின்னிய ரசு இயம்ப மிைடந் ெவம்சமர் ஆ மாறி
இரவி தன்ெனா

மதியவன் ெபார ஏகினான் நிகர் ஆகும் ஆல்.

2363

ள் மா ஒ தான யா
ம் ம் மா ஒ
ண் ேதர்
ெதள் மா ஒ பைடெயா ம் பைட தாக்கும் மா ஒ ெபா நர் ஆர்த்
ெதள் மா ஒ மள்ளர் ைபம் கழல் ஏங்கு மா ஒ
ங்கி அந்
ெதள்

மா ஒ

ேவ

பா

திாிந்

கல் எனல் ஆயேத.

2364

த்த வாள் அர என்ன சிய ங்கு ைகயின ங்கு
நீர்
கு த்த காெரா கார் மைலந்தி ம் ெகாள்ைக ேபால
உடன் உடன்
இ த்த ஆயின அசனி ஏ இன் இ ப் உலக்ைக எ த்
எறிந்
அ த்த ேசாாி ெயா ஆவி ேசார வி ந்த ெவம் சின
ஆைனேய.

2365

எய்த வாளி விலக்குவார் பிறி எய் ம் வாளிதம் மார் ேதாள்
ெசய்த ேபா அவர் ஆண்ைம கண் சிாித் ெவன்றி வியப்பரால்
ைவத வா வ ேவல் எறிந்திட வ வைதக் குறி வழியினால்
ெகாய்த தார் மற வாள் எறிந்

குைறத்

ேவ

ப த் வார்.

பின்னிடா இ பைட ம் ஒத் அமர் ஆ ம் எல்ைல
ெப ம் பைடச்
ெசன்னி தன் ைண ஆன உத்தர ேதய மன்னவர்
பைடெயா ம்

2366

10
ன்னி ஞாலம்
க்கு நாள் எ சூைற தள்ள அதிர்ந்
எ ம்
வன்னி என்ன உடன் எதிர்ந்தனன் வ தி ேசைன
உைடந்தேத.

2367

மின்னல் அங்கு இைல வாள ம் சிைல வில் இழந்தனர் ரேர
பன்னல் அம் ைன ேதெரா ம் காி பாி இழந்தனர் பாகேர
ெதன்னவன் ெபா வ இழந்தனன் என் ெசம்பியன் வாைக ம்
தன்ன

என்

த க்கு ேமல் ெகா

சங்கு எ த்

ழக்கினான்.

2368

அந்த ேவைலயின் ன் அ ம் தம அ ள் எனக்குளிர் க னல்
பந்தர் நீழல் அளித் ம் ஓைட ப த்தி ம் பைக சாயேவ
வந்த ேவடர் அவ்வண்ணேம ஒ மான ேவட அரசாய் வலம்
சிந்த ஆகுலம்

ழ்கு மீனவன் ேசைன காவலர் ஆயினார்.

2369

குன்ற வில் ேவடன் சாபம் குைழவித் ச் சுந்தேரசன்
என்ற தன் நாமம் தீட் இட்ட கூர்ங் கைணகள் ண்
ெவன்றனம் என் வாைக மிைலந் ெவண்சங்கம் ஆர்த்
நின்றவன் ேசைனமீ

ெநறி படச் ெச

த்தா நின்றான்.

2370

அம் ைன வாளி ஒவ் ஒன் அடல் ைன ற்
ெதம் ைன ரர் தம்ைமச் ெசகுத் உயிர் உண்ண ேநாக்கி
இம் ைன வாளி ஒன் க்கு இத் ைண வ யா என்னா
ெவம்

ைன மற ேவல் ெசன்னி வியந்

அ

மானம் எய்தா.

2371

அன்ன கூர் வாளி தன்ைனக் ெகாணர்க என அதைன வாசித்
இன்ன சுந்தேரசன் என வைரந்தி ப்ப ஈ
ெதன்னவற்கு ஆலவாயன் ைண ெசய்த ெசயல் என் அஞ்சிப்
ெபான்னி நா

உைடயான் மீண்

ேபாகுவான் ேபாகுவாைன.

2372

ெச த் ைண ஆகி வந்த உத்தர ேதயத் உள்ளார்
க்கர் ஒட் யர் ேவ உள்ளார் யாவ ம் சூழ்ந் நில் என்
உ த்தனர் ைவ நீ ேபார்க்கு உைடந்தைன ேபாதி ஈ உன்
க த்

எனின் ஆண்ைம யாவர் கண்ண

உன் மானம் என்னாம்.

ெசல்லைல வ தி என்னாச் ெசயிர்த் எ ந் இ யின் ஆர்த் க்
கல் எ அைனய திண்ேதாள் ெகௗாியன் மைடேமல் ெசன்
வில் இற வ த் வாங்கி ேவ ேவ ஆகி நின்

2373

11
ெசால்

ம் க ய வாளி ெதா த்தனர் வி த்தார்

வ த்தவா ம மச் ெசம் ண் மற மகனாகி நின்ற
க த்தவா மிடற்
க்கண் கண் தல் சாமி தான்
எ த்தவா அக வில் என்ன இ ம் சிைல வாளி ஒன்
ெதா த்த ஆடவர் தாம் விட்ட சு
பத்

அம் ெதா
சாய்த்தான்
பத் அம் ெதா
மாய்த்தான்
பத் அம் ெதா
ெகான்றான்
பத் அம் ெதா

ற் ப் பத்

த்

ற்

த்

ற் ப் பத்

வாம் பாிையக்

த்

ற் ப் பத்

மா

2374

ன்

சரம் ெதாைலத் ப் பின்

த்

பத்

ர்த்தார்.

ம்.

2375

மான் ேதைரச்
ெவம் களிற்ைற

டைர

ெவன்றான்.

2376

அம் ெதா த்
அம் ெதா த்
அம் ெதா த்

ற்
ற்
ற்

ெவம் பாிேமல் எய்தான்
ெவம் காிேமல் ெபய்தான்
ேதர் சிைதய விட்டான்

அம் ெதா த்

ற்

ேசவகைர அட்டான்.

ஆயிரம் வாளியான்
ஆயிரம் வாளியான்
ஆயிரம் வாளியான்

ஆயிரம் பாிையக் ெகான்றான்
ஆயிரம் காிைய ெவன்றான்
ஆயிரம் ேதைரச் சாய்த்தான்

ஆயிரம் வாளியான்

ஆயிரம் ேபைரத் ேதய்த்தான்.

2377

2378

த ந்தன ேதா ம் தா ம் தகர்ந்தன ெசன்னி மண்ணில்
ப ந்தன ம ந்ேதார் யாக்ைக பாிந்தன ம்ைபத் தாமம்
ம ந்தன ைமயல் யாைன மாண்டன தாண் ம் பாய்மான்
ஒ ந்தன ெகா ஞ்சி மான் ேதர் ஒ ங்கின ஒழிந்த ேசைன.

2379

ஆவி ன் ஏகத் தா ம் அ க்க மண்டலத் ஆ ஏகத்
தா வ என்ன ஆ ம் தைல பல சிைலவாள் பட் க்
கூவிளி எ த் வி ம் குைறத்தைல ஆடப் பாதிச்
சா

உடல் நின்

ைககள் ெகாட் வ தாளம் என்ன.

தைற விழத் தன ெசன்னி ட் னர் தம்ைம நின்ற
குைற உடல் ைக ேவல் குத்தி க்குவ குரைவ பா
எறி ப தைலகள் வாய்ெமன் எயிற கறித்
ழ்ந்

2380
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க வின மார்பம் தட்

நிற்பன கவந்தயாக்ைக.

2381

ஒ வழிப் பட்
ம் இ தைல ஒன்றற்கு ஒன்
ம விய ேகண்ைமத் ஆகி வால் எயி இலங்க நக்குப்
பிாி அற வந்தாய் நீ ம் என் எதிர் ேபசிப் ேபசிப்
பாி

உற ெமாழிந்

ேமாந்

பா

நின்

ஆடல் ெசய்த.

2382

மாக வா இயங்கு ேசனம் வல் இ ட் குைவ இன் அன்ன
காகம் வன் க கு ெவம்ேபார்க் களன் இைட அவிந்
ழ்ந்ேதார்
ஆகம் ேமல் சிறகு ஆதிக் ெகாண் அைசவன ேவைட நீக்கப்
பாகம் நின்

ஆல வட்டம் பணிப்பன ேபான்ற அன்ேற.

2383

ெவள்ளமாச் ேசாாி ஈர்ப்ப மிதக்கின்ற ேதர்கள் ெவம்ேபய்ப்
பிள்ைளகள் ழ்கிக் கீழ் ேபாய் மறித் என ழ்வ
ெதள் நீர்க் கட ன் மீ ர் சிைதக்கல நிைர ம் தாக்கித்
ள்ளி மற்

அவற்ைறச் சாய்க்கும் சுறவ ம் ேபான்ற அன்ேற.

2384

கத்தி நின் ஒ பால் ஈர்ப்பக் க ங் ெகா ேசனம் ண்டம்
ெகாத்தி நின் ஒ பால் ஈர்ப்பக் குட வயிற் அழல் கண் தப்
பத்தி நின் ஒ பால் ஈர்ப்பப் பட்டவர் ஆகம் கூளி
ெபாத்தி நின்

ஒ பால் ஈர்ப்ப அம் ெபாறி ேபால மன்ேனா.

2385

ைவ வான் றம் கால் தள் ம் ைணச் ெசவி அாிசி ேகாட் ன்
உ ைவ ேநர் மணியின் குப்ைப உரல் அ உலக்ைக திண்ேகா
அ கலம் கடம் திச் ேசாாி மத்தக அ ப் என் யாைனப்
ப களம் விசயச் ெசல்வி அ மைடப் பள்ளி மா

ம்.

2386

பிணத்திைனக் ேகா
ண் நீர் ஆற்றிைன ெப க்கி
உண் ேபய்க்
கணத்திைன உைதத்
க்கிக் கைர உைடத் ஒ வன்
தம்
நிணத்ெதா ம் வ ம் அந் நீத்தம் ேநர் பட வி ந்
ைகயால்
அைணத் வாய் ம க்கும் ைவைக அ ந்திய தம்
என்ன.
ரத்தி ள் உயர்ந்த கூடல் ண்ணியன் எ தி எய்த
சரத்தி ள் அவிந்தார் ெசன்னிக்கு உற் ழிச் சார்வாய் வந்த
அரத்திைன அ க்கும் ைவ ேவல் அயல் ல ேவந்தர் நச்சு
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மரத்திைன அ த்

சந் ங் கதழ் எாி ம த்த

என்ன.

2388

மாசு அ காட்சியான் தன் வாளியால் அவிந்ேதார் தம்ைம
சு வண் என்னச் சூழ்ந் ெமாய்த்தன ைபத்த கூளி
காய் சினச் ேசனம் காகம் க கு இனம் பற்றி ஈர்த் ப்
சல் இட்

ஒன்ேறா

ஒன்

ேபார் ெசய்வான் ெதாடங்கிற்

அம்ம.

2389

ெவம்சின மறக்ேகான் நம்பி வி கைண ெவள்ளத் ஆழ்ந்
வஞ்சினம் உ தன் ேசைன ம ந்த கண் மாழாந்
எஞ்சின பைட ம் சூழ ஏதிலார் நைக ம் சூழத்
ஞ்சின மற ம் சூழச் ேசாழ

ம் உைடந்

ேபானான்.

2390

வில்ெலா ேமகம் அன்ன ெவம்சிைல ேவட ேவந்தன்
மல்ெலா பயின்ற ெதன்னவன் மலர் கச் ெசவ்வி ேநாக்கி
அல்ெலா மதி வந்த என்ன அ ள் நைக சிறி
த் ச்
ெசல்ெலா

பைக ேபால் ெகாண்ட தி

உ

மைறந்

ேபானான்.

2391

பா வாய் அளி ேதன் ஊட் ம் ைபந்ெதாைடச் ெசழியன் ெவன்றிக்
ேகா வாய் ைவத்திட் ஆர்த் க் குஞ்சர கட் ல் ஏறித்
ேதா வாய் கிழிக்கும் கண்ணார் மங்கலம் வன்றி ஏந்த
நீ வார் திைர நீர் ேவ

நீள் மதி நகாில் க்கான்.

2392

சிைலவில் ேசவகம் ெசய் வாைக வாங்கித் தி அளித்த
ேசவகற்குச் சிறந்த ைச
நிைல நித்தாய் மணிப் ெபாலம் ண் இ விச் சாத்தி
நிழல் விாிக்கும் ெவயில் மணியான் ெந ய ேம
மைலவில் தான் என்ன வாிச் சிைல ம் நாமம் நாமம்
வைரந்த க ம் கூர்ங் கைண ம் வைனந் சாத்தி
அைலவித் ஆழ் கடல் உலகுக் அகலச் ெசங்ேகால்
அறம் ெப க்கும் வங்கிய ேசகரன் ஆம் அண்ணல்.
சுந்தரப் ேபரம்ெபய்த படலம் சுபம்
------------------
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51. சங்கப் பலைக ெகா த்த படலம் (2394 - 2432)
ேவ உ ஆகி ேம வில் தன் நாமக் ேகால் எய்
ஆ அமர் ஆ த் ெதன்னன் அ பைக ரந்த வண்ணம்
பா னம் சங்கத்தார்க்குப் பைக தந் அவேரா ஒப்பக்
கூ

த் தமிழின் ெசல்வம் விளக்கிய ெகாள்ைக ெசால்வாம்.

2394

வங்கிய ேசகரன் ேகால் வா ம் நாள் ேமேலார் ைவகல்
கங்ைக அம் ைற சூழ் கன்னிக் க மதில் காசி தன்னில்
பங்கயசூ ளாிப் த்ேதள் பத் வாம் பாிமா ேவள்வி
ங்கவர் மகிழ்ச்சி

ங்க மைற வழி ேபாற்றிச் ெசய்தான்.

2395

நிரப்பிய வழி நாள் நவ் நீர் ஆ வான் நீண்ட ைண
நரப்பிைச வாணி சாவித்திாி எ ம் நங்ைக ேவத
வரப்பிைச ம ஆம் ஆயத்திாி எ ம் மடவா ேரா ம்
பரப்பிைசக் கங்ைக ேநாக்கிப் பட வான் எல்ைல.

2396

நானவார் குழ னாரம் வ ள் நாவின் ெசல்வி
வான ஆ இயங்கும் விஞ்ைச மாதராள் ஒ த்தி பா ம்
கானவா உள்ளம் ேபாக்கி நின்றனள் கமலேயானி
ஆனவால் அறிவன் ஏகி அந் நதிக் கைரையச் ேசர்ந்தான்.

2397

நாமகள் வர தாழ்ப்ப நங்ைகயர் இ வேரா ம்
தாமைரக் கிழவன் ழ்கித் தடம் கைர ஏ ம் எல்ைலப்
பாமகள் கு கி என்ைன அன்றி நீ ப ந்த வா என்
ஆம் என ெவகுண்டாள் ேகட்ட அம்பயத்

அண்ணல் ெசால்வான்.

2398

குற்றம் நின் ேமல ஆக நம்ைம நீ ேகாபம் ெகாள்வ
எற் என விைனய தீங்ைக எண்ண மாக்கள் ேதாற்றம்
உன் தைன ஒழித்தி என்னா உைரத்தனன் சாபம் ஏற்கும்
ெபான் ெதா

மடந்ைத அஞ்சிப் லம் ெகாண்

அவலம்

ண்டாள்.

2399

ஊன் இடர் அகன்ேறாய் உன் ஆ யிர்த் ைண ஆேவன்இந்த
மானிட ேயானிப் பட் மயங்கு ேகா என்ன வண்
ேதனிைட அ ந்தி ேவதம் ெசப் ம் ெவண் கமலச் ெசல்வி
தாள் இடர் அகல ேநாக்கிச் ச ர்
கிழ்த

ைல நின் ெமய்யா

கத் தைலவன் சாற் ம்.
தல் எ த்

ஐம் பத் ெதான்றில்
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திகழ்த ஆகார் ஆதி ஹாகாரம் ஈறாச் ெசப்பிச்
கழ் த நாற்பத் எட் நாற்பத் எண் லவர் ஆகி
அகழ் த

கடல்சூழ் ஞாலத்

அவதாித்

இ வாக.

2401

அத் தகு வ ணம் எல்லாம் ஏறி நின் அவற்றின்
ெமய்த்தகு தன்ைம எய்தி ேவ ேவ இயக்கம் ேதான்ற
உய்த்தி ம் அகாரத்திற்கு தன்ைமயாய் ஒ கும் நாதர்
த்தமிழ் ஆலவாய் எம்

தல்வர் அம்

ைறயான் மன்ேனா.

தாம் ஒ
லவர் ஆகித் தி உ த் தாித் ச் சங்க
மாமணிப் பீடத் ஏாி ைவகிேய நாற்பத் ஒன்ப
ஆம் அவர் ஆகி உண்ணி நின் அவர் அவர்க்கு அறி

2402

ேதான்றி

ஏ றப் லைம காப்பார் என்றனன் கமலப் த்ேதள்.

240"

அக்கரம் நாற்பத் எட் ம் அவ்வழி ேவ ேவ
மக்களாய்ப் பிறந் பல் மாண் கைலகளின் வைகைம ேதர்ந்
ெதாக்க ஆாிய ம் ஏைனச் ெசால் பதிெனட் ம் ஆய்ந்
தக்க ெதன் கைல

ண் ேதர்ச்சிப் லைமயில் தைலைம சார்ந்தார்.

2404

க மணி வயிரம் ேவந்த கலன் பல அன்றிக் கண் க்
ெகா மணிக் கல ம்
ம் குளிர்நிலா நிற் ெமய்யர்
வ வறத் ெதாிந்த ெசம் ெசால் மாைலயால் அன்றி ஆய்ந்த
ெச

மலர் மாைலயா

ம் சிவ அர்ச்சைன ெசய் ம் நீரார்.

2405

லம் ெதா ம் ேபாகிப் ேபாகிப் லைமயால் ெவன் ெவன்
மலர்ந்த தண் ெபா ைன நீத்த வளம் ெக நாட் ல் வந்
நிலம் த தி வின் ஆன்ற நிைற நிதிச் ெசழியன் ெசம் ேகால்
நலம் த

ம ைர ேநாக்கி நண்

வார் நண்

ம் எல்ைல.

2406

பல பல கைலமாண் ேதர்ச்சிப் ப வ ன் பயனாய் நின்ற
அற் த ர்த்தி எந்ைத ஆலவாய் அ கள் அங்கு ஓர்
கற்பைம ேகள்வி சான்ற கல்வியின் ெசல்வர் ஆகிச்
ெசாற்பதம் கடந்த பாதம் இ

நிலம் ேதாய வந்தார்.

2407

அவ் இைட வ கின்றாைர ேநாக்கி நீர் யாைர நீவிர்
எவ்விைட நின் ம் ேபா கின்றனிர் என்ன அன்னார்
ெவவ்விைட அைனயீர் யாங்கள் விஞ்ைசயர் அைடந்ேதார் பாவம்
ெவளவி

ெபா ைன நாட் ன் வ கின்ேறம் என்ன ேலா ம்.
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தனி வ
லவர் நீவிர் தண் தமிழ் ஆலவாய் எம்
நனி வ க ைண ர்த்தி கைனகழல் இைறஞ்சல் ேவண் ம்
இனி வ ெகன்ன நீேர எங்க க்கு அள இல் ேகா
னி வ

விைனகள் தீர்க்கும் சுந்தரக் கட ள் என்றார்.

2409

மைறயினால் ஒ கும் பன்மாண் கைலகள் ேபால் மாண்ட
ேகள்வித்
ைறயின் ஆ ஒ கும் சான்ேறார் சூழ மீண் ஏகிக்
கூடல்
கைறயினார் கண்டத்தாைரப் பணிவித் க் கரந்தார்
ஒற்ைறப்
பிைறயினார் மகுடத் ேதாற்றத்தார் அறிஞராய் வந்த
ெபம்மான்.

2410

விம்மிதம் அைடந் சான்ேறார் விண் இழி விமானம் ேமய
ெசம்மைல ேவ ேவ ெசய் ளால் பரவி ஏத்திக்
ைகம் மைல உாியினார் தம் கால் ெதா
இைறஞ்சி மீண்
ெகாய்ம் மலர் வாைகச் ெசவ்ேவல் ெசழியைனக் கு கிக் கண்டார்.
மறவ
அறம
திறம
நிைற ம

2411

ேநமிச் ெசம்ேகால் மன்னவன் வந்த சான்ேறார்
ேகள்வி ேநாக்கி அைவக்களக் கிழைம ேநாக்கித்
ஒ க்கம் ேநாக்கிச் சீாியர் ேபா ம் என்னா
உவைக

த்த ெநஞ்சினான் இதைனச் ெசய்தான்.

2412

திங்கள் அம் கண்ணி ேவய்ந்த ெசக்கர் அம் ச ல நாதன்
மங்கலம் ெப கு ேகாயில் வட குட லத்தின் மா ஓர்
சங்க மண்டபம் உண்டாக்கித் தைகைம சால் சிறப் நல்கி
அங்கு அமர்ந்

இ த்திர் என்ன இ த்தினான் அறிஞர் தம்ைம.

2413

வண் தமிழ் நாவினார்க்கு மன்னவன் வாிைச நல்கக்
கண் உளம்
ங்கி ன்ைனப் லவர் அக் கழகத் ேதாைர
மண் னர் ண்
ண் வா ெசய் ஆற்றன் ட் ப்
பண்ைடய ல

ம் ேதாற் ப் படர் உழந்

எய்த் ப் ேபானார்.

2414

இைனயர் ேபால் வந் வந் ம
லத் இ க்கும் ேகள்வி
விைனஞ ம் மதம் ேமல் ெகாண் வினாய் வினாய் வாதம் ெசய்
மனவ இைளப்ப ெவன் ைவகுேவார் ஒன்ைற ேவண் ப்
ைன இைழ பாக நீங்காப் லவர்

ன் நண்ணினாேர.

2415

17

ந்
ல் ெமாழிந்தார் தம்ைம ைறைமயால் வணங்கி எம்ைம
வந் வந் எவ ம் வாதம் ெசய்கின்றார் வாிைசயாக
அந்தம் இல் லைம க்கி அளப்பதாம் எம் மேனார்க்குத்
தந்

அ ள் ெசய்தி சங்கப் பலைக ஒன்

என்

தாழ்ந்தார்.

2416

பா ய பாணற்கு அன் வ யேவ பலைக இட்டார்
பா ய லவர் ேவண் ல் பலைக தந் அ ளார் ெகால்ேலா
பா ய லவர் ஆகும் ப ஒ ப வம் ெகாண்
பா ய லவர் காணத் ேதான்றினார் பலைக ேயா ம்.

2417

ச ரமாய் அளவின் இரண் சாண் அதிப் பலைக அம்ம
மதியி ம் வா
ஆகும் மந்திர வ ய ஆகும்
திய ம் ேபால் வார்க்கு எல்லாம் ழம் வளர்ந் இ க்ைக நல்கும்
இ

மக்கு அள

ேகாலாய் இ க்கும் என்

இயம்பி ஈந்தார்.

2418

நாமகள் உ வாய் வந்த நாவலர் தமக்கு ெவள்ைளத்
தாமைர அமளி தன்ைனப் பலைகயாத் த வ என்னக்
காமைன னிந்தார் நல்கக் ைகக் ெகா களி தாங்கும்
மாமணிக் ேகாயில் தன்ைன வைளந்

தம் கழகம் க்கார்.

2419

நா
ம் தாமம் நாற்றி ந ம் பனி ேதாய்ந்த சாந்தச்
ேச ெவண் மலர் ெவண் சு ெச ம் ைக தீபம் ஆதி
ேவ பல் வைகயால் ைச விைன
த் இைறஞ்சிக் கீரன்
ஏறினான் கபிலேனா

பரண

ம் ஏறினாேன.

2420

இ ம் கைல வல்ேலார் எல்லாம் இம் ைற ஏறி ஏறி
ஒ ங்கு இனி இ ந்தார் யார்க்கும் ஒத் இடம் ெகா த் நாதன்
த ம் சி பைக ஒன்ேற தன் உைர ெசய்ேவார்க்கு எல்லாம்
சு ங்கி நின்

அகலம் காட்

ேதான்

ல் ேபான்ற

அன்ேற.

2421

ேமதகு சான்ேறார்
ன் விைள ெபா ள் விளங்கத் தம்மில்
ஏ
ம் எ த் க் காட் ம் எ வைக மத ம் கூ ம்
ேபாதைவ ெதௗ¤ந்த கிள்ைள
வா

ைவேய றம் ேபாந்

ெசய்வார்கள் வந்தான் ம த்

ேநர் நி த்

ஆய ஆ எண் லவ ம் ஆய்ந் உணர்
பாய ேகள்விப் பயன் ெபற மாட்சியால்

மன்ேனா.

2422

18
ய பாடல் ெதாடங்கினர் ெசய்
ஏய வா

ெகாண்

இ ந்தார் அந்த எல்ைல வாய்.

2423

பல ம் ெசய்த ப வ ம் மாண் ெபா ள்
மல ம் ெசல்வ ம் ெசால் ன் வளைம ம்
குல ம் ெசய் ள் குறிப் ம் ஒத் ஒன்றிேய
தைல மயங்கிக் கிடந்த அத் தன்ைமயால்.

2424

ேவ பா அறியா வியந் நீர்
கூ பாடல் இ என் ம் ேகா இல் என
ேத பாடல் இ என் ம் ெசஞ் ெசேவ
மா

பா

ெகாண்டார் சங்க வாணேர.

2425

ம
மா மயக்கு அற வான் ெபா ள்
ெத
மா ம் ெசயவல்ல கள்வர் ெசால்
ெபா
ம் ஆம் ம ேரசர் லவர் ன்
அ

ம் நாவலராய் வந்

ேதான்றினார்.

2426

வந்த நாவலர் வந்திக்கும் நாவலர்
சிந்ைத ஆகுலம் ெசய்ய மயக்கு ம்
பந்த யாப்ைபக் ெகாணர்க எனப் பாவலர்
எந்ைத ஈங்கு இைவ என்

ன் இட்டனர்.

2427

ய ெசால் ம் ெபா ளின் ெதாடர்ச்சி ம்
ஆய நாவலர் அவ் அவர் தம்
ஆய பாடல் வைக ெதாிந் அவ் அவர்க்கு
ஏயேவ எ த்

ஈந்தனர் என்பேவ.

2428

வாங்கு சங்கப் லவர் மனம் களித்
ஈங்கு நீர் எமேரா ஒ த்தராய்
ஓங்கி வாழ்திர் என் ஒல் எனத் தங்கைளத்
தாங்கு ெசம் ெபான் தவிசில் இ த்தினார்.

2429

ெபான்னின் பீ ைக என் ம் ெபான் ஆரேமல்
ன் நாவலர் சூழ் மணி ஆகேவ
மன்னினார் ந நாயக மாமணி
என்ன

ற்றி ந்தார் ம

ேரசேர.

2430

19
நதி அணிந்தவர் தம் ெமா நாற்பத் ஒன்
பதின்மர் என்னப் ப ம் லேவார் எலாம்
திய வான் தமிழ் பின்
ைற ைற
மதி விளங்கத் ெதா த்

அவண் வா ம் நாள்.

2431

வங்கிய ேசகரன் வங்கிய சூடா மணி தன்ைனப்
ெபாங்கி ேதசார்
ைன வித் ப் வி நல்கி
இங்கு இயல் பாச விைனப் பைக சாய இ ந் ஆங்ேக
சங்கு இயல் வார் குைழயான் அ

ஒன்றிய சார் உற்றான்.

2432

சங்கப் பலைக ெகா த்த படலம் சுபம்
----------------52. த மிக்குப் ெபாற்கிழி அளித்த படலம் (2433-2539 )
ெசாற்குைவ ேத ம் பாவலர் ேமவத் ெதாகு பீடம்
அற் குைவ கண்டத் அண்ணல் அளித்த அைறந்ேதம்ஆல்
தற்குைவ தந்தால் உய்குவல் என் ம் த மிக்குப்
ெபாற் குைவ நல்கும் வண்ணம் எ த் ப் கல்கிற்பாம்.

2433

மன்னவர் மன்னன் வங்கிய சூடா மணி மாறன்
ெதன்னவர் ஆகித் திகிாி உ ட் ம் ெதன்கூடல்
ன்னவர் அன்னம் கண் அறியாத
க்கு ஏற்றப்
பன் மலர் நல்கு நந்தனம் ைவக்கும் பணி

ண்டான்.

2434

மாதவி பாதிாி தாதகி கூவிளம் மந்தாரம்
தா அவிழ் மல் ைக ல்ைல இலஞ்சி தடம் ேகாங்கம்
தவழ் ெகான்ைற கரந்ைத ெச ங்கரம் ரம் தண்
ேபா

அவிழ் நந்தி ெச ந்தி கு ந்தம் ன்னாகம்.

2435

ண்டகம் ெமன்க நீலம் தல் பல ப்ேபா ம்
எண் திைச ம் கம ம் ப நந்தன ெமங்கும் ேதன்
உண் இைச வண் ப ந்
ரன்றிட உண்டாக்கி
வண்

இமிர் சண்பக நந்தன ம் தனி ைவத்தான் ஆல்.

ெபாய்த்தி
ண் இைட மங்கல மங்ைகயர் ெபான் ண்டார்
ஒத் எ சண்பகம் ெமாய்த் அ ம் உைடந் எங்கும்
ைவத்தி நந்தன வாசம் வி ங்கி மணம் கான்

2436

20
ைபத்

மலர்ந்தன கண்

மகிழ்ந்

பாித்ேதரான்.

2437

ெச க்கிய வண் விழா மலர் ெகாய் ெதாிந் ஆய்ந்
ெச க்கிய இண்ைட நிைரத் ெதாைட ெதாங்கல் ெந ம் தாமம்
ம க்கிளர் கண்ணி ெதா த் அணிவித் வணங்கு ஆ ர்
க க்கிய கண்

தலார் தி ேமனி கவின் ெசய்தான்.

2438

அன்ன வியன் ெபாழில் மா ம ேரசர் அ த்தாழ் ேவான்
ெபான் அவிர் சண்பக மாைல ைனந்த
க் ேகாலந்
தன்ைன வியந் இவர் சண்பக சுந்தரர் தாம் என்னா
ன்னர் இைறஞ்சினன் நிம்பம் அணிந்த

த் ெதன்னன்.

2439

அன்ன ஒர் நாமம் ெபற்றனர் இன் மணிக் கூடல்
ன்னவர் அந்தத் தாமம் அவர்க்கு
க்கு ஏற் ம்
இன்ன ஓர் நீரார் சண்பக மாறன் என்ற ேபர்
மன்னி விளங்கினன் வங்கிய சூடா மணிதா

ம்.

சண்பக மாறன் சண்பக சுந்தரர் தம் மாேட
நண்பக மாறா நல் பணி ெசய் ம் நல் நாளில்
பண்பகர் ெசால்லார் தம் ைட மாரன் ப ேபார்
எண்பக ெவய்யவான் ஆகிய வந்த

அன்

2440

ண்

இளேவனில்.

2441

மனிதர் ெவம் ேகாைட தீர்க்கும் வசந்த ெமன் கா ம் ேவ
னிதவிர் இளம் கால் ேவண் ம் ேசாைல ம் ேசாைல ேவண் ம்
னித நீர்த் தட ம் ேவ
மலர் ஓைட ேவண் ம்
பனி த

மதி ம் ேவ

பால் மதி ேவண் ம் காலம்.

2442

அண்ட வான்த ேமல் சீறிச் சிவந் எ ந்தாங்குத் ேதமாத்
தண் தளிர் ஈன் வானம் ைதவர நிவந்த காசு
ெகாண் இைட அ த்திச் ெசய்த குைழ அணி மகளிர் ேபால
வண்

இைற ெகாள்ளப்

த்

மலர்ந்தன ெச ந்தி எல்லாம்.

2443

ெசம்கதிர் ேமனியான் ேபால் அவிழ்ந்தன ெச ம் பலாசம்
மங்குல் ஊர் ெசல்வன் ேபால மலர்ந்தன காஞ்சித் திங்கள்
ங்கவன் ேபாலப் த்த ம் சிைன மர அம் ெசங்ைக
அம் கதிர் ஆழியான் ேபால் அலர்ந்தன விாிந்த காய.
தைர கிழித்

எ நீர் ைவைகத் தடம் கைர எக்கர் அல்குல்

2444

21
அரேம கைல சூழ்ந் என்ன அலர்ந் தா உகுப்ப ஞாழல்
மரகதம் தைழத் ெவண் த் அ ம்பிப் ெபான் மலர்ந் வாங்கும்
திைர கடல் பவளக்கா

ெசய்வன கன்னிப் ன்ைன.

2445

ஊ னார் ேபால ெவம்பி இைல உதிர்ந் உயிர் அன்னாைரக்
கூ னார் ேபால எங்கும் குைழ வரத் தைழத் நீங்கி
வா னார் ேபாலக் கண்ணீர் வார ெமய் பசந் ைமயல்
நீ னார் அலர் ேபால்

த்

ெந ங்கின மரங்கள் எல்லாம்.

2446

விைழத காதலார் தாம் ெம
ற ெம ந் ெநஞ்சம்
குைழ றக் குைழந் நிற்கும் ேகாதிலாக் கற்பினார் ேபால்
மைழ அ ம் ேகாைட தீப்பமரம் தைல வாட வா த்
தைழ றத் தைழத்

நின்ற தழீஇய ைபங் ெகா கள் எல்லாம்.

2447

ேசட் ைகத் ெதன் காற் தள்ளத் ெதள் ம ச் சிதறத் ம்பி
நீட் ைச ரலச் சாயா நின்
ம் ெகாம்பர் ஆடல்
நாட் யப் லவன் ஆட்ட நைக கம் ெவயர்ைவ சிந்தப்
பாட் ைசத்

ஆடா நின்ற பாைவமார் ேபான்ற அன்ேற.

2448

மலர்ந்த ெசவ் அந்திப் ேபா ம் வகுள ம் திர்ந் வா
உலர்ந் ெமாய்த் அளி ேதன் நக்க கிடப்பன உள்ளமிக்க
குலம் த நல்ேலார் ெசல்வம் குன்றி ம் தம்பால் இல்ெலன்
அலந்தவர்க்கு உயிைர மாறி யாயி

ம் ெகா ப்பர் அன்ேறா.

2449

நாறிய தண் அம் ேதமா ந ம் தளிர் ேகாதிக் கூவி
ஊறிய காமப் ேபட்ைட உ க்குவ குயில் ெமன் ேசவல்
றிய ெசம்ேகால் ேவந்தன் ெவளிப்படத் ேதயம் காவல்
மாறிய ேவந்தன் ேபால ஒ ங்கின மயில்கள் எல்லம்/
ெபாங்காின் ைழந் வாவி குந் பங்கயம் ழாவிப்
ைபங்க மயிைல ல்ைல மல் ைகப் பந்தர் தாவிக்
ெகாங்கு அலர் மணம் கூட் உண் குளிர்ந் ெமல் என்

2450

ெதன்றல்

அங்கு அங்ேக கைலகள் ேத ம் அறிவன் ேபால் இயங்கும் அன்ேற.

2451

தாமைர களாஞ்சி தாங்கத் தண் குயின் ழவம் ஏங்க
மா ம
அம ம் கிள்ைள மங்கலம் இயம்பத் ம்பி
காமரம் இைசப்ப ள் வாய்க் ைகைத வாள் எ ப்ப ேவனில்
ேகாமகன் மகுடம் சூ

இ ப்ப

அக் குளிர்

ம் ேசாைல.

2452

22

கைலயினால் நிைறந்த இந் காந்த மண்டபத் ம் ெசய்த
மைலயி ம் எ
மாட ம ங்கி ம் ெந ங்கு ேசாைலத்
தைலயி ம் கமல வாவித் தடத்தி ம் தண் த் ஆரம்
ைலயி

ம் அன்றிக் ேகாைட

விடம் காணார் ைமந்தர்.

3

நிலம் த தி வின் ஆன்ற நிழல் மணி மாடக் கூடல்
வலந்த தடம் ேதாள் ைமந்தர் வான ம்
ம் ேபாக
நலம் த மகளிேரா நாக நாடவர் தம் ெசல்வப்
ெபாலம் த

அைனய காட்சிப்

ம் ெபாழில்

கர் வான் ேபாவார்.

2454

மாத் தாண் மதமான் எ த்தின் மடங்கல் எனச் ெசல்வா ம்
த்தார் ஒ வாம் பாிேமல் கர் மா எனப் ேபாவா ம்
பார்த்தார் பாிதி என வாம் பாித்ேதர் உைகத் ஊர்வா ம்
ேதத்தார் உளர் வண்

அலம்பச் சிலம்பின் நடக்கின்றா ம்.

2455

நீலப் பி ேமல் பி ப்ேபான் ெநறிக் ெகாள்வா ம் தரள
மாைலச் சிவிைக மிைச ெவண் மலராள் எனச் ெசல்வா ம்
ஆைலக் க ம்பன் ைண ேபால் அணித்தார்ப் பாி ர்வா ம்
ேகாலத் தடக்ைக பற்றிக் ெகா ந டன் ேபாவா ம்.

2456

சு ப் க் கமழ் ேதம் கண்ணித் ெதா ைபங் கழல் ஆடவ ம்
க ப் ச் சிைல மன்னவனால் க விப் பைட அன்னவ ம்
வி ப் ற் எறிநீர் ைவைய ெவள்ைளத் தரளம் ெதள்ளிப்
ெபா ப்பில் குவிக்கும் ளினம் றம் சூழ் ேசாைல குவார்.

2457

கூந்தல் பி
ம் பாி ம் ஊர் வார் ெகா நர் தடம் ேதாள்
ஏந்தச் சயமா என்னத் த வா இழிந் ெபாழில் வாய்ப்
ந் ெதாத் அலர் ெபான் ெகா தா உகு மா என்னப் ைனந்த
சாந்தக் கலைவ கப் ேபாய் வனமங்ைகயர் ேபால் சார்ந்தார்.

2458

ஏமா சல ெமன் ைலயார் நைட ஓவியேம என்னப்
மாதவி ேசர்வா ம் ன்ைன நிழல் ேசர்வா ம்
ேதமா நிழல் ேசர்வா ம் ெச ந்தி நிழல் ேசர்வா ம்
காமா த சாைலகள் ேபால் ைகைத நிழல் ேசர்வா ம்.
ேகா ம் பிைற வாண்
என்

தலார் குழைலக் க விக் கார்

2459
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ஆ ம் ேதாைக அவர் கண் ேநாக்கிக் கைண என்
அஞ்சி
ஒ ம் ெகா யின் அன்னார் உ மாந்தளிர் என்
அயில் வான்
நா ம் குயில் அன்னவர் பண் இைசக் ேகட் ஒ ங்கி
நா

ம்.

2460

நீ ம் தரங்கம் இரங்கு நிைறநீர் நிைலேய அன்றிப்
பா ம் சு ம் உண் க நீர் ைபந்தாள் கு தம் ப மம்
ேகா ம் த்த என்னக் ெகா ேயர் இைடயார் குைழ ம்
ேதா ம் கிடந்த வதனத் ெதாைகயால் ெபா வ ேசாைல.

2461

பி கள் என்ன நடந்தார் உடன் ேபாய்க் ெகா நர் ெப ம் தண்
ெகா கள் மிைடந்த வில் ல் இயக்கர் ேபாலக் கு கிக்
க

ெகாள் பனிநீர் ெதௗ¤த்

ேவைட தணித் ம் கன் ம்

அ கள் பி த் ம் ேச யவர் ைகக்கு உதவி ஆவார்.

2462

ைமவார் தடம் கண் மடவார் வைளப்பர் ெகாம்பின் மலைரக்
ெகாய்வார் குமிழ் ேபாந் உயிர்ப்பார் குைழ ம் ெசவி ம் குழ
ெபய்வார் மகிழ்ச்சி ெசய்வார் ேபரா ைமயல் கூர
எய்வார் கைணேபால் ைதப்பக் ெகா நர் மார் பத்

ம்

எறிவார்.

2463

த் ஏர் நைகயார் வைளப்ப ைக விண் அலர் ங் ெகாம்பர்ப்
த்ேதள் வண் ம் ெபைட ம் லம்பிக் குழ ல் குந்
ெதத்ேத எனப் பாண் ெசய் தீந்ேதன் அ ந் ம் ைணேயா
ஒத்

ஏழ் இைச பாதிக் கள் உண்

ம் பாணர் ஒத்ேத.

2464

இம்பர்
அளிக்கும் ெதய்வ மகளிேர என்பார் கூற்றம்
வம்பல ெமய்ேய ேபா ம் வைளக்ைகயார் வைளப்பத் தாழ்ந்
கம்பம் உற் அ ப் ச் சிந்தி மலர் கம் கண்ணீர் ேசாரக்
ெகாம்ப ம் பணிந்த

என்றால் உலகியல் கூறல் பாற்ேறா.

2465

ைமக் கணாள் ஒ த்தி எட்டா நிமிர் ெகாம்ைப வைளக்கும் ேதா ம்
ைகக்கு ேநர் படாைம வா ம் க மலர்க் ெகா ேபால் நிற்பத்
ைதக்கும் ம் கைண ேவள் அன்ன ஒ மகன் தைலபட் என்ைன
எய்க்கின்றாய் ேதாள் ேமல் ஏறிப் பறி என ஏந்தி நின்றான்.
ைதயலாள் ஒ த்தி எட்டா மலர்க் ெகாம்ைபத் தளிர்க்ைக நீட்

2466
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ஐய ண் ம ங்குல் ேநாவ வ ந்த ம் ஆற்றாக் ேகள்வன்
ஒய் ெயன இ
ம் என்ைன
ய மகளிர் ேரேயா
ெகாய் என வைளத்

நின்றான் கண்

த்தம் ெகாழிப்ப நின்றாள்.

2467

ைமக்குழல் ஒ த்தி காதில் வட்டப் ெபான் ஒைல ேட
திக் கயம் அைனயான் ெகாய்த ெச ந்திப் ச் ெச கி ேநாக்கி
இக் குைழ அழகி என்றான் இ ம் எம் ைகக்கு இ தி என்னா
அக் குைழ ேயா ம்

சி அன்ப

க்கு அலக்கண் ெசய்தாள்.

2468

மயில் இளம் ெபைட அன்னாள் ஓர் மாதர் மாங் குடம்ைபெசல் ம்
குயில் இளம் ெபைட தன் ஆவிச் ேசவைலக் கூவ ேநாக்கி
அயில் இளம் களி அன்னாைனக் கைடக் கணித் அளி ம் ேத ம்
பயில் இளம் ேசாைல மா

ஓர் மாதவிப் பந்தர் ேசர்ந்தாள்.

2469

பாசி இைழ ஒ த்தி ஆற்றாப் லவியாள் ைபந்தாரான் ன்
சு அகில் வாசம் கா ல் ேபாக்கி ம் ைன ண் காஞ்சி
ஓைசையச் ெசவியில் உய்த் ம் கலவியின் உ வம் தீட் ம்
சிைன உ த் ம் ேபார்த் ம்

விட்டவள் ேபால் நின்றாள்.

2470

வாய்ந்த நாள் மலர் ெகாய் ஈவான் ெமய்யில் அம் மலர்த்
ேதம் தா
சாந்த மான் மதம் ேபால் சிந்திக் கிடப்ப ஓர் ைதயல்
யாைரத்
ேதாய்ந்த சாந் என்றாள் உள்ளத் உன்ைன ம் சுமந்
ெகாய்த
ஆய்ந்த சண்பகத் தா என்றான் ெநய் ெசாாி அழ ன்
நின்றாள்.

2471

பிணி அவிழ் ேகாைதயாள் ஓர் ேபைத தன் பதி தன் ஊடல்
தணிய வந் அ யில் ழத் தன்னிழல் அைனயான் ெசன்னி
மணி இைடக் கண் கங்ைக மணாளைன ஒப்பீர் எம்ைமப்
பணிவ

என் என்

நக்குப் பாி

ேமல் பாி

ெசய்தாள்.

ம ைக வாள் ஒ வன் அங்கு ஓர் மங்ைக தன் வ ைவ
ேநாக்கிப்
ப மேம அ ைக காந்தள் பேயாதரம் ேகாங்கு காவிப்
மலர் விழிவாய் ஆம்பல் ேபா
ம் ரல்
ஒப்பேபா
அதைன வாய் திறந் காட் ப் ேபாமின் என்

2472

25
அ த்

நின்றான்.

2473

விைடத் தனி ஏ அன்னான் ஓர் விடைல ஓர் ேவற்
கண்ணாள் ன்
கிைடத்
ம் இடத் என் ெநஞ்சம் ெகட் வந்
ஒளித்த அல்குல்
தடத் திைட ஒளித்தேதேயா தனத்திைட ஒளித்தேதா
ம்
படத்திைனத் திறந் காட் ப் ேபா ெகனப் பற்றிச்
ெசன்றான்.

2474

மாந்தளிர் அ யார் சாய்ப்ப வைளந்த ம் சிைன வண் அன்னார்
கூந்த ல் கிடந்த ெசம்மல் ேகாைத ேமல் ழ்ந்த கற்பின்
ஏந்திைழ அவைர நீத் ப் பலர் கர்ந் எச்சில் ஆக்கும்
ந்ெதா யவைரத்

ய்க்கும் ேபைதயர் ேபான்ற தன்ேற.

2475

ல் ைமந்தர் ெபா ள் கவர்ந்தார் என
வல் அன்ன மடந்ைதயர் ெகாய்த ன்
அல் நாண்மலர் அற்றபின் ைகப் ெபா ள்
இல்

என்ன விைளத்தன கா எலாம்.

2476

ைம உண் கண்ணியர் ைமந்தேரா அம்மலர்
ெகாய் ம் ெசல்வ கர்ந் ெகா ங்க ம்
ெமய் ம் ேதாயில் ெகா நாின் ேவற் ைம
ெசய் ம் ெபாய்ைக திைளப்பச் ெசன்றாரேரா.

2477

அன்ன மன்னவர் ஆ ம் கயம் தைல
நன்னர் நீல நளினம் கு தம் என்
இன்ன அன்றி எழில் ல்ைல சண்பகம்
ெபான் அம் ேகாங்க ம்

த்த

ேபான்றேத.

2478

குரவ ஓதியர் கயம் தைல கு கு ன் கய ம்
அர ம் ஆைம ம் அலவ ம் அன்ன அ ம் அகன்ற
ப வரால் க ம் இாிந்தன பைகஞர் ேமல் இட்
வ வேரல் எதிர் நிற்பேரா வ

இழந்தவேர.

பண் எ ம் ெசாலார் குைட ெதா ம் பல் மலர் ழ்ந்த
தண் எ ம் திைர அைல ெதா ம் நிைர நிைர தாக்கல்
கண் ம் நீல ம் கங்க ம் கமல ம் வா ம்

2479
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வண்ண ஆம்ப

ம் தத்தம்மின் மைலவன அைனய.

2480

குைழ பாசியின் விாிந்திட மகிழ்ந் நீர் குைட ம்
மாைழ உண் கணார் ெகாங்ைக ம் கங்க ம் ம ங்கர்
சூழ் அ ம் ெபா மலர்ந்த ெசந்தாமைரத் ெதாகுதி
ஆழ் தரங்க நீர் இைடக் கிடந்

அைலவன அைனய.

2481

ய நீர் குைடந் ஏ ம் தன் ைணவிையத் ைணவன்
வா ம் கண்க ம் ேவ உற்ற வண்ணம் கண் என் கண்
ஏய இன் யிர் அைனயவள் எங்கு உளாள் என்றான்
கா ம் ேவல் கணாள்

ைல குளிப் பாட் னாள் கண்ணீர்.

2482

மங்ைக நல்லவள் ஒ த்தி நீர் ஆ வான் மகிழ் நன்
அங்ைக பற்றினள் ஏகுவாள் அவன் குைடந் ஏ ம்
பங்கயக் கணாள் ஒ த்திையப் பார்த்த ம் சீசீ
எங்ைக எச்சில் நீர் ஆடேலன் எனக் கைர நின்றாள்.

2483

வைனந்த ைபங் கழலான் னல் ஆட ன் மார்பின்
நைனந்த குங்குமத் தைல எறி நளின ெமாட் அ ந்தப்
ைனந்த ெகாங்ைகயால் வ ப் படப் ெபாறித்தவள் யார் என்
இைனந்

அ கினாள் ெநய் ெசாாி எாி என ஒ த்தி.

2484

ழ்ந்த காதலன் ெசய்த தீங்கு ஆகிய ேவலால்
ேபாழ்ந்த ெநஞ்சினாள் லவி ேநாய் ெபாறாள் அவன் காண
ஆழ்ந்த நீர் இைட அமிழ்த் வாள் ேபான் அயர்ந் அயேல
தாழ்ந்த அன்னத்ைத ேநாக்கிக் ைக தா என இரந்தாள்.

2485

க ம் ேபால் ெமாழியாள் ஒ காாிைக வதனம்
சு ம் சூழ் கமலங்க ள் கமலமாய்த் ேதான்ற
வி ம் காதலன் ஐ ற் ெம ந்தனன் ெமல்ல
அ ம்

ல்ைல கண்

ஐயத்தின் நீங்கிச் ெசன்

அைணந்தான்.

2486

களித்த காதலன் ெமாக்குள் வாய்த் தன் நிழல் கண்
ெதௗ¤த் வாள் நைக ெசய்ய மாற்றாள் என் சீறித்
தளிர்க்ைக நீட் னாள் கண் டல் தடவினள் சலத் ள்
ஒளித்திேயா எனா உைதத்தனள் ேபைத மா
நா

ஒ த்தி.

சுண்ணம் ெமன் கலைவ ம் நான ம் தம்மின்

2487
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மாாி சி நின் ஆ வார் மாைல தாழ் அகலத்
ஊ பா அற வந் அந்தரத் அளிகவர்ந் உண்ப
ஆ

ெசல்பவர் ெபா ள் ெவள ம் ஆரட்டேர ேபால.

2488

ெகாய் ம் நீல ம் கமல ம் ெகாண் ெகாண்ட நங்கன்
எய் ம் வாளியின் எறிவரால் எறிந்தி மலைரக்
ைகயினால் ைடத் எறிந்தவர் கதி கம் படக்கண்
ஐ

வாள் நைக ெசய்

அக மகிழ்ச்சி ள் ஆழ்வார்.

2489

வாச ெமன் பனி நீேரா சுண்ண ம் வாாி
சுவார் இளம் பி ெயா ேவழ மா நிைர ேபால்
காசு உலாந் ெதா வில் டக் ைககளால் அள்ளிப்
சு சாந்

அைவ அழிந்திடப் னித நீர் இைறப்பார்.

அப் ெப ம் னல் தடம் குைடந் ஆ வார் ஆயத்
ஒப்ப அ ம் தனி ஒ மகள் ஒ வன் தன் கத் த்
ப்ைப ெவன்ற ெசம் வர் இதழ்ச் ெசய்ய வாய்த்

2490

நீர்

ெகாப்பளித்தனள் ஆம்ப அம் ேதன் எனக் கு த்தான்.

2491

ஆழம் அவ்விைடச் ெசல்லைல நில் என அ த்ேதார்
ேவழ மன்னவன் விலக்குவான் ேபால் ஒ ேவல் கண்
ஏைழ தன்ைனக்ைகயால் வைளத் ஏந்தி வண் அைற தார்
சூ

மார் பைணத்

இரதி ேதாள் ேதாய்ந்தவன் ஒத்தான்.

2492

மாசுஇல் நான ம் சூ ய மாைல ம் ெமய்யில்
சு சாந்த ம் ஆர ம் ெபாய்ைகக்குக் ெகா த்
வாச ெமய்யினில் அம் ய வச ம் மயங்க
ஆைச ைமந்தேரா

இைளயவர் அகன் கைர அைடவார்.

2493

ைதயலார் சிலர் நைனந்த ண் தாைன ள் ெபாதிந்த
ெமய் எலாம் ெவளிப் படக் கைர ஏ வான் ெவள்கி
ஐய தா ெபாலம் கில் என அன்பைரக் கூய்க் கண்
ெசய்ய மாயைனக் ேகட்கும் ஆய்ச் சி மியர் ஒத்தார்.

2494

உலத்ைத ெவன்ற ேதாள் ஆடவர் உச்சிேமல் ெபாறித்த
அலத் அகத்ெதா குங்குமம் அைனந் ெசம் னலாய்
மலர்த் தடம் குைடந் அவர்க்கு நீராஞ்சன வட்டக்
கலத்ைத ஒத்தன சுற்றி நின்றார் ஒத்த க க்கா.

2495

28

பட் ம் பல் நிறக் க ங்க ம் பன் மணிக் கல ம்
ெகாட் ம் சாந்த ம் நான ம் குங்குமச் ேச ம்
கட் ம் தாம ம் தம கட்டழகு எலாம் கவர
மட்

உண் ேகாைதயர் ஆடவர் மனம் எலாம் கவர்ந்தார்.

காவி ம் கமலப் ேபா ம் கள் ஒ கு ஆம்பல் ேபா ம்
வாவி ள் த்த ேபால வா உள் ப்ப ேநாக்கி
ஏய் இரண் அன்ன கண்களால் அனங்கைன ஏவல் ெகாள்
விாி ெபாலம் ெகாம் அன்னார்

ம

2496

ம்

கரப் க்கார்.

2497

ெபான்னி ம் ெவள்ளியா ம் பளிங்கி ம் லவன் ெசய்த
நன்னிறக் கலத்தில் கூர் வாள் நட் என ஆக்கிச் ேச
மின் அனார் அளித்த ேதறல் சி
ளி விர ல் ெதள்ளித்
ன்னி

ழ் களி வண்

ஒச்சி ெதண்ைட அம் கனிவாய் ைவப்பார்.

வள்ளத் வாள் ேபால் வாக்கு ம க் குடம் தன்பால் ெபய்த
ெகாள்ைளத் ேதன் ம ைவக் ெகாள்ைளக் ெகாள வந்த வள்ளம் ஈ
உள்ளத் ெவகுண் ைவ வாள் ஊன்றி மார் பிடப்ப ஒத்த
கள்ைளச் சூழ் காைள வண்

ெச ச் ெசயல் காண்ப

ஒத்த.

2498

என்
2499

தணியல் உண் உள்ளம் ேசா ம் ஒ மள் தன் இயல்உண்பான்
பிணி அவிழ் ேகாைதயாள் ஒர் ெபண் மகள் கலத்தில் வாக்கும்
ணிம த் தாைர தன்ைன வாள் எனத் ணிந் ேபதாய்
திணிகதிர் வாளால் வள்ளம் சிைதத்திேயா என்

நக்காள்.

2500

மலர் ெதா ம் சி ேதன் நக்கித் திாிவண் மடவார் தம்ைகத்
தலம் எ த் ஓச்ச ஓடா தழி இத் தடம் சா ெமாய்ப்ப
இலம் எனப் பல்ேலார் மாட் ம் இரந் இரந் தன்ைம நீங்கா
அலம ம் வறிேயார் ைவத்த நிதி கண்

அகல்வேர ேயா.

2501

உண்டவள் ஒ த்தி கள்வாய் உதிக்கும் தன் க ம் கண் ம்
கண் தாமைரகள் ேவைல ைளத்தக் கள்ைள ஆர
ெமாண் உணாப் ேபைதத் ம்பி அம்ம
ளாி வார் ேதன்
ண்

ளி ெசறிவ

என்னா ெநா த் க் ைக ைடத்

மங்ைகயாள் ஒ த்தி தான் உண்
ேதான் ம்

எஞ்சிய ம

ள்

நக்காள்.

2502

29
திங்கைள ேநாக்கி என்ைனப் பிாிவின்கண் தீயாய்ச்
சுட்டாய்
இங்கு வந் அகப் பட்டாேய இனி விேடன் கிடத்தி
என்னா
அங்கு ஒ வள்ளம் ெகாண் ேசமித்தாள் அ ந்தல்
ெசய்யாள்.

2503

ெவவ்விய நறவம் உண்ட விளங்கு இைழ ஒ த்தி ைகயில்
ெகௗவிய வா தன்னில் க ம் கயல் ெந ம் கண் ேசப் ம்
ெகாவ்ைவ வாய் விளர்ப் ேநாக்கி என் நலம் கூட் உண்
ஓளவிய மனத்தான் யார் என்

ஏகும்

அயர்கின்றாள் அயலார் எள்ள.

2504

ஒ த்தி கள் உண்கின்றாள் தன் உ வம் அந் நற ள் ேதான்ற
ஒ த்தி என் டன் வந் உண்பாள் காண் என உண்ட ேதாழி
ஒ த்தி வந் என் ெசய்வாள் தன் உ வ ம் ேநாக்கிப் ேபதாய்
ஒ த்திேயா இ வர் என்றாள் எச்சில் என்

உகுத்

நக்காள்.

2505

சா உண் நறவம் உண்டாள் தன் உ ேவ பாட்ைட
ஆ
ள் ேநாக்கி நாேனா அல்லேனா எைனத்தான் ைகக்ெகாண்
ஓ னர் பிற ம் உண்ேடா உயிர் அன்னான் வந் இங்கு என்ைனத்
ேத

என் ெசய்ேகன் என்ைனத் ேத த்தா ேச

என்றாள்.

2506

களித்தவள் ஒ த்தி நின்ற வா
ள் கணவன்றன் பின்
ஒளித்தவன் உ
ம் தா ேநர் பட உ த் ேநாக்கித்
ளித்த கண்ணீர் ஆகி ஏ இலாள் ேதாய் ேதாய்ந் இன்பம்
குளித்தைன இ த்திேயா என்

உைதத்தனள் ேகாபம்

ண்டாள்.

2507

இளம் ளிந்தயிர் விராய இன் சுைவ ெபாதிந்த ேசா
வளம் பட வி த்திேனா ம் அ ந் வார் வசந்த ைண
களம் ப ம் எழா ேனா ம் ைகவிரல் நடாத்திக் காமன்
உளம் குந்

அைலப்ப ெவண்ெணய்ப் பாைவ ேபால் உ கிச் ேசார்வார். 2508

இவ் இள ேவனில் காலத் இன் யிர்த் ைணவி ேயா ம்
ெசவ்விய ெசங்ேகான் ேநமிச் ெசண்பக மாறன் ஓர் நாள்
ைகவிைன வல்ேலான் ெசய்த கதிர்வி காந்தக் குன்றில்
ெவவ்விய ேவைட நீப்பான் இ ந்தனன் ேவ

ைவகி.

மாந்தளிர் ஈன் ேகாங்கு வண்டள அ ம்பித் தண்ேதன்
காந்தள் ெசம் கமலம் ஆம்பல் சண்பகம் க நீர் த் ச்

2509

30
சாய்ந்த ெமன் ெகா

ம் தா

ம் தனி இடத்

வாய்ந்த ஓர் நாற்றம் ேதான்ற அைசந்த

இ ப்பான் ேநேர

வசந்தத் ெதன்றல்.

2510

ெவவ்விய ேவலான் சும் வாச ேமாந் ஈ ேவ
திவ்விய வாசம் ஆக இ ந்த ெதன்றல் காவில்
ெவளவிய வாசம் அன் கா க்கும் வாசம் இல்ைல
எவ்வியல் வாச ேமேயா இ

என எண்ணம் ெகாள்வான்.

2511

தி ம்பித்தன் ேதவி தன்ைன ேநாக்கினான் ேதவி ஐம்பால்
இ ம்பித்ைத வாசம் ஆகி இ ந்த கண் ல் வாசம்
சு ம்பிற்கும் ெதாியா என்னாச் சூழ்ந் இ ம்
ெகாண்டீ
த ம்பிைதக் இயல்ேபா ெசய்ைகேயா என ஐயம் ெகாண்டாள்.

2512

ஐ
க த்ைத யாவராயி ம் அறிந் பாடல்
ெசய் நர் அவர்க்ேக இன்ன ஆயிரம் ெசம்ெபான் என்றக்
ைக ைற ேவலான் ஈந்த ெபான் கிழி ைகக் ெகாண் ஏகி
ெமய் உணர் லவர்

ன்னாத்

க்கினார் விைனெசய் மாக்கள்.

2513

வங்கத்தார் ெபா ள் ேபால் ேவ வைக அைம ேகள்வி ேநாக்கிச்
சங்கத்தார் எல்லாம் தம்மில் தனித்தனி ேதர்ந் ேதர்ந்
ங்கத் தார் ேவம்பன் உள்ளம் சூழ் ெபா ள் ழாவி உற்ற
பங்கத்தார் ஆகி எய்த் ப் பட

மனத்தர் ஆனார்.

2514

அந்த ேவைலயில் ஆதி ைசவாில்
வந்த மாணவன் மணம் ெசய் ேவட்ைகயான்
ந்ைத ஆச்சிம ய ம் ெபற்றியான்
தந்ைத தாய் இலான் த மி என்

உளான்.

2515

ஒ வன் நான் கத் ஒ வன் மார் உைற
தி வன் நாட ம் ேதவனா ம் உ
அ வ நாலகன் தாைனத் தன் க
ெவ வ நா

ன்

ழ்ந்

ேவண் வான்.

2516

தந்ைத தாய் இேலன் தனியன் ஆகிய
ைமந்தேனன்
வ ைவ ேவட்ைகேயன்
சிந்ைத ேநாய் ெச ம் ெசல்ல தீர்ப்பதற்கு
எந்ைதேய இ

பதம் என்

ஏத்திேய.

2517

31
ெந ய ேவத ல் நிைறய ஆகமம்
ய ஓதிய ைறயினில் நிற்கு எ ம்
வ இல் இல்லற வாழ்க்ைக இன்றி நின்
அ

அ ச் சைனக்கு அ கன் ஆவேனா.

2518

ஐய யாைவ ம் அறிதிேய ெகாலாம்
ைவைய நாடவன் மனக் க த் உணர்ந்
உய்ய ஓர் கவி உைரத் எனக்கு அ ள்
ெசய்ய ேவண் ம் என்

இரந்

ெசப்பினான்.

2519

ெதன்னவன் குல ெதய்வம் ஆகிய
மன்னர் ெகாங்கு ேதர் வாழ்க்ைக இன் தமிழ்
ெசால் நலம் ெபறச் ெசால் நல்கினார்
இன்னல் தீர்ந்

அவன் இைறஞ்சி வாங்கினான்.

2520

ெபான் தனிச்சைடப் வன நாயகன்
ெசாற்ற பாடல் ைகக் ெகாண் ெதால் நிதி
ெபற் எ த்தவன் ேபான் பீ உறக்
கற்ற நாவலர் கழகம் நண்ணினான்.

2521

கல்வியாளர் தம் ைகயில் நீட் னான்
வல்ைல யாவ ம் வாங்கி வாசியாச்
ெசால் ன் ெசல்வ ம் ெபா
ம் க்கிேய
நல்ல நல்ல என்

உவைக நண்ணினார்.

2522

அளக்கு இல் ேகள்வியார் அரசன் ன் ேபாய்
விளக்கி அக்கவி விளம்பினார் கடன்
உள்ளக் க த் ேநர் ஒத்தலால் சிரம்
ளக்கி மீனவன் மகிழ்ச்சி

ங்கினான்.

2523

உணர்ந்த ேகள்வியார் இரேரா ஒல்ைல ேபாய்ப்
ணர்ந்த ஆயிரம் ெபான் ம் இன் தமிழ்
ெகாணர்ந்த ேவதியன் ெகாள்க இன் என
மணந்த தாாினான் மகிழ்ந்

நல்கினான்.

ேவந்தன் ஏவலால் வி தர் தம் ஒ ம்
ேபாந் மீண் அைவப் றம்
ங்கிய
ஆய்ந்த ெபான் கிழி அ க்கும் நம்பிைய

2524

32
ேநர்ந்

கீரன் நில் என விலக்கினான்.

2525

குற்றம் இக் கவிக்கு என் கூற ம்
கற்றிலான் ெந ம் காலம் ெவம் பசி
உற்றவன் கலத் உண் ம் எல்ைல ைகப்
பற்ற வா னான் பண் பற்றினான்.

2526

உலர்ந்த ெநஞ்சு ெகாண் ஒ ங்கி நாயகன்
நலம் த ம் கழல் நண்ணினான் அவன்
மலர்ந்தபாடல் ெகாண் அறிஞர் ைவகிடத்
அலர்ந்த சிந்ைத ெகாண்

அைடந்த ைமந்தேன.

ெசய் ள் ெகாண் ேபாய்த் தி
ன் ைவத்
ைப ள் ெகாண்ட அப் பனவன் என்ைன நீ
ைம ள் கண்ட இவ் வ
ப் பாடைலக்

2527

உளப்

ைக ள் நல்கினாய் கதி இேலற்கு எனா.

2528

வ ைம ேநாய் பிணிப்பப் பல் நாள் வழிப அ ேயன் நின்பால்
ெப ெபா ள் இழந்ேதன் என் ேபசில் என் யார்க்கும் ேமலாம்
கைற ெக மிடற்ேறாய் நின்றன் கவிக்குக் குற்றம் சில் வாழ்நாள் சிற்
அறி

உைடப் லவர் ெசான்னால் யார் உைன மதிக்க வல்லார்.

2529

எந்ைத இவ் விகழ்ச்சி நின்ன அல்லைத எனக்கு யா என்னாச்
சிந்ைத ேநாய் உழந் ைசவச் சி வன் இன் இரங்க யார்க்கும்
பந்த ம்
ம் ேவதப் ப வ ம் பய ம் ஆன
சுந்தர விடங்கன் ஆங்கு ஓர் லவனாய்த் ேதாற்றம் ெசய்தான்.

2530

கண் ைக மதாணி ஆழி கதிர்
வயிரம் ேவய்ந்த
குண்டலம் கு ெகாண் அகத் அழகு எலாம் ெகாள்ைளக் ெகாள்ளத்
தண் தமிழ் ன் ம் வல்ேலான் தான் எனக் குறி இட் ஆங்ேக
ண்டர

த ல்

த் ப் ெபாய் இ ள் கிழித் த் தள்ள.

2531

விாிகதிர்ப் படாத்திற் ேபார்த்த ெமய்ப் ைப ள் அடங்கிப் பக்கத்
எாி மணிக் கடகத்திண் ேதாள் இைளயவர் அடப்ைபேயா ம்
கு மணிக் களாஞ்சி அம் ெபான் ேகா கம் தாங்க த்தால்
ாிமதிக் குைடக் கீழ்ப் ெபான் கால் கவாி பால் ரண்
ெசால் வரம் இகந்த பாதம் என்ப

ேதான்ற ேவத

ள்ள.

2532

33
நல்ல பா ைகயாய்ச் சூட நவின்றன கற் ப் பாட
வல்லவர் மைறயின் ஆ ம
தல் கைல ேபால் பின்
ெசல்ல

ல் ஆய்ந்ேதார் ைவகும் தி ந்

அைவக் களத்ைதச் ேசர்ந்தான்.

2533

ஆரைவ கு கி ேநர் நின் அங்கு இ ந்தவைர ேநாக்கி
யாைர நங் கவிக்குக் குற்றம் இயம்பினார் என்னா ன்னம்
கீரன் அஞ்சா நாேன கிளத்திேனன் என்றான் நின்ற
சீரணி லவன் குற்றம் யா

எனத் ேதராக் கீரன்.

2534

ெசால் குற்றம் இன் ேவ ெபா ள் குற்றம் என்றான் ய
ெபான் குற்ற ேவணி அண்ணல் ெபா ள் குற்றம் என்ைன என்றான்
தன் குற்றம் வ வ ஓரான் ைனமல்ர்ச் சார்பால் அன்றி
அல் குற்ற குழற்கு நாற்றம் இல்ைலேய என்றான் ஐயன்.

2535

பங்கய க ெமன் ெகாங்ைகப் ப மினி குழேலா என்ன
அங்கு அ ம் அைனத்ேத என்றான் ஆலவாய் உைடயான் ெதய்வ
மங்ைகயர் குழேலா என்ன அன்ன ம் மந்தாரத்தின்
ெகாங்கலர் அைளந்

நா ம் ெகாள்ைகயால் ெசய்ைகத்

என்றான்.

2536

பரவி நீ வழிபட் ஏத் ம் பரம் சுடர் தி க்காளத்தி
அர நீர்ச் சைடயார் பாகத் அமர்ந்த ஞானப் ங்ேகாைத
இரவி நீர்ங் குழ ம் அற்ேறா என அஃ ம் அற்ேற என்னா
ெவ விலான் சலேம உற்றச் சாதித்தான் விைள

ேநாக்கான்.

2537

கற்ைற வார் சைடயான் ெநற்றிக் கண்ணிைனச் சிறிேத காட்டப்
பற் வான் இன் ம் அஞ்சான் உம் பரார் பதி ேபால் ஆகம்
ற் நீர் கண் ஆனா ம் ெமாழிந்த ம் பாடல் குற்றம்
குற்றேம என்றான் தன் பால் ஆகிய குற்றம் ேதரான்.

2538

ேதய்ந்த நாள் மதிக் கண்ணியான் தல் விழிச் ெசம் தீப்
பாய்ந்த ெவம்ைமயில் ெபாறா ெபான் பங்கயத் தடத் ள்
ஆய்ந்த நாவலன் ேபாய் வி ந் ஆய்ந்தனன் அவைனக்
காய்ந்த நாவலன் இம் எனத் தி

உ க் கரந்தான்.

சங்கப் பலைக ெகா த்த படலம் சுபம்
------------------

2539
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53. கீரைனக் கைரேயற்றிய படலம் (2540 -2566 )
மாரைனப் ெபா கண்டவர் அந்தண ைமந்த
ஆர நல் கனகக் கிழி ஈந்த அைறந்தனம்
ஏர் அனத்திரள் சூழ் மலர் ஓைட இடத்தி ம்
கீரைனக் கைர ஏற்றிய வா

க்கு

கிளத் வாம்.

2540

தாழ்ந்த ேவணியன் ெநற்றி ைளத்த அழல் கணால்
ேபாழ்ந்த நாவலன் ஆடக பங்கயப் ேபாய்ைகவாய்
ழ்ந் அ ம் படர் ேவைலயில் ழ்ந்தனன் விம் றச்
சூழ்ந்த நாவலர் கண்

ேபாறா

ளங்குவார்.

2541

ஏன்ற ேவந்தன் இலாக்கு ஈட்ட ம் மின் கதிர்
கான்ற நாயக மாமணி ேபாகிய கண்
ம்
ஆன்ற நானம் இலாதவர் கல்வி ம் ஆனேத
சான்ற கீரன் இலாத அைவ கூ ய சங்கேம.

2542

ஐய ெசால் ெபா ள் தன் வ வானவர் ஆலவாய்
ைம தைழத்த மிடற்றினார் தம்ெமா ம் வா தான்
ெசய்த இப்பிைழேயா ெபாி எப்ப தீ ேமா
உய்வ

அற்பதேம என யாவ ம் உன்னினார்.

2543

எய்தி ெவள்ளி மைல ெபயர்த்தா ம் இ த்த தன்
ைகயில் ைணத் ெதாட் இன்னிைச பாடக் கனிந்தவன்
ெசய்த தீங்கு ெபா த்த ம் அன்றித் திண் ேதேரா ம்
ெமாய் ெகாள் வா

ம் ெகா த்தனன் ண்ணிய

ர்த்திேய.

2544

யாவரா ம் அகற்ற அாி இப்பிைழ யாவர்க்கும்
ேதவர் ஆம் அவேர தி உள்ளம் தி ம்பினால்
ேபாவேத இ ேவ ணி என்
கன் ேபாய்ப்
பாவேலார் பரன் தாள் நிழ ல் பணிந்

ஏத் வார்.

2545

தி த்தேன சரணம் சரணம் மைறச் ெசன்னி ேமல்
நி த்தேன சரணம் சரணம் நிைற ேவத ல்
அ த்தேன சரணம் சரணம் தி ஆலவாய்
ஒ த்தேன சரணம் சரணங்கள் உனக்கு நாம்.
பா ம் மால் விைட ேமல் வ ேவாய் பல் உயிர்க்கு எலாம்

2546

35
தா ம் தந்ைத ம் ஆகும் நின் தண் அளி தாமைரக்கு
ஏ ம் மாதவன் ேபால் அல்ல தீய இயற்றினார்க்கு
ஆ ம் இன்ப ம்

ன்ப ம் ஆக்குவ

ஆதலால்.

2547

அத்த கற்ற ெச க்கின் அறிவழி கீரனின்
வித்தகக் கவிையப் ப
என்ற விதண்ைடயான்
மத்தகக் கண் விழித் ெவ ப்பின் மலர்ந்த ெபான்
த்தகக் கமலத்

இைட

ழ

க்கினாய்.

2548

இ ள் நிைறந்த மிடற் அ ேகள் இனி இப்பிைழ
க ைண ெசய் ெபா த் அ ள் என் கபில ம்
பரண ம் தல் ஆகிய பாவலர் யாவ ம்
சரணம் என்

வி ந்

இரந்தார் அ

சாரேவ.

2549

அக்கீர ேவைல ஆலம் அயின்ற எம் க ைண வள்ளல்
இக்கீர மழைலத் தீம் ெசால் இைறவிேயா எ ந் ேபாந்
நக்கீரன் கிடந்த ெசம் ெபான் இனப் ந் தடத் ஞாங்கர்ப்
க்கீர ம ரத் தீம் ெசால் லவர் தம் குழாத் ள் நின்றான்.

2550

அனல் கணான் ேநாக்கினான் பின் அ ள் கணால் ேநாக்க வாழ்ந்த
னல் கேண கிடந்த கீரன் ெபாறி லன் கரணம் எல்லாம்
கனல் கணார் தமேவ யாகக் க ைண மா கட ல் ஆழ்ந்
விைனக் கேண எ த்த யாக்ைக ேவ

இல் அன் உ வம் ஆனான்.

2551

ேபாைதயார் உலகம் ஈன்ற னிைதயார் பரஞானப் ம்
ேகாைதயார் குழற்குத் தீங்கு கூறிய ெகா ய நாவின்
தீைத யார் ெபா ப்பேரேயா அவர் அன்றித் தி க்காளத்திக்
காைதயார் குைழயினாைரக் காளத்தி கயிைல என்னா.

2552

எ த்த ெசால் மாறி மாறி இைசய ேநாிைச ெவண்பாவால்
ெதா த்த அந்தாதி சாத்தத் ைணச் ெசவி ம த் ேநர் வந்
அ த்தவன் ைகையப் பற்றி அகன் கைர ஏற்றினார் தாள்
ெகா த்

எ

பிறவி ேவைலக் ெகா கைர ஏற்ற வல்லார்.

2553

ைக தந் கைரேயறிட்ட க ைண அம் கடைலத் தாழ்ந்
ைம தந்த கயல் கணாைள வந்தித் த் தீங்கு நன்கு
ெசய் தந்ேதார்க்கு இக ம் அன் ம் ெசய்தைம ெபா ளாச் ெசய் ள்
ெபய் தந்

பா கின்றான் பிரான் அ ள் நா கின்றான்.

2554

36

அறன் இலான் இைழத்த ேவள்வி அழித்த ேபர் ஆண்ைம
ேபாற்றி
மறன் இலாச் சண் க்கு ஈந்த மாண் ெப ம் க ைண
ேபாற்றி
க வி ழ் கூற்ைறக் காய்ந்த கைனகழல் கமலம்
ேபாற்றி
சி வ க்கு அழியா வாழ் நாள் அளித் அ ள் ெசய்தி
ேபாற்றி.

2555

சலந்தரன் உடலம் கீண்ட சக்கரப் பைடயாய் ேபாற்றி
வலம் த ம் அதைன மாேயான் வழிபடக் ெகா த்தாய் ேபாற்றி
அலர்ந்த ெசம் கமலப் த்ேதள் ந ச் சிரம் அாிந்தாய் ேபாற்றி
சிலந்திைய மகுடம் சூட்

அரசு அ ள் ெசல்வம் ேபாற்றி.

2556

திாி ரம் ெபாாிய நக்க ேசவகம் ேபாற்றி வர்க்கு
அ ளிய தைலைம ேபாற்றி அனங்கைன ஆகம் தீய
எாி இ நயனம் ேபாற்றி இரதி வந் இரப்ப மீளக்
காியவன் மக

க்கு ஆவி உதவிய க ைண ேபாற்றி.

2557

நைகத்தட வந்த வந்த நகுசிரம் தி கி வாங்கிச்
சிைகத்தி
ேமல் ைவத்த திண் திறல் ேபாற்றி ேகாயில்
அகத் அவி சுடைரத் ண் ம் எ க்கு அரசாள ன்
சகத்ைத ம் அளித்த ேதவர் தம்பிரான் சரணம் ேபாற்றி.

2558

ெபா ப் அகழ்ந் எ த்ேதான் ெசன்னி யம் இற மிதித்தாய் ேபாற்றி
இ க்கு இைசத் அவேன பாட இரங்கி வாள் ெகா த்தாய் ேபாற்றி
த க்ெகா ம் இ வர் ேதடக் அழல் பிழம் ஆனாய் ேபாற்றி
ெச க்கு விட்

அவேர

ைச ெசய்ய ேநர் நின்றாய் ேபாற்றி.

2559

ப ம் ைக மால் யாைன ஏனம் பாய்
அாிமான் மீனம்
இ ம் குறள் ஆைம ெகாண்ட இகல் வ கடந்தாய் ேபாற்றி
குரங்கு பாம் எ ம் நாைர ேகாழி ஆண் அலவன் ேதைர
க ங்குாீஇ க கின் அன் க்கு இரங்கிய க ைண ேபாற்றி.

2560

சாலநான் இைழத்த தீங்குக்கு என்ைன ம் தண்டம் ெசய்த
ேகாலேம ேபாற்றி ெபால்லாக் ெகா யேனன் ெதா த்த ன் ெசால்
மாைல ேகட் என்ைன ஆண்ட மைலமகள் மணாள ேபாற்றி
ஆலவாய் அ கள் ேபாற்றி அம்ைம நின் அ கள் ேபாற்றி.

2561

37

ஆவல் அலந்தேன அ யேனற்கு அ ளல் என்னாக்
ேகாவ ம் பிரசாத ம் குறித் உைர ப வல்
பா அலங்கலால் பரைன ம் பங்கில் அம் கயல் கண்
ைவ தன்ைன ம்

ைற

ைற ேபாற்றி என்

ஏத்தா.

2562

ேதவ ேதவனானப் பின் ெப ம் ேதவ பாணிெயா ம்
தாவில் ஏழ் இைச ஏ கூற் இ க்ைக ம் சாத்திப்
வர் ேசவ ெசன்னி ேமல் ப்ப ழ்ந் எ ந்தான்
பாவேலார்க

ம் தனித்தனி

தித்தனர் பணிந்தார்.

2563

தித்த கீர க்கு இன்ன ள் சுரந் நீ ன் ேபால்
மதித்த நாவலர் குழாத் இைட வதி என மைற ல்
உதித்த நாவினார் க ைண ெசய் உ க்கரந் அயன் ேசய்
விதித்த ேகாயில் க்கு அமர்ந்தனர் விளங்கு இைழேயா ம்.

2564

கற்ற கீர ம் கைலஞ ம் கழக மண்டபத்தில்
உற்ற ஆடகக் கிழி அ த் அந்தணற்கு உதவி
ெகாற்ற ேவந்த ம் வாிைசகள் சில ெசயக் ெகா ப்பித்
அற்றம் நீங்கிய கல்வியின் ெசல்வராய் அமர்ந்தார்.

2565

சம்பக மாறன் என் ம் தமிழ்நர்தம் ெப மான் கூடல்
அம்பகல் த னாைன அங்கயல் கண்ணி னாைள
வம் பக நிைறந்த ெசந்தா மைர அ வந் தாழ்ந்
நம்பக நிைறந்த அன்பால் பல் பணி நடாத்தி ைவகும்.
கீரைனக் கைரேயற்றிய படலம் சுபம்
------------------------

2566

38
54. கீர

க்கு இலக்கணம் உபேதசித்த படலம் (2567 -2596)

ெகான்ைற அம் ெதாியல் ேவய்ந்த கூடல் எம் ெப மான் ெசம்ெபான்
மன்றல் அம் கமலத் ஆழ்ந் வழிப நாவேலாைன
அன் அகன் கைர ஏறிட்ட அ ள் உைர ெசய்ேதம் இப்பால்
ெதன் தமிழ் அைனயான் ேதறத் ெத ட் ய திற

ம் ெசால்வாம்.

2567

ன் நான் மடக் கூடல்
தல் ஆைணயால் ேபாய்
இன் ற அறிஞர் ஈட்டத் எய்தி ஆங்கு உைற ம் கீரன்
வன்
ேகாட்டம் தீர்ந் ம ைர எம் ெப மான் தாளில்
அன் உ

மனத்தன் ஆகி ஆய்ந்

மற்

இதைனச் ெசய்வான்.

2568

கட் அவிழ் க க்ைக அண்ணல் கண்ணினால் அவிந்த காைள
மட் அவிழ் மலேரானா ம் மாயவனா ம் காக்கப்
பட்டவன் அல்லன் நல் தல் விழிப்ப தீ நம்ைமச்
சுட்ட ேபா

உ ப்பம் தீர்த் க் காத்த

இச் சுவணக் கஞ்சம்.

2569

இப் ெப ம் தடேம எம்ைம எம்ைம ம் காப்ப என்னாக்
கப்பிலா மனத்தான் ன் கால ம் ழ்கி ழ்கி
அப்பைன ஆலவாய் எம் அ கைள அ யார் ேசம
ைவப்பிைன இைறஞ்சி நித்தம் வழிப ம் நியமம்

ண்டான்.

2570

ைமய மனத்தான் வந் வழிப நியமம் ேநாக்கிப்
ைப அரவாரம் ண்ட பரஞ்சுடர் மாடக் கூடல்
ஐய ம் அணியன் ஆகி அகம் மகிழ்ந் அவ க்கு ஒன்
ெசய்ய நல் க ைண

த்

தி

உளத்

இதைனத் ேதர்வான்.

2571

இலக்கணம் இவ க்கு இன் ம் ெதௗ¤கில இதனால் ஆய்ந்த
நலத்த ெசால் வ ச் ெசால் என்ப அறிகிலன் அைவ தீர் ேகள்விப்
லத்தவர் யாைரக் ெகாண் ேபாதித் இவ க்கு என்னா
மைலத் த

வைளத்த

க்கண் மன்னவன் உன்

ம் எல்ைல.

2572

பங்கயச் ெசங்ைக கூப்பிப் பா ன் ேநர் ெமாழியாள் ெசால்வாள்
அங்கணா அம்ைக ெநல் க் கனி என அைனத் ம் கண்ட
ங்கவா நின சங்ைகக்கு உத்தரம் கல வல்லார்
எங்குளர் ஏ
பண்

ஒ

ம் என் ெநஞ்சு உதிப்ப

ஒன்

இைசப்ேபன் ஐயா.

ைவகல் ெவள்ளிப் பனிவைர இடத்

உன் பாங்கர்ப்

2573
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ண் தவழ் கு சக் ேகாமான் மகன் மாயப் த்ேதள்
அண்ட ம் சனகன் ஆதி இ ந்தவர் பிற ம் ஈண் க்
ெகாண்டனர் இ ந்தார் இந்தக் குவலயம் ெபாறா

மாேதா.

2574

தாழ்ந்த வடகீழ் எல்ைல உயர்ந்த ெதன் ேமற்கு எல்ைல
சூழ்ந்த கண் வாேனார் ெதா
உைனப் பரவி ஐய
ஊழ்ந்தி ம் அரவம் ண்ேடாய் ஒ வன் நின் ஒப்பான் அங்ேக
வாழ்ந்திட வி த்தால் இந்த ைவயம் ேநர் நிற்கும் என்றார்.

2575

ைபத்தைல ரட்
ந்நீர்ப் ெபௗவம் உண்டவேன எம்ைம
ஒத்தவன் அைனயான் வாழ்க்ைகக்கு உாியளாகிய உேலாபா
த்திைர இமவான் ெபற்ற கிழ் ைலக் ெகா ஒப்பாள் என்
இத்தி

னிைய ேநாக்கி ஆயிைட வி த்தாய் அன்ேற.

2576

விைட ெகா ேபாவான் ஒன்ைற ேவண் னான் ஏகும் ேதயம்
ெதாைட ெப தமிழ் நா என் ெசால் ப வந்த நாட் ன்
இைட பயில் மனித்தர் எல்லாம் இன் தமிழ் ஆய்ந் ேகள்வி
உைடயவர் என்ப ேகட்டார்க்கு உத்தரம் உைரத்தல் ேவண் ம்.

2577

சித்தம் மாசு அகல அந்தச் ெசம் தமிழ் இயல் ல் தன்ைன
அத்தேன அ ளிச் ெசய்தி என்றனன் அைனயான் ேதற
ைவத்தைன
நித்த

தல்

ல் தன்ைன மற்

ம் அ ேயன் என்

நின் அ

அ

ெதௗ¤ந்த பின்

ம்

காண்ேபன் என்றான்.

2578

கடம்பமா வனத்தில் எம்ைமக் கண்டைன இைறஞ்சி
உள்ளத்
திடம் ெபற யா ேவட்டாய் அைவ எலாம் எம்பால்
ெபற் த்
திடம் ெபற மலயத் எய்தி இ க்க என வி த்தாய்
ெசன்
குடம் ெப
னி ம் அங்ேக இ க்கின்றான்
ெகா யிேனா ம்.

2579

இைனய உன் தி உள்ளத் க்கு இைசந்தேதல் இவற்குக் ேகள்வி
அைனய மாதவைனக் கூவி உணர்த்ெதன வணங்கு கூற
இைனய நாண் இகழ்ச்சி எல்லா மறந்திடா இன் ெசான்னாய்
அைனயேத ெசய் ம் என்னா அறிவைன நிைனத்தான் ஐயன்.

2580
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உைடய நாயகன் தி
ளம் உணர்ந்தனன்
ேமல்
அைடய அஞ்ச
கிழ்த்தனன் அ ம் தவ விமானத்
இைட குந்தனன் பன்னிேயா எ ந்தனன் அகல்வான்
நைடயன் ஆகி வந்

அைடந்தனன் நற்றமிழ்

னிவன்.

2581

இயங்கு மாதவத் ேதாி ம் பன்னிேயா இழிந்
யங்கன் ஆலயம் குந் நாற் யம் ைட கிைளத் த்
தயங்கு ெசம் பவளா சலம் தன்ைன ம் அதன்பால்
வயங்கும் இந்திர நீலமால் வைரைய ம் பணியா.

2582

ெப கும் அன் உளம்
ம்ப ெமய் ஆனந்தம் ெப க
அ கு இ ந்தனன் ஆவயில் கீர ம் அம் ெபான்
கு அவிழ்ந்த தாமைர ப ந் இைறவைன ன்ேபால்
உ கு அன்பினால் இைறஞ்சுவான் ஒல்ைல வந்

அைடந்தான்.

2583

இ ந்த மாதவச் ெசல்வைன எதிர் வர ேநாக்கி
அ ந்த வாவிற்கு இயல் தமிழ் அைமந்தில எம்பால்
ெதாிந்த நீ அைத அாி தபத் ெத ட் எனப் பிணி ம்
ம ந் ம் ஆகிய ெப ந்தைக ெசய்யவாய் மலர்ந்தான்.

2584

ெவள்ைள மாமதிப் பிள அணி ேவணி அம் க ைண
வள்ளலார் பணி சிரத் தி மனத்தி ம் தாங்கிப்
பள்ளம் ஏைழ ம் ப கிேனான் பணி ம் நக்கீரன்
உள்ளம் மாசு அற வியாகரணத்திைன உைரக்கும்.

2585

இ வைகப் ற உைர தழீஇ எ மதெமா நால்
ெபா ள ம் ணர்ந் ஐ இ குற்ற ம் ேபாக்கி
ஒ விைல இரண் அழெகா
த்தி எண் நான்கும்
ம

ஆதி

ைனத் ெதாைக வைக விாி

ைறயால்.

2586

க த் க் கண் அழி ஆதிய காண் ைக யா ம்
வி த்தியான் ல் கிைடப் ெபா
ளக்கற விளக்கித்
ெதாித் உைரத்தனன் உைரத்தி திறம் கண்
ன்
அ த்த ேம வ

ஆகிய ஆதி ஆசிாியன்.

த க்கு இன்ப ம் க ைண ந் தைழய மா தவைனக்
தி க்கரங் களான் மகிழ்ச்சி ள் திைளத்திடத் தடவிப்
ெப க்க ேவண் ய ேப எலாம் பீ ற நல்கி

2587
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இ க்ைகயில் ெசல வி த்தனன் ஆலவாய் இைறவன்.

2588

ெபான்னாள ம் கு
னி விைட ெகா ேபான
பின்ைன ஆர் உயிர்க் கிழத்தி தன் பிராைன ேநர் ேநாக்கி
என்ைன நீ இவற்கு உணர்த்திடா இத் தவப் ெபாதியின்
மன்னனால் உணர்த்திய

என ம ைர நாயக

ம்.

2589

தன்ைன நித்த ம் வழிப ம் தகுதிேயார் சாலப்
ெபான் அளிப்பவர் ெதா த்த மற்சரம் இலாப் னிதர்
ெசான்னெசால் கடவாதவர் கள் தவிர் ெநஞ்சத்
இன்னவர்க்கு

ல் ெகா

த் வ

அறன் என இைசப்ப.

2590

இவன் ம த்த மற்சரத்தினால் யாம் உணர்த்தா அத்
தவைன விட் உணர்த்தினம் எனச் சாற்றினான் ேகட் க்
கவைல விட் அக மகிழ்ச்சி ெகாண் இ ந்தனள் கதிர் கால்
நவ மணிக்கலம்

த்த

ஓர் ெகா

ைர நங்ைக.

2591

கற்ற கீர ம் பின் தான் ன் ெசய்த கவிகண்
ற் ம் ஆய்ந் ெசால் வ க்க ம் வழா நிைல
ம்
உற் ேநாக்கினான் அறிவின்றி
ெதா ம் உணர்ந்ேதான்
ெசாற்ற பாட ல் ெபா ள் வ ச் ெசால் ேனன் என்னா.

2592

மைறயின் அந்த ம் ெதாடாத தாள் நிலம் ெதாட வந்த
நிைற பரம் சுடர் நிராமய நி த்தற்குப் பிைழத்ேதன்
சிறிய ேகள்விேயார் கழிய ம் ெச க்கு உைடேயார் என்
அறிஞர் கூறிய பழம் ெசால் என் அளவிற்ேற அம்ம.

2593

அட்ட ர்த்தி தன் தி வ க்கு அ யேனன் பிைழக்கப்
பட்ட தீங்கினால் எைன அவன் தல் விழிப் ப தீச்
சுட்ட அன்றி என் ெநஞ்ச ம் சு வேத என் என்
உட்ட ம்பிய வி மேநாய் உவாி ள் ஆழ்ந்தான்.

2594

மகைவ ஈன்ற தாய் ைகத்தி ம ந் வாய் ம த் ப்
பைகப ம் பிணி அகற்றி ம் பான்ைமேபால் என்ைன
இகல் இைழத் அறி
த்தினாற்கு ஏைழேயன் ெசய்யத்
தகுவ

யா

என வரம்பிலா மகிழ்சி ள் தாழ்ந்தான்.

மாதவன் தனக்கு ஆலவாய் மன்னவன் அ ளால்

2595
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ேபாதகம் ெசய்த
ஆதரம் ெசயக் ெகா
பாத பங்கயம்
கீர

ைனப் லவேர ேனார்க்கும்
த்தி இட் இ ந்தனன் அமலன்

ழ்கிய பத்திைமக் கீரன்.

2596

க்கு இலக்கணம் உபேதசித்த படலம் சுபம்

--------------------55. சங்கத்தார் கலகம் தீர்த்த படலம் (2597 -2610 )
காமைனப் ெபா யாக் கண்ட கண் தல் ெதன் ல் கீர
நாம நல் லவற்கு ஈந்த நலம் இ ெபாலம் ம் ெகான்ைறத்
தாமனச் சங்கத் உள்ளார் தைல த மாற்றம் ேதற
ஊமைனக் ெகாண்

பாடல் உணர்த்திய ஒ க்கம் ெசால்வாம்.

2597

அந்தம் இல் ேகள்வி ஓர் எண் அ வ ம் ேவ ேவ
ெசந்தமிழ் ெசய் தம்மில் ெச க்கு ெப ைம கூறித்
தந்தமின் மாறாய்த் தத்தந் தராதரம் அளக்க வல்ல
ந்ைத

ல் ெமாழிந்த ஆசான்

ன்னர் வந்

எய்தினாேர.

ெதா தனர் அ கள் யாங்கள் ெதா த்த இப் பாடல் தம்
வி மி ம் தீ ம் க்கி ேவ பா அளந் காட் ப்
ப த த் ஐயம் தீரப் பணிக்க எனப் பணிந்தார் ேகட்
ஒ ங்கு உணர்ந்த ேவத

தல்வனாம்

க்கண்

2598

ள்

ர்த்தி.

2599

இ வ ம்
வ நீண்ட எாி அழல் ணில் ேதான் ம்
உ என அறிவான் அந்த உண்ைமயால் உலகுக்கு எல்லாம்
க என ைளத்த ல இ ங்கத் ணின் ம் காண்டற்கு
அாிய ேதார் லவனாகித் ேதான்றி ஒன்

அ ளிச் ெசய்வான்.

2600

இம் மா நகர் உள்ளான் ஒ வணிகன் தனபதி என்
அம் மா நிதிக் கிழேவான் மைன குண சா னி அைனயார்
தம் மாதவப் ெபா ட்டால் ெவளிற் அறிவாளைரத் த
ம்
ெபாய் மாசு அறவினன் ேபால அவதாித்தான் ஒ

த்ேதள்.

2601

ஓயா விறல் மத க்கு இைண ஒப்பான் அவன் ஊமச்
ேசய் ஆம் அவன் இைட நீர் உைர ெசய் ள் கவி எல்லாம்
ேபாய் ஆ மின் அைனயான
ந்திக்கு இைசந்தால் நன்
யாவ ம் மதிக்கும் தமிழ் அ ேவ என அைறந்தான்.

2602
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வன் தாள் மழ விைடயாய் அவன் மணி வாணிகன் ஊமன்
என்றால் அவன் ேகட் எங்கன் இப்பாட ன் கிடக்கும்
நன் ஆன ம் தீ ஆன ம் நயந் ஆய்ந் அதன் தன்ைம
குன்றா வைக அைறவான் என மன்

ஆ ய கூத்தன்.

2603

மல்லார் தடம் ய வாணிக ைமந்த தனக்கு இைசயக்
ெசால் ஆழ ம் ெபா ள் ஆழ ம் கண்டான்
ளக்காக்
கல்லார் யம் ளகித் உளம் ங்குவன் கலகம்
எல்லாம் அகன்றி ம் உங்க

க்கு என்

ஆலயம் ெசன்றான்.

2604

பின் பாவலர் எலாம் ெப வணிகக் குல மணிைய
அன்பால் அைழத் ஏகித் தம அைவயத் இைட இ ந்தா
நன் பால் மலர் ந ம் சாந் ெகாண் அ ச்சித்தனார் நயந்ேத
ன்பால் இ ந்

அ ம் தீம் தமிழ் ெமாழிந்தார் அைவ ேகளா.

2605

மகிழ்ந்தான் சிலர் ெசால் ஆட்சிைய மகிழ்ந்தான் சிலர்
ெபா ைள
இகழ்ந்தான் சிலர் ெசால் ைவப்பிைன இகழ்ந்தான் சிலர்
ெபா ைளப்
கழ்ந்தான் சிலர் ெசால் இன்ப ம் ெபா ள் இன்ப ம்
ஒ ங்ேக
திகழ்ந்தான் சிலர் ெசால் திண்ைம ம் ெபா ள் திண்ைம ம்
ேதர்ந்ேத.

2606

இத் தன்ைமயன் ஆகிக் கைல வல்ேலார் தமிழ் எல்லாம்
சித்தம் ெகா ெத ட் ம் சி வணிகன் ெத ள் கீரன்
த் தண் தமிழ் கபிலன் தமிழ் பரணன் தமிழ் ன் ம்
அத் தன் ைமயன் அறி ம் ெதா ம் அறி ம் ெதா ம் எல்லாம்.

2607

ைழந்தான் ெபா ள் ெதா ம் ெசால் ெதா ம் ண் தீம்
சுைவ உண்ேட
தைழந்தான் உடல் லன் ஐந்தி ம் தனித்தான் சிரம்
பனித்தான்
குைழந்தான் விழிவிழி ேவைல ள் குளித்தான் தைன
அளித்தான்
விைழந்தான் ாி தவப் ேபற்றிைன விைளத்தான் களி
திைளத்தான்.

2608

44
பல் காெசா கட ல் ப பவளம் சுடர் தரளம்
எல்லாம் நி த் அளப்பான் என இயல் வணிகக் குமரன்
ெசால் ஆழ ம் ெபா ள் ஆழ ம் ைல நா எனத் க்க
நல்லா

அறி லேவார்க

ம் நட்டார் இகல் விட்டார்.

2609

உலகி ட் ெப கி அந்த ஒண் தமிழ் ன் ம் பாடல்
திலகமாய்ச் சிறந்த வாய்ந்த ெதய்வ நாவல ம் தங்கள்
கலகமா நைவயில் தீர்ந் காசு அ ப வல் ஆய்ந்
லம் மிகு ேகாட்

ெசய்

ெபா ந்தனர் இ ந்தார் ேபா

ம்.

2610

கத்தார் கலகம் தீர்த்த படலம் சுபம்
--------------------56. இைடக் காடன் பிணக்குத் தீர்த்த படலம் (2611-2648 )
குைடக்காடன் பசிக்கு அன்னக் குழி அ த்தி ேவட்ைக
அறக் ெகா த்த கங்ைகச்
சைடக் காடன் லவர் இகம் தணிவித்த ைற இ ேமல்
தன்ைனப் பா ம்
ெதாைடக் காடன் பகன் திகழ்ந்த ெதன்னவைன னிந்
தன்ைனத் ெதா
ேபான
இைடக் காடன் உடன் ேபாய்ப் பின் எ ந் அ ளிப்
பிணக்கு அ த்த இயல் ெசால்வாம்.

2611

இந்திரன் தன் பழி ரத்தி அரசு அளித் ப் பின் கதி
இன்பம் ஈந்த
சுந்தரன் ெபான் அ க்கு அன் ெதா த் ந ம்
சண்பகத்தார் ெதா த் ச் சாத்தி
வந்தைன ெசய் தி த்ெதாண் ன் வழிக்கு ஏற்பச் சண்பகப்
மாற ேவந்தன்
அந்தர சூட மணியாம் சிவ ரத் நிைற ெசல்வம்
அைடந்தான் இப்பால்.
ஆற்றல் மிகு பிரதப சூாியன் வங்கிசத் வன் அள இல்
சீர்த்தி
சாற்ற அாிய இாி ம ம த்தனன் ேசாழ வங்கி சாந்தகன்
தான் ெவன்றி
மாற்ற அாிய கழ்ச் ேசர வங்கி சாந்தகன் பாண் வங்கி
ேகசன்

2612

45
ேதாற்றம் உ

பாித்ேதர் வங்கிச் சிேராமணி பாண்டீச் சுரன்

தான் மன்ேனா.

2613

ணி ைடய குலத் வசன் வங்கிச டண மாறன்
ேசாம சூடா
மணிகுல சூடா மணிேய இராச சூடா மணிேய மாற்றார்
ேபாற்றிப்
பணிய வ ம் ப சூடா மணிேய குேலச பாண் யேன
என்னக்
கணிதம் உ பதிைனவர் வழி வழி வந் உதித் நிலம்
காவல்

ண்ேடார்.

2614

அத்தைகய பாண் ய ள் குேலச பாண் யன் என் ம்
அரசன் ேதாள் ேமல்
ைவத்தவன் இத்தலம் ரேபான் இலக்கண ம் இலக்கிய ம்
வரம் கண்ேடான்
எத்தைகய ெப
ம் எல்ைல கண்ேடான் ஆத னால்
இவ க்கு ஏற
த்தமிேழார் பயில் சங்கம் இடங்ெகா த்த அைனய மணி
ழ த் ேதாளான்.

2615

கழிந்த ெப ம் ேகள்வியினான் எனக் ேகட்
உணர்ந்த கபிலன் தன் பால்
ெபாழிந்த ெப ம் காதல் மிகு ேகண்ைமயினான் இைடக்
காட் ப் லவன் ெதன் ெசால்
ெமாழிந் அரசன் தைனக் காண் ம் எனத் ெதா த்த
ப வேலா
ாித் தீம் ேதன்
வழிந் ஒ கு தாரைனக் கண் ெதா த் உைரப்
ப

வல் வாசித்தான் ஆல்.

2616

வ க்காத ெசால் சுைவ ம் ெபா ள் சுைவ ம் பகிர்ந்
அ ந்த வல்ேலான் உள்ளத்
அ க்காற்றால் சிரம் ளக்கான் அகம் மகிழ்ச்சி சிறி
கத் அலர்ந் காட்டான்
எ க்கா ம் திணி ேதாளான் ஒன் ம் உைரயான் வாளா
இ ந்தான் ஆய்ந்த
கு க்காதன் நண் ைடயான் தைன மானம் றம் தள்ளக்
ேகாயில் க்கான்.
சந்நிதியில்

ழ்ந்

எ ந்

2617
தமிழ் அறி ம் ெப மாேன
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தன்ைனச் சார்ந்ேதார்
நல் நிதிேய தி ஆலவாய் உைடய நாயகேன நகுதார்
ேவம்பன்
ெபான் நிதி ேபால் அள இறந்த கல்வி ம் மிக்கு உளன்
என்
கலக் ேகட் ச்
ெசால் நிைற ம் கவி ெதா த்ேதன் அவமதித்தான் சிறி
ளக்கான் ஆகி.

2618

பாிவாயின் ெமாழிெதா த் வ ணித்ேதார்க்கு அகம்
மகிழ்ந்ேதார் பய ம் நல்கா
விாிவாய தடம் கடேல ெந ம் கழிேய அ ம் கான
விலங்ேக ள்ேள
ெபாாிவாய பராைர மரநிைரேய வான் ெதா கு மிப்
ெபா ப்ேப ெவம் ம்
எாிவாய ெகா ம் சுரேம என இவற் ஓர் அஃாிைண
ஒத்

இ ந்தான் எந்தாய்.

2619

என்ைன இகழ்தனேனா ெசால் வ வாய் நின்னிடம் பிாியா
இைமயப் பாைவ
தன்ைன ம் ெசால் ெபா ளான உன்ைன ேம இகழ்ந்தனன்
என் தனக்கு ஆகிய என்னா
ன்ைன ெமாழிந் இைடக் காடன் தணியாத னி ஈர்ப்ப
ந்திச் ெசன்றான்
அன்ன உைர தி ச்ெசவியின் ஊ பா என உைறப்ப
அ ளின்

ர்த்தி.

2620

ேபான இைடக் காட க்கும் கபில க்கும் அகத் உவைக
ெபா
ம் ஆற்றான்
ஞான மயம் ஆகிய தன் இ ங்க உ மைறத் உைமயா
நங்ைக ேயா ம்
வானவர் தம் பிரான் எ ந்
றம் ேபாய் தன் ேகாயி ன்
ேநர் வடபால் ைவைக
ஆன நதித் ெதன்பால் ஓர் ஆலம் கண் அங்கண் இனி
அமர்ந்தான் மன்ேனா.
சங்கவான் தமிழ்த் ெதய்வப் லவேரா ம் உடன் எ ந்
ைசல ேவந்தன்
மங்ைக நாயகன் ேபான வழிேபாய் அங்கு இ ந்தார் அவ்
வழி நாள் ைவகல்
கங்குல்வாய் லரவ ம் ைவ கைறயில் பள்ளி உணர்
காலாத் எய்தி

2621

47
அங்கண் நாயகன் அ யார் ேசவிப்பார் இ

ங்க உ

அங்குக் காணார்.

2622

என்ன அதிசயேமா ஈ என் அயிர்த்தார் இரங்கினார்
இதைன ஓ
மன்னவ க்கு அறிவிப்பான் ேவண் ம் எனப் றப்பட்
வ வார் ஆவி
அன்னவைரப் பிாிந் உைற ம் அணங்கு அைனயார்
என ம் மலர் அணங்கு நீத்த
ெபான் அவிர் தாமைர என ம் லம் அைடந் ெபா
அழிந்த ர ம் கண்டார்.

2623

அரசன் இைட குந் உள்ளம் ந ந ங்கி நா உணங்கி
அரேச யாம் ஒன்
உைர ெசய அஞ்சு ம் உங்கள் நாயகைனத் தி ப்பள்ளி
உணர்ச்சி ேநாக்கி
மைர மலர் ேசவ பணியப் குந்தனம் இன் ஆங்கு
அவன் தன் வ வம் காேணம்
ர ம் நனி லம் பைடந்த என் அழல் ேவல் எனச்
ெசவியில் குதேலா ம்.

2624

வ தி அாியைணயி
ந் அ இற ழ் ப மரம் ேபால்
மண்ேமல் யாக்ைக
ப
உற ழ்ந் உயிர் ஒ ங்க அறி ஓ ங்கி மண்
பாைவ ப ந் ஆங்கு ஒல்ைலப்
ெபா கிடந் அறி சிறி இயங்க எ ந் அஞ்ச க்
ைகப் ேபா கூப்பி
அ
இ கண்ணீர் ெவள்ளத் ஆழ்ந் அ ேயன் என்
பிைழத்ேதன் அண்ணா அண்ணால்.

2625

ெகாைலயிைன ஓர் அ ணர் ரம் ேநா வைரயில்
ெபா யாகக் குனித்த ேம ச்
சிைலயிைனேயா பைழய சிவ ரத்திைனேயா அ வி மணி
ெதறிக்கும் ெவள்ளி
மைலயிைனேயா தம்ைம மறந் உைன நிைனப்பார்
மனத்திைனேயா வாழ்த் ம் ேவதத்
தைலயிைனேயா எங்கு உற்றாய் எங்கு உற்றாய் என்
என்
சிலர் வந்

தள ம் எல்ைல.
மன்னா ஓர் அதிசயம் கண்டனம் ைவைகத்

2626

48
ெதன் சாராக
அலர் வந்ேதான் பைடத்த நாள் தல் ஒ கால ம்
கண்ட அன் ேகள்வித்
தைல வந்த லவெரா ஆலவய் உைடய பிரான் தாேன
ெசம்ெபான்
மைலவந்த வல் ெயா ம் வந் இைற ெகாண் உைற
கின்றான் மாேதா என்றார்.

2627

அவ் ைர தன் ெசவி ைழந்
குந் ஈர்ப்ப எ ந்
அரசன் அச்சத் ஆழ்ந்
ெதவ்வர்
த் ெதாைக இட ம் கழல் காலான் அடந்
ஏகிச் ெச நீர் ைவைக
ெகௗைவ ெந ம் திைரக் கரத்தால் க மலர் ய உய்ப்ப
பணியத் ெதன் கைரேமல் வந்
ெமௗவல் இள ைக ரல் மாதி ெனா ம் இ க்கின்ற
மணிையக் கண்டான்.

2628

படர்ந் பணிந் அன் உகுக்கும் கண்ணீர் ேசார்ந்
ஆனந்தப் ெபௗவத் ஆழ்ந்
கிடந் எ ந் நாக்குழறித் த மாறி நின் இதைனக்
கிளக்கும் ேவதம்
ெதாடர்ந் அறியா அ சிவப்ப நகர்ப் லம்ப உலகு
ஈன்ற ேதாைக ேயா இங்கு
அைடந் அ
ம் காரணம் என் அ ேயனால் பிைழ
உளேதா ஐயா ஐயா.

2629

அல்லைத என் அமரால் என் பைகஞரால் கள்வரால்
அாிய கானத்
எல்ைல விலங்கு ஆதிகளால் இைட
இன் தமிழ்
நாட் ல் எய்திற்றேலா
ெதால்ைல மைறயவர் ஒ க்கம் குன்றினேரா தவம்
த மம் சு ங்கிற்றாேலா
இல்லற ம் றவற ம் பிைழத்தனேவா யான் அறிேயன்
எந்தாய் எந்தாய்.
கள் ஏ க க்ைக ந ம் சைடயாேன ேபாற்றி ெப ம்
க ைண ேபாற்றி
ெவள்ஏ ெகா உயர்த்த விைடயாேன ேபாற்றி அ ள்
விகிர்தா ேபாற்றி
ள் ஏ ெகா உயர்த்த னிதன் அயன் அன் ேதறாத
னிதா ேபாற்றி

2630
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வள் ஏ

சி

குழவி மதி

தல் அம் கயல் கண்ணி

மணாள ேபாற்றி.

2631

பாத மலர் இைண ேபாற்றி பன்னிரண் ைகயாைனப்
பயந்தாய் ேபாற்றி
ேவத
கடந்த பர ஞானத்தில் ஆனந்த விைளேவ
ேபாற்றி
ேபாத வ வாய் நால்வர்க்கு அைசவிறந் நிைறந்த பரம்
ெபா ேள ேபாற்றி
மாதவள நீ அணிந்த மன்னா அம் கயல் கண்ணி
மணாள ேபாற்றி.

2632

ெபாக்கம் உைடயார் ெசய் ம் ைச தவம் கண் நகும்
ராண ேபாற்றி
தக்கன் மகம் ெபா ஆகத் தி ப்
வம் ெநாித்த
ெகா ம் தழேல ேபாற்றி
ெசக்கமலக் கண்ணிடந்த கண்ண க்குத் திகிாி அ ள்
ெசல்வா ேபாற்றி
ைமக் குவைள அைனய மணிகண்ட அம் கயல் கண்ணி
மணாள ேபாற்றி.

2633

ெதன்னவன் இன்ன வண்ணம் ஏத்தினான் ெசம் ெபான் கூடல்
மன்னவன் ேகட்டா ஆகாய வாணியால் ைவைக நாட
உன்ன ேசாத்த நாம் ேகட் உவந்தனம் இனிய தாயிற்
இன்னம் ஒன்

உள

ேகட்

என்றனன் அ ளிச் ெசய்வான்.

2634

இயம்ப அ ம் பதிகள் தம் ள் ஆலவாய் ஏற்றம் ஈங்குச்
சயம் வாய் அனந்தம் உள்ள தானவர் இயக்கர் சித்தர்
வயம் ாி அரக்கர் வாேனார் னிவரர் மனிதர் உள்ளார்
நயம் ெபற விதியால் கண்ட நம் குறி அனந்தம் உண்

ஆல்.

2635

அக் குறிகளின் ேமம் பட்ட குறி அ பத் நான்காம்
இக் குறிகளின் ேமம் பட்ட குறிகள் எட் இைனய எட் த்
திக்கு உைற வாேனார் ைச ெசய்தன அவற்றில் யாம் வந்
க்கு உைற குறி நம் ேதாழன்

சித்த குறிய தாகும்.

அைறந்தவித் ெதய்வத் ஆன அைனத் ம் ஓர் ஊழிக் காலத்
இறந்த நம் ேதாழன் கண்ட இ ங்கமாம் அதனால் இங்ேக
உைறந்தனம் உைறதலாேல உத்தர ஆலவாய் ஆய்ச்

2636

50
சிறந்திடத் தகுவ

இன்

தல் இந்தத் ெதய்வத் தானம்.

ஓங்கு தண் பைணசூழ் நீப வனத்ைத நீத் ஒ ேபா ேத
நீங்குவம் அல்ேலம் கண்டாய் ஆயி ம் நீ ம் ேவ
தீங்கு உைள அல்ைல காடன் ெசய் ைள இகழ்தலாேல

2637
ம்

ஆங்கு அவன் இடத்தில் யாம் ைவத்த அ ளினால் வந்ேதம் என்னா.

2638

ெபண்நிைனப் பாகம் ெகாண்ட ெப ம் தைகப் பரம ேயாகி
விண் இைட ெமாழிந்த மாற்றம் மீனவன் ேகட் வாேனார்
ண்ணிய சிறிேயார் குற்றம் ெபா ப்ப ெப ைம அன்ேறா
எண்ணிய ெபாிேயார்க்கு என்னா ஏத்தினான்இைறஞ்சி னாேன.

2639

அ பணிந் ஏத்தினாைன அ ள் சுரந் அைச மின் க்
ெகா அணி மைனயில் ேபாக்கிக் ேகாமன வல் ேயா ம்
உடன் உைற லவேரா ஒல்ைல தன் ேகாயில் க்கான்
வட தி

ஆல வாயில் வந்

ற்

இ ந்த வள்ளல்.

மின் மதிச் சைடயினான்பின் அைடந் ேபாய் விைட ெகாண்
மன்னவன் தன்ைனப் பா வந்தவன் தன்ைன மாட்சித்
தன்ைம சால் சங்க வாணர் தம் ெமா ம் ெகா ேபாய் என் ம்

2640
ஏகும்

ெபான்மகள் காணி ெகாண்ட ாிைச சூழ் ேகாயில் க்கான்.

2641

விதி ைற கத
கம் கவாி வால் விதானம் தீபம்
திய தார் நிைற நீர்க் கும்பம் கத ைக ைனந்த மன்றல்
கதிர்மணி மாடத் தம் ெபான் ேசக்ைக ேமல் கற்ேறார் சூழ
மதி ைன காடன் தன்ைன மங்கல அணி ெசய்

ஏற்றி.

2642

சிங்கமான் சுமந்த ெபான் அம் ேசக்ைக ேமல் இ ந் ெவள்ைளக்
ெகாங்கு அவிழ் தாமம் சு குளிர் மணி ஆரம் தாங்கி
மங்கல ழவம் ஆர்ப்ப மைறயவர் ஆக்கம் கூற
நங்ைகயர் பல்லாண்

ஏத்த நல் ெமாழிப் ப

வல் ேகட் .

2643

அறி ைடக் காட க்கும் அ ைம மாண் லைம ேயார்க்கும்
ைறைமயால் ஆரம் சு கிழ் ைலக் ெகா யின் அன்னார்
நிைற நிதி ேவழம் பாய்மான் விைள நிலம் நிரம்ப நல்கி
அைற கழல் கா ல் பின்ேன ஏழ
ண்ணியப் ல ர் யான் இப்ேபா

நடந்

இதைன ேவண் ம்.

இைடக் காடனார்க்குப்

2644
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பண்ணிய குற்றம் எல்லாம் ெபா க்க என பரவித் தாழ்ந்தான்
ண்ணிய ேகள்வி ேயா ம் மன்னநீ வன்ற ெசால்லாம்
தண்ணிய அ தால் எங்கள் ேகாபத்தீத் தணிந்த

என்னா.

2645

இன்ன ம் ஆலவாய் எம் இைறவன் க ைண ேநாக்கால்
பன்ன ம் கழ்ைம குன்றாப் பாக்கியம் உனக்கு உண்டாக
என்ன நல் வாக்கம் கூறி ஏகினார் ஆக அந்தத்
ெதன்னவன் குேலசன் ெசய்த தவம் உ த் திாிந்தால் என்ன.

2646

எாி ம த் அவனி ன்னா எண் வைக ர்த்தி அன்
ாி ம த் வைனச் சூழ்ந்த ெபா பழி ைடத்ேதான் ேசாதி
விாிம த் உடல் வான் திங்கள் மிைலந்தவன் அ ளின் வந்தான்
அாி ம த்தனன் ஆம் ெதன்னன் அாிக் கு ைள அன்னான்.

2647

பாிசிைலப் லவ க்கு அ ள் குேலசன் பல பகல் கழீஇத்
திாி ம ப் இரைல ெவம் ம எ த்தவன் மதிச்
ெசன்னிேமல்
வாிசிைலப் பைட ெபாறித்தவன் எனப் ெப வர
ைமந்தனாம்
அாி ம த் தனன் இடத் அவனி ைவத் அரன் அ
எய்தினான்.

2648

இைடக் காடன் பிணக்குத் தீர்த்த படலம் சுபம்
-----------------57. வைல

சின படலம் (2649 -2712 )

மின் திாித் அன்ன ேவணி ேவதியன் இைடக்காடன் பின்
ெசன் மீண்டைன யான் ெகாண்ட பிணக்கிைனத் தீர்த்த வண்ணம்
இன் உைர ெசய்
ந்நீர் எறிவைல சி ஞாழன்
மன்றல் அம் குழ னாைள மணந்

மீள் வண்ணம் ெசால்வாம்.

அந்தம் இல் அழகன் கூடல் ஆலவாய் அமர்ந்த நீல
சுந்தரன் உலகம் ஈன்ற கன்னிஅம் கயல் கண்ணாள் ஆம்
ெகாந் அவிழ் அலங்கல் கூந்தல் ெகா க்கு ேவ இடத்
மந்தணம் ஆன ேவத மைறப் ெபா ள் உணர்த் ம் மாேதா.
நாதனின் அ ளால் கூ

நான் மைறப் ெபா ைள எல்லாம்

2649

ைவகி
2650

52
யா காரணத்தான் மன்ேனா அறிகிைல எம் பிராட்
ஆதரம் அைடந்தாள் ேபாலக் கவைல ம் சிறி ேதான்ற
ஆதரம் இலள் ஆய்க் ேகட்டாள் அஃ

அறிந்த அமலச் ேசாதி.

2651

அரா கம் அைனய அல்குல் அணங்கிைன ேநாக்கி ஏைன
இரா கம் அைனய உள்ளத் ஏைழமார் ேபால எம்பால்
பரா ைக ஆகி ேவதப் பயன் ஒ ப் படா ேகட்டாய்
குரா

ைக அவிழ்ந்த ேகாதாய் உற்ற இக்குற்றம் தன்னால்.

2652

விரத ம் அற ம் இன்றி மீன் ப த் இழிஞர் ஆன
பரதவர் மகளா ெகன் பணித்தனன் பணித்தேலா ம்
அரதன ஆரம்தாழ்ந்த வார ெமன் ைலயாள் அஞ்சி
வரத நிற் பிாிந்

வாழ வல்லேனா என்

தாழ்ந்தாள்.

2653

ங்கு நீர்ச் சைடயான் நீங்கு ெமல் யல் பாி ேநாக்கி
வாங்கு நீர்க் கானல் வாழ்க்ைக வைலஞர் ேகான் மகளாய்ைவகி
ஆங்கு நீர் வளர் நாள் யாம் ேபாந் அ ம் கதி
த் ம் என்னாத்
ேதங்கு நீர் அ

அன்னாைளச் ெசல வி த்

இ ந்தான் இப்பால்.

2654

அன்ன ெதாிந் நால்வாய் ஐங்கரக் கட ள் தாைத
ன்னர் வந் இதனால் அன்ேறா ண்ட இச் ெசய்தி எல்லாம்
என்ன ஈர்ங் கவளம் ேபால் ஆங்கு இ ந்த த்தகங்கள் எல்லாம்
தன் ெந ம் கரத்தால் வாாி எறிந்தனன் சலதி மீ

ஆல்.

2655

வைர பக எறிந்த கூர்ேவல் ைமந்த ம் தந்ைத ைகயில்
உைர ெப ேபாத ைல ஒல் எனப் பறித் வல்ேல
திைர க எறிந்தான் ஆகச் ெசல்வ நான் மாடக் கூடல்
நைர விைட உைடய நாதன் நந்திைய ெவகுண்

ேநாக்கா.

2656

அ த் நாம் இ க்கும் ெசவ்வி அறிந்திடா இவைர
வாயில்
வி த் நீ இ ந்தாய் தீங்கு விைளந்த உன் தனக்கும்
இந்தத்
ெதா த்த தீங்கு ஒழிய இன் ஓர் சுற உ ஆகி
ைவயம்
உ த்த காேராத நீர் க்கு உழல்க எனப் பணித்தான்
மன்ேனா.
ெவ

வ

ெசலவின் ேவழ

2657
கத்தைன விதித்த சாபப்

53
ெப வ தன்ைனச் சா ம் ெபற்றியால் சாபம் கூறான்
அ வைர ெநஞ்சு ேபாழ்ந்த வள் இைல வ ேவல் ெசம் ைக
கைன வணிகர் தம்மின்

ங்ைக யாகு என்றன் இப்பால்.

2658

நாயகன் ஏவலாேல நாயகி வைலஞர் மாதர்
ஆய நந்திப் த்ேதள் அ சுற ஆகி ந்நீர்
ேமய ம் க ைண வள்ளல் மீன் ப த் அணங்ைக ேவட் ப்
ேபாய ம் அவட்குக் ேகள்வி கன்ற

ைறயில் ெசால்வாம்.

2659

சூ ம் வார் திைர ைவைய அம் ைற ெக நாட் ள்
கீைழயார் க
கத்த ெநய்தல் அம் கீழ் நீர்
ஆழ நீள் க ம் கழி அகழ் வைளந் கார் அைளந்த
தாைழ

எயில் உ த்த

ஓர் தண்

ைறப் பாக்கம்.

2660

டங்கு ள் இைலயார் ைதந் எதிர் எதிர் ெமாய்த்
டங்கு ைகைத ேபாெதா வளி க்க நின் அைசவ
மடங்கு ெமய்யராய்க் ைகயி ம் ேகட்க வட்டத்
அடங்கி வாள் பனித்

ஆடம் அரற் வார் அைனய.

2661

ல மீன் உணக்கு ஓைச ம் ட்கள் ஓப் இைச ம்
விைல பகர்ந்தி ம் அமைல ம் மீன் ெகாள் கம்பைல ம்
வைல எறிந்தி ம் அரவ ம் வாங்கும் மா அரவ ம்
அைல எறிந்தி ம் பரைவ வாய் அைடப்பன மாேதா.

2662

வாட்
ண் இைட ைளச்சியர் வண்டல் அம் பாைவக்
கூட் கின்ற ேசா அ கு இ ந் உைடந்த ம் ைகைத
ட் கின்றன நித்திலம் ெபா கடல் தரங்கம்
சூட் கின்றன க மலர் சூழல் சூழ் ஞாழல்.

2663

நிைறந்த ெதண் கடல் ஆதி நீள் ெநறி இைடச் ெசல்ேவார்க்கு
அறம் ெதாிந்த ேபால் ெபாதிந்த ேசா அவிழ்ப்பன தாைழ
சிறந்த த்ெதா பசும் ெபா ம் பவள ம் திரட் ப்
றம் ெதாிந்திடக் ெகா ப்பன மலர்ந்த

ம் ன்ைன.

2664

ெகான் மீன் பகர் பரதவர் குரம்ைபகள் ேதா ம்
ெசன் தாவி ேமல் படர்வன திைர ப பவளம்
மன்றல் வார் குழல் ைளச்சியர் மைனயின் மீன் உணக்கும்
ன்றில் சீப்பன கடல் இ

மணிக் குப்ைப.

2665

54

கூற்றம் ேபான்ற கண் ைளச்சியர் கு த வாய் திறந்
மாற்றம் ேபாக்கினர் பகர் த ம் கயற்கு ேநர் மாறாம்
ேதாற்றம் ேபாக்கு அவர் விழித் ைணகள் அக் கயல்மீன்
நாற்றம் ேபாக்குவ

அவர் குழல் ந

மலர்க் ைகைத.

2666

அலர்ந்த ெவண் திைரக் க ங் கழிக் கிடங்காின் அ ம்பர்
குைலந் அழிந் ேதன்
ம்பிய கு தேம அல்ல
கலந் அ ம் கடல் எறி க ங்கால் பனம் கள்வாய்
மலர்ந்

அ ந்திய கு தம் ெமாய்ப்பன வண் .

2667

ஆய பட் னத் ஒ வன் ேமல் ஆற்றிய தவத்தால்
ய வானவர் தம்மி ம் யனாய்ச் சிறி
தீய தீவிைனச் ெசய்தியால் ஆற்றி திண் திமில் வாணர்
ேமய சாதியில் பிறந் ளான் ேமம்ப ம் அைனயான்.

2668

ெச ய கார் உடல் பரதவர் திண் திமில் நடத்தா
ெந ய ஆழியில் ப த்த மீன் திைற ெகா நிைறக்கும்
க ய வாயிேலான் அவர்க்கு எலாம் காவேலான் ஏற் க்
ெகா ய வானவன் அ க்கு ெமய் அன் சால் குணத்ேதான்.

2669

மக இலாைமயல் ஆற்ற நால் ம ைம ேயா இம்ைமப்
கல் இலான் என வ ந் வான் ஒ பகல் ேபா
தக சால் ெப ம் கிைள ெயா ம் சலதி மீன் ப ப்பான்
அகல வார் க க்கு ஏகுவான் அதன் கைர ஒ சார்.

2670

தக்க ேம மைலமகேனா அைடயில் தவத்தான்
மிக்க மீனவன் ேவள்வியில் வி ம்பிய மகவாய்ப்
க்க நாயகி தன்பதி ஆைணயால் ல
ெதாக்க மீன் விைல வைலஞன் ேமல் தவப் பயன்

ரப்ப.

2671

இச்ைசயால் அவன் அன்பி க்கு இரங்குவாள் ேபாலச்
ெசச்ைச வாய் திறந் அ
ஒ தி மக ஆகி
ெநய்ச்ச பாசிைலப் ன்ைன நல் நீழ ல் கிடந்தாள்
ைமச்ச கார் உடல் ெகா ம் ெதாழில் வைலஞர் ேகான் கண்டான்.
கார் ெகால் நீர்த் தி மா ெகால் கரந் நீர் உைற ம்
வார் ெகாள் ண் ைல மடந்ைத ெகால் வனத் ைற வாழ்க்ைகத்

2672

55
தார் ெகாள்

ம் குழல் அணங்கு ெகால் தடங்க

ஆர் ெகாேலா மக

ஆகி ஈண்

ம் இைமப்ப

இ ந்தனள் என்னா.

2673

பிள்ைள இன்ைம ெயற்கு இரங்கி எம் பிரான் தமிழ்க் கூடல்
வள்ளல் நல்கிய மக இ ேவ என வலத்ேதாள்
ள்ள அன் கூர் ெதா த் தி த் ேதாள் உறப் ல் த்
தள்ள ம் தைகக் கற்பினாள் தன

ைகக் ெகா த்தான்.

2674

பிறவி அந்தகன் ெதாிந் கண் ெபற்ெறனக் கழிந்த
வறியன் நீள் நிதி ெபற்ெறன வாங்கினாள் வைலஞர்
எறி ம் ேவைலயின் ஆர்த்தனர் ைக எறிந் இரட் க்
குறிய வாள் நைக வைலச்சியர் குழறினார் குரைவ.

2675

பிைழ இல் கற் உைட மைனவி ம் ெபறா ெபற் எ த்த
குழவிையத்தடம் ெகாங்ைக ம் கண்க ம் குளிரத்
த வி த்தம் இட் உச்சி ேமாந் அன் உளம் த ம்ப
அழகி

ஆகிய மணி விளக்காம் என வளர்ப்பாள்.

2676

ல மீன் விைலப் பசும் ெபானால் ெசய்த பல்
ம்
இலகு ஆர ம் பாசி ம் காசி இைட இட் க்
குல ேகாைவ ம் சங்க ம் குலத்தி க்கு இைசய
அலகு இலாதேபர் அழகி

க்கு அழகு ெசய்

அணிந்தாள்.

2677

ெதாண்ைட வாய் வைலச் சி மியர் ெதாைகெயா ம் ைற ேபாய்
வண்டல் ஆ
ம் நித்தில மாமணி ெகாழித் ம்
கண்டன் ஞாழல் சூழ் கானல் அம் க மலர் ெகாய் ம்
ெகாண்டல் ஓதி பின் தாழ்தரக் குைர கடல் குளித் ம்.

2678

தளர்ந்த ைபங்ெகா ம ங்கு ம் தன் உயிர்த் தைலவன்
அளந்த ைவக ம் குைற பட அவனிடத் ஆர்வம்
கிளர்ந்த அன் ஒண் ெகாங்ைக ம் கிளர நாள் சிறிதில்
வளர்ந்

ைவகினாள் ைவக

ம் உயிர் எலாம் வளர்ப்பாள்.

2679

ஆலவாய் உைட நாயகன் ஏவிய வாேற
மாைல தாழ் இள மதிச் சைட மகுட ம் கரங்கள்
நா ம் ஆகிய வ
உைட நந்தி ம் சுறவக்
ேகாலம் ஆகி ெவண் திைரக் கடல் குளித்

இ ந்தான்.

2680

56
குன் எறிந்த ேவல் குழக ம் காி கக் ேகா ம்
அன் எறிந்த தந்திரம் எலாம் சிரமிைச அடக்காக்
கன் எறிந்தவன் அறிவ ம் கழல் மனத் அடக்கா
நின்

எறிந்த கல் மத்

என உழக்கிடா நிற்கும்.

2681

கிட் ம் ேதாணிையப் படகிைனக் கிழிபட விைச ேபாய்த்
தட் ம் ேசாங்கிைன ேம
சரக் ெகா ம் கவிழ
ட் ம் சீறி ேமல் வ ம் பல சுற ெவலாம்
க்கி
ெவட் ம் ேகா

ேகாத்

ஏைனய மீன் எலாம்

சும்.

2682

தரங்க வாாி நீர் கலக்கலால் தந்திரம் ெகா ேமல்
இரங்குவான் லேவார்க்கு அ
ஈைகயால் எண்ணார்
ரங்கண் ன்ைற ம் ெபா த்தவன் ஆைணயால் ன ல்
கரங்கள் நான்ைக ம் கரந்த மீன் மந்தரம் க க்கும்.
தள்
ள்
ள்
ெதள்

2683

நீர்த்திைர ேபாய் ைளச் ேசாிகள் சாய்ப்பத்
நீர் கு த் எ மைழ சூல் இறப் பா ம்
நீர் ம ப் உைடய மீன் ெமாய் கலம் அந்தத்
நீர்த்

ைற நைடயற இன்னணம் திாி ம்.

2684

எற்றித்தால் எனத் ைற மகன் யாம் இ பி க்கும்
ெபற்றி யா எனக் கிைளெயா ம் ெப வைலப் பாசம்
பற்றி ஆழி ஊர் படகு ைகத் ெதறிந்தனன் படைகச்
சுற்றி வாய் கிழித்

எயிற்

இறப் பாய்ந்த

சுறவம்.

2685

பட உைடப்ப ஓர் ேதாணி ேமல் பாய்ந் அத் ேதாணி
விட றத் ெதறித் எறிந்திட விைசத் ஒ ேசாங்கின்
இைட குந் நீள் வைல எறிந் இங்ஙனம் ெவவ்ேவ
உடல் குந்

உழல் உயிர் எனப் பரத

ம் உழல்வான்.

2686

ன்னர் சினால் பின் ற ைளத் எ ம் யன்
பின்னர் சினால் ன் ற ெபயர்த் எ ம் வலத்தில்
உன்னி சினால் இடம் பட உ த் எ ம் இடத்தின்
மன்னி

சினால் வலத்

எ ம் மகர ேவற

தான்.

எறி வைலப் ப அகம் மலர்ந் ஈர்ப்பவன் உள்ளம்
ம தைலப் பட வைலயி ம் வழீஇப் ெபா ள் ஆைச
ெநறி மலர்க் குழல் நல்லவர் நிைன ெவன நிைன ற்

2687

57
அறிபவர்க்கு அறிதாம் பரம் ெபா ள் என அக

ம்.

2688

ஏவலாளேரா இன்னவா இன்ன மீன் ப த்தற்கு
ஆவதாம் ெதாழில் இயற்ற ம் அகப் படா ஆக
யாவேர இ ப ப்பவர் என் இ ம் கானல்
காவலாள

ம் பரத ம் கலங்கஞர் உழந்தார்.

2689

சங்கு அலம் தண் ைற ெக நாடன் இச் சலதித்
ங்க மந்தரம் எனக் கிடந் அலம ம் சுறைவ
இங்கு அைணந் எவன் பி ப்பவன் அவன் யான் ஈன்ற
மங்ைக மங்கலக் கிழான் என மனம் வ த்

இ ந்தான்.

2690

நந்தி நாத ம் இைனயனாய் அம் கயல் நாட்டத்
இந் வாண் தலா ம் அங்கு அைனயளாய் இ ப்பத்
தந்தி நால் இரண் ஏந்திய தபனிய விமானத்
உந்

நீர்ச் சைடயார் மணம் உன்னினார் மன்ேனா.

2691

உயர்ந்த சாதி ம் தம்மி ம் இழிந்த என் உன்னிக்
கயந்த ெநஞ்சுைட வைலக்குலக் கன்னிைய ேவட்பான்
வியந் ேகட்ப எவ்வா அவர் ெவ க்கு ன் அவ க்கு
இையந்த மீன் வைல உ

எ த்

ஏகு ம் என்னா.

2692

க கி ள் கந்தால் அன்ன கச்சினன் கச்ேசா ஆர்த்த
சுாிைகயன் ேதாள்ேமல் இட்ட கி ன் குஞ்சி சூட் ம்
கு ெகாப்பளிக்கும் ெநய்தல் கண்ணியன் த்த வாேனார்
இ வ ம் மைற ம் ேத

இைளப்ப ஓர் வைலஞன் ஆனான்.

2693

உலகு ஈன்ற ேசல் கண் தல்விைய அ ள் இலார் ேபால்
இழி ெதாழில் வைல மாதாகச் சபித்தவா என்ேன என் ம்
பழி ப சாபம் ஏறார் பரதராய் வர ம் ேவண் ற்
அழகி

நன்

நன்

எம் ஆலவாய் அ கள் ெசய்ைக.

2694

தன் ெப ம் கணத் உளான் ஓர் தைலவ ம் சலதி வாணன்
என்ப ேதான்ற ேவடம் எ த் எறி வைல ேதாள் இட்
என் ற மைலப்பக் காவி மீன் இ குடம்ைப தாங்கிப்
பின் ற நடந்

ெசல்லப் ெப ந் ைறப் பாக்கம் க்கான்.

கழித்தைலக் கண்டற் கா ம் ைகைத அம் கா

ம் ெநய்தல்

2695

58
சுழித்தைலக் கிடங்கும் நீத் ச் சுஃெற ம் ேதாட் ப் ெபண்ைண
வழித்தைல சுமந் வார் கள் வார்ப்ப வாய் அங்காந் ஆம்பல்
குழித்தைல மலர்

ம் கானல் ெகா

வைலச் ேசாி ேசர்ந்தான்.

2696

ெப ந்தைக அ
அன்னாைளப் ெபறா ெபற் எ ப்பான் ேநாற்ற
அ ந்தவ வைலஞர் ேவந்தன் அதிசயம் அகத் ள் ேதான்ற
வ ம்தைக உைடய காைள வைல மகன் வர ேநாக்கித்
தி ந்

அழகு உைடய நம்பி யாைர நீ ெசப் க என்றான்.

2697

சந்த நால் மைறகள் ேதறாத் தனி ஒ வ வாய்த் ேதான்றி
வந்த மீன் ெகாைலஞன் கூ ம ைரயில் வைலஞர்க்கு எல்லாம்
தந்ைத ேபால் சிறந் உளான் ஓர் தனி வைல உழவன் நல்ல
ைமந்தன் யான் பைடத்

காத் த்

ைடக்க ம் வல்லன் ஆேவன்.

2698

அல்ல வான் மீன் எல்லாம் அகப்பட வைல ெகாண் ஓச்ச
வல்லவன் ஆேவன் என்ன மற் இவன் வைலஞன் ேகாலம்
ல் ய மகன் ெகால் ன்னம் கன்ற ெசால் ஒன்றில் இப்ேபா
ெசால் ய

ஒன்

இரண் ம் ேசாதைன காண் ம் என்னா.

2699

ெதாண் உைற மனத் க் கானல் ைற கம் அஃேதல் இந்தத்
தண் ைற இடத் ஓர் வன்மீன் தழல் எனக் கரந் சீற்றம்
ெகாண் உைறகின்ற ஐய குறித்த பி த்திேயல் என்
வண்

உைற ேகாைத மாைத மணம் ெசய்

த ேவன் என்றான்.

2700

சிங்க ஏ அைனயான் கா ல் ெசல் நைடப் படகில் பாய்ந்
சங்கு எறி தரங்கம் தட்பத் தடம் கடல் கிழித் ப் ேபாகிக்
கிங்கரன் ஆன காைள வைர எனக் கிைளத்த ேதாள் ேமல்
ெதாங்க ல் கிடந்

ஞான்ற ெதாகு மணி வைலைய வாங்கி.

2701

ெசவ்விதின் ேநாக்கி ஆகம் தி க நின் எறிந்தான் பக்கம்
ெகௗவிய மணிவில் ச இைச ஒ கறாங்கிப் பாயப்
ைப விாித் உயிர்த் நாகம் வி ங்க வாய்ப் பட்ட மீன் ேபால்
ெவவ் விைனச் சுறேவ

ஐயன் வி

வைலப் பட்ட

அன்ேற.

2702

மாசு அ ேகளிர் அன்பின் வைலப் ப ம் வைலஞர் ேகான் தாய்
சிய வைலயில் பட்ட மீனிைனச் சு க்கி வாங்கிக்
காசு எறி தரங்க ந்நீர்க் கைர இைட இட்டான் கள் வாய்
சு ேதன் என்ன ஆர்த்

ெமாய்த்தன் பரதச் சாதி.

2703
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கிைள ம் நம் ேகா ம் சு வைலஞராய்க் கிளர் ேதாள்
ஆற்றல்
விைளெவா
யன் பல் நாள் விைன ெசயப் படாத
மீன் இவ்
இைளயவன் ஒ வன் தாேன ஒ விைச எறிந்தான்
ஈத்தான்
அளிய நம் குலத்ேதார் ெதய்வ மகன் இவன் ஆகும்
என்றார்.

2704

ைகைத சூழ் ைறவன் ஓைக ைக மிகப் பம்ைப ஏங்க
ெநாய் எ ம் சுப்பில் கள்வாய் ைளச்சியர் குரைவ
ைபதைழ பகுவாய்க் கச்ைசப் பரதவன் கலங்கன் ஞாழல்
ெசய்த

ங்கப்

ம் ேகாைத மாைதத் தி மணம் ணர்த்தினாேன.

2705

அந்நிைல வ ைவக் ேகாலம் ஆயின ம கனா ம்
மின் நிைல ேவல் கணா ம் விண் இைட விைட ேமல் ெகாண்
தன் நிைல வ வாய்த் ேதான்றத் தடம் கைர மீனம் தா ம்
நல்நிைல வ ேவ ேபான்

நந்தியாய்

ந்தித் ேதான்ற.

2706

ெகாற்ற ெவள் விைட ேமல் காட்சி ெகா த்தவர் க ைண நாட்டம்
ெபற்ற ன் ேமைலச் சார்பால் பிணித்த இப் பிறவி யாக்ைகச்
சிற்றறி ஒழிந்
ந்நீர்ச் ேசர்ப்பன் நல் அறி ேதான்றப்
ெபான் த

ேம

ரன்

ம் கழல் அ க்கீழ்த் தாழ்ந்தான்.

2707

இரக்கம் இல் இழிந்த யாக்ைக எ த் உழல் ஏைழ ஏைனப்
ரக்க இன் என்ேபால் வந்த ண்ணிய வ வம் ேபாற்றி
அறக்கு எறி பவளச் ெசவ்வாய் அணங்கிைன மணந் என் பாசம்
கரக்க ெவள் விைட ேமல் நின்ற க ைணேய ேபாற்றி என்றான்.

2708

அகவிலான் பரவி நின்ற அன்பைன ேநாக்கிப் பல் நாள்
மக இலா வ த்தம் ேநாக்கி உைம நாம் மகளாத் தந்
தகவினான் மணந்ேதம் நீ இத் தரணியில் தனதன் என்ன
நகவிலாப் ேபாகம்

ழ்கி நம் உலகு அைடவாய் என்ன.

2709

ெபண்ணிைன வ ைவக்கு ஈந்த ெப ந் ைறச் ேசர்ப்பற்கு அன்
தண் அளி சுரந் நல்கித் த மமால் விைடேமல் ேதான்றி
விண் இைட நின்றான் ெசன்றான் ேவத்திரப் பைடயா ேனா ம்
உள் நிைற அன்பேரா

உத்தர ேகாச மங்ைக.

2710

60

அங்கு இ ந்த அநாதி ர்த்தி ஆதி நால் மைறகள் ஏத் ம்
ெகாங்கு இ ம் கமலச் ெசவ்விக் குைர கழல் வணங்கிக் ேகட்பப்
பங்கு இ ந் அவட்கு ேவதப் பயன் எலாம் திரட்
ந்நீர்ப்
ெபாங்கு இ ம் சுைத ேபால் அட் ப் கட் னான் ெசவிகள் ஆர.

2711

அவ்ேவைல அன் ைடயார் அ பதினாயிரவர்
அவர்க்கும் அளித் ப் பாச
ெவவ்ேவைல கடப்பித்
டாத பரானந்த
நல்கி
ைமவ் ேவைல அைனய விழி அம் கயல் கண்
நங்ைகெயா ம ைர சார்ந்தான்
இவ் ேவைல நிலம் ரக்க
கவித் ப் பாண் யன்
என்
வைல

இ ந்த

ர்த்தி.

2712

சின படலம் சுபம்

----------------58. வாத ர க

க்கு உபேதசித்த படலம் (2713 - 2798)

கைல சு மதிச் சைடேயான் கடல் ைறவன் தைலச் ெசன்
வைல சி அவன் பாச வைல சும் பாிசு இ ேமல்
அைல சும் னல் வாத ரைர வந் அவிச்ைச வ
நிைல

சிப் பணி ெகாண்ட ெநறி அறிந்த ப

ெமாழிவாம்.

2713

ெதா த்த வ ைம ம் பய ம் க்கி வழங்குநர் ேபால
அ த்த வயல் குளம் நிரப்பி அறம் ெப க்கி அவனி எலாம்
உ த்த கடல் ஒ வர்க்கும் உதவாத உவாி என
ம த்

அறியாப் னல் ைவைகக் கைர உள

வாத ர்.

2714

விழ அறா நகர் எங்கும் வி ந் அறா மைன எங்கும்
மழ அறா மகிழ் எங்கும் மைற அறா கிடாஇ எங்கும்
ழ அறா அரங்கு எங்கும் கில் அறா ெபாழில் எங்கும்
உழ

அறா வயல் எங்கும் உடம் அறா உயிர் என்ன.

2715

ஆய வளம் பதியதனில் அமாத்தியாில் அ மைறயின்
ய சிவ ஆகம ெநறியின் ைற விளங்க வஞ்சைனயான்
மாயன் இ ம் த்த இ ள் உைடந்ேதாட வந் ஒ வர்
ேசய இளம் பாிதி எனச் சிவன் அ ளால் அவதாித்தார்.

2716
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ேபர் வாத ஊரர் எனப் ெபற் த் தம் பிறங்கு மைறச்
சார்வாய ல் வழியால் சடங்கு எல்லாம் நிைல ெவய்தி
நீர்வாய இளமதி ேபால் நிரம் வார் ேவத தல்
பார்வாய் எண் எண் கைல ம் பதினா

ஆண் னில் பயின்றார்.

2717

இத்தைக ேயார் நிகழ் ெசய்தி அறிந்தவர் ெசன் இயம்ப அாி
மர்த்தன பாண் யன் ேகட் வரவைழத் மற் அவைரச்
சித்தம் மகிழ் வாிைசயினால் சிறப் அளித் த் தன் ேகாயில்
வித்தக நல் மதி அைமச்சின் ெதாழில்

ட்

ேமம் ப த்தான்.

2718

ெசற்றம் மிகும் க விகளின் திறல்
ம் ம ேவந்தன்
ெசாற்ற ெப ம் ெதால்
ம் ளக்கம் அற விளக்கம் உறக்
கற் அறிந்ேதார் ஆத னால் காவலற்குக் கண் ேபான்ற
ற் ம் உணர்ந்த அைமச்சாி

ம்

தல் அைமச்சராய் நிகழ்வார்.

ல்லாதார் ரண் அடக்கிப் ெபா ள் கவர் வார் என்ப
ெசல்லாத பல் ேவ தீபத் ச் ெசம் ேகான்ைம
வல்லா ம் தத்தமேதத் அாிய ெபா ள் வரவி த்
நல்லாராய் ஒப் ர

2719

எவன்

நட் அைடய நடக்கின்றார்.

2720

அண்ணல் அாிம த்தன க்கு அடல் வாத ர் அைமச்சர்
கண் ம் இ ம் கவச ம் ேபால் காாியம் ெசய் ஒ குவார்
தண் அளி ெசய் அவனி எலாம் தம் கிைளேபால் குளிர் ங்க
வண்ண மதிக் குைட நிழற்றி

ைற ெசய்

வா ம் நாள்.

2721

ெமய்ம்ைம ஆம் ெபா ள் விேவக ம் ேவ பா ஆய
ெபாய்ம்ைம ஆம் ெபா ள் விேவக ம் ந்தி ள் ேதான்ற
இம்ைம ஆைச ம் ம ைமயில் ஆைச ம் இகந்
ெசம்ைம ஆகிய க த்தராய்ப் பரகதி ேதர்வார்.

2722

த்தர் ஆதிேயார் ற ைர ெநறிக ம் ெபாய்யா
நித்த ேவத ல் த விய அக ைர ெநறி ம்
சித்தம் மாசு அ த்

அரன் அ ள் ெதௗ¤வியா

மித்ைத ஆணவத் ெதாடக்கு அறாதில்ைல ஆம்

அதனான்
ம்.

பத்தி ெசய் அரன் அ ள் ெப ம் பத்த க்கு அன்றி
த்தி எய்தாி என மைற ெமாழிவ அப் ெபா
ல்

2723
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சத்தியாப் ெபா ள் ெதௗ¤
உய்த்

உணர்த் வ

எலாம் சத்திநி பாதர்க்கு

ஆகமம் என்பர் ெமய் உணர்ந்ேதார்.

2724

ேவத ஆகமச் ெசன்னியில் விைள ெபா ள் அப் ேபதம்
ேபதம் ஆகிய பிணக்கு அ த் இ ள் பிணி அவிழ்த்
நாதன் ஆகிய தன்ைன ம் என்ைன ம் நல்கும்
ேபாதன் ஆகிய கு பரன் வ வ

எப்ெபா

ஆல்.

2725

கர இலாத ேபர் அன்பி க்கு எளிவ ம் க ைணக்
குரவனார் அ ள் அன்றி இக் ெகா ய ெவம் பாசம்
ைர இல் ேகள்வியால் கடப்ப
ைணயினால் அன்றி
உர

நீர்க்கடல் கரம் ெகா

நீந் வ

ஒக்கும்.

2726

என் அவ் வாத ர் மைறயவர் இன்ப
எய்தக்
ன் ம் ஆைசயால் ெதாடக்கு உண் சு தி ஆகம ல்
ஒன் ேகள்விேயார் வ ந்ெதா ம் உணர்ந்தவர் இைடத் தாம்
ெசன்

காண் ெதா ம் அளவளாய்த் ேதர்குவர் ஆனார்.

2727

எண்ணிலார் இடத் அளந் அளந் அறிெபா ள் எல்லாம்
உண்ணி நீர் விடாய்க்கு உவாி நீர் உண்டவர் ஒப்ப
அண்ணலார் அகத் அைமஉறா அரச க்கு உயி ம்
கண்

மாய் அைமச்சு உாிைம ம் ைக விடா

இயல்வார்.

2728

கள்ளக் காதலன் இடத் அன் கலந் ைவத் ஒ கும்
உள்ளக் காாிைக மடந்ைத ேபா ம் உம்பைரக் காப்பான்
பள்ளக் காாி உண்டவனிடத் உள்ளன் பதிந்
ெகாள்ளக் காவலன் இைடப் றத் ெதாழி

ம் உட்ெகாண்டார்.

2729

இன்ன ெசய்ைகயின் ஒ குவார் ஒ ெபா
ஏகித்
ெதன்னர் தம்பிரான் அைவ இைடச் ெசன் எதிர் நின்றார்
அன்னேபா அ பாி நிைர காப்பவர் அரசன்
ன்னர் வந்

தாழ்ந்

ஒ

சிைற நின்

அ

ெமாழிவார்.

2730

மறம் தவாத ேவல் வலவ நம் வயப் பாி ெவள்ளத்
இறந்தவாம் பாி ேபாக நின் எஞ்சிய எல்லாம்
நிைறந்த ேநாய ம் ெந
ப் அைடய ம் அன்றிச்
சிறந்தவாம் பாி ஒன்

இைல ேதர்ந்தி ன் என்றார்.

2731

63
மன்றல் ேவம்ப ம் வாத ர் வள்ளைல ேநாக்கி
இன் நீர் நம அைற திறந் இ நிதி எ த் ச்
ெசன் ேவைல அம் ைறயில் வந் இறங்குவ ெதாிந்
ெவன்றி வாம் பாி ெகா

வரப் ேபாம் என்

வி த்தான்.

2732

உள்ளம் ேவ பட் அைமச்சியல் ெநறியில் நின் ஒ கும்
வள்ளலார் நிதியைற திறந் அ ம் ெபறல் வயமான்
ெகாள்ள ேவண் ய ெபா ள் எலாம் ெகாண் தாழ் இ க்கி
ெவள்ைள மா மதி ேவந்தைன விைட ெகா

ேபாவார்.

2733

எ த்த ெபான் சுைம ஒட்டகத் இட்
ன் ஏக
வி த் விண் ெதா திண் திமில் விைடயவன் ேகாயில்
அ த்த விழ்ந்த ெபான் அம் யத் தடம் ப ந் அைனய
ம த் தடம் கைரச் சித்தி ஐங்கரத்தைன வணங்கா.

2734

க ைண நாயகி அம் கயல் கண்ணி எம் பிராட்
அ ண நாள் மலர்ச் ெசய்ய சீற் அ த்தலம் இைறஞ்சி
வ ணனார் ெப வயிற் ேநாய் வ ெக த் ஆண்ட
த ண நாள் மதிச் சைட உைட அ கள்

ன் தாழா.

2735

ஒன் ேவண் ம் இப் ெபா ள் எலாம் உனக்கும் ஐயம் ெபாறி ம்
ெவன் ேவண் ம் நின் அன்பர்க்கும் ஆக்குக ெவள்ளி
மன் ேவண் நின் ஆ ய வள்ளல் என் குைற ஈ
என்

ேவண் ய நின்

ஏத் வார்க்கு இைறவனின் அ ள் ேபால்.

2736

ஆதி ைசவன் ஆம் அ ச்சகன் ஒ வன் ேநர் அைணந்
தி ஈந்தனன் நமக்கு இ ேபால் இைல நிமித்தம்
ஈ நல் ெநறிக்கு ஏ என் இ ைக ஏற் அணிந்
ேவத நாதைன இைறஞ்சினார் விைட ெகா

மீண்டார்.

2737

இன்னியம் அதிர்ந்தன எ ந்தன பதாதி
ன்னிய இைணக்கவாி ள்ளின கில் கால்
ெபான் இயல் மதிக் குைட நிழன்றன ெபாலம் ெகாள்
மின்னிய மணிச் சிவிைக ேமல் ெகா

நடந்தார்.

மற் இவர் வழிப்ப
ன் மாறி நடம் ஆ ம்
ெவற்றி விைடயார் இவர் விைனத் ெதாைகயின் ஒப் ம்
பற்றிய இ ட் மல பக்குவ ம் ேநாக்கா

2738
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உற்

அ ைம ெகாண்

பணி ெகாண்

அ ள உன்னா.

2739

சந்த மைற தீண்ட அாிய தம் க ைணயால் ஓர்
அந்தணர் குலக் குரவன் ஆகி அ நீங்கா
ைமந்தர் பலர் தம்ெமா ெப ந் ைறயில் வந்ேதார்
ெகாந்

அலர் ெந ங்கிய கு ந்

அ

இ ந்தார்.

2740

ெப ம் கடல் அனீகெமா ேபாய்ப் ற அ த்த
இ ம் கடம் அளப் இல கடந் எ பிறப் ஆம்
க ம் கடல் கடக்க வ வார் க ைண ெவள்ளப்
ெப ங்கடல் நிைறந்

உைற ெப ம்

ைற அைடந்தார்.

2741

அ த்திட அ த்திட அகத் உவைக ெவள்ளம்
ம த்திட கிழ்த்த ைகம் மலர் கமலம் உச்சி
ெதா த்திட விழிப் னல் ளித்திட விைனக்ேக
வி த்தி ம் மனத்

அ ள் விைளந்திட நடந்தார்.

2742

2743. பித் இ எனப் பிறர் நைகக்க வ நாலாம்
சத்தி பதியத் தம சத் அறி தன்ைனப்
ெபாத்திய மலத்தி ம் ெவாீஇச் சுைம ெபா த்ேதான்
ஒத்

இழி பிணிப் உ

ஒ த்தைன ம் ஒத்தார்.

2743

ெந ப்பில் இ ெவண்ெணய் என ெநஞ்சு உ க என்ைன
உ க்கும் இதனால் எைன ஒளித்த மல ஆற்றால்
க க்கும் அவன் ஆகி எைன ஆள் க ைண ெவள்ளம்
இ க்கும் இடேன இனி

என எண்ணி நகர் க்கார்.

2744

காய் இைல அைடந்த க
ட் பைட வலத்தார்
ேகாயிைல அைடந் குளிர் வான் னல் குைடந்
வாயிைல அைடந் உடலம் மண் உற வி ந்
ேவயிைல அைடந்தவைர ெமய்ப் கழ் வ த்தா.

2745

ஆலய ம ங்கு வலமாக வ வார் ன்
ல மைற ஓதி
யாத ெபா ள் தன்ைனச்
சீல
ேகால
ேவத

னிேவார் ெதௗ¤ய ேமானவழி ேதற் ம்
ைறகின்ற ஒர் கு ந்ைத எதிர் கண்டார்.
ல் ஒ

ம ங்கி

ம் ெமய்வழிச் ைசவப்

2746
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ேபாத ல் ஒ ம ங்கி ம் ராணத் ட் கிடந்த
கீத ல் ஒ ம ங்கி ம் கிைள ெக சமய
ேபாத

ல் ஒ

ம ங்கி

ம் வாய்விட் ப் பிறங்க.

2747

சு தி கூறிய அறம் தல் நான்கும் அத் ெதால் ல்
அாிய ஆம் கதிக்கு ஏ என் ஆகமம் காட் ம்
சாிைய ஆதி நால் பத ம் தைல ெதாிந் உணர்ந்த
ெபாிய மாணவர் கழக ம் வினா விைட ேபச.

2748

சாிைய வல்ல ெமய்த் ெதாண்ட ம் சம்
க்கு இனிய
கிாிைய ெசய் ம் நல் ைமந்த ம் கிளர் சிவ ேயாகம்
ெதாி ம் சாதகக் ேகளி ம் ேதசிகத் தன்ைம
ாி ம் ேபாதகச் ெசல்வ ம் அள

இலர் ெபா ய.

ஒழிந்த ேநான்பினர் ஆடலர் பாடலர் உலகம்
பழித்த ெசய்ைகயர் அ ைகயர் நைகயினர் பாசம்
கழித்த கண்ணினால் அரன் உ க் கண் ெகாண்
விழித்த கண் கு டாத் திாி

2749

உலகில்

ர ம் பலர் ஆல்.

2750

கர இல் உள்ளம் ஆம் விசும் இைடக் காசு அற விளங்கும்
பரசிலா சுடர்க்கு உதயம் ஈ இன்ைமயால் பக ம்
இர ேநர் படக் கண் லர் இயன் ெசய் நித்த
விரதம் ஆதி ேனான் இழந்

உைற விஞ்ைசயர் பலர் ஆல்.

2751

உைட ம் ேகாவணம் உண்
ம் ைகப்ப உற என்
அைட ம் ேகளி ம் அரன் அ யார் கண் கலன் கண்
பைட ம் பாாிடம் ஆயி ம் பகல் இரா தல் ஈ
இைட இன்

ஆம் இடத்

உறங்குவ

இஃ

அவர் வாழ்க்ைக.

2752

இத்தைகப் பல ெதாண்டர் தம் குழத் இைடயால் அம்
ஒத்த ைபங் கு ந் அ யினில் ேயாக ஆசனத்தில்
த்தகத் எ திய சிவஞான ெமய்ப் ேபாதம்
ைகத்தலம் தாித்

இ ப்ப

ஓர் க ைணையக் கண்டார்.

மன் ள் ஆ ய ஆனந்த வ வ ம் வடவால்
ஒன்றி நால்வ க்கு அைச அற உணர்த்திய உ
இன் நாயிேனற்கு எளிவந்த இவ் உ என்னா
அன்

நாயகன் குறிப் உளத்

2753

ம்

உணர்த்திட அறிந்தார்.

2754

66

ன் அணிந்தனர் அணிந்தனர் அஞ்ச
ேமல்
என் ெநக்கிட உ கினர் இனியார் எளி வந்
அன் எ ம் வைலப் பட்டவர் அ ள் வைலப் பட்டார்
ன்ப ெவம் பவ வைல அ த்திட வந்த ெதாண்டர்.

2755

கால ம் கனாக் காட்சி ம் நிமித்த ம் க ந்தார்
சீல மாணவர் ெசவ்வி ேதர் ேதசிகன் என்ன
ல ஆகமம் ஓதினான்
க்கு அவிழ் க நீர்
மாைல சாந்

அணிந்

அ யின் ேமல் வன் கழல்

க்கி.

2756

அண்ணல் ேவதியர் ஒ க்க ம் அன் ம் கண் யாக்ைக
உள் நிலா உயிர் ெபா ள் ன டன் கவர்ந் உள்ளக்
கண் இலான் மலம் கழீஇப் பத கமல ம் சூட்
வண்ண மாமலர்ச் ெசம்கரம் ெசன்னி ேமல் ைவயா.

2757

சூக்கம் ஆகும் ஐந் எ த்தினில் சுற்றிய பாச
க்க நீக்கி ெமய் ஆனந்தம் விைள நிலத் உய்த் ப்
ேபாக்கு மீட்சி ள் றம் இலாப் ரண வ வம்
ஆக்கினான் ஒ

தீபகம் ேபால் வ ம் அண்ணல்.

2758

பார்த்த பார்ைவயால் இ ம் உண்ட நீர் எனப் ப கும்
தீர்த்தன் தன்ைம ம் கு ெமாழி ெசய்த ம் தம்ைமப்
ேபார்த்த பாச ம் தம்ைம ம் மறந் ெமய்ப் ேபாத
ர்த்தியாய் ஒன் ம் அறிந்திலர் வாத ர்

னிவர்.

2759

ேத ம் பா ம் தீம் கன்ன ம் அ
ம் ஆய் தித்தித்
ஊ ம் உள்ளம் உ க்க உள் ஒளி உணர்ந் இன்பம்
ஆனவா ேதக்கிப் றம் கசிவ ஒத் அழியா
ஞான வாணி வந்

இ த்தனள் அன்பர் தம் நாவில்.

2760

ெதா த ைகயினர் ளங்கிய
யினர்
ம்ப
அ த கண்ணினர் ெபா ப்
ம் யாக்ைகயர் நாக்குத்
த த த்தவன் ைரயினர் தைம இழந் அழல் வாய்
இ ைத அன்ன ெமய்யினர் பணிந்
ப

ஏத் வார் ஆனார்.

இலாத ெசால் மணியிைனப் பத்தி ெசய் அன்
ம் ஆகிய வடத்தினான் ைற ெதா த் அலங்கல்

2761
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அ
வ

சாத் ம் ெமய் அன்ப க்கு அகம் மகிழ்ந்

ஐயர்

இலாத ேபர் மாணிக்க வாசகன் என்றார்.

2762

பாட் ற்கு இன்
கு பரன் பாதம் ேமல் கண்ணீர்
ஆட் ச் ெசால் மலர் அணிந் தற் ேபாத இன் அ ைத
ஊட் த் தற்பர ஞானம் ஆம் ஓம ெவம் கனைல
ட் ச் சம் வின்

ைச ேமல்

யற்சியர் ஆனார்.

2763

ஆைச ெவம் பவ வாசைன அற் மாணிக்க
வாசகப் பிரான் ேதசிகன் மாணவர் ஓ ம்
ஓைச ஆகம உபநிடத ெபா ள் எலாம் ேகட்
ேநசம் அங்கு ைவத்

இ ந்தனர் அ

கண்

நி த்தன்.

2764

தித்திக்கும் மணி வார்த்ைத இன்னம் சின்னாள் தி ச்
ெசவியில் அ ந்த ம் ைகச் ெசம் ெபான் எல்லாம்
பத்திப் ேபர் அன் அளித் க் கவர்ந் ேவண் ம் பணி
ெகா பாண் யைன இவர் பண் ேதற்றி
த்திக்ேக வி த்திட ம் த்ைத வா
த்திட ம்
தி
ள்ளம் உன்னம் எய்தி
எத்தித் ெதாண்டைரக் க மம் சிறி உண் இங்ேக
இ த்தி என உ க்கரந்தான் அ ய ேரா ம்.

2765

கனவில் வ ம் காட்சி எனக் க ைண ர்த்தி காட்
மைறத்த ம் அன்பர் கலக்கத் ஆழ்ந்
நன ெகால்ேலா கன ெகால்ேலா இன் நாதன்
ஞம க்குத் தவிசு இட்ட நலம் ேபால் என்ைன
நிைனவாிய தி ேமனி காட் ஆண் நீத்தைத என்
ஐ ற் ெநஞ்சம் ேதறி
இன அ யா டன் கூட்டா ஏகினாேயா என்ைன ம் என்
விைனைய ம் இங்கு இ த்தி எந்தாய்.

2766

வஞ்ச விைனக் ெகாள் கலனாம் உடைலத் தீவாய்
ம க்கிேலன் வைர உ ண் மாய்ப் ேபன் அல்ேலன்
நஞ்சு ஒ கு வாளா ம் குைறப்ேபன் அல்ேலன் ஆதேன
அ
ம் நின உைடைம என்ேற
அஞ்சிேனன் தேன ம் அழியா ஆவி ஐயேன நிைனப்
பிாிந் ஆற்ற கில்ேலன்
என் ெசய்ேகா எந்தாேயா எந்தாேயா என் இரங்கினார்
ரண்

அ தார் இைனய ெசால்வார்.

2767
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வறியவனாம் ஒ பிறவிக் கு டன் ைகயில் வந்த ெப
விைல மணி ேபால் மழைல ேதறாச்
சிறியவனாம் ஒ மதைல ைகயில் ெகாண்ட ெசம் ெபான்
மணி வள்ளம் ேபால் ேதவர் யார்க்கும்
அறிவாியாய் சிறிேயைன எளிவந் ஆண்ட அ ைம
அறிேயன் ன்பத் அ வத் ஆழாப்
பிறிவறியா அன்பெரா அகன்றாய் கல்லாப் ேபைதேயன்
குைற அல

எம்பிரானால் என்ேன.

2768

மண் ஆதி ஆ ஆ மனம் ழாவித் த மாறிப்
ண் ஆகி எைனக் காணா உழல் கின்ேறைனப் ேபாத அ ள்
கண்ணால் அைவ
ம் கைரய ேநாக்கி யான் யான் என்
எண்ணா எைனத் தந்தாய் எங்கு உற்றாேயா என் தாேயா.

2769

வான் ஆதி ஐந்
தல் வகுத்த ஓைச தல் ஐந் ம்
ஆனாதி அங்கு மனம் ஆதி நான்கும் வழி அைடப்பத்
ேதன் ஆதி அ சுைவ ம் கழிய ஊ ம் ெதள் அ தம்
யான் ஆர நல்கிைனயால் எங்கு உற்றாேயா என் தாேய.

2770

மாசாய் மைறக்கும் மல வ
ம் நா ம் ேவ இன்றி
ஆசா விகார மலம் ஆயிேனைனப் ெபா ள் ப த்திப்
ேபசாத இன் உ வின் ஒ என்ைனப் பின் ைவத்த
ஈசா எைன இங்கு இட்

எங்கு உற்றாேயா என்தாேய.

2771

என் வாய் திறந் அரற்றினார் இரங்கினார் னிற் க்
கன் நீங்கிய ஆன் எனக் கைரந்த ெநஞ்சினராய்ச்
ெசன் ேகா ர வாயி ன் றம் ேபாய்த் திரண்
நின்ற காவலன் தமர்கைள ேநர்ந்தனர் ேநாக்கா.

2772

ங்க வாாியில் க ம் பாித் ெதாைக எலாம் ஆ த்
திங்களின் தைலவ ம் என ன் ேபாய்த் ெதன்னர்
ங்கவன் தனக்கு உணர்த் மின் ேபாம் என வி த்தார்
அம் கண் நாயகன் ெப ந் ைற நாயகன் அன்பர்.

2773

ரைச மா வயப் ரவிேதர் ெபா நர் ேபாய்ப் ெபாறி வண்
இைர ெசய்தார்
ேவந்தன் ன் இைறஞ்சினார் உள்ள
உைர ெசய்தார் அ ேகட் ஒன் ம் உைரத்திலன் இ ந்தான்
நிைர ெசய்

தார்ப் பாி வரவிைன ேநாக்கிய நி பன்.

2774
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வள்ளல் வாத ர் னிக ம் மன்னவன் பாிமாக்
ெகாள்ள நல்கிய ெபா ள் எலாம் கு ந்தில் வந் ஆண்ட
பிள்ைள வாண் மதிச் சைட
ப் ெப ந் ைற மைறேயார்க்கு
உள்ள ஆதரம் ெப க

ன் ேவண் யாங்கு உய்ப்பார்.

2775

சிறந்த ைசக்கும் தி விழாச் சிறப் க்கும் ெசல்வம்
நிைறந்த ஆலயத் தி ப்பணித் திறத் க்கும் நிரப்பி
அறந்த வாத ேபர் அன்பர்க்கும் ெச த்தி அத்தலத்ேத
உைறந்த தவாவற இன்னணம் ஒ கு நாள் கழிப்பார்.

2776

எல்ைல கூறிய குளிர் மதி அ க்கம் வந் எய்த
வல்லல் யாைனயான் இன்ன ம் வயப்பாி வந்த
இல்ைலயால் இ என் என ஓைல ம் எ திச்
ெசல்ல உய்த்தனன் வாத ர் அைமச்சர் தி

ன்.

2777

மன்னவன் தி
கம் கண்
ைறைமயால் வாங்கி
அன்ன வாசகம் ெதாிந் ெகாண் ஆதி ஈ இல்லா
ன்னவன் தி அ ள் கடல் ழ்கிய னிவர்
என்ைன ேவ

இனிச் ெசய் மா

என்

நின்

அயர்வார்.

2778

சிந்ைத ஆகிய ெச வி ள் சிவ தல் ஓங்கப்
பந்த பாசம் ேவர் அறக் கைளந் அ ள் னல் பாய்ச்சி
அந்தம் ஆதியின் ஆகிய ஆனந்த ேபாகம்
தந்த ேதசிக உழவன் தன் ேகாயிைலச் சார்ந்தார்.

2779

என் நாயகேன ெபான் நாடர் ஏேற ஏ ெகா உயர்த்த
மன்னா ெதன்னா ெப ந் ைற எம் மணிேயவ தி ெபா ள் எல்லாம்
நின் ஆலயத் நின் அ யார் இடத் ம் ெச த் ம் ெநறி அளித்தாய்
பின் நான் அவ

க்கு என் ெகாண்

பாிமாச் ெச

த்தப் ெப மாேற.

2780

என்னா இைறஞ்சி எ ந் ஏத்தி இரந்தார் எதிேர ெப ந்
ைறயின்
மின்னார் சைடேமல் பிைழ
த் ேதான் விசும்பின் நிைறந்த
தி வாக் கான்
மன்னா அவற்குப் பாி எல்லாம் வ ம் என் ஓைல வி தி
எனச்
ெசான்னான் அ ேகட் அகத் உவைக
ம்பி வாிந்
சு ள் வி த்தார்.

2781

70

அந்த ஓைலப் பாசுர ம் அைறயக் ேகட் நின் ஆங்கு ஓர்
சிந்ைத ஆனா மகிழ் சிறப்ப இ ந்தான் ரவித் ேதேரா ம்
வந்த ஆதிச் ெசம் கதிேரான் மைறந்தான் அவனால் ைவயம் எல்லாம்
ெவந்த ேவைட தணிப்பான் ேபால்

ைளத்தான் ஆதி ெவம் கதிேரான்.

2782

அன்
யி ம் வாத ர் அ கள் கனவில் சுடர் ெவள்ளி
மன் கிழவர் கு ந் அ யில் வ வம் காட் எ ந் அ ளி
ெவன்றி ேவந்தன் மனம் கவ ம் விசயப் பாி ெகாண் அைணகின்ேறம்
இன்

நீ

ன் ஏகுதி என்

அ ளிச் ெசய்ய எ ந்தி ந்தார்.

2783

கனவின் இடத் ம் ேதவர்க்கும் காண்டற்கு அாிய
க ைண உ
நனவின் இடத் ம் கன இடத் ம் எளிேத அன்ேறா
நமக்கு என்ன
நிைனவின் இைடக் ெகாண் இ க்கின்றார் நி த்தானந்தச்
சுடர் உள்ளத்
தின இ ைளத் தின் எ வ என எ ந்தான் இரவி
இர

ஒ ங்க.

2784

எ ந்தார் உைடய ெப ந் ைறயார் இ ந்தாள் பணிந்தார்
இனி இப் பிறப்பில்
அ ந்தார் வழிக் ெகாண்டார் அைடந்தார் அகன்றார்
ெநறிகள் அவிர் திங்கள்
ெகா ந்தார் சைடயார் விைடயார் ெதன் கூடல் அைடந்தார்
பா அளி வண்
உ ம் தார் ேவந்தன் ெபான் ேகாயில் உற்றார் காணப்
ெபற்றார் ஆல்.

2785

மன்னர் ெப மான் எதிர் வந்த மைறேயார் ெப மான்
வழிபா
ன்னர் ைறயால் ெசய் ஒ கி ன்ேன நிற்ப கம்
ேநாக்கித்
ெதன்னர் ெப மான் எவ்வள ெசம் ெபான்ெகா ேபாய்
எவ்வள
நன்னர் இ ளி ெகாண்ட எனக் ேகட்டான் ேகட்ட நால்
மைறேயார்.
ெபான்

ம் அளேவா விைல ெகாண்ட ரவித்
ெதாைக ம் அைனத் அைவதாம்

2786

71
பின்னர் வரக் கண் அ
தி எம் ெப மான் இதனால் ரங்க பதி
என் ம் நாமம் ெப தி மதி என்றார் என்ற மந்திரர்க்குத்
ெதன்னன் சிறந்த வாிைச வளம் ெசய்

வி ப்பச் ெசல்கின்றார்.

2787

ெபான் அம் கமலத் தடம் ப ந்
ைழக்ைக மதமா கக் கட ள்
தன்னம் கமல சரண் இைறஞ்சித் தனிேய ைளத்த சிவக் ெகா ந்ைத
மின் அம் கயல் கண் ெகா ம ங்கில் விைளந்த ேதைன கந் உண்
ன்னம் க த்

ெமாழி உடம்

ன் ம் அன் பாய்த் ேதான்றினார்.

2788

மன்ேன என்ைன ஆட்ெகாண்ட மணிேய ெவள்ளி மன்
ஆ ம்
அன்ேன அ ேயன் ேவண் யவா அரசன் ஈந்த நிதி
எல்லாம்
ன்ேன ெகாண் என் பணி ெகாண்டாய் னியா
அரசன் நனி மகிழ
என்ேன ரவி வ ம் வண்ணம் என் ேவண்
நின்றிட

ம்.

2789

ெமய் அன் உைடயாய் அஞ்சைல நீ ேவட்ட வண்ணம்
விண் இரவி
ைவயம் பாிக்கும் பாி அைனய வயமாக் ெகாண்
வ
ம் என
ஐயன் தி வாக்கு அகல் விசும் ஆ எ ந்த ஆக
அ ேகட் ப்
ெபாய் அன் பகன்றார் சிவன் க ைண ேபாற்றி
மைனயில் ேபாயினார்.

2790

க மைன அைடந்த எல்ைல வாத ர்க் காவேலாைர
ம ைமயில் சுற்றத் ேதா ம் ேகளி ம் மாண்ட காதல்
அ ைம உள்ளா ம் ஏதில் ஆள ம் பிற ம் ஈண்
இ

மைழ வாய் விட்

என்னப் ந்திகள் இைனய ெசால்வார்.

2791

மந்திரக் கிழைம ண் மன்னவர் க மம் ெசய்வ
அந்தணர்க்கு அறேன அல்ல அைமச்சியல் அறத் நின்றால்
ெவம் திறல் அரசர்க்கு ஏற்ற ெசய்வேத ேவண் ம் என்னத்
தந்திரம் அ

ல் வல்ேலார் சாற் வார் அன்ேறா ஐயா.

அைரசியல் அைமச்சு நீதி ஆய்ந்த
உைர ெசய்வ எவன் நீர் ெசய்வ

ங்கட்கு நாங்கள்
ஒன் நன் ஆவ

2792

இல்ைல

72
விைர ெசறி தாராற்கு இன்

ெவம்பாி வ வ

ஆக

வைரயைற ெசய்தீர் நாைள என ெசால் வல்லீர் ஐயா.

2793

த விய கிைளஞர் நட்ேடார் சார் உேளார் தக்க சான்ேறார்
கு விைனக் காக்க ேவண் ம் குறிப் இலீர் ேபா ம் நீவிர்
ஒ கு உ ெசய னாேல உம் ெசயல் உமக்ேக சால
அழகு இ

ேபா

ம் என்னக் கழறினார் அ

ேகட்

ஐயன்.

2794

சுற்ற ம் ெதாடர் ம் நீத்ேதம் ன்ப ம் இன் ம் அற்ேறம்
ெவற் உடல் மானம் தீர்ந்ேதம் ெவ க்ைக ேமல் ெவ க்ைக ைவத்ேதம்
ெசற்ற ம் ெச க்கும் காய்ந்ேதம் தீவிைன இரண் ம் தீர்ந்ேதம்
கற்ைறவார் சைடயான் ேகாலம் காட்

ஆட் ெகாண்ட அன்ேற.

2795

தந்ைத தாய் குரவன் ஆசான் சங்கரன் நிராைச ெபண் ர்
ைமந்தர் பால் உயி ம் சுற்றம் மாசிலா ஈசன் அன்பர்
அந்தம் இல் பிறவி ஏ ம் அ பைக என்ப ேதர்ந்ேதாம்
எந்ைதயார் க ைண காட்
அன்ேற.

எம்ைம ஆட் ெகாண்ட

2796

ஊர் எலாம் அட்ட ேசா நம்மேத உவாி சூழ்ந்த
பார் எலாம் பாயல் ன்னல் ேகாவணம் பாிக்கும் ஆைட
சீர் எலாம் சிறந்த சாந்தம் ெதய்வ நீ அணி ண் கண்
நீர் எலாம் சுமந்த ேவணி நி த்தன ஆட் ெகாண்ட அன்ேற.

2797

இறக்கி ம் இன்ேற இறக்குக என் இ க்கி ம் இ க்குக
ேவந்தன்
ஒ க்கி ம் ஒ க்க உவைக ம் உடேன ஊட்
ம் ஊட் க
வானில்
சிறக்கி ம் சிறக்க ெகா ய தீ நரகம் ேசாி ம் ேச க
சிவைன
மறக்கிலம் பண்ைடப் பழவிைன விைளந்தால் மாற் வார்
யார் என ம த்தார்.
வாத ர க

க்கு உபேதசித்த படலம் சுபம்

---------------------59. நாி பாியாக்கிய படலம் (2799 -2925)

2798

73
அாிகைண ெதா த் ேவழம் அட்டவன் ெசழியன் வாயில்
ெதாி கைல அைமச்சர் ஏற்ைறச் ேதசிக வ வத் தீண்
வாிகழல் சூட் ஆண்ட வண்ணம் இவ் வண்ணம் ஐயன்
நாிகைளப் பாிகள் ஆக்கி நடத்திய வா ம் ெசால்வாம்.

2799

சுற்றம் ஆம் பாச நீவித் கள் அ த் இ ந்தார் தம்ைம
மற்ைற நாள் அைழத் ேவந்தன் வந்தில ேபா ம் இன்னம்
ெகாற்றவாம் பாிகள் என்னக் கு மதி
த்தான் அன்பர்
இற்ைற நாண்

தனான்

ன்றில் ஈண் வ இைறவா என்னா.

2800

சிந் ர தன் மால் யாைனச் ெசல்வப் பாிக்கு ேவ
மந் ைற அகன்ற ஆக வகுக்க சூழ் தண்ணீர் ஊட்ட
நந் உைற தடங்கள் ேவ ெதா க நீள் நகரம் எங்கும்
இந்

உைற மாடம் எல்லாம் அழகு ெசய்தி க என்றார்.

காவலன் க மம் ெசய்ேவார் கந் கப் பந்தி ஆற்றி
ஓவற நகரம் எங்கும் ஒளி ெபற அழகு ெசய்யத்
தா ெதண் கடல் ஏழ் கண்ட சகரர் ேபால் ைவகல்
வாவி ம் குள

2801

ன்றில்

ம் ெதாட்டார் மண் ெதா க வி மாக்கள்.

2802

வைரயைற ெசய்த ன் ைவக ம் கழிந்த பின்னாள்
கைரய பாிமா ண்டக் கண் லம் இன்னம் என்னா
விைரயைற வண்டார் தண்டார் ேவம்ப ம் விளித் வந்த
உைரயைற நாவினாைர ஒ ப்பவன் ஒத் ச் சீறா.
என் இவன் பாிமா ெகாண்ட என் அைவ வ வ என்னாத்
தன் எதிர் நின்ற வஞ்சத் த கணார் சிலைர ேநாக்கிக்
ெகான் ம் இக் கள்வன் தன்ைனக் ெகாண் ேபாய் தண்டம் ெசய்
ெபான் எலாம் ம

ெகாண்

2803

எம்

வாங்குமின் ேபாமின் என்றான்.

2804

கல் திணி ேதாளான் சீற்றம் கண் எதிர் நில்லா அஞ்சிச்
சுற்றிய பாசம் ேபாலத் ெதாடர்ந் ெகாண் ஏகி மன்னர்
எற் இனி வைகதான் ெபான் க்கு இயம் ம் என் எதிர்த் ச் சீறிச்
ெசற்றம் இல் சிந்ைதயார் ேமல் ெசறிந்த கல் ஏற்றினாேர.
ெபான் ெந ம் சயிலம் ேகாட் ப் ரம் ெபா ப த்த ரர்
ெசால் ெந ம் தாைள உள்கி நின்றனர் சுமந்த பாரம்
அந் ெந ம் தைகயார் தாங்கி ஆற்றினார் அைடந்த அன்பன்

2805

74
தன் ெந ம் பாரம் எல்லாம் தாங்குவார் அவேர அன்ேறா.

2806

சிைல அ ெபாைற ேதாற்றா சிவன் அ நிழ ல் நின்றார்
நிைல அ ேநாக்கி மாய ெநறி இ ேபா ம் என்னாக்
ெகாைல அ அஞ்சா வஞ்சர் ெகா ம் சினம் தி கி ேவதத்
தைல அ

ெதாிந்தார் ைக ம் தாள்க

ம் கிட்

ஆர்த்தார்.

2807

அக் ெகா ம் ெதாழி ம் அஞ்சா இ ந்தனர் அரைன
உள்கி
இக் ெகா ம் ெதாழி னார் தாம் இனி நனி ஒ ப்பர்
என்னாப்
க்கு அ காண்டற்கு உள்ளம் ெபாறான் என இரவிப்
த்ேதள்
மிக்க தன் ஒளி கண் மாழ்கி விாிகடல் அ வத்
ஆழ்ந்தான்.

2808

சுந்தர விடங்கர் அன்பர் சூழ் யர் அகற்ற ேநேர
வந் எ காட்சி ேபால வந்த ெசக்கர் வானம்
இந்தவர் மார்பம் ங்கும் ஏன ெவண் ேகா ேபான்ற
அந்தர உ க்கள் எல்லாம் அயன் தைல மாைல ஒத்த.

2809

சுழிப பிறவித் ன்பத் ெதா கடல் அ வத் ஆழ்ந்
கழிப தைன ம் காப்பான் கண் தல் ர்த்தி பாதம்
வழிப ம் அவைரத் ேதரான் வன் சிைற ப த்த ெதன்னன்
பழி ப

கழ் ேபால் எங்கும் பரந்த

கங்குல் ஈட்டம்.

2810

கங்குல் வந் இ த்த ேலா ம் அ ம் சிைற அைறயில் ேபாக்கிச்
சங்கி நிகளம் ட் த் தவத்திைனச் சிைற இட் என்னச்
ெசம் கனல் சிதற ேநாக்கும் சினம் ெக காவலாளர்
மங்கு ன் இ ண்ட கண்டர் ெதாண்டைர ம க்கம் ெசய்தார்.

2811

மிைடந்தவர் தண்டம் ெசய்ய ெவம் சிைற ெவள்ளத் ஆழ்ந்
கிடந்தவர் கிடந்ேதான் ேமல் இ ந்தவன் ேதடக் கீழ் ேமல்
நடந்தவர் ெசம் ெபான் பாத நைக மலர் ைணயாய்ப் பற்றிக்
கடந்தனர்

ன்ப ேவைல லர்ந்த

கங்குல் ேவைல.

அந்தம் இல் அழகன் தன்ைன அம் கயல் கண்ணிேயா ம்
சுந்தர அமளிப் பள்ளி உணர்த் வான் ெதாண்டர் சூழ
வந்தைன ெசய் ம் ஆர்ப் ம் மங்கல சங்கம் ஆர்ப் ம்

2812

75
பந்த நால் மைறயின் ஆர்ப் ம் ப கினார் ெசவிகள் ஆர.

2813

ேபாதவா நந்தச் ேசாதி னித ெமய்த் ெதாண்டர்க்கு ஆக
நாதம் ஆம் ரசம் ஆர்ப்ப நாிப் பாி வயவர் சூழ
ேவத வாம் பாிேமல் ெகாண்
தியில் வர கா ம்
காதலன் ேபாலத் ேதர் ேமல் கதிரவன் உதயம் ெசய்தான்.

2814

கயல் ெந ம் கண்ணிேயா ம் கட் அவிழ் க ப் ம் ேசக்ைகத்
யில் உணர்ந் இ ந்த ேசாம சுந்தரக் க ைண ெவள்ளம்
பயில் ெந ம் சிகரம் ேநாக்கிப் பங்கயச் ெசம்ைக கூப்பி
நயன பங்கயம் நீர் ேசார நாதைனப் பாடல் உற்றார்.

2815

எந்தாய் அைனத் உலகும் ஈன்றாய் எத் ேதவர்க்கும்
தந்தாய் ெச ம் குவைளத் தாராய் ெப ம் ைறயில்
வந்தாய் ம ைரத் தி ஆலவாய் உைற ம்
சிந்தா மணிேய சிறிேயற்கு இரங்காேயா.

2816

வா தலாய்
மைறயாய் அம் மைற ம்
தாவாத ேசாதித் தனி ஞான ரணமாய்த்
ேதவாதி ேதவாய்த் தி ஆல்வாய் உைற ம்
ஆவார் ெகா

யாய் அ ேயற்கு இரங்காேயா.

2817

ன்னா
ெபா ட்கு ன்னா
ெபா ளாய்ப்
பின் ஆம்
ைமக்கும் பின் ஆகும் ேபர் ஒளியாய்த்
ெதன்னா ம ைரத் தி ஆலவாய் உைற ம்
என் நாயகேன எளிேயற்கு இரங்காேயா.

2818

மண்ணாய்ப் னலாய்க் கனலய் வளி ஆகி
விண்ணாய் இ சுடராய் இத்தைன ம் ேவ ஆகிப்
பண்ணாய் இைசயாய்ப் ப வலாய் எங்கண் ம்
கண் ஆனாய் என்

கண் காணவா

என் ெகாேலா.

2819

ெபாங்கும் சின மடங்கல் ேபான் உ த் ெவம் கூற்றம்
அங்கும் ாியா வ ம் ன்பத் ஆழ்ந் நான்
மங்கும் பதி அறிந் ம் வந் அஞ்சல் என்கிைல ஆல்
எங்கும் ெசவி உைடயாய் ேகளாேயா என் உைரேய.
ட்

அ ள் பாசம் இ

பாதம் ெபாறித்

உட ல்

2820
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கூட் அ யா ள் அகப்ப த் ஆட் ெகாண் அ ைம
காட் யேவா இன் என்ைனக் ைகவிட்டாய் ெவய்யர் எைன
ஆட்

ஒ க்கு இடத்

ஆர் ஏன்

ெகாள்வாேர.

2821

ஊரார் உைனச் சிாிப்ப ஓராய் என் உன் அ ைமக்
காராய் அ ேயன் அயர்ேவன் அஃ அறிந்
வாராய் அரசன் தமர் இைழக்கும் வன் கண் ேநாய்
பாராய் உன் தன்ைம இ ேவா பரேமட் .

2822

என் இரங்குேவார் இரங்கு ஒ இளம் சிறார் அ ைக
ெசன் தாயார் தம் ெசவித் ைள ைழந் எனச் ெசல்லக்
குன் இ ம் சிைல ேகாட் ய கூடல் நாயகன் ேகட்
அன்

வன் சிைற நீக்குவான் தி

உளத்

அைமத்தான்.

2823

நந்தி ஆதி ஆம் ெப ம் கண நாதைர விளித்தான்
வந் யாவ ம் பணிந்தனர் மன்னவற்கு இன்
ந்தி ஆவணி லநாள் வந்த
னி
சிந்தியா

னம் பாி எலாம் ெச

த் வான் ேவண் ம்.

2824

யாவ ம் னத் இயங்கு கு நாி எலாம் ஈட் த்
தாவ ம் பாி ஆக்கி அத் தாம் பாி நடாத் ம்
ேசவகம் ெசய்ேவார் ஆகி ன் ெசல் ம் ன் யா ம்
பாவகம் பட வ

ம் அப்ப ேய எனப் பணித்தான்.

2825

ஏக நாயகன் ஆைண ண் எ கணத்தவ ம்
நாக நாட ம் வியப் உற நாி எலாம் திரட்
ேவக வாம் பாி ஆக்கி அவ் ெவம் பாி நடாத் ம்
பாகர் ஆயினார் அவர் வ ம் பாிசு அ

பகர்வாம்.

2826

க்கி ஆர்த்த ெசம் பட் னர் சுாிைகயர் ெதா ேதால்
க்கு கா னர் இ ப் உடல் காப்பினர் ெவ ளின்
ேநாக்கு பார்ைவயர் ண்டர த னர் அ யில்
தாக்கி ஆர்ப் எ

நைகயினர் அழன்

எ

சினத்ேதார்.

2827

வட்டத் ேதால் வாி றம் கிடந் அைசய ைவ வ வாள்
ெதாட்ட ைகயினர் சிலர் ெந ம் ேதமரம் சுழல
விட்ட ைகயினர் சிலர் ெவாிநிைட ெந க விசிகப்
ட் ல்

க்கி வில்

க்கிய யத்தினர் சிலர் ஆல்.

2828
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ெசம் படாம் ெசய்த ேபார்ைவயர் சிலர் பசும் படத்தான்
ெமாய்ம்
க்கிய கவயத்தார் சிலர் க
கில் ேபால்
அம் யம் ைத காப்பினர் சிலர் சிலர் அவி ம்
ைபம் ெபான் வாள் நிறப் படாம் ெசய்குப் பாயத்தார் சிலரால்.

2829

பிச்ச ஒண் குைடயார் பலர் கவாிபால் பிறங்கத்
ைதச்ச தண் குைடயார் பலர் சல் சூழ் நாற்றி
ைவச்ச வண்குைடயார் பலர் வாண் நிலா த்தம்
ெமாய்ச்ச ெவண் குைடயார் பலர் ெமாய்ம் பினர் இவ ள்.

2830

த மம் ஆதி நால் ெபா ள் எ ம் தாள ஞான
க ம காண்டம் ஆம் ெசவிய காட்சிையக் கடந்த
ஒ ைம ஆம் பரம பரமாம் உணர் எ ம் கண்ண
அ ைம ஆம் விதி

கத்த

நிேடத வால் அ வால்.

2831

தந்திரங்களால் றவணி தாித்த விாிந்த
மந்திரங்களால் சதங்ைக தார் மணிச் சிலம் அணிந்த
அந்தரம் சுழல் ேசம ம் அ க்க ம் மிதிக்கும்
சுந்தரப் பதம் ெபாைற ெகாளத்

ங்கு இ

ைடத்தால்.

2832

மாண்ட தாரகப் பிரமம் ஆம் க னம் வாய் கிழியப்
ண்ட தாற் றச் சமயம் ஆம் ெபா பைட ாிய
ண் ேபர் எதிர் விைளத்திகன்
ப்ப
ளாி
ஆண்ட ேகா கம் அந் ைர ஆகம் ேமவியதால்.

2833

அண்ட ேகா கள் அைனத் ம் ஓர் பிண்டமா அ க்கி
உண்ட நீரதா
கின் ேமல் உப நிடக் கலைன
ெகாண்ட வா ய ைவதிகப் ரவி ேமல் ெகாண்டான்
ெதாண்டர் பாச வன் ெதாடர் அவிழ்த்திட வ ம் ேசாதி.

2834

ஆன மந்திரக் கிழார் ெபா ட் அன்றி ம் ெவன்றி
மீனவன் பிறப் அ க்க ம் வார் கழல் க்கி
வான நாயகன் ஏந்திய மைற ைற கழித்த
ஞான வாள் ற இ ைள ம் நக்கி வாள் எறிப்ப.
சாய்ந்த ெகாண்ைட ம் தி
ேவய்ந்த கண்
ம் ெதா க

ச் சாத் ம் வாள் வயிரம்
ம் குைழக ம் விைனையக்

2835
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காய்ந்த ண்டர

த

ம் ெவண் க ங்க ம் காப் ம்

ஆய்ந்த ெதாண்டர் தம் அகம் பிாியா

அழகு எறிப்ப.

2836

பிறக்கும் ஆைசேயார் மறந் ம் இங்கு அ கன் மின்பிறப்ைப
மறக்கும் ஆைசேயார் இம் என வம்மின் அன்பைர ேவந்
ஒ க்கும் ேநாய் கைள வான் என ஒ வ ம் பிறவி
அ க்க வந்தனன் என்ப ேபால் பாிச் சிலம் அலம்ப.

2837

கங்ைகையச் சைட
யின் ேமல் கரந்தைன அவள்ேபால்
எங்கள் தம்ைம ம் கரந்தி என் இரந் காேவாி
ங்கபத்திைர ஆதி ஆம் நதிக ம் சூழப்
ெபாங்க

ழ்வ ேபால் ஒ ய

ம் கவாி ம் ரள.

2838

வாவி நாறிய வால் இதழ்த் தாமைர மலேரான்
நாவிநாள் உைம நாயகன் நால் மைற பாியா
ேமவினான் எனத் தான் ஒ ெவண் குைட ஆகிப்
பாவினால் என

யின் ேமல் பால் நிலாக் கால.

2839

ைறயின் ஓதிய ராணம்
ஆ நா ெமாழி ம்
இைறவன் ஆம் இவன் பைடத் அளித் அழிப்பவன் இவேன
மைற எலாம் ைறயி பரம் ெபா ள் என வாய் விட்
அைற

மா ேபால் இயங்கள் ஈர் ஒன்ப ம் ஆர்ப்ப.

2840

மிைடந்த மாயவாம் பாித்திரள் ேமல் திைச ேநாக்கி
நடந்த நாயகன் நான் மைறப் ரவி ம் நாப்பண்
அைடந்ததால் எ ம் ளிகள் அண்ட ம் திைச ம்
படர்ந்த ேபாம் வழி யா

என மயங்கினான் பாிதி.

2841

பள்ளம் ஆக்குவ திடாிைனப் பள்ளத்ைத ேம
ெகாள்ள ஆக்குவ பார் எலாம் விலாழி ெகாப்பளித்
ெவள்ளம் ஆக்குவ ளியால் ெவள்ளத்ைத ெவறிதாய்
உள்ள

ஆக்குவ ள்

வ உ க் ெகாண்ட பாிமா.

2842

ெகாய் ைளப் பாி எ ந்த ள் ேகாப்ப வான் கங்ைக
ைவைய ஒத்த ஏழ் பசும் பாி ெசம்பாி மாவாச்
ெசய்த ஒத்த சிந் ரம் திைசக் கய கத் ப்
ெபய்த

ஒத்த

ஆல் ஒத்த

ெப ம் பகல் மாைல.

2843
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விளம் கின்ற அச் சம் ெவம் பாித்திரள் மிதிக்கும்
குளம் கிண் ய எ ந்த ள் குன் இறகு அாிந்ேதான்
வளம் குந் அைடவார் குர வழி ாி ேவள்விக்
களம் ைகந்

எ

ேதாற்றேம அல்ல

கடாதால்.

2844

மட் லம் திைச வான் ைத ழி ள் மைறந்
ெகாட்
ம் பாி சதங்ைக தார் ஒ யி ம் குளிர் வான்
ெபட்
ம் குரல் ஒ யி ம் ெசவியினில் பிறி
கட் லங்களால் கண் லர் வழி வரக் கண்ேடார்.

2845

தரங்கம் எறி த்திைவ விலாழி அல தார்மா
இரங்கும் ஒ அல்ல திைர ஓங்கு ஒ இன்ன
ரங்கம் அல மற் இைவ சுரர்க்கு அரசன் இன் ம்
ரம் ெகால வி த்திட வ ம் ணாி என்பார்.

2846

இம்பர் உலகு உள்ள வல பண் ைனய பாய்மா
உம்பர் உலகு ஆளி பாிேய ெகால் அ ஒன்ேற
ெவம் பாிதி ெவம் பாிெகால் ஏழ் அைவகள் ஏ ம்
ைபம் பாிகள் யா இைனய பாய் பாிகள் என் பார்.

2847

ெவம் பணிகைளப் ெபார ெவகுண் எ வேத ேயா
ைபம் னல் உ த்த
பார்
கு கீ ம்
உம்பர் உலைகப் ெபார உ த் எ வேத ேயா
அம்பர

கட்டள வ க்கும் அ த் ம்.

2848

உத்தர திைசப் ரவி ெதற்கு அைட மா ம்
அத்தைகய ெதற்கு உள வடக்கு அைட மா ம்
அத்தைக குடக் ெகா குணக்கு அைட மா ம்
சித்தர் விைளயாட

ன் ெவளிப் ப தல் ெசய்யா.

2849

மைற மர சாலவ ம் வன்னி இைவ ெபான்னித்
ைறவன் உள ம் சு ம் இ ம் பைன ெதா க்கும்
அைறவன் உள ம் சு ம் அைமச்சைர ஒ க்கும்
இைறவ தி உள்ள ம் இனிச் சு வ

என்பார்.

ந்ைத ஒ மந்திாி ெபா ட் அரசன் ன்னா
அந்தம் இல் அனீக ெமா அ ம் பாியில் வந் ஆங்கு
இந்தமைற மந்திாி இ ம்ைப தணிவிப்பான்

2850
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வந்தனர் ெகால் இப் பாி வ ம் ெபா நர் என்பார்.

2851

காமன் இவேன ெகால் அ கல் உ கடப்பந்
தாமன் இவேன ெகால் ெபா தாரகைன ெவன்ேறான்
மாமன் இவேன ெகால் மைல வன் சிறகு அாிந்த
நாமன் இவேன ெகால் என நாாியர் அயிர்த்தார்.

2852

அ த்தி வர் கண் நிைறய அண்ணல் அழகு எல்லாம்
ம த்தி வர் ைக வைளைய மாைல விைல என்னக்
ெகா த்தி வர் மாைலகள் ெகா த்தி தி அன்ேறல்
எ த்தி தி எங்கள் வைள எங்கள் ைகயில் என்பார்.

2853

ஏந்தல்
மாைல மலர் சிந்தின எ த் க்
கூந்த ல் மிைலந் மதன் வாைக மலர் ெகாள்வார்
சாந் அைனய சிந்தின தனம் தடவி அண்ணல்
ேதாய்ந்

அள

இலா மகிழ்

ம் பினவர் ஆவார்.

2854

ெபாட் அழகன் மார்பில் இ ேபார்ைவ கவசப் ேபர்
இட்ட ெமய் நம் உயிர் த த்தைமயின் என்பார்
கட்டழகன் மாைலய கண்ணி என ஓதப்
பட்ட

ெமய் நம் உயிர் ப த்தைமயின் என்பார்.

2855

இச்ைசயால் வ
எ ப்பவன் இந்திர சால
விச்ைச காட் வான் எனப் பாி ரனில் உலைகப்
பிச்ச ஏற்றிட மயக்கி ம் காமனில் ெபாி
நச்சு மாதைர மயக்கி ம் இங்ஙனம் நடந்தான்.

2856

தா கந் கம் இந்தியம் ஒத்தன சயமா
வா திண் கண மள்ளர் கண் மனங்கைள ஒத்தார்
ேமவி அம் மனந் ெதா ம் இைட விடா நின் இயக்கும்
ஆவி ஒத்த

ந

வ ம் அ

மைறப் பாிேய.

2857

ன் ம் இன்னிய ழக்க ம் ரகத ஒ
ம்
அன்ன ரர் வாய் அரவ ம் திைச ெசவி அைடப்பக்
கன்னி மா மதில் சூழ் க நகர்க் கைரக் காதம்
என்ன எய்தினான் மைறப் பாிப் பாகன் அவ் எல்ைல.
கண்டவர் க

ஓ க் க

நகர் கு கிக் கார்

2858

81
விண் தவழ் மணி மாடத் அ சிைற மிைடகின்ற
ெகாண்ட ன் அைனயார் ன் கு கினர் மலர் ெசவ்வி
ண்டக வதனத்தார்

கிழ் நைகயினர் ெசால்வார்.

2859

மன்னவன் ெநறி ேகாட மந்திரர் அடல் ஏேற
பன்னிற எ
ந்நீர்ப் பரைவகள் வ மா ேபால்
ன்னின வ கின்ற ரகதம் உள எல்லாம்
ெபான் எயில் மணிவாயில் குவன இ

ேபாதில்.

2860

ஒல்ைலயில் அ மன்னற்கு உைர மின் என ேம
வில்லவன் அ ள் ெபற்ற ேவதியர் ெப மான் ேபாய்ச்
ெசல்ல தைள இட்ட தி மகன் அ கு எய்தி
மல் அணி திணி ேதாளாய் வ வன பாி என்றார்.

2861

ம த் என வ கின்ற மாக் கடல் என மன்னன்
தி த்தணி கடகப் ண் ெதாித்திட உடல் ங்கிப்
ெப த் எ மகிழ் ங்கிப் ெப விைல மணி ஆரம்
அ த்தி ெகாள் கைல நல்கி அைமச்சைர மகிழ்வித்தான்.

2862

ஏந் அாி அைண நீங்கி எ திய தைல வாயில்
ேபாந் அ கு ஒளிர் மாடம் குந் அாி அைண ேமவிக்
காந்தளின் விரல் நல்லார் கவாிகள் ைட ச
ஆய்ந்தவர் றம் சூழ வ

பாி வரேவற்பான்.

2863

பரன் அ ள் விைளயாடல் காட் ய பாி ெவள்ளம்
வ வன சி காலம் தாழ்த்த ம் மதி ேவந்தர்
ரவலன் மனம் ெவள்கிப் ெபாய் இ என உள்கி
அ கு அைண உைழ ேயாைரக் குறித்தனன் அழல் கண்ணான்.

2864

மன்னவர் நிைனவாற்றான் மந்திரர் ெப மாைனத்
ன்னினர் ெகா ேபாய் அத் ேதாள் வ மற மள்ளர்
உன்ன அாி என அஞ்சா ஒ த்தனர் உரேவார் தம்
ெதன்னவர் தைம உள்கிச் ேசவ

தி ெசய்வார்.

2865

வார் ளாிப் த்ேதள் அறியா ெநறி தந்தாய்
பாவார் ெதன் ெசால் ப வல் மாைலப் பணி ெகாண்டாய்
ேதவா ேதவர்க்கு அரேச சிறிேயன் உ
ன்பம்
ஆவா என்னாய் அஞ்ேசல் என்னாய் அறேனேயா.

2866

82

ெநஞ்ேச உைரேய ெசயேல எல்லா நின ெவன்றாய்
வஞ்ேச ேபா ம் அஃேதல் இன் வாராேயா
பஞ்ேசர் அ யாள் பாகா கூடல் பரேமட்டீ
அஞ்ேசல் என்னாய் இ

ேவா அ

க்கு அழகு ஐயா.

2867

காவி ேந ம் கண்டா நாயில் கைடயான
பாவி ஏைனப் ெபா ளாக் ெகாண் என் பணி ெகாண்டாய்
ஆவி ேயா இவ் உட ம் நினேத அன்ேறா இன்
ஓவி வாளா

இ ந்தால் யார் என் உைடயாேன.

2868

என் இரந் இரங்கும் அன்பர் இ ெசவி ஊேட ஏங்கும்
கன் இளம் ெசவியின் நல் ஆன் கைன குரல் ஒைச ேபால
ஒன்றிய சின்னம் காளம் காகளம் ஒ க்கும் ஓைச
ெவன்றி ெகாள் ரவிச் ெசந்

ள் திைச எலாம் வி ங்கக் கண்டார்.

வ தி ம் அாிந் வாத ரைர விளித் வந்த
ெதா குல அைமச்சர் தம் பாற் கடவி அன் கூர்ந்
ப த க மம் ம் ேபால் பாிக்குநர் யாைர என்னா
எ த

மகிழ்ச்சி ேமல் ெகாண்

2869

எம்

அளவளாய் இ க்கும் எல்ைல.

2870

பாய் இ ள் படலம் கீறிப் பல் கதிர் பரப்பித் ேதான் ம்
ேசய் இளம் பாிதி வாேனான் அைனயராய்ச் சிறந்த காட்சி
ேமயின பகேரா ம் விலாழியால் பரைவ ெசய் ம்
வாயின ஆகி வந்த மாய வாம் பாிகள் எல்லாம்.

2871

வண் உ தாாினான் தன் மரபின் மன்னவ ம் ன் நாள்
கண் அறியாத காட்சிக் கவனவாம் பாிைய ேநாக்கி
அண்டர் நாயகன் ேபால் நா ம் ஆயிரம் கண் ெபற்றா ம்
உண்டைம அரெவன்

உள்ளக் குறிப் ெபா ம் உவைக

த்தான்.

2872

தான் என மகிழ்ச்சி என்னத் தைல த மாறி ேவந்தன்
மான ெவம் பாிேமல் வந்த வயவைர வியந் மிக்கார்
ஆனவர் இவ ள் யார் என் அைமச்சைர வினவ ஐயா
யான் அ

அறிேயன் என்றார் யாைவ ம் அறிய வல்லார்.

அண்டம் எலாம் ஆதாரம் ஆகத் தாங்கும் ஆனந்தத்
தனிச் ேசாதி அண்டம் தாங்கும்

2873

83
சண்ட மைறப் பாிதனக்கு ஆதாரம் ஆகித் தாிக்க ஒ
காலத் அைச இலாத
ண்ட ாிகத் தாள் அைசயப் பாசம் நீக்கும் ைன கரத்தால்
பாி ண்ட பாசம் பற்றிக்
ெகாண் அரசன் எதிர் ேபாந் மன்னா எங்கள் குதிைர
ஏற்றம் சிறி

காண்

என்றார்.

2874

இைசத்த ஐம் கதி ஐம் சாாி ஒன்பதில் இரட் ஆன
விசித்திர விகற் ம் ேதான்ற ேவந்த ம் அைவ ம் அன்றித்
திைசப் லத்தவ ம் ேமைலத் ேதவ ம் ம ள ேமற்ெகாண்
அைசத்தனர் அைச

அற்

எல்லா உலக ம் அைசக்கவல்லார்.

2875

ஆண் தைக அவர் ேபால் நின்ற அ கணத்தவ ம் தம் தம்
காண் தகு ரவி எல்லா நடத்தினர் காட்டாக் கண்
பாண் யன் அவைர ேநாக்கி ங்களில் பதி ஆம் தன்ைம
ண்டவர் யாவர் என்றான் இவர் என்றார் ரவி

ரர்.

2876

சுட் தற்கு அாிய ேசாதி சு தி வாம் ரவிேயா
மட் அவிழ் தாாினான் ன் வ த ம் க ைண நாட்டம்
பட் ள மயங்கித் தன்ைன மறந் எழீஇப் பாண் ேவந்தன்
தட்

அவிழ் கமலச் ெசங்ைக தைல மிைசக் கூப்பி நின்றான்.

2877

பின் அவன் ஆைணயாேல மைறப் உண்ட ெப நீர்க் கூடல்
மன்னவன் அறி ேதான்ற இன் ஒ வயமா ரன்
தன்ைன நாம் கண் எ ந் தடம் கரம் கூப்பி நின்ற
என் எனத் தவிசின் மீள இ ந்திட நாணி நின்றான்.
நிற்கின்றான் கத்ைத ேநாக்கி ேநர் நின்ற மைற மா ரர்
ெபான் குன் ஆம் யத்தாய் உன் தன் ெபா ள் எலாம்ெகாண்
ெசால் குன்ற அைமச்சன் தாேன நமக்கு நம் சூழல் நீங்கா
மற்குன்ற நமர்க்கும் ஆர வழங்கினான் வழங்கலாேல.

2878

ேபந்

உன்
2879

வானவர் தமக்ேக அன்றி மனித க்கு இைசயத் தக்க
வானவன் அறிஞர் இட்ட விைல வரம் அகன்ற
ன்
மானம் உள்ளவனாய் நல்ல வாசிகன் உனக்கு வந்த
ஊனம் இல் பாிமா விற்கும் வாணிகம் உைரப்பக் ேகட் .
இன்ன ஆம் பாிகள் என்பால் இன் நீ கயி மாறி
நின்னவாக் ெகாள் ம் நீரான் இன்ன ஆம் பாிேய நாைள

2880

84
என்னவாய் இ ந்த ேவ

ம் எனக்கும் உன் தனக்கும் ெகாண்

மன்னவா க மம் இல்ைல பாிவிைல வழக்கு ஈ

என்றார்.

அப்ெபா
அரசன் தா ம் அகம் மகிழ்ந் அதற்கு ேநர்ந்
ெமய்ப் கழ் அைமச்சர் தம்மின் ேமம்ப வாத ரர்
ஒப்
ம் திறத்தர் ஆகி ம் இைட நட்பான் மிக்க
ப் ர உைடயர் ஆனார் என நனி ெசால் னாேன.

2881
எம்

2882

உரகத வாரந் ேதாற்றா உயர் மைறப் பாிேமல் வந்தார்
மரகத நிறத் நிம்ப மாைல தாழ் மார்பினார்க்குக்
குரகதம் கயி மாறிக் ெகா ப்பவர் ெபா ைம ஆய
ரகத இலக்கணங்கள் ெசால்

வான் ெதாடங்கினாேர.

2883

கா ம் ேவல் மன்ன ஒாிக் க ம் பாி அைமயம் வந்தான்
ஞாயி ம் தாண் ச் ெசல் ம் நாட்ட ம் ைழயாச் சால
வாயி ம் ைழ ம் கண்ட ெவளி எலாம் வழியாச் ெசல் ம்
தீய ெவம் பசி வந்

உற்றால் தின்னாத எனி

ம் தின்

ம்.

2884

ெபா வில் சீர் இலக்கணப் ரவி ஒன் தான்
ஒ வன இைட வதிந் உைறயின் ஒல் என
ம
ம் தி மகன் மல்லல் ெசல்வ ம்
ெப கு ம் கீர்த்திகள் பல்கும் ெபற்றியால்.
ெநய்த்தி மாந்தளிர் நிறத்த நாவின
ைவத்தி குளம் கள் உயர்ந்த வார்ந்
ஒத்தி எயிற்றின உர ம் கண்ட ம்
ைபத்தி

2885

ேநர்

அராப் படம் ேபான்ற பாடலம்.

2886

அக ய த ன வாய்ந்த குஞ்சி ேபால்
நிகர் அ ெகாய் ைள நிறம் ஒன் ஆயின
கர ேகாண ன்றாகிப் ெபாற்
கம் உைடயன வயெமாய் ெகாள் ேகாடகம்.

2887

ட் ய சமர் இைட கத்தில் வாளினால்
ெவட்
ம் எதிர்ப்பதாய்க் குரங்கு ேவங்ைக ேதால்
பட் ைம நாி அாி சரபம் பாய் யல்
எட் ய கதியின இ ளி என்பேவ.

2888
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உன்னத நீளம் உண்டாகிச் சங்கு ெவண்
கன்ன ன் வா ய விலாழி கால்வதாய்ப்
பின்னம் ஆகிய தனி வன்னம் ெபற் ைம
வன்ன ம் உைடய

வன்னி ஆவேத.

2889

திணி த க த்தினில் சிறந்த ெதய்வதம்
அணி உள ஆகி எண் மங்கலத் ஆய்
அணி த பஞ்சகல்யாணம் உள்ளதாய்க்
குனித

நீர

குதிைர ஆவேத.

2890

குங்குமம் க ப் ரம் ெகா ம் திண் கார் அகில்
பங்க மான் மதம் எனக் கம ம் பாலதாய்ச்
சங்க ம் ேமக ம் சரப ம் ெகா ம்
சிங்க ம் ேபால் ஒ

ெசய்வதாம் பாி.

2891

நா கால்க ம் கைடந் எ த் நாட் னால்
ேபால் வதாய்க் ெகாட்
ம் ேபா சுற் தீக்
ேகாைல ஒப்பாகி ேமற்ெகாண்ட ேசவகன்
கா

ள் அடங்குவ

ஆகும் கந் கம்.

2892

அரண ம்
க்க ம் ஆ ம் தாண்
ம்
ரண் அ ஆகி இம் ற்றிலக்கணப்
ரணம் எல்லாம் நிைற ரவி ேபாந்தன
இரண ேவலாய் வய

எட் ச் ெசன்ற ஆல்.

2893

பைகத் திறம் உ க்கும் இப் பாிகள் மன்ன நீ
உைகத் திடத் தக்க என் ஓதி ேவத ல்
சிைகத் தனிச் ேசவகர் தி ம்பித் தம்மேனார்
கத்திைன ேநாக்கினார் ெமாய்த்த

ர ம்.

2894

வாம்பாி மைறக்கு எலாம் வரம் காட் வ
ஆம் ப கண்டவர் அறி ம் பிற்படப்
ேபாம் ப
க்கினார் ரவி யாைவ ம்
ேவம் பணி ேதாளினான் வியப் ம் எய்திேய.
ஆத்தராய் ம ங்கு உைற அைமச்சர் யாைர ம்
பார்த் அைசயா
அைசத் ப் ைபப்பயப்
த்த வாள் நைகெயா மகிழ்ச்சி ெபாங்கினான்

2895
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தீர்த்த

நடத்தினான் ெதய்வ மாவிைன.

2896

இ வைகச் சாாி ம் எதிர்ந் வட்டமாய்
வ வழி ெஞகிழிேபால் ம கு எலாம் ஒ
ரகதேம நிைல நின்ற ேதாற்றம் ஒத்
ஒ வற நடத்தினான் ஒ

கணத்திேன.

2897

இந்நிைல அலம ம் இ ளி ேமல் ஒ
மின்னிைல ேவ னான் வினவத் தம் ைகயின்
மன்னிய கங்கணம் வி த் மா நகர்
தன் நிைல காட் ய தன்ைம ஒத்தேத.

2898

பல் நிறம் உைடயவாம் பாி ம் தி ள்
பின்னிவா எனப் பின்னி வட்டமாய்த்
தன் நிகர் ம ைர ஆம் ைதயல் ைக அணி
ன்னிய பல் மணித் ெதா

ம் ேபான்றேவ.

2899

இந்திய த னார் இ த்த ெபான் சுணம்
சிந்திய ம கிைட நடக்கும் திண் பாிப்
பந்தியின் எ ம் ள் சுவணப் பாாின் மா
உந்திய எ ந்த ெபான்

ழி ஒத்தேத.

2900

ேதவ ம் மனித ம் தி ந் கூடலார்
யாவ ம் உவப் உற இ ளி விட் மண்
காவலன் ன் குறீஇக் க ைண மாக் கடல்
மா வ ம் திறன் எல்லாம் வகுத் த் ேதாற் ம் ஆல்.

2901

வளம் ெகாள் காம் ேபாசம் இப்பாி இம்மா மந்தரம்
இந்தவாம் ரவி
விளங்கு காந்தாரம் இக் குரங்கு உைள வான்மீக மிக்
கந் கம் சிந்
ளங்கு இல் பாஞ்சலம் இக் கன வட்டம்
வம்
இக் குதிைர இத் ரகம்
களங்கம் இல் இமயம் ப ப்பதம் இந்த கற்கி இம்
மண் லம் க ங்கம்.
ஆாியம் இந்தப் பாடலம் இந்த அச்சுவம் கூர்ச்சரம் இந்தச்
சீாிய ரங்கள் ேககயம் இந்த திறல் உ ெகாய் உைள யவனம்
ேவாி அம் பைண சூழ் மக்கம் இக் ெகாக்கு விாி ெபாழில் வனா சம் இந்தப்

2902
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ேபார் இயல் இ ளி பல்லவம் இந்தப் ெபாலம் ைன தார் ெந ம் பாய் மா. 2903
கற்றவர் கழ் சவ் ரம் இக் ேகாரம் கன்னி மாராட்டம்
இவ் வன்னி
ெகாற்றவர் பயில் வாசந்திகம் இந்தக் ேகாடகம் காடகம்
கன்னல்
உற்ற கான்மீரம் இவ் வயம் வயந்தம் இந்த உத்தம
ேகாணம் மாளவம் இவ்
ெவற்றி ேசர் குந்தம் கந்தரம் இந்த விறல் ைன அாி ச
ராட்டம்.

2904

விாி ெபாழில் சா ேவய் மிகு கிள்ைள ேவ தீவந்தரம்
இந்தக்
ரகதம் இந்தக் குரகதம் ெகாண்டல் சூழ் கு க்
ேகத்திரம் இன்ன
பர பல் ேவ ேதய ம் உள்ள பாி எலாம் இவன் த
ெபா ளின்
விரவிய நைசயால் ெகாணர்ந் இவர் வந்தார் ேவந்த
ேகள் இந்த வாம் பாி ள்.

2905

ெவண்ணிறம் சிவப் ெபான் நிறம் க ப் ேவ அற
விரவிய நான்கு
வண்ணம் உள்ளன ம் ேவ ேவ ஆய மர ைம
வண்ண ம் வந்த
எண்ணிய இவற்றின் சிறப் இலக்கணத்ைத இயம்
ம்
ேகள் என இகல் காய்
அண்ணல் அம் களிற்றார் அ மைற பாிேமல் அழகியார்
அைட

உற விாிப்பார்.

2906

ெவள்ளி நித்திலம் பால் சந்திரன் சங்கு ெவண் பனி
ேபால்வ ெவள்ைளத்
ள்ளிய ரவி மா ளம் ேபா சுகிர்ந்த ெசம் பஞ்சியின்
குழம்பில்
ெதள்ளிய நி த்த ெசம் பாி மாைம சிைறக் குயில் வண்
கார் கில் ேபால்
ஒள்ளிய காிய பாி எாி அழலான் உேராசைன நிறத்த
ெபான் பாிேய.
ெதாிதர வகுத்த இந் நிறம் நான்கும் ெசறிந்த
எனப் ேபர்

2907
மிச்சிரம்
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உைர ெசய்வர் கமார் ச்சிவால் கால் என் உைரத்த
எட் உ ப்பி ம் ெவண்ைம
விரவிய அட்ட மங்கலம் தைல வால் வியன் உரம் என்ற
இம் ன் ம்
ஒ விய உ ப் ஓர் ஐந்தி ம் ெவள்ைள உள்ள பஞ்ச
கல்யாணி.

2908

அணி கிளர் க த்தில் வலம் சுழித் இ ந்தால் அறிந்தவர்
அதைனேய ெதய்வ
மணி என இைசப்பர் கம் தைல நாசி மார்பம் இந்
நான்கும் இவ் இரண்
பணி த சுழி ம் தல் ந ப் பின்ைனப் பக்க ம்
ஒவ்ெவா சுழி ம்
ணி தர இ ப்ப இலக்கணம் உள இச் சுழி இல
இலக்கண வ ேவ.
பிாிஉற உரத்தில் ஐஞ்சுழி உள ேபர் சிாீ
வற் சமா த ல்
இ சுழி ஆதல் ச்சுழி ஆதல் இ க்கி ம்
நன் அ அன்ேறல்
ஒ வற நான்கு சுழி வலம் ாியா
உள்ள நல்ல அன்றி
இ சுழி ன்னம் கால்களின் லத் இ க்கி
நல்ல

என்

2909

ம்

இைசப்பார்.

2910

கள ந இரட்ைடச் சுழி உைடப் பாிதன் க த்தி க்கு
அற இ காட் ம்
அளவ
ன்ப மரணம் உண்டாக்கும் அைவ
கைணக்கா ல் உள ஆகில்
உள பயம் ன்பம் நிகள பந்தனம் ேமல் உத
ன்
கால கேபாலம்
வளர் ழந்தாள் இந் நான்கி ம் சுழிகள் மன்னி ம்
தைலவைன வைதக்கும்.
இச் சுழி உைடய ரவி பந்தியில் யாத் இ க்கி ம்
ப
இைவ கிடக்க
அச்சம் இல் பாிக்குப் பிராயம் நால் எட்டாம் அவத்ைத
பத்தாகும் ஒவ் ெவான்றில்
ைவச்ச
ன் வ ட ம் இரண் மதிய ம் பன்னி
நா ம்
நிச்சயித் அளந்தார் இன்ன ம் ஒ சார் நிகழ்த்தி ம்

2911
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இலக்கணம் அ ேகள்.

2912

எவ்வண்ண ேபதம் மிகுந் இ ந்தா ம் ெவள்ைள
கலந் இ ந்த ஆனால்
அவ்வண்ணப் பாி நன் க ம் ரவிக்கு அக ேட ம்
அகன் மார்ேப ம்
ெசவ்வண்ணம் இ க்கின் அ சயம் உள அப்ப
ெவண்ைம ேசர்ந்தால் அந்த
ைமவ் வண்ணப் பாியின் ேபர் வா ணம் ஆம் சயம்
ெகா க்கும் மாற்றார் ேபாாில்.

2913

மக

அளிக்கும் பிடர் ெவ ப் மகிழ் அளிக்கும் உரம்
ெவ ப் மணி தார்க் கண்டத்
அக ெவ ப் ப் ெபா ள் ெகா க்கும் க ெவ ப் ச்
சயம் ெகா க்கும் அதன் பின் பக்கத்
அக ெவ ப் ச் சுகம் பயக்கும் இட ெவ ப் ச் சந்தானம்
தைழக்கும் ெசல்வம்
மிக வளர்க்கும் தனம் பலதானியம் நல்கும் வலப் றத்
ெவள்ைள மாேதா.

2914

நல் றம் வான் க ன் ம் ெவ த்த பாி ெவன்றி
த ம் நாபி ெதாட்
ன் றம் எலாம் பாிதி எனச் சிவந் மதி எனப் பின்
ம் ெவள்கும்
ெபாற் ைடய வயப் பாிக்குப் பகல் விசய மதி என ற்
றம் ெவள்கிப்
பின் றம் எல்லாம் கதிர் ேபால் சிவந்த பாிக்கு இரா
விசயம் ெப கும் அன்ேற.

2915

வந்தனவால் இவ்விரண் வைகப் பாி ம் ரவி
அ ைவத்தால் ஒத்த
பந் என ம் நின்றாேலா மைல என ம் ஒ த்தாேலா
பக சீ ம்
ெவம் த கண் அாி என ம் ேவகத்தால் காற் என ம்
மிதிக்கும் கூத்தால்
சந்த நடமகன் என ம் நடக்கில் அாி களி என ம்
தைகய

ஆகி.

குல மகள் ேபால் கவிழ்
கண் ம் ெகாண்

2916
க ம் க ெநய்தல் எனக்
கார் ேபால்
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நிலவி சீர் வண்ண ம் கார் ெநய்தல் எனக் க மண ம்
நிைறந் நாற்ற
மலர் அகில் சந்ெதாி மணிப் ண் அலங்காிக்கில் ஆனாத
மகிழ்ச்சி எய்தி
இலகுவ த் தமவாசி என் உைரப்பர் பாிேவதம் எல்ைல
கண்ேடார்.

2917

விரல் உத்தமம் ஆம் பாிக்கு உயர் ஈர் எட் வில்
நீக்கிக்
கூ விரல் மத்திமம் ஆம் பாிக்கு அ பத் ஒன் தமக்
குதிைரக்கு என்ப
ஈ இல் கழாய் ெபா நாிப் பாிையப் சனம் ெசய்
இைறஞ்சிப் பாசம்
மா வார் என மணித்தார் சதங்ைக சிலம் அணிவித்
மதிக்ேகா மாறன்.

2918

ெகாத் அவிழ் தார் ந ம் சாந்தம் ெகாண் ெச ம் ைக
தீபம் ெகா த் ப் ைச
பத்திைமயால் ெசய் இைறஞ்சி எதிர் நிற்ப ஆலவாய்ப்
பரைன ேநாக்கிக்
ைகத்தலம் தன் சிரம் கிழ்த் வாழி எனப் பாி
ெகா த்தான் கயி மாறி
த் ெதாழி ன் வராய் வர்க்கும் ெதாியாத க்
கண்

ர்த்தி.

2919

உவநிடக் கலைண வாசி ஒன் அலால் நின்ற மாயக்
கனவாம் ரவி எல்லாம் ெகா த்திடக் கவர்ந்
தவனன் இல் விளங்கும் ெதன்னன் தன் ெப ம் ேகாயில் உய்ப்பப்
பவன ம் கட

ம் ேபாலக் ெகாண்

ேபாய்ப் பந்தி ேசர்த்தார்.

2920

வாசி வாணிகர்க்குத் ெதன்னன் ெவண் கில் வாிைசயாக
சினான் பாணற்கு ஏவல் ெசய்தவர் ெவள்கு வாேரா
கூசிலா ேநசர்க் காப்பான் குதிைரயின் இழிந் ஏற்றம் தத்
சிைன இரண்டாம் கங்ைக என

சூ

நின்றார்.

2921

இைனய சு இவன் பால் ஊர்தி இழிந் நின் ஏற் ச் ெசன்னி
ைனவ என் இவர் ைக ேயா ம் ைனந்த திக்கு உைட ம் ண்ட
கனல் அராப்
மன்னன் கவ ேமா என் தம்மின்
வினவினர் ெவகுண்

ெசான்னார் கணத் தனி

ரர் எல்லாம்.

2922
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அறம் த ேகாலான் ெவவ்ேவ அ பாி வயவர் யார்க்கும்
நிறம் த க ங்கம் ஈந்தான் ேநர்ந் அைவ வாங்கி அன்பில்
சிறந் அ ள் வ வாய் வந்தார் ெச மைறப் ரவி ேயா
மைறந்தனர் மைறந்தார் ஒக்க மாய வாம் பாிேமல் வந்தார்.

2923

இ ைமக்கும் ைணயாய் நின்ற இ பிறப்பாளர்க்கு ஏற்ப
அ ைம தாம் சிறப் நல்கி அவர் இடத் அவைர உய்த் ப்
ப மத்த யாைன ேவந்தன் பகல் கதிர் வானத் உச்சி
வ ம் அப்ேபா

எ ந்

ெசம் ெபான் மாட நீள் ேகாயில் க்கான்.

ஏைன மந்திர ம் தம் தம் இல் கப் ரவி பார்த்த
மா நகரா ம் தம்தம் மைன கப் பாியின் பாகர்
ஆனவர் தா ம் ேகாயில் அைடந் தம் விைளயாட்

2924

எல்லாம்

மீன் ெந ம் கண்ணி னாட்கு விளம்பினர் இ ந்தார் அன்ேற.

2925

நாி பாியாக்கிய படலம் சுபம்
-------------------60. பாி நாியாக்கி ைவைக அைழத்த படலம் ( 2926-2991 )
ஞான நாயகன் அைணயா நாி பாி ெவள்ளம்
ஆன வா உைர ெசய் மீண் அப் பாி நாியாய்ப்
ேபான வா கண் அைமச்சைரப் ரவலன் க ப்ப
வான ஆ

ேபால் ைவைக நீர் வந்தவா

உைரப்பாம்.

ெந ங்கு ாிய ழக்க ம் தாைன ம் நிமிர
ம ங்கு இலாதவர் வந் எதிர் மங்கலம் ஏந்த
அரம் ெகால் ேவ னான் அ ளிய வாிைச ேயா
ரம் ெகால் ேவதியர்க்கு அன்பர் தம் தி

2926

அைணந்

மைன குந்தார்.

2927

உ த்த சுற்ற ம் கழக ம் ஒட் ய நட் ம்
அ த்த ேகண்ைமயால் வின வார் அவர் அவர்க்கு இைசய
எ த்த வாய்ைமயான் கம ம் மகிழ்ச்சி ம் ஈந்
வி த்த வாத ர் ஆளிகள் ேவ

இடத்

இ ந் .

கரந்ைத சூ ய ஆலவாய்க் கண் தல் ஆம் அன்
இரந்த வண்ணேம யாம் ெகா ேபாகிய எல்லாம்

2928
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பரந்த அன்ப ம் தா

ம் ெகாண்

எம்ைம ம் பணி ெகாண்

அரந்ைத தீர்த்தனன் அன்றி ம் அரச

க்கு இைசய.

2929

நல்ல வாம்பாி ெச த்தினன் நமக்கு இனிக் கவைல
இல்ல வாம்ப ஆக்கினன் இன்னம் ஒன் உலைக
ெவல்ல வாம் ப தன் அ ள் விைளக்கும் ஆனந்தம்
ல்லவாம் பதி எைமத் தவம்

ட் வான் ேவண் ம்.

2930

என்ற ஆதரம் தைலக் ெகாள இக பரத் ஆைச
ஒன் ம் இன்றிேய உணர் வி க்கு உள் உணர்வாகத்
ன்
ரணம் ஆகிய சுந்தரச் ேசாதி
மன் ள் ஆ ய ேசவ

மனம் ைதத்

இ ந்தார்.

2931

நாைள ம் தி ஆலவாய் நாயகன் தமைர
ஆள மண் சுமந் அ
ம் என் அதைன ம் காண்பான்
ஊைள ெவம்பாிப் ழிப் ேபார்ப் உண்ட ெமய் க வி
மீள ேவண் வான் ேபால் கடல் குளித்தனன் ெவய்ேயான்.

2932

ஈசன் ஆடல் ெவம் பாிக் குழாத் எ ந்த ெசம் ளான்
மாசு ழ்கிய அண்டத்ைத வான் நிலா என் ம்
சினால் அறத் ைடப் பவன் என மணித் ெதாகுதி
சும் ஆழி ள்

ைளத்தனன் ெவண் மதிக் கட ள்.

2933

ேசய தாரைக வ ணம் ஆம் தீட் ய வானம்
ஆய ேவட் ைன இ ள் எ ம் அஞ்சனம் தடவித்
ய வாணிலா என் ம் ெவண் சினால் ைடப்பான்
பாய ேவைலயின்

ைளத்தனன் பனி மதிக் கட ள்.

2934

கள் ஒ க்கு தார் மீனவன் க மைன குந்த
ள் வ அப் பாி நள் இ ள் ேபா வந் எய்தப்
பிள்ைள ஆகிய மதி
ப் பிரான் விைள யாட்டால்
உள்ளவா

தம் வ

எ த்

ஒன்ெறா

ஒன்

சா ம்.

2935

சங்கின் ஓைச ம் பிணப் பைற ஓைச ம் சாிந்த
மங்குல் ஓதிய அ குரல் ஒைச ம் வடம் தாழ்
ெகாங்ைக ேசப் றக் ைக எறி ஓைச ம் குளிர
எங்கு நாஞ்ெசவி ப குவ இன் அ

என்ன.

2936
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வாம் பாித்திரள் ஆகி நாம் மனித்தைரச் சுமந்
தாம் சங்கி ெதாடக்கு உண் மத்திைக தாக்க
ஏம்பல் உற்றனம் பகல் எலாம் இப்ெபா
ஈண்
நாம் பைடத்தன நம் உ

நம் விதி வலத்தால்.

2937

கானகம் தனில் ஒ கு நாள் தல் இந்தக் கவைல
ஆன ன்பம் நாம் அறிந்தில இன்ன ம் ஆர்த்த
மான வன் ெதாடர் வ க்க ம் மத்திைகத் த ம் ம்
ேபான அன்றின் இப் ல

ன் ேபாவேத க மம்.

2938

உள்ளம் ஆர நாம் தின் பதற்கு கூன் சாிந் ஒ கும்
ெநாள்ைள நாகில நந்தில ைழந்தைள ஒ ங்கும்
கள்ள நீள் சுைவக் கான ெஞண் ம் இலவினில் கடைல
ெகாள்ளின் ஓ ம் ைபம் பய

ல் ெகாள்வைத அடாதால்.

2939

நா க் காவலன் தமர் உளார் நகர் உளார் கண்டால்
சா க் காய்வேர ல ம் ன் சங்கி த் ெதாடர் நீத்
ஓ ப் ேபாவேத சூழ்ச்சி என் ஊக்கம் உற் ஒ ங்ேக
கூ ப் ேபசின ஊைள வாய்க் கு

நாிக் குழாங்கள்.

2940

ெவ த்த காண ம் கடைல ம் வி ம்பின ேகாழ் ஊன்
த்த நாகு நம் தைலவைனச் சங்கி த் ெதாடைர
றித்த கால்களில் கட் ய கயிற்ெறா
ைளையப்
பறித்த ஊைள இட்

எ ந்தன ேபாம் வழி பார்ப்ப.

2941

நின்ற நீள் நிைல பந்தி ள் ெந ங்கு மா நிைரையச்
ெசன் தாவி வாள் எயி உறச் சிைத படக் க த்
ெமன் ேசாாிையக் கு ப்பன க்கிய ைளேயா
ஒன்ற ஓடேவ அண்டத்தில் ஊ

ெசய்வன ஆல்.

2942

ஊைள ஓைச ேகட் இம் என உறக்கம் நீத் எ ந்
காைள ரராம் மந் ைர காப்பவர் ெந நல்
ஆளி ேபால் வ பாி எலாம் நாிகளாய் மற்ைற
ஒளி மா நிைர குடர் பறித்

உண்பன கண்டார்.

காண்ட ம் சில வ
ள் க ய உள் அரணம்
தாண் ஓ ன சில நாி சாளர ைழையத்
ண் ஓ ன சில நாி சு ங்ைகயின் வழியால்

2943
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ஈண்

ஓ ன

ழில் க்கு ஏகின சிலேவ.

2944

டங்கு கால் உைடச் சம்
ம் ப் அைடந் ஆற்றல்
அடங்கும் ஓாி ம் கண் கு டாகிய நாி ம்
ஒ ங்கி ேநாய் உழந் அலம ம் இகல ம் ஓ ம்
இடங்கள் கண் ல பந்தியில் கிடந்தன ஏங்கி.

2945

கிட் ஓ னர் ெவ ட் ேவார் கீழ் விழக் க த் த்
தட் ஓ வ சில எதிர் த ப்பவர் அ க் கீழ்
ஒட் ஓ வ சில கிடந் ஊைள இட் இரங்கும்
குட் ேயா

அைணத்

எயில் இறக் குதிப்பன சிலேவ.

2946

மறம் ைனந்த ேவல் மீனவன் மாளிைக தள்ளிப்
றம் அைடந்த இந் நாி எலாம் ெபாய்ைக ம்யானம்
அறம் பயின்ற நீள் மைன ம கால் அங் கவைலத்
திறம் படர்ந்த பல் மாட நீள் நகர் எல்லாம் ெசறிந்த.

2947

மன் ம் சித்திர கூட ம் மாட ம் மணி ெசய்
குன் ம் ெதற்றி ம் ற்ற ம் நாேளா ேகாள்வந்
என் ம் சுற்றிய ெபாங்க ம் எங்க ம் நிரம்பி
ஒன் ம் சுற்றேமா

ஊைள இட்

உழல்வன நாிகள்.

2948

காியின் ஓைச ம் பல் ய ஓைச ம் க ம் ேதர்ப்
பாியின் ஓைச ம் இன் தமிழ் ஓைச ம் பாணர்
வாியின் ஓைச ம் நிரம்பிய மணி நகர் எங்கும்
நாியின் ஓைசயாய்க் கிடந்த

விழித்த

நகரம்.

2949

விழித்த ஞாளிகள் விழித்தன ேககயம் ெவ வி
விழித்த ேகாழிகள் விழித்தன ம கரம் ெவ ண்
விழித்த ஓதிமம் விழித்தன கு கினம் விைரய
விழித்த வாரணம் விழித்தன க ம் ெகா

ெவள்ளம்.

2950

அட் ல் க்கன நிணத்திைன அழல் பசி உ க்கப்
பட் அ க்கிய க ம் கலம் உ ட் வ பாகு
சுட்ட ேசா பல் உண வாய் ம ப்பன சூழ்ந்த
குட்
ற

உண்ண ம் ெகா ப்பன கூவிளி ெகாள்வ.
ைவ ைபங் கிள்ைளகள்

த் தைலச் ேசவல்

2951
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பிற ம் ஆ வ உறங்கிய பிள்ைளையக் ெகா ேபாய்
நற நாறிய கு தவாய் நைக எழ நக்கி
உற

ேபால் விைளயா வ ஊ

ெசய்யாவால்.

2952

பறிப்ப ேவெரா
ன்றில் வாய்ப் படர் பசும் ெகா ையக்
கறிப்ப நாகு இளம் காய் எலாம் க ம் ேதன் கவிழ
றிப்ப வாய் இட் க் குதட் வ வண் வாய் ெமாய்ப்பத்
ெதறிப்ப ஊைள இட்

ஆ வ திாிவன பலேவ.

2953

ஆயிரம் ெபாாி திாி ம ப் படல் ெக ேமடம்
ஆயிரம் க ம் தா ேநர் ஆக்ைகைய ஏனம்
ஆயிரம் கவிர் அைனய சூட்டவிர் தைலக் ேகாழி
ஆயிரம் கு ம் பார்ப் ெபா ம் ஆ யிர் ெசகுப்ப.

2954

பின் ெதாடர்ந் நாய் குைரப் ெபா
ரந்திடப் ெபயர்ந்
ன் ெதாடர்ந் உயிர் ெசகுப்பன ெவம் சினம் ஊட்
வன் தடம் ய மள்ளர் ேபாய் வ ெசயப் ெபாறா
கன்றி வந்

ெசம் னல் உகக் க ப்பன அனந்தம்.

2955

பன்றி வாய் வி ம் இரக்க ம் பல் ெபாறி ள்வாய்
ெவன்றி வாரணச் சும்ைம ம் ஏழகத் ஒ
ம்
அன்றி நாய் குைரப் ஓைச ம் ஆடவர் ஆர்ப் ம்
ஒன்றி ஊைள வாய் நாிக்குரற்கு ஒப்ப

உண்

ஒ சார்.

2956

கங்குல் எல்ைல காணிய நகர் கண் விழித் ஆங்கு
மங்குல் ேதாய் ெப வாயில்கள் திறந்த ம் மாறா
ெதங்கும் ஈண் ய நாி எலாம் இம் என ஓ ப்
ெபாங்கு கார் இ ள்

ணி எனப் ேபாயின கானம்.

2957

ஈ இலாச் சிவ பரம் சுடர் இரவி வந் எறிப்பத்
ேத வார் இைடத் ேதான்றிய சி ெதய்வம் ேபால
ம இலாத பல் ெசம் கதிர் மலர்ந் வாள் எறிப்ப
ேபாய் ஒளி ம ங்கின மீன் கணம் எல்லாம்.

2958

அண்ட க்கு அாிதாகிய மைறப் ெபா ள் அ ைகத்
ெதாண்ட க்கு எளிதாகிய மண் சுமந் அ ள வ த்தம்
கண் அ ட்கழல் வ
வான் ைககள் ஆயிர ம்
ெகாண்

அ க்க ெவம் கட

ம் குண கடல் உதித்தான்.

2959
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கவன ெவம்பாி ெச த்தி ேமல் கவைல தீர்ந் உள்ேள
சிவம் உணர்ந்தவர் சிந்ைத ேபால் மலர்ந்த ெசம் கமலம்
உவைமயில் பரம் ெபா ள் உணர்ந் உைர இறந் இ ந்ேதார்
ம ன வாய் என அடங்கின மலர்ந்த ைபம் கு தம்.

2960

பந்தியாளர்கள் யா எனப் பகர் ம் என் அச்சம்
சிந்தியா எ ம் ெதால்ைல ேபாய்த் திரள் மதம் கவிழ்க்கும்
தந்தியான் அரசு இைற ெகா ம் இ க்ைகையச் சார்ந்
வந்தியா உடல் பனிப் உற வந்த

ெமாழிவார்.

2961

காற்றி ம் க ம் கதிய வாய்க் கண்க க்கு இனிதாய்
ேநற் வந்த வாம் பாி எலாம் நின்றவாம் பாிக்குக்
கூற் எ ம் ப நாிகளாய் நகர் எலாம் கு மி
ஊற்றம் ெசய்

ேபாய் காட்டகத்

ஓ ய என்றார்.

2962

க த் றாத இச் ெசால் எ ம் க ய கால் ெசவியாம்
த்தி ஊ ேபாய்க் ேகாபம் ஆம் சு தழல் ட்
எாித்த தீப் ெபாறி சிதறிடக் கண் சிவந் இைறவன்
உ த்த வா

கண்

அைமச்ச ம் ெவ வினார் ஒ ங்கி.

2963

அ தம் உண்டவன் நஞ்சம் உண்டால் என தல் நாள்
சமர ெவம்பாி மகிழ்ச்சி ள் ஆழ்ந்தவன் அைவேய
திமிர ெவம் கு நாிகளாய்ச் ெசன்றேவ என்னா
அமரர் அஞ்சிய ஆைணயான் ஆர் அஞர் ஆழ்ந்தான்.

2964

அ கு இ க்கும் ெதால் அைமச்சர் தைம ேநாக்கி
வாத ர் ஆளி என் ம்
க கு இ ட் மனக்கள்வன் நம் ைடய ெபா ள்
ம் கவர்ந் காட் ல்
கு தி நிணக் குடர் பி ங்கித் தின் திாி நாிகன் எல்லம்
குதிைர ஆக்கி
வரவி த்தான் இவன் ெசய்த மாயம் இ கண்டீேரா மதி
ல் வல்லீர்.
இம் மாயம் ெசய்தாைன என் ெசய்வ என உலகில்
எம க்கு எல்லாம்
ெவம் மாசு ப பாவம் பழி இரண் ம் பட இ க்கு
விைளத் த் தீய

2965
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ைகம் மா ெகான்றான் தன் ெபா ட் இனியாம் ஏ
உைரக்கக் கடேவம் என்
சும்மா சிரம் க்கி எதிர் ஆடா இ ந்தார் அச் சூழ்
வல்ேலார்கள்.

2966

அவ் ேவைல மனக்கு இனிய பாி ெச த்தி அரச காாியம்
நன் ஆக்கி
ெவவ் ேவைல மனக் கவைல வி த்தனம் என் அக
மகிழ்ச்சி விைள கூர
ைமவ் ேவைல விடம் உண்ட வானவைன நிைனந் அறி
மயமாம் இன்ப
ெமய் ேவைல இைட ழ்ந்தார் விைளந்த அறியார்
வந்தார் ேவந்தன் மாேட.

2967

வந்தவைரச் சிவந்த விழிப் ெபாறி சிதறக் க க த்
மறேவான் ேநாக்கி
அந்தம் இலாப் ெபா ள் ெகா ேபாய் நல்ல வயப் பாி
ெகா வந்த அழகு இதாகத்
தந்தைன அன்ேறா அரச க மம்
த் இைச நி த்த
தக்ேகார் நின்ேபால்
எந்த உலகு உளேரேயா என ெவகுண்டான் அ
ேகட்ட ஈசன் ெதாண்டர்.

2968

குற்றம் ஏ அப் ரவிக்கு எனக் ேகட்டார் ேகாமக ம்
குற்ற ேம ம்
அற்றத்தால் அைர இரவில் நாியாகி அயல் நின்ற ரவி
எல்லாம்
ெசற் வார் கு தி உக நிணம் சிதறக் குடர் பி ங்கித்தின்
ேநர்வந்
உற்ற ேபர்க்கு ஊற்றம் இைழத் ஊர் கலங்க காட்டகத்தில்
ஓ ற்

அன்ேற.

2969

கண்

ம் இ ம் கவச ம் ேபால் காாியம் ெசய்
ஒ கிய ம் காலம் பார்த் எம்
எண்ணாிய நிதி ஈட்டம் கவர்வதற்ேகா நின் அைமச்சின்
இயற்ைக நன் ஆல்
ண்ணிய ேவதியர் மரபில் பிறந்தன என் ஒ ெப ைம
ண்டாேய நீ
பண்ணிய காாியம் ப
பிறரால் தண் க்கப் ப வர்
என்றான்.

2970
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தண்ட லாளர்கள் இவைனக் ெகா ேபாய் நம் ெபா ள்
ம் த த் ம் ஈர்த் ம்
மிண் னால் வ ெசய் ம் வாங்கும் என ெவகுண்
அரசன் விளம்பக் கூற் ம்
அண் ேமன் மறம் ெசய் ம் வ உைடயார் கதிைர
இ ள் அ த் ப் பற்றிக்
ெகாண் ேபானால் என்னக் ெகா
றம் ேபாய்
அறேவாைரக் ெகா ைம ெசய்வார்.

2971

கதிர் ேநாக்கிக் கனல் ட் ம் க ம் பகல் உச்சியில்
இரவிக் கட ள் ேநர் நின்
எதிர் ேநாக்க நிைல நி த்திக் கரங்களி ம் த
ம்
கல் ஏற்றிச் ெசம் தீப்
பிதிர் ேநாக்கத் அவர் ஒ ப்ப ஆற்றார் ஆய் ழ்ந்
இ ைளப் பிளப்ேபான் ெசந்தீ
மதி ேநாக்கத் தனிச் சுடைர அைழத் அ
தி
ெசய்வார் வாத ரர்.

2972

நாதேவா நாத
இறந்த நாடகம் ெசய்
பாதேவா பாதகனாம் என்ைனப் பணி ெகாண்ட
ேவதேவா ேவத
வின் விைளந்த தனிப்
ேபாதேவா ேபாத ெநறி கடந்த

ரணேவா.

2973

ஐயேவா என் ைடய அன்பேவா அன்பர்க்கு
ெமய்யேவா ெமய்யில் விைனேயன் தைல ைவத்த
ைகயேவா ெசய்ய கழல் காலேவா காலைனக் காய்
ெசய்யேவா ேவதப் பாிேய ம் ேசவகேவா.

2974

அத்தேவா கல்லாக் கைடேயைன ஆட் ெகாண்ட
பித்தேவா ெபாய் உலைக ெமய்யாகப் ேபதிக்கும்
சித்தேவா சித்தம் ெதௗ¤வித்
த்தேவா ேமான மயம் ஆன

எைனத் தந்த
ர்த்தியேவா.

2975

என் ஏறிய கழ் ேவதியர் இரங்கும் தி ெசவியில்
ெசன் ஏற ம் விைட ஏ சுந்தரன் மற் இவர் ெசயைல
மன் ஏற ம்
ேமல் நதி மண் ஏற ம் தியாள்
அன்

ஏறிய ேதேரா ம் விண் அைடந்

ஏற ம் நிைனந்தான்.

2976
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கங்ைகப் னல் வ வாகிய கவ்ைவத் திைர ைவைகச்
சங்கச்சாி அறல் ஆம் மலர்த் தார் ஓதிைய ேநாக்கா
வங்கக் கடல் ேபர் ஊழியில் வ மா என எவ ம்
இங்கு அற் தம் அைடயப் ெப க என்றான் அ ள் குன்றான்.

2977

ம்ைபச் சைட
யான் ஒ ெசால்லாட ம் ன்னாள்
வம்ைபப் ெப
ைலயால் வாி வைளயால் வ அ த் ம்
ெகாம்ைபத் தவம் குைலப்பான் க ம் ேகாபம் ெகா நடக்கும்
கம்ைப ெப

நதியில் க ம் கதியால் வ ம் ைவைக.

2978

பத்திக் குளிர் க கின் குைல பாியக் கைர ாியக்
குத்திப் பழம் சிதறச் ேசறி ேகாட்டங்கைள ட்
த்திக் ெகா கத ப் தன்
சா கள் அாித் க்
தத்திப் பல த ேவெரா ம் தள்ளிக் க கியேத.

2979

பல்லாயிரம் ெசந்தாமைர பரப்பிக் ெகா வரலால்
நல் ஆயிரம் கண்ணான் எழில் நயக்கும் குளிர் நளினம்
கல் ஆர ம் க
ல்ைல ம் க ம் ம் ெகா வரலால்
வில் ஆயிரம் ெகா

ேபார் ெச ம் ேவள்

ர

ம் மா

ம்.

2980

மணிமாைல ம் மலர் மாைல ம் சிதறா இ ம ங்ேக
அணி காஞ்சி ம் ஒளிர் சங்க ம் மலறப் ைட எறியாக்
கணியால் எழில் கத்தாமைர கண்ணீெரா ம் கவிழாத்
தணியா

னி டன் ஊ ய தடம் கண்ணியர் ேபா

ம்.

2981

வைர உந்திய ம
ல்ைலயின் எய்பாற அயிர் ம தத்
தைர உந்திய க ம்பின் குைற சா ஓ உவர் ஆேறா
இைர ம் ெத
ர் நிர் ைவைக இந் நகர் ைவகும்
திைர ம் ெத

கடல் தம்மிடம் ெசன்றால் அைவ ேபா

ம்.

2982

கல் என் அதிர் சும்ைமப் னல் க மா மதில் றம் ேபாய்
இல்லங்க ம் சி
ச்சி ம் மறித்திட் இ ம் கடல் வாய்ச்
ெசல் ம் கல நாவாய் பல திமில் ேபால் சுமந் ஏகிப்
ல்

ம் ாிைச ம் தள்ளி உள் குகின்றைத அன்ேற.

ம கும் பல ெபா ள் ஆவண மணி தி ம் மன் ம்
சி கும் கண மதமா நிைர ேச ம் ெத
ம் ேபாய்
கும் சினெமா ெதண் திைர ாிப் னல் தாவிக்

2983

100
கு கும் ப

கண்

அஞ்சினர் ெகா

மா நகர் உள்ளார்.

2984

சிலர் ைமந்தைர எ ப்பார்க ம் சிலர் ைமந்தைரக் காணா
அலமந் அ வா ம் சிலர் அம் ைகத் தளிர் பற்றிக்
குல மங்ைகயர் தைமக் ெகாண் யப் ேபாவார்க ம் கு கும்
தலம் எங்கு எனத் திைகப்பார் க

ம் த மா

கின்றா ம்.

2985

ெபான் உள்ளன பணி உள்ளன ெபா ள் ேபணல் ெசய்வா ம்
மன் ம் சில ெபா ள் ைகக்ெகாள மறப்பார்க ம் மாடம்
மின் ம் ெகா ெந மாளிைக ேமல் ஏ கின்றா ம்
இந் நன்னகர்

யர்

ழ்குதற்கு ஏ

ஏ

என்பா ம்.

2986

ேநற் ம் பாி நாியாயின ெந மாநகர் எங்கும்
ஊற்றம் ெசய்த என்பார்க ம் ஒ கால ம் இந்த
ஆற்றின் ெப க்கு இைல என் அயர்வா ம் கடல் அரசன்
சீற்றம் ெகா

ன்ேபால்வா ம் ெசயேல ெகால் என் பா ம்.

2987

நம் ேகாமகன் ெசம் ேகால் பிைழத் தனேனா என
நவில்வார்
அம் ேகால் வைள பங்கன் விைளயாட்ேடா என
அைறவார்
இங்கு ஆர் இ தணிப்பார் என இைசப்பார் இ
தணிப்பான்
ெபாங்கு ஆலம் உண் அ ள் சுந்தரன் அல யார்
எனப் கல்வார்.

2988

அ த் ஆயிரம் குண்ேடாதரர் எதிர் ஏற் இ ந் அகல் வாய்
ம த்தா ம் அடங்கா என மதிப்பார் இ தைன ம்
எ த் ஆயிரம் க கங்ைகயின் இைறவன் சைட ஏறக்
ெகா த்தால் அல

அடங்கா

இதன் ெகா ம் ேகாபம

என்பார்.

2989

வான் ஆ இழி நதி ஆயிர கத்தால் வ வ ேபால்
ஆனா எ நீத்தம் தணியாவா கண் அன்
தான் ஆகிய சிவன் அன்பைர ஒ க்கும் த கண்ணர்
ேபானார் தம

அகத்ேத உள ெபா ள் ேப

தல் க தா.

வ தி தன் தமர் விட் ஏக ம ைர நாயகன் பால் ஏகி
அ
இைச பா ம் ெதாண் ல் அகப்ப ம் பாதம் ேபாற்றித்
ெதா
ெகாண் அறிவாய் ஊ ம் சுகப் ெப ம் கட ன் ழ்கி

2990

101
எ

சித்திரம் ேபால் மன்னி இ ந்தனர் வாத ஊரர்.

2991

பாி நாியாக்கி ைவைக அைழத்த படலம் சுபம்
-----------------------61. மண் சுமந்த படலம் (2992-3105 )
பண் சுமந்த மைற நாட ம் ெபா ள் பதம் சுமந்த
யார் மனம்
ண் சுமந்த யர் தீர வந்த பாி நாிகளாய் அடவி
ேபான பின்
விண் சுமந்த சுர நதி எனப் ெப கு வித்த ைவைக இ
விைடயவன்
மண் சுமந் தி ேமனிேமல் அ வ ச் சுமந்த கைத
ஓ வாம்.

2992

க ம் கடல் திைர இைடக் கிடந் சுழல் கலம் எனக் கன
கடளாய்
வ ம் னல் பரைவ உட் கிடந் நகர் ம கி உள் கமற
ேவ னான்
ஒ ங்கு அைமச்சைர விளித் நீர் கைர சுமந் ஒ ங்கி
வ ம் ஓத நீர்ப்
ெபா ங் கதத்திைன அடக்கு ர் என அைமச்ச ம்
ெதா

ேபாயினார்.

2993

ெவறித் தடக்ைக மத யாைன மந்திாிகள் ேவ ேவ
பல கு க ம்
குறித் எ த் எ தி எல்ைல இட் அள ேகால்
கிடத்தி வைர கீறிேய
அ த் விட் நகர் எங்க ம் பைற அைறந் அைழத்
வி ம் ஆள் எலாம்
ெசறித் விட் அவர்க்கு அளந்த ப ெசய்மின் என்
வ வித்தனர்.
மண் ெதா ம் க வி கூைட யாள ம் மரம் சுமந்
வ வார் க ம்
விண் ெதா ம் ப நிமிர்ந் வண் ப விாி பசும் தைழயல்
ஆல ம்
ெகாண் அதிர்ந் வ வா ம் ேவ பல ேகா கூ ய

2994

102
குழா ம் நீர்
ெமாண் அ ந்த வ ம் ஏக காலம் என வ

னல்

கைரயின் ெமாய்த்தனர்.

2995

கிட் வார் பாி நி த் வார் அர உ ட் வார் அ
கிடத் வார்
இட் வார் தைழ நிரப் வார் விளி எ ப் வார் பைற
இரட் வார்
ெவட் வார் மணல் எ த் வார் ெசல ெவ ட் வார் க
ம் எனக்
ெகாட் வார் கைர பரப் வார் உவைக கூ வார் குரைவ
குழ வார்.

2996

கட் வார் கைர உைடப் நீர் க கல் கண் ெநஞ்ச
கலங்குவார்
மட் லாத னி என்ைன அன்ைன இனி ஆ க என்
எதிர் வணங்குவார்
ெகாட் வார் மணல் உைடப் அடங்க மகிழ் ெகாள் வார்
குரைவ ள் வார்
எட் மாதிர ம் எட்ட வாய் ஒ எ ப் வார் பைற
இரட் வார்.

2997

இந் நிைல ஊாில் உள்ளார் யாவர்க்கும் கூ யாளர்
ன்னி ன் அளந்த எல்ைலத் ெதாழில் ைற ண் ெசய்வார்
அந்நிைல நகாின் ெதன் கீழ்த் திைச உளாள் அளவில் ஆண்
மன்னிய நைர

தாட்

ஒ த்தி ேபர் வந்தி என்பாள்.

2998

ெசவி உண ஆன ேவதசிரப் ெபா ள் உணர்ந் ெசந்தீ
அவி உண ஊட் ம் ஈசன் அன்பாின் ஆற்ற ேநாற்ற
தவ நிைற ேப
ய்ப்பாள் தாய் இலார்க்கு அன்ைன ஒப்பாள்
சுைவ உ

பிட்

விற்

உண் ெதாழி னாள் தமியள் ஆவாள்.

2999

ைவக ம் அவித்த ெசவ்விப் பிட் ைன ம ங்கு நான்கு
ைககளாய் ைளத்த க்கண் க ம்பிைன அ ம்
ரல்
ெசய்கதிர் கத்தான் அந்தத் ேதறைல ஆலவாய் எம்
ஐயைன அகத்தான் ேநாக்கி அன்பினால் அ த்தி விற்பாள்.
வைளந்த ெமய் உைடய அந்த மாதவ நைர தாட் க்கு
அளந்த பங்கு அைடப்பான் கூ ஆள் கிைடயாமல் ஆற்றத்

3000

103
தளர்ந்

இனி என்ேன மன்னன் தண் க்கின் என் ெசய்ேகன் என்

உளம் த மாறிக் கூடல் உைடய நாயகைன உன்னா.

3001

பிட் விற் உண் வா ம் ேபைதேயன் இ ம்ைப என்ப
எள் ைண ேய ம் இன்றி இரவி எங்கு எ ெகன் இந் நாள்
மட் நின் அ ளால் இங்கு ைவகிேனற்கு இன் வந்
விட்ட

ஓர் இைட

ஐய மீனவன் ஆைண யாேல.

3002

ைண இன்றி மக்கள் இன்றித் தமர் இன்றி சுற்றம் ஆகும்
பைண இன்றி ஏன் ெகாள்வார் பிறர் இன்றிப் பற் க்ேகாடாம்
ைண இன்றித் ன்பத் ஆழ்ந்
லம் உ பாவிேயற்கு இன்
இைண இன்றித் இந்தத்

ன்பம் எய் வ

அறேனா எந்தாய்.

3003

ேதவர்க்கும் அாியன் ஆகும் ேதவேன அன்பர் ஆவார்
யாவர்க்கும் எளியன் ஆகும் ஈசேன ேவந்தன் ஆைணக்
காவல் ெசங்ேகாலார் சீற்றம் க கு ன் கூ ஆளாய்
ஏவல் ெசய்வாைரக் காேணன் ஏைழேயன் இனி என் ெசய்ேகன்.

3004

கூ யாள் வ வ உண்ேடா என் தன் ெகாங்ைக ற்றத்
தா ேபால் கண்ணீர் ேசார்வாள் குறித்
ன் அ த் ம் பிட்ைட
ேவைல நீர் ஞாலம் காண மிைசந்தவள் இ ம்ைப தீர்ப்பான்
பா ன் ேநர் ெமாழியாள் பாக மைறத்

அ ள் ப வம் ெகாள்வார்.

3005

குறட்கு நீர் அ த்தி ைவைகக் கு ைஞயாய் ஒ கும் கங்ைக
அறம் குழல் பிாிவின் ஆற்றா அன்பினால் அவைளக் காண்பான்
மறக் கயல் ெந ம் கணாைள வஞ்சித் வ வம் மாறிப்
றப்ப

வாைரப் ேபாலப் ேபா வார் ேபாத

ர்த்தி.

3006

அ க்கு அைடந்த பழந் ணி ஒன் அைரக்கு அைசத் வி த்ெதாண்டர்
கு க் கடந்த இண்ைட நிகர் சுைம அைட ேமல் கூைட கவிழ்த்
எ க் கடாந் திைச கடந்திட் இைண கடந்த தி த்ேதாள் ேமல்
ம க்கைடந்

விளங்கிய வாய் மண் ெதா

திண் பைட ஏந்தி.

3007

திடம் காதல் ெகாண்ட அறேவார் தி ேவள்வி த ம் அ
ம்
இடம் காவல் ெகாண் உைறவாள் அ த்த அ
ம் இனி உண் ம்
அடங்காத பசியினர் ேபால் அன்ைன ைலப் பால் அ ந்த
அடங்காத ெப

ேவட்ைக மக

ேபால் றப்பட்டார்.

3008

104
ஆ மைறச் சிர
யார் அ க்கமலம் நிலம் சூடக்
கூ ெகா த் எைன ேவைல ெகாள்வார் உண்ேடா என் என்
ஓல மைறத் தி ெமாழி ேபால் உைர பரப்பிக் க ழ் கண்ணீர்
ேவைல இைடப் ப ந்

அயர்வாள்

தி இடத்

அைணகின்றார்.

3009

தந்ைத தாய் பிறர் இன்றி வ கின்ற தனிக் கூ
ைமந்தனார் வாய் மல ம் குரல் ேகட் வந்தி உந்தன்
சிந்ைத ஆகுலம் இழந் நல் கூர்ந்தார் ெசல்ல மகத்
தந்தேபா

எ

மகிழ்ச்சி தைலக் ெகாள்ளப் றம் ேபாந்தாள்.

3010

அன்ைன எனத் தன் பா ன் அ ள் சுரந் வ காைள
தன்ைன அைழத் எனக்கு அளந்த கைர அைடத் த் த வாேயா
என்ன இைசத்தனள் ஆக அைடக்கின்ேறன் எனக்கு அன்ைன
பின்ைன அதற்கு இ ம் கூ

யா

என்றார் ெப

தியாள்.

3011

பிட் இ ேவன் உனக்கு என்றான் அதற்கு இைசந் ெப ம் பசியால்
சுட் ட நான் மிக ெம ந்ேதன் சுைவப் பிட் ல் உதிர்ந்த எலாம்
இட்
வாய் அ
ந்தத் தின் நான் இைளப்பாறிக்
கட்

ேவன் நின்

ைடய கைர என்றார் கைர இல்லார்.

3012

ெதள்ளி அ சிற் ண் சிக்கைடந்த ெபாதி நீக்கி
அள்ளி எ த் அ ந்தப்பா என் இட்டாள் அைரக்கு அைசத்த
ள்ளி உைடத் கில் நீத்தார் றத்தாைன விாித் ஏந்தி
ஒள்ளிய

என்

அவன் அன் ம் உடன் கூட்

அ

ெசய்வார்.

3013

அன்ைன ைலத் தீம் பா ன் அாிய சுைவத் இஃ அந்தத்
ெதன்னவனாய் உலகு ஆண்ட தி ஆல வாய் உைடய
மன்னர் பிரான் தனக்ேக ஆம் என் என் வாய்ப் ெபய்
ெசன்னி அைசத்

அ

ெசய்தார் தீவாய் நஞ்சு அ த ெசய்தார்.

தந்ைத ெயா தாய் இன்றித் தனிக் கூ ஆளாக
வந்த எனக்கு ஒ தாயாய் அ ள் சுரந் மாறாத
இந்த இைளப் ஒழித்தைனேய இனி ேவைலத் தைலச் ெசன்
சிந்ைத களிப் எழேவைல ெசய்ேவன் என்

இைசத்

உன்

எ ந்தார்.

தந்தி வாய் ம ப் பிடறி வ ம் கு ைஞத் தடம் கைரயில்
வந்தியான் வந்தியாள் என் ஏட் ல் வைர வித் ப்
ந்தியால் உைரயான் ல் ெபா ளினான் அளப் அாிய

3014

3015

105
அந்தி வான் மதிச் சைடயார் கைர அைடப்பார் ஆயினார்.

3016

ெவட் வார் மண்ைண
ேமல் ைவப்பார் பாரம் எனக்
ெகாட் வார் குைறத் எ த் க் ெகா ேபாவார் சும விழத்
தட் வார் சுைம இறக்கி எ த் அதைனத் தைல ப யக்
கட் வார் உடன் சுமந்

ெகா

ேபாவார் கைர ெசாாிவார்.

3017

இவ் வண்ணம் இவர் ஒ கால் இ கால் மண் சுமந் இைளத் க்
ைக வண்ண மலர் கன்றக் கதிர்
ேமல் வ அ ந்த
ைம வண்ணன் அறியாத மலர் அ ெசம் னல் சுரந்
ெசவ் வண்ணம் பைடப்ப ஒ

ெச ம் த வின் ம ங்குஅைணந்தார்.

3018

த ேம ம் மைல மக ம் சலமக ம் அறியாமல்
தி ேமனி
நிலமகள் தீண் த் திைளப் எய்தக்
கு ேம மதி
ையக் கூைட அைண ேமல் கிடத்தி
வ ம் ேம

அைனயார் தம் வ

உணர்ந்

யில் கின்றார்.

3019

அத்த ேவ ஆல ெந ம் த வாக அைல ரட் த்
தத்தி வ ம் னல் அைடப்பார் சனகாதி
உணர்ந்த
ெமய்த் தவராய்க் கண் களிப்ப ெமய் உணர்ச்சி ேமான மயச்
சுத்த உ த் ெதௗ¤விப்பார் எனத் யி

ம்

யில் உணர்ந்தார்.

3020

ஆ வார் சாமம் எனத் தித்திக்கும் அ த இைச
பா வார் நைக ெசய்வார் ெதாழில் ெசய்வார் பராக்கு அைடயக்
ேகா வார் மணல் குவிப்பார் குதிப்பார் ள் எழ அ பாய்ந்
ஓ வார் உடன் மீள்வாள் உன் மத்தர் என இ ப்பார்.

3021

ேவைலயினால் அற வ ந்தி இைளத்தார் ேபால் ெமய் ேவர்ைவ
காலமிைச ச்சு எறிந் வாய் ஒ யால் காற் அைழத் ச்
சால ெந ம் பசியினார் ேபால் தளர்ந் அ யாள் இ ம் பிட் ன்
ேமல் அைடந்த வி ப்பினர் ஆய் மீண் ம் அவள் பால் அைணவார்.

3022

இ ம்ைப ேநாய் ெவள்ளம் நீந்தி இன்ப நீர் ெவள்ளத் ஆழ்ந்த
ெகா ம் ற தியாள் ன் ேபாய்க் கூ வார் ேகா க்கு ஏற
இடம் ப கைரகள் எல்லாம் அைட ப கின்ற இன்னம்
க ம்பசி உைடேயன் அன்ேன பிட்
ஆங்கு அவள் அப்ேபா

இ

க தின் என்றார்.

அட்ட சிற் ண

அளித்தாள் ஐயர்

3023

106
வாங்கி அங்கு ைக ம் நா ம் கனல் எழ வாயில் ெபய்
பாங்கு இ ெகா
ம் ஒற்றிப் பதம் உறப் ப கிக் ெகாண்
நீங்கி

ன் ேபால ேபாந்

ெந ம் கைர அைடக்கல் உற்றார்.

3024

பிட் வாய் மிதப்ப உண்பார் ெப வ உைடயார் ேபால
ெவட் வார் எ த்த மண்ைணக் ெகாண் ேபாய் ேவற் ப் பங்கில்
ெகாட் வார் உைடப் மா ம் ெகாள்ைக கண் ஆர்த் த் திண் ேதாள்
தட் வார் அயல் நின்றாைரத் த வார் களிப் த் தாங்கி.

3025

எ த்த மண் கூைடேயா இடறி ழ்வார் ேபால் ஆற்றில்
ம த்திட ழ்வார் நீந்தி வல்ைல ேபாய்க் கூைட தள்ளி
எ த் அகன் கைர ேமல் ஏறி அ த் அ த் ஈரம் ேபாக்கித்
ெதா த்த கட்

அவிழ்ப் பார் மீளத்

ன்

வார் ெதா வார் மண்ைண.

3026

ெகாட் மண் சுமந் ெசல்வர் கூைடைய உைடப்பில் ழத்
தட் வார் எ ப்பார் ேபாலத் தாவி ழ்ந் அைலயில் ஓட
விட் ஒ மரத்ைதப் பற்றி மிதப்பார் திண் கைரயில் ஏற
ட் வார் சுழியில் ஆழ்வார் ேசண் ெசன்

ைளப்பார் மீள்வர்.

3027

ெகாட் ைனக் கழலப் பார்ப்பார் ேகாப்பர் ேகால் இைட
ஆப் இட் த்
தட் வார் உயிர்ப்
ங்கித் தள்ள நின் இைளப்பார்
கச்சில்
பிட் ைன கர்வார் ேவைல விைன ெகடப் பிறர்க்கும்
அள்ளி
இட் மா ஓச்ச ேநாக்கி நைகப்பர் ைக இரண் ம்
தாக்கி.

3028

வானத்தின் மண்ணில் ெபண்ணின் ைமந்தாில் ெபா ளில் ஆைச
தான் அற் த் தைம ம் நீத் த் தத் வம் உணர்ந்த ேயாகர்
ஞானக் கண் ெகாண்ேட அன்றி நாட ம் ேசாதி மண்ேணார்
ஊனக் கண் ெகாண் ம் காண உடன் விைளயாடல் ெசய்வார்.

3029

அ ளினால் உலகம் எல்லாம் ஆக்கி ம் அளித் ம் நீத் ம்
ெப விைளயாடல் ெசய் ம் பிைற
ப் ெப மான் இங்ஙன்
ஒ விைளயாடல் ெசய்ய ஓச்சு ேகால் ைகயர் ஆகி
அ கு நின்
ெநட்

ஏவல் ெகாள்வார் அைட கைர ேநாக்கப் க்கார்.

அைல ஒ ங்கி ஓட நிவப் உற வைர ேபால் இட் க்

3030

107
கட் ய கைரகள் எல்லாம் கண் கண் ஒப் ேநாக்கி
அட்டேம ெசல்வார் திங்கள் ஆயிரம் ெதா தாள் ேபரால்
விட்ட பங்கு அைட படாைம கண்டனர் ெவகுளி

ண்டார்.

3031

வந்திக்குக் கூ யாளய் வந்தவன் யார் என் ஓ க்
கந்தர்ப்பன் என ேநர் நின்ற காைளைய ேநாக்கி ஏடா
அந்தப் பங்கு உள்ள எல்லாம் அைட பட்ட எவன் நீ இன்னம்
இந்தப் பங்கு அைடயாய் வாளா

இ த்தியால் அம்பீ என்றார்.

3032

ேவ உைரயா தம்ைம உணர்ந்தவர்
ேதான்ற
ஈ இலான் இ மாப் எய்தி இ ந்தனன் ஆக ேமல் இட்
ஆ வந் அ த்த பங்கில் அைட கைர கல் ச் ெசல்ல
மா

ெகாண்

ஓச்ச அஞ்சி மயங்கினார் வ ய ேகாலார்.

3033

பித்தேனா இவன் தான் என்பார் அல்ல ேபய் ேகாட்பட்ட
மத்தேனா இவன் தான் என்பார் வந்திைய அைலப்பான் வந்த
எத்தேனா இவன் தான் என்பார் இந்திர சாலம் காட் ம்
சித்தேனா இவன் தான் என்பார் ஆர் என் ம் ெதௗ¤ேயாம் என்பார்.

3034

பாடல் விஞ்ைசயேனா என்பார் பண்ணினால் பாணிக்கு ஏற
ஆடல் விஞ்ைசயேனா என்பார் அ ம் ெபறல் ெசல்வத் ஆழ்ந்
வா ய மகேனா என்பார் இைச பட வாழ்ந் ெகட்ட
ஏ

அவிழ் தாாினா ள் யார் மகன் இவன் ெகால் என்பார்.

3035

க ம்ப ம் வி ம்ப நின்ற கட்டழகு உைடயான் என்பார்
அ ம் ெபறல் இவன் தான் கூ க்கு ஆள் ெசய்த
எவேனா என்பார்
இ ம் ெப ம் குரவர் அற்ற தமியேனா என்பார் ேவைல
ாிந்தவன் அல்லன் என்பார் அ

ேமனி க

ம் என்பார்.

3036

கூ

ம் ெகாண்டான் தாேன கணக்கி ம் குறிக்கச்
ெசான்னான்
ேவைல ம் ெசய்யான் இன் ெசால் விளம்பி ம் ேகளான்
கல் ன்
பால் அைற ைளேய ஆகிப் பரா கம் பண்ணி
நின்றான்
ஏல நாம் இதைன ேவந்தற்கு உணர்த்
ம் என்
ேபானார்.

3037

108
தைலமகன் தி
ன் தாழ்ந் சாற் வார் அ ேகள் இந்த
அைல னல் நகரார் தம் தம் பங்கு எலாம் அளந்த ஆற்றான்
மைலயி ம் வ யவாகச் சுமந்தனர் வைளந்த சிற் ண்
விைல நைர யாட்

தன் பங்கு அைடத்திலன் ெவன்றி ேவேலாய்.

3038

ேவைள ம் வனப்பினாேல ெவன்றவன் ஒ வன் வந்தி
ஆள் என ஆங்ேக வந் பதிந்தனன் அரசர் ெசல்வக்
காைளேபால் களிப்பன் பா ம் ஆ வான் காலம் ேபாக்கி
நீ

வான் ேவைல ஒன்

ெநஞ்சி

ம் நிைனதல் ெசய்யான்.

3039

ஆண் தைக வனப்ைப ேநாக்கி அ க்க ம் இல்ேலம் அஞ்சி
ஈண் ேனம் என் கூற இம் என அைமச்ச ேரா ம்
பாண் யன் எ ந் நாம் ேபாய்ப் பங்கு அைட பட்ட எல்லாம்
காண் ம் என்

எறிநீர் ைவைகக் கு ைஞ அம் கைரையச் சார்ந்தான்.

3040

எ த்த திண் கைரகள் எல்லாம் இைற மகன் உள்ளத் ஓைக
ம த்தனன் ேநாக்கிச் ெசல்வான் வந்தி பங்கு அைடப்பார் இன்றி
அ த்த ேநான் கைர ம் கல் அழித் எ ெவள்ளம் ேநாக்கி
க த்

நின்

எங் குற்றான் இக் கைர சுமந்

அைடப்பான் என்றான்.

3041

வள்ளல் தன் ேகாபம் கண்ட மா ேகால் ைகயர் அஞ்சித்
தள்ள ம் சினத்தர் ஆகித் தடக்ைக ெதாட் ஈர்த் ப் பற்றி
உள்ள
றம் கீழ் ேமலாய் உயிர் ெதா ம் ஒளித் நின்ற
கள் வைன இவன் தான் வந்தி ஆள் எனக் காட்

நின்றார்.

3042

கண்டனன் கனன் ேவந்தன் ைகயில் ெபான் பிரம் வாங்கி
அண்ட ம் அள இலாத உயிர்க ம் ஆகம் ஆகக்
ெகாண்டவன்
கில் சிப் ைடத்தனன் கூைடேயா
மண் தைன உைடப்பில் ெகாட்

மைறந்தனன் நிைறந்த ேசாதி.

3043

பாண் யன்
கில் பட்ட ெசழியன் பன்னியர்
உடம்பினில் பட்ட
ஆண் தைக அைமச்சர் ேமனி ெமல் பட்ட அரசு இளம்
குமரர் ேமல் பட்ட
ஈண் ய கழல் கால் ரர் ேமல் பட்ட இ ளி ேமல்
பட்ட ப மம்
ண்ட ெவம் காிேமல் பட்ட எவ் உயிர்க்கும் ேபாதன்
ேமல் பட்ட அத் த ம் .

3044

109
பாிதி ம் மதி ம் பாம் ம் ஐங் ேகா ம் பல் நிறம்
பைடத்த நாள் மீ ம்
இ நிலம் னல் கால் எாி க ம் கனல் வான் எ ம்
ஐம் த ம் கா ம்
சு தி ம் ஆ சமய வானவ ம் சுரர்க ம் னிவ ம்
ெதாண் ன்
ம விய னிவர் கணங்க ம் பட்ட ம ைர நாயகன்
அ த் த ம் .

3045

வானவர் மனிதர் நரகர் ள் விலங்கு மாசுணம் சிதல்
எ ம் ஆதி
ஆன பல் சர ம் மைல மரம் ெகா
ல் ஆதி ஆம்
அசர ம் பட்ட
ஊன் அைட க
ம் பட்டன த ம்ேபா உதித்தன உயிர்
இல் ஒவிய ம்
தான் அ பட்ட சரா சர சடங்கள் தமக்கு உயிர்
ஆயிேனான் த ம் .

3046

ண் என மாேயான் விழித்தனன் கமலச் ேசாதி ம் யா
என வியந்தான்
விண்ணவர் ெப மான் ெவ வினான் வாேனார் ேவ
உளார் ெமய் பனிப் அைடந்தார்
வண்ண யாழ் இயக்கர் சித்தர் சாரணர் தம் வ ப் படா
உடம்பினில் பட்ட
ண்ைண யா என் தத்தமில் காட் மயங்கினார்
குந்த வா

அறியார்.

3047

ஏக நாயகன் எவ் உயிர்க ம் தாேன என்ப ம்
அன்பி க்கு எளியன்
ஆகிய திற ம் காட் வான் அ பட் அங்கு ஒ கூைட
மண் ெகாட்
ேவக நீர் சு ங்கக் கைரயிைன உயர்த்தி மிகுத் உடன்
ேவைல நீத் ஒளித் ப்
ேபாகிய வா கண் ேகால் ைகயர் ேபாய்
நைரயாட் ையத் ெதாடர்ந்தார்.
வன் தாழ் மனத்ேதார் வ ெசய இன்ன மன்னான்
ம க்கம் உண்ேடேயா
ன் ேபாகிய ஆள் என் ெசய்தான் என்னாய்
ேமா
இனி எனத் திரங்கி
என் ேபால் ெவ த்த குழ னாள் கூடல் இைறவைன

3048

110
ேநாக்கி நின் இரங்க
அன் ேதன் ஆக வ த்திய சிற்

ண் அ

ெசய்

அ ளினார் அ ளால்.

3049

கண்

தல் நந்தி கண்த்தவர் விசும்பில்
கதிர் வி திப்பிய விமானம்
மண் இைட இழிச்சி அன்ைன வா என் வல்ைல
ைவத் அமரர் மைழ ம்
பண் நிைற கீத ஒைத ம் ேவதப் ப வ ம்
ந் பி ஐந் ம்
விண் இைட நிமிரச் சிவன் அ ள் அைடந்ேதார்
ேமவிய சிவ ரத்

உய்த்தார்.

3050

மன்

உைடயான் ஒர் கூைட மண் ெகாட் மைறந்த ம்
அைட கைர நீண்ட
குன் என உயர்ந்த தன்ைம ம் தம் ேமல் ேகால் அ
பட்ட ேநாக்கி
என்றன் ேமல் பட்ட என்றன் ேமல் பட்ட இ என
அ என அைமச்சர்
நின்றவர் உணர்ந் நிகழ்ச்சி ம் பிறர் பால் நிகழ்ச்சி ம்
ேநாக்கி அந் நி பன்.

3051

உள்ளத்தால் சங்ைக ண்டான் ஆக மண் உைடப்பில் ெகாட் க்
கள்ளத்தார் ஆகிப் ேபானார் ககனத்தார் ஆகிச் ேசைன
ெவள்ளத்தார் பிற ம் ேகட்ப மீனவற்கு உவைக ெவள்ளம்
ெகாள்ளத் தாம் அைழத்

ஆகாய வாணியால் கூறல் உற்றார்.

3052

மறத் ஆ கடந்த ெசம் ேகால் வ தி நின் ெபா ள்கள் எல்லாம்
அறத் ஆற்றின் ஈட்டப் பட்ட அைனயைவ னிதமான
திறத்தாேல நமக்கு நம்ைமச் ேசர்ந்தவர் தமக்கு ஆர்வம்
உறத்தாவில் வாத ரன் உதவினான் ஆதலாேல.

3053

அைனயைன ம க்கம் ெசய்தாய் அ ம் பிணப் ல த் தீவாய்
வன நாித் திரைள ஈட் வாம்பாி ஆக்கித் தந்ேதம்
கைன இ ள் கங்குல் ேபாதில் கழிந்தன பின் ம் தண்ட
விைனயர் பால் வி த் த்

ன்பம் விைளத்தைன அ

ெபாறாேதம்.

வ
னல் ெப கப் பார்த்ேதம் வந்திைகப் பிட் வாங்கிப்
ப கிவந் ஆளாய் மா பட்டன மண் ேபாகட் ப்

3054

111
ெபா கைர உயரச் ெசய்

ேபாகிய அவ் அன்ைன ேபால்வாள்

ெப கிய இ ம்ைப தீர்த்

எம் ேபர் உலகு அைடயச் ெசய்ேதாம்.

3055

இத்தைன எல்லாம் ெசய்த இவன் ெபா ட் இந்த ேவத
வித்தகன் தன்ைம ஒன் ம் அறிந்திைல ேவட்ைக எம்பால்
ைவத் னக்கு இம்ைம ேயா ம ைம ம் ேத த் தந்த
உத்தமன் ெதாைட சந்

ஆதிப் றப்பற் ம் ஒழிந்த நீரான்.

3056

நிைற உைட இவைன இச்ைச வழியினால் நி த்தி ஆன்ற
மைற வழி நின் நீதி மன்னவர்க்கு அளந்த வாழ் நாள்
குைற படா ஆனச் ெசல்வ வாாி ள் குளித் வாழ்க என்
நிைறயவன் ெமாழிந்த மாற்றம் இ

ெசவி நிரப்பத் ெதன்னன்.

3057

அச்சம் உற் உவைக ஈர்ப்ப அதிசய ெவள்ளத் ஆழ்ந்
ெபாச்சம் இல் அன்பர் எங்கு உற்றார் எனப் குந் ேத
நச்சு அர அைசத்த கூடல் நாயகன் ேகாயில் நண்ணி
இச்ைசயில் இ க்கின்றாைரக் கண்

ேபாய் இைறஞ்சி

ழ்ந்தான்.

3058

ெதால்ைல நீர் உலகம் ஆண் சு
யர் நரகத் ஆழ
வல்ல என் அறி க்கு ஏற்ற வண்ணேம ெசய்ேதன் நீர் என்
எல்ைல தீர் தவப் ேபறாய் வந் இக பர ஏ ஆகி
அல்லல் ெவம் பிறவி ேநாய்க்கு அ ம ந்

ஆனிர் ஐயா.

3059

ெச த் நான் உம்ைம எண்ணா இைழத்த இத் தீங்கு தன்ைனப்
ெபா த் நீர் ன் ேபால் உங்கள் வி எலாம் காவல் ண்
ம த் ைடத் ஆள்வதாக என் இரந்தனன் மண்ணில் ஆைச
ெவ த்தவர் நைக உள் ேதான்ற ேவந்தைன ேநாக்கிச் ெசால்வார்.

3060

பாய்திைர ர ம் ந்நீர்ப் ப கடல் உலகுக்கு எல்லாம்
ஆயிரம் ெசம் கணான் ேபால் அரசு ற் இ ப்பீர் உங்கள்
நாயகன் அ ளிச் ெசய்த வண்ணேம நயந் ெசய் ர்
யவர் அன்ேறா

ங்கள் சூழல் ேசர்ந்

ஒ க வல்லார்.

3061

உம்ைம நான் அ த்த நீரால் உலகு இயல் ேவத நீதி
ெசம்ைமயால் இரண் நன்றாத் ெதௗ¤ந்த ெதௗ¤ந்த நீரான்
ெமய்ைம யான் சித்த சுத்தி விைளந்த விைளந்த நீரால்
ெபாய்ம்ைம வானவாின் நீந்திப் ேபாந்த

சிவன் பால் பத்தி.

3062

112
வந்த இப் பத்தியாேல மாையயின் வி த்தி ஆன
பந்தம் ஆம் பஞ்சவ வாழ்க்ைக விைளவி ள் பட்ட ன்பம்
ெவந்த க ைண ஆகி ெமய் உணர் இன்பம் தன்ைனத்
தந்த

பாதம் சூட் த் தன் மயம் ஆக்கிற்

அன்ேற.

3063

சச்சிதானந்தம் ஆம் அத் தனிப் பர சிவேன தன்ன
இச்ைசயால் அகிலம் எல்லாம் பைடத் அளித் ஈ ெசய் ம்
விச்ைச வானவைரத் தந்த ேமலவன் பிறவித் ன்பத்
அச்சம் உற்

அைடந்த்ேதார்க்கு ஆனா இன்ப

அளிக்கும் அன்ேனான். 3064

மந்தரம் கயிைல ேம ப் ப ப்பதம் வாரணாசி
இந்த நல் இடங்கள் ேதா ம் இக பர ேபாகம் யார்க்கும்
தந் அ ள் ெசய் எம் ேபால்வார் தம் மனம் றம் ேபாகாமல்
சிந்தைன தி த்தி ஞானத் தி உ

ஆகி மன்

ம்.

3065

ஒப்பவர் மிக்ேகார் ேவ அற் ஒ வனாய் எங்கும் தங்கும்
அப் பரம் சுடேர இந்த ஆலவாய் உைற ம் ேசாதி
ைகப் ப கனிேபால் ேமல் நாள் கண் வன் ஆதி ேயார்க்கு
ெமய்ப் ெபா ள் விளங்கித் ேதான்றா ேவதத்ைத வி த்தி ெசய்தான்.

3066

தன் அ ளால் ஞானத் தபனியம் ஆகும் தில்ைலப்
ெபான் நகர் இடத்தில் என்ைனப் ேபாெகனப் பணித்தான் நீ ம்
அன்னதற்கு இைசதிர் ஆக என் ஆலவாய் அ கள் தம்ைமப்
பன்ன ம்

தியால் ஏத்தி விைட ெகா

பணிந்

ேபாவார்.

3067

தன் ெதாடக்கு அ த்த நாதன் தாள் ெதாடக்குண் ேபாவார்
பின் ெதாடர்ந் அரசன் ெசல்லப் ெப ந்தவர் நின்மின் நின்மின்
என்றனர் ெசல ம் கூப்பி எல்ைல ெசன் அணியன் ஆகிச்
ெசன்

அ

பணிந்

ெதன்னன் விைட ெகா

தி ம்பினாேன.

3068

றந்தவர் ேபாக மீண் ெதால் நகர் அைடந் ெதன்னன்
அறம் த பங்கினாைர அைடந் தான் பிரம் நீட்டப்
றம் த க ைண ெவள்ளம் ாிப்பத் தாழ்ந் ெநஞ்சம்
நிைறந்த

வாய் ெகாள்ளாமல் நின்

எதிர்

திப்ப

ஆனான்.

அைடயாளம் பட ஒ வன் அ த்த ெகா ம் சிைலத் த ம் ம்
ெதாைடயாக ஒ ெதாண்டன் ெதா த் எறிந்த கல் ம் ேபால்
கைடயாேனன் ெவகுண் அ த்த ைகப் பிரம் உலகம் எல்லாம்

3069
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உைடயாேன ெபா த்தேதா உன் அ ைமத் தி ேமனி.

3070

க ேய மலர் மகன் மால் தல் ஆய கட ள ம்
ப ஏ ம் அள இறந்த பல் உயி ம் நீேயேயா
ஏற மண் சுமந்தாய்
கில் அ வ ப்பட்ட
அ ேய

ம் பட்ெடன் நின் தி ேமனி ஆேனேனா.

3071

ைகக்கும் ம ந் இன் சுைவயின் காட் மா என விைனக்கும்
ெபாய்க்கும் அ ம் கலன் ஆகி மண் ஆண்
ைல நரகம்
ய்க்கும் அ ம் யர் கைளவான் மாறாய் நின் ைண அ க்ேக
ய்க்கும் ம ந்

அவர் என்

அறியாைம ஒ த்ேதேன.

3072

பாதி உைம உ வான பரேமட்டீ எனக்கு இம்ைம
ஊதிய ம் பரகதி ம் உ தி ெபற விைளவிக்கும்
நீதியினான் மந்திாியாய் நின் அ ேள அவதாித்த
ேவதியைர அறியாேத ெவ த்

நான் ஒ த்ேதேன.

3073

மாயா வி த்தியில் நான் மாழாந் மாதவைர
ஆயா ஒ த்ேதன் அ நரகத் ஆழ்ந் நான்
யமல் இன் அைனயார் ெமய்ம்ைம எலாம் ேதற்றிய ெவண்
தாயானாய் தண்ணளிக் என் தமிேயன் ெசய் ைகம்மாேற.

3074

நின்ைன உணர்ந்தவர் ேவத ெநறி ேவள்வி ெசய்
ஊட் ம்
இன் அ தில் கழி சுைவத்ேதா இவள் இ ம் பிட் எவ்
உயிர்க்கும்
மன்னவேன ெசம் வர் வாய் மல்ர்ந் அ
ெசய்தைன
ஆல்
அன்ைன இலா உனக்கு இவள் ஓர் அன்ைனயாய்
வந்தாேளா.

3075

அன் சி த் ெதாண்டர் இ ம் பிள்ைளக் கறி அ
ம்
ெமன் சுைவ ெதாிந்த ேவடன் இட்ட ஊ ம் ேபால்
நன் நைரயாட் இ பிட் நயந் அ ந்தி
என் ம் அ யார்க்கு எளிவந்தாய் எம் தாேய.
நாி யா ம் பாி ஆக்கி நடத்தி ம் அம்பரம் அன்றித்
தாியா யான் த
கிைலத் தி
ேமல் தாித் மைறக்கு
அாியாய் நீ என் பாசம் அ க்க வ ம் தி ேமனி

3076
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ெதாியாேத பாி ஆைச திைளத்

இ மாந்

இ ந்ேதேன.

3077

விண் சுமக்கும் ள்ளாய் விலங்காய்ச் சுழன் மனம்
ண் சுமக்கும் சூழ்ச்சி வ உைடய த்ேதளிர்
மண் சுமக்கும் மள்ளராய் வந்திலேர வந்தக் கால்
பண் சுமக்கும் ெசால் ன் பங்கன் பாத

காண்பாேர.

3078

என்

பல ைறயாேல தித் அைடந்ேதார்க்கு அன்பர்
இவர் இவைரத் ேதறின்
நன் மிக பரேபாகம்
ெபறல் எளி என் நைகத்தார்
ேவந்தன்
அன் தி ப்பணி ைச பிற ம் நனி வளம் ெப க்கி
அழகார் ெவள்ளி
மன் ைடயான் அ க்கு அன் ம் உயிர்க்கு அன் ம் சுரந்
ஒ கி வா ம் நாளில்.

3079

ன் ெப ம் ைறயார்க்கும் அ யார்க்கும் அறம்
ெதாிந்த ைறயால் ஈட் ம்
தன் ெபா ள் ேபாய் உடன் பலவாய்த் தைழத்
வ பயேன ேபால் தைல உவாவின்
நன் பனி கான் மதி கண்ட உவாி எனப் பல ெசல்வம்
நா ம் ஓங்க
இன்
வான் சக நாதன் எ ம் மகப் ெபற் இன்பத் ள்
இன்பத்

ஆழ்ந்தான்.

3080

அம் மகைன
சூட் அரசாக்கி வாத ர் அைமச்சர்
சார்பன்
ெமய்ம்ைம ெநறி விளக்கி இ விைன ஒப்பில் அரன்
க ைண விைளந்த ேநாக்கான்
ம்ைம மலத் ெதாடர் நீந்திச் சிவானந்தக் கடல் ப ந்
க்கண் ர்த்தி
ெசம் மலர்த்தாள் நிழல் அைடந்தான் திறல் அாிமர்த்தனன்
எ

ம் ெதன்பார் ேவந்தன்.

3081

வ தியால் வி க்கப் பட்ட வாத ர் னிகள் தம்ைமப்
ப
இலாப் பாடல் ெகாள்வார் பதி பல பணிந் ேபாந்
உணர் மைறேயார் ேவள்விப் ைக அண்ட
கீண்
எ

வட வைர ேபால் ேதான் ம் எழில் தில்ைல

ஊழி

ர் ேசர்ந்தார்.

3082
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தி ெதா ம் ழ்ந்
ழ்ந் இைறஞ்சி ஆலயத்
எய்தி ெமய்ைம ஆன
ேகாதி அறி ஆனந்தச் சுடர் உ ஆம் சிவகங்ைக
ேதாய்ந் ேமனி
பாதி பகிர்ந்தவள் காணப் பரானந்த தனிக் கூத்
பயிலா நிற்கும்
ஆதி அ ள் ஆகிய அம்பலம் கண் காந்தம் ேநர்
அயம் ேபால் சார்ந்தார்.

3083

அன்

கு ந் அ யில் ைவத் ஆண்ட ேகாலேம
அ ள் ஆனந்த
மன் இடத் எதிர் ேதான்றி வா என்பார் என ரல்
மணிவாய் ேதாற்றி
நின்ற தனிப் ெப ம் கூத்தர் நிைல கண்டார் அஞ்ச த்தார்
நிலேமல் ழ்ந்தார்
ஒன் அாிய லன் கரண வழி நீந்தி ெமய் அன்பின்
உ வம் ஆனார்.

3084

வண்

ேபால் ண்டாிக மலாில் விைள சிவ அனந்த
ம ைவ வாாி
உண் வாசகம் பா ஆ அழல் ெவண்ெணய் என
உ கும் ெதாண்டர்
விண் ழாவிய கு மி மன் உைடயான் தி வாக்கான்
மிகுந்த ேநயம்
ெகாண் ேபாய்க் குணதிைசயில் அ ம் தவர் வாழ்
தேபாவனத்ைதக் கு கி அம் கண்.

3085

குறி குணங்கள் கடந்த தனிக் கூத்தன் உ எ த்
ஐந்தின் ெகா வாள் ஓச்சிப்
ெபாறி கரணக் கா எறிந்
சி மனப் லம் தி த்திப்
னிதம் ெசய்
நிைற சிவமாம் விைத விைதத் ப் பசு ேபாதம் கைளந்
அ ணன் நீர் கால் பாய
அறி உ வாய் விைளந்த தனிப் பார் ஆனந்த அ
அ ந்தா

அ ந்தி நின்றார்.

மான் நிைர ம் குயவாி ம் வந் ஒ ங்கு நின் ாிஞ்சா
மயங்கு கானத்
ஆன் நிைரக கன் என இரங்கி ேமாந் நக்க ஆனந்த
அ ள் கண்ணீைரக்
கான் நிைற ள்ளினம் ப கக் க ைண ெந ம் கடல்

3086
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இ க்கும் காட்சி ேபாலப்
பால் நிற ெவண் நீற் அன்பர் அைச வின்றிச் சிவேயாகம்
பயி

ம் நாளில்.

3087

த்தர் சிலர் இலங்ைகயி ம் ேபாந்
வாயிர ெமய்ப்
ேபாத ேவத
வித்தக ேரா ஏ நாள் வைர ய த் ச் சூள் ஒட்
விவாதம் ெசய்வார்
இத் தைகய நாள் ஏழில் யாம் இவைர ேவ ம் எ ம்
எண்ணம் ண்ட
சித்தம் உைடயவர் ஆக அவர் கனவில் எ ந் அ ளித்
ேதவ ேதவர்.

3088

வாத ரைன வி த் வா ெசய் ர் என விழித்
மைறேயார் அந்தப்
ேபாத ேவதியைர வனம் குந் அைழத்தார் அப்ேபா
ெபா வில் ஆ ம்
ேவத நாயகன் பணித்த வழி நின்றார் எதிர் ம ப்ப மீண்
ேபாந்
காதார குல ழ்கி இ ந்தார் தழல் நிமிர்த் க் க ையக்
காய்வார்.

3089

பின்

ம் அவர் கனவின் கண் மன் ள் நடம் பிாியாத
ெப மான் வந்
ன்னவைனப் ெப ந் ைறயில் கு ந்த யில் ஆட்
ெகாண்ட ைறயினா ம்
இன் இைச வண் தமிழ் மணி ேபால் பா ம் காரணத்தா ம்
யாம் அன் இட்ட
மன்னிய ேபர் மாணிக்க வாசகன் என் அைழ மின்கள்
வ வான் என்றார்.

3090

உறக்கம் ஒழிந்த அறேவார் ெசன்றவர் நாமம் ெமாழிந்
அைழப்ப உணர்ந் நாதன்
அறக் க ைண இ ேவா என் அவேரா ம் எ ந் நகர்
அைடந் மண் ம்
றக்க ம் நீத் அ வத்தார் மன் ஆ ம் ைணக்
கமலம் ெதா
மீண்ேடார்
நிறக் கனக மண்டபத்தில் க்கு இ ந்தார் அறிஞர் சூழா
ெந ங்கிச் சூழ.

3091
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தத் நீர்க் கலத்தில் ேபாந்த சீவரப் ேபார்ைவ தாங்கும்
த்தைர ேவ ைவத் ப் கன்மின் ம் இைற ம்
ம்
அத்தைல நின்ேறார் எய் ம் கதி ம் என் ஆய்ந்த ேகள்வி
ெமய்த்தவ ெநறி மாணிக்க வாசகர் வினவினாேர.

3092

கனவி ம் நீ காணாக் ைகதவர் காட்சி யா ம்
மன அ மானத் தா ம் வாசகப் ெப மான் தம்ைம
வினவிய ன்
த்ேத சாதியின் விாித்தார் ேவதம்
அைனயவர் ேகட்ட அம்

ன்

ம

வாதம் ெசய்

உட்ெகாள்ளா.

3093

இன் இவர்க்கு அ மான் ஆதி எ ப்ப என் என் காட்சி
ஒன் ெகாண் அவர்கள் தாேம உடம்படல் ம த்தார் காட்சி
அன்றி ஏ இன்ைமயாேல அ மான அளைவ யா ம்
நின்றவன்

ம் ேகான் ஆதி நி த்திய

ன் ம் என்றார்.

3094

ெபான் தன் த்தி என்பார் சுரர் பிராைன ேநாக்கி
இன் எைமக் காட்சி ஒன்றால் ெவன்றனம் என்றீர் ஆனால்
நன்
ம் கட ள் தன்ைன அளைவயான் ஆட்சி எம்ைம
ெவன்றி ம் என்றார் ஐந் ம் ெவன்றவர்

வல் ெசய்யா.

3095

பிறவி அந்தகர்க்கு ெவய்ேயான் ேபெராளி காட்டலாேமா
மைறகளால் அளைவ தன்னால் ேதவரான் மனத்தால் வாக்கால்
அறிவ ம் ேசாதி எங்ேகான் அவன் தி நீற் த் ெதாண் ன்
குறிவழி அன்றிக் கா

ம் ெகாள்ைகயான் அல்லன் என்றார்.

3096

ேதாற்றம் இல்லாதவர் உங்கள் சிவ க்கும் தி நீற் க்கும்
ேதாற்றம் எப்ப த் திட்டாந்தம் ெசால் மின் என்றார் ேயார்
ேவற் ைம அற நாம் இன்ேன விளக்கு ம் அதைன நீங்கள்
ேதாற்ற பின்

மக்குத் தண்டம் யா

ெகால் ெசால்மின் என்றார்.

3097

ெசக்கு உர ைட இட் எம்ைமத் திாிப்ப தண்டம் என்னா
எக்கர் ஆம் தாேம இைசந்தனர் எாிவாய் நாகம்
ெகாக்கு இறகு அணிந்தார் அன்பர் உலர்ந்த ேகா மயத்ைத வாங்கிச்
ெசக்கரம் தழல் வாய்ப் ெபய்

சிவந்திட ெவ ப்பி வாங்கி.

இவ்வண்ணம் இ க்கும் எங்கள் இைற வண்ண வ
அந்தச்
ெசவ் வண்ண ேமனி த்த தி ெவண்ணீ அ
ம் என்னா
ெமய் வண்ணம் உணர்ந்த ேவத வித்தகர் அைவ ன் காட்டா

3098

118
உய்வ் வண்ணம் அறியா

டர் உள்ள ம் உயி ம் ேதாற்றார்.

3099

இங்கு இவர் ேதாற்ற வண்ணம் ேகட்டவர் இறப்ப இன்பம்
தங்கு
என் ேதற் ம் சமயத்தில் ஆழ்ந்த ஆத்திக்
ெகாங்கு இவர் தாரான் ங்ைகக் குயில் ெபைட எனத்தான் ஈன்ற
மங்ைகையக் ெகாண்

தில்ைல மல்லன் மா நகாில் வந்தான்.

3100

யாவேர ஆக இன் இங்கு என் மகன் ங்ைக தீர்த்ேதார்
ஆவேர ெவன்ேறார் என்றன் ஆற்ற ம் மானம் ண்
சாவேத த்தி என்பார் மணி தன் ன் ம் தங்கள்
ேதவேர என்

என்

உள்கிச் ெசய்ய ம் தீராதாக.

3101

அந்தணர் ெப மான் ன் ேபாய் அரசன் மகைளப் ேபாகட்
இந்த ேநாய் நீேர தீர்க்க ேவண் ம் என் இரந்தான் ஐயன்
சுந்தர நாதன் மன் ள் ைணத்தாள் தன்ைனத்
சிந்ைத ெசய்

அ ட் கண் ேநாக்கால் தி ந்

இைழ அவைள ேநாக்கா.

3102

ேவ ேவ இைறவன் கீர்த்தி வினா உைரயாகப் பா
ஈ இலா அன்பர் ேகட்ப இைற ெமாழி ெகா த்
ங்ைக
மாறினாள் வளவன் கன்னி மடவரல் வளவன் கண்
ேதறினான் சிவேன எல்லாத் ேதவர்க்கும் ேதவன் என்னா.

3103

பின் அர ஆரம் ண்ட பிரான் அ ள் விைளயப் பா ம்
அன்பைர னிவர் வாயிரவைர அ யில் தாழ்ந்
ன் அவர் ெசான்னவாேற ர்க்கைரத் த ந் மன் ள்
இன்பைர நடம் கண்

ஏத்தி இைறமகன் ைசவன் ஆனான்.

3104

மாசு அ மணிேபால் பல் நாள் வாசக மாைல சாத்திப்
சைன ெசய் பல் நாள் ண்ணிய மன் ள் ஆ ம்
ஈசைன அ க் கீழ் எய்தி ஈ இலா அறி ஆனந்தத்
ேதெசா

கலந்

நின்றார் சிவன் அ ள் விளக்க வந்தார்.

மண் சுமந்த படலம் சுபம்
--------------------62. பாண் யன் சுரம் தீர்த்த படலம் (3106 -3173)
வான அ த மதி

ேமல் ம ைரப் ெப மான் மண் சுமந்

3105

119
ேதன் அ த வாசகைரக் கதியில் வி த்த திறன் இ ேமல்
பால் நன் மணிவாய்க் க ணியைன வி த் ச் சமணர் ப ற்ெற கும்
கூனல் வ தி சுரம் தணித்

ஆட் ெகாண்ட ெகாள்ைக கூ வாம்.

3106

வாகு வலத்தான் சகநாத வ தி ேவந்தன் மகன் விர
வாகு அவன் ேசய் விக்கிரம வாகு அவன் ேசய் பராக்கிரம
வாகு அைனயான் மகன் சுரபி மாறன் அைனயான் தி ைமந்தன்
வாகு வலத்தான் மறம் க ந்

மண் ஆ

ம் குங்குமத் ெதன்னன்.

3107

அன்னான் குமரன் க ப் ர பாண் யன் ஆம் அவன்
ேசய் கா ணிய
மன்னாம் அவன் தன் மகன்
ேடாத்தமனாம் அவன்
தன் மகன் ஆகும்
மின்னார் ெமௗ ச் சத்
சாதன பாண் யன் ஆம்
விறல் ேவந்தன்
இன்னான் மகன் கூன் பாண் யன் ஆம் இவன் ேதாள்
வ யால் இைசமிக் கான்.

3108

திண் ேதாள் வ யால் குட நாடர் ெசம் அறைன ம்
மார் அலங்கல்
வண் ேதால் இ தார் இரவி குல ம மான் தைன ம்
மைலந்
றம்
கண் ஓர் குைடக் கீழ் நிலம் ன் ம் காவல் ாிந்
ேகால் ஓச்சிப்
ண் ேதாய் கு தி மறக் கன்னிப் கழ் ேவல் வ தி
நிகழ் நாளில்.

3109

ண் ழா ம் ைகம்மா ம் ெவ க்ைகக் குைவ ம் மணிக் குைவ ம்
வண்
ம் தார் அளக வல் ஆய ெமா நல்கிக்
கண் கூடல் ேகாமகைனக் கா ல் ழ்ந் தன்னா
பண்

ேபாலக் ைகக் ெகாண்

ேபானான் ேதன் ஆர் பனம் தாரான்.

3110

ெசன்னிக் ேகா ம் தான் ஈன்ற திலகப் பி ைய உலகம் எலாம்
மின்னிக் ேகா இல் கழ் ஒளியால் விளக்கும் ைசவ மணி விளக்ைக
கன்னிக் ேகால மங்ைகய க்கு அரசி தன்ைனக் ெகௗாியற்கு
வன்னிக் ேகா ன் மணம் ணர்த்தி வாங்கினான் தன் வள நா .
வளவர் ேகான் ெசழியன் கற்பின் மங்ைகயர்க்கு அரசியார்க்கு
அள அ நிதி ம் ெசம் ெபான் க ங்க ம் மணி ம் ேபாகம்

3111

120
விைள நிலம் அைனய ஆய ெவள்ள ம் பிற ம் ெதன்னன்
உளம் மகிழ் சிறப்ப ேவந்தர் வாிைசயால் உதவிப் பின்னர்.

3112

ேகா அ குணத்தின் மிக்க குலச்சிைற என்பான் அங்கு ஓர்
ேமதகு ேகள்வியாைன வி த்தனன் ஈண் ெதன்னன்
காத ேயா காவல் கட ள் ெசம் ப மக் ேகாயில்
மாதைர மணந்

ெசல்வான் ேபால் வந்

ம ைர ேசர்ந்தான்.

3113

மலர் மகள் மார்பன் ெபான்னி மன்னவன் பயந்த ெதய்வக்
குல மகள் உடேன வந்த குலச் சிைற குண ம் ேகள்வித்
தைலைம ம் மதியின் மிக்க தன்ைம ம் க்கி ேநாக்கி
நலம் ம

அைமச்சன் ஆக்கி நால் நிலம் ரக்கும் நாளில்.

3114

வல்விைன வ யான் ெமய்யில் வ ய கூன் அைடந்தன் ேபாலக்
ெகால் விைன இலராய் வஞ்சம் ெகாண் உழன் உ த்த பாசம்
ெவல் விைன அறியா நக்க ேவடர் ெசால் வைலயில் பட்
நல் விைன உதவாத் ெதன்ன நால் மைற ஒ க்கம் நீத்தான்.

3115

ேபா அவிழ் தாரான் அக்கர் ன் ெநறி ஒ க்கம் ண்ேடான்
ஆத ல் கன்னி நா ம் அமண் இ ள் ழ்கிப் தி
சாதன ெநறி ஆம் ைசவ சமய ம் த்திச் ெசல்வ
மாதவ ெநறி ம் குன்ற மைறந்த

ேவத நீதி.

3116

பறி ப தைல ம் பாயின் உ க்ைக ம் பாசிப் பல் ம்
உறி ெபாதி கல ம் அத்தி நாத்தி என் உைரக்கும் நா ம்
அறி வழி உளம் ேபால் நாண் அற் அழிந்த ெவற்றைர ம் ெகாண்
குறிெக

அணங்கு சூழ்ந்

ஆங்கு அமண் இைற ெகாண்ட

எங்கும்.

3117

அ ம் தமிழ்ப் பாண் ேவந்தற்கு உ தி ஆக்கம் ெசய் ம்
ம ந்தினில் சிறந்த கற்பின் மங்ைகயர்க்கு அரசி யா ம்
ெப ந்தைக அைமச்சு நீாில் குைழத் அன்றி பிறங்கப் ேப
த ம் தி

நீ

இடாராய் சிவ அ ச் சார்பில் நின்றார்.

3118

ெபாய் உைர பிதற் ம் இந்தப் ன் சமண் கைளகட் ஈண்
ெமய் உைர ேவத நீதி வியன் பயிர் தைலச் ெசய் ஓங்கச்
ெசய் நர் எவேரா என் சிந்ைதயில் கவைல ண்
ைந நர் ஆகிக் கூடல் நாதைன வணங்கப் ேபானார்.

3119

121
ேப உற்ற னிவர்க்கு அன் ெப மைற விளக்கம் ெசய்த
ேவதத்தின் ெபா ேள இந்த ெவம் சமண் வைலயில் பட்
ேபாதத்ைத இழந்த ேவந்தன் ந்திைய மீட் இப்ேபா உன்
பாதத்தில் அ ைம ெகாள்வாய் என்

அ

பணி ம் எல்ைல.

3120

ேவதியன் ஒ வன் கண் ேவட ம் ண்ேடான் ெமய்யில்
தியன் ண்டாிக ரத்தி ம் ேபாந்ேதான் கூடல்
ஆதிையப் பணிவான் வந்தான் மங்ைகயர்க்கு அரசியா ம்
நீதிய அைமச்சர் ஏ

ேநர்பட அவைன ேநாக்கா.

3121

எங்கு இ ந் அந்தணாளீர் வந்தனிர் என்றார் ஆய்ந்த
ங்கவன் ெசன்னி ெபான்னி நாட்
ம் ேபாந்ேதன் என்றான்
அங்கு அவர் அங்கு உண்டான
ைம யா அைறதிர் என்றார்
சங்கரற்கு அன்

ண்ேடான் உண்

என்

சாற்

கின்றான்.

3122

ஏழ் இைச மைற வல்லாளர் சிவபாத இதயர் என்னக்
காழியில் ஒ வர் உள்ளார் கார் அமண் கங்குல சீப்ப
ஆழியில் இரவி என்ன ஒ மக அளித்தி என்னா
ஊழியில் ஒ வன் தாைள உள்கி ேநாற்

ஒ கி நின்றார்.

ஆய மாதவர் பால் ஈசர் அ ளினால் உலகம் உய்யச்
ேசய் இளம் கதிர் ேபால் வந்தான் ெசல்வ க்கு இரண் ஆண்
ேபாய பின் ன்றாம் ஆண் ல் ெபா கடல் மிதந்த ேதாணி
நாயகன் பிராட் ேயா ம் விைடயின் ேமல் நடந்

3123

எல்ைல

நங்ைக.

3124

தி
ைலப் பா ேனா ஞான ம் திரட் ச் ெசம் ெபான்
கு மணி வள்ளத் ஏந்திக் ெகா ப்ப அப் பாலன் வாங்கிப்
ப கி எண் இறந்த ேவத ஆகமம் இைவ பற்றிச் சார்வாய்
விாிகைல பிற ம் ஒதா

உணர்ந்தனன் விைளந்த ஞானம்.

3125

நம் பந்தம் அ ப்ேபான் ஞான நாயகன் ஞானத் ேதா
சம்பந்தம் ெசய் ஞான சம்பந்தன் ஆகி நாவில்
வம் பந்த ைல ெமய்ஞ்ஞான வாணி ம் காணி ெகாள்ள
அம் பந்த மைறகள் எல்லாம் அ ம் தமிழாகக் கூ ம்.
க ம் பினில் ேகா நீத் ச் சா அ கட் ேய ேபால்
வரம் இலா மைறயின் மாண்ட ெபா ள் எலாம் மாணத் ெதள்ளிச்
சு ம் இவர் ெகான்ைற ேவணிப் பிரான் இடம் ேதா ம் ேபாகி

3126

122
வி ம்பிய ெதன் ெசால் மாைல சிவ மணம் விைளயச் சாத்தி.

3127

ப
த்த ைலயாள் பங்கன் அ ளினால் பசும் ெபான் தாளம்
தி
த்தின் சிவிைக காளம் ெதள் த்தின் பந்தர் இன்ன
நி மித்த வைகேபால் ெபற் ப் பாைலைய ெநய்தல் ஆக்கி
ெபா

த்த நதி சூழ்

ழிப் ெபான் ப க்காசு ெபற் .

3128

அ மைற வணங்கும் ேகாயில் கதவிைன அைடக்கப் பா ப்
பரன் உைற பதிகள் எங்கும் ெதா தனர் பா ப் பா
வ ம் அவர் ங்கள் நாட் வணங்க ம் வ வார் என்னத்
த ம

ல் அணிந்த ெதய்வத் தாபதன் சாற்றேலா ம்.

3129

கற் அலர் ெகா அன்னா ம் ெதன்னவன் கண் ேபால்வா ம்
அற் ைர அமண் ேபய் ஓட் அன் தம் ேகாமான் ெமய்யில்
ெபாற் உ நீ கண்
தி சாதனத்தால் எய் ம்
சிறபர

கண்ட மகிழ்சி ள் திைளத்ேதார் ஆனார்.

3130

தங்கள் ேபர் தீட் ஓைல விண்ணப்பம் சண்ைப நாடர்
ங்கவர்க்கு உணர்த்த அந்தப் சுரன் ைகயில் ேபாக்கி
மங்ைகயர்க்கு அரசியா ம் அரசர்க்கு ம ந் அன்னா ம்
அம் கயல் கண்ணி ேகாைனப் பணிந்

தம் அகத்தில் க்கார்.

3131

பண் ப ேவதச் ெசல்வன் வல்ைல ேபாய்ப் பழன ேவ ச்
சண்ைபயர் பிராைனக் கண் பறி ண் தைலகள் எல்லாம்
ண் படத் திாி ம் ைகயர் ெபாய் இ ள் கடந்தார் தந்த
எண் ப ம் ஓைல காட் ப் பாசுரம் எ த் ச் ெசான்னான்.

3132

ெவம் கு ேவந்தர் அ பணிந் அ ேயன் குலச் சிைற
விளம் ம் விண்ணப்பம்
இங்கு எ ந் அ ளிச் சமண் இ ள் ஒ க்கி எம் இைற
மகற்கு நீ அளித் ப்
ெபாங்கி வ ம் பைண சூழ் ெதன் தமிழ் நாட்ைடப் தி
சாதன வழி நி த்தி
எங்கைளக் காக்க என்ற பாசுரம் ேகட் எ ந்தனர்
க ணியர்க்கு இைறவர்.
ஆதகா இ என் ஓ வார் நா க் கைரயர் நீர்
சிறியர் அவேரா
பாதகம் அஞ்சார் தம் ெமா ம் பல் நாள் பழகிய எைன

3133

123
அவர் ெசய்த
ேவதைன அளந் கூ வ
உமக்கு இப்
ேபா நாள் ேகாள்கள் வ

என்ைன வி கதில் அம்மேவா
இல என்னப் க யர்

ேவந்த ம் கல்வார்.

3134

எந்ைத எம் ெப மான் அ ள் இலார் ேபால இன்னணம்
இைசப்ப ெதன்னவர் ெசய்
ெவந்த ேவதைனயின் உய்த்த நீர் நாள் ேகாள் விளங்கு
ள் அ ணர் ேபய் தம்
அந்தம் இல் பல ம் அம்ைமேயா அப்பன் ஆைணயால்
நடப்பன அவர் நம்
சிந்ைதேய ேகாயில் ெகாண்
ற் இ ப்பத் தீங்கு
இைழயா என எ ந்தார்.

3135

மா ரசு ஒ ப்பச் சங்கம் காகளம் வாய்விட் ஏங்கச்
சாமைர பனிப்ப த்தின் பந்தாில் தரளத் ெதய்வக்
காம சிவிைக ேமல் ெகாண் அமண் இ ள் க
ம் ேசாதி
யாம் என ெநறிக் ெகாண்

ஈசன் இடம் ெதா ம் அைடந்

பா .

3136

ெசம்பியன் நா நீந்தித் ெதன்னவன் நா நண்ணி
ெவம்பிய சுர ம் ல்ைலப் றவ ம் ேமக வில்ைலத்
ம்பிைக நீட் வாங்கும் மைலக ம் றந் பாகத்
தம்பி ைக ைடயான் கூடல் நகர்ப் றம் அ

கச் ெசல்வார்.

3137

ண்ணிய நீற் த் ெதாண்டர் குழாத்தி ள் க ேவந்தர்
நண்ணிய சிவிைக மீ நைகவி தரளப் பந்தர்
கண்ணிய ேதாற்றம் தீம் பால் கடல் வயி உதித் தீர்ந்
விண் இயல்

ெவண் திங்கள் விளக்கேம ஒத்த

அன்ேற.

3138

ேதம் ப கு தச் ெசவ்வாய் சிர ரச் ெசல்வர் ன்னம்
ேபாம் பாி கனத்தார் தம்மில் ெபான் ெந ம் சின்னம் ஆர்ப்ேபார்
தாம் பர சமய சிங்கம் சமண் இ ள் கிழியப் பா
ஆம் ப

வந்தான் என்

என்

ஆர்த்

எ ம் ஒைச ேகளா.

3139

நின் உண் திாி ம் ைகயர் எதிர் வந் நீவிர் ங்கள்
ெகான் அறம் ெசான்ன ேதைவக் கும்பிட வந்தால் இந்த
ெவன்றி ெகாள் சின்னம் என் ெகால்
என் ெகால் யாைர ெவன்றீர்
என்றனர் த த்தார் என்

ஈ

இலா அ யார் தம்ைம.

3140

124

மா மதம் ஒ கச் ெசல் ம் திண் திறல் மத்த ேவழம்
தாமைர லால் கட்டத் தைடபட அற்ேறா ெகாற்றக்
காமைன னிந்தார் ைமந்தர் கயவர் தம் தைடைய நீத் க்
ேகாமணி மாட

ர் அைடந்

அரன் ேகாயில் க்கார்.

3141

ைகம் மைலச் சாபம் தீர்த்த க ைண அம் கடைலத் தாழ்ந்
ம் ைற வைளந் ஞான கிழ் ைலப் பா ேனா
ெசம் மணி வள்ளத் ஈந்த தி ெவா ம் ெதா தான் அந்த
ெமய்ம் மய ெவள்ளத்

ஆழ்ந்

நின்றனர் ேவதச் ெசல்வர்.

3142

மைற வழி நின் நின்ைன வந்தி ெசய் உய்ய மாட்டா
நிைற வழி வஞ்ச ெநஞ்சச் சமணைர ெநறிகள் எல்லாம்
சிைற பட வா ெசய்யத் தி
ளம் ெசய்தி கூற்ைறக்
குைறபட உைதத் ேதாய் என்

குறித்

உைர பதிகம் ப .

3143

ேவண் ெகாண் அ ைளப் ெபற் மீ ம் அப்ேபா கண்
ண்ட ஐம் ெபாறி ம் ெவன் வாகீச னிகள் என்ன
ஆண் ஊளார் ஒ வர் ேவண்ட அவர் தி மடத்தில் அன்
ண்

எ

காத ேலா ம் ேபாயினார் க

ேவந்தர்.

3144

அங்கு எ ந் அ ளி எல் ன் அ
ெசய் இ ப்பவற்ைறக்
கங்குல் வாய் அமணர் ெசய் ம் க
அ ம் ெசய ம் தங்கள்
மங்கல மரபில் வந்தாள் வ த்த ம் காண அஞ்சிச்
ெசங் கதிரவன் ேபால் ேமைலச் ெச ம் கடல் ெவள்ளத்

ஆழ்ந்தான்.

3145

மா ெகாள் அமணர் ெசய் ம் வஞ்சைனக்கு இடனாய் ஒத்
ேவ அற நட் ச் ெசய்வான் வந் என விாிந்த கங்குல்
ஈ அற ைளத்த வான் மீன் இனம் அவர் பறித்த ெசன்னி
ஊ

பட்

எ ந்த ெமாக்குள் ஒத்த அக் கங்குல் எல்ைல.

3146

ைவதிகத் தனி இளம் சி மடங்கேல அைடந்த
ெசய்திையத் ெதாிந் அயன் மைல இடங்களில் திரண்ட
ைக தவத்த எண்ணாயிரம் கயவ ம் ஒ ங்ேக
எய்தி

த்தமிழ் விரகர் ேமல் பழித்தல் இைழத்தார்.

ெமய்யில் சிந்ைதயார் அத் தழல் கட ைள விளத்
எய்தி எம் பைக ஆயிேனார் இ க்ைகைய அ

3147
ஆங்கு

125
ெசய்

வா எனப் பணித்தனர் சி

ைக இழந்தவன் ெசல்

விதி மகத் க்

ேமா அஞ்சினான் கலங்கி.

3148

ஈனர் தாம் சடத் தீயிைன எ த்தனர் ஏகி
ஞான ேபானகர் மடத்தினில் ெச கினர் நந்தா
ஆன தீப் ைக எ வைத அ யவர் கண்
வான நாயகன் ைமந்த க்கு உணர்த்தினார் வல்ைல.

3149

சிட்டர் ேநாக்கி அத் தீயிைன ெதன் தமிழ்க் கூடல்
அட்ட ர்த்திைய அங்கு இ ந் அ மைறப் பதிகம்
ட்டர் ெபாய் உைர ேமற் ெகாண் ெதால் ைற றந்
விட்ட ேவந்தைனப் பற்

எனப் பா னார் வி த்தார்.

3150

அ த்த அக்கணத் அரசைன ெவப் ேநாய் ஆகித்
ெதா த்ததிட்ட பல் கலன்க ம் கள் எழப் பனி நீர்
ம த்த சாந்த ம் கலைவ ம் மாைல ம் க கப்
ப த்த பாய

ம் ச கு எழப் ரவலன் பைதத்தான்.

3151

வளவர் ேகான் தி மடந்ைத ம் மந்திரர் ஏ ம்
தளர் அைடந் நல் ம த்
ல் விஞ்ைசயர் தைமக் கூஉய்ப்
பளகில் பல் ம ந் அ த்த ம் பார்ைவயினா ம்
விைளவேத அன்றி ெவம் சுரம் தணிவ

காணார்.

3152

சவைல ேநான் உழந் இம்ைம ம் ம ைம ம் சாரா
அவல மாசைர வி த்தனர் அைனவ ம் பார்த் த்
தவ வலத்தி ம் ம ந்தி ம் தணிந்தில ஆகத்
கவைல எய்தினார் இ ந்தனர் வி ந்த

கங்குல்.

3153

வட்ட ஆழி ஒன் உைடய ேதர் பாிதி தன் ம மான்
ெபட்ட காதல் கூர் ம கைனப் பற்றிய பிணி ேகட்
இட்ட கார் இ ள் எழினிைய எ த் எ த் அம் ைக
ெதாட்

ேநாக்குவான் வந்

எனத் ெதா

கடல்

ைளத்தான்.

3154

வா
ஆகிய ைசவ வான் பயிாிைன வளர்ப்பான்
ேவ ஆகி ஓர் இ வ ம் ேவந்தைன ேநாக்கி
கால பாச ம் சு ம் இந் ேநாய் அ மைறக் காழிப்
பாலர் அன்றித் தீர்த்திடப் படா

எனப் பகர்ந்தார்.

3155

126
ெபாய்யர் சார்பிைன விடாதவன் ஈங்கு நீர் கன்ற
ைசவர் நீ இட் ப் பார்ப்ப தகுவேதா என்ன
ஐய நீ எைனத் திறத்தினால் ஆயி ம் ேநாய் தீர்ந்
உய்ய ேவண் ேம இதின் இல்யா

உ தி என்

உைரத்தார்.

3156

அைழமின் ஈண் என அரச ம் இைசந்தனன் ஆர்வம்
தைழ ம் மந்திரத் தைல மகன் தனி நகர் எங்கும்
விழ
ங்க நல் மங்கல விைனகளால் விளக்கி
மழைல இன் தமிழ் விரகர் தம் மடாத்தில் வந்

எய்தா.

3157

அன் ேகள்வியால் அ ந்திய ஞானவார் அ ைத
இன் கண்களால் உண் கண் ெபற்ற ேப எய்திச்
ெசன் இைறஞ்சினான் எ ந்தி ம் தீ அமண் சூழ்ச்சி
ெவன்ற சிந்ைதயீர் என்றனர்

ந்தராய் ேவந்தர்.

3158

நன் இ ந்தனிேர என நைக மலர்த் தடம் தார்
ெவன்றி மீனவன் கற்பினார் தம்ைம ம் வினவ
என்
ம் அ ள் உைடயவர்க்கு ெவன் குைற என்னா
ஒன்

ேகண்ைம கூர் அன்பினார் இதைன ம் உைரப்பார்.

3159

ைகயர் மாள ம் நீற்றினால் க ாியன் ேதயம்
உய்வ ஆக ம் இன்
ம் அ ளினால் ஒ நீர்
ைவைக நாடன் ேமல் ெவப் ேநாய் வந்ததால் அதைன
ஐய தீர்த்திடல் ேவண் ம் என்

அ யில்

ழ்ந்

இரந்தார்.

3160

இரந்த அன்ப க்கு அன்ன ஆக என் அ ள் சுரந்
பரந்த நித்தில யானேமல் பனிக் கதிர் ம மான்
சுரம் தணிப்பல் என் ஏகுவன் ஒத் ெமய்ச் சு தி
ரந்

அளிப்பவர் பாண் யன் ேகாயி

ல் குவார்.

3161

வாயில் எங்க ம் ப ம் மங்கல விளக்கும்
ேதாய கும்ப ம் ெகா க ம் சுண்ண ம் வன்றச்
ேசய காகள ஒ மன்னன் ெசவிப் லன் சுைவப்பக்
ேகாயில் எய்தினார் அமணர் தம் ேகாளாி அைனயார்.
காவலன் ம ங்கு இட்ட ஓர் கதிர் மணித் தவிசின்
ேமவினார் அவர் ேநாக்கினான் மீனவன் ெதௗ¤ந்
வாவி தாழ் ெச ம் தாமைர என கம் மலர்ந்

3162

127
பாவிேயன் பிணி தணித்

எைனப் பணி ெகாள் மின் என்றான்.

3163

ைலத் ெதாழிற்கு வித் ஆயிேனார் ேகட் உளம்
ங்கிக்
கைலத் தடம் கடல் நீந்திய காவேலாய் உன் தன்
வலப் றத் ேநாய் இவைர ம் மற்ைற ேநாய் எைம ம்
ெதாைலத்திடப் பணி என்றனர் ைகதவன் ெசால்வான்.

3164

அைனய ெசய்திர் என் இைச
ன் சமண ம் அேசாகன்
தைன நிைனந் ைகப் பீ யால் தடவி ம் கரத் க்
கைன ெகாளா நீர் சிதறி ம் ெநய் ெசாாி கனல் ேபால்
சினவி ேமல் இடக் கண்டனர் தீர்ந்திடக் காணார்.

3165

தீயர் மானம் மிக்கு உைடயராய்க் ெச க்கு அழிந் இ ப்பப்
பாய ேகள்விேயார் ண்ணியப் ைப ள் நீ அள்ளிக்
கா ம் ேநாய் அ தணித்திடக் க தினார் அதைன
மாய நீ

என விலக்கினார் மாைய ெசய்

அழிவார்.

3166

அண்ட நாயகன் தி மைடப் பள்ளி நீ அள்ளிக்
ெகாண் வா ம் என் அ மைறக் க ணியர் கூறக்
கண் காவலன் ஏவலர் ைகக் ெகா வந்தார்
வண்

உலா

தார் வ தி ேநாய் தணிப்பவர் வாங்கி.

ம ந் மந்திரம் யாைவ ம் மைற உைரப்ப
ம்
ெபா ந் இன்ப
அளிப்ப ம் ேபாக ம் ெபா
தி ந் ஆலவாயான் தி நீ எனச் சிறப்பித்
அ ந்

இன் அ

அைனய ெசால் பதிகம் பா

3167

ம்
அைறந் .

3168

ெமய்யில் இட்டனர் வ ட ம் ெவம் சுரம் றந்த
ைம இல் சிந்ைதேயார் ெவகுளியில் தணிந்த வாசம்
ெசய்த தண் பனி நீர் விைரச் சந்தனம் திமிர்ந்தால்
எய்

தண்ைமய

ஆயின

இைற வலப் பாகம்.

3169

ெபாழிந்த தண் ம த் தார் ைன ழியர் ேகா க்
கிழிந்த ெசய்ைகயர் ைகெதாட ெவாி இ சுரத்தால்
கழிந்த ன்ப ம் க ணியர் ைக ெதாடச் சுரம் தீர்ந்
ஒழிந்த இன்ப ம் இ விைன ஒத்தேபால் ஒத்த.
ஐய இச்சுரம் ஆற்றாி

ஆற்றாி

என்னா

3170

128
ைவைக நாடவன் வல் அமண் மாசு தீர்ந் அ ேயன்
உய்ய ேவண் ேமல் அதைன ம் அ கேள ஒழித்தல்
ெசய்ய ேவண் ம் என்

இரந்தனன் சிர ரக் ேகாைன.

3171

பிள்ைளயார் இடப் பாக ம் பண் ேபால் ெப மான்
ெவள்ைள நீ ெதாட் அம்ைகயால் நீ ம் ன் ேமல் நாள்
உள்ள கூேனா ெவப் ேநாய் ஒழிந் மீன் உயர்த்த
வள்ளல் மாசு அறக் கைடந்த விண் மணி எனப் ெபா ந்தான்.

3172

அன்ன ஒ காரணத்தால் ச ந்தாிய பாண் யன் என்
ஆகி அன்ன
ெதன்னவர் ேகான் க ணியர் ேகான் தி ேநாக்கால்
பாிசத்தால் ெத ட் ம் வாக்கால்
ெபான் அ தாழ்ந் ஐந் எ த் உபேதசப் ேப
அைடந்த ெபா வால் வஞ்சம்
ன் அமணர் ெநறி இகழ்ந் ெதால் ேவத ெநறி அைடந்
யன் ஆனான்.

3173

பாண் யன் சுரம் தீர்த்த படலம் சுபம்
----------------63. சமணைரக் க ேவற்றிய படலம் (3174 -3255)
பஞ்சவன் அைடந்த ேநாையப் பால் அறா வாயர் தீர்த்
நஞ்சு அணி கண்டன் நீ நல்கிய வண்ணம் ெசான்ேனம்
அஞ்சலர் ஆகிப் பின் ம் வா ெசய் அடங்கத் ேதாற்ற
வஞ்சைரக் க

ேவறிட்ட வண்ண ம் சிறி

ெசால்வாம்.

3174

ெதன்னவன் ேதவியா ம் அைமச்ச ள் சிறந்த சிங்கம்
அன்னவன் தா ம் காழி அந்தணர் அ யில் ழ்ந் எம்
மன்னவன் ெவப் ம் கூ ம் பாச ம் மாற்றி நீேர
இன்ன ம் அ ேயம் ேவண் ம் குைற ெசயத் தக்க

என்றார்.

3175

கன்னி நா எங்கும் இந்தக் கார் அமண் கா
த்
ன்னின இதைன இன்ேன ணித்திடல் ேவண் ம் என்றார்
அன்னவர் ஆலவாயர் தி உள்ளம் அறிேவன் என்னா
உன்னிய மனத்தர் ஆகி ஒய் எனக் ேகாயில் க்கார்.

3176

129
அவ் இ ேவா ம் கூட அைடந் ெபான் கமலம் த்த
திவ்விய தீர்த்தம் ேதாய்ந் ேசல் ெந ம் கண்ணி பாக
நவ்வி அம் கமலச் ெசம்ைக நாதைனத் தாழ்ந் ேவந்தன்
ெவவ்விய ெவப் நீத்தார் ெதா

இ

வின

கின்றார்.

3177

காயேம ஒ த் நா ம் ைகதவம் ெப க ேநாற்கும்
ேபாயைர இம்ைம ேயா ம ைம ம் ேப அற்றாைர
நீ உைர ெசய்த ேவத ேவள்விைய நிந்ைத ெசய் ம்
தீயைர ஒ த்தல் ெசய்யத் தி உளம் ெசய்தி என்றார்.

3178

ெவம் மத ேவழம் காய்ந்த விைடயவர் விசும்பில் ெசால்வார்
எம்மேனார் அவிர் ங்கட்கு இைசந்தேத எமக்கும் ேவண் ம்
சம்மதம் ஆனால் ெவல்லத் தக்கவர் ஆக நீேர
அம் மதம் உைடயார் ேதற்கத் தக்கவர் ஆக என்ேற.

3179

எம் ெமாழி ேதறினீர் ேபாய் இைற மகன் அைவயத் எய்திச்
ெசம்ைம இலாைர வா ெசய்திர் நீர் அைனயார் ேதாற்
ெவம் ைனக் க வில் ஏறி விளகுவர் என்னக் ேகட்
ைமம் ம

களத்தான் ைமந்தர் ெதா

தம் மடத்தில் ேபானார்.

3180

இ வ ம் மீண் தத்தம் இ க்ைகயில் ேபாகி அற்ைறப்
ப வம் அங்கு அகலப் பின் நாள் பாண் மா ேதவியா ம்
ெப மதி அைமச்சர் ஏ ம் பிள்ைளயார் மடத்தில் ேபாகி
அ கைர ெவல்

ம் சூழ்ச்சி யா

என அளந்

ேதர்வார்.

3181

ேபர் அ ள் நிைறந்த காழிப் ெப ந்தைக உடன் ேபாய்த் தம்ேகான்
சீர் அைவ கு கி ஈ ெசப் வார் ெசய்ய ேகாலாய்
கார் அமண் காேட எங்கும் கழிய ம் இைடந்த இன்ன
ேவேரா ம் கைளந்தார் ைசவ விைளபயிர் ஓங்கும் என்றார்.

3182

அவ்வண்ணம் ெசய்வேத என் அரச ம் அ ச்ைச ெசய்யச்
ெசவ் வண்ண ெவண் நீற் அண்ணல் அ ச்ைச ம் ெதாிந்த ேதயம்
உய் வண்ணம் இ என் அங்கண் உள் மகிழ்ந் இ ந்தார் நீண்ட
ைப வண்ண ஆரம்

ண்டார் கழ் எங்கும் பரப்ப வல்லார்.

அந்த ேவைல அ கந்தக் ைகயைரக்
குந்த ேவல் கண் குல மட மாத ம்
ைமந்தர் ஆகிய மக்க ம் கண் அழல்

3183

130
சிந்த ேநாக்கி இகழ்ந்

இைவ ெசப் வார்.

ெசழியர் ேகாமகன் ழ்கிய தீப் பிணி
கழிய மாற் ம் வ யின்றிக் கற்றிலா
மழைல வாய் ஒ ைமந்தற்குத் ேதாற்

3184

ெவம்

பழி விைளத் தீர் பகவன் தமர்க்கு எலாம்.

3185

சாம்பர் ஆ ம் சமயம் குந் ெவம்
பாம் அணிந்தவேன பகவான் என
ேவம்பன் உங்கள் விரத ெநறி எலாம்
ேசாம்பல் எய்தத்

றந்தான் இகழ்ந்

அேரா.

3186

ஏ உமக்கு நிைல இனி என்ற அப்
ேபா மற்றவர் தம்ைமப் றகிட
வா ெசய்தற்கு எ ந்தனர் வஞ்சகர்
ேபா ம் என்னத் த த்தனர்

ைவ மார்.

3187

ெசல்லன் மின் கண் உமக்கு இ ெசவ்வி அன்
அல்லல் கூர வ ம் ன்பத் ஆழ நாம்
எல் கண்ட கன உண் அதைன யாம்
ெசால்

ேகம் இன்

ேகண்ம் எனச் ெசால்

வார்.

இைடயறா நம் பாழி ம் பள்ளி ம் எங்கும்
சைடயர் ஞ்சியர் சாம்பலர் தாங்கிய சூலப்
பைடயர் தீவிழிப் ல வாய்ப் பாய் ெப ம்
உைடயராய்ச் சிலர் வந்

வந்

3188

த்ேதால்

உல தல் கண்ேடம்.

3189

கன்னியில் ற அன்னங்கள் கணவனின் றவின்
மன் ம் ஆாியாங் கைனகள் ல் வாங்கும் அக் குைசகள்
என்ன வைகப் ெபண் தவப் பள்ளிகள் எல்லாம்
சின்ன ெவண் பிைறக் ேகாட் மா சிைதக்க ம் கண்ேடம்.

3190

ண் தம் ெசய்த தைலயராய்
க்கு உறி ங்கும்
குண் ைக ைகத் தடம் ைகயராய்க் ேகாவணம் பிணித்த
தண் தாங்கிய சுவலராய்ச் சைடயன் ேபர் நாவில்
ெகாண்
காந்

அைசத்தனராய் எங்கும் குலாவ ம் கண்ேடம்.

ெவங்கதம் உைடய

ஓர் கயம் தைல வந்

3191

131
சூழ்ந்
ஏந்

ெகாண் நம் அ கள் மார் கணம் எலாம் ரத்தி
ம் சிைன அைலந்திட இரங்கி வண் இாியப்

பாய்ந்

பிண் ைய ேவெரா ம் பறிக்க ம் கண்ேடம்.

3192

அந்த விைல ேவ
ம் மயில் ைனக் க வின்
பந்தி மீ நீர் ஏற ம் கண் உளம் பனிப்பச்
சந்த மார்பகம் ேசப்ப அம் தளிர்க்கரம் ைடத் க்
கந்த வார் குழல் ேசார ம் க

ழ ம் கண்ேடம்.

3193

தள் அ ம் திறல் இந்திர சாலேமா காதி
உள்ள விஞ்ைச இவ் எல்ைல வந் உதவிலா ஒன் ம்
கள்ளரால் பறி பட்டேவா கனவில் ெவந்தனேவா
ெவள்ளம் ெகாண்டேவா ேசமத்தில் கிடப்பேவா விளம்பீர்.

3194

தா தீ வளர்த் எ காி தன்ைன ஆ அரைவ
ஆைவேயவி ன் நம்மேனார் பட்ட மறந்தீர்
காவலன் பிணி தணித் திலீர் இனிச் ெசய் ம் க மம்
யாவ

ஆகுேமா அதைன ம் எண்

மின் என்றார்.

3195

இற்ைற ைவக க்கு ஏகன் மின் என்றனர் அறத்ைதச்
ெசற்ற வஞ்சகர் ெசல் வார் தி ம்ப ம் ைகையப்
பற்றி ஈர்த்தனர் ெபண் ர் ெசால் ேகட்ப ப
என்
உற்ற தீவிைன வழிச் ெசல்வார் ஒளித்தனர் ெசல்வார்.

3196

ெகாங்கலர்க் குழல் சாிந்திடக் குரத்தியர் பின் ம்
எங்கள் ெசால் ெகாள ஏகுவிர் பாிபவம் எய்தி
உங்க க்கு இைட
வந் உ க எனச் சபித்தார்
அங்கு அதற்கும் அஞ்சார் ெசல்வார் அழி ம் நாள் அ த்தார்.

3197

ட்க ம் பல விாிச்சி ம் ேபாகல் என் எதிேர
தட்க ம் கடந் ஏகுவார் தடம் கயல் உைகப்பக்
கட் கவிழ்ந் அலர் கிடங்கர் சூழ் க நகர்ப் றம் ேபாய்
உட்கு ெநஞ்சராய் யாவ ம் ஓர் இடத்

ஈண் .

3198

யா சூழ்ச்சி என் எண் வார் இைறவைனக் கண்
ஈ ஓதி நாம் அவன் அ மதி உ தி ெகாண் அைனய
ஏதிலாளைன வாதினால் ெவன் ம் இைசந்
ேபா வார் நகர் குந்

ேவத்

அைவக் களம் குவார்.

3199
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ஆய ேபா இளம் காைலயில் க ணியர் ஆல
வாயர் ேசவ பணிந் தம் மடத்தினில் ெசல்லக்
கா ம் மாதவச் ெசல்வைனக் கங்குல் சூழ்ந்தாங்கு
மாய வஞ்சகர் வந்

இைட வழித் தைல மறித்தார்.

3200

மறித்த ைகயர் பின் ெசல்ல ன் மன் அைவக் கு கிக்
குறித்த வாளாித் தவிசின் ேமல் ெகாச்ைசயர் ெப மான்
எறிந்த ேசய் இளம் பாிதியின் ஏறி ற் இ ந்தார்
பறித்த சீத்தைல ைலயர்கள் ெபாறா

இைவ பகர்வார்.

3201

மழைல இன்ன ம் ெதௗ¤கிலா ைமந்த கண் மணி ஒன்
உழல் க ங்ெகா இ ந்திடக் கனி உதிர்ந்தாங்கு உன்
கழல் ெகாள் விஞ்ைசயின் அன்ைமயான் மன்னைனத் ெதா த்த
அழல இத்தனம் என்

நீ த க்குறத் தகுேமா.

3202

நந் நாகு நீர் வண் ெசல் நைட வழி எ ந்தாய்
வந்
ழி ம்
ம் அவ் வழக்கு நின் ைகயற்
சிந் சாம்ப ம் சி ெசா ம் ம ந் மந்திரம் ேபால்
சந்

சூழ் மைலயான் சுரம் தணிந்தன கண்டாய்.

3203

உங்கள் மந்திரம் ஏ ஒன்றில் தீட் க ஓர் ஏட்
எங்கள் மந்திரம் தன்ைன ம் தீட் க இரண் ம்
அங்கி வாய் இ ன் ெவந்த ேதாற்ற அவ் அங்கி
ங்கிடா

ெவன்ற

என்

ஒட் ேய

வலா.

3204

ெசக்கர் அம் சைடயான் உைற பதிகளில் ெசய்யத்
தக்க தன் தவநிைல பிைழத் ம் ம் சார்வாய்
விக்க எம் மேனார்க்கு இயற் வான் ேவ ஒ தலத்தில்
க்கு அமர்ந்

தவம் ெசயப் ேபா கம் என்னா.

3205

ெவன்றி மா ரசு உறங்கிட வியன் நகர்ப் றம் ேபாய்
மன்றல் ேவம்பன் ன் கதழ் எாி ம த்தி ல் பிைழப்ப
ெதான் ேவவ ஒன் ஈ ெகாண் உமர்க ம் எம ம்
இன்

ெவல்வ ம் ேதாற் ப ம் காண் ம் என்

எ ந்தார்.

ஈட் வஞ்ச ெநஞ்சேர எழீ நகர்ப் றம் ேபாய்க்
கீழ் திைசக்கண் ஓர் அழல் கிடங்கு ெதாட் எ ந்

வான்

3206
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நீட்

ேகா

அரம் குைறத்

நிைறய விட்

ட் னார் மாதரார் வயிற் ம் இட்

ெநட்

எாி

ட் னார்.

3207

ஞானம் உண்ட னிவர் தம்ைம எள்ளி எள்ளி நாயி ம்
ஈனர் அங்கிைய அ த் இ ப்ப எண்ணாராயிரர்
ஆன ெதாண்டர் உடன் எ ந் சண்ைப ேவந் ம் அரச
மானன் ஆர் மந்திரக் கிழா

ம் வந்

ம்

ைவகினார்.

3208

உள் அவிழ்ந்த ைல சுரந் ஒ க்கு பால் அ ந்திேய
ள்ளி ஓ ம் கன் பின் ெதாடர்ந் ெசல் ம் ஆன் என
ெவள்ளி அம்பலத் ள் ஆ ம் ேவதகீதர் காதல் கூர்
பிள்ைள ேபான வா

தம் பிராட்

ேயா ம் எய்தினார்.

3209

ஆறிேனா இரண் அ த்த ஆயிரம் சமண ம்
ேவ ேவ தாம் யன்ற மந்திரங்கள் ேவ ேவ
நீர் சுந்தர ஒைலயில் ெபாறித் ஒ ங்கு ேபாய்ச்
சீறி வான் நிமிர்ந்

எ ந்த தீயின் வாய் நிரப்பினார்.

3210

அக்கி வாய் மகுத்த ஏ அைனத் ம் அக் கணத்திேன
இக்கு வாய் உலர்ந்த ேதா எனக் காிந் சாம்பராய்
உக்க வா கண் நீசர் உட்கிடந் ெபாங்கேவ
திக்கு உளார்கள் கண்டேபர் சிாித்

உளார்கள் ஆயினார்.

3211

விாிந்த ேவத நாவர் தாம் விாித்த ேவத ெமய்ப் ெபா ள்
வைரந்த த்தகத்ைத வண் கயிற்றினால் வகிர்ந் தாம்
அ ந்த ஞான அ
அளித்த அம்ைம ேபாகப் படத்
ெதாிந்த ஏ

எ த்

அ த்த தீயின் வாயில் இட்டனர்.

3212

மைறப் லப் ப த்த ல் வைரந்த ஏ அனந்த நாள்
அைற னல் கிடந்ததாம் எனப் பசந்த அரச ம்
நிைற அைமச்சும் அரசியா ம் நின்றேப ம் அந்தணர்க்
இைறவைர கழ்ந்

அளப் இல் இன்ப ெவள்ளம்

ழ்கினார்.

3213

ெவந்த சிந்ைத அமணர் வா ெவல்வதற்கு ேவ இடம்
ந்தி ெசய் வந்த அப் ெபா த் தலம் ெபா க் க ந்
அந்தணாளர் வா ெவன்ற அன் ெதாட் ஞானசம்
பந்தன் என்ற நாமேம பைடத்

உயர்ந்த இன் ேம.

3214

134
அன்ன ஏ
ைறயிேனா இ க்கி அந்தணாளர் ேகான்
மன்ைன ேநாக்க விைனயிேனா பாய் உ த்த மாசர் தாம்
ெசான்ன சூள் லப்படத் ணிந் ம் வாய்ைம நாண் ஓாி இக்
கன்னி நாடன் அைவ சிாிக்க ஆற்றலா

கத் வார்.

ஏட நாங்கள் எ தி இட்ட பச்ைச ஏ எணாயிரம்
ட வந்த நீ வைரந் விட்ட ஓைல ஒன் ம் என்
வாடல் இன்றி நீாில் இட்ட வண்ணம் ஆன ஆல் இ
பாடவம் ெசய் விஞ்ைச ெகாண்

3215

உன்

பாவ கல் பிணித்தேத.

3216

உங்கேள ம் எங்கள் ஏ ம் உம்பர் வானளாய் விைரஇப்
ெபாங்கி ஓ ம் ைவைக நீாில் இ க இட்ட ேபா தான்
அங்கு நீர் எதிர்க்கும் ஓைல ெவல் ம் ஓைல அன்றிேய
ங்க ேவைல ெசல்

ம் ஓைல ேதாற்கும் ஓைல யாவேத.

3217

ெவன்
அைடந்தவர்க்கு
அழிந் ேதாற்றேபர்
என் ம் ஏவல் அ ைம ஆவ என் இைசந் ைகதவக்
குன் ேபா ம் நின்ற குண்டர் கூறேலா ம் ஈ இலா
மன்

ஆ ம் அ கள் ைமந்தர் வாய் மல்ர்ந்

ேபசுவார்.

3218

அ யார் பதினாறாயிரவர் உள்ளார் சிவைன அவமதித்த
ெகா யார் நீவிர் உமக்கு ஏற்ற தண்டம் இ ேவா ெகான்ைற மதி
யார் அ ளாள் உங்கைள நாம் ெவன்ேறம் ஆயின்
இைல ேவல்
வ வான் நிைரத்த க

ைன இ ேவம் அ ேவ வழக்கு என்றார்.

3219

ஊழின் வ யால் அமணர் அதற்கு உடன் பட்டார்கள் அஃ அறிந்
சூழி யாைனக் குைலச் சிைற ம் தச்சர் பலைரத் ெதாகுவித் க்
காழின் ெந ய ப மரத்தில் சூல வ வாய்க் க நி விப்
பாழி ெந ய ேதாள் ேவந்தன்

ன்ேன ெகா

ேபாய் பரப்பினார்.

3220

ேதறலாதார் தைமக் காழிச் ெசம்மல் ேநாக்கி இனி வம்மின்
நீ
சிக் கண் ைக ம் ண் நி த்தர் எ த் ஐந் ம்
ஊற ஒதிப் பாசம் ஒழித் உய்மின் என்னா அற ேநாக்கிக்
கூறினார் மற்

அ

ேகட் க் குண்டர் எாியில் ெகாதித்

உைரப்பார்.

ன் தீயில் ெவன்றனேம நீாில் யாதாய்
ம் என
அன் ேபசி எைம இணக்கி அகல நிைனத்தாய் அல்லைத நீ
பின் வா ெசயத் ணி ம் ெபற்றி உைரத்தாய் அல்ைல லால்

3221
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என்

ணி அ

அைடந்த ஏழாய் ேபாதி என ம த்தார்.

3222

ஊகம் தவ ம் ப மரத்ைத உைதத் க் கைர மாறிட ஒ க்கிப்
கம் தடவி ேவர் கீண் ெபா ப்ைபப் பறித் ப் ைட பரப்பி
மாகம் ழாவிக் க கிவ ம் ைவைகப் னைல மந்திரத்தால்
ேவகம் தணிவித்

ஏ

எ தி வி த்தார்

சிைற ஏய் னல் சூழ் ேவ

ன் ேபால் ெவள்காதார்.

ரச் ெசல்வர் யா ம்

ெதௗ¤ எய்த
மைறேய வாய்ைம உைரயாய் இன் மைறக் கண்
ணி ெபா ள் தான்
பிைறேயய் ேவணிப் பிரான் ஆகில் ெப நீர் எதிேர
ெசல்க என
ைறேய பதிகம் எ த் எ தி விட்டார் ழங்கி
வ

3223

ம்

ன ல்.

3224

ேதசம் பர ம் க ணியர் ேகான் வி த்த ஏ ெச ம ைர
ஈசன் அ ள் ஆம் கயி பிணித் ஈர்ப்ப நதியில் எதிர் ஏற
நாசம் ெசய் ம் ெபாறிவழிேய நடக்கும் உள்ளம் எனச் ெசன்
நீசேர எண்ணாயிரம் நீத்த வழிேய ஒ கிய ஆல்.

3225

சிங்கம் அைனயார் எ
ைற எதிர் ஆற் ஏற ெதாிந்தமரர்
அம் கண் ந ம் மைழ ெபாழிந்தார் அறேவார் கில் விண் எறி ஆர்த்தார்
கங்ைக அணிந்தார் தி த்ெதாண்டர் கண்ணீர்க் கட ல் அமிழ்ந்தினார்
ெவம் கண் அமணர் ந ங்கி உடல் ெவயர்ைவக் கட ல் அமிழ்ந்தினார்.

3226

ேவேம என்ப அறியாேத ெவல்ேவம் என்ெற சூள் ஒட்
நாேம இட்ட ஏ எாியில் ேவவக் கண் நதிக்கு எதிேர
ேபாேம இன்னம் ெவல்ேவம் என் இட்ட ஏ ம் ணாி கத்
தாேம தம்ைமச் சுட நாணி நின்றார் அமணர் தைல

க்கி.

3227

ெபா ப்ேப சிைலயாய் ரம் கடந்த னிதேன எத்ேதவர்க்கும்
வி ப்ேபய் ேபாகம்
த ம் ேமலாம் கட ள் என நான்கு
ம ப்ேபய் களிற்றான்
தகர்த்தான் ம மான் அறியக் கு ெமாழி ேபால்
ெந ப்ேப அன்றி ேவகவதி நீ ம் பின்னர்த் ேதற்றியதால்.
ெபாய்யின் மைறயின் றத்
வாய்ைம உைர

அமணர் த்தர்க்கு அன்றி

3228
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ெசய் ம் மைற ல் பல ெதாிந் ம் சிவேன பரம் என்ப
அறியாேத
ைகயில் விளக்கிெனா ம் கிடங்கில் ழ்வார்
கலங்கி மனம்
ஐயம் அைடந்த ேபைதயர்க்கும் அறிவித்தனேவ அைவ
அன்ேறா.

3229

கண் கூடல் ேகாமக ம் கற் ம் நிைறந்த ெபாற் ைடய
வண் கூ ம் தார் அளக வளவன் மக ம் மந்திாி ம்
ெதாண் கூ ம யா ம் காழிக்கு அரைசத் ெதா
தி
விண்

கூடற்கு அாிய மகிழ் ெவள்ளத்

அ ந்தி வியந்தனர் ஆல்.

3230

நன்றிேதறார் பின் உள்ள மானம் இழந் நாண் அழிந்
குன் ேபா ம் ேதாணி ரக் ேகாமான் எதிேர யாங்க ம் உமக்கு
இன் ேதாற்ேறம் எைம ஈண் நீேர ெவன்றீர் என ேநர்ந்
நின்

கூறக் க ணியர் ேகான் அைனயார் உய் ம் ெநறி ேநாக்கா.

3231

இன்னம் அறத்தா இைசக்கின்ேற நீர் ஏன் வாள இறக்கின்றீர்
அன்ைன அைனயான் எம் இைறவன் அவ க்கு ஆளாய் உய்மின்கள்
என்ன ஏட சிறியாய் நீ எவ்வா எங்கட்கு அடாத ெமாழி
ெசான்ன

என்

மானம் உளார் க வில் ஏறத் ெதாடங்கினார்.

3232

மதத்தினின் மான மிக்கார் தாங்கேள வ ய ஏறிப்
பைதத்திட இ ந்தார் ஏைனப் பறி தைல அவைரச் ைசவ
விதத்தினால் ஒ க்கம் ண்ட ேவடத்தார் பற்றிப் பற்றிச்
சிைதத்

இடர் ெசய்

ஏறிட்டார் திாி தைலக் க க்ேகால் தன்னில்.

3233

வழி வழி வ ம் மாணக்கர் சாதற்கு வ ந்தி ெநஞ்சம்
அழிபவர் தி நீ இட்டார் அ கிட்டா அயர் வார் ஆவின்
இழி இல் ேகாமயத்ைத அள்ளிப் சினார் இ
ம் கிட்டா
ஒழிபவர் ஆவின் கன்ைறத் ேதாளில் இட்

உயிைரப் ெபற்றார்.

3234

3235. கூறிட்ட ன் ம் கிட்டா அயர்பவர் குற்றம் தீர
நீ இட்டார் ெநற்றிேயா நி மல ேகாமயத்தின்
ேச இட்டார் ெநற்றிேயா ெநற்றிையச் ெசறியத் தாக்கி
மாறிட்ட பாசம் தன்ைன மறித்திட் ப் பிறப்ைப ெவல்வார்.
மற்

இவர் தம்ைம ஊற்றம் ெசய்திலர் ம ந்ேதார் யா ம்

3235
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சுற்றிய ேசனம் காக நாிகள் நாய் ெதாடர்ந் ெகௗவிப்
பற்றி நின் ஈர்த் த் தின்னக் கிடந்தனர் ப ம யாைன
ெவற்றி ெகாள் ேவந்தன் காழி ேவந்தைரத் ெதா

ேநாக்கா.

3236

இன் நீர் இட்ட ஏ இங்கு யாவ ம் காண ேநேர
ெசன்றேத எங்ேக என்றான் அதைன யாம் ெசம்ெபான் கூடல்
மன்றவர் அ ளால் இன்ேன வ விப்பம் என் வா
ெவன்றவர் நதியின் மாேட ேமல் திைச ேநாக்கிச் ெசல்வார்.

3237

ெசல் நர் காண ஓைல காவதம் ெசல்வ அப்பால்
ஒல்ைல அங்கு ஒளித்தேலா ம் வியந் அவண் ஒ ங்கு கூ க்
ெகால்ைலயான் ேமய்த் நின்றார் சிலர் தைமக் குறித் நீர் இவ்
எல்ைல ள் விேசடம் உண்ேடா இவண் கண்டதிைச மிெனன்றார்.

3238

அவ் இைடச் சிறார்கள் யாங்கள் ஒன்ைற ம் அறிேயம் என்ன
இவ்விைட விேசடம் காணல் ேவண் ம் எத்திறத் ம் என்னாத்
ெதவ்விைட வா ெசய்யத் தி உளக் க ைண ெசய்த
ெவவ்விைடக் ெகா யினாைரப் பா னார் ேவத நாவார்.

3239

பாட் ன் ேமல் க ைண ைவத்தார் சயம் வாய்ப் பராைர வில்லக்
காட்
ள் இ ப்ப ேநேர கண் தாழ்ந் எ ந் சண்ைப
நாட் னர் வலம் ெகாண் ஏத்தி எதிர் நின்றார் நைகத்தார் நிம்பத்
ேதாட் னான் அ

ேகட்

அங்ேக ேதான்றினான் தாைன ேயா ம்.

3240

அந்த மா இ ங்கத் ஈசன் ஆயிரம் மதியம் கண்ட
ந்ைத ேவதியராய்த் ேதான்றி த் தமி க்கு அரைச நீ என்
ைமந்தன் ஆம் இைளேயான் ஒப்பாய் வ க என நீ சாத்திச்
சிந்ைத நீள் ஆர்வம் கூரத் தி

அ ள் சுரந்

நின்றார்.

3241

நின்ற அந்தணைர அன் நி மல ஞானம் ஈந்தார்
என் கண் இைறஞ்சி ஐய நீாில் யான் இட்ட ஏ
ெசன்ற இங்கு எ த்தீர் நீேர அஃ
ம் ெசல்வர்க்கு ஏற்ற
அன்

அைதத் த தி என்றார் அ

கச் ெசம்மல் அன்னார்.

இன்ன ம் பல் நாள் எம்ைம இடம் ெதா ம் பா
ன் ெநறி ஒ குவாைர ெவன் நம் னித
பின்னர் நீ ெப தி என்னா ஏ தந் ஆசி ேபசி
மின் என மைறந்

3242

எஞ்சும்

நின்றார் ேவதியர் ஆய ேவடர்.

3243
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தாைதயார் கவர்ந் மீளத் தந்த ஏ அதைன வாங்கிப்
ேபாைதயார் ஞானம் உண்டார் ாிசைடப் பிரானார் ெவளவி
ஈைத யாம் இரந் ேவண்டத் தந்தனர் என் கூறிக்
ேகாைத ஆர் ேவ னார்க்குக் காட்ட அக் ெகாற்ைக ேவந்தன்.

3244

கச்சு ஆன அரவம் ஆர்த்த க ைண அம் கட ல் ேதான் ம்
விச்சான ஞானம் உண்டீர் ஆற்ற ன் விைள ேதறா
அச்சான வ யான் உம்ைம அளந்தனன் அ ேயன் இந்தக்
ச்சான பிைழதீர்த் ஆள்க என் இைறஞ்சினான்
ணர்த்தார் ேவம்பன்.

3245

அந் ெந ேம ஆகும் ஆடகச் சிைலயினார்க்குப்
ெபான் ெந ம் சிகரக் ேகாயின் மண்டபம் யைலக் கீண்
மின் ெந ம் மதியம் சூ ம் ேகா ர ேமகம் தா ம்
கல் ெந ம் ாிைச

தி யாைவ ம் களிப்பக் கண்டான்.

3246

அற்ைற நாள் ஆதி ஆக ேவடகம் என் ம் நாமம்
ெபற்றதால் ஏடகத்தின் ேமவிய பிராைனப் பாண் க்
ெகாற்றவன் சமண ேரா ம் கூ ய பாவம் எல்லாம்
பற்

அறப்

ைச ெசய்

பாச ம் கழியப் ெபற்றான்.

3247

நைற ெக
ழாயினா ம் க ழ ம் நாகர் ேவந் ம்
ைறயினால் உகங்கள் ன் ம் சித்
யா இன்ப
நிைற அ ள் ெபற்றார் அன்ன நிரா மய இ ங்கம் தன்ைன
இ தியா

கத்தில் பாண்

இைற மகன்

ைச ெசய்தான்.

அம் கண் மா நகர் கண் ஆங்கு ஓர் ஆண் இைற ெகாண்
ங்கவ ேரா ம் பின் நாள் ழியர் ெப மான் மீண்
மங்கல ம ைர ேசர்ந் ைவகும் நாள் நீற் ச் ெசல்வம்
எங்க

ம் விளங்கச் சின்னாள் இ ந்

3248
காழிப்

பின் ஞானச் ெசல்வர்.

3249

வட ல உள்ள ஈசன் பதிக ம் வணங்கிப் பாடக்
கடவம் என் எ ந் கூடல் கண் தல் ெப மான் தன்ைன
இடன் உைற கயல் கண்ணாைள இைறஞ்சிப் பல்வர ம் ெபற்
விைட ெகா

தமிழ் நா

தன் ெப ம் கற்பினா

எங்கும் பணிந்தனர் மீண்
ம் அைமச்ச

ேபாவார்.

ம் தமிழ் நர் ேகா

ம்
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பின்
னம் தண் காழிப் பிரான் அ பிாி ஆற்றார் ஆய்
அன் தந்தவர் பால் நட்ட அன் ெதாட் ஆனாக் ேகண்ைம
இன்ப ம்

ன்பம் ஆகி விைளந்

ன் ஈர்ப்பப் ேபானார்.

சண்ைபயர் தைலவர் தா ம் அைனயராய்த் தம்பின் ெசல்
நன் ைடயவைர ேநாக்கி நம் இடத் அன் நீங்காப்
பண்பினர் ஆகி நீ பா காத் ஈசன் கீர்த்தி
மண் பட வாழ்மின் இ

3251
ம்

ம க்கன் மின் நின்மின் என்றார்.

3252

ஆள்உைடப் க ேவந்தர் அ ண்ெமாழி ம க்க
அஞ்சித்
தாள் உைடப் ப மச் ெசந்தாள் தைல உறப் பணிந்
மீண்
வாள் உைடத் தாைனத் ெதன்னன் ம ைரயில் வந்தான்
கஞ்சத்
ேதாள் உைடச் சிங்கம் அன்னார் ேசாழர் ேகான் நா
க்கார்.

3253

ஞானமா மதநீர் ேசார ஞான சம்பந்தர் என் ம்
மானமா யாைன வந் கடம்பமா வனத்தில் ன் ம்
ஊனம் ஆம் சமணர் என் ம் த க்கைள ஒ த் ெவண்ணீ
ஆன மாப்

ழி அள்ளித்

ற்றிய

அவனி எங்கும்.

3254

ஆதி ஆலயத் அடைல ெகாண் ஆழி சூழ் காழிச்
ேசாதி ேவதியர் பாண் யன் சுரம் தணித் உட ல்
ேபதியாத கூன் நிமிர்த்தலால் பிறங்கு கற்பாதிப்
தி யாவி

ம் சிறந்த

அவ் வட் ல் வாய்ப்

தி.

சமணைரக் க ேவற்றிய படலம் சுபம்
------------------------64. வன்னி ம் கிண ம் இ ங்க ம் அைழத்த படலம் (3256 -3310)
ெசன்னி ெவண் திங்கள் மிைலச்சிய சிவன் அ ள்
அைடந்த சம்பந்தர்
ன் இ ம் சமணைனக் க
ைன ஏற்றித் ணித்த வா
இைசத்தனம் வணிகக்
கன்னிதன் மன்றல் காியிைன மாற்றாள் காண அக் கண்
தல் அ ளால்

3255
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வன்னி ம் கிண ம் இ

ங்க ம் ஆங்கு வந்தவா

அ த்தினி உைரப்பாம்.

3256

ெபான் மலர்க் ைகைத ேவ சூழ் ேவைலப் றத்
ஒ பட் னத் உள்ளான்
மின் மணிக் ெகா ம் ண் ஒ குல வணிகன் ேவ
ேவ ஆம் பல ெசல்வத்
தன்ைமயில் சிறந்ேதான் மக இலன் ஆகித் தன்
மனக்கு இனிய ஓர் காட்சி
நன் மைனக் ெகா ேயா அறம் பல ாிந்ேதார் நைக
மதிக் ெகாம்ைப ஈன்

எ த்தான்.

3257

அத்தன வணிகற்கு உாிய நன் ம கன் அவன் தற்
க மணம்
த்ேதான்
த்தமிழ் ம ைரப் பதி உளான் அவற்ேக ைறயினால்
ேநாற் நான் பயந்த
வித்தக மயிைலக் ெகா ப்பல் என் அைனய இயற் குல
வணிகர் ேகான் தன்ேனா
ஒத்த பல் கிைளஞர் யாவ ம் அறிய உணர்த்தினான்
சில பகல் ஒழிய.

3258

ஊழ்விைன வ யால் ஆ யிர் இழந்தான் உயிர்க்கு உடம்
அைனய தன் கற்பின்
சூழ் கதிர் மணிப் ண் மைனவி ம் இறப்பத் ணிந்தனள்
அவர் இ ேவார்க்கும்
ஆழ் கடல் கிைளஞர் ெசயத் தகு கடன்கள் ஆற்றியச்
ெசய்திைய ம ைர
வாழ்த ம கற்கு உணர்த் வான் ஓைல வி த்தனர்
ம மகன் வாங்கா.

3259

தன் அ ள் மாமன் ஞ்சினான் கூடத் தார ம் ஞ்சிய
இப்பால்
அன்னவற்கு அள இன் ஆகிய தனம் உண் அவனனி
நாண் மக இன்றிப்
பின் ஒ ெபண்ைணப் ெபற்றனன் அவைளத் தனக்கு எனப்
ேபசினான் அைனய
கன்னிைய மணந் ெசல்க என டங்கல் கழறிய பாசுரம்
ெதாியா.
ழ்ந்தனன் தைர ேமல் ரண்டனன் உயிர்ப்

3260
ங்கினன்
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விழிப் னல் ெவள்ளத்
ஆழ்ந்தனன் விம் ற் அம்மேவா என் என்
அரற்றினான் கிைளஞர் நட் அைடந்
வாழ்ந்தவர் த வத் தழீஇத் தழீஇக் கைரந்தான் மற்றவர்
ேதற்றிடத் ெதௗ¤ந்
சூழ்ந்த ெவம் யர் நீத் ஒ
நகர்க்கு ேககுவான்

தைல மாமன் ெதால்

ணிந்தான்.

3261

அங்கு உள கிைளஞர் சிலெரா ம் கூ அ ம் க ம ைர
நீத் ஏகிப்
ெபாங்கி ம் காழி சூழ் பட் னம் கு கிப் கு வான் வர
அறிந் அங்குத்
தங்கு தம் கிைளஞர் வினவ ேநர் வாைரத் தழீஇத் தழீஇச்
ெசலவி த் ஏகிக்
ெகாங்கு இவர் தளவத் தாாினான் மாமன் ேகாயில் க்கு
இ ந்தனன் ஆக.

3262

நாள் சில கழிந்த பின்னர் நாய்கர் ஏ அைனயான் அன்ன
வாள் ைர கண்ணியாைன ம ைரயில் ெகா ேபாய் அங்கு என்
ேகளிர் ன் ேவட்பல் என் கிளந் தன் மாமன் ஈட்
நீள் ெப ம் ெபா ள்கள் மற் ம் ைகக் ெகாண்

ெநறியில் ெசல்வான்.

3263

வழிவிட வ வார் தம்ைம நி த்திப் பின் ம ைர
ர்க்கு
எ த சுற்றத்தாைர ன் ெசன் மின் என் ேபாக்கித்
ெதா பாிசன ம் தா ம் ேதாைக ம் ைவகல் ஒன்றில்
கழி வழி அைரேமல் ெபய்த காவதம் ஆகப் ேபாவான்.
ெவம் கதிர் ேவைல ெசல் ம் ேவைல வந் அைண ம்
இங்கி ந் ஒழிகம் என்னாப் றம் பய
ர் எய்தி
அங்கு இைற ேகாயில் ன்னிக் கூவல் நீரா அங்குத்
தங்கிய வன்னி மாேட ேபானகம் சைமத்

உண்

3264
ன்னம்

எல் வாய்.

3265

மைல ைவத்த சிைலயான் ேகாயில் ம ங்கு ஒ ப யின் உம்பர்
தைல ைவத் த் யி ம் எல்ைல விதிவழிச் சார வந்ேதார்
ெகாைல ைவத்த விடவாய் நாகம் க த்த ெகாதித் நீண்ட
விைல ைவத்த ெகா ம்

ண்நாயகன் விடம் தைலக் ெகாண்

அங்குள பாிசனங்கள் ஆவ த் இரங்கிச் சூழக்
ெகாங்ைககள் ைடத் ச் ேச க் குற்றிைட மகளிர் ஏங்கச்

மாய்ந்தான். 3266
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சிங்க ஏ

அைனயான் ஆகந் தீண் டா

ஒ ங்கிப் ேபாந்த

பங்கய மலர்க் ெகாம் அன்னாள் பாைவ ேபால் றம் நின்றாள்.

3267

ஆளி ஏ அன்ன அரவின் வாய்ப் பட்ட ம் அவிந்த ம்
மீள ேவல் உண் கணார் ைக குைலத் அ வ ம்
வி வ ம்
ேகளிர் சூழ்ந் அயர்வ ம் ேசார்வ ம் கண் இளம்
கிகினாள்
வாளிேய உண்டேதார் மயி ன் ழ்ந் உயங்கினாள்
மயங்கினாள்.

3268

வ க்கண் உள் ெச கின அ கின உயிர்ப் அழல்
வாய்ப் ப ம்
ெதா த்த ம் ேகாைதேபால் ேசார்ந்த ஆக கரம்
ேசார்ந்தன
அ த்தளிர் ேசார்ந்தன கன்னி அன்னப் ெபைட
அன்னவள்
இ க்கு எதிர் பட்
ழ்ந்தாள் எனக் கிடந்தனள் என்
ெசய்வாள்.

3269

சா ம் ம் ெகாம்பாில் சூழ்ந் இறந்தான் றம் சார்ந்
அ உம்
ஆய ெமன் மகளிர் மீண் அன்பேனா எங்ைக தன்
ஆவி ம்
ேபாயேத ெகால் என ம
றக் ெகா ம் ைகயால் றம்
தழீஇத்
ய
ெசறிந் இைளப் பாற்றினார் சிறி உயிர்
ேதாற்றேவ.

3270

ெமய் கழிந் இன் யிர் மீண் தன் யாக்ைகயின் ெமல்லேவ
ைக கலந்தாங்கு இ கா அங்கு உற்றன கண்க ம்
ெபாய்ைக நீலம் சிறி அவிழ்ந் என அலர்ந்தன ைவைய
ைம கழி நாள்

தல் நான்கு நால் ேவ யாய் வைளந்தேவ.

3271

ைக ெயறி ம் குழல் கற்ைற ேசா ம் திாி கா ளி
ெநய் எனக் கண் னல் ெகாங்ைக ற்றத் உக ெநஞ்சுகும்
ைபய வாய் வி ம் றம் பார்க்கும் நாண் ெந ம் தைளப ம் சி
ெதய்வம் ெதாட்டாள் எனத் ேதம்பி விம்மாந்

ஒளிேத மால்.

3272
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வணங்கில் ெசல்வம் தழீஇப் பிறந்த நாள் ெதாட்
ெதாகு ைவக ம்
அணங்கு எனக் கனவி ம் கண் லாள் அன்பன் ேமல்
அன் எ ம்
இணங்கு தன் உ வமாய் நிைறவரம் பிற்ெறன இ ந்த
ஒர் ெபண்
அணங்கு வாய் விட் அ தால் எனப் லம்பல்
உற்றாள் அேரா.

3273

என் நாயகேனேயா என் இ கண்மணி ேய ேயா
என்ைன ஈன்றான்
தன் ஆவி அன்ன தனி ம காேவா
காேவா தார்
ஆர் ல்ைல
மன்னாேவா வணிகர் குல மணிேய ேயா வி அரவின்
வாய்ப் பட்டாேயா
உன்னாக நிழலான என்ைன வி த் எவ்வண்ணம்
ஒளிப்ப ேதேயா.

3274

ெபான்னாட் ன் மட வாைரப் ணர் வதற்ேகா நம் அளகா
ரத் ேவந்தன்
நன் நாட் ன் மடவாைர மணப்பதற்ேகா உைனக் க த்த
நாகர் ேவந்தன்
தன் நாட் ன் மடவாைரத் த
தற்ேகா என் ஆவித்
தைலவா என்ைன
இந் நாட் ல் இ த்தி எைன வஞ்சித் ப் ேபாயின வா
என்ேன என்ேன.

3275

ெதன் உலகில் குந்தைனேயா பணிந்தைனேயா
மா லைனத் ேதவிேயா ம்
தன் இ ேதாள் உற ஆரத் த வினேனா நா ம் உடன்
சார்ந்ேதன் ஆகில்
என் ாிய குரவைர ம் கண்ணாரக் காேணேனா எைன
ஈங்கு இட்டாய்
பின் ாிய பாிசன ம் ைகவிட்டாய் தனி ேபாய் என்
ெபற்றாய் ஐயா.
வாிைச ம மகன் அரவால் விளிந்த நான் அைற ேபாய
மனத்ேதா இங்குப்
பாி ற ம் எைனப் பயந்தார் ேநாற்ற பயன் நன்றாகப்
ப த்தேத ேயா
ெபாித வாிக் கண் கலக்கம் காணா ன் இறந் அன்ேறா

3276
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பிைழத்தார் அந்ேதா
அாியதி ம் அாிய பயன் இ

அன்ேறா எவர் ெபற்றார்

அவர் ேபால் அம்மா.

3277

உன் காதல் மாமன் எைனப் பயந்த அன்ேற உற
அறிய உனக்ேக ேபசிப்
பின் காதல் மைனவிெயா ம் உயிர் இழந்தான் ய ம்
அந்தப் ெபற்றியாேல
என் காதல் உயிர் ேபாக ெவற் உடம்ேபா இ க்கும்
உடன் இறப்ேபன் என்னாத்
தன் காதல் ைண இழந்த அன்றில் என வி ந்
அ தாள் தமியள் ஆனாள்.

3278

நன் நகர் உறக்கம் நீங்கி ந க்கம் உற் அ ங்கக் காழித்
ெதன்னகர் ஞானச் ெசல்வர் சிவன் நகர் ெதா ம் ேபாய்ப் பா
அந் நகர் அைடந்தார் ஆங்கு ஓர் அணி மடத் இ ந்தார் ேகட்
என் என ஆள் விட்

ஆய்ந்

ேகாயி ன் இைட வந்

ஈ

எய்தி.

3279

கன்னி நீ யாைர உற்ற என் எனக் கன்னி தாழ்ந்
தன் அ மர ம் ஈன்றார் தம்ைம ம் ம கற்கு என்ேற
உன்னினர் மன்றல் ேபசியிறந்த உயிர் அன்னாேனா
இந் ெநறி அைடந்

ஈங்கு உற்ற நிகழ்ச்சி ம் எ த் ச் ெசான்னாள்.

3280

தந்ைத ம் தா ம் அன்னார் தமியளாய் இரங்கும் ேபைதப்
ைபந் ெதா ஆவி காப்பான் பாம் ேகாள் பட்டான் மாேட
வந்தவன் ஆகம் எல்லாம் ம ந் உ வாகும் வண்ணம்
சிந்ைத ெசய்

அ ட்கண் ைவத்தார் குதித்த

தீவாய் நஞ்சம்.

3281

எ ந்தனன் உறங்கினான் ேபால் இறந்தவன் யா ம் கண்
ெதா ம் தைக ஞான ேவந்ைதத் ெதா தனர் தி ெசய் ஆர்வத்
அ ந்தினர் கன்னி அன்ன மைனயவள் இன்பத் தீம்ேதன்
ெபாழிந்

ஒ

றத்ேத கஞ்சம்

த்த ஓர் ெகாம்பின் நின்றாள்.

3282

தைலவைன இறந்த ேபா ம் தனி உயிர் ெபற்ற ேபா ம்
சிைல தல் காதல் மாமன் ெசல்வியாய் இ ந் ம் தீண்டா
நிைலைம ம் அன் ம் கற்பின் நீர்ைம ம் வியந் ேநாக்கி
மைலமகள் ஞானம் உண்டார் வணிகைன ேநாக்கிச் ெசால்வார்.
வ தி நின் மர க்கு எல்லாம் மணிஅனாய் உன்றன் மாமன்

3283
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த தி அைனயாள் இன்பம் சா நாள் ன்பம் வந்
ெப கு நாள் அன்றி என் உன் ெமய் ெதாடப் ெப வள் ஈண்ேட
தி மணம்

த் க் ெகாண்

ேபக எனச் ெசப்பேலா ம்.

3284

ெசம் கண் ஏ அைனயான் ஐயன் தி ெமாழி தைலேமல் ெகாண்
பங்கயன் பைடத்த சாதி நான்ைக ம் பா காப்பீர்
எம் குல வணிகர் இன்றிக் காிக ம் இன்றி ஈங்ேக
மங்கலம்

க்கும் வண்ணம் யா

என வணங்கிச் ெசான்னான்.

3285

கன்னிைய ஈன்ற ஞான்ேற உனக்கு என் உன் காதல் மாமன்
உன்னிய உறவின் உள்ளார் அறிவேர உனக்கு ஈ அன்றி
வன்னி ம் கிண ம் இந்த இ ங்க ம் காிகண் ைமந்தா
இந் நிைல வ ைவ ெசய்தி எம் உைர கடவா

என்றார்.

3286

மாசு அ மனத்தான் காழி வள்ளைலப் பணிந் நீேர
ேதசிகர் குரவர் நட்ேடார் ெதய்வ ம் கிைள ம் என்னாப்
ேபசிய வாேற ேவள்வி ெபற்றியான் இறீ இத்தான் ேவட்ட
பாசிைழேயா

தாழ்ந்

விைட ெகா

பரவிப் ேபானான்.

3287

ஏவல் ெசய் ஆயத்தா ம் அ ய ம் ஈண்ட ஈண் க்
காவல் ெசய் ம ைர
ர் கு கித் தன் காதல் மாமன்
ைவைய மணந்த வண்ணம் ேகட் அங்குப் ைடசூழ் சுற்றம்
யவ ம் உவப்ப இன் ற்

இ ந்தனன் இளங்ேகா மன்னன்.

3288

தன் ெப ம் தன ம் மாமன் ஈட் ய தன ம் ஈட்
மன் ெப நிதிக் ேகான் என்ன வாணிகம் ெப க்கி நாய்கன்
இன்
காதலார்கள் இ வ ம் ஈன்றகாதல்
நன் ெபா ள் மகிழ்ச்சி ெசய்ய நலம் ெபற வா ம் நாளில்.

3289

த்தவள் சி வர் சால ர்க்கராய் உள்ளார் ஏைன
மாத்தளிர் இய னாட்கு ஓர் ைமந்தன் உண் இவ ம் அன்ன
தீத் ெதாழின் ஆக மன்ன சிறார்க ம் அல்லல் ெசல்வம்
த்த நீள் நியமத்

ேபாய் விைளயாடல் ெசய்வார்.

3290

ந்திய மணாட் ைமந்தர் கிழ் ைல இைளய பாைவ
ைமந்தைன ஒ நாள் சீறி அ த்தனர் வ ந்தி ஈன்ற
சந்தணி ைலயாள் மாற்றாள் தைனயைர ைவதாள் ஈன்ற
ைபந்ெதா

தா

ம் சீறி இைளயைள பழித்

ைவவாள்.

3291
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எந்த ர் எந்தச் சாதி யார் மகள் யாவர் காணச்
ெசந்தழல் சான்றா எங்ேகான் க மணம் ெசய் வந்த
ெகாந்தவிழ் ேகாைத நீ என் ெகா ந க்கு ஆைசப்பட்
வந்தவள் ஆன காமக்கிழத்திக்கு ஏன் வா ம்

ம்.

3292

உாியவன் தீ ன்னாக உன்ைன ேவட்டதற்கு ேவ
காி உளதாகில் கூறிக் காட் எனக் கழற ேலா ம்
எாி சுட வா ச் சாய்ந்த இணர் மலர் ெகாம்பில் சாம்பித்
ெதாி இைழ நாணம் சாய்ப்ப நின்

இ

ெசப் கின்றாள்.

3293

அரவின் வாய்ப் பட்ட ைவகல் ஆர் உயிர் அளித்த ஞானப்
ரவலர் அ ளால் எம் ேகான் றம் பய நாதன் வன்னித்
த ெவா கிண காணச் ெசய்தனன் சா அம் ன்
காிக

ம் உள்ள என்றாள் கற்பினாள் ஒப்பிலாதாள்.

3294

மாற் அவள் நைகத் நன் நின் மன்றல் ேவள்விக்
ஏற்றன காிேய ெசான்னாய் இங்கு உமக்கு காிகள் ன் ம்
ேதாற்ற ேமல் அ
ம் ெமய்ேய என்றன ேதாைக ேயா ம்
ேவற் ைம இலாத சாயல் இைளயவள் வி மம் கூரா.

3295

ெவவ் உயிர்ப் எறிய இல் ேபாய் ெமல் விரல் ெநாிக்கும் ைகயால்
அவ் வயிற க்கும்
ம் கண் னல் ெவள்ளத் ஆ ம்
ெகாவ்ைவ வாய்
க்கு நாணம் தைலக் ெகா ம் கூசும் மன்ேனா
ெதய்வேம ஆவாய் என்

ம் என் ெசய் ேகன் சிறிேயன் என்

ம்.

3296

தாைத தாய் இறந்த அன்ேற தமியளாய் இங்குப் ேபாந்த
ேபைதேயற்கு யார் உண் ஐய ேப
ம் வணிகற்கு அன்
மா லன் ஆகி ஞாதி வழக்கு அ த் உாிைம ஈந்த
நாதேன ஏ

இலாள் வாய் நைகயினில் காத்தி என்னா.

3297

அன் இர உண் இன்றித் யில் இன்றி அ ங்கிப் பின் நாள்
ெபான் திணி கமல வாவிப் ண்ணியப் னல் ேதாய்ந் அண்டர்
நின் இழி விமானக் ேகாயில் நிரம் பிய அழகர் ன்னாச்
ெசன்

இ

தாளில்

ழ்ந்

தன் குைற ெசப்பி ேவண் ம்.

அன் எைனக் கணவன் ேவட்ட இடத்தினில் அதற்குச் சான்றாய்
நின்ற ைபந்த
ம் நீ ம் கிண ம் அந்நிைலேய இங்கும்

3298
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இன்

வந்

ஏ

இலாள் வாய் நைக

ைடத்

எைனக் காவாேயல்

ெபான் வல் என்றாள் கற்பின் கழிைன நி த்த வந்தாள்.

3299

அல்லல் உற் அ ங்கி நின்றாள் பாி கண் அம் தண் கூடல்
எல்ைல இல் க ைண ர்த்தி அ ளினால் எவ ம் காணத்
ெதால்ைலயின் ப ேய அன்னாள் ெசால் ய காிகள் ன் ம்
ஒல்ைல வந்

இ த்த ேகாயில் உத்தர குணபால் எல்ைல.

3300

அன்ன ேபா இைளயாள் த்தாள் ெகாண் ேபாய் ஆலவாய் எம்
ன்னவன் தி
ன் தாழ்ந் காட் வாள் கில் ேதாய் ெசன்னி
வன்னி ஈ இ ங்கம் ஈ கிண ஈ என் மன்றல் சான்றாய்த்
ன்னிய என்றாள் கண்டாள்

த்தைல

க்கி நின்றாள்.

3301

3302. அவ் இைடத் த
ம் நீ ம் அன் ேபால் இன் ம் சான்றாய்
இவ்விைடப் பட்ட என்ன அதிசயம் எவர்க்கும் ேதறாத்
ெதய்வ ம் எளிவந் அங்ைகக் கனி இனித் தி வின் அன்னாள்
ைகவ் வசப் பட்ட

என்றால் கற்பி

க்கு அாிேத அம்மா.

3302

மங்ைக தன் கற் ம் ஈசன் இடத் அவள் ைவத்த அன் ம்
அங்கணன் அவட்குச் ெசய்த அ ைள ம் வியந் ேநாக்கி
மங்கல நகரார் எல்லாம் மகிழ்ச்சி ள் ஆழ்ந்தார் ல்ைலத்
ெதாங்கலான்

மணாட்

ஒ த்தி ம்

ன்பத்

ஆழ்ந்தாள்.

3303

ேமதகு வணிகர் த்த விைனக் ெகா யாைளப் ெபால்லாப்
பாதகி இவளாம் என் பழித்தனர் ப
ேபசிக்
ேகா அ குணத்தினாைளக் கு ப் ப
உைரத்தாய் நீ என்
காத

ஆகாய் என்

கணவ

ம் தள்ளி விட்டான்.

3304

அந்நிைல இைளயாள் ேகள்வன் அ யில் ழ்ந் இரப்பாள் ஐய
என்ன கற்ைப இன் நி த்தினாள் இவண் மாற்றாளன்
அன்ைன இலாேதற்கு அன்ைன ஆயினாள் இவ ம் யா ம்
இன் உயிர் உடல் ேபால் வாழ்ேவாம் எனத் தழீத் தம்மின் நட்டார்.
உடம்பினால் இரண்ேட அன்றி உயிர்ப் ெபா ள் இரண்
மடம் ப அ க்கா அற் ைமந்த ம் அைனயர் ஆக
விடம் ப ைமவாய் நாகம் வி ங்கிைர ஒத் த் தம்மில்
இடம் ப

அன் ற்

இன் ற்

அற்

இ வ ம் இ ந்தார் மன்ேனா.

3305

உள்ளம்

3306
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அ ந்ததி அைனயாள் ேகள்வற்கு ஆ
ம் ஆனாச் ெசல்வம்
ெப ந்தன நிைற ம் சீ ம் ஒ க்க ம் பீ ம் ேப
அ ம்தவ ெநறி ம் குன்றத் த ம ம் க ம் பல்க
இ ந்தனள் கமலச் ெசல்வி என்ன

ற்

இ ந்

மன்ேனா.

3307

ெபான் அவிர் கமலம் த்த ெபாய்ைக சூழ் ஆலவாய் எம்
ன்னவன் விைளயாட் எல்ைல கண் யார் ெமாழிய வல்லார்
இன்ன ம் அளவின் என்ப எம் கு நாத சாமி
ெசான்னவா

உங்கட்கு எண் எண் காைத ம் ெசான்ேனன் அம்ம.

3308

என்

ெதன் மைல ேமல் இ ந்த மாதவத் ேதான் இன்
அ ள் கு பரன் தைன ம்
அன் அவன் தி வாய் மலர்ந்த வாசக ம் அ ள்
கனிந் ஒ க உள்ளடக்கித்
ெதன்தமிழ் ஆலவாய்த் தனிப் பதிையச் ெசன்னிேமல்
பன்னிரண் உம்பர்
ஒன்ற ைவத் இைமயா அம் கயல் கண்ணி உடன் உைற
ஒ வைன நிைனந்தான்.

3309

பரவசம் அைடந் வழி கவர்ந் உண் ம் பழிப் ல
ேவடர் ேபாய் ஒளிப்ப
இ ள் ெவளி கடந் தி வ ள் வழிச் ெசன் எண் இலாச்
சரா சரம் அைனத் ம்
ைர அற நிைறந் காட்சி காண் பான் ைதபடத் தனித்த
ரணமாய்
உைர உணர் இறந்த உண்ைம ஆனந்த உணர்விைன
உணர்வற உணர்ந்தான்.
வன்னி ம் கிண ம் இ

ங்க ம் அைழத்த படலம் சுபம்

-----------------65. அ ச்சைனப் படலம் (3311-3363 )
கன்னிதன் வ ைவக் காிகளாய் இ ங்கக் கட
ம்
கைவக்க ம் ேகாட்
வன்னி ம் ப நீர்க் கூவ ம் வந்த வழி இ ம ைர
நாயகைனக்
ெசன்னியில் ைவத்த னிவைனச் ைச ெசய் மாதவெரா
ஒ ங்கு எய்திப்

3310
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பன்னிற மலர்
அ

உய் ஆலவா யாைனப் பரவிய பாிசு

பகர்வாம்.

3311

ேபாத ஆனந்தத் தனிக் கடல் ப கும் யல் ைர
னிவைன வசிட்ட
மாதவன் ஆதி னிவ ம் உேலாபா த்திைர தன்
ெனா ம் வாித் ப்
ேபாெதா சாந்த மான் மதம் தீபம் ைக தல்
க விைகக் ெகாண்
ேமதகு சிறப்பால் அ ச்சைன ெசய் பின் ம் ஓர்
வினா ைர ெசய்வார்.

3312

ேகாட்டம் சிைல குனித்த கூடல் பிரான் ஆடல்
ேகட்ட அம் ெசவி பைடத்த ேப அைடந்ேதம் ெகட்ட ப
நாட்டம் களிப்ப ந மலர் உய்க் கண் இைறஞ்ச
ேவட்டங்கள் யாங்கள் என ஓதினார் ெமய்த் தவேர.

3313

என்ற அறேவார் எதிேர கம் மலர்ந்
குன்றம் அடக்கும் கு
னிவன் கூ வான்
நன்
னிகாள் இதைன நான் உள்ளத் எண்ணியாங்கு
ஒன்ற ெமாழிந்தீர் என்றான் பின்

ம் வியந்

ஓ வான்.

3314

பண்ணான் மைற
ம் ேதறாப் பரசிவைன
எண்ணால் அள இறந்த எக் கைலயால் கண் உளக்
கண்ணால் அறியாதார் ட் இன்பம் காண்பேரா
மண் ஆதி ஆ

ஆ

நீத்த தனி மாதவேர.

3315

அம் ெசவியில் ஊ படக் ேகட்டப ஆலவாய்ப்
பஞ்ச கச் ேசாதி பரைனப் ேபாய் அர்ச்சித்
ெநஞ்சம் ெநகக் கண் நிைனயா வழி நிைனந்
வஞ்ச விைன ேவர் கைளவான் வம்மின்கள் என்றாேன.
மங்கல ஓைர வ தினத்தில் வான் இழிந்த
கங்ைக ப ந் உலக நாயகைனக் ைக ெதா
ங்கவர் ன் சங்கற்பம் ெசய் அ ச்ைச ண்
அங்கு அவர் வாய் ஆசி ெமாழி ேகட்

ஒ கி

அகம் மகிழ்ந்ேத.

ஐம் ல ம் கூடல் ெப மான் அ ஒ க்கி
நம்பன் உ ஐந் எ த் நாவாடக் ைக கூப்பித்

3316

3317
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தம் னித ைசவ தவத் ெதய்வத் ேதர் ேமல் ெகாண்
உம்பர் வழி நடக்கல் உற்றார்கள் நற்றவேர.

3318

ெசய்ய சைடயர் தி நீ சண்ணித்த
ெமய்யர் தவம் ேநாற் இைளத்த ேமனியின் அ ட் றம் ம்
ய்யர் அணி கண் ைகயர் ேதா ம் ம ங்குைடயர்
ஐயர் தவத் க்கு அணிகலம் ேபால் ேபா வார்.

3319

ண்ணியம் தைழக்கும் ெதய்வத் தலங்க ம் லன்கள் ெவன்ேறார்
நண்ணிய வன ம் தீர்த்த நதிக ம் தவத்ேதார் ேநாற்கும்
வண்ண ம் ேநாக்கி ேநாக்கி மலயமா னிவன் காட்டக்
கண் இைண களிப்ப ேநாக்கிக் ைக ெதா

இைறஞ்சிச் ெசல்வார்.

3320

சீ ெகாள் இலங்ைக ேவந்ைதச் ெசகுத்திட இராமன் சித்
ஆ அணி வி பக் கண்ண ள் ெப தலம் மீ உம்பர்
ஏறி ழ்ந் இறந்ேதார் ன்னம் எண்ணிய எண்ணி ஆங்ேக
மாறிய பிறப்பின் நல்கு மைல இ

காண்மின் காண்மின்.

3321

சுரபி நீள் ெசவியில் இ ங்கச் சுடர் உ ஆயினான் தன்
இரவினில் தி த்ேதர் மன்ற நடக்கும் ஊர் ேமைல
உர நீர்க் கைரத் ேதள் மாதத் உயர்ந்த கார்த்திைகயில் ேதர் ஊர்ந்
தர

நீர்ச் சைடயான் ேவள்வி நடக்கும் ஊர் அவ் ர் காண்மின்.

3322

வில் பயில் தடக்ைக ேவடன் ெமன்ற ஊன் பாகம் பார்த்ேதான்
ெபாற் உ கிாி ஈ அண்டம் ைழ பட விடத்தாள் நீட்
அற் தன் காளி ேதாற்க ஆதிய இ மா நீழல்
கற் ைட ஒ த்தி ேநாற்கும் பிலம் இ

காண்மின் காண்மின்.

3323

தி ம மார்பன் கவல் ெசயல் ெபற அரைனப் சித்
இ கரம் கிழ்த் ேநர் நின் ஏத்திட இ வாம் ஓத்தின்
உைரவரம் அகன்ற க்கண் உத்தமன் சந்ைத கூட்
அ மைற அறேவார்க்கு ஓ

வித்த இடம் அதைனக் காண்மின்.

3324

அ
விலங்கும் ள் ம் அளந்திடா அண்டம் கீண்
ெந கிய ெந ப் நின்ற நிைல இ
ள்வாய்க் கங்க
வ
எ த் இ வர் ேநாற்கும் மைல இ பல்ேவ ஊழி
இைட உற

ன்

ம் பின்

ம் இ க்கும் இக் குன்ைறக் காண்மின்.

3325
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அ ணாில் கள்வனான அந்தகன் காய்ந்
ன்
வன ம் கவைல தீர்த்த ண்ணியன் ரம் ஈ ஆகும்
தவல ம் ரங்கள் ன் ம் தழல் தல் தி க் கண் சாத்திப்
பவம் அ

வர் அன்பில் பட்டவன் பதிையக் காண்மின்.

3326

சத்திய ஞான ஆனந்த தத் வம் அைசவற் ஆ ம்
நித்திய பரமானந்த நிைற அ ள் மன்றம் ஈ
த்தி அங்கு உதித்ேதார் எய் ம் பதி அ
தல் ல் நான்கும்
பத்தியில்

சித்

ஏத் ம் பதி இ வாகும் பார்மின்.

3327

பிரமன் மால் தல் ஆம் ேதவர் பிரளயத் இறவா வண்ணம்
பரமனார் ேதாணி ேயற் ம் பன்னி நாமம் ெபற்ற
ரம் இ சடா சம்பாதிகள் ெப ம் ைச ெசய்ய
வரம் அளித்

இ ள் ேநாய் தீர்க்கும் ம த் ைறபதி ஈ

ஆகும்.

3328

மதி தல் இமயச் ெசல்வி மஞ்ைசயாய் வழிபட் ஏத் ம்
இ
லாப் ெபான்னித்தானம் எம்மேனார் ன் ேகா
மதி ெப
னிவர் வந் வழிப
ர் இ இப்
பதி அறக் கட ள்

ைச பண்ணிய தானம் காண்மின்.

3329

ேகா நான்கு உைடய ேவழம் தானவன் குைறத்த ேகாட்ைடப்
பா அற ேநாற் ப் ெபற்ற பதி இ மாைல சாத் ம்
தாடைக மானம் காப்பான் தாழ்ந்
ம் கச்சு இட் ஈர்க்கும்
பீ

உ

கலயன் அன்பின் நிமிர்ந்த எம் பிரான் ஊர் ஈதல்.

3330

காி கத் அ ணற் காய்ந் காி கத் அண்ணல் ைச
ாிசிவ நகரம் ஈ தாரகற் ெபா
ெசவ்ேவள்
அரைன அர்ச்சித்தார்க் கீழ் மணல் குறியான் பால் ஆட் ப்
பரன்

மாைல சூ ம் ேசய் வளம் பதி ஈ

ஆகும்.

3331

க வி ழ் காலன் மார்பில் ேசவ க் கமலம் சாத்திச்
சி வ க்கு ஆ ள் ஈந்த ேசவகப் ெப மான் ேமய
அைற னல் பழன
ர் அ இ வாைன தந்த
குைற உடல் ேபார்ைவ ேபார்த்த ெகாற்றவன் ேகாயில் காண்மின்.
பங்கயக் கட ள் ஈந்த பாிகலம் வாங்கிக் ெகாண்ட
அம் கண் இடம் மீ ஆட அனங்கைன அ
ெசய்த
ெசம் கணான் இ க்ைக ஈ ஏழகச் ெசன்னி தன்ைன

3332
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மங்கல மாமற்கு ஈந்த ம கனார் இ க்ைக காண்மின்.

3333

திண் திறல் அ ணன் தன்ைனப் ெப விரல் தீட் ேநமி
உண் ட வி ந்தக் ெகாண்ேடான் உைற அதாம் ஒ த்தி மன்றல்
கண்
காியாய்க் கூவல் கண் தல் ங்கம் வன்னி
எண் திைச அறியக் காட்ட நின்றிடம் இதைனக் காண்மின்.

3334

சாம கண்டத்தன் தன்ைனத் தான் அ ச்சித்த ெதன்னர்
ேகாமகன் பிரம சாைய குைறத்த இப் பதியாம் கங்ைக
மா மகம் ேதா ம் வந் வந் தல் ப ந்ேதார் விட் ப்
ேபா மகம் ேபாக

ழ்கும் னித நீர்ப் பதிையக் காண்மின்.

3335

கு ெமாழி நந்ைதக்கு ஈந்த எங் கு உைற மைல ஈ எம் ேகான்
க
கில் வண்ணத் அண்ணல் கண்ணிடந் அ யில் சாத்தப்
ெபா விறல் ஆழி ஈந்த ரம் இ நந்தி எந்ைத
தி

அைடய ேநாற்ற தலம் இ

ெதாிந்

காண்மின்.

3336

டங்கு கால் சிலந்தி யாைன மைல மகள் ளாி நாட்டத்
தடங்கடல் வண்ணன் ேநாற்ற தவ நகர் இ
ச் ெசன்னி
மடங்கல் ஏ அைனயான் நாம வைர இ குைடந்ேதார் பாவம்
அடங்க

ம் ப கும் ெபான்னி ஆ

இ

காண்மின் காண்மின்.

3337

இந் நதி ெவண் த் ஆரம் எனக் கிடந் இலங்கும் ெசன்னி
மன்னவன் நா ஈ என்ப தமிழ் அறி ைவைகப் ேபர்யா
அந்நதி றக்க மண்ேமல் வ க்கி ழ்ந்தாங்குத் ேதாற்றித்
ெதன்னவன் நா

ேசய்த்தாத் ெதாிவேத காண்மின் என்றான்.

3338

ெபாங்கர் ெமன் தல்கள் என்னப் ெபா நதி சி கால் என்னக்
ெகாங்கு அலர் தடம் சிற் றல் குழி எனப் பழனம் சில்
தங்கு ெமன் பாத்தி என்னத் தாைழ தாழ் சி
ல் என்னப்
ைபம் குைலக் கத

மஞ்சள் பாத்தி ேபால் ேதாற்றக் கண்டார்.

3339

பல் நிற மாட மாைல உபாிைகப் பந்தி ெசய் குன்
அன்னம் ெவண் கு கு ெசம் ேபாத் அளகு ைபம் கிள்ைள மஞ்ைச
இன்ன ள் ேவ ேவறாய் ஒ ங்கு பட் இ ப்ப ஒப்ப
மின்
கண்

ம் ெகா யப் ட்கள் சிறகு என விதிர்ப்பக் கண்டார்.
நாட்

நகர் வளங்கள் நடந்

நடந்

கண்கள் வி ந்

3340
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உண்
விண்

மீள அகல் விசும் ஆ ஒ கி வலமா வ
னிவர்
ழா ம் ெகா ம் குன் ம் தளிப் த்
ம் விாிெபாழில் வாய்

வண்

பாட மயில் ஆடல் பயில் ஆடாைன வள நக ம்.

3341

சரத ேவதம் பர
னவாயில் நக ம் தவ சித்தர்
இரத வாதம் ெசய் சிவன் உ வம் கண்ட எழில் நக ம்
வரதன் ஆகி அரன் உைற ம் கானப் ேப மைல மகைள
வரத ேயாக ெநறி நின்

மணந்தார் சுழியல் வியன் நக ம்.

3342

மறவாள் இலங்ைக இைற மகைன வைதத்த பழியான்
ம ண் அாியன்
அறவாண் ேநமி அளித்தவைன அர்ச்சித் அகன்ற
அணிநக ம்
நிறவாள் த் ம் வயி ாிய நிைற ம் ெபான் ம் விைள
ெபா ைநத்
ைறவாய்ப் பிறவாக் கட ள் ேவய் வயிற்றில் பிறந்த
ெதால் நக ம்.

3343

ளபக் குன்ைறக் ெகான்ைற
க் குன்றம் ஆக்கும்
ெதால் நக ம்
அளைகப் ெபாாித்த ெகா இைளேயான் மான் ேநர்
ேநாக்கின் ஆைனமகள்
ளகக் குன்ைற மணந்
தல் இ ந்த ெபா ப் ம்
ேபார்விசயன்
வைள வில் தாக்க வ க்கிடந்த
ேயான் ேமய வள
நக ம்.

3344

ெகாண்டல் ப
ம் தி வாப்ப
ம் ெதா
குளிர்திைரக்ைக
வண் ப
ம் கமல க ைவைகப் பிராட் எதிர் வண்ங்கிக்
கண் பணிந் திைச எட் ம் வி ங்கி அண்டம் கடந் உலகம்
உண்ட ெந ேயான் என உயர் ேகா ரம்

ன் இைறஞ்சி உள் குதா.

3345

ம கு ேதா ம் பணிந் எ ந் வைளந் வளந் ெபான் ேகாயில்
கு கி விதியால் ெபான் கமலம் குைடந் ெசய் ம் குைற நி வி
உ தி ெபற ஐந் எ த் எண்ணி ஊற் மதத் நால்தடம் ேதாள்
சி கு கண்ண ஐங்கரத் ச் சித்தியாைன அ
ம்ைம உலகு நான் மைற ம்
கயல் கண்

வணங்கா.

ைறயன் ஈன்ற அம்

3346
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அம்ைம அ கண்
றத் தாழ்ந் அன் ெகா த்
இன் அ ள் வாங்கி
ெவம்ைம ஒளிகான் மணிக் கனக விமானத்
அமர்ந்ததனிச்சுடாின்
ெசம்ைம அ த்தாமைர மைர ேவணிச் சிரேமல் மலர்ப்
பணிந்

ஏத்தா.

3347

அன் இ ேபா உண்
றந் இரா அ க்கும் தீவாள்
என் எ
ன்னீர் ஆ நியதிகள் இயற்றி ஐந் ம்
ெவன் உளத் அன் பாய விைள தைலப் பார்ேமல்
மின் திரண்

என்ன நின்ற விமானம் மீ

இ ப்பக் கண்டார்.

3348

வாச மஞ்சனம் ேதன் கன்னல் ைபங்கனி ம இல் ஆன் ஐந்
ஆச அ தம் ஐந் ெதன் மைல ஆரம் வாசம்
சு தண் பனி நீர் ெவள்ள மான் மதம் விைர ெமன் ேபா
சணி மணிப் ண் நல்ல சுைவ அ

இன்ன தாங்கா.

3349

சத உ த் திரத்தால் ஆட் மட் த் ச் சாத்தி ட் ப்
பதம் உற ம வால் அட்ட பால் அ
அ த்திப் பஞ்ச
விதம் உ வாசம் பாகு ெவள்ளிைல அளித் ப் ேபாகம்
உத உ

ப தீபா ஆதிகள் பல உவப்ப நல்கா.

3350

ஐம் கச் ைசவச் ெசம் தீ அகத்தி ம்
ைவ ஆர
ெநய்ம் கந் அ த்திப் ைச நிரப்பி நால் ேவதம் ெசான்ன
ெமய்ம் ம
ற் ப் பத்தான் விைல வில்ல நீலம்
ைகம்மலர் ஏந்திச் சாத்திக் கட ைள உவப்பச் ெசய் .

3351

வாச மஞ்சன நீேரா மந்திர மலர் ைகக் ெகாண்
ைசயின் பயைன க்கண் ண்ணியன் ைகயில் நல்கி
ேநச ெநஞ் சூறக் கண்கள் நிைறய நீர் ஊறிச் ேசார
ஈசைன இைறஞ்சி யா ம் அஞ்ச த்

ஏத்தல் ெசய்வார்.

பழிெயா பாசம் மா ெகட வாசவன் ெசய் பணி
ெகாண்ட வண்ட சரணம்
வழிப ெதாண்டர் ெகாண்ட நிைல கண் ெவள்ளி மணி
மன் ள் ஆ சரணம்
ெசழியன் விளிந்திடாத ப மாறி ஆட ெதௗ¤வித்த
ேசாதி சரணம்
எ கடல் கூவி மாமி டன் மாமன் ஆட இைசவித்த

3352
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வாதி சரணம்.

3353

ெவம் காி ஆவி ேசார நரசிங்க வாளி வி ேவடர்
ஏ சரணம்
ங்கவர் ேதற ஆதி மைற ள் கிடந்த ெபா ள் ஓ
ேபாத சரணம்
வங்கம் ேதறி ேவைல மகரம் பி த்த வைலயாள்
மணாள சரணம்
கங்கண நாகம் விசி நகர் எல்ைல கண்ட கைற ெகாண்ட
கண்ட சரணம்.

3354

ைமந்தனி ஆழி ேம மகவான் அகந்ைத ம வித்த
நித்த சரணம்
சுந்தர நாம வாளி பணி ெகாண் கிள்ளி ெதாைக ெவன்ற
ர சரணம்
ெவம் திறல் மாறன் ன் கல் உ ஆைன கன்னல்
மிைசவித்த சித்த சரணம்
ந்திய கல் ன் மாதர் ெபற அட்ட சித்த யல் வித்த
ேயாகி சரணம்.

3355

தி

மணி ைமந்தன் ைமந்தன்
சூட விற்ற தி மல்கு
ெசல்வ சரணம்
ம மகன் என் மாமன் உ வாய் வழக்கு வ ேபசு
ைமந்த சரணம்
கு ெமாழி தந் நாைர கு விக்கு
கு தந்த
எந்ைத சரணம்
வ பழி அஞ்சி ேவட மக க்கு இரங்கு ம ரா ேரச
சரணம்.

3356

வி த்த குமார பால அ ள் ேமனி ெகாண் விைளயா ம்
அண்ணல் சரணம்
குரத்திைய நச்சு பாவி உயிர் உண் ேசாாி குைட வாைக
ேவல சரணம்
க த்திைச பாணன் ஆளி இைச பா மா கைள ேவத
கீத சரணம்
நாித்திரள் மாைவ மீள நகரம் கலங்க நாிெசய்த நம்ப
சரணம்.
ற்பகல் ஆறில் இரண் சி
தந்த அன்ைன சரணம்

3357
பன்றி உண்ண

ைல
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ெபாற்
மாய ஆைவ அடல் ஏ ெகாண் ெபா
அட்ட சிட்ட சரணம்
பற்பல ஞாலம் எங்கும் அைடயப் பிரம் ப அட்ட
ர்த்தி சரணம்
கற்பின் ஒ த்தி மன்றல் அறிவிக்க ன் காி தந்த
வள்ளல் சரணம்.

3358

அளைவ களா ம் ேவத தல் ல் களா ம் அயன்
மாயனா ம் அளவாக்
களைவ உனக்கு நாம குண சின்ன சாதி கதி ெசய்தி
இல்ைல அைவ ம்
உள என யாம் அறிந்
தி ெசய்யேவ ெகால் உலகம்
ெசயன் பின் எளிதாய்
விைள அ ள் ேமனி ெகாண் இவ் அ பத் நா
விைளயாடல் ெசய்த ப ேய.

3359

எனத் தித்த வசிட்டாதி இ
கைளக் கு
னிைய
எறிேதன் நீப
வனத் உைற ம் சிவ ெப மான் இ ங்கத்தின்
ர்த்தியாய் வந் ேநாக்கிச்
சினத்திைன ெவன் அகம் ெதௗ¤ந்தீர் நீர் ெசய்த ைச
தி ெதய்வத் தானம்
அைனத்தி க்கும் எைனத் ம் உயிர்க்கும் நிைறந் நமக்கு
ஆனந்தம் ஆயிற்

என்னா.

3360

சிறந்த அ ள் சுரந் கு
னிைய வ க கரம் சிரம்
ேமல் ைவத்
றம் தடவி எைம ஒப்பாய் நீேய நின் கற் உைடய
ெபாலம் ெகாம் அன்னாள்
அறம் தைழ ம் உைம ஒப்பாள் ஆத னால் உைம ம்
ஒப்பவர் அகிலத் யாேர
நிைறந்ததவம் ாிந்ேதா ம் தவத் உ தி ெபற்ேறா ம்
நீேய அன்ேறா.
உனக்கு அாிய வரம் இனி யாம் த வ எவன் உனக்கு
அாிதாம் ஒன் ம் காேணம்
எனக் க ைண ெசய் இ ங்கத் இைட இச்ைச
வ வாய்ச் ெசன் இ ந்தான் ஆகத்
தனக்கு அாிய வரம் நல்கும் சிவ ங்கம் தன் ெபயரால்
தாபித்தான் தன்

3361
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இனக்க ைண வசிட்டாதி

னிவர்க

ம் தம் ெபயரால்

இ ங்கம் கண்டார்.

3362

ஏத்தி அ ச்சைன ெசய் நிைனவில் அாிதாய் அன்பின்
எளிய அட்ட
ர்த்திைய அம் கயல் கண்ணி அன்பைன ப் ேபா ம்
ேபாய்
தாழ்ந் இன்பம்
த்த மனத்தினர் ஆகிக் க வித் ேதன் ெபாதிந்த சி
ட் ேபால் அந்த
மாத் தலனில் வசிட்டாதி னிவர் தேபா வனம் ெசய்
வதிந்தார் மன்ேனா.
அ ச்சைனப் படலம் சுபம்
தி விைளயாடல் ராணம் ற்றிற் .

3363

