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ஐஞ்சி

காப்பியங்களில் ஒன்றான
" நீலேகசி"

நீலேகசி என்ப ஐஞ்சி காப்பியங்கள் எனப்ப ம் ஐந் தமிழ் இலக்கிய ல்க ள்
ஒன் . சமண சமய லான நீலேகசி ஒ கைதப் பின்னணியில் சமணக்
ெகாள்ைககைள விளக்குகின்ற . தமிழில் எ தப்பட்ட தலாவ த க்க ல்
இ ெவனக் கூறப்ப கின்ற . ெபௗத்த சமயத்தின் ெப ைம கூற எ ந்த காப்பியமான
குண்டலேகசி எ ம்
க்கு ம ப்பாகேவ நீலேகசி எ தப்பட் ள்ள . எனி ம்
இதைன எ தியவர் யார் எனத் ெதாியவில்ைல.
இந்

ல் கட ள் வாழ்த்

பகுதிகளி

தவிரப் 10 பகுதிகளாக வகுக்கப்பட் ள்ள . இப் பதிெனா

ம் ெமாத்தமாக 894 பாடல்கள் உள்ளன.

Source:
ஐஞ்சி காப்பியங்கள். நீலேகசி.
ெசன்ைன : தமிழ் நிைலயம், Cen̲n̲ai : Tamil̲ Nilaiyam, 2007.
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" நீலேகசி"
1. கட ள் வாழ்த்

(1-9)

இ
ம் அ த்த ெசய்
ம் குளகம்
நல்லார் வணங்கப் ப வான்பிறப் பாதி நான்கு
மில்லா யிர்கட் கிடர்தீர்த் ய ாின்ப மாக்குஞ்
ெசால்லான் ற மச் சுடராென ந் ெதான்ைம யினா
ெனல்லா

ணர்ந்தா னவேனயிைற யாக ேவத்தி.

1

இ
ம
அன்னான் பயந்த வறவாரமிர் ண் நின்றார்
இன்னா ாிைனய ெரனேவண் வ தில்ைல யார்க்கும்
பன்னாந் ைண ம் பணிந்தாகிய பத்தி யினா
ெனன்னா

ைரக்கப் ப கின்றெதான் றீங்கு ளேத.

2

அைவயடக்கம்
பண்டாக மத் ட் பயிலா ைர ெயன் மிக்கார்
விண்டீங் கிதைன ெவகுளார்விடல் ேவண் வன்யான்
தண்டா மைரேம னடந்தான்றடந் தாள்வ ணங்கிக்
கண்ேடன் கிடந்ேதன் கனவின்னி

கண்ட வாேற.

3

ஆய்நீல ண்க ணவளாயடங் காைம ெசய் ம்
ேபய்நீல ேகசி ெபாிேயானறங் ெகாண்ட பின்ைனத்
தீநீல ள்ளந் திாிந்ேத தி வத் தளாய்
மாஞால ெமல்லா மறமாற்றிய மாட்சி யளா.

4

ேதவன் ைரப்பத் ெதளிந்ேதன்பிற் ெறளிந்த ெவல்லாம்
மாெவன் ெகாண்ேடன் மடேனவ யாக நின்
நாவல் லவ ரைவநாப்பண்ணி நாட்ட ற்ேறன்
பாவின் னெவன்

பழிப்பாாினி யில்ைல யன்ேற.

5

கண் ங்கு நா ங் கடல்ைவயகங் காதல் ெசய் ம்
ெவண் ங்க டா ம் விமலந்தனக் கில்ல தன்ேற
ெகாண்ெடன்ெசா ெலல்லாங் குணேனெயனக்கூ ெகன்ேன
ண் ங்ேகார் குற்ற ெமனில்யா

ெமாட் டாைம

ெதள்ளி நைரத் த் ெத ளா
தீைம ெசய் ம்
ள்ளி ைர ம் ெபா ளாெமனக் ேகாட னா

ண்ேடா.

6

4
ெலள்
ெகாள்

ந் திறத்த.:
ம்

ைரெயன்றி

நீக்க

லகங் குணமாணறம் ேவண்

ன்றாய்க்
ெமன்றால்.

பதிகம்
நா ம் மநாடா ளரசுந்நக ந்நகர்சூழ்
கா ங் கட ள் கனீக்குதல் கார ணம்மாத்
ேத ஞ் சி ேபய் ெப ம்ேபய்த்திையச் ெசன்

பற் ம்

பா ம் மவடான் பைகெகாண் பல் கால்ெவ

ட் .
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8

தான்கண்ட வன்ெசய் தவந்தன்ைனக் கலக்க கில்லா
மான்ெகாண்ட ேநாக்கின் னவளாய்மற மாற்றி யபின்
ன்ெகாண்ட காட்சி தலாக ைடத்த ெதல்லாம்
யான்கண்ட வாேற

ைரப்பன்னைவ யார்க் கிதைன.

9

-----------2. தர்ம உைரச் சு க்கம் (10 – 149)
மாஞ்ேசாைல ெபாங்கி ம தங்கிளிப் பிள்ைள கள்வாய்த்
தீஞ்சா ெறா குந் திைணயின்னணி தங்கி ேயங்குந்
தாஞ்சால வாழ்நா டளிாீ ந் தைகய ண்
பாஞ்சால ெமன்

பல ம் கழ் பார்த்தி நாேட.

10

வாடா வளத்தான் மலர்ஞால மதிப்பின் மிக்க
நாடாவ தி•தா மதனன்னலஞ் ெசான்ன லத்தாற்
கூடா ெதனி ஞ் சிலகூற ம் ேவண் மன்ேற
பாடா வி ந்தார் பாிவஞ்சும் ப ய தன்ேற.

11

வ
னலன வளவய ைட மறிவனவின வாைள
ம வினியன மகிழ்தைகயன மலர்சிைறயன நாைர
க வாியன க நைடயன கைனகுரலன கம் ள்
தி

வின ெதாிகதிாின திைசதிைசெதா

ெசந்ெநல்.

12

பைணநிைலயன க ெகா ப பழ திர்வன ெதங்க
மிைணநிைலயன சுைளகனியிைவ யினியனபல வாைழ
மணனயர்வன மைனயயலன ம விாிமணி நீலந்
திணிநிைலயன திரளைரயன ெதாிமலரன ம தம்.

13

5

கைரத விய கழிமட ன க கமழ்வன ைகைத
ைரத விய ெபாதியவிழ்வன ெபான்மலர்வன ன்ைன
விைரத விய விைழதைகயன ெவறிமலர்விாி ஞாழல்
நிைரத விய ெநறிகழியிைட நிகரலரன ெநய்தல்.

14

கு
ைடயன ெகா மிைடெவா குைலவிாிவன ேகாடல்
த சுடரன தளவய ன தைகமலரன ேதான்றி
ய குைடயன வணி
வின வயலனவலர் காயா
குைடயன

ைகவிாிவன

றியலர்வன

ல்ைல.

15

நைனசிைனயன நகுவிைரயன நல ைடயன நாகம்
விைன ைடயன ெபா திைவெயன விாிவனகணி ேவங்ைக
கைனசுடர்வி கதிர்மணியைற களனயர்வன காந்த
ளினியனபல சுைனயயலன வி விைரயன குறிஞ்சி.

16

ஆடெலா பாடலைவ தாம த ன்றிக்
ேக ல் க ழாரைவகள் கண் மிைச ேகட்
டெலா கூட ணர் வார்கள் ணர் வாராய்ச்
ேசடெரா
தானெமா
மானெமா
கானெமா
ஞானெமா

ேச ய ஞ் ெசல்வமிக நல்கி.

17

சீலமைவ தாங்கிநல ேமாங்கி
மாயமில ராயமைன யா ங்
கல்லட ளில் ட நீங்கி
ெசய்விைனக ைணய யல் வா ம்.

18

அந்தண மல்லவ மாகி ட னாய
மந்தம நால்வ ண மாட்சியின ராகித்
தந்தெநறி யிற்றிாித றா மில ராகி
நந்திமிைச ேசற

ைட நன்ைமயத நாேட.

19

ஞாலமறி நன்ைம ைட நாடெதன லா
மா மைழ ன்
ைட மாதெமன லா ங்
காலமைவ தாங்க ைம காண்ப ைம யா ம்
பாைலநில ெமான் மவ ணின்ைம ப தன்ேற.
இன்ன தன்ைமயி னா னி தா மம்
மன்ன வன்னவன் யாெரனில் வானிைடச்

20

6
ெசான்ன நீர்ைமச் சுேரந்திரன் ேபான்றிவட்
டன்ன னாாில் ச த்திர சாரேன.

21

ஆற்ற லாலாி மாவவ னாைணயாற்
கூற்ற ேமெயனக் கூற மாங்கு
ேபாற்ற றாயைன யான்ெபா ந் தார்கண்ேமற்
சீற்றத் தாற்ெற

தீத்திர ேளயனான்.

22

தீய தீரத் தி விைள யா ய
ேதயங் காவல னாய்த்திைச யாவி
மீய நீண்டைக ேயந்த னகர்திைச
ேபாய ண்ட வ த்தன ெமன்பேத.

23

வளங்ெக ெந மதில் வாயில் யாைவ
ளம் க வி ங்கியிட் மிழ்வ ெவாத் ேமல்
விளங்கிெவண் மதிெசலல் விலக்கி நீள்விசும்
பளந்ததன்

ைணைம

மறிவ ெதாத்தேவ.

24

விைரெசல
ளி ம் ேவழ ட்ட
நிைரெசலற் ெகா ஞ்சிநன் ேனமி ர்தி
மரசுைடப் ெப ங்கைட ெந ங்கு மார்க
திைரெபா

கடெலா

யன்ன ெசம்மற்ேற.

25

அகிற் ைக யளாவி மணிெகாள் தியிற்
கிற்ெகா த் ெதாகுதி ந் ய சுண்ண
கிற்றைலக் கல வான்
மாநகர்
பகற்கிைட ெகாடாதேதார் பான்ைம மிக்கேத.

26

ஆங்க மாநக ரைணந்த பலாைலய ெமன் ம்
பங்ெகாள் ேபரதவ் ர பிணம்ப ெப ங்கா
ேடங்கு கம்பைல யிரவி ம் பக
மிக
யாங்கு நீர்ைவயத் ேதாைசயிற் ேபாயெதான்

ளேத.

27

விண் நீண்டன ேவய்க ம் வாைக ம் விரவி
யிண் மீங்ைக மி ள்பட மிைடந்தவற் றிைடேய
குண் கண்ணின ேபய்க ங் கூைக ங் குழறிக்
கண்ட மாந்தர்தம் மனங்கைளக் கலமலக் கு க்கும்.

28

7
ஈமத் ம ெமாியி மி ெளா விளக்கா
ைமக் கூைக ேமாாி
ற றழ் கதிக்கும்
யாமத் தீண் வந் தாண்டைல மாண்பில வைழக்கும்
தீைமக் ேகயிட னாயேதார் ெசம்மைல

ைடத்ேத.

29

ெவள்ளின் மாைல ம் விாிந்தெவண் டைலக ங் காிந்த
ெகாள்ளி மைல ங் ெகா ப கூைற மக ம்
பள்ளி மாறிய பாைட ெம ம் ேம பரந்
கள்ளி யாாிைடக் கலந்தேதார் ேதாற்ற ங் க ேத.

30

காக்ைக யார்ப்பன க
தங் கிைளெயா கதறித்
க்க ளீர்ப்பன ெதாடர்ந்தபல் பிணங்க ந் ங்கச்
ேசக்ைக ெகாள்வன ெசஞ்ெசவி ெய ைவ ம வி
யாக்ைக ெகாண்டவர்க் கைணத

க் காித

ெபாி ம்.

31

ேகாளி யால ங் ேகாழைர மரங்க ம் கு மித்
ளி யார்த்ெத சுடைல
டல ந் வன்றி
மீளி யாக்ைகய தாக்கி ண் ேபய்க்கண மிைகசூழ்
கூளி தாய்க்ெகன வாக்கிய ேகாட்டெமான்

ளேத.

32

இைறவி ேகாட்டத் ளீாி திங்கள தகைவ
ைற ளாகவவ் ைறய ங் காட்டகத் ைறவான்
ெபாைற மாற்ற ம் மி ேம
மைனயான் தான்.
சிைறெசய் சிந்ைதய னந்தமில் ெபா ள்கைளத் ெதாிந்

33

அத்தி காயங்க ளளைவக ளாலளந் தறிவான்
குத்தி யாதிய குணங்களிற் ெபாியவ னாிய
பத்தின் ேம
தவத்தினிற் பவத்ெதாட ர க்கும்
த்தின் யான் னிச் சந்திர ென

ம்ெபயர்

னிவன்.

34

அன்றக் ேகாட்டத் ளறிவிலா மறிதைல ய ப்பான்
ெசன்ற ெதய்வைதக் ெகனச்சிலர் சிறப்பயர் ெபா தின்
நின்றக் ேகாண்மின ெமனச் ெசால் ெநறியறி
ேவா
ெனான்றற் பல்வைக

யிர்க் ெகாைல

ைரமின ெமனேவ.

பண் ந்நின்ற பைணத்ேதாளி பாலற்ெப றாைமையக்
கண் யாமிக் கணேமா தன்பாற்ெசான் ேனாமாக
ண்டதாயிற் ேறார்குழவி ெயன்ன வப் பித்தற்குக்

35

8
ெகாண் வந்ேத மறிய க்க ெவன்றார் ெகாைலயாளர்.

36

ஊ டம் ேபா யிேரா
குழவி யாத
ேறெனா ங்குங் குழலாட்குத் ேதவர்மன ந்தந்த
டம் ெபன்னி திரமா யிெரன்னின்
மானிடமாம் விைனேமைலச் ெசய்தன்ேறா வந்தெதன்றான்.

37

ஏறியாைன யி ங்கைலக ேணர்ந்தா ரைவயிைவெயன்
றங்கி
ெசய் தா
வந் ெதாழிபவான்
மா ேகா ளிைலமண்ணான் மறி
ெசய் தீந்தக்காற்
பாறினீர்க் கும்மவர்க்கும் பழிபாவ ெமான்றிைலேய

38

ெகான்ற வன்ேன ெகா யெனன லகங் கூ மதனா
ெமான்ற லா ைரகேளா ெடாப்ப
மதனா
மின்றி னின் மி ெவாழிதி ராயி ங்கட் கி ைமக்கு
நன்றி ெதன்றான் ெவந்நரகம் குதல் விலக்கு நாவினான்.

39

ேகாறல் ெபாய்த்தல் ெகா ங்கள நீக்கிப் பிறர்ம ைனகண்ேமற்
ேசற ன்றிச் ெச ம்ெபா ண்ேமற் ெசன்ற சிந்ைத ேவட்ைகயிைன
யா
நீ

கிற்பி னம லக
ேமா

ங்கட் க ய தாbமன்றான்

நிழன்மணி ம் ெபான்

நிகரா ேநாக்குவான்.

40

ஏத் தற்ேகற் றானிரங்கி யின்ன ைவெசால் லக்ேகட் ப்
பாத்தி ேயாெயம் பழவிைன ம் பா ெகன் பணிந் தாம்
யாத் நின்ற வம்மறி ம் மற
டேன ெகாண் ேபாய்க்
காத்

ெமன்றார் க விைன

ணீங்கு நல்ல க த்தினார்.

41

ஆய ெமல்லா ம ெசால் ப் ேபாக வவேண வாழ்கின்ற
ேப ங் கூ ப் ெபாி மகி சூழ்ந் தம்ெபற் றிெசால்
னா மாக்க த் மில னாவ னிவனங் கட்ெகன்னிற்
றீ

மன்ெனன் ேறற்றக

ைமயாெல

ஞ்சிந் ைதயிலவாய்

42

நிரந் ெவங்கதி ெர த னிற்றைல யிலதாய்க்
கரந்த காாி ள் ேபாற்கணங் காண்ட க் காிதாய்ப்
பரந்த நாம்பல நா கள் பா க ணா (ெறண்ணி)
யிரந்ேதார் வன்ெறய்வங் ெகாணர்ந்திவற் க

ெமன்

ஆசு மிங்கி ந் தினிெயன்ைன எ கெவன் றயல

43

9
காசி நாட்
ஞ் ேச ய நாட்
ங் காணா
ேதசந் தாம்பல திாியவத் ெதன்றிைச நீல
ேகசி மாெதய்வந் தைலப்பட் க் கிளர்ந்தின்ன

ைரக்கும்.

44

வ ெசய் ெதம்மிடம் குந்த மைடெயா
ைடேசர்
ப
ட் தல் பாவமீ ெதனப்பலர்க் குைரத் க்
க ெகாள் கா தன் காற்ெபா யாக ங் க தா
னைலெசய் தாெனைம யா னக் கபயெமன் ற த.

45

அ வ ெதன்ெசய அ ந்தவம் வ த்தவ னி ந்
ெபா
ேபாக்குதல் ாிந்தனன் ெபா த்தம• ைடத்ேத
க கு தா ணக் காட் வ ெனனக்ைககள் ைடயா
ெவ க ெவன் ெசன் றி பிணப் பறந்தைல யி ந்தாள்.

46

இ ட்
ட்ெடன நடந் ெசன் ெற ந்ெத ந் தி க்கும்
ெவ ட்ட லன்னிைன வி ங்குவ ெனனத்தன்ைன வியக்கு
ம ட் றம்மில னறியினி ய வைர ெந ங்ேகாட்
ட்

ேவெனன

யர்தவத் தவன் ன்ைன

ைரக்கும்.

47

சீல நல்லன சினவரன் றி ெமாழி ெதளிந்தான்
கால ன்றி ங் கைடயில்பல் ெபா
ணர் ைடயான்
ேம மின்னபல் வியந்தரம் ெவ ட் த லறிவான்
நீல ேகசிதன் ெனறியின்ைம யி ெவன நிைனந்தான்.

48

ெவ ட் மாகி ம் ெவ ட் க விகுர்வைண களினாற்
ெற ட் ேவனிவ றமின்ைம சிறிதிைடப் பட ம்
ெபா ட் றங்கைளப் லைமயிற் ைனந் ைர ெப ேம
ல ட்

றந்நல வறெநறி ெப த

மறிந்தான்.

49

மாக ேம ற மைலயன்ன சிைலெயா சிைலயா
ேமக ேமெயன விசும்பிைட ெவ பட வி யா
நாக ேமெயன நாவிைன நீட் வ காட்டாப்
பாக ேமெயனப் பலெவனச் சிலெவன

ல ம்.

50

இலங்கு நீெளயிற் றிைடயிைட யழெலழச் சிாியாக்
கலங்கு மார்ப்ெபா சார்ப்ப மைழெயனத் ெதழியாப்
பிலங்கண் டன்னதன் ெப
ைழ வாய்திறந் தைழயா
மலங்க நின் தன் மடென

மயிர்க்ைகயிட்

யிர்க்கும்.

51

10

ெபாங்கு மி ட்ெபா பட வ யிைண ைடயாப்
பங்க ேமெசய் படபட வயிற த் தி கி
யங்கி ேபால ழ்ந் தலறிநின் லறியங் காக்கு
ெமங்குந் தாெனன ெவாிெகாள்ளி வைளெயனத் திாி ம்.

52

கல் னாற்க ங் கன
ங் க ெகன ெவ க்கும்
வில் ன் வாய்ப்ெபய் விளங்குெவண் பகழிகள் வி க்கும்
மல் னாற்ெசன் மறித்தி ேவெனன ெநறிக்கும்
பல்

னாற்பல பிணங்களி னிணங்கைளப் பகி ம்.

ஓ
பா
ஆ

ட்குைட
ெகாண் ட ெவன ெவாளிக்கும்
பாணியிற் பலபல கலகல ெவா யா
நாடக ம ம்பசி கைளெகன வி ம்பி

ஊ

ேபாவெனன்

ைரத் ைரத்

ள்ளஞ்ெசய் ெதாழி ம்.

53

54

குஞ்ச ரம்ெப ங் ெகா வாி க விைட ெகாைலசூ
ழஞ்சு தன்ைமய வடலாி ெயனவின்ன பிற ம்
ெவஞ்சி னம்ெபாி ைடயன விைவயி ம் ெவ ளான்
றஞ்ச மன்றிவன் றவநிைற சு ெமனத் தவிர்ந்தாள்.

55

அச்ச ேம
த் தழிக்குவன் தவெமன அறிேயன்
விச்ைச ேவறிலன் வி க்குண ைடயனிவ் விறேலான்
இச்ைசயாலன்றி யிவன் ன்ைன நிைலெயனக் காிதா
நச்சு ெமய்ெயன ந ங்கும்

டம்ெபன ெவா ங்கி.

56

ஆற்றல் சான்றவ ன ந்தவ வழெலைன ய மான்
மாற் மாெறன்ெகா ெலனநனி மனத்தி ணிைனயாச்
சீற்றந் தீர்ந்ெதன்ெசய் க விைன தணிெகனப் பணிந்தாள்
கூற்றம் ேபால்வேதார்ெகா ைமைய ைடயவள் குைறந்ேத.

57

சிந்தித் தாளி ெசறிெயயிற் றாிைவய
வாய்ப்
பந்தித் தாகிய பழவிைன ெக ெகனப் ப ற்றால்
வந்தித் தியான்ெகாண்ட வ வினின் மனநிைற யழித்தா
ெனாந்தித் தீநிகர் ேநான் ைக வி மிவ ெனனேவ.]
யாம நீங்க மரசன்ற ெனா மக ைரசால்
காம ேலைகதன்
ெவா தி ெவனத் ேதான்றித்

58

11
தாமஞ் சாந் தண் மலாின்ன பலெகாண்
ேசமங் காவல ேசவ

ைணசால்

ேபாற்ெறனச் ெசன்றாள்.

59

வணங்கி வந்திடம் வலங்ெகாண் வழிப ெபா தில்
கணங்க டாம்பல கடன்ெசால் க் கலந்ெத த் ேதத்தித்
ணங்ைக யாடத்தன் கி ைட ேமகைல ளங்க
வணங்கு ெமய்யவ ள ந்தவ

ைழவர நிைனந்தாள்.

60

காவ லாளகுங் கைடயிறந் திவண்வர ெவாழிக
ேவவ லாள மிதற்ெகய் மியல்குைற யல்க
கூ யான்குைற ளெதனக் கு குமி னமெரன்
ேறாவில் பல் க

தவ னறியநின்

ைரக்கும்.

61

ஆண்ைடக் ேகாட்டத்ைத அைணந்தேதா ரக ைல யால
மாண்ைடக் காயேதார் மர த
ந்தமா தவைனக்
காண்டக் காெயன்ெசய்க விைன தணிக்ெகனப் பணிந்தாள்
ேவண் க் ெகாண்டவவ் வியத்தகுவிளங்கு

ைடயாள்

62

ேவண் ய
வத னா ம் ேவட்ைகெசய்
வத னா ங்
காண்டகு மடவர
வங் கா
வ நனி தாங்கி
யீண் ய மிகுகுணத் திைறவ னியல்பிைன ெயைனய நிைனயா
நீண்டேதார் ெகா யயற் ெகா ேபா னிைறதவ வ ெளன நின்றாள். 63
உடம்ெபா
யிாிைட மிைடந்த ெவாற் ைம ேவற் ைம விகற்பிற்
ெறாடர்ந்தபல் விைனகைளத் ணிக்குஞ் சுதெநறி ைறைம மறிவான்
படர்ந்ததன் ேயாகிைன நி விப்பணிந்தவரட் காசிைட ெமாழிந்தா
னிடம்பக மகளிவள் ெபாி

மிராச த் திாியல ெளனேவ.

64

என்ைனஈண் ைடக்கு வரெவன் ற ந்தவன் வினவ ெமழிலார்
ெபான்னனாள் ைடெபயர்த் திட்ட ெபாலங்கல மனங்கலக் குவேபான்
மின்ெனாளி ேயா ற மிழற்றமிழற் வ கிளிெயன ெமாழிந்தாள்
ன்னநான் பரவிய வரங்கண்

குைற ெகா ப்பதற் ெகனேவ.

65

யா நீ ெகாண்ட வரெமன் ற ந்தவ னியல்பினின் வினவ
ேவதினாட் ைறெயங்க ளிைறேம யல்பின்றி ெயழெலாழி ெகனேவ
ேபா சாந் தவிெயா
ைக ம் ெபா ந்திய ெபா ந்ெதய்வக் ெகன
ேமாதிஞா னியி

வாயி

ைரயழ கீெதன ெமாழிந்தான்.

66

12
ேதா ெகாண் ெடா ெசவி விளங்கத் ளங்குவ மகரெமான் றாடப்
பா வண் ேடா சு ம் பரற்றப் பல்கலம் வயிரவில் ச
வா ெகாம் பைனயவ ைரக்கு மச்சேமா ெபாி ைடத் த கள்
கா கண் டாற்பிறர்க் கறிேயன் கவற் வ ெதாக்குமீ ெதனக்ேக.

67

மணிநகு ெந
மறேவன் மன்னவன் மகெளனின் மடவாய்
அணிநைக யாயேமா டா அ ம்ெபறற் சுற்றேமா
ப்பாய்
பிணிமிகு ேபய்வன மித ட் ேபா ற ெலா தைல பிறேவா
ணிெவா

றந்தவர்க் கல்லாற்

ன்னதற் காிதி

பிறர்க்ேக.

ேவ
ேப
வா

ேவா ைனயன பிற ம் வியப்
ெப வனம் வினவிற்
தற் காிதி ெபாி ம் பிணித ேபய்வன ெமனேவ
தன் மயிர்குளிர்த் ைரக்கும் மாதவத் த கெளன் றா ங்

கா

தற் காியன

வங் கண்டறி வனக

ளேவா.

69

க்கி ந் ெதா மைன ைறவார் ேபாவ ம் வ வ ங் கண்டான்
மக்க ந் தாயரந் தம் ள் ம ள்வ ம் ெவ ள்வ
ளேதா
மிக்கபல் கதிக
யிாின் ெமய்ம்ைம
ணர்ந்தவர்க் காிேத
ஒக்குமற் றைவ ள ேவ

ைரப்ப

ெபா த்தமின் ெறமக்ேக. 70

சந்திர னிவர ைரப்பத்தளிாியல் சா கள் சாரா
மந்திர ளெதனி ன கள்மனத்ெதா பணிமின ெமனேவ
யந்தரத்தவர்க ம் வணங்கும ந்தவ னைவ ைன யைடயா
இந்திரன் ேவண்

ம் ேபய்கெளன்னமற் றிலங்கிைழ மடேவாள்; 71

ப்ப
வாிதழ்
க்குந் கி ைட யகலல்கு ளக்குஞ்
ெசப்ப வன ைல ெசறிக்குஞ்சிதராி மைழக்க ஞ் சிைறக்கு
ெமாப்ப
யிைட ெயாசிக்கு வ்
மதி க ழற்
மிப்ப

யவளிைவ ெசய

மிைவெயைன ெயமக்ெகன

ைரத்தான். 72

காதின கனகப் ைபந்ேதா ங்ைகெவள் வைளக ங் கழலத்
தாதின வினமலர் பல ந்தைலயன நிலமிைச திரப்
ேபாதன ணராி ெந ங்கண் னல்வரப் ந் கிற் ைடயா
ேவதைன ெபாி ைடத் த கள்விளிகவிப் பிறப்ெபன

68

ைரத்தாள். 73

பிறவி ம் பிறவி ட் பிறக்கும் பிணி மப் பிணியிைனத் ணிக்கு
மறவியின் ம ந் மம் ம ந்தின்மாட்சி ங் ேகட்குறின் மடவா
யறவிய மனத்திைன யாகி அலங்கழித் ெதாழிெலாழிந் தடங்கி

13
உறவிைன ேயாம்பிைன யி ெவன் யர்தவ

ைரத்த

மி ந்தாள். 74

நாற்கதி ள்ள நரகைர நாஞ்ெசால் ன் ன் வைகக்
காற் வைலயங்க ேளந் நிைரயக் கதிநிலந்தா
ேமற்ற நிேகாதத்தி னிம்ப ாி ளி னிரளி ண்ேம
லாற்றப் ைகயள றார்மணற் கூர்ம்பர லாய்மணிேய.

75

ஏழா யைவவிாிந் ெதண்பத் நான்கு றாயிரமாம்
ேபாழா மவற்றப் ைரயின் விகற்ப ம் ெபாற்ெறா யாய்
கீழா ர கண்
ச்ெசவி கிண்ணர்க ெளண்ணிகந்த
ழாம் பிறப்

வ் வாதமல் லா

ெவாப்பினேர.

76

விலங்கின் வைக ம் விாிவன யான்ெசால்ல ேவண் திேய
லலங்கலம் ணா யி வைக யாமைவ ெயன்ெகாெலன்னின்
நிலங்களி னிற்ப ஞ் ெசல்ப மாெமன நிற்பனதா
மிலம்பட

ன்றியிவ் ைவயகத் ைதந்தா யியன்றனேவ.

77

இயங்கு வன மி ெபாறி ையயறி ெவல்ைலயவாய்
மயங்கியிம் மத்திம நல் ல கத்தின மற்றிவற்
ணயம்ப நாவின் க்கில நந்
ரண் தலா
வயங்கியங் ேகா ய வாயிரண்டாய அறிவினேவ.

78

உண்ணி குட்ைட எ ம்ெபறி ேதண் த லா ைடய
ெவண்ணில் பல்ேகா ய வாயவ் விரண்ெடா
க்குைடய
கண்ணிய வறி வாமைவ ெபற்றாற் க ணமிலா
நண்ணிய வண்ெடா

ேதனீ யைனய

நாலறிேவ.

79

இறப்பப்பல் கா ன ெவட் னிரண் ரண் ேடயிழிந்த
பறப்ப நடப்ப தவழ்வன ர்வன பற்பலவாச்
சிறப் ைட யிந்திய ைமந்ெதன வந்த ெசவி ைடய
மறப்பில் கடெலா

தீவி

மல்கிய பல்விலங்ேக.

80

ெவப்ப ந் தட்ப மிக்கு விரவிய ேயானியவாய்ச்
ெசப் வ ெசப்பில் ெசய்ைகக ளாற்றம ெசய்விைனையத்
ப்பன ேபார்த் ம் ெபா த் ம் ெபாாித்
ன்ேறான் வன
ெவாப்ப

ெமாப்பி

டம் டம் ேபெகாண்

நல்லவர் தீயவர் திப்பிய ெராப்பில் குமா

ழல்வன ம்.
யேரா

81

14
டல்லவ ள்
த் தாடவ ைரவ ளாதியினார்
ெசால் க தன்ைமெயன் பாெயனிற்ெசால் வன் பல்வைகயாற்
ல் ய ேபாகப் ெப நிலந் தன்ைனப் ெபா ந்தினேர.

82

தீமா யர்திறந் ேதற்றி ற் றீவின் சி நிலத்தார்
ேகாமான் தலார் குணங்களிற் குன்றிய குற்றத்தராய்த்
தாமாம் ெபாிய தவந்தைல நிற்பி ந் தன்ைமெபறா
ராமான் மடப்பிைண யன்னெமன் ேனாக்கி யவரதிறேம.

83

திப்பிய ெரன்னப் ப பவர் தீர்த்தந் திறப்பவ
மப்பிய ண்ணியத் தாழிய ராழிய ைரயவ ம்
ெவப்பிய வான் ெசலவ் விஞ்ைசயெரஞ்ச ல் ெவள்ளிய ம்
பப்பிய ேரயவர் பான்ைம வினவி

ம் ைபந்ெதா ேய.

84

ேகாலமி ேனான்றற் குமா யர் தம்ைம ங் கூ வன்ேகள்
வால ங் ேகா ம் வைளபல் ம் ெபற்ற வ வினராய்ச்
சீல ங் காட்சி ந் தீண்ட ரந்தரத் தீவி ள்ளார்
நீல ம் ேவ

ங் கய

நிகர்த்த ெந ங்கண்ணினாய்.

85

மா
கா
தா

ய ெரன்னப் ப பவர் தாமா விைதயெமன் ங்
யர் ேசாைலக் க ம நிலத்தார் க விைன ேபாய்த்
ய ாின்பந் தவத்தாற் றைலப்ப ந் தன்ைமயினார்

வா

யர் ேதான்றல் வளர்பிைற ேயசிய வா

தலாய்.

86

மாண் பவணர் வியந்தரர் ேசாதிடர் கற்ப ப்பால்
ேவமானியெரன ைவவாித் ேதவர் விாித் ைரப்பிற்
றீமாண்குமரேரா டீைரவர் ன்னவ ரன்னவர்பின்
மாண் ைனகுழ லாய்க்கினிச்ெசால்லற் ெபால்லா

ெகால்லாம்.

87

இன்குர லார் த லா ம ாீறா விவ ெமண்மர்
ெபான்பிதிர்ந் தன்ன ெபாறிசுணங் காகத் ப் ண் ைலயா
ெயன்ற மீாி தாரழ ற்றாங் கிைனபவைள
நின்றிறம் பின்னறி வாமறங் ேகெளன ேநர்ந்தனேள.

88

அந்தர வாழ்க்ைகயர் ேசாதிடர் தாங்க ைமவைகயர்
சந்திர சூாியர் ேகாளவர் நாளவ ரல்லவராய்
மந்தர மாமைல தன்ைன வல ைற சூழ்பவ ஞ்
சிந்

நின் ெசல் லாேத விளங்குந் திறலவ ம்.

89

15

ஆரண னச்சுதன் ேசாதம னந்த மாதி மாய்ப்
பாரைண நல்ல பதின கற்பத் தவரவர்ேம (ேவார்
ேலாாிண ராய ம் ன்ெறான்ப ைதந் க ள் ைற
ாியர் ைவமா னிகெரனக் ெகாண்ணீ விளங்கிைழயாய்.

90

இப்ப ப்பி றவி
ெளாப்பி றீய நாரகர்
ப்ப ாிய மா யர்
ெசப் வாஞ் சிறிதினி.

91

ஈாி ள்ளி னார்கடம்
ேபர ளவ்ைவஞ்
வி
ேலா ேமாச ைனயைவ
ம் ேவத ைனயேர.

92

காள மான ெமய்கடாம்
வாள வாய்க ளாற்பல
கீள வாப வாயி ம்
மீ

ேமனி நீாிேன.

93

மல்ல வர்ம றஞ்ெசய் ங்
ெகால்ல வாவ வல்லெமய்
பல்ல வா
ள்ளன
ெசால்ல வாவ வல்லேவ.

94

பண்ைட ேவா¢ யர்கடாங்
கண் கண்க னல்களாய்
மண் மாம றஞ்ெசய்ப
ெவண்ட வப்ப ல ேம.

95

ேப ேவத ைனெபாி
ேதா
மாதலாற்
ேச யா வன்ைமயிற்
கூ

யாவ தில்ைலேய.

ெகான்ற பாவ ெமன்
ன்
றின்ற பாவ ெமன் தீச்

96

16
ெசன்

ேவவ வாயி

ணின்

கூவ வாக்குவார்.

97

உண்ண வாவ நீெரனக்
கண்ண வாவ வாபவர்
நண்ண லாவ வல்லேத
ெரண்ண லாவ தில்ைலேய.

98

காிவ கன்றி நின்றகம்
ெபாாிவ ெபாங்கி ழ்ந்தைழத்
ெதாிவ வின்ன மா யர்
பாிப வ

மில்ைலேய.

99

அங்கு ெவங்க ன
ட்
டங்கி ந்த ைலத்தைல
ெபாங்கி ம் ைக க
ங்கி

ந்

கர்வேவ.

100

ஓச ைனய பல் யிர்
வி ைன றவ ங்
காய்சி னக்க விடம்
ேபசி னார்க்க

ணா.

101

ஓச ைனய பல் யிர்
வி ைன றவ ங்
காய்சி னக்க விடம்
ேபசி னார்க்க

ணா.

102

நலங்களில் பிறவி ணஞ்சுணா ரகர்கள்பின்
விலங்கின்ேவ தைனக ம் விாிக்கல்ேவண் ம்ெமனிற்
கலங்கிெயான் ெறான்றிைனக் கண் காற் ெறன்னப்ேபா
மலங்கிநின்

ம்மனம் மன்

மஞ் சுங்கேள.

103

தண்ெணன்மா மைழயினாற் றாமழிந் ழல்ப ம்
ண்ணினா லழியெமய்ப் ேபாாிைடப் குத்த
ண்ணல்கா ரணத்தினா ேலாட் யிட் ெடா க்க
ெமண்ணில்பல் வைலயி

மிழக்குமவ்

யிர்கேள

104

17
ேவதவா தியர்கடம் ேவள்விவாய விட்ட ம்
தேத வர்கட்ெகனாப் ல் ேயார்கள் ெகால்ல
ேமா ேநாய் ம ந்ெதனவ் ட் தற் குைரப்ப ம்
சாதலால் வ ம்மிடர் தாெமைனப் பல ேம.

105

ந க்க
நாற்கதி ணரர்கள்ப ந் ன்ப
ெம க்கிலைவ தாமிரண் பாகின மாகு
மடக்கமிலர்க் காவன மன்றிப்ெபா ெவன் ம்
வ ப்பிள

வாட்பகழி வாட் யெவாண் கண்ணாய்.

106

தீவிைனெசய் வாயிெலா ெசற்றமனக் குற்ற
மாவிைனயி னாம்ெவகுளி மானெமா மாய
ேமாவிைனயிற் பற்றவல மச்செமா மற்
மாவனெவ லாமடக்க மில்லவர்த ேநாேவ.

107

இ க்க
தீக்கதியி ய்க்குெமன ெவண்ணார்
வி க்குலங்கள் மாசுப ெமன்பதைன ேவண்டார்
க்குலங்க ளானிைறத்த ேபார்ைவெயன ேவாரா
ர க்குடம்பிற் ேகெக வ ராடவர்க ளந்ேதா.

108

ம ெவான் ங் ேகாைத மலரன்ன கண்ணாய்
ெபா ெவன்ற ேநா ம் ணர்ந்திரண் பாகா
மி ெவான் றிைட றிரண்டாய் விாி
ம வன்றி ெமய்ப்பிணி

ன்றா யல ம்.

109

ெபைட
சாயற் பிைணயன்ன ேநாக்கி
யிைட றிரண் மினியாைவ ெயன்னி
னைடயா யிர
மல்ல
மன்ன
நைடயாய்

தல

நாற் த மாேம.

110

ெப மைழ நீ ம் ெபாிெதறி ங் காற் ங்
க மைல ங் கல் ங் க நைவ நஞ்சுஞ்
ெச மைல ம் பல்பைட ஞ் ெசந்தீ ம் வந்திங்
கு மி

ெமல்லா

யிரல்ல

ேற.

ெசத் வங்க டாக்கிச் ெசயிாி னணங்குத ம்
மக்கள் பலவைகயின் மன் மைலெகாைல ங்
க்கஞ்ெசய் பல்விலங்கிற் ேறான் மிைட

111

18
ெமாக்கவிைவ

ன்

யி ைடய

ேற.

112

தீர்வன ந் தீராத் திறத்தன ஞ் ெசய்ம்ம ந்தி
ர்வன ம் ேபாலா வசமத்தி ய்ப்பன ம்
யார்வின ங் கா மைவ ன் கூற்றவா
ேநர்வனேவ யாகு நிழறிக ம்

ணாய்.

113

நல்லாய்நா ாின்றிேய நா ன் விாிெசய்த
ெவல்லா விைமேயார்க்குெமன் மி தி சார்ந்த
தல்லா லகன் ன்ப மாகா மரன்றிப்
ெபால்லா தவர்க

மல்ைலப் க

ங்கால்.

114

தீேய ெயனெவவர்க்குஞ் ெசல்லல் பலவாக்கி
ேவேய ைரேதாளாய் மிக்க விடெமங்கும்
ேபேய ெயனப்பட் ப் ேபணா தனெசய்வர்
நீேய ெயனினல்ைல நின்ேபால்வ ரன்ேறா.

115

ேபர்தற் க ம்பிணி தாமிைவ யப்பிணி
தீர்தற் குாியதிாி ேயாக ம ந்திைவ
ேயார்தற் ெறளிேவா ெடா க்க மிைவ ண்டார்
ேபர்த்த பிணி ட்பிற வார்ெபாி தின்ப ற்ேற.
மாெனாத்த ேநாக்கிம ந் ெதன்றைவ ன் றி ள்
ஞானத்தி னன்ைமநனி ேகட்குைவ யாயினக்கா
னத்ைத யின்றி யி ராதிய ள்ெபா ள்க
டானற் குணர்த

வாமதன் றத் வம்ேம.

116
ம்

117

காண்ட மல்லேத யளைவ காண்டன் ன்
ண்டைவம் ெபாறிமன மவதி ண்ணிய
மாண்டகு மனப்பாி யாயங் ேகவல
நாண்டகு மாிைவய

வ நண்ணினாய்.

118

நிைன மீட் ணர் க ேநர்த
ைன ேச ர ைமெபாய் யின்ைம ெமய் ைர
ைனவர்தம் மாகம ெமாழி மாகுெமன்
றைனயன காட்சியி லளைவ ையந் ேம.
ைவப் நயனள ைவ கு வாயிெலன் ம்

119

19
ெபாய்ப்பி யிேர ெபா வில்குண மார்க்கைண
ெசப்பி னிவற்றிற் றிாியா ள் குபவாயி
ெனாப்பில் ெப ைம

ணர்விற்குயர் மாட்சியாேம.

120

காட்சி வைகதான் கட ண் தலாய
மாட்சி யைமந்தெபா ெளட் மனத் ைவத்
மீட்சியில தாய்விாிந் ந்திய வின்பெவள்ள
ேவட்ைகய

வாந்ெதளி ெவன்றனர் ெவன்றவேர.

121

ந் ற்ற டப்
ன் ம் பிைழத்த பின்ைன
யன்பச்ச மாைச லேகா
ங் காத்த ெராப்
ெமன்ெபற் ேமத்த லராெயண் மயத் நீங்க
ன் ற்ற காட்சி

ைடயார்க்கியல் பாகு மன்ேற.

122

ஐ ற்றல் ேவட்ைக வர்ப்ேபமயக் கியா மின்ைம
ெசய்குற்ற நீக்க றிாிந்தாைர நி த்த ன்றிப்
ெபாய்யற்ற காதற் ெபா வில்லறங் காட்ட ெலட் ங்
ைக ற்ற வாயில் ல காட்சியின் மாட்சி யாேம.

123

நன்றாய காட்சி டனாகிய ஞானந் தன்ேனா
ெடான்றாகி ள்ளத் ெதாழியாைம ெயா க்க ெமன்ப
குன்றாத ெவான் ங் குைறபாட்ட ங் கூ பவ்ேவ
ெவன்றார்த

ன் விதிெமய்ம்ைம

ணர்ந்த வேர.

124

ேபாற்றல் ெசறிேவ ெபாைறயாதிய நல்ல ற
ேமற்ற நிைனப்ேபா
சார்வி த்த வ
மாற்றல் பாிைச தலாகிய வன்ன ெவல்லாம்
மாற்ற ம க்கு ெமா க்கத்தின் மாட்சி யாேம.

125

ேயாக மிவற்ைற ட ண்ட யிர்க ெளல்லாம்
மாக விசும்பி னவர்தம்ெமா மன்ன ம்மாய்ப்
ேபாக கர்ந் ெபா ந்தாவிைன ல்ல ன்றி
ேயகநல்

ன்ப மிையந்தா ழ வில்ைல நல்லாய்.

126

பிறவியா மா ம் பிணியாந் திற ம்
மறவிதா னில்லா ம ந்தாம் வைக ம்
திறவியாள் ேகட் த் ெதாிந் ள்ளங் ெகாள்ள
வறவியான் றா

மறவமிர்த மீந்தான்.

127

20

வண்டவாம் வார்குழ ம் வாெளயி ம் ண் ைல ம்
ெதாண்ைடவாய் நன்னல ந் ேதா ந்
யிைட ம்
கண்டவாங் கா க ம் யா ங் கணநாி ம்
விண்டவாக் ெகாண் ணாின் ேவ ேவ றாமன்ேறா.

128

கைரயவா வாங்குங் கயமகன் ைகத் ண்
ைரயவாப் பன்மீ னிட
வ ேதேபால்
ைரயவா ண் கி ேமகைல ஞ் சூழ்ந்த
வைரயவாய்ப் பட்டார்க்கு மாழ் யேர கண்டீர்.

129

மட்டார் மலர் ைன ம் வாெண ங்கண் ைமயணி ம்
பட்டார் கைல ைட ம் பல்வைள ம் ைபந்ேதா
நட்டாைர ெயல்லா நரகுக்ேக ய்க்கு நாய்க்
ெகாட்டார்த்தார் ெசய் ம் ேகாலங்கள் வண்ணம்.

130

ஆ னாய் நான மணிந்தாய் கலன்மாைல
சூ னா ேய ஞ் சுணங்கார் வன ைலயா
னா யாக ெவா க் கூற்ைறப் பல்பண்டம்
னாய் ேதா ன்

கம

ைர ேயேன.

131

மின்ேபா டங்கிைட ம் ேவேயய் திரேடா
ெமன்ேற யிைவ மகிழ்ந்தீங் ெகன் ன்ேன வந்தாயாற்
ன்ேறா ம் பல்ெலன் ம் ேபார்த்த றங்காட்
ளன்ேற

ைறவ னவற்றான் ம ள்ேவேனா.

132

ெம கு கு மண்பாைவ ேமைதயான் காய்த்தி
ெயா கு கு ெசம்ெபான்னா ண்ணிைறந்த ேதேபால்
கு கு ெமய்காட் ப் ெபால்லாத ேபாக்கி
யழகு

ெகாண்டா ளறவமிர்த

ண்டாள்.

காய்வ ெசயி ங் குழவிக்கட்கவன் கழிகண் ேணாட்டத்தாற்
றாய்தன் ைலயி ல
ட் ந்தைகய னறேவான் றாெனன்
மாய
வ மாறித்தன்மற்ைற
வ ேமெகாண்
ேபேயன் ெசய்த பிைழெயல்லாம்ெப ம ெபா ெவன் றிைறஞ்சினான். 134
ழங்கு ந்நீர் ைவயத்
னிதக் கார்தம் ன்னின்
வழங்க வாட்ட ெமாழிவர்நமன் ம் ெபாறாத வைக ண்ேடா

133

21
வ ங்க ெலன்ற வறேவான்றனலர்ெகாள் பாதம் ெபாிேதத்தித்
ெதா ங்ைக யாளக் குணக்குன்ைறத் திப்ப ெனன்

ெதாடங்கினாள். 135

ெவள்ள மாாி தாித்ேதாய்நீவிைனயின் வாயி லைடத்ேதாய்நீ
ள்ள மாட்சி ைடேயாய்நீ யப்ேபாம் வண்ண ைரத்ேதாய்நீ
நள்ெளன் யாமத் தியான்ெசய்தநைவக ெளல்லா நனிகண்
ெமள்ள

ல்லாப் ெபாிேயாய்நின்னிைணயில் பாத மைணவல்யான். 136

ட ன்
ைரத்ேதாய் நீ ரண்ெசய் ேதாற்ற னிந்ேதாய் நீ
ங் கட் ம் விாித்ேதாய் நீவிைனயி னின்பம் ெவ த்ேதாய் நீ
கா கிளர்ந் காட் யான் கலக்க ெவான் ங் கலங்காத
பாடற் காிய ெபாிேயாய்நின்பழிப்பில் பாதம் பணிவல்யான்.

137

அல்லற் பிறவி யகன்ேறாய்நீஆைச ெவவ்ேவ ர த்ேதாய்நீ
ெவல்லற் காிய வனங்கைனெமய் ெவண்ணீ றாக ெவகுண்ேடாய்நீ
ெகால்லக் க தி வந்ேதைனக்குணங்க ளாேல வணங்குவித்த
ெசால்லற் காிய ெபாிேயாய் நின்ேறாமில் பாதந் ெதா வல்யாள்.

138

உடம்பின் ெமய்ம்ைம ணர்ந்ேதாய்ந £ றங்க லார்வ ம த்ேதாய்நீ
யிடங்ெகா ளின்னா விைனெயல்லா ெமாிக்கும் வாயில் விாித்ேதாய்நீ
யடங்க ல்ேலற் க ளினாலறங்கூர் மாாி ெபாழிந்ேதாய்நின்
றடங்ெகாள் ெசந்தா மைரய ெயன்றைலய ேவெயன் றைலயேவ.

139

தடம்ப மாாி தைலத்தைல ற
விடம்ப பல் யிர் ெமய்வழி ேயற
டம்ெபா ேவெற ேமார்ப்பிைன யாகி
யடங்கிய நின்ன

யஞ்ச

ெசய்ேவன்.

140

கல்
கக்க ங் காற்ெறறி ேபாதினி
னல்
ள் கூர்சு காட் ட மாகப்
பல்விைன ம்பறிப் ேபாய்நின் பாதம்
நல்விைன யிற்ெறா

ேவனினி நா

ம்.

141

மங்குன் மைழெபாழி மாாிெபந் நாளிற்
கங்குெலண் ணில்லங் கவைலெசய் காட்
ெளங்கு மியங்கல ெனன்றி ந் ேதாய்நின்
பங்கயம் ேபால்வன பாதம் பணிேவன்.

142

22
இற்றவர் தம் ட றின்றிட யாமம்
ற்ற நாி ர ம்
காட் ட்
பற்றற ேவநிைன ேவாயி பாதம்
சுற்

யான்விதி யிற்ெறா

ேவேன.
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திண் றல் ேசர்சி ேபயைற கீறி
ெவண்டைல யால்விைள யா ய காட்
ெளண் க ம்ெமாிப் ேபாய்நின பாதம்
வண்டைற

ெவா

வந்தைன ெசய்ேவன்.

144

பிணங்க ளிைடயிைட ேபாரழ லீமத்
தணங்கு ணங்ைகெசய் தா ய காட் ட்
குணங்க ைடயன குன் த ல்லாய்
வணங்குவ னின்ன

ைவக

னா

ம்.
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னித்தகு நன்ெனறி ேநாக்கின ளாகி
னிப்பிைற ேயான
ம்ைமயி ேனத்திப்
பனிக்கட லன்னெதார் பாவ ஞ் ெசய்ேத
னினிச்ெசய்வ ெதன்

ைர யாெயனக் ெகன்றாள்.
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விலங்கு ெவந்நர காதிக டம் ள்
விளிந் ேதான் றிவி ேநாெயா
ற் க்
கலங்கி ெயங்குங் கண்ணில வாகிக்
கவைலெவள் ளக்கட ற்குளித் தா
நலங்களில் லா யிர் தங்க க் ெகல்லா
ந க்கநீக் கி யர் நன்னிைல யீ ஞ்
சலங்களில் லாப்ெபாி ேயான்சரண் ெகாண்ணீ
சனங்கட் ெகல்லா மவன்சர ெணன்றான்.
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உய்தல் வா ைரத் தாயதன் ேம
யி ள்ளிட் டபல ள்ெபா ள் ெசான்னாய்
ைநத ல் லாத்ெதளி ேவா நன் ஞான
நா ங் ெகாண் ேட ன் னற்குண ெமல்லாம்
ெபய் தந் தாய் பிைழத் ேதற்கினி தாேவார்
பிராயச்சித் தம்ெபாி ேயாய ெளன்னச்
ெசய்த தீைம ெகடக்கட னாட் ற்
சினவ ரன்ெனறி ேயெத ட் ெடன்றான்.

148

23
யாஅ த க ளத ளா ல ந் ய ரகல்வைக யதனான்
மாஅ ைடஅ யிைவதா மறவெல ெனனவலங் ெகாண்
ேவஎ தடவியன் மைலேமல் விாிகதிர் மணிவிளக் காதி
தீஇ த தைல விலங்குஞ் சினகர

வைகயிற் ெசன்றாள்.

149

--------3. குண்டலேகசி வாதம் (150-231)
ெகால்ைல ல்ைலைபங் ேகாங்கு ந்தங் ேகாடறண் குரவ
நல்ல மல் ைக நறவம்ஞாழல் தாைழ ன் னாகம்
பல் தழ்ப்பனிக் குவைள பானல் பாதிாி பிற
ெமல்ைல யின்மல ேரந்தி ைறவன திடவைகக் ெக ந்தாள்.

150

நீட்சி ேயாக்கேமா டகலநிைனயநின் ெறங்க
ேநாக்கி
மாட்சி யால்வலங் ெகாண் மாதவத் திைறவனிற் பிைழயாக்
காட்சி ேயெனனி ெலல்லாக்கதவ ந் திறக்ெகனத் திறப்ப
வாட்சி

ல குைடயவ கட ம யிைண ெதா தாள்.

151

அத்தி யாளிேயா டாமானட்ட மங்கல மாிய
பத்தி பாைவபல் பறைவபயில்ெகா திமிெசா பிற ம்
வித்த கம்ெபாி ைடயவசித்திர
வநன் மலராற்
சித்த நன்ெனறி பயந்தான்தி வ க்கு அ ச்சைன ெசய்தாள்.

152

மஞ் சாந்ெதா சுண்ணந் திெயா பர
ெதா ேத
தாமந் தாழ்தர நாற்றித்தத் வ தாிசிய
ேவ
யாெமன ைறெயன வியந்தாங்கன்ன வாயிரத் ேதாெரண்
ணாம நல் ைச ெதா த் நாதகீ தங்கைள நவிற் ம்.

153

கன் காலைனக் கடந்தாய்காதற் காமைனக் க ந்தாய்
ெதான்
த்தைலத் றந்தாய்ேதாற்ற மாக்கட றந்தா
ெயான்ற ேநாய்பைக ெயா ங்ேக ைடந் ெவங்களத் திர
ெவன்றி

ந்தைன நீேய

ரர்தம்

ரர்க்கும்

ரா.

154

சாத ேனாய்சைர பிறவிதாஞ்ெசய் திவிைனக் கட ண்
மா ய ழந்
ேநாய்ம கு மன் யிர்க் ெகல்லாந்
தீதி னன்ெனறி பயந் திைரெசய் நீள்கைர ெயா விப்
ேபாத

ம் ைண பைடத்தாய் லவர்தம் லவர்க்கும் லவா.

155

24
அாிய வாயின ெசய்திட்டமரர் ந் பி யைறந்
ாிய மைழ ெபாழியப்ெபான்ெனயில மண் லம் ைதந்த
விாிெகா டண்டளிர்ப் பிண் மரநிழ
ந்தி விைன ம்
பிாி ம் ெபற்றிைய

ைரத்தாய்ெபாியவர்ப் ெபாியவர்ப் ெபாியாய்.

156

ெபாங்கு சாமைர ேயந்திப் ைட ைட யியக்கார்நின் றிரட்டச்
சிங்க வாசனத் தி ந் ெதளிந்ெதாளி மண் ல நிழற்றத்
திங்கண் க்குைட கவிப்பத்ேதவர்தந் தி ந்தைவ ெத ள
வங்க

வம தைறந்தாயறிவர்தம் மறிவர்க்கு மறிவா.

157

ஊறி யாவ
ணரா றல்வைக யி ெவன ைரத்தி
கூ ேவெனனக் கூறாய்குரன் ர சைனயேதார் குணத்ைத
ெசற ள்ள மில்ைலயாய்த்தி மலர் மிைசய யி தி
ேத

மாெறன்ைன நின்ைனத்ேதவர்தந் ேதவர்க்குந் ேதவா.

கண்ணி னாெலான் ம் காணாய்காண
ெபண்

ளெபா

மல்ல ஞ் சாராய்பிாித ல் ேபா¢ன்ப

ண்ணல் யாவ

மிைலயாெயாளிதிக

ெலண்ணில் யார்நிைன

வம•

158

ெளா ங்ேக
ைடைய
னதா

ணர்வா ாிைறவர்தம் மிைறவர்க்கு மிைறவா.

159

ெசாற்றி யாவ ங் ேகளாய்சுதநயந் ணி மங் குைரத்தி
கற்றி யாவ மிைலயாய்க்கைடயில்பல் ெபா
ணர் ைடைய
பற்றி யாவ மிைலயாய்ப்பரந்தெவண் ெசல்வ
ைடைய
ற்ற யார்நிைன

ணர்வார் ைனவர்தம்

ைனவர்க்கு

ைனவா. 160

அன்ைம யாரவர் தாந்தாமறிந்தன ைரத்த ெபாய்யாக்கி
நின்ெம யாகிய ஞானநிகழ்ச்சி நீவிாித் ைரத்த
ெசான்ைம யாாிைட ெதாிந்தார்ெதாடர்விைன
வ ஞ் சு நின்
றன்ைம யார்பிற ரறிவார்தைலவர்தம் தைலவர்க்குந் தைலவா.

161

ஆதி யந்தளப் பாிய அ கந்த பகவர்த மறஞ்சால்
ேசதி யம் க்க வர்தந்தி ந்த கைளப்ெப ந் திேசர்
ேபாதி யிற்பணிந் தி ந்தாள் ன்ெனறி தாம்பல வவற் ள்
யா ெகா றான்

ெனன்னாலடர்க்கற் பால

ெவன்றாள்.

ஊன்றின்ற
க்ெகன்னா யிாிைன
ளெதன்னா
ேனான்றைல ேநான்ெபன்னாேனாக்குைடய கணிைகயேர
ேபான்றி ந் ெபாதிய க்கும் த்தன்றன் ன்ெனறிைய

162

25
யான்ெசன்ற• த ப்ப ப்பைறக்க ம மி ெவன்றாள்.

163

மண்டலத்தி ேனாக்குவாள்ய த்ததன தவதியால்
கண்டனடான் காம்பி க்காவலன் கைட கத்ேதார்
தண்ட¨¡ய ெபாழில்நாவற்சாைகநட்

ைரெபறாக்

குண்டலேக சிப்ெபயைரக்குறியாக ேவெகாண்டாள்.

164

த மத்திற் றிாிவில்லாடயாச்ெசய்தற் ெபா ட்டாக
நி மித்த வைகயினதாெந நகைர வலஞ்ெசய்
தி
த்தப் பீ ைகக்கட்சித்தைர ஞ் சிந்தித்ேதார்
ெப

த்தப் ெபண்

வங்ெகாண்

ையந்த ெபற்றியளாய்.

165

அந்தரேம யாறாச்ெசன்றழ திேவ லரசர்கட்
கிந்திரேன ேபான்றி ந்தவிைறமகன திடெமய்திக்
கந்தி வ மகேளன் யான்காவலைனக் காண்கு ேவன்
வந்தி ந்த

ைரவிைரந்

வாயிேலா ெயனச்ெசான்னாள்.
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க ங்களி ங் களிமா ங் கந்ேதா பந்தியேவ
ெந ங்கு ேபாய் நீ ண்ணாேதர்பண்ணா ெந ங்கைடக்குப்
ெப ம்பைட ஞ் சாராதிப் ெபண்பாவி மரநட் ங்
கி ந்ததன் றிறத்தினாெலனக்காி

கெலன்றான்.

167

வாயிேலா ைரேகட் வ க்கண்ணாண் கேநாக்கி
ேகாயிைலயான் கவிலக்குங்குைறெயன்ைன ைறதி த் ம்
ச ங் குைடையேயாெபா ளிழேவா யிாிழேவா
நீயிைலயார் தனடற்குநிமித்தமிங் ெகன்ெனன்றாள்.

168

என்க மம் வின திேய
ங்கிய ெளன்ேனா
நன்குைரப்பார்த் தரவ்ேவண் நாவற்ெகாம் பி நட்ேட
ன்க ம நீ ெசய்வாய் ைழந்தறி
ைடையேயல்
மன்ெபாியான் றி ந்தைவ ண்மாற்றந்தா ெவனச்ெசான்னாள்.

169

அப்ப த்ேத ெயனின்வாயிலைடப்ெபாழிக யாைனேத
ெரப்ப
மியங்குக ம்மிைறமகற்கு மிைசமிெனன்
றிப்ப யா ைவ ைரயாவிைலநாவ
த்திட்டா
ப்ேபா
ேவந்த

கனிெதாண்ைட

யில்ெகாண்ட

ம ேகட்ேட விம் யிர்த்த

வர்வாயாள்.

வைகயனாய்ப்

170

26
ந்தடங்க ணல்லார் கு க ெவனப் க ம்
ேபாந்தி க்க ெவனவி க்ைக ெபா ந்திய வாறவர்கட்
கீந் லகத் தியற்ைக

மினிதினிற் ெசய்தி ந்தான்.

171

தலவேனா டவ
மந்
ன்
ெபா
த ய ெபா ணிகழ் ந் ங்ேகா ெமமக்கறியத்
திதைலமா ணல்குலீர்ெத ட் மி ெனனச்ெசான்னா
னதைல ம் ெப ங்கதவமைடப்ெபாழித்திட் டைலேவலான்.

172

நன்றாக ைரத்தைனநீநரேதவ நின்னைவ ள்
ெவன்க்ேகார் வி ப்ெபா
ம்ேதாற்றார்க்ேகார் ெபரந் ய ம்
ஒன்றாக ைரயாக்கா ைரேயன்யா ெனனச்ெசான்னாள்
குன்றாத மதி கத் க்குண்டலமா ேகசிேய.

173

அறத்தைகய வரச ம ேகட்டாங் கவர்க்குைரப்பான்
சிறப்பயர்வ னன்றாகெவன்றார்கட் கின்ேறயான்
றப்ப ப்பன் ேறாற்றாைரப்ெபால்லாங்கு ெசய்ெதன்றாற்
கிறப்ப ம் ெப

வந்தாாிலங்கிைழயா ாி வ ேம.

174

ேவனிைரத்த விாிதாைனேவத்தைவயார் வியப்ெபய்தக்
ேகா ைரத்த ைரேகட்ேட குண்டலமா ேகசி ந்
தா ைரத்தாள் தான்ேவண் ந்தைலவ ற் ெபா ணிகழ்ச்சி
ேதனிைரத்த க ங்குழலா டா

ம்பின ெற ட் னாள்.

175

ஆதிதான் ெபாியனாயறக்ெக மளெவல்லா
தியேம ணர்ந்தவ
த ம ேம ைரத்தான்
யாதைன ந் தான்ேவண்டானயலார்க்ேக ன் ற்றான்
ேபாதியா ெனம்மிைறவன்ெபா ந்தினா

யக்ெகாள்வான்.

176

ந் ைரத்தான் ந்
மந்
ன்
ெபா டா
ைமந் ைரப்பி
ழப்பறிேவா குறிெசய்ைக
சிந்தைனகட் ெசலேவா வர ேம நிைலயில்ைல
தந் ைரப்பி ெனாி திேபாற்றாங்ேக

நிகழ்ெவன்றாள்.

177

ெசால் யவந் நான்ைமேமற் ணிவிைன ந் தான்ெபயர்த்
நல்லைவைய மனங்ெகாளீஇநான்ைமயின் தல்ைவத்த
ெவல்ைலயில் குணத்தைலவாிலக்கணெமன் ெற த்ததன்ேமற்
பல்வைகய ெப ங்குற்றம் பதம்பதமாயக் ேகெளன்றாள்.

178

27

1 ன்ெனனப் ப வ தான் த ல்லாத் த மாற்றம்
அன்ன தன்கட் ெபாியேனலறங்ெகாண்ட தவமாகும்
பின்னதன்கட் ெபாியேனற்பிறழ்ெவய் ங் காலச்ெசா
ெலன்ெனன்றான் ெபாியவாறி ைமயி

ந் திாிந்ெதன்றாள்.

179

ெப ைம ன் ெபற்றனேனற்பின்ைனத்தான்
ப்பேதார்
க மமிங் ெகவனாகுங்காட் திேயற் ெபற்றிலன் ன்
ற மந்தான் க திநீெசான்னாேயற் றைலவேர
ெயா ைமயா லறந்ெதளிந்த ழப் ைலயர்
தான்ெக

தலானார்.

180

ந் தக்கார்ேக ெடண்ணற்க ெவன்பதைன

ன்ெகா ைம ைரத்தான்• ணர்ந்திலேன யாகாேதா
தான்ெக மளெவல்லாநிைனந் ைரத்த தத் வந்தான்
மான்க

ேநாக்கினாய்வழியறக்ெகட் ெடாழிவேதா.

181

வழிவாழக் ெக கின்றார்மாந்த ள் ேமலாயார்
பழிபாவ ேமாராதான்பற்றினார்ப் பாழ்ெசய்வான்
ஒழிபாவி தைலவெனன் ைரப்பதைன லகத்தார்
கிழிேயா

மாறாக்காெசன்றான்ெசாற் ேகட்பேவா.

182

ைனத்தைலய ண்மயிைர னி றீஇ விதிர்த்திட்டா
லைனத் ைணய தடங்க மறக்கிடந்த பிறந் ழப்
நிைனக்குங்காற் பிறர்க்ேகயாெமன்றியா னீயன்னா
யைனத் ைணய ெப ம்பாவமவன் ெசய்தா னாகாேனா.

183

ன்பந்தான் றீவிைனயின் வழித்ேதான் ந் ன்ேபயா
ெமன்பதைன மேரடீ ெயப்ெபா
ைரப்பவாற்
பின் ந்தான் பிறர்பிறர்க்குப் பிறந் ழப்ேப யாக்கினா
லன்பினான்

ன்ெசய்த த விைனேய யாகாேதா.

184

தனக்ெகான் ம் பயனின்றித்தைளயாெளன் றான்வ ந்தி
ெயைனப்ெப ங் குப்ைப ெம ச்சுமப்பாற் கண்டக்கால்
நிைனப்பெதான் ைடத்தவன்ெசய்ெந ம்பாவ நிச்ச ம்
மனக்கினிதா வவன்றன்ைனயாள்வார்மாண் ைரயாேயா
அவ்வைகயா

ழக்கின்றா னயலார்கள் ப கின்ற

ய்வைகயில் ேபா¢டைரெயாழிப்பதன் ெபா ட்டாக

185

28
விவ்வைகயா ல ள்ெசய்
ெகாவ்ைவயந்

ெமன்பதைன ெய த் ைரத்தாள்

வர்ச் ெசவ்வாய்க்குண்டலமா ேகசிேய.

186

அ ளினாற் பிறர்க்குழக்குமனெனன்ற வவ் ைரையப்
ரளல்நீ பிறப்ெபாழி ம்ெபா தின்க ணவ்வ ைளப்
ெபா ளன்ைம கண்டாேனா ற்கலர்தா லர்ந்தாேரா
ெத ளநீ

ைரத் க்காண்

ந்தைவயா ாிைடெயன்றாள்.

187

ஊ

க் குயிர ந் யரந்தா ெனாழிக்கின்றான்.
ெபற் றிறந்தனேனல் விளிகவன த ள்பாவி
ேயா கிற் றிலெனான் ந் தாைதையேய ழப்பித்ேதா
னாைடபற் ெறன ைரத்த வவன்ேபான்றா னாகாேதா.

188

அங்கி வ ளரன்ேறா வறப்ேபாக்கிப் ேபாவாெரன்
றிங்கி ந் நீயஙைரத்தா வன ள்யார் ெதளிகிற்பார்
அங்கி வ ளெரனி மவாின் ன் னைவயீேர
நங்க ம

ைலப்பித்

நாம்ேபா

ெமனநக்காள்.

189

ன்ெகான்றான் றன்றாைய
ெமய் ம் ேபார்த்தி ந்
தின்கின்றான் பிணம்
ந்ெத ட் ங்காற் சூனியேம
ெயன்கின்றா னிவன்ேபால்வாாிைறவாில் ெலன ைரப்பாய்
தன்கன்

சாக்கறப்பான்றயாப்பிறிதிற் குைடயவேனா.

190

191 கண்ெணா கா திைவயிலள்கரந்தன ைலயிரண்
ன் ம்வா தட்ேடா
க்கில
ேநாய்த்தி
ெபண்ணழகிற் கிவள்பிறராற்ேபச ம் ப வாேளா
எண்

ங்கா ெலன்ேபைதெயன ைரக்கு மவெனாத்தாள்.

191

ப வரெலான் றிலன்றாையப்ப ப்பறித்தான் தைலவனிவள்
க வைரேமற் றன்கணவன்காலைன ங் கவிழ்த்திட்டாள்
இ வைர ம் ேபால்வாாிவ்வி நிலத்தின் ேமெலங்கும்
ெப வழியார் ேபர ளார்பிறர்யாேர ெயனநக்காள்.

192

ஒண் தலா ன்றைலவெனாழிவின்றி ணர்கலான்
கண் தலா ைரயவிக்க வியிற் கண் ேகட்
ெடண்ணி
ணர்தலாவிைலசுமக்கு ெமா வன்ேபா
ண்

ணர்

தனக்கில்லா

ைரத்த தா

லாேமா.

193

29
ஐங்கந்த ெமனல்பிைழப்பா மறிவினின்ேவ றாதலாற்
சிங்குந்தன் குறி ழப் ச்ெசய்ைகெயன் றிைவ ன்
மிங்ெகான்
விேனா ரண்ெடன்னாய் மிக ைரத்தாய்
சங்கந்தா மல்லேவற்றத் வ ந் தைலப்பட்டாய்.

194

ன்ைனத்தன்
க்ேக
க்ேகட் ன் வழித்ேதான் ம்
பின்ைனத்தன் பிறிதறி ம்ெபயர்த் ைரத்தல் ெப ம்ேபதாய்
என்ெனாக்கு ெமனிென ந ற் குந்தா னிைடயிராத்
தன்ைனத்தந் ெதைனக்ெகாண் தான்ெசன்றா ெனனலன்ேறா.

195

கள்ள ந் தாேனயாய்க்ைகயாப் ண் டவேனேபா
ள்ளந்தா னின்றவற்ைற ணர்ந்தவற்ேறா டறக்ெகட் ங்
ெகள்ளைனத் மில்ெலன்றா றப்பறித ெலவனாகுந்
ெதள்ளியாய் ெதளிந்தி ந் சிந்தித் க் காணாேயா.
ேகான்பட்டான் குந்தத்தாற்கத் ண்டா ேனனாதி
தான்பட்டான் றள ரன்தப்பிேயா டவன ேக
யான்பட்ேட ெனன்பவன் ேபால்யாத்தி ந்ேத ெசால்
தான்பட்டான் பட்டார்க்குத் தன்பாட்ைட

196

தியால்

ைரக்குேமா!

197

பிைறப்பிறப் ம் பிள்ைளகடம்பிறப்பிைன ெம த் ைரப்பின்
மைறெபா ள்கள் ெவளிப்பட்டாமன் ந்தாங் க
பவால்
குைறெயன்ைன வான்வயிற்றாற்குண்டலமா ேகசியித்
தைறயகத் ப் பிறப் ைரத்தாள்றத் வமாக் ெகாள்வாேமா.

198

பின்னசந் தான ம் பிறிதில் சந் தான
மின்னெவன் றிரண் ைரத்ெதத் ைணேயா ெபா ேதாதிச்
ெசான்னதன் ெபா ெளல்லாஞ்சுவ ன்றி யறக்ெக த்தற்
கன்னேத ெயனிலாதனாழிநாட் டாகாேதா.

199

எண்ணிலாப் பலகந்த மிைடயறா ெவன் ைரப்பிற்
கண் றா ெதான் தலாற்கலப்பிலவா மாகேவ
திண்ணிதா மிைடயற தீண் ேமற் றிரண்ெடான்றா
அண்ணறான்

ந்தறக்ேக டாியேத ேபா

மால்.

வாசைனயி னாெமனி ம் வழியதனின் தலெதான்
றாசைனத் மில்ைலேய லறிந் ைரப் மாிதேரா
ேபசிைனநீ உளெதனி ம் ெப ந்தாமத் ண்
ல்ேபால்

200

30
ேலாசைனயி ென யேதா

யி ைரத்தா யாகாேயா.

201

பாதிாிப் ப் த்ேதா பாழ்ப்பி ந்தான் பல்வழி ம்
தா ாித்தாங் ேக ன்ைம ெயன்ப
ன் றத் வேமா
ேபா ைரத்த ேவா நீர் ேபா டம் ெபான்றி
ம்
ைரத்த வாசம்ேபான்

யிர்க்ேக யாகாேதா.

202

சத்திதான் ெசன்றேத ெயன்றிேய ைலந்தன்றிப்
ெபாத்திநீ ைரக்கின்ற ெபா ேளாடா றாகாேவா
சத்திதா ன வன்றி ையந் ேம யாயி ம்
பித்தியாய்

க்ேக

ேபசினா யாகாேயா.

203

அைலபலேவ ைரத்தாெளன்ற கி ந்ேதார் க
த ந்
தைலவ ல் ெபா ணிகழ்ச்சிதங்கண்ேமற் குற்றங்க
ணிைலெபற ைரத்தின்ைமநி த் வன்யா ெனன் தன்
தைலவனீ ெபா ள்கேளதானாட்ட

றவினால்.

204

கண்ெகா த்தான் ற ெகா த்தான்கயப்
க்குத் தற்ெகா த்தான்
ெபண்ெகா த்தா டம்பிைன ம் பிளந்திட் ப் பிறர்க்கீந்தான்
மண்ெகா த்தான் மகக்ெகா த்தான்மன் ந்தற் ேசர்ந்தார்க்கு
விண்ெகா த்தா னவன்ெகா த்த விாித் ைரப்பன் ேகெளன்றாள்.

205

ஏதி லாாிடர் தீர்க்கு ெமமவிைற
சாத கம்மிைவ ெயன் தைலத்தைல
ேயாகி னாணின் ெறா பக ெலல்ைல ங்
ேகாைத வார்குழற் குண்டல ேகசிேய.

206

நா மிைசத்தன ெவாத்தலா
னீல ேகசி ெந ங்க ணாள்ெசால்
மா ம் ேப
ைடயவர் ெசய்ைகேய
ேபா

நீ ெசான்ன த்தர் சாிைதைய.

207

ேபா ங் கண் ந் தைல ந் த க ந்
தாழ மின்றி யிைவதம்மி ேனாெவன
வா மாந்த ைழவ வாாில்ைல
கூழன் றன்
பிளத்த

ைழ ேயெகாளச் ெசல்பேவா.

ள்ளிட்ட வாய்ச்ெசல் வதிந்திர

208

31
னளத்தற் ேகலவன் றானறி ம்பிற
ளத்ைத ேயாரல ேனலவன் ேறவனாக்
கிளத்த றாேனார் கிழைம ம் ேபா

ேம.

209

யாவ னாயி மன்னவ னின்ைமயிற்
ேறவ ெனன் ெதளி ந் ெதளிந்தபின்
சாவ ெனன்பேதார் சங்ைகய மின்றிேய
யீவ ெனன்பேதா ாிச்ைச ந் ேதான் ேம.

210

உ தி யல்ல ணர்வைடயான்றனக
கி தி ேயெலன் மிந்திர ெனண்ணலன்
ம தி யின்ைமயின் மாணிைழ நீெயங்குப்
ெப தி

ன்ென

பின்னிைய யாதேவ.

211

ஆத னாற்குறந் தாங்ெக வான் ம்ம
ேவத மில்சுட ேரற்ெறா தாெமன்றான்
சாத கம்மிவற் றான ள் சாதிப்பா
ேனாதி னார்க்கு

ணர்ெவா ப் பாயேத.

212

எ
பா ன்ைம ெயண்ணலன் ம்மேல
க
மாத ங் கண் த லாயின
த த லல்ல தங்குைற யீெதனார்
ம தின் வாழ்பைக யானவிம் மாந்தேர.

213

பாக ேமபிளந் தாற்பர காயெமான்
றாகு ேமெயன வ• தாதன்ைம
காக ேம ண் ங் கண் மற் றன்னேத
ேயக ெமய் ம்விண் டா ைய யார்கேள.

214

உள்ளந் தானி பாகி
ண்ைமயாற்
ெகாள்கின் றானிவ ேனெகால் வான்றைன
ெயள்ளி ேந மறிவில்ைல ேயற்பிணங்
ெகாள்ெளன் றீர்ந்

ெகா ப்பி

ங் கூ ேமா.

215

கூ கூ ெசய் தா டம் ள் யிர்
ேவ ேவ ெசலல்ெவளி றாக்ெகாளாய்
பா வா ைரக் கும்பர மாத்தங்க
ேட

வா ள ேராெத ண் டார்கேள.

216

32

த்த னார்வண்ணங் கண்ட ைனயிைழ
சித்த ேனெயன்ைனச் ேசர்மின ெமன்ற
னத்த கன்ன ள் ெசய்கல னாய்வி ன்
மத்த கம்பிளந் தாெனன்றன் மாயேம.

217

ஆவ தின்ைம யறிந் மவத்தேம
சாவ ேத ங்கள் சத் வர் சால்ெபனிற்
காவல் ண்ட கணவேனா டீமத்தின்
ேவம வட்கும் வி க்குண மாங்ெகாேலா.

218

சாந்தி யாகத் த ம ைரப் ழிக்
காந்தி பாவிையக் கண் கலகன்றா
ேனந்தி ெவம்பைட யாெலறிந் தாற்கிடம்
ேபாந்

ெகாண்ட ம் ெபாய்யி

ட் ெபாய்யன்ேறா.

219

யாைன ள்ளா ெசங்குள தங்ெகலாம்
வான நின் வழிபடல் காண் மான்
மீ மல்ல ம் ேவதைன ெயய் ழித்
தான தாதற்றா தாகதர் தன்ைமேயா.

220

குரங்கு மாயைவ ெகால் ய ெசல்வழி
யிரங்கி ேய யக் ெகாண்ட ெமன்றியாற்
குரங்கு ேநர்குதி யாக்குரங் ெகங்குள
மரங்கள் பாய்ந்தி

மாண்பின வல்லேவா.

221

சீல நல்லவர் நீள்குவர் ேசெணனிற்
ேகால மில்குரங் காட் க் ெகால் வார்கைளக்
கா ங் ைக ெமழற்ெகனக் காண்கிலான்
வாைல நீட் க் கிடத்தறன் மாட்சிேயா.

222

தாய்க்ெகான் றான்றங்கு ெசங்கு திப் னல்
ேபய்க்ெகான் றீதல் ெப ங்ெகாைட ெயன்பைத
வாய்க்கின் றாயினி மா யர் மாெசலா
நாய்க்ெகன் றா

நல்லற மாங்ெகாேலா.

யான்ெச ம்ெபா ெளன்றங்ெகா ேரகாந்தன்
தான்ெசய் திட்டனன் சாதக கற்பங்கள்

223

33
மான்ெசய் ேநாக்கி மதிப்ெபாழி நீெயனக்
ேகான்ெசா னானி

குண்டல ேகசிக்ேக.

224

ய ைர யி ெவென
க் ெகாண்
க்ந்
தயலார்க் குைரப்பவ ராத ரல்லேரா
ய
ங் ேகாந்த ெபா ந்தச் ெசால் னாள்
வியலவ

ைரெயா

விேராத மில்ைலேய

225

அரசிைற யிட்ஜுெசாலவைவ நார்க
ைரெசறி ைடயன ைரத்த நீர்ைம ண்
ைரெசா ெந ங்ெகா
ங்க நாட் க
விைரெவா

ப ெகன ேவந்த ேனயினான்.

226

இ ப்பெதன் னினியன்னா யி
மக் குைரத்தார்யார்
சும்க்கிைனக் க தாகச் ெசால்ெல க் ெகனேலா க்
தி க்கிளர் மதி ஞ்ைச ெதன்றிைச யகனக
ளம்க்கசந் திரெனன்

மவாச்சிய ென

ச்ெசான்னாள்

227

கட் ைர பலெசால் க் காவல் ெந ங்கைட நாவைல ன்
னட் வ ணகாிைட நைகெசய்
குந்தவிந் நன் தைல
வட் ெகாள் பைறெகாட் வ
ைர பலெசால் (வாரெலன்
ெபட்டன பலெசய்

ெப நகர் வாயிைலப் றப்ப த்தார்.

228

னத்திைட ந மலர்ப் ங்ெகா யன்னேதார் ெபாற்பினளாய்
எைனப்பல ல்க மியல்பினி னறிபவ ேளதமில்லாள்
தனக்கினி யான்ெசயற் பால தாெனன்ைன ெயன ைரத்தான்
இனத்தைக ேயற்றாி யி

ேமெற

மிவற்ைற ெயாப்பான்.

229

ஆண்டைக அரசிைற அ ெசால்லக்ேகட்டவவ் வறத்தைகயா
டீண்டல னணிபிற ைனெவ நிைனவிலன் றிைனயைனத் ம்
ேவண்டல னிலெனா வி நிதியிைனய ம் விறற்றைகயா
யீண் னி யறெநறி

ெகனேவந்திைழ யியம்பினேள.

230

வந்த மி ெபா ண் மன்னவயாெனன நன் தலா
ளிந்திர னைனயநின் னிைறைமயினறெநறி யிகழெலன்றாங்
கந்தர ெநறிெசலற் காயிைழயரசைன வி த்த க்க
சந்திர னி ந்தவத் திைச ன்னித்தளிாிய றாென ந்தாள்.
----------

231

34

4. அர்க்க சந்திர வாதம் (232- 266)
உஞ்ைச மாநக ெரய்தின ளாயத
னிஞ்சி மாட்சி ெமல்ைலயில் ெசம்ம
மஞ்சு ேதாய்ெந மாட ம் தி
மஞ்சி ேலாதி யைவயைவ கண்டபின்

232

ப க்ைக மால்களி யாைனப்பல் ேவந்த
மி க்க ேபாதக ெவன் ம் ெப ைமயான்
ற க்க நீட்ட ந் தன்னிக ாில்லவ
ன க்க சந்திர ெனன்

மவாச்சியன்.

233

ேபாதி சத் வர் த்த ெரனப்ப
நீதி யிற்ெபாி யாரன நீ¡;ைமயா
ேனாதி ன் ம்ைம ெயாப்ப ணர்ந்தவன்
வாதி கட்ேகார் வயப்

ேயறனான்.

234

மாடேமாங்கி மைழ ைழந் தின்குயில்
பா
ம்ெபாழிற் பாங்கேரார் பள்ளி ட்
பீட ேமறிப் ெப ந்தைக யார்க்ெகலாம்
ேப ம் விைன

ைரப் ழி.

235

ெசன் தாெனய்திச் சிற்பிடத் தாற் க்குத்
ன் நீண்மணித் ணணிந் ெதண்ெணன
நின் நீலைவம் பாற்ெபய ரா மங்
ெகான்

பல்வைக ேயாத் ைர ேகட்டனள்.

236

ெகாள் மா ந்தன் ேகாரைக ட்கஞ்சி
ெமாள் மா
கு ெநளித் ண்
னள் மா மணெல த் திட்டைவ
ெமள்ள ெமள்ள வி ங்கு மைவக

ம்.

237

வழிக்கு மா ந்தம் மண்ைடயி ண் மன்
ஒழிக்கு மா ம ட் மைவக ம்
மழிக்கு மா ந் தைலகைள ைமயிட்
விழிக்கு மா ம் விைனய விதியினால்.

238

35
இைனய ேவெசால் யிட்ட தைலயராய்
விைனய ைல வியப்ெபய் வார்க்ெகலா
மைனய ேத மறெநறி ெயன்றனள்
ைனவன் றன்ெனறி

ன்ன

ணர்ந்தவள்.

239

அவ் ைரயம ரா ய ராசனச்
ெசவ்வ ைரம்மிைசத் தீத்திரள் ேபால்பவ
னிவ் ைரயிவ ெணன்ெனனச் ெசால் னான்
ெறவ்வ ைரத்திறல் வாட் ய திண்ைமயான்.
ரஞ் ெசய்

விழியல் விைனய

ேபர த•ேதல் ெபாி
ேயா

ம•ேதா

ேதரச் ெசால்

240

ல்

மழகிேத
விைன ெயன்பைதத்

நின் றிண்ெபா

ெளன்றனள்.

241

விைனய தாகிய ெபற்றி விாித் நீ
திைனயி ேன ம் ெத ட்ெடனக் ெகன்னேவ
அைனய வவ்விர தத்ேதா டறிசல
மிைனய ேகெளன் ெற த்தன ெசால்

ேம.

242

தன்ைன யீந்த ம் தாரங்க ளீந்த
மன்ன தன்ெபா ள் ேகட்டறங் ெகாண்டவன்
மன் மில்லயன் மாந்தைரக் கா ேமற்
பின்ைனச் ெசய்வன ேபச

மாகுேமா.

243

காம ாிற் கணிைகய ேராடன்ன
ய்ைம ண்ைமயிற் ேறாற்றங் கரந்தவட்
ேசம மாவைகச் ெசல்கமற் ெறன்ப ம்
வாம

ன் மைறெபா

ளல்லேவா.

244

சிங்க தத்த ெரனப்ப ந் ேதரனார்
சங்க ேபாதியி லாள்கட் டயாச்ெசய
விங்கி ெதன்ெனன ேவழாய் தவசிகட்
ெகங்ெகங் காமி ெலன ைரத் தானேரா.
யா மில்ைல யிெரன் றறெநறி
ேயாதி னானவ் யிாி தன்ெனா
ேவத ைனதணிப் பான்விைன ட் ற்கும்

245

36
சாத ைனநிற்குஞ் சத் வ னாெமன்றீர்.

246

சித்த ேமா க் கலங்கித் திாியாத
நத்தம் ெபற்ற நற்றவ ேமற்ெகாண்டான்
பத்தின் ேம ம் பழிெசய் ேமற்பள்ளி
வத்தன கண்டீ¡; வழக்கின்கட் கூாியீர்.

247

ேபாதி யா
ெவய்திய ற்கலர்
ேவதி யாற்கிடந் தா ள ராயினான்
ஞாதி யாெரன நாட் ய கூட்ட ம்
ஓதி ைவத்தெதான்

ண்ைம

ணர்த் மால்

248

ஆரம் பிச்சி ய விலங் கவ்
ச்
சீாிற் ெகாத்தாள் கணிைக ெத ண்டாள்ெபண்
ஒ மில்லா யிாி
ைம ந்
தார மாக்ெகா•

ெரன்றல் சலமேதா.

249

பிறந்த வில்
ள் வாழ்க்ைக பிைழப்ெப
மறங்ெகாண் டான்ெகாண் டவாச்சிய ேவடத்தாற்
சிறந்த வல்லன சிங்கின ெவங்க ந்
றந்த வான்ெபா ள் ெசால்ல ம் வல்ைலேயா.

250

உைரப்ப ேபர
ண்பன மீெனா ன்
றிைரப்ப ெமல்லைன ெசய்வ வி த்தவம்
கைரப்ப தீவிைன கண்ட சூனியம்
ைரப்பின் மார்க்கம் ெபா த்த

ைடத்தேரா.

251

எல்லா மசுசி ெமன்ப வனவா
லல்லா ல க்குற் றவன க் ேகத்தலர்
ெசால்லார் சுக ஞ் சுகத னவெனன்
பல்லார் வ த்தம் ப ெதனப் பண்

ப.

நிைலயா ெவெனச்ெசால் ேநர்ப்ப ெபா
மைலேயா ரைனயந்ன் மாட ெம ப்ப
விைலேய யிெரன் றிறந்த நிைனப
ைலேச யமர்ந்தவர் த்தியின் வண்ணேம
மயித்திரம் பாவித்

மற்றவற்

ைன

252
ேய

253

37
யசிப்பன ேவேபா லமர்ந்ததி ந்த ண் ஞ்
சயித்தியங் காணித் தைலயிைன ட் ம்
பயித்தியங் ெகாண்டவர் பண் மா• ெதாக்கும்

254

த்த
க்கும் ேபா க்கும் ேபா ைய
மத்தகத் ேதத்தி வணங்கி வழிப ஞ்
ெசத்த ெபா தினச் ெசந்த ெமன்றி
மத்த

ைடய வ ள்வைக வண்ணம்.

255

ேபனறாக் கூைற ெப
குநா ேமற் க்கந் க்கம்
மானறா ேநாக்கி மணற்சுைம ந்தான்ெபாிதாற் க்கந் க்கந்
கூனிறாக் கண்டா ங் ெகாள்ள
யாேதற் க்கந் க்கந்
தானறாப் பெறாழி

ந் தான் க்கமாதலாற் ச வ்வந்

க்கம்.

256

ெபாய்ெபாத்திச் ெசால் ன ம்ேபாங்கூ ெகாண்டன ம்
ைவயத்தஞ் சுட்டன ம்வாழ்ம
ெகான்றன ம்
ைகயத்தி
க்ேககன்றிக் கலாய்த்தன
ைமயத்ைத யின்றிய ப வாேலாவழல்நரகத்

ள்ேளய ப வாேலா.

257

பற்ேற மிகப்ெப க்கிப் ப•ெறாடர்ப்பா ேடயாக்கி
யற்றீர் ேபாற் காட் யைடக்கலேம வவ் நீர்
ெபற்றீேர ேப டம் பன்ேறற் ெப ம்பா
ெமற்ேற யி ணரகிற் கீர்க்கு மாேலா
விரக்கெமான் றில்லீைர யீர்க்கு மாேலா.

258

ஆங்கவ ளறங்கூறக்ேகட்ட வவாச்சியன்றான்
ேறங்கம ெழா ேகாதாய்சித்தேம யல்லதில்ைல
தீங்ெகா க் ெகன்றெதல்லாந்தீவிைனெயன் னல்ேவண்டார்
ங்கமழ் காராைடேபார்த்தெவம் த்தெரன்றான்

259

த்தேல ேவண் நின் ேதாந்ெதாடர்ப் பா நீக்காய்
சித்தேம நல்லெதன்றாற்ேறற்ற மாவ ண்ேடா
கத்திெகாண் ல் ல்வாழ்ேபய்காறைல ேவ ெசய்
குத்தவதின்

ம்ேபாழ்திற்கூ ேமாகன் ைமேயடா.

உள்ள ம் பாயிரம்

ெமாக்குேமல்

ண்டாம்

ெகாள் ேமற் குற்றம•தாக் கூ ேம பற் மாங்கண்
விள் ேமல் ேவறதாய ேவட மன்னேதயாங்

260

38
கள்ளேம ெசால் நின்

கன்றினாற் காட்டலாேமா.

261

ைனந் நீ ெசால் ம்
ம்ேபாக ண் டாக தந்ேத
நிைனந் நாங் காணி ெனல்லாநின்றெதான் றில்ைல ெயன்றாற்
ைனந் தா ண்ைம நன் சூனிய மாதற் ெகன்றாட்
கிைனந்திைனந் ேதங்கி நல்லாெயன்ெசயற் பால ெதன்றான்.

262

ெசத்தவ ரப்ெபா ேத ேதவ ட் ெசல்பேவ
மத்தைல யின்பேநாக்கா ரஞ்சுவ மாக்களந்ேதா
ெதாத் ள வாகெவன்னான் சூனிய
ெசான்ன
த்தைன ேநா மத்த லம்பனீ ேபாகெவன்றாள்.

263

ன்ெனறி யைவகெளல்லாம்ேபாக்கிய பாக்கியத்தாய்
நன்ெனறி நன்ஞானங்காட்சி நன்குெகாண்ெடன்
ெசான்ெனறி திாிவாேயற்ேசார்வில்ேப ாின்பெமய்தி
மன்

தி ெயன் மற் ங்கூறினாண் மாதராேள.

264

காட் ழல் களிநல் யாைனகால்ைகயி ேனார்ப்பித் ேதறித்
ேதாட் யிட் ர்வ ேதேபாற்சூாிய ேசாமன் றா ம்
வாட்டடங் கண்ணி நல்லாள்வாக்ெக ந் க்க யிற்றாற்
ட்

ெகாள்ளப் பட்டான்ேபாதியார்க் காதி யன்னான்.

265

அ க்கமா சந்திரைனயறங்ெகாளீஇ யாங்கவைன
யி க்கும்வா ெயா ப்ப த்திங்கீ
னக் குைரத்தாைரப்
ெபா க்கநீ ெசால்ெலன்னப் த்தனார் தன்மாணி
க்குவாய்ெசன் றவனாம்ெமாக்கல ெனனச்ெசான்னான்.

266

--------5. ெமாக்கல வாதம் (267 – 462)
நீவ த ெலாழிெயன் நிைறப ம ரத் க்ேக
மாதிரந்தா ெனறியாகமனம்ேபாலச் ெசன்ெறய்தி
ைர ங் காரண
ெத தி யழகிதாய்ப்
ேபா க

ம் ெபான்மண

ம் ைனந்தினிய ெபா விற்றாய்.

ெகா மகரக் ேகா ர ம்ெந மதி ங் கு ைஞக ம்
ெதா மகரத் ணிைர ஞ்ெசாலற்காிதாய்ச் சுவர்க்கத்தின்
ப மகரப் ப ைமயதப்பள்ளிகண் டளியள்ேபாய்க்

267

39
க மகரக் கடல்கடந் கலந்தந்த நலெமன்றாள்.

268

ஒ க்க ங் கல்விக
ைரத்தனேவ ெயாப்பனகள்
இ க்கில்லாப் ெப ந்தவத்தி ங்கிகைளத் தான்கண்
த்தாள தாய்ப்பள்ளி ற்றத்ேதா ரைரமரத்தின்
கு க்ெகாம்பர் பி த்ெதா காற்குஞ்சித்

நின் தான்.

ன்னஞ்ெசய் தாைடையத் வர்ேதாய்த் க் ெகாட்
ெபான்னஞ்ெசய் த்தங்கப் ைக ட் க் ைகெசய்
தன்ன மளித்தாயதைலெசாறி மிைடயிைலயா
ெலன்னவற்றி னாம்பயைனெயனக்கறிய

269
ம்

ைரெயன்றாள்.

270

ஆங்கவ ள
ைரப்பவதற்குாிய ம மாற்றந்
தாங்க மைரக்கில்லார் தைலசாய்த்தங் கி ந்தார்
ங்ைகைமயான் ெமாழிெகாண்ேடன்ெமாக்கலநற் ேறரயான்
பாங்கினால் வின வன்ப றின்றி

ைரெயன்றாள்.

271

ற்ேக ெயனின் ஞானம்ேவண்டாேத
மாற்
பீ ற்ேக ெயனினின்னிற்ெப ஞ்ெசல்வர் தி ந்தினார்
ற்றின் பயெனன்ைனெயனவினவ ெமாக்கலன
ற் ஞ் சிறி ளதா

வறிதற் ெகனெமாழிந்தான்.

272

பைடப்ெபளிதாற் ேகடறிதாற்பலகள்வர் நைவயாரா
ைடக்கிையந்த ெவா யற்றா ன்ற வார்க் குணர்த் மால்
விடக்கமர்ந்த ள்ளத்தாய்ேவட மறிவிக்குந்
ெதாடர்ப்பா ம் ெபாிதன்றாற்ெறாட்ைடந்

ணிேயா.

273

ெபான்ெகாண்டா ராயி ம் ேபார்ைவ ச் ெசனிற் ைலயன்
வன்கண்ைம யாற்ெசய்தவஞ்சேம ெயனவைளப்பர்
தன்றன்ைம யாகியதான்பழிப்பார் தா ளேரா
ெவண்கண்

வந்திங்கணி ெகாண்டா ெயனச்ெசான்னாள்.

274

உண்ணன்ைம தவெமன்றங்கு ப்ெபல்லா மைறக்கின்றாய்
திண்ெணன்ற மனமிைலநீசிைறபல ஞ் ெசய்தலால்
ெபண்ெணன் ம் பிறெவன் ந்தாேனாக்கிப் ெப ம்ேபதாய்
கண்ணன்ேறா

ள்ளத்ைதக்கலக்குவன வைவகாவாய்.

ெபண்பாலார் கண்டக்காற் ேப

வ ெரன ைரப்பாய்

275

40
திண்பான்ைம யவர்க்கழியச்சிைத நின் றவமாயின்
மண்பாலா ரவ ள்ளமாண் ளதா ைரயாரா
ெலண்பா

ம் படாதாகியி க்குநின் குணமந்ேதா.

276

இ க்கி மிழத்தியா டறி ம ேவயால்
வி க்கலமால் விைனெபாிதால்விைனக்ேகடாந் ெதாழிற மா
ெலா க்கிற்கு ாித்தன் ேணாாிைட
டன்ெகா க்கும்
வ க்கின்றித் தவஞ்ெசய்யின்மண்ைடயாற் பயெனன்ேனா.

277

நிறந் ய்தா நீாினால்வாய் ய்தாம் பாகாற்
பைறந் ேபாய் ெமல்ேகாலாற்பல்ெலலாந் யவாம்
றந் ய்ைம ெசய்தக்கால் ாிவள்ளந் ய்தாேம
லறந்

ய்ைம கணிைகயர்க்ேகயாற்ற

ளதாமால்.

278

சவ ைடய மைனவாழ்க்ைகெயனப்ேபாந் தவம் ாிந்தாய்
பவ ைடய விறகி த் ப்பலகலங்க ெளா ப்ப த் ற்
வேரா பல்கூைற டன்
க்கி ெயா த்தி நீ
வர தி

வ திேசாறடேல

னிந்தாேயா.

279

வண்ணாரம் ன்னாரம் மச்சிகேம கச்சாரஞ்
சண்ணார ெமனப்பிற ந் தவத் ள் நீ கற்றனவா
ெலண்ணார்ந்த காரங்க ளில்லகத்ேத பயின்றாேய
ண்ணாேய வயிறார ேவார்ப்ெபான்

மிைலேயகாண்.

280

சிறந்தாய்க்கீ ைரக்கலாஞ்சிந்தைனைய
ப்பேத
றந்தார்க்குக் கடனாகிற்ேசாறலாற் பிறேவண்டா
றந்தார்க்கு ெமதிரார்க்குமிவட்காலத் ள்ளார்வான்
பிறந்தார்க்கு மி வன்றிப்பிறிெதான்

ெசால்லாேயா.

281

உண் யா டம் ளதா டம்பினா ணர்வாெமன்
ெறண் ைச ம் பரந்திைசப்ப
னக்ேக ெதாியாேதா
தண் யாய்க் கழியா தவஞ்ெசய்த
திேயற்
பண் யாற் ேபாக்குநின்ப•ெறாடர்ப்பா ெடனச்ெசான்னாள்.

282

அ
ைடயா ைரப்பக்ேகட்டாங்காாித் தவ ந்தன்
ெபா
ைடைமத் த க்கி ம் ன்ஞானக் களிப்பி
ம
ைடயார் மதிப்பி மாற்றந்தான் ெசயற்ெபா ட்டா
ைடந்த கூந்தலாளிட்டத்ைத ெயண்

வான்.

283

41

தரெணன் நன்ெறன்றாடன்றன்ைம
ெவன்றாள்
அரெணன்னத் ெதளிந்த தானா கத ேமமன்
ரணின்ற ண்ைமயான்ெமாக்கல
னிந் ைரப்பா
னிரணியைனப் ேபால்வந்திங்கிடர்ப்பட்டா ெயன்றாேன.

284

என்னா ம் ெவலப்பட்டாாி வ ள ாிங்கவைரச்
ெசான்னா மறிதிநீ
க
மிைட ைடய
ெகான்னா
ெந ேவற்கட்குண்டலமா ேகசி
மன்னா

க் கற ைரத்தவ க்கமா சந்திர

ம்.

285

என்றாைள கேநாக்கியி ெபாி ம் ெபாய்த்தைனநீ
ெயான்றாத ெகாள்ைகயா லகி ள் யாவைர ம்
ெவன்றாள்மள் றிவள்சம் விரதியாய்த் திாிந்ெதங்கும்
நன்றாரம் பிறர்க்கீந்தான்ற மங் ெகாண்ெடன்றானாய்.

286

ேவதியைர தலாகெவலப்பட்டா ாிவாிவெரன்
ேறாதியாங் கைவயைவதா மிைவயிைவெயன் ைரப்பக்ேகட்
டாதிகா லாவணத் ளார்கதைர ெவன்றதைன
நீதியா

ைரத்திேயனின்ைனயான் ெவல்ேலேனா.

287

எனக்ேகட்டாங் ெக த் ைரப்பானிந்திரர்க ெடாழப்ப வான்
றனக்காய தர்ம மதர்ம ங் கால ங்
கனப்பாட் ற் காயேம யி
ேவ ண்ணியேம
நிைனக்குங்காற் பாவேமகட்

ெடனநி த்தி.

288

இப்ெபா ட்க ணிகழ்ச்சி மிைவயிைவயா ெமனவிாித் ச்
ெசப்பினா னாதன்றன் சிந்ைதக் ெக ந்தவா
றப்ெபா
மந்நிகழ் மைவயைவயா வறியாைத
வப்பிள வன ைலயார் மணல்விைளயாட் ட ேவேபால்.

289

ெமாக்கல மி கூற ல்ைலநா றி ங்குழலா
ணக்கனளா யி கூ நாதன தியல்பறியா
யிக்கிரமத் திந்திர னி
கைளத் ேதவியைரத்
தக்கதாத் ெதா தக்கா லவர்தைலவ ெரனலாேமா.
எந்தைலவ ாியல்ெபா
ன்னணெமன் றறியாதாய்
சிந்தைனக்க ணாயி ந் தீைம
ைரத்திைலயாற்

290

42
றந் ைரத்த தைலவ

ற் றத் வமா மாகேவ

ந் ைரத்த ெபா ணிகழ்

பிைழப்பின்ைம

யாேவா.

291

அத்திையந் ெதனினல்லவ ெபா
மைவயாகா
த்தியா ெவ த்ேதா ெமான்பதேனா ெடாட்டலவாற்
குத்¢ய பல்குைறேய யன்றி மிப் ெபா ெளல்லாம்
ெபாத்தி ங் காட் வாய்ெபா ளிையேவா ெபாிெதன்றாள்.

292

சலம்படேவ ைரத்தைனநீத மத்திற் ெசல்
ெமன்
றிலம்ப ேம யக்கில்ைலெயன்பெதம் ைரெயன்ேபாம்
கலஞ்ெசல் ங் கடலதைனக்காற்ேறேபா ந்தாதாம்
பலம்ப

ைரநினக்குப்மாம் ண்ட பாேலேபால்.

293

அல்லதற்க மப்ப ேயயாெமன்ற ல ெகாள்ளாய்
ெசல்ல ஞ் ெச த்த நில்ல நி த்த ஞ்
ெசால் யவாய் ேதய்க்கு வாய்ெசால் க்ெகாள் வ யதனால்
பல்ெலா ம் படத்ேதய்த்தாற்பயம்ெபாி ம் ப மன்ேறா.

294

கடனிலமா காயேமயைமயாேவா விைவயிரண்
டனில்ைல யாயி
னமிங் ெகவெனன்பாய்
மட ைடைய நீெபாி மன் யிர்க்கும் ற்கலக்கு
மிடெனல்லா

லகி ெனல்ைல ம் றப்ப ேமா.

295

பலெசால் க் குைறெயன்ைனப்பஞ்சமா கந்தேம
யலகில்லாப் ெப ம்பரப்பினாகாய நினக்கில்ைல
நிைலெசலவிற் கிைவ ேவண்டாநின்ெபா
மிைவயல்லா
லெகல்ைல

ைரப்பான் க்குணர்விைனேய வ த் தியால்.

296

காலநீ ேவண்டாயாய்க்கணிக ங் கற்ப ம்
சால ம் ைனந் ைரத்தி சமழ்ப்ெபன் மிைலயாகிப்
பாலமா பண் தேன பழேநான்பி யிவெனன்பாய்
மா

மிங் குைடையேயாமயக்குவெதான்

ண்டைனேயா.

297

இக்ேகாட்க ெளழேனாக்கியிைவயிைவேயா யாெமன்றா
லக்ேகாட்க ெளழேனாக்கியைவயைவயாக் கண்
ந்
ெதக்ேகா மில்ெலன்பாயாண்ெடண்ணி ேயத் தியான்
ெமய்க்ேகாளா ெலன்றியான்மிைகெத ட் ந் திறங்காேணன்.

298

43
க த்தினாற் ெபற்றாேமா கண்கூடாக் கண்ேடாேமா
ெபா த்தைனெயன் ைரக்கின்றா
ேநாையத் தீர்ப்பேதார்
ம த்
ல்ைலயான்மயங்கிேய ெசால்லா
தி த்தியநின்

ணர்வின்ைமெத ட் க்கா ெணனச் ெசான்னாள்.

299

ெபாறி ணர்வின் லமாய ற்கலேம யிரறி
மறிவினா லறியாேதயாமாகா ெதன ைரப்பாய்
ெநறிெயன்ைன யிந்திரன்றன்ெந நகரக் கவன்ேறவி
குறியேளா ெந யேளா

ெலாழிப்பாய் கூறிக்காண்.

300

ெமய்யளவிற் யிெரன் ெமய்யகத் தடக்குைரத்தல்
ெபாய்யளைவக் குடங்குடத்திற் கல ைம ேபாெலன்பாய்
ெமய்யளவ்¢ன் ெமய் ணர்ைவெமய்யகத் தடக்குைரத்தி
ையயைனேய யடங்காெனன்ற வாதன் வண்ணக்கால்.

301

அ வாத லாலடங்கு ணர் தா னங்ெகன்னிற்
ெப வாத மங்கில்ைலெபற்றிெயான் றறியாத
தி வாள ைரவண்ணந்தீட்ெடாட் க் கலப்பியாப்
வாய

டம்பிேனா ணர்வி

க் குளதாேமா.

302

யாப் ண்டா ழப்பதவ் யிெரன்ேறற் க வன்
ேபாய்ப்பிண்டத் ழப் ழப்பப் லம் வ ெதன்ெசயெலன்பா
ேயப் ண்பட் டான்படேநாேயதிலர்க்காய்ச் ேசாமாகிச்
சாப் ண்பட் ேடெனன் சாற் வ ன் றத் வேமா.

303

உழப் ழப்பச் ெசய்ைகயா
ய ற் ேறெனன்றல்
பிைழப்ப வாக் க தாேதெப வழி ளிட தியா
ழப்பறி குறிெசய்ைகெயா வனேவ ெயனச்ெசான்னார்க்
கிழிக்குவதிங் கில்லாைமயிதனாேல யறியெனன்றாள்.

304

அ வாயில் யாப்பில்ைலயன்றாயிற் குைறப உ
மி வாறின் கூட்ட ந்தீெதன்ப ெதம்மிடேம
ம வாதா ைரத்ததைனமனங்ெகாள்ளா ய வன்றிப்
ெபா வாெறான்

ைரத்தா

ெமா வா

ணராயால்.

அறிெவ ந் தவ க்குெமன்ப உ ம ெவழப்
பிறிெதான் ேப
மங்ெகன்ப உம் ெப ம்ேபதாய்
குறிெகாண்டா ைரயன்றாற்குற்றேம ெகாள
வாய்

305

44
ெபாறிெகாண்

காற்றிைன ம்ேபாகாமற் சிமிழாேயா.

306

பிறன்சுமவான் றானடவான்ெப விைன
ய்க்கில்லா
வறஞ்ெசய்தா னம லகிற்ெசல் ம்வா யாிெதன்
றம் றம்ேப ெசால் ெயம்ெபா ணிகழ்ச்சி யறியாயாற்
கறங்குகளி மல்லன ங்காற்ெறறியத் திாியாேவா.

307

மகேனயாய்ப் பிறப்பி மா யரங் ேக ல்ைல
யவனாகா னாயி மறஞ் ெசய்த லவமாகு
ெமவனாகு ெமன்ெறம திட்டேம ைரத்தியா
னைகநாணி நீநின்ைன நன்பகேல மைறக்கின்றாய்.

308

டம்பிட் யிர்ெசன் விைன டம்
ளகாகத்
தா டம்பி னகத் டம் தான்ைவத்த தின்றிேய
நீ டம் ெபற்றவா ைரெயன்பாய் நிழல்ேபா ம்
ேட டம் பிறி டம்பிற் கல்ேபதாய் காணாேயா.

309

எப்ெபா
ெமான்ெறான்றிற்கிடங்ெகா த்த வி ம் ண்ணீர்
ககிடங்ெகாண் டடங்குதேலேபால ம் தந்ைததாய்
சுக்கில ஞ் ேசாணித ந்தழீஇச்சுைத ெணய்யைனத்தா
ெயாத் டம்பி னகத்தடங்கி டன்ெப க ெமன ைரத்தாள்.

310

ெசய்விைனதா னிற்பேவ பயெனய் ெமன்ப உ
மவ்விைன யறக்ெகட்டா ல விைள ெமன்ப உ
மிவ்விரண் ம் ேவண் த ெலமக்கில்ைல ெய த் ைரப்பி
ைனவிைனயி னிைலேதாற்ற நாசந்தா னாட் ங்கால்.

311

ைபம்ெபான்ெசய் குடமழித் ;பன்மணிேசர்
ெசய்தாற்
ெசம்ெபான்னா னிைல த ஞ்சிைதவாக்க மைவெபற
நம்பான்றிங் கிைவேபாலநரர்ேதவ யிர்கைள ம்
வம்ெபன்

க தனீைவக

ம்யா

ைரயாேமா.

312

ெகான்ற பாவ ண் டாயின் குறட்கண் ம்
ஒன் ேமெயன் ைரப்பெனப் பாாியார்
ெபான்றி
ெசன்

ம் த்த ேரநீவி¡; ெசால் ன

ேசர்தைலச் சித்தம தின்ைமயால்.

ெசான்ன சூைனத்

றந்தவற் றட்டன

313

45
பின்ைன ண்டல் பிைழப் ைடத் ெதன்றியா
னன் தல்ைலத் றந்தவ ளட்ட
தன்ைன

ண் ந் தவசிைய யல்ைலேயா

314

ெகான்ற பாவங் ெக ெகனக் ைகயிட்
நின்ற ெதன்ப நீ ைரப் பாெயனி
னன்
ன்னின தாதன்ைம யாற்ெசான்னாய்
ெசன் ம் வந் ந் தியானம் கெலன்றாள்.

315

இன்ப ன்ப மி விைனக் காாிய
ெமன்ப வர்க்ெகன்ைன ேயத ண் ெடன்றிேயற்
பின் ேப ந் தவத்தினி னாகிய
ன்ப வர்க்குந்

தாங்கனத் ெதான் ேம.

316

ெசய்த தீவிைன ெசன்றின்ப மாக்குெமன்
றி• ைரப்பவ ாீங்கில்ைல யாயி ம்
ெபாய்கள் ெசால் ப் ைலமக ேனெயம்ைம
ைவதல் காரண மாநின்

ைவதிேயா.

317

இந்திாி யங்கைள ெவன்றற் ெபா ட்ெடன
வந் டம் வ த்தல் ப ெதன்பாய்
தந் ைரத்த தைலமழி யாதிய
சிந்த ைனக்கிைவ ெசய்வெத ேனாெசால்லாய்.

318

ைன ேவண்டலர் ேபாக கர்விலர்
நிைனவிற் ேகயிைட ேகாெளன ேநர்தலா
ைனய ம்மல ேமறி ெமன்ெசய
மைனய தான்மக்கள் யாக்ைகயின் வண்ணேம.

319

பாவந் ய்த் ெமன் ேறாமல்ல ய்ப்பி
மாவ தின்ைமக் கரசுைரத் தாயன்ேறா
ேவாவ ன்பந் த ெம யிெரன்பாய்
ேதவ னாகித் திாிந் தான் காட் க்காண்.

320

அழி காலத் தறத்ெதாடர்ப் பாெடலா
ெமாழியல் ேவண் ெமன் ெறாற் ைம தாங்ெகாளீஇ
வழி ங் காட் மம் மாண் ைட யார்கண்ேமற்
பழியிங் கிட் ைரத் தாற்பய ெனன்ைனேயா.

321

46

சிந்த ைனயி ந் தீவிைன யாெமன்பார்க்
ைகந்திற் காம மைம ெமன் றீெரன்பாய்
சுந்த மாகச் சுவட
ெரன
வந்தி ேதா ம் ைடக்க வைம ேமா.

322

ெபண்ம கள்ளிர் பிறகிட ண்பவர்
கண்ணி னா ல் ட் கந்திையக் காணி
ண்ண லம்ெம ம் ேமாத் ைட யார்கைளத்
திண்ண தாைவ

தீவிைன ேகா ேயா.

323

பிள்ைள ெபண்ண யாயி ம் மாண்வயிற்
ள்ள ேதெயன் ெறா க்கங் ெகா த்தியாற்
பிள்ைள ெபண்ண யன்ைமைய யாதினா
ள்ளங் ெகாண் ழ

சி

ைரப்பேத.

324

ேமானம் ெபாய்யஞ்சிக் ெகாண்டவன் ெமய் ைரக்
கூனந் ேதான்றி ைரத்தன ெனன்றிேயற்
றானம் யாவர்க்குஞ் ெசய்வ நன்றெனன்பா
யீன ெமன்ேனா ெத ச்சுமக் கிற்றிேயா.

325

உய்யக் ெகாள்வ ெனனச் ெசால்
ள்ளத்தாற்
ைகயிற் காட்டல் கர ள தாெமனிற்
ெபாய்சி ைதத்தெதன் ெசால் ப் ெபயர்ந் ைர
ெபாய்

ைரத்தில bனன்றல் ெபா ந் ேமா.

326

ெகால்விைன யஞ்சிப் லால் குற்ற ெமன்பைத
நல்விைன ேயெயன நாட்ட மாெமன்ைன
வில் ைன ேயற்றி ம் ெமய்ம்ைம ெகாளீஇய
ெசால் ைன யாத ற் ெசால்வன் யாேன.

327

த்தர்கட் பத்தியிற் ேபாதி மரந்ெதாழிற்
த்தர்கட் பத்தைர ேயெதா
த்தர்கட்
பத்திைய யாக்கு ம ெவனிற் (பற்றிய)
பத்தங் குைடெச ப் ந்ெதா

பா .

ஆங்கவர் ேபால வ ள்ெசய் பவர்கைள
நீங்குமி ெனன்ப நீர்ைம ெயனின

328

47
ங்கிதற் ெகய்தா வி னிைல ேபாதிக்கும்
தீங்ேக

மர்ெசய்ைக ேதரமற் ெறன்றாள்.

பல் ைட யான்றன்ைனப் பண் கண் ேடத்தி
ெதால் ைர ேகட்
ப் ேபெதா தா ம்பி
னல்விைன யாெமன் நாட் தி யாய்வி ற்
ெகால்வ ந் தின்ப ங் குற்றமற் ெறன்னாய்.

329
ந்

330

ஏத்தின ேரத் க ெவன்றிைற ேபால்வன
பாத்தில ைபம்ெபாற் ப ைமெசய் தாலைவ
ேயத் நர் ெபய்தவ ெரய் வ நன்ெறனில்
த்தவர் தின்பவர் ெவவ்விைனப் பட்டார்.

331

ெவற் டம் ண்ப ம் ேவ ன் விளிந்தைவ
ெதற்ெறன ண்ப ந் தீைம த ெமன்ைன
ெயாற்ைறநின் றா ைண
ப த்தவட்
குற்றமன் ேறாெசன்

கூ வ ேதடா.

332

பி ப்ப பீ பிற யி ேராம்பி
ப்ப த ள ேபான் ைட தின்
க ப்ப ெத ம்பதன் காரண ேமனி
த ப்பத லால

டா

னக் குண்ேடா.

333

ஆட்ெடா கான்மயிற் பீ
கமைவ
ஈட் தல் ேபா திர்ந் க்க விைறச்சிையக்
காட்
ந் தின் ங் க த்திைல நீ தைச
ேவட் நின் ேறயைழத் தீவிைன யாேளா.

334

மாெனா மீனில மன்
டம்பட
ன வாாி வாைர ெயாளித்த ற்
றானைட யாவிைன யாெமன்ற றத் வந்
தீனிைட நீபட்ட தீச்ெசய்ைக ெயன்ேனா.

335

குறிக்கப் படாைமயிற் ெகால்விைன கூடான்
பறித் த் தின்பாெனனிற் பாவமாம் ப்ேபாற்
ெசறிக்கப் ப
யிர் தீவிைன பின்
ெநறிக்கட் ெசன்றாறைலப் பாெராப்ப ேனர்நீ.

336

48
விைலயறம் ேபா ெமனின்விைன யாக்க
நிைல மீ ெறன்ப ேநர்குைவ யாயின்
வைலயினின் வாழ்நர்க்கும் ைவக மீந்தாற்
ெகாைலெயன் ம் ேவண்டலன் ேறாகுண மில்லாய்.

337

ம்பள்ளிக் கீெபா ளா ணர் வில்லவ
ெரம்பள்ளி தாஞ்ெசன் ெற ப்ப ெவனின
கம்பைல யாம்விைன யில்கறிக் கீெபா ள்
ெசம்பக ேலெகாைல யாளாிற் ேச ம்.

338

நாவின்கண் ைவத்த தைசபய ேனெயன
ேவவிைன நீ மற் றின்பம• தாத ற்
ேறவன்கண் ைவத்த சிரத்ைத ெசயலன்
ெவன ெவவ்விைன ையத் ைடத் தாயால்.

339

கன்றிய காமந் ய்ப் பான் ைறக் கன்னிைய
ெயன் ெகா ெலய் வ ேதாெவ ஞ் சிந்ைதயன்
ன்றினப் பட்ட யன் த லாயின
நின்றன

ந்தின ேநர்ந்தைன நீேய.

340

ய்ைமயி லா ைட சுக்கில ேசாணித
மாம ேபான்ெமனி னான் ைலப் பாலன்ன
ய்ைமய தன்ற ெசால் வன் ேசார்வில
வாம

ைரைவயந் தன்ெனா

மாேற.

341

ேமன்மக்க ணஞ்ெசா கள்வைரந் தார
ேபான்மக்க ளா ம் லால்வைர யாெரனிற்
றான்ெமய்க்க ணின்ற தவசிமற் ெறங்குள
ன்ெமய்க்ெகாண்

ண்பவ

ன்னல ெதன்றாள்.

342

பார்ப்பனி ேயாத் நின் ேனாத் ம் பயெமனி
னீப்ப ங் ெகாள்ப ேநர் மைவயைவ
ப்ெப மில்லன ேவெசால் நிற்குேமார்
கூர்ப்பிைன நீெயன் ங் ேகாளிைல ெயன்றாள்.
வினி ண்
த் ய்ப்பெனன் னாைமயிற்
றீவிைன ேசர்ந்திலன் றின்பவ ெனன்னி
ேமாெவ
ன்விைல வாணிக ெரன்றினர்

343

49
ேமவினர் தாம்விைல ேயவிைன ேவண்டார்.

344

அடங்கிய வம் பறித்தன் தலா
டங்குெசய் தார்விைன ெயாட்டல ெரன்பாய்
மடங்கினர் வாழ்க ெவ மாற் றார்ேபாற்
கடஞ்ெசால் த் தின்பதிங் கியார்கட் டயாேவா.

345

தின் மன ைடப் ேபெயய் ந் தீவிைன
மன் மிக ைடத் தாய்விைனப் பட் ல்லா
ெளன்
ைரெபாி ேதற்கு மிகழ்ச்சி
தன்ைன விைனப்பட நீெசால்

னாயால்.

346

அறஞ் ெசால்லக் ெகாள் மறெமன் றறிந்தாங்
கறஞ்ெசால் னார்க்கற மாெமன் றறியாய்
றஞ்ெசால் தன்
லால்குற்ற ெமன்
றந்ெதாழிந் தாற்ெகாைல

ன்னினர் யாேரா.

347

அறந்தைல நின்றாங் க ெளா கூ த்
ரந்தனள் யாெனன் ஞ் ெசால்
ைடயாய்
மறங்ெகாண்
ண்ெடன்ைன மன் யிர்க் காேம
சிறந்த ண் ேடாவி

சிந்தித் க் காணாய்.

348

ேபெயாப்ப நின் பிணங்கிக்கண் டார்க்ெக
மாயத்தி
ண்ண மன் ம ைமயி
னாெயாப்பச் சீறி ந
த லாெளா
காயக் கிேலசத்திற் கட் ைரக் கின்றான்.

349

ெவயிெறறவ் ணங்கி ம் ெவள்ளிைடந் நைனந்
டயிற ற் பட் னிகள் விட் மின்ன கட்டமாய்த்
யி றந் திராப்பகற் ன்பெவங் கட னார்க்

ன்

கயிெற ந் ெந ங்கணா யாவதில்ைல யல்ல ம்.

350

காயம்வாட்
ய்த்த ற் கண்டநன்ைம ண்ெடனின்
தீயினாற் சு த ந் ெதற்றிேயறி ழ்த
ேநாயினாற் றிரங்க ந் ேநான்ைமெயன்ன லாம்பிற
நீயனா யிதற்கினி ேநமிெயன்
ண்ணிைனத் த த

ெசால்ெலன.

ம் ேபாழவாற்றி நிற்ற

351
ம்

50
கண்ணிைனக் கழிகள்ளான் மிண் க்ெகாண்
விண் யர் ெந வைரவ் ற்
ற்
ழ்த
அண்ணலார்தஞ் ெசய்ைக

நீட்ட
ம்

ம்

மாவதில்ைல யல்ல ம்.

352

க்கடம்ைம யாக்கேல ெதால்ைலநல் லறம்ெமனின்
நாக்கைளப் பறித்த ந் நான்
ழ்ந் ெபான்ற ந்
தீக்கள் பாய்ந் சாத ந் தீயெசங் க வ்வின்ேமன்
ேமக்கிைனக்ெகாண் ேடற

ேமன்ைமெயன்ன லாம்பிற.

353

தானஞ்சீல ம்ெபாைற தக்கதாய ாியம்
னமில் தியானேம ணர்ச்சிேயா பாய ம்
மானமில் ல ளிைனவ் ைவத்தேலவ ம்ைம ஞ்
ஞானமீைரம் பாரமீைத நா ங்கா

ைவக

ம்.

354

வி க்க
யாக ம் ெவள்ளிைட ைறத ம்
மி த்தனிற்ற லன்றி மிட்டகூைற ெயய்த ம்
ம க்ைகயின் மயானத் ட் ேசக்ைக ம் மைனகைள
வ ச்சியார் குத

ம் மற்றவற்ெறா

ண்ட

ம்.

355

அத்திட்டாைட ேகாட ம்மைம ெமன்ன நீங்க ம்
ெபற்றதன்னிற் ேசக்ைக ம்ேபர்த் ண்ணா ெதாழித
குற்றெமன்னப் பிச்ைச ங்குறித் ழிப் கா தான்
ற்றி ய்த்த றன்ெனா

ம்

தாங்ெகன்றாத்தர் ெசான்னேவ.

பாரமீ தாங்ெகா பற்பல கிேலச ம்
ேந மைனயி ண்ைமயா னீ ம்ேவண்
கூாிமம் ெவயில்பசி கூட ங் கூ னாற்
ேசர்த ல்ைல நல்லறஞ் சிந்ைதெயன்

356

னீெரனக்
ெசப்ப

ம்.

357

அ ந்த க ளீர ம் மறஞ்ெசய்வாளிற் ேபாழ ம்
வ ந்தவான ள்ளநீ மாட்சிநன் ெமன்றியா
ந் நின் நன்ெனறிக் கிைடப்படாத சிந்ைதயாற்
ெப ந்தவங்கள் ெசய்ந்நைரப் ேபசுவாேயார் ேபைதேய.

358

த்தராகு மாண்பினா ேபாதிகத் வர்கட்காம்
பத் மாய பாரமீைத பாரவட்ட ெமன்ற ம்
சித்தராகு மாண்பினாற் சீல ம் வதங்க ம்
ெமத் ைண ம் மாயிரம்மா ெமன் மியா

ெமன்றனள்.

359

51

உடம்பி ள்ள பல் யிர் சாவ
ண் மா க்குத்
தடங்ெகாண்மா வைரமிைசத் தன்ைனயீத னன்ைமேயற்
படம் ைனந்த வர்கடாம் பல
ண்
நீாி ள்
விடம்ெபய்தாற்கு நன் ெகால் வியாதியாளன் றீர்ெகன.

360

அல்லவர்கள் சாதைல அறிந்தனன் னவெனனில்
நல்லதில்ைல நஞ்சினா ெலன் நாட் வாெயனி
ெனல்ைலயில்ல பல் யிர் தன்க ள்ள ெவஞ்ச ங்
ெகால்லவந்த

ன்க

ம் குற்றெமன்ற வா ெகால்.

361

நீட்சி திாிவா மயி கி¡; காட் ைன
மாட்சியில் லாமயிர் மன் யி ள்வழித்
தாட்க ணிமி ந் தைலநிமி ராெவழல்
காட்சி மரத்திற்குக் காறைல ெயங்கம்.

362

மரங்கள் வள ெமன மன் ங் கூம்பி
விாிந்த விைலயின் ேவற் ைம ெசான்னாய்
ெபா ந் மிைவ மல்ல மன்ேறா
ெவா ங்கிவ்

லகத்

யிர்க

ெமன்றாள்.

363

வயாத்தி வாக்கி வளர் சணிக்குத்
தயார்ெசய்ைக தீெதன் ந் தத் வங் கண்டா
யாப்பிைழத் தாய்ெம கூெனா பட்ட
வயாவதற் கீண் ப் பயத்த

லன்ேற.

364

யாதி மாழ்குமம் மாழ்கி ெமன் ழி
நீதின் ந் ேதாைல ெந ப்ெபா கூட்டத்தி
ேனாதிைன ேத ற நீர்க்குைரத் தாய்மற் ஞ்
ேசதைன யில்லாய் திாிெவன்ைன வண்ணம்.

365

அ ம் மல ம ம்பிணி தீர்
ெமா ங்குதங் காரணத் தாக்க ணர்த்
மரங்க மன் யி ெரய்தின ெவன்ன
வி ம்ெபா

காந்த மிையவி றிாிேவ.

ஒப்ப மரங்கட் குயி ண்ைம யாமினி
யிப்ப த் ேதான் மி
க்கள் சார்ந்ெதனச்

366

52
ெசப்பிய ேவ த் திாிெவனக் காட் ய
ெவப்பங் குளிரைவ தாமைவ ேயயால்.

367

மரங்கைள ெயாப் ைம யா யி ெரன்னக்
கிரந்தி ம் ெவப்பங் கிளக்குைவ யாயி
னிரந்த டம்பின் விகார நினக்குப்
பரந் ண

ண்ைமையப் பார்ப்ப த் தாயால்.

368

வாட்டங்க ண்ைமயின் வாழ்மரஞ் ேசர்ந்தைவ
நாட் ய வாத னல் யி ேராெவனக்
காட் ய ேதாெலாத் திராைம ம் வா மத்
ேதாட்டஞ்ெசய் ேசம் யிர் ெதான்

வன்ேறா.

369

அற்ற டம் க ளா த லான்மரந்
ெதற்ற யி ண்ைம ெசப்பத்தி னாெமனப்
ெபற்ற பிைழெசால் ப் பித்ெத ந் தாெராப்பக்
குற்ற மிைவெயனக் கூறிதி யன்ேறா.

370

காட் ன மண்ைண தலா ைடயன
ேவாட்
ைரத்த யிெரன ெவாட்டலர்
நாட்
ள் வாழ்பவ ாின்னெரன் றாவந்த
நாட்ைட யவெரன்ன நாட் ய வாேற.

371

தாவர மாய மரமிைவ தாெமன
யாவ ஞ் ெசால் ப வ• மறிந்திைல
நீவி ெரவர்ெசால்லச் ெசால் னீ ெரன் நின்
சீவரம்ேபாற் கட் ல் ெசப் வ ெதன்ேனா.

372

மக்க ட் ேடான்றிய ேபாழ்த மர யிர்க்
ெகாப்ப டம்பறி வன்றிெயான் றில்ெலனிற்
றக்கதன் றன்ைம ைடப் ேபாதி சத் வன்
மிக்கெதன் ேனாதிக்கு ேவற் ைம ேவண்டார்.

373

நாண ைடய மர த யாைவ ம்
ணின வாழ்ந்
ண் ணாவி ற் சாதைலக்
காண ம் பட்ட கஞ்சிேயா டல்லைத
யாண மிலாப்ெபா

ளாட்சியர் ேபான்ேற.

374

53
மயக்குைட மாட்சியி னார்க்கு மரங்கட்கு மன் யிர்தாம்
பயப்பட ெவாக்கு ெமனேவ ெயனமன் ம் பற்றிலனாய்
வியப் ைட யாகம மீெதன நீ ம் விாித் ைரக்கு
நயப்பிர மாணங்கண் ேமற்குற்ற நா வன் யாெனனேவ.
நிற்ற ங் ேகட் ேனா ண்ைம மின்ைம ேநர்த
ெமாற் ைம ேவற் ைம தம்ைம ெமாட்டப் ப த
குற்ற மிைவயிைவ யாதைலக் ேகெளனக் கூறினேன
ற்ற மவள

375

ங்

பக்க மறித ல் ெமாக்கலேன.

376

ேவெயாத்த ேதாளி நிைல தல் ேவண்டப் ப த னாற்
காயத்தின் றன்ைமய வாெயக் க ம ங் காண்பாிதா
நாசத் தவெமனிற் ேறான் வ தா நவநவமாம்
ேதாசத்த வாநின் ெபா ெளனக் ேகட்

ெசால் னேன.

377

நின்றன ேவெயன் நில்லலேவெயன் ேநர்பவர்க்கு
ெமான்ெறன ேவ ம்பின் ேவெறனேவ ந்தம் ண்ைமயின்கட்
ெசன்றன ேவெயன் ஞ் ெசல்லலேவெயன் ஞ் ெசப்பினர்க்ேக
அன்ெறன லாேமா வைறந்தபல்குற்ற மைவயைவேய.

378

நின்ற குணங்களி னித்தியெமன் நிைலயிலவா
ெமன்ற குணங்க ளநியத ெமன் மியம் தலாற்
ெசன்ற குணங்க ளி ைம மல்ல தவற்றினிற்றீர்ந்
ெதான்றங்கு நின்ற ெபா

ள்ள ேதலா ெதன ைரத்தான்.

379

ேக ல வாய குணத்தி னிைல ங் ெக ங்குணத்தி
னீ ல ெவன்ப ேநர்ந்தினி யப்ெபா ேணர்த ல்லாய்
டைல யாவதன் காரண ெமன்ைன
குணத்திற்
கூடல தாய குணிப்ெபா ள் கூறினர் யாவெரன்றாள்.

380

குணங்களல் லாற்ெபா ள் ேவறில்ைல யாயிற் குறிப்ெபா ளாம்
பிணங்கல வாகிப் பிறபிற வாயிற பிறெபா ளா
ணர்ந்தன தாமிகு ெசால்
ெமான்ெறனி ெனான்றைவயா
ணங்கிய ேகள்வியி னாெயான்

ைரெயன ேநாக்கினனால்.

நிைலயா ெதன
யிாில்ைலெயன் ெநறிைமயினாற்
ெறாைலயாத் யெரா
ய்தன்ைமெயன்றின்ன ெதாக்குளவாக்
கைலயா வி ப்ெபா ட் கந்தங்கைளந்திற்கும் காட் தலான்

381

54
மைலயா தி

ங்கண் மார்க்கத்ெதாெடன்றனள் மாணிைழேய.

382

ஆாிய சத்ைதய லாற்கந்தம்ேவறில்ைல ேயற்குறியா
மாாிய சத்ைத ங் கந்த ம்ேவெறனின் ேவறைவயாம்
ேபா¢ைவ தாமிரண் ெடான்றி

க்ேகெயனி ெனான்றைவயாங்

கூாிய சிந்ைதயி னாெயான் ெசால்ெலன்

கூறினேள.

383

ெசால்லலன் யாெனனச் ெசால் ைவயாயி ஞ் ெசான்மைலவாம்
ெசால்லல ெனன்ன வினவி ெமன்னி ஞ் ெசால் ைலயாம்
ெசால் வ னல்லன் ஒ வைகயாச் ெசா னவ் வைகயாற்
ெசால் ய குற்றங்க

ன்

ெமனவ

ெசால் னேன.

384

தன்ைமயி னன்ைம ந் தன்னல்ெபா ள்களி ண்ைம ந்தம்
பன்ைம ைடயவப் பண் கெளல்லா ட ைர ஞ்
ெசான்ைம ணரா தவர்கட்குத்தான்ெசாலற் பா ன்ைமயாற்
ன்ைம

ைடய றத்தீ ைரக்கு

ைர ெமன்றாள்.

385

ேசற்ெபா ள் ேபாலாி சிந்தியகண்ணாய் சிதர்ந் ைரக்கு
ற்ெபா டாம்பாி ணாமத்திாிெவன ேநாக்குதிேயற்
பாற்ெபா டான்றயி ராயெபா தின்கட் பாழ்த்திலேதற்
பாற்ெபா

ேளயின் றயிெரனச்ெசால்லப் ப தெதன்றான்.

386

உ வப் பிழம்பப் ெபா ெளன் ைரப்பனிப் பாறயிர்ேமார்
ப வத்தி னாம்பாி யாயப்ெபயெரன்பன் பாலழிந்
த வித் ைரத்த தயி
வாய் ம்ைமத் தன்ைமயதாந்
தி வத்த ெதன்ெபா

ளாதைலத்ேதர ெதளியிெதன்றாள்.

387

ெபற்ற தா ங்கும் மாயத்திாி பயற்றியல்ேட
யிற்ற தி ெவன திட்டெமன்பாயிவ் வி ம்ைமயி ந்
ெதற்ெறனத் தீர்ந்ேதார் ெபா ெளன்ைனேதற்றினித் ேதற்றிைலேயன்
மற்ற

வாைம மயிெரனச்ெசால்

வன் மன்

ெமன்றான்.

388

ெகட்ட திாிட்சி ந் ேதான்றியசாந் ம் ெபா ெளன ம்
பட்டன வப்ெபா ள் ைபையகேளஎன் ம் பான்ைமயினால்
விட்ட திரள்வி ந் ேதான்றியசாந்தி ம் ேவற் ைமயாம்
நட்ட ந் ேதாற்ற

நாட்ேட

விற்கு நா

ெமன்றாள்.

திாி ம் ெபா ள்க

ாிந்தாம்பய கும் மாய மாய்

389

55
விாி ம் ெமனவ ேவண் கின்றாயறக் ேகட்டைமக்ேகற்
காி ம் ைடயன் பயெறா நீ ங் கலந் ெபய்தா
ெலாி

கின்றதன் ேறயி ேவாெவாப்ப விற்றெதன்றான்.

390

ப ைம ைடய பயற்றின்வழிெயான் பாவி ண்டா
ய ைம ைடயவந் நீ க்குமாவியன் ேறாவதன்றி
யி ைம ங் ெகட் ட னாயிற்கும்மாய மில்லற்க ம்
ெப ைமயி னாெலான்

ெபற்ெறான் ேபறின்ைம ேபைதைமேய.

391

ெக வன ேதான் வ நிற்பன தா ங் குணெமன்றிேயற்
ெக வன ேதான் வ நிற்பன தாங்குண மாயினற்காற்
ெக வ ேதாற்ற நிைல த றானப் ெபா ெளன ம்
ப வ• தாக

ைரப்ப தியாதின் பவத்தெதன்றான்.

392

கூறிய ெதக்குண மக்குணந்தானக் குணிப்ெபா ேள
ேதறிய ெதக்குணி யக்குணிதீர்ந்தில பல்குண ம்
ேவெறன ெவான்ெறன வில்வைகேவண் கின் ேறற்கைவதா
மாெறன்

ங் ெகாள்ளா

ெமாழிநின் மயக்கெமன்றாள்.

393

ற்கல மாய தற்ெபா டத்த ட் ல் னவாய்க்
கற்க நீ ந் நிலத்ெதா கற்றழ ெலன்றிைனய
பற்பல கூற்றாற் பிறங்கிப்பரக்குந் தியெமன்ைனேயா
ற்றைவ ெயான்ெறான்றி

ட் குேமாத் ைட யாய்க்ெகன

ம்.

394

யாத்தற் கைமந்த குணத்தின வாய வ ப்ெபா ள்க
ணீத்தற் காியன நீத்த வ க்க ெநறிைமயினா
ேலத்தற் கிையந்த விரண்ட
வாதியி னின்னணமா
ேமாத்திற்கிடந்த வைகயி

ேகெளன்

ைரத்தனேள.

395

இரண்ட
வாதியி னின்னணேம நின் கந்தெமனிற்
றிரண்டன வாய்த்தம் ட் ெசன் டன்றீண் மிடத்தைவதா
ண்டன தாெமான்றி ள் ம் ைட
ைடைமயினாற்
ெற ண்டனம் பாகுபா
ஓாிட மாய

ற்றற்குெமன்றனன் ேறர

தற் ெபா ட் குள்

ம் ைட ஞ்ெசால்

ேம.

396

ப்

ேபா¢ட மாக்கிப் பிளப்ப ெனன ம் பிதற் கின்றா
யாாிட மாய வறிவிற்கு மின்னண மாத னா
ேனா¢டத் தாற்பன்ைம ெயய்தி

வா ெநறி ெமன்றாள்.

397

56

வண்டா ங் ேகாதாய் வைரெநல் யின் காய தங்ைக
ண்டாய ேபாேத ைற ரகத் தில்ைல ெயன்பாய்
கண்டாயிம் ெமய்ம்ைம பிறர்காண்டற் காிய ெதன்றான்
ெபண்டான மீ

மறங்ெகாண்ட ெப ைம யினான்.

398

ெவய்தாய தீ ங் குளிராகிய நீ ம் விண்ேடாய்ந்
ைததாய காற் மைவயா மறிப ெவன்றாற்
ெபாய்யாகு ெமன்னா யைவ த்த வசன ெமன்பாய்
ெசய்தாய்

க்கூ ழ ேபாலச் சிைதக்க ெவன்றான்.

399

கந்தின்கட்ட காணாய் களியாைனைய யில்ைல ெயன்பாய்
வந்திங்க ணின்ற ெபா
ண்ைம ம க்க லாேமா
தந்திங் குைரத்த ைரதா ங் ெக க ெவன்றான்
ெவந்திங்கு வித்தின் னைனத்தாகிய

கண்டான்.

400

ஆண் ல்ைல ெயன்பன் ன
ள்வழி ண் ெமன்ப
னீண் ன்ைம ண்ைம யிைவயாக விைசத் நின்ேறன்
ேவண் யனேவ
ப்பாய்விாி ெபான்ென யி
ளீண்

யிைமேயார் ெதா வாெனம் மிைற

ெமன்னாய்.

401

ெகால்ேலற்றின் ேகா குழக்கன்ற வாயி னக்கா
ல்லாகு ெமன்றி யிைவயிங்ஙன ண்ைம யின்ைம
ெசால்ேல மல்ேல ன ெசால் வன் யா மன்னாய்
ெகால்ேலற தாகப் ெபா ேத டன் கூ

ெகன்றான்.

402

ஏறாய காலத் ெதழினல்ல வத் ேபதங்
கூறாெர ழாத குழக்கன்றி க் கின்ைம ன்னா
றாகி நிற்கும் த ண்ைமயிற் கின்ைம ெயங்கு
மாறியா

மில்ைல கைலக்குண்ைம

மற் ெமன்றாள்.

403

கன்
ய ங் க ைதப்ெபயர் ெபற்ற ன ங்
குன் ந் தைல ட் ெபறப்பாெடய்தல் ேகா
ப்பா
ெவன் ம் மவற் க் ெகழ ல்ைலநின் ேபத ெமன்றாற்
ெசன் ஞ் சிலவிற் சிலவின்ைம

மாகு ெமன்றான்.

இல்லாத ேகாட்ைட ளதாக ெவ த் ெமன்
ெசால்லார்கள் ேபதம் ெசாலேவண் ைவ யாயி னக்காற்

404

57
ல்லா
கல்லா

நில்லாப் ெபா டங்க

க் குண்ைமக் கின்ைம

நீ ங் க ைதக்க ள் ெசய்தி ெயன்றாள்.

405

இல்ைல வலக்ைக யிடக்ைகவைக யால ெதன் ஞ்
ெசால் ன் னதற்கு ம ேவெய ஞ் சூழ்ச்சி மிக்கா
ெயால்ைல யிரண்
ளவாக ணர்ந்தைன நீ
நல்ைல ெபாி ம் ெமனெமாக்கல னக்க னேன.

406

இக்ைக வைகயா ல தா ள தாயி னக்காற்
ெறாக்க விரண் ம் டனாத ற் ய்ெதா பால்
பக்கம் ம
ம் ப பாழினிக் கா மற்றாய்ச்
ெசக்கின்கைணேபான்றினிச் ெசன்

ள் ேசம ெமன்றாள்.

407

ைககால் வைகயால் ெபறப்பா ைல கா மற்றாய்
ெமய்தா ெமாழிய வைவபாெறய்தல் ேவண் தலாற்
ெகாய்தார் ந ம் ங் குழலாய்குழ மண்ணர் களாச்
ெசய்தா

லகிற் சி மா

யர் தம்ைம ெயன்றான்.

408

கால்கால் வைகயா ளைகக ங் ைகயி னற்றாய்ப்
பாலாய்
மைவபண்ைட யியல்பி னாேல
ேயலா திைவதா ளெவத்திறத் தா ெமன்னி
னாலாவ தான

வி னாெயா

நண்

ெமாத்தாய்..

409

அல்ெலன் ைரத்த ைரதா ெமம் மாக மத்
ளில்ெலன்ற வாெறன் றிைவயிங்ஙனம் ேவண் கின்றாய்
ெசால்லன் நாையந் நாிதாெனன்னச் ெசால் கின்றா
னில்ெலன்ற வாேறா நாிதன்ைன

ெமன்ற னேன.

410

நாய்ெகான் னாிெகால் ெலனத்ேதான்
ணர் நண்ணி
யாய்ெசால் ரண் ன் ணர்ந்தல்ல வன்ைம ெயன்றாய்
நீெசால் லறியா யறிவார்ெநறிேந கில்லாய்
ேபய்ெசால்

பேவ பலெசால் ப்பிதற்ற ெலன்றாள்.

411

ேப ம் உணர் ம் ெபா ளில்லதற் கில்ைல ெயன்றி
சார் ம் மகல் ந் தைலப்ெபய்தேலா ள்ள மின்ைம
ேநா¢ங் கிைவ

ணராைமயிற் ெகன்ற னனாய்த்

ேதரன் சிறிேத ெதாிேகாைதைய நக்க னேன.

412

58
ஆத்தன் ைரத்த ெபா டன்ைனயவ் வாக மத்தாற்
சாத்தன் பயின்றா லறியாவி ந் தன்ைம ண்ேடா
ர்த்திங் குைரத்த பலதம் ெளான் றின்ன ெதன்னா
ேயாத்தின் வைகயாற் ெபயேரா ணர் வின்ைமக் ெகன்றாள்

413

ஒன்றி னியற்ைக ெயா வான்ெபா ட் கில்ைல ெயன்ேற
ெயன்
ைரத்தி யி ம்ெபய்திய ெவம்ைம யந்நீர்
ெசன் ம் ம கித் தீக்குணஞ் ேசர்ந்த தற்ேறற்
குன் ம் பிறேவா வினிநீண்ட ேகா

ெமன்றான்.

414

ெகாண்ட டம்ேபா யிர் தா டன் கூ நின்றாற்
கண்
ணர்ந் மைவயாவெதன் கல்வி யில்லா
ண்டங்க ணின்ற யிர்க்காக ைரப்ப ெதாக்கும்
பிண்டந் நிகழ்ச்சி பிைழப்பாகு நினக்கு ெமன்றாள்.

415

ெமச்சி யிடத்தாற் பிறிதின்ைம விளம் கின்றாய்
பிச்ைச தலாப் ெபாிதாவறஞ் ெசய்த வன்றா
னச்ெசல் கதி ள் ளமரன்ெனனப் பா மின்ேற
விச்ெசய்ைக ெயல்லா மிகழ்வாம்பிற ெவன்ற னேன.

416

ஊனத்ைத யின்றி வழங்கா ழல் கின்ற ேபாழ்
மானத்தி னீங்கி வதங்காத் வ ந் ம் ேபாழ் ம்
வானத்த தாய ெபா
மன் யிர ெதன்றா
டானத்தி

ண்ைம யி தத் வ மாக்ெகா ெளன்றாள்.

417

காலம் பிறிதிற் ெபா ளில்ெலனக் காட் கின்றாய்
ஞால மறியத் தவஞ்ெசய்தவ னல் யிர்தா
ேனலங்ெகாள் ேகாதா ெயதிர்காலத்தி னின்ைம யாேமற்
சீலங்கள் காத்தல் வ த்தஞ்சிைத வாக ெவன்றான்.

418

ஆற்ற வ ந்தித் தவஞ்ெசய் மாிய காத் ந்
ேநாற் ம் ெபாி ந்
காநின்ற ெபா தி னா ம்
ேமற்ற ைடய விைமயாெனனப் பட்ட ேபாழ் ஞ்
சாற்றி

யிர்தன் ெபா ேத

ண்ைம தங்கு ெமன்றாள்.

றா னி ம்பாய் நிகழாைம ெநா தி யாங்ேக
பாறான் றயிரா ெமனநின் பயிற் தியான்
மாறா ைடயா ைரெயாக்குநின் மாற்ற ெமன்னாத்

419

59
ேதறார் ெத ண்டா ெரனச் ெசால் னன் ேறர

ம்ேம.

420

தத்தந் நிமித்தந் தைலப்ெபய் தங் காாி யம்மா
ெயாத்த ெபா ள்க ணிகழ்வாக்க ைரத் நின்ேறன்
பித்தனி ேனாப்பப் பிறிதிற்பிறி தாெமன் பேனா
வித்தின் வழியா

ைரநீ ம்ெவள் யாைன ெயன்றாள்.

421

கூடா ெபா ள்கள் பிறிதின்குணத் ண்ைம ெயன்பாய்
பாடாஅலப் ட்பத் தனவாகிய பண் நாற்றம்
ேமாடாவ ெதய்திற் ெறனைவய ைரக் கின்ற த•தா
னாடா

ெசான்னா யதனன்ைம ெயாழிக ெவன்றான்.

ேபா க்க வாசம்
ேவாட்ைடப் ெபா ந்தினா
ேமதக்க நாற்ற மி
வின ெதன்ப மிக்கார்
தா க்க நின் மைவேபாக்குந் ததாக தற்ெகன்
ேற க்கள் காட்

422

ம்

த்தாளிைண யில்ல நல்லாள்.

423

ட் ட ெமன் நின்னால்ேவண்ட ம் பட்ட தன்ைன
நாட் வ ன
நாயிற்ெகன் நன் ெறன்றி யாயிற்
சூட்ட நரகந் தா ஞ்சுடர்ந்தநற் சுவர்க்கந் தா ம்
ட் ன

ைரத்த வக்காற்ேபாந்ததங் ெகன்ைன ெயன்றான்.

424

கதியின வைகய வா ங்கந்தபிண் டங்கள் ெசான்னான்
பதியின ெவன்ன நின்றாய்பாக்கனாய் காட் தீயால்
விதியினின் விைளயட் டார்தம் ட் ட மின்ன ெதன்றாற்
க ெவன்ைன ெயன்னச் ெசான்னாலாகம மல்ல தாேமா.

425

ேபர்த்தினவண் வார ல்லாப்பிறவியாந் தான ெமன்னிற்
றீர்த்திவண் வார ன்ைமேசர்விடக் குண்ைம யாேமா
கூர்த்த ல் விைனயி னின்ைமகூ வ ெனன்றி யாயி
னார்த் ள னவேன யாயினண்

ேம விைன

ெமன்றான்.

426

பிறப்பைத
ெமன்ேனனவ்விடம் ேபர்ப்பின் ெறன்ேன
றத்தகு விைனக டா
ண்ைமயா ெலாட் ெமன்ேனன்
மறத்த ல் ேயாக பாவமாசதா மீட் ெமன்ப
திறப்ப ம் ேவண்

கின்ேறற்ெகய்தல நின்ெசா ெலன்றாள்.

பிறக்குந்தன் ஞானத் தா

ம்பின்

ந்தன்

ண்ைம யா

ம்

427

60
றப்ெபா ள் ெகாண் நின்
ல் ய சிந்ைத யா
சிறப் ைட
ெதன் ெசப் நீ தீவி ைனையத்
றக்குமா றில்ைல நல்லாய்ெசால்

ஞ்

நீ வல்ல ெதன்றான்.

428

நன்றியில் கார ணங்கணாட் நீ காட் னவ்
ெமான் நா ெனாட்டல் ெசல்ேலன்ேயா ெகா பாவ நின்றாற்
குன்றினிற் கூர்ங்ைக நாட்டாற்கூ ேநா யாதிற் குண்ேடா
ெவான் நீ

ணர மாட்டாெயாழிகநின்

ைர

ெமன்றாள்.

429

க விதா ெனான் மின்றிக்கைடயிலாப் ெபா ைள ெயல்லா
ம விய ஞானந் தன்னாலறி ெமம் மிைறவ ெனன்பாய்
க விதா னகத்தி னாயகைடயிலா ஞான மன்ேறா
ம வியார்க் கமிர்த ெமாப்பாய்மாற்றந்தா வித

க் ெகன்றான்.

430

விைன மவ் விைனயி னாயவிகலஞா னங்க டா
மிைனயேவ க வி ெயன்றா ங்குநின் ள்ளம் ைவயாய்
ைனவனாய் ர்த்தி யல்லான்
ேம மாசு ெமன்பாய்
கைனகட ெலன்ைல கா

ங்காக்ைகெயாத் தாங்ெகா ெலன்றாள்.

431

ெகாண்டதன் கரணந் தா மில்ைலேயற் கூற் மில்ைல
மண் னர் வின வார்க்குமைலச்சிலம் பைனய ெனன்றா
ண் தன் கரணந் தா
ைரக்குநர்க் கு வ ெனன்னிற்
பண் ெசய் நல்வி ைனையப்பகவேன ெயன்

ெமன்றான்.

432

த ெவ ங் க வி தன்னாற்றன்னைடந் தார்க டன்ைன
வினவின ணர்ந் ெசால் ம்விைனயி க் கின்ன ண்ேடா
சினவி ந் ேதர ெவான் ெசப் வன் ெசல்க தீ ட்
கனவி

நின்ன னாைரக்காணல னாக ெவன்றாள்.

433

ைறயினா லறிய லன்ேனன் த்தேல யிளைம சாக்கா
ைறயல ெவா வன் கண்ேண டனைவ யாக ெவாட்
னிைறவனா ணர் தா மின்ைமேம ெலழ ம் ேவண்
யைற நா மன்ன மன்னா யன்னண மாக ெவன்றான்.

434

சீலவான் ெறய்வ யாக்ைகதிண்ணிதா ெவய்தி நின்றார்
கால ன் றா
ய்த் க்காட்ட ங் காண் மன்ேறா
ஞால ன் றா மிக்கஞானவா னான நாதன்
ேபா

ெமன் ேறார்தல் ெசல்லாய்ேபார்த்தைன யக

ெமன்றாள்.

435

61

நாெளல்லா மாகி நின்றநன்ெபா டம்ைம ெயல்லாங்
ேகாெளல்லாந் தாெனா ங்ேகெகாள் ேம லீர்ங்கு வள்ைளத்
தாெளல்லாந் தாெனா ங்ேகதா நல் லாேனார் நல்ல
வாளினா ேல

ண்ேடல்வாய்க்குநின்

ைர

ெமன்றான்.

436

நீ நீர் ேதா
வ்வாநைலயிற்ேற திங்க ெளன்
ாி ர் ேதா ெமாவ்வாெவாளியிற்ேற ஞாயி ெறன் ம்
யாாின்யார் ேகட்ட றீவாரன்னேன யண்ண ெலன்றார்
ேதரனீ ெசான்ன தன்னம்ேசரல வாக ெவன்றாள்.

437

அளவிலாப் பல்ெபா ள்கட்காகுபண் பாகி நின்ற
ளெவலாப் ெபா க்கு ணத்தாெனா ங்குேகா ளீ ெமன்னிற்
பிளெவலா மாகு மன்ேறெபற்றிதா ெமாத்த ல்ேலற்
ெகாளெவலா ஞானந் தா

ங்ெகாள்

மா ெறவன்ெகா ெலன்றான்.

438

ஒன்றல்லாப் பலெபா
ெமாத்ெதாவ்வாப் ெபற்றி யாேல
நின் ேகாட் ெசய் ெமன்றானீ ய குற்ற மாகா
ெதன்றலா ன்ன தன்ைமயிைறவன தறி ெமய்ம்ைம
யின்ெறலாங் ேகட்

ேமாராேயடனீ ெயன்

ெசான்னாள்.

439

எல்ைலயில் ெபா ள்க டம்ைம எல்ைலயி லறிவி னாேல
ெயல்ைலயின் றறி ெமங்க ெளல்ைலயி லறிவ ெனன்பாய்
எல்ைலயில் ெபா ள்க டம்ைம ெயல்ைலயின் றறியி னின்ற
ெவல்ைலயி லறி

தா

ெமங்ஙன ெமய்

ெமன்றான்.

440

ளக்கில்லாப் பலெபா
ந்ெதாக்கதன் றன்ைம ெயல்லாம்
விளக்குேம ஞாயி ெறாப்பெவன்ப ேம ஞ் ெசான்ேனற்
களக்கிவர் தன்ன மன்னாயாத்தன தறி ெமன்ெறன்
றிளக்கிநீ யின்
ஓத
ேமாத
ேமாத

ம•ேதெசால்

தி ேயைழ ெயன்றாள்.

441

ணர் மின்ேற றவற் குண் மாகு
ணர்
ண்ேடெலான் ேம பல ம் ேவண்டா
ணர்ெபா டா ள்ள ம் மில்ல ம்ேம

ேலதமா மில்ெபா

ண்ேமனிகழ்ச்சிதா னிைறவற் ெகன்றான்.

ெசன்றவக் குணங்க டா ஞ்ெசல் மக் குணங்க டா
மன்ைறயக் குணங்க டா மப்ெபா ட் டன்ைம யாேல

442

62
நின்றதன் ஞானந் தன்னானி மல

ண

ெபான்றின ெவதிர்வ ெவன்றல்ெபா ள்க

ெமன்றாற்
க் கில்ைல ெயன்றாள்.

443

பிறவிதா ெனான் மில்லான்ெபாியேன ெயன் நின்றான்
மறவிதா னில்ைல ேயானிமன் நான் ெகன் மில்லா
னறவியா ந்த
ள் ளாத்தனா மாயி னக்காற்
றவினிற் ர

ங் கல்

ம் ண்ணிய னாக ெவன்றான்.

444

பிறத்தேல தைலைம யாயிற்பிள்ைளக ளல்ல ெதன்ைன
யறக்ெகட றான ெதன்னிலட்டக வித் ெவந்தாம்
றப்ப ம் ேபார்ைவ யாேலற் ண்ெடா ேநாய ராகச்
சிறப் ைட யண்ண றன்ைனக்கல்ெலனச் ெசால்

வாய்க்ேக.

445

அைடவிலா ேயானி யானாயா ெமாப் பா மின்றிக்
கைடயிலா ஞான ெமய்திக்கணங்கணான் ன் ஞ் சூழ்ந்
ைடெயலாம் ேபாற்றி ேயத்தப்ெபான்ெனயிற் பிண்
ன்
குைடயினா னிைறவ ெனன்றாற்குற்றமிங் ெகன்ைன ெயன்றாள்.

446

ேகாதியிட் ள்ள ெதல்லாங்குண்டல ேகசி ெயன்பா
ளாதிசா லாவ ணத் ளார்கதர் தம்ைம ெவன்ற
தியீ ெதன் ெசால்
ழ்ந்தைன நீ ெமன்றா
ணீதியாற் ெசால்

ெவன்றநீலமா ேகசி நல்லாள்.

447

ேபைதக ைரப்பன ேவெசால் ப்ெபாிதலப் பாட் ைனநீ
ேபைதமற் றிவன்ெபாி ெதனப்ப ம்க த் ைட மிகுதியினாய்
தாைதையத் தைலவைனத் தத் வதாிசிையத் தவெநறியி
னீதிைய ய ளிய நி மலன்றைகநினக் குைரப்ப ெனன்றாள்.

448

பைகபசி பிணிெயா பாிவின பலெகட
ைகமலர் தளிெரா
றிமரம் ெவறிெசய
மிைசநிலம் விைளெவய்த விைழெவா மகிழ்வன
திைசெதா

மிைவபிற சுகதன ெசலேவ.

449

கு வன பிாிவன குைறவில நிைலயின
எ வன வி வன வி தியி யல்பின
வ வ ல் ெபா ள்கைள மலர்ைகயின் மணிெயன
வ

ண ெம

ைனவர னறிேவ.

450

63
நிைறெபாறி ளவைவ யறித ெனறிைமய
ைறெபா ணிகழி
ைறப மறிவிலன்
மைறெபா
ளவவ னறிவிைன மைறயல
விைறெபா ண்

வ

மறிதிற மி ேவ.

451

பிணித பிறவிய ம சுழி ய வெதார்
ணிவி ெவனநம யர்ெக
ைறைம
மணித சிவகதி யைடத ம
தல்
பணித

பரமன த ள்ப

வைகேய.

452

ெசாாிவன மலர்மைழ ளிக ந விைர
ாிவன வமரர்கள் கழ்தகு குணமிைவ
விாிவன திெயா விைளவ சிவகதி
எாிவன மணியிெத மிைறவன திடேம.

453

அரச மமர மமர்வனர் வினவ ன்
வைரவில பிறர்க மனநிைல மகிழ்ெவய்த
உைரபல வைகயி
ளெபா
ணரெவார்
ைரெசன வதி ெம

ைனவரன் ெமாழிேய.

454

விைனயி ள வன விாிகதி ாியல்ெபா
கைனயி ள் க வன க நைவ ய வன
மைனயி ெணறிெபற மதிெகட வைடவன
விைனயெம யிைறயவ னிைணய

யிைவேய.

455

ஆத்த னிவெனன் ற க ளிடமிைசப்
த்தைனத் விப் ெபா ந்
திகளி
ேனத் நர் கண்டா யி விைன ங்ெகடப்
பாத்தில் சிவகதிப் பான்ைமய ெரன்றாள்.

456

ஏந்த றிறங்க ளிைவேய லைமந்தன
ேபாந்த வைகயாற் ெபா
ம் பிைழப்பில
ந்த விவற்றினின் ேவற் ைம ட் ற்கு
மாய்ந்த வைகயா லறிவிமற் ெறன்றான்.
வித்ெதன் ம் ெவந்தால் ைளயல தாெயண்ைம
ெயாத்தினி ண்டா யி ம் பிறப்பின்றிச்
சித்தி யகத் ச் சிைதவிெலண் டன்ைமயி

457

64
னித்திய மாகி நிைல ள ெதன்னாய்.

458

ஒக்கு மி ெவன ள்ளங் குளிர்ந்தின
ெமாக்கலன் ெசால் மிம் ேமாக்கத்ைதப் பாழ்ெசய்த
தக்கில தாகுந் தைலவ ாியல்ெபன
நக்கன னாய்க்ெகன்

நன்

த ெலன்றான்.

459

பண்ேட ெயனக்கிம் மயக்கம் பயந்தவன்
கண்டார் மயங்குங் கபில ரெமன்ப
ண்டாங் கதனகத் ேதாத் ைரக் கின்றனன்
றண்டா தவெனா

தாக்ெகனச் ெசால் .

460

சிறப்பின ெதன்பைதச் ெசப்ப ந் ெதற்ெறனப்
பிறப்ப த் தின்ெபய் ம் ெபற்றியின் மிக்க
வறப் ைண யாகிய வாயிைழ யாயான்
மறப்பில ெனன்

வலஞ்ெசய் ெதாழிந்தான்.

461

அ ேள ைடய னறேன யறிவா
ெட ளா தவைரத் ெத ட்டல் ல ேவ
ெபா ளா ைடயாள் லேன நிைறந்தாள்
இ டீர் சுடர்ேபா ெல ந்தா ளவன்ேமல்.

462

---------6. த்த வாதம் (463- 658)
அணிநா ைவதா மறல்யா றிைவதாம்
பிணிநா ைவதாம் ெப ங்கா ைவதாம்
மணிமா மைலதா ெமனேவ வ வாள்
அணியார் சுகதன் நகெரய் தினேள.

463

பைறயின் ெனா
சிைறயின் மிகுமா

ம் ப கண் ைக ஞ்
ெசம் படர்கள்

இைறவன்

மிடமா ெமன

ைற

ம்.

464

மைழேசர் நகரம் மைலேபான் றனேவ
கைழேசர் ெகா
ங் கத வ் வனேம
விைழதா ரவ ம் விாிேகா ைதய ம்
ைழவாழ்

ேய மயிேல ெமாழியின்.

465

65

ெந ெவண் ைரேம னிமி ந் திமி ங்
க ெவஞ் ெசலவின் ல ங் கல ம்
ப வண் டைற ம் ெபாழி ம் ெமழிலார்
ம

ந் திட ம் மணல்வார் ற ம்

466

கயன்மீ னிாியக் க நீர் விாி ம்
வயன்மாண் ைடய வளைமத் ெதன ம்
யன்மீ ெனறி
றி ங் கறியா
தயன்ேம

ைறயா தணியிற் ெறன ம்.

467

க கின் னின ம் க தின் னின ம்
ம் ம ைவ பல
ன ம்
ெகா தின் னிண ம் பிண ங் குலவி
இ ெதன் ென

ம்பா ாி கா ெடன ம்.

468

சாதிேய மிக்க த மாற்ற ெவந் யர
ேமாதிேய ைவத்தாரவ் ேவாத்ெதலா மீக்கிடந்த
திேய காணலா ெமன்றாளா னின்றா ம்
ேபாதியா ாீண்ைடப் லால்பழியா ெரன்ற

ம்.

469

அங்கா ப் பண்ட ன்றின்ன வற ைரத்தார்க்
கிங்கா வாழ்வன
னாய்வந் தீண் யவாற்
ெகாங்காடத் ேதனைற ங்ெகாய்ம்ம தம் வணிந்த
ெபாங்காைட ேபார்த்தார்க்குப்ெபால்லாேத ெயன்னீேரா.

470

விைலபைடத்தா ன்ேவண்ட வவ்விைலதான் ேவண்
வைலபைடத்தார்க் ெகம் யிைர ைவக்கின்றா மின்ன
ெகாைலபைடத்தா ேனாெகா ய ெனன்பனேவ ேபாலத்
தைலெய த்

வாய்திறப்ப தாமிைவேயா காணீர்.

471

தன்றார மீந்தான் றனக்கு தி யாவதைன
ெயான்றா ம் ேவண்டான் பிறர்க்ேக ழந்தா ன்
தின்றா ந் தீவிைனையச் ேச ெமனச் ெசான்னாற்
ெபான்றாவாய்ப் பல்விலங்கும்

மிேமல் வாழாேவா.

உாிதா ணர்ந்தாெனான் ேறாரா ைரயான்
பாிேவ யி
ந்தன் பாலேரா ெடல்லா

472

66
ெமாிேதாய் நரகம்பா ேழற் வா ேனயாம்
ெபாிதா மளியன் ெப ந்தைகய ேனகாண்.

473

ெகாைடக்ெகாட் விற்பா ங் ெகாள்வா மன்றி
யிைடச்ெசட் னாற்ெபா ைள ெயய் வான் ேபால
ைடக்ெகாட்
த் ைரத்
க்ெகாண் ேடகுங்
குைடச்சிட்ட னா யிர்க்ேகார் கூற்றேம கண்டீர்.

474

ஆ வார் காண்பா ரவர ேக தான்ெசன்
ேதா வார்ந் தாெலாப்பச் ெசால்விாிப்பான் ேபாற்பாவம்
கூ வார் கூடாதார் ெகான்றார்தின் றாெரன் ம்
ேசடனார்க் காண் நா ெமன் தான் ெசன்றாேள.

475

அணிெசய் ேகாழைர யைரநிழ லழகைனப் ெபா ந்தி
மணிக டாம்பல கதிர்வி மல ைட மைணேமற்
ணி ேதாற்றிைன ெயனச்சிலர் திெயா ெதா
பணிய யா ேமார் பாிவிலன் படம் ைதத் தி ந்தான்.

476

ஆத்த ேனெயனத் ெதளிந்தவ ணமர்ந்தி ந் தவர்க்குச்
சூத்தி ரம்மி விைனய மி வி பிறிதாஞ்
சாத்தி ரம்மிைவ ன்ெறன வன்றவத் ேதான்றல்
பாத்

ைரக்குந்தன் பதப்ெபா ள் பலவைகப் படேவ.

477

கந்த ைமந்திைவ கணிகத்த வாெமனக் கைரந்
ந்தி நா ேனா ணரவல்ல தில்ைலெயன் ைரத் ம்
ந்தி யாலங்ேகார் ற்கல ளெனனப் ணர்த்
மந்தி லாற்ெசாலாப் பாட் ேனா

யா மில் ெலன ம்.

478

தத் வம்மிைவ தாெமனத் தமர்க க் குைரக்கும்
த்த னார்தம்ைம ய
ங் கூந்த ெபா ந்திப்
பித்தர் ேபாற்பல பிதற்றினீர் பிதற்றிய விைவதா
ெமத்தி றத்தி

மிைசயின்ைம யிைசக்குவ ெனன்ெனெவ

479

ஓதி னீர்ெசான்ன கந்தைமந் ளெவனி
ேவ
ேவத ைனெயா குறிெசய்ைக யிலெவன விாிப் ம்
ேபாதியா லங்ேகார் ற்கல ளெனனப் ணர்ப் ம்
யா

மின்ைமேயா டவாச்சிய ம ம்பிற ெவனேவ.

480

67
ஐந்தில் யான்ெசான்ன பலக மைமவில ெவனி
கந்த ண்ைமக்கட் க த் ள தாம்பிற வதனாற்
சிந்த மாய
ளெவனத் ெதளியினி ெயன ம்
நந்த னார்க்கற
இட்ட நீபல
நட்ட மாயி
குட்ட ேம
ெதாட்

ம்

ைரத்திர்நீ ேராெவன நக்காள்.

481

ைரத்தைன யிவற் ெளான் ெறாழிய
நன்ைமைய நின்வயிற் ற ேவாய்
ெமய்யி ெம ந்தவன கு மி

யாெனனி

ந்

ய ேனாவ

மாேமா.

482

நல்ல ேவெயன நாட் ய கந்தமிவ் ைவந்
மில்ல ேவெயனத் ெத ட் வ ென த் ைர ெயனத்தான்
ெசால்ல ேவ வ ராைடகண்
ய ேசடன்
ெமல்ல ேவயிைவ ேகெளன விாித்தவ

ைரக்கும்.

483

உ ேவ திாிேவ தைனயா ணர் ம்
ம வா தனமாண் குறியத் ைணெசய்
இ ேவ றைவெசய் ைகயி ப மாந்
தி ேவ யிைவெயம் ெபா ேட ெரன ம்.

484

ைறெசப் பியைவந் தி ண் ன் ைன
வைரயிற் பலவட் டக ள்
த்த
விைறபட் டனெவட் ெடனெவாட் னேக
ணைறயிற் ெபா ேகா ைதந ந்
நிலநீ ெராிகாற் ேறா
நலமா கியநாற் றெமா
மிலேவ யைவெயட்
ெசாலவா

தேல.

விரதந்
றிைவதா
ம்விட் டதிறஞ்

டன்ேகட் ெடா ேதாற் ற மாம்.

வ தா நிலைம ய நீர் ெவய் தீக்
க ேய த காற் றியக்கம் க மப்
ெபா ேவற் ெபாைறயயர்த் தல் லர்த்
ம

485

ளர்த்தன்

தங்கணான் கின்மாண் பின்னைவேய.

இனிேவ தைனயா வனவின் ப ெமா
னிேவ த
ன் ப மா மிைட ன்
நனிதா நலதீ விைனயன் ைமயினாம்

486

487

68
பனிேவ யிைணபன் னியேதாண் மடவாய்.

488

அறிவா வனதா மினியா ெவனிைனம்
ெபாறிேயா மனம் மிைவ ல் னேவற்
குறிதா மிைவயா றி ங்கூ வெதன்
ெனறியா மிைவநீ லநிகர்த் தகணாய்.

489

குயலா குயலம் ெமனக்கூ ம்விைனப்
பயனாற் பலபா ெகனப்பட் டைவதா
மயலா மனேம வசிகா யத்தினா
மயலா ாிதாைவ மினியா ரறிவார்.

490

கடனா கியகந் தமிைவந் க ம்
உடேன யைவேதான் றிெயா கணத் ட்
ெக ேம யைவேகட்
ம்வாட் கணல்லாய்
சுடர்ேம யசுடர்ந்

திேபான் ெமன ம்.

491

கைவெயாப் பனைவ விரைலந் க ம்
இைவயிப் ப க்ைகப் ப ெயன் ற ேபா
லைவயப் ப க்கந் தங்கைளந் க ம்
நைவையப் ப நல்

யிரா ெமன ம்.

அைவதா நிைலயா யரா மசுவம்
நைவயா யிர்நாட் லங்காட் டமிைல
யிைவநான் ைமெயன்வாய் ைமயிவ்வா
ெரைவேய ெசய் ெமய்

ப

492

ணர்வா

ெமன்றான்.

493

பல் யல் பாகிப் பரந்தைவங் கந்த ங் கந்தங்கடாம்
ல் ய ெவாற் ைம யிற்குறி யாகிய ெபாய் யி ஞ்
ெசால் ய ேகட்டவள் ேவட்டக் குரம்ைப சு பவர்ேபா
லல் யங் ேகாைதநின் காட்சி யழித்தி

ேவெனனத்தான்.

494

பிண்டம் பிாிவில ேவெயனச்ெசால் த லாலவற் க்
குண்டங் ெகா குணி யாங்கைவ தாங்குண மாகுமன்ேறல்
விண்டங் கைவயைவ ேவ ளதாத ம் ேவண் மன்ேறா
பண்டங்கு நீெசான்ன

ட் யிற்பஞ்சாங் கு க

தன்கும் குந்ேத ெத ல்ல

ற் றயவற் க்

ம்ேபால்.

495

69
ேகதமி றன்ைம க ம மிரண்டா விையந்தைவ
ேபத மாெமன்ற ெபற்றியி னாற்ெபா ளிற்ெறன்றலாற்
சாத மா யிர் தன்ைமயிற் ேறற்ற தவெறவேனா

496

நின்ெசால்லப் பட்ட வ ப் ந் தாிப் நிலத்தினேவ
ெலன்ெசால்லப் பட்ட ணர்ெவா காட்சி யிரனவா
ன்ெசால்லப் பட்ட நிலந்தா
யின்
ளதாம்
பின்ெசால்லப் பட்ட

யி ம் ெபாிய பிரச்ைசயினாய்.

497

வற்பமல் லானில மில்ெலனச் ெசால் வ னாங்க ேபாற்
ெபாற்ப மிலா யிர் தா மில் த்திய லாெலன ம்
வற்பமலா நிலமன் ந் தாிக்குெமன் பாயல்ைலேயா
கற்பெமல் லாம்பிறர்க் ேகநின்

ழந்த க ைணயினாய்.

498

உாிய வ ைமயல் லானில ேமாரல ெனன்றி ந்தாற்
ெபாிய நிலத்ைத யறிவிக்கும் ெபற்றியில் லாய்ெபாி
மாிய யிைர யறி றக் காட்ெடன்றி ெயப்ெபா
ம்
ெதாியக் குண கத் தாலன்றி ெயன் ந் ெத ட் ளேதா.

499

வி த்த நிைலைம ம் ேவண்டலம் யாெமன ேவண் கின்றீ
ர த்த ெமனக்ெகாண்ட வட்டகம் யாைவ ம் விட் ல
றி த்தமி றீவயி னீ ைற திட்ட விேராதமன்ேறாவாற்
ெபா த்தம லாதன ேவெசால்

ம் த்தநின் த்தியிேதா.

500

தன்ைம க ம மவற்றன ேவெயன்ற றாெனன்ைனேவ
றின்ைம
யிென னிட்ட ைரப்பி ங் ெகட்டெதன்ேனா
மன் மந் நான்கு ம தைல தத்த ளாத னா
ெலன்

மியல் ம் பய

மழிக்குெமன் ேபனல்லேனா?

501

ஊாி கா
தாெனன ெலன்ைன ெயா ங்குளேவ
னீாி தீயி தாெனன லாேமா நிகழ் டேன
யாாிைவ ேகட்டறி வாரைவ யட்டக ெமன்னினலாற்
ேபா¢

ேவெயனச் ெசா;

த றா

ம் பிைழக்குங்ெகாேலா.

502

ெதாக்கைவ யா ட ேனயைவநிற்பி மாங்க வற் ண்
மிக்கத னாற்ெபயர் ெசால் வன்யாெனன் ேவண் திேயற்
க்கன தாம்ெபாறி யானின் லமன்றிப் ெபாய்ெயனத்தா
னக்கனர் சாக ெவ

நீ ைரக்கு நயங்க ெளன்றாள்.

503

70

உ
ைட யட்டக மன்றி ைமந்தி ட் பட்டெவல்லாம்
ம ெவா கூ
ந் தீண்
மாக்குந் திறமாிதான்
ம
ைட யார்கைள மாயங்கள்ெசால் ம ட் யண் ந்
தி

ைட யாயவ காயத் த்ேதைர ய த்ெத ட்டாய்.

504

திாிேவ தைனக ந் தீரா மக்குள வாதலன்ேற
காிேவ தைனயவர் கா
காமங் க ந்த தான்
பாிேவ ெபாி ைட யீர் ன் ைரத்தபல் ெசய்ைககளின்
விாிேவ யைவேயாாின் ேவதைனேவறில்ைல யாம்பிறேவ.

505

உணர்ச்சியி னாற்ெசய்ைக யாக்கியச்ெசய்ைகயி னா ழப்பாம்
உணர்ச்சியி னாங்ேகார் ெபா ட்சுவ ள்ள ேபால்கின்றதா
ணர்ச்சிெயா டல்லன ெவான்ெறான்றில்ேநாக்கில வாெமனி
மிணர்ச்சி யிழந்

பிறபிறவாகிப் ெபற லேவ

506

ஆறினி ெனாேற நிக ம்ெபா தினல் லா ணர்
ேதறின வாறவற் ண்ைமெயனக்குத் ெத ட்டன ந்
தாறின ேவாவில்ல தாழ்ச்சியினா ள தாெமனினீ
கூறிய வாற்றா

யி ண்ைமகூற

ங் குற்றெமன்ேனா.

507

ஓ ணர் ள்ள ெபா திெனாழிந்த ணர் கடம்
ேப
ணரப் படாைமெபற்றாெமன் ம் ேபச்சு ண்டா
லீ ணர் வில்ைல யி
ன்ெறா ங்குள ெவன் ைரக்கு
ேமா ணர் ேவ ைட யீர்ெசாற்கெளான்ெறான் றழிப்பனேவ.
ஒன்ேற

508

ணர்வாய் நிகழற்குக்காரண மவ் ணர்வாய்

நின்ேற யறிவான் றனிைமயினாெலனத் ேதா¢னிநீ
யன்ேற ெயனினைவ யா ந்த ண்ைமயின் ேவெறன்னலாற்
ெசன்ேற லந்தைலப் ெபய்தலறி டன் சீர்க்குமன்ேற.

509

இச்ைசயில் லாைமயி ெனல்லாெமா ங்குண ராெவனி
மிச்ைசெயல் லாத்திற்கும் ேவேறெலா ங்குட ெனய் மன்றி
யிச்ைசெயல் லாத்திற்கு ெமான்ேறற்குணிப்ெபா ளிச்ைசெயன்றாய்
தச்சனஞ் சிச்சா ரகழ்கள்வெனன்கின்ற தன்ைமயினாய்.
பிறந்
சிறந்

பிறந் நி னிச்ைசெகடலன்றிப் பின்ெனான்றின்ேமற்
சிறந்தாங் குணர்ச்சிவிாி ந் திறமாிதாற்

510

71
கறந்த கறந்த கலஞ்சுைவத்திட்டாற் கைறக்கலங்க
ணிைறந்த நிைறந்தைவ பாறயிர்ேமாெரனத் தாெனன்ைனேயா.

511

எல்லா ணர்ச்சி மிச்ைசவழியா ெல ெமனலா
ல்லாம் பிற ன திச்ைச மிச்ைச னின்ைமயினால்
வல்லா யிதற்கு ண் டாயின்வரம்பின்ைம யாமதனாற்
ெசால்லா வி ந்திற ெமன்ேனாவிாிவிற்குச் சூனியேம.

512

ெவளிப்பட் நின்றெதான் றன்றிெயாழிந்தவிஞ் ஞானங்கடாங்
குளித்தன தாங்ெகாள்ளப் பா ன்ைமயா ன்ைம கூறிநின்ேறற்
களித்தைவ தங்க க் காலயமாலய மாெமனநீ
ெயாளித்தைன ெகாள்ள

ற் றா யிர்தன்ைனேயார் ேப ைரத்ேத.

513

இ
ைட மாைலக்கண் ேடான்றாெதனக்ெகன நண்பகேல
ெபா
ைட யார்ெபா ள் ெகாள்வானக நன் ேபான்றிைலேயா
வ
ைட யார்ெசால் மா யிராலய ெமன்றி க்கும்
ம

ைட யாய்நின் மாண்பழிந்ெதற்றான் மயங்கிைனேயா.

514

க்ெகா நாெமய் ம் ன் ந்தம் ன்
லன்கைள ம்
தாக்கிய ேபாழ்ேத யறித ந்தத் வ மாெமன்றியா
லாக்கிய ன்றி லறி ம வா லைவெயா வாப்
பாக்கியஞ் ெசய்தாய் பாிசங்கள்ெகாள்

ம் பாிெசன்ைனேயா.

515

உற்றில வாெயா ெகாள் ஞ்ெசவிெயன ேவா கின்றாய்
கற்றிைல ெமய்ம்ைமநீ கட் லந்தன்ேனாேடார் காலத்தினாற்
ெபற்றில நாமதன் பின்ெகாளறா ம் ெப ந்தவத்தாய்
மற்றி

தான்றன் ெபாறி

கா ம் வர னன்ேற.

516

வாய்த் ைர யீெதன வாமனி ெசால் ம் வந்
ேமற்
ேசய்த்ெதனக் ேகாட ஞ் ேசராெதா ெசவிக் கண்ணெதனி
னீத்தன தாமல வாயி நீெசால்
ற்றறிவின்
றீத்தைனப் ேபால ந் ேதெறன்றவைனத் ெத ட் னேள.

517

ெபற்ற ெவ த்ேதற் பிாிவின்கணாறாம் ெபயர் ன
ற்ற ணர்ந்
த் ைரெயன்ைன தெல த் ப்
பற்றின சித்தம் பல ணர்ந்ேதயைவ பாழ்படலாற்
கற்றினி ெயல்லாக் கணக்குங்கலந் ைர காண்ெபன்ைனேயா.

518

72
ஓதிய கந்தங்க ெளாற் ைமயா யி ெரன்ற ேபாற்
ேபாதிய னாய்நின்ைனப் த்தெனன்றால ெபாய்பிறேவா
வாதியி னாம் த்தி யாவதல்லாலந்தத் தன்கைளயா
நீதியி னாற்ெசால்

நின் நின்ேப

ணர்விைலேய.

519

அன்றி நின்ெசா லறிெபா டானில வாத னா
ெலான்றி ைரத்த னக்குெமைனத்
ணர்வ ைம
ெயன்றினி யா ந் ெதளிந்ேதாமிதனா ெலன ைரத்தாள்
ெவன்றி

ைடயன வல்ல ெசால்லா விாிகுழேல.

520

ஆ குறி யாவன மாய லந் தா ம்
கூ குறி மா மைவ ெகாள் ம்வைக தா ம்
மா குறி மாறிக்குறி ெயன் மயக் காேத
ேவ குறி தா ணர்வின் விள்

வ

னிக்ேகள.

521

கண்ணின்குறி க்கின்குறி ெமய்யின்குறி ெசவியி
னண் ங்குறி நாவின்குறி கா ன் மனத்ேதா
ெமண் ங்குறி யாவனவிவ் வா ெமனக் ெகாண்ணீ
பண்ணின்குறி ேயசுெமாழிப் பாைவெயனச் ெசால்

ம்.

522

அறி குறி ெயன்பனவி னாய ல ெமான்ேற
லறி குறி ெயன்பன மாகுமைவ ெயான்ேற
பிறி ெகா
ல ள்ள தாகுெமனிற் ேபதம்
சிறி ெநறி காட் ன

ெசல்

ெமனச் ெசால்

ம்.

523

உண்ைமகுறி ெகாள்
ணர் வின் லம ெதய்தா
ெதண்ணி ணர் ேவா குறி யிவ்வைகய ெவன்னி
ண்ைம ணர் வின் லேமா ெடான்ெறனில ெதான்ேற
நண்ண ல ேவ

ணர்வி னாய ல னின்ேற.

524

ஒ ங்குகுறி ேயா ணர் ேதான்றி டன் ெகாள்க
ெவா ங்கு லந் ேதான்றியைவெயாத்தெகட லானா
ெலா ங்குகுறி ேயா ணர் ேதான்ற ல வாேம
ெலா ங்கு லந் ேதான் த ெனான்

ணர் வில்ைல.

உள் ஞ் ெசால் டம் ெபன்றிைவ ன்றினாற்
ெகாள்
ங்குச லாகுச லங்கடா
ெமள்ளி ேன மிைவயின்ைம காட் ேவ

525

73
ள்ளக் காக

ைரத்தவம்

ன்றி

ள்.

526

ேவண்ட ேலெயன் ம் ெவ•குத லாயினா
லீண் நின்றநி னித்ெதாைடப் பாெடலாந்
தீண்ட லன்ெனனத் தீண் ய வந்தேவா
ண்ைட ேயநிற்ப வி•

மறிகிைல.

527

நன்ைம ெவ•குதல் நன்ெறனச் ெசால்
மனைம ெவ•குத லன்ெறனக் கூற
மின்ைம யால்ெவ•க ெலன்ற ந் தீைமயி
னின்ைம யாய ெநறிெமாழி நீயினி.

528

தீய வாய ெவகுளிைய ெயாப்பன
மாய மான ேலாப மனத்தன
காய் ெசய்திைல கண் நின் கள்ளேம
நீய ைவயைவ ேநர்த

னாம்பிற.

529

காட்சி நல்லன் காண்ட லைனத்தி
மாட்சி யாெமனின் மன் ம• ெதாட் ேவன்
ேவட்ைக யா
நன்ெறன ேவண்
மாட்சி ெயாட்

வழித்தன னல்லேனா.

530

ெபாய்கு றள்ேள க ஞ்ெசாற் பயனில்ெகா
ைனத ல்லன நான்கிைவ நாவினாஞ்
ெசய்ைக தீயன வாெமனச் ெசப்பினீ
ைரய நன்ைமெயன் றீரவற் றப் ைட.

531

மண்ைட ெகண் ைக மாட மடாமைன
ெகாண்ைட குண் ைக கூைற குடங்கைட
ண் கட்
டம் யி ராதிய
பிண்ட மாய பிறபிற யாைவ ம்.

532

கூட்ட மான குறிெயனி னலைத
ட்ட லங்ேகார் ெபா ளின்ைம ேவண்
மீட் மீட் ைவ ெசால் ன ெமய் ைர
நாட்

மாெறன்ெகா ேலாவிளி நாசநீ.

533

74
நிலம்ெபாய் நீர்ெபாய் ெந நகர் தா ம்ெபாய்
கலம்ெபாய் காற்ெறா தீ ம்ெபாய் கா ம்ெபாய்
குலம்ெபாய் ேயெயனக் கூ ஞ்ெசங் கூைறயாய்
சலம்ெபாய் யன்றிெதான் ேற ங்கள் சத்ைதேய.

534

குற்ற ெமன்ற குறைளேய ெயாப்பன
மற் ஞ் சால ளபிற மாண்பில
ெவாற்ைறப் ெபண் ைர யா தல் ேபாகங்கள்
கற்ற ேலக ஞ் ெசால் ன்ன காத்த

ம்.

535

ைபயச் ெசால் த னல்விைனப் பாெலன்றா
ெலய்யக் குற்ற ெவறியப் ணர்க்குங்கால்
ைவயத் தீயாவ மந்திர மாமைவ
ெசய்யச் ெசால்

நர் ெசவ்விய ராபேவா.

536

க க்கத் தாம கள்ெளனக் காய்ஞர்யா
ெரா க்கச் சாம்பிைவ தா வப் பாாில்ைல
ெகா க்க ெவன்றல் குசலமன் ெறன்பேதா
ப க்க

ற்ற பதகநின் பாடேம.

537

களபாவ மாம்பய னில்லன ெசால்லேலற்
வ ேமெபா ள் ைகக்ெகாண்
ற்கலர்
சாவச் ெசால் வ தத் வ மாம்பிற
ேவவ னன்ெறன்றி ெயாப்பெவான் றில்ைலேயல்.

538

காயத் தாற்ெகாைல காமங் களெவன
நீயத் தாெசான்ன ேந ந் திறெமன்ேனா
மாயத் தான்மன மின்றி யைவயைவ
ேதயத் தியா ளர் ெசய்பைவ ெரன்பேவ.

539

வழி ள்
ன்றன் மைனசுடன் மாந்தைரக்
குழி
ந் தல் ேகாயிற் கலஞ்ெசய்த
ெலாழிவில் யாைன ன் ேனாட்டேலா ன்ன ம்
பழி ம் பாவ

மாக்குவ வல்லேவா.

ஒன்றி நின்ற யிைர யிாி
ெவன் சிந்தித் தழிப்ப ெனனெவண்ணி
நன்றி யி•ெறாழி ேறற்ற நைவயினாற்

540

75
ெகான்ற ேதெகாைல ெயன்ைறந்திற் கூறினாய்.

541

ேதவ ைனயிவன் ேறவ bனனெவண்ணிப்
பாவைனயிற் பணி மனத்தனாய்த்
ெவன ம்ைமேய ேதாற்றித் ெதாழானங்ேகார்
தாவ ைனெதா

தான்றவ ெறய் ேமா.

542

ஒத்த வன்றைன
பைக ேயெயனக்
குத்தி னாற்குங் ெகாைலவிைன யில்ைலனப்
த்த னீ ைரத் தீரங்ேகார் ற்கலன்
ெசத்த வாற

சிந்திக்கற் பாலேத.

543

ெகான்ற பாவ ண் டாயின் குறட்கண் ம்
ஒன் ேமெயன் ைரப்பெனப் பாாியார்
ெபான்றி
ெசன்

ம் த்த ேரநீவி¡; ெசால் ன

ேசர்தைலச் சித்தம தின்ைமயால்.

544

பட் லன்பைக யாெலய் பாவமங்
ெகாட் நீயவ் யிர்க்ெகாைல யாெலன்னில்
ட்டைனத் ெதா ேதான் றந் தாெனனக்
ெகட்ட னன்னி

ேகட்க விைனநிைல.

545

ஆய்ந்த ைவந்தி மாம்விைன யார்ப்ெபனின்
ய்ந்த தின்ைமயின் ெவய்ய வ சிதான்
காந்தி பா யிரங்கக் கலகைனப்
ேபாழ்ந்

ேகாடல் ெபா ந்தல ெதாக்குேம.

ெகால்வ ெனன்றவன் கூர்ம்பைட குன்றி

546
ஞ்

ெசல்வ ெனன்றய லார்மைனச் ேசா¢ ங்
கல் வாெனா ெடல்லார்க்குங் க விைன
ெசால்

வாேனா

லக ஞ் சுற்றேம.

547

ப்பி னால்விைன ெசால்லலன் யாெனன்
வப்பி னார் ைல காய்வ வாமனீ
யிப்ப லாாிைட ெயன்ைனயி ெதன்பேதா
ெசப்பி னா

ஞ் சிைதகின்ற தில்ைலயால்.

548

76
பண் தான்ைவத்தப் பண்டத்ைத ெயாப்பெதான்
ண்ட தாயி ன வ ேவெயனக்
ெகாண் ேபாகி ங் ெகாள்ளி ங் குற்றமில்
கண்ட ேபாழ் ங் களவன்ற ெதன்றலால்.

549

பஞ்சி ெமல்ல ேநாவப் பகனடந்
தஞ்சி ேலாதி மல்க வவெளனத்
ஞ்சு மில் ைட யாைளச் சுமந் ேபாய்
வஞ்சி யான்ெகாள்க வாழ்க த் தன்ெனன.

550

கந்த மாவன காகதந் தம்ெமனப்
பந்த மின்ைமயிற் பாழ்ெசய்திட் ேடனினி
யந்தி னீெசான்ன வாாிய சத்ைத ஞ்
சிந்ைத

ஞ்சிைதப் ேபன்சில ெசால்

னால்.

551

பிண்டெமான் றாயி ம் பிாியேநாக் கின்ன
ெகாண் நின் றாம்பிற கூறிைனந் ேதெயனக்
கண்டநா ெமய்ம்ைம ங் காட் வா யீங்ெகனி
ண் தா மாகுல

ணர் தான் கூ ேவாம்.

552

ந் ன்பம்ெமன ெமாழியின• தாகிய
ெபா தினா னல்ல ம் ல் மா மாதலாற்
ப
தா னவ் ைர பன்ைமதா னின்ைமயில்
இ ைதயா னான்குள ெவன் ெசான் னாெயன.

553

உழப்
ன் ம் ட ெனாக்கேநாக் கின்ன
வ க்கில்லா வாய்ைமேயல் வாய்ைம ெசால் யினி
யி க்கினாய் நீபிறர்க் கின்பமீந் ேதெனனல்
ப க்கேள காய்வ

ண்

ண் ேடபிற.

554

க்கேம யாயினாற் ெறாழி ெமான் றாய்ப்பய
ெமாக்கேவ ேவண் மா யர்விலாக் கீழ்க்கதி
க்கு ழ்ந் தார்பிறர் ெபாங்கிநின் றாெரமர்
மிக்கேத ெயன்ெனறி ெயன் ேவண் டல்ெலவன.
உ திகூ றல்ெலாழி ெயா க்கங்காத் தல்ெலாழி
யி தியி• ன்பேம யின்பமில் லாயினாற்
சிறி நீ தீப் காய் ேசர்வெதன் ைனந்நிழல்

555

77
இ தியில் லாத் ய ாின்னெசய் யாயினி.

556

ய்ைம யில்ைல
வ ெமன்பைத
வா ம் நீெசால் ம் வாய்ைமய தாயினாற்
றாமஞ் சாந்தம் ைனபவர் தாெமலாம்
ஏம நன்ெனறி கண் ல ேரபிற.

557

ஓ ேமாத் ெமா க்குநின் ண்
ங்
ேகாதில் ய்ைமய வாெமனக் கூறி ம்
யா நீயசு வாெமனச் ெசால் வாய்
நாத னீபிற நன்கறிந் தாயைவ.

558

நீயி ேனெசான்ன ெமய்ம்ைமைய ேநாக்கிலார்
ய்ைம யாம்பிறர் ய்ைம யிலெரன்
காய்ப ேவகவி மண்ைடகள் என்றனள்
ேவயி னன்ைம விலக்கிய ேதாளினாள்.

559

ெசன்ற ெசன் ன ெசந்ெநறி கண்டவர்
பின்ைறத் ய்ைம ெப வ மில்ைலேய
ன் மின் மியல்வ வாக்ெகாள்வாய்க்
கின்றித்

ய்தன்ைம ெயன்ைன யிைழத்தேதா.

560

அ கு சுமி னங்கண மா மின்
க கு
த்ைதேயா ேடன ங் கவ் மின்
ெம கு மின்னிைட ெமச்சிய மல்லதின்
ந்

ய்தன்ைம ெசால் ய

டர்கள்.

561

நில்லா ெவன்னி னில்லன்ைமயா ம் நில்லாவா
யில்லா ெமன்ற ன்
ேமற்ேகா ளி க்காகு
ெமல்லாந் தாேன ெயன்ற ேனன் விழெவய்தி
நல்லாய் ெசான்ன நான்ைமைய நாட் ந் திறெமன்ேனா.

562

உ வார் வணிக ெரன்றிவ ள்ளிட் லகத் ள்
வ வார்க் கீய வான்ெபா ள் ேவறாய் மறி ம்ேம
வ வார் தைம ங் காண் ம• தாமா ைரயீேரா
வாழ் ெகன்
ெதய்வத ெமன்

னன்மைழ தந்த க ள்ளீர்.
ேதறினர் ெசய் ஞ் சிறப்ெபன் ம்

563

78
ைகய
யக் கா
தானக் கலப்ெபன்
ெமய்தல் ேரயின் னிைவயிைவ ெயல்லா மி க்காேவா
ெமய்பிளந் திட்

ேவண் நர்க் கீ ம் வி மிய்யீர்.

564

ஒள்ளிைழ யாேர
ெபா ள் பிச்ைசக் குாியார்கள்
தள்ளின ேபாழ்தின் னைவயைவ தன்ைனத் தைலநிற்பார்
கள்ளர்க ளன்ைம காட்ட மாேமா க ைணயாற்
பிள்ைளக ேளங்கப் பிறர்க

க் கீந்த ெப ைமய்யீர்.

565

நில்லா தாகக் கூ த றன்ைன ெநறிெயன்றீர்
பல்வைக யா ம் பாழ்ெசய் பின்ேன பாிகாரஞ்
ெசால் வி ராயிற் ெசால் ய ெமய்ம்ைம றவாமன்
ெகால்சின ேவழங் குறிநிைல ெசய்த குணத்தின்னீர்.

566

ஓதி யா
யிாில்ைல ெயன்ப ைரத் நின்றாேயற்
ேகாதி லங்ேகார் குறி யிேர ெகாள்ளி ங்ேகாளழிவாம
ேவதி லார்ெசால் பாிகற்ப ைனயி னா ன் ைமெசால்
னீதி யாநின் க த்தினா

ண்ைம

ந்ேநர்ந் தாயன்ேறா.

567

ஒன் மில்ைல யிெரன் ைரத்தநீ ண்ைம யின்ைம
நின்ற வாேற ெநறியாகேநர்கின் றாய்நீ யாவேனா
வன்றி ன்ெசான் னவத்திறெமத்திறத்தா ம்மா காைமயா
ன் ந் நின் ந் நீெமாழிந்தாெயம்மிைற ேயயிைற யாகேவ.
ேபாற லா ம ேபா லாெதன் ம் ைனவினா ம்
ேவறல் லதில் ைலெயன ம் விைனவ
ம்ேயா கின்னா
ேதறி நின்ற ெபா ேதா வ்ேவழாந்திறத்தி னா ங்
கூற லாேமா மீட் ணர் ெகாண்

568

ம்

ணர்வா னில்லாக்கால்.

569

நாம சீவன் தலாய நான்ைம களின் ன் ன்றி ந்
ய்ைம சீவ ைடத்தாகு மன்ேற னின்ெசான் மா மாந்
தாம சீவன்
வ ெமன் த க்கு கின்றாய்
வாம சீவ னிவற்றினா

ண்ைம ம க்க லாகுேமா.

570

அறி ம் ெமய்ம்ைம ம்ைமங்கந்தம்மாட சிய் மல்லைவ ஞ்
சிறி ம் ெமன் ன் னிைலயின்ைமகாட் ச் சிைதத்ேத னா னிப்
பிறிெதான் ண்ேட ைரய்ெயன ைரத்தாள் த்தன் றான்ெபாி ம்
ெமறிபட் ெடன்ென றியினாேலயடக்கு வன்னி ைன ெமன்றான்.

571

79

ஆதி யலாத வகன்ற மாற்ற ஞ்
சாதி ய க்குந் தைக மிைவெயன
ேவாதி விைனப்பயத் ெதாப் ைரப் பார்க்கன்றி
நீதி யிலாெநறி ேநரல ெனன்றாள்.

572

வித்தின் வழிவழித் ேதான் ம் ைளகிைள
சத்தியி னாயசந் தானத்ைத மாற்ெறன்பன்
ெவத்தவ வித்தினின் ேவறன்
தத் வ மாக்ெகா டளிாிய லாேய.

573

விைன
ள பய
ள
திைனயைனத் தாயி ஞ் ெசய்ஞ்ஞன மில்ைல
ெயைனய ங் கந்த ம கண நில்லா
நிைனயின்மற் ெறன்றா ெனறிபயந் தாேன.

574

குணம்ெபா ெளன்றி ெகாைடெபா ெளன்றி
ணர்ந் ெசய் ண்பா ெனா வனி ெலன்றி
கணந்தனி ேலநிைல கந்த மாயக்காற்
பிணங்குவ ெதாக்குநின் ேபெரமக் ெகன்றாள்.

575

தீ ள்ள ேமல தீயழப் ேபெசய் ம்
யா ள்ள மாண் ள ேம ன்ப மாெமன்ைன
மா ளம் பீச ண் மாணரக் கின்னிறம்
ேபா ள்ளங் காண்ப

ேபாலமற் ெறன்றான்.

576

எட் னியன்ற விரண்
ளாங்கைவ
யட்ட வரத்த மல்ல மாய்ப்பய
மாட்டார் மலர்க்கண் ஞ் ெசம்ைம மற் மா
விட்ட ங் காடம் வ னீங்கி

ேபால.

ஐந்தி னியன்றவர் பிண்டத்த ராகிய
ைமந்த ாி வர் குசலா குசலத்தர்
சிந்ைதயி னல்லவன் றன்வழித் ேதவ
ெவந்ெதாழி லான்வழி

றி னரக

577

ம்

ம்.

பீச ெமனப்பட்ட ெதட்ேட பிறிதங் ெகான்
றாெசான் மில்ைலய ைவந்திற்கு மன்ன

578

80
நீ ெசான்ன வாறி

ேந ந் திறெமன்ைன

ேயசுவன் ேகள்யா ென த்தினி ெயன்றாள்.
அயலரக் கட்டக பீச ண் டாங்கு
வியலகத் ைதந்திற்கும் ேவெறான்
குயல மல்ல மாயினன் றாகும்

579

காட்டாய்

மயல்பைடத் தாெயாழி மா ளங் காட்டல்.

580

வின்கட் காட்டல் ெபா ந்தா ததன்வழி
மாவின்க ணாக மகன்ெசய் விைனப்பயன்
ேதவன்கட் ேபாலத் தி ந்திய மா ளஞ்
சாவின்கட் ெசய்ைக ஞ் சாங்கைளந் தாேயா.

581

வித்ெதா
வின்கண் ேவற் ைம காட்
ம்
த்தல் குழவி கிழவன்கட் ெசால்ெலன்பன்
பித் ைட யார்ேபாற் பிதற்றி விைனப்பய
ெமத்திறத் தின்

மிையத்

ைரக் கில்லாய.

582

அங்குரந் தன்கண் ஞ் ெசல்லா தரக்ெகா
மங்கின பீசத்
வ மலாின்கட்
டங்கின ெவன் ஞ்ெசாற் றத் வ மாக்ெகாண்ட
வங்கு

மாரைன யாதன்மற் ெறன்னாய்.

583

அப்ப யாலரக் காம ேபான்ெமனிற்
றப்பைட யா ழப் ெபய்வழித் தங்குத
ப் ைட யான்சுர னாகிய வன் ய்க்க
ப்ப
எம்ைம

யாயினீ ெயன் ைர யாேயா.
வப்ப விைனவழித்

584

ப்ெபனின்

¦ச்ைம வழிய தீஞ்சுைவ ெயன்றில்ைல
ெயம்ைம விைனவிைன யாக்குநின்
ைர
யிம்ைமேயா

ம்ைம யிைவயிைல யாேலா.

585

உண்ட ேபா
பயன் பன்மலர்
கண்ட காரண மாகக் க தி
மண்ைடயா மான்றைச மீன்ற ேதான்றிய
வண் ண வாக

மாமத னாேல.

586

81
தீ ழப் ேபெச ந் தீவிைன ெயன்ப
வா ழப் பாம்வழி ேய குந் தாயினி
ேநா ழப் பாகிய ஞ்ெசய்ைக யாைவ ம்
நீ ழப் பாய்பிறர்க் ேக ழந் தாயால்.

587

உள்ளம் விைனெயன ேவாதிைன ேயற்ெசய்ைக
ெயள்ளின் ைண ம• தின்ைம யிைனந்ெதனக்
ெகாள் ந் திறெமன்ைன கூறாய் குணந்தினிக்
கள்ளமல் லாெலன் ங் கட் ைர யாயால்.

588

நின் ைட ள்ள ஞ் ெசய்ைக ெமான்ெறனிற்
றன்னிைட ெயய் ந் த ம த மிமற்
ெறன்னிைடக் ெகாண் ைல ெயங்குப்ெபற் றாயி
ன்

டம் பாட் ன்

ர

ள தாமால்.

589

சித்த ஞ் ெசய்ைக ம் ேவெறன்றி ேயெயனி
ெலாத்த விைன டன் பா ன்றி யாமினித்
த்த ைலயாதின் வழித்ெதனச் ெசால் தி
ெயாத்திய வல்ல

ைரயைல யாயால்.

590

கண் ணர்ந் தார்வத்தி னாற்ெசய்ைக யாதைல
ண்ெடனி னாற்குண ெமான்றி க் ெகாட் ைன
பிண் நீ ழலவன் ேபரறஞ் ெசர்த ற்
ெகாண்டநின் ேகாளின்கட் குற்ற ண் டாேமா.

591

விைளவத னால்விைன யாக்குெமன் பார்ெசா
ைளவதிங் ெகன்ெசய ேவா ணர் வில்லாய்
தைளெபய் ைவத்ெதன்ைனத் தம்ெபாறி ெயல்லா
மைளவ

நன்றி

தானற மாேமல்.

592

ஆர்வத்தி னால்விைன யாக்கு ெமனச்ெசால்
னார்வத்ைதச் சித்தெமன் றா ைரப் பாாினிச்
ேசர்வித்த ப்பினிற் ெசய்ைக மாதைல
ேநர்வித்த வாற

நீயறி யாயால்.

உணர்விைன ஆர்வ ெமன ைரப் பாேயற்
ண ம் பிறர்கடம் ெபாற்ெறா யார்ேம
ணர்வன்ற தார்வ ழப்ெபனச் ெசால்

593

82
னிணர்பிாி யாத் ப்பி னால்விைன யன்றாய்.

594

சித்தி ைடச் ெசய்ைக ெசய்விைன யாத ன்
சித்த ைடத் ப் ஞ் ெசய்விைன யாம்பிற
சித்தம் விைனெயனச் ெசப் த லாெலங்குச்
சித்த ண் டவ்வழிச் ெசய்ைக

ண்ேட.

595

ெசய்ைகயி னாற் ப் மாக்கியத் ப்பினிற்
ெசய்ைக மாம்வைக ெசப் வித் ேதனினிப்
ெபாய்ைகெசய் ேதெசான்ன ெவா வித் ைர
ைவகெவன் றாண்மல

ண்கண் மடவாள்.

596

இ வைகப் பீசத் தியல் மழித் த்
தி வைகத் ேதெவா
ஞ் சிைதத்ேத
ம
ைக யாய்நின் ம ரஞ்ெசய் மா ம்
த வைன யாயிற் றக

ம ேபால்.

597

வ ெசய் பீசத்தின் மாண் மழித்திட்
ட ெசய் விட்ேட னைம மதன்ேமற்
ப ைசயி னீெசால் ம் பாடங்க ெளல்லாம்
ந வெனான் ெறான்றா ந

ணர்ந் ெதன்றாள்.

598

பிறந்தவப் பிண்டம் விைனயிேனா டாங்ேக
யிறந்தன ெவத்திறத் தின் மற் ெறன்றாற்
சிறந்தவத் ேதெவய்திச் ேசர்த ஞ் சீரா
தறஞ்ெசய் தறா

மவம்பிற வன்ேற.

599

உரந்தைன யா ெமா க்ககி லாகிச்
சுரந்தபல் குற்றஞ் ெசாலக்ேகட்
ந்தான்
பரந்தினி நீெசான்ன பல்வழி ெயல்லாங்
கரந்தைன ேபாதைலக் காட் வன் ேகணீ.

600

அரக்ெகா பீச மறக்ெகட்ட வாற்றல்
கரப்ப ேபா ைடக் காண்பாி தாகி
மரத்திைட ெசன் மலாின்கட் ேடான்றிப்
பரக்குெமன் ேறன்பயம் ைபந்ெதா

ெயன்றான்.

அன்னணஞ் ெசய்தா னறங்ெகட் டவன்வழித்

601

83
ன் ஞ் சந்தானத் ெதாடர்ச்சி நிகழ்ச்சியிற்
பின்ைன ய ெப மாத ன் யான்கண்ட
நன்ெனறி நின்னா லறிவாி ெதன்றான்.

602

கந்தங்க ெளல்லாங் கைடயறக் ெகட்டக்க
ணந்தமி லாக்குற்ற மாெமனச் ெசால் ஞ்
சந்தங்க டம் ட் சவைலச் சந்தான ம்
வந்த• ெதவன் ெசய் ம் வாமமாற் ெறன்றாள்.

603

ஆற்ற மகன்ெகட்ட ேபாழ்ேத யமாிற்
ேறாற்ற ெமன்ைன
த விமானத்
ேளற்ற தவத்தவன் ேறெவன ெலன்ெகால்
சாற் ஞ்சந் தானத்ைதச் சந்தித் க் காட்டாய்.

604

மக்க டம்ெபா ேதவ டம்பிைட
மிக்க விடம்ெப ெவள்ளிைட யா
க்க ெதாடர்வில்ைல யாத னீெகாண்ட
பக்க

டன்ெக

மாெலன்ைன பாவம்.

605

ளிெபாறி வாழ்நிழ றண்மதி யின்ன
ெதளி ள தாஞ்ெசல வின்
ெவன்னில்
விளிபவ ளெபா ேதவிைன ய்க்கு
ெமாளிகிளர் ேதவ

ளெமன்

மாேறா.

606

ெசன்றில ேத ைட யற் ழிக் ேதான் க
ெவன்ற மிங்குள ேதாவ தாெனனி
ெனான்றல பல்ெபா டாெமாளி யாதிய
நின்றல ேவா ல ெகங்கும் நிைறந்ேத.

607

தண்மதி ெகட்டதன் சாைய டன்ெபற
ண்ைம ண்டாயினி ெனாத் ைர ெயாட் வன்
கண்மதி யாதெதங் காாிய ேமயின்ன
ெவண்மதி யாைய விலக்குநர் யாேரா.
மதிெயன் மில்ெலனி னில்ெலாளி தா
திய ம் பாழ ெபான்றிய ேபாழ்ேத
கதியிைன நாட் ய காட் ெயமக்கிங்

608
ம்

க ெவன்ைன ெசால் ய வா ைர யாத்தா.

609

84

அ ெயா
வி னிைடயற வின்றி
ெந யேதார் ெகாம்பிைன நீமறந் தாேயா
ம யிலார் ெசய்த மா யர் ெதய்வப்
ப யி

ெவன்றிைட பாழ்ெசய்திட் டாயால்.

610

ேதாற்ற மிைடயற வில்லாத் ெதாடர்ச்சிையச்
சாற்
ம் யா ஞ்சந் தான ெமனெவன்னிற்
காற் ஞ் சுட ங் கரகத் ட் டாைர
ேமற்றன வல்ல விரண் ண்ைம யாேல.

611

பித்ெதா கனவிைடப் ேபயின் மயங்குநர்க்
ெகாத்த ணர் ண்ைம ெயாட்டல ெதன்ெசய
தத் வ மாயசந் தான ளெதனிற்
த்தநின் ெசாற்கள் ெபா ளில ேவயால்.

612

த்தல் வைக
தலத ைனம்ைம
மாத்த கணந்ேதா றலர்ந்த நிகழ்ச்சி ஞ்
சாத்திரத் தாலத் தவிரன்கட் டாழ்ச்சி ம்
ேபாத்தந்

காட் ந் திறெமன்ைன த்தா.

613

கப்பம் பலபல கண்ணிைம யா க்குத்
ப்
ைரத்ெதன்ைன ேதான்றிய வக்கணத்
ெதாக்க விைள ைரப் பாய்பின் வழிவழிச்
ெசப் தி ேயற்ெசய்ைக ெசன் ெசன்

ண்ேட.

614

காரண ெமன்னி ஞ் ெசன்றின்ைம யா ல்ைல
ஏரண ேதவ வி ைதைம ெசால் தி
ணி நீர்நிைற ண்ேடா
னல்
வாரண வாய்க்கால் வரவில்ைல யாக்கால்.

615

நில்லா தறக்ெக ந் ேதான்றிற் ந் ேதாற்ற
ெமல்லா வைகயி மில்லதற் ேக ல்ைல
ெசால்லாய் ெதாடர்ச்சி ெதாடர்ச்சிெயன் ேறநின்
பல்லார் கைள ம் ப த் ண்

ம் பண்பா.

சுட ைடத் ேதாற்றத் ெதாடர்ச்சிையச் ெசால்
யிட ைடத் தாக விைவயிைவ காட்

616

85
யடர்ப த் திட்டாட் கதற்ெகான்
சட ைட வாசைன சாதிக்க

நா ச்

ற்றான்.

617

ெகட்டபி னாற்றல்க ெளல்லாம் வழியதற்
ெகாட் ந மலர் வாசேமா ேடாட் ன்கட்
சுட் வ ெதாப்ப ெவனச்ெசால் நீகண்ட
விட்ட மிவற்ேறா

ையயல ெதன்றாள்.

618

ன்ைனய ள்ள ெபா தத் மற்றதன்
பின்ைனய தில்ைல ய ெபற்ற ேபாழ்
தன்ைன மில்ைல ெயனச்ெசால் ன் வாசைன
ெயன்ைன யிைய ந் திறமிைவ தாேன.

619

ஓ மல ெமா ங்குள வாத ற்
கூ ம் வாச ங் குற்றெமான் றில்ெலனிற்
ேக ம் பிறப்
டனில்ைல யாத ற்
கூடல ெவன்ப

கூறின மன்ேற.

620

ெக வத ண்ணின் ேதான் வ தன்கண்
வ வறச் ெசல்வ வாசைன ெயன்னப்
ப வெதான் றன் நின் பக்கத்ைத ெயல்லாஞ்
சு வேதார் ெகாள்ளி சுவ த்த வாேற.

621

ேபாதின்க ணின் ம் த் ேதாட் ற் ெபா ந்திய
தாதின நாற்றந்தண் ணீ க்குச் ெசால் தி
ேயாதன கந்த டன்ெக ன் வாசைன
யாதின தாகு மறிந் ைர ேயழாய்.

622

வாசைன வாசைன ெயன் வழிவழி
நீெசான்ன நீெசான்ன ேநர்வதிங் ெகன்ெசய்ய
பாசன மாகிய பாதிாிப் விைனப்
சின ெதப்ெபா ள் ேபாத்தந்

காட்டாய்.

623

வின்கட் ேக ம் த் ேதாட் ன்கட் ேடான்றி
ேமவிய வாசைன ெயங்கு ண் டாெமனின்
ேசாபன மாகச் சுவாகதம் ேபாந்தெதன்
ேறவன் றி ந்த

சிந்திமற் ெறன்றாள்.

624

86
அதற்கு மறக்ேக ளெதனின் வாச
மதற்கு ண் டாயினி ெயல்ைலயின் ேறா
மிதற்ெகண்
மில்ெலனி னில்ைல யதற்கு
தற்ெசான்ன குற்றம்

ந்தன வாேம.

625

ெசன்றெதன் றாலதன் ேக ன்ைம யாஞ்ெசல
வின்றெதன் றாலத னாற்ற மில்லற்க
நன்றிெதன் ேறெசால்ல நல்ல நாமறிந்
தன்றிெதன் ெறன் ேன யா ைரக் கிற்பார்.

626

ேகட தான்
தாத னீெசால் ம்
ட வாக ம் ேவண் ம் வி த்தவம்
கூ பவர்க்குங் குணமில் லவர்க்கு
நீடல ேத ள தாநி

வாணம்.

627

ேதாற்றம் வழிெயன் ெசால் த லாற்றட
மாற்ற ம விதன் மார்க்கத் மாண்ெபனச்
சாற் தி ேய ந் சவற வாதைலத்
ேதற் வன் ேகணீ ெத ண்

ந் ெதன்றாள்

628

தன்வழித் ேதாற்றிக் ெக ேமா வ ெகடப்
பின்வழித் ேதாற்றம் ெப ேமா விரண்ட
ெளன்வழித் ேதாற்றம• தாமா றி ளற
நின்வழித் ேதாற்றத்ைத நீ ைர ெயன்றாள்.

629

வழிெயான் ேதாற்றிக் ெக ேமன் மகப்ெபற்
றழிகின் றவள்ேபா லைண ள தாகு
ெமாழிகின்ற ேதய காணல ெதன்னிற்
கழிகின்ற கன்னிக்ேகார் காதலற் காட்டாய்.
பிறப்பித் க் ேக ம்பின் ேறாற்றக் ெகட
இறப்ப ங் கூடா தி திறத் தா ந்
றப்பித்த வாறி
ெவனக் ேகட்ைட
மறப்பித்

ைரத்த ண் ேடாெசால்

630

ம்

வாம.

சுலாப்பல ெசால் ச் சுழன் விடாேத
லாத்தைலத் க்க ேமாக்க ங் காட்
னிலாத்தைல யல்லா விரண் ெளான் ண்டா

631

87
யிலாத்தைல யில்ேல லைமவ

மன்ேற.

632

இல்லதற் ேகாயில்ைல ேகெடன்ைன காக்ைகயின்
பல்லதற் ேகாதார் ப ைம
ண்ைம ஞ்
ெசால் தற் காவ ண் ேடெலனச் ெசால் ன
ணல்லதற் கல்ல

நாப்ெபய ராதாள்.

633

லாமில்ைல யட்டக ேமய தா
மிலாமி பாற்றைல ேயதைல தா
நிலாம்வைக யில் யர் ேவா ழி ெவங்கும்
கலாமைவ யாய்க்கைட கண்ட

பாேழ.

ஓல குளவி கு ட்ெடண் ெணய் வாணிச்சி
ேகாலஞ் சிைத ெமன் ெறண்ெணயட் டாெளன்
பாலகர் பாட் ைர ேபான்ற மற் நின்
ைர ெயல்லா

ைழந் ணர் வார்க்ேக.

634

ம்
635

ேகாற்றிர ெளான்றா யதன்றைலக் ேக ட
னாற்றி ேமாக்க நாட் ைன ய•ெதாப்பத்
ேதாற்ற ங் ேக ந் ெதாகுபிண்ட ெமான்றிற்குச்
சாற் தி யாய்வி ற் றக்கெதன் ேனேனா.

636

தைலயன தாழ்ச்சி ெம ச்சி மன்றி
நிைலயிைல ேகா ைட நீக்க நீங்கு
மிைலெயன ெவட் னி குறி ெயான்ெறனிற்
பலவினி யிங்குப் ப வன ேகணீ.

637

ேகா ந் தைல
டனில்ைல யாெமனின்
ேம
ைரத்தன ேமயதன் ேமற்பழி
வா ந் தைல ந
மைவயின்றிப்
பா

ம் ப வேதா ரா ள ெதன்னாய்.

638

ணாிய தாமைவ ெபாய்ெயனச் ெசான்ேனற்
குணர்வதங் குண்ைம ெமாட் ைவ யாயிற்
குணகுணி யா மவயவி யா ம்
பிணபிணக் ெகய் மப் ேபா¢டர் ெசய்தாய்.
இ பிண்ட

ப்பிண்ட ெமண்ணில்பல் பிண்டம்

639

88
வ பிண்ட ேமற்பல மற்றைவ நீங்க
ெவா பிண்டங் ெகாண்டாங் குயிர்க்கு தி யிட் த்
தி

ண்ட ெசய்ைகயிற் ெசய்தவ னாக.

640

விைனெசய்தான் ய்க்குேமா ேவெறா வ ேனேயா
வைனவ ேமாவில்ைல ேயாெசால்லா ேயாெவன்னக்
கைனகட
ண்மண ற் கண்ணிைன மீந்தா
னிைனவைகய ேகெளன் ெற த் ைரக்க

ற்றான்.

641

அவேன ெமன்ேனன் பிறேன ெமன்ேன
னவ ம் பிற மவேர ெமன்ேன
ெனவேன ெமய்தா ெனனேல மாகா
ெவவேனா வி

ய்ப்பா னின்னணங்ேக ெளன்றான்.

642

அ ேவ ெமன்ேனன் பிறிேத ெமன்ேனன்
அ
ம் பிறி மைவேய ெமன்ேனன்
அ ேபான்ற வல்ல ததன்வழியின் மற்ெறான்
றி ேபால ெவன்ேப ென த் ைர ங் ேகணீ.

643

இ பீச மன்றா
ங்காதி யன்றால்
வ வாய வவ்விரண் ம் வந்தன மன்றால்
ெந தாய தீங்க ம் ெநல் ேம ேபால
ந வாக ேநாக்காய் ந

தலா ெயன்ன.

644

ஆத்தாவ தன்ேறற் பிறிதா ம ம்ெபற
னாத்தான் வ த்த நீ நாட் யதியாங் காேணன்
ேபாத்தாகா ேதற்குதிைர ெபட்ைடய ேபாெலன்
சாத்தாகு மாகாைம சாதிக்க வல்ைலேயா.

645

அவன்ேபாற லா மவனன்ைம யா
மவன்றன் வழியா னவனாத லா
மவன்றான் பிறேன யவெனன்ற லா
மவன்றான் பிறேன ெயனவழிவ

ண்ேடா.

646

கண்ேபாலக் கயெலனி ங்
காடன்றித் ெறனி ம்
ெபண்பாலாற் பல்கி ம்
எல்லாம் பிறேவயாம்.

647

89

அயலாேன ய்க்கு மவன் வ்வா ெனன்பாய்
யலா மில்லான் கஞ்சிறிேத ெயாப்பான்
வயலாைம ேபால்வேதார் மக்குளி யிலாெனன்
றியலா தனேவ ெய த் ைரத்தி ெயன்றாள்.

648

அயற்பிற மல்ல னவன்றா மல்லன்
யற்றிறைலங் கூந்த தன்ேபாலப் பிற க்ேகல்
யற்பிறவி ேமயினீர் ன்ெசய்தா னங்ேகார்
பயப்ெப வ தில்ைலேயற் பாழ்பயனி ெதன்ேனா.
தற்பிறிேத யாகிப் பிறபிறி

649

தானல்லா

ெநற்பிறி ேபான்ெமன நீ ைரத்தா ய•ெதாழிந்
ெசாற்பிறி ெசான்னாய் சுவர்க்கத் தவர்க்குைரப்
பிற்பிறேன யாகிப் ெபறப்பிறேன யாகாேனா.

650

ெநல் ன் வழிக்க ம் நீள்க ம்பி னாெனல் ஞ்
ெசால் நீ ெசால்லாேயற் ெசால் யநின் ெசால்ெலய்தா
வல்லனாய்ச் ெசய்த மகன்வழியி னான்மகன்றா
னல்லனாய்ச் ெசால் ன்

லங்க

ெசய்தா

ப்பா

ஞ் ெசய்தாேன

வாேம.
ந்

651

ப்பாேன

யி•தாெலன் ெமய்ம்ைம கிடந்தவா ெறன்றா க்
ெகய்தார் பிறேவா வி சார் விைனப்பய ஞ்
ெசய்தார்க டாெமன

ஞ் சிந்தித் தி ந்தானால்

652

கண் ந் தைல ம் பிற ங் க ந்த
ம்
ெபண் ங் ெகா த் ப் பிறர்க்ேக ழந்தாய் ன்
ெனண் ங்கா ன் நீ ெயவ்விைன ஞ் ெசய்தாைர
ண்

ந் திறெமான்

ேமாதா ெதாழிந்தாேயா.

653

எைனத் ைண நீவ ந்தி ெயத் ைணேயார் கால
நிைனத்தி ப்பி னல்ல நின்காட்சி தன்னால்
விைனப்பயத்தின் கூட்டம் விாித் ைரப்ப ெனன்னிற்
றிைனத் ைண
க்ேக

மாகாைம ேதா¢ நீ ெயன்றாள்.

ேவண்ட¡ேயன்

ன்ன¢ன்ற

ண்ட¡ம்

654

90
வ க்குேம லவ் ைரக்கு மா ேகா ள¢•த ¡
மி க்காைம த்த£ ெரைனப்பல ங் கூ க்
கு க்கள¡ய் வந்

ங் ேகாள¢ மி ெனன்றாள்.

655

நின்ேற நிைல ெமன¢ ன¢த்த¢யேம யாெயாழி
மன்ேறய• த¡யி லநித்த¢யமா மவ்விரண்
ெமன்ேற

ைரக்கில¢

வழிக் குற்ற மா

ெமன்ேற

ைரக்கின்றா ேயகாந்த ன¡குத¢ேயா.

656

உச்ேசதந் த¡ ெமா வைகயா லவ்வைகேய
யச்ேசத மின்ைம மவ்விரண் மாய்நிகழ்ந்
ெபாய்ச்ேசத மல்ல¡ப் ெபா ண்

ெபான்

ண்ட¡க

ெமச்சாேய நீெயனயான் ெமச்சுவேன ெயன்றான .
இைறவன்ற

ணாி ெனவ்

ைறயின¡ ெலய் வர்த¡
மைறயின¡ ல¡யி

657

வி ன¡

ன்ன¢ய

ெடன்றாள்

மற்ெறா வா ேற

நிைறயின¡ற் ெசல்ெலன்

ேநாைழ ஞ் ெசன்றாள்.

658

---------7. ஆசீவக வாதம் (659 – 729)
கண்ணார் சிறப்பிற் கபில ரங்கடந்
விண்ணா ெசல்வாள் வியன்மைலேபாற் ேறாற்றத்தாள்
உண்ணால் விைன ெமா வி ெயாளிர்ேமனி
ெயண்ணா

ணர்ந்தாைன ேயத்தத் ெதாடங்கினாள்.

659

அங்கம் பயந்தா னைறந்த சுதக்கட ள்
பங்கங்கள் சாராப் பரசைமயர் ெசால் ளேவா
பங்கங்கள் சாராப் பரசைமயர் ெசால்ேலேபாற்
ங்கவன்றன் ேசவ ையச் ேசராத

ளேவா.

660

ர்ப்பம் பயந்தான் கன்ற சுதக்கட ள்
சார்த்திப் பிறவாத் தவெநறிக டா ளேவா
சார்த்திப் பிறவாத் தவெநறிக டம்ேமேபாற்
றீர்த்தன் றி நாமங் ெகாள்ளாத ேத ளேவா.

661

91

லவ ைரத்த றக்ேகள்வி சாரா
லக நவின் ைரக்கு ேமாத்ெதங் குளேதா
லக நவின் ைரக்கு ேமாத்ேத மன்றிப்
பல ம் பகர்வாப் பயந்தனேவ யன்ேறா.

662

அலேரா சாந்த மணிந்ெதம் மிைறவர்
மலர ைய யல்லதியா மற்றறிவ தில்ைல
மற்றறிவ தில்லாத ெவம்ைம மலர கண்
ற்றேவ ெசய்

விற்க மன்ேற.

663

ைன லகிற் காதிய ங்கவ னார்த
மிைணய ைய யல்லதியா மின்
வ தில்ைல
இன்
வ தில்லாத ெவம்ைம யிைணய க
ன் றவி லக்கதி ட் ேடாற் விக்கு மன்ேற.

664

இரவிைடநன் மணிேபா மண்ணா ணர்ந்தான்
தி வ ேய யல்லெதன் சிந்தைனயி ல்ைலச்
சிந்தைனெயான் றில்லாத ெவம்ைமத் தி வ க
ளந்திைணயில் ேபராற்ற லாக்குவிக்கு மன்ேற.

665

ெதாக்குட னாயெவன் ெறால்விைன தீர்ெகன
க்குைட யான
ன்றி ம் வந்தித் க்
குக்குட மாநகர் நின் ெகா மினிற்
றக்கதிற் றான்ேபாய்ச் சமதண்டம் க்காள்.

666

ஈண் யி ந்த வி ங்கியர் தங்கட்கு
மாண்ட கிலல்குல் மாதாி ெசால் ம்
காண்டற் கினிேத க மலர்ப் ம்பள்ளி
யீண் ைற வாாிவர் யாவர்ெகா ெலன்றாள்.

667

காரணம் ேவண்டாக் கட ட் குழாந்தன்னிற்
ேப ணர் ெவய்திப் ெபாி ம் ெபாியவன்
ரண ெனன்பான் ெபா வறக் கற்றவ
னாரணங் கன்னாட் கறிய
ய
யய

ைரக்கும்.

ங் கூந்தற் ெபாலங்ெகா யன்னா
யர் தாமல்ல வாசீ வகர்கள்

668

92
விய டத் தியா ம் வியக்குந் தைகயார்
மயல

காட்சியிம் மாதவ ெரன்றான்.

669

ஆத்த
ம் ெபா
நிகழ்ச்சி ம்
பாத்தன ெசால்லப் பயம்ெபாி தாக
ேனாத் ைர ேயயிங் குைரெயன் ைரத்தனள்
சாத்திரம் யாைவ ந் தன்னிக ாில்லாள்.

670

என்ற மற்க தாேன யிைறயினி
ஒன்ப வாங்கதிர் ல்யா ைடயன
மன்ெப
ண்ெபா ைளந்தியல் பாயைவ
ெயன்ப நிகழ்ச்சி ங் காழ்ப்பா ெடனச்ெசால.

671

அறிந்தா னிைறவ னவனா குதலாற்
ெசறிந்தான் ெபாி ஞ் ெசறியா ைரப்பி
ெனறிந்தா னைனய வியல்பா குதலான்
மறிந்தான் ற மாற் றகத்ேத மயங்கி.

672

உைரயா னிைறவ ண மிலனாய்த்
திைரயா னைரயான் ெறாிவில்
வம்
வைரயா வைகவா னி வில் லைனயன்
ைரயா வறிவிற் கழ்

ரணேன.

673

அடங்கல் குறிக்ேகாண் தலா யினவாய்க்
கிடந்த கதி ட் கிளந்த ெபா
ந்
ெதாடங்கி ைரயாந் ெதாைகயா குவேத
டங்ேக

ைவந்

வா

ளேவ.

674

நிலநீ ெராிகாற் யிாி னியல் ம்
பலநீ ரவற்றின் ப பா லைவதாம்
லமா ெகா ெயான் ெறாழிய தற்காஞ்
சலமா ய தண் ைமையேய

தலாம்.

675

எறித்தன் தலா யினதீ யினவாம்
ெசறித்த ைரேயா ைவகாற் றினவா
மறித்தல் லறிதல் லைவதா யிராம்
குறித்த ெபா ளின் குணமா

ைவேய.

676

93
அ ேம யினைவந் தைவதா மைனத் ங்
குணேம யிலவாங் கு
ம் பிாி
ணன்ேம யி
ள் குதல் ைரேயங்
கணேம ெயனி

ம் ெமா கா லமிைல.

677

இைவேய ெபா ள்கள் இவற்றி னியல் ம்
சைவேய அறியச் சிலசாற் வன்ேகள்
சுைவேய ைடயம் ெமனநீ யிகழல்
லைவேய பிறராலழிதற் காிய.

678

அண்ண
ம் ெபா
நிகழ் மிைவெயன
ெமண்ணி ேமைன ெய த்தி மிக்காங் கி ந்தவர் ன்
கண்ணி மன்றிக் க த்தி ம்ேவெறனக் காட்ட ற் ப்
பண்ணலங் ெகாண்டெசால் லாளைவேபர்த் ம் பகர்ந்தனளாய்.

679

ற்ற வறிந் ைர யாதவன் ேமானாந் தி ந்தனேனற்
ெசற்றம் ெபாி
ைடயனச் சீவன்க டம்ெமாெடல்லா
மற்ற ைடயவர் ெசால் ன வாகம மன்ைமயினாற்
ெபற்ற வைகெயன்ைன ேபதாயதைனப் ெபயர்த்ெதனேவ.

680

ஒக்க ேயாக ெயன்றி ெதய்வ ைரத்தனேவன்
மற்க யார்ேபா லறிந்தன வாயிற் ெசறிந்தனவாம்
தக்கில ேவயறி யாதன ெசால் த றத் வத்ைத
யிக்க

யாள

ைரத்த

ேமதெம னாய்பிறேவா.

681

அறிந்தா னறிந்தன தான்ெசால் னார்வச் சினத்தனனா
ெயறிந்தா னைனயேதா ேரதத்ைதெயய் மவ் ேவதத்தினான்
மறிந்தா னகன்ற மாற்றத்தகத்ெதனின் மாண் ணர்ந்தாய்
ெசறிந்தாங் கி க்கிற்பி னீ ஞ்சிற்றாத்தைன யாகிற்றிேய

682

ஆத்த னறிந்தன யாைவ ஞ்ெசால்லல னாய்வி னிச்
சாத்த ம் யா மவன்றன்னிற்சால விைச ைடய
நாத்தைன யாட் ேயார் நன்ைமகண்டா நினக்குைரத்
மீத்தன

ண்

மி ைமக்குேமத மிலம்பிறேவா.

வானி வில் ன் வரவறி யாத வைகயெனன்பாய்
தா டம் ேபா ெபாறியின னாத ற் சாதகனா
மீனைடந் ேதா ம் வி சுட ரான்கதிர் ழ் யன்ேமற்

683

94
றானைடந் தாற்ற

வாமி

வாமதன் றத் வேம.

684

ற்ற வறிந்தனன் யாெனன் ேமானங்ெகாண் ேடயி ந்தா
னற்ற மகலெவன் றானீயறிந்தைம யாதினினாம்
ெபற்ற வைகெயனப் ேபச்சின்ைமயாெலனிற் பிள்ைளக ம்
மற்றிம் மர

மைல மம்மாண்பின வாம்பிறேவா.

685

டக்கு ெமனி நிமிர்க்குெமனி ந்தன் க்குயிர்த்
நடக்கு ெமனி மி க்குெமனி ந்த னல்
ப்பி
னடக்கு மியல்பல்ல னன்னவற்றார்வத்த னாகுமன்றி
டக்கு மிைவயில்ைல ேய

யிர்தா

ண்ைம ெயாட் வேனா.

நிலப்பா நீர்ப்பா ந் தீப்பா ம் காற்றின்
லப்பா ெநட் யிாின் ேபாக்கில்லாப் பா
ெசாலற்பால வல்லாத ெசால் தலால் யா
மலப்பா ெதாழிேயனிவ் வாசீ வகைன

686

ம்

ய கி ந்தார் தாமறிய வாசீ வகைன.

687

வண்ணாதி ெயல்லாம் வகுப்பின் னிலப்பாலாம்
நண்ணாத ன்றிற்கு நன்பால் பிறவாகிக்
கண்ணாதி யாலவற்ைறக் காணப்பா ல்ைலயா
ெயண்ணாேத யிந்தியக்ேகா ெளய்தாைம ேவண் ம்
எைனத் ம் ெபறப்பா

மில்லாத ேவண் ம்.

688

நீர்ப்பா ந் தீப்பா நில்லா வளிப்பா ம்
ேபர்ப்பாேல பற்றிப் பிறப்பிறவா நீெப க்கி
ேயார்ப்பி யா ஞ்ெசய்யா ைரத்தா ைரத்தைமயிற்
கூர்ப்பியா மின்றிநின் ேகாளழி மன்ேற
ெகாணர்ந் நீ ையந்ெதன்ற ேகாளழி

மன்ேற.

689

ெபா டாமி ைவந்ெதாழியப் ேபாத்தந் ைரப்பா
யி டாமி ைவந்த ெளக்கூற்ற தாேமா
வி டாமி ைவந்த
ெமக்கூற் மில்ைல
ல டாழ்ந் நீயி ப்ப தியாதின்பா லாேமா
அ

மயமாங் கந்தங்க டாமனந்த மன்ேறா.

பலவாக நீெசான்ன பாெலல்லாந் தம் ட்
கலவாவா யப்ெபா ேள யாதைல ங் கண்டா
லவாேதா ெவாற் ைம ம் ேவற் ைம ெமன்றாற்

690

95
சலவாதி ெயான் ஞ் சமழைலேய கண்டாய்
சமத்திைட ெயான் ஞ் சமழைலேய கண்டாய்.

691

பாறாம் பலவாகிப் பாலாகு மப்ெபா ேள
ேவறா மில்ைல ெயனேவ விளம் வாய்
நீறாக நின்ற நிலப்பால் ெபறேவலா
நாறா வைகெயனக்கு நன்குைரக்கல் ேவண் ம்
ந ந்தாற் பிறெபா ட்கு நாட்டேல ேவண் ம்.

692

இன்ேறய தாயி னிைவபா ைவெபா ள்க
ெளன்ேற பலவா ெவ த் ைரப்ப ெதன்ெசய்யக்
குன்ேறா மைலேயா குவேடா வ க்கேலா
வன்ேறாவ தன்றால• தியாப்பாதல் ேவண் ம்
அைவயைவேய ெசான்னால• தியாப்பாதல் ேவண் ம்.

693

ேநாயில்ைல வாழி கட ெளன ைரத்தா
னாயிேனா யின்ைமயிேனர்ந் தாய வழிெயா நாட்
டீயி ம் ெவய்யேநாய் ேசர்தைல ங் காண் நீ
சாயி ம் தத் வத்ைதச் சாராதா யன்ேறா
த மாற்றக் காழ்ப்பாடந் தா ளேவ யன்ேறா.

694

க ங்கதிேரான் மீ ரக் காணாக்ேகா ெளல்லாம்
ப ம்ெபா
ெம ச்சியி ந் தம்பயேன ெசய்
ெந ங்காலம் பல்பிறவி நின்றன ெவல்லா
ெமா ங்காேத ேமய்ந் ண் ழிதரேல ேவண் ம்
உதவாத வார்தைல

ெமாட்டேல ேவண் ம்.

695

எப்பா ந் தான்ெகடா வில்லன ந் ேதான்றாெவன்
ெறாப்பியா மில்ல ைரத்தளியின் றா ண் ம்
ப்பாய ச் ேசாற் த் ய்தல்லா தாழ்ந் ளெதன்
றிப்பாவி ெசய் மிழிதகவி ெதன்ேனா
வி ைததான் ெசய்

மிழிதகவி ெதன்ேனா.

696

நின்றீக ெகாண்டீக ண்டீக தின்றீக
ெவன்றிைவகள் கூறி யி வார்க் கறம்ேவண்டான்
ெகான்றீைக தீெதன் ங் ெகால்பாவ மில்ெலன் ந்
தன்றீைக ண்ணாதான் றான்கண்ட ெதன்ேனா
தவத்தி

மில்வாழ்க்ைக தான்கண்ட ெதன்ேனா.

697

96

இல்லாத ேதான்றா ெகடா ள் ளனெவன்பாய்
ெசால்லாேய ெநய்சுடராய்ச் சுட்
மா ெறன்ேற க்
கல்லாந் தயிர்த்ேதா யாழ்மிதப் ச் ெசால் தியா
ெலல்லாெமான் ெறான்றிற் கிடங்ெகாடா வன்ேற
யிழி யர்ச்சிக் காரண

மில்லாதா யன்ேற.

698

ஓட் ங் குதிைர ெமான்ேற ெயனிற்குதிைர
ட்டம் ெபா ெதா தான் ல் ண் ம் ேபாழ்தின்கா
னாட் ய தி யதிசயத்ைத நீெயமக்குக்
காட்
ைரப்பினின் காட்சிையக் ேகா ம்
கட ட் குழாத்தார்தம் காழ்ப்ெபலாங் ேகா ம்.

699

வண்ண தலா ைடய குணெமல்லாம்
எண் ங்கா லப்ெபா ேள லீந்தி னிளங்காய்க்கட்
கண்ணினாற் கண்ட பசுைம கனிக்கண் ந்
திண்ணிதாக் காட் ற் ெற ண்டாேய ெயன் ம்
திாிந்ெதாழிந்த காட் னாற் ேறவேன ெயன் ம்.

700

வட்ட தலா ைடய ெபா ெளல்லா
ெமாட் நீ யப்ெபா ேள ெயான் ம்ேவ றில்ெலன்பாய்
தட்ட மழித்ேதாடஞ் ெசய்தா லதன்கண் ம்
விட்ட வ
விாித் நீ காட்டாய்
விகார மைனத் ம் விாித் நீ காட்டாய்.

701

மிதப்பன மாழ்வன ம் ேவண் வனயா ெனன்னிற்
பதப்ெபா டானான்கின் பன்ைம
த் தாயா
மிதப்பனேவ யாழ்வனதாம் ேவறியா மில்ேல
தப்ேப நின்ெசா தவலேவ கண்டா
டேனநின் பக்க

ைடத்திட்டாய் கண்டாய்.

702

ெதாழிற்ெசாற் குணச்ெசால் வ
ச்ெசான் ன் ம்
பிைழப்பில் பதமாப் பிாிவிடத் க் காண்
மி க்கில் ெபா ேளா ையத்தக்காற் சந்தி
ெய த்திய ற் கூட்ட ெமப்ெபா
ங் காண்
மிலக்கண நின்ெசா

ையயலேவ கண்டாய்.

அ வா வ
ம வாம் வைக
ம வாந் ைண ம வாம் ெபா

ஞ்

703

97
ச வா நியதத் தனவா
ெச வா குத

ைரத்தல்

ஞ் சிலெசால்

வன்யான்.

704

அாிைவ யவளாங் குழவி யவைள
ாிய வைகயா வந்தாங் ெக த்தா
லாிய ழ ன் றளவாம் ெபா
ம்
வாிைச

ைரத்த வ ட மதன்பின்.

705

குழவித் திற ந் றவா ளவ ம்
வித் த
ம் ைளயா ளதா
மிழெவத் ைண மியல்ேபன்
யா
தழிவித் தி ேவ னயநீ விைரயல்.

706

ைல ம் மக ம்
வல் லைவ ம்
தைல ண் மயி ம் கி ம் டேன
நிைலயில் லைம மிலதா ெமனிேன
யைல ந் நினேகா

டேன ெயன

ம்.

707

உளேவ ெயனின் ன் ைரத்தந் தியதங்
களேவ ெயனலாங் கைடயா ெமனநீ
கிளவா ெதாழியாய் கிளந்த குழவிக்
களேவ

ழமா வைவதாம் பலவால்.

708

உைடயள் ளிவடன் தரத் ெதா ெபண்
ணைட மவ க் கவளவ் வைகயாற்
கைடயில் குழவி யைவதன் னியல்பா
நைட

ம ேவ னைகயாம் பிறேவா.

709

இனியாம் வைக மிைசத்தி ெயனி ந்
நனிகா ரணமாய் ந க்கு நினேகாட்
டனிகா ாிய ம் ளேதற் றவறா
னிலா ெமா வன் ெபா

ம்

வாம்.

710

நியதந் நிகழ்ச்சிந் நியதா ைரப்ப
தயதி ெயனினீ யைம ஞ் சலேமல்
வியதி ெயனி ம் ெவகுளல் இ ைத
பயதி ெயனி

நினக்ேகார் பயேன.

711

98
பாைலப் ப த்தி னிறத்தன வாய்ப்பல மாட்ெடா கண்
ணாெலத் ைண மகன்ைறந்
றாம் ைக யர்ந்
ஞாலத் தியன்றன நல் யி ெரன்ப நாட் கின்றாய்
மா த்

ைண ள ேவாநீ ெபாி ம் மயங்கிைனேயா.

712

ஒன்றி ெளான்
க லெவன்ற யிர்கெளல்லா
நின்றன தந்த மகல நீள ம் ெபற்றனவாய்
நன் நீ ெசால் தி நாந்ெதாக்கி ந் ழி நல் யிர்க
ன்றின ெவன்ப

ெசால்லாதினிெயன்ன ெசால்

திேயா.

713

தா

ள தாய வழியதன் றன்பா யல்ெபனலா
ள தாய யிர்ப்பிர ேதச ணர்வ ேபால்
வா ளம் ேபா ழி மன் மறிவிைல ேயலதைன
நா

ள ெதன் ைர ேயனதற் கியாாினி நாட் கிற்பார்.

714

ஒன்ெறன நின்ற உயிர்தா
வின தாத னாற்
ெபான் ந் ைண ம்பல் ேபாெழய் ம் சணிக் காயிைனப்ேபா
ன்ெறனி னாகம மாற வாமினி யவ்விரண்
மின்ெறனிற் சால ெவளிதாம்பிறவத னின்ைம ேம.

715

எண்டைன யாக்கி யிடவைக ட்ெபா ளீ ெசால்
மண்டல மாக்கி ம த் ங் ெகாண மனத்திைனேயற்
கண் ைல நீெமய்ம்ைம காழ்ப்பட் நின்ற கன யிர்க்ெகண்
ண்ெடனி னில்ைல யகன்ற மாற்ற

லப்பின்ைமேபால்.

716

ேமற்சீர தீேயா யிர்காற் விலங்கு சீராம்
பாற்சீர நீ நிலந்தா ம் பணிந்த சீரா
ேமற்சீர ேமற்ேபாம் விலங்ேகா விலங்கு சீர்கீ
ழாற்சீர

ம் மைவெயன்னி

மாவ ெதன்ேனா.

717

தீ
யி ந் தமக்காய திைசயி னாேல
ேபா ெமாழியா திவணிற்றல் ெபா த்த மன்றால்
ம் வைக ம் விைனயாக்கும் திற ெமல்லாம்
நீ

மவற்ைற நிைனவா ள வாக வன்ேறா.

ெதன்ைற ய ைளயத் திைசதா

றப் ேபாய காற்ேறற்

பின்ைற ெயா நாட் ெபயராதேதார் ெபற்றி ய•தான்
ன்ைற த வி னிவாக்கும் வடந்ைத யத்தா

718

99
வின்ைறப் பகேல யிதன்ெமய்ம்ைம யிைசக்கிற்றிேயா.

719

ன்ெசன்
ந் நிலநீைர கி ணின்
பின்ெசன் ெபய் ந் ளிதா ம் ெப ந்த வத்தா
ெயன்ெசன்ற ெதய் ந் திறந்தன் ைனெயனக் குணர
நின்ெசன்ற வாற்றா

ைரத்தாெனறி யாற்ற நன்ேற.

720

பாெலங்கு ேமாதப் ப கின்ற பதப்ெபா ட்குக்
காலங்கள் ெசால்லா ய தா ன் கணக்கு ெமன்றாற்
சீலங்கள் காத் க் குணனின்ைமையச் ெசப் கின்றாய்
மா ங் குைடைய ய தீர்க்கு ம ந்

ண்ேடா.

721

ேநா ற்ற ன்ேபாற் குணெமான்றில னாய யா ம்
ேபய்மற் றிவடா ெனனக்கண்ேடார் ெபாிய வன்றா
னீமற்றி ண்ெணன் றறநல்க விளங்கப் ெபற்ேறன்
வாமத்

ணீ ம் ம ேபா

ேநாையத்

ணிந்ேத

ம ந்தில் ைலேய.

722

ேநாய் த னா யந்ேநாய்க்

காய ம ந்ேத யறிந் ட் ம• ண் காட் ற்
பாய ம க்கும் ப யாம பல் யிர்க்கும்
கூயத்தி ெனன்ைன குரவ ப ேதச ெமன்றாள்.

723

சாதி தலாப் பிணிதாமிைவ யப்பி ணியிற்
காதி யறியில் லைவதீவிைன ண தனாற்
றீதின் றிதனில் ல ந்தல்திாி ேதாடத் தினால்
ேவத ைனய

தீர்ப்ப

ெமய் ணர் வாேம.

724

மானின்ற ேநாக்கின் மறேவென ங் கண்ணி னல்லாய்
ேமனின்ற ெவல்லா மிகநல்லவிம் ெமய் ணர்ச்சி
தானின்ற தன்ைம தவிரா ைரக் கிற்றி ேயனின்
னின்ற வாேற ெபா ேணாக்குவன் யா

ெமன்றான்.

725

நின்ற விர ந் நிைலயாழ்ந்
டங்க லாயிற்
ெசன்றவ் விர ம் ெமனத்தானின் கூற்ற தாயிற்
ெறான்றவ் விரேல ற ண்ைம மின்ைம ம்மா
ெமன்றவ் விரேல யி ெவன்றனள் ேவற்க ணல்லாள்.
ஆழ்ச்சி ெயா பா ல வல்லன தம்ேமா டாழா

726

100
ேதழ்ச்சி ெயான்பா ல தன்ெனா மின்ன ெதன்னச்
சூழ்ச்சி யைமந்த ைணத்ேதாளியர் ெசாற்க ெளன்
தாழ்ச்சி மனத்தா

தத் வ ெமன்ற னன்னா.

727

ெபாய்ந்நின்ற ெவல்லாம் ைரத்தாயினிப் ர ணன்ேன
ெமய்ந்நின்ற ெபற்றி யறிந்தாயிதன் ேம நன்றாக்
ைகந்நின்
ண் ங் கைடப்பள்ளி வழி மாக்கிச்
ெசய்ந்நின்

நீெசய் தவந்தாெனனச் ெசப்பி னேள.

728

கல்லா தறிந்த கட ள்ளிைற யாகு ெமய்ந் ல்
ெசால்லா மல்ல னவன்ெசால் ன தாகு ம் ன்
ெறல்லாப் ெபா
ந் தம்பான்ைம யியல் ேமன்
ெபால்லாத ேபாக்கி யினிப் ரண ெசன்மி ெனன்றாள்.

729

-----------8. சாங்கிய வாதம் (730 – 782)
ஆங்கவன் ெசால்லவவ் வத்தின ரத்
ேளாங்க ெவா ெகா நட் ைரக் கிற்பவ
னாங்க ெணவர்க்கு மைறெயன் றி ந்தவச்
சாங்கியன் றன்ைனத் தைலப்ெபயச் ெசன்றாள்.

730

ெசன்றா ளவன்றன் சிரத்ைதையக் கண்ேடாத
நின்றா ளவன்றா ெனறிபகர் கின்றனன்
பின்றான் பிரைளயத் தாக்க ம் ேபர்ச்சி
ெமான்றா வைகயா

ைரகைள ெயாட்டா

731

பாெலாத் நின்ற பரமாத் மெனா
லப் பகுதி மல்லாப் பகுதி
ேமெலாத் தியன்ற விதிவிகற் ேபா
ற் கிடந்தவ

ண்ெபா

ளன்ேற.

732

ஒ ங்கி ந் தார்கட் குடனைவ ெயல்லாம்
ப ங்கினன் ெமய் ம் பராசரன் றன்ைன
வி ம்பினள் ேபால வினவின ளன்ேற
ய ங்கல மாய வறிவி

ள் மிக்காள்.

என்ைனப் பயந்தீாி• ெதன்ெனனக் ேகட்டன

733

101
ணன்

த லாயி

ெவன்ெனறி ெயன்றன

னன்னன• தாயி னறிவி ெயனச்ெசால
வின்னன ேகெளன் ெற த்தனன் ெசால்

ம்.

734

மன் யிர் ெதற்ெறன வில்ல மான்ெச க்
ெகன்ன மிந்திய ைமந்ைதந் ெதா மன
மன்னதன் மாத்திைர ையந்ைதந்
த ம்
பன்னிய ைவையம் பதப்ெபா

ெளன்றான்

735

எத்திறத் தின் ஞ்ெசய் யான்குண ெமான்றிலன்
றத் வ னின்பன ேபதன ேலபக
னித்திய ெனங்கு ளென ங் காட்சியன்
த்த

ைடயெனன் ேறான்ற

ெமன்றான்.

736

நின் பரந்த வாய்ப்ெபாறி ேய மிக்
ெகான் கிாிைகயின் றப்பியத் தம்ம
ெசன் ெசய் மானிற் ெச க்கத்தி னீெரட்
மன்றி

ைமவைகப்

த

மன்ேற.

737

நின் பரந்த வாய்ப்ெபாறி ேய மிக்
ெகான் கிாிைகயின் றப்பியத் தம்ம
ெசன் ெசய் மானிற் ெச க்கத்தி னீெரட்
மன்றி

ைமவைகப்

த

மன்ேற.

738

கதக்களி யாைன ன் கல்ெலறிந் தாற்ேபாற்
பதப்ெபா டம்ைமப் ப ெதன் ைரப்ப
மதத்தினின் மிக்கவன் மாதைர ேநாக்கி
தப்ெபன்

ங் குற்ற

ைரெயனக் ெகன்ன.

739

ெசய்யா யிெரனச் ெசப் கின் றாய்நின்ைன
ைவயா யி ள தன்ெறனின் வாக்கிைவ
ெமய்யாம் பிறெசய்ைக யாத னா ைவ
ைமயா மினிநின்றன் மார்க்க

மன்ேற.

740

எத்திறத் தின் ஞ்ெசய் யானவ ெனன்ற ற்
றத் வஞ் ெசால் ந் தைலமக னாகிய
சித்தி மில்லாந் தி ட்ட விேராத ம்
ெபாய்த்த

ள் ளிட்ட ம் ல்

மற் ெறன்ன.

741

102

ெப ைம யிர்க்குைர ேயன்ெசய்ைக பின்
இ ைம யிெரன தாமிைட ெயான் ங்
க ம யி மிவற்றினி னன்ேற
ய ைம

ைடச்ெசய்ைக யாக்க

ம்

ெமன்றான்

742

ெசய்
யிர்க ஞ் ெசய்யா யிர்க ம்
ெமய்யி ளெவனின் ேமற்ேகா ளழித ம்
ெபாய் ம் ெபாதியைற ைம மற் றல்ல
ெமய்

மிதற்கினி ெயன்ெசய்தி ெயன்றாள்.

743

ேசாம்பன் குணமிலன் ேறான்றா ெவாளிப்பின
ேனாம்பற் க ைமயி ண் மாற் றா யி
னாம்பின்ைனச் ெசய்தெத னன்கவ னின்றி ம்
ேபாம்ெபா

ேதலவ னாற்ெபா

ெளன்ேனா.

744

ஆண்ட வாய்த்ெதாழில் யா மில் லாயின்
ேவண் ன்ெமய் யாகி விகிர்தி விகற்ெபா
தீண்ட

ெமாட்ட

காண்டற்குந்

ந் ேதா¢னி லாதவன்

த்தற்குங் காரண ெமன்ேனா.

745

த்தாத் மைன னிந்ேதா வ வன்றிப்
த்தாத் மாக்கட் ாிந்ேதா விாிந்ெதங்குஞ்
சித்தாத் மனாய்த் திாிவின்றி நின்ற
சுத்தாத்

ைமச் சுழற் வ ெதன்றாள்.

746

பரமாத் மைனப் பளிங்கைட ேபால
வ மாத் மாக்களின் மன் ம் விகாரம்
த மாத் திைரயன்றித் தக்கெதான் றாக
ெவா மாத்

மைன

ைரத்தி

ெகன்றாள்.

747

ெசல் ெமனி ஞ் சிைத ஞ் ெசல்லாெனன்
ெசால் ெமனி
ன் ெசால் ய தாெமய் ம்
பல்
ன் னா ம் பைதயா ைரயன்றி
ெயல்

ந்

ைண

மி விைன ெயன்ேற.

யாெனன ெதன் ஞ் ெச க்கிைன யீன்ப
மாெனனப் பட்ட மன் ேமார் ேசதைன

748

103
தானிைன யாக்குத றக்கின்ற ேசதைன
ேமனிைனத் தா

ைரத் தானல்ல ெனன்றாள்

749

மான்றான் பகுதி வழித்ேதா வழித்தன்றித்
தான்றான் பிறிேதார் ெபா ேளா யிரண்ெடா
ன்றாவ ெதான்றினி யின்றா வி ந்தவிச்
சான்றா ரறிய ஞ் சாற்றினி ெயன்றாள்.

750

தற்ெபா ேளயாங் குணம வாகின்
அதற்பிறி ெதன்னி ன மன
ண்டா
தற்கினி நீெசாலற் பாலெதன் ெனன்றாள்
சுதப்ெபா ண் ேமனன் ஞ் ெசால்

தல் வல்லாள்.

751

அ வாய காரண மாயவ் வியத்த
வா ம தைல ெயாப்பிக்கு ெமன்பாய்
ம வாத ெசால் ைன மாதிரந் தாேன
ப வாய்ப் பதக பைடத்தி

ெமன்னாய்.

752

பைகக்குண மாகிய பகுதி விகுதி
மிைகக்குணந் ேதான் நின் ேமற்ேகா ளழித் த்
ெதாைகக்கணம் யாைவ ஞ் சூனிய மாமா
நைகக்குண மல்ல

நம்பைல ெயன்றாள்.

753

த்ேதந் திாிய ங் கம்ேமந் திாிய ம்
பத்ேதந் திாியத்ேதா ெடான்றாய்ப் பைடத்தைன
பித்ேதந் திாிய ம் ேபேயந் திாிய ம்
குத்ேதந் திாிய ங் ெகாண் ைல யன்ேற.

754

தந்திர மாவன தாமிைடத் ேதான் வ
வந்தர வாத் வ ைனந்ெதன ேவண் ைன
சிந்தைன ள்ளிட் ச் சீவன் குணெமனி
னிந்திரன் றா

மிைண னக் காேமா.

755

ைகக ங் கா மி சா ாிடக்க
ெமய்திய வாக்குமற்றிந்திய மாெமனிற்
ெசய் ம் ல மறி மறி மற்
ெறய்த

ணர்ந்திங் ெக த் ைர ெயன்றாள்.

756

104
காட் ய வா ங் க மத்தி னாெமனி
ட்
ைல
த ம்
வ
மாட் ங் க
மறெமல் ம் பற்க ம்
கூட்

மிட ங் ெகாளக்குற்ற ெமன்ேனா.

757

ஐந் தன் மாத்திைர தாம வாற் ெறாடர்
கந்தங்க ணாதியிற் காம் ல ேனயைவ
வந் ெப கி வாிைசயி னான்மிகும்
ந்தியி னால்வைகப்

த

ெமன்றாள்.

758

ஒன்றாய்ப் பரந்திவ் லகு மேலாக ஞ்
ெசன்றாய்க் கிடந்த தேசதைன தாெனன்
மன்றா ய வா ய வவ்வா காய
ெமன்றா ெளழிென ங் கண்ணிைண நல்லாள்.

759

தான வாய ெபா ள வாெமா
ேமன்ம வா
வாத னான்ெமய்ம்ைம
ன்ம வா ெசான் னாயி ெவன்றனள்
மான்ம

வாவந்த ேநாக்கு மாியாள்.

760

பகுதியின் மானில்ைல யிதி மதில்ைல
ெதாகுதிெசய் பல்குணந் ேதாற்ற மில்லா
மிகுதிெசய் தத் ெமய்ம்ைம ெபறாமற்
றகுதியின் றத்தநின் றத் வ ெமன்ன.

761

கு ட ம் பங்கு ங் கூட்டத்திற் கூட் ப்
ெபா டம் தாக்க ம் ேபாத்தந் ைரப்பிற்
ெற ட ைலயவர் ெசய்ைகயிற் ெசய்ைக
யி டன்ைன யின்றி யிைவெயய்

ெமன்றாள்.

762

எவ்வைக யின் ம் விகார மிலாப்ெபா ட்
கிவ்வைக தம்ைம ெய த் ைர ெயன்ெச ம்
ெமய்வைக யாெலாப்பின் ேமற்ேகாண் த ய
வவ்வைக ெயல்லா மழி ள தாேம.
கூ
மாகாக் குணத்தின் நீயவட்
பா
ைரத்த யி ம் பகுதி ம்
ேப கள் சாாி ம் பிள்ைள ெபறாைமைய

763

105
நா

ங் காெணன்

நன்

த னக்காள்.

764

இல் ளி யின்றிமற் ெறங்கு மிைவ ன் ம்
ல் ன ேவயாற் ணர்ச்சி திெதனச்
ெசால் ன ெதன்ெசயத் ேதாற்றப் ப ெபா ள்
பல்லன தாமைவ பண்

ளேவ.

765

ஆட லழித்தல் பைடத்த லடங்குதல்
ெபற் றாங்கண் விளங்க நிைலைம ங்
கூ ய ைவந் குணத்தின னாத
னா ய குற்றங்க ணண்ணல ெவன்ன.

766

ஓதிய ெவல்லா ெமா வனி னங்ெகா
நீதி வைகயா ெனறிைமப் ப த ம்
வா ெசய் வார்கள் பிறராய் வ வ
திய மில்ைல ெயாழிெயன்

ைரத்தாள்.

767

யாைன குதிைர தலாப் பைடகு
ேயைனய தாங்க ெமல்லா மவெனனிற்
றாெனன் மாள்வ தன்ைன ெயனினங்கள்
ேகானிவ னாெமனக் கூறினார் யாேரா.

768

என்ைன ெயாழித்தினி ெயல்லா மவெனனச்
ெசான்ன ைறைமய னாகு மவெனனிற்
றன்ைன ெயாழித் த் த த் டன் றின்றி ற்
பின்ைன யவைனேயார் பித்தெனன் னாேமா

769

தன்ைகயிற் றன்கண்ைணத் தாேன ெபாதக்குத்தி
ெயன்ெசயக் குத்திைன ெயன்பார் பிறாில்ைல
தன்ைகயிற் றன்கண்ைணத் தான்ெபாதக் குத் வ
ெதன்ெசய ேவாவிதன் காரணஞ் ெசால்லாய்.

770

தன்ைனப் பைடப்பின் ன் றானின்ைம யா ல்ைல
பின்ைனப் பைடக்கிற் பைடக்கப் ப வதின்
ன்ைனப் பைடப்ெபன்
வில்ைல டேன
ன்ைனப் பைடத்தவர் யாாினி ேநாக்காய்.
ெகான் ெகான் றிட் த் தவஞ்ெசய்யி னத்தவம்

771

106
ெபான் மற்றாத ன• ம் ெபா த்தமின்
றின்றிதின் றிட் ப் பைடப்பிற் ெற ட்சிமற்
ெறன்

மிலன்ெபாி ேதைழ

மாேம

772

ஓர்ப்பவன் ெசால்லவ
னவன் றீனவன்
றீர்ப்பவ ேனாயவன் சீ மவ யிர்
நீப்பவன் சாபவ னீப்பவ ேனற்பவன்
ேபர்ப்பவ னா ம் ெப கின்ற ெதன்ேனா.

773

நாயாய்க் க க்கு நாியாய்ப் பலெகால் ம்
ேபயாய்ப் ைடத் ண் ம் ெபற்ற மாய்க்குத்
மீயாய் ந
ெம ம்பாய்த் ெத ெமங்கும்
தீயா ெனா வனின் ேறவ

ெமன்றாள்.

774

தைலெபற ெவந் ெநஞ் சாண் டத்
தா தவஞ்ெசய்த தன்கா லழித்திடப்
பா ய ைகயிற் பைடக்கு மிவெனனின்
டர்கட் ேடற்ற

ண் டாேமா.

775

நித்திய மாய ெபா ணின வாத ன்
வித்தி
ண்ெடன ேவண் தி நீள்பைன
ெயத் ைண ேயாவ ெவன்னி
ன்ைகக்கு
மித் ைண

ண்ெடன்ப ெதன்ைனெகா ேலழாய்.

776

இப்ெபா தில்ைல ெயதிரதற் குண்ெடனி
னப்ெபா
ண்ைம மின்ைம மாக்கி
ெனப்ெபா டாங்க மின்னன ேவெயனச்
ெசப்பினள் தத் வஞ் ேசயாிக் கண்ணாள்.

777

உ ேவா ட வமா காய
ன்
மி பதின் ேம ைமந் தாக விைசத்தைன
ய ேவா டேலாக மேசதன ன்றிற்
ெச ேவா

ாிைமயிற் ேசர்ப

மன்ேற

778

ஒன்ெறான்றி ெனான்றி லகுள் வழிெயங்குஞ்
ெசன்றவ ண்ைம பகுதி யி மன்
ெமன்றைன ெயண் ைற யறிமற் றீண்
நன்றன

றா நில த னான்ேக.

779

107

பத்தைன யாய்நின் பரமாத் மைன ஞ்
சித்தைன யாகக் க தியல் சீவன்கட்
கத்தன்ைம ஞான ெமன்னா யவ க்குத்
த்த

ங் காண்ட

ஞ் ெசால் ைன யன்ேறா.

780

வண்டார் குழற்ெபயர் மாணிைழ யிற்ெறனக்
ெகாண்ேட ெனனவவன் கூறினன் கூற ம்
பண்ேட லறிெயனப்பராசர நீயினிக்
கண்டா ெயனச் ெசால் க் காட்சி ெகா த்தாள்.

781

ஐந் மி ப மாகிய ெசாற்ெபா
டந்திைவ யல்ல தத் வ மில்ெலன்ற
சிந்ைத ெயாழித் ச் சினவரன் ேசவ
வந்தைன ேயெசய்

வாழிநீ ெயன்றாள்.

782

------------9. ைவேச க வாதம் 783 - 823
ஆட் னா ளவைன மாக்கிச் ெசல்பவள்
ட் னார் ெநறிெயன விாித்த ேமைலேயார்
காட் னார் பல
ங் கணாத ேனெய
மீட் னா

ேலாகன திடத்ைத ெயய்தினாள்.

783

வனப் ைட மாதைரக் கண் மாதவன்
சினப் ைடக் க த்தின ெளன்னச் சிந்தித்ேத
நினக்கினி ெநறிவயி னின்ற ெமய்ம்ைமைய
மனக்ெகாளக் கிளக்குேவன் மன்

ங் ேகெளன.

784

ெநறிெயனப் ப வ நின்ற ெமய்ம்ைமயங்
கறித க் காியன வா ெசாற்ெபா ள்
ெசறியயான் ெசா ற் றிரப்பியங் குணந்ெதாழில்
ெபாறியினாய் ெபா சிறப் டன் ணர்ப்பேத.

785

தைமந் ெதா திைச மனம்ெபா
யி
ேராதினப் ெபா ள்கடா ெமான்ப தாமைவ
நீதியிற் குணமவற் றியல் ெசய்ைக ம்
ேபாத ம் ெபா ட் ைட ெபயர்ச்சி யாகுேம.

786

108

ெபாிய ம் பின்ன மாய தப்ெபா
உாிதினிற் ெபா ள்கைளச் ெச த் ெமாற் ைம
ெதாி ற வ வ சிறப்ப தாங்குணக்
கிாிையக ளிதற்ெகனக் கிளத்தல் கூட்டேம.

787

ஆறின் தன் ன் றத்தி மற்றவற்
றீறின் ம்ைம மின்ைமைய ெயய்தின
கூறின ெபா ள்க ங் குண ஞ் ெசய்ைக ம்
ேவெறன விாித்தனன் விேசட வாதிேய.

788

தத் வ மிைவெயனத் தைல ந் க்கினாட்
ெகாத்ததன் ேறாெவன ைரநல் லாயினி
யித்தவ மிப்ெபா ேடறி யான்ெசயிற்
ெபாய்த்தவ மாத ற் ேபாவ ெனன்னேவ.

789

ெமய்ந்ெநறி யி ெவன விாிப்பக் ேகட்
ந்
திந்ெநறி யைமதியின் ெறன் ஞ் ெசால் னாய்
ெபாய்ந்ெநறி யாதைலத் ேதற்றிப் ேபாெகனக்
ைகந்நி த் தாள

காட்டக் ேகெளன.

790

நில தற் தமாய் நின்ற நான்ைம ங்
குல தன் ர்த்தியாய்க் கூறி ெனான்றைவ
யல தற் ெபா ள்களாய்ப் பன்னி னாயைவ
வல ைற யிட ைற வ தல் காட் ேகா.

791

உாியேதார் நீரைணந் ப்ப தாகுெநய்
ெயாிெய
ளர்ச்சியா ைரக்குங் காற்றதாம்
ெபாியேதா

நீர்ப் பிண்டம் வந் நீ¡;

வாிைசயிற் படலமாய் வந்த வல்லேவா.

792

ஒ யதன் குணெமன ைரத்தி யாதலால்
வ
ைட நிைலயில மற்ெறப் த ம்
ஒ ெயா
தறம் ட் ல்ல ன்ைமயாற்
க ெசய ெலாழிகநின் காய ெமன்றனள்.
சுட் ன திைசத்திறஞ் ெசால் ற் சூாியன்
பட்ட ெம ந்த ம் பற்றி நான்குமாய்

793

109
ெயட்ெடனப் பலெவன வின்ன தன்ைமயாற்
கட் னர் வழங்கி

ங் காய ெமய் ேம.

794

மண் லம் பலைர நி வி மத்திமங்
ெகாண் நின் றான்றிைச கூ மின்ெனன
ெவண் ைச யவன்வயிற் பிறக்கு ெமன்பேவற்
கண் ல நின்ெபா ள் காட்ட வல்ைலேயா.

795

அத்திைச யவ மா யல்ல ம்ெமன
ெவத்திைச யவர்க மிைசப்பி ேனகநீ
பத்திெசய் தினிெயன்ைனப் பரமன் பாதேம
சித்தி

ெவனச் ேசர்ந்

வாழ்திேய.

796

மன் மம் மனெமனப் ப வ தாவேத
யின் யி
விேனா ையந்த ெவாற் ைம
யின் மக் கால மி ைமத் தாக
னின்

ைடப் ெபா தவ ணிற்ற

ல்ைலேய.

797

குணங்க ந் ெதாழில்க ங் கூறி ேவெறனிற்
பிணந்தைனச் சீவனாய்ப் ெபற்ற ெதன்ைனேயா
ணர்ந்தில ைர ெமான் றிலெனனி
திநாம்
ணர்ந்தில மவன்வயிற் ேபாந்த தில்ைலேய.

798

எப்ெபா ெளக்குணத் தா மில்ைலேய
லப்ெபா ளக்குணத் தயல தாதலாற்
ெசப்பிலக் குளிாினாற் றீய ண்ைமேபாற்
ப்ெபனப் ெபா ள்க

ந் ேதாற்ற மில்ைலேய.

799

குணத்ெதா குணிகைளக் கூறி ேவெறனப்
ணர்ப்பேதார் ெபா ளிைன ேவண் ற் ெபாய்ெயனிற்
குணத்ெதா குணிக ங் கூட்ட மின்ைமயா
ணர்த் தற் காிதைவ

ள

மல்லேவ.

800

ஒன்ப ந் தத் ம ண்ைம யாற்பல
ெவன்ப ெமைனத்ெதன ெவண்ணப் பட்ட ம்
வன்பிதன் குணமி ெவன்னப் ெபற்ற
மன்பதற் குைடைமயி னறியப் பட்டேத.

801

110
அதன
தன
உதன

குணமதற் கயல தாதலா
குணெமன வி க்கிற் ெறன்ைனேயா
ணர்விைல ெயான்ற ெதன்றக்கால்

விதன ம் படாய

ெமய்

மாகுேம.

802

ெகடக்ெக ம் ெபா ெளனிற் ேக
ண்ெடனப்
படப்ெப மதற்குநி பாிவ ெதன்ைனேயா
வடக்குந்தன் ேறாற்ற ெமாட்
ம்ைமய
மடக்கி

ம ெபாி தழகி தாகுேம.

803

குணங்கடாங் குணிெய ங் கூற்
ண்ைமயிற்
பிணங்கலாய்ப் ெபா ள்வயிற் ேப
ள்ளேத
யிணங்கலா யி ைமய தின்ைம ண்ைம ம்
வணங்கலாம் வைகயேதார் மாட்சி மிக்கேத.

804

பண்பினாற் ெபா ள்க க் காய பல்பயஞ்
ெசண்பினா னறிவினான் ெசறிவி னாெனன
மண்ெபானாற் குணநிைலக் காய மாட்சியா
நண்பினா னல்ல

நடத்த

ல்ைலேய.

805

விைலெப நன்ைமயால் ெவ ப்ப தீைமயால்
ெகாைலெப ங் களவினாற் குணத்தி னக்குண
நிைலெப ம் ெபா ளினா னின்ற ெவாற் ைம
யைலெப ம் ேவெறனி னாவ தில்ைலேய.

806

நல்விைனப் ப த ந் தீவிைனப் ப த ம்
பல்விைனப் பாகினாற் பயங்க ெளய்த
மில்விைனக் குணங்கடா ெமன் ம் ேவெறனிற்
ெசால் ல சுழற்சி ம்

ந் ேதாற்றேம.

807

ஆட் ைட யாடன வாட றாங்க
ேமாட் ைடக் குதிைர ேமாட் ெமன்றின்ன
கூட் ய வப்ெபா ட் ெகாைடய வாதலான்
மீட்டைவ ெயான்ெறன ேவண்டல் ேவண் ேம.
கூத்த ராட ங் குதிைர ேயாட
ேமாத் ைர ள்பட ெவாழிந்த யாைவ
நீத்தன ேவயல்ல நிைல
ண்ைமயிற்

808

111
ேபாத்தரல் ேவண் னப் ெபா தி னாகுேம.

809

பிணங்கல வாய்த்தம் ட் பிறக ளாகிய
குணங்க ந் ெதாழில்க ங் கு மிக ெகட்டன
ணர்ந் டன் ெபா ள்வயிற் ேபாந்த வா நீ
ணர்ந்திைல ய

நின்

ைடய ேதபிற.

810

பா ெவலாப் ெபா ெளா ம் ெபா ந்தி நின்றேத
ல ெவலாப் ெபா ள்கைள யாக்கு ெமாற் ைம
யி வலா லைவதம் ளிையத ல்ைலேயல்
ெச வலாம் பிறவ

ெசன்ற ெதன்றேல.

811

அன்றி ம் ெபா வ வந்தமில் ெபா ட்
ெசன்றேத ெயன்றலாற் சிதர்ந் பன்ைமயாய்க்
குன்றி ங் கூ
நின் ங் ெகாள்பய
மின்றி ம் ேபாதலா ெலன்ைன யாயேதா.

812

ெபா ெவனப் ப வேதார் ேபா யாதலாற்
ெபா ெவனப் ப வன ேபான்ற தாங்கேள
ய ெவன மீட்
ந் தாெறன் ெறண் வா
யி ெவன ெவன்ைனயிங் கிதேனா ேடெழனாய்.

813

சிறப்ெபனப் ப வ ெதாியி னப்ெபா
ளறப்ெபற நின்றவக் குணம தாத ன்
இறப்ப மி தன தின்ைம ேயயினாய்
றப்ப த் தி வ

ன் ெபா ள ெளண்ணேல.

814

கூட் னா லல்ல கூட்ட மில்ைலேயற்
கூட் வான் ெசல்வ ங் கூட்ட மில்ைலேய
பாட் னாற் பல மாம் பயமி லாதன
ட் னா

ைரத்திேயா

னி

ேபாக்கிேதா.

815

ெகாக்ெகாடக் க ைமையக் கூட் வித்த ஞ்
சுக்ெகாடத் வர்ப்பிைனத் ன் வித்த ஞ்
சிக்ெகன ேவற் ைம தீர்ப்பி நீெயன
நக்கன ளளியேனா நயவ ெனன்னேவ.
என் மப் ெபா ள்க

மியல் ந் தங்கேளா

816

112
ெடான்ெறன வ தலா ெலான் மாகுேம
ெயன்ற
ைம ந் ெதாியி னின்ைமயா
ன்றினிக் கூட் வ தில்ைல யில்லேத.

817

ஒன் நற் ெபா ள்கடாங் குணங்க டாம்பல
ெவன் நீ ேயகம் ேவெறன்ப ெதன்ெனனப்
ெபான் மக் குணெமனிற் ெபா ட்கு மாெமன
நன்றினிக் குண ண்ைம நாட்ட மாெமன.

818

குணிக்கணா ேனாக்கினாற் குணங்க ளில்குணத்
தணிக்கணா ேனாக்கினா ல
மன்னேத
பிணிக்கலாம் பிாிக்கலாம் ெபற்ற நான்ைமயிற்
ணிக்கலாந்

ெநறி

ன்

நன்ைமேய.

819

இல்ைலயக் குணங்குணிக் குண்ைம தாெனனச்
ெசால் னக் குணிகுணத் ெதான் மாதலா
லல்லதக் குணங்க மைவக ளாெமன
நல்லதித்

ணிெவன நயத்தி ெலய்தினான்.

820

ெபா ெளாடக் குணந்ெதாழிற் குண்ைம ெயான்ெறனத்
ெத ள்வ
ம்ைமயிற் ெறாிய ைவப்ப
ம
ைட யறெநறி யண்ணல் ேசவ
யி ள்ெகட நிைனத்த

மிைனைய யாெகன.

821

ஓம்ப த் ேலாகைன ெயாழியச் ெசால் யான்
காம் ைடக் கடெநறி கடப்ப ெனன்னேவ
ேபம்ப ப் பவெரா ம் பிாிவின் னாைமையத்
ேதம்ப

கிளவிநீ சிந்தி ெயன்னேவ.

822

ஒக்குமவ் ைரெயன ள்ள ேதெயன
நக்கன ளாகிய நாதன் ேசதியஞ்
சிக்ெகன ேவத் தல் சிறந்த ெதன்னேவ
தக்கெதன் றவன் ெசாலத் தா
------------------

நீங்கினாள்.

823

113
10. ேவத வாதம் 824 - 853
காதம் பல ம் கடந்தபின்காகந்திக் க நக ள்
ேவத மங்க ம் விச்ைசகணிைலைம ம் ேவண் நர்கட்
ேகாத ங் ேகட்ப
ைரத்த
லகி ளறியப்பட்டான்
திக ெனனப்ப

மந்தணேனாத்திடம் க்கனேள.

824

என்ைன யிங்கு ம் ெபா ெளனவினவ மிவ்வி ந்த
வன்ைனதன் வரவிேத லாதியில மைற ய
தலாப்
பின்ைனவந் தனக மிைவெயனப்ைபயேவ ெயர்த் ைரத்தான்
ன்னமங் கி ந்தேவார்

மகனைவதன்

ைறைமயிேன.

825

நாத்திக மல்ல ெசால்லைலயாயின் னான்பயந்த
சாத்திர மாவ ேவதமன்ேறாவ தான்சயம்
சூத்திாி நீய வல்ைலயலாைமயிற் ெசால் கிறாய்
ேபாத்தந்தி ேயாவதன் றீைமெயன்றான்ெபாங்கிப்

திகேன.

826

திகன் றான ெசால்ல ம் யான வல்லெனல்லாம்
சாதிகண் டாெயனத் தான்றள ரா சாற் ெகன்றாட்
காதிெயன் றா ேமா ரந்தெமன்றா
ண் ேடலதற்கு
நீதியி னா

ைர நீயினி யான

ேநர்வ ெனன்றான்.

827

ெசய்ைக ம்
ைம
ைடைமயிற்றி ட்டத்தின் ம தைலயிற்
ெபாய்ெயா ம் ெபா ெளா ங் குவெகா ஞ்சால ம் ெபா ந் த ன்
ைமய மயக்க மாற்ெறா ெகாைலமன் ம
த ன்
ஐயமி றீக்கதிச் ெச
யார
ர

த் வத ெவன்ைன யாவெதன்றாள்.

828

ெசய்தவ ரறியி ங்குைரெயனி லங்ெகா வ
ந வெணா ஐற ளில்மலம்ெபய்திட் ெடாளித்ெதாழியிற்

ேபா¢

வி

ேதா¢

மினிய

ேதாற்ற

ம் ெபற

லனாத ன் றாக்குறித் த்

ெசய்தவாில்ெலனச் ெசப் வேவ.

நாற்ற ஞ் சுைவ ட

829

றிவற் றாற்ெறாடங்கி

யாற்ற மாயி ேவதம்வல்லார்கள• தறிந் ைரப்ப
ேமற்குலத் தாேரா ழிந்தவெரன்ப ெமய்ம்ைமெபறா
ற்றிறஞ் ெசய்தவ ரறிகுவர் ைழந்தறி
யற்சியி னிைசத்த

ைடயவேர.

ென த்தினிற் பதத்தினின்

830
வதனால்

114
ெசயற்பட ைடயத னியற்ைகயிற்ெசய்தவர் ெபயர்ெபறலா
யற்ைகய தன் நின் ேவதெமன்ேற வி ென த் ைரத்தாள்
யற்றிற

க ய கூந்த ன்ெபய ைடப் லைமயினாள்.

831

கதியவர் தம்ெபய ாின்னைவசுட் ன காட்ட
தியவர் நாள்கெளா ெடாப்பிலவிப்ெபா ெதாத்த
ம்
விதிய வாத ன் ேவதத்ைதயாஞ்ெசால் ங் கீதத்ைதப் ேபாற்
திய

ேவெயனச் ெசால்

நாம

ெபா ந்

ெமன்றாள்.

832

ெகால்வ தீெதனப் ெபா ள்வழிேவள்வியிற் ெகாலப்ப வ
ெவல்ைலெயான் றிலெதன்ப விைணவிைழச்ெசாழிெகன்ப வம் கத்தாற்
ெசல்கதி ளெதன்ப தீர்த் கெநறிெயன் ந் தீயெவன்
பல்லவர்

ணி ெமம் ேவதத்தி

ளெவனப் பயின் ைரப்ப.

833

சாதிக்கட் பயவா தவப்பயந்த ெமனத் தந் ைரப்ப
வாதிக்க ணான்வழி நால்வரதைமதிைய யமர்ந் ைரப்ப
சூதித்த ேதாற்ற ம் பிைழப்ெபனச்சூத்திரப் பிறவிெகாள்ளார்
வாதித்த வாெறன்

ெத ண்டவர்க்கிைவயிைவ மயாமயக்ேக.

834

ம தைல தத்த ளாக்கிமயக்க ஞ் ெசய்தைமயாற்
ெப தைல ெயன்ைனெகா றத் வந்தைனயன் ப
ண்ேட
தி ஞ் சால்
ைடயனயாைவ
ண்ைமயினாற்
ெச தைல ேயவில்ைல சீர்த்தனெசய்விக்குஞ் சிட்

ேவ.

835

வசுக்கெளா
த்திரர் பிதிரேரா வர் த லாப்பலர்க்கும்
பசுக்கேளா ெட ைமகள் குதிைரகள்
ெயா நாய் தலா
விசுக்கிழிந் தனபல ெகாைலக மிரங்க ர் ெகான்றவைர
யசிப்பவர் ேபான்றனி ராயி

ம விைன யா மக்ேக.

836

ேதவ ம் பிதிர ம் த ய ெகாைலகளிற் றீவிைனதா
ேமவர வல்லன ேவண் வல் யாெனன ேவண் திேயல்
யாவைர
த
மவரவர் ெசய்தன வவரவர்க்ேக
யாவாி னைட மவ் வ விைன

மக்கறி வாியெதன்றாள்.

837

ஊட்
ம் யாெமன் மர்கைள த ேயார் சாைலைவத் தால்
ட் னங் கிட ன்றி விைனநிைல மக்கறி வாிய ேபால்
கூட் மற் றவர்கைள த யெகாைலவிைன தங்கைள ங்
காட் கில் லாரவர் தாமைவயறிவேதார் கணக்கிலேர.

838

115

சிறந்தவர் தங்க க் ெகய் கெசன்ெறன் ஞ் சிந்ைதயரா
யறம்பல ெசய்தவர்க் கல்லதங்கவர்க க் காகுெமன்றாற்
றந்தவர்
ெபற்றார்கைள த ய ெதாடர்விைன ம்
பிறங்கியிப் பிறவியிற் ேபாக்குமற்றிைவெயன்ன ேபைதைமேய.

839

நண்பைர த
ம் பைகவைர த
மமிர்ெதா நஞ்
சுண்பவர்க் கல்லதற் கவர்க க்காெமன ைரக்குநர்யார்
பண்பி ேதவைர த யெகாைலயினிற் பல்விைனதா
ண்பல வைகயினி னைடந்தைவவிைள ங்க
மக்குெமன்றாள்.
ெகான்றவர்க் கல்ல
தலப்பட் டார்கைளக் கூடலேவற்
றின்றவர்க கியாைவ ந் தீவிைனேசரல ேதவர்க்குப்ேபா
ெலன் ைரப் பாய்க்ெகய் ேமைழைம ண்குவ ேவ ைமயார்க்

840

ெகான் வி ேயனல ேனாவிைன ன்றின்பவர்க் ெகாப்பெவன்றாள்.

841

ஈக நாய்க ங் ெகான்றவாீவகண் ன் ற ற்
றீயைவ ேயெசய் ந் ேதவரத்தீவிைன தீர்க்கிற்பேவா
ேநாய்க ம் ேபய்க ெமாழிக்குவெமனினைவ ங்க
மாய்வி

க்கு

ணாின• தாம்விைனயகற் தற் காியெதன்றாள்.

842

நம்
ன்பங்க ணாெமாழிக்கல்லலம் பிற
ப
ெவம் ைற யாயி ம் ேபாக்குதற்காியவிங் கிவர்கைளப்ேபாற்
றம்
ன்ப ம் தாெமாழிக்கில்லலர் பிறர்கைளேய
ெலம் ைற ேநாய்க
நாங்ெகான்
றாங்ெகான்
தீங்ெகான்

ஞ் ெசய்குபவவெரன விகழ்ந்தனேள.

843

ெகா க்குமவ் விலங்கிைனந வேதார் பசியினேரற்
தின்குவ ராய்வி னவர்கைளத் தவிர்க்குநர்யார்
ைரயன்மின் ேதவர்தம் ணிைனச் ேசணின் தாம்

வாங்குத லல்ல

ைடெயா ேசா ண்

845 ஆஞ் ெசய் ளி

ந்

ய ள்ள எட் ச் ெசய்

ம் வயிற்றினேர.

844

851 ஆஞ் ெசய் ள்
ம் சுவ யில் இல்ைல.

ெபாய்த் ைர யாநன்ைம ேபா வ ேத

ல்ைல

845 - 851

திகேன

சத்திய ேம ைர நீெயனத் தா ம• ேத ைரத்தா
ெனத்திைச யார்க ேமத் தற் ேகற்றன னிவ ெமன்றார்
தத் வ ேரநின்

தத் வ ெரனப்ப ந் தன்ைமயினார்.

852

116
நன்ெபா ளாவன விைவெயனவவேனா நகரத் ள்ளா
ாின்
ம் வைகயினி ென த்தன ைரத்தபின் வி க்க ற்றாட்
கன் பட் டவர்க மறெநறியறிவித்த வார்வத்தினாற்
பின் ெசன் ெறாழி ெமன் ற ெசய் வலங்ெகாண்

ெபயர்ந்தனேர.

853

----------------11.

த வாதம் (854 – 894)

ேவத வாதம் ெவளி ெசய் தாளங்ேகார்
த வாதி ம் ெபாங்கினன் ேமற்ெசல
வாத வாதி யிவைன யடக்கினா
ேலத

திய மில்ெலன ெவண்ணித்தான்.

854

நில்லப் பாவினி நீகண்ட தத் வஞ்
ெசால்லற் பாைலயிங் ெகன்ன ஞ் ெசால்
மல்லற் றாைன மதனசித் தன்ென ங்

வான்

கல்ெலாத் ேதாங்கிய ேதாட்களி யாைனயான்.

855

அணிெகா ளாரத் தரசைவ ேகட்ெகனப்
பிணிெகாள் ஞ்சிப் பிசாசகன் ெசால் வான்
குணிகு ணம்ெம ங் கூற்றில னாலெதன்
ணிைவம்

தங்க ேளெதாழில் ெசால்

ேவன்.

856

தண்ெணன் றீநில நீர்வளி காயத்தாற்
கண்
க்ெகா நாெமய் ெசவிகளாய்
வண்ண நாற்றஞ் சுைவயிெனா ெறா
ெயண்

ங் காைல யிையந் ழி ெயய் ேம.

857

ஐந் ங் கூ ய றிவின்ப மாதியாய்
வந் ேதான்றி ம மயக் காற்ற
னந்தி நா ங் குடஞ்சுடர் நாட்டம்ேபாற்
சிந்தி னாலைவ ெசன்றினஞ் ேச ேம.

858

உலெக லாமைவ ேய யி ண்ெடனச்
ெசாலவ லாரன ெசாற்ெறளிந் ேதநின்
பலக லாங்க ஞ் ெசய்வ பயனிலார்
லவ ராவதன் ேறாவங்குப் ேபாந்தேத.

859

117
ெசன்ற காலத் ஞ் ெசல்கின்ற காலத்
நின்ற காலத்தி ம்மிந் நிகழ்ச்சிேய
ெயன் மிவ் ல கித்தன்ைமத் ேதயி
வன்ற ெதன் ைரப் பாரயர்ப் பார்கேள.

860

இட்ட மாவ தி ெவனக் ேகட்டவள்
சிட்ட ரன்றி ஞ் ெசன்றி ந் தார்க்ெகலா
ெமாட் மீட்
ைரத் ளந் தான்ெகாளீஇக்
கட்

ைரய்ெய த் தாள்கயற் கண்ணினாள்.

861

விைனயி னீங்கி விளங்கிய ஞானத்ேதார்
ைனவ னின்ைமயி னான் தல
ல்ைல
யைனய மாண்பின தாகம மாதலாற்
ைனவ னின்

ைர ெபாய்ெயனச் ெசால்

ேய.

862

கைவத்த ேகாெலா கட் ல் க ைஞகாத்
தவத்திற் ெகாத்தன தாங்கினித் தாபதம்
அவத்த ேமபிற வா யி ாில்ைலேயற்
சுதத்தி னா

ய்த்தல் சூத

வாகுேம.

863

த மல்ல ெபாய்பிற ெலன்
வாதஞ் ெசய் வ ந்தி
ப்பெதன்
நாத னன்ெனறி நல்விைன நற்பயன்
யா

மில்ைல ெயனின• தவத்தேம.

864

யா மில்ைல யிாிைவ யாஞ்ெசால் ம்
த ேமெயனப் ேபாந்தி ந் ெதன்ெனா
வாதஞ் ெசய்கின்ற தமவ் வாதேமா
யாைதம்

தங்க டம் ள்

ம•தினி.

865

அளித்த ைவந்திற் கறிவின்ப மாக்குவான்
களித்தற் காற்ற ைடயன காட் னாய்
களித்தற் காரண காாிய ர்த்தியா
ெலாளித்

நின்ற

ணர்

ெவன்றிேயா.

உ வின் காாிய ேம
ெவன் ண
ர வின் காாிய ேமலவா காயக்கா
ெமா வன் காாிய மன் ணர் ெவன்கின்றாய்

866

118
ம

ங் காரண காாிய மற்ெறேனா.

867

ைவ மண்
மயி மல ேமார்
ைப ள் ைவக்கப் பளிங்கும் பயக்குேமா
ெபாய்ையம் தம் ணர்ந் ணர் ேவா ன்பம்
ெசய்

ெமன்ப

சிந்திக்கற் பாலேதா.

868

கள்ளப் த ங் காமிக்கும் த ம்
வள்ளற் த ம் மல்ல மல்லவா
ள்ளப் தெமான் றாக்குவ ண்ைமையக்
ெகாள்ளப்

தக் குணமைவ யல்லேவ.

869

ெபாறிையந் தாைலந்
தத்தி னாகிய
வறிைவந் தாைலந் மவ்ைவந்திற் காகுேமா
பிறிெதான் ேறாெபா ட் ெபற்றிமற் றிற்ெறனக்
குறிெகாண் டாெயான்

கூெறனக் ெகன்னேவ.

870

ஒன்றன் காாிய ெமான்ெறன ெவாட்
ஞ்
ெசன்ெற லாமைவ ேசதைன யாகுேம
யன்ெற லாமைவ யாக்கெமான் ேறயினி
ெயன்ற லா

ம• தின்

யி ெரய் ேம.

871

அைனத் ப் த ேமயறி வாக்கினான்
மனத் க் கின் ேமார் தத்ைத மன் நீ
நிைனத் க் காணன்றி ேந
ங் காைணயா
ெவனக்கு நீெசய்வ தித் ைண ேயயினி.

872

பிண்ட மாகிப் பிறந்தன யாைவ ம்
உண் ங் கண்
ணர்ந்த ஞ் ெசய்த ங்
ெகாண் மீட்டைவ கூ தல் கூ ங்கால்
கண்ட

தத் க் காாிய ெமன்றிேயா.

873

பிறந்த நாள்க ட் பிள்ைள மல்ல
மறிந் தாய் ைல ேயாடல்ல ண் க
ளறிந்த வாெறன்ெகா ேலாைவந்
த ஞ்
ெசறிந்த நாள்க
த்தி யானின்றிப்

ட் ெசய்வன வல்லவால்.
தத்தி னாயேவற்

874

119
பத் மல்ல ம் பன்றிக்கு நாய்கட்கு
ெமாத்த தன்ைமய பன்ைமய குட் கள்
வித்தி னாய விைனவிகற் பாம்பிற.

875

குைறந்
தங்கள் கூட்ட ண் டாமவ
ைறந்த தத் ணர்வல்ல தின்ைமயா
லைறந்த தங்க ைளந் மங் கில்ெலனின்
மைறந்த

தத்தி

ண்ைமவந் ெதய் மால்.

876

நீ ங் காற் மல் லானில மில்ைலேயா
ஞ் சங்கிேனா ர்மச்சி க்சில
ேதா¢

ண்ட ற் றீ

ண்

ல்ைலகண்

காாி யஞ்ெசவி காணலங் காயக்ெகன்.

877

ஒன்ெறான் றாக ணர்ச்சி ைறைமயாற்
ெசன்
தங்கள் ேசர்வதற் ேக ெவன்
குன்றித் தத்த ள் யாைவ ங் கூ ேம
னின்ற ெமய்ம்ைம நினெதன ேநர்வல்யான்.

878

ஐந்
த மவற்றவற் றாைலந்
மிந்தி யங்க ளிைய மிைவெய ஞ்
சிந்த ைனெயாழி நீெயனச் ெசப்பினா
ய்ந்

வா

யி ண்ைம ெயாட் னாள்.

879

உணர் மின்ப ேமாரறி வாதிக்கட்
ண ேமெயனிற் ெபாய்ெதாைகக் கண்ெணன
ணர் மின்ப
ள்வழி ேய யிர்
ண

ெமன்றனள் ேபாதன கண்ணினாள்.

880

காற்றி னா டம் பாெமனிற காற்றிேன
ேதாற்றி னா யிர் தான்ெறாைக ெயன்ெச
மாற்றிவ் ைவந்தி மா யி ராெம
மாற்ற மாயின் மனங்ெகாளற் பாலேத.

881

ேவ ேவைறந்
த ெமய்ம்ைமயா
லீ ந் ேதாற்ற மில் யி ராயின
பாறி யாைவ ம் பாழ்த்ெதாழி ம்ெமனக்
கூறி னாய

குற்ற

ைடத்தேரா.

882

120

குழவிக் காலத் க் கூறின யாைவ ங்
கீழ க் காலத் க்கண்ணைவ ேகட்டலா
ழெவக் கா மிலானினி யார்கைளத்
ெதா விப் பானங்ேகார் ேதான்ற

ந் ேதான் ேம.

ன்பந் ய்ைம ந் ட்ெகன ட்க
அன் மான மாய மாண்ைம
மின் ெமன்றிைவ யாக்கிய தீெதன
ன் நின்

883

ம்

க்க ம் வல்ைலேயா.

884

கன மந்திரம் சிந்தைன வா நாள்
வின ேசாதிடங் ேகட் ைர ட்குரல்
அனகள் யாைவ ெமன்ைனநின் தங்க
ளனெகா னீயிங் கறிந்தைன ெசால்ெலன.

885

ைவத்த வத் ம பிறப் பிற்றமர்க்
குய்த் க் காட் த ேல ல ெகாட் மா
ெலத்தி றத்தி மில்
ெரன்றிநீ
ெசத்

வம்ெமய்திற் சில்ைலைம ெசய்பவால்.

886

ேப மில்ைல பிறப்ப மில்ெலன்பாய்
வா ங் கிள்ளிப் ைடப்ப வ வெதன்
மாயத் தாலன்றி மந்திரத் தாற்ெறய்வங்
கூயக் காலறங் ேகாடைல ெயாட்ெடன.

887

ஒட் ேனெனன் ைரப்ப ணர்விலா
ட்ைட காண்ெகன னைக
க்கிேய
சுட் னாளங்குத் ேதாற்ற ேநாக்ெகன
விட் த் தான்றன் விகுர்வைண காட் வாள்.
க
ய

888

ங் காணலராகிக் கலங்கிேய
ஞ் சாப வக டத் தாாிவன்
ங் காணின்
ெமன ன்னி

வ வில் வா ம் வைளபல்

ந் ேதாற்ற

கண் ைதத் க் கவிழ்ந்தனன் வழேவ
திண் பதத்திற் ெற ட் ெய த்திாீஇப்

ம்.

889

121
பண் தக்கன ெசால் ப் பாியனின்
நண்ப ெதன்

ந க்க ந் தீர்த்தபின்.

890

ேபய்கண் டாயதன் ெபற்றி ைரெயன
வாய்கண் ேடெனன்ைன வாழ்க்ைக வ யன்மின்
ேநாய்ெகாண் ேடெனன வஞ்ச னக்கவ
டாய்கண் டாெயன் ஞ் சாத ல் ைலெயன.

891

ெபற்ற ேப ம் பிசாசிக ெனன்பேத
யற்ற மின்றி யவட்கு மகைனநீ
குற்ற மில்லறங் ெகாள்ளின்மற் ெறம்ெமா
சுற்ற மாத

ற் ெசால்ெலனச் ெசால்

வான்.

892

பிறப் ம் ேப
தலாப் பிறக ந்
திறத்தி னீெசான்ன யாைவ ந் ேதறிநின்
றறத்ைத யா மைமவரக் ெகாண்டெனன்
மறக்க ேலனினி மன்

ைம யாெனன.

893

ேபந்த ேதாற்றப் பிசாசிக னிற்ெறன
ேவந் மவ் ேவத்தைவ யா ம் வியப்ெபய்தி
யாய்ந்த ேகள்வியி னாைள ையயா ெயன
மாந்தர் யா
----------------

மதித்தன ெரன்பேவ.

894

