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இ�வ�ண� ேதா�றிய மணிேமகலா ெத�வ� �தமதிைய�� மணிேமகைலைய�� 

க�ட�. பி��, அ� ெத�வ�, �தமதிைய� பா���, " இ�ேக வா  நி"கி�ற நீவி� 

எ�உ"றீ�?" எ�& வினவ, �தமதி உதய (மர� *றிய வைன�ைத�� ஒழியா� 

உைர� தா-. அ�ேபா� அ� ெத�வ�, 

 

 "அரசிள�(மர� ஆயிைழ த�ேம1 

 [1] தணியா ேநா2க� தவி�வில னாகி 

 அற�ேதா� வன� எ�& அக�றன�; ஆயி3�, 

 [2] �ற�ேதா� 4தியி1 ெபா56�த1 ஒழியா�; 

 

ஆதலா1, நீ�க- ெப56ெத5வி" ெச1வைத வி7��, இ� 8�வன� ைத9 

:;6�-ள மதி<� ேம"றிைச9 சி&வாயி1 வழியாக9 ச2கர வாள2 ேகா=ட�தி"(9 

ெச1க. அ�ேக இர8�ேபா� கழியி3� உ�க=(9 சி& தீ�(� எ�தா�, "எ�& 

ெசா1<"&, ச2கரவாள2 ேகா=ட� எ�& ெத�வ� உைர�ப2 ேக=ட�� �தமதி 

விய� �"&, அதைன ேநா2கி, "அ2 ேகா=ட�ைத இ�(-ேளா� அைன வ5� 

�7கா=72 ேகா=ட� எ�கி�றன�. எ�ைன இ�ேக ெகாண�6த வ>ச 

வி>ைசயனான மா5தேவக� இதைன9 ச2கர வாள2 ேகா=ட� எ�& ெசா1ல2 

ேக=7ேள�; அ�ேவேபால, நீ�� இ�& ெசா1ல2 ேக=ேட�. இதைன9 

�7கா=72 ேகா= ட� எ�னா�, நீ�க- ச2கரவாள2 ேகா=ட� எ�& ெசா1?வ 

த� க5�ெத�ைன?" எ�& வினவின-. 

 

மணிேமகலா ெத�வ�, அ2 க5�ைதயைர2க� �(6�, " இதைன யாவ5� 

�7கா=72 ேகா=ட� எ�ப� வ@வ�&. இ6 ந�கா7, ச�பாபதி எ�3� இ6நக� 

ேதா�றிய கால�ேத உட� ேதா�றிய A�காேட யா(�. இத�க�, 

 



 �7ேவா�, இ7ேவா�, ெதா7(ழி� ப7�ேபா�, 

 [3] தா;வயி� அைட�ேபா�, தாழியி" கவி�ேபா�, 

 இர8� பக?� [4] இளி8ட� தாியா� 

 வ5ேவா� ெபய�ேவா� மாறா9 ��ைம��, 

 எ>சிேயா� ம5�கி� ஈம� சா"றி 

 ெந>� ந72(Cஉ� ெந�த ேலாைச��, 

 �றேவா� இற6த [5]ெதா@விளி� Dச?�, 

 பிறேவா� இற6த அ@விளி� Dச?�, 

 நீ-Aக நாியி� [6] தீவிளி2 *8�, 

 [7] சாேவா�� பயி5� *ைகயி� (ர?�, 

 �லE� ெபா56திய [8](ரா<� (ர?�, 

 [9] ஊ� தைல �"றிய ஆ� தைல2 (ர?�, 

ந1 நீ�� [10] �ணாி நளி கட ேலாைதயி� 

இ�னா இைசெயா< எ�&� நி� றறா�. 

 

இ�ன இய1பி"றாய �7கா7 இ5�ப2 க�7�, ம2க- நிைல�த வா;வைடயா� 

ேபா1 மய�(கி�றன�" எ�& விாி��ைர2க� ெதாட�கி, அ� ெத�வ�, 

 

 "தவ��ைற மா2க-, மிக�ெப5> ெச1வ�, 

 [11] ஈ"றிள� ெப� �, ஆ"றா� பாலக�, 

 Aதிேயா� எ�னா�, இைளேயா� எ�னா�, 

 ெகா76ெதாழிலாள� ெகா�றன� (வி�ப, இ� 

 அழ1வா�9 �டைல தி�ன2 க�7�, 

 கழிெப5> [12]ெச1வ2 க-ளா= டய�6� 

 மி2க ந1ல ற� வி5�பா� வா@� 

 ம2களி" சிற6த மடேவா 5�ேடா ? 

 

இ� நி"க, ஒ5நா- இர8 ஒ5 ேப�மக- ெப� பிண ெமா� றி� க56தைலைய2 

ைகயி1 ஏ6தி, 



 

 �யேலா (ழேலா? கயேலா க�ேணா ? 

 (மிேழா H2ேகா? இதேழா கவிேரா? 

 ப1ேலா A�ேதா எ�னா�, இர�கா�, 

 க� [13] ெதா=7�7 [14] கைவய  ெபய���� 

த�டா2 களி�பி� ஆ7� *�� 

 

ஒ�ைற, அ�வழிேய அறியா� ெச�ற, சா��கல� எ�3� பா�� பன9 சி&வ� 

ஒ5வ� க�7 அ>சி ந7ந7�கி, த� 4= "(9 ெச�&, த� தாயிட� நட6த� 

ெசா1< உயி� வி=டா�. அவ� ெப"ேறா� மி2க Aதிேயாராவ�. அவ5-, அவ� 

த6ைத க�ணிழ6தவ�. ேகா தைம ெய�3� அவன� தா� வய� Aதி�6தவ-. 

 

மக� பிாிைவ ஆ"றாத ேகாதைம, அவ� உடைல9 �ம6� ஈம��ற� கா= � மதி1 

வாயி<1 நி�&, ச�பாபதிைய ேநா2கி Aைறயி=ட@தா-. அவ- க�A� அ9 

ச�பாபதி ேதா�றி, 'நீ எ�ைன யைழ�த காரண� எ�ைன?' எ�றா-. ேகாதைம த� 

மக� இற6� கிட�ப� கா= , 

 

 ‘எ� உயி� ெகா�7 இவ� உயி� த6த5ளி1, எ�, 

 க�ணி1 கணவைன இவ� கா�� ஓ�பி7�; 

 இவ� உயி� த6� எ� உயி� வா�(' 

  

எ�& இர6தன-. அ�ேக=ட ச�பாபதி, 

 

 [15]'ஐய A�ேடா, ஆ5யி� ேபானா1, 

 ெச�விைன ம5�கி1 ெச�& பிற�ெப��த1; 

 ஆ�க� ெகாண�6� நி� [16] ஆ� இட� நீ2(த1 

 ஈ�( என2( ஆவெதா� ற�&; நீ இர�க1. 

 ெகாைல அறமா� எ3� ெகா76ெதாழி1 மா2க-, 

 [17] அவல� ப "&ைர ஆ�க�; மடவா�! 



 உலக ம�னவ�2( உயி�2( உயி� ஈேவா� 

 இலேரா; இ6த ஈம� �ற�கா=7 

அரச�2( அைம6தன ஆயிர� ேகா=ட� 

 

அதனா1, நீ நி� க5�ைத வி7க ' எ�றன-. இதனா?� மன� ெதளியாத ேகாதைம, ' 

ேதவ�க- இ�தைகய வர� த5வ� என நா�மைற ய6தண� நவி1வ ��7; 

அதனா1, நீ அ5ளாவி �, யா� இ�ெபா@ேத உயி� வி7ேவ�' எ�& ெசா1ல, 

ச�பாபதி, ெத�வ வைக பல8� விடா� வரவைழ��, அவ- A� நி&�தி, 'நீ ேக=(� 

வர�ைத இவ� தரவ1லேரா, கா�' எ�றா-. அ� ெத�வ�க- அைன���, ச�பாபதி 

*றியவாேற, ' இற6த உயிைர மீ=7� த5வி�த1 A யா�' எ�& ெசா1ல, ேகாதைம 

த� மகைன9 �7கா= 1 இ=7� தா3� உயி� �ற6தா-. 

 

 ச�பாபதி த� ஆ"ற1 ேதா�ற 

 எ�(வா; ேதவ5� * ய இட6தனி1, 

 :;கட1 வைள இய [18]ஆழிய� (�ற��, 

 ந78 நி�ற ேம52 (�றA�, 

 �ைடயி1 நி�ற எ@வைக2 (�றA� 

 [19] நா1வைக மரபி� மாெப56 தீ8�, 

 ஓாிராயிர� சி"றிைட� தீ8�, 

 பிற8� ஆ�கத� இடவைக உாியன, 

 ெப&Aைற மரபி� அறி8 வர2 கா= , 

 ஆ�(வா; உயி�கK� அ�8யி� இட�கK�, 

 பா�(ற [20]ம�ணீ= 1 ப��ற வ(�� 

 மி2க மயனா1 இைழ2க�ப=ட 

 ச2கர வாள2 ேகா=ட� ஈ�( இ�கா�; 

 இ7பிண2 ேகா=ட�� [21]எயி"�ற மாத<�, 

 �7கா=72 ேகா=ட� எ�றல� உைரயா�, 

  

இ�ேவ இத� வரலா& " என அ� மணிேமகலா ெத�வ� *றி A �த�. அத�பி� 

�தமதி உற�கிவி=டா-. அ� ெத�வ� மணி ேமகைலைய� த� ம6திர�தா1 மய2கி� 

த@வி ெய7��2ெகா�7 வா� வழியாக, ெத� திைசயி1 A�ப� ேயாசைன� 



ெதாைலவி1 கட1 ந7வ� இ56த மணிப1லவ� எ�3� ஒ5 தீவி1 கட"கைர யி1 

மண"பர�பி1 அவைள2 கிட�திவி=7 நீ�கிய�. 

 

---- 

[1]. தணியா ேநா2க� - நீ�காத காத1. 

[2]. �ற�ேதா� 4தியி1 - ெவளிேய ஏைன ம2க- ெச1?� ெத5வி1. 

[3]. தா;வயி� அைட�ேபா� -ேதா� ய ப-ள�களி1 �ைத�பவ�. 
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[8]. (ரா1 - ேகா=டா�. 

[9]. ஊ� தைல �"றிய ஆ� தைல - தைல Hைளைய உணவாக உ�ட ஆ� 

டைல� பறைவ. ஆ� மகன� தைல ேபா�ற வ வAைடய� இ�பறைவ; அதனா1 
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(ைறயாத மகி;9சி. 

[15]. ஆ5யி� ேபானா1 அ� ெச�த விைன2ேக"ப ேவேற பிற�� எ��� எ�ற 

ெபா5ளி1 ஐயA�ேடா, எ�ற�: ெச�தநி� மகன� உயி� ேவ& பிற�ைப 

எ�தியி52(�; அதைன மீ=7� த5வி�ப� எ�ப� A யா� எ�றவா&. | 
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ஜ���4ப�' எ�ப� ��த Nலா�. 

[20]. ம�ணீ7 - ெவ� �ைதயா1 ெச�த வ 8க-. 



[21]. எயி1 - மதி1. 
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மணிேமகைலைய2 ைக�ப"ற A யா�, ைகய"&� த� அர� மைன2( மீ�7வ6த 

உதய(மார�, "இ2 க�(1 கழி6த�� அவைள எ� ைகயக�ப7��ேவ�" எ�& 

எ�ணமி=72 ெகா�7, அ� றிர8 க�Oற2க� ெபறா�, த� ப72ைகயி1 

�ர�7 ெகா�  56 தா�. அவ� க�A�ேன மணிேமகலா ெத�வ� ேதா�றி, 

"ம� னவ� மகேன, 

 

 ேகா1நிைல திாி6தி �, ேகா-நிைல திாி��; 

 ேகா- நிைல திாி6தி �, [1]மாாி வற�*5�; 

 மாாிவற� *ாி�, ம� உயி� இ1ைல; 

 ம�3யி� எ1லா� ம�ணா- ேவ6த� 

 த�3யி� எ�3� த(தி இ�றா(� 

 [2] தவ�திற� D�ேடா- த� ேம1 ைவ�த 

 அவ�திற� ஒழிக" 

  

எ�& உைர��வி=7 நீ�கி, உவவன� �(6� அ�ேக உற�கி2 ெகா� 56த 

�தமதிைய2 க�7 அவள� �யிைல நீ2கி"&. அவ- ெதளி6த காைல, அவ- 

A�ேன நி�&, " �தமதி, அ>ேச1, யா� மணிேமகலா ெத�வ�. இ�Eாி1 

நைடெப&� இ6திரவிழாைவ2 காண வ6த யா�, எ� ம6திர�தா1 மணிேமகைலைய 

மய2கி2 ெகா�7ேபா� மணிப1லவ�தி1 ைவ��-ேள�. அவ- இ�ைறய ஏழா� 

நா-, த� பழ� பிற�ைப அறி6�ெகா�7 இ�( வ5வ-. அவK2(� ��தன� 

ந1லற�ைத� பி�ப"&� ந1P; வ6தி52 கிற�. அவ- இ�Eாி1 த� உ52கர6� 

உலவியகாைல�� நி� க�O2(� த� உ�ைம �5ைவ ஒளியா-. இதைன அவ- 

தா� மாதவி2(� ெதாிவி2க. 

 

 திைர [3] இ5� ெபௗவ��� ெத�வெமா� &�ெடன2 

 ேகாவல� *றி இ2 ெகா யிைட த�ைன,எ� 



 [4]நாம� ெச�த ந1 நா- ந-ளி5- 

 காம� [5]ைகயற2 [6]க7நைவ ய&2(� 

 [7] மாெப56 தவ2ெகா  ஈ� றைன எ�ேற 

 நனேவ ேபால2 கனவக�� உைர�ேத�; 

 ஈ�( இ�வ�ண� ஆ�( அவ=( உைர " 

  

எ�& ெசா1<வி=7 மைற6ேதகிய�. �தமதி தா� உற�கி2 கிட6த இட�தினி�&� 

எ@6� �"&A"&� ேநா2கினா-. எ�(� எ� வயி5� உற�கின. இைடயிைடேய, 

 

 [8] யாம� ெகா-பவ� ஏ�ெதா< யரவA�, 

 # # # 

 [9] நிைறயழி யாைன ெந7� *விளி��, 

 # # # 

 ஊ� கா�பாள� எறி [10] �  ேயாைத��, 

 �த1வைர� பய6த [11]�னி& தீ� கய2க� 

 தீ�விைன மகளி� (ளனா7 அரவA�, 

 [12]வ<�த ெந>சி� ஆடவ� இ�றி��, 

 [13]�<2கண� த�ேனா� Dத ச�2க��2 

 ெகா �ேத� ேவ6த� ெகா"ற� ெகா- கஎன 

 இ 2(ர1 Aழ2க�� [14]இ7�ப< ேயாைத�� 

 ஈ"றிள� ெப� �, ஆ"றா� பாலக� 

 க7>:1 மகளி� [15] ெந7��� உ"ேறா� 

 த��ய� ெக72(� ம6திர மா2க- 

 ம�ற� ேப�மக- வ6� ைக2ெகா-க என 

 நி�ெறறி ப<யி� ெந7�(ர1 ஓைத�� 

 

பிற8� எ@6� இைச�தன. இவ"றா1 உ-ள� கல�கி ந72கA"ற �தமதி, அ� 

வன�தி� ேம"றிைசயி1 உ-ள சி& வழியிR7, அயலதாகிய ச2கரவாள2 

ேகா=ட�ைத அைட6தா-. 

 



அ�விட�ேத பல5��(மா& திற6தவாயிைல�ைடய [16]உலகவறவி இ56த�. 

அ�ேக ெச�ற �தமதி அத� ஒ5�ைடேய இ56தன-. அ�விட�ேத நி�ற Sணி1 

அைம6தி56த பாைவ ெயா�ைற உடலாக2ெகா�7 ஒ5 ெத�வ�, அவைள 

அைழ��, " �தமதி, நீ A� பிற�பி1, அேசாதர நகர�� அரசனான இரவிவ�ம� 

மக-. நீ �9சய� எ�3� ேவ6த"( மைனவி. நின2( A"பிற�பி1 4ைர எ�ப� 

ெபய�. நின2(� தம2ைக ெயா5�தி ��7. அவ- தாைர என�ப7வா-. அவ- 

இற6த� ேக=7 நீ உயி�வி=டா�. இ�ேபா� நீ நி� A� பிற6தாளாகிய 

தாைரெயா7 * யி52கி�றா�. இ�ைறய ஏழா� நா- நி� பழ� பிற�பி� த�ைக 

இல2(மி எ�பா- நி� பிற��� த� பிற��� அறி6� வ5வ-. நீ அ>ச"க" எ�& 

ெசா1<"&. இ9 ெசா"களா1 �தமதி திைக���7 அ>சி ம5� 52ைகயி1, 

 

 [17]காவலாள� க��யி1 ெகா-ள, 

 Sெம� ேச2ைக� �யி1 க� விழி�ப, 

 [18] வல��ாி9 ச�க� வறி� எ@6தா��ப, 

 �ல��ாி9 ச�க� ெபா5ெளா7 Aழ�க, 

 [19] �க�Aக வாரண� ெந7� * விளி�ப, 

 ெபாறிமயி� வாரண� (&� * விளி�ப, 

 [20] பைண நில� �ரவி பலஎ@6 தால� 

 [21] பைண நிைல� �-K� பல எ@6தால, 

 [22] D�ெபாழி லா�ைக� �-ெளாளி சிற�ப, 

 D�ெகா  யா�ைக� �-ெளாளி சிற�ப, 

 [23] கட8= T ைக� D�ப< கைடெகாள, 

 கல�பக� T ைக� D�ப< கைடெகாள, 

 [24] (யி?வ� கைடெதா&� ப�ணிய� பர6ெதழ 

 ெகா7�ேபா� கைடெதா&� ப�ணிய� பர6ெதழ 

 ஊ��யி1 எ7�ப, [25] உர8 நீ� அ@வ��2 

 [26]கா� இ5- சீ��2 கதிரவ� Aைள�த?�, 

  

 �தமதி2( அ9ச� நீ�கி"&. அவ- மயிெலன நட6� மாநகாி� ெத5வழிேய 

ெச�& மாதவிைய யைட6� நிக;6த� A"&� வ@ வி�றி2 *றினா-. மாதவி, அ� 



ேக=7, மணியிழ6த நாக�ேபா1 வ5�த� ெகா�டன-; �தமதிேயா, 

மணிேமகைலயி� பிாிவா"றா� உயிாிழ6த உட1ேபால� �ய� உழ�பாளாயின-. 

 

------ 

[1]. மாாி வற� *5� - மாாி வ"றிவி7�; மைழ இ1ைலயா� வி7�. 

[2]. தவ�திற� D�ேடா- - தவ�தி� த(திெகா�ட மணிேமகைல . 

[3]. இ5�ெபௗவ� - ெபாிய கட1. 

[4]. நாம� ெச�த ந1நா- - ெபய� ைவ�த ந�னா-, 

[5]. ைகயறா - ெசய1 அற. [6]. க7கைவ - பிறவி ேநா�. 

[7]. மாெப52 தவ2ெகா  - மி2க ெபாிய தவ�திற� DOத"(ாிய ெகா  ேபா?� 

மக-. 

[8]. யாம� ெகா-பவ� - நாழிைக2 கண2ெக7�ேபா�. 

[9]. நிைறயழியாைன ெந7�*விளி - ேபா2(வர வி� றி2 க=7�7 கிட�தலா1 

உண8 ெகா-ளா� வ56தி, பாக� நி&��� நிைற கட6த யாைன க- ெந தா� 

இைச2(� பிளிற1. 

[10]. �  - ப�ைப ேபா?� ஒ5வைக இைச2க5வி. 

[11]. �னி& தீ� மகளி� - மக8 ெப"& வாலாைம நீ�(� மகளி�; கய2 க� தீ� மகளி� - 

மக8 ெப"& வ5�த� நீ�(� மகளி�. 

(றி��:-மக8 ெப"ற மகளி� ப�தா� நா- இரவி1 மக�பய6த Aதிய . மகளி� 

�ைட:ழ9 ெச�& மாைலயி1 நீராட1 ப�ைடேயா� மர�. 

[12]. வ<�த ெந>சி� ஆடவ� - பைகைம யி5�தலா1 அ� (றி�த ெந>சிைன 

�ைடய 4ர�; வ<ய பைகவ�க-. 

[13]. �<2கண�� அ�ேனா� - �<2*=ட� ேபா�ற 4ர�க-. 

[14]. இ7�ப.< ேயாைத - ப<யி7� ஓைத - ப<யி7ேவா� ெச��� ெப5Aழ2க�. 

[15]. ெந7� �� உ"ேறா� - ேபாாி1 ெபாிய ��ப=டவ�. 

[16]. உலக அறவி - எ1லாவைக ம2கK� வ6� த�( த"(ாிய அற9 சாைல. | 

[17]. காவலாள� க� �யி1 ெகா-ள - இர8 A"&� காவ1 �ாி6த 4ர� வி ய<1 

க�Oற2க� ெகா-ள 

Sெம� ேச2ைக� �யி1 க� விழி�ப - Sய ெம1<ய ப-ளியி1 �யி�ற ஆடவ� 

மகளி� எ�ற இ5பாலா� க�கK� விழி��2ெகா-ள. 



[18]3. வல��ாி9 ச�க� - வல��ாி ' எ�3� ச�(. வாி� எ@6� ஆ��ப - வறிேத 

Aழ�க. �ல��ாி9 ச�க�- �லவ� *=ட�. ெபா5ெளா7 Aழ�க - ெபா5- நிர�பிய 

ெமாழிகைள9 ெசா1< ஓைச ெச�ய. 

[19]. �க�Aக வாரண� - �-ளி ெபா56திய ப=டமணி6த யாைன, ெபாறிமயி� 

வாரண� - ெபாறிக- ெபா56திய மயிாிைன �ைடய ேகாழி. 

[20]. பைண நிைல��ரவி - (திைர� ப6தியி1 நி"(� (திைரக-. ஆல - ஆட: 

[21]. பைண நிைல� �- - மர2கிைளயி1 த�(� பறைவக-. ஆல -Aழ�க. 

[22]. D�ெபாழி1 - D>ேசாைலகளி1. ஆ�ைக - நிர�பிய. �- - பறைவ க-. 

D�ெகா யா� - D�ெகா  ேபா?� மகளி�. ைக��- - ைகயி1 அணி6த வைளக-. 

[23]. கட8= T ைக . ெத�வ�க=(ாிய Tட�க-. D�ப< - அழகிய பைட9ச1க-. 

கைடெகாள - A"&�ெபற. 

கல� பக� T ைக - அணிகல� வி"(� கைட�ெத5. கைடயி� வாயி. ?2(� 

D9ெசாாி6� ெபா= =7� Dைச ெச�த1. 

[24]. (யி?வ� கைட - ேதா"க5வி வாசி�ேபா5ைடய 4=7 A"ற�. ப� இய� - 

ப�ணைம6த இைச, 

ெகா7�ேபா�கைட - ெகாைடவ-ள1 4=7 A"ற�. ப�ணிய� - பல ப�ட�க-. 

[25]. உர8 நீ� அ@வ� - விாி6த நீ�மி2க கட1. 

[26]. கா� இ5- சீ�� - மி2க இ5ைள2 ெக7��. 

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

8. 8. 8. 8. மணிப%லவ#�# �ய�&ற காைதமணிப%லவ#�# �ய�&ற காைதமணிப%லவ#�# �ய�&ற காைதமணிப%லவ#�# �ய�&ற காைத    

 

மணிேமகலா ெத�வ�தா1 தனி�� விட�ெப"ற மணிேமகைல மணிப1லவ� தீவி� 

கட"கைரயி1, �யிெல@6� �"&A"&� பா�2க?"றா-. த�ேனா  56த 

�தமதிைய�� அவ- க� ல-. அவ- க�ெணதிேர, 

 

 [1]ஞாழ1 ஓ�கிய [2]தா;க� அ��பி� 

 ஆ�ப?� (வைள�� தா��ண�6� மய�கி, 

 வ�7ண மல�6த [3] (�7 நீ� இல>சி 

 [4] Aட2கா1 ��ைன�� மட"D6 தாைழ�� 

[5]ெவயி1 வர8 ஒழி�த பயி1D� ப6த� 

 



ேதா�றி"&. அ�ேக ேதா�றிய அைன��� அவ=(� ��ைமயா கேவ ேதா�றின. 

சிறி� கால�ேத வி ய<� ெவ-ளி5- நீ�க, ஞாயி& கிழ2ேக எ@6த�. 

மணிேமகைல, அ�விட�ைத விய6� ேநா2கி, 

 

 "உவவன ம5�கினி1 ஓாிட� ெகா1 இ� ! 

 �தமதி! ஒளி�தா�; �யர� ெச�தைன; 

 நனேவா, கனேவா எ�பைத அறிேய�; 

 மன� [6]ந72 (C உ�; மா"ற� தாரா�, 

 வ1 இ5- கழி6த�; மாதவி மய�(�; 

 [7] எ1வைள வாரா�; வி=டக� றைனேயா? 

 [8] வி>ைசயி1 ேதா�றிய விள�கிைழ மடவா-, 

 வ>ச� ெச�தன- ெகா1ேலா ! அறிேய� 

ஒ5தனி அ>�ெவ�, தி5ேவ வா" 

 

என9 ெசா1<2ெகா�7, �தமதிைய� ேத � திாியலானா-. நீ�� �ைறக-, மண" 

(�ற�க-, ெப5� ெபாழி1க- ஆகிய இ�விட� ேதா&� ேத னா-. எ�(� 

அவைள2 காணாைமயா1, மணிேமகைல ெபாி�� அ9சA� அவலA� ெகா�7, 

 

 [9] (ர1 தைல2 *6த1 (ைல6� பி� 4ழ 

 அர"றின- *உ� அ@தன- ஏ�கி 

 [10] 4;�ய� எ�திய [11]வி@ம2 கிளவியி�, 

 தா;�ய� உ& ேவா- [12]த6ைதைய உ-ளி 

 “எ� இதி" ப7��� [13]ெவ�விைன உ5�ப2 

 [14]ேகா"ெறா  மாதெரா7 ேவ"&நா டைட6� 

 ைவவா- [15]உழ6த மணி�D� அகல�� 

 ஐயாேவா" 

 

எ�& அழலானா-. அ�வா& அ@பவ- A�ன�, ��தனாகிய ெப56தவ Aனிவ� 

இ56� அற� உைர2(� த5ம T ைகெயா�& ேதா� &வதாயி"&. இஃ�, 

 



 அறேவா"( அைம6த ஆசன ெம�ேற 

 [16] ந&மல� அ1ல� பிறமர� ெசாாியா�; 

 பறைவ�� Aதி�சிைற பா�( ெச�& அதிரா�; 

 ேதவ�ேகா� இ=ட மாமணி� T ைக, 

[17]பிற�� விள�( அவிெராளி அற�தைக ஆசன� 

 

ஒ5 கால�ேத, நாகேவ6த� இ5வ� இ� T ைகைய2 க�7, ஒ�ெவா5வ5� தம2ேக 

உாியெதன2 க5தி2ெகா�7 எ72க?"& ஆ"றாராயின�. ஆயி3�, அத�பா" 

ெகா�ட ஆைசயா1 இ5வ 5� ஒ5வேராெடா5வ� ெப56தாைன�ட� ெந5�கி� 

ேபா� ெச� தன�. அ�ேபா;�, அவ� A� ��த� ெப5மா� ேதா�றி, [18]"இ5> 

ெச5 ஒழிமி�; ஈ� எம�," எ�& ெசா1<, அத�மீ� இ56� அற� *றின�. இ� 

��த T ைகயி� வரலா&. 

 

--- 

[1].'ஞாழ1 - ஒ5வைக2 ெகா�ைற; �<நக2ெகா�ைற . 

[2]. தா;க� அ��� - ஆ;6த நீ� நிைல9 ேச"றி1. 

[3]. (�7 நீ� இல>சி - ஆழமான நீைர�ைடய ெபா�ைக2 கைர. 

[4]. Aட2கா1 ��ைன - வைள6த அ மர�ைத�ைடய ��ைன. 

[5]. ெவயி1 வர8 ஒழி�த-ெவயி1 Wைழயாதப  ெந5�க� தைழ�த. 

[6]. ந72( C உ� - ந72க� ெகா-K�. 

[7]. எ1வைள - விள�(கி�ற வைளயிைன �ைடயவேள. 

[8`. வி>ைசயி1 ேதா�றிய - வி�ைதயா1 ேதா�றின. 

[9]. (ர1 தைல2 *6த1 - D�ெகா��2கைள9 : ய *6த1. 

[10]. 4;�ய� - மி2க �யர�. [11]. வி@ம2கிளவி - �யர�ைத� �ல�ப72(� ெசா1. 

[12]. த6ைத - ேகாவல�. [13]. ெவ�விைன உ5�ப - தீவிைன வ5�த. 

[14]. ேகா"ெறா - மாத� - திர�டவைள யணி6த காத<யாகிய க�ணகி 

[15]. உழ6த - ெவ=7�7 வ56திய. 

[16]. ந&மல� அ1ல� மர� பிறெசாாியா� - 5றிய D2கைள� தவிர, ஏைன 

எவ"ைற�� மர�க- உதி��பதி1ைல. 



[17]. பிற�� விள�( அவி�ஒளி - அற�தைக ஆசன�- அறேவா� கா� பா�2(� 

பழ�பிற�� விள�(த"( ஏ�வாகிய ஒளி ெபா56திய 4" வி52(� அழ(ைடய 

ஆசன�. 

[18]. இ5> ெச5 - மி2க ேபா�. 

-------- 

9. 9. 9. 9. '(ைக க)* பிற	� உண+,த காைத'(ைக க)* பிற	� உண+,த காைத'(ைக க)* பிற	� உண+,த காைத'(ைக க)* பிற	� உண+,த காைத    

 

இ�வ�ண� ேதா�றிய ��த T ைகைய2 க�ட�� மணி ேமகைல த�ைனமற6�, 

அத� அ5ேக ெச�&, தைலேம" ைக(வி�� உவைகயா" க�ணீ� ெசாாி6�, 

வண�கி அதைன A�Aைற வல� வ6� வழிப=7 நி�றா-. அ6நிைலேய அவ=(� 

பழ� பிற�பி� ெச�திக- நிைனவி"( வ6தன. உடேன, அவ-, 

 

 [1]" ெதா@தைக மாதவ, [2] �ணிெபா5- உண�6ேதா�! 

 [3] காய� கைரயி1 நீ உைர�தைத ெய1லா�, 

 [4] வாேய ஆ(த1 மய2கற உண�6ேத�. 

  

கா6தார நா=7� D5வேதய ம�னனான ம�திபதி எ�3� அரச� த�னா= "( 

நிகழவி56த ெப56 தீ�கிைன� பிரமத5ம� எ�3� Aனிவனா1 உண�6�, 

த�னா=7 ம2கKட� இடவய� எ�3� த� நகாி� நீ�கி, அவ6தி ேநா2கி9 

ெச�& ெகா� 52 தா�. ஒ5கா1 அவ� காய�கைர எ�3� யா"றி� கைரயி1 

பா  யைம��� த�கியி52ைகயி1, அ� Aனிவ� *றியவாேற நா7 [5]நில 

ந72க�தா1 ெக=டழிய2 ேக=டறி6� வ56தின�. அ�ேபா;� அ�Aனிவ� 

மீ�7� வ6� அ�வரச32(�, ( ம2க=(� ந1 லற� உைர�தன�. அ6நாளி1, 

 

 அரவ2 கடெலா< அேசாதர�, ஆK� 

 இரவி வ�ம� ஒ5ெப56 ேதவி, 

 [6] அல�தக9 சீற  அAதபதி வயி"& 

 இல2(மி எ�3� ெபய�ெப"&� பிற6ேத�." 

 அ�திபதிெய3� அரச� ெப56ேதவி 

 சி�தி�ர� ஆK� சீதர� தி5மக-, 

 நீலபதி ெய3� ேநாிைழ வயி"றி1, 



 காைல ஞாயி"&2 கதி�ேபா1 ேதா�றிய 

 இரா(ல� [7]தன2(� �2ேக�; அவெனா7 

 [8] பராவ5 மரபி� நி� பாத� பணித?� 

 எ= 5 நாளி1 இ�விரா(ல� த�ைன� 

 [9] தி=  விட� உO�; ெச1 உயி� ேபானா1, 

 தீயழ1 அவெனா7 ேசயிைழ H;(ைவ; 

 [10] ஏ� நிக;9சி ஈ�கி�&; ஆத<�, 

 [11] கேவர க�னி� ெபயெரா7 விள�கிய 

 [12] தவா2களி HS�9 ெச�& பிற�ெப��தி; 

 அணியிைழ, நின2( ஓ� [13]அ56�ய� வ5� நா-, 

 மணிேமகலா ெத�வ� வ6� ேதா�றி, 

 அ�& அ�பதியி1 ஆாி5- எ7��� 

 ெத� திைச ம5�கி1 ஓ� தீவிைட ைவ�த?�, 

 [14] ேவக ெவ6திற1 நாகநா= டரச� 

 [15]சினமா� ஒழி�� [16]மனமா� தீ��� ஆ�( 

 [17]அற9ெசவி திற6� [18]மற9ெசவி அைட��� 

 [19] பிறவி�பிணி ம5��வ� இ56தற� உைர2(ம 

 [20] தி56ெதாளி யாசன� ெச�& ைக ெதா@தி; 

 அ�ைற� பகேல உ� பிற� �ண�6தீ�( 

 இ�& யா� உைர�த உைரெதளிவா� என 

 

உைர�தைன; அ�ேக=7, எ� காதல� பிற��� கா=டாேயா எ�& ேவ� ேன�. 

அ�ேபா�, அ� தீவிைட நி�ைன2ெகா�7 ெச�ற ெத�வ� ேதா�றி,அவைன2 

கா= , ' இவேன நி� கணவ�' எ�& ெசா1?ெம�& ெமாழி6தைன. அ� ெத�வ� 

இ�3� வ6திலேத" எ�& உைர�� நி�& அ@தா-. 

 

------ 

[1]. " ெதா@தைக மாதவ '- இ� Aத1 மணிேமகைல A�ைன� பிறவி யி1 த� 

A�ேதா�றி ந1லைவ *றிய பிரமத5ம� எ�3� Aனிவைன அ� T ைகயி1 

எதி�ெப�� ெகா�7 *&கி� றா-. ெதா@தைக மாதவ - யாவ5� ெதாழ�த2க 

ெபாிய தவ�ைத�ைடய பிரமத5ம Aனிவ. 



[2]. �ணிெபா5- - ெம��ெபா5-. [3]. காய�கைர - ஒ5 யா&. 

[4]. வா� - உ�ைம . [5]. நிலந72க� - Dக�ப�. 

[6]. அல�தக9சீற  அAதபதி - ெச�ப>சிX= ய சிறிய அ கைள �ைடய அAதபதி 

எ�க. 

[7]. தன2(��2ேக� - தன2( மைன வியாயிேன�. 

[8]. பராவ5� மர� - வழிப7� Aைறைம. 

[9]. தி= விட� - க�ணி1 விட� உைடயெதா5 பா��. 

[10]. ஏ� நிக;9சி ஈ�( இ�& - ஞான�பிற�த"(ாிய த(தி இ�பிற�பி1 இ1ைல. 

[11]. கேவரக�னி - காவிாி. 

[12]. தவா2களிH S� - ெகடாத ெச1வ2 களி�பிைன �ைடய பைழய Eராகிய 

காவிாி�D�ப= ன�. 

[13]. அ56�ய� - உதய(மரனா1 மணிேமகைல2 (�டாவ� ேபா� றி52(� 

��ப�. 

[14]. ேவகெவ6திற1 - சினA� மி2க திற?Aைடய, 

[15]. சின மா� - சின மாகிய ("ற�. 

[16]. மனமா� - மன வ@2காகிய காமA� மய2கA�. 

[17]. அற9ெசவி - அற�ைத2 ேக=ட" (ாியகா�. 

[18]. மற9ெசவி - பாவ�ைத2 ேக=(� கா�. 

[19]. பிறவி�பிணி ம5��வ� - பிறவி ேநா�2( ம56தாகிய ஞான மளி2(� ��த�. 

[20]. தி56ெதாளி ஆசன� - அழகிய ஒளி விள�(� T ைக. 

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

10. 10. 10. 10. ம,திம,திம,திம,திர� ெகா*#த காைதர� ெகா*#த காைதர� ெகா*#த காைதர� ெகா*#த காைத    

 

மணிேமகைல த� பழ� பிற��ண�6� நி"ைகயி1, அவைள அ� தீவி1 

வி=79ெச�ற மணிேமகைல ெத�வ�, அ� ��த T ைகைய� ��தனாகேவ க5தி, 

 

 உயி�க ெள1லா� [1]உண�8 பாழாகி� 

 ெபா5- வழ�( [2]ெசவி��ைள S�6� அறிவிழ6த 

 [3]வற6தைல உலக�� [4]அற�பா7 சிற2க9 



 [5]�ட�வழ2க"&� த7மா& காைலேயா� 

 இளவள ஞாயி& ேதா�றிய� எ�ன, 

 நீேயா ேதா�றிைன; நி� அ  பணி6ேத�; 

 நீேய ஆகி, நி"( அைம6த இ�வாசன� 

 [6]நாமிைச ைவ�ேத�; தைலமிைச2 ெகா�ேட�, 

 

எ�& ெசா1< வண�கி நி�றா-. அவைள2 க�ட��, மணி ேமகைல, அவ- 

அ யி" பணி6�, " நி� தி5வ5ளா1 எ� பழ� பிற�ைப உண�6ேத�; எ� ெப5� 

கணவ� யா�( உள�?" எ�& ேக=டன-. மணிேமகலா ெத�வ�, அவ=( அவள� 

வர லா& *ற�ெதாட�கி, " நீ A"பிற�பி1 இல2(மி ெய�3� ெபய 5டனி56தா�. 

நின2(2 கணவ� இரா(ல� எ�பவ�. ஒ5 கா1 அவ� நி�ெனா7*  ஒ5 

ெபாழி<ட�ேத த�கியி52ைகயி1, அவேனா7 நீ ஊ ைன. அவ� நி�ைன� �லவி 

தீ��த"( அ 4;6� வண�கின�. அ�ேபா;தி1, சா� ச2கர� எ�3� Aனிவ� 

வா� வழியாக வ6� நி"க, அவைன2 க�7 நீ வண�கிைன; இரா(ல� 

உ�ைம�ணரா� நி�ைன ெவ(�டா�. அவ32( நீ Aனி வன �சிற��2 *றி 

வண�(வி�தைன. பி�� அ� Aனிவைன மீ=7� வண�கி, 

 

 அமர,ேக-: [7]நி� தம� அல� ஆயி3� 

 அ6தீ6த�ணீ� அAெதா7 ெகாண�ேக�; 

 உ� ; யா� [8]உ� (றி�பின� 

  

எ�& உைர�� உண8 ெகா7�� ஓ�பிைன; அ�& நீ ெச�த அற விைன நி�ைன� 

பிாியா� நி� பிற�ைப அ&�பத"(� �ைண யாயி"&. 

 

 உவவன ம5�கி1 உ�பா1 ேதா�றிய 

 உதய(மர� அவ�, உ� இரா(ல�; 

 ஆ�( அவ� அ�றி�� அவ� பா1 உ-ள 

 [9]நீ�கா� த�ைம நின2(� உ�டாக<�, 

 [10] க6த சா<யி� கழிெப5 வி�� ஓ� . 

 [11] ெவ6�( ெவ�கள� [12]4;வ� ேபா�� என 



  

 அற�தி� வி�� ஆ�( ஆகிய உ�ைன ஓ� 

[13] திற�பட"( ஏ�வா9 ேசயிைழ! ெச�ேத�; 

 

இ�3� ேக- : நின2( A� பிற6த தாைர, 4ைர எ�ற இ5 மட6ைதய5� த�த� 

கணவ�மா5ட� க�ைக�ேப�யா"ற� கைர யி1 விைளயா 2ெகா� 52ைகயி1, 

அறவணவ க- வ6� ேச�6த ன�. அவைர இ� மட6ைதய� வண�கி வழிப=டன�. 

அவ� க=(, அ க-, " ம�ைகமீ�, யா� ��த� இ56� அற� உைர�த (� றி� 

அ5கி1 உ-ள பாதப�கய மைலைய� ெதா@� வல�ெகா-ள வ6ேத�; நீவி5� 

ெச�& வழிப7மி� " எ�& உைர�ேதகின�. அவ5� அ�வாேற ெச�� இ� 

பிற�பி1 மா தவி�� �தமதி�மாயின�," எ�& இ�வா& *றிய அ� ெத�வ� ேம?� 

*ற�ெதாட�கி, 

 

 [14] " அறிபிற� �"றைன, [15]அற�பா டறி6தைன; 

 [16] பிறவற� உைர�ேபா� ெப"றி�� ேக=(ைவ; 

 ப1ேவ& சமய� [17]ப "&ைர எ1லா� 

 [18] அ1<ய� ேகாைத ேக=(� அ6நா-, 

 இைளய-, வைள ேயா- எ�& உன2( யாவ5� 

 விைள ெபா5- உைரயா�; ேவ"&5 எ�த8� 

 [19]அ6தர� திாிய8� ஆ2(� [20] இ�வ56திற1 

 ம6திர� ெகா-க" என வா�ைமயி� ஓதி, 

 

A வி1, " ��தன5ளிய தி5வற� எ��த1 ஒ5தைல " இனி, நீ . இ� ��த T ைகைய 

வண�கி நி� ஊ�2(9 ெச1க" எ�& ெமாழி6� அ6தர�ேத ெச1ல� ெதாட�கி"&. 

அ� ெத�வ� சிறி� ெதாைல8 ெச�&, ச=ெடன� தி5�பி வ6�, " நின2( ஒ�& 

ெசா1ல மற6ேத�, ேக-," எ�& ெசா1<, 

 

 சிற6த [21]ெகா-ைக9 ேசயிைழ, ேகளா�: 

 ம2க- யா2ைக [22] உணவி� பி�ட�; 

 இ�ெப5� ம6திர� இ5�பசி அ&2(� 



  

எ�& ஒ5 ம6திர�ைத வழ�கி, வி��� வழியாக ேம" ெச1வதா யி"&. 

----- 

[1]. உண�8 பாழாகி - அறி8 ெக=7. 

[2]. ெசவி� �ைள - ெசவியி1 ந"ெபா5ைள2 ேக=(� திற�. 

[3]. வற6தைல�லக� - வ&ைம�"ற உலகி1 (அறி8 வ&ைம). 
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11. 11. 11. 11. பா#திர� ெப&ற காைதபா#திர� ெப&ற காைதபா#திர� ெப&ற காைதபா#திர� ெப&ற காைத    

 

மணிேமகலா ெத�வ� நீ�கிய பி� மணிேமகைல எ@6� மணி ப1லவ��- ெசறிய�  

ேதா�றிய ெவ�மண" (�&க-, விாிD> ேசாைலக- Aத<ய கா=சி2( இனிய  

இட�கைள2 க�7வ6தன-. இ�வா& ஒ5 காவத� ெதாைல8 இவ- 

திாி6�வ5ைகயி1, அவ ெளதிேர தீவதிலைக எ�பவ- ெத�வ2 ேகால��ட� 

ேதா�றி ன-. தீவதிலைக மணிேமகைலயி� தனிைமக�7, [1]" இல�( ெதா  

ந1லா�, நீ யா�?" எ�& வினவின-. அவ=( மணிேமகைல, 

 

 எ�பிற� பக��- யா� நீ எ�ற�? 

 [2]ெபா"ெகா  ய�னா�, ெபா56தி2 ேகளா� : 

 ேபாய பிறவியி1 [3]Dமிய� கிழவ� 

 இரா(ல� மைனயா�; இல2(மி [4]எ�ேப�; 

 [5]ஆய பிறவியி1 ஆடல� கணிைக 

 மாதவி ஈ�ற மணிேமகைல யா�; 

 எ� ெபய�� ெத�வ� ஈ�( எைன2 ெகாணர, இ� 

 [6] ம� ெப5� T ைக எ� பிற� �ண�6ேத�; 

ஈ�( எ� வர8 இ�; ஈ�( எ�திய பய� இ�, 

 

எ�& த� வரலா&*றி, அ� தீவதிலைகயி� வரலா"ைற வின வின-. அ�ேக=ட 

தீவதிலைக, "இ�தீவி"( அயேல இர�தின� தீ8 எ�பெதா�&�7, அத�க� 

சம6த� எ�3� மைலெயா� &ள�. அத� உ9சியி1 ��த� ெப5மான� தி5வ  

அைம6 தி52 கிற�. அதைன� ெதா@� வல�ெகா�7 வ6த யா�, இ�(-ள ��த 

T ைக2( வ6ேத�. எ�ைன இ6திர� இ�ேக இ5�தி இத ைன2 காவ1�ாி6� 

வ5மா& க=டைளயி=டா�. யா3� அ� Aத1 இ�ேக இதைன2 கா�� 

வ5கி�ேற�; எ� ெபய� தீவதிலைக எ� ப� ” எ�றா-. 

 

தீவதிலைகயி� வரலா&ேக=ட மணிேமகைல மன� மகி; ைகயி1, அ� தீவதிலைக 

ேம?� *ற?"&�, " ��த� ெப5மா� உைர�த ந1லற�ைத �ண�6�, அவ� 

வழ�கிய ேநா�பிைன ேம" ெகா�டவ� இ� T ைகைய2 க�7 ெதா@� த� 



ப�ைட� பிற�ைப அறி6� ெகா-வ�," எ�& உைர�தா-. அத� பி�, இ� 

T ைகயி� A�ேன ேகாAகிெய�3� நீ�நிைல ெயா�& உள�. அத�க�, 

ஆ�7ேதா&� ைவகாசி� தி�க- பதினா�கா� நாளா கிய விசாக�த�&, அAத�ரபி 

எ�3� உ�கலெமா�& ேதா� &வ��7. இ6நா- அ6நாளா(�. நீ 

ெச1வாயாயி�, அ2 கல� நி�ைகயிட�ேதவ6� ெபா56��, அ� A�னாளி1 

ஆ��திர� ைகயி1 இ56த�. 

 

 ஆ�( அதி"ெப�த [7]ஆ5யி� ம56� 

 வா�(ந� ைகயக� வ5��த ல1ல�, 

 தா� [8]ெதாைலவி1லா� தைகைமயதா(�; 

 ந&மல�2 ேகாைத ! நி� [9] ஊரா�க� 

அறவண� த� பா1 ேக=(ைவ இத� திற� 

 

எ�& ெமாழி6தா-. மணிேமகைல�� உடேன எ@6� ெச�& பாத T ைகைய� 

ெதா@� வல�ெகா�7, ேகாAகிைய�� அ� வாேற வண�கி�ெதா@� நி�றா-. 

சிறி� ேபா;தி1, தீவதிலைக ெமாழி6த வ�ணேம, அAத �ரபிெய�3� உ�கல� 

ேதா�றி, அவ- ைகயக�ேதவ6� ெபா56தி"&. 

 

 பா�திர� ெப"ற ைப6ெதா  மடவா- 

 [10] மா�திைர யி�றி மனமகி; ெவ�தி, 

 [11] மாரைன ெவ1?� 4ர, நி�ன , 

 [12] தீெநறி2 க7�பைக க 6ேதா�, நி�ன , 

 பிற�2( அற� Aய?� ெபாிேயா�, நி�ன , 

 [13] �ற2க� ேவ�டா� ெதா1ேலா�, நி�ன , 

 [14] எ� பிற2ெகாழிய இற6ேதா�, நி�ன , 

 [15 க� பிற�2( அளி2(� க�ேணா�, நி�ன , 

 தீெமாழி2 கைட�த ெசவிேயா�, நி�ன , 

 [16] வா�ெமாழி சிற6த நாேவா�, நி�ன . 

 [17] நரக� �ய� ெகட நட�ேபா�, நி�ன  

 [18] உரக� �யர� ஒழி�ேபா�, நி�ன  



வண�(த ல1ல� வா;�த1, எ� நாவி"( 

அட�கா� 

 

எ�& இ�வா& மணிேமகைல பரவினா-. தீவதிலைக�� அ� பாத T ைகைய� 

பணி6� ேபா"றி, மணிேமகைல2( அ�8�கல�தி� உய�8 ெசா1ல� ெதாட�கி, 

 

 "( �பிற� பழி2(�, [19]வி@�ப� ெகா1?�, 

 பி �த க1வி� ெப5��ைண [20] விYஉ�, 

 நா� அணி கைள��, ஆ� எழி1 சிைத2(�, 

 D� Aைல மாதெரா7 [21]�ற�கைட நி&��� 

பசி�பிணி எ�3� பாவி; அ� தீ��ேதா�, 

[22] இைச9 ெசா1 அளைவ2( எ� நா நிமிரா� " 

 

எ�& ெசா�னா-. பி��, ஒ5கால�ேத ெப5 வற� உலகி1 ேதா�றி, வ5�த, 

எ�8யி5� பசி�பிணியா1 ெப56�ய� உழ�ப, ேகாசிக Aனிவ�, பசிமி(தியா1 

நாXைன� தி�ன Aய�&, அதைன�ெப"&, Aைறைம�ப  ெதாட2க�ேத 

இ6திர32(� பைட��� பி� தா� உ�ண?"றா�. உடேன இ6திர� ேதா�றி 

மைழவள� �ர6தா�. அத� பி�ேப உலகி1 வசி�� வளA� ெப5கின. அ� 

ேதவ3� ந1ல சிற�ைப� ெப"றா�. 

 

 [23]ஆ"&ந�2( அளி�ேபா�, [24] அறவிைல பக�ேவா�, 

 [25]ஆ"றா மா2க- அ5�பசி கைள ேவா�, 

 ேம"ேற உலகி1 [26] ெம�6ெநறி வா;2ைக; 

 [27] ம� திணி ஞால�� வா;ேவா�2 ெக1லா�, 

உ�  ெகா7�ேதா� உயி�ெகா7� ேதாேர, 

 

இ�வா& தீவதிலைக பசி�ேதா�2( உண8 ந1(� அற��ைற யி� பா�கிைன 

உைர2க, மணிேமகைல, "A"பிற�பி1, யா� சா� ச2கர Aனிவ32( உணE= ய 

அற�பயனா1 இ� பிற�பி1 இ9 �ரபியிைனயைடேவனாயிேன�. நி"க, இ6 

நாவல6தீவி1 ெவயிெலன Aனியா� �யெலன ம யா� பசி ேநாயா1 வ56தி, பிற� 



பிற� இ1ல6ேதா&� ெச�& இர�ேபா� பல� உள�. அவ�2( உண8 த6� அவ� 

Aக� (ளி�வைத2 காண ேவ=கி�ேற�" எ�& உைர� தா-. அவ=( அ� 

தீவதிலைக��, " அ�னா�, இ9 �ரபிதா3�, அ5- மிக8ைடய சிற6ேதா�2க1ல�, 

ெச�வன� உண8 �ரவா�; இஃ� அத� இய1�; இதைன A�ேப ெசா1ல 

மற6ேத�" எ�றா-. 

 

சிறி� இ�வா& ேபசியி56தபி� மணிேமகைல தீவதிலைகபா1 விைட 

ெப"&2ெகா�7, ��த T ைகைய வல� வ6� வண�கி, காவிாி�D� ப= ன�தி"( 

வா�வழியாக வ6� ேச�6தன-. இவ- வ5த"(-, நா=க- ஏ@ ெச�றன. " 

மணிேமகலா ெத� வ� உைர�தவா& இ�3� மணிேமகைல வ6திலேள" எ�& 

மாதவி �� �தமதி�� மன� மய�கியி56தன�. சேடெரன மணிேமகைல அவ� 

A�ேன வ6� ேதா�றி நி�றன-. அ�வி5வ5� அவைள� த@வி மகி;9சி மி2கன�. 

அவ�க=( மணிேமகைல, நிக;6த� A"&� *றி, அவ� த� பழ� பிற�ைப�� 

எ7�ேதாத?"&, 

 

 இரவி வ�ம� ஒ5 ெப5மகேள, 

 [28]�ரக� தாைன� �9சய� ேதவி, 

 அAதபதி வயி"& [29]அாிதி� ேதா�றி� 

 [30] த�ைவய ராகிய தாைர�� 4ைர�� 

 [31]அ�ைவய ராயினீ� W�ம  ெதா@ேத�; 

 வா�வதாக மானிட யா2ைகயி� 

 தீவிைன ய&2(� ெச�தவ� Wம2( ஈ�( 

 அறவண வ க- த�பா1 ெப&மி� 

ெசறிெதா  ந1Z� உ�பிற�� ஈ�கிஃ� 

 

எ�& ெசா1<வி=7, " இஃேதா, எ� ைகயி?-ள அAத �ரபி ப�7 ஆ��திர� 

ைகயக� தி56ததா(�; இதைன நீவி5� ெதா@ மி� " எ�& ெமாழி6தா-. 

அவ�கK� அ�வ�ணேம ெச�தன�. பிற( Hவ5� அறவணவ கைள2 க�7 

வண�க"(9 ெச�றன�. 

 

----- 
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12. 12. 12. 12. அறவண+# ெதா�த காைதஅறவண+# ெதா�த காைதஅறவண+# ெதா�த காைதஅறவண+# ெதா�த காைத    

 

மணிப1லவ�தி<56� தி5�பிவ6� காவிாி�D�ப= ன�ைத யைட6த 

மணிேமகைல, " அறவணவ க- எ�ேக உள�?" எ�& வினவி9ெச�& அவைர 

அைட6தன-. அவ� நைர�� Aதி�6த யா2ைக�ைடய�; [1]ந7�காத 

நாவிைன�ைடய�. அற� உைர2(� அ�வ களாைர2 க�ட மணிேமகைல அவைர 

வல�வ6� வண�கி� ெதா@� நி�&, தா� �தமதி�ட� மல�வன� �(6த�, உதய 

(மர� த�ைன ேநா2கி வ6த� எ�பன Aதலாக, மணிப1லவ�தி" ��த 

T ைகைய2 க�7 பழ� பிற��ண�6த�, அAத �ரபிெப" ற� ஈறாக நிக;6தைவ 

அைன�ைத�� ஒ�&� விடா� உைர�தா-. 

 

இவ"ைற2 ேக=ட�� அறவணவ க- மி2க மகி;9சிெகா�7 " ெபா"ெறா  

மாதரா�, [2] ந"றிற� சிற2க" என வா;�தி, மணிேம கைல2(� பழ� பிற�பி� 

வரலா"ைற� ப"றி� தா3� சில ெசா1 ல1 ெதாட�கின�. 'யா� ஆதி Aத1வ� 

அ யிைணைய� பர8 த"(� பாதப�கய மைல2(9 ெச�ேற�. வழியி1 ஒ5 

ெபாழி<1 க9சய நா=டரச� �9சயைன2 க�7, "ம�ன, நி�ேனா7 நி� 

ேதவிய�2(� தீதி�ேறா ?" என நல� உசாவிேன�. அவ� மன� அ@�கி, 

க�க?;6�, ' களிமய2க�தா1 4ைர யாைன A� 4;6� இற6தன-. அ��ய� 

ெபாறாத தாைர, அரமிய A"ற�தி�ேம1 ஏறி, ஆ�( நி�&� 4;6� உயி� 

�ற6தா-,' எ�றன�. அ� ேக=7, யா�, அரேச, இ� பழவிைன�பய�; நீ [3] 

பாிய1 எ�ேற�. இ�& ஆ7� *�திய� ேபால மாதவி�� �தமதி�� 

மணிேமகைல�மாக நீவி� ேவ"&52ெகா�7 நி"பைத2 கா�கி�ேற� " எ�& 

*றி, ேம?� *ற�ெதாட�கி, 

 

 "பிறவி�� [4] அறவி�� ெப"றியி� உண�6த 

 ந&மல�2 ேகாதா�! ந1கிைன ேகளா� : 

 [5] த5ம தைலவ� தைலைமயி� உைர�த 

 ெப5ைமசா1 ந1ல ற� ெப5காதாகி 

 இ&தியி1 ந"கறி ெச1?� ெப5வழி 



 அ& ைக�� ெநறி>சி�� அட�6� [6]க�ணைட� தா�(9 

 [7]ெசயி� வழ�( தீ2கதி திற6� க1ெல�& 

 உயி�வழ�( ெப5ெநறி ஒ5திற�ப=ட� : 

 [8] த�பனி வி@�கிய ெச�கதி� ம� ல� 

 உ�ெடன 8ண�த ல1ல� யாவ�� 

 க�7 இனி� விள�கா2 கா=சி ேபா�ற�. 

  

" இதனா1 ம2க- அற8ண�வி�றி ெம<6� தீைமக�றி9 ெச�� உழ?வாராயின�. 

இதைன2 க�ட ச2கரவாள2 ேகா=ட� �� ேதவெர1லா�, � தேலாக� ெச�&, 

ஆ�( உைற�� பிரபா பால� எ�3� ெபாிேயா� தி5வ யி1 4;6� (ைறயிர6� 

நி�றன�. அவ� ேவ�7ேகா=( இைச6�, 

 

 "இ5- பர6� கிட6த [9]மல�தைல �லக�� 

 [10] விாிகதி�9 ெச1வ� ேதா�றின� எ�ன; 

 [11] ஈெர�["ேறா7 ஈெர=டா� 1 

 ேபரறிவாள� ேதா�&�; 

 

 "அத�பி� அவனா1, இ�8லகி1, 

 "ெப5�(ள ம5�கி1 [12]�5�ைக9 சி&வழி 

 இ5�ெப5 நீ�த� �(வ� ேபால 

 [13] அளவா9 சி&ெசவி அள�ப5 ந1லற� 

உளம< �வைகேயா7 உயி�ெகாள� �*உ�, 

 

"ேம?�, அற� உைர2(� திறேலானாகிய அ6த� ெபாிேயா�, இ�8லகி1 

ேதா�&�கா1, 

 

 “தி�கK� ஞாயி&� [14] தீ�(றா விள�க� 

 த�கா நா�மீ� தைகைமயி� நட2(�; 

 வான� ெபா�யா�; மாநில� வள�ப7�; 

 ஊ3ைட �யி�க- உ&�ய� காணா; 



 [15] வளிவல� ெகா=(� மாதிர� வள�ப7�; 

 [16] நளியி5 A6நீ� நல�பல த\உ�; 

 [17]கறைவ க�றா��தி2 கலநிைற ெபாழி��; 

 பறைவ [18]பய� ���� உைறபதி நீ�கா; 

வில�(ம2கK� [19]ெவ\உ� பைக நீ�(� 

 

“அ2கால�ேத, அவ� உைர2(� அ5ளற�ைத2 ேக=7 ஒ@(ேவா� பிறவி���ப� 

நீ�(வ�. அ�ெப5மான� அ யிைண கைள� பிறவிேதா&� யா� மறவா� 

ஏ�திவ5கி�ேற�. 

 

" இனி, நி�னா1 இ�Eாி�க� எ� நிக;9சிக- பல நிகழ வி52கி�றன. அைவ 

நிக;6தபி�, நீ ந1லற� பல ெப&வா�. மாதவி�� �தமதி��, A� பிறவியி1 

பாதப�கய மைலைய� பரசியவ ராதலா1, இனி அவ�க- அ���தன� தி5வ  

ெதா@� விைன நீ�கி ந�ெனறி� பட�வ�. நீ ஆ5யி� ம56தாகிய அAத�ரபி 

ெப"&ளா� . அ�ெகா�7 பசி�பிணி தீ�2(� ேபரற�ைத� ப�Oவாயாக” எ�& 

இ�வா& அறவணவ க- மணிேமகைல2( அற� உைர�தா�. இதைன 

மன�ெகா-ள2 ேக=ட மணிேமகைல, பசி�பிணி தீ�2(� ெப5�பணிைய 

ேம"ெகா�7 ஆ"ற எ@6தன-. 

 

----- 
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வட நா= 1 உ-ள காசி நகர��2( வாரணாசி எ�&� ெபய 5�7. அத�க� 

அப>சிக� எ�3� ஓ� பா��பா� வா;6� வ6தா�. அவ� மைற ேயா�வி2(� 

ெதாழி<ன�. அவ3ைடய மைனவி சா<ெய�3� ெபய5ைடயவ-. அவ- ஒ5கா1 

த� க"� நிைல யிழ6� க5�பA"றா-. கணவைன வ>சி�த இ2 ("ற��2(2 

க@வா� நா , ெத�(மாியி1 நீராட2 க5தி� ெத�னா7 ேநா2கி வ6� 

ெகா� 56தா-. பா�  நா=72 ெகா"ைக நக52(� ெத"ேக ஒ5காவத� 

ெதாைலவி1 ேகாவல� 'வா@� ஒ5 சி"Cாி1, ஒ5 ேசாைலயி1 வயா8� 

வ5�தAA"& ஆ� (ழ6ைத ெயா�ைற2 க58யி��தா-. 

 

பிற6த (ழ6ைதைய2 க�7�, அ� பா��பனி மன� சிறி�� ெதளியா�, அத�பா1 

அ�ேபா அ5ேளா இைற�� ெகா-ளா�, அ9 ேசாைலயிேல தனி2கவி=79 

ெச�ெறாழி6தா-. அ�ேக தனி� �2கிட6த (ழவிைய� ப�ெவா�& க�7, 

அத�பா1 இர2கA" &� த� நாவா1 ந2கி� த� ம �ர6� பாைல ஊ=  எ@நா- 

வைர யி1 கா�� ஓ�பிவ6த�. க"�9 சிற�பி1லா அ�வ�ென>ச� பா��பனியி� 

ெசய1 ஒ5�றமி52க, ஆவி� அ5=ெசய1 ேவெறா5 �ற�ேத சிற2க, அ�வழிேய 

வ6த இள�Dதி எ�3� அ6தண� க�7, அ2 (ழவிபா1 அ��மிக2ெகா�7, 

வயன�ேகா7 எ�3� த� ஊ52( எ7��9ெச�&, த� மைனவி�ட� தா� ெப"ற 

மக னாகேவ ெகா�7 வள��� வரலானா�. அ� மக3� பா�� பா�2(ாிய 



ெநறிைம�ப ேய வள�6� கைலபல 8ண�6� அறி8மிக� பைட�த ந1லா� 

மகனாக9 சிற��"றன�. 

 

இஃ� இ�ஙனமாக, ஒ5கா1 மைறேயா�� பா��பன� பல� * � ப� 

ேவ-விெயா�& ெச�ய?"றன�. அ� ேவ-வியி" ெகாைல ெச�வத"காக2 

க�றீ�ற கறைவெயா�ைற2 ெகாண�6தி56தன�. அ2 கயவர� ெசயைல 

எ�வாேறா உண�6�ெகா�ட அ2 கறைவ கதறி2 க�தி2 க�ணீ5(�� நி�ற�. 

அதைன2 க�ட இள�Dதி யி� வள���9 சி&வ�, அ2 கறைவயி�பா1 கழிேபா5- 

ெகா�7, ந-ளி5= ேபாதி1 அ2 கறைவைய ேவெற�ேக3� ைக2ெகா�7 ேபாக2 

க5�தி1 எ�ணினா�. 

 

' அ9 சி&வ�, தா� எ�ணிய வ�ணேம, அ6நா- இரவி1, கறைவைய2 களவினா1 

ப"றி2ெகா�7 ஒ5 கா=7 வழிேய ேபாவா னாயின�. ெபா@� வி 6த��, 

பா��பன� த� ேவ-வி2(ாிய கறைவ காணா� ேபானைமக�7, அதைன� ேத  

நா"�றA� திாிய ?"றன�. அவ5- ஒ5 சில� இ9 சி&வ� ெச1வைத2 க�டறி6� 

ெகா-ளேவ, அைனவ5� இ2 கா= ட��2( வ6�, இ9சி&வைன�� கறைவைய�� 

வைள6� ப"றி2ெகா�டன�. இ9 சி&வைன� பல வா& ைவதன�; வைள6� ப"றி2 

ேகா1 ெகா�7 அவைன ைநய� �ைட�� வ5�தின�. அ6 நிைலயி1, அ2 கறைவ 

ெவ(�7, அ� பா��பன5- A�னணியி1 நி�ற ேவ-வி யாசாைன� தா2கி� த� 

ெகா�பினா" (�தி2 (ட� சாி6� 4ழ9 ெச��வி=7 ஓ வி=ட�. 

 

பா��பன� த�ைன மிக8� அ �� வ5�திய வழி��, அ9 சி&வ�, மன9ேசா�8 

ெகா-ளா�, அவ�கைள ேநா2கி, பா��பன�கேள, 

 

 ேநாவன ெச�ய� மி�; [1]ெநா வன ேக�மி� : 

 [2]வி7 நில ம5�கி1 ப7�1 ஆ�6�, 

 ெந7நில ம5�கி1 ம2க= ெக1லா� 

 பிற6தநா- ெதா=7� சிற6தத� தீ�பா1 

அற6த5 ெந>ேசா7 அ5- �ர6 S=7� 

இதெனா7 வ6த ெச"ற� எ�ைன? 

 



எ�& வினவின�; அத"( அ� ேவதிய� க-, ேநாிய காரண� உைர2 (� நீ�ைம 

இ1லாைமயா1, 

 

 "ெபா�னணி [3]ேநமி வல�ெகா- ச2கர2ைக 

 ம�3யி� Aத1வ� மக� எம2( அ5ளிய, 

 அ5மைற ந�R1 அறியா� இக;6தைன; 

 [4]ெத5மர1 உ-ள��9 சிறிைய; நீ அ� 

ஆமக� ஆத"( ஒ�தைன; அறியா 

நீ மகன1லா�" 

 

என இக;6� ேபச� ெதாட�கின�. 

 

"இவ� ம2களின�� மகன1ல�; வில�கின�� ஆனி� மக� " எ�& அ� 

பா��பன� இக;6� ேபச, "அ� ("றம�&" எ�ற"( அ9 சி&வ�, 

 

 [5]"ஆ� மக� அசல�; மா� மக� சி5�கி; 

 �<மக� விாி>சி; [6]�ைரேயா� ேபா"&� 

 நாிமக� அ1லேனா ேகசக�பள�; 

 ஈ�கிவ� W�(ல�� இ5 கண�க- எ�& 

[7]ஓ�(ய� ெப5>சிற�� உைர�த?� உ�டா1," 

 

என அவ� *"ைற ம&��, " ஆெவா7வ6த அழி(லA�ேடா ?" எ�& அவ�க- 

வா� அைட���ண2 கடாவின�. யாவ5� ேப�� திறமி�றி� ேப�&கி�றேபா�, 

ேவெறா5 பா��பன�, ேப�த"( ேவ& விர( ெதாியா�, இ9 சி&வ� பிற�ைப� 

பழி2க� ெதாட�கி, "இவ� த� பிற�� வரலா"றிைன யா� அறி(ேவ�; ேக-மி�" 

என2 *ற?"றா� : 

 

 [8]"நடைவ வ5�தெமா7 ந1*� ேமனிய- : 

 வடெமாழி யா= ; மைறAைற எ�தி2 

 (மாி பாத� ெகா-ைகயி� வண�கி, 



 [9]தமாி1 தீ�6த சா<ெய� ேபா- தைன 

 'யா� நி�R�? ஈ�( எ� வர8 ' என, 

 மாமைற யா=  வ5திற� உைர2(�: 

 ‘வாரணாசி ேயா� மாமைற Aத1வ�, 

 ஆரண 8வா�தி அ5�ெபற1 மைனவியா�; 

 பா��பா�2( ஒ�வா� ப�பி� ஒ@கி2 

 [10]கா��2 கைடகழி6� கணவைன இழ6ேத�; 

 [11] எறிபய� உைடைமயி� இாிய1 மா2கெளா7 

 ெத"க=(மாி ஆ ய வ5ேவ� 

 ெபா�ேத�9 ெசழிய� ெகா"ைகய� ேப\�2 

 காவத� கட6� ேகாவல� இ52ைகயி� ஈ 

 �ற (ழவி2( இர�ேகனாகி 

 [12]ேதா�றா� �டைவயி� இ=டென� ேபா6ேத�; 

 ெச1கதி ��ேடா தீவிைனேய"( எ�& 

 [13]அ1ல?" ற@த அவ- மக� ஈ�( இவ�; 

 [14]ெசா1?த1 ேத"ேற� ெசா"பய� இ�ைமயி� 

 �1ல1 ஓ�ப�மி�, �ைலமக� இவ� 

 

எ�& ெமாழி6தா�. இ� ேக=ட அ9 சி&வ�, அ� பா��பனைர இக;6� ேநா2கி 

நைக��, “பா��பனமா2கேள, உ�க- (லAைற *&ேவ�; ேக�மி� : 

 

 A�மைற [15]Aத1வ� A�ன�� ேதா�றிய 

 [16]கட8= கணிைக காதல> சி&வ�, 

 அ5மைற Aத1வ� அ6தண� இ5வ5�; 

 [17]�ாி N1 மா�T� ! ெபா��ைர யாேமா?" 

 

எ�& ெசா1<� "ேதவ ேவசிம2களான வசி=ட�, அக�திய� எ�ற இ5வைர�� 

ேம"ெகா�7 அவ� வழிேய வ5� பா��பன மா2களாகிய உ�க- Aைறைமேய 

ேநா2கி�, எ�ைன� பய6த, சா<2( ஒ5 ("றA� இ1ைலயாம�ேறா ?" என அ� 

பா��பன� Aக� �ளி��� தைல (னி�மா& ேபசி நைகயா  எ-ளின�. இ� க�ட 

இள�Dதி, இ9சி&வைன� த� மைனயினி�&� நீ2கிவி= டா�. அவ�பி�, 



அ�Eாிட�� ஒேட6தி9 ேசா& இர6��பானாயி ன�. அ�Eாி1 வா;6த க�மன� 

பா��பன�, அவ� ேசா& இர2 (� ஓ= 1, ேசா& இடா� க1ைல�� ம�ைண�� 

எறிய?"றன�. 

 

அவ�, பி�� அ�Eாி� நீ�கி, ெத�ம�ைர யைட6தா�. அ�ேக சி6தாேதவி 

ேகாயி<?-ள T ைகயி1 த�கி, ேசா& இர6 ��7 வ6தன�. அவேன6திய 

ஓ= 1 ெப"ற உணைவ அவ� அ� Eாிட�ேத இ56� பசியா1 வா ய, 

 

 [18]காணா�, ேகளா�, கா1 Aட� ப=ேடா�, 

 [19]ேபOந� இ1ேலா�, பிணிந72 ("ேறா�, 

 யாவ5� வ5க எ�& [20]இைச�� உடR= , 

  

அவ5�ெடாழி6த மி9சிைல� தா� உ�7, அதைனேய தைல2( அைண யாக8� 

ெகா�7 உற�கி�ைறவானாயின�. 

 

(றி�� :- இ9 சி&வேன, ஈ�(� பா��பனரா1 ஆமக� என இழி��2 

*ற�ப=டானாயி3�, ம&பிற�பி1, சாவக நா= 1 ஒ5 ப� வயி"றி" பிற6� 

சிற2கி�றானாத<�, ந� கைத இனி� ெச1 வ� ேவ� , இவைன இனி ஆ��திர� 

எ�ேற வழ�(கி�ேறா�. 

 

------- 
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பிரம�. 

[4]. ெத5மர1 உ-ள�� - த7மா&கி�ற ெந>ச�ைத�ைடய. வில�( மக� என 
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மக� அ1ைல. 



[5]. ஆ�மக� - ஆ32( மக�. மா� மக�'. மா32(மக�. அசல�, சி5�கி, 

விாி>சி Aத<ய அ6தண� Aைறேய ஆ32(�, மா32(�, �<2 

(� பிற6தவ� எ�க. 
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ெசா1வதா1 ஒ5 பய3� இ1லாைமயா1. �1ல1 ஓ�ப�மி� - தீ�ட � மி�. 

[15]. Aத1வ� - பிரம�. 

[16]. கட8=கணிைக - திேலா�தைம. சி&வ� இ5வ5� எ�க. இ5 ப� - வசி=ட3� 

அக�திய3�. 

[17]. �ாி N1 - DO N1. [18]. காணா� - (5ட�. 

[19]. ேபOந� இ1ேலா� - அகதிக-. 

[20]. இைச�� - அைழ��. உடR=  - ஒ5�ேக யி56� உ�ண9 ெச��. 

----------- 

14. 14. 14. 14. பா#திரமர� /றிய காைதபா#திரமர� /றிய காைதபா#திரமர� /றிய காைதபா#திரமர� /றிய காைத    

 

இ�கா&� தா� *றிவ6தைத மி2க ஆ�வ�ேதா7 ேக=ட மணிேமகைலைய ேநா2கி, 

அறவணவ க- அ9சி&வனான ஆ��திரன� வரலா"ைற ேம?� *&கி�றா�. 

 

ம�ைர நகாி?-ள, சி6தாேதவி தி52ேகாயி" T ைகயி1 த�கியி56த ஆ��திர�, 

மைழ2கால�தி1 ஒ5நா- ந-ளிரவி1 இனி� உற�கி2 ெகா� 52ைகயி1, 

ெந76ெதாைல8 நட6� பசியா1 ெம<6� சில� வ6� அவைன எ@�பி, " ஐயேன, 



வயி& கா� . ெப5� பசியா1 மிக8� வ56�கி�ேற� ” எ�& வண�கி ெமாழி6 

தன�. அவேனா ஏ"C� அ1ல� ேவ"C� இ1லாதவ�; அதனா1, அவ� அவ� 

பசி கைள�� வைகயறியா� திைக�தா�. அ�ேபா;தி1, சி6தாேதவி ேதா�றி, 

அவைன விளி��, 

 

 ஏடா ! [1]அழிய1; எ@6� இ� ெகா-ளா�; 

 நா7 [2]வற�*ாி3� இ�ேவா7 வற�*ரா�; 

 வா�(ந� ைகயக� வ56�த1 அ1ல� 

 தா� [3]ெதாைலவி1லா� தைகைமய� 

 

எ�& ெமாழி6� த� ைகயிட� தி56த ெதா5 உண82கல�ைத அவ� ைகயி1 

அ�ேபா7 அளி�த�. 

 

அதைன� ெப"ததனா1 ேப5வைக2 கட1H;கிய ஆ��திர�, அ�ேதவிைய� பரவி, 

 

 [4]சி6தா ேதவி | ெச@�கைல [5]நியம�� 

 [6] ந6தா விள2ேக! [7]நாமிைச� பாவா�! 

 வாேனா� தைலவி! ம�ேணா� Aத1வி! 

 ஏேனா� உ"ற இட�கைள வா� 

 

என9 ெசா1<� ெதா@�, த�பா1 பசி��வ6தவர� பசி�பிணி ேபா2கின�. 

அ�&Aத1, அ6நகாி3� அதைன9 :ழவி56த நா=  ?� பசி�பிணி இலதாயி"&. 

ஆ��திரன� அற�பய3� சிற6� மி(வதாயி"&. அதனா1 வி�Oலக ேவ6தனான 

இ6திரன� பா�7 க�பள� �ள�க� ெதாட�கிய�. இதைன யறி6த அ� வி6திர�, 

திைர�� நைர�� H��� தள�6த மைறேயாெனா5வைன� ேபால ஆ��திர� 

A�ேதா�றி, " யா� இ6திர�; நி� அற�தி� சிற�ைப அறி6ேத�; நீ ேவ�7� 

வர� யா�? ேக-, த5ேவ� " எ�றா�. அவைன எ-ளி நைக�பா� ேபால 

ஆ��திர� விலாவற9 சிாி��, 

 

 [8]" ஈ�79 ெச�விைன [9]ஆ�7 Wக�6 தி5�த1 



 [10]கா�த( சிற�பி� W� கட8ள ர1ல� 

 அற>ெச� மா2க- [11]�ற�கா�� ஓ��ந�, 

 ந"றவ� ெச�ேவா� [12]ப"றற Aய1ேவா� 

 [13]யாவ5� இ1லா� ேதவ� ந�னா=72( 

 இைறவ னாகிய ெப56திற1 ேவ6ேத! 

 வ56தி வ6ேதா� அ5�பசி கைள6� அவ� 

 [14]தி56� Aக� கா=7� எ� ெத�வ2 [15]க ைஞ 

 

என2( ஈ� ஒ�ேற அைம��; நி�னா1 தர�பட2* ய உ� �� உைட�� 

ெப� 5� பிற8� என2( ேவ�டா" எ�& விள�பின�. 

 

இ9ெசா"கைள2 ேக=ட?� இ6திர32(9 சின� ேதா�றி ய�. " ஈ��வ2(� இ�ப 

மி(தியா1 இவ� இ�வா& ெமாழிகி� றா�; இனி, இ6நா= 1 இவ�பா1 உண8 

ஏ"பா� இலராமா& மைழ�� விைள நல3� மிக*�டா2(ேவ� ”. எ�& 

நிைன��, நிைன�த வ�ணேம ெச�தன�. ஆ��திர3� த�பா1 பசி��� ேபா6� 

உண8 ெகா-ேவா� இலரானைம க�7 ஊ�ேதா&� உண வி�றி வ56�ேவா� 

உளேரா என� ேத � திாியலானா�. 

 

ப�னிர�டா�7களாக மைழயி�ைமயா1 ெப5வற� *�6தி56த பா�  நா= 1, 

இ�ேபா� ெப5வள� �ர6� ேபாி�ப� ெச�ததனா1, 

 

 [16]' 4ட5� S��த5� [17]வி=ேட" றாள5� 

 [18] நடைவ மா2கK� நைகெயா7 ைவகி 

 [19] வ=7� :�� வ�ப2 ேகா= �� 

 [20] A=டா வா;2ைக�� Aைறைமய தாக, 

 

பசி�ேதாைர� ேத � திாிய� ஆ��திரைன, "யா� இவ� எ�ேற யாவ5� இக;6த 

ன�." அதனா1, அவ�, 

 

 [21] தி5வி� ெச1வ� ெப5�கட1 ெகா-ள 



 [22]ஒ5தனி வ\உ� ெப5மக� ேபால� 

 தாேன தமிய� வ5ேவா� த� A� 

 [23] மாநீ� வ�க� வ6ேதா� 

 

சில� வ6� வண�கி, " சாவக நா= 1 ெபய<�ைமயா1 உயி�க- ெபாி�� 

வ56�கி�றன ” எ�றன�. அ� ேக=ட��, ஆ��திர�, 

 

 அமர�ேகா� ஆைணயி� [24]அ56�ேவா�� ெபறா� 

 [25](மாி H�த எ� பா� திரேம6தி 

 அ�க6 நா=7� �(வெத� க5�� என 

 [26]வ�க மா2கெளா7 மகி;8ட ேனறி 

 [27] கா1விைச க7க2 கட1 கல2 (&த<� 

 [28] மா1 இைத மணிப1லவ�திைட 4;��� 

 த�கிய� ஒ5நா-; தா� ஆ�( இழி6தன�. 

  

இழி6� அ�மணிப1லவ� தீவிைட அவ� திாி6�ெகா�  52ைக யி1, 

வ�கமா2க-, அவ� வ�க� ஏறி2ெகா�டன� என� பிறழ 8ண�6� 

ேபா�வி=டன�. திாி6� ேபா6த ஆ��திர� வ�க� ேபா�வி=டைத யறி6� மன� 

அழி6�, 

 

 அ�( வா;ேவா� யாவ5� இ�ைமயி�, 

 [29]ம�3யி� ஓ��� இ�மாெப5� பா�திர� 

 எ�3யி� ஓ��த1 யாேனா [30]ெபாேற எ�; 

 [31]தவ6தீ� ம5�கில தனி��ய� உழ6ேத�; 

�ம6ெத� பா�திர� எ� றன� ெதா@�, 

 

ேகாAகி ெய�3� ெபா�ைக2க� அ�பா�திர�ைத எறி6�, " ஓரா� 1 ஒ5நாளி1 

இ� ெவளி�ப7க; அ�ேபா�, அ5ளற� D�7 ஆ5யிேரா��� ெபாிேயா� 

உளெரனி1, அவ� ைக2க� இ� ெச�& அம�வதாக ” என2 *றி, உ�ணா 



ேநா�பா"றி உயி� வி=டா�. அ2கால�ேத ெச�& யா� அவைன வினவிய ேபா�, 

அவ� என2( இ9ெச�திைய2 *றின�. பி��, அவ� சாவக நா=ைட யாK� Dமி 

ச6திர� எ�3� ேவ6த3ைடய ேகா1 நிழ <1 இ56த ம�Aக� எ�3� 

Aனிவரனிட� இ56த ஆவி� வயி"றி1 பிற6தா�. 

 

---- 

[1]. அழிய1 - வ56தாேத. ெகா-ளா� - ெகா-வாயாக. 

[2]. வற� *ாி3� - வறிதா� வி 3�. வற� *ரா - வ&ைம�றா�. 

[3]. ெதாைல8 - (ைறத1. [4]. சி6தா ேதவி - சி6தா விள2காகிய ேதவி 

[5]. நியம� - ேகாயி1. 

[6]. ந6தா - அவியாத. க1ெவ=72க- " W6தா விள2( ' எ�ப�� இ�ேவ. 

[7]. நாமிைச�பாவா� - நாவிட�ேத யி56� ந1ல ெசா"கைள9 ெசா1 வி2(� ேதவி. 

[8]. ஈ�79 ெச�விைன - இ�8லக�ேத ெச��� அற�தி� பயைன. 

[9]. ஆ�7 Wக�6தி5�த1 - ேதவ5லக�ேத Wக�6�ெகா�  5�தைல. 

[10]. கா�ட( சிற�பி� - க�7ெகா� 52(� சிற�பிைன �ைடய. 

[11]. �ற�கா�� ஓ��ந� - பிறைர� பா�கா�பவ�. 

[12]. ப"றற Aய1ேவா� - இ5வைக�ப"&� ெகட Aய1பவ�. 

[13]. யாவ5� - ஈேவா5� ெகா-ேவா5மாகிய எவ5�. 

[14]. தி56� Aக� - உவைகயா1 மல�6த Aக�. [15]. க ைஞ - பி9ைச2கல�. 

[16]. விட� - தீெயா@2கAைடய காAக�. 

[17]. வி=ேட"றாள� - பிறைர இக;6� க7>ெசா1 ெசா1?� தீயவ�. 

[18]. நடைவமா2க- - வழி9ெச1?� தீயவ�. நைக - அ"ப�. 

[19]. வ=7 - உ5�ைட �5= யாட1. வ�ப2ேகா=  - பயனி1 ெசா1 *றி� 

திாிேவா� *=ட�. 

[20]. A=டா வா;2ைக - (ைறவி1லாத வா;8. 

[21]. தி5வி� ெச1வ� - க�ேடா� மதி2க�த2க ெப5>ெச1வ�. 

[22]. ஒ5தனி - த�ன6தனியாக. ெப5மக� - அரச�, இ6திர3மா�. இ6திர� 

ெச1வ� Aனிவ� சாப�தா1 கட1 ெகா-ள�ப=டெத�ெறா5 கைத��7. 

[23]. மாநீ� வ�க� - கட<" ெச1?� கல�. 

[24]. அ56�ேவா� - உண8 ஏ"& உ�ேபா�, 



[25]. (மாி H�த பா�திர� - வறிேத ெந7நா- கிட6த கல�. 

[26]. வ�கமா2க- - மர2கல��2( உாியவ�. [27]. கா1 - கா"&. 

[28]. மா1 இைத - மர2கல�தி� ெபாிய பா�. 

[29]. ம�3யி� - நிைலெப"ற உயி�க-. [30]. ெபாேறஎ� - வி5�ேபனாயிேன�. 

[31]. தவ6தி� ம5�கி1 - தீவிைன�ப2க�ேதனா�. பா�திர� �ம6� எ� - 

ஏ"ேபாாி1லாத ேபா� இ� பா�திர�ைத9 �ம�தலா1 ெப&� பய� எ�ைன ? 

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

15. 15. 15. 15. பா#திர0 ெகா)* பி�ைச��க காைதபா#திர0 ெகா)* பி�ைச��க காைதபா#திர0 ெகா)* பி�ைச��க காைதபா#திர0 ெகா)* பி�ைச��க காைத    

 

ஆ��திரைன ஈ�ற சா<ெய�பவ- வி=7�ேபான பி�, அவைன யா தாி�த ப� 

ம&பிற�பி1, சாவக நா=7� தவளவைரயிட�ேத வா;6த ம�Aக� எ�3� 

Aனிவ�பா1 ெபா"ேகா7� ெபா" ெகா��� உ-ள ப�வா�� பிற6� வா;6� 

வ6த�. அத� வயி"றி1 ெபா"றக=டாலான A=ைட ெயா�றி1 ஆ��திர� ெச�& 

த�கி ன�. இதைன A2காலA� உண�6த அ�Aனிவ� A�ேப அறி6�, இத�பா1, 

 

 மைழவள� �ர�ப8� ம�3யி ேரா�ப8�, 

 [1] உயி�காவல� வ6� ஒ5வ� ேதா�&�; 

 [2] (ட�� ெதாட� மாைல D�பா ன1ல�; 

 [3] அட��ெபா� A=ைட அகைவயினா� ...எ�றா�. 

 

பி�ன�. 

 

 பிணிேநா� இ�றி�� பிற6தற� ெச�ய, 

 மணிப1லவ� திைடம�3யி� நீ�ேதா�; 

 [4] த"கா� தளி�த தைக ஆ அதைன, 

 [5] ஒ"கா உ-ள� ெதாழியா னாத<�, 

 ஆ�க� [6]வாவயி"& அமர�கண� உவ�ப, 

 [7] தீ�கனி நாவ1 ஓ�(மி� தீவி32( 

 ஒ5தானாகி உல( ெதாழ� ேதா�றின�. 

  



இவ� பிற6த நா- ��தேதவ� பிற6த நாளாத<�, 

 

ம�ணக ெம1லா� மாாி யி�றி��, 

[8] ��ணிய ந�னீ� ேபாெதா7 ெசாாி6த�. 

 

இ9சிற�ைப2 க�ட ச2கரவாள2 ேகா=ட�தி1 வா@� மாத வ�க- திர�7 ெச�& 

க6தி"பாைவைய வினவின�. அவ�க=( அ�பாைவ ஆ��திரன� ேதா"ற�ைத2 

*றி, ஏைன9 ெச�திகைள அறவணவ க-பா1 ேக=(மா& வி7�த�. அவ�க=( 

அ�வ  க-, பி�வ5� ெச�திைய2 *றின�. 

 

 [9]ம�ணா- ேவ6த�, ம�Aக ென�3� 

 [10] ��ணிய Aத1வ� தி56த  வண�கி, 

 'ம2கைள யி1ேல�; மாதவ� அ5ளா1 

 ெப"ேற� �த1வைன' எ�& அவ� வள��ப, 

 [11] அைரசா- ெச1வ� அவ� பா1 உ�ைமயி�, 

 [12] நிைரதா� ேவ6த� ஆயின�; அவ� தா�, 

 [13] �ற2க ேவ6த�, ���பில� ெகா1ேலா! 

 [14]அற2ேகா1 ேவ6த�, அ5ளில� ெகா1ேலா ! 

 

இ�வ�ண� *றி�ேபா6த அறவணவ க-, மணிேமகைலைய ேநா2கி, 

 

 [15]நல�தைக யி�றி ந1?யி�2 ெக1லா� 

 [16]அல�த" காைல யாகிய�; ஆயிைழ, 

 ெவ�திைர த6த அAைத வாேனா� 

 உ� ெடாழி மி9சிைல [17]ஒழி�� ைவ�தா�( 

[18]வறேனா7லகி1 வா� �ய� ெக72(� 

அறேனா7 ஒழி�த1, ஆயிைழ, தகா� 

 



எ�& ெமாழி6தா�. அ� ேக=ட��, மணிேமகைல த�ைன9 :ழ இ56த தாய5ட� 

அவ� தி5வ யி1 4;6� வண�கி விைட ெப"&, பி2(ணி2 ேகால��ட�, 

பி9ைச�பா�திர� ைகயி1 விள� க2 காவிாி�D�ப= ன��� ெப56ெத5ைவ 

அைட6தா-. அவைள2 க�ட ஊரவ5� பிற5�, 

 

 உதய (மர� உள�ெகா� ெடாளி�த 

 [19] ம�மல�2 (ழலா- வ6� ேதா�றி� 

 பி9ைச� பா�திர� ைகயி� ஏ6திய� 

 [20] தி�பிய� எ�ேற சி6ைதேநா� *ர, 

 

மணிேமகைல, மனமகி;9சி மிக8ைடயளா�, "ப�தினி� ெப� � இ7� பி9ைசைய 

Aத"க� ஏ"ற1 ெப56தகவா(�" எ�றன-. அவ=(2 காயச� ைக எ�3� 

வி>ைசய� மகெளா5�தி, . 

 

 [21] "(ள� அணிதாமைர2 ெகா@மல� நா�ப�, 

 ஒ5தனி ஓ�கிய [22]தி5மல� ேபா�&, 

 [23]வா� த5 க"பி� மைன�ைற மகளிாி� 

 தா� [24]தனி ேயா�கிய தைகைமய ள�ேறா 

ஆதிைர ந1லா-; அவ- மைன, இ�மைன; 

நீ [25]�க1 ேவ�7�, ேநாிைழ!" எ�றன-. 

 

இ�வா& A�ெமாழி6த காயச� ைக ேமேல ஆதிைரயி� வர லா"றிைன2 

*ற?&கி�றா-. 

 

---- 

[1]. உயி� காவலனாகிய ஒ5வ� வ6� ேதா�&�; உயிைர2கா2(� ஒ5வ� 

வ5வ�. 

[2]. (ட��ெதாட�மாைல - (டராகிய மாைல. 

[3]. ெபா� அட� A=ைட அகவயினா� - ெபா� தக=டாலான A= ைடயி� 

உ-ளிட�தா�. 

[4]. த"கா�தளி�த தைக ஆ - த�ைன� பாP=  வள��த அழகிய ஆ. 



[5]. ஒ"கா - ஒ1கா; தளராத. 

[6]. ஆ வயி"& - ஆவி� வயி"றி1. அமர�கண� - ேதவ� *=ட�. 

[7]. தீ�கனி நாவ1 - தீவிய கனிகைள�ைடய நாவ1 மர�. தீ8 -நாவல6 தீ8. 

[8]. ��ணிய ந�னீ� - ��ணிய� ெபா5ளாகிய ந1ல நீ�. D - வான வ� ெசாாி�� D. 

[9]. ம� - ம�Oலக�. ேவ6த� - Dமிச6திர� எ�3� அரச�. 

[10]. ��ணிய Aத1வ� - ��ணிய� தைலவனான Aனிவ�. 

[11]. அைர� - அர�. 

[12]. நிைரதா� ேவ6த� - வாிைச�ற�ெதா7�த மாைலயணி6த அரச�. 

[13]. �ற2க ேவ6த� - இ6திர�. ���� - அவி�ண8. 

[14]. அற2ேகா1 - அற� திாியாத ெச�ேகா1. 

[15]. நல�தைக - ந"பய�; ெச1வ2கால�. 

[16]. அல�த"காைல - வ&ைம2 கால�. ஆகிய� - உ�டாயி"&. 

[17]. ஒழி��ைவ�தா�( - பய�ப7�தா� ஓாிட�ேத வறிேத ைவ� த� ேபால. 

[18]. வற� ஓ7 உலகி1 - வ&ைம விாிய� பர6�-ள உலகி1, வா� 

�ய� - மி2க ��ப�. அறேனா7 ஒழி�த1 - அற� ெச�த"(ாிய அAத �ரபியாகிய 

ஓ= ைன� பய�ப7�தா� ைவ�தி5�த1. 

[19]. ம�மல�2 (ழலா- -ேதைன�ைடய Dவணி6த *6தைல�ைடய மணி ேமகைல. 

[20]. தி�பிய� - விய��� த5வ�. 

[21]. (ள� அணி தாமைர - (ள�திட�ேத அழ(ற மல�6த தாமைர. நா�ப� - 

ந7ேவ. 

[22]. தி5மல� - அழ( சிற6த தாமைர�D. 

[23]. வா� த5 க"� - மைழ ெப�வி2(� க"�. 

[24]. தனி ஓ�கிய - நிகரற9 சிற6த. தைகைமய- - த(தி�ைடய-. 

[25]. �க1 ேவ�7� - வி5�பி9 ெச1லேவ�7�. 

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

16. 16. 16. 16. ஆதிைர பி�ைசயி"ட காைதஆதிைர பி�ைசயி"ட காைதஆதிைர பி�ைசயி"ட காைதஆதிைர பி�ைசயி"ட காைத    

 

ஆதிைர ெய�பவ- சா�வ� எ�3� வணிக"( மைனவி. அவ� ெதாட2க�ேத, 

கணிைகமகளிாி� காமவைல�ப=7� த� மைனவிைய2 ைகவி=ெடா@கின�; 



அவ�பா1 க-K�ட1, கவ றாட1 Aத<ய தீ9ெசய1க- உளவாயின. அவ"றா1 

அவ� ெச1வ மிழ6� வறியனாயின�. அவனா" ேபண�ப=ட கணிைகய5� 

அவைன2 "காணமி<" என2 ைக�தி��த ன�. பி�ன�, 'அவ� த� நிைலயிைன 

நிைன6� வ56தி, வ�க� ேபா(� வாணிக� த�Aட� தா3� ெச�றன�. வழியி1, 

அவ� ஏறி9ெச�ற வ�க� தீவளி யா1 கட<" கவி;6�வி=ட�. உைடகல�ப=ட 

சா�வ� ஒ  மர� ஒ�ைற� ப"றி, நாக� வா@� தீெவா�ைற யைட6� 

உண�வ"&2 கிட6தா�. 

 

அவைன� ேபால ேவேறாரா"றா1 உயி� த�பி9 ெச�ேறா�, ஆதிைரபா1 நிக;6த� 

*றி, சா�வ� இற6தா� எ�றன�. 

 

 ஆதிைர ந1லா- ஆ�க� தா� ேக=7 

 [1] ஊாீேர ேயா! ஒ-ளழ1 ஈம� 

 தாாீேரா என9 [2]சா"றின- கழறி, 

 �டைல2 கானி1 ெதா7(ழி� ப7��, 

 [3] Aடைல விறகி� Aளிெயாி ெபா�தி, 

 "மி2க எ� கணவ� விைன�பய� உ��ப� 

 �2(ழி� �(ேவ�" எ�& அவ- 

  

தீயிைட 4;6தா-. 4;6த ேபா�, 

 

 [4] ப7��ட� ைவ�த பாய" ப-ளி��, 

 உ7�த *ைற�� ஒ-ெளாி உறா அ�; 

 [5] ஆ ய சா6தA�, அைச6த *6த<1 

 : ய மாைல�� [6]ெதா1 நிற� வழா�; 

[7] விைரமல�� தாமைர ஒ5தனி யி56த 

[8] தி5வி� ெச�ேயா- ேபா�& இனி தி5�ப, 

 

அவ- ெபாி�� கல2க A"&, 

 



தீ�� ெகா1லா� [9]தீவிைன யா= ேய�, 

யா� ெச�ேவ� எ�& அவ- ஏ�கின-; 

 

ஏ�க?�, வான�ேத ெம�ெயா< எ@6�, 

 

 ஆதிைர, ேக- : உ� அ5�ெபற" கணவைன, 

 [10]ஊ�திைர ெகா�டா�(. உ��ப� ேபாகி, 

 [11] ந2க சாரண� நாக� வா;மைல� 

 ப2க� ேச�6தன�; ப1யா�7 இரா�; 

 ச6திரத�த� எ3ேமா� வாணிக� 

 வ�க� த�3ட� வ6தன� ேதா�&�; 

 நி� ெப56 ��ப� ஒழிவா� நீ என 

  

உைர�த�. அ� ேக=7 மன6ெதளி6� மகி;6த ஆதிைர த� மைனயகமைட6�, 

 

 [12] க�மணி யைனயா� க  தீ� (&க என� 

 [13]��ணிய� A=டா-; ெபாழிமைழ த\உ� 

 [14]அ5�ெபற1 மரபி� ப�தினி� ெப� 5� 

 வி5�பின� ெதா^உ� [15] விய�பின ளாயின-. 

 

இ�வா& ஆதிைரயி� ெசய1 வைக *றிய காயச� ைக நாக� தீவைட6த சா�வ� 

ெசயைல2 *ற?"&, நாக� தீவி1 மைல�ப2க�ேத உண�வ"&2 கிட6த சா�வைன, 

ஆ�ேக வ6த நாக� சில� க�7, தம2( அவன� உட�� ந1?ணவாெம�& க5தி 

ெய@�பின�. 

 

எ@6த சா�வ� அவ� ெமாழிைய ந�கறி6தவனாத<�, அவ 5ட� இனிேத 

ெசா1லா ன�. அவ�க- அவைன� ெதா@�, "இ�ேக எ� தைலமக� உள�; 

அவ�பா1 நீ ேபா6த5-" எ� றன�. சா�வ� அத"( இைச6� அவ5ட� நாக� 

தைலவ�பா1 ெச�றன�. 

 



 க-ள7 [16](ழிசி�� கழிAைட நா"றA� 

 ெவ-ெள� [17] �ண�க?� விரவிய இ52ைகயி1, 

 [18]எ�(த� பிணேவா  56த� ேபால� 

 ெப�7ட� இ56த 

 

நாக� தைலவைன9 சா�வ� க�டா�. அவ� இவன� வர8 வினாவி, நிக;6த� 

ேக=7, ெசா1லா=டா1 அ��ெகா�7, இ9சா�வ�, 

 

 [19]அ56�த1 இ�றி அைல கட1 [20] உழ6ேதா�; 

 வ56தின�; அளிய�. வ�மி�, மா2கா-! 

 ந�பி2( இைளயேளா� ந�ைகைய2 ெகா7��, 

 [21]ெவ�கK� ஊ3� ேவ�7வ ெகா7� 

 

எ�& உைர�தா�. சா�வ� : 

 

[22]ெவ�8ைர ேக=ேட�; ேவ�ேட�. 

 

நாக� தைலவ� Aக> �ளி��: 

 

 ெப� 5� உ� �� இ�ெறனி1 மா2க=( 

 உ�ேடா [23]ஞால�� உ& பய�? உ� ெடனி1, 

 கா�(வ�, யா�கK�; கா=7வா யாக. 

  

சா�வ� : 

 

 மய2(� க-K� ம�3யி� [24] ேகாற?� 

 [25] கய2க& மா2க- க 6தன�, ேகளா� : 

 பிற6தவ� சாத?� இற6தவ� பிற�த?� 

 உற�க?� விழி�த?� ேபா�ற� உ�ைமயி�, 

 ந1லற� ெச�ேதா� ந1?ல கைடத?�, 



 அ1லற� ெச�ேவா� அ5நர கைடத?� 

 உ�ெடன 8ண�த<�, [26]உரேவா� கைள6தன�; 

 க�டைன யாக. 

 

நா. தைல:- (நைக��) 

 

 உட��வி=ேடா7� உயி� உ52ெகா�7 ஓ� 

 இட��(� எ�ேற எம2( ஈ�( உைர�தா�; 

 அ�8யி� எ�வண� ேபா���(�? அ�வைக. 

 [27]ெச�வன� உைர. 

 

சா�வ�:- இ� ேக-, 

 

 [28]உ"றைத �ண5� உட1 உயி� வா;8ழி; 

 [29] ம"ைறய 8ட�ேப, ம�3யி� நீ�கி �, 

 [30] த 6ெதாி X= 3� தா3ண ராெதனி�, 

 உட�பிைட� ேபானெதா� &�ெடன உண�, நீ. 

 [31] ேபானா� தம2ேகா� �2கி1 உ� ெட�ப� 

 யாேனா அ1ேல�, யாவ5� உண�(வ�; 

 உட�T� ெடாழிய உயி�பல காவத� 

 கட6� [32]ேச�ேசற1 கனவி3� கா�(ைவ; 

 ஆ�கன� ேபாகி அ�8யி� ெச�விைன 

 [33] D�ட யா2ைகயி1 �(வ� ெதளி, நீ. 

  

நா. தைலவ�:-- (வண�கி) 

 

 க-K� ஊ3� ைகவி � இ�8ட�� 

 உ-Kைற வா@யி� [34]ஓ��த லா"ேற�; 

 [35] தம2ெகாழி மரபி� சா8& கா&� 

 எம2கா� ந1ல ற� எ7��ைர. 

 



சா�வ�: 

 

 ந�& ெசா�னா� ந�ெனறி [36]பட�(ைவ 

 உ� தன2( ஒ1?� ெநறியற� உைர2ேக�; 

 உைடகல மா2க- உயி5�6 தீ�(றி� 

 [37] அ7ெதாழி1 ஒழி6� அவ� ஆ5யி ேரா�பி 

[38] H�� விளிமா ஒழி�� எ�8யி� மா=7� 

[39]தீ�திற� ஒழிக. 

 

இ�வற�கைள2 ேக=ட நாக� தைலவ� ெப5மகி;8 ெகா�7, ேவ�7� 

ெபா�3� ெபா5K� மிக ந1கின�. அவ"ைற� ெப"ற சா�வ� ச6திரத�த� 

எ�3� வணிகன� வ�கேமறி இ6நகைர யைட6� த� மைனவி ஆதிைர�ட� 

ந1லற� ெச�� வ5வானா யின�; இ�வா திைரபா1 பி9ைச ெப&வாயாக என2 

காயச� ைக ெசா1< A �தா-. அ�வ�ணேம மணிேமகைல ஆதிைர இ1<� 

A� “ �ைனயா ஓவிய� ” ேபால நி�றன-. ஆதிைர ந1லாK� அவ ள� 

பி9ைச�பா�திர� நிைறய9 ேசா& ெப�தா-. 

 

---- 
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[29]. உட�� த 6�, எாிX= 3� உணரா� எ�க. 
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[31]. ேபானா� - ேபான உயி�. �2கி1 - �(மிட�. 

[32]. ேச� ேசற1 - ெந76ெதாைல8 ேபாத1. 
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17. 17. 17. 17. உலக அறவி ��க காைதஉலக அறவி ��க காைதஉலக அறவி ��க காைதஉலக அறவி ��க காைத    

 

ஆதிைரயி=ட பி9ைச�ட� ெச�ற மணிேமகைல பசிேநா� வ5�த வ56�� ம2க- 

பல�2(� உண8 இ=7 வரலானா-. அத னா1, அ�பா�திர��� பி9ைச (ைறயா� 

நிைற6� நி�ற� க�7, காய ச� ைக, 

 

 [1] ெந ேயா� மய�கி நிலமிைச� ேதா�றி 

 [2] அடல5 A6நீ� அைட�த நா�&, 

 (ர�( ெகாண�6 ெதறி6த [3] ெந7மைல ெய1லா� 

 [4] அண�(ைட யள2க� வயி& �2கா�( 

 இ=ட� ஆ"றா2 க=டழ" க7�பசி� 

 ப=ேட�, எ�ற� பழவிைன� பய�தா1; 

 அ�ைன, ேக- நீ. [5] ஆ5யி� ம5��வி! [6] 

 ��னிய எ� ேநா� �ைட�பா� எ�றன-. 

 

மணிேமகைல அ�ஙனேம ேசாறிட?�, காயச� ைக ெகா� 56த யாைன� தீ 

எ�3� பசிேநா� நீ�கி"&. அவ- ெந>� (ளி�6�, தன2( அ6 ேநா��டான 

காரண�ைத2 *ற?"றா-. 

 

ெவ-ளிமைலயி� ப(தியாகிய ேச  மைலயி1 உ-ள கா>சன �ர�� வி�தியாதர 

மகளாகிய யா�, எ� கணவ3ட� ெபாதியி1 மைலைய2 கா�ட"( வ6�ெகா� 

 56ேத�. வழியி1 ஓ� யா"றி1 எ�ைன யி5�தி எ� கணவ� கனி ெகாணர9 

ெச�றா�. அ�ேக 

 

*A-, ¨ 

 

வி59சிக� எ�3� மாதவ� ப�னீரா� " ெகா5 Aைற ப@2 (� நாவ"கனி 

ெயா�ைற2 ெகா�7வ6� ேத2கிைலயி1 ைவ�� நீராட9 ெச�றா�. அத� 

உ�ைமநிைல �ணரா� ெச52கி9 ெச�ற யா� அ2கனிைய2 காலா1 எ"றி9 

சிைத�ேத�. தி5�பி� ேபா6த வி59சிக� எ� ெசயைல2 க�7 சின6�, 

 



 சீ�திக; நாவ<1 [7]பதி�பியமான�, 

 ஈராறா� 1 ஒ5கனி த5வ� 

 அ2கனி ��ேடா� ஆறீரா�7 

 ம2க- யா2ைகயி� வ5�பசி நீ�(வ�; 

 ப�னீரா� 1 ஒ5நாள1ல� 

 உ�ணா ேநா�பிேன� உ�கனி [8]சிைத�தா�; 

 [9] அ6தர> ெச1?� ம6திர� இழ6� 

 [10] த6தி� தீயா1 தனி��ய 5ழ6� 

A6நாலா� 1 Aதி�கனி நா� ஈ�( 

உ�O� நா- உ� உ& பசி கைளக 

 

என9 சாப மி=டக�றா�. பி�� வ6த எ� கணவ� எ� அறியா ைம2 கிர�கி, 

வ56தி, A வி1, 

 

 [11]ச��� தீவி3- தமிழக ம5�கி1 

 [12] க�பமி1லா2 கழிெப5> ெச1வ�, 

 ஆ"றாமா2க=( ஆ"&6 �ைணயாகி, 

 ேநா"ேறா� உைறவேதா� [13] ேநானக� உ�டா1; 

பலநாளாயி3� [14] நிலெனா7 ேபாகி, 

அ�பதி� �(க, 

 

எ�& *றிவி=7� பிாி6தன�. யா3� இ6நகைர யைட6� இ�( 

வதிேவனாயிேன�. இ6திரவிழா2 கால�ேத எ� கணவ� ேபா6� எ�ைன2 க�7 

எ(வ� வழ2க�. இ�& நீ ேபா6� எ� பசி� �ய� கைள6� ப�ைடயிய1� 

ெப&வி�தா�. இனி யா� எ� நக�2 (9 ெச1ேவ�. நீ இ6நகாி1 உ-ள ச2கரவாள2 

ேகா=ட�� உலகவறவி2(9 ெச�&, அ�ேக, 

 

 [15] ஊ\ரா�க� உ&பசி �ழ6ேதா�, 

 [16] ஆ5� இ�ைமயி� அ5�பிணி �"ேறா�, 

 [17] இ7ேவா�� ேத�6தா�( இ5�ேபா� பலரா1; 

 [18]. வ7வா; *6த1! அத� பாற ேபா(க 



 

எ�& ெசா1<வி=7 அ2காயச� ைக ேபா�வி=டன-. 

 

அவ- ெசா1<யவ�ணேம, மணிேமகைல அ�8லக அறவி2(9 ெச�&, ச�பாபதி 

ேகாயிைல யைட6� A�Aைற வல� வ6� வண�கி� பி� க6தி"பாைவைய2 

ைகெதா@�, பசி�த மா2க=(� ேப5ண8 வழ�கி அவ� பசி ேநா� தீ�2(� ெப56 

ெதா�7 �ாி6� வரலானா-. 

---- 

[1]. ெந ேயா� - தி5மா1. மய�கி - அ�பாீட32( Aனிவ� இ=ட சாப�ைத 

ேய"றதனா1 மய�கி. 

[2]. அடல5 A6நீ� - த7�த"காிய கட1. 

[3]. ெந7மைல - ெந7� பாைறக-. 

[4]. அண�(ைட யள2க� - Aழ�( தைல�ைடய கட1. Aழ�(கடைல, வ5�த�தா1 

�ல��வதாக2 க5தி2 *&த<�, " அண�(ைட யள2க� " எ�றா-. ப=ேட� - 

வ56திேன�. 

[5]. ஆ5யி� ம5� �வி - ஆ5யி�க=( ம56தாகிய உண8 அளி�பவ-. உயி�க- 

எ��� ேநா�வைக ெயவ"றி"(� ெபாிய ேநா� பசியாத<�, அ� நீ2(� உணைவ, 

" ஆ5யி� ம56� " எ�&�, அதைன� த5பவ ளாத<�, " ஆ5யி� ம5��வி " 

ெய�&� *றினா-. 

[6]. ��னிய - ெந5�கி நீ�கா� நி�ற. 

[7]. தி�பியமான� - ெத�வ� த�ைம�ைடய�. 

[8]. சிைத�தா� - காலா1 இடறி2 ெக7�தா�. 

[9]. அ6தர� ெச1?� - வான�S7 ெச1?�. 

[10]. த6தி� தீ - யாைன� தீ ெய�3� ேநா�. 

[11]. ச��� தீ8 - நாவல6தீ8. 

[12] . க�ப� - ந72க�; ஈ�72 ேக= � ேம"&. கழிெப5> ெச1 வ� - மி2க ெபாிய 

ெச1வAைடேயா�. 

[13]. ேநா� நக� - அ7�த�ைர� தா�(� வ�ைம பைட�த நகர�. (காவிாி�D� 

ப= ன�) 

[14]. நிலெனா7 ேபாகி - நில�ேத நட6� ெச�&. 

[15]. ஊ\ரா�க� - ஊ�ேதா&�. 



[16]. ஆ5� - பா�கா�ேபா� ஒ5வ5�. 

[17].இ7ேவா� - உண8 இ7ேவா�. ேத�6� - ேநா2கி. 

[18]. வ7வா; *6த1 - வகி�6த *6தைல�ைடய மணிேமகைலேய. 

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

18. 18. 18. 18. உதய�மர  அ�பல� ��க காைதஉதய�மர  அ�பல� ��க காைதஉதய�மர  அ�பல� ��க காைதஉதய�மர  அ�பல� ��க காைத    

 

மணிேமகைல இ�வா& பி9ைசேய"றளி2(� ேபரற� �றவி யா� ஒ@(கி�ற 

ெச�தி, சி�திராபதி எ�3� மாதவியி� தா�2( எ= ய�. ெப5���ணி1 

எாிெச5கிய� ேபா1, அஃ� அவ- ெந>சி1 ெப56�யைர9 ெச�த�. அதனா1 

அவ-, ஏைன நாடக மகளிைர ேநா2கி, 

 

 ேகாவல� இற6தபி� [1] ெகா76�ய� எ�தி 

 மாதவி [2] மாதவ� ப-ளி�- அைட6த� 

 [3] ந(த2 க�ேற, ந1ெந7� ேப\�; 

 இ� [4]த2 ெக�ேபா�2( எ-Kைர யாய�; 

 [5] காதல� 4ய2 க76�ய ெர�தி� 

 [6] ேபாத1 ெச�யா உயிெரா7 �ல6�, 

 [7] நளியி5� ெபா�ைக யா7ந� ேபால 

 [8] Aளிெயாி��*உ� A�( � பிற6த 

 ப�தினி� ெப�  ர1ேல�; பல�த� 

 [9] ைக�S� வா;2ைக கடவிய� அ�ேற; 

 பா�மக� ப=7ழி� பYஉ� [10]பா�ைமயி�, 

 யாழின� ேபா?� இய1பின�; அ�றி��, 

 [11] ந&6தா ��7 நயனி1 காைல 

 [12] வ&�D� �ற2(� வ�7 ேபா1(வ�; 

 [13] விைன ெயாழி காைல� தி5வி� ெச1வி 

 அைனேய மாகி ஆடவ�� �ற�ேப�, 

 தாபத2 ேகால� தா�கின� எ�ப� 

 யாவ5� ந* உ� இய1பின� அ�ேற ! 



 மாதவி ஈ�ற மணிேம கைலவ1<, 

 [14] ேபாதவி; ெச�வி ெபா56�த1 வி5�பிய 

 உைதய (மரனா� உலகா- வ� � 

 [15] சிைதயா 8-ள� ெச�விதி� அ56த, 

 ைக2ெகா� டா�கவ- ஏ6திய [16]க ைஞைய� 

 [17] பி9ைச மா2க- பிற�ைக2 கா=  

 ம"& அவ� த�னா1 மணிேம கைல தைன� 

 ெபா"ேற�2 ெகா�7 ேபாேத னாகி1, 

 [18] �7ம� ஏ"றி அர�( :; ேபாகி 

 [19] வ7ெவா7 வா@� மட6ைதய� த�ேமா 

ரைனேய னாகி அர�க2 *�திய� 

[20] மைனயக� �கா அ மரபின� 

 

எ�& வ>சின� *றி, இள�ேகாவாகிய உதய(மர� இ56த ேபா க�ைத 

யைட6தா-. ஆ�ேக, 

 

 [21] அரவ வ�ெடா7 ேதனின மா�2(�. 

 [22] த5மண1 ெஞமிாிய தி5நா& ஒ5சிைற� 

 பவழ� Sண��� ப��ெபா" ெச>�வ�� 

 திகெழாளி நி�தில9 சி�திர விதான��, 

 விள�ெகாளி பர6த பளி�( ெச� ம�டப��, 

 [23] �ள�(மா R�தி� Sமல�� ப-ளி 

 [24] ெவ� ைர விாி6த ெவ�ணிற9 சாமைர 

 ெகா�7 இ5 ம5�(� [25]ேகாைதய� 4ச, 

 

உதய(மர� 4"றி56தா�. அவ�பா1, சி�திராபதி, மணிேமகைல யி� இளைம9 

ெச�வி��, ஆட1பாட1களி1 நிைற6த �லைம�� அழ(ற2 *றி, அவ- 

உலகவறவியி1 இ56� அற� ெச�வதைன�� எ7�� ெமாழி6தா-. கட<1 கல� 

கவிழ�ெப"ற ஒ5வ32(� ெபாிய �ைண கிைட�தா"ேபா�ற இ9 ெச�திைய2 

ேக-வி�"ற அவ�, A�� அ� மணிேமகைலைய2 க�ட�Aத1, மணிேமகலா 



ெத�வ� ேதா�றி, அர�Aைற *றி அக"றிய� ஈறாக நட6தைவ ெய1லா� ெசா1<, 

த� ைமய லறிைவ� �ல�ப7�தினா�. 

 

சி�திராபதி அவ� *றிய� ேக=79 சி&நைக ெச��, “அரேச, இைவ யா8� காம2 

க-ளா= 1 நிக@� இைட_7க-. இைவேபா1 வன பல8� ேதவ�2(� 

நிக;6�-ளன எ�& *றி, இ6திர� ஆயிர�க� ெப"ற��, தீ2கட8ளி� 

மைனயா-, Aனிமகளி� எ@ வ5- அ56ததிெயாழிய ஏைனேயா� ேபால� ேதா�றி, 

அ2 கட8ளி� காம��ய� �ைட�த�� அவ� அறிய உைர�தா-. ேம?� அவேள 

*ற?"&, 

 

 [26] வா= ற" (5சி1 ! 

 க�னி2 காவ?�, [27] க யி" காவ?�, 

 த�3& கணவ� சா8றி" காவ?� 

 நிைறயி" கா��� பிற�பிற�2 காணா�, 

 ெகா�ேடா ன1ல� ெத�வA� ேபணா� 

 ெப� �த� ( யி1 பிற6தா ள1ல-; 

 நாடவ� காண ந1லர� ேகறி, 

 ஆட?� பாட?� அழ(� கா= 9 

 [28] �5��நா� க5��வி1 அ5��2கைண Sவ9 

 [29] ெச52கய1 ெந7�க� �52(வைல� ப7��2 

 க�ேடா� ெந>ச� ெகா�டக� �2(� 

 [30] ப�ேத� ெமாழியி" பய� பல வா�கி 

 வ� � �ற2(� [31]ெகா�  மகளிைர� 

 [32] பா�ைமயி" பிணி��� ப "&ைர யட2(த1 

 ேகா� Aைற ய�ேறா (மர"(, 

  

எ�& அ� வதய(மர� உ-ள� பிற;6� அ� மணிேமகைலைய விடா� 

ெதாட5மா& S� னா-. 

 

உதய(மார�, உடேன, விைரபாி D= ய ெந76ேத� ஏறி, மணி ேமகைல யி56த 

இட�ைத யைட6தா�. ஆ�ேக, பசியா1 வா7 ேவா�2(� ெப5>ேசா& 



வழ�கி2ெகா� 56த மணிேமகைலைய2 க�7, இட�கழி காம�தனா�, அவைள 

அ�மி, 

 

 உட�ேபா7 எ� ற� உ-ளக� �(6� எ� 

 [33] ெந>ச� கவ�6த வ>ச2 க-வி, 

 [34] ேநா"C� வா;2ைகயி� ெநாசிதவ� தா�கி 

 [35] ஏ"C� வி5�பிய காரண� எ�? 

 

என வின8� எ�ணAைடயனா�, வா�வி=7, 

 

ந1லா�, எ� ெகா1 ந"றவ� �ாி6த�? – 

ெசா1லா� எ�& �ணி6�ட� ேக=ப, 

 

மணிேமகைல, "இவ� ப�ைட�பிற�பி1 என2(2 கணவனான இரா(ல�; 

இவைன யா� வண�க?�, இவ� எ� ைக�ப"ற?� ("றமாகா" என எ�ணின-. 

எனி3�, மன� ந7�கி, 

 

ேக=ட� ெமாழிேவ�: [36]ேக-வி யாளாி� 

[37] ேதா=ட ெசவிைய நீ யா(ைவ யா� எனி1, 

 

எ�& A�ெமாழி6�, பி��, 

 

 பிற�த?� H�த?� பிணி�ப=  ர�க?� 

 இற�த?� உைடய�; [38] இ7�ைப2 ெகா-கல�; 

 ம2க- யா2ைக இ�, என உண�6� 

 மி2க ந1லற� வி5��த1 �ாி6ேத�; 

 [39] ம�டம� A52(� களிறைன யா�2(� 

 ெப� � *&� ேபரறி 8�ேடா ? 

 ேக=டைன யாயி�, [40] ேவ=ட� ெச�க 



  

எ�& ெசா1<வி=7, அ� மணிேமகைல அ5கி56த ச�பாபதி ேகாயி"(- Wைழ6�, 

அ� ெத�வ�ைத� ெதா@�, மணிேமகலா ெத�வ� க"பி�த ேவ"&52ெகா-K� 

ம6திர�ைத ஓதி, காய ச� ைகயி� வ 8ெகா�7, பி9ைச�பா�திர��ட� 

ெவளிேய வ6தா-. அவைள2 க�ட உதய(மர� உ�ைம �ணரானா�, “இ2 

காயச� ைகபா1 இ� பா�திர�ைத� த6� மணிேமகைல மைற6 தன- " எ�& 

நிைன6�, தா3�, அ9 ச�பாபதி A� ெச�& நி�&, 

 

 பி9ைச� பா�திர�, [41]ெப5�பசி �ழ6த 

 காயச�  ைகத� ைகயி" கா=  

 [42] மாையயி� ஒளி�த மணிேம கைல தைன 

 ஈ� [43] கி� ம�ணீ=  யாெரன உண�ேக�; 

 ஆ�கவ- இவ- எ�& அ5ளா யாயி �, 

 ப�னாளாயி3� [44]பா7 கிட�ேப�; 

 இ�3� ேகளா�; [45] இைமேயா� பாவா�! 

 [46] பவள9 ெச�வா�� தவளவா- நைக��, 

 அ>சன� ேசரா9 ெச�கய1 ெந7�கO�, 

 [47] Aாி6� கைடெநாிய வாி6தசிைல� �5வA�, 

 [48] (விA= க5வி��, ேகாணA�, *� Wைன2 

 கைவA= க5வி� மாகி2 க ெகாள2 

 [49] க1வி� பாகாி� கா��வைல ஓ=  

 [50] வ1வா� யாழி� ெம1< தி� விள�க, 

 [51] A�2(ைற A�ெமாழி எ7��2 கா= , 

 [52] ��2ேகா- யாைன ேவ=ட� வா��ெதன 

 Aதியா K� ற� ேகா=ட� �(6த 

 மதிவா- Aக�� மணிேமகைல தைன 

 ெயாழிய� ேபாேக�; [53] உ� அ  ெதா=ேட�; 

 இ� (ைற, 

 

என2 (ைறயிர6� நி"பானாயின�. 



 

--- 

[1]. ெகா76�ய� - மி2க ��ப�. 

[2]. மாதவ� ப-ளி - அறவணவ க- உைற�மிட�. 

[3]. ந(த2க�& - பிற� எ-ளி நைக�த"(ாிய ெதா�றா�. 

[4]. த2( - த2க�. எ-Kைர - இக;9சி�ைர. 

[5]. காதல� 4ய - ேகாவல� இற2க. 

[6]. ேபாத1 ெச�யா - நீ�காத. 

[7]. நளியி5� ெபா�ைக - மி2க நீ� நிைற6த ெபா�ைக. 

[8]. Aளிெயாி - மி2க தீ. A�(  - பழ�( . 

[9]. ைக� S� வா;2ைக கடவிய� - ைகயிட�ததாகிய உணைவ� ெப"&�7 
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அைழ�� வ5க என, காவல� ெச�& உைர�த ?� மணிேமகைல, அரச�A� 

ேபா6� அவைன வா;�தி நி�றா-. 

 

ேவ6த� : 

 

[49] தா�க5� த�ைம� தவ�ேதா�! நீயா�? 

[50] யா�( ஆகிய� இ� ேவ6திய க ைஞ? 

 

மணிேமகைல : 

 

 [51] விைர�தா� ேவ6ேத !. நீ நீ7 வாழி 

 [52] வி>ைச மக-யா�; [53]விழவணி HS� 

 வ>ச� திாி6ேத�; வாழிய� ெப56தைக ! 

 [54]வான� வா�2க; ம� வள� ெப5(க; 



 தீதி� றாக ேகாமக"( ச�(; ஈ� 

 ஐய2 க ைஞ; [55] அ�பல ம5�( ஓ� 

 ெத�வ� த6த�; தி�பிய மாய�; 

 யாைன� தீேநா� அ5�பசி ெக7�த�; 

[56] ஊ3ைட மா2க=( உயி�ம56� இ�. 

 

ேவ6த� :- இள�ெகா ; யா� ெசய"பால� எ�? 

 

மணிேமகைல: 

சிைறேயா� ேகா=ட� [57]சீ��, அ5-ெந>ச�� 

 அறேவா�2( [58]ஆ2(ம�; வாழிய� 

  

 இ�ேக=7 உ-ள� இைச6த அரச� ெப56தைக, அ9 சிைற2 

ேகா=ட��-ளா�2(9  சிைற47 ெச��, அ2 ேகா=ட�ைத�� இ ��� S�ைம 

ெச��, அறேவா� வா@� அற2ேகா=டமா2கின�. 

 

--- 

[1]. ஏடவி;தா� - இத; விாி6த Dவா1 ெதா72க�ப=ட மாைல. 

[2]. நாந1 *�6தைன - ெசா"பய� இழ6தா�. 

[3]. அய��பா� - மற6தி7க. 

[4].. ைபயரவ1(1 - பா�பி� பட�ேபா?� அ1(ைல �ைடய மணி ேமகைல . 

[5]. A�ைத Aத1< - A�ைம�� Aத�ைம�Aைடய ச�பாபதி. 

அ  பிைழ� தா� - அ யி1 வண�கா� ("ற�ப=டா�. 

[6]. இள�ெகா  - மணிேமகைல. 

[7]. ைகவிடZயா� - ைகவிடா�. ' அர��யிZயா� " (பதி". 12) 

[8]. கா�பசியா=  - மி2க பசிேநா� உைடயளான. 

[9]. ஆ"றாமா2க=( - வறியவ�2(. 

[10]. வி@� தைக�� - சிற��ைட��. எ�& - எ�& க5தி. 

[11]. �னி�தன� – ஆரா�6� ெசா1<ன�. 



[12]. (ழ<ைச கா=ட - ேவ��(ழ<� ஓைசைய9 ெச�ய. 

[13]. ெபா�க� - ேசாைல. [14]. �ண� �ைண - ெப� ண�ன�. 

[15]. இ5சிைற - இர�7 சிற(கைள��. ஒ5 சிைற - ஒ5ப2க�ேத. 

[16]. த�A� - பலேதவ�. பி>ைச - ந�பி�ைன; அ�ைன, “ெம�ேறா ள>ைஞ ' 

(அக�) ெயன வ6தா"ேபால. 

[17]. ேகா�கல� - ேகா�க�D. [18]. பா�( - அ5ேக. 

[19]. ஓ� பாைவ - ஒ5 ெப�. " ேகா�கல52(� ெபா� த=7�, மா� கனி2(2 

கிளி��, மயி ?2(� ெப�O� உவைம. 

[20]. அணிமல�� D�ெபாழி1 அகவயி� - அழகிய D2க- நிைற6த ேசாைல2(-. 

[21]. பிண82(ர�( - ெப� (ர�(. [22]. மடேவா�2( - மகளி�2(. 

[23]. க7வ� - ஆ� (ர�(. ஊ2(வ� - ஆ=7வ�. "ஐயசிறி ெத�ைன X2கி' (க< ) 

எ�றா"ேபால. 

[24]. தள8 - ஒ5வைக A1ைல. [25]. A5( - ந&மண�. 

[26]. க5விள� ெபா�க� - க5விள� �த�. 

[27]. (&�கா1 ந(ல� - (&கிய கா1கைள�ைடய காி. 

[28]. பிற;6� - ெநறிமாறி. [29]. இ&�� - (&�கா7, ெவறி - ஆ7. 

[30]. இ7�க"(�ற� - ெச�(�&, 

[31]. பர��நீ�� ெபா�ைக - நீ� நிைற6த பர6த ெபா�ைக. 

[32]. கர�� நீ�2ேகணி - மைறதைல�ைடய நீ� நிைற6த கிண&; இ� அ6த2 ேகணி 

ெயன�ப7�. 

[33]. ஒளி� �ைறயிட� - ஒளி�தி52(மிட�. 

[34]. மகதவிைனஞ� - மகதநா=7� ெதாழிலாள�. 

[35]. த� தமி;விைனஞ� - த�டமி; நா=7� ெதாழிலாள�. 

[36]. ேபாதிைக - S� A யி1 இ52(� ேபாதிைக2 க=ைட; இத ைன� 

ேபாைத2க=ைட ெய�ப�. 

[37]. தவளநி�தில� - ெவ-ளிய A��. 

[38]. ேகாண9 ச6தி - ேகாணமாகிய ச6தி. விதான� - ேம"க= , 

[39]. தமனிய� - ெபா�. வன�� - அழ(. 

[40]. ஆ��ைன ெதாிய1 - ஆ�தி�Dவா1 ெதா7�த மாைல. 



[41]. காாியா"&2ெகா�ட - காாியா"றி� கைரயி1 ெவ�றி ெப"ற. ேதா"றவ� " 

காாியா"&� �>சிய ெந7�கி-ளி " எ�பவ�. 

[42]. வ<ெக@ தட2ைக - வ<ெபா56திய ெபாிய ைக. 

[43]. ஒளி - அரச�பா?-ள கட8=ட�ைம ெய�ப�. 

[44]. வ�பமாத� - �தியளா� வ6த காயச� ைக. 

[45]. அகவயி� . உ-ேள . [46]. ெப5�ெபய� - மி2க �க;. 

[47]. ஐய� பா�திர�. பி9ைச� பா�திர� - அAத�ரபி. 

[48].' ெமா�ெகா- மா2க- - ெந5�(கி�ற ம2க-. ெமாசி2க- உ�ண.. 

[49]. தா�க5� த�ைம - தா�(த"( அ5ைமயான த�ைம. 

[50]. யா�( ஆகிய� - எ�விட�ேத ெபற�ப=ட�. 

[51]. விைர�தா� - மண� கம@� மாைல . 

[52]. வி>ைசமக- - வி�தியாதர� ெப�; பல வி�ைதகைள�ைடய ெப�. 

[53]. விழவணி HS� - விழாவா1 அழ( ெகா�ட பைழய ஊராகிய இ2 காவிாி�D� 

ப= ன�தி1. 

[54]. வான� வா�2க - மைழ த�பா� ெப�க. 

[55]. அ�பல� - ஊர�பல�. 

[56]. ஊ3ைடமா2க- - ெவ"&ட1 தா�(� ம2கK2(. உயி� ம56� - உண8. 

[57]. சீ�� - இ ��� தக���. 

[58]. ஆ2(ம� - ேகா=ட� அைம�பேத ெசய"பால�. 

----------- 

20. 20. 20. 20. உதய�மரைன வாளா% எறி,த காைதஉதய�மரைன வாளா% எறி,த காைதஉதய�மரைன வாளா% எறி,த காைதஉதய�மரைன வாளா% எறி,த காைத    

 

மணிேமகைலயா1 அரச� சிைற2ேகா=ட�ைத9 சீ��9 ெச�த அற2 ேகா=ட�ேத, 

 

 [1] ெபா5-�ாி ெந>சி" �லேவா� ேகாயி?� 

 அ5- �ாி ெந>ச�� அறேவா� ப-ளி�� 

 [2] அ= " சாைல�� [3]அ56�ந� சாைல�� 

  

உளவாயின. இ6 நிக;9சி A"&� அறி6தா� உதய(மர�. உடேன 

அவ�, அவைள, எ�வாேற3� ெகா-ள1 ேவ�7ெம�& க5தி, 



 

 [4] மதிேயா� எ-ளி3� ம�னவ� காயி3�, 

 [5] ெபாதியி1 நீ�கிய ெபா@தி" ெச�&, 

 ப"றின� ெகா�7 எ� ெபா"ேற� ஏ"றி, 

 [6] க"றறி வி9ைச�� ேக=7 அவ- உைர2(� 

[7] A�2(ைற A�ெமாழி ேக=(வ� எ�ேற 

 

மன�ெகா�7, மணிேமகைல த�கியி56த உலகவறவி2(9 ெச� றா�. அ2காைல, 

காயச� ைகயி� கணவனான கா>சன�, Aனிவ� உைர�தவா& ப�னீரா�7 

கழி6�� த� மைனவி தி5�ப வாராைம க�7, இ6 நக�2க� அவைள� 

பலவிட�களி?� ேத � திாி6� A வி1, பி9ைச� பா�திர� ஏ6தி� பல�2(� 

உணE=  வ5வ� க�7 த� பைழைம2 கிழைமேதா�ற� பல உைரயா ன�. 

உதய (மர3� அ�ேக உடனி56தா�. மணிேமகைல காயச� ைக வ  வி1 

நி�றாளாயி3�, அவ-, அ2கா>சன�பா1 ெச1லா�, உதய (மர� Aகேநா2கி, 

அவ� உ-ள�ைத�� மா"ற நிைன6தா-. அ� ேபா� அ�வழிேய ேபா6த 

ெதா�7கிழவி ெயா5�திைய2 கா= , 

 

 [8] த�ணற1 வ�ண� திாி6�ேவ றாகி 

 ெவ�மண லாகிய *6த1 காணா�; 

 [9] பிைற Wத1 வ�ண� காணா ேயா, நீ, 

 நைரைமயி� திைரேதா1 [10] தைகயி� றாய�; 

 [11] விற1வி" �5வ� இைவ�� காணா�, 

 [12] இறவி� உண�க1 ேபா�& ேவ றாயின; 

 [13] க@நீ�2 க�, கா�, [14] வ@நீ� �ம6தன; 

 [15] (மி;H2(, இைவ,கா�, உமி;சீ ஒ@2(வ; 

 நிைரA� தைனய [16] நைக�� காணா�, 

 [17] �ைரவி� ேத��ப� பிற;6�ேவ றாயின; 

 [18] இலவித;9 ெச�வா�, காணா ேயா, நீ, 

 [19] �ல8� �� ேபா1 �லா1�ற� தி7வ�; 



 [20] வ-ைள� தா-ேபா1 வ கா� இைவ கா�, 

 உ-`� வா ய உண�க1 ேபா�றன; 

 [21] இ&�D� சா�ற Aைல�� காணா�, 

 ெவ&�ைப ேபால 4;6� ேவ றாயின; 

 [22] தா;6ெதாசி ெத�கி� மட1ேபா1 [23]திர�கி, 

 4;6தன, இள[24]ேவ�� ேதாK� காணா�, 

 நர�ெபா7 வி7ேதா1 [25]உகி��ெதாட� கழ�&, 

 திர�கிய விர1க- இைவ�� காணா�; - 

 வாைழ� த�ேட ேபா�ற [26](ற�கிைண, 

 தாைழ� த� � உண�க1 காணா�; 

 [27] ஆவ2 கைண2கா1 காணா ேயா, நீ, 

 ேமவிய நர�ேபா7 எ���ற� [28]கா=7வ; 

 [29] தளிர  வ�ண� காணா ேயா, நீ, 

 [30] AளிAதி� ெத�கி� உதி�கா� உண�க1, 

 Dவி3� சா6தி3� [31]�லா1 மைற�� யா��, 

 [32] Sசி3� அணியி3� ெதா1ேலா� வ(�த 

வ>ச� ெதாியா�, ம�னவ� மக� ! 

 

எ�& அவள� உ&��2களி� ப�ைட வன���, இ�ைறய அழி 8� எ7�� 

விள2கின-. 

 

இ9 ெச�திைய2 கா>சன� க�7 மன�ேத ெபாறாைம�� சினA� ெபா�கி மிக� 

த� ெந>சி"(-, 

 

 [33]த"பா ரா=7� எ� ெசா"பய� ெகா-ளா-; 

 பிற� பி� ெச1?�; [34] பிற� ேபா1 ேநா2(�; 

 [35] ம�2கம; அல�க1 ம�னவ� மக"( 

 A�2(ைற A�ெமாழி எ7��2 கா= � 

 [36] பவள2 க ைகயி1 தவளவா- நைக��, 



 (வைள9 ெச�கO� [37](றி�ெபா7 வழா அ-; 

 ஈ�( இவ� காதல னாத<�, ஏ6திைழ 

 ஈ�( ஒழி6தன- 

 

என நிைன6�, அ�விட�ேத ஒ5சா� த�கியி56தா�. உதய(மா 3�, அ� 

மணிேமகைல �ைர�த A�2(ைற A�ெமாழிகைள9 ெசவி யி" ெகா-ளா�, 

 

 வைள ேச� ெச�ைக மணிேம கைலேய, 

 காயச� ைகயா�2 க ைஞ ேய6தி, 

 [38] மாய வி>ைசயி� மன�மய2 (&�தன-; 

 அ�பல ம5�கி1 அய�6� அறி 8ைர�த இ� 

 [39] வ�பவ� த�ெனா7 இ� ைவகி5- ஒழியா-; 

 இ�( இவ- ெச�தி [40]இைடயி5- யாம��, 

 வ6� அறி(வ�, 

  

என உ=ெகா�7, இைடயி5- யாம�ேத மீ�7வர� �ணி6� ேதேரறி9 ெச�றா�. 

 

அ"ைற�ேபா� கழி6த�; இைடயி5- யாமA�. எ��வதா யி"&. உதய(மர� 

அர�மைனயி� நீ�கி, மணிேமகைல யி56த அ� பல� ேநா2கி வ6தா�. கா>சன� 

மணிேமகைல யி56த இட�தி" ேக(� ெநறி2க� உற2கமி�றி2 கிட6தா�; 

அதைன �ணரா� ேபா6த உதய(மர�, 

 

 [41] ேவக ெவ6தீ நாக� கிட6த 

 [42] ேபா(ய� �"றைள �(வா� ேபால, 

 [43] ஆக� ேதா�6த சா6� [44] அல� உ&�த 

 [45]ஊழ  யி=7 அத� உ-ளக� �(த?�, 

 ஆ�(A� னி56த அல�தா� வி>ைசய�, 

 " ஈ�( இவ� வ6தன� இவ- பா1 " எ�ேற, 

 ெவ>சின அரவ� [46]ந>ெசயி& அ5�ப, 



 த� ெப5 ெவ(ளியி� எ@6� [47]ைப விாி�ெதன, 

[48] இ56ேதா� எ@6� ெப5�பி� ெச�&, அவ� 

[49] �5�� அைற மணி�ேதா- �ணிய 4சி, 

 

உ-ேள ெச�&, காயச� ைகயாகிய மணிேமகைலைய� தாேன வ<தி" 

ைக2ெகா�7 ெச1ல2 க5தி9 ெச�றா�. அ�ேபா;தி1 ஆ�கி56த க6தி"பாைவ, 

 

 அOக1, அOக1; வி>ைச2 கா>சன! 

 மணிேமகைல அவ-; மைற6�5 ெவ�தின-; 

 காயச�  ைகத� க7�பசி நீ�கி, 

 வான� ேபா8ழி வ6த� ேகளா� 

 

எ�& ெதாட�கி2 காயச� ைக வானவழிேய ெச1?�கா1 வி6த மைலயி<56� 

அதைன2 கா2(� வி6தாக ைக, த�ேம1 காயச�  ைகயி� சாைய தா2க, 

அதனா1, அவைள யி@��� த� வயி"றி1 அட2கி2ெகா�டா-. 

 

 [50]ைக�ைம ெகா-ேள1, கா>சன ! இ�ேக- : 

 ஊ;விைன வ6� இ�( உதய (மரைன, 

 ஆ5யி� உ�ட�; ஆயி3�, அறியா� : 

 [51] ெவ�விைன ெச�தா�, வி>ைச2 கா>சன ! 

அ�விைன நி�ைன�� அகலா� ஆ�(&� 

 

எ�ற�. இ�ேக=7 வி>ைசய3� வ56திய உ-ள�தனா�� த� வி>ைசய5லைக 

யைட6தா�. 

--- 

[1]. ெபா5- �ாி ெந>சி� �லேவா� - வா�ைம நா�ைக�� வி5�� எ�ற 

ெந>சAைடய ��த�. ெபா5- - ெம��ைம . 

[2]. அ= " சாைல - உண8 சைம2(மிட�; 

[3]. அ56�ந� சாைல - உண8 உ�ேபா� சாைல. 

[4]. மதிேயா� - அறி8ைடேயா�. [5]. ெபாதியி1 - ெபா� இட�; அ�பல�. 



[6]. க"றறிவி9ைச - க"றறி6�-ள வி�ைதக- பல8�. 

[7]. A�2(ைற A�ெமாழி - அறி8� ெபா5- நிைற6த ெசா1, 

[8]. த� அற1 - (ளி�6த க5மண1. [9]. பிைற Wத1 - பிைறேபா?� ெந"றி. 

[10]. தைக - அழ(. 

[11]. விற1 வி1 �5வ� - விற1 பைட�த வி1ெலா�த �5வ�, 

[12]. இறவி� உண�க1 - இறாமீனி� வ"ற1. 

[13]. க@நீ�2 க� - ெச�க@நீ� மல�ேபா�ற க�. 

[14]. வ@நீ� - Tைள வ �� க�ணீ �. 

[15]. (மி; - (மிழ�D. [16]. நைக - ப1, 

[17]. �ைர வி�� - �ைர2காயி� விைத. [18]. இலவித;9 ெச�வா� - இலவ� Dவி� 

இத;ேபா1 சிவ6த இத;கைள�ைடய வா�. 

[19]. �ல8��� - �லா1 நா"ற� நா&� ��. 

[20]. வ-ைள� தா- - வ-ைள2 ெகா யி� இைல. 

[21]. இ&�D� - ெப5மித�. 

[22] தா;6� ஓசி மட1 - தா;6� வைள6� 4;6� ெதா�(� மட1. 

[23]. திர�கி - திைர6�. 

[24]. ேவ�� ேதா- - H�கி1 ேபா?� ேதா-. 

[25]. உகி� - நக�, 

[26]. (ற�கிைண - �ைடயி ர�7. 

[27]. ஆவ2 கைண2கா1 - அ��� �= 1 ேபா�ற கைண2கா1. 

[28]. தளிர  - தளி� ஒ�த அ . 
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[36]. பவள2 க ைக - பவள� ��ட�. [37]. (றி�� - இ�கித�. 

[38]. மாயவி>ைச - மாயவி�ைத . [39]. வ�பல� - �திேயா�; அயலா�. 

[40]. இைடயி5- யாம� - ந-ளிர8. 



[41]. ேவக ெவ6தீ - ெகா தா�� ப"&� ந>�. 

[42]. ேபா(ய� �"றைள - மிக8ய�6த �"றி� �ைழ. 

[43]. ஆக� - மா��. 

[44]. அல� உ&�த - மண�தா1 அவ� இ5�பிைன2 கா=ட. 

[45]. ஊழ யி=7 - Aைறேய அ ேம1 அ  ைவ��. 

[46]. எயி& ந>� அ5�ப - ப1 விட�ைத2 க2க. 

[47]. ைப விாி�ெதன - பட�ைத விாி�தா" ேபால. 

[48]. இ56ேதா� - இ56த கா>சன�. 

[49]. �5�� அைற மணி� ேதா- - வ�7 ஒ<2(� மாைலயணி6த அழகிய ேதா-. 

[50]. ைக�ைம - இவ- ைக�ெப�; இவ- ைகைய� ப"&தலாகிய இழி ெசய1. 

[51]. ெவ�விைன - ெகாைல. 
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ச�பாபதி ேகாயி<� உ-ேள கிட6த மணிேமகைல கா>சன� ெச�தி��, 

உதய(மர� 4;9சி��, க6தி"பாைவ அ2 கா>சன" (ைர�த�� ேக=7, எ@6�, 

த� உ�ைம வ 8ெகா�7 ெவளி� ேபா6�, அரச(மரன� உடைல2க�7, 

�ய�மி(6�, 

 

 [1] தி=  விடAண நி�3யி� ேபா�நா- 

 [2]க=டழ1 ஈம�� எ� உயி� �=ேட�; 

 உவவன ம5�கி1 நி�பா1 உ-ள� 

 [3] தவி�விேல னாத<�, தைல மக- ேதா�றி 

 மணி�ப1 லவ�திைட எ�ைன ஆ� (���� 

 [4]பிணி�ப& மாதவ� T ைக கா=  

 எ� பிற� �ண�6த எ� A� ேதா�றி, 

 உ� பிற� ெப1லா� [5]ஒழிவி� &ைர�த<�, 

 பிற6ேதா� இற�த?�, இற6ேதா� பிற�த?�, 

 [6] அற6த5 சா1��, மற6த5 ��பA�, 



 யா� நின2 (ைர�� நி� [7]இட�விைன ெயாழி2க2 

 காயச�  ைகவ  வாேன�, காதல! 

[8] ைவவா- வி>ைசய� ேமய2(& ெவ(ளியி� 

ெவ�விைன �5�ப விளி6தைனேயா 

 

என9 ெசா1<� �ல�ப?"றன-. அ�ேபா;தி1, க6தி"பாைவ மணிேமகைலைய 

யைழ��, 

 

 ெச1ல1, ெச1ல1; [9]ேசயாி ெந7�க�! 

 [10] அ1<ய6 தாேரா� த�பா" ெச1ல1, 

 நின2( இவ� [11]மகனா� ேதா�றி யS உ�, 

 மன2கினி யா"( நீ [12] மகளா யS உ� 

 ப�7� ப�7� ப1பிற� �ளவா1; 

 க�ட பிறவிேய அ1ல, காாிைக! 

 [13]த7மா& பிறவி� தா;த5 ேதா"ற� 

 வி7மா& Aய1ேவா�, [14] வி@ம� ெகா-ேள1 

 

எ�& உைர�த�. அ�ேக=ட மணிேமகைல, "இ�வ�பல�� உைற �� 

ெத�வமாகிய நீ, ெச�ற பிற�பி1 இவ� தி= விட�தா1 உயிாிழ6த��, 

இ�பிற�பி1 இ�& ஈ�( வி>ைசயனா1 ெவ=7�7 4;6த�� அறிவாய�ேறா . 

அறி6தைனயாயி�, இவ� வா- வா� 4;6த காரண� விள�ப ேவ�7கி�ேற� ” 

எ�றா-. 

 

உடேன அ� ெத�வ�,“A�ைன� பிறவியி1, காய�கைர எ�3� ஆ"ற�கைரயி1, நீ 

நி� கணவ� இரா(லேனா7 இ56தேபா�, அ�( உ�க-பா1 வ6த பிரமத5ம 

Aனிவ32( உண8சைம�த1 ேவ�  மைடயைன வி ய<1 வர� பணி�தீ�; 

அவ� அ�வாேற வ5�கா1, அ தள�6� மைட2கல� சிைதய 4;6தா�. அதைன 

ேநா2கா�, Aனிவ�2(9 ெச�த"(ாிய பணி2( A=7�பா7 உ�டா2கினாெனன 

அ� மைட யைன இரா(ல� சின6� த� ைகவாளா1 �ணி��2 ெகா�றா�. அ2 

ெகாைலவிைனேய, அவைன இ�பிற�பி1 வி>ைசயனா1 ெவ= 7�7 4ழ9 



ெச�த�, கா�" எ�& ெசா1<, ேம?�, விைனயி� இய1� சிறி� *ற?"ற 

அ�ெத�வ�, 

 

 தைலவ� கா2(�, த�ெபா5= டாகிய 

 [16]அவல ெவ�விைன ெய�ேபா� அறியா�; 

 அற>ெச� காத1 அ�பினி னாயி3�, 

 [17]மற�ெச� �ளெதனி� வ1விைன ெயாழியா�; 

 ஆ�( அ�விைன வ6� அO(� காைல� 

 [18] தீ�(&� உயிேர ெச�விைன ம5�கி� 

 மீ�7வ5 பிற�பி1 மீளி3� மீK�; 

 ஆ�( அ�விைன கா�, ஆயிைழ ! [19]கணவைன 

ஈ�( வ6தி� விட�ெச� ெதாழி6த�, 

 

எ�& *றிவி=7, அத�ேம?�, மணிேமகைல2( நிகழவி5�பன வ"ைற�� A�ேப 

ெமாழிய� ெதாட�கி, 

 

 இ�3� ேகளா� : இள�ெகா  ந1லா�! 

 ம�னவ� மக"( [20]வ56� �ய� எ�தி 

 மாதவ� உண��திய வா�ெமாழி ேக=7, 

 காவல� நி�ைன�� [21]காவ1 ெச� தா�கி7�; 

 ஈ7 சிைற நீ2கி, இராசமா ேதவி 

 *டைவ2(� [22]ெகா=பின ளாகி, 

 மாதவி [23]மாதவ� மலர  வண�கி� 

 தீ� *ற அவ- த�ெனா7� ேச�6� 

 மாதவ� உைர�த வா�ெமாழி ேக=72 

 [24] காத< நி�ைன�� காவ1 நீ2(வ-; 

 அைரசா- ெச1வ�� ஆ�� திர� பா1, 

 [25] �ைரேயா�� ேபணி� ேபாக?� ேபா(ைவ; 

 ேபானா லவெனா7� [26]ெபா5Kைர ெபா56தி, 

 [27] மாநீ� வ�க�� அவெனா7� எ@6�, 



 [28] மாயமி1 ெச�தி மணிப1 லவெம3� 

 தீவக�� [29]. இ�3� ேசற?A�டா1; 

 தீவ திலைகயி� த� திற� ேக=79 

 [30]சாவக ம�ன� த� நா டைட6தபி� ஆ�க� 

 [31]தீவ�வி=7 அ56தவ� வ வா�� 

 D�ெகா ! வ>சி மாநக� �(ைவ; 

ஆ�( அ6 நகர�� [32]அறிெபா5- வினா8� 

[33] ஓ�கிய ேக-வி உய�6ேதா� பலரா1. 

 

இ�வா& பலராய சமய2கண2க� த� திற� ேக=7, அவ�க=(� த(வன *றி9 

சிற�ெப��வா�; ஆதலா1, தீவிைன வ6� உ&�த?� ெச�ேதா� பிற�த?� 

உ�ைமெய�& �ணி6� நி� மனமய2க� ஒழிவாயாக எ�& *றி"&. 

 

இ�வ�ண� ெசா1<� ேபா6த அ� ெத�வ�, தா� க6தி" பாைவயா� நி�& 

ம2க=( வ5வ�ைர�� வ5� திற�ைத2 *ற� ெதாட�கி, 

 

 எ� திற� ேக= ேயா : இள�ெகா  ந1லா�! 

 [34] ம�ெப56 ெத�வ கண�களி 3-ேள�, 

 �வதிக� எ�ேப�; [35] ெதா�& Aதி� க6தி� 

 மய� என2 ெகா�பா வ(�த பாைவயி� 

 நீ�ேக� யா�; எ� நிைலய� ேகளா�; 

 மா6த� அறிவ� வானவ� அறியா�; 

 ஓவிய9 ேசன� எ� [36] உ& �ைண� ேதாழ� 

 ஆவைத இ6நக�2( ஆ5ைர� தனேரா ? 

 அவ3ட� யா� ெச�& ஆ ட ெம1லா� 

 [37] உட3ைற6 தா�ேபா1 ஒழியா ெத@தி� 

 D8� �ைக�� [38]ெபா56�� �ண�6� 

 [39] நாநனி வ56தஎ� நல�பா ரா=ட<� 

மணிேம கைல!யா� வ5ெபா5- எ1லா� 

�ணி8ட� உைர�ேத�; எ� ெசா1 [40]ேத&க. 



 

எ�& ெசா1லேவ, மணிேமகைல, " யா� ேதறாெதாழிேய�; இனி என2( 

A 8கா&� நிகழவி5�பனவ"ைற�� *&க" எ�& ேக=டா-. அ�வாேற, 

அவ"ைற�� ெசா1ல� ெதாட�கிய அ� ெத�வ�, கா>சிமாநக� வற�ப7த?�, 

ஆ�ேக மணிேமகைல ெச�&, த� பி9ைச�பா�திர�தா1 உயிேரா��த?�, ேம?� 

அ�( நிக@� நிக;9சிகK�, சமய2கண2க� பலெரா7 ேக=டவ"ைற அறவணவ  

க=( உைர�ப��, அவ� த� ெசய1 ெச��வ��, பி�� மணிேமகைல மகதநா= 1 

ஆ�மகனா�� பிற6� அ5ளற� D�7, ��த ேதவ 32( Aத1 மாணவனா(த?� 

பிற8� *றி, நீ A"பிற�பி1 சா� ச2கரAனிவ"( அAதளி�த ந1விைன� பயனா1, 

மணிேமகலா ெத�வ� நி�ைன மணிப1லவ��2(2 ெகா�7 ெச�& ��த T ைக 

க�7 பழ�பிற�ைப நீ யண�6�ெகா-Kமா& ெச�த�” எ�&� ெசா1< A �த�. 

 

--- 
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22. 22. 22. 22. சிைறெச2 காைதசிைறெச2 காைதசிைறெச2 காைதசிைறெச2 காைத    

 

ெபா@� �ல�6த��, ச�பாபதிைய�� க6தி"பாைவைய�� வழிபட வ6தவ� 

உதய(மர� ெவ=7�7 கிட�பைத2 க�7; ஆ�( வா@� Aனிவ�கK2( 

உைர�தன�. அவ�க- மணி ேமகைலைய வினவி நிக;6ததறி6� அவைள�� 

உதய(மர� உடைல�� ஓாிட�ேத ஒளி��வி=7, நட6த ெச�திைய 

அரச�2(ண��த9 ெச�றன�. ெச�றவ5- ஒ5வ�, அரசைன2 க�7, 



 

 உய�6ேதா� (9சி [1] உவாமதி ேபால 

 [2] நிவ6ேதா�( ெவ�(ைட ம�ணக� நிழ"ெசய, 

 ேவ?� ேகா?� [3]அ5=க� விழி2க; 

 தீதி� &5-க நீ ஏ6திய [4]திகிாி; 

 நின2ெகன [5]வைர6த ஆ�7க ெள1லா� 

 மன2கினி தாக : வாழிய ேவ6ேத! 

 இ�ேற ய1ல; இ�பதி ம5�கி1 

 [6]க�றிய காம2 க-ளா= டய�6� 

 ப�தினி� ெப� � பா"ெச� றOகி�� 

 ந"றவ� ெப� � பி�3ள� ேபா2கி�� 

 [7] தீவிைன �5�ப உயி� [8]ஈ& ெச�ேதா� 

 [9]பாரா- ேவ6ேத ! ப�7� பலரா1; 

 

எ�& ெமாழி6�, இவ"&2( எ7��2கா=டாக� பா��பனி ம5திெய�3� 

ப�தினி� ெப� �பா1 க5��9 ெச?�தி உயிாிழ6த கக6த� ைம6த� ெச�தி��, 

விசாைக ெய�3� ந"றவ மக- மீ� காத?"ற அ� ைம6த32( A� பிற6ேதா� 

ெச�தி�� எ7��2 *றி அரசைன வா;�தி நி�றன�. அ�ேக=ட ேவ6த�, 

 

 இ�ேற ய1ல எ�ெற7� �ைர��, 

 [10]ந�றறி மாதவி�? [11]நல�பல கா= னி�; 

 இ�&� உளேதா இ�விைன ? உைர��, 

  

எ�& வினவின�; அவ32( அ�மா தவ� *=ட�� ஒ5வ� A� வ6�, " தீதி�றாக, 

ெச�ேகா1 ேவ6ேத!" எ�& ெதாட�கி, 

 

 [12] A  ெபா5- உண�6ேதா� [13]A� நீ5லகி1 

 [14] க ய�ப=டன ஐ6�ள, அவ"றி1 

 க-K� ெபா��� கள8� ெகாைல�� 

 த-ளா தா(� காம�; த�பா1 



 ஆ� [15]க� க 6ேதா� [16]அ1லைவ க 6ேதாெரன 

 நீ�கின ர�ேற நிைறதவ மா2க-; 

 நீ�கா ர�ேற, நீ-நில ேவ6ேத 

 [17]தா�கா நரக� த�னிைட உழ�ேபா� 

 

எ�& ெதாட�கி, மணிேமகைலயி� வரலா&�, அவ- பா1 உதய (மர� க5��9 

ெச?�தி�ழ�ற திறA�, அவ- காயச� ைக யி� வ 8ெகா�7 திாி6த வைக��, 

வி>ைசய� ெச�தி�� விாிய2 *றி, 

 

 ...... தீவிைன உ5�த தாக<�, 

 [18] மதிம5- ெவ�(ைட ம�ன ! நி� மக� 

 உதய (மர� ஒழியா னாக, 

 ஆ�கவ- த�ைன அ�பல� ேத"றி, 

 ஓ�கி5- யாம�� இவைன ஆ� (���2 

 காயச�  ைகத� கணவ னாகிய 

 [19] வா�வா- வி>ைசய� த�ைன�� *உ� 

 வி>ைச மக- பா1 இவ� வ6 தனெனன 

 [20] வ>ச வி>ைசய� மன�ைத�� கல2கி 

 ஆ�கவ� த�ைக வாளா1 அ�பல�� 

 ஈ�கிவ� த�ைன எறி6த�, 

  

எ�& ெசா�னா�. அ�ேக=ட அரச� ெந>சி1 த� மக� ெச�ைகைய அ5வ5��, 

அ5(கி�ற ேசாழிக ஏனாதிைய ேநா2கி, 

 

 யா� [21]ெசய"பால� இள�ேகா� த�ைன� 

 தா� ெச� ததனா1 [22]தகவில� வி>ைசய�; 

 மாதவ� ேநா��� மடவா� க"�� 

 காவல� காவ1 இ� ெறனி� இ�றா1; 

 மகைன Aைறெச�த [23]ம�னவ� வழி, ஓ� 

 [24] �ய�விைன யாள� ேதா�றின� எ�ப�, 



 ேவ6த� த�ெசவி [25]உ&வத� A�ன� 

 ஈ�( இவ� த�ைன�� ஈம� ேத"றி2 

[26] கணிைக மகைள�� காவ1 ெச�க 

 

எ�& பணி�தா�. மணிேமகைல�� சிைறயிட� ெப"றா-. 
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[18]. மதிம5- ெவ� (ைட-A@மதி ேபா?� ெவ�ெகா"ற2(ைட. 

[19]. வா� வா- - ெவ=7த<1 த�பாத வா-. 

[20]. வ>ச வி>ைசய� - ெகாைலைய மன�ேத ெகா� 56த கா>சன�. அ� 

தீவிைன, அவைள ஏ"றி, இவைன உ���, வி>ைசயைன2 *உ�, மன�ைத�� 

கல2கி, வாளா1 எறி6த� என இைய2க. 

[21]. ெசய"பால� - ெச�த"(ாிய ெகாைல� த�ட�ைத. 

[22]. தகவில� - அர� ெநறியறி�� த(தியி1லா�. 



[23]. ம�னவ� - ம3 ேவ6த�. 

[24]. �ய� விைன யாள� - தீவிைன யாள� (உதய (மர�) 

[25]. உ&வத�A� - அைடவத"( A�ேப . 

[26]. கணிைக - மாதவி. மக- - மணிேமகைல. த� மக� ெகாைல ��ட"(�, த� 

(  பழி ெய�� த"(� காரணமாத<�, மணிேமகைல ைய� தா�Aைற ெகா�7, 

'கணிைக மக-" என அரச� இக;6தா� எ�க . 
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23. 23. 23. 23. சிைறவி* காைதசிைறவி* காைதசிைறவி* காைதசிைறவி* காைத    

 

த� �த1வ�, உதய(மர� ெகாைல�� ற6ததனா1, ேசாழ ேவ6த� மைனவி 

இராசமாேதவி2( உ�டான �யர�தி"( எ1ைல யி1ைலயாயி"&. அரச� 

ேகாயி<1, அரச�2காயி3�, அரச(மர�2 காயி3�, அரசிய�2காயி3� த(வன 

*றி� �யரா"&வி2(� சா�ேறா� பல� இ56தன�. அவ5- வாச6தைவ-

ெய�பாK� ஒ5�தி. இவ- ஒ5 ெப5 Aதிேயா-. இராசமாேதவி2( ேந�6த �யர� 

�ைட2(� க5�தினளா� அவ- அரசியி� ேகாயி"( வ6தா-. வ6தவ-, அரசியி� 

அ யி1 4;6�ைர2(� அைமதிைய வில2கி, 

 

 அ@� அ  4ழா� ஆயிைழ த�ைன� 

 ெதா@� A� நி�& [1]ேதா�ற வா;�தி2 

 [2]ெகா"ற� ெகா�7 ( �ற� கா��9 

 [3]ெச"ற ெத�வ� ேதஎ6தம தா2கி��, 

 த5�ைபயி" கிட�தி வாளி" ேபா;6� . 

 [4] ெச5��க1 ம�ன� [5]ெச18ழி9 ெச1கஎன 

 H�� விளித1 இ2 ( �பிற6 ேதா�2( 

 [6]நா��ைட ெபயரா�; நாO�தக 8ைட�ேத. 

 எ�ெனன� ப7ேமா நி�மக� A 6த� ! 

 [7]ம�பைத கா2(� ம�னவ� த�A� 

 ��ப� ெகா-ேள1 எ�& அவ- 

  

ெசா1<வி=7� ேபாயின-. இராசமாேதவி�� ஒ5வா& ேதறி, த� மக� இற�த"(2 

காரணமா� நி�ற மணிேமகைலைய வ>சைன யா1 A 2க� �ணி6�, �ற�ேத 



ெம�ய��� ெதளி6த 8ண�8 Aைடயா- ேபா1 ந ��, ஒ5நா- அரசைன ந�ணி, 

அவ� அ  4;6� ெதா@�, 

 

 பிற�பி� ெச1லா� [8]பி2(ணி2 ேகால�� 

 அறி8 [9]திாி6ேதா� [10]அரசிய1 தா� இல�; 

 க5��ைட� தட2ைக2 காம� [11]ைகயற 

 அ5�ெபற1 இளைம [12]ெப5�பிறி தா2(� 

[13]அறி8 தைல�ப=ட ஆயிைழ தன2(9 

சிைற [14]த2க�& ெச�ேகா1 ேவ6ேத! 

 

எ�& ெசா1லேவ, அரச� அவள� வ>சமறியா�, சிற6த அறிவினா1 ஆ�6�, 

 

 [15]சிற�பி� பாலா� ம2க-; அ1லா� 

 மற�பி� பாலா� ம�ன�2( எ�ப�, 

 அறி6தைன யாயி� இ�வாயிைழ த�ைன9 

 ெசறி6த [16]சிைறேநா� தீ�2க எ�& 

 

அரசி2(� ெதாிவி�� ஏவலைர ேநா2கி மணிேமகைலைய9 சிைற வி7மா& 

பணி�தா�. உடேன, இராசமாேதவி, " அரேச, 

 

எ�ேனா7 இ5�பி3� இ52க, இ� விள�ெகா  

த� ஓ7 எ7�பி3� [17]தைக2(ந� இ1" 

 

எ�&ைர��, மணிேமகைலைய ெம1ல2 ெகாண�6� த� அகநக�2 க�ேண 

த�(மா& ெச��ெகா�டா-. பி��, மணிேமகைல2(� பி���டாமா& 

ம56ெதா�ைற� த6தா-; ம&பிற� �ண�6தவ ளாத<�, அவைள அ� ம56� 

ஒ�&� ெச�யவி1ைல. பி�ெபா5 கா1, அரசி, க1லா இைளஞ� ஒ5வைன 

யைழ�� அவ� ைக6நிர�ப� ெபா� ெகா7��, மணிேமகைல மா�பி1 �ண�(றி 

ெச�� பழி� ��டாமா& ெச�ய வி7�தா-; அவ� வ5ைக2(றி� பறி6த�� 



மணிேமகைல, ேவ"&52ெகா-K� ம6திர� ஓதி, ஆO52ெகா�  56தா-. 

வ6தவ�, " அரச� உாிைம மகளி� இ52(மிட�ேத ஆடவ� (&கா�; இ�ேகா� 

ஆடவ� உள�; ஈ� ஏேதா வ>ச� " எ�& அ>சி ேயா வி=டா�. ேவெறா5 நா-, 

மணிேமகைல ேநாயா1 உண8ெகா-வதில- என� ெபா� *றி, அவைள, அரசி, ஒ5 

�@2கைறயி1 உண8 ெகாடா� அைட��ைவ�தா-; ஆயி3�, அ� மணிேமகைல, 

ஊெணாழி ம6திர� ஓதி, ேமனி வ56தா� இனி தி56தா-. இ9 ெச�ைககளா1 

அவ=(9 சிறி�� தீ�( ேநராத� க�ட�� இராசமாேதவி மிக8� அ9சA"&, 

அவைள� தா- ெதா@�, த� மக� ேம1 ைவ�த காதலா1 தா� பிைழயாக9 

ெச�தவ"ைற� ெபா&2க ேவ� ன-. மணிேமகைல அ�வாேற ெபா&��, "அரசி, 

நி�மக�, ெச�ற பிற�பி1 இரா(ல� எ�3� ெபய5ட� வா;6� தி=  விட�தா1 

தீ�("& இற6தா�; அ� ேபா� அவ�ெபா5=7 யா� உயி� �ற6ேத�. நீ யா� 

ெச�தைன? இ�பிற�பி1 அவ� ெபா5=7 வ56�� நீ A�பிற�பி1 அவ32 காக 

அ@தாய1ைலேய. 

 

 D�ெகா  ந1லா�! ெபா56தா� ெச�தைன. 

 உட"க@ தைனேயா? உயி�2க@ தைனேயா? 

 உட"க@ தைனேய1 உ� மக� த�ைன 

 எ7��� �ற�கா=  =டன� யாேர! 

 உயி�2க@ தைனேய1, உயி� �(� [18]�2கி1 

 [19] ெசய�பா=7 விைனயா1 [20]ெதாி6�ண�வாிய�; 

 அ�8யி�2 க�பிைன யாயி�, ஆ�ெதா ! 

 எ�8யி�2 காயி3� இர�க1 ேவ�7�. 

 

நி�மக� இற�த"(2 காரணமாகிய�, A"பிற�பி1 மைட2கல� சிைத�தாென�& 

மைடயைன2 ெகா�ற தீவிைனேய. அ�ேவ இ�& வி>ைசய� வாளா1 இவ� 

ெவ=7�7 4ழ9 ெச�த�. இதைன ெய�வா& அறி6தாெயனி�, *&ேவ�, எ�& 

தா� மல� வன� �(6த� Aத1 உலகவறவியி1 ெத�வ� உைர�த� ஈறாக 

நிக;6தைவ A"&�, ேதவி ெந>� ெகா-Kமா& *றி A �தா-. அத�ேம?�, 

இராசமாேதவி நிக;�திய தீ�(கைள��, அவ"றி1 தா� உ�6� தீ�6த வைகைய�� 

ெசா1<, 



 

 [21] அ6தர� ேசற?� [22]அய?52 ேகாட?� 

 சி6ைதயி" ெகா� ேல�, ெச�ற பிறவியி� 

 [23]காதல" பய6ேதா�, க76�ய� கைள6� 

 தீ�& ெவ�விைன தீ��ப� ெபா5=டா1, 

 

என� த� ெகா-ைகைய �ைர�தா-. பி��, காம�, ெகாைல, ெபா�, கள8 Aத<ய 

("ற�கைள2 க த1 ேவ�7ெம�& ெசா1<, ேம?� சில அற�கைள2 *ற?"&, 

 

 [24]ெச"ற� ெச&�ேதா�, A"ற உண�6ேதா�; 

 [25] ம1ல1 மா ஞால�� வா;ேவா ெர�ேபா�, 

 [26] அ1ல1 மா2க=( இ1ல� நிர��ந�; 

 தி56ேத� எ1வைள ! [27]ெச1?ல கறி6ேதா�, 

 வ56தி வ6ேதா� அ5�பசி கைள6ேதா�; 

 ��ப ம&2(� [28]�ணிெபா5- உண�6ேதா�, 

 ம�பைத2 ெக1லா� அ�ெபாழியா� 

  

எ�ற இ�வற�கைள இராசமாேதவி2( ஓதி, அவK"ற வ5�த� ைத� ேபா2கி, மன� 

ெதளிவைடய9 ெச�தா-. 

 

 [29]ஞான ந�னீ� ந�கன� ெதளி��� 

 [30] ேதனா ேராதி ெசவி Aத1 வா��� 

 [31]மக� �ய� ெந5�பா மன�விற காக 

 அக>�7 ெவ6தீ ஆயிைழ யவி�ப, 

 [32]ேத&ப7 சி�னீ� ேபால� ெதளி6� 

 [33] மா& ெகா� ேடாரா மன�தின ளாகி 

 ஆ�( அவ- ெதா@த?�, ஆயிைழ ெபாறாஅ- 

 தா� ெதா@ ேத�தி� [34] த(தி ெச�திைல; 

[35] காதல" பய6ேதா�; அ�றி��, காவல� 



மாெப56 ேதவி," எ�& எதி� வண�கின ெள�. 

--- 

[1]. ேதா� ற - தா� ேதவியி� அ  4ழாைம2(ாிய ஏ� ேதா�ற. 

[2]. ெகா"ற� - அரச8ாிைம. 

[3]. ெச"ற ெத�வ� - பைக�த பைகவ�. 

[4]. ெச5��க1 ம�ன� - ேபாைர வி5��� அரச�. 

[5]. ெச18ழி9 ெச1க என விளித<�றி, வறிேத H�� விளித1 என இைய2க. " 

ேநா"ேறா� ம�ற தாேம *"ற�, ேகாKற விளியா� பிற� ெகாள விளி6ேதா� "- 

(அக�. 61.) விளித1 - சாத1. 

[6]. நா��ைட ெபயரா� - நா *&த"( எழா�. நாO�தக 8ைட�� - நாO� 

த(தி�ைட��. 

[7]. ம�பைத - ம2க-. 

[8]. பி2(ணி2 ேகால�� – பிaுணியி� ேவட�தா1. 

[9]. திாி6ேதா� - கல�கி ேவ&ப=ட உதய(மர�. 

[10]. அரசிய1 - அரச52(ாிய த(தி. [11]. ைகயற - ெசயல"ெசாழிய. 

[12]. ெப5�பிறி தா2(� - பய�படா வைகயி" ெக72(�. 

[13]. அறி8 - தவஞான�. 

[14]. த2க�& - த2கத�&. 

[15]. சிற�பி� பாலா� - க1வி, அறி8, ஒ@2க� எ�ற சிற�பி� ப(தி 

�ைடயவ�கேள. ம2க- - �த1வ�. 

[16]. சிைற ேநா� - சிைற� ��ப�. [17]. தைக2(ந� - த7�பவ�. 

[18]. �2கி1 – �(மிட�. 

[19]. ெசய�பா=7 விைனயா1 - ெச�ய�ப7வன வாகிய இ5வைக விைன யா?�. 

[20]. விைனயா1 உயி� �(� �2கி1 ெதாி6�ண�த1 அாி� எ�க. 

[21]. அ6தர> ேசற1 - வி��பாறாக9 ெச1?த1. 

[22]. அய?5 - ேவ"&5வ�. 

[23] காதல� - இரா(ல�. அவேள உதய(மாரனாக� பிற6தா�. க76�ய� - மகைன 

யிழ6த மி2க ��ப�. 



[24]. ெச"ற� ெச&�ேதா� - பைகைம ெந � நி"(� சின மாகிய ("ற�ைத அற9 

சிைத�தவ�. [25]. ம1ல1 - வள�. 

[26]. அ1ல1 மா2க- - ��பA&� ம2க-. நிர��ந� - நிர�ப2 ெகா7�பவ�. 

[27]. ெச1 ?ல( -எ7�த உட�பி� நீ�கி9 ெச�றைட�� ந1?லக�. 

[28]. �ணிெபா5- - ' பரமா��த த��வ ஞான�." 

[29]. ஞான ந1 நீ� - ஞானமாகிய ந1ல நீ�. 

[30]. ேதனாேராதி ெசவி Aத1 - ேத� ெபா56திய *6தைல�ைடய 

இராசமாேதவியி� ெசவியி�க�. ேதனாேராதி - அ�ெமாழி� ெதாைக. 

[31]. மகைன யிழ6த �யராகிய ெந5�� மன� விறகாக� ப"றி, உ- ள�ைத9 

�=ெட@6த ெகா ய தீ எ�க. ஆயிைழ - மணிேமகைல. 

[32]. ேத&ப7 சி�னீ�-ேத"றா�ெகா=ைடயா1 ெதளிவி2க� ெப"ற சிறிதாகிய நீ�. 

சிறிதாகிய நீைர9 சி�னீ� எ�ற1 மர�. 

[33]. மா& ெகா�7 - பைகைம ெகா�7. ஓரா - ெதளியாத. 

[34]. த(தி - த2க ெசய1. [35]. காதல� - உதய (மர�. 

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

24. 24. 24. 24. ஆ�#திரனா* அைட,த காைதஆ�#திரனா* அைட,த காைதஆ�#திரனா* அைட,த காைதஆ�#திரனா* அைட,த காைத    

 

சி�திராபதி ெய�3� A�கணிைக, த� :;9சியா1 உதய (மர� உலகவறவி �2( 

உயிாிழ6தா� எ�ப� உண�6� ெந>� ந7�கி ெம�வ56தி, இராசமாேதவிைய 

அைட6�, அவ- தி5 வ யி1 4;6� வண�கி� ெதா@�, 

 

 [1]ெதா�& ப7 மாநக�� ேதா�றிய நா- Aத1 

 யா3& ��ப� யாவ5� ப= ல�; 

 மாெப56 ேதவி ! மாத� யாாி3�, 

 [2] Dவிைல _�தவ� ெபா�றின� எ�&, 

 மாதவி மாதவ� ப-ளி�- அைட6த��, 

 [3] பர6�ப7 மைன ெதா&� பா�திர� ஏ6தி 

 [4] அர�க2 *�திெச�& ஐய� ெகா�ட��, 

 ந(த ல1ல� [5]நாடக2 கணிைகய� 



 த(தி ெய�னா�, த�ைம ய�ைமயி�; 

 ம�னவ� மகேன ய�றி�� மாதரா1, 

 இ6நக� உCஉ� இ72கO� உ�டா1, 

  

எ�& ெசா�னவ-, A�ெபா5கா1, ேசாணா=ைட யா�ட ெந7. A 2கி-ளி 

ெய�பா� கட" கான" D�ெபாழி<1 T<வைள ெய�ற ஒ5 நாகநா=7 மகைள2 

க�7 அவ- நல�தி" க5�ைத� ேபா2கி� ேப�"& நி"ைகயி1, அவ- மைற6தன-; 

அவைள� ேத � திாி6த அவ�A�, ேதவசாரண� ஒ5வ� ேதா�ற, அவைன யரச� 

வண�கி2 ேக=ப, அவ�, 

 

 க� ேல�; ஆயி3� காாிைக த�ைன� 

 [6]ப�டறி 8ைடேய�; [7] பா��திப ! ேகளா�. 

 நாக நா7 [8]ந72கி� றா-பவ�, 

 [9]வாைக ேவேலா�, வைளவண�; ேதவி, 

 வாச மயிைல வயி"&- ேதா�றிய 

 T<வைள ெய�ேபா-; பிற6த அ6நா- . 

 இரவி(ல� ெதா5வ� இைண Aைல ேதாய2 

 [10]க5ெவா7 வ5� என2 [11]கணிெய7� �ைர�த��, 

ஆ�க� �த1வ� வ\உ ம1ல�, 

D�ெகா  வாரா-; [12]�ல�ப1; இ� ேக-; 

 

என அ9 சாரண� ேம?� ெசா1ல?"&, இ6நகாி1 இ6திரவிழா ஆ�7ேதா&� . 

நிக;த1 ேவ�7�; தவறி� இ6நக� கடலா" ெகா-ள�ப7�. இ� மணிேமகலா 

ெத�வ�தி� வா�ைம ெமாழி; இ6திரன� சாபA� உ�7 எ�& *றிவி=7 

நீ�கின�; கி-ளி�� த� நகைர யைட6தா�. அ�& Aத1 இ�&வைர இ� 

D��கா� நகர�தா� இ6திரவிழா எ7�� வ5கி�றன�. அவ� மன�ேத இ�ப"றிய 

அ9ச� இ56�ெகா�ேட வ5கிற�. இனி, மணி ெபயைர�ைடயா=( உ�டாகிய 

��ப� காரணமாக வ5ேமா எ�& அ>�கி�ேற�; ஆதலா1, அ� 

மணிேமகைலைய9 சிைற வி7�� எ�பா1 த5க என ேவ� ன-. 

 



இ�வா& சி�திராபதி ேவ� 9 ெசா�னைத2 ேக=ட இராச மாேதவி, 

 

 க-K� ெபா��� காமA� ெகாைல��, 

 [13]உ-ள2 கள8 ெம�& உரேவா� �ற6தைவ 

 [14] தைலைமயா2 ெகா�டநி� தைலைமயி1 வா;2ைக 

 [15] �ைலைமெய� ற>சி� ேபா6த D�ெகா  

நி�ெனா7 ேபா6� நி�மைன� �(தா-; 

எ�ேனா  52(� 

 

எ�& இய�பின-. சி�திராபதி ஏ2கA"றா-. இ6நிைலயி1 மணிேமகைல 

சிைற�ப=டைம �தமதியா1 அறி6த மாதவி அறவண வ கைள யைட6� அவைர 

வண�கி, நிக;6த� *றி, மணிேமகைல யி� சிைற47 வி5�பி அவ5ட� 

இராசமாேதவிபா1 வ6தன- அ க- வர2க�ட இராசமாேதவி ெபா52ெகன எ@6� 

இ52ைக த6� அவ�2( ேவ� ய சிற��2கைள9 ெச��, 

 

 [16]யா�7 பல �2க W� இைணய  வ56த எ� 

 [17]கா�த( ந1விைன W�ைம_� கைழ�த�; 

 [18]நா�ெதாைல வி1ைல யாயி3�, தள�6� 

 H�த� இ� யா2ைக; வா;கப1 லா�7 

 

எ�& Aகம� ெமாழி6தா-. ேக=ட அ க-, மகி;8"&, 

 

 ேதவி ! ேகளா� : [19] ெச�தவ யா2ைகயி�, 

 ேமவிேன னாயி3� [20]4;கதி� ேபா�ேற� : 

 பிற6தா� H�தா� பிணிேநா �"றா� 

 இற6தா� எ�ைக இய1ேப; இ�ேக- : 

 ேபைதைம ெச�ைக �ண�ேவ [21]அ585 

 வாயி1 ஊேற Wக�ேவ ேவ=ைக 

 ப"ேற [22]பவேம [23ேதா"ற� விைன�பய� 

 இ"ெறன வ(�த இய1 T ரா&� 



 பிற6ேதா� அறியி� [24]ெப5� ேபறறி(வ� 

 …. …. …. 

 அைரச� ேதவிெயா7 ஆயிைழ ந1Z� ! 

 [25]�ைரதீ� ந1லற� ேபா"றி2 ேக�மி�, 

 

என� பல�2(� ெபா��பட2 *றி, மணிேமகைலைய9 சிற�பாக ேநா2கி, 

 

 ம&பிற� �ண�6த மணிேமகைல, நீ 

 [26]பிறவற� ேக=ட பி�னா- வ6� உன2( 

 இ�திற� பல8� இவ"றி� ப(தி�� 

 [27]A�ேத� நைகயா�! A�3ற2 *&வ1 

 

எ�& உைர��வி=79 ெச�றா�. பி�� மணிேமகைல ெய@6�, அ� மகளிைர 

வண�கி, "நீ�க- இ�கா&� ேக=ட ந1லற�கைள மறவா� 

கைட�பி �ெதா@(மி�; யா� இனிேம1 இ�( உைற ேவனாயி�, இவ- 

உதய(மா� இற�த"( ஏ�வாயின- எ�ப ராத<�, யா� ஆ��திர� நா7 

ெச1ேவ�. அத�பி�, மணிப1ல வ� ெச�& T ைக ெதா@�, வ>சி2(9 ெச�& 

ப�தினி2 கட8=( ந1லற� ெச�ேவ�. என2( இட� உ�டாெம�& நீவி� 

இர�(த1 ேவ�டா" எ�& ெசா1<வி=7, அ6திமாைல வ6த��, உலகவறவி�� 

ச�பாதி ேகாயி?�, க6தி"பாைவ�� வண�கி� பரவி, வா�வழியாக, ஆ��திர� 

நா=ைடயைட6� ஆ�( ஒ5 ெபாழிலக�ேத த�கி இைள�பாறின-. சிறி� ேபாதி1, 

அவ- அ�ேக வா;6த த5மசாவக� எ�3� Aனிவ� ஒ5வைன2 க�7, 

 

இ6நக�� ேப� யா�? இ6நக ராK� 

ம�னவ� யா�? 

 

எ�றா-. அவ=(, அ� Aனிவ�, 

 

நாக�ர� இ�; ந1நக ரா-ேவா� 



 Dமி ச6திர� மக�, ��ணியராச� : 

 ஈ�( இவ� பிற6த அ6நா- ெதா=7� 

 ஓ�(ய� வான��� ெபய1 [28]பிைழ�பறியா�; 

 ம�O� [29] மர3� வள�பல த\உ�; 

[30] உ�ணி�& உ52(� ேநா� உயி�2( இ1ைல 

 

எ�& உைர�தா�. 
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��ணியராசனாகிய ஆ��திர� த� உாிைம மைனவி�ட� மணிேமகைல 

யைட6தி56த ெபாழிைலயைட6�, ஆ�ேக வா;6தி56த த5மசாவக� எ�3� 

Aனிவ� அ வண�கி, 

 

 அற3� [1]மற3� அநி�தA� [2]நி�த� 

 திற3� �2கA� [3]ெச1?யி�� �2கி?� 

 [4]சா�பி� ேதா"றA� சா�ப&� [5]��தி�� 

 [6]ஆாிய� அைமதி�� அைம8ற2 ேக=7 

 



வ5ைகயி1, அவ� இ56த ெபாழி<1 மணிேமகைல பி9ைச�பா�திர (ேம6தி நி"ப� 

க�7 விய6�, 

 

 [7]ெப�ணிைண யி1லா� ெப5வன� �"றா-, 

 க�ணிைண யிய2கA� [8]காமேனா  ய�கா, 

 அ�ைகயி" பா�திர� ெகா�7 அற� ேக=(� 

 இ�( இைணயி1லா- இவ- யா� எ�ன, 

 

அ5ேக ச=ைடயணி6த காவல� ஒ5வ�, அரசைன வண�கி, “அரேச, இவைள 

ெயா�பா� நாவல6தீவி1 ஒ5வ5� இல�; ஒ5கா1 யா� கி-ளிவளவ3ைடய 

ெக@தைகைம ேவ� 2 காவிாி�D� ப= ன� ெச�றி56த கால�� யா� 

இவைள�ப"றி யறி6ேத�. ஆ�ேக இவ- பிற�ைப �ண�6� என2( 

அறவணவ க- உைர� தா� எ�பைத� த�க=( A�ேப உைர��-ேள�; அவேள 

அ�பதி யி� நீ�கி இ�ேபா;தி1 இ�ேக வ6�-ளா- ” எ�றா�. எ�ற��, 

மணிேமகைல, அரசைன ேநா2கி, “ அரேச, 

 

 நி�ைக� பா�திர�, எ�ைக� �(6த�; 

 [9]ம�ெப5> ெச1வ�� மய�கிைன யறியா�; 

 அ�பிற� பறி6திைல யாயி3�, [10]ஆவயி"&, 

  

 இ�பிற� பறி6திைல; எ� ெச� தைனேயா? 

 மணி�ப1லவ� வல� ெகா�டா ல1ல�, 

 [11]பிணி��& பிறவியி� ெப"றிைய யறியா�; 

 ஆ�( வ5வா�, அரச, நீ" 

 

எ�&ைர��, வா�வழிேய பட�6� பகேலா� (டபா1 மைறவத" (- 

மணிப1லவ�ைத யைட6தா-. அ�ேக அவ-, ��தT ைகைய2 க�7 வல�வ6� 

நி"ப, அஃ� அவ=(� பழ� பிற��ண�ைவ: ந1கி"&. அவ-, அ�பிற�பி1 

காய�கைரயி1 க�ட பிரமத5� Aனிவைன A�னிைல� ப7�தி2ெகா�7, 



 

 [12]"ெப5மக� த�ெனா7� ெபய�ேவா�2 ெக1லா� 

 வில�(� நரக5� ேப�கK மா2(� 

 [13] கல�கஞ�� தீவிைன க மி�; க 6தா1, 

 ேதவ5� ம2கK� [14] பிரம5� ஆ( தி�; 

 ஆக<� ந1வைன அயரா� ஓ��மி�; 

 �லவ�, A@�� ெபா�யி� &ண�6ேதா�, 

 உல(ய2 ேகாட"( ஒ5வ� ேதா�&�; 

 அ6நா- அவ� அற� ேக=ேடா�, அ1ல� 

 [15] இ�னா� பிறவி இ@2(ந� இ1ைல; 

 [16] மா"ற5� *"ற� வ5வத� A�ன� 

 ேபா"&மி� அற�' என9 [17]சா"றி2 கா=  

 [18]நா2க �பாக வா��பைற யைற6தீ� ! 

அ�8ைர ேக=7 W� அ ெதா@ ேத�த 

[19]ெவ�8ைர எ�க=( விள�பினி�; 

 

அ�றி��, அ�ேபா தி1, யா�, ��த� ேதா�றாA�ேப இ6திர� இ�T ைக 

அவ"( இ=ட காரண� எ�ைன? எ�& வினவிேன�; அத"(, ��த� ேதா�றிய 

பி� அவ� பிற�ைப� தா� அறி6� ெகா-வத"காக இ6திர� இதைன அைம�தா�; 

ேம?� இ�T ைக அ� ��தைனய1ல� பிறைர� ெபாறா� எ�& *றிய�ட� அ� 

வி6திரேன, இ� T ைகைய� ��தனாகிய 

 

 [20]ெப5மக"( அைம��� பிற6தா� பிறவிைய� 

 [21]த5மT ைக சா"&க எ�ேற 

 அ5ளின�; ஆத<�, ஆயிைழ பிறவி�� 

 [22] இ5ளற2 கா=7� எ�& எ7��ைர�த 

 

வா�ெமாழி என2( இ�&� அ�ேறேபா1 விள�(கி�ற�", எ�& *றி� பாரா=  

ேய�தி நி�றா-. 

 



இஃதி�ஙனமாக, மணிேமகைல *றியவ"ைற2 ேக=72 கல2க A"ற ேவ6த�, ேநேர 

த� தா� அமர�6தாிபா" ெச�& த� பிற�� வரலா& A@�� ேக=7, 

 

 இற6த பிறவியி� [23]யா�ெச� தS உ�, 

 பிற6த பிறவியி� [24]ெப"றி�� நிைன6�, 

 ெச5ேவ1 ம�ன� [25]ெச�வி பா���ண�க, 

 அைர� 4"றி56� [26]�ைரேயா�� ேபணி, 

நாடக� க�7 பாட" பா�ைமயி� 

 [27]ேக-வி இ�னிைச ேக=7� ேதவிய� 

 ….. …… …… 

 மதிAக2 க5�க� [28]ெச�கைட கல2க2 

 க5�� வி1< [29]ய5��2கைண Sவ� 

 [30] த52கிய காம2 க-ளா=  க;6� 

 [31] Sவற� �ற�த1 ந�ெறன9 சா"றி� 

 ெதளி6த நாத� எ� ெசவி Aத1 இ=ட வி�� 

 [32]ஏதமி�றா� இ�& விைள6த�; 

மணிேமகைல தா� காரணமாக, 

 

எ�& த� அரசிய" �"ற�தா�2(� ெதாிவி�தன�. இவ"ைற2 ேக=ேடா5-, 

சனமி�திர� எ�3� அைம9ச�, “ ம�ன� மன� ேவறாயின�" எ�& ந�கறி6�, 

அரசைன அ வண�கி, 

 

 எ�ேகா வாழி; எ� ெசா1 ேக�மதி : 

 W�ேகா� உ�ைன� ெப&வத� A�னா-, 

 ப�னீ ரா� � [33]பதிெக@ ந�னா7 ம�3யி� 

 [34] ம ய மைழவள� கர6�. இ�(. 

 ஈ�றா- (ழவி2( இர�காளாகி� 

 தா� தனி தி�3� [35]தைகைமய தாய�; 

 கா� [36]ெவ� ேகாைடயி1 கா�ேதா�றிய ெதன, 



 நீ ேதா�றிைனேய; நிைர�தா� அ�ண1! 

 [37]ேதா�றிய பி�ன�� ேதா�றிய உயி�க=( 

 வான� ெபா�யா�; ம�வள� பிைழயா�; 

 ஊ3ைட �யி�க- உ&பசி அறியா; 

 நீ ஒழிகாைல, நி�நா ெட1லா�, 

 [38]தா� ஒழி (ழவி ேபால2 *உ6; 

 [39] �ய� நிைல �லக� கா�த<�றி, நீ 

 [40]உய�நிைல �லக� ேவ=டைன யாயி�, 

 இ&தி உயி�க- எ�த8�, இைறவ ! 

 [41]ெப&தி வி5�பிைன யா(ைவ ய�ேற? 

 த�3யி�2 கிர�கா�, பிற8யி ேரா��� 

 ம�3யி� Aத1வ� அறA�ஈ� அ�றா1; 

 [42]மதிமா& ஓ�6தைன, ம�னவ! 

 

எ�& எ7��ைர�தா�. இதனா?�, அரச� எ�ண� சிறி�� மாறாதாயி"&. 

ஆகேவ, அவ�, 

 

 மணிப1லவ� வல� ெகா-Kத" ெக@6த 

 [43] தணியா ேவ=ைக தணி�த"( அாிதா1; 

 அர�� உாிைம�� அகநக�9 [44]�"றA� 

 ஒ5மதி எ1ைல கா�த1 நி� கட�, 

 

எ�& *றி விைடெப"&9 ெச�&, வ�கேமறி மணிப1லவ� ெச�& ேச�6தா�. 

அவைன மணிேமகைல எதி�ெகா�டைழ��9 ெச�&, அ� தீவக��9 ேசாைலைய 

வல�வ6� ��தT ைகைய2 கா= ன-. ேவ6த� அதைன2க�7 வல� வ6� 

பணி6�நி"ப, அ� T ைக, அவன� பழ�பிற�பி� நிக;9சிைய, 

 

 ைகயக� ெத7��2 கா�ேபா� Aக�ைத 

 ைமய& ம� ல� ேபால2 கா=ட, அறி6த அ6த ேவ6த�, 



 எ� பிற� பறி6ேத�; எ� இட� தீ�6ேத�; 

 ெத� தமி; [45]ம�ைர9 ெச@�கைல� பாவா�! 

 மாாி ந7நா- [46] வயி&கா� பசியா1 

 ஆாி5 ள>சா� அ�பலமைண6� ஆ�( 

 [47]இர6S� வா;2ைக எ�பா1 வ6ேதா�2( 

 [48]அ56S� காணா த@�(ேவ� ைகயி1 

 நா7வற� *ாி3� இ�ேவா7வற� *ரா�; 

 ஏடா! அழிய1; எ@6� இ� ெகா-க என 

 அAத �ரபி அ�ைகயி1 த6� எ� 

 [49] பவ� அ&வி�த வாேனா� பாவா�! 

 உண�வி1 ேதா�றி உைர�ெபா5- உண���� 

 [50]மணிதிக; அவிெராளி மட6ைத நி�ன , 

 ேதவராயி3� [51] பிரம ராயி3� 

 [52]நா மா� க^உ� நல�கிள� தி56த , 

பிற6த பிறவிக- [53]ேபOத ல1ல�, 

மற6� வாேழ�, மட6ைத! 

 

என9 சி6தாேதவிைய A�னிைல�ப7�� வண�கி, மணிேமகைல �ட�, அ� 

T ைக2(� ெத�ேம"கி1 உ-ள ேகாAகி ெய�3� ெபா�ைக2 கைர2(9 ெச�&, 

ஒ5 ��ைனமர�தி� நீழ<1 இ56தன�. இ�வி5வர� வர8�, ��ைனநிழ<1 

ெபா56தி யி5�ப�� உண�6த தீவதிலைக ெய�பா-, அவ� A� ேபா6�, 

அரசைன9 சிற�பாக ேநா2கி, 

 

 "அ56�யி� ம56� A� அ�ைகயி" ெகா�7 

 ெப56�ய� தீ��த அ�ெபாிேயா� ! வ6தைன; 

 அ6நா- நி�ைன [54]யய���� ேபாயின�, 

 பி� நா- வ6� நி� [55] ெப"றிைம ேநா2கி, 

 [56]நி�(றி யி56� த�Aயி� நீ�ேதா�, 

 ஒ�ப� ெச= க- உடெல�� இைவகா�; 



 ஆ�கவ� இட8�7 அவ5ட� வ6ேதா�, 

 ஏ�கி [57]ெம�ைவ�ேதா� எ���, இைவகா�; 

 [58]ஊ�திைர ெதா(�த உய�மண1 �ைத�ப, 

 [59]ஆ�மல�� ��ைன யணிநிழ1 கீழா1 

 அ��ைட ஆ5யி� அரச" [60]க5ளிய 

 எ��ைட யா2ைக இ56த�, காணா�, 

 [61]நி�3யி� ெகா�றா�; நி�3யி�2 கிர�கி� 

 பி�னா- வ6த பிற5யி�[62] ெகா�றா�; 

 ெகாைலவ� அ1ைலேயா ! ெகா"றவ னாயிைன !" 

  

எ�றி�வா& ��ணியராச32(9 ெசா1< வ6தவ-, பி�� மணி 'ேமகைலைய 

ேநா2கி, 

 

 "பல� ெதா@பா�திர� ைகயி� ஏ6திய 

 [63]மடவர1 ந1லா�! நி� ற� மாநக�, 

 கட1வயி& �2க�; காரண� ேகளா�" 

  

எ�& ெதாட�கி, “ நாகநா=டரச� T<வைள ெய�பா-, ேசாழ 32(� பிற6த 

த�மக3ட� இ�தீவக� ேபா6� T ைகைய வல� ெகா� ேட�திநி"ப, 

காவிாி�D�ப= ன�தி"(9 ெச1?� க� பள9 ெச= யி� வ�க� வ6� நி"க2 

க�7 அவ�பா1 மகைன� த6�, அரச�பா1 ேச��பி2(மா& ெகா7�தன-. அ9 

ெச=  அ�வாேற ெகா�7 ெச1?�கா1, அவன� மர2கல� கட<1 அ�& இரேவ 

கவி;6� வி=ட�. இதைன யவ� த�பி9 ெச�&, அரச" (ண��த, அவ� மகைன 

யிழ6த �யர� ெபாறா�, கான?�, கட?�, கட"கைர�� ேத � திாி6தன�. 

அதனா1, அ6நகர� இ6திர விழா ஆ"றா� மற6ெதாழி6த�. உடேன, மணிேமகலா 

ெத�வ� அ6 நகர�ைத2 கட1 ெகா-Kமா& சாபமி=டா-; அதனா1 அ� கட"( 

இைரயாயி"&; அரசனான ெந7A 2கி-ளி�� தனி�ப=7� ேபாயின� எ�& 

ெசா1<, இ9 ெச�திைய� தன2( அ� ெத�வ� *றியதாக8� ெதாிவி��, இ6 

நிக;9சியி1, " நி� தாய5� அறவண வ கKட� வ>சிமாநக� ெச�றைட6தன�; 



இனி, நி�(ல Aத1 வ� ஒ5வைன அ� மணிேமகலா ெத�வ� A�னாளி1 ஆதர8 

ெச� தளி�த��, அவ� பி�� அறவரசா�ட�� பிற8� அறவண�பா1 

ேக=டறி(ைவ" எ�& ெதாிவி��வி=7, அ�தீவதிலைக�� அவ�கைள வி=7 

நீ�கின-. 

 

பிற(, ��ணியராச� மணிேமகைல�ட� த� A�பிற�பி� உட�� 

�ைத�� 56த இடமOகி, அக;6� ேநா2க, அ�ேக, அத� எ��2*7 

ேதா�ற2க�7 மன� கல�கின�. அவைன மணிேமகைல பா���, 

 

 "எ�3" றைனேயா ! [64]இல�( இத;�தாேரா�! 

 நி�னா7 அைட6�யா� நி�ைன ஈ�கைழ�த�, 

 ம�னா ! நி�ற� ம&பிற� �ண��தி, 

 [65]அ6தர� தீவி3� அக� ெப56 [66]தீவி3� 

 நி�ெபய� [67] நி&�த; நீ-நில மாK�, 

 அரச� தாேம அ5ளற� D�டா1, 

 ெபா5K A�ேடா பிற�ைர[68] தீ��த"(? 

 அறெமன� ப7வ� யாெதன2 ேக=பி�, 

 மறவா� இ�ேக- : ம�3யி�2 ெக1லா�, 

 உ� �� உைட�� உைற�K ம1ல�, 

 க�ட � இ1," 

  

என2 க=7ைர�தா-. இைத2 ேக=ட அ� ேவ6த�, 

 

 "எ� நா= டாயி3� பிற� நா=டாயி3�, 

 ந�3த1 ! உைர�த ந1லற� ெச�ேக� : 

 எ� பிற� �ண��தி எ�ைன நீ [69] பைட�தைன; 

 [70]நி� திற� நீ�க லா"ேற� யா� ", 

 

எ�றானாக, இ9ெசா"கைள2 ேக=ட��, மணிேமகைல A&வ<��, 



 

 [71]"��க� ெகா-ள1; நீ ேபா6தத" கிர�கி, நி� 

 ம�ெப5 நா7 [72]வாெய7� தைழ2(�; 

 [732]வ�க� ேத(தி; வ>சி�= ெச1வ1", 

  

எ�& *றிவி=7� தா� வா�வழியாக வ>சி மாநக�2(9 ெச�றா-. 
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அாியன "-(மணி. 6: 195-7). 

[67]. நி&�த - நி&��த" ெபா5=7. 

[68]. �ைர - ("ற�. பிற - அைச. 

[69]. பைட�தைன - அற� Dண"(ாிய ந1?ண�8 ெப&வி�தைன 

[70]. நி� திற� - நி�னிட�தினி�&�. 

[71]. ��க� - ��ப�. ெகா-ள1 - ெகா-ளாேத. 

[72]. வாெய7�தைழ2(� - தாயிழ6த (ழவி . த� தாைய ேநா2கி அ@� 

அைழ�ப�ேபால வா�வி=டர"றி யைழ2(�. 

[73]. வ�க�� ஏ.(தி - மர2கல�தி1 ெச1வாயாக, 

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

  



26. 26. 26. 26. வ3சிமா நக+ ��க காைதவ3சிமா நக+ ��க காைதவ3சிமா நக+ ��க காைதவ3சிமா நக+ ��க காைத    

 

தா� க�ணகிைய��, த6ைத ேகாவலைனய� தா� காண ேவ�7ெம�& எ@6த  

ேவ=ைக மணிேமகைல �-ள�ைத யைல�ப, அவ- வ>சி நகாி� �ற�ேத, 

அவ�கKைடய ப ம� நி&விய ேகாயி"(- Wைழ6� த� ேவ=ைக தீர, 

 

 வண�கி நி�& [1](ண� பல ஏ�தி, 

 [2]“அ"�2கட� நி1லா�, ந"றவ� படரா�, 

 க"�2 கட� D�7 W� [3]கட� A �த� 

 அ5ள1 ேவ�7�," 

 

எ�& அ@�, க�ணகி� ப ம�தி� A� நி�றா-. அ�ேபா�, க�ணகி, 

 

 "எ� [4]இைற2("ற இ72க� ெபாறா�, 

 [5]ெவ�ைமயி� ம�ைர ெவ�வழ" ப7நா- 

 ம�ராபதி ெய3� மாெப56 ெத�வ�, 

 இ� நீ� A� ெச� விைனயி� பயனா1; 

 

எ�& த� பழ�பிற�பி1 நிக;6த நிக;9சிைய விள�க8ைர��, அ�பிற�பி1, த� 

கணவ� ச�கமைன� பரத� எ�பா� ப"றி2 ெகாைல �ாிவி�தானாக, அவ� 

மைனவி நீ< எ�பா- இ=ட சாபேம இ� ��ப��2( ஏ�வாயி"& என அ� 

ம�ராபதி வ"�&�தி9 ெசா1<��, 

 

 சீ"ற� ெகா�7 ெச@நக� சிைத�ேத�; 

 ேம"ெச� ந1விைன யி� [6] வி�ணவ�9 ெச�ேற�; 

 அ�விைன யி&தியி� [7]அ7சின� பாவ�, 

 எ�வைக யா3� எ��த ெலாழியா�; 

 [8]உ�ப� இ1வழி இ�பாி" [9]ப1பிற�� 

 யா�கO� இ5விைன ���� உைம�ேபால, 



 நீ�க5� பிறவி2 கட<ைட நீ6தி� 

 பிற6�� இற6�� [10]உழ1ேவா�; பி�ன�, 

 மற6�� மைழமறா மகத ந�னா=72( 

 ஒ5ெப56 [11]திலகெம�& உரேவா� உைர2(� 

 [12] கரவ5� ெப5ைம2 தபிைலய� பதியி1, 

 அள�ப5� [13] பாரமிைத அளவி�& நிைற��� 

 [14] �ள2கமி1 ��த ஞாயி& ேதா�றி, 

 [15]ேபாதி Hல� ெபா56தி வ6த5ளி..... 

 எ�ண5� [16] ச2கரவாள� எ�கO� 

 அ�ண1 [17] அற2கதி� விாி2(�காைல .... 

 ��ப2 கதியி1 [18] ேதா"றர வி�றி, 

 அ��& மன�ேதா7 அவ� அற� ேக=7� 

 [19]�றவி �-ள� ேதா�றி� ெதாட5� 

 [20] பிறவி நீ�த ெப"றிய மா(வ�; 

அ�திற மாயி3� அேநக கால� 

எ�திற� தா�2(� [21] இ5�தி�� ெச�(வ�." 

 

இ�வா& தா� ெச�தன8� ெச�யவி5�பன8� *றிய க�ணகியா�, ேமேல 

மணிேமகைல2(9 சில *ற?"&, 

 

 [22]-நைறகம; *6த1 ந�ைக ! நீ��, 

 Aைறைமயி� இ6த HSரக�ேத, 

 அ�வவ� சமய�� [22]அறிெபா5- ேக=7, 

 [23] ெம�வைக யி�ைம நின2ேக விள�கிய 

பி�ன�� ெபாிேயா� [24]பிடகெநறி கடவா�, 

இ�ன� இ�விய1�," 

 

என எ7��ைர��, ேம?�, "நீ இைளய- வைளய- எ�& க5தி நின2( யாவ5� 

ெம��ெபா5ைள �ண��த A�வாரா�; ஆத<�, நீ ேவ"&52 ெகா-க" எ�& 

பணி�த3�பின-. மணிேமகைல�� ஒ5 மா தவ� வ 8 ெகா�டா-. 



 

 மாதவ� வ வி" �ற�ப=ட மணிேமகைல, 

 [25]ேதவ(லA� [26]ெத"றி�� ப-ளி�� 

 Dமல�� ெபாழி?� ெபா�ைக�� [27]மிைட6�, 

 ந"றவ Aனிவ5� [28]க"றட�கின5�, 

 ந�ெனறி காணிய [29]ெதா�R" �லவ5�, 

 எ�கO� விள�கிய [30] எயி" �றவி52ைகயி� 

 ெச�(=7வ� எ3� ெச�ேகா1 ேவ6த� 

  

இ56� அர��ாி�� வ>சிமா நக�2(= �(6தன-. 

 

---- 

[1]. (ண� பல ஏ�தி - (ண�கைள� பல�பட9 ெசா1<� பரவி. 

[2]. அ��2 கட� - கணவ� இற�பி� உட� இற�த?�, H; க?�. தவ� - 

ைக�ைம ேநா��. 

[3]. கட� A �த� - ம�ைரைய எாி��2 கணவைன2 * ய�. 

[4]. இைற - கண வனான ேகாவல�. [5]. ெவ�ைமயி� - ெவ(ளி� தீயா1. 

[6]. வி�ணவ�9 ெச�ேற� - வி�ணவராகி, வி�Oல( ெச�ேற�. 

[7]. அ7 சின� பாவ� - ம�ைரைய எாி�த"( ஏ�வாயி56த ெவ(ளி யா1 ேதா�றிய 

பாவ�. 

[8]. உ�ப� இ1 வழி - வி�Oலக�ேத ந1விைன Wக�த1 இ1லா விட��. 
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[11]. திலக�'- ேமான�, உரேவா� - அறி8ைடேயா�. 

[12]. கரவ5� ெப5ைம - மைற2க A யாத ெப5ைம. 

[13]. - பாரமிைத - --ட��, உ&��, ெபா5- Aத<யன (ைறவா� ெப"&� தா� 

Aத<ய ப��� உைடய ராத1. தான�, சீல�, ெபாைற, 4ாிய�, தியான�, உண�9சி, 
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அளவி�& - (ைறவி�றி. 

[14]. �ள2கமி1 - ந72கமி1லாத. [15]. ேபாதிHல� - அரசமர�. 



[16]. ச2கரவாள� - உலக� A�ப�தா&� த�3- அட2கியேகாள�. 

[17]. அற2கதி� - அறமாகிய ஒளி2கதி�. [18]. ேதா"ற�8 - பிற�த1. 

[19]. உ-ள� �றவி ேதா�றி - உ-ள�ேத �ற8 உண�8 ேதா�& தலா1. 

[20]. பிறவி நீ�த ெப"றிய� - பிறவி�ெதாட�ப"ற நி5வாணெம�தி யவரா(வ�. 

[21]. இ5�தி - சி�தி. [22]. நைற - ேத�. 

[22]. அறிெபா5- - அறித"(ாிய சமய N"ெபா5-. 

[23]. ெம�வைக யி�ைம - அைவ ெபா�யா6த�ைம. 

[24]. பிடகெநறி - ��தன5ளிய ஆகமமாகிய பிடக N1 ெநறி. இ� பிடக�, ��த�, 

வினய�, அபித� ம� என Hவைக�ப7�. 

[25]. ேதவ(ல� - ேகாயி1. [26]. ெத"றி - ேமைட; தி�ைண�மா�. ¨ 

[27]. மிைட6� - ெசறி6�. 

[28]. க"& அட�கின� - க"ற"(ாியவ"ைற2 க"&, அவ"&= க�ட த"(� தக 

நி"பவ�. 

[29]. ெதா�R"�லவ� - பைழய N1கைள2 க"&ண�6த �லவ�. 

[30]. எயி"�ற வி52ைக - �றமதி1 இ52ைக. 

------------ 
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வ>சி நக�2(= ெச�ற மணிேமகைல அ�ேக இ56த சமய2 கண2க� பலைர�� 

க�7 அவரவ� சமய�திற�கைள2 ேக=கலா னா-, அவ5- ைவதிக மா�2க�� 

அளைவ வாதிைய ேநா2கி, " நி� கைட�பி யா�?" என வினவ, அவ�, 

 

 ேவதவி யாத3� கி5த ேகா �� 

 [1]ஏதமி1 ைசமினி எ3� இ�வாசிாிய� 

 ப��� எ=7� ஆ&� ப��ற� த 

 �த� வைகயா1 தா� பக�6 தி=டன�; 

 கா�ட 1, க5த1, உவம�, ஆகம�, 

 [2]ஆ�ைடய அ5�தா ப�திேயா7 இய1�, 

 ஐதிக�, [3] அபாவ�, மீ=சி, ஒழி8,அறி8 

 [4]எ�தி உ�டா�ெநறி எ�& இைவ த�மா1 



ெபா5ளி� உ�ைம [5]�ல�ெகாள1 ேவ�7� எ�&� 

 

இைவ ெயா�ெவா�றி� இல2கணA� Aைறேய *றி, பிரமாணா பாச�க- எ=7 

உள எ�&�, அைவ, 

 

 [6] �=7ண�ெவா7, திாிய2ேகாட1, ஐய�, 

 ேதரா� ெதளித1, க�7ணராைம, 

 எ��� இ1வழ2(, உண�6தைத �ண�த1, 

 நிைன�� என நிக;வ 

 

எ�&�, இவ"றி� இய1�கைள�� ெதாிய2 *றின�. அத� ேம?�, அவேன, 

 

 [7] பா�(&� உேலாகாயதேம, ெபௗ�த�, - 

 சா�கிய�, ைநயா யிக� ைவேச க�, 

 மீமா> சகமா� : சமயவாசிாிய� 

 தா�, பி5க"பதி, சினேன, கபில�, 

 அ2கபாத�, கணாத�, ைசமினி; 

 ெம�� பிர�திய�, அ3மான�, சா�த�, 

 உவமான�, அ5�தா ப�தி, அடாவ� 

 [*]இைவேய இ�ேபா� இய�&ள அளைவக- 

 

எ�& *றின�. அவைன நீ�கிய��, ஈசேன இைறவ� என2 ெகா-K� ைசவவாதி 

மணிேமகைல A� ேந�ப=டா�. அவைன வினவிய மணிேமகைல2(, அவ�, 

 

 [8] இ5�டேரா7 இயமான� ஐ�Dத ெம�& 

 எ=7வைக�� உயி5� யா2ைக� மா�2 

 [9] க=  நி"ேபா3� [10]கைல�5வி ேனா3� 

 பைட�� விைளயா7� ப�பி ேனா3� 

 [11] �ைட��� �ய� தீ� ேதா"ற� ேதா3� 

 த�னி1 ேவ&தா� ஒ�றிேலா3� 



 அ�ேனா� இைறவனா(�, 

  

எ�றா�; பிற(, பிரமவாதி ேதா�றி, “ ேப5லகெம1லா� ேதவ� இ=ட 

A=ைடயா(� " எ�றா�; ைவணவவாதி, " கட1வண�, நாரணேன இைறவ� " 

எ�றானாக, ேவதவாதி ேம1வ6� ெசா1ல ?"றா� : 

 

க"ப� ைக, ச6த�கா1, எ� க�, 

ெத"ெற� நி5�த� ெசவி, சி2ைக H2(, 

உ"ற வியாகரண� Aக� ெப"&9 

---------- 

[*] சமய� ஆசிாிய� அளைவ 

'உேலாகாயத� - பி5க"பதி பிர�திய2க� 

ெபௗ�த� - சின� பிர�திய2கA� அ3மானA� சா�கிய� - கபில� பிர�திய2கA� 

அ3மானA� ஆகமA� 

இ�வாேற பிறவ"ைற�� ஓ= 2ெகா-க. சா�த� - ஆகம� 

---- 

 

[12]சா�பி1 ேதா�றா ஆரண [13]ேவத2( 

ஆதிய6த� இ1ைல; அ� ெநறி, 

 

எ�ற அ�ேவதிய� உைர, ெம��திற�, வழ2( என வைர2(� எ�வைகயா?� 

இைசவத�& என உ=ெகா�ட மணிேமகைல, ஆ�ேக ேதா�றிய ஆசீவகைன2 

க�7, "நி� இைறவ� யாவ�? நி� N"ெபா5- யா� ?" என வினவின-. அவ�, 

 

 எ1ைலயி1 ெபா5-களி1 எ�(� எ�ெபா@��, 

 [14]�1<2 கிட6� �ல�ப7கி�ற 

 [15]வர�பி1 அறிவ� இைற; N"ெபா5-க- ஐ6�, 

  

எ�& *றி, அ�ைவ6��, உயி5�, நில�, நீ�, தீ, கா"& எ3� நா1வைக 

யO2கKமா� எ�& வ(���, 



 

 அ�வO உ"&� க�7� உண��திட� 

 [16]ெப�வைக * � பிாிவ�� ெச��� : 

 நில� நீ� தீ2 கா"ெறன நா1 வைகயின 

 மைலமர� உட�ெபன� திர-வ�� ெச��� : 

ெவ�ேவறாகி விாிவ�� ெச���; 

அ�வைக யறிவ� உயிெரன�ப7ேம 

 

என உயிைர��, இ�வாேற ஏைன நா1வைக யO2கைள�� விாி��� *றின�. 

அ�ஙன� *&மிட��, அO2களி� ெபா�வி ய1ைப, 

 

 தீ�"& யாவ�� சிைதவ� [17]ெச�யா; 

 �திதா�� பிற6ெதா�& ஒ�றி" �(தா; A 

 � நீரO நிலவOவா�� திாியா; 

 ஒ�& இர�டாகி� பிள�ப�� ெச�யா; 

அ�றி�� [18]அவ1ேபா1 பர�ப�� ெச�யா, 
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 [24]ேகால� (யி�ற ெகா-ைக யிட�கK� 

  

அ�( உைற6த மாதவ�களி1, ேகாவல� த6ைதயாகிய மாசா��வா3� தவ�திற� 

D� 56தா�. அவைன2 க�ட��, மணிேமகைல அவ� தி5வ  பணி6�, தா� 

அAத �ரபி ெப"ற� Aத1, சமய2 கண2க� திற� ேக=ட��, அவ� *றியவ"ைற2 

ெகா-ளா�, ��த ேதவன� ந1லற� ேக=க நய6� அறவணைன� ேத  வ6த�� 

ஈறாக நிக;6 தைவ யைன��� ெசா1< A �தா-. மாசா��வா�, இனி� த� 

வரலா& *ற?"&, 

 

 Sேயா�! நி�ைன எ� 

 ந1விைன� பய� ெகா1 நா� க�ட�; 

 ைதய1! ேக- : நி�தாைத�� தா�� 

 ெச�த தீவிைனயி� ெச@நக� ேக7ற� 

 ���ற [25]விளி6தைம ேக=79 �கத� 

 அ�� ெகா- அற�தி"( [26]அ5கேனனாத<�, 

 மைன�திற வா;2ைகைய மாயெம� &ண�6� 

 திைன�தைனயாயி3� ெச1வA� யா2ைக�� 

நிைலயா எ�ேற நிைலெபற உண�6ேத 

[27] மைலயா அற�தி� மாதவ� �ாி6ேத�; 

 



எ�றவ�, தா� இ6த வ>சிமாநக�2( வ6த காரண� *ற� ெதாட�கி, 

 

 (ட2ேகா9 ேசரல� [28] (=7வ� ெப56தைக 

 [29]விட�9சிைல ெபாறி�த ேவ6த� A�னா-, 

 [30]��ப7 ெச�வா�� � யிைடயாெரா7� – 

 இ�ெபாழி1 �(6தா�( இ56த எ1ைல�-, 

 

இல�ைக� தீவி?-ள சமெனாளி எ�3� மைல2(9 ெச�& அதைன 

வல�ெகா�7 ேபா6த த5மசா ரண�, இ� ெபாழி"க� வ6� க" றல�தி1 

இ56தன�. அவ�கைள2 க�ட அரச� அவ�க=( ேவ� 7� உண8� ேவ& பல 

சிற��� த6� இைற>சி நி�றா�. அவ�க- மகி;6�, 

 

 பிற�பி� ��பA� [31]பிறவா இ�பA� 

 [32] அற�தைக Aத1வ� அ5ளிய வா�ைம 

 இ�ப வாரA� இைறவ� ெசவிAத1 

 ��ப� நீ�க9 

 

ெசாாி6தன�. அ6நாளி1, அ�ேவ6த"(2 காத" பா�கனாக - இ56த வ�, நி� 

த6ைத ேகாவல32( ஒ�ப� தைலAைற A�னவனா வா�; அவ� ெபய5� 

ேகாவல� எ�பேத. அவ3� அவ� *றிய அற�கைள2 ேக=7, த� A�ேனா� 

பைட�த ெச1வ�ைதேய ய�றி� தா� பைட�ததைன�� *=  ஏ@தாளி1 

இரவல�2( ஈ6�, ��த32( ஒ5 சிற6த ைச�திய� அைம�தன�; அதைன2 க�7 

வண�(த"காக யா� வ6ேத�. ஈ�(ைற�� மாதவ�க- காவிாி�D� ப= ன�ைத2 

கட1 ெகாK� எ�றதனா1, இ�ேக இ56ெதாழி6ேத�. 

 

 இ�3� ேகளா� : ந�ெனறி மாேத! 

 தீவிைன [33]�5�ப9 ெச�ற நி� தாைத�� 

 ேதவாி� ேதா"றி A"ெச�விைன� பய�தா1, 

 ஆ�க� தீவிைன இ�3� ����� 

 D�ெகா ! A�னவ� ேபாதியி� ந1லற� 

 தா�கிய தவ�தா1 தா� தவ� தா�கி2 



 [34]காத< த�ெனா7 கபிைலய� பதியி1 

 நாத� ந1லற� ேக=7 47எ�� ெம�& 

 [35]அ"�த2 கிளவி அறி6ேதா� *ற9 

 ெசா"பய� உண�6ேத�; ேதாைக ! யா3�, 

 அ6நா- ஆ�கவ� அறெநறி ேக=(வ� 

  

எ�றா�. அத�பி�, மணிேமகைல2(, " நின2( உளவா(� நிக;9சி கைள நின2(2 

க6தி"பாைவ2க� நி�ற �வதிக� உைர��ளா� அ�ேறா ? அவ� உைர�தன� 

எ�ற ெச�திைய அறவண� ெசா1ல2ேக=7-ேள�; அ�வறவணேன, நின2( எ� 

நிக;9சி நிக@மிட� கா>சி எ�றா�. அவ� கா>சி2(9 ெச�ற நாளி1 நி� 

தாயராகிய மாதவி�� �தமதிய� உட� ெச�றன�, எ�& ெசா1<வி=7, 

 

 அ�னைத ய�றி��, அணியிைழ! ேகளா� : 

 ெபா�ெனயி" கா>சி நா7 கவினழி6�, 

 ம�3யி�ம ய மைழவள� [36]கர�த<�, 

 அ6நக� மாதவ�2( ஐயமி7ேவா�, 

 இ�ைமயி� இ6நக� எ�தின�, காணா�; 

 [37] ஆ5யி� ம56ேத! அ6நா= [38]டகவயி� 

 [39]காெரன� ேதா�றி2 கா�த1, நி� கட� 

  

என வ"�&�தின�. அ�ேக=ட மணிேமகைல வ>சிநகாி� ேம"(� ப2க�தினி�& 

வி�ணிட�தி1 ஓ�கி, வடதிைசயி1 கா>சி ேநா2கி9 ெச�&, அ� வள�(�றி� 

ெபா<விழ6� கிட�பைத2 க�7 வ56தி, ந7நகெர1ைல2க� இற�கி, ெதா7கழ" 

கி-ளியி� பி�னவ னான இள�கி-ளி எ7�த ��தைச�திய�ைத� பரவி�ெதா@�, 

அ6நகாி� ெத�ேம"கி<56த D�ெபாழிைல யைட6தி56தா-. அதைன� 

த5மதவன� எ�ப�. அவ- வரைவ யறி6த க>�கி ெயா5 வ�, அரச�பா1 விைர6� 

ெச�&, வண�கி நி�&, 

 

 ேகாவல� மட6ைத [40](ண வத� �ாி6ேதா-; 

 நாவல6தீவி1 தா� நனி [41]மி2 ேகா-, 



 அ�ைகயி� ஏ6திய அAத �ரபிெயா7 

 த�கா�, இ�பதி� [42] த5மத வன�ேத 

வ6� ேதா�றின- மாமைழ ேபால 

 

எ�& ெமாழி6தா�. ேக=ட ேவ6த� ம6திாி9�"ற� :;6� வர� �ற�ப=7� 

தன2(2 க6தி"பாைவ �ைர�தைவ யைன��� உ�ைமயாத1 க�7 விய6த 

உ-ள�தனா� வ6� மணிேமகைலைய2 க�7, 

 

 ெச�ேகா1 ேகா ேயா, ெச�தவ� பிைழ�ேதா, 

 [43]ெகா�கவி; (ழலா� க"�2(ைற ப=ேடா, 

 [44]நல�தைக ந1லா�! ந�னாெட1லா� 

 [45]அல�த" காைல யாகிய�; அறிேய�; 

 மய�(ேவ� A�ன� ஓ� மாெத�வ� ேதா�றி 

 [46] உய�காெதாழி : நி� உய� தவ�தா1 ஓ� 

 காாிைக ேதா�&�; அவ- ெப5� [47]க ைஞயி� 

 [48]ஆ5யி�ம56தா1 அக1நில� உ���; 

 ஆ�கவ- அ5ளா1 அமர�ேகா� ஏவ<� 

 [49]தா�கா மாாி�� தா� நனி ெபாழி��; 

 அ�னா- இ6த அகனக� �(6த 

 பி�னா- நிக@� ேபரற� பலவா1; 

 கா�வற� *ாி3� நீ�வற� *ரா�; 

 [50]பாரக 4தியி1 ப�ைடேயா� இைழ�த 

 ேகாAகி எ�3� [51]ெகா@நீ� இல>சிெயா7 

 மாமணி ப1லவ� வ6த� ஈ�ெகன� 

 ெபா�ைக�� ெபாழி?� �ைன�� எ�& அைற6� அ� 

 ெத�வத� ேபாயபி� ெச�தியா� அைம�த� 

 இ�விட� 

  

எ�& அ�விட�ைத2 கா= ன�. அ�க�7 மகி;6த மணிேமகைல, 

அரசைன2ெகா�ேட ��தT ைகைய��, தீவதிலைகைய�� மணி ேமகலா 

ெத�வ�ைத�� வண�கி வழிப7த"(ாிய ேகாயி1 எ�ற இவ"ைற இய"&வி��, 



அவ"றி"(� Dைச�� விழா8� ெச�வி��, அAத�ரபிைய� T ைகயி1 ைவ�� 

வழிப=7 ஏ�தி, " பசி�பிணி யா1 வ56�� எ1லா உயி�கK� வ5க" எ�றன-. 

எ�ற?�, 

 

 காணா� ேகளா� கா1Aட மாேனா� 

 [52] ேபணா மா2க- [53]ேபசா� [54]பிணி�ேதா� 

 [55]ப வ ேநா� பிய� பசிேநா�"ேறா� 

 [56] ம .ந1 *�6த ம2க- யாவ5� 

 ப�Rறாயிர� வில�கி� ெதா(தி�� 

 ம�3யி ரட�க?� வ6ெதா5� [57]கீ� , 

 அ56திேயா�2 ெக1லா� ஆ5யி� ம56தா��, 

 ெப56தவ� [58]ைக�ெப� பி9ைசயி� பய3�, 

 நீ5� நில3� காலA� க5வி�� 

 [59]சீ�ெபற வி�திய வி�தி� விைள8� 

 ெப5கிய ெத�ன� ெப5வள� �ர�ப 

 [60]வசி�ெதாழி1 உதவி வள6 த6த� 

 

என மணிேமகைலைய� பாரா= 2ெகா�7 ெச1ல, மாதவி�� �தமதி�� எ�ற 

இவ5ட� அறவணவ க- அ� மணிேமகைலயி� அற9 சாைலைய வ6தைட6தன�. 

அவ�களி� தி5வ  வண�கி, நீரா1 விள2கி, இ52ைகயி1 இ5�தி, ந1?ண8 இனி 

S= , 

 

[61] பாசிைல�திைரய?� [62]பளிதA� பைட�� 

[63]வா�வதாக எ� [64] மன� பா=7 அற� 

 

என மணிேமகைல இைற>சி நி�றா-. 
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29. 29. 29. 29. தவ#திற� 5)தவ#திற� 5)தவ#திற� 5)தவ#திற� 5)* த�ம� ேக"ட காைத* த�ம� ேக"ட காைத* த�ம� ேக"ட காைத* த�ம� ேக"ட காைத    

 

த� அ களி1 வண�கி நி�ற மணிேமகைலைய ேநா2கி, அற. வணவ க-, 

'நாகநா=டரச� மகளான T<வைள தா� ெப"ற மகைன2 க�பள9 ெச= யிட� த6� 

ேசாழனிட� ேச��பி2க9 ெசா1ல, அ� மகைன அைழ��� ேபா6த அ�றிரேவ, 

அவன� வ�க� கட<1 கவி;6த�. த�பி2 கைரயைட6த அ9 ெச= , காவி ாி�D� 

ப= ன�ைத யைட6� ேசாழனிட� நிக;6த� *றி ன�.. அரச� மக� பிாி வா"றா� 

அவைன� ேத 2 கட"கைரயி?� கான"ேசாைலயி?� அைல6� திாியேவ, D��கா� 

நகர� இ6திர விழாைவ! ஆ"றா� ெநகி;�த�. இ� நி"க, 

 

 த� விழா� தவி�த<� [1]வானவ� தைலவ�, 

 நி�3யி�� [2] த6ைத ெந7�(ல� �தி�த 

 ம�3யி� [3]Aத1வ� மகர [4]ேவைல�-, 

 [5]A�னிய வ�க� [6] A�கி2 ேக7ற� 

 ெபா�னி� ஊசி ப��க� பள��� 

 �-ளிய ெத�ன� ெதா7கட1 உழ6�ழி, 

 எ@நா- எ1ைல [7] இ72க� வ6ெத�தா 

 வ@வா9 சீல� [8]வா�ைமயி" ெகா�ட 

 பா�ைமயி�, தனா� பா�7 க�பள� தா� 

 [9]ந72("ற த�ைம ேநா2கி, 

 ஆதிAத1வ� ேபாதி Hல�� 

 நாத னாேவா� நளி நீ�� பர�பி1 

[10] எ�வA" றா� தன� எ�வ� தீ� என 

 

உைர�தா�. அ�ேக=ட மணிேமகலா ெத�வ� ேபா6� அவ32( ேவ�7� 

உதவியிைன9 ெச�த�. இதைன A�னறியாத அவ32(, 

 

அறவரசாள8� அறவாழி �5=ட8�, 

பிறவி ேதா&த8� ெப"றிய- எ�& 

 



சாரண� அறி6� *றின�. அ6த உதவி நிைன6� நி� த6ைத நின2( மணிேமகைல 

ெய�ற இ�ெபயைர இ=டன�; அ�றிரேவ அவ� கனவி1 மணிேமகலா ெத�வ� 

ேதா�றி நன8ேபால நீ �ற8DO� ெச�திைய உைர��ள�. இ6த மணிேமகலா 

ெத�வேம �கா� நகர� இ6திரவிழாைவ மற6த� க�7, " இ6 நகைர2 கட1 

ெகா-Kக” எ�& சபி2க, இ6திர� சாபA� உட� வ6� ஒ�றிய�; நக5� கடலா1 

வி@�க�ப=ட�. 

 

அ�பா1 யா3� நி� தாய5� நி� ெபா5=7 இ6 நகைர யைட6ேதா�," எ�& 

ெசா1< A �தன�. 

 

மணிேமகைல, அவ� தாைள ம&ப �� வண�கி, இ9 ெச�தி -ையேய யா� 

��தT ைகைய� ேபா"றிய கால��� ேபா6த தீவ திலைக�� உைர�தன-. 

 

 அ�ன அணிநக� ம5�ேக, 

 ேவ"&52 ெகா�7 ெவ�ேவ &ைர2(� 

 N"&ைற9 சமய W� ெபா5- ேக=ேட, 

 அ�85ெவ�ன [11]ஐவைக9 சமயA� 

[12]ெச�வி த�ைமயி� சி6ைதயி1 ைவ�திேல�; 

அ க- ! ெம��ெபா5- அ5Kக 

 

என ேவ�  நி�றா-. அறவண அ கK�, ��தசமய அளைவ யிய1 கைள2 

*ற?"&, ஆதிசிேன6திர� அளைவ இர�ேட என வ(� தா�; அைவ, 

பிர�திய2க�, அ3மான� எ�பன. 

 

 �=7ண�ைவ� பிர�திய2க� என9 ெசா1<, 

 வி=டன� [13]நாமசாதி2 (ண2 கிாிையக-, 

 ம"றைவ அ3மான��� [14]அைட�� என, 

 ….. …. ….. 

 ஏைன அளைவகெள1லா� க5�தினி1 

 ஆன Aைறைமயி�, அ3மானமா�. 

  



 இ�வ3மான�தி1, ப2க�, எ�, தி=டா6த�, உபநய�, நிகமன� என ஐ6� 

உ&��2க- உள. அவ"றி1, 

 

 [15] ப2க�, இ�மைல ெந5��ைட�� எ�ற1; 

 �ைக�ைட� தாதலா1 என1, ெபா56� ஏ�; 

 வைகயைம [16] அ72கைள ேபா1, தி=டா6த�; 

 உபநய�, மைல�� �ைக�ைட� ெத�ற1; 

நிகமன�, �ைக�ைட�ேத ெந5��ைட� [17]ெதன1. 

 

இனி, ப2கAதலாக நிகமன� ஈறாக2 *றிய ஐ6த3-, உபநய� நிகமன� எ�ற 

இர�7� தி=டா6த�தி1 அட�(�. அட�கேவ, நி�ற ப2க�, ஏ�, தி=டா6த� எ�ற 

H�றி?� ந1ல8� தீய8� என இ5திற� உ�7. தீயப2க� ப2க�ேபா< எ�&�, 

தீயஎ�, ஏ�� ேபா< எ�&�, தீய தி=டா6த� தி=டா6த�ேபா< ெய�&� தி= டா6த 

வாபாச� எ�&� *ற�ப7�. ஏ��ேபா<ைய�� ஏ� வாபாச� எ�ப. . 

 

 ெவளி�ப=7-ள த�மியிைன��, 

 ெவளி�ப=7ள சா�தியத�ம�திற� 

 பிறிதி1 ேவறா� ேவ&பா= ைன�� 

 த� க� சா��திய நய� த5த?ைடய� 

 ந�( எ� ப2கெமன நா=7க........ ந1ேல�, 

 H�றா�� ேதா�&� : ஒழி6த ப2க�� 

 ஊ�றி நி"ற?�, [18]சப2க�� உ�டாத?�, 

 [19]விப2க�� இ�றிேய வி7த?� என. 

 ……… ….. …… 

 ஏதமி1 தி=டா6த� இ5வைகய; 

 சாத�மிய� ைவத� மிய� என; 

  

இ�வா& ந"ப2க�, ந1ேல�, ந1தி=டா6த� எ�ற H�&� *றி�ேபா6த அ க-, 

இனி, தீயவாகிய ப2க�ேபா<, ஏ�� ேபா<, தி=டா6த�ேபா< H�ைற�� 

ெதா(��� வ(��� ஓ�கி�றா�. 



 

 ப2க� ேபா< ஒ�ப� வைக�ப7�; 

 பிர�திய2க வி5�த�, அ3மான 

 வி5�த�, �வசனவி5�த�, உேலாக 

 வி5�த�, ஆகமவி5�த�, அ�பிர 

 சி�த விேசடண�, அ�பிரசி�த 

 விேச ய�, அ�பிரசி�த 8பய�, 

 அ�பிரசி�த ச�ப6த� என. 

  

இத�ேம1 ஏ��ேபா< *ற?"&, அஃ�, அசி�த�, அைத கா6திக�, வி5�த� என 

H�றாெமன வ(��2ெகா�7 ஒ�ெவா�ைற�� விாி2கி�றா�. 

 

 உபயா சி�த�, ம�னியதா 

 சி�த�, சி�தா சி�த�, ஆசிரயா சி�த�, 

 என நா�(, 

 .... .... .... அைநகா6திகA�, 

 சாதாரண�, அசாதாரண�, சப2ைகக 

 ேதசவி5�தி, விப2க வியாபி, 

 விப2ைகக ேதச வி5�தி, சப2க 

 வியாபி, உபையக ேதசவி5�தி, 

 வி5�த வியபிசாாி ெய�& ஆ&, 

 வி5�த� த�ைன� [20]தி5�தக விள�பி� 

 த�ம9 ெசா\ப விபாீத சாதன�, 

 த�ம விேசட விபாீத சாதன�, 

 த� மி9 ெசா\ப விபாீத சாதன�, 

 த� மி விேசட விபாீத சாதன�, 

 எ�ன நா�( வைகயதா(�. 

  



இனி, இ&தியாக� தீய எ7��2கா=72களான தி=டா6த வாபாச ெம�பைத 

வ(��ைர2கி�றா�. இதைன Aத"க�, சாத�மிய தி=டா6த ஆபாச�, ைவத�மிய 

தி=டா6த ஆபாச� என இர�டாக வ(��2 ெகா-Kகி�றா�. இ�விர�ட3-, 

 

 சாத� மிய தி=டா6த வாபாச� 

 ஓதி1, ஐ6� வைக�ளதா(� : 

 சாதன த�ம விகலA�, சா�திய 

 த�ம விகலA�, உபயத�ம 

 விகலA�, அந�3வய�, விபாீ தா� 

 3வய� எ�ன. ைவத� மியதி= 

 டா6த வாபாசA� ஐவைகய : 

 சா�தியா வியா வி5�தி, 

 சாதனா வியாவி5�தி, 

 உபயா வியாவி5�தி, அ�ெவதிேரக�, 

 விபாீத ெவதிேரக� 

  

எ�பனவா�. இ�வா& ெதா(��� வ(��� விள2கிய அ க- மணிேமகைலைய 

ேநா2கி, 

 

 நா= ய இ�ப � [21]தீயசா தன�தா1, 

 கா=7� அ3மான வாபாச�தி� 

 ெம��� ெபா��� இ�திற விதியா1, 

 [22] ஐயமி�றி அறி6�ெகா- ஆ�6� 

 

எ�& அறி8&2கி�றா�. 
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30. 30. 30. 30. பவ#திற ம6ெகன	 பாைவ ேநா&ற காைதபவ#திற ம6ெகன	 பாைவ ேநா&ற காைதபவ#திற ம6ெகன	 பாைவ ேநா&ற காைதபவ#திற ம6ெகன	 பாைவ ேநா&ற காைத    
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ச�க�ைத யைட6�, " ��த� சரண�க9சாமி, த�ம� சரண�க9சாமி, ச�க� 

சரண�க9சாமி" எ�பைவகைள A� Aைற ஓதி H�&Aைற வண�கி9 

சரணைட6தபி�, அவைள ேநா2கி, அறவணவ க-, ��தைன�ப"றி9 சில 

*ற?"&, 

 

 [1] அறி8 வறிதா� உயி� [2]நிைறகால�� 

 [3] A தய� கமர� AைறAைற இர�ப, 

 [4] � த ேலாக� ஒழிய� ேதா�றி� 

 ேபாதி Hல� ெபா56தி யி56� 

 [5] மாரைன ெவ�& 4ரனாகி2 

 [6] ("ற H�&� A"றவ&2(� 

 [7] வாம� வா�ைம [8]ேயம2 க=7ைர, 

 இற6தகால�� [9]எ�ணி1 ��த�கK� 

சிற6த5- *�6� தி5வா� ெமாழி6த� 

 

ப�னிர�7 இய1பினதாகிய ெபா5- எ�&�, அைவ ேபைதைம Aத1 

விைன�பய� ஈறாக8-ளன எ�&�, இைவ Aைறேய ஒ�றி ெனா�& ேதா�ற?� 

மீள?� உைடயெவ�&�, இ�வா& மீள மீள� ேதா�&� இய1பா1, நா1வைக2 

க�டA�, Hவைக9 ச6தி��, Hவைக� ேதா"றA�, Hவைக2 காலA�, அ�ெபா5- 

உைடயதாகி, 

 

 ("றA� விைன�� பய3� விைள6� 

 [10]நிைலயில, வறிய, ��பெமன ேநா2க, 

 [11] உைலயா 4= "( உ&தியாகி, 

 [12] நா1வைக வா�ைம2(9 சா�பிடனாகி, 

 [13] ஐ6� வைக2 க6த�� அைமதியாகி, 

 ெம�வைக [14]யா& வழ2( Aகெம�தி, 



 [15] நய�க- நா�கா1 பய�க- எ�தி, 

 இய�ற [16]நா1வைகயா1 வினாவிைட �ைட�தா�, 

 [17] நி�மதி யி�றி, [18] ஊ;பா  �றி, 

 பி� ேபா2க1ல� ெபா�ற2 ெகடாதா�, 

 ப�Oந� இ�றி� ப�ண� படாதா�, 

 யா3� இ�றி, என� மி�றி, 

 ேபான� மி�றி, வ6த� மி�றி, 

 A �த?� இ�றி A 8 மி�றி 

 விைன�� பய3� பிற��� 47� 

  

எ�ற இைவெய1லா� தாேன யாகிய� எ�&�, அ� ெபா5ளி� இய1�கைள, 

 

 ேபைதைம, ெச�ைக, உண�ேவ, அ585, 

 வாயி1, ஊேற, Wக�ேவ, ேவ=ைக, 

 ப"ேற, பவேம, ேதா"ற�, விைன�பய� 
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பிற6ேதா� அறியி� ெப5� ேபறறி(வ�; 

அறியா [20] ராயி� ஆ;நர( அறி(வ� 

 

எ�&� *றி, ேபைதைம Aத<ய ப�னிர� � இல2கண�கைள� ெதாட�(-

கி�றா�. 

 

 ேபைதைம ெய�ப� யாெதன வினவி�, 

 ஓதிய இவ"ைற உணரா� மய�கி, 

 இய"ப7 ெபா5ளா1 க�ட� மற6� 
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 ………. ………. …… 

 தீவிைன ெய�ப� யாெதன வினவி�, 
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 உைலயா உட�பி1 ேதா�&வ H�&�; 
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 உ-ள� த�னி� [25] உ5�பன H�&� என� 
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 ப"ெறன� ப7வ� [34] பைச இய அறிேவ; 
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 பிணிெயன� ப7வ� சா�பிற பிறிதா� 
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*&கி�றா�. 
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 எ�றா1, எ�A=ைட2( எ�பைன? எ�ற1; 

 வா� வாளாைம, ஆகாய�D� 

 பைழேதா? �திேதா? எ�& [41]�க1வா� 



 உைர2( மா"ற� உைரயா தி5�த1, 

  

இ� வ�ண� ேபைதைம Aத<ய இய1�கைள�ைடய ெபா5ேள ப"றி2 *ற� 

�வ�கி, 

 

 [42] க=7� 47� அத� காரண�த�; 

 [43]ஒ= � த5த"( உாிேயா� இ1ைல; 

 யா� ேம1 உைர�த ெபா5- க= ெக1லா� 

 காம� ெவ(ளி மய2க� காரண�, 

 

எ�& ெசா1< இவ"றி� ("ற�ைத2 க த1 ேவ�7ெமன வ" �&�த2 க5தி 

மணிேமகைலைய ேநா2கி, அ6த அறவணவ க-, 

 

 [44] அநி�த� [45] �2க� [46] அநா�மா [47] அ�சிெயன� 

 தனி��� பா���� [48]ப"ற&� தி7க; 

 [49]ைம�திாி [50] க5ணாAதிைத ெய�& அறி6� 

 தி56� ந1?ண�வா1 ெச"ற� அ"றி7க; 

[51] �5தி [52] சி6தனா [53] பாவனா [54] தாிசைன 

க5தி���� மய2க� க க; 

 

இ6நா1 வைகயா1 மன�� இ5- நீ�(க என A�பி� மைலவி1லாத 

ம�கலெமாழிகளி� வாயிலா� இ6த ஞான�ெபா5ைள உைர�த5ளின�. அதனா1, 

மணிேமகைல தவ� திற� D�7 த5ம� ேக=7� பவ�திற� அ&க எ�& 

ேநா"பாளாயின-. 
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