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ெப56ேதவி

சிதிர ஆK சீதர

தி5மக-,

நீலபதி ெய3 ேநாிைழ வயி"றி1,

."

கைரயி1

. அ6நாளி1,

காைல ஞாயி"&2 கதிேபா1 ேதா
[7]தன2( 2ேக

இரா(ல

[8] பராவ5 மரபி

நி

; அவெனா7

பாத பணித?

எ= 5 நாளி1 இவிரா(ல
[9] தி=

றிய

த

ைன

விட உO; ெச1 உயி ேபானா1,

தீயழ1 அவெனா7 ேசயிைழ H;(ைவ;
[10] ஏ நிக;9சி ஈகி
[11] கேவர க

,

&; ஆத<

னி ெபயெரா7 விளகிய

[12] தவா2களி HS9 ெச

& பிறெபதி;

அணியிைழ, நின2( ஓ [13]அ56ய வ5 நா-,
மணிேமகலா ெதவ வ6 ேதா
அ
ெத

றி,

& அபதியி1 ஆாி5- எ7
திைச ம5கி1 ஓ தீவிைட ைவத?,

[14] ேவக ெவ6திற1 நாகநா= டரச
[15]சினமா ஒழி [16]மனமா தீ ஆ(
[17]அற9ெசவி திற6 [18]மற9ெசவி அைட
[19] பிறவிபிணி ம5வ

இ56தற உைர2(ம

[20] தி56ெதாளி யாசன ெச
அ

ைற பகேல உ

இ

& யா

அேபா, அ தீவிைட நி

இ

பிற ண6தீ(

உைரத உைரெதளிவா என

உைரதைன; அேக=7, எ

கா= , ' இவேன நி

& ைக ெதா@தி;

கணவ

3 வ6திலேத" எ

காதல

பிற கா=டாேயா எ

ைன2ெகா7 ெச
'எ

ற ெதவ ேதா

& ெசா1?ெம

& உைர நி

& ேவ ேன
றி,அவைன2

& ெமாழி6தைன. அ ெதவ

& அ@தா-.

-----[1]. " ெதா@தைக மாதவ '- இ Aத1 மணிேமகைல A
A

ேதா

றி ந1லைவ *றிய பிரமத5ம

எதிெப ெகா7 *&கி

எ

ைன பிறவி யி1 த

3 Aனிவைன அ T ைகயி1

றா-. ெதா@தைக மாதவ - யாவ5 ெதாழத2க

ெபாிய தவைதைடய பிரமத5ம Aனிவ.

.

[2]. ணிெபா5- - ெமெபா5-. [3]. காயகைர - ஒ5 யா&.
[4]. வா - உைம . [5]. நிலந72க - Dகப.
[6]. அலதக9சீற
எ

அAதபதி - ெசப>சிX= ய சிறிய அ கைள ைடய அAதபதி

க.

[7]. தன2(2ேக

- தன2( மைன வியாயிேன

.

[8]. பராவ5 மர - வழிப7 Aைறைம.
[9]. தி= விட - கணி1 விட உைடயெதா5 பா.
[10]. ஏ நிக;9சி ஈ( இ
[11]. கேவரக

& - ஞானபிறத"(ாிய த(தி இபிறபி1 இ1ைல.

னி - காவிாி.

[12]. தவா2களிH S - ெகடாத ெச1வ2 களிபிைன ைடய பைழய Eராகிய
காவிாிDப= ன.
[13]. அ56ய - 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 - அறைத2 ேக=ட" (ாியகா.
[18]. மற9ெசவி - பாவைத2 ேக=( கா.
[19]. பிறவிபிணி ம5வ

- பிறவி ேநா2( ம56தாகிய ஞான மளி2( த

[20]. தி56ெதாளி ஆசன - அழகிய ஒளி விள( T ைக.
--------------10. ம,திர
ம,திர ெகா*#த காைத

மணிேமகைல த
வி=79ெச

பழ பிறண6 நி"ைகயி1, அவைள அ தீவி1

ற மணிேமகைல ெதவ, அ த T ைகைய தனாகேவ க5தி,

உயிக ெள1லா [1]உண8 பாழாகி
ெபா5- வழ( [2]ெசவிைள S6 அறிவிழ6த
[3]வற6தைல உலக [4]அறபா7 சிற2க9

.

[5]டவழ2க"& த7மா& காைலேயா
இளவள ஞாயி& ேதா
நீேயா ேதா

றிய எ

றிைன; நி

அ

ன,
;

பணி6ேத

நீேய ஆகி, நி"( அைம6த இவாசன
[6]நாமிைச ைவேத

எ

& ெசா1< வணகி நி

அ யி" பணி6, " நி
கணவ

; தைலமிைச2 ெகாேட

றா-. அவைள2 கட, மணி ேமகைல, அவ-

தி5வ5ளா1 எ
?" எ

யா( உள

,

பழ பிறைப உண6ேத

இரா(ல

எ

. ஒ5 கா1 அவ

பவ

3 ெபய 5டனி56தா.
நி

ெனா7*

ெபாழி<டேத தகியி52ைகயி1, அவேனா7 நீ ஊ ைன. அவ
தீத"( அ 4;6 வணகின
வா

. அேபா;தி1, சா ச2கர

நி
எ

ஒ5

ைன லவி
3 Aனிவ

வழியாக வ6 நி"க, அவைன2 க7 நீ வணகிைன; இரா(ல

உைமணரா நி

ைன ெவ(டா

வண(விதைன. பி

. அவ32( நீ Aனி வன சிற2 *றி

 அ Aனிவைன மீ=7 வணகி,

அமர,ேக-: [7]நி

தம அல ஆயி3

அ6தீ6தணீ அAெதா7 ெகாணேக
உ ; யா [8]உ

எ

ெப5

& ேக=டன-. மணிேமகலா ெதவ, அவ=( அவள

வர லா& *றெதாடகி, " நீ A"பிறபி1 இல2(மி ெய
நின2(2 கணவ

;எ

;

(றிபின

& உைர உண8 ெகா7 ஓபிைன; அ

பிாியா நி

& நீ ெசத அற விைன நி

பிறைப அ&பத"( ைண யாயி"&.

உவவன ம5கி1 உ
,உ

பா1 ேதா

;

உதய(மர

அவ

ஆ( அவ

அ

[9]நீகா த

ைம நின2( உடாக<

[10] க6த சா<யி

இரா(ல

றிய

றி அவ

பா1 உ-ள
,

கழிெப5 வி ஓ .

[11] ெவ6( ெவகள [12]4;வ ேபா

 என

ைன

அறதி

வி ஆ( ஆகிய உ

ைன ஓ

[13] திறபட"( ஏவா9 ேசயிைழ! ெசேத

இ

3 ேக- : நின2( A

கணவ

மா5ட

பிற6த தாைர, 4ைர எ

;

ற இ5 மட6ைதய5 தத

கைகேபயா"ற கைர யி1 விைளயா 2ெகா 52ைகயி1,

அறவணவ க- வ6 ேச6த ன. அவைர இ மட6ைதய வணகி வழிப=டன.
அவ க=(, அ க-, " மைகமீ, யா

த

இ56 அற உைரத (
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[16] பிறவற உைரேபா ெப"றி ேக=(ைவ;
ப1ேவ& சமய [17]ப "&ைர எ1லா
[18] அ1<ய ேகாைத ேக=( அ6நா-,
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[19]அ6தர திாிய8 ஆ2( [20] இவ56திற1
ம6திர ெகா-க" என வாைமயி

ஓதி,
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வணகி நி

ஊ2(9 ெச1க" எ

அ ெதவ சிறி ெதாைல8 ெச
ெசா1ல மற6ேத

, ேக-," எ

& ெமாழி6 அ6தரேத ெச1ல ெதாடகி"&.
&, ச=ெடன தி5பி வ6, " நின2( ஒ

& ெசா1<,

சிற6த [21]ெகா-ைக9 ேசயிைழ, ேகளா:
ம2க- யா2ைக [22] உணவி

பிட;

இெப5 ம6திர இ5பசி அ&2(
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எ

& ஒ5 ம6திரைத வழகி, வி வழியாக ேம" ெச1வதா யி"&.

----[1]. உண8 பாழாகி - அறி8 ெக=7.
[2]. ெசவி ைள - ெசவியி1 ந"ெபா5ைள2 ேக=( திற.
[3]. வற6தைலலக - வ&ைம"ற உலகி1 (அறி8 வ&ைம).
[4]. அற பா7சிற2க - அற ேதா

றி விளக.

[5]. ட வழ2( அ"& த7மா&காைல - ெவயிலவ

ேதா

&வதி

றி எேபா

இ5ேளயாகி யா8 மய( கால.
[6]. நாமிைச ைவேத

- நாவா1 பர8கி

ேற

[7]. நி

தம அல - யா உன2(9 சிற6த அ

[8]. உ

(றிபின - உ

[9]. நீகாத

(றிபி

.
ைடயவகள1ேல.

ப ேய நி

& ஒ@(ேவ.

ைம - எேபா நிைன2 ெகா 52( ' த

ைம .

[10]. க6தசா< - மி2க மணA-ள ஒ5வைக ெத1.
[11]. ெவ6( ெவகள - ெவ6 காி6 உதி5 ெவைமயான கள நில.
[12]. 4;வேபா
க6தசா<யி

 - விைத2கப7வ ேபா?; நீ உதய(மரைன9 ேசவ,

விைதைய2 கள நிலேத விைதப ேபால பயன"&ேபா.

[13]. திறபட"( ஏவா - ந1ல ெநறியி" ெச1வத"( ஏவாக.
[14]. அறிபிற - அறித"( ேவ யவ"ைற அறி பிறைப.
[15]. அறபா7 - அறதி

ேதா"ற.

[16]: பிறவற உைரேபா ெப"றி - பிறசமய வாதிகளி

சமய அறக-.

[17]. ப "&ைர - ெபாைர. [18]. அ1<யேகாைத - மணிேமகைலேய.
[19]. அ6தர - வான. [20]. அ56திற1 - மி2க வ

ைம .

[21]. ெகா-ைக - ஒ@2க; விரதAமா.
[22]. உணவி
-------------

பிட - உணவினாலாகிய தைசபிட.

11. பா#திர ெப&ற காைத

மணிேமகலா ெதவ நீகிய பி
ேதா

றிய ெவமண" (

மணிேமகைல எ@6 மணி ப1லவ- ெசறிய

&க-, விாிD> ேசாைலக- Aத<ய கா=சி2( இனிய

இடகைள2 க7வ6தன-. இவா& ஒ5 காவத ெதாைல8 இவதிாி6வ5ைகயி1, அவ ெளதிேர தீவதிலைக எ
ேதா

தனிைமக7, [1]" இல( ெதா

றி ன-. தீவதிலைக மணிேமகைலயி

ந1லா, நீ யா?" எ

& வினவின-. அவ=( மணிேமகைல,

எபிற பக- யா நீ எ
[2]ெபா"ெகா

பவ- ெதவ2 ேகாலட

ற?

னா, ெபா56தி2 ேகளா :

ய

ேபாய பிறவியி1 [3]Dமிய கிழவ
இரா(ல

மைனயா

; இல2(மி [4]எ

ேப

;

[5]ஆய பிறவியி1 ஆடல கணிைக
மாதவி ஈ
எ

ற மணிேமகைல யா

ெபய ெதவ ஈ( எைன2 ெகாணர, இ

[6] ம

ெப5 T ைக எ

ஈ( எ

எ

&த

;

பிற ண6ேத

வர8 இ; ஈ( எதிய பய

வரலா&*றி, அ தீவதிலைகயி

இ,

வரலா"ைற வின வின-. அேக=ட

தீவதிலைக, "இதீவி"( அயேல இரதின தீ8 எ
சம6த எ

3 மைலெயா

&ள. அத

;

பெதா

&7, அத

உ9சியி1 த ெப5மான தி5வ

அைம6 தி52 கிற. அதைன ெதா@ வலெகா7 வ6த யா
T ைக2( வ6ேத

.எ

ைன இ6திர

வ5மா& க=டைளயி=டா
வ5கி

ேற

;எ

தீவதிலைகயி

, இ(-ள த

இேக இ5தி இத ைன2 காவ1ாி6

. யா3 அ Aத1 இேக இதைன2 கா

ெபய தீவதிலைக எ

ப ” எ

றா-.

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

ேம? *ற?"&, " த ெப5மா
வழகிய ேநா

க

உைரத ந1லறைத ண6, அவ

பிைன ேம" ெகாடவ இ T ைகைய2 க7 ெதா@ த

பைட பிறைப அறி6 ெகா-வ," எ
T ைகயி

A

ேன ேகாAகிெய

& உைரதா-. அத

3 நீநிைல ெயா

ஆ7ேதா& ைவகாசி திக- பதினா
எ

3 உகலெமா

ெச1வாயாயி
ஆதிர

, இ

& உள. அத

கா நாளா கிய விசாகத

க,
&, அAதரபி

&வ7. இ6நா- அ6நாளா(. நீ

& ேதா
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3 அ9ச தா1. இாிய1

றாதப

- பா ய

வ6 வி=ேட

.

.

- ைவவி=7.

[13]. அ1ல1 உ"& - ய மி(6.
[14]. ெசா1?த1 ேத"ேற

- ெசா1<"றிேல

, ெசா"பய இ

ெசா1வதா1 ஒ5 பய3 இ1லாைமயா1. 1ல1 ஓப
[15]. Aத1வ

- பிரம

மி

ைம யி
- தீட

மி

.

.

[16]. கட8=கணிைக - திேலாதைம. சி&வ இ5வ5 எ

க. இ5 ப - வசி=ட3

அகதிய3.
[17]. ாி N1 - DO N1. [18]. காணா - (5ட.
[19]. ேபOந இ1ேலா - அகதிக-.
[20]. இைச - அைழ. உடR=

- ஒ5ேக யி56 உண9 ெச.
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இகா& தா

*றிவ6தைத மி2க ஆவேதா7 ேக=ட மணிேமகைலைய ேநா2கி,

அறவணவ க- அ9சி&வனான ஆதிரன வரலா"ைற ேம? *&கி

றா.

மைர நகாி?-ள, சி6தாேதவி தி52ேகாயி" T ைகயி1 தகியி56த ஆதிர

,

மைழ2காலதி1 ஒ5நா- ந-ளிரவி1 இனி உறகி2 ெகா 52ைகயி1,
ெந76ெதாைல8 நட6 பசியா1 ெம<6 சில வ6 அவைன எ@பி, " ஐயேன,

வயி& கா . ெப5 பசியா1 மிக8 வ56கி

ேற ” எ

தன. அவேனா ஏ"C அ1ல ேவ"C இ1லாதவ
பசி கைள வைகயறியா திைகதா

& வணகி ெமாழி6
; அதனா1, அவ

. அேபா;தி1, சி6தாேதவி ேதா

அவ
றி,

அவைன விளி,

ஏடா ! [1]அழிய1; எ@6 இ ெகா-ளா;
நா7 [2]வற*ாி3 இேவா7 வற*ரா;
வா(ந ைகயக வ56த1 அ1ல
தா

[3]ெதாைலவி1லா தைகைமய

எ

& ெமாழி6 த

ைகயிட தி56த ெதா5 உண82கலைத அவ

அ

ேபா7 அளித.

அதைன ெப"ததனா1 ேப5வைக2 கட1H;கிய ஆதிர

ைகயி1

, அேதவிைய பரவி,

[4]சி6தா ேதவி | ெச@கைல [5]நியம
[6] ந6தா விள2ேக! [7]நாமிைச பாவா!
வாேனா தைலவி! மேணா Aத1வி!
ஏேனா உ"ற இடகைள வா

என9 ெசா1< ெதா@, த
அ

பா1 பசிவ6தவர பசிபிணி ேபா2கின

&Aத1, அ6நகாி3 அதைன9 :ழவி56த நா=

.

? பசிபிணி இலதாயி"&.

ஆதிரன அறபய3 சிற6 மி(வதாயி"&. அதனா1 விOலக ேவ6தனான
இ6திரன பா7 கபள ளக ெதாடகிய. இதைன யறி6த அ வி6திர
திைர நைர H தள6த மைறேயாெனா5வைன ேபால ஆதிர
A

ேதா

றி, " யா

வர யா? ேக-, த5ேவ
ஆதிர

; நி

இ6திர

"எ

அறதி
றா

சிறைப அறி6ேத

. அவைன எ-ளி நைகபா

விலாவற9 சிாி,

[8]" ஈ79 ெசவிைன [9]ஆ7 Wக6 தி5த1

; நீ ேவ7
ேபால

,

[10]காத( சிறபி

W கட8ள ர1ல

அற>ெச மா2க- [11]றகா ஓந,
ந"றவ ெசேவா [12]ப"றற Aய1ேவா
[13]யாவ5 இ1லா ேதவ ந

னா=72(

இைறவ னாகிய ெப56திற1 ேவ6ேத!
வ56தி வ6ேதா அ5பசி கைள6 அவ
[14]தி56 Aக கா=7 எ

என2( ஈ ஒ

ேற அைம; நி

ெதவ2 [15]க ைஞ

னா1 தரபட2* ய உ  உைட

ெப 5 பிற8 என2( ேவடா" எ

இ9ெசா"கைள2 ேக=ட? இ6திர32(9 சின ேதா
மி(தியா1 இவ

இவா& ெமாழிகி

.

& விளபின

றி ய. " ஈவ2( இ

; இனி, இ6நா= 1 இவ

றா

ஏ"பா இலராமா& மைழ விைள நல3 மிக*டா2(ேவ
நிைன, நிைனத வணேம ெசதன

. ஆதிர3 த

ப

னிரடா7களாக மைழயி

இேபா ெப5வள ர6 ேபாி

பா1 உண8
&

பா1 பசி ேபா6

உண8 ெகா-ேவா இலரானைம க7 ஊேதா& உண வி
உளேரா என ேத  திாியலானா

”. எ

றி வ56ேவா

.

ைமயா1 ெப5வற *6தி56த பா

நா= 1,

ப ெசததனா1,

[16]' 4ட5 Sத5 [17]வி=ேட" றாள5
[18] நடைவ மா2கK நைகெயா7 ைவகி
[19] வ=7 : வப2 ேகா= 
[20] A=டா வா;2ைக Aைறைமய தாக,

பசிேதாைர ேத  திாிய ஆதிரைன, "யா இவ
ன." அதனா1, அவ

[21] தி5வி

ப

,

ெச1வ ெப5கட1 ெகா-ள

எ

ேற யாவ5 இக;6த

[22]ஒ5தனி வ\உ ெப5மக

ேபால

தாேன தமிய

A

வ5ேவா

த

[23] மாநீ வக வ6ேதா

சில வ6 வணகி, " சாவக நா= 1 ெபய<
வ56கி

றன ” எ

அமரேகா

ைமயா1 உயிக- ெபாி

றன. அ ேக=ட, ஆதிர

[24]அ56ேவா ெபறா

ஆைணயி

[25](மாி Hத எ

,

பா திரேம6தி

அக6 நா=7 (வெத

க5 என

[26]வக மா2கெளா7 மகி;8ட ேனறி
[27] கா1விைச க7க2 கட1 கல2 (&த<
[28] மா1 இைத மணிப1லவதிைட 4;
தகிய ஒ5நா-; தா

ஆ( இழி6தன

இழி6 அமணிப1லவ தீவிைட அவ
வகமா2க-, அவ

.

திாி6ெகா

வக ஏறி2ெகாடன

ேபாவி=டன. திாி6 ேபா6த ஆதிர

52ைக யி1,

என பிறழ 8ண6

வக ேபாவி=டைத யறி6 மன

அழி6,

அ( வா;ேவா யாவ5 இ
[29]ம

ைமயி

,

3யி ஓ இமாெப5 பாதிர

3யி ஓத1 யாேனா [30]ெபாேற எ

;

[31]தவ6தீ ம5கில தனிய உழ6ேத

;

எ

ம6ெத

ேகாAகி ெய

பாதிர எ

றன

ெதா@,

3 ெபாைக2க அபாதிரைத எறி6, " ஓரா 1 ஒ5நாளி1

இ ெவளிப7க; அேபா, அ5ளற D7 ஆ5யிேரா ெபாிேயா
உளெரனி1, அவ ைக2க இ ெச

& அமவதாக ” என2 *றி, உணா

. அ2காலேத ெச

ேநா

பா"றி உயி வி=டா

அவ

என2( இ9ெசதிைய2 *றின

ச6திர

எ

. பி

& யா

, அவ

அவைன வினவிய ேபா,
சாவக நா=ைட யாK Dமி

3 ேவ6த3ைடய ேகா1 நிழ <1 இ56த மAக

Aனிவரனிட இ56த ஆவி

வயி"றி1 பிற6தா

எ

3

.

---[1]. அழிய1 - வ56தாேத. ெகா-ளா - ெகா-வாயாக.
[2]. வற *ாி3 - வறிதா வி 3. வற *ரா - வ&ைமறா.
[3]. ெதாைல8 - (ைறத1. [4]. சி6தா ேதவி - சி6தா விள2காகிய ேதவி
[5]. நியம - ேகாயி1.
[6]. ந6தா - அவியாத. க1ெவ=72க- " W6தா விள2( ' எ

ப இேவ.

[7]. நாமிைசபாவா - நாவிடேத யி56 ந1ல ெசா"கைள9 ெசா1 வி2( ேதவி.
[8]. ஈ79 ெசவிைன - இ8லகேத ெச அறதி

பயைன.

[9]. ஆ7 Wக6தி5த1 - ேதவ5லகேத Wக6ெகா
[10]. காட( சிறபி

5தைல.

- க7ெகா 52( சிறபிைன ைடய.

[11]. றகா ஓந - பிறைர பாகாபவ.
[12]. ப"றற Aய1ேவா - இ5வைகப"& ெகட Aய1பவ.
[13]. யாவ5 - ஈேவா5 ெகா-ேவா5மாகிய எவ5.
[14]. தி56 Aக - உவைகயா1 மல6த 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 - உ5ைட 5= யாட1. வப2ேகா=

- பயனி1 ெசா1 *றி

திாிேவா *=ட.
[20]. A=டா வா;2ைக - (ைறவி1லாத வா;8.
[21]. தி5வி

ெச1வ - கேடா மதி2கத2க ெப5>ெச1வ.

[22]. ஒ5தனி - த

ன6தனியாக. ெப5மக

- அரச

ெச1வ Aனிவ

சாபதா1 கட1 ெகா-ளப=டெத

[23]. மாநீ வக - கட<" ெச1? கல.
[24]. அ56ேவா - உண8 ஏ"& உேபா,

, இ6திர3மா. இ6திர
ெறா5 கைத7.

[25]. (மாி Hத பாதிர - வறிேத ெந7நா- கிட6த கல.
[26]. வகமா2க- - மர2கல2( உாியவ. [27]. கா1 - கா"&.
[28]. மா1 இைத - மர2கலதி
[29]. ம

ெபாிய பா.

3யி - நிைலெப"ற உயிக-. [30]. ெபாேறஎ

- வி5ேபனாயிேன

[31]. தவ6தி ம5கி1 - தீவிைனப2கேதனா. பாதிர ம6 எ

-

ஏ"ேபாாி1லாத ேபா இ பாதிரைத9 மதலா1 ெப& பய

ைன ?

எ

.
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ஆதிரைன ஈ

ற சா<ெய

பவ- வி=7ேபான பி

, அவைன யா தாித ப

ம&பிறபி1, சாவக நா=7 தவளவைரயிடேத வா;6த மAக
Aனிவ

வயி"றி1 ெபா"றக=டாலான A=ைட ெயா

. இதைன A2காலA உண6த அAனிவ

மைழவள ரப8 ம
[1] உயிகாவல

பி

3

பா1 ெபா"ேகா7 ெபா" ெகா உ-ள பவா பிற6 வா;6

வ6த. அத
தகி ன

எ

வ6 ஒ5வ

ேதா

[3] அடெபா

...எ

A=ைட அகைவயினா

ன.

றி பிற6தற ெசய,
3யி நீேதா

;

[4] த"கா தளித தைக ஆ அதைன,
[5] ஒ"கா உ-ள ெதாழியா னாத<

,

ஆக [6]வாவயி"& அமரகண உவப,
[7] தீகனி நாவ1 ஓ(மி தீவி32(
ஒ5தானாகி உல( ெதாழ ேதா

றின

.

றா

ெச

ேப அறி6, இத

&;
;

மணிப1லவ திைடம

A

3யி ேராப8,

[2] (ட ெதாட மாைல Dபா ன1ல

பிணிேநா இ

றி1 ஆதிர

.

&

பா1,

இவ

பிற6த நா- தேதவ

பிற6த நாளாத<

மணக ெம1லா மாாி யி
[8] ணிய ந

,

றி,

னீ ேபாெதா7 ெசாாி6த.

இ9சிறைப2 கட ச2கரவாள2 ேகா=டதி1 வா@ மாத வக- திர7 ெச

&

க6தி"பாைவைய வினவின. அவக=( அபாைவ ஆதிரன ேதா"றைத2
*றி, ஏைன9 ெசதிகைள அறவணவ க-பா1 ேக=(மா& வி7த. அவக=(
அவ

க-, பி

[9]மணா- ேவ6த

, மAக ென

[10] ணிய Aத1வ
'ம2கைள யி1ேல
ெப"ேற

.

வ5 ெசதிைய2 *றின

தி56த

; மாதவ

த1வைன' எ

[13] ற2க ேவ6த

& அவ

ஆயின

, பில

[14]அற2ேகா1 ேவ6த

வணகி,

அ5ளா1

[11] அைரசா- ெச1வ அவ
[12] நிைரதா ேவ6த

3

வளப,

பா1 உைமயி
; அவ

தா

,

,

ெகா1ேலா!

, அ5ளில

ெகா1ேலா !

இவண *றிேபா6த அறவணவ க-, மணிேமகைலைய ேநா2கி,

[15]நலதைக யி

றி ந1?யி2 ெக1லா

[16]அலத" காைல யாகிய; ஆயிைழ,
ெவதிைர த6த அAைத வாேனா
உ ெடாழி மி9சிைல [17]ஒழி ைவதா(
[18]வறேனா7லகி1 வா

ய ெக72(

அறேனா7 ஒழித1, ஆயிைழ, தகா

எ

& ெமாழி6தா. அ ேக=ட, மணிேமகைல த

ைன9 :ழ இ56த தாய5ட

அவ தி5வ யி1 4;6 வணகி விைட ெப"&, பி2(ணி2 ேகாலட

,

பி9ைசபாதிர ைகயி1 விள க2 காவிாிDப= ன ெப56ெத5ைவ
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[19]. உ-ள றவி ேதா

றி - உ-ளேத ற8 உண8 ேதா

& தலா1.

[20]. பிறவி நீத ெப"றிய - பிறவிெதாடப"ற நி5வாணெமதி யவரா(வ.
[21]. இ5தி - சிதி. [22]. நைற - ேத

.

[22]. அறிெபா5- - அறித"(ாிய சமய N"ெபா5-.
[23]. ெமவைக யி

ைம - அைவ ெபாயா6த

ைம.

[24]. பிடகெநறி - தன5ளிய ஆகமமாகிய பிடக N1 ெநறி. இ பிடக, த,
வினய, அபித

ம என Hவைகப7.

[25]. ேதவ(ல - ேகாயி1. [26]. ெத"றி - ேமைட; திைணமா. ¨
[27]. மிைட6 - ெசறி6.
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-----------27. சமய கணக+ த திற ேக"ட காைத

வ>சி நக2(= ெச

ற மணிேமகைல அேக இ56த சமய2 கண2க பலைர

க7 அவரவ சமயதிறகைள2 ேக=கலா னா-, அவ5- ைவதிக மா2க
அளைவ வாதிைய ேநா2கி, " நி

கைடபி யா?" என வினவ, அவ

ேவதவி யாத3 கி5த ேகா 
[1]ஏதமி1 ைசமினி எ3 இவாசிாிய
ப எ=7 ஆ& பற த
த வைகயா1 தா பக6 தி=டன;
காட 1, க5த1, உவம, ஆகம,
[2]ஆைடய அ5தா பதிேயா7 இய1,
ஐதிக, [3] அபாவ, மீ=சி, ஒழி8,அறி8
[4]எதி உடாெநறி எ

& இைவ தமா1

,

உைம [5]லெகாள1 ேவ7 எ

ெபா5ளி

இைவ ெயாெவா

றி

&

இல2கணA Aைறேய *றி, பிரமாணா பாசக- எ=7

&, அைவ,

உள எ

[6] =7ணெவா7, திாிய2ேகாட1, ஐய,
ேதரா ெதளித1, க7ணராைம,
எ இ1வழ2(, உண6தைத ணத1,
நிைன என நிக;வ

எ

&, இவ"றி

இய1கைள ெதாிய2 *றின

. அத

ேம?, அவேன,

[7] பா(& உேலாகாயதேம, ெபௗத, சாகிய, ைநயா யிக ைவேச க,
மீமா> சகமா : சமயவாசிாிய
தா, பி5க"பதி, சினேன, கபில
அ2கபாத

, கணாத

,

, ைசமினி;

ெம பிரதிய, அ3மான, சாத,
உவமான, அ5தா பதி, அடாவ
[*]இைவேய இேபா இய

எ

& *றின

&ள அளைவக-

. அவைன நீகிய, ஈசேன இைறவ

மணிேமகைல A

ேநப=டா

. அவைன வினவிய மணிேமகைல2(, அவ

[8] இ5டேரா7 இயமான

ஐDத ெம

&

எ=7வைக உயி5 யா2ைக மா2
[9] க=

நி"ேபா3 [10]கைல5வி ேனா3

பைட விைளயா7 பபி ேனா3
[11] ைட ய தீ ேதா"ற ேதா3
த

னி1 ேவ&தா

ஒ

என2 ெகா-K ைசவவாதி

றிேலா3

,

அ

எ

றா

ேனா

இைறவனா(,

; பிற(, பிரமவாதி ேதா

A=ைடயா( " எ
எ

றா

றி, “ ேப5லகெம1லா ேதவ

; ைவணவவாதி, " கட1வண

றானாக, ேவதவாதி ேம1வ6 ெசா1ல ?"றா

இ=ட

, நாரணேன இைறவ

"

:

க"ப ைக, ச6தகா1, எ க,
ெத"ெற

நி5த ெசவி, சி2ைக H2(,

உ"ற வியாகரண Aக ெப"&9
---------[*] சமய ஆசிாிய அளைவ
'உேலாகாயத - பி5க"பதி பிரதிய2க
ெபௗத - சின

பிரதிய2கA அ3மானA சாகிய - கபில

பிரதிய2கA

அ3மானA ஆகமA
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[12]சாபி1 ேதா

றா ஆரண [13]ேவத2(

ஆதிய6த இ1ைல; அ ெநறி,

எ

ற அேவதிய

இைசவத
க7, "நி

உைர, ெமதிற, வழ2( என வைர2( எவைகயா?

& என உ=ெகாட மணிேமகைல, ஆேக ேதா
இைறவ

யாவ

? நி

றிய ஆசீவகைன2

N"ெபா5- யா ?" என வினவின-. அவ

எ1ைலயி1 ெபா5-களி1 எ( எெபா@,
[14]1<2 கிட6 லப7கி
[15]வரபி1 அறிவ

எ

ற

இைற; N"ெபா5-க- ஐ6,

& *றி, அைவ6, உயி5, நில, நீ, தீ, கா"& எ3 நா1வைக

யO2கKமா எ

& வ(,
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அவO உ"& க7 உணதிட
[16]ெபவைக *  பிாிவ ெச :
நில நீ தீ2 கா"ெறன நா1 வைகயின
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.
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இ

பA 
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"நி
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யா ? நி
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[27]அத

எ இைறவ

;

மாதிகாயA,
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N"ெபா5ைள ெதா(, பி

 ஒெவா

ைற விாி *றி

A வி1, 47 ேப"றிய1ைப,

சீசா1 ந1விைன தீவிைன யைவ ெச
வ5வழி யிரைட மா"றி A
அ5விைன பய

ெச

அ3பவி [30]த&தி7த1;

அ 4டா(,

எ

றன

. அவ

பி

சாகிய

ேதா

றி த

சாகிய N" க5ைத ைர2க

ெதாடகி,

தைனயறிவாிதா தா
மனநிக; வி

A2(ணமா

றி [31] மாபைம ெபாவா

எ1லா ெபா5K ேதா

&த" கிடெமன9

ெசா1?த1 Hல ப(தி

, தி, வா

எ

&, சித, மா

ஒ

& ெவளிப7 எ

ஆகாரA, க
எ

, கா"&, தீ, நீ, ம எ

&, இவ"றி

ற இைவ ஒ

றி<56
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ேம6திாிய ஞாேன6திாிய விகாரகK ேதா

றி உலகா நிக@

&,

வ6த வழிேய இைவ ெச

றடகி

அ6தமி1 பிரளயமா [32]இ&மள8
ஒ

றா எ( பர6 நிதியமா

அறித" ெகளிதா A2(ண ம

றி

[33]ெபாறிணவி2( ெபா8 ம
எெபா5K ேதா

&த" கிடமி

றி

றி

அெபா5ெள1லா அறி6திட"( உணவா
ஒ

றா எ( பர6 நிதியமா

நி

&ள உணவா நிக;த5 5ட

[34]லமா ெபா5-க- இ5ப ைத6ள

எ

&, அைவ நில Aதலாக உயிெர3 ஆ

*றி A தா

மா ஈறாக இ5ப ைத6 நிரேல

. மணிேமகைல, உடேன அ5கி1 நி

வழ2கிைன உைரபாயாக," எ

ற ைவேச கைன "நி

& ேக=டா-. அ6த ைவேச க

, ெபா5-, (ண,

ெதாழி1, சாமானி ய, விேசட, சமவாய என N"ெபா5- ஆறா( எ
அவ"&-,

ெபா5- எ

ப,

(ணA ெதாழி? Aைடதா, எெதாைக
ெபா5K2( ஏவா; அெபா5- ஒ

பதா;

ஞால, நீ, தீ, வளி, ஆகாய, திைச,
கால. ஆ

மா, மன; இவ"&- நில,

ஒ< ஊ& நிற ைவ நா"றெமா7 ஐ6
பயி1 (ண உைட; நி

ற நா

(

&

[35]ைவ Aத1 ஒேரா (ண அைவ(ைற 8ைடய,

என ஒெவா
ேதா

றி

இய1கைள விாி2 *றின

. அவ

பி

, Dதவாதி

றி,

[36]தாதகி D8 க=  இ=7
ம"& *=ட [37]ம2களி பிற6தா(
உ"றி7 Dத உண8 ேதா

றி7;

அ8ண8 அவDத தழி8களி
ெவேவ& பிாி; [38] பைறேயாைசயி" ெக7;
உயிெரா7 *= ய உண8ைட DதA,
உயிாி1லாத உணவி1 DதA
அவ Dதவழி அைவ பிற2(;
[39]ெமவைக இேவ;

எ

&, யா கா=சியளைவ ய

எ

&, இ பிறேப, இைம இைம பய3 மா; ம&ைம விைனபய

த1 உ7 எ

றி2 க5 Aத<ய அளைவகைள2 ெகா-ேள

ப ெவ& ெபாேய எ

& *றின

மணிேமகைல மா& ேவ& *றா நைகதன-; அவ
எ

றானாக, தா

அவ

. இவ"ைற2 ேக=7

, நைகப எ

பழ பிறண6த ெசதி *றின-. அதைன2 ேக=ட

நைக,

[40]ெதவமய2கி3 கனா8& திறதி3
[41]ைமய?&வா மன ேவறா வைக
ஐயம

எ

றா

ைன ?

றி இ1ைல,

. அவைன மணிேமகைல ேநா2கி, "கா=சிேய யளைவயாயி

நி
த6ைத தாயைர அ3மானதா1 அல

இ6த ஞால எவைக அறிவா?
ெமண வி

றி ெம ெபா5- உணவாிய

ஐயம1ல இ ெசா1ல ெபறா,

என தா

ெகா 56த மாதவ

வ விேல நி

& தா

உ

னிய ெபா5ைள

உைர, இேக கா= ய சமய N"ெபா5- கைள அறி6தா-.
--[1]. ஏத இ1 - ("றயி1லாத.
[2. ஆைடய அ5தாபதி - ஈ72 *றியெதா

ைற2ெகா7 ஆ7 உ-ளைத

யறித"(ாிய அ5தாபதியளைவ.
[3]. அபாவ - இ

ைம . [4]. எதிடா ெநறி - சபவ.

[5]. லெகாள1 - அறித1.
[6]. =7ண8 - உ-ள த

உைமைய -ளவா& காட1.

[7]. பா( உ& - ப(திகளான.
[8]. இ5ட - ஞாயி& திகK. இயமான
[9]. க=

நி"ேபா

- சைம நி"பவ

[10]. கைல5விேனா

- உயி.

.

- கைலகைள உ5வாக உைடயவ

.

[11]. ைட - அழி. ய - பிறவியா1 உளதா( இைள.
[12]. சாபி1 ேதா

றா - ஓாிடதி1 ேதா

றாத.

[13]. ேவத2( - ேவத2(. ஆரண2( அக ஆ& உ7 : அைவ, க"ப.
ச6த, நி5த, சி2ைக, கணித, இல2கண, "ேவத மாகிய 5ட32(2 க"ப ைக,
ச6த கா1, கணித க, நி5த ெசவி, சி2ைக H2(, இல2கண Aக, " எ
[14]. 1<2கிட6 - ெபா56தி யி56.
[15]. வரபி1 அறிவ

- எ1ைலயி1லாத அறி8ைடய ம"க< ேதவ

.

[16]. ெபவைக . . - ெப *&பா=டா1 நிலவO Aத<ய நா1 வைக
யO2கேளா7 * .
[17]. சிைதவ ெசயா - அழியா.
[18]. அவ1ேபா1 - அவைலேபால.

ப.

[19]. க5பிற Aதலாக2 *&வன பிறவைக. இைவ Aைறேய ஒ

றிெனா

சிற6தன. க5பிற. க5நீலபிற. பபிற. ெசபிற, ெபா

பிற,

&

ெவ பிற என வ5வன.
[20]. பா"ப=7 - ப(தி2க உ"&.
[21]. கழிெவ பிற - மிக ெவைமயான ( Sய) பிற.
[22]. உ&மிட - எ த"(ாிய விட.
[23]. அைவ ெபாி நீக1 - அவ"றி

A@ நீக1.

[24]. க5வி" ப=டெபா@ேத - க5பதிேல க5வாகியேபாேத.
[25]. இைறவ
[26]. த

- அ5க

. இ6திர - N&வைக இ6திர.

மாதிகாய - எ( உளதாகி எ>ஞா

& ெபா5-கைள நடவ

(மணி. 27: 187-8).
[27]. அத

மாதிகாய - ெபா5-களைனைத நி"க9ெசவ.

[28]. காலாகாய-(றிய ெந யமாய விைன நிக;9சி நிக;விப.
[29]. ப6த - க=7.
[30]. அ&தி7த1 - ெதாடராதவா& ெச ெகா-Kத1.
[31]. மா அைம ெபாவா - மா=சிைமபட அைம6த சாமா னிய தவமா.
[32]. இ&மள8 - அழிகா&.
[33]. ெபாறிணவி2( ெபா - ெபாறிக=( விடயமா( சாமா" னியத

ைம ."

[34], லமா ெபா5- - தவெபா5-.
[35]. சத Aத1 நா"ற இ&தியாகிய ஐ6த3- நீ சத Aத<ய நா
சத Aத<ய H

&. கா"& சத Aத<ய இர7. வி சத ஒ

(ணமாக2 ெகாடன எ

- க52க= . ம"& - ஆவா ரப=ைட (ஆவிர

ப=ைட) ேவலெகா@6 Aத<யன.
[37]. ம2களி - மவினிடேத களி. பிற6தா( - பிற6த. ேபால,
- பைறேயாைச நி&த நி"பேபால.

[39]. ெமவைக - ெம6N" *& ெபா5= *&பா7.
[40]. ெதவமய2( - ெதவேம&த1,
[41]. ைமய?&வா, அறி8 மய(ேவா.
------------

&

ப.

[36]. தாதகிD - ஆதிD. க=

[38]. பைறேயாைசயி

(. தீ

28. கசிமா நக+ க காைத

இனி, அவ>சி மாநகரேத மணிேமகைல த

தாயைர அற வணவ கைள

காண வி5பி அவைர ேத 2ெகா7 ற>ேசாி கட6, கலைவ நீ5, சா6கழி
நீ5, விைரநீ5 எ

ற பலவைக நீேர எ( பாதலா1, தாமைர, க@நீ, ஆப1

Aத<ய D2க- மலா, வடா"ற விளகிய அகழிைய, ப1வைக
ெபாறியைம, விைன மா சிற6 நி

ற மதிைல, கட6 ெச

ெகா நில8 வாயி1 வழியாக நக2(-ேள ெச

&,

றன-. அேக, காவலாள, மீ

விைலஞ, உபக5க, க-வி"ேபா, [1] காழிய, [2]*விய எ

பவ Aதலாக

பல ெதாழிலாள5 வணிக5 நிரப2 காணப=டன. அவ *=டைத2 கட6
ெச1பவ-, க7 ெப5மகி;8 ெகா7, இ6திர விகார ேபா1 எழி1ெப"&
விளகிய ஒ5 மாதவ ப-ளிைய2 கடா-.

நல6த5 பO [3]திற3 வாப
[4]நில கல கட நிகழ2 கா=7
பாண எ

றிவ ப1வைக ம&(,

[5]விலகர ெபா\உ [6]ெவ-வைள ேபா;நேரா7
இல( மணி விைனஞ [7] இாீஇய ம&(,
[8]ேவதிய1 ெபாவிய1 எ

றி விர

*திய1 அறி6த *திய ம&(,
[9]பா1ேவறாக எவைக ப=ட
*ல [10](ைவ இய *லம&(,
[11]மாகத :த ேவதாளிக ம&(,
ேபாக ர2( ெபாவ ம< ம&(,
[12] க Wைழக1லா W[" ைகவிைன,
வண அ&ைவய வள திக; ம&(,
ெபா
ப

3ைர காேபா ந

மணி பகேவா [13]ம

மைன ம&(,
னிய ம&(,

மைறேயா [14]அ56ெதாழி1 (ைறயா ம&(,

அரசிய1 ம&(, அைம9சிய1 ம&(,
எைன ெப56ெதாழி1 ெச ஏேனா ம&(,
[15]ம

றA, [16]ெபாதியி?, ச6தி, [17]ச2கA,

[18]2 ேகா- யாைன [19]ெபா"றா ரவி,
[20] கதி2(ற வ ேபா கவி

ெப& 4தி,

ேசேணா க5வி தா;6த ெச (

றA,

[21]ேவணவா மி(2( விைர மைர2கா8,
விணவ, தக- விபிட மற6
நOத"( ஒத [22]ந

னீாிடகK,

சாைல *டA [23] தமனியெபாதியி?
[24]ேகால (யி

ற ெகா-ைக யிடகK

அ( உைற6த மாதவகளி1, ேகாவல
D 56தா

த6ைதயாகிய மாசாவா3 தவதிற

. அவைன2 கட, 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
ஈறாக நிக;6 தைவ யைன ெசா1< A தா-. மாசாவா
வரலா& *ற?"&,

Sேயா! நி

ைன எ

ந1விைன பய
ைதய1! ேக- : நி
ெசத தீவிைனயி

ெகா1 நா

கட;

தாைத தா
ெச@நக ேக7ற



ற [25]விளி6தைம ேக=79 கத

அ

 ெகா- அறதி"( [26]அ5கேனனாத<

மைனதிற வா;2ைகைய மாயெம

&ண6

திைனதைனயாயி3 ெச1வA யா2ைக
நிைலயா எ

ேற நிைலெபற உண6ேத

[27] மைலயா அறதி

மாதவ ாி6ேத

;

,

வ6த

, இனி த

எ

றவ

, தா

இ6த வ>சிமாநக2( வ6த காரண *ற ெதாடகி,

[28] (=7வ ெப56தைக

(ட2ேகா9 ேசரல

[29]விட9சிைல ெபாறித ேவ6த

A

னா-,

[30]ப7 ெசவா  யிைடயாெரா7 –
இெபாழி1 (6தா( இ56த எ1ைல-,

இலைக தீவி?-ள சமெனாளி எ

3 மைல2(9 ெச

& அதைன

வலெகா7 ேபா6த த5மசா ரண, இ ெபாழி"க வ6 க" றலதி1
இ56தன. அவகைள2 கட அரச
சிற த6 இைற>சி நி

பிறபி

றா

அவக=( ேவ 7 உண8 ேவ& பல

. அவக- மகி;6,

பA [31]பிறவா இ



[32] அறதைக Aத1வ

பA

அ5ளிய வாைம

இ

ப வாரA இைறவ



ப நீக9

ெசவிAத1

ெசாாி6தன. அ6நாளி1, அேவ6த"(2 காத" பாகனாக - இ56த வ
த6ைத ேகாவல32( ஒ
ேகாவல

எ

ப தைலAைற A

னவனா வா

; அவ

பேத. அவ3 அவ *றிய அறகைள2 ேக=7, த

பைடத ெச1வைதேய ய

றி தா

பைடததைன *=

இரவல2( ஈ6, த32( ஒ5 சிற6த ைசதிய அைமதன
வண(த"காக யா
கட1 ெகாK எ

இ

வ6ேத

ெனறி மாேத!

தீவிைன [33]5ப9 ெச
ேதவாி

ற நி

தாைத

ேதா"றி A"ெசவிைன பயதா1,

ஆக தீவிைன இ
Dெகா ! A

3 

னவ

தாகிய தவதா1 தா

ெபய5
A

ேனா

ஏ@தாளி1
; அதைன2 க7

. ஈ(ைற மாதவக- காவிாிD ப= னைத2

றதனா1, இேக இ56ெதாழி6ேத

3 ேகளா : ந

, நி

ேபாதியி

ந1லற

தவ தாகி2

.

[34]காத< த
நாத

ெனா7 கபிைலய பதியி1

ந1லற ேக=7 47எ ெம

&

[35]அ"த2 கிளவி அறி6ேதா *ற9
ெசா"பய

உண6ேத

அ6நா- ஆகவ

எ

றா

. அத

அறெநறி ேக=(வ

, மணிேமகைல2(, " நின2( உளவா( நிக;9சி கைள நின2(2

பி

க6தி"பாைவ2க நி
எ

; ேதாைக ! யா3,

ற வதிக

ற ெசதிைய அறவண

உைரளா

ம

உைரதன

; அவறவணேன, நின2( எ

. அவ

ற நாளி1 நி

றா

தாயராகிய மாதவி தமதிய உட

ெச

கா>சி2(9 ெச
றன, எ

& ெசா1<வி=7,

றி, அணியிைழ! ேகளா :

னைத ய

ெபா

ேறா ? அவ

ெசா1ல2ேக=7-ேள

நிக;9சி நிக@மிட கா>சி எ

அ

அ

ெனயி" கா>சி நா7 கவினழி6,

3யிம ய மைழவள [36]கரத<

,

அ6நக மாதவ2( ஐயமி7ேவா,
இ

ைமயி

இ6நக எதின, காணா;

[37] ஆ5யி ம56ேத! அ6நா= [38]டகவயி
[39]காெரன ேதா

என வ"&தின

றி2 காத1, நி

கட

. அேக=ட மணிேமகைல வ>சிநகாி

விணிடதி1 ஓகி, வடதிைசயி1 கா>சி ேநா2கி9 ெச

ேம"( ப2கதினி
&, அ வள(

&

றி

ெபா<விழ6 கிடபைத2 க7 வ56தி, ந7நகெர1ைல2க இறகி, ெதா7கழ"
கி-ளியி

பி

அ6நகாி

ெத

த5மதவன எ
ெச

னவ னான இளகி-ளி எ7த தைசதியைத பரவிெதா@,
ேம"கி<56த Dெபாழிைல யைட6தி56தா-. அதைன
ப. அவ- வரைவ யறி6த க>கி ெயா5 வ

&, வணகி நி

ேகாவல

&,

மட6ைத [40](ண வத ாி6ேதா-;

நாவல6தீவி1 தா

நனி [41]மி2 ேகா-,

, அரச

பா1 விைர6

அைகயி

ஏ6திய அAத ரபிெயா7

தகா, இபதி [42] த5மத வனேத
வ6 ேதா

எ

றின- மாமைழ ேபால

. ேக=ட ேவ6த

& ெமாழி6தா

ம6திாி9"ற :;6 வர றப=7

தன2(2 க6தி"பாைவ ைரதைவ யைன உைமயாத1 க7 விய6த
உ-ளதனா வ6 மணிேமகைலைய2 க7,

ெசேகா1 ேகா ேயா, ெசதவ பிைழேதா,
[43]ெகாகவி; (ழலா க"2(ைற ப=ேடா,
[44]நலதைக ந1லா! ந

னாெட1லா

[45]அலத" காைல யாகிய; அறிேய
மய(ேவ

A

ன ஓ மாெதவ ேதா

[46] உயகாெதாழி : நி
காாிைக ேதா

;
றி

உய தவதா1 ஓ

&; அவ- ெப5 [47]க ைஞயி

[48]ஆ5யிம56தா1 அக1நில உ;
ஆகவ- அ5ளா1 அமரேகா
[49]தாகா மாாி தா

ஏவ<

நனி ெபாழி;

அ

னா- இ6த அகனக (6த

பி

னா- நிக@ ேபரற பலவா1;

காவற *ாி3 நீவற *ரா;
[50]பாரக 4தியி1 பைடேயா இைழத
ேகாAகி எ

3 [51]ெகா@நீ இல>சிெயா7

மாமணி ப1லவ வ6த ஈெகன
ெபாைக ெபாழி? ைன எ
ெதவத ேபாயபி

& அைற6 அ

ெசதியா அைமத
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பய3,
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Aைடயவ.

[56]. ம ந1*6த - உ72( உைடயி1லாத. [57]. ஈ
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[60]. வசி - மைழ . [61]. பாசிைல திைரய1 - பசிய இைலயாகிய ெவ"றிைல.
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கட1 ேபா? க1வியவ
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ற மணிேமகைலைய ேநா2கி, அற. வணவ க-,

அ களி1 வணகி நி

'நாகநா=டரச
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ெப"ற மகைன2 கபள9 ெச= யிட த6

ேசாழனிட ேசபி2க9 ெசா1ல, அ மகைன அைழ ேபா6த அ

றிரேவ,
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பிாி வா"றா
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[1]வானவ தைலவ

த
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ன ெதா7கட1 உழ6ழி,
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வ@வா9 சீல [8]வாைமயி" ெகாட
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ைமயி
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[9]ந72("ற த
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நாத னாேவா

ைம ேநா2கி,
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நளி நீ பரபி1

[10] எவA" றா

உைரதா

தன எவ தீ என

. அேக=ட மணிேமகலா ெதவ ேபா6 அவ32( ேவ7
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ற இெபயைர இ=டன
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றிரேவ அவ

த6ைத நின2( மணிேமகைல
கனவி1 மணிேமகலா ெதவ

றி நன8ேபால நீ ற8DO ெசதிைய உைரள. இ6த மணிேமகலா
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;

அ க- ! ெமெபா5- அ5Kக

என ேவ

நி

றா-. அறவண அ கK, தசமய அளைவ யிய1 கைள2

*ற?"&, ஆதிசிேன6திர

அளைவ இரேட என வ( தா

பிரதிய2க, அ3மான எ

பன.

=7ணைவ பிரதிய2க என9 ெசா1<,
வி=டன [13]நாமசாதி2 (ண2 கிாிையக-,
ம"றைவ அ3மான [14]அைட என,
….. …. …..
ஏைன அளைவகெள1லா க5தினி1
ஆன Aைறைமயி

, அ3மானமா.

; அைவ,

இவ3மானதி1, ப2க, எ, தி=டா6த, உபநய, நிகமன என ஐ6
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சாதாரண, அசாதாரண, சப2ைகக
ேதசவி5தி, விப2க வியாபி,
விப2ைகக ேதச வி5தி, சப2க
வியாபி, உபையக ேதசவி5தி,
வி5த வியபிசாாி ெய
வி5த த

& ஆ&,

ைன [20]தி5தக விளபி

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(.

றா.

இனி, இ&தியாக தீய எ72கா=72களான தி=டா6த வாபாச ெம
வ(ைர2கி

றா. இதைன Aத"க, சாத

மிய தி=டா6த ஆபாச, ைவத

தி=டா6த ஆபாச என இரடாக வ(2 ெகா-Kகி

சாத

பைத
மிய

றா. இவிரட3-,

மிய தி=டா6த வாபாச

ஓதி1, ஐ6 வைகளதா( :
சாதன த
த

ம விகலA, சாதிய

ம விகலA, உபயத

விகலA, அந
3வய எ

ம

3வய, விபாீ தா

ன. ைவத

மியதி=

டா6த வாபாசA ஐவைகய :
சாதியா வியா வி5தி,
சாதனா வியாவி5தி,
உபயா வியாவி5தி, அெவதிேரக,
விபாீத ெவதிேரக

எ

பனவா. இவா& ெதா( வ( விள2கிய அ க- மணிேமகைலைய

ேநா2கி,

நா= ய இப  [21]தீயசா தனதா1,
கா=7 அ3மான வாபாசதி
ெம ெபா இதிற விதியா1,
[22] ஐயமி

எ

றி அறி6ெகா- ஆ6

& அறி8&2கி

றா.

--[1]. வானவ தைலவ
[2]. த6ைத - ேகாவல
[3]. அவ

- இ6திர

.

.

அ5ளற Dடவனாத<

,"ம

3யி Aத1வ

"எ

றா.

[4]. மகரேவைல - மகரமீ

வா@ கட1. [5]. A

னிய - ெச?தி9 ெச

ற.

[6]. Aகி - A@கி.
[7]. இ72க - 

ப. வ6ெததா - வ6 எத"காகாத. வ@ வா9சீல -

("றமி1லாத சீலைத.
[8]. வாைமயி"ெகாட பா

ைம - வாைமட

ெகா 56த Aைறைமயினா1.

பா7 கபள - ெவ-ைள2கபலமாகிய இ52ைக,
[9]. ந72("றத

ைம - சீலA வாைம ெகாேடா இ5 பிைன ணத"(

இ6திரன கபல அைச எ
அத

ைமைய அவி6திர

பவாக<

ேநா2கினா

, ஈ7 அ ந7கி"&;
எ

க. ேபாதிHல நாதனாேவா

ேபாதிசவ; தனாத"(ாியவ

.

[10]. எவA"றா

. தன - அவன.

-

பA"றா

-

[11]. ஐவைக9 சமய- அளைவ வாதAதலாக8-ள ஐ6,(1) ஆசீவக வாத நிகட
வாதகK. (2) சாகிய, (3) ைவேச க, (4) Dத, (5) ஆக ஐவைக9 சமய.
[12. ெசவித

ைமயி

- ஒெவா

& ெமயான தாக இ1லாைம யா1. |

[13]. நாம - ெபய. சாதி - வைக. (ண2கிாிைய - (ணA ெசைக : |
[14]. அைவ - நாமசாதி Aத<யன. அைட - அ3மானதி

க O அட(.

ஏைனயளைவ - ஆ&, எ=7 பமாக2 *றியவ"&- காட ெலாழி6த
ம"றைவ.
[15]. ப2க - இ ேம"ேகா-, பிரதி>ைஞ என8 வழ(.
[16]. அ72கைள - அ7. [17]. என1 - எ

& ணித1.

[18]. சப2க - ணியப=ட க5 ெவளிப=ட ப2க.
[19]. விப2க - ணியப7 க5 காண2*டாத ப2க.
[20]. தி5தக - ேக=ேபா இனிதறிய.
[21]. தீய சாதன - " பிரமாணாபாச. " நா= ய - வ"&திய.
[22]. ஐயமி

றி - ெதளிவாக.

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

30. பவ#திற ம6ெகன பாைவ ேநா&ற காைத

தான தாகி9 சீல ேம"ெகா7 பழபிறண6த மணி ேமகைல, த த5ம
சகைத யைட6, " த சரணக9சாமி, தம சரணக9சாமி, சக
சரணக9சாமி" எ

பைவகைள A Aைற ஓதி H

&Aைற வணகி9

, அவைள ேநா2கி, அறவணவ க-, தைனப"றி9 சில

சரணைட6தபி
*ற?"&,

[1] அறி8 வறிதா உயி [2]நிைறகால
[3] A தய கமர AைறAைற இரப,
[4]  த ேலாக ஒழிய ேதா

றி

ேபாதி Hல ெபா56தி யி56
[5] மாரைன ெவ
[6] ("ற H
[7] வாம

& 4ரனாகி2

& A"றவ&2(

வாைம [8]ேயம2 க=7ைர,

இற6தகால [9]எணி1 தகK
சிற6த5- *6 தி5வா ெமாழி6த

ப

னிர7 இய1பினதாகிய ெபா5- எ

விைனபய

ஈறாக8-ளன எ

மீள? உைடயெவ

&, அைவ ேபைதைம Aத1

&, இைவ Aைறேய ஒ

&, இவா& மீள மீள ேதா

றி ெனா

& ேதா

ற?

& இய1பா1, நா1வைக2

கடA, Hவைக9 ச6தி, Hவைக ேதா"றA, Hவைக2 காலA, அெபா5உைடயதாகி,

("றA விைன பய3 விைள6
[10]நிைலயில, வறிய, 

பெமன ேநா2க,

[11] உைலயா 4= "( உ&தியாகி,
[12] நா1வைக வாைம2(9 சாபிடனாகி,
[13] ஐ6 வைக2 க6த அைமதியாகி,
ெமவைக [14]யா& வழ2( Aகெமதி,

[15] நயக- நா

க- எதி,

ற [16]நா1வைகயா1 வினாவிைட ைடதா,

இய
[17] நி
பி

கா1 பய

றி, [18] ஊ;பா

மதி யி

ேபா2க1ல ெபா

பOந இ
யா3 இ

ற2 ெகடாதா,

றி பண படாதா,

றி, என மி

ேபான மி

றி,

றி,

றி, வ6த மி

A த? இ

றி A 8 மி

றி,
றி
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எ

ற இைவெய1லா தாேன யாகிய எ

&, அ ெபா5ளி

இய1கைள,

ேபைதைம, ெசைக, உணேவ, அ585,
வாயி1, ஊேற, Wகேவ, ேவ=ைக,
ப"ேற, பவேம, ேதா"ற, விைனபய
[19] இ"ெறன வ(த இய1 ஈரா&
பிற6ேதா அறியி

ெப5 ேபறறி(வ;

அறியா [20] ராயி

ஆ;நர( அறி(வ

எ

& *றி, ேபைதைம Aத<ய ப

கி

றா.

ேபைதைம ெய

னிர

இல2கணகைள ெதாட(-

,

ப யாெதன வினவி

ஓதிய இவ"ைற உணரா மயகி,
இய"ப7 ெபா5ளா1 கட மற6
[21]Aய"ேகா7 உ7 என2 ேக=7, அெதளித1.
………. ………. ……
தீவிைன ெய
ஆெதா

ப யாெதன வினவி

,

ந1லா ! ஆக ேகளா :

ெகாைலேய, களேவ, காமதீ விைழ8,

உைலயா உடபி1 ேதா

&வ H

&;

ெபாேய, [22] (றைள, க7>ெசா1, பயனி1
ெசா1 என9 ெசா1<1 ேதா

&வ நா

(;

[23] ெவஃக1. ெவ(ள1, [24]ெபா1லா2 கா=சிெய
உ-ள த

னி

[25] உ5பன H

ப வைகயா1; [26] பய

& என

ெதாிலவ

இதிற படரா; பட(வ ராயி
வில( ேப நரக5 மாகி2
கலகிய [27] உ-ள2 கவைலயி1 ேதா
ந1விைன ெய

ப யாெதன வினவி

[28] ெசா1<ய பதி

ெதா(தியி

[29] சீல தாகி தான தைல நி
ேமெலன வ(த ஒ5H

&வ;
,

நீகி,
&

& திற

ேதவ5 ம2கK பிரம5 மாகி
ேமவிய [30] மகி;9சி விைனபய

உ(வ;

உணெவன ப7வ உற(ேவா உணவி1
[31] ாிவி

றாகி ல

அ585 ெவ

ெகாளா தேவ;

ப அ8ண8 சா6த

உயி5 உட மா( எ

ப. '

வாயி1 ஆ& ஆகாைல,
உ-ள உ&வி2க உ&மிட

ஆ(.

ஊ&என 8ைரப உ-ளA வாயி?
ேவ& ல

கைள [32] ேம8த1 எ

Wகேவ உண8 ல

ப;

கைள Wகத1;

ேவ=ைக வி5பி Wக9சி [33] ஆராைம;
ப"ெறன ப7வ [34] பைச இய அறிேவ;
பவ எனப7வ க5ம [35] 4=ட
த5Aைற இெவன தாதா ேசத1;
பிறெபன ப7வ அ2 க5ம ெப"றியி
[36] உறண உ-ள சாெபா7 கதிகளி1
காரண காாிய உ52களி1 ேதா

ற1;

&

பிணிெயன ப7வ சாபிற பிறிதா
இய"ைகயி1 திாி6 உட [37] இ7ைப ாித1;
Hெபன ெமாழிவ அ6த தள8
[38] தா2( நிைலயாைமயி1 தா தள6தி7த1;
சா2கா7 எ

ப அ585 த

ைம

யா2ைக [39] 4;கதி என மைற6தி7த1.

இ2 *றிய ேபைதைம Aத<யன A
த?, ேதா

றியவ"றி1 மீள8 A

இவா"றா1 கட நா
*&கி

றா. அவ"றி

பி

னைத பி

ன சா வாக2ெகா7 ேதா

- ேபால ேதா

(, ச6தி H

&த? இவ"றி

&, ேதா"ற H

இய1பா.

&, கால H

றா.

வினாவிைடைய2 *&மிட, .

(ள :

வினாவிைட நா

ணி6 ெசா1ல1, *றி=7 ெமாழித1,
வினாவி
ேதா

வி7த1, வாவாளாைம ெயன:

றிய ெக7ேமா? ெகடாேதா? எ

ேக77 எ
ெசதா
எ

றா1,

ற1 ணி6 ெசா1லா(.

பிறபாேனா ? பிற வாேனா

& ெசபி

,

ப"றி ற6தாேனா? [40]அ

மகேனா? என1,

மிக2 *றி=7 ெமாழித1 என விளவ;
வினாவி

வி7த1, A=ைட A6தி"ேறா?

பைன A6தி"ேறா? என2 க=7ைர ெச
எ

&

நா1வைக வாைம, ஐவைக2 க6தA, அ&வைக

வழ2(, நா1வைக நயA, நா1வைக பய3, நா1 வைக வினாவிைட
*&கி

&

றா1, எA=ைட2( எபைன? எ

வா வாளாைம, ஆகாயD
பைழேதா? திேதா? எ

& [41]க1வா

ற1;

உைர2( மா"ற உைரயா தி5த1,

இ வண ேபைதைம Aத<ய இய1கைளைடய ெபா5ேள ப"றி2 *ற
வகி,

[42] க=7 47 அத

காரணத;

[43]ஒ=  த5த"( உாிேயா இ1ைல;
யா ேம1 உைரத ெபா5- க= ெக1லா
காம ெவ(ளி மய2க காரண,

எ

& ெசா1< இவ"றி

("றைத2 க த1 ேவ7ெமன வ" &த2 க5தி

மணிேமகைலைய ேநா2கி, அ6த அறவணவ க-,

[44] அநித [45] 2க [46] அநா

மா [47] அசிெயன

தனி பா [48]ப"ற& தி7க;
[49]ைமதிாி [50] க5ணாAதிைத ெய

& அறி6

தி56 ந1?ணவா1 ெச"ற அ"றி7க;
[51] 5தி [52] சி6தனா [53] பாவனா [54] தாிசைன
க5தி மய2க க க;

இ6நா1 வைகயா1 மன இ5- நீ(க என A
மகலெமாழிகளி

பி

மைலவி1லாத

வாயிலா இ6த ஞானெபா5ைள உைரத5ளின. அதனா1,

மணிேமகைல தவ திற D7 த5ம ேக=7 பவதிற அ&க எ

&

ேநா"பாளாயின-.

--[1]. அறி8 - பாி நி5வாணைதயறி அறி8. வறிதா- இ1ைலயாதலா1,
[2]. நிைறகால - த(தியா1 அைமகாலதி1.
[3]. A தய( அமர - தைலயி1 A விள( ேதவ.
[4].  தேலாக - அ&வைக ெதவேலாக- ஒ

&. ஒழிய வறிதாக.

ெகௗதமத ேதாதன2( த1வரா பிறபத"( A
எ

இ56த உலக இ

ப.

[5]. மார

- மனைத தீயவழியி" ெச?தி மய2( ேதவ

[6]. ("ற H

& - காம, ெவ(ளி, மய2க. [7]. வாம

[8]. ஏம2க=7ைர - இ

- த

.

பைத பய2( ெபா5Kைர.

[9]. எணி1 தக- - அற(
ேதா

.

றி அற வ<&தின எ

றிய காலகளிெல1லா பலபல தகப; அதனா1 தக- எணில எ

க.
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