
  Abiraami Anthathi    அபிராமி அந்தாதி   
                          விளக்கவுரர  
    சமரசவவதத்தின் முன்வ ாடி கிருபா ந்தன் பழ ிவவலுச்சாமி  

 



காப்பு 

டார் அணர் க ான்றபம் சண்  ணாறபம் சாத்ணம் டில்ற 

ஊர்டம் ா த்ண உறண றணந்டன.-உகு ழும் கற் 

சீர் அிாணி அந்டாடி ப்னாணம் ந்டன் சிந்றடபள்னந- 
 ார் அணர் னணிக்  ஞடினத.-ிற் க்  ட்டுறனத.  
 
டார் டா ா பூக்கும் க ான்ற ணர் றநபம் சண்  ணர் நால் 
ஆ  

ணாற றநபம் பிபேம்ி அஞிபம் டில்ற ஊார் சிபின் 
இா த்றட  

ற ப்ற்ிக்க ாண்பநா உறணதின் றணந்டா  ஞடினத ; 

னண ம் குபிந்ட னணிறத  

உறதபன  

ழு னா ங் றந பூத்டபநா அன்ற அிாணிறதப்ற்ித 
சிப்ா  

அந்டாடி இவு  ா  ன் சிந்றடறத ஆட்க ாண்டால் 
ணடிணதங் ி தித்டிதம் னா  

ான் ஆறட ீ அிபாய்  

அிாணி ட்ர் பாற அிந்டபர் லக்கு சி  

ாட் நா  அபர் பூறச ஞிறத எழுங் ா  கசய்தாண ; ன ாதில் 
பநா த்டில் அங்கும்  

இங்கும் அணர்ந்ணக ாண்டு டிதாத்டில் ஆழ்ந்ண ிந்டார் அபா  
சிரிப்ணம்  

அழுபணம் தித்டிதம் னான் ப ாபற ள் னபறு 
அபரிணிபேந்ண  

பந்ணக ாண்டிபேந்ட  

இப்டி இபேப்றப ணற் ட்ர் ள் ; காணணக் ள் னடா ஆதிபேச்சு 
ன் ி அல்;அநபில் உச்சுக்க ாட்டி க ாண்டிபேந்டர்  

அப்டி பசத்டில் அபர் ஆழ்ந்டிபேக்கும் னாண அங்கு டஞ்றசறத 
ஆண் சனாி ணன்ர் பந்ணபிடு ிார்  



 

ாக் ாக் ன்  ட்டிதத்றட ன ட்டு ழுந்ண ச பேம் ணரிதாறட 
கசழுத்ட பு  

உற  ணந்ண டிதாத்டில் சிரித்ணக்க ாண்டும் அழுணக ாண்டும் 
இபேந்ட ட்ர்  

ழுந்ண ிற் பில்ற ன்ண ணன்பேக்கு ன ாத்றட 
உண்ாக்கு ிண  

 

ணன்ரின் ப ாபறறத  ண்டு அபன் தார் னச்றசபம் 
ன ட் ணாட்ான் ; கம்  

ஆன்ணீ  கரிதபன் னா டரிக் ிபம் டிரி ிான்  ணற்பர் ள் 
ற்ிபிட்ர்  

 

ஆ னப ணன்ன் ட்ற டட்டி னதாவ் இன்க் ி ன் டிடி  
ன ட்  உஞர்பில்  

அன்ற ப த்றட  ண்டு  நித்ணக்க ாண்டிபேந்ட ட்ர் கநர்ஞணி 
  ிர் ிார்  

ஆால் உண்றணதில் அன்று அம்ணாபாறச டிடி  

ணன்ர் அபற உலுப் அபர் டிதடித்ணக்க ாண்டு பினிக் ிார்  

ான் ணன்ன் பபேம்னாண ணடிக் வுணில்ற ; சரிதா 
ணண்க் ிாக்கு  ல்னாபேம் உன்றப்ற்ி கசால்லு ிார் ள்  

டிடி ன்ான்னு ன ட் அம்ணாபறசறத கநர்ஞணி ன் ிாதா  

இன்று இவு 7 ணஞிக்கு கநர்ஞணி பற ன்ால் ீ கசத்ட  
 ாபலுக்கு ஆள் னாட்டுபிட்டு டங் ப்னாய் பிட்ார் ணன்ர்  

 ிாக்கு கசத்டான் இன்றக்கு சங்குடான்  ணற்பர் ள்  ிண்ல் 
னபறு  

ஆால் ட்ர் டன்ிற பிநக் ம்  ாப்புாில்  ஞடிதிம் 
கசால் ிார்  



ான்  ாட் நா  ணத்டில் தித்ண சித்ண உபேபாக் ித 
அிாணி அந்டாடி ன் ணடில் உள்நண  

அறட  ட்டுறதா  கபநினத க ாண்டு ப ீர் உடபி 
கசய்தனபண்டும் ன் ிார்  

அந்டாடி ன்ண இக் ஞத்டில் சிக் ா என்று  

படிக் ி பார்த்றடறதனத அடுத்ட ாின் ணபக்  பார்த்றடதா  
பனபண்டும்  

ீ எபே 1ருரு ாட்டு அந்டாடி ாடிால் உன்ற பிட்டுபிடு ினன் 
 ணன்ர் கசால்பில்ற  

பழுிாறப பறபக் னபண்டும் ன்னட ணன்ர் உத்டவு  

ணஞம் பாசில் ிற்கும்னாண னபண்டுடல் கசய்பார் னந டபி 
சிக் ா அந்டாடிறத னபண்டித அபசிதம் ன்  

ன் ன்ால் இந்ட அந்டாடி  ாட் நா  அபரின் ணடில் 
உபேபா ி  ட்டுறதா  கபநினத பாணல் இபேந்ட என்று  

அடில் சித்ண தித்ண உபே ி ஆந்ட பசத்டில் இபேந்டபர் ட்ர்  

அந்ட ணாந்ட சு த்றட அபள் டன்றப்ற்ி கபநிப்டுத்டாணல் 
அபால் அறதனப படிதாண  

அந்ட அனுபம் உவு அபபேக்கு இபேந்டடால் உள்னந பிறநந்டறட 
கபநினத க ாட்டிார் அவ்பநனப  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1: உடிக் ின் கசங் டிர், உச்சித் டி ம், உஞர்வுறனதார் 

ணடிக் ின் ணாஞிக் ம், ணாணநம்னாண, ணர்க் ணற 

ணடிக் ின் ணின் க ாடி, கணன்  டிக் குங்குண னடாதம்-ன் 

பிடிக் ின் னணி அிாணி, ந்டன் பிழுத் ணறஞனத: 
 

 

2: ணறஞபம், கடாழும் கடய்பபம் கற் டாபம், சுபேடி நின் 

றஞபம் க ாழுந்ணம் டிக ாண் னபபேம்-ி ணர்ப்பூங் 

 றஞபம்,  பேப்புச் சிறபம், கணன் ாசாங்குசபம், ற தில் 

அறஞபம் டிரிபு சுந்டரி-ஆபண அிந்டனண. 
 

 

3: அிந்னடன், பபேம் அிதா ணறறத, அிந்ணக ாண்டு 

கசிந்னடன், ிண டிபேபடிக்ன ,-டிபேனப.- கபபேபிப் 

ிிந்னடன், ின் அன்ர் கபேறண ண்ஞாட  பேண கஞ்சால், 

ணிந்னட பிழும் குக்கு உபாத ணிடறனத. 
 

 

4: ணிடபேம், னடபபேம், ணாதா பிபபேம், பந்ண, கசன்ி 
குிடபேம் னசபடிக் ன ாணநனண.க ான்ற பார்சறனணல் 

ிடபேம் டிங் லம், ாம்பும், ீடிபம் றத்ட 

புிடபேம் ீபம் ன் புந்டி ந்ாலம் காபேந்ண னப. 

 

ணிடர்க்கு உச்சித்டி ணா  கற்ிப்காட்டு உள்நண . அடில் 
குண்ிி சக்டி 
ிபந்ண கசங் டிர் னா சித்டர் லக்கும் பக்டர் லக்கும் 
உடிக்குணாம் .  
அப்டி உடிப்பர்க்கு அண பன்ாபண  ண் னா  

ஆபிணண் சக்டி நின் இதக் ம் ணற்றும் இறபறப்ற்ித 
கபநிப்ாடு ள்  

பக் ாத்றடப்ற்ிபம்   சிதங் றந அபர் ள் கபேபார் ள்  

அத்டற த ஜாி நில் ணாஞிக் ம் னான்பர் அடினடபர் சிபன்  



அபரிிபேந்ண ணாணநம்னாண னா ரிசுத்ட டன்றண 
டாணறப்பூபில் க்ஷ்ணிதா  உடித்டண  

ரிசுத்டணா க்ஷ்ணிறத சிபன் பிஷ்ணுவுக்கு அநிக்  அபர் டன் 
டிபேணார்ில் ற்றுக்க ாண்ார்  

க்டன் இங்கு கசால் பபேபண அந்ட க்ஷ்ணினத ணடிக்கும் 
ணின்ல்க ாடி அன்ற ன் ிான்  

அண கடன்ால் சிபன்  வுலக்கு இறஞதாபா  
னா த்டில் றக் ப்ட்ாலும் சாடாஞ ணிடறப்னா 
பூணிக்கு பந்டார்  

அசுர் ள் ார்படிறத ணடிிநச்கசய்ண டீக்குள் சுதஹத்டி 
கசய்தறபத்டார் ள்  

அந்ட பிக்டிதால் சறதாண்டிதா  சுற ள் னடாறும் டிதாம் 
கசய்ணபந்டார்  

 

அடால் இக் ப்ட்டு ாாதஞன் டன்ில் எபே பிதா த்றட 
அன்ற ாாதஞிதா   

கபநிப்டுத்டி அபன பூணிதில் ணடங் ரிிதின் தா த்டில் 
கபநிப்ட்ார்  

அபர் பநர்ந்ண சிபற  ப டிரிபுசுந்டரிதா  னணா ம்  ாட்டிபம் 
ஆடிதில் சிபன் ார்படிதின் ணீணள்ந ற்ால் இஞங் பில்ற  

அன்றதின்  டுறணதா டபத்றட  ண்டு இக் ம் க ாண்ன 
 ாணாட்சிறத அபர் ற்றுக்க ாண்ார்  

 

அடன்ின  சிபாரின் பிக்டி ணாி ரிபூஞம் உறதபா ி 
ணீண்டும் எநிசரீம் 

கற்று றபபன் ஆார் ; அடினடபர் பேத்ா  னா ம்  ிார்  

றபபன் த்டிற்கு ிதடால் னணஸ்பன் ப்ட்ார்  



சிபனுக்கு இடபம் ஆக் பம் க ாடுத்டபள் அன்ற  

அடால்டான்  

ணங் பைிி ணடிதநிசூிி ணன்ணடாஞிதன  

சங் ம் ீக்  சடுடிதில் பந்டிடும் கசநந்டரி சுந்டரினத ன் ிார் ள்  

 

அந்ட ன்ிக் ா  றபபா  ரிசுத்ட னட ம் அறந்ட ிகு 
றபபன் டன்ில்  

எபே பிதா ணா  ஷ்ணிறத கபநிப்டுத்டி டிபேணாலுக்கு 
அநித்டார்  

சி ஆடின ாபில் நில் றபபனுக்கு அபே ில் ஷ்ணிக்கு சந்ிடி 
இபேக்கும்  சிதம் அபள் சிபின் பிதா ம் ன்டாகும்  

ஆ னப ஷ்ணி டன் அண்ஞிறத ணடிப்ாள்  

கணன்றணதா குங்குணத்டில் னடாய்ந்ணள்ந ணங் பைிினத  

ணஞம் பந்டடால் ன் ஆத்ணா ிடாணா  அச்சணற்றுத்டான் 
உள்நண ஆாலும் ன் உல் பிடிர்பிடிக் ிண  

ீனத க்கு ணறஞ  

ணறஞ கடாழும் கடய்பம் கற் டாய்  

னபடங் நின் கபநிச்சத்றட அவ்பப்னாண சுபேடி நா  சங்கு நா  
எவ்கபாபே ஜாி லம் படிபறணப்ார் ள்  

அந்ட சுபேடி ள் படிபாறபதல்  

அண எபே  பேபி உதவு  

 ாத்ணக்கு  ாம் கடானில்ணட்ங் ள் அப்னட் ஆபணனா  

னபடம் அடிப்றதா பிஜஜா டத்ணபம் னா  

அறப றநக்க ாண்டு உபேபாக் ப்டும் சுபேடி கடானில்ணட்ம்  



புண புண கபர்சா  அப்னட் ஆ னபண்டும்  

அடற்க ன்று சிர் ள் பபேபார் ள்  

 

90 சடபி ிடம் னர் சங்கு சம்ிடாதங் றந  ாப்ானட குிதா  
இபேப்ார் ள் . 
அடில்  ாத்ணக்கு எவ்பாடறப றந  றநந்ண புடித 
அடிப்ற றந ணாற்ாணல்  

புகுத்டனபண்டும்  

அடற்க ன்ன ப ப ணா  சி ஆத்ணாக் றந இறபன் பூணிக்கு 
அனுப்ிக்க ாண்ன இபேப்ார்  

 

குான் 2:106. னடனும் எபே பசத்றட ாம் ணாற்ிால் அல்ண 
அடற ணக் ச் கசய்டால் 

அறடபி சிந்டறடனதா அல்ண அண னான்றடனதா ாம் 
க ாண்டுபபேனபாம்.  

சுபேடி நால் பிறநத னபண்டித ன் றந அடி ரிக்கும் புடித 
சம்ிடாதங் றந இறணடர் ள் க ாண்டுபபேபார் ள்  

ல்ா அடினடபர் நின் அத்டாட்சி கற் இறணடர் லம் பூணிக்கு 
பந்ணகசன்ர்  

அபர் ள் எவ்கபாபேபபேம் அபபர் டப்பு னபடங் றந 
க ாண்டுபந்டாலும் என்றுக்கு என்று ணாறுாடுனா 
ணடனடங் லம் பந்ணபிட்  

ச  அடினடபர் னாடும் ல்ிக் பள்ந என அடினடபர் 
அன்றதின் அத்டாட்சினதாடு ப உள்ந னா ச  
னபடங் றநபம் சணசப்டுத்ணபார்  

 ிப  படிவு அன்றதால் டறறண டாங் ி த்டப்டும்  

அண அனிவு அல் ; ச றபம் ல்ிக் ப்டுத்ணம் சணச னபடம்  



சுபேடி ள் ிறத்டிபேக்கும் னபர் னான் ச  னபடங் லம் 
க ாழுந்ண லம்  ி லம் அன்றதிம் குடிக ாண்டுள்ந  

அன்றதின் ஆபடங் ள் அனிப்றப அல் ; இறப்றப 
ிணர் னான்  றஞ ள்  

கஞ்றணதா ாசக் திால்  ட்டி ல்பனிப்டுத்ணம் அங்குசம் 

உறத டிரிபு சுந்டரி ாானஸ்பரி ன்றட அிந்னடாம் 
ன் ிான் க்டன்  

பப்னா ி சணசனபடம் ன் ணறறத அன்றதின் 
டிபேபடிதில் ணறட குபித்ண அிந்ணக ாண்னன்  

உன்ால் பப்னா ி சணச னபடாந்டிறத பள்நார் படா 
பேம் பன்ரிபித்ணள்நர்  

 

அறட ற்றுக்க ாள்நாட ணடணனபசி றந ; இறபனுக் ா   
ணடணனபசம் கசய்ண  

 த்ணக்கு கசல்லும்  பேணி றந ான் ிச்சதணா  எணக் ினத 
றபப்னன்  

ணிடர் லம் னடபர் லம் பத்டர் லம் சித்டர் லம் டற டாழ்த்டி 
பஞங்கும் ன ாணநனண  

 

க ான்ற ணர் நால் ிம்ித சறதில்ிறறதபம் 

ா னடபிறதபம்  ங்ற பம்  

அஞிந்ணள்ந புிடா சிபனும் ீபேம் ப்னாணம் ன் சிந்றடதில்  

இபேப்ரீ் நா  

 

 

 
 
 
 
 
 



5: காபேந்டித பப்புற, கசப்பு உறகசய்பம் புஞர் பறதாள், 

பபேந்டித பஞ்சி ணபேங்குல் ணனான்ணஞி, பார் சறனதான் 

அபேந்டித ஞ்சு அபண ஆக் ித அம்ிற , அம்புதனணல் 

டிபேந்டித சுந்டரி, அந்டரி-ாடம் ன் கசன்ிதனட. 
 

 

6: கசன்ிதண, உன் கான் டிபேபடித் டாணற. சிந்றடபள்னந 

ணன்ிதண, உன் டிபே ணந்டிம்,- சிந்ண பண்ஞப் கண்னஞ.- 
பன்ிதின் அடிதாபேன் கூடி, பற பறனத 

ன்ிதண, ன்றும் உந்டன் ணா ண த்டடினத. 
 

 

7: டடிபறு ணத்டின் சுனலும் ன் ஆபி, டநர்வு இண ஏர் 

 டிபறுபண்ஞம்  பேண  ண்ாய்- ணாதனும், 

ணடிபறுனபஞி ண ிழ்னும், ணாலும், பஞங் ி, ன்றும் 

ணடிபறு னசபடிதாய். சிந்ணா சுந்டரினத. 
 

 

8: சுந்டரி ந்றட ணறஞபி, ன் ாசத்கடாற ல்ாம் 

பந்ண அரி சிந்ண பண்ஞத்டிாள், ண ின் டறனணல் 

அந்டரி, ீி, அனிதாட  ன்ிற , ஆஞத்னடான் 

 ம் டரி ற த்டத்டாள்-ணர்த்டாள் ன்  பேத்டனப 

 

 

9:  பேத்ட ந்றடடன்  ண்ஞ,பண்ஞக்   கபற்ின் 

கபேத்ட, ால் அழும் ிள்றநக்கு ல் ி, னர் அபேள்கூர் 

டிபேத்ட ாபம், ஆபம், கசங்ற ச் சிறபம், அம்பும், 

பபேத்ட பலும், ீபம், அம்னண. பந்ண ன்பன் ிற் னப. 
 
க்டனுக்கு பிதப்பு உண்ா ிண 

 ஞபறப்னானப இபலம் பன்ாபண  ண்றஞ 
டிந்ணக ாண் பல்றண உள்நபள் 

ணம் கசம்றணதாகும் னாண ; க்குபப்டும்னாண ணட்டுனண 
ணனான்ணஞிதா  பன்ாபண  ண் டிக் ப்டும் 



பன்ாபண  ண் டிக் ப்ட்பர் நால் பக் ாத்றடபம் 
உஞபடிபம் 

இறபறபம் அபண னடபணண் சக்டி ள் றபம் டரிசிக்  
படிபம் 

அபர் னநாடு னசவும் இறபண ப்பு சித்டத்றட உஞர்ந்ண 
அடற் ா  ிார்த்டிக் வும் எத்ணறனப்பு கசய்தவும் படிபம் 

 ிப த்றட படிப்டற்கு பற தா படிச்சு ள் 
அபிழ்க் ப்ட்ா  னபண்டும் 

 புபேர் நின் ாபசாங் நில் பினணாசம் அறந்டா  
னபண்டும் 

அத்டற தபர் னந பூணிதில் இறனறச பனபற்கும் 
 ாரிதத்றட கசய்தபடிபம் 

அம்றணபம் அப்னும் ன் பறதில் அத்டற த ணிடர் றந 
பூணிதில் சாடற கசய்பிக்கும் காறுப்பு இபர் லக்கும் இபேக் ிண 

 

டன்  ஞபனாடு காபேந்டித சிந்டற இபலக்கு ப்டி இதல்ா  
பபே ிண ன்ால்  

அபரின் கஞ்னசாடு புக்  அபநின் ணார்பு ப்னாணம் 
பபேந்டிக்க ாண்ன  

இபேக் ிடாம் 

அணணட்டுணல் அபர் பிசத்றட குடித்டனாண அந்ட ஞ்றச 
அபடணா  ஆக் ி அபற  ாத்டண தார் ன்ால் அண 
அம்ிற தின் உள்நங்ற ற  ள் ஆகும் 

அபள் டன் ற தால் அபரின்  ழுத்றட ிடித்ண பிசத்றட 
அபடணா  ணாற்ிபிட்ாள் 

சிபாரின்  ழுத்டின ின் பிசத்றட அபர்  ழுத்டில் உள்ந 
ா ணா  அறதாநப்டுத்டிார் ள் 



அண கடன்ால் அம்ிற தின் னசடிணார் ள் ழுபபேம் பாசு ிதின் 
அம்சணார் ள் 

சப்ட ன்ிதர் 

ழுபர் என்று னசர்ந்டால் வ்பநவு சக்டினதா அவ்பநவு சக்டி 
உள்நபள் அன்ற 

அபநால் ஞ்சு அபடணா  ணாாடா 

ஆாலும் அந்ட சப்காழுடில் பிம் சிபாபேக்கு ாடிப்ற 
க ாடுத்ண அபர் ணதக் பற்று சுபேண்டு டுத்ணபிட்ார் 

அபற டன் ணடிதில் டாங் ி அன்ற ஆசுபசப்டுத்டிாள் 

ச  னடபர் லம் பந்ண சிபாபேக் ா  ஆடி இறபற 
ிார்த்டித்டார் ள் 

இந்ட ஸ்டனண சுபேட்ப்ள்நி ப்டு ிண 

த்டின னடாம் ாடித்டண ன்டானனத  + னடாம் = 
ினடாம் ன்டா  அந்ட ி ழ்வு அறதாநப்டுத்டப்டு ிண 

அம்றணறதபம் அப்றபம் னசர்த்ண சப்த்டில் சுற்ி டரிசிக்  
றபப்ார் ள் 

 

ான் ணீண்டும் ணீண்டும் கசால்பண ம் புாஞங் ள் சிபன் பம் 
க ாடுத்ண  

ணாட்டிக்க ாள்பார் ாாதஞன் பந்ண  ப்ார் ; ாாதஞன் பம் 
க ாடுத்ண  

ணாட்டிக்க ாள்பார் சிபன் பந்ண  ாப்ார்  பற கசால்லும் 

ங்ன  சிபனும் ாாதஞனும் என்ா  னசர்ந்ண இபேப்ார் னநா 
அங்ன  கபற்ி அடாபண இறபின் பழுிசன்ம் இபேக்கும் 



ஆ னபடான் சிபன் ன ாபில் நில் அன்ற படிபில் 
ாாதஞின் அம்சத்றட சிபனாடு னசர்த்ண ினடாசத்டில் 
சுற்ிக் ாட்டு ிார் ள் 

ாற் ற  றபம்னாண ஆடினசன்  க் ித பிசணா  
பந்டிபந்டபள்  ாநினத ஆகும் 

ான ஸ்பரிபம் அபனந 

ஆால் அன்றதா  சாந்டணா  சிபின் ணறஞதா  டன்ற 
டிபேத்டிக் ாட்டுபள் அபள் 

 ாநினத  ாணாட்சிதா  ணீாட்சிதா  பிசாாட்சிதா  டன்ற 
ணாற்ி  ாட்டுபடால்டான் அபறந க நணாரி ன் ிார் ள் 

க்டன் டிபேந்டித சுந்டரி ன் ிான் 

அபள் ணஞத்றட கபல்க்கூடிதபள் - அந்டரி 

அபநின்காற்ாடங் ள் ன் டறதில் ாபட்டும் ன் ிான் 
க்டன் 

ன் டறதில் இபேப்ண உன் ாடங் ள் ன்ால் ன் சிந்றடதில் 
ணண்டிக் ிப்னடா உன் டிபோணங் ள் 

உன் அடிதாபேன் கூடி பற பறதா   பனி நில் ணா ண 
க்டி றந ான் பன்கடுத்ணக்க ாண்டிபேக் ினன் 

உன்றக்குித்ட டா த்டால் ன் ஆபி டதிர்  றபம் 
ணத்றடப்னா சுனன்று க ாண்டு ிண 

ஆாலும் டநர்வு னசார்வு அறதாடடிக்கு ற் டிறத ீனத 
பனங்கு ிாய் 

ிம்ணாவும் சிபனும் ாாதஞனும் ணடிக்  கூடித சிந்ட 
ாடங் றந உறத சிந்ண சுந்டரினத 



ன் டந்றடதின் ணறஞபினத ண ிசாசூற க ான்று அபன் 
டறறத ாடடிதா  ணாற்ிக்க ாண்பனந 

ீி அனிதாட  ன்ினத 

ஆத்னடாின் சரீத்டில் றுணஞ ந்டங் றந டரிக்கும் 
உள்நங்ற  றந உறதபனந 

ன் ாபப்டிவு றந ீனத ணாற்ிதபேந னபண்டும் 

சிபின் ணீணக ாண் டாத்டால்  பேத்ட  ண்றஞ உறதபனந 

ிள்றநக் லக்கு ால் அபேலபடர் ா  கபேத்ட டங் றந 
உறதபனந 

 

டிபேணார்ில் ஆஞங் லம் இடுப்ில் ஆபம் அம்றகதாத்ட 
 ண் லம்  

கசங்ற  லம் சிற னான் னணிறதபம் உறத ீ உன் 
ணபாநனாடு க்கு  ாட்சி  
அபேள்பாதா  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10: ின்றும் இபேந்ணம்  ிந்ணம் ந்ணம் ிறப்ண உன்ற, 

ன்றும் பஞங்குபண உன் ணர்த் டாள்.-ழுடாணறதின் 

என்றும் அபேம்காபேனந. அபேனந. உறணனத. இணதத்ண 

அன்றும் ிந்டபனந. அனிதா பத்டி ஆந்டனண. 
 

 

11: ஆந்டணாய், ன் அிபாய், ிறந்ட அபடபணாய், 

பான் அந்டணா படிவு உறதாள், ணற ான் ினுக்கும் 

டான் அந்டணா, சஞாபிந்டம்-டபந ிக் 

 ாம் டம் ஆங்கு ஆம் ம்ிான் படிக்  ண்ஞிதனட. 
 

 

12:  ண்ஞிதண உன் பு ழ்,  ற்ண உன் ாணம்,  சிந்ண க்டி 
ண்ஞிதண உன் இபே ாடாம்புதத்டில்,  ல் இபா 

ண்ஞிதண உன்ற தந்னடார் அறபதத்ண-ான் பன்கசய்ட 

புண்ஞிதம் ண? ன் அம்னண. புபி றனபம் பூத்டபனந. 
 

 

13: பூத்டபனந, புபம் டிான்ற பம். பூத்டபண்ஞம் 

 ாத்டபனந. ின்  ந்டபனந.  றக் ண்னுக்கு 

பத்டபனந. ன்றும்பபா பகுந்டற்கு இறநதபனந. 
ணாத்டபனந. உன்ற அன்ி ணற்று ஏர் கடய்பம் பந்டிப்னட? 

 

 

14: பந்டிப்பர் உன்ற, பாபர் டாபர் ஆபர் ள், 

சிந்டிப்பர், ல்டிறசப ர் ாஞர், சிந்றடபள்னந 

ந்டிப்பர், அனிதாப் ணாந்டர், ாரில் உன்றச் 

சந்டிப்பர்க்கு நிடாம் ம்ிாட்டி. ின் டண்ஞநினத: 
 
டிபேீர்ணறதில் ின்ான் இபேந்டான்  ிந்டான் ந்டான்  
ாாதஞற னசறப சாடிக்  றபத்டிர்ப்ார் ள் 

 

உ ம் பழுணம் டண்ஞரீ்  ில் பழ் ிதிபேந்ட னாண படில் 
கபநிப்ட் ிம் ணகபன்ால் அண டிபேீர்ணற ன்ண டீ ம் 

 

அடினடபர் ாாதஞன் ல்ா ிற நிலும் க்டர் லக் ா  
னசறப சாடிப்ணனா இங்கு க்டன் ல்ா ிற நிலும் 
அன்றறத க்டி கசய்படா  கூறுக் ிான் 



 

ப்னாணம் உன் ிறபா னப ான் இபேக் ினன் ; உன் 
ணர்ப்ாடங் றநனத னாற்ி பனிடு ினன் 

 

உறணனத ; உன்டணா ஜாி நின் உச்சித்டாணறதில் அன்ாம் 
புத்டிதிர்ா  உடித்ண  னிவு றந  த்டிபிடுபனந 

 

ிாஞன் ஆ வும் அான் ஆ வும் பநர்சிறட ணாற்ங் றந 
ச  பீர் லக்கும் அன்றனத த்ண ிாநாம் 

 

அன்றதின் சி அம்சங் றந அன்ன ிந்ண அன்ன அனிபள் 
ன்டா  டீ ப்டுத்ணபார் ள் 

 

பத்டாம்ணன் பனிாடு நில் ீங் நில் ிந்ட சிற இபேக் ாண 

 

டிபேபினாவுக்கு சிற கசய்ணக ாண்டுபபேபார் ள் 

 

 ாறதில்  ண் டிந்ண பனிாடு ள் கசய்ண அன்று ணாறனத 
ஆற்ில்  றத்ணபிடுபார் ள் 

 

அன்ன னடான்ி அன்ன ணறபண ன்ண பநர்சிறட ணாற்ம் 
ன் சக்டிறத குிப்ண 

 

அண சரிதா  இபேந்டால்ணட்டுனண அனிதாட பக்டி ஆந்டம் ன் 
ிறறத ட்படிபம் 

 

உதிர்ப்புள்ந பீனுள்ந அடினடபர் அன்ற ாாதஞி ஆபார் 

 

அபன சாந்டிறத சணாடாத்றட சு பாழ்றப க ாடுக் பல் 
அடினடபர் ஆபார் 

 

கபநிாட்டுனபடங் நில் அன்றறத ஆர்க் ஞ்சல் ானல் 
ன் ிார் ள் 

 

இறபண ாஜ்ிதத்டில் இபன சணாடா  ாஞி 
 

ச  அடினடபர் லக்கும் ல்ிக் ணாபள் 

 

பப்னா ி சத்டித ப த்டிற்கு பன்பு அச்சாணா   ிப த்றட 



படிவுக்கு க ாண்டுபபே ி பல்றண ; ச  பண்ாடு றநபம் 
ீர்த்ண னா ச்கசய்ண சணசப்டுத்டி இறபனாடு உ த்றட 
இஞக் ப்டுத்ணம் சணச னபடத்றட க ாண்டுபபேம் இறத்ணடர் 

அன்றதின் சீா னண இபேப்ார் ன்ண பன்ிபிப்பு 

 

அபர் பணா  ச  ணடங் றநபம் எபே ிறக்கும் அந்ட னபடம் 
கபநிப்டும் 

 

அண இணபற உ ில் கபநிப்றதா பில்ற 

 

அந்ட ழுடா ணறதின் அபேம்காபேள் அன்றனத ஆகும் 
ன் ிான் க்டன் 

 

ன் அிபா வும் அபேநபண ிம்புபடால் உண்ாகும் 
ஜாணா வும் பாத்டிற்கு அந்டம் ல்ற வ்பநனபா அவ்பநவு 
படிபம் உறத ணாசக்டிதா வும் ீ ிணா வும்  ாணா வும் 
அடற்கு இறசந்ண ஆடும் ணாதிா வும் சிபாரின்  ண் லக்கு 

இடணநிப்பா வும் உள்நபள் ீ 

 

இணபற கபநிப்ட் னபடங் ள் ான் ிற்கும் படிபா  அடாபண 
சங் ணிக்கும் சணசனபடம் உன் ாடாபிந்த்டங் நில் 
சஞறனபாறுக்கு கபிப்றதாகும் 

 

உன் பு ழ் ாடுபனட க்கு ஆத்ணடிபேப்டி க ாடுக் ிண . உண 
இதல்பு ள் எவ்கபான்ா  உஞர்ந்ண அறப நால் உக்கு 
உண்ா கதர் றந  ற்றுபபே ினன் 

 

 ல் இபா  உன்ாடாம் புதத்டில்  சிந்ண க்டி கசய்படால் 
உன்ற தந்னடார் அறபதில் ன்ற பன் ிறுத்ண ிாய் 

 

ன் பாழ்பிலும் அறப நில் பக் ித இம்  ிறக்கும் 
அந்டஸ்ண ள் உன்  ிபேறதால் பபேறப 

 

ஈனழு டிான்கு னா ங் றநபம் பூத்டபள் புபனஸ்பரி 

 

அறட  ாக் ிபலும் ின்பு  னிவு றந ீக்கு ிபலம் அபனந 

 

சிபார் னா த்டில் றக் ப்டும் பன்ன சக்டிதா  அன்ற 



அங்ன  இபேந்டாள் ; அடால் பத்டபள் 

 

பபா வும் டித்டினத ிரிந்ணம் இதங்குபார் ள் அனட னத்டில் 
எபேபர் னா இறஞந்ணம் இதங்குபார் ள் ; அப்டிகதாபே ிற 
த்டின உள்நண அபன பகுந்டா ாாதஞன் 

 

எபேபா  அிணதில் க ாண்டிபேப்ார் ாாதஞன் 

 

பிஷ்ணு ஆடினசன் ாாதஞி  பபா வும் டித்டினத 
இதங்குபார் ள் 

 

பப்பு இல்ாட இந்ட பகுந்டரில் இறநதபள் அன்ற கசல்ம் 

 

பத்டபள் இறநதபள் அனட னத்டில் ணாத்டபலம் கூ 

 

ணாத்டபள் 

 

ன் பனி ட ீபனி  ணாற்றுப்ாறடதில் கசல்பள் 

 

அல்ண  ஞபற பிட்டு பி ி டினத இபேப்பள் 

 

 ாநஸீ்பரி 

 

அன்றதின் எபே பிதா ம் ஆால் சிபனாடு எற்றுறணதா  
இல்ற 

 

 ிப த்டில்  ி க் னபண்டும் 

 

அடற்கு டீறண ஆசாாசம் அக் ிணம் கசய்பர் லம் 
இபேக் னபண்டும் 

 

ல்ண க ட்ண  ந்ண கசய்பர் லக்கு சிபன் படா ான்கு 
அடினடபர் லம் ஆசி கசய்படில்ற 

 

ஆால் ாபத்டில் ஆழ்ந்ண கசல்வும்  ாநி அனுக் ம் கசய்பாள் 

 

டில் பிறநவு ள் பபேம்னாண டாங் ி டிபேத்டி ல்பனிப்டுத்டி 
ஜாணநித்ண  றனடவும் படாரிஞிதா  அபேநவும் கசய்பாள் 

 



அண டாபள்நம் 

 

கணன் டி ; கணன்றணதா ாசாங்குசம் உறதபள் 

 

கணன்றணதா  டிபேத்ணபாள் ; அவ்பநவு நிடா  அனிக் ணாட்ாள் 

 

ஆால் அக் ிணம் கபேத்டானா னாட்டும் டள்நி பிடுபாள் 
 ாநஸீ்பரி 

 

அன்றனத உன்ற சஞறந்னடார் ிச்சதணா  பாபர் நா  
எபே ாள் ஆபார் ள் 

 

உன்றனத சிந்டிப்பர் ிம்ணா ாாதஞர் சிபாலும் ாண ாப்பு 
கறுபார் ள் 

 

ணற் ல்ா அடினடபர் றநக் ாட்டிலும் உன் அபேநாசிறத 
டரிசத்றட கறுபண நிண  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15: டண்ஞநிக்கு ன்று, பன்ன  ன ாடி டபங் ள் கசய்பார், 

ணண் அநிக்கும் கசல்பனணா கறுபார்? ணடி பாபர் டம் 

பிண் அநிக்கும் கசல்பபம் அனிதா பத்டி படீும், அன்னா?- 

ண் அநிக்கும் கசால் ரிணந தாணறநப் றங் ிநினத. 
 

 

16:  ிநினத,  ிறநஜர் ணத்னட  ிந்ண  ிநர்ந்ண எநிபேம் 

எநினத, எநிபேம் எநிக்கு இனண, ண்ஞில் என்றும் இல்ா 

கபநினத, கபநி படல் பூடங் ள் ஆ ி பிரிந்ட அம்னண.- 
அநினதன் அிவு அநபிற்கு அநபாண அடிசதனண. 
 

 

17: அடிசதம் ஆ படிவு உறதாள், அபிந்டம் ல்ாம் 

ணடி சத ஆ சுந்டபல்ி, ணறஞ இடி 
டி சதணாண அசதம் ஆ , பன் ார்த்டபர்டம் 

ணடி சதம் ஆ  அன்னா, பாண ா த்றட பவ்பிதனட? 

 

 

18: பவ்பித ா த்ண இறபபேம் ீபம் ண ிழ்ந்டிபேக்கும் 

கசவ்பிபம், உங் ள் டிபேணஞக் ன ாபம், சிந்றடபள்னந 

அவ்பிதம் டீர்த்ண ன்ற ஆண்காற் ாடபம் ஆ ிபந்ண- 
கபவ்பித  ான் ன்னணல் பபேம்னாண-கபநி ிற் னப. 
 

 

19: கபநிின் ின்டிபேனணிறதப் ார்த்ண, ன் பினிபம் கஞ்சும் 

 நிின் கபள்நம்  ற ண்ண, இல்ற,  பேத்டினுள்னந 

கடநிின் ஜாம் டி ழ் ின்ண, ன் டிபேவுநனணா?- 

எநிின் ன ாஞங் ள் என்ணம் னணபி உறபனந. 
 

 

20: உற ின் ின் டிபேக்ன ாதில்-ின் ன ள்பர் எபே க் னணா, 

அற ின் ான் ணறதின் அடினதா படினதா, அபடம் 

ிற ின் கபண் டிங் னநா,  ஞ்சனணா, ந்டன் கஞ்ச னணா, 

ணற ின் பாரிடினதா?- பூஞாச ணங் றனத. 
 
உன் படினப அடிசதம் . அபபர் டத்டிற்கு உன்றப்ற்ி 
க ாஞ்சம் அி ிார் ள் 



அித அித புடித புடித ன ாஞத்டில் அிபில் ஜாத்டில்  
கபநிப்ாடு றந டந்ணக ாண்டிபேக் ிாய் 

ஈனழு னா ங் நிலும் உன்ற ணடிக் ிபர் நால் ிம்ித 
சுந்டபல்ி ீனத 

சிபாற டினத டரிசித்ணக்க ாண்டிபேக் ிபர் லக்கு அசு 
ஆபி நால் பற தா கடாந்டவு ள் இல் ள் 
பந்ணக ாண்ன இபேக்கும் 

 

அசுர் நின் டறபா  பேப்புசாணிதின் அன்புத்டங்ற தா 
அன்றறத சிபாரின்  

ணறஞபிதா  இபேபறபம் னசர்ந்ண டரிசிப்பர் லக்ன ா அசு 
ஆபி ள் கடாந்டவு ள் 

கசய்தாண எணங் ி கசல்லும் 

ினடாசத்டன்று அம்றணஅப்ா  னசர்த்ண சப்த்டில் சுற்றுபடன் 
 சிதம் இணடான் னடாங் ள் ீங்கும் 

கபள்நிக் ினறண அன்று ள்நிதற பூற ார்த்டால்  
னடாங் ள் ீங்குபடன்  சிதபம் இணடான் 

னடபர் ள் அறபபேம் ாாதிநிபேந்ண பிதாித்டபர் ள் டான 

அணனா னடபர் நில் சிர் அசுர் நா  ணாிார் னந 
அபர் லம் ாாதிநிபேந்ண பந்டபர் ள்டான 

ல் ாாதஞன் னடபர் ள் ன்ால் க ட் ாாதஞன் அசுர் ள் 
ஆகும் 

த்டின இந்ட கண்டு குபேப்புக்கும் உண்ா ி பண்ாடு னந 
பூணிதிலும் ணிடர் நில் ிடிிக் ிண 

சிபனாடு அன்றறத னசர்த்ண டரிசிக் ிபர் நித்ண கண்டு 
அண்ஞன்ணார் லம் ாடிப்ற உண்ாக்குபடில்ற 



 

அசு ஆபி நால் ணக்குனப்ங் நில் ணாறத நில் டீிக் ப்ாணல் 
ணிடர் றந  

 ாப்டற் ா னப அன்ற டட்சிாபர்த்டிதில் இப்பு னடாறந 
 வ்பிப்ிடித்டபநா   

சுபேட்ப்நிதில்  ாட்சிதநிப்ாள் 

படன்படா  ினடா பனிாடு ணபங் ித னசத்டிம் 
சுபேட்ப்ள்நி 

அங்கு டட்சிாபர்த்டிறத க நரி ன் கதரில் ின்பும் இபேந்ண 
இக்  னடாறந ற  நால் டழுபிப்ிடித்டபநா  அன்ற 
 ாட்சிதநிப்ாள் 

குபே குபே த்டிிதா  ச ாடி பிபர் லக்கு உனடசம் 
கசய்படா  அந்ட சிற்ம் இபேக்கும் 

பாண ா த்றட பவ்பிக்க ாண்டிபேக்கும் ீபம் உன் ணறஞபாபேம் 
ண ிழ்ந்டிபேக்கும் சிந்ட உங் ள் டிபேணஞக்ன ாம் ன் 
சிந்றடபள்னந 

அடால் ன்ற ிடித்ட ாபசாங் ள் ணாறத ள் அறத்றடபம் 
டீர்த்ணறபக் ிபநா  ீ இபேக் ிாய் 

க்கு குபேபா  பந்ண ஆட்சி கசய் ி உன் காற்ாடங் றந ான் 
சஞறந்டபா  இபேக் ினன் 

ன் ாபசாங் நால் டாபிப்ிடிக்  பபே ி ணடர்ணன் பபேம்னாண 
குறுக்ன  ிற் ிபநா வும் ீனத இபேக் ிாய் 

ன டு ள் பபேம்னாண குறுக்ன  ிற் ி உன்ற ார்த்ண ன் 
பினிபம் கஞ்சும்  ண்ஞீால் றபண அநபாடல் 

 

ன்ற ான் உஞர்ந்ண எவ்கபாபே ாபணா   றுபணபடற்கு ன் 
ஆத்ணணாபில் உள்ந  

படிச்சு றந அபிழ்த்ண ான் கடநிபடற்கு ஜாணறபடற்கு உன் 



பனி ாட்டுடல் னந  

 ாஞம் 

எநிதாண பக்ன ாஞ ண்ஞாடிதால் என்டா  
சிடடிக் ப்டு ினட ;  

அப்டி ஆத்ணாறப குத்ணஞர்ந்ண னடாண் னடாண் பபேம் 
பூடங் நா பன்ற  

பிறதின் படிச்சு றந அபிழ்க் ிாய் 

பிக்ஜாம் பிப்ிதார்  எநி  
ழு பண்ஞணா  ிரி ிடா  ஆம்த்டில் கசால்ிற்று . அடற்கு 
பன்ன கணய்ஜாி  
என்டா  ிரி ிண  இப்ாில் கசான்ார் . அறட இப்னாண 
அல்ட்ா பதட்  

அல்ட்ா கட்  இண்டு எநி ற்ற ள் ஆ கணாத்டம் என்ண 
  

 ண்டுிடித்டிபேக் ிார் ள் 

அபேள்ிறதில் ிம்ி பபேம் பார்த்றட ள் ணிட அிபால் 
பர்படல் . 

அறப ள் உன்டத்டிிபேந்ண பபேம் உண்றண ள் 

அபற்ற ாம் உஞர்ந்ணக ாள்ந பதனபண்டும் 

அப்டித்டான் அடுத்ட ாில் ணி பக் ிதணா உண்றண என்று 
கபநிதா ிபள்நண 

உன் ஆற்ல் உற ின் உண ன ாபில் நில் ிம்ி பனி ி 
உன் அடிதபர் ள் எபே க் ம் உன்ற ணடித்ணக்க ாண்ன 
இபேக் ிார் ள் 

 

இணபற கபநிதாக் ப்ட் னபடங் நின் அடிப்ற 
உண்றண நா வும் படிபா  

உண்றண நா வும் ; னணற்னாக் ா  இந்ட னபடங் ள் என்றுக்கு 
என்று பண்ாா   



பிசத்றட க ாட்டுபணனா இபேந்டாலும் பப்னா ி சணசனபடம் 
ன் அபடத்டால்  

அறப றந இடம் ிம்ிதறப நா  ீ ணற்ப்னா ிாய் 

ஆாலும் ணிடர் நா ித ாங் னநா குறு ித ணத்டால் ங் றந 
ாங் னந ணாற்ிக்க ாள் ினாம் 

பூஞணா அண்ஞாணறதில் பிநங்கும் டத்ணபத்றட உ ிற்கு 
க ாடுத்ட ணங் பேிி ீதல்பா 

அண கடன்ால் அண்ஞாணறதில்  ிரிபம் ன் பனிாட்ற 
படல் படில் ணபக் ிதபள் அன்றனத ஆகும் 

அந்ட பாில் உண்றண கபநிதாக் ப்ட்டுள்நண ; அந்னடா 
ஆாலும் குறு ித ணம் றத்னடார் டபா னப பிநக் ம் 
 ற்ித்ண பபே ிார் ள் 

 

அன்றதாபள் ன ாபிில் இறபற  ாஞ 14 ஆண்டு ள் 
டபணிபேந்டாள் . அப்டி  

டபணிபேந்ணம்  ாஞபடிதபில்ற . அப்னாண  ார்த்டிற  
கநர்ஞணிதன்று ணறறத  

சுற்ி பபேம்னாண ணறக்கு னர் னணற்ன  அன்ற பபேம்னாண 
ணற உச்சிதில்  

அபேட்கபேம்னாடி டரிசம் அன்றக்கு சித்டித்டண 

இந்ட ி ழ்னப  ிரிபணா  ணாிதண 

பாற ல்னாபேம் எத்ணக்க ாள்பார் ள் 

ஆால் டபா  பிநக் ணநிக் ிார் ள் 

 

அன்ற சிபற  ாஞ டபணிபேந்டாள் ;  ாஞ படிதபில்ற . 
 ிரிபம் பந்ண ணற  

உச்சிதில் சிபற னாடிதா   ண்ாள்  டங் நின் குற 
அிபால் பிநக் ம்  

க ாடுக் ிார் ள் 



சிபின் ணறபிதாபள் சிபற  ாஞணா இபேப்ாள் . 
சிபற ிச்சதணா  டிபம்  ண்பள் அபள் 

ஆ  அபள்  ண் சிபற  ாஞ டபம் கசய்தனபண்டித 
அபசிதணில்ற 

 

அபள்  ாஞாட எபேபற சிபற பி கரிதபா இறபற 
; உ ின் ஜாி லம் ணாற்று  

ணடங் லம் அபேப இறபன்  கசால்லு ினட அந்ட 
இறபற  ாஞனப அபள் டபம்  

இபேந்டிபேக் னபண்டும் 

அந்ட இறபறத்டான் அபள் அபேட்கபேம்னாடிதா  ணற 
உச்சிதில் டரிசித்டாள் 

 ார்த்டிற  டீணா  அபேட்கபேம்னாடிதான 
அறதாநப்டுத்டப்டு ிார் 

 

சிடம்த்டில் னாடிதா  ணாறும்பன்பு ணாஞிக் பாச பேம் ணார் னி 
ணாடம் படல்  

ாள் அடி ாறதில் அடிஅன்ணாற ன் இத்டிற்கு 
பந்ணனசறு ிார் 

அபபேக்கும் அபேட்கபேம்னாடி டரிசம்  ிறக் ிண 

உன ஆடிபம் அந்டபம் இல்ா அபேட்கபேம்னாடிறத  
டிபேகபம்ாறப ாத்கடாங்கு ிார் 

 

பழுறண அறந்டபர் ள் அறபபேம் இறபன் 
அபேட்கபேம்னாடிதாபர் சிபற பி  

கரிதபர்  பள்நார் னா கசால்லும்னாண அறகுற ள் 
அந்ட னாடிபம் சிபன்டான் 

 ணாய்ணா பிநக் ம் க ாடுத்ணக்க ாண்டுடான் உள்நர் 



ணாதங் றந  ந்ட பூஞணா அபேஞாச ணங்ற  ீ ன் ிான் 
க்டன் 

 

 

21: ணங் ற, கசங் சம் பறதாள், ணறதாள், பபேஞச் 

சங்கு அற கசங்ற ச் ச   ாணதில் டாவு  ங்ற  

காங்கு அற டங்கும் புரிசறனதான் புறதாள், உறதாள் 

ிங் ற, ீி, கசய்தாள், கபநிதாள், சும் கண்க ாடினத. 
 

 

22: க ாடினத, இநபஞ்சிக் க ாம்ன, க்கு பம்ன ழுத்ட 

டினத ணறதின் ரிணநனண, ி ணால் இணதப் 

ிடினத, ிணன் படாத னடபறப் கற் அம்னண. 
அடினதன் இந்ண இங்கு இிப் ிபாணல் பந்ண ஆண்டு க ாள்னந. 
 

 

23: க ாள்னநன், ணத்டில் ின் ன ாம் அல்ாண, அன்ர் கூட்ந்டன்
ற 

பிள்னநன், சணதம் பிபேம்னன், பிதன் பவுகுக்கு 

உள்னந, அறத்டினுக்கும் பும்ன, உள்நத்னட பிறநந்ட 

 ள்னந,  நிக்குங் நினத, அநித ன்  ண்ணஞினத. 
 

 

24: ணஞினத, ணஞிதின் எநினத, எநிபேம் ணஞி புறந்ட 

அஞினத, அஞிபம் அஞிக்கு அனன , அணு ாடபர்க்குப் 

ிஞினத, ிஞிக்கு ணபேந்னட, அணர் கபே பிபேந்னட.- 
ஞினதன், எபேபற ின் த்ண ாடம் ஞிந்டின்ன. 
 

 

25: ின்ன டிரிந்ண, உன் அடிதாறப் னஞி, ிப்பு அறுக் , 

பன்ன டபங் ள் பதன்று க ாண்னன்,- படல் பபபேக்கும் 

அன்ன. உகுக்கு அிாணி ன்னும் அபேணபேந்னட.- 
ன்ன?-இி உன்ற தான் ணபாணல் ின்று த்ணபன. 
 
ணங் ணாபள் ; டன் ிள்றந லக்கு அபண க ாடுத்ண க ாடுத்ண 
சிபந்ட ஸ்டங் றந உறதபள் ; ஜாி நின் ச ஸ்த்டில் 
உடிப்பள் ; க ாண்ல் ாற்ின் இித சத்டம் னான் 
குலுறதபள் ; டன் க்டர் லக்கு பாரி பாரி க ாடுத்ண சிபந்ட 



 ங் றந உறதபள் ; டாபி ஏடு ி  ங்ற றத சறதில் 
அஞிந்ணள்ந சிபாரின் அன்புக்கு ாத்டிணாபள் ; 

னதா சித்டி நில் பாசிதாபள் ; ீ ிபறதபள் ; டண்ஞரீ் 

ிறந்ட  னிறதப்னான்பள் ; சுறணதா கண் 
க ாடிதாபள் ீனததாகும் 

 

ணல்ிக ாடி ள் ணத்றட ற்ிப்ர்ந்ண ி பூக் நால் 
அங் ரிக்கும் . அத்டற த ணறதில் உள்ந அர்ச்சுர் ன ாபிற 
ணல்ி ார்ச்சு ணற ன்ார் ள் 

 

சிபனுக்கு ப்டி ா னடபிதாபர் பிசத்றட அணிர்டணா  ணாற்ி 
க ாடுக் ிானா அறடப்னா அர்ச்சுற னடடிபந்ண அபற 
ணஞத்டிிபேந்ண பிடுபித்டபர் சப்ட ன்ிதரில் எபேபா உலூி . 
 

சிபனுக்கு ா னடபி ஜாம் னதா சித்டி நின் அறதாநம் 

ன்ால் சிபின் அம்சபள்ந அர்ச்சுபேக்கு ா  ன்ி 
அறதாநணாகும் . அக் ா ணஹானடபிதா  அபடரித்டனாண டன் 
உள்நகணல்ாம் ிறந்ட அர்ச்சுற கசன் ணல்ி ார்ச்சுா  
ாடிாடி ணடித்டார் 

 

ஆடினசன ஜாத்டின் அடினடபாபர் . அபானனத 
உதிர்ப்ிக் வும் படிபம் . சிபன் உண் பிசத்றட அணிர்டணா  
ணாற்ி அபபேக்கு ணஞணில்ா கபேபாழ்வு க ாடுத்டபள் 
ஆடினசரின் அம்சணா பாசு ினத ஆகும் . அறடப்னா 
க ால்ப்ட் அர்ச்சுற உதிர்ித்டபள் ா  ன்ி ணல்ி ானப 
ஆகும் . 
 

க்டன் ணடிக் ிான் : 
 

ச  னபடங் றந சணசப்டுத்டி இடணாக்கும் ரிணநனண 

ிர்ந்ட இணதத்றடப்னா ண ிழ்சிறத க ாடுப்பனந 

ிம்ணா படா னடபர் நின் சக்டிதா  இபேப்பனந 

க்கு பந்ட பம்ால் ணஞம்  ாத்ண இபேக் ிண 

 

சிபாறபம் அர்ச்சுறபம் ணஞத்டிிபேந்ண  ாத்டண னா 
ன்றபம்  ாப்ாதா  

 



ின் ன ாம் அல்ாண னபகான்றும் ன் ணடில் ிற் ாண 

ின் அடிதபர் டிபேக்கூட்த்றட குற கூனன் 

 

ணி  நிடா  தாபேக்கும் அபபர் டத்டிற்கு இங் ிபந்ண 
உபாடுபள் அன்றனத ஆகும் . ணற் அடினடபர் றநப்னா 
டாடம் பிபேம்ணாட்ாள் ; கன்ால் இபனந 

புபனஸ்பரிபணாபாள் .  ிப த்டால் உ ம் அனிதாடடி 
டாய்றணதால் அபர் றநபம்  ாத்ணபபேபள் 

 

ணற் பன்று அடினடபர் லம் னபறுனபறு னா கடரிபம் 

னபடங் றந பூணிக்கு அபேல ின்ர் . அடால் ணட ணனபசங் ள் 
கூ பபே ின் . ஆால் பபரின் அன்புக்கு ாத்டிணா ி 
அபர் னநாடு உறப  ாத்ணக்க ாள்லம் ீனதா உகுக்ன  
அபேணபேந்டா  இபேக் ிாய் 

 

ச பற்ிக்கும் கபநினதபம் உள்னநபம் ஊடுபேபி ின்று 
உள்நத்டிற்குள் சாந்டிறதபம் சணாடாத்றடபம் அபேல ிாய் . 
இறனாந்டம் உண்ாபடால் அண்ஞாக் ில் அணிர்டம் 
ஊறு ிண 

 

அணிர்டம் ஊறுணிம் ணஞிதாகும் . ச ஸ்த்டிற்கு  ீனன ஆக் ிறக்கு 
உள்னந எபே சவ்வு ணஞிறதப்னா உள்நண . அடற்கு ணஞ்சள் 
ித்டில் எபே ம்பும் கபள்றந ித்டில் எபே ம்புணா  வும் 
இங் வும் இபேக் ிண . இடில் உதிற ற்ி அந்ட கட் த்றட 
டிந்ண பூட்டிபிட்ால் அணனப பீசணாடி . உல் உண்றடபம் 

 னிறபபம் ிறுத்டி பிடும் . ச  கசதல்ாடு லம் எடுங் ிபிடும் 
. ஆால் அழு ாண 

 

அந்ட ணஞிதில் உதிர் ின்று எநிதா  ணங்கும் . டம்றண 
அண்டிபந்னடாரின் உதிாற்றபம் உதர்த்டிபிடும் 

 

அத்டற த ஜாி றந அஞிதா  அஞிந்ணள்நபள் அன்ற . 
அஞி ன் லக்கு அஞிதாபள் . 
 

உன்ற அனு ாடபர் ள் ிஞிக்கு ஆநா ிார் ள் . உ ின் 
ிஞி லக்கும் ணபேந்டா  இபேக் ிாய் ; னடபர் லக்கு 
அணிர்டணா வும் இபேக் ிாய் 



 

உன் த்ணாடத்றட ஞிந்ணக ாண்ாள் ; ச  னடபர் லம் 
அபேள்புரிபார் ள் 

 

உன்றபம் உன் அடிதபர் றநபம் னஞிால் ணஞணில்ா 
கபேபாழ்பின்  சிதத்றட உஞர்ந்ணக ாள்நாம் . ஆ னப 
உன்றனத னாற்ித்ணடிப்னன்  

 

 

26: த்ணம் அடிதபர், ஈனழ் உ ிறபம் றத்ணம் 

 ாத்ணம் அனித்ணம் டிரிபாம்,-  ணழ்பூங் ம்பு 

சாத்ணம் குனல் அஞங்ன .- ணஞம் ாறும் ின் டாநிறஞக்கு ன் 

ாத் டங்கு புன்கணானி ிதபாறு, ற பறத்னட. 
 

 

27: உறத்டற பஞ்சப் ிபிறத, உள்நம் உபேகும் அன்பு 

றத்டற, த்ண டப ம் சூடும் ஞி க்ன  

அறத்டற, கஞ்சத்ண அழுக்ற கதல்ாம் ின் அபேட்புால் 

ணறத்டற,- சுந்டரி - ின் அபேள் கடன்று கசால்லுபனட. 
 

 

28: கசால்லும் காபேலம் , ம் ஆடும் ணறஞபபேன் 

புல்லும் ரிணநப் பூங்க ாடினத. ின் புணணர்த் டாள் 

அல்லும்  லும் கடாழுணபர்க்ன  அனிதா அசும் 

கசல்லும் டபகிபம், சிபனா பம் சித்டிக்குனண. 
 

 

29: சித்டிபம் சித்டி டபேம் கடய்பம் ஆ ித் டி ழும் ா 

சக்டிபம், சக்டி டறனக்கும் சிபபம், டபம் பதல்பார் 

பத்டிபம், பத்டிக்கு பித்ணம், பித்ண ஆ ி பறநத்ண ழுந்ட 

புத்டிபம், புத்டிதினுள்னந புக்கும் புத்றட அன்ன. 
 

 

30: அன்ன டடுத்ண ன்ற ஆண்டுக ாண்ாய், க ாண்ண அல் ன்
ற  

ன்ன உக்கு? இி ான் ன் கசதினும் டுக் லுள் 

கசன்ன பினினும்,  றனதற்றுற  ின் டிபேவுநனணா.- 
என்ன,  உபேனப, அபேனப, ன் உறணதபனந. 



 
ஈனழு டிாலு னா ங் றநபம் றத்ணம்  ாத்ணம் அனித்ணம் 
பபே ிபர் இறபன் ஆகும்  

அபற இறபிாண டிதாிக் ிபர் (த்ணம் அடிதபர்)அடினடபர் 
சிபாகும்  

அத்டற த சிபன ணஞம்  ணழ் ி பூக் றந அன்றதின் 
குனலுக்கு சாத்டி ண ிழ்பாாம்  

 

அடால் உன் டிபேபடித்டாணற ப்னாணம் றுணஞத்டால் 
 ணழ் ின்ண . அறட  

அழுக்குள்ந ன் ாபால் பு னாம் சூட் பதற்சிப்ண ற ப்புக்கு 
உரிதண  

அன்னா  

உன் ணீண உபேகும் அன்ற ன் உள்நத்டில் றபத்டபள் ீனத  

அடால் ன் கஞ்சத்ண அழுக்கு ள் க ாஞ்சம் க ாஞ்சணா  ணாி 
பபே ின் . அங்கு அபேட்புல் ிம்ி பபே ிண  

அந்ட அபேநால் உண த்ண ாட ணங் லக்கு ணடி றந 
சணர்ிக் ினன்  

பஞ்ச ம் ிறந்ட ிபித்டறநறத உறத்ண பிடுடற 
க ாடுப்ாதா   

கசால்லும் காபேலம் இறதந்ண ணாடுபண சிபன் எபேபால் 
ணட்டுனண படிபம் . ணற்  றஜர் ள் டாபண என்ற ன ாட்ற 
பிட்டுபிடுபார் ள்  

 

சிப்ன இல்ாணல் சிபால் ணா படிபடற்கு  ாஞம் 
அபரின் பீனாடு  

இறஞந்ண னாந்டத்றட உற்பிக்  கசய்பண அன்ற – ணங் ாட 
ரிணநத்டால் அபற  

புல்லு ிாாம் பூங்க ாடி ஆபள்  



அபநின் ாட ணங் றந இவும்  லும் கடாழுபர் ள் 
ிச்சதணா  ச  னணன்றண றநபம் அறபார் ள்  

ணிட ிபி டுக் ாணல் டபம் கசய்த படிதாண . டபம் கசய்ண 
பக்டி ள் எவ்கபான்ா  கற்ால் இறுடிதில் படிபா சித்டி 
சித்டிக்கும்  

அடற்கு சக்டி க ாடுப்பள் அன்றனத ஆகும்  

 

அணணட்டுணல் புத்டி க்குபப்னபண்டும் ன்ால் அறட 
க டுக் ி அஹம்ாபம்  

சுத கபேறணறத அனித்ண ிர்பி ழ்த்றட அபநால் ணட்டுனண 
அபேந படிபம்  

அபள் தாற அனித்டாள் ? 

ண ிறண சுத கபேறண னசி ணறட ன ட்டில் டள்லம் ண ிா 
அசுறத்டான அனித்டாள்  

கம் ல்டா  ஆ ிபிட்ண  

உன்ற ான்  ண்டுக ாண்ணம் ; சஞறந்டணம்  

ன்ற  றனதற்றுபண உண டிபேவுந சித்டணா  இபேப்ண 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31: உறணபம் உறணகதாபோ னும்,   உபேபில் பந்ண இங்கு 

றணபம் டணக்கு அன்பு கசய்தறபத்டார், இி ண்ணுடற்குச் 

சறணதங் லம் இல்ற, ஈன்கடுப்ாள் எபே டாபம் இல்ற, 

அறணபம் அறணபறு னடாநிதர்னணல் றபத்ட ஆறசபனண. 
 

 

32: ஆறசக்  ில் அ ப்ட்டு, அபேநற் அந்ட ன் ற ப் 

ாசத்டில் அல்ற் இபேந்னடற, ின் ாடம் ன்னும் 

பாசக்  ணம் டறனணல் பித றபத்ண, ஆண்டு க ாண் 

னசத்றட ன் கசால்லுனபன்?- ஈசர் ா த்ண னரிறனனத. 
 

 

33: இறனக்கும் பிறபனினத அடும்  ான், ற டுங்  

அறனக்கும் காழுண பந்ண, அஞ்சல் ன்ாய். அத்டர் சித்டம் ல்ாம் 

குறனக்கும்  நக் குபிபற தாணறநக் ன ாணநனண. 
உறனக்கும் காழுண, உன்றனத அன்றனத ன்ன் ஏடிபந்னட 

 

 

34: பந்னட சஞம் புகும் அடிதாபேக்கு, பானு ம் 

டந்னட ரிகபாடு டான் னாய் இபேக்கும்--சணர்ப பம், 

றந் னடன் அங் ல் பே ணஞி ஆ பம், ா பம், காற் 

கசந் னடன் ணபேம், அர்  டிர் ஜாதிறும், டிங் லனண. 
 

 

35: டிங் ட்  பின் ணஞம் ாறும் சீடி கசன்ி றபக்  

ங் ட்கு எபே டபம் ய்டிதபா, ண் இந்ட பிண்னஞார்-- 
டங் ட்கும் இந்டத் டபம் ய்ணனணா?- டங் க்  லுள் 

கபங்  ண் ஞி அறஞனணல் ணதில்கூபேம் பிழுப்காபேனந. 
 
க்டனுக்கு புந ாங் ிடம் உண்ா ிபிட்ண . ணிட இதல்பு எபே 
ன்றணறத  

ார்த்டணம் இறடத்டபி னபறு சிப்ாறப னந இல்ற ன்று 
கூறுபடாகும் 

இறட எபே பு ழ்ச்சி அஞிதா  டுத்ணக்க ாள்ந னபண்டுனண டபி ; 

டத்ணபணா  னபடணா  ஆக் ிக்க ாள்ந கூாண  



இந்ட பார்த்றட றந  ாஞம்  ாட்டி இறட டபி றடபனண 
பனிக்கூாண ன்று டீபிபாடம் னசக்கூாண 

 

ஆாலும் க்டன் எபே உண்றணறத இங்கு கசால் ிான் ; அண 
கடன்ால் ங்கு  

சிபனும் ாாதஞனும் என்ா  அறனக் ப்டு ிார் னநா அங்கு 
இறபின் பழு  

ிசன்ம் பந்ணபிடு ிண  

உறணதாபள் அம்சத்டில் ாாதஞன் ஆபாள் . ாாதஞின் 
எபே பிதா னண ாாதஞிதா  ணாி சிபனுக்கு ணறபிதாாள் 

 

இறப்ட்  ாத்டில் றசபர் லக்கும் றபஞபர் லக்கும் குடுணி 
ிடி  

சண்றதா ி ணடபாடம் ணடகபி ிடித்ணக்க ாண்டு எபேபற 
எபேபர் க ான்று க ான்று  

அறந்டர்  

ணிடர் லக்கு க ாஞ்சம் அனிக்கும் சக்டிறத இறபன்  

க ாடுத்டிபேக் ிார் . அசுர் ள் அறட ணண்டி பிடும்னாண அணவும் 
ீ  

கும்ிடுபணடான் இறபன் அடுத்டபர் கும்ிடுபண இறபல் ; 

அபர் றந க ான்ால் 

உன் இறபன் உக்கு கசார்க் ம் க ாடுத்னட டீபேபண  
 ாத்டிபேக் ிார்  

ன்வுன் டங் ள் க ாறகபிறத டீர்த்ணக்க ாள்ந டதாா ி 
பிடு ிார் ள்  

 

அடிடடி  ாட்ா கசய்ண டன் இச்றசறத டீர்த்ணக்க ாள்நாம் ; 

கசார்க் த்ணக்கு 

கசார்க் பம்  ிறக்கும் ன்வுன்  வுறநனத  ாக்  அபடாம் 
டுத்ண  

பந்டபர் நா  டங் றந  பேடிக்க ாள் ிார் ள்  



றபஞபர் றந க ான்கானித்ட றசபர் ள் சிபாதங் நில் 
அன்றறத ாாதஞி ணஸ்ணனட  ணடி கசால்லும்னாடாபண 
னதாசித்டிபேக்  னபண்ாணா  

றசபர் றந க ான்கானித்ட றபஞபர் ள் பிண்ஞ ங் நில் 
டாதாா  சிபின் அம்சனண அணர்ந்டிபேப்றட னதாசித்டிபேக்  
னபண்ாணா  

 

ண ாக்ஷ்ணினத  ஆதிம் பற அறனத்டாலும் அபள்  ண் 
ார்க் பில்ற ன்ால்  

ிபாிறத ணஸ்ணனட  ணடி கசால்ிப்ாபேங் ள் அள்நி 
அள்நி க ாடுப்ாள்  

 

அப்டி உறணதா  ாாதஞ அம்சபம் சிபனும் என்ா  பந்ண 
டன்ற க்டிக்கு  

ஆட்க ாள்ந கசய்டர் ; ஆ னப ான் னதாசிக்  னபண்டித 
பிசதனண இல்ற ன் ிான்  

ஆறசக் ில் அ ப்ட்பன் ; அந்ட ன் ற ப் டகுடி உள்நபன் ; 

ஆாலும் டாணறப்ாடங் றந ன் டறனணல் றபத்ண டிபேபடி 
டீட்றச க ாடுத்டாய்  

ான் கசய்ட ாபங் ள்  ாஞணா   ான் பிதாடி நால் டீிக்  
பபேம்னாண ; பந்ண அஞ்சானட ன்ாய்  

ன் ணம் உறனபம் னாகடல்ாம் பந்னடாடி அன்றனத 
ன்னன்  

பித ன் ணீண னசம் க ாண்ாய் ; உண பசிப்ிம் டகுடி ள் 
தாபற்றபம் க்கும் க ாடுப்ாய்  

இந்ட புண்ஞிதம் தாபேக்கு  ிறக்கும்  

க்கு  ிறத்டண னா ; ன் பன்னார் லக்கும் இந்ட 
புண்ஞிதம்  ிறக்குனணா  



டங் க் ில் ஆடினசாரின் ணீண அிணதில் க ாள்லம் 
ணாத்ணானப ; ாாதஞன  

க்டன் அன்றறத னசித்டபன் ; க்டி கடாண்டு கசய் ிபன்  

ஆாலும் அபள் ாாதஞின் அம்சனண ன்றட அிந்னட 
இபேக் ிான் 

 

 

36: காபேனந, காபேள் படிக்கும் னா னண, அபேம் னா ம் கசய்பம் 

ணபேனந, ணபேநில் பபேம் கடபேனந, ன் ணத்ண பஞ்சத்ண 

இபேள் ணம் இன்ி எநி கபநி ஆ ி இபேக்கும் உன்டன் 

அபேள் ண.- அி ின்ினன், அம்புதாடத்ண அம்ிற னத. 
 

 

37: ற க்ன  அஞிபண  ன்லும் பூவும்,  ணம் அன் 

கணய்க்ன  அஞிபண கபண் பத்ணணாற, பி அபின் 

றக்ன  அஞிபண ண்ணஞிக் ன ாறபபம், ட்டும், ட்டுத் 

டிக்ன  அஞிபம் டிபே உறதாிம் னசர்பனந. 
 

 

38: பநக் க ாடிதில் ழுத்ட கசவ்பாபம், ிபறுபல் 

டபநத் டிபே ற பம் ணறஞதா, ங் ள் சங் றத் 

ணபநப் காபேண, ணடிதிற சாய்க்கும் ணறஞ பறதாள்-- 
அபறநப் ஞிணின்  ண்டீர், அணாபடி ஆலற க்ன . 
 

 

39: ஆலற க்கு, உன்டன் அடித்டாணற ள் உண்டு, அந்ட ன்ால் 

ணீலற க்கு, உன்டன் பினிதின்  ற உண்டு, னணல் இபற்ின் 

பலற க்கு, ன் குற, ின் குறனத அன்று,-பப்புங் ள். 
ணாலற க்கு, அம்பு கடாடுத்ட பில்ான், ங் ில் பாணுடன. 
 

 

40: பாள்-ணடல்  ண்ஞிறத, பிண்ஞபர் தாபபேம் பந்ண இறஞ்சிப் 

னணுடற்கு ண்ஞித ம்கபேணாட்டிறத, னறட கஞ்சில் 

 ாணுடற்கு அண்ஞிதள் அல்ாட  ன்ிறத,  ாணும்--அன்பு 

பூணுடற்கு ண்ஞித ண்ஞம் அன்னா, பன் கசய் புண்ஞிதனண. 



 
இல்ற ாட அநவு காபேள் னபண்டும் 

அந்ட காபேறந ட பல்பள் அன்ற 

ஆால் அந்ட காபேள் னா த்றட ட பல்ண 

அடில் பழ் ி அக் ிணம் ஆட்ம் ாட்ம் ல்ானண டபல்ண 
ணபேள் 

என்றுனண அிதாட எபே ஆத்ணா ாபணில்ாடணனப 

ஆால் ஜாம் அணபல் 

ல்ண க ட்ண ல்ாபற்றபம் ஆண்டு அணுபித்ண கடநிந்ண 
அடன் ஆடிக் த்டிிபேந்ண பிடுடும் க்குபம் அறந்டான ஜாம் 

ணபேநில் பபேம் கடபேனந ஜாம் 

ணடில் பந்ட பஞ்சத்ண இபேள் ணணின்ி அ ன்று எநிதா  
ணானபண்டுணாம் 

 

ஆடிணிடா  டன்ற டம் டாழ்த்டி பூணிக்கு பந்ட சிபார் 
ணீண்டும் சாடாஞ  

சரீத்றட எநி சரீணா  ணாற்ி றபபா  ணாிார்  
றபபன்ட்டி ன ாதிில்  

அறதாநப்டுத்டி உள்நர் 

அங்கு சுபாணிதின் கதர் பநர்எநி ாடர் 

உ ிதல் ணாறததில் பிழுந்ண அடிிபேந்ண பிடுட்ால் றபப 
ிற அறதாம் 

ாபத்டில் இழுத்ண பிடுபள்  ாநி 

அடிிபேந்ண பிடுபித்ண பிடுபள் படாி 

சிபற ணிடித்டாள்  ாநி 



சிபற ஆாடித்டால் படாி 

க னணா ிிபம் அபனந 

சிப ாணிபம் அபனந 

அபநண அன்ற காணல் னதாக் றதின் பணா வும் 
டாடர்ணங் நின் பணா வும் பழுறண அறதபடிதாண 

பள்நாாபேக்கு அபண அண்ஞி பைத்டில் பந்ண எற்ிபெர் 
படிபாம்ிற  உஞபநித்டாள் 

 

ணற்றுகணாபே னடபறட உங் றநனத டிபேணஞம் படிப்னன் ; எபே 
சிறு ணபேம்பும்  

உங் றந கடாந்டிவு கசய்தணாட்னன்  பாழ்ந்டானந டன் 
ிார்த்டதால்  

பள்நாபேக்கு ாண ாப்நித்டபள் அபள் 

அன்ற அபநண ரிபா னடபறட நின்  பேறஞ இல்ாணல் 
ஆன்ண பாழ்பில் பன்ன படிதாண 

 

ஆஞபம் ;  ண்ணம் , ணாறத ன் பன்ாள் ன ாட்ற  ட்டி 
அடற்குள் இபேந்ண  

ாஜ்ிதம் கசய்பம் அசுர் ள் ணீண அக்ன ாட்ற டீபண்டு 
ணாலம்டிதா   

சிபார் அம்பு கடாடுத்ட னாண அபனாடு உன் இபேந்டபள் ீ 
ன்ல்னபா இப்ால்  

கசால்லு ிண 

இடில் உஞனபண்டித இ சிதம் ; அபறந சிபனாடு இறஞத்ண 
இறஞத்ண ார்க் னபண்டும் 

அன்றதின் அனன  அபலக்கு சிப்பு 

அந்ட அனற  பு ழ்ந்ண திப்ண ன்ணம் அபேறந உள்பாங்கும் 
நித பனி 



சிபனாடு இறஞத்ண சித்டால் அண அபேள் 

டிதா  சித்டாள் ணபேள் 

அிாணி அந்டாடி பழுபணம் இந்ட  சிதம் பிபறுத்டப்டு ிண 

அம்றண அப்ா  இறஞத்ண ார்த்டால் பற  னடாசங் ள் 
 றபம் ன்டானனத ினடாசத்டன்று இறஞத்ண பம் 
பபே ிார் ள் 

நிதபர் றந சிக் ல் நிிபேந்ண பிடுபிக்  னபண்டுணா 
கபள்நிக் ினறண ள்நிதற பூறதில்  ந்ணக ாள்ந 
கசால்லுங் ள் 

பிடுடற  ிறக்கும் 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41: புண்ஞிதம் கசய்டனண-ணனண.- புணப் பூங் குபறநக் 

 ண்ஞிபம் கசய்த  ஞபபேம் கூடி, ம்  ாஞத்டால் 

ண்ஞி இங்ன  பந்ண டம் அடிதார் ள் டு இபேக் ப் 

ண்ஞி, ம் கசன்ிதின் னணல் த்ண ாடம் டித்டினப. 
 

 

42: இங்க ாண்டு பிம்ணி, இறஞக ாண்டு இறு ி, இந ி, பத்ண 

பங்க ாண் க ாங்ற -ணறக ாண்டு இறபர் பித கஞ்றச 

ங்க ாண் க ாள்ற  ம் க ாண் ாத ி, ல் அபின் 

பம் க ாண் அல்குல் ஞிகணானி--னபடப் ரிபுறனத. 
 

 

43: ரிபுச் சீடிப் ாசாங்குறச, ஞ்சாஞி, இன்கசால் 

டிரிபு சுந்டரி, சிந்ண னணிதள் டீறண கஞ்சில் 

புரிபு, பஞ்சற அஞ்சக் குி காபேப்புச்சிறக் ற , 

ரி புற னணி, இறபர் கசம்ா த்ண இபேந்டபனந. 
 

 

44: டபனந இபள், ங் ள் சங் ார் ணற ணங் ணாம் 

அபனந, அபர்டணக்கு அன்றபம் ஆதிள், ஆற திால், 

இபனந  வுநர் தாபர்க்கும் னணற இறபிபம் ஆம், 

ணபனநன், இி எபே கடய்பம் உண்ா  கணய்த் கடாண்டு கசய்னட. 
 

 

45: கடாண்டு கசய்தாணின் ாடம் கடானாண, ணஞிந்ண இச்றசனத 

ண்டு கசய்டார் உநனா, இனா? அப் ரிசு அடினதன் 

 ண்டு கசய்டால் அண ற டபனணா, அன்ிச் கசய்டபனணா? 

ணிண்டு கசய்டாலும் காறுக்ற  ன்ன, ின் கபறுக்ற  அன்ன. 
 
டிபேபடி டீட்றச டிபேபடி டீட்றச ன் என்று இபேக் ிண 

அறட பனங்  பனங்குபர்க்கு டகுடி னபண்டும் 

அந்ட டகுடி இறபனுக்கும் ; அபண அடினடபர் நா சிபனுக்கும் 
; ாாதஞனுக்கும் ணட்டுனண டகுடி உள்நண 

இடில் பூ ம் ; னதா   சிதம் ணவுணில்ற 



கரித  சிதம் இபேப்ண னாவும் ;  ாஞாடறட  ண்டுிடிடத்ண 
னா கசத்ணப்னா கசல்பாறப்னான் ணிடர் ள் 
அட்டிக்க ாள்பார் ள் 

டிபேபடி டீட்றச ன்ால் ாடத்றட உச்சந்டறதில் றபத்ண 
டீட்றச க ாடுப்ணடான் 

ணாஞிக்  பாச பேக்கு சிபன் டன் ாடத்றட டறனணல் றபத்ண 
டீட்றச க ாடுத்டார் 

அடுத்ட ிபிதில் பள்நாபேக்கும் அனட னா சிபடிதார் னா 
பந்ண டிர்ாாட னபறநதில் ாடத்றட டற னணல் றபத்டார் 

ண ாி சக்பர்த்டிக்கு டிபேபடி டீட்றச ாாதஞர் ல் ிார் 

 

புண பூங்குபறந னான்  ண்ஞிதால் ; டிபேபடி டீட்றச ல்  டகுடி 
உறத டன்  

 ஞபற அறனத்ணக்க ாண்டு பந்ண டண அடிதார் ள் ர் 
இபேக்  க்கு டீட்றச  

க ாடுக்  றபத்டானந ; ன்ன ான் கசய்ட புண்ஞிதம் 

ன் அன்ற  

இபேக் ிானந அப்ின் இப்ா த்றட அறந்டபள் ; 

இறஞதாபள் ; அன்ின்  

ணிகுடிதால் பிம்ணி அபற ஆத்டழுபி அபா னப 
ஆ ிபிடுபள் ; அபரின்  

இடதத்டிற்கு இடம் அநிப்பள் ; டாணற காற்ாடம் ; ாசம் 
அங்குசம் னான்  

ந்ண பற  ஆபடங் றந பாணா  அறந்டபள் ; டன் இித 
குாலும் சிந்ண  

ித்டாலும் பன்று உ ங் நிலும் இறஞதில்ாட னன ி இபள் 

இபநால் அல்னபா சங் ாரின் படீு ணங் ணா  இபேக் ிண 

அணணட்டுணல் அபபேக்கும் அன்றதா னப ணாி சீாட்டு ிபள் 



ஆ னப ணற் னடபர் ள் தாபபேக்கும் அன்ற னணாபள் 
அன்னா 

இபறந னடடிானனத னாணம் ல்ா னடபர் லம் ணக்கு 
ஆசினத கசய்பார் ள் 

 ன்ணாடாபா உஞக்கு கடாண்டு கசய் ிபர் ள் உற பம் 
னசித்ண பீ ாபேஞிதம் கசய்பார் ள் 

எபேனபறந அல்றப கசய்டாலும் ; காறுத்ண ட்சிப்பு கசய்பள் 
ீ 

 

 

46: கபறுக்கும் டற றண ள் கசய்தினும், டம் அடிதாற ணிக்ன ார் 

காறுக்கும் டற றண புடிதண அன்ன,-புண ஞ்றச உண்டு 

 றுக்கும் டிபேணிற்ான் இப்ா ம்  ந்ட கான்ன.- 
ணறுக்கும் டற றண ள் கசய்தினும், தானுன்ற பாழ்த்ணபன. 
 

 

47: பாழும்டி என்று  ண்டு க ாண்னன், ணத்னட எபேபர் 

பழீும்டி அன்று, பிள்லம்டி அன்று, னபற ிம் 

ழும் பே பற ட்டும், ட்ாணல் இவு  ல் 

சூழும் சுர்க்கு டுனப  ிந்ண சுர் ின்னட. 
 

 

48: சுபேம்  றணடி ணன்றும் சறபடிக் குன்ில் என்ிப் 

பேம் ரிணநப் ச்றசக் க ாடிறதப் டித்ண கஞ்சில் 

இபேம் டபிர்த்ண இறணப்னாண இபேப்ார், ின்னும் ய்ணபனா- 
குபேம் க ாழுவும் குபேடிபம் னடாபம் கும்றதின. 
 

 

49: கும்ற அடுத்ண குடிபுக்  ஆபி, கபங் கூற்றுக்கு இட் 

பம்ற அடுத்ண ணறுகும் அப்னாண, பறநக்ற  அறணத்ண, 

அம்ற அடுத்ண அரிறபதர் சூன பந்ண, அஞ்சல் ன்ாய்-- 
ம்ற அடுத்ண இறச படிபாய் ின் ாத ினத. 
 

 

 



50: ாத ி, ான்ப ி, ாாதஞி, ற  நி ஞ்ச 

சாத ி, சாம்பி, சங் ரி, சாணறந, சாடி ச்சு 

பாய் அ ி ணாிி, பாா ி, சூிி, ணாடங் ி ன்று 

ஆத  ிதாடிபறதாள் சஞம்-அண் ணக்ன . 
 
டம் அடிதபர் ள் டபறு கசய்டாலும் அறட காறுப்ண 
கரிதவ்ர் நின் ட றண அன்னா 

தானும் டபன கசய்டாலும் அறட டிபேத்டிக்க ாள்ந பதற்சிப்னன் 
ன் ம்ிக்ற தில் உன்ற பிட்டு பி ணாட்னன் 

ணடாலும் கூ அனிதட்டும் ன்னா ; ிால் 
அபணாப்ட்ட்டும் ன்னா ண்ஞாணல் இபேந்டால் உன்ால் 
ான் ற பிப்ட் ணாட்னன் 

புண ஞ்றச உண்டு கடாண்ற  பேத்டபறனத  ாத்டபள் 
அல்பா ீ 

 

சுர் ின் அிபா ி ிற சந்டிற சறதில் அஞிந்டபற 
என்ி ர் ின்  

ச்றச க ாடிதா உன்ற கஞ்சில் டித்ண பிட்ால் இடம் 
ப்னாணம் இபேப்டால்  

இனா குபேடினதா னானதா ாடிப்ற உண்ாக் ாண 

பாழ்பின் ணதங் நால் உதிர் டடுணாி ணஞத்றட 
கபேங் ிாலும் உன் னடானி நா அம்றதர் சூன பந்ண 
அஞ்னசல் ன்ாய் 

ீனத ாத ி ; ான்ப ி ;ாாதஞி ;நிி ; சாம்பி ; சங் ரி 
;சாணறந ; ான ஸ்பரி ;ணாிி ; பாா ி ;சூிி ; ணாடங் ி 

ணடங்  பிபரின் ஆசிணத்டில் தா த்டீதில் ித்டபள் அபள் 

 த்டிில் ித்ட னடபர் இபள் 

ணற் னடபர் ள் த்டின ித்டார் ள் 



அன்ற ணட்டுனண  த்டிில் ித்டடால்   ி 

டன் பம்சத்றட ஆடி ாணணா  டரித்டபள் 

ணடங் ி ... ணடங் ி .......ணடங் ி  அறனத்டால் ணிகுந்ட 
ிரிதப்டுபாள் 
 
51: அஞம் காபேள் ன்று, அபேள் என்று இாட அசுர் டங் ள் 

பண் அன்று அனித பிந்ட கம்ணானும், பகுந்டனுனண, 

சஞம் சஞம்  ின் ாத ி டன் அடிதார், 

ணஞம் ிபி இண்டும் ய்டார், இந்ட றபத த்னட. 

 

 

52: றபதம், ண ம், ணட ரி, ணா ணகும், சிபிற  

கய்பம்   ம், கபேபிற ஆம்,--ிற படித்ட 

தன் டிபேணறதாள் அடித் டாணறக்கு அன்பு பன்பு 

கசய்பம் டபபறதார்க்கு உநபா ித சின்ங் னந. 

 

 

53: சின்ஞ் சிித ணபேங் ிில் சாத்டித கசய்த ட்டும் 

கன்ம் கரித பறபம், பத்டாபம், ிச்சி கணாய்த்ட 

 ன்ங் ரித குனலும்,  ண் பன்றும்,  பேத்டில் றபத்ணத் 

டன்ந்டி இபேப்ார்க்கு, இண னாலும் டபம் இல்றனத. 

 

 

54: இல்ாறண கசால்ி, எபேபர் டம்ால் கசன்று, இனிவுட்டு 

ில்ாறண கஞ்சில் ிறகுபினல், ித்டம் ீடு டபம் 

 ல்ாறண  ற்  தபர் டம்ால் எபே  ாத்டிலும் 

கசல்ாறண றபத்ட டிரிபுற ாடங் ள் னசர்ணின் னந. 

 

 

55: ணின் ஆதிம் எபே கணய் படிவு ஆ ி பிநங்கு ின்ண 

அன்ாள், அ ம் ண ிழ் ஆந்டபல்ி, அபேணறக்கு 

பன்ாய், டு ங்கும் ஆய், படிவு ஆத படல்பிடன்ற 

உன்ாண எனிதினும், உன்ினும், னபண்டுபண என்று இல்றனத. 

 

 

 



56: என்ாய் அபேம்ி, பாய் பிரிந்ண, இவ் உகு ங்குணாய் 

ின்ாள், அறத்றடபம் ீங் ி ிற்ாள்--ன்ன், கஞ்சினுள்னந 

கான்ாண ின்று புரி ின்பா. இப் காபேள் அிபார்-- 

அன்று ஆிறதில் ணதின் கம்ணானும், ன் தனுனண. 

 

 

57: தன் அநந்டடி இபே ானி க ாண்டு, அண்ம் ல்ாம் 

உய்த அம் கசபம் உன்றபம் னாற்ி, எபேபர் டம்ால் 

கசய்த சுந்டணிழ்ப் ாணாறபம் க ாண்டு கசன்று, காய்பம் 

கணய்பம் இதம்றபத்டாய்: இணனபா, உன்டன் கணய்தபேனந? 
 
 ாசு ஞம்டான் ணக்கு ாண ாப்பு ; ன ாட்ற னா 
டறபறக்கு கசாத்ண னசர்க் னபண்டும்  இறபின் 
அபேறந அிதாடபர் ள் ம்பு ிார் ள்  

 

ஞத்டாறசனத ணற் ஆறச றநபம் ணண்டி உ ில் 
பற தா ன டு றந உபேபாக் ிபிடு ிண  

 

அநவுக்குஅடி ணா ஆறச றந ணண்டுறப அசு சக்டி னந 
ஆகும்  

 

 

இந்ட அசு சக்டி நால் உண்ாகும் பண்ாடு றந அனிக்  
சிபனும் ாாதஞபேம்  

பதற்சித்ட னாண ாாதஞன் னணாஹிிதா  பிதா ம் கசய்ண 
அபறப்ார்த்ண  

அசுர் ள் சிந்றட டடுணாி ின் னாண சிபன் அபர் றந 
அக் ிார் ன்டா  எபே 

புாஞம் உண்டு  

 

னணாஹிி அபடாம் ன்ண எபே குிப்பு . அடாபண  

அடினடபர் ாாதஞன் டன்ில் எபே குடிறத கண்ஞா  
பிதா ப்டுத்டிார் .அபன  

அடினடபர் ாாதஞி . அபற சிபனுக்கு ணறபிதா வும் ணக்கு 
அன்றதா வும்  

பனங் ிார்  

 



அசுர் றந  ட்டுப்டுத்ட ணட்டுணல் ணக்கு அன்றதா   

இபேந்ண பனித்டவும் ; சிபன் கரிதபா ாாதஞன் கரிதபா 
 ணடச்சண்ற  

னாடும் ணிடர் லக்கு சிபன் ன ாபில் ள் அறத்டிலும் 
அன்றதா  ாாதஞின் எபே 

அம்சனண இபேக் ிண  சணசத்றட உஞர்த்டவுனண னணாஹிி 
அபடாணாகும்  

 

இந்ட ாத ிறத சஞறந்டால் ணற் பன்று அடினடபர் லம் 
டாா னப ணக்கு அபேள்புரிபார் ள்  

 

 

றபதம் பவுக்கு பனிகசய்பண ; ண ம் அண ல்பனிதில் 
அநனபாடு கசபா னபண்டும் 

. கசவு குறந்ண ணிச்சம் உண்ாால் ணாணகும் பண்டி பா ம் 
ஆஞங் ள்  

ல்ானண ீ ாடி னடடி ஏனபண்டிதடில்ற  

 

ல் ணடிறத அபேலம் சிபாரின் டிபேணறதாின் 
அடித்டாணறறத டிதாம் டபம் கசய்பபேக்கு டாா னப பந்ண 
னசபேம்  

 

 

அன்றதின் அன ித உபேபம் ணீண திக்கும்னாண அணனப 
டபணா வும் ணாிபிடு ிண 

. ணார்ப்ாடங் ள் ணபங் ி பழு உபேபபம் ணடில் 
டங் ிபிடு ிண  

 

ித்டபம் டிதாம் கசய்ணக ாண்டிபேந்டால் உ த்டால் ம் 
ணடில் பந்ண குபிபம் ணாசு ணபேக் ள் 
ீர்த்ணனாய்க்க ாண்டிபேக்கும்  

 

டிதாத்றட ிபேத்டிபிட்ானா உ ம் ம்றண ஆழுறண கசய்ண 
அபேள்பநம் ீர்த்ணப்னாகும்  

 

 

க்டன் கசால் ிான் ித்டம் டிதாம் கசய்தாடபர் நித்ண 
அன்ற பணாட்ாநாம் 



. அபநின் ாடத்றட ிடித்ணக்க ாண்ானா இல்ாறண கசால்ி 
எபேபரிம் உடபி  
ன ட்டு னாகும் ிற பனப பாடாம்  

 

க்டன் இதல்ினனத  பித்டின்  

உறதபன் . அபன் ன ாபிலும் அன்றபம்  டி  இபேந்டான 
டபி டன்  பித்டிறணறத 

அசிம்  ாட்டி ரிசு ள் க பதபில்ற  

 

ஆால் அப்டி ர்  

இபேந்டார் ள் . சுந்டணிழ் ாணாற ள் அசறப்ற்ி க ாஞ்சம் 
கணய்பம்  

காய்பம் இதம்ி ர்  ாசு ார்த்ணக்க ாண்டுடான் இபேந்டர்  

 

ஆால் க்டன் கசால் ிான்  

 

சிபார் அநக் ிடி அண்த்டிற்ன  டி அநக் ிபள் ீதல்பா  

 

பவு கசவு ன் இண்டு ானி றநபம் ிர்ப ித்ண அம் 
கசய் ிபள் ீதல்பா  

 

அப்பும் ணக்கு இந்ட அசறப்ார்க் னும்  

 

 

ஆதிம் ணின்ல் ள் எபே னணிதாறடப்னா இங்கு ின்ாய்  

சிபாரின்ணண ிழ்ச்சிதா  இபேக் ிாய் னபடங் நின் ணபக் பம் 
டுவும்  

படிவுணாபள் ஆந்டபல்ி உன்ற டிதாிக்கும் ஆந்டத்றட 
பி சாப்ாடு கூ  

னபண்டிதடில்ற  

 

றப்பு ணபங்கும்னாண உண்ா ட்டும்  இறபன் னசிார்  

 

கபட்கபநிதில் இறபின் ஆபி எரித்டில் குபிந்டண . அணனப 
ிஞ்சணா  பிரிந்டண  

 

அறடனத ஆடிசக்டி ன் ிார் ள்  

 



ிஞ்சம் உபேபாகும் பன்ன ஆடிசக்டி இறபிணிபேந்ண 
பந்டாள்  

 

என்று ஆ  அபேம்ி பா  பிரிந்ண அறப றநபம் ீங் ி 
டிதா வும் ிற்பள் ீ ன் ிான் க்டன்  

 

 

இந்ட அிவு டக்கும் பத்டபள் ன் கடநிவு ஆிறதில் 
ணதின் சிபனுக்கும்  

ன்கு கடரிபம் . க்கும் கடரிந்டடால்டான் ன் இடதத்டில் ணம் 
ன ாஞாண ீ  

பபே ிாய்  

 

காபேள் ன ாட்றதல்  ஆம்ித்ண அபேனந ன ாட்ற 
ன் ிான் க்டன் 

 

58: அபேஞாம்புதத்ணம், ன் சித்டாம்புதத்ணம் அணர்ந்டிபேக்கும் 

டபேஞாம்புதபறத் றடதல் ல்ாள், டற  னசர் தக் 

 பேஞாம்புதபம், படாம்புதபம்,  ாம்புதபம், 

சஞாம்புதபம், அல்ால்  ண்டினன், எபே டஞ்சபனண. 

 

 

59: டஞ்சம் ிிண இல்ற ஈண அல்ண, ன்று உன் டபகிக்ன  

கஞ்சம் தி ிறக் ின்ினன், எற்ற ீள்சிறபம் 

அஞ்சு அம்பும் இக்கு அா ி ின்ாய்: அிதார் ினும் 

ஞ்சு அஞ்சு கணல் அடிதார், அடிதார் கற் ாறனத. 

 

 

60: ாினும் கசால் இிதாய். ி ணா ணர்ப் ாடம் றபக் -- 

ணாினும், னடபர் பஞங்  ின்னான் க ான்ற பார் சறதின் 

னணினும்,  ீழ்ின்று னபடங் ள் ாடும் கணய்ப் ீம் எபே 

ாினும், சா ன்னா--அடினதன் பற ாய்த் டறனத? 

 

 

61: ானதறபம் இங்கு எபே காபேநா  தந்ண பந்ண, 

ீனத ிறபின்ி ஆண்டு க ாண்ாய், ின்ற உள்நபண்ஞம் 

னனதன் அிபம் அிவு டந்டாய், ன் னறு கற்னன்.-- 

டானத, ணறண னந, கசங் ண் ணால் டிபேத் டங்ற ச்சினத. 



 
அன்ற பனிாட்டில் க்டன் குனந்றடதா ிபிடு ிான் 

அபன் பர்ஞிக்ற தில் அங்கு ஆாசம் பபேபடில்ற 

ிள்றநக்கு கசழுறணதா  னாணம் னாணகணன் ி அநவு டாய் 
ாலூட்டும் டபேஞம் ார்த்ணக்க ாண்ன இபேப்ாநாம் 

டபேஞாம்புதபற றடதல் ல்ாள் 

க ாச்றசக் ண்ஞர் லக்கு ணட்டுனண பிசணா த்கடரிபம் 

த பினி ன்ண  ஞவு  ண்டு பாந்டிகதடுக்கும்  ாடல்ித்ண 
 பிஜர் நின் பார்த்றட 

ஆால் க்டனுக்ன ா  வ்பணா டற னசர் தம் அடில் 
ிப ித்ண பபேபனடா  பேறஞ 

இக் பர்ச்சி கஞ்சத்டில் இபேக்கும்பற கண்ஞின் ப த்றட 
பஞ்சணில்ாணல் ார்க்  படிதாண 

 

டப்ா  டுத்ணக ாள்பார் னநா  ார்க் ாடனாண ார்ப்ணம் 
ார்றப பபே ினடா  

னும்னாண ணாற்ி ார்ப்ணணா   ண்ஞாபச்சி பிறநதா 
னபண்டிதிபேக் ிண 

ஆால் அன்றனதா இநற  பூத்டபநா   பேறஞனதாடு 
ார்க் ிாள் 

ஆ னப அபள் படஞத்றட தித்ண ார்க்  படி ிண 

அந்ட பக்குத்டி 

ணணறக் ார் ள் றபபக்குத்டி றபபக்குத்டி  கபேறணதா  
னசிக்க ாள்பார் ள் 

எபே கடாங் ல் னபறு 



 ாடின ப்ம் 

இவ்பநவு கபதிட் னாட்ால்  ாண டாங்குணா 

 ாறதின பூறதறதில் இந்ட சந்னட ம் பந்ண 
உற்றுப்ார்த்டால் அண  ிரீத்டிிபேந்னட பபே ிண 

படஞாம்புதம் 

டாம்புதம் 

ன லங் ள்  ிறக்கும் 

சஞாம்புதம் 

ன் ாடத்றட சஞறந்ணபிடு 

ஆறுடல் உண்டு னடற்ப்டுபாய் 

இவ்பநறபபம் சிக்கும்னாண அபள் சிந்டறதில் இபேக் ிாள் 

சித்டாம்புதத்டில் பறீ்ிபேக் ிாள் 

ன் இநபதடில் குபோடர் எபேபர் ாக் ாட ாக் ாட ாக்  ாக்  
 பர்ச்சிதா  இபேக்கும் 

ஆா எவ்கபாபே காம்நபம் ிபிிபிதா பாங் ி பச்சுபேக் ி 
னடாசகணல்ாம் உக்குள்ந ிபேம் ன்ார் 

ட்டித்டார் ாட்டு கூ சநி பக்கு  ப்பு பாய் 
எய்தாக்க ாண்ற ஈபே னஞி ன்கல்ாம் பாசிக்  
கசால்லுபார் 

அந்ட னடாத்றட அம்ணாபின் அனற  சித்ண சித்ண 
னாக் ிக்க ாள்ந படிபம் 

டிரிபுசுந்டரி தல்பா 

அனற  கணபேகூட்டி தாற ணதக் ிாள் 



அப்ன் சிபறதல்பா 

சிபன் சிிண ாம் சறதாண்டிதா  ித்ணிடித்ண அறந்டார் 

டன்குற டீ ங்ன ான் டறனணல் றபத்ட டாணறனத  ால் 
உண்டு 

 ங்ற பம் அன்றனத 

அபேறஞ ன்ண சிபின் ாபடி 

 

அபேஞாம்புதத்டில் அணர்ந்ணள்ந அன்றறத ன் சித்டாம்புதத்டில் 
அணர்த்டிால் 

கண் றந உத்ண உத்ண ார்த்டடால் பந்னடித னடாசங் றந 
னாக் ிக்க ாள்ந  

படிபம் 

ஆண் னந எபே ாறநக்கு த்ண த்ண கண் றந உத்ண உத்ண  

ார்டான னாணம்  குடும்த்ண ாாம்ரித னடாசங் ள் உங் ள் 
ஆத்ணாபில் ி  
த்ண த்ண ிபி ின்னாக் ி னாய்பிடுபரீ் ள் 

ிகு ப்டி டபம் கசய்ண  ினிப்ரீ் ள் 

இடற்கு டீர்வுடான் ன் 

 

பள்றந பள்நால் டுப்ணனா த்ண த்ண ிணிம் அன்றதின் 
டிவ்த  

ப த்றடபம் உபேபத்றடபம் அங் ாத்றடபம் உள்பாங் ிால் 
அந்ட னடாசம்  

 னிந்ண அபேள் ஆத்ணாபில் ிறபம் 

அப்டினத கண் நால் ாடிக் ப்ாட அநவு ஆத்ணசுத்டி உண்ா  
உடபிகசய்பம் 



இந்ட டஞ்சம் டபிர்த்ட டபகி நால் ஆண்கண் னடத்றட 
 றுபண பக்டி நிடல் 

அடினடபர் ள் ால்பர் ணி பக் ிதணாபர் ள்  

அபேபணா ம்காபேள் இறபின் அடுத்ட னடிதா 
கபநிப்ாபர் ள்  

இந்ட ால்பரில் அன்றறத அண்ஞா டிபேணால் டபி 
அறபபேம் பஞங்குபார் நாம்  

ணாினும் னடபர் பஞங்  ின்பள்  

சிபனுக்கு அபள் ணறபி ஆாலும் சிபனுக்கும் அபள் பத்டபள் 

 ற ண்னுக்கு பத்டபனந ன்றும்  

பபா பகுந்டர்க்கு இறநதபனந  

ன் ால் பரி ள் உண்டு  

க ான்ற பார் சறதில் உச்சிதில் ிறதா  அபனந 
இபேக் ிாள்  

சறதில்  ங்ற தா வும் அபனந இபேக் ிாள்  

 ழுத்டில் ா னடபிதா வும் அபனந இபேக் ிாள்  

அ உின ாடி உா வும் அபனந இபேக் ிாள்  

பிழுந்ண பிழுந்ண  ாடிப்பள் ; உல் பழுணம் ஆட்சி கசய்பள்  

 ாணாட்சி  

உன்ற உள்நபண்ஞம் அிபம் அிறப டபேபாதா 

 

62: டங் ச் சிற க ாண்டு, டாபர் பப்பும் சாய்த்ண, ணட 

கபங்  ண்  ரி உரி னார்த்ட கசஞ்னசப ன் கணய்தறதக் 

க ாங்ற க் குபேம்றக் குிதிட் ாத ி, ன ா  ச் 

கசங் ற க்  பேம்பும், ணபேம், ப்னாணம் ன் சிந்றடதனட. 



 

 

63: னடறும்டி சி ணவும்  ாட்டி, பன் கசல் டிக்குக் 

கூறும் காபேள், குன்ில் க ாட்டும் டி குிக்கும்--சணதம் 

ஆறும் டறபி இபநாய் இபேப்ண அிந்டிபேந்ணம், 

னபறும் சணதம் உண்டு ன்று க ாண்ாடித பஞீபேக்ன . 

 

 

64: பனீஞ ி  பர் கடய்பங் ள்ால் கசன்று, ணிக்  அன்பு 

பூனஞன், உக்கு அன்பு பூண்டுக ாண்னன், ின்பு ழ்ச்சி அன்ிப் 

னனஞன், எபே காழுணம், டிபேனணி ப் ாசம் அன்ிக் 

 ானஞன், இபே ிபம் டிறச ான்கும்   பனண. 

 

 

65:   பம் பானும் புபபம்  ாஞ, பிற்  ாணன் அங் ம் 

ட ம் பன் கசய்ட டபம்கபேணாற்கு, டக்ற பம் கசம் 

ப னும், பந்ான்கு இபேபன்று த் னடான்ித படிபின் 

ண னும் உண்ாதண அன்னா?--பல்ி. ீ கசய்ட பல்னண. 
 
 
சுதம் ன் அ ம்ாபம் உறத அசுர் நின் பப்பும் ன் 
ன ாட்றறத  

ட ர்த்டபபேம் ; ணடத்டால் சிபந்ட  ண்னஞாடு க ால் பந்ட 
தாறதின் னடாற உரிந்ண  

ஆறதா  அஞிந்ணக ாண்பபேணா சிபற டங் ச்சிற 
னான் டண னணி அன ாலும்  

ணர் லம்  பேம்பும் அஞிந்ண சிந்றடதில் புகுந்ண குடி இம் 
ிடித்டபள்  

அல்பா 

அபநின் சிந்றட ன்றபம் அடிறணதாக் ட்டும் 

ான் னடறும்டி அபள் ிச்சதணா  ண ள்  ாட்டுபாள் 

ஆத்ணாக் ள் பன்னபேம்டிதா   குன்ில் இட் பிநக் ா  ஆறு 
சணதங் ள் உ ில் பனி ாட்டு ின் 



இன்று உ ில் வ்பநனபா ணடங் ள் ணார்க் ங் ள் இபேக் ாம் . 
ஆால் அறப நின் அடிப்ற றந ஆறு ணார்க் ங் லக்குள் 
பற ப்டுத்டி பிாம் 

இந்ட ஆறு ணார்க் ங் நில் ணி ச்சிந்டண டறதாதண சாக்டம் 
ன்ண இந்ட க்டின் படிவு 

சக்டி பனிாடு டிதா  இபேந்டாலும் ணற் ல்ா 
ணார்க் ங் நிலும் அன்ற டாபண எபே இத்டில் இபேப்ாள் 

சிபனுக்கு ணறபிதா  ாாதஞனுக்கு டங்ற தா   ிாண 
கடய்பங் நில் சப்ட  ண்ஞிதா  அபள் இல்ாட இம் இல்ற 

ஆ னப இந்ட க்டன் க ாஞ்சம் உஞர்ச்சி பசப்ட்டு இபறந 
ணட்டும் கும்ிட்ா த்டாடா ணற் கடய்பத்றட பஞீர் ள் 
கும்ிடு ிார் ள் ன் ிார் 

காணபா  இக் ிதத்டில் உதர்த்டி னசும் இத்டில் இப்டித்டான் 
பபேம் இறடத்டபி றடபம் கும்ி ணாட்னன் பணீ் ன்று 

 

ஆால் உன ணிடர் ள் ங் ள் கடய்பம் ணட்டும்டான் கடய்பம் 
ணற்கடல்ாம்  

கும்ிக்கூாண  அடுத்ட ணட னடபர் றந இ ழ் ிபர் நா  
ணாிக்க ாள் ிார் ள் 

ணடணாச்சரிதம் ன்ண எபே அசு குஞம் 

உன் கடய்பத்றட ீ அிந்டிபேக் ிாய் ன்டற் ா  அடுத்ட 
னடபர் றந  ாித்ணப் கூாண 

ஆால் அடுத்ட அடிதில் எபே உண்றணறத கூறு ிார் 

பனீஞ ி பர் கடய்பங் ள்ால் கசன்று ணிக்  அன்பு பூனன் 

இந்ண டர்ணத்டில் ஆம்த்டில்  ாய்  ி றந தா த்டில் 
சணர்ிக்கும் பனக் னண இபேந்டண 



என எபே லுணிச்றச  ிறத சணர்ித்டால் ஆதிம் ஆடு றந 
ிதிட்டற்கு சணம்  கடநிபா னப கசால்ப்ட்டுள்நண 

 

ஆால் ணிடர் ள் டங் ள் கசாந்ட ந்டங் றந சும்ணா அறனத்டால் 
பணாட்ார் ள்  

ன்டற் ா  ன ானி ஆடு றந ிதிட்டு டாங் ள் 
பிபேந்ணக ாண்ாடுபறட  

கடய்பத்டிற்கு ிதிடுபடா  கசால்ிக்க ாள்ந ஆம்ித்டார் ள் 

டங் ள் சுத அனுபத்டிற் ா  ிதிடுடல் பஞீாண 

உன்ற பு ழ் ின் சஞ டி லக்கு ி ாறப உண்னா 

பூணிதிலும் ாடாநத்டிலும் பிண்ணு ிலும் கசார்க் த்டிலும் உன் 
டிபேனணி ி ாசத்றட பி ணம்  பபே ி ணவுணில்றனத 

 

ஈனழு டிாலு னா த்டிலும் உள்னநார் பிடிர்த்ண ிற்கும்டிதா  
 ாண அம்ற  

ய்ட பந்டபற சுட்கரித்டபா டபனதா ிதின் ாடி உற 
ற ப்ற்ிதபள் ீதல்பா 

ணிடர் ள் அறபரித்ணம் ஆறு ல் குஞங் ள் ஆறு டீத 
குஞங் ள்  3 X 4 = 12 ப ங் ள் அவ்பப்னாண என்று  
கபநிக் ாட்டும் 

ஆால் ஆறு ல் குஞங் ள் ணட்டும் உறத ண ா  பபே ற 
ணாற்ிதண உன் பல்ம் அல்பா 

டாறதப்னா ிள்றந ன்ார் ள் 

பபே ன் கசம்ணான் ன்ால் டாய் ீதல்னபா கசம்றணதான்பள் 
ன் ிான் க்டன் 

 

 

 
 



66: பல்ம் என்று அினதன், சிினதன், ின் ணடிச் கசய் 

ல்பம் அல்ண ற்று என்று இனன், சும் காற் காபேப்பு-- 

பில்பர் டம்பன் பறீ்ிபேப்ாய். பிறனதன் கடாடுத்ட 

கசால் அபணாதினும், ின் டிபே ாணங் ள் னடாத்டினண. 

 

 

67: னடாத்டிம் கசய்ண, கடாழுண, ணின் னாலும் ின் னடாற்ம் எபே 

ணாத்டிறப் னாணம் ணத்டில் றபதாடபர்--பண்றண, கும், 

ன ாத்டிம்,  ல்பி, குஞம், குன்ி, ாலம் குடில் ள் கடாறும் 

ாத்டிம் க ாண்டு ிக்கு உனாிற்ர்--ார் ங்குனண. 

 

 

68: ாபேம், புலும்,  லும், கபங்  ாலும், ர் பிசும்பும், 

ஊபேம் பபேகு சுறப எநி ஊறு எி என்றுச் 

னசபேம் டறபி, சிப ாண சுந்டரி, சீடிக்ன  

சாபேம் டபம், உறதார் றதாட டம் இல்றனத. 

 

 

69: டம் டபேம்,  ல்பி டபேம், எபோலம் டநர்வு அிதா 

ணம் டபேம், கடய்ப படிவும் டபேம், கஞ்சில் பஞ்சம் இல்ா 

இம் டபேம், ல் ல்ாம் டபேம், அன்ர் ன்பர்க்ன -- 

 ம் டபேம் பூங் குனாள், அிாணி,  றக் ண் னந, 
 
பிறண ள் ிறந்டபன் அல் ான் 

பங் ள் அபேநப்ட்பனுணில்ற 

ஆால் உன்ற பனிட்டால்  ிறக்கும் ன் றந கசாத்டா  
றபத்ண பாழ்ந்ணக ாண்டிபேக் ினன் 

 

ாசுடாஸ்டிம் உறத பில்ாநிபன் பறீ்ிபேப்பனந ான் 
உன்றப்ற்ி  
னசு ி பார்த்றட ள் அிதாறணதால் உக்ன  பினாடணா  
னாால் கூ ின் டிபோண  

கம் கசய்படால் ன்ற  ாத்ணபிடுபாதல்பா 



உன் ாணங் றந னடாத்டிம் கசய்ண கடாழுண ணின்றப்னான் 
ின் னடாற்த்றட எபே காடிப்காழுண டிதாத்டில் னாணனண 

அவ்பாறு கசய்தடபர் னநா பிறண, கும், 

ன ாத்டிம்,  ல்பி, குஞம், குன்ி, ாலம் கணிந்ண படீு ள் னடாறும் 
ிச்றச ன ட் ி ிக்கும் ஆநா ிார் னந 

 

ஞ்ச பூடங் லம் ஆறு அிவு லம் என்ா  காடிந்ணள்ந சிப ாண 
சுந்டரிதின்  

ாடங் றந சஞறந்ட டபம் உறனதாற ச  கசல்பங் லம் 
டாா  னடடி பபேம் அல்னபா 

டம் டபேம்,  ல்பி டபேம், எபோலம் டநர்வு அிதா 

ணம் டபேம், கடய்ப படிவும் டபேம்,; இணகபல்ாம் பந்டாலும் 
பஞ்ச ம் இல்ாட ண்ர் றந உபிர் றந சுற்த்டிற 
அறபண அவ்பநவு நிடா 

ச றபம் னடா எபேபற தில் சாந்டம் சணாடப்டுத்ணம் 
னணா ம் தாரிம் உள்நண 

தாலும் அக்  படிதாட அசுர் றந னணாஹிிதா  அன்ற 
பந்ண டன் இதல்ால் பிக் ித்ண ிற்  றபத்டாபள் அல்பா 

அந்ட டபேஞம் ார்த்ண அல்னபா சிபனும் அபர் றந 
னாட்டுத்டள்நிார் 

 

பில்பபேன் பறீ்று இபேப்பள் அல்னபா  க்டன் 
ாடும்னாண அபலக்கு  

ாண ாப்ா  சிபன் இபேக் ிார் ன்ணனா பாச ம் பந்டாலும் 
அந்ட பில்ாலும் 

தற் ிற பந்டனாண அன்றதல்னபா டந்டிம் கசய்ண 
பில்லுக்ன  கபற்ி  
னடடித்டந்டபள்  

கபற்ிக்ன  கபற்ி க ாடுத்டபள்  ாாட்டி ண ிழ் ிான் க்டன் 

 



 

70:  ண் நிக்கும்டி  ண்டுக ாண்னன்,  ம்ாபிதில் ண் 

 நிக்கும் குல் பறீஞபம், ற பம் னதாடபம், 

ணண்  நிக்கும் ச்றச பண்ஞபம் ஆ ி, ணடங் ர்க்குப் 

கண் நில் னடான்ித ம்கபேணாட்டிடன் னனன . 

 

 

71: அனகுக்கு எபேபபேம் எவ்பாட பல்ி, அபே ணற ள் 

ன ிச் சிபந்ட டாம்புதத்டாள், ி ணா ணடிதின் 

குனபித் டிபேபடிக் ன ாணநதாணறநக் க ாம்பு இபேக் -- 

இனவுற்று ின் கஞ்னச.-இங்ன ல், உக்கு ன் குறனத? 

 

72: ங்குற டீின்று ற்று ின்னன், இி தான் ிக் ில், 

ின் குறனத அன்ி தார் குற  ாண்?-இபே ீள் பிசும்ின் 

ணின் குற  ாட்டி கணி ின் னர் இற கணல்ிதாய்.- 

டன் குற டீ, ம்ன ான் சற னணல் றபத்ட டாணறனத. 

 

73: டாணம்  ம்பு, ற ஞ்ச ாஞம், டனுக்  பேம்பு, 

தாணம் பதிபர் த்ணம் காழுண, ணக்கு ன்று றபத்ட 

னசணம் டிபேபடி, கசங்ற  ள் ான்கு, எநி கசம்றண, அம்றண 

ாணம் டிரிபுற, என்னாடு இண்டு தங் னந. 
 
புண்ஞிதம் ிம்ித டாணறதில் குடிதிபேக்கும் னனன  ிண 
அ ண்ன ாடி  

ி ாசத்றட டரிசித்ண அபேள் கற் ான் உன்  ால் ணசிக்கு கூ 
டகுடிதில்ாட 

கண் றநப்ார்த்டா ணதங்குனபன் 

அனகுக்கு எபேபபேம் எவ்பாட பல்ி  

அண்றஞதின் அனற  டரிசித்டால் எனித ார்க்கும் கண் றந ஆ 
அன ா  கபிக்கும்  ண் ள் ணாாண 

 

ணாசுணபேபில்ாட அன ா ன ாணநதாணறந தின் அன்றபம் 
அபேறநபம் உள்பாங் ி  
பிட்ானா ார்க் ி கண் நிகணல்ாம் அண குற இண குற 



ன்ண னா குற  

கடரித ஆம்ிக்கும் ாம் ார்க் ி கண் நிகணல்ாம் 
அன்றதின் னடா சி  

அம்சங் ள் இபேக்குனண டபி பழு ிறவு இபேக் ாண  
குற ள் கடரித  

ஆம்ிக்கும் 

ானும் கூ சிறுபதடில் இபேந்னட இவ்பிசதத்டில் வ்பநனபா  

ணல்லுக் ட்டிக்க ாண்னடான் இபேந்டிபேக் ினன் . அிவும் 
அிவுறுத்டலும்  

றபாக் ிதபம் க ாஞ்ச ாள் ிறக்கும் , ிகு னடா எபே 
சாக் ில்  

ிட்டுக்க ாள்லம் . 

999 ால் றந க்டி ணம்  ணன அம்ி ாபடி  
ாடிான அண அவ்பநவு நிடா  ாரிதணா ? அவ்பநவு ணறட 
பசப்டுத்டி ாடித  

அபால் அணாபடிறத ார்த்ட உன்  ாடல் ால் 
காத்ணக்க ாண்டு பந்ணபிட்ண  

 ாணம் அவ்பநவு பிதண 

பழுக் ி பழுக் ி பிழுந்ணக ாண்டும்  

ிார்டித்ணக்க ாண்டும் இவ்பிசதம் ஏடிக்க ாண்டு இபேந்டண . 
இறபின்  ிபேற  

அபேநால் அன்ி இம்ணாறதறத கபல்பண இதாட  ாரிதம்  
ணறட னடற்ிக்க ாள்னபன் 

 

ஆால் அடினடபர் ாாதஞிதின் ணீண க்டி அடி ரித்டணம் அபற  

அிந்ணக ாள்நவும் உஞர்ந்ணக ாள்நவும் கடாங் ித ிகு 
அபரில் டிதாிக்   

கடாங் ித ிகும் ன்ற அிதாணல் ார்க்கும் கண் நிம் 
ல்ாம் இண குற  

அண குற ன்ணனா ண்ஞம் ப ஆம்ித்டண 



கண் ள் பாழ்பில் டும்  

அல்ல் ள் குடும்ம் உய்த அபர் ள் கசய்பம் டிதா ங் ள் ; டன் 
குடும்த்டின் 

க நபம்  பேடினத அபர் ள் டங் றந அனகு டுத்டிக்க ாண்டு 
கபநினத  

ணாடு ிார் னந டபி அந்ட அன ால் ந்ட தனும் அபர் லக்கு 
 ிறப்ணணில்ற 

. ன்டா  ண்ஞம் பத்கடாங் ிதண . 

த்டற ிபி ள் ான கண்ஞா   

இபேந்டிபேப்னன் . ஆஞா  ிந்ண கண்றஞ இச்சித்ண இச்சித்ண 
பாழ்பணம்  

டிலுக்கு கண்ஞா  ிந்ண ஆண் நிம்  ாத்ணக்க ாள்ந 
அனுடிபம் தந்ண  

தந்ண பாழ்பணணா  ஆத்ணா அல்ாடிக்க ாண்டுள்நண 

ஆணும் கண்ணும் க்குள்னநனத அக் ம் . ான ன்ற 
ணாற்ிக்க ாண்ன அற ினன் 

க்குள் அக் ம் ன் ிறவு உஞப்ாடனானட ஆண்கண் 
னடங் ள் இச்றசறத ணண்டு ிண 

பற பூணிதில் ஆஞா வும் கண்ஞா வும் ான 
ிந்டிபேக் ினன் ன்றட உஞாணல் கண்ஞிச்றசறத   
படிதாண 

டக்குள்னநனத ஆணும்கண்ணும் அக் ம் ன் ஜாத்டால் 
சிபன்  ாணத்றட சுட்கரித்டார் ஆ னப சிபற கம்ணான் 
ன்ார் ள் 

அந்ட சிபன அன்ர்ந்ட டாணற னான் அன்ற ாாதஞிறத 
டன் டறதில் றபத்டிகுடான் அபண குறனத டீர்ந்டடாம் 

 

ச  கசநாக் ிதங் றநபம் அங் ரித்டபநா  அன்ற 
அணர்ந்டிபேக் ிாள் அபற  

றபபன னாற்ி பு ழ்ந்ணக ாண்டுபேக் ிார் ; ஆாலும் அன்ற 



டன்  

ிள்றந லக்க ன்று னசணம் ட டண டிபேபடிறத கசம்றணதா 
ற  ள் ான்ற   

எணக் ிறபத்ணள்நாாம் 

அபரின் சரீம் எநிதா  ி ாசிக் ிண .  
பன்று ணாறத றநபம் அனிப்னன் ன்டா  அபநண ாணம் 
டிரிபுற ப்டு ிண  

ஜாக் ண்னஞாடு ி ாசிக் ிாள் 

 

 

74: தங் ள் பன்றுற ாடனும், னபடபம், ாஞனும், 

அதனும் வும் அிாண பல்ி அடி இறஞறதப் 

தன் ன்று க ாண்பர், ாறபதர் ஆவும் ாவும், கான் 

சதம் காபேந்ண டணிதக்  ாபிில் டங்குபன. 

 

 

75: டங்குபர்,  ற்  டாபேபின் ீனில், டாதர் இன்ி 
ணங்குபர், ணண்ஞில் பழுபாய் ிபிறத,-ணால் பறபம், 

காங்கு உபர் ஆனிபம், ஈனழ் புபபம், பூத்ட உந்டிக் 

க ாங்கு இபர் பூங்குனாள் டிபேனணி குித்டபன. 

 

 

76: குித்னடன் ணத்டில் ின் ன ாம் ல்ாம், ின் குிப்பு அிந்ண 

ணித்னடன் ணி பபே ின் னர்பனி, பண்டு  ிண்டி 

கபித்னடன் அபிழ் க ான்ற னபஞிப் ிான் எபே கூற்ற, கணய்தில் 

ித்னட, குடிபுகுணம் ஞ்ச ாஞ திபினத. 

 

 

77: திபி, ஞ்சணி, ாசாங்குறச, ஞ்ச ாஞி, பஞ்சர் 

உதிர் அபி உண்ணும் உதர் சண்டி,  ாநி, எநிபேம்  ா 

பதிபி, ணண்ி, ணாிி, சூி, பா ி--ன்ன 

கசதிர் அபி ான்ணற னசர் டிபோணங் ள் கசப்புபன. 
 
அன்றதின் அடிதிற தாகல்ாம்  பஞித்ணக்க ாண்ன 
இபேப்ார் நாம் ? 

தங் ள் பன்று உள்ந சிபன் ; ாாதஞன் ; ிம்ணா 



னணலும் தார் இந்ட னபடம் 

னதா  அப்ிதாசம் டபம் டிதாம் பிசாம் ஜாம் ; இறப ள் 
அறத்டிற்கும் சற்குபேபா  எபேபர் உள்நார் 

அபர் அடினடபர் ஆடினசன் 

பிசாம்  என்று ஆடினசன்  ிபேறதில்ாணல் க் ாண 

னசம் க ாடுப்ண  ிந்ட குனந்றடக்கு குடும் கரிதபர் ள் 
படல்படா  க ாடுப்ார் ள் 

அந்ட குனந்றடக்கு னசம் க ாடுத்டபர் நால் குடும் ாாம்ரித 
உஞர்வு ள் ணண்டிபிப்டும் 

னசம் ன்ால் ணண்டி பிடுடல் 

கபட்கபநிதில் ஆடிதில் இதக் த்றட ணண்டி பிட்பர் சாட்சாத் 
ஆடினசாபார் 

அபர் ாாதஞில் எபே அங் ம் ன்ாலும் டித்ணம் 
கசதல்டுபார் 

தார் சித்டி பழுறண னடபத்ணபம் அறந்டார் னநா அபர் ள் 
அறபபேம் ஆடினசின் அங் ீ ாத்றட கறுபார் ள் 

சூச ணா  டறதில் ஆடினசற னாட்டிபேப்ார் ள் 

ஆடினசசனுக்கு இண்டு அம்சம் உண்டு 

 ார்க்ன ான் - பிாத ர் - ணபக்குபர் 

 

கசங்ன ான் - பபே ன் - ஜா சற்குபே - ிறறப அபேலபர் - 
உள்லம்  

பும்பும் டீத இதல்பு ள் அசுர் லன் பத்டத்றட த்டி ணக்கு 
ஜாம்  

அபேலபர் 



ாம் ந்ட குபேகுத்டில் இபேந்டாலும் பபே ண அபேறநப்க 
னபண்டும் 

ஆால் இந்ட ால்பபேம் அன்றதின் ாடங் ள் ப்க் ணா  
கசல்லு ிண   ண் ாஞித்ணக்க ாண்ன இபேப்ார் நாம் 
ன் ிான் க்டன் 

அந்ட அடினதாடு இறஞந்ணள்ந சிந்டற ணக்கும் பந்டால் 
ச னடபர் நின் அபேலம் ஆசிபம் அிப பம்  ிறத்ணபிடும் 

அணனப ானதா ம் சித்டிப்டன் டிவுன ால் 

ானதா ம் க ாஞ்சம் பாற அடித்டான னாணம்  ார்ப்னட் 
சாணிதார் நா  பம்பத்கடாங் ி பிடுபார் ள் 

அங்ன  கான்னும் கண்ணும் குபிந்ண ர் பழுக் ி பிடுபணம் 
உண்டு 

அன்றதின் ணீடா க்டி சஞா டம் இபேந்டால் பழுக் ாணல் 
டப்ாம் 

கான்னும் கண்ணும் ாடிக் ாட ிறறத அறந்ட னதா ி ள் 
ணீண இறப ள் கபேக் ணாபறட டபிர்க் வும் இதாண 

 ற்  பிபேட்சம் ;  ாணனடனு சு அன்றதால் டன் 
ிள்றந லக்க ன்று உபேபாக் ப்ட்ண 

ணாத்ணாபா ணாற அறபம் பற உன்ற ிடித்ண  ீனன 
இழுப்ார் இல்ாணல் பலுபா ிபித்கடாற  ந்ண 
கசல்ாம் 

ணால்பறபணா ஈனழு டிாலு னா ங் றநபம் றத்டனாண 
இபள் அடில் ங்கு கற்ிபேந்டாள் 

ஆ னப இபநண டிபேனணிதில் தித்டபர் நால் ணாத்ணாறப 
ட்படிபம் 



 

பண்டு  ிண்டி அபிழும் க ான்ற ணர் றந அஞிந்ணள்ந ா 
படிதில்  ங்ற றத  

அஞிந்ணள்நபா சிபாரின் குடி உம்ற ித்ண அடில் 
குடிபுகுந்ணள்ந உன்  

டித்றட  ண்டு பிதந்ணிற் ினன் 

 

 

78: கசப்பும்     சபம் னாலும் டிபேபறனணல் 

அப்பும்  ந அிாண பல்ி, அஞி டநக் 

க ாப்பும், பதிக் குறனபம், பினிதின் க ாழுங் றபம், 

ணப்பும், ிவும் ழுடிறபத்னடன், ன் ணறஞ பினிக்ன . 

 

 

79: பினிக்ன  அபேள் உண்டு, அிாண பல்ிக்கு, னபடம் கசான் 

பனிக்ன  பனி கஞ்சு உண்டு ணக்கு, அவ்பனி  ிக் , 

னிக்ன  சுனன்று, கபம் ாபங் னந கசய்ண, ாழ்  க் 

குனிக்ன  அழுந்ணம்  தபர் டம்னணாடு, ன் கூட்டு இினத? 

 

 

80: கூட்டிதபா ன்றத் டன் அடிதாரில், க ாடித பிற 

ஏட்டிதபா, ன் ண் ஏடிதபா, டன்ற உள்நபண்ஞம் 

 ாட்டிதபா,  ண்  ண்ணும் ணபம்  நிக் ின்பா, 

ஆட்டிதபா ம்--ஆ த் டாணற ஆஞங்ன . 

 

 

81: அஞங்ன .-அஞங்கு ள் ின் ரிபாங் ள் ஆற திால், 

பஞங்ன ன் எபேபற, பாழ்த்ண ினன் கஞ்சில், பஞ்ச னாடு 

இஞங்ன ன், ண உண ன்ிபேப்ார் சிர் தாபகாடும் 

ிஞங்ன ன், அிவு என்று இனன், ன் ண் ீ றபத்டனர் அநினத. 
 
க்டன் டன் அன்றதின் ணீண தித்ண பிட்ாாால் அபநின் 
அனகு அபனுக்கு கபேறணதா  கடரித ஆம்ித்ண பிடு ிண 

சணதத்டில் அபலம் ம்ணிதத்டிற்குள் அபற ஆழ்த்டி ணறட 
இடணறத கசய்பாள் 



இற னாந்டம் ன்று கசால்பார் னந அந்ட ணாந்டம் 
ிர்பி ழ்ணாண 

அறட சிினடனும் அனுபித்டபர்க்கு அடற் ா சிப்ிாட 
சாட ம் கசய்தத்னடான்றும் 

ணாந்ட சா ம் 

அடில்  ிற ள் உள்ந 

அபற்ில் என்று அன்றதின் அன ில் தித்டிபேப்ண 

னணா ம் ன்ண னணா த்டில்  ாணத்றட ீக் ிபிட்ால் பபேம் 
ிற 

 ாணம் அற் னணா ம் னணா ம் 

கசநந்டிர்த  ரி 

ஆடிசங் ர் சுத்ட சந்ிதாசி 

அணவும் ாபதடினனத சந்ிதாசம் 

எபே த்ண பபேத்டிற்குள் இந்டிதா பழுணம்  ால்றதா னப 
அறந்ண  சாடற கசய்டபபேக்கு னம் ண 

அபறபம் அன்ற ட னணா த்டில் பழீ்த்டி அபர் பாதாலும் 
டன் கசநந்டிர்தத்றட ா கசய்ண சித்ண ன ட்ாள் 

அணனான் எபே ிறதில் தித்டிதம் னா டிதாத்டில் 
ஆழ்ந்ண னணா த்டில் பழ் ி  ிந்டபர் அிாணி ட்பேம் 

அம்ணாபாறசறத கநர்ஞணி  கசால்ிதாதிற்று ; ிவு 
பாபிட்ால் ணஞ டண்ற ிச்சதம் 

டப்ி ஏபா கசய்டான் க்டன் 



அபன் சஞா டி அறந்ண பநின் னணா த்டில் தித்ண 
ணாந்டம் அடிந்டிபேந்டானா அபறநனத அபன் 
ற்ிக்க ாண்ான் 

ணஞதம் ன்ண  ிஞ்சித்ணம் இல்ற 

அந்டாடி ன்ண ணி வும் சிக் ா இக் ஞம் உறதண 

படித்ட அடிறதனத படடிதா  டுக் னபண்டும் 

அடில் காபேள் ன ார்றபபம் னபண்டும் 

கசால்லும் காபேலம்  ணாடும் ணறஞபபேன் 

புள்லம் ரிணந பூங்க ாடினத 

 எபே இத்டில் பபேஞற கூ உண்டு 

புள்லடல் ன் பார்த்றட ன ாறட அக் ா வும் தன்டுத்டிள்நார் 

புள்லம் சிம்ி ால் 

குனந்றடக்கு சிம்ற க ாலுறச ணாட்டிபிட்டு அண டட்டுத்டடுணாி 
ஏடி அந்ட சத்டத்றட ன ட்டு னாந்டம் அறபார் ள் 

இடதத்டின் அடி ஆனம் பற ண ிழ்ச்சிறத ிப்புபண புள்லம் 
சிம்பு 

கசாற்சுறப காபேள் சுறபனதாடு ாட்டிதம் ஆடும் சிபானாடு 
எத்டிறசந்ண ின்ிப்ிறஞந்ண ரிணநத்றட அள்நிக்க ாடுப்பள் 
இபள் 

அந்ட அன ில் தித்ண ணாந்ட சா த்டில் டிறக் றபத்டபள் 
ன்ற  ாக் ாணல் பிடுபாநா ன் 

அடால் அபன் கசால் ிான் க்கு ணறஞதா  உன் அனற னத 
ழுடிறபத்னடன் 

 ண்ஞனகு  ண்ஞனகு   ாடல்பாந்டி  றஜர் லம் ாாட 
இணில்ற 



 ண்ஞ ி  ண்ஞாத்டாள் 

சுட்டும் பினி சுர்டான்  ண்ஞம்ணா சூரித சந்டினா 

பட்க்  ரித பினி  ண்ஞம்ணா டித்ட ல்பதிம் 

ட் டுிசிதில் கடரிபம் ட்சத்டிங் நடி 

ாடி க ாண்ாடித அனட அர்த்டத்டில் இந்ட க்டனும் கசால் ிான் 

பினிதின் க ாழுங் றபம், 

ணப்பும், ிவும் ழுடிறபத்னடன், ன் ணறஞ பினிக்ன . 

அிாண பல்ிதின் பினின  அபேலண்டு ன் ிான் 

 றக் ண்ஞால் அபள் என எபே ார்றப ார்த்டால் னாடாடா 

 பேறஞ ஈற  அபேள்ாிப்பு 

அபநின் அபேள்ாிப்ாள் னபடங் ள் உஞர்ந்ண அடன் பனி பாழும் 
இடதம் பந்ணபிடும் 

ச  கசநாக் ிதங் லம் னடடி பபேம் 

அப்டிதிபேக்  உ  பாழ்க்ற  உ  பாழ்க்ற   னிக்ன  
உனலும் ணிடர் நின் டதவு க்கு அபசிதணில்ற 

டித்டிபே பினித்டிபே ன்ண இறபனாடும் இறபண 
ணண் சக்டி னநாடு கூட்ற உறப 
ிறாட்டிக்க ாண்பர்க்கு ணட்டுனண பபேபண 

அபனுக்கு எத்டாறச த்டிநிபேந்னட பபேம் 

உ ம் னபண்டுணாால் அபற  ண்டுஞர்ந்ண அபன் ின்ால் 
ஏடிால் தறபம் 

அபனுக்கு உ ம் அபசிதணில்ற 

டன் அடிதாரிம் கூி அபனந கூட்த்றடபம் உண்ாக் ித்டபேபாள் 



க ாடித பிற றநபம்  றநந்ண ிபித்டறநறதபம் 
அறுத்கடிபாள் 

 ண்ஞால்  ாணும் ாக் ிதத்றட அபேலபாள் 

டன்ற உள்நண உள்நபாறு கடநிபா  அிதத்டபேபாள் 

சப்ட ணாடர் ள் னபறு சப்ட  ன்ிதர் னபறு ன்றட 50 பதண 
 ந்ணடான் அிந்னடன் 

க நரி சப்டணாடர் நின் டறபி ன்ால்  ாநி சப்ட ண்ஞிதரின் 
டறபி 

அிாணி  ாணாட்சி ணீாட்சி ன்பர் கநல்ாம்  ாநினத ன்றட 
சிணாடங் ள் பன்புடான் உஞர்ந்னடன் 

 

அன ாணா  ாநினத ண ா சிபேங் ாரிதா வும் ஆஞங் ா வும் 
ணாி சிபற ணதக் ி  
அக் ி றபத்ண  ிப  பாழ்வும் க்கும்டிதா  அபேநாட்சி 
கசய்ண பபே ிாள் 

ணாத்டபள் 

ணாத்டபள் ன்றடப்ற்ி ற் னப ழுடிபள்னநன் 

உ ின் கசாப் சுந்டரி ள் தார் இபேந்டாலும் அபர் ள் 
அன்றதின் ரிபாங் ள் ஆகும் 

னபறக் ாரி ள் ஆகும் 

ணாினத க்கு னபண்டிதபாந ிகு இந்ட 
னபற ாரி றந ான் ன் ணடிப்ண 

ஆ ஆ அனகு  ஆாடிப்ண 

ணாசு ணபேபில்ாட அனகு ன்ால் அன்ற எபேத்டி ணட்டுனண 



ணற்கல்ா அஞங்கு நிபம் ிச்சதணா  எபே சின் கசாள்றந 
இபேக்கும் 

ஆால் ிறபா அனகு அக் ணா  ரிணநிக்கும் . டாய்றணனத 
படிபா அத்டகு கண் ள் உன் அபேள் கற்பர் ள் 

குற னநா கூத்டாடும் 

அப்ற கசய்பம் 

அந்ட அப்ற எபே ணாறத பஞ்ச ம் 

அடற்கு ான் இஞங்ன ன் 

அபர் நால் ாடிக் ப்ாட இதல்பு ; ன்  ண் ள் உன்ற 
டரிசித்டடால் உண்ாண 

 

 

82: அநி ஆர்  ணத்டில் ஆஞங்ன . அ ிாண்பம் ின் 

எநிதா  ின் எநிர் டிபேனணிறத உள்லந்கடாறும், 

 நி ஆ ி, அந்டக் ஞங் ள் பிம்ணி,  றபுண்டு 

கபநிதாய்பிடின், ங்ஙன ணப்னன், ின் பி ிறனத? 

 

 

83: பிவும் புண ணர் இட்டு, ின் ாட பிறக் ணம் 

இவும்  லும் இறஞ்ச பல்ார், இறணனதார் பபேம் 

வும் டபம், அதிாபடபம்,  ீடிபம், 

உவும் குி பம்,  ற் க்  ாவும் உறதபன. 

 

 

84: உறதாறந, எல்கு கசம்ட்டுறதாறந, எநிர்ணடிச் கசஞ் 

சறதாறந, பஞ்ச ர் கஞ்சு அறதாறந, டதங்கு ணண்ணூல் 

இறதாறந, ங் ள் கம்ணான் இறதாறந, இங்கு ன்ற இிப் 

றதாறந, உங் றநபம் றதாபண்ஞம் ார்த்டிபேனண. 

 

 
 
 



85: ார்க்கும் டிறசகடாறும் ாசாங்குசபம், ிச் சிற பண்டு 

ஆர்க்கும் புணணர் ந்ணம்,  பேம்பும், ன் அல்ல் ல்ாம் 

டீர்க்கும் டிரிபுறதாள் டிபே னணிபம், சிற்ிறபம், 

பார்க் குங்குண பறபம், பறனணல் பத்ண ணாறபனண. 
 
அபேள் பிரிபம்  ணத்டில் ஆஞங் ா  ணம் பசீு ிபள் ீ 

அ ிம் பழுபணம் உன் டிபேனணிதின் எநி ி ாசிக் ிண 

அறடக் ண்டு பிதந்ண க்ன ா னாந்டம்  நிப்பு உண்ா ிண 

அந்டக் ஞங் லம் பிம்ணி பிம்ணி கணய்ணக் ிண 

உன்ில் கணய்ணந்ண  றபுண்டு கபநிதாகும்னாண உகுக்கு 
தித்டிதணா  ான் னடான்ி பிடு ினன் 

அறட டபிர்க்  பதற்சித்ணம் படிதாடடி உன் ஆ ர்சம் 
ஆக் ிணித்ண பிடு ிண 

 

ணம்  ணழும் புண ணர் றந உன் ாடத்டில் சணர்ித்ண இவும் 
 லும் உன்ற  

ணடிக் ிபர் ள் பின்னார் நால் பு னப்டும் அந்டஸ்றட 
அறபார் ள் 

டபப்னால் அடிதார் கூட்பம் சித்ணக் லம் ானதா பம் 
ற கூடும் 

ாபடத்றட அறபம் இந்டிடபி சித்டிக்கும் 

ஆண் கண் னடத்றட  ந்டபா கம்ணான் சிபின் 
இா த்றட உறதபள் ீ 

எடிந்ண பிடுனணா  ண்ஞத்டக்  இறதில் டணா கசம்ட்ற 
ஆறதா  உடுப்பள் ீ 

எநிபேம் ணடிறத உறத கசஞ்சற உக்கும் உண்டு 



ஆால் பஞ்ச ர் கஞ்றச அனப கபறுப்பள் ீ 

ிச்சதணா  ிபித்கடார் ன் ந்டத்டில் இபேந்ண ன்ற 
 ாத்ணம் பிடுபாய் 

அத்டகு புண்ஞிதத்றட இக் பிறத ன ட்னார் டிப்னார் 
உஞர்னபார் அறபபேம் உண்ா ட்டும் 

உன் ாசத்டால்  ட்டுப்டுத்டி ல்பனிப்டுத்ண ிாய் 

உன் ற தில் உள்ந ாசாங்குசம் 

 

பண்டு றந ணதக்கும் னடன்ணர் றநப்னான் ம்புன் நால் 
ஆ உன் டிபேனணி ;  

சிற்ிற ; குங்குணம் பார்க்கும் பறபம் அடன் னணல் டபழும் 
பத்ண  

ணாறபம்  பேம்பும் ான் ார்க்கும் டிறசகதல்ாம் இபேப்ணனா 
இபேக் ிண 

அங்க ங்க ல்ாம் இபேந்ண உன் அன ித  ண் நால் ன்ற 
ார்த்ண ார்த்ண ன் அல் றந ல்ாம்  றநந்ணக ாண்ன 
இபேக் ிானத 

க்க ன்  பற ? 

 

 

86: ணால் அதன் னட, ணற னட, பாபர் னட ின் 

 ாறபம், சூ க் ற றதபம், க ாண்டு-- டித்ட  ப்பு 

னபற கபங்  ான் ன்னணல் பிடும்னாண, கபநி ில்  ண்ாய் 

ாறபம் னடறபம் ாற பம் னாலும் ஞிகணானினத. 

 

 

87: கணானிக்கும் ிறவுக்கும் ட்ாட ின் டிபேபர்த்டம், ன்டன் 

பினிக்கும் பிறக்கும் கபநிின்டால்,--பினிதால் ணடற 

அனிக்கும் டறபர், அனிதா பிடத்றட அண்ம் ல்ாம் 

னிக்கும்டி, எபே ா ம் க ாண்டு ஆலம் ாறனத. 

 

 



88: ம் ன்று உற அறந்னடன், டணினதனும், உன் த்டபேக்குள் 

டம் அன்று இபன் ன்று டள்நத் ட ாண--டரிதர்டம் 

பும் அன்று ரிதப் காபேப்புபில் பாங் ித, னாடில் அதன் 

சிம் என்று கசற், ற தான் இப் ா ம் சிந்டபனந. 

 

 

89: சிக்கும்  ணத் டிபேனப. ின்னசபடி கசன்ி றபக் த் 

ணக் ம் டபேம் ின் ணறஞபபேம் ீபம், ணரிதம் அற் 

உக் ம் ட பந்ண, உம்னாடு உதிர் உவு அற்று அிவு 

ணக்கும் காழுண, ன் பன்ன பல் னபண்டும் பபேந்டிபனண. 
 
 ர்ணத்கடார் இண்டு ம்றண ஆலறண கசய்பம் 

ிணார்டிட  ர்ணம் 

சஞ்சிட  ர்ணம் 

ம் பற்ிபிதில் ாம் னசர்த்ணறபத்ணள்ந  ர்ணம் ிணார்ிடம் 

அடற்கு எத்ட குடும்த்டில் ாம் பந்ண ிக் ினாம் 

இப்னானடா ம்  ர்ணம் ணட்டுணல் இந்ட குடுணத்டின் 
பன்னார் நின் ாபங் லம் னசர்ந்ண ம் ஆத்ணாபில் 
ிக்க ாள் ிண 

அண ம்றண பனித்ணம் 

 

அடன் பனிதிலும் அனடாடு ணல்லுக்கு ின்றுக ாண்டும் 
இப்ிபிதில் புடிடா  ாம் 

னசர்க்கும் ாப புண்ஞிதங் லம் னசர்ந்ண இப்ிபிதில் ாம் 
ணஞத்றட  

டழுவும்டிதா   ண்ங் ள்  உண்ாபணண்டு 

அந்டக் ண்னண கபங் ான் னபல் பிடும் னணாகும் 

அந்ட னபல் ன்ண அந்ட கண்டு  ர்ணத்டால் உண்ாண 



 பிறடக்கு அனகு ன்ண இவ்பநவு பார்த்றட நால் கசால் 
னபண்டித அர்த்டத்றட கண்ன பார்த்றடதில் அக் ி பிடுபண 

 ப்பு - றனதண 

 டிப்ண - இப்னாண கசய்பண 

இப்னா க்டன் ன் கசால் ிான் ; டன் அடினடபர் அன்ற 
ப்டிப்ட்பள் ன் ிான் 

 

டிபேணாலும் ிம்ணாவும் ஆடினசனும் அடி படி னடடிபம் 
 ாஞபடிதாடபா  

அடினடபர் சிபின் சூம் ந்டித ற பம் அந்ட க் த்ண  ாலும் 
தாபேறதடாம் 

அபலறதடாம் 

அடால் கபங் ாற ார்த்ண ய் ில்லு ில்லு ன்ாநாம் 
அன்ற 

அந்ட பார்த்றட அனிபின் அடிடிதா சிபாரின் ாடிதாநின் 
பார்த்றடதல்பா 

 ான் ன ட்டுத்டான ஆ னபண்டும் 

அன்றக்கு டாபண எபே பற தில் எவ்கபாபேபனாடு உவு 
இபேக்கும் 

 ாநிதின் டங்ற தா டிகநடி ணின் ண ா டர்ண ாரின் 
ணறபிதல்பா 

ிகு அந்டக்குலுக்கு ணரிதாறட இல்ாணா இபேக்கும் 

ாறபம் னடறபம் ாற பம் னாலும் ஞிகணானி ன் ிான் 
க்டன் 

பார்த்றடதாலும் உஞர்பாலும் புரிந்ணக ாள்ந படிதாடபனந 



ன் ாறடக்கும் அடால் உண்ாகும்  ர்ணாவுக்கும் ீ  ாபா  
இபேக் ிாய் 

 ிப  பாழ்பில் ான்  டபறு ள் கசய் ிபா னப 
இபேக் ினன் 

ணன்ணடற பினிதானனத சுட்கரித்ண அனிபற்பர்  ிபைித்ட 
சிபாரின் ாடி உம்ற ற ப்ற்ி  ிப த்றட 
 ாத்ணக்க ாள் ிபள் ீதல்பா 

ன் குற றந  ாப்ாய் 

அக் ிணம் ணிகுந்ட அசுர் நின் பப்புத்றட ரிக்  சிபார் 
பில்ற டுத்டனாணம் அபரின் உக் ித்றட குறத்டபள் 
அல்பா 

ிம்ணாவும் சிபாரின் டண்றக்கு ஆநா னாண என எபே 
சித்றட க ாய்டகடாடு டடுத்ண ிறுத்டிதபலம் ீதல்பா 

ம் ன்று உன்ற சஞறந்ண பிட்னன் 

ன்ற டம் அற்பன் ன்று டள்நிபிானட 

ான் பற கசால்ிக்க ாண்டுள்னநன் 

 

க்டி ன்வுன் எண்ஞாங் ிநாஸ் ஹ ீஹ ீன்று எணக்கு ி 
ஜாணார்க்   

சிறுிள்றந லக்கு ான் கசால்பண அந்ட ஜாத்டில் னாடித 
அநவு பநாடடால்டான்  

இப்டி எபே ண்ஞம் உங் லக்கு பபே ிண 

எபே குிப்ிட் அநவு  

பநர்ந்டீர் நாால் வ்பநவு அிவும் ஜாபம் என்றுக்கும் 
ஆ ாண ; அணவும்  

அஹம்ாபம் ன்னும் ணாறத ; இறபறபம் அபண னடப 
ணத்டாறபம்  



சஞறந்டான்ி இி பன்னற்னண இல்ற ன் ி 
டாழ்றணக்கு பந்டறபரீ் ள் 

ஜாம் பற்ிதிகு பபேம் க்டி க்டினதா ம் ஆகும் 

அபன் ற் னப ீங்  கசால் ி குண்ிிறத த்ணண 
இக் ிண ல்ாம் அத்ணப்டிதாஞபன 

இந்ட க்டன் னதா அப்ிதாசத்டில் ற னடர்ந்டபன் ன்ண பபேம் 
பார்த்றட நில் பிநங்கும் 

உம்ற பிட்டு உதிர் கபநினதித ிகு ஆத்ணாவுக்கு உஞர்வு 
இபேக்கும் ; ஆால் கசதல்க்கூடித அிவு இபேக் ாண 

சும்ணா எபே ார்றபதநறப்னா உஞபேம் அவ்பநனப 

அிவு கசதல் அற் ணஞம் ி ழும்னாண ன் க்குணாம் 

ணரிதம் அற் உக் ம் பந்ண பிடுணாம் 

அப்டிதாால் ணரிதம் உள்ந உக் ம்  என்று 
இபேக் னபண்டுணல்பா ? 

இபேக் ிண இபேக் ிண 

பீசணாடி பீசணாடி   த்ணக்குட்டி ள் னடடி அற ிார் னந 
அணடான் 

ணரிதம் ன் ி இத்டில் எபே கட் ம் னா பக்ன ாஞம் 
னா உள்நண 

அடற்குள்நா  உதிற கசலுத்டி பூட்டி பிட்ால் உதிர் அந்ட 
கட் த்றட பிட்டு கபநினதாண 

அணடான் ணரிதம் உள்ந உக் ம் 

உற பிட்டு உதிர் ிரிதாண 

அந்ட உல் கசதல்ாடு றந ிறுத்டிபிடும் 



ஆால் அழு ாண 

டறதில்  ிந்டாலும் அப்டினத இபேக்கும் 

ற  ால் உறதாண ணபலம் 

டண்ஞரீ் பாதில் பிட்ால் உள் இங்கும் 

இறபகதல்ாம் இன்றும் னணய்பனிச்சாறதில் பீ எடுக் ம் 
அற ிபர் றந னாய் ாபேங் ள் சாட்சிதா  
அங்ன ிக்க ாண்டுள்நண 

ஆால் இறபகதல்ாம் சுத திற்சிதிால் சித்டர் ள் ர் 
அறந்டார் ள் 

க்டி னதா ிக்கு அபபர் அடினடபர் ள் பந்ண னசபடிறத 
கசன்ிதில் றபக் ி டிபேபடி டீட்றச பனங்  னபண்டும் 

பள்நார் சிபால் டிபேபடி டீட்றச அனுபம் கற் ின  
அபேட்கபேஞ்னசாடி  அபேப இறபனிாட்டுக்கு ணாிார் 

பூணிதில்  ஜாி ள் பீசணாடி இபேந்டிகும் ; அந்ட பம் 
ீங் ி ணறுடி ிக் ிார் ள் 

பீசணாடி ிந்டணாடல் 

அண டற் ாி  ிம்ணடி 

ிபி டுக் ாணல் சி ாம் டபிர்க் ாம் 

 ிப  படிவு பற ணீண்டும் ணீண்டும் ிந்ண அல்ல் ாணல் 
டபிர்த்ணபிட்ால் சத்டித ப த்டில் உதிர்த்கடன றபக் ப்டுனபாம் 

அவ்பாறு உதிர்த்கடன கசய்படற்க ன்ன எபேபர் ப உள்நார் 

பள்நார் சத்டித ஜா சறதில் ழுபார் னணற என்ற 
 ட்டிறபத்ணள்நார் 



 ிிஸ்டபம் இசுாம் ல்ாபற்ிலும் பப்னா ிபறப்ற்ி 
பன் அிபிப்பு ள் உள்ந 

அபன ன்ால் பன்ிபிக் ப்டு ி சணச னபடாந்டி 

அல்ணஹடி 

அபர் அடினடபர் ாாதஞிதின் அபேள் குணானுணாபார் 

டிகநடிதின் ணம்  பர்ந்ட  ஞபனும் ஆபார் 

 

 

90: பபேந்டாபற , ன் ணத்டாணறதிில் பந்ண புகுந்ண, 

இபேந்டாள், றனத இபேப்ிணா , இி க்குப் 

காபேந்டாண எபே காபேள் இல்ற--பிண் னணவும் புபபேக்கு 

பிபேந்டா  னபற ணபேந்டாறட ல்கும் கணல்ிதன. 

 

 

91: கணல்ித ணண் இற ணின் அறதாறந பிரிசறனதான் 

புல்ித கணன் பறப் கான் அறதாறந, பு ழ்ந்ண ணற 

கசால்ிதபண்ஞம் கடாழும் அடிதாறத் கடாழுணபர்க்கு, 

ல்ிதம் ஆர்த்ண ன, கபண்  டு ஊறும் டம் டபேனண. 

 

 

92: டத்னட உபே ி, ின் ாடத்டின ணம் ற்ி, உன்டன் 

இடத்னட எழு , அடிறண க ாண்ாய், இி, தான் எபேபர் 

ணடத்னட ணடி ணதங்ன ன், அபர் னா பனிபம் கசல்னன்-- 

படல் னடபர் பபபேம் தாபபேம் னாற்றும்ப ிழ் ற னத. 

 

 

93: ற னத இண, இந்ட ஜாம் ல்ாம் கற் ாத ிக்கு, 

பற னத ப ிழ் பற, ணான, பண  ண் படிவுதில், அந்ட 

பற னத ிபிபம், பம்ன, ணறண ள் ன்ணம் ாம், 

ணிற னத இபள்டன் டற றணறத ாடி பிபேம்புபனட. 

 

 

 
 
 



94: பிபேம்ித் கடாழும் அடிதார் பினிீர் ணல் ி, கணய் புந ம் 

அபேம்ித் டணம்ித ஆந்டம் ஆ ி, அிவு இனந்ண 

 பேம்ின்  நித்ண, கணானி டடுணாி, பன் கசான் ல்ாம் 

டபேம் ித்டர் ஆபர் ன்ால் அிாணி சணதம் ன்ன. 

 

 

95: ன்ன பபே ினும், டீனட பிறந ினும், ான் அிபண 

என்னபம் இல்ற, உக்ன  ம்: க்கு உள்நம் ல்ாம் 

அன்ன உண ன்று அநித்ண பிட்னன்:- அனிதாட குஞக் 

குன்ன, அபேட் ன, இணபான் கற் ன ாணநனண. 
 
ம் 

ணத்டாணறதில் அன்ற பந்ண ிந்டணா  குடிதிபேந்ணபிட்ால் 
ஆன்ண  

பாழ்பிலும் சரி உ  பாழ்பிலும் சரி எவ்கபான்ா  ல்ா 
னணன்றண லம்  

சித்டிக்கும் 

சிபார் சிந்ட  றஜன்  பிஜபேம் கூ 

படல் டணிழ்சங்  புபா அபர் இன்று னா த்டில் பேத் 
டபிதில் அடினடபா  உள்நார் 

பிண்ஞிலுள்ந அந்ட புபனுக்கு பிபேந்ண க ாடுப்பள் அணவும் 
ணபேந்ண றநனத பிபேந்டா வும் டபே ிாநாம் அன்ற 

ணின்றப்னான் கணல்ித இறறத உறதபள் சிபனுக்கு 
ண ிழ்றப க ாடுத்ண உத்னப ணா  இபேக்கும் காற்சிற அபள் 

 

அபறந ாலம் பு ழும் னபடங் ள்  ாட்டித பனிதில் கடாழுண 
பபேம்  

அடிதபர் றநின்ற்றும் சீர் லக்கு ச  னணன்றண லம் 
உண்ா ி னா   

பாழ்வும் சித்டிக்கும் 

ஆன்ண சித்டி னந அனிதாட கசாத்ண டம் 



அடில் பேி  ண்டு அன்றதின் ாடத்றட ற்ி அபநின் 
பனிதின பான சற்குபேபா  பந்ண அடிறண க ாள்பள் அபள் 

உன்டத்டிிபேந்ண பபேம் சற்குாடர் றந உஞர்ந்ண அறந்ட எபே 
சாட னுக்கு ணிட குபேணார் ள் அபசிதணில்ற 

ணிட குபேணார் நிம் குற இல்ாணல் இபேக் ாண 

அபர் ள் ங் றநப்னா உண்டுணா  கபேறண னசி ம்றண 
பர் நா  ணாற்ி ஆள் ிடிப்டினனத இபேப்ார் ள் 

 வுலக்கு அடுத்ட டிதில் இபேப்பர் ள் ான்கு அடினடபர் ள் 

இடில் ணற் பன்று அடினடபர் லம் ப ிழ்ற தா அன்றறத 
னாற்றுபார் நாம் இஞக் ணா  ந்ணக ாள்பார் நாம் 

ஆ னப அன்றதின் டதறப கற்ால் டாா னப ணற் பன்று 
அடினடபர் நின் டதவும் ணக்கு  ிறத்ணபிடும் 

இந்ட டகுடி புபனஸ்பரிதா அன்றக்கு டாய்றண ன் 
சிப்ால் உண்ாண 

னண ங் ள் ணற ப டு நில் க ாஞ்சி பனிபணனா 
அபேள்ிபா ம் அபநண டாய்றணதின் இதல்பு . ஆ னபடான் 
இபறந ணறண ள் ன் ினாம் 

பாழ்பின் அனுபத்டால் ஜாம் க ாடுத்ண பற்ித பன்ாபண 
 ண்றஞ உறதபநா இபநால் பம்ா ிபித்கடாற ாம் 
 ந்ணபிாம் 

 

ஜாம் ிம்ித ிறதில் அடற பாரிபனங் ித சர்குபேபா 
அன்றதின் ணீண  

ன்ி  ா  க ாப்நித்ண பபேம் பசம் ித்டறப்னா 
உ ிற்கு கடரிபம் 

பினிதில் ீர்ணல்கும் கணய்ப்புந ம் உண்ாகும் ஆந்டம் 
அபேம்ிடணம்பும் சுறபதால் அிவு ணதங் ி கணானி டடுணாறும் 



 

இறபகதல்ாம் அிாணி ட்பேக்கு னர்ந்ணக ாண்டு இபேந்டண . 
அப்னாணடான்  

ாா இன்று ன் ாள்  ன ட்னாண அம்ணாபாறசறத 
கநர்ஞணி  கசான்ார் 

அண உதிபேக்ன  உறதா ி னாண 

ஆால் க்டன் கசால் ிான் ; இந்ட ித்றட டபேம் அிாணிதின் 
பனி ள் ன்றணதாறப ன் ிான் 

கன்ால்டன் ிள்றந லக் ா  றடபம் கசய்பள் டாய் 
ன்ண அபன் அனுபம் 

க்கு ன் ந்டாலும் க்கு ன் ? 

ன்ன ந்டாலும் ன் 

டீறணனத ந்டாலும் ன் 

ன்றண டீறண ன் இபேறணறத  ந்ணபிட் க்குபத்றட 

ச பம் இறபாலும் அபண னடபர் நாலும் க் ிண 

அடில் ான் எபே ார்றபதாநன் 

ன் க்குபத்றட ீடான க ாடுத்டாய் 

உக்ன  ம் 

உக்ன  ம் 

சஞறந்ண பிட்னன் 

சஞறந்ண பிட்னன் 

பிடுடற கற் பக்டனுக்கு ணஞதம்  ிறதாண 

அனிதாட குஞக்குன்ன 



அபேட் ன 

இணபான் - உன்டணா ஜாத்டில் பாழ்னபார்க்கு ண லம் 
ஆபனந 

ன ாணநனண 

 

 

96: ன ாணநபல்ிறத, அல்ிதந் டாணறக் ன ாதில் றபகும் 

தாணந பல்ிறத, டம் இாறந, ழுடரித 

சாணந னணிச் ச  ா ணதில்டன்ற, டம்ணால் 

ஆணநவும் கடாழுபார், ழு ாபேக்கும் ஆடின. 

 

 

97: ஆடித்டன், அம்புி, அங் ி குனன், அணர்டம் ன ான், 

னாடிற் ிணன் புாரி, பாரி காடிதபி, 
 ாடிப் காபேறக்  ந்டன்,  ஞடி,  ாணன் படல் 

சாடித்ட புண்ஞிதர் ண்ஞிர் னாற்றுபர், றடதறனத. 

 

 

98: றடபந்ண ின் அடித் டாணற சூடித சங் ற்கு 

ற பந்ட டீபம், டற பந்ட ஆறும்,  ந்டண ங்ன ?-- 

கணய் பந்ட கஞ்சின் அல்ால் எபே ாலும் பி ர் டங் ள் 

காய்பந்ட கஞ்சில், பு ல் அிதா ணப் பூங் குதின. 

 

 

99: குதிாய் இபேக்கும்  ம்ாபிதிற, ன ா பிதன் 

ணதிாய் இபேக்கும் இணதாசத்டிற, பந்ண உடித்ட 

கபதிாய் இபேக்கும் பிசும்ில்,  ணத்டின்ணீண அன்ணாம், 

 திாதபேக்கு அன்று இணபான் அநித்ட  ங்குறனனத 

 

 

100: குறனறதத் டழுபித க ான்றதந் டார்  ணழ் க ாங்ற பல்ி 
 றனறதப் காபேட டிபேகடுந் னடாலம்,  பேப்பு பில்லும் 

பிறனதப் காபே டில் னபரிதம் ாஞபம் கபண் ற பம் 

உறனறதப் காபே ண்ணும் கஞ்சில் ப்னாணம் உடிக் ின்னப! 
 



இதல்ா னப றுணஞம் உள்ந பாிப்ா உல்பாகு சிபேக்ன  
அறணபம் ன ாணநபல்ி டிரிபு சுந்டரி சிப ாண சுந்டரி 

அங் ாம் இல்ாணனனத நிச்கசன்று இபேப்ாள்  ாநி  பேத்ட 
கணன்றணதா உலும் குனந்றடதின் ப ாபபம் உறதபள் 
 ாநி 

அபநின் உக் ித்றட ணட்டுனண  ண்டு டிணத்றட 
ற்டுத்டிக்க ாண்னாம் 

 

அபனந  ாணாட்சி ; ணீாட்சி ; அிாணி ; சிப ாணிதா  டன்ற 
பிதா ப்டுத்டி  
சிபனுக்கு இடணாநிப்பள் ன் டிணம் அபநின் க்டர் லக்கு 
உஞர்த்டப்டும் 

அல்ிபம் டாணறபம் என்றுக்கு என்று இதல்ால் னபறுாடு 
உள்நண 

அல்ி கபண்றணதா  இபேக் ாம் ஆால்  டிம் றுணஞம் 
இல்ாடண இபில் ணட்டுனண ணபேம் அடன் இதல்பு ணாறத 
உக் ி ாநிக்கு அறதாநம் 

டாணறனதா டண்கஞன்று குநிர்ச்சிதின் அறதாநம் . இடம் ; 

கணன்றண றுணஞம்  ில் ணபேம் . அடன் இதல்பு அறணடி 
சாந்டம் ஜாம் 

சிப ாணசுந்டரிக்கு அறதாநம் 

இந்ட இண்ா வும் டன்ற கபநிப்டுத்டிக்க ாள்ல ிானந டபி 
அபள் இண்றபம்  ந்டபள் 

இண்றபம் சணசப்டுத்டி சணாடாத்றட இதல்ா னப உள்நபள் 

அல்ிபம் டணாறபம் என இத்டில் பநர்படில்ற 

அந்ட டா த்டின் இதல்பும் அணனா இபேக்கும் 



ஆால் இண்டு இதல்பு றநபம் சணசப்டுத்டி சாந்டப்டுத்டிதண 
தாணநம் 

சிதாணநா ன்ண சணாடாி 

றடபம் ல்ா ணடங் றநபம் சணசப்டுத்ட படிதக்கூடித 
பல்றண உள்நபள் 

பப்னா ி சணச னபடத்டின் அடிடிதாபள் அன்ற 

பாற ; ாாம்ிற தின் ற தில் உள்நண சணச னபடம் 

னடா ட்ற றபத்டிபேக் ிாள் ன் அநவுடான் உாச ர் லக்கு 
இணபற கடரிந்டிபேக் ிண 

அந்ட ட்ற அபள் டிந்ண  ாட்பில்ற 

அறட அபநால்  ாட்ட்னாபேக்கு  ிப த்றட படிக்  அபள் 
றபத்டிபேக்கும் ஆபடம் ன்றட அிபார் ள் 

 

ணடச்சண்ற நால் பூணி த்டம் சிந்டி அல்னா ப்ட்ாலும் ; ணட 
னடங் றந  

சரிதா   றந்ண ச  ணடங் றநபம் இறஞபா  ணாற்பல் 
சணச னபடம் பாறதின்  

ற தில் இபேப்ண 

அன்றனத சணாட  ாஞி டம் இல்ாடபள் 

ச   ற லம் உஞர்ந்டி கடநிந்ட ஜாி 

அபறநப்ற்ி ழுட படிதாட அநவு இதல்புள்நபள் 

தாணநம் + சாணநம் = சிதாணநம் 

 பேப்பும் சிபப்பும்  ந்டால் பபேம் ணஞ்சள் ித்டபள் 

 பேப்பு டீறணக்கு அறதாநம் 



சிபப்னா ன்றணக்கு அறதாநம் 

இண்றபம் டன்னுள்னந அக் ி சணப்டுத்டிதண ணஞ்சள் 

ஆ னப ணஞ்சறந ணங் நம் ன்ார் ள் 

இபேறண றந அக் ி  ந்டால் ணட்டுனண ணங் நம் உண்ாகும் 

அன்றறத பழுறணதா  உஞபல்னார் தார் 

ணாறதபம் அபனந ஜாபம் அபனந 

இந்ட இண்டின் ந்ட  றபறத அபள் ன் ன் பண்ஞணா  
க்டனுக்கு  ாட்டிக்க ாண்டிபேக் ிாள் ன்றட தார் அிபார் 

அபநின் கடா எபே  றபறத அிந்னடார் ல்ாம் அன்றறத 
அிந்ணபிட்டா  டங் றநத்டாங் னந 
ணாற்ிக்க ாண்டிபேக் ிார் ள் 

அம்ிற  உாச ர் ள்  டபறு லம் கசய் ிார் ள் 

ணந்டிபாடம் கசய் ிபர் நா வும் இபேக் ிார் ள் 

அபனந இபனந ன்று றபண பல் ில்ி சூிதம் றபக்  
அபறநனத தன்டுத்டவும் கசய் ிார் ள் 

அபர் ள் அபறந உஞர்ந்டண எபே சிறு குடி 

 

உ த்டின் டபறு ள் ணாறத ள் ல்ாபற்ிற்கும் இம் க ாடுத்ண 
அறப றந  

கசய்னபாறபம்  ாத்ண ப்டினதனும் உஞர்பித்ண 
அறப நிிபேந்ண  

பிடுணாட்ார் நா ன் ி பிடம் அபள் காறுறணதா  
இபேப்ாள் 

அக் ிணம் அநவுக்கு அடி ணாால் உக் ி ாநிதா  னாட்டும் 
டள்நிபிடுபாள் 



ணாறதபம் அபனந ; உக் ி ாநிதா  சிபறபம் ணிடிப்ாள் 

அண அநபா ாபத்டிற்குள் இபேக்கும் அநவு 

ாபம் ணிகுந்டானா ண ிசாசுணர்த்டிிதா  அனிப்ாள் 

குற் உஞர்னபாடு டபறு நிிபேந்ண  றனதற் னபண்டிால் 
படாரிிதா  ாபப்ரி ாம் ல்குபாள் 

டன்ற உள்நபண்ஞம் 

 ாட்டிதபா,  ண்  ண்ணும் ணபம்  நிக் ின்பா, 

ஆட்டிதபா ம்--ஆ த் டாணற ஆஞங்ன . 

ாட்டிதஅங் ின் ஆஞங்கு அபநல்பா 

 

அபநின் ா த்டில் ந்ட குடிதில் ாம் இபேக் ினானணா ; இடில் 
அபனநாடு உவு  

இபேப்டால் அபறந பழுணம் உஞர்ந்ணபிட்டா  அம்ிற  
உாச ர் ள்  

ம்ிக்க ாள்பணடான் அனிவுக்கு ணபா ிண 

டன்ற உள்நபண்ஞம் அபநா   ாட்டிால்டான் ஆதிற்று 

ஆ னபடான் இங்கு க்டன் கசால்லு ிான் 

 

உன்ால் வ்பநவு படிபனணா அவ்பநவு அபறந கடாழுணக ாள் 
; சஞா டிறத  

பிட்டுபிானட ; அபறந னபற பாங் ிால் ஆம்த்டில் 
கசய்பாள் ; அந்ட  

அனுபத்றட ம்ி பல் கசய்தானட ; 

அபலக்கு அடிறணதா னப இபேந்ணபிட்ால் ழு உ ங் லக்கும் 
அடிடிதா வும் ணாற் அபநால் படிபம் 

 

சூரிதன் சந்டின் குனன் இந்டின் ிணன் புாரி, பாரி  ந்டன், 

 ஞடி,  



 ாணன் படா பற ப்ட் னடபர் லம் காடிதபி 
படா சித்டர் லம்  

பத்டர் லம் 

சாடித்ட புண்ஞிதர் ண்ஞிர் லம் றடதற னாற்ித்டான் 
உதர்ந்டார் நாம் 

 

அடினடபர் சிபாபேக்கு எபே ற தில் டீ அக் ிி னடபி பந்ண 
அணர்ந்டிபேப்ாள் ; 

டறதினா  ங்ற  பந்ண அணர்ந்டிபேப்ாள் . அந்ட ாபறதில் 
அடுத்ட கண் னநாடு  

பந்ண கண் ன ட்ால் அன்ற எத்ணக் ாணலும் 
னாய்பிடுபல்பா 

அறப ள்  

இபேந்டாலும் இல்ாடணனா காய்றத உண்டுண்ஞிக்க ாண்டு 
சாடாஞ ணிடறப்னா  

உறணனதாடு ண ிழ்ந்டிபேக்  றடணாடத்டில் அன்றதின் அடி நில் 
சங் ார் பந்ண  

ணர்கசாரிந்ண ணதக் ிாாம் . 

க்டி சாடத்டிற்கு  சிப்பு ள் உள்ந . அண நிடா  
டிட்ாம் ன்ணடான் 

 

இங்கு க்டன் அன்றறத குனந்றடதா  ாபித்ண 
டிட்த்கடாங்கு ிான் .  
உண்றணதா அன்புறத க்டர் நின் கஞ்சத்றட டபி ஆசா 
ாசம் உள்ந காய்தர் நின் 

அன்ற எணக் த்கடரிதாட பட்ானந . தார் அன்பு  ாட்டிாலும் 
ஏடு ிானத  

டாடம் ார்க் த்கடரிதாடபனந 

ஆாலும் அப்டி காய்றத ம்ி ணாறு ி  

உன் புத்டிபம் ல்டா  னாய்பிட்ண . சங் ாரின் காய்றத 
ம்ி அபற  

சந்னடாசணா  ற்றுக்க ாண்ாய் 



னிலும் ீனாற லம் ிம்ித  ா த்டில் 

குதினாறசறதப்னாலும் அணன ட்டு ஆடும் ணதிறப்னாலும் 
எதிா  பூணிதில் பந்ண  

பந்ண உடித்டபள் புபனஸ்பரி 

 ிப த்றட அனிவுக்கு டப்புபிப்பள் 

டன் சணாடா உக்டிதால் இறனசுக்கும்  ிப  பூணிக்கும் 
னணாடற டபிர்ப்பள் 

அனிவுக்கு அடிடிதா சிபனுக்கு அன்றறத ரிசா  க ாடுத்ண 
பூணிதின் ஜாி ள் க்டர் ள் ஆ இணபான் ள் 
ல்ிக் ப்டுத்டிக்க ாண்ார் நாம் 

 ங்குறன 

 

ஆணுக்கு அனகு க நபம் அந்டஸ்ண ல்ாம் அபனுக்கு அபே ில் 
இபேக்கும் அபின் 

ணறபிதின் அங் ாத்டால் ஆற அஞி ன் நால் 
கபநிப்றதாகும் 

அப்டித்டான் ஆம் ா ணிடர் ள் ணறபிறத 
அறதாநப்டுத்டி ணடிப்னாடு த்டி பந்டார் ள் 

ாசறதில் ாஞி சர்பங் ா பைிஞிதா  சிம்ணாசத்டில் 
அணர்ந்டிபேப்ாள் 

ாா அலுபல் ார்த்ணக்க ாண்டிபேப்ார் . ாஞிக்கு னபறனத 
இல்ாபிட்ாலும் டர்ாரில் னசறப சாடிப்ாள் 

டக்க  டி ிடி றபத்ணக்க ாண்டு ன ாபில் குநங் றந 
கசப்ம் கசய்ண டிபேப்ஞி கசய்ணக ாண்ன இபேந்டார் ள் 

கண் றந ணடிக் ாட குடும்பம் உறுப்ாண ; ாடும் உறுப்ாண 

உக் ிம் அங் ாட  ாநிறத அபநின் காற்ாடங் றந டன் 
கஞ்சின ற்று அய்தன் சாந்டப்டுத்டபில்றதா ? 



 

ணிணகுத்னடாடு  ாறட டழுபித குறன அடிிபேந்ண ாடம் பற 
பனிபம் க ான்ற  

ணர் ணாற ள் டிபேக்ற  ள் கடுந்னடாழ் ; புன்ற  டணம்பும் 
 பேறஞ ப ம் ;  

 பேம்பு பில் ; பற தில் ணாறுடும் பல்றண உள்ந அம்பு 
னான் ார்றபபள்ந  

டிபேக் ண் லம் சுட்கரிக்கும் பன்ாபண  ண்ணும் உறத ின் 
அன ித டிபேனணி 
ப்னாணம் ன் கஞ்சில் உடிக் ட்டும் 

க்டன் டன்ில் றட சித்டானா அந்ட குறனறதனத அபிழ்த்ண 
பாில் ரிந்ண கநர்ஞணிறத னா பழுிவு னடாற்த்றட 
உடிக் வும் பிட்ாள் அபள் 

அன்றதால் றடபம் சாடிக்  படிபம் . டன் க்டர் றந ன ானி 
குஞ்சு றந  ாப்ணனா  ாப்ாள் 

 

நூற்பயன் 

 

 

ஆத்டாறந, ங் ள் அிாண பல்ிறத, அண்ம் ல்ாம் 

பூத்டாறந, ணாணநம் பூ ித்டாறந, புபி அங் க் 

 ாத்டாறந, ங் றஞப் ாசங்குசபம்  பேப்புபில்லும் 

னசர்த்டாறந, பக் ண்ஞிறதத், கடாழுபார்க்கு எபே டீங்கு இல்றனத. 


