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சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய 
பிர ங்க லீைல / பாகம் 2 (கதிகள் 10- 25 ) 

 
    Source: 
    பிர ங்க லீைல 
    சிவப்பிரகாசர், சு. அ இராமசாமிப் லவர் 
    ெதன்னிந்திய ைசவசித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகம், 
    2ம் பதிப் , 393 ப. 1963 
 
    கதி  கதி - ெசய் ள் 
    10 -அக்கமாேதவி ற  கதி  கதி 10 (ெசய் ள் 58- 533- 590) 
    11 -ெகாக்கிேதவர் கதி  கதி 11 (ெசய் ள் 30- 591- 620) 
    12 - த்தாயி அம்ைம கதி  கதி 12 (ெசய் ள் 27 - 621- 647) 
    13 - சித்தராைமயர் கதி  கதி 13 (ெசய் ள் 76 - 648 -723) 
    14 - வசவண்ணர் கதி  கதி 14 - 59 (ெசய் ள் 48- 724- 771) 
    15 - ம ளசங்கர ேதவர் கதி  கதி 15 (ெசய் ள் 24 - 772- 795) 
    16 - இட்ட ங்க கதி கதி 16 (ெசய் ள்43- 796- 838 
    17 - கத வன கதி  கதி 17 (ெசய் ள் 20 - 839 -858) 
    18 - சாதகாங்க கதி  கதி 18 (ெசய் ள் 25 - 859 -883) 
    19 - ேகாரக்கர் கதி  கதி 19 (ெசய் ள் 63- 884-946) 
    20 - னிவரர் கதி  கதி 20 (ெசய் ள் 23- 947-969) 
    21 - சூனிய சிங்காதன கதி  கதி 21 (ெசய் ள் 15 - 970 - 984 
    22 - சூனிய சிங்காதனத்தில் இ ந்த கதி  கதி 22 (ெசய் ள் 15 - 970 - 984) 
    23 - ஆேராகண கதி  கதி 23 (ெசய் ள் 62- 985- 1046) 
    24 - மேனாலய கதி  கதி 24 (ெசய் ள் 21 - 1111-1131) 
    25 - மான்மிய கதி  கதி 25 (ெசய் ள் 27 - 1132-1158) 
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10. அக்கமாேதவி ற  கதி (533 - 590) 
 
    [இக் கதிக்கண், மாேதவி மங்ைகப் ப வம் அைடகிறாள். மங்ைகப் ப வமைடந் ம் 
இன்ப நிைன  சிறி ம் அற்  இைறவைனயைடய ய கிறாள். ெகௗசிக மன்னன் 
தி லா வ கிறான். அவன் அழைகக் கண்  நகரமாதர்கள் ைமயல்ெகாண்  
கலங்குகின்றார்கள். ெகௗசிக மன்னன் மாேதவிையக் காண்கிறான். மாேதவியின் 
ேபரழகு மன்னைன மயக்குகின்ற . மாேதவி இன்னாள் என்பைத ஒ வர் லம் 
உணர்ந்  ெகாள்கிறான். அவைள எவ்வைகயி ம் அைடய ேவண் ெமன்   
ெசய்கிறான். மாத ங் கு ம் வ ந்  பலங் காட் னால் நன்ைம ெசய்யார்கள்; 
நயத்தினாேலதான் காாியத்ைத க்க ேவண் ெமன்  ணிகிறான். மாதர்கள் 
சிலைர நி மலன்பாற் ெசன்  மாேதவிைய மணம் ேபசுமா  அ ப் கிறான். 
நி மலன் தக்கவரல்லார்க்கு மகட் ெகாைட வழங்கல் தகுதியன்  என்  
ம த் ைரக்கின்றான். பின்னர் மாேதவியிடேம ெசன்  ேபசுமா  அ ப்பி 
வி கிறான். மாேதவி அரசன் ஒ  சூள் உைரக்க ேவண் ம் என்கிறாள். மணம் 
ேபசவந்த மாதர்கள் மாேதவி ம் மன்னனிடம் காதல் ெகாண் க்கிறாெளன்  
எண்ணி அரசனிடஞ் ெசன்  ெசால் கிறார்கள். அரசன் மாேதவியிடம் வ கிறான். 
தன்ைன வ ந்  த வாம ப்பதற்குச் சூள் உைரக்குமா  மாேதவி ேகட்கிறாள். 
அரச ம் அவ்வாேற சூண் ெமாழி க கிறான். மாேதவி அரச டன் அரண்மைனைய 
அைடகிறாள். தனியிடத்தில் மாேதவிையக் கண்ட அரசன் தன் எண்ணத்ைத 
நிைறேவற் மா  ேவண் கிறான். மாேதவி சிவ ைச ெசய்த பிறகு தன்னன வந்  
ேச மா  கூ கிறாள். அரசன் ‘நான் உங்கள் இைறவைன வழிபேடன்’ என்கிறான். 
‘அப்ப யானால் நான் உன் ேதாைளத்ெதாேடன்’ என்கிறாள் மாேதவி. பின் தன் 
ஆைடயணிகைள நீக்கிவிட் த் ற க் ேகாலம் ண்  ெத விற் ெசல்கிறாள். தாய் 
தந்ைதயர் வந்  பார்த்  நம் மகள் தக்கேத எண்ணினாள் என்  எண்ணிச் 
ெசல் கிறார்கள். நகர மாந்தர்கள் மாேதவி நிைல கண்  வ ந் கிறார்கள். மாேதவி 
அல்லம ேதவைரத் ேத க்ெகாண்  கா  மைல க நகர் த ய இடங்களிற் 
சுற் கிறாள் என் ஞ் ெசய்திகள் விாிவாகக் கூறப் ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    தன்ைனக் காண ெவள்கைண பாயத் த மா ம் 
    மன்ைனக் கா ஞ் ேசாெறன விட்ட ள் மாேதவி 
    மின்ைனப் ேபா ம் அல்லம ேதவன் விைளயா ம் 
    ெகான்ைனக் கானில் ேத அ ைடந்தைம கூ ற்றாம்.  1 
 
    மாேதவி மங்ைகப் ப வம் அைடதல் 
 
    ெகாங்ைகப் ெபாைறையக் ெகாண்  ம ங்குற் ெகா வாட 
    அங்ைகக் குடெநய் ெபய்தழல் என்ன அழெகய்தி 
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    நங்ைகக் கிைணகண் ல ல ெகங்க ம் நாெமன்ன 
    மங்ைகப் ப வம் நண்ணினள் ற் ணர் மாேதவி.  2 
 
    மாேதவி இைறவைனயைடய ய தல் 
 
    வாதித் ெதான்ேறா ெடான்ெறழல் ேபால் ைல வந் ற் ம் 
    ேபைதப் ெபண்ேபாற் காமம் உளத்திற் பிறவாமல் 
    பாதிப் ெபண்ேம னியென ம் இன்பப் பதிதன்ைனச் 
    சாதித் ெதய் ஞ் சாதன ேமா  தைலப்பட்டாள்.  3 
 
    மாேதவி இைறவைனயைட ம் ப வத்தினள் எனல் 
 
    தன்ைன அறிந்திைட ஈடற க்கண் தைலவன்பால் 
    பின்னம் அ ம்ப  ேம  ெப ம்ப  வப்ெபண்ைணக் 
    கன்னல் ெந ஞ்சிைல மன்மதன் ேவாிக் கைணபா ம் 
    மன் ம் இளம்ப  வத்தினள் என்பர் மைறப் ற்றார்.  4 
 
    மாேதவி மாதவம் ாிந் ெகாண் த்தல் 
 
    வண்  படாதலர் சண்பக ேமெயன மாறாகிப் 
    பண்டர ேனாடமர் ெசய்மதன் வண்  படாேமனி 
    கண் ம் ஒண்சுட ேரெய  மா  கவின் ெபாங்க 
    ஒண்தவ நின்மலன் மாதமர் நாள்களின் ஓர்நாளில்.  5 
 
    ெகௗசிகமன்னன் உலாவ தல் 
 
    ரங் குைறவில் ம்மத ேவழம் மிைசெகாண்  
    தா ந் ேதா ம் ெபாங்க மதிக்குைட தன்ேமலா 
    மாரன் காிேமல் வந்தனன் என்ன மணிப்ெபாற்ேறர் 
    ஊ ந் ெத விற் ெகௗசிக மன்னன் உலாவந்தான்.  6 
 
    உலாவ ஞ் சிறப்  
 
    இயங்கள் தரங்க ெந ங்கடல் என்ன எ ந்தார்ப்ப 
    உயங்கு ம ங்குல் மடந்ைதயர் பா  உடன்ேபாத 
    வயங்கள் இவர்ந்திள ைமந்தர் ம ங்கின் அ த்ேதகப் 
    யங்கள் அலங்கல் இலங்க விசும்பிைற ேபால்வந்தான்.  7 
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    ெகௗசிக மன்னைனக் கண்ட மங்ைகயர் காம மயக்கம் 
 
    மா ம் ெந ங்காி மீ  ரந்தனில் வந்தாைனக் 
    கா ம் மடந்ைதயர் ஏ ம் உணர்ந்திலர் காமத்தால் 
    நா ம் இழந்தனர் சும் இழந்தனர் நன்றாகும் 
    ம் இழந்தனர் ஆவி இழந்திலர் ேபானார்கள்.  8 
 
    மாதர்கள் வண் கைள ேநாக்கிக் கூறல் 
 
    நல்ல மதந்தான் ஒண்க  ளின்பால்நன் ண்ணச் 
    ெசல்  சு ம்ேப ெவங்காி யின்தாழ் ெசவி  
    ெமல்ல நடந்ேத ேபாெவன ெமள்ள விளம்ெபன்  
    ெசால்  மறங்கூர் ேவலன கண்ணார் யர்கின்றார்.  9 
 
    ெகௗசிகமன்னன் மாேதவிையக் கா தல் 
 
    ேகாைதயர் மாலால் இவ்வைக ேநாவக் ெகா மாட 
    தியின் ஊ  வ ந்திறல் மன்னன் விைனயில்லா 
    மாதவன் ஆகும் நின்மல க்ேகார் மகளாகும் 
    காெதா  கா ங் கண்மட மாைதக் கண்டாேன.  10 
 
    ெகௗசிகமன்னன் காமன் கைணயால் கலங்குதல் 
 
    கண்டன ேனாஇைல ேயாஎ ம் ன்னங் கைழவாங்கிக் 
    ெகாண்டனன் வாளி ெசாாிந்தனன் ஓ க் ெகா மாரன் 
    உண் ைல ேயாெவன ஆவி தளர்ந்ேத உம்பல்ேமல் 
    மண்டலம் ஆ ம் மன்னன் இ ந்தான் வசமற்ேற.  11 
 
    இம்மா  ‘யாேரா?’ என்  எண் தல் 
 
    ெகாங்ைகப் பாரத் தான்மலர் வாசங் கூடாமல் 
    இங்கிப் பாாிற் ேபா  மலர்க்கண் எழில்மாேவா 
    மங்ைகக் ேகாலங் ெகாண்  நிலத்தில் வ மின்ேனா 
    அங்ைகக் காந்தட் ெபாற்ெறா  யாேரா அறிேயேன.  12 
 
    ெகௗசிகமன்னன் அைடந்த காமப்ெப க்கு 
 
    வஞ்சி நடந்ேத என்ெனதிர் வந்ேத மயல்ெசய்தாள் 
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    ெநஞ்சு தளர்ந்ேதன் மா ன் வி ந்ேதன் நிைலகாேணன் 
    அஞ்சைல என்ேற இன்றைண யாேளல் அனல்கா ம் 
    பஞ்சு ப ம்பா டங்கசன் அம்பாற் ப ேவேன.  13 
 
    ‘மாேதவி யார்?’ என அறிந் வர ஒ வைன வி த்தல் 
 
    என்ன நிைனந்ேத மன்னவன் ெவந்தீ இ தாகி 
    ன்னர் ம ங்ேக நின்ற ஒ த்தன் கேநாக்கிப் 
    ெபான்ெனன வந்தவ் வாய்த ன் நின்  றப்பட்ட 
    கன்னி அணங்கார் நீயறி ெகன்றான் கா ற்ேற.  14 
 
    மன்னன் மாேதவிைய அறிந்  ‘இவைள 
    எவ்வாற்றா ம் ெகாள்ேவன்’ எனல் 
 
    ஓ  அறிந்ேத அன்னவன் வந்தங் குைரெசய்ய 
    வா  ம ங்குல் மங்ைகைய இன்னான் மகெளன்  
    நீ ய ெவந் யர் மன்னன் அறிந்ெதந் ெநறியா ம் 
    கூ வன் இந்த அணங்கிைன என்  குறித்ேதகி.  15 
 
    மாேதவிையத் தினால் அைடய எண் தல் 
 
    ேகாயி ன் ேமவி இ ந் யர் ஞானக் குறிகூ ம் 
    யவ ராகிய ஆாியர் தா ஞ் சுடர்ெசம்ெபான் 
    ேசயிைழ யா ம் வ ந் றில் இன்  ெசயாெரன்  
    வாயி  னாலைண ேவெனன மன்னன் மனத்ெதண்ணி.  16 
 
    (ேவ ) 
    மன்னன் நி மலனிடம் மணம் ேபச மாதர்கைள அ ப்பல் 
 
     வல்லநன் க்குைற மாதைரத் ணிந்  
    நீதி வல்லவன் நி மலன் மகள்தைன நீவிர் 
    தீதில் எம்மைனக் கிழத்தியாம் ப ைர ெசய்  
    ேபா  மின்கெளன் ேறவினன் வியனிலம் ரப்பான்.  17 
 
    நி மலன் ெபண்ெகா க்க ம த்தல் 
 
    ஐய அன்னேத ெசயகுவம் எனப் கன் றகத்தில் 
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    ைபய வந் நல் நி மலன் தி கம் பார்த்  
    ைவய மன்னவன் க த்திைன வகுத்தனர் ம த் த் 
    ய்ய மங்ைகமர் எமக்கடா தி ெவனச் ெசான்னான்.  18 
 
    ‘தானாக வந்த தி மகைள நீர் ம க்கிறீர்’ எனல் 
 
    ேவந்தன் மாமைன ம்மகள் ஆயினவ் ேவந்தன் 
    சார்ந்த வாழ்ெவலாம் மெவன அறிகிலீர் தாேன 
    ேபாந்த ஓர்தி  மகள்வர விைனப் றம் ேபாக்கும் 
    மாந்தர் யா ளர் என் மங் ைகயர்ெசால வகுப்பான்.  19 
 
    ‘தகுதியற்றார்க்குப் ெபண்ெகா த்தல் தகா’ ெதனல் 
 
    இம்ைம ேசர்பயன் க திேய தகாதவர் இடத்தில் 
    ெகாம்ைம வார் ைல மகட்ெகாைட ேநர்ந்தவக் ெகா யார் 
    அம்ைம ஆழ்நிைர யத்திைட ழ்ந்தனர் அ ந்தித் 
    தம்ைம ேநாக்குநர் ஒ வ ம் இன்றிேய தளர்வார்.  20 
 
    தீயன ெசய்த ம் உயிர்விடதல் நன்ெறனல் 
 
    தமக்க டாத  ெசய் யிர் வாழ்வ  தன்னில் 
    சுைமக்க டாதெமய் வி த்தேல நன்ெறனச் ெசால்வர் 
    எமக்க டாத  கன்றனிர் மங்ைகமீர் இச்ெசால் 
    மக்க டாதெதன் றியம்ப ம் மங்ைகயர் வல்வார்.  21 
 
    அரசன் ஏற்றல் தகாெதனல் 
 
    உைறயில் வாெளா  மாவழங் கு வனத் ேதா  
    மறவன் ஓர்ெபா ள் த ெகன இரத்தைல மா ம் 
    இைறவன் வாழ்கு  தன்னிெலான் ெறா ெபா ள் இரத்தல் 
    அறவ னாகிய நீயிைத அறிந்திைல அந்ேதா.  22 
   
    நி மலன் மாதர்கைளத் தன் மகளிடம் அ ப் தல் 
 
    என்  மாதரார் கூற ம் நி மலன் எங்கள் 
    மன்றல் வார்குழல் ேபைதேயா வல்லள் ம்மனத்ைதச் 
    ெசன்  கூ மின் அவள்மனம் இைசந் ைர ெசய்யின் 
    நன்  ேபாமிெனன் றியம்பினன் அவர்மனம் நயந் .  23 
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    மாதர்கள் மாேதவிபாற் கூ தல் 
 
    மங்ைக பாலைடந் தைறகுவர் மதன்வ  மாயக் 
    ெகாங்ைக மா கிழ்ப் ங்ெகா  நீய ள் கூர்ந்ேத 
    எங்கள் ேகாமகன் ஆ யிர் நி த்திைன என்னில் 
    அங்கண் மாநிலத் யிர்க்ெகலாம் அன்ைனயா குைவயால்.  24 
 
    அரசன் ஒ  சூள் உைரப்பின் நல்ல  என்றல் 
 
    என்ன ஓத ம் நி மலன் ஈன்ற ள் என்தாய் 
    மன்ன னான்மைன றக்குேமார் சூழ்ச்சிைய மதித் ப் 
    ெபான்ன னீர்அர ெசனக்ெகா  சூளிைனப் ெபா ந்திப் 
    பன்  மாயினீர் பணித்த  நன்ெறனப் பகர்ந்தாள்.  25 
 
    மாதர்கள், அரசனிடஞ் ெசன்  ெசய்தி கூறல் 
 
     ெசன்றவர் ெபாற்ெகா  ெசால் ய ெசால்லால் 
    காதல் ெகாண்டனள் என் ளந் திாிந் தாய் க தி 
    மா  நின்ெப ங் க ைணெசய் வதற்ெகங்கள் மன்னன் 
    யாத ைறந்தைன அ ெசயத் தக்கவன் என் .  26 
    மன்னன் மாேதவியிடத்திற்கு வ தல் 
 
    உள்ளம் ஆர்வேமா ேடகியம் மடந்ைதயர் உைரப்ப 
    வள்ளல் ஆகிய மன்னவன் மனம்நனி மகிழ்ந்  
    ெதள் ம் ஆர  தைனயவள் இ ந் ழிச் ெசன்றான் 
    எள்  காமேநாய் ெகாண்டவன் என்ெசய இைசயான்.  27 
 
    மாேதவிையக் கண்  மன்னன் க தல் 
 
    வல்  ெகாங்ைகையப் ெபான்மைல என்னேவ மதியான் 
    இல்  ங்குடம் ஆகேவ எண்ணினன் தைல 
    வில்ெவ ம்ப  நிைனத்தனன் ெவண்பிைற என்னான் 
    ெசால்  வன்றனக் ககப்ப  மடந்ைதயாய்த் ணிந்  .  28 
 
    அரசைன உ திெமாழி கூ ம்ப  மாேதவி ேகட்டல் 
 
    அ ள்ெசய் ெதன்ைனநீ அளித்தி ம் அதற்குநான் ெசய்வ 
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    ைரெசய் நான  ெசய்வெனன் றரசர்ேகான் உைரப்ப 
    வைரெசய் ேதாளினாய் என்ைனநீ வ ந் ல் லாைமக் 
    ெகா ெசால் உண்ைமெசால் என்றனள் ஒ ைட ஓ ங்கி.  29 
 
    அரசன் உ திெமாழி கூறத் ெதாடங்குதல் 
 
    நின்க த்திைச வாலன்றி நின்ைனயான் வ ேயன் 
    என்ப தற்ெகா  சூ ைரக் குவன் கில் எ ந்த 
    மின்ெகா ச்சி  ம ங்குலாய் ேகெளன ெவள்ேவல் 
    ன்  கர்க்க ங் கடாக்களிற் றரசர்ேகான் கல்வான்.  30 
 
    (ேவ ) 
    வி ந்ேதாம்பாதான் த ேயார் 
 
    வந்தநல் வி ந்தி ப்ப மைனயி ற் ற ந்  வா ம் 
    பந்தியின் உண  ேவ  பண் பா தக ந் தா ம் 
    தந்ைத ம் உண ண்ணாத சழக்க ம் உச்சிப் ேபாதின் 
    ெநாந்தவர் தைமேநாக் காமல் கர்ந்தி  ெகா யன் தா ம்.  31 
 
    விலக்கப்பட்ட உண ண்ேபான் த ேயார் 
 
    நிந்ைதெசய் உணவி னா ம் நி மலன் ைச யின்றி 
    வந் ண வ ந்  வா ம் ம த்த ன் கர்விப் பா ம் 
    தந்தநல் விைனயாற் ெசல்வஞ் சார்ந்தவர் தம்ைமக் கண்  
    சிந்தைன ெபாறாத ங்கித் தீர்வி ண் மகிழ்வான் தா ம்.  32 
 
    கன் க்குப் பால் விடாமல் கறப்பவன் த ேயார் 
 
    கன் ண விடாமல் ஆன்பால் கறந் ெகாள் பவ ஞ் ெசய்த 
    நன்றிெகால் பவ ங் ேகா  ந நிைல தவ  வா ம் 
    ெகான் யிர் பைதப்ப ேநாக்குங் ெகா ய ம் ேபார்க் களத்தில் 
    தன்தைல வைனவி த் ச் சாய்ந் ேபாம் மடைம யா ம்.  33 
 
    அைடக்கலம் குந்ேதாைரக் காப்பாற்றாதவன் த ேயார் 
 
    அைடக்கலம் எனவந் தாைன அளித்திடா தகற்  வா ம் 
    ெகா க்கு ம் என  ைரத் க் ெகாடா ெமாண் ெகாைடவி லக்கி 
    வி க்கு  மவ ம் பாவ விைனயிடத் தவி யாகி 
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    நடக்கு  மவ ந் ேதர்ந்  நட்டபின் வஞ்சிப் பா ம்.  34 
 
    குரவர்ெமாழி தவ ம் ெகா யன் த ேயார் 
 
    குரவர்தம் உைரக டக்குங் ெகா ய ந் றந்  ளார்தம் 
    வரெவதிர் கண்ெட ழாத மறவ ம் அறிந்தான் ேபான்  
    கரவினில் அ ல் கற்குங் கயவ ம் தியர் ஆகி 
    இரவினில் வந்த நல்ேலார்க் கிடங்ெகாடா தகற்  வா ம்.  35 
 
    றங்கூ ேவான் த ேயார் 
 
    ன் கழ்ந் ைரத் ப் பின்னர் வல்ெசய் திகழ்வான் தா ம் 
    தன்ெப ங் கிைளதல் கூர்ந்  தளர் ற வாழ்கின் றா ம் 
    அன் ெகாண் ெடா வன் ைவத்த அ ம்ெபா ள் கவர்கின் றா ம் 
    ன் ந் ெதாழில்ெசய் வித் ச் ெசால்ெபா ள் இைலெயன்பா ம்.  36 
 
    கற்பிலா மைனயா டன் வாழ்ேவான் த ேயார் 
 
    கற்பழி மைனவி ேயா  கலந்தி ப் பவ ம் மற்ேறார் 
    ெபாற் ைட மைனவி தன்ைனப் ணர்வதற் ெகண்  வா ம் 
    ெசாற்ெபா ள் உணர்த்தி னாைனத் ெதாழஉளம் நா  வா ம் 
    விற்பன அலாத விற்  ெமய்வளர்த் தழிகு வா ம்.  37 
 
    வயல் த ய இடங்களில் மலசலங் கழிப்ேபான் த ேயார் 
 
    நலம  வய ல் ஆற்றிற் நந்தனத் தால யத்தில் 
    சலமலம் ஒழிப்ேபான் தா ம் தனிவழி விலக்கு வா ம் 
    விைலெமாழி ெபாய்த்  விற்கும் ெவய்யவா ணிக ம் தாழ்ந்த 
    குலமி  தன்குற் ேறவல் கூ ெகாண் யற்  வா ம்.  38 
 
    நட் க்காலம் அறிந்த மைறெபா ைளப் பைகக்காலம் 
    ெவளியி ேவான் த ேயார் 
 
    உற ெசய் தறிந்த ெசால்ைல உவர்த் ழிக் கூ  வா ம் 
    பிறர்பிைழ தைனேய நா ப் பிறெரா  ேபசு வா ம் 
    ைறவ  ெகா ஞ்ெசால் னிவிைட ெமாழிகு வா ம் 
    அறிவழி மைனவி ெசால் ன் வழிநிற்கும் அறிவி லா ம்.  39 
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    நட்பினைரப் பிாிப்ேபான் த ேயார் 
 
    கலந்தவர் தைமப்பி ாித் க் கலகங்கண் டவல் லா ம் 
    லந்த  ன் இல்லாப் ெபா ளிைனக் கூ  வா ம் 
    நலந்தைன அ க்கா ெறய்தி நைகத்திகழ கிற்ேபான் தா ம் 
    ெம ந்தவர் இடத்  மிக்க ெவகுளிையப் ெப க்கு வா ம்.  40 
 
    பிறர் ெபா ளால் அறஞ்ெசய்ேவான் த ேயார் 
 
    ண்ணியம் பிறர்ெபா ட்குப் ாிபவன் தா ம் இந்த 
    மண்ணிைட இன்பத் திற்கா ம ைமெசய் ெதாழில்வி க்கும் 
    தண்ணிய அறிவி லா ம் தவத்தைர இகழ்கிற் பா ம் 
    பண்ணிய விைனயில் என் ம் பாவேம பயில்கின் றா ம்.  41 
 
    இம்ெமாழி ேகட்ட மாேதவி அரச டன் ெசல்ல உடன்படல் 
 
    ஆவனான் உண்ைம நீயா தைறந்தைன அ ெசய் தன்றி 
    ேம ேவன் ஆயி ெனன்  ேவள்வி ம் பழகன் கூறக் 
    காவிேநர் விழிமா ேதவி க த்திைசந் தற்ேற ஆயின் 
    ேபாவம்வா என்  ெசான்னாள் ரவலன் உவைக த்தான்.  42 
 
    மாேதவி அரண்மைனைய அைடதல் 
 
    ேகாயி ன் ன்னர்ச் ெசன்றான் ெகாற்றவன் சிவிைக ஏற்றி 
    ஆயிைழ மடந்ைத நல்லார் அ குசூழ் ற் ச் ெசல்லப் 
    ேபாயினள் அரசர் ேகாமான் க்குழிப் க்காள் ஒள்ேவல் 
    ேசயாி ெந ங்கண் ெசவ்வாய்த் திலகவா தல்மா ேதவி.  43 
 
    மாேதவிையத் தனிேய கண்ட மன்னன் ேவண் தல் 
 
    மடந்ைதையத் தனிக்கண் டங்கி ம விய அரக்ேக ேபால 
    உைடந் ெநக் கு கி ஆற்றா உள்ளேமா ளம் ங் ெகாம்ேப 
    கடந்திடற் காிய காமக் கடல்கடந் ேதறக் ெகாங்ைகக் 
    குடந்தரத் தி  ளத்திற் ேகா ெயன் றரசி ைறஞ்ச.  44 
 
    மாேதவி கூறல் 
 
    காவலன் காம மிக்க கழிபடர் கிளவி கண்  
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    பாைவ ன் வல் ெசய்  பண்ெப ந் ெதாடரால் யாப் ண் 
    ேடாவல்ெசய் யா  நிற்கும் ஒ களி றைனயாய் யான்ெசால் 
    ஏவல்ெசய் திட்ட பின்னர் என்ெனா  ேபசு ெகன்றாள்.  45 
 
    மாேதவி அரசைனச் சிவ ைச ெசய் வ மா  கூறல் 
 
    ஏ நான் ெசய்வ தன்ன தியற் வன் அைறதி என்ன 
    ஓதினான் அரசன் ஓத ஒண்ெதா  அயன்மால் ேத ம் 
    ேசாதிமா சிவ ங் கத்ைதத் ையயாய்க் கரபீ டத்தில் 
    ேபாதினால் அ ச்சித் ெதன்ைனப் ெபா ந் தி பின்னர் என்றாள்.  46 
 
    மாேதவி கூறிய ெமாழி, பாைலநிலத்தில் நீ ண்ணா  
    த த்தைத ஒக்கும் எனல் 
 
    எல்ைலயில் காமம் ெபாங்க இள ைல ெஞ ங்கத் ேதாளால் 
    ல் வன் என்ெற ந்த ரவலன் தைனத்த த் ச் 
    ெசால் ய தன்னம் அன்னாள் சுரத் ள்நீர் கந்  வாயில் 
    ெசல் ெமாண் கரத்ைத ஓ ச் ெசன் பற் தைல ஒக்கும்.  47 
 
    அமண அரசன் உள்ளத்தில் சிவேநயம்வரல் அாிெதனல் 
 
    ைகயிைட குண் டாயின் ைளயிைட விைள ண் டாயின் 
    மகவிைட மதன இன்பம் வ வ ண் டாயின் ைசவப் 
    பைகெயா  ம வி நின்ற பார்த்திபன் தன  ளத்திள் 
    உைகவிைட அமலற் ேபாற் ம் ஒ க்க ம் வந்  நண் ம்.  48 
 
    அரசன் ‘யாம் சிவ ைச ெசய்ேயாம்’ என, மாேதவி 
    ‘உம் ேதாள்கைளத் ெதாேடம்’ எனல் 
 
    ெசப் ஞ் சூள்நி ைனந்  தீண் லன் அரசன் இன்  
    ப் ரஞ் சீ ம் உங்கள் தல்வன்  சைனதான் யாங்கள் 
    எப்ெபா  ஞ்ெசய் தக்க தன்ெறன இைணயி லாநின் 
    ப்  ேதா ம் யாங்கள் ெதா வதன் ெறனப்  கன்றாள்.  49 
 
    அரசன் சும்மா இ க்க, மாேதவி அவைனவிட்  நீங்க எண்ணல் 
 
    மட்டவிழ் குழல்ம டந்ைத வா ைர ைக ம் வா ம் 
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    கட் ய ெதனவ டங்கிக் காமமிந் தனமில் தீப்ேபால் 
    ெகட் ட வறிதி ந்தான் கிளர்மணித் ண்ெசய் ேதாளான் 
    ெநட் ைல அயில்ேவற் கண்ணாள் நீத்தனள் ேபாக எண்ணி.  50 
 
    மாேதவி, ஆைட அணிகைள நீக்கிக் கூந்தைல விாித்தி த்தல் 
 
    ளெவ ம் அரசு ெநஞ்சத் ெதான்னகர் ெகாளவ வாவாம் 
    இைறவன தாைண எல்லாம் இாிதல்ேபாற் ண்கள் யா ம் 
    அ ைவ ம் அகற்றி ஓதி அவிழ்த் வார் ைமக்கு ழம்பின் 
    மைற  மணிப்ெபாற் பாைவ ேபா டன் மைறய விட்டாள்.  51 
 
    மாேதவி அரண்மைன விட் த் ெத விற் ெசல்லல் 
 
    ம ளைடந் தனள்ெகால் என்  ம ண் மன் னவனி ப்பத் 
    ெத ளைடந் தங்ைக ெகாண்ட சிவ ங்கத் ெதா நி ைனந்த 
    ெபா ளைடந் ெதனம கிழ்ச்சி ெபாங்கமன் னவைன நீங்கி 
    அ ளைடந் ெதா கு கண்ணாள் அணிம  கூ  ெசன்றாள்.  52 
 
    தாய் தந்ைதயர் வ ந்த மாேதவி அவர்கட்கு உைரத்தல் 
 
    அன்ைன ம் பிதா ம் ேகளா அ மகட் க த்த ெதன்ெனன் 
    ன்னிவந் த ங்க நீவிர் உம்மகள் என்  மாழ்கி 
    இன்னல்ெகாண் ரங்கன் மின்ேபாம் என்ைனநான் அறியத் ேத த் 
    தன்னி ங் க ைண ெசய் ஞ் சற்குர வைனச்சார் கிற்ேபன்.  53 
 
    மாேதவி தக்கேத எண்ணினாள் என அவள்தாய் தந்ைதயர் க தல் 
 
    என்றவள் அவைர ேநாக்கா ேததிலர் ேபால கன்  
    ெசன்றனள் நி ம லப்ேபர்ச் ெசல்வ ஞ் சுமதி தா ம் 
    நன்றிவள் நிைனந்த ெதன்  நம் ைட மரபிற் ெகல்லாம் 
    நின்றி ம் கெழன் ெறண்ணி நி வினர் தங்கள் நாமம்.  54 
 
    நகர மாந்தர்கள் வ ந் தல் 
 
    கண்டவர் எல்லாம் ெநஞ்சங் கைரந் கக் கண்ணீர் மல்கத் 
    திண்திறல் அரசன் பின்னர்ச் சிவிைக ர்ந் தலர் ங் ேகாயில் 
    ஒண்தி  மகள்ேபாற் ெசன்ற ஒண்ெதா  இப்ேபய்க் ேகாலம் 
    ெகாண் வண் ேபாகா நின்ற ெகாள்ைகேய தறிேயம் என்பார்.  55 



 14

 
    தாய் தந்ைதயர் எவ்வா  எவ்வா  வ ந் வேரா எனல் 
 
    மங்ைகைய இவணம் கண்ேடம் வயிெறாி தவழ நின்ேறம் 
    இங்கிவள் தன்ைன ஈன்றார் என்ப  வாேரா என்பார் 
    மங்கல வ வங் கண்  மகிழ்ந்தகண் இ ங் கண்  
    ெபாங்கு  யரங் கூரப் ாிந்தெதப் பாவம் என்பார்.  56 
 
    மாேதவி அல்லமைரத் ேத ச் ெசல் தல் 
 
    இன்னணம் நகரம் எல்லாம் இரங்கமா ேதவி யம்ைம 
    கன்ன ம் அ ந் ேத ங் ைகப்பப்ேப ாின்ப நல்கும் 
    தன்னிகர் கு கு ேகசன் தன்ைனேய ேத ச் ெசன்றாள் 
    ெமன்னிழல் வி ம்பி மிக்க ெவயில்சுடச் ெசல்வார் ேபால.  57 
 
    கா  மைல த ய இடங்களி ம் ேத ச் ெசல்லல் 
 
    அடவிகள் ெதா ம் அைடந் ம் அ க்கல்கள் ெதா மி வர்ந் ம் 
    க நகர் ெதா ம்  குந் ம் காமைன ெவன்ற வல்  
    ம வ  மனத்தில் அன்  வளர்தரக் க ைண யாெலம் 
    கு  த ைம ெகாள் ம் குரவைனத் ேத  கின்றாள்.  58 
 
    பத்தாவ  - அக்கமாேதவி ற  கதி ந்த  
    கதி 10 - க்குச் ெசய் ள் - 590 
----------------------    
 

11. ெகாக்கிேதவர் கதி (591 -620) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் பலவிடங்களி ஞ் சுற்றிக்ெகாண் க் குங்கால் 
ஓாிடத்தில் ஒ  மலர்ப்ெபாழில் அ ைம ம் ெப ைம ஞ் ெசறிந்ததாக அைமந்  
விளங்குகின்ற . அம்மலர்ப் ெபாழிைலக் ெகாக்கிேதவர் என்பவர் காவல் 

ாிந் ெகாண் க்கிறார். அக் ெகாக்கிேதவ க்கு அல்லமேதவர் ெமய்ப்ெபா ைள 
ணர்த்த எண் கிறார். ெகாக்கிேதவ ம் அல்லமேதவ ம் எதிர்ப்பட்  

உைரயா கிறார்கள். அல்லமேதவர் வறிேத சுற்றிக்ெகாண் க்கிறார் என்  
எண்ணிய ெகாக்கிேதவர் அல்லமேதவ க்கு அறி ைர கூறத் ெதாடங்குகிறார். 
அல்லமேதவர் ெகாக்கிேதவ க்கு ெமய்ப்ெபா ைள ணர்த் கிறார். அல்லமேதவர் 
அ ைரப்ப  நிலத்ைத யகழ்ந்த ெகாக்கிேதவர் ஆங்ெகா  சிவேயாகிையக் 
கண் கிறார். அச்சிவேயாகியின் ைகயி ந்த சிவக்குறி அல்லமேதவாின் ைகைய 
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அைடகிற . அல்லமேதவைரக் ெகாக்கிேதவர் மிக ம் கழ்ந்  ேபாற் கிறார். 
உலகத்தினர் அைனவ க்கும் ெமய்யறி  வழங்குமா  ேவண் க்ெகாள் கிறார். தாம் 
சிவேயாகத்தில் அம கிறார். அல்லமேதவர் அவ்விடத்ைத விட்  நீங்கி ேவறிடஞ் 
ெசல் கிறார் என் ஞ் ெசய்திகள் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    அ ள்ெச ம் அல்லமன் அநிமி டப்ெபயர்க் 
    குரவைன ெமய்ெயா  கலந்  ெகாண் தான் 
    பர ம் அ யர்தம் பவந்  றந் ேபாய்த் 
    திாித  நிைலயிைனத் ெதாிந்  ெசப் வாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் பலவிடங்க க்குஞ் ெசல்லல் 
 
    சீர்நிைல அல்லம ேதவன் சூல்ெகா ம் 
    கார்நிைன மயிெலனக் க தித் தன்ைனேய 
    பார்நில மிைசயமர் பத்தர் தம்ைமயாள் 
    ஓர்நிைன ெவா நடந் லா  நாள்க ள்.  2 
 
    அல்லமேதவர் ெசல் ம் வழியில் ஒ  ெபாழிைலக் காண்டல் 
 
    ஒன்ெறா  நாெளா  திைசயின் ஓங்க ள் 
    குன்றைன யாெனா  ேகாலங் ெகாண் தான் 
    ெசன்றனன் அவெனதிர் சிறந்  ேதான்றிற்  
    மன்றல்ெமன் மலாிள வனெமான் றாயிைட. 3 
 
    அம்மலர்ப் ெபாழில் சிறந்தெதனல் 
 
    சி ெபா  ைதந்தி ம் திாிவி லாதேபர் 
    அ ெபா  தி மிதழ் அவிழ்ந்  ேதன்ெசாாி 
    ந மலர் நிைற மந் நந்த னத்திைனப் 
    ெபறின் மக பதிவளம் ெபற  வந்திடார்.  4 
 
    அப்ெபாழி ல் வ ம் ெதன்றற் காற்றின்  சிறப்  
 
    ப மிைசத் தவம்பல பயின்  ெநாந்தவர் 
    வடதிைசக் கயிைலயின் ம வ ேவண்ட க் 
    க மலர்ப் ெபாழில்மணங் கலந்த ெதன்றல்வந் 
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    டல்மிைசத் தவழ்தரல் ஒன்  ன்னிேய.  5 
 
    அப்ெபாழில் வண் களின் சந்ைத ேபான்ற  
 
    கண்ணிைற மலர்பல கண்  கண் ேபாய் 
    உண்  ந ம  ெகாள  ழன்றி ம் 
    எண்ண ம் அளியினம் இைர ந் தன்ைமயால் 
    தண்  நந்தனம் வண் ன் சந்ைதேய.  6 
 
    அப்ெபாழிைலக் காப்பவர் ெகாக்கிேதவர் எனல் 
 
    ந மலர் நிைற மந் நந்த னத்திைனக் 
    குைறவற அளிப்பவன் ெகாக்கி ேதவெனன் 
    றைறத  ெபயாினான் அைனயன் ஆயிைடத் 
    திற  ெசய ைனச் ெசய்  நின்றனன்.  7 
 
    அல்லமர் ெகாக்கிேதவர்க்கு ெமய்ப்ெபா ணர்த்த எண்ணல் 
 
    நின்றவன் தைனய ள் நிைனந்த ெநஞ்ெசா  
    ெசன்றனன் அல்லம ேதவன் கண் வன் 
    ன் ெதாழில் விடவகும் ெபா  ணர்த் வன் 
    என்ற  கைடந்ைதய சரணம் என்றனன்.  8 
 
    ெகாக்கிேதவர் அல்லமாின் ெபயர் த யன வினவல் 
 
    தாெனதிர் நிமலைனச் சரெண னத்ெதாழாத் 
    ேதனலர் வனத்தனின் ெசய  யா நின் 
    ேமனியின் ெபயெர  விளம்  ெகன்ற ம் 
    ஞானநல் விளக்கனான் நவிறன் ேமயினான்.  9 
 
    இ வ ம் தத்தம் ெபயர்கைளக் கூ தல் 
 
    பத்தர்தம் மைனெதா ம் பத்திப் பிச்ைசெகாண் 
    ெடத்திற விைன மின் றி ப்பன் அல்லமன் 
    உத்தம என்ெபயர் ெபய  னக்ெகெனன் 
    றத்த ம் வினவத்தன் ெபயர் அைறந்தனன்.  10 
 
    ெகாக்கிேதவர் ெதாழிலற்றி ப்பவன் ணன் எனல் 
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    அ ங்கு  ங்கசங் கமத்திற் காகெமய் 
    வ ந்  ெதாழிலற வறிதி ப்பவன் 
    அ ந்  பிணெமன அைற ம் மாற்றநீ 
    ெதாிந்திைல ேயாெவனச் ெசப்பல் ேமயினான்.  11 
 
    (ேவ ) 
    ம ைமப் பயன் ேதடாத உடம்பால் பயனின்ெறனல் 
 
    எய்தற் காிய யாக்ைகதனக் 
            ெகய்திற் ெறன்றால் அ ெகாண்  
    ெசய்தற் காிய அறங்கள் பல 
            ெசய்  யர்கூர் பிறவியினின் 
    ய்தற் ெபா ைம ெபறெவாண்ணா 
             ழல்ேவான் உடம்  ெபாற்கலத்தில் 
    ெபய்தற் குாிய பால்கமாிற் 
            ெபய்த ெதாக்கும் என்பரால்.  12 
 
    வறிேதயி ப்ேபார் ம ளர் எனல் 
 
    மின்ேபால் அழி ம் உடல்ெகா நல் 
             விைனெசய் தழியா உடம்ெபய்தி 
    இன்ேபா டமர்த லாயி ப்ப 
            யாக்ைக வ ந் ம் என்ெறண்ணி 
    அன்ேபா டறஞ்ெசய் திைளயாமல் 
            அ ந்தி வாளா இ க்குமவன் 
    தன்ேபால் ம ளர் இைலெயன்றான் 
    தண் ம் ெபாழில்ைவத் தளிக்கின்றான்.  13 
 
    அல்லமேதவர் ம ெமாழி கூறல் 
 
    உைரத்த ெமாழிைய அல்லமப்ேப 
            ைடயான் ேகட் க் ைககுைலத் ச் 
    சிாித்  விைனநல் லனெசய்  
            சிைதயா இன்பம் ெப வாேனல் 
    வ த்தல் உ ம் மலங்களிேனார் 
          மலமா கியஆ ணவத்தா ம் 
    ெபா த்த ேப ாின்பநாம் 
           ணர லாெமன் றியம்பிேய. 1 14 
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    ெகாக்கிேதவாின் ெகாள்ைகையம த் ைரத்தல் 
 
    தான்ெசய் விைனயால் ஓ டம்பிற் 
          சா ம் இன்பம் என்றைனயவ் 
    ன்ெசன் உடலம் ஒழிய டன் 
           ஒழி ம் அம்ெமய் அழியாமல் 
    வான்ெசய் பதத்தில் இ க்குெமனின் 
          மாைய தந்ததன் றாகும் 
    கான்ெசய் மலர்நந் தனஞ்ெசய்  
          க ைவத் ைடப்ப எண் ேவாய்.  15 
 
    இன்ப ன்பங்கள் மாறிமாறி வ ம் எனல் 
 
    இன்ப நனிெசய் நல்விைனயின் இறப்பின் இறப்ப உடம்பினிைடத் 
    ன்ப ம ெசய் தீயவிைன ேதான் ம் அத்தீ விைனமாய்வின் 
    ன்  ெச நல் விைனவ மிம் ைறயால் இரண் ம் மாறிவ ம் 
    என்ப உலகில் ஒண்பக ம் இர ம் மாறி வ தல்ேபால்.  16 
 
    விண்ணின்பம் ட் ன்பத்தின் தன்ைமகள் 
 
    றத் க் க மம் பலெசய்  
           ெபா ப்ைப அகழ்ந்திட் ெட பி த்தாங் 
    கிறப்பச் சிறிய விண்ணின்பம் 
            எய் ம் அவேனா ேநாவாமல் 
    ம த் ச் ெசயல்கள் அைனத்திைன ம் 
           வாளா இ ந்  ேபாின்பம் 
    ெபறத்தக் கவேனா ம ளன்யார் 
          ேபசு ெகன்றான் எம்ெப மான்.  17 
 
    உண் க நாட்டத்தால் ேப  கிட் ம் எனல் 
 
    ெபாறியிற் றத்  மனஞ்ெசல் ற் லேன ேதான்றி இ மகத்தில் 
    ெசறியக் கரணம் பரானந்த சிவேம ேதான் ம் சிவந்ேதான்ற 
    அறிவிற் பரந்த விடயமயம் ஆகும் உலகந் ேதான்றாமல் 
    பிறவித் யரக் கடல்கடந்  ேபாின் பஞ்சார் குவெரன் .  18 
 
    அல்லமர் கூறியப  ெகாக்கிேதவர் மண்ைணத் ேதாண் தல் 
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    கண்ணாற் காணக் காட் யிவன் க த்ைதத் தி த்  ேவெமன்ன 
    எண்ணாக் க ைணக் கடலைனயான் இவணீ அகழ்தி என் ைரப்ப 
    நண்ணாப் ெப ம நன்ெறன்  நவின்ற நிலத்ைத அகழ்கின்றான் 
    பண்ணாற் சிறந்த ெபாறிவண்  பா  மலர்ப் ம் ெபாழி ைடயான்.  19 
 
    ெகாக்கிேதவர் சிவேயாகிையக் காண்டல் 
 
    ெதாட ஞ் ெசம்ெபாற் சிகரெமான்  
            ேதான்றச் ெசய் ட் ெபா ள்ேபாலக் 
    க தின் அகழ்ந்  குந்தத ட் 
            கண்டார் நிலத்ைத அகழ்ந்திட்  
    மி யன் கண்ட ெபா ள்ேபால 
           விடயம் றத் க் காணாமல் 
    வ வஞ் சிறி ம் அைசயாமல் 
           வசமற் றி க்கும் ேயாகிையேய.  20 
 
    ‘ெசயலற்ற சிவேயாகிையக் காண்டாேயா?’ எனல் 
 
    ைகயிற் சிவ ங் கத்தின்ேமற் கண்கள் ைவத்திட் ெட ம்பலால் 
    ெமய்யில் தைசெயான் றின்றிேய ேம ம் னிதன் தைனேநாக்கிச் 
    ெசய்ய ெசய  லாதெசயற் சிவேயா கிையக்கண் டைனேயாெவன் 
    ைறயத் தைடந்த அவனறிய அறிவித் யரல் லமேதவன்.  21 
 
    ெகாக்கிேதவர் சிவேயாகிையப் ேபாற் தல் 
 
    கட ன் வி ந்  யர்பவர்க்குக் கலெமான் ற கு வந்தெதனக் 
    ெகட ல் பரம கு ெவனக்குக் கிைடத்த தாவா அற் தெமன் 
    டலம் விதிர்ப்பக் கண்கணீர் ஒ க உ கித் ெதா தனனால் 
    விட ன் மரபிற் கு சீட விதிைய விளக்க உளங்ெகாண் .  22 
 
    அச்சிவேயாகி ைகயின் சிவக்குறி அல்லமைர அைடதல் 
 
    காந்தங் கண்ட இ ம் ேபாற் கண்ட ெபா ேத அநிமிடன்றன் 
    ஏந் ஞ் ெசங்ைகச் சிவ ங்கம் எங்கள் ெப மான் அங்ைகமலர் 
    ேபாந்தங் கி ந்த த ெபா திற் னிதன் சீவ கைலதா ம் 
    சார்ந்தங் கி ந்த சிவ ங்கந் தன்ேனா டவன்பாற் சார்ந்ததால்.  23 
 
    ெகாக்கிேதவர் கூ தல் 
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    வந்  பரம சிவ ங்க ம வப் ெப மல் லமன் றைன ம் 
    அந்த விமல ங்க டன் அைடந்த ஞானக் குரவைன ம் 
    கந்த மலர்நல் வன ைடயான் கண்  மகிழ் ற் றிவர்ெப ைம 
    சந்த மைறேதர் நான் க ம் சாற்றற் காிெதன் றைறகுவான்.  24 
 
    ெகாக்கிேதவர் அல்லமேதவைரப் ேபாற் தல் 
 
    நின்னாற் கண்ேடன் சிவ ங்க நிட்ைட ஞான ேயாகிதைன 
    ன்னாட் க மம் அைனத் மினி த்ேதன் ஞான நிைலநின்ேறன் 
    உன்னாற் ெசய்யப் ப தவிக் குதவி ேவ  ெந ந்தகாய் 
    என்னாற் ெசய்வ ெதான் ளேதா எழி க் குதவி யார்ெசய்வார்.  25 
 
    ெகாக்கிேதவர், ‘இன்  ெமய்ப்ெபா ள் உணர்ந்ேதன்’ எனல் 
 
    ஐய நிைன ம் நின்கரத்தின் 
          அைடந்த சிவ ங் கத்திைன ம் 
    ெபாய்யில் குரவன் தைன ெமா  
          ெபா ெளன் றறிந்ேதன் இன்ெறன்  
    ெசய்ய கமலத் தி வ யிற் 
          ெசன்  ெதா தல் லமனாம 
    ெமய்யன் எதிர்நின் றன்பினால் 
          விளம் ம் வனங்கா வலனன்ேற.  26 
 
    எல்ேலா க்கும் ெமய்யறி  அ ள ேவண் தல் 
 
    என்ைன அறிவித் த ேபா வ் 
          விட்ட ங்கம் அகம் ற ம் 
    மன்னி யி க்கு ெநறியிைனநின் 
          மலர்த்தாள் பர ம் அ யார்க்குப் 
    பன்னி உணர்த்திச் சரமாகிப் 
          பாாிற் சாிப்பா ெயனத்ெதா தான் 
    தன்னில் நிலத்தின் நரெரல்லாம் 
          தகும்ேப ாின்பம் ெபறநிைனந்தான்.  27 
 
    ெகாக்கிேதவர்க்கு, அல்லமேதவர் அ ள் ாிதல் 
 
    ெகாக்கி ேதவன் இரந்தெமாழி ெகாண்  கிளரல் லமேதவன் 
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    தக்க ெபாிேயார் தமக்கியல்  தாம்ெபற் ள்ள ேபெறல்லாம் 
    மிக்க உலகம் ெப கெவன ேவண் க் ேகாடல் எனப் கழ்ந்  
    ெசக்கர் மலர்ப் ங் ைககளால் தீண் த் த வி அ ள் ெசய்தான்.  28 
 
    ெகாக்கிேதவர் சிவேயாகத்தி த்தல் 
 
    அங்ைகச் சிவ ங் கத்தினிைட 
          அைமத்த ேநாக்கும் ெநஞ்சக ம் 
    தங்கச் சிவேயா கத்திைனேய 
          சார்ந்தங் கி ந்தான் ஓவியம்ேபால் 
    மங்ைகக் கிடந்தந் த ளிேனான் 
          மலர்த்தாட் கி  வனமாக்கிப் 
    ெபாங்கப் ரந்ததவத்தால்ெமய்ப் 
          ெபா ளா சிாியற் கண் ற்றான்.  29 
 
    அல்லமேதவர் அவ்விடம் விட் ச் ெசல்லல் 
 
    அ யர் ேவண் ற் ேற ாி ம் அல்ல மப்ேபர் எம்ெப மான் 
    ெந ய விழிகள் அ ள்சுரப்ப நிமல ங்கங் கரத்ேதந்திப் 
    ப யில் அாிய தவஞ்ெசய் ம் பத்தர் உள்ளங் களிகூர 
    வ ய இளமாத் தைழப்பவ  மந்தா நிலம்ேபாற் சாிக்கின்றான்.  30 
 
    பதிேனாராவ  - ெகாக்கிேதவர் கதி ந்த  
    கதி 11 - க்குச் ெசய் ள் - 620 
---------------------   
 

12. த்தாயி அம்ைம கதி (621 - 647) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் பற்பல இடங்களி ஞ் சுற்றித் திாிந்  அ யார்கட்கு 
அ ள் ாிந்  ெகாண் க்கிறார். அசகணன் என்பவர  மைற  க தி அவ ைடய 
உடன் பிறந்தாளாகிய த்தாயி அம்ைம ெபாி ம் வ ந் கிறாள். அப்ேபா  
அல்லமேதவர் அங்கு அைடகிறார். த்தாயி அம்ைம அல்லமேதவாிடத்தில் வ ந்திப் 

லம் கிறாள். ‘நீ அசகண்ண ைடய உண்ைமைய உள்ளா  உணரவில்ைல; 
அழிவில்லாத அவன் அழிந் ேபானான் என்  மா படக் க தி நீ ணாக 
வ ந் கின்றாய்; உண்ைம வ வத்ைத நன்குணர்ந்தவர்கள் உடைல ஒ  
ெபா ட்ப த்த மாட்டார்கள். அவர்கள  உடல் நீக்கம் குடம் உைடந்த டன், 
குடவிண் ம் ெப விண் ம் ஒன்றாவ  ேபாலப் பரம்ெபா ள் வ வத்ேதா  
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இரண்டறப் ெபா ந் வதாகும்’ என்  கூறி, அல்லமேதவர் த்தாயி அம்ைமையத் 
ேதற் கிறார். ேம ம் த்தாயி அம்ைமக்கு உண்ைமப் ெபா ைள ைரத்  

ேபற்ைறயைட ம் ெநறிைய ம் உணர்த் கிறார். த்தாயி அம்ைம தன்ைன 
வ ந்தாட் ெகாண்ட அல்லம ேதவைரப் ேபாற்றி இன் ற்றி க்கின்றாள் என் ஞ் 
ெசய்திகள் விளக்கமாகக் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    கண்  ேலன்அச கண்ணைன ெயன்றஞர் 
    ெகாண்  வா ங் ெகா யிைட யாள் யர் 
    விண்  ேபாக விைரந் வந் தல்லமன் 
    பண்  கூ ம் பாிசு விளம் வாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் வழக்கம்ேபால் எங்கும் ெசல்லல் 
 
    ெபா ய ணிந்ெதழில் ெபாங்கு ம் அல்லமன் 
    அ யர் தங்கள் அகத்தில் யாிைன 
    உைடயி ழந்த ஒ வன் கரெமனக் 
    க த ைடந்  கைளந்த ள் ெசய் நாள்.  2 
 
    அசகணன் ேபறைடதல் 
 
    மைறத்தி ந்த ம சிவ பத்திையப் 
    றத்த றிந்த ெபா ேத உடம்பிைன 
    ெவ த்த கன்  ெவளி  வாயினான் 
    அ த்த பந்த அசகணன் என்பேவ.  3 
 
    அசகணன் பிாி க்கு த்தாயி அம்ைம வ ந்தல் 
 
    அைறந்த யவன் அங்க உபாதிேபாய் 
    நிைறந்த நீர்ைம நிைனந்திலன் ேபா யிர் 
    இறந்  ேபாயினன் என்னத் தளர்ந் டள் 
    பிறந்த மா  ெபாி ள மாழ்கிேய.  4 
 
    த்தாயி அம்ைம அல்லமைரக் காண்டல் 
 
    லம்பி ைநந்தி க் கின்றவப் ேபாதினில் 
    இ ங்க ங்கர ந்திகழ் ெவய் ற 
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    நலங்ெகாள் அல்லமன் நண்ணினன் நண்ண ம் 
    கலங்கி நின்றவக் காாிைக கண்டனள்.  5 
 
    த்தாயி அம்ைம அல்லமாின் ன் அ தல் 
 
    கண்ட ேபாதச கண்ணைனக் காண்கிலாள் 
    ெகாண்ட பீைழ குைறய அ த ப் 
    ண்ட ாீகப் மலர் ழ்ந் கண் 
    மண்  நீ க வாய்விட் டரற்றினாள்.  6 
 
    அல்லமைர, ‘என் ன்பம் ேபாக்க எ ந்த ளிைன’ எனல் 
 
    பாவி ேயன் கம் பார்க்கஒண் ணாெதன 
    ஆவி ஆமச கண்ணன் அகன் ெசய் 
    ேநாெவ லாமிவண் க்க அ ளினால் 
    ேமவி னாெயன மீண் ம் வணங்கினாள்.  7 
 
    அல்லமர் த்தாயி அம்ைமையப் பார்த் க் கூறல் 
 
    வணங்கு மாதின் மலர் க ேநாக்கிேய 
    அணங்க னாய்நல் அசகணன் தன்ைமைய 
    உணர்ந்தி டாமல் உைளதல் உணர் ளார்க் 
    கிணங்கு றாதெதன் ெறந்ைத இயம் வான்.  8 
 
    அல்லமர், ‘அசகணன் அழிவற்றவன்’ எனல் 
 
    அழிவி லாைன அழிந்தனன் என் நீ 
    விழியி னான்மிகு ெவள்ளம் ெப க்கிைன 
    கழிவி லாதவா காயங் கழிந்தெதன் 
    ெறாழிவி லாமல் உளெம  வார்கள்ேபால். 9 
 
    தன்ைனயறிந்ேதான் உடைல மதியான் எனல் 
 
    சச்சி தானந்த சங்கரன் ஆகேவ 
    அச்ச நீங்கு  தன்ைன அறிந்தவன் 
    ச்ச மாந் யர் ேதால்ம  யாக்ைகைய 
    இச்சி யானைத யாெனன எண்ணிேய.  10 
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    இ ம் அ  
 
    ஒண்த ைரக்கண் ஒழிவில் அ க் 
    ெகாண்ட த்த கு வ  ளால்தைனக் 
    கண்ட ெமய்த்தவன் காயந் தைனயனம் 
    உண்ட ெநட் ைல ஒப்ப வி ப்பனால்.  11 
 
    ெமய்யறிஞாின் உடல்நீக்கம் இத்தன்ைம எனல் 
 
    ப யில் வந்த பரம குரவனால் 
    தைடய ம்ப  தன்ைன அறிந்தவன் 
    உடல்வி ம்ெபா  ெதான்ெறா  மண்மயக் 
    கட  ைடந்த ஆகாயம் நிகர்ப்பனால்.  12 
 
    அவர் தம் உட க்கு ேவறாயி ப்பர் எனல் 
 
    பந்த பாசம் ம் பாிந்திட 
    நந் ம் ஓர்சிவ ஞானி நரர்விைன 
    சிந்  மா  ெசறிந்த உடம் தான் 
    ெவந்த சின் விழிெயதிர் ேதான் ேம.  13 
 
    அவர்க்கு உற ம் பைக ம் இல்ைல எனல் 
 
    யா ம் ஆகி ம் இ க்கும் சிவத்ெதா  
    ேம  ஞான விழி ைட யான்தனக் 
    ேகா ம் ஆறில் உற  பைகெய ம் 
    பாவ ேமாஇைல ெயன்றறி பாைவேய.  14 
 
    அறிவிலார் கூற்  இத்தன்ைம எனல் 
 
    யாக்ைக தாெமன் றி ந்தழி கின்றவர் 
           ஊக்கி லாவறி வாகி உடம்ெபா  
    தாக்கி லாதவர் தம்ைம ந் தாெமன 
          ேநாக்கு வாரவர் உண்ைமைய ேநாக்குறார்.  15 
    ெமய்யறிஞாின் உலகிற் பற்றற்றநிைலையத் 
           தவத்தினர் அறிவர் எனல் 
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    கூத்தன் நாடகக் ேகால ந ப்பிைனப் 
           பார்த்  வாய்ைமெயன் ெறண்ணிலர் பா ளார் 
    ஏத்  ஞானிதன் யாக்ைக ந ப்பிைன 
            ஓர்த்  மாதவர் உண்ைமெயன் ன் றார்.  16 
 
    அசகண்ணன் தன்ைமைய அறியா  வ ந்திைன எனல் 
 
    அறிந்தி டாமல் அசகணன் தன்ைமைய 
    இறந்  ளாெனன் றிரங்கிைன அன்ைன நீ 
    மறந்தி டாயிம் மதிெயன் றணல்ெசால 
    நிைறந்த ஞான த் தாயி நிகழத் வாள்.  17 
 
    த்தாயிஅம்ைம, தன் அறியாைமையப் 
    ெபா க்குமா  ேவண்டல் 
 
    அரவின் காலர வன்றி அறிபவர் 
    தைரயின் இல்ைல அசகணன் தன்ைனநீ 
    ெதாியின் அன்றிச் சிறியள் அறிவேலா 
    ெப ம யான்ெசய் பிைழெபா ப் பாெயன் .  18 
 
    (ேவ ) 
 
    அல்லமேதவர் ஆண் ப்ேபாந்த  ன்ேனார் தவெமனல் 
 
    பங்கன் இ ந்த பதிக்க ள் ெசய்  
    கங்ைக அைடந்த கணக்ெகன என்பால் 
    இங்குற வந்தைன எங்கு  உள்ளார் 
    தங்கள் தவந்த  தன்ைமயின் என் .  19 
 
    அல்லமைர, த்தாயிஅம்ைம ேவண்டல் 
 
    வந்தைன ெசய்  வ த்தி  னின்  
    பந்தம் அகன்ற பதம்ெப ம் வண்ணம் 
    எந்ைத இயம்பி எனக்க ள் ெசய்ெயன் 
    றந்த மடந்ைத அைறந்தனள் அன்ேற.  20 
 
    அல்லமேதவர் கூ தல் 
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    ேதசிகன் அல்லம ேதவன் மகிழ்ந்  
    பாசம் அகன்  பரம்ெபா ள் கா ம் 
    ேநசம் அைடந்தைன நின்ைன நிகர்ப்பார் 
    காசினி யின்மிைச கண் லம் என் .  21 
 
    றத்ெதாழில்களால் ேப  கிட்டாெதனல் 
 
    பிறப்ெபா  ேகா  பிறந்  பிறந்  
    றக்க  மங்கள் ாிந்தி  ம்ெபாய் 
    மறப் ம் ஆணவ வல் ள் இன்றிச் 
    சிறப்  த்தி ெசறிந்தி  வாேரா.  22 
 
    ெவளிப்பற் க் கூடாெதனல் 
 
    மாிப்ெபா திப்  மறிக்கு ம் என்  
    க த்ைத ெவளிக்க  மத்தின் வி த்  
    விாிக்குதல் ெநய்ைய வி த்ெதாி கின்ற 
    ெந ப்ைப அவிப்ப நிைனப்பைத ஒக்கும்.  23 
 
    ஓ ம் உள்ளத்ைத ஓடா  நி த்த ேவண் ம் எனல் 
 
    மட்டற ேவா  மனத்ைத நி த்திக் 
    கட் தல்  வி த்திடல் கட்டன் 
    ெறாட் ய பண்பின் உைரத்தல மப்ேபர்ச் 
    சிட்டன் அவற்க ள் ெசய்தனன் அன்ேற.  24 
 
    த்தாயி அம்ைமக்கு ேப றளித்தல் 
 
    தத் வ ற்  மயக்குவ தள்ளி 
    ெமய்த்த தைனப்ெபற ேவ  ெகா த்தான் 
    ெபாய்த்  குப்ைப கிைளத்ெதாளி ெபாங்கும் 
    த்ைத அளித்ெதன த்ைத தனக்கு.  25 
 
    த்தாயிஅம்ைம அல்லமைரப் கழ்தல் 
 
     வி ம்பி ெவ த்திலன் ெமய்ையத் 
    தாட ம் ஒண்குர வன்றைன எங்கும் 
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    நா  உழன்றிலன் நா ய என்ைனத் 
    ேத  அைடந்த ள் ெசய்தைன ெயன் .  26 
 
    த்தாயிஅம்ைம ேபாின்பப் ேபறைடதல் 
 
    அல்லமன் என் ம் அ ட்குர வன்தாள் 
    ல்  வணங்கு  ெபாற்ெகா  அன்னாள் 
    ெசல்லல் அகன்  சிதம்பரம் எய்தி 
    எல்ைலயில் இன்ெபா ந்தனள் அம்மா.  27 
 
    பன்னிரண்டாவ  - த்தாயி அம்ைம கதி ந்த  
    கதி 12 - க்குச் ெசய் ள் - 647 
---------------     
 

13. சித்தராைமயர் கதி (648 - 723) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் ெசான்னலா ரம் என் ம் நன்னகாிைனத் 

ன் கிறார். ஆண் ச் சித்தராமர் என் ம் ேயாகியின் பணியாட்கள் 
தடாகெமான்ைறத் ேதாண் க் ெகாண் க்கிறார்கள். அல்லமேதவர் குளம் ெவட் க் 
ெகாண் ந்த ஒட்டர்கைளக் கிட் , ‘உங்கைள இந்தப் பயனற்ற ேவைலையச் 
ெசய் மா  ஏவிய ஒட்டராம ைடய ெகாள்ைக யா ?’ என்  ேகட்கிறார். 
அல்லமேதவாின் ெமாழி ஒட்டர்க க்குச் சினத்ைத ண்டாக்குகிற . அவ்வளவில் 
ஒட்டர்க க்கும் அல்லமேதவ க்குஞ் ெசாற்ேபார் ள்கிற . அல்லமேதவர், ‘நான் 
கூறியைவகைள உங்க ைடய கற்றறி டன்பாற் ெசன்  ெசால் ங்கள்’ என்கிறார். 
சித்தராமைரக் ‘கற்றறி டன்’ என்  அல்லமேதவர் ெசப்பிய  ஒட்டர்க க்கு 
மட் ல்லாச் சினத்ைத உண்டாக்குகிற . கற்கைளப் ெபா க்கி அல்லமேதவர்மீ  

சுகிறார்கள். அக்கற்கள் அல்லமேதவர் மீ  படாமல் மைலயாகக் குவிகிற . 
அல்லமேதவர் அக்கல் மைலமீ  நிற்கிறார். 
 
    அல்லமேதவர் மீ  கல் படாைமையக் கண் ம் ஒட்டர்கள் வியப்பைடகிறார்கள். 
இத்தைகய நிைலயில் ஈங்கு நிற்கும் இவன் யாவன் என்  எண் கிறார்கள். இவன் 
யாேதா சூழ்ச்சியால் கல் ழ்ச்சியில் நின் ம் பிைழத் க் ெகாண்டான் என்  
எண் கிறார்கள். அல்லமேதவைரப் பற்றிப் பி த்  அ த் க் ெகால்ல 
ெந ங்குகிறார்கள். அல்லமேதவேரா அந்நிைலயிற் பல ேகாலங்ெகாண்  நிற்கிறார். 
எந்தக் ேகாலத்ைதப் பி த்  அ த் க் ெகால்வ  என்  அவர்க க்கு 
விளங்கவில்ைல. விைரந்ேதா ச் சித்தராமாிடஞ் ெசய்திைய விளம் கிறார்கள். 
சித்தராம க்குச் சீற்றம் மிகுந்  ெபாங்கிவ கிற . ‘என்ைன இகழ்ந்தவன் யாவன்? 
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அவ ைடய நாைவ அாிந்  வி கிேறன்’ என்  கூறிக்ெகாண்  அல்லமேதவர் 
இ ந்த இடத்ைத அைடகிறார். 
 
    அல்லமேதவர், சித்தராமர் சினத் டன் வ தைல ணர்ந்  ெகாண் , குறிப்பாக ம் 
ெவளிப்பைடயாக ம் இகழ்ந்  கூ கிறார். சித்தராமர் அல்லமேதவைர எாித் விட 
நிைனத்  தற்கண்ைணத் திறக்கிறார். அந் தல் தீ அல்லமேதவாின் தாைளப் 
பணிந்  வணங்கிச் ெசான்னலா ர நகாிைனேய சுட்ெடாிக்கத் ெதாடங்குகிற . பல 
ெபா ள்க ம் எாிந்  ெதாைலகின்றன; நகரமக்கள் வ ந் கின்றனர்; அல்லமேதவர் 
அந்நகர மாந்தாின் அல்லைலப் ேபாக்க எண் கிறார்; தீ மைறகிற ; ெகான்னலா ரம் 

ன்ைனயி ம் பன்படங்கு நன்னலஞ் சிறந்  திகழ்கின்ற ; சித்தராமாின் ெச க்கும் 
அழிகின்ற ; அவ க்கு ெமய்யறி  ேதான் கிற ; தம் பிைழையப் ெபா த் ப் 
தம்ைமயாட்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  அல்லமேதவைரப் பணிந்  ேவண் கிறார். 
 
    அைடக்கலம் குந்த சித்தராமைர அலலமேதவர் ஆட்ெகாள் கிறார். சினம் 
தீெதன்பைத விளக்கிக் கூ கிறார். ெபாறிகைளயடக்கலால் ேந ம் பயைன ம் 
ெமய்ப்ெபா ைள ம் விாித் ைரக்கிறார். ெமய்யறி  ெபற்ற சித்தராமர் என்ேபால் 
நற்ேப  ெபற்ேறார் ஒ வ மிலர் என்  அல்லமேதவைரப் ேபாற்றிப் கழ்ந்  
வணங்குகிறார். சித்தராமர் தமக்குப் பணிெசய்ய அல்லேதவர் சின்னாள் 
ெசான்னலா ரத்தில் எ ந்த ளியி க்கிறார் என் ஞ் ெசய்திகள் விாிவாகக் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    காம  சித்த 
    ராமன் இடத்தில் 
    ேபாமணல் ெசாற்ற 
    சீர்ைம உைரப்பாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் தன்ைம 
 
    ெசல்லல் கைளந்  
    நல்லறி வின்பம் 
    ெசால் வன் என் ம் 
    அல்லமன் என்பான்.  2 
 
    அல்லமர் ெசான்னலா ரம் அைடதல் 
 
    க ம ேயாக ம் 
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    கிாிைய யாைவ ம் 
    ம வி ராமன்வாழ் 
    ாிைய ேமவினான்.  3 
 
    சித்தராமனின் ஆட்கள் தி ப்பணிையக் காணல் 
 
    வாவி ஆலயம் 
    காவி ராமனார் 
    ஏவ லாளர்ெசய் 
    ேதாவி லாைமைய.  4 
 
    சித்தராமர் ெசயல் பயனற்றெதன எண்ணல் 
 
    பார்த்த ள் அண்ணல் 
    த்த இராமன் 
    வார்த்ைத அறிந்த 
    கூத்தினன் என்ேற.  5 
 
    சித்தராைமய க்கு நல்லறி  இல்ைல எனல் 
 
    ேபரறி வின்னான் 
    சார இ ந்த 
    ஊாி ம் இல்ெலன் 
    றார இகழ்ந்ேத.  6 
 
    சித்தராைமயாின் ெசயல் இத்தன்ைம எனல் 
 
    இல்லம் அகன்றிவ் 
    வல்லல் அைடந்தான் 
    நல்ல பசும்ெபான் 
    வல்  உவந்தான்.  7 
 
    அல்லமர், தடாகந் ேதாண் ேவாாிடம் உைரயா தல் 
 
    என்  நிைனந்  
    நன் ற வாவி 
    ஒன்றகழ் வார்பால் 
    ெசன்றி  ெசால்வான்.  8 
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    (ேவ ) 
 
    சித்தராைமயாின் ேநாக்கம் யாெதன்  ேகட்டல் 
 
    ஒட்ட ராமன் உத்தினில் 
    இட்டம் யா ெகால் இத்ெதாழில் 
    ட்  லாமல் யன் றனன் 
    ெகா மி குத்தல்ேபால்.  9 
 
    பயனற்ற ெசய ல் உம்ைம விட்ட  யாெதனல் 
 
    விழற்கி ைறப்ப வி த்தல்ேபால் 
    ெதாழிற்குள் எய்த்  ெதாழில் ைம 
    இைழக்க விட்டெதன் என்றிடர் 
    ஒழிக்கல் உற்றவன் ஓதினான்.  10 
 
    ெதாழிலாளர்கள் ெபா ைமயிழத்தல் 
 
    சாந்தன் ஓதிய தாம்ெமாழி 
    காய்ந்த ேவ  காதி ம் 
    ேபாந்த ேபான்  குந்தன 
    மாந்தர் ஆகுலம் மன்னினார்.  11 
 
    ஒட்டர்கள் அல்லமேதவைர இகழ்ந்  சினத்தல் 
 
    அறம் அழித்தைன அன்றி ம் 
    ெநறிய றக்கு  நிந்த்ைன 
    ெபற  ைரத்தைன பித்தெவன் 
    ற  த்தனர் ஒட்டலர்.  11 
 
    சித்தராைமயைர இகழ்ந்த  தகாெதனல் 
 
    ஒட்டன் என்றைன உம்ப ம் 
    சிட்டன் என் ெகாள் சித்தைனத் 
    ட்ட என்  சுளித்தனர் 
    ெவட்  ந்தடம் ேமவிேனார்.  13 
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    (ேவ ) 
    அல்லமேதவர் அதற்குக் காரணங் கூ தல் 
 
    ெமய்த்தடம் அகழ்பவர் விைனைய அன்றிேய 
    சித்தர்தஞ் ெசயெலா  சிறி ம் இன்ைமயான் 
    மத்தர் ங் குரவைன மண்ணில் ம்மி ம் 
    உத்தம ஒட்டெனன் ைரத் ம் என்றனன்.  14 
    ஒட்டாகள் உைரத்தல் 
 
    நிகழ்ந் ல கிைடநிைல நிற்கு நல்லறம் 
    உகந் ெசய் பவன்றைன உம்ப ேனெயனப் 
    கழ்ந்தவர் ண்ணியர் ெபாறாைம யானிழித் 
    திகழ்ந்தவர் நரகெரன் றிைசப்பர் நல்லவர்.  15 
 
    நீ நல்ேலார் உற  ெபற்ேறான் இல்ைல எனல் 
 
    மறவிைன உைடயைர மாற்றித் யநல் 
    அறவிைன உைடயைர அறிந்திட் டன்னேரா 
    றவிைன அைடந்திைல ஒப்பக் கண்டறத் 
    றவிைன உைளெயன ஒட்டர் ெசால் னார்.  16 
 
    அல்லமர், ‘நீர் என்ைன உணரவில்ைல’ எனல் 
 
    ஓங்கி  விைனக ம் ஒப்பக் கண்டவர் 
    தாங்கெளன் றைனெயா  தமாிற் ேப வர் 
    ஆங்ைக இரண்ைட ம் அைடந்  ேபா ழல் 
    நீங்கெளன் றைன ணர் ெநறியிலீர் என்றான்.  17 
 
    ஒட்டர்கள் மீண் ம் அல்லமைரச் சினத்தல் 
 
    எனக்கற விைன மில் என்  கூறினாய் 
    உனக்ெகா  கதியிெலன் ண்ைம கூறிேய 
    சினத்தனர் நிலனகழ் சிறியர் யாவ ம் 
    தனக்கிைண தாென ம் தம்பி ராைனேய.  18 
 
    சித்தராைமயர்பால் அல்லமர் ெசப் மா  கூ தல் 
 
    ற்றிய கல்வியின் டர் நீவிர் ம் 
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    கற்றறி ட க் கைறமின் அன்னவன் 
    உற்றனன் எனிலவன் உணர் ஞ் ெசால் னால் 
    இற்ெறன உணர்வெமன் ெறந்ைத கூறினான்.  19 
 
    ஒட்டர்கள் ெப ஞசினங் ெகாள் தல் 
 
    ேசட ம் கழ ம் சித்த ராமைன 
    டெனன் ைரத்தவம் ெமாழிக யந்ெதாடாத் 
    ேதாட ங் ெகாட் ேனார் சீற்றத் ப்ெப ம் 
    நீ ெவந் தழல்ெசாாி ெநய்நி நகர்த்தால்.  20 
 
    ஒட்டர்கள் அல்லமைர அ க்கக் கற்கைளப் ெபா க்குதல் 
 
    இ க்கினர் அ க்குைட எயி  ெமன்றனர் 
    உ க்கினர் அதிர்த்தனர் உயிர்த்  மீைசைய 
    க்கினர் நைகத்தனர் ட் க் ைககளால் 
    ெப க்கினர்* சிைலகைளப் ெப +சி னத்தராய். 
    ( பாடம் = * ெபா க்கினர், + ெபா ம்) 21 
 
    அல்லமேதவைரக் கல்லாற் ெகால்லச் சூ தல் 
 
    நங்குர வைனயிகழ் நயமி லான்றைன 
    இங்ெகா  சிைலயினால் எறிந்  ெகால் தல் 
    ெபாங்கு ம் அறெமா  க ம் ஆகுெமன் 
    ெறங்குர வைனயவர் எதிர்ந்  சூழ்ந்தினர்.  22 
 
    அல்லலலலக் கிட்  ெந ங்குதல் 
 
    கட் மின் அ மி ங் கரத்திற் ெகாட் னால் 
    ெவட் மின் நிந்ைதெசால் வாயின் ெவண்பைலத் 
    தட் மின் எறிமின்வன் தைலகு ைமந்திடக் 
    குட் மின் எனஉளங் ெகாதித் க் கூ னார்.  23 
 
    அல்லமேதவர் மீ  கற்கைள மைழேபாற் ெசாாிதல் 
 
    என் இ ளற எ ந்த அல்லமன் 
    மின்ம  தி  ேமனி மீதி ச் 
    ெசான்ம  ஒட்டலர் சூழ்ந்  ெகாண் வன் 
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    கன்மைழ ெசாாிந்தனர் ைகச ப்பேவ.  24 
 
    கல் தாக்காைமையப்பற்றி லாசிாியர் கூற்  
 
    சாக்கிய னாெரறி தனிக்கல் அன்றிெமய் 
    ேநாக்கிலர் தாெமா   ேகா கல் 
    மீக்கிளர் ேசாதீதன் மீ  சி ம் 
    தாக்கு  ேமாவைவ தாக்கு றாவேரா.  25 
 
    ஒட்டர்கள் எறிந்த கற்குவியல்மீ  அல்லமேதவர் நிற்றல் 
 
    ெகா யவர் எறிந்தகல் குவியக் குன்ெறன 
    மிைச நின்றனன் த்தன் அல்லமன் 
    டவியில் உடல்நிழல் ைதப்ப அந்நிழல் 
    க தினின் மீமிைச கா ம் தன்ைமேபால்.  26 
 
    ெபா ைமயாற் சிறப் ம் ங்கவர் 
 
    ஒ ப்பவன் இழிந்தவன் ஒ வன் ெசய்தேநாய் 
    ெபா ப்பவன் ந ளன் ெபா க்கு ெநஞ்ச ம் 
    மறப்பவன் உயர்ந்தவன் என்  வாய்ைமயால் 
    சிறப்பவர் இம் ைற ெசப்  வாரேரா.  27 
 
    அல்லமாின் ெபா ைமையக் கண்ட ஒட்டர்கள் வியத்தல் 
 
    தீங்கிைன எதிர்நின்  ெசய்த ேபாதிேன 
    தாங்கிலன் னிவிைன மறந்  தாமைரத் 
    ேதங்கமழ் மலெரன கஞ்சி றப் றீஇ 
    ஈங்குநின் றி மிவன் யாண்  ளான்ெகாேலா.  28 
 
    பிைழ ெசய்வாாிடத் ம் நன்ைம  ெசய் ம் ெப ைம 
 
    மலர்மிைச ேவதேனா மலர்க்கண் மாயேனா 
    பலர் கழ் மழவிைடப் பாக ேனாெவனில் 
    அலனிவன் பிைழெச ம் அவாி டத்தி ம் 
    நல ளன் என்  கண் டவர்ந வின்றனர்.  29 
 
    ஒட்டர்கள் அல்லமைரப் பி த் க் ெகால்ல எண் தல் 
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    கல்ெலறி படாைமையக் கண்ட ஒட்டலர் 
    ெசால் றின் இவெனா  சூழ்ச்சி மந்திரம் 
    வல்லவன் இவன்தைன வ ந்  பற்றிேய 
    ெகால் வம் எனஎதிர் கு கி னாரேரா.  30 
 
    அல்லமேதவர் பல வ வங்ெகாண்  நிற்றல் 
 
    கு க ம் அன்பல ேகாலங் ெகாண்டனன் 
    நிைற னற் கடந்ெதா  நில  ேதான்றல்ேபால் 
    ம கினர் நிலனகழ் மனிதர் பற் தற் 
    கறிகிலர் இைனயெனன் றைனயன் தன்ைனேய.  31 
 
    ஒட்டர்கள் சித்தராைமயாிடம் ெசய்தி கூ தல் 
 
    ம ண்டனர் சித்தரா மப்ெப ந்தைக 
    இ ந்த  ளிடத் ெமய் இைளப்ப ஓ ேய 
    தி ந்திய அ மிைசச் ெசன்  ழந்ெத ந் 
    தரந்ைதேயா டைனயவர் அைறதல் ேமயினார்.  32 
 
    அல்லமர் இகழ்ந்தைதச் சித்தராைமயாிடம் கூறல் 
 
    யாந்ெதாழில் ெச மிடத் ேத  இன்றிேய 
    ேபாந்தனன் ஒ மகன் தியன் நின் கழ் 
    ஓர்ந்திலன் உைரக்ெகாணா இழி  ைரத்தனன் 
    மாய்ந்திலம் உடல்நைச ம வி யாங்கேள.  33 
 
    சித்தராைமயர் சீற்றங் ெகாள்ளல் 
 
    என்றவர் அைறத ம் இராமன் சிந்ைதயில் 
    ன்ெதாழில் அகன்  ெமய்ப் ேபாதம் ெபற்றிட 
    அன்ற ள் அல்லமன் அ கள் காட் ம் 
    ஒன்ெறா  சீற்றம்வந் தித்ெத ந்தேத.  34 
 
    சித்தராைமயர் ெவகுண்ெட தல் 
 
    யாவெனன் தன்ைனயின் றிகழ்ந்  ளானவன் 
    நாவாிந் தி வனான் எனெவ ந்தனன் 
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    ேம ம் தவமத ெவகுளி தானினி 
    ஓ ம் தரத்ததன் ெறா வ ரா ேம.  35 
 
    (ேவ ) 
 
    அல்லமர் சித்தராைமயர் சினம் அறிந் ெகாண்  கூ தல் 
 
    என்ைன ைவதவன் யாரவன் என னிந் ெதாிேபால் 
    ன்னர் எய்தினன் சித்தரா மப்ெபயர் தல்வன் 
    அன்ைன அன்னநம் அல்லமன் அவன்சினம் அறிந்  
    ெசன்னி ஒண்கரம் அைசத் ெவண் நைகெசய்  ெசப் ம்.  36 
 
    அல்லமர் சித்தராைமயைரப் கழ்வ  ேபால இகழ்தல் 
 
    அகழ்கின் றார்தைமத் தாங்கு ம் அகல்நிலம் என்ன 
    இகழ்கின் றார்தைமப் ெபா க்குமித் தன்ைமெயய் த னால் 
    நிகழ்கின் றா ள்மா தவ ைட ேயாகிநீ ெயன்  
    கழ்கின் றாெனன இகழ்ந்தனன் பின்ன ம் கல்வான்.  37 
 
    இ ம் அ  
 
    சிறப் ப் ெபற்றநல் ேயாகிதன் மனத்ெத  சினந்தன் 
    அறத்ைதக் ெகான்றி  ன் பஞ சியிற் கும் அழல்ேபால் 
    ஒ க்கப் பட்டவன் பவம்பிைன ஒழித்தி ம் அதனால் 
    ெபா த்தற் ெகாப்பிைல என் நன் றறிந்தைன ேபா ம்.  38 
 
    இ ம் அ  
 
    காலன் நின் னம் ெபாைற ளன் ஆகுவன் கடல்ேசர் 
    ஆலம் நல்ல  தாகுெமன் றவன்தவம் கழ்வான் 
    ேபால ைவதனன் ெகா யவன் எ ம்ெபா ள் ேதான்றச் 
    சீல நல்குேமார் ெதாழில்ெச ம் அல்லம ேதவன்.  39 
 
    சித்தராைமயர் ம ெமாழி பகரத் ெதாடங்கல் 
 
    ெபாைற  ம்ப  அல்லமன் சூழ்ச்சியிற் கலக் 
    குைற  ஞ்சின மிகுந்தனன் ெந ப்ெபனக் ெகாதித்ேத 
    அைற  ந்திரள் பந்ெதனச் சித்தரா ைமயன் 
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    நிைற  ந்தி  வ ைடப் பிராெனா  நிகழ்த் ம்.  40 
 
    சித்தராைமயர் அல்லமைர அழிப்ேபன் எனல் 
 
    குறிப்பில் ைவதைன ெவளிப்பைட இகழ்வி ங் ெகா தாய் 
    ெவ ப்  ன்ெசயா என்ைன நீ ஈண் கழ்ந் தைமயால் 
    ெபா ப்பன் அல்லன்யான் தல்விழித் தீயிைடப் ெபா ப்ப 
    வ ப்பன் என்றனன் இகழ்வி க் கா ளம் ம கார்.  41 
 
    அல்லமர் மீண் ம் சித்தராைமயைர இகழ்தல் 
 
    தன்ைனக் ெகால் ம் தான்பிறி ெதான்றிைனக் ேகாறல் 
    பன்னிற் பாவெமன் றைறகுவர் கற் ணர் பைழேயார் 
    நின்ைனச் ெசால் ய அறத்திைன நிந்ைதெயன் ெறண்ணி 
    என்ைனக் ெகால் வன் என்றநீ அறவேன என் .  42 
 
    இ ம் அ  
 
    சாத னங்க ள் நீ ந் தியெதன்பர் சாற் ம் 
    மாத வங்க ள் உயிர்ெசகா ைம மற்  மதிப்பில் 
    பாத கங்களிற் ெகாைலசிறந் தன்ெறனப் பார்த்  
    நீெதாிந்திைல அரக்கேன என்றனன் நிமலன்.  43 
 
    சித்தராைமயர் ெநற்றிக்கண்ைணத் திறத்தல் 
 
    ெச க்ெகா ழிந்திைல என்எதிர் ெசவிசு  தீச்ெசால் 
    உைரத்  நின்றைன உைனவி  கிலெனன உ த்  
    ெந ப்ெப ந்தி  தல்விழி திறந்தனன் நிைனத்  
    மாிப்பி ந்த  ேவ யிர் என்றிரா மன்றான்.  44 
 
    சித்தராைமயாின் ெநற்றித் தீ அல்லமர் அ  பணிதல் 
 
    ெநற்றித் தீவிழி காமைன நீற் வ தன்றிப் 
    பற்றிக் காமமில் ேயாகிையப் ப த்திட வற்ேறா 
    ெசற்றத் தான் தல் விழியழல் அல்லமேதவன் 
    ெவற்றித் தாள்மலர்க் கீழ்ச்ெசன்  பணிந்த  விைரந் .  45 
 
    சித்தராமாின் ெநற்றித் தீ ெசான்னலா ரத்ைதப் பற்றல் 
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    பணிந்  மீ மவ் வழெலா  ரன்ேமற் பாயத் 
    ணிந்  ேபாயவன் ஆற்றல்கண் ளவ  ெதாைலந்  
    தணிந்  ப ேமற் ெசல் மா றைலவன சரன்ேபால் 
    அைணந்தி ராமன்வாழ் நகாினிற் பற்றிய தன்ேற.  46 
 
    நகரத்தின்ேமற் பற்றி அழித்தல் 
 
    கங்ைக வார்சைடக் கைறமிடற் றிைறநைகக் கனல்ேபாய்த் 
    ங்க மாமதில் சூழ்த  ரத்திைனச் சுடல்ேபால் 
    எங்கள் நாயகன் ேமல்வி ம் இரமன்நல் தற்கண் 
    அங்கி ேபாகியந் நகாிைனச் சுட்டைத அன்ேற.  47 
 
    நகாில் யா ம் எாிய, கண்டவர்கள் வயி ம் எாிதல் 
 
    அணிெய ாிந்தன ெமன் கில் எாிந்தன ஆரத் 
    ணிய ாிந்தன கலைவகள் எாிந்தன சுைதயின் 
    பணிெய ாிந்தன மைனவளம் எாிந்தன பக ம் 
    மணிெய ாிந்தன எாிந்தன கண்டவர் வயி .  48 
 
    தீயிைட அகப்பட் க் ெகாண்டவர்களின் ெசயல்கள் 
 
    ேசெய ப்பவர் வி த்தைர ஈர்ப்பவர் ேசமம் 
    ேபாெய ப்பவர் காி தாகிமண் ரண்  
    வாய ப்பவர் மைனெயாி அவிப்பவர் ம கிப் 
    பாய ைலக்கடல் எனவ  திரங்கினர் பைதத் .  49 
 
    அத்தீயால் விண் லகத் க் கங்ைக ங் ெகாதித்தல் 
 
    உதித்த ஞாயி  ேபான் ெசம் மணியினம் ஒளிரப் 
    பதித்த மாளிைக மீ பற் றியவழற் ெகா ந்தால் 
    கதிர்த்த ஆடகச் ெசங்கம லத் வான் கங்ைக 
    ெகாதித்த தாயிைடக் ெகாதிெபாறா தன்னங்கள் குைழய.  50 
 
    அல்லமேதவர் தீயிைன அகற் தல் 
 
    அன்ன காைலயில் அ ட்கடல் அல்லம ேதவன் 
    ெசான்ன லா ரத் தவர் யர் அைனத்ைத ந் ெதாைலப்ப 
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    உன்னி ஓர்விழி அழ ைனஅைமப்பினில் ஒழித்தான் 
    ன்னம் ஆல ண் டமரைரக் காத்த ள் ைறேபால்.  51 
 
    தீப்பற்றிய ெசான்னலா ரம் ன்ைனயி ம் சிறந்தி த்தல் 
 
    எந்ைத அல்லமன் அ ளினால் தல்விழி எாியால் 
    ெவந்த அந்நகர் பண்ைடயின் ம்ம  விளக்கம் 
    வந்த பல்வள ெமா சிறந் த நரர் மகிழ 
    உந்  ெவவ்வழல் இைடெவந்த ஆடகம் ஒத் .  52 
 
    அந்நகர மக்களின் பன்னி  மகிழ்ச்சி 
 
    ஒ த்தன் வந்தவா றாக்கிய ெபாற்பணி ஒன்ைறத் 
    தி த்த வல்லவன் அழித்தைதச் சிறந்திடச் ெசயல்ேபால் 
    ரத்ைத நன் ற அல்லமன் ாித ம் ரத்ேதார் 
    க த்தில் வந்ெத ந் ேதாங்கிய தார்வமா கடேல.  53 
 
    சித்தராைமயர் ெச க்கிழந்  எண் தல் 
 
    ஒ கண் ஆற்றல்ேபாய் ஒழிந்திட வ ய ம் இராமன் 
    இ க ணா ங்கண் ளச்ெச க் ெகன்பெதான் றின்றிப் 
    ெப கு நாெண ம் னல்ெகாளப் ேபரழல் வி ந்  
    க கு நாள்மலர் என கங் காிந்தி  க ம்.  54 
 
    (ேவ ) 
    இைறவேன ஆட்ெகாள வந்தாெனனச் சித்தராைமயர்  க தல் 
 
    என்ெனா  தல்வி ழித்தீ இவன்தைன இைறஞ்ச லாேல 
    தன்ன ள் அதனால் என்ைனத் த த் வந் தாள ேவண் ப் 
    ெபான்னவிர் சுணங்கு த்த ணர் ைல மடந்ைத பாகன் 
    இந்நில வைரப்பிற் ேகாலம் இ ெகா  வந்தான் என் .  55 
 
    அல்லமைரச் சித்தராைமயர் பணிந்  ேவண் தல் 
 
    தீயேனன் அறிவி லாமற் ெசய்பிைழ ெபா த்தாட் ேகா  
    ேபயனான் ஒ வன் ெசய்த பிைழயிைன அவைன ஈன்ற 
    தாயலாற் ெபா ப்பார் யாவர் தா ேவ என்றி ராமன் 
    ேபாெயனார் அ தின் ெசந்தாட் ேபாதிைனப் பற்றி ழ்ந்தான்.  56 
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    அல்லமர் சித்தராைமயாின் பிைழெபா க்க எண்ணல் 
 
    தன்னினம் ஆமி ராமன் சரண் கில் அவன்ெசய் தீைம 
    உன் வன் அலெனங் ேகாமான் உடன் வந் திலங்ைக காக்கம் 
    மன்னவன் கவின்கூர் ெவள்ளி மைலெய த் தைலத்  வந்  
    பின்னவன் வணங்கி நிற்பப் பிைழ ளங் ெகாண்ட ண்ேடா.  57 
 
    அல்லமர், சித்தராமைரப் பார்த்  ெவகுளிைய நீக்கக்  கூறல் 
 
    ெசய்யதாள் மலாின் ழ்த்த சிந்தைன அ ளால் ேநாக்கி 
    ஐயநீ எ க ெநஞ்சில் அஞ்சைல என்  கூறிக் 
    ைகயினால் எ த்த ைணத் க் கல்வி ம் தவ ம் மாய்க்கும் 
    ெவய்யதாம் ெவகுளி தன்ைன விட் ெடன் ெறந்ைத ெசால்வான்.  58 
 
    ெம ேயார் ேமெல ம் ெவகுளிேய காத்தற்குாிய  எனல் 
 
    வ யவன் இடத் ம் ஒத்தான் மாட் ம் ெவகுளி காத்தல் 
    ெபா ெசய் அறம ெதன்னப் ெபா ந் றா தைனயர் தமபால் 
    ந  ெவகுளி ெசல்லா தாதலால் ந யல் ஆற்றா 
    ெம யவன் இடத்திற் காக்கும் ெவகுளிேய அறம ெதன்பர்.  59 
 
    ேபற்றிைனக் கண்ட ெமய்யறிவாளன் இத்தன்ைமயன் எனல் 
 
    ைவதவன் தன்ைன நன்  வாழ்த்தினன் என ம் தீய 
    ெசய்தவன் தன்ைன நல்ல ெசய்தவன் என ம் ெகாள்ேவான் 
    ைகதவம் அகன்ற த்தி கண்டவன் அவ்வா ன்னான் 
    ெபாய்தவன் என்ப ெதன்  கன்றனர் லவர் அன்ேற.  60 
 
    எவாிடத் ம் ெவகுளி கூடாெதனல் 
 
    ெபாியவர் தம்ைமக் காய்ந்தான் பிறங்கல்கல் யேகால் ஒப்பான் 
    ாிவன ாியப் பட் ப் லம் வன் ஒத்தார்க் காய்ந்தான் 
    எாிநர கதனில் ழ்வன் இழிந்தவர்க் காய்ந்தான் என்றால் 
    ஒ வர்தம் இடத் ம் சீற்றம் உறாைமேய நன்  மாேதா.  61 
 
    தவத்தினர் ெவகுளிைய வி தல் நன்ெறனல் 
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    யாவர்க்கும் ஒப்ப நன்றாம் என்னி ம் சினமி லாைம 
    வர்க்கும் அாிய ெசய் ம் னிவர்க்குஞ் சிறந்த ெதன்  
    ேதவர்க்கும் அாிய இன்பம் சித்தரா மப்ேபர் அண்ணல் 
    ேமவற்கு வ வங் ெகாண்  ேமவிய விமலன் ெசான்னான்.  62 
 
    சிறிேயைன ஆட்ெகாண்ட  சிறந்தெதனச் சித்தராைமயர் கூறல் 
 
    அல்லமன் அைறந்த மாற்றம் அறிந் நஞ் சித்த ராமன் 
    ெசால் வன் த்தி எய் ம் ைணயசா தனங்கள் எல்லாம் 
    இல்ைலெயன் னிடத்தி ேல ம் என்ைனநீ வ ந்தாட் ெகாள்ள 
    நல்லவன் ஆகச் ெசய்த நன்ைமேய நன்ைம என் .  63 
 
    இ ம் அ  
 
    க த்தழி கடமி றங்கு க ட்காி வ ந்  பற்றித் 
    தி த்  தன்கால் ஏ ம் ெசயல்ெசயக் ெகாள்வ தன்றி 
    ஒ த்தல்வந் தறிந்  தாேன உற ெகாண் வ ண்ேடா 
    ெதாித்தி ல் அ ய ேனனின் தி வ க் கத்தி றத்ேதன்.  64 
 
    இ ம் அ  
 
    அடல்ம  ரன் ரம் அவெனதிர் மைலந்  நின்ேறான் 
    பைடமிைச ெகாண்  காணப் ப ம  ேபால உன்றன் 
    கடல்ம  அ ளின் ஆற்றல் கண் டப் ப மிங் ெகன்றன் 
    ெகா ைமயின் மிைகயால் என்  குடந்தம்பட் ட ங்கிக் கூறி.  65 
 
    சித்தராைமயர் ேபற்றிற்கு வழிகாட்ட ேவண் ெமனல் 
 
    என்குைற நிைனயா ெதந்தாய் இனித்தி  ளமி ரங்கி 
    நன்கு  த்தி ேச ம் நன்ெநறி காட்  ெகன்  
    தன்குைற இரந்  ைளந்  தைனநிகர் சித்த ராமன் 
    ன்கைர இறந்த அன்பான் தல்வைன வணங்கி னானால்.  66 
 
    அல்லமேதவர் சித்தராைமய க்கு அ ைர கூறத் ெதாடங்கல் 
 
    வணங்கிய அவைன ஞான வாாிதி அ ளால் ேநாக்கி 
    இணங்கிய ப வங் கா ம் இவன் தனக் கின்ப த்தி 
    அைணந்தி  ெநறியீ ெதன்ன அைறவெமன் ளத் ட்ெகாண்  
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    பிணங்கு  பிறவி என் ம் பிணிம ந் தைனயான் ெசால்வான்.  67 
 
    ெபா க்காக ெமய்ப்ெபா ைள உைரப்ேபான் பதர் எனல் 
 
    ப வ ற் றிலர்க்கு க்கட் பகவனா கமத்தின் உண்ைமப் 
    ெப ைமையப் ெபா ைள எண்ணிப் ெப மிதத்  ைரப்பில் அன்னான் 
    குரவாிற் பத  என்ப குறித் நற் ப வ ேநாக்கி 
    அ ள்ெசயிற் குரவர் சிங்கம் அவெனனா அைறவன் ஐயன்.  68 
 
    ேபற்றிற்கு ெமய்யறிெவான்ேற காரணம் எனல் 
 
    உைரெசயிற் பரம ஞானம் ஒன் ேம திக் ேக  
    சாிையநற் கிாிைய ேயாகந் தாெமா  ன்  ஞான 
    ம தற் ேக  என்  மைற கன் ைரக்கும் இந்தக் 
    க விையப் ெபா ெளன் ெறண்ணிக் களிப்பவர் கயவர் அன்ேற.  69 
 
    க ம ம் ேயாக ம் கரணத்ைதப் னிதமாக்கும் எனல் 
 
    க ம ம் ேயாகந் தா ம் கரணத்ைதப் னிதம் ஆக்கிப் 
    ெபா மிடர் வாயில் ேதா ம் க்குழல் கறங்குேபாலத் 
    ெத மரா ள்நி த் த் ெதளிந்தவக் கரணம் தன்னால் 
    நி மலன் ஆகும் ஈசன் நித்தெனன் ணர்  திக்கும்.  70 
 
    இைறவைன நிைனதலால் கு வ ள்ெபற்  
    உண்ைம ணர்வன் 
 
    நித்தியன் நிமலன் என் ம் நிைன றின் அனித்தம் ஆகிப் 
    ெபாய்த்தழி உடம்  டம்ைபப் ெபா ந்திய ெபா ள்ெவ த்  
    ெமய்த்த ள் குரவன் தன்ைன வி ம்பினன் ெசன்  சார்ந்  
    தத் வம் உதறி நின்ற தனியறி விைனேய கா ம்.  71 
 
    லன்கைள ஒழித்தால் மற்றைவ தாேம விலகும் எனல் 
 
    லன்கைள ஒழித்த ேபாேத ெபாறிக ம் தம் ஐந் ம் 
    கலங்கு  கரண நான்கும் கலாதி ம் சுத்தம் ஐந் ம் 
    விலங்கு ம் அ யில் ைவத்த ெவ ங்குடம் தள்ளின் ேமல்ேமல் 
    மலங்குற ஒ ங்க க்கு மட்கலம் வி த ேலேபால்.  72 
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    மனம் இறந்தால் மற்றைவகெளல்லாம் மா ம் 
 
    இந்தியம் ஓெரான் றாய்விட் ன்மற்ைற ஒன்  சா ம் 
    ந்திய மனம் அழிப்ப ற் ம்ேபால் மணிய பாம்பின், 
    ஐந்தைல களி ள் ஒன்ைற அாிந்தி ன் மற்ெறான் றாலம் 
    சிந்தி ம் மிடற ாிந்தால் தீர்ந்தி ம் ஒ ங்கு மாேதா.  73 
 
    சித்தராைமய க்கு அ ள் ாிதல் 
 
    ஆதலான் மனம டங்கில் அங்க ங் கங்கள் தம் ள் 
    ேபதேமா அேபத ேமாெவன் றழி  பித்  நீங்கும் 
    தீதிலாய் என்றி யம்பிச் சித்தரா மற்கு நாவால் 
    ஓெதாணா உணர்வின் உண்ைம உணர்த்தினன் கு கு ேகசன்.  74 
 
    ெப ம் ேப ெபற்ேறன் என்  சித்தராைமயர் மகிழல் 
 
    மனித ள் உரகர் சித்தர் வானவர் கணங்கள் தம் ள் 
    னிவ ள் என்ேபால் நின்றன் த ள் ெபற்றார் இல்ைல 
    இனிெயைன நிகர்வார் யாவர் என்ற ட் குரவ னார்தம் 
    பனிமலர் அ யில் ழ்ந்  பணிந்தனன் சித்த ராமன்.  75 
 
    அல்லமேதவர் ெசான்னலா ரத்தில் எ ந்த ளியி த்தல் 
 
    இப்பாி ச ளி னாேல இராம க் குபேத சித் ச் 
    ெசப்ப ம் அவன்குற் ேறவல் ெசய்யிய உளம கிழ்ந்  
    ைகப்ப ம் அமிர்தம் அன்ன க ைணவா ாிதியி ந்நான் 
    ப் ர வைமந்  சீர்சால் ெசான்னலா ரத்  மாேதா.  76 
 
    பதின் ன்றாவ  - சித்தராைமயர் கதி ந்த  
    கதி 13 - க்குச் ெசய் ள் – 723 
----------------------     
 

14. வசவண்ணர் கதி (724 - 771) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் சித்தராைமய டன் ெசான்னலா ரத்தில் 
எ ந்த யி க்குங்கால் வசவண்ண ைடய கழ் யாண் ம் பர கின்ற . 
வசவண்ணைரச் சித்தராைமய க்குக் காட்ட அல்லமேதவர் எண் கிறார். 
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சித்தராைமயைர ம் உடனைழத் க்ெகாண்  க யாண ரத்ைத ேநாக்கி வ கிறார். 
க யண ரத்ைத ேநாக்கி அ யவர் தி க்கூட்டஞ் ெசல் தைலக் கண்  இ வ ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்றனர். சித்தராைமய க்கு அல்லமேதவர் க யாண ர வளத்திைனத் 
தனித்தனிேய ெய த் க் கூ கிறார். ெபாழில் வயல் த ய பலவிடங்கைள ம் 
அவற்றின் சிறப்ைப ந் தனித்தனிேய எ த் க் கூறிச் ெசல் கிறார். இ தியில் 
இ வ ம் வசவ ைடய ட்  ன்றிைலயைடந்  நிற்கின்றனர். இவர்க ைடய 
வரைவக் கண்ட அப்பணேதவர் வசவண்ணர்க் குணர்த் கின்றார். வசவண்ணர் 
இவர்கைள உள்ேள அைழக்குமா  அப்பணேதவ க்கு ஆைணயி கிறார். 
அச்ெசய்திைய அப்பணேதவர் அல்லமேதவ க்குஞ் சித்தராைமய க்கும் 
அறிவிக்கிறார். வசவண்ணர் எதிர்வராைமையக் கண்ட அல்லமேதவர், ‘அரசியல் 
நடத் கிறவர்கள்பால், ஐயேமற் ண்பவர் வ வ  ைறைமயன் , நீ ெசல்’ என்  
பணிக்கின்றார். இச்ெசய்திைய அப்பணேதவர் வசவண்ணாிடஞ் ெசன்  கூ கிறார். 
அ யார்கள் தி க்கூட்டத்தி டன் வசவண்ணர் விைரந்ேதா  வந்  தம் பிைழையப் 
ெபா த்த ள ேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள் கிறார். மாச்சிேதவன், கின்னரப் 
பிரமன், அ யார்கள் த ேயா ம் வசவண்ணர் பிைழையப் ெபா க்க 
ேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாள்கின்றனர். அல்லமேதவர் ெபாய்ம் னி  ெகாண் , 
‘நீங்கள் ேபசுவதற்குக் கற்றி க்கின்றீர்கேள தவிரச் ெசால் க்குத் தக்க நடத்ைதையக் 
கற்கவில்ைல. உங்கைளப் பார்க்கி ந் கூத்தா ந் ெதாழி னர் சிறந்தவர்களாவர்’ 
என்  அன்பின் ெப ைமைய அவர்க க்கு விாித் ைரக்கிறார். அ யார்க ம் 
சித்தராைமய ம் வசவண்ணர் பிைழையப் ெபா த்  அ ள் ாி மா  
ேவண் க்ெகாள்கின்றனர். வசவண்ணர் தம் பிைழையப் ெபா த்த ள் ாி மா  
மீண் ம் அல்லமேதவைரப் ேபாற் கின்றார். அல்லமேதவர் எல்லார்க்குந் தி வ ள் 
ெசய்  அ யார்கேளா  தி மடத்திற்கு எ ந்த ளினார் என் ஞ் ெசய்திகள் 
விாித் ைரக்கப் ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    சித்த ராமேனா டாாியன் அல்லம ேதவன் 
    பத்த ராகிய பயிர்ெசய்கல் யாணமாம் பழனத் 
    ய்த்த நீெர ம் வசவைன உழவாிற் கண்  
    ெமய்த் ம் ஆர்வமங் கைடந்தைம யாமினி விாிப்பாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் ெசான்னலா ரத்தில் இ த்தல் 
 
    அன்னம் மீ டன் நிகழ்வறக் ெகாண்டைம யாமல் 
    ெசந்ெநல் ஆர்வயல் தீப்பசி ஆற்  சிறந்த 
    ெசான்ன லா ரம் தவஞ்ெசய்த ெதன் வான் திப்ப 
    என்ைன யா ைட அல்லமன் இ ந்த ள் நாளில்.  2 
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    உலகத்தினர், வசவண்ணர் கைழயறிந்  மகிழ்தல் 
 
    சந்த ேமல கல் யாணமா நந்தனந் தன்னில் 
    நந்தி நாள்மலப் கழ்மண நயந்தெசால் வளியால் 
    வந்  காெத ம் நாசியிற் கமிக மகிழ்ந்த 
    ந்  வார்திைரக் க ங்கடல் உ த்தேப லகம்.  3 
 
    வசவண்ணர் கழின் தன்ைம 
 
    க்கண் நாயகன் கெழ ம் ர ண் பதற்குத் 
    தக்க தீஞ்சுைவக் கறிெயனச் சைமந்த  வசவன் 
    மிக்க வான் கழ் அவற்றிைன மாதவர் விரவித் 
    ய்க்கு நாவினில் ய்த்தனர் பவப்பசி ெதாைலய.  4 
 
    சித்தராைமய க்கு வசவண்ணைரக் காட்ட ற்படல் 
 
    விலக்கும் உற்பவச் சித்தரா மற்கு ன் விளம் ம் 
    இலக்க ணத்தி க் க ணந்தி ெய மிலக் கியத்ைதக் 
    கலக்க மற்றறிந் தி வதற் குதாரணங் காட்ட 
    மலக்க மற்றநம் அல்லமன் தி ளம் வ த்தான்.  5 
 
    அல்லமேதவ ம் சித்தராைமய ம் றப்படல் 
 
    அ ய வர்க்ெகளி யாென ம் அவெனம தகத்தில் 
    கு யி க்குமவ் விராமைன உடன்ெகா  குறிேலார் 
    ெந ல் அ த்தநல் நிைரெயன அந்நகர் நீங்கிக் 
    ெகா  மதிற்க  யாணமா நகர்வழிக் ெகாண்டான்.  6 
 
    சிவன யார் கூட்டத்ைதக் கண்  இ வ ம் மகிழ்தல் 
 
    ந ம்ப ழஞ்ெசறி தனியிடம் ெமாய்த்திட நண் ம் 
    எ ம்ெபா ங்ெகன அரன  யவர்திரள் எ ந்  
    மறந் ம் ெவஞ்சமண் குண்டைர இணங்குறா வசவன் 
    உ ம்  ரம் கல் இ வ ம் கண் ளம் உவந்தார்.  7 
 
    அ யவர் ேவண் யன ெபற் ச் ெசல்லைலக் காணல் 
 
    தம்பி ரான ள் வசவனாக் கியவறச் சாைலக் 
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    கும்ப வாசநீர் த ய ேவண் வ ெகாண்  
    வம்  லாமர் வனத்தயர் யிர்த் நல் வழிேசர்ந் 
    ெதம்பி ரான  யவர்திரள் ஏகுதல் கண்டார்.  8 
 
    இ வ ம் க யாண ரம் ேசர்தல் 
 
    பாண் ல் மாவளம் சிவிைக ர்ந் ேதகுநர் பாிந்  
    ேவண்  மா ெகாள் ேவடத்தர் றந்தவர் விரதர் 
    ஈண்  மா கண் வந் ெசன் ெறழிலலங் கார 
    காண்டம ஆெம ம் மங்கல ரத்திைனக் கண்டார்.  9 
 
    அல்லமர் க யாண ரச் சிறப்ைபக் கூறல் 
 
    கண்  ெசல் மப் ேபாதிலந் நகர்வளம் க த்தில் 
    ெகாண்ட அல்லமன் தி ளம் மிகக்களி கூர்ந்  
    பண்ைட நல் ைசப் லவர்ெசால் இராமைனப் பார்த்  
    மண்  பல்வளம் காட் வன் தனித்தனி வகுத் .  10 
 
    குளிர்ச்சி மிகுந்த ெபாழிைலக் காட் தல் 
 
    தைனவி ம்பிவந் தைடந்தவர் தம்ைம ன் ெவ த்த 
    தினக ரன்கதிர் வி ம் றச் ெசய்தளித் திரள்கள் 
    நனிவி ந் ம் க மலர் சுமந் ெபான் னகரார் 
    கனிவி ம் தண் ெதாழில்நிகழ் வைதெயதிர் காணாய்.  11 
 
    வண் கள் திாிதைலக் காட் தல் 
 
    வி ேனா ெசந் ேதன்மைழ ஒழிவறப் ெபாழி ம் 
    காவி ேனா வள் இதழவிழ்ந் ெதா குேதங் கமல 
    வாவி ேயா நல் இைசபயில் அஞ்சிைற வண்  
    பாவி ேனா வண் குழெலனத் திாிதைலப் பாராய்.  12 
 
    ெகாக்குகள் மீன் கவர்தைலக் காட் தல் 
 
    க ம லர்ப்பசுந் ேதன் ளி பி ற் ைபங் காைவக் 
    கு யி க்குமவ் வளெவனக் ெகாண் ெவண் கு கு 
    ம ய த்தவர் எனவி ந் திளங்கயல் வர ம் 
    ெநா யி னிற்கவர் தண்பைண ம த ம் ேநாக்காய்.  13 
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    ெநற்கதிர்கள் வைளந் நிற்பைதக் காட் தல் 
 
    குதிைர யங்கதிர் மணிக்குட நீர்கு ப் ப ேபால் 
    அதிாி ளங்கமஞ் சூல்வைள தவழ்வயல் அணிெநல் 
    கதிர்வ ைளந் ெசந் தாமைர வா றக் கவிழ்ந்  
    திெபா ந்திய அழைக ம் ஐயநீ ேநாக்காய்.  14 
 
    ெபான்எயில் வட்டத்ைதக் காட்டல் 
 
    இங்குத் தன் ள்வாழ் பயிற்சியால் இறந் யிர் ேபா ம் 
    அங்குப் ெபான்ெனயில் வட்டத் ள் இ ள்மனத் தமணர் 
    தங்கற் குன் மிப் ெபான்ெனயில் வட்ட ம் சைடேமல் 
    கங்ைகப் ெபண்ணமர் பரன க் கன்பநீ காணாய்.  15 
 
    ேகா ர வாயிற்ப ையக் காட் தல் 
 
    திறந்  நின் த ைம விழிெயனச் ேசர்ந்  
    பிறந்  மாமணிக் கதவி  ைடயி ம் ெபற் ச் 
    சிறந்த ேகா ர வாய்த ம் மலர்மிைசத் ெதய்வம் 
    பறந்  நா ய யிைறக் கன்பநீ பாராய்.  16 
 
    தி த்ெத வின் சிறப்ைபக் காட் தல் 
 
    இலங்கு நீெற ம் கவசமிட் டக்கெமன் றியம் ம் 
    அலங்கல் வாைகேவய்ந் தஞ்ெச த் தத்திரம் அ த்த 
    நலங்ெகாள் ரராம் பத்தர்தம் ம கமண் நள்ளார் 
    கலங்கு பாசைற ேபான்ெறதிர் நிகழ்வ  காணாய்.  17 
 
    மாளிைகக் ெகா கைளக் காட் தல் 
 
    கட்  வார்சைடக் கண் தல் சைனக் க மம் 
    அட்  மாதவர் தீம்பசி ஆற் ம் அற ள் 
    இட்  ேமற் றம் கண்டவர் ெகா யன என்னப் 
    பட்  மாளிைக பற்பல நிகழ்வன பாராய்.  18 
 
    கிளிகளின் மயக்க உணர்ைவக் கூ தல் 
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    ெபாறித்த வாைழயின் கனியிைனக் கைடத்தைல ெபா ந்தக் 
    குறித்தி டா ண ெவனக்கறித் தலகுேநாய் ெகாண்  
    நி த்  வாைழயின் கனி மச் ெசய்ைகயாய் நிைனந்  
    கறித்தி டாதமர் ெசம் கப் பசுங்கிளி காணாய்.  19 
 
    கிள்ைளகள், வசவண்ணர் கழ்கூறைலக் காட்டல் 
 
    வள்ளல் நல்வச வன் கழ் வாயினால் வ த்தா 
    ெதள் ம் வல்லமண் குண்டர்தம் பிறப்பி ம் இழிப்பில் 
    ள் ம் நல்லன எனஇளம் ைவேயா ந்  
    கிள்ைள அவ்வச வன் கழ் ெசால்வ  ேகளாய்.  20 
 
    வசவண்ணர் மைனவாசைலயைடதல் 
 
    என்  கூறியவ் விராமைன மகிழ் ெசய் தின்ப 
    மன்றல் தியில் வசவநா யகன்தி  மைன ன் 
    குன்  ேபா யர் ேகா ர வாய்தைலக் கு கச் 
    ெசன்  ேமவினன் எம்ைமயாள் அல்லம ேதவன்.  21 
 
    வசவண்ணர் மைன ன் மாதவர் குழாத்ைதக் காணல் 
 
    ெதாடர்ந்  ைளக்ைகெவண் ம ப் ரற் காற்க ந் ேதால்ேதால் 
    உ த்த ெமய்ப்பரன் ெகாைலகுறித் ெதடாம  ஒப்ப 
    அைடத்த ைலக்குறித் திடாதெசம் மணிக்கத வ த்த 
    கைடத்த ைலக்கண்மா தவர்குழாம் ெந ங்குதல் கண்டார்.  22 
 
    (ேவ ) 
    அ யார்களின் பலவைகச் ெசயல்கள் 
 
    அ சுைவ அ சில் உண்பான் அைடகுவார் அ சில் உண்  
    ம கிைட வ வார் சான்ேறார் ைவகிய இடங்கள் நா க் 
    கறிெயா  ம  ேசாற் க் காவ  சுமந்  ெசல்வார் 
    ந மலர் சுமந்  தண்ட நாதன்  சைனக்குப் ேபாவார்.  23 
 
    பற்றற்ேறா ம் பற் ற்ேறா ம் 
 
    ெசஞ்சரண் இைறஞ்சி நல்கும் ெச ந் கில் கிழித் க் கீள்ெகாண் 
    ெடஞ்சிய மிைகெயன் ெறண்ணி இட்டவண் அகன்  ேபாவார் 
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    அஞ்சுடர் மணிப்ப சும்ெபான் அணி கில் அலங்கல் சாந்தம் 
    வஞ்சியர் தமக்க ளிப்பத் த ெகன வாங்கிச் ெசல்வார்.  24 
 
    வசவண்ணைர அ யார்கள் கா ம் காரணங்கள் 
 
    நிந்ைதெசய் ெதைமெய திர்ந்த ெநறியி ன் சமணர் தங்கள் 
    ைமந்திைன அறியச் ெசால்வம் வசவ க் ெகன்  ெசல்வார் 
    நந்திைய வணங்க ேவ  நகர்ெதா  நின்  ேபாந்  
    சிந் ரம் வயமா அம்ெபாற் சிவிைகவிட் ழிந்  ெசல்வார்.  25 
 
    அல்லமர், சித்தராைமயர், அக்காட்சிகைளக் கண்  நிற்றல் 
 
    சீர்ெக  வசவற் பாடத் திவவியாழ் ெகாண்  ெசல்வார் 
    ஆகிவில் மதைன ெவன்ேறான் அ யவர் குழெந ங்கும் 
    ஏர்ெக  மணிப்ப சும்ெபான் இ ங்கைட ேநாக்கி நின்றார் 
    ஓைகேயா டலமன் நாமத் ெதா வ ம் இராமன் தா ம்.  26 
 
    அப்பணேதவர் என்பார், வசவண்ணாிடஞ் ெசன்  கூறல் 
 
    ஆயிைட நின்ேறார் தம்ைம அப்பணப் ெபயாின் மிக்க 
    யவன் எதிர்கண் ேடாைக ெசால் வல் ஐயற் ெகன்  
    ேகாயி ள் அமல ைச குழாத்ெதா  ெசய் ம் ேபாதில் 
    ேபாயினன் வசவ ேனா  கழ்ந்தி  கல ற்றான்.  27 
 
    அ யார்கள் இ வர் வந் ள்ளார் எனல் 
 
    மாதவர் இ வர் ஐய மைழமதர் ெந ங்கண் மங்ைக 
    பாதியன் உ வி ரண்  பைடத் வந் தனேன என்னச் 
    ேசாதிய தரளக் ேகாைவத் ேதாரண வாய்தல் ன்னம் 
    தியில் நின்றார் என்  விளம்பினன் தவத்தின் மிக்கான்.  28 
 
    வசவண்ணர் அவர்கைள அைழத் வரச் ெசால்லல் 
 
    என்றவன் இயம்ப நந்தி எ ம் ெபயர்க் க ைணக் குன்றம் 
    கன்றிைன நிைனந்  ெநஞ்சம் கைரந் வந் தைண ம் தாய்க்கிங் 
    ெகான்ெறா  தைட ம் உண்ேடா ஒல்ைலநீ த தி என்னச் 
    ெசன்றவன் அமல ேனா  சித்தரா மைனவ ணங்கி.  29 
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    அைழத்த அப்பணைர ேநாக்கி அல்லமர் கூறல் 
 
    பரசிவ ங்க ைச பண்ணிய பயேன உங்கள் 
    வரெவன உளம கிழ்ந்தான் வசவனீர் வ க என்ன 
    ெவ ெவா ம் உள  ைளந்  ெமய்த்தவன் விளம்ப எங்கள் 
    கு பரன் னிவான் ேபாலக் கு நைக ெகாண்  கூ ம்.  30 
 
    அல்லமர் வதற் குடன்படாைமைய அப்பணர் வசவர்க்குக் கூறல் 
 
    அரசியல் அைடந்தார் தம்பால் ஐயேமற் ற ந்  கின்ேறார் 
    வ ெசயல் வாிைச அன்  மறித் நீ ேபாதி என்னா 
    உைரெசய அமலன் அப்பன் உளம்ெவாீஇக் க  மீண்  
    வைரெச ம் வயிரத் திண்ேதாள் வசவநா யகற்குச் ெசான்னான்.  31 
 
    அல்லமர் ன் ெசன்  ேபாற்றாத  தவெறன வசவர் வ ந்தல் 
 
    அல்லமன் கன்ற மாற்றம் அப்பணன் ெசன்  நின்  
    ெசால்ல ந் க்ெகன் ள்ளஞ் ெசாற்றளர்ந் டல்வியர்த் ப் 
    ல்லவந் தைண ம் தாய் ன் ெபாறா ம் ப த்திட் ேடா ம் 
    நல் ளங் கன்  ேபால் ன் நான்ெசலா தி ந்ேதன் என் .  32 
 
    மாச்சிேதவர் என்பவர், அல்லமேதவைர எதிர் 
    ெசன்  ேபாற்றாதி ந்த  தவ  என்  கூறல் 
 
    கைரந் கு மன ைளந்  கவைலெகாண் ட ங்க நந்தி 
    ெப ந்தைக மாச்சி ேதவன் ெப ங்கடற் பிறந்த சாவா 
    ம ந் தன் எதிர்கி ைடத்  மற்றைத வாாிக் ைகயால் 
    அ ந் ற அலசு வான்ேபால் ஆயிைன நீ ம் என்றான்.  33 
 
    வசவண்ணர், அல்லமர் இ ந்த இடம் ேசர்தல் 
 
    ெப ந்தைக மாச்சி ேதவன் ேபசுெசால் விளக்குத் ண் ம் 
    ம்ெபன உதவச் ெசம்ெபான் ெண ம் ேதாளான் மாழ்கி 
    இ ந்தவப் பிைழெயன் ேமற்ேற என்ற  இைறஞ்சி ஒய்ெயன் 
    ற ந்தவ ெரா  றப்பட் டல்லமன் அ கு வந்தான்.  34 
 
    வசவண்ணர் தம் பிைழையப் ெபா க்குமா  ேவண் தல் 
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    என்குண மறேம ஆகி யானதில் திாிதல் இல்ேலன் 
    நின்குணம் அ ேள என்றால் நீயதில் நிற்றி எந்தாய் 
    ன்குண மகவின் தீைம ெபா த்த ள் ெசய்ைக என் ம் 
    தன்குணம் வி த்ெதா ழிக்கும் தாய்வியன் உலகில் உண்ேடா.  35 
 
    அல்லமர் வசவண்ண ைடய தி வ  பணிதல் 
 
    சூத்திரப் பாைவ யானச் சூத்திாி நீய ட்கண் 
    பார்த்ெதைனக் குைறய கற்றிப் பணிெசயக் ேகா  என்  
    வாய்த்தநற் குரவன் ெசந்தா மைரய  மிைசவி ந்தான் 
    ஏத்திெமய்ப் பத்தி நீத்தம் எனப்ப ம் வசவ ேதவன்.  36 
 
    நீ சினங்ெகாள்ளின் விலக்கலாிெதனல் 
 
    நிலமகள் ெபாறா  தள்ளின் நி த் நர் யாவர் ஓைத 
    ம கடல் ர ம் ஆயின் மறிப்பவர் உளேரா எங்கள் 
    தைலவநீ னிைவ ஆயின் த ப்பவர் உலகில் யாண் ம் 
    இைலயிைல அ ள்ெசய் எந்தாய் எனச்ெசன்ன வசவன் தாழ்ந்தான்.  37 
 
    மாச்சிேதவன், அல்லமேதவைர ேவண் தல் 
 
    ெசாற்றி ம் குதைலச் ெசால் ல் ெசாற்றிறம் ெதாிதல் ேபா ச் 
    சிற்றிளங் குமரன் அன்  ெசயவ  யி ன் ேநாக்ேகல் 
    சற் நின் கைடக்கண் ைவத் த் தண்ணளி ாிக என்  
    நற்றவ மாச்சி ேதவன் நங்குர வைனப்ப ணிந்தான்.  38 
 
    கின்னரப்பிரமன், அல்லமேதவைர ேவண் தல் 
 
    உைரமன ெமய்ெயா ங்கி உன்பணி ெசய்ய வல்ேலான் 
    தைரமிைச இவன லா  தாெனா  வைர ம் காேணம் 
    அ ள்ெசய ேவண் ம் என்ன அல்லமன் அ ப ணிந்தான் 
    கிாிமகள் ெகா நற் கன்பன் கின்னரப் பிரமன் அம்மா.  39 
 
    அ யார்கள் அைனவ ம் ேவண் தல் 
 
    எைமெயலாம் அ ைம ேவண் ன் இவன்பிைழ ெபா த்தி என்னா 
    அைம லாம் பைணெமன் ேதாட்ேசய் அாிமதர் மைழக்கண் ெசவ்வாய் 
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    உைமமணா ளைன  வந்த ஒண்தவர் எலாம்ப ணிந்தார் 
    சைம ளார் உண ம் எங்கள் தம்பிரான் சாற்ற ற்றான்.  40 
 
    வணங்கிேயர்க்கு அல்லமர் கூறல் 
 
    ெசால் ய ெசாற்கள் கற்றீர் ெசாற்றவந் ெநறியில் நிற்கும் 
    நல் யல் இல்ைல ம்பால் நவில்த  மாற்றம் ஒன்  
    ல் ய ெசயெலான் றாகப் ெப ந் நர் நம்மில் ஆர்க்கும் 
    பல் ய ெமா ந க்கும் பரதேர ெபாியர் ஆவார்.  41 
 
    அன்பின்றிச் ெசய் ம் அறம் பயனளிக்காெதனல் 
 
    ஆதர விைலேயல் ேவண் ம் அறத்தினிற் ெபா ேளார் ெசம்ெபான் 
    தர வளவ ளித் ம் ெபா ளழி வளேவ யாகும் 
    ஆதர ளேதல் நல்கும் ெபா ள  வளெவன் றா ம் 
    தரம் எனவ ளர்ந்  ண்ணியப் ெபா ள ளிக்கும்.  42 
 
    அன்பில்ைலேயல் ஒன் ேம இல்ைல எனல் 
 
    றவறம் மைனய றஞ்சீர் ய்ைமநற் கல்வி நல்ேலார் 
    உறெவா  மகங்கள் தானம் ஒண்தவம் விரதம் ைச 
    அறிவிைவ அைனத் ம் இல்ைல ஆதர வில்ைல ஆயில் 
    ெப வன ெமய்வ த்தம் ெப ம்ெபா ள் அழி  மாேதா.  43 
 
    அன்பின் அ ம்ெப ஞ் சிறப்  
 
    ஆதர ைடயான் ெசய் ம் அல்ல ம் நல்ல ஆகும் 
    ஆதர விலாதான் ெசய் ம் நல்ல ம் அல்ல ஆகும் 
    ஆதர வதனால் ஆவிக் கு ந் ைண இன்ப த்தி 
    ஆதர வலா  ேவெறான் றளித்திடக் கண்ட ண்ேடா.  44 
 
    அ யார்கள் அல்லமைரப் கழ்ந்  ெதா தல் 
 
    ஆதலால் அன்பி ஞ்ெசால் அகமகிழ் விைனச்ெச யாெவன் 
    ேறாதினான் அ யர் தீைம ஒழித்த ள் ெதாழி ல் நின்ேறான் 
    காதலால் வணங்கி ேனார்நின் க ைணயால் அன்றி யாங்கள் 
    ஏதினால் நல்லர் ஆேவம் என்ற  ெதா  நின்றார்.  45 
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    சித்தராைமயர் அல்லமேதவைர ேவண்டல் 
 
    காஞ்சிரங் கனிதின் றாங்குக் கைடயேனன் பிைழெபா த்தாய் 
    தீஞ்சுைவ அமிர்தம் அன்ன திவ்விய கறியிற் குற்றம் 
    ஆஞ்சுைவ அைறதல் ேபா வ் வன்பைனச் சீேறல் என்  
    ஞ்சரண் மிைசவ ணங்கிப் ேபாற்றினன் சித்த ராமன்.  46 
 
    அல்லமைர வசவண்ணர் மீண் ம் ெதா தல் 
 
    அைடக்கலம் என்ைன ஆளாய் அண்ணேல என்  நந்தி 
    க க்கம லங்கள் ெவன்ற கால்மிைச மீண் ம் தாழ்ந்தான் 
    வி த்திேடல் என்  ெசன்ன வசவ ம் ழ்ந்தி ைறஞ்சித் 
    ெதா க்கரந் ெதா தான் அன்பர் தித்தனர் சூழ்ந்  ெகாண் .  47 
 
    அல்லமர், வசவண்ண க் க ள்ெசய்  தி மத்தில் இ த்தல் 
 
    அல்லமன் எ ெமங் ேகாமான் அ ட்கைடக் கண்ைவத் ைதய 
    ெசால் வன் எ தி என்  ைணக்ைகயால் எ த்த ைணத்  
    நல்ல ள் ாிந்  தண்ட நாயகன் தி ம டத் ள் 
    எல்ைலயில் அ யர் சூழ இனிெத ந் த ளி னானால்.  48 
 
    பதினான்காவ  - வசவண்ணர் கதி ந்த  
    கதி 14 - க்குச் ெசய் ள் – 771 
-------------------   
 

15. ம ளசங்கர ேதவர் கதி (772 - 795) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவைர வசவண்ணர் அ யார் ைடசூழத் தம் இல்லத் ள் 
அைழத் ச் ெசல் கிறார். அல்லமேதவர் பல வாயில்கைள ங் கடந்  இ தியில் 
ேசடகுண்டத்ைத (எச்சில் இைல ேபா ம் இடம்) அைடகிறார். ஆங்கு ம ளசங்கர 
ேதவர் என்பவர் எ ந்த ளியி த்தைலக் காண்கிறார். அல்லம ேதவைரக் கண்ட 
ம ளசங்கர ேதவர் அவ ைடய அ கைளப் பணிகிறார். தம்ைம வணங்கிய 
ம ளசங்கர ேதவைர அல்லமேதவர் க்கிெய த்  அ ள் ெசய்கின்றார். ம ள சங்கர 
ேதவாின் ெப ைமையச் சித்தராைமய க்குக் கூ கிறார். ெமய்யறி  ெபற் ள்ளாாின் 
ேமன்ைமைய எளிதில் உணர யா  என்கின்றார். அவர்கள் எத்தைகய நிைலயி ம் 
உலகில் இலங்கியி ப்பர் என்கிறார். ம ளசங்கர ேதவர் ேசடத்ைத ண் த்தற்குாிய 
காரணத்ைத ம் ேசடத்தின் ெப ைமைய ம் சித்தராைமய க்கு விளக்கிக் கூ கிறார். 
வசவண்ணர், ‘நான் ம ங்கி ந் ம் ம ளசங்கரேதவர் ெப ைமைய 
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உணராதி ந்ேதன், நீ அதைன உணர்த்தினாய்’ என்  அல்லமேதவைரப் பணிகிறார். 
வசவண்ணர் ெப ைமைய அல்லமேதவர் வசவண்ணாிடேம விளக்கிக் கூ கிறார். 
அல்லமேதவர் ெமாழிையக் ேகட்  அ யார்கள் மனம் மகிழ்கிறார்கள். அல்லமேதவர் 
ம ளசங்கர ேதவ க்குத் தி வ ள் ெசய்கிறார் என் ஞ் ெசய்திகள் 
    கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    தா வின் உயர்பிர சாத குண்டத்தில் 
    காண  ம ளசங் கரைனக் கண்ட ள் 
    ணணி அல்லமன் ேபாத நல்கிய 
    மா  ெநறியிைன வகுத் க் கூ வாம்.  1 
 
    அல்லமைர வசவண்ணர் தம் 
    மைனக்குள் அைழத் ச் ெசல்லல் 
 
    மாதவர் எண்ணிலர் ம ங்கு சூழ்தர 
    ஆ லர் எதிர்ெபா  ளாக அல்லம 
    நாதைன அறிவறி நந்தி ெகாண் தன் 
    ஏதமில் மைனயிைட எய்தல் ேமயினான்.  2 
 
    அல்லமர் ேசடகுண்டத்ைத அைடதல் 
 
    அவத்ைதகள் பற்பல அகன்  ெமய்ப்பர 
    சிவத்திைன அைடபவர் ெசய்ைக ேபாற்கைட 
    தவப்பல கடந் ேபாய்ச் சாதகுண் டத்ைத 
    உவப் டன் அைடந்தனன் ஒப்பில் அல்லமன்.  3 
 
    ஆங்கு ம ளசங்கர ேதவர் 
    எ ந்த ளி யி த்தைலக் காணல் 
 
    உயர்பிர சாதகுண் டத்தின் ஒண்கைர 
    மயல்ம  பித்தாின் ம ள சங்கரன் 
    பயி தல் கண் றீஇப் பரம ேயாகிதன் 
    இய ைன உணர்ந்தனன் எம்பி ரானேரா.  4 
 
    ம ளசங்கர ேதவர் அல்லமேதவைரப் பணிதல் 
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    கண்ட ள் அமலைனக் கண்  தாெனதிர் 
    ெவண்திைர அ திைன மி யன் ேமவிேய 
    உண்டனன் எனமகிழ்ந் ேதா  ழ்ந்தனன் 
    வண்தி  வ மிைச ம ள சங்கரன்.  5 
 
    தம்ைம வணங்கிய ம ளசங்கராின் 
    தன்ைமையச் சித்தராம க்குக் கூறல் 
 
    வணங்கிய அறவைன வந்ெத த் ெமய் 
    அைணந்ெத ம் உவைகேயா ட ள்ெசய் தல்லமன் 
    இணங்குற அ ணிைல இராமற் பார்த்தவன் 
    குணங்கைள வியந்தி  கூறல் ேமயினான்.  6 
 
    ம ளசங்கரர் தன்ைமைய வசவண்ணர் 
    ேபான்றா ம் உணரவில்ைல எனல் 
 
    குண்டேம பிர சாதம் ெகாள்ைளெகாண் 
    ண் வாழ் மாதவன் உண்ைமத் தன்ைமையத் 
    ண்டநா யகன் தற் சரணர் யாவ ம் 
    கண் லர் யாாினிக் காண வல்லவர்.  7 
 
    ெமய் ணர் ைடயாைர யா ம் அறிய யா  எனல் 
 
    சாிைதெயாண் கிாிையகால் த க்கும் ேயாகிைவ 
    ாிபவர் தம்ைமயப் ாி ம் ெசய்ைகயால் 
    ெதாிதரல் ஆகுேமார் ெசய ம் இன்றிவாழ் 
    அாியநன் ஞானிைய அறிய லாகுேமா.  8 
 
    ெமய்யறி  ெபற்ேறாேன 
    எவ்வறத்தி ம் நிைலநிற்ேபான் எனல் 
 
    நல ம் ஓர்சிவ ஞானி இல் ல்வாழ் 
    நிைலயறம் ஆகி ம் நீத்  நிற்குேமார் 
    தைலயறம் ஆகி ம் தாித்  ஞாலேமல் 
    இைலமைற காெயன இ க்கும் என்பேவ.  9 
 
    ஞானியானவன், எல்லா நிைலயி ம் இ ப்பன் எனல் 
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    வல்லெனன் றி ப்பி ம் இ க்கும் வன்ைமெயான் 
    றில்லெனன் றி ப்பி ம் இ க்கும் எள் றப் 
    ல்லெனன் றி ப்பி ம் இ க்கும் ண்ணிய 
    நல்லெனன் றி ப்பி ம் இ க்கும் ஞானிேய.  10 
 
    ஞானியால் அல்ல  பிறப்  நீங்கா  எனல் 
 
    அறிவறி ஞானியால் அன்றி வன்பவம் 
    மறி  க மியான் மாய்  றா காண் 
    எறிகதிர் இரவிவந் ெத ந்தி டாவி ல் 
    ெசறியி ள் அக ேமா சித்த ராமேன.  11 
 
    சித்தராமர், ம ளசங்கரர் இ க்கும் 
    நிைலையப்பற்றி வினவல் 
 
    சங்கர னிநிைல தைனக்கண் டாய்ெகாெலன் 
    ெறங்கு  பரன்ெசால இராமன் ைகெதா  
    திங்கிவன் ம ளாில் இ ந்த தன்ைமெயன் 
    அங்கண அைறெகன அைறதல் ேமயினான்.  12 
 
    (ேவ ) 
    ேசட உணவிைன உண் த்தற்குக் காரணம் கூ தல் 
 
    ெதாழிலான் யன்  கர்வெமனின் 
          யெரான் யிர்க்கு விைள ெமன 
    ஒழியா அமல சர ர்த்தி 
          உண்ட மிச்சில் கர்வெமனில் 
    பழியா மிைல அகன் ேபாம் 
          பவ ம் என்னப் பிரசாதக் 
    குழியா னதைன அகலாமற் 
          ெகாண் ங் கி ந்தான் குணமிக்கான்.  13 
 
    சிவன யார் தி வ  க விய நீாின் ெப ைம 
 
    பந்தம் அகன்ற சிவபத்தர் பாதம் விளக்கும் னற்குழியில் 
    வந்  பிறந்  ழ்கியதில் ைவகும் வின் ெப ம்ேப  
    ந்  சங்ைக தலவா ற் ம் ப ந்  தீவிைனகள் 
    சிந் ம் அந்த ணாள ேம ேசரார் என்  மைறசாற் ம்.  14 
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    ேசடப்ெபா ளின் சிறப்  
 
    தாய்க்கு வ வின் மகளிர்க்குத் தந்ைத தனக்குப் பசுவிற்குச் 
    ேசய்க்கு மைறேயார் தமக்கிடர்ெசய் தீர்வில் ெகா ய பாதக ம் 
    ேபாக்கும் இைமப்பிற் கரணத்ைதப் னிதம் ஆக்கிச் சிவமாக 
    ஆக்கும் அரன்தன் பிரசாதம் ஆயின் அதற்கு நிக ண்ேடா.  15 
 
    ம ளசங்கர ேதவாின் மாண்  
 
    பசிக்கு ம ந்  மாய்  பயக்கும் வண்ைம ேசர்ந் பவம் 
    ஒசிக்கும் அரன்தன் பிரசாத ஊதி யந்தான் உணர்ந்திங்கு 
    வசிக்கும் தைகைம சங்கரற்ேக வ வ தன்றிப் பசிக்குண  
    சிக்கு மனிதர் தமக்ெகன் ம் ெபா ந்தா ெதன்றான் எம்பிரான்.  16 
 
    நீங்களி வ ம் ஒ வைர ஒ வர் உணர் ர்கள் எனல் 
 
    நின்ைன அறிவன் சங்கரேன நீேய அவைன அறிகுவாய் 
    பின்ைன உலகில் யாரறிவார் ேபசிற் பாம்ேப பாம்பின்கால் 
    தன்ைன அறி ம் எனஅலமன் தாள்தா மைரயின் கீழ்ப்பணிந்தான் 
    என்ைன அ ைம யா ைடய இராமன் என் ம் இைணயில்லான்.  17 
 
    ம ளசங்கரர் ெப ைம உணராைமக்கு வசவண்ணர் வ ந்தல் 
 
    அம்ெபான் ைவப்பின் மீதி ந் ம் அறியா தல்லற் ப வான்ேபால் 
    நம்பன் ம ள சங்கைன நாேனா அறியா தி ந்தழிந்ேதன் 
    இம்பர் ம வி நிரஞ்சனநீ எனக்குக் காட் த் தந்தைனெயன் 
    ம்பர் பர ம் அல்லமைன உவந்  பணிந்தான் அ ணந்தி.  18 
 
    உன்ைனச் சினந்த  உனக்கு இன்பம் உண்டாதற்ேக எனல் 
 
    இணங்கும் மிக்க காமிதனக் 
          கின்பம் ஊடல் சர ங்கம் 
    பிணங்கல் த்தி காமிக்குப் 
          ேபாின் ெபன்ப ணர்த்தற்குக் 
    குணங்கள் மிக்காய் நிைனச்சினந்தாம் 
          குைறெயான் ளேதா நினக்கரவின் 
    பணங்ெகாள் நிலத்தில் பரமசிவ 
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          பத்திக் குவால்நீ என்றக்கால்.  19 
 
    நின  இல்லம் சிறந்த  எனல் 
 
    இங்கு ம ள ளங்கரன்ேபால் எண்ணி லார்நின் மைனவாய்தல் 
    கங்குல் பக ம் அகலாமற் காப்பர் என்னின் நின் ன்றில் 
    பங்க விைனயின் வ கடந்த பல ம் தாஞ்ெசய் தவப்பயனால் 
    தங்கு கயிைல மைலயன்ேறா தண்ட நாதஎன் றமலன்.  20 
 
    கட ள் அன்ெபல்லாம் நினேத எனல் 
 
    ெவம்ைம எதன்கண் நிகழ்ந்தி ம் 
          ெவந்தீக் குணெமன் ப ேபால 
    ம்ைம உலகின் யாண்ேட ம் 
          ைனக்கிற் பத்தி யைதநினெதன் 
    றிம்ைம உலகம் இயம் ெமனில் 
          எங்கள் வசவ நின்ெப ைம 
    ெகாம்ைம இளெமன் ைலமடந்ைத 
          கூறன் அன்றி யாரறிவார்.  21 
 
    உன்ைமப்ேபால்வார் உலகில் யா ம் இல்ைல எனல் 
 
    பத்திக் கடேல குணக்குன்ேற 
          பாசப் பைகேய எம்உறேவ 
    த்திக் கரேச சிவானந்த 
          தேல ஞான மணிவிளக்ேக 
    சித்திப் ெபா ேள அ ணந்தித் 
          ேதேவ நின்ைனத் ெதா ம் அ யார் 
    த்திக் க ேத யாவர்நிைனப் 
          ேபால்வார் அவைர அறிேயமால்.  22 
 
    அல்லமைரப் ேபாற்றியதால் உண்டாயேத தம் ெப ைம எனல் 
 
    என்  கூ  எைம ைடயான் எனக்குப் கன்ற நலெமல்லாம் 
    ெசன்ற நாளில் இைலநின  ெசந்தா மைரத்தாள் ெதாழப்ெபற்ற 
    இன்  ெதாடங்கி உளவாெமன் ெறந்ைத நந்தி வணங்கிெயழ 
    நின்ற அமல சிவசரணர் ெநஞ்சம் உவைக த்தனரால்.  23 
 
    ம ளசங்கர க்கு அல்லமர் அ ள் ாிதல் 
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    அ ளான் ம ள சங்கர க் 
          கமரர் தா ம் அறிவாிய 
    ெபா ளா கியேப ாின்பவ  
          தி விளக்கம் அ ள்ெசய்தான் 
    உைரயால் நிைனவால் அ ேணாக்கால் 
          உலகர் உணர்ைவப் பிணித்தமல 
    இ ளான் அதைன அறமாற்ற 
          எ ந்த ஞான சூாியேன.  24 
 
    பதிைனந்தாவ  - ம ளசங்கர ேதவர் கதி ந்த  
    கதி 15 - க்குச் ெசய் ள் – 795 
------------------------     
 

16. இட்ட ங்க கதி (796 - 838) 
 
    [இக் கதிக்கண், வசவண்ணர் மைனக்குள் இ க்ைகெயான்றில் அல்லமேதவர் 
எ ந்த கின்றார். அங்கு அல்லமேதவர் ேபாந்  அவ்வாெற ந்த ளிய  
ெப ந்தவத்தின் ேபெறன்  வசவண்ணர் ேபாற் கின்றார். நான் இைறவனிடத் க் 
ெகாள் ம் அன்  ெநறிைய உணர்ந்த  ஊைம கண்ட கனைவப் ேபா க்கின்ற ; 
ஆத ன் எனக்கு அன் ெநறிைய உைரத்த ள ேவண் ெமன்  
ேவண் க்ெகாள் கிறார். மக்கட்ேபற்றின் மாண்ைப ம், அறவழிப்ப த ன் 
அ ைமைய ம், சிவெநறிப்ப தன் ெசம்ைமைய ம், இட்ட ங்க வழிபாட் ன் 
ஏற்றத்ைத ம், பிற நல் ைரகைள ம் அல்லமேதவர் வசவண்ணர்க்கு உைரக்கின்றார் 
என் ம் ெசய்திகள் கூறப்ப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    சிட்டன் அல்லம ேதவன் அ றீஇ 
    நட்ட நண்ெபா  நந்தி உணர் ற 
    இட்ட ங்கத் தியல்  கன்றைம 
    கட்  வல்விைனக் கட்டற ஓ வாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் வசவண்ணர் இல்லத் க்கு எ ந்த தல் 
 
    சங்க ரற்குத் தைனநிகர் இன்ப  
    டங்க ளித்த ள் அல்லமன் நந்திதன் 
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    மங்க லத்தி  மாளிைக கட்ெசவிக் 
    கங்க ணற்கினி யாெரா  கண்டனன்.  2 
 
    அல்லமேதவர் இ க்ைகெயான்றில் எ ந்த ளியி த்தல் 
 
    மண்  ேபெராளி மாடத்  நாப்பணம் 
    தண்ட நாதன் தவிெசான் றைமத்திட 
    அண்ட நாயகன் அல்லமன் ஆயிைடக் 
    கண்ட ேநாக்கம் களிப்ப இ ந்தனன்.  3 
 
    அல்லமேதவைர மலர்கள் வி வணங்குதல் 
 
    ஆத னத்தில் அமர்ந்த ள் அல்லமன் 
    பாதம் அன்ெபா  பன்மலர் யி  
    மாத வத்தின் வ ெயனத் தாழ்ந்ெத  
    காதல் மிக்குக் கசிந் ள நந்திதான்.  4 
 
    வசவண்ணர் தமக்குக் கட ளன்  
    உண்டாகுமா  உைரக்க ேவண்டல் 
 
    அ ய ேனன்சிவ பத்தி அறிந்தைம 
    ப யில் ஊமன் கனெவனப் பட்ட  
     மா  ெமாழிந்த ள் என் ெபான் 
    ெதா  லாங்ைக ெதா  விளம்பினான்.  5 
 
    அல்லமர் உனக்கு யா ம் உணர்த்தேவண்டாம் எனல் 
 
    ேகட்ட வாாியன் ேக ல் சிவெநறிக் 
    கூட்ட ேம  ெகாள்ைகயி னாய்நிைனக் 
    காட்  வா ள ேராெசங் கதிர்க்கி ள் 
    ஓட்  ேசாதி ம் உண் ெகா ேலாஎன்றான்.  6 
 
    வசவண்ணர், அல்லமர் தம்ைமப் கவ  கூடாெதனல் 
 
    வள்ளல் இன்ெறைன வந்  கழ்ந்தனன் 
    ெதள்  தண் னல் ேதக்கு ைளத்தைலக் 
    கிள்ளி நின்ெறறி கின்றவர் ேபாெலனா 
    உள்  ைடந்திட் ைரக்கும் வசவேன.  7 
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    (ேவ ) 
    இ ம் அ  
 
    இகழ்ந்ெதன ளச்ெச க் கிைனய கற்றிலாய் 
    கழ்ந்தைன விைழ ளிங் கறியிட் டா ேநாய் 
    மிகுந்ெதழ வளர்த்தல்ேபால் எனவி ளம்  
    தகுங்கழல் இைறஞ்சினன் தண்ட நாயகன்.  8 
 
    வசவண்ணர் அல்லமைர ேவண் தல் 
 
    அ ளினால் நினத  அ ச்சிக் கும்ப  
    ெத ளிலா எனக்குைர ெசய்தி என்ற ம் 
    ம ளனாம் எ ெமா  மதிஞற் கீந்த ள் 
    ெபா ளினான் இைனயன கறல் ேமயினான்.  9 
 
    நல்விைன ெசய் ம் உயிர்க்ேக 
    மக்கட்பிறவி கிட் ம் எனல் 
 
    ன்மரம் ெநளி ப் ள்ளி லங்ெக ம் 
    பன்ைமய யர்ெச ம் பவங்கள் தப்பிேய 
    வன்ைமெகாள் நிலமிைச மக்கள் ஆகுதல் 
    நன்ைமெகாள் உயிர்க்கலால் அாி  நந்திேய.  10 
 
    அறம் ெசய் ம் வழியில் நிற்றல் 
    யார்க்கும் அாியெதனல் 
 
    நரர்வ  வாயி ம் நன்ைம ஆற் றா 
    மரபினில் உலகினில் வ தல் தப் தல் 
    அாி நல் அறம் ாி வழிய ப்பி ம் 
    ம தல் அாிதறம் வளர்க்கும் அங்கேம.  11 
 
    அறவழி நிற்பி ம் ஆகமவழி நிற்றல் அாிெதனல் 
 
    அறத் ப் ெபய்தி ம் அன்பி னாலறம் 
    சிறப் றச் ெசய்த ங் காி  ெசய்யி ம் 
    றச்சம யங்கைளப் ேபாக்கி ஆகம 
    ெநறிச்சம யங்கைள அாி  ேநர்தேல.  12 
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    ஆகம வழிநிற்பி ம் ைசவசமய ெநறிநிற்றல் அாிெதனல் 
 
    ஆகமம் கல்ெநறி அைடவன் ஆயி ம் 
    ேசாகமில் ைசவநல் ைறைய நன்ெறனச் 
    ேசர்குதல் அாித  ேசர்வன் ஆயி ம் 
    ஏக ங் கயிக்யனா குதலன் ெறண்ைமேய.  13 
 
    இட்ட ங்க வழிபா  ெசய்பவன் ஏற்ற ளான் எனல் 
 
    ண்ணிய திர்வினாற் ெபா ந்தி அங்ைகயில் 
    கண் ற நிகழ  சிவ ங் கத்திைன 
    எண்ணிய மன டன் என் ம் வந்தைன 
    பண்ணிய யல்பவன் பத்தன் என்பேவ.  14 
 
    இட்ட ங்க வழிபா  ஆணவத்ைத அகற் ெமன்றல் 
 
    ஆ  பிணிெகட ஆவின் பால்கறந் 
    தாவிைன ஊட்டல்ேபால் ஆண வங்ெகட 
    ஆவி ள் அமலைன அங்ைக தந் பின் 
    ஆவி ள் அைம ற ஆக்கும் ஆாியன்.  15 
 
    இட்ட ங்கம் அக ம் ற ம் இலங்குதல் 
 
    க ங்ெகா  இ விழிக் கண் ம் ஓர்மணி 
    திாிந்தி  ெசயெலனத் திாிதல் இன்றிேய 
    ெபா ந் ம் அகெமா  ற ம் தீர்வற 
    இ ந்தில கு ம ள் இட்ட ங்கேம.  16 
 
    இட்ட ங்க இயல்  
 
    குறிபல பல ைற ெகாண்  பல்வைகப் 
    ெபாறிெதா  ம விெயாண் லன்  கர்ந் மாய்ந் 
    தறிவ  நிைலயவா தார ேமவி ம் 
    நிைற ம் அங்ைகயின் நிக ம் இட்டேம.  17 
 
    இட்ட ங்கம் விைனவ  ெதாைலத்தல் 
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    அைடந் ள உ ச்சுைவ அைமதி என்பன 
    உடம்ெபா  ன்றி ம் உற்ற ைடந்தி ம் 
    ெதாடர்ந் ள விைனவ  ெதாைலத்தி யாென ம் 
    இ ம்ைபயில் இன்ப ள் இட்ட ங்கேம.  18 
 
    மாையைய ெவன்றவன் 
 
    என்றறி வறவறிந் திட்ட ங்கமாம் 
    ஒன்ெறா  ெபா ளிேல உறவி ழித்தவன் 
    ெபான்  சகெமனப் ணர்ந்த மாையைய 
    ெவன் றவன் அவெனனா விளம் ம் ேவதேம.  19 
 
    பரமைனயி த் ம் பத்தன் 
 
    ெபா வில்சற் பத்தியாம் தாரம் ண்ெடா  
    வரவயி ராகமாம் வத்தி ரம் ைனந் 
    ெதா வ ல் உணர்ெவ ம் ெசச்ைச ஒன் றப் 
    பரமைன இ த் ேவான் பத்தன் ஆகுவான்.  20 
 
    இட்ட ங்கப் பற்றால் சிவமயமாவன் எனல் 
 
    ஒன்றிெனான் ள் ற உடம்  ன்ைற ம் 
    மன்றநல் வத்திர ம ய தாக்கிேய 
    என் மங் கைம ற இட்டம் ைவப்பேனல் 
    அன்றவன் சிவமயம் ஆகும் என்பேவ. 21 
 
    சிவத்ெதாண்டன் இத்தன்ைமயன் எனல் 
 
    அ ெள ம் ன ைன ஆட் ச் சாந்தமாம் 
    வைரந ம் சந்ெதா  ம வ இந்திய 
    விைரமலர் ைனந்தறி விைனய த் றில் 
    பரமைன அவன்சிவ பத்தன் ஆகுவான்.  22 
 
    இைறவன் ஒ வன் அன்ைபேய வி ம் வன் எனல் 
 
    ச  மனத்ெத ம் அன்ைப அன்றிேய 
    சைன உவக்கிலன் ராாி ெசன்னிேமல் 
    சு  திைரயி ம் மிக்க ேதாெசாலாய் 
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    ஊசல்ெசய் மன ைட ஒ வன் ஆட் நீர்.  23 
 
    இைறவைன வழிப ேவார் இைறவேன எனல் 
 
    ப் ைன ைக ெமம் னிதன் தன் கழ்ப் 
    பாப் ைன நா ேம பைடத்  ளான்தைனச் 
    ேசப் ைன ெகா ைடத் ேதவ ேனெயன 
    நாப் ைன கெழா  நாகர் ஏத் வார்.  24 
 
    இைற வழிபா  ெசய்யாதவாி ம் குரங்கு சிறந்தெதனல் 
 
    சைன ெசயாதைக ராந்த கன் கழ் 
    ேபசுதல் இலாதவாய் ெபற்  ழன்றி ம் 
    நீசரா னவர்தமில் ெந வ னத்திைடக் 
    கூசுதல் இலாத ன் குரங்கு நன்றேரா.  25 
 
    தான் உண்பவற்ைற இைறவ க்ேக 
    பைடப்ேபாைன விைன அ கா 
 
    கு ப்பன வி ங்குவ கூெர யிற்றினால் 
    க ப்பன நக்குவ அைனத் ம் ைகம்மலர் 
    அ த் ள சிவன்தனக் கர்ப்பித் ண்பவன் 
    வி த்தவன் ேமல்வ ம் விைனகள் யா ேம.  26 
 
    யான், என  எ ம் பற்றற்ேறான் இைறவேன எனல் 
 
    தா ம் உடல்மனம் தனெமன் ள்ளைவ 
    ஈனமில் கு சிவ சரங்கட் கீந் தான் 
    யாெனன ெதன்குதல் இன்றி ைவகுேவான் 
    ேமனிகழ் சிவெமா  ேவற லானேரா.  27 
 
    ஆசிாியர் த ேயார்க்கு ஈந்த ெபா ைள மீண் ம் ெபற  
    எண் ேவான் ெகா யன் எனல் 
 
    கு சிவ சரங்ெகாளக் ெகா த்த ெமய்மனம் 
    ெபா ளிைவ நமெவனப் ந்தி ெசய் ெகாள் 
    ஒ வனில் வழிமறித் ெதா த் க் ெகாள்வன 
    சரனனி நல்லன்ெமய் தவறி லாைமயால்.  28 
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    சிவன யார்க்கு ேவண் வன ேவண்டாதன இைவ எனல் 
 
    வி வன காமம்ெவவ் ெவகுளி மா ைவ 
    ெதா வன கு சிவ சரங்கள் ெதால்பவம் 
    க ெவன ெவ விய க த்  ளளர்க்கிவண் 
    அ வன எனப் லன் அட்ட ஆற்றலாய்.  29 
 
    இட்ட ங்கத்ைதப் ேபாற்றாதவர் சிறப்பற்றவர் எனல் 
 
    அங்ைகயின் அமர்த ம் அரைன விட்ெடா  
    ெவங்கட ளர்தைம விைழந்  ேபாற் வார் 
    கங்ைகைய அகன் வர்க் கழியின் ழ்குநர் 
    தங்களின் ேவறலர் த ம ர்த்திேய.  30 
 
    ய்ைம ைடயவேன இைறவ க்கு அன்பன் எனல் 
 
    ேமாகமில் கு சர னியின் ன் ள 
    தாகிய ெசயிர்  தகன்  வண் ைற 
    ேபாதிய ம ெயனப் னிதன் ஆகுேமல் 
    பாகியல் ெமாழி ைம பாகற் கன்பனாம்.  31 
 
    அ யார்கைள இகழாதவேன இைறவன் அன்பன் எனல் 
 
    விள்ள  நற்சிவ ேவடத் ேதார்ெபா ள் 
    ெகாள்ைளெகாள் கிற்பி ம் குைறகள் கூறி ம் 
    பிள்ைளைய அ ப்பி ம் பிைழகள் ெசய்யி ம் 
    எள் தல் இலெனனில் ஈசற் கண்பனாம்.  32 
 
    சிவன யார்களிடத்தில் குலம் த ய ேவ பாட்ைடக் 
    க தியவன் அளற்றில் அ ந் வான் 
 
    சங்கமம் தனக்ெகா  சாதி உன்னினான் 
    அங்ைகயின் அமர்த ம் அரற்கு ன்னினான் 
    சங்கர ெனா சரந் தம்மில் ேவெற ம் 
    அங்கவன் அறிவ ம் அளற்ற ங்குவான்.  33 
 
    அ யவர்கட்கு ஆக்கும் உணேவ அமிழ்தம் எனல் 
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    தைலைமெகாள் கு சிவ சரங்கட் காகேவ 
    உைலயி ம் அாிசியன் ேறாங்கல் மத்ெதறி 
    அைலய  தாந்தமக் காக ஆக்குறில் 
    ெகாைலெச ம் நஞ்சி ம் ெகா ய தாகுமால்.  34 
 
    நற்ெசயல் உள்ளான் பிறர் பிறவிைய நீக்குேவான் எனல் 
 
    த ள அள ேமார் தகுநற் ெசய்ைக ம் 
    மன ள அள ம்பா வைன ம் ஞான ண் 
    ெடன ள அள ேஞ ய மி ையந்தவன் 
    பிைன ள அள ேநாய் பிறர்க்க கற் ேம.  35 
 
    உள்ளத்தில் இைறவைனேய அமர்த்த  ேவண் ம் எனல் 
 
    ஈசைன இ த் ம் இதயத் ேதார்ெபா ள் 
    ஆைசைய இ த் தல் அந்த ணாளர்தாம் 
    வாச ற் றி ெமா  மைனயிற் ன்ெசயல் 
    நீசைர இ த் தல் நிகர்க்கும் என்பரால்.  36 
 
    அ க்குள்ள மனத்தில் இைறவன் தங்கான் எனல் 
 
    சின த யமயல் தீர மாற்  
    விைனத  வாய்ைமயாம் ெம க்ைக அன்ெப ம் 
    னெலா  விரவிேய சின் அல்ல  
    மனெம ம் மைனயிைட வராதி ங்கேம.  37 
 
    அ யார்கள் மங்ைகயர் அழைக ம் 
    ெபா ைள ம் வி ம்பலாகாெதனல் 
 
    கால ம் க ம ம் கடந்த காரணன் 
    பா ம் பாிசறப் பார்ம டந்ைதயர் 
    ேகால ம் ெபா ைள ம் குறித்  நச்சுதர் 
    சீல ம் விரத ம் தீய என்பரால்.  38 
 
    தீச்ெசய னர் ைகயில் இைறவன் 
    இ ப்பி ம் கிட்டான் எனல் 
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    ெவங்ெகாைல கள ெபாய் ெவகுளி ஆைசெயன் 
    றிங்கிைவ ெயா மாீஇ இ க்கின் றார்தமக் 
    கங்ைகயின் ெநல் ேபால் அவிர்ச ைடப்பிரான் 
    ெசங்ைகயில் இ ப்பி ம் ேசயன் ேசயேன.  39 
 
    அ யார்கள் அன்பர்கள் எைத ம் வி ம் வார் எனல் 
 
    பத்தைரப் கழ் றப் பணிய உண்டவர் 
    ைவத்தன ெகாள டன் ம வப் ெபற்றவர் 
    சித்தி ம் கட ளர் சிறப் ம் ேவெறா  
    த்தி ம் ெபா ெளன ன்  றார்களால்.  40 
 
    அல்லமர், அங்குள்ள அ யார் அறியேவ 
    வசவண்ணர்பால் கூறினார் எனல் 
 
    இன்னன நன்ெனறி யா ம் ஆயிைடத் 
    ன்னிய சிவகணம் ணிந்  ெகாள்ளேவ 
    மன்னவன் எ ம ள் வசவ நாயகன் 
    தன்ெனா  கன்றனன் தைலவன் அல்லமன்.  41 
 
    வசவண்ணர், அல்லமைரப் ேபாற்றிப்  பணிந்  மகிழ்ச்சி மிகுதல் 
 
    பா னன் பரவினன் பணிந்த ெசால் ைர 
    ஆ னன் பன் ைற அல்ல மன்தி த் 
    தாடைல ைனந்தனன் தண்ட நாயகன் 
    ய உவைகயின் ழ்கி னானேரா.  42 
 
    அல்லமர், க யாண ரத்தில் எ ந்த யி த்தல் 
 
    தி ந்தவிவ் வைக ப ேதசித் ெதண்ணிலா 
    அ ந்தவர் குழாத்ெதா ம் அ ணந் திப்ெபயர்ப் 
    ெப ந்தைக மகிழ் றப் பிாிவில் ஆாியன் 
    இ ந்தனன் ம க  யாணத் ெதன்பேவ.  43 
 
    பதினாறாவ  - இட்ட ங்க கதி ந்த  
    கதி 16 - க்குச் ெசய் ள் – 838 
--------------------------  
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17. கத வன கதி (839 - 858) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் க யாண ரத்தில் எ ந்த ளியி த்தைல 
அக்கமாேதவி அறிந் ெகாண்  அங்கைடந்  அல்லமேதவைரப் ேபாற் கிறாள். 
அக்கமாேதவிையக் கண்ட பல ம் பலவைகயாக எண் கிறார்கள்; அல்லமேதவர் 
அக்கமாேதவிக்கு ெமய்ம்ைமப் ெபா ைள ைரத்த ளி வாைழக்கா  என் மிடத்திற் 
ெசன்  அ ைரயின் ெமய்ம்ைமப் ெபா ைள நைட ைறயில் காண்பாயாக ெவன்  
உைரத்த கின்றார்; அக்கமாேதவி ம் அவ்வாேற தி ச்ைசலத்தி ள்ள வாைழத் 
ேதாட்ைடத்ைத (கத வனத்ைத) யைடகிறாள் என் ஞ் ெசய்திகள் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    வைரயிற் ண்ணிய வனத்தினில் வளங்ெக  நதியின் 
    கைரயிற் பன்ென  நாள ட் குரவைனக் காண்பான் 
    திாிதற் குற் லாய் வந் மா ேதவிகல் யாண 
    ாியிற் கண் வந் ேதகிய ைறயினிப் கல்வாம்.  1 
 
    அக்கமாேதவி க யாண ரம் ேசர்தல் 
 
    காட்  ம்ெப ங் குன்றி ம் ேத னன் காணாள் 
    வாட்  ம்பிறப் ெப ம்பிணி மாய் ற ட் ல் 
    கூட்  நன்ம ந் தி ப்பைத அறிஞராற் கூறக் 
    ேகட்  வந் மா ேதவியந் நகாிைனக் கிைடத்தாள்.  2 
 
    அக்கமாேதவி க யாண ரத் ெத வில் குதல் 
 
    தைலயில் ெவண்கைல ஒன் ற ெவற்றைர சைமத் ப் 
    ப ெகா ம்ப  மைனெதா ம் உலெகலாம் பழிச்ச 
    அலம ம்பரற் கினியவள் ெவற்றைர யாய்க்கட் 
    லன்வி ந் ங் க நகர் தி ட் குந்தாள்.  3 
 
    கண்ட நகரமக்கள் பித் ைடயாள் எனக்க மா  
    ெசன்றாள் எனல் 
 
    நாற்கு ணங்க ள் தற்குணம் ஆகிய நாைணத் 
    தீர்க்கும் இம்மடம் உைடயவள் யார்ெகாேலா ெதாிேயம் 
    பார்க்கில் இன்னவள் பித் ைட யாெளனப் பல ம் 
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    ேநாக்கும் வண்ணம்வந் ற்றனள் உலகியல் ேநாக்காள்.  4 
 
    வசவண்ணர் தி மடத்ைத அைடதல் 
 
    உலகு ளார்தைமப் ேபைதெயன் ணர்ந்தன ேளாதான் 
    உலகு ளார்தைனப் ேபைதெயன் ணர்குவர் என்ேறா 
    உலகு ளார்தைம நாணிலள் நீங்கிய உைடயாள் 
    உலகு ளார்ெதா ம் தண்டநா யகன்மடத் ற்றாள்.  5 
 
    அல்லமேதவைரக் கண்  வணங்குதல் 
 
    தண்ட நாயக ெனா பலர் ெந ங்குறத் தவிசின் 
    அண்ட நாயகன் அல்லமன் ற்றி ந் த ளக் 
    கண்  ேபாய  கிைறஞ்சினள் ஆண்டமர் கணங்கள் 
    பண்  தாமறி யாவியப் பைடந்தனர் பார்த் .  6 
 
    பிறவிப் பிணிக்கு அஞ்சிேனன் அ ள்க எனல் 
 
    ெநஞ்சம் ஆரழல் அரக்ெகன ெநக்குெநக் கு கச் 
    ெசஞ்ெசால் வாய்த  மறவாள் விழி னல் சிந்தக் 
    கஞ்ச நாள்மலர்க் ைகெதா  தனங்கன்ேநாய் காணாள் 
    அஞ்சி ேனன்பவப் பிணியினி அ ள்ெசெயன் ற தாள்.  7 
 
    அக்கமாேதவி அ ள்ெபறத் தக்காள் என அல்லமர் க தல் 
 
     வப்பவர் ஆெணனப் ெபண்ெணன ேவேறா 
    ஏட லர்க்குழல் உைமகைல ேயயிவள் இவள்ேபால் 
    நா  றிற்ப  வம்ெப ம் அவாிைல ஞானம் 
    கூ  தற்குாி யாெளன அல்லமன் குறித்தான்.  8 
 
    அக்கமாேதவியின் ெமய்யறிைவ யாவ ம் வியத்தல் 
 
    தான லாெதா  ெபா ளிைலக் சகெமன என் ம் 
    ஞான ேமவலாற் காமஇன் பந்தைன நண்ணாள் 
    தான லாதர வால்தைனத் த வியின் நர் 
    ஏைன மாந்த ள் உளர்ெகாேலா என்றனர் இ ந்தார்.  9 
 
    அக்கமாேதவி காமைன ெவன்றவள் எனல் 
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    இன்  காமைன ெவன்றவள் இைளயளா யிைழேயா 
    ெடான்  ேமனியன் ஆகிய கண் தல் ஒ வன் 
    ெவன்  ளாெனன உலகினில் எ த்தெசால் ெமய்ம்ைம 
    அன்  ேபா ெமன் றியம்பினர் சிலரவண் அமர்ந்ேதார்.  10 
 
    இவள்ேபான்  பற்றற்றவர்க்ேக தீவிைன ெக ெமனல் 
 
    உடல மானமற் றிவெளன அைனத்ைத ம் ஒ ங்கு 
    விடவ லார்க்கலால் இளைம ம் ெசல்வ ம் வி ம்பி 
    நடைல வாழ்வினில் ெவ ப் றாப் ல் ய நரர்க்குத் 
    ெதாட  மாவிைன ெதாைல ேமா எனச்சிலர் ெசான்னார்.  11 
 
    அல்லமர் அக்கமாேதவிக்கு அ ைர வழங்க நிைனதல் 
 
    ெசன்  ேத நாம் தத் வம் அ ள்ெச ம் சீடர் 
    அன்றி ஞானேத சிக ள ேனாஎன ஆய்ந்திட் 
    ன்  ேம மா ேதவிேபால் இைலஎன எம்மான் 
    நின்ற ஞான  லந்தைன உணர்த் வான் நிைனந்தான்.  12 
 
    தம் ெபாறி த யன நீ அல்லெவனக் கூறல் 
 
    தம் நீயைல ெபாறிக ம் அைலயைல ந்தி 
    ஏ ம் நீயைல இவற்றிைன மயங்கியான் என் ம் 
    ேபாதம் நீயைல என்றிைவ அைனத்ைத ம் ேபாக்கிச் 
    ேசாதி ஆகிய பிரமேம நீெயனச் ெசால் .  13 
 
    உண்ைமப் ெபா ளிைன ைரத்தல் 
 
    ேஞய ஞானஞா ெவ ம் இைவபல நிற்கும் 
    ஆயின் ேவற  த்தியன் ற சகம் ஆெமன் 
    ேற ம் ஆறி  அ ெவ ம் சுட் லா இயல்ைப 
    மாைய மாறிய ேதவிபால் அ ளினன் வள்ளல்.  14 
 
    அக்கமாேதவி அல்லமேதவைரப் ேபாற் தல் 
 
    ேத  நீெரன என ளந் ெதளித்தேத சிகைகம் 
    மா  காண்கிேலன் உடல்ெபா ள் ஆவிகள் மதிப்பில் 
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    ேவ  ேபாய்நின ஆயின என்றவள் விழிகள் 
    ஊ  நீெரா ம் அல்லமன் தாள்ெதா  ைளந்தாள்.  15 
 
    நான் உைரத்த அ ைரைய நைட ைறயிற் காண்பாய் எனல் 
 
    அன்ைன நீயினிக் கத மா வனத்திைன அைடந்திட் 
    ெடன்ைன ேமவிைன ேகட்டவிப் ெபா ளிைன எல்லாம் 
    நின்னின் நீேதளிந் திெகாள் நிதித்தியா சனத்தின் 
    மன்  வாெயன ஏவினன் தற்ெகாைட வள்ளல்.  16 
 
    அக்கமாேதவி தி மைலையச் ேசர்தல் 
 
    வள்ளல் நாள்மலர்த் தி வ  வணங்கியம் ம ங்கில் 
    ெகாள்ைள மாதவர் தாள்ெதா  த ள்விைட ெகாண்  
    ெவள்ளம் ஆகிய அன் நின் ய்த்திட ேமவித் 
    ெதள் ம் ஆர  தைனயவள் ப ப்பதம் ேசர்ந்தாள்.  17 
 
    கத வனம் தி ச்ைசலத்தில் உள்ள  எனல் 
 
    வசவன் பால ள் அல்லமன் உற்ெறன வாேனார் 
    பசுவின் பானிைற சுைனயிைட ந வி ழ் பழத்ைத 
    மிைச ம் ங்கிளி மிழற்ெறா  கடெலன விரவ 
    இைச ம் பாசிைலக் கத யங் காடதில் இலங்கும்.  18 
 
    வாைழக்காட் ன் வளம் 
 
    விாிந்த வாைழயின் ெநட் ைல மிைசநிைற மதியம் 
    ெபா ந்  மா விண் ைத ம் அளித்த ள் த்ேதள் 
    அ ந்த வாய்மைடத் ெதாழில்திறம் நிரம்பிய அ சில் 
    ெசாாிந்த தாெமன மனங்களி கூர்தரத் ேதான் ம்.  19 
 
    அக்கமாேதவி வாைழக்காட் ல் எ ந்த ளியி த்தல் 
 
    இைனய வாைழயங் கா கண் ெடங்கள்மா ேதவி 
    னிவர் வானவ ாியாவ ம் ைற ைற ேபாற்றத் 
    தனிய ளாெயா  றம்பசந் ளசுைவ த ெசங் 
    கனிய வாவிய உளெமா  மி ந்தனள் களித் .  20 
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    பதிேனழாவ  - கத வன கதி ந்த  
    கதி 17 - க்குச் ெசய் ள் – 858 
--------------------------      
 

18. சாதகாங்க கதி (859 - 883) 
 
    [இக் கதிக்கண், வசவண்ணர் ேபற்றிற்குாிய நல்ல வழியிைன உைரத்த மா  
அல்லமேதவைர ேவண் க்ெகாள் கிறார். அல்லமேதவர் வசவண்ணைரப் பார்த் , 
‘இைறவைன அகத்திற் காண்பவேன சிறந்தவன், றத்திற் காண்பவன் 
இழிந்தவனாவான். எல்லாச் ெசயல்க க்கும் மனெவா க்கேம சிறந்த வழியாகும். 
நல்லைவகைளச் ெசய்  மக்கைள உயர்த்த ம் நல்லைவகள் அல்லாதைவகைளச் 
ெசய்  மக்கைளத் தாழ்த்த ம் இந்த மனமான  வல்ல . மனத்ைத அடக்கி 
வசப்ப த்தினால் மற்றைவகள் தாேம வசமாகும். மனம் எளிதில் ஒ வ க்கும் 
அடங்கா . ேயாக வழிகளால் உயிர்ப் க் காற்  ஓடா  த த்  நி த்தினால் மன ம் 
நிற்கும். மனம் நிற்கேவ ேப  தானாகேவ கூ ம்’ என்  அறி ைரகள் 
அ கிறார். அ யார்கள் அல்லமேதவைரப் பணிகிறார்கள் என் ஞ் ெசய்திகள் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    விைனய த்த வி மம் ைடத்ெதமக் 
    கைனய த்த அ ைட அல்லமன் 
    மனன டக்கம் வசவற் குணர்த் தல் 
    தைனெய த்தினிச் சாற் ம் நாமேரா.  1 
 
    அக்கமாேதவி ெசன்றபின் வசவண்ணர் கூறல் 
 
    காவின் நீ ம் கத  வனத் மா 
    ேதவி ேபாதத் தி வ ள் ெசய்தவண் 
    ேமவி ஞான விளக்குற எம் ைட 
    ஆவி ேபா ம் வசவன் அைறகுவான்.  2 
 
    வசவண்ணர் ேபற் வழி கூ மா  ேவண்டல் 
 
    மத்தர் வாத மயக்கம் இலா யர் 
    த்தி சாதனம் என்  ெமாழிந்த ள் 
    அத்த நீெயன் ற கள் ெதா ெதழப் 
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    பத்தி ேவண் ம் பரமன் பக மால்.  3 
 
    மனம் ெசால் ெசயல்கள் ய்ைமெபறேல 
    ட் ெநறிக் காரணம் எனல் 
 
    பரம த்தி பதம்ெப ம் ஏ ள் 
    கரண சுத்தி அதன  காரணம் 
    அரண் எாித்த அமலற் குறித்தநல் 
    கிாிைய இத்திறம் ேவதம் கிளக்குமால்.  4 
 
    மனம், இ ங்க வ வாக மாறாவி ன், 
    இ ங்கம் அணிந் ம் பயன் இல்ைல எனல் 
 
    மனமி ங்க ம விைல ேய டல் 
    தனி  ங்கம் தாித் ம் இைலயிைல 
    எனவி யம் ம் இைணயி  ஆகமம் 
    நிைனவ ரன்கழல் நிற்க நி த்தினாய்.  5 
 
    மனத்ெதா  ெபா ந்தாத வழிபாட் னால் பயனில்ைல எனல் 
 
    தாவி லாத மனெமா  சார்தரா 
    ேதா ம் ஆயின் உலகிற் ன ெமாண் 
    ம் நாெடா ம் ேபாக்கு  சைன 
    ஆவி ேபாகிய ஆகம் நிகர்க்குமால்.  6 
 
    இைறவைன அறிஞன் உள்ளத் ட் காண்பன் எனல் 
 
    றம்  காண்குவன் ல் யன் ஈசைன 
    அறிந்த ஞானி அக றக் காண்பனால் 
    எ ம்பி கா றில் இன்க ம் ேபெகா ம் 
    ெசறிந்த ஆ ைல தின்பன என்பேவ.  7 
 
    அைமதி ெபறாத உள்ளேம பைக எனல் 
 
    கரங்கள் நல்ல க மம் ெசயாநிற்பத் 
    திாிந்  ெசல் ம் ெசலாத இடத் ெநஞ் 
    ெசா ங்கு றாத ஒ மனம் தன்னி ம் 
    பரந்த அல்லற் ப க்கும் பைகயிைல.  8 
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    மனம் திாிந்தைலந்தால் சிறி ம் 
    இன்பம் உண்டாகாெதனல் 
 
    யிைல இன்ெபனச் ெசால் தல் இந்தியத் 
    திய  ெநஞ்சம் இலாைமயி னாலன்ேறா 
    பயி  ெநஞ்சம் பரந்  திாித ம் 
    ெசய ல் இல்ைல சிறி ம் சுகமேரா.  9 
 
    மனம் வசப்பட்டால் பிறவிைய அைடயான் எனல் 
 
    மனெமா த்தன் வசப்ப  ேமலவன் 
    பிைனவ த் ம் பிறப்ைப அைடந்திடான் 
    மனெமா த்தன் வசப்படா ேதா ேமல் 
    நனிபி றப்பிைட நா ம் சுழ ேம.  10 
 
    எச்ெசய க்கும் மனேம ைண எனல் 
 
    அறவி ைனக்கும் அ ம்ெபா ள் இன்ெபா  
    ெப வ தற்கும் ெப ங்கல்வி கற் யர் 
    விற  க்குநல் ரம் தனக்குெமாண் 
    றவி க்கும் ைணமனம் என்பேவ.  11 
 
    எல்லாவற்றிற்கும் மனேம காரணம் எனல் 
 
    நல்ல ெசய்  நரைர உயர்த்த ம் 
    அல்ல ெசய்தங் களற்றிைட ஆழ்ப்ப ம் 
    வல்ல திந்த மனமல ைதயேன 
    இல்ைல என்ன இயம் ம் மைறெயலாம்.  12 
 
    இைறவைன மனம் பற்றினால் 
    தீவிைனெயல்லாம் ெக ம் எனல் 
 
    ெநஞ்சம் மா ைம ேநசைன நண் ேமல் 
    விஞ்சு பாதகம் ேகா  விைளப்பி ம் 
    அஞ்சு றானவன் அவ்விைன யாைவ ம் 
    பஞ்சு தீயிைடப் பட்ெடன மா ேம.  13 
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    மனத்தால் சிறப் றாவி ன் மக்க ம் மாக்கேள எனல் 
 
    மக்கள் மானிடர் என்  மனத்தினால் 
    மிக்க ேமன்ைம விளங்கினர் இல்ெலனில் 
    ெபாக்க ேம ம் ெபாறிகேளார் ஐந்தினால் 
    ஒக்கு மாவிைன ஒத் யர் ற்றிடார்.  14 
 
    மனத்ைத அடக்குபவேன பிறவிையக் கடக்கலாம் எனல் 
 
    ெக க்க வல்ல ம் ெகட்டவர் தங்கைள 
    எ க்க வல்ல ம் இம்மனம் என்றைத 
    அடக்க வல்லவன் ஐய பவக்கடல் 
    கடக்க வல்லவன் ஆவன் க தேரா.  15 
 
    ச்சுக்காற்  ஒ ங்கினால் மனம் ஒ ங்கும் எனல் 
 
    ஆயின் மிக்ேகார் அாிய ெசயெலலாம் 
    ேநய மிக்க மனத்ைத நி த்தல்காண் 
    வா  நிற்க மன ம் உடனிற்கும் 
    ேதாய நிற்குறின் நிற்கும் ம் ேம.  16 
 
    மனத்ைத அடக்க வி ம் ேவார் ச்ைச உள்ளடக்குவார் எனல் 
 
    ஓ  மாைவ நி த் றின் உள் றக் 
    ேகா ம் வாய்க்க  னத்திைனக் ெகாள் வார் 
    நீ  மாமன நிற்க நி த் றில் 
    ஓ ம் வா ைவ உள் ற ஈர்ப்பரால்.  17 
 
    வா ைவ வசப்ப த்தினால் மன ம் வசப்ப ம் 
 
    அ த்த நா கள் ஆங்ெகா  ன்றி ம் 
    வி த்  வாங்கி ம் ேமவ நி த்தி ம் 
    த த் ம் வா ைவத் தன்வசம் ஆக்கில்வாய் 
    ம த்தி டா  மன ம் வசப்ப ம்.  18 
 
    நல்ல மனத்தின் இயல் கள் 
 
    ஓ ம் ெபான் ம் உற ம் பைக ேமார் 
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    ேக ம் ெசல்வ ம் கீர்த்தி ம் நிந்ைத ம் 
    ம் கான ம் ேவறற ேநாக்குதல் 
    கூ ந் தன்ைம ெகா மனம் நன்மனம்.  19 
 
    தீய மனத்தின் இயல் கள் இைவ எனல் 
 
    மன்  காம ெவகுளி மயக்கெமன் 
    றின்ன கூ  எறிவளி ற்சுடர் 
    என்ன ஆ  இயல்மனம் தீமணம் 
    தன்ைன யா ம் த க்கத் தகாதேரா.  20 
 
    இ ங்க வ வமாேவான் இத்தைகேயான் எனல் 
 
    மறிந்தி டா  மனபவ னங்கள்தாம் 
    ெசறிந்த வாயிற் சிவமயம் ஆகுமால் 
    அறிந்  வா ைவ அங்ஙனம் எய்திேனான் 
    இறந்தி டாத இ ங்கப் பிராணியாம்.  21 
 
    அல்லமர், வசவண்ணாிடம் இவ்வா   கூறினார் எனல் 
 
    இன்ன வா  பல ம் இயம்பினான் 
    அன்ைன ேபா நம் அல்லம ேதசிகன் 
    தன்ைன ேநர்த  ைசவம் வளர்க்குேமார் 
    மன்னன் ஆகும் வசவைன ேநாக்கிேய.  22 
 
    வசவர், அல்லமைரப் கழ்தல் 
 
    நின்ைன ேநாக்க ம் நின்ைன இைறஞ்ச ம் 
    நின்ைன வாழ்த்த ம் நின்ெமாழி ேகட்க ம் 
    என்ன மாதவம் எய்தின ேவாஎனப் 
    பன்னி நாதற் பணிந்தனன் நந்திேய.  23 
 
    சித்தராமர் த ேயார் அல்லமைரப் ேபாற்றல் 
 
    சித்த ராம ஞ் ெசன்ன வசவ ம் 
    த்தன் ஆம ள் மாச்சன் த ய 
    பத்த ராகும் பல ெமன் ன்தைல 
    ைவத்த நாதன் மலர  வாழ்த்தினார்.  24 
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    அல்லமர், பல க்கும் அ ள் ாிய எண் தல் 
 
    ஆன காைலயில் அல்லமன் ஆகிய 
    ஞான வாாி நடந் ல ெகங்க ம் 
    ஏைன மாதவர்க் கின்பம் அளிக்குவல் 
    யாென னா ளத் ெதண்ணினன் என்பேவ.  25 
 
    பதிெனட்டாவ  - சாதகாங்க கதி ந்த  
    கதி 18 - க்குச் ெசய் ள் - 883 
----------------------    
 

19. ேகாரக்கர் கதி (884 -946) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் க யாண ரத்ைதவிட்  மைறகிறார். வசவண்ணர் 

த ேயார் அல்லமைரக் காணா  வ ந் கிறார்கள். அல்லமேதவர் பல வளங்கள் 
ெபா ந்திய ெப ஞ் சிறப் மிக்க தி ப்ப ப்பதம் என் ம் ஓங்கைல யைடகிறார். 
ஆண்  உடலழியாப் ேப ெபற்  அதைனேய ெபாிதாக மதித்  நிற்கிற ேகாரக்கர் 
என் ஞ் சித்தைரக் காண்கிறார். அக் ேகாரக்கர் அல்லமேதவைர ம் தம்ைமப்ேபான்ற 
ஒ  சித்தராக எண்ணிப் ேபாற் கிறார். உடலழியாப் ேப ெபற் ள்ள தம் 
ெப ைமகைள அல்லமேதவர்க்கு உைரக்கிறார். அல்லமேதவர் ேகாரக்காின் 
ெகாள்ைகைய ம த் க் கண் த்  உைரக்கிறார். ேகாரக்கர் வ ய வாள் ஒன்றிைன 
அல்லமேதவர் ைகயிற் ெகா த் த் தம் உடைல ெவட்  ஊ ப த்திப் பார்க்குமா  
கூ கிறார். அல்லமேதவர் ேகாரக்கர் மீ  வாட் பைடைய சுகிறார். ேபெரா  ஒன்  
உண்டாகிற . அவ்ெவா ையக் ேகட் ப் பல ம் அஞ்சுகின்றனர். பின்னர்க் 
ேகாரக்கர் அல்லமேதவர் அ ள் உைரப்ப  அல்லமேதவைரத் தாக்கிப் பார்க்கிறார். 
பைடக்கலம் அல்லமேதவர் மீ  படாமற் ேபாகிற . ேகாரக்கர் அல்லமேதவாின் 
ெப ைமைய உண கிறார். தம் ைடய பிைழகைளப் ெபா த்த ள ேவண் ெமன்  
ேவண் க் ெகாள் கிறார். அல்லமேதவர் நீர் உண்ைமைய உணர ேவண் ம் என்  
உைரத் க், குேகசன் என் ம் ெமாழிப்ெபா ைள ம் விளக்கிய கிறார். பரம் 
ெபா ளாகிய அல்லமேதவர் தம் ைடய ைகயில் இ ங்கந் தாங்கி ள்ளைமக்குக் 
காரணம் யாெதன்  வின கிறார். தாம் ைகயில் இ ங்கங் ெகாண்டதற்குக் காரணம் 
கூறிக் ேகாரக்க க்கு அ ள் ாிகிறார். ேகாரக்கர் உண்ைமைய உள்ளவா ணர்ந்  
சிறப்பைடகிறார் என் ஞ் ெசய்திகள் விாிவாகக் கூறபெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    வசவைன தலாய் உள்ள மாதவர் தைமய கன்  
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    பசுமதி தவழ்கு வட் ப் ப ப்பத மைலைய நண்ணிக் 
    குைசசு  மைறேயார் ேபாற் ம் ேகாரக்கன் எ ம்ேபர்ச் சித்தன் 
    இைச ற உண்ைம எந்ைத இயம்பிய வா  ெசால்வாம்.  1 
 
    அல்லமர் க யாண ரத்ைதவிட்  நீங்குதல் 
 
    ெபாறிவழி ெசயலா  ெநஞ்சம் னிதமாம் வைக  கன்ற 
    ெநறி ைற வழாதி யற்றி நீவிர்நின் மின்கள் மிக்க 
    அறவைர உலகிற் கண் ங் கைட ெமன் றாண்ைட ேயார்கட் 
    கிைறயவன் இனிதி யம்பி எ ந் மின் எனம ைறந்தான்.  2 
 
    வசவண்ணர் த ேயார் அல்லமைரக் காணா  வ ந் தல் 
 
    கன்றின்வாய் ைலெந கிழ்த் க் கறைவவிட் டகன்ற ெதன்னச் 
    ெசன்றனன் ஐயன் என்  திைசெதா ம் ேநாக்கி மாழ்கி 
    வன்றழல் இ ேபால மன கக் கண்ணீர் மல்கி 
    நின்றனர் வசவன் ஆதி நிகாில்சற் பத்தர் எல்லாம்.  3 
 
    இ ம் அ  
 
    கா தல் ஒழிக நல்லார்க் காணினங் கவர்பால் நட் ப் 
    ேப தல் ஒழிக ேபணிற் பிாி றல் ஒழிக உற்றால் 
    மா யிர் உடம்பில் வா ம் வாழ்க்ைக ேபாய் ஒழிக என்னா 
    ஊணி ம் ஒ தாய் நீத்த பார்ப்ெபன உளங்கு ைலந்தார்.  4 
 
    சித்தராைமயர் ெசான்னலா ரத்ைத அைடந்தி த்தல் 
 
    தண்டநா யகன்க ரத்தில் தம்பிரான் தன்ைனக் கண்  
    பண் ேபால் உவைக த் ப் பத்திெசய் தாங்கி ந்தான் 
    ெதாண்டனா கியவி ராமன் ெசான்னலா ரத்தில் ெநஞ்சில் 
    ெகாண்டவா ாியேனா ேடகிக் ெகா வழி தப்பி நின்றான்.  5 
 
    மற்ைறேயா ம் தத்தம் இடங்கட்குச் ெசல்லல் 
 
    அல்லமன் அைறந்த மாற்றம் அகங்ெகா  பிற ம் தாம்ெசய் 
    நல்லன ாிந்  தத்தம் இடந்ெதா ம் ந கி வாழ்ந்தார் 
    ெதால்ைலநல் விைனயால் தன்ைனத் ெதாழப்ெப ம் அ யர் தம்பால் 
    ெசல் வன் என்  ெசன்ேறான் ெசய னித் ெதாிக்க ற்றாம்.  6 
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    அல்லமேதவர் தி ப்ப ப்பதத்ைத அைடதல் 
 
    எாி ைர தளிர்த ளிர்ப்ப இளமரக் காவில் ெதன்றல் 
    ம தல் ேபால அன்பர் மனெமா  கண்க ளிப்பத் 
    தி  ஒன்ற ைடந்  ெசன்றவக க ைண வள்ளல் 
    க கில் தவழ்ப ராைரப் ப ப்பதம் கண்  ெசன்றான்.  7 
 
    தி ப்ப ப்பதத்தின் ெப ைம ெசப் தற்கு அாிய  எனல் 
 
    அல்லமன் கண்  ெசல் ம் அப்ப ப் பதத்தின் ேமன்ைம 
    ெசால் தல் அறியார் ஆகிச் சுரர் னி வரர்கள் தம் ள் 
    வல்லவர் எனவி க்கும் அறிஞ ம் மயங்கி நிற்பப் 
    ல்லறி வாண்ைம ெகாண்  க வன் சிறிதஞ் சாமல்.  8 
 
    தி ச்ைசலமைல இைறவைனத் தாங்கி நிற்பெதனல் 
 
    நாெடா ம் உதித்ெதா ங்கும் ஞாயி  தைனச்சு மக்கும் 
    ேகா  வைரகு ணக்கும் குடக்குமாய்த் திைகத்  நிற்பக் 
    கூ தல் பிாிதல் இன்றிக் குைறமதி தைலச்ேசர்ந் தின்பம் 
    தாட  கதிைரச் ெசன்னி தாிப்பதக் குன்றம் மாேதா.  9 
 
    ெவள்ளிமைலயின் ெவண்ைமக்கு ஒ  காரணங் கற்பித்தல் 
 
    ெபான்னிற்குன் ெற வா யாகப் ெபா ப்பள விறந்த நிற்பச் 
    ெசன்னிக்கண் தவழ்ெவண் திங்கட் சிலாதரன் குழவி ெவற் த் 
    தன்ைனக்கண் டவைர என்ேனார் தைலமிைச ஏற் ம் என்ெனன் 
    றின்னற்கட் ப ந்தன் ேறாவவ் விைறமைல விளர்த்த தம்மா.  10 
 
    ேம மைலைய இைறவன் வைளத்ததற்குக் காரணங் கூறல் 
 
    பரசிவ ங்கம் ஒன்  ப ப்பதம் ேபால்த ாிப்பத் 
    ாிசற அைடந்ேதன் இல்ைல என் மச் ேசாகத் தீயால் 
    உ கு ம் அைமயத் ேதா  ஒ மைல குைழத்தான் அன்றிக் 
    கு கமர் தளிாி யற்குக் குைழந்தவன் குைழக்கு ேமாதான்.  11 
 
    ைமந்நாகமைல கட ற் ெசன்  ழ்ந்த  நாணத்தால் எனல் 
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    ெபா ப்பிைற மகனான் எற்கும் ெபா ந் றா தீசன் நாமம் 
    ெந ப்பைன யான்சார்ந் தாங்கு நிகழ்ெதாடர் ெமாழியின் அன்றிப் 
    ப ப்பதம் எனேவ கூறப் ப மி  என் ம் நாணால் 
    திைரப்ெபா  கட ற் ெசன்  ழ்ந்த  சிலம்ெபான் றம்மா.  12 
 
    மற்ற மைலக ம் ப ப்பதமைலக்கு நிகராகா ெதனல் 
 
    தன்ைனேயார் ைகயால் ழப் பிலத்திைடத் தள்ளி வந்ேதான் 
    ெசன்னியால் வணங்கி ஏத் ம் சிலம்பிைன விந்தம் ஒக்கும் 
    என்னலாம் என்ன லாேமா இைணய  ப ப்ப தத்ைதப் 
    பின் வார் திைரயில் இட் ப் ெபயர்த்த ன் மத்ேதா ஒக்கும்.  13 
 
    மைலச் சுைனயின் மாண்  
 
    நைகமதிப் பிள்ைள ேபால நைரத்தகூன் கிழவன் ெசன்ேறார் 
    ைகமலர்ச் சுைனயின் ழ்கி குெகாப் ளிக்கும் ேதாட் ப் 
    பைகமலர்க் குழல்ம டந்ைத பகர்ந்தேவார் ஆைண காத்  
    மகிழ்மனத் தன்ப ேனேபால் வந் ேமல் எ வன் அன்ேற.  14 
 
    அம்மைல பலவைக மலர்கைள ைடைமயால் 
    மங்ைகயைர ஒக்கும் எனல் 
 
    சிைனமலர் தல்ெமன் ேபா  ெச ம் னற் பசுந்தாட் ெசந்ேதன் 
    நைனமலர் தம  தண்  நண்ணியீர்ங் ெகா கள் குண் ச் 
    சுைனமலர் விழிகள் ேபாலத் ேதான் மப் பராைரக் குன்றில் 
    ைனமலர் பல ம் காட் ம் ாிகுழல் மகளிர் ேபா ம்.  15 
 
    அ விநீர் ஞாயிற்ைற ம் குளிரச் ெசய் ம் எனல் 
 
    ங்கிைச அ வி பாயத் ெதாைளக்ைகெவண் ேகாட்  ரற்கால் 
    ஈர்ங்க ள் ெந நல் யாைன ேயற்பெவந் தழல லாமல் 
    ேதங்குதண் னல்ேமல் ேநாக்கா ெதன்ப  தீரச் ெசன்  
    ங்கதிர் பனிெவண் திங்கள் ேபான்ெமனத் திவைல ெசய் ம்.  16 
 
    அம்மைலயில் யாேழாைசச் சிறப்  
 
    விங்ைசயர் உளர்ந ரம்பின் ைணயாழ் எ மின் ேனாைச 
    குஞ்சரம் அைனய ெவன்றிக் குன்றவர் றத்தில் என் ம் 
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    தஞ்ெசவி ம த் க் ேகட்பார் தனிநிைல ேயாக ற்றார் 
    அஞ்ெசவி நிைறய உள்ேள அாியயாழ் ஓைச ேகட்பார்.  17 
 
    அம்மைல ெபான் ேபால் விளங்குதல் 
 
    பீ  க வி ேனா  ெபயாிய வில் ன் உம்பர் 
    ஓ ம் பசும்ெபா னாற்ெசய் ேதாங்கு  சிகரம் ஒன்  
    நீ  சிலாத ரன்றன் ெந ந்தவப் பிள்ைளக் குன்றில் 
    ேமா  யின் மீ  கவிழ்த்தெபான் ைய ஒக்கும்.  18 
 
    ஒளிமரத்தின் (ேசாதி வி ட்சம்) ஒளிையப் பறைவகள் மாறாகக் க தல் 
 
    ெசங்கதி ரவென ந்த திவாவிைடக் குடம்ைப ெதற்றிப் 
    ெபாங்ெகாளி மரத்திற் சீர்சால் ள்ளினம் ெபாைற  யிர்த் க் 
    கங்கு ன் அைடகி டப்பக் க திவந் ததைனக் கண்  
    ெவங்கனல் ெகா ந்திற் ெறன்  மீமிைசச் சுழின்றி ரங்கும்.  19 
 
    ங்கில்களின் சிறப்  
 
    ந மலர்க் குழல்ெவண் த்த நைகமைல மடந்ைத மிக்க 
    அறம்வளர்ப் பதற்கு ெநற்சிற் றளவி  நாழி என்  
    கைறமிடற் றிைறய ளப்ப ஒ ெப ங் க வி தானிவ் 
    ெவறிமலர்க் கு மிக் குன்றின் ேவய்க ள் ஒன்றிற் ெபற்றாள்.  20 
 
    மரங்களின் வியத்தகு மாண்  
 
    ெந யவன் கு கி அப்பால் நின் ைக ெதா மவ் ெவற்பின் 
    மி ைட ஒ வன் விற்கும் விறகிைனக் குறித் ச் ெசன்  
    வ ைட நவியங் ெகாண்ேடார் மரத்திைனத் ணித்த ேலா ம் 
    ப ம் பசும்ெபான் ஆகும் பாிசுெகாண் வந்  ெசல்வான்.  21 
 
    நண்  இராசிவைர மண் ய மரங்கள் 
 
    ெகாண்டல்கள் ழவின் ஆர்க்குங் ேகாைதெவள் ள வி ெவற்பில் 
    வண் பாண் ரன்  சி மலர்திைளத்  ெசந்ேதன் 
    உண் கண் யில் ங் ெகாம்பர் உயர்மரத் திவர்ந்தி ராசி 
    ெஞண் கண் டஞ்சி மந்தி ெஞேரெலன இழி ம் அன்ேற.  22 
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    பி யின் ேபைதைம ஊடல் 
 
    தளிர்க்குள கிைளத்ேதன் ேதாய்த் த் தன வாய் ெகா க்கும் ெசய்ைக 
    பளிக்கைற அத ட கண்  பாிந் ேவ ெறான்றி க்கிங் 
    களித்தெதன் ளம யங்கி அ ம்பி  ஒ கூர்ங் ேகாட் க் 
    களிற்றிைன னிந்  ெசல் ம் கம்பைல உைடத்தக் குன்றம்.  23 
 
    குறத்தி, திங்களின் மாைனப் பி த் த் தரக் குறவைன ேவண்டல் 
 
    நண்  மதியின் மாைனப் பி த் நீ நல்கு ெகன்னா 
    ஒண் தல் மடந்ைத ேவண்ட ஒ குற மகன்ேகட் டன்  
    ெபண் ைர ெகாண்  ராமன் பி ப்பதற் ெகண்  மாேபால் 
    எண்ணிலன் இதற்ெகன் ெசய்ேவன் என் ளம் ைநந்  நிற்பான்.  24 
 
    அ விகள், மைல அ ங் கண்ணீைரப்ேபால்  ேதான் தல் 
 
    ேம மந் தரேம ஆதி ெவற்ெபலாம் எைனெவ ப்பச் 
    சா ெமன் மாட்ேட க்கண் தம்பிரான் எனநி ைனந்  
    ேச ெமான் னலைர அஞ்சிச் சிலம்ப  மா  ேபால 
    ஆரெவள் ள வி பா ம் அழகிைன உைடத்  மாேதா.  25 
 
    அல்லமேதவர் ேகாரக்கர் இ க்குமிடத்ைத அைடதல் 
 
    இைனயன வளமி குத்த எம்தி ச் சயிலம் தன்ைன 
    அைனயி ம் இனியன் எங்ேகான் அல்லமன் ெசன்  நண்ணித் 
    தனி டல் சித்தி ெபற் த் த க்குமக் ேகாரக் கன்தான் 
    நளி ள மகிழ்ந்தி க்கு நல் டந் தைனய ைடந்தான்.  26 
 
    ேகாரக்கர், அல்லமைர ஓர் இ க்ைகயில் இ த்திக் கூறல் 
 
    அத்தேனர் வ தல் கண் ற் றப்ெப ஞ் சித்தன் தன்ேனா 
    ெடாத்தேவார் சித்த னாக உன்  தைனவி யந்  
    நித்தனாண் மலர்த்தாள் தாழா நின் ைக குவித்  ஞான 
    சித்தநீ வ க என்ேறார் தவிசிைடச் ேசர்த்திச் ெசால்வான்.  27 
 
    (ேவ ) 
    ேகாரக்கர், அல்லமேதவைரப் ேபாற் தல் 
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    இரவி வானவன் எ ந்த ம் இன்ெறனக் கதாஅன்  
    ெதாிவ ஆயின கண்க ம் இன் நின் சிறந்த 
    வர  நாெனதிர் இன் ெபற் றைமயினின் வர  
    ெபா ளில் மாதவம் ாிந்திடார்க் ெகளியேதா க ன்.  28 
 
    அ யார்கைளப் ேபாற்றாதவன் இைறவைன ம் அைடயான் எனல் 
 
    மதைல ஆகிய நற்குணம் சார்ந் நல் வாய்ைம 
    சிைதவி லாவ  யாாினம் ேசர்ந்திடா தவன்கண் 
    த  னாைன ம் ேசந்திடான் என்ப எந் ம் 
    த  லான்ெப ம் ஊதியம் யா ெகால் ெமாழியில்.  29 
 
    ேகாரக்கர், அல்லமைர நீ யார் என்  ேகட்டல் 
 
    ஒ வி ந்தினர்க் குைரெச ம் கமேனா ெடாப்பக் 
    கு ப ரன்தனக் கிைனயன இன்ெமாழி கூறி 
    வ ெப ந்தைக யார்ெகால்நீ உைரெயன வாழ்த்தி 
    அ ளின் அங்கடல் தைனவினாய் நின்றனன் அன்ேற.  30 
 
    அல்லமர், ெமய்யறிவாளிேய என்ைன ணர்வான் எனல் 
 
    ெசறிந்த லவாங் காரத்தின் ேவெறனத் தீர்ந்திட் 
    றந்தி டா தற் கண்டவன் என்ைன ம் காண்பான் 
    மறிந்  ேபா டல் மானிைய உைரப்பெதன் மதித்ெதன் 
    றறிந்த ஞானிகள் ேவறற அறிபவன் அைறந்தான்.  31 
 
    குளிைககயால் உடைல உ திப்ப த்திேனான் 
    என் ம் அழியான் எனல் 
 
    ஆதி நாதன த ளினாற் குளிைகயா திகளான் 
    ேமைத ஆ டல் சித்திெபற் றவெனன் ம்விளியான் 
    ஆத லால  ெபறாதவன் அழி ெமன் றைறந்தான் 
    த ேமனிேய தாெனனப் ெபா ந் ந் தியினான்.  32 
 
    அல்லமர் ேகாரக்கைரப் பார்த்  ெமாழிதல் 
 
    உடம்  வாழ்தல்தான் வாழ்த ம் ஊன்ெபாதிந் தியற் ம் 
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    உடம்  சாதல்தான் சாத ம் ஆகேவ உைரத்தாய் 
    உடம்  தா யிர் என்னநீ உன்னிைன ேபா ம் 
    உடம்  ேவறறி யா ல காயதன் ஒத் .  33 
 
    உடம்  நீ அல்ைல என்  அ ைர வழங்குதல் 
 
    யாக்ைக தாெனனில் என டம் ெபன்பதிங் ெகன்ைன 
    ேபாக்கும் ஆைடெபான் த ய ெபா ெளான் ெறனெதன் 
    றாக்கு வார்தமில் அதைனயான் என்பவர் ஐய 
    பார்க்கில் யா ளர் பகர்திெயன் றல்லமன் பகர.  34 
 
    தான் எனப்ப வ  எ ? எனக் ேகாரக்கர் ேகட்டல் 
 
    யானி ைனந்தனன் ஓ னன் என்றியம் தலால் 
    தாென னப்ப  கின்றேத ெதனக்க  தன்ைன 
    நீதி கழ்த் க என் ேகா ரக்கனின் றியம்ப 
    ஞான நற்கு  பரனி  நவின்றனன் நயந் .  35 
 
    நீ கூறிய  கற்பைன எனல் 
 
    நானி ைனந்தனன் எனல்கர ணத்திைன நண் ம் 
    ஆன தன்ைமயால் உடல்ெபாறி கரணங்கள் அைனத் ம் 
    நாென ம்ப  வ ம்வரத் தான்ப்ல அதனால் 
    நீந வின்றதத் தியாசெமன் றறிெகன நிகழ்த்த.  36 
 
    உட ள்ள உயிரன்றி ேவ ண்ேடா எனல் 
 
    ஒழி ம் என் யிர் எ மிடத் தவ் யிர் ஒழிய 
    ெமாழிய ேவ ேமார் உயி ள ேதாஇைத ெமாழிநீ 
    பழியில் நல்ல ட் குன்றேம என்றவன் பகரச் 
    ெசழிய ெமன்மலர்ப் பதத்ெதைம ஆள்பவன் ெசப் ம். 37 
 
    உயிர் என் ம் ெபயர் ஆன்ம வ விற்கு ஆகுெபயர் எனல் 
 
    உயிெர ம்ெபயர் இயங்குகாற் கியற்ெபயர் உைரப்பின் 
    அய  ந்தனக் கப்ெபயர் ஆகுேபர் ஆெமன் 
    றிய  ணர்ந்தவர் இயம் வர் என்ெறமக் கிைறவன் 
    மயல ம்ப  உணர்ந்திஃ ைரத்தனன் மன்ேனா.  38 
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    நீ உடைல நம்பிக் ெகட்டாய் எனல் 
 
    தன்ைனச் சச்சிதா னந்தெமன் ற மைற சாற்ற 
    மின்னிற் ெகட் ம் தைசநிணம் என் ேதால் ேமய்ந்த 
    இன்னற் ெபாய்க்கு ல் ஆகிய உடம்பிைன யாெனன் 
    ன்னிக் ெகட்டைன என்ெகானீ என்றி ம் இயம் ம்.  39 
 
    ேபற்ைற வி ம் ேவான் உடைல 
    ெவ க்கேவண் ம் எனல் 
 
    ெவ  றப்ப ம் பிறவிைய ஒழித் ெமய்  
    ம  தற்குளம் ைவத்தவன் இம்மல வ ைவத் 
    ெத வி னிற் னி தம்படா ஒன்றைனத் தீண்  
    அ வ ப்பவன் ேபால  வ த்தைத அகற் ம்.  40 
 
    உடம்ெபா  உற  கூடாெதனல் 
 
    ம ந்  ெகாண் ேநாய் தீர்ப்பவர் ேபாற்சிவ ம வி 
    இ ந்த இவ் டம் பிைனப்ெபாி யவர்விட எண்ண 
    ம ந்  ெகாண் ேநா ேயா ற மதிப்பவன் ேபால 
    இ ந்த இவ் டம் ேபா ற எண்ணிைன என்ேனா.  41 
 
    ேதான்றிய உடல் அழிந் ேபாம் எனல் 
 
    பிறந்த ஆகெமான் றிறந்திடாப் ெப ைம ம் உைடத்ேதா 
    எறிந்த வான்சிைல ழ்ந்திடா தி ப்பதிங் கில 
    ெசறிந்த காாியம் என்பெதன் றாயி ஞ் சிைத ம் 
    இறந்தி டா கா ரணெமனப் ப மேத ெயன் ம்.  42 
 
    உடல் அழிவ ; ஆதலால் நீ ேவ  வி ம் க எனல் 
 
    ம ந்தி னா டல் நித்தமாம்என்  நீ வகுத்த 
    தி ந்  வா நாட் பன்ைமெகாண் டன்றிேவ றில்ைல 
    ெபா ந்தி நீ டல் அழிந்திடா ெதன்ப  ெபா ந்தா 
    த ந்த வாவினி ேவண் ெடன்றனன் ஐயன்.  43 
 
    ேகாரக்கர் என் உடல் அழியா  எனல் 
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    ஏ  ெசால் ம் என் டல் அழி றா ெதன் ம் 
    வா  ெசய்வெதன் காட்சியால் உணர்த் வன் வ யின் 
    றாதி நாதன த ளினால் என் ேகா ரக்கன் 
    தீதி லாவ ள் வாாிேயா ைரத்தி  ெசய் ம்.  44 
 
    ேகாரக்கர், அல்லமாிடம் வாள் ெகா த் த் தன் 
    உடல் வன்ைமைய ஆராயக் கூறல் 
 
    இன்னி யங்களின் ழங்குெவள் ள விெவற் ெபறிந்த 
    மன்ன வன்பைட அன்னேதார் ஒளிரயில் வாய்வாள் 
    தன்ைன எம்பிரான் ைகக்ெகா த் தைனயெனன் தன்ைன 
    நின்னி ம் ய வ யினால் எறிெகன நிகழ்த்தி.  45 
 
    ஈச்சிறகள  ேதால் அ ப ம் நான் சித்தன் அல்லன் எனல் 
 
    அத்த ஈச்சிற கன்னேதார் ேதால  ேம ம் 
    சித்தன் நானேலன் என் ன் நின்றனன் ெச க்கி 
    நித்தன் யானிவன் க திய ேதெசய்  ெநஞ்சின் 
    ைவத்த மாத க் ெகாழிப்பெலன் ற ளம் வ த்தான்.  46 
 
    அல்லமர், ேகாரக்கர்ேமல் வாளிைன சல் 
 
    வாங்கு வாளிைன மின்ெனன விதிர்த்த ள் மாாி 
    ஓங்கி வா  ேமெறன அதிர்த்தவன் உடம்பில் 
    தாங்க மால்வைர மீெதறிந் தாெனனத் தாக்க 
    ஆங்ெகார் ஓைததிண் என் ேமல் எ ந்தைத அன்ேற.  47 
 
    அவ்ெவா  ேகட்டேபா  உைமயம்ைம ம் அஞ்சுதல் 
 
    தி ப்ப ப்பதம் ந ங்கிய தவ்விறற் சீற்றத் 
    தரக்கன் உற்றி  தைன மின் ெற த்தனன் ஆெமன் 
    ைரப்ப தற்ாி தாகிய அச்ச ற் ேறா ப் 
    ெபா ப்பி ைறக்ெகா  மகளரன் யங்கள் ல் னளால்.  48 
 
    உலகில் யாவ ம் அவ்ெவா யால் அஞ்சுதல் 
 
    விஞ்ைச மாதர்தம் யாெழா  ேகட்டமா ேவடர் 
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    அஞ்சில் ஓதியர் பதைலேகட் டயரசு ணம்ேபால் 
    ெநஞ்சு மாழ்கினர் ள்ளினம் எ ந்தகால் நிமிர்த் த் 
    ஞ்சு மாெவ ந் ேதா ன வான் ளி ளித்த.  49 
 
    ேகாரக்கர் ெச க்ைக அல்லமர் அறிதல் 
 
    இன்ன வாெறா  எழ டன் ஊறின்றி இ ப்ப 
    ன்ன ேமவிய ெச க்கி ம் ம்மடங் ெகய்தி 
    என்ைன ேநர்பவர் இைலெயன அவ ளத் ெதண்ணித் 
    தன்ைன ேயநனி வியந்தைம அறிந்தனன் தைலவன்.  50 
 
    அல்லமர் ேகாரக்காிடம் வாெளான்  ெகா த் ச் ெசால்லல் 
 
    ஒ ெய ந்திட இன்னணம் நின ேப டம்  
    வ ய ைடந்தநின் ஒப்பவர் இைலவளி வழங்கும் 
    உலகில் என் ைக குைலத்திள நைக ாிந் ெதா ைகம் 
    மலர்ெபா ந் வாள் அவன்ைகயிற் ெகா த்தி  வகுத்தான்.  51 
 
    அல்லமைரக் ேகாரக்கர் வாளால் ெவட் தல் 
 
    வாங்கும் வாளினால் நின்வ  ெயா மர் வ ம் 
    தாங்கி என்ைனநீ எறிந் காண் என் நம் தைலவன் 
    ஆங்கு நின்றனன் சித்த ம் அஞ்சிலன் ஆகி 
    ஓங்கி வாளினால் எறிந்தனன் ஒப்பிலான் உ ைவ.  52 
 
    அல்லமேதவர்மீ  வாள் படா  ேபாதல் 
 
    அ ம யங்குமின் ைழகதிர் எறிந்தவா ளாக 
    இைணம யங்குெமய்ப் படா வாள் வறி ேபா யிற்  
    பைணம யங்குேதாள் மாையதன் படா ைல படாத 
    மணம யங்குதண் ேசாதிேமல் வாள்பட வற்ேறா.  53 
 
    (ேவ ) 
    ேகாரக்கர் அல்லமேதவைரப் பணிந்  கூ தல் 
 
    வாெனறிந்  ைகயிைளத்த ேகாரக்க 
          நாதன்மிக மனம்வி யந்  
    நானிைறஞ்சும் பரஞ்சுடேர இவெனன்  
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          ெமய்விதிர்ப்ப ந ந ங்கித் 
    தானைடந்த ெச க்ெகாழிந்  தைலயன்பின் 
          ெநறிநடப்பத் தைலப்பட் ெடங்ேகான் 
    ேதனைடந்த ெச ங்கமலத் தி வ யில் 
          ழ்ந்ெத ந்  ெசப்  கின்றான்.  54 
 
    தன் பிைழையப் ெபா த்த மா  மீண் ந் தாழ்தல் 
 
    நின்ைனயறி யா ம  உண்டவன்ேபால் 
          மனஞ்ெச க்கி நிைனந்த பாவம் 
    பின்னெரதிர் நின் நின ைரம த் ப் 
          பித்தெனனப் பிதற் ந் தீைம 
    இன் யிர்ெகான் டல்கவ ம் மறவன்ேபாற் 
          ெசய்தபிைழ எல்லாம் எந்தாய் 
    மன்னியநின் ேபர ளால் தீர்த்ெதைனயாட் 
          ேகா ெயன மறித் ம் தாழ்ந்தான்.  55 
 
    நீ உண்ைம உணர ேவண் ம் என்  அல்லமர் கூ தல் 
 
    ெசய்தபிைழ ேபாகவினிப் பிைழெசய்யா 
          டம் நைச தீர்ந்  நின்றன் 
    ெமய்ெதாியின் எனக்குநீ இனியெனனப் 
          ெப ங்க ைண ெவள்ளங் கூற 
    உய்த ெலன் பிைழெபா த்திட் ட த்தாிய 
          வான தம் ஊட்  கின்றாய் 
    ைகத ெசம் மணியைனயாய் யான்ெசய்வ 
          ேத ள  ைகம்மா ெறன் .  56 
 
    ேகாரக்கர் அ ள் ாிய ேவண் தல் 
 
    ற் ம ள் ெசய் நீ யானறிய 
          ேவண் ெபா ள் ெமாழிதி ெயன்  
    பற் டலம் நைசதீர்ந்  ேகாரக்கன் 
          நிற்பஅவன் ப வங் கண்  
    கற்றறி ம் அறிவினால் அறிவாிய 
          பரஞ்ேசாதி க ைண ெகாள்ளப் 
    ெபற்றதி  ளமகிழ் ற் றன்ெபா ேகண் 
          மதிெயன்னாப் ேபச ற்றான். 57 
 



 88

    ேகாரக்கர், குேகசன் என் ம் ெமாழிப் ெபா ைள வினவல் 
 
    இ ந்தப  குேகசைன நீ அறிைவெயனின் 
          நின்பிறவி எ ேநாய் தீர்ந்  
    ெபா ந் ைவ ேபாின்பம் என்றமலன் 
          கூறஅவற் ேபாற்றி எந்தாய் 
    பாிந்த ள்ெசய் குேகசென ம் ெமாழிப்ெபா ேள 
          த கூறப் ப வான் யாவன் 
    ெதாிந் ணர அ ள் ெசய்வாய் என் ெதாழ 
          எம்ெப மான் ெசப் கின்றான்.  58 
 
    அல்லமர், குேகசன் என் ம் ெமாழிப்ெபா ைள விளக்குதல் 
 
    குைகயிதயம் அதன் கணமர் இைறயீசன் 
          என் ெபா ள் குறித் க் ெகாண்ேமா 
    நிகழைனய குேகசெமாழி உைடயன் யான் 
          தாெனனேவ நிமலன் கூற 
    அகமகிழ கமலர்ந்  சித்தனைற 
          குவனீேய ஆகி ன்றன் 
    ைகயவிழ்ெமன் மலர்க்கரத்திற் சிவ ங்கங் 
          ெகாண்ட ெதன்ெகால் ெமாழிதி என்றான்.  59 
 
    ைகயில் சிவக்குறி ெகாண்டைமக்குக் காரணம் கூ தல் 
 
    பிறந்தபயன் ெபற லகர் எைனக்கண்  
          ெகாண் மனம் பிறழ்தல் இன்றிச் 
    சிறந்தசிவ ங்கமலர்க் கரங்ஙஙஙண்  
          சைனயாம் ெசய்ய ேவண்  
    நிைறந்தெவன வாகும் இக்குறிைகக் 
          ெகாண்டனன்யான் நீங்கா ெதன் ம் 
    அறிந் ெதளி குதிமனெமன் ற ள்ெசய்ெதங் 
          கு ேதவன் அைறய ற்றான்.  60 
 
    பிறர்க்கு நன்ெனறி கூ ேவான்  அவ்வழியில் நடக்கேவண் ம் 
 
    ேபாதகனா கியகுரவன் எஞ்ஞான் ம் 
          நற்க மம் ாிக என்  
    ேவத த லாகிய ல் ெமா ங் 
          ெகா வந்தம் விதித்த லாேல 
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    சாரகனா கியப வ மாணாக்கன் 
          பாசவ  தணிக்க வல்லான் 
    ேமதினிேமல் உடெலா நற் ெசயல்வி வ 
          தன்றியிைட விடலா காதால்.  61 
 
    அல்லமர் அ ைர வழங்கல் 
 
    என் தன திய ணர்த்தி உடம் நான் 
          என்றி ந்த இயல்  ேபால 
    நின்றெவைன உணர்ந் நீ ேசாகம்பா 
          வைனெகாண்  நிற்ைப யாயில் 
    ெபான்ற  விடங்க ழன் தைனநிைனப்பப் 
          ேபாதல்ேபாற் ேபாம விச்ைச 
    நன்றறிதி என அறிவித் தனெனங்ேகான் 
          ேகாரக்க நாதன் தன்ைன.  62 
 
    ேகாரக்கர் உண்ைமைய உணர்ந்  சிறப்பைடதல் 
 
    ஞானகு  பரன ளால் தனக்குைரத்த 
          ெமாழிப்ெபா ைள நன்ற றிந்திட் 
    ைனவ  ெவன்ப விட் ண்ைமயலா 
          அைனத்ைத நீத் ண்ைம கண்  
    தானதைன அைடந் தான் அ ெவன் ம் 
          ம ளகன்  தாேன ஆகி 
    வானவ ம் அறிவாிய ெப ம் கழ்ேகா 
          ரக்கனவண் மன்னி னானால்.  63 
 
    பத்ெதான்பதாவ  - ேகாரக்கர் கதி ந்த  
    கதி 19 - க்குச் ெசய் ள் – 946 
-----------------------    
 

20. னிவரர் கதி (947-969) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் வடநா  ேநாக்கிச் ெசல் கிறார். நல்லவர் 
ெபால்லாதவர் அைனவ க்கும் அ ள் ாிந் ெகாண்  ெசல் கிறார். ஒ  காட் ற் 
ெசல் ம்ேபா  ேவடன் ஒ வன் எதிர்ப்ப கிறான். அவ க்கு அ ள் ாிந்  ேமேல 
ெசல் கிறார். வழியில் ஒ  தவக்கா  காணப்ெப கிற . அக்காட் ல் னிவரர் பலர், 
ேயாகம், ேவள்வி, இைறவழிபா , மைறேயா தல் த யைவகளில் 
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ஈ பட் க்கிறார்கள். அல்லமேதவர் அம் னிவரர்கட்கு அ ள் ாிய எண் கிறார். 
ெமய்யறி  ெபற்றாலன்றி ேப  ைககூடாெதன் ைரத்  அ ைர வழங்கி 
ய கின்றார். னிவர்கள் அல்லமேதவர் அ ளிய ெநறிையப் பின்பற்றிச் 
சிறப்பைடகிறார்கள் என் ஞ் ெசய்திகள் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    பனிவைர மகெளா  பவள வார்சைடத் 
    தனிவைர அமர்தி ச் சயில நீங்கிேய 
    னிவைர அல்லமன் சு தி ெமய்ப்ெபா ள் 
    னிவைர உணர்த்திய ைற¬ கூ வாம்.  1 
 
    அல்லமர் வடநாட்  னிவர்க க்குஅ ள் ாியச் ெசல் தல் 
 
    அ ந்தவம் யன்றேகா ரக்கற் கம் ைற 
    விாிந்தறி வமாம் ெமய்ம்ைமத் தன்ைமையப் 
    பாிந்த ள் அமலனப் பா ம் உத்தரம் 
    ெபா ந் நர் தமக்க ள் ாியப் ேபாயினான்.  2 
 
    அல்லமர், நல்லார் ெபால்லார் யாவர்க்கும் அ ள் ாிதல் 
 
    நல்லன தீயன நா  றா ெகாள் 
    வல்லழல் எனவ ள் மையெய னப்ப ம் 
    அல்லமன் எதிர்ந்தவர் அற  ளாரறம் 
    இல்லவர் எனாதறி வியற்றி னானேரா.  3 
 
    அல்லமேதவர் ஒ  காட் ற் ெசல் தல் 
 
    யாவ ம் தனத ட் ேகற்  ளாெரனப் 
    பாவவன் தைளயறப் பாிந்  நன்ெனறி 
    ேமவவந் த ள் ாி விமலன் ஆயிைட 
    மாவழங் கு ெமா  வனத்திற் ேபாயினான்.  4 
 
    அக்காட் ல் ஒ  ேவடன் எதிர்ப்ப தல் 
 
    அக்ெகா  வனத்ெததிர் அன்ெபன் கின்ற ள் 
    க்கறி கிலாெவா  ளினன் கூன் றக் 
    ெகாக்ெகன நாெடா ம் ெகாைலகுறித்தவன் 
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    ைகக்ெகா  மரெமா  க  ேதான்றினான்.  5 
 
    அல்லமேதவர் அவ்ேவட க்கு அ ள்ெசய்ய எண் தல் 
 
    அன்பனாய்க் கண்ணிடந் தப் ம் ேவட க் 
    கின்பமீ குதல் கழ்க் ேகற்ற தன் நான் 
    வன்பனாய்த் திாி மிம் மறவற் காப்பெலன் 
    ெறன்ெபாலா ெநறிமனம் இரங்கிற் ெறன்றனன்.  6 
 
    அவ்ேவடன்மீ  அல்லமேதவர் அ ட்கண் ைவத்தல் 
 
    நல்லறி வவ ள ந தற் ெகாப்பிலா 
    அல்லமன் விைனயற அ ட்கண் ைவத்தனன் 
    ெகால்ைலயின் விைதயிடக் ெகா ப் க் கா ளி 
    ல்ெலாி றவழற் ேபாகட் ெடன்னேவ.  7 
 
    ேவடன், அல்லமைர அ ள் ாிய ேவண் தல் 
 
    ேம தீ விைனெயலாம் விளிந்  யனாய்ப் 
    பாவிேயன் உய்வைக பகர்தி என்றனன் 
    மாவலால் வழங்குறா வனத்தில் ேவட் வன் 
    யாவர்தாம் இைறய ள் எய்தின் உய்ந்திடார்.  8 
 
    ஐம் லன்கைள ம் அடக்கேவண் ம் எனல் 
 
    அறிெவ ம் ேவ னால் ஐம்  லன்களாம் 
    மறியினம் அ ெள ம் வைலையத் தப் றா 
    ெதறிகுைவ எனி னக் கில்ைல ன்ெபனா 
    ெநறியிைன வ வற நிமலன் கூறினான்.  9 
 
    என்ைனயைடயின் தி மா ம் நின்ைனப் பணிவன் எனல் 
 
    அறிெவா  மனஞ்சிைல அம்ப தாகநான் 
    குறிெயன எய்ைவேயற் குமர நின்றைனப் 
    ெபாறிமதில் இலங்ைக ன் ரந்  ளான்தைல 
    பறிபட எய்தவன் பணி ம் என் ேம.  10 
 
    தவக்கா  ஒன்  காணப்ெப தல் 
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    இப்பாி ெச ழ்வ  எயினன் உய்வைக 
    ெசப்பிநல் நிைலய ள் ெசய்தி த்திேய 
    அப் றம் அ ைட அமலன் ேபாம்ெபா  
    ெதாப்ப  தவவனம் ஒன்  ேதான்றிற்ேற.  11 
 
    ேகாடைம காிக ம் ெகா ம டங்க ம் 
    பாடைம பைகதவிர் பாிசி னானதற் 
    காடர ெவா மதி அமர்பி ரான்சைடக் 
    காடல வைமயால் கண்ட தில்ைலேய.  12 
 
    அக்காட் ல் விலங்குகள் னிவர்கட்குப் பணிவிைட ாிதல் 
 
    ெபயர்க்கு  கால்கள்ைக யாகப் ெபற்ற ம் 
    உயிர்க்கு  நாசிைக யாக உள்ள ம் 
    மயக்க  தீயிைன வளர்த்  வான் னல் 
    பயக்கு  னிவரர் பணிகள் ெசய் மால்.  13 
 
    அக்காட்டகத் ைற ம் னிவரர் ெதாழில் 
 
    மைறபல ஓ நர் மகம்வ ளர்க்குநர் 
    கைறமிட ைடயநங் கட ட் சைன 
    ைறவழி ாிகுநர் ச்ச வித்ெதா  
    தறிெயன வைசவற வி க்குந் தன்ைமயார்.  14 
 
    (ேவ ) 
    அல்லமேதவர் அம் னிவர்கட்கு அ ள் ாிய எண் தல் 
 
    ஆயி க்கும் அ ந்தவர் தங்கள்பால் 
    ேபாயி வர்க்கு  ேபாதைன யாற்பவ 
    ேநாய கற் வல் என்  வன்றனன் 
    தாெய னக்ெகா  தாென ம் அல்லமன்.  15 
 
    ெமய்யறிவாலன்றி ேமன்ைம உண்டாகா  எனல் 
 
    ேநாற்  ேநான் டன் ெநாந்  வ ந் ர் 
    ஆற்  நீர்மகம் ஆதி விைனயினால் 
    மாற்  மாைய மலஞ்ெச  விற்ப  
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    ேசற்றி னாற்க ஞ் ேச  நிகர்க்குமால்.  16 
 
    ேவள்வியால் ேப  கிைடக்காெதனல் 
 
    ஞானம் ெகாண்  ந கும் சிவபதம் 
    ஊனம் ெகாண்ட க மத் வ  
    வானம் ெகாண்  வளர்த்தல் ைகய  
    மானம் ெகாண்  வளர்த்தைல ஒக்குமால்.  17 
 
    ஐம் லன்கைள ம் அழித்தலாேல  ேப  உண்டாெமனல் 
 
    கு மி யங்கிாி ஒப்பக் குவித்த ல் 
    சு தல் ெகாண்  பிறவி சுடப்படா 
    த  லன்கள் அறிெவ ம் அங்கியில் 
    சு தல் ெகாண்  பிறவி சுடப்ப ம்.  18 
 
    ெமய்யறிவாம் ேவள்வி ாிபவேன ேபறைடவான் எனல் 
 
    ேபாதம் ஆகும் னிதத் தழ ள் 
    ேபத பாவைனப் ேபரவி ெபய்வேனல் 
    ஆதி ேசா ைட மாசி அவெனன 
    ேவதம் யா ம் விளங்க விளம் ேம.  19 
 
    ேபரறிஞர்கள் ெமய்யறி  ெப வர் எனல் 
 
    மைறயின் உள்ள க ம மனவிைன 
    வறியர் ெகாள் தல் ேபால மதிய ம் 
    சிறியர் ெகாள்வர் ெதளிதத் வமசி 
    அறிஞர் ெகாள்வர் அணிெகா ம் ெசல்வர்ேபால்.  20 
 
    னிவர்கள் அல்லமேதவைர வணங்கி வாழ்த் தல் 
 
    என்  கூற இ ந்தவர் அன்ெபா  
    நின்  ஞான ெந ந்தைக தாள்மிைச 
    இன்  நீவர எத்தவம் ெசய்தனம் 
    மன்ற யாெமன வாழ்த்தி வணங்கினார்.  21 
 
    னிவர்கள் ேமாகம் நீங்கப்ெப தல் 
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    மாைய ேதான்றிய ஞான்  மனத்ெத ம் 
    ய ேமாகம் ந்திடச் ெசம்மலர் 
    வாயி னால்  வாசன் ெசாலப்ப ம் 
    ய னாமவன் என்  தித்தனர்.  22 
 
    அல்லமர், னிவர்கள் சிறப்பைடயச் ெசய்தல் 
 
    இன்ன வாறிங் கி ந்தவர் இன் ற 
    மன்  ஞான மைறெமாழி கூறிேய 
    தன்ைன ேம ம் தைலைம ாிந்தனன் 
    அன்ைன ேபா நம் அல்லம ேதவேன.  23 
 
    இ பதாவ  - னிவரர் கதி ந்த  
    கதி 20 - க்குச் ெசய் ள் - 969 
------------------------    
 

21. சூனிய சிங்காதன கதி (970-984) 
 
    [இக் கதிக்கண், வசவேதவர் அல்லமேதவைர அறி ம் ெபா ட் ச் சூனிய அாியைண 
ஒன்  ேதவ ம் வியக்கத்தக்க ைறயிற் ெசய்  ைவத் க்ெகாண் , அ யார்கள் 
தி க்கூட்டத்ேதா  அல்லமேதவைர எதிர்பார்த் க் ெகாண் க்குஞ் ெசய்தி 
கூறப்ெப கினற .] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    அல்லமைன அறிதற்ேகார் அறிக வி ஆக னிச் 
    ெசால்லாிய எ நிைலப்ெபாற் சூனியசிங் காதனெமான் 
    றில்ைலெயனல் இல்ைலெய ம் எங்கள்கு  வசேவசன் 
    மல்ல ற இனிதாற்றி ைவகு ைற வகுத் ைரப்பாம்.  1 
 
    வசவேதவர் மனத்ைத அடக்க யலல் 
 
    ஒ க்குமனம் ட் ெநறிக் ெகா ைணயா கும் றத்  
    நடக்கு மனம் நிரயவழி நடப்பதற்குத் ைணயாெமன் 
    றிடக்கர்மனம் அடக்கும்வைக எம்பிரான் இயம்பியவா 
    றடக்கமன ெநறியின் அ ணந்தி தைலப்பட்டான்.  2 
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    வசவேதவர் மனத்ைத அடக்கி ஓவியம்ேபால் அைசவற்றி த்தல் 
 
    நில்லா  ேபாமனத்ைதக் கால்பி த்  நி த்திேய 
    வில்லா ம் மதிய தம் வி ந்திட்  நட் றீஇப் 
    ெபால்லாத ல கரப் றத் நிைல த மாறிச் 
    ெசல்லாமல் உடல்ெகாண்  சித்திரெமாத் தி ந்தனனால்.  3 
 
    அல்லமேதவர் வரைவ எதிர்ப்பார்த்தி த்தல் 
 
    நின்றமனங் ெகாண் தான் நித்தமாந் தைனஉணர்த்த 
    என் வ  ஞானகு  எனெவ ந்  வளர்காதல் 
    ஒன் ெமாழி வறநிற்ப உவப்ப ல கிற்ெபா ள்ேவ 
    றின்றிய ள் நந்திபிரான் எந்ைதவர விைனேநாக்கி.  4 
 
    அல்லமேதவைரயறியச் சூழ்ச்சி ெயண் தல் 
 
    எவ் வி ெனா வ ேமா எம்பிரான் ெதளியகிேலன் 
    ெசவ்வியேவார் தவிசைமத் ச் ேசர்ந்ததன்ேமல் இ ப்பவைன 
    அவ்வியமில் அல்லமெனன் றறிவன்யான் என் ணிந் 
    திவ் லகம் உளம்வியப்ப இ ெசய்தான் அ ள்நந்தி.  5 
 
    (ேவ ) 
    சூனிய அாியைண ஒன்  ெசய்வித்தல் 
 
    ஆதியா தாரம் ஆதி அ க்ெகனப் பல்நி றத்த 
    ேசாதிேயழ் நிைலகள் ஓங்கச் சூனிய பீடம் ஒன்  
    ேபாதிேனான் உளம்வி யப்பப் ெபான்மணி பளிங்கு ெகாண்  
    சாதிநான் மைறகள் ேபாற் ம் ைசவநா யகன்ெசய் வித்தான்.  6 
 
    சூனிய அாியைணயின் இயல்  
 
    காரண உபாதி ஏழ்ேமற் கண்  ஞானி ேபாலச் 
    சீரணி த ன் மீ  ெசன் காண் ேயாகி ேபாலப் 
    ரண ஞானா னந்தப் ேபாதகன் இ ப் க் காண்பான் 
    ஏரணி நிைலகள் ஏழ்ேமல் நிகழ்ெவளித் தவிச ைமத்தான்.  7 
 
    பார்ப்பவர் உடல் நிழல் அவ்வாியைணயில் ேதான் தல் 
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    களங்கமில் மதியம் ேபாலக் கண்டவர் மனம லர்த் ம் 
    பளிங்குெசய் நிைல ள் வந்  பார்ப்பவர் ெமய்ந்நி ழற்ேபாய் 
    விளங்குதல் தன்ேமல் ேதான்ற ெவந்ெதாி பசும்ெபா னாற்ெசய் 
    ளங்ெகாளி நிைலையச் ெசன்னி சுமத்தல்ேபால் ெசய்த ஒக்கும்.  8 
 
    அவ்வாியைணையக் கண்ேடார் வசவைர வியத்தல் 
 
    தி ந்திய பளிங்கு ெகாண்  ெசய்தவந் நிைலயின் வாய்தல் 
    ெபா ந் தல் ெதாிகி லாராய்ப் குந் காண் மனிதர் எல்லாம் 
    கரங்ெகா  தடவிக் கண்  கண்ெதாி யார்கள் ேபால 
    வ ந்திய மனம கிழ்ந்  வசசைன வியப்பர் அன்ேற.  9 
 
    அவ் வாியைணையக் கண்ட ேதவ ம் வியத்தல் 
 
    நிைனவினால் ஒ வன் ெசய்த ெநஞ்சுளா லயேம அன்றி 
    விைனயினால் உலகர் ெசய்  விளங்கிய பணிகள் தம் ள் 
    இைனயேதா வைம ஆதல் இல்ைலெயன் ம்பர் எல்லாம் 
    தைனயலால் நிகாி லாத தவிசிைன வியந்  நின்றார்.  10 
 
    அ யார்கள் அங்குச் ெசன்  அவ்வைணையப் பார்த்  மகிழ்ந்தி த்தல் 
 
    அம்பரா சனமி யன்ற அதிசயம் ேகளா க்கண் 
    தம்பிரான் அ யர் ஆகத் தைர ளார் எல்லாம் ெசன்  
    ெசம்ெபானால் இயன்ற அந்தச் சீர்ெக  பீட ேநாக்கி 
    எம்பிரான் வசவ ேதவன் இைணய  ெதா தி ந்தார்.  11 
 
    இவ் வி க்ைகயில் அல்லமர் ஒ வேர இ க்க இய ம் எனல் 
 
    கைரயி  கல்விக் ெகன்னக் கற்றவர் பல ம் ஏத்தத் 
    தைரமிைச அைமத்தி ந்த சாரதா பீட ேமேபால் 
    உைரமனம் இறந்த தாமிவ் ெவா தனி ஞான பீடம் 
    அ ள்த  கு கு ேகசன் அன்றிேய றி தற் காேமா. 12 
 
    அல்லமேர அதில் ஏறக்கூ யவர் என நிைனந்தி த்தல் 
 
    இப்ெப ம் பீடம் ஏறி இ ந்திட வல்ேலான் என் ம் 
    ைவப்ெப ம் ப ம ைறந்ெதம் மனத்தி ப் பதற்கு வல்ல 
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    அப்ெப ங் க ைணக் குன்றம் ஆகுமல் லமேன என்  
    ெசப்  பாிசி லானாய்ச் சிந்ைதெசய் தி ந்தான் நந்தி.  13 
 
    அல்லமேதவர் வரைவ எதிர்பார்த்  இ த்தல் 
 
    கைரெபா  கங்ைக யாற்றிற் கண்ணிைவத் தரச அன்னம் 
    வ தைல ேநாக்கி நிற்கு மா ேபால் இ ள்வி ங்கிப் 
    ெப ெகாளி விாிக்கு ஞான பீடெமான் றைமய ஆக்கிக் 
    கு பரன் வர  ேநாக்கிக் ெகாண் ந் தனெனங் ேகாமான்.  14 
 
    அ யார்க ம் அல்லமர் வரைவ எதிர்பார்த்தல் 
 
    ஏட் ைனப் நீர் ஆற்றில் எதிர்கிழித் ேதற விட்ேடான் 
    பாட் ைடத் தைலவன் அன்பர் பல நம் வசவன் தன்ைன 
    நாட்ட ற் றைட ம் ஆசான் நமக்குமாம் என்றி ந்தார் 
    ட் க் ேகற் ஞ் ேசாதி வி ந்திற்கும் உத  றாேதா.  15 
 
    இ பத்ெதான்றாவ  - சூனிய சிங்காதன கதி ந்த  
    கதி 21 - க்குச் ெசய் ள் - 984 
------------------     
 

22. சூனிய சிங்காதனத்தில் இ ந்த கதி (985 -1046) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் எ ந்த வதற்காக ம், அல்லமேதவைரத் தாம் 
அறிந்  ெகாள்வதற்காக ம் வசவண்ணர் ெவளி அாியைண (சூனிய சிங்காதனம்) 
ஒன்  ெசய்  ைவத் க் ெகாண் , அல்லமேதவாின் வரைவ எதிர்ேநாக்கியி க்கிறார். 
ஓராண்டாகி ம் அல்லமேதவர் வரவில்ைல. நான் ெசய்த ெசய்ைக பிள்ைளச் 
ெசய்ைகயாகிவிட்டேத என்  வசவண்ணர் வ ந்தி யி க்கும்ேபா , ஒ நாள் 
அல்லமேதவர் வ வதற்கான நற்குளிகள் காணப்ப கின்றன. அவ்வளவில் 
வசவண்ணர், க யாண ரத்ைத அழகுப த் மா  ெசய்  பைடத்திர டன் 
அல்லமேதவைர எதிர்ெகாள் ம் ெபா ட் ச் ெசல் கிறார். ெசன்னவசவர், 
ம வாலமாச்ைசயர், கின்னரப் பிரமன் த ேயா ம் வசவண்ணைரச் சூழ்ந்  
ெசல் கின்றனர். இதைனக்கண்ட அமணர்கள் விச்சல மன்னனிடஞ் ெசன்  
கூ கிறார்கள். அல்லமேதவர், வசவர் ன்  பித்தர்ேபாலத் ேதான் கிறார். 
பலவைகயான ஆடல் பாடல்கைளச் ெசய்கிறார். வசவண்ணர், அல்லமேதவைர 

ணர்ந்  ேபாற் கிறார். அ யார்க ம் ேபாற் கிறார்கள். வசவண்ணர் 
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தி மைனக்குச் ெசன்  ெவளி அாியைணையக் கண்  அதன்மீ  எ ந்த கிறார் 
என் ஞ் ெசய்திகள் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    பள்ளம் கு னல்ேபால்ெநறி பட ம்சிவன் அ யார் 
    உள்ளம் கும் அ ள்நந்தியிவ் லேகாரறி யாமல் 
    கள்ளங்ெகா  மனேமா ெசய் அைணேமெலா  க ைண 
    ெவள்ளங்க  ேத ம்ெசயல் வி ப்பாெல த் ைரப்பாம்.  1 
 
    வசவண்ணர் அல்லமேதவர் வரைவ நா யி த்தல் 
 
    சிரல்நா  கயலாடல்ெசய் ெசந்நா ைட உழவர் 
    அரன்நா ம் ஒ காவிாி அறல்நா  ைறேபால் 
    பரன்நா ம் அ யார்விைன பாியத்திாி குரவன் 
    வரல்நா ம் உ கும்பர வசவன்  வசவன்.  2 
 
    அல்லமேதவர் வாராைமயின் வசவண்ணர் வ ந்தல் 
 
    ெபான்னானைம கதிர் சைண ாிந்தீர  ப வம் 
    பின்னாயின யான்ெசய்ெதாழில் பிள்ைளத்ெதாழில் ஆயிற் 
    ெறந்நாள்வ ம் எைனயா ைட எம்மானறி ேயெனன் 
    ன்னாவ  யேரா ளம் உைளந்தான்விைன கைளந்தான்.  3 
 
    ஒ நாள் வசவண்ணர் உள்ளத்தில் அல்லமர் வர  ேதான் தல் 
 
    இவ்வாறமர் நாேளார்பகல் எைமயா ைட வசவன் 
    ெசவ்வா ெசல் மனத்தல்லம ேதவன்வரல் ேதான்றிற் 
    றவ்வாற  நிகழ் ற்றவன் ஆர்வந்தைன ஒ நான் 
    எவ்வா ைர ெசய்வன்பணி இைற ஞ்ெசால அாிதால்.  4 
 
    வலத்ேதாள் விழி த யன க்கும் நற்குறி கண்  மகிழ்தல் 
 
    வலமா ன விழிேதாள ள் வசவற்கதி ரம் 
    ெச மாடவன் வ நாள்விழி இடமா ய ெசயல்வாய் 
    குலமா ளம் எனேவமகிழ் ெகாண்டன்  நிைறந்  
    மலமா ையகள் ரக்குஞ்ெசன்ன வசவற்கி  கல்வான்.  5 
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    (ேவ ) 
    நற்குாிையச் ெசன்னவசவர்க்கு நவிலல் 
 
    நற்குறி பல ம் இற்ைற நாள்நிகழ் கின்ற என்பால் 
    வற்கைல னிவர் ேபாற் ம் வசவஅந் நிகழ்ச்சி யானாம் 
    பிற்ெப  பயன்யா ெதன்  ெப ந்தைக வினவ நின்ற 
    சிற்பரம் உணர்ந்த ெசன்ன வசவேத சிக  ைரப்பான்.  6 
 
    இந்நற்குறியினால் இன்  அல்லமைரக் காண்பாெயனல் 
 
    ஐயவிந் நிமித்தம் தன்னால் அல்லமற் காண்ைப இன்  
    ெமய் ைர இ காண் என்னா வி த்தனன் ம கன் எங்கள் 
    ைக ம் அ த னான்தான் க திய ப விண் ணப்பம் 
    ெசய்ய ள் மகிழ்  த் ச் ெசயல்ெசய்வார்க் குைரக்க ற்றான்.  7 
 
    வசவண்ணர் க யாண ரத்ைத அழகுப த்தக் கட்டைளயி தல் 
 
    உடம்ெப ம் வனத்தில் நின்ற உயிெர ம் கன்னி தன்ைனத் 
    ெதாடர்ந்திைச மணத்தாற் ேசர்ந்த ைணவனல் லமனின் ெறய் ம் 
    அைடந்த ள் கல்யா ணத்ைத அணிமிெனன் ெறந்ைத கூற 
    நடந்தனர் நன்ெறன் றன்னனர் நகாிேயார்க் குணர்த்தி னாரால்.  8 
 
    நகாில் ேதாரணங் கட் தல் 
 
    அலர்கதிர் ஞாயி ம் அணிெந ந் ேதர்க்ெகா ஞ்சி 
    விலகுற அதில்தாக் காமல் ேமலள ெவா சாண் நிற்பப் 
    பலர் கழ் மணிமா டத் ப் பறக்குெமாண் கிளிெயா ங்கில் 
    இைலெச  கியப சும் ந் ேதாரணம் இைசய ஆர்த்தார்.  9 
 
    ெகா  கட் த ம் ேதர் ெசய்த ம் 
 
    ேபாதகக் கு நம் ஊ ட் கக்ெகா  கட்டல் நன்ெறன் 
    றாதர ெவா ம ைசத்தார் அவிர்ெகா  மாடத் ம்பர் 
    ேசாதிதன் இரதம் என் ம் சுழன்ெமன நகுதல் ேபால 
    தி ள் ஆ  ஓ  விளங்கு  நிைலத்ேதர் ெசய்தார்.  10 
 
    பலவித மணப் ெபா ள்கைள இைறத்  மாைல கட் தல் 
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    குங்குமம் நறிய சந்தம் குைழத்ததண் பனிநீர் சிந்திப் 
    ெபாங்ெகழில் ம க ைனத் ம் ைதெச ஞ் ேச ெசய்தார் 
    மங்கல மைன ன் பந்தர் மணப்பந்தர் உண்ைம யாகக் 
    ெகாங்கவிழ் இதழ்ந ம் ங் ேகாைதகள் க்கி னாரால்.  11 
 
    வாைழ த யன கட் தல் 
 
    வய டம் ேசர்ந்  நின்ற வாைழ ம் க ம் ம் பாைள 
    உயாிளங் க கும் ஒன்ேறா ெடான் நின் சாவித் தாெமல் 
    யர ந் ெதாைடேதாள் கண்டம் எ ப் பழகி ரக்கும் 
    ெசய ல்வந் தைடந்த என்னச் ெச ங்கைடத் தைல ன் ஆர்த்தார்.  12 
 
    நிைறகுடங்கல் அைமத்தல் 
 
    இைலயினாற் ெபா ந்த வாைழ ெதாைடயினால் எய்  ேப  
    ைலயினாற் ெப வம் என்  ன்னிவந் தி த்தல் ேபாலக் 
    கைலயினாற் சிறந்த அல்குற் கயற்கணார் நிைறகு டங்கள் 
    விைலயினாற் சிறந்த ெசம்ெபான் ேவதிைக மீ  ைவத்தார்.  13 
 
    தி விளக்கு ைவத்தல் 
 
    மனத்தி ள் அகற்றா நின்ற மணிச்சுடர் வர  பார்ப்ப 
    நிைனத் வந் தி த்தல் ேபால ெந மணிக் கத  வாய்தல் 
    ைனத்தி  விளக்கு ைவத்தார் கிழ் ைலக் க ெந ங்கண் 
    தனிச்சிைல தற் ங் ேகாைதச் சாிகுழல் தளிர்க்ைக நல்லார்.  14 
 
    மாதர்கள் நிைலத்ேதேரறி யி த்தல் 
 
    அல்லம குரவன் தன்ைன அ ள்நந்தி ேயா  காணச் 
    ெசல் வம் என்  ெசம்ெபாற் சீர்ெக  விமானத் ேதா ம் 
    ஒல்ைலயின் நிலத்தி ழிந்த உம்பர்வாழ் மகளிர் ேபால 
    இல்ெல ம் ம ங்குல் மாதர் இ ந்தனர் நிைலத்ேத ேரறி.  15 
 
    கழிக்கப்பட்ட ெபா ள்களின் மிகுதி 
 
    தி நகர் இதைன இன்  தி ந்தேவ றலங்க ாிப்ப 
    ெந ந ள் ளனக ழத்  நீத்தைவ அமரர் ேகாமான் 
    ஒ நகர் அலங்க ாித்தற் குாியன என்னின் நந்தி 
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    ெப நகர் அணியின் மிக்க ெப ைமயார் கூற வல்லார்.  16 
 
    வசவண்ணர் அல்லமேதவைர எதிர்ெகாள்ளப் றப்ப தல் 
 
    இன்னணம் அலங்க ாித்த எழில்மணி ம கின் ஊ  
    மன்னவர் மன்னன் உய்ய மந்திாிக் கிழைம ண்ேடான் 
    தன்ெனா  குரவன் தன்ைனத் தாெனதிர் ெகாள்ள ேவண் ப் 
    ெபான்னவிர் ேகாயில் நின் ம் றப்படாப் ேபாத ற்றான்.  17 
 
    ெசன்னவசவர் உடல் ெசல் தல் 
 
    பதி மப் பதியாற் கா ம் பசு மப் பசுவின் ஞானம் 
    ெபாதி ைமம் பாசந் தா ம் ெபா ெளன வழக்கிற் கூ ம் 
    விதி மப் பாசம் ெபாய்யாப் ேவற ம் ம் ஓதி 
    மதிமயக் க த்த ெசன்ன வசவ ம் ம ங்கு ெசன்றான்.  18 
 
    ம வாலமாச்ைசய ம் உடன்ெசல் தல் 
 
    எம்ம  மாசு க்கண் இைறயவன் அ ைம ண்ேடார் 
    தம்ம  மாசு நீக்கும் தன்ெதாழில் ெநறிவ ழாத 
    ெசம்ம  வால மாச்ச ேதவ ம் அன்  தாயின் 
    ம்ம  ஆகும் நத்தி தல்வேனா ட கு ெசன்றான்.  19 
 
    கின்னரப்பிரமன் ெசல் தல் 
 
    சங்கரன் சைடயிற் பாம் ம் தவழ்ந்ெததிர் கிடந்த பிள்ைளத் 
    திங்க ம் ெசய்த ஒப்பச் ெசங்ைகமான் அவசம் ஆகக் 
    கங்ைக ம் திைரய டங்கக் கான ன் பா  யீச 
    கிங்கரன் தன  பாங்கர் கின்னரப் பிரமன் ெசன்றான்.  20 
 
    கணக்கற்ற அ யார்கள் உடன் ெசல் தல் 
 
    தண் னர் கரகக் ைகயர் சைடய த் ள னத்தர் 
    ண்டர தலர் கல்ேதாய் ந் கில் உைடயர் நீல 
    கண்டைன அகம்  த் ம் கண்டவர் விைனயின் நீங்கித் 
    ெதாண்  ெநறியில் நின்ேறார் சூழ்ந்தனர் எண்ணி லாேர.  21 
 
    ேபார்மறவர் ைடசூழ்ந்  ெசல் தல் 
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    ேதாள்வலம் த்த தின்  சுடாிைல ேவற் ண் ஒன்  
    ேகாள்வலம் ெகாள் ம்ெசம்ெபான் குன்ெற ம் மார்பிற் காண்ேபம் 
    ேவள்வலம் ெகாண்ட ெநற்றி விழியிைற அ ளால் என் ம் 
    வாள்வலம் ெகாண்ட ேசைன மறவர்வா ாிதிேபாற் சூழ்ந்தார்.  22 
 
    நிலம் அதிரப் பைடகள் ெசல் தல் 
 
    எங்கள்வாழ் வைனய நந்தி எ ந்த ள் ம கின் ஊ  
    மங்குல்வான் இரவிப் த்ேதள் மணிெந ந் ேதர்ப்ைபங் கிள்ைள 
    தங்கள்கால் ட்கு ைடந்  தாிப்பாி தாகி ஓட 
    அங்கண்மா ஞாலம் எல்லாம் அதிர்தர நடந்த அம்மா.  23 
 
    யாைனகள் ெசல் தல் 
 
    அரெவா  மண்சு மக்கும் அ களி ெறட்ேடா ம்ேபார் 
    ெபாரெவா  களிநல் யாைன ேபா ெமன் ெறண்ணி லாத 
    இரெவா  ைரநி றத்த ஈர்ங்க ள் சி கண் ங்கு 
    கரவைள ெவண்ம ப் க் கடாக்களி ெற ந்த அன்ேற.  24 
 
    பைடத்தைலவர்கள் பலர் பக்கத்தில் ெசல் தல் 
 
    ஆைனேமற் ெகாண் ம்வா ம் ஆடல்ெவம் பாியி வர்ந் ம் 
    கூனல்ேவய் ெதா த்  ஞான்ற குச்சுைடச் சிவிைக ஊர்ந் ம் 
    ேசைனகா வலெரண் ணில்லார் சிைலமதன் ேகாலம் என்ன 
    மானேவல் மன்னர் மன்னன் மந்திாி ம ங்கு ெசன்றார்.  25 
 
    குைடகள் பல ெசல் தல் 
 
    நலங்கிளர் மதன்கு ைடக்கு நைகமணிக் காம்பில் என்ன 
    இலங்கு  பசும்ெபாற் காம்ேபா ெடண்ணில்ெவண் குைடெய ந்த 
    லன்கைள ெவன்ற ரன் ேபாகிய ம கில் எங்கும் 
    விலங்கிைன அன்றி அந்த விலங்கின்வால் ஆ ற் றன்ேற.  26 
 
    மாதர்கள் பலர் எ தல் 
 
    மாையதன் ேதால்வி எல்லா மாதர்க்கும் வந்த அன்ேறா 
    நாயகன் தன்ைனப் பற்றி நாம்ெவன்றி ெகாள்வம் என்  
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    ேபா  தன்ைம ேபாலப் ணர் ைலக் க ெந ங்கண் 
    ேத ண் ம ங்குல் மாதர் திரள்பல எ ந்த அன்ேற.  27 
 
    பலவைக ஒ க ங் கலந்  கடல்ஒ  ேபாலாதல் 
 
    பாிகளின் ழக்கும் மிக்க பல் ய ழக்கும் ட்ைகக் 
    காிகளின் ழக்கும் ரக் கழெலா  ெசல் ம் ெவங்ேகாள் 
    அாிகளின் ழக்கும் மாதர் அணிகளின் ழக்கும் ெசங்ைகச் 
    சாிகளின் ழக்கும் விம்மித் தடங்கடல் ேபான்ற அன்ேற.  280 
 
    எ ச்சியின் ெபா  நிகழ்ச்சி 
 
    ஆ வ கவாி எங்கும் அைசவன சிவிறி எங்கும் 
    வ குைடகள் எங்கும் ழங்குவ இயங்கள் எங்கும் 
    பா வ இைசகள் எங்கும் பாய்வன காிகள் எங்கும் 
    ஓ வ ரவி எங்கும் உயர்வன ளி எங்கும்.  29 
 
    வசவண்ணர் பைட கடைலப்ேபான்ற  எனல் 
 
    காிகலம் அைசயா நின்ற் கவாிகள் ைரகள் ெமாக்குள் 
    விாிகுைட ம ைக ரர் விதிர்க்கும்வாள் உகள்மீன் பா ம் 
    பாிதிைர ழக்கம் ஆர்க்கும் பல் ய ழக்கம் ஆகப் 
    ெபா கடல் எனெவ ந்  ேபாய  வசவன் ேசைன.  30 
 
    (ேவ ) 
    வசவண்ண்ர் உவைக டன் ெசல் தல் 
 
    இன்ன வாெற ந் திரெளா  நந்திெயம் ெப மான் 
    தன்ைன ேநர்கு  பரெனதிர் ெசன்றவன் தாைனச் 
    ெசன்னி யால்வணங் குவென ம் ஓைகயாற் ெசன்றான் 
    ன் ம் வானவர் ெதாகுதி ம் வியப்ெபா  திப்ப.  31 
 
    வசவண்ணர் ெசலவிைனக்கண்ட அமணர்கள், எள்ளி நைகயா தல் 
 
    அத்தி றஞ்ெச ம் ெசலவிைன அகங்கு ட் டமணர் 
    த்தர் கண் வர் என்ெகாேலா வறிெததிர் ேபாதல் 
    பித்தன் என் தம் இைறவைனச் ெசால் மிப் ேபயர் 
    எத்தி றஞ்ெசயார் எனச்சிவ சரணைர இகழ்ந்தார்.  32 
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    விச்சல மன்னனிடத்திற் ெசன்  கூ தல் 
 
    மன்னன் விச்சலன் பாலைடந் த கெரம் மன்னா 
    நின்ன கர்க்ெகா  ைமெயான் ற்ற  நீேகள் 
    நன்னி மித்தெமான் ெறய்திய ேதெகா  நந்தி 
    தன்னி டத்ெதா  வன்வ ம் என்ெறதிர் சா ம்.  33 
 
    வசவர் ெசல் தல் பயனற்ற  எனல் 
 
    தண்ட நாயகன் ேதாள்வலம் த்த  தன்ைனக் 
    ெகாண்  தான்வ ம் கு பரன் என்ெறதிர் ேகாடல் 
    கண்ட ஓர்கன விற்ெப ம் அ சிைலக் க தி 
    உண்  ேபாம்வி ந் தினர்தைமத் ேத தல் ஒக்கும்.  34 
 
    வசவண்ணைர அைமச்சராக்கிய உன்ைனப்ேபால் யா ம் இலர் எனல் 
 
    ஒ வன் வந்தி ம் எனஎதிர் கடற்பைட ஒ ங்கு 
    பரவி வந்திடச் ெச மிவன் தன்ைன நீ பார்த் ப் 
    ெபா வில் மந்திரக் கிழைமநல் கிய ைனப் ேபால்வார் 
    அரவின் வன்தைலப் ப மிைச இைசெயன அைறந்தார்.  35 
 
    விச்சலமன்னன், வசவண்ணர் ெசயல் யா ம் காண்ேபாம் எனல் 
 
    அ கர் வாசகம் ேகட்ட ம் உளம்வியந் த ேகள் 
    விரகி னான்மிகு தண்டநா யக ெமவ் விைள  
    க தி னான்ெகாேலா அறிகிலம் றக் காண்பம் 
    வ க நீாி  மின்கெளன் றி ந்தனன் மன்னன்.  36 
 
    அல்லமேதவர், வசவண்ணர் ன்ெசல்ல  எண் தல் 
 
    தண்ட நாயகன் தன ளம் தங்குறத் தானத் 
    தண்ட நாயகன் தன்மனம் தங்கிய தைலவன் 
    தண்ட நாயகன் தைனயிகழ் சமண்ெச க் கழியத் 
    தண்ட நாயகன் எதிர்ெசல நிைனந்தனன் தனித் .  37 
 
    பித்தன்ேபால் வசவண்ணர்க்கு ன்ெசல் தல் 



 105

 
    என்ைனக் காண்குவன் எவ்வைக ெசல் ம் என் ம் 
    ன்னற் ேகாவண ெமா விாி குஞ்சி ம் ேதான்றத் 
    தன்ைனக் காண்குநர் பித்தெனன் ெறள்ளஎன் றனக்குப் 
    ெபான்ைனப் ேபா நல் வசவன்நா யகெனதிர் ேபானான்.  38 
 
    (ேவ ) 
    பித்தன்ேபால் வந்த அல்லமேதவைர விலக்குதல் 
 
    ம விநின் றவாிவன் ம ள ேனெயன 
    விைரவி ங் ககலகல் எனவி லக்கினார் 
    ஒ வ ம் கண் ைற உ  ணர்ந்திலர் 
    உ கண் ெடள் நர் உணர வல்லேரா.  39 
 
    அல்லலலலலர் தி விைளயாடல் ாிதல் 
 
    அல்லமன் ஆயிைட ஆடல் உன்னிேய 
    பல்ெல  வா ைடப் பாலன் ஆகுவன் 
    ெகால் ள ஏெறனக் குமரன் ஆகுவன் 
    வில்ெலன உடல்வைள வி த்தன் ஆகுவன்.  40 
 
    அல்லமர் பா யா தல் 
 
    விஞ்ைசயர் மகிழ் ற ைண ஒன் ைகக் 
    கஞ்செமன் மலர்ெகா  கானம் பா வன் 
    அஞ்சன விழிமணி அாிச்சி லம்ப  
    வஞ்சியர் மனமயல் வளர வா வன்.  41 
 
    யாைனேம ம் குதிைரேம ந் ேதான் தல் 
 
    இந்திரன் இவெனன யாைன ேமற்ெகாளா 
    வந்ெதா  ைடநரர் ம ளத் ேதான் வன் 
    ைபந்ெதா  ெபயர்த  பாணி ேபாலேவ 
    பந்தி ன் டங்குைளப் பாிந டத் வன்.  42 
 
    எல்லா இடங்களி ம் காணப்ெப தல் 
 
    வானிைடக் கண்டனன் மைனயிற் கண்டனன் 
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    ேசைன ட் கண்டனன் ெத விற் கண்டனன் 
    யாெனனக் க நகர் எங்கும் ேதான் வன் 
    ஞானநற் கண்ணினாற் கா ம் நம்பேன.  43 
 
    ஆடல் ாிவார் அைனவ ட ம் விளங்குதல் 
 
    ஆ நர் தம் டன் ஆ ம் நல் ைச 
    பா நர் தம் டன் பா ம் ெமன்மலர் 
    சூ நர் தம் டன் சூ ம் வாள்விதிர்த் 
    ேதா நர் தம் டன் ஓ ம் அல்லமன்.  44 
 
    அல்லமர் ெசயைலக் கண்  மக்கள் மயங்குதல் 
 
    ெபா விலா வளநகர் ெபா ந்  மானிடர் 
    வைரவிலா ஆட வ் வைகெசய் கிற்பவர் 
    ஒ வேரா பலர்ெகாேலா உணர்கி ேலாெமன 
    ெவ வினார் அல்லமன் விேநாதம் ேநாக்கிேய.  45 
 
    வசவண்ணர், அல்லமேதவைர அறிதல் 
 
    மண்ணிைட மைற  நிதிய ைவப்பிைனக் 
    கண்ணி ம் அஞ்சனக் காரன் காண்ைகேபால் 
    நண்ணி ம் உணர் ைட நந்தி எம்பிரான் 
    அண்ணைல அறிந்தனன் ஐயம் இன்றிேய.  46 
 
    வசவண்ணர் அல்லமேதவைர வணங்குதல் 
 
    உடம்ெபலாம் உள்ளமாய் உ கிக் கண்கள்நீர் 
    அடங்குறா ெதா கெமய் விதிர்ப்ப அன்பினால் 
    ெதாடர்ந்ெதலா உயிைர ம் ெதாண்  ெகாண்ட ள் 
    ெந ந்தகாய் அ ெளன நிலத்தி ைறஞ்சினான்.  47 
 
    அ யார்க ம் வணங்குதல் 
 
    தண்டநா யகன்நிலந் தண் ல் தாழ்ந்ெதழந் 
    ெதாண்டராய் அவெனா  ன்னி னாெரலாம் 
    கண் நீர் விழி கக் கசிந்த அன்பினால் 
    அண்டநா யகன்தி  வ யி ைறஞ்சினார்.  48 
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    ேதவர்கள் மலர்மைழ ெபாழிந்  ந் மி ழக்குதல் 
 
    நந்திதன் அன்ைப ம் நந்தி பால்வ ம் 
    எந்ைததன் அ ைள ம் என்ெசால் வாெமனச் 
    சிந்தினர் மலர்மைழ ேதவர் யாவ ம் 
    ந் மி அதிர்த்தனர் ெதாண்டர் ஆர்ப்பேவ.  49 
 
    க யாண ரம் கயிைலையப்ேபா ம்  எனல் 
 
    மய லா நங்கு  வசவன் வாழ்த ம் 
    இய னால் அல்லமன் எண்ணி வந்த ள் 
    ெசய் னால் அ யவர் திரள்க ளித்தலால் 
    கயிைலேய வளங்ெக  கல்  யாணேம.  50 
 
    சமணர்கள் அ க்கா  ெகாள்ளல் 
 
    ெதாியநல் தண்டநா யகன்தன் ெசய்ைக ம் 
    ெபாியவக் கு பரன் ெப ைம தன்ைன ம் 
    காியெமய்ச் சமணர்தாம் கண் ம் அன்பிலர் 
    அாியவற் றாித க் கா  ெவல்வேத.  51 
 
    அல்லமேதவர் வசவண்ணர் மைனைய அைடதல் 
 
    தந்திர ெவ ஞ் ைசவ ேதசிகன் 
    வந்ெததிர் தன தாள் வணங்கி னாெரா  
    ெசந்தி  மக லாம் ெத ட் ேபாகிேய 
    நந்திதன் மந்திரம் ந கி னானேரா.  52 
 
    அல்லமேதவர் ெவளி அாியைணையப் பார்த்தல் 
 
    ேதவ ம் னிவ ம் சித்தர் ஆகிய 
    யாவ ம் இதனியல் இன்ன ெதன் ளத் 
    தாய்வ ம் நிைல ைட அம்ப ராதனம் 
    வ ம் அ ெதா ம் தல்வன் ேநாக்கினான்.  53 
 
    அல்லமேதவர் ெவளி அாியைணயில் ஏ தல் 
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    அைசவ ம் அறி  ஆகும் அல்லமன் 
    திைச  மணியைணச் ெசன்னி மீமிைச 
    வைசய  வழிநைட வசவ ேதசிகன் 
    இைசயமர் உலகிைட ஏற ஏறினான்.  54 
 
    மலர் மைழ ெபாழிதல் 
 
    கூற ம் ஒளி ைடக் குதிைரத் ேதாினான் 
    ேவெறா  மணிமய ெவற்பி வர்ந்ெதனத் 
    ேதற ம் அைணமிைசத் ேதசி ேகாத்தமன் 
    ஏற ம் மலர்மைழ இழிந்த என்பேவ.  55 
 
    பலவைக ஒ  மிகுதல் 
 
    ரெசா  பல் ய ழக்ெக ந்தன 
    அாிச ம் அ யவர் ெதாகுதி ைககுவித் 
    தரகர ெவ ெமா  அண்ட கூடமட் 
    ெடா கணம் ஒ ங்கு ன் ஓ ற் ெறன்பேவ.  56 
 
    (ேவ ) 
    ஏ  நிைலகைள ங் கடத்தல் 
 
    தனிைல தலா வி  நிைலயின் 
          லமா தலவா தார 
    இதழவிழ் கமலப் ெபாகுட் ள் நின்ற 
          இ ங்கேமார் ஆெறன நின்  
    தல்மிைச இலகு நிட்களம் ேபால 
          வன்றேவ ழாநிைல ஆகும் 
    அதன்மிைச அமலன் அல்லம ேதவன் 
          அமர்ந்தனன் அமர ம் வியப்ப.  57 
 
    ெவளியிடத்தில் அம தல் 
 
    உடம்ெபா  ெபாறிநாற் கரணமற் யிெரன் 
          ைரத்திடப் ப ம்உபா திகைளக் 
    கடந் ள நிைலயிற் ேசாதியாய் இலங்கக் 
          கண்  ாியைனப் ேபால 
    ெந ந்தவி சைமய அைமத்தெசம் மணிப்ெபான் 
          நிைலகேளார் ஏைழ ம் கடவா 
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    இடந்தனி விசும்ெபன் றல்லமன் இ ப்ப 
          இ ந்தனர் யாவ ம் கண்டார்.  58 
 
    அ யவர் மகிழ்ச்சிக் கூத்  
 
    ஆ னர் சிலவர் அங்ைககள் ெகாட்  
          அல்லமன் ெபாியேதார் கைழப் 
    பா னர் சிலவர் விழிெபாழி ெவள்ளம் 
          பாய் றக் குவித்தைக தைலேமல் 
    சூ னர் சிலவர் நிலமிைச ழ்ந்  
          ெதா தனச் சிலவர்ெமய்ப் ளகம் 
    னர் சிலவர் பரவினர் சிலவர் 
          க்கணான் அ யவர் அன்ேற.  59 
 
    வசவண்ணர் மகிழ்ச்சி 
 
    இந்தியம் விடயங் கரணெமய் என் ம் 
          யாைவ ம் காண்கிலன் ஓங்கும் 
    அந்தர அைணேமல் இவர்ந்தி ந் த ம் 
          அண்ணைலக் கண்டவப் ெபா ேத 
    ந்திய பரமா னந்தவா ாிதி ள் 
          ழ்கினன் அ ந்தினன் அம்மா 
    தந்திரம் எவற் ம் சிறந்த  ைசவ 
          தந்திரம் எ ம்அ ள் நந்தி.  60 
 
    அல்லமர் வசவண்ணைரப் ேபாற் தல் 
 
    மண்டலம் அவத்ைத குணமபி மானம் 
          மலமிைவ அைனத்ைத ம் கடந் ள் 
    கண் ம் வண்ணம் றத் நீ எம்ைமக் 
          காணிய அைமத்தவிச் ெசய்ைக 
    ெவண்திைர சு ட் ம் க ங்கடல் உலகில் 
          ேவ ளர் ெசய்வதன் ெறன்  
    ெதாண்டர்கள் திக்கும் வசவைனத் தித்தான் 
          சுரெரலாம் திக்குெமம் ெப மான்.  61 
 
    அல்லமர் ெவளி அாியைணயில் அமர்ந்தி த்தல் 
 
    உன்ன ள் உளேதற் கமலன்மால் ெதாழி ம் 
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          ஒ சி  ம் ெசய் கிற்கும் 
    என்னநல் வசவன் கன் ைக கூப்பி 
          இைணவிழி ன க உ கித் 
    தன் ணர் கிலனாய் வசமற நிற்பத் 
          தண்கதிர்ச் ெசம்மணி குயின்ற 
    ெபான்னாி யைணேமல் விசும் ற இ ந்தான் 
          ல்ல ம் அல்லம ேதவன்.  62 
 
    இ பத்திரண்டாவ  - சூனிய சிங்காதனத்தில் இ ந்த கதி ந்த  
    கதி 22 - க்குச் ெசய் ள் - 1046 
------------------------   
 

23. ஆேராகண கதி (1047 -1110) 
 
    [இக் கதிக்கண், அல்லமேதவர் ெவளி அாியைணயில் அமர்ந்தி த்தைல வசவண்ணர் 

த ேயார் பார்த்  மகிழ்கிறார்கள். அங்குள்ள அ யார்கள் இைறவைன வழிப தல், 
ெபாிேயார்க்குத் ெதாண்  ெசய்தல், இைறவைனப் பா ப் கழ்தல், மைறப்ெபா ைள 
எண்ணியி த்தல், இைறவைன உள்ளத்திற் ெகாண் த்தல், உயிர்க் காற்ைற 
நி த் தல் (ேயாகஞ் ெசய்தல்) த ய பலவைகச் ெசயல்களில் ஈ பட் க்கிறார்கள். 
அல்லமேதவாிடத்திேல  உள்ளத்ைத ஞ் ெச த்திய வசவண்ணர் அ யார்கைளப் 
ேபாற் தைல மறந்தி க்கிறார். வசவண்ணர் தம்ைமப் ேபாற்றாைமையக் கண்  
ெவகுண்ட அ யார்கள் ேவறிடஞ் ெசல்கிறார்கள். க யாண ாி அழகிழந்  
காணப்ப கிற . அ யார்கள் அகன் விட்ட ெசய்திைய அறிந்த வசவண்ணர் 
அவர்க க்காக அடப்பட்ட அ சில் ணாக அழி ேம என்  வ ந் கிறார். 
வசவண்ணர் உள்ளத் த் ன்பிைன உணர்ந்த அல்லமேதவர், தமக்குச் சிறி  
உணவி ம்ப  வசவண்ணைரக் ேகட்கிறார். ஆங்கு ஆக்கிைவத்தி ந்த அ சில் 

த ய உண கைளெயல்லாம் அல்லமேதவ க்குப் பைடக்கிறார். அைனத்ைத ம் 
அல்லமேதவர் அயின் ம் அவ ைடய பசித்தீ அடங்காமல் மிகுதிப்ப கிற. 
ெசன்னவசவர் உெனா  ெபா ந்தாத இைறவ க்கு இவ்வா  உணவிடத் 
ெதாடங்கிய  தக்க  அன்ெறன்கிறார். வசவண்ண ம் உண்ைமைய உணர்ந்  
அல்லமேதவைரப் ேபாற் கிறார். உண்ணாமற் ெசன் விட்ட அ யார்கைளெயல்லாம் 
உண்பதற்கு அைழத் வா என்கிறார் அல்லமேதவர். வசவண்ணர் அவ்வாேற ெசன்  
அ யார்கைளக் காண்கிறார். அவர்கள், அல்லமேதவர் அணிந்தன அணிந் , உண்டன 
உண்  களித்தி க்கின்றார்கள். அவர்கைள வசவண்ணர் உண்பதற்கு அைழக்கின்றார். 
அவர்கள், ‘நாங்கள் வழக்கப்ப  நிைறவாகக் ைக ம் வா ந் ெதாழிற்படாமேல 
உண்  மகிழ்ந்ேதாம்’ என்  கூறிச் சிவேயாகி ஒ வ க்கு உணவளிப்பின் எல்லா 
உயிர்க க்கும் மனநிைறேவற்ப  ெமன் ம், அல்லமேதவர்க்குச் ெசய் ம் 



 111

வழிபா கெளல்லாம் எம்ைமச் ேச ெமன் ம் உைரக்கின்றார்கள். வசவண்ணர் 
மீண் வந்  அல்லம ேதவர்க்கு அச்ெசய்திைய உைரக்கின்றார். அல்லமேதவர் 
    வசவண்ண க்கு ெமய்ப்ெபா ைள உணர்த்த வி ம் கிறார் என் ம் ெசய்திகள் 
கூறப்ெப கின்றன.] 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    ஒ வர் உண்ண ஒ வர் பசிெகடார் 
    தைரயில் என் ம் தகுெமாழி ெபாய்த்திட 
    அ ளின் அல்லமன் ஆ ம் பசிெகட 
    விரவி உண்ட மிகுதி விளம் வாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் ெவளி அாியைணயில் 
    எ ந்த ளியி ந்த தன்ைம 
 
    தண்ணந் திங்களில் தண்ெணனத் தண்கதிர் 
    வண்ணங் குன் றா ஞாயி  வார்சிைலப் 
    பண்ணங் குன்  பான்ைமயின் ஆதனத் 
    ெதன்னந் ேதவர் இ ந்த ள் காைலயில்.  2 
 
    வசவண்ணர் ஓவியம் ேபான்  இ த்தல் 
 
    வசவன் உள்ளம் வயல் கும் நீெரன 
    விசயன் அல்லமன் ேமனி வ வமாய் 
    அைசவி லன்பிறி ெதான் ம் அறிந்திலன் 
    இைச ம் ஓவியம் என்ன இ ந்தனன்.  3 
 
    ெசன்னவசவ ம் அல்லமேதவைரப் பார்த்  மகிழ்தல் 
 
    க ம ணித்தவி ெசன் ம் கலத்திைட 
    அழிவ றத்திகழ அல்லமன் ஆகிய 
    ெசழிய நற்சுைத ெசன்ன வசவ ம் 
    விழியி க்கு வி ந்திட் டனனேரா.  4 
 
    ேமாளிைக மாரன் ம வால மாச்சன் ஆகிேயார் 
 
    னிவி ைனக்ெகா ம் ேமாளிைக மார ம் 
    விைனயி ைனத்ெத  ெமய்ம்ம  வால ம் 
    தைனநி கர்க்கும் தவிசமர் விைன 
    மனெம னப்ப ம் வண் ற விட்டனர்.  5 
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    அ யார்கள் பல ம் அல்லமேதவைரக் சூழ்ந்தி த்தல் 
 
    ன்னி ந்த க்குைற வாள ம் 
    பின்ன ைடந்த ெபாிய ம் ஆகிய 
    மன்னி ந்த மணித்தவி சின் ைடத் 
    ன்னி எங்க ம் சூழ்ந்தனர் ெதாண்டேர.  6 
 
    நீ  சிக் கண் யணிந்  ஐந்ெத த்   எண் ேவார் 
 
    ண்ட ரந்தி  ெநற்றியிற் சிெமய்க் 
    கண்  என் ம் கலனணி வார்சிலர் 
    பண்ைட நான்மைற யின்பயன் ஆகேவ 
    ெகாண்ட அஞ்ெச த் ங்குறிப் பார்சிலர்.  7 
 
    இைறவைனப் ைச ாிேவார் 
 
    நந்த னந்த  நாள்மலர் மஞ்சனம் 
    சந்த னஞ்சுடர் தண் ைக யாதிெகாண் 
    ந்தி யங்கெள லாமடங் குள்ளேமா 
    டந்தி வண்ணைன அர்ச்சிப்பர் ஓர்சிலர்.  8 
 
    ெபயாியவர்க க்குத் ெதாண்  ெசய்பவர் 
 
    தாவில் சைன தாம் ாி கிற்பதில் 
    பாெவ லாஞ்ெசாலப் பட் ம் ஐம் லக் 
    காவல் ெசய் ம் க த் ைட யார்தமக் 
    ேகவல் ெசய்தல்நன் ெறன் ெசய் வார்சிலர். 9 
 
    இைறவைனப் கழ்பவர் 
 
    ச ைனத்ெதாழில் ண்பதின் எண்மடங் 
    கீச ைனத் தித் ேதத் தல் நன்ெறன 
    ஊசல் ஒத்த உளமில ராய்ப் லத் 
    சி நிற்பத் திப்பவர் ஓர்சிலர்.  10 
 
    ெமய்ப்ெபா ைளப் பகர்பவர் 
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    அங்க ங்கம் அயிக்கம் இ ெவன 
    மங்க லந்த  மாமைற யின் த் 
    தங்கு ந்தத் வமசி தன்ெபா ள் 
    பங்கம் இன்றிப் பகர்பவர் ஓர்சிலர்.  11 
 
    ெமய்ப்ெபா ைள ஆசிாியர்பால்  ஆராய்பவர் 
 
    பாசம் ஏ  பசுெவனப் பட்டேத 
    தீசன் யார்பதி எவ்வைக ஆ யிர்க் 
    காசு தீர அ ம் அ ைடத் 
    ேதகி காெவனத் ேதர்பவர் ஓர்சிலர்.  12 
 
    இைறவைன எண்ணியி ப்பவர் 
 
    றந்தி னஞ்ெச ம் ைசயின் நன்ெறனச் 
    சிறந்த கஞ்ெசய் தியானம் ம வி ெமய்ம் 
    மறந்தி ந்த மனஞ்சிவ ங்க ற் 
    றிறந்தி  ந்திறம் எய்தினர் ஓர்சிலர்.  13 
 
    உயிர்க்காற்ைற அடக்கி நிற்பவர் 
 
    ஓ  மீ ம் உயிர்நின்றி டாெதனில் 
    நீ  மாமன நிற்பதன் றாதலால் 
     ேமவாி ெதன்  விதி ைற 
    நா  வா  ந பவர் ஓர்சிலர்.  14 
 
    வசவண்ணைரப்பற்றி அ யார்கள் எண் தல் 
 
    இைனயர் ஆகி இ ந்தவக் காைலயில் 
    அைனயன் ஆகி அல்லமன் தன்னிைட 
    நிைனெவ லா ற நின்  தமதிைட 
    மனமி லாத வசவைனக் கண்டனர்.  15 
 
    அ யார்க ள் ெபாியவர் சிறியவர் இல்ைலெயனல் 
 
    ெபாியவர் சிறியவர் என்னம் ெபற்றிைம 
    அரவணி கட ள்தன் அ யர் தம் ேள 
    ெதாிபவன் எவனவன் சிறிய ேனஎன 
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    விாி  மைறெயலாம் விளம் ம் என்பேவ.  16 
 
    இைறவன் அன்பேர தக்கவர் எனல் 
 
    ஆ ாித் தி ம்நீ றணி ம் அன்பனம் 
    மா ாித் தவெனன வணங்கத் தக்கவன் 
    ாித் தவன்பதம் ைனயப் ேபாற் ற 
    நா ாித் ெதனமைற நான்கும் ஓ மால்.  17 
 
    வசவண்ணர் அ யார் ெதாண் ைன மறந்தி த்தல் 
 
    வந்தவர் வ பவர் வ கின் றார்களாம் 
    அந்தமில் அ யர்மாட் டாற் ம் ெசய்ைகையச் 
    சிந்தைன ெசய்கிலன் ேதசி கன்ெச ம் 
    இந்திர சால ற் றி ந்  நந்திேய.  18 
 
    வசவண்ணர் தம்ைமப் ேபாற்றாததற்கு 
    அ யார்கள் சினந்  கூ தல் 
 
    பத்தியில் தவறிேனான் பா  ந் நாம் 
    ய்த் டற் சுமப்பதில் றத்தல் நன்ெறன 
    ெமய்த்தவக் குழாெமலாம் ெவகுண்  ேபாயின 
    அத்தன்நல் தண்டநா யகைன விட்டேரா.  19 
 
    நகர் அழகு குன்றியி த்தைல வசவண்ணர்  கா தல் 
 
    ன்றிய ெமய்த்தவர் றந்  ேபாயபின் 
    மன்றல்ெசய் மற்ைறநாள் மைனைய ஒத்ெதா  
    தன்தனி நற் ரம் தனிப்பக் கண்டனன் 
    நன்றறி நற்ெசயல் நந்தி ேதவேன.  20 
 
    அ யார்க்கு ஆக்கிய உண  
    ணாகுெமன வசவண்ணர் வ ந் தல் 
 
    வ வினன் அன் ெசய் வழிைய இன் நான் 
    கு ம் அ யவர்க் குறித் ச் ெசய்தவிவ் 
    ஒழிவ ம் அ சி ண் ெடாழிந்தி டா தீர்ந் 
    தழி  ேமெயன அகந்த ளர்ந்தனன்.  21 
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    அ யாாிடத்தில் அன் ெகாளல் அாிெதனல் 
 
    சங்கம பத்திெசய் தண்ட நாதேன 
    சங்கம பத்திெசய் தைகைம ண் நான் 
    சங்கம பத்தியில் தவறிேனன் என்றால் 
    சங்கம பத்திெசய் தன்ைம எண்ைமேயா.  22 
 
    அ யார்பால் அன்  ெகாள்ேவான்  பிறப்ைபக் ெக ப்ேபான் எனல் 
 
    இழிப்பி ம் ெவ ப்பி ம் இல் ன் உள்ளன 
    அழிப்பி ம் உடம்பிைன அாிந்  ெகால் ம் 
    பழிப்ப  சங்கம பத்தி ெசய்பவன் 
    ஒழிப்ப  பிறவிெயன் லகம் ஓ ேம.  23 
 
    அல்லமர் உணெவலாம் உண்  அ யார்பசி ேபாக்க நிைனதல் 
 
    இம் ைற சங்கம பத்தி எய்திய 
    எம் ைட நந்திதன் எண்ணம் ற் ற 
    அம்மைட அ சி ண் டலமன் மாதவர் 
    தம்  பசிெயலாம் தணிப்ப உன்னினான்.  24 
 
    அல்லமேதவர் தம் பசிக்குச் சிறி  உணவிட ேவண் தல் 
 
    ஒ வன்யான் சி பசி உைடயன் சிற் ணா 
    விைர ற வி திநீ ேவண்  மா பின் 
    பாி ள அ யவர் பாற்ெசய் என்றனன் 
    ெபா வ  வசவைன ேநாக்கிப் ேபாதகன்.  25 
 
    வசவண்ணர், அல்லமைர அைழத் ச் ெசன்  
    இ க்ைகயில் அமர்த்தல் 
 
    ஐய ம் னி றா த ம் வண்ணம்யான் 
    ெசய் நல் விைனெயன மகிழந்  ேதவைனப் 
    ைபய ண் மைனயிைடப் பணிந்  ெகாண் ேபாய்ப் 
    ெபய் ெமன் மலர்மணிப் பீடத் ேதற்றினான்.  26 
 
    வசவண்ணர், அல்லமாின் தி வ  வழிபா  ெசய்தல் 
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    ஏற்றிய அ ள்வச ேவசன் எம்பிரான் 
    காற் ைண மலர்கைளக் கந்த மஞ்சன 
    நாற்றெமன் மலர்ந ம் ைகவி ளக்ெகனப் 
    ேபாற்றிய இைவெகா  ைச ெசய்தனன்.  27 
 
    அல்லம க்கு வசவண்ணர் உண  பைடத்தல் 
 
    சைன ெசய்தபின் ேபாற்றி நின் ெபான் 
    பாசனம் அைமத் ெமன் பதம்ப ைடத் ேமல் 
    ேயாசைன ைககமழ் கறி ம் ஒள்ளிய 
    ேபாசன ைறயிடப் ாிந்  நந்திேய.  28 
 
    அல்லமர், இட்ட உணைவ ஓாிைமப்ெபா தில் உண் விடல் 
 
    அ ந் க எனவ  ெதாழ ம் அக்கலம் 
    தி ந்திய அ ேளார் அவி ம் ேச யா 
    த ந்தினன் ஓாிைமப் ேபாதின் அல்லமன் 
    ெபா ந்திய அவாி ம் த ராகேவ.  29 
 
    ேம ம் பைடக்க அலலமர் உண்டைம கண்  வியத்தல் 
 
    பின்ன ம் அம் ைற ெபய்ய ஐயனவ் 
    அன்ன ம் அம் ைற அ ந்திப் பின்ன ம் 
    பின்ன ம் அம் ைற ெபய்ய உண்டனன் 
    தன் ளம் வியந்தனன் தண்ட நாயகன்.  30 
 
    அல்லமேதவ க்குப் பசி வள தல் 
 
    சி ச்சிறி தனமி ம் ெசய்ைக யால ள் 
    இைறக்ெகழில் உதரெவந் ெந ப்ெப ந்ததால் 
    விறற்கனல் அம் ைற விறகி டக்கனன் 
    றப்ெபாி ெதனெவ ந் ேதாங்கல் ேபாலேவ.  31 
 
    சைமத்த உணெவல்லாம் பைடக்க 
    வசவண்ணர் கட்டைள இ தல் 
 
    எண்ணிய எண்ணியாங் கியற் ம் ஏவலர் 
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    அண்ண ம் வ ெகன அைழத்  நம்மைனப் 
    பண்ணிய பதெமலாம் பைடமின் என்ற ம் 
    ண்ெணன அனமி ம் ெதாழில்ெதா டங்கினார்.  32 
 
    (ேவ ) 
    கயிைலமைலையப்ேபால் உணைவக் குவித்தல் 
 
    அளவ ம் அ யர்க் ெகல்லாம் ஆக்கிய அ சிற் குன்றம் 
    ெகாள  கூைட ெயா  கூைடகள் தாக்கக் ெகாண்  
    வள  கயிைலக் குன்றம் ெபயர்த்திவண் ைவத்த ெதன்னத் 
    தள றழ் அ சில் எங்கள் தம்பிரான் எதிர்கு வித்தார்.  33 
 
    ப ப்  ெநய் த யைவகைளப் பைடத்தல் 
 
    ப ப்ெபா  ெபா ப்ெப னத்தாம் பைடத்தனர் சிலெர த்  
    விைரப்  ெநய்க விழ்த்  வி த்தனர் சிலர்ம ணக்கும் 
    ெபாாிக்கறி பளிதம் பாகு ளிங்கறி பல ம் எல்லாம் 
    நிைரத்ெதா  சிலர்ெசா ாிந்  நின்றனர் கில்கள் ேபால.  34 
 
    வைட மாங்கனி க ம்  த யைவகைளப் பைடத்தல் 
 
    வைடப  திகிாி யாக மாங்கனி கவண்கல் லாக 
    உைடப  கைழக்க ம்பங் ெகாண்கைத யாகக் ெகாண்  
    கைடயப  லகிற் ெகல்லாம் காாிய க த்தன் ன்னர்ப் 
    பைடபைட எனச்ெசா ாிந்தார் பைட கத் திைளஞர் ேபால.  35 
 
    பால் பழவைக த யைவகைளப் பைடத்தல் 
 
    குளங்கைர யாக அந்தக் குளத்தி ட் பசுவின் தீம்பால் 
    விளங்கு ம் அ த ேவைல வி த்ெதன விட்டார் சில்ேலார் 
    உளங்கனி வர் ெசய் ள் ஒத்த க் கனி ம் ஏேனார் 
    வளங்ெக  ெதாடர்  ேபா ம் மற்ைறய பழ ம் ர்த்தார்.  36 
 
    அல்லமேதவர் எல்லாவற்ைற ம் உண்  வறிதி த்தல் 
 
    எண்ணிலர் இ வ இல்லாம் இனியன இன்னா என்னான் 
    கண்ணிைம ஒ ங்கும் ன்னர்க் க தயின் த  றாமல் 
    வண்ணெமன் மலர்க்ைக வாங்கி வறிதி ந் தனெனங் ேகான்ேதர்ப் 



 118

    பண்ணவன் பாிக்கு ேம  பள்ளெமன் பனவங் குண்ேடா.  37 
 
    உண  பைடத்ேதார் இனி உணவில்ைல எனல் 
 
    சற்றி ம் உண்க என்  தம ப சாியா வண்ணம் 
    சற்றி ம் இ க என்  தம்பிரான் உண்ணா நின்றான் 
    மற்றி  கண்  நின்ேறார் மட்கலம் ஒழிய ேவ  
    பற்றிைல என்  நந்தி தி கம் பார்த் ச் ெசான்னார்.  38 
 
    ெசல்வர்கள் தம் இல்ல உணைவப் பைடக்க நிைனத்தல் 
 
    உண்விைள யாடல் ெசய் ம் ஒ வைனக் கண்  ேவள்ேமல் 
    கண்விைள யா  ெநற்றிக் கட ள்ெமய் ய யார் எல்லாம் 
    விண்விைள யா ம் ேசாைல வியனகர் இடத்திற் ெசல்வப் 
    ெபண்விைள யா ம் தம்மிற் ேபரனம் இ தற் ெகண்ணி.  39 
 
    உணைவ வண் களில் ெகாண் வந்  பைடத்தல் 
 
    பாண் ல்ேமல் ஏற்றி வந் ம் பாைனயிற் சுமந்  வந் ம் 
    ேவண் ய பாகம் உற்  ேவ ேவ றாய அன்னம் 
    ஆண்தைகக் குரவன் உண்ண அளவிலர் ெசாாிந்  யர்த்தார் 
    ஊண்தழல் ெவ க்கும் வண்ணம் ஊட் வம் என்பார் ேபால.  40 
 
    பலவைகப் ெபா ள்கைள ம் மைலேபாற் குவித்தல் 
 
    மைலெயன அமல ஞான வாாி ன் ெசாாிந்  யர்ப்பார் 
    இைலமலர் பசுங்காய் கந்தம் இளஞ்ெச ந் தண்டாற் ெசய்த 
    உைலயைம பல்கா யம்ெபய் ஒண்கறி அ  ேவ  
    பலபல ைறம யங்கப் பைடப்பர்வல் விைரந்  வந் .  41 
 
    பைடப்பவர் பலர் 
 
    குய்கமழ் கறிகள் இட் க் குவிப்பவர் சிலெர த்  
    ெநய்கவிழ் ைகயர் ஆகி நிற்பவர் சிலர்நி ரம்பப் 
    ெபய்கவிழ் ெசாாிெயன் றான்பால் ெபய்பவர் சிலர்அ ைளந்த 
    ைககமழ் தயிர்குடத்தால் கவிழ்ப்பவர் சிலரங் கம்மா.  42 
 
    உண  பைடப்பவர்களின் பலவைகத் ெதாழில் 
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    இட்டவர் மறிய அன்னம் இ தற்கு விைரந்  ெசல்வார் 
    ட் வர் எதிர்ந டந்  ரல்ைக வாங்கி வாங்கிக் 
    ெகாட் வர் அ சில் தந்த கூைடகள் கவிழ்த்ெத றிந்  
    தட் வர் அனம்ப ைடக்கும் தம்பிரான் அ யர் அன்ேற.  43 
 
    சைமக்கப் ெபறாதைவகைள ம் பைடக்க எண் தல் 
 
    இன்னணம் பைடத்த எல்லாம் இைமப்பினில் அயின்  ைசவ 
    மன்னவன் வயிற்றின் ெவந்தீ வளர்த்தினிர் நீயிர் எல்லாம் 
    என்னநல் வசவ ேதவன் இ ந்தபல் பண்டங் ெகாண்  
    ன்னவன் பசிைய ஆற்ற ன்னிமற் றிதைனச் ெசய்தான்.  44 
 
    அவைர, பய , எள் , அாிசி த யவற்ைறப் பைடப்பித்தல் 
 
    அவைர ம் பய ம் எள் ம் அாிசி ம் அவ ங் ெகாள் ம் 
    வைர ம் கடைல ஞ்ெசஞ் ேசாள ம் ெசல் ம் ல் ம் 
    குவைர ம் கயிைல ம்ெபாற் குன்ற ம் ேபால ஞாலத் 
    ெதவைர ங் களிப் ச் ெசய்ய எங்க ம் குவிப்பித் தானால்.  45 
 
    எல்லாம் உண்  வசவண்ணர் மனத்தால் பைடத்த 
    உணைவ ம் உண்ணல் 
 
    குன்ெறனக் குவித்த எல்லாம் ெகாள்ெளனக் ெகாண்  நம்பன் 
    ெமன்றைரக் கணத் ள் இன் ம் ெமல்வன ெகாணர்மின் என்ன 
    வன்றிறல் தண்ட நாதன் மனத்தினால் அைவயி யற்றி 
    நின்றிடத் தம்பி ரா ம் நிைனவினால் அைவய யின்றான்.  46 
 
    உண  பைடத்தல், உண்டல் இவற்றில்  
      இ வ ம் ஒத்தனர் எனல் 
 
    ேநாக்கினால் அளித்த எல்லாம் ேநாக்கினால் ெதாைலத்தான் நந்தி 
    வாக்கினால் அளித்த எல்லாம் வாக்கினால் வள்ளல் உண்  
    ேபாக்கினான் இ தல் உண்ணல் என் மிப் ேபாாின் கண்ேண 
    க்கினால் இ வர் தா ம் ேதால்வி ற் ைடந்தார் இல்ைல.  47 
 
    இ வர் ெசயைல ங்கண்  அ யார் வியந்  ேபாற் தல் 
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    பைடத்தி ம் ெதாழில்  யன்ற பத்தன தியல் ம் அன்ன 
    ைடத்தி ம் ெதாழி ன் நின்ற யவன் இய ம் ேநாக்கி 
    அ த்தநற் பத்தர் எல்லாம் அைனயவர் இ வர் சீ ம் 
    எ த் ைரத் ளம்வி யப் ற் றிைறஞ்சினர் ஒ ங்கு மாேதா.  48 
 
    பைடத்தற்கும் ைடத்தற்கும் வல்ேலார் அல்லமேர எனல் 
 
    இ தற்கு வல்லான் நந்தி இ ம்ெபா ள் எவற்ைற ங்ைக 
    ெதா தற்கு வல்லான் இந்தத் யவன் என்பர் இவ்வா 
    றி தற்கு வல்லார் இல்ைல ெயன்பாிவ் வா  நாங்ைக 
    ெதா தற்கு வல்லார் தம்ைமச் ெசால்ல ம் ேகேளம் என்பார்.  49 
 
    அல்லமர் உயி க்குள் நிற்பவெரனச் ெசன்னவசவர் கூ தல் 
 
    கண்ணப்பன் அன்பி னாேன கறிெயன அைமத்த ஊைன 
    உண்ணப்பன் ஊனின் ேவறாம் உயி ள்நின் றைமவன் என்  
    வண்ணப்ெபான் அைனய ெசன்ன வசவேத சிகன்வ ணங்கி 
    விண்ணப்பம் ெசய்தான் ங்க விைட கம் கரந்தா ேனா .  50 
 
    (ேவ ) 
    ம வாலமாச்சி ேதவ ம் அவ்வாேற கூ தல் 
 
    ெசன்ன வசவன் ெசால் யவச் ெசயேல ெசய் ம் ெசயல்என்  
    மன் ம் அ ளின் ம வால மாச்சி ேதவன் வந் ைரப்ப 
    என்ைன உைடயா ம்ெமாழிேய என  மனைதத் ேதற் ம  
    பின்ைன உளேதா கதகமலாற் ெப நீர் ெதளிதற் ெகன் ைரத் .  51 
 
    வசவண்ணர், அல்லமைர வணங்குதல் 
 
    ெபாறிகள் கரணம் தங்கள் லன்கள் மற் ம் பல்வைகய 
    கறிக ளாக ஆ யிேர கலந் ண் பதமா நீ ண்ணப் 
    ெப க திலன்யான் எனநின்  பிறவிப் பிணிதீர் ம த் வன்தன் 
    நறிய மலர்ெமல் அ பணிந்தான் நைமயா ைடய அ ள்நந்தி.  52 
 
    அல்லமர் நின  அன்பிைனக் காணேவ வந்ேதன் எனல் 
 
    வசவன் நிைலகண் ட ள்ஞான வள்ளல் அல்ல மப்ெபயரான் 
    பசியின் வந்ேதன் அலன்ெபா ட்குப் படர்கா மக்கு வந்திலன்யான் 
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    கசி ம் நின  மனத்தன்  காண வந்ேதன் என்ேறத்தி 
    இைசயின் ம ம் அரன யார் யா ம் மகிழ எ த்தைணத்தான்.  53 
 
    வசவண்ணர் தம்ைமத் தாழ்த்திப் ேபசி ன்நிற்றல் 
 
    கண்ேபால் உயிர்கள் கண்டறியக் கதிர்ேபால் காட் ம் ெப மாேன 
    உண்ேபான் யானா ஊட் னக் கூட்  ேவெனன் ெற ந்தைமயால் 
    எண்ேபா ெதன்ேபாற் ேபைதைமயார் இல்ைல இல்ைல ெயன்றனன்பின் 
    பண்ேபா டமலன் எதிர்நின்றான் பத்தி வ வம் ஆயினான்.  54 
 
    அ யார்கள் மிக்க மகிழ் டன் யாைரப் கழ்வெதனக் கூறல் 
 
    ெசம்ைம ெநறியான் அ ணந்தி ேதவன் தைனப் கழ்வேமா 
    ெபாய்ம்ைம தீ ம் அல்லமைனப் கழ்வ ேமாவிங் கன்றியிவர் 
    தம்ைம விழியாற் காண்பதற்குத் தவஞ்ெசய் டலம் இ ெபற்ற 
    எம்ைம யாேம கழ்வேமா எனநின் றனர்தம் பிரான யார்.  55 
 
    வசவண்ணர் அ யார்கைள உண்பதற்கு அைழக்கச் ெசல் தல் 
 
    பாிந்த நந்தி கேநாக்கிப் பசித்தார் என்  நீதளரப் 
    பிாிந்த அந்த அ யர்தைமப் பிறங்கல் அைனய நின்மாடத் 
    த ந்த வணங்கிக் ெகாணர்திெயன அறிவா னந்த மயன்கூற 
    விைரந்  விைடெகாண் ெட ந்தன்  ெவள்ளஞ் ெசன்ற தவாிடத்தில்.  56 
 
    தாம் அல்லம க்காற் ம் வழிபாட்ைட அ யார்பால் காணல் 
 
    ெசன் வசவன் அ ட்குரவன் தி ேம னியிற்றான் அங்கணிந்த 
    மன்றல் மல ம் சந்தன ம் வ வின் திகழ ம நிமிர்ந்  
    தின்றல் தல கறிமணக்கத் ேதக்கு வி த்  கமலர்ந்  
    ெகான்ைற கமழ்ேவ ணியன யார் குழாங்கள் இ ப்பக் கண்டனனால்.  57 
 
    அ யார்கைள உண்ண அைழக்க அவர்கள் உண்ேடம் எனல் 
 
    கண்ட நந்தி அ பணிந்  கைடேயன் ெசய்த பிைழெயல்லாம் 
    உண்  ெபா மின் வ கெவன உள்ளங் களிப் ற் றாங்கி ந்த 
    ெதாண்டர் வசவ நின்ெப ைம ெசால்ல எளிேதா வயிறாரப் 
    பண்  ேபால வாய்ைகெதாழிற் படாமல் அயின்ேறம் இன்ெறன் .  58 
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    அ யார்கள் உணவிட்ட நின் கழ் ெபாிய ெதனல் 
 
    ேதவர் உண்ண அவி ண  ெசந்தீ கத்தில் இ தல்ேபால் 
    ஓவில் யாங்கள் எவ்ேல ம் உண்ண அ சில் அல்லமன்தன் 
    நாவின் ம வ வி நிைன ேயார்நாேவா க ம் தரத்தெதன 
    ஆவி அைனய நந்திசீர் அமலன் அ யார் கன்ேறத்தி.  59 
 
    சிவேயாகி உண்ப  எல்லா யி ம் உண்ணல் ஒக்கும் எனல் 
 
    உலகில் ஒ வன் சிவேயாகி உண்ட தம்ம சராசரமாம் 
    அலகில் உயிர்கள் எலா ண்ட தாகும் என்ன மைறகூ ம் 
    இலகும் உைரையக் காட்சியான் இன்றிங் குணர உணர்த்தினான் 
    கலக விைனகள் தீர்க்கும ட் கண்ணன் திகழல் லமேதவன்.  60 
 
    அல்லம க்குச் ெசய்தன யா ம் எமக்குச் ெசய்தன ஆகும் எனல் 
 
    ஆத லாலவ் வல்லமைன அ த்தல் எம்ைம எலாம த்தல் 
    பாதம் அவைனப் பணிதெலைமப் பணிதல் ஆகும் எஞ்ஞான் ம் 
    ேபதம் இல்ைல நல்வசவப் ெபயேராய் ெசல்க என்னமைல 
    மா  த வக் குைழந்தேதாள் வள்ளல் அ யார் தைமவணங்கி. 61 
 
    வசவண்ணர், அல்லமாிடம் அ யார் நிைலபற்றிக் கூ தல் 
 
    மீண்  நந்தி அல்லமனார் ெமன் ங் கமல அ யிைறஞ்சி 
    ஆண்ட ெப மான் அ யார்கள் அன்ைன உண்ட உண க  
    ஈண்  மக ம் உண்ணல்ேபால் எந்ைத உண்ட எலா ண்  
    ண்ட மகிழ்ேவா ந்தனர்நீ ைனந்த மல ம் ைனந்ெதன்றான்.  62 
 
    அல்லமர் எங்கும் நிைறந்தவெரனப் ெபாிேயார் மகிழ்தல் 
 
    மாறன் அ த்த அ பட்ட மன் ம் உயிாின் திறெமல்லாம் 
    ஈறில் கழ்க்கங் கணவசவன் இட்ட அ சில் உண் பசி 
    ஆறி யி ந்த ஆத னால் அல்ல மன்  ரணெமன்னக் 
    கூ  ெமாழிெமய் ெமய்ெயன்  கூறி உலகங் களித்ததால்.  63 
 
    அல்லமர், வசவண்ணர்க்கு ெமய்ப்ெபா ைள உணர்த்த எண் தல் 
 
    இவ்வா ற ந்தி அைமதிெப ம் எங்கள் பரம ேயாகிதான் 
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    ெதவ்வா கியைவம் லன்ெவன்ற திறல்கூர் வசவன் தைனமகிழ்ந்  
    ைசவா கம ம் நான்மைற ஞ் சாற் ம் ெபா ைள உணர்த் தற்குச் 
    ெசவ்வாய் மலரத் தி ள்ளஞ் ெசய்  தனி ற் றி ந்தனனால்.  64 
 
    இ பத்  ன்றாவ  - ஆேராகண கதி ந்த  
    கதி 23 - க்குச் ெசய் ள் – 1110 
---------------------------    
 

24. மேனாலய கதி. (1111 -1131) 
 
    [இக் கதிக்கண், வசவண்ணர் தமக்கு அ ள் ெசய் மா  அல்லமேதவைர 
ேவண் த ம், அல்லமேதவர் வசவண்ணைர ேநாக்கி, நான், என  
    என் ம் பற்ைற நீக்க ேவண் ம். இ விைனயற்றால் பிறப் ம் இறப் ம் இல்ைல. 
விாிந்த மன ைடயவைனப் பிறவி விடா  ெதாட ம். 
    குவிந்த மன ைடயவைனப் பிறவி ெதாடரா . உளளத்தின்கண் 
அவாவற்றி த்தேல உயர் க்ெகல்லாம் காரணமாம். நாேன 
    சிவெமன் ணர்ந்தவன் சிவேமயாவன். தன்ைனச் சிவமாகக் காணாதவைனப் பிறப்  
விடா . உள்ளத் ய்ைம ைடயவ க்குத் தாேம 
    சிவெமன் ம் ெமய்ம்ைம எளிதில் ேதான் ம் என்பன த ய அற ைரகைளக் கூறி, 
அ ள் ாி ஞ்ெசய்தி கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    மயங்குதல் இன்றி மேனாலயம் எய்தில் 
    சயந்த  த்தி தைலப்ப ம் என்  
    நயந்த ம் அல்லம நாதன் விளங்க 
    இயம்பிய வண்ணம் இயம் ம் அன்ேற.  1 
 
    அல்லமேதவர் வசவண்ணர்க்குத் 
    தி வ ள் ாியக் க தல் 
 
    பத்தர்கள் தங்கள் பசிக்கு ம் ஐயன் 
    தத் வ நல்கு க த்ெதா  தங்க 
    அத்தைல அன்ெபா டகங்குைழ கின்ற 
    வித்தக நந்தி விளம் வன் அன்ேற.  2 
 
    வசவண்ணர் தமக்கு அ ள்ெசய் மா  அல்லமைர ேவண் தல் 
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    வி ப்  ெவ ப்  வாம்விட யத்ேதா 
    க்கும் மயற்சகம் என்பதி லாமல் 
    பரப்பிர மத்தியல் பார்ப்ப ெதனக்குத் 
    ெதாித்த ள் என் ைர ெசய்  தித்தான்.  3 
 
    அல்லமேதவர் கூ தல் 
 
    அண்ண ம் ஆர்வம் அைடந்த ள் நந்தி 
    மண் ல ேகார்தைன மா  ஞானக் 
    கண்  மா  கடாவினன் என்  
    ண்ணிய ேனா  கன்றி  கின்றான்.  4 
 
    யான் என  என் ம் பற்  அ தல் ேவண் ம் எனல் 
 
    யாெனன ெதன்ப தி ந்தி  கா ம் 
    ஞானம் உறான  நண்ணிலன் ஆகில் 
    தானிைல யாத சகந்திகழ் கிற்கும் 
    தீனம் இலாத சிவந்திக ழாேத.  5 
 
    க த் ப் பிரமத்ைத யைடந்தால் அகந்ைதய ம் எனல் 
 
    கறங்ெக  மா ழல் கின்ற க த் ப் 
    பிறந்திற வாத ெப ம்பிர மத்தில் 
    இறந்தி ல் யாெனன ெதன் ம் அகந்ைத 
    மைறந்தி ம் அன்றி மைறந்தி  ேமாதான்.  6 
 
    பற் மிக்க உள்ளத்ேதா  ேபற்ைற வி ம் தல் பயனின்ெறனல் 
 
    யானி  ெசய்வல் எனக்கி  ெசய்வர் 
    ஏைனயர் என்ன இ ந்த க த்தான் 
    ேமனிகழ் த்தி வி ம்பல் இ ட்டால் 
    பா ைவ ேம  பற்ைற நிகர்க்கும்.  7 
 
    இ விைனக ம் அற்றால் பிறப்  இல்ைல எனல் 
 
    இ விைன தாம்வ ம் யாெனன லாலவ் 
    இ விைன யால்வ ம் இன்ெபா  ன்பம் 
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    இ விைன யாெனனல் இன்ெறனில் இல்ைல 
    இ விைன இல்ெலனில் இல்ைல பிறப்ேப.  8 
 
    மனத்ைத அடக்கியவன் நிலத்தில் பிறவான் எனல் 
 
    மனத்ைத அடக்க மனந் ைண ஆகும் 
    பிைனத் ைண இன்ற  ெபற்றனன் ஆயின் 
    தனிச்சிவ ேமெயா  தாெனன வாழ்வன் 
    நிைனத்  மறந்  நிலத் ழ லாேன.  9 
 
    மனத்ைத அடக்கியவன் ேபெறய் வான் எனல் 
 
    வாரணம் ஆகும் மனத்ைத அடக்கிற் 
    காரண மாைய கைளந்ெதாழி யாத 
    ரண மாகிய ேபாதம் அைடந்திட் 
    டாரணம் ஓ ம் அ ம்ெபா ள் ஆவான்.  10 
 
    (ேவ ) 
    விாிந்த மன ைடயவைனப் பிறவி விடா ; குவிந்த 
    மன ைடயவைனப் பிறவி ெதாடரா  
 
    விாிந்த ெநஞ்சம் க வியாம் விடயம் உணர விாியாமல் 
    ஒ ங்கு ெநஞ்சம் க வியாம் தன்ைன உணர ஒ ங்காமல் 
    விாிந்த ெநஞ்சம் உைடயவைன விடா  பிறவி என் ணர்க 
    ஒ ங்கு ெநஞ்சம் உைடயாைன உறா  பிறப்ெபன் ணர்கேவ.  11 
 
    மனத் ய்ைமயின் மாண்  
 
    அந்தக் கரண சுத்திேய அறிைவ அறிதற் சாதனமவ் 
    வந்தக் கரண சுத்திதனக் கைற ம் க மம் ஆரணங்கள் 
    அந்தக் கரண சுத்திதான் ஆவ தவாவற் றி தேல 
    அந்தக் கரண சுத்தியினால் அைடவன் பிண்டப் ெபயரன்ேற.  12 
 
    அவாவ த்தேல அ ம்ெபா ெளய்தக் காரணம் எனல் 
 
    ஆைச அ தல் ட் ன்பம் ேநேர அைடயக் காரணமாம் 
    ஆைச அ தல் அலதில்ைலப் பல ல் அைனத் ம் ஆய்ந்தி ம் 
    ஆைச அ ேவான் சிவனாதல் திண்ணம் எனநன் றறிந்தி ந் ம் 
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    ஆைச உ தல் என்ெகாண்ேடா அந்ேதா மனிதர் அறிேயேம.  13 
 
    அ க்கற்ற ெநஞ்சில் இ க்கற்ற ெபா ள் ேதான்  ெமனல் 
 
    ஆசு தீர்ந்த மனத்தினிைட அன்றி உணர்  ேதான்றா  
    மாசு தீர்ந்த ஆ யிைட அன்றி வதனம் ேதான் ேமா 
    பாச நீங்கு பரஞ்சுடைர நிைனக்கும் நிைனவாற் பற் மனம் 
    காச நீங்கு கண்ேபாலத் தன்ைனக் காரண விளங்குமாம்.  14 
 
    நாேன சிவெமன்  எண்ணியவன் சிவேம யாவன் எனல் 
 
    வானம் அல்ேலன் வளியல்ேலன் அழல்நீர் அல்ேலன் மண்அல்ேலன் 
    ஞானம் அல்ேலன் விைனயல்ேலன் நாேன சிவெமன் ெறண்ணிேனான் 
    ஊனம் இல்லா ஒ சிவேம ஆவன் இவ்வா ன்னாதான் 
    ஈனம் எல்லாம் உைடயஉடம் ெப த் ச் சுழ ம் எஞ்ஞான் ம்.  15 
 
    தன்ைனச் சிவம் என உணரா க்குப் பிறப்ேப ைண எனல் 
 
    தன்ைனச் சிவெமன் றறிந்தவேன அறிந்தான் தன்ைன உண்ைமயாத் 
    தன்ைனச் சிவெமன் றறியாதான் அறியான் என் ம் தன் ண்ைம 
    தன்ைனச் சிவெமன் ெறன்றறிவன் அன்ேற பாசம் தைனநீப்பன் 
    தன்ைனச் சிவெமன் றறியாதான் தனக்குப் பிறப்ேப ைணயாகும்.  16 
 
    இைறவேனா  தன்ைன ேவ பாடறக் காணல் ேவண் ம் எனல் 
 
    தன்ைனப் ேபத மாய்க்காண்ைக சகத்திற் காணப் பட்டதாம் 
    தன்ைனப் ேபதம்அறச் சிவெமன் றறிேவான் ஞானி தாெனா வன் 
    என்னக் க தி மைறய நீ ஆனாய் என்ன அத் விதம் 
    தன்ைனப் க ம் கண்டதைனச் சாற்றல் மைறயின் க த்தன்ேற.  17 
 
    மனத் ய்ைம உைடயார்க்கு உண்ைம ேதான் ம் எனல் 
 
    ய்தா கியெநஞ் சுைடயார்க்குத் தாேம சிவமாத் ேதான் மால் 
    தீதா கியெநஞ் சுைடயார்க்குத் ெதளிய அேபதம் மிக ன்றி 
    ேவதா கமங்கள் விளம்பி ம் விளங்கா ெதன் ம் ேவெறன் ம் 
    வாதால் அழிவர் அவர்மாைய மயக்க மயங்கு மதியினார்.  18 
 
    ெமய்ப்ெபா ள் கண்ட ேமேலாைன அைனவ ம் ேபாற் வர் எனல் 
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    ெநஞ்சம் ேசாகம் பாவைனயில் நிற்க நி த்தி விடயங்கள் 
    அஞ்சும் றவாத் றந்தசிவ ேயாகி ஒ வன் அ யிைணயில் 
    ஞ்சும் தி மால் தலமரர் உள்ளம் அவைனத் தித்திைறஞ்சா 
    ெதஞ்சும் தவமா னிவாிைல எனநான் மைற ம் இயம் மால்.  19 
 
    வசவண்ணர் த ேயார் அல்லமேதவைரப் பணிதல் 
 
    என்  க ைண ெபாழிவிழிெயம் ேகாமான் உண்ைம இனிதியம்ப 
    நின்ற வசவ ராய ளம் அழல்ேசர் ெம கின் ெநக்கு கிச் 
    ெசன்  குரவன் அ பணிந்தான் ெசன்ன வசவன் தலாகத் 
    ன்  சரணர் உய்ந்தனம்யாம் என்  தித் த் ெதா தனரால்.  20 
 
    அல்லமேதவர் பக்குவ ள்ேளார்க்கு அ ள் ாிதல் 
 
    இவ்வா ற ளால் தைனஉணர்த்தி 
          இ ந்த ஞான இயல் ரன் 
    ைசவா சிாியன் அல்லமனித் 
          தைரயிற் ப வம் தைலசிறப்ப 
    உய்வான் நிைனந்  தைனேநாக்கி 
          உற்ற உ யார்க் குபேதசம் 
    ெசய்வான் இயன்ற வ ெவா  ெசன் 
          ற ள்ெசய் ெசயல்ெசய் லாவினான்.  21 
 
    இ பத் நான்காவ  - மேனாலய கதி ந்த  
    கதி 24 - க்குச் ெசய் ள் – 1131 
---------------------    
 

25. மான்மிய கதி. (1132 -1158) 
 
    [இக் கதிக்கண், கயிைலமைலயில் இைறவியானவள் இைறவைனப் பார்த் , 
‘நில லகிற்குச் ெசன்ற நந்திேதவர் சிவகணங்கள் என் ைடய நற்கைல ஆகிேயார் 
யா  ெசய்கின்றனர்?’ என்  ேகட்கிறாள். சிவபிரான், பல ம் பலவிடங்களிற் ெசன்  
தங்கியி ப்பைத ம், அல்லமேதவர் உலகில் ரைசவத்ைத வளர்ப்பைத ம் 
கூ கிறார். இைறவியானவள் ரைசவம் எதனாற் சிறந்த  என்  ேகட்கிறாள். 
அதற்கு இைறவன் பதிலளிக்கிறார். இைறவி உண்ைமைய உணர்ந்ேதன் என்  
இைறவைனப் பணிகிறாள். ‘நில லகில் அல்லமேதவர் ேவ பா  க தா  
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அைனவ க்கும் அ ள் ாிந்தி க்கிறார் என் ஞ் ெசய்திக ம், ய் ெசய்யப்ெபற்ற 
காலம், ற்பயன், வாழ்த் ைர’ ஆகியைவக ம் கூறப்ெப கின்றன.] 
 
    லாசிாியர் கூறல் 
 
    வியனில ேமவிய வி மி ேயார்க்ெகலாம் 
    ெசயிர ம் அல்லமன் ெசய்த நன்றிையக் 
    கயிைலயில் தல்விழிக் கட ள் தன் ைட 
    மயி ய ெலா ெசா  மா  கூ வாம்.  1 
 
    அல்லமேதவர் ஞாலத் ள்ளார்க்ெகலாம் நல்ல ள் ாிதல் 
 
    ஆயிைட அ ள் நந்திஆதி மாதவர் 
    ேநயேமா டமர் ற நி வி அல்லமர் 
    மாயி  ஞாேமல் மானி டர்க்ெகலாம் 
    ேபாய ள் ெச ம்ெதாழில் ண்  வானேரா.  2 
 
    கயிைலயில் இைறவி சிவபிராைனப் பார்த் க் ேகட்டல் 
 
    இன்னணம் அல்லமன் இ நி லத் றத் 
    தன்னிகர் கயிைலயிற் சிங்கம் தாங்கிய 
    ெபான்னைண மிைசயமர் ராாி தன்ெனா  
    மின்னணி ைல ைம விளம்பல் ேமயினாள்.  3 
 
    நில லகிற்குச் ெசன்ற நந்தி த ேயார் ெசய்த  என்னெவனல் 
 
    அல்லமன் அ ள்ெபறற் கைடந்த நந்திேயா 
    ெடல்ைலயி னின்கணம் என  நற்கைல 
    ெமல் யல் நிலமிைச ேமவிச் ெசய்தெதன் 
    ெசால் தி எனஉைம இைறவன் ெசால் னான்.  4 
 
    நந்திேதவர் வசவண்ணர் என் ம் 
    ெபயர்ெகாண்  அ யார்கைளப் ேபாற்றினார் எனல் 
 
    நந்திநல் வசவனாம் நாமங் ெகாண்டமர்ந் 
    தந்தமில் எம்ம  யவைர ஆெமனப் 
    ந்திெசய் தவர்விைழ ெபா ள ளித்தமண் 
    சிந்திய நிலமிைசச் சிறப் ற் றானேரா.  5 
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    அக்கமாேதவி ஆசிாியைனத் ேத ச் ெசன்றாள் எனல் 
 
    அறஞ்ெச ம் நின்கைல ஆகும் மங்ைகேபாய்ச் 
    சிறந் ள உலகின்மா ேதவிப் ேபர்ெபறீஇ 
    மறஞ்ெச ம் மதன்வ  மாள மாய்த்ெதலாம் 
    றந்தனள் குரவைனத் விப் ேபாயினாள்.  6 
 
    சிவகணங்கள் பலவிடங்களி ம் தங்கினார்கள் எனல் 
 
    நண்ணிய நங்கண நாதர் தா மக் 
    கண்ணகன் ஞால ற் ெறம்ைமக் காணிய 
    வண்ணநல் விைனகள்பல் வைக  ாிந்தவர் 
    எண்ணிய பலநகர் இடத்  ைவகினார்.  7 
 
    அல்லமேதவர் ரைசவத்ைத உலகில் விளக்கினார் எனல் 
 
    அளக்க ம் விரதராய் அவாி ந்திடத் 
    ளக்கமில் நிைல ைடத் யன் அல்லமன் 
    ெகாளக்குைற படாதேப ாின்பம் கூட் ண 
    விளக்கினன் உலகினில் ர ைசவேம.  8 
 
    (ேவ ) 
 
    அல்லமேதவர் ரைசவத்தில் மக வி ப் ைடயர் எனல் 
 
    எவ்வைகச் சமயத் திற்கும் இைறவேன எனி ம் ேநயம் 
    ைசவநற் சமயத் ற்றான் ைசவத் ம் ர ைசவத் 
    தவ்வவர் பிறவி நீக்கும் அல்லமன் வி ப்பம் உள்ளான் 
    ைமவாிக் கயல்ெந ங்கண் மடவரால் என்றான் வள்ளல்.  9 
 
    ரைசவம் எதனால் உயர்ந்த  என்  இைறவி ேகட்டல் 
 
    சமயெமவ் வைகயி ந்தான் ைசவேமல் ஆய ெதன்ெகால் 
    அைம நல் ர ைசவம் அதனி ம் சிறந்த ெதன்ெகால் 
    இைமயவர் பர ம் க்கன் எம்பிரான் அ ள்ெசய் என்ன 
    உைமயவள் வினவ ேவழம் உாித்தவன் விளம் ம் அன்ேற.  10 
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    ரைசவம் உயர்ந்ததற்குக் காரணம் கூ தல் 
 
    உைரக்குெமச் சமயத் திற்கும் உத்தர பாகம் ைசவம் 
    தாிக்குமச் ைசவத் திற்குத் தரெமன ர ைசவம் 
    ெதாிக்குநற் காமி காதி சிரத்தினில் திக ம் கண்டாய் 
    அாிக்குரற் சிலம்ப ரற் ம் அ மலர்த் தடங்கண் நல்லாய்.  11 
 
    ரைசவத்ைத ேமற்ெகாண்ட பின்னேர ேப  அைடவன் என்றல் 
 
    றந்த  சமயம் க்குப் றமலாச் சமயத் ெதய்தி 
    அறந்திகழ் ைசவ ற்றாங் கதிற்சாி தாதி ஆற்றிச் 
    சிறந் ள ர ைசவம் ேசர்ந்தபின்  நண் ம் 
    ந ந்தளிர் கவற்  ேமனி நைனமலர் வல்  அன்னாய்.  12 
 
    அ மைற ம் ஆகம ம் ரைசவத்தில் ஒத்தி த்தல் 
 
    அ மைற ம் சீர்சால் ஆகம ம் ஒத் ப் 
    ெபா மறம் இலாமல் ற் ம் ெபா ளிைன விளங்கக் காட் த் 
    த ைற அதனால் ர ைசவேம தைலைமத் தாமிவ் 
    வி ம  வ நன் ம் இதிற்பிர மாணம் ஆகும்.  13 
 
    ய்ைமவழி ரைசவத்தன்றி ேவெறங்கும் இல்ைல எனல் 
 
    ஒன்ெறா  விடயம் தன்னில் உ சுைவ நிைறெவன் றாக்கி 
    என் ெமம் கத்த ளித்திட் ெடம்பிர சாதங் ெகாண்  
    ன்  க ம ன்னாத் ய்ைமயிவ் ர ைசவத் 
    தன்றிேவ ெறா மார்க்கத்தின் அ க்குேமா வ க்கண் மாேத.  14 
 
    அல்லமர், ரைசவத்ைத உலகில் வளர்த்தார் எனல் 
 
    ஆதலால் ர ைசவத் தறிவிைன அறியச் ெசய்தான் 
    மாதர்மா ேதவி யா ன் வண்கைல மாதி க்கும் 
    ேமைதயாம் வசவ னாதி ெமய்ய  யவர்க்கும் ஞான 
    ேபாதகா சிாியன் என் ம் ெபா விலல் லமன்ேவற் கண்ணாய்.  15 
 
    அ யார்கள் பக்குவங்கண்  அல்லமர் அ ள் ாிந்தார் எனல் 
 
    ப வேப தத்தாற் ேபதப் ப ம்ெபா ள் ப வங் கண்  
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    திாிவின்மா னிவர் ேயாகர் சித்தர்கள் தலா ேனார்க்குப் 
    ெபா விலா அல்ல மப்ேபர்ப் ண்ணியன் கன்றாட் ெகாண்டான் 
    குரவவார் குழல்ம டந்தாய் என்றனன் குன்ற வில் .  16 
 
    அல்லமேதவர் மாையையக் கடந்தார்; நான் உன் தி வாக்கால் 
    ெதளிந்ேதன் என்  இைறவி இைறவைனப் பணிதல் 
 
    அம்ைமஉள் மகிழ்  ெபாங்க அல்லமன் ெப ைம ேகளா 
    மம்மர்ெசய் ளங்க லக்கு மாையையக் கடந்தான் என்றன் 
    ெமய்ம்ைமநின் பவள வாயால் விளம்ப நான் அறிந்ேதன் என்  
    ம்மதில் வ ெதா ைலத்த க்கணா யகைனத் தாழ்ந்தாள்.  17 
 
    அல்லமேதவர் ேபறளிக்கும் ெதாழி ல் நிற்றல் 
 
    அங்குைம மாதி ேனா ம் அல்லமன் ெப ைம கூறித் 
    திங்கள்ெவண் கிழ்  ைனந்த ெசஞ்சைடப் பரமன் ேமவ 
    இங்க ள் ேமகம் என் ம் இைணயிெலங் கு கு ேகசன் 
    மங்கல த்தி யின்பம் வழங்குமத் ெதாழி ல் நின்றான்.  18 
 
    ேவ பா ன்றி அல்லமர் அைனவர்க்கும் ேபறளித்தல் 
 
    த்தவர் இைளஞர் ேநாயர் கிழ ைல மாதர் நல்ல 
    தீத்ெதாழி லாளர் ெபால்லாத் தீத்ெதாழி லாளர் என் ம் 
    பார்த்திலன் யாவர் மாட் ம் பாிந்த ள் மாாி ெபய்  
    காத்தனன் அமல ஞான காரணன் கு கு ேகசன்.  19 
 
    அல்லமேதவர் மாதவர் உள்ளந்ேதா ம் வாழ்தல் 
 
    இன்னவா ற ளி னாேன இவ ற விவர்ேவ ெறன்னா 
    அன்ைனேபால் உயிர்கட் ெகல்லாம் ஆர ள் ஒ ங்கு ெசய்ேத 
    ன்ைனயா ெளனக்ெகாண் டா ம் இைணய க் கு கு ேகசன் 
    மன் மா தவர்கள் ெநஞ்ச மலர்ெதா ம் வாழா நின்றான்.  20 
 
    இந் ைனப் ப ப்ேபா ம் ேகட்ேபா ம் அறம், ெபா ள், 
    இன்பம்,  என் ம் நாற்ெப ம் ேபற்றிைன ம் எய் வர் 
 
    எல்ெலாளி இரவி ேபால இ ள்மலம் இாித்தி லங்கும் 
    அல்லமன் சாிதம் ஓதில் அறம்ெபா ள் இன்பம் டாம் 
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    நல்லன பயேனார் நான்கும் நண் வன் இதைனக் ேகட்க 
    வல்லநல் விைனயி னா ம் மற்றைவ ம வி வாழ்வன்.  21 
 
    அறி , மக்கட்ேப , ெசல்வப் ேப , நிைல ேப  
    த யன உண்டாதல் 
 
    மதியிலார் மதிஞர் ஆவர் மகவிலார் மக  யிர்ப்பர் 
    நிதியிலார் நிதிப ைடப்பர் நிைலயிலார் நிைலத்  வாழ்வர் 
    பதியிலார் பதிகி ைடப்பர் ப தி வ் வி பத் ைதந்  
    கதியினால் நிரம்  காைத கற்றவர் கூறக் ேகட்பின்.  22 
 
    ல் ெசய்யப்ெபற்ற காலம் 
 
    பார்ெக  சகாத்த ைவஞ் ற்ெற  பானான் காவ 
    தாகிய கரநா மங்ெகாள் ஆண்  விைடஞா யிற்றில் 
    சீர்ெக ம் அல்ல மன்றன் தி விைள யாடற் காைத 
    கார்ெக  மிடற்ெறங் ேகாமான் க ைணெகாண் யம்பினாேன.  23 
    இந் ைலப் ப ப்பவர் இைறவேனயாவர் என்றல் 
 
    மாச ம் அல்ல மப்ேபர் வள்ளல்தன் சாிதம் தன்னின் 
    ஆச ஞ் ெசய் ள் எல்லாம் அன் டன் ப ப்பார் தம்ைம 
    ஏச  மனிதர் என்ன இைசப்பேதா காித்ேதால் ேபார்த்த 
    ஈசெனன் ப ேவ அன்றி ஏ மற் ேற  அம்மா.  24 
 
    நல்விைனயாளர் த ேயார் வாழ்த்  
 
    ண்ணியர் உலகில் வாழ்க லஞ்ெச  ேநான்  வாழ்க 
    ெபண்ெணா  பாகன் ைச ேபணிவாழ அ யர் வாழ்க 
    கண் தல் ஒ வன் சார்ந்த கற் ைடச் ைசவம் வாழ்க 
    அண்ணலல் லமன்சீர் ேகட்கும் ஆதர வாளர் வாழ்க.  25 
 
    ெபா வ ம் தி வாழக திைய அணிேவார் வாழ்க 
    தி வளர் கண்  வாழ்க சிறந்தஅஞ் ெச த் ம் வாழ்க 
    கு வ ள் வாழ்க ெமய்ையக் கூ நா ேவார்கள் வாழ்க 
    ெவ வ ம் பிறவி தீர்க்கும் வித்தகர் வாழ்க வாழ்க.  26 
 
    அல்லமன் சாிதச் ெசய் ள் அதனிேலார் ெசய் ள் கற்க 
    வல்லவர் அ த்தம் ஓத வல்லவர் வைரய வல்ேலார் 
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    ெசல்வமீ ெதன்ன அன்பாற் ெசவிப் லன் நிைறக்க வல்ேலார் 
    வல்லவ ம்  மீதில் என் ம்வாழ்ந் தி க அன்ேற.  27 
 
    இ பத்ைதந்தாவ  - மான்மிய கதி ந்த  
    கதி 25 - க்குச் ெசய் ள் - 1158 
 

பிர ங்க லீைல ற்றிற்  
---------------------------------------- 

 


