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க�த�க�த� அல�கார�அல�கார� 

(அ�ணகிரிஅ�ணகிரி நாத�நாத� அ�ளிய�அ�ளிய�) 
 

கா��கா�� 
 

 
அடல�ைண� தி�� ேகா�ர� ேதய�த வாயி��� 
வட வ�கி� ெச�� க��ெகா�ேட�வ�வா� தைலயி� 
தடபெடன�ப� ���ட� ச��கைர ெமா�கியைக� 
கடதட ��பக களி��� கிைளய களி�றிைனேய. 
 

 
���� 

 
ேப�ைற� தவ� ச��மி�லாத ெவ�ைன�ர ப�ச ெம��� 
ேச�ைற� கழிய வழிவி�ட வா. ெச�சடாடவிேம� 
ஆ�ைற� பணிைய யிதழிைய� ��ைபைய ய��லியி� 
கீ�ைற� �ைன�த ெப�மா� �மார� ��பாகரேன. 1 
 
அழி��� பிற� கெவா�டாவயி� ேவல� கவிையய�பா� 
எ���� பிைழயற� க�கி�றி வீெரரி ��டெத�ன 
விழி��� �ைகெயழ� ெபா��ெவ� ��ற� வி��கயி�றா� 
க��தி� ���கி� ����ம� ேறாகவி க�கி�றேத. 2 
 
ேதரணி யி��பட �ரெமரி� தா�மக� ெச�ைகயி�ேவ� 
�ரணி யி�ட� வாகி� கிெரௗ�ச� �ைல�தர�க� 
ேநரணி யி�� வைள�த கடக ெநௗi�த���� 
ேபரணி ெக�ட� ேதேவ�தர ேலாக� பிைழ�த�ேவ. 3 
 
ஓரெவா�டாெரா�ைற ��னெவா�டா�மலரி��னதா� 
ேசரெவா�டாைரவ� ெச�வெத�யா� ெச�� ேதவ��ய� 
ேசாரநி� �ரைன� �ரைன� கா�ட� ேசாரி�க� 
�ரக�டாரியி� ேடா ரிைம� ேபாதினி� ெகா�றவேன. 4 
 
 
தி��த� �வன�களீ�ற ெபா�பாைவ தி��ைல�பா� 
அ��தி� சரவண� ��ெதா�� ேலறி ய�வ�ெகா�ைக 
வி��பி� கடலழ� ��றழ� �ரழ வி�மிய�� 
���ைத� �றி�சி� கிழவென� ேறா�� �வலயேம. 5 
 
ெப��ைப� �ன�தி�� சி�ேறன� கா�கி�ற ேபைத ெகா�ைக 
வி���� �மரைன ெம�யி�பி னா�ெம�ல ெம�ல��ள 
அ���� தனி�பர மாந�த� திf�தி� தறி�தவ�ேற 
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க���� �வ����ெச� ேத�� �ளி�தற� ைக�த�ேவ. 6 
 
சள�தி� பிணிப�டச�� �ரிைய��� டவி�� ெம�ற� 
உள�தி� �ரம�ைத� தவி��பா ய�ண �ர��திர� 
�ள�தி� �தி��� �ளி��� களி��� ����ெவ�றி� 
கள�தி� ெச��கி� க�தாட ேவ�ெதா�ட காவலேன. 7 
 
ஔiயி� விைள�த �ய�ஞான �தர� ��சியி�ேம� 
அளியி� விைள�தெதாரா ந�த� ேதைன யநாதியிேல 
ெவௗiயி� விைள�த ெவ��பாைழ� ெப�ற ெவ��தனிைய� 
ெதௗiய விள�பிய வா.. �கமா�ைட�ேதசிகேன. 8 
 
ேதென�� பாகெனf�வமி� ெகாணாெமாழி� ெத�வ வ�ளி 
ேகான� ெறன��ப ேதசி�த ெதா���� �றவ�ேறா 
வான�� கால�� தீய�� நீர�� ம��ம�� 
தான�� நான� றசிரீரி ய�� சரீரிய�ேற. 9 
 
ெசா��ைக� கி�ைலெய� ெற�லா மிழ����மாவி��� 
ெம�ைல�� ெச�ல எைனவி�டவா இக� ேவலன�ல 
ெகா�லிைய� ேச��கி�ற ெசா�லிைய� க�வைர� ெகா�ைவ� 
ெச�வா�வ�லிைய� ��கி�ற மா�வைர� ேதாள�ண� வ�லபேம. 10 
 
�ைசெநகி ழாெவ�றி ேவேலா ன�ண� �ட��ழ�ப� 
கைசயி� வாசி விைசெகா�ட வாகன� பீலியி�ெகா� 
தைசப� கா�ப� டைச�� ேம� அ�யிடெவ� 
�ைசவைர ��ப�ட அ��ளி� வாரி திட�ப�ேட 11 
 
பைடப�ட ேவலவ� பா�வ�த வாைக� பதாைகெய��� 
தைடப�ட ேசவ� சிறக�� ெகா�ள� சலதிகழி� 
�ைடப�ட த�டகடாக �தி��த ��படல� 
இைட�ப�ட ��ற� மாேம� ெவ�� மி�ப�டேவ. 12 
 
ஒ�வைர� ப�கி �ைடயா� �மார �ைடமணிேச� 
தி�வைர� கி�கிணி ேயாைச பட�தி�� கி�டர�க� 
ெவ�வர� தி��� ெசவிப� ெட�� ெவ���கனக� 
ப�வைர� ��� மதி��தன ேதவ� பய� ெக�டேத. 13 
 
��பாச வா��ைக�� ��தா� ைமவரி� ெகா�பைட�த 
இ�பாச ெந�சைன ஈேட�� வாயி� நா�� ெவ��� 
அ�பாதி யா� விழ ேம�� �ல�கவி�ணா� ��ய� 
ச�பாணி ெகா��ய ைகயா றிர��ைட� ச��கேன. 14 
 
தாவ� ேயா�� மயிலி�� ேதவ� தைலயி�ெம� 
பாவ� ேய���� ப�டத� ேறாப� மாவலிபா� 
�வ� ேக�ட�� �த�ட �� �க���ட� 
ேசவ� நீ��� ெப�மா� சி�ற�ேய. 15 
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இ��ேகா ளி��த ப�யி�� ேகாெள� பா���ய� 
ெகா��ேகாப� ��ட� ��ற� திற�க� ெதாள�கைல ேவ� 
வி��ெகா ன�� வ�� தாேன �ம�� ெவளி�ப�ேம. 16 
 
ேவதா கமசி�ர ேவலா �த�ெவ�சி ��தத�ைட� 
பாதார வி�த மரணாக அ��� பக�மி�லா� 
�தான த�ற ெவௗi�ேக ெயாளி����� மாவி��க� 
ேபாதா யினிமன ேமெதரி யாெதா� �த���ேம. 17 
 
ைவயி� கதி�வ� ேவேலாைன வா��தி வறிஞ��ெக��� 
ெநா�யி� பிளவன ேவ�� பகி�மி�க ��க�கி�ங� 
ெவ�யி� ெகா��க �தவா �ட�பி� ெவ�நிழ�ேபா� 
ைகயி� ெபா�� �தவா� கா�� கைடவழி�ேக. 18 
 
ெசா�ன கிெரௗ�ச கிரி� ��வ� ெதா��தைவேவ� 
ம�ன கட�பி� மல�மாைல மா�பெமௗ ன�ைத��� 
நி�ைன �ண���ணர� ெத�லா ெமா��கிய நி���ண� �� 
ெட�ைன மற�தி�� ேதனிற� ேதவி�ட தி��ட�ேப. 19 
 
ேகாழி� ெகா�ய ன�பணி யாம� �வலய�ேத 
வாழ� க�� மதியிலி கா��க� வ�விைனேநா� 
ஊழி� ெப�வலி ��ணெவா� டா��க ள�தெம�லா� 
ஆழ� �ைத��ைவ� தா� வ�ேமா�� ம��பிறேக. 20 
 
மரண�ர மாத நம�கி�ைல யாெம��� வா��த�ைண 
கிரண� கலாபி�� ேவ��� ேடகி� கிணி��ள 
சரண�ர தாப சசிேதவி ம�க�ய த��ர�ஷா 
பரண�� பாகர ஞானா கர�ர பா�கரேன. 21 
 
ெமா�தர ரணி�ழ� வ�ளிைய ேவ�டவ� ��தமிழா� 
ைவதா ைர�ம�� வாழைவ� ேபா�ெவ�ய வாரண�ேபா� 
ைகதா னி�ப �ைடயா� தைலப��� க�தரி�க 
எ�தா� ம�க� உைமயா� பய�த இல�சியேம. 22 
 
ெத�வ� தி�மைல� ெச�ேகா��� வா�� ெச���டேர 
ைவைவ�த ேவ�பைட வானவ ேன மறேவ�ைனநா� 
ஐவ�� கிட�ெபற� காலிர�ேடா �� யதிலிர�� 
ைகைவ�த வீ� �ைல��� ேன வ�� கா�த�ேள. 23 
 
கி�ன� �றி�த� ேனfெசவி நீய�� ேக�க�ெசா�ன 
��ன� �றி�சி ெவௗiயா�கி வி�ட� ேகா��ழ� 
சி�ன� �றி�க� �றி�சி� கிழவ� சி�மிதைன 
��ன� �றி�சியி� ெச��க� யாண �ய�றவேன. 24 
 
த�டா�த�� திரி�ல ��விழ� தா�கி��ைன� 
தி�டாட ெவ�� விழவி� ேவ�ெச�தி� ேவலவ���� 
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ெதா�டா கியெவ� னவிேராத ஞான� �ட�வ�வா� 
க�டாய டாவ�த காவ�� பா�ச�ெற� ைக� ெக�டேவ. 25 
 
நீல� சிக��யி ேல�� பிராென�த ேநர�தி�� 
ேகால� �ற�தி �ட�வ� வா� ��நாத� ெசா�ன 
சீல�ைத ெமௗfள� ெதௗi�தறி வா� சிவேயாகிகேள 
கால�ைத ெவ�றி��பா�, மரி� பா�ெவ��கேள. 26 
 
ஓைல�� �த�� க��தி�டாட ெலாழி� ெதன��� 
காைல� மாைல� ��னி�� ேமக�த ேவ� ம��கி� 
ேசைல�� க��ய சீரா�� ைகயி� சிவ�தெச�ைச 
மாைல�� ேசவ� பதாைக�� ேதாைக�� வாைக�ேம. 27 
 
ேவேல விள��ைக யா� ெச�ய தாளினி� வீ��திைற�சி 
மாேல ெகாளவி�ங� கா�பத� லா� மனவா���ெசய 
லாேல யைடத� கரிதா ய��� வாகிெயா�� 
ேபாேல யி���� ெபா�ைளெய�வா� �க�வ�ேவ. 28 
 
கட�தி� �ற�தி பிரான� ளா�கல� காதசி�த� 
திட�தி� �ைணெயன யா� கட� ேத� சி�ர மாதர��� 
பட�தி� க��தி� ப��தெச�வாயி� பைனயி��தி� 
தட�தி� றன�தி� கிட��� ெவ�காம ச��திரேம. 29 
 
பாெல� ப�ெமாழி ப�ெனf ப�பத� பாைவய�க� 
ேசெல�ப தாக� திரிகி�ற நீெச�தி ேலா�றி��ைக 
ேவெல� கிைலெகா�ற ம�ர ெம�கிைல ெவ�சி�த�ைட� 
காெல� கிைலமன ேமெய�ங ேன��தி கா�ப�ேவ. 30 
 
ெபா�க� ��லி� ��தா வைக��ட ரீக�தி�� 
ெச�க� சிவ�த கழ�வீ� த�த�� சி��ெவ�� 
ெகா��� தறிப� ெடறிப� �திர� ���ெமன� 
க�க� கிரி�� வ�கதி� ேவ� ெதா�ட காவலேன. 31 
 
கிைள��� �ற�ப�ட ��மா� �ட�கிரி ���வ� 
ெதாைள��� �ற�ப�ட ேவ�க�த ேன �ற� ேதா�ள�ைத 
வைள��� பி���� பைத�க� பைத�த வைத��� க�ணா�� 
கிைள��� தவி�கி�ற எ�ைன ெய�தா� வ�திர�சி�ைபேய. 32 
 
��யா� பிறவி� கடலி� �கா��� ��ெக��� 
மி�யா� ப�யி� விதன� படா�ெவ�றி ேவ�ெப�மா� 
அ�யா��� ந�ல ெப�மா� அ�ண� �லமட�க� 
ெபா�யா� கியெப� மா� தி� நாம� �க�பவேர. 33 
 
ெபா�டாக ெவ�ைப� ெபா�தக�தா த�பி� ேபானெதா�ற� 
ெக�டாத ஞான கைலத� வாயி�� காமவிடா�� 
ப�டா �யிைர� தி�கி� ப�கி� பசிதணி��� 
க�டாரி ேவ�வழி யா�வைல�ேகமன� க���டேத. 34 
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ப�தி� �ைறயிழி� தாந�த வாரி ப�வதானா� 
��தி� தர�க� ெதௗiவெத� ேறாெபா�� ெவ���தி 
ெம�தி� �திெகா�ள ெவ�� ரைனவி�ட க��யிேல 
��தி� தர�ெகா� டமரா வதிெகா�ட ெகா�றவேன. 35 
 
கழி�ேதா� மா�றி� ெப��கான� ெச�வ� ��பமி�ப� 
கழி�ேதா� கி�றெத�கால ெந� ேசகரி� ேகா����ைத� 
ெகாழி�ேதா� காவிரி� ெச�ேகாட ென�கிைல ��றெம��� 
கிழி�ேதா� ேவெல� கிைலெய�ங ேன ��தி கி��வேத. 36 
 
க���ட ெசா�லிய� ெம�லிய� காம� கலவி�க�ைள 
ெமா��� டய�கி�� ேவ� மறேவ� ���ளி�திர� 
���� ���� �� ���� ������ 
���� ெடன�ெகா�� யாடெவ� ���ெகா�ற ரா��தேன. 37 
 
நாெள� ெச��விைன தாென� ெச�ெமைன நா�வ�த 
ேகாெள� ெச��ெகா�� ��ற� ெச���ம ேரசரி� 
தா�� சில��� சத�ைக�� த�ைட�� ச��க�� 
ேதா�� கட�� ெமன�� ��ேன வ�� ேதா�றி�ேன. 38 
 
உதி�தா� �ழ�வ�� சாவ�� தீ��ெதைன ��னிெலா�றா 
விதி�தா� ட��த�� கால�� ேடா ெவ�� ந��ரக 
பதி�தா�� வா�கிநி� ற�பர� ப�பர� ப��ழல 
மதி�தா� தி�ம� காமயி ேலறிய மாணி�கேம. 39 
 
ேச�ப� டழி�த� ெச��a� வய�ெபாழி� ேத�கட�பி� 
மா�ப� டழி�த� ��ெகா� யா�மன� மாமயிேலா� 
ேவ�ப� டழி�த� ேவைல�� �ர�� ெவ��மவ� 
கா�ப� டழி�ததி� ெக�றைல ேமலய� ைகெய��ேத. 40 
 
பாேல யைனய ெமாழியா�த மி�ப�ைத� ப�றிெய��� 
மாேல ெகா����� வைகயறி ேய� மல��தா� த�வா� 
காேல மிக��� காேல யிலாத கணபண�தி� 
ேமேல �யி�ெகா�� மாேலா� ம�கெச�ேவலவேன. 41 
 
நிண�கா��� ெகா��ைல வி�ெடா� வீெட�தி நி�கநி��� 
�ண�கா�� யா�ட ��ேத சிகன� �ற�சி�மா� 
பண�கா�� ம��� �ர�� �மர� பதா��ய�ைத 
வண�லா� தைவa�கி ெத�ேக ெயன�கி� ங� வா��த�ேவ. 42 
 
கவியா� கடலைட� ேதா� ம� ெகாைன� கணபண�க� 
ெசவியா� பணியணி ேகாமா� மகைன� திறலர�க� 
�வியா�� ெபழ�ெதா�ட ேபா�ேவ� ��கைன� ேபா�றி ய�பா� 
�வியா� கர�க� வ�ெத�ேக ெயன�கி�ங� ��யேவ. 43 
 
ேதாலா� கவ�ைவ�� நாலா� காலி� �ம�தியி� 
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காலா ெல��பி வைள�� ேகா���ைக� நா�றிநர� 
பாலா��ைக யி��� தைசெகா�� ேம��த அக�பிரி�தா� 
ேவலா� கிரிெதாைள� ேதானி� தாள�றி ேவறி�ைலேய. 44 
 
ஒ�� த�மறி யா�தனி வீ�� �ைர�ண�வ� 
றி��த வீ�� லிராமெல� றானி� ேகா�ெடா�ைக� 
ெபா�� தர�ரி� ேதகாச மி�ட �ரா�தக��� 
���த ேவலவ னி��ர �ர �லா�தகேன. 45 
 
நீயான ஞான விேநாத� தைனெய�� நீய��வா� 
ேசயான ேவ�க�த ேனெச�தி லா� சி�ர மாதர��� 
ேறாயா ��கி� ப�கி� ெப�கி� �வ�மி�த 
மாயா விேநாத மேநா��க மான� மா�வயத�ேக. 46 
 
ப�தி� தி��க மா�ட� ப�னி� ேதா�க�மா�� 
தி�தி� தி��� ம��க� ேட�ெசய� மா�டட�க� 
��தி� கமல� ��கி� ெப�கி� �வனெம�றி� 
த�தி� கைர�ர ��பர மாந�த சாகர�ேத. 47 
 
ப�திைய வா�கிநி� பாதா� �ய�தி� �க��ய�பா� 
��திைர வா�க அறிகி�றி ேல� �� ��ந��க� 
ச�திைய வா�க� தரேமா �வ� தவி�பட� 
��திர கா�ேகய ேனவிைன ேய�ெக� �றி�தைனேய. 48 
 
�ரி� கிரியி� கதி�ேவ ெலறி�தவ� ெதா�ட��ழா� 
சாரி� கதியி�றி ேவறிைல கா�த�� தாவ�ேபா�� 
ேதரி� கரியி� பரியி� றிரிபவ� ெச�வெம�லா� 
நீரி� ெபாறிெய� றறியாத பாவி ெந�ெந�சேம. 49 
 
ப���� தி���க� ேபா��வ� ��றவ� பாச�தினா� 
பி���� ெபா��வ� த�செல� பா�ெப�� பா�பினி�� 
ந���� பிரா�ம� காெகா�� �ர ன��கெவ�ைப 
இ���� கலாப� தனிமயி ேல� மிரா��தேன. 50 
 
மைலயா� �ெறழ ேவ�வா�கி னாைன வண�கியபி� 
நிைலயான மாதவ� ெச��மி ேனா��ைம ேந�வ�� 
ெதாைலயா வழி��� ெபாதிேசா� ��ற �ைண��க��� 
இைலயா யி�� ெவ�த ேததா யி��பகி�� ேத�றவ��ேக. 51 
 
சிகாரா�ரி �றி�ட ேவ��ெச� ேசவ�� ெச�தமிழா� 
பகரா�வமீ, பணி பாசச� �ராம பணாம�ட 
நிகரா� சமப�ச ப�சி �ர�க ��ப�மார 
�மரா� சசப�ச வி�ேசாப தீர �ண��கேன. 52 
 
ேவ��சி ெகா�ைக வி���� �மரைன ெம�ய�பினா� 
பா�� கசி���ள ேபாேத ெகாடாதவ� பாதக�தா� 
ேற�� �ைத��� தி���� ெகா���� திைக�திைள�� 
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வா�� கிேலசி�� வா�நாைள வீ��� மா��பவேர. 53 
 
சாைக�� மீ�� பிற�ைக�� ம�றி� தள��தவ�ெகா� 
றீைக� ெகைன விதி� தாயிைல ேய யில� கா�ரி��� 
ேபாைக�� நீவழி கா�ெட�� ேபா��கட� தீ�ெகா��த 
வாைக� சிைலவைள� ேதா�ம� காமயி� வாகனேன. 54  
 
ஆ�கா ர�மட� காெரா�� கா�பர மாந�த�ேத 
ேத�கா� நிைன�� மற�� மறா� திைன� ேபாதள�� 
ஓ�கார� ��ெளாளி� ��ேள ��க ��வ�க�� 
��கா� ெதா���ெச�யா ெர�ெச�வா� யம �த��ேக. 55 
 
கிழி�� ப�யட� ��ெறறி� ேதா�கவி ேக���கி 
இழி�� கவிக� றிடாதி�� பீெரரி வா� நரக� 
�ழி�� �ய�� விடா�பட� ���வ��� ��ெச��� 
வழி�� �ய�� பகரீ� பகரீ� மற�தவ��ேக. 56 
 
ெபா�பி� ��களி �� விைளயா�� �ன�சி�மா� 
த�பி� காவல ச��க வாெவ� சா�றிநி�த� 
இ�பி� ேசாெகா� ������விைன ேயாமிற�தா� 
ஒ�பி� சா�ப�� காணா� மாய�ட�பி�ேவ. 57 
 
ெந�றா� ப��கதி�� ெச�ேவன� கா�கி�ற நீலவ�ளி 
��றா� தன�தி� கினிய பிரானி�� ��ைல�ட� 
ப�றா�ைக ��ெவ�� ச��ராம ேவ�� படவிழியா� 
ெச�றா�� கினியவ� ேதேவ��ர ேலாக சிகாமணிேய. 58 
 
ெபா�கார ேவைலயி� ேவைலவி� ேடா ன�� ேபா�தவ 
எ�கா யி��வ� ேம�பவ�� கி�ட திடாம�ைவ�த 
வ�கா ர���க� சி�கார வீ� மட�ைதய�� 
ச�காத ேமாெக� வீ�யி� ேபாம� தனிவழி�ேக. 59 
 
சி�தி� கிேலனி�� ேசவி�� ேல�ற�ைட� சி�ற�ைய 
வ�தி� கிேலெனா��� வா���கி ேல� மயி� வாகனைன� 
ச�தி� கிேல� ெபா�ைய நி�தி� கிேல��ைம சாதி�கிேல� 
��தி� கிேலச�� காய� கிேலச�� ேபா��த�ேக. 60 
 
வைரய� ற�ண� சிரம�� வாரிதி வ�ற�ெச�ற 
�ைரய�ற ேவலவ� ேபாதி� தவா, ப�ச �த�ம� 
�ைரய� �வ�வ� �டல� �யிர� �பாயம��� 
கைரய� றி�ள� ெறனத� றி���ம� கா�சியேத. 61  
 
ஆ�� கணிகல� ெவ�டைல மாைல யகில��ட 
மா�� கணிகல� த�ண� �ழா�மயி ேல�ைமய� 
கா�� கணிகல� வாேனா� ���� கட���ைகயி� 
ேவ�� கணிகல� ேவைல�� �ர� ேம��ேம. 62 
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பாதி� தி���� ப�ெச� றவ����த� பாவைனைய� 
ேபாதி�த நாதைன� ேபா� ேவலைன�ெச�� ேபா�றி��ய� 
ேசாதி�த ெம�ய�� ெபா�ேயா அ�� ெதா���கி� 
சாதிதfத ��திவ� ெத�ேக ெயன� கி�ங� ச�தி�தேத. 63 
 
ப��� கடாவி� வ�ம�த கா�ைன� பாரறிய 
ெவ��� �ற�க� டலா�விேட� ெவ�ய �ரைன� ேபா� 
���� ெபா�தெச� ேவ�ெபா� மா� தி� ���நி�ேற� 
க��� �ற�பட டாச�தி வாெள�ற� ைகய�ேவ. 64 
 
ெவ��� கடாமிைச� ேதா��� ெவ���ற� வி�� கயி�றா� 
க��� ெபா�� வி�வி�க ேவ��� கராசல�க� 
எ��� �லகிரி ெய��� வி� ேடா ட ெவ� டாதெவளி 
ம��� �ைதய விரி��� கலாப ம�ர�தேன. 65 
 
நீ���மிழ�� நிகெர�ப� யா�ைகநி�லா� ெச�வ� 
பா��� மிட� த�த மி� ேபா�ெம�ப� பசி��வ�ேத 
ஏ�� மவ��கிட ெவ�னிென� ேக� ெம��தி��பா� 
ேவ��மர� க�பிலாதவ� ஞான மிக�ந�ெற. 66 
 
ெப�த� கறிய பிறவிைய� ெப��நி� சி�ற�ைய� 
�றிகி� பணி�� ெபற�க� றிேல� மத ��பக�ப� 
த�க� சி�க� ச��ராம சயில சரசவ�லி 
இ�க� த��� கடகா சலப� னி��யேன. 67 
 
சா�� சமர� தனிேவ� ��க� சரண�திேல 
ஓ�� க��ைத யி��தவ� லா���க� ேபா��சக�ேபா�� 
பா�� க�ரி ப�ரிெகா�டா ட�ப�பதி� 
றா�� ெபா�� பரமா யி��� மதீத�திேல. 68 
 
த�ைத�� ��ன� தனிஞான வாெளா�� சாதி�த�� 
க�த� �வாமி ெயைன� ேத� றிய பி�ன�� கால�ெவ�பி 
வ�தி� ெபா�ெத�ைன ெய� ெச�ய லா�ச�தி வாெளா�றினா� 
சி�த� �ணி�ப� தணி�ப�� ேகாப�ரி �ல�ைதேய. 69 
 
விழி�� �ைணதி� ெம�மல�� பாத�க� ெம��ைம ��றா 
ெமாழி��� �ைண�� காெவ� நாம�க� ��� ெச�த 
பழி��� �ைணயவ� ப�னி� ேதா�� பய�ததனி 
வழி��� �ைணவ� ேவ�� ெச�ேகாட� ம�ர�ேம. 70 
 
���தி ெய��ப� ��பி�� வா�ைவ� ��றி�றி� 
த��தி �ட�ைப ெயா��கிெல� னா�சிவ ேயாக ெம��� 
���ைத யறி�� �கமா �ைட��� நாத�ெசா�ன 
க��ைத மன�தி லி����க� ����தி ைகக�டேத. 71 
 
ேச�தைன� க�தைன� ெச�ேகா�� ெவ�பைன� ெச��ட�ேவ� 
ேவ�தைன� ெச�தமி� ��விரி� ேதாைன விள��வ�ளி 
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கா�தைன� க�த� கட�பைன� கா�மயி� வாகனைன� 
சா��ைண� ேபா� மறவா தவ��ெகா� தா�வி�ைலேய. 72 
 
ேபா��� வர� மிர�� பக�� �ற������ 
வா��� வ�� ���மி�லாத ெதா�� வ��வ�� 
தா�� மேநாலய� தாேன த�ெமைன� த�வச�ேத 
ஆ�� ம��க வாெசா� ெலாணாதி�த ஆந�தேம. 73 
 
அரா��ைன ேவணிய� ேசய�� ேவ�� மவி��த அ�பா� 
�ரா��ைன த�ைடய�தா� ெதாழ� ேவ��� ெகா�ய ஐவ� 
பரா�கற� ேவ��� மன�� பைத�பற� ேவ��ெம�றா� 
இரா�பக ல�ற இட�ேத யி��ைக ெயௗiத�லேவ. 74 
 
ப��கி� றிைலப� நி�தி� நாம� ப��பவ�தா� 
���கி� றிைல��கா ெவ� கிைல�சி யாமலி�� 
மி��கி� றிைலபர மாந�த ேம�ெகாள வி�மிவி�மி 
ந��கி� றிைலெந�ச ேமத�ச ேம� நம�கினிேய. 75 
 
ேகாடாத ேவத�� கியா�ெச�த ��றெம� ��ெறறி�த 
தாடாள ெனெத� தணிைக� �மரநி� ற�ைட�தா� 
�டாத ெச�னி� நாடாத க��� ெதாழாதைக�� 
பாடாத நா� ெமன�ேக ெதரி�� பைட�தனேன. 76 
 
ேச�வா�� க�ணிய� வ�� பேயாதர� ேசரஎ�ணி 
மா�வா�கி ேய�கி மய�காம� ெவௗfளி மைலெயனேவ 
கா�வா�கி நி��� களி�றா� கிழ�தி க��தி�க�� 
�� வா�கி டாத�� ேவ�வா�கி ��கழ� ேநா�� ெந�ேச. 77 
 
��ெகா�ட ேவலைன� ேபா�றாம ேல�ற�ெகா�டா�வி�கா� 
ேபா�ெகா�ட கால �ைம�ெகா�� ேபாம�� ��பன�� 
தா�ெகா�ட மாத� மாளிைக ��பண� சாளிைக�� 
ஆ�ெகா�� ேபாவைரேய ெக�வீ��� மறிவி�ைமேய. 78 
 
ப�தா� ம�ைகய� ெச�கய� பா�ைவயி� ப��ழ�� 
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