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SourceSourceSourceSource    
பலப�டைட� ெசா�கநாத பி�ைள இய�றிய 
"தி�மா��� ேசாைலமைல அழக� கி�ைளவி�  !" 
" தியாகராச விலாச ெவளி$� 
இ! : மகாமேகாபா%தியாய தா&ிணா%ய கலாநிதி  டா�ட� உ. ேவ. 
சாமிநாைதயரவ�க� பல பிரதி )ப*கைள�ெகா+� பாிேசாதி%! ,தனமாக  
எ/திய 0றி12ைர 3த�யவ�4ட5 ெச5ைன, க6� அ�7�8ட%தி� 
பதி1பி�க1ெப�ற!. 
ஆறா: பதி12 /Sixth Edition - October, 1957, விைல 75 ந. ைப, உாிைம1 பதி;   
Kabeer Printing Works, Madras 
---------------  
 
இ#$(தக(தி) அட*கியைவஇ#$(தக(தி) அட*கியைவஇ#$(தக(தி) அட*கியைவஇ#$(தக(தி) அட*கியைவ    
1. 3க;ைர 
2. ஆசிாிய� வரலா4 
3. ,லாரா<�சி 
[ 1.  !1பிரப=த*க�. 2. தி�மா���ேசாைலமைல : பாிபாட�� க+ட ெச<தி - 
சில1பதிகார� ெச<தி - பிற ,>க� - தல%தி5 தி�நாம*க� - ெப�மா� 
தி�நாம*க� - நா�சியா� தி�நாம: - தீ�%த*க� - வி�&*க� - விமான: - 
ம+டப*க� - @சி%!1 ேப4 ெப�ேறா� - பிற ேகாயி>க� - விழா�க� - 
திAய1பிரப=த%தி� க+ட சிற12. 3. ,�5 ெபா�� அைம12 : கிளியி5 ெப�ைம - 
அழக� ெப�ைம - தசா*க: - பிற சிற12�க� - தி�விழா - தைலவியி5 நிைல - 
கிளிைய ேவ+�த> - ேகாயி� பணியாள� -  !ைர�0: 3ைற. 4. 
,�ெபா�ளாரா<�சி : அணிக� - ெதாைக 3த� ய5 - சம�கார: - 2ராண: 3த�ய 
,� ெச<திக� - ைவணவ மர2 - பா+B நா�� வழ�க: - ெச<C� நைட.] 
4. அழக� கி�ைளவி�  ! Dல3: 0றி12ைரC: 
5. அ�:பத 3த�யவ�றி5 அகராதி  
6. ,�ெபய�க� 3த�யவ�றி5 3த� 0றி1பகராதி 
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------------------- 
கணபதி !ைண  

1. 1. 1. 1. இர+டா, பதி#பி' -க.ைரஇர+டா, பதி#பி' -க.ைரஇர+டா, பதி#பி' -க.ைரஇர+டா, பதி#பி' -க.ைர    
 
அழக� கி�ைளவி�  ெத5ப! தி�மா���ேசாைலமைலயி> தி��ேகாயி> 
ெகா+� எ/=த�ளியி��0: " ெசௗ=தரராஜ1 ெப�மாைள� கா3�ற தைலவி 
ஒ�%தி அவ�பா> ஒ� கிளிைய%  ! வி�%ததாக1 பலப�டைட� ெசா�கநாத 
பி�ைள ெய5H: 2லவ� இய�றிய!. இ! கா12 ெவ+பா ஒ5ைறC:, 239 
க+ணிகைளC: உைடய!. 
 
இ=,> Dல: 1905-ஆ: வ�ஷ: 3. ேவJேகாபால சாமி நாC� எ5பவரா> 
அ�சிட1ெப�ற!. அதி� பல க+ணிகளி> ேவ4ப�ட பாட3: பிைழC: இ�=தன. 
இ�ைற�0 56 வ�ஷ*கK�0 352 தி�ெந>ேவ�% ெத�01 2!%ெத� வ�கீ> " 
71ைபயா பி�ைளயவ�க� L�B> இ=,�5 ஏ��1 பிரதி ஒ54 கிைட%த!. 
அத5 இ4தியி>, 
'அழக� ேபாி> கி�ைளவி�  !. பலப�டைட� ெசா�கநாத பி�ைள 
பாட> எ/தி 3B=த!. க+ணி 239. ேதவி சகாய:'  
எ5பன எ/த1ப�B�=தன. இ=,Nட5 ப%மகிாிநாத� ெத5ற> வி� !: 
இ�=த!.  
 
பிற0 என�0� கிைட%த பிரதிக� வ�மா4: 
1. தி�வாவ�!ைற யாதீன%!1 பிரதி ஒ54 ;  
2. கள�கா� " சாமிநாத ேதசிக� பிரதி ஒ54 ;  
3. ேமலகர: திாி8டராச1ப� கவிராயரவ�க� L��1 பிரதி ஒ54 .  
இவ�றி5 உதவியினா> இ1ெபா/! இ=,> ெச1ப� ெச<ய1ெப�4� 
0றி12ைரCட5 ெவளிவரலாயி�4. அழக� ேகாயி> ச:ப=தமான சில ெச<திகைள 
நா5 அறிய வி�:பிய ேபா! ம!ைர% தமிO�ச*க%! உதவி� காாியதாிசிC: 
அ�ெவாேக��மாகிய "மா5 எ5.ஆ�. கி�Pணசாமி ஐய*காரவ�கK: 
ெச=தமிO1 ப%திாிைகயி5 உதவியாசிாியராகிய "மா5 கி. 
இராமாRைஜய*காரவ�கK: விசாாி%! எ/தியH1பினா�க�. 
 
இ=,�5 3த�பதி12 வடபாதிம*கல: "மா5 ராA பக � வ. ேசா. தியாகராஜ 
3த�யாரவ�க� ெபா�Kதவியா> 1938-: வ�ஷ: ெவளியாயி�4. 
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இAெவளி$� ச:ப=தமான ம�ற விஷய*கைள 3த�பதி1பி5 3க;ைரயி� 
காணலா:. 
 
இ=,ைல ஆரா<=தேபா!:, பதி1பி%தேபா!: உட னி�=! உதவி ெச<ேதா� 
ெச5ைன� கிறிSBய5 காேலT ைஹS8> தமிO1 ப+Bத� சிர�சீவி வி%!வா5 
வி. 3. 71பிரமணிய ஐய�:, 'கைலமக�' ஆசிாிய� சிர�சீவி வி%!வா5 கி. வா. 
ஜக=நாைதய�: ஆவ�. 
 
"தியாகராஜ விலாச:"  
தி�ேவ�V7வர5 ேப�ைட         இ*ஙன:  
20-7-41.         ேவ. சாமிநாைதய�. 
--------------------------  

2. 2. 2. 2. ஆசிாிய� வரலா0ஆசிாிய� வரலா0ஆசிாிய� வரலா0ஆசிாிய� வரலா0    
 
இ=,லாசிாியராகிய பலப�டைட� ெசா�கநாத பி�ைள ெய5பவ� ச�ேறற�0ைறய 
இ�,4 வ�ஷ*கK�0 352 ம!ைரயி> வாO=தி�=தவ�. இவ�ைடய 
மரபின�க� பல ப�டைட� கண�0 எ5H: ஒ�வைக உ%திேயாக: பா�%தவ�க�. 
இவ�ைடய த=ைதயா� ெபய� ெசா�க�*க: பி�ைள ெய5ப!. இவ� ெபய� 
பலப�டைட� ெசா�கநாத� கவிராய� என;: வழ*0:. 
 
இவ�ைடய 35ேனா�க� ம!ைர " ெசா�கநாத� கட;ளிட%!: " அ*கய�-
கண:ைமயிட%!: அளவிற=த அ52 @+டவ�க�. இAவாசிாிய�: அ%தைகயவேர. 
இவ� அAவ1ெபா/! மன*கனி=! பாBய !தி1பாட>க� தமிO நய%ைதC: 
சிவப�திையC: ஒ�*ேக ெவளி1ப�%தி உ�ள%ைத உ��0: த5ைம வா<=தைவ. 
ம!ைர% த> ச:ப=தமாக இவ� *3:மணி�ேகாைவ ஒ54:, யமக அ=தாதி ஒ54: 
இய�றிC�ளா�. இராேம7வர% தல%தி�0% *ேதைவCலா ெவ5ற ஒ�லா;: 
தி+��க>�> எ/=த�ளிC�ள " ப%மகிாிநாத� எ5H: சிவபிரா5 மீ! ஒ� 
*ெத5ற>வி�  !: இவரா� பாட1ெப�றன. க5னிவாBயி> அ�கால%தி�=த 
ஜமீ5தாராகிய நரசி*க நாயக� ேம> இவ� இய�றிய வளமட> ஒ54 உ+�. 
ேதைவCலாவினா>, அ�கால%தி> (கி.பி. 1711-1725) இராமநாத2ர%தி> 
விஜயர0நாத ேச!பதி எ5பவ� அரசா+� வ=தாெர54 ெதாிகிற!. 
--------  
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[*] இ: D54 ,>கK: எ5னா� பதி1பி�க1ப���ளன. 
 
'8ள1ப நாயக5 விற�வி� !' இய�றிய 71பிரதீப� கவிராய��0: இவ��0: 
சிறி! மனேவ4பா� இ�=த ெத54:, அ!ப�றி ஒ�வைர ெயா�வ� 0ைற8றி� சில 
ெச<C�க� இய�றினெர54: சில வரலா4க� வழ*கி வ�கி5றன. 
 
பர�ேசாதி 3னிவ� இய�றிய தி�விைளயாட� 2ராண%தி�0ாிய சிற121 பாயிர� 
ெச<C�க� இர+� இவரா> இய�ற1 ெப�றனவாக� சில பைழய ஏ��� 7வBக� 
ெதாிவி�கி5றன. அதனா>, அ12ராண: அர*ேக�றிய கால%தி> உடனி�=! 
ேக�� இ52�றவ�கK� இவ�: ஒ�வெரன% ெதாிகி5ற!. 
 
ைசவ சமய%தினராயிH: இ=,�> இவ� அழகைர1 பாரா�Bயி��0: 3ைறைய1 
பா��ைகயி> ஸமரஸமான ேநா�க3ைடயவெர54 ெதாியவ�கி5ற!. சில 
0றி12�களா> இவைர அ%ைவதி எ54 ெகா�வத�0: இட3+�. 
 
ஒ� ெபா�ைள%  ! வி�டதாக� ெச<C� ெச<வதி> இவ��0 மி�க வி�1ப: 
உ+�ேபாN:. அழக� கி�ைளவி�  !, ெத5ற>வி�  ! எ54 தனிேய இர+� 
 !1 பிரப=த*கைள இய�றியத5றி% தா: இய�றிய ம!ைர 3:மணி�ேகாைவயி> 
ேமக வி� !1 ெபா�ளைம=த அகவ> ஒ54: (16), @ைவவி�  !1 
ெபா�ளைம=த ெவ+பா ஒ54: (20) இய�றிC�ளா�. 
 
பB1பவ�கKைடய உ�ள%தி> விஷய*கைள% ெதளிவாக1 பதிC:பB ெச<C: 
3ைறயி> இவ� தனி1பாட>க� 3த> வாிைசயிேல ைவ�க%த�கைவ. ெத5ற>வி� 
 !:, கி�ைள வி�  !: அவ�றி5 பி5ேன வ�வன ஆ0:. 
-------------- 

3. 3. 3. 3. 1லாரா2�சி1லாரா2�சி1லாரா2�சி1லாரா2�சி    
3. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 1. ��# பிரப3த*க� ��# பிரப3த*க� ��# பிரப3த*க� ��# பிரப3த*க�     
 
த+டமிO1 பிரப=த வைககளி> தமிO நா�Bன�ைடய க�%ைத மி0தியாக� 
கவ�=தைவ சில. ேகாைவ, உலா,  !, பி�ைள% தமிO 3த�ய பிரப=த*க� பல 
ேவ4 வைகயாக1 பிாி=!�ள பிரப=த*களி5 ெதா0தியி> சிற=தனவாக 
விள*0கி5றன. அைவ பா��ைட% தைலவ5 சிற12�க� மா4ப�வத�ேக�ப� 
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ெச<திக� மா4ப�தைலய5றி ,லைம1பி> மா4படாதைவ. ேகாைவ�க+ உ�ள 
!ைற1ெபா�K: கிளவியைமதிC: ெப�:பாN: ஒேர அைம1ைபCைடயன. 
உலாவி> உ�ள ஏ/ ப�வ1 ெப+களி5 வ�ணைனC: பிற;: அ%தைகயனேவ. 
பி�ைள% தமிழிN: ப%!1 ப�வ*க� ஒ� திற%தனவாகேவ அைம=!�ளன.  ! 
,>களிேலா  ! வி��க1ப�: ெபா�K�ேக�ப� ெச<திகK: ெபா�ளைம1-
2�கK: மா4ப�ேட இ��கி5றன. ஆத�5 அAவைக ,>களி> 2!ைம 
மி0தியாக� காண1ப�:. 
 
அ5றிC: உலா, ேகாைவ, பி�ைள%தமிO ேபா5ற ,லைம12�க� தமி/�ேக 
சிற1பாக உாியன.  ேதா இ=திய ெமாழிக� பலவ�றிN: சில சில ேவ4பாடான 
அைம12�கKட5 காண1ப�:. இ*ஙன: பல ெமாழி12லவ�கK: வி�:பி ,> 
ெச<வத�0ாிய அைம12 3ைற சிற=ததாகேவ இ��க ேவ+�ெம5பதி> 
ஐயமி>ைல. 
 
வடெமாழியி>  ! ,>கைள ஸ=ேதச*கெள54:  த காAய*கெள54: 
84வ�. அைவ கா1பிய வாிைசயிேல ேச�%! எ+ண1ப�வன. காளிதாS 
மகாகவியா> இய�ற1 ெப�ற ேமக ஸ=ேதச: 2லவ�க� உ�ள%ைத� ெகா�ைள 
ெகா�K: இனிய கா1பியமாக விள*கி வ�கி5ற!. அதைன1 பி5ப�றி1 பல  த 
காவிய*க� வடெமாழியி> எ/= !�ளன. அவ�ைற1ப�றி [#]அறிஞ�க� ஆரா<=! 
எ/தி யி��கி5றன�. ெதN*0, க5னட:, மைலயாள: 3த�ய திராவிட 
பாைஷகளிN:, வ*காளி, சி*கள: 3த�ய ெமாழி களிN: பல ஸ=ேதச ,>க� 
உ�ளன ெவ5ப�. 
---- 
[#] Origin and development of Duta Kavya Literature in Sanskrit’ by Chintaharan 
Chakravarti in Indian Historical Quarterly, Vol. III, No. 1 and "Meghaduta and its 
imitations' by E. P. Radhakrishnan, M. A., in the Journal of Oriental Research, 
Madras, Vol. X. p. 269. 
 
உலக வழ�கி>  தH12: 3ைற பல பBயாக1 பய5ப�கி5ற!. தைலவ5 
தைலவிய� இைடேயC:, ந+ப�க� இைடேயC:, பைகயரச�க� இைடேயC:  ! 
வி��0: மரைப உலக வழ�கி��=! உணரலா0:. ெச<C� வழ�கி> 
கா1பிய*களிேல சில  !� ெச<திக� காண1ப�கி5றன. ேபா� 2ாிய% ெதாட*0-
35 அரச�க� பைகயரச�கK�0%  ! வி�%த வரலா4கைள இராமாயண:, 
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பாரத:, க=த 2ராண: 3த�யவ�றி� காணலா:. இ% ! வி�: 3ைறC:,  !வ� 
இல�கண3: தி��0றளிேல ெசா>ல1 ப���ளன. 
 
தைலவ5 தைலவிய�கK�  ! வி�தைல� சீவகசி=தாமணியி> 0ணமாைல ஒ� 
கிளிைய� சீவகH�0%  ! வி�%ததாக உ�ள வரலா4: (சீவக. 1000-1002), 
நளன! சாி%திர%தி> நள5 அ5ன%ைத%  !வி�ட வரலா4: ெதாிவி�கி5றன. 
 
ஒ�வ� க�%ைத ம�ெறா�வ��0 உண�%!: ஆ�றைலCைடய ம�கைள% 
 !வி�தேல உலக வழ�கி> த0திCைடயதாயிH:, ெச<C� வழ�கிேல 
அஃறிைண1 ெபா��கைளC: அ*ஙன: வி�1பதாக அைம%த> மர2. �� 
ேவத%தி> ஸரமா எ5ற ெபயைரCைடய நாெயா5ைற%  !வி�%த ஒ� ெச<தி 
உ�ளெத5ப�. (��. X : 108) 
 
தைலவ5 தைலவிய� இ*ஙன:  !வி�த�0� காரண: அவ�கKைடய 
காமமய�கேம எ5ப� இல�கண ,லா�.  !விட1ப�வனவாக அைம�க1ப�: 
ெபா��க�  தாக� ெச54 வரேவ+�ெம5ப! அவ�க� ெகா�ைகய54; 
அ*ஙன: ெச>வ!: நிகழ%த�கத54. விரகதாப%தா� பல பBயாக1 2ல:2: 
'காமமி�க கழிபட� கிளவி' வைககK� இ!;: ஒ54. அ5றிC: கவிஞ� த:3ைடய 
கவி%திற%ைத� கா��வத�0 நிைல�களனாக அைம%!�ெகா+ட அைம1பாகிய 
இ! க�பைன�0 இல�கியேமய5றி இய�ைகயாக நிகழ% த0வ! அ54. 
7ைவC�ள-வ�ைறெய>லா: ஒ5றா�கி� கா��: நாடக வழ�கி�0 இஃ! 
இனமா0:. 
 
ச*க ,>களி> ந�றிைண, ஐ*04,4, அகநா[4 எ5பவ�றி> அஃறிைண1 
ெபா��கைள%  ! வி�டதாக அைம=த ெச<C�க� சில இ��கி5றன. 
ேதவார%திN: திAய1பிரப=த%திN: அ%தைகய பாட>க� உ�ளன; கல:பக: 
3த�ய பிரப=த*களிN: உ+�. 
 
 !வி�தைலேய ெபா�ளாக;ைடய தனி1பிரப=த*க� பி�கால%தி> எ/=தன. 
தமிO1 பிரப=த இல�கண%ைத� 84: பா�Bய> ,>கK� இல�கண விள�க1 
பா�Bய>, பிரப=த% திர�� எ5H: இர+B> மா%திர:  தி5 இல�கண: 
காண1ப�கி5ற!. இதனா> தா!1 பிரப=த*க� பி�கால%தி> ம�=தன 
ெவ5ப!:, அதைனயறி=த பி�கால இல�கண ,லாசிாிய�க� அAவைக1 
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பிரப=த*கK�0: ஏைன1 பிரப=த*கேளா� இல�கண: அைம%தனெர5ப!: 
ேதா�4கி5றன. 
 

"பயிற�* க�ெவ+ பாவி னாேல 
உய�திைண1 ெபா�ைளC மஃறிைண1 ெபா�ைளC:  
ச=தியி5 வி�%த> 3=!4  ெதன1 
பா�Bய� 2லவ� நா�Bன� ெதளி=ேத " (\. 874)  

 
எ5ப! இல�கணவிள�க� \%திர:. 'பா�Bய� 2லவ� நா�Bன�' எ5ற 0றி1பினா> 
35ைனய பா�Bய>களிN: இAவைக1 பிரப=த%தி�0ாிய இல�கண: 
ெசா>ல1ப�ட ெத54 ெகா�Kத�0 இட3+�. அைவ இ5னைவ எ54 
இ1ெபா/! அறிய�8டவி>ைல. 
 
பிரப=த%திர�ெட5H: இல�கண ,>,  
 

"எகினமயி> கி�ைள ெயழி�ெயா� @ைவ 
சகி0யிென� ச=ெத5ற> வ+�-ெதாைகப%ைத  
ேவ4ேவ றா1பிாி%! வி%தாி%! மாைலெகா+ட5 
@றிவா ெவ5ற] !"  

 
எ54  தி5 இல�கண%ைத அைம�கி5ற!. இத5க+  !வி�வத�0ாிய 
ெபா��கK: ெசா>ல1ப���ளன. இ1ப%ைதC: இர%தின� 7��க: எ5H: 
,ெலா54, 
 

" இய:2கி5ற கால% ெதகினமயி> கி�ைள 
பய:ெப4ேம க:@ைவ பா*கி - நய=த 0யி>  
ேபைத ெந�ச= ெத5ற> பிரமரமீ ைர=!ேம 
  !ைர%! வா*0= ெதாைட"  

 
என� 84கி5ற!. 
 
இ1ப%!1 ெபா��கைளC:  !விடேவ+�ெம5ற வைரயைற�0 Dல: 
இ5னெத54 விள*கவி>ைல. கவிஞ�க� இ1ப%!: அ>லாத ேவ4 பல 
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ெபா��கைள வி�டதாக;: ெச<Cளிய�றின�. இ1ப%திN: மயி>, @ைவ, 0யி> 
எ5பவ�ைற%  ! வி�டதாக அைம=த பைழய ,>க� இ1 ெபா/! 
காண1ப�Bல. 
 
ேமேல 0றி%த வைரயைற�0� அட*காம>, பணவி�  !, 3கி>வி� !, 
தமிOவி� !, மா5வி� !, வனச வி� !, சAவா!வி� !, ெந>வி� !, 
விற�வி�  ! எ5H:  !க� தமிழிேல உ�ளன. ,�ேபா�கிேல 2லவ�களா� 
2ல1ப�%த1ப�:  !1ெபா��க� பல. மல�க�, பறைவக�, வில*0க� 3த�ய 
ெபா��க� பலவ�ைறC: அAவாிைசயி� காணலா:. [§]2ைகயிைலவி� 
 ெத5H: ,ெலா54 தமிழி> உ+�. மிதிைல1ப�B� கவிராய� ஒ�வ� தம�01 
பைகவனாகிய ஒ�வ5 மீ! வைசயாக1 பாBய க/ைத வி�  ெத5H: 
,ெலா5றி�=தைத நா5 பா�%தி��கிேற5. 
-----  
[§] எ5னா> அ�சிட1 ெப�4�ள!. 
 
ேமேல 0றி%த  !1ெபா��கைள வி�டதாக அைம=த ,>கK�, 
ஒ�வைகயிேலேய பல இ��கி5றன. பணவி�  !, ெந�7வி� !, விற�வி� ! 
எ5பன இத�0 உதாரண*களா0:. 
 
கி�ைளவி� ! இர%தின� 7��க ெவ+பாவினா> வைர ய4�க1 ெப�ற ப%தH� 
ஒ5றா< அட*0வ!. தி�மா���ேசாைலமைல அழக� மீ! பாட1ெப�ற இ=த� 
கி�ைளவி�  ைதய5றி ேவ4 கி�ைளவி�  !க� பைழயனவாக� கிைட�க 
வி>ைல. தி�1ேப)�� கி�ைளவி� !, நாராயணசாமி பி�ைளமீ! 
கி�ைளவி� ! என இர+� ,>க� சமீப கால%தி> இய�ற1ப�டனவாக 
உ�ளன. 
 
வடெமாழியி� பல கி�ைளவி� !க� இ��கி5றனெவ5 ப�. அவ�4� 
இ1ெபா/! அறி=தைவ வ�மா4 : 
1. கீர த: : ேகாவிய� க+ணபிரானிட%தி> கிளிைய%  ! வி�%ததாக 
இராமேகாபால� எ5பவரா> இய�ற1 ெப�ற! ; 
2. 7கஸ=ேதச: : ஒ� தைலவ5 தைலவியிட: அH1பியதாக லPமீதர� எ5பவரா> 
இய�ற1ெப�ற! ; 
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3. 7கஸ=ேதச: : கா*கப�ளி ந:@திாி எ5பவ� இய�றிய! ; 
4. 7கஸ=ேதச: : அர*காசாாியெர5பவ� இய�றிய! ; 
5. 7க த: : யாதவச=திர வி%தியார%ன� எ5பவ� இய�றிய!. 
 
அஃறிைண1 ெபா��கK� ேப7: ஆ�றைல ஒ�வைகயாக1 ெப�ற கிளிைய% 
 !வி�வதாக அைம%த> ஒ�வா4 ஏைனயவ�றிH: சிற=ததா0: ; இ�க�%ைதேய 
இ=,லாசிாிய�, 
 

” - கிளி1பி�ைள  
ெசா5ன%ைத� ெசா>Nெம54 ெசா>ல1 ெபய�  
ெகா+டா< பி5ன%ைத1 ேபாNெமா� ேப43+ேடா"  

 
எ54 ெவளியி�கி5றா�. 
 
3.23.23.23.2        தி�மா���ேசாைலமைல தி�மா���ேசாைலமைல தி�மா���ேசாைலமைல தி�மா���ேசாைலமைல     
 
தி�மா���ேசாைலமைல ெய5ப! பா+B நா��% தி�மா> தி�1பதிக� 
பதிென�டH� ஒ54. ச*ககால%! ,லாகிய பாிபாட�> இத5 ெப�ைம 
சிற1பி%!� ெசா>ல1 ப�கி5ற!. அ=,�> இள:ெப�வ/தியாெர5H: 
2லவரா� பாட1ெப�4, ம�%!வ5 ந>ல�7தனாரா> இைசயைம�க1ெப�ற 
ேநாதிற1 ப+ணிலைம=த பதிைன=தா: பாட> இ%தல1 ெப�ைமைய விாிவாக� 
84: ; அ1பாட�5 ெபா�� 7��க: வ�மா4 : 
 
பாிபாட�  க+ட ெச2திபாிபாட�  க+ட ெச2திபாிபாட�  க+ட ெச2திபாிபாட�  க+ட ெச2தி    
 
‘அறிெவ>ைலயா> அறிய1படாத 2க/டேன விள*கி நில%ைத% தா*0: 
ச�கரவாள: 3தலாக% ெதா>�ைச1 2லவ�க� ஆரா<=!ைர%த 05ற*கைள1 
ெபா!வைகயா> ெசா>ல1 20=தா� பலவா: ; அ1பலவ�4�K: நில%தி> 
உ�ேளார! பசி% !5ப%ைத நீ�கி, நிைறபய5கெள>லா வ�ைறC: எ1ெபா/!: 
அவ� ெபற1 பய5ப�: 054க� சில ; அ�சிலவ�4�K: ெத<வ*க� தாமாக 
வி�:2: மல�கைளCைடய தடாக*கK: ேமக: பBC: சிகர*கK: உ�ள 
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0லவைரக� சில சிற=தன ; அவ�4�ேள கடN: கானN: ேபால ேவ4 ேவறாகிய 
நிற%திைனC:, ெசா>N: ெபா�K: ேபால ேவ4படாத ெதாழி�ைனC3ைடய 
மாேயாH: பலேதவ�: எ/=த�ளியி��0: ேசாைலமைல சிற=த!. !ழா< 
மாைலைய Cைடய தி�மா> அ�� 2ாி=தால>லாம> !ற�க: அைடத> 
எளிதா0ேமா? அாிதி� ெப4: !ற�க%ைத எளிதி� ெபற� ெச<வதனா> 
தி�மா���ேசாைலமைலைய ஏ%த� கடேவா:. 
 
'பலேதவர! தி�மா�பிN�ள ெவ+கட1ப மாைலைய1 ேபால அ�வியாக 
LOவதனா> சில:பா4 அழ0 ெப4:. தி�மா���ேசாைல ெய5H: ெபய� 
உலகெம>லா: பரவ, மகளி�: ைம=த�: காம%ைத விைத%! விைள�0: யாம% 
திய>ைபCைடய இ�*05ற%தி> இளெவயி> \ழ இ�� வள�தைல ெயா%!1 
6தா:பர%ைதCைடய தி�மா> பல ேதவேரா� அம�=! நி�0: நிைலைமைய, 
மா=த�கேள! தியான: ெச<:மி5; அ: மைலயி5 சிற1ைப� ேக+மி5 : 
 
'7ைனகளிெல>லா: நீலமல� மலர அ�7ைனைய� \ழ1 ெபா5னிற3�ள அேசாக 
மல�க� மல�தலாN: ேவ*ைக மல�க� மல�தலாN: 6தா:பர%ைத அணி=த 
மாேயாைன ஒ%த நிைலயினதாயி�4 அ:மைல. இ�*05ெற5H: ெபய� பரவி 
உலக%தி> பைழயதாகிய 2கைழCைடய அ! த5ைன� க+டார! மய�க%ைத 
அ4�0: ெத<வ: ; அதனா> ெச54 தி�மாைல% ெதா/: ஆ�றைல இ>லாதீ�! 
அ:மைலைய� க+ேடH: பணிமி5. 
 
'0�Bயா> த/வ1ப�ட ம=தி பாய;:, 3>ைல மல� க�2 நிகO�சிைய� கா�ட;:, 
மயி>க� அகவ;:, 0��க%தியி5 இைல உதிர;:, அத5க+ இ�=! 0யி�ன: 
8வ;: அA வி�*05ற%தி> 0ைக�0� 3ழ*0கி5ற எதிெரா� ஒழியா!. 
 
'R: மைனவியேரா�: தா< த=ைதயேரா�: 0ழ=ைதகேளா�: 7�ற%ேதா�: 8B 
அ�05ற%ைத% ெத<வமாக மதி%!% திைச ேநா�கி% ெதா/! ெச5மி5. 
 
'த5 தி�;=தியி> 352 உ+டாகிய கமல%ைத ெயா�0: க+ைண உைடயவH:, 
ேமக: இ�� மணி ஆகியவ�ைற ெயா%த தி�ேமனிைய உைடயவH:, எ>லா 
உலக%திN: ெவளி1ப�� அAவிட%! உயி�� 8�ட*களி5 பிறவி% !5 ப%ைத� 
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கைளேவாHமாகிய தி�மா> அ52 ெகா+� அ�05 ற%தி5க+ எ/=த�ளி 
யி��கி5றா5. 
 
'தி�மாேல! நீ ப7= !ழா< மாைலையCைடைய ; நீல மைலைய1 ேபா5றா<; மி�க 
ஒளியிைனCைடைய ; ஒ�ைற� 0ைழையCைடைய ; க�ட�ெகாBைய உைடைய ; 
வைள=த கல1ைபைய உைடைய ; த+�, ச*0, ச�கர:, வி>, அ:2, பாராவைள, 
வா� எ5பவ�ைற ஏ=திைன. 
 
'இ*ஙன:, ேவத: அவ5 ெப�ைம ஈெத54 உைர%தலா> யா3: அவ�4� 
அறி=தவ�ைற� 8�B உைர%!% தி�மா> பலேதவெர5H: இ�வைரC: ெதா/! 
அAவி�* 05ற%தி5 அBயி> வாOத> எம�0 உ+டா0கெவ54 
ேவ+�ேவாமாக!' 
 
இ1பாிபாடலா>, 3�கால%தி> இ%தல%ேத தி�மாேலா� ந:பி D%தபிரானாகிய 
பலேதவ�: ேகாயி> ெகா+� எ/=த�ளி யி�=தனெர54 ெதாிகி5ற!. அ5றிC:, 
இ�ைற�0� ச�ேறற�0ைறய இர+டாயிர: வ�ஷ*கK�0 35ேப பாட1 ெப�ற 
இ1பாிபாட�> உ�ள, 
 

"இ�*05 ெற5H: ெபய�பர= த!ேவ 
ெப�*க� ஞால%!% ெதா5றிய> 2கழ! "  

 
எ5H: ப0தி அத�0 35ேப பல காலமாக இய5ற 2கைழ Cைடயெத54 
இ%தல%ைத1 பாரா��த> அறித�0ாிய!. 
 
சில#பதிகார� ெச2தி சில#பதிகார� ெச2தி சில#பதிகார� ெச2தி சில#பதிகார� ெச2தி     
 
சில1பதிகார%தி>, ம!ைர ேநா�கி� ெச>N: ேகாவலH�0 ஒர=தண5 வழியிேல 
கா+பனவ�ைற விாி%!� 84வதாக அைம=த ப0தியி> இ:மைலைய1 ப�றிய 
ெச<திக� பல காண1ப�கி5றன : 
 
"தி�மா> 05ற%!� ெச>Lராயி5, அ*ேக மி�க மய�க%ைத� ெகா��0: 
பில%!வார வழி ஒ54 உ+�. அ*ேக 2+ணிய சரவண:, பவகாரணி, இ�ட சி%தி 
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எ5H: ெபயைரCைடய D54 ெபா<ைகக� உள. 2+ணிய சரவண%தி> 
நீராBனா> இ=திரனா� ெச<ய1ப�ட ஐ=திர வியாகரணெம5H: இல�கண%ைத 
உணரலா0:. பவகாரணி ெய5H: தீ�%த%தி> ஆ�வா� பழ:பிற1ைப உண�வ�. 
இ�ட சி%தியி> நீராB நிைன%தவ�ைற ெய>லா: அைடத> 8�:. அ*ேக 
சில:பா�றி5 கைரயி5க+ உ�ள ேகா*க மர%தி5 நிழ�ேல ஒ� ெத<வ1ெப+ 
ேதா5றி, 'இ1பிற1பி�0 இ5ப3: ம4 பிற1பி�0 இ5ப3: இைவ இர+�: 
ஒழி=! எ�கால%!: ஒ5றா= த5ைமயா<� ேகா�டமி5றி அழிவற நி�0: 
இ5ப3மாகிய ெபா��க� யாைவ? அவ�ைற உைரமி5; யா5 இ: 
மைலயBவார%திேல வாOேவ5 ; வேரா%தைம ெய5H: ெபய�ைடேய5. யா5 
வினாவியவ�றி�0 ஏ�ற விைடைய யா� 84கி5றனேரா அவ��0 யா5 ஏவ> 
2ாிேவ5. நீவி� உைர%தீ ராயி5 உம�0 இ1ெபா/! இ1பிலவாயி� கதைவ% 
திற=! த�ேவ5' எ54 ெசா>வா�. அவ� வினாவியவ�றி�0 விைட 8றி5 அவ� 
பில: திற=!வி�வா�. ேமேல ெச>�5 ஆ*ெகா� ெப+ ெத<வ: 35ேன 8றிய 
D54 ெபா<ைககைளC: கா��வா�. அ1ெபா<ைககளிேல ப�சா&ர%ைதC: 
அPடா&ர%ைதC: மன%தா> நிைன%! ஜபி%! நீராB5 ந�பயைன அைடL�க�. 
அ1ெபா<ைகயினா> உ+டா0: பயைன வி�:6ராயி5, அவ�ைற நிைனயா!, 
அ:மைலமீ! நி5ேறாHைடய தாமைர மல� ேபா5ற தி�வBகைள% தியான: 
ெச<C*க�. அ*ேக !வஜSத:ப%ைத� கா+6�க�. அ1ெப�மாHைடய தி�வB 
தாிசன: பிறவி% !5ப%ைத� ெக��0:" (சில1. 11 : 87-138, 7��க:.) 
 
இ1ப0தியா> இ=த% தல%தி> D54 ெபா<ைககK:, சிற12ைடய ேகா*கமர: 
ஒ54:, பில%!வார: ஒ54: இ�=! வ=தனெவ54 ெதாியவ�:. அ5றிC: 
சில1பதிகார கால%தி> இ%தல%தி5 க+ேண ெத<வ1 ெப+க� வாO=! வ=ததாக 
ம�க� எ+ணி யி�=தனெர5ப!: ெபற1ப�:. 
 
பிற 1)க� பிற 1)க� பிற 1)க� பிற 1)க�     
 
ப%!1பா��� 3தலாவதா0: தி�3�கா�41பைடயிேல 3�க� கட;� ேகாயி> 
ெகா+ெட/=த�ளிய பைடL� ஆ4 8ற1ப���ளன ; அவ�4� ஒ5றாகிய 
பழ3தி�ேசாைல ெய5ப! இ%தலேம ெய54 ெதாிகி5ற!. பழ*கால%தி> 
இ%தல%ேத 3�க�கட;� தி��ேகாயிN: இ�=தெத5பத�0ாிய அறி0றிக� 
இ1ெபா/!: இ��கி5றனெவ5ப�. ச*க கால%!�01 பி5 எ/=த ,>களிN:, 
தி�12கழிN: இதைன 3�க�கட;K�0ாிய தலமாக� ெகா+� 2லவ�: அ5ப�: 
பாBC�ளன�. 
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@த%தாOவா�, ேபயாOவா�, ந:மாOவா�, ெபாியாOவா�, தி�ம*ைகயாOவா�, 
ஆ+டா� எ5பவ�கKைடய ம*களா சாஸன: இ%தல%தி�0 உ+�. 
பி�ைள1ெப�மாைளய*கா� இய�றிய அழக� அ=தாதிC:, ேவ:ப% �� 
கவி0�சரைமயரா> இய�ற1ெப�ற கல:பக: ஒ54:, சாமி கவிகாள�%திர� 
இய�றிய பி�ைள% தமிO ஒ54:, ெப�*கைர� கவி0�சர பாரதியா> 
இய�ற1ெப�ற 0றவ�சி ஒ54: இ%தல ஸ:ப=த மாக உ�ளன. 
 
க=த2ராண: தி��0�றால1 படல%தி> அக%திய� 8�றாக ;�ள ப0தியி>, 

" 3%தித� ேபரழக� தி�மைலயி னிைடC�ேறா: " (12)  
எ54 இ%தல: சிேலைடவைகயா� 0றி1பி�க1 ெப4த> கா+க. 
 
வடெமாழியி> 8ர%தாOவா� அ�ளிய " 7=தரபாஹு Sதவெம5H: ,N:, ஒ� 
2ராண3: இ��கி5றன. வட ெமாழி1 2ராண: தமிOவசன நைடயி> 
'அழக�ேகாயி> மா5மிய:' எ5H: ெபயேரா� பல வ�ஷ*கK�035 ம!ைர வி. 
எ5. இராகவ�ேகா5 எ5பவரா> அ�சிட1ெப�4 வழ*0கி5ற!. இ1ெபா/! 
இ%தல விசாரைண� க�%தராக இ�=! வ�: "மா5 ேக. எ5. 
இராதாகி�Pைணய� அவ�க� மா�சிைம த*கிய ெச5ைன� கவ�னரவ�கK�0 23-
10-1935-இ> அH1பிய ஆ*கில வி+ண1பெமா54 2%தக )ப%தி> இ��கி5ற!. 
தல ச:ப=தமாக1 பல ெச<திகைள% ெதா0%! அதி> அவ� எ/தியி��கி5றன�. 
ேமேல க+ட ,>களாN: அழக� கி�ளி வி� தாகிய இ=,லாN: ேக�வியாN: 
அறி=த ெச<திக� பல ; அவ�றி� சில பி5ேன ெதாிவி�க1 ப�கி5றன. 
 
தல(தி' தி�நாம*க�தல(தி' தி�நாம*க�தல(தி' தி�நாம*க�தல(தி' தி�நாம*க�    
    
அல*கார5மைல, அழக� ேகாயி>, அழக�மைல, ஆரா: ைசல:, இ�*05ற:, 
0ல@தர:, 0லமைல, 0ளி�மாமைல, 05ற:, ேகசவா%திாி, ெகா�றமைல, 
ேகாலமைல, ச�சீவி ப�வத:, சி*கா%திாி, சீ�பதி, ேசாைலமைல, த�மாசல:, 
தி�மைல, தி� மா>05ற:, தி�மா���ேசாைல, தி�மா���ேசாைலமைல, ெத5 
தி�1பதி, நிலமைல, நீ+டமைல, பழ3தி�ேசாைல, பழ3தி�ேசாைலமைல, 
பிர:மப�வத:, ம+`கப�வத:, மா��* 05ற:, வனகிாி, வி�ஷபகிாி, "பதி. 
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ெப�மா� தி�நாம*க� ெப�மா� தி�நாம*க� ெப�மா� தி�நாம*க� ெப�மா� தி�நாம*க�     
அல*கார�, அழக�, க�ளழக�, ச*க%தழக�, 7=தர% ேதாள�, 7=தரபாஹு, 
7=தரராஜ1 ெப�மா�, ேசாைலமைல� கர7, ெத<வசிகாமணி, பரம7வாமி, 
மைலயல*கார�, மாலல* கார�, வி�ஷபா%திாி நாத�. 
 
நா�சியா� தி�நாம, நா�சியா� தி�நாம, நா�சியா� தி�நாம, நா�சியா� தி�நாம,     
ெஸள=தரவ>� ; க>யாண 7=தரவ>� ெயன;: வழ* 0:. " ஆ+டாK: 
இ*ேக தி��ேகாயி> ெகா+ெட/= த�ளிC�ளா�. 
 
தீ�(த*க� தீ�(த*க� தீ�(த*க� தீ�(த*க�     
சில:பா4 எ5ப! இ%தல%திN�ள தைலைமயான தீ�%த:. அ! ேதனா4, ,2ர 
க*ைக , பகவ%பாத தீ�%த:, ம�சீர=தி, விPJ க*ைக ெய54: வழ*க1ெப4:. 
அ! தி��ேகாயிN�0 வட�ேக 23 ைம>  ர%தி> இ��கிற!. ம�ற% தீ�%த*க� 
வ�மா4 :- அ�கினிவாபி, அHமதீ�%த:, இPட சி%தி, உ%தர நாராயணவாபி, 
கத�வாபி அ>ல! வாைழ� கவி, க�ட தீ�%த:, கி�Pணவாபி, நாராயண 
2Pகாிணி, ப+டாாிவாபி, பவகாரணி, பா+டவ தீ�%த:, 2+ணிய சரவண:, 
ெபாிய அ�வி, ேவJ தீ�%தெம5H: D*கி�கவி. 
 
வி�5*க� வி�5*க� வி�5*க� வி�5*க�     
இ*ேக 3த> Cக%தி> ஆலாக;: இர+டாவ! Cக%தி> அரசாக;: D5றாவதி> 
வி>வமாக;: இ�க�Cக%தி> 2%திர தீபெம5H: ெபயாினதாக;: ஒ� Sதல 
வி�&: உ+ெட54 இ=த ,> 84:. D5றா: Cக%தி> பலாவாக;: இ�க� 
Cக%தி> 2%திர ஜீவிெய5H: வி�&மாக;: இ�1பதாக இ%தல மா5மிய: 
ெதாிவி�0:. ,2ரக*ைகயி5 ஆர:ப%தி> ஒ� மகா வடவி�&: இ�=தெத5ப�. 
ச=தன மர%ைத% தலவி�&ெம5பா�: உள�. சில1பதிகார%திேல ெசா>ல1ப�ட 
க5னிகார வி�&3:, இ=,�> 8ற1ப�: உற*கா12ளிC: இ%தல%ேதா� 
சா�%தி� ெசா>ல1ெப4: வி�&*களா:. இ*ேக ேசாதிவி�& 3+ெட54: 
84வ�. 
 
விமான, விமான, விமான, விமான,     
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ேசாம�ச=திர விமானெம54:, ேசாம�ச=தவிமான ெம54: வழ*0:. இ! 
பிரணவாகாரமானெத54 தலமா5 மிய: 84:. 
 
ம+டப*க�ம+டப*க�ம+டப*க�ம+டப*க�    
(1) மா%வி ம+டப: : இ! சில:பா�ற*கைரயி> இ�1ப! ; இ=த% 
தலமா5மிய%திN: இ! 8ற1ப�கி5ற!. (2) ேசாைலமைல ம+டப: : இ! சா:ப> 
ேபா�: ம+டபெம54: வழ*0: ; பதினா4 கா>கைள உைடய!. (3) கH 
ம+டப:: க>யாண 7=தரவ>�% தாயா� கH% தி�விழா நைடெப4: ம+டப:. (4) 
வ+Ba� ம+டப: : அழக� எ/=த�K: ம+டப*கK� ஒ54. (5) ேத[� 
ம+டப: : ைவையயா�றி5 இைடயிேல உ�ள! ; அழக� எ/=த�K: 
ம+டப*கK� ஒ54; இ! ேத[ாிN�ள அ5ப�களா� க�ட1ெப�றைமயி5 
இ1ெபய� ெப�ற!. 
 
7சி(�# ேப0ெப ேறா� 7சி(�# ேப0ெப ேறா� 7சி(�# ேப0ெப ேறா� 7சி(�# ேப0ெப ேறா�     
அ:பாீஷ5, அ��7ன5, அHம5, இ=திர%திC: நா5, இ=திர5, க=த�வ5 
ஒ�வ5, க�ட5, 01ஜபா+Bய5, ெகளதம 3னிவ�, சதிாிளமடவா�, ச=திரேக!, 
7தபS எ5H: 3னிவ�, ெசளனக 3னிவ�, த�மேதவ�, தால1பிய�, ப�ைச 
வாரணதாச�, பராசர�, பா+டவ�, பிரகலாத5, பிர: ேதவ�, 2+ணிய:, 2)ரவ7, 
2ல%திய�, மாீசி, மலய%!வச5, மா��க+ேடய�, மாவ�, ைம%திேரய�, 
யாைனெயா54, ��மா* கத�, வசிPட�, வி6ஷண5. 
 
பிற ேகாயி)க� பிற ேகாயி)க� பிற ேகாயி)க� பிற ேகாயி)க�     
(1) " நாகநாத� ேகாயி> : பல நாக�க� உ�ள ேகாயி>. (2) இரா�காயி அ:ம5 
ேகாயி> : (3) அHம5 ேகாயி> : இஃ! அHம தீ�%த%!�0 அ�கிN�ள !. (4) 
க�ட5 ேகாயி> : க�ட தீ�%த%!�0 அ�கி> உ�ள!. (5) பா+டவ� ேகாயி> : 
பா+டவ� தீ�%த%!�0 அ�கி> உ�ள!. (6) சதிாிளமடவா� ேகாயி> : 
இ:மைலயி5 ெத5 ப0தியி> உ�ள!. (7) ச�கர%தாOவா� ேகாயி> : இத� 0� சில 
நிவ=த*க� அைம=ததாக� 84: சிலாசாஸன: உ+�. (8), த+டைல� ேகாயி>. 
(9) ெவ�ளிமைல : இ! மைலயி5 ெத5 ப0தி�01 ெபயெர54: இ*ேக ெவ�ளி 
மைல யா+B ெய5H: கட;� உைறவதாக;: 84வ�. (10) ே&%திரபாலக� 
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ேகாயி> : ே&%திரபாலக� க>ெலன ;: வழ*0: ; இ�க>�> ைவரவ� 
எ/=த�ளி-யி��கி5றன ெர5ப! ஐதிbய:. 
 
விழா�க� விழா�க� விழா�க� விழா�க�     
(1) ேகாைட உ%ஸவ: : இஃ! இ=,�� சிற1பி�க1 ெப4வ! ; சி%திரா 
ெபௗ�ணமியி> நிகOவ!. இAவிழாவி> ெப�மா�, ஆ+டா� \B�ெகா�%! 
அH1பிய மாைலைய அணி=! ெச>வ! வழ�க:. 
(2) வச=த உ%ஸவ: : ைவகாசி மாத: ப%! நா� நைட ெப4:. 
(3) 31பழ உ%ஸவ: : ஆனி1 ெபள�ணமிய54 3� கனிக� நிேவதன: 
ெச<ய1ப�:. 
(4) பி�:ேமா%ஸவ: : ப%! நா� தி�விழா. மலய%! வசபா+Bய5 3த�> 
ெதாட*கியதாக% தலமா5மிய: 84:. த*க1 ப>ல�கி> ெப�மா� எ/=த�Kவ�. 
ஆஷாட ெபௗ�ணமிய54 தி�%ேத� . 
(5) க�ட ேஸைவ : ஆB அமாவாைசய54 நைடெப4வ!. 
(6) தி�1பவி%திர உ%ஸவ: : 5 நா� நைடெப4:. ஆவணி மாத: ெபள�ணமிேயா� 
நிைற;4:. 
(7) நவரா%திாி : 2ர�டாசி மாத: நைடெப4வ!. 
(8) எ+ெண<� கா12 உ%ஸவ: : ஐ1பசி மாத: நைட ெப4வ!. 7�கிலப&% 
!வாதசிய54 ெப�மா� தீ�%த% ெதா�B�0 எ/=த�Kவ! வழ�க: ; இதனா> 
இ! ெதா�B C%ஸவெம54: வழ*0:. 
(9) தி��கா�%திைக விழா : இAவிழாவிேல 2ற1பா� உ+� . 
(10) அ%யயன உ%ஸவ: : மா�கழி மாத: நைடெப4: பக� ப%! இரா1ப%!. 
(11) ச�ட%ேத� உ%ஸவ: : ைதமாத: நைடெப4வ!.  
(12) தி��க>யாண உ%ஸவ: : ப*0னி உ%தர%த54 நிக/:. ம4நா� ெத1ப% 
தி�விழா நைடெப4:. 
 
இவ�ைறய5றி ேவ4 சில உ%ஸவ*கK: நைடெப4வ !+� . 
 
வாமன 2ராண:, வராக 2ராண:, பிர:மா+ட 2ராண ெம5H: D54 
2ராண*களி> இ%தி�1பதியி5 மா5மிய: 8ற1ப�B�1பதாக% தல2ராண: 
ெதாிவி�கி5ற!. 
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திAய1 பிரப=த%தி� க+ட சிற12  
ேமேல 8றியவ�4� சில:பா�ைற,  
 

"சில:பா4 பாC=ெத5 றி�மா��� ேசாைலேய” 
"ஓ�ட�= த+சில: பா4ைட மா��� ேசாைலயேத"  

 
எ54 ெபாியாOவா�:, 
 

"ச=ெதா� காரகிN� 7ம=! தட*க� ெபா�! 
வ=திழி C�சில: பா4ைட மா��� ேசாைல"  

எ54 ஆ+டாK:, 
 

"சில:பிய லா4ைடய தி�மா��� ேசாைல” 
எ54 தி�ம*ைகம5னH: பணி%தன�. 

 
இ*ேக தி��ேகாயி> ெகா+ெட/=த�ளிய ெப�மாைள, 
 

"7=தர% ேதாKைடயா5 "  
"தி�மா��� ேசாைலந:பி” 
"மா��� ேசாைல ந:பி " 
" 7=தர5 "  

எ54 ஆ+டாK:, 
 

"ேதவ�க� நாயக5 " 
"ேகசவ ந:பி "  

எ54 தி�ம*ைகம5னH:,  
 

"அழக�"  
எ54 ந:மாOவா�: ேபா�4கி5றன�. 
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"ெந�மாற5 ெத58ட�ேகா5”  
"ெத5ன5 ெகா+டா�: ெத5றி�மா��� ேசாைல"  
"அளி%ெத*0 நா� நகர3: த:3ைட% தீவிைன தீ��கN�4%  
ெதளி%! வல�ெச<C=தீ�%த3ைட% தி�மா���ேசாைலேய"  
"ெச54லக* 0ைட=தா�� 7ைன%தி� மா���ேசாைல " (ெபாியாOவா�)  
"ேதசெம>லா: வண*0= தி�மா���ேசாைல " (தி�ம*ைகயாOவா�) 
"ெத5ெசா> திைச�0% திலகமா< நி5ற தி�மா��� ேசாைல" (ந:மாOவா�)  

என இ%தல: பாரா�ட1ப�கி5ற!. 
 
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 1�' ெபா�� அைம#$1�' ெபா�� அைம#$1�' ெபா�� அைம#$1�' ெபா�� அைம#$    
 
இ=,�>  !விட1 ெப4: கிளியி5 ெப�ைமC:, பா��ைட% தைலவராகிய 
அழக� சிற12:, தைலவி அழகைர� க+� கா3�ற வரலா4: 3ைறேய 
8ற1ப�கி5றன. இத5 ெபா�ளைம12 வ�மா4 : 
 
கிளியி' ெப�ைம கிளியி' ெப�ைம கிளியி' ெப�ைம கிளியி' ெப�ைம     
 
தி�மா�5 தி�நாமமாகிய அாிெய5H: ெபயைரC:, அவ� தி��க+வள�: 
பாயலாகிய ஆ�ைலயி5 நிற%ைதC: ெகா+� ம5மதH�0 வாகனமாக விள*0: 
கிளியரேச, நா5 ெசா>வைத� ேக�பாயாக : உ5Hைடய ெப�ைம பலபBயாக1 
பர=த!. ம5மதHைடய ஆ�சியிேல உ5 ெசா>ைல� ேகளாதவ� ஆ�? ம5மதன! 
ஒ�ைற� ச�கர*8ட இ>லாம� ெசN%!கி5ற கா�றாகிய ேதைர1 பல*ெகா+� 
இ/%!% திாிகி5ற ப�ைச� 0திைரேய, ஒ�ைற� ச�கர%ேதா� 8Bய \ாிய5 ேத� 
ஒ5ைற யி/�0: ப�ைச� 0திைரக� ஏ/: உன�0 ஒ1பா0ேமா? 'அ=த� 
0திைரக� 7�றிவ�: உலக3: நீேய ; ஞான விள�0: நீேய” எ54 ெசா>வதி� 
பிைழெய5ன? உ5 உ�வ: ெகா+ட 7க3னிவ� எ>லா: தாமாகேவ இ�=தா�. 
எ%தைகய நிற%ைதCைடய பறைவயானாN: உ5Hைடய ப�சவ�ண*கK�0� 
ஒ5றி> அட*0ம5ேறா? 
 
உ5 ேமனி 3/வ!: ப�ைச நிறமா யி�=தா> உ5ைன� க+ேடா� பா�வதி 
ேதவியாெர54 எ+ணி வி�வா�கெள54 க� திேயா நீ D�0 மா%திர: 
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சிவ=தி��கி5றா<? நா�0% த�மாறி1 ேப7பவ�கைள உலக%தா� ேச�%!� 
ெகா�ளாம> வி�வ�; உ5ைன அ1பB வி�பவ� ஒ�வ�: இ>ைல. 352 
சீவகHைடய மைனவிய�� ஒ�%தியாகிய கா=த�வத%ைத மி�க 
சிற1பைட=தைம�0� காரண:, அவ� உ5 ெபய�� ஒ5றாகிய த%ைத ெய5பைத� 
ெகா+டைமேய. பிற பறைவகளினிட%தி> தி�மா> தி�நாம%ைதC:, சிவெப�மா5 
நாம%ைதC: ெசா>வதனா> பயனி>ைல. உ5னிட: ெசா5னா> நீ அவ�ைற1 
பயி54 84வா<. 8�வி��� 8�பாC: ேயாகி உன�0 ஒ1பாவாேனா? பா�5 
ெபயராகிய கீர: எ5ப! உன�0: ெபய�. அதனா> உன�0: ஆைட (பாலாைட, 
உைட) உ+�. பாடக:, காலாழி 3த�ய ஆபரண*கைள நீ @+பா<. 
[#]க�2ைடயா<; ேசாைலயாகிய மைனயிேல ேச�வா<. இவ�றா> உ5ைனC: ஒ� 
ெப+ெண5ேற ெசா>லலா:. 
 
சாC�சியெம5H: பதவிைய� 7க)பெம5ப�. உ5 ெபய� 7கமாத�5 அ! நி5 
ெசா)ப ெம5ேற ெசா>லேவ+�:.[§] 'வ5னி பாிசி%த ெவ>லா: பாி7%த:' எ54 
வழ*0வைத ெய+ணிேய நீ ேகாதிய பழ%ைத யாவ�: உ+கி5றன�. யா�ைடய 
ெசா>ைலC: நீ க�4�ெகா�வா<. ேயாக*க� சாதி%!1 [¢] ப�ைச1பி�ைளயாக 
வா/: ெபாிேயா� பல� உ+�. ஆயிH: அ=த ேயாக*க� சாதியாமேல ப�ைச1 
பி�ைளயா< நீ வாOகி5றா<. நீ" பாலன%தாேல பசி தீ�� கி5றா<. தி�மாN: 
த:3ைடய [£] பாலன%தாேல உலக%ேதா� பசிைய% தீ��கி5றா�. ஆத�5 நீ 
அவ��0 ஒ1பாகி5றா<. மி�க ந+பினரானாN: [@] @ைசைய வி�டா� 
3த�ேயாைர நீ வி�:பா<. உன�01 ப�ைச சிவ12 எ5H: [##] இர+� நிற: 
இ�1பதனா> இர+� வBவ3ைடய க�டாOவாH�0 இைணயாவா<. 
--------  
[#] க> 2ைடயா<, க�2ைடயா<. [§] வ5னி - ெந�12, கிளி. 
[¢] ப�ைச1பி�ைள - இள*0ழ=ைத. [||] பாலன: - பாேலா� 8Bய ேசா4.  
[£] இர�சி%த>. [@] @ைசைய வி�டா� - @ைனைய வி�டவ�, ெத<வ வழிபா�ைட 
நீ%தவ�. [##] இர+� வBவ: - பறைவ வBவ3: 2�ஷ வBவ3:. 
 
ஜப: ெச<ேவா�கK�ெக>லா: தி�வர*க� தி�நாம%ைத நீ உபேதச: ெச<வா<. 
ெப+கK�0 ஆடவைர1 ேபால 3%த: ெகா�1பா<. அ*ஙன: 3%த* 
ெகா�1பதனா> அவ��0 இதழிேல ெச=நிற: உ+டாயி�ேறா? அ5றி அவ� 
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இதO� சிவ12 உ5 அலகி�0 ஏறியேதா? யா��0: ேதா�றாதவனாகிய ம5மதைன 
நீ ேத��0திைரயாகி இ/%! வ�வாயாயி5, அவH�0� 0ைற ஏ!? 
ேயாகிகெள>லா: அட�கி� கPட1ப�கி5ற வாCைவ உ5 பி5னாேல (ேதராக) 
வர� ெச<வா<. தி�மகK: மைலமகK: த:3ைடய தி�� கர*களிேல உ5ைன1 
பிB%தி��0:பB நீ ந�21 @+டா<. தி�மாN�0:, பா�வதி�0:, உன�0: ப�ைச 
நிற: வ=த வித: எ*ஙன:? 
 
யாவ�: ெம�7: பறைவேய, உ5Hைடய நா�0� 8ைழ நா�கான!, 
அாிகீ�%தன%ைத இைடவிடாம� ெச<ததனாேலா? [§] ........ 0யி>, வ+�, 2றா, 
மயி>, நாகணவா<12� எ5H: பறைவகK�0 உ5 சிற12 வ�ேமா ? 
 
ேவதமாகிய சிவபிரா5 0திைரகK�01 பிரமேதவ� சாரதி ; ம5மதHைடய 
0திைரயாகிய உன�0� சாரதி யா�? சிவெப� மா5 தி�Rத� க+ணா> ம5மதH:, 
அவ5 நானாகிய வ+�:, சி5னமாகிய 0யிN: 7ட1ப��� க�கிய கால%தி N: நீ 
க�காமேல வ=தா<. உன�0� கனியினிட%தி> அதிக வி�1ப:. நீ [#]அாிதாைள 
வி�� அகலா<. என�0 உ�ள இர+� ைக உன�0 இ>ைல ; உன�0�ள இ�சிற0 
என� கி>ைல. என�0: உன�0: ேபத: இ!தா5. 
-----  
[§] இ*ேக உ�ேள சிேலைட1 ெபா��க� வசன%திேல எ/த�காியைவ. 
[#] அாிதா� - அாி=த திைன%தா�, தி�மா�5 தி�வB. 
 
நீ L���0� இ��0: மனித�கKட5 இதமாக1 பழ0 வா<. அ5பினா> அ�கா, 
அ:மா எ54 3ைறயி�� அைழ1 பா<. வ+� ம!ைவ உ+� 0ழ4:. 
0யி�பி�ைளேயா மாமர%திேலறி� க%!:. கிளி1பி�ைள ெசா5ன%ைத� ெசா>N:, 
எ5ற ந>ல ெபயைர நீ ெப�றி��கிறா<. 
 
நீ அ5னமி>லாம� பா> மா%திர: 0B�0: ப�ைச� 0ழ=ைதயானாN:, உ5 
காைல1 பிB1பா� பலராவ�. ம5மதனா> வ�=!ேவா�ைடய ேநாைய% 
தீ�1பத�காகேவா நீ ப�சிைல )ப%ைத1 பைட%தா< ? மகளி�ைடய மய�கமாகிய 
கா�ைட� 7�வத�-காகேவா நீ [@] வ5னிெய5H: ெபயைர% தா*கினா<? 
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அவ�கKைடய !5பமாகிய ேவழ%ைத� ெகா>லேவா நீ [§] அாி வBவ: @+டா<? 
அவ�கள! விரகதாபமாகிய ெபாிய பைடைய ெவ>லேவா நீ [$] கி�ைள வBவ%ைத 
எ�%தா<? மாத�கKைடய விசன: ெக�வத�காகேவா நீ [¢] 7கவBவ%ைத� 
ெகா+டா<? .......................... ரதி�0: கைலமகK�0: உ5ைன உவமானமா�கி 
உைர1ப�. உவைமயாக� 84: ெபா�ேள உய�=ததாத�5 அAவி�வாிN: நீேய 
உய�=தாய5ேறா ?................. உ5Hைடய வBவ3: வைள=த D�0: 
தி�மா�Hைடய !வச%தி> இ��0: க�ட ேதவன! அ:சேமா? உ5Hைடய 
சிறகான!, பைழய கால%தி> க+ணபிரா5 ேவ<*0ழ> வாசி%தேபா! மர*களிேல 
தளி�%த ப7=தைழேயா? அ>ல!, இராமபிரா5 இராவணைன� ச*காி%த பிற0 
வி6டண5 இல*ைகயிேல 2�0� க�Bய 2!%ேதாரணேமா? உ5Hைடய இனிய 
ெமாழி க+ணபிரான! ேவ<* 0ழேலாைசேயா? 
----- 
[@] வ5னி - ெந�12, கிளி. [§] அாி - சி*க:, கிளி. 
[$] கி�ைள - 0திைர, கிளி. [¢] 7க: - இ5ப:, கிளி. 
 
கிளி1பி�ைளேய, ெத�ள3த� கி�ைளேய, இ5பரச� 0�ேச, ெத5ற� 0ழவிைய% 
தா<ேபால எ�%!� ச�சாி�0: ெச>வேம, தி�மக� தி��கர%திேல C�ளா<, 3%தி 
நகேரழி> ஒ5றாகிய அவ=திெய5பத5 ெபயைரC:, தமிழி> வ>�ன: ஆறH� 
ஒ5றாகிய தகர வாியிலைம=த த%ைத ெய5H: ெபயைரC:, ஐ=! @த%தி> 
ஒ5றாகிய ெந�1பி5 ெபயரா: வ5னிெய5பைதC:, ச!ர*க ேசைனகK� 
0திைரயி5 ெபயராகிய கி�ைளெய5பைதC:, 3:D�%திகளி> ஒ�வராகிய 
அாியி5 தி�நாம%ைதC:, இ� பயனாகிய 7க !�க*களி> 7கெம5H: ெபயைரC: 
தா*கிய எ5 க+ேண , க+J+ மணிேய, நா5 தி�மாைல% தாிசன: 
ெச<ய1ேபா< ஊராெர>லா: அவ� 84: நிைலைய அைட=தைத� ெசா>கி5ேற5 
; ேக�பாயாக : 
 
அழக� ெப�ைம அழக� ெப�ைம அழக� ெப�ைம அழக� ெப�ைம     
 
அவ5, நரசி*க: ேபா5ற தி�;�வ%ைத எ�%! இரணியச*கார: ெச<தவ5. 
கி�Pணாவதார%தி> @தைனயி5 பாைலC+டவ5. பி�ைள% த5ைம நீ*காதவ5. 
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க>ைல1 ெப+ணா�0: தி�வBையCைடயவ5. ஒ� கவிஞ5 ெபா���% த5 
ப��ைகைய%  �கி� ெச5றவ5. ேதவ�கK�காக அ3! கைட=தவ5. 
சீதாபிரா�BCட5 கான* கட=தவ5. ஒ� ேவடH�0 ெம>�ய கா> நக*கைள% 
த=தவ5. எ5 காத> ெவ�ள%திேல அமிO=தினவ5 ; பிரளயகால ெவ�ள%திேல 
மித=தவ5 எ5 உ�ள%ேத உ�ளவ5 ; ஆயிH:, உலக%!�0 அ1பாலா5. ெவ�ட 
ெவளியிேல நி54 எளிதிேல ேதா�றாதவ5 ; அ�கிேல இ�=!: அJ0த�காியா5. 
மாய5 எ5H: ெபய��ேக�ப எ5 மன%!� இ�=தாN: மாய: ெச<! 
ஒளி1பவ5. எ>லாவ�ைறC: கா�Bய�ளி� க+ணென5H: ெபயைர 
அைடபவ5. எ*0: இ>லா தி�=!: எ*0: நிைற=தி�1பவ5 ; எ*0: 
நிைற=தி�=!: எ*0: இ>லாதவனாக இ�1பவ5. எ5ைன என�0 ஒளி%!% 
த5ைன என�க�K: த:பிரா5. எ5Hைடய பைழய விைனகைளC: பல மாைய� 
8�ட%ைதC: கைல%! எ5ைன% தனிேய இ�%!ேவா5. 'நாேன பிரம5 ; நாேன 
எ>லா ;யி�: ; இAவி�வைரC: ஏ;பவH: நா5' எ54 உண�%!: ெபா���� 
ேகாவலாிட%ேத ப7;: ப7வி5 க54: அவ�ைற ேம<1பவ�கKமாகி நி5ற 
பர�ேசாதி. த5Hைடய ச*க%ெதானிைய� ேக�டாைர நரகினி54: மீ�பவ5. 
ேவ<* 0ழ�5 ெதானியா> ப�ட மர*கைள% தவி��க� ெச<தவ5. 'ஆதிDல: 
இவ5' எ5பைத உண�%!: யாைன ெயா5ைற உைடயவ5. பிரமாைவ% 
தி�;=தியா> ெவளி1ப�%தி� சி�PB�0 Dலகாரண5 தாென5பைத1 
2ல1ப�%!ேவா5 ; அ1பBேய பிரளயகால%தி> உலக*கைள வி/*கி% 
!ைட1ேபாH: தாேன ெய5பைத உண�%!ேவா5. தமிழினாேல ேவத� 
க�%!�கைள உண�%திய ஆOவா�க� பதிெனா�வ�ைடய உ�ள%திேல 
எ/=த�ளியி�1பவ5. த5 பாதமாகிய ெச=தாமைர மலாி��=! வழிC: ேதைன1 
ேபால� க*ைக உ+டா0: ெப�ைமCைடயவ5. !யிலா% !யி> ெகா�பவ5. த5 
தாயாகிய யேசாைத1 பிரா�B�0, த5H�K: 2ற:2: உலக: இ�1பைத வா< 
திற=! கா�B உண�%தியவ5. பிற1பாகிய கட�> கல=த அவி%ைதயாகிய 
உவ�%த5ைமைய வா*கிவிட 3கி> ேபால விள*0பவ5. பரசமயவாத*களாகிய 
நதிக� யா;: த5பாேல அட*க� கட> ேபால இ�1பவ5. ஒ� கிரண: ேபா5ற 
எ5ைன% த5H�ேள அட�கி�ெகா�ள நீலமணிநிற: @+டவ5. உலகமாகிய 
ஊச�> எ/=த�ளியி�1பவH: அதைன இய�0பவH: தாேன யாகி5ற 
அ+ண>. ேவட�க� ஒ� பா�ைவ மி�க%ைத� ெகா+� ,4மா5கைள1 
பிB1பைத1 ேபால% த5 அவதாரமாகிய ப%தினா> தா5 பைட%த எ+ப%! நா50 
ல&: ேயானி ேபத*களாகிய பிறவிகைள நீ�0பவ5. 
 
தசா*க, தசா*க, தசா*க, தசா*க,     



24 

 

 
ேகசவா%திாி, சி*க%திாி, இடபகிாி எ5H: தி�நாம* கைளCைடய ேசாைலமைல�0 
அவ5 தைலவ5. அ=த இடபாசல: இ=திர5 ேபால;: அதி> உ�ள 7ைனக� 
அவ5 க+கைள1 ேபால;: இ�1ப!, ேதாளி> 2ரK: 3%தார%ைத1 ேபால 
விள*0: ,2ரநதிைய உைடயவ5. @மிேதவி�01 ப5னி� ெச=தமிO நா�கK: 
ைக இர+�, கா! இர+�, நகி> இர+�, 3க:, கா�ர+�, பி5ன>, 
க+ணிர+� ஆக1 ப5னிர+� உ412�களாக இ�1ப;:, அவ�4� ேசாழ நா�: 
பா+B நா�: க+களாக விள*க, அவ�4�K: வல� க+ணாக விள*0: பா+B 
நா�ைட-Cைடயவ5. ேசாம� ச=திர விமான%ைத இ=திர விமானெம54:, 
!வசSத: ப%ைத� க�பகவி��ச ெம54:, த5ைன உேப=திரென54:, 
தி�மாைலயா+டாென54:, ஆசிாியைர1 பி�கSபதி ெய5 4:, ம�ற யாவைரC: 
இ=திர5 3தலாகிய ேதவ�கெள54: யா�: எ+Jதலா> ேதவ� வா/: அமராபதி 
ேபால% ேதா54கி5ற சீபதிெய5H: தி�1பதிையCைடயவ5. த5 தி�மா�பி> 
உ�ள பல ஆபரண*களி5 நிற%ேதா� ேச�=! இ=திரவி>ைல1 ேபால% ேதா�4: 
ப7=!ளப மாைலைய அணி=தவ5. ைவணவமாகிய [#]மத: ெபா*க;: ைவகானச: 
பா� சரா%திரெம5H: ஆகம*களாகிய மணிக� ஒ�1ப;:, வடகைலC: 
ெத5கைலC: 2ரைச�கயிறாக விள*0: அ%!வி தான=தெம5H: யாைனைய 
உைடயவ5. ேவதமாகிய 0திைரையC: க�டனாகிய ெகாBையC: 3:3ரைசC: 
உைடயா5. தவநிைல ஆைண தாி%தவ5. 
------ 
[#]மத: - யாைனயி5 மத:, சமய:. 
 
பிற சிற#$�க� பிற சிற#$�க� பிற சிற#$�க� பிற சிற#$�க�     
 
க+ணபிரானாக வ=த கால%!% த5 தி�ேமனியிேல சி=தின ெவ+ெண<1 பிதி�க� 
ந�ச%திர*கைள1 ேபால;: ைகயி> ஏ=திய ெவ+ெணC�+ைட மதிய: ேபால;: 
விள*க அதைன உ+டவ5. \ாிய ச=திர�களாகிய தி�விழிகைளC:, அவ�ைற1 
ேபா5ற ச*0 ச�கர*கைளC: தா*கினவ5. உலக%ைத உ+ட தி�வாையC:, 
அட�கிய தி�வயி�ைறC:, ஈ5ற தி�;=தி% தாமைரையC:, அள=த தி�%தாைளC:, 
அதைன மாவ�பா> ஏ�ற தி��கர%ைதC:, அத5க+ வைள=த பயி�களி5 
நிற%ைத� கா��: தி� ேமனிையC:, அதைன வராகாவதார%தி> ெபய�%த 
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ம�1ைபC:, ஆைமயாகி ஏ=திய 3!ைகC:, அதைன% த5 பட%திேல ைவ%த 
ஆதிேசடனாகிய பாையC: உைடயவ5. த5 தி� நாம%ைத நிைன=! 
நாமமி�டவ�கK�0 இ:ைம ம4ைம1 பய5கைள ஈபவ5. பிரம5 எ/!: 
எ/%ைத% த5 அPடா ஷர%தா>, இனி இ>ைலெய54 ெசா>N:பB ஆ�0ேவா5. 
ச*கர5 3த�ேயா� த*க� த*க� மைலக� எ*ேக இ�1 பிH: இ! ந: 054 
என எ+ணிவ�: ந+2ைடயவ5. ப�ைசவாரண தாசெர5பவ��0 இர+� 
க+கைளC: மா�றினவ5 ; ஒ� யாைன� க54�0� க+ ெகா�%தவ5. 
தி��ைகயி> உ%திேயாக� ச�கர%ைத Cைடயவ5. இல*ைகைய 352 ெவ54 
ெகா+டாN: நில%ைத (மாவ�யினிட:) தானமாக வா*கினவ5....... தி��கர%திேல 
ச*க%ைத CைடைமயினாN:, ம!ைரயிN�ள ச*க%தி> L�றி�=! தமிO 
ஆரா<=தைமயினாN: ச*க%தழகென54 ெசா>N: தி� நாம3ைடய த:பிரா5. 
த5Hைடய பா!ைக அர7 2ாிய;: க�டாOவா5 பறைவகK�கரசாக இ�1ப;: 
அ�� 2ாி=தவ5. ெசள=தரவ>� நா�சியாேரா� 7=தரராசெனன% ேதா�றினவ5. 
7=தர%ேதாள5, மைலயல*கார5 எ5H: தி�நாம*கைள Cைடயவ5. 
 
ேவ4 ேவ4 ெத<வ*கைள ம�க� @சி%தைமயா> உ+டான 2+ணியேம த5ைன 
வ=! @சி�க1 ெப�றவ5. மலய%!வச பா+Bயனா> வழிபட1 ெப�றவ5. 
அ:பாீஷH�0 அ�� ெச<தவ5. 
 
தி�விழா தி�விழா தி�விழா தி�விழா     
 
அ%தைகய தி�மா>, ெத5ற> L7*கால%திேல ேகாைட% தி�விழா� ெகா+ட�ளி 
ம!ைர�0 எ/=த�ளினா5. த>லா 0ள%தி�0 வ=! விBய�கால%தி> 0திைர 
வாகன%தி> எ/=த�ளி1 ெபா�0ைடC: ெவ�ளி� 0ைடC: ெகாBகK: 
இல*க;:, 3ரச: 3ழ*க;:, ம�க� 8�ட: 8�டமாக% ெதாட�=! வர;:, 
நீ�L7 க�விக� பனிநீைர%  வ;:, காணி�ைக� ெகா1பைர 35ேன ெச>ல;: 
ைவையநதியி> அ*க*ேக ெச<ய1ப�: உபசார*கைள ஏ�ற�ளி வ+Ba� 
ம+டப%தி> L�றி�=த�ளினா5. 
 
அ1ெபா/! \ாிய5 அ%தமி%தா5. தீவ�Bக� பிரகாசி% தன. வாண�கா�சி 
நைடெப�ற!. ெப�மா� அன=தாO வா5 மீ! பவனிவ=தா5. அ1பவனியிேல 
அவைன% தாிசி%!� காமமய�க%ைத யா5 அைட=ேத5. அவ5 ம�ற இட* கK�0 
எ/=த�ளலானா5. 
தைலவியி5 நிைல 
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நா5 அவHைடய தி�3கம+டல: 3த�யவ�ைற� க+� மா>ெகா+� எ5 
உட5 வ=த மாத�கK�0 அவைன1 ப�றி� 8றிேன5. பி5 அவைன1 பா�%!, 
"அ54 நீ� தி�Bய ெவ+ெணைய1ேபால% ேதா�4: ச*0 இ�1ப;: எ5 
ைகயிN�ள [§] ச*ைக� கவ�=! ெகா+V�. எ5Hைடய க+ணீ� உ:3ைடய 
மைலயிேல உ�ள அ�விைய1ேபால உம�0 உவ1பாயி�ேறா? உம�0ாிய 
6தா:பர: ேபாதாேதா? இராமாவதார%திேல உ�%!�ெகா+ட மர;ாியிேல 
ெவ412 வ=!வி�டேதா? திெரளபதியாகிய ெப+J�0 நீேர ஆைடைய 
உதவினீேர. இ1ெபா/! எ5Hைடய ஆைடைய� கவ�=தீேர. பைழயபB ேகாவிய� 
ஆைட கவ�=தைத1 ேபால% தி���%தன%ைத ேம�ெகா+Vேரா? இ=த ,லாைட 
உம�01 [$] பாலாைட-யாயி�ேறா? உ:ேம> வி�1ப*ெகா+� 3ழ*0கி5ற 
எ:3ைடய வா�%ைதைய நீ� ேக�Be�. பா�கட�ேல  *0வைத1ேபால இ=த 
ைவையயிN:  �க: உ+ேடா ? இ1ெபா/! உ+ைமயாக நிலாெவ�ள: 
பர=தேதா? அ5றி1 பா�கட> தா5 உ:3ைடய பிாிவா�றாம> உ:ைம1 பி5 
ெதாட�=! இ*ேக வ=!வி�டேதா ? இரவாகிய யாைன கேச= திர5 ேபால 
இ��கிற!; அத5ேம> வ�: 3தைலைய1 ேபா5ற ச=திரைன நீ� 7:மா வி�� 
விடலாமா? சதிாிள மடவா��0 இர*கிய நீ� ெந�ச: தவி�0: இளமாத��0 
இர*0 த> 8டாேதா? ேகாவிய�களிட%தி> காம விைளயாட> 2ாி=த 
ெச<திகெள>லா: இ1ெபா/! மற=! ேபானீேரா?" எ54 யா5 8றி 
3ைறயி�ேட5. 
----- 
[#]ச*0 - வைள. [$] கா<�சிய பா�> ேமேலC�ள ஏ�. 
 
பிற0 ெப�மா5 ேத[� ம+டப%ைத வல*ெகா+� ேசாைலமைலைய� சா�=தா5. 
யாேனா மிக ெம�=! யாைன ேநாC+ட விளா:பழ: ேபாலாேன5. இ=த% 
!5ப%ைத% த=த அவ5 சிறிேதH: தி�;�ள* கனியானாயின5. ச=திரH:, 
கடN:, அய> மகளி� ெமாழிC:, ம5மத5 ெசயN:, காைளகளி5 மணிC:, 
ேவ<*0ழN: எ5ைன1 பலவாறாக% !524%!கி5றன. 
 
கிளிைய ேவ+�த)கிளிைய ேவ+�த)கிளிைய ேவ+�த)கிளிைய ேவ+�த)    
 



27 

 

கிளியரேச, எ5Hைடய உட:2: உ5 8�: பலவைகயி> ஒ12ைமCைடயன. 
உ5Hைடய வி�1ப%ைதயறி=! யா5 உ+பி1ேப5 ; நல*0� 0ளி1பா��ேவ5 ; 
ப�டாைடயா> !ைட1ேப5 ; 8�B> இ�%தி ஆல%தி எ�1ேப5 ; வாசைன%  ப: 
கா��ேவ5 ; இள ெவயி�ேல 0ளி�காய� ெச<! எ�%! 3%தமி�� 
எ5ைகயி5ேம> ைவ%!1 ெப�மா� தி�நாமெம>லா: உன�01 பழ�கி 
ைவ1ேப5. 
 
உ5ைனய5றி1 பிறெபா��கைள%  !விட> 8�ேமா? அ5ன:, 0யி>, வ+�, 
ெத5ற>, ேமக:, கா�ைக எ5பன த0திய�றைவ. நீேயா, அ*ேக ேபானா> 
அBயா�க� இ�1பி5 நீC: அவ�கேளா� ேச�=! கீ�%தன: ெச<வா<. நா�சியா� 
அ�கி> இ�=தா> அவ� ைகயி� பற=! ெச5றி�1பா<. "எ*கி�=! வ=தா<?" 
எ54 ேக�டா>, " ேசாைலயி��=! தாிசி�க வ=ேத5" எ54 ெசா>வா<. ெசௗ=தர-
வ>��0:, \B�ெகா�%த நா�சியா��0: ெதாியாம> எ5Hைடய காதைல% 
ெதN*கிேல த=திரமாக� ெசா>வா<. எ5Hைடய !5ப%ைத நீ�0வா<. 
ச�சிதான=தனாகிய ெப�மா� அணி=!�ள மாைலைய� ெகா+� வ�வா<. 
 
அ*ேக Cக=ேதா4: ேவ4 ேவறாகி� க�Cக%தி> 2%திர தீபமா0: த� ஒ54 
உ+�. ேதவ�கK�0ாிய ஐ=! க�பக*கேளா� ஆறாவதாக அ! விள*0:. ஒ� 
ேகாB ேசாைலகK:, ஒ� ேகாB ஆ4கK:, ஒ� ேகாB @�7ைனC: இ��கி5றன. 
அ5றிC:, ேயாகிகைள1ேபால அ>N: பகN: !யிலாத உற*கா1 2ளி ஒ54 
இ��கி5ற!. 
 
ேகாயி  பணியாள� ேகாயி  பணியாள� ேகாயி  பணியாள� ேகாயி  பணியாள�     
 
அ%தல%தி> பிரமேதவH: இ=திரH: வ=! ெப�மாைள இைற�7வா�க�. 
சீர*கராச ப�டெர5H: அ��சக�:, தி� மா���ேசாைல� சீயெர5H: 
மாதவ�:, தி�மாைல யா+டா ென5H: ஆசிாிய�:, ேதாழ1ைபய*கா�:, ேவத 
பாரக�:, அ3தா�:, தி�மைல ந:பிC:, ேசாைலமைல ந:பிC:, சடேகாப ந:பிC:, 
தி�மா��� ேசாைல1 பிாியெர5H: சீக�ணீக�:, சீகாாிய� ெச<C: 
நாயக�கK: த5Hைடய தி�%தாைள வண*கி நி�ப எ:ெப�மா5 
தி�ேவால�க%தி> எ/=த�ளி யி�1பா5. 
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��ைர�", -ைற ��ைர�", -ைற ��ைர�", -ைற ��ைர�", -ைற     
 
அ1ெபா/! நீ  !ைர�க% ெதாட*கினா> உ5 வா�%ைத அவ5 தி��ெசவியி> 
ஏறா!. ஆத�5 அவ5 ப�ளியைற�0 எ/=த�K: ேவைள பா�%! ேவெறா�வ� 
ஒ5ைற வி+ண1பி% த�0 35, எ5ைன ம5மத5 !5ப1ப�%!வத�0 35ேன, 
ெப+B� அல�  �4வத�0 35ேன , கட�5 ஒ�C: தாயி5 உைரC: எ5ைன% 
!524%தாம> அட*0:பBயாக% த%ைதேய, நீ எ5  !�ெச<திைய 
உைர1பாயாக. 
 
உ5ேப� 7வாகத மாைகயா> உன�0: [#] 7வாகத: உ+டா0:. 352 ஒ� நா� 
"ராமபிராேன உ5ைன1 2கO=! ேபசினாென5றா> உ5ைன1 2கO=! 
ேபசாதவ� யா�? நீ எ5  !� ெச<திைய� ெசா>�1 ெப�மாளிட: அவ5 தி�1 
2ய%திலணி=த மாைலைய� ேக�. 'உ:3ைடய மாைலைய அளியாவிB5 
ேகாைதயா� \B�ெகா�%!-வி�ட மாைலைய ேயH: த=த��க" எ54 ேக�. 
த5ைன அ�1பவ� யாவ��0: ஆB மாத%தி> தியாக: ெகா��0: எ:பிரா5 
இ>ைலெய54 ெசா>லா5. ஆத�5 அAவழக5 2ய%! அணி=த மாைலைய நீ 
வா*கி வ�வாயாக. 
---  
[#] 7வாகத: - ந>வர;. 
 
3.4. 3.4. 3.4. 3.4. 1 ெபா�� ஆரா2�சி 1 ெபா�� ஆரா2�சி 1 ெபா�� ஆரா2�சி 1 ெபா�� ஆரா2�சி     
 
அணிக� இ=,�5க+ அ*க*ேக பலவைகயான ெசா>லணி ெபா� ளணிகைள� 
காணலா:. 
 

"ேவளா+ைம ெய5H: விைள;�0 நி5வா�%ைத 
ேகளாதவரா�கா+ கி�ைளேய " (3)  
"மா�ைன1 ேபால மகிதல%ேதா� வா�டமற1 
பாலன% தாேல பசிதீ�1பா<" (19)  
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எ5பன ேபா5ற இட*களி> சிேலைடயணி அைம=தி��கி5 ற!.  %!�0ாிய 
ெபா��கK� கிளிய>லாத பிறெபா��க� த0திCைடயனவ>லெவ54 84: 
ப0தியி> சிேலைடயைம திைய மி0தியாக� காணலா:. 
 

"ெசN%திய கா� ேறைர3/% ேதரா<" (4)  
..... ..... ..... ..... - எ5 காத> 
ெவ�ள% தமிO=திேனா5 ேவைல�0 ேம5 மித=ேதா5 
உ�ள%!� ளாHல0� 01பாலா5 " (74-5) 

 
எ5பன ேபா5ற இட*களி> விேராத அணிC:, 
 

"ைம1பிB�0: ேவ�க+ மல�மா!� ச*காிC: 
ைக1பிB�க நீவ* கண:பிB%தா<" (28) 

 
"...... .... ..... .....-- 0:ப 3னி 
வாயிHைரயட*க வ=த கடலட*க% 
தாயி Hைரயட*க% த%ைதேய" (232-3)  

 
எ5பன 3த�யவ�றி� பி5வ� நிைலயணிC: அைம=!�ளன. 
 

"ேத4கனி காேவாி சி=!ேகா தாவிாிC: L4 ெப4ேம” (33) 
"அரசா யி�%தியால%தி ெய�%! ” (196)  

 
எ5பவ�றி� பிற ெபா�� ெபய�க� ெதானி�கி5றன. 
 

"த%ைத யைட=தவேர த%ைதயைடயா�" (54)  
"8ட�� 8டெலH* 8ட� றி�நகாி>” (146) 
... ..... ..... .... - அ�கிேல 
ச*ெக�1பா< ச*ெக��0� ச�சிதான=த� (208-9) 
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எ5பன ேபா5ற மட�0கK:, 
 

"தி�1பா !ைக�0� ெச/*க�டH�0: 
தி�1பா !ைக�0மர சீ=ேதா5" (137)  
"பாத கமல: பர;மல பர;மல ய%!வச5 
பாத கமல: பறி%தி�ேவா5 (141)  

 
எ5பவ�றி> யமக3:, 72-4, 142, 147, 222 - ஆ: க+ணிகளி> திாி2: 
அைம=!�ளன. சில இட*களி> வைகCளி அைம=தி��கி5ற ! (108,215). 
 
ெதாைக -த�யன ெதாைக -த�யன ெதாைக -த�யன ெதாைக -த�யன     
 
ஏ/ 3த> இர+� வைரயி> உ�ள சில ெதாைக1 ெபா��க� ஒAெவா5றிN: 
கிளியி5 ெபயைர அைம%!� கா�Bய ப0தி (63-5) இ5ப= த�வதா0:. @மி�0: 
தி�மாN�0: உ�ள ெதாட�2 மிக அழகாக ஓாிட%தி> ெதா0%!� ெசா>ல1 
ப���ள! (126-8) 
 
'கிளி1பி�ைள ெசா5னைத� ெசா>N:' (46-7), 'அவனைசயாம> அJவைசயா!' 
(123), யாைனC+ட விளா:பழ: (187-8) எ5H: பழெமாழிக� இதி> வ=!�ளன. 
 
சம கார, சம கார, சம கார, சம கார,     
 
கிளியி5 ெப�ைமைய1 பல திற%தி� பாரா�B� 8றவ=த இ=,லாசிாிய� அத5 
ெபயைரC:, இய>ைபC:, 2ராண வரலா4கைளC: ைவ%!�ெகா+� 
சம�காரமாக1 பல ெபா�ளைமC:பB அைம%!� கா��கி5றா�. அாி, அவ=தி, 
கி�ைள, கிளி, கிளி1பி�ைள, கீர:, 7க:, 7வாகத:, த%ைத, வ5னி எ5H: கிளியி5 
ெபய�கைள� சிேலைட வைகயிN: பிறவா4: இவ� எ�%தாKவ�. 
 
பிற ெபா��கைள%  !வி�வதனா� பயனி>ைல எ54 ம4�0: வாயிலாக� சில 
 !1 ெபா��களி5 ெபய�க� ெசா>ல1ப�கி5றன. அைவ வ�மா4 : அ5ன: 
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(33,199), கா�ைக (204), 0யி> (34,46,200), 'ெத5ற> (202), நாகண வா<12� (38), 
2றா (36), மயி> (37), ேமக: (203), வ+� (35, 46, 201) 
 
$ராண -த�ய 1  ெச2திக� $ராண -த�ய 1  ெச2திக� $ராண -த�ய 1  ெச2திக� $ராண -த�ய 1  ெச2திக�     
 
தி�மா�5 ெப�ைமகைள� ெசா>Nமிட*களி> இராமாயண:, பாரத: எ5H: 
இதிகாச� ெச<திகK:, பாகவத: 3த�ய மா2ராண வரலா4கK:, இ%தல%தி�0ாிய 
2ராண%தி� க+ட சிற12�கK: எ�%தாள1ப�கி5றன. ஓாிட%தி> சீவக 
சி=தாமணி� ெச<திைய� காணலா:. 
 
ைவணவ மர$ ைவணவ மர$ ைவணவ மர$ ைவணவ மர$     
 
ந:மாOவாைர� கா1பிேல வாO%தியி�%த> ைவணவ மர2 ; க�டைன1 ெபாிய 
தி�வBக� எ54: (22), தி�மா> வாகனமாகிய 0திைரைய� 0திைர 
ந:பிராென54: (152), ஆதிேசடைன அன=தாOவா5 எ54: (166), 
ப�ளியைறைய� ேச�%தி ெய5 4: (230) வழ*0த> அ:மரைப� சா�=தேத. 
 
பா+9 நா�� வழ�க,பா+9 நா�� வழ�க,பா+9 நா�� வழ�க,பா+9 நா�� வழ�க,    
 
'உ5Hைடய சிற0க�, இராமாவதார%தி>, வி6டண5 இல*ைகைய� ைக1ப�றி� 
ெகா+டேபா!, அ*ேக க�Bய 2! மாவிைல% ேதாரணேமா' (59) எ5ப! ஒ� 
க+ணியி� க+ட ெபா��. ஒ� நில%ைத ம�ெறா�வ5 தன�0ாிய தா�0:ேபா! 
அ*ேக ேதாரண*க��தN:, அதனா> அ� ெசயைல% ேதாரண: ைவ%தெல54 
வழ*0தN: பா+B நா� Bன� வழ�க:. அAவழ�க%ைத1 பி5ப�றிேய 
அAவாசிாிய� இ*ேக இ*ஙன: அைம%தா�. 
 
ெச2&� நைட ெச2&� நைட ெச2&� நைட ெச2&� நைட     
 
இ% தி5 ெச<C� நைட பலவிதமாக அைம=!�ள!. மட�0, திாி2, சிேலைட 
3த�யைவ அைம=த இட*களிேல ச�4� கBனமாக இ�1பிH: ம�ற இட*களி> 
ெதளிவாக� ெச>வ!. தி�மா�Hைடய இய>ைப� ெசா>N: இட*க�, 3�கியமாக 
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75-ஆ: க+ணி 3த�ய சில க+ணிக� இ= ,லாசிாிய� உ�ள%ேத தீவிரமான 
ப�திCண��சிேயா� பாட1ப�B��கேவ+�:. உய�=த உ+ைமகைள 
ஆ�றேலா�:, ெதளிவாக;: விள�0: அ1ப0தியிேல இவ�ைடய கவி%!வ%தி5 
சிற=த அைம1ைப� காணலா:. கிளியிைன%  !வி�வதாக ேம�ெகா+ட பிற0, 
எ=த எ=த வைகயாக ெவ>லா: அைத1 பாரா�ட 3BCேமா அ=த அ=த வைக யாக1 
பாரா�B யி��கி5றா�. க>வி, ேக�வி, அHபவ*களிேல கிளிைய1 ப�றி 
அறி=தவ�ைற ெய>லா: எ1பBேயா ெதா�%!� ேகா%தி��கி5றா�. கிளிைய1 
ேபால%  ! ெச>Nவத�0ாிய ெபா�� ேவறி>ைல ெய54 ெசா>Nவத�காக 
நிக+Bேல கிளியி5 ெபய�களாக உ�ள பத*கK:, 2ராண இதிகாச*கK:, 
சிேலைடயணி 3த�ய க�விகK:, இவ��0% !ைணயாக நி�கி5றன. கிளிதா5 
சகல3ெம5றவைர�0* 8ட இவ� பாரா�B1 ேபசி வி�கிறாெரனி5 ேவ4 எ5 
ெச<வ! ! 
 

".... ..... ..... ...... - க+ட 
ெசக3/! நீஞான தீப3நீெய54 
7க3னிேய ெசா>லாேரா"  

 
எ54 இவ� வினா;: ெபா/! 'ஆ:" எ54 விைடயளி1 பைதய5றி ேவ4 வழிேய! 
; C�தியினா> சம�காரமாக� கிளி�0 உய�=த 2கைழ�8றி1 பாரா��: இட*க� 
இதிேல பல இ��கி5றன. கிளிைய1 பல� த: ைகயிேல பிB1ப�; இேத விஷய%ைத� 
கிளி�01 ெப�ைம விைளவி�0: உ�வ%திேல மா�றி, 
 

"பா> 0B�0: ப�ைச� 0ழ=ைத நீ யானாN: 
கா> பிB1பா� ேகாB ேப� க+டாேய"  

 
எ54 அைம�0: இ�கவிஞ�ைடய சாம�%திய%ைத நா: வியவாம> இ�1ப! 
எ*ஙன:? 
 
தி�மாNைடய ெப�ைமைய மரபறி=! 2கOகி5றா�. தல1 ெப�ைமையC:, 
தசா*க*கைளC:, தி�விழா நைடெப4: 3ைறையC: ஒ/*காக 
உண�%!கி5றா�. இ=த% தல%திேல உ�ள பல ைக*க�யபர�களி5 ெபய�கைள 
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வாிைசயாக% ெதாிவி� கி5றா�. அ=த1 ப0தியினா> கிளி�காவ!, தைலவி�காவ!, 
நம�காவ! ெப�: பய5 ஒ54: இ>ைலெய5றாN: ஆசிாிய� த: கால%தி> 
இ�=த அவ�கைள� கிளிேயா�: அழகேரா�: ேச�%! அவ�க� 2கைழC: க>�� 
ெபாறி%த! ேபா> த: ெசா>�� ெபாறி%தி��கி5றா�. இ! 2லவ�ைடய ந5றியறி 
ெவ5ேறா, அ:ம�கKைடய பா�கியெம5ேறா இர+�ெம5ேறா ெசா>வதி� பிைழ 
யா!: இ>ைல. 
---------------------  
கணபதி !ைண 

    
தி�மா��� ேசாைலமைல அழக� கிதி�மா��� ேசாைலமைல அழக� கிதி�மா��� ேசாைலமைல அழக� கிதி�மா��� ேசாைலமைல அழக� கி�ைளவி� ���ைளவி� ���ைளவி� ���ைளவி� ��    

 
கா#$ கா#$ கா#$ கா#$     

(ெவ+பா )  
ெத�K தமிழழக� சீபதிவாO வா�மீ!  
கி�ைளவி�  ! கிள%தேவ - பி�ைள�  
0�8ர% தாேனச* 8�க3கி ேல4:  
0�8ர% தாேனச* 8�. 

 
1) 1) 1) 1)     

கிளியி5 ெப�ைம  
கா�ெகா+ட ேமனி� கட;� ெபய� ெகா+�          1 
நீ�ெகா+ட பாய னிற*ெகா+�- சீ�ெகா+ட 
ைவய: பைட�0 மதைனCேம� ெகா+B5ப:  
ெச<C* கிளியரேச ெச1ப�ேக� - ைவயெமலா:  
ேவளா+ைம ெய5H: விைள;�0 நி5வா�%ைத  
ேகளா தவரா�கா+ கி�ைளேய- நாK:  
மைல%தி� மாரெனா�ைற வ+BNமி> லாம�  
ெசN%திய கா� ேறைர 3/% ேதரா<1 - ெபல%தி/%!�  
ெகா+�திாி ப�ைச� 0திரா Cன�ெகதிேரா          5 
ப+�திாி ெவ<ேயா5 பாிேய/: - க+ட  

 
--------- 
"றி#$ைர"றி#$ைர"றி#$ைர"றி#$ைர    
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கா12  
அழக� : தி�மா��� ேசாைலமைலயி> எ/=த�ளிC�ள தி�மா�5 தி�நாம: ; 
இத5 வடெமாழி1ெபய� அல*காரெர5ப!. சீபதி - "பதி ; அழக�மைலயி5 தி� 
நாம*கK� ஒ54. பி�ைள� 0�0 - நாைர�0�7. ஊர - த5பி5ேன ஊ�=! 
வ�தலா>. தாேன ச*0 ஊ� க3கி> ஏ4: : ஊ�க30 - ேம�பாக: பரவிC�ள க30 
; ஊ�த> - பர%த>. ச*0 ஏ4த�0 இடமான. 0�8� அ%தா5 – ஆOவா� 
தி�நகாியி> எ/=த�ளிC�ள தைலவேன; அ%தா5 - அ%தேன : விளி ; "ந:பா5" 
(ேத.) எ5ப! ேபால. ேநச:8� - தி�வ�� 2ாிவாயாக. கிள%த ேநச: 8� என 
இைய�க. 
 
,>  
1. கட;� - தி�மா>. ெபய� - அவ�ைடய தி� நாமமான அாி ெய5பைத ; 
அாிெய5ப! கிளி�0: உாிய ெபய�. பாய> - அவ�ைடய ப��ைகயான 
ஆ�ைலயி5 நிற: - ப�ைச நிற:. (பி - :.) கட;ளின� ேப�ெகா+�. 
2. ைவ அ:2 அைட�0: மதைனC: : மதைனC: - ம5மதைன C:. கிளி - 
ம5மதH�0 வாகனமாதலா>, 'மதைனCேம� ெகா+�' எ5றா�. ைவய: பைட�0: 
அதைனC: - 2விைய1 பைட�0: அ% ெதாழிைலCெம54 ேவெறா� ெபா�K: 
ேதா�4கி5ற!. (பி- :.) ெச<C: ப7*கிளிேய. 
3. ேவளா+ைம - ம5மதHைடய ஆ�சி ; பயி�கைள விைள%த>; சிேலைட. 
ேவளா+ைம% ெதாழிலாகிய விைள�செல5ப! ம�ெறா� ெபா��. (பி - :.) எ54: 
விைள;�0 35. 
4. மைல%தி�: - ேபா� ெச<C:. மார5 - ம5மத5. ஒ�ைற வ+B> - ஒ� ச�கர: ; 
ச�கர: வ+Bெலன;: வழ*0: (ேதைவ Cலா, 2006). கா>ேத� - 
ெத5ற�கா�றாகிய ேத� ; கா�ப*கான ேதெர5ப! ம�ெறா� ெபா��. மார5 
ெசN%திய என இைய�க. ெபல%! - பல: ெகா+�. 
5. ப�ைச�0திரா< - ப�ைச�0திைரேய ; எ5ற! \ாிய5 ேதாிN�ள ஏ/ 
ப�ைச�0திைரகைள நிைன=!. (பி - :.) பாிெய>லா:. 
4-5. ஒ�ைற� ச�கர%ைதCைடய \ாிய5 ேதைர இ/%!� ெச> N: ஏ/ ப�ைச� 
0திைரகK: ஒ� ச�கர3: இ>லாத ேதைர இ/% !� ெச>N: ப�ைச� 
0திைரயாகிய உன�0 ஒ1பாகமா�டா. 
------------- 
 

ெசக3/! நீஞான தீப3நீ ெய54  
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7க3னிேய ெசா>லாேரா ெசா>லா<-வைகவைகயா< 
எAவ+ண மா<1பற�0 ெம1பறைவ யாயிH35  
ஐவ+ண% !�ேள யட*0ேம - ெம<வ+ண:  
பா��0: ெபா/திNைன1 பா�1பதிெய5 பாெர5ேறா  
D�0� சிவ=தா< ெமாழி=திடா< - நா�0%  
த�மா4 ேவாைரெய>லா= த�Kவேர C5ைன  
வி�வா ெரா�வ�+ேடா வி�ளா< - அ�ேபா�  
மற=த� சீவகனா� ம*ைகயாி� ற%ைத          10 
சிற=த! நி5 ேப�பைட%த சீேர-பிற=தவ�  

 
----------  
6. 7க3னி - 7க3னிவ� ; கிளிவBவ*ெகா+B�=த கி�தாசி ெய5H: 
ெத<வமகளிட: வியாச�ைடய க�ைணயா> அவதாி%தைம யி5 இவ� இ1ெபய� 
ெப�றா�. ெசக......... 3னிேய : 7க3னிவ� பிற=த ெபா/ேத !ற; @+� @மியி> 
நட=! ெச5றா�. அவ� த=ைதயான வியாச�, '0ழ=தா<' எ54 அவைர அைழ1ப 
எ>லா1 ெபா�K: ஏென54 ேக�டனெவ5ப�;  
"பிற=தெபா/ ேத!ற=! பிைற� 0ழவி ேபானட1ப1 பி5 ேபா<% ெதா5[>,  
அைற=த2கO வியாத 3னி யாதர%தா5 மதலாெய5 றைழ1ப� ெசAவா<,  
திற=! நைற ெபாழிC மல�� ெச/=த�; ேமென5ன ;யி�க� யா;:,  
நிைற= !ைறC� 7க3னிவ னிைரயிதO% தா மைரமல�%தா ணிைன த> ெச<வா:"  
(பாகவத:, கா12 3) எ5பதனாN: இவ� எ*0: வியாபகமா யி�=தனெர5ப! 
விள*0:. 7க3னிவ� உ5 வயி�றி� பிற=தவ� ராதலா> 2கOெப�றா�. 
7. ஐவ+ண: - ஐ=! நிற: ; ப�சவ�ண�கிளிெய54 கிளியி> ஒ� சாதிC+�. 
8. பா�வதிெய54 யா�: உ5ைன நிைனயாதபB 3�4: ப7ைம யாC�ள த5ைம 
நீ*கி D�0ம��: சிவ=தாெய5றபB ; இதனா> உ5Hைடய அட�க: 
ெவளி1ப�கி5ற!. பா�வதிேதவியா� ப�ைச நிற3ைடயவ�. (பி - :.) ெபா/தி� 
ப7*கிளி. 
9. உ5ைன - 0ழறி1ேப7கி5ற உ5ைன வி�வா� - த�Kபவ�.  
10. சீவகனா� - சி=தாமணி ெய5H: கா1பிய%தைலவ5. ததீைத - கா=த�வத%ைத; 
சீவகHைடய ப�ட%ேதவிய�� 3த>வி ; இவ� ெபய� த%ைத ெய54: வழ*0:.  
(பி - :.) பிற=தவ��, பற=! வ�:. 
------------ 
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ஆ�: பறைவகK� க�7த5ேப ��சிவ5ற5  
ேப�: பக�=தா� பிைழய5ேறா - ேந�ெப4வி  
ேவகி ெயா�8� வி�� ம4 8டைடC:  
ேயாகி Cன�0வைம C+ேடாகா+ – நீகிர: 
ஆைகயாலாைட Cன�0+ேட பாடக3:  
நீ ெகா�வா< காலாழி நீ*காேய- ஏகாத  
க�2ைடயா< நீெய5றா� காமைனC� ேச�வாேய  
அ�2ைடய ெப+ெகாBநீ யாகாேயா- ெபா�2ைடேயா�  
!5னியசா C�ய� 7க)ப மாைகயா>          15 
அ5ன! நி5ெசா�1 ம>லேவா-வ5னி  
பாிசி%த ெவ>லா: பாி7%த ெம5ேறா  
உ�சி%த ;5ென�சி N+பா�- !ாிச�ேறா�  

 
-------------- 
11. அ�7த5ேப� அர*கென5ப!. சிவ5 த5ேப� ெசா�க ென5ப!. கிளி ர*கர*கா 
ெவ54 84த> ெவளி1பைட. ெசா�க� ெபயைர� 84த>,  

"2/0ெந<� ெசா�க ரபிேடக� ெசா�க�க�1 @ர� ெசா�க�,  
அழகிய ெசா�க� கட:ப வன�ெசா�க ர*கய�க+,  
த/விய ச*க% தமிO�ெசா�க ெர5ெற54 ச=தத நீ,  
பழகிய ெசா�01 பய5 ேற�=! வாவி*ெக5 ைப*கிளிேய" (ம!ைர�. 54)  

எ5பதனா> விள*0:. பக�=தா> - க�பி%தா>. பிைழ - த0தியி>லா��0� க� 
பி%த>. அ�7த5ேபைரC: சிவ5ேபைரC: நீ பிைழயி>லாம� 84கி5றா<. ம�ற1 
பறைவகK�0� க�பி%தா> அைவ பிைழபட� 84: ; அ*ஙன: க�பி%த> பிைழ. 
ேந� - ேந�ைம . (பி - :.) ேப�: பைட%தா� பிைழயாேரா . 
12. 8� - உட:2, பறைவ� 8�. ஒ�8� வி�� ம48�ைட அைடC: ேயாகி 
உன�0 உவைம ஆகா5; அவ5 தா5 இ��0: உட:ைப வி�� அ)பியாகி 
ேவேறா� உட:பி� 20வா5 ; நீ உட: ேபா� ேவ4 8�ைட அைடவா< ;  
"கி��ெநறி ேயாகிய�* கி�ைள கK= த*8�,  
வி��ம4 8டைடC: ேவ*கடேம" (தி�ேவ*கட மாைல, 73).  
கீர: - கிளி, பா> ; சிேலைட. 
11-2. விேவகி - விேவகியாகிய ஒ�வ5. 
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13. ஆைட-பா�5 ஆைட ; இ*ேக ச�ைட. பாடக:- ஓராபரண:. காலாழி - ஒ�வைக 
அணி ; இ! 6�ெய5H: ஆபரண%ேதா� ேச�%! வழ*க1ப�:. கிளி�0� ச�ைட 
ேபா�தN:, கா>விர>களி> ேமாதி ர: ேபா�தN: உ+�. ஏகாத - நீ*காத. 
14. க�2ைடயா< - க>�5 ப�க%ேத C�ளா<, க�ைப Cைடயா<; சிேலைட. நீ 
க�2ைடயா ெய5றா>. காமைன - ம5மதைன, காவாகிய மைனைய; கா - ேசாைல ; 
சிேலைட. 
13-4. கிளிையC: ெப+ெண54 84த�0ாிய காரண*க� சிேலைட வைகயா� 
8ற1ப�டன. 
15-6. 7க)ப: - இ5ப)ப:. வ5னி - கிளி , ெந�12. உ5 எ�சி> - உ5Hைடய 
உ�சி�ட%ைத. கிளி கB%த பழ: சிற=த! ;  
"7ழி%! ந>ல ெதா/கிய� 7க3க� ேச�=!,  
தைழ%த நா5 மைற% தட�சிைன� க�பக% த�வி�,  
ப/%! தி�=த! பரமபாகவத ெம5 றிைச�0:,  
வி/1ெப �*கனி Rக��சிேய வி�:2வா� ேமேலா� " (பாகவத:, கா12. 4).  
வ5னிெய5H: ெபய�, "அ�ச, மன1 ேபைதயா� மா> வன�7டேவா வ5னி, 
என1ேப� பைட%தா யிய:பா<" (49 - 50) எ54 பி5H: சிேலைடயி> அைம�க1ப� 
��ள!. 
(பி - :.) பாி7%த ெம>லா:, அாிசி%த �5ென�சி லா�வா� ; உாிசி%! நி5ென�சி>. 
---------- 
 

இ5ெசா>ைல� க�பா ெரவ� ெசா>N நீக�பா<  
உ5ெசா>ைல� க�கவ>லா �+ேடாகா+- நி5ேபால%  
த�ளாிய ேயாக*க� சாதியா ேதப�ைச1  
பி�ைளயா< வா/: ெபாிேயாரா�-உ�Kண�=த 
மா�ைன1 ேபால மகிதல%ேதா� வா�டமற1  
பாலன% தாேல பசிதீ�1பா<-ேம�ன%ேதா�  
ந�டா ெரனிH நட=!வ�: @ைசதைன          20 
வி�டா� 3க%தி> விழி%திடா< - ெவ��மி�  

 
வாளைனய க+ணா� வள��கவள� வாCறவி>  
லாளைன நீ க+டா லக5றி�வா<-ேகளா<  
இ�வB; ெகா+டைமயா ெல*க� ெபாிய  
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தி�வBக� Lெற>லா� ேச�வா< - 0�வா<�  
ெசபேத சிக��ெக>லா= ெத5னர*க� நாம:  
உபேதச மாக ;ைர1பா< - இப3ைலயா�  
சி%த* களி8ர� ெசAவிதழி லாடவ�ேபா>  
3%த* ெகா��க 3க*ேகாணா< - நி%தமவ�  
ெசAவித/5 D�கா� சிவ=தேதா ;5 D�கி> 25 
அAவிதழி5 சிவ12+ டானேதா – ெசAவியிழ= 

 
----------------- 
17. உ+ேடா : இ>ைலெய5றபB . (பி - :.) உ5 ெசா�க� பாெரா�வ 
�+ேடாகா+. 
18. ேயாக*க� - ம�=!க�, ேயாகா1பியாச*க�. ப�ைச1 பி�ைளயா< - 
இள:பி�ைளயாகி. இள:பி�ைளைய1 ப�ைச1 பி�ைள ெய5ப! வழ�0. 
எ1ேபா!: இள:பி�ைளயாயி�%த�0 ேயாக: இ5றியைமயாத!. உ� உண�=த - 
அறிஞ�க� உ�ள%தா> உண ர1ப�ட. (பி - :.) உ�Kண�=! . 
19. பாலன: : தி�மாN�01 பாிபாலன%ெதாழிெல54: கிளி�01 பா�ேசாெற54: 
ெகா�க. (பி - :.) ேம�ன%!. 
20. ந�டா� - ந+ப�. @ைசதைன வி�டா� - @ைனைய உ5ேம> வி�டவ�, 
@ைஜைய� ெச<யா! வி�டவ�. 
21. உறவி>லாளைன - மிக வி>ைலயா�கி5ற ேவடைன, உற; இ>லாதவைன ; 
சிேலைட. 
22. இ�வB; : க�டH�01 2�ஷ வBவ3: பறைவ வBவ 3:; கிளி�01 ப�ைச 
வBவ3: சிவ12 வBவ3:. ெபாிய தி�வB க�-க�ட5; "வய*0 மீ�� வ+ண � 
கNழ5" (த�க. 286.) L4 - ேவெறா5ற�கி>லாத ெப�ைம. "ெம<யி5, வBவ: 
வைள=த மணி D�0 மாய5, ெகாBயி��1பவ� த* 8ேறா " எ5ப� பி5 ; 56-7. 
23. ெசபேதசிக� - ஜப�ெச<தைலCைடய 0�மா�. உைர1ப! : ர*க ர*காெவ5ப!. 
இப: - யாைன ; இ*ேக அத5 ெகா:2 அ>ல! ம%தக:. 
24. இதO - கீ/த�. ஆடவ�ேபா> - கணவைர1ேபால. 3%த* ெகா�%த> ஆடவ� 
ெதாழி>. அவ� - அ:மகளி�ைடய. (பி-:.) ெசAவி தO நி5; ெசAவியழியாதவ� 
ேபா>. 
25. (பி - :.) அAவித ழி�சிவ12+ டானேதா - ெசAவியா:. 
----------- 
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த+ட��0= ேதா�றா னட> ேவளா னாைன நீ  
ெகா+B/%தா லா0* 0ைறC+ேடா – உ+டட�கி  
ஆCைவ நீ�ட வ�=தவ%ேதா� @ரக�ெச<  
வாCைவC5 பி5ேன வரவைழ1பா<- ேதயெசாளி�  
ைம1பிB�0: ேவ�க+ மல�மா !� ச*காிC:  
ைக1பிB�க நீவ* கண: பிB%தா< - ெம<1பிB�0:  
ப�ைசநிற ம�7த�0: பா�1பதி�0 35றன�0:  
இ�ைச ெபற வ=தவித ெம=தவித: - ெம�7:  
0�ேகC5 னா�0%தா5 8ைழ நா� கான          30 
தாிகீ�% தன%தினா ல5ேறா - ெதாிைவய�க�  

 
ஆ�%தவிர N53கெமா1 பாைகயா ேலைகைய1  
பா�%! 3கமதைன1 பாெர5பா� - சீ�%தி�  
கிாிையயிேல காJ*கா� கி�ைள யைடயாத  
ெபாியதன: Lண5ேறா ேபசா< ெதாிC*கா� 

 
------------- 
26. ேதா�றா5 - ேதா>விC�றவ5, க+J�01 2ல1படாத வ5. அட> ேவ� 
ஆனாைன - ேதா�றானாகி அவ�கைள அ�தைலCைடய ம5மதைன. 
ேதா>விC�றவைன நீ இ/%!: 0ைறயி>லாெய5றபB. (பி - :.) ஆ��0* 0ைற. 
27. ஆCைவ - ஆCைள. @ரக: - கா�ைற உ�ேள நிர12த>. ெத5றெல5H: ேதைர 
இ/�0: 0திைரயா< 35ேன ெச>Nத> ப�றி, 'வாCைவC5 பி5ேன 
வரவைழ1பா<' எ5றா� ; வாC - ெத5ற லாகிய ேத�. ேதய7 - ஒளி. (பி - :.) ேதC 
ெவாளி�. 
28. மல� மா! - தி�மக�. தி�மக� ைகயி> கிளிC+ைம , "பி5ைன%தா< 
ைகயிNைற ெப+ட%தா<", "நா�சியா�, ப*கி�= தா� ைகயி� பற=தி�1பா<" (65, 
205) எ5பவ�றாN:, உமாேதவியாாி5 ைகயிN+ைம, "கள*கனி ெய54ைம 
ைக�கிளி பா��0* கைற� க+டேன" (காசி�. 61) எ5பதனாN: விள*0:. 
வ*கண: - ந�2 ; "ேநசமிலா, வ*கண%தி ன54 வ�ய பைக 17 (தனி1.) 
30. கீ�%தன: - இைறவ5 ெபயைர இைசேயா� சா�%தி� ெசா>Nத> (204 - 5). 
(பி - :.) 0�வி நி5னா�0. 



40 

 

31.  *கிெய/=த;ட5 மகளி� த: ைகவிரைல1 பா�%!1 பி52 க+ணாBயி> 
3க%ைத1 பா��கேவ+�ெம5ப! ப+ைட மர2 ; இ*ஙன: 84த�0� காரண: 
அவ�கKைடய ைகவிர�5 நக: உ5 D�ைக ஒ%தி�%தேல. 
(பி - :.) பா�%! 3க%ைத1பாெர5 பா� ெபாிேயா�. 
32. கி�ைள - கி�Kதைல, கிளிைய. ெபாிய தன: - ெப�%த நகி>, ெப��ெச>வ:. 
------------ 
 

ேற4கனி காேவாி சி=!ேகா தாவிாிC:  
L4ெப4 ேம நீ வி�:பினா�-8றிலன:  
உ5Hைடய fண5ேறா fத1 பற=! ேபா:  
சி5னவB வ5ேறா ெச/*0யிN: - எ5ேன  
3!வ+ Bன=தா5 3B�சவிO% தாN:          35 
ம!;+டா� பி5ைனவா C+ேடா -எதி�:  
க�:2றா வா�%ைத கச1ெப54 ெசா>ல  
வ�: 2றா ;�0 ெமா� வாேயா- வி�:2மயி>  
உ�ற பிணி3கேம C5ேபா� 7க)ப:  
ெப�ற பறைவ பிற;+ேடா - க�றறிC:  
க>விC* ேக�விCநீ ைக�ெகா+டா< சாாிைக�05  
ெச>வமதி ல�ளி% ெதளி%தாேயா- ெசா>ேவத 
ெம5பாிநா N�0: விதிசாரதிவி> ேவ� - 
த5பாி ேயCன�0� சாரதியா�-வ5ேபாாி>  
ேம;� சிவ5விழியா> ேவ� க�கி நா+க�கி�          40 
8;: ெபாிய 0யி>க�கி1 -பாவ:ேபா>  

 
------------- 
33. ேதற1ப�ட பழ*களானைவ காவிN�ள ேதைன� சி=!கி5ற ச�ைகயாக� 
ெக�: ; நீ வி�:பினா> அ�கனிக� L4ெப4: ; L4ெப4தலாவ! கிளி ேகாதின 
பழெம54 எ>லாராN: வி�:பி C+ண1ப�த> : 16, பா��க. அன: - ேசா4, 
அ5ன1பறைவ. 
இ�க+ணியி> க5னி, காேவாி, சி=!, ேகாதாவிாி ெய5H: நதி1 ெபய�க� 
ேதா�4கி5றன. கனி - ெதா0%த>. 
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34. ஊ!த�01 பற=! ெச>N: சி5னமாகிய வா%திய வB;; ஊதியவளவி� 
பற=!ேபா: சிறிய வB;. 0யி> ம5மதH�0� சி5னெம5H: வா%தியெம5ப! 
இ*ேக அறித�பால!. 
35. 3B�சவிO%த> - ேபர�:பி5 இதO�க�ைட அவிO%த>, இரகசிய%ைத விாி%!� 
ெசா>Nத>. வாC+ேடா ெவ5ப! 0ழ4 ெம5றபB (45 - 6). 
(பி - :.) 3Bேசவியா35, 3B ேசவி%தாN:. 
36. க�:2றா- க�:பி5 7ைவCறாத, காிய 2றாெவ5H: பறைவ. 2றா  ! 
வி�வனவ�4� ஒ5ெற5ப! மைலயாள பாைஷயிN�ள கேபாத ச=ேதச ெம5H: 
,லா> அறிய1ப�கி5ற! (கேபாத: - 2றா ; ச=ேதச: -  !);  
"ந52றைவ%  +Bன! நாK=  !+ெடா ழி�0:,  
எ52ற%!%  தாக ெவ+Jேம" (க�சியான=த. வ+�. 337) 
37. பிணி3கெம5ப! மயி�5 ெபய� ; ேநாேயா� 8Bய 3க ெம5ப! ம�ெறா� 
ெபா��. 
38. சாாிைக - நாகணவா<12�. ெச>வமதி> அ�ளி - உ5H ைடய ெச>வ%தி� 
சிறிய பாக%ைத அ�ளி. நாகணவா<12� ேப7: வ5ைம சிறிேத ெப�றெத5H: 
க�%ைத உ�ெகா+� இ*ஙன: 8றினா�. (பி - :.) ெதறி%தாேயா. 
38 - 9. ேவத ெம5 பாி - ேவதமாகிய ெம>�ய 0திைர ; ேவதெம5 H: பாிCமா:.  
விதி - பிரம5. (பி - :.) பாியா 3ன�0� சாரதியா�. 
40. ேவ� க�கி - ெந�றி� க+ணி5 தீயா> ம5மத5 சா:ப ராகி ; க�நிற%ைத 
அைட=ெத5ப! ம�ெறா� ெபா��. ம5மத5 காிய நிற 3ைடயவ5; "ஆழி 
Cைடயா5 மக5 மாய5 " (த+B. 48, ேம� ). நா+ - வ+�. 8;: - சி5னமாக 
இ�=! 8;கி5ற. இய�ைகக� ெசய�ைகயாக� 8ற1ப�டன. 
--------  
 

நி54 ம41ப�நா ணீதா ன�1பைடயி�          41 
ெச54 ம41படா ேதவ=தா< - எ54மா�  
கா<�0* கனிய>லா� கா<@ெவ5 றானா�0  
D�0 ம41பா< 3க:பாரா<-ஆ�க:  
வைரயாம ன5ைம வர%திைன ந>0:  
அாிதாைள நீவி� டகலா< - இ�ைக  
உன�கி>ைல C5சிறகி ர+�ெமன� கி>ைல  
என�03ன� 0: ேபத மீேத-மைன�0�  
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இதமா< மனித�ட ேன பழ0 வாய5          45 
பதனா5 3ைறயி� டைழ1பா< - ம!;+  
டளி1பி�ைள வா< 0ழ4 மா:பர%தி ேலறி�  
களி1பி�ைள1 @*0யிN: க%!: - கிளி1பி�ைள  
ெசா5ன%ைத� ெசா>Nெம54 ெசா>ல1 ெபய� ெகா+டா<  
பி5ன%ைத1 ேபாNெமா� ேப4+ேடா - அ5னமி5றி1  
பா>0B�0: ப�ைச� 0ழ=ைத நீ யானாN:  
கா>பிB1பா� ேகாB ேப� க+டாேய-மா>பிB%ேதா�          49 
ைக�சிைலேவ ளா> வ�=!* காமேநா< தீ�1பத�ேகா  

 
----------- 
41. ம41ப� நா� - ேதா>விC�ற கால%தி>, சா:பராகி ம41 ப�ட கால%தி> 
ம41படாேத வ=தாெய5ற!, ப�ைச நிற%ேதாB �%தைல நிைன=!. 
41-2. நா�0 D�0 ம41பா< - நா�ைகC: D�ைகC: ெகா+� 3ைறேய 
7ைவ%தைலC: ேமா%தைலC: ெச<ய ம41பா< ; அ41பா ெய54 பிாி%!, 
ெசா5னவ�ைடய நா�ைகC: D�ைகC: அ41பா ெய54 ேவெறா� ெபா�� 
ெகா�க. ஆ�க: - ெச>வ:. 
43-4. ந5ைம வர%திைன ந>0: - ந>ல காிய ேம5ைமயான திைனைய� ெகா��0:, 
ந>ல வர%ைத� ெகா��0: ; க�=திைன ெய54 ஒ� சாதிC+�. அாிதாைள - 
திைனயி5 அாி=த தாைள , தி� மா�5 பாத*கைள ; "அாிதா� , மறவாத பாக 
வதேன" (மா5வி�  !, 45) எ54 பிற�: இதைன� சிேலைடயி> அைம%!�ளன�. 
45. 3ைறயி�� - 3ைற1ெபயாி�� ; அ1பா, அ:மா, அ�கா எ5பன 3த�யன. 
46. அளி1பி�ைள - இைளய வ+�. ஆ:பர: - மாமர:. பி�ைள1 @*0யிN: - 
பி�ைளயாகிய 0யிN: ; 0யிN�0 மாமர: உாிய!. (பி - :.) களி12�ள @*0யிN:. 
47. ெசா5ன%ைத - ெசா>�யைத, த*க%ைத. அ%ைத1 ேபாN: - அதைன1ேபாN:. 
அ5ன: இ5றி - அ5ன: இ>லாம>. 
(பி - :.) ெசா5னைத, அ5னைத ; அ5னம5றி1. 48. ப�ைச� 0ழ=ைத - 
இள*0ழ=ைத. கா>பிB%த> - கிளியி5 . கா> த: ைகயி�ப�:பB ைவ%!� 
ெகா+B�%த>. 
49. ேநாைய% தீ�1பத�0ாிய ம�=!கK� ப�சிைல ஒ54.  
(பி - :.) தீ�1பத�ேகா�, தீ�1பத�01 . 
---------- 
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ப�சிைல )ப: பைட%தி�=தா< - அ�ச          50  
மன1ேபைத யா�மா> வன�7டேவா வ5னி  
என1ேப� பைட%தா யிய:பா<- அன%ைத  
நிலேவாெவ5 பா�க ெண�=!ய�ேவ 3%ைத�  
ெகாலேவா வாிவBவ* ெகா+டா< - சிைலRதலா�  
ெகா�ைள விரக� ெகா�:பைடைய ெவ>லேவா  
கி�ைள வBெவ�%தா< கி�பா< நீ-உ�ள:  
மிக;ைட மாத� விதன* ெகடேவா  
7கவB; நீ ெகா+டா< ெசா>லா< - தக;ைடய  
த%ைத யைட=தவேர த%ைதயைட யாெர5H:  
வி%ைதயைட= தாCைனயா� ெம�சவ>லா� - 3%தமிேழா�  
மாரதி பாரதியா�� 05ைனCவ மானி1பா�          55 
ஆரதிக மா� தாO வைற=திடா<-ஊரறிய  

 
---------- 
50. மா>வன: - காம மய�கமாகிய கா�ைட. வ5னி - கிளி, ெந�12. அன%ைத - 
அ5ன1பறைவைய, ேசா�ைற. 
50-51. அ5ன1பறைவையC: மய�க%தா> நிலெவ54 அ�7: மகளி�. 
"தைலவைர1 பிாி=த மகளி� நிலைவ� க+� வ�=!வராத�5 ெவ+ைமயான பிற 
ெபா��கைளC: க+� அ�7வாராயின�. 
52. கி�ைள - 0திைர, கிளி. கி�பா< - வ5ைமCைடயா<. (பி - :.) கி��சி1பா<, 
கி�கி�பா<. 
53. உைடமாத� - உைட=த மகளி�. 7கவB; - கிளியாகிய வB;, இ5பவB;. 
54. த%ைத - கிளிைய, ஆப%ைத. (பி-:.) த%ைதயைடெய54. 
55. மா ரதி - தி�மகK�0: ரதிேதவி�0:. பாரதியா��0 - கைலமகK�0. உவைம 
உய�=தெத5ப! க�%! ; " உய�=தத5 ேம�ேற C�K* காைல " (ெதா>. உவ:. 3) 
-----------  
 

ெந<யி�ைக யி�டாN நீதா5 ப7ைமெய5ேற  
ைகயி��� 7%தீ காி�கலா:-ெம<யி5  
வB;: வைள=த மணிD�0 மாய5  
ெகாBயி ��1பவ�த* 8ேறா-ெநBயமா>  
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வி+�தறி%  ! ேவJகா ன%தினிேல  
ப+� தைழ%த ப7=தைழேயா- ெகா+ட சிற  
க>�ல*0 ெம<யாைன ய5றழி%! Lடண5 ேபா<%  
ெதா>�ல*ைக க��2!% ேதாரணேமா ந>வா<  
மழைல ெமாழிதா5 மணிவ+ண5 ெச*ைக�          60 
0ழ� னிைசதாேனா 8றா<- அழ0�  
கிளி1பி�ளா< ெத�ள3த� கி�ளா< நல*0�  
0ளி1பி�ளா யி5பரச� 0�ேச - வளி1பி�ைள  
த5ைன%தா< ேபாெல�%!� ச�சாி�0� ச:ப%தா<  
பி5ைன%தா< ைகயிNைற ெப+ட% தா<-ெபா5ெனா%தா<  
3%தி நக ேரழிெலா5ேற 3%தமிOவ> லாறிெலா5றா<  
ஒ%ததனி% தAவாி1ேப ��றெதா5ேற –7%த34: 

 
------------- 
56. ப7ைமெய5ற! கிளி1ப�ைச ெய5ற ஒ�வைக ர%தின%ைத நிைன=!. ைகயி�� 
- ைகைய� ெசN%தி, ைகயைற=!. 
57. ெகாBயி��1பவ� - க�டாOவா�. 
58. வி+� - D*கிைல. தறி%! - ெவ�B. ேவJ - 2>லா*0ழ>. சிற0, தைழ%த 
ப7=தைழேயா. சிற0 : இைடநிைல% தீவக:. (பி - :.) தனி%  !:. 
59. ெம<யா5 - இராவண5. கிளி ேதாரண%தி�0 உவைம ; "மாட%!1 
பற�0ெமா+ கிளிெயா /*கி5, இைலெச� கியப 7:@= ேதாரண மிைசய வா�%தா� 
" (பிர2. \னிய. இ�=த. 9) (பி - :.) 58-9, ெகா+டனி�%த> வில*0. 
60. மணிவ+ண5 - நீலமணி ேபா5ற நிற%ைதCைடய க+ண பிரா5. 
61. நல*0 0ளி1பி�ளா< - நல*0 0ளி%தைலCைடய பி�ளா<; "நல* கா��ேவ5 
ப�டாைட யா�4ைட1ேப5" எ5ப� பி5 ; 195. வளி1பி�ைள - ெத5ற�கா�4. 
(பி - :.) கி�ளா< நN*0 ; 0ளி12�ளா<. 
62. தா<ேபாெல�%!� ச�சாி�0ெம5ற! 0திைரயாக இ�=! வளி1பி�ைளைய% 
தா*கி� ெச>Nதைல நிைன=!. பி5ைன%தா< - தி� மக� ; ந1பி5ைனCமா:. 
ெபா5 - கிளி�சிைறெய5H: ெபா5. (பி - :.) ேபைத%தா<. 
63. 3%தி நக� ஏழி> ஒ54 அவ=தி. வ>லாறி> - வ>ெல/%! ஆறி> ; தAவாி1ேப� 
உ�ற! ஒ54 : த%ைத. அவ=தி ெய5ப!: த%ைத ெய5ப!: கிளியி5 ெபய�க�. 
----------- 
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ஐ=! @த%திெலா5ேற யானபைட நா5கிெலா5ேற  
3=! 3த லானெபா�� D5றிெலா5ேற- வ=த  
இ�பயனி ெலா5ேற யிைமேய விழிேய          65 
ப�வ விழியிNைற பாவா< – ஒ�நாாி>  
ஏ�4= தி�மாைல ெய<த1ேபா aெர>லா:  
 �4மல� ெகா+ட கைத ெசா>ல�ேக� – ேதா�றி 

 
அழக� சிற#$ அழக� சிற#$ அழக� சிற#$ அழக� சிற#$     
அாிவB; மா<1பி5 னர5வB; மாகி1  
ெபாியெதா�  ணி� பிற=!-காிய  
வைர%தட= ேதாள;ண5 வ5காய* 8�B  
அைர%தி�� ேசைன ய�=தி - உ�%திரனா<1  
ப+J= ெதாழிைல1 பைக%! நில� கா12மணி=  
!+J: பBெய>லா 3+ட�ளி-ெவ+ெணCட5  
@தைன த=த பா> ேபாதா: ேலபசி%!          70 
ேவதைனC: ெப�4 ெவளிநி54-பாதவ%ைத% 

 
----------- 
64. ஐ=! @த%தி> ஒ54 : வ5னி (ெந�12). பைட நா5கிெலா54 : 0திைர. 
0திைர�0� கி�ைளெய54 ஒ� ெபய� உ+�. 3தலான ெபா�� D5றி> - 
திாிD�%திகளி> ஒ54 எ5ற! அாி ெய5H: ெபயைர. வ5னி, கி�ைள, 
அாிெய5பன கிளியி5 ெபய�க�. 
65. இ�பய5 - 7க:, !�க: ; ஒ54 : 7க: ; அ! கிளி�0: ெபய�. நா� - அ52, 
@%ெதா��0: நா�. (பி - :.) இைமயாவிழிேய. 
66. தி�மாைல- அழகைர, அழகிய மாைலைய. அல� - @. பழிெமாழி. 
65-6. ஒ� நாளி> ெதா�%த @மாைலைய அைடய1ேபா< மலைர மா%திர: 
ெகா+ேடென5ப! ேவ4 ெபா��. 
67. அாி - சி*க:. அர5 - சிவ5. நர5வB;மாகிெயன1 பிாி%!, நரென5H: 
அவதார: ெச<ெத54 ெகா�KதNமா:. இ�க+ணி நரசி*காவதார%ைத� 
7�Bய!. 
68. அ;ண5 - இரணிய5. காய: - உட:2, உண;1 ெபா� ேளா� ேச��0: 
பலவைக1 ெபாB ; இ! மசாைலெயன வழ*0: ; "உ1ெபா� ெந<பா றயி�காய: 
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ெப<தBH: " (நாலB. 116). ேசைனைசனிய%ைத, ேசைன�கிழ*ைக. உ�%திரனா< - 
நிைலெப�ற வBைவ Cைடயவனாகி, உ�%திரென5H: கட;ளாகி.  
(பி - :.) ேசெநய�=தி. 
69. ப+J: ெதாழி> - கா%த�ெறாழி>. நில�கா12 - ம+ைண� 0ைழ%தி�ட 
ெபா��, நில%ைத� கா%த>. 0ழ=ைதகK�0 ம+ ெபா�B�த> மர2 ; "ம+ெபா� 
டணி=! நீறி�� " (பிர2. மாைய C�ப%தி. 46). உ+J: உலக*கைள ெய>லா: 
உ+�; பB - உலக:, பBயா> அள�க1ப�: அாிசியா> ஆகிய பிரசாத: ; "0ள1பB 
ெந< யBசி� ெகா%தேதா" (தி�வர*க%. 89) 
70. ேவதைன - !5ப%ைத, பிரமேதவைன. பாதவ%ைத மர*கைள. 
------------ 
 

த�Kநைட யி��% தவO=! விைளயா�:          71 
பி�ைளைம நீ*காத ெப�றியா5-ஒ�ளிைழயா�  
ெகா>ைல1ெப+ ைண�0திைர யா�0= தி�12ய%தா5  
க>ைல1ெப+ ணா�0மல�� கா�னா5-ெசா>கவி�01  
பார 3!கைட=த பாயலா5 வி+ணவ��கா  
ஆர 3!கைட=த வ*ைகயா5- நாாிCட5  
வ5கா னக*கட=த வா�ட%தா5 ேவ��வ�0 
ெம5கா னக*கட=த L�Bனா5 - எ5 காத>  
ெவ�ள% தமிO=திேனா5 ேவைல�0 ேம5 மித=ேதா5  75 
உ�ள%!� ளாHல0� 01பாலா5 - ெத�ளிதி5  
ெவ�ட ெவ4ெவளியி ேலநி54= ேதா�றாதா5  
கி�ட வி�=!* கிைடயாதா5- த�டாெத5  
எ+ணிேல மாய ெனH:ேபாி னாெலாளி1ேபா5  
க+ண ெனH: ெபயரா� கா+பி1ேபா5- எ+J*கா> 

 
-------------- 
71. ஒ�ளிைழயா� - ஒ�ளிய ஆபரண%ைத யணி=த மகளி� . 
72. ெகா>ைலயிN�ள பைனமர%தாலாகிய 0திைரயா�0த�0� காரணமான ; மகளி� 
மடேல4த>, திAய1பிரப=த%திN�ள ெபாிய தி�மட> 3த�யவ�றா> 
அறிய1ப�:. 2யவழைக� க+� மகளி� மடேல4வாெர5ப! க�%!. ெப+ -
'அக�ைக. கவி�0 - தி�மழிைச யாOவா� மாணா�கரான கணிக+ண� ெபா���. 
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73. 3!0 அைட=த பாயலா5 : அரவ1, பாயைல% ேதாளி> எ�%!%  �கி� 
கணிக+ண��01 பி5ேன ெச5றாெர5H: பைழய வரலா4 இ*ேக அறிய%த�க! 
; 'பணிெகா+ட 3ட;1 பட1பா<� 7���1 பைண%ேதா ெள�%தைல1ப1, 
பழமைறக+ 3ைறயிட1 ைப=தமிO1 பி5 ெச5ற ப�ைச1 ப7*ெகா+டேல " 
(மீனா�சி. பி�ைள%. கா12. 1). ஆ� அ3!கைட=த - அாிய அ3த% ைத� கைட=த; 
"கட> கைட= த3த* ெகா+ட, அ+ணைல" (தி�வா<. 3. 4: 9). நாாிCட5 - 
சீதாபிரா�Bேயா�. 
74. வ5 கானக: கட=த - வ�ய த+டகாரணிய%ைத� கட=! ெச5ற. ேவ��வ�0 - 
சரென5H: ேவடH�0. ெம5 கா> நக*க� த=த - ெம>�ய கா> நக*கைள% 
த=த. க+ணபிராHைடய காைல மானாக நிைன=! சர%ைத எ<!, பி5 
க+ணபிரான! பாதெம54 அறி=! வ�=திய அவH�0 L�ைடC: 
அளி%தனெர5பைத L�Bனா ென5பதனா> உட:ப� 2ண�%தினா� ; இ=த 
வரலா4 பாகவத:, 11-ஆ: க=த: த5Hைட� ேசாதி�ெக/=த�ளிய அ%தியாய:, 
28-ஆ: ெச<C� 3த�யவ�றா> அறிய1ப�:. 
75. 3தலBயி> 3ர+ அைம=!�ள!. 
77. மாய5 - காிய நிற3ைடயவ5, மாையைய Cைடயவ5. க+ண5 - எ>லா� 
க+ணிN: உ�ளவ5; " Lதிவா<� ெச>கி5றா5ேபா> விழி%திைம யா! நி5ற, 
மாதரா� க+க gேட வா;மா5 ேறாி� ெச>வா5, யாதிH 3ய�=ேதா� த5ைன 
யாவ��0* க+ண ென5ேற, ஒதிய ெபய��0% தாேன C4ெபா� Kண�%தி 
வி�டா5" (க:ப. உலாவிய�. 6) எ5பதிN: இ�ெசா> இ1ெபா�ளி> அைம�க1 
ப���ள!. (பி - :.) ந+J*கா>. 
------------- 
 

எ*0 மிலாதி�=ேத ெய*0 நிைற=தி�1ேபா5  
எ*0 நிைற=தி�=ேத ெய*0மிலா5 - அ*கறிC:  
எ5ைன ெயன�ெகாள%தி யாென54* காணாத  
த5ைன ெயன�க�K= த:பிரா5-35ைனவிைன  
ெகா54 மலமாைய� 8�ட* 0ைல%ெத5ைன          80  
எ54= தனிேய யி�%!ேவா5- !54பிர  
மா;நா5 ம5Hயி� நானA வி�வைரC:  
ஏ;வா5 றாH நா ென54ண�%த�-ேகாவல�பா>  
ஆHமா யா5க54 மாகி யவ�ைற ேம<1  
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பாHமா< நி5ற பர�ேசாதி-மா நரக1  
ேபாி� ணீ�க1 ெப�=தவ:ேவ+ டா;ட�>  
ஆ�யி� 8�ட வய5 ேவ+டா - பா�ெமன�  
ச*க% ெதானிC= தட*0ழ ேலாைசெயH:  
!*க% ெதானிC= ெதானி1பி1ேபா5- ெபா*0மைல  
ேமா!: பரனாதி Dல மிவென5ேற          85  
ஓ!* காிெயா5 4ைடயமா> - D!லைக%  
த=தி�ேவா H=!ைட1ேபா5 றாH நா ென54 தி�  
உ=தியா> வாயா Nைர%தி�ேவா5- ைப=தமிழா>  

 
-------------- 
81. ேகாவல�பா> - இைடயாிட%தி>. 80-81. பிரமா;: நா5. 
82. பிரம5 ஆ5க54கைளC: சிறா�கைளC: கவ�=! ஒளி%! ைவ%த ெபா/! 
க+ணபிரா5 அ1ெபா��களாக இ�=தன ெர5ப!, பாகவத:, மலரவ5 
சிறா��க54 கவ�=த அ%தியாய%தா> அறிய1ப�:. 
83-4. !ாிேயாதனைன� ேச�=தவ�க� தீ ! ெச<தவராயிH:, க+ணபிரான! 
ச*க%ெதானிைய� ேக�டைமயி5 நரக: 2காராயி னா� ; ஆத�5 நரக1ேபாி�� 
நீ�க� ச*க%ெதானி ெதானி1பி1ேபா5 எ5றா�. ேவ<*0ழேலாைசயா> 
ப��1ேபான மர*க� தளி�%தன வாத�5, ' உட�> ஆ�யி� 8�ட வய5ேவ+டா 
' எ54:, '0ழ ேலாைச.............. ெதானி1பி1ேபா5' எ54: 8றினா�. அைல - தி�1 
பா�கட>.  
(பி - :.) ெதானியா<% ெதானி1பி1ேபா5. 
85. காி - கேச=திரென5H: யாைன, சா�சி. 
86. உ=தி - நாபி; இ! த5பா> பிரமைன% ேதா�றி உலைக� சி��B1ப!. 
பிரளயகால%தி> உலக%ைத உ+டைமயா> வா< அழி%த�0 உாிய! ; " உலக 
3+ட ெப�வாயா" (தி�வா<. 6:10:1) 
------------- 
 

ஆதிமைற நா5ைகCநா லாயிர%! ந�கவியா  
ஓ!: பதிெனா�வ ��ள%தா5-பாதெமH:  
ெச=தா மைரமலாி� சி=திய ேத5ேபால  
ம=தா கினிவழிC: வ+ைமயா5-ச=தத3:  
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ஆ5ற ;லக மறி;மறி யாைமCமா%  
ேதா5ற% !யிலா% !யி>ெகா�ேவா5-ஈ5றவைள%  
ெத�K மணிவாயி� கா�B� ெசக: 2ற3:          90  
உ�K மி�1ப !ண�வி%ேதா5-ெகா�ைள�  
கவ�சித� ெச5ம� கட�� கல=த  
அவி�ைசCவ� வா*க3கி லாேனா5 - நிவ1பா  
மட*0: பரசமய வாத நதிவ=  
தட*க� க�*கடN மாேனா5-உட:பி�  
2ண��க ெவா�கிரண: ேபாNெமைன C*ெகா+  
டைண�க மணிநிற3 மாேனா5 - பைண�0:  
விைச1@ தலfச5 மீதி��1 ேபாH:  
அைச1ேபாH= தானா0 ம+ண>-இைச%திைச%  
மீ5பிB�0: ேவட ெரா�பா�ைவ யா[4          95  
மா5பிB� கி5ற வைகெய5ன%-தா5பைட%த  

 
----------- 
87. பதிெனா�வ� - ஆOவா�க� ப5னி�வ�� ம!ரகவி ெயாழி=த ம�ைறேயா�. 
88. திாிவி�கிரமாவதாரகால%தி> வல�காைல ேமேல  �கிய ேபா! க*ைக 
வழி=தெத5ப�. ம=தாகினி : வைள=! ெச>வ ெத5ப! இத5 அவயவ1 ெபா��. 
89. !யிலா% !யி> - அறி!யி>. ஈ5றவைள - யேசாைதைய.  
90. ெகா�ைள - மி0தி. (பி - :.) இ�1ப ;ண�வி%ேதா5.  
89-90. ஈ5றவைள உண�வி%ேதாெனன இைய�க. 
91. அவி�ைசCவ� - அ�ஞானமாகிய உ1ைப. உவைர நீ�கி நீைர� ெகா�வ! 
3கி�5 இய>2; 3கி> - ேமக:. நிவ1பா - உய� வாக. 
92. கடN�0 நதிபதிெய54 ஒ� ெபய�3+�. 91-2. (பி - :.) நிவ1பா மட*கா1. 
93. நீலமணி ஏைன நிற*கைள% தன�0�ேள அட�கி�ெகா�K: இய>2ைடய!. 
95. பா�ைவ - பா�ைவமி�க: ; மி�க*கைள1 பிB1பத�காக ேவட�க� வள��0: 
மி�க*க� அ>ல! அவ�ைற1 ேபால ம+ணா� ெச<த வBவ*க� ; இைவ 
தீபகெம54: ெசா>ல1ப�:. 
----------- 
 

எ5 பிறவி ெய+ப%! நா50, றாயிர3:          96 



50 

 

த5பிறவி ப%தா� றணி%தி�ேவா5 - 352 2கO= 
 

தசா*க*க�தசா*க*க�தசா*க*க�தசா*க*க�    
((((மைலமைலமைலமைல) ) ) )     
ேத%தி�வ� நீ*கா தி��ைகயா ேலேகச  
வா%திாி ெய5H மணிெப�4�-ேகா%திரமா:  
ெவ*கா% திர�ேச� வில*0கைள மா<%திடலா:  
சி*கா% திாிெய5H� சீ�ம�வி - எ*ேகாமா5  
ேம<%த நிைரேபால ெவ�2கெள> லா�\ழ  
வா<%த நிைரயிெலா� மா> விைடயா<1 பா�%திடலா>  
இ5னிய மா��0 மிடபகிாி ெய5H:ேப�          00  
ம5னிய ேசாைல மைலயினா5-எ=நாK: 
 
((((நதிநதிநதிநதி) ) ) )     
ெபா�சில:பி ேலா��சா: @=தேபா5 மாணி�க  
ந�சில:பி ேலா� நதியாகி�-க�சில:பி> 

 
------------ 
96. பிறவி எ+ப%! நா50 ,றாயிரெம5ப! எ+ப%! நா50 ல�ச: பிற1பி5 
ேபத*கைள. பிறவி ப%! - தசாவதார: ; தா: அவதார: எ�%தைமயா> அவ�ைற% 
தியானி�க எ5 பிறவி தீ�=த ெத5ப! க�%!. 
97. இ�வ� - பிரமேதவ�: உ�%திர�:. ேகசவா%திாி - அழக� மைலயி5 
தி�நாம*கK� ஒ54. 
98. கா%திர: ேச� வில*0கைள - உட:ைப அைடகி5ற பிறவி களாகிய தைளகைள, 
35காைல� ேச�=த மி�க*களாகிய யாைனகைள ; சிேலைட. கா%திர: - யாைனயி5 
35கா>. சி*கா%திாி : இ:மைலயி5 தி� நாம:. எ:ேகாமா5 - க+ணபிரா5. 
99. கீேழயி��0: சி4 054கK�01 ப7 நிைரC:, அழக� மைல�0 இடப3: 
உவைம. த�மேதவைத இடபவBவ*ெகா+� இ*ேக தவ� ெச<! வழிப��1 
ேப4ெப�றைமயி5 இடபகிாி ெய5ற ெபய� உ+டாயி�ெற5ப�. 
100. இனிைம இய: - இனிய வா%திய*க� ;  
"35றி லதி�3: 3ரசினா5' எ5ப� பி5 ; 122. 
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97-100. இ�க+ணிகளா> அழக� மைலயி5 தி�நாம*களாகிய ேகசவா%திாி, 
சி:மா%திாி, இடபமைல, ேசாைலமைல எ5H: தி�நாம* க� பாரா�ட1 
ெப�4�ளன. (பி - :.) கிாிெயH:ேப�. 
101. ெபா�சில:பி> - ேம�மைலயி>. சா:@=த:-ேம�வி5 ெத5 பா> ஓ�: ஓரா4 ; 
நாவ�பழ%தி5 சாேற ஆறாக ஓ�தலா> இ=நத: சா:@ நதெமன1 ெபய� ெப�ற!; 
நத: - ேம�0 ேநா�கி ஓ�: ஆ4. மாணி�க ந�சில:2 - தி�வBயி> அணிய1 
ெப�4�ள மாணி�க1 பரைலCைடய சில:ெப5H: ஆபரண:. க�சில:பி> - 
பலவைகயான க>மைலகK�0 இைடேய . 
------------ 
 

இ=திர5 ேபாN மிடபா சலமவ5ேம>          102 
வ=தவிழி ேபாN: வள�7ைனக� - 3=! தி� 
மாNைடய ேதாளி5 மணிமா�பி5 3%தார:  
ேபால வ�, 2ரநதியா5 – சீல34 

 
((((நா�நா�நா�நா�) ) ) )     
ப5னி� ெச=தமிOேச� நா�கK: பா�மக�0  
35னி�ைக கா! 3ைல3க*கா> - பி5னக*க+  
கா�� மவ�4� கனகவைர மீ! 2கO          105  
தீ��: 25னா�= ெத5னா�:- நா�டமா:  
அ=நா Bர+B ல��ேச� வல�கெணH:  
ந5னாடா= ெத5பா+B நா�Bனா5 – ெபா5H�வ� 

 
((((ஊ�ஊ�ஊ�ஊ�) ) ) )     

ச=%ரவB வா�ேசாம� ச=திரவி மான%ைத  
இ=திரவி மான மி!ெவ54: - ம=%ர வி� 
!�ெகாB ேய4 !ச%த:ப: வ>�சா          108 
த�ெகாB ேய4க�ப தா�ெவ54: - மி�ேகா��  

 
------------- 
102. 7ைனகK�0 இ=திர5 விழிக� உவைம.  
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103. 3%தார: ேதாளிN: மா�பிN: உ�ளன; நதி�0 3%தார: உவைம ; "மாேயா5 
மா�பி லார: ேபால, மணிவைர யிழித� மணி கிளர�வி" (ெதா>. ெச<. 35, ேப�. ேம� 
); "நதி�01 ேபாத ெவா/0 3%தார3:" (த�க. 280). ,2ரநதி - சில:பா4 ; "நில:பக 
LO=த சில:பா� றக5றைல" (சில1. 11 : 108); "சில:பிய லா4ைடய தி� மா��� 
ேசாைல" (ெபாியதி�. 9. 9 : 9) 
104. ப5னி� ெச=தமிO ேச� நா�க� - ெச=தமிO நா�ைட� ேச�=த ப5னிர+� 
ெகா�=தமிO நா�க� ; "ெத5பா+B 0�ட* 0ட*க�கா ேவ+@ழி, ப5றி 
ய�வாவத5 வட�0-ந5றாய, சீத மலா� 2னனா� ெச=தமிOேச�, ஏதமி> ப5னி� 
நா� ெட+" (ந5. 272, மயிைல. ேம�.). பி5னக: - பி5ன>. க+ - க+க�. 
ைகயிர+�, காதிர+�, நகி�ர+�, 3க:, கா�ர+�, பி5ன>, க+ணிர+� 
ஆகிய ப5னிர+� உ412�கK: ப5னி� நா�கK�0 உவைம.  
(பி - :.) ெச=தமிO நா�கK: ; வி5னக*க+. 
105. கனகவைர - ேம�மைல. 2ன> நா� - ேசாழ நா�. ெத5னா�பா+B நா�. 
நா�ட: ஆ: - க+க� ஆ0:. (பி-:.) கா�� மவ�4� கனக. 
107. ேசாம�ச=திர விமான: : இஃ! அழக�ைடய விமான%தி5 தி�நாம:. 
த�மேதவைதயி5 க�டைள1பB வி7வக�மா ச=திர ம+டல%ைத1ேபால 
அைம%தைமயா> இ1ெபய� ெப�ற! ; இ! ேசாம�ச=த விமானெம54: வழ*0: ; 
" வ=த விமான%தமர� மல�  வி1 பணிேசாம�, ச=தவிமா ன%தம�� ெசள=தாிய 
பர�ேசாதி 1) (அழக� கல:. 1) 
107-8. வி�!�ெகாB - ெவ�றி�ெகாB. !ச%த:ப: - !வச%த: ப:. வ>�சாத�ெகாB 
- க�பகமர%தி� பட�: காமவ>�. 
---------- 
 

ெகா�வாOவா ேனாைன Cேப=திரேன ெய54:  
தி�மாைல யா+டாைன% ேதவ-0�ெவ54:  
ந+ணிய சீ�ெப�ற ந:பி 3தேலாைர          110 
வி+ணவ�ேகா னாதி வி2தெர54: – எ+Jதலா>  
ஆ�பதி யான வமரா பதிேபாN:  
சீ�பதி யான தி�1பதியா5-மா�பிட%தி> 

 
(மாைல)  
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எ+J* கலனிற%ேதா B=திரவி� ேபா�பச=த  
வ+ண= த�=!ளப மாைலயா5 –உ+ணி5 

 
(யாைன)  
!��0: வயிணவமா ேமா*0மத: ெபா*க%  
தி��ெகா:2 தா54தி�ைக ேசர - ெந��கிய  

 
----------- 
109. ஒ� வாOவாேனாென5ற! அழகைர. தி�மாைலயா+டா5 - உைடயவ�ைடய 
0� ; இவ�ைடய வி�கிரக: " ஆ+டா� ச=நிதியி5 ப�க%ேத இ%தல%தி> 
பிரதிPைட ெச<ய1ப���ள!. ஸு1ர பாதபடன:, 2Pபா�ச� 3த�யன இவ� 
ெசா>லா நி�ப அ��சக� ெச<யேவ+�:. திAய1ரப=த ேசைவC: உ+�. 
இவ�ைடய ச=ததியா� ெப�மா� எ/=த�K:ெபா/! 35ேன ப>ல�கி> 
வ�வா�க�. திாிெய�%தா�த> 3த�யவ�றி> இவ�கK�0� காணி�ைக C+�. 
இவ�கைள� ேசவி%தபி5 அBயா�க� ெப�மாைள� ேசவி1 பா�க�.  
(பி - :.) ஒ�வாOவாேனாேன. 
110. ந:பி - தி�மைல ந:பி; இவ� ைக*காிய பர� ; ப�ைட� ைக* காியெம54 
ெபய�; இ�ைக*காிய: த�1ப:, 8��ச:, பவி%ர: 3த�யன ெகா�%!1 
2+யாஹவா-சனாதிக� ெச<! ைவ�0: ெபௗேராகித ச:ப=தமான!. இவ� 
பர:பைரயா� இ54: இ*ேகேய இ�=! ைக*காிய� ெச<! வ�கிறா�க�. வி2த� 
- ேதவ�. 
(பி - :.) ந:பி 3தேலா�க�.  
111. ஆ� பதி - நிைற=த ஊ�. சீ�பதி-"பதி ; இஃ! இ:மைல�0 உாிய ஒ� 
தி�நாம:. 
112. கல5 - ஆபரண*க�. ம�ற ஆபரண*கேளா� ேச�=!�ள !ளபமாைல�0 
இ=திரவி> உவைம. 
(பி - :.) கலனிற%தா>, கைலநிற:ேபா �=திரவி�.  
113. மத: - சமய:, யாைனயி5 மத:. தி��ெகா:2 – தி�மகளாகிய @*ெகா:2, 
அழகிய யாைன�ெகா:2. !தி�ைக - !தி%த>, யாைன யி5 !தி�ைக . 
-------------- 
 

பாகெமா%த ைவகா5 த: பா�ச ரா%திரமா:          114 
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ஆகம%தி ேனாைசமணி யா�1ெப�1ப-ேமாகம4  
ம��: பிணி�0: வடகைலC= ெத5கைலC:  
க��: 2ரைச� கயிறாக- வி��விடா  
வான=த மான மல�%தா�க+ ட%!வி  
தான=த ெம5றகளி யாைனயா5 – தான=த 

 
(((("திைர"திைர"திைர"திைர) ) ) )     

வ��க% !டென/=! வாயி Hைரகட=!  
க�கி வB;நல* கா+பி%!� ெசா��க%தி>  
ஏ4* கதிகா�B ெய<! மJ%ேதா�றி  
L4: பலகைலC: ெவ5ேறாB - ஆற*க:  
சா�றிய த5ன*க மா<�ெகா+� தாரணியி�  
ேபா�றிய ேவத1 2ரவியா5 – பா�கட�� 

 
((((ெகா9ெகா9ெகா9ெகா9) ) ) )     
2�கெதா� ம=தர3: @மிC: ப:பர3:          120  
ச�கர3: ேபால% தைல7ழ54 – ெதா�கவிைச  

 
----------- 
114. ைவகானத:, பா�சரா%திர: : ைவPணவ ஆகம*களி5 ெபய�க�. (பி - :.) 
ேமாக34:. 
115. வடகைல, ெத5கைல - ைவணவ மத%தி5 உ�பிாி;க�. 2ரைச� கயி4 - 
யாைனயி5 க/%தி� க��: கயி4. (பி - :.) வி��வட.  
116. வா5 அ=த: ஆன. 
(பி - :.) மான: வர%தா� க+� ; தா�கணட%! ெசவி�, கான=த:. 
117-9. ேவத%!�0: 0திைர�0: சிேலைட.  
117. வ��க: - எ/%தி5 வ��க:, ேசண:. வாயி5 உைரகட=!மனித� வாயி5 
உைரைய� கட=!, வாயி> Rைரக� த=ெத5ப! ம� ெறா� ெபா��. க�கிவB; - 
ேகாயி�5 வB;. 0திைரயி5 வB;; க�கி - ேகாயி> ; "க�கிள� க�கி ெச<ேதா5" 
(ேச!. இராமநாத. 43) 
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118. அJ - !ளி, உயி� ேதா�றி - ெவளி1பட� ெச<!. கைல - ,>க�, மா5க�. 
ஆ4 அ*க: - ேவதா*க: ஆ4, ஆ4வைக உ412�க�. 
120. ம=திர%தி�01 ப:பர3:, @மி�0� ச�கர3: உவைமக�. விைச - ேவக:.  
(பி - :.) @மிC ம:பர3:. 
------------- 
 

வ�4: ெபா/!விழ வா7கிைய� ேசடைன1          121 
ப�4* க�ட1 பதாைகயா5 – 7�றியத5 

 
((((-ர; -ர; -ர; -ர; ) ) ) )     
05றிலாி C*காிC* ெகா+D; நி5றதிர  
35றி லதி�3: 3ரசினா5 – எ54: 

 
((((ஆைண ஆைண ஆைண ஆைண ) ) ) )     

அவனைச யாம லஹிவைசயாெத5H:  
தவநிைல யாைண தாி%ேதா5 - நவநீத:  
ேமனியி� சி=திய! ெம5ைகயி ேல=திய!:  
வானி N�; மதிCெமன% - தாH+ேடா5  
ெச*கதி�: ெவ+கதி� ெம5ன% தி�விழிC:          125  
ச*க3� ச�கர3= தா*கிேனா5 - அ*கJல  
0+டகனி வாயா HைறC= தி�வயி�றா5  
ெகா+ட பB$5ற ெகா1@ழா5 – ம+B  
அள=த தி�%தாளா ன5ேற�ற ைகயா5  
விைள=த ெபா�� கா�� ெம<யா5-உள*ெகா+ 

 
------------------- 
121. க�ட1பதாைக - க�ட�ெகாB : பதாைக - ெப�*ெகாB. (பி-:.) ெபா/!விடா, 
வா7கிC� ேசடைனC:. 
122. அாி - சி*க:. காி - யாைன. ெகா+D - ேமக:. 3:3ர7 - நியாய 3ர7, தியாக 
3ர7. Lர 3ர7 (2றநா. 58 : 12, உைர) 
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123. "அவன5றி ேயாரJ; மைசயா!" (தாCமான. எ*0 நிைறகி5ற. 1). நவநீத: - 
ெவ+ெண<. 
124. உ� - ந�ச%திர:. மதி - ச=திர5. 
1234. ேமனியி� சி=திய ெவ+ெணயி5 சிறிய பிதி�கK�0 ந�ச%திர3:, ைகயி> 
எ�%த ெபாிய உ�+ைடகK�0 மதிC: உவைமக�. 
125. தி*க� இட�க+J: ச*0:, \ாிய5 வல�க+J: ச�கர3: ஆ0:. 
(பி - :.) ெச*கதி� ெவ+கதி� நா ெல5ன%. ெவ+கதி� நாெள5ன%. 
125-6. உல0 உைறC: என இைய�க. ெகா+டபB - உ� ெகா+டபB. ெகா1@O - 
தி�;=தி. (பி - :.) ஈ5ற ெகா12ளா5.  
127. @மிைய அள=த!: அதைன ஏ�ற!: வாமனாவதார%தி>. விைள=த ெபா�� - 
ப�ைச1பயி�.  
------------  
 

Bட=த ம�1பினா ேன=! 3!கா5          128 
பட=தனி> ைவ%தமணி1 பாயா5 - ெதாட�=த விைன  
3�ட4�0= த5னாம 35னி% தி�நாம:  
இ�டவ�� கீேவா னிகபர*க� - எ�ெட/%தா�  
பி�ெச/%தா< ைநC: பிர: �பிெயH:ேப�          130  
அ�ெச/%ைத D5ெற/%த தா�0ேவா5 - வ�சமற%  
த*க� 05 ெற*கி�=!� ச*கர னாதிேயா�  
ந*க� 05றி ெத5னவ� ந+2ைடேயா5 - அ*ேகா�  
வய3னி�0� க+ணிர+� மா�றிேனா5 ேபா�4:  
கய3னி�0� க+ ெகா�%த க+ண5 – நய3ைர�கி5 

 
------------- 
128. இட=த - ெபய�%த; இ! வராகாவதார%தி>. 3!கிேல=தி ய! 8�மாவதார%தி> 
பா< - ஆதிேசட5. 
126-8. " கிட=தி�=! நி5றள=! ேகழலா<� கீO2�, கிட= தி�= த5H� கர�0 
3மி/:, தட: ெப�=ேதா ளார% த/;: பாெர5H:, மட=ைதைய மா> ெச<கி5ற 
மாலா� கா+பாேர", " உ+� 3மிO=!* கட=! மிட=!* கிட=! நி54:, ெகா+ட 
ேகால%ேதா� L�றி�=!மண* 8BC:, க+டவா�றா� றனேத Cலெகன நி5றா5" 
(தி�வா<. 2, 8:7, 4.5: 10)  
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129. 3�� - தைட. த5 நாம: 35னி - த5 தி�நாம*கைள% தியானி%!. தி�நாம: 
இ�டவ��0 - தி�ம+0றிகைள இ�ட அB யா�கK�0 ;  
"மணிவாச� ]*க ெவா� 0ைட� கீOைவய* கா%!� சி=தா,  
மணிவா சவெனன வாO=தி�1 ேபா�பி5ைன மாதி��0:,  
மணி வாச மா�பர* காேகச வாெவ54 வாO%தி%தி�,  
மணிவாசக*ெகா+ பணிவா ரBைய வண*கினேர" (தி�வர*க%. 72);  
"ஈரா4 நா: 3ைர ெச<! ம+ ெகா+ B�வா�க� காJ மிைமேயா� (வி. பா. 9-ஆ: 
ேபா��. 1). எ�ெட/%! - அPடா&ர:. 
130. பி�7 எ/%தா< - சிறிய எ/%தா< : பி�7 எ/%! என1 பிாி%!, பி<=த எ/%! 
எனிHமா:. பிரம�பி : ஐ=ெத/%தாலாகி ய! ; அ�7 எ/%! - யாவ�: 
அ�7த�0ாிய எ/%ெதனிHமா:. D54 எ/%த! - D54 எ/%ைதCைடய 
இ>ைலெய5H� ெசா> ; "ேபாதனா� ெந�ெட/%! நமனா ாி�ட 0�ெற/%!: 
2னெல/% தா<1ேபாக" (சீர*க. ஊச>. 16) 
(பி- :.) எ/%தா ைனC: ; அ�ெச/%! ; அ�ச�யா%.  
131. (பி-:.) த*க� 05 ற%தி�=!:; ந*க� 05ெற54வ�.  
132. வய3னி - ப�ைசவாரண தாச�; இவ� தி��க�சி ந:பி 35 ேனா�கK� ஒ�வ�; 
ப�ைசவாரண1 ெப�மா� ேகாயி�> வழிப�டவ�. இவ��0 ஹSதிகிாியி> 
க+ைண1 ேபா�கினதாக;:, அழக� மைலயி> க+ைண� ெகா�%ததாக;: 
வரதராஜ Sதவ%தி> 8ர%தாOவா� 8றி யி�1பதாக1 ெபாிேயா� 84வ�. கய3னி – 
யாைன� க54; இத�0� 'க+ ெகா�%த!, "வளிநா5ற மணி3ற% தைழெசவி� 
சி4க;ளி> வ+ேடா Bர+� பா�: மைழபா< கடா�காி� க+ ெகா�%!: 11 
(அழக� பி�ைள%. அ:2�1. 4) எ5பதிN: 8ற1ப���ள!. 
----------------- 
 

அ�7பைட ேயாெனனிH ம�சா: ல*ைகயி>வா  
ச�ெச<C 3%ேயாக� ச�கர%தா5 – எ�சா! 
வி+ணில*ெகா� ெபா5னில*ைக ெவ�றியா<� ெகா+டாN:  
ம+ணில*ைக% தானமா< வா*0ேவா5 - ப+ணில*0: 
ஏரணி ெபா5னர*க% ெத:பிரா5 ேபாெலவ��0:         135  
தாரணி ந>காத த:பிரா5 - காரணிC:  
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ெச*ைக% தல%திட%!= ெத5ம!ைர aாிட%!:  
ச*க% தழகெனH= த:பிரா5 - எ*0:  
தி�1பா! ைக�0� ெச/*க�ட H�0:  
தி�1பா! ைக�0மர சீ=ேதா5 - வி�1ப3க:  
ச=திர னான ச;=தர வ>�Cட5  
7=தர ராசெனன% ேதா5றிேனா5 - அ=த:  
ெசால நல*ெகா ேடாளழகா� 7=தர% ேதாள5  
மைலயல* காரெனன வ=ேதா5 – பலவிதமா< 

 
-------------- 
133. அ�7பைட - ப�சாCத:, அ�7கி5ற பைட. உ%திேயாக� ச�கர: : 
உ%திேயாக� ச�கர:, பிரேயாக� ச�கரெமன� ச�கராCத: இ�வைக1ப�:; 
அவ�4� இய>பாக உ�ள! உ%திேயாக� ச�கர:. 
134. ெபா5 இல*ைக - ெபா5மயமான இல*ைக நகர%ைத. ம+ நில%ைத. 
ைக%தானமா< வா*0ேவா5 - மகாப�யினிட%ேத தானமா<� ைகயி> 
வா*0ேவா5. 
135. அர*க% ெத:பிரா5 - "ர*க நாத�. "ர*கநாத� நா�சி யா� பல��0 
மாைலைய அளி1பவ� ; அழக� ஆ+டாK�0 ம��: மாைல அளி1பவராத�5 
இ*ஙன: 8றினா�. தாரணி – மாைலயாகிய ஆபரண%ைத. கா� அணிC: - 
ெகாைடயா> ேமக%ைத ஒ%த. (பி- :.) ந>காத த+ைமயா5 ; சீரணிC:. 
136. இட�ெச*ைகயி> ச*கெம5H: ஆCத%ைதCைடய அழக� ; 
ெத5ம!ைரaாிட%தி> தமிO�ச*க%திN�ள அழக� ; "7%த% தமிO1 2லவ�, ச*க% 
தி�1பிாியா5 சா�2 " (அழக� கல:. 68) 
137. தி�1பா! உைக�0: - பி5வா*காம> ெசN%!கி5ற. க�ட5 - க�டாOவா5 ; 
க�டH�0 அரசீ=த!, பறைவகK�0 அரசா�கிய!. தி�1பா!ைக - தி�வB நிைல ; 
அத�0 அரசீ=த! இராமாவதார%தி>. (பி - :.) அரசீ<=ேதா5. 
138. ச;=தரவ>� - இ%தல%! நா�சியா� தி�நாம:. அ=த: - அழ0. 
139. ேதா� அழகா> - ேதாளாN: அழகாN:. ேதாளா> 7=தர% ேதாளென54:, 
அழகா> மைலயல*காரென54: தி�நாம*க� உ+டாயின. 
(பி - :.) ெசால நல*ெகாளழகா� ; ேதாளழக�. 
------------  
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வழிப�ேடா�  
ந+ணியெத< வ%ைத நரெர>லா: @சி%த          140  
2+ணியேம த5ைனவ=! @சி%ேதா5 - க+ணைனய  
பாத கமல: பர;மல ய%!வச5  
பாத கமல: பறி%தி�ேவா5-ேகாதி>  
அரணா: 2ய*கK4 ம:பாீ ட�0�  
சரணா: 2ய*க ட�ேவா5 – தி�நாளி> 

 
ேகாைட( தி�விழா ேகாைட( தி�விழா ேகாைட( தி�விழா ேகாைட( தி�விழா     
ச=த�கா f� தவO=!வ�= ெத5ற�கா>  
ம=த�கா லாக ம�;*கா� - சி=தி�0:  
வாைட% !ளிேபா5 மல�%ேத5 4ளி!ளி�0:  
ேகாைட% தி�விழா� ெகா+ட�ளி- நீ�விைட�  
05றிN�ற ெவ�ள* ெகா/=ேதாB ைவையதனி�          145  
ெச5ெறதி�%! நி�பெதன� சீபதிேயா�-அ5ெறதி�%!� 
8ட�� 8டெலH* 8ட� றி�நகாி>  
ஏடல� தாரா ென/=த�ளி - ஆடNட5  

 
------------ 
140. 2+ணிய: - த�மேதவைத ; த�மேதவைத வழிப�டைத, 99-ஆ: க+ணியி5 
0றி12ைரயா> அறியலா:. க� நைனய - ேதைன Cைடய அ�:2கைளCைடயன-
வாகிய ; அ�:2க�, அ5ப�க� இ�டைவ. 
141. பாத கமல: பர; - தி�வB%தாமைரகைள வண*கிய . மலய% !வச5 - 
மலய%!வச பா+Bய5 ; இவ5 இ%தல%தி> ேகாயி�றி�1 பணி 3த�ய 
தி�1பணிகைளC: நி%தவிழா 3த�யவ�ைறC: ெச< வி%!1 ேப4ெப�றவ5; 
இAவரலா4 இ%தல2ராண%திN: உ�ள!; "பதி%தமைல ய%!வச பா+Bயைன 
யா+டைனேய" (அழக� கல:. 1). பாதகமாகிய மல%ைத . (பி - :.) மைலய%!வச5. 
142. அரணா: 2ய*க� - த:3ைடய 0BகK�0 அரணாகிய ேதா�க� ; "அர+ட� 
திரேடா� " (க:ப. சடாC;யி�. 63). அ:பாீட5 : இ%தல%தி> வழிப��1 ேப4ெப�ற 
ஓரரச5. சரண அ:2ய*க� - தி�வB%தாமைரகைள. 
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143. ச=த�காf� - ச=தன� ேசாைலயிH�ேள ; எ5ற! ெபாதி யி5 மைலயிN�ள 
ச=தன� ேசாைலைய. ம=த�கா> ஆக - ம=தமா�த மாக ; ெத5ற�5 Dவைக 
நைடC� ம=த: ஒ54. 
144-5. விைட� 054 ; அழக�மைல ; 99, பா��க. சீபதிேயா� – அழக� 
மைலயிN�ேளா�. (பி - :.) ெச5ெறதி�%!�. 
145-6. சீபதிேயா� 8�தலா> 8டெல5H: ெபய� ெப�ற ம! ைரயி> ; இ! 
பிாிநிைல நவி�சியணி. தரரா5 - அழக�. 
------------ 
 

க>லா 0ள*க� கைரய1 பணிவா�35          147 
த>லா0ள:வ=! சா�=த�ளி – ெம>ல  

 
ைவைய�" ைவைய�" ைவைய�" ைவைய�" எ=3த�>த) எ=3த�>த) எ=3த�>த) எ=3த�>த)     
நரேலாக மீ! நட=!வ� கி5ற  
பரேலாக ெம54 சில� பா��க�- 7ரேலாக%  
தி=%ர விமானமி! ெவ54 மி!ேசாம�  
ச=%ர விமானேம தாென54: - 3=தியவ�  
டா*க விமான மைவயிர+� ெம5னேவ          150  
தா*0 விமான= தனி�2035 - தீ*கிலா�  
உ5னி விமான 3ர%ெத��0: ேபாதன=த5 – 
ெச5னிமணி ெயா54 ெதறி%ெத/=த-ெத5னேவ  
உ:பாி> ெவ<ேயா Hதய� ெசய�0திைர  
ந:பிரா ேனறி நட=த�ளி- அ:பர%தி� 

 
---------- 
147. க> ஆ0 உள*க� - க>ைல1 ேபா5ற மன*க�. த>லா 0ள: - 
ம+டப1பBC�ள ஓ� ஊாி5 ெபய� ; இ! ைவைய நதி�0 வட�ேக உ�ள!. 
148. நரேலாகமீ! - @மியி5ேம>. 7ரேலாக%! - ேதவ�லக% தி> உ�ள. 
149. ேசாம�ச=திர விமான: : இ%தல%!�ள ேகாயி�5 விமா ன: ; 107-ஆ: 
க+ணியி5 0றி1ைப1 பா��க. 
149-50. அ�டா*க விமான: : எ�� அ*க*கைளCைடய! : அழ க�ைடய 
ேசாம�ச=திர விமான3:, 8டலழக�ைடய விமான3: இAவா4 8ற1ப�தலா>, " 
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அ�டா*க விமான மைவயிர+�: 11 எ5றா�. இத5 இல�கண%ைத , அழக� 
பி�ைள% தமிO, 3%த1 ப�வ:, "ம�பாைவ ேதாC: " (7) எ5H: 3த� 0றி12ைடய 
ெச< Cளா> அறி=! ெகா�ளலா:. தீ*கிலா� - விமான= தா*0ேவா�. 
(பி - :.) அைவயிர+ெட5னேவ. 
151. உர%! - வ5ைமெகா+�. அன=த5 - ஆதிேசடH ைடய. ெச5னிமணி - 
தைலயிN�ள மணிகK�. 
152. 0திைர ந:பிரா5 - ெப�மாKைடய வாகனமான 0திைர ; உ%த: இல�கண: 
அைம=த 0திைரைய� 0திைர ந:பிராென5ற> மர2 (சீவக. 2157, ந.) 
151-2. \ாியH�0 ஆதிேசடHைடய மணி உவைம. 
---------- 
 

ேகாB கதிேராH* ேகாB பனிமதிC:  
ஓB நிைரயா ;தி%தெவன- நீBய  
ெபா�ெகாBC: ெவ�ளி� 0ைடC: ெபா�=தில*க  
வி�ெகாBக� வி+ேணா� ெபய� !ைட1ப� ெசா�க%  
தியN* காிCமதி ெப�4 3ர7:          155  
2யN 3�ேம4: ேபால�-கய�ன%ைத  
அ�K= திைரைவைய யா4� பர=! நர  
ெவ�ள* கைரகட=! மீ ர-வ�ள>  
தி�%த0 ேமக:ேபா� ெச>Nதலானீ�  :  
!�%தி மைழேபா� ெசாாிய� - க�%!டேன  
வா�டமற வ=! வர*ேக�0 ம5ப��0�  
ேக�டவர D4* கிண4ேபா> நா�ட3ட5  
காணி�ைக வா*கிய5ப� ைகேகாB ய�ளியி�:  
ஆணி1ெபா� ெகா1பைர35 னாகவர�-காணி�  
2ர=தர�0 ேநாிெத54 ேபா�றிைச1ப ேவாரா          160  
யிர=தி��க+ ைவைய=தி ெய<தி-உர=தாி%த 

 
வ+Ba� ம+டப%தி> எ/=த�Kத>  
வா�ம+� ெகா*ைக மன:ேபா> வில*0வ+B  
a� ம+டப%தி Hவ=தி�=! – சீ�ம+� 

 
------------ 
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153. கதிேரா5 - \ாிய5. மதி - ச=திர5. நிைரயா - வாிைசயாக, 
153 - 4. ெபா�0ைட�0� \ாியH:, ெவ�ளி�0ைட�0� ச=திர H: உவைமக�. 
வி�ெகாBக� - ஒளிையCைடய ெகாBக�. 
155. எ�4: - அB�க1ப�:.  
156. (பி - :.) யா4 பர=!நிைற.  
157. நீ� : !�%தி - நீ�  ;: ஒ�வைக� க�வி.  
159. காணி�ைக - ைகCைறகைள. 
160. தி��க+ - ைவைய நதியினிைடேய அழக� தி��க+ சா%திய�Kத�காக 
ைவ�க1ப�: @�ண 0:ப3த�யன உ�ள ம+டப*க�. ஆயிர:, பலெவ5H: 
ெபா�ைள Cைடய!. ஆயிர* க+கைள Cைடைமயா> ைவைய நதி�0 இ=திரைன 
உவைம 8றின�. உர: - மா�2. (பி - :.) நதிேயற. 
161. வா�ம+� ெகா*ைக - தி�மக�. வ+Ba� ம+டப: - ைவைய�0 வடகிழ�0 
உ�ள ஓ)�. இAfாி> சிவக*ைகயரசரா> ம+டப1பB நட%த1ெப�4 வ�கி5ற-
ெத5ப�. 
---------- 
 

மாயH�0 வாகனமா< வாெவ54 ேசடைன%தா5          162 
ேபாயைழ�க ெவ<ேயா5 20=திடN:- ேயா5  
ம�ள1 பகைல மைற%தவனி1ேபா  
தி�ைள1 பக> ெச<தா ென5ன% – ெத�ளேவ  
அ*கி� கட;K:வ= த5ப�ட னா�த>ேபா�  
றி*க� கட;� ேசவி1ப!ேபா� - க*0�  
கர தீப 3:வாண� கா�சிC* காண          165  
வரதீப )பமா< வ=த- தி�மா>  

 
தைலவி அழகைர( தாிசி(� மய) ெகா�ள) தைலவி அழகைர( தாிசி(� மய) ெகா�ள) தைலவி அழகைர( தாிசி(� மய) ெகா�ள) தைலவி அழகைர( தாிசி(� மய) ெகா�ள)     
அவனி பாி�0 மன=தாOவா5 மீ!  
பவனிவர� க+� பணி=ேத5 - அவனழகி�  
பி5னழ0 35னழகா: ேபரழைக� காJ35ேன  
35னழைக� க+ேடனா5 ேமாகி%ேத5 - பி5னழ0  
தாேன க+ டாN= தன�0% !ய�வ�ெம5  
ேறேனாைர ேநா�கி ெய/=த�ள - ஆேனா5  
விமல% தி�3க3 ெம5 மா�பி5 ேம;:  
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கமல% தி�3க3* க+ேட5 - அமல5  
அரவைணயா ென5ப!3+ ட+ணலர5 ேபால          170  
இரவைணயா ென5ப!3+ ேடH: – பரைவ% 

 
------------- 
162. \ாிய5 அ%தமி�க. த�0றி1ேப�றவணி.  
163. பகைல மைற%த!, கி�Pணாவதார%தி> ; பக> - \ாிய5.  
165. கர தீப: - தீவ�B. காண - கா+பத�0. தீப)பமா< வ=த! தி�%த+கா�> ; 
இவ�ைடய தி�நாம: விள�ெகாளி1 ெப�மாெள5ப!. (பி - :.) தீப)பமா< 
வ=தா5. 
166. அன=தாOவா5மீ! - ஆதிேசடவாகன%தி5மீ!. பவனி - உலா. 
167. ெப�மாHைடய 35னழைக1 ேபா>வதாகிய பி5னழ ைக� காJ35ேன . 
35னிN: பி5பழகியெர54 ெப�மாK�0 ஒ� தி�நாம: உ+� ; " 35பிN:பி5 
பழகிய ந: ெப�மா� " (சீர*க . ஊச>, 8). (பி - :.) த5னழைக%. 
168. (பி - :.) எ/=த�ளி - வாேனா5.  
169. கமல%தி� - தாமைர1 @விN�ள தி�மகள!.  
170. அரவைணயா5 - ஆதிேசடைன அைணயாக உைடயவ5. இர; அைணயா5 - 
யாசி%தைல1 ெபா�=தா5, இரவி> த/வா5. 
------- 
 

தி�வைணயா ென54தின� ெச12வ! ெபா<ெய5          171 
!�வைணC மாத�� 0ைர%ேத5 – ம�வைணC: 

 
தைலவி அழகைர ேநா�கி� ?0த) தைலவி அழகைர ேநா�கி� ?0த) தைலவி அழகைர ேநா�கி� ?0த) தைலவி அழகைர ேநா�கி� ?0த)     
ெச*கர%தி ல54 தி�Bயெவ+ ெண<ேபால�  
ச*கி��க ெவ5ச*0 தா5 ெகா+V�-ெகா*ைக  
மைலய�வி நீ�ம�0 மா��� ேசாைல%  
தைலய�வி நீ�தாேனா சா�றீ�-விைலயிலா1  
ெபா�கைல ெயா5றி�=தா� ேபாதாேதா வ54 2ைன  
வ�கைலயி ேலெவ412 வ=தேதா - ந�கைலதா5  
ஆர�ேச� ெகா*ைக� களி%த தறி$ேரா          175  
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ேசார= தி�:ப% ெதா�%தீேரா - ஈர�ேச�  
,லாைட யாெம*க J+ணாைட தா3ம�01  
பாலாைட யாேமா பக�L�- மாலாகி  
ெமா<%திைரC ெம*க+ ெமாழிேகளீ� பா�கட�>  
நி%திைரதா5 ேவகவதி நீாிN+ேடா - இ%தைரயி�  
ெபா*0நிலா ெவ�ள: ெபா�=தி�ேறா பா�கடறா5  
அ*0நிலா !:ேமா டைண=தேதா – க*0ெலH: 

 
------------ 
170-71. பரைவ% தி�வைணயா5 - கட�� க�Bய தி�வைணைய Cைடயவ5 , 
பா�கட��ேறா5றிய தி�மகைள அைணயாதவ5 ; பரைவ - கட> , பா�கட> .  
ம� - வாசைன. 
171. (பி - :.) ெச12வைத1ெபா< ; 3�கைனC�.  
172. எ5 ச*0 - எ5Hைடய வைளயைல. 
172-3. ெகா*ைகயாகிய மைலயி> வி/கி5ற அ�வி ேபா5ற க+ணீ �. 
174. அ54 - இராமாவதார%தி>. வ�கைல - மர;ாி . ந�கைல - ந>ல ஆைடகைள . 
175. ஆர: - 3%!மாைலக�. ெகா*ைக�0 - திெரளபதி�0. ேசார: - தி���% 
ெதாழி> ; எ5ற! கி�Pணாவதார%தி> ேகாவிய� !கி> கவ�=தைத நிைன=!. 
176. பாலாைட - பா>ேபா5ற ஆைட, கா<�சிய பா�N�ள ஏ� ; "ஆைடதைன 
ெயா!�கி�ெம5 பா>வா�: " (அழக� கல:. 87) 
177. ெமா<%! - ெந�*கி. இைரC: - 3ழ*0:. ேவகவதி -ைவைய நதி. (பி - :.) 
ேவகவதி நீ�+ேடா . 
178. நிலாவி�01 பா�கட> உவைம. 
---------- 
 

ஆைன ெகேச=திர னாகிலத5 ேம>வ�வ5  
மீைனC: வி�� விடலாேமா -கான�  
சதிாிள மாத� தம�கிர*0 L�ெந�          180  
சதிாிளமா த��கிர*ெகா ணாேதா-3தி�க5ைற�  
ெகா�ட%! ெவ+பா> 0னி=!கற1 பா�3ைலயி>  
வி��� கற1பைதC: வி�Vேரா-கி�ட1ேபா<  
ெம5பா ெறறி%த விய53ைலைய1 பா�0டெம5  
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ற5பா ெல�%த தறி$ேரா-மி5ேபா>வா�  
ெசAவிதழி5 ேமேல ெதறி%தெவ+ெண C+ப!ேபா>  
அAவிதைழ C+ட தய�%தீேரா-ெசAவிதைழ  
05ற5 ெற�%தீ� 0ளி�ம3 த*கைட=தீ�  
ெச5ற54 பா:பினட� ெச<தீேர-எ5ெற54 

 
அழக� ேசாைலமைல�" மீ>த) அழக� ேசாைலமைல�" மீ>த) அழக� ேசாைலமைல�" மீ>த) அழக� ேசாைலமைல�" மீ>த)     
ெகா+டப� சாCத5ேம� ெகா�ைக ெபற%ேத[�          185  
ம+டப� சா�வா< வல*ெகா+�- ப+ைட  
விரைசCட5 ைவ0=த L�மி! ெவ5ன1  
2ரைசமைல கா%ேதா5 20=தா5- வாிைச 

 
------------ 
179. ெகேச=திர5 - கேச=திராOவா5. வ5மீென5ற! ச=தி ரைன ; ேகா�கைளC: 
மீென5ற> மர2 ; "'ைம:மீ5 2ைகயிH: " (2றநா. 117 : 1); 3தைலெய5ப! 
ம�ெறா� ெபா��. கான: - பா��. 
180. சதிாிள மாத� - இ%தல%திN�ள தளி1ெப+�க� ; இ1 ெபய�, " சதிாிள மடவா� 
தாO�சிைய மதியா!" (தி�வா<ெமாழி, 2. 10:2) எ5பதிN: காண1ப�:. ெந�7 
அதி� இளமாத��0 இர*க ஒ+ணாேதா. 
181. ெகா�ட%! - பா>கற�0: பா%திர%தி>.  
180-181. க5ைற வி��� கற1பைதெயன இைய�க.  
182. எ�%த! கி�Pணாவதார%தி>. (பி - :.) எ�1பதறி$ேரா.  
183. ெசAவி தைழ - அழ0 தைழ%த . (பி - :.) C+பா�ேபா>.  
184. 054 - ேகாவ�%தன மைலைய. அ3த*கைட=தீ� : " ஆர 3!கைட=த 
வ*ைகயா5 " எ5றா� 35H: ; 73. பா:பி> - காளிய5 தைலயி>. 
185. ேத[� - மிக1 பைழயேதா� ஊ� ; ஐ*04,�றிN: இ1 ெபய� வ=!�ள! ; " 
ேத[� ெவ�றிைலC: மா[�� 7+ணா:2: " எ5ப! ஒ� பழெமாழி. 
186. விரைச - விரஜாநதி ; ைவ0=த%தி�0 அ�ேக ஓ�வேதா� ஆ4. ைவ0=தL� - 
ைவ0=தமாகிய 3%திCல0. 2ரைசமைல - கேச=திரனாகிய யாைனைய. 
--------- 
 

உபசார* ெகா+ட�ளி ேயா�சிவிைக மீ!          187 
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தபசார� சீபதிைய� சா�=தா5-இப3+ட  
 

தைலவியி' நிைல தைலவியி' நிைல தைலவியி' நிைல தைலவியி' நிைல     
ெவ�ளி� கனியாேன5 ேவதைன $5றவ5றா5  
உ�ளி� கனியாேன a�=!வ�:-பி�ைளமதி  
ெசAைவ மதிேயா திைர�கட> வா<சிறிேதா  
ெகாAைவயித ழா�ெமாழிதா5 8�ற5ேறா-எAவ34:  
கா�ேறாி னாHெமா� காலன5 ேறா;��கி          190  
ஊ�றாத ேசமணிC ெமா54+ேடா - ேவ�4�  
கிைளேயா� வாB� கிட=தாN� 7��%  
!ைளயா� 0ழN3+ேடா ெசா>லா<-கிளியரேச  
எ58� ெபா58� மி=த நிற%தினா>  
உ58� ெம58� ெமா54கா+ - எ58�B>  
மா*கனி C+� வள�ேச� ெச/*ெகாAைவ%  
தீ*கனி C+டாசினிC+�-பா*கி� 

 
--------------- 
187. தப7 ஆ� அ: சீபதி - தவ: ெபா�=திய அழகிய ேசாைல மைலைய. இப: - 
இ*ேக யாைன ெய5H: ேநா< ; " :2ைட ெந�*ைக ேவழ= !�றிய ெவ�ளி 
ேலேபா> " (சீவக. 232) எ5பத5 உைரையC: ஒ12ைம1 ப0திையC: பா��க. 
188. ெவ�ளி*கனி - விளா:பழ:. ேவதைன $5றவ5 - பிரமைன1 ெப�றவ5, 
!5ப%ைத� ெகா�%தவ5 ; " ேவதைனC: ெப�4 ெவளி நி54 " எ5றா� 35H: ; 
70. உ�ளி> கனியா5 - மன%தி> இர* கா5. பி�ைளமதி - பிைற. 
189. ெசAைவ மதிேயா எ5ற! பிைற ேகாணியி�1பைத நிைன=!. ெமாழி - 
பழிெமாழி. 8�4 - யம5, ெசா>. எAவ:-!5ப:. 
190. கா�ேறாினா5 - ெத5ற�கா�றாகிய ேதைரCைடயவ5. ஒ� கால5 - ஒ�ைற% 
ேத��ச�கர%ைதCைடயவ5, ஓ� யம5. உ��கி ஊ�றாத - ெவ+கல%ைத உ��கி 
ஊ�ற1படாத, த5 ஓைசைய� ேக�டாைர உ��கி ஊ�றாத. ேசமணி - இடப%தி5 
க/%தி� க�Bய மணி. உ��கிa�றாத ேசமணி உ+ேடா : " ெம/கா5, ஊ!ைல1 
ெப<த ப0வா<% ெத+மணி 11 (04=. 155 : 3-4) 
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190-191. ேவ�4� கிைளேயா� - ேவ4 D*கி>கேளா�. 7��% !ைளயா� 0ழ> - 
7��% !ைள ெச<ய1படாத ேவ<*0ழ>, த5 இைசைய� ேக�பவைர� 7��% 
!ைளயாத 0ழ>. 
192. எ5 8� - எ5Hட:2. ெபா5 - பசைல. 193. ெகாAைவ% தீ*கனிெய5ற! 
உத�ைட. ஆசினி - பலா ; இ*0 அத5 பழ%தி�0 ஆயி�4 ; ெகா*ைக�0 உவைம : 
"ெகா*ைக1 பலா1பழ% தீயிெனா1பா<" (தி�வா. நீ%த>.) (பி- :.) ெச/*ேகாைவ%. 
---------- 
 

0ைழCமன 3+�0ழ:பிய பாN+  
�ைழேய ெதளிபாN 3+�-விைழவறி=  
 ��ேவ H5ைன C�1பசியா ெய5னநல:          195 
கா��ேவ5 ப�டாைடயா�4ைட1ேப5- 8�B>  
அரசா யி�%தியா ல%தி ெய�%!1  
2ைரதீ� நைறC: 2ைக1ேப5- அ�ேக  
இளெவயி�� கா<வி% ெத�%ெதா�கா5 3%தி  
வைளபயி> ைகயி5ேம> ைவ%!% !ளபமணி  
ஈச5 றி�நாம ெம>லாெம5 ேபாNன�01  
பாச= ெதாைலய1 பயி�4ேவ5-ேபெச5ேற 

 
பிற ெபா��  தி� சிறவா ெவ5ற>  
ஈ�ப�ட ெவ�ைள ெயகின%ைத%  !வி�டா�  
\�ப� டா� !ணி=! ெசா>வாேரா-8�க�B  
அ5பா< வள�%ததா யா��0தவா� ேகாகில=தா5          200  
எ5பா ல��ைவ% திய:2ேமா-த5ேப�  
அாிெய54 ெசா5னா லளிெய54 ெசா>N:  
வாிவ+� ேபசி வ�ேமா- விரக�ெச<  

 
----------- 
194. 0ைழC: மன:, 0ைழC: அன:. பா> - ப0தி, உ+J: பா>, உைழ - ப�க:. 
195. உ�1பசிேய தாேய எ548ற, உ�வ: ப7%தி�1பா ெய54 யாவ�: ெசா>ல. 
நல*0 ஆ��ேவ5 : 61. 
196. ஆல%தி - ஹார%தி ; அர7, ஆ>, அ%தி ெய5H: மர1 ெபய�க� ேதா�4த> ஒ� 
நய:. நைற - ந4:2ைக. 
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197. 3%தி - 3%த*ெகா+� ; "2த>வ� @*க+ 3%தி 1 (2றநா. 41:14) 
198. ேபெச54 பயி�4ேவெனன இைய�க.  
199. ஈ�ப�ட - எளிவர;ப�ட (த�க. 61, உைர). எகின%ைத - அ5ன1பறைவைய. 
\� - உ�சி� ெகா+ைட : இஃ! அ5ன%தி5 தைலயிN�ள !. \�ப�டா� - 
\�+டவெர5ப! ம�ெறா� ெபா��. 
200. வள�%த தாயா� - கா�ைக. ேகாகில: - 0யி>. கா�ைக� 8�B��=! வள�=! 
இற0 3ைள%தபி5 பற=!ேபா< வி�த> 0யி�5 இய>2 ; " வ�=தி $5றா+ 
மற=ெதாழி=தா� வள�%தா� ெசா� ேக�B> கB=தா�" (சீவக. 1661); "உயி�%த 
ெபா/ேத நி5 0ர>ேக ளா35 ஓB� றீ5றதா<, நய%தி5 வள�%த தா<0ர> 
ேக�டNேம ந�*க% !ர=ததா> " (பிர2. பிர2ேதவ� வ=த. 63) 
201. அாிெய54....... ெசா>N: : எ5ற! வ+� 0ழ4 ெம5ற பB ; " 3!வ+ 
Bன=தா5 3B�சவிO% தாN: ம!;+டா� பி5ைனவா C+ேடா ", " அளி1பி�ைள 
வா<0ழ4: " எ5றா� 35 H: ; 35, 46. அாி, அளிெய5H: இர+�: வ+B5 
ெபய�க�. அாிெய5ப! தி�மா> ெபய� ; அைத� 8ட� ெசா>ல% ெதாியா ெத5 
ப!:, அாி�7வBயிேல 3த> வா�%ைதயாகிய அாிெய5பேத ெதாியா ெத5ப!: 
ேவ4 ெபா��; "அாிெய5ெற*க�, தால%தி5 மீெத/த� சம�%தி லாேரா" 
(அழக�கல:. 6) விரக: - பிாிவா> உ+டா0: !5ப:. 
--------------- 
 

வ5கால தி�கி5 மைலவா யி��கி5ற          202 
ெத5காN ெம5காத> ெச12ேமா - ெபா5காத>  
வ+டைலC= தாரா535 மாதைரெய>லா= �4:  
ெகா+டைலC=  !விட� 8�ேமா -உ+ட  
பBேய/* கா�0: பர*க�ைண யா535  
ெகாBேயா�: ேபாவாேரா 8றா< – அBயா�க� 

 
கிளியி' த"தி கிளியி' த"தி கிளியி' த"தி கிளியி' த"தி     
அ*கி�=தா� கீ�%தன�ெச< வாய�%த நா�சியா�          205  
ப*கி�=தா� ைகயி� பற=தி�1பா< எ*கி�=!  
வ=தாெய5 றா5மா���ேசாைலயினி��=  
ெத=தா Cைன%ெதாழவ= ேதென5பா< - அ=த�  
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ச;=தர வ>�ெயH= த�ெசா) பி�0:  
உவ=தல�\B�ெகா�%தா K�0: - சிவ=த  
க�கிேல ச*ேகாப* காணாம ெல5மா>  
வ�கிேல ெசா>வா< வைகயா< - அ�கிேல  
ச*ெக�1பா< ச*ெக��0� ச�சிதான=தரணி  
ெகா*ெக��0= தாம* ெகா�வ�வா< - அ*க��கி5  

 
------------- 
202. காலதி�0 - ெத�0 ; கால5 - யம5. !5ப%ைத� ெச<வாேரா� ெதாட�2ைடய-
ெத5பைத� கா�ட% ெத�ெக5னா! காலதி� ெக5றா�. மைலவா< - ெபாதியி5 
மைலயி5க+, மைல12ட5. ெத5 கா> - ெத5ற> கா�4. ெபா5 - தி�மக�. 
203. தாரா5 - தி�மா>. மாதைர எ>லா:  �4: - ெப+கைள ெய>லா: பழி 
84கி5ற ெபாிய @மி 3/!: !ளிைய%  �4கி5ற. ெகா+டைல - ேமக%ைத. 
204. பB - உலக:. ெகாBேயா� - கா�ைகக�, ெகா�ைமைய Cைடயவ� ; காக%ைத% 
 ! வி�தN+ெட5ப! வடெமாழியிN�ள காக ச=ேதசெம5H: ,லா> 
விள*0:. 
205. கீ�%தன: ; "0�ேகC5 னா�0%தா5 8ைழ நா�கான, தாி கீ�%தன%தி-
னால5ேறா " எ5றா� 35H: ; 30. நா�சியா� - ஆ+ டா� ; இவ� ைகயி� 
கிளியி��0:. 
207. ச;=தரவ>� : இ%தல%!�ள நா�சியா� தி�நாம:. த� ெசா)பி - அேத 
வBவாயி�1பவ�. \B�ெகா�%தா� - ஆ+டா�. 
208. க�0 இேலச: - க�களவாகிய சி4ைம8ட. மா> - மய>. வ�0 - ெதN*0. 
208-9. அ� கிேலச: ெக�1பா< - வ�%!கி5ற !5ப%ைத1 ேபா�0வா<. 
ச�சிதான=த� - அழக�. ெகா*0 - ேத5 ; @=தா!மா:. 
------------ 
 

அைடயாள,அைடயாள,அைடயாள,அைடயாள,    
ஒ�க%தி லாலாகி ேயா�க%தி ேலயரசா<          210 
ஒ�க%தி ேலவி> Nவமாகி- ஓ�க%தி�  
2%திர தீப3மா<1 2*கவ��கா றா=த�வா<�  
ச%தி த�ேமா� த�;+�-ெமா<%த  
ஒ� ேகாB கா;+ ெடா�ேகாB யா4+  
ெடா�ேகாB @�7ைனC 3+� – தி�மா>  
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அற*கா�0: ேயாகிக� ேபால>N: பகN:  
உற*கா1 2ளிதாH 3+� - திற�ேச�  
பிதாமக ேனா�ைறC: ெப�றி விள*க1  
பிதாமக5 வ=! 2கO ேபச� - சதாகால  
3=திரமா< வா/ 3ேப=திரன* கி>ைலெயன          215  
இ=திரனா� வ=த* கினிதிைற�ச1 - பி=திய  
த:பிய� Dவ��0= தாேன யாசீ=த  
ந:பி தி�%தாைள ந:பிேனா� – ெவ:பிறவி% 

 
------------ 
210. கி�தCக%தி> ஆலமரமாக;:, திேரதாCக%தி> அரச மரமாக;:, 
!வாபரCக%தி> பலாமரமாக;:, க�Cக%தி> 2%திரஜீவி மரமாக;: த�ம: 
விள*0: எ54 இ%தல2ராண: 84:. இவ� D5றா: Cக%தி> வி>வமர%ைத� 
84கி5றா�. 
211. 2%திர தீப: - ஒ� மர:. 2*கவ��0 - ேதவ��0 . க�பக* க� ஐ=தாத�5, 
'ஆறா= த�வா<?' எ5றா� ; "Dவாி னா>வரா 3னி " (க:ப. ம=திர1. 5). எ5ப! 
ேபால. 
212. கா - ேசாைல. 
213. உற*கா12ளி : இராஜேகா2ர%தி�0 வட�ேக பதிென�டா: பB�ெகதிாி> இ! 
35னி�=த ெத54:, சில நாைள�0 35 கீேழ வி/=!வி�டெத54: அ=த 
இட%தி> இ1ெபா/! @ைஜ நிேவ தன: நட=! வ�கி5றனெவ54: 84வ�. 
03தவ>�-ேயா� தி�ம*ைக ம5ன5 எ/=த�ளி ம*களாசாசன: ெச<தேபா! 
ைவ�க1ப�ட ெத5ப! க�ண பர:பைர� ெச<தி. 
ேயாகிக� இர;: பகN:  *காதி�1ப�. அவ� ேபா> இைலகைள Dடாம> 
எ1ெபா/!: விாி%ேத இ��0: 2ளிைய உற*கா12ளி ெய5ப�. 
212-3. தி�மா> அற: - "ைவPண வ த�ம:.  
214. மகேனா� பிதா உைறC: ெப�றி. பிதாமக5 - பிரம5.  
214-5. சதாகால3: - எ1ெபா/!: . திர: -Sதிர:. உேப=திர5 - அ7ரரா> 
ேதவ�கK�0 உ+டா0: !5ப%ைத மா�4வத�0% தி�மா> உேப=திரராக 
எ/=த�ளி யி��கிறாெர5ப! மகா2ராண வரலா4. "இ�8ல 3:ெபா� மா நீ 
ரர*க%தி ெல=ைத ......... 2�8த H�0% தி�%த:பி யாகி1 2ர�0: " (தி�வர*க%! 
மாைல, 16). 3த�N�ள அ*ெக5ற! ேதவேலாக%ைத� 0றி%த!. 
216. Dவ� - பரத5, 7�கிாீவ5, வி6டண5 ஆகிய Dவ�. 
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-------------- 
 

Sதலாசாாிய 2�ஷ�கK: பிற�:  
ேதக: பவி%திர�ெச< சீர*க ராசப�ட�          217 
ஆ0: 1ரசி%தரா ம��சக�:-ேமாக34:  
க*05 மலமாைய க5ம: விள*காம�  
ெச*ைகயி ேலா*0திாி த+ேட=தி�-ச*ைகயற�  
ெச<C= தி�மா���ேசாைல� சீயெரன  
ைவய: விள*கவ� மாதவ�: - ெபா<யி>லா  
ஞானதீ ப*கா�B ந5ெனறிகா� ெட5ெறா�          220  
மானதீ ப*கா�B வ=! நி54 – ேமனாளி>  
3%தமிO�01 பி5ேபாவா� 35 ேபாக1 பி5ேபான  
அ%த5 றி�மாைல யா+டாH:-ப%தியினா>  
ைவய*கா� வ+ணைனேய வாO%த வ�=ேதாழ1  
ைபய*கா ெர5Hமா சாாிய�: - ெம<ய5பா:  
சி�ட�க ேடவ�களாக% தின: பர;:  
ப�ட�க ளா:ேவத பாரக�: - வி�� ெவH:  
ேசாதிக� ைண�கட� ேறா5றி� கரசர  
ணாதிCட5 வ=த வ3தா�:-D!லகி�  

 
--------- 
217. பவி%திர: - 7%த:. சீர*கராச ப�ட� : இவ� Sதானிகராக 3த�> வ=தவ� ; 
அ��சக Sதானிக%தி> 0� பர:பைரயா�. 
218. க*0> - இ�ைள1ேபா5ற. மல3:, மாையC:, க5ம3: அ�%தவ�கK�0 
நீ*0:பB ஓ*கிய திாித+ட:. திாித+ட: "ைவPணவ ச=நியாசிகK�0 உாிய!. 
ச*ைக - ச=ேதக:. 
219. தி�மா���ேசாைல� சீய� : " மணவாள மா3னிக� கால%தி> இ=த ஜீய 
Sதான: ஏ�ப�%த1ப�ட!. இத�0 உாிய ஆசாாிய�க� இ1ேபா! 8டலழக� 
ச=நிதியிN�ளனெர5ப�. 
221. 3%தமிO�01 பி5ேபாவாெர5ற! தி�மழிைசயாOவா �ைடய மாணா�க�� 
ஒ�வராகிய கணிக+ண� ெச>ல அவ� பி5ேன தி�மா> ெச5றைத ; " 
ெசா>கவி�01, பார 3!கைட=த பாயலா5" (72-3) எ5பத5 0றி12ைரைய1 
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பா��க. தி�மாைலயா+டா5 - இவ� உைடயவ�ைடய ஆசிாிய�கK� ஒ�வ� ; 
இவ� பர:பைரயின� த>லா0ள%தி�0 வ=! வி�டனெர5ப�. 
222. ைவய: கா�வ+ணைனேய வாO%த; ைவய: - உலக%தா�. ேதாழ1ைபய*கா� : 
தி�மாைலயா+டா5 பர:பைரயி��=! பிாி= தவ�கK� D%தவ� ; " ேதாழ1ப� 
ந�றமிO� சீ�பதி1ேபா5, நலம�; மழக5 2ேராகித5 2னிதபத நா+மல� 
வ/%!ேவேன !! (அழக� பி�ைள%. பழி�சின�1பரவ>, 14) 
223. சி�ட�க� - ஒ/�க3ைடேயா�. ேவதபாரக� - ேவத%ைத� கைர க+டவ�. 
வி�� - விPJ (227) 
224. கரசரணாதிCட5 - ைககா>கKட5. அ3தா� - இவ�ைடய தி�;�வ: 
ந:பி�ைள ச=நிதியிN�ளெத5ப�; இவ�பாிசாரக Sதானிக�. 
-------------- 
 

ற+ண= !ழாயழக5 ற*0= தி�மைலேபா>          225 
ந+J= தி�மைல ந:பிகK: – உ+ணி5ற  
மாமைல ேசாைல மைலையேய ந:2தலா�  
ேசாைலமைல ந:பிெயH=  ேயா�:-ேமைல  
விாி�ச5 3தேலா��0: வி��1 பிரசாத:  
த��சட ேகாபந:பி தா3: - ெப��சீ�  
வாிெய/தி� க�றதி� மா��� ேசாைல1  
பிாியெரH� சீ�க�ண1 ேப�: - கிாியி��=  
தாK* கட; ள�ேள !ைணயாெய=  
நாK�சீ காாிய�ெச< நாயக�:-தா�வண*க 

 
��ைர�க ேவ+�த) ��ைர�க ேவ+�த) ��ைர�க ேவ+�த) ��ைர�க ேவ+�த)     
ஆ�%ததி� ேவால�க மாயி�1ப ன1ெபா/!5          230  
வா�%ைத தி��ெசவியி> வாயா!- ேச�%தியிேல  
ெம>ல ெவ/=த�K: ேவைள பா�% தAேவைள  
ெசா>ல ெவ/=ெதா�வ� ெசா>லா35-ெவ>Nமத5  
அ:பல�  �ற வட�%! வ�35ேன  
வ:பல�  �ற வ�35ேன-0:ப3னி 

 
----------- 
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225. தி�மைல - தி�ேவ*கட:. தி�மைல ந:பிக� : மைட1 ப� ளி1 பாிசாரக 
Sதானிக�. 
226. மாைல மைல - மய�க%ைத அழி�கி5ற ; தி�மாைல% தாி%த எனிHமா:. 
ேசாைலமைல ந:பி - ேசாைலமைலைய ந:பியவெர5ப! ெபா�� ; இவ� ச=நிதி 
பாிசாரக 8டSத�. 
227. விாி�ச5 - பிரம5. சடேகாப ந:பி - பாிசாரக Sதானிக �� ஒ�வ�. இத5பி5 
"' ம�; தி�மா���ேசாைல ந:பி உ�வி5 மதனைனெயா1 ேபாH: " என ஒ� 
க+ணி மிைகயாக� காண1ப�கி5ற!. 
228. வாி - எ/%!. தி�மா���ேசாைல1 பிாிய� : இவ� க� ணீக�கK� ஒ�வ�. 
சீ�க�ண1ேப� - கண�க�. . 
229. கட;� - அழக�. சீகாாிய�ெச< நாயக� - ேகாயி� பணி விைட ெச<பவ� ; 
இவ�கைள� ேகாயி�ெகா%ெத5ப�. 
230. தி�ேவால�க: - \ழ இ�1பாேரா� ஆதன%தி> எ/= த�ளியி�%த>. வாயா! - 
ெபா�=தா!. ேச�%தி - ப�ளியைற. 
231. மத5 - ம5மத5. 
232. அ:2 அல�  �ற - பாணமாகிய @ைவ%  வ. வ:பல� - அயலா�.  �ற - 
பழிெமாழி8ற. 0:ப3னி - அக%திய 3னிவ�ைடய. 
---------- 
 

வாயிHைரயட*க வ=த கடலட*க%  
தாயிHைடயட*க% த%ைதேய - நீCைரயா<  
உ5ேப� 7வாகதெம5 ேறா!ைக யாNன�0:  
அ5ேப� 7வாகத3+ டா0*கா+ - 35ெபா�நா�  
ேகாசைல ைகயி� 0�சி Nைன12கO=!          235  
ேபசி Hைன1 2கO=! ேபசாரா�- ேநச3ட5  
எ:3ைடய மாைல யி�2ய%! மாைல ேக�  
உ:3ைடய மாைல CதLேர> - அ:ைமதி��  
ேகாைதயா� \B� ெகா�%! வரவி�ட  
தாைதயா� மாைலதைன% த:மிென5பா< - நீதி  
அ�1பவ� யாவ��0 மாB% தியாக:  
ெகா�1பவனி>ைலெய54 8றா5 - த��0:  
அ�மாைல நீ�0 மழக5 2ய%!          239  
ம�மாைல நீ வா*கி வா.  
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-------------- 
233. Rைர அட*க - Rைரக� ஒ54பட. வாயி> வ=தெவன இைய�க. அக%திய 
3னிவ� கடைல ஆசமன: ெச<த வரலா4 இ*ேக 0றி�க1ப�ட!. தாயி5 உைர - 
ெசவி�%தாயி5 அதிகார� ெசா�க�; "" அைன ேவ*ைகயினத�ட 11 (அழக� கல:. 
42). த%ைதேய - கிளிேய. 
234. 7வாகத: - கிளியி5 ெபய�கK� ஒ54. அ52 ஏ� 7வா கத: ; 7வாகத: - 
ந>வர;. 
235. 0�சி> - இராம5. அவ� கிளிைய1 2கO=! ேபசியெத5 ற!, சீைத த5 கிளி�0 
யா� ெபய� ைவ1பெத54 ேக�க, ைகேகயி யி5 ெபயைர ைவ�0:பB இராம5 
8றியைத நிைன=! ; " எ5ெனா ாி5Hயி� ெம5கிளி� கியா� ெபய ாீேக5, ம5ன 
ெவ5றN மாச4 ைககய5 மாெத5, அ5ைன த5ெபய ராெகன வ5பிெனா ட=நா�, 
ெசா5ன ெம<:ெமாழி ெசா>Nதி ெம<:ைம ெதாட�=ேதா<" (க:ப. 
\டாமணி1. 83) 
236. மாைல - தி�மாைல ; ேநா�கிெயன ஒ� ெசா> வ�வி�க. மாைல ேக� - 
@மாைலைய� ேக�பாயாக. 
237. ேகாைதயா� - \B�ெகா�%த நா�சியா�. தாைதஆ� - @= தா!க� நிர:பிய. 
தி�விழா�கால%தி> \B�ெகா�%த நா�சியா� \Bய மாைல " 
வி>�2% ாி��=! இ*ேக வ�வ! வழ�க:. த: மி5 - த�L�. 
238. ஆB% தியாக: : அழக��0 ஆB மாத%தி> 352 பிர ேமா%ஸவ: நைடெப�4 
வ=தெத5ப�. 
239. அ�மாைல - ேபா�0த�0 அாிய மய�க%ைத. ம�மாைல - ந4மண3�ள 
@மாைலைய. 2ய%! ம�: மாைலெய54 ெகா+� தி�%ேதாளி> ம�விய 
மாைலெயனN: ஆ:. 
 

அழக� கி�ைளவி� �� - றி 0அழக� கி�ைளவி� �� - றி 0அழக� கி�ைளவி� �� - றி 0அழக� கி�ைளவி� �� - றி 0....    
---------------------  
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அழக� கி�ைளவி� �� அழக� கி�ைளவி� �� அழக� கி�ைளவி� �� அழக� கி�ைளவி� ��     அ�,பத -த�யவ றி' அகராதிஅ�,பத -த�யவ றி' அகராதிஅ�,பத -த�யவ றி' அகராதிஅ�,பத -த�யவ றி' அகராதி    
((((எ+ எ+ எ+ எ+ : : : : க+ணியி' எ+க+ணியி' எ+க+ணியி' எ+க+ணியி' எ+))))    

அக%திய 3னிவ�, 232 8� - உட:2, 12 
அ�டா*க விமான:, 150 8ைழ , 30 
அJ, 118 ேகசவா%திாி, 97 
அ:பாீட5, 142 ெகா*0, 209 
அ3தா�, 224 ெகா�ட:, 181 
அர*க �, 23, 135 ெகா1பைர, 159 
அாி, 67, 122 ெகா�ைள, 90 
அல�, 66 ேகாகில:, 200 
அ;ண5, 68 ேகாசைல, 235 
அழக�, கா12, 136, 239 ேகாவல�, 81 
அன=தாOவா5, 166 ச*க%தழக�, 136 
ஆB% தியாக:, 238 ச*கர5, 131 
ஆைட , 13 ச*ைக , 218 
ஆ:பர:, 46 சடேகாபந:பி, 227, 
ஆC, 27 சதிாிள மாத�, 180 
ஆல%தி, 196 ச;=தரவ>�, 138, 207 
இடபகிாி, 100, 102, 144 - 5. சா:@=த:, 101 
இப:, 23 சாாிைக, 38 
ஈ�ப�த> - எளிவர;ப�த>, 199 சி*கா%திாி, 98 
உ�, 124 சீகாாிய�ெச< நாயக�, 229 
உ%திேயாக� ச�கர:, 133 சீபதி (சீ�பதி), கா12, 111, 145 
உ=தி , 86 சீர*கராச ப�ட�, 217 
உேப=திர5, 109, 2015 சீவக5, 10 
உ�சி%த, 16 7க3னிவ�, 6 
உ�1பசி - ஊ�வசி, 195 7%திகாி%த>, 56 
உைழ , 194 7=தர%ேதாள�, 139 
உற*கா12ளி, 213 7=தரராச5, 138 
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எ�4த>, 155 7வாகத:, 234 
ஐவ+ண :, 7 \B�ெகா�%தா�, 207, 237 
க+ண5, 77 \� - உ�சி�ெகா+ைட , 199 
கரதீப:, 165 ேசமணி, 190 
காி, 85 ேச�%தி , 230 
கைல, 174 ெசா�க�, 11 
க�கி - ேகாயி>, 117 ேசாம�ச=திர விமான:, 107, 149. 
கா=த�வத%ைத , 10 ேசாைலமைல, 100, 173, 206 
காம5, 14 ேசாைலமைல ந:பி , 226. 
காலாழி - ஓ� ஆபரண:, 13 த%! - ஆப%!, 54 - 1 
கி�தாசி, 6 தப7, 187 
கி�பா<, 52 த>லா0ள:, 147 
கீ�%த ன:, 30, 205 தி��க+, 160 
0�7 : பறைவயி5 இளைம1- தி�மைல ந:பிக�, 110, 225 
      ெபய�, 61 தி�மா���ேசாைல�சீய�, 219 
0திைர ந:பிரா5, 152 தி�மா���ேசாைல1பிாிய�, 228 
0�8�, கா12 தி�மாைலயா+டா5, 109, 221 
8ட>, 146 !ச%த:ப:, 108 
---------- 
ெத5கைல, 115 மல� மா!, 28 
ேதய7, 27 மைலயல*கார�, 139 
ேத[� ம+டப:, 185 மாய5, 77 
ேதாழ1ைபய*கா�, 222 மார5, 4 
நல*0 , 61, 195 3%தி - 3%த*ெகா+�, 197 
நா+, 40 Dவ�, 216 
நாலாயிர திAய1ரப=த:, 87 வ*கண:, 28 
,2ர நதி, 103 வடகைல, 115 
பக>, 163 வ+Ba� ம+டப:, 161 
பB, 204 வ+B>, 4 
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பரைவ , 170 வாி, 228 
பாிசி%த>, 16 வ5னி , 15 
பா�சரா%திர:, 114 வி�� - விPJ , 223, 227 
பா�1ப தி, 29 விைச , 120 
பா�ைவ - பா�ைவமி�க:, 95 விதி, 39 
பாலன:, 19 விரக:, 201 
பி5ைன (ந1பி5ைன), 62 விரைச , 186 
2%திர தீப: - ஒ� மர:, 211 விள�ெகாளி1 ெப�மா�, 165 
@ைச 20 Lடண5, 59 
@ரக:, 27 L4, 22 
ெபாிய தி�வBக�, 22 ெவ�ளி�கனி, 188 
ெபல%!, 4 ேவகவதி, 177 
ெபா5, 202 ேவJ, 58 
மத5, 2 ைவகானத:, 114 
ம!ைர, 136 ைவ0=த:, 186 
மலய%!வச5, 141 ைவைய, 145, 156, 160 
-----------------  

இ#பதி#பி) ேம ேகாளாக எ�(�� கா�9யஇ#பதி#பி) ேம ேகாளாக எ�(�� கா�9யஇ#பதி#பி) ேம ேகாளாக எ�(�� கா�9யஇ#பதி#பி) ேம ேகாளாக எ�(�� கா�9ய    
1 ெபய�க� -த�யவ றி' -த "றி#பகராதி1 ெபய�க� -த�யவ றி' -த "றி#பகராதி1 ெபய�க� -த�யவ றி' -த "றி#பகராதி1 ெபய�க� -த�யவ றி' -த "றி#பகராதி    

 
அழக�கல: - அழக� கல:பக: தி�வா - தி�வாசக: 
அழக� பி�ைள% - அழக� பி�ைள% தமிO, தி�வா< - தி�வா<ெமாழி 
ேத - ேதவார: ெதா> - ெதா>கா1பிய: 
ந - ந�சினா��கினிய�ைர க:ப - க:பராமாயண: 
ந5 - ந5[> காசி� - காசி�கல:பக: 
நாலB - நாலBயா� 04= - 04=ெதாைக 
பி - : - பிரதிேபத: சில1 - சில1பதிகார: 
பிர2 - பிர2�*கeைல சீர*க - சீர*கநாயக)ச> 
2றநா - 2றநா[4 சீவக - சீவகசி=தாமணி 
ெபாியதி� - ெபாிய தி�ெமாழி ேச! - ேச!2ராண: 
ேப� - ேபராசிாிய� உைர த�க - த�கயாக1பரணி 
ம!ைர� - ம!ைர�கல:பக: த+B - த+Bயல*கார: 
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மயிைல - மயிைல நாத� உைர தனி1 - தனி1பாட> 
தாCமான - தாCமானவ� பாட> தி�வர*க% - தி�வர*க%த=தாதி 
வி. பா. - வி>�2% ரா� பாரத: 
மீனா�சி. பி�ைள - மீனா�சிய:ைம பி�ைள%தமிO 
க�சியான=த - க�சியான=த �%திேரச� வ+�வி� ! 
-------------------  
 
டா�ட� ஐயரவ�க� பதி#பி(��ள ேவ0 ��க�டா�ட� ஐயரவ�க� பதி#பி(��ள ேவ0 ��க�டா�ட� ஐயரவ�க� பதி#பி(��ள ேவ0 ��க�டா�ட� ஐயரவ�க� பதி#பி(��ள ேவ0 ��க�    

க�சியான=த �%திேரச� வ+�வி�  !  
ம!ைர� ெசா�க நாத� தமிOவி�  !  
ப%மகிாி நாத� ெத5ற>வி�  !  
மா5வி�  ! 2ைகயிைலவி�  ! 

------ 
கிைட�0மிட: :  
'தியாகராச விலாச:' 53, பி�ைளயா� ேகாயி> ெத�, தி�ேவ�V7வர5 ேப�ைட, 
தி�வ>��ேகணி, ெச5ைன-5. 
 


