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தி���தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி���தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி���தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி���தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�    

((((�றி��ைர�ட��றி��ைர�ட��றி��ைர�ட��றி��ைர�ட�))))    

 

Source:Source:Source:Source:    

"தி���தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�"  

தி��பன�தா� � காசி மட�� அதிப� �ல� காசிவாசி அ�� ந�தி� த�பிரா  

�வாமிக� அவ�களி  க!டைள�ப"  

வி��வா  வி. #. ��பிரமணிய ஐய� அவ�க�, M.A.  எ(திய )றி�+ைர,ட   

டா-ட� உ. ேவ. சாமிநாத ஐயரவ�க/ைடய ேபர�� தி�. எ0. க1யாண��தர  

ஐயரவ�க/ைடய ைம�த�மாகிய தி�. க. ��பிரமணிய ஐயரா1  

ெச ைன, க3� அ4�-5ட�தி6 பதி�பி-க�ெப6ற�.  

ம மத ௵ மாசி ௴ 

#த6 பதி�+ -1901; இர8டா� பதி�+-1956  

� தியாகராச விலாச ெவளி9:  

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

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

சிவமய�  

தி���தரேகாசம�ைகயி1 எ(�த�ளி,�ள � ம�கேள�வாிய�பிைகயி ேம1 

இய6ற�ப!ட பி�ைள�தமி� எ ;� இ�பிரப�த� #த #தலாக 1901-ஆ� 

ஆ8"1 தணிைகமணி ரா=பஹ?� �மா . வ. �. ெச�க1வராய பி�ைள 

அவ�கள� த�ைதயா� � வ. த. ��பிரமணிய பி�ைள அவ�களா1 அ4சிட� 

ெப6ற�. இ�@A  அ�ைம ெப�ைம அவ�க� எ(தி,�ள பதி�+ைரயா1 ந ) 

விள�)�.  

 

தமி(-)�, ைசவ�தி6)�, அ னதான #தAயவ6றி6 )� பல ேபரற- 

க!டைளகைள நிBவி,�ளவ�க/�, தி��பன�தா� � காசிமட�� அதிப�மான 

�ல� காசிவாசி அ��ந�தி� த�பிரா  �வாமிக� அவ�க� இராேம4�ர� 

ெச றி��தேபா� அ ப� ஒ�வ� இ�@ைல ெவளியிட ேவ8:ெம B 

ேக!:-ெகா8டத6கிண�க இ�ேபா� இ�@ைல இர8டா� #ைறயாக 

அ4சி:�ப" க!டைளயி!: ேவ8"ய ெபா�/தவிைய,� அளி���ளா�க�.  

இ�@ைல அ4சி!:-ெகா�/�ப" அ;மதியளி�த தணிைகமணியவ�க�, 

அவ�க/ைடய தைமயனா� +த1வராகிய � மயிேலB� ெப�மா� பி�ைளயவ�க� 

ஆகிய இ�வ�க/ைடய தமிழபிமான#� ைசவ�ப6B� ேபா6ற6)ாியன. 
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தணிைகமணியவ�க� சில )றி�+-கைள அ ேபா: ெகா:�� உதவினா�க�. 

அவ�க� பா1 ந றி,ைடேய .  

 

தி���தரேகாசம�ைக அறிவா6சிவனாகிய � மாணி-கவாசக �வாமிகளா1 

த�#ைடய தி�வாசக�தி1 பலபட� பாரா!ட�ெப6B�ள சிவ0தலமா)�. 

அ�@E� * “ம ; மாமைல மேக�திர மதனி6, ெசா ன வாகம� ேதா6Bவி� 

த�ளி,�” எ பத6) டா-ட� ஐயரவ�க� @1 நிைலய�தாரா1 ெவளியிட� ெப6ற 

தி�வாசக வியா-கியான�தி1 மேக�திரெம ப� உ�தரேகாசம�ைக எ B 

)றி�பிட� ெபBகி ற�. இ�தல� * ம6றைவ த�ைம மேக�தி ர�தி��, �6றைவ� 

#க�க ளா6பணி� த�ளி,�,” - * " உ�தர ேகாச ம�ைக , னி���, வி�தக ேவட� 

கா!"ய இய1+�” என� பிற இட�களிE� அ�பிைக-)4 சிவெப�மா  ஆகம�ைத 

உப ேதசி�த காரண�தா1 உ�தரேகாசம�ைக எ ற ெபய� ெப6ற காரண� 

+ல�பட� பாரா!ட�ெப6B�ள�.  

 

இதைன- )றி�+ைரேயா: ெவளியிட ேவ8:ெம B �ல� காசிவாசி 

அ��ந�தி� த�பிரா  �வாமிக� அவ�க� க!டைளயி!ட வ8ண� எ  

சி6றறிவி6)� ேதா6றிய அள� )றி�+ைர எ(தி,�ேள . எ ைன இ�பணியி1 

ஈ:பட4 ெசGத�ளிய �வாமிகளவ�க/-) எ(ைம,� ந றி பாரா!ட- 

கட�பா:ைடேய . " மாாிைய ேநா-கி- ைக�மாறிய6Bேமா ைவய�.”  

�ல� காசிவாசி அ�� ந�தி� த�பிரா  �வாமிக� அவ�க� நிBவிய ேபரற- 

க!டைளகளி  ��-க�, அைனவ�� உண�த6ெபா�!: இ�@A  இBதியி1 

ேச�-க� ெப6B�ள�.  

இ�ஙன�  

ெச ைன, 10-3-1956     வி. #. ��பிரமணிய ஐய� 

-----------  

    �றி�� �றி�� �றி�� �றி��     

    

இ�@ைல � தியாகராச விலாச ெவளி9டாக� பதி�பி-)� வ8ண� பணி�த�ளிய 

�ல� காசிவாசி �வாமிக� அவ�க!) என� உளமா��த ந றிைய� 

ெதாிவி��-ெகா�/கிேற . சி�த�ைத4 சிவ பாேல ைவ�த அவ�க� தி���ள� 

பா�கி ப" மகாசிவரா�திாி ந னாளி1 இ�@1 ெவளிவ�வ� )றி�� 

இ +Bகி ேற .  

ெச ைன-5       க. ��பிரமணிய   
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* இ-)றி�+-கைள உதவிய�ளியவ�க� இ�@ைல அ4சி:�ப" க!டைளயி!ட � 

காசிமட�� அதிப� அவ�கேள. 

  ________________________________________________ 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

உ - சிவமய� -  தி�4சி6ற�பல�  

தி�வள� ெச1வ� பா8"ய நா!"6 ேபாி ப- கடA6றிைள�� விைளயா"ய 

மணிவாசக� ெப�மானார� பாட1ெப6ேறா�)� தி���தரேகாசம�ைக 

ெய ;மி�தல� இராமநாத+ர��-க�ேக அைர-காவத ?ர�திEள�. 

இ�தல�தி6)� ெபய�ேபா�தத  காரண� இ�பி�ைள� தமிழி6 ச�பாணி�ப�வ�� 

இர8டாI ெசG,ளி6 கா8க. இ�தல�தி6) இ�பி�ைள�தமிழிைன� தவி��� 

ேவேறா� பி�ைள�தமி(#8:. அதைன,� அ4சிடலாெமனி1 @1 

#(�மக�படா� சில ப)திக� ம!:ேம கிைட�தி��தA  ஏைனய ப)திகைள,I 

சிறி� #ய B ேத"�பா��� @1 #(வைத,� ஒ��ேக ேச��த4சிடலாெமன- 

க��கி ேற . இ� நி6க.  

 

யானி�ெபா(� அ4சி!: ெவளி�ப:�தியி�-)� இ�பி�ைள�தமிழி  ஆசிாிய� 

ெபயாிட� கால�க/� ஒ B� +ல�படவி1ைல. இ�@A  ெசா6ேபா-) 

ெபா�ளைமதி நய�ெபாA� நைட4 சிற�+ ஓைசயி ப� #தAய யா�� இதைன� 

ப"-)� ஒ=ெவா�வ� மன�தி;� த�ைம�ப6றிய உண�4சிகைள ெய(�பாம6 

ேபாகா எ ப� ஒ�தைல. இஃெதா� சிவத�ம ைக�காியமாக� பிர�ாி�� ெவளி� 

ப:�த�ப!ட�.  

 

இ�+�தக�ைத அ4சி:வதி6 ெச ைனயி1 என-)தவி +ாி�த பிரம�. Mாிய 

நாராயண சா0திாியா� அவ�க/-) அேநக வ�தன� அகமகி��தளி-கி ேற .  

இ�ந #ய6சியி க8 அ"ேயைன� ?8"- கைட-5!" #6Bவி�த 

எ�ெப�மா  #�க-கட�ைள எ�ேபா�� ெதா(கி ேற .  

 

வானரம�ைர, 

பிலவ ௵ சி�திைர ௴     வ. த. ��பிரமணிய பி�ைள.  

  _______________________________________________   
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வள�கி ற நி க� ைண-ைகயி1  வா�க� நீ�கியி�பா   

மிளி�கி ற எ ைன வி:திக8  டாGெவ8 மதி-ெகா(�ெதா   

ெறாளி�கி ற நீ8#" ,�தர  ேகாசம� ைக-கரேச  

ெதளிகி ற ெபா ;மி  ;�ம ன  ேதா6ற4 ெச(I�டேர.  

- தி�வாசக� 

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

தி�உ�தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி�உ�தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி�உ�தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�தி�உ�தரேகாசம�ைக ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி�    

    

உ -  கணபதி �ைண -  சிவமய�     

கா�� கா�� கா�� கா��     

    ேநாிைச ெவ8பா  

ேத6Bதமி� ம�ைகவ� ெச1விம�க ேள�ாிேம6  

சா6Bகி ற பி�ைள� தமி(-ேக- O6ற�வி  

ம னமத ேகாசமத ம6றிைலெயா� ெப னவ�த  

க னமத ேகாசமத  கா�+.  

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

அ�தி#க� ��தமைன  

நி�தநிைன சி�தேம.  

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

தி�மா� தி�மா� தி�மா� தி�மா�     

ப னி�சீ�-கழிெந"ல"யாசிாியவி��த�  

Pேம� கமல� ெபா)!டர சி�-ைகய�  

ெபா6ேகாயி ல�தண;ட   

     +வனபகி ர8டேகா ளைகெயலா #�திய�  

ேபா�க� ேதமல���  

 ேதேம� த8:ழாG மாைல,� தி��ெமா�  

ெச�மணி, மா�பணி�த  

     ெச�க8#கி1 ெமGயைன- ைகயாழி மாயைன�  

தின�பணிெசG வாமல��தா�  

தாேம� ெகா�தளக ப�தி4 ெசா�-கணி  

சம��தி,� தமிசிவபரா  

     ச�திய� தாிநிர� தாி+ர� தாி�ர�  

தாிச�� தாிக1யாணி  

மாேம� #ைலவ1A மைலவி1A +ண�வ1A  

ம�ைகய� பதிவ1Aைய  

     மணிPர க�திEைற மணிெய க8 மணிமேனா   
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மணியிைன- கா�த�ளேவ.   1 

 

நடராஜ! நடராஜ! நடராஜ! நடராஜ!     

சைடயாட ெவ�ைளமதி நிலவாட ெவா�ைக�"  

தானாட வானா:P  

     தலமாட விய�வாட ெவதிரா: சிவகாமி  

தைனநா" நைகயாடேவ  

யிைடயா: +Aயாைட ,ைடயாட ெவா�கர  

ெம:�தா" மBகரெம:�  

     ெததி�Qசி ,டனா" விைளயா" நடமா:  

ெம�ேகா  பத�பணிெசGவா�  

மைடவாைள )திேயாட வ�ேகா" ெயா�ேகா"  

மடநாைர க�ெவ னேவ  

     வைளQ� மணிக=வி மைடவாயி1 #ைகவி�/  

மல�ேதாB மைனெய னேவ  

யைடேசர வைளேம� பிரமா +ர�தி1வள  

ரபிேஷக வ1Aைய�ெப8  

     அரசிம� களவ1A சிவேயாக வ1Aய�  

பிைகதைன- கா�த�ளேவ.    2 

 

விநாயக! விநாயக! விநாயக! விநாயக!     

   ேவB  

சி�திர பாரத கைதைய- )றி�ெதா�  

சி�தம தாGவட மைலயி6 ெபாறி�தி:�  

நி�த விநாயக  #த ைம� தல�திைன  

நி�த# ேமபணி ய"ைம� ெதாழி6ெசGவா�  

வி�தக மா�சிவ தலெம� தல�தி;  

ெமG�தல மாகிய பிரம� தல��ைற  

ப�த�க� PைசெசG சிவச� திைய4சிவ  

ப�தினி யானெப8ணரைச� +ர-கேவ.    3  

 

��க#கட����க#கட����க#கட����க#கட��. . . .     

இ�தி ர பதி ெகா�ைளயி! டா-ரமி�  

ெத�க S�திாி வ1லப4 M�-கிைள  

சி�த ெவ றி:� வ�ளைல- கா��திைக  

ெச�ைக ெகா8டைண பி�ைளைய� ேபா6BவாI  
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ச�தி ர கிாி வி1ெலன- ேகா!"ய  

ச�க ர +ண� ைதய1#� தாG�+வி  

வ�ெதா ாி�திர, வி1ெலன� ேதா6றிய  

ம�ைக ம�கள வ1Aைய- கா-கேவ.    4  

 

பிரமேதவ! பிரமேதவ! பிரமேதவ! பிரமேதவ!     

   ேவB  

த�ளி� தர�க ெம:�ெதறி��  

த��� தி��பா6 கடன:ேவ  

     தைலயா யிர�ெப6 றி:�பா�+  

த ேம1 வல-ைக கீ�-ெகா:�� 

வ�ள- கமல4 ெச(�ேகாயி1  

வள�� தி�ேவா திமமா�பி1  

     வளர� �யி1வா  ெபா ;�தி  

வ�த மைலைய� பணிெசGவா�  

க�ள� பிறவி� ெப��கடைல-  

கட�தா� மன�ேத கசி�?றி-  

     க�� Tல� பரநாத�  

கல�த பரமான�தெவ�ள�  

அ�ளி- ெகாழி-)� தி�-கைட-க8  

அ#ைத� பாிP ரணெனா��த   

     அழியா விரத #"�தம�ைக-  

கரைச� தின#� +ர-கெவ ேற.     5 

 

ேதேவ$திர� ேதேவ$திர� ேதேவ$திர� ேதேவ$திர�     

ேவB  

அBவ ெரா:திைச யி�வ� பணிய�  

மர� நிைலைமெசG வ�ளைல� பா��திப�  

     அமர� தைலவ; #லகி  #த1வ;  

ெமா�வ னிவெனன வி�ளந! பாG�தின  

மBகி ,�வசி சசிமி ;�க�  

மட1க ெள(த� ைமயைல4 ேச�-க��  

     மகிைம நிைறெகாE வள� மகபதி  

)Aச நி�பைன ,�ள�ைவ� ேத��வா�  

எறி, நம விழ �ைதெசG ெதா�வைன  

யிரவி மதிய# #�ளம! டா-கிைன  
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     யிவ; ெமளியவ  #றியி Aவைன,�  

விைலெகா ெட(ெதன ைவயைன- ேக!ெடைன  

,Bதி பட#றி ெய(தி ய"ைமெகா  

/பய சததன ெம1ல"� ேப!டன�  

     உைமவி ணவ�பணி பிரம +ரநக�  

தைழ, மரகத வ1Aைய- கா-கேவ.    6 

 

தி�மக�  தி�மக�  தி�மக�  தி�மக�      

)ழE நைகெயறி நில� மழகிய  

)மாி வ"வ� ெபா னிற� P�தவ�  

     )தைல ெமாழிபழ கிரதி கணவைன  

ய�ளி #ைலய# �8ணெவ  U!"ன�  

மைழைய யைனயத  #த1வ ;ரமிைச  

ம�வி ய;தின மி ென;� கா!சியி   

     வள� மயிAைன வனச மல�+)  

கிளிைய ெயனதி� க8ணிட� ேபா6Bவா�  

எ(த வாிெத; மைறயி  #"ெபா�  

ளிவைள ெயா�சிB க னிெய  ேற�த��  

     இைளய மக வ� ெபாிய மகென;  

மி�வ ாிவெளம த ைனெய  றா�-க��  

அழ) #(கிய வ#த நிலெவறி  

#(ெவ8 மதியிைன ய னெம  ேப!"ைன  

     அ�ளி  வ"ெவா: பிரம +ர#ைற  

யர� மயிAைன ெய னிட� கா-கேவ.    7  

 

நாமக� நாமக� நாமக� நாமக�     

ேவB   

ெவ�ளி� தக: கதி��த4ச   

விாி�� மணி�3 "ைகயைம�த  

     வித�ேபா1 மல���� ெவ8கமல  

Q!:- )"+- கிய ம�ர� 

ெத�ளி- ெகாழி��- கைல�பாைல�  

தின# ம��தி # +தவI  

     ெசGதா� மணிநா விைளயா:�  

ெதGவ- )யிைல யIசA�பா�  

ெகா�ள� த)ெம  றி�#ைல�பா1  
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)மர- கட�� வயிU!"-  

     )ளி�நீ ரா!"� தாலா!"-  

)ற�கி6 கிட�தி- க8வள���  

வ�ளி- ெகா"-)- கணவெனன  

வள��த க�ைண� ெப�வா�ைவ  

     ம�ைக தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரைச� +ர-கெவ ேற.     8 

 

ப�திரகாளி ப�திரகாளி ப�திரகாளி ப�திரகாளி     

ேவB  

�:க ன6ெபாழி பாைலைய- கா�தவ�  

�ட� #�தைல ேவAைன4 ேச��தவ�  

அடல ாி�பாி ேயBைக� தா��தவ�  

அமைல ப�திர காளிைய� ேபா6Bவா�  

கடக ாி-கிைள ேயாெனன� ேதா6றிய  

க�ைண ெவ6பிைன நீ�)ளி� பா!"ேய  

ம"யி1 ைவ�தர ேசெசயன� ேபா6றிய  

மயிA ைன�+A Oாினி6 கா-கேவ.    9 

  

��ப�%�#ேகா& ேதவ! ��ப�%�#ேகா& ேதவ! ��ப�%�#ேகா& ேதவ! ��ப�%�#ேகா& ேதவ!     

ேவB   

க னியாி ெல(வ�திைச காவலாி ெல8ம�கிர  

காதிபாி ராசிக/:-  

     கணம!ட வ�ம�� �-கேள� தியைக-  

கபாலவயி ரவ�கெள8ம� 

 ப னி� கதி��தைலவ� #தலாக வி8ணி #�  

ப��#- ேகா"ேதவ�  

     பாததா மைரமலைர யாதரவி னால +  

ப6றிமன ெதா:பர�வா�  

மி னி றி #கிA1ைல மலாி றி மணமி1ைல  

விதியி றி மதியி1ைல#   

     விைனயி றி ,டA1ைல மணியி றி ெயாளியி1ைல  

விைளவி1ைல மைழயி றிந6  

ெபா னி றி நைகயி1ைல ,ைனயி றி யிைலய8ட  

+வன�க ெளனேவதேம  

     +க1கி ற தி�ம�ைக நக�வ�த தைலவிைய�  
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ெபா ைன� +ர-கெவ ேற.     10 

கா���ப�வ' �()'கா���ப�வ' �()'கா���ப�வ' �()'கா���ப�வ' �()'....    

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

2. 2. 2. 2. ெச�கீைர�ப�வ'ெச�கீைர�ப�வ'ெச�கீைர�ப�வ'ெச�கீைர�ப�வ'    

க�கா சல�ைதநவ ர�ந)� ப�ெபG�  

க0?ாி ேலபன�ைத-  

     கைரவி-க மIசனI ெசG�ெந6 றி-)ெவ8  

கா�பி!ெடா� �!"யி!:  

ம�கா நிரIசன விழி-கI சன�திைன  

வ)�ெத(தி யாகம�தி   

     வள�கைல ,:�தினவ ளிவெள B ேமகைல  

ம��கினி E:�திவைளயி   

ச�காழி ைகயி!: வயிVாி ய-கதி�  

த��+� )த�ைபயி!:�  

     தைளயா: கா�-) வைளயா: ெகா�+மி�  

தா!)4 சில�+மி!:4  

  சி�கார மி!:ந6 றாG#�த மி!டமயி1  

ெச�கீைர யா" ய�ேள  

     *ெத ம�ைக நக�வ�� த ம�ைக வள�ம�ைக  

ெச�கீைர யா"ய�ேள.     11 

 

அBபி�ைள ெய னேவ சரவண� ெபாGைகதனி  

லாBவ" வாGவிள�கி  

     யBவ�#ைல ய#�ண- க8:ைக யாெல:�  

தாB�� ேமா��வமாG�  

ெபBபி�ைள யாG4ெசGத பி�ைளெதாட ர�# +  

ெப6றமக ேவெதாடர��  

     பிரம #த லானபகி ர8டெம1 லாெமைம�  

ெப6றதிவ ேளெய ன�  

மBபி�ைள ெயனெவா� மர�பாைவ ைக-ெகா8:  

மணிவிர1 �ைவ��கைடவாG  

     வழிய#� சி6றாைட ம"நைனய ெவ�ேகா;  

மதி#" �ள-கியி ;I  

சிBபி�ைள ேயாெவ ன நி Bவிைள யா:மயி1  

ெச�கீைர யா"ய�ேள  

     ெத ம�ைக நக�வ�� த ம�ைக வள�ம�ைக  
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ெச�கீைர யா"ய�ேள.     12  

 

#�தி-) வி�ெதன #ைள�தெதா� ெகா"யதி1  

#ைள�ததகி லா8டெம ேற  

     #ைறயிட� பழமைறக8 மரகத நிலா-கடA   

T�)தி� ேமனி,ண�வா�  

தி�தி-) மான�த ேபாகசா கரமைட  

திற�ெதா() நயனவழ)I  

     ெசIசில� ேபாAட� பIசிO! "யதி�4  

ெசIசரண வி�ைதயழ)�  

எ�தி-) மழெகறி� திடவ�த நி ேகால  

மி�விழி யட�காைமயா1  

     எ ெசய- கடவெத  ேறெய8ணி ெய8ணிெய�  

ேகா; ற னழைகெய1லாI  

சி�த�தி ெல(திைவ� த;தின� பா�-)மயி1  

ெச�கீைர யா"ய�ேள  

     ெத ம�ைக நக�வ�� த ம�ைக வள�ம�ைக  

ெச�கீைர யா"ய�ேள.     13 

 

Pவி1வ� திைச#க- கட�ளா E�ேதவ�  

+யபல� தாEமி�தர   

     ேபா�ெகா8ட வ4சிர� பைடயாE ம�தக   

ெபா�கால த8"னாE�  

காவல� �ழாG#"- க8ணியா  வி:ச-  

கர�பைடயி னாEநீல  

     க8ட வி: Mல�தி னாEெமா� கால�தி  

னாEேம கா1சாG�றா  

மாவிென: #")ைலய ெந!:ட1 பிள��திர  

மடமட� த"ெபய�-க  

     வழிய� ெப��)�தி விாிதைல� ேப,8ண  

வ"ேவ1 திாி��வா�)  

ேதவேசனாபதி ெயா��தைன வள��தமயி1  

ெச�கீைர யா"ய�ேள  

     ெத ம�ைக நக�வ�� த ம�ைக வள�ம�ைக  

ெச�கீைர யா"ய�ேள.     14  
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��திம� திரமாட விமயம� தரமா:  

ெதாழிலறி� �லகமாட4  

     ெசா�)ைப� �கிலாட ெவா�ைகெச8 டலரா:  

�ாிசி1வ8 "னமாடேவ  

ப�திம8 டலமாட �தயச� திரேனா:  

பரைவெய8 "ைசயாடேவ  

     பழ)மி� திரேலாக� வள�ம� ைகயராட  

ப�ாிெகா8 :டனாடேவ  

யி�ைகச� ெகாAயாட #�)க� கணமாட  

எ(�)� )மமாடேவ  

     இகபர� த�பாத �பயப� கயமாட  

இB)ெகா8 ைட,மாடேவ  

தி�)ச� கிAயாட ெவா�தரI சிவகாமி  

ெச�கீைர யா"ய�ேள  

     ெத ம�ைக நக�வ�� த ம�ைக வள�ம�ைக  

ெச�கீைர யா"ய�ேள.     15 

  

ேவ) ேவ) ேவ) ேவ)     

ப�மணி வ4ர ம(�திய �!"  

பளீெரன நி றாட�  

     ப�சிைல ெக8ைட மத சிைல வ8ெடா:  

பாGத� க8ணாட-  

)�மணி ப4சிைல மரகத ெவாளிவி:  

ெகா"ெயன வ"வாட-  

     ெகா"தனி E8ெடா� பவள ெம;�ப"  

)தைலெசா1 வாயாட  

இ�மணி ய4�த  #(மணி ெச�மணி  

ெய�மணி யானாE�  

     எ னி� க8மணி த னி ெல(�த�  

ளி�மணி ேபாAைலெய  

  ற�மணி யாக வி�-) மேனா மணி  

யா:க ெச�கீைர  

     அாிபிர ம�-க�� பிரம +ர-)யி  

லா:க ெச�கீைர.     16 

 

ம�தர தி8+ய வி�ைதெப B�கிாி  
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ம னவ ;�ைத,ைன  

     வ�ெமன ம"யிA �-கவ ைள-)  

மல�-கர ேமயாட4  

ச�திர வி�ப #க�)B ேவ�ைவ  

த��பி வழி�தாட�  

     தளத ெளன�தக டணிநவ ர�ந  

சர�பணி மா�பாட  

ெநா�தன ெநா�தன ெம B வ��தி  

Wட�கிய ெகா"ேபால  

     WSகிைட யாட� மSவள வாகிE  

ேநா-க மறி�தாட  

அ�தர ���மி நி ெறாA யா"ட  

ஆ:க ெச�கீைர 

      அாிபிர ம�-க�� பிரம +ர-)யி  

லா:க ெச�கீைர.      17 

 

தIச ெம;�ப" ெநIசி1 நிைன�தவ�  

த�க� )ண�ெப�மா   

     ச�கர ;-கிர வ�க ெமாழி�ெதா�  

ச�க ெம:�தபிரா   

ெசIசிைல ைக�பி" த�பி �மி�திைர  

சி�க ம:��வர4  

     சீைத ெய;�தி� மாைத வ���+  

ேத" #க�)ைலய-  

கIச மல��தி� ம�ைக யி��ப�  

க8: பி"��டேன   

     கால ெனன�ெபா� ராவண ைன4சிைல  

கா1வைள ய�ெபா�த  

அIசன வ8ண #கி6ெகா� த�ைகய 

ளா:க ெச�கீைர  

     அாிபிர ம�-க�� பிரம +ர-)யி  

லா:க ெச�கீைர.     18  

 

ேவ) ேவ) ேவ) ேவ)     

)யிAைச ெமாழிபயி லழகிய பசிய  

)��ேத த�தாப-   
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ெகா:விைன தணிபவ� பணிெசய மைலவள�  

ெகா�ேப ெச�ேபாதி6   

கயிைலயி Aைறயவ னிைறமதி வ"�  

கவ��தாG ைப�ேதாைக-  

க�மயி ெலன#கி ெலனமதி ெயனெவா�  

க��ேப ெய பா�த�  

மயலற வ�நிதி யலெதன �ண�பவ�  

வ�ேப ெய பாவ  

வBைம, ெம(பிற வி,மற வ��ெசய  

வ1லா ெய1லா#   

ெசயெலன #�மைற #ைறயிட வ�பவ�  

ெச�ேகா ெச�கீைர  

தி�மA +Aநக� ம��ெமா ாிளமயி1  

ெச�ேகா ெச�கீைர.    19  

 

#�மைல யாக� #�#ைல மா�பி   

#ைள�த தடாதைகயாG  

#�ெபா� /-) #த6ெபா� ளாகிய  

#-கண னா�கயிைல  

ய�மைல த ைன வைள�தம ரா"  

யட6சிைல ய�+ெதா:�  

த B கண�பைட ெவ�#ைன த�ளி  

யட�கE� ெவ றவேள  

யி�மைல ேயாகிர �Iசம தாமைல  

ெய�பிய ைர-ெகாEெம   

றி"ப! ட"ப! :ைடப! :தி�ப!  

"டவி! ெடறிெச=ேவ6  

ெச�மைல ேயாெடா� ைக�மைல த�தவ�  

ெச�ேகா ெச�கீைர  

தி�மA +Aநக� ம��ெமா ாிளமயி1  

ெச�ேகா ெச�கீைர.      20  

ெச�கீைர�ப�வ' �()'ெச�கீைர�ப�வ' �()'ெச�கீைர�ப�வ' �()'ெச�கீைர�ப�வ' �()'....    

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

3. 3. 3. 3. தால�ப�வ'தால�ப�வ'தால�ப�வ'தால�ப�வ'    

 

தா�-க8 #ழ-)� பாி#ழ-)�  



15 

 

தவ�தி  #ழ-)� தமி�#ழ-)I  

     சகலா கம�தி னிைச#ழ-)I  

ச��ேவ த�தி  ெபா��#ழ-)�  

கா�-ெகா� தளக மட�ைதய�க�  

கண�தி ெனா:கி8 கிணி#ழ-)�  

     க��பா ைலயி6பா1 வ�#ழ-)�  

கAயா ண�ேப ாிைக#ழ-)�  

வா�-)� பிைக�� �மி#ழ-)  

மணி4ேச க8"� ெப�#ழ-)  

     மாற #ழ-) ெமவளெவ ேற  

வயA6 கிட�த வல�+ாி4ச�  

கா�-) #ழ-க� பிரம+ர�  

தரேச தாேலா தாேலேலா  

     அழியா தி�-) மிமயமைல  

ய#ேத தாேலா தாேலேலா.   21  

 

தட�கா8 +வன� பலேகா"  

தைழ-) மகில ெமா�ேகா"  

     த�வி6 றைழகா யிைலேபால�  

தா�)� பிரமா8 ட�ேகா"  

பட�கா8 ம)ட #"யன�த   

ப�தி மதிெய8 "ைசயாள�  

     பனிமா1 வைரம� தரேம�  

படரா நி ற ப��பத�க�  

இட�கா Sலக� பதினாE  

மிற�ேத பிரம  #த6ேறவ�  

     எ1லா மிற-)� க6பா�த�  

ெத(# கா�த� ெப�ெவ�ள�  

தட�கா ெத(�+� பிரம+ர�  

தரேச தாேலா தாேலேலா  

     அழியா தி�-) மிமயமைல  

ய#ேத தாேலா தாேலேலா.    22  

 

ைவய� +வன� பிரமா8ட  

மாயா #னிவ� ெப��பத�க�  

மலேரா னி�-)� க6பா�த  
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வா�-ைக யழிய� பர�ெத(�ேத  

ெதாG,� ப"-ேக Oழியன6  

�6றி ெயாி-க� ப1Eயி��  

ேதா6ற� ெதா:�)� காலமதாG�  

�I�� ெபா(�� அIசெலன-  

ைகெய  ப�ெகா8 ெடைனயைண��-  

கா�தா  ம�க ேளசனிவ   

க�ைண நயெம  றான�த-  

க8ணீ� சிதறி யாயிர�ேதா�  

ஐய  வண�)� பிரம+ர�  

தரேச தாேலா தாேலேலா  

அழியா தி�-) மிமயமைல  

ய#ேத தாேலா தாேலேலா.    23  

 

மைலேம6 )தி-)I �ைன)தி��  

மதிெவ8 கைலேம6 )தி�ெத(�பி  

     மைழநீ� கிழிய- )தி��ைவைய  

வ�� )தி��� ப��க#கி   

)ைலேம6 )தி��4 ெச=விளநீ�  

)E�க- )தி�� மIச�ைவ�த  

     )ழிேம6 )தி�� வய6ச�க�  

)#ற- )தி��- க�ேமதி�  

தைலேம6 )தி��� தி�நா!ச�  

த"ேம6 )தி�� மதவாைள  

     தனி�� மடவா� #ைல-கணிச�  

தன�ைத- கைர-) மIசளினீ�  

அைலேம6 )தி-)� பிரம+ர�  

தரேச தாேலா தாேலேலா  

     அழியா தி�-) மிமயமைல  

ய#ேத தாேலா தாேலேலா.    24 

  

56ேறா ெடதி�-)� தி�நயன-  

ெகா(�த8 களப4 ெச(�)��ைப-  

     ெகா�ைக- )தைல4 ெச�கனிவாG-  

ேகால மடவா� ைக-கவ8க1  

ேல6ேறா ெடதி�-)I ெச=விளநீ  
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ெர1லா #ைடப! "ைடயிைடெமாG�  

     தி�-)� கதA- கனிவ�-ைக  

9 ற கனிமா� கனிபிதி��த  

சா6ேறா ெடதி�-)� ப�ம"�பா1  

தமி��பா1 க��ப� பா1கல�ேத  

      த��பி� தி��பா6 கட1ேபால�  

தர�க ெமறி�� ெப�ைவைய   

யா6ேறா ெடதி�-)� பிரம+ர�  

தரேச தாேலா தாேலேலா  

     அழியா தி�-) மிமயமைல  

ய#ேத தாேலா தாேலேலா.    25 

  

ேவ) ேவ) ேவ) ேவ)     

ெபாGைவ� தி:#( வIசக ெநIச�  

+ைல�ெதாழி1 க6ேறா�க�  

     Pசைன ெசG�ப ேதச #B��ைற  

+ ைம� �ைறெயனேவ  

ைமைவ� தி:)ழ1 வIசக வIசிய�  

மாையயி  T�)�ைற  

     வ ம� �ைறயி� த ம� �ைறயவ  

மAன� �ைறெயனேவ  

ெதGவ� �ைறபல சமய� �ைறயி�  

சி ன� �ைறெயனேவ  

     தி�மக� கணவ; மறியா ெத(சிவ  

மான ெப��கடA6  

ைசவ� �ைறயி1 விைள�தி: #�ேத  

தாேலா தாேலேலா  

    ச�தத ம�ைகயி1 வ�த ப��ெகா"  

தாேலா தாேலேலா.     26  

 

அ�க #ழ-கி வி(�� �ேராபைத  

ய ற( தாைளயைண�  

     தார மல�-)ழ1 வாாி #"�தழ  

கார# "�ெபெனன4  

சி�க #ழ-க மற�தைன ேய�  

தி��ெபதி� வி1விைசயா  
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     சி�� மகீபதி வ�தவ ைன�தைல  

சி�ெதன ெவ ற�ளி  

ெய�) #ழ-கிய Qம �ேயாதன  

ெர பவ� ேபா�ெசயேவ  

     யிைடவி! ட"ப! ெடா"ய� �ைடத!  

"யகி! "னனாகி4  

ச�க #ழ-கிய ெச�க8 #கி6ெகா�  

த�காG தாேலேலா  

     ச�தத ம�ைகயி1 வ�த ப��ெகா"  

தாேலா தாேலேலா.     27  

 

தி�ைவ� பணிெகா: கைலக6 றறிெயா�  

தி�ைவ� தமி�ெகா:ேம  

ெசக#6 றிE#யி� விைளவி� தி:ெமா�  

சிBவி� ெத;�வ"வாG-  

க�ைண- கடAைட #(கி- )திெபB  

கயE- கிைணெயனேவ  

கமல� ெதா:கட ல#த� ெதா:பிைண  

கதற4 சிதறி,ேம  

இ�ளி1 ெப�கிய மAன� �ய�விைள  

ெய(ைம- கட1 ெப�கி  

ெயைன#6 றிE�விைல ெய(தி� பழவிைன  

யிடறி4 சிவைன,ேம  

ச�வி- )ைழவழி ��வி� ெபா�விழி  

தாேலா தாேலேலா  

     ச�தத  ம�ைகயி1 வ�த ப��ெகா"  

தாேலா தாேலேலா.     28 

 

 எ�திர மாகிய ெபாG,ட1 ெமG,ட  

ெல ன வள�-க�ேம  

   யி பம தாய# �8: நிைல�திட  

ெவ8ணிய +8ணிய�க�  

+�தியி1 வா,ைவ ேரசக )�பக  

Pரக ேமநடவி�  

     ெபா னிற வ8:க Xத மல��தி:  

Pவின மாெமனேவ  
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ம�திர மாகிய )8டA ச�தி  

மல��திட ெவ�கனலா1  

     வ�ெமன நாத� விைள�த தல�திைட  

வ�தமி� த�ெபாழிய4  

ச�திர னாக நிைற�� வள��தவ�  

தாேலா தாேலேலா  

     ச�தத ம�ைகயி1 வ�த ப��ெகா"  

தாேலா தாேலேலா.      29  

 

ைப�கர #�திய ச�திர ன-கினி  

ப னி� ெச�கதி�க� 

     ப னக� விIைசய� சி�த ாிய-க�க�  

ப8ணவ� வி8ணவ�க�  

ெச�கர #�திய ெவ�)A ச�ெகா:  

தி8கிாி ெவ ற�/�  

     ேதவ� பிரானழி யா#னி ேவா��தி  

நா #க னாதி,யி�  

ஐ�கர ;�)க ;�தி� ைம�த;  

ம4�த ;�கடE  

     ம8ட மக8ட ெம(�+வ ன�க  

ளட�கE ேமவளர4  

ச�கர� ப�கி A��தி: ப�தினி  

தாேலா தாேலேலா  

     ச�தத ம�ைகயி1 வ�த ப��ெகா"  

தாேலா தாேலேலா.     30 

தால�ப�வ' �()'தால�ப�வ' �()'தால�ப�வ' �()'தால�ப�வ' �()'....    

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

4. 4. 4. 4. ச�பாணி�ப�வ'ச�பாணி�ப�வ'ச�பாணி�ப�வ'ச�பாணி�ப�வ'    

 

ஒ�பாணி ெகா!"� ெதாி�தி: ப��த�க  

ெமாளிவி:வ ெத னநி ேற  

     ஒளிவி:� தி�ம�ைக நி னழ) க8:க8  

:ள#�கி விழி)ளிர�I  

ெச�பாணி ெகா!"� ெதாி�� �ைணந!டதி6  

சி�திர- க8ணதா)�  

     தி�#ைல �ம�தி: கைல-ெகா"யி  ம�ரவாG�  
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ெதளி)தைல யாியவ�ைள-  

ெகா�பாணி ெகா!டமல� வாாிவி8 ணவெரலா�  

ெகா!டநி  #க��வ!ட�  

     )Bேவ�ைவ ெகா!டநீ ெகா!:வ� க8"ள�  

)மெரெனா: 5"ய�)4  

ச�பாணி ெகா!டவிச ய�பாைவ ெயா�பாGைக  

ச�பாணி ெகா!"ய�ேள  

   ச�தத� தி�ம�ைக வ�தம� களம�ைக  

ச�பாணி ெகா!"ய�ேள.    31 

 

மைலவைள� தி:ம�க ேளசைன ெயன-ெகா�  

மைற�ெபா� /ைர�திெய ன  

    ம�ைகய�- கரசிநீ மறவா� ேகெள B  

வசனி-க �ைரமற�ேத  

கைலவைள� தி:ெபா�ைள யி னெமா� விைசெசால-  

கடவெத  றிடEெம�ேகா   

    க8மல� சிவ��நீ பரத�மக ளாகேவ  

கடைவெய  றE#னி�ேத  

#ைலவைள� த#�8ட வாGமல� �"�ைதய   

# ைவ�த +�தக�ைத  

    # கிழி� ெதறிய�ெம  #�ைதய னாெம B  

#�கென; மிைளயமகைன�  

தைலவைள� ேத#�த மி!டெப� மா!"ெயா�  

ச�பாணி ெகா!"ய�ேள  

    ச�தத� தி�ம�ைக வ�தம� களம�ைக  

ச�பாணி ெகா!"ய�ேள.      32  

 

பா�கான ம�ர�ைத வ"க!" விைலயி!ட  

ப"க6ற தமி�#6Bேம  

    பாச8" 9யாத ேலாபிய�க� காெத;�  

ப�மர� ெதாைளயிY6றி4  

சா�கால� வ�ெம ப தறிவி றி மாய4  

சழ-கினி1 வழ-கமாகி4  

    சIசல� ப:ேவைன யIசாம Eயி�ெகாள�  

த-கெத  ேறெய(�பி  

யா�கார #ைனெகா8: கால ெவ� பாச�தி  
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னாலக� படவைள�தி!  

    ட-ரமி� �-ர#6 B-க"� ��பி"�  

த�+ற� ெத6றவிவனா6 

றா�கா ெதன4ெசாA� தா�)மர கதவ1A  

ச�பாணி ெகா!" ய�ேள  

    ச�தத� தி�ம�ைக வ�தம� களம�ைக .  

ச�பாணி ெகா!" ய�ேள.      33 

 

ப!டணி, W8ணிைட Wட�க� +ைட���  

பைண��� ெப��தெகா�ைக�  

    பாரதித  விழிெய(� ைம,� +ேலாமைச�  

பாைவயணி தி�மIச/  

ம!:விாி கமல� ெபா)!டர சி�-ைகவள�  

ம�ைக)ழ லணித8:ழாG  

    மாைல,� )"வா�) # னேம ப னி�ைக  

வ"ேவ றிாி��வா�க-  

க!"மணி ெயன�ெமா� சரவண� ெபாGைகயி6  

க8ெட:� ேதயைண��-  

    க�தேவ ெள Bநீ ரா!"#ைல O!"ெயா�  

ைகயா  மணி-)ற�)  

த!"யி� �ைடமீ� க8வள�- )IெசவிA  

ச�பாணி ெகா!" ய�ேள  

    ச�தத� தி�ம�ைக வ�தம� களம�ைக  

ச�பாணி ெகா!" ய�ேள.       34 

 

ெச�கதி� மதி-கட�� விIைசய ாிய-க�க�  

தி�வ��� வ )ேபர   

    திைசவ�ண ன�கியி� திரனி�தி யழியாத  

சி�த�சிவ ேயாக#னிவ�  

ப�கய  +வனபகி ர8டபி8 ட�க�பல  

வாGவிாி� தி:சாகர�  

    ப6பல வித�தினா E6பவி� ��தியி   

ப�மநா ள�தி மலர�  

ெபா�)ெவ� கடA6 சக�திர பணாடவி�  

ெபா6+ய� க�தி  மீேத  

    +�ேடா�த ம�ப"வ ேமவிநீ �யி1கி ற  
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ெபா(ேத பி"�த(�தி4  

ச�)ச- கரேரைக த�)மி� ைககளா6  

ச�பாணி ெகா!"ய�ேள  

    ச�தத� தி�ம�ைக வ�தம� களம�ைக  

ச�பாணி ெகா!" ய�ேள.       35 

 

ேவB  

வ�பணி ெகா�ைக மட�ைதய� ெச�ைக  

மல��ெததி� ெகா!ட�ேம  

    ம�திர மாெதன வி�திர ேலாக  

மகி��தவ� ெகா!ட�ேம  

ெச�பவ எ�கனி ,�கனி வாGமல�  

ேத ெமாழி ெகா!ட�ேம 

    சி�திர மாக வைள�திட ��தி�  

ேமனி )E�க�ேம  

ய�+ய ;�தி� ��தி மல��தி:  

ம�+வி ,�பலவா  

    ம8ட# ெம8"ைச ,�கட E�தனி  

யாAைட M1ெகா:ேமா�  

ெகா�பி A��� )E�) ெத;�ப"  

ெகா!:க ச�பாணி  

    )டவயி Bளதைல மகைன வள��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி.       36  

 

கனிகனி ய-கனி ,I�ைவ ேபாAய1  

க6றத மி��+லேவா�  

   க8மணி வி8மணி ெப8மணி ெய B  

கசி��ைர ேயாவியேம  

பனிவைர ,4சியி1 விைளத� ெமா=ெவா�  

ப4ைசெய ;�ப"ேய  

    பல+வ ன�க/ மகில#� வ��  

பணி�திட நி றவேள  

தனியம ரா"ய #�+ர வாதிக�  

த�#ைன சி�தி,ேம  

    தைல)னி ய�தி� #கி1)னி ய�தட  

வைர)னி ய�+�வ�  
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)னிய வைள�த சம��த  மண�தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி  

    )டவயி Bளதைல மகைன வள��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி.       37  

 

எ8"ைச ,Iெச" �6B ெகா"�திர  

ென ன� ேமபலவா  

    யிைடயிைட நா" யதி6றச நா"  

யி��பதி னா",ேம  

E8ெட; #-கைல யி�கைல ந:வைண  

ெயா�கைல �(#ைனயா  

     ேயா"ய நா" யபான பிராணைன  

,�ெகன ேவெகா/வி  

ம8" ெய(�பிய ெவ�கன ேலா�ம�  

ன�பத ேமெபறேவ  

    ம8டல மி!ெடா� நாகெம ;�ப"  

வா1வைள ய��டேன  

)8டA ச�திய தாகி யி��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி  

    )டவயி Bளதைல மகைன வள��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி.       38  

 

ச�கம தாகிய காயிைல தி Bல�  

ச�)க ேள,8:�  

த��வ மானெத லா#ைற க8:  

சமாதியி ேலநி B�  

க�) Eட பக ேலயிைல ெய ற  

க��ைத யி��தி,ேம  

ைகதவ� வி!ெடா� ெசGதவ #6றிய  

காவல ராம"யா�  

ெபா�கிய ெச�தமி ழாகிய ேதெனா:  

+�த# த�பனிநீ�  

+ளகி� திளக� பளித- களப�  

+(கி6 )ளி�வி-)�   

)�)ம ச�தன ேலபன ��தாி  

ெகா!:க ச�பாணி  
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    )டவயி Bளதைல மகைன வள��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி.       39 

 

Pவி; ெம1Aய ம�ைகய� க8மல�  

ெபா�தி, ேமதின#�  

    ெபா ன� �கிெலா ட:-கிய பாைவ  

ெபா���த ம"ைவ���  

ஏவிய ம�ைகய ேரவ1க� ெசGதபி   

ேனவ1 ெசE�தி,ேம  

    ெய�தைன ேயாவிைள யாட1ெசG தாE  

மிைள�ப� தானி றி  

வாவியி  T�கி, மாமல� ெகாG�  

மண6சிB Q:ெசG�  

    ம�திர கீதெம ;�ப" வாGமல  

ர�பனி மா1வைரைய-  

5வி, ேமவிைள யா"ய ெப8பிைள  

ெகா!:க ச�பாணி  

    )டவயி Bளதைல மகைன வள��தவ�  

ெகா!:க ச�பாணி.       40  

 

ச�பாணி�ப�வ� #6B�.  

 

5. #�த�ப�வ�  

ைக4சா ல"-க� ப:வெத ன-  

கைடவாG திற�த ெச�நாைர  

    கா1க8 ெடா��கி� பIசிைலமீ   

கமல�ப��ேத ெனாளி�தெதன� 

ைப4சா ல"ெகா8 ெட(�+#த6  

ப�ள4 சிBக  னிய�கைட-க8  

    பா�ைவ நிழைல- ைகதடவி�  

பா�-)� வயA ேல�P!"  

ெய4சா ல"-) மட�காத  

ெவ�ைம- க��கா1 வைளயிடறி  

    ெய4சா ல"-)� க��+வள��  

ெத:-)� ப"-ேக ,ழவெரலா�  

#4சா ல"-)� பிரம+ர  
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#�ேத #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      41  

 

த�தி� பட�� ெகா"ேபால�  

தசநா "யி #- )ணநா"  

    தைன-க8 ெட(�பி- காலா!"4  

சாதி� தி�-)� தாரைணயி6  

��த� தலமா T Bவைக�  

�ாிய� கட�த பரநாத�  

    �வாத சா�த� ெப�ெவளியி6  

��தி #"�த ம�ன�தி1  

தி�தி� ெத(�+ மான�த�  

ேத; நீயாG� ேதைன,8:  

    ெதவி!: வா/ நீயாக�  

ெதவி!ட� ெதவி!ட வசமாகி  

#�தி� ெபா�/ நீயான  

#தேல #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      42  

 

  சி�ேத சி�தி யான�த�  

ேதேன ேதனி1 வ"�ெத:�த  

    ெதளிேவ ெதளிைவ� ெதாியா4சி6  

றறி�- கட�கா� ேபரறிவி   

வி�ேத வி�ெதா  றி1லாத  

விைளேவ �ாிய� கட�தெவ!ட  

    ெவளியி6 க�Z ல�ெபா�ளாG  

வி�� நாத� கல��நி ேற  

ெய�ேத வ�-) ெம�ெபா�!)  

ெம�த� ெதாழி6) ெம=�யி�-)�  

    இகசா தைன-)� பரகதி-)  

ெம1லா விதி-)� கதிபைட�த  

#�ேத வ�-)� வி�தான  

#தேல #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  
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#�ேத #�த� த�கேவ.      43  

 

அழ) மண-)� தி�ேமனி  

யல�க  மண-)� P�5�த1  

    அக�தா மைரைவ� திர�பக  

ல + மண-)� பழவ"யா  

ாிளகி மண-) நி கீ��தி  

ெய(தி மண-)� பாமாைல  

    ெய B� திாி�பா� தவ�க/-ேக  

யிர�)� க�ைண� ெபா6பாவாG  

பழகி மண-)I ெசIசா���  

ப4ைச� +()� )�)ம#�  

    பனிநீ�� ெப�-)� க�?ாி�  

பளித- )ழ�+ மல��தா�  

#(கி மண-)� க��Pர  

#ைலயாG #�த� த�கேவ  

   #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.       44 

 

ம�த ெகச�தி1 வ�#��  

மைழ#� த#Iெச� ெநA #���  

    வைள#� த#�க  னA #���  

வள�� க#) ெசாாி#���  

த��� கயA  றைல#���  

தைழ-)� பசிய கைழ#���  

    த8டா மைர�P4 ெசாாி#��I  

ச6B� வி��ேப  ைக�நிைறய  

நி�த ெமன-)- ெகா:�தாE  

நிைனேய  +ைனேய  வா�க��ைக  

    நீேள  கச: கள�கெம ேற  

ெந"� விைலப! :ழEமி�த  

#�த ெமன-)4 ெச�கனிவாG  

#�ேத #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      45  
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அக�ெகா8 ெட(தா மைரநாள�  

தகில� +வன� பலேகா"  

    ய��பி� பலவாG விாி��விாி�  

தல�� ப"ேய கா!"ம6BI  

ெசக�ெகா8 :தர� தனிலட-கி�  

தி��பி ,மி(� த8பவள4  

    ெச=வாG- க�மா மைலேமனி4  

ெச�க8 #கிE- கிைளயாேள  

யிக�ெகா8 ெட(ேமா� ெகா�பாைன  

ெயதி�பா�� தி��� ம�தக�ெகா8  

    ""�� #ழ-கி� பா1)"-க  

இ�ெகா� பாைன ேம1வி(��  

#க�ெகா8 :(� பா1)"-)  

#ைலயாG #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      46  

 

ேத றா  Bளி-)� )தைலெமாழி�  

தி�ேவ யிமயா சல�பிற�த  

    ேதேன வறிஞ�- கிர�)சி�தா  

மணிேய ெயன� க8மணிேய  

வா றா  #தலா கியPத  

வைகயாG மனமாG- கரணமதாG  

    வழ�) #யிராG4 ��தி#"  

ம�ன� ெபா�ளா ெயவ6றி;-)�  

ேதா றா� �ைணயாG� பலசமய�  

ெதா(�ப� தம-)� பலவைகயாG  

    ெதா1ேலா� தம-) ெம1ேலா�-)�  

ெதா(� வி��ப வி8#க!"1  

T றா� பிைறேபா  #ைள�ெத(�த  

#தேல #�த� த�கேவ  

   #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      47  

 

 வி1ைல ய��+ வாளிெதா!:  

ெவ�ேபா� விைள�� நீறாகி  
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    வி(�ேதா ென(�� தி��பிவர  

வி8ணா! டர� தைழ�ேதா�க  

ெதா1ைல ய��+ மைறநா )I  

ெசா ன த�ம� 5�தாட4  

    M�மா8 டழிய� ப னி�ைக�  

ேதா ற1 பிற-க மண�+ாிநா�  

ெச1ைல ய��+� P�)ழலா�  

தி�ம� கAய� ெப��5ைழ�  

    திமிர வாாி ெய�ெப�மா   

றி�மா #க�வி! ெடறி��நைக  

#1ைல ய��+ P�தெச=வாG  

#�ேத #�த� த�கேவ  

    #�த� பணி,I சிவசமய  

#�ேத #�த� த�கேவ.      48 

  

ேவB  

க�தி பி"�தவ� ச-கர� வி!ெடறி  

க6கச வி��தியினா�  

    ைக4சிைல #6)னி ய�+� வ-கைட  

காெவன �-கிரமா  

ெவ�திைச ெய-கிாி ெய-கட ெல�+ற  

ெம�தல #�ளெதலா 

    ெம!கைட வி!"வ� ப-கம :�தவ  

ெரG�பில� �6ற�ேம  

ச�த #ழ-க மி)�� மத�ெததி�  

த�தி விழ�ெபா�M�  

    த�தழி ய4ெசய1 ெக!டழி ய�பைட  

த!டழி ய�ெபா�த  

#�ைதய ைன�த� ப�தினி ,�தமி  

#�த மளி�த�ேள  

    #�ெபா�/-) #த6ெபா� ளானவ�  

#�த மளி�த�ேள.       49  

 

ப4ைச வட�தினி னி�திைர ,6ற  

பர�ரம #�தைன,�  

    ப�ம தள�தி A�-) மைற�ப"  
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வ�த ெனா��த;ட   

பி4ைச யளி�த தவ�தினி ேய6ெகா�  

பி4ைச யளி�தவைன�  

    ெப6ற� ளி�+வ ன�தி Eயி��ெதாைக  

ெப6B வள��த�ளி-  

க4சில ைம�த கன�த தன�தி  

கB�த நிற�திவிைன-  

    க6பைன ய6றவ /6பன #6றவ�  

க6பக ெமா�ெபனேவ  

#4சக ெம4சிய ப4ைச மட-கிளி  

#�த மளி�த�ேள  

    #�ெபா�/-) #த6ெபா� ளானவ�  

#�த மளி�த�ேள.       50 

  

#�த�ப�வ� #6B�.  

 

6.வ�ைக�ப�வ�  

 

பி"ேய வ�க Pரண�தி   

ெப�-ேக வ�க மரகத�தி   

    பிாிேவ வ�க விமயமைல�  

ெப8ேண வ�க மைல�ம�த  

ெகா"ேய வ�க ெகா"வள�-)�  

ெகா�ேப வ�க அந�த)ண-  

    ) ேற வ�க ெகா(�தநிலா-  

ெகா(�ேத வ�க �பநிடத  

#"ேவ வ�க க!டாணி  

#�ேத வ�க வி�தி1லா  

    #ைளேய வ�க விைளநில�ைத  

#(�� வி(�கி ெவளியான  

வ"ேவ வ�க எ னி�க8  

மணிேய வ�க மயி1வ�க  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.      51  
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ஊேன கல�த #-)ணேம  

,யிேர வ�க �யி�நட���  

    உண�ேவ வ�க ெப�#னிவ  

�பய கைல�தா ரைண-ெக(�+�  

ேதேன வ�க ேதேவ��ர  

சி�தா மணிேய வ�கமல�4  

    ெச�தா �தி�-)� ைப�5�த6  

றி�ேவ வ�க க6பக�தி   

காேன வ�க மழைலெமாழி-  

க��ேப வ�க நா ெப6ற  

    க ேற வ�க �லகீ B�  

க னி யழியா� ெப8வ�க  

 மாேன வ�க �யி�பிைழ-)  

ம��ேத வ�க மயி1வ�க  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.       52 

 

 

தளநா! "யப� ேக�க#�  

த��� தி��பா6 கடAட#�  

    தய�)� கயிைல� ெப��கிாி,I  

ச��மா மைற, ம1லாெத   

உள நா! "யநி  சரணெம:�  

ேதா" வ�க கி8கிணிநி   

    ேறால #ழ-)� ப"வ�க  

உ8ணா #ைல�ெப8 மயி1வ�க  

களநா! "யெவ8 பிைற-ேகா!:-  

கவ�வா யக�ப! :ைட�தெச�ேத   

    கட1ேபா6 ெபா�க4 சிைலேவட�  

கா1க8 ெடா�-கி� திைனவள�-)�  

வளநா! "மய மைலயைரய   

மகேள வ�க வ�கேவ  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.      53  

 

ெபாழி,� தர�க ெம:�ெதறி��  
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ெபா�)� தி��பா6 கடன:ேவ  

+)மா றிய6றி� ெத பாA6  

ெபா��� Wக�தி1 வடபாA6  

கழி,� ெபா���� ெபா��தா�  

க��ப� பிணியி  வச�தாேல  

க1லாG� +1லாG� பிற�திைள-)�  

கடைல- கட�� மா;டமா  

ெயளிேய  பிற-)� ெப��தீ!:  

மிற-)� ெபா(� வ��தீ!:�  

யம பா� நரகி1 வி(�தீ!:  

ெம1லா� தீ!:� கழி�திட-க8  

வழி,� க�ைண நீரா!"  

வள�-)I ெசவிA� தாGவ�க 

 வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.       54 

 

சிவைன� ெபா�� #"M!:�  

தி-) விசய� ெப8வ�க  

    ெச�ேகா1 ெசE�தி� +வியா8ட  

ெத ன  )ல�� மணிவ�க  

யவன� பி"ேய வ�க�ல  

ெக1லா� ெப6ற தாGவ�க  

    இ ன ெம(த� தி��தாம  

A�-)� )தைல- கிளிவ�க  

கவன� �டேன தவ�+ாி��  

க6ப கால� கசிவா�-)-  

    கால� கட�த Tலெவளி-  

க�Z ல�ைத- ைககா!:�  

ம�ன4 சிBெப8 பிைளவ�க  

மணிேய வ�க மயி1வ�க  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.       55 

 

கைலேம1 #ைள�த ம���பய  

கைலேம1 வைள��� தான��தி  

    க6ப கால� தானி����  
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காய மிற�தா� சிலேப�க�  

இைலேம1 #ைள�த ம���ெபா"�  

ெத:�� வ"��� தான��தி  

    யிற�தா� சிலேப� ச�க��தி  

யிற�தா� சிலேப� பாலாழி  

அைலேம1 #ைள�த ம���)"�  

தழி�தா� சிலேப� ந�ம"யா�  

    அழி�தா லழ) தானலெவ   

றவ�தா  பிைழ-)� ப"யிமய  

மைலேம1 #ைள�� வள��ததனி  

ம��ேத வ�க வ�கேவ  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.      56  

 

தைழயா யிைலயாG- காGகனியாG�  

தைழ-)� +வன� பலேகா"  

    தானீ  ற�/� க6பக�P�  

த�ேவ �ாிய� தல�தினிேல  

விைளவா ெய(�த க��Pர  

விள-ேக �ள-க மி1லாத  

    ெவளிேய ம�ன 3"ைகேம1  

விள�)� கட�8 மாமணிேய  

கைளயா ெத(மா ணவ-கைளைய-  

க"�ேத ,ண�வி னீ�பாG4சி-  

    கசி�� வள��பா �யி��பயி�க�  

க�கி #க�வா டாமல�தி  

மைழேபா1 வ�� ைகெகா:-)  

மயிேல வ�க வ�கேவ  

    வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.      57  

 

பதியாG� ப�வாG� பாசமதாG�  

பIச Pத� தானாகி�  

பIசீ கரண� ப�திகமாG�  

பைட-)� +வன� பர�பாகி  

விதியாG விதி-)� த;கரண  
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விைளவாG விைள�- கட�காத  

வி�தாG வி�தி6 கல�தெபாறி  

விதமாG விள�கி4 ச��ேவத�  

�தியாG� தமிழாG� தமி�கனி�த  

�ைவயா யிய6ைக� பாிமள�ேத   

�ளி-) ெமாழியா ெயா��த�விைல  

ெதா)�ேத யி ன ப"ெயனேவ  

மதியா மணி�ெப! டகேமெப8  

மணிேய வ�க வ�கேவ  

வள�� தி��� தரேகாச  

ம�ைக- கரேச வ�கேவ.      58  

 

ேவB  

மயி1வ�� )மேரச� #�M �ர�கிழிய  

வ"ேவ1 சின��வா�கி  

    மைலயா� வி8ணர� ைவ�த�� திைச#கைன  

வ1வில� கி!டவித#�  

பயிE� கைல-)மாி மணவாள னகில�  

பைட�த�ளி நி றவித#�  

    ப4ைச� ப���ழாG மாைல- க��ெகா8ட1  

பா��தைவ +ர-)�வித#�  

கயிைலய� கிாிெய�பி ரான� �ைட�ப��  

க8ட�தி1 விடமட-)�  

    காரண# ெம�ைதபாி Pரண ென;�ப"  

கல�த�ெம லாெமா��தி 

ெசயெல B ச��ேவத #ைறயி:� ப"வ�த  

ெச1வநா யகிவ�கேவ  

    ேதவநா யகிம�ைக ேம�நா யகிெய�க�  

சீவநா யகிவ�கேவ.       59 

 

��வ வட கிாிவி! "ற�கா� தா;�  

�ள�கா� ச-ரவாளI  

�ழலா� ச-கர� பிறழா� நா/:4  

�6Bவி� தி:வி�ைத,�  

ம�விாி, ெம மல� கச�கா� #ைனெகா/வி  

வாளியா க-க��+  
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வா�)சிைல யாகநா8 வ8டாக ெவா�காA   

மதனி B ெவ6றிெபறE�  

க�விைன ,யி�-கி ற கயE-) நா!ட#�  

கமட� தன-)நிதிய�  

க��� தியான#� க6பி�த நி றி�-  

க8மல�- க�ைணெபா�கி�  

தி��ளம லா�ேவ றிைலெய ன வள�கி ற  

ெச1வநா யகிவ�கேவ  

ேதவநா யகிம�ைக ேம�நா யகிெய�க�  

சீவநா யகிவ�கேவ.       60  

 

வாராைன�ப�வ� #6B�.  

7. அ�+A�ப�வ�  

ம�தர� தா6கட1 கைட�தி:� ெபா(த#தி1  

வ�தைன ெயன-)றி�ேதா  

    ம8Sல)� வி8Sல) # ைனேய ெதGவெமன  

வ�தி-) #ைற )றி�ேதா  

த�திர� தா6கைல தின�தின� வள���நிைற  

த8ைமநா "-)றி�ேதா  

    ச�காி ,ைன-க8: வ�ெம  றைழ-கநீ  

தா ெப6ற ேபBவி!ேட  

எ�திர� ெபாறி)யவ  வி:ச-க ர�திகிாி  

ெய னவி8 வழி�ழ ேற  

    யி ன##  ேம6கB� +8ெடன� பைகெகா8  

"ரா)வழி பா��தி�-க  

அ�தர� ேததிாிவ ெத னேப ைதைமயிவெளா  

ட�+] யாடவாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  

ன�+] யாடவாேவ.      61  

 

+திதான வ8ணேம கைல,ைடைய நீயிவ�  

+ைன�தேம கைல,ைடயவ�  

    Pரணவி லாசமாG ேம�வா யிவ/ேம  

Pரணவி லாசமாவா�  

சதிரான பரைவவ� தாGம�ைக ,�பரைவ  

தா மகி�� திட�வ�தா�  
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    ச�கர னிட-க8ைவ� தா; ைன யிவைள,I  

ச�கரனிட-க8 ைவ�தா   

மதனாைண ெச1Eைக- )ைடயதா யிைனயிவ/  

மதனாைண ெச1ல�ைடயா�  

    வானிட� ேதவள�� தாயிவ� பிற��மிம  

வானிட� ேதவள��தா�.  

அதனா Eன-)மிவ /-)ெமா� ேபதமிைல  

ய�+] யாடவாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  

ன�+] யாட வாேவ.      62  

 

 மீைனெயா� க8பைட� ேதயி�� தாயிவ/ ,  

மீைனயி� க8பைட�தா�  

    ெவGயவ6 )பகாாி யாயி�� தாயிவ�  

     விேவகிக! )பகாாிகா8  

பானிற- கைலயிெலா� பதினா Bன-)8:  

பலகைல யிவ!)8:கா8  

    பதிைன�� நாைளயி6 பைதபைத� பாயிவ�  

பைத�பெதா� நா/மறியா�  

வானவைர ேயயிக�� ேதா:கி  றாயிவ/�  

வானவைர யாதாி�தா�  

         மாைன,  பா1வள�� தாG)மர ென றெப�  

மாைன,� வள���ம6ேறா�  

ஆைன,� வள��தன /ன-கதிக மாதலா  

ல�+] யாட வாேவ  

        அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  

ன�+] யாட வாேவ.       63 

 

  மானா� கள�க#  ேம1ைவ�த ��தீ�  

ம��)� ப�தினியினா1  

    வ�தசா ப�தீ� மாபாத க�தீ��  

வள�� )ேபரனாவாG  

மீனாB ேமனிபாி மள�Q� நா!)நா�  

ெமAகி ற )ைறதீ�ேம  

    ெவ�ைளமதி ேயாசிறிய பி�ைளமதி ெகா8டேலா  

Qேண திாி��வி!டாG  
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ேதனா� மல�-)ழA தி�ேமனி படEநி   

சிBைமெய1 லா�தீ�ேம  

    சிBைமதீ ராெதன� வBைமேபா காெத B  

சி�ைதயி னிைன�+ைவ�பாG  

ஆனாE # ;ைடய 5னாகி E�தீ�  

ம�+] யாடவாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  

ன�+] யாட வாேவ.       64 

 

 வாாிட� +)#ைல �ம�தெப8 பிைளம�க  

ேள�ாி வ��தி,ைனேய  

    வாெவ  றைழ-க நீ வ��விைள யா:வ�  

மா�-கமி� த�பிேவைல  

நீாிட� +கி;மைல வாயிட� +கி;ெந!  

"ைலேவ ென��ைபT!:  

    நீெய B மக;-) வாGமல� திற�தி:வ  

ணி�மல- கட�� #"ேம6  

றாாிட� +கி  # ன ேமக�ைக ேம1ைவ�த  

ச-களைம யானபைக,I  

    சைடேம ெலாளி�தவ  பைக,நி  பைக,�  

தக��திட �ைத�பளினிம6  

றாாிட� +கி;ெமா� த8ட� ெபற�ப:தி  

ய�+] யாடவாேவ  

    யகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  

ன�+] யாட வாேவ.       65 

 

  ெப�ம�� �டேன கைட�தி:� கடA6  

பிற�தைன யித றி,�தா   

    ேப�வாG விாி-கி ற பா�பி விட ெமா()�  

ெப�-கிைன யமி�தமா-கி�  

த�ம�� ேத,  ;ட�ெப�) மாகேவ  

தாேன பைட�தி���I  

    சயமாக நீெகா8ட பிணியிெல� ளள��  

தணி�த�8 ேடாபி ;ேம  

ெயா�ம�� �8ெடன� ேம�ைவ வலI�6றி  

ேயா:கி  றாG�ழ றா  
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    ேயாேகாவி ெத னேபைதைம,ன- கி�ப"யி=  

�லெகலாI �6றிவ���  

அ�ம�� திவெள  Bண��திைலெகா லாமிவெளா  

ட�+] யாடவாேவ  
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 விழியி  மல��தகனி வாயித� திற��சைப  

ேமல(� நி றமயிைல  

    ேமலணி ப��கைலைக யாEாிவ ென Bாி,�  

Qர #த1 வIசகைரெவ1  

வாளி #ைன ெகா8:(� ேசாாிநிண #�ெப�க  

வாாி,ண ெவ�க()ேபG  

    வாGகதறி ,Iச)னி ேயாடெவா� க�ைகமக   

மாறி#ைன ேயாட�டேன  

Oழியன ேலாெடதி� �ேராண;#  ேனாடமக  

ேனா:�ாி ேயாதன;ேம  

       ேயாடவவ ேனா"ைனஞ ேராடவினி ேயாடாைத  

ேயாடாைத ெய றவ�க�ேம1  

ஆழிய� ேத�கட� நாரண  ற�ைக,ட  

ன�+] யாட வாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  
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  கான� த��)ழ6 க!டழ) ம�ர�  

கனி�தெச= வாயினழ)�  

    க�?ாி நாம#� வி�தார நைட,ேம  

கைலேயா ெடாசி�தவிைட,�  

ஞான� த��பத# மழியாத ம�கAய  

நா8வள� ப��க(���  

    நயனப� கய#ெம� ெப�மா!" ேபரழ)  

நா"ேய +ளகமா"  

வான� த��பிெயா� க�கா நதி�+னA1  

வழி�ேதா: கி றெத ன  

    மனேம ெநகி����கி ய +கைர பிறழேவ  

மதிேய, னி�க8வழிேய  
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ஆன�த சலதிநி  றாடேவ ம�ைக,ட  

ன�+] யாடவாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  
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 ெபா�ணய� தி:மைறயி  #"�க8 டறிவிEய�  

+லைமெகா8 :ய�#னிேவா�  

    +கழநி  றிமயமைல ய�ம�� ெதன��வள�  

+தியசி� �ரதிலகமா   

த�ணெம  றிர�பக ல"ெதா(� ெதாBம"ய�  

தம�வI சகவிைனயி ேவ  

    தைனயக  றிட�தவி த��ம� கAம�னி  

சமயெம� கS#லவிேய  

க�ைணெபா� கியநயனி விசயம� கள)மாி  

க�ாிய� பிைகமகிடனா�  

    கனகப� தனம)ட #"பிதி�� திடநடன  

கவன#� தியப�ாிேச�  

அ�ணப� கயகிரண சரணம� களமயிெலா  

ட�+] யாடவாேவ  

    அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  
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  காரணி ப��)ழ னிர�தாி �ர�தாி  

கத�பவன சா�பவிபரா  

    க�த� �க�தமக ர�தநிைற ெகா�தள  

கத�பமணி )�ப#ைலயா�  

நாரணி திக�பாி பர�பாி சித�பாி  

நட�+ாி, ம�பிைகயினா1  

    நI�B ெப��பைக தணி�தி:ைவ யி ப#  

நல�க/ மைட�தி:ைவகா8  

ேபரணி யில�ைகவ� ேதரணி WB�கெவ)  

ேபயணி நட�+ாியேவ  

    பி8:விழ ம8:தச க8ட #" வி8:ட1  

பிர8:விழ ம8"யட15�  

ஆரண னக8டபாி Pரண  ற�ைக,ட  

ன�+] யாடவாேவ 

     அகமகிழ வ1Aமல� மகிழவன வ1A,ட  
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அ�+A�ப�வ� #6B�.  

 

8. அ�மாைன�ப�வ�  

 பவளமணி யி6ெசGத ப�ெதா B மரகத�  

ப�ெதா B வ4சிர�தி   

    ப�மணி தனி6 ெசGத ப�ெதா B நீல�  

பதி�தி:� ப�திெலா B  

தவளமணி யி6ெசGத ப�ெதா B ேகாேம  

தக�தி6ெசG ப�திெலா B  

    தமனிய� ப�ெதா B ைவVாி ய�தி6  

சைம�தி:� ப�திெலா B  

ெமெவெள:� ெதறிவதிைவ ெயவென:� ெதறிவெதன  

இகAெயா� வ�-ெகா�வேர  

    ெயதி� நட� தமி�தநில வல�மட� ைதய�பல�  

மி�ைகெகா8 "டவா�கிேய  

அவளவ ென:�ெதறிய ெவதி�ெச B நீபி"�  

த�மாைன யா"ய�ேள  

    யதி�நா  மைறெசா1E� வதாிகா வனவ1A  
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  +வனபகி ர8டேகா ளைககிழிய வி8க�ைக  

ெபா�கைல ,ைட��பாய�  

    ெபா மணி� ப�ெத:� த�ைமநீ ெயறிய��  

ெபா6ெகா" கைல-ெகா"ம�8  

ெடவளி� பி"�பதினி ெயவளி� பி"�பெதன  

இ�வ�தி� கி�தி�கிேய   

    ேய�கிநி  ேறயவ�க� பி வா�கி ேயாடேவ  

ெய�பிரா! "ையமதி��4  

சிவெனா�வ  மதி#" யைச��ெவ8 ணைகநிலா4  

ெசG�#  ேனபி"-க4  

    ெச ேறாட E�ப�� ெகா8ேடாட E�க8:  

ெச�தாமைர-க8#கி1ேபா  

லவ;மB #க;மB #க;�பி"�ெதறிய  

அ�மாைன யா"ய�ேள   
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 த�மாA ய றப" #�மாாி ெய Bமல�  

த மாாி ெபா மாாி,I  

    ச=வா �ட +() ந மாாி ,�+லவ�  

ச1லாப ெம Bெசாாிய4  

ெச�மாைல ,Iெசா�) ெபா மாைல ,Iச�ைக  

ெச=ேவ +ர8டாடேவ  

    ெச=வா னிE�பவள ெமா=வா ெத;�ப"ெசா1  

ெச=வாG மல��தாடேவ  

ெய�மாத ���திெசG ெபா மா; ட கைலெசா  

A�மா;� வ�தாடேவ  

    ெய�மா; நி ெறா�ைக ய�மா; நி றாட  

இ�மாநி லIெசா1)கேவ� 

அ�மாெவ ன�மாநீ ��மா ெவ:�தி�ைக  

ய�மாைன யா"ய�ேள  
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  க",8ட ம?ர� ப��ேத  )"��-  

களி��- )ம!"ெயதி�வாG  

    க-)I ���பைட கிட-கி ற ெச4ைசேம6  

கைடவாG பி��கிவழி,� 

ப",8: ேத-கி#� தமி�மாாி ெபGய��  

பாகசா தன;ம6ைற�  

    ப�கயா சன;மல� ம�ைகமா ரணித�  

ப��ெபானணி வா�வி-க��  

�",8ட Mர;� கிர�Iச ேம���  

?ளிபட ேவெல(�+I  

    ��தர�- க#?!: ெகா�ைகைய4 சாிெய B  

?டணி- கி றபாவ�  

அ",8: வி(வதா ெம�தந  ெற னேவ  

ய�மாைன யா"ய�ேள  

    யதி�நா  மைறெசா1E� வதாிகா வனவ1A  



41 

 

ய�மாைன யா"ய�ேள.      74  

 

ேகாயி1ெவ8 கமல� பிரா!"யி� ப�திெனா:  

5டெவா� ப�தாட��  

    ேகாகனக ந�ைகT விதமான ப�திெனா:  

5!"ெயா� ப�தாட�I  

ேசயி� வி��+வன� க6பகா டவிநிழ6  

ெறGவ- )ல�தி1 வா(I  

    ெச1வ- ெகா(�தைனய மாதெர1 லா�மி�  

ெச�மணி� ப�தாட��  

மாயி� நில�தி1வள� ம�ைகய�க ெளா=ெவா�  

மணி�ப�� தானாட�  

    ம�ைகய�- கரசிநீ ெயா�ைகெயா� ைக-)தவ  

வாாிவா ாி�பி"�ெதா�  

ஆயிர� ப�ெத:� ததிசய� ெப8பி�ைள  
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+வனபகி ர8ட# மிராசிச� திர;�  

+ர�தர; மிைமயாவிழி�  

+லவ� #னி�தைலவ ��பிரம நி^ட��  

+8ணிய� ெதா:பாவ#�  

தவனன� கி,� வாG�� வ�ண;� ��வ;I  

ச��ேவத #�பிரம;I  

ச�காழி மாய;� ெபா�காழி ,Iசகல  

சா�திர# மிர�பகE  

ெமவனைசய வைச,ெமா� நா/மைச யா�பி   

ென:�ெதவ னட��கி6பா   

எ�/ெம8 ெண,ெமன� தWகரண ேபாகமா  

ெய1லாநி  #-க8#த1வ   

அவனைசய வைச,ெம  Bண�வா�க� ெதGவேம  

ய�மாைன யா"ய�ேள  

அதி�நா  மைறெசா1E� வதாிகா வனவ1A  
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பழ)தி� வ"யா� மன�கசி� ?றி�  

ப(�தேப ர ெபா(க��  

    பா����) ம�ைகய�க� க8வழியி லாந�த  

பா^பசல ேமெயா(க��  

)ழ1ெசா�) ெச=வ�தி மாைலவ8 Vதி-  

)ைட�தெச� ேதெனா(க��  

ெகாI�சிB பி�ைளெய; மாத�ேப ைதைமக8:.  

)Bநைக நிலாெவா(க��  

நிழெலா() ம�மாைன விைசக8: # ேனறி  

நி றவ ெரலாெமா(க��  

நீ!:�ைக நீ!:# ென:�ெதறி, ெம�ைத-)  

ெந6றிதனி1 ெவய�ெவா(க��  

அழெகா() தி�ேமனி +(ெகா(க ��)மாி  

ய�மாைன யா"ய�ேள  

அதி�நா  மைறெசா1E� வதாிகா வனவ1A  
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நாயக ெனதி��ெததி�� ேதெயா!" ெயா!"யி�  

நாEைக யா6பி"-க  

    ந மணி� ப�திெலா� ெபா மணி� ப��ந:  

ேவறிேய மா�+ைத���  

?யவ  மல�-கர� த�பிெயா� ெசIசைட4  

���க8ட கா:ழ-கி�  

    �8ெணன� பானிலா- 5னிமி�� ேதாடேவ  

?6Bத8 ணமி�தமைழயா1  

தீெயன #ைள�தி: Wத6க8 )ளி��திட�  

தி�)�ைட த!"மார   

    சிைலவைள� தாடரதி கைலவைள� தாட��  

திைரெய:� தா"யா"  

ஆயிர #க-க�ைக ய#ெதா: கல�தாட  

அ�மாைன யா"ய�ேள  
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தி�மணி4 சி��ர� திலதமி: ெந6றி,�  

ேத பி1) பவளவா,�  
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    தி�ெவா!" யாண#� ெகாIசி#� தா"ெயா�.  

ெச�ைகேம1 ைவ�தகிளி,�  

)�மணி� ப�திநிைர ேமகைல,� வ4சிர-  

ெகா�+T- )�தி#���  

    )Bநைக, ம�கேள0 வாி, ற னழ)�ெவ)  

ேகா"M ாியெர னேவ  

ப�மணி� ப�திA� ப�மரா க�ப��  

பாG�தி"1 வ���ெமனேவ  

    ப4ைசவயி Vாிய� ப��ேகா ேமதக�  

ப�தினி Eன-கிண�)� 

அ�மணி� ப�ெத:� தரசிள� ெப8பி�ைள  

ய�மாைன யா"ய�ேள  
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?ய�� +�Qைண நாரத; மணி#"  

�ள-காம Aைச#ழ-க4  

    �ழ1கி ற பIசா, த�பைட ெயம-ெகா�பைக  

ெசா1ெல B கா�தி��ப4  

ேசயி�� திைச#க- கட��ப- க�திேல  

ேசவி�� நி6க��க�  

    தி�வ�பா ட�ம�ைக ெயா��திமா� ெபா��தியி�  

ேசவ"ைக யா1வ�ட��   

பாயி�� திைரெய:� ெதறிகி ற பா6கட6  

ப�ளிேம ல8டபி8ட  

    பகிர8ட #�தைழ� ��திய� தாமைர  

பட��திட வி��பிெயா�பா�  

பாயிர� தைலயிெலா� தைலைவ�த வ ற�ைக  

ய�மாைன யா"ய�ேள   
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ெசIெசா1வள� +க_ாி ல�தண� )ல�தில4  

சிரா-கிய� ெபB#)�த   

    ெச1வியாG� ெபா ேனB P8#ைல ெய;�ேப�  

தி��திய ப��கி�ைளயாG-  
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கIச#க வணிகன�� ெபா ;6ற P8#ைல-  

க னியாG ேமழிக!:�  

    க�கா )ல�தி1வ� Pணா�� வன#ைல-  

காாிைக, மாகிமி-க  

பIசி ெம1 ல"ெகா8ட திைரேச� மட�ைதய�  

பாைவயாG #�த�லக�  

    பதினாைல ,�ெப6ற ம�கேள �ாிபரா  

ச�தியா யி�தவைகயாG  

அI�வ" வாகிெய� ேகாெனா: மி��தமயி  

ல�மாைன யா"ய�ேள  

    அதி�நா  மைறெசா1E� வதாிகா வனவ1A  

ய�மாைன யா"ய�ேள.      81 

 

அ�மாைன�ப�வ� #6B�.  

 

9. நீராட6ப�வ�  

ெத8"ைர ெகாழி-கி ற க�ைககா விாிெபா�ைன  

சி��கா ளி�திநதிச�  

    திரபாைக ��கப� திைரய#ைன சர�வதி  

ெதGவ�தி ப�ைபதிைரவாG 

ெகா8"ைர, ம�ைகய4 �ைததா��ர வ�ணிெவ8   

ேகாமதி�ர யாைகெபா�கி-  

    )�)ம� ேகா!டமில வ�கேம ல�திெனா:  

)(மி4 �ழ B�லவ  

வ8"ைர மல��தா�� ெவ8#�த #IM1  

வல�+ாி4 ச�க#�தா  

    மைர#��� வ�ண  )ல�ேதவி மா�பணி,  

மIசைள, ம�ளிய�ளி  

ெவ8"ைர ெகாழி�ெதறி,� ைவைய� ெப���ைறயி1  

ெவ�ள நீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      82  

 

வ�ளா ைம P8டம� திாியாகி ேயெய   

வச�ப!ட ெபா�ைளெய1லா� 

    வா�)வி� தாGபாி- ேக�கைவ� தாGவ�+  
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மா�-க� +ாி��நி ற  

க�ளா நாி�திர� பாி�திர ெளன4ெசGத  

கைதெய ெகா ெல Bவ(தி  

    க8மல� சிவ�திட�� வாதZ� #னிவ   

கல�கி� தமி�பாட��  

த�ளா� ெதா8ட�-ெகா� ைக�மாB ெசGயேவ  

த)நம- ெக ெற(�ேத  

    தாBமா ேறெசGத பா8"ய  ைக�மாB  

தா பட4 ைசவமதமா  

ெவ�ளாைன ய"ப!ட ைவைய� ெப���ைறயி1  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      83  

 

மாைன,8 ணா:மதி கிழிபட- )திெகா8:  

மைழநீைர ,�கிழி��  

    மதவாைன மைலய�வி ெயா:கீ ழிற�கி#   

வைள�தாைல ைவ�தி:�5   

பாைன,8 ணா"- )தி-க� த��பிவழி  

பால�வி ப�ம"�பா1  

    பா6கட ெலன�ெபா�க விைளயா: ம�ைகய�  

பதிெய� பிரா!", ைன�  

ேதைன,8 ணாB� க��)ழ6 பாைவ�  

தி�-)ல� ெப8க�P��  

    ெதGவ- கத�பக0 ?ாிக6 Pர4  

ெச(Iேச6றி1 ெவறிெய:�த  

மீைன,8 ணா�ெகா- கினம�/� ைவையதனி1  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�க�ாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      84  

 

ேச�� தி��பவள வாயிைன வி��ெத B  

ெச�பவன ெமதி�ெகா�ள�I  

    ெச�ெபா மணி வைளயி!ட ைகயிைன வி��ெத B  

ெச�கா�த ெளதி�ெகா�ள�I  

சா�� தன�திைன4 ச-ரவா க�திெனா:  
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தாமைரக ெளதி�ெகா�ள�I  

  ச�திரP ஷணி,  க(�திைன வல�+ாி4  

ச�கேம ெயதி�ெகா�ள��  

கா��தி ெச=வாி- க8கைள- க8:ெச�  

கயெலலா ெமதி�ெகா�ள��  

    க!டழகி , க�� )ழைல,� )ழA ேம6  

க!"� ெதா:�தெவ!"  

 

ேவ�� ெகா(�ைத,I ைசவலம ெததி�ெகா�ள  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.       85 

 

ம���8: ப8ணிவி8 ணவ�கட1 கைட��8ட  

மா�-க�ைத ேயநிைன��  

    ம6றவ�- )ாியெப8 க/ேம கைட��8ண  

வ�தேத ேபாலமதிைய�  

ெபா���8ட ேம�� +ேலாமைச கைல-)மாி  

ெபா6ெகா" யர�ைபயெரலா�  

    +ைடMழ #கி1வ8ண னீயாைக யா1வட�  

P!:ம� தர#ழ-க  

இ���8ட நீர#த மா4�ெத  ேற+லவ�  

இ ன#� தா ெசா1லேவ  

    இள Wத6 பிைறயிெனா: தி�வாG #ைள-க#   

ேன6றிைவ� ேதேதவ�#   

வி���8ட பா6கடE� ைவைய,I சாிெய ன  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      86  

 

Pரக� தா விைளய ேரசக� )�பக�  

P!"ெயா� தாரைணயினா6  

    ெபா�கிெய( Tலெவ� கனAைன- ெகா/விேய  

+�மதி� பா1வ"���  

தாரக� தாென ன �8:பல க6ப�  

தைழ�தி: +ச8ட#னிவ   
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    சவன  பதIசA வசி!ட  +ல�திய   

ச�தான வா�� ெப6ேறா   

பாரச� காாிய4 �த மைல- )�ப   

பராசர  வியாச ேவத   

    பா����க நா6ப�� #-ேகாண Q!"6  

பதி-கி ற வி��நாத�  

Qரசி� காசன� தரசிள� ெப8பி�ைள  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      87 

  

இைச,I சிவ-ெகா(� ெத ப� தவ-ெகா(�  

ெத பதா ேலநிB�தி  

    இைமயாத விழிெகா8: தாிசி-) மா�-க8ட  

ென ைற-) மழியா�தா   

வைசயIச வா��திட வர�த�த ம�ைகநக�  

ம�ைரநக ரா)ெம ேற  

    ம�விெயா� #�#ைல �ம�திைட வ��திேய  

வள�கி ற காைலயி6கீ��  

திைசயIச ெவ Bவ� ணைனெவ B நி�திைய�  

ெத னளைக யாைனெவ B  

    சீறிவ� ந�திகண நாதைர ெயலா�ெவ B  

சிவைன,� ெபா��தி-)  

விைசயI ெசE��ப�� பதராஜ ராஜ மக�  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      88  

 

எ:பால னாகவS வளவான க�வினி  

ெல(�ேத திர8டவ"வாG  

    இ னெமா� பிறவிைய ெய:-க�� க னிய�க�  

ஏ�தி#� தா"யவ�த�  

ெக:பா1 ெகா:-)#  தி�#ைல� பா1த��  

கி�ைபய  பா1வள��பாG 

     கிரணச� திரவதன விமயம� களம�ன  

ெக�ாிதி� ம�ைகபாைல  



48 

 

அ:பாE ேமா!ெட�ைம ம:வரா1 பாயேவ  

ய:பாE மி�நில�பா 

    லர�+ாி பைழயதி� வ"யா� )ழா�பரம   

அழ)�ள தி�ேமனிேம1  

வி:பாE மைலெயறி� ேதெப�)� ைவையதனி1  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      89 

 

எ�திேல விைளகி ற தWகரண ேபாக�  

திய-க# மய-க#�தா   

எ ைற-) ெமGயிெதன ெவா ைற- )றி�திடா  

தி பமி1 லாதேபG4ச�  

ப�திேல மதிெகா/வி விழியாம ேலநி ற  

பைழயதி� வ"யா�ெபB�  

பா-கிய� க8:மதி ேய-க#6 ேறெபாி�  

பா-கிய� ெபறமதி�ேத  

சி�திலா தி1ைலயி4 சக#(� மிவ/ைடய  

ெசயAலா தி1ைலயி�த�  

ேதவெர1 லா�#4 ெசயEெம  றாிபிரம  

ேதவ�ண� �ாிய#"வி1  

வி�திலா விைளவாG விைள�தசிவ ேபாகேம  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      90  

 

ப8ணாB )தைலய� கி8கிணி4 ெச�கா6  

ப��ெகா"4 ெச�ைகேவட� 

    பாைவய� மணி4சி6றி1 வாாியவ aச6  

ப��க#கி ைன�ெபய��தி!  

:8ணாB ேமலமில வ�கெமE மி4ேசா  

:ய��தெகா/ மி4� நாவ1  

    உ�ளெத1 லா�ெகா�ைள யி!:மைல வளெமலா  

#8ெட:� ��திர!"-  

க8ணாB P�)ழ லர�ைபய� நட-)�வழி  

க8:க8 ேடெதளி��  
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    க6பகா டவிவழி ெசல�ேதாணி யாக-  

கடாவிய விமானெம1லா�  

வி8ணா ெறா��கவ�� ைவைய� ெப���ைறயி1  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள  

    வி8ணவ� ெதா(�க�ாி ெப8ணர சிள�)மாி  

ெவ�ளநீ ரா"ய�ேள.      91 

 

நீராட6ப�வ� #6B�.  

10. ெபா Yச6ப�வ� 

நா!:பவ ள-ெகா(� கா1#" ெபாB�திட�  

நரசி�க #க� வ)�த   

    நவமணி� ேபாதிைகயி  #(நீல வி!டம�  

ந:ேவ கிட�தி#6B� 

நீ!ட� ப��தமனி ய�தக: தளதெளன  

நிைரமணி பதி�தில�)  

    ேநமிவ!ட�பலைக கதிர4� வயிர�தி1  

ெந"யதவ ைள-)ர�)  

மா!"ெவ8 டரளவட ேமறி!: நா1வைக  

மல��தள நிர�பிமி-க  

    மாணி-க ெமா()கிர ண4�ளிைக ெம�ைதந:  

ைவ�ெத�) மாைலயாக�  

P!"யி� திரவிமா ன�ேபால ேவெசGத  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      92 

 

ேப4�-) மன�-) ெம!டாத ெவ8ணிலா�  

பிைற#"� த�/ெம�ேகா   

    பிரமைன #க�ெகா8: ேநா-கிெயா� ெபா Yச1  

ெப8மணி- )தெவ ன��  

வாG4�- கதி-கி ற கயிலாச #�ெபாிய  

வடேம� ��கா1களாG  

    ம�தர� ெப�வி!ட மாக�� திைசெய!"1  

வளர!ட மாநாகேம  

பாG4சி- கழ6றாி ெதன-க!: கயிறதாG�  

ப�மணி வடI��தியாG�  
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    பல@E மாக�ப நிடத� தனி�ெபா�!  

பாய ேம1 ெம�ைதயாக�  

P4ச-ர வாளெமா� பலைகயா க4ெசGத  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      93 

 

ேதகேம ,�க�ெபா  னாலயம தாக4  

சிற-)� தல�தினி6கா1  

    ெச�ெகா(� காலாG நிB�தியி� ைககளாG�  

தி���மணி வி!டேம�தி  

ஆகம விசாரைண� ெப�வாG4சி ெகா8:#�  

டாணவ- கSைவெய6றி  

    யறியாைம ெய னவள� ேகாணைல நிமி��தி!  

ட��பலைக ெநIசமா-கி  

வா)ெபற �பயசர மணிவட� P!"ெயா�  

ம�ன3 "ைகதி��தி  

    வலமிட� பிசகா� �(#ைன #B-காணி  

மா!"4 �கான�தைவ  

ேபாகசய ன�தி மல ாித�பல விாி�தி!ட  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      94  

 

# னா ளிட�தினி6 பா6கட Eற�கிய  

#)�த;� திைச#க�தி   

    #த1வ;� ேத",� காணாத வ"வாG  

#ைள�தவ  விள�கிமகிைம  

த னா1 வள��தேசா ணாசல� தி1ைல)6  

றால�� வாதசா�த  

    தலமான ம�ைரகா ள�திரா ேம�ர�  

தாென ன ேவதெம1லா�  

ப னால ய�தி;� பலவால ய�தி;�  

பIசP த�தி;-)�  

    ப8:6 ெற(�பிெயா� கால�� மழியாத  

பரமதல ெம Bம�ைக�  
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ெபா னா லய�திெல� ேகாெனா: மி��தமயி1  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.       95 

 

 

# Q: ெவ!டெவளி யாயின ெதன-க8:  

#-கண  #)�த மலேரா   

    Tவ" ெவ:�தெவ� ேகா பவள ேமனியி1  

#ைள��நீ வள�பி�-)�  

பி Q: கடEமைல ,IெசG#! டா� Q:  

ெப�Q" ெதனவிக��ேத  

    பிரணவ4 �(#ைனயி1 வி��வழி நாத�  

பிற-கி ற TலQேட  

எ Q: தான றி ம6Bெமா� Q"1ைல  

ெய ேற க��திர�கி  

    இைவயான Tலமணி Pரக #த6ெகா8  

"ல�கிெய  னிதயகமல�  

ெபா Q: )"ெகா8ட ம�கேள �ரவ1A  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      96 

 

 

வாாி� தர�கெமறி )மிழி,� ெகா�பாைன  

ம�தக# மணிதி���  

ம�தரா சல#மிள நீாி6 )��ைப,  

ம�-)Aக வ8ணெம(தி4  

சாாி�த ெச�+ நவ ர�நமணி ம)ட#�  

தாள#I ெசா�ண)ட#�  

தாமைர ய��பிெனா: ேகா�க�� +��ைண4  

ச-ரவா க�ப!சி,�  

பாாி�த ப��ேம Mதிெனா: வ��சம�  

ப8ணிE� ப8Sெம ன�  

பைகெசE� தாதவைக வைகவைகய தாGநி ற  

ப8பிேல வள#க��  
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Pாி�த )�ப#ைல ம�கேள �ரவ1A  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.       97 

 

எவனைசவி லாதமர ேம(� ெதாைள��வைக  

எவனைசவி லாத(�தா   

    எவனைசவி லாத#" ராவணைன ெவ றில�  

கா+ாி- கர� ைவ�தா   

அவனைசய ேம�கிாி ��வனைச ய���வ  

னணிச-க ர�தி;டேன  

    ஆதவ னிலாமதி நவ-கிரக ப�திகன  

மாதிதிதி ேயாகமைசய4  

சிவனைசய ெவா�ைகம( ெவா�ைகமா னைசய��  

தி�நடன ேமயைசய�I  

    சிவகாம வ1Aநீ யைசகி ற ெபா(திE   

தி���தி தனி1மல��த  

+வனமைச ,�ப" ,ைத��ைத� தா"ேய  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.       98 

 

#�மைற- கிழவெனன ேவ#8ட காசன  

#ைள�தகட �!பிரம;�  

    Tவா #)�த;� )Aச-ைக நாயக;  

#�ப�� #-ேகா"ெய   

ப�மண- )�ெதாைக� +லவ�I சி�த��  

பா-கிய நம-கிெத ன�  

    பா����க �Iசி�தி ைர�தி�க ெள ன�  

பதி�தி: மண4சட�கி6  

Bதிமண- கி றநி  பதம�மி ேமெல�ைத  

?-கிைவ� �4சிவ�த  

    ெதாழி1க8: பி ;�க நீ,மவ� ைகயினா6  

U-கிய ெதாழி6)�க��  

+�மண- ேகாலம� ெகா8ட�� தரவ1A  

ெபா Yச லா"ய�ேள  
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    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.       99 

 

நாரண  பிரம வ� ண )ேப ர பிரம  

நா!ட�த� ப�திமதிகி   

    னர�சி�த� விIைசய ாிய-க�க� த�வாிவ�  

நாயக ெனன4ெசா1ெவ�ைள  

வாரண  #த6பல �யி��ெதா)தி யாG�பIச  

வானP தாதிவிைளவாG  

    வாசாம ேகாசர கிாீசபிர காசமன  

வாசபர ேமசவி�வ  

காரண நிரால�ப நி�-)ண விேதகநி!  

காமிய பர�பிரமசி6  

    கனெதா�த வ6சித �காதீத சா,4ய  

க��த=ய நி�த#�த  

Pரண ெனா��ெதெனா: பிாியாத ெப8பி�ைள  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      100  

 

வ னமல� #க#� தி��+� திைச-ெகலா�  

ைவ�தகி� ைப�பா�ைவ,�  

    வ"ெகா8ட ��?ள Pதியணி ேகால#  

ம��)ப! டாைடயிைண,�  

க னமI சைள,மழி யாதம� கAய-  

க(��#� தாபரண#�  

    ைகயி ேம1 ைவ�தி: கிளி�பி�ைள ெகாIச-  

கனி�தெச� பவளவா,�  

பி னA: ெகா8ைட,� ெகா8ைட-) ேமA!ட  

பி4சி4 ெசா�-)�வbர�  

    பிைறவட மிைச�தா: மி�#ைல, ெமா�பிலா�  

ேபரழ) தான��பி�  

ெபா னழ) P�த�� ப(�தம� களவ1A  

ெபா Yச லா"ய�ேள  

    ெபா ேனB #ைலம�ைக # னாக வ�ம�ைக  

ெபா Yச லா"ய�ேள.      101  
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ெபா Yச6ப�வ� #6B�.  

தி�உ�தரேகாசம�ைக  

ம�கேள�வாி பி�ைள�தமி� #6B�.  

   _________________________ 

   

        )றி�+ைர 

கா�+  

ம�ைக - உ�தரேகாசம�ைக. ம ன - நிைலெபற. மதேகாச�மத�; ேகாசமதன: 

விநாயக�.  

1. P - ெபாA�. அ�தண : பிரமேதவ . உ�தி அ�ேபா�க�� - நாபியாகிய 

தாமைர�Pவி1. பணிெசGவா� - வண�)ேவா�. தா�: அைச. ெகா�தளக� - 5�த1. 

மைலவி1A - ேம�மைலயாகிய வி1ைல,ைடயவ�. மணிPரக�: ஆB ஆதார�க/� 

ஒ B.  

2. �" - உ:-ைக. Pதல� ஆட. க� - #!ைட. நாைரக� ச�கி  #�ைத 

#!ைடெய B மய�கின. வைள - ச�). மணி - #��. #ைக - அ��+. பிரமா+ர� - 

உ�தரேகாச ம�ைக. 3. வடமைல - ேம�மைல.  

4. வ1லப� - திறைம. ச�திர கிாி - ேம�மைல. ேகா!"ய - வைள�த.  

5. தர�க� - அைல. பா�+: ஆதிேசட . வ�ள� - கி8ண�. �யி1வா  - உற�)� 

தி�மா1.  

6. அBவெரா: திைசயி�வ�: தி-)�பாலக� எ8ம�. உ�வசி - ஊ�வசி. சசி - 

இ�திராணி. ைமய1 - மய-க�. )Aச� - வ4சிரா,த�. நம  - யம . ஆ-கிைன - 

ஆைண. #றி - அ"ைமேயாைல4சீ!:. #றியி1 எ(தி. சததள� - 

@6றித��தாமைர�P. வி8ணவ� பணி,�.  

7. ெபா னிற� P�தவ�: தி�மக�. மைழ - ேமக�. உர� - மா�+. கா!சியி  - 

ேதா6ற�ைத�ேபால. வனச� - தாமைர. இைளயமக  - #�க-கட��. ெபாியமக  - 

விநாயக�. அர�மயிAைன - மயி1க/-) அர�ேபா1வாைள.  

8. கதி��த4ச : Mாியனாகிய த4ச . 3"ைக - ஆசன�. மணிநாவி1 விைளயா:�. 

)யி1: கைலமக�.  

9. பாைல - பாைலநில�ைத. #�தைலேவ1 - Mல�. அாி� பாிேயB - ஆ8 

சி�கமாகிய வாகன�. +AO� - உ�தரேகாச ம�ைக.  

10. கிரகாதிப� - கிரக�க/-)� தைலவ�. அ!டவ� - வ�-க� எ8ம�. மன� - 

மன�. 
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   2. ெச�கீைர�ப�வ�  

11. க0?ாிேலபன�ைத - க0?ாி�P4ைச. மIசனI ெசG� - நீரா!". ெவ8கா�+ 

- தி�நீ6B-கா�+. நிரIசன விழி-) - )6றம6ற விழி-). )த�ைப - காதணி. 

வைளயா: - வ�ைளயி1 ஆ:�. த ம� - த�ம�. ம�ைக: விளி.  

* "ேதகI சிவ�த#த1 பாக� பச�தெகா"  

ெச�கீைர யா" ய�ேள” என�� பிரதிேபத#8:. 

12. # + ெப6றமக� - விநாயக�. மBபி�ைள - ேவB )ழ�ைத. �ைவ�� - 

�ைவ��; ெமA�த1 விகார�. கைடவாG வழிஅ#�: வாG நீாி  ஊற1. எ�ேகா  - 

சிவ ெப�மா .   

13. நயன� - க8க�. ஓAட - #ைறயிட. சி�த�தி1 - மன�தி1. அ;தின� - 

நா�ேதாB�.  

14. அ�தக  - யம . காவி1 அல��த. மா - Mரப�மனாகிய மாமர�. பிள�� 

உதி��ப". மடமட�� - ஒA-)றி�பிைட4 ெசா1. )�தி - இர�த�ைத. 

ேதவேசனாபதி - #�க- கட��.  

15. இமய#� ம�தர#� ஆ:� ெதாழிைல அறி��. �ாி� - )6ற�. பரைவ - கட1. 

ப�ாி - 5��. ச�) - வைள. இகபர� - இ�ைம மBைம�ேபB. உபய� - இர8:. 

ஒ�தர� - ஒ�#ைற.   

16. �!" - தைலயிலணி,� அணி,� ஒ B. மத  - ம மத . )�மணி - நிற#�ள 

மணி.  

17. வி�ைத - ��-ைக . கிாிம னவ  - மைலயரச . பணி - ஆபரண�. அ�தர 

���மி - ேதவ���பி.  

18. தIச� - ப6B-ேகா:. �மி�திைர சி�க� – இல-)வ . வ���+- வ��தி. 

அIசனவ8ண� - ைமேபா ற நிற�. #கி6): தி�மாE-).  

19. )��� - )���. தாப�ைத4 ெசG,� த�#ைடய ெகா"ய விைன. ெச�ேபாதி1 - 

சிவ�த தாமைர�Pவி1. மய1 - மய-க�. நிதி - ெப�Iெச1வ�. 

20. #�ெபா�� - பிரம , தி�மா1, உ��திர . சிைல - வி1A1, கண�பைட - 

Pத�பைட. அட�கE� - #(வ��. எ�பிய� - எ  த�பிமா�. ெச�மைல: ஐ: அைச. 

ேவ6ெச�ம1: #�க-கட��. ைக�மைல : விநாயக�. . 

 

    3. தால�ப�வ� 
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21. தா� - மாைல. பாி - )திைர. ெகா�தளக� - 5�த1. பா1 - சாB. )�பிைக - ஒ� -

வா�திய�. ேசக8" - ஒ� வா�திய�.  

22. தட� - இட�. த�வி1 - மர�தி1. இற�� - அழி��. க6பா�த�� - க6ப�தி  

#"வி1. எ(�+� - ேமேல மித�த.  

23. ைவய� - இ=�லக�. +வன� - ம6ற உலக�க�. மலேரா  - பிரமேதவ . 

ெதாG,�ப"-) - தள��ப". க�ைண நய� எ ன விய�+ைடய� என வ�வி�� 

#"-க. ஆயிர�ேதா� ஐய : தி�மா1.  

24. தி�நா!ச�த" - தி�நாளி1 5:� மனித� 5!ட�. மதவாைள - 

வ ைமைய,ைடய வாைளமீ . 

25. 56B - யம . களப� - ச�தன-)ழ�+. )��ைபைய�ேபா ற ெகா�ைக. 

க1ேலB - க1ைல எறித1. வ�-ைக- பலா. தர�க� - அைல.  

26. +ைல�ெதாழி1 - இழிவான ெதாழி1. ைமைவ�தி: - ேமக�ைத ஒ�த. அவ� 

மAன� - Qணான அ(-). தி�மக� கணவ  - தி�மா1. ச�தத� - எ�ெபா(��.  

27. அ�க� உழ-கி - த  உB�+கைள� � +B�தி. அழ) ஆர - அழ) நிைறய. 

சி�க#ழ-க� - சி�க�ேபால #ழ�)த1. விசய  - அ�4�ன . சி��மகீபதி - சய� 

திரத . சி�� - ெவ!:வாG. �ேயாதன  - �ாிேயாதன . த�காG - த�ைகேய; 

விளி.  

28. தி� - இல-)மி. கைலக6றறிதி� - கைலமக�. பிைண - ெப8மா . ச�வி - 

பி னி!:. ெபா�விழி - ேபா� ெசG,� விழி.  

29. ெபாG,ட1 - நிைலய6ற உடைல. நடவி - நட�தி. வ�ெமன - ஒA-)றி�+. 

ெபாழிய - ெபாழி,� ெபா�!:.  

30. ைப�கர� - ப�ைமயான கிரண�. ெச�கதி�க� - Mாிய�க�. ப னக� - நாக�. 

)Aச� - வ4சிரா,த�. ேதவ� பிரா  - இ�திர . �தி-க�ப:� நா #க . 

தி�ைம�த . ம மத . அ4�த  - தி�மா1.  

 

    4. ச�பாணி�ப�வ� 

31. ஒ�பாக ஆணி ெகா!"; ஆணி - உைரயாணி� ெபா . வ�ைள-ெகா�பாணி - 

வ�ைள-ெகா"ேபா ற காதி1 அணி�த ெகா�+ எ ;� ஆபரண�. மலைர வாாி. 

விசய� பாைவ - ெவ6றி-)ாிய ��-ைக.  

32. இ�தல� ெபய�-காரண� இ�பா!"1 அைம���ள�. ம�கேளச : உ�தரேகாச 

ம�ைகயிE�ள சிவெப�மா  தி�நாம�. வசனி-க - ெசா1ல. ஒ�விைச - ஒ�#ைற. 

ெசால-கடவ�: ெசா1Eக; விய�ேகா�. பரத� - ெநGத1 நிலம-க�. +�தக�ைத- 

கிழி�ெதறி�த� #�க-கட�� ெசய1. தைலைய வைள�ேத. 
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33. பாச8" - ேவதவிேராதிக�. சழ-) – மாBபா:. ஆ�கார� - அக�கார�. கால  - 

யம . உ-ர� - ேகாப�. எ6ற - அைறய.  

34. Wட�)�ப" +ைட��; +ைட�� - அ"பர��. பைண��� ெப��த: ஒ� 

ெபா�!ப ெமாழி. பாரதி - கைலமக�. +ேலாமைச - இ�திராணி. ம�ைக: தி�மக�. 

மணி-)ற�) - அழகிய �ைடகைள. க8வள�-)� - உற�க4 ெசG,�.  

35. ப�கய  - பிரமேதவ . பலவாக விாி�த சாகர�; சாகர� - கட1க�. உ6பவி�� - 

ேதா றி. ப�ம நாள�தி1 - தாமைர�த8"1. சக�திர� - ஆயிர�. +ய�க� - பா�+; 

ஆதிேசட . பி"�� - ைககளி1 தா�கி. ச�கேரைக,� ச-கரேரைக,�.   

36. வ�+ - க4�. கனி,� - #தி��த. கனிவாG மல� - ேகாைவ- கனிைய�ேபா ற 

வாயாகிய மல�. அ�+வி,� - அழகிய உலக#�. ஆAைட - ஆAைலேபா ற 

வயி6றி1. M1. ெகா: - க�-ெகா8:. )E�)�: )E�)கி ற� எ பத  மaஉ. 

)டவயிB - )ட� ேபா ற வயிB. தைலமக : விநாயக�.  

37. கனி - பழ�. கனிய - #திர. கனி,� - #தி��. க8மணி #தAய T B� விளி. 

கசி�� - மன� உ�கி. தனி அம� - ஒ�ப6ற ேபா�. தடவைர - ெபாிய ேம�மைல. 

)னிய - வைளய. 

38. ெச" �6B ெகா"�திர� - ெச"யி6�6றிய P�ெகா"யி  5!ட�.  தசநா" - 

ப��நா"க�. ெகா/வி - T!". ம�ன�பத� - ேப4� அ6றநிைல. ம8டல� - 

வ!ட�. நாக� - பா�+. வா1வைளய� - வாA  ���. இேத க��� : 29.  

39. ச�க� - 5!ட�. கா,� இைல,� தி B�. க�)1 - இர�. ைகதவ� - வIசைன. 

+ளகி�� இளக - +ளக�ெகா8: இள)�ப". பளித� - க6Pர�. ேலபன� - P�த1.  

40. ெபா�தி - T". ம"யி1ைவ���, ஏவA6ெசE�தி,�. மண6 சிBQ: ெசGத1 - 

சி6றிAைழ�த1. மா1வைரைய- 5�த1 : சில�ெபதி� 5�த1 எ ;� 

விைளயா!:.  

 

    5. #�த�ப�வ�  

41. பIசிைலமீ : ஒ�வைக மீ . ப�ள-க னிய� த� க8 நிழைல மீெனன 

எ8ணி� தாமைர� Pவி1ேத". வைள - இடறி – ச�ைக இடறி. எ�த4சாA  

அ"யிE�. #4சா1 -  

T B சா1 ; சா1 - உழ�� ெதாழிE-)ாிய�.  

42. #-)ண நா" - இைட, பி�கைல, �(#ைன; 38. நா"-)- ெகா" உவைம : 38. 

கா1 ஆ!" – கா6ைற அைச��. தாரைண - ேயாக�B�+ எ!ட;� ஒ B. #�த� - 

Q:ெப6றவ�.  
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43. க�Zல� - ெபா-கிஷ�. வி��, நாத�: த��வ�க�. இகசாதைன - இ=�லக�தி6 

ெசG,� காாிய�. #�ேதவ� - பிரம , தி�மா1, உ��திர  எ ;� Tவ�.  

44. மண-)� - ேச��தி�-)�. அல�க1 - மாைல. அக�தாமைர - மனமாகிய 

தாமைர�P. கீ��திைய எ(தி. திாி�பா� - ெசGபவ�. பளித� - ப4ைச-க��Pர�.  

45. இ4ெசG,ளி1 பல இட�களி1 - #���பிற�தE� அைவ அ�பிைகயி  

#�த�தி6) ஒ�பாகமா!டா எ ப�� 5ற�ப:�.  

ெகச� - யாைன. வைள - ச�). க ன1 - க��+. கைழ - T�கி1. +ைனேய  - 

அணியமா!ேட . கச: கள�கெம B ைகநீேள ; கச:, கள�க� - )6ற�. இ�த 

#�தெம ற� யாைன#த1 தாமைர�P இBதியாக உ�ள இட�களி1 

ேதா Bவனவ6ைற.  

46. நாள� - த8:. அ��பி - ேதா றி. உதர� -  வயிB. #கி1 - தி�மா1. ஓ� 

ெகா�பாைன எ ற� விநாயகைர.  

47. இமயாசல� - இமயமைல; மைலயி6 பிற�த ேதென ப� நய�. கரண� - மன� 

#தAய T B� ; மன� #தAய நா )� ஆ�. ��தி#" - ேவத#"விE�ள. 

T றா�பிைற ெதாழ�ப:�.  

48. வி1 - க��+வி1. அ��பாகிய வாளி ; வாளி - அ�+. நீB - சா�ப�. வி(�ேதா  - 

ம மத . M� - Mரப�ம . ேதா ற1 - #�க-கட��. பிற-க - ேதா B�ப". 

ெப��. 5ைழ - ெபாிய உணைவ. திமிர - Pசி-ெகா�ள. தி�மா #க�தி1 

வி!ெடறி��. நைக - ப6க�. 

49. க6கச� - க"ன�. வி��தியினா� - ஜீவித� உைடயவ�. )னிய - வைளய. 

அ:�தவ� - ேச��தவ�. எG�+ - தள�4சி. ச�த#ழ-க� - மிக�ெபாிய ஒA. M� - Mர . 

#�ைதய  - #�க-கட��. 

50. வட�தினி1 - ஆAைலயி1. பதிமதள� - தாமைரயித�. ப"வ�த  - 

வ"வ#ைடயவ . தன�தி - தன�ைத,ைடயா�. நிற�தி - நிற�ைத,ைடயா�. 

விைனயாகிய க6பைன. உ6பன� - ேதா6ற�. 

 

    6.வ�ைக�ப�வ� 

51. மைலெய ற� தன�கைள. அந�த� - #"வி1லாைம. க!: ஆணி#�� - 

மாைலயாக- க!ட�ப:� ஆணி#��.  

52. உயிைர நட���. உபயகைல - Mாியகைல, ச�திரகைல. உல) ஈ B� - 

உலைக� ெப6B�. க னி - க னி�த ைம. உயி� பிைழ-)� ம��� - 

சIசீவிம���.  
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53. தள� - இத�. ப�ேக�க� - தாமைர. உள� நா!"ய - மன�தி1 நா!"ய. ஓல� - 

ஓைச. கள� - க�ள�. பிைற-ேகா!:- கவ�வாG - பிைறயின� Wனியாகிய பிள� 

ப!ட வாG. கா1க8: - வாG-காைல4 ெசG�.  

54. தர�க� - அைல. கழி - #ைள. ெத பா1............... ெபா���� ெபா��தா� : 

“பரைவ ெவ8"ைர வடகட6 ப:�க� �ைள,!, "ைரெசG ெத கட A!டேதா� 

ேநா கழி சிவணி, அரசவ��ைள யகவயி6 ெசறி�ெதன வாிதா1, ெபாிய ேயானிக� 

பிைழ�திவ8 மானிட� ெபறேல” (சீவக. 2749) எ பத  க��ைத அ"ெயா6றிய� 

#த1 அ". கட1 - பிறவி-கட1. யம;ைடய பா�நரகி1.  

55. ெத ன  - மலய��வச பா8"ய . யவன� = ெயௗவன� - இளைம. கசிவா�-) 

- மன� உ�)வா�-). 

56. ம��� - அ#த�. உபயகைல - இடகைல, பி�கைல. காய� - உட�+. 

பாலாழி...ம��� - அ#த�.  

57. காGகனி - கா,� கனி,�. �ள-க� - ந:-க�. ஆணவமாகிய கைளைய. 

உண�வி  நீ� - அறிவாகிய நீ�. உயிராகிய பயி�க�. அ�தி மைழ - மாைல- கால�� 

மைழ. 

58. ப�திகமாG - பIச Pத�தினி B� பிற�த ெபா��களாG. த;கரணவிைளவாG - 

உட�+� க�வி,� ஆகிய வ6றி  விைளவாG. ெப!டக� - ெப!".  

59. #�M� - பைழய Mர . உர� - மா�+. மைலயா� - ேபா� ெசGயாம1. திைச#க  

- பிரம ேதவ . கைல-)மாி - கைலமக�. க��ெகா8ட1 - தி�மா1. ஒ��தி - 

அ�பிைக. ம�ைக - உ�தரேகாச ம�ைக எ பத  நாைமகேதச�.  

60. வடகிாி - ேம�மைல. உ: - ந!ச�திர�ைத. ம� - மண�. ெகா/வி - ெபா��தி. 

காெல ற� வி1A  காைல. நா!ட� - பா�ைவ. கமட� - ஆைம. வி�ைத,� ெவ6றி 

ெபறE�. தி��ள� அ1லா� ேவB இைலெய க.  

 

    7. அ�+A�ப�வ� 

61. கட1 - பா6கடைல. அ#தி1 - அ#ேதா:. வ�தி-)� - வண�)�. வ�ெம B - 

வா�ெம B. ச-கர�திகிாி - வ!டமான ச-கர�. அ�தர�� - ஆகாய�தி1. அ1A - 

அக வித�. மகிழவன� - உ�தரேகாச ம�ைக.  )ைடய� ஆயிைன: ச�திர  ம மத  

)ைடெய ப� வழ-). இ4ெசG,� சம�.  

62. வ8ண� - வித�. கைல,ைடைய - கைலகைள,ைடயாG. பரைவ - கட1. உ�ப� 

அைவ - ேதவர� சைப. இட-க8 - இட� ப-க���ள க8, இட� பாக�. மத  - 

ம மத . 
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63. ஒ�க8 - ஓாிட�தி1. ெவGயவ6) - Mாிய;-); உபகாாியாயி��த1 - த  

கைலகைள- ெகா:�த1. வானவைரேய - ஆகாயமாகிய எ1ைல. வானவைர - 

ேதவைர. மாென ற� கள�க�ைத. ஆைன - விநாயக�. இ4ெசG,� ேபத�.  

64. மா  ஆ� கள�க� - மானாகிய நிைற�த கள�க�. )�ப�தினி - தாைர. சாப� - 

dயேராக� அைடத1. )ேபர  - ேசாமென றப". மீ  - மீனி  நா6ற�. ெகா8: 

அேலா - ெகா8: அ1லேவா. 5  - வைள�. இ4ெசG,� தான�. 

65. வா� - க4�. ம�கேள�ாி : இ�தல�� அ�பிைகயி  தி�நாம�. மா�-க� - #ைற. 

அIசிேனா� கடAE� மைலயிE� +)�ெதானி�த1 மர+. ேவலா1 ெந��ைப 

T!:. மக  - #�க-கட��. தா� - ெகா ைறமாைல. ச-களைம - மா6றா  ேம1 

உ�ள ேகாப�. இ4ெசG,� த8ேடாபாய�. 

66. ம��� - அ#த�. ேப�வாG - ெபாியவாG. பிணி உட1 ேதGத1. ேம�ைவவலI 

�6ற1 : "#��ெதா B ேகாப #கமதி க8: #ய மB�தீ�, ம��ெதா B நா" ய  

ேறாவட ேம� வல�ெகா�வேத” (தIைசவாண  ேகாைவ). அ�ம��� - 

கிைட�த6காிய ம���.  

67. Qழி - ஒ�வைக4 ெச". சைப - �ாிேயாதன  சைப. மயி1 - திெரௗபதி. கைல - 

ஆைட. Qர  - �4சாதன  ; இக�4சி- )றி�+. வாாி - அ�ளி. க�ைக மக  - 

3^ம�. ஊழி அன1 - ,க#"விE8டா)� ெந��+. ஆழி - ச-கர�. ஓடாைத - 

ஓடாேத. 

68. கான� த�� - கா!ைட� ேபா ற. ஒசி�த - வைள�த. பத� - பாத�. +ளக� ஆ" - 

மயி�-54� எறி��. ஆன�த சலதி - ஆன�தமாகிய கட1..  

69. மைறயி  #"� - ேவத�தி  #"�. சி��ர திலக மா  - சிவ�த ெபா!ைட 

யணி�த மாேன ; விளி. த�ண� - சமய�. ேவதைன - � ப�. நயனி - 

க8கைள,ைடயா�. மகிடனா� - மகிஷா�ரன�. கனகப�தன ம)ட� - ெபா னா6 

க!ட�ெபBதைல,ைடய கிாீட�. ப�ாி - 5��. அ�ண. ப�கய� - ெச�தாமைர.  

70. நிர�தாி - எ B� உ�ளவ�. கத�பவன� - அ�பிைகயி  இ��பிட�க/� 

ஒ B. பராக� - ெபா". ெகா�தள� - 5�த1. நI�Bெப��பைக - பா�பாகிய 

ெப��பைக. ேபரணி - ெபாிய அழ). ேத� அணி - ேத� வாிைச. ேபG அணி - 

ேபGகளி  வாிைச. பி8: - பிள��. தசக8ட - இராவண . அட1 5� - அ:த1 

மி-க. ஆரண  - ேவத வ"வாக உ�ளவ . பிர8: : ேமாைன ேநா-கி� +ர8: 

பிர8டாயி6B. 

 

   8. அ�மாைன�ப�வ� 
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71. தவளமணி. - #��. தமனிய�ப�� - ெபா னா6 ெசGத ப��. இகA - மாBப!:. 

அரமட�ைதய� - ெதGவ� ெப8க�. வதாிகாவன� - உ�தரேகாச ம�ைகயி  ெபய� 

க/� ஒ B.  

72. பகிர8டேகாளைக - ெவளிேய உ�ள அ8ட�தி  �வ�. வி8 க�ைக - ஆகாய 

க�ைக. ெபா6ெகா" - தி�மக�. கைல-ெகா" - சர�வதி. தி�கி - மய�கி. அB#க  - 

#�க- கட��. அB#க  - அ6ற #க�ைத,ைடய பிரமேதவ .  

73. #�மாாி - T B மைழ. எ�மா  - சிவெப�மா . ைக அ�மா - ைகயிE�ள 

அ�தமா;�. )கேவ/-) அ�மா. 

74. க",8ட - மண� உ8ட. ம�ர� - இனிைம. ெச4ைச - ெவ!சி. ப��ெபா  அணி 

- ப�� ெபா னா1 ஆன தாA. ��தர� - #�க-கட��. சாி - ஒ�+. ெம�த - மிக. 

75. ெவ8கமல- ேகாயி6பிரா!" - கைலமக�. ேசயி� வி��+ - ெந:�?ர�திE�ள 

ெபாிய ஆகாய�. ம�ைகய�-கரசி : விளி. 

76. இராசி ச�திர  - ப னிர8: ராசிக/-)� உாிய ச�திர . +ர�தர  - இ�திர . 

+லவ� - ேதவ�. தவன  - Mாிய . வாG�� - கா6B�. ச�) ஆழி - ச�)� ச-கர#�. 

ெபா�) ஆழி - ெபா�)கி ற கட1. ஒ�நா/� அைசயா� - ஒ�நா/� 

அைசயாதப". -  

77. ப(�த - #தி��த. ெச=வ�தி மாைலயிA���. ெகாI�கி ற சிBபி�ைள. எ;� 

- எ B ெசா1E�. விைச - ேவக�. எ�ைத-) - சிவெப�மா;-).  

78. ஓ!" - சபத� ெசG�, இ� நாEைகயா1 - எ!:-ைகயா1. மா�பி1 உைத��. 

கா!ைட உழ-கி; உழ-கி - �ைக��. 5  - வைள�. #ைள�தி: - +திதாக� 

ேதா றிய. #த6க8 - ெந6றி-க8. மார  - ம மத . சிைல - க��பாகிய வி1ைல.  

79. திலத� - ெபா!:. ஒ!"யாண� - இைடயி1 அணி,� ஆபரண�. )� - நிற�. 

ப�திநிைர - வாிைச ஒ(�) ப!ட. ெகா�+ - ஒ�வைக- காதணி. ப�மணி�ப�தி1 - 

ப��த மணிகளா6 ெசGத ப��களி1.  

80. �ள-காம1 - அைச-காம1. பIசா,த� பைட - ச-கர� #தAய ஐ�� 

ஆ,த�க�. க�தி�வ� - க�த�வ�. மா�- மா�+ எ பத  மaஉ. பாG இ��திைர - 

பரவிய ெபாிய அைல. அ8டபி8ட பகிர8ட#� - அ8ட#� பி8ட#� 

ெவளிேய,�ள அ8ட�க/�.  

81. கIச#கவணிக  - தாமைர ேபா ற #க�ைத,ைடய வணிக . க�கா)ல�தி1 - 

ேவளாள� )ல�தி1. திைரேச� மட�ைத - தி�மக�. அI� - ஐ�� ; ேபாA.  

 

    9. நீராட6ப�வ�  
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82. ெபா�ைந - தாமிரவ�ணி. காளி�தி - ய#ைன. ச�திரபாைக - ப8டாி+ர�தி  

அ�கி1 ஓ:� நதி. )(மி - 5". �லவ - �6ற.  

83. வ�ளா ைம : வ�ள ைமெய பத  நீ!ட1 விகார�. பாி-) - )திைர-). 

க8மல� சிவ�த1 ேகாப- )றி�+. தாBமாB - ஒ(�க1லாத�. மாB - பிர�+. 

ெவ�ளாைன : சிவெப�மா . 

84. மா  : இ�ேக கள�க�. ஆைல - க��பாைல. 5  பாைன - க��பIசாB 

வ",� பாைன. ம�ைகய�பதி - உ�தரேகாசம�ைக. ேதைன : ஐ, அைச. ெவறி - 

நBமண�.  

85. வி��� - +திய பவளெம B. ைக-)- கா�த� மல� ஒ�+. ச-ரவாக� : ஒ� 

பறைவ ; நகிE-) ஒ�பாக- 5ற�ப:வ�. கா�உ�தி - காிய யாB. ேவ�� 

ெகா(�ைத,� - ேவைர,� ெகா(�ைத,�. ைசவல� - பாசி.  

86. கட1 கைட�� ம���8: ப8ணிெயன மா6Bக. �8ட� - ெந6றி. +ேலாமைச 

- இ�திராணி. கைல-)மாி - சர�வதி. ம�தர� உழ-க - ம�தரமைலயா1 கல-க. 

ஆ4�� ஆயி6B எ பத  மaஉ. +லவ� - ேதவ�.  

87. தாரக� - தாி-க4 ெசGவ�. +ச8ட  #தAேயா� காயக6ப� ெப6ற #னிவ�க�. 

)�ப  - அக�திய�. வி�� நாதமாகிய Qர சி�காதன�தி1.  

88. சிவ-ெகா(�ெத பைத. வைசஅIச - பழி-) அI��ப". ம�ைகநக�-

உ�தரேகாசம�ைக . ம�வி...காைலயி1 : தடாதைக�பிரா!"யாக அவதாி�த 

கால�தி1. கீ��திைச இ�திர;-)ாிய திைச. ெத  - அழ). 

89. எ:பாலனாக - எ:-கி ற )ழ�ைதயாக. #�தா" - #�த� ெகா:��. ெக:பா1 - 

ெக:-கி றபா1. ெகா:-)� #  - ெகா:�பத6) # . அ:பாE� - காG4ச�ப:� 

ப� வி  பாE�. ேமா: - ெப�வயிB. வி:பா1 - அபிேடக� ெசGய வி:கி றபா1. 

அைல எறி�� - அைலகைள Qசி.  

90. எ�தி1 - ஏமா6ற�தி1. இய-க� - நட�த1. ேபG4 ச�ப�தி1 - ேபGேபா ற 

ெச1வ�திேல. மதி ெகா/வி - +�திைய� ெபா��தி. #4ெசய1 - பைட�த1, கா�த1, 

அழி�த1.  

91. )தைல - கி8கிணியி  ஓைச. ஊச1 ப��க#) - ஊசைல-க!"ய ெபாிய 

பா-)மர�. எEமி4� - எEமி4ைசக�. நாB P�)ழ1. விமான� எ1லா� 

ேதாணியா)�ப". 

 

    10. ெபா Yச6ப�வ� 

92. நரசி�க� #க� அைம-க�ப!ட ேபாதிைக. ேநமி வ!ட�பலைக - ச-கர� 

ேபா B வ!டமான பலைக. தவைள- )ர�) - ஊசA  ஓ�B�+. தரளவட� - #�� 



63 

 

வட�. நா1 வைக மல��தள� - ேகா!:�P, ெகா"�P, நீ��P, நில�P எ பவ6றி  

இத�க�.  

93. எ!டாத எ�ேகா  எ க. வாG4� - வாG��. அ!டமா நாக� - எ!:� ெபாிய 

பா�+க�. கழ6B - கழ6Bத1. பாய1 - ப:-ைக .  

94. ஆகம விசாரைண - இைறவ  அ�ளிய @1கைள ஆராGத1. வாG4சி - 

மர�கைள4 சீ�� ஒ� க�வி. எ6றி - ெச�-கி. ெநIைச� பலைகயா-கி. வா) - 

அழ). உபயசர� - இடகைல, பி�கைல. ைவேபாக சயன�தி  - ெச1வ�ைத,ைடய 

ப:-ைகயி1.  

95. ேசாணாசல� - அ8ணாமைல. ப8: உ6B - # ேன ேதா றி. 

ம�ைக�ெபா னாலய�தி1 - உ�தரேகாச ம�ைகயிE�ள அழகிய ேகாயிA1.  

96. Tவ"� எ:�த - பிரம  #தAய Tவ�ைடய வ"ைவ; ஏகபாத��ர T��திைய- 

)றி�தப". வள�+ - வள���. #�தா� Q: - #�ைள� ெப6ற தாைள,ைடய 

தாமைரQ:. 

97. வாாி�தர�க� - கடA1 உ�ள அைல. ம�தக� - தைல. )Aக வ8ண� - 

ெச�நிற�. சாாி�த - தீ��த. �ைண - இர8:. M� - Mதா: க�வி.  

98. மர� ஏ(� - மராமர� ஏைழ,�. ��வ  அணி ச-கர� - ��வச-கர�. ஆதவ  - 

Mாிய . ப�தி - வாிைச. கன� - ேமக�, திதி,� ேயாக#�. +வன� - உலக� 

99. #8டகாசன� - தாமைரயாகிய ஆசன�தி1. )Aச-ைக நாயக  - இ�திர  ; 

)Aச� - வ4சிரா,த�. #-ேகா" எ ப� மண-)�; மண�த1 - ேச�த1. சி�திைர� 

தி�களி1 இ�தல�தி1 தி�-க1யாண� நைடெபBவ�. பத� - பாத�ைத.  

100. பிரம நா!ட�த� - பிரமேலாக�திE�ளவ�. ெவ�ைள வாரண  - இ�திர . 

வாசாமேகாசர - வா-)-) எ!டாதவேன! கிாீச - மைல-)� தைலவேன. பிரகாச 

மனவாச - ஒளி,�ள உ�ள�தி1 வசி�பவேன. ெதா�தவ6சித - பிற�+ இற�+ 

#தAய இர!ைடக� அ6ற.  

101. வ"ெகா8ட - வ"�த1 ெகா8ட. உ�?ள Pதி - நீாி6 )ைழயாம6 Pசிய விPதி. 

பிைறவட� - பிைறேபா ற #�� வட�. 

   -------------------&&&---------------- 


