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------------SWARNAPURI AMBIKAI PILLAI TAMIL

The "Swarnapuri Ambikai Pillai Tamil' is based on a single palm leaf manuscript no.
1140 preserved in the Dr. U. V. Swaminatha Iyer Library, Madras. At places the
manuscript is damaged. There are 99 verses preserved in the text, which is
published for the first time. The text has been critically edited with notes by Sri V. M.
Subrahmanya Iyer, a disciple of Dr. U. V. Swaminatha Iyer. We record with deep
regret, the sudden demise of Sri V. M. Subrahmanya Iyer, before the present book
could be released.
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The 'Pillait -Tamil' is a class of Tamil literary composition extolling a God or human
being, conceived as a child and its sports in its various stages of development. Ten
such stages are recognised in ancient treatises.

2nd month after the birth is Kappu. (Protective sacred thread)
5th month - - Şengirai (Prince's feather)
7th month -- Tal (lullaby)
9th month -- Cappani (clapping hands)
11th month -- Muttam (Kiss)
12th month -- Varanai (Walk)
18 months -- Indu (Moon)
2nd year -- Sirril (miniature sand house)
3rd year -- Parai (Little drum)
4th year -- Ter (Toy car)
Kalangu (a seed),

Ammanai (wooden ball), Usal (swing)

Obviously, the Tamils have recognised ten significant stages in the growth or the
child and its ability to grasp certain moods. Tamils love for literature has led them to
associate literary compositions with the psychological growth of the child.

Some of these stages like the 'toy car’ (in Pattinappalai) and ‘Sand house' (Sirril in
Kalittokai) are referred to in Sangam literature, but the greatest literary composition
on God as a child, is by the Vaishnava saint Periyalvar, in the 9th century. Steadily
the *Pilliat-Tamil' works gained popularity through the centuries. The Meenakshi
Amman Pillai Tamil by Kumara Gurupara Swamigal is considered the best, by all
authorities.

According to ancient works on poetics, the pillait-tamil work should have invocatory
verses In praise of Gods like Ganesa, Subrahmanya, Şiva, Vishnu, Brahma, Surya,
Sapta-matas, Lakshmi and Sarasvati. Further, Sattan, (Aiyanar), Vadugan (Bhairava)
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Kubera and the thirty three Gods are also invoked. It is interesting to note invocation
to Sattan (Aiyanar) invariably included in all the works dealing with Pillai Tamil. Also
the special place given to Bhairava in these works deserve special notice.

The present text Swarnapuri Ambikai Pillai Tamil, refers to Candakopa, the eight
Bhiravas, Satavahana (Sattan or Aiyan), the eight directional elephants and the
Navakoti Siddhas in the invocatory verses in addition to the classical Gods. Another
invocatory verse not found in other texts, is a special invocation to the sacred ash
(Vibhuti--Thiruniru). It is said (verse 9) that the sacred ash will ward off evils like
Vetala, Bhuta, Rattacamund, Municandi, Viran and also ailments like terrific head
ache, fever, billi, Sunya etc.

The actual work is on the Goddess, Swarnapuri Ambikai as a child. The temple of the
Goddess is in the ancient village of Nangur, in Tanjore district. Nangur is known for
its Velir Chieftains, who were great warriors and who had matrimonial alliances with
the Chola ruler. Nangur is also a great Vaishnavite Kshetra, sung by Thirumangai
Alvar. Several Siva Temples once existed here. One of the temples is known as
Ponnukku Olithar and the Goddess Ponalanta Nayaki. This Goddess is now called
Swarnapuri Nayaki on whom the present Pillai Tamil is composed.

The name of the author of this work is not known; nor is it possible to determine the
age of the text. Some of the verses are really classical and the author seems to have
been an accomplished poet. (Ref. verses—13, 45, 72, 77, 91).

We are thankful to the Government of India-Ministry of Culture for its liberal grant
towards the publication of the book.

Madras-41.)
31-3-1982 )

Dr. R. Nagaswamy.
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--------இதகதி அட கியைவ

… ஆரா23சி! /றி இவைர

அணி.ைர பதிபாசிாிய /றி $க

ெதாியவ.ள ெப+பா, பிைளதமி $களி அகரவாிைச ப56ய
இவைர ெதாிய வ.ள ஆ+பா, பிைளதமி $களி அகரவாிைச
ப56ய $ -7ல

/றிைர8

இபதிபி ேம,ேகாளாக எ*!கா56ய

$,ெபயகளி த,/றிபகராதி
க ப - க பராமாயண ; க9 - க9ெதாைக ;
சில - சிலபதிகார ; சீவக - சீவகசி.தாமணி ;
;டா - ;டாமணி நிக+* ேச - ேச ராண ;
தி&விைள - தி&விைளயாட, ராண ; தி< - தி<யபிரப.த

;

ேத - ேதவார ; ந - ந= ;
பதி,> - பதி,>ப; றநா - றநா=> ;
ெப&? - ெப&?கைத; மணி - மணிேமகைல ;
மைர - மைர!கல பக ; மீனா5சி - மீனா5சிய ைம பிைளதமி
! - !/மாரவாமி பிைளதமி; ல9தா - ல9தாஸஹBரநாம
----------அணிைர

ெசாணாி அ பிைக பிைளதமி எC

$ இெபாD. டா!ட ஐயரவக

$ நிைலயதாரா த தலாக ெவளியிடப*கிற. இ.த $9 வ6
ஒேறதா கிைடத. அ.த3 வ6யிF
சீகG

சில ெசா,கG , சில பாடகG

வி*ப5*ளன. அப/திக ஏ56 உளவாேற பதிபி!க ெப,றன.

இ.$ திதாக எDத ெப,ற /றிைர8ட ெவளியிட ெப>கிற. இ.த
$ைல தமி ப,>ைடயவக தமி ெத2வதி,/ அணிய ெப&

அணிகG

ஒறாக! க&தி வா?கி ப6 தமி3 ைவையயறி. இ>வாக எ>
ந கிேறா .

இ.$9 .தர&ைடய ெசயக விாிவாக பாரா5ட ெப,>ளன. நா?I
மிக பைழய கால

ெதாட?கிேய சி,றரசகளா ஆளெப,> வ.ள. அ?ேக
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உள சிவாலய?கG எD.த&ளியி&!/ ெசாணா பிைகயி ேபாி பாட
ெப,ற. $லாசிாிய ெபய ெதாி. ெகாள இயலாத வ&.த த!க
ெச2தியா/ . இத ஆசிாிய மி!க ைசவப,>ைடயவ எப இ.$9
காணப*

பல ெச285களா அறியவ&

30-8.81

ெச2தியா/ .

விவா வி. . பிரமணிய ஐய, எ .ஏ., பி. ஓ. எ ..

பிரK3 இB66'5 ஆ இ+டாலஜி, 3ேசாி.
----------------------பதிபாசிாிய
பதிபாசிாிய றி

''ம+க+ட ெவ+/ைட! கீழாக ேம,ப5ட மன&ெம
ப+க+ டளவி, பணிய3ெச2 வா2பைட ேபா தலா
வி+க+ட ெத2வ ப ேகா68+ ேடC

விள பிF ேபா,

க+க+ட ெத2வ ளேதா சகல கலாவ9ேய.''

ச?க இல!கிய?க இ> தமிDலகி M*நைட ேபா*கிறன எறா, அத,/
த, காரணகதா டா!ட ஐயரவக தா. அந.வயால?காரதி,/
எ*!கா5டாக பதிைறயி ஏ? எலா ைறகளிFேம ஐயரவகG!/
உவைம Iறேவ+*ெமறா ஐயரவகைள தா Iறேவ+* .
ஐயரவக அ& பா*ப5*! கைறயாC!/ உணவாகாமF

ஆ6ெப&!/3

சமயதி ஆ,றி ேபாகாமF பாகா பல ச?க இல!கிய?கைள8 ,
ராண?கைள8 , பிரப.த?கைள8 , சீவகசி.தாமணி, சிலபதிகார , மணிேமகைல
த9ய $கைள8 அ3வாகன

ஏ,றி எ>

அழியாவ+ண

ெச2தா. அவ ெபயரா தி&வாமி'ாி இல?கிவ&

இ&!க3

$ நிைலய

தி&மதி

&!மிணி ேதவி அவக பாிபாலனதி ெச<வேன நட. வ&கிற.

ப+க+ டளவி, பணிய3ெச2 வா2பைட ேபா தலா
இ.$ நிைலயதி வள3சி!/

இ.$ ெவளிவ&வத,/

காரண கதாவாக

இ&.த அமர தி&. 6. வி. விவநாைதய அவக இ.$ ெவளிவ& ேபா
இைலேய எ> வ&.கிேறா .

ப+க+ டளவி, பணிய3ெச2 வா2பைட ேபா தலா
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இ.$ நிைலய ேன,றதி,காக ஊ!க கா56 வ&
ஆ2Oைற இய!/ந&

தமிநா* ெதாெபா&

இ.$ நிைலய ஆ5சி!/D தைலவ&மான டா!ட தி&

ஆ. நாகசாமி அவக அ3சாகாத $க ெவளிவ&வத,/ ய> வ&வ
மிகO

பாரா5*த,/ாிய.

ப+க+ டளவி, பணிய3ெச2 வா2பைட ேபா தலா

இ.$ைல3 சிற.த

ைறயி பதிபி!க எCட தCைடய வய ைமைய8 பாராம
விடாய,சி8ட தி&தி! ெகா*த ஐயரவக மாணா!கரான தி&. வி. .
பிரமணிய ஐயரவகG!/ நறி.

இ.$ சிற.த ைறயி ெவளிவர ஆவ

கா56 ஊ!க756ய டா!ட ஐயரவக

ேபர& , $ நிைலய! ெகௗரவ பாகாவல&மாகிய தி& க. பிரமணிய ஐய&!/
நா எெற>

கடைமப5*ேள.

இ.$ைல ெவளியிட நா?Iைர ப,றி3 சில விஷய?கைள ெதாிவித தKைச
மாவ5ட

ேமலபாதியிFள இ. உதவி வ!கபளி ஆசிாிய தி& இராம.

சீனிவாச அவகG!/ , ேமலபாதி தி&. வி. க. $நிைலய3 ெசயல தி& .
பாலகி&Rண அவகG!/ எ?கள நறிைய ெதாிவி! ெகாகிேறா .

இ.$ைல நல ைறயி விைரவி அ3சி5*! ெகா*த ஜீவ அ3!Iடதி
உாிைமயாள தி&. ேக. எ . ஜா அவகG!/

எ?க நறிைய ெதாிவி!

ெகாகிேறா .

மதிய அர இபதி ெவளிவ&வத,/ ெப&மளO மானிய

அளிதைம!/

நறியைத ெதாிவி! ெகாகிேறா .

விவா . பாலசாரநாத
தி&வாமி'
14-12-81.

*இ.$ ெவளிவ&

ஆரா23சி ைற பிாிO
டா!ட உ. ேவ. சாமிநாைதய $ நிைலய .

ெபாD தி&. வி. . பிரமணிய ஐயரவக இைலேய

எபைத நிைன!/ ேபா ெசாெலாணா யர
--------------

ஏ,ப*கிற
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ெசாணாி அபிைக பிைளதமி

!"க

ெசாF
கF

ெபா&G என எ?/ ேதா2பரK ேசாதிதைன!

கைரய! கைரவா! கைத! க6விைன ேநா2

ெவF
அF

பரமைன3 .தர 7தி விநாயகைன
பகF

நிைனவா!/ ப

அகறி*ேம.

(ஐயரவக பாட )

உலகி வழ?/

பலெமாழிகG உயதனி3 சிற வா2. விள?/வ

தமிெமாழி ஒேறயா/ . க3சி அ> உ+ைம. இ ெமாழி தேனாிலா
இல!கிய இல!கண வளைன ெப,றி&பேத சிறட விள?க! காரணமா/ .
இல!கிய , சி,றில!கிய , ேபாில!கிய

எ> இ&வைகப* . சி,றில!கிய?க

எ> ெசால ப*வன உலா, அ.தாதி, கல பக , பரணி, பிைளதமி, S
த9யன.

பிைள தமிD!/ இல!கண

விள!கமாக! I>கிற $ பா56ய $லா/ .

ெதாகாபியதி பிைளதமிD!/ இல!கண

IறபடவிைலயாயிC

/றிபினா அறிய!I6ய வைகயி Iறப56&!கிற. ‘/ழவி ம&?கிC
கிழவதா/ ': இத ெபா&, /ழவி ப&வ

காமப/தி உாியதா/ .

(றதிைணயிய ;. 29). இ3;திரதி,/ உைர எD

உ3சிேம, லவ ெகா

ந3சினா!கினிய, ''/ழவிைய ப,றி! கடO கா!க" எ> , பாரா5*மிட3
"ெச?கீைர, தாF , சபாணி8 , த , வரO உைரதF , அ 98 ,
சி,றிF , சி>ேத& , சி>பைற8

என ெபயாி5* வழ?/தலாF " எ>

Iறி8ளா.

இதனா ெதாகாபிய கால , அவ கால!/ 

பிைள தமி

பா*வத,/ாிய க&ெபா& இ&.த எப ெதாிகிற.

இ 'ெபாகா தவ ரவியி >&5*
பாைலயிF

!கா சி>ேத' எ> ப56ன

‘மண சி,றி கா9 சிைதய' எ> க9ெதாைகயிF

'தல
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ள?க சபாணி ெகா5* ' ‘ெச?கீைர ஆ6,ேற' என பதிெனாறா
தி&ைறயிF Iறப5*ள. ேமF

‘ைவய

அள.தாேன தாேலேலா' மாமதி நீ

மகி. ேதா6வா' ‘எ/5டேன த தா' ‘ம9ைகT3 ;5ட வாரா2' எ>
ெபாியாவா&

'தாராG

நீ6 எ தாசரதி தாேலேலா' எ> /லேசகர

ஆவா& , நாயகைன தாலா5* நல பல பாரா56னா' 'தி&க ம+டல
அைசய3 ெச?கீைர ஆ6னா' 'தாமைர3 ெச?ைககளினா சபாணி ெகா56னா'
'வாவ&

அவத ைம வ&க வ&கெவன அைழப' 'சி>மணிேத

ெதாட.&563 ெசDமண சி,றி இைழ ந>Uத ேபைதய ம&?/ நட.ேதா6
அட.தழி ' என3 ேச!கிழா& , பிைளதமி ப,றி ைறேய Iறியி&!/
/றி!களாF

அறியலா .

பனி&பா56ய எC

$ -

‘பிைள பா5ேட ெதளிதி கிளபி
7> தலான 7ேவ அளO
ஆற தி?களி அைற/வ நிைலேய’
'ஒ> த ஐயா+* ஓதிF

வைரயா'

‘ேதா,ற தயா+* ஈெர5* அளO '
‘ஆ,ற சாற ஆ+பா,/ உாிய '
'கா த ஆகிய யாவைக எலா
Tநிக வளO

ெப+பா,/ உாிய' '

ெதானில ேவ.த ட6 ;6ய
பின ெப&அ பிைள பா5ேட
‘காெபா* ெச?கீைர தாச பாணி
யா> த

வ&கஎ றா த

அ 9 சி,றி சி>பைற சி>ேத
ந பிய ம,றைவ ,ற தளெவன
விள பின ெத2வ நல ெப> லவ'
'தி&.திய ெப+மகO ஆயி வி& பிய
பின 7>

மCநீ!/ எறன’

‘சி,றி சி>ேத சி>பைற ஒழி
ம,றைவ மகளி!/ ைவபதா/ '

10

'சி,றி இைழத சி>ேசா> ஆ!க
ெபா,பம /ழமக ைனமணி ஊச
யா+* ஈ ரா> அதி எழி,காம ேநாெபா*
ேவ+*த தா உள விள பின லவ'

‘தி&மா அரேன திைசக காிக
ெபா&ேவ &க பாிதி வ*க
எDவைக ம?ைகய இ.திர சாத
நிதியவ நீ9 பதிெனா& 7வ
தி&மக நாமக திகமதி எப
ம&விய காபிC வ&?கட Oளேர'
எ> பிைள தமிD!/ இல!கண

விாிைர!கிற.

கி.பி. 12வ $,றா+6 /ணXர ப+6த இய,றிய வ3சண.தி மாைல எC
ெவ+பாபா56ய9 பிைளதமி பா*

ைறைய

“க+*ைர!கி, பிைள! கவிெத2வ? கா!கெவன!
ெகா+*ைர!/

ேதவ ெகாைலயக,றி - ஒ+ெடா6யா

,ற தளவா வ/ெபா* ெதாவி&த
,>வித $9 ைற''
எ>

"ைறத& 7றாதி 7ேவழீ றா.தி?க
அைறக நில
க.த

பமா+ ைட.ேத - இைறவைளயா!

சி>பைறேய யாதியா 7ெறாழி

த.தநில ேமாேரDK சா,>''

“சா,றாிய காதா ெச?கீைர சபாணி
மா,றாிய தேம வாராைன - ேபா,றாிய
அ 9ேய யா2.த சி>பைறேய சி,றிேல
ப சி> ேதேரா*
எ>

ப"

/றிபி5*ளா.

நவநீத பா56ய எC

$.

11

“விாிசைட பிKஞக ேவ2ேதா எDவ கா!கெவன
அ&ெபற! Iறி ைவரவ ெச28

ெகாைலயக,றி

உாியந, க?ைக 8ைமயா மதி' விைடக*!ைக
விைரமல தாம,> ம?கல மாக விள வேர''

"பதிெனா& 7வ&
நிதித ேலாC
அதிபதி தாC

ப?கய ேதாC

பாிதி8

சாதC

பகவதி8
நீ அமர!/

அ>க ஐ?கர த,தC

மதிைன ேவணி வ*கC

காவெச2 வானவேர"

"த.த கா3ெச? கீைரதா சபாணி தெதா*
ம,ற.த வாராைன ய 9 வா2.த சி>பைறேய
சி,றி சிைதத சி>ேத&&5*த ேச.தப
,ற தளO கவி!ெகைல யா!ெகா+* ெசாFவேர '

"7> த9& பெதா& தி?க 6வளவா2
ேதா> நிைலபK ெசாFவ ேதாைகய த?கG!/
ஆற க3சி!/ ம<வைக யாெமப ஐ.ேதெழன
ஏறந 9யா+6 னகவைர தாC

"ெசான சி>பைற ேயத 7>
வன வி&த

இய வேர''

&?கிவ&

வ/தX ெர+கைல வ+ண3ெச28

அனைவ ேயாைர

பதிலஃகா ெதைல அைறவக,ேறா

ெபாC மணி8ந, ேபாக மீற ணைலேய''

"சி>பைற ேயத 7>. ெதாியில ேபைதய!/
ெப>வனவல; இைளயேன யாயிC

ேவ.த ெபறா

ம>வி 6;6, பிைள!கவி கா மாைல ேன
அறிபவ ெராப

பெனா> மாக அைறவகேள''

எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

16ஆ

விாிைர!கிற.

$,றா+6 ேதாறிய சித பரபா56ய எC

$
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">ெகாைல நீ! கிெத2வ! காபா23 ,ற
ெதாைகயளO வ/பகவ வி&த

தனா

ைறகா3 ெச?கீைர தாச பாணி
த வா ராைனய

9யிேனா*

சி>பைறசி, றி சி>ேத இைவபி 7>
ெதாிைவய!/ ெப&கழ?க

மாைன ஊச

ெப>7> த9&ப ெதா> ஒ,ைற
ெப>தி?க தனி பிைள! கவிைய! ெகாேள''
எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

பதினாறா

பககிற.

$,றா+6 ெதாட!கதி ேதாறிய பிரப.த மரபிய எC

$9
‘ெசறிெகாைல நீ!கி ெத2வ
ெதாைக அளO வைர8
வி&த

காெபன

இைசவ/ அகவா

தனா வினOைற கா3

சா,>ெச? கீைர தாச பாணி
வழ?/

த வாராைன அ 9

சி>பைற சி,றி சி>ேத ப ,
ஈ,றி 7> ஒழி ஏ.திைழ யா தம!/
உ>கழ?/ அ மாைன ஊச அைமய
7> த இ&ப ெதாறC ஒ,ைற
ெப>மதி ெகாளலா பிைள! கவிேய
"இைமயவ ேவதிய இயமன ைவசிய
;திர என3 ெசா,றஐ வ&!/
ைறேய $> த அ> பா வைர
கணி!/

பிைளகைள! கவியி ெதாைகேய’

எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

Iறப5*ள.

17வ $,றா+6 ைவதிய நாதேதசிக இய,றிய இல!கண விள!க எC
$,
“ெகா6ய ெகாைலெதாழிைல அக,றி அ&நீைம ேதாற! கடOைள க.
Iறி, அ!கடO கா!க என!I> கா, ெச?கீைர, தா, சபாணி, த ,
வாராைன, அ 9, சி>பைற, சி,றி, சி>ேத ஈறாக ைறயா வ/த ப
ெப>

ஆ+பா, பிைள!கவி.
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அப&வ

பதCG

சி>ேத உ&5டF

பி,Iறப*

சி>பைற ழ!கF , சி,றி சிைததF ,

ெப+பா,/ ஆகா; கழ?/, அ மாைன, ஊச பா*

கவிகளா பாடப5* வ/பாC , அகவ வி&ததாC ,றற பாடப*
ெப+பா, பிைள!கவி" எ> பிைளதமிD!/ இல!கண

18ஆ

$,றா+6 ேதாறிய ெதா= விள!க

எC

I>கிற.

$

"பிைள! கவியி ெப,றிைய! Iற
,ற வ/ெபா* ெத2வ

ெகாைலகாப

ஒ,ைற பட 7> ஆதி 7ேவ
ஈறா

மதியிC

ஐ.ேத ஆ+6C

கா3ெச? கீைர தாச பாணி
த வாராைன அ 9 சி>பைற
சி,றி சி>ேத ஆடவ!ேக; கைட
7ெறாழி அாிைவய!/ ஆகழ?/ அ மாைன
ஊச எ> இைவ; அ<வி& பா,/
ப உ>பா2 ஒ<ெவா> வி&த
பப தாக பாட எப.'' (257)
எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

பதிென5டா

I>கிற.

$,றா+6 இ>தியி ேதாறிய பிரப.த தீபிைக எC

"மாத இ&தி?களி கா, ஐ. ெச?கைர
மாத

ஏழி தாலமா ,

வைரநவ

சபாணி தேமா பெனா>,

வாராைன ச வ,சர ,
ஓ ஒறைர வ&ட

இ., இர+6 சி,றி,

ஒ9பைற ழ!க 7றி
ஊ இரத

நா9 ஆ+பா, கழ?/ அ மாைன

ஊச ெப+ பால தா/ேம''
எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

பககிற.

$
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Xாிய எC $ "கா, ெச?கீைர, தா, சபாணி, த , வாராைன,
அ 9, சி>பைற, சி,றி, சி>ேத, இவ,ைற ைறேய ஆசிாியவி&ததா,
பபதாக! I>வ ஆ+பா, பிைள! கவியா/ . இ<O>பினி இ>தி
7ெறாழி! கழ?/, அ மாைன, ஊச எறிவ,ைற! I56 ,Iறியவாேற
I>வ ெப+பா, பிைள!கவியா/ ," எ> பிைள!கவி!/ இல!கண
I>கிற.

பெதாபதா $,றா+6 ேதாறிய சாமிநாத எC

இல!கண $9,

"கா த சி>ேத வைர (கா, ெச?கீைர, தாலா5*, சபாணி, த ,
வாராைன, அ 9, சி>பைறழ!க, சி,றி சிைதத, சி>ேத உ&5ட)
ஆ+பா, பிைளதமிD!/ உாியன. ெப+பா, பிைளதமிD!/பி 7>
ப/தி இலாம கழ?/, அ மாைன, ஊKச எற 7ைற8 ேச! ெகாள
ேவ+* . பிைள!கவி வ/பாC , ஆசிாியவி&ததாF பாடேவ+* ,"
எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

பிரப.த தீப

Iறப5*ள.

எC இல!கண $ "கா, ெச?கீைர, தா, சபாணி, த ,

வ&ைக, அ 9, சி>பைற, சி,றி, சி>ேத எC

ப ப&வ?களி

ஆசிாியவி&ததா பபாடகைள ஆ+பா, பிைளதமிழி பா*வ.
மகளி&!/ இ>தி 7றிைன ஒழி! கழ?/, அ மாைன, ஊச இவ,ைற3
ேச பா*வ. இ.திரகாளிய
மகளி!/ T நிகவளO

பிரப.த திர5* எC

ஆ+கG!/ பதினா> ஆ+* வைர8 ,

பிைளதமி பாடப*

என! I>கிற.

$ "கா , ெச?கீைர, தா, சபாணி, த ,

வாராைன, அ 9, பைற, ேத, சி,றி எபன ஆடவ!/ாியனவா .
ெப+6!/ பைற, ேத, சி,றி நீ!கி, கழ?/, அ மாைன, ஊச I56!
Iறப* . ஆ[!/ உாிய வய ைறேய இர+*, ஐ., ஏD, ஒப,
பதிெனா>, பனிர+*, பதிென5*, இ&ப நா/, பதா>,
நா,பெத5* எC

மாத நிைலயா . ஆ[!/ இ<வா> நா/ வய ேம

எைல. ெப+[!/ ஆ>வய வைர. காப&வதி ெத2வ?கைள! I>
ேபா, ெகாைல ெதாழிF , 5ட ெத2வ

நீ!கபட ேவ+* . வி&தபாவி

அைமய ேவ+* " எ> பிைள!கவி!/ இல!கண

I>கிற.
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பி?கல நிக+* எC

$9

"பிைள பா5* ெதளிதி, கிளபி
தி?களிர+6, ெத2வ

கா!ெகன

இறமி லவ இய பிய கா
ஐ.தா தி?களி, ெச?கீைர யாடF
ஆறா தி?களி, I>த க,றேலா
ேடழா

தி?களி இன S5டF

எ5டா

தி?களி னிய,றா லா5டF

ஒபதா

தி?களி உயச பாணி8

பதிேனா ெடாறி த? IறF
ஆ+* வைரயி னீ+*வ& ெகறF
மதி) ெராபதி மதிைய யைழதF
இர+டா மா+6, சி>பைற ெகா5டF
7றா

ஆ+6, சி,றி சிைததF

நாலா மா+6, சி>ேத உ&5டF
பதி, Tணணி பனீ ரா+6னி,
க3ெசா* ாிைக காற ைனதெல
றினைவ பிறO மா/ மிவ,>
ன ெமாழி.த ெவாழி.தவ, ேறா*
ெப,ற வா+பா, பிைள பா5டா
Cற! கிள.த ஆ+6 னாவைர
இைசத பாட இ&பா,/
"ேப[

உாிேத''

சிறபி, ெப+மக வாயி

7> மா+6, /ழமண ெமாழிதF
ஐ.தி தலா ெமாபதி கா>
ஐ?கைண! கிழவைன யாவெமா* ேநா,றF
பனிநீ ேதா2தF

பாைவ யாடF

அ மைன கழ?/ ப.த6 தாடF
சி>ேசா ற*தFK சி,றி இைழதF
ஊச லாடF

எறிைவ 8ளி5*

ேபசிய ெப+பா, பிைள பா5ேட"
எ> பிைள தமிD!/ இல!கண

பாரதி தீப

எC

$9

Iறப5*ள –
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“தி?க இர+6னி ைல.தினி ேலழி ெலாபதினி
ல?ெகா& பெதாறி, கா3ெச?கீைர யட
த?/ச பாணி த?Iற லா+* தனி,பதவ
வி?ெகதி வாெவன T3;5ட தி?கேளா ெர56னிேல.”

"ஆ+6ர+ *,ற சி>பைற ெகா5ட ல[கிய
வா+6னி, ேகாழக. தா ெச2த சி,றி லழித ைல.தா
மா+6ைம யாட ாிைகெம2 ேசத லைவயைவய<
வா+6னி, பா*த லா+பிைள ப5*! கைடவேவ.''

"னைவ யா+6 6தல< வா+ெடைல 7> தளி
FC / பகைன.ெதாட ெதைலயி ேனா?/விேவ
டைன வழிபட னீராட த+கட லாட சி,றி
பனல மC ெச

ெபா=ச ெப+பிைள பா5ெடபேர”

எ> பிைள தமிD!/ இல!கண

இகா>

Iறப5*ள.

Iறப5ட பிைள தமிழி இல!கண விதிப6 ஆ+பா, பிைள

தமிD!/ாிய ப&வ?க கா ப&வ , ெச?கீைரப&வ , தாலப&வ ,
சபாணி ப&வ , தப&வ , வ&ைகப&வ , அ 9ப&வ , சி>பைற
ப&வ , சி,றி ப&வ , சி>ேதப&வ

ஆக ப எபைத8 , ெப+பா,

பிைளதமிD!/ாிய ப&வ?க காப&வ , ெச?கீைரப&வ , தாலப&வ ,
சபாணிப&வ , தப&வ , வ&ைகப&வ , அ 9 ப&வ , கழ?/
ப&வ . அ மாைனப&வ , ஊச, ப&வ
ஒ<ெவா& ப&வ

ஆக ப எபைத8 அறிகிேறா .

/ழ.ைத பிற.த 7> மாத?களி9&. ஐ., ஏD, ஒப,

பதிெனா>, பதி7>, பதிைன., பெதாப, இ&பெதா> ஆகிய
ஒ,ைறப5ட மாத?களி ைறேய பாடேவ+*
வி&ததாF ஆசிாிய வி&ததாF

எபைத8 , ச.த

பாட ேவ+*

எபைத8 அறிகிேறா .

காப#வ பா$ "ைறைய ப%றி இல'கண விள'க

"ம?கல ெபா98

ெச?க+ மாேல
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ச?/ ச!கர

தாித லாC

காவ, கடO ஆக லாC
Tவின ணத லாC , Iறி,
க?ைக8 பிைற8

*!ைக8 ைன உைம

ப?கென> இைறவைன பக. ைறேய
Dஉல/ ஈற பD அ>

இமய

ப&பத3 ெசவிைய வி&ற உைர
நாமக ெகாDந, மாகி ஊதி,
ஒ,ைற! ெகா ப, ெவ,றி ேவல
எDவ ம?ைகய, இ.திைர, வாணி
உ&திர அ&!க ம&வ வ!க
Tைன ஊதியி ெபா9ேவா, அைனவ&
காப தாக! கா! Iற''
எ> I>கிற.

தி&வாவ*ைற மாசிலாமணி ேதசிக இய,றிய தி&ஞான ச ப.த
பிைளதமி!கா ப&வ , பிரமீச, தி&நிைலநாயகி, தி&நீ>, காமாறியா6ய
கடO, சி,சதி விநாயக!கடO, &க!கடO, தி&ெபா2ைக, பனி&
தி&ெபய பழ பதி, தி&பதிக , ச5ைடநாத, ம,ைற ெத2வ?க ஆகிய
இவக கா!க என பதிெனா> பாடகைள! ெகா+*ள.

காKசிர

\ சித பரனிவ இய,றிய \ பிரமணிய!கடO

ே]திர!ேகாைவபிைளதமி, தி&மா, பரமசிவ, உைமய ைம, க?ைக ,
விநாயக, வயிரவ, Xரபதிர, பிரம, காளி, ப !ேகா6 ேதவக ஆகிய
ெத2வ?க கா!க என பபாடகைள! ெகா+* திககிற.
திாிசிாிர

மகாவிவா மீனா5சி .தர பிைள அவக இய,றி8ள

ேச!கிழா பிைள தமிழி $9 காப&வதி ெத2வ?கைள! கா
ெத2வமாக ைவ பாடாம .தர7தி வாமிக பா68ள தி&
ெதா+டெதாைகயிFள நாயமா அைனவ&

கா!க எ> பா68ளா.

இ<வாசிாிய தி&வாவ*ைற அ பலவாண ேதசிகமீ இய,றி8ள பிைள
தமிழிF

பா56ய I>

ைறப6 அைம!காம தி&ந.திேதவ, சன,/மார

னிவ, சதியஞான தாிசினிக, பரKேசாதி னிவ, ெம2க+டா , அ&ண.தி
சிவாசாாியா, மைறஞான ச ப.த, உமாபதி சிவ , அ&ணம3சிவாய, சித சிவ
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பிரகாச, நம3சிவாய 7திக த9ய பதினாவ ஆகிய தாவித ைசவ
சிதா.த ஆசாாியகைள! கா! கடOளராக அைம பதிெனா> பாடக
பா6 8ளா.

\ மாதவ3சிவஞான வாமிக இய,றி8ள /ளS அதா பிைக
பிைளதமி $9 காப&வதி, தி&மா, சிவெப&மா, விநாயக!கடO,
&க!கடO, பிரமேதவ, ேதேவ.திர, இல!/மி, சரவதி, காளி, சதமாத,
ப !ேகா6 ேதவ ஆகிய ெத2வ?க கா!க என பதிெனா> பாடக
உளன.

ைவ/.த நாத பிைளதமி $லாசிாிய கா ப&வதி ெத2வ?கைள!
காெத2வமாக ைவ பாடாம ந மாவா, சரவதி, ஆ+டா,
Tததாவா. ேபயாவா, தி&மழிைசயாவா, தி&பாணாவா,
/லேசகராவா, ெபாியாவா, மரகவியாவா, இராமாUச, ெபாிய ந பி,
மணவாளமானி ஆகிய இவகைள! கா ெத2வ?களாக அைம
பதிெனா> பாடக பா68ளா.

இ.$லாசிாிய&

காப&வதி தி&மா, விநாயக, &க, பிரம, தி&மக,

கைலமக, சதமாதக, தி&நீ>, ப !ேகா6 ேதவக ஆகிேயா கா!க
என ப பாடகைள8ைடயதாக! கா ப&வைத பா68ளா.

இவ தி&நீ,ைற ெத2வமாக பாவிபா6 யி&ப ேபா,றத!க.

வ/பாவா பாடப5ட பிைளதமி $க கிைடதில. இவ
காப&வ

இர+டாவ பாடைல வ/பாடலாக அைமளா. இேத

ேபா> ேச' &க பிைளதமி! காப&வதி க?காேதவி மீ
பாடப5ட ெச28G , அதா பிைக பிைள தமிழி காப&வதி
சிவெப&மா, ப !ேகா6 ேதவக மீ பாடப5ட ெச285கG
வ/பாவா அைம.ளன.

"/ழவி ம&?கி கிழவதா/ '' எC

ெதாகாபிய3 ;திரதி,/ உைர க+ட

ந3சினா!கினிய ஆ+பா பிைளதமிD!/ாிய ப&வ?கைள விள!கினா.
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ெப+பா பிைளதமிD!/ாிய இ>தி 7> ப&வ?கைள! /றிபிடவிைல.
ஆகேவ அவ காலதி ெப+பா, பிைளதமி ப ப&வ?க உளனவாக
பாடபடவிைலெயப ெதாிகிற.

பைழய இல!கிய?களி ெப+பா,பிைளதமிD!/ாிய க& உ+*.
சிலபதிகாரதி அ மாைன ஊச ப,றிய /றி ெதள ெதளிவாக
இ&!கிற. மணிவாசக ெப&மாC

தி&வாசகதி அ மாைனப&வ, ஊச

ப&வ! /றி!கைள அைமளா.

ைசவசமய! /ரவகG ஒ&வரான தி&ஞான ச ப.த ெப+பா, பிைள
தமிD!/ாிய சா>கைள தம தி&பதிக?களி அைமளா.

ெப&.தட?க+ ெச.வ வா2 M*ைடய மைல3ெசவி பிாியாேமனி
அ&.தைகய +ணெவ+ணீ றல?காிதா அமரெதாழ அம&?ேகாயி
த&.தட!ைக தழேலா மைளகெதா> இைறவன தைமபா6!
க&.தட?க+ ணாகழப. த மாைன பா5டய&
(ேதவார

இகா>

கDமலேம.

)

ெசாலப5டைவகைள! ெகா+* ச?ககாலதி9&. பிைளதமி

பா*

வழ!க

உ+* எப ெதாிகிற.

12ஆ

$,றா+6 ஒ5ட!Iதரா இய,றப5ட "/ேலா?க ேசாழ

பிைளதமி" எற $ ஒேற பப&வ?கG

அைமய ெப,ற த,

பிைளதமி $ ஆ/ .

பிைளதமி பா* லவனி அறிவா,ற சிற. விள?/மிட
ப&வமா/ . இதைன ஒளைவயா வா!காக! Iறப*
க 9 9யா " எ> Iறியி&பத 7ல
அ 9ப&வ

அ 9

"காசினியி பிைள!கவி!

அறியலா . பிைள தமிழிFள

ஏைனய ப&வ?கைள ேபா பா5*ைட தைலவைர!

/ழ.ைதயாக பாவி பாடப*

ைறயி அைமயாம அ 9ைய விளி!

/ழ.ைத8ட ஆடவ&மா> அைழ!/ ைறயி அைம.தி&!/ . அறி8 ,
இதி அரச ைக!ெகாG

சாம, ேபத, தான, த+ட ைறகைள8

அைமபாட ேவ+* . சிேலைட அணி8

அைம.தி&!க ேவ+* .
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பிைளதமி:
பிைளதமி:
கடOளைரேயC , ஆசிாியைரேயC , உபகாாிகைள ேயC /ழ.ைதயாக
பாவி! கா த9ய ப ப&வ?க அைம ப&வதி,/ ப ப
பாடக Xத

அைம பா*வ பிைளதமி.

தி&மா த9ய ெத2வ?க பா5*ைட தைலவராகிய /ழ.ைதைய பாகா!க
ேவ+*

எ> அைமப கா ப&வ . தி&மா காத கடO ஆத9

கா ப&வதி த, ெச28ைள அவர காபாக அைமப மர. தீவிர3
ைசவ ப,>ைடயவக இ ைறைய மா,றியைம பா*வ
அப6பா6C

உ+*.

இD!க> எ> ெதாிகிற.

/ழ.ைத பிற.த ஏழாவ நா காபிட எC

வழ!க

இ&!கிற.

அதைனெயா56 இல!கிய வழ!கி அைம.த இ!காப&வ . இ 7றா
தி?களி Iறப* ; இர+டா

தி?க எபா&

இர+டாவ ெச?கீைர ப&வ

எப. ெபா& ெதாியா ஒ9ைய எD

உள.

ப&வைத! /றிப. இள?/ழ.ைத “?! " "?!" எ> Iற! ேக5* தா2மாக
உவ!/

ப&வ

இ. இ<ெவா9 மழைலைய! கா56F

இள ப&வைத8ைடய. மழைல ஒ&வைகயி ெபா& அறித,/ாிய. இ<ெவா9
ெவ>

ஒ9 மாதிைரயா2 ேதா,>வ, ெதாைடயைமதியிலாத ெதாைற3

ெச.ெதாைட எப ேபால, ெசாF!/ாிய அைமதியிலாதவ,ைற3 ெச?கீ
எறன ேபாF : கீ- ெசா. ெச?கீைரைய ஒ& நி&ய விேசட
ெபாியவா3சா பிைள. 'ெச?கீைரயா*க' எC
/ழ.ைதகபா இயபி அைம.த ஆட விேசட

இ<வாடைல
"ஒ&தா G.தி ெயD.தி& ைக8
ஒ&?/ பதி நிமி.
த&ெமாழி தி&க மைசய அைச.தினி
தா*க ெச?கீைர”
எப \ /மர/&பர.

''இ&ைகமல & வி பதிெதா& ழ.தா

எ> ெசாFவ

வழ!ைக ேநா!கி அதைன!
எேற ெகாவ ெபா&. .
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இ&திெயா& தா+ேமனிமி
தி.ர தி& வி,கிைட ெதா*தெவ+ தரளநிைர
ஏ2பத ேவ ெபா6ப
தி&க நிமிெதா& /ள.ைதய தா பிைக
ெச?கைர யா6ய&ேள”
எC

அதா பிைக பிைளதமி பாடலாF

7றாவ தாலப&வ
யில3 ெச2வா த

அறியலா .

:- தாலா5* எப தா என ம&விய . /ழ.ைதகைள

நாைவ அைச பா5*பா*வ வழ!க .

"சிறிய ப&மணி ெதா56ேல,றி தாலா56'' எப \ /மர/&பர. இத,ெகனேவ
தாலா5ெடன தனிபா5*!களி ெதா/தி சில வழ?/கிறன.
தி<யபிரப.ததி அவ,ைற! காணலா . தாேலா தாேலேலா எC
அUகரணட இப&வபா5*!க 6கிறன. தா-நா!/. தாலா5*
ப&வ

எப தாலப&வ

நாகாவ சபாணிப&வ

என நிற.

:- சபாணி ெகா5* ப6 /ழ.ைதயிட

I>வதாக

அைமப இ. (ஸ:பாணி) ைகேயா* ைக ேச! ெகா5*வ எப அ3ெசா,
ெபா&. காவ9யிறி! ைகவ9ைம ெகா+* நக. ெசF
சபாணி எ> I>

/ழ.ைதகைள3

வழ!ைக யறிக.

ஐ.தாவ தப&வ

:- /ழ.ைதைய த தா எ> தாய& பிற&

ேவ+*வதாக! I>த மர. த எC ெசா ைத8 /றித9 த
ப&வதி லவக, 'பிறவிட?களி கிைட!/

பல வைக த?களிF

நி

வா2தேம சிற.ததாத9 அதைன த&க' எ> அைமத வழ!க .

ஆறாவ வ&ைகப&வ

:- தளநைடயி5* வ&

/ழ.ைதைய வாெவ>

அைழபதாக! I>வ இ ப&வ3 ெச2தி. இ வாராைனப&வ

எ>

வழ?க ெப> .

ஏழாவ அ 9ப&வ :- ச.திரைன! /ழ.ைதேயா* விைளயாட வாெவ>
அைழதைல! I>வ. அ 9 - ச.திர. இப&வ
கா56F

ஏைனய ப&வ?கைள!

பாட,காியெதப. “பிைள! கவி!க 9 9யா " அ 9ைய
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அைழ!ைகயி சாம ேபத தான த+ட வைகயா ைறேய அ 9!/
தைலவ&!/
I>தF

பா5*ைட

ஒப! I>தF , ேவ,>ைம I>தF , வாராவி6 நிகD

ப

மர. சாம எபத,/ இெசா எ> ெபா& I>வ. அஃ ஒபி

அட?/ . ! /மார வாமி பிைள தமிழி இ ைறைய! காணலா .

இ<ேவD ப&வ?கG

இ&வைகபிைள தமிD!/ ெபா. ேம, ெப+பா,

பிைள தமிழி அ மாைன ப&வ , நீராட, ப&வ , ஊச, ப&வ ,
எபவ,ைற8 , ஆ+பா, பிைள தமிழி சி,றி, ப&வ , சி>பைற ப&வ ,
சி>ேதப&வ

எபவ,ைற8

அைமத மர.

அ மாைன ப&வமான பா5*ைட தைலவிைய அ மாைன ஆ* ப6 I>வ.
மகளி&!ேக உாிய இ<விைளயா5ைட ேவ> இட?களிF

"பணிமல! /ழ9யா பளி!/
பானிலா றி, ^நிலாதி
ப.தாி, க+ணிைம யாடா" (மைர! கல பக , 63 )
"த&நிழ, ெச2த வரமிய ,ற
தமர மாதேரா ட மாைன யா*ழி"
சித பர  மணி!ேகாைவயிF

வ&த கா+க.

நீராட, ப&வதி பா5*ைட தைலவிைய நீராட ேவ+*ெம> ேவ+*தF ,
ஊச,ப&வதி ஊசலாட ேவ+*தF

காணப* . ஊச (ஊKச) எப

மகளி!/ாியெதா& விைளயா5*.

தி&நா?I : ைவதல . இ<_ தKைச மாவ5டதிFள தி&ெவ+கா56,/ ேம,கிF ,
தி&!கட_&!/ ேந வட!கிF , சீகாழி!/ ெத,கிF , மா'ரதி,/
வடகிழ!கிF , ைவதீவர ேகாயிF!/ ெதகிழ!கிF
இ<வாசிாிய வ&ைக ப&வதி 7றா

உளதாக

பாட9 /றிபி5*ளா.

நா?ைக எ> தி<ய பிரப.த?களி வழ?/கிற. நாஹாி எ>
வடெமாழியி Iறப* . இ<_ாி ,காலதி மத?க எற ெபய&ள
னிவ ஒ&வ தவ ாி. ெகா+6&.தா எ> , அப,றி மத?காசிரம
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எ> Iறப*

எ>

ெபாிேயாக ெசாவாக. இ?/ள சிவாலய?கG

ஒறி எD.த&ளியி&!/

சிவ9?க ெப&மாC!/ மத?ேகவர எப

தி&ெபயராக அைம.தி&!கிற. பதிெனா> சிவாலய?க இ&.தன எ>
ஆனா இெபாD 7> சிவாலய?க தா உளன எ> ெதாியவ&கிற.
பதிெனா> விR[ ஆலய?க உளன.

இ?/ள விநாயக 7திெயா&வ!/ நாலாயிரெதா&வ எப தி&ெபய.
இ<_&!/ ெத,/ எைலயி மணிகணிைக நதி, வடெவைல ம+ணியா>.
ேம,/ எைல காதியாயன இ& எC

ஊ&

ெப&வளதா நா?I ேவளிாி மகைள தி&மண

உள. காிகா,
ெச2 ெகா+டதாக

ெதாியவ&கிற. "மன பா?கி, பிேனா ரா/ப" எC

ெதாகாபிய3

;திரதி,/ உைர எDதிய உ3சிேம, லவ ந3சினா!கினிய த

உைரயி

“உDவி+ேபா ம+6ல மா!கG. த+டதைலவ&மா23 ேசாழனா5*
Mட& , அD.S&
கிழா&

நா?I&

நா_& , ஆலKேசாி8 , ெப&Kசி!கF

வல

த9ய பதியி,ேறாறி ேவெளனO , அரெசனO , உாிைம-

ெய2திேனா& , பா+6யனா5*! காவிதிப5டெம2திேனா& , />6
/6பிற.ேதா த9ேயா&மா2 68ைடேவ.த!/ மக5 ெகாைட!/ாிய
ேவளாளரா . "இ&?ேகா ேவ+மான&?க6 பிட_'' எனO “ஆலKேசாி மயி.த
=&+ேகணி நீெராேபா எனO

சாேறா ெச285 ெச2தா; உ&பபஃேற

இளKேச5ெசனி அD.S ேவளிைட மக5ேகாடF

அவ மகனாகிய

காிகா,ெப&வளதா நா?I ேவளிைட மக5ேகாடF? I>வ" எனO ,
“ேவளாள பைகவ ேமF

நா*காத ேமF , ச. ெச2விதேமF

அரசேரவ,ப6 ெசFத,/ாிய" எ> I>கிறா. "இவ,றா ேவளாள&5
பலைர தமி ெப&ேவ.த த

அரசிய9 உயநிைலயி ைவ மதி

வ.தேதா* அவாின3 சி,றரசரான ேவளி&ைடய ெப+கைள அ<ேவ.த வி& பி
மண

ாி. வ.தன எப

இ!/லமகளிைரேய மண

அறியலா . ேசாழைர ேபாலேவ ேசர பல&

ாி. வ.தன எப ெவளிய ேவ+மா,

இள?ேகாேவ+மா, ேவ+மா, அ.வKெசைள என பதி,>பதி
ேசரமைனவிய ெபயகளா அறியலா " எ> தி&. . இராகைவய?கா
எDதி8ள ேவளி வரலா> எற $99&. அறிய 6கிற.

இ.$லாசிாிய&

ேவளாளைரப,றி 49 ஆ பாட9 "/வைளய. தாரணி8

ேவளாள வா2ைமயி /றாக" எ> I>கிறா. இகா>

Iறியவ,றா
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நா?Iாி ேவளாள பல இ&.தன எ>
அறியவ&

ெபா2 ேபசாதவக எப

ெச2திகளா/ .

''!க கைடெத&வி, ெசாாி. கிட!க ப*மதனா" (ெச. 45) எற அ6யா
நா?Iாி கைட ெத&வி ஏராளமான !/வியக இ&.தன எ>
I>கிறா. இேத க&திைன தி&ம?ைக மனC

"ெகா6க அணி.த

மாளிைகக நிைற.த Xதியிேல சிற.த !கைள ெவGத ெநF!/
த&கிேறா எ> ெசா9! ெகா+* ஒ<ெவா& X5* வாச9F

ேபா2,

/றதிக வி,பைன ெச2கிற நா?ைகமாநக" எ> I>கிறா.
இ<வி&வ&ைடய I,>!களி9&.

நா?ைக மாநகாி ெசவ3 சிற

ெதளிவாக விள?/கிற. அாி, அய, அர என 7> 7திகளி&.தாF
ஆ3ரயி!கத!கவ ேதவிேய எ> ெதளி. மத?கனிவ, காதியாயன
தலான மகாிஷிகG ேதவகG

வ. ேபா,>

தல

இ.நா?ைகமாநகேரயா/ .

இ<_ சீகாழியி9&. 10.கி.மீ. ெதாைலவி இ&!கிற. இ?/ நாலாயிர

ம!க

வா.தி&.ததாக "நா?ைக நாலாயிர '' எற பழெமாழியா ெதாிய வ&கிற.

ைசவசமய! /ரவகG ஒ&வரான .தர 7தி வாமிக தி&நா5*
ெதாைகயி

"ேத?I&. தி&3சி, ற பலK சிராபளி
பா?I எ?கபி ரா உைற8? கட ப.ைற
T?I & பரம பரKேசாதி பயிF

ஊ

நா?I நா5* நா?I நைற' நா5*நைற'ேர'
எ>
"தா?I பிணிநி அ6யாேம அகல அ&ளாேய
ேவ?I உைறவா2 விளம நகரா2 விைடயா ெகா6யாேன
நா?I உைறவா2 ேத?I நகரா2 ந` ந பாேன
பா?I ப9ேத பரேன பரமா பழன பதியாேன''
எ> ஊெதாைகயிF

பா68ளா.
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மத?க னிவ&ைடய தவைத! கைல!/ ெபா&5* நாராயண ேமாகினி வ6வ
- ெகா+* வ.ததாகO , ேமாகினி வ6ேவா* இ&!க னிவ சாப
ெகா*ததாகO

அதனா மத?ேகவர ஆலயதி நாராயண ேமாகினி

வ6வேதா* உளதாகO

உள சிைலெயா> உள. இC

பல

சிவாலயமி&. கிலமா2 ேபானதா2 ெதாிய வ&கிற. இதலதி கீதிைச
ேநா!கிய சிவ9?க!/ எதிேர8ள ப9Mடதி ைறப6 ேம,றிைச
ேநா!கியி&!/

ந.திேயா* கீதிைச ேநா!கி8

'மதைள தயி&+டாC
நித

ஒ& ந.தி இ&!கிற.

மலமிைச மனினாC

ேத6! காணா நிமலேன அமல7தி

ெச2தைள! கய பா2 நா?I3 ேச.தைன ேவ.தனி5ட
ைகதைள நீ!கி எ  கா5* ெவ+ கா5*ளாேன"
எற ப56னதா பாடலா நா?I ேச.தனா இ<_ாின எ> ெதாிகிற.

மத?ேகவர வாமி ெபய; அ பிைக-ைமயா*க+ணி
இ<வாலயதி ச!தி வா2.த காளிகாேதவி ஊKச9 அம.தி&!/

ேகாலதி

கா5சியளி!கிறா. இ!காளிகா ேதவி!/ இ<_ாிFள ெச?/.தகளா
வ&ட.ேதா>

/ பTைச8

ஐ.தா+*!/ ஒ&ைற காளிக56 உ,சவ

நடதப*கிறன. ச!திவா2.த இ!காளிகா ேதவிைய ெவளி'ாி9&.
வ. தாிசன

ம!க

ெச2 ெசகிறாக.

இ<_ாி அவேமதயாக

ஒ> நட.ததாகO

இ<_ாி காலதி நாலாயிர

ஒ& வரலா> Iறப*கிற.

னிவக த?கியி&. தவ ெச2ததாகO ,

அ?/ ஒ&வ சமாதி அைடய அ<விடதி ஒ& சிறிய ெகா5டைக
ேபாடப56&.ததாகO

மா எ+ப ஆ+*கG!/  ந. ெசா!க9?க

எபவ கனவி சிவெப&மா ேதாறி அ<விடதி ஓராலய

அைம!/மா>

பணிதிட, அத காரணமாக அ.த ெபாியவ சமாதி அைட.த இடதி ஆலய
அைம!கப5* அ<வாலயதி,/ நாலாயிர ஒ& பிைளயா ேகாவி எ>
ெபய ஏ,ப5டதாகO

கண பர பைர3 ெச2தி வழ?/கிற. இ<வாலயதி

ேதவேலாகதி9&. ச?கநிதி பமநிதி இர+*

வ.ததாக! ேகாயி9

உ5றேத இர+* சிைலக அைம!கப5*ளன. இ<வாலய , ஊாி கிழ!ேக
உள.

இதல

காவிாியா,>! காவா2களி ெப&!கா நீவள , நிலவள ,
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ெபா&.தி8ள. தீைய வள!கிற மைறேயாக நிைற.த ஊ எ> இ.த
$ 7லமாகO , ெபாிய தி&ெமாழியி 7லமாகO

இ<_ கடேலாரதி இ&பதா கடேலாத
ஓ?கி வள.தி&!கிறன. ம.திக த
மாமர?களிF

ெதாிகிற.

நிைற.தி&!கிற. க/, ெதைன

/56கGடேன வாைழகளிF ,

தாவிதிாி. பழ?கைள திகிறன.

இ<_ாி க& ேபா* சமமாக ஓ?கி வளகிற ெச.ெந, பயிகைள உைடய
வயக நிைற.தி&!கிற ெபா2ைககளி ப!க?களிெலலா ேசாைலக
ெசழிதி&!கிறன. ெப&.ெதாைக எC $9 நா?ைகைய ப,றி உள ஒ&
பைழய பாட

''நாைள வர/ணேகா னா?ைகயிேல த?கலா
மீG

அம&

வி6.ேபா

- நீளேமா

அ பி5 ெட8.Sர ம<_ அயி ேவ,க5
ெகா பி,/? காலாற! ெகா+*"

"ேத?/க நாI சிவேனவி லாளியபா
நா?க பசிதி&!ைக ஞாயேமா - ேபா?கா[
I>ச?/ ேதார ெகா5ேடாைச யலாம
ேசா>க+ட 7ளியா ெசா.''

எற ஒ& தனிபாடF

நா?Iாி சிறபிைன! I>கிற.

இதலைத ப,றி ேதாறிய ராண?க இர+*. ஒ> நா?I தலராண ;
ம,ெறா> பாசவன ராண . இ<விர+* $களி பதி7> சிவMட?க
ெசாலப56&!கிறன எ> ெதாிய வ&கிற. இ.$கைள ப,றி
ேம,ெகா+* அறிய 6யவிைல. இெபாD 7> சிவாலய?க தா
உளன. ம,றைவ காலதா இ6. அழி. ேபா2 வி5டனவா . அ 7>
சிவாலய?களாவன

1. மத?ேகவர ஆலய
ைமயா*க+ணி.

- வாமி ெபய - மத?ேகவர. அ பிைக -
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2. வாமிெபய - ந வா!கப அ பிைக - ந பி பிாியா.
3. வாமிெபய :- அமிதாீவர. அ பிைக - அமித கரவ9.

தி&நா?ைகயி காதியாயன இ& எ> ஓாிட

உள. அ?/ள

ேகாயி9க+ எD.த&ளி8ள வாமியி ெபய:- ெபாC!/ ஒளிதா.
அ பிைக ெபய:- ெபானள.த நாயகி (வடெமாழிெபய: ெசாண நாயகி) ஸ.நிதி
கிழ!/ க ; கப!கிரக

ஸ.நிதி!/3 ச,> விலகியி&!கிற எ> ஐயரவக

எDதிைவள /றி!களி9&. ெதாிய வ&கிற. ஆசிாிய இ?/ள
அ பிைகயி ேபாி இ.$ைல இய,றியி&!கிறா. ெசவ

ெகாழி!/

ஊராக

இ&.தைமயா ஆசிாிய இ<_&!/3 ெசாணாி எ> ெபயாி5* $ைல
யாதன ேபாF . ஆசிாிய வடெமாழியி மி/.த ப,>ைடயவ எப $9
7லமாக அறியலா .

லாசிாிய:
லாசிாிய: இனாெர> ெதாியவிைல. ஆதிைசவ மரபி ேதாறியவராக இ&!கலா
எ> ஊகி!க ேவ+6யி&!கிற. பல பாடகளி .தர வரலா,றிைன!
I>கிறா. “ைசவ .தர'' (ெச2. 33) இபாட9 உள அைடெமாழியினா
இவ .தர மரபி ேதாறியவ எ> Iறலா . நா?Iாி ஆதிைசவமரபின
பல வா.தன

எ> ெதாிகிற. இ>

ஆதிைசவமரபின ெத& ஒ> நா?Iாி உள.

அ?/ள சிவாசாாியகG , ப!க! கிராம?களி உள சிவாசாாியகG
ேச. .தர&ைடய தி&நாைள3 சிறபாக! ெகா+டா*கிறன.

இ.$லாசிாிய க ப, /மர/&பர இவகGைடய நைடைய இ.$9 சில
இட?களி ைகயா+*ளா. ஆசிாிய .தராிட
எபைத! கீவ&

மி/.த ப,>ைடயவ

அ6களா அறியலா .

''.தர ெச.தமி மகிகாரணிேய' (ெச2. 29)
''சர .தர தி& பாட ெகா+ ட& ெசவி" (ெச2.32)
''ைசவ .தர தி& பாட ெகா+ட& ெசவி" (ெச2. 33)
"தமிநாவ `ரவள பாட ெகா+ட& ெசவி" (ெச2. 34)
''மர தமிபா6 எதிநிற .தர " (ெச2. 76)
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இ<வாசிாிய ேவததிF , ஆகமதிF , ல9தா ஸஹBரநாம த9ய ேதX
பரமான $களிF உள ெச2திகைள அ?க?ேக எ*தா+6&!கிறா.

இ.$9க+ சீகாழி, தி&ெவ+கா*, மா'ர , ளி&!/ேவa, தி&!கட_,
மைர எC

தி&தல3 ெச2திக வ&கிறன. ேதவார!க&!கG

இட?களி வ&கிறன. ஆசிாிய தி&நா?ைகைய3 சிறபி! I>
பல. அவ,> சிற.ததான சில எ*! கா5டாக தரப5*ளன.

“தி?க5 ெகாD.தணி. ெதாளிகிற ெச!கர
தி&3சடா டவிமைற
திகDமணி 6மீ ெவ+b 9ைழபாைக
ெச<விவா2. திடவணி.
ைப?க5 பணிெப&? க?கண

வி*ெதாளி

பர.தமாணி!க வயிர
பசியமர கத ைவ திைழதெபா, கடக
பாி தி&3ெசவிதனி,
ெபா?கி திர5சிெப> ! க*!க
ைன.சா Fைவக ேபா
லவெரன ெவளிவ. ந!கீர னி>
ெபா&ெபா, கிழிெகா*த
ச?க தமிதைழ தி*நா?ைக வா ெசவி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.''

"வனேகா 6க+ பைடத நா கெனன
ெபா,மி/ சீலநிைற8
?கவ மத?கனி இ.திர திைசதனி
ேபா.தியா க ாி.
சிவைனேய டவிDநற மலரா அ&3சைனக
ெச2ெத+ண நிைறேவ,றிட
திகனிவ ெர+ணாிய ேயாகமா! க.தனி
சி.தைன ெசFதிநி,ப!
கவனேம, ெகா+டன Tரணிைய யிதயந,
கமலா சனதி&தி!

சி,சில
பாடக

29

காயன9 ேவதவிதி தவறா ேவவிாி
காதியா யனனிவ&.
தவநிலா வியநா?ைக மாநக வாெசவி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.''

"மி/மிப மாெப&? கைத நிைற ராண
ேமலான ஆகம நா
வி,றD

ேபற ப6.ைர விாி+ைம

ெம2ெய> ைந8மனதி
ெந/ம ேம,படா நிதியைந மிதிய
ெநறியி வD வாதிய,றி
நிைறதி& பணி ெச2 மைறயவக தின
நியம
/

ாி. திய

அபைர!காணி அ6பணி. ெததிநி>
தியத+ ணதெமாD/
கெமாழிக ளா,ெசவி நிைறமைண 85ெகா+*
ேபா.தவ க&தைமOற

த/மன தானKெச2 தி&நா?ைக வாெசவி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.

"கவளமத யாைன8ாி ேபாத ! க5பிரா
கயிைலய? கிாிநிகப!
கதித& சிவாலய

அேநகமைற யவ/ழா?

கண!கினி லட?கா $
வGமிைட மாதத? க,பிC! /வைமேயா
ெசாலாிய தியாகசாைல
;Dநிதி யா!கினி வள.ேத>
ர. மைழ ெபாழி8
/வைளய. தாரணி8

வான

விைர;

ேவளாள வா2ைமயி

/றாக நவதானிய
ெகாழி!/மC ேவ.தெச? ேகாேலா?/
/ேபரனள காாிெயன

வாD

30

தவளெவாளி மாடநிைற ேசாழவள நா5டரசி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.''

“ேமகபட ல?கிழி தத கிரணெமD
ெவ+மதியி CடFாிKசி
விைரகமD ந>மல தாமநா, றிெதற
Xசா ளர விள?க
மாகமீ மிைசேயா?/ மகேம& ெவனநிற
மாடமாளி ைககேடா>
வளேதாைக மாமயிக ெளனவ.த லாக நட
மா*மணி ம>/ெமா&பா
ஆகம ராணசா திரவிசா ரைண ெச28
அப&ைற மடெமா&பா
அனசாைல8ெமா&பா ேவத பாராயண
அ&.தவாிட? கGெமா&பா
ேபாகT மியினில/ தி&நா?ைக வா ெசவி
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள

பி6மC

ெபா=ச லா6ய&ேள.''

இ.$ வடெசா,க விரவி3 ெச பாகமாக அைம.தி&!கிற. ேதவியி
தி&நாம?கைள மி/தியாக ெபா&தி ஆசிாிய பா*கிறா. எளிய நைடயி
ெப& பாF

ஆ,ெறாD!ேக அைம.ள. எைக நய ெபா&.திய பாடக

சில உ+*:
'
'ச?காாி சி?காாி" (11) "/?/ம! ெகா?ைகய+களி'' (12) "இ.ெதாளி
எ.ைதெயா" (19) "ப,பதவி ெப,ேறா'' (37) "ெப&கி உ&கOள " (42) "திகதர
கபைட" (35) "அகில மகி.திட (39) "க+ட னிவ க+கிய" (45)
"திகதலா, கதலா," (60) "ைரெப+ வைரெப+" (63) ''ெவைளமா
விைடேய> வளபா" (81) "ேதவபணி ேதவசில" (99)
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ேதவியிCைடய ஸா.நிய -பமான ச ப.த
தி!கப*
ெச2வதிF

அU!ரஹ
ஈரவவ

பரமசிவ எற பிர ம!/ எ.த விதமான காாியைத3
சாமதிய

I6யி&!/

இைல ெயறா ேவத?களா

ஏ,ப*கிறதிைல. பராச!திேயா* பரமசிவ

ேபா உலகதின சி&R6, Bதிதி, ஸ ஹார , திேராதான ,
எற ஐ. விதமான கிாிையகைள3 ெச2 தனிடள
எற தைமைய அவ ெவளிப*தி! ெகாகிறா.

இதனா ேதவியானவ பிரம, விR[ , &ர, இ.திர தலான
ேதவகளாேல8

Tஜி!க த/.த ேதவைதயாக ஆகிறா. ,பிறபி அளவிட

6யாத தவைத3 ெச2தவக தா பராச!தியான ேதவிைய! காயிகப!தியாகிற
நமBகாரதிகளாேலா, வாசிக ப!தியாகிற ேதாதிர?களாேலா, மானcக ப!தியாகிய
தியானாதிகளாேலா ஆராதி பிறவி பயைன அைடவாக.

“எலா அ+ட?களிF

எலா3 ச!திகG!/ காரணமாகO , ஆதாரச!தியாகO

இ&ப பராச!தி," எ> ேகேனாபநிஷதி 7றா

க+டதி ச!தியி

மகிைம Iறப5*ள.

எலா வழிபா56,/

ஆதாரமாக விள?/வ ச!தி வழிபா*. இைத3 சிவவா!கிய

''ச!தியி அ& இைலெயனி ஜக.தனி அைசேவ இைல'' எகிறா. மனித
சாீரதி இரத

சைத8

ேபாறவ அ பிைக. எF  ேபாறவ சிவ.

ாி!ேவததி பதாவ ம+டலதி வ&வ 'ேதX ;!த .’ ேவத
எ> I>கிற. கா+பO , ேக5பO , 73வி*வ

அவைள 'வா!'

எலாேம எ

ச!தியா தா நிககிற எ> பராச!திேய I>கிறா.

ச!தியி வழிபா5ைட3 ச?க $களான ெப& பாணா,>பைட , பதி,>ப,
/>.ெதாைக, அகநா=>, சிலபதிகார

த9ய $க I>கிறன.

ேதவியி ெபயகளி உமா' எபதா ெதாைமயான. ேதவி சி>வயதிேலேய
தவ

ெச2ய3 ெசறேபா அவள தாயாரான ேமனைக 'உ' அ6 ெப+ேண ! ‘மா'

ேவ+டா

எ> த*தா. அத, ெகா+* பாவதி!/ 'உமா' எற ெபய

ஏ,ப5ட எ> மகாகவி காளிதாச /மார ச பவ

எC

$9 I>கிறா.
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சிவெப&மாC

ேதவியி தி&வ6களி விD. வண?க ேவ+6ய அவசிய

ஏ,ப*கிற. அ<வமய

ேதவியி தி&வ6க சிவெப&மானி தைலமீ ப5*

அ.த தைல!ேக அல?காரமாக3 ;5* மலராக அைம.தன எற க&ைத
அபிராமப5ட கீவ&

பாட9 /றிபி*கிறா.

“ஆன.த மாெய னறிவா2 நிைற.த வதமா2
வான.த மான வ6Oைட யா+மைற நாகிC!/
தான.த மான சரணார வி.த. தவளநிற!
கான.த மாடர? காெம பி ரா6! க+ணியேத".

இேத க&ைத! /மர/&பர
“காTர வ9நி பாதபம மம ெதா*.த

6 ைவத வாம ேரசரவ''

(மம-ஊமைத) எ> மீனா5சிய ைம இர5ைடமணிமாைல எC

$9

I>கிறா.

+ணிய தீத நீராட, யாகதீை], விரதாCRடான , ேவதபாராயண ,
Tபிரத]ண

இைவக எலாவ,ைற8 விட உடேன பல தரவல

ேதXயாக , ேதவி ம.திர ஜப , ேதX Tஜன , நாமBமரண , Bேதாதிர

வ.தன

த9யன.

இ.$9 உள பாடகைள ந/ ஆரா2. பா!/

ேபா இ.$லாசிாிய

தைன மற. ஆன.தாCபவைத யைட. பா6யி&!கிறா எ> ெதாிகிற.
இ.$ைல த ைம மற. ப6ேபா&!/ ேம, ெசானைவ கரதலாமலக

ேபா

ந/ விள?/ . இதைகய சிற வா2.த $ைலபைடதளித ஆசிாியாி
ெபயைர $9 7லமாகO

அறிய 6ய விைல .

$ நிைலயதி அ3சி வராத $க பல உளன. அவ,> ஒறான
"ெசாணாி அ பிைக பிைளதமி" எC

இ.$ைல பதிபி!க 1140 எற

எ+[ள ஒ ஓைல3வ6 ம5*.தா உள. இ.த3 வ68
இைரயாகி8

ஒ6.

கைரயC!/

உள. 2, 90 இ பாடக உள ஏ*க

சிதிலமாகி8ளதா சீக வி*ப5*ளன. 1, 88, 89 பாடக உள ஏ*க
ஒ6. பாதி ம5*

உளதா பா56 Dவ6வ

ெதளிவாக விள?கவிைல.
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இ.$ ேமF

சிதிலமாவத,/ ேப $லகதி பணிாி8

தி&. சாயிராம

பிரதி ெச2தா.

இ.$9 99 பாடகேள உளன. ெச?கீைரப&வ

ஒப பாடகைள!

ெகா+*ள. ஐயரவக மாணா!கரான தி&. வி . பிரமணிய ஐய
அவகளா தி&த ெச2ய ெப,> இெபாD பதிபி!கலாயி,>.

இ ய,சியி /தி நடதி பாகாத&G

பராச!தியி தி&வ6

தாமைரகைள3 சி.தி வண?/கிேற.

"நாயகி நாகி நாரா யணிைக நளினபKச
சாயகி சா பவி ச?காி சாமைள சாதிந3
வாயகி மா9னி வாராகி ;9னி மாத?கிெய
றாயகி யாதி 8ைடயா சரண மரணம!ேக''

. பாலசார நாத
டா!ட உ. ேவ. சாமிநாைதய $ நிைலய
--------------------------------------ஆரா)*சி' றி :

வடெமாழி* ெசா%க

அகில
அேநக

(6), அKசன

(41), அர ைப (80), அளக

உதரபாக
கமலாசன
சயேலாக
சாகர

(85) (92), அடவி (35) அ+ட  (29) அதர

(52) க?காசல

(6) அ.தர

(3) அனாதித (58), ஆரண

(14) க+ட  (50), கமட

(43), சிவான.த

த (32), .தர

(3),

(29), சவம?களகரம?க9 (11),

(41), சிம யி (79), சீதள

(87), சீல

(47), கிதி (2,59),

(70,73,93) .தாி (4,77,78), &தி (18), ;9 (11), ;னிய

ெசாணபிரதா பிைக (10), ேசாடசகைல (64), த.திக (3), தரள
(11), த& (14), தC (58), தாபா!கினி (3), தாரணி (60), வாதசா.த
(9), நயன

(60),

(81), கமலநயனி (2),

(47), கிாி (3), சேகாதாி (11), சடாடவி (41), ச+ட மா&த
(30), சர (32), சாி (78), ச.தத

(65),

(25), நவநிதி (2), நாசிைக (31), நாகா.த

(9),

(23), தராதல
(4), ெதாிசன

(93), நி5ைட - நிRைட (36),
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நிதிய ைநமிதிய

(48), நிதிய

(43), நிரய

நிரயசாகர

(18), நியாகினி (49), நியம

(43), நி&மலைன (2), பகிர+ட

(48), நிர.தாி (78);

(4), ப?கய

(13),

பKசா5சாி (58), பராபைர (4), பாிTரணி (28), ராதனி (11), வன ேபாக
வன

(17), Tரண

(58), Tரணி ேபாக

(42,76), /.த (39) ேயாகமா!க

&கமத

(2), மகிதல

(40)

(79), மர

(47), ர!தசா+6 (9), வனவாச

வாரண

வாலா பிைக வாவி (வாபி) (11), ேவத$ர : (5), ைவ/+ட

ஜ?கார

(11)

(26)
(30),

பிறெமாழி* ெசா%க.
ெசா%க.
சாFைவ, ைர3சி

அணிவைகக:
அணிவைகக:
அ?க , அ56ைக, கடக , கைணயாழி, சத?ைக, ச.திர பிைற, சரபளி,
;ாியபிைற, ;ழிய , ெச மணி! ெகாF, நாளவ5ட , நிதில356, பத!க ,
ெபா ெகாF, மகர /+டல , 3 56, தாாி, ேமகைல.

இவைர ெதாியவ.ள ெப,பா% பிைள தமி

களி! அகர வாிைச

ப-.ய .

ெபய

.

ஆசிாிய

.

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

அகிலாடநாயகி பி ைளதமி பி ைள
அைகயகணைம பி ைள தமி
அபயாபிைக பி ைளதமி
அைம பி ைள தமி
அ!தாபிைக பி ைளதமி
அாிய$%& அல#ேம(மைக பி ைளதமி
அவிநாசி, ெப)க)ைணயைம பி ைளதமி
அழகா0ாி உைமயைம ஆனத, பி ைளதமி
அழகிய மா!ைலயைம பி ைளதமி
அளகா0ாி உைமயைம பி ைள தமி
அளைக உைமயைம பி ைள தமி
அறவள#த நாயகி பி ைள தமி
ஆடா பி ைளதமி
ஆதி0ாி வ&6ைடயைம பி ைளதமி

மகாவிவா மீனாசி தர பி ைள
நரசிம பாரதி

அ.

….. …..

மகாவிவா மீனாசிதர பி ைள
சிவஞான !னிவ#
கி)*ணமா+சாாியா#
,பிரமணிய !த.யா#
சிவ,பிரமணிய ேதசிக#
ஞான ேதசிக#
தியாகராச ெச&யா#
ச!க3 ெச&யா#
ெதா&$கைல ,பிரமணிய !னிவ#
ச5வா, 0லவ#
கனகசைப தபிரா

C. K.

காழி,

அ.
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இள!ைலயைம பி ைள தமி
உைமயபிைக பி ைளதமி
உைற9# : காதிமதியைம பி ைளதமி
உைற9# நா+சியா# பி ைள தமி
கட;# மீனாசியைம பி ைளதமி
கமலாலய அம பி ைளதமி
கனியா%மாி பகவதியம பி ைளதமி
கா3சி காமாசியைம பி ைள தமி
காதிமதியைம பி ைள தமி
%ைக9# ெபாியநாயகி அம பி ைள தமி
%லைச அற வள#தநாயகி பி ைளதமி
ெகா%$%மாி பி ைளதமி
ேகாமதியைம பி ைள தமி
சிவகாமி பி ைளதமி
சிவ0ர மீனாபிைக பி ைளதமி
சிவேயாக நாயகி பி ைளதமி தி),ெப)ைற
ேசப#வதவ#தனியைம பி ைளதமி
ேசைற தவ ெபற நாயகி பி ைளதமி
ெசௗதாியநாயகி பி ைளதமி
திாி0ர தாி பி ைளதமி
தி)$ேகாக#ண ெபாியநாயகி பி ைளதமி
தி)+ழியB ைணமாைலயைம பி ைளதமி
தி)தவைற, ெப)தி),
பிரா&யா# பி ைளதமி
தி)ெநBேவ. காதிமதியைம பி ைள தமி
தி),ெப)மண நBC# தி)ெவணீDைம
பி ைளதமி
தி)வதிைக >ராடான, ெபாியநாயகி
பி ைள தமி
தி)வ)ைண உணா!ைலயைம பி ைள தமி
தி)>ைர மரகதவB.யைம பி ைள தமி
திBைல+ சிவகாமியைம பி ைளதமி
நாைக,ப&ன நீலாயதாசி பி ைள தமி
ெநB.ேயாைடயம பி ைளதமி
ப+ைசநாயகியம பி ைளதமி
பரைவ நா+சியா# பி ைளதமி
ப)வதவ#தனியைம பி ைளதமி
பவானி ேவதநாயகி அைம பி ைள தமி
பாக பிாியா அைம பி ைளதமி
பாதிம நாயகி பி ைளதமி
பிரமவிதியா நாயகி பி ைளதமி
0ைவ திாி0ரதாி பி ைளதமி
ெபாியநாயகி பி ைளதமி
ெபாியநாயகியைம பி ைளதமி
(

)

பா8கவிய&க
தியாகராச ெச&யா#
மகாவிவா மீனாசிதர
ேகாவித பி ைள
சதாவதான ,பிரமணிய ஐய#
ைவதியநாத ேதசிக#
கணபதி ஆசாாியா#
கா3சீ0ர சிதபர !னிவ#

நீ.

…. …. …

ஆைணயப& மகாவிவா அ,பாைவய#
ெத=வசிகாமணி$ கவிராய#
ெசைக, ெபாவ
!>ர$ கவிராய#
ெசா$க.க ெச&யா#
?மகவி, 0லவ#
.... ... ..

அ)ணாசல$ கவிராய#
! அ)ணாசல$ கவிராய#
>ர,ைபய வாமிக
!$%மர
கனகராஜ=ய#
மகாவிவா மீனாசி தர பி ைள
.ரா.

நா.

மகாவிவா மீனாசி தர பி ைள
அழகிய ெசா$கநாதபி ைள
…. ….. …. …

,பிரமணிய ெச&யா#
ேசாணாசல பாரதி

பழனி,படார
கி)&ண ஐய#
கி)&ணசாமி உபாதியாய#
ைவதியநாத+ ெச&யா#
! நயினாைத !த.யா#
%)சாமி அ&க
! அ)ணசல$ கவிராய#
! கதசாமி$ கவிராய#
மகாவிவா மீனாசி தர பி ைள
ெச=%மீரா 0லவ#
மீனாசி தர பி ைள
.ரா.

.ரா.

… … … …

,பராய ெச&யா#
ெசா$க.க சிவ,பிரகாச வாமிக
த. க.

36

ேபE# ப+ைசநாயகி பி ைளதமி
மகளநாயகி பி ைளதமி
மகளாபிைக பி ைளதமி
மகேளவாி பி ைளதமி
மைகய#$கரசியா# பி ைள தமி
மயிலைம பி ைள தமி
மீனாசியைம பி ைளதமி
ேயாகநாயகியம பி ைளதமி
ெயௗவனாபிைக பி ைளதமி
வடதி)!BைலவாயிB ெகா&யிைடயைம
பி ைளதமி
வடதி)!BைலவாயிB ெகா& யிைடயைம
பி ைளதமி
வ&6ைடயைம பி ைள தமி
வ&6ைடயைம பி ைளதமி
வ&6ைடயைம பி ைளதமி
வ ளிநாயகி பி ைள தமி
ேவதநாயகியைம பி ைளதமி
:ைவ*ணவி பி ைளதமி

கதசாமி அ&க
! சிவராம பி ைள
மகாவிவா மீனாசிதர பி ைள
.

…. …. …. …

நேடச$ க6ட#
ைவதியநாத ேதசிக#
%மர%)பர வாமிக

…. ….. ….. ….

பலராம=யா

ெதா&$கைல+ ,பிரமணிய !னிவ#
மகாவிவா மீனாசிதர பி ைள
கனகசைப தபிரா
நடராச$ கவிராய#
ைவர$க ேவலாFத, 0லவ#
தடபாணி வாமிக
! கதசாமி$ கவிராய#
சாரா வாமிக
.ரா.

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

இவைர ெதாியவ.ள ஆ,பா% பிைளதமி

களி! அகரவாிைச

ப-.ய.
ப-.ய.

ெபய

அ,ப# பி ைளதமி
அ)ணாசல ஞான ேதசிக# பி ைளதமி
அ)பாைத ேவத விநாயக# பி ைளதமி
அழக# பி ைள தமி
அழக# பி ைளதமி
அழக# பி ைள தமி
அ8மா# பி ைளதமி
ஆடவ# பி ைளதமி
ஆ&ய,ப,பி ைள தமி
ஆ=$%& !)க# பி ைளதமி
ஆயC# !)க# பி ைளதமி
ஆD!க நயினா# பி ைளதமி
இராகவ# பி ைள தமி
இராம.க அ&க பி ைளதமி
இராமானத# பி ைளதமி
இல3சி ேவலவ பி ைளதமி
ஏநாத# பி ைளதமி

ஆசிாிய

காைர$%& ெசா$க.க3 ெச&யா#
,பராய அ&க
…. ….

கவி%3சர ஐய#
சகதா#
சாமி கவிகாள)திர#
அ)ணாசல$ கவிராய#
ச5வா, 0லவ#
!கG# மீனாசிதர$ கவிராய#
சிவராம.க பி ைள
ெதா&$கைல ,பிரமணிய !னிவ#
ச!கதாச, பி ைள
%றால$ %ழைத !த.யா#
தர பி ைள
கதசாமி அ&க
கவிராச படார
சாமிநாத,பி ைள
ச.

ெபா.

கி.,
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கடப# ேகாயிB பி ைளதமி
கதிைரமைல$கத பி ைளதமி
கப பி ைளதமி
கைலைச+ெசகIநீ# விநாயக# பி ைளதமி
கழனிவாசB தி)வ)ணாசல ேதசிகெரதின,
பி ைளதமி
கI%மைல, பி ைள தமி
காேகய பி ைள தமி
காதிய&க பி ைளதமி
கிறி நாத# பி ைளதமி
%மரமைல, பி ைள தமி
%)தமைல !)க# பி ைளதமி
%ேலாக ேசாழ பி ைளதமி
%ைற !)க பி ைளதமி
ேகா&மாதவ பி ைளதமி
ேகாயிC#,பி ைளதமி
சகர%மார# பி ைளதமி
ச+சிதானத விநாயக# பி ைளதமி
சிவஞான பாைலய வாமிக பி ைளதமி
சிவெதIத பBலவராய பி ைளதமி
சீரகநாத# பி ைளதமி
தரL#தி வாமிக பி ைளதமி
,பிரமணிய$கட6 ேMதிர$
ேகாைவ, பி ைளதமி
ெசெந%&+ ச!கநாத பி ைள தமி
ெச,பைற, பி ைளதமி
ெசழியதைரய பி ைளதமி
ெசைன விநாயக# பி ைளதமி
ேச$கிழா# பி ைளதமி
ேச9# !)க பி ைளதமி
ெசா)பானத# பி ைளதமி
தணிைக, பி ைளதமி
தி)$%றால, பி ைளதமி
தி)+ெசN#, பி ைளதமி
தி)ஞான சபத# பி ைளதமி
தி)ஞான சபத# பி ைளதமி
தி)தணிைக, பி ைள தமி
தி)நா6$கரச# பி ைளதமி
தி),பரகிாி, பி ைளதமி
தி),ெபDேபD !)க# பி ைளதமி
தி),ேபE#!)க# பி ைளதமி
தி)மயிைல+ சிகாரேவல# பி ைளதமி
தி)மா.)$ ேசாைல, பி ைளதமி
தி)வ)ணாசல ேதசிக# பி ைளதமி
தி)வனைத ,பிரமணிய# பி ைளதமி

>ரைசவ$ கனகசைப$ கவிராய#
சிதபர நாத
ப&த அசலாபிைக
சிவஞான !னிவ#
க.

சிவ,பிரமணிய ேதசிக#
காளி+ வாமிக
ெகா&$ெகாடா ெபாிய அதி+சேதவ
நாம$கB கவிஞ#
பிராசிபி ைள
! >ரபதிர$கவிராய#
கதசாமி அ&க
ஒட$Kத#
மழவராயேனதB ,பிரமணிய பாரதியா#
?மகவி, 0லவ#
,பிரமணிய ஐய#
ெபானாயிரகவிராய L#திக
சகர%மார !னிவ#
சிவ,பிரகாச வாமிக
ப&$கா, 0லவ#
ேகாவித,பி ைள
ேவ( ேதசிக#
.

கா3சி0ர சிதபர !னிவ#
?மகவி, 0லவ#
,பிரமணிய$ கவிராய#
அதக$கவி >ரராகவ !த.யா#
க+சிய,ப !னிவ#
மகாவிவா மீனாசிதர பி ைள
அதக$கவி >ரராகவ !த.யா#
தவராய#
கத,ைபய#
திாிKடராச,ப$ கவிராய#
பகழி$Kத#
மாசிலாமணி ேதசிக#
…. …. …. ….

கத,ைபய#
அ,பாைவய#
அ)ணாசல$ கவிராய#
சிகார ேவ( !த.யா#
ேபE# சிதபர வாமிக
தாடவராய !னிவ#
ெந%,ைப ைவரவ=யா
சிவ ,பிரமணிய ெச&யா#
வனிய,ப,பாவல#

ப.

38

தி)வாவOைற அபலவாண பி ைளதமி
தி)விைட$கழி !)க பி ைளதமி
தி)விாி3ைச !)க பி ைளதமி
தி)வில3சி !)க பி ைளதமி
ேதசியவிநாயக# பி ைளதமி
ேதைவ, பி ைளதமி
நஹுரா. ஆடவ# பி ைளதமி
நபிக நாயக பி ைளதமி
நாK# ஆடவ# பி ைளதமி
பதிராசல பி ைளதமி
பமநாப# பி ைளதமி
பழனி, பி ைளதமி
0ைவ !)க பி ைளதமி
Rைவ மாநக#$%மர பி ைளதமி
ெபாியாவா# பி ைளதமி
மகரெநO%ைழ$காத# பி ைளதமி
ம)தாசல !)க பி ைளதமி
மைறமைலய&களா# பி ைளதமி
மாணி$கவாசக# பி ைளதமி
மாதவ+ சிவஞான வாமிக பி ைளதமி
!$%மாரசாமி பி ைள தமி
வ Sவ# பி ைளதமி
>ைர நவநீதகி)&ண பி ைளதமி
ைவ%தநாத பி ைளதமி

மகாவிவா மீனாசிதர ேதசிக# பி ைள
மகாவிவா மீனாசிதர பி ைள
மா#$க சகாய#
கவிராச படார
கணபதி ஆ+சாாி
அடாவதான ,பிரமணிய ஐய#
பி+ைச இ0ராகி 0லவ#
ெச=% மீரா 0லவ#
ேச%மதாD சாகி,0லவ#
கதசாமி அ&க
சகர,பிரமணிய$ கவிராய#
சின,ப நாயக#
தடபாணி வாமிக
சிவ ,பிரமணிய+ ெச&யா#
தனபா( பமாவதி அைமயா#
தி)ேமனி$கவிராயாி சீட#
! அ)ணாசல$ கவிராய#
0ைவ$கவிஞ# அரகசாமி
காைர$%& ெசா$க.க ஐயா

வ.

.

…. …. ….

%மர%)பர வாமிக
அ!த பாணியா#
அணாமைல ெர&யா#
வரதராச, பி ைள

----------------உ
ெசாணாி அபிைக பிைள தமி
1. கா ப#வ

தி&மா
1.

சீெகா+ட ெச பவள வ9ெபா, ெகா6ெயன3
ெச<வி வா2தைழ
....

..........................ன
றிககயிைல ய ெபா&பி

ஏெகா+ட மாணி!க மிளெவயி ெலறித&
ாி.தி*

ெசா&ணாி வ9ெயC

எழினமயிைல யினிகா!க
...... ....................... ைலகமழ
த+ண>. ேத ளிப தவD

ெவ+
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ணிலO ெபாழி
ாிக ............................
நீல ெந*மா வைரநிகப! கைவெதழி
கனிந
(1)

திகழவள ப?ெகா+டேல.

/றிைர
(அ6-1) சீ- க, ெச பளவ9 - மிகO

சிவ.த பவழ!ெகா6 ேபாறவ; ெச<வி

– சமய , ெபா& - மைல.
(அ6-2) ஏ - அழ/ . நிகப – ஒதி&!க.
(அ6-3) ாிக

- ச?/. ெகா+ட  - ேமக .

(அ6.4) ப?ெகா+ட - மிகபசிய ேமக

ேபாற தி&மா.

/றி: இ3ெச28 உள ஓைல ஒ6. பாதி ம5*
உ&வ

அறிய 6யவிைல.

வ/
2.

ளாி மல&ைற பிரமெனா& ச......... ண
நவநிதிைய ய&மைற தைல ைறெதாி
வளைல ெதா...+ணிலெவாளி
ெமா2சைட! கா5டைன தி& நைர8ட
றிைரய வ&ன............ைன
அளவில மாக /ைறைவ சிைறவிட
அட& மயிலணி ைகய, காதிைக
அதனி மமல நறியப...Fட
அைமய வழிப* 2யெபா, றா5*ைண
அைமதி ெபறநிைன பவக மைனெதா>
அதிர வ&ெமா& ெவள தீதைன
அ&ைம திகதி& மலைன யளவிட
அாிய ெபாிய ெபான2யைன ேபா,>
களப

&கமத மிலகி ெயாDகிய

காிய /ழமிைர ெச மல3 ;5டணி
கவிC

வDதிக+ மணிைய யியெப>

கOாி யிைனநிைற ெபா2ைகயி, ேறா,றிய
கமல நயனிைய இனிய ைவத&
கனிைய யதிைன ேய2தன ேப5ைடைவ

உளதா ெச28ளி D
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கைறயி மைறயவ திெச2 கிளிையெம2
கFD

எழிெகாழி ெம9ைய! Iதி*

ைளெவ ெளயிறில கியன ...... O>ைம
மCல /யிைர ைநயற ெறா!கிேய
ெதாட& மலவ9 யகல Oயபர
கந ெனறித& ைதயைல ,ற&
கிதி யிைனயிள மயிைல யளிர
ெறாைடய ைனமி/ ெசவிைய3 சீத/
ெதாைகயி மகிைமெகா க&ைண ெப&கிய
ெசா&ண ாிெயC

வ9ைய! கா!கேவ.

(2)

(அ6.1) ளாிமல - தாமைரமல. நவநிதி - ஒப ெசவ?க. அைவ: பம ,
மாபம , ச?க , மகர , க3சப , /.த , ந.த , நீல , கவ . "பிகலறா
ன& ெப&/ நவநிதி8 '' (ேச. ராசா . 20) அயி - ேவ.
(அ6 - 2) ெபா + தா + ைண. மைனெதா>

X*க ேதா> . அதிர - சதி!க.

நி&மல - /,றம,றவ.
(அ6-3)

&கமத - கBSாி, காிய/ழ - க&ைமயான I.த. வDதி –

மைலயவச பா+6ய. கOாி - ெகௗாி, ைவகைற - வி6ய,காைல.
(அ6-4) அளி - வ+*. ெதாைடய - மாைல,
/றி: இ3ெச28 உள ஓைல ஒ6. பாதி ம5*
உ+ைம உ&வ

ந/ ெதாியவிைல.

விநாயக
3.

அ+ட ேகாளைகந* ந*?கவட வைர/ைல.
தைசயெவ+ /லகிாிெவ6
தன,ெபாறி பற!க! கைற3;5* ேமா5டரவி
ஆயிர.தைல 6ப3
ச+டமா&தெமன3 சீறிவ& கயக
தCட கிழிெதறி.த
த>க+ைம3 சி>கO5 டைழெசவி கக
த.திக ைனதிபா
ம+*தா பா!கினியி வா6 தவி!கிற
வாபயிாி C!கிர?கி
மைழெபாழி. தி*வெதன மCயி கம!ெகலா

உளதா ெச28ளி
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வ>ைமவிட வி&நாழிெந,
ெகா+*வள பதி ர+டற

வள!/ T?

ெகா ைபமாணி!க மணிைய!
/லOெப+ ணைதெயாளி ெசாணாி வ9ைய!
/6ெகா+* கா!கெவேற.

(3)

(அ6-1) அ+டேகாளைக - அ+டமாகிய உ&+ைட "அ+டேகாளைகெயலா .
(தி&உதரேகாசம?ைக ம?கேளவாி பிைளதமி ெச2. 1) வடவைர –
ேம&மைல.
(அ6- 2) ச+டமா&த
எC

- ெப&?கா,>. கயக - கஜகார. அேர.திர

அரச ேதவைர வ&த ஒ& வ9ைம8ளவ ேவ+*

!கிராசாாியைர! ேக5டா. அவ அேர.திரனிட

எ>

னிவ மரபி மரகத னிவ

எபவ தவ ாிகிறா. அ னிவைர உ மரபி ஒ& ெப+ ேசாி
அ<வி&வ&!/

ேதா>

தவ மி/.த வ9ைம8ைடயவ ஆவா எறா.

அைத! ேக5ட அரச விைத எபவைள அCப அவ ெச> அவ தவதி,/
அKசி அவ&!க&கி அ னிவ தன!/! கணவராக ேவ+*

எனதவK

ெச2தா. இ&வ&!/ தவ ைகI* காலமாத9 னிவ விழி தம!/ 
இர+* யாைனக கலவி ெச2ய!க+* காம!/றிட நிறன. இதைன
அ&கி தவ

ெச2 ெகா+6&.த விைத க+* எதிவர னிவ இவைள

ெப+ யாைனயா!கி தா

ஆ+ யாைனயாகி ண.தா. உடேன யாைன

கட கஜகார ேதாறினா. பி இவ சிவைன! /றி தவK
ெச2 வர?க பல ெப,> அரசா+* ேதவகைள >தி! கஜகராகிய
விநாயகரா ெகாலப5* ெப&3சாளியா2 விநாயக&!/ வாகனமாயின.
இவ ஆ+ட நகர

மத?கர . த>க+ைம - அKசாைம. த.திக – விநாயக!

கடO.
(அ6-3) தாபா!கினி - ;ாிய ெவப .
(அ6-4) பதிர+* அற

வள!/ - பதிர+* த&ம?கைள3 ெச28 .

'இடபா பதிர+டற

வளப" (தி&வா- நா. 9-9.) ''அறமிர+ ெட5ெட5

ெட5*

வள!/ '' (தி&க.) பதிர+* அற?களாவன:-

ஆல!/3 சாைல, ஓவா!/ உணO, அ>சமயதா!/ உ+6, பவி,/
வா8ைற, சிைற3ேசா>, ஐய , திப+ட
அளி!/

நக, அறைவ3 ேசா>, (அநாத!/

உணO), மகெப>வித, மகவளத, மகபா வாத, அறைவ

பிணK*த, அறைவ Sாிய , (அநாைதகG!/ அளி!/

உைட), +ண ,
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ேநா2!/ ம&., வ+ணா, நாவித, க+ணா6, காேதாைல, க+ம&., தைல!/
எ+ெண2, ெப+ேபாக , பிற ய காத, த+ணீப.த, மட , தட ,
ேசாைல, ஆOாிKதறி, வில?கி,/ உணO, ஏ> வி*த, விைலெகா*
உயிகாத, கனிகா தான .

&க
4.

எ+6ைச தி*!கிட இ6!/ர எDபவிழி
எாிகவ ேவயிாி> ()
இைமயவக ேவ.தைன3 சீறிெயD ;ரCட
இ&Iற தா2பிள.
தி+6ற ெகா+ட பகிர+ட 7த+ட
ெசெறா& கணதிமீG
சிதிர! கலாபமயி ெவ,றிேவ &கனி&
ெசKசரண

அKச9 ெச2வா

ெதா+டக9 தீதி* ைர3சிைய! கயாண
.தாி யைதமர3
ைவகனி. ெதாD/ ப.ேதைன ெய+ணாிய
வாதசா. ததிேமலா2
ம+*ெமாளி மயமா2 நிைற.தி* பராபைரைய
மCேப ாிபெவள
மைடதிற. ெதனமி/ க&ைணெபாழி ெசாணாி
வ9ைய! கா!கெவேற.

(4)

(அ6-1) எ+6ைச - எ5* + திைச. இ6!/ர - இ6 ஓைச ேபாற /ர. விழி எாி
கவ - க+க அனைல! க!க. இைமயவக ேவ.த - இ.திர. ;ர –
;ரபம.
(அ6-2) பகிர+ட

- ெவளிய+ட . மலா+ட தட!ைக யா,பகிர+ட மகப*த

கால'' (தி<, ெபாிய தி&. 11, 6. 2) 7த+ட - பிரமா+ட . "7த+ட ேவத+ட
ேகாத+ட" (மீ . பி . த. ச.1) - ெசKசரண
(அ6.3) வாதசா.த
க&தப*

- ெச ைம + சரண

ப+ெதாைக.

- உ3சி!/ேம பனிர+* அ?/லதி உளதாக!

ேயாகBதான , வாத சா.ததிFள சதாசிவ 7தியி இட

ைடயி அ பிைக X,றி&பதாக ேதவிைய ப,றிய $க I>
“வாத சா.த தல

(மீ. பி. த. அ 9. 6.)

எப.
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(அ6-4) பராபைர - சிவசதி, மC - நிைலெப,ற.

பிரம
5.

நைரத/* மிதைல தள.தநைட 7பினா
நDவியி* ைடதய?/
நாமைற! கிழவைன பழமைற ெபா&ேளாதி
நாதD > ஞானிைய
உைரதெச

ெபாேபா இல?கியி* ேமனிேம

உாிய ாி$லைச.
ெதாளிெச2ய Oலக பைடதெபாி ேயாைனெநK
&கவாதி திபா
விைர!கமல மலேபா விள?கியி* தி&க
ெவ+ணிலO ெபாழி>வF
ேவத$ ரமில/ பாததா மைர8ெம
விழியி கலாதி&!/
வைர!கர ெப,றி* ைர3சிைய தி&நா?ைக
மாநகர
வாலா

வாழவ.த

பிைக!/யிைல ேமலான ெசாணாி
(5)

வ9ைய! கா!கெவேற.

(அ6-1) நாமைற! கிழவ - பிரம. பழமைறெபா& - ேவத ெபா&.
(அ6-2) ாி $ - Tb, உலக

பைடத ெபாிேயா - பிரம

(அ6-3) விைர - வாசைன. >வ - சிாி, இல/

விள?/ . பாத தாமைர –

உ&வக .
(அ6-4) வாலா பிைக - பாலா பிைக. /யி: ஆ/ெபய. வாலா பிைக! /யிைல,
ெசாணாிவ9ைய! கா!க எ> உலக பைடத ெபாிேயாைன வாதி
திபா .

தி&மக
6.

ம&மி!க ப,பந மலாி, >ளிதி*
மைவ! களிண வல, றிக!கத
வதC5 றெம 9ைசைய பரபிவி+
வழியி, றனிதனி வரெமா2 தளி!/ல
உ&கி3 சிவ> மதர திையபனி
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ைக திைனெபா& நைகச, >திதிட
கம, ததனி ெயழிைல! ெகாழி!கவ
ளாி ெபா/5*ைற தி&ைவ தி!/
இ&ைம!/ ந,கதி த&ச!தி 8தமி
இதய தி&வ விைனைய ரவ
இைமய ெபா&பிைற மக! /ணதினி
எD திறதின ாிைன, பைடதவள
&தி தனிெபா& அகில தினி,/>
ைணப,> வி5டவா மன! கினிதவ
ெதாைகயி5 டளப> க&ைண ெப&!ெகD
ெசாண ைர3சிைய யினிதி, ர!கேவ.

(6)

(அ6-1) ப,பநமல - தாமைரமல. ம - ேத. அளி!/ல
(அ6-2) அதர

- வ+6 I5ட .

- உத*. ளாி - தாமைர.

(அ6-3) ந,கதி - ற!க

த9ய ந,பதவி. இதய - மனதி ெபா& - மைல,

!/ண - சவ/ண , ரேசா/ண , தேமா/ண .
(அ6-4) &தி - ேவத . அகில

- உலக

ர!க - கா!க.

6: ெசாண ைர3சிைய! கா!க எ> தி&மகைள திபா .

கைலமக
7.

மிட>ைட. தினிைச கனி.வாி யளிபா6
வி+ெண ^தியாட
ெவ+ணிலா தவழந>. த+ணத கிரண
விாி.திட வட.நீ+ட
மட >! கவிழம ெவாDகிவிைர கமெவைள
வளவா2! கமலமலேம
மகிI. தி&.த கைலமா தளிாிைணய6
வண?கிநி றKச9ெச2வா
கட மைட திற.தெதன! க&ைணெபாழி விழிதிக
க&?/யிைல மரெமாD/?
கனியிள? /தைலெமாழி யிளவன ேப56ைன!
க,பக T?ெகா ைபந,
/6ைல8 ைளதில/ ெச?க&

ைபவன

ேகா6கைள )றெசாண!
/ழ.ைதைய3 சீரா56 யாராத காதெலா*
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(7)

/6ெகா+* கா!கெவேற.

(அ6-1) மிட> - கD. அளி - வ+*. த+ - /ளி3சி.
(அ6-2) மட - Tவித. >!/ - இதகளி பிணி. ம - ேத. கைலமா –
சரவதி . தளி இைணய6 - தளிேபாற இ& பாத?கைள
(அ6 -3) /தைலெமாழி - எD வ6வ
(அ6-4) /6ைல - தமாைய, வன

ெபறாத ெசா.
- உலக , ஆராத ஓரளவி அைமயாத. காத –

அ.
6: ெசாண! /ழ.ைதைய! கா!க எ> கைலமகைள அKச9 ெச2வா .

சத மாதக
8.

பிைறெவற சி>UதF

நளி& /6ெகா+ட

பின, க&?I.தF
பிைளமா விழி8

இளவைள வாகா

பிற?/ மகர!/ைழதிக.
தைறகிற ப3சிள? கைழெபா&O ேதாளிைண8
ஆ2.ெதழி ெகாழிபவா2.த
அனெமன ெவாளிகிற கனியக ெளDவசீ
ற6பணி. தKச9ெச2வா
திறெகா+ட பா+6ய ெசவ! /மாாியா2
ெதமைர நகர.
ெச?ேகா ெசF ெகா6Kசிய. ேதக6
ெசலவால வைளெயா9ப
விறெகா+* வளதி!/ விசயKெச2 தி*;9
வி9யபி ேடகவ9
விைளக&

ப*ெசா9 ெசாணாி வ9ெயC

ெம9ைய! கா!கெவேற.

(8)

(அ6-1) Uத - ெந,றி. பிற?/ - விள?/கிற. ப3சிள?கைழ - பைமயான இைளய
7?கி.
(அ6-2) கனியக எDவ - பிராமி, மேகவாி, ெகௗமாாி, நாராயணி, வராகி,
இ.திராணி, காளி.
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பிராமி: நா/ ைக, விசாலா] , ஒளி&

ெபாேமனி, வரத , அபய , கம+டல ,

அ]மா9ைக, ஹ சவஜ , ஜடாம/ட , பமாஸன
அனவாகன

உளவளா2

ஊ. இ&பவளா2 பிர ம -பிணியாயி&பவ.

மேகவாி:- ெவைள நிற , திாிேநர , ;ல , அபய , வரத , அ]மாைல, வி&ஷ
வஜ , ஜடாம/ட , உரகTஷணளவளா2 வி&ஷபவாகனா-ைடயா2
மேகச-பிணியாயி&பவ.
ெகௗமாாி:- ெகௗமார உ&வைத! ெகா+ட கனிைகயா2 இரன ம/ட
அணி.தவளா2, அ?/ச , ேவ, அபய , வரத . ெச ப5டாைட.
ஆரேக'ரTஷண , /?/ம நிற?ெகா+* மகாXாிய மயி வச
மயி வாகன

உளவளா2

ஊ.தி&பவ.

நாராயணி :- பம பர விசாலா5சியா2, சியாமள வணளவளா2 மகாபல
ெகா+டவளா23 ச?/, ச!ர , அபய , வரதமாகிய நா/ ைககைள!
ெகா+டவளா2! க&ட வச

ெகா+* க&டவாகன

ஊ.தி&பவ.

வராகி:- இவ க> ப5டாைட8ைடயவளா2, வராகக , சவச பகாியா2,
பவிரால? கி&தமான மாபிைன8ைடயவளா2, பாத?களி $ரமணி.தவளா2!
கலைப, சல

(உல!ைக) வரத , அபய

ெகா+* க> அணி

அணி.தி&பவ.
இ.திராணி:- வdரபாணியா2, இர+* க+க அழ/ள வBதிரமணி.தவளா2 .
வரத , அபய , ச!தி ெகா+* கஜவஜளவளா2 யாைனவாகன
ஊ.தி&பவ. காளி:- இவ திாிேநர , ;ல , கடக , அ , ச!ர ,
ஒ&ற!கர?களிF
அRடஜ

பாச , பலைக, சா?க ச?க

உளவளா23 சடாம/ட

ம,ற! கர?களிF

ெகா+*

, சவால?காரைடயவளா2 மகிஷ வாகன

ஊ.தி&பவ.
(அ6-3) பா+6ய ெசவ!/மாாி - மலயவச பா+6ய மகளான
தடாதைகபிரா56. மைலயவச பா+6ய திர ேவ+6 அவேமத யாக
பல ெச2தா. இ.திர ேதாறி திரகாேமR6 யாக ெச2ய!
க5டைளயி5டன. அவ அ<வாேற ெச2ைகயி யாகதி பாவதி ேதவியா
7> ைலகைள8ைடய /ழ.ைதயா2 அவதாிதா. அரச /மாாியி
உ>பி மி/திைய! க+* கவைலயைட.தி&!ைகயி அசாீாி!
'இ!/ழ.ைத!/! கணவ ேதா>ைகயி ஒ& ைல மைற8 ' எ> ெசால!
ேக5* மகி3சியைட.தா. தடாதைக பிரா56யா சகலகைலகG க,> த.ைத
6ைனவி!க ைன. ெச?ேகா ெசFதி உலெகலா ெவ> பைகவாிட
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திைற ெகா+* ைகலாயதி,/3 ெச> ந.தி த9ய சிவகணதா&ட
ேபாெச2 அவகைள ற?கா56 ஓட3 ெச2தன.
இதனா சிவ ேபா&!/ வர ஒ& ைல மைற.த க+* நாணி3 ேசாம.தரராக
எD.த&ளிய சிவைன மண. /+ேடாதரC!/ அனமி5* உ!கிர/மார
பா+6யைன ெப,> இைறவ&ட தி&!ேகாயி9 எD.த&ளின.
ர. - அரசா5சி ெச2. ெகா6Kசி – ைக!/தவியாக ேதத56 ேன
நடப5* தாமைர Tவ6வள அல?கார உ>. 'மணிேத ெகா6Kசி
ைகயா, ப,றி'' (மணி. 4, 48.) க6. விைரவாக . வாவைள ஒ9ப –
ெவ+ைமயான ச?/க சதி!க.
(அ6-4) ;9 - ;லைத8ைடயவ. !ைக. அபிேடகவ9 - தி&6ைய
உைடயவ. 'அ ெபா6 6;* மபிேடக வ9 ெயா* " மைர!. ெச2. 2).
விைளக& ; விைனெதாைக.

தி&நீ>
9.

ாிதிைர &56நிமி மகர

ர56ெயD

.நீாி உவாி,>
7லகி ேவதாள Tதெமா* ரதசா
+6னி ச+6Xர
தி&/தைல வ9ர

பி9;னியெமலா.

ெதாிசனK ெச2தOடேன
தி*!கி5* ெநKச. 6தலறி ேயாடெவாளி
தீ&நீ,ைற அKச9ெச2வா
ம&விாி க.தமணி திாிைர சO.தாிைய
மரமி/ ெசKெசாலைத
மைலயைரய ாி தவநிைறய வ.த&ெச2
வ6Oள ப?கிளிையவா
ெசாாிளி வி& பிமகி பயிெரனேவ மCயி
ெதா/திப* யரநீ!/K
ெசாணாி ய பிைகயி Cதலமிைச விள?கி8>
ைணெச2 கா!கெவேற.

(9)

(அ6 - 1) திைர - அைல. .நீ - கட, ஆ,> நீ, ஊ,> நீ, மைழநீ. ஆ!க,
அளித, அழித எற 7> தைமகைள8ைடய எனிC

ஆ .
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(அ6-2) ரதசா+6 - ர!த Mஜ எற அர!கCைடய ரதைத ஒ& ளி8
சி.தாம ப&கி அவைன! ெகாறா.
(அ6-3) திாிைர  7திகG!/

7தவ. (சீபாத வ/, 4)

(அ6.4) மைலயைரய - இமவா. கிளி: உவம ஆ/ெபய. வா - ேமக
(அ6-4) மCயிெதா/தி - நிைலெப,ற உயிெதா/திகளி I5ட . Uத
மிைச – ெந,றியி மிைச ஏழா

ேவ,>ைம8&. ''காெபப நீ>

S

காவF

கதO மாேம" (அகராதி நிக+*:- ஒ& ெசா பெபய ெதா/தி)

ப !ேகா6 ேதவ
10.

மி!கவிைர மலெசாாி. தி&கர

எ*3சி

மீைவ தKச9ெச2வா
ேவதநா யகிையவள ெசாணபிர தா பிைகைய
ேமலான ேதாைகமயிைல
!கைம யி&/6 திலெகாளி பரபிெயD
ரவிT5 6!கவிெச2
ைனமணி ேத-. வ&மிரவி 8 ெப&/
நிலO ெபாழிமதிய
த!கபதி ெனா&ேகா6 ெபலO& திரகண
தைலவ& ம&வ& ேவ,
ச+டேகா பCெந6ய வயிரவக ெள+ம&K
சாதவா கனC ெவ2ய
தி!/ெந* நாக

நவேகா6 சித&.

திைசபால ாி&நாவ&.
திகனிவ ெரDவ& ப !ேகா6
ேதவ&? கா!கெவேற.

(அ6-1) மி!க விைரமல - மிகO

(10)

ந>மண உள மலகைள; இ&கர

- இர+*

ைககைள8 .
(அ6-2) இ& /6 - இ&ைள ேபா!கி. எDரவி - ஏD/திைரக. ;ாிய
ேத!/திைரக ஏD. அைவ :- காயாீ , உRணி!, அUR*, &ஹதி, ப?!தி,
&R*, ஜகதி எற ஏD ச.தகGேம ஆ/ . அ!/திைரகளி நிற
ராண

I> . கவி - அழ/, இரவி - ;ாிய. மதி - ச.திர.

பைம எ>
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(அ6-3) வயிரவக எ+ம - தா&கைன! ெகாற சதியி ேகாபதீ எD.
/ழ.ைத உ&!ெகா+* இ&.த. அதைன! காளி பா`56 வளதன. அைத3
சிவ ஒ*!க ஒ*?கி அவாிடமி&. எ5* உ&!ெகா+* ெவளிப5டன
காலவயிரவ, அசிதா?க வயிரவ, /ேராதவயிரவ, க+டவயிரவ, உமத
வயிரவ, கபால வயிரவ, விTஷண வயிரவ, மாதா+ட வயிரவ. ஒ& சில,
த.திரவயிரவ, ேவ3சாவயிரவ, உேலாக வயிரவ, கால வயிரவ,
உ!கிரவயிரவ, பிர3ைசய வயிரவ, நிமாண வயிரவ, Tஷணவயிரவ எனO
I>வ.
(அ6-4) திைசபால இ&நாவ : இ.திர, அ!கினி, யம, நி&தி, வ&ண, வா8,
/ேபர, ஈசான. ப !ேகா6 ேதவ - ;ாிய பனி&வ, வ!க எ+ம,
உ&திர பதிெனா&வ, அவினி ேதவ இ&வ.
------------2. ெச கீைர ப#வ
ஆசிாிய வி&த
11.

ைப?காைழ3 ெசD?ககி மிடறில/ ந9ள
பாைளமண

Xசவாைழ

பழ!/ைல கனி.ெச. ேதமாாி ெபாழிய
பலாவினி கனிெவ6!
ெகா?கா.த ெபா,ைள கனி.நற ெவாDக!/
/ளி.தநிழ வளேசாைலய?
ேகாகனக வாவி8

ேமOதி& நா?ைகநக

/6தைழய வ.தவாேவ
ச?காழி மாய சேகாதாி ராதனி
தராதல மளித;9
சவம? களகர ம?க9 க.தநிற
தவளமா 9ைகயிவ+*
ெச?கார மி*மயிட ச?காாி சி?காாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள
சிறகில/ கிரணமயி வ&ணமி/ ெசாணாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள.

(1)

(அ6-1) க/ - பா!/மர . மிட> - கD. ேதமாாி - ேதமைழ.
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(அ6-2) ெகா?/ - ேத. ஆ.த - நிைற.த, ேகாகனவாவி - தாமைர மல நிைற.த
/ள .
(அ6-3) ச?காழி மாய சேகாதாி - பாவதி. ராதனி - எேலா&!/

7த.

உலக பைடபி த9 ேதாறிய ;5மமான ஆகாய . அத,/ 7தைவ
அக?கார , மஹ, அவிய!த , 7லபிரகி&தி, இைவ அைன

ேதவியிடமி&.

ேதாறியைவ. அதனா ேதவி ராதனி என வழ?க ெப>கிறா. ''ைன பழ
ெபா&5/

ைன பழ ெபா& ேதவி" (ல9தா) ம?க9 - ம?க9 வ6வின.

கீ - வடெசா.
ம?கல ெபா&க இவகைள அைட. அழைக ெப>வதா கணவேனா*
ைறப6 கமாக வாD

மைனவியைர3 ம?க9க எப. அப6 வாD

ம?க9களி வ6வி ேதவி விள?/கிறா. சிற.தைவகைள நைடைறயி
அைம3 சிறப,றைவகைள தவி வாவ ம?களகரமான வா!ைக.
அ<வா!ைக வ6வி இ&பவ ேதவி. (ல9தா) ம?க9 எC
பிர மவியா வ6வின எ> ெபா& ெகாவா&
(அ6-4) மயிட ச?காாி - மகிஷாரைன! ெகாறவ.

12.

ஆறா6 நைனகி கைள.ெச
தKசில

ப5**

ேபா9டவிைர.

தாயிைழ ைன.தி* பா?கியக ;ழநி
அ&/வ& னமதிய?
Iறா6 ைவதவி& ேகா56ள. தி?கெளழி
ெகா+டதி& Uத9மீ
/>ெவய ெபா6ப 6வா2 லர!
/ரக ம வி மிவி மி
மாறா6 யDதக+ ணீைர ைடதைன
ம6மீ ெத*ைவ
மாற வைண> தி*ெம> ந
மாைலைய வில!கஇளகிச
ேசறா* /?/ம! ெகா?ைகய +கிளி
ெச?கீைர யா6ய&ேள
சிறகில/ கிரணமயி வ&ணமி/ ெசாணாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள.

(2)

உள.

ெசாF!/
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(அ6 - 1) ஆறா6 - ஆ,றி நீரா6, நைனகி - நைன.த ஆைட. விைனெதாைக.
ஓ9ட - ஒ9ெச2ய. ஆயிைழ - ஆரா2. எ*த ஆபரண?கைள அணி.தவ;
அெமாழிெதாைக.
(அ6-2) />ெவயெபா6ப -  தாக3 சிறிய வியைவ ளிக ேதாற.
(அ6-4) ெகா?ைக - தன . ெச?கீைரயா6 அ& - ெச<விய ெசா,கைள3
ெசா9ய&. ெச?கீைர ஆ*த ஒ& நிதவிேசட

எப

ெபாியவா3சாபிைள.

13.

பாரா56 யி&க+ மலளி ைடந,
ப&மணி ெதா56லா56
ப?கய! க+[ற? காைம க+ேட.தி
பைணேதாளி ைவதைணேத
ஏரா56 ெமெலன நட.லா திெபா
னிைழநவ மணி/யி,றி
இலகியி*

அKசன3 சாைலயி, /?/ம

எழி,கலைவ ேதா2.தவிளெவ.
நீரா56 ெவ+*கி ெல*மர கதேமனி
நிைற8மீ ர லதி
நிகD3சி ேமா.ம+ சா.திெனா* சா.கம
ெந,றியி, ெபா5*மி5*3
சீரா56 யைனேகா தா5ெட

பிரா56வள

ெச?கீைர யா6ய&ேள
சிறகில/ கிரணமயி வ&ணமி/ ெசாணாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள.

(3)

(அ6-1) இ&க+மலளி - இர+* க+களி9&.

ஆன.ததா ேதா>

நீ.

ப?கய!க+ - தாமைர ேபாற க+. பைண - 7?கி, ''பைணேதா (மீ. பி. த. 3)
(அ6-2) /யி,றி - பதி. மKசனசாைல - நீரா*மிட .
(அ6-3) ெவ+*கி - ெவ+ைமயான ஆைட. ம+சா. - ம+ைண எ*3
சா.தாக ெந,றியி இ*த வழ!க . (ம+ெபா5டணி. நீறி5*) பிர9?க eைல.
மாைய உ,ெச2. 46)
(அ6-4) மயி - உவம ஆ/ெபய.
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14.

ெகா?கா ப.ேத >ளிதித அவிதி*?
ேகாகனக மல& மாவி
ெகாD.தளி&

ெவறெச? கா.தள? ைகயினா,

/ளிநிலO ெபாழிாிக3
ச?ேக.தி ேய.திள ைலபா கற.தைன
த+பவள விதெநாி
த?கிெவ6 ேயறா ைபய க56ேய
ைதவ. எ*ேமா.
க?கா சலவள கயெபா& நீ+டவி&
க+மலாிெனாதி மகிழ!
க&க, பகத&வி வளாிள? ெகா ெபன!
கா5சிெபற ேவவிள?/
ெச?காவி யிதழியணி க?காள ப?கிைறவி
ெச?கீைர யா6ய&ேள
சிறகில/ கிரணமயி வ&ணமி/ ெசாணாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள.

(4)

(அ6 - 1) ெகா?/ - வாசைன. ேகாசனகமல - தாமைர மல. ாிக3 ச?/ – ழி.த
கைத8ைடய ச?/.
(அ6-2) பவளவித - பவழ

ேபாற உத*. ெவ6ேயறா - ைரேயறாம. ைபய –

ெமவாக.
(அ6-3) கய - மீ.
(அ6-4) க?காள ப?கிைறவி - வாமன ெச&!கைட.த காலதி DெவF ைப
ஆபரணமாக! ெகா+ட சிவன இட ப!கதி இ&!கிற பாவதி. க?காள DெவF . 'க?காள. ேதா+ ேமேல காத9தா காேணf'' (தி&வாசக ,
தி&3சாழ, 11.)

15.

உவ.ள மிட?ெகா+ டட?கா மகி3சி8ட
ஓடாி!க+ களிப
உ3சிவ5 டயினிநீ ,றி நீறி5*
வி5*னைன நி,பன
தவ ெபாி ெச2தி*. தாைதமக வாக.
த+ணளி ர.ெச.ேத
தய?/ெச. தாமைர Tெவன மல.திட
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தாதியக பாகாப
நிவ.ெதழி கனி.தநி றி&ேமனி மரகத
நிற?ெகாழி தG ப
நி/த வா2நில வ& பவிழி பா9னிைட
நீலமணி ேபா விள?க3
சிவ.தைக வ&.த தவ.விைள யா*கிளி
ெச?கீைர யா6ய&ேள
சிறகில/ கிரணமயி வ&ணமி/ ெசாணாி
ெச?கீைர யா6ய&ேள.

(5)

(அ6-1) ஓ* அாி!க+ - ெச<வாி ஓ*கிற க+ைண8ைடயவ.
(அ6-2) தாைத - த.ைத. மகவா - இமவா. தய?/ - விள?/கிற. தாதியக –
பணிவிைட ெச28

ெப+க.

(அ6-3) நிவ. - ேதாறி. எழி கனி.த - அழ/ மி/.த. நி தி&ேமனி- உன
சாீர . /தவா2 - ெச<வா ப ேபாற வா2, உவைமெதாைக.
(அ6-4) சிவ.த ைகவ&.த தவ. விைளயா* - சிவ.த ைகக வ&. ப6
தவ. விைளயா*கிற.

ேவ>
16.

த?க மிைழதி* ைக தாாி
த/ேதா வைளயாட3
சாிகட க பவ ள?கர வைளய
தைழ. தவ.தாட
தி?க [த,றில கெதா* 3
56 சிற.தாட
தி&க மீதணி வயிர மDதிய
திக; ழியமாட
ெபா?/ சத?ைக சில ெபா* கி+கிணி
ெபாெகாF ெசா* ஆட
ைனமணி ேமகைல யைரஞா ெணா*ம
ெபா9$ 9ைடயாட
அ?கF ேமனி பேசெலன ெவாளி ெசய
ஆ*க ெச?கீைர
அ&ைம பைடதி* ெசாண ாி!கிளி
ஆ*க ெச?கீைர.

(6)
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(அ6-1) தாாி - ைக! க?கண . "தாாி8
சாிகடக

- சாி.தக?கண . பவள

ஒளிகால” (!, பி. த. ெச?. 7.)

கர வைளய - சிவ.த ைககளி அணி.த

பவளதாலான வைளயக.
(அ6-2) தி?க - ச.திர. Uத - ெந,றி. திலக

- ெபா5*. 3 56 –

!களா ெச2யப5ட ெந,றியணி. ''56 சிைதய! /5ட! /ளி''
(ெப&?. உKைச!. 40, 102) ;ழிய
"வி56ல/ ;ழிய

- உ3சி! ெகா+ைடயி அணி8

ஆபரண .

விD?/ சி>ெகா+ைட" (தி&விைள. தடாதைக, 16)

(அ6-3) சத?ைக - ெப+க கா9 அணி. ெகாG

அணி. பாியக $ர

பாடகK சத?ைக'' (சில 6. 84)- கி+கிணி - கி+ கி+ எற ஒ98ைடய அணி.
(அ6-4) ேமனி - உட. பேசெலன - பைமயாக

17.

/Dமிய க,பக த&வினி எழிெபற
ேமO ெகாD.ேதசீ
/லவ தெப& வய9னி விளைள
யான க& ேபேத
ஒDக >!கவி ழிதெசறி கமலந
வாவி ய& ேப;
உ>பிற விபிணி விைனைய ெயாழிபவ
ேத* ம&.ேத)
எDவ னதிC ெமDத&

வ6O

தான வண?ேகவா
இைமயவ ம,>ள னிவ திதிைச
பாட வ&.ேதேவ
அழகிய ெபா,றி& கமினி தைசதர
ஆ*க ெச?கீைர
அ&ைம பைடதி* ெசாண ாி!கிளி
ஆ*க ெச?கீைர.

(7)

(அ6-1) க,பகத& - க,பகமர . ேதவேலாகதி உள. சீ - க : உாி3ெசா.
(அ6-2) >!/ அவி - இதக மலத. வாவி - /ள . பிறவிபிணி - பிறவி
ேநா2. (அ6 -3) ஈஎDவன

- பதினா/ உலக , கீ உலக

ஏD, அைவ:-
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அதல , விதல , தல , தராதல , இரசாதல ; மகாதல , பாதல , ேமFலக

ஏD -

Tேலாக , வேலாக , வேலாக , சனேலாக , தேபாேலாக , மகேலாக ,
சதியேலாக . எDத அ&

வ6O - எDவத,/ இயலாத உ&வ . அண?/ -

ெத2வ ெப+. இைமயவ - ேதவ.
(அ6-4) ெபா,றி&க - ெபா + தி& - க . ெபா ேபாற அழகிய க . இனி
– இனிைமயாக. அைச தர - அைசய. ஆ*க: விய?ேகா விைன,>.

18.

க&த& நிதிய ம?க9 ெச?ேகா ெச?கீைர
கடல தி,ெறளி கனிெமாழி ெச?ேகா ெச?கீைர
தி&வள தி ய&5ெகா6 ெச?ேகா ெச?கீைர
திகத& தமி ய பிைக ெச?ேகா ெச?கீைர
அ&வைர ெப,ற இள பி6 ெச?ேகா ெச?கீைர
அகில வளத க&?/யி ெச?ேகா ெச?கீைர
&தி ப6த ப?கிளி ெச?ேகா ெச?கீைர
ெசாண மளிதி* .தாி ெச?ேகா ெச?கீைர.

(அ6-1) நிதிய - எெபாD . கனிெமாழி - பழ

(8)

ேபாற இனிைமயான ெசா.

(அ6-2) ெகா6: ஆ/ெபய.
(அ6 -3) அ&வைர - அ&ைமயான இமயமைல. பி6 - ெப+ யாைன. அகில
உலக . (அ6-4) &தி - ேவத .

19.

ப. கழ?கணி ந?கா2 ெச?ேகா ெச?கீைர
ப+கனி 8 சி> ெகா ேப ெச?ேகா ெச?கீைர
ச.தத .ெதாழ வ.தா2 ெச?ேகா: ெச?கீைர
ச?கணி 8 ய த?கா2 ெச?ேகா ெச?கீைர
இ.ெதாளி எ.ைதெயா ப?கா2 ெச?ேகா ெச?கீைர
எறைன 8 பணி ெகா+டா2 ெச?ேகா ெச?கீைர
சி.ைத வள.த க& ேப ெச?ேகா ெச?கீைர
ெச ெபா னள.தி*

அ பா ெச?ேகா ெச?கீைர.

(அ6-1) ப+ - பா5*.
(அ6-2) ச.தத

- எெபாD . ச?கணி8

ய - தி&மா.

(9)

-
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(அ6 -3) இ. - ச.திர. எறைன8

- எைன8 , பணி - ஏவ.

(அ6-4) சி.ைத - மனதி. "சி.ைதயாF

ெசாலாF

(தி<. தி&வா2. 6, 5, 11.)

--------3. தால ப#வ

ஆசிாிய வி&த
20.

கடவா ரண?க 6ாித& ெவ?
கா* மைல8 காயா>
கல.த ைசய மாவைரயி,
காக? கவிப! />னிவ
இடமா2 ெப&கி3 ேசாணா56
எைல D. தா2ைலபா
என ைப?I தைமவளேத
இல/ ெபானி வடகைரயி,
/டவா வைளக வயி>ைள.
ெகாழித ெகாDத கதித
/ைழ. க>த ெசDKேச,>!
/ளிநீ வ+ண ப+ைணவய
மைடவா2 தவD. தி&நா?ைக
வாேவ தாேலா தாேலேலா
வள&

ப ெபா னள.தி*க+

மணிேய தாேலா தாேலேலா.

(1)

(அ6-1) கடவாரண?க - மத?ெகா+ட யாைனக. காயா> - கா5டா>. காக
கவித வரலா>: அகதியவட!கி9&. வ& ெபாD காவிாிைய த
கம+டலதி ெகா+* வ.தா. இ.திர ேவ+*ேகாளா விநாயக காக
உ&!ெகா+* கம+டலைத உ&56 விட! காவிாியா2 பிரவகிதன.
/>னிவ - அகதிய.
(அ6-2) ேசாணா* - ேசாழ நா*. ைப?I - பைமயான பயிக. இல/

-

விள?/ . ெபானி - காவிாி. தா பா2கிற நா56 ெபாைன! ெகாழி
வ&வதா ெபானி எனெபய ெப,ற.

21.

/டபா ெசாாி8? க& ேமதி
/த ேம2. ேகாகனக!
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/ளிெம ல& ைப ெம>யநீ
/ளிாி8ழ!கி நாவைள3
டT? /வைள கறிவைள
ைவ! /த56 நிழ,காKசி
;ழ Fற?க உற?கா
ைணவ, பிாி.ததா ேபாம>/
கட,ேச காத வழி8மண?
கமD

பவள! /ைல8மா

கத ேபா, றிர+ட ைப?கா8
கவிC ெந6ய ெசD?ககி
மட,T

பாைள திகநா?ைக

வாேவ தாேலா தாேலேலா
வள&

ப ெபா னள.தி*கண

மணிேய தாேலா தாேலேலா.

(2)

(அ6 -1) /டபா - /டதளO பா ெசாாி8 . ேமதி - எ&ைம. ேகாகனக

- தாமைர

மல.
(அ6-2) கறி - க6. காKசி - காKசிமர . ;ழ அ6யி உற?க - S?க.
(அ6-3) ைப?கா2 - பைம + கா2. ெசD?ககி - ெசDைமயான பா!/ மரதி
(அ6-4) T பாைள - அழகிய பாைனக. “ெசD? ககி மட,T பாைள திக''
எற அ6யா நா?Iாி பா!/ மர?க, ெசழி வள. இ&.தன எ>
அறியலா . தா - நா!/.

22.

ெபான? கமல மலவாவி
றK; ெபாிய ேகா5டக
நீ பாய ற ப ைணயி
/.ேத ந*மி Cழதியத
சினK சிறிய ேபைதயக
சி>X டைம தள.
திகெவ+ ச?கி உைலேய,றி
ேதவா S& மாைமபி6
C

வன

வா2பவ*

யர! I563 ெச?/த
ஒளிெம மலைர ைவ ெந&
Tதி 'தி விைளயா*
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மC

கேச தி&நா?ைக

வாேவ தாேலா தாேலேலா
வள&

ப ெபா னள.தி*க+

மணிேய தாேலா தாேலேலா.

(3)

(அ6 -1) மலவாவி - மலக நிைற.த /ள . உழதிய - ம&த நில ெப+க.
(அ6-2) ேபைத - மகளி ப&வ

ஏழC ஐ. வய த ஏD வய வைர8ள

ப&வ ெப+.
(அ6-3) வன - அழ/.
(அ6-4) மC

23.

- நிைலெப,ற

7ாி பக* T568D
ர,ைக 8ழவ ெச?க& ைப
றிேத நடதி ய6ேதா5ட
Dெவ+ணிலO ெசாாிதரள
ேசர ெதறி! கைரெய?/
திகழ தவ. ;Fைள.
திாி8

ச?க க&Oயித

திர+மா மணி8? கல.தெசD
ேபாாி, /விய! கைடசியக
!க ளிC!/ /டதளவா2
ெபாழிய வள. ெகா*பஅவ
ற ேபா. சிறாக
வாாி! ெகாழி!/. தி&நா?ைக
வாேவ தாேலா தாேலேலா
வள&

ப ெபா னள.தி*க+

மணிேய தாேலா தாேலேலா.

(4)

(அ6-1) 7ாி - வ9ைம. பக* - எ& . ர,ைக - பா*த. தரள - .
(அ6-2) ; - க&ப . உைள. - வ&.தி.
(அ6.3) கைடசியக - ம&தநில ெப+க. சிறாக - சி>வக.
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24.

காைல ெபாDதி மல.த ெசD?
கமல க

கனிவா8

கதிெவ+ டரள மணிநைக8?
கனக! /ைழநி றைச.தா*
ேகால வைள! ெகா6ேபால!
/லவி யில/
Iரேவ விழி8

வாகா
அதெமன!

/ளி.த ெமாழி8

DெகாD/

நீல! /ழF. திக.ேதா?க
நிைற.த தி&பா, கட,பிற.
நிலO

ெசவ ெப&.தி&ைவ

ெந6ய தடமா பினி,பைடத
மாF! கிைளயா2 தி&நா?ைக
வாேவ தாேலா தாேலேலா
வள&

ப ெபா னள.தி*க+

மணிேய தாேலா தாேலேலா.

(அ6.1) கமலக
வா2, கனக

(5)

! உ<ைம ெதாைக. கனிவா2. ெகா<ைவ!கனி ேபாற சிவ.த

- த?க . /ைழ - காதணி. ''/ைழெயா* ெபா& ெகாைல!கைணைய"

(மீனா5சி. பி. த. ச.9.)
(அ6-2) வைள! ெகா6 - ஒ&வைக! ெகா6. 'மகளி வைள ெகா28
29, 2.) இல/

" (பதி,>

- பிரகாசி!/ . வா கா - நீ+டகா. I - Iைம. ேவவிழி –

ேவ ேபாற விழி.
(அ6-3) D/ ஒD/ நீல! /ழ - C/ எC

வாசைனெபா& கமD

க&ைமயான I.த. ெப&.தி&ைவ ெந6ய தடமாபினி, பைடதமா –
இல!/மிைய அகற மாபி ைவ!ெகா+*ள தி&மா.

ேவ>
25.

பிைழைய3 ெசயிC

ெம2ய6ய!

க&ாி தாேய தாேலேலா
ெப&கி கநிைற யிமய
திைறசி> ேபதா2 தாேலேலா
இைழெயா தணிெப> ப6வ
6யிைட மாேத தாேலேலா
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இதய தினிநிைன பவ&!
கினிைமெச2 ேதேன தாேலேலா
வDதி! கி&தி& நயன
ெதாளிமணி ேபாவா2 தாேலேலா
மகிைம! /லகினி நிகெரா
பிடவாி தானா2 தாேலேலா
தைழசி திரமயி எழி ெமா2
ெதாளிக பாவா2 தாேலேலா
தமிD! கில/ெபா C&கி
த&கிளி தாேலா தாேலேலா.

(6)

(அ6-1) ெம2ய6ய - உ+ைமயான ப!தக. இமய இைற - இமவா.
(அ6-2) இைழ - $9ைழ. 6யிைட - உ*!ைக ேபாற இைட. இதயதினி
நிைனபவ&! கினிைம ெச2ேதேன - உளேபா* நிைனபவகG!/
நைமைய3 ெச2கிற ேத ேபாறி&பவேள.
(அ6.3) வDதி - பா+6ய. மகிைம - ெப&ைம.
(அ6-4) எழி - அழ/.

26.

கனியி, கடவ& மதி,
/ளிெமாழி மாேத தாேலேலா
க&ைண தி&க மலர3
சி>நைக Iவா2 தாேலேலா
எைனஇ பிறவிவ விைனவி5
ெடாழியேவ ஆவா2 தாேலேலா
எDத, காியந F&வ
ெதா&வ6 வானா2 தாேலேலா
வனச ைறெகா6 பணிசி,
றிைட8ைட யாேள தாேலேலா
மாி தி*ைவ ெயனவி
விெதாD

வாேவ தாேலேலா

தைனெயா ப&மர கதம,
தமணி தாேலா தாேலேலா
தமிD! கில/ெபா C&கி
த&கிளி தாேலா தாேலேலா.

(7)
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அ6-1) /ளிெமாழி - இனிைமயான ெசா.
(அ6-2) வவிைன - ெகா6ய ெசய . ஆவா2 - ஆ5ெகாவா2.
(அ6-3) வனச

- தாமைர. மாிதி*

- இனிதி*

வி - TமியிFளவக:

இடவா/ ெபய.
(அ6- 4) மரகத

- நவமணி8 ஒறான ப3ைச இரதின . நவமணிக:

ேகாேமதக , நீல , பவள , மரகத . மாணி!க , , 5பராக , ைவgாிய ,
வயிர . இல/ - விள?/கிற.

ேவ>
27.

திகபா திதி*ெத மராாி! கைரசி
ெசDநா மைறதைலவி தாேலேலா
நிககா விாி!/வட கைரேகாயி ெபா,ாிைச
ெந*நா பைடதOைம தாேலேலா
கேச அ&5*ைறயி வ9ேத த*த6ைம
/ வா வளிதகனி தாேலேலா
மகிI தர3ெசாண

வ&நா வல!/தவி

வளபாட F,றOைம தாேலேலா.

(8)

(அ6-1) பா - TமியிFளவக : இடவா/ ெபய. அைரசி - அரசி எபத ேபா9.
நாமைற - நா/ ேவத .
(அ6 - 2) ெபா,ாிைச - ெபானா ெச2யப5ட மதி. (அ6-3) கேச ......
த*த6ைம / : இ<வ6 .தர7தி நாயனாைர வ9யவ. த*
ஆ5ெகா+ட ெசயைல! /றிபி*கிற.
(அ6-4) மகிI - மகி3சி மி!க. ெசாண

- த?க . நாவல - .தர7தி

நாயனா.

28.

ெகா?கவி ப?கய நிகசீ ற6யா2 தாேலா தாேலேலா
ெகாK ப?கிளி ெயழிலா ெமாழியா2 தாேலா தாேலேலா
அ?கF D.தி& கமா மயிேல தாேலா தாேலேலா
அ பட &?கதி வ6ேவ விழியா2 தாேலா தாேலேலா
எ?/ நிைற.தி* பாிTரணிேய தாேலா தாேலேலா
இப மி/ பர கதிX ட&வா2 தாேலா தாேலேலா
ச?கர ப?/ைற ய&மா மணிேய தாேலா தாேலேலா
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தெபா ைள.தி* க&ணா நிதிேய தாேலா தாேலேலா.

(9)

(அ6 - 1) ெகா?/ - ேத. ப?கய - தாமைர. (அ6-க) பாிTரணி - எ?/
எலாமாக இ&பவ. &டாத?கைள வாாி வழ?கினாF

எேபா

எ.த நிைலயிF

/ைறைவ அைடயாதவ. ஆதலா அவ பாிTரணி என! Iறப*கிறா. (அ6- 4)
ச?கர - ம?களைத3 ெச2பவ: சிவெப&மா.

29.

அ.தி யிள பிைற திகவா [தலா2 தாேலா தாேலேலா
அ+ட பணி.தி* கனிேய யேத தாேலா தாேலேலா
ெகா.த விD.தளி ைரேச வ6யா2 தாேலா தாேலேலா
ெகா பி இள?/யி இயலா ெகா6ேய தாேலா தாேலேலா
.தர ெச.தமி மகிகா ரணிேய தாேலா தாேலேலா
> ம&.தவ மன வா ழனேம தாேலா தாேலேலா
ச.தத  ெதாழ வ&மா மணிேய தாேலா தாேலேலா
தெபா னள.தி* க&ணா நிதிேய தாேலா தாேலேலா.

(10)

(அ6-1) அ.தி - மாைல!கால . வா[த - வா + Uத அ+ட - ேதவ. ெகா. –
ெகா எப எைக ேநா!கி வ9ன

ெம9னமாயி,>. ைர: உவம உ&.

(அ6 -3) அன

- அன .

(அ6-4) ச.தத

- எெபாD . (6) வா[தலா2, கனிேய, அேத, ேசவ6யா2,

ெகா6ேய , மகிகாரணிேய, அனேம, மாமணிேய, க&ணாநிதிேய எக.
---------4. சபாணி ப#வ

30.

ேதம&O நாளவ5 ட.திகD .திய!
ேதO!/ ைவ/+ட.
ெத+ணீ நிைற.தமா னதவாவி யாயிர
ெத56த >!/ைட.
காம& ப.ேதற ெகாளி தில/ெபா,
கமலதி னி5ைட ாி8?
கடO5/ வளசய ேலாக

ஆயிர

க+ண,/ வி+[லக
பாம&வி ெய+ண&

பலவ+ட ேகாள
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பரம Cயிக5ெகலா
ப,பல தCகரண வனேபா க?கG
பாிெவா* பைடதெத2வ
தாமைர மல.தி5ட ெச?ைக தலதினா,
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*வ9
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(அ6-1) நாளவ5ட

(1)

- த+ைட. உ.திய.ேதO - தி&மா

(அ6-2) ப.ேதற - ேத. ''ப.ேதற ஆறைல!/ " (மீ. பி. த. 18) சயேலாக
பிரம இ&!/

–

உலக . ஆயிர?க+ண  - இ.திர.

(அ6-3) பாிெவா* - அேபா*.
(அ6-4) சபாணி ெகா5ட - இர+* ைககைள8

ேச! ெகா5*த; ஸ: பாணி

எப சபாணி எ> ஆயி,>. களிI. - மகி3சி மி!/.

31.

/மிநா மலெவகி தணி. திலெகாளி
ெகாழி!/ நா சிைக8 மகர!
/ைழயைச. தா*ெகா6 வைள வாகா
/னிதவி, &வUதF
அத றியகதி &!கிதD Dமதிய
தாெமன விள?/க
அாிபர. தகவிழி8

எழிெபற பவளவா2

அனநைட வா2.தெச.ேத
கமDம 9ைகயார நிைறயளக பார
கவிெசய3 ெச.தி&ெவன
க+கா5சி ெபறநிற பா+6மா ேதவியி&
க+மணிய தா2வள.ேத
தமிDலா வியமைர மாநக ர.தகிளி
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*வ9
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(2)

(அ6-1) நாசிைக - 7!/. நாcகா : வடெசா.
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(அ6-2) Dமதி - Tரணச.திர. அாி - ெச<வாி. அகவிழி அகற க+. பவளவா2
– பவழ

ேபாற சிவ.த வா2: உவைம ெதாைக.

(அ6-3) அளக

- I.த. கவி ெசய - அழ/ ெச2ய.

(அ6 -4) மைரமாநக ர.த கிளி - மைர மாநகரதி அரசா5சி ெச2த தடாதைக
பிரா56யா.

32.

நதிபர. தி*தி& ைனபா6 நாடா/
நரசி?க ைனயெரC
நாமேவ லரசிள? /மரC! ேக,பம
னவன ாிதெனன!
கதிெகாவா ரவிமத களிேற,ற வி,ெறாழிக
க,>மைற ,>ண.
காசினி ர.தி* மிராசதி& O ெப&ைம
கவிC ைவ திகதி&O வ.
ததிகைவ ேபாகநிைற ம?கள மண ாி8
அணிமணி! காவண
ஆவண? கா56ெய ன6ைமெய ேறவழ!
கதைனெவ ைறயனா+ட
சர. தாதி& பாட ெகா+ ட&ெசவி
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*வ9
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(3)

(அ6-1) நாமேவ - அ3சைத த&கிற ேவ, அரசிள?/மரC!/ ஏ,ப - அரசிள?
/மரைன ேபா> தம!/ அபினா மகனா.தைம. அ ாித - காத,
பிைள.
(அ6-2) வா

ரவி - வாO

ரவி - தாவி3 ெசF

/திைர. மதகளி> -

மத?ெகா+ட யாைன. காசினி - Tமி.
(அ6-3) ஆவண

- ஓைல. உாிைம பதிர

'ஓராவண தா எைனயாG

ந பிரானா', (ேத. 977.)
(அ6-4) சர - சமதா.

33.

ெபா2ைகய

ன 7கி விைளயா*

அ&மைற

ெகா+ட
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தவாி& வாிெலா&வைன
ேபாவா2 திற.ெதா& கரா விD? கி3ெசD
ன9ைட ெயாளிபெந*நா
எ2தநீ வறி ெப&!ெகாழி. தி* வாவி
யிெப&? கைரயினிேற
இைசதபதி கதிC! /&கிமைழ சளசெள
றிமிழிைச கற?க_,ற
ைவயக

கழவ& ெத2ேவ தியக

மல.திட விலKசிநிைறய
ம&O! ெகாளி'ாி தைலவா2 பிைளயிைன
வ&வித மகிைமேயா?/
ைசவ. தரதி& பாடெகா+ ட&ெசவி
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*வ9
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(4)

(அ6-1) ெபா2ைக - /ள . ன - நீ. ேபாவா2 பிள.தவா2. கரா

- தைல.

ஒளிப - மைறய.
(அ6-2) நீ வறி - நீ வ,றி. கற?க - ஒ9!க. ைவயக – TமியிFேளா .
(அ6-3) மகிைம - சிற.
.தர ேசரமா ெப&மாைள நிைன. மைலநா* ெசல தி&Oள? ெகா+*,
ேசாழ நா5ைட! கட. ெகா?/ நா56 தி&!ெகாளி' அவிநாசிைய அைட.
தி&Xதி வழியாக3 ெச> ெகா+6&.தா. அ?ேக ஒ& X56 ம?கல ஒ98 ,
அத எதி X56 அDைகெயா98

எDதைல! ேக5* அ?/ேளாைர வினவ,

அவக நிக.தைத! Iறினாக.
'ஐ. வய நிர ப ெப,ற சி>வ இ&வ /ளதி /ளிதேபா ஒ&வைன
தைல விD?கிய. ம,றவ பிைழதா. பிைழத சி>வC!/ இ<X56
உபநயன

நட!கிற. தைலவாயி அகப56&.த சி>வCைடய

ெப,ேறா&!/ தவ நிைனO வ.தைமயா வ&.கிறன." எ> ெசால!
ேக5*3 .தர வ&தமைட.தா . இழ.த , சி>வனி ெப,ேறா .தர
வ&ைகைய அறி. கமல3சிேயா* வரேவ,றன. தா?க இ?/ எD.த&ளிய
எ?க தவேபறா/ ' என மகி. ைரதாக. .தர ''இ<வ.தண த மகைன
இழ.த !கைத8 மற. எைன வரேவ,பதி மகி3சி ெகாகிறா.
இவக தவைன தைல வாயினி> அைழ த.த பினேர அவிநாசி
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ெப&மாைன வழிபடேவ+* " எ> நிைன அ!/ள

இ&!/மிடைதயைட.

இைறவைன ேவ+6 "எ,றா மற!ேக" எ> ெதாட?கி தி&பதிக

பா6னா.

தைல கைர!/ வ. தா விD?கிய தவைன உமி.த. தவைன! க+ட
தா2 தDவி எ*தா. தா8 த.ைத8 .தரைர வண?கின . .தர அவிநாசி
தி&!ேகாயிF!/3 ெச> இைறவைன வழிப5டா எற நிக3சிைய ஆசிாிய
இ?/!/றிபி*கிறா.

34.

அS>

ஒளியிள

பிைறேவணி ய+ணFைற

ஆலய ெதாDேபா,றி
அபி, கல.த& ேசரெப& மாெபா&
அைன& கT+6யி,
/மிநா+ மல!கா5 6னி,பறி ெகா*ள?
/ைற8,> மீ+*பா+6!
ெகாைளயி* ெபா&ெளலா ளப6 வா?கி
/றினி, ெப,றெபா&ைள
உமிநா+ மணி!கல றா?/ம? ைகயெகா?ைக
ஒளி/? /ம கைரேத
ஓ*  தா,றினி 95*நல ேமா?/மா
-!/ள தினிெல*!/
தமிநாவ `ரவள பாடெகா+ ட&ெசவி
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*
சபாணி ெகா56ய&ேள.

வ9

(5)

(அ6-1) இள பிைற ேவணி ய+ண - சிவெப&மா. .தர ேசரேகாCட சில
நா5க த?கியி&. தி&வா- ெசல நிைன3 ேசராிட

ெசால, ேசரமா த

தி&மாளிைகயிFள ெபா&5கைள ெபாதி ெச2 உட அCபி ைவதா.
.தர வழிபலO

கட. ெகா?/ நா5* தி&&க T+6 வழிேய

ெசF?கா, சிவெப&மா Tதகண?கைள ேவ*வராக3 ெச> வழிபறி
ெச2வ&மா> பணித&ள, அ<வ+ணேம Tதகண?க ேவடகளா23 ெச>
அ3>தி ெபா&5கைள பறி! ெகாண.தன.
.தர தி&&க T+6 தி&!ேகாயி இைறவைர ய[கி “எ,>!/
இ?கி&.தீ", எற ம/டேதா* பதிக பா6னா. ெகாைளயிட ெப,ற
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ெபா&கைள ேவ*வக மீள! ெகா+* வ. /விதன எற வரலா,ைற
ஆசிாிய இ?/! /றிபி*கிறா.

35.

ெச2யத+ டளிவிரO ெச+பகா டவிம&O
ேதமாாி ெபாழியேவா?/
ெச.ெநல? கழனிமி/ கன9 காெடன
திகதர கபைட
ைபயரO மணி6 ம.தபா மீதிFய
பாிOெப> தி&நாவ`
பதிவாழ அ&மைற ெபா&Gண. தாகம
ப+> க&,றி
ெபா2க6. த.தண /லதினி Fதிமி
ெபா&ளிைன வி& பினெனன
ெபாC! ெகாளிதி&. தில/தி& விைளயாட
ெபா,ற ந6த&ெச8K
ைசவநாய கம&O 2யேகா மளவ9
சபாணி ெகா56ய&ேள
தCள? களிI. ெபானள. தி*வ9
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(6)

(அ6-1) அடவி - கா*. கழனி - வய - கன - க& .
(அ6-2) ைபயரO - படைத8ைடய நாகபா . பா - Tமி.
(அ6-3) இல/ - விள?/கிற. ெபா,ற - அழ/ற
(அ6-4) ைசவநாயக - சிவெப&மா. 2ய S2ைமயான, களிI. – மகி3சி
மி/..

36.

க5டழக க!/ விழி ந3சர வைணயி
கழிவள ெம2!க&ைணயா
க5ெப> மகி3சிெப> ப& ெவ*ல
கைனைத8 அளிதவC வா
ெந56த மல!கமல ம5டவி ெபா/56மிைச
நி5ைடெச2 மைற!கடOG
ெந,றிவிழி ெப,றவ ம&வ வ!கெளா*
நிதிய தCதைலவ&
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வி5ெடாளி ெகாழி!/ெந* வ3சிர ெம*தில/
ெவ,பினி& ப5சமாி8
ெவ,றிெகா ம&வC

உ5கிட ெவாளிவ&

ெவ5கெமா* தி!கிFலர!
ெகா5டமி* 5டவ ரபைட யட!//யி
ெகா56ய& சபாணிேய
ெகா,றமி/ ெபா,/விய 95டள வள!/மயி
ெகா56ய& சபாணிேய.

(7)

(அ6-1) ந3 அரO - விஷைத8ைடய பா .
(அ6-2) ெந56த - நீ+ட இதகைள8ைடய ம5* - ேத. மைற!கடO - பிரம.
ெந,றியி விழி ெப,றவ - சிவ. ம&வ - அவினி ேதவக. வ!க –
அRட வ!க. (அனல, அனில ஆப, ேசாம, தர, &வ, பிரதி'ட
பிரபாச)
(அ6 -3)  ஒ& காலதி மைலகெளலா
உைடயனவாயி&., எ?/

பறைவக ேபால இற/

பற. த?கி உயிகG!/ தீ?/ ெச2ததனா

இ.திர ேகாபி தன வ3சிரா8ததா மைலகளி சிற/கைள அ>
தளினா. ''மைல3கிற காி.த வ3சிர ேவ.த,/'' (சில. 14. 94.)
(அ6-4) ெகா5ட

- /> . /யி: ஆ/ெபய. ெகா,ற

ேவ>
37.

ெபா,பா கைட!கண& ைவதா& ெவ,பரசி
சபாணி ெகா56ய&ேள
!ேக க&!/ழி ெயாழிேத ெய*த ெகா6
சபாணி ெகா56ய&ேள
ெசா,ேகா கில!/ர பDேத றிைசதைலவி
சபாணி ெகா56ய&ேள
ெசா!காதி ப,பதவி ெப,ேறா திதகனி
சபாணி ெகா56ய&ேள
,றாத க,பக த&ேபா எழிெகாகிளி
சபாணி ெகா56ய&ேள
ேத விைனத& ைர3சி க!கிைறவி
சபாணி ெகா56ய&ேள
த,காரண3 ெசா&ண ெம2ேப பைடதOைம

- ெவ,றி.
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சபாணி ெகா56ய&ேள
த!ேகா மன!கமல ந,ேபா திதெவாளி
சபாணி ெகா56ய&ேள.

(8)

(அ6-1) ெபா, - அழ/ . ஆ - நிைற.த கைட!க+; இல!கணேபா9. ெவ, மைல. (அ6-2) ேகாகில

- /யி ெசா!க ஆதி - ெசா!க தலான

(அ6-3) க,பகத& - க,பக மர . ேதவக பா,கட கைட.த காலதி ேதாறிய.
இ வி&] உ& ேபாற. எ5*!கிைளகைள8ைடய. இ வி& பினைத
த&

ஆ,ற உைடய. இதி பட&

(அ6-4) ெசா&ண

ெகா6 காமவ9.

- த?க . மன!கமல - உ&வ . ஒளி - ஒளி ேபாறி&பவ.

ேதவி ஒளி ம+டலதி வசிபவ எற க&ைத உ5ெகா+* 'ஒளிேய' எ>
ஆசிாிய விளி!கிறா ேபாF . ஒளி ம+டல
ம+டல

அ!கினி ம+டலமா/ . அ!கினி

7லாதார வாதிRடான ச!கிர?க அட?கியதா/ . அதC வசிபவ

ேதவி. (ல9தா )

38.

நைடெயழி க+* அன

நி> ெதாD?/யி

ெகா5*க சபாணி
நளின மட.ைத வண?/ ப பி6
ெகா5*க சபாணி
வடவைர வ. வள.த சO.தாி
ெகா5*க சபாணி
மரகத

ெவ> விள?/ தி&.ெதாளி

ெகா5*க சபாணி
இைடவ GKசி> மயிெலன நிறவ
ெகா5*க சபாணி
இல/ ெப&?கைண இைணெகா க&?கணி
ெகா5*க சபாணி
/ைடநிழ 9ெத னில?க ர.தவ
ெகா5*க சபாணி
/லO ப ெபா னள.த விள?கிளி
ெகா5*க சபாணி.

(அ6-1) எழி - அழ/ . அன

(9)

- அன . ப பி6 இளைமயான ெப+ யாைன.

(அ6-2) வடவைர - இமயமைல. வ. - ேதாறி.

70

(அ6-4) ெதனில?க - வி.திய மைல!/ ெத,ேக8ள பிரேதச?க. ர.தவ –
காபா,றியவ.

39.

இணவிாி ைப.த& எனவள .தாி
ெகா5*க சபாணி
இைறவ னிட.தனி உைற8

அ& ெபா&

ெகா5*க சபாணி
மணம9 ச+பக மலரணி அ பிைக
ெகா5*க சபாணி
மகிைம திக. தைழ.த ப?ெகா6
ெகா5*க சபாணி
அணிெகா /.தன திைளய எC பி6
ெகா5*க சபாணி
அகில மகி.திட வ&சி> ெப+பிைள
ெகா5*க சபாணி
/ணநிைற இப

விைள.த ந>?கனி

ெகா5*க சபாணி
/லO ப ெபா னள.த விள?கிளி
ெகா5*க சபாணி.

(10)

(அ6 -1) இண - T?ெகா. இைறவ இட.தனி உைற8 . சிவெப&மான
இடப!கதி இ&!/ .
(அ6-2) மண ம9 - வாசைன நிைற.த. மகிைம - ெப&ைம.
(அ6-3) /.த - ேமா5சைதயளிபவ தி&மா. அகில மகி.திட – எலா
உலக?கG

மகி3 சியைடய.

----------5. "த ப#வ

40.

உ28

ப6நி தி&Oள

ேதா?கி எD.த க&ைணயினா
உலக

பதினாைல8 பைடேத

உயிக5 கினிய தCகரண.
2ய வன ேபாக?க
ேதாற அைம மாமாைய
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ேதா,ற வ9ைம ெம9விப
ன ச!தி என!கா5ட
ஐவ த ைம ெப,ெற*த
அண?ேக வாத சா.தெவளி
அதனி னிைற.த ேபெராளிேய
அேத தி! ெகா&விேத
ெத2வ வாச? கம/த3
ெச<வா2 த த&கேவ
ெச ெபா னள.த ெப&?க&ைண
தி&ேவ த

(1)

த&கேவ.

(அ6. 1) உ28 ப6 - பிைழ!/ ப6.
உலக

பதினா/ - Tேலாக , வேலாக , வேலாக , மகாேலாக , சனேலாக ,

தவேலாக , சதியேலாக , அதல , விதல , தல , தராதல , இரசாதல , மகாதல ,
பாதாள .
(அ6-2) மாமாைய - தமாைய.
உ+ைம!/ மா>ப5ட ேதா,றைத த&வ மாைய. எ>

ேசராதைத3 ேச

ைவப மாைய. எ எப6 விள?க ேவ+*ேமா அத,/ மா>பட விள?க
ைவப மாைய. சிற.த அறிவாளிைய8

மய!கி3 ச சாரதி சி!க ைவ!கிற.

“ஞானியி மனைத8 வ9Oட இD ேமாகதி,/ வசப*கிறா.
ஏெனனி அவ மாெப&
55) அதைகய மாெப&

ச!திக அைன

பைடதவ.'' (ேதவிமகாமிய

1-

மாையயாக இ&பவ ேதவி. ஐவ - சதாசிவ,

மேகவர, உ&திர, விR[, பிரம ேதவி, தன ஐ. ெதாழி ாி8
ச!திைய இவகG!/ பகி. அளிதி&!கிறா. ேதவியி ஆைணப6 இவக
பைடத, காத, ஒ*!/த, திேராதான , அU!கிரக

எC ஐ.

ெதாழிகைள ாிகிறன. (ல9தா)
ஐ.ெதாழி விள!க :- ராணதி சி&R6, Bதிதி, ஸ ஹார
விள!க

விாிவாக தரப*கிற திேராதான

எ> 7றி

ஸ ஹாரதி,/

பிர மதவதி உலக

ஒ*?/

பிர மதி9&.

ெவளியா/ ைற. இ.த ஐ. ெதாழிகG

கணதிF

உலக

வைக. அU!கிரக

சி&R6!/ 
ஒ<ெவா&

நைடெப,> வ&கிறன.

உ,பதியாவ , இ&ப , அழிவ , மைறவ , ேதா>வ
ெதாடேபா எேபா

ச?கி9

நிக. ெகா+6&!/ . இ.த ஐ. ெதாழிகG
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Dவ

நி> ேபா/

நிைல மகாபிரளய . அ.த மகாபிரளயதி ேதவி

சா5சிணியாக நி,பைத ேதவியி நாம?க I> .
வாதசா.த :- உ3சி!/ேம பனிர+* அ?/லதி உளதாக! க&தப*
ேயாக தான .
(அ6-4) ெத2வ வாச?கமD - ெத2வ மண Xகிற. /த3 ெச<வா2 - /த
மல ேபாற சிவ.த வாயா.

41.

வா6! கமல மலI ப
மல&? கதிெவ+ மதி!ெகாD.ைத
ம.தா கினிபா2. திடதைழ.
வள&

பவள3 சடாடவியி

;6 ெபாவி னட ாி8
ைணவ தன!ேகா ைணயாகி
ெதாைல வன
ேதா,>

பைடதளிப

S+டா மணிவிள!ேக

ஆ6 பர. பர.பர.
தகில
அF

பிள. வாேனறி

பகF

க+[ற?கா

தேநக கால

அாிபிரம

ேதட! கிைடயா3 சிவான.த
ெதளிேவ த த&கேவ
ெச ெபா னள.த ெப&?க&ைண
தி&ேவ த

த&கேவ.

(2)

(அ6-1) கமலமல - தாமைரமல. I ப - /விய. ம.தாகினி - ேதவேலாகதிFள
க?ைக. சடாடவி சைடயாகிய கா56.
(அ6-2) ெபாவி – சைபயி. ெதாைல – பழைம. ெதாைல! கணிறா
ெதாட' (/ற. 806) S+டா மணி விள!/ - நாகரனமாகிய மணி விள!/.
(அ6-3) அாி - தி&மா. பர., பர., பர.: அ*!/ ெதாட.
(அ6-4) ேதட!கிைடயா - ேத68

42.

கிைட!காத.

மகிD மைலய. தனி,றைழ.
மர
வள!/

ஒD/

ெசD.தமிைழ

ச?க மி&.ேதா?/
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மைர! கரேச மCநீதி
கD

அகில

ஒ&/ைட!கீ

ர. ெதன தவிெயன
ைம கா56 விைளயாட
ாி.ேத ஆல வாயம.
நிகD

ேசாம .தர,/

நிைறய வி&. பாி.தளி
ெநKச

ெப&கி உ&கOள

நிற அேத ப?கிளிேய
திகD

கதிெவ+ த& 

ெச<வா2 த த&கேவ
ெச ெபா அள.த ெப&?க&ைண
தி&ேவ த

(அ6-1) மர

த&கேவ.

(3)

- இனிைம.

(அ6-2) அகில

- உலக

Dவைத8 . ஒ& /ைட!கீ - ஒப,ற ெவ+ெகா,ற!

/ைடயி கீ. ர. - காபா,றி. ெதன தவி - மலயவச பா+6யன
ெப+ணான தடாதைக பிரா56
(அ6 -3) பாி. - வி& பி, அேத - அத ேபாறி&பவேள.

43.

ஒளிேய ஒளி; மணிவிள!ேக
உலக பதினா ைல8 பைடத
உைமேய இைமேயா மணிமO9
உாிKசி இடறி3 சிவ.ததா5
கிளிேய பவள வாயனேம
கிள&

ேசாைல! க&?/யிேல

கிட!/ நிரய சாகர!
கீடா2 விD. Dகிெம9?
ெதளிேய பிறவி! /ழியD.தா
ெத*தா5 ெகாG
இயபா யி&!/

ெப&?க&ைண

பராபைரேய

இல/ அேத இனதி
ெதளிேவ ேதேன திதி!/
ெச<வா2 த த&கேவ
ெச ெபா அள.த ெப&?க&ைண
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தி&ேவ த

(ஆ6-1) உமா எC

த&கேவ.

(4)

‘ஆகார' ஈ,> வடெசா ‘ஐகார’ ஈ> ெப,> உைம எ>

ஆயி,> (ந. ;. 147) பாவதி /ழ.ைத ப&வதிேலேய தவ
அவGைடய தாயான ேமைன 'உ' அ6 ெப+ேண! ‘மா' தவ

ெச2யலானா.

ெச2ய ேவ+டா

எ> த*தா. அத,ெகா+* பாவதி!/ ‘உைம' எற ெபய ஏ,ப5ட.
(/மார ச பவ

- த, ச&!க )

அகார, உகார, மகார வாிைசயி அைம.த ‘ஓ ' எற பிரணவ . ‘உமா' எ>
உகார மகார அகார வாிைசயி அைம.த ேதவி பிரணவ . ேதவிபிரணவதி
சிவ, பி& மா, விR[!கைள! /றிபி*மா> அைம.ள.
ேயாகிகளி தி.த இ3சாச!திைய உைம எப. விநாயக Mடதி
எD.த&ளி8ள ேதவி உைம.

மO9 - கிாீட .

(அ6 - 2) பவளவா2 - உவைம ெதாைக. நிரய - நரக . சாகர - கட.
(அ6 -3) பராபைர - சிவச!தி.

44.

கிைள!/ க& பி க[3ெசாாி8
கிளெவ+  க&?கட9,
கிட!/

சிபி ஒளி

ேகழ ம&பி வ&
ைள!/ பசிய ேவ2
ளாி 


வல ாியி

ெச.ெந, கதி

த எனேப ெப>ேமC
ைள!/

ேகா!க ப* விைல8

ெசால ப* நீ கைடெத&வி,
ெசாாி. கிட!க ப*மதனா,
ெசால ப*ேமா தநிக
திைள!/ ேமலா

சிவான.த

ெதளிேவ த த&கேவ
ெச ெபா அள.த ெப&?க&ைண
தி&ேவ த

த&கேவ.

(5)

(அ6-1) பிற!/ இட?க Iறப*கிறன. ேகழ - பறி.
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(அ6 - 2) ளாி - தாமைர. க& , கட, சிபி , யாைன, 7?கி, தாமைர, ச?/,
ெச.ெந இவ,றி9&.  உ+டா/ எப.

45.

ஆவா ெவ> வானவக
அ3ச மீ!ெகா+ டபயமிட
அயிராணி8

ெபா னித!கமல

அ?ைக ெநாிப! க,பகT?
காவா ழயிரா வததெல+
களி> ந*?க ெந*?கால
க+ட னிவ க+கிப!
கால தீ!கா றி*?/9ச!
ேகாேவா5 ட பா திட3சீ,ற?
ெகா+ட மயிட க+பி?க!
/ைற தைலைய மிதிதிடறி!
/ளிெபா Cலக

ர.தளி.த

ேதேவ 7வ ெப,றசிவ!
ெகாD.ேத த த&கேவ
ெச ெபா அள.த ெப&?க&ைண
தி&ேவ த

த&கேவ.

(6)

(அ6-1) ஆவா - இர!க! /றி: இைட3ெசா. ''ஆவா ெவேற யKசின ரா.தா.
ஒ& சாரா (யாப&?கல!காாிைக, ேம,ேகா, 27) அ.ேதா, அேனா, ெகாேலா,
ஆ; ஆவா , அ ஆ எபன இர!க

/றி வ& . (ந. மயிைல. இைட3. ;-420)

வானவக - ேதவக. மீ!ெகா+* - அதிக மாக! ெகா+*. அபயமிட அைட!கல

த& ப6 ேக5க. அயிராணி - இ.திராணி.

(அ6-2) அயிராவத

- இ.திரன யாைன. எ+களி> எ5* யாைனக. க+கிப

– பயதா க+கைள 76!ெகாள. காலதீ ஊழிதீ. /9ச!ேகா –
வ3சிரா8தைத8ைடய இ.திர.
(அ6-3) சீ,ற

ேகாப . மயிட - மகிஷார.

(அ6 - 4) 7வ - பிரம, அாி, அர.

46.

தி?க5 ெகாD.தணி. ெதாளிகிற ெச!க
தி&3சடா டவிமைற
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திகDமணி 6மீ ெவ+b 9ைழபாைக
ெச<விவா2. திடவணி.
ைப?க5 பணிெப&? க?கண

வி*ெதாளி

பர.தமா ணி!க வயிர
பசியமர கத ைவ திைழதெபா, கடக
பாி தி&3ெசவிதனி,
ெபா?கி திர5சிெப> ! க*!க
ைன.சா Fைவக ேபா
லவெரன ெவளிவ. ந!கீர னி>
ெபா&ெபா, கிழிெகா*த
ச?க தமிதைழ. தி*நா?ைக வாெசவி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.

(7)

(அ6-1) தி?க5ெகாD. - பிைற3ச.திர. ெச!க - சிவ.த. சடாடவி - சைடயாகிய
கா*.
(அ6-2) க?கண

- ஒ&வைக வைள. ெபா,கடக

ெபானா ெச2யப5ட

வைளய. பாி - தாி! ெகா+*.
(அ6-3) !க*!க - !களா ெச2யப5ட காதணி. த&மி!காக3
ேசாம.தர! கடO லவராக ேவட.தாி ந!கீர&ட வாதா6யைத இ3ெச28
/றிபி*கிற.

47.

வனேகா 6க+ பைடதநா கெனன
ெபா,மி/ சீலநிைற8
?கவ மத?க னி இ.திர திைசதனி
ேபா.தியா க ாி.
சிவைனேய டவிDந> மலரா அ&3சைனக
ெச2ெத+ண நிைறேவ,றிட
திகனிவ ெர+ணாிய ேயாகமா! க.தனி
சி.தைன ெசFதிநி,ப!
கவனேம, ெகா+டன Tரணிைய யிதயந,
கமலா சனதி&தி!
காயன9 ேவதவிதி தவறா ேவவிாி
காதியா யனனிவ&.
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தவநிலா வியநா?ைக மாநக வாெசவி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.

(8)

(அ6-1) நாக - பிரம. ெபா, - அழ/ . ?கவ - சிற.தவ. மத?க
னிவ: .பி உடைல S!கி த மைலயி எறி.த வா9ைய அ மைலைய
மிதி!கி தைல ெவ6!க3 சாப

அளிதவ. பிாிய வத எகிற கா.த&வைன

யாைனயாக3 சபிதவ. ;ாியனிடமி&. இ.திரதU ெப,> பரராமC!/!
ெகா*தவ.
(அ6-2) மா!க

- வழி.

(அ6-3) அனTரணி :- உணவளிபவ ேதவி. ஒ& ைகயி அன
பாதிர

ம,ெறா&ைகயி அதைன வாாி வழ?/

அவ அளி!/

அன

அகைப8

ஊ5டமளிபட ஞான

அளி!கவல. அனமளிபவாி மனபாைம8

நிர பிய

ெகா+டவ.

ைவரா!கிய
அளி!கப*

அதைன ெப>பவைர3 சா& . ேதவி ேபரறிO வ6வின. அவ த&

அனட
உணO

ஞானைத தரவல. "அனTேண சதாTேண ச?கரராண வலேப ஞான
ைவரா!கிய cதியத
TணாRடக

பி]ா ேதஹிச பாவதி" (ச?கரர அன

) இதய கமலாசனதி&தி - இதயமாகிய தாமைரயி இ&தி.

காதியாயன னிவ: - யா!ஞவ,கிய, வர&கி னிவ, கனிவ ேகாதிரதிேல
ேசாமதத&!/ வதைதயிடதி பிற.தவ. உபநிடத?கைள ந/ க,றவ.

48.

மி/மிப மாெப&? கைதநிைற ராண
ேமலான ஆகம நா
வி,றD

ேபற ப6ைர விாி+ைம

ெம2ெய> ைந8மனதி
ெந/ம ேம,படர நிதியைந மிதிய
ெநறியிவD வாதிய,றி
நிைறதி& பணி ெச2 மைறயவக தின
நியம ாி.தி
/ அ பைர!காணி அ6பணி. ெததிநி>
தியத+ ணதெமாD/
கெமாழிக ளா,ெசவி நிைறமைன 85ெகா+*
ேபா.தவ க&தைமOற
த/மன தானKெச2 தி&நா?ைக வாெசவி
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த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.

(9)

(அ6-1) ஆகம - சிவ விR[ இவகளா இ&6க ெபா&5* அ&ளி3
ெச2யப5ட $க..
(அ6-2) நிய ைநமிதிய

- தின.ேதா>

Tைச8 , விேசட Tைச8

ெச28

வDவா இய,றி - /ைறயாம ெச2. நியம

- ெச2ய ேவ+6ய கடைமகைள.

(அ6-3) ேபா.தவ - வ.தவ. க& - எ+ண .

49.

கவளமத யாைன8ாி ேபாத! க5பிரா
கயிைலய? கிாிநிகப!
கதித& சிவாலய

அேநகமைற யவ/ழா?

கண!கினி லட?கா$
வGமிைட மாதத? க,பிC! /வைமேயா
ெசாலாிய தியாகசாைல
;Dநிதி யா!கினி வள.ேத>

வான

ர.மைழ ெபாழி8 விைர;
/வைளய. தாரணி8

ேவளாள வா2ைமயி

/றாக நவதானிய
ெகாழி!/மC ேவ.தெச? ேகாேலா?/

வாD

/ேபரனள காாிெயன
தவளெவாளி மாடநிைற ேசாழவள நா5டரசி
த&கதி& வா2தேம
த+ெபா னள.வள ப+ெகா+ட ெப+பிைள
த&கதி& வா2தேம.

(10)

(அ6-1) !க5பிரா - சிவெப&மா. கிாி - மைல. நிகப - ஒப. மைறயவ /ழா
– அ.தணக I5ட .
(அ6-2) விைர - மண .
(அ6 -3) /வைளய.தா - /வைள மலாினா ெதா*!கப5ட மாைல. நவதானிய –
ஒப தானிய?க. அைவ:- ேகாைம, ெந, வைர, பய>, கடைல, காராமணி,
எ, உG., ெகா.
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(அ6-4) தவள - ெவ+ைம.
--------6. வ#ைக ப#வ

50.

சிலாிய ைப ெபா, சில ெபா9 கeெரன3
ெச2யகி+ கிணிகிணிெனன3
ெச மணி! ெகாFK சத?ைக8

ெகாKகிளி

சி>மழைல ெமாழிக9ப
பலவ ம&5*நி பKசிெம ல6யிைண
ப6மிைச ெபயத6யிட
ைப.Sவி யன! /ழாெதா* மடபி6
பணி.நைட க,கவ.
ெமலெம லெதாடர வகிலா+ட வனதி
ேமவிய சராசர?க
ெம/Kசி ெச பKசி ெனா+/ழ

ெபாDகியிள

ெவயிெகாழி திடநிைன.
ெசாலாிய ப3ைச ப?கதி தைழ.தி*
ேதாைகமா மயிவ&கேவ
ெதா+டபணி கிறமணி க+டாிட நிெறாளிெச2
ெசாணநா யகிவ&கேவ. (1)

(அ6-1) சிலாி - சில பரகைள8ைடய. ைப ெபா - பைமயான ெபா.
(அ6-2) பலவ

- தளி. ம&5* - ஒத. ப6மிைச - Tமியி, மிைச - ஏழா

ேவ,>ைம8&. ைப.Sவியன!/ழா

- ெம9ய இற/கைள8ைடய அன

பறைவகளி I5ட . 'ஆ2Sவி யனெமன'' (க9-6.) மடபி6 – ெப+யாைன.
“விைளயா*ெமா மடபி6ையேய (மீனா5சி பி. த - 11) ேமவிய – ெபா&.திய.
(அ6-4) மணிக+ட - சிவெப&மா. இடநி> - இட ப!க
அதநாாீவர எபைத! /றி!கிற.

51.

த?கவைள அ?கத கைணயாழி ேகா3
சரபளி பத!கமிலக3
ச.திர பிைறயிெனா* ;ாிய பிைறமணி
தய?/; ழிய விள?க

இ&. ெகா+*.
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தி?களணி Uதமீ க5*ெபா, ப5ட
சி.ர ெபா5*3
ெச பவள மிைடயிைட ெதா*தணி 568
திககதி விாிபநீ+ட
அ?கய, க+ண& ெபாழி.திட ாி>!
கவிெசD. தாமைரேபா
தாெமன தி&க மல.திட அைச.தைச.
தா*தா ட?கமின
?கமணி ேமகைல தைழ.ெதழி ெகாழி!கவள
ேதாைகமா மயிவ&கேவ
ெதா+டபணி கிறமணி க+டாிட நிெறாளிெச2
ெசாணநா யகிவ&கேவ.

(அ6-1) அ?கத

(2)

- ேதாளணி. சரபளி - ெபானா ெச2யப5ட கDதணி வைக.

ச.திரபிைற - தைலயி இடப!கதி மகளி அணி. ெகாG

மணி பதித

ெபானாபரணவைக. ;ாியபிைற - தைலயி வலப!கதி மகளி
மணிபதித ெபானாபரண வைக. தய?/ – விள?/கிற

அணி.ெகாG

- உ3சி!ெகா+ைடயி அணி8

;ழிய

அணி, "வி56ல/ ;ழிய

விD?/

சி>ெகா+ைட" (தி&விைள . தடாதைக. 16.)
(அ6-2) Uத - ெந,றி. 56 - ெந,றியணி.
(அ6 - 3) அ?கய, க+ - அழகிய மீ ேபாற க+ைண8ைடயவ. ேபா - மல.
தாட?க

- காதி அணி. ெகாG

பரமசிவ உ+*

ேதா*. "கட9 ேதாறிய விஷைத

சாகாம இ&பத காரண

ேதவியி தாட?கேமயா/ "

எ> ஆதிச?கர ெஸௗ.தாிய லஹாியி Iறி8ளா. (ேலாக

- 28.)

மின - பிரகாசி!க.
(அ6 -4) ?க - சிற. ேதாைகமாமயி - ேதாைககைள8ைடய சிற.த மயி
ேபாறி&பவேள. ெதா+ட - அ6யாக.

52.

மாைய ; விைனெயாழி திடநிைற8 !/
மல.தெவ+ கா56ேமபா
மா!க+ட பணிதி&! கட_ ாிC!/ேந
வடற

காழிநக&!

ேக8ெமதி ெதபா, பகீரதி /திதிட
இல?/மா 'ரெமC
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எழிநக! கீசான மாகிேய aாி
C!க?கி திைசயி9ல/
பா8மா விைடய+ண ெபாC! ெகாளிதி*
பரேனா?/ தி&நா?ைகய
பதிதைழய அதெமன வி&கைர ெதா> ெப&க
படன வழி.ெபாழிய
Sயகா ேவாி8 தரபாக ேமவிவள
ேதாைகமா மயிவ&கேவ
ெதா+டபணி கிறமணி க+டாிட நிெறாளிெச2
ெசாணநா யகிவ&கேவ.

(3)

(அ6-1) விைன - தீவிைன. ெவ+கா* - தி&ெவ+கா* எC ஊ. காசி!/3
சமமாக3 ெசாலப*

தல?கG ஒ>. ெவைள யாைன Tைச ெச2

ேப>ெப,ற தல ; ேசாம, ;ாிய, அ!கினி எC

!/ள உள தல ;

ேதேவ.திர வழிப5ட தல .
தி&!கட_:- அ5ட Xர5டதி ஒ>. மா!க+ேடய&!காக யமைன
உைதத&ளிய தல . /?/9ய! கலய நாயனா& , காாிநாயனா& வசிதி&.
திெப,ற தல . அபிராமி அ.தாதி பா6ய அபிராமி ப5ட ேதாறிய ஊ. காழி:சீகாழி எC

தி&பதி. தி&ஞான ச ப.த அவதாித தி&பதி. சீகாழி, பிரமர ,

ேதாணிர , ேவ[ர , சிரர , க9 , ெவ?/& , T.தரா2, றவ , ச+ைப ,
ெகா3ைசவய , கDமல எC

12 தி&ெபயகைள8ைடய தல .

(அ6-2) பகீரதி - இ?/! காவிாிைய! /றி!கிற. ஈசான

- வடகிழ!/. a –

ச பாதி, சடா8 வழிப5ட ைவதீவர ேகாயி, அ?கிதிைச - ெதகிழ!/. (அ6 -3)
பதி - ஊ. தைழய - ெசழி!க.
(அ6-4) Sய - பாிதமான. உதரபாக - வட!/ ப!க . ேமவி – ெபா&.தி

53.

பணவர வ/லா மகளிெத ளெதாD/
ப+கனி? ேதழிைசதைன
பா6மா டகயா ெழ*தி னர ளர
பயி,சிெயா *லாவிநி,ப!
/ணம&O காமேத COம& ெபா&நா/
/லO அயி ராவத நீ
/ளிநிழ9 னினிதி&. திைமயவக ேவ.தி
/றிபிவழி நி,பமC
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மணம9 ப.ேத ெசாாி.நிமி ெபா?கெதா>
மKசாி மல.திகழ
வா நிைற காமT? ெகா6பட. ெத+ணாிய
வளநல? கா56ேயா?க
ணாில/ ெபா,மி/ க,பக3 ேசாைலவள
ேதாைகமா மயிவ&கேவ
ெதா+டபணி கிறமணி க+டாிட நிெறாளிெச2
ெசாணநா யகிவ&கேவ.

(4)

(அ6 - 1) பண அரO - படெம*த பா . ஏழிைச - /ர, த , ைச!கிைள, உைழ,
இளி, விளாி, தார . மாடகயா- ஒ&வைக Xைண. இட!ைக நாவிர
மாடக. தழீஇ (சில. ேவனி, காைத)
(அ6-2) அயிராவத

- இ.திரன ெவைள யாைன. இ பா,கட9 ேதாறிய.

நா/ ெகா  கைள8ைடய. இ.திர ;ரC!/ பய. ஒளிதேபா அவ
ப5டணதி வ.த பாCேகாபCட ேபாெச2ய, சய.தைன தா?கி3 ெசற.
சய.த 73சி!க! க+* பாCேகாபைன தா!கி! ெகா க ாி.
தி&ெவ+கா56 சிவTைச ெச2ய, ெகா க வள.தன, இ.திர க.தCட
ேபா ெச2 ேதா,க! க+* க.த7திைய தா?க தவK ெச2த. ஒ&ைற
வாச சாபதா கா5டாைன ஆயி,>. அ5டதி!கஜ?கG ஒறா2! கீ
திைசயி இ&ப. இைமயவக ேவ.த - ேதேவ.திர.
(அ6-3) ெபா?க -மர!ெகா , மKசாி - T?ெகா
(அ6-4) ெபா, - அழ/. ெதா+ட - அ6யாக.

54.

பாயி&

படல? கிழிதில/ ெகா28ைள

ப3ைச ப?க9னவா
பாிேத கடாவியட &தயகிாி நிெறD
ப&திய? கடO5/ந,
ேசயித! /தைக விளெவ+ ணிலOெபாழி
தி?க5 கடO5/ேந
ெசலவாி தாகிெந* மாடமா ளிைகபல
சிற.தி* தலா,&?ைக
வாயிC5 /.த, க.நலா கமதி8
மாணி!கெவா+ /ைழ8நீ
வளெராளி விாித9 ெவகியிட ெந*Xதி
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ம9நா?ைக நகெசழிப
Sயமர கதெவழி ெகாழி தைழ.நிைற
ேதாைகமா மயிவ&கேவ
ெதா+ட பணி கிறமணி க+டாிட நிெறாளிெச2
(5)

ெசாணநா யகிவ&கேவ.

(அ6- 1) பாயி& பரவிய இ&. படல

- I5ட . ெகா28ைள - கதிாிைகயா

ம5ட
ெச2த பிடாி மயி. பாி - /திைர. உதயகிாி - ;ாிய உதி!கிற மைல.
ப&திய?கடO - ;ாிய.
(அ6- 2) தி?க5 கடO - ச.திர. &?ைக வாயி - Uைழ
வாயி. ''ர?ைகேய கர. ப+[

க,ைட Uைழவாயி, ேப" (அகராதி

நிக+* ஒ& ெசா பல ெபயெதா/தி) அ.நலா - ேதவியி ேதாழிக
''/6லேகா fர தி&. ெகா+ ட.நலா ெகா2 தளி! ைகவ&டO " (மீ. பி. த.
அ 9. 7)
(அ6 -3) கமதி : உ&வக

55.

கன, ககி எழிகா56
க[வி த ெசாாி8மண?
கமT

பாைள மடலவிழ!

கவிCK சி>ேத காலைலப3
ெச.ெந கதிக அைச.தைச.
ெசD ெபா, கவாி Xசமகி
சிற. ம&த

X,றி&!/

ெதளிநீ பழன தட ெபா2ைக
ெபான? கமல மலெபா/56,
ண&

ெச?கா மடவன

ல. மல!க+ சிவ.Sட
லவி தி&தி! கல.தரச
அன

பயிF

தி&நா?ைக!

கரேச வ&க வ&கேவ
அ&I. தி&.த ெசாணாி
அேத வ&க வ&கேவ.

(6)
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(அ6 -1) ம&தநிலவள Iறப* , க/ - பா!/மர .
(அ6-2) பழன

- வய. ெபா2ைக-இய,ைகயாக உ+டான நீநிைல. ''ெபா2ைக

வாயி, ன ெபா& தவி'' (பதி,>. 27)
(அ6-3) ெச?கா - சிவ.தகாகைள8ைடய. மடஅன

– இளைமயான

அனபறைவ. மல!க+ - மலாி ேபாற க+. உவைமெதாைக. லவிதி&தி ஊடைல தீ.
(அ6-4). அன

56.

ேபைடேயா* I6 வாகிற நா?ைக மாநக.

கKச ெபா/56 வாதி&O
கைலமா மகG 6பணி8?
க+ேண ய&மா தவேத*?
கனிேய கண!கி லாதOயி
ெநKச தறிைவ மைற!/மி&
நீ?க ேதாறா ைணயாகி
நிற ஞான3 ெசDKடேர
நிைனவி ெறளிேவ சிவ!ெகாD.ேத
வKசி! ெகா6ேய மரகதேம
வள&? க& ேப மாணி!க
மணிேய ;D
ம&O

ஒளிவிள!ேக

ேவத பKசர வா

அKெசா, கிளிேய அனேம
அண?ேக வ&க வ&கேவ
அ&I. தி&.த ெசாணாி
அேத வ&க வ&கேவ.

(7)

(அ6-1) கKச ெபா/56 - தாமைர Tவி ெகா5ைடயி. வாதி& – வாகிற
இல!/மி, அ&மா தவ ேத* கனிேய - அாிய தவைத3 ெச2கிற னிவக
ேத*

கனி ேபாறி&பவேள.

(அ6-2) ேதாறா ைண - க+[!/ ேதாறாம உதOேவா. ேதாறா
ைணயா யி&.தன றன6 ேயா?கG!ேக'' (ேத.)
(அ6-3-4) ேவத பKசர - ேவதமாகிற I56. "ஓ?கார ' எC

I56 ேதவி

இ&பதாக ஆதிச?கர I>கிறா. ''hாீ கார பKசரகி'' “hாீ?கார
I56 வாD

எற

கிளி'' எ> ேதவிைய ல9தா திாிசதி வ&ணி!கிற. ல9தா
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சகBரநாமதி,/3 சிற.தெதா& உைர எDதியவ பாBகரராய எற ேதவி
உபாசக. அவ ஒ& சமய

காசியி ஒ& யாக

ெச2தா. அ?/! I6யி&.த

லவக பாBகரராய மீ ெபாறாைம ெகா+* பல ேகவிகைள ெதா*தன.
அ!ேகவிகG!/ த?/தைடயிறி விைட Iறினா. இைத ஞான தி&R6யி
7ல

கவனி வ.த “/?/மான.த" ேதவி பாBகரராயாிேதாளி கிளி வ6வி

அம. ேயாகினிகளி ெபயைர3 ெசா9 வ&வைத! க+* தைரயி விD.
வண?கி! க+ணீ மக நிறா. அ பிைக அ6யாகG!/ அ&பா9பவ
எபைத இ<வரலா> ெதாிவி!கிற.

57.

ாிய? கட.த பரநாத
ெதாளிேய ெயளிேய ெப& பிறவி3
ழனீ! கடனி ேறறவ&
ைணேய மடமா னிள பிைணேய
&/ விாிய ப.ேதற
ைகவி+ *,ற விதழவி!/
ளாி ெபா/56 X,றி&!/
மா மைறேத சகC?
காியவிட? காறன, பிழிெவ?
கா73 ெசறி8 பா பைணேம,
கமல மல!க+ வளகாவ,
கடO ெளC

இ&வ&.ேத

டாிய ெபா&ேள தி&நா?ைக!
கரேச வ&க வ&கேவ
அ&I. தி&.த ெசாணாி
அேத வ&க வ&கேவ.

(அ6-1) ாிய

(8)

- ஆமா உ.தி பிரேதசதி பிராணேனா* இலயி நி,க

தைனேய விஷ)காி!/

நாகா

ஆமநிைல. ாீய

எைக ேநா!கி ாிய எறாயி,>. ாீய தவ

எற வடெசா

மனதி,/ , வா!கி,/

எ5டாத மகிைமேயா* I6ய. ேதவகளா எ<வளO கRடப5டாF
அைடய 6யாததான மகிைமேய ாீய தவதி சிறபா/ . அப6ப5ட
சிற வா2.த ாீய தவைத8 கட.தவ ேதவி எ> இ.$லாசிாிய
I>கிறா!
இள பிைணேய - இளைமைய8ைடய ெப+மா ேபாறவேள.
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(அ6-2) ேதற - ேத. ளாிெபா/5* - தாமைர மலாி ெகா5ைடயி. சக
– பிரம.!
(அ6-3) பா பைண - ஆதிேசடனாகிய ப*!ைக. பா8நீ அர?க. தC
பா பைண பளி ெகா+ட" (தி<ய. தலாயிர )
(அ6-4) இ&வ&

ேதடாிய ெபா& - சிவெப&மா. இ?/3 சிவெப&மானி

ெசயைல ேதவியி ெசயலாக! I>கிறா ஆசிாிய . இ<வா> I>வ
அேபத ச ப.த .
6:- ஒளிேய, ைணேய, இள பிைணேய, ேதடாிய ெபா&ேள, நா?ைக!கரேச,
ெசாணாி அேத வ&க வ&க.

58.

நாத தலதி ைளெதD.த
ந,T? ெகா6ேய க,பகதி
ந> ெபா, றளிேர மரகதேம
நாத? கட.த அனாதித
பாதி தCவி X,றி&!/
ப3ைச! கிளிேய இளமயிேல
பKசா5 சாிேய பராபாிேய
பர. கிட.த பழவிைனயா
ஏத ப* ப Fயி!ெகலா
இர?/

பாிT ரணேமேப

ாிப! கடேல பரKடேர
எD. திகD

சராசர?க5

காதி தC!கா ரணேமெப+
அண?ேக வ&க வ&கேவ
அ& I. தி&.த ெசாணாி
அேத வ&க வ&கேவ.

(அ6-1) நாத

- பமராக எC

(9)

சிவ நிற ரனதி ஒளி8ட

Mஜேகாச?கG!/
இைடேய உள ைதய ேபா வ6வ?ெகா+ட. ைள எD.த –
ேதாறிய . அனாதித - சிவெப&மா.
(அ6-2) பாதிதCவி - பாதி உட9. பராபாி - ேமலானவ,றிC

ேமலானவ.

பழவிைன - விைன
(அ6-3) ஏதப*

- பப* . சராசர

- அைச8

ெபா&, அைசயாெபா&.
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பரKடேர - ேமலான ஒளி ேபாறி&பவேள.
(அ6-4) ெப+ அண?ேக - ெப+ ெத2வேம.
6: T?ெகா6ேய, தளிேர, மரகதேம. ப3ைச!கிளிேய, இளமயிேல, பKசா5சாிேய,
பராபாிேய, பாிTரணேம, ெப+ அண?ேக, ெசாணாி அேத வ&க வ&கேவ.

ேவ>
59.

அ6ய கவைல ஒழிய அ&ெச2 அத

வ&க வ&கேவ

அளவி ெப&ைம தைழ8 மைலயி அரசி வ&க வ&கேவ
ெந6ய கமல நயனி வ&க நிமைல வ&க வ&கேவ
நிைன8 இதய கமல நிைற8 நிதிய
வ6வ

வ&க வ&கேவ

எDத அாிய ஒளிேய வ&க வ&க வ&கேவ

வள&

விளாி கனி8

இனிய மர வசனி வ&கேவ

ைடெகா ளிைடமி வ&க வ&க கிதி வ&க வ&கேவ
ெதாைகயி க&ைண ெப&கி ஒD/ ெசா&ண

வ&க வ&கேவ.

(10)

(அ6-1) அ6ய - ெதா+டக. கவைல - மன!கவைல.
(அ6-2) கமல நயனி - தாமைர மல ேபாற க+கைள8ைடயவ. நிமைல –
/,றம,றவ. நிதிய - ெசவ .
(அ6-3) எDத அாிய - எDவத,/ இயலாத. மரவசனி - இனிைமயான ெசா,கைள3
ெசாFகிறவ.
(அ6-4) ெதாைக இ - அளO இலாத 6:- அத , மைலயி அரசி, கமலநயனி,
நிமைல, நிதிய , ஒளி, மரவசனி, கிதி, ெசாண
------------7. அ0 ப#வ

60.

தாரணியி மீதில/ வ6வத மாதலா,
த+ணளி ர.தி*தலா
த?/பாி Tரண. திகதலா, கதலா,
சா,>ந மதி8ைடைமயா
காரண தம!/நிக க+ணாகி நி,றலா
க&தாிய கைலநிைறதலா
காாி& அக,றலா ஒ&/ல. தனி,
கவிெபற உதிதி*தலா

வ&க வ&க .
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சீரணி. தி**! கணந*வி ைவகியி*
தி?கள? கடOெள?க
ெசவ! /மாாி!/ நிகெரா தி&.தைன
தி&திெயD தாியவாிய
ஆரண ெபா&ளான அகிலா+ட வ98ட
அ e ஆடவாேவ
அனெம நைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e யாடவாேவ.

(1)

(அ6 - 1) தாரணி - Tமி. உலகைனைத8 தா?/வதா தாரணி எனப5டா.
தா?/வத,/ இறியைமயாத ெபா>ைம, Tமியி தனி3சிற ெப,ற
/ணமா2 அைம.ள.
"தசரத மதைலயா வ&
எ*த. பாிTரண

தாரணி" (க ப. பால. 214), ர.தி*த – ெப&!/

- நிைறO.

(அ6-2) காாி& - அKஞானமாகிய இ&. கவி ெபற - அழ/ ெபற.
(அ6-3) உ*!கண

- ந5சதிர! I5ட . ைவகி - த?கி. ெசவ! /மாி - இைறவி.

(அ6-4) ஆரண ெபா& - ேவத ெபா&. ச.திரC!/

அ பிைக!/

I>கிறா.

61.

உ பத

ெப&மா Cவ.நி றCவதனி

ஒ&I> ம&வநிறா2
உாிைமெப>

அபி, கல.தவ தம!/நல

Fளமிக மகி3சிெச2தா2
ப பியி* மீன! ெகா6பி6 தா8ல/
பரO ேவ. ாிைமT+டா2
பசிதீ நல தளிவ. தா2ெசD
பனிவைரயி ேம,றவ.தா2
வி பமா மதி8ன ெசயெலலா

எ?கGைடய

ேவதநா யகிெசயலதா2
ேமவிேய நிகெரா தி&தலா ந+பெனC
ேமைமெப, றைனயாதலா
அ வி நிைற.தில/ அகிலா+ட வ98ட
அ e யாடவாேவ
அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட

ஒைம
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அ e யாடவாேவ.

(அ6-1) உ பத

(2)

ெப&மா - சிவெப&மா. தC - சாீர . ஒ&I> - ஒ&

கைல8ைடய
பிைற, உள - உள
(அ6-2) ப பி - ெசழி. பனிவைர - இமயமைல. மீன!ெகா6 - ந]திரமாகிய
ெகா6;
மீ ஆகிய ெகா6. பா+6ய!/ உாிய.
(அ6-3) ேவதநாயகி - ேவததி தைலவி. ேமவிேய - ெபா&.திேய.
(அ6-4) அ வி - அழகிய Tமியி. இல/ – விள?/கிற. இ3ெச28ளி
சாேமாபாய
Iறப*கிற.

62.

எ+ணிலா உயிகG! காதார மாகிேய
இட?ெகா* தி*ெம>நீ
இலகியி* கீ,றிள

பிைறயாகி ேம,றிைசயி

எழிெபற ேதா,றியிைளய
ெத+ணிலா ஒளிெச2 வி+ணிவா. தைனெய?க
ெசவிதி& Uதெலழி9ைன
தி&6னைம யாலத பிCநி கள
தின.தவிகி லா2சிற.த
ெப+ணிவா+ கேமO ெச<வி8? கவரேவ
ெப&கிD மதியதாகி
ேபராைச ெகாளநி பைகவ. ெமள
பி6!கவர Cதவியிலதா
அ+ணேலா ப?கிFைற அகிலா+ட வ98ட
அ e யாடவாேவ
அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e யாடவாேவ.

(3)

(அ6-1) எ+ இலா - கண!/ இலாத, ஆதாரமாகி - ப,>! ேகாடாகி.
(அ6-2) வி+ணி - ஆகாயதி. Uத - ெந,றி.
(அ6-3) வா+க - ஒளி ெபா&.திய க . Dமதி - Tணச.திர. நிபைக –
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இரா/, ேக.
இவக பைகவகளாக! காரண :- பா,கட கைட. கிைடத அமிதைத
தி&மா ேமாகினி உ&!ெகா+* அரகG!/ அளி!காம ேதவகG!ேக
அளிதேபா இ& அரக ேதவ உ&!ெகா+* ேதவகGட இ&.தைத3
;ாியC , ச.திரC

ேமாகினி!/ ெதாிவி!க அவ பாிமாறின ச5*வதா

அ6தா. அவக இரா/ ேக!களாகி3 ;ாிய மீ

ச.திர மீ

பைக

ெகா+டன.

63.

ேசாதிமர கதேமனி பாெசாளி விாி!/.
ைரெப+ வைரெப+ணிவ
;தி&விழி! கைடெகாழி தி* ெப&? க&ைண
ெசா9யள விடநிைற.த
ேவதநா கிCமட? காதிட? ெகா+டதி
விைள.த க ெந*ெவ+ணிலா
வி+Dவ  பர. ெத+ணிப வன
விள!கிநி னிடமீதிெல5
பாதித? கினைத! ெகா+*ெவ+ ணிலOெபாழி
ப+ெப, றைனயாதலா
ப/தறி தன!ெகன நின!ெகா& த.தர
பாதி6, கா+கிேல கா+
ஆதிேயா ப?கிFைற அகிலா+ட வ98ட
அ e யாடவாேவ
அனெம நைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e யாடவாேவ.

(4)

(அ6-1) ைரெப+ - அரசி. "மைர ைரெப[டவ'' (மீனா5சி. பி. த. 72.)
(அ6-2) ேவத
(அ6-3) த.தர

நா/ - &!, ய, சாம

அதவண . வி+ - ஆகாய .

- உாிைம.

(அ6-4) ஆதிேயா ப?கி - சிவெப&மான இடப!கதி. பி&?கி னிவ
ேமா5ச
காமியா23 சதிைய வழிபா* ெச2யாம சிவ7திைய ம5*
நீ?/ைகயி, உமாேதவியா னிவாிட

வழிப5*

தம Iறாகிய உதிர மா ச?கைள

வ,ற3 ெச2தன. னிவ நட!க வ9ய,>3 சிவ7திைய ேவ+ட3 சிவ ஒ&
ேகாF? காF. த. அ&ெச2தா. இதனா ேதவி தவ

ெச2, ப!த
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வழிபா* தன!/

உாிைம ெபற3 சிவன உட9 இடப!கைத தன!/

உாிைமயாக ெப,றா. உைற - வசி!கிற.
62, 63 இ3ெச285களி ேபேதாபாய

64.

Iறப* கிற.

வ&ந9 ளைமயிFட ெவGதைன வைள.I
வ.திட. ேத2.தைனயிவ
மரகத மணி!ெகா& மணிெயன ப3ெசன
வள.தன டைழ.தனGைன
ெப&/கய ேராக

பி6திட வி&.தைன

ெப&.தி& மக5கரசிவ
ேபெசா9 நாலா யிரநா =,றிேம
ெப&/ேநா2 Dேமா*
உாியேசா டச!கைல வளதைன 8ைர!கி9வ
உைரெப,ற அ>பநா
ெகா+ெபா& ணிைற.தகைல எ?க[

வளதன

உன!கதிய எ>ணதியா
அாியதி& நா?ைகவள ரகிலா+ட வ98ட
அ e யாடவாேவ
அனெம நைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e ஆடவாேவ.

(அ6 -1) இபாட9F

(5)

ச.திரC!/

இைறவி!/

உள ேவ,>ைமகைள!

I>கிறா.
(அ6-2) கயேராக

- ]யேராக . ச.திர த] ெப+க இ&ப ஏD ேபைர

மண. அவகளிட ஒேர வைகயான அ ைவ!காம உேராகிணி
எபவளிட

மாதிர

அவ ]யேராக

அதிக அ கா56னா. ம,றவக த]னிட

ஏ,பட3 சாபமி5டா. ச.திர சாப

சிவனா கைலக வளரO , ேநா2 நீ?கO

Iற

அைட. பி

அ& ெப,றா.

(அ6-3) ேசாடசகைல – பதினா> கைலக. அ>ப நா/ ஒ+ெபா& நிைற.த
கைல - அ>ப நா/ கைல வ6வானவ ேதவி.
அ>ப நா/ கைலகளாவன - அ!கர இல!கண , இ9கித , கணித ,
ேவத , ராண , வியாகரண , நீதிசாBதிர , ேசாதிட , த&ம சாதிர ,
ேயாகசாதிர , ம.திரசாதிர , ச/ன சாதிர , சி,ப , ைவதிய , உ&வ
சாதிர , இதிகாச , காவிய , அல?கார , மர பாடன , நாடக , நி&த ,
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சதபிரம , Xைண, ேவ[, மி&த?க , தாள , அதிரபாீை], கனக பாீை],
இரத பாீை], கஜ பாீை], அவ பாீை], இரதின பாீை], T பாீை],
ச?கிராம இல!கண , மல8த , ஆக&ஷண , உ3சா டன , விேவஷண ,
மதனசாதிர , ேமாகன

வசீகரண , இரசவாத , கா.தவவாத , ைபMல

வாத , ெகௗக வாத , தாவாத , கா&ட , ந5ட , 56,
ஆகாயபிரேவச , ஆகாயகமன , பரகாயபிரேவச , அதிாி3ய , இ.திர ஜால ,
மேக.திர ஜால , அ!கினித ப , ஜலத ப , வா8த ப , தி56த ப ,
வா!/த ப , !கிலத ப , கனத ப , க5க த ப , அவைத
பிரேயாக

(;னிய

ைவ! ெகாF

கைலக என த.திர?கைள3 ெசாவ
எC

விைத ) த9யன.
உ+*, "நியாேஷாட சிகாணவ ''

$9 பல ெபயக ெசாலப5*ளன. மஹாமாயா, ச பர ,

ேயாகிநீ, ஜாலச பர , தவச பர , ைபரவாRடக , ரா ஹீ, மாேகவாி,
ெகௗமாாீ, ைவRணவி, வாராஹீ, மாேஹ.திாீ, சா+டா, சிவSதீ,
& மயாமள , உமாயாமள , Bக.த யாமள , கேணசயாமள , ஜயர
தயாமள , ச.திரஞான , வாகி, மஹாஸ ேமாஹன , மேஹா3Rய , வால ,
வாேலாதர , ஹி&ேபத ; த.ரேபத , - /hயத.ர , காமிக ,
கலாவாத , கலாசார , /ஜிகாமத . த.ேராதர , Xணாத.ர , ேராதல ,
ேராதேலாதர , பKசாமி&த , -பேபத , Tேதா5டாமர , /லஸார ,
/ேலா5fச , /ல ;டாமணி, ஸவKஞாேனாதர , மகாகாளிமத , மகாலiமி
மத , cதேயாகீ3வாீமத , /-பிகா மத , ேதவ-பிகா மத , சவXர மத , விமலா
மத , Tவா

நாய , ப3சிமா

நி&தரா நாய

(ஊவா

நாய , த]ிணா

நாய , உதரா நாய ,

நாய ) ைவேசஷிக த.திர , ஞானாணவ , Xராவளி,

அ&ேணச , ேமாஹினீச , விேதவர . இ.த த.திர?கைள த வ6வ மாக!
ெகா+டவ ேதவி.
சாம, ேபத, தான, த+ட

ஆகிய நாவைக உபாய?களி இ ேபத

ேபத

- ேவ>பா*.

65.

உமிதமர மறிதிைர! கடலாைட ;வியி
ஒறிC! ெகா>தவிஇ<
உலகநைட இயெபன! கைலமா ெப&Kெசவ

Iறிய.
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ஓவ ணகிைலெகாேலா
/தமித விளெவ+ ணிலOெபாழி கிறநி
Iட பிற.தக*?
ேகாளரவி வாயி&. ைனவிD? கிெப&?
ேகாெத >மி.தி*தலா
தமிதமி நின!/தவி க+6ேல

நீஅ.

தரதி, றிாி.தி*தலா
தரணிD வ நிைன ெவ+மதி ெயன3ெசாF.
தைகைமயா மகிைமவரேவ
அதவ6 வாயில/ அகிலா+ட வ98ட
அ e ஆடவாேவ
அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட
(6)

அ e ஆடவாேவ.

(அ6-1) கட ஆைட - கட ஆைடயாக. ; - ;.த வியி - Tமியி.
(அ6-2) அரO - இரா/ எC

பா . ேகா - ச!ைக.

(அ6-3) தமிதமி - மிக தனிைம. அ.தர

- ஆகாய . தரணி - Tமி. மகிைம - சிற.

(அ6 -4) இல/ - விள?/ . தமர – ஓைச.

66.

க6ைக அவி. ெச. ேதெனாD/ க,பக!
காOமிைம யவ/ழா
காமேத COமல! க+ேணா!/ ேமவ
கைடபி6 தா,றிநி,ப
வ6ப

ெபாCலக

வாOதர ேவாச

மைற!கடO பதவிதரேவா
ைவ/.த நா*தர ேவாபிறிேதா வறிகிேல
ம+ெணலா

வாாி8+ட

ெந6யவ த,ேறவ />கிநி,க O ேநா!கி
நிைனவா ெவறைழதா
நீயிைழ தி* அ&. தவ அ ம எெகாேலா
நித

ைகதலெம*

த6ெதாழ எைமபணிெகா அகிலா+ட வ98ட
அ 9 ஆடவாேவ
அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e ஆடவாேவ.

(7)
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(அ6-1) க6ைக - ந>மணைத8ைடய அ& ."க6ைன! கவினிய கா.த''
(க9.
45) க,பக!கா - க,பக3 ேசாைல. இைமயவ /ழா

- ேதவக I5ட .

காமேதC - அமித மதன ' காலதி ேதாறிய ப. இ ேவ+6யவ,ைற!
ெகா*!/ ஆ,ற உைடய.
(அ6-2) ைவ/.த

- ைவ/+ட . இ.த உலகதி சிற!கைள ேதவகளாF

Iற
6யா.
(அ6-3) ெந6யவ - தி&மா. நித

- தின.ேதா>

(அ6-4) எைம - எ ைம. பணிெகா - ஏவ ெகாகிற.
65, 66 இ3ெச285களி தாேனாபாய Iறப* .

67.

தி?க வாராெய றைழநீ தாதேத
ெசமி எ>ேகாப
ெசனிதி* ேனா6நி றி&க திலகிவள
ெச<வி! /ைட.ெதா?கி
இ?/வர ெவ5கின ேபாFெம றி<வா
ெற*தேன க?ககா56
எ?கெப& மா56ைய பாரா56 ைவேத
இ&.தனேம F2வதிைலகா+
ெபா?/கட D ெவ பியி6 ேவ>ேமா
னெறளி தா,றO+ேடா
லறிO ஒழி.நீ நலறிO ெப>திேய
கலாிய சகலகைலயா
ற?கமைற ெதாிவாிய அகிலா+ட வ98ட
அ 9 ஆடவாேவ
அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ 9 ஆடவாேவ.

(8)

(அ6 -1) வாரா2 - வ&வாயாக. தாத  ஏ - கால

தாமதித என காரண .

ெச - ெசா ெச : திைச3ெசா. ெசனிதி* - உ+டா/ .
(அ6-2) ெவ த - ேகாபித. க அாிய - ெசாFவத,/ அ&ைமயான.
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(அ6-3) ஆற?க?களாவன:- சிை] , வியாகரண , நி&த , ச.த, ேசாதிட ,
கப .
சிை] எப பாணினியா இய,றப5ட. இதி ேவதசத?கG!/
அ]ரதான , உதாத அUதாத Bவாித ஞான?க ெசாலப*கிறன.
வியாகரண : இத,/ ஆசிாிய பாணினி. காயாயன& , பதKச98
வியா!யான
பிரய!ஞான

ெச2தி&!கிறன. இதி ேவதசத?களி பிரகி&தி,
விாிவாக! Iறப56&!கிற.

நி&த ;- இத,/ ஆசிாிய யாBகமகாிஷி. இதி ேவத ம.திர?களி பயைன
ெதளிவா!/

வைக, அபிரசிதபத?களி அத?க ேபாதி!கப* . பிC

ேவதசத நிக+*

இதி உ+*. சாகTரணி நி&த

பதகா+ட , அதகா+ட

உ+*. இ

என இர+* வைக.

ச.த:- இத,/ ஆசிாிய பி?கள னிவ. இதி ேவததி Iறப5ட காயாி
த9யவ,றி ச.த?களி ஞான

Iறப* .

ேசாதிட :- இத,/ ஆசிாியக ஆதியாதிய. இதி ைவதிக கம?களி
ெதாட!கதி,/! கால ஞான

அத பலC

Iறப*கிறன.

கப :- இத,/ ஆசிாியக ஆ3வலாயன, காயாயன, ஆபBத ப,
ேபாதாயன, ைவகானஸ , ராஹயாயன, பாரவாஜ, சயாஷாட,
ஹிர+யேகசி த9யவக. இ ய!ஞகம?கைள அU56!/ விதைத
ேபாதி!/ .

68.

ெப&ைமெப> ேபர ;7வ பாடF
ெப&/நா ேவதஒ98
பிாியா ப+கா5* ெவ+கா56 ேமவிவள
ெபாியநா யகிெய>சீ
க&தாிய ஆன.த நிைறவா யி&.த&
கனி.ெதாD/ ேமனிகா56!
க+ணக றி*ஞால Dவ

அள.தி*?

கடவ+ண மாபிவளெச.
தி&ம&O ெச பம வாவி8

ேசாைல8

திககா தியாயனாி&
ெச பதைர யற னி&ெம னாைக8
ெச2யப5 6* வா5ைக8
அ&ைம வ&பிற. தகெமன மகி.தவGட
அ e ஆடவாேவ
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அனெம னைடெகா+* ெபானள. தவGட
அ e ஆடவாேவ.

(9)

(அ6-1) 7வ பாட - தி&ஞானச ப.த, தி&நாO!கரச, .தர இவகளா பாட
ெப,ற பாடக.
(அ6-2) ஆன.த நிைறவாயி&. - ஆன.த மயமா2 இ&.. ேமனி - உ&வ . ஞால
–
உலக . கட வ+ண - கட ேபாற நீல நிறைத8ைடய தி&மா.
(அ6-3) ெச.தி& - இல!/மி. காதியாயன - யா!ஞவகிய&!/ ஒ& ெபய எ>
I>வ. இவரா ெச2யப5ட $ காதியாயன !&hய ;திர .

69.

நிச நி ச?/& மைனெதா * பவ
ெந6தக றி* வ&கேவ
நிகத &?/> ய கபிணி
நிைனவி*

வி* வ&கேவ

வைசெசா F ப6 வளந ல?/ைற
வெவாழி. தி* வ&கேவ
மகித லமிர வலென CKசி>
ைம8மைற. தி* வ&கேவ
தைசதிC
தவி&

ெகா6ய அரO

ெவ பைக

அ eவ&கேவ

தைலைம ெகா+6* ெப&வ ர பல
த&வள

eவ&கேவ

திைசப ர.தி* மிைசப ர.ெதாளி
திகைவய

eவ&கேவ

ெசகத ல க ெசாண .தாி
தி&க ெபறவ&கேவ.

(அ6-1) நிச

நிச

(10)

- உ+ைம, உ+ைம. /& - வியாழபகவா. மைன –

மைனவியாகிய
தாைர. பவ - பாவ . யலக - தா&காவன இ&6க சிவெப&மாைன!
ெகால ஆபிசார யாக ெச2ய அதி எD.தவ. இவ சிவெப&மானிட
உ!கிர உ&வட வர3 சிவெப&மா இவைன கி ஊறி மிதி
இ*ைப ஒ6தா.

த
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(அ6-2) மகிதல

- Tமி.

(அ6-3) ெகா6ய அரO - ெகா*ைமைய3 ெச28
(அ6-4) இைச - க. ெசகதல

பா . ெவ பைக - ெகா6ய பைக

- Tமி. தி&க - அ&.

-----------8. அமாைன ப#வ

70.

ேசாதி3 ெசD?க,ைற நிலOெபாழி நிதில
;.தஅ
Sயெச

மைன8 வா2.த

பவள

/யி,> அ

மைன8நி

.தர! ைகயிேல.தி
தாதி! கணK;. தி&ப ந*ைமய?
தனிேபா. தி&.ெத*
தைகைமெபற நீயா* மகிைம 8ணாி,ெசD.
தமிநா?ைக நகாிவா2.ேத
ஏதபடாதந ெலG! /எ+ ெண2ேபா
எ?/
எ<Oல/

நிைற.தி&.ேத
உ2யவ& ெச28

ெப&?க&ைண

இலகநீ ஆ56ைவப
ஆதித ெவ+மதி8 மா*ெமழி கா56வ&
அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(அ6-1) ேசாதி - ஒளி. நிதில

(1)

- . /யி,>

- பதித. .தர!ைகயி – அழகிய

ைககளி
(அ6 - 2) தாதி!கண

- ெதா+* ெச2கிறவகளி I5ட . தைகைம - அழ/.

''ஆ*வா டைகைமயி" (பாிபா: 21, 20)
(அ6-3) ஏதபடாத - /,றமிலாத. உ2ய - ஜீவி!/ ப6.
(அ6-4) ஆதித - ;ாிய.

71.

வ+ட, ப6.தில/ காேவாி நதி!கைர
மண,Dதி பா2.தைள.
ம&Oெப& X*த& அைன நீ தி&Oள
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மகி.சி> X*க56
எ+6! கிC பவள வயி gாிய
எ* பரபிெயாளி;.
தில/மா ணி!கந மணிவிள! ேக,றி
ெதழிமண, ேசாறைமேத
க+ட, TK ெசDKேசா,றி ெனா*ெச2ய
கமலவ ளதி95*!
க+ணான தாதிய &டமர பாைவ!
க&திேயநா? ைகநக;.
த+ட பழ?கல

அ*!கிவிைள யா*கிளி

அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(2)

(அ6-1) ெப& X* - ேமா5ச .
(அ6-2) எ+6!கிC
(அ6-3) கமல வள
(அ6-4) கல

- எ5* திைசகளிF .
- தாமைரயாகிய கி+ண .

- பாதிர . கிளி - கிளி ேபாற ெசா,கைள8ைடயவ. "கிளிேய

கிைளஞ" (அபிராமி அ.தாதி, 16.) ேதவிைய வழிப*கிறவகளி இதயமாகிய
I56 வாவதா அவ கிளி எனப5டா.

72.

வ5டமதி கமீ />ெவய ளிதாட
வள வாளியாட
மகர/+ டலமில/ ப&திம+ டலெமன
வைளவா காதிலாட
ெந56த! /தமல ெச<வாயி னைகெவ+
நிலாOதி தாடெவாளி&
ெந,றியி, க5*ெபா, ப5டெமா* பதிநிைற
நிதில3 56யாட!
க5டழ/ திகDேமா கனமாைல யாடவி&
ைகவைள க9க9ெனன!
க9ைழ தி*கடக ஆடெம விர99*
கைணயாழி ஒளிெச2தாட
அ56ைக அைச.தாட அ ெபாமணி 6யாட
அ மாைன ஆ6ய&ேள
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அ6யவத

மன&க அ&ெப&க ெசா&ணாி
(3)

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(அ6-1) மதி க

- ச.திரைன ேபாற க . ப&தி ம+டல

- ;ாிய ம+டல .

(அ6-2) ெந56த - நீ+ட இதகைள8ைடய. /தமல - ஆ ப மல.
நிதில356
- !களா ெச2யப5ட ஆபரண வைக
(அ6-3) கடக

- க?கண . 'கடக

ெசறித ைகைய.’ (மணி. 6.114). கைணயாழி –

ேமாதிர .
(அ6 4) அ56ைக - கDதணிவைக.

73.

பிைள3 & பின ர^தி யா6யிைச
ெப&/ெச< வழிெய*
பின, க&?/ழ, கா5* நா+மலாி,
ெப&.ேத ர.பிC
ெகாைள! /வ.ேம, I5டமி* வேபா,
/ழா?ெகா+ 6ைர.ெதD ப!
/லவியி* சி.ர ெபா565ட சி>Uத,
/>விய ளித& ப
ளி ெப&?க&ைண ெவளதி விைளயா*
ைணவிழி! கயபாயநி
.தர தி&க மல. ேமேனா!கி
Sயவா னவர&.த
அளி திர56* ெமனெவாளி மணிதி
அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(4)

(அ6-1) &  - வ+*. ர> - ஒ9. ெச<வழி - ஒ&வைகப+.
க&?/ழ,கா* –
காிய I.தலாகிய கா56. நா+மல - அறல.த T. ர. - ெப&!ெக*.
(அ6-2) Uத - ெந,றி. />விய - சிறிதாக ேதா>

வியைவ.
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(அ6 -3) விழி!கய - விழியாகிய மீ : உ&வக . .தர

- அழ/. Sயவானவ -

சிற.த
ேதவக
(அ6-4) தி அ மாைன - தினா ெச2யப5ட அ மாைன.

74.

ெபா565 சி>Uத, பா?கியாி ளாி
ெபா/56Fைற தி&மகெசD
ெபானிைழ ெதாளிமணி /யி,றிநி ைகயினி,
ேபா.தா*

அ மைனதனி

எ56 பி6திட அைதபா! ெகா+6&.த
ேச6யைக ைடெதD.
நைகெச2ய O நி கனிவா யிCKசிறி
தில?//> நைகய& ப!
க565ட ெசKசைட! கா5ெட
கடOளத

பிராத,

வயி>நிைறய!

கண!கி பலாயிர த+டேகா 6கG+*
கைளதீரெவ ெசாFேக
அ565* மி&நாழி ெநவளர வளர ைம
அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(5)

(அ6 - 1) பா?கிய - ேதாழிய. ளாி - தாமைர. /யி,றி - பதி.
(அ6-2) ேச6ய - ேதாழிய. />நைக - சிாி.
(அ6-3) ெசKசைட!கா* - சிவ.த சைடயாகிய கா*. கைள தீர - கைள தீர.
(அ6-4) அ5* - சைம. இ&நாழி ெந: காKசிரதி இைறவ அ&ளிய
இ&நாழிைக ெந,ெகா+* பதிர+* அற?கைள8

அ பிைக வளதா

எப ராண வரலா>. "ஐய அள.த ப6யி& நாழி ெகா+* ஆ+ட
ெமலா

75.

உ2ய அற ெச28

உைன8 " (அபிராமி அ.தாதி, 57.)

க?/9 னி&+*ெபா, ேச5*ந> மண X
க,பக ெதாியேவ2.த
க,ைறவா I.தலயி ராணி8
கனிய& ைகயவி.த

பகேதவ
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ப?கய தி&மாளி ைக!/ளினி ைறகிற
பாமகG எழிெப>தி&
பா,கட வயி,றி, பிற.தவG

இவத,

பா?கியக ;.நி,க3
ெச?ைக தலதினா வாாிவள ம+[+ட
ெச பவள வா2ைவ
திர56யி*

ெவ+ெண2 ெயெற+ணி ைவ/.த

தி&.தவ எD.பா!க
அ?கய, க+ணேத ெபா?/வன தில/
அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(6)

(அ6-1) க?/ - இரO. ெதாிய - மாைல. க,ைற - திரளான. அயிராணி –
இ.திரCைடய மைனவி.
(அ6-2) ப?கய தி&மாளிைக - தாமைரயாகிய X56C. பாமக - கைலமக.
தி&பா,கட வயி,றி பிற.தவ - இல!/மி.
(அ6-3) ெச பவளவா2 - சிவ.த பவழ

ேபாற வா2.

(அ6-4) அ?கய,க+ அ - மீனா5சி.

76.

பாணி!/ மDேவ.

ஐயதி& விைளயாட

பா9 ெதாளிதி&!க
பாக ேவ ெபயத6 எ*பவி&
பாதமிகO. வ+*
நாணி தள.வ& நைடக+* மதெமாD/
நாவா2 தட!ைகேயா?/
ந,/K சரதி& கபிைள ைககா5ட
ந>வ உளட!கி
வாணி! /யி,கிைறவ னாகிவள /ரவெனன
மைறேயா வா2மல.
மர தமிபா6 எதிநிற .தர
மகி3சிெபற வாாிவாாி
ஆணி ப ெபா னி*ம?ைக தலதினா
அ மாைன ஆ6ய&ேள
அ6யவத

மன&க அ&ெப&/ ெசா&ணாி
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(7)

அ மாைன ஆ6ய&ேள.

(அ6-1) பாணி - ைக. மD ஏ.

ஐய - மD எC

ஆ8தைத! ைகயி

தாிதி&!/
சிவெப&மா. க

ேவ - க

(அ6-2) மத

- மதசல

ஒD/

விய. இ&பாத

- இர+* காகG .

ெப&/ . நாவா2 - யாைன. /Kசரதி&க

பிைள
- விநாயக. வாணி!/யி - கைலமக.
(அ6-3) மர

- இனிைம.

(அ6-4) ஆணிப ெபா - மா,> உய.த ெபா. "ஆணி ெபானா ெச2த
........... ெதா56" (தி<. ெபாியா. 1. 3.1) அ ைக - அ?ைக.

77.

ெசாாிய த.திக ழிைசபயி F?/யி
ஆ*க அ மைனேய
&தி பயிறி* ப&வ விள?கிளி
ஆ*க அ மைனேய
பாிO> சி.ைதயி 9னிைற அ பிைக
ஆ*க அ மைனேய
ப6D 2.திட வ&சி> ெப+பிைள
ஆ*க அ மைனேய
ம&வி வள.தி* மகிைம நிைற.தவ
ஆ*க அ மைனேய
மர

விைள.தி* மெவாD /?கனி

ஆ*க அ மைனேய
அாிபிர மபணி பாிர .தாி
ஆ*க அ மைனேய
அ&ைம ாி.தி* ெசா&ண
ஆ*க அ மைனேய.

அள.தவ
(8)

(அ6-1) &தி - ேவத .
(அ6-2) பாிO உ> - அ ெபா&.திய (ப!தி நிைற.த)
(அ6-3) ப6 - TமியிFேளா.
(அ6-4) பாிர

- சில .
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78.

கதித& ம ய சரணி .தாி
ஆ*க அ மைனேய
க&ெதழி ெபா?/ெபா மைலவள &?ெகா6
ஆ*க அ மைனேய
எதிெபா& ெவKசின மயிடைன ெவறவ
ஆ*க அ மைனேய
இைறவ னிட.தனி இல/ ப பி6
ஆ*க அ மைனேய
திெச2 ெதD.திைம யவபணி 8 பைர
ஆ*க அ மைனேய
யர ெமாழி.தக மகிெபற வ.தவ
ஆ*க அ மைனேய
அதிக சO.தாி சாி நிர.தாி
ஆ*க அ மைனேய
அ&ைம ாி.ய ெசா&ண
ஆ*க அ மைனேய.

(அ6-1) அ ய

அள.தவ
(9)

- தாமைர. சரணி - காகைள8ைடயவ.

(அ6-2) மயிட - மகிஷார. இைறவ இட.தனி - பரமசிவன இடப!கதி,
இல/ - விள?/கிற. ப பி6 - இளைமயான ெப+யாைன.
(அ6-3) இைமயவ - ேதவக.
(அ6-4) சO.தாி - அழகிைன8ைடயவ. நிர.தாி - பிற இற இறி3
சாவதமாக
இ&பவ. அ மைன - ''அ மைன ெயப த ைம ஆ*ம
ேப" (அகராதி நிக+*, 119)

79.

திகெகா6 ெவ> வ+6* மினிைட
அ மைன ஆ*கேவ
தி&மக வ. பணி.தி* நமணி
அ மைன ஆ*கேவ
ந/ெமழி ெபா?கி வழி.தி*

ஒ+[த

அ மைன ஆ*கேவ
நளின மி&. விள?கி* த+ம

மாைன!/
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அ மைன ஆ*கேவ
மகிதல எ?/

நிைற.தி* மின

த மைன ஆ*கேவ
ம&விய இப

விைள.தி* சிமயி

அ மைன ஆ*கேவ
அகில

ஒ&?/ ர.தி* ெப+ண

த மைன ஆ*கேவ
அாிய ப ெபா னள.தி* க+மணி
(10)

அ மைன ஆ*கேவ.

(அ6-1) தி&மக - இல!/மி. நமணி - நல மணிகளா ெச2யப5ட.
(அ6-2) எழி - அழ/ . ஒ+[த - ஒளிெபா&.திய ெந,றி. நளின - தாமைர.
(அ6-3) மகிதல

- Tமி. சிமயி - ஞான உ&வமானவ. சி - ேபரறிO. ஒப,ற

ேபரறிவாக இ&பவ ேதவி.
(அ6-4) ர.தி*

- காபா,றி* .

------------9. நீராட% ப#வ

80.

வளித! /தநா+ மலமல. ெதனநி
மணிவாயி ெனாளிெவளிறவா
வைளயிெனா* ;வைள ஒ9திட! கDநீ
மல.ெதன! க+சிவப
ளிைர தல வர ெபா?கி பர.தைல
ர563 ழிெதD.
ந>K ைதெச2 மதெக? க[Kசால
/.கா வாயிேலா6
அளிைல ேதமா ந>?கனி பலா3ைள
அர ைபய? கனி',>ேத
ஆ>பா ய னெப&/ காவிாியி
அணிெந*? கைரகேடா>
ெவளித விாிதில/ மிளமர! காநிழெச2
ெவளநீ ரா6ய&ேள
ெவைளமா விைடேய> வளபா Fைறெசா&ண
ெவைளநீ ரா6ய&ேள.

(1)
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(அ6-1) கDநீமல - ெச?/வைள மல . ெகDநீ மாைல ...... அணி. "
(தி&வாசக ,
2, 113) வா - ெவ+ைம.
(அ6-2) ைத ெச2 மத/ - +ணா பினா க5டப5ட மத/. சால - மிக.
காவாயி
– வா2!கா9.
(அ6-3) ேதமாந>?கனி - இனிய மா பழ . அர ைபய?கனி - வாைழபழ , அணி –
அழகிய
(அ6-4) இளமர!கா - ேசாைல. மாவிைட - ெபாிய இடப வாகன .

81.

க+சி> க&?கய ெலன!கய ெதாட.திட!
காக+ 6ளKசினவரால
கணேமா6 வரநின றவ6யி எழிக+*
கமடேம! /,>நி,ப
ஒ+சி> க3ச?/ ெபா?/ம? கலநா+
உ>?கD திைனேநா!கிவ.
ள

D?கிய ேயாலமி5 6ைரயாி

ெனாளிD. தாளிைணபா
ெத+சி> கிடாெத+ணி ெய+ணி ேவயலவதிாிய
இல/ெச. ேதெப&!கா
ெற* வ&வேபா, பர.வ& காவிாியி
இ&கைர ெதா>?ெகாழித
ெவ+சி> மண,/றி 9னிவிைள யா*கிளி
ெவள நீ ரா6ய&ேள
ெவைளமா விைடேய> வளபா Fைறெசா&ண
ெவளநீ ரா6ய&ேள.

(2)

(அ6-1) கய - மீ. வரா - ஒ&வைக மீ. கமட

- ஆைம. ஏ!/,> - இ.த அழ/

ெபறவிைலேய எ> தா..
(அ6-2) ம?கல நா+ - தா9. உள - மன D?கி - வ&.தி.
(அ6-3) அலவ - ந+*.
(அ6-4) ெவைள மா விைட ஏ>

வள - சிவெப&மா. இபா56 நீராட,
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ப&வதி,/ ஏ,ப பல உ>!க5/
Iறி8ள திற

82.

நீ வாவனவ,ைறேய உவைம

விய!க த!க.

ெதGநா ேவத3 சில ெபா9 யல பிட
திகநடK ெச28!க+
ெசவ மணவாள தி&!ேகால ம?கள?
ெதாிசன

ெசயவிைழ.ேத

அளியணி நீ,றிெனாளி ெவ+ணிலO ெபாழியOைர
அ&னி அகதியயமீ+
டளவிவள நிைறைசய மாவைர பா?/ெசF
ம<ேவைல /+6ைகதனி
Gபா கீரதி க&?ெகா6 கவிபவா
ேதாயமித வ&விபாேம,
;வ நிகபஅதி ேவகெமா* ந>பK
+ண. திமி.ெபா?கி
விGநா+ மலகமழ ேவா6வ& கிற
ெவளநீ ரா6ய&ேள
ெவைள மா விைடேய>
ெவளநீ ரா6ய&ேள.

வளபா Fைறெசா&ண
(3)

(அ6-1) ெதG - ஆரா2.த. .ெதG? கழF!ேக'' (தி&வாசக , 10, 19). அல பிட –
ஒ9!க.
(அ6-2) நீ,றி ஒளி - தி&நீ,றி ஒளி. ைசயமா வைர - /ட/மைல. /+6ைக –
கம+டல .
(அ6-3) பாகீரதி : இ?/! காவிாி . நிகப - ஒப. பK+ண

- வாசைனெபா6.

திமி. - Tசி.
(அ6-4) விG - இதக விாி.த. நா+மல - அ> அல.த மல. கமழ –
ந>மண
Xச.

83.

உ+6ைடெகா 9ைலெகா எனவG U+ம&?
/>ெகா63சி ய& விேல,
>ழகிற கானவ&

வா2ெவாீஇ! க+சிமி

ளந* ந*?கிநி,ப
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ம+6ணி கிட.தி*? க.த*K சீ,ற
மதேவழ மாம&
வேறா* நிமி.தா* ைப?கைழயி Cடமைலயி
வளெச? க& பிவா2த
க+6ர தெமா* ேகாழைர! /?/ம!
காப*? /வ*வாச?
கமந>K ெசKச. தனதிரG

நீெப&?

கைரெதா> ைவதைர
ெவ+6ைர ெகாழி3 ழிேதா6 வ&ெபானி
ெவளநீ ரா6ய&ேள
ெவைளமா விைடேய>
ெவளநீ ரா6ய&ேள.

வளபா Fைறெசா&ண
(4)

(அ6 - 1) இைட - உ+* ெகா. ‘ெகா' எC

இைட3ெசா ஐயெபா&ளி

வ.ள. வGத - வா*த. U+ம&?/ - சிறிய இைட. ெவாீஇ - அKசி.
ெவ&வி எC
(அ6-2) மதேவழ

ெசா ெவாீஇ எ> அளெப*த.
- மத

ெகா+ட யாைன. மாம& - ெபாிய த.த . ைப?கைழ –

பைமயான 7?கி.
(அ6-3) ேகாழைர - வDவDபான அ6பாக . “ேகாழைர /யிற Tக '' (தி&விைள.
தி&மண. 65.)

84.

தாவியK சிைறயளி ெகாD.ேத வழி. ேம
தவழந>

ேபாகமD

தா/ழ, கா56, ப6.Sர ப.
தா!க6மி. டர
Tவிெம 9யவிைண3 சி,ற6 வ&.த
ெபாறாெம ெலனநட.
ேபா./யி கண ெபாழி சீதள நிழ,ெச8
ைனெந*? கைரயிேலறி
Sவியி வன! /ழாெமன3 ;.தி*
ேதாழிய &டகாவிாி
ளிS?/ த+ண>? />திவைல ெபா?க
ைண3சில

ெபா9ப

ேமOேப ரான.த ெவளவ6 வானகிளி
ெவளநீ ரா6ய&ேள
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ெவைளமா விைடேய>

வளபா Fைறெசா&ண

ெவளநீ ரா6ய&ேள.

(5)

(அ6-1) /ழ,கா* - I.தலாகிய கா56.
(அ6-2) Tவி ெம9ய - Tைவ!கா56F ெமைமயான. சி,ற6 - சிறிய அ6:
ப+ெதாைக. சீதள - /ளி3சி.
(அ6-3) அன! /ழா

- அன பறைவகளி I5ட .

(அ6-4) ேமO - ெபா&.திய. ேபரான.த

- ஒப,ற மகி3சி. "ப,றிய ேபரான.த

பா*?கா ண மானா2 " (தி&வாசக , 8. 20)

85.

தைளயா* க.த*? கைழழி கக
த>க5 கடா!களி,றி
த.திநிக ெரனஇள? ெகா?ைகதிக ம?ைகயக
தனிFயி ேதாழியகட
கிைளயா* ைப?கைழ ேதாெகா5 6யாட!
கி9.வாி யளிஏழிைச!
கீத?க பாடெவாளி ரKசன. தீ56யி*
ெக+ைடய? க+களாட
வைளயாட வ3சிர! ெகாபாட ேமகைல
ம&?/ற /ற?கியாட
வைளவா காதிமணி மகர/+ டலமாட
வ&கா விாிளினேம
விைளயா6 நிறி*

ப3ைச ப?கிைள

ெவள நீ ரா6ய&ேள
ெவைள மா விைடேய>

வளபா Fைறெசா&ண

ெவளநீ ரா6ய&ேள. (6)

(அ6 -1) த>க+ - அKசாைம. கடா!களி> - மத

ெகா+ட ஆ+யாைன. கிைள –

,ற .
(அ6- 2) ஏழிைச!கீத?க :- /ர, த , ைக!கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார .
அKசன

- ைம. ெக+டய? க+க - ெக+ைட மீ ேபாற க+க.

(அ6-3) வ3சிர! ெகா - வயிரதாெச2யப5ட மகளி காதணிவைக. இ
ேம,காதி அணிய ப*வ. ேமகைல - ஒ56யாண . மாத இைடயி
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அணி8

ஏD அல எ5*!ேகாைவ8ள அணிவைக. ''மிC ேமகைல8
ெகா*" (சீவக. 2662); (சில, 4. 30, உைர ) ளின

ேதா*

- மண,/>. (அ6-

4) ப3ைச - ப?கிைள. "தா* ப3ைச ப? கிைள " (! . பி . த. ச 1)

(ேவ>)
86.

க?/, ப&கி ேயா?/ட!
கடO உதி!/ ெபாியக&?
கட9 வயி> கிழியவி&
கைரயி ேனேரெயD. ெசDK
ெச?/? /மதி ேவகம.
திகD

ெந6ய மராமர?க

ேசர றி! கா*ப*
ெசவ DK ;ைறயி5*!
ெகா?கி, ெபா9.த ந>மல&
/லவா வைள8 காிம&
/ளிெவ+ ணிலO
/ைவ8

ெசாாிதரள!

ளின. ெதா>ெமா!கி

ெபா?கி பர. ழிேதா*
நீ ரா6 ய&Gகேவ
ெபாழிெபா னள.த இள?கிளிேய
நீ ரா6 ய&Gகேவ.

(7)

(அ6 - 1) க?/ - இரO. ட!க டO - ;ாிய.
(அ6-2) மராமர?க - ஆ3சாமர?க. ''மராமர

ஏைளெய2த" (க ப. சிற. 5.)

கா*ப* - கா56 ேதாறிய. ;ைறயி5* - ெகாைளயி5*.
(அ6 -3) தரள!/ைவ - !/விய.

87.

;. ம&ம மகளிவிைர
ேதா2/? /ம மாமத
ெதா*த மல& ந>Kசா.
டT? கரதி ஏ.தியி5*
தா. வண?கி இ&ம&?/
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சா. 7கி எD.ெதாழ
த/.ெத2 வ?க டைமெதாD
தளி!ைக Iப3 ழிேதா6
ஆ. ெகாைட!கி றட?காியி
ஆதிசீ தளைபK ைனகெடா>
அ&வி ெப&/ காயா,றி
அட. ேமாதி பதைக
ேபா. விைர. வ& ெபானி
நீ ரா6 ய&Gகேவ
ெபாழிெபா னள.த இள?கிளிேய
நீ ரா6 ய&Gகேவ.

(8)

(அ6 -1) விைர - ந>மண . மாமத - கBSாி. ந>Kசா. - மணள ச.தன .
T?கர - அழகிய ைக.
(அ6-2) தளி!ைக - தளிேபாற ைக.
(அ6-3) அதிசீதள

- மிகO

/ளி3சியான. ைபKைன. பைமயான ைன;

மைல',> - மானிடரா உ+டா!க படாத. காயா> - கா5டா>.

88.

வழி. .... ..... ......க
வள.தி& ம.... .... னனிந>.
தாமைர நீ& .... ..... .... விய!
/ளிெவ+ ைற ச?/ள.த
... … ம நிைற.தி* சிவிறி
ெய*ெததி நி... ெச2
........... ......... ...........
………. ……….. ……
ெபாழி. விைர. பர. ழிதி*
நீ ரா*கேவ
ெபா&வி வள ெப> ெசாண விள?கிளி
நீ ரா*கேவ.

(அ6-1) ஏ*க பாதி ம5*

(9)

உளைமயா ெச28ளி சீக வி*ப5*ளன.
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(அ6-2) சிவிறி - ெந*.&தி எC

நீX க&வி. “ெந2 மா+ சிவிறிய"

(பாிபாட, 6 - 34) “சிவிறிX ச!/>. ளிெய

ம&?/ேமா6" (மீ. பி.த. நீராட.

4)

89.

/னிசிைல ெவ......... -ைட
ெபாசிற ........ கனநைட
அ?கFழ /ல மயி9ய
....... கலணவ ... ேசறாட!
........ ............... ................
.............. .............. ................................
கவிவள மாமத விDதள விதிக
க.த கம நீ/ளனி
இனிதினிைற தாிசன

மண Xச ெவD.

....... ..... /ைட.திலகிய
காிய ந>?/ழ லைசயன ெமன
வலமிைச தாவ
னித மி/Kர நதிநிக ெபானிப
நீ ரா*கேவ
ெபா&வி வள ெப> ெசா&ண விள?கிளி
நீ ரா*கேவ.

(10)

(அ6-1) /னிசிைல - வைள.தவி.
(அ6-2) க.த

- வாசைன.

(அ6 -3) அாிசன

- மKச.

(அ6-4) ெபானி - காவிாி.
இபாட உள ஓைல ஒ6. பாதி ம5*
வி*ப5*ளன.
-----------

உளைமயா அ6க, சீக

112

10. ஊச% ப#வ

90.

ஓ?கிநிமி வாக டள.த+ட ேகாளேம
உயசிர மணிம+டப
ெதாளிநிலா தவத&K ச.திர கா.ததக
ெபா!கிைழ ெதாபமி5*
பா?/ெப> தலமிைச பாெசாளிய மரகத
ப&மணி! காநி>தி
பவளெந* வி5டதி இ5டெபா, காசினி,
பகநி தில ெதா*
தா?/ெமாD ெகாளிவட

T56 மாணி!க

தD ட வி*பலைகேம,
த,பரா பைரத, சதிவ6 வா8ல/
தரவினி தி&.தெதாப
T?கமல வாவிநிைற நா?ைகநக வாெசவி
ெபா=ச ஆ6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யிஇள
ெபா=ச ஆ6ய&ேள.

பி6மC

(1)

(அ6-1) வா க* - ஆகாயதி உ3சி. அ+டேகாள
(அ6-2) நிதில

- .

(அ6-3) பராபைர - சிவச!தி. பரமா8 , அபரமா8
(அ6-4) வாவி - /ள .

91.

- அ+ட உ&+ைட

தமி* ப3ைச ப?கிளி அைச.தாட
கி மாைலயாட
கிநா+ மலநிக தி*கர நிமி.தாட
>வ ெவ+ணிலOமாட!
ெகாதில/ க,பக ெதாிய; காியெம
I.தல

பினலாட

/லO/ளி ரதமதி கம+ டல.தனி,
/>ெவயைவ யாடநீ*
சதிவ6 வாயகில வன ேகா6கG
தனிதனி பைடதளி

இ&பவ ேதவி.
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சக பிரமத லைனவ&! / ெப&.
தாயாகி வ.பாிவா,
தி8

சிதி8 தி8. த&ெசவி

ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யிஇள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

பி6மC

(2)

(அ6-1) நிகத - ஒதி&த. கர - ைக. >வ - சிாி.
(அ6 - 2) க,பக ெதாிய - க,பகமாைல.
(அ6-3) அகில

92.

- பிளOபடாத. அைனவ&!/ - எலா!/ .

அாிபர. தKசன. தீ5*மயி விழியாட
அணிமகர! /ைழ8மாட
அ ெபா, பத!கேமா கனமாைல ஆடவைள
யாடஅ5 6ைகயாடந,
பாிர

அைச.தாட நவமணி இைழதி*

பாடக. த+ைடயாட
பாதகி+ கிணியாட ெந,றியி, க5*ெபா,
ப5டெமா* 56யாட
வாியளி ைத.தாட விளாிவ+ ேடாலமிட
வாி&

பிைசெதா*ப

வாமிைச பற.ப+ பா6ஞிமி றலமவர
மலெசாாி விைரகம.
ெபா&!கவிD

நா+மல ெதா*தி லகியி*

ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யிஇள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

பி6மC

(3)

(அ6 - 1) அாி - ெச<வாி. அ56ைக - கDதணிவைக.
(அ6-2) பாிர

- சத?ைக. பாடக - மகளி காலணி.

(அ6-3) வாமிைச - ஆகாயதி. நிமி> - வ+*. விைர - ந>மண .
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93.

/&மணி பதிநிைற ;ழிய! ெகா+ைட8?
/ளி&3சி வாளி?
ெகாபி5ட காமயி ெலாபி5ட விழி8மி&
ேகா56ள. தி?க[தF
வ&ெப&? க&ைணெபாழி தி&க

ெவ+ணைக8

ம?க நிைற.தவ6O
ம,>மகி லா+ட

ெப,ற சி>வயி>

வண?/ெகா6 யிைட8மகிI
நரபதி8 மி!கர பதி8நா கமாF
நைக6 வண?/பத
நாெடா>. திகழணி நல ெபற விள?கவள
நாதநா தா.தெமC
ெபா&வாிய ெப&ெவளியி 9ல/ ேபெராளியநீ
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யிஇள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

பி6மC

(4)

(அ6-1) /& - ஒளி ;ழிய!ெகா+ைட – உ3சி!ெகா+ைட. வாளி – ேம,காதிFள
ஓரணி. அயி - ேவ.
(அ6-2) ெவ+ணைக - சிாி. ம?கள நிைற.த வ6O - அழ/ நிைற.த உ&வ .
ெகா6யிைட - ெகா6 ேபாற இைட. I - உாி3ெசா. மி/தி ெபா&ளி
வ.ள.
(அ6 -3) ரபதி - இ.திர.
(அ6-4) ெப&ெவளி - ஆகாச ெவளி. நாத - பமராக

எC

சிவநிற ரனதி

ஒளி8ட Mஜ ேகாச?கG!/ இைடேய உள ைதய ேபா வ6வ
ெகா+ட. நாதா.த - மினைல ேபா ஒளி8ட இடப!கதி
பி.ேவா* ஏ!காைல ேபாற வ6வ

94.

உள.

தி&.ெச. ேத>ளி தில/க, பகந>.
ெதாிய; காியI.த,
சி,றிைட ேபர/ அயிராணி 8.2ய
ெச<வாி பர.நீ+ட
க&.தட? க5ெப&. தி&மகG
கைலமகG

வளெசD

எDேகாேபா

கவிெனாD/ மிரதி8 நா,பாF

நி>ெச?
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கா.தள? ைககநீ56
பாி.திக ஒளிமணி வட பி6 தா5டOய
பரநாத 7லதல
ப&ைளயி ேலா?கிெயD Dதைல யரமகளி
பலா+* Iறமகிழ
ெபா&.நவ மணிகதி விாிெதழி ெகாழிதி*
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யிஇள

பி6மC

(5)

ெபா=ச லா6ய&ேள.

(அ6-1) ெதாிய - மாைல. சி>ைம + இைட = சி,றிைட.
(அ6-2) கவி - அழ/. நா,பாF

- நா/ தி!கிF . ெச?கா.த - சிவ.த கா.த

மல
(அ6-3) மணிவட

95.

- மணிமாைல. அரமகளி - ேதவேலாக ெப+க.

ேகாதகதி ேமகைல தய?/மி னிைட!க&?
/வைளவிழி பவளஇதெச?
/தவா யதெமாழி ப3சிள? கைழெவ>
/லOேதா ளிைணசிற.
வா2தக னியெரD வ&?/Dமி நி,பெவாளி
மணிமிட றைச.பா6
வ.க. தி&வ/ல மகளிேர ழிைசெய>
மைழமாாி ெபாழியநி>
பா

விளிெச2

தழீஇ!ெகா+ *ைத

நி

பா?கிய/ழா? /Dம9,
பைனெதா>. தளிதி ைடயிைட ய& பி,
ப&ந> மணம9.
TதெகாD மலெசD. தாக நிைறபவள
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

பி6மC

(6)

(அ6-1) கதிேமகைல - ஒளிைய8ைடய ஒ56யாண . தய?/ - விள?/ . பவள
இத
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- பவழ

ேபால3 சிவ.த உத*. கைழ - 7?கி.

(அ6-2) கனிய எDவ - சதமாதக.
(அ6-3) தழீஇ - தDவி. மகளி உைததலா மர?க மல&

எப. ''ஏடவி

மகிைவ!க ெவழி, பாைல ந+ Iட பாட நி.தி! கேத

ப6

ைல நைக!கைன ஆடநீ /ராவ ைண!க வேசா/ைத திடவாச.தி
பாடமா பா!கவா ச+பகநிழ படத ளி!/ " (;டா . 12, 109)
பா?கிய /ழா

- ேதாழிய I5ட .

(அ6-4) ெகாDைம - ெசDைம. தா - மகர.த ெபா6.

96.

ெசழிய/ல மகளாகி 6;6 யழவிழி3
சி?க

ம.தMட

தினி9&. தராிைம ெச2ெநறி ேகாடா
ெச?ேகா ெசFதிவ.
ழிெகா வா ரவி! ெகா6Kசிய. ேத-.
;ழெம+ திைசெச2
.தர! கடO+ம? கலமண. தனி9னிய
ைவநிைற வி&.தளி
விழிெதா>? /Dமிெந* வளரவள. த&நிதிய
மறிதிைர! ைகயிேல.தி
மாறா னெப&கி ம+6வ& காேவாி
வளெலன வாாிவாாி
ெபாழி8 வட கைரெப&? ேகாயிெகா+ ட&ெசவி
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

பி6மC

(7)

(அ6-1) ெசழிய - பா+6ய. ெச?ேகா ெநறிேகாடா - ெச?ேகாைம
வைளயாம.
வா ரவி - தாவி3 ெசF

/திைரக.

(அ6-2) ெகா6Kசி - ேதாி ஒ&>. “தாமைரT வ6வாக ப+ணி ேதத56
ேன ந*வ" (மைர!காKசி. 752, ந3சினா!கினிய.) “ெந*.ேத!
ெகா6Kசி" (றநா. 77.) இ தாமைர ெமா5* வ6வள எ>

I>வ.

ைவ நிைற வி&. - அ>வைகயான ைவக நிைற.த திய உணO.
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(அ6-3) மறிதிைர!ைகயி - கீேமலாக ரG

அைலயாகிய ைகயி. ன - நீ.

வள - ெகா*!/ ெகாைடயாளி.

97.

ேமகபட ல?கிழி தத கிரணெமD
ெவ+மதியி CடFாிKசி
விைரகமD ந>மல தாமநா, றிெதற
Xசா ளர

விள?க

மாகமீ மிைசேயா?/ மகேம& ெவனநிற
மாடமாளி ைககேடா>
வளேதாைக மாமயிக ெளனவ?க லாக நட
மா*மணி ம>/ெமா&பா
ஆகம ராணசா திரவிசா ரைணெச28
அப&ைற மடெமா&பா
அனசா ைல8ெமா&பா ேவத பாராயண
அ&.தவாிட? கGெமா&பா
ேபாகT மியினில/ தி&நா?ைக வாெசவி
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

(அ6 -1) ேமகபடல

பி6மC

(8)

- ேமக! I5ட . விைர - ந>மண . சாளர

- சன

(அ6-2) மீமிைச: ஒ& ெபா&5 பெமாழி. மகாேம& என ெபாிய ேம&மைல ேபால.
(அ6-3) ஆகம ராண

இைவகைள ஆரா8

கவிமாக வசி!கிற இட

ப!க . அனசாைல ஒ& ப!க . ேவதபாராயண

ெச28

ஒ&

அறிஞக

ஒ&ப!க .
(அ6-4) ேபாகTமியி இல/ - இபேம அCபவி!/
விள?/கிற.

98.

மகிேகா?/ ெச+பக மண?கம ெச&.திம
மலாில/

வKசிகாKசி

ம.தார மKசாி தய?/I விளத
வய?/TK ேசாைலமகி
திகபா?க ந.தவன? கப,பல வ+*
ெச<வழி ெதா*வ.

இ.திரேலாகைத ேபால
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ேதனைச! கினிைச பாடெச2 ேதா6
திாி.திட விள?/மிளகி
நிகD? க& ெபன ெந,பயி தைழ.விைள
நில வள. த&வாைழயி
நீகனி பலா3ைள கனி.ெதாD/ ேதறெந*
Xதியி, பா8நீ?கா
கதா?/ தி&நா?ைக நகேரா?கி வாவள
ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள
ெபா=ச லா6ய&ேள

பி6மC

(9)

(அ6-1) ேகா?/ - ேகா?கமர . இலவமரைத ேபாேற மல&? காலதி
இைலயிறிேதா> . Iவிள - விவ .
(அ6 - 2) ெச<வழி - ெப& ப+கG ஒறாகிய ைலப+. இளகி - தைழ.
(இள/ கா* : சீவக சி.தாமணி , 1778)
(அ6-3) ேதற - ேத.
(அ6-4) க தா?/ - கைழ8ைடய.

99.

தாOெத+ 6ைரெயறி க&?கட F*தி*
தரணிதனி நவநிதிய
சகலபா! கிய வள ரளேகச நFாிைம
தைழேதாழ னாகிநி,க
ேதவபணி ேதவசில ேப!ெகா ளிேதய&
சிற.ததி& விைளயாடெச2
ெசவைர. ெதாழிF நிதமகி நிைற.த
தி&.த&. ைணயதாகி
ேமOபர மான.த ெவாளியாகி ெவளியாகி
மி!கேப ாிபநிைறவா
ெவளவ6 வாகிம, >ளப6 க+டவ
வி& பிதய கமலமாகி
TOல/ Dவ

ெப,றசி> ெப+பிைள

ெபா=ச லா6ய&ேள
ெபானள. தி*க&ைண யினிள
ெபா=ச லா6ய&ேள.

(10)

பி6மC
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(அ6-1) ெத+6ைர - ெதளி.த அைலக. க&?கட உ*தி* தரணி தனி – காிய
நிற
நிதிய
கவ

ெபா&.திய கடைல ஆைடயாக உ*தி! ெகா+6&!/

Tமியி. நவ

- பம , மாபம , ச?க , மகர , க3சப , /.த , ந.த , நீல ,
ஆகிய ஒப வைகப5ட /ேபர நிதி. அளேகச - /ேபர.

(அ6-3) இதய கமல - இதயமாகிய தாமைரT.

__________%_____________%____________%__________%__________
__________%_____________%____________%__________%__________

