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ெச#தமி$ கழக2தி0 கிய ேநாக:களி8 ஒ03 கிைடகாத பழ#தமி$
18கைள ந8ல ைறயி8 அ,சி6> ெவளியி>வ+. காகித ப?ச காரணமாக,
அ#ேநாக2ைத விைரவி8 நைடைறயி8 ெகா;>வர  யவி8ைல. எனி@,
கழக அைம,ச தி. ெம. -. உ. -ப. பழ. -பிரமணிய0 ெச6 யா அவ களி0
ெபாAதவியாB, கழக அ:க2தின களி0 தீவிர ய'சியாB, திஆைனகா
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உலா எ0@ இ#1ைல எ:க< கழக2தி0 த8 1லாக ெவளியி>கிேறா.
இ#1ைல ெவளியி>வத' ெபா< உதவிய ந;ப தி. பழ. -பிரமணிய0
ெச6 யாரவ கA, 1D0 பதிபாசிாிய தி. . அணாசல அவ கA,
இ#18 ெவளியி>வத' ேவ; ய உதவி ெச*த தி. ைவ. ேகாவி#த0 ெச6 யா
அவ கA, சா+ அ,-.ட2தின, 18 ெவளிவவத'
காரணமாயி#த தி. இராமநாதனவ கA அ0ப கA எ:க< ந0றி
உாிய+.
-- ெச#தமி$ கழக2தா
---------கைர

தி ஆைனகா உலா எ0ப+, ேசாழ நா6 B<ள தி ஆைனகா எ0ற தல2தி8
ேகாயி8 ெகா;ெட9#தளியி சிவெபமா0மீ+ காளேமகலவ பா ய
சி3 பிரப#த. இ2தல2ைதப'றி 1ைலப'றி ஆசிாியைரப'றி
விாிவான ெச*திகைள இத0 பி0@<ள 10க2தா8 அறியலா.

சிேலைட பா>வதி8 இைணயி8லாதவ எ03 க$ ெப'ற காளேமக லவைடய
வரலா3 அவ பா ய தனி பாட8கA தமி$ நா> 9+ ந0கறி#தைவ.
ஆயி@, அவ பா ய 18க< இர;ெடா0ேற<ளன; இைவகA இ03
கிைடகமா6டா. இவ'ைற2 ெதா2+2 தனிபாட8கைள ேச 2+ காளேமக
லவ பிரப#த2 திர6> எ0ற ெபயேரா> ெவளியிட எ;ணிேன0. காகித ப?ச
ஏ'ப6ட காரண2தா8 நா0 எ;ணியப

திர6> ெவளியிட இயலவி8ைல. தி

ஆைனகா உலா ஒ03ம6> இேபா+ ெவளிவகிற+. இ+ 1890இ8 த0த8
ெவளியாயி'3. அைத பாிேசாதி2+ றிைர ெய9தி, 10க, ெபாளகராதி
தDய அ:க:களைம2+ இபதி ெவளியாகிற+.

தி ஆைனகா உலா

ெச6

நா6 B<ள ெசாகநாதர2+, ெச#தமி$ கழக2தா இ#1ைல இேபா+

ெவளியி>கிறா க<. இலகிய உண ,சி 0றி<ள இகால2தி8, ப;ைட
இலகியெமா0ைற ெவளியிட 0வ#த கழக2தாாி0 ஊக2ைத ெபாி+
பாரா6>கிேற0. ேவ;>வா ேவ;>வேத ஈபவனாகிய ஆைனகா)ைடய
ஆதிெப?ெச8வ0 கழக2தாராகிய இைளஞ கA எ8லா நல0கைள
அAமா3 அவ0 திவைள இைற?-கி0ேற0.
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தியாைக,

. அணாசல

1-5-1944
------------க

ஊேனா >;ட8 ந0ெறன ஊெனா >;ட8 தீெதன
ஆன ெதா;ட அ0பினா' ேபச நி0ற த0ைமயா0
வாெனா ெடா03 I னா0 வா*ைம யாக ம0னிநி03
ஆெனா ட?- ஆ னா0 ஆைன கா) ேச மிேன.

1. உலா
பிரப#தெம0ப+, ஒ லவ0 தா0 வழிப>கி0ற ெத*வ2ைதேயா அ யாைரேயா,
தன உபகார?ெச*த அரசைனேயா வ<ளைலேயா க$#+ பா>கி0ற 18.
பிரப#த:க< ெதா;J'றா3 வைக எ0ப+ மர. இவ'3< உலா எ0ப+ ஒ03.

தைலவ0 7தியிேல பவனி வகிறாென03, அ:ஙன வைகயி8 ஏ9 பவ
மகளி அவைன க;> காத8 ெகா;டா க< எ03 ெபாளைமய
கDெவ;பாவா8 பாடேவ;> எ0ப+ உலா பிரப#த2+ாிய இலகண;
'ேபைத தலா எ9வைக மகளி க;>, ஓ:கிய வைகநிைல உாியா
ெனாவைன காத8ெச* தD0வ: கDெவ; பா6ேட ' எ0ப+ ப0னி
பா6 ய8 I2திர (215); 'திற#ெதாி#த ேபைத தெல9வ ெச*ைக , மற#தயர
வ#தா0 ம3ெக03 - அைற#த கD, ெவ;பா உலாவா' எ0ப+ வ,சண#தி மாைல
(ெச*ளிய8 27).

ழமக ைனகD ெவ;பா ெகா;>
விைழ ெதா8  த8 விள:க உைர2தா:
இைழைன ந8லா இவ மணி ம3கி0
ம'றவ0 பவனி வர, ஏ$ பவ
உ'றமா னா ெதாழ ேபா#த+ உலாவா (486)
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எ0ப+ இலகண விளக பா6 ய8. ஏ9 பவ மகளிராவா , ேபைத, ெப+ைப,
ம:ைக, மட#ைத, அாிைவ, ெதாிைவ, ேபாிளெப; எ0பவ க<.

இ+, றற ைககிைள எ03, பாடா; ைண எ03 ந,சினா கினிய
.3வ ; 'இனி ஒ ெபா< Mதலா+ திாி#+ வ: கDெவ; பா6>, ஈ;>
.றிய ெந>ெவ; பா6ேடா> ஒ ைட ஒைமயி0 அகDெவ; பா6டாக
இகால2தா .3கி0ற உலா, ெச*A ற றைககிைள ெபா6டாத8,
ஒ0ெறன  2த8 எ0@ உ2தியா' ெகா<க. அ5)லா, ெச*<
இர;>3பா ெவ;பாவி' ெக6> வதD0 கDெவ;பாவி0 .றா.
இகால2+ அதைன ஒ3பாக, ெச*+ ெசபேலாைசயாக) .3வ . அ+
+<ளேலாைசேக ஏ'மா3ண க' - ெதா8காபிய, ெச*ளிய8 118; 'ப நி0ற
காம ஊாி' ெபா+மகளிேரா> . வ#த விளக பாடா; ைண
உாி2ெத03 .3வ ஆசிாிய ; அ+ பி0@<ேளா ஏ9 பவமாக ப2+
கDெவ;பா6டாக, ெச* உலா, ெச*ளா" - ெதா8. ற2திைணயிய8,
'ஊெரா> ேதா'ற உாி2ெதன ெமாழி' எ0ற 30 ஆ I2திர)ைர.

ேபைத தலான ஏ9 பவ மகளி இ0னா எ0பைத அவ கAாிய
வயைத பி0வ ப0னி பா6 ய' I2திர:க< உண 2+:

ஏ9 நிைல இய: காைல
ேபைத ெப+ைப ம:ைக மட#ைத
அாிைவ ெதாிைவ ேபாிள ெப;ெணன
பா'ப> மகளி பவ2 தாத8
ேநாகி ைரப+ M;ணிேயா கடேன. (218)

ேபைத கியா;ேட ஐ#+ த8 எ6ேட. (216)

ெப+ைப கியா;ேட ஒ0ப+ ப2+. (220)

ம:ைக கியா;ேட பதிெனா03 தலா2
திர;ட பதினா லள)? சா'3. - (221)
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மட#ைத கியா;ேட பதிைன#+ தலா2
திடப> ஒ0பதி' றிர6

ெச. - (222)

அாிைவ கியா;ேட அ3நா0 ெக0ப. (223)

ெதாிைவ கியா;ேட இப2 ெதா0ப+. (224)

ஈைர# திநா0 கிர6

ெகா;ட+

ேபாிள ெப;> கிய8ெபன ெமாழிப. (225)

இ5வா;> வைரயைறயான+ ேவ3விதமாக .ற ெப3தB;>:

காத8. ஏ$
எழி'ேபைத பதிெனா03 ெப+ைப ப003
இய0ம:ைக ப2ெதா0பா0 மட#ைத ஐைய#+
அழகாிைவ பஃேதா ெதாிைவ நா'ப+
ஆவய+ ேபாிள ெப; தலா <ேளா
ெதாழ)லா ேபா#த +லா (37)

எ0ப+ சிதபர பா6 ய8.

ஐ#+ தேல ழா;> ேபைத. (487)
எ6> த8 நா0 கா;> ெப+ைப. (488)
ஆறிர; ெடா0ேற யா ம:ைக. (489)
பதினா0 காதிப2 ெதா0பா0 கா3
எதி த மட#ைத; ேம லா3 அாிைவ. (490)
ஆ3 தைலயி6ட இபதி0 ேமேலா
ஆ3# ெதாிைவ ; எ; ைண#+ேபாிள ெப;எ03
ஒ பவ2 ேதா ைர2 தனேர. (491)

இைவ இலகண விளக பா6 ய' I2திர:க<.
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ேபைத தன பிராய ேம9 ெப+ைபெகா0ப
ேதாதிய ம:ைக ப0னிர; டா ஒளி மட#ைத
மாத கீேர$ அாிைவ பதிென; மகி$ெதாிைவ,
சாதி ேவெழ@ ேபாிள நாெல6>2 ைதயல ேக

எ0ப+ ஒ தனி பாட8.

உலா எ0ப+, உலாற எ03 ெசா8லெப3; தைலவ0 ற2ேத உலா
வதலா8 இெபய வ#த+; ' அ+ [1]தி)லாற2+< "வாமான ஈச0 வ'' என
 2+, ேம8 ேவேறா உ3பாயவா3, ஒழி#த உலாகA< வ?சிாி,சீ ,
#தவா3 அ வைரயைற யி0ைம' எ0ப+ ந,சினா கினிய உைர (ெதா8.
ெச*. 161); 'பா6>ைட2 தைலவ0 உலாற விய'ைக, ஒ2த காம2 திைனயா<
ேவ6ைக, கDெயாD த9விய ெவ<ள

யியலா', றிாிபி0றி நடப+ கDெவ;

பா6ேட' - ப0னி. 214; 'ற)லா எ0பதைன உலாற எ03......... வழ:
இ2ெதாடக2தன இலகண ேபாD ' - ந0P8 247, ச:கர நம,சிவாய உைர.

பவனி வதைல .3தலா8 இபிரப#த பவனி உலா எ0ன) ெப3;
'க90றீச , பவனி2 தி)லா பாட' - க90ற2+லா.

ஞானசப#த மீ+ நபியா;டா நபி பா ய ஆAைடய பி<ைளயா தி)லா
மாைல எ0ற பிரப#த2தா8, உலாமாைல என) உலா ெசா8ல ெப3ெம03
அறியலா. 'பர0 ேம', சீ ெகா;> உலா மாைல ேச கேவ ' - இல?சி
க@லா; 'நபி எ:க<, மாமா8 பவனிலா மாைல' - 3:

நபிலா.

இ5வா3 தைலவ0 உலா வேபா+ க;> கா3 மகளி ெபா+மகளிராவா
எ0ப+ ேம'கா6 ய ந,சினா கினிய உைரபதியா8 ெபறப>; ' இனி
ஊெரா> ேதா'ற பர2ைதய க0றி லமகளி  .ற படா+' (ெதா8.
ற2. 31) எ03 அவ ேமB .3வ+ இக2ைத வ'32+வதா<ள+; சீவக0
உலா வ#தேபா+,

இ0ன தைனய ெச5வா* இள:கிளி மழைல ய?ெசா'
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ெபா0னவி -ண: Q2த ெபா:கிள ைலயினா த
மி0னிவ M- ேநாவ விடைலைய காண ஓ
அ0ன மயிB ேபால அணிநக 7தி ெகா;டா

எ03 ெசா8Bமிட2+, 'இ+ க'ைட மகளிெராழி#ேதாைர .றி'3' (சி#தாமணி
457) எ0ப அேத உைரகார . - ெப:கைத - ஆசிாியரான ெகா:ேவளி இேத
க2ைத .3வ :

உதயண மர0 வ+ைவ கணி#த
ேகால: ெகா;ட ேகா8வைள மகளி<
ஞால# திாியா ந0னிைற2 தி;ேகா<
உ2தம மகளி ஒழிய ம'ைற
க0னிய எ8லா காம0 கர#த
கைணள: கழிய கவினழி ெவ*தி
இைறவைள நி8லா நிைறவைள ெநகிழ
நா;மீ R #+... வ#தின . (2: 7: 51 – 8)

மகளி கா3த8 தDயவ'ைற .3ேபா+, எ9பவ மகளிைர ைறயாக
.3வ+ மர. ெப:கைத<, நீரா6டரவ எ0ற பதியி8, ேபைத தDய
எ9பவ மகளி நீரா ய அரவ2ைத ஆசிாிய மிக விாிவாக .றி<ளா .
அ:ஙனேம, இராமைன காணவ#த ம:ைகயைர .3ேபா+, 'ேபைதமா த8
கைட ேபாிள ெப;க<தா, ஏதியா மாரேவ< ஏவவ# ெத*தினா ' (எதி ேகா6
படல .ச) எ03 கப .3வ .

இ ெபா+மகளிைர ேபால, உலாைவெயா2த ைசவ18களி' .றெப'3<ள
ைசவமாத க< உ2திர கணிைகய என), தளிெப;>க< என)
.றெப3வ . (இவ க< விழாகால:களிேல அ5வ2தல2+ாிய உலாைவ
ெபமா0 தி0 பா>வ+ பைழய வழகமாயி#த+ எ03, இ5வழக பல
தல:களி8 இேபா+ அகிவி6ட+ எ03, டாட ஐயரவ க< .3வ .)

உலாவி8, எ9பவ மகளிாி0 ெசய8கைள .3 பதி பி0ென9 நிைல எ03,
ெதாடக2தி8 பா6>ைட2 தைலவ0 சிறைப .3 பதி தனிைல எ03,
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இதனிைல< தைலவ0 சிற, நீராட8, அல:கார, ழா:க< தDயன
உைரக ேவ;>ெம03 ப0னி பா6 ய8 .3 :

தனிைல பி0ென9 நிைலஉலா ெவ;கD. (213)
 ெநறி மர ெகாள8 ெகாைட வி ய8
ந0னீ ராட8 ந8லணி யணித8
ெதா0னக எதி ெகாள8 ந0ென> 7தியி0
மதகளி 1 த8 தனிைல யா. (216)
ஆதி நிைலேய ழா:ெகாள8 எ0ெற>2+
ஓதிய லவ உளெரன ெமாழிப. (217)

தனிைல பதியிேல@ பி0னேர@, தைலவ@ாிய தசா:க
.றேவ;>ெம0ப+ ம'ெறா விதி:

ேபைத த8 ஏ$பவ ெப;க< மயகற
ஓ+ம3 'றாெனா< ேவேலாென0 - ேறத
அறகD ெவ;பாவி0 ஆக8 உலாவா
ற2தசா: க#தா:கி ேபா'3

எ0ப+ பிரப#த2திர6> [2]. பி0ென9நிைல< சி'றி8, பாைவ, கழ:, அமைன,
ஊச8, கிளி, யா$, னலா6>, ெபாழி8 விைளயா6>, ம+ Mக த8 எ0பன)
பிற) .3த8 ேவ;>ெம0ப+ இலகண:

சி'றி8 பாைவ கழ:க மைனேய
ெபா'3 ஊச8 ைப:கிளி யாேழ
ைபன லா6ேட ெபாழி8விைள யா6ேட
ந0ம+ Mக த8 இ0ன பிற)
அவரவ  ாிய ஆ எ0ப. (ப0. உஙச)

ேபைத தDய ஏ9 பவ மகளிைர ஆசிாிய க< உலா)< .3ேபா+, அவரவ
வய+ேக'ற இய8ைடயவராக அவ கைள வணிகேவ;>ெம0ப+ மர.
ேபைத எ0பவ< ஏெழ6> வயதான இள:ழ#ைத; ேவ6ைக பிறவாத பவ2தின<;
ெவ3 விைளயா6ெடா0ைறேய அறிவா<. ெப+ைப, ேவ6ைக பிற#+
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பிறவாமB<ள பவ2தா<. ம:ைக, தக பவ2தின<; காதெலா9க2 +
உாியவ<; இனி2தா0 அைத அறியேபாகி0றவ<. மட#ைத, ச'ேற இ0ப#
+*2தவ<. அாிைவ, இ0ப2தி8 9+ திைள2தவ<. ெதாிைவ, இ#த நிைல
கட#+ ஓரள) தா*ைம நிைலயைட#தவ<. ேபாிள ெப;, வய+ தி #தவ<;
ெம*யி0ப2ைத விைழ நிைலைய ஓரள) கட#தவ<. இ5வைக இய8க<
ேதா'3ப

லவ க< ஏ9 பவ2ைத அைம2த8 ேவ;>. இவ'3<

ெப+ைப பவ பா>த8 எளித03 எ0ப+ லவ க< ெகா<ைக; 'ேப-
உலாவி' ெப+ைப D' எ0ப+ பழபாட8.

ெப;கAாிய பவ ஏ9 எ0றத'ேக'ப, ஆ;கA ஏ9 பவ:கைள
அவ'3ாிய வயைத ப0னி பா6 ய8 .3கிற+. இைவ பால0 - 7, மீளி 10, மறேவா0 - 14, திறேலா0 - 15, காைள - 16, விடைல - 30 (வைரயி8), +மக0
(பதி0 பி0ன ) எ0பன. 48 ஆ;>வைர உலா பாடலா எ03 .3கிற+:

நீ ய நா'ப2 ெத6

னள)

ஆடவ  உலாற உாி2ெதன ெமாழிப. (ப0. 233)

ேவ#த , கட)ள , அறிேவா எ0ேபா உலா ெகா<Aத'ாிேயா :

ேவ#த கட)ள விதி 18 வழிண
மா#த கDெவ; பாவி' ாிய . (235)

நாB வண ஏ)த8 உாிய
உலாற, ெச*ெள0 3ைர2தன லவ . (236)

ேம' I2திர2தி8 (237) உலா)ாிய எ03 .றாதப , கDெவ;பாவி'ாிய
எ03 ப0னி பா6 ய8 .3வ+ இ: றிபிட2தக+. உலா பிரப#த2+<
கDெவ;பா பயி03 வ#தைம காரணமாக, உலா எ0பைத கDெவ;பா என)
கDெவ;பாைவ உலா என) .3வ+ வழகமாகிவி6ட+ எ03 ஊகிகலா.
(ேகா6 S 2 திமாமக< நா,சியா கDெவ;பா3 எ0ற 1D0 எ6> பிரதிகளி8
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திமாமக< நா,சியா உலா எ03 எ9தப6><ள+. இ+) இமயக2ைதேய
உண 2+கிற+.)

ேவ#த மீ+ பாட ெப'ற உலாக<, ஒ6ட.2த பா ய விகிரம ேசாழ0 உலா,
ேலா2+:க ேசாழ0 உலா, இராசராச ேசாழ0 உலா எ0பன), ச:கரேசாழ0
உலா).

கட)ள மீ+ பாடெப'றைவ திகயிலாய ஞான உலா தDயன. இ#த
ஞானஉலா, ேசரமா0 ெபமா< நாயனா பா ய+; ைசவேவதமாகிய திைறயி8
ேச கெப'ற ெபைமைடய+. தமி$ெமாழியிேலேய த0த8 ேதா0றிய உலா
இ+ ஆதDனா8, ஆதிலா என) ெபய ெப3. இ+ சிவெபமா0மீ+
பாடெப'ற+. 3:

நபிலா, திேவ:கடநாத உலா எ0பன திமாைல

க$வன. தணிைகலா, ேபா( உலா, இல?சி க0 உலா, 0ைறலா எ0பன
கைன க$வன.

கட)ேளா> ைவ2+ எ;ண2தக ெபைமைடய அ யா க<மீ+ பாடெப'ற
உலாகA உ<ளன. 0னேம பா 2த ஆAைடய பி<ைளயா தி)லாமாைல
எ0ப+ திஞானசப#தைர க$#+ நபியா;டா நபி பா ய+; தமிழி8
ேதா0றிய உலாகA< இ+ இர;டாவ+. இ+) ஆதிலாேவாெடாப,
பதிேனாரா# திைறயி8 ேச கெப'3<ள+. சப#த மீ+ பாடெப'ற ேவ3
உலா) உ;>.

த2+வராய பா ய ஞானவிேனாத0 உலா), சிவபிரகாச பா ய சிவஞான
பாைலய ேதசிக உலா) ஞானாசிாிய கைள க$பைவ.

சிவ#ெத9#த ப8லவராய0 உலா ேபா0றைவ, உபகாாிைய க$பைவ.
ஆதிலா ேதா0றிய பி0ன , எ;ண'ற உலாக< தமிழிேல ேதா0றி<ளன.
இவ'றி8 சிலேவ ேமேல றிபிடப6டன. ஆதிலா), ஒ6ட.2த பா ய
ேசாழ வ உலாகAேம பி0 வ#த பிரப#த:கA 0மாதிாியாக அைம#தன.
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உலாபா>தD8 ஒ6ட.2த வ8லவராக கதப6டா எ0பைத, 'ேகாைவ லா
அ#தாதி ஒ6ட.2த0' எ0ற பழபாட8 உண 2+கி0ற+. அவ பா <ள
உலாக< இத', சா03 பக.

உலாைவ றி2+ இலகண:கA6 க;ட ெச*திகைள ஆசிாிய க< .6 
ைற2+ மா'றி உலாகளி8 அைமபா க<. பா6>ைட2 தைலவ0 ஒநா<
ேதாி8 உலா வதB, ஏ9 பவ மகளி க;> கா'றன எ0ப+ மர.
ஆனா8, ம+ைர, ெசாகநாத ஏ9 நா< விழாவி8 ஏ9விதமான ஊ திகளி8 உலா
வ#தா , ஒ5ெவா நாA ஒ5ெவா பவமக< க;> கா'றா< எ03
ெசாகநாதலா .3. 'மதகளி T த8' எ03 இலகண .றியத'ேக'ப,
தைலவ0 களிT #+வ? ெச*திைய வலாகளி' காணலா.

ஆAைடய பி<ைளயா தி)லாமாைலயான+, ஏ9 பவ மகளிைடய
ெச*திகைள தனி2தனிேய விாி2+ .றா+, ேபைத த8 ேபாிளெப;
ஈறாக)<ள மடவா வ#+ க;> கா'3, ெசயலழி#+ நி0றன எ03 .3:

7தி யUதB ெவ<வைளயா உ< மகி$#+
காத8 ெபகி கல#ெத: - ேசாதிேச
ஆடர:கி0 ேமB அணிமாளிைககளிB
ேசடர: நீ< ம3# ெத'றியிB - V>ைடய
ேபாிள ெப; ஈறாக ேபைத தலாக
வாாிள: ெகா:ைக மடந8லா - சீ விள:க
ேபU? சில பிற:ெகாளிேச ஆர
QU லப றப6> (117 - 120)

எ0ற க;ணிகைள கா;க.
---------2. தி ஆைனகா உலா

பழைமயான உலா பிரப#த:களிேல தி ஆைனகா உலா) ஒ03. ேசாழநா6 8
காேவாிநதியி0 கைரயி8 அைம#த ஆைனகா எ0ற தல2தி8 எ9#தளி<ள
ெவ;ணாவWச மீ+ காளேமக லவ பா ய+. இதிB<ள க;ணிக< 461.
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தல,சிற எ0ற தனிைல பதியி8 ஆசிாிய இ2தல2தி8 வழிப6> ேப3
ெப'ேறா அைனவைடய ெச*திகைள .3கிறா . ேபைதயி0 இள பவ2+
ாிய அறியா2த0ைமைய இவ மிக நயமாக) விாிவாக)
லப>2தியிகிறா . இலகண2+6 க;ட தசா:க2ைத இவ .றவி8ைல.
சி'றி8 (222) ேபைத பவ2திB, பாைவ (217, 255) ேபைத ெப+ைப
பவ:களிB, கழ: ெப+ைப பவ2திB, ப#தா>த8 ம:ைக பவ2திB,
யா$ (316) மட#ைத பவ2திB, அமைன அாிைவ பவ2திB, ெபாழி8
விைளயா6> (428 - 435) ேபாிளெப; பவ2திB .றெப'3<ளன.

ெப+ைப கழ:கா>மிட2+, ஒ03 த8 ஏ9வைர<ள எ;கைள .3ேபா+,
கயிைல ெவ'ெப>2த 7ர0 உட8 சாிய ஊ0றிய தா< ஒ03, ஆைனகாவிBைற
ஓ:கார  2தி உவிர;>, ேகால 0றாகி   தி கம 03,
எைம எ9பிறபி0 7ழாம' கா2ெத> கர நா0, மா8 பா காக2 த#த
பைட ஐ#+, ேசவ

ேசர2தவ?ெச* ப;பினா ெவ8B பைக ஆ3, விட:க என

இ#த இட:க< ஏ9 எ03 பா யிப+ அழெபற அைம#+<ள+. இைத2
த9விேய கடப ேகாயிBலாவிB கழ:கா>தD8 எ;க<
அைமகெப'3<ளைம இ: அறிய2தக+.
-----------3. இ லாவி ெபா!"க

திவாைனகாவி8 எ9#தளியி#+, சனி உமாேதவி, இ#திர0,
அகினி , Iாிய0, ச#திர0, அக2திய னிவ0, இராம0 ஆகிேயா அ<
ெச*+, தம 1லா8 ப#தாி6ட சில#திெயா0ைற ேகா,ெச:க6 ேசாழரா*
பிறமா3 அ<ெச*+, ேசாழ0 அளி2த ஆர2ைத ஏ'றளிய சிவெபமா0, ஒ
நா< காவிாி நீரா8 திவபிேடக:ெகா;>, Qைச ஏ'3, ேவத ேதவார ேக6>,
நட:க;>, அல:கார:க< ைன#+, சா#+ நீ3 அணி#+, திவா>த; 8
ஏறி, விநாயக0, க0, பிரம0, திமா8 தDய ேதவ கA, சமயாசாாிய,
ெச:க6ேசாழ@, ேசரபா; ய, பிற பாிவார2தா I$#+ வர, சி0ன:க<
ஆ க, 7தியி8 தி)லா வவாராயினா . அேபா+ வா@லக2+ ம:ைகய
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தலான பலவைக மகளி .

உலாவ ெபமாைன2 தாிசி2+, அவைடய

திேமனியழகிேல ஈ>ப6> மய:கி2 தவசமிழ#+ நி0றா க<.

இ5வா3 மய:கி நி0ேறா< ஒ2தி, ேபைத பவ2தின<. இவ< சி'றிDைழ2+
அதி8 மண' சி3ேசா3 அ6> விைளயா># தண2தி8, 7தியி8 ெபமா0 உலா
வ#தா . தாய தலாேனா ெச03 ெபமாைன வண:கிய+ க;>, தா@
வண:கி ெபமா@ைடய தி)வ2தி0 மீ+ விப:ெகா;>, தா0 சைம2த
சி3ேசா3;ண “இவைர வி#தைழமி0' எ0றா<. ேக6ட தாய , ‘தாகாவன2+
னி ப0னியாிட பி,ைச ஏ'ற இெபமா0 உ0 ேசா3 உ;ண மா6டா ;
எ:கA வி#தி>, நா:க< உ;கி0ேறா ' எ03ைர2+ அவைள இ8D@<
ெகா;>ெச0றன .

அ>2தா'ேபா8, ெப+ைப பவ2தினளான ெப;ெணா2தி,
கழ:கா ெகா; #தா<. நவமணிகளிேல ஏைழம6> ெபா3கி, சிவெபமா0
இராவண0 உட8 சாிய ஊ0றிய தா< ஒ03, ஓ:கார 2தி உ இர;>, அவ
  கம 03, கர நா0, மாB2 த#த பைட ஐ#+, அவ
திவ ேசர2 தவ?ெச*ேவா ெவ8B பைக ஆ3, விட:கெரன அவாி# தல
ஏ9 என, ெசா8D அவ< ஆ>ேபா+, இைறவ0 உலா வதB, ம'ைறய மாத
இைற?-த8 க;>, இவA இைற?சினா<. த0ைன எ>2+ ெபமா@ைடய
ேதாி0மீ+ ைவமா3 தாயைர ேக6க, அவ க<, 'பிரமெனாவேன சிவபிரா0
ேதாி8 ஏற வ8லவ0; ேமB, அவாிட2+2 தீ அர) பா எ+ உள' எ03
ெசா8D இவைள அ,-32த, இவ<, 'பிரா0 பாக2தி8 ம'ெறா2தி இகிறாேள'
எ03 கா6 னா<. ேக6ட தாய , இவA ேமாக  #தெத03 .றி
நைகமளவி8, ேத அய87தியைட#த+. வசமிழ#+ நி0ற ெப+ைபைய
அவ க< பி0ன இ'ெகா;> ெச0றன .

அபா8, ம:ைகபவ2தினெளா2தி த0 பவ ம:ைகயேரா> ப#தா யிேபா+, ேதாழிய வ#+, 'நீ ஆ ய+ ேபா+, உ0 ப#தா6ட2ைத யாமா கழ
 ? ஆைனகா ஈசனா தாேம கழ வ8லவ ' எ03 .றின . ேக6ட ம:ைக,
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'அ:ஙனமானா8, அவேர எ0ைன மண? ெச*ய2தகவ ' எ0றா<. ஈச0
அேபா+ 7தியி' பவனிவரB, இவ< ெச03 வண:கி, காத8 மிதியா8
அவைடய மாைலைய2 தமா3 ைறயிர#+ நி'க, அவ , த இடபாக2திD#த
உைமயா< கேநாகி 3வ8 அபிவி6>, அ57தி கட#+ ெச0றா .

அ: மட#ைத பவ2+ ெப;ெணா2தி இ#தா<. அவ<0 ஒவிறD
வ#+நி03 இைசபாட எ;ணி, மட#ைதைய க$#+, ''நீேய உைம'' எ03
.ற), அவ<, ''நா0 உைமயானா8, அ,சிவபிராைன, ேசேர0 ெகா8” எ03
ம3ெமாழி .றி, இர:கினா<. ''க:ைக நீ” எ03 அ5விறD மீ;> .ற, மட#ைத,
"அவளாகி8, சிவபிரா0 தைலமீ+ இேபேன'' எ0றா<. "உ0 ெகா:ைக
மைலேயா'' எ03 விறD .ற, " மைலயானா8 அபிரா@ உைறவிடமாேவேன''
எ0றா<. பி0@ விறD, "உ0 வ வி8ேலா'' எனB, ''அ:ஙனமானா8
அராாி ப'றி வைளேமா'' எ03 மட#ைத ேக6டா<. 'உ0 ெந'றி பிைறேயா''
எ03 விறD கழ, மட#ைத, ''இைறேயா0  ேம'' எ0றா<. விறD மீ;>,
''உ0 க; மாேனா விடேமா'' எனB, மட#ைத, "மானானா8 இடைகயிB
விடமானா8 மிட'றிB இைறவ0 தாிேம'' எ03 .றி ஆ'றாளாயினா<. ேக6ட
விறD, "சிவ0 ஆக2+ நீ ஏலாதவேளா!'' என), மட#ைத மகி$#+ அவA
பாிசி8 வழ:கி அ@பிவி6>, தா0 சிவ0பா8 ெகா;ட காத8 த0ைன ெவ+ப
ெவபினா<. அேபா+ தாய அவ< நிைலயறி#+, "நீ வ#தாேத, ெவ;ணாவWச
உ0மீ+ ேமாக:ெகா;> நாைளேய உ0வாச8 வவா '' எ03 ெசா8ல, அவ<
ேதறி, இராெபா9ைத கழி2+, ம3நா< காைல த0ைன அல:காி2+
எதி ெகா;> நி'ப, சிவபிரா@ அ#ேநர அ57தியி8 பவனிவ#தா . க;ட
மட#ைத மகி$#+ த0 ைற.றி இரப, அவ த மாைலையயளிகாம' ெச0றா .
அவேளா, தா0 ெகா;ட காதலா8 ேசா #+, கைல வைள இழ#+ நி0றா<.

அ>2த ெதவி8, அாிைவ பவ2தாெளா2தி, ைகயி8 அமைன ஏைழேய#தி2
ேதாழியேரா> ஆ ெகா; #தேபா+, ேமெலறி#த அமைனக<, யD8 ெச03
ஒளி2+வி6டன. அமைனகைள காணா+, 'இவ'ைற எ:ேக ேத>வ+?' எ03
அவ< த0 ேதாழியைர ேக6க, அவ க<, 'இ5வமைனகைள ேமக மைழேயா>
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டக ெவ'பி8 உ2+வி>. காவிாியி8 இைவ வ#+, நீாி8 7$#த ஆர
ஈசைரயைட#தைமேபால, ஈசைரயைட " எ0றா க<. ேக6ட அாிைவ, இ.'ைற
உடேன ேசாதிக விபி, ேகாயிைல ேநாகி, ெச8ல), எதிேர சிவபிரா0 பவனி
வ#தா . க;ட அாிைவ, தா0 ெகா;ட நிைனைவ மற#+, ெசயலழி#+ நி'க, அவ
அபா' ெச0றா .

அ:, ெதாிைவ பவ2+ ெப;ெணா2தி மல  Vட2தி0 ேம8 7'றிக,
அேக ம0மத0 ேசவி2+ நி0றா0. 'இ+கா3 உ0ைன ஏவி பணிெகா;ேட0.
இத0ெபா6> உன நா0 ெச* ைகமா3 யா+?' எ03 ெதாிைவ ேக6க,
ம0மத0 வண:கி, 'எ0ைன எாி2த சிவைன எ0னா8 ெவ8ல  யவி8ைல. நீ
என பைட2+ைணயா* வ#தாயானா8, அவேரா> ெபா+ ெவ03 வாைக
I>ேவ0. சிவபிரா0 வலபாக2ைத அேபாேத நீ ெபறலா' எ0றா0. ெதாிைவ
அத'கிைச#+, 'நீ ேதாி8 பி0ேன வா' எ03ைர2+வி6>, 0 ெச03
7திையயைட#தா<. ேவதமாகிய ேதாி8 எ9#தளி வ#த பிராைன க;ட+,
நிைன#த கம மற#+, அ

வண:கி, 'அ ேயைன கா' எ03 ேவ; னா<.

ேக6ட ம0மத0, ெபாறாம8 அவ< மீ+ அெப*+வி6>, ெபமா0பி0 அ>2த
ெத), ெச0றா0.

அ>2த ெதவிேல ேபாிளெப;ெணா2தி இ#தா<. இவ< #திய ஆ3
பவ:களிB ெபமாைன2 ெதா9+ ெபகிய அ0ைடயவ<. ேதாழியேரா> ஒ
Q?ேசாைலையயைட#+, அ:<ள ேதமா தDய பல வி6ச:கைள க;>,
அைவ யா) ெவ5ேவ3 தல:களி8 இைறவ@ நிழலளி2தைம கதி அவ'ைற
பணி#+, பி0 ெவ;ணாவைல க;டா<. க;ட+, த0னாவ8 தீர அைத2 த9வி
அவச'3 நி0றா<. ேதாழிய அவைள ஒவா3 ேத'றி அைழ2+ வர), 7தியி8
சிவபிரா0 உலா வவ+ க;>, 'இ#தா, ெதா9 பவனி' எ0றா க< - ேபாிள
ெப;U க;> பலவா3 +தி2+ நி'க, சிவபிரா0 இவைள வா6ட
ேவ;டாெம03 ம0மத@, ெசா8D கா2தா . இவA ேசா ) நீ:கினா<.
இ5வா3 ேபைத தDய ஏ9 பவ ெப;கA காதB'3 மய:க,
திவாைனகா)ைடய ஆதி ெப?ெச8வ தி)லா வ#தளினா .
----------
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4. தி ஆைனகா# தலவரலா$

தி ஆைனகா எ0ற சிவXதல, ேசாழ நா6 8, காவிாி ெகா<ளிட எ0@
இர;டா3கA இைடேய, க$ெப'ற ைவணவாலயமாகிய திவர:க2+,
சிறி+ ேம'ேக அைம#+<ள+. ேசாைலகA இைடேய அைம#தி2தDனா8, கா
எ03 காைவ எ03 ெசா8லெப3. ஆைன வழிப6டைமயா8 இ2தல
ஆைனகா ஆயி'3. ப?சQத Xதல:க< ஐ#தி8, இ2தல அ Xதல (அநீ )4. இத' அைடயாளமாக, லD:க2ைத, -'றி இ0@ நீ இைடவிடா+
ஊறிெகா;ேட இகிறெத03 ெசா8வ . ஆறாதார Xதல:கA< இ+
-வாதி6டான2தல5. ேகாயி8 ேம' கமா<ள+. -'றிB ப?ச
பிராகார:க< எ0@ ஐ#+ -'3 7திகைளைடய+. மதி8கA< நா0காவ+
மதி8 மிக ெபாிய+; இ+ திநீ'3 மதி8 என ெபய ெப3. இமதி8 க6 ய
கால2தி8, சிவெபமாேன ஒ சி2த ேவட:ெகா;> எ9#தளி வ#+, .D
ேவைலகார2 திநீ'ைறேய .Dயாக ெகா>க, அ+ அவரவ
ததிேக'ப ெபா0னாயி'ெற0ப+, இ+ காரணமாகேவ மதி8 திநீ'3 மதி8
அ8ல+ திநீறி6டா0 மதி8 என ெபய ெப'ற+ எ0ப+ பைழய வரலா3க<.
(க;ணி 77, அ றிைப பா க.) 'சி2தாய ேவட2தா* நீ> ெபா0னி2
திஆைனகா உைடய ெச8வா' எ0ற அப ' தி2தா;டக இ5வரலா'ைற,
-6>கிறெத03 ெகா<ளலா.

இ2தல சப#தமான ராண வரலா3களி8 கியமானைவ இர;ெடா0ைற
இ:ேக றிபிடலா.

ச னிவ வரலா3: நாவ8 (ஜ) நிைற#த இ5வன2தி8 தவ ெச*த னிவ
த கர2தி8 7$#த ெவ;ணாவ' கனிைய க;> அதிசயி2+ அைத கயிைலய:
கட)A நிேவதிக எ;ணி கயிைலயைட#+, ெபமா@ பழ2ைத
பைட2+2 தா விைதைய உ;டா . உ;ட னிவ வயி'றி8 விைத ைள2+,
அவ தைல ெவ க வள #+ ெபாிய மரமாக), னிவ இைறவைன வா$2தி,
இைறவ0 க6டைளப , கனி7$#த இடமாகிய ெவ;ணாவ8 வன2+
மீ;டா . அவைடய தவ2+ இர:கி, இைறவ@ அ2தல2தி8 அ#நாவ8
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அ யி8 உைறவானானா0. நாவ8 தலவி6சமாயி'3; தல ஜேக-ர ஆயி'3.
இைறவ@ ஜேக-ர0, சநாத0 எ0ற ெபய க< வ#தன. (க;ணி 8 - 19.)

அபிைக Qசி2த வரலா3: ஞான உபேதச ெபற விபிய அைமயா,
சிவெபமா0 Qேலாக2தி8 உபேதச ெச*வதா*, ெசா8ல), அ:ஙனேம
அைம Qேலாக2+ வ#+ ஆைனகாைவயைட#+, நீைர2 திர6
அD:கமாகி வழிப6டா . சிவெபமா0 பி0ன இ: அவ
ஞாேனாபேதச ெச*தா0. நீைர2 திர6 யைமயா8,  2தி, ‘ெச9நீ 2 திர< '
எ03, 'அதீ,-ர' எ03 (அத - நீ ) ெபய க< உ;>. ஞான உபேதச
ெச*தைமயா8, இ2தல ஞான Qமி, ஞான நக என வழ:. (க;ணி 20 - 29.)

ஆைன வழிப6ட+: 6பத#த0, மாDயவா0 எ0ற இ கணநாத க< பதி
காரணமாக ஒவ மீ+ ஒவ ெபாறாைம'3 ஆைன சில#திமாக என2
தைம2தாேம சபி2+ பி0ன இ2தல2தி8 வ#+ வழிப>வாராயினா .
சில#தியான+ நாவD8  யி#+, வா* 1லா8 ப#தாி6> ெபமா0 மீ+ ச
தDயன உதிராவ;ண ெதா;> ெச*த+. 1ைலக;ட யாைன ப;ைட2
ெதாட பா8 அவ'3 நா<ேதா3 சில#தி வைலைய அ32ெதறி#+, நீரா6
மல Rவி ெபமாைன வழிப6ட+. த0 1'ப#தைர2 தின யாைன அழிபைத
ெபா3காத சில#தி ஒநா< யாைன2 +திைகயி@6 #+ கபால2தி8 ெச03
க 2த+. யாைன 7$#+ இற#த+. சில#தி, +திைகயினி03 ெவளிபட
வழியி0றி இற#த+. இைறவ0 யாைன அேபாேத பைழய கணநாத0 பதவி
அளி2தா0. சில#திைய பி0ன ேசாழ ல2தி8 ம0னனா* பிறக, ெச*தா0.
யாைன வழிப6டைமயா8, ஆைனகா, த#திவன எ0ற ெபய க< இ2தல2+
உ;டாயின. (க;ணி 40 – 51, பக 11 - 12 அ றி பா க.)

ேகா,ெச:க6 ேசாழ வரலா3: இற#த சில#தியான+ ேசாழம0னனான -பேதவ0
மைனவி 6பவதி6 க)< த:கி மகவா* பிற#த+. உாிய கால2+ 0ேன
பிற# தைமயா8 மக) ெச:க; ெப'றி#த+. இதனா8, அத', ெச:க6ேசாழ
எ0ற ெபய ஏ'ப6ட+. (க;ணி 52 - 59 அ றி பா க.) இ,ேசாழ ,
அ3ப2+03 நாய0மா< ஒவ . ெபாியராண, திஆைனகா ராண
தDயன இவ வரலா'ைற விாிவா* .3. ேசரமா0 கைணகா8 இெபாைற
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எ0ற ேசரஅரசைன இவ சிைறப>2தினா எ0@ ெச*திைய றநாP3(74)
ெதாி விகிற+. சில#தி ப#தாி6ட தல2தி8 ேசாழ பைழய நிைனேவா> மாட
ேகாயிB, யாைனக  யாத த#திகா வாயி8 எ0ற வாயிB, நவதீ 2த,
தி,சாலக நவ, -'3 ேகாயி8க<, ேத , 7திக<, ேகார:க< தDயன)
ெச*தைம2தா . '2தியினா' சில#தி#த0 வாயி0 1லா' + ப#த அ+
இைழ2+, சகா8 ேம*#த, சி2தியினா8 அரசா;> சிற, ெச*ய, சிவகண2+
க ெப*தா ' (அப ) எ0ப+ தலான ேதவார பாட8க< ேசாழ ெதா;ைட
பாரா6  .3.

ஆர Q;ட+: ேசாழ ம0னெனாவ0 த0 ேதவிேயா> நீரா யேபா+,
அவளணி#தி#த மாைலெயா03 காவிாி நீாிேல ேபா*விட, ‘இ+ இைறவ@காக
' எ0ற ேசாழ0 விபப

சிவெபமா0 அமாைல தம+ அபிேடக நீ ெமா;ட

ட2+< க,ெச*+ மாைலைய ஏ'றளினா . (65 - 68.) 'தாரமாகிய ெபா0னி2
த; +ைற வி92+, நீாி0 நி0ற

ேபா'றி நி0மலா ெகா<ெளன ஆ:ேக, ஆர:

ெகா;ட எ ஆைன கா)ைட ஆதி' எ03 -#தர இ5வரலா'ைற2 ேதவார2+<
.3கிறா .

ேம' .றப6ேடாேரய0றி, திமா8, பிரம0, தி பாலக , வ-க<, இராம0,
பராசர னிவ0, அக2திய0, Iாிய ச#திர , அகினி, இ#திர0 தDேயா இ:
வழிப6> ேப3 ெப'றன .

ேகாயி8 சி'ப, சிற மிதிைடய+. -'3 ேகாயி8க<, ம;டப:க< பல.
இத0க; உ<ள பல க8 ெவ6>களா8, சாி2திர, ெச*திக< பல விள:கி0றன.
தல சப#தமான 18க<: ேதவார பதிக:க< - 7 (சப#த 3, அப 3, -#தர 1).
ஐய க< காடவ ேகா0 ேZ2திர ெவ;பா ஒ பாட8; அணகிாிநாத திக$
பாக< பல; தாமானவ , காளேமக தDேயா பாட8க<. க,சியப னிவ
பா ய திவாைனகா ராண விாிவான 18; 25 படல:கAைடய+. காளேமக
பா ய திஆைனகா உலா, மீனா6சி -#தர பி<ைள பா ய அகிலா;ட நாயகி
மாைல, அகிலா;டநாயகி பி<ைள2தமி$, ேவ3 அ#தாதி தDய பல பிரப#த:க<,
தனிபாட8க<.
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---------5. ஆசிாிய வரலா$

திவாைனகா உலாவி0 ஆசிாிய காளேமக லவ இவைடய சாி2திர
தமி$நா> 9வ+ அறி#த+. சமீப கால வைரயி8, ஏ0 இ03:.ட,
தமி$நா6 B<ள நா6>ற:களிெல:, ஆ:கிலப ேபா அதிக2 தமி$
ப ேபா இ8லாத பாமர2 தமி$மக< இவைடய தனிபாட8கைள, ெசா8D
ேக6> இ0'3 வகிறா க<. இவைடய சிேலைட தDயவ'றி8
அவ கA<ள ஈ>பா6> அளவி8ைல.

பேகாண2தி' பிற#+ வள #த ேசாழிய பிராமணனான வரத0 எ0பவ
திவர:க ெபாிய ேகாயி8 மைடப<ளி2 ெதாழிேல'3 வா$#+ வ#தா0. (இவ0
ேமா. காளேமக ெபமா< ேகாயி8 பாிசாரக0 த8வென03 .3வ+;>.)
தி ஆைனகா ஆலய2+ாிய உ2திர கணிைகய< ஒ2தியிட இவ@
காத8 பிற#+ அவேளா> உைற#+வ#தா0. மா கழி மாத2தி8 ஒநா<,
சேக-வர ஆலய2தி8 அகணிைக திெவபாைவ பா யேபா+, 19ஆ
பாடலான 'உ:ைகயி' பி<ைள உனேக அைடகல ' எ0ப+ ெசா8D
வைகயி8, 'எ:ெகா:ைக நி0ன0ப அ8லா ேதா< ேசர'க' எ0ற ெதாடைர
பா னா<. இ2ெதாடாி0 க2+ மாறாக, சிவன க0பி8லாதவ@
ெபமாA2 ெதா;ட@மான ஒவனிட அவ< காத8 Q; #தைம ப'றி
அவAைடய ேதாழிய அவைள பழி2+ைர2தன . அவ< ெபாி+ நாணி, அ03
வழகேபா8 வரத0 வ ேநர2தி8 த0 வாயி'கதைவயைட2தா<. மாைலயி8
வ#த வரத0, நிக$#தைதயறி#+, அவ< காதைல ெபாிதாக எ;ணி,
திவர:க2ைத2 +ற#+, சிவதீ6ைச ெப'3, ைசவனானா0. சநாதராலய
அைட#+, அகிலா;டநாயகிைய பணி#+ ஒ9கி வேபா+, ப;ைட ந8விைன
பயனா8 அவ0 க'ற க8வி ைகெகா>2+, க;ேடா வியக கவிபா> ஆ'ற8
அவ@ வ#த+.

அளவி8லாம8 ஆ-கவிகA சி2திரகவிகA சிேலைடகவிகA மிக எளிதா* ,
'இெம0@ 0ேன எ913 எ;J3, அெம0றா8 ஆயிர பா6டா காேதா'
எ0றப

பாட8கைள கா கால2+ ேமக ெபாழிவ+ேபா8 ெபாழி#+ த<ளிய

காரண2தா8, இவ காளேமக எ0ற ெபய ஏ'ப6ட+. நாெட:
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இவைடய க$ பரவி'3. இவ பா யதாக வழ: தனிபாட8கA
அளவி8ைல. இ1'3 ேம'ப6ட பாட8க< இ03 வழகிB<ளன. யா),
சி2திரகவி, மிைறகவி, வைசகவி, சிேலைடகவிேம.

ஆ-, ம+ர, சி2திர, வி2தார எ0ற நா8வைக கவிஞ< காளேமக ஆ-கவி
எ03 ெபக$ ெப'றா ; லைம, சிற எவெரவ எ5ெவ5வித எ03
ெசா8B பாட8, 'ஆ- காளகி8 ஆனவேன' எ03 .3கிற+. ேபாD
லவைர, ெகாைட2திறம'ேறாைர காளேமக ஓயா+ பழி2+ைர2+
வ#தைமயா8, 'வைச பா>கிறவ ' எ0ற ெபய ெப'றா ; 'வைச பாட காளேமக'
எ0ப+ ஒ பழ பாட8. ஆயி@ பழ:கவிஞ பல த:கைள காளேமக' எ03
ெசா8வதிேல ெபவி ெகா; #தா க<. மாறனல:கார ஆசிாியைர
றிபி> ேபா+ ஒ லவ , 'த காளேமக கவிராசராச0 சைடய0' எ0ப .
ப கா- லவ எ9திய ஒ சீ6> கவியி8, 'காளேமகேபால வைசபாட யா
இகாசினியி8 அவதாி2ேதா' எ0கிறா . அ6டாவதானி ஆதி சரவணெபமா<
கவிராய எ0பா , 2திளப பி<ைள எ0ற வ<ளB எ9திய
சீ6>கவிெயா0றி8, 'இலகண இலகிய கடைல9 +: 2 ேதபமி>
காளேமக, இனியகவி அவதானி சரவண ெபமா<’ எ03 தைம .றி
ெகா<Aகிறா .
தமி$நாவல சாிைத, தனிபாட'றிர6>, தனி, ெச*6 சி#தாமணி தலான
18களி8 காளேமக லவ பா ய பாட8கைள அவ சாி2திர, ெச*திகைள
விாிவாக காணலா.

சீர:க2 தா திவாைன காவா
ேபார:க மாக ெபாவேத0 – ஓர:க<
ேவ;டா இெத0ன விவர# ெதாியாேதா
ஆ;டா@# தாத@ ஆனா8.

எ0ற பாட8, இவ கால2+, ச'3 0னேம திவர:க ைவணவ
திவாைனகா, ைசவ இ#த Qச8கைள றி2+ இவ பா ய தனிபாட8.

க8லா8 அ 2தத'ேகா காலா8 உைத2தத'ேகா
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வி8லா8 அ 2தத'ேகா ெவ6கினீ - ெசா87ரா8
ம?-தைன, I9 மதிலாைன காவாேர
ந?-தைன2 தி0றெத00 னா<.

எ0ப+, இ2தல சப#தமாக இவ பா ய ம'ெறா தனி பாட8.

கவிபா> ஆ'ற8 ெப'ற)டேன காளேமக பா ய 18, தி ஆைனகா உலா.
இவ பா ய ம'ெறா பிரப#த, தைமயாதாி2த வ<ளலான பாைவ ெத*வெபமா< எ0பவ0 மீ+<ள சி2திர மட8. கட8 விலாச எ0ற பிரப#த
இவ ெச*ததாக2 தனி, ெச*6 சி#தாமணி .3; 18 கிைடகவி8ைல. இவ
ெச*ததாக ேவ3 18க< லபடவி8ைல.

இவைடய கால2ைத யறிவத'2 தி6டமான ஆதார:கA<ளன. இவைர ஆதாி2த
சி'றரச0 திமைலராய0 எ0பவ0. 'எ0ைன நிைலெச* க8யாணி, சாAவ2
திமைல ராய0, ம#தரயனா ேகாபய @த) மகிபதி – விதரணராம0
வாகினா' ேபர னாகினா0' எ0ப+ அவ பாட8. இவ0 ேசாழநா6>2
திமைலராய0 ப6டண2திD#+ ஆ;டவ0. இவ0 கால கி. பி. 1450 - 80.

தி ஆைனகா அம0 ேகாயி8 ெத0ற2+<ள சாசனெமா03, சாAவ
ேகாபராஜ0 மார0 திமைல ராய0 சக வட 137... இ87 ஜேக-வர2
திவாபரண அளி2த ெச*தி .றப6><ள+. இத' ேநரான ஆ;> கி. பி.
1450ேம8 1456<ளி. எனேவ, காளேமக லவ இகால2தி8
வா$#தவராவா .

காளேமகைடய வான ஞானவேராதய, திமைலராயனிட
வி2+வானாயி#த அதிம+ரகவி, வணலாதி2த0 மட8 பா ய ெப;பா'
லவ இவ கால2+ லவ க<. (இர6ைடலவ இவ கால2தி8
இ#தா கெள03, இவ இற#தேபா+ அவ க< வ#தி பா னா கெள03
ெசா8வ+;>.)
----------
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6. லாரா&'சி

இ#1D8 வ#+<ள தலசப#தமான ெச*திகைள பிறவ'ைற கீேழ விாிவாக
காணலா.

சிவெபமா0 திநாம:க<: அழகா ெமா5வாதா0 (74), வ வழ காெமா5
வாதா0 (172), ேபரழ காெமா5வாதா0 (450): அழகா ெமா5வாதா0
எ0ற ெபய திQவணநாதைடய திநாம; 'த0னழ காெமா5வா2 தாU –
Qவணநாதலா 340. அைன2+லைக யா<வா0 (69), அவனி 9 தா<வா0 (448):
மதன0 எ0 ஆயிைர கா*#தா8 அைன2+லகா<வாெய03 ேபம;டாேமா
ெபமாேன' (452- 3) எ0ற ேபாிளெப;ணி0 .'ைற கா;க; 'அைன2+ல
ஆ<வாேன ஆைனகாவா' - அப , ஆதி (311), ஆதிெப? ெச8வ0 (70),
ஆதியா0 (372 ) : 'ஆதி ஆைனகா'- சப#த ; 'ஆைனகா)ைட ஆதி' - -#தர .
எ0னாைன க03 (75): 'எ0னாைனக0றிைன எ0னீச0 த0ைன ... தி
வாைனகா)ளாைன' - அப . எ0னாைன காவா (337): "எ0னாைனகாவா'' ஐய க< காடவ ேகா0 ேZ2திர2 திெவ;பா. சநாத (27). ெச9நீ 2திர<
(26): (தி ஆைனகா)ளாைன, ெச9நீ 2திரைள, ெச0றா ேனேன' - அப .
ேதவ லெகா9#+ (70): 'ேதவ லெகா9#ேத ெத0னாைன கா)<ேமய
ஐயா' - அப . பி0னிரக? ெச* ெபமா0 (30): 'பி0னிரக? ெச*வா0
த0ைன .... திவாைன கா)ளாைன' - அப ; ப,சாதாேப-வர எ0ப+ இ+ேவ.
ெவ;ணாவWச (337). அழக0 எ0ற ெபயாி8 ஆசிாிய ெபாி+ ஈ>ப>கிறா :
'தி8ைல< ஆ  கா6 ய பி0னிைண யழக0, அ மணியி8 அழக0
வச#தனழக0, அணி பணியிலழக0'. 72 - 3; 'ெகா0ைற அல:க8 அழக ': 306 7; 'நிைற#த பணியழக0' - 367; 'வச#தனழக0' - 403.

அபிைக திநாம:க<: அகிலா;டநாயகி (20, 23). வ )ைடய ம:ைக எ0ற ெபய
இர; ட:களி8 (115, 171) வகிற+. இ+ அபிைக ம'ெறா
திநாமமாயிகலா; வ ேவ ம:ைகதைன ைவ2த ைம#தா மதிலாைன
கா)ளா* ' எ0ற அப ேதவார கா;க.
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ஆைனகாவி0 ெபய க<: அதீ,-ர (21), ஆைனகா, காிவன (374), கா (91),
காைவ (65), சதல (7), ஞானநக (64), ஞானQமி (8), த#திவன (223). ப?ச
QதXதல:கA< ஆைனகா அXதலமாதD0, 'ஆ எ0ற Qதல' (24) எ0ப ;
ஆ - நீ . இ2தல2தி8 இைறவ0 நீ வ வமாயிகிறா0 எ0ற ெச*திைய
Qவணநாதலா), 'காவிாிவா*,, சீவ ேபவ, ெச#தீ2 தி)வ, நீவ
மாக நிக$பதி ' (188) எ03 றிபி>கிற+.

தீ 2த:க<: நவதீ 2த (59); பிர6கரணி (17); இ#திர தீ 2த (31 - 2); கமலபதி
6கரணி (33 - 4); ச#திர 6கரணி (35); காவிாி2தீ 2த, சிறைப பலவிட:களிB
ஆசிாிய பாரா6  .3வ (37 - 39).
தலவி6ச: ெவ;ணாவ8.
ேகாயி8: ெபா0னினா' ேகாயி8 (55).
வாயி8: த#திகா வாயி8 (56).
சாலக: தி,சாலக நவ (57, 75).
ம;டப: மாவி2தக நி2த ம;டப (57). இ+ ேசாமாXக#த ம;டப ேபாB.
மதி8: திநீறி6டா0 மதி8 (77)

Qசி2+ ேப3 ெப'ேறா : சனி, அபிைக, பிரம0, இ#திர0, அகினி, Iாிய0,
ச#திர0, அக2திய0, ஆைன, சில#தி, இராம0, ேசாழ0.

ஆர: நாேகச0 அ0றளி2த ேபரார (123-4) ேசாழ0ேதவியி0 ஆர2ைத
காவிாியினி03 ட2+< வர,ெச*+ அபிேடக கால2தி8 ெபமா0 அணி#த
ெச*திைய பலவிட2+ பாரா6>கிறா (65-8). இ,ெச*திைய, அமைனயா ய
அாிைவயி0 அமைன ஏ9 யDெலாளி2தேபா+, "இைவ, டகெவ'பி8
மைழேயா> உ;>, காவிாியி8 ேச:கா;, காைவ அரனா  அ03 நீ
வி9#த ஆரேபா8 ேந:கா;" எ0ற ேதாழியி0 .'றாக) லப>2+கிறா .

ெத*வ:க<: அகினி, இ#திர0, இயம0, இரதி, இராம0, உ2திர , க#திவ ,
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காளி, ேபர0, ச#திர0, சா2த0, Iாிய0, திமா8, + ைக, பிரம0, க0,
வ-க<, வண0, வா, விநாயக0, ைவரவ0.

அ யா க<: சப#த , அப , -#தர , மாணிகவாசக , சி32ெதா;ட , சாகிய
நாயனா , ேகா,ெச:க6 ேசாழ . வ பாட8 (442).

அரச : ேசாழ0, நாேகச0, பா; ய , ேசர .

பணிெகா2+: அகப ய , ஆாியப6ட , உ6சமய2ேதா , ஓ+வா , க:காசல
மரபி8 வ#த தேகா , க;காணியா , ைகேகாள , சரண2தா , சிவமைறேயா ,
ெச0னிய , ேசாழிய , ேதவர யா , நா'ப2ெத;ணாயிர னிவ , பதிென;
மட2தா , பயிராவிபைட, பாவல , ம#திாிக<, வ0னியா , ேவத க)சிக .

இைசகவிக<: ச:, ழ8, ர-, வ:கிய (169), ம2தள, ேபாிைக, ழ), யா$
(170), எகாள (174).

ேதவ தDேயா : அ-வதர , கபள , அரைபய , இ#திரேலாக2தா ,
கதி ம;டல2+ க0னிய , -ர , நாகம:ைகய , வி2தியாதர , ைவ;டேலாக2+
ம:ைகய .

தல:க<: அணகிாி, ஆ( , ஆல:கா>, ஐயா3, க,சி ஏகாபர, காசி, காள2தி,
3ைக, சிராமைல, ேச+, திெகாணாசலர, தி8ைல, நாைககாேராண,
பழன, பறிய8, ைப?ஜீD, ம+ைர, மதவன, மழபா .

தலவி6ச:க<: அ,-ன, ஆ2தி, இல#ைத, கட, க8லா8, காயா, #+,
.விைள, ெகா0ைற, தி8ைல, ேதமா, நாவ8, நீD, ெந8D, பரா*, பலா, பைன,
பாதிாி, பாைல, 0, 0ைன, மகி$, மாதைள, வட, வ0னி, ேவ*.

ெதானி ெபய க<: இராசி (252 - 3); ந6ச2திர (83); பறைவ (224) ; மாத (84 – 9).
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பிறதல, ெச*திக<: எD அர- த#த+ (104 - 105), .டD8 விற வி'ற+ (445),
சமண க9ேவறிய+ (155), ச பாியைழ2த+ (157), ைப?சீDயி8 இயம@
அளிய+ (211).

ெகா க<: இடபெகா , கடப0 ெகா , மகர2 +வச.
மைலக<: ெகா8D, ேநாி.

பிற ெச*திக<: கா க ராசிகளான சிைல மகர +ைல மீ0 அலவ0 க0னியி8
மைழ உ;டாெமன8 (252-3), ெப;களி0 ெசா8லா8 ப2+ மர ஆவி
ெப3ெமன8 (350), மாணிக ெமா0ப+ மக2தி8 ப-வி0 உ3ெபன8 (419),
ெவ<ளியி8 அகினி கா87$ ெபா9ெதாக நி'மயி8 (293).

ப; பா ய வ, இ2தல2தி8 ம;U சிவD:க எ0ெற;ணி2 தல2ைத
மிதியாம8 அபாD#ேத வழிப6> பாட8 பா ன எ0ற ெச*தி இ#1லா8
அறிய ப>கிற+; 'இ#நகாி0, ம;U? சிவD:க எ0ெற;ணி வாராம',
ப;U#+ ெசா8வ பா:காக - க;U'3, நி0ேற2+ பாெகா;ேடா0 '
(62-4). ேவ3 வைகயா8 இ,ெச*தி அறித'கி8ைல.
இ2தல2தி8 எ0 ெபா0மலரா* வழிப6ட ெச*திைய 94ஆ க;ணி
உைரகி0ற+.

அ?ெசா'க<: அ6 2த8 (26), அ3தி (336), ஆகா என நைக2த8 (280), இ#தா
(449), எ2த (451), ஏராதவ< (324), க6டா;ைம (425), ேகதி2+ (427), சவாச
(134), சாபி2+ ( - சபி2+ 42), நாய0 (435), Qைர (282, 297), மா ( - மா  86),
ேவளாள (ம0மத0 427), ைவ,ச (146).
_________________
அ றிக< -- Footnotes :
1. ேசரமா0 ெபமா< பா ய திகயிலாய ஞான)லா.
2. ம+ைர, ெசாகநாதலா, ஐயரவ க< 0@ைர ேம'ேகா<; பிரப#த2திர6>
எ0ற பா6 ய8 .3 18 இ0@ அ,சாகவி8ைல.
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3. இகDெவ;பா ெச#தமி$ ப2திாிைகயி8 எ0னா8 ெவளியிடப6><ள+.
4. ம'ைறயைவ: பிதிவி (ம;) - ஆ( ; ேத (தீ) - அ;ணா மைல; வா - காள2தி,
ஆகாய - சிதபர.
5. ஆறாதார:களாவன: லாதார, -வாதி6டான, மணிQரக, அனாகத, வி-2தி,
ஆைஞ.
6. இெபய , பி0 ெசா0ன ராண:களி8 கமலவதி எ03 காணப>; 'Q
ெவனப>வ+ ெபாறி வா$Q' ஆதலா8, 6பவதி எ0@ ெபய கமலவதி
எ0றாகியிகலா.
7. இ: ஒ எ; சிைத#+ ேபாயி'3 ேபாB.
----------------தி ஆைனகா உலா
உ
தி,சி'றபல

கா
விநாயக வணக
ேநாிைச ெவ;பா
ஏராைன காவிBைற எ0னாைன க0றளி2த
ேபாராைன க0றதைன ேபா'றினா8 - வாராத
2திவ ப2திவ 2திரச ப2+வ
ச2திவ சி2திவ தா0.
---கா. ஏ - அழ. யாைன அ< ாி#த தலமாைகயா8, ஆைனகா எ0ற ெபய
ெப'ற+; கா - ேசாைல. உைற - உைறகி0ற. எ0னாைனக03: -வாமி இ2
தல2தி8 வழ: ெபய கA< ஒ03; இேத ெபயைர பல இட:களிB காணலா;
'எ0னாைன க0றிைன எ0 ஈச0 த0ைன எறிநீ 2 திைரகA காவிாிI$,
ெத0னாைன காவாைன' எ0ப+ அப ேதவார. ேபா ஆைனக03: விநாயக .
ஆைன அ03 அளி2த எ0 ேபா ஆைனக03 எ03 ெகா<ளலா. அளி2த அ< ாி#த. ேபா ஆைன: சிவபிரா0. வாராத - வத'காிய. ப2தி - பதி. ச2தி சதி. சி2தி - அ6டமாசி2திக<.
----
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(
கD ெவ;பா
1. தல'சிற

சீ ெப'ற த'பரமா*, சி'பரமா*, சி'பர2+
ேவ ெப'ற நாதமா* வி#+வா* – ேப ெப'ற

1

ேசாதியா* ைம, ெசா(பமா* ஐQத2(+)
ஆதியா* எ5)யி ஆயிேனா0 – ேவத2+

2

ம6> படா+ வள #த;ட வா0கனி#த(+)
எ6> பைணெகா; ெட9#தத - கி6>ெபா<

3

ஈவா@ ஈெக0(3) இரபா@ ஈஎனேவ
ஆவா@ தானா ஆடலா0 – ஓவா+

4

தாேன சகமாகி2 தாேன பைட2தளி2+2
தாேன அழி2தA# தபிரா0 – ஞான

5

விசித வ வா* விள:? சிகர
ரசித கிாியி8 இ#ேதா0 – வசனெநறி

6

சதல2 ேதா0பா8 தட:க;> ச:கரஎ0(3)
அய0 மாதவ?ெச* த ,சிக – ந

7

ெபஞான Qமி ெபய தல2+ ெக*த
அஞான தீைக அளி2ேதா0 - இ

8

---------1. த'பர - பரெபா<. சி'பர - அறி)ெக6டாத ெபா<; சி2 - அறி). வி#+,
நாத: ப?சQத ெதாட:கி<ள ப2தா3 த2+வ:களி8 கைடசியான ச2தி சிவ
எ0@ த2+வ:க<.
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2. ைம, ெசா(ப - அவ, உவ, அ)வ எ0@ 03 வ வ.
ஐQத - நில நீ ெந உயி (வா) வி- (ஆகாய) எ0பன.
3. ேவத2+ ம6>படா+ - ேவத2தினாேல இ0ன+ தாென03 அளவி6>,
ெசா8ல யாதப . த எ0ற+ சிவெபமாைன. எ6> பைண ெகா;> எ9#த
த: அ6ட 2தமாகிய பரெபா<: நில நீ ெந உயி நீ< வி- நிலா
பகேலா0, லனாய ைம#தேனா> எ;வைகயா* ண #+ நி0றா0' திவாசக, 319. பைண - கிைள. ச0னிதியிB<ள +வஜXதபம8லாம8, 0றா
பிராகார2தி8 -'றிB எ6> ெகா க< உ<ளன எ0ப+ இ:ேக உணர2தக+.
4 - 5. 'அறிவா@# தாேன அறிவிபா0 தாேன, அறிவா* அறிகி0றா0 தாேன அறிகி0ற, ெம*ெபாA# தாேன விாி-ட பா ஆகாச, அெபாA# தாேன
அவ0' எ0ற காைரகாலைமயா பாடைல கா;க (அ'த2 திவ#தாதி, 20).
ஓவா+ - ஒழியா+. சக - உலக.
6. விசித - ெவ;ைம. ரசித கிாி - ெவ<ளிமைல; கயிலாய.
7. சதல2ேதா0: ச - ஜ, நாவ8; தலவி6ச; ெவ; நாவ8 மர2தி0கீ$
இைறவ0 7'றிபதா8, ஜேக-ர, சதல எ0ற ெபய க< வழ:. ெவ;
நாவBளா*' எ0ப+ சப#த ேதவார. தட - தடாக, க;> - உ;டாகி.
அய0 - பிரம0; இ2தல2திேல பிரம0 வழிப6> ேப3ெப'றா0; இைத2
திவாைனகாராண தீ 2தவிேசட படல2தி' கா;க.
8. இைறவ0 இ2தல2தி8 ச2தி ந#தி ேதவ பரஞான2ைத
ேபாதி2தைமயா8, 'ஞான Qமி' எ0ற ெபய இ2தல2+ வ#த+; திவா. . ஞான
உபேதசபடல பா க. தீைக - தீைZ. இ

- ச னி எ0ற னிவ .

---------

சனி வழிப!ட வரலா$

ஒவன

ேச வா0 ெபா0 ேனா:க8 I$ ச

தவி0 அ யி' றவேம – ாிய

9

கர2தி8 தவள கனிெயா03 7ழ
மர2தி' கனிக+ ம'ற - காிெகா2த
---------

10
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இ+ த8 ச னிவ வரலா'ைற .3கிறா . நாவ8 வனமாகிய இ2தல2தி8
அனிவ க>#தவ ாி#+ வ#தேபா+, ஒநா< அவ ைகயிேல அாிய ெவ;
நாவ' கனிெயா03 7$#த+. பிற கநாவ' கனிகA மாறாக அதனிட
ெபா#திய ெவ;ைமைய, அத0 ஒளிைய அழைக க;> விய'ற
னிவ , தா உ;ணாம8 அைத இைறவ@ேக பைடக ேவ;> எ0ெற;ணி
கயிைலயைட#+ இைறவ@ பைட2+ பி0 உ;டா . அவ வயி'36 ெச0ற
நாவ8 விைத ைள2+, அவ தைல ெவ ப

ெபாிய மரமாகி வள #த+. மிக

ஆன#தமைட#+ மர வ வா* நி0ற னிவ த நிழDேலேய உைறமா3
இைறவைன ேவ; னா . இைறவ@ அத'கிைச#+, கயிைலயிD#+ பைழய
நாவ8 வன2+ேக ெச8Bமா3 அவ க6டைளயி6டா0. மரவ ேவா>
னிவ நட#+ வ#+, நாவ8 வனெம*தி க>#தவ ாிய இைறவ@ அ:வ#+
அமர நிழD8 உைறவானானா0. அமரேம தலவி6சமான ெவ;ணாவ8. அத0
கீ9ைறவதா8 இைறவ@ ஜநாத0 எ0ற ெபய வ#த+. இ5வரலா'ைற2
திவா. . சனி தவாிபடல2தி' கா;க.
9. அ

ேச வா0 - இைறவ0 திவ ைய, ேசர எ;ணி. ஓ:க8 - மைல. ச த -

நாவ8 மர.
10. தவள கனி - ெவ; (நாவ') பழ. க+ - பா க. காிெகா2த ேமனி யாைனயி0 நிறெமா2த கநிற.
---------

ேமனி ளதி#த ெவ;கனிெத* 7க2தா8
ஆன(+) அர'கத ஆஎ0ன2 – தா0எ9#+

11

ைகெகா; டட கனிைய கயிைலயி'ேபா*
நக0 தனகளிப ந0ெற03 – கணா0

12

வா:கி அ#திவிைத மானி ந8கனி
தா:கி அ#த2 தாிேமா – Q:ெகா0ைற2

13

தாரா0 பவளஇத6 ட:கியத0 ேறாஉடD8
ேவரா*  யி8 ெவளி+ர#+ – ேதராளி

14

31

ேமக பத:கரப ெவ;ணாவ லா*எ9#+
சாைக ெயா>தைழப2 தாேனா:கி – ஓைகட0

15

நி03 பரவ நி2த0 க2+டேன
இ03த' சனி இப ேபா* - ம0ற

16

நளினனி Qசி2த ஞானQ மிக;
ெதளிபிரம 6கரணி தீர2(+) – ஒளிர

17

இபா* உ0 நீழDேல யாைறேவா எ0ன
விபா8 அவ0வ#+ வி6டா0 – உ2திரனா

18

க'பி2த அ#ெநறிேய க?ச னி2தடபா8
ெபா' றைறய கத'பி0 – ெவ'பி 2+

19

அைம Qசி2த வரலா3

ந5வி அகிலா;ட நாயகிஞா னேக<வி
எ5வழிநா0 எ*+ இய8ெப0ன,-ெச5வியா*

20

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

11. அர' - சிவெபமா@.
12. நக0 - சிவ0. ந03 எ03: எ03 கணா0 ெசா8D.
13. ந8க - ெகா>க. தாிேமா - விைத ெபா3ேமா ; தாியாம8 ைள2+
வி6ட+ எ0றப .
14. தாரா0 - மாைலயணி#தவ0; சிவபிரா0. பவள இத$ த:கியத0ேறா: கனிைய
இைறவ0 - உ;டேபா+ அவ0 இத$க< அதி' ெபா#தின ஆதலா8; உடD8
ேவ பி 2+  வழிேய மரமாக ெவளிப6டெத0க. ேதராளி - ேதைர
உைடயவனாகிய Iாிய0.
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15. ேமக பத - ேமக:களி0 நிைல. கரப: Iாிய@ ேமக:கA அபா'
ெச03 அைவகைள மைற2+ விட. சாைக - கிைள. ஓைக - உவைக.
16. பரவ - +திக. நி2த0 - சிவபிரா0. ச னி: விளி. ம0ற - நி,சயமாக.
(அைசயாக) ெகா<ளலா.)
--------17. நளின னி - பிரம0; நளின - தாமைர. ஞான Qமி - ஆைனகா (அ). பிரம
6கரணி - பிரம0 உ;டாகிய பிரம தீ 2த; ெத' நாலா பிராகார2தி8
உ<ள+. தீர2+ - கைரயி8. பிரம0 தா0 பைட2த ெப;ைணேய இ,சி2த பாவ தீர
இ2தல2தி8 வ#+ இ2தீ 2த உ;டாகி வழிப6>, இழ#+ேபான
பைட2த'ெறாழிைல மீளெப'றா0 எ0ப+ இ2தீ 2த வரலா3.
18. எ0ன - எ03 இைறவ0 ெசா8ல. அவ0 - சனி. உ2திரனா - சிவ0.
19. க'பி2த - ெசா8Dய. க?சனி2 தடபா8 - பிரம தீ 2த கைரயி8. ெபா' அழ.
இ+ த8 உமாேதவியா இ2தல2தி8 வ#+ வழிப6> ஞாேனாபேதச ெப'ற
வரலா'ைற .3கிறா .
20. ந5வி: ெப;மா0 ேபா0ற. அகிலா;ட நாயகி: இ2தல2+ அபிைகயி0
திநாம. ஞான ேக<வி - ஞான உபேதச. எ0ன - எ03 ேக6க. ெச5வியா* அழைடயவேள; விளி. இைறவ0 .3கிறா0.
-----------

நீேபா* ஞான நில2திெலைம அ ,சிஎன2
தாேபா* அ#த2 தல2ெத*தி2 – Rய

21

அய0தைன ேநாகிநா அ ,சிக ேவதா0
இய0றசிவ D:கஏ ெத0ன – பயி0றரனா

22

அ:க பிாியா அகிலா;ட நாயகிேய
எ: சிவ(ப ேமஅ0ேறா – ெச:ைகயினா8

ஆ2தி

23

ேயாைனநீ ஆெம0ற Qதல2தி8

 2திகாி2 ேத2த ைறைமஎன – Q2தட2+2

24

33

த;+ைறயி8 நி03ைமயா< த0ேகாைவ க:ைகட0
க;>பி  பா<ேபா' கரப'ப: – ெகா;>

25

திர6ட2 திர;ட ெச9நீ 2 திரளா8
அ6 க ெவ;ணாவ8 ஆேனா0 - திேகாயி8

26

----------

21. ஞான நில - ஆைனகா (அ). தா – அபிைக.
22. அய0 - பிரம0. பயி03 - ெந:கி. அரனா - சிவபிரா0. எ0ன - எ03 தா*
ேக6க.
23. அ:க பிாியா நாயகி: இட பாக ெப'றி2தDனாேல.
24. ஆ2தி  ேயா0: ஆ2தி சிவபிரா@ உவ#த மல களிெலா03. ‘ஆ2திI
அம #தேதவ0' எ0ற+ கா;க. ஆ எ0ற Qதல2தி8 - அXதலமாகிய தி
ஆைனகாவி8; ஆ - நீ .  2திகாி2+ ஏ2த -  2தியாக வ வைம2+ வழிபட
என - எ03 பிரம0 .ற.
25. ேகாைவ - இைறவைன. கரப'ப - ைக2தாமைர; ப'ப - ப2ம: தாமைர.
26. திர6ட - பிரம தீ 2த2தி0 நீைர2 திர6ட. அ6 க - எ9ப, ெவ;
நாவD0கீ$ எ9#தளிேனா0. ெச9நீ 2திர<: -வாமி ெபய ; நீைர அைமயா
திர6

இD:கமாக அைமக, அ#த இD:க அD:க என ெபய ெப'ற+.

இைதேய அப -வாமிக<, ‘திவாைன கா)ளாைன, ெச9நீ 2 திரைள,ெச0
றா ேனேன ' எ03 தி2தா;டக2தி8 பா>கிறா .
--------------ேச #தளி 7'றி? சி'ச நாதெரன
. #த திநாம: ெகா;டபிரா0 – சா #தஉைம

27

ேபவைக ேதா0ற பிாியா தேனகநா<
சீள மாQைச ெச*தத'பி0 – ஊாி0

28

திநாம# தா@அ தீ,-ரேம யாக
ெபஞான ேபாதி2த ெபமா0 - நிதி

29

34

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

இ+திர ,சி#த வரலா$

திைசதைழக பி0னிரக? ெச* ெபமா0
இைசதவ2தா8 எ5விைட[; ெட03 – தைசடல

30

-----------27. ச நாத : இ2தல2+, சிவெபமா0 ெபய கA< ஒ03.
29. அதீ,-ர: அைமயா அதமாகிய நீைர2 திர6
D:க 2தமாகியப யா8 அதீ,-ர எ0ற ெபய வ#த+. நிதி திைச ெத0ேம'2 திைச.
இ+த8, வி2திரா-ர0 எ0பவைன ெகா0றதனா8 வ#த பிரமக2தி ேதாட
நீ:க இ#திர0 இ2தல2தி8 வ#+ இ#திர தீ 2த உ;டாகி வழிப6ட வரலா'ைற
.3கிறா ; இைத2 திவா. . தீ 2த விேசட படல2தி' கா;க.
30. பி0னிரக ெச* ெபமா0: இைறவ0 ெபய கA< ஒ03; ‘பி0னிரக?
ெச*வா0 த0ைன .... திவாைனகா)ளாைன' எ0ப+ இ2தல2+ாிய அப
ேதவார; இெபய ப,சாதாேப-வர எ03 வழ:. தைழக எ0ற+ இ#திர
தீ 2த உ;டானைமயா8. எ5விைட ஈ;> எ03 - எ5விட ெபா#+ப
உடல ெபக எ03. (பாடேபத) எ03.
--------

7:கவர ெப'ற வி2தா -ர@யிைர
வா:கிய 7ரக2தா8 வானவ ேகா0 – ஏ:கி2த0

31

நாம2 தட:க;> நாA# ெதாழபைழய
வாம2 +றக வழ:கிேனா0 – காம,

32

அகினி,
அகினி, .ாிய,
.ாிய, ச+திர,
ச+திர, அக#திய ,சி#த/

சமிர மதனா8 தணDதவ? ெச*ய
நிமி ஒளிகா6

நி0ேறா0 – கமலபதி

33

35

6கரணி க;>தவ Qண ெபால?ேசாதி
ம6கD8 லாத வர#த#ேதா0 - உ6

34

-----------

31. 7:க - ெபக. வி2தா-ர0 - வி2திரா-ர0; இவ0 வரலா'ைற2
திவிைளயாட' ராண இ#திர0 பழி தீ 2த படல2தி' கா;க. 7ரக - 7ரக2தி;
7ரைன ெகா0ற ேதாட. (பிரமக2தி எ0ப+ ேபால.) வானவ ேகா0 - இ#திர0.
32. த0 நாம2 தட - இ#திர தீ 2த. வாம2 +றக - அழைடய ெசா கேலாக.
33. காம, சமிர - காம ேபா . சமிர - சமீர, சமர; ேபா . வாபகவா@ைடய
மைனவிைய விபிய பாவ2தா8 த0 ஒளி ைறய, அகினி ெத0கிழகி8 அகினி
தீ 2த;டாகி வழிப6>, மீ;> த0 ஒளி ைறயா+ ெபாDய ெப'றா0.
தணD - அகினி. கமலபதி - தாமைர நாயகனான Iாிய0.
34. 6கரணி: தீ 2த. நாலா பிராகார2தி8 ெத0ேம' ைலயிB<ள
ெதபள, Iாிய0 ேதா'3வி2த+. ெபா0 ேபா0ற த0 ஒளி 0றாதிக வர
ெப'றா0 எ0க. ம6க8 - ைறத8, உ6 - அ?-.
------------

மதிதன+ ெபா*ைக ம:தவ? ெச*ய
அதிகவிைன தீ 2த அமா0 – உததி

35

பகி உமி$னிவ0 பாெராக நி'க
வெபா9+ Qசிக வா$#ேதா0 – பிரமகிாி

36

நி03 3னிைக நீ:கிெந>: காேவாி
அ03 ெதாட:கி அைலகர2தா8 - ம0ற8

37

--------

35. மதி - ச#திர0. தன+ ெபா*ைக - தா0 உ;டாகிய ச#திர 6கரணி,
ேசாமதீ 2த. ச#திர0 வழிப6ட+, தக0 சாப2தா8 ேத*#த த0 கைல வள

36

ெபா6>. இ,ச#திர தீ 2த2ைத, 'ேசாணா6 8 ... ெபா0னிமணி ெகாழி:
ைலயி' ெப ச#திர தீ 2த2தி0 ம: ளி ேசாைல ... ஒ03ளதா8' எ03
ேகா,ெச:க6ேசாழ நாயனா ராண2தி8 ேசகிழா றிபி>கிறா . உததி - கட8.
36. னிவ0 - அக2திய . பாெராக நி'க வ ெபா9+: கயிைலயி8 சிவெபமா0
திமண நட#தேபா+, வடபக தா$#+ ெத0பக உய #தைத, சம
ெச*யேவ; , சிவெபமா0 அக2தியைர2 ெத'ேக ேபாக,ெசா8ல அத0ப
அவ ேபானா ; ேபான ேபா+, அக2திய ஆைனகாவி8 வழிப6>, பா ஒக நி'க,
ெச* வ8லைமைய ெப'றா . அக2திய உ;டாகிய அக2திய தீ 2தெம0ப+
அம0 ேகாயிDB<ள சி3 ேகணியா. பிரமகிாி - டமைலேபாB; 'டமைல
பிற#த ெகா9ப8 தாரெமா>, கட8 வள0 எதிர கயவா* ெநாி, காவிாி
+நீ ' (10: 106 - 108) எ0@ சிலபதிகார அ களி' கா;க: டமைல என
வழ:வ+.
37. 3னி ைக நீ:கி - அக2தியனிடமி#+ ெவளிப6>; இைத, 'அமர னிவ0
அக2திய0 தனா+, கரக: கவி$2த காவிாி பாைவ' (பதிக, 11 - 2) எ0ற
மணிேமகைல அ களி' கா;க. அைல கர2தா8 - அைல யாகிய ைகயா8 (மல
சிதறி). ம0ற8 - மண ெபா#திய.
-------மல சிதறி வ#+ெதாழ வானதி0 னான
பலநதி வ#+ பணிய – நிைலநி03
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கா6சி கதியளி க;>கல# தா ன த
நீ6சி2 +ய அ3த8 நி,சயேம - ஆ6சிமைல
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---------38. வானதி - வா0 நதியான ஆகாய க:ைக.
39. ஆ ன - காவிாி2 தீ 2த2திேல ஆ ேனா . நீ6சி2 +ய - நீ;டதா<ள +ய ;
பிறவி2+ய தலாயின.
இ+ த8 ேகா,ெச:க6 ேசாழ வரலா'ைற .3கிறா . கயிலாய2திD#த
மாDயவா0 \பத#த0 எ0ற கணநாத இவ சிவபதியி8 ஊக: காரணமாக
ஒவ மீெதாவ ெபாறாைமயினா8 தைம2தாேம சபி2+ெகா;> சில#தி
யாைனமாகி, சாபநீக2+காக இ2தல2தி8 வ#+ வழிப6டன . யாைன
நீ ெகா;> வ#+ நாவD0 கீழி#த இD:க2+ அபிேடக ெச*+ வழிபட,
நாவD8  யி#த சில#திேயா, இD:க2தி0 மீ+ தைழக< விழாதப

த0

37

வா*1லா8 ப#தாி6> மைற2+2 ெதா;டா'றிய+. ம3நா< வ#த யாைன,
சில#திவைலைய க;> 'றெமன எ;ணி அைத அழி2+ மீ;> 0ேபா8
நீரா6

மலாி6> வழிப6ட+. மீ;> சில#தி + வைல க6 ய+. இ5வா3

வைலைய யாைன அழி2தB சில#தி க6>தB பலநா< நிகழ, ஒநா<,
1'ப#தைர அழிபவைர காணெவ;ணி கா2தி#த சில#தியான+ யாைனயி0
ெசயைல ேநேர க;ட+. மிக ேகாப2ேதா> யாைனயி0 +திைகயி@< Mைழ#+
உ<ேளறி, ெச03 க க, யாைன இற#+ 7$#த+. +0'ற யாைன 7$#திறக,
உ6#த சில#தி யாைனயி0 கபால2திD#+ ெவளிபட வழியி0றி இற#த+.
Qத உடைல நீ2த கணநாத இவ சிவெபமா0 கா6சியளி2+, யாைனைய
0 ேபா8 சிவகணநாதனாகி, சில#திைய Qமியி8 ேசாழ ல2தி8 ம0னனா*
பிற#+ ;ணிய ெச*+ பி0 2தியைடமா3 க6டைளயி6> அ@பினா .
அ+) -பேதவ, ேசாழ0 த8வனா* பிற#+ ேகா,ெச:க6 ேசாழனாயி'3.
--------ேகா'ெச0க! ேசாழ வரலா$

க;Uத' வி;ேணா த காவி0 மல பறிக
ந;Uத' ேபானகண நாத களி8 – எ;U
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மன6ப வ#த@ட0 மாDயவா0 தா@
இன6ப ஆறா

ஏ#தி, - சின2தினா8

41

-------இ,ேசாழ0, அ3ப2+03 நாய0மா< ஒவரான ேகா,ெச:க6 ேசாழ நாயனா .
இவ சாித விாிைவ ெபாியராண2+, திவாைனகாராண ேகா,ெச:கணா
வழிப> படல2+ காணலா. இவ ேசரமா0 கைணகாDெபாைறைய,
சிைறப>2திய ெச*திைய றநாP3 74- பாட8 ெதாிவிகிற+.
சில#தியி0 வரலா'ைற2 ேதவார2+ பல இட:களிB காணலா. சில#தி
ஆைனகாவி8 திநிழ'ப#த ெச*+, உல#தவ; இற#தேபாேத
ேகா,ெச:கணா@ மாக, கல#த நீ  காவிாிI$ ேசாணா6>, ேசாழ த:க<
ல#தனி' பிறபி2தி6டா ', 'எளிய நாவ8 அநிழலாக ஈச0, வரணியலாகி2 த0
வா* 1Dனா' ப#த ெச*ய, ரணிலா, சில#தி த0ைன  ைட ம0னனாகி2,
தரணி தானாள ைவ2தா ' - அப ; சில#தி ெச:க6 ேசாழனாக,
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ெச*தாP ...2Rேர' - சப#த ; ‘தி) வ;ைம தி; திறலர-? சில#தியா
ெச*பணி க;>, ம)ேகா, ெச:கணா0 தனகளி2த வா 2ைத ேக6> ' - -#தர .
40. க;Uத8 - ெந'றியிேல க;ைணைடய சிவெபமா0. வி;ேணா த கா ேதவேலாக2+<ள ேசாைல.
41. மன 6ப வ#த0 - மனைடய ேம'ெசா0ன \பத#த0 எ0ற கணநாத0.
இன6ப - பலவைக மல க<. ஆ3 ஆ

- நீரா .

-----------தைம2தா சாபி2+, சா பான சதல2(+)
எைமQ சி2+*மி0 எ03விட – அைறேய

42

ெவ<வைரயி' 6பவ#த0 ெவ<ளாைன யா*பிற#+
வ<ளைலெவ; ணாவ8வா* வ#திைற?சி2 – +<ளிய

43

மாDய வா@ மாறி, சில#தியா*
ேகாDயெவ; ணாவ'  ெகா;> – 1Dைழ2+

44

நாத0 சைட ேம8 நாவ' சதிரா
ஏத: ெகடப#த இ6>வர - ேபாதக:க;(>)

45

அ:ைகயா8 த<ளிநீ ரா6 ய, சி2ேதக
ெபா:க வா 9?சில#தி ேபாதனி# – த:ெகாளி2+

46

யானி6ட ப#த இ+ேவா தவி பெதன
மாெந6ைட ேவழ வமள) - தாென6

47

-----42. சாபி2+ - சபி2+. எைம - சிவபிராைன.
43. ெவ<வைர: இமைல தி ஆைனகா) வடேம'கிB<ள ெத0பா க<.
வ<ளைல - சிவபிராைன.
44. ேகாDய ெவ;ணாவ8 - அ:2 ேதா0றியி#த ெவ; நாவ8 மர2திேல.
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45. நாத0 - கீ9<ள சிவD:க உவ. ஏத - 'ற; மர2திD#+ ச உதி #+
இD:க2தி0 மீ+ வி9தலாகிய 'ற. ப#த - த0 1Dனா' பி0னிய வைல.
ேபாதக - யாைன.
46. அ:ைகயா8 த<ளி - +திைகயா8 வைலைய விலகி, அ,சி2+ ஏக, எ0க.
ெபா:க - மர ெகாபி8. ேபாத னி#+ - மிக) ேகாபமைட#+.
47. என - எ03 அ,சில#தி எ;ணி. மா ெந6ைட ேவழ - ெபாிய ெந ய யாைன.
----------ேவ*2தி#த ந?செமன மீ0மிட'றி8 R; ெலன
Q2தி#+ Q6ைக கெபாறா – தா*2திறD0

48

மிக களிறலறி 7ழ, சில#திஅ:()
ஒக இறக உைமபாக – அகணேம

49

வா ெமனஎ9பி வாரண2+ கெபா9+
ேச? சிவேலாக, சீரளி - ஊாி0 ேப

50

ஆைனகா ஆகி அள, சில#திஅ
ேயைனகா பி0நா0 இவி – ேகானாகி

51

நி0ன ைம ெச*யஅ< நீஎ0ன மாDயவா0
ெசா0னப 2 தி8ைலவா*2 ெதா8ைல , – ெச0னி

52

இனிய -பேதவ0 எ;ெடா 2ேதா< ேதா*#த
வனிைதயாி' 6பவதி வாழ2 - தனிமகவா*

53

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

48. ேவ*2தி#த - ேவ*#தி#த; அதாவ+  யி#த விட ேபால. Q6ைக யாைன. க - அத0 +திைகயி@6 க. திற8 - வD. (பா- ) கெபறாதா*.
49. ஒக - உடேன.
50. வாரண - யாைன.
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51. யாைன 2தி ெகா>2தைத க;ட)டேன. மாDயவானான சில#தி பி0
வமா3 ேக6கிற+. அ ேயைன கா (காபாயாக).
52- 3. தி8ைலவா* .... 6பவதிவாழ: ெதா0ைமத ேசாழ ல2 தரசனா?
-பேதவ0, த0@ைடய ெப#ேதவி கமலவதிட0 சா #+, ம0@க$2
தி2தி8ைல ம0றா> மல பாத, ெச0னிற பணி#ேத2தி2 திப கீ$
வழிப> நா<' எ0ப+ ெபாியராண. ெச0னி - ேசாழ0. வனிைதயாி8 ெப;களி8. 6பவதி: இ2ேதவியி0 ெபயைர இெபாியராண, ெச*< கமலவதி
எ03 .3கிற+; திவாைனகா ராண இ5வ;ணேம .3. தனி மக) ஒேர ழ#ைத.
-----------

ேபா+வி2+, ெச:க;ணா எ0@ேப Q;பி2+,
ேசாதி மணிமட? I6>வி2+ – காதலா*2

54

த0PD' ப#தாி6ட தான2தி8 தாU)
ெபா0னினா' ேகாயி8 திதைமபி2(+)- இ0னெமா

55

த#திகா வாயிB# தகநவ தீ 2த:க;(>)
அ#த; மடவா அனவரத - சி#தி2+,

56

------

54. ேபா+வி2+ - பிறக,ெச*+. ெச:க;ணா : ழ#ைத சிறி+ கால#தா$2+
பிற#தா8 உலக9+ ஆளவ8ல சகரவ 2தியாவா0 எ03 ேசாதிட ெசா8ல
ேக6டேதவி, அத0 ெபா6>2 த0ைன2 தைலகீழா* க6 2 Rக,ெச*+, சிறி+
நாழிைகயானபி0, ேசாதிட றி2தேநர2தி8 அவி$2+விட, ெச*+ ழ#ைதைய
ஈ0றா<. கால# தா$2+ பிற#தைமயா8, ழ#ைத சிவ#த க;Uைடயதாயிக
க;ட தா*, 'எ0ேகா, ெச:க;ணேனா' எ0றதனா8 இெபய வ#த+. இைத
'மக) ெபற அ>2த ேவைலயதனி' காலண , பைழயா ஒநாழிைக கழி2+
பிறேம8 இப-:ழவி, உைழயா வன ஒ03 அளி எ0ன
ஒ<ளிைழயா '; பிறவாெதா நாழிைக கழி2ெத0 பி<ைள பிற பாி- எ0கா8,
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உற ஆ 2 ெத>2+2 Rஎன உ'ற ெசய8ம' ற+'றி, அறவாண க<
ெசா8Dய கால அைணய பிணிவி6 டமணிைய, இறவா ெதாழிவா<
ெப'ெற>2+ எ0 ேகா,ெச:க;ணேனா எ0றா<' (ெபாிய . ேகா,ெச. . 9 - 10)
எ0ற பாட8களா8 உண க. காதலா* - அ0ட0.
55. ப#தாி6ட தான2தி8 ேகாயி8 அைமபி2+ எ0பைத, 'ஆைனகாவி8
தா0ன அ< ெப'றதைன அறி#த:, மாைன2 தாி2த திகர2தா மகி9:
ேகாயி8 ெச*கி0றா ' (ேம'ப ; 13) எ0றதனா8 உண க. தாU - சிவபிரா0.
56. த#தி காவாயி8: (த#தி - யாைன) சில#தியி6ட ப#தைர யாைன அழி2தெத0ற
நிைனேவா>, சில#தியாயி#+ பிற#த ேகா,ெச:க6ேசாழ , யாைன க யாத
வாயி8 க6 ைவ2தா . நவதீ 2த: பிரம, இ#திர, ச, இராம, ]ம2, அகினி,
அக2திய, ேசாம, Iாிய தீ 2த:க<; ‘காம பிரமதீ 2த இ#திர 6கரணிேய ச
6கரணி, ேதமD இராமதீ 2தேம சீம2தீ 2தேம அகினி தீ 2த, ஆமக2திய
ந'றீ 2தேம ேசாமதீ 2தேம அலாியி0 தீ 2த, வாமேம கைலயா* ேமலவா#
தீ 2த மவிய ெபயாிைவ கா; ' - திவா. . தீ 2த விேசடபடல 26.
அனவரத – நா<ேதா3.
----------

ேசவி ெம8ைல2 தி,சா லகநல
மாவி2 தகநி2த ம;டப – நாவ8

57

தனி, -'ெற8லா# த: கட)6
வி# ேத# ெத) – அரU

58

திேகா ரநிைர? ெச*யக; >*ய
அ6ேகாD 2தி அளி2ேதா0 - விப?

59

----------

57. தி,சாலக நல: ச0னிதி 0ேன தாிசன2+காக அைமகெப'3<ள
ஒ0ப+ +வார: ெகா;ட பலகணி; இத0 வழியாக இைறவைன2 தாிசி2ேதா நவ

42

தீ 2த:களிB $கிய பலைன ெப3வெர0ப+ ஐதிக. மா - ெபாிய வி2தக வியகிடமான.
58. நாவ8 த னி - ச னியாகிய நாவ8 மர; தலவி6ச. தி இ - பிற
ெத*வ:கAகான -'3 ேகாயி8க<.
59. நிைர - வாிைச. இ5வள) ேகா,ெச:க6 ேசாழ ெச*ய க;>, அவ உ*ய
அ< ெச*+ 2தி அளி2ேதா0 (இைறவ0). ேகா,ெச:க6ேசாழ பல ேகாயி8க<
க6 ய சிறைப2 ேதவார2தாB, 'இகில: திெமாழிவா* எ;ேடா ளீச'
எழி8மாட எ9ப+ெச* +லக ஆ;ட, தில2+ வள,ேசாழ0 ேச #த ேகாயி8
திநைறS மணிமாட' எ0ற திம:ைகயா$வா பா-ர2தாB அறியலா.
----------

-ர#த சில#தி

I6> ெபமா0

ெப#திெவ; ணாவ' ெபமா0 – க#+ளேவா0

60

இராம ,சி#த வரலா$

ேச+வி'றா0 ெச*த சிவQ ைசயி8அக0ற
பாதக2தி8 ஒ03கா8 பாறா+ – ேபா+தB

61

த0நாம2 தா'ரதி6ைட ச0னிதியி' ெச*திைற?ச
அ0னா0 விைனதீ 2 தளிேனா0 - இ#நகாி0

62

ேவ$ சிறக1

ம;U? சிவD:க எ0ெற;ணி வாராம'
ப;U#+ ெசா8வ பா:காக – க;U'3

63

நி0ேற2+ பாெகா;ேடா0 நீெட0 ெபா0மலரா*
ந0ேற2+ ஞான நகாிேனா0 – அ03ரக0
----------

64
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60. க#+ளேவா0 - திமா8; இராம0.
61. ேச+ - இராேம-வர. ஒ03 - சிவபதனான பக0னைன ெகா0ற பாதக.
பாறா+ - அழியாம8 வ#+ ெபா#+தB.
62. த0 நாம2தா8 பிரதி6ைட ச0னிதியி' ெச*+ இைற?ச: நீல நிற2ைதைடய
இராம0 த0 ெபயரா8 நீலவி;^ச எ0ற  2திைய இராமதீ 2த2+ ேம'கி8
தாபி2+ வழிப6டா0. 'ஆழியா' க< ஆைனகா’ - -#தர ேதவார.
62 - 64. இ#நகாி0 மணB சிவD:க வ வ எ0ெற;ணி, ேதவார ப;பா ய
வ இ2தல2தி8 அ

ைவ2+ மிதியாம8 அயD8 நி0ேற பா னா க< எ0ற

இ#த வரலா3 ேவ3 18களி8 .றெபறவி8ைல. ஆயி@, மகளிைடேய வழ:கி
வவதாக2 ெதாிகிற+. ப; - ேதவார ப;. வ - அப , சப#த , -#தர .
பா:காக - அயDேல இ#+. க;U'3 - வழிப6>. பா - ேதவார பாட8. எ0 எB. ஞான நக : அ. உரக0 - நாகேலாக2+ ம0ன0.
-----------

ேசாழ ஆர2சா#திய வரலா$

ம:ைக களி2த மணியார காைவஉைம
ப:க' கழக0 பாிகெவன - ந:ைக

65

ெபா#தா திப+) ெபா0னிநீ ஆழ2
தி#தா ெதா9:கழ'கா' ெச0னி – பர?-டேர

66

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

இ+ த8 ேசாழன+ 2+மாைலைய இைறவ0 ஏ'றளிய வரலா'ைற
உைரகிறா . ேசாழெனாவ0, த0 ேதவி அணி#தி#த 2+மாைலயி0
ெபாDைவ க;>, அைத2 திவாைனகா இைறவ@ேக அணிவிககதினா0.
ஆனா8, காவிாியி8 நீரா யேபா+, அ+ நீ< 7$#+ மைற#+வி6ட+. இதனா8
ெபாி+ மன:கவ0ற ம0ன0, அைத ஏ'3ெகா<Aமா3 பிராைன
பிரா 2தி2தா0. இைறவ0 திவளா8, திம?சனமா6>ேவா க#+ெச0ற
திம?சனட2+ நீாி8 அமாைல #+ெகா;>, திம?சனமா6 யேபா+
இD:க2தி0 மீ+ மாைலயாக வி9#த+ எ0ப+ வரலா3. இைத, -#தர 2தி
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-வாமிக<, 'தாரமாகிய ெபா0னி2 த; +ைற வி92+, நீாி0 நி0ற

ேபா'றி

நி0மலா ெகா<ெளன ஆ:ேக, ஆர: ெகா;ட எ ஆைனகா)ைட ஆதி ' எ03
ேதவார2+< பா>கிறா .
65. ம:ைக அளி2த மணியார - உரக0 த0 மகளான நாகக0னிகளி2த மாைல.
நாகக0னி, ேசாழ0 மைனவி. காைவ - ஆைனகா; கா உைடைமயா8 காைவ
எ03 .றெப3. உைமப:க' - சிவபிரா@. பாிக என - அணிவிக
எ;ண. ந:ைக - மைனவி.
66. ெபா#தாதிப+, நீாிேல மாைல ேபா*வி6டைமயா8. ெபா0னி - காேவாி.
தி#தா - பைகவ .
-----------

ெகா;டA நீஎனெபா' ப நீ ேரா>வர
க;டளி2 தாமணி#த காரண2தா8 - எ; திைசேயா

67

ஆரQ; டாெர0 றைழேப Q;டா வி8
நாரQ; டா ப0 னகQ;டா – பாாி'

68

ேவ3 சிறக<

பணிவா பிறப3 பாத2தா0 ெவ;ணீ(3)
அணிவா0 அைன2+லைக ஆ<வா0 – இைணயி8லா0

69

ேதவ லெகா9#தா திெப? ெச8வனிய8
நாவல0 Rத0 நடெபமா0 – ேச)ைடயா0

70

ேசாமநா தெபமா0 ேசாதிமைற ேதடாிய
காம0 ஆக:க #த க;Uதலா0 - ேசமமா
------------

67. ப – ட. தா - இைறவ0.

71
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68. ஆர Q;டா எ03 எ;திைசேயாரா8 அைழகெப'றா எ0க. வி8 நார,
Q;, தா , ப0னக Q;டா எ0க; வி8 நாணாக), ஆபரணமாக), மாைல
யாக) இப+ பாபானைமயாேல; நார - நா , நா;; சிவபிரா@ைடய
ேமவி8B நாணாவ+, வா-கியாகிய பா, Q; - ஆபரண. தா - மாைல.
ப0னக - பா.
69. பிறப3 பாத: 'இழி2தன ஏேழ$ பிற அ32தன ... ஐயாற0
அ 2தலேம' - அப ேதவார.
70. ேதவ லெகா9#+: ' ேதவ லெகா9#ேத ெத0னாைன கா)< ேமய
ஐயா' - அப ேதவார. ஆதிெப?ெச8வ எ0ப+ -வாமி திநாம:கA<
ஒ03. 'ஆைனகா)ைட ஆதி' எ0ப+ -#தர ேதவார. இய8 நாவல0 Rத0 ேதவார பா ய -#தரகாக2 R+ ெச0றவ0. ேச - இடப.
71. மைற - ேவத. காம0 - ம0மத0. ஆக க #த க;Uதலா0 - அவ0 உடைல
எாி2த ெந'றி க;ைண ைடயவ0. ேசமமா – பா+காவலா<ள.
----------

திகாைட யா0ச#2ர ேசகர0 தி8ைலளா
கா6

யபி0 னிைணயழக0 – அ

72

மணியி லழக0 வச#த னழக0
அணி பணியி லழக0 – +ணரா0

73

சரனழ காக# தழலாக பா 2த
அரனழ காெமா5 வாதா0 – பரம0

74

சிற# தி,சா லக2ெதாளி ேத ேவச0
கைறக;ட0 எ0னாைன க03 – நிறகி0ற

74

மாெபெவ; ணாவ8 வடநாவ D'கிள #த
ேகார ேமெந>: 0ேற*ப2 – தீபெவாளி

சீரா லய திநீறி6 டா0மதிB

75
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ஊரான +:கயிைல ஒபாக - ேபரா+

77

----------

72. தி ஆைடயா0 - திைசகைள ஆைடயாக உ>2தவ0. அ மணி,
உ2திராகமணி.
73. பணி - ஆபரண, பா. +ணரா0 சர0 - மலர உைடய ம0மத0.
74. சர0 அழ - ம0மத0 வி6ட அகாக. ஆக தழலாக - அவ0 உட8
எாிப .
75. தி,சாலக: 57. ஒளி - விள:கி0ற கைறக;ட0 - நீலக;ட0.
எ0னாைனக03: கா பா க.
76. இ2தல2+ாிய ெவ;நாவலான+ நாவல#தீவி0 வடநாவைல ஒ2திக),
ெபாிய ேகாரமான+ ேம ஒ2திக); ஏ*ப - ஒ2திக.
77. திநீறி6டா0 மதி8: சிவெபமாேன ஒ சி2தேவட:ெகா;> வ#+ மதி8
க6># ெதாழிலாளிக62 திநீ'ைறேய .Dயாக அளிக, அ+ அவரவ
ேவைலேக'ப ெபா0னாயி'3. நீ'ைறேய .Dயாக அளி2+ க6 ய இமதி8
‘திநீறி6டா0 மதி8 ' எ03 ெபய ெப'ற+. ேகாயிைல, I$#+<ள பல
மதி8கA< இ+ நா0காவ+ மதி8. 'தி நீறி6டா0 மதி8, -'றிய ெபா'றி
ஆைனகாவ8' - அணகிாிநாத ; 'இைமயவ க< கமிய@ ந03ந0 ெற0னநீ
றி6டா0மதி8, இ5)ல ேளா ேவைல ெச*யேவ தின நீறி6 #த<
ேதவ க<, தபிரா0 - ேZ2திரேகாைவ பி<ைள2தமி$, 36.
--------------

த0னிபா' ெபா0ெகாழி2+2 தா): கனதர:க
ெபா0னி#தி சநதி ேபாேலா:க2 – த0னக I$

78

இபதி இ#நக இ#2ரபத 0னான
அபதி அ,-ர ஆெம0ன – ெம*லேவா

79

ேமத வி2யா தராி0 மிகவிள:க
மாத அரைபயாி0 வா$)ெபற – பாதவ:க<

80

47

அ;ட த வி'ேறா0ற ஆடகெபா' ெற*7க
ம;டலெமா பான மைழநாட0 – தி;திறலா0

81

மிக விழவறா 7தி வளநாட0
ெசக வா0 தி:களணி ேசகர2தா0- தகதி

82

-----------

78. த0 இபா8 - காேவாியா'றி0 இபிாி)களான காேவாி ெகா<ளிட
இர; B. தர:க - அைல. ெபா0னி - காேவாி. சநதி - சாநத;
ேமமைலயி D#+ வட ேநாகி நாவ'சா'ைற, -ம#+ ஓ> ஆ3 எ03
கதெப3வ+.
79. அபதி அ,-ர - ேதவேலாக ேதவ.
80. லவ வி2தியாதர ேபால இைசயிB மாத அரைபய ேபால அழகிB
விள:க. பாதவ:க< - மர:க<.
81. அ;ட த - க'பக2த; அைத ேபால2 ேதா0ற. ஆடக ெபா0 - ஆடக,
கிளி,சிைற, சாத(ப, சாநத எ0ற நா8வைக ெபா0னி8 ஒ03. மைழ நாட0:
நீ வள ெபா#திய ஆைனகா ஆதலா8.
82. விழ) அறா - எகால விழா நட#தப ேயயிகிற. ெசக - சிவ#த. ேசகர சைட.
------------

(ெதானிக<)
ஆதிைரயா0 ல மைறய2த2 தா0மக2தா0
ஓதெமறி நாைககா ேராண2தா0 – ேசாதியா0

83

ெக,ைசதனி லா யா0 ேகதைகெயா0 றாவணியா0
அ,சமைன ய03ர6 டாசியா0 – பி,ைச

84

அட #தி6ட மானிவ ஆ,சிரம# ேதா3
பட #தி6ட ைமய' பசியா0 - ெகா>:.'(3)

85
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_______________________________
83. ஆதிைர ந6ச2திர2+ாியவ0, பைழய ேவத2தி0  விDபவ0,
யாக2+2 தைலவ0, அைலேமா+கி0ற நாைககாேராண2திDபவ0, ஒளி
ெபா#தியவ0. ‘ஆதிைரயா0 ஆதிைரயா0 எ0ெற0 றயமா8, ஊ திைர நீ
ேவD ல' - 2ெதா<ளாயிர. மக - யாக. ஆதிைர, ல, அ2த, மக, (தி)
ஓண, ேசாதி எ0ற ந6ச2திர ெபய க< இ:2 ெதானிகி0றன.
இ+ த8 89- க;ணி வைரயி8, ஆ

ெதாட:கி ப0னிர;> மாத

ெபய கைள ெதானியினா8 றிபி>கிறா .
84. ெக,ைச - காDலணி சத:ைக ேபா0ற ஓ அணி. ஆ யா0 - (தி8ைலயி8)
நடமா யவ0. ேகதைக - தாைழ; ஒ0றா அணியா0 - இ+ ெபா#தாத அல:கார
ைடயவ0. திவ;ணாமைலயி8 ேதா0றிய சிவேசாதியி0  ேத , ெச0ற
அ0னமாகிய பிரம@2 தாைழ ெபா*,சா6சி ெசா0னைம காரணமாக,
சிவெபமானா8 விலகப6ட+; ஆகேவ ேகதைக ஒ0றாத அணி. அ,சமைன அ#த யமைன. ர6> ஆசியா0 - ர6 ய ேபாைரைடயவ0; ஆசி - ேபா . ஆ ,
ஆவணி, ர6டாசி எ0பன ெதானி.
85. மானிவ - தாகாவன2+ னிவ . எ: ெச03 ைமயலாகிய பசிைய
இ6டா0 எ0க. அ'பசி எ0ப+ ெதானி. .'3 - யம0.
_______________________________

எ>ைக வ#+பிற# ேத:கா2 திைகயா0
க>ைக2 ெதாைடமா கழியா0 – ெபா ,-ைதயா0

86

வ0னி வள ?ேசா மாசியா0 வ?சகேம
ப0@மவ ெந?ச2த' ப:ணியா0 – ந0னீரா8

87

தீவண2த: ?சி2 திைரயா0 சி3வைனயா<
காவண2தி ேலேனா ைவ காசியா0 – வைரவி6

88

டர2தா னா  அளி2தஉயி ரானியா0
ைமர2தா0 த:ைக வல2தினா0 - ெசபாிய
_______________________________
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86. ஏ:கா திைகயா0 - ஏ:கி2 திைககமா6டா0. க>ைக2 ெதாைட ெகா0ைறமாைல. மா - மா ; ‘மா த: தாைர2 த#த<வாேய' - திக$;
'மாாிைன ேநாகிேய ம<வ சி'சில ' - சிதபர, ெச*6ேகாைவ, 58. கழியா0 நீகமா6டா0. ெபா , -ைதயா0 - திநீ'3ெபா ைய Qசியவ0. கா( )2திைக,
மா கழி, ைத எ0பன ெதானி.
87. வ0னி - ெந. ேசாமாசி - ேச மயாஜி; ேசாமயாக? ெச*தவ0. சிவபிரா0
ைகயிேல ெநைப ஏ#தியி2தைல றிபி>கிறா . ெந?ச2+ அ'ப: ணியா0
- ெந?ச2ைத அ'ப கதமா6டா0; 'கரவா> வ0ென?ச  காியா0' - அப
ேதவார, மாசி, ப:னி ெதானி ெபய க<.
88. தீ வ;ண2+ அ ?சி2 திைரயா0 - தீ வ;ணைடய சிவ#த அழகிய த0
சைடயிேல திைரைடய க:ைகைய ஏ'றவ0. சி2திைர, ைவகாசி ெதானி
ெபய க<.
89. அர2தானா  - அர2திD#த அ-ர வ. அளி2த உயி
ஆனியா0 - உயி ஆனி (ஹானி, ேக>) வப

ெச*தவ0.

கேமனிைடயவ0 த:ைக வலபாக2திேல அம #தவ0. ஆனி (மாத)
ெதானி ெபய , ெசபாிய - ெசா8Bத'காிய.
_________________________
(மட)

அபர அபர2தா0 அெபா' சிைல,சிைலயா0
ைபபணியி னா0ைப பணியினா0 – ெசெபாறியி0

90

ேகாவா0 ேகாவா0ேம' ெகா<A மைவயவ2தா0
மாவா ரண2தா0மா வாரண2தா0 - காவாச0

91

க:ைகயினா0 க:ைகயினா0 காசியிலா0 காசியிலா0
ைப:கட8I$ பாாிட2தா0 பாாிட2தா0 – ெச:கமல

92

__________________________________
90. அபர அபர2தா0 - திைகேய ஆைடயாக உ>2தவ0 (72). அெபா' சிைல,
சிைலயா0 - அழகிய ெபா0 மைலயாகிய ேமமைலைய (திாிரெமாி2தேபா+)
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வி8லாக உைடயவ0. ைபபணியினா0 - பசிய பாகைளயணி#தவ0,
ஆபரண:கைள யணி#தவ0.
91. ெசெபாறியி0 ேகாவா0 - தழBவானவ0. ேகா ஆ0 - ஆனி' சிற#ததாகிய
திமா8 விைட. ேம'ெகா<Aத8 - அைத வாகனமா* ெகா<Aத8; ‘ேம'
ெகா<ள8. ஆ0 எ0@ உல' - சிவபிரகாச -வாமிக< தனிபாட8.
அைவயவ2தா0 - தி)ைவைடயவ0. மா வாரண2தா0 - ெபாிய
யாைன2ேதாைல ைடயவ0. ெபாிய ெகா ையைடயவ0. கா வாச0 திவாைனகாவி8 வசிபவ0.
92. க:ைகயினா0 - க:ைகயா'ைறைடயவ0; (க ைகயினா0) அகினிைய
ைகயி8 ஏ#தியவ0. க - அகினி. காசியிலா0 - காசிைய இபிடமா<ளவ0:
(காசி - +0ப) +0பமி8லாதவ0. பாாிட2தா0 - Qமிையைடயவ0; (பாாிட Qத) Qதகண2ைதைடயவ0. கமல - தாமைர.
___________________________
(அ மட)

அ2த னக2திகா ள2தியா0 க:ைற2த
அ2த னக2திகா ள2தியா0 – எ2திைச

93

வாவி, -ேவத வன2தினா0 ேதடாிய
வாவி, -ேவத வன2தினா0 – ேசைவ

94

காிய கமலா லய2தானா* ேவத'
காிய கமலா லய2தா0 – வக

95

நவிB மாணிக நக2தா0 வலாாி
நவிB மாணிக நக2தா0 - பவளமணி

96

_______________________________
இத0 பி0 அ மடகாக ஒ0ப+ க;ணிகளிேல பல தல:கைள றிபி>கிறா .
93. அக2 தி ஆ< அ2தியா0 - உ<ள2திB<ள திைகெய8லா
ேபாகியாளவ8ல கயிைல மைலயிDபவ0. க:ைற2த - தைலைய கி<ளின.
அக2+ இ காள2தியா0 - அக2திேல உைறகி0ற காள2தி மைலயினா0.
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94. வா) இ, -ேவத அன2தினா0 - தா)கி0ற இ#த ெவ<ைள அ0ன வ )
ெகா;ட பிரம0. ேதடாிய - (திவ;ணாமைலயி8) ேத  காண யாத
(தி ைடய). வாவி, -ேவத வன2தினா0 - வாவிையைடய ெவ;கா6டா0.
ெவ;கா6> ள2 தீ 2த, ‘ளநீ , ேதா* விைனயாரவ தைம2
ேதாயாவா தீவிைனேய ' எ03 சப#தரா8 பாடெப'றைம இ: உணர2த.
95. ேசைவ அாி அகமலா லய2தா0 - இடபமாக அம #த திமா8, 'றம'ற
சி#தைனையைடயவ0. ஆ* ேவத' - ேத ய பிரம@. கமலாலய2தா0 திவா(  பிரா0; கமலாலய எ0ப+ திவா( 2 திள.
96. வ கன வி8B ஆணி கனக2தா0 - த0@ைடய கனமான வி8B ஆணி
ெபா0னாகிய ேமமைலயாக உைடயவ0 ; கனக - ெபா0 ; திாிரெமாி2த ேபா+
ேம வி8லாயி'3. வலாாி - இ#திர0 (வல0 எ0@ அ-ரன+ பைகவ0). நவிB
- +தி. மாணிக நக2தா0 - மாணிக மைலயா0 (திவா6 ேபாகி).
_____________________________
ப;ணதி ேரகா பர2தினா0 அ#தமைற
ப;ணதி ேரகா பர2தினா0 – ந;ணி

97

நவமணிய ப?ச நதியாென0 ேற2+
நவமணிய ப?ச நதியா0 – எவைரவ#

98

திகாம0 ேசாதி, சிராமைலயா0 ஈ0றெச5வ#
திகாம0 ேசாதி, சிராமைலயா0 – ைமேகால

99

வாம2தா னீD வன2தினா0 ந8கியெம*
வாம2தா னீD வன2தினா0 - நாம2தா

100

________________________________
97. மணியி0 ஓைச அதி கி0ற; ப; – ஓைச. ஏகாபர2தினா0 ஒ'ைறயாைடைடயவ0. அ#தமைற ப; - ேவத2தி0 இைச. அதி - ஒDகி0ற.
ஏகாபர2தினா0: கா?சியி8 ஒ மாவி0 கீ$ எ9#தளி<ள சிவெபமா0.
98. நவமணிய - நவமணிகைளைடய. ப?ச நதியா0: திைவயா'றி Bைறபவ0.
99. வ#+ இகாம0 ேசாதி,- இரா மைலயா0 - ம0மத0 வ#+ +032தாத
மைலைய (கயிைல மைலைய) உைடயவ0; ேசாதி,- - ேசாதி2+. ஈ0ற - அபிய.
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ெச5வ#தி காம0 - ெச5வ#தி, ேசாைல நாயக0. ேசாதி - ேசாதியா<ளவ0.
சிராமைலயி8 தலவி6சமா<ள+ ெச5வ#தி. சிராமைலயா0 - திாிசிராப<ளியி8
உைறபவ0.
100. ைமேகால வாம2தா0 - காிய நிறைடய திமாைல இட+
பக2திBைடயவ0. நீD - பா வதி. வன2தினா8 - அழகினா8. ந8கிய ெம*
வாம2தா0 - ெபா#திய இட+ பக2ைதைடயவ0. நீDவன2தினா0: திைப?
ஞீDயிBைறபவ0. இ:, ஞீD எ03 ஒ வாைழ தலவி6ச. நாம2தா8 கழா8.
___________________________________
னாB கவிைடெவ; ணாவலா ேனவலா
னாB கவிைடெவ; ணாவலா0 – ேகால

101

(ேவ3)

மத வன2தா0 மழைவ வயி2ய0
அண கிாிேகா0 அமல0 – மக8

102

பறிய8 ெகா3ைக பழன இவ'3<
உைற நி2த0 ஒ2த0 – மைறெகா<

103

அடவி யக2தி8 அவி விளைக
> எD   – ைட

104

அவனி யைன2+ அர- அளி2த
சிவனிைச ெந? ெசவிய0 - அவன யி0

105

___________________________
101. நாB கவி - ஆ- ம+ர சி2திர வி2தார எ0@ நா'கவி. (நாம2தா8)
ெவ;ணாவலா0 ஏவலா0 - ெவ;ைமயான க9ைடய (அ#தணனான) -#தரரா8
ஏவெப'3 (R+ ெச0ற+ தDய) ெதாழி8 ெச*தவ0. நாவ_ர0 - -#தர . நாB
கவிைட ெவ;ணாவலா0 - ெதா:கி0ற ர:கைளைடய நாவ8
மர2தின யி8 உைறபவ0 (திவாைனகா).
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102. மதவன - திஇைடமR . மழைவ - மழபா . வயி2திய0 எ0ற+,
ைவ2தியநாத0 எ0ற ெபயைர. இெபய <ளி ேவ`ாி8
சிவெபமா@ாிய+. அணகிாி - அ;ணாமைல.
102 - 3. இ:ேக .றி<ள தல:க< யா) ேதவார பாட8 ெப'ற தல:க<. பறிய8
- திபறிய_ . மைறெகா< அடவி யகெம0ற+, ேவதாரணிய (திமைறகா>).
104 - 5. திமைறகா6 8 இைறவ0 தி0 எாி#த விள அைண
தண2திD#தேபா+, அைத ஓ எDயான+ த0 கினா8 R;

எாிய, ெச*த

சிவ;ணிய விேசட2தா8 ம3பிறபி8 மாவD (மகாபD) யாக பிற#+ ம;U
வி;U ஒ:ேக அரசாA ேப3 ெப'ற+: ‘நிைறமைற கா> த0னி8 நீ;ெடாி
தீப#த0ைன, கைறநிற2ெதDத0 , -6 டகன03 R;ட, நிைறகட8
ம;U வி;U நீ;டவா @லகெம8லா, ைறவற ெகா>ப ேபாB
3ைக7 ர6டனாேர' - அப ேதவார. > - R; ய. அவனி - Q)லக
அளி2த சிவ0 எ0க. இைச ெந - இைச உகி0ற.
இத0 பி0 இர;> க;ணிக< (106 - 7) வ8ேலாைச, ச#த2திB அ>2த இர;>
(108 - 9) ெம8ேலாைச, ச#த2திB அைம#+<ளன.
____________________________
ெம*கணி6ட அ ,சைன ெம2தெம,சி வி6U)ேகா
சகர2ைத 'றளி2த த2+வ2த0 – மிகத2வ

எ6 ர6

106

பதி'றி ர6 ப2தி ர6 த

சி6டெர6> சி2த-2த சி'ண2த0 – வ6டமி6ட

107

ெச?சைடய0 சி:க)ர? சி#+ெகா>? சிளின0
ப?சக0 ச:கணி ைப:ைழய0 – ெச?சரண:

108

______________________________
106. திமா8 த க;ைண மலராக இ6> அ,சி2த Qைச மகி$#த
சிவெபமா0 அவ2 தம+ சகராத2ைத அளி2த வரலா3; ‘ப:கய ஆயிர
Qவினிேலா Qைறய2, த:க; இட#+ அர0 ேசவ ேம' சா2தBேம, ச:கர0
எபிரா0 சகரமா' அளியவா3. எ: பரவிநா ேதாேணாக ஆடாேமா' –
திவாசக 324. வி6U - வி\U.
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107. த2+வ எ6>, ப+, ப2+, இர6

- ெதா;J'றா3 த2+வ. த சி6ட

- இவ'ைற கட#த ஞானிய . எ6> - உணர. ய.
108. சி:க உர? சி#+ - நரசி:க2தி0 மா ைப கிழி2த. சி< - சரப <.
நரசி:க 2தியி0 ெச அட:க இைறவ0 சரப <ளாக வ#தாெர0ப+ ராண
வரலா3. ப?சக0: ஈசான, த2ஷ, அேகார, வாமேதவ, ச2திேயாஜாத
என ஐ#+ க:கAைடயவ0.
_______________________________
?சிதவ: க:ெகா<மின0 ெகாவி# திற8க;
ட?சனட# த#+விள: கபலவ0 – ெந?சிBைற

109

நாத0 பிற#+ழB நாேயைன ஆ6ெகா;ட
பாத0 பரம0 பர?ேசாதி – ஆதவ0I$

110

ஆைசெகா;ட சவி0கீ$ ஆெற; ச+ாிக
Qைசெகா;ட சவிற' Qேதச0 – ேத-

111

திவிழா

ல) இடப ெகா ேய'றி 7தி
உல)தி நா< தனி8 ஓ நா< - தலவலய

112

__________________________
109. ?சித ெச?சரண - Rகிய சிவ#த திவ . அ:க ெகா< மி0 - உடD'
பாதிைய ெகா;ட உமாேதவி. ந0 ெகா - ந8ல ெகா ேபா8பவ<. அவ<
க;> விப யாக நடன ெச*+ விள:கி0ற அபலவ0.
110. ஆதவ0 - Iாிய0.
111. ஆைச ெகா;ட ச - திைசெய8லா அடகி ெகா;> வள #த நாவ8.
ஆெற; ச+ க: நா'ப2ெத6> ச+ க Qைச ெகா;டா ; ‘ெச9நீ 2 திரெளன
உய ச+ர க நா'ப2 ெத6டான ெந>நா< உவட0 Qைச ெகா;ட எபிரா0’
- ேZ2திரேகாைவ பி<ைள2தமி$, 36. ச - சிவ0. Qேதச0 - Qதநாயக0. ேத- ஒளி.
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112. உல) திநா< - திவிழா ெகா;> தி7தி வல வகி0ற கால2தி8.
தலவலய - Q ம;டல.
___________________________
திப<ளி ெய9,சி

> இ<தீர ைறெச*வா0 ாி2ேத
ஊ> பாிதி உதயெமழ – ஆடககா8

113

ெச,ைச பவள, ெச9#தரள மாணிக
வ,சிரர வாளசி2ர ம;டப2+ – ப,ைச

114

மயிைல வ )ைடய ம:ைகைய இ0ெசா'
யிைல அைண#+ லா) - +யிைல

115

மண2தகட ப0ெகா  மாேயா0ைக, ச:
உண 2த உண #தமளி ேயாவி2 – தணபிலா

116

க0னி க:கக க:ைக உட8ெவAப
ெபா0னி தைனயைழ2+ 8Dயபி0 – 0னிக$#த

117

________________________________
113. ாி2ேத - பழ#ேத . பாிதி - Iாிய0. ஆடக கா8 - ெபா'T;. இைறவ0
+யி8 நீ2ெத9தைல .3கிறா .
114. ெச,ைச - சிவ. தரள - 2+. வ,சிர - வயிர. ப,ைச மயி8 - ேதவியா .
115. வ )ைடய ம:ைக எ0ப+, திெவா'றிSாி8 ேதவியி0 திநாம; 'வ ேவ
ம:ைகதைன ைவ2த ைம#தா மதிலாைன கா)ளா*' - அப ேதவார. +யிைல
ஓவி (116) எ0க.
116. மண2த கடப0 - மணைடய கடப மாைலயணி#த க0. ெகா

- அவ0

ெகா யாகிய ேசவ8. மாேயா0 - திமா8. ேசவ8 .விய+, ச: ஒD2த+
ெபா9+ லரேபாகிறெத0பைத நிைனb6 2 +யிBண 2தின. அமளி ஓவி ப>ைகயினி03 நீ:கி, தணபி8லா - பிாிவி8லாத.
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117. க0னி - உமாேதவி. ெபா0னி - காேவாி; இவைள 8Dயதனா8, அவாிவ
ககின , உட8 ெவA2தா ; 8Dய+ எ0ப+ நீரா னைமைய. 0 நிக$#த 0னேம Qசி2த.
____________________________
ேபாதக ேம0ைமயா' ேபாக2தா8 இ5bாி8
ேவதிய க< Qசிக ேவெகா;> – சீத

118

பனிம; டலமதிைய ைபெபா' பதியி8
தனிம; டப2தி8 தவிசி0 – இனிதி#+

119

ேவத வ விளபிய வி2தார
நாத ேக6> நட:க;> – ேசாதி

120

திவல0கார

ைகயழD8 த#த Dப6

க2

தைகய கைலம:கி8 சா2தி – பவா*

121

அரவமணி க,ைச அத0ேம8 இைச2+,
சரண பாிர சா2தி - கரதல2தி8

122

______________________________
118. ேபாதக - யாைன; இ+ 2தியைட#+ வி6டைமயா8, இேபா+ ேவதிய
Qசைனைய ஏ'றா . ேபாக அ2தா8 (அதனா8), ேபாக2தா8, சீத-ளி ,சி
ெபா#திய.
119. பனி ம;டலம+ இைய - பனி ம;டலமாகிய நீ ெபா#+கி0ற; இ+
அXதலமாைகயி8. தவிசி0 இனிதி#+ - ஆசன2தி8 வ#தம #+.
120. வ விளபிய வி2தார நாத - வ பா ய ேதவார இைச. இ2தல2+,
சப#த பா ய பதிக:க< 03 அப பா யைவ 03 -#தர பா ய பதிக
ஒ03 உ<ளன.
121. ைகயழD8 த#த D - தாகாவன2+ னிவ ெச*த அபிசார ஓம2+6 பிற#த
D; அத0 அழகிய ேதாைல ம:கிேல அணி#+: பவா* - பிள#த வாைடய.
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122. க,ைச - இைடயி8 க6>வ+. பாிர - காD8 அணி ஆபரண. கரதல ைக.
_____________________________________
காேகா தரக: கண:கவின கா;டேதா<
மாேகா மளவைலய மா6சிதர – நாேகச0

123

அ0றளி2த ேபரார ஆக2 தழெகறிப
மி0றளி 2த ெபா'ேறா> 73ெபற2 – +0றிய

124

ந6ச2ர மாைல நவச#2ர மாைலட0
அ6ச2 திரமாைல ஆ:கில:க – வ6ச2

125

தல2+2 திேமனி2 தா$வட:க< தாழ
மல ெகா2 திதழி2தா வா*ப – மல வைள2

126

தாம கமழ, சைடநீ அவிநிைர
யாெம0ற #1B ஆ:கில:க, – ேசாம

127

கிரணாபி ேடக கிளர கரமா0
தணா மிகமத தாவ - பாிநாம,

128

_____________________________
123. காேகாதர க:கண - பாபாகிய க:கண, கவின - அழ ெபற, மாேகாமள
வலய - ெபாிய அழகிய ேதா< வலய (வா வலய).
124. ேபரார - ெபாிய மாைல; 65 - 68 பா க. ஆக2+ - உடDேல. ெபா'ேறா>,
காதிேல, +0றிய – ெந:கிய.
125. அ6ச2 திரமாைல - உ2திராகமாகிய நிைலயான மாைல. வ6ச2தல - மா .
126. இதழி2 தா - ெகா0ைற மாைல.
127. தாம - மாைல. சைடநீ அவி நிைரயாெம0ற #18 - சைடயிB<ள க:ைக
நீாி0 அவி ெயா9: எ0ன2தக QJ8: ாியா யி2தDனாேல #18.
ேசாம - ச#திர@ைடய.

58

128. கிளர - ெபக. கரமா0 - ைகயிB<ள மா0. தண - இளைம ெபா#திய. மிக
மத - க2Rாி. பாி நாம - கீ 2தி ெப'ற.
____________________________
ெசக வி-பி8 ெசறி#தசி3 காெர0ன2
தக க?ச6ைட சா2தியபி0 – ெசாக2

129

தி'சா+/ அணித(

தணிய ெச:க6 சேகார ப>பா0
உவிDேயா ட:கிரதி ஒப – ெபவைரயி0

130

ம:ைக யக2+ மாைலேம8 க2Rாி
ப:க மட:க ப #தெதன2 – த0கைண

131

அ0ப உள2திD< வா:கிய0 ெச*யாத
வ0ப உள2தி8விட ைவ2தெதன2 – த0க;க<

132

0றி@ மாறாத  ைள ேகடக'ற2
தா0தாி2+ ைவ2த தைகைமெயன2 – ேதா0ற,

133

சிவ#த திமா பி8 தி,சா#+ சா2தி
கவி0றரச வாச கமழ - பவ:ெகா<

134

____________________
129. ெசக வி- - சிவ#த வான. கா - ேமக, ெசாக - அழ. வி-
கா, ெபமா0 திேமனி ச6ைட உவைம.
130. தணிய - இளபவைடய. சேகார - ஒ <; ைல உவைம. உவிD ம0மத0. இரதி - அவ0 ேதவி.
131. வைரயி0 ம:ைக - உமாேதவியா . யக - த9)த8, ப:க - ேச3.
132. இ< - அ?ஞான. வ0ப - ெகா யவ .
133. ,-ட களான த0 03 க;களி0 ஒளியாB மாறா+ அட #+<ள
இைள அக'3வத'காக2 தாி2+ ைவ2தாெலா2த சா#+.
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134. இ+வைரயி8 நா0 க;ணிகளா8 தி,சா#+ அணி#தைமைய .றினா .
கவி0 தர - அழ ெபற. சவாச - ந3மண. பவ - பிறவி.
__________________________

தணிமா லயனா தைலமாைல ெபா'கி;
கிணிமாைல தமி' ெக9ம – பணியி0

135

நிழ8Q2த ேவணியா0 ெந'றிக; ஈ0ற
தழ8Q2த நீ3 தய:க – எழி8Q2த

136

ெச5வி கமல2 திக ேசாதிதர
ைகைவ2த 7ரம9 கா6சிதர – எ5வழ

137

;ணா> அ0ப ள2தி8 தியானேபா8
க;ணா

கா6>வ+ க;டளி – ெவ;ணாவ8

138

தி4தியி( எ6+தள(

மானி தா வவெதன2 த;தரள2
தாம மணிகவிைக தானிழ'ற, – ேசம2

139

திவா> த; 8 சிற#ேதறி2 ேதவ
மவா டகவாயி8 வ#+ - -ரேலாக

140

__________________
135. மா8, அயனா இவைடய தைலமாைல ெபா'கி;கிணி மாைல
ெக9ம. ெக9ம - ெபா#த. (பா - ) தணிமாைலயனா .
136. ேவணி - சைட. தய:க - ஒளிவிட.
137. ெச5வி - அழெப'ற. ைக ைவ2த - ைகயி8 தாி2த.
138. உ< நா> அ0ப . உ<ள2தி8 தியானமாவ+. தசகாாிய2+< ஒ0றான ஆ0ம
தாிசன. க;ணா , பதினா3 உபசார:களி8 ஒ03.
139. நாவ8 மா னி: ச னி. கவிைக - ைட; இ+ நாவ8 னிெயாப இ#த+.
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140. திவா> த;> - ப8ல வைக; ‘ேசம2 - திவா> த; @ேம' ெச8ல' Qவணநாத உலா, 89. ஆடக வாயி8 - ெபா0 வாயி8. -ரேலாக ஆ0 – காமேத@.
__________________________
உலா வத(

ஆென0ன Qேலாக ம:ைக தவேப3
தாென0ன ேமெவ0ன2 தாெவ0ன - ஞான

141

கட'கான, ேசா:ெக0ன கா6>கதி ெய0ன2
தடகா சினிதவேப ெற0ன - விைடெகா நி0(3)

142

ஆ>நவ ர2ன அல:கார ஆடக2ேத
ஊ> க)ாி உடேனறி – நீ>தி

143

ெகா'ற ைடச+க ேகாலநிலா ப#தாி0கீ$
ந'3 பணிச2ர ந0கைமய – '3கம$

144

ம#திர வ6ட2+ மாய0த0 வ#தைனேபா8
ச#திர வ6ட:க< தா#தய:க, – சி#+ரேம8

145

பி,ச மேனக பிற:க ெப:கட8I$
ைவ,ச தர:க வைகமான – ெம,-வா

146

ஆசி ைடIழ ஆலால வ6டமிட
வாச3 2தி0 அைடைபவர - பாச

147

------141. தா - க'பக2 த. எ0ன - எ03 பல ேபா'3ப யாக
142. ஞான கடB கான, ேசா:ெம0ன; கான, ேசா: - கானா3 I$#+<ள
மைல,ேசாைல. தட காசினி - தட? I$#த Qமி. விைட ெகா

- இடபெகா .

143. ஆ> - (ெகா ) அைசகி0ற. ஆடக2 ேத - ெபா'ேற . க)ாி - அகிலா;ட
நாயகியா .
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144. ந'3 - ந0ைம. ச2ர - ைட.
145. ச#திர வ6ட - ச#திர வ வாயைம#த ஆலவ6ட. சி#+ரேம8 - யாைன மீ+.
146. பி,ச - VDைட. பிற:க - விள:க. ைவ,ச தர:க வைக மான Iழைவ2+<ள அைலகைள ேபாDக. ெம,-வா : ம:கல பா>வா
வ#திைற?ச' - ஆதி உலா.
147. ஆசி - ம:கல வா$2+ைரக<.
--------உட வேவா

அ:ச ேகா>:ெகா; ைட#+கர2 த;ணலா
ெவ:க; அட8ஆ மீேதற, – ெச:க;மா8

148

க#த0 விாி?ச0 ககவா கன2ேதற
இ#திர0 சா2த0 இப2ேதற, – ச#திர@

149

ச:கநிதி ேகா) தரளவிமா ன2ேதற,
ெச:கதி க< ஆறிர;> ேதேரற – :கவ:க

150

ஏ3 உ2திர க< ஏறேவ ேதாைகய0ன2
ேதற வ-க< எாிகட)< – மாறி

151

ஒைமயி8 ஏற ஒDகைல ஏற
எைமயி8 ஏற இயம0 - வண0

152

----------148. ேகா> - ெகா. அ;ணலா - விநாயக . அட8 ஆ - வD ெபா#திய
ெப,சாளி வாகன. ஏற - ஏறி, I$#+ வர.
149. க#த0 - க0, விாி?ச0 - பிரம0. கக வாகன - பறைவ; ைறேய கட0,
மயி8, அ0ன எ0பன. சா2த0 - ஐயனா . இப - யாைன. இ2ேதவ தD ேயா
த2த வாகன:களி8 இ5வாேற ஏறி,ெச8B? ெச*திைய2 திைகலாய ஞான
உலாவிB கா;க.
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150. ச:கநிதி ேகா - ேபர0: சிவபிரா@ைடய ேதாழ0. தரள விமான - 2+,
சிவிைக. கதி க< ஆறிர;> - ப0னி Iாிய . :கவ:க: :கவ - இடப;
‘:கவ  ேவா@ ' - பாிபாட8 8.
151. உ2திர பதிெனாவ ; வாகன, இடப. அ\டவ-க< அ0ன2தி8 ஏறி
வர. எாிகட)< - அகினி
152. ஒ ைமயி8 - ஓ ஆ6 0 மீ+. ஒD - வா. கைல - மா0. இயம0 எைமயி8
ஏற.
-------

-றேவற ேகாளாியி8 + ைகஇனி ேதற
ெவறிIல ைவரவனா* ஏற2 – திற8பைட2த

153

காளி க ேயற க#திவ ?-ர
A எழிD +ேகற – நீளக

154

ேசர க9ேவற2 ெத0ம+ைர ஏறிேனா0
ஆர, சிவிைக அதிேலற – Qாிக

155

பா> லவ பாிேயற பாணியி'T
ேணா> திறபா உைர2ேதா@ – .டDேல

156

ச பாியைழ2த தேகா@ த;ேடற,
ெசெபா' றடம)D, ெச:கணா0 – ெவரவி

157

ேமவிவர மீனவ வி8லவ ெம*2தவ2ேதா
யாவ ஏ2தி இைற?சிவர - Qவி8

158

----------153. -ற) - -றாமீ0; வண0 வாகன. ேகாளாி - சி:க; + ைக வாகன.
Iலேம#திய ைவரவ0 நா*மீ+ ஏறி வர.
154. க

- ேப*. -ர - ேதவ . எழிD - ேமக. அக - சமண .
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155. க9ேவற - க9ேவ3ப யாக. ஏறிேனா0: ஞானசப#த . ஆர, சிவிைக இைறவனளி2த 2+, சிவிைக.
156. லவ - -#தர . பாி - திைர; பாணி - நீ , கட8; R; ஓ> திற பா
உைர2ேதா0: கடD8 சமண தைம க6 யி6ட க'T; மித#+ ஓ>ப

பா ய

அப 2தி. .ட8 - ம+ைர.
157. ச பாியைழ2த தேகா0 - நாிைய பாியாக அைழபி2த மாணிகவாசக .
இவ க< சிவிைகயி8 வர. ம)D - கிாீட. ெச:கணா0 - ெச:க6ேசாழ . ரவி திைர.
158. மீனவ வி8லவ - பா; ய ேசர.
----------7ழா0க1

எதிாி0 றியநா'ப2 ெத;ணா யிர
பதிென; மட2தி' பயிB – தDகA

159

ேவழ?ெச* Qைசாி ேவத க)சிக
ேசாழ0 ெகாண #தநதி, ேசாழிய – ஆழிI$

160

த#2ர ெபாிய சரண அைறேவா
ம#2ர, சிவமா மைறேயா – எ#ைத 

161

க:கா சலமரபி8 வ#+சிவ காாிய2ைத2
த:காத லா8ாி தேகா - ைப:காத8

162

---------159. நா'ப2 ெத;ணாயிர - நா'ப2 ெத;ணாயிர னிவ ; இ+ ஒ .6ட
ெபய ; 'எப'3# தீ நா'ப2 ெத;ணா யிரவெர@ ஒப'ற ேவட2+ய # ேதா'
- Qவணநாத உலா, 90. பதிென; மட2தி' பயிB தDக<: சிவாகம ப2ததிக<
பதிென6ைட இய'றிய ஆசாாிய க< பதிென;மைடய பரபைரயின ; 'ைசவ
மா க பதிென; மட2தா ' - ேம'ப

95.

160. சிவD:க2+ யாைன ெச*த Qைசைய, ெச*+வ அ ,சக ; க)சிக சாமேவத. நதி, ேசாழிய - க:ைக கைரயிD#+ ேசாழ0 அைழ2+ வ#+
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ேசாழநா6 8  ேய'றியதாக, ெசா8லெப3 பிராமண வபின ; ேசாழிய
பிராமண எ0ேபா .
161. சரண - ேவத2தி0 பதி. அைறேவா - இைத ஓ+ ேவதிய ; பவிழிய
சரண2தா , ைத2திாிய சரண2தா , தலவகார சரண2தா எ0@ வைகயின . சிவ
மைறேயா - ஆதி ைசவ .
162. க:காசல மர - க:ைக மர; ேவளாள ல; ' க:ைகெப3: காராள ' ஏெர9ப+. காதலா8 - அ0பினா8.
--------------

ஆாிய ப6ட அ0பா8 அக:ைழ#+
சீாியபா6 ேடா+ திெபய – ேநாிலா0

163

-#தரைன யா;டநா< ெதா8லா வணேவாைல
வ#தைவயி8 வாசி ம#திாிகA – இ#+Mத8

164

க0னBைர ெகா5ைவயித$ காரளக பாரதன2(+)
அ0னநைட2 ேதவ ர யா – க0னி

165

மாரரா: ேகாயி8ைக ேகாள ழா
உமாமதியா க;காணி ேயா - சக

166

------------163. சீாிய பா6> - ேதவார பதிக. திெபய - ஓ+வா கA.
164. ஆ;ட - த>2தா6ெகா;ட. ெதா8 ஆவண ஓைல: திநாவ_ர மண2தி0
ேபா+ சிவெபமா0 திய அ#தண ேவட2ேதா> அவைர2 த>2தா6ெகா<வத'காக
எ9#தளி வ#+ சைபேயா 0 கா6 ய அ ைம ஓைல; ெதா8 - பழைமயான;
ஆவண ஓைல: 'ைகயி8 ஓைல க;> அைவேயா ஏவ, அ<ெப3 கரண2ேதா@
ஆவண ெதா9+ வா:கி, -<ெப3 ம ைய நீகி விாி2தன0 ........ சைபேயா
ேக6ப வாசக ெசகி0றா0' - ெபாியராண, த>2தா6. 58. இ#+ Mத8 பிைறேபா0ற ெந'றி ைடய. இ+ த8 பல சாதி மகைள .3கிறா .
165. க0ன8 உைர - க ேபா0ற ெமாழி. கா - அளக - ேமகேபா' க32+
ெப2த ழ8.
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166. க0னி மாரரா - மணமாகாம8 மர களாயிபவ களான. ைகேகாள
ழா - ைகேகாளெர0ேபா ; இவ க< ஆலய ேசைவெக0ேற 0ன இப
இ#+ வ#தா க<; ெநச)2 ெதாழி8 ெச*ேவா எ0னBமா. உமா மதியா அழ அறி) ெபா#திய. க;காணியா - ேம'பா ைவயாள .
------

பைடவயி ராவி பைட பர0தா<
அைட அகப

யா – கடBலக2

167

+<ள தேபாதன உ6சமய2 ேதா யா
ெத<ளிய பாவல ெச0னிய – ெவ<ளெமன

168

சின0க1

எ: திர;>வர ஏ'3 ெகா [;ட,
ச: ழB தடர- – வ:கிய

169

ம2தள ேபாிைக ம;ழ) வி;ழ)
எ2திைச ஒ2திைசப யாழி0ர8 – ெம2+

170

சகேம) ேதவ க< தபிரா0 வ#தா0
மகேம வி8வைள2தா0 வ#தா0 - பகஇ

171

----------167. சகபைட வயிராவிபைட; வயிராவி - ைபராகி; பைட ெதா;ட
ழா. அகப யா: ேகாயிD8 அUக2 ெதா;> ெச*ேவா;
'ேகாயிB<ளா8 அகப 2 ெதா;> ெச*ேவா ' - ெபாிய. தி8ைல. 4.
168. உ6சமய2ேதா : ைவரவ வாம காளாக மாவிரத பா-பத ைசவ
எ0@ உ6சமய:க< ஆறிைன? ேச #ேதா . ெச0னிய - .2த .
169. ஏ'3ெகா

- சிவெபமா0 ெகா யாகிய இடபெகா . ஈ;ட - ெந:க.

ச:. ழ8 தDயன இைசகவிக<. இவ'றி0 ெபைக ஆதி உலாவி'
காணலா.
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170. வி; ழ) - ேதவ +#+பி. ெம2+ - மி#த.
171. சக - உலக. பக - பிளக. வ#தா0 வ#தா0 எ03 சி0ன:க< ஆ ெப>ப
(174).
-------------

ப யிட#+ மாலறியா பாத2தா0 வ#தா0
வ வழ காெமா5வா0 வ#தா0 – வி>18

சில#தி

172

I6>சிவ0 வ#தா0 ெச5வி

மல #த கைடயா0 வ#தா0 – தலமள#த

173

தாAய  <` தி தபிரா0 வ#தாென0(3)
ஆAெமா'ைற எகாள ஆ ெப>ப – .ளிற<

174

-'3 கவ #+வர2 +<Aமக ர2+வச0
ெவ'றி, சிைலெகா ேச வி2+வர – ெபா'ெறா யா

175

7ழா மகளி

ேதாரண 7திதனி8 ேதா0றினா ேதா03தB
ஆரண நா6 0 அரைபய - நாரணனா

176

------172. இப

இட#+: திமா8 ேசாதியி0 அ ைய2 ேத

அ;ணாமைலயிேல

நில2ைத2 ேதா; . வ வழ கா ெமா5வாதா0: 74 பா க; இ+ -வாமி தி
ெபய கA< ஒ0றாயிெமன2 ேதா03கிற+.
173. சில#தி 

I6 ய+, ேகா,ெச:க6 ேசாழரா* பிறபி2+.

174. தலமள#த தா< - திவிகிரமாவதார ெம>2த திமா8. உய  <` தி அ0ன<ைள ெகா யாக) ஊ தியாக) உைடயவனான பிரம0.
இ5விவ தபிரா0 எ0க. ஒ'ைற எகாள - ஊ+ சி0ன:க<. .ளி ற< Qதகண:க<.
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175. மகர2+வச0 - மீனெகா ைடய ம0மத0. ெவ'றி, சிைலெகா :
ெப;க<. ெபா'ெறா யா : ெப;க<.
176. ஆரண நா> - பிரமேலாக.
-----------------

ைவ;ட ேலாக2+ ம:ைகய வாகனமா
ெப*ெகா;ட ேலா@லகி8 ெப;பைட – ெமா*கதிாி0

177

ம;டல2+ க0னிய மாநாக ம:ைகய
எ; ைச ெவ'பிB<ள ஏைழய – க;>கி

178

மானிட ம:ைகயரா* ம;டப2+ ேகார2+
மீ@ைடய வி;ேதா* வி>தள2+ – ஏைன

179

கைடயி@ 0றிD@ க'ாிைச Iழ
விைடயி@ 7தியி@ எ*தி – மட7

180

ழா மகளி .'3

விேத'ற ேவ< பர) ெவ;ணாவ Wச
வேத  பவனி ெதாழ வாாீ - எேதறி2

181

----------177. வாகனமா ெப*ெகா;டேலா0 - ேமக2ைத வாகனமாக)ைடய இ#திர0.
உல - அவ@ாிய ேதவேலாக. ெமா*கதி - Iாிய0.
178. நாக ம:ைகய - நாகேலாக2+ ெப;க<. எ; திைச ெவ' - அ\டல
ப வத:க<. ஏைழய - ெப;க<. இ பலேவ3 உலக:களிB<ள ெப;கெள8லா
க;>கி, எ*தி (180).
179. மீ@ைடய வி; ேதா* - ந6ச2திர ெபா#திய வான வைரயி8 உய #த
180. க'ாிைச - க8மதி8, ேம'ெசா0ன ெப;க< மானிட ம:ைகயரா* (179) எ*தி,
பி0வமா3 ெசா8கிறா க<. மட7 : விளி.
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181. ேவ< - ம0மத0. வாாீ எ03 அெப;க< பிற ெப;கைள அைழகிறா க<.
(பா - ) விேத2த
-----------

+ைப, சைடபிைறைய, I$ெசக வா0 ேபாB
ெசெபா' றிவா சிைகபாாீ – ெவபண2தி8

182

அ:கUல ெக8லா அடஅரா இவ 
க:கண மான கவி0பாாீ – த:ைக

183

வா*2தமண வாளனா எ0றறி#+ ைம2+னனா
சா2தியவ: க;மணி2 தா பாாீ – ேந2திர:க<

184

0றினிைட Sேட ய:மி< மாறிேபா*2
ேதா03 வ2 +ைணபாாீ – வா0தரள2

185

ேதா #+ கா+ைறவா யாழிைசேகா
ேசாதிகர2 R #+தா) உைழபாாீ - தா< ெதா9+

186

---------182. ெசக வா0 - சிவ#த வான. ெவபண2தி8 - ெகா ய தன+ (பாபின+)
பட2திேல.
183. அ:க; உல - இடமக0ற உலக. அட அரா - அடகவ8ல பா .
இவ  - தி7தியிெல9#தளி வகி0ற ஆைனகா ஈச. கவி0 - அழ.
த:ைக - உமாேதவி.
184. ைம2+னனா - திமா8. அ:க; மணி2தா - அழகிய க;ணாகிய மல (காபா க). ேந2திர - க;.
185. அகினி, Iாிய0 ச#திர0 எ0ற ,-டமான 03 க;களி0 ஒளியி0 0
இ< அ?சி ஓ ேபா* இ கவ:களாக2 ேதா'3கிறதா. தரள2 ேதா> 2தினாலான ேதா>,
186. கா+ைறவா – கபள , அ-வதர எ0ற இ நாக . இவ க< சர-வதிேதவிைய
வழிப6> இைசயி8 வ8லவ களாகி, சிவபிராைன இைசயா8 வழிப6> அவன<
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ெப'3 அவ0 திகாதிர; B ேதா>களாக2 த:கி இைசபா
மகி$விகிறா கெள0ப+ ராண கைத. ேசாதி கர2+ - இைறவ0 ைகயி8. தா)
உைழ - தா)கி0ற மா0. ெபமா0 திகர2ேத#திய மா0 யாழிைசைய ேக6க
அவ0 காைத ேநாகி2 தா)கிற+ எ0கிறா .
------------

ேசகர2தா ரானா த ெச0மவிைன ேகா<தீர
மாகர2தி8 ஏ#+ ம9பாாீ – பாக2தி8

187

ந0றா*  யி#+ நாதைன க:ைகைய
ஒ0றாகி வி6ட உைமபாாீ – நி0ேற2+

188

ைதயலா ேமனிெயலா த0னிறமா*2 ேதா'3வி
+*யQ: ெகா0ைற2 ெதாைடபாாீ – ைபயெவன,

189

ெச8வா த காதெலலா ெத0னாைன காவா ,
ெசா8வா எமகளா* ேதாெள0பா - வி8வா:கி

190

எ;ெகா;ட Q:கைணேவ< எ*தவ>2 ேதவாீ
க;ெகா;> பாாீ க ெத0பா - ஒ;க;க<

191

----187. ேசகர2தாரானா - திவ ைய2 தைலேமேல I6 ெகா;டவ க<.
விைனேகா< தீர - விைனயாகிய ெகா>:கDைய ேபாக. கர2தி8 - ைகயி8
ம9ைவ. ேகா< தீ க ஏ#தியிகிறா எ0க.
188. ஒ0றாகி வி6டெத0ற+. உைம சிவபிரா0 பாக2தி8  யி#+, க:ைக
இட:ெகாடா+ விலகி விடாதப

அவ0  யிேலேய இட:ெகா>2+ இவைர

ஒ0றாகிவி6டா< எ0ற இரக றி.
189. ெகா0ைற ெபா0னிறைடய+; ஏ2+ ைதயலா ெபமா0 மீ+ காத8
ெகா<வதா8 அவ க< ேமனி ெபா'பசைல Qகிற+; ஆகேவ ெகா0ைற, த0
நிறமா*2 ேதா'3விகிற+. ‘தா0 ெகா0ைற, ெபா0@வ:ெகா;>
ல'றா<' - ஆதிலா. ெதாைட - மாைல.

70

190. ைபய எ03 ெசா8D, ெச8வா , காதெலலா ெசா8வா க<, எ0பா க<. வி8
வா:கி - வி8ைல வைள2+.
191. எ; ெகா;ட Q:கைண ேவ< - ஐ#+ கைணகைள ைடய ம0மத0, வ> அவ@ைடய அ ைத2த வ>. ஒ; க;க< - ஒளி ெபா#திய க;க<.
-----------

ெச:காD8 சா2தி2 தி#+மா லாெமம,
ச:காழி தாாீ தனி2ெத0பா – ெவ:காத8

ேபைதய மா6

192

8ைலேயா பி0னிரக ெச*வாெர0(3)

ஓ+தி நாமம ேகெத0பா - தாதிதழி2

193

ேதமாைல மா V ெச9நீ 2 திரளாகி8
யாமாட ெவா6டாத ெத0ென0பா – ேகாமாேன

194

ெவ:ைகேவ ழெச*த Qைசேபா8 ெவ5விைனேய
ெகா:ைகேவ ழெச*ய ெகா<ெள0பா – எ:க<

195

ெச9நீ 2 திரளா திேமனி எ8லா
க9நீ 2 திரளாக கா;பா – அ9நீ

196

கடD' றனிைமயினா க2ைதகா; பா Q
மடD' ைகைவபா மகி$வா – வ வழக

197

உ'றா எமெக0 3ெவளியி8 ஓ ேபா*
'றா ைலயி0 ய:வா – ெசா'றா0

198

அய வா கைலநா; அக8வா அறி)
ெபய வா அவாிெலா ேபைத - கயிைல
----------

199
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192. ெப;கைள இ:ேக திமாலாக, ெசா8கிறா . ‘உம+ பாத2திேல ைவ2த
க;ைண மீ6க  யாம8 மா8ெகா;ட (மாலான) எ:கA காத8ேநா*
காரணமாக கழ03 ேபா*வி6ட வைளைய ேமாதிர2ைத மீள) த7ராக'
எ0கிறா க<. மா8 ஆ - மயக:ெகா;ட, திமாலான. ச:காழி - வைளைய
ஆழிைய; ச:ைக சகராத2ைத. க;ைண மலராக இ6> வழிப6ட
திமாB இைவயிர;ைட சிவபிரா0 அ< ெச*தைமயா8.
193. ேபைதய மா6> - ெப;களிட2+; ேபைத வயதி' சிறியவளானைமயா8 (வய+
ஐ#+ த8 ஏ9 வைர) அவளிட2தி' காதB இடமி8ைல எ0ப+ றி.
பி0னிரக ெச*வா எ03 ஓ+ திநாம: கணாகர0 எ0ப+ இைறவ0
ெபய கA< ஒ03; (30). தா+ இதழி - தா+ ெபா#திய ெகா0ைற.
194. ெச9நீ 2 திர< இைறவ@ாிய ெபய . நீ 2திரளானைமயா8 யா
நீராடெவா6டாத+ எ0ன எ0ப+ ஒ நய. ேகாமாேன: விளி.
195. ேவழ - 6பத#த0 எ0ற யாைன. ெகா:ைக ேவழ ெச*ய - ெகா:ைகயாகிய
யாைனக< உைம2 த9வி QசD>ப யாக. எ:க< எ0ற+, கவி.'3; எ:க<
இைறவனா திேமனி எ0றப .
196. நீ வ வமான இைறவ0 தி) 9+, அ9த க9நீைரெயா2த த:க<
க;ணாகேவ கா;ப .
197. மடD' ைக ைவபா - மடேலற2 +ணிவா . ெப;க< மடேலற8 மரப8ல;
'கடல0ன காம உழ#+ மடேலறா ெப;ணி' ெப#தகதி8' - ற< 1137.
ஆயி@, இைறவ0மா6> கா'ற ெப;க< மடேலற2 +ணி#த ெச*திைய
பிரப#த:களி' காணலா; ஊரா இகழிB ஊராெதாழிேய0 நா0, வாரா Q
ெப;ைண மட8' - சிறிய திமட8. வ வழக : 172.
198. உ'றா எம - எமகிர:கி வ#தா . ய:வா - த9)வா . ெசா'றா0 ெசா8தா0.
199. கைல நா; - கைல நாU. அவாி8 - இப  கா'3 அறி) அக0ற
ெப;களி8.
--------ேபைத

கட)6 பகவ0 கள)18 த0ைன
அ வர) தீ6> அேலக - டவிக$

200
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சீராைன காவா0 திெகாணாச லர2+
ேபராைன [னா பி ைள – Iரால:

201

கா6 8 பயி8நட2ேதா0 க,சிேய காபர2தி8
ேகா6 8 பயிலா யி'பி<ைள – 6டமாி0

202

ம;டலைக, ேசைனேயா0 மாணிக மாமைலI$
ெகா;டD  காடா ழாம?ைஞ- ;டகக;

203

எ0னாைன க0றா இைமய2தா ைக2தல2+
ம0னா +ல) வனக03 - த0ேன

204

-----200. அ வர) - பா6 0 த' றி: ஒ5ெவா பதிக2தி0 இ3தியிB அ வர)
எ9தியிபைத நாலாயிர2+6 காணலா. அேலக - ெவ'ேற>. டவி - Qமி.
201. திெகாணாசலர2+ - வ?சைன ெச*ய ஒ;ணாத அXதலமாகிய
ஆைனகாவி0 பி ைள - ெப; யாைன6 . திேகாணாசல எ0ற
ஈழநா6>2 தலெபய இ:ேக ெதானிகிற+.
202. ஆல:கா>, சிவெபமா0 ந  ப?ச சைபகA< ஒ0றாகிய இர2தினசைப;
நட2ேதா0: இ:<ள நடன, ஊ 2+வ நடன. ஏகாபர2தி8 ேகா6 8 - ஒ'ைற
கனிைடய மாவி0 கிைளயி8. 6> அமாி0 - A ச;ைடயி8.
203. ம;> அலைக - ெபா#+கி0ற ேப*. ேசைனேயா0 - சிவபிரா0.
மாணிகமாமைல - இர2தினகிாி (திவா6ேபாகி). ம?ைஞ - மயி8. ;டக தாமைர.
204. எ0னாைனக03: கா. இைமய2தா - இமய2+ாியவரான சிவபிரா0.
ைக2தல2+ ம0னா+: ைகயிேல ெபா#தாம8 நீ:கி. ைகயிD#த மா0 ைகைய
வி6> நீ:கி இ:வ#+ உல)கி0ற+ எ0ன2தக மா0 க03 இேபைத; 'ேநச0
திகர2தினி03#ெத0 6பவன. வாச? ெசயதி2த மா0க03' - Q. உலா, 165.
வனக03 எ03 ேபைதைய, ெசா8Dய+, இைறவ0 ெபயரான
எ0னாைனக03 எ0பதேனா> ஒேநாக நயமாயைம#+<ள+. (பா - )
இைமய2தார2தல2+.
----------
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அ யா  ெகளியா0 அனேம) ெபா*ைக
ப யா களிய0ன பா  – விைடயா0

205

சைடயி லட: சலேபா' றட2R;
இைடயி லட: இைறேபா8 – வடதவி0

206

வி2தி லட: விைதையேபா8 ேமகசாீ
ர2தி லட: அசனிேபா8 – அ2தி

207

உைழயி லட:கிய ஓ:க8ேபா8 ஊ+:
கைழயி லட: கன8ேபா8 – விைழெபா*ைக2

208

ேதாய2 தட: +ைண2தா மைரைகேபா8
காய2 தட: கனதன2தா< - தாயி'

209

----------205. அ யா ெகளியா0: ‘அ யா ெகளிய0 சி'றபலவ0 ெகா'ற: யா 
ெக9திய ைக,சீ6>' - சிவெபமா0 எ9தி வி>2த சீ6>கவி. அன - அ0ன.
ப யா - ேதாயாதி. பா  - ?-. விைடயா0: சிவபிரா0.
206. சல - க:ைக. R; இைடயி8 அட: இைற: நரசிம 2தி. வடத ஆலமர.
207. வி2+: 'ஓ , ஆ8 அம வி2தி0 அ:ற< ஆனா0' - கப . அசனி - இ .
அ2தி - யாைன.
208. அ2தி உைழயி8 - யாைனயிட2திB மானிட2திB. ஓ:க8 - ெகா. ஊ+:
கைழ – 8லா:ழ8. கைழ – :கி8. விைழ - விகி0ற.
209. ெபா*ைக2 ேதாய2+ - ெபா*ைக நீாி8. ைக - அ. காய2+ - உடD@<.
208- 209 த8 இ+வைரயி8 தன2தி0 வணைன.
---------------

சிற#தபிரா ன8லாத ெத*வ:க< ேபாேல
இற#+ பிற எயி'றா< – ந3:ெகா0ைற

210

74

நீர:ெகா< ேவணிய ைப? ஜீD வன2திலதி
கார:ெகா< ஏம0ேபா8 க;ணினா< – ேதாி8

211

பதி அக0றகலா பவ2தி8 க:'
தி யைனய ழலா< – கதி8

212

ெபாிய வட1' பிரகித பாைட
ாிய தைல உைரபா< - எாிகி0ற

213

_______________________________
210. தாயி' சிற#த பிரா0: 'தாயி' சிற#த தயாவான த2+வேன’ - திவாசக.
அ8லாத ெத*வ:க<: ம'ைற, சி3 ெத*வ:க<; இற#+ பிற எயி'றா< (அ2ெத*வ:க< ேபால) வி9#+ ைள ப8Bைடயவ<. 'ெச2+ பிறகி0ற
ெத*வ:க< மணவாள' - 2+மார-வாமி பி<ைள2தமி$.
211. ெகா0ைற நீர - ெகா0ைறைய க:ைக நீைர. ைப?ஞீD வன திைப?ஞீD எ0ற சிவ Xதல. மா க;ட@காக யமைன வைத2தபிற,
உலெக: காாிய:க< சாிவர நிைறேவறாம8 சிைதவைட#த ேபாதிB,
ைப?ஞீDயி8 ம6> சாிவர நிக$#தைதக;ட ேதவ தலாயிேனா அ:ேக
ெச03 இைறவைன வழிபட, இைறவ0 யமைன எ9பி மீ6> அவ@
அதிகார2ைத2 த#தா0 எ0ப+ ராண வரலா3.
212. பதி அக0றகலா பவ - அ#திெயாளி; பாிதி - Iாிய0. க:8
தியைனய ழ8 - மாைல, ெச5வான ேபா0ற .#த8; தி - இர2த நிற.
.  .டாமB<ள ழ8 எ0க.
213. பிரகித - பிராகித ேப-ேவா . தைல - மழைல ெமாழி.
--------------

ந#தா மணிவிளைக நா> றளிேபா8
ெச#தா மைரெய0ன, சி#திபா< – #+கதி

214

+0றி,I ரகட)< Rர2 ெத9#ேதா3
0றி,I ெட0ற<ள #+வா< – அ0றி

215

75

மக2தி8 எ9பிைறைய வாெவ0 3ைரபா<
அக2தி ைகக; டய வா< – மி2த

216

ெச9:ககி0 ெச#தாைத2 தீெய03 வ;ட'
ழ#ைதையெகா; ேடக றிபா< – ழ:

217

ஒவ இத'< உளெர03 ெம0ேதா'
கவி உைட க2தா< - நிைரமட

218

----------214. நா> றளி - ேத வ றளிேப*. ெச#தாமைர எ0ன - ந#தாவிளைக,
ெச#தாமைர எ0ெற;ணி; ேபைத ழ#ைத பவ2தின< எ0பைத
றிபி>கிறா .
215. +0றி - ெந:கி. Iரகட)< - Iாிய0. 0றி,I> - 0றி மணியி0 கதி .
#+வா< - உ6காவா<.
216. மக2தி8: மக - மாக; வான. அக2தி ைக - அக2தி அ. இ+ வைள#+
ெவ;ைமயா* பிைறேபா8 ேதா03தலா8, தன விைளயாட கிைடக
வி8ைலேய எ03 அய வா<.
217. வ;ட' ழ#ைத - வ;ட' பாைவ; ம;ணா' ெச*த ழ#ைதைய ைவ2+
விைளயா> ேபா+. ெச#தாைத2 தீெய0ெற;ணி அ?சி அைத அபா'ெகா;>
ேபாக எ;Uவா<.
218. ெம0ேதா' கவி - ேதா' கவியான ேமள ேபா8வ+: இத@< ஒவ
#+<ளன எ03 ெசா8D அைத உைட: க2தா<. நிைர மட மாட கலச நிைர2த உபாிைக.
--------------

மாட மணிக6 8 கா க;ட வ;ணமயி8
ஆட வைளைகவிாி2 தா>வா< – .ட8வா*2

219

ெதா8லாைன கா)ைடயா0 I$#தவிைள யாட8ேபா'
க8லாைன 0ன கபளிபா< – 8ைல

220

76

ெகா யி0ற ப#த8தைன ேகா6  ழிசி
யிைடளின அாிசிைல ஏ'றி – அட தரள,

221

சி'றி லக2தி8 சி3ேசா றைம2த#த,
-'றி8 வி#தைழபா< ேசாதிமணி – 'ற2+

222

வ#தன< அ5வளவி8 வா*2தசி32 ெதா;ட பா8
#த வி#+;ட  2தியா0 - த#திவன2(+)

223

உ<ளா0ம; காைக ாியா னிBவDயா0
அ<ளா விட0 அ#தினா0 - ெவ<ளாைன

224

---------219. கா க;> மயி8 ஆட2 தா@ ஆ>வா< எ0க. .ட8 - ம+ைர.
220. ெதா8 - பைழய க8லாைன தி0ன கபளி2த+, ேசாம-#தரகட)<
நிக$2திய திவிைளயாட8.
221. 8ைல ெகா யாலான ப#தைல அைம2+, சி3ேசாறாக2 ெதாட:கிறா<.
ழிசி - பாைன. ளின அாிசி - மண8 அாிசியா8 ெபா*யாக மண'ேசாறாகிறா<.
பாட, 'இைடளின வாீகிைல ஏ'றி' எ0றிக ேவ;>ெமன2 ேதா03கிற+;
இகிற பாட தைள ெக>கிற+. (பா-) ேகா6>.
222. -'றி8 - அய8 76 B<ளவ கைள.
223. சி32ெதா;ட பா8 வி#+: அவாிட பி<ைளகறி ேக6ட+.
வி#தைழபா< (உ உ உ) வ#தன< எ0க. த#தி வன - ஆைனகா. த#தி - யாைன.
224. ம; காைக - கா2தB. உாியா0: திமா8. அவனிB வDயா0,
சிவபிரா0. உ<ளா0. காைக, வDயா0 எ0ற பறைவ ெபய க< ெதானிகி0றன.
விட - ஆலகால விட. ெவ<ளாைன - 6பத#தனாகிய ஆைன.
-------------

Qசிக 7டளி2+ 0சில#தி I6>த'
மாசி2ர ெமௗD வழ:கிேனா0 – ேத-திக$

தீ2திர< எ:க< ெச9நீ 2 திர<ேதவ

225
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Q2திர< சி#தி ைடIழ – ஏ2+மைற

226

நா'3ரக2 ேத'றதல ஞால2+ நாணாகி2
ேதா'3ரக2 ேத'32 +வச2+ – ேவ'3,

227

-டைள2 ேதாி0ேம8 ேதா03தB ஈ0ேறா
வடமணிய8 'ேறாி8 வ#தா< - உடேன

228

--------225. மா சி2ர ெமௗD - (ேசாழ மராிய) அழகிய சி2திர கிாீட2ைத.
226. தீ2திர< - அழ8வ;ணனான சிவபிரா0. தீ2திர< எ:க< ெச9நீ 2 திர<:
'ெச#தீ2 தி)வ, நீவமாக நிக$பதி’ - Qவண. உலா, 188. ேதவ Qவி0
திரைள, சி#தி.
227. மைற நா'3ரக - (+ரக - திைர) ேவதமாகிய நாBரவி; 'அமைறைய2
ேத ரவி ஆகி ெகா;டா ' - அப . திாிரெமாி2தேபா+, ேவத:க<
ரவியாயின. நாணாகி2 ேதா'3 உரக - (உரக - பா) வா-கியாகிய பா
அவைடய ேம வி8B நாணாயி'3: 'வ8ல-ர ர:க< 03
வைரசிைலயா வா-கிமா நாணாேகா2+2 +ைள2தாைன' - அப . ஏ'32 +வச இடபெகா .
228. -ட உைள2 ேத - ச#திரIாியரான சகர:கைள ெகா;ட ேத ; உலகேம
அ2ேதராக அைம#த+; ‘விாிதைல லக# ேதரா அதிB3 மி சக> இ-டரா'
ேவதகிாீச பதிக. வட அணி - மாைலயணி#த. எ:க< ெச9நீ 2திர<, ேதவ
ைடIழ2 (226) ேதா03தB வ#தா<.
-------------

ெதாழ2ெதா9+ Qசி2+2 Rவி மடமாத
நிழ'நிழ8 தானாக நி0றா< – தழ'கர2ேதா0

229

ெகா0ைற, சடா ேம8 ெகாகிற நக3
க03கதி வாளர) க,சப – ெச0றெச0ற

எ8லா உகா#த2+ ஈச' ெகாதிவச

230
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ெச8லா+ கா6> சி3பிைற – ந8Dைசயி0

231

வாண பைட7> ,-டாி0 ம;டல
காணாிய நீலமணி க#தர - மாணிக

232

----------229. ெதாழ2 ெதா9+ - வ#த இைறவைன ஈ0ேறா ெதாழ, தா0 (ேபைத) ெதா9+.
மாத - ஈ0ேறா தலாயிேனா . தழ' கர2ேதா0 - தழைல கர2திேல#திய
சிவபிரா0.
230- 236. இைறவ0 தி)வ2ைத ேகசாதி பாதமாக வணிகிறா .
230. ெகாகிற - ெகாம#தாைர மல . க,சப - ஆைம: 'எ0ெபா> ெகாெபா
டாைம இைவ மா பில:க எேதறி ' - சப#த .
231. உகா#த - கா#த. திவச - தின. வான2திB<ள பிைற வள #+ ேத*வ+
ேபால8லா+, எ03 ஒேர த0ைமயா* இபதான பிைற.
232. ந8Dைசயி0 வாண பைட7> - அ-வதர கபள எ0@ இைசவாண
இவ இமிடமாகிய இ கா+க<; 'ேதா>வா காத0ேற ேதா0றா2
+ைணையய , பா>ேவா ஓாிவ  கி6ட பைட7ேட' (திபாதிாிDS 
கலபக, 16) எ0பதிB இப ேய பைட7ெட0பைத கா;க. ,-டாி0
ம;டல - ேசாம Iாியாகினி ஆகிய 03 க;க<. க#தர - க92+.
--------------

ேகSர வா கிாிதைன மா@ெமா
மாSர நீ:காத வாம – ேசயெவாளி2

233

ெதகண பாக ெச:ைக2 தமக
அகணி அகினி ஆக – ஒக,

ெசழியா விெம03 ேச ம

234

யா 

வழியான உ#தி ம>) – உ9ைவ

235

அதAைட அபல2+< ஆ , சிவ#த
சததள க;>கி2 தாேன - திய

236
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இவைர வி#தைழமி0 எ0றா< அ+ேக6(>)
உவைகமி# த0ைனமா உ0ேபா8 – தவனிவ

237

----------233. ேகSர வா - ேகSரமணி#த ய; ேகSர - ேதாளணி. மா@ - ஒ.
மாSர நீ:காத வாம - மயி8 ேபா0ற ேதவியா பிாியாதம #+<ள இடபாக.
234. ேசய ஒளி2 ெதகண பாக - ெச#நிறைடய வலபாக; இடபாக மயிD0
சாயலான நீலநிற: ெகா;ட+; இத' மாறான+. தமக - உ>ைக. அ அணி
- உ2திராக மாைல.
235. ெசழியா இ - ெசழி2+ வா9. உ#தி ம> - ெகாQ$. உ9ைவ - D.
236. அத< - ேதா8. சத தள - 13 இத9ைடய தாமைர ேபா0ற திவ ;
'1'றித$2 தாமைர' - ற நாP3; ‘சத தளமி0 வழிப> ைதய8' - மீனா6சியைம
பி<ைள2தமி$, 2.
237. வி#தைழமி0: ேமேல 'வி#தைழபா< வ#தன<' (223 - 4) எ0ற+ கா;க.
தவனிவ மாத - தாகாவன2+ இ ய த மைனவிய .
------------

மாதாிட அறி#தா இ8ைலேயா மா8ெகா;ட
ஆதரவா8 நீயைம2த ஆரத – ேமதினிதா0

238

அ0ேறா அ+பரம  காகா தவ விைடகா
எ0ேறாத ஏதிவ கா எ0றாைள - நி0ேறா பா 2(+)

239

ஆலால ;>களி2 தாரத உ;>பதி
னாலாநா A<A நவமதியி0 – ேமலான

240

ஆதி ெப?ெச8வ  க0னேம ஏதாி+
ேபைத பவேபா* ேபரண:கா – ேபாதைழ2+

241

ேவ; ய இ0ப வி#தி>நீ எ0றளவி8
கா;டேத 7தி கட#ததா8 - ஆ;டவ கி:()

242
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ஊ6ட நிைனபா< உைமேபாB எ03வ#+
வா6ட நிைனயா மத0ெச0றா0 – .6டக2+

243

வ8Dயா எ:க6 மாேன வி#திெடன
இ8Dைடெகா; ேடகினா ஈ;ெடா2தி - அ8D

244

----238. இட - பி,ைசயிட. ஆதர) - அ0. ஆரத ேமதினிதா0 அ0ேறா - இ5);
நில2தாலான+; ‘உணெவன ப>வ+ நில2ெதா> நீேர' - றநாP3.
239. அவ விைட ஆ: நில2ைத ;Uத8, அவ இடபவாகனமாகிய
திமாBாிய+, ஆகேவ அவ ஆகா+. ஏ+ இவ  ஆ - இவ பி 2த
உண) ஏ+. நி0ேறா : தாய தலாேனா .
240. ஆலால உ;>: விட2ைத உ;> மகி$#தவரான சிவபிரா0. பதினாலா
நா<, திய ச#திரனிட2திேல ேமலான ஆதிெப? ெச8வ (உசக) ஆரத
உ;> எ0க; ச#திர0 அத தபவனாைகயாேல.
241. அ0னேம - ெப;ேண; விளி. ேபரண:கா ேபா+ - நீ ெபாிய
ம:ைகயாேபா+.
243. நிைனபா< - நிைனபாளாகிய ேபைதைய. வா6ட நிைனயா - அெப*+
+032த நிைனயாம8. மத0 - ம0மத0.
244. வ8Dய - 76 B<ள ெப;க<. இ8Dைட ெகா;> - 76 @< அைழ2+,
ெச03. ஈ;ெடா2தி - அ>2த பவ2தினளான மட#ைத.
-----------ெப+ைப

உற:கைண ேவளா  ெகாநா6 ெகாநா<
பிற:க ப0னா< ெப+ைப - நிைற#தெபா<

245

வி2ைதேபா தாெதனி@ ேவ<1D ேலசிறி+
த2ைதேபா8 க'32 தனி2+ைரபா< – ெம2த

நிரபா, ெசயலா8 ெநகி$,சியா8 க;

246
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அர0பாத2 தய ேபாத0னா< – தி#தஇவ<

247

ஆD: கனேம அைம என2ேதவ
மாD: றலா வனபினா< – ேமல0

248

ைமெயா2த க;ட0பா8 ைவயா தவ மனேபா8
ெம*ெயா பைனதா0 விவா< - ைமய8

249

---------245. கைண ேவளா - ம0மத0. ஒ நாAெகாநா< க ேபா8 இனிபவ<.
(பா - ) ெவௗவ'ெகாநா<.
246. ேவJ8 - ேவ< 18; காம18. த2ைத - கிளி; இவA இ0@ ெபா<
விள:கா+ எ0ப+ றி: இனிேம8 ேவ;>ைர பா க Qவி0 மதP'பாட
ேபா'3வா<' - Q. உலா. 210.
247. நிரபா, ெசய8 - திமா8 ெச*த Qைச  யாைமயா8. அய ேபா+ தாமைர மல .
248. மா8 இ: உறலா: இ: மயக: ெகா<ள2 தக, திமா8 இ: வர2தக,
வனைடயவ<.
249. ைமெயா2த க;ட0 - நீலக;ட0. ஒபைன - அல:கார. க;ட0 பா8
ைவயாதவ மன றெபா<கைள நா>த8ேபா8 இவA ற அல:கார2ைத
நா>கிறா<.
--------

த-ரத பிற) தா0வள 2த ேவ6>
களி8 க;டறி#+ ெகா<வா< – அரனா

250

சக:கா .2+, சைம#+திைர நி03
க:கா6> ம0ன ைலயா< – அக:ைக

251

பDக#த தபிரா0 ப2திய ேபா8 இ0ப
கDக# த6டாத க;ணா< – சிைலமகர

252

82

கா6>+ைல மீனலவ0 க0னியிB; டானமைழ
.6டரவி8 .6>: ழDனா< - 76ட>2த

253

-----250. -ரத - காமWைல. ேவ6> - ேவ6ைடவ8ல.
251. சக: கா .2+ - ஊழி.2+. சைம#+ - அைத ெபா#தியைம#+.
திைரநி03 - மைற#+ நி03. (பா - ) சைம#ெததிேர நி03.
252. பD உக#த - தாகாவன2தி8 பDேய'ற. ப2திய - பத . கDக +0பமான க. த6டாத: பத இ0பெம03# +0பெம03 இ8லாத+
ேபால, அவ< க;ணிB இேபா+ இ0ப +0ப (கDக) இ0@
த6டவி8ைல. 'இேநா கிவA;க U<ள+ ஒ ேநா ேநா* ேநா ஒ03
அ#ேநா* ம#+' எ0ற ற< கா;க. சிைல - த@ராசி; மகர - மகரராசி.
253. +ைல - +லா; மீ0 - மீன; அலவ0 - (ந;>) கடக; க0னி - க0னி ராசி.
இ5வா3 கா க ராசிகெள03, இகால2+ ேமக:க< நீைர;>
கைமயைட#+ கா8வா:கி நி'ெம03 ெசா8லெப3. .6டரவி8 .>வ+ேபால; .> ழைலைடயவ<; ேபைத ழ8 .டா+ எ03
0னேம .றிய+ (212) இ: நிைன2த'ாிய+. ‘இைள .6># திழலா<' Qவண. உலா, 251.
--------கழ:கா>த8
சீதள காவி8 சி3ெத0ற _டா>
மாதவி நீழDேல வ#தி#+ - Rதிய

254

பா:கிய அ0ைனய பா கெவா பாைவட0
யா:கழ: கா>+ எ0றைம#+ – வா:கினா<

255

ஒ0பா0 மணியதனி8 ஓேர$ மணிதிர6
இ0பான ேகாேள$ என2திகழ2 – த0பாணி

256

ப8லவ2+< எ8லா பவளமா ணிகெமாழி#
தி8ைல ெயனவிள:க ஏ'ெறறி#+ – ெதா8ேலா0

257
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பட கயிைல ெவ'ெப>2த ப2திேதா< 7ர0
உட8சாிய ஊ0றியதா ெளா03 – மடலவி$Q#

258

-------254. சீதள கா - ளி #த ேசாைல. இ+ த8 ெப+ைப கழ:கா>தைல
.3கிறா . ெப+ைப பவ2+ கழ:கா>தைல .3த8 மர. பிற
உலாகளிB இைத காணலா. பி0ேன ஒ03 த8 ஏ9வைர<ள
எ;கA ெபா#திய ெச*திகைள இ5வாசிாிய .3வ+ேபாலேவ, கடப
ேகாயிBலா தDயவ'றிB காணலா.
256. ஒ0பா0 மணி- நவமணிக< (416). ேகாேள$: நவகிரக:கA< ரா ேக+ நீகி
ம'றைவ. பாணி - ைக.
257. ப8லவ- தளி ; தளி ேபா0ற ைக. மாணிகெமாழி#+ இ8ைல என:
கழ:கைள எறி ேவக2தினா8, ைகயி0 ெசைமயாகிய மாணிக நிறெமா0ேற
ெதாிகிற+. ஏ'3 - வா:கி.
258. ப2தி ேதா< 7ர0 - இராவண0. ஊ0றிய தா< ஒ03: 'அரக0 
ைல#+ விழ ஊ0றிய ேசவ யா0' - அப .
-----------

ேத:காவி I9 திவாைன காவிBைற
ஓ:கார  2தி உவிர;> – ஓ:க'

259

ெகா க0 ெகா;டபிரா0 ேகால0 றாகி
  திகம 03- அைடகலெம0(3)

260

ஏ2ெத> எைம எ9பிறபி0 7ழாம'
கா2ெத> நாத0 கரநா0 – Q2ெதா>

261

தா கா ெச?சைடயா0 ச:காிநா< வைரமா8
பா காக2 த#த பைடஐ#+ – ேபா கா6>

262

தி;பினா கபைடயா0 ேசவ ேச ர2தவெச*
ப;பினா ெவ8B பைகயா3 - ஒ;பா

263

ப2+:
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-------259. ேத:காவி - ேத0 நிைற#த வைள மல , உ இர;>: ச2தி, சிவ.
260. ஓ:க' ெகா

- மைலமகளான உமா ேதவி. ேகால 03 - பிரமா, வி\U,

2திர0. கம 03: பைட2த8 கா2த8 அழி2த8.
261. கர நா0 - மா0, ம9, வரத, அபய எ0@ திைகக<.
262. தா கா - மாைல ெபா#திய. ச:காி நா< - ச:கார கால. மா8 திமா8. பா காக - உலைக கா2+ வர. பைட ஐ#+ - திமாD0 ப?சாத:க<;
ச:க, சகர, கைத, சா :க, க6க எ0பன.
263. தி; பினாக பைடயா0 - வD ெபா#திய பினாக பைடைடய சிவபிரா0;
பினாக - சிவன+ வி8. பைக ஆ3: காம ேராத ேலாப ேமாக மத மா'சாிய:க<
எ0@ ஆ3.
------------

தி#+ விட:கெரன2 ேத'3பா ேர2த
இ#த இட:க<தா ஏ9 – ம#தைனயா<

264

பா விைள யா> பவ2 +வ2+
. விைள யா>மல  ெகாபினா< – நீ>

265

வDைய கதாம8 மாதவ2ேதா வி6ட
Dைய கைலயா ைன#ேதா0 – உலகைன2+

266

ஆ;டவ0கா ேகாதர ஆபரண0 ஆன#த2
தா;டவ0 சி#Rர, சரண2தா0 - நீ;டவ@()

267

எ6டாத நீள2தா0 எ<ெள;ெண* ேபாBடD0
உ6டா0 உயிரா* உைறகி0றா0 - 6டா)

268

________________________
264. விட:க - உளியினா' ெச+கபடாம8 தாேன உ;டான -ய D:க.
இட:க< தா ஏ9 - தியாகராச  2திாிய ச2த விட:க2 தல:க<; இைவ
ஆ( , நாைக, ந<ளா3, மைறகா>, காறாயி8, வா* , ேகாளிD எ0பன; சீரா

85

திவா( ெத0னாைக ந<ளா3, காரா மைறகா> காறாயி8 - ேபரான, ஒ2ததி
வா* உவ#த தி ேகாளிD, ச2த விட:க2 தல' - பழ பா6>. ம#தைனயா<
- ெப+ைப.
265. பா

- ஒ03 த8 ஏ9வைர இ5வித பா .

266. வDைய - சிவபிரான+ ஆ'றைல. மாதவ2ேதா - தாகாவன2+ னிவ .
Dைய கைலயா - Dயின+ ேதாைல ஆைடயாக.
267. காேகாதர - பா. சி#Rர, சரண2தா0 - ேசவ யா0. நீ;டவ@ ெந>மாB.
268. நீள2தா0 - திவைண, ேசாதி வ வ. எ<ெள;ெண* ேபால: ‘யா)A,
எ<A எ;ெண ேபா8 நி0ற எ#ைதேய' - திவாசக, 50. உ6டா0 - உ<
தா0. 6டா) - < தா).
----------

வி;தட) ேகாடர2+ ெவ;ணாவ8 வா*,சில#தி
க;ட நிழDBைற க:காள0 – அ;ட

269

அ பர) ஆதி ெப?ெச8வ0 அ2த0
வ வழ கா ஒ5 வாதா0 - -டைள,

270

ெசெபா' றி2ேத ேம8 ேதா03தB ேசயிைழ
அெபா' கழ:காட8 ஆ:ெகாழி2+2 – தபிரா0

271

ேச தி7தி ெச0றா< திர;மாத
யா இைற?ச இைற?சினா< – தா

272

திர;ட ச+ ய ெசக க;டா<
இர;> விழிகட:கா ெத0றா< – ம;>ெதா9

273

தாதாி2+2 தாயைரபா 2 த0ைனமீ எ0ைனயிவ
மாதாி2த தி;ேதாி8 ைவமிெனன – நாதனா

274

86

தாேம3 ேதாி8 ச+கவ' க8லா+
யாேமற ேபாதா ெதளித0ேற - யாெம8லா

275

----269. வி; தட) ேகாடர2+ - வா@ற ேவா:கி வள #த மரெகாைபைடய.
சில#தி க;ட நிழD8 - அ+ பி0னிய வைலயி0 கீ$.
270. -ட உைள2 ேத : திாிரெமாி2தேபா+ சிவபிரா0 ெச0ற ேத, ச#திர
Iாியேர இ சகர:களாயி#தன . ேசயிைழ: ெப+ைப. ஒழி2+: கழ:காடைல
வி6>வி6> ெபமாைன காண வகிறா<.
273. ச+ ய: உ- க. இர;> விழிகட:கா+: ‘நபிைய காண ந:ைக
ஆயிர நயன ேவ;>' - கப .
274. மா தாி2த - திைர Q6 ய.
275. ேத மீ+ த0ைன ைவப

ெசா0ன ெப+ைப, சிவெபமான+ ேத

மீ+ பிரமன8லா+ ேவெறாவ அமர ஒ;ணா+ எ0கி0றன தாய ; திாிரெமாி2த
கால2+ பிரம0 சாரதியாக2 ேதாி8 அம #தானாதலா8; ச+கவ0 - நா0க0.
'விாிதைல லக ேதரா ... அ ய0 அைம)3 சாரதியா ... அழியா ர
அ6 > அ#நாளி8 - ேவதகிாீச பதிக. எளித0ேற - எளித8ல.
-------

தீ;ட' காிய+கா; ெத*வ2 திர6சிகா;
கா;ட' வா*2தச: க'ப:கா; – ஆ;டவ ைக2

276

தீள+ கா;சைடயி' ெச:க; அர)கா;
பா எ+ளகா; ைப#ெதா ேய – நீயட #

277

ேதக2 ெதாழாெய0றா எ0ெசா0னீ ேதறிDவ
பாக2 திபாைள பாெமன – ேமாக

278

 #த ெத0ெற;ணி ேகாைதய ெகா; டா
வ )ைடய ம:ைக மாறா – ய யி6டா<

ஆகா ெவனநைக அ5வளவி8 ஆடக2ேத

279

87

ஏகா அய87தி எ*தி'றா8 - மாகாம0

280

இபாைவ ையெய*ய எ;Uவ0எ; ணானாகி
ஒபாாிலாதா ட0 ெச0றா0 தபிேய

281

நி'கி0ற மாைன நிைரவைளயா தாQைர
இ'ெகா;> ெச0றா பி0 ஈ;ெடா2தி – ெபா'03

282

-------276. நம கிைட2த'காிய+ எ03 ெசா8Bகிறா க<. ெத*வ2 திர6சி: 'ெச9நீ 2
திர<' எ0ப+ இைறவ0 ெபயராதலா8.
277. தீ, அர), பா எ+ எ0பவ'ைற, ெசா8D அ,-32+கிறா க<.
ைப#ெதா ேய: விளி.
278. ெதாழா* எ0றா , அ0ைனமா . ேமேல ெப+ைப ேப-கிறா<.
பாக2திபாைள - இடபாக2திD உமாேதவிைய. பா என - எ03
ெப+ைப ெசா8ல.
279. 

#த+: 

வத' இ0@ காலம8ல எ0ப+ றி. ேகாைதய -

ேதாழிய தலாேனா . வ )ைடய ம:ைக: உமாேதவி (115). மாறாய யி6டா<;
ேபா6 யாக வ#+ வி6டாெள0ற க2+.
280. நைகபவ ேகாைதய . ஆடக2ேத - ெபா'ேற . ஏகா - ஏகி. (பா - )
எ*தி2தா0.
281. ஒபாாிலாதா : சிவபிரா0 ெபய (333).
282. மாைன - ெப+ைபைய. நிைர வைளயா - வாிைசயாக வைளயணி#த
ெப;க<. Qைர இ' ெகா;> - நிைற#த 76 @<ேள அைழ2+ெகா;>. ஒ2தி
- அ>2த பவ2தினளான ம:ைக.
--------------ம:ைக

அனச நாத0 அய0ேம) ெபா*ைக
வனச ெபாம:ைக ம:ைக - தனதிட

283

ப:ைம கீ#ேதா0 பதிைய2 தனதா
:ம ெகா:ைகயா< ெகா:ைகயா< – ைப:கயிைல

284

88

ஆதியா0 காேவாி யா'றி8 அற8ேபாB
ஓதியா< காமகைல ஓதியா< - பாதியா

285

------283. ெபா' 03 அ0ன சநாத0; அவ@ைடய. அய0 ேம) ெபா*ைக - பிரம
தீ 2த2திB;டான. வனச ெபா அ:ைக ம:ைக - தாமைரைய ஒ2த அழகிய
ைகையைடய ம:ைக பவ2தா<. தன+ இட ப: - சிவபிரான+ இட
பாக2ைத.
284. உைம கீ#ேதா0 - சிவபிரா0. பதி - கயிைல மைல. தனதா: அ5வள)
ெபாியதான. :ம ெகா:ைக ஆ< ெகா:ைகயா< - :மமணி#த மண
ெபா#திய தன2தா<; ெகா: - ந3மண, ேத0. ெகா: ஐயா<; ஐ - ெம0ைம.
285. காேவாியா3 ஆைனகாவேக ஓ>வதா8 அைத, ெசா0னா . அற8 கமண8. ஓதியா< - .#தைலைடயவ<; ஓதி - .#த8; .#தB கமண
ெலா9:ைக உவைம .3வ+ மர; 'கா கவி0 ெப'ற ஐபா8 ேபா8, ைமயற
விள:கிய +வ மண8 அ+வ+, ஐதாக ெநறி2த0ன அறலவி நீைள பா8' கD2ெதாைக, 32. காம கைல ஓதியா< - ம0மத0 1ைல ஓதியவ<.
-------

ெப;ணினா0 ஆதி ெப?ெச8வ0 ஆைனகா
க;ணினா< ேவலைனய க;ணினா< – ந;ணியசீ 2

286

த#தியரா ம2தனா தாம, சடாடவியி8
உ#தியா ள,-ழிேபா8 உ#தியா< – எ#ைத

287

இண:கிய ெவ'பி0கீ$ எதி #தேதா கால0
வண:கிய ேராம வDயா< – அண:கைனய

288

ப+தா8த(

த0பவ வ8Dய தா@மணி, சாளர2+
ெபா0ைன ஆடர:கி8 கி#+ - மி0ப#+

289

89

----286. க;ணினா<: இடமாக)ைடயவ< அ8ல+ த0 க;ணிேல இ2தி
ைவ2+<ளவ<; க;ைணைடயவ<.
287. த#தியரா அ2தனா - யாைன Qைச ெச*ய ெப'ற சிவபிரா0. தாம, சடாடவி
- மாைலயணி#த சைட. சடாடவியி8 உ#தியா< அ,-ழிேபா8 உ#தியா<: ‘வானிழி#த
க:ைக, -ழியைனய உ#தியா<' - ஆதி உலா.
288. ேராம வD - அ

வயி'றி0 மயிெரா9:. கால0 வண:கிய+. த0

பாச2தி@ இமயிெரா9: அதிக பிணிகவ8ல+ என கதி. அண:
அைனய - ெத*வ ெப; ேபா0ற.
289. வ8Dயா - ெகா

ேபா0ற ேதாழிய . மி0 ப#+ - ஒளி ெபா#திய ப#+.

இ+ த8 ம:ைக ப#தா>தைல .3கிறா . ம:ைக ப#தா>தைல2 ேதைவலா,
இல?சிலா தDயன), அமாைனயா>தைல காள2திநாதலா,
வா6ேபாகிநாதலா தDயன) .3.
----------

மி0னிைட தா:வன வி2தார ெம2+வன
ம0னிய 2+நவ ர2தினவா* – த0னிர;>

290

ெகா:ைகட0 மா3ெகா;ட ேகா6> பிைழகவ'ைற
அ:ைகயினா8 வா:கி அைற#ெதறி#+ – ச:கரைன,

291

ெசா8லா எ9பிற -'றி2 திாி#தெதன
எ8லா அைவயவ2+< எ*+வி2+ - நி8லா(+)

292

எ9வி2+ ெவ<ளியி8 அகினி கா87$
ெபா9ெதாக நி'மயி8 ேபா03 - ெச9ைம

293.

---------290. மி0 ேபா0ற இைடயிேல தா:கெப'3 ெப2+, 2+ நவர2தின
ைவ2திைழ2த மாைலயணி#த த0 ெகா:ைக.
291. த0 இ ெகா:ைககேளா> மா3ெகா;ட அ5வி ப#+கைள சின#+
அைற#ெதறி#தா< எ0றவா3; ப#+ ெகா:ைக உவைம ெசா8லெப3வ+. மா3

90

- பைக. ேகா6> பிைழ - ேகா>தலாகிய பிைழ; ேகா>த8 - ேகாUத8; வரமாக
பைகைம ெகா<Aத8. பிைழ அவ'ைற என பிாிக; அவ'ைற - அப#+கைள.
292. ெசா8லா - +தியாதவ க<. 'ைவ2தப# ெத>2தB மாைல6 கர2தB,
ைக2தல2தி ேனா6டB க;ணி ெந'றி தீ6டB, ப2தியி' ைட2தB' (252)
எ0ற சி#தாமணி, ெச*< இ:ேக ஒ ேநாக2 தக+.
293. ெவ<ளி - -கிர0. அகினி - கா 2திைக ந6ச2திர. கா8 7$ெபா9 ெத0ற+,
ெபா#த2 ெதாட: சமய2ைத; அதாவ+ கா பவ ெதாட:க ேபாகிறெத0ற
அறிறி. அகால2தி8 மயி8க< ஆ>த8 ேபா8 ப#+க< இவ< ைகயி8 ஆ ன
எ0றவா3.
--------

தி#திய ெகாபி' ெசறிகனி 6க<
ெபா#தி எ9#தக8வ ேபா03 – -

294

மளாி கா6 ண: மாேபா03 மார0
ெபாாி#+ I$கத;> ேபா03 – ஒத0

295

மிவிைனக< க;ேடா விழில ெந?-
வன ேபாவன ேபா03 – திக$தரேவ

நி0றா

296

னாைள நிைரவைளயா தாQைர

எ0றாக 8D இல:கிைழயா* – உ0ெதாழிைல

297

யாேமாெகா; டா>ேவா ஆைனகா ஈசனா
தாேம அறிய2 தஎ0ன – ஆேம

298

அவரறிவா ராமாகி8 அவேர எனகா
னவ வ+ைவ ெக03 நவி0றா< - சிவ(ப
--------294. கனிைய2 தி0ன 6க< வ#+ ேபாவன ேபால. - - வ;>.

299

91

295. மளாி - ந3மணைடய தாமைர. இண:மா - ெபா#+வ+. மார0 ம0மத0. ெபா ாி#+ - ேபாாி6>. கத;> - வ;>.
296. த0 மி விைனக< - தா0 ப#தா> ெதாழிைல. வன ேபாவன ேபா03,
ப#+ திக$தர.
297. நிைர வைளயா : ேதாழிய . Qைர: ேபா+ ெம03 தாய தலாேனா ெசா8D.
ஆக 8D - அவைள2 த9வி. இல:கிைழயா* - விளி; தி#திய
ஆபரணமணி#தவேள. ெதாழிைல: ப#தா6ட2ைத.
298. ேதாழிய .'3. ஆேம - ஆ; இ+ ம:ைக .'3 .
299. வ+ைவ - மண ெச*+ ெகா<வத'. நவி0றா< - ம:ைக .றினா<.
சிவ(ப - தி)லா வ சிவபிராைன.
----------

கா;ட' ேவ;  கவி0தி2தி காாிைகயா
ஈ;  ைடIழ இ8நி03 – நீ;ட

300

கனகநிைல ர2ன கத)கைட நீகி
இனிய ெதம) எ8ைல – னித0

301

தி#+ ெச9நீ 2 திரளா0 ெத*7க
ெப#திெவ; ணாவ' ெபமா0 – அ:ெகா8D

302

ேநாி மைலைடயா0 நீலெந>: கால@ட8
ேசாாி ைடநா3 Iல2தா0 – ேபாிமய

303

மாதக லா+ைற வாமபா க2தினா0
சீத கலா,ச#2ர ேசகர2தா0 – ேபாத0

304

-ரேபத ேவத2 +ரக2ேத R;
வரேவ பவனி வரB – ாிழலா<

ெச0றா

ேவத, ெச9நீ 2 திர<வ#தா0

305

92

எ0றா  பா

இைற?சினா< - ெகா0ைற

306

________________________________
300. கவி0 - அழ. காாிைகயா - ெப;க<. ஈ;

ெந:கி. இ8 நி03 - 76 ேல

யி#+.
301. கனக நிைல - ெபா0னாலான வாயி8 நிைல. கைட நீகி - தாைழ நீகி2 திற#+,
ம) எ8ைல - வ#தேபா+.
302. ெகா8D - ெகா8D மைல; ேசர@ாிய+.
303. ேநாிமைல: இ+ ேசாழ@ாியெத0ற8 மர; எனேவ ேசாழ0 வழிப6ட
ஆைனகா ஈச உாிய+. ேசாாி ைட - இர2த2தி0 நா'ற; காலைன
அழி2தைமயினாேல. இமய மா+ - உமாேதவி.
304. வாம பாக - இடபாக. சீத கலா - ளி #த கைலையைடய. ேபாத0 - அறி)
வ வானவ0.
305. -ர ேபத ேவத2 +ரக - நாத வ வா<ள ேவதமாகிய திைர Q6 ய, ாி
ழலா<: ம:ைக.
306. ெச03 ஆ : .2தா ; நீரா

எ03 ெகா<ளலா, ெச9நீ 2திர<

ஆனைமயா8.
________________________________
அல:க8 அழக அ ேய' கிர:கி
இல: யமளி2தா8 எ0னா – கல:கிேன0

307

எ0ைனஇட பாக2 தி2தினா8 யானவ<ேபா8
உ0ைன இர#+ழல ஒ6ேடேன – க0னிையேபா8

308

ேமத ப2 திர;டற2ைத 7சின()
ஓத கட8ந?ைச ஊ6ேடேன – கீதவித

309

சீராக பா 2 தி.2தி B#+ைணயா*
ேபரா+ நி'க ெப3ேவேன - வாரா*எ0(3)

310

ஓ+ மளவி8 உைமயா< கேநாகி
ஆதி 3வ8 அபினா0 - மாைத

311

93

எவ நைக2தா இரதிபதி ேயதா0
அவிமணி2 ேத க;ட தபா8 – இவெளா2தி

312

_____________________________
307. அல:க8 - மாைல.
308. அவ< - இடபாக2திB<ள உமாேதவி. இர#+ழல ஒ6ேட0 - பி,ைச
எ>ப

இைறவைன வி6>விடமா6ேட0. க0னி - ேதவியாகிய

காமா6சியைம.
309. அற2ைத 7சி, ந?ைச ஊ6ேட0: அைமயா கா?சியி8
ப2திர;டற:கைள வள 2தா<, ஆயி@ இைறவ0 விட2ைத உ;Uப
வி6>வி6டா< எ0ற ஏளன; 7சி எ0ற+, அற2ைத றகணி2+ வி6> எ03
ெபா<ப>. ஓத - ளி ,சி ெபா#திய.
310. +ைணயா* எ0ற+, நடராச ெபமா0 ஆ> ேபா+ சிவகாம-#தாி க;>
களி2+ அேக இபைத எ;ணி.
311. ஓ+ அளவி8 - ம:ைக ெசா8Dயேபா+. ஆதி: ஆைனகா)ைட ஆதி.'
312. எவ - ேதாழிய தலாேனா . இரதி பதிேயதா0 - ம0மதனானவ0. அவி
- ஒளிவி>கி0ற. க;டதபா8 - அபா' ெச0ற+. ஒ2தி - மட#ைத.
-----------மட+ைத

அ#நா< உததித ஆர+ காரதா
ெபா0னா பரண2தி0 Qணார - அ0னா<

313

விழிேவைள2 த#தாைன வி8ேவைள ெம*ேய
வழிேவைள யாA மட#ைத - எழி8ேமனி()

314

அ0ற0 றணி#த கல#ேதா3 ஆ+ல()
எ03 ெகா> இய8பாைள – நி0ெறாநா<

315

கீத விரவி ஒ2தி கிள கீ 2தி
ஓத அைம#ெததி நி0(3) ஓதிமேம - மாத ()

316

94

அரேச மணிேய அேத அன:க0
சிரேச கரேம திேவ - கைண

317

நீேய உைமெய0றா< ேநாிைழ நா@ைமேய8
Rேயாைன ேசேர0 ெகா8 எ0கி0றா< - ஆய அ6

318

---------313. உ2தி த ஆர+ - கடD' பிற#த அமி த; ேபரழகி னா'கைடய
ெப;ணதா* வ#+தி2த, ஆர த வா*ைம யறிெதாிைவ' - வா6ேபாகி உலா,
345. அ0னா< - ேபா0றவ<.
314. விழிேவ< - 7ரப2திர0. த#தா0 - சிவபிரா0. வி8ேவ< - ம0மத0.
315. ஆ+ல - இரவல.
316. ஒ2தி எதி நி03 பி0 வமா3 .3கிறா<. ஒ2தி - ஒ பா னி. கீத விரவி
- இைச பா . கீ 2தி ஓத - கைழ, ெசா8ல. ஓதிம - அ0ன. இ+ த8 324 வைர
பா னியி0 .'3 மட#ைதயி0 ம3.
317. அன:க0 - அ:கமி8லாதவ0; ம0மத0. சிரேசகர -   அணி
எ0ன2தகவ<. தி - இலமி.
318. ேநாிைழ: மட#ைத. Rேயா0 - இைறவ0
----------

க:ைகநீ எ0றா< அவளாகி8 க;Uத8ேம8
த:வ ேனஎ03 சா'றினா< – ெகா:ைக

319

ெபாேபாஎ0 றா<அ ெபாபாகி8 ஈம2
திேபா0 இ:கா; எ0றா< - இவ

320

ெபா'ற@ேவா எ0றா< அஃதாகி8 ராாிகர
ப'றிவைள யாேதா பக எ0றா< – ெந'றி

321

பிைறேயாஎ0 ேறாதினா< ெப*வைள அேபா(+)
இைறேயா0  ேம எ0றா< – நைறமல க;

322

95

மாேனா விடேமா என)ைர2தா< ம0றா
யாேனா0 தாிேம ஆ:ெக0றா< – தான+

323

ஆராம8 த0ைன யறி#+ சிவ0 ஆக2+()
ஏரா தவேளா நீ எ0ேற2த - ேபராைச

324

----------319. க;Uத8 - ெந'றிக;Uைடய சிவபிரா0.
320. ெபா - மைல. அெபா - கயிைல. ஈம2திேபா0: சிவபிரா0.
321. ெபா'ற@ - ெபா0 வி8. ராாி - ரெமாி2தவ0. ப'றி வைளயாேதா
எ0ற+, ெபா0 மைலயான ேம ராாி வி8லானைம கதி.
322. ெப* வைள - மட#ைத.  ேம - சைடயி8 I ெகா<Aேம. நைற மல 
க; - ேத0 நிைற#த மல ேபா0ற க;ைணைடய.
323. ம0றா

- ம0றிேல ஆ ய சிவபிரா0. தாி: மாைன இடைகயிB,

விட2ைத மிட'றிB தாி2தி2த8 ப'றி.
324. ஆராம8 - ஆ'றாம8. ஏராதவேளா - ஏலாதவேளா; எ03 அ#த பா னி ஏ2த.
-------

வ8D வ#+ மணிQ டணெமறி#+
8D விடஅவA ேபா#ேதா3 – ெசா8BதB

325

த0காத8 தாேன தன2 +ைணயாக
மி0காம0 அபினா8 ெவபினா< – ந0காஇ

326

பாய லதைன பணிெய0றா< பாைவேநா*
தாய அறி#தUகி2 ைதயேல – நீய?ச

327

ேவUேமா உ0ைன வினவிேய ெவ;ணாவ8
தாUேமா க:ெகா;> தானாைள – காண

எ9#த<வ0 நி0வாச8 எ03மத ேவA

328

96

அ9#த; சமீரனா ேவா@ – ெச9?சைடயி8

329

தா:கிய ச#திர@ தா மழவிைட
ஈ:வர கா6 னா எ0ேற2த – ஆ:கவA

330

க:' கட8நீ#தி காைல அவ0வெம0(3)
அ:க2ைத Qணா8 அல:காி2+2 - ெதா:க8

331

-------325. வ8D: மட#ைத. Qடண எறி#+: பாிசாக அளி2+. 8Dவிட - அவைள2 த9வி
உபசாி2த@ப.
326. த0 காத8 தாேன தன2 +ைணயாக: தனி தா@ அ2 ைதயB
ஆயினா0' - கப .
327. பாய8 அதைன பணி: ப>ைகைய விாிபாயாக. பாைவ ேநா* - இமட#ைத
ெகா;ட காத8 ேநாைய.
328. வினவி - நிைன2+.
329. மதேவ< - ம0மத0. சமீரனாேவா0 - வாவாகிய ெத0ற8.
330. மழவிைட - இளைம ெபா#திய இடப வாகன வர கா6 னா ேதா0றினா க<.
331. அவ0 - சிவபிரா0.
---------

அளக  2திைடயி8 ஆைட இ3கி
வைளக< தி2திவிழி ைமயி6(>) - ஒளி திலக

332

ெந'றி ெக9தி ெநறிேம8 விழிைவ2+
ம'ெறா பிலா0ேம8 மனைவ2+ – 'றா2

333

தன2திய Iழ எதி ெகா;> நி0றா<
அன2திP #ேதாி னா@ – தன2தின@

மாB மகவா@ வ#திப2 +#+மிஎ

334

97

பாB அதிர பவனிவர – வாDப2தா<

335

அ0ைனய ெசா0ன த3தி ெயனவிய#தா<
ைக#நிைறெபா0 னால2தி கா6 னா< - ச0னிதிநி0(3)

336

எ;ணா ரெமாி2த எ0னாைன காவாேர
ெவ;ணாவ8 நீ:கா விமலேர - த;ண3#தா

337

ெச0னிட0 '3 ெச9நீ 2 திரளாேர
ெபா0னிவ ஆர Q;டாேர - எ0னிதய2(+)

338

---------332. அளக – .#த8.
333. ெநறிேம8 - அவ0 வரேபா வழிேம8. ஒபிலா0: 'வ வழகா
ெமா5வாதா0'. 'றா2 தன2திய - இளெப;க<.
334. அன2தி0 ஊ#ேதாினா0 - அ0ன2ேதைடய பிரம0. தன2தின0 - ேபர0.
335. மகவா0 - இ#திர0. +#+மி - ஒ வா2திய. எபாB - எற.
வாDப2தா< - மட#ைத.
336. அ3தி - நி,சய.
337. எ;ணா - பைகவ . த; ந3#தா - ளி #த மணமிக மாைல.
338. ெபா0னி வ ஆர Q;டா : 65 - 68.
--------

உைம நிைன#தளேவ உ; க> வாயிேன0
அமதிேபா8 ெம*பாதி ஆயிேன0 - ெவமதன

339

ேவA பைகயாகி வி6டா0வி6 ேடனாைட
நாA#+? சாத நலெப'ேற0 – ஆளநீ

340

எ0ைனநிைன# ெத*தினா8 ஏேதா உமகாிெத0(3)
அ0ன உளபா டறிவிப – பி0னிரக

341

98

ெச*தில0 ேவ<Qச8 தீ 2தில0 ெச:கண<
ெப*தில0 ஆதி ெப?ெச8வ0 – ெமா*த0

342

ெதாைடவழ:கி னாேனாெபா' ேறா◌ௗளி2தா ேனாமி0
ெகாைடவிபி2 R-வைள ெகா;டா0 – கைடவழிேபா*2

343

தி;ேத தா@ ெதவக0றா0 சீராக
வ;ேட இதழியா< ம'ெறா2தி - அ;ட

344

---------339. நிைன#தளேவ - நிைன2த அளவிேல. உ;

க>வாயிேன0 - உண)

ெகா<ளவி8ைல, ந?சாயி'3; க> - ந?-. அமதி - இைறவனணி#த பிைற,
ச#திர0.
340. வி6ேட0 ஆைட: 'அ:ைக வைள ெதா9+ கா2தா< கைலகாவா<' - ஆதி உலா.
+?சாத நல எ0ப+ உற:காத +0ப; இறவாத த0ைம என, சிேலைட
ெபா<.
341. அ0ன - மட#ைத. உளபா> - த0 +யர2ைத. பி0னிரக ெச*தில0:
பி0னிரக ெச* ெபமா0 ஆதைல எ;ணி.
342. ேவ< Qச8 - ம0மத0 ேபா . ஆதி ெப? ெச8வ0 - இைறவ0 திநாம.
343. ெதாைட - தன+ ெகா0ைற மாைல. மி0 ெகாைட - மட#ைதயி0 ெகாைடைய.
R- வைள - கைலைய  வைளைய; காதலா8 இவ'ைற அவ< இழ#தா<.
344. வ;> ஏ இதழியா< - வ;>க< ெமா*கி0ற ெகா0ைற மலரணி#தவ<.
அ;ட - ேதவ .
----------அாிைவ

விபர ெசறிமடவா ேவ'3வி8 ேதா03
அபர?சி அ0னா< அாிைவ - தபன0சீ

345

ெபா'றரள2 ேதாடாகி ெபா:Q ணார2தி0
உ'ற ெவாளியா* உட0ேமவ – ந'3ளேவா0

346

99

ஓதியி8 வ;டா* உைறயெவாளி ஓதிமமா*
ஆதி அயனா அ ெதாடர, – ேசாதி

347

மயிலா* வலாாி மகிழநட: கா6ட
பயி8வா, சாமைரயி8 பாய2 – +யிலா

348

அளகா ேரச0 அ ,சிலபா* நி'ப
இளகாத மா8த# தி>வா< - கிள காவி8

349

ப2+மர அ2தைனேயா ப6டமர கிாி
சி2திர ஆவிெப3 ெச?ெசா8லா< – அ2திகிாி

350

--------345. விபர ெசறி - தனி2த சிற ெபா#திய ேவ'3வி8 ேதா03
ேதவேலாக2+ ெப; ேபா0றவ<. அபர?சி அ0னா< - டமி6ட ெபா0
ேபா0றவ<. தபன0 - Iாிய0.
இ+ த8 350 வைர அாிைவயி0 ேதா'ற வணைன.
346. ேதா> ஆர எ0பவ'றி0 ஒளியான+, Iாியன+ ஒளிேய இைவகளாக வ#+
உட0 ேம)கிற+ எ0@ ப யிகிற+. +ளேவா0 - திமா8.
347. ஓதியி8 - .#தD8; வ;டாைறவ+, அத0 கநிற2ைத ெபறேவ; .
ஓதிம - அ0ன. அ

ெதாட வ+, நைடயழைக க'க.

348. வலாாி - இ#திர0.
349. அளகாேரச0 - ேபர0. இளகாத மா8 - ைறயாத மயக. காவி8 ேசாைலயி8.
350. ப2+ மர அ2தைனேயா: மாதவி, ச;பக, பாைல, 0ைன, எழி'படD,
ெகா;மா, மகிழ, மராெவா>, அேசா, ரா எ0@ ப2+ மர:க<. இைவ
மலராவி6டா8, இள பவ ெப;க<, ப;பாட8, நீழ'பட8, ந6ட8, ஆட8
தDய ப2+ காாிய:கைள, ெச*ய இைவ ைறேய மலெம0ப+ மர. இ:ேக
இைவ ப2+ேம ய0றி, அத ேபா0ற அவ< ெச?ெசா8ைல ேக6ட
மா2திர2திேல, ப6ட மர கிாி சி2திர உயி ெப'ெற9 எ0கிறா . இ+

100

த8 அவ< க;ணி0 வணைன. க;ணாகிய ேவ8 எப  ெகா8லனா8
அ கெப'றெத0பைத .3கிறா .
----------

ெவ'பா தனிைல ேமக2 +2திெகா>
க'பா அனில கன_த – ெபா'பான

351

எ; ைக 6> இ6கிாியி8 ஈசனா
க;ட க>இ கா*#ததைன – அ;ட

352

பாி அராற6 8 ப'றிவட ெவ'ேபா0
இ அைடக8D8 இ6> - ம2+ளேவா0

353

ஏைன இ .ட எ>2ெத'றி எமெகா8ல0
தானைம2த ேவ8ேபா8 தட:க;ணா< – வானவ ேகா0

354

------351. அ2திகிாி - யாைன மைல; இ+ உைல.ட, ேமகேம +2தி. க' எ0ற
கா'3 ெநைப ஊத; அனில - கா'3.
352. இ6கிாி எ0ப+ நீலகிாி. க;ட க> இ இைறவ0 க;ட2தி8 த:கிய
நீலவிடமாகிய இ; இ6கிாியி8 கா*,செப'ற+. அ;ட - Qமி.
353. பாி அராற6 8 - உலைக2 தா: அரவான ஆதிேசட0 எ0ற
ற6 னாேல பி 2+. வடெவ'ேபா0 - வடமைலயாகிய ேம)ாியவனான
சிவபிரா0. இ அைடக8 - உைற மைலயாகிய கயிலாயெம0@
அைடக8; அைடக8 - உைல.ட2திB<ள ப6டைட. ம2+ - கா'3.
354. இ .ட எ>2ெத'றி - இ யாகிய சம6 யா8 அ5விைப அ 2+,
எமெகா8ல0 - எம0 எ0@ ெகா8ல0. அைம2த ேவ8 - இ5வா3 ெச*+
 2த ேவ8, தட:க; - அக0ற க;. வானவ ேகா0 - இ#திர0.
----------

ேமவாாி8 அ#த வி2தா -ர0ெம*ேபா8
Qவான 6ட ைட2ேதா:க - ஓவா+

355

101

தாரா கண#தரள2 தாராகி ேபர;ட
வாராகி அ'ைற ம'ைறநா6 – ேகரா+

356

ேபாக ெபா9தி' ைட2+ ெபாமிமிக
ேமாக2ைத ந8 ைலயினா< - ேமக2+()

357

--------355. அவ< ெகா:ைகயி0 வணைன. ேமவா - பைகவ . வி2திரா-ர0
வரலா'ைற 31- க;ணி உைரயி' கா;க. ெம* - உட8. Q வான 6ட - Qமி
வான  ய. ஓவா+ - ஒழியா+.
356. தாரா கண - ந6ச2திர .6ட. தா - மாைல. வாராகி - தன2ைத க6>
க,சாகி.
-------அமைன யா8த(

அபாB நீ;ட அதிேரைக ேமனில2தி8
எபா ைவயேரா

னிதி#ேத - ஒபிலா

358

மாணிக அமைனேய$ வா:கிஎறி# ேத'பளவி8
ேசணி' யDலைவ ெச0ெறாளிப – காணா<

359

திைக2+மட 7ாி+நா ேத>வெத: ெக0றா<
வைகடக ெவ'பி0 மைழேயா – >;>

360

காவிாியி8 ேச:கா; காைவயர னா க03
நீ வி9#த ஆரேபா8 ேந:கா; - நாவல

361

அ0றா'றி8 இ6டெபா< ஆ(  ள2+வர
எ0றா' கி+) எளிெத0ன - ந0ெற0(3)

உவ#+ பரவி உடேனேசா திபா<

362

102

நவ:ெகா< தலநி03 ந;ணி, – சிவ0ேகாயி8

363

எ*தஅைம# தாள5 ெவ8ைலக; தி8ைல<
ெச*த நி2த2 தி2தாளா0 – ெம*தைனேபா8

364

ந#தி கினியபிரா0 நாரண நாக0
ச#திக வா:கியெபா' சாப2தா0 - ெவ#த

365

-------358. அதிேரைக ேம8 நில - தன, சமானமி8லாத உயரமைம#த உபாிைக;
அதிேரைக: வியதிேரக. பாைவயேரா> - ேதாழியேரா>.
359. எறி#ேத'பளவி8 - எறி#+ ஏ'3 விைளயா>ேபா+. ேசணி' யD8 ெதாைலவிB<ள ேமக2தி8. ேமக2தி8 ஒளி2தெத0ற+, அவளி#த மாட2தி0
உயர2ைத லப>2+கிற+.
360. மட7 : விளி. எ0றா< - எ03 அாிைவ ேக6கிறா<. டகெவ' - டமைல
அ8ல+ டமைல; காவிாியி0 பிறபிட (36). மைழ: காவிாி ெப
காரணமான+. உ;> - மைழேயா> கீேழ வி9#+.
361. காைவ - ஆைனகா. நீ வி9#த ஆர: 65 - 68. நாவல - -#தர 2தி.
362. தி+0றி' கிைட2த ெபா0ைன, -#தர மணி2தாநதியிD6> பி0
திவா( வ#+ ‘ெபா0 ெச*த ேமனியினீ ' எ0ற திபதிக பா , இைறவ0
திவளா8 அ:<ள ள2தினி03 எ>2தா எ0ப+ வரலா3. எ0றா' எ03 அ< ெச*த இைறவ@. இ+) - ேமக2தி8 மைற#த உ0 ப#+
டகெவ'பி8 மைழேயா> 7$#+ ஆைனகா காவிாியி8 கிைடப+).
363. நவ:ெகா< - +ைம ெபா#திய
364. எ*த - ெச8ல. அ5ெவ8ைலக; - அேபா+.
365. நாரண நாக 0 ச#திக வா:கிய ெபா'சாப2தா0:
திாிரெமாி2தேபா+ நாகமாகிய ேமமைலைய வி8லாக) நாரணைன அபாக)
ெகா;டதனா8, அ5விவ ச#தி2தா க<; வா:கிய - வைள2த; ெபா' சாப2தா0
- ெபா0 மைலயாகிய ேமவி8லா0; சாப - வி8.
------டைலதனி லா தா0 -2தனா ைகேகா
ச லமிைச க:ைக தாி2ேதா0 – உடD8

366

103

நிைற#த பணியழக0 நீல கிாீப0
சிற#த ெச9நீ 2 திரளா0 – பிற:க'

367

மாி ெகாபாக0 ேகாe ழக0
தமாி2+ ேவத தய:க – நிமி சிகர

368

பாரமணி2 ேதாி8 பவனிவர க;டளேவ
ஒநிைன ெவா03ெசய8 ஒ0றாகி – ஆர2

369

த9)வா< ேபா'ெச8B த0தனபா ர2ைத
க9)வா< ேபா'க;ணீ காB - ந9)

370

 கைல வலய2தா ெகா<ள
உ தள உயி  – சப>

371

ெந?ேசா டயமிவ< ேந க;> காணாஅ
ப?ேசா @ட0ெச0றா0 ஆதியா0 - ெச?ேசாதி

372

------------366. ெவ#த -டைலயிலா  (ஆ : நடனமா ; 9கி எ0ப+ ெதானி)
தா0 -2தனாைக க:ைக தாி2தா0 எ0ப+ ர;. ச ல - சைட.
367. பணி - பா, ஆபரண. நீலகிாீப0 - நீலக;ட0. பிற:க' மாி மைலமகளான உமாேதவி.
368. ேகாe ழக0 - இ ேகா>கைளைடய பிைற,ச#திர0 ஊ கி0ற
சைடைடய ழக0; சிவ பிரா0. இ5வி சீ களி0 சாியான வ வ லபட
வி8ைல. 0னேம உ<ள பாட, 'ேகா> ழலழகா# - தமாி2+' எ0ப+. 'ேகாe
ழல0' எ03 இ#திகலா. தமாி2+ - ஒD2+.
369. ஓ - நிைனகி0ற. ஆர - ெபா#த.
370. க;ணீ காB - க;ணீ ெசாாிவா<.
371.  - வைள; கைல - ஆைட. வலய2தா ெகா<ள - நில2திேல கழ03 விழ.
ச ப> - ெவகி0ற.
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372. காணா - உவமி0ைமயா' காண யாத. அப?ேசா0 - ப?சபாணனான
ம0மத0. இவ< ேந க;>, ஆதியா0 ெச0றா0 எ0க. ெச?ேசாதி - சிவபிரா0.
இவ< - இவைள.
----------ெதாிைவ

சி2ர மணிமட2 ெத*வ2 தி2ேதாி8
அ2தி 7தியக0 றா:ெகா2தி - -2த

373

ெதாிைவ வன2 திேலா2தைம ெவ<ளி
கிாியி0 மவாத ேகைக – காிவன2தி0

374

அ2த' ந?ைச அளி2தபிைழ கேபாதி
ெம2த பய#+பய0 ேவ3தவி - சி2த2ைத

375

----373. அக0றா: - நீ:கி, ெச8லேவ.
374. திேலா2தைம வா@லக2தி8 இபவளாதD8 இவ< Q)லக2திD
திேலா2தைம. ெவ<ளிகிாி - கயிைல. ேகைக - மயி8, காிவன - ஆைனகா.
இ+ த8 381 வைர ெதாிைவயி0 உவ வணைன.
375. அேபாதி - கட8. ந?ைசயளி2த பிைழ - ஆலகால விட2ைத2 த#தைம; 'ந?ைச
யளி2த பிைழ ெம2த பய#+' எ0ற க2ைத, 'அட8விைடயி0 ேம8 வவா
அ+ெசய அ?சாேத, விட அளி2த ெதனகதி ேமதினி வள நிைற2ேத, கட8
வயி3 நிைறயாத காவிாி' எ0ற ெபாியராண2 திவி2த2தி' கா;க (தில. 8).
பய0 ேவ3தவி - ேவ3 ந8ல ெபா<கைள2 தர எ;ணி. (பா - )
பிைழகாேபாதி.
---------

அ032த ேவ; இர; டாவ ெதாபிைற
0பைட2த ெதா5வாத ;டக – மி0பர

வி2+) ஒபிலா ெவ;2+ ேமலான

376

105

2த+ ச?சாிக ?சக – ைக2தல2தி0

377

0னிரக ெச* த8வனா ைரேபால
பி0னிரக ெச* ெபவிட – இ0னிைசைய2

378

தாேன ரBமணி, ச: கிைள2த)
வாேன ெபறாேதா: வாரண - மான2

379

-----376. கடலான+, ந?சளி2த பிைழ பய#+ ேவ3 பய0 உதவி'3 எ03 பி0
வ ெபா<கைள, ெசா8Bகி0றா . ச#திர0, அத, க'பக, விட, ஐராவத
தDயன, பா'கட8 கைட#தேபா+ கிைட2தைவ; ஏைனய, கட'ப> திரவிய.
இர;டாவெதா பிைற: ெதாிைவயி0 ெந'றி. ;டக - தாமைர; அவ< க.
மி0 பர - ஒளி ெபா#திய
377. வி2+: வி2+ம, பவள; அவAைடய இத$க<. 2+: ப8. 2த+ வாய+. ?சக - திர6சி ெப'றைம#+<ள+; வி2+ம, ெவ;2+, 2த+
எ0பன ச?சாிபத' (அதாவ+ ெபா#தியிபத') ஏ'ற ஒ திர;ட ெச
ேபா8வ+; அதாவ+ வா*.

378. ைக2தல2தி0 0 - பி>வா. விட: க;.
379. ச:: க92+. கிைள2த - க'பக வி6ச. வாரண - ஐராவதமாகிய யாைன,
ைல; வாேன ெபறாேதா: எ0ற+ அத0 பைமைய லப>2தியப .
----

தனிைமெயழி8 வ8D சாதக ேபாத
இனிய அரைப இன – னிதமா

380

அ8லலளி ெஞ;> வராB கமட
ந8லன ேச 2+மல நாாிநிக – அ8லெவன

ெப;Uவ மாகி பிற:மணி பாாி2+

381

106

க;Uத80 வி6டைனய கா6சியா< – வ;ணமைல

ஈசனா ேவ;

382

இ#தவ?ெச* யாநி0ற

ஊசிஅைனய உேராம2தா< – ஆைச

383

பகBமி ளாகாம8 பா+கா2 ேதாதி
கிD0 வி+ைவ  பா< - மகர

384

-----380. வ8D சாதக - க'பக2தவி' பட:ெகா ; இைட உவைம. அரைப
இன - வாைழ; ெதாைட.
381. ெஞ;> (ந;>): ழ#தா<. வரா8: கைணகா8. கமட (ஆைம): ற:கா8.
ந8 அ0ன, நைட உவைம. மல நாாி நிக அ8ல - மல மகளான இலமி
இவA இைணய8ல எ0@ப .
382. பிற: அணி பாாி2+ - ஒளி ெபா#திய அணிகைள2 தா:கி; க;Uத8
0ேன வரவி6ட+ ேபா0ற ேதா'றைடயவ<; ேமேல 'ந?ைசயளி2த பிைழ
பய#+' (385) எ0றைத ேநாக. வ;ணமைல - அழ ெபா#திய மைல.
383. ஆைச - திெக8லா.
384. இவ< .#த8 அவி$#+ கிட#தா8 அத0 கைம ெபைம காரணமாக2
திெக8லா பக'ெபா9திேலேய இ<  வி>மா; ஆகேவ, அைத  கிறா<.
ஓதி - .#த8. கி8 - ேமக. வி+ - ச#திர0; பிைற எ0ற ஓ ஆபரண2ைத
அணிகிறா<. மகர - மீ0க<.
----

உகAததி I$#த உேலாகைர ேலாக
மகளிைர மாலாக வ8லா< – சகல

385

வனிைதய Iழ மதனா லய2தி8
இனி+மல  Vட2 தி#+ – தனத

ேசவி2+ நி'? சிைலேவைள பா 2(+)உ0ைன

386

107

ஏவி பணிெகா;ேடா இ0றள) – நீவிப

387

யா?ெச* ைகமா றியவா* எ0பாைள
Q?ெச*ய தா<பணி#+ ேபா மார0 - ஈ?ைசஎம()

388

ஈ#தா0 இபகா இைறயவ ைன,ெசயிக
ஆ*#தா*#+ பா ேப0 அறிகிேல0 - வா*#த

389

பைட2+ைணயா* நீவ#தா8 ப?சசர2 தாேல
விைட2+ைணயா ைனெபா+ ெவ8ேவ0 – ெதா>2தெதாைட
-----385. உக< உததி - பிற$கி0ற அைலைடய கட8.
இ+ த8, சிவைன ெவ8வத'2 தன பைட2+ைணயாக வப

ம0மத0

ெதாிைவைய அைழ2தாென03 க'பைனயாக .3கிறா .
387. சிைல ேவ< - ம0மத0. ஏவி பணிெகா;ேடா இ0றள) எ0ற+ ெதாிைவ
.'3; அதாவ+, த0ைன க;ேடாைர மயக அவ0 காரணமாயி#தைமயா8.
388. ெச*ய - சிவ#த. ஈ?ைச - ெகாைல.
389. ஈ#தா0: எ0ைன, சிவ0 எாி2+வி6டா0: இ+ மார0 .'3. இபகா ஆைனகா. ெசயிக அறிகிேல0 எ0க.
390. பைட2+ைணயா* எ0ற+, ெப;க< அவ@ பைடயாதDனாேல. சர அ. விைட2+ைணயா0 - இடபவாகனைடயவ0.
---------

வாைக எனகா வலபாக அகணேம
ேதாைக உனகா ெதாட:ெக0ன – ஓைகட0

390

ஈேதா அாிெத0 ெற9#தா<ெம* யி8லாைன
நீேதாி8 வாெவனபி0 ேந ெகா;> – 7திதனி8

391

ெச0றா< விழிேவ8 திவ வி'ேகாD
நி0றாள8 'ேற நி32தினா< – 0ைற

392

108

றி ைலயாைன 0னணி ெமா*கா
ெநறிழ8மா பி0னணி நி'ப – றிைகவைள2

394

தாைன ம: தைழப அணிவ2தா<
யாைனவன2 தா@ எளியேனா – ேசைன

395

கண#ெதாடர வ0னியா ைகய03 ேபாத
வண: மயி8வ வ வா$2த - இண:

396

---------391. வாைக - ெவ'றிமாைல. வலபாக: இைறவ@ைடய இடபாக 0னேம
உைமயவ< ெகா; 2தDனாேல வலபாக உன கிைட எ0றவா3.
ெதாட: - றப>. ஓைக - உவைக.
392. ெம*யி8லா0 - அன:க0.
393. அவAைடய பைடயி0 அணிவைப .3கிறா . விழியாகிய ேவB,
வமாகிய வி8B.
394. 0ைற றிக வ8ல ைல, யாைனபைட. ெந:கிய கா ேபா0ற
.#தலான திைர (மா) பைடயி0 பி0னணி.
395. வைள2 தாைன - வைளயணி#த ேதாழியராகிய பைட. யாைன வன ஆைனகா.
396. வ0னி - ெந; அகினி த0 இடைகயிேல அம #+வர எ0ப+ றி;
வ0னியா - ெதா;> ெச* ஒ வபின . மயி8 வ வ - ெப;க<.
-----------

அவ? சீதரேன யாக, சிரேம
இ0ப, சிைலயா* எதிேர#த – உப

397

கரப2 திரெபாழிய க8லார வா
வைரயி' பணிவைலய ம0ன – வாியி0

398

> சின2+ரக0 0ைக ெசறிய
அ>திற'ைக மாமணிநி0 றா ப – ெகா ய

399

109

+ யதிர ெந'றிக; ேசாதிதர ேவத
வ வ3# ேதேரறி வ#தா0 – பி நைடயா<

400

க;டா< நிைன#த கமமற# தா<காத8
ெகா;டா< உட8ளக .6 னா< – ;டாிக

401

அபரா ஆதி ெப?ெச8வா ஆைனகா,
சநா தாச#2ர ேசகரா - ைபபவள

402

-------397. சீதர0 - திமா8; அபாக வ#தவ ; ேம மைல, வி8. 

அ எ0ற+, (அ

- நீ ) க:ைகயாக) உவ சீதரனாக) ஆக, சிரேம இ0ப, சிைலயாக)
றி. உப - ேதவ .
398. கரப2திர: ஈ வா< எ03, ைகயிB<ள ப2திர 6ப:க< எ03
இெபா<. க8லார வா வைர - க8ெலா2த வDைடய மைலேபா0ற ேதா<,
வைள மலரணி#த ேதா<. பணி வைலய - பாபாகிய மாைல, ம0ன - ெபா#த.
399. உரக0 - பா.
400. + யதிர - ைகயிB<ள உ>ைக ஒDக. ேவத வ வ3 ேத - ேவத ரவி
Q6 ய ேத ; தி)லா வ#தா0 எ0பைத ெதாிைவயி0 அணிவேபா> (395)
ெபார வ#தா0 என றிபி>கிறா . பி

நைடயா<: ெதாிைவ.

401. கம - ேபாாி>வதாகிய கம. ;டாிக அபரா - D2ேதாலாைட
யணி#தவேன.
---------

வ;ணா வச#த அழகா மதைனய>
க;ணா அ ேயைன காெவ0றா< – ஒ;Uதலா<

403

ேபா'3வ+ ேக6> ெபாறானாகி எைமயல
R'3வேளா எ0றலைர2 R'றினா0 – .'3ைத2ேதா0

த0ைன யைட#ேதா 2 தவ3வர ெவா6>ேமா

404

110

மி0ைன வ#+ விழிைவ2தா – பி0ைன

405

உவிDயா: ெக0ெச*தா0 ஒ2தவா ெறா2+,
ெசவிDயா* ஈச0பி0 ெச0றா0 - வெதவி8

406

-----------403. மதைன அ> க;ணா - ம0மதைன கா*#த க;ைணைடயவேன.
404. .'3ைத2ேதா0 - யமைன வைத2தவ0. (பா-) ெபாறானாகிெலைமயவ .
405. மி0ைன - ஒளிைய; அைத2 தகி0ற -டைர க;ணாக உைடயவ எ0க.
ெதாிைவைய உவ#+ கைடக; ேநாகினா எ0னBமா.
406. உவிD: ம0மத0. ஒ2+: சிவபிரா0 கைடக; ேநாகியத'கிண:க
எ0றவா3. ெசவிDயா* - ேபாாி> வி8Bைடயவனா*: ேபாைர வி6டவனா*
எ0னBமா.
---------ேபாிள ெப9

ெபா'' றவெளா2தி ெபா0னா6 0 மி0னா 
பி'ப6> 'ப6ட ேபாிளெப; - ெவ'பி0மதி8

407

காைவ, சிவனாைர ேபாேல கரடதட
மாைவ பணிவி வா 2ைதயா< – ஆவிவைத

408

ப;Uதலா8 ேபUதலா8 பாகீ ரதி 2த
க;Uதலா0 இ0ன<ேபா' க;ணினா< - வ;ணவழ()

409

எ8லா? -ம#+கன2 ேதேயா இனியதன(+)
அ8லா+ மாறி8ைல ஆகிேயா – நி8லா

410

கிளர2 திைசயிDட: கி6டாத வாேறா
தள சி' றிைடகிர:கி2 தாேனா – கிள சி'

றிைடயாிக; டாைன எதி பேதா இ#2ர0

411

111

பைடயில

சாய' பதேமா - விைடேயா0

412

----------407. ெபா' - அழ. ெபா0னா> - ேதவேலாக. இவ< வா@லக ெப; 
பி'ப6>2 ேதா0றியவளான ேபாதிB, அழ காரணமாக அவ கA
'ப6டவளா*, ெசா8ல2தகவ<. ெவ'பி0 மதி8 - மைல ேபாBய #த மதி8.
408. கரட தட - யாைனயி0 கேபால மத பா*கி0ற -வ>. மா - இ,-வ>
ெபா#திய யாைன. யாைன இைச பணி எ0ப+ மர; ஆகேவ இைசேபா0ற
இவ< வா 2ைத யாைனைய பணிவி எ0க. காைவ, சிவனாைரேபால
எ0ற+. இ2தல2தி8 யாைன பணி#தைமைய றிபி6டவா3.
409. பாகீரதி - க:ைக. இைறவன< +0ப இ0ப தத8 ேபால, இவ< க;
ஆவிைய வைத ப;U, ேபU. 'ஒேநா ேநா*ேநா ேநாெகா0 ற#ேநா*
ம#+' - ற<.
410. இ+ த8 416 வைரயி8 அவAைடய தன:களி0 நிைலைய வணிகிறா .
கன2ேதேயா: கன2ேதா; கன2த காரண2தினாேலா, வி9 ெகா:ைகயா< (416)
எ0க.
411. சி'றிைட கிர:கி: ‘இ0ன ெபகி8 இைட தா:# தா:காெத03, உ0னி
அ+ பா க உ'ற+ ேபா8' - Q. உலா, ச:க. திைசயிDட: கி6டாதவாேறா: 'பழ#
திைச யட:கா ப;ேபா' - மயிைலலா.
412. அாி - ெம0ைம; சி:க. ெகா:ைகயாகிய யாைன எதி பேதா. அாி க;>
ஆைன எதி பேதா: அாிைய, ெபாம8 எதி 2த க கேமா' - மயிைலலா.
இ#திர0 பைட வ,சிராத; அத0 இைட சி32திபைத றிபி6டவா3.
----------அ9#+வைள ஆக2 தைணய ெபறாேத
எ9#+வள # ெத0னபய0 எ0ேற – ெச9:கடD8

413

ஆ:கால கால:க; ட?சியநா< அ;டெர8லா
வா:கா+ ைகவி6ட ம#தரேமா - நீ:கா(+)

414

அ  ) காணா தாியய0 அ?சி
ப மிைசயி0 7$#திைற?- ப;ேபா – விைடேயாைன

415
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ைப?சில#தி 1ைல பறி2தக'றி ேயபணி
?சரேமா எ0னவி9: ெகா:ைகயா< – அ?சிஉைம

416

------413. அ9#+ வைள ஆக எ0ற+, கா?சியி8 சிவபிரா0 ஆக2தி8 அைமயி0
வைள2த9 ைல2த9 ப6டைம கதி.
414. காலகால - ஆலகால விட. அ;ட - ேதவ . வா:கா+: அ?சி ஓ யேபா+,
கயி'ைற இ92+ கைடயாம8. ம#தர - ம#தர மைல.
415. அாி அய@ ஒ2தன இர;> தன:கA. ப

- நில.

416. ?சர - (இ2தல2தி8 வழிப6ட) யாைன. யாைன இ2தல2தி' பணி#த
ெச*திைய இ: உவைமயா*, ெசா8Dய+ ேபாலேவ, ேதைவலாவிB, 'ெச03
திவாைன காவி' சிவைனமத, 03 வண:க னி#தேதா' (328) என இேத
ச#த ப2தி8 .றியிக காணலா.
இத0 பி0 421 வைரயி8, ேபாிளெப; அணிகல0க< அணியாத காரண2ைத
.3கிறா .
-----------

காணா தர0கல#தா8 காய2 திைவய9#தி8
7ணார வாரமா ேமெய0ேறா – ேசணாட

417

7டார மானதனி வி8லா ளைன2த9வ
.டாத காத' ெகா>ைமேயா – நீடறிவா0

418

மாணிக 0னா மணிெயா0 ப+மக2தி8
ஏணி ப-)3ெப0 ெற;ணிேயா – காU

419

அைவயவ2தி0 ெதா8ைல அபிராம ெம8லா
இைவகரக லாவெத0 ென0ேறா – கவினிைச2த

420

நாணாகி யாபரண நா0ெக*தி ேயாநவமா
Qணார அ2தைன Qணாதா< - பாணிஉைழ

421
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----------417. காய2+ - கல இைறவ0 உடD8. இைவ இ#த அணிகல0க<. 7;
ஆரவார: உைம. இ#த அணி கல0க< அ9#தின த9ைப க;> ஊ>வா<,
ஆரவார உ;டா என கதி. ேசணாட - வானவ .
418. 7டாரமான தனி வி8 - அவ கA பாசைற எ0ன2தக வி8; அவ கA
பைகவரான திாிராதிய தDேயாைர அழி2தைமப'றி. வி8லாள0: அ5 வி8
ேல#திய சிவபிரா0.
419. மணி ஒ0ப+: மாணிக, 2+, வயிர, வயிeாிய, ேகாேமதக, நீல,
பவள, 6பராக, மரகத எ0பன. இ5ெவா0ப+ மணிகA யாக2தி8 ப-வி0
உ3களாயைம#தி2த8 கதி எ0க.
420. அைவயவ2தி0 - த0@டD0. ெதா8ைல அபிராம - பழைமயா<ள அழ.
இைவ கரகலாவ+ - இ5வணிக< மைற2+ வி>. கவி0 இைச2த - அழ
ெபா#திய.
421. ஆபரண நா0: நாண மட அ,ச பயி  எ0@ நா'ண. நவமா தியனவான. பாணி - ைகயிேல. உைழக03 - மா0 க03.
-----------

க0ேற#தி ைய2த9வ க;டக0 ைவபிாி#த
அ0ேற விழிெக9தா அ?சன2தா< – ெத0திைசயி8

422

ஓடாத கா'ேற ஒழி#தா8 உவிD
நீடாழி2 ேதரா நிதப2தா< – ஓடாத

423

க:' களி3 க, சிைலமல ேகா8
தி:க6 கவிைகயி' சி0னமீ0 – த:ெகா

424

க6டா;ைம ேவA காலமலா கால2+
6டா +தவிவிைன 6>வா< – எ6டான

425

ேதாளாைன யா3 பவ2தி B#ெதா9+
நீளா தர:. ெந?சினா< - ேகளா ெசா8
--------

426
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422. க0ேற#தி: சிவபிரா0. க;ட கன), 0னேம ஒநா< க;ட+; அ03 த8
அல:கார? ெச*+ ெகா<வைத வி6டா<. எ9தா அ?சன2தா< - க;U
ைமெய9தைல வி6டா<; 'அ?சன:க<, ஓர2 ெத9தாத ஒ;க;ணா<' - காள2தி
உலா, 509.
423. ெத0ற8, ெத'கி#+ வட ேநாகி ஓ>; ெத' ேநாகி ஓடா+; ஆகேவ
அைத ‘ெத0திைசயி8 ஓடாத கா8' எ0றா . உவிD - ம0மத0; அவ@2
ெத0றேல ேத . இக2ைத 'வடேகா> ேதைடயா0’ எ0ற சிவபிரகாச
-வாமிக< தனிபாடDB கா;க.
424. க:8 - இ<; ம0மத@ யாைன. க,சிைல - கபாகிய வி8.
மல ேகா8 - மலர. தி:க< கவிைக - ச#திரனாகிய ைட. யி8, சி0ன; மீ0,
ெகா .
425. க6டா;ைம - ெப7ர. 6டா+ - ைறவி8லா+. விைன - காத8 ெதாழி8.
எ6டான ேதாளா0: ‘எ;ேதா< 7சி நி0றா> பிரா0' - அப .
426. ஆ3 பவ - 0னேம இ ேபாிளெப; கட#+ வ#த பவ:க<; ேபைத
த8 ெதாிைவ வைர<ள ஆ3. நீ< ஆதார - ெபகிய அ0. ேகளா - -'ற2தா .
-----------

ேகளா தனவரத ேகதி2 திபாைள
வாளா தட:க; மயிெலா2தி – ேவளாள

427

பாண உத)ெபாழி8 பா கவா எ0றைழப
வாUதB ேபாதக'3 வா0 ெச0றா< – நீணில2தி8

428

ஐ#+ நில அைம#+ கிள காவி0
வ#+வள ேதமாைவ மாமகிைழ – #தியக8

429

லாைல வட2ைத அ,-ன2ைத ஆ2திதைன
பாைலைய ேவைய பலா2 த0ைன - நீDைய
--------427. ேகதி2+: வ#தி. மயி8: ேதாழி. ேவளாள : ம0மதனா எ0றப .

430
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428. பாண உத) ெபாழி8 - அபாக மல கைள அவ@2 த ேசாைல. வா<
Mத8: ேபாிள ெப;. ேபா+ அக'3வா0 - மலெர>க. (பா - ) ேபாதக2+வா0.
இத0 பி0 ேதமா த8 ெந8Dவைர<ள பல மர:கைள
அ,ேசாைலயிB<ளனவாக, ெசா8D, அவ'றி0 ேம8 பிற மகளி காத8 ெகா;>
மடேலற2 +ணிய, இேபாிள ெப; ெவ;நாவைல க;> காதB'றா< எ03
இ2தல2+ ெபா#த .3கிறா . மர:கைள .றிய+, அைவ
தலவி6சமாயைம#+<ள தல:கைள றிபி6டவா3.
429 - 431. ஐ#+ நில: றி?சி பாைல 8ைல மத ெந*த8 எ0பன. ேதமா:
கா?சி, நாைக, மா#+ைற தDய தல:களிB<ள தலவி6ச. மகி$:
அ;ணாமைல, நீe . திெவா'றிS . க8லா8: காள2தி. வட (ஆ8): தி
ஆல:கா>, ஆலெபாழி8. அ,-ன (ம+): திவிைடமR . ஆ2தி:
தி,சி'ேறம, ெச:கா6ட: , ஆபா . பாைல: திபாைல2+ைற. ேவ*
(:கி8, ேவU): திெந8ேவD, பாI . பலா: 'றால, Qவண, நா_ . நீD:
திைப?ஜீD; (நீD - வாைழ; க9 0ற, மக8, ேதP தDயன)
ெபா#+.)
-----

0ைனைய .விைளைய 0ைக னகடைப
வ0னிைய ெகா0ைறைய மாதைளைய2 – த0ைன,

431

சிைனத பாதிாிைய2 தி8ைலைய காயா
பைனைய இல#ைதைய பராைய – ைன#ைத

432

ெந8Dைய ேநாகினா< நி2தைற நீழெலன,
ெசா8D யவ'ைற2 ெதா9தி6டா< – எ8ைல

433

மாத பல மய:கி மடேலற
ேமத தி;ேதாி8 7திெதா3 - Qதரமா

434

-------431. 0ைன: திமயிைல, அப , க_ , .விைள (வி8வ): ஓமாDS . 0:
தி0 . . கட: ம+ைர, கடப ேகாயி8, கடQ . வ0னி: ேபU
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ெப#+ைற, மைறகா>, ப6^,-ர, பார. ெகா0ைற: கடb , ப#தைண
ந8_ , ைவகாb , தி2R , ெகா<ளQR , கீ,-ர. பாதிாி:
திபாதிாிDS , ெகாளிSரவிநாசி. தி8ைல: சிதபர, ககாb - பைன:
பைனS , திேவா2R , திபன#தா<. இல#ைத: கீ$ேவ` , திநணா. பரா*:
திபரா*2+ைற. #+: த;டைல நீ<ெநறி, திெப#+ைற. இ5வா3
சிவபிரா@ நிழலளி தலவி6ச:க< .ற ெப'றி2தைல கடப
ேகாயிBலா ேபாிளெப; பவ2திB, ம+ைர, ெசாகநாதலா அாிைவ
பவ2திB காணலா.
433. ெந8D - திெந8D காவBாிய தல வி6ச.
434. மய:கி - காதB'3. மடேலற: க;ணி 197 பா க. Qதரமா - மைலேபா'
ெபாிதான.
---------

ந0னாவ8 க;டா<ெவ; ணாவ லா*ெகா;>
த0னாவ8 தீர2 த9வினா< – எ0னாய0

435

தான0ேறா நீெய03 சேவ எ0ேற2தி
ஆன#த மா அவச3 – ஏென0@

436

ப:கி' ப-:ெகா ைய பாவி ேசவி
ெச:ைக, ெச9நீ 2 திர<திர6> – ச:கரேன

எ0@ சிவம< ெகா;

437

பாைவ நி'பவைள

அ0ன ெதாட நைடயா ஆவாைள2 – +0னறி)

438

ேபா#தேதா மி0ேனந ெபமா0ெவ; ணாவDட
ேச #தேதா ஆ:கவைர, ெச03ெதாழ- ேந #தெத0(3)

439

ஆ'றி அைண2+வ அ5வளவி8 அ;டெரலா
ேபா'றி ெசயெசய ேபா'றிெயன – நா'றிைச

440

117

ேசேணா ம; ேணாரா*2 திர;>வர க8லார
Qேணா0 கயிைல ெபாபிேனா0 - வாண0

441

--------435. ெவ; நாவ8 இ2 தல2+ாியதாதDனாேல அைத க;> த9வினா<.
நாய0 - தைலவ0.
436. சேவ: விளி. அவச3 - த0னிைலய'றிபா<. பி0 வவன, ேபாிள
ெப;ணி0 ெசய8க<.
437. ப:கி8 ப-:ெகா : உமாேதவியா .
438. சிவம< ெகா;>: சிவபிரா0 மீ+ பிற#த காத8 மயக2தா8. +0னறி) ெபா#திய அறி).
439. ேபா#தேதா - உ0ைன வி6> நீ:கி'ேறா; ேதாழிய .'3. மி0ேன: விளி.
அறி) ேச #தேதா எ0க.
440. ேசேணா - ெதாைலவிB<ள வா@லக2தவ . க8லார Qேணா0: 398.
ெபா - மைல.
---------

டழ) நாரதனா ேகாதிலா யா9
இடைடய வ இயB – பட

442

தி,ெசவியி8 நாேய0 ெதளிவிலா 0ெசா8
இ2தி ய<ைக கிைசேவா0 – வர2தி8

443

சிற அயனா' ெசகிேய ெச2+
பிறெத* வ:க< ெபமா0 – நிறர;

444

ேசவினா0 .ட' றி7தி யி8விற
காவினா0 ெற0னாைன காவினா0 – Qவினா0

445

ச னிக)ாி த#தி சில#திகன8
ெவ பாிதிமதி வி;ணவ ேகா0 - ப0

446
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அறி#தா றறி+ேமா அபதிக< ேதா3
ெசறி#தா8 எனகளி2தா< சி2த – ற#தைழ2த

447

--------442. வ இய8: ேதவார.
443. நாேய0 ெதளிவிலா 0ெசா8: ஆசிாிய தா பா ய இ5)லாைவேய
றிபி>கிறா .
444. ெச2+ பிற# ெத*வ:க< ெபமா0: உக பா க; 'ேதா0றி மாி#
ெத*வ:க< மணாள0' - Q. உலா, சக. நிற ர; - விள:கி0ற வDைம
ெபா#திய. (பா - ) அயனா .
445. ேசவினா0 - இடபவாகனைடயவ0. .ட8 - ம+ைர. காவினா0 - -ம#+
ெச0றவ0; ம+ைரயி8 பாணப2திர@காக விறவி'ற திவிைளயாட8.
காவினா0 எ0ப+ மட. Qவினா0: பிரம0.
446. வழிப6> ேப3ெப'ேறாைர றிபி>கிறா . க)ாி - உமாேதவி. த#தி யாைன. கன8 - அகினிேதவ0. பாிதி - Iாிய0. வி;ணவ ேகா0 - இ#திர0.
ப0: ப2தி8 ேதா0றிய அக2திய0.
447 . அறி#தா3 - அறி#தவா3. (பா - ) அறி#தா'3+ேமா.
----------

தீ 2த மகளி திமா8 பரவ அ<
 2தி அவனி 9தா<ேவா0 – மா2ேதாி0

448

வ#தா0ம' ற5வளவி0 மாதரா 7தியி'க;(>)
இ#தா ெதா9பவனி எ03ைரப, – ச#தாப

449

ஆறினா< ேபரழ காெமா5வா தீெர03
.றினா< ைகதைலேம' .பினா< – ேதறினா<

450

பி2தேர ஆதி ெப?ெச8வ ேரமடவா ()
எ2தேர ெவ;ணாவ8 ஈசேர – நி2த

தியவேர ஓரார Q;டெப மாேன

451
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அதிவிரக ஆேன0 அைண[ – மதன0எ0

452

ஆயிைர கா*#தா8 அைன2+லகா< வாெய03
ேபம; டாேமா ெபமாேன - நீவா8

453

உைம வ2த ைறயா8 உமைமயா<
அைமக;^ எைமயிட2 தாA7 – இைமயி8யா0

454

________________________________
448. அவனி - உல. மா - ெபாிய.
449. மாதரா - ேதாழிய தலான ெப;க<. ச#தாப - மன2திB;டான
காத'30ப.
450. .றினா< - .றி வழிப6டா<.
451. இ+ த8 ேபாிள ெப; .'3. எ2தேர - ஏமா'3பவேர.
452. நி2த தியவேர: 'பி0ைன +ைம ேப 2+ம ெப'றியேன' திெவபாைவ. ஓரார - ேசாழ0 ேதவியணி#த 2+மாைல.
453. கா*#தா8 - வ2தினா8. அைன2+லைக ஆ<வா*: இ:, சிவபிரா0
திநாம:கA< ஒ0ெறன2 ெதாிகிற+; 69, 448.
454. அைம: ேதவி, தா*. இட2+ - இடபாக2தி8.
----------

தா@ அவ<ேபா8 தவ2திக;^ தா$#தசைட
காUமிைம யாதக;U: க;^ேர – யா@ெந>

455

மாBடேன வ#ேத0 மைலேவைள ெப'ேறன2
தாBமவ ளா நா0 தபாேத - ஏBமவ6()

456

ஒ'ைறபா க#தா0 உதவிய+ வா:காிேத8
ம'ைறபா க#தாி@ வாேழேனா – ெகா'றவேர

457

எ03 மதியா திைச2தா< இைறேயா@
ம0ற8 மல 2தா வழ:கினேனா – 0றளி2த

458
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வ8Dகா*2 தான?சி மாரைனவா6 ேடெல03
ெசா8Dகா2 தானவ A?ேசாரா< - எ8ைலயிலா

459

------455. தவ2தி - தவைடயவ<. சைடகாU எ0ற+, தா0 ெகா;ட காத8
மிதியினா8 .#தைல எ;ெணயி6> அல:காிக2 தவறிய+ - காரணமாக,
சைடயாயி'றாதDனாேல. இைமயாத க; எ0ற+, காத8 ேநா* மி#+ உறக
ெகா<ளாைமயா8.
456. ேபாிளெப; தா0 உைமேயயாயினா< எ0பைத, சிேலைடயா8
ெசா8Bகிறா<. ெந>மாBடேன வ#ேத0: மிக மயக: ெகா;>வ#ேத0,
திமாBட0 பிற#ேத0. மைலேவைள ெப'ேற0: எ0மீ+ ம0மத0 மைலய
(ேபாாிட) ெப'ேற0. மைலேவளாகிய கைன ெப'ேற0. அ2தாB அகாரண:களா8. அவளா - உமாேதவியாேவ0. ஏB அவ6 - ெபா#திய
அவA.
457. உதவிய+ வா:காிேத8 - உதவிய இடபாக2ைத2 திப
வா:க யாெத0றா8. ம'ைற பாக - வல+ பாக2ைத.
458. இைச2தா< - .றினா<. ம0ற8 - மண ெபா#திய. 0றளி2த வ8D உமாேதவி. வா6ேட8 - +032தாேத.
------வி8ைல னி2தா0ெவ; ணாவனிழ8 7'றி#+
ெதா8ைல, சில#தி

I6 ேனா0 – தி8ைல,

460

சிவாவன2தா0 எ:க< ெச9நீ 2 திரளா0
உவாவன2தா0 ேபா#தா0 உலா.
------ேநாிைச ெவ9பா
ெம*2திறேலா0 வி8ல  மீனவ0ைக மாற 
2தெனறி க8B ெபா32தநீ - 2தமிேழா
ெச?ெசா8 தைனவி? ெசநா தாஅ ேய0
0ெசா8 தைன ெபா3.
தி'சி;றபல
-------

461
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460. எ8ைலயிலா வி8 - ேமவி8. னி2தா0 - வைள2தா0, சிவபிரா0.
I6 ேனா0 - ஆைனகா)ைடேயா0.
461. உவா வன: ஆைனகா.
ெவ;பா. வி8ல : அ,-னேனா> ப0றிகாக ேபாாி6டேபா+ ப6ட+. மீனவ0
- பா; ய0. மா3 - பிர; மாணிகவாசககாக ைவைகயா'ற:கைரயி8
ம;-ம#தேபா+ பிரபால ப6ட+. 2த0 எறி க8: சாகிய நாயனா மலராக
பாவி2+ க8லாெலறி#த+. ெசநாதா - சநாதா. 0ெசா8 - அ'பமான பாட8.
ெசநாதா, அ  அ  க8B ெபா32த நீ, அ ேய0 0ெசா8 தைன
ெபா3 எ0க.
------சில 7றிக1
7றிக1

க;ணி 57. 'தி,சாலக நவ' எ0ப+ பாடமாயிகலா; ஒ0ப+ +வார:
ெகா;ட பலகணி எ0ற அ றிைப கா;க.

72. தி8ைலளா  கா6 ய பி0னிைண யழக0: பி0னழ ெகாைரயா ேபர
பலவாண0' - Qவணநாதலா 340; ஆ( 2 தியாகராச ெபமா@ இ:ஙனேம
'0னிB பி0னழக ' எ0ற திநாம;>; ‘0னழ க;ட த0மயகி0
மட:, பி0னழ' ஆ( உலா 391.

102. 'வDய மழபா

வயி2திய நாத'2, தைலவDயா நீேர'ற# தானா' எ0ப+

காளேமக லவ மழபா ைய றி2+ பா ய தனிபாட8.

114. பவள, தாள, மாணிக, வ,சிர எ0பன மணிகளி0 ெபய க<.

144. ந8 + (பவள) அணி சா2ர எ03மா.

238 - 9. நீ சைம2த சி3ேசா3, மண'ேசா3; ம;ைண உ;டவ0 திமா8.
(க;ண0 ஆய பா யி8 யேசாைத 0 ம;ைண;ட+.) எனேவ, ம;ணாலான
ேசா3 திமாலாகிய விைட ஏ'றதா.
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244. அ றி, 0றா வாியி8 ‘மட#ைத' எ0பைத 'ெப+ைப' என2
தி2திெகா<க.

262. பைட ஐ#+: ' மாயனிவ0 எ03ெதளி ெவ*த2, த;> த@ வா< பணில ேநமி
எ@ நாம2, த0பைடக ளானதி. ஐபைட தாி2ேத' - கD:க2+பரணி 226.

265. 'ெகாபினா<' எ0ப+ 'ெகாபனா<' எ0றிகலா.

274. இ: ெப+ைப .3வ+ ேபாலேவ, ம+ைர, ெசாகநாதலாவி8 ேபைத
த0ைன2 ேதாி8 ஏ'3மா3 .3வ+ அறிய2தக+! 'நீேர'ற ெச*யசைட நி2த
@ைறமணி2 ேதேர' 3 எ0ைன என' - 169.

310. சீராக பா 2 தி.2திB# +ைணயா* நி'க: 'நீ ெகா>ெகா6

ஆ>:கா8

.... ெகா ைர M-பினா< ெகா;டசீ தவாேளா' - கD2ெதாைக 1.

318. ' Rேயாைன' - பிைழ; 'Rேயாைன, ' எ03 தி2+க.

352. 'ம2+ளேவா0' எ0ப+ 'ம2+ரேவா0' எ0றிகலா.

403 - 4. தன பைட2+ைணயா* வ#த ெதாிைவ, பைகவரான சிவபிராேனா>
ேபாாிடாம8 அவைர ேபா'3வ+ ேக6>, ம0மத0, தா0 அவைள2 +ைணேக6ட
ெச*திைய அவாிட ெசா8D2 R'3வாேளா எ0ற?சி அலைர (மலரைப)
அவ< மீ+ R'றினா0 எ0க.
417. 7; ஆரவாரமா: 'ெப;ணார வார ெபாித0ேற' - திைகலாய ஞான)லா
169.

449. ச#தாபெம0ப+ ம0மத0 கைணகA< ஒ0றான Iத2திைன. இதனா8
விைளவ+ சி#தால.
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459. உமாேதவிைய எ;ணி அ?சி, ேபாிள ெப;U மாைல தரவி8ைல.
வா6ேட8 எ03 ம0மதனிட ெசா8ல, அவ0 அெப*யவி8ைல; இவA
ேசா வைடயவி8ைல.
------அெபா1 அகராதி
எ; - க;ணி எ;

அகினி தவ ெச*த+ 33, 446
அக2திய0 (3னி) 37; கடைல உ;>மி$#த+ 36; தவ? ெச*த+ 36, 446
அகப யா 167
அகிலா;ட நாயகி 20, 23
அ-வதர கபள : கா+ைறவா 186;
ந8Dைசயி0 வாண 231-2
அ6ச2திர மாைல 125
அ6ட  2த: எ6> பைண ெகா;ெட9#த த 3
அ மட 94 - 101
அைடைப 147
அ2த ந6ச2திர 83
அ2திகிாி ெவ' 350 அதிேரைக 358
அப க'T; ஓட பா ய+ 156
அபர?சி 345
அபலவ0 109
அபிைக திநாம:க< : அகிலா;ட நாயகி, வ )ைடய ம:ைக
அேபாதி - கட8 375
அமைன யாட8 359 - 363
அதீ,-ர 29
அக 154
அ,-ன0 வி8ல

: இ3தி. ெவ;பா

அேலக 200
அவனி 9தா<ேவா0 448
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அழகா ெமா5வாதா0 74
அளகாேரச0 (ேபா0) 349
அற ப2திர;> 309
அன:க0 317
அைன2+லைகயா<வா0 69, 453
ஆ2தி  ேயா0 24
ஆதி2த ப0னிவ 150
ஆதி 311
ஆதிெப? ெச8வ0 70,241, 270, 286,342, 402, 451
ஆதியா0 285, 372
ஆதிைர 83
ஆ - நீ 24
ஆரQ;ட ைம 68, 123-4,338 361, 452
ஆர Q;டா எ0ற ேப 68
ஆரவார 417
ஆாியப6ட 163
ஆெற; ச+ க Qைசெகா;ட+ 111
ஆன#த2 தா;டவ0 267
ஆைனகளிய+ 320
ஆைனகா ஆன காரண 50 - 51
ஆைனகா கயிைல ஒ2தைம 77-81
ஆைன வழிப6ட+. 446
இடப ெகா

112, 142; ஏ'3ெசா

இ#தா 449
இ#திர தீ 2த 32
இ#திர0 தவ ெச*த+ 30-32, 446
--------இபகா - ஆைனகா 389
இயம0 152

169; ஏ'32 +வச 227

125

இரதி 130
இரதிபதி 312
இராசி ெபய க< 252-3
இராம0 Qசி2த+ 61 - 2
இராவண0 258
இ6கிாி (நீலகிாி) 352
ஈ?ைச - ெகாைல 388
உட0வேவா 148 - 158
உமாமதி 166
உைம 25, 27, 188, 242, 284, 311, 318, 416 ; உைமயா< அைம எ0ற+ 454 ; பிற:
க' மாி 367 - 8

உரக0 64
உ2திர 151
உவா வன - ஆைனகா 461
எ2த 450
எமெகா8ல0 354
எD அர- ெப'றைம 104-5
எ<ெள;ெண*ேபா8 உடB< உைறகி0றா0 268
எ0 ெபா0 மலராத8 64
எ0னாைன க03: கா, 75, 204
எ0னாைன காவா 337
ஒபிலாதா 281; ஒபிலா0 333
ஒD - வா 152
ஓ:கார  2தி 259
ஓண 83
கக வாகன 149
க:காசல மர - 162
க:ைக 25, 92, 117, 319, 366
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கடப0 (க0) ெகா

116

கட)6  இ 58
க;காணிேயா 166
க;ணா

காண8 138

க#த0 149 .
கமலபதி 6கரணி 33-4
கமலாலய2தா0 95
கர ப'ப 25
காிவன - ஆைனகா 374
க8லார Qேணா0 441 க)ாி 143 ; வழிப6ட+ 446
கழ:காட8 255 - 265
கள) 18 200
க0னி மார 165
கா - ஆைனகா 91
காேகாதர ஆபரண0 267; க:கண 123
காமனாக: க #த க;Uத8 71
கா க ராசிக< 252 - 253
காலகால விட 414
காவிாி 361
காேவாி 37,285; ெபா0னி 66, 78, 117, 338; 3னி – ைக நீ:கிய+ 37.
காைவ - ஆைனகா 65, 361, 408
காளி 154
டக ெவ' 360
ழாமகளி .'3 181 - 198
ேகதைக ஒ0றா அணியா0 84
ைகேகாள ழா 166.
ைக ைவ2த 7ர ம9 137
ெகாகிற 230
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ெகா8Dமைல 302
ேகா,ெச:க6 ேசாழ வரலா3 40-60
ச:கநிதி ேகா 150
------------------ ச+கவ0 (பிரம0) 275
ச+ாிக 111
ச#த2தி8 வ#த க;ணிக< 106-109
ச#திர 6கரணி 35
ச#திர0 வழிப6ட+ 35, 446
சப#த சமணைர க9ேவ'றிய+ 155
சத 9,111; தல 7, 42, நதி 78; நாத0 283,402
சனி 16; வழிப6ட+ 446
சமீர0 - ெத0ற8 329
சரண அைறேவா 161
சவாச 134
சா2த0 149
சா#தணித8 130-134
சி< 108
சில#திகளிய+ 460
சில#தி வழிப6ட+ 44-5, 446
சிவD:க 22
சிவேலாக 50
சிவாவன2தா0 460
சி'சநாத 27
சி32ெதா;ட 223
சி0ன:களி0 .'3 171-174
சீதர0 397
-#தர 164; நாவல 70,361; Qாிக பா> லவ 156; ஆ'றிD6ட ெபா0ைன
ஆ(  ள2திெல>2த+ 362
-பேதவ, ேசாழ0 53
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-ரேபத ேவத2 +ரக 305
-வாமி திநாம:க<: அவனி 9 தா<ேவா0 அழ கா ெமா5வாதா0, அைன2
+லைகயா<வா0, ஆதி, ஆதி ெப? ெச8வ0, ஆதியா0, எ0னாைனக03,
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