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1. INTRODUCTION:

In the long glorious history of Tamil Literature in the medieval period, we come
across 96 minor works running under the name of Prabandams. Pillaittamil is
enjoying a towering and unique position among them. It usually consists of one
hundred stanzas and it is split into ten sections. Each section is divided into one
aspect of childhood. It is composed in praise of gods, kings and patrons. They form
the theme of the poets who glorify the charm and the beauty of childhood.

The poem opens with a benediction. The child's lisp, the prattle, the cradle song, its
tender clapping, its beckoning unto the moon, all this is described with great
consummate artistic skill of the poet. Perhaps in Periyālvār, who belonged to the 8th
century A.D., we recognize the spring and source of this species of composition.
Subsequent poets followed in his foot-steps and their poems are cold imitations of
the immortal poet whose songs cannot. but ring across ages.

This edition, published under the name of Pillaittamil Kottu, consists of seven works.

Arumpāttai Vēda Vināyakar Pilļaittamil arrests our attention. The worship of Vinayaka
prevails not only in India but also in lands beyond the seas. This worship was
introduced during the Pallava reign by the General Paranjöti after the crushing defeat
of Pulikësin A.D. 641-42. We believe that the devotees of Vināyaka will welcome this
work which has a peculiar charm and grace of its own. This work is based on a palm
leaf manuscript bearing No. R 2677 presented to this library by Sri K. Shanmugam of
Kumarakuppam village in the South Arcot district during 1951-52.

Vaikuntanāthan Pilļaittamil is sung in praise of the deity enshrined in the temple at
Tiruvaikuntam. Though the name of the author is not known, from the references
seen in the manuscript, it would be clear that he was a disciple of one Periya Nambi
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who lived in Sānthür village. This work is based on a palm leaf manuscript bearing
No. R 441 presented by Sri Villiputtūr Appu Iyengar during the year 1920-21.

Ragavar Piļļaittamil deals with Ayodhya and her ancient glory and the renown of
Raghu's race. The author of this work is Kulandai Mudaliar of Kurrālam. This work is
based on a palm leaf manuscript bearing No. D 323 deposited in this library.

Tillai Sivakāmi Ammai Pilļaittamil , sung in praise of Cidambaram, is marked by
philosophical discussions. The style is fluent and the diction dignified; the handling of
the theme and the choice and classical expression occuring in many places in this
work are a proof of the author's full acquaintance with ancient Tamil literature and
they reveal gifted poetic talent of a high order. It is learnt from the work that the
author is an anonymous poet of Tiruccendil. This work is based on a palm leaf
manuscript bearing No. D 324. Manuscripts bearing Nos. R 2860 and 2619 have
been of great use in the matter of compiling this work.

The author of the work Puduvai Tiripura Sundari Pilļaittamil is one Muttukkumaran,
whose date is difficult to determine. This work is based on a palm leaf manuscript
bearing No. D 326 deposited in this library.

In Tūttukkuļi Pākampiriyā Ammai Pillaittamil we get a vivid description of a different
variety of pearls. This edition is based on a paper manuscript bearing No. R 590 (b)
transcribed during the year 1924-25 from a manuscript belonging to the Mahārāja of
Ettaiyāpuram, Tirunelvēli district.

Śivanandan Pillaittamil speaks of Sivanandan, the hero of the theme, as a native of
Tiruvárūr. This work is based on a palm leaf manuscript bearing No.R 2676
presented by Sri K. Shanmugam of Kumarakuppam village in South Arcot district
during 1951-52.
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------------------2. அணி!ைர

இனிைம ெமைம கனிைம ெப ற ெசா க நதமி ெமாழியி(
அைம பா23 களாக திக கிறன. த4டமி வ(5ந" மகல6 ெசா களா(
ேபா 7வ உேலாபிகைள ந6*6 ெசா களா( + 7வ/43. எனேவ தமி 6
ெசா களி( சில உண"6சி நிரபியன; சில ப தி நிரபியன; இ:; சில
கழிேபாிப பயபன. நதி கலபக ஓ" வைச கவி. தமிழி( க நிரபிய
இப பய  ெசதமி  பாட(கைள அவாவின" அரச", உபகாாிக
/த=ேயா". அபாட(களிெல(லா இனிைம6 *ைவைய பிரதிப=பதி( ஈட 7
விளவ பிைள கவி பா2ேட. இளைம ப#வ ஒ#வ"  கைடசிவைர
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இ#பி எ@வா7 வரேவ 7 இபம:பவிபாேரா அ@வித வரேவ 7 இப
Aகரப3வ பிைளதமிெழனி மிைகயாகா. ழவி ப#வ மாச ற
ந(ெல4ணகைள அ@ெவ4ணகளி வாயிலாக களகம ற +ய
அைப ெப 7 திக தலா( அ@ெவ4ண, அ ஆகியன ெபற
வி#பவ#, ெவளியிட வி#பவ# இைடயறா இபதி( திைள க
வி#பவ# பிைள தமி  பா23 களி( மன ஒறி பழவ
அவசியமா.

''ம க4ெம. ............... ெசவி " எற ெத.வலைம தி#வBவனா"
வா ப, தீ4ட( உட கிப/, ேக2ட( ெசவி கிப/ விைளவிதைல
ேபா7 இளைம6சிறா"க ஆ3 விைளயா23 க4D கினிைம த# எப
ேபாத#கிற. “ழவி தள"நைடைய கா4ட( இனிேத........'' எறா" இனியைவ
நா பதி:. இ ெகாதி 566-ஆ பா2,: “கா கினி மழைல ய;ெசா(
க4D கினி கா2சியிப கனிவா. கினிதா. கEெணாி கனதைன
/வதிப.... ேபைத கினிைய ெபாறி கிப பிைள கனியறி
/4ேடா!" எ:ேபா பிைள கனி எ@வித இப/ தரவ(ல என
F7வ தவிர நாெவழவி(ைல. இத காகவேறா பா4,ய அறிEைட நபி
“பைட பல பைட .......... பய ைறயி(ைலதா வாG நாேள,” எறா
றநாH றி:. ம 7 "ழ= யாழி ன/தி ைழத ெசா, மழைல தக4
மகா"வயி ேக2டலா , றைழ /ளெம. தைன ெதா, ற, ழவியிப
றிதெதா" ேதா றேம.” எறா" க#ணீக ராணதி:. தைமயாதாித அரச
வள(க, பிர க ஆகிேயாாிட அட பழ லவ"க அவ"கைள
அ@வபி கினிய கள கபடம ற பிைளைம ப#வ/ைடயரா. க பைன
ெச. ஆ4பாலானா( ஆ4ழவிகளி விைளயா23 வைககைள
ெப4பாலானா( ெப4ழவிகளி விைளயா23 வைககைள அைம இனிய
ெகா;* கனி தமிழிேல இப6 *ைவ நனி ெசா2ட6 ெசா2ட கா /த=ய
10-ப#வக2 ஏ ப ெசய(கைள வ Fறி ஆசிாிய வி#தபாவா(
அைமதன". அரச", உபகாாிக ஆகிேயா" இஙன ேக23 கழிமகி E ெப ற
பின" லவ"க2 ேவ4,ய ேவ4,யா அளிதன". இதனாலேறா
'ஈத=ைசபட வா த(........ .... யி" '' எ7 "லவ"பா3 கGைடேயா".......
வானK"தி.......” எ7 Fறின".
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ெதா(காபியதி( பாடா4,ைண "ழவி ம#கி: கிழவதா'' எறவா7
காம பதியிபா ப23 ம க2ழவி ாியதாக அரசைர ஏைனேயாைர
பா3 லவ" "ழைத ெத.வ/ ெகா4டா3 இடதிேல" எறவா7
அ ழவிேயா3 ஒ 7ைமைடய ெத.வ  உாியதாக இ@வா7 பா3வ".

பிைளதமி  பா2,( காலதா( / ப2ட ெபாியா வா" இய றிய
பிைள கவியா. அவ" பிைள கவிெயன தனியாக பாடாம( த
தி#ெமாழியி( க4ணனி ழவி ப#வைதேய / கியமான பதியாக
பா,ளா". பி காலதி றா பிைள கவிெயன தனிபிரபத /ைற
ேதாறிய. ெபாியா வா" கி. பி. 769-770-  /பி#தவ" என வரலா றாசிாிய"
F7கிறன". பகழி Fத" பா,ய தி#6ெச+" /#க பிைளதமி , அதக
கவி Lரராகவ" பா,ய ேசM" /#க பிைளதமி , ேவப+ரா" பா,ய அழக"
பிைளதமி ஆகியன பழைம மி கைவ.

இதைகைம வா.த பிைள கவி தமிழிலைமத 96 பிரபத வைககB ஒ7,
பிரபத வடெசா(. பிர-மித, பத க23; ஒ@ெவா# பிரபத/ யாதாெமா#
க2,னா( க2டப3கிற. கலபக 18- ைறகளா க2டப3த( ேபா7
பிைளதமிG ப ப#வகளா க2டப3கிற.

இஃ ஆ4பா பிைளதமி , ெப4பா பிைளதமி என இ#வைக;
ஆ4பா பிைளதமி கா /த( சி7ேத" ஈறாகE, ெப4பா

பிைளதமி

ஆ4பா பிைளதமிழி இ7தி O7 ப#வக2 பதி( அமாைன, நீராட(,
ஊச( ெப 7 வ#. கா, தா(, ெசகீைர என /ைற மாறி வ#ெமப".
ஒ@ெவா# ப#வ/ 10 - பா23 க ெப7த=ய(; பழனி பிைள தமி
ேபாறன ைற வதன. இைவகளினில கணைத இல - விள. பா2,ய( 46, 47வ Qதிரகளா( உணரலா. இ கவி 3- ஆ மாத ெதாடகி 21-ஆ மாத
வைர ஒ றித மாதமாகிய 10 - மாதகளி: ேக2பி கப3. அறி 5-ஆ
ஆ4,: 7-ஆ ஆ4,: ேக2பி: இG கா. "/ைறத# Oறாதி
Oேவழீறாதிக, ளைறகநில ப மா4ைடேத....................' (ெவ. பா. ெச.. 7)
எபதைன, "பிைளபா2ேட ெதளிதி கிளபி, O7 /தலா
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OேவழளE ஆற திகளி அைறவ" நிைலேய'', "ஒ7
/தைலயா4ேடாதி: வைரயா"'' (ப. பா2,ய() எபதைன ஓ"க.

1. காபவ:
காபவ:- கா - காவ(, கா கவிைய றிபதா( ெதாழிலா ெபய".
இ 2-ஆ மாததி( நிக வ; 3-ஆ மாதெமப" ெவ4பா பா2,ய5. தி#மா(
/த=ய கடEள" பா23ைடதைலவராகிய ழவிைய பாகா க ேவ43ெம7
அைமப காப#வ; தி#மா( காவ கடEளாதலா( /த பா23 அவைர
ப றியதாக இ# . ழவி பிறத ஏழாவ நா காபிடெல: உலக வழ 
ேநா கி இஃ இல கிய வழ கி5 அைம கப2ட.

2. ெச#கீைரபவ : - கீ" - ெசா(, இ6ெசய( 5-ஆ மாததி( நிகG. ெபா#
ெதாியாத ஒ=ைய எG ப#வமா இ. இப#வதி( ப6சிள ழவிக 'க',
க' என Fற ேக23 தா.மா# பிற# மகி வ". இ@ெவா= மழைலைய
கா2,5 இனிைம மி க; இளைமயான. மழைலைய ஒ# வைகயி ெபா#
ெச.யி: இப#வ ேப6* ஒ= மாதிரமா. ேதாறலா( உண"தலாி.
யாபி( ெதாைடக சாிவர ெபா#தாத ஒைற6 ெசெதாைட எற
பாைமேபா( ெசா(5 ாிய அைமதிய ற இதைன 'ெசகீ"' எறன"ேபா5.
ெசகீைர எபதைன ஒ# நி#ய விேசடெமன F7வ" ெபாியவா6சா பிைள.
ெசகீைரெயபத ெசா ெபா# /ன" விள கப2டதாயி:
ெசகீைரயா3கெவ: வழ ைக ேநா கி கீ

க4டவா7 ெகாள( ேவ43

எப லனா.

"...க#ைணெயா3 ெமள கவி தி#ைக Mறிெம
கமல/க ேமெற3
ெத.வ தமி  லவ" ேபா 7த# ம6ெச(வி
ெசகீைர யா,ய#ேள....'" (ைவ. திாி. *தாி பி:)

“ம(கா ெம(ல கவி  விைளயாடேவ
ம:யி"க யாEமாட
வி#தாB Oறியி# ைகO றிதைல
ெய3 தவ திடEேம....” (சிவகாமி. பி).
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இைவகளிப, இ#கா(கைள இ#ைககைள நிலதிRறி /கைத ேம(
நிமி"தியா3த( இப#வ6 ெச.ைக.

3. தாலபவ:
தாலபவ:- தா( - தா5, நா ; தாலா23 - ஓ" வைக நாவைச. அ
ஆெபயரா. அ6ெசயேலா3 உடனிகG பா2ைட/ண"தி 7. தாலா2ெடப
தாெலன ம#வி 7. தாலா2ைட கவனி  ப#வெமப". இ ஏழா மாத
நிகG; எ2டா மாதெமப" பிகலைதயி(. ழவிகைள தாய" த
ம,தல, மணிதவிசி:, மணி ெதா2,=: யில6 ெச.வ காக
பா23 பா3த( வழ க. தி@விய பிரபதகளி( தாலா2ெடன தனி
பா,ள பாட ெறாதிகைள காணலா. ெசகீைர யா,ய#ெள: அ3 
ெசேகா ெசகீைரெயன விைண 'ெசகீைர'ெயன தனி மாீஇ
நிறா ேபால தாலா2ைடேய( தாலா2ைடேய( எ: அ3 ெதாட" தாேலா
தாேலேலா எனவிைண தாெலன தனி மாீஇயி 7 எப" ஈசாய மட
இராம=க *வாமிக.

4. சபாணிபவ:
சபாணிபவ: - ஸ: பாணி - சபாணி, ஸ:- Fட. பாணி-ைக சபாணி
ெகா2ட( - ைகேயா3 ைக ேச" ெகா23த(. இ 9-ஆ மாத நிகG.
இஙன சபாணி ெகா23மா7 ழைதயிட F7வதாக பாடப3வ
இப#வ. ந L2,5 தாய" /த=ேயா", "ததாகி ததாகி தைலேமேல
ெயனா," எ7 Fறி ைகத2ட6 ெசா(வைத க4,# கலா.
கா(வ=யிறி ைகவ= ெகா43 நக" ெச(5 ழைதகைள6 ‘சபாணி'
ெய7 F7 வழ ைக ண"க.

5. &தபவ:
&தபவ:- /த - வாயித (பி); அபி கறிறியாக ஒ#வைக
ெயா=4டாக உத3களா பாிசித( (Qடா), ழைதைய /த தாெவ7
தாய# பிற# ேவ43வதாக F7த( மர. இ 11-ஆ மாத நிகG. /த
எ: ெசா( /திைன றித= /தப#வதி( லவ"க பிறவிடகளி(
கிைட  பலவைக /தகளி: ெகடாத நி வா. /தேம சிறததாக=
அதைனத#க'' எ7 அைமத( வழ க. இ@வா7 இ7தி 4-பிைள தமிழி5
பர க காணலா. சிவானத பிைள தமிழி( ேம5 10-வைக /தி
வைககைள Fறி அைவ \கைள கா2,5 ''அ#ெளா3 ண"த /திேய சிறத"
எ7 Fறியி#ப ேநா கத க.
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6. வைகபவ:
வைகபவ: - இ வாராைன ப#வ எ7 வழகெப7. வாராைன வ#ைக, ஆைன - ெதாழி ெபய" விதி. தள"நைட யி23வ# ழவிைய ேதாழிய"
வாெவ7 அைழபதாக F7வ இப#வ6 ெச.தி. இ 12-ஆ மாததி
கிளவ. ழவிகைள அணி, உைட /த=யன அணிய Fபி3வ /ைற. சில
ழவிக அட ெச. அைவகைளயணிய ம7 ; இதைன எதி"மைற
றிண"த( Oல சமாதான ப3தலாெமப" மன லறிஞ". இதப, 596ஆ பா23 அைமதி# கிற.

7. அ' பவ:
பவ: - அ= -சதிர. சதிரைன ழைதேயா3 விைளயாட
வாெவ7 அைழதைல F7வ; 16-ஆ மாததி( சதிரைன யைழப நிகG.
18-ஆ மாதெமப" பிகலைதயி(. இராம" ழவி ப#வதி( சதிரைன
க43 அ#கி( வர6 ெசானேபா யாரா5 /,யாம ேபானதா( அGைக மிக,
இ7தியி( *மதிர க4ணா,யி( சதிரைன கா2,6 சமாதான ப3தியைத
யாேரயறியா" ! இப#வ ஏைனய ப#வகளி: அாியெதபா" "பிைள
கவி க= =யா" எபதா( விள. அ=ைய யைழ ைகயி( சாம, ேபத,
தான, த4ட வைகயா( /ைறேய சதிர:  பா23ைட தைலவ"  ஒ
F7த5, ேவ 7ைம Fற5, விைளயாட வாி ெப7 நைம Fற5,
வாராவி, நிகG ப Fற5 மர. (சாம - சமமாக Fற(, இனிைமயாக
Fற(); இ@ேவG ப#வகB இ#வைக பிைளதமிழி  ெபா. இத
ேம5ள பிாிEகைள கா4க.

8. (அ
(அ) சி(றி) பவ:
பவ:- சி7ைம + இ( - சி றி(, சி7L3. Oறா ஆ4, ாிய.
சி றி( விைளயா3 சி7மிய", பா23ைட தைலவ" த சி றிைல யழி ேபா
"எ சி றிைல அழியாெதாழிக என ேவ43த( Fறப3. சி7மிய" மண=(
சி7L3 க2, நிலா6ேசா7 ெபாவதைன ஆ4 சி7வ"க 7 காக
அவ ைற கைல6 சி7மிக அழ ம2,லா மகி 6சி ெகாவைத யாவ#
க4,# கலா. இநிக 6சிைய மன லா" "பாவைன விைளயா23 எப". ெப4
ழவிகைள6 "சி7L3 க23வாயாக" எ7 ெப4பா பிைளதமிழி( F7வ
உ4ெடன இ ெகாதி 4, 5. பிைளதமி (க ெதாிவி கிறன.
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9. அ. சி*பைறபவ:
சி*பைறபவ:- பா23ைட தைலவைர6 சி7பைற /ழ ப,
ேவ4டெப7. இ 2-ஆ ஆ4,( Fற ெப7வ. இப#வ அ#பாைத
ேவதவிநாயக" பிைளதமிழி( /த க4 வ பினேர சி றி( பாடப23ள.
இஙன வ#வ இல. வி. பா. 46- ஆ Qதிர  வ#ட /ைற 
ஒததாயி#பி: "அ= சி றி( சி7பைற சி7ேத"" எற ப பா2.
Qதிரப,ேய ெப#பா5 அைமள.

10. அ. சி*ேதபவ:
சி*ேதபவ:- சி7ேத" (நைடவ4,) உ#23மா7 பா23ைட
தைலவைர ேவ43த( Fறெப7. இ 4-ஆ ஆ4,( Fறெப7.

8. ஆ. அமாைனபவ:
அமாைனபவ:- சில பிைள தமிழி( இத  பதி( கழகாட ப#வ
வ#. கழகாவ மர, ஈய /த=ய ெபா#களா உ#4ைடயாக ப
ேபா7 ெச.வ. அதைன மகளி" ேமேல ஒற பி ஒறாக எறி ைகயா
பி, விைளயா3வ". கைட6சக காலதி( கழகாட( மிதி#த எப
''ப கழ" (பாிபாட( 81.-107) "7ெதா, மகளி" ெபால; ெச. கழகி "
(ற 36) "/ 77 கழெகா3 /தலக3" (ெப# கைத ப . 104)
எபைவகளாலறியலா. அமாைன கா.க ெகா43 இஙன
விைளயா3வ இப#வதி தைம. இ17-ஆ மாததி( நிகG. பா23ைட
தைலவிைய ேதாழிக /தமாைன /த=ய அமாைன கா.ெகா43
ஆ,ய#Bமா7 F7வதா. மகளி# ேகாிய விைளயா2,: இஃெதா7;
கலபக உ7 களி( அமாைனெயன வ#வ மகளி" Oவ" F, த நா23
தைலவைன (அ() காதலைர றிேதா ஒ#தி வினா எGப ம ெறா#தி அத 
விள கFற, பிெனா#தி இ@வி#வ"  விைட Fறி அமைன கா.கைள
ேமேல Lசிபி, ெகா43 /,தலாக இ7தி6 சீாி( அமாைனெயற ெசா(
வர பா3தலா.

9. ஆ. நீராட(பவ:
ாட(பவ:- இ 19-ஆ மாத நிகG. தைலவிைய நீ" நிைலயி ெச7
ன( விைளயா2டயர ேவ43ெம7 ேவ43வதா. இ6ெச.தி ந(ல
கணவமாைரயைடய கனிக ேநா  மா"கழி ேநாைப தGவிள.
"ெவபாதாக வியனில வைரெபன அபாவாட= ஆ.ெதா, கனிய" ........"
எனவ# பாிபாடலா( கனி ெப4க தாய#காக நி7 நீரா,ன" என
விளகிற. ''ேபD; சிறபி ெப4 மகவாயி Oறா ஆ4,( ழ மண
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ஒழித5 ஐதி /தலா ஒபதி கா7 ஐகைண கிழவைன யா"வெமா3
ேநா ற5 பனி நீ" ேதா.த5 பாைவ யாட5" (பிகலைத) எபதா( 5-9
வயள சி7 கனியேர நீரா, ேநா ேநா ற  உாிய" எப ேபாத#கிற.
இ6ெச.தி 'தாய#காக நி7" எற பாிேமலழக" உைர  ஏ றதாயி: சிவிறியா(
நீாிைறத(, O கி விைளயா3த( ேபாறன வய மித ெப4க2ேக த க.
ஐ7 7 84-ஆ பா23, ந றிைண 80ஆ பா23, க=ெதாைக 59-ஆ பா23,
ற 70-ஆ பா23, தி#பாைவ, தி#ெவபாைவ ஆகியன நீராடைலப றி
விள கிறன. இ7 மைலயாள நா23 ெப4க அ#ேணாதய கால வைர
நீரா3வதி( கால ேபா கி பின" கைரேயறி ந உடைல ைட ெகா43
+.ைமயான அலகார உைட வைககைளயணி க4கB  ைமயி23
ெந றியி( திலதமி23 தாUல ேபா23 தைம ஒபைன ெச.வ"; பின"
ஊ;சலா2டைத ெதாடவ". இதைக ஆ2டக இ6ெச.தியா( ெப4
கB ேகெயப ெத ெறன விளகிற.

10. (ஆ
(ஆ) ஊச(பவ:
ஊச(பவ:- இ 21.ஆ மாத நிகG. பா23ைட தைலவிைய
ஊசெலாறிேலறி விைளயா, மகிGமா7 F7 ப#வ; அVட பிரபத
/த=யவ றி( தனியாக Fற ெப7வ மிஃேத.

1. அபாைத
அபாைத ேவதவிநாயக பிைளதமி

"பிைளயா" பிைளயா" அவ" எேகேயா பிைளயா"........." எ7 சி7வ" /த(
சி7மிவைர பா, களி  ெப#மா விநாயகேர. இவ" வழிபா3 இ
ம23மிறி கட( கடத நா3களி: ேநபாள, திெப, # கி ஆகியவ றி:
உள றிபிட த க. இதியாவி( இ க ம23மிறி6 சமண", ெபௗத"
ஆகிேயா# Uசி கிறன". நதமி நா2,  ப(லவ தளபதி பர;ேசாதியா"
வாதாபிைய ெகாைள ெகா4டேபா அகி#த பிைளயாைர ெகா43 வ
த ஊரான தி#6ெசக2டா,யி( கணபதீ6*ர எற ேகாயி( க2, எGத#ள6
ெச.தா". இ6ெச.தி நிக த கி. பி. 641-42 எப" சாிதிராசிாிய". சக
காலவில கியகளி( விநாயக" ப றிய ேப6ேசயி(லாதா( இ /த ெகா4ேட
விநாயக" வண க ெதாடகியெதனலா. இவ" ஒ#/க பிைளயா", ஓகார
பிைளயா" என பலவிதமாக ேபா ற ெப றா".
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சீனாவி( 'ஷீ' எ:மிடதி5ள ெபளத ைக ேகாயி=(
ெச கப23ள விநாயக##வ கி.பி. 31-ஆ ஆ4ைட6 சா"ததா. ெம Yேகா
நகாி5, ெப#வி5 (அெமாி கா) கணபதி அ7வைட கால கடEளாக
Uசி கப3கிறா". ஆதிசகர" இ மதைத விாிEப3தியேபா தா கடEளாி
தனிதனி வழிபா3 ஏ ப2ட. அ ெதாடகி கணபதிைய Uசிபவ" 'கணாபய"'
எனப2டன". 10-வ  றா43  பினேர ேதவிகBட பிைளயா"
ஏ ப3தப2டா" என ெதாிகிற.

இபிைளதமி விநாயகைர ப றியதாதலா( அவைர ப றிய திேயா, காவ
கடEளாக Fறப3வேதா காணபடவி(ைல. 15-வ பா2, றிபி(
நாததிெலGபைற எப அபிதான சிதாமணியி( உள வ4ண
கா2டப23ள. பிற (களி( மா7பா3 காணப3கிற. தி#நளா றினி5ள
கணபதிைய Uசி நள க= நீகினா எ7 அ கணபதி நளFப கணபதி
எ7 28-வ பா23 ெதாிவி கிற. இ7 தி#ந ளா றினி5ள சனீZவர"
ேகாவி5  ம க ெச7 களிபேதா3 ‘எ கலத ேசா7’ காகதி
கி3கிறன". தாய" தாமைர மல"ேபாற ைககைள ெகா2, யைழதEட
''திெயGத பதக சதைக 5 சிலபிைரய ெதாதணி /ெதா3 /
நைக ளி" ேசாதிநிலா விசிற, ெதாதிெயா3; சி7 ப4, யைசதி3 ெதாக(
ற;*ழல ைகைண ைவெம3 ம, க, காெலா3 கா(வில க
காைலயிளகதி" ேபாெலாளி ெபாகிய கதி"/க ெமதி"மைர தத,யி23 ....''
வ#கிறா" விநாயக". ஒ#ழவி ந க4ெணதிேர நட வ#வ ேபா5ள
இ6ெசா(ேலாவிய; எேன! கவி இப.

விநாயக" பிறபிைன ேநா கிய பல ராண கைதகளி( சிவராண பா"வதி
தானி# மிடதி( ஆடவ" யா# வாராவ4ண காவ(கா க ஒ#வைர
ேய ப3தினாெர7 அவேர விநாயக" எனE மியகிற. ஈ43 42-வ பா23
சிவ:, பா"வதி ம4டபெமாறைன யைட ஆ4,#த வனைப Aக"Eழி,
ேதவி அ பிரணவ ெபா#ைள ேநா க அதனி( ஆ4 ெப4 யாைனக கலவி
ெச.ய அதைன க4ட இைறவி யாெதன5 நி சபதமாகி ஒ#மக ேதா7வ"
ெனன Fறி சிவ களி றிைன ேநா கி நி ற5 /,வி( விநாயக" அதினி7
எG வ வணகின" எ7 F7கிற. இதைன ,
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''க,வி ராவிய மதெபாழி களி றிைனயத
வ,கேணா கி நிறன #ளதா"வேமா டைம
பி,ைய ேநா கி நிறன ளைவேபணிய கலவி
/,வி ேமதக ேதாறினா" ெமா.விநா யகேர,"
(விநா. ரா.) எற பா2டாலறியலா.

46-வ பா23 திேவாதாத எகிற திேவாதான வரலா ைற விாி F7கிற.
திேவாதாத காசியி( ேதவ"க இராதப, பிரமனிட வரெப 7 அஙனேம
ஆ2சி ெச.ததா( மதரமைல  வர ெகா3 க6 ெசற சிவ காசி தி#
வ4ண /ய சி ெச. /,யவி(ைல. இ7தியி( கணபதிைய ய:ப அவ"
ேசாதிடனா.6 ெச7 /ைற திறப6 ெச.தா". 'F"த நிதிைரயி ெச7
ெகா3கன வா கி யத6, சா"த ெசாபனைத தபா நனவிைட தயக6
சா றி, ேந"தி3 மித: கின ெந3 பயென7, ெசா(= யா"தவ பய:
F2, யேநகைர திறப6 ெச.தா"." (விநா. ரா.) பின" இவ" Fறியவா7
தி#மா( நிமித /ைரபவனா.6 ெச7 அரசைன6 சமதி க6 ெச.த பின"
மதர மைலயினி7 சிவ /த( யாவைர அைழதி#தின". இதைனேய
"கனி மடவா" தம மிள காைளய#  கனEைர காசிதலைத மீ43
வர க#...'' எறன". இதைன6 ெச.தவ" விநாயக" எபதைன "... தைழத
காசிநக" வா

ைக ததா. நீேய ெயன6 சால விைழ,4, விநாயகைர ....''

எபதனா( கா4க.

விநாய#  16-ெபய"க உ43 எபதைன,

“*/கேர ேயக ததேர கபில"Q ெகசகனேர நாத
மிமி த# மில ேபாதர ெரழி(விகட ாிலகிய வி கினராச
ரைமவ"Q  ேத கணாதிப" +மேக நற# கணதிய க
#மிெழாளி பாலசதிர" தானO றி#ெதG கசானனேர.''
“வ கிர4ட" வயகிய Q"பகன ேராப" வா வரகா"
... க# கதU"வச ெரனேவ ெசா(=ய ெபய" பதினா7..”
(விநா. ரா.) இைவகளா( 58-ஆ பா2, ெபய" விவர ஓ"க.
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சிவ: ாியன யாE விநாயக# /43 எபைத 61-ஆ பா23 விள கிற.
ெவ4பிைற ெகாGைத கணபதி யணிதன" எப “ம#விய கைலகB
ைவயகெதாழ ெவா#கைல நமெதாளி" /,யி ைவக....'' (வி. ரா.) எபதா(
விளகிற. அரவ கலைன யணித விநைதயி ேவ43ேகாளா( சபாதி,
க#ட /த=யவைர மீ23 வர6 ெசற ேபாதா.

"இாித பனாக/ ெம.தி தா தன ாிதைவ தைம பாித வகத
ாிதவ4 ைழைன யார மாதியா
ெதாித /#ெவலா; சிவD விதன".
"தைதயா"6 சிதேத த# மனைத
ைமதரா"6 சித5 வழ க மாதலா
லதிவா னிறதவ ரணித வாளரா
ெவைதயா ரணித5 ேம ற தாேம." (வி. ரா.)
எபைவகளா( விளக கா4க.

21- பதிரக ெகா43 விநாயகைர வணக ேவ43ெமன விநா. ரா.
உைமயைம ச"தி விரதம:2,த படலதி( 33, 34, 35 பாட(களி( எ@ெவ
ெபய#  எபதிர ெகா43 Uசி க ேவ43ெமன F7கிறன. “ெப#மண
மாசிபதிர */க ...'' எபதைன கா4க. 55-வ பா2,( Uவண
பிைளயா. என வ#வ அழகிய நிற ெபா#திய (U+வண) இளைம
ப#வ/ைடயவனா. எ7 மைர க#கி( ைவைகயா Qழெப ற ெச, நிைறத
ஊரான தி#Uவணதினி7 வத பிைளயா" எ7 ெபா# ெகாளலா;
ஏடக எற தலதி( தா, ைவைக நீாி( எதி"த ஏ3 கைரேயறிய. இ
ைவைகயி வடகைரயி5ள. அறிஞ" ஆரா.க.

''பி ெமழி( றாத பிைளயாெரன வ# பிைளயிவ...'' எபதி( பிைளயா"
எற ெபய" ெப ற பிைள ப#வ6 சி7வ"க சதா எG ேவைல ெச.வ
ேபா7 இவ# ேம#மைலயி( தெனா# ததைத ெயா, பாரத
எGதியதாேலேய என க#ணீக ராண இயகிற.
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69- ஆ பா23 விநாயகேர பிரணவ ெபா# என இயகிற; ''பிரணவ /ன"
ைவ ெப#மைற ெதாதகாைல, பிரணவ /ேனாதாம ேப*த=ைமயாேல,
பிரணவ ெமாழியா றைன ேபசிைன ெயனE2ெகா43 பிரணவ
ெபா#ளாளா ேபாிட" காதானேற.'' ''வளேராகார # ெகா4ட
வள=வேன ...'' (விநா. ரா.) எபன ஓ"க.

விநாயக" உ#வ வழிபா3 இப நிக 6சி (அ) பநிக 6சியா ெதாற 
இறியைமயாத. “ைவதா( பிைளயா" வழிெதறிதா( சாணி" “ெவ(லதி(
பிைளயா" ெச. அதிேலேய கிளி ைநேவய; ெச.தா ேபால'' எற
பழெமாழிகைள ேநா க விநாயகைர6 சாணியினா5 ெவ(லதினா5 ம 7; ச
தன, ம;ச, ம4 /த=யைவகளா5 ெச. வணகலாெம7 விளகிற.
இதைகய எளிய ெசலவி( ைவ வண கடEள" ேவ7 யாவ"! பா கட(
கைட ேபா விநாயகைர வணகாததா( ஆலகால விஷ பிற க இதிர
/த=ேயா" கட( Aைரயா( தி#வல;*ழியி( பிைளயா" ெச. வணகினரா,
(75-ஆ பா23); இ@ெவைள பிைளயா"  தி ைக யா காரணதாேலா
வல ப கமாக உள. இதைகயவைர6 சிவ: பா"வதி தக தி#மண
காலகளிேல ைவ வணகாம=(ைல. சிவ: திாிர சகாரதி ேபா
விநாயகைர தியாததா( ேதாி அ6* /த=யன /றிய பின" தி6
சாியானதாக பா23 இயகிற.

81-வ பா2டா( எ6 ெச(=: யாெதாற  விநாயகைர நிைனேத
காாிய ெதாடவ" எப விளகிற. / காலதி( இதிய வியாபாாிக
கட பிரயாண ெச.ேபா ய(, கப( ெகாைளய" ெதா(ைலக /த=யன
ஏ படாம=#பத காக கப=( பிைளயா" வி கிரகைத எ36 ெச(வ
வழ கமா. இவ"க2 ப ேநாி இ@வி கிரகைத தைலகீழாக ைவபரா.
ந L2,5Fட இஙனமானா( வி கிரகைத நீாி( ேபாட பா" கிேறா.
ப ேநாிடாம( காபா றாத கணபதி  இஃேதா" ஏ ற த4டைன ேபா5!
எனேவதா "கட=ேல வக ேமறி6 ெச(=: '' எறா".

“ப களப பனி6 ெச " எற 25-வ பா23 மாத"க தகைள வ தGE
கணவைர பா" "இேதா ேதனிறா( ஒ7ள; அைத பி, வ, த#தி" "
எ7 F7வத  "....... ெந.த5 /தUE ெநகி த ெசகமலேபா
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ைககB /க/ வா க4கB கா2ட க43 ெகா.திைவ த#திெர7
ெகாGநைர ெதாGகிறாரா(." (எG6. பட. 54) எற க. இரா. ெச.ைள
ஏற ைறய ஒைம Fறலா. 97-ஆ பா2,5ள "வாேன7 சிைனேயறி மதி
லகளா( '' எப

"அதர நிவதேசாைல யல"ப* ேகா2,றா( க4
மதிக BகB ேதா7 கிழி வா"ம நீ" பா.
ெசதிைன விைள ;...'' (விநா. ரா)
எபதைன ெயாத( கா4க,

தமிழ :- இ@வாசிாிய" விநாயக ராண, கபராமாயண ஆகியவ றி( பயி சி
மி கவராவேதா3 வடெமாழி, ெதெமாழி ஆகியவ ைற பலபடக கிறவ".
காேமE மிய=ைச நாடகெம: /தமிழி கடைல (ெச. 5) திைண ெசதமி
ெகாB (9) ேமலான வடெசா5 ெத ெசா5 க ற ேமேலா" (11) Oவைக
தமிழாட (13) ேகாத ற வடெமாழிேயா (15) ெத.வ தமி ெகாB (16) L7தமி
ெகா43 (55) ெம.தமிழளிதி3 (56) ெசதமிழி வளைமெப7 (70)
சிைத#கி ைபதமி ( (86) ஆகியைவகளாலறியலா.

92-ஆ பா2,( இராம, சீைத, இல மண ஆகியவ"கைள பைடகேளா3
ேதாி( ஏ றி வ அேயாதியி( ேச"தன" எப விநா. ரா. விVDைவ
ப றிய ராணகளி( காணபடா6 ெச.தி. ராணகளி=(லாத ெச.தி
தலராணகளி( Fறப3வ43 என ம6சராண பதிபாசிாிய" /கEைரயி(
Fறியதப, தலராண இத 4ேடா எற ஐய ேந#கிற. வரலா7
ெதாியாததா5 ஒேர பிரதியாதலா5 ஐயமான விடதி( Oலதி5ளவாேற
பதிபி கப23ள. அ@ைவயமான வாிக கீ

க4டவா7மி# கலாேமா என

ேதா7கிற.

''வி4ேடாி( ஏறி இக( ெவ7 மாதரசிெயா3
மீைமயி# ேதாி( நான
ெவ றிமக :L" கதிவிட ேவமணி
விய ேத" இறகி மணி(
ப4ேட" வனதினி( பணிநா அேப"
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பைட ....''

(மீ+ைம+ இ#ேதாி( - ேமேலெச(5 ேமக ேபாற ெபாிய 2பக விமானதி(;
நான ெவ றி மக - ஞானைத எ6 ெச(=: ெவ றிைய/ைடய
அ:மா; அேப"பைட - இராமன ெபயைர ேச" விநாயக" ெப 7.)
இராேமZவர தவிர தி#Eசாதானதி5 இராம", * கிாீப, சாவா
ஆகிேயா" பணிததாக ேதவார F7கிற. ம 7 தி#நாைள ேபாவா" Fாி(
ள;சைமததி( F=ைய பகி"தளிதன" விநாயக" எப ெபாிய ராணதி(
காணபடாத.

இதைக சிறத = ஆசிாிய" ெபய" அறிய /,யாம=#ப வ#தத க.
இ#பி: இ=( 19-வ, 29-வ பாட(களினி7 சி சில றி க
கிைட கிறன.

இ@வாசிாிய" வ7ைம ேபயா( வ;சி கப23 6ெச(வ ேதாறியா"
க4ெண(லா ெச7 இதிரா, சதிரா எ7 Fறி நிறவரா. இவாிட
இ@விநாயக" தன பாதைத மறவாதி# மா7 Fறி யா2ெகா4டனரா (ெச..
19). இ@வாசிாிய"  இ# பிைளக பிறதனெர7 ேவதவிநாயகேர #வாக
வ தீ2ைச ாிதாெர7 அபிைளக26 *பிரமணிய, ேவதவிநாயக
(அ() இ கடEள" ாிய ெபயைர ைவதன ெர7 ெந;சி( நிைனதைவகைள
ெய(லா விநாயக" ெகா3தனெர7 தா., தைத, #, ெத.வ ஆகியவரா.
விளகினெர7 29-ஆ பா23 F7கிற.

இ@வ#பாைத ெத ஆ கா3 மாவ2டதி( தி# ேகாவR" வ2டதி5ள ஓ"
சிறிய ஊரா என ெதாிகிற. இ@ வ2டதி5ள ஊ" ளி விவரப2,ய(
தகதி( (Village Statistics Register) 'அ#பா' என றி க ெப 7ள.
எகளிட உள ஓ" ஓைல6*வ,யி( இ@விநாயக"மீ பா,ய கீ"தனதி(
"அ#பாதி ேவதவிநாயக" '' என றி க ப23ள. இைவகைள ேநா கி
இ@K" அ#பாைத, அ#பாதி, அ#பா எ7 வழகப23ளெதன
அறியலா. இ ேவதவிநாயக" ேகாயிெலாேற ள எப கா6 ெச.ளி(
தல சிவபிரா, உைம ஆகியவ"மீ பாட(க காணபடாததா( உ.ணரலா.
விநாயக, வினாயக இர4ைட ேபதமிறி யாBவ ஓைலபிரதியி(
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க4டE4ைம. இபிரதியி( சில பாடக Oலதி5ளவாேற
பதிபி கப23ளன.

இபிைளதமி Oவ#ட காடலா  2677 - ஆ எ4ணினி7
ெவளியிடெப7கிற. இ ெதனா கா3 மாவ2ட, மரப கிராமைத6
ேச"த தி#. K. ஷ4/க அவ"களா( நெகாைடயாக அளி கப2டதா.
---அபாைத ேவதவிநாயக பிைளதமி
பிைளதமி

1. கா பவ
தி#மா(
1. மணிUத ெபா வ2 ,ைமயா சலதிைட
வள"ெவ4 ணிலெவாGமா(
வடகயிைல ெவ பி5ைற கடகளி ெறா3ண"
மடபி, பயதம ேகா
வணிU வ#ம# பாைதாி தனி5ைற
ையகரைன ல ெகலா
மாதிகண பதிெய: ேவதகண பதிையெயன
ைதயைன மிகர க
கணிUத த43ழா. மா"பக ெதா#மணி
கறெத4 ,ைர/க2,
கதிரா யிரேகா, தய; ெச.தாெலன
கா2சிமீ மிைசகிைளப
பணிU ெதGதிட ெகா43மா மதெமா3
ப[ர ைனதெத.வ
பகய6 ெச(வியி# ெகாைகவைர யி லE
ப6ைச ப*ெகா4டேல.

சிவெப#மா
2. ஆடக மாமைல Oாிவி ேச"தவ
ராரண ேகா,ைய ேந"ெபற ேகாதவ
ரால, மாதவ" காதைல தீ"தவ
ரார/ +ற ல#மதி கீ றவ"
நா,ய பாணிைய ேவணியி காதவ"

(1)
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நாவல ேனவிய ேவைலைய பா"தவ"
நாயகி யா"/ைல மா"பினி Uதவ"
ஞான சபாபதி யா"தைம ேபா 7
பா,ய ேவத வியாத / சாதிய
பாரத காைதைய மாமைல ேகா2ெடா#
பாாிச ேம(வைக ேயெபற தீ2,ய
பாலைன நா5ைக யாளைன தா கைன
Lட# சீலைன ேயா"/ைன ேகா2டைன
Lரைன வா#தி ேபா(மத தீ"தைன
ேமத O,க வாகன Fதைன
ேவத வினாயக ேதவைன கா கேவ.

(2)

உைம
3. ேதாயா ெதைவ ேதா.தபர;
*ட"வா னவU ணிளமதிைய6
Qடா மல" ேக தைகெயைத
ெதா3ேமா ெவன6 சைட கா23
ேபாயா தாிதா கறிவ#
ைழ ைக யாைன ய#பாைத
ாிவா ேவத வினாயகைன
ேத மணிைய நனிகா க
தாயா யகில பரபைன;
ச=யா தளி ெம4ணா
த#ம தைழ க Eயி"தைழ க
தைழ கடE ைளெதாழி 
ேமாயா /தலா. த:வாதி
தி க ெவா3 க வ=பைட
ெமாறா /தேலா ெடாறாகி
ைற ப6ைச ப*ெகா,ேய.

தி#மக
4. த#மக ைளைண ெயா#மக ளா கி
தவளசேரா #கவா
த#மக ைள6சி தசமைன யகவா
த#மகெளா3 ேச"
தி#மகி த#ம# மகளி ெரனைண

(3)
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ெச.லக தி:ேளா"
சி7ைம கைளதவி" ெப#ைம கைளத#
தி#மகைள ெதாGவா
ெமா#மக ைளைன ைடயி =#தி
யச /கமக2
7ைண ையெபா# த#ைண மகிழ
உவெதா# றமகைள
ெபா#மக பதிமக Bடனணி ைவத
ராணைன லகில#2
ேபாதைன ேவத கேணசைன ய
ாி ரதிடேவ.

(4)

சர*வதி.
5. மாேமE மகேம# /க2,ென3 ப*ெபா
மைழகிடதா ெலனமணி வதனபடா ைன
UேமE ெம.;ஞான மதெபாழி ேவத
ேபாதகைத ய#பாைத ாி/தைல ர க
காேமE மிய=ைசநா டகெம:/ தமிழி
கடைலநிைல க4ெடவ  க#திமதி ெபா#தி
ேதேமE /வான ெதாளியி ெனாளிபரத
ெசகமல தவண# ெவ4கமல ெகா,ேய

(5)

பிரம
6. வளேமE திைரகட= னால தளி" ேள
மைழேபா5 மினி யி( மா5தி ம2,ேல
தளேமE நளினமல" வாச ெபா7வா
த#மாதி ச/கைன ேமல பி#வா
அளிM7 கணபதிைய ஞான பைடேளா
ரகலாத கணபதிைய மான ெப# நீ
ஒளிM7 கணபதிைய ேவத தி கவா
ெழா#ேவத கணபதிைய நாB ர கேவ.

இதிர
7. மல"ெந3 பா கட= :ைறத# + கம=

(6)
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மாநிறமா /கி= னாக பைடநீ
வ=ெயா3 கா களி7 /ைனெயா3 காபைட
மாமைழ வாகன/ வா E; ெசழி கேவ
அல"மண ேத கியெபா மல"ந7 ேதாபி5ைற
யாயிர ேயாசைன விசால ெபா7வா
ழமர"த பா"திபைன யகில/ காபவைன
யாதர வானமன ேமெகா4 ,#வா
பல"த# ேதாதிரைன மைலெபா# காதிரைன
நாரணி வாரணி ெபானாக பைடநீ
பாிமண Uதில ைணெந3 ேகா23/ைல
\ாி3 பால/த பான திைள ேமா"
விலக# தா2,கைள யளிெயா3 காபவைர
O,க வாகனைன யா# தி கவா
விாிதட Uநிைற த#ம# பாைதாி
ேவதவி நாயகைன நாB ர கேவ.

(7)

சதமாத"க
8. ேகாகன வாசமல" மைனயி ெசழிதவ
ேகாலமக ேம#கிாி வைளய பி,தவ
ேகார/ள Qர/, சிதற ணிதவ
ேகாதிெலாளி தாE/# மணிைய தாிதவ
ஆகவ= யா5/ விைய ெபய"தவ
ளாட(ாி மாமைலக ளமர பணிதவ
ஆகாய மீதி(விதி கைலைய பறிதவ
ளானெவG மாத"தி# வ,ைய பழி6*
வாெப7 ேசாதிமணி யரவ யதைன
மாசகல L3தE க#ைண க#தைன
மா"பி(மணி ர மதாணிெபா பததைன
வாசமல ராமிதழி ைனம தகதைன
ஏகமயி( வாகன/ வ#வி கிர மதைன
ேயைழய, ேயெமாழியி ல#ைவத சிதைன
]செனா# பாகம# ைமெப ற திரைன
ேயதமக( ேவதகண பதிைய ர கேவ.

" ைக
9. கைணைய தினாலாதி சிவைனெயா# ப,யாதி

(8)
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காிதாக ெவ.தமார
ைகயிமல" பாதமல" மீமD காவள"
கனிைய தனிகாிலா
ைணெவ க#ேகா23 மயிட கவி 6
*ரரதிப" கரவிப
கவ= ம=Lர சிகமிைச வ#மாதி
*தாிைய ய;ச=பா
அைணெகா4ட நதிவா மதிவா ளரEமணி
யதைர ேபா5வதன
தணிமதி நதிெவ4 ேகா2,ள பிைறந(
லரவ/ திகGமணிைய
திைணெசத மி

ெகாB ம#பாைத ாியி5ைற

ெத.வக மணவாளைன6
சீதகண பதிையயணி ேவதகண பதிையய:
தின/ ர கெவேற.

(9)

/ப/ ேகா, ேதவ"
10. ேவைதெப# கியவ7ைம வாதெமா3 ெகாைலவ=க
ேம(வைக பிணிகளிைவ தி ெக2, ேலாடE
ேவளினிட" ெகா,யெதா# நாளினிட ரடறவ#
ேகாளினிட" /த=ட"க ப கி23 மாறE
யாெதா#வ" நிைனெமா# காாிய/ நிைறEற
விராசசைப யினி(மணி விள ெகா வாழE
ேமத/7 மி#விைன ேமாதி/ பலEயி"க
ளியாE/7 பரகதி நில ேளறE
வாதமி# பரசைமய ேபத/7 ைறபலE
மாறிெயா# சிவசைமய ைவ ளாகE
வாGெமா# தடவிகட Lரெகச /கைனெந3
மாயம# மகைனெவ ெவ றி பிரதாபைன
யாதிகண பதிையம: நீதகண பதிையய"
ேவதகண பதியாைன வன ேகா" காவலைன
யாறி#வ" பதிெனா#வ" நா=#வ ாி#வெரன
யாகவைக ெப7மமர" /ப Oவேர.

அைவயட க
11. ம4டல ைரயி#2 படல கிழிெதG

(10)
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வயெகாளி பாிதிநிகரா
வள"கதி" பர/G மணிபல ெபாதிதெந3
வா#தி நீரா3வா
ன4டாிய வல ேதGசி7 க ெகா4ட
லெமா= ெவ4,ைரயிவா
யைகதனி ேலெகா43 மபைத யளி மா
கதைன க3 மேறா
ப4ைடமைற ெயா#நா5 மா7 5ெப#
ப:வனா ேலGெம4ெண
பலகைல கியான/ தைலயிேல ேயாதி
ப,த, வGதேமE
ெத4,ைர கட5லகி ேமலான வடெசா5
ெதெசா5 க றேமேலா"
ெச;ெசா54 ,3ேவத ;சர கறினி#
ெச;ெசவி ெககவிைதேய.

(11)

_______
2. ெச#கீைரபவ

12. *கவாாி ச கர ைமயைம ம
ேதாயநீ ரா2,யெபா
7கி(ெகா43 நீவிவ4 காமி2 டார
ல கிெவ4 ணீ7சாதி
பக(ேபா5 /Gமணி6 *2, ெயா3ப2ட
பாிநா ணைரவாி
பத ரU2, மிதO7 ப
படா/ைலயி ன/தO2,
தைகேமய ெதா2,= வள"திட U4மணி
தரள நிலைவLசி
தா.விழி6 ேசயாி காவிைய மல"தி
தயெமழி( வளரவள#;
ெசகராச" ெதாGம# பாைதாி வா மதைல
ெசகீைர யா,ய#ேள
ெசயேம யளி ேவ தவினா யக கடE
ெசகீைர யா,ய#ேள.

(1)
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13. Uைவயயி ராணிெயா3 ேகவவிைள யாடவ
விவளைம யாடLைண
4ணிய கயிைலவைர ந4ணிைர யாடE
ெபாதிய/ மறாடநீ
காவிாி ப*ெபா கடதி5ற வாடவ
ைக ெகா43 நடமா3நா
காக கவி தா3 நதிெகா43 காழிவா
கடEள"க Uைசயாட
Oவைக தமிழாட வ4கா ைக யாட(ேபா.
/கா ைக யாட(கா2,
/7 கா3 2டவ /,கா2, நைகயா2,
/F தா3/னிவ
ேசைவெகா4 டா,ய வ#பாைத ாிய4ண(
ெசகீைர யா,ய#ேள
ெசயேம யளி ேவ தவினா யக கடE
ெசகீைர யா,ய#ேள.

(2)

14. றா3 திைசயாைன மதமா3 நைனகE2
ழிக4ேம டாடவ4ட
ேகாள ைதெச நிறமாட நதிகெளா3
ளிராழி யறா,ட
கறா3 ைகயைன யிைளயாைள னி
களிபாட Eட:திேதா
கவைலசிறி தாடவி4ண ரமகளி ரா3U
க பகா டவியிமகவா
னிறாட( ெப ேற ெனன6ெச# காடவா
யிர/,6 ேசடனாட
வி#நில களாட வ,ெபய" ெதா#வா
ெல3தEண ேர கமாட6
ெசறா3 O,க ேதறிவிைள யா3ேவா
ெசகீைர யா,ய#ேள
ெசயேம யளி ேவ தவினா யக கடE
ெசகீைர யா,ய#ேள.

15. நாத தலதிெலG பைறயிெனா3 ைபசதி

(3)
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ந(லம திைமைவகாி
நாெலG  ெவ ெலG  /
நாமைற ெயGதி: 
ேகாத ற வடெமாழிேயா ெடாபதி றி#வைக
றிெயG  மபா
ைறவிேலா காரமா நிைறெயG  /
ெகாBெமG தாளிேமலா
ேபாததி Oலவா தார தலதிேல
தி  ெம2டாதேதா"
4ணிய ெவளி ேள ந4ணாிய ெவா#பர
ெபா#ளான ெத.வெவாளிேய
தீத ற விைசெகாB ம#பாைத ாி/த(வ
ெசகீைர யா,ய#ேள
ெசயேம யளி ேவ தவினா யக கடE
ெசகீைர யா,ய#ேள.

(4)

16. ைசவ திறதினி சைமயேத சிகெரன
தாரணி வGஞான
சபத" *தரேரா டபாி ெப#Oவ"
தலமைத மிதிபவ;சி
ெகௗைவ க3ன காேவாி Qழாதி
கடKாி ெல.திடாம
கா(ெபய" தி3ேபா நீலமணி ெகா4டைம
க4டனி# ெகா43வ=சா(
ைமைவத வைரெயன ேவாராைன ெயனவ
வழிேயெயா கியவ"தா
வரவர ேகாயி52 த(க4 ெடா#கள
வாரண ெமனக த
ெத.வ தமி

ெகாB ம#பாைத ாி/த(வ

ெசகீைர யா,ய#ேள
ெசயேம யளி ேவ தவினா யக கடE
ெசகீைர யா,ய#ேள.

ேவ7
17. க /கதணி ப2ட/ வ2ட6
*2, ெமழிலாட6

(5)
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ேசாதி நைக6சி7 வெராளி யாட
ேதாளணி வைளயாட
தக மணி6சி7 கி4கிணி யாட
தனிமணி வடமாட
த4ைட சில கலெதா= யாட
த கைக வைளயாட
ெசகன க ைழ ைழ யா,ய
ெசவி மைசதாட6
சிவபர னி#விழி பாவிட விரவிய
ெசகதி" ெவ4கதிரா
யகன கதி# ேமனி மா,ட
வா3க ெசகீைர
யாதி மேனாகர ேவத வினாயக
னா3க ெசகீைர.

(6)

18. இதிர வ வண கிறானிைம
ேயா"க வணகிறா"
இ2ட தயனாி 2, ெகா4டல
ாி23 பரEகிறா"
கதி# வல ேவா"மல" +வி
காத= ெனா3ேதா
க4ட/ மி2,ைச யா3 கிறா"வர
கனிய ரா3கிறா"
பதியி ேம(கீ Gலகின" யா#
பலபல Kழியேம
ப4D கிறாெரன ந4D வார
பாலக ேராலெம3
ததர /ைரெச. கைடதைல ளவ
னா3க ெசகீைர
யாதி மேனாகர ேவத வினாயக
னா3க ெசகீைர.

19. மாவ3 ேந"விழி மாமக ேமவிய
சதிரா இதிராவி@
வா"கட( QGல ேகா#யி ராகிய
ப4பா ந4பா/

(7)
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OெவG ேபாி: ேமத தியாக
வசதா கதாெசா(
Oதறி வாள" சிகாமணி ேயெயன
நறா. நிேறாதி
]வறி யாவறி Lனைர நா,
யிரேத ெநாேதைன
]ர, மீ தியான விடாதி#
ெவறா. றாத
ேதவ ணாகர O,க வாகன
ெசேகா ெசகீைர
சீத நிலாவணி ேவத வினாயக
(8)

ெசேகா ெசகீைர.

20. ஆ"கட( ேமெலா# நாகைண மீதி
5றகா நிேறா:
மாடளி பா,ய ேவடவி

தாமைர

ெகா4டா கிேறா:
ேம"ெகாவி4 ேணா"க சபாபதி யாகி
யி#தாB ேகா:
ேமறிய வா வி: ேமத வா வ#
ெளதா. சதா#
வா"ெகG மா/ைல மாைம யாண"
கிேறா /ேறா
மா"பினி ேலறி லாவ# ேசவ,
ைமதா நதாத
சீ"ெகG மாமயி( Lர சேகாதர
ெசேகா ெசகீைர
சீத நிலாவணி ேவத வினாயக
ெசேகா ெசகீைர.

21. மாற3 ேதாளிைண மாமைல மாதிர
ெம4பா 5தாவ
வாசக ேகார மகாெதானி ேமக
பதேபா. வி4ேடாட
ேவறிய ேதா"சின Oறிய நீவிழி
மிேபா( /பாய

(9)
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ேவதில" ேவைதக சா,ட நா,
ெயGேகா பகால
Kெறா= Q வட வான( ேவணி
யலகா ரகாண
ேவா3 மகாசல நாம கேணச
/ர4ேடா ெகா4ேட7
ேதறிய Lர வேகார மதாசல
ெசேகா ெசகீைர
சீத நிலாவணி ேவத வினாயக
(10)

ெசேகா ெசகீைர.
---------------------3. தாலபவ
தாலபவ

22. பளி  மணிேமனி வலதலதி
பவள ெகா,ய னவ"ழ=
பா,6 சிறத வாியளிேயா
^, பறத ெபைடயளிதா
ெனாளி  மல"U த#வனதி
5டனா ,யமா மடந(லா
ேளாகி ய,த ப*கேபா
ைறப நைறேத :மி பாி
மளி  ெபாலெகா பைசதிடலா(
ம#43 ெவ#43 ப4,#த
மல"U ழ கா னகேதறி
வாிவா.6 *#ைப மண*க
மளி  ம#பா ைதபதிவா
ழ/ேத தாேலா தாேலேலா
வ#ேச" ேவத வினாயகனா
மரேச தாேலா தாேலேலா.

23. OB பிறவி தடகட(வா.
ேமாக6 *றவா ெலறி43
/ைறேய  க *ககெள:
Oாி வைலயா லைல43
நாB கைரக4 டறியா

(1)
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ந= /யி"க கைரேயற
நளின தி#தா2 ைணகா2,
நம திரதா பி,வி
நீB பரைவ தடகாதி
ென3கா _2, யினிபிறவா
ெநறிேய கா2, /திெய:
நிலதி ேல றி க#ைணெபாழி
தாB ம#பா ைதபதிவா
ழ/ேத தாேலா தாேலேலா
வ#ேச" ேவத வினாயகனா
மரேச தாேலா தாேலேலா.

(2)

24. எ3  தனிெவ ேள 7ைடய
ெனயிO றட நா2 சக,னிெலா
றீரா றாகி பிறிெதா7
மீெர2 டாகி யிகலாக
ெதா3  கைணப #வாகி
நாD பலமா /கமாகி
+ ; சிைலயா யிரெத2டா.
ரக நா5 /கமாகி
த3  ெபாG /ன#ளா
றாேச வகனா ெயதி"நைக
தாியா #யி#4 ,டலாேல
தைலவ றன  தைலவெனேற
ய3  ம#பா ைதபதிவா
ழ/ேத தாேலா தாேலேலா
வ#ேச" ேவத வினாயகனா
மரேச தாேலா தாேலேலா.

25. ப களப பனி6ெச
பம /ைக களியாைன
பைணெவ4 ம# றெகா3ப
பைண ப#கி திலமணி
சத கமG /கி /ைலயா"
ஆட( பயி5 ேமனிைலேம
ற4ண கதி"ேச" ெவ4மதியி

(3)
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றமா ம7ைவ யறியாம(
வ தGE ெகாGநைரதா
வணகி யிேத னிறாெல3
வ, த#தி ெரனெதாழ5
ைமத" மகி F" தினிதா3
மதி வ#பா ைதபதிவா
//ேத தாேலா தாேலேலா
வ#ேச" ேவத வினாயகனா
மரேச தாேலா தாேலேலா.

(4)

26. கயேல கைணேய கட(விடேம
கால ேவேல க#விைளேய
காம கைணேய ெயறிவ ைற
க,த தடக4 மடந(லா"
மயேல ெகாGந" பிைழ காக
வாகி ெயறித மணிபணிக
ைமத" சி7ேத ராழிபட"
வழிைய த3 க ேமனிைலயி
யேல ெவளிேம ெகா,நிைரக
கதிேரா னாழி வழித3 க
ைனL திகளி /ழெவா= 
ெபாப" ேதா7 மயி(களி 
மயேல ய#பா ைதபதிவா
//ேத தாேலா தாேலேலா
வ#ேச" ேவத வினாயகனா
மரேச தாேலா தாேலேலா.

27. Lழி யிைடதி# மா(பணி யதனி
ேம#வைர6 சிைலயா
L7 ெபற6*ட ராழி யளிதைத
Lசியிட க,ேத
பாழி ைட கனி வாயி லட கிய
பாைம றிடேன
பாணி வைளட( ேகாணி ந,த
பா"ைவ யினி றியா
வாழி நைக6சி7 Oர( விைளதிட

(5)
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மானில / றதனா(
மாய னைத ெகா3 ேபாக வளித
மகாப= வி கிரமேன
தாழி வயி ெறா# ேவழ /கதவ
தாேலா தாேலேலா
தாைத /ேனா"பணி ேவத வினாயக
தாேலா தாேலேலா

(6)

28. வத க#ழ( வ(= ெபா#23
வலாாிய: பியநா4
ம43 ெகா3க= ெகா43 கல
வ#டேமா ேரழைர;
சிைத தள" ெம=த நளபல
ேதசெமலா /லவி
தி#ந ளாற தனி(வி ளாவைக
ேசவி த#றேவ
கத மிபல கனிமல ராதிக
ைக ெகா3 நளFப
கணபதி ெயற, பரவிட வரெமா3
காசினி தி#E
தத# Bதனி ைய கரதவ
தாேலா தாேலேலா
தாைத /ேனா"பணி ேவத வினாயக
தாேலா தாேலேலா.

29. அ ெச5திய ந4பின வ" க#
ள த /4ைமயினா
ல4,ய தபி ெந3ெபய ரா 7ைண
யாகிய நிெபயரா
/ெபா3 பி ெகா3தி# ைமதைர
/ 7 வள" ைகயினா(
Oதறி வா5ய" ேதசிக ெனனE
/:ற வதைமயா
=ப /7ப, ெந;சி னிைனதைம
யாE மளி ைகயினா
=#/ ரவ"க #ெவா3 ெத.வ

(7)
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ெமனைண யாகி/
றபத ேமபணி ய6ெச விதக
தாேலா தாேலேலா
தாைத /ேனா"பணி ேவத வினாயக
தாேலா தாேலேலா.

(8)

30. ேபதைம மாறிய மாைம யாள#
ேபேற ேபாேரேற
ேபணிய ேப"ல மாமணி ேபா(வ#
ேநய" மாகாயா
வாதி மாகி யனாதி மாகிய
ேகாேன ேமேலாேன
யாணவ ேவர7 மாதவ ேராதிய
தாளா சீராளா
Uத பசாச விேமாசன காரண
Lரா வாகாரா
Uதல பாதல மீதல வாண"ெசா(
வா ேவ மாேதேவ
தாத வி மாைல நிலாவிய நீய
தாேலா தாேலேலா
தாைத /ேனா"பணி ேவத வினாயக
தாேலா தாேலேலா.

31. ெகா மல" ழ லமைன ைகமல"
ெகா2, யைழதிடE
தி ெயGத பதக சதைக
5 சிலபிைரய
ெதாதணி /ெதா3 / நைக ளி"
ேசாதி நிலாவிசிற
ெதாதி ெயா3;சி7 ப4, யைசதி3
ெதாக( ற;*ழல
ைகைண ைவ ெம3 ம, க,
காெலா3 கா(வில க
காைல யிளகதி" ேபாெலாளி ெபாகிய
கதி"/க ெமதி"மலர
தத, யி23 வ#;சி7 மதலா.

(9)
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தாேலா தாேலேலா
தாைத /ேனா"பணி ேவத வினாயக
தாேலா தாேலேலா.

(10)
4. சபாணி பவ

32. ெகாவிாி தைலரக ெநளிய தடகட
2டமள றி23ம7 க
3மிமக ேம#வைர கி3கிெடன Oத4ட
Fட கலகிெவ#வ
தி/, யரவேமா ெர23/2 டா,
,ற /ட ெகயி 76
Qர பகீாிட6 சதிர Qாிய"க
ெச+ளிபட நீ3ம4ட
பிதிெபாதி ெரறியநி# தபைட ந3கியவ"
ேப#யி" ெகா2,நி ப
ெப#வாி6 சிைறவிாி தா3 கலாபபிர
ச4டமயி மீதிேல7;
சதிதர /வ# ம#பாைத ாி/த(வ
சபாணி ெகா2,ய#ேள
தவராச ேராேவ தவினா யக கடE
சபாணி ெகா2,ய#ேள.

33. பனிெகா4ட திகள க4ணிைன ெயா4ணிற
பவளேவ ணியெனா# கா
பக(ேவைள யளவி=@ EலேகG /லவிவ#
பாி*ேளா" ெப7வாித
கனிெயற ேபாள கனிகிற ேவலவ
கலபமயி மீதிேலறி
கதி# வரெப#க வலமாக வ#/ன
க#தினா 5ைனய(லா
=னிெயத Eலெகத Eயிெர7 * றிய"
ெனைதேய /திேனனா
_க# ெளன கடE4 மாகனிைய வாகியத
னி*ைவ *ைவ கநறா.
தனிெகா4ட ைக ெகா4 ட#பாைத ாியரச

(1)
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சபாணி ெகா2,ய#ேள
தவராச ேர"ேவ தவினா யக கடE
சபாணி ெகா2,ய#ேள.

(2)

34. மாமைறக பலE ெதா பதைவ
வவழி க4ட/H
மாதவாி மாதவ வியாத/னி ையதா
மைறெபா#ைள யா#மறிவா
ேறம#E வாயா( விதிதநா ளாடக6
சிகரமக ேம#வினிேலா"
தி4ேகா3 ெபா=ய/ன ெவ4ேகா3 ெகா4ட
திறபாம ல,/,கக4
டாமிய படவட ெமாழி கவி ெதாைகயில
க  ேம5மி#ப
ைதயா யிரதிைன ைமதீெரG திமணி
யாக பதிதெசைக
தாமைர யினாய# பாைதாி வ#களி7
சபாணி ெகா2,ய#ேள
தவராச ேராேவ தவினா யக கடE
சபாணி ெகா2,ய#ேள.

35. +E தரக ளதி கராெவா7
,ய, பி,திGப6
ெசா(லாதி Oல /த(வேன ெயெறா#
தி ைகைய ெய3தர றி
காெவ7 FE கடா களி ெறா=க43
கமைல ைகெநாிப
க2ெசவி கடEB தைலபனி பெபா#
க#ட ரகேமறி
ேபாெவ7 காலா =3 கிய ெபா.ைக
ன( ைடதகாியி
ெபா#ய ரக 7ம க#/கி= ம#கெவ
வன/; *பெமம ேக
தாெவ7 ெதாGதி3 ம#பாைத ாியதிப
சபாணி ெகா2,ய#ேள
தவராச ேராேவ தவினா யக கடE

(3)
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சபாணி ெகா2,ய#ேள.

(4)

36. அ4டாதி லெம@ Eலெதா7 நா(வைகய
தாபிற பிறபி
லாெமG வைகேதா ற /ேதா ற மா7பா
டாமள ப#/யிெரலா
த4டாைம ெய4ப நா=ல கேயானி
தனி(ேவ7 ேவ7கா2,
த:கரண வனேபா ககைள யளிதா4ட
தனி/த(வ னீதறிேய
ப4டாய Oவிைன யினா(வ# இைடM7
ப றி ெதாட"திடாம
பாகா திடEதவ ெவௗவைக ெச5தியி
பா"தனி மி கக ேச"
த4டாம மணிய வ#பாைத ாி/த(வ
சபாணி ெகா2,ய#ேள
தவராச ேராேவ தவினா யக கடE
சபாணி ெகா2,ய#ேள.

ேவ7
37. நதணி மாலய னிதிர வானவ"
ந6சரவ தரச
னனிபல /னிவ ர:தின /ெதாG
ந 7தி ெப றவேன
அதி நிறதர னா#ைம யைம
யளித மத களிேற
யச பாச/ வதணி நா(வா
ய த க பகேம
சிைதயி ெல4ணி வணந( ல,யவ"
சித நிைனதப,
ெசயேம ெபறவர மிகேவ தவிய
சிதி பைடதவேன
ெகாதித ழிெதாைட சதத மணிமணி
ெகா23க சபாணி
ேகாத7 சீ"ைன ேவத வினாயக

(5)
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ெகா23க சபாணி.

(6)

38. தாமைர மாமி மாம# மானம
தாணிக பலெகா2ட
தான /லாவிய வானவ" ேகா:7
தா#வி மல"ெகா2ட
ேதமல" Q,ய வா:ல ேகா"ெசய
ேபாிைக ெயதி"ெகா2ட
தீய கயா*ர மாமைன யாாி#
ேச(விழி ன(ெகா2ட
Uமி ேளாாிள நீ"கனி ேமாதக
ேபாளிைக மைலெகா2ட
Uைவய ராட(க பாட( களா=ைச
U4/ழ ெவா=ெகா2ட
ேகாமள ேமனி மேனாமணி பால
ெகா23க சபாணி
ேகாத7 சீ"ைன ேவத வினாயக
ெகா23க சபாணி.

(7)

39. ெப2டக ெமாத மத காி ெந றி
பிளப மணிெகா2ட
ேப# /ைனபைட Lர ர,ப3
பிைறெயயி 7கெகா2ட
ெதா2ெடறி யதிைச ெய2,: வாசிக
ெசாாி# திகெகா2ட
ேதாதக மா,ய Uத கணாதிப"
ேதாெளா3 ேதாெகா2ட
க2டற வி2ட கயா*ர O*
களதி னிைளபகல
காளி ெயா3பல Fளிக B4டைவ
ைகெயா3 ைகெகா2ட
ெகா2ட மட கிய சிவகண நாயக
ெகா23க சபாணி
ேகாத7 சீ"ைன ேவத வினாயக
ெகா23க சபாணி.

(8)
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40. பனிபிைற Q,ய வா"சைட ய4ண(
பைடதி3 வாகன/
பகய ேலாசன கவ ேனவ(
பாிதி3 வாகன/
தனி கம லாசன ேமவிய தைத
தைகதி3 வாகன/
த4மல" ெவ2சியி ெனா4மல ைரைன
ச4/க வாகன/
இனிபட" நீகிய விரவிக சதிர
ேரறிய வாகன/
ேமைன ெந3திைச வானவ" வாகன
/பிற ேகதிாிய
னி /ேனெச5 O,க வாகன
ெகா23க சபாணி
ேகாத7 சீ"ைன ேவத வினாயக
ெகா23க சபாணி.

(9)

41. வா#தி பால/ ேதெபற நா,ய
மதர ெவ ேபணி
வானவ" தானவ" மாலய னாதிய"
வ4ெபல னி ேபணி
யாெரழி( வா*கி ேயகயி றாக
விG க வதி ேசணி
னா#ட னியாவ# மாள விடைத
யளி க மGபாணி
காரண" தா/ண ேவயைத L7
மிட றைம க2டாணி
காரணி தான# Bதம பால
கரதி ெலGதாணி
Fாிய ேகாெடன ேவநிைன ேசவக
ெகா23க சபாணி
ேகாத7 சீ"ைன ேவத வினாயக
ெகா23க சபாணி
_______________________

(10)
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5. &தபவ

42. லவா வாிவ4ட லெகாைற
ேகாைத ெப#மா ேகாைதெயா3
ைரெவ ள#வி கயிைலயிகீ
ளி"U னேதா" ம4டபதி
னிலேகா கார தினி பி,
களி7 ெமனவ தைணதளிப
விளஞா யி7ேபா 5ைமயிைடேம
ேல ற கேத மா றாிய
Eலவா ேவதா கம கட=
Hறி கிள"த ேதறெலன
ெவாG ம/த கனிவாெய
ெறா@வா தல"த ெச@வாப
மலரா ல#பா ைதபதிவா
மகேவ /த த#கேவ
வா ேவ ேவத வினாயகமா
மணிேய /த த#கேவ.

(1)

43. அைலயா" ேவணி6 சிவெப#மா
னளி க நீ4ட ைள கர/
மெபா கரக ளீாிர43
மணிமா /க/ விழிO7
கைலயா வ= ெப ற ெசG
கனிேய நிைன மவ" க#F"
க4ேண ம4ேணா" ாிெமத
க#ம கB  /தலான
நிைலேய யறிவா லறியா
நிற ாிய நிைலகடத
ேநய தடகா ெவ7ெவளி 
ேநேர காண வ#ேசாதி
மைலேய ய#பா ைதபதிவா
மகேவ /த த#கேவ
வா ேவ ேவத வினாயகமா
மணிேய /த த#கேவ.

(2)
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44. ேதயா மய க வி#விைனயா
றிற கற ேபா *ழ7
ெசம கட= லாழா
ேத7 /ண"வா 5லகிய ைக
ேபாயா தர;ேச" தி#நாைள
ேபாவா" =M" ேச"வென7
றக4 ேடகி யவ"வ#நா2
னித கனவி =னிதியப
ேவாயா வளF" Fாி
5ளெகா4 ெடவ# ள;சைமபா
ேனாைர #வா யாேவைல
ள F= பததனி
வாயா வ#பா ைதபதிவா
மகேவ /த த#கேவ
வா ேவ ேவத வினாயகமா
மணிேய /த த#கேவ.

(3)

45. ெசழித க ெப4 ணாகடைத6
ேசர6 *தனா களபாள
சி7வ ேவ4, ெவ4கா2,
ெசறி/ ளந னீரா2,
ெகாழி  திைரநீ" ேவணியினா
ெகா3த வரதா ெப7மகைவ
ெகா3ேபா. வள"ப மழைலெமாழி
Fறா ைமயி க4 டாறாம(
பGத மதியா" சனிதி/
பால றைனைவ தவனகல
பல( வ#தி ெம.க4ட
பரம #ெவ றவ கிைற(
வG ம#பா ைதபதிவா
மகேவ /த த#கேவ
வா ேவ ேவத வினாயகமா
மணிேய /த த#கேவ.

(4)
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46. அன வய Q காசிநக
ரகிேல சைன மமரைர
ம#வி ேகா23 மதரதி
லக(வா ேனவி ெயா#ைட கீ
மன" வணக வர*ெச.
வ#தி ேவாதா னவிேயா"
மதிகதி# கல வ4ண
வனி ெயனேபா தனனிைலேய
கனி மடவா" தம மிள
காைள ய#  கனEைர
காசி தலைத மீ43வர
க# க#ைண கடகளிேற
ம: ம#பா ைதபதிவா
மகேவ /த த#கேவ
வா ேவ ேவத வினாயகமா
மணிேய /த த#கேவ.

(5)

ேவ7
47. ேதவ" ப3மிட" தீர வ=ெயா3
ெசயமளி  ழவிேய
தீய விைனயி#4 மாய வ#ெளாளி
திைசவிாி  பாிதிேய
யாவி ட(ெபா# ளாக விைனவழி
ய,ைமைவ  ாிசிேல
யாதி ந3/, வா# மறிவ#
மதிெசய6ெச கனகேம
மாவி வகிரள வான ைமவிழி
மல"களி  கமலேம
மாய மலரய னாதி ய,ைற
மணிெகாழி  பரைவேய
தாவி /கைல ேவவி யவ"ெதாG
தைலவ/த த#கேவ
தாைத ய#ைன ேவத கணபதி
த#க/த த#கேவ.

(6)

43

48. மீன /7/ைட நா7 மறிகட(
விசி7/ கழணிவா.
L7 கைழயினி லாைல ெநாிபட
விாி/ க#விவா
னீன /7பல தான மிைசவிழ
விைற/ க/கிேல
ேய7 படவ, சா7 ெமாழிவழி
யிழி/ ணெமனா
வான மதிநதி யா3 சைடயைன
மகிG/த விெயலா
வாழ வ#ளிய ேவைழ தி#Eள
மல#/த க#ைணேச"
தான ெமாGநி வாயி மி*ைவ
தைழ/த த#கேவ
தாைத ய#ைன ேவத கணபதி
த#க/த த#கேவ.

(7)

49. ஆல மணியிைல மீதி லறியி
லளிமல"ைப ளவேனா
டாதி /மைற நா5 ம#ளிய
வய/த ைப த#விவா
ேகால ம=யிைம ேயா"க ெளா3மதி
ைறபைடெத4 ,ைசேளா"
ேகாைத ைமண ராதி ய,யிைண
7கி/ 7 பரவிேய
நீல கய/க Lர வ*ரைன
நிைலயழி  திறெமேனா
நீயி த#ெளன வா.ைம ய#விழி
ெந3மைலெப4 ெகா,ெயாேட
சால வ#ளிய பால ெனனவ#
தைலவ/த த#கேவ
தாைத ய#ைன ேவத கணபதி
த#க/த த#கேவ.

50. ஆட( ாிபல Fளி றளிக

(8)
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ளலைக/23 ைறேம
யாதி /கதி ராதி கிரக/
மட(விைள  ய#ேந"
Fட வாியவி யாதி பலபல
ெகா3நட  பட#(
F7 மறெநறி சீ7 மரச"க
ைறெச5 பிைழெயலா
ேத3 மதிெயா3 நாB மழகிய
தி#வ,6ெச கமலேம
ேசர நிைனத# ேவா"/ ெவயி(ப3
திைரகட ற4 பனிகேபா(
சா, ய#ாி ஞான தினகர
த#க/த த#கேவ
தாைத ய#ைன ேவத கணபதி
(9)

த#க/த த#கேவ.

51. Oல ெம:ெவ ேகா, /மைற
/,Eண" பிரணவமா.
ேமாக விைனயக( ேயாக /னிவர"
/ன/தி ; *ட#மா
ேயல ெவா#ெபாG ேத: நிைனபவ
ாி#தயதி பிரைபமா
ேய க#தி: நா, யைதெயதி
ாினிதளி  கடEளா
ேயால மறிகட( ேபா5 மி#விைன
ெயாழியநி  பதவியா
ேயா மவ"ல நாத ெனனமன
தளி"  த#Eமா.
தால மிைசய" சீல /த=ய
தைலவ/த த#கேவ
தாைத ய#ைன ேவத கணபதி
(10)

த#க/த த#கேவ.
________
6. வைக பவ
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52. ெதாக ெப#;*,ைக பளபெளன வாடக
ேதாவைலய நிகநிெகன6
*2,மணி வி2டெவாளி தளதெளன ர
ெதா2டமணி கலகெலன
தக தக2டாைட மளமெளன ெவாGமத
சலவ#வி களகெளன6
சன Lரதணி பளீெரன கா=லணி
த4ைடக க_ெரனதா
ெசைக தலெகா2, மைக பிரா2,ைம
ெசறைழ ெதனவா ேவ
சீரா2ட வ#கெமாழி பாரா2ட வ#கெவ
றி#வ#க ெவனவ#ேவா"
ெவக2 பைண கரட க களி 7/க
Lரவி கிர மவ#கேவ
மிம# பாைதாி வள"ெப# கீ"திைன
ேவதகண பதிவ#கேவ.

(1)

53. கைறெகா4ட வாவா யர க"ல வ*ர"ல
காலெர ேறாலமி23
கடEளாி( வ=ெகா43 ெமழி(ெகா4ட E#Eேபா.
காRதி ெகா43ெமU6
சிைறெகா4ட கைணெகா43 நாணியளி ெகா43U;
சிைலெகா4ட ேவைளய;சி
ெதாிைவமா" ெகாைகைய யர4ெகா43 வா ேதவ"
சிர*நா4 ெகா43னிய
ைறெகா4ட ெபாறில னட கிம மதைன
ேதா(விக4 டவனி#ைப6
Qைறெகா4 ,டEமைத ேயாைவெகா4ேட ெயவ#
ெதாGபிரம சாாிெயேற
விற(ெகா4ட ெகாைறமல" வாைகெகா4 டணிெவ றி
Lரவி கிர மவ#கேவ
மிம# பாைதாி வள"ெப# கீ"திைன
ேவதகண பதிவ#கேவ.

54. ஆயிர ேகா,கட( ெவள ெப# /

(2)
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ள,நைன திடE/,யா
வட(ெகா4ட Qரனவ ட(ெகா43 வ#ேசைன
ய*ர"ெவ ளெப#நா2
காயி# ைணLர" கண/மீ ராயிர
கனெவள /ெப#கி
ைகேவ( வி3/ைன ெசயேவல :ள
கலகிய ெப#களேத
ேபாெயா# ேகபிரம சாாியா. மாையைய
ைனைடயி ேலயி#தி
Uநிக" தி ைகயவ Uவினி( வி3
ெபா#க# வGதிேமனா
ேமயத பி /  விைச யதத
Lரவி கிர மவ#கேவ
மிம# பாைதாி வள"ெப# கீ"திைன
ேவதகண பதிவ#கேவ.

(3)

55. F7க ைனகாழி ஞானச பதனா"
Fடமிைச யமணழி
Fன(ெப7 மாற/ மீன/7 வாாி
4ட"வி4 ,டவGதநீ
17நதி ைவைகயிைட நீ7நிைல ெப7கெவன
ேவாதியி3 ேம3விடலா
5ய"நீாி ெனதிேராட வியேல3 ெகாவென
ேறா,ய வைம6ச: 
ேப7ெபற ெவ.தா ெச(லெவா# Uவண
பிைளயா. ெவளவைலயி
ேபேர3 தைனவாகி நீேரா3 மளி க
ெப#க= மா/னிவனா(
L7தமி ெகா43ைன மா7நிக ாி(லாத
Lரவி கிர மவ#கேவ
மிம# பாைதாி வள"ெப# கீ"திைன
ேவதகண பதிவ#கேவ.

56. ைவதைல ெந3பகழி வாிசிைல6 ெசனி/த
ம4டல தவ#ேமனா4
மாOவ" ேதவார ைவைபயறி யாமன

(4)
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மகியிட வ4ரவனா.
ைகைண6 சி7வனி3 Uைச  ேநசித
க#ைணயா லவவினாவ
கனெலா3 பய7கனி யன/த லானைவ
கனித/ ெசேவைளயி(
.தைல நி7தியி@ வழிக43 ெகாெள7
ெசா(=ெயா# நாைரMாி
7களிலா ெவ4ணீ7 ைமெதG வி
லக/ விரைலநீ2,
ெம.தமி ழளிதி3 க#ணா கர6ெச(வ
Lரவி கிர மவ#கேவ
மிம# பாைதாி வள"ெப# கீ"திைன
ேவதகண பதிவ#கேவ.

(5)

ேவ7
57. அகனீ" ேவைல கடேதா,
யைலயா ப மாைணயினா
லடகா நாக Lைணயினா
லைசயா ததி நி7ைர
பகரா ய"த மாதக
பறவா பி காயாத
ப#ேகா2 டதி மாத"/ைல
ப,யா களப ப,யி(விைல
நிகழா ெவா#சி ரதலதி
னி7வா கப ம#ளதி
ேனரா வாப( வ3 கபட
ெந#கா விளமா ெவ7பல
கழா 5ய# ம#பாைத
ாிவா களிேற வ#கேவ
ெபா#ேச" ேவத வினாயகமா
னிதா வ#க வ#கேவ.

58. திேதா */க ேனகதத
ல கபில கசக"ண
ெசா(5 மிலேபா தரவிகட
ெதாவி கினரா சகழா

(6)
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லதிவி னாய க`ம
ேக Eடேன ெகணாதிய க
ன#ேச" பால சதிரறா
ரணிQ வ கிர 4ட:ய"
மதிெச. Q"ப க"ணேன
ரப கத மதிரதா(
வண U"வ சகாயெனன
வளாீ ெர23 ெப#ெபய#
ெபாதி; சிறத வ#பாைத
ாிவா களிேற வ#கேவ
ெபா#ேச" ேவத வினாயகமா
னிதா வ#க வ#கேவ.

(7)

59. அலாி ளசி ம#ெத# ேகா
ட7 ைகயா தகைர/ளி
யர* ப6ைச நா#வி
யணிேச" நாவ ெல5மி6ைச
யில ெநா6சி( சாதிU
யி5ைப வனி Mமைத
யிலைத ேதவ தா#Eட
ெனழி(மா தைளவி2 3Dகாதி
லE மி#ப ெதாறான
ணப திரக பலசாதி
2, ெகா3தா பணிெச.ேவா"
றித க#ம த#ேவாேன
லவ ேர ம#பாைத
ாிவா களிேற வ#கேவ
ெபா#ேச" ேவத வினாயகமா
னிதா வ#க வ#கேவ.

60. *ழ5 பிறபி ல#வ#
நிைல நிைலயா ைம/ண"ேதா"
களி( ேபா க#ெத:
.ய தறியி னிைட க234
டழிவி லாத மைறFட
தைண *#கா நிைறயபா

(8)
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மத4 கவள ம3த,யா
ரா"வ ெம:ேப ரளி*ழல
விGம மான க#ைணமத
ெவள ெகாழி விைனனைத
ேவேரா ெடறி ெம.;ஞான
ெவளியி 5லவி ெதளிம#
ெபாழி; ெசழித வ#பாைத
ாிவா களிேற வ#கேவ
ெபா#ேச" ேவத வினாயகமா
(9)

னிதா வ#க வ#கேவ.

61. அதி யிளெவ4 பிைற ெகாG
மல"U ெகாைற ந7ெதாைட
ம#மா மணிெபா கரநா
மல பவள6 சடாடவி
நிைத யக(பா ச/மGE
நீB மரவ மணி கல:
நிறதி :ய# மணிம#
நிலE லதி மல"விழி;
சத மம# ாி5
தைலவ றைனேபா னிைலெப 7
தரணி தனி(வ தைன ாிவா"
தம லெத. வதமாகி
தி மகிG ம#பாைத
ாிவா களிேற வ#கேவ
ெபா#ேச" ேவத வினாயகமா
(10)

னிதா வ#க வ#கேவ.
_____
7. அ' பவ
(சாம)
62. வ2டமதி ேவணிய னிட க4வா லா5#வி
மடமாைன ைவதி3தலா
ம:யி"கB க#ம#தா தலா/G
மதி கடE ெளனநிலவலா
=2டகண பதிெய றி#தலா ைபெகா,

50

யின வைள மல"வி ைகயா
ெல@வமர #பரE ெத.வவைர யதைனவல
மி23வ# பலென.தலா
*2,ய ெப#வியி லைனவ"  ேமலா.
லகலா( மதாகினி6
*ரநதி க4ேணா, வ#தலா 5ைனெயாத
ைணயிவ ெனன க#திநீ
ள2டதிைச ெதாG ம#பாைத ாியரேசா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

(1)

63. த4டா மைரதிர வி கி=வ னப"ைக
தாமைரவி கவறிவா
தாைரக ெளாG கி(வ# வாெயனி =வமத
தாைரகெளாG கி(வ#வா
ம4டா7 தைலபைட தாெயனி 5 றைண
வளரா7 தைலபைடதா
வாாி க#தைல விடாெயனி =வ:மணி
வாாி க# தைலவிடா
ப4டாய பாாிட; QGவா ெயனி=வ
பாாிட; Qழவ#வா
பகாி5 ெசய5ெம கடEளி ெசய5மி
ப,க43 /,ெகா43வா
ன4டாதி பதிெதாG ம#பாைத ாியரேசா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

(ேபத)
64. காதி ெகா Rரகைத ய;*வா யிவ:ரக
ககண ைனயவ;சா
கைலகளீ ெர2டனறி யி(ைலயிவ னவ;ஞான
கைலகெவ ேகா,ைடயா
ேசாதி கி 5ட= களக/ ளாயிவ

(2)
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ெசா(= களக/ளா
* றிவல வ#வா. நீயிவ விெயலா;
* றிவல வரவ#வா
ேனாதி கிள"தநா ெளாறி(மைற வாயிவ
ெனா# கா5 மைறயவறியா
ெனா#/ைறபி ல(லவா யிர/ைற யி:பா" கி
:னி=வ னதிகெமேற
யாதி க மிம# பாைதாி மழகளிேறா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

(3)

(தான)
65. /ததி ய/43 நைரதிைர கைளதி2ட
/ப O7 ேகா,
/தலான ேதவ#; சிைதவாகி யகிலா4ட
/ 7கைல தைலப3
பிெமழி( றாத பிைளயா ெரனவ#
பிைளயிவ ன#கிைடதா(
ெப#கி; சி7கி திாியா வாழலா
ேப"+ம ேகெவனலா(
ாி ேகவா விைடM7 நீகி
லகலா மினெமா#ேப"
ெசா(வால சதிரென ெற(ேலா# ேமதலா
7ைணன கிவெனனேவ
யநிைற த#ம# பாைதாி மழகளிேறா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

66. ஒளிM7 மாவணி திக2 ச"தியினி
5லேளா" ாிவிரத
7கனிக கடைலபய ேனா,ய( ெபாாிய/4
3ர ெப#தEதர
களிM7 / க2 பிராைனவ தி ம

(4)
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காைலயி கா(ேம5ற
க43நீ நைகாி 4ட சாப//
க#தறி மிைளயLர
ளிM7 ம/த ளிபவி# கா(ெகா43
ைவயவி2 ட/ன ேக
ேதா 7மத னா=வைன ேய றிரE ேகா,ேய
*கமலா பயமி(ைலெய
றளிM7 வ#ம# பாைதாி மழகளிேறா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

(5)

67. கவ3 ற ம#தமர மி#வ  /ெப ற
கனகசாப மநீ கி
க ேபா5 மாிைவெப7 ெசா சாப நீ கி
கனகமதி( மிைலேமE
தவமி க சனகனி3 சாபநீ கி /ைம
சபிதசா பெதாைல க6
ச 7 வைகயறியா ெந2டர வமாக
தவிததி# மா5ேமனா
ளிவ/ கிய ெதாிசன தா சாப மாறிேய
யினிவா  தனனாதலா
=வனி2ட சாபெமா3 #வி2ட சாப/
மிர43விட ேமைமெப7வா
யவனி 4 மிம# பாைதாி /த(வ:ட
ன_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

68. வ#ெந=# நாழியா( /ப திர4டற
வள" கவ( லைமளவ
மண/ :4,2ட வாலகால தைன
ம:ம/ தா.6ெச.தவ
பரEெமா# லவ  நிைன /வாவினி
ப4ெபா3 வர6ெச.தவ
பக"பிரம னாதிநா( வைக/த(வ ெரா3Lற

(6)
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பரமிதி# வயி7வா.த
யி#மக ெனன6ெசா(5 ெமா#மக விைளயாட
யினிதைழ தனவ#திேய
ேலறிய களகம தீ#வைக ைமயைம
ேயய#வ ளாதலாேல
ய#ளினி த#ம# பாைதாி /த(வ:ட
ன_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

(7)

69. பா#  மிபா" பைடதவ பா"
பைடதைன /தEேமா"
பகய க4ண  ம க4ண" தைமதE
பகர7 /#திர ;
சீ# ற #திரைர தE மீச ம6
ெசைமெப7 மீசைனய#
திக சதா சிவ:  ம6சதா சிவம#E
திகGெமா# விE 
ேப# ற விவ# நாத தி: ம
ேப"ெபாிய நாத/ைற
பிரணவ ெபா#B  /ைறதிற பாவ#
பிைளயிவ னாதலாேல
யார தடெப7 ம#பாைத ாி/தேலா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதியா ேவதகண பதியி:ட
ன_ யாடவாேவ.

70. வதைனெச. ேத 7ேவா ாிதிராதி ேபாக/
மதன* தரேதக/
மதிகதி"க4 மாறி மாறாத கீ"தி
வGவாத *பவா"ைத
ெசதமிழி வளைமெப7 க(வி ைறயாத
ெச(வ/ கழ2டமா
சிதி; சிவஞான பதி பதியா
ேச#/ திெம.தலா(
எதநிைல ெபா#வி ெலதவ= ெபற

(8)
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விரமிவ ன#கிைடதா
=கபர மிர43  /7தியா ெமனெவ4ணி
ெய4ணி(வி4 ணவ"கBடேன
யதண"க ெடாழவ# ம#பாைத ாியரேசா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதிெய: ேவதகண பதியி:ட
(9)

ன_ யாடவாேவ.

(த4ட)
71. ேவத லகG மாதிபர; ேசாதி
விதக சதிடேன
ேமE7 ண"6சியினி மாவ3 நிக"தவிழி
ெம(ல,யி ெனா(ெலா=த#
பாத6 சிலபி(வ# நவLர ர4டெமா3
பகிர4ட /த=யாE
பதி பி3கியைவ ைவ பதிதிட
பரா கிரம ரவ"கB
ேகத படாைணவ நிைனெயா# ெபா#ளாக
வினிதைழ தனவராேய
=வமன தாெபா7 தி,:மவ" தாெபாறா
ெரெற4ணி யாறிர4டா
மாதித" ெதாழவ# அ#பாைத ாியரேசா
ட_ யாடவாேவ
யாதிகண பதிெய: ேவதகண பதியி:ட
(10)

ன_ யாடவாேவ.
_______
8. சி*பைற பவ

72. ெவக2 பணிபா" ெந3நில கைளறி
விைசயம கல/ழ க
வி4ணவ# வ#திைச ப4ணவ# மிக(ெவற
Lர மி/ழ க
க ெப#தா மைர ேகாயி( மாமியா"
ேசாபன தி/ழ க
#E நாரத# மணிLைண ய/ெதன6
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*#தியி னிைச/ழ க
பக படாதபழ மைறெயலா மிட"தீ"
பாவினி ெறதி"/ழ க
பலேகா, வ(ல*ர" வ=ேபா. ெந;சினி
படபெட ெறதி"/ழ க
திக2 ெகாGதணி ய#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

(1)

73. வி(லா" Aத ேபைத ைமயைம ெசமாத
விய/ைல ைணையேநா கி
விதக ைனெயன மதக ெமனதனி
மி3 7 தட ைகநீ2,
க(லா# ெந றிமிைச தடவர5 ெமபிரா
கவிெனாG பவளேவணி
காணி கிடதமல ேராெனா ைற ெவ4டைல
கழிதா ெனாழிதெகாைள
ப(லா3 நைகக43 நீெயைன நைகதியா(
ப43நைக ெச.பழிF"
பாதிமதி டனி# தீதறி கிலாெயன
பாலக( ேசாைலேதா7;
ெச(லாட( ெகா4,3 ம#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

74. ேகா23; சிைல காம ெனைததி# Aத(விழி
ெகாதழ=( ெவதசாப
வியைல6 சிவகண ெதா#வ:# வா கE
ேகாரவா காரட
கா23 ெகா3ெதாழி ப4டா *ரெபய"
கலதEண னாகிமைலய
கEமாாி ைகவிற= வ=ேபா ைடதவ
கடEேள திரைவதநா
U23 பணிெதாைட ெயா#தன# ெகா4டைத

(2)
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Uமியி( மிதிதழி
ெபா#நி#த :டைல தைரமிைச ர2,ெய
வன ெம. கீ"திைய
தீ23 கி#பாகர வ#பாைத ாி/த(வ
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதக4 பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

(3)

75. ெபா#திைர ேபராழி ெந3/க2 ெடா#வைர
ெபா#திமா *ணமி7 கி
#Fத னி#வைக திறலாேரா 3ப43
ைடநி7 கைடயEசீ
ர#ள ெபறாைமயா லால பிற கவ
றலவ *லEெவ4பா
லைலAைர தைனபி, னவ, வா கிய
காராத னாதிெச.ய
ெப#மணி மி#நிதி /ய"த#E ம/
பிற க பிறதெவைள
பிைளயா ெரனவல; *ழிதனி ெலழி(ம:
ேப"ெப7; ெச(வநாB
தி#விள லவிய வ#பாைத ாி/த(வ
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

76. ேவணி கலாமதி மண  கணதிர
விதி"தன Eதி"திடாம(
Lர தைழத/க வார ெபா#திைச
ேவழ கலறாம(
காணி கிள"த/ மதமைழைய நிக"மைழக
க#வ கைலதிடாம
காத(ாி நமாம ேமதைகய நாகைண
க43யி ெலாழிதிடாம
Uணி சிறதபணி யினமசனி ேயெறன

(4)
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ெபாறிமணி திடாம
4டாிக மலரன த4டட ைகவிர(
ெபா#தியி ெறா=மித6
ேசணி கனெப7 ம#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

(5)

77. ஏ"மல" ெபாழி(வள" தி# ேகாவ Rரக
ேதர4ட /னிவயாக
ெதGகிற ப6ைச ப*பாி ெத.Lக
னிய(மண /, ம@ைவ
ேப"நி#ப" Oவ"  மணேவாைல ெயGத
பிறெகG தி3கண க
பிைளயா ெனறவ" ளவா ெறGதிெயா#
ெப4ைண  ேமாைலேபா கி
பா"ம#E ெமா#மண பதாி பலேகா,
யாசன; Qழி#ப
பாாிய கைவயிெனா3 சகைவ மணமாைல
பாாி க ைவதகளிேற
சீ"மண மிய றிய வ#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

78. ம(ல ெசGெகாைற மாைலQ , ெகா#
ம#கிேல ெப4ைணைவ
வள"ேவணி /,யிலணி ளி"L* ெத4,ைர
மடைதைய ெய3வி
(ைல ப*ழா. மா5  மா"பிேல
ேகாைததைன ேய 7வி
ேகாகனக வய:  நாவிேல பாEண"
ெகாGெகா,ைய நா23வி
எ(ைல படாதவள ேம7மி திரேமனி
ெயமர மைனையைவ
ெம@ெவவ ைர ெபா# ெவ(5மத னைகயி

(6)
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ெல3 பி,தசிைலைய6
ெச(ல றிதி3 ம#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

(7)

79. ெபானில தரமாத ாினிைச /ழ கிட
லவ"/ பOவ"
க"மத கி#/கா விைசயிப வாெவ7
க5ெம ெறானி/ழ க
கன(ெமாழி மடவா"க /ன"நட மி3கிற
கா=( ர/ழ க
கா2ட/ மத களி யாைனம னவ"க
க#ேதா திர/ழ க
வினில தினி5ள ேதவாைல யகெடா7
ெமழி(ெச.வா6 சிய/ழ க
ெவபிரா மதைலவிைள யாட= ெவெறவ#
ேமந ெமாழி/ழ க
ெசெந(விைள த#ம# பாைதாி வ#மர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
சி7பைற /ழ கிய#ேள.

80. தாைதத# கனிேய நாமைற ைகயினா
றடவைரயி ெலGைகயா
றவளநில ெவாGகிட பவளமணி /,யினி
சதிரைன ைவதைகயா(
ஆதரவி _ேரG வனெம( லாெப ற
அைன/ைல 4டைகயா
ல*ர பைட க;* மமர"த பைடகB
கைபய ாிதைகயா(
ேபாதம= ய@ைவயா" மணேவாைல ெயGத
ெகா4 டா3ைகயா
ெபானா றி =டெபா# நமா ைர/
லவ: கீதைகயா(
சீதவய( மிம# பாைதாி வ#மர*

(8)
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சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
(9)

சி7பைற /ழ கிய#ேள.

81. வயேம7 பைடயிேல ேயறி: கட=ேல
வகேமறி6 ெச(=:
வாத ப, கி: கீத ெதா3 கி:
ம#ெதா ற#தியி,:
பயேமE மரச"த சைபேயறி கவிைதக
பனி: A4ணி:
பட"கா4 டட கி: கரேவா" வைள கி:
ப(ேவ7 பதிெய.தி:;
*யமாக ெவ@ேவ7 ெதாழி(ெச.ய நா,:
ைணெயன ெவா#கணதி
* றிவல வ2 , ெகா4ட வ,யவ"
ெதா3தப, நிைறேவறிட6
ெசயேம யளிதி3 ம#பாைத ாியர*
சி7பைற /ழ கிய#ேள
ேதவகண பதிபரE ேவதகண பதியினிய
(10)

சி7பைற /ழ கிய#ேள.
_______
9. சி(றி) பவ

82. F 7 ெநளிய பத/ைகத
ேகாைத பாக னாதியரா
ைறயா விைடM7 களைன
ைறபா னைறதா மைரதாளி
ேபா 7 லவ" மடெமா3
மட ெந#கி6 சனிதி/
ெபா ` ெகா3த /,யி=த
வி+ ெகா3த( தி#Eளேமா
K 7 ெமாளிெவ4 ேகா2ெடாெடமா
:ரதி ேலன ேகா2ைடயிைச
வE மதிெல 7வைமயி(லா
E#வி ேலறி பலவிைளயா2
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டா 7 ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதபதிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(1)

83. /# விாி ந7;சி
/, திலக Aத(விாி
Oர 7ெவ4 ணிலவ#ப
/த /க மழைலயேத
ப#கி மணி/ றி=றேத
ப,ேய நீன ெகா,யாட(
பயில வி3த விய(யாக
பைடத சி7L 3ைடபத ேகா
E#E மைனயி கிைதமிதிதா
5ேச வ, க4 மணி7த
Eைமயா இ#க4 மணி7
/ைடயா. தேமா வ,யா" ேக
ய#B ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதபதிவா
மதிபா சி றி சிைதேயேல.

84. மிட(ேச" தி3ேபா" மதென7
மித ேபைழ வயி றென7
ெவ#வ வள"ேவ 7#வென7
ேம  வாயி ன/ கென7
/ட(ேச" நாக ெதாைடயென7
/ைர ேளாேமா ெத#றேத
7ேப ைதய"சி றிைலவாளா
ெவாழிதா 5ன ேக பழிபாமா(
ெதாட"ேச ர4ட பரபைன
ைட  ெமா#வ னிடதி(வத
ேதா ற மிேவா ேபா றிெய7
ெதாGவா" யர கGவிவி3
யட(ேச" ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல

(2)
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யரேச ய#பா ைதபதிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(3)

85. ெதனா2 டரச மைலயினிட
தி#வா. வள"த வேபா
திைரநீ" வைலய மகளாக6
ெசனித ேபா வைர ெக(லா
மேன ெய:ம னவமகளா.
வள"த ேபா ெமா#த க
மகளா. வள"த ேபா/ைம
வ(= தன  மணமாைல
/ேன யாிய பர;*டரா
/த(வ Q2ட Eவ,ைவ
/ைறயா லைம க நிற
/,யா /தேல யப"தம
கேன ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதபதிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

86. ேசர கிைறவ வாபாிேம
ெச7 கயிைல /ேன
சிைத #கி ைபதமி (
ெசபி வG மெபாG
Lர தி ைக ெகா4ேடதி
ேமனி ெம=த@ ைவயா" 
ேம(L டளிதா. சி7மிய" கி@
L3 மளி க ேவ4டாேமா
வார யிரா பயி" தைழப
வர க ெர:ெபா கைளெயறி
மாறா க#ைண மைழெபாழி
ைவக ேறா7 வள"தளி 
பார யேல ேவதவினா
யகேன சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதாிவா

(4)
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ழதிபா சி றி சிைதயேல.

(5)

87. ஏரா வைவ விதி/,யா
ெத4ணி( கால பலகட
மின பிரம சாாிெயேற
யிைசேதா ம(லா( வ(ல*ர
பாரா வார திரெள(லா
ப,ய மாைய யா வயி றி
பைண ைக நீ2, விைனாித
பாைம யறிய பக"ேதேமா
தீரா விைனக பலதீ" 
ெத.வ ம#ேத லனட கி6
ெசயல 7ணரா ண"தவ"த
சிைத கட= R ெற3 
ஆரா வ/ேத ேவதவினா
யகேன சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதாிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(6)

88. க# கனித விளாகனி
கத= கனி ெவ4ணாவ
கனி மிளநீ #;Qத
கனி பலவி ெகாGகனி
வி# பய7 மதிரச/
L7 வைட ேமாதக/
ேவ7 பலE யாகைவ
வினவ வளி கா ெதாளிதனேமா
ெபா# மிைளயா" பல"F,
ைன; சி7L2 ,ைனன
ெபா றா வ#த6 சிைதபதா
ெபா#ேளா வ#ைள ய,யா"பா(
அ# ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய# பாைத ாிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(7)
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89. ப43 ைணயா /#கனிக
பரைவ ேயG கற/
பாரா ள*ர கிைளகெளா3
பயிற மைலேயா நமாம
வி43 ெபா#த வர க:ைற
ேவைல யிலைக ெப#பதிேயா
ேமனா Bன தாைதட
ெவ4டா ாி#த திாிரேமா
ம43 வ=யா லகவைன
மறேதா னிைழத ேப"மகேமா
மடேவா; சி7L2 ,ைனயழித(
மா4ேபா கா4ேபா #ள கமல
த43 ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதாிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(8)

90. ம7ெவா றி(லா /Gமதிேய
மதிைய யளி  ணநிதிேய
மணிேய ேவத /, கணிேய
வள"வி தகேம ேபாதகேம
7ம பில"த மனதி#ேள
ண"வி :ய"ேதா ரகெபா#ேள
ைலயா மைலேய சிவகைலேய
7தி ைணேய மைற கைணேய
றவ #யிேர ய#2பயிேர
+ய வரேம த#பரேம
ேசாதி வ,ேவ ெபா#4/,ேவ
ாிய கடத ெவ7ெவளி ேக
யறி ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதாிவா
ழதிபா சி றி சிைதேயேல.

(9)
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91. பணி தைல பலகைல
ப,  திற/ தி#வ,ைய
பா"  விழி; *ப கீத
ப#; ெசவி ப#கியதி(
ணி க# வலவ
ெசலE கா5 பலகா5
தி  வா காமாதி
ப விைடM 7கெள(லா
தணி ண/ ெம.;ஞான
தவேம ெபா#ெள றறிEண"E;
சா# ப,யா" கB க#B
தைலவா க3 ைக ப*ெதாிய
லணி ேவத வினாயகேன
ய,ேய; சி றி சிைதேயேல
யரேச ய#பா ைதாிவா
(10)

ழ/ேத சி றி சிைதேயேல.
_______
10. சி*ேத பவ

92. வ4ேடாி( வ#பாிதி நிைலேதர வளேகச
ைவதேத ேரறேநரா.
வ#ேதாி ராவண ெபா#ேத #டசாய
வானவ" கிைறவேனE
வி4ேடாி ேலறியிக( ெவ7மா தரசிெயா3
மீைமயி# ேதாிநான
ேவதிமக :Lர கதிவிட ேவமணி
வியேற ாிறகிமணி
ப4ேட" வனதினி

பணிநா ளேபா

பைடதவ னி3 கணீ கி
ைபெதா, மிளவ5 பைடஞ# கவிகB
பைணமதி லேயாதிேசர
தி4ேடாி 5.தி3 ம#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

(1)
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93. ெகா.திைன ய3 க மடநைட றமைக
ெகாைகைய விைழதேவல
ரலகவ கிளிற ெதறிகவ ெணறிெமதி"
Fவிளி ெய3திைச
ைகவிர( வ#த கிழேகா3 ந7கனிக
கா2, பாரா2,
க2கைட க#ைணதனி ேவ2கைட ெம.தா
கவைலF" த#மதநா
ைமவைரயி ல#விெயன மதவ#வி பாயெந3
வா(விைச ததிரேவா,
மைலயாைன ெயனவ /ைலயாைன யனவ
மணிேதா ளிடதGத6
ெச.மண ந(கிய வ#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

(2)

94. பி;*மதி மிளி"கிற பவள6 சடாடவி
ெப#மா: /லகெம(லா
ெப 7ெமழி( றாத ேபைத பிரா2,
ெப#கவ றாட5னி
வி;*மணி மாயவ ெவறிேதா( ைவகணி
விளெகன ைவதா3நா
விைடM"தி றிக43 ெபா.ைர யவFற
ெம(=ய( ெவ4ட/னிவா(
ந;*7 #2டரவ ராக கிட கிற
காரண கார#ளினா(
நாகைண பளிமிைச நளினமல" மைகெயா3
ந4Dவைக ெய4ணி(வனச6
ெச;சரண /தீய வ#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத ##2,ய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத ##2,ய#ேள.

(3)
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95. ெபானிய( க3 ைகயா :தEசிவ =கம
ேபாாில ேகசேனதி
ெபா#ெத றிைசக3 க வ#கிற வழியினி
லவரா ல/,பா
வனிெயன ேந"ெச7 ம றைத தாகியவ
வா.கழீஇ வ#// கா(
வ#ெகன விளிதைத ெப#நில மி#தலா(
ம றவ ெவ43 தன
கனிக" தட ைகயா( வி2ெடறி தவனி3
ைக 23 மா7மைக
காபி, வதைன மாதி/த லானேகா
க#ணேம ெகா4டEண"ேகா
ெசனிைய வண கிய வ#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

(4)

96. ெசா" க/த ல#Bமி# சரணப கயமல"
திU பண"
ேதாலா ளதி தியான திைற;சிெம.
ெதா43ெகா4 3#மப"
வி கின மக றியவ" பகினி =#த#
விளகிட க#ைணதவி
விைளயா3 கE4மத க"/க6 சி7நயன
ேவழ தனி கடEேள
யி கிைற ட ெபா, ப3திய Aத கண
ாிடைம யளிதமகேவ
ேயரப வாரப ெவறிதர கவ
ாி#கட Uதலெமாெட4
தி மிைச ெப7ம# பாைதாி வ#/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

97. ஊேன 7ட *ைம ெய3ெத3 ெதாழியா

(5)
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ைல7 பிறவிெய:ேமா
ேராத கட ப, ைலEறா த,யவ"
னதா மலரளி
மீேன7 க2கமைல நாதேவ தபத/
மி கநி றைதபத/
ேமEப, கபி வி கின மக றியர
ேவதாத /,விள ேக
வாேன7 சிைனேயறி மதி லகளா(
மல"ெந  /2கனியிவா.
மர6 ெசGேதற( ெவள ெப#கா=(
மலாில7 கா(வழி 
ேதேன7 வயல# பாைதமா நகாிைறவ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெச. வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

(6)

98. கா(பாய ெந3வியி ெவ@ேவ7 கடEள"
கலதைபய வரதெம:
ைக கா2, ெவ@ேவ7 விைனெசய வ#
கல க திைளறாேம
(பா மதிேயா3 ெநா,ெபாG வதி 
A4ணறிவி ன,யவ" ேக
ேநா மிைடM7 கைளபர கதிகா23
ர6 சரணவய=
பா(பா யக ன கைரமீ க/க
பழ ைல தைபகா.
பகய ைகயி57 கழெகன விமக
பாி கவிைர ேவாெடGபி6
ேச(பாய வளமி ம#பாைத ாியதிப
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

99. கைரேச ர#பிறவி வாாி  மதைல
கனவி# B கிரவி
கைரபிணி கB க# ம# வ7ைமெப#

(7)
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கால கானமைழ
வைரேய7 /தி கபாட திறபத
ெகா#கா5 மிைமம7ைம
7திக ளளிபத ெகா##E ெமகிற
Eதமா ைவெந3நா
ைரேச" மதைகயி கிைடவாளி கGவி
 கிெயதி" நீ2,யெதன
4டாிக வைலயினிைட நீல/ைக ெச.யவ
ெபாGக# மகனிைலெச
திைரநீ" வளெப7 ம#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

(8)

100. உ#மணி6 *,ைக ைன Aத5 / க4D
ெமா#ெகா மி#ெசவிகB
/7ய/ மய கர/ தி ைக
/தர/ ெச@வதர/
ம#Eாி 5நிைற மா"ப/ தி#நாவி
வ2ட/ மகறவிைட
வ(லைப யிலகிய ெபால ைட ெமகமல
மலர, மணி6சில
அ#ெபாழி /கநைக மைபயவர த/மGE
ம3பாச /ேத*ேச"
ஆவா கன/தி யானேம ெசமவ"
கா#யி" ைணவனான
தி#வள ெப#கிய வ#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
சி7ேத" நடதிய#ேள.

101. கயமா/க த*ர வயமான பைடெயலா
ைகைணயி ென23யி"பா
ககன/க 3கட5 வைரLசி யைக
பைடெயலா /ர
பயமான திறிவ# நி#த:யி" சிதறிட

(9)
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பைணம# ெபாைறவாகி
பைடைய வழகியவ :ட(L றழித=
பாலெனன வாெல3
ய(ேபா5 O,க #வா ெயதி"திட
ெபாெளன ளிேயறி
வன/G ;Q  பவனிவர( க4டமர"
Uமைழ ெபாழிவா த6
ெசயவைக பைடதி3 ம#பாைத ாி/த(வ
சி7ேத" நடதிய#ேள
சிைதெசய வ#ேவத ததிெய: ெமா#நாத
(10)

சி7ேத" நடதிய#ேள.

(அபாைத ேவதவிநாயக பிைளதமி &(றி(*.)
&(றி(*.)
---------------

அபாைத ேவதவிநாயக பிைளதமி - றிைர
கா பவ

1. ெபா வ3 - அழகிய சிகர; இைமயாசல - இமயமைல; கடகளி7 சிவெப#மா; ஐகர - வினாயக"; கணிUத - அளE மித; கறெத4,ைர ஒ= கிற ெதளித அைலகைளைடய கட(; மீமிைச - ஒ#ெபா#2 பெமாழி;
பணிU - ஆபரணக மி; மாமத - கZ+ாி; ப[ர - சதன;
பகய6ெச(வி - இல மி; ப6ைச ப*ெகா4ட( - தி#மா(; (1)

2. ஆடகமாமைல - ேம#மைல (ஆடக - ெபா); Oாி - ெப#ைம; ஆரண ேகா,ைய
ேந"ெபற ேகாதவ" - ேவதகளி ெதாதிைய அழெபற அணிதவ";
ஆ(+அ,+மாதவ" - ஆலமரதி கீழி#த சனக", சனதன", சனாதன",
சன மார" எ: /னிவ"க; காதைலதீ"தவ" - சிவ தaிணாO"தி
வ,வமாயி# உபேதசிதைமைய றி கிற; ஆ" அ/ ஊற( அ#மதி - அாிய
அமி"தைத6 *ர ெகா3 கிற சதிர. இவ:ைடய அமி"தைத ேதவ"க
/த பதிைன நா அ#வ"; மதி கீ றவ" - கீ 7 மதியவ" எ7 ெபா#
ெகாக (இல கண ேபா=); Oறா பிைற6சதிரைன உைடயவ" எ7 ெபா#;
நா,ய பாணி - ேத, வத கைக நீ"; ேவணி - சைட; பகீரத தவதா( கீேழ விG
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கைகைய6 சிவ த சைடயி( தாகி ஒ# ளி எ3விட அ ெப#கி ஆறான;
நாவல ஏவிய" ேவைலைய பா"தவ" - *தரO"தி *வாமிக பரைவயாாிட
+ ஏவிய ேவைலைய6 ெச.தவ"; நாயகி - பா"வதி; ேவத வியாத - ேவத வியாச
/னிவ"; ேகா2ெடா# பாாிச - ததகளி ஒ# ப கதா(; தா கைன பலமானவைன; Lட# சீல - ேமா2 சைத ெகா3  ஒG க/ைடயவ; ஓ"
/ைன ேகா2ட - ஒேர/ைனயி( ததைத உைடயவ; வா#திேபா(
மததீ"த - கடைலேபால மதசலைத உைடய கடE; O,க வாகன ெப#6சாளி வாகன; (2)

3. ேகதைக - தாைழ; ேதாயாெதைவ ேதா.த - எெபா#களி5 ேதாயா
காணப3கிற; ைழ ைக - ைளைய ைடயைக; எெபா#களி5
காணபடாம( காணப3கிற சிவெப#மா தாி கிற இள;சதிரைன க43
கடEள" தாி காத தாைழமலேரா எ7 சேதகி என தைத இதாைழ மலைர
தாி ேமா எ7 சைட கா23 ெச7 அறி வ# யாைன /கைடய
ேவதவிநாயக எக; ேத - ேதவ"; எ4ணா த"ம - /பதிர43 த#ம;
ஐெதாழி( - சி#V,, திதி, சகார, திேராபவ, அA கிரக எபன; (திேராபவ மைறத() ஒயா - தவறாத; த:வாதி - உடேலா3 F,ய உயி"க /த=யன;
ஒறா /த( - சிவெப#மா; ஒறாகி உைற - பாதி பாகைத ெகா43
த; ப6ைச ப*ெகா, - பா"வதி. (3)

4. தவள6சேரா#க ெவ4டாமைர; வா த#மக - வா  வ#தைலைடய
சரZவதி; சிதச மைனயக வா த#மக - மமத L2,( வா  வ# இரதி
ேதவி; இல மி  பிரம:, / பிறபி( மமதனாயி#த பி#ன:
ம களாக ேதாறியதா( அவ"கBைடய மைனவிய" /ைறேய சர*வதி,
இரதி ம#மகளி" ஆயின". க4ண: , உ# மணி  பிறதவேன
பிரதின. ஒ# மகைள ைனைடயிேல யி#தி - ஒப ற மகளான
வ(லைபைய அழகிய ைடயிேல ைவ; அச /க மக2 உ7ைணைய
ெபா#த# ைண - ஆ23 /கைதைடய த கமகளான தாaாயணி  ற
கணவனான சிவைன ேப6சி( ேபா"ெச. பினிடவ(ல /#க; ைண மகிழ சேகாதரனான *பிரமணிய" மகிழ; றமக - வளி; ெபா#மகபதி மக - ேபா"
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ெச.யவ(ல ேதேவதிரமக ெத.வயாைன; மகபதி - இதிர ; அ#2ேபாதைன அ#ைள ேபாதிபவைன. (4)

5. மாேமE - ெப#ைம ெபா#திய; மைழ - ேமக; வதன படா - /கபடா; படா சீைல; ேபாதக - யாைன ; இ வினாயகைன றித; காேமE - காத(
ெபா#திய; மதி - தி; ேதேமE - ேதவ"க ெபா#திய; ஒளியி - ஒளிைய
கா2,5; ெசகமலதவ - பிரம; ெவ4கமல ெகா, . சர*வதி. (5)

6. வளேமE திைரகட( - வள ெபா#திய பா கட(; ஆலதளி" - ஆ=ைல; மா( தி#மா(; மைழ - ேமக; உதி. ெகாU ; ம23 - ேத; ம2,ேல தளேமE
நளினமல" - U இத களி( ேத ெபா#திய தாமைர மல"; அளிM7 கணபதி - மத
சலதி காக வ43க அைடகிற கணபதி; மான ெப#  நீ ஒளிM7 கணபதி
- ெப#ைம அதிகாி  நீ4ட பிரகாச வா.த கணபதி. (6)

7. உைறத# - த; மல" ெந3 பா கட( - விாித நீ4ட பா கட(; மாநிற க#ைம நிற; ஆக - உட(; வ= ெயா3கா களி7 - ஐராவத; /ைன
ஒ3காபைட - வ6சிராத; மாமைழ வாகன - ெப#ைம ெபா#திய
ேமகவாகன; வா E - ஐத#வி வா

ைக; அல"மண ேத கிய - மல"களி

வாசைன நிைறத; ந7ேதா - ஐத# நிைறத ேதா; அமர"த பா"திப ேதவ"களி தைலவனான இதிர; பல" த# ேதாதிர - பல#
தி ப,யானவ; மைலெபா# காதிர - மைலயிட/
ேபா"ெச.ப,யான உடைல உைடயவ. நா" அணிவா" அணி ெபா ஆக நாாினா( அழகியதாக6 ெச.த க6சிைன அணித அழகிய மா"; ைணெந3
ேகா23/ைல- இர4டான நீ4ட யாைன தத கைளேபாற தனக; ர க கா க; தா2,கைள அளிெயா3 காபவ" - நீ த காிய அகைதகைள கைள
அேபா3 பாகாபவ"; தா2,க எப தா2, எ7 நிற. கைள காபவ"
என F2, விைனெதாைகயா க. (7)
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8. ேகாகனக வாசமல" மைனயி ெசழிதவ - தாமைர மலராகிய L2,(
உளவளான, அபிராமி; ேகாலமகேம#கிாி வைளய பி,தவ, மேகZவாி;
ேகார/ள Qர"/, சிதற ணிதவ - ேகார/ள Qர தைலைய6 சித7ப,
ெவ2,யவ, ெகௗமாாி; ேகாதிெலாளி தாE/# மணிைய தாிதவ -  றம ற
ஒளிக தாE நிறமைமத ெகௗZபமணிைய தாிதவ, நாராயணி; ஆகவ= உட(வ=; விைய ெபய"தவ - வராகி; ஆட(ாி மாமைலக
அமரபணிதவ - சிறகBட பறெகா4,#த மைலகைள ஒேர இடதி(
இ# க6 ெச.தவ, இதிராணி; ஆகாயமீதி( விதி கைலைய பறிதவ ஆகாயதி( விதி கப23 உலEகிற சதிரைன பறி அணிதவ, காளி;
வா - வா வலய; அரவயேதா - பாகைளைடய யைத உைடயவ;
மா* -  ற; ர - கா சில; இதழி - ெகாைற; ஏகமயி( - ஒ ைறமயி(;
வி கிரமத - பரா கிராமைத உைடயவ; ஏத -  ற; (ஈ43 கணவர
ெசய(க மைனவிக2 Fறப2டன). (8)

9. கைணைய - தாமைர, மா, அேசா, /(ைல, நீேலா பல ஆகிய ஐ
U களாகிய அக; காிதாக - க#கிேபாமா7; மார - மமத; ைகயி மல",
பாதமல" - உ#வக; கனி - உமாேதவி; சிவைன உமாேதவியிேம(
வி#பெகாள6 ெச. தவைத ெக3பத  மார ஐகைணகைளெய.ய,
சிவ ெந றி க4ைண கா2டE மமத எாிதா. அேபா அ கைண
எ அDகா உள கனி எக; ைணெவ க#ேகா23 மயிட - இர43
ெகா,ய காிய ெகாகைள உைடய எ#ைம /க/ள அ*ர; ஆதி*தாி - " ைக;
அைணெகா4ட நதி - ககா நதி; வாமதி - உய"த சதிர; வாளரE - ஒளிவா.த
பட /ைடய பா; அணியத" - அணிள சிவெப#மா; வதன அணி
அதி நதி எக; மதசலைத றித; அதிநதி - கைகைய றி ;
ெவ4ேகா2,ள பிைற - ெவ4ைமயான தத ேபாற இளபிைற6 சதிர;
ந(லாவ - பா; திைண ெசதமி

- ஐ நிலகைள ெகா4ட

ெசதமி பா23க; சீத கணபதி - வாசைன நீாினா( அபிேஷகி கப3 கணபதி,
சிவெப#மாைனெயா விநாயக: பிைற6சதிர, கைக, பா /த=யன
அணிதி#த( தி#நாைரM" ெபா(லா பிைளயா" வ,வதி( காணலா. (9)
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10. ேவைத - ேவதைன அ(ல ப; பிணி - ேநா.; ேவளி இட" - மமதனா(
வ# காம ப; ெகா,யெதா# நாளி இட" - ெகா,ய நா2களினா( வ#
ப; அடறவ# ேகாளி இட" - 7த வ#கிற கிரககளி ப;
ப கி23 - தி3 கி23; இ#விைன - ந(விைன, தீவிைன, இைவயிர43ேம
பிறைப ெகா3 மாதலா( "ஏத/7” எறா"; வாத இ# பரசமய த" கதி  ெபா#திய இர43 பிற மதக; சிவ சமய - சிவமத; ைவ ெபா கிஷ; தடவிகட - மிகE சாம"திய; ெகச/க - யாைன/க; வன அழ; ஆறி#வ" - ப னிர43 ேபராகிய Qாிய"க; பதிெனா#வ" - பதிெனா#
உ#திர"க; நா=#வ" - எ23 வ* க; இ#வ" - இர43 ம#வ"க; இவ"க
வைக  ஒ@ெவா# ேகா,யாக /ப O7 ேகா, ேதவ"களாவா"க. (10)

11. ைரயி# - மித இ#; படல - ெதாதி; ப#தி - Qாிய; வள"கதி பர
/Gமணி - மி க கிரணகைள பரகிற / க; வா#தி - கட(;
Qாியைனெயா ஒளிL* / கைளைடய கட( எக; மபைத வா#தி
நீரா3வா அ4டாிய வலேதG சி7க ெகா43 அல: ஒ= ெவ4
திைரயி வா. அைக தனிேல ெகா43 அளி  ஆ அதைன க3 
மேறா - உலகயி"க கட( நீாி(O க, அைடத காிய வ=ய
றி;சியிடதிேலள ஏG சிறிய க கைள6 சதி  ஒ= ெகா4ட ெவளிய
அைலயிட ைகயி( ெகா43வ ெகா3  அதைன ஒதி# ம(லவா; பல
கைலகB ப,த ேமேலா"களி கவிைய ெகா4,3 கணபதி எ
கவிைய ெகாவ ம க, / க பல உள கட=( O க ஏG சிறிய
க கைள கட=( ேபா23 நீரா3வைத ஒதி# ; ப4ைடமைற ஒ# நா5 ஒப ற பைழய ேவதக நா; ஆ7 ( - ஆ7 ேவத அகக; ப:வ(
நாேலG - இ#பெத23 ஆகமக; எ4ெண பல கைல கியான - அ7ப
நா வைககளி கைலகளி அறிE; ப, அ, வGத - ப, பாதைத
தி மா7; வடெசா( - சமZகி#த; ெதெசா( - தமி ; ெச;ெசா( - ெசைம
வா.த ெசா(; கட=( நீரா3ேவா" ஏதாவ கட=( ேபா2ேட நீரா3வ". கட(
விநாயக# , / /த=ய மணிக ேமேலா" ெசா க2 றி;சி நில க க
ஆசிாிய" ெசா க2 உவைம. (11)
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---------------------------------------ெச#கீைரபவ.
ரபவ.

12. கி(ெகா43 நீவி - வZதிரெகா43 ைட; வ4 காமி23 - வளைம
ெபா#திய நிலதி ம4 ைழதி23. ஆர - /மாைல, பக( - Qாிய,
ஆெபய"; நாணைர - இல கணேபா=, அைர நா4 எக; பதர - கா=(
சில; வாி - க2,; இத/7 - இப/ 7; ப படா/ைல - ட ேபாற
ப23ைடயணித தன; தரள - /; காவி - நீேலா பலமல"; விழி காவி உ#வக. (1)

13. Uைவ அயிராணி - ெப4ணாகிய இதிராணி; ேகவ - கணவ, இ
இதிரைன றித; Lைண4ணிய - நாரத"; ெபாதிய - அகதிய; கட ட; காக கவி தா3 நதி - காேவாி; காழி - சீ"காழி; Oவைகதமி ஆட O7வைக தமிைழ அறித அகதிய /னிவ ஓ,வர; / ஆ ைக /னி#த உட(; நைகயா2, - சிாிதைல6 ெச.; சீ"காழியி( Qரபம: 
பய, இதிர Oகி=( ஒளிதி#, சிவUைச ெச.ய நதவன ைவ, அ
உல"ததனா( அைத6 ெசழிபி க, அகதியாிட காவிாி இ#பைத நாரதரா(
உண", வினாயகைர ேவ4ட அவ" டதி=#த காவிாிைய காக
உ# ெகா43 கவி  பி சி7வனாகி ஓடE அவைர ரதி ெகா43
அகதிய" ஓ, 2ட த:ைடய *ய உ# கா2டE தாேன 2, ெகா43
ேதா கரண ேபா2டா". இ " ஆட” எற ெசா( பல ெபா#களி(
வளைத கா4க. (2)

14. றா3 திைசயாைன - ைறெயாத தி  யாைனக; கE - மத6*வ3;
ழிக ேமடாட - ழிக ேமடாகE; ளி ராழி - ளி"த ச/திர; கறா3ைக
யைன - மிக ேகாப ெகா4ட பா"வதி; இைளயாைள உனி - இைளயவளான
கைகநதி ஆ3வைத நிைன; உட உதிேதா - Fடபிறதவனாகிய /#க;
வி4ணரமகளி" - ஆகாயதி=#  ேதவ மகளி"; மகவா - இதிர; ெச# காட க"வதினா( மகிழ; ஆயிர /,6 ேசட - ஆயிர தைலகைள உைடய ஆதிேசட;
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க - Gதி; வா( எ3 அEண" ஏ கமாட - பயதினா( /க ெவB
அ*ர"க பபட; O,க - ெப#6சாளி. (3)

15. நாத தலதிெலG பைறயிெனா3 ைபசதி ந(லமதிைம ைவகாி
நாெலG  - நாதமாகிய அறிவிடதி( எGத ெபா#ளாகிய Q ைமேயா3
ைபசதி, ந(ல மதிைம, ைவகாி எற நா வா க2; ெவ ( எG அதிகமான தககளி5ள எG க; / நாமைற எG - பைழய நா
ேவதகளி எG; ேகாத ற வடெமாழிேயா3 ஒபதி றி# வைக
றிெயG  -  றம ற சமZகி#தேதா3, பதிென23 வைக நிலதி(
வழ அைடயாள எG ; அபா( ேம ப2ட; எGதாளி எGைதயாபவ; ேமலா ேபாத - ேமலான ஞான; தி - தி (மன);
ந4ணாிய - அைடத காிய; தீத ற இைச -  றம ற க ; பரெபா# - ேமலான
ெபா#; நாததலதிெலG பைற:--Q ைமெய: வா  நாபிைய
இடமாக ெகா43 நாதமாகிய அறிEதாேன வ,வாக வ#. ைபசதி:இத தான உதி, வ,E பிராணவாEமா. இ அaர*வ1ப
ேதாறாதப, நிைனE மாதிரமா. நி . மதிைம:- இ ெந;ைச
க4டைத இடமாக ெகா43 அaர *வ1பைத ெயாGபட நி7தி6
ெசவி  ேகளாம( உளறிEமா. நி . ைவகாி:- இதனிட நா கின,யா. இ
ெசவி லனாப, வசனி . ஒபதி றி#வைக நில:-- தமிG அதேனா3
ேச"த பதிேனG நில/; பதிேன நிலமாவன; “சிகள ேசானக சாவக சீன
B டக, ெகாகண கனட ெகா(ல ெத=க க=க வக, கக
மகத கடார கEட க3சல, த க தமி Q பதி ேன நில
தாமிைவேய” எற ெச.ளி கா4க. விநாயக ஓகார வ,வமாளத
விவாிைப அ=ப#வ 8-ஆ பா2, றிபி( கா4க. (15)

16. ேதசிக" - #; தாரணி - Uமி; வG - தி ; ெகௗைவ - ஒ=; கா(
ெபய"தி3த( - நீத(; நீலமணி ெகா4ட ைம க4ட - சிவெப#மா;
ைமைவத வைரெயன ஓராைன ெயன - க#ைம ெபா#திய மைலேபா7
ஒப ற யாைனயாக வ; வாரண - யாைன; ெத.வதமி

- ேதவாரைத

றித; ைசவ மததி ரவரான Uமியி5ளா" தி  ஞானசபத", *தர",
நாவரச" ஆகிய Oவ# தி# கடKைர மிதிபத  பய ஒ=ள ேவகமி க
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நீ#ைடய காேவாி நதி * றிய அ@Kைரயைடயாம( நீேபா சிவெப#மா
அ# ெப 7 வ=மி க காிய மைல ேபாற யாைனெயன வ அவ"கைள
ேகாயி( வழிேயெயா கி ெகா43வ அவ"க ேகாயி= அ#கி( வரE
யாைன ேகாயி52  மைறதைத க43 ஒப ற வ;சக/ைடய யாைன
எ7 க த ேதவார பா2ைட ெகாB அ#பாைதாி /த( வா எ7
ெபா# ெகாக. இதைன ேதவாரதி(,
“ெவளி மா(வைர ேபா(வேதா ராைனயா"
உள வாெறைன  மாைனயா"
ெகாள மாகிய ேகாயி5 ளாைனயா"
கள வாைன க4[" கடKரேர"
எ7 நாவரச" பா,யதி( கா4க. அப" - தி#நாE கரச"; க@ைவ - ஒ=; கடK" தி# கைடM"; ைம க4ட - சிவெப#மா; வ=சா( - வ=மி க; ஆைன - ம1உ
ெமாழி; கள வாரண - மா7#வ ெகா4ட யாைன. (5)

17. நைக6சி7 வெராளி - சிாித= ெச@ெவாளி; தனி மணிவட - ஒப ற
/மாைல; ைழயா,ய ெசவி - 4டலக ஆடெப ற கா; சிவன இர43
விழிகளான Qாியசதிர"க வினாயகைன காDவத  பரதைல6 ெச.ய
அதைகய ெபாமயமான உட( ஆ,ட ெசகீைரயா3க என /, க; மேனாகர அழைக உைடயவ. (6)

18. இைமேயா"க - ேதவ"க; அய அாி - பிரம: தி#மா5; அலாி23 மலாி23 வணகி; ேதா க4ட - இ காலதி( ேதா கரண என
வழகிற; கனியரா3கிறா" - ெப4க நடனமா3கிறா"; கத#வலேவா" இைசபா2ைட உைடய அறிஞ"; பதி - வாிைச; கைடதைல - வாயி ப,;
வாரபாலக" - வாயி( காபவ"க; (7)

19. மாவ3 ேந"விழி - மாகாையபிளதா( அதி( ஒ#பாதிைய ஒதவிழி; வா"கட(
- நீ4டகட(; OேவGேப" - /த( ஏG வள(க, இைட ஏG வள(க, கைட ஏG
வள(க; தியாக - ெகாைட; வசத - மமத:  ஒ#ெபய"; சிகாமணி ஒ#வைக ரதின; ஈர, - இர43 பாதக; சீத - ளி"6சி ; இபா23,
“ேபா றிேய ேபா றிேய எ7 6ெச(வ -
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ேதா றியா" க4ெண(லா ெதா4ேடேபா( - ஆ றி
பயி றி பயி றி பலEைரப ெத(லா
வயி 7 ெப#மா ெபா#23."
எற பா2ைட நிைனE ப3கிற. (8)

20. ஆ"கட( - சதி கிற பா கட(; நாகைண - ஆதிேசடனாகிய ப3 ைக;
உறகாநிேறா - உறகிற தி#மா(; ஆ3 அளி - Uவினி7 UE 6
ெச(5 வ43க; ஏ3 - றவித ; தாமைர ெகா4டாகிேறா - பிரம;
ஏ"ெகா - அழ மித; இ#தாBேகா - இதிர; சபாபதி - சைபயி
தைலவ; வா வி: - வா ைவ கா2,5; ேமத - ேமைம ெபா#திய; அ#
எதா. - விைனெதாைக; அ#Bகிற என தைதேய எ7 ெபா#. எ+
தைத = எைத - ம1உ ெமாழி; சதா# - சதன Uசிய; வா"ெகG க6*ெபா#திய; உைமயவ ண"கிேறா - சிவ; உலாவ# - உலவிவ#;
நதாத சீ" - ெகடாத க . (20)

21. மா7 அ3 - பைகைய ெகா(5கிற; இைண - இர43; மாதிர - தி ;
மகாெதானி - மி க சத; ேமகபத - ேமக ம4டல; வி4ேடாட - பலபிாிEகளாக6
சிதற; மி ேபா( - மின( ேபா7; ஏ தில" ேவைத - பைகவரா( ஏ ப3 ப;
அேகார மதாசல - ெகா3ைமள மதசலைத உைடயவேன; /ர4 ேதா வ=மி கேதா; ஊ7 ஒ=Q அடவா ந(ேவணியலகார - மி க ஒ=
Q தி# கிற ஓ3 கைகைய யணித அழகிய சைடயலகார ; வா - எற
மைழைய கா23 ெசா(லாக= இ கைகைய கா2, 7. விநாயக"
கைகைய யணித= இ@வண Fறின". ஓ3 மகாசல நாம கேணச - ஓ3கிற
மதசலைத ைடய க வா.த கணபதி; /ர4 +ேதா - வ=மி க ேதா; கணபதி
சதிரைன அணித= "சீத நிலாவணி" ெயறா". (10)
----------------------------------------------------3. தாலபவ

22. பளி  மணிேமனி - க4ணா,ேபா( அழகிய உட(; பவள ெகா, யனவ" பவள ெகா,ைய ெயாத ெப4க; வாியளி - வாிகேளா3 F,ய வ43; ஊ, -

78

பிணகி; ெபைடயளி - ெப4 வ43; ஒளி  - மைற; இ - ப6ைச க Uர;
ப43 - பைழய; மி க அழைகைடய ெப4கள Fத=( பா,ய ஆ4 வ4ேடா3
பிணகிபறத ெப4 வ43 மலைரைடய அ@வனதி( மைறெகாB.
அ வ விைளயா3கிற ெப4க ஓகிய,ததா( மகரதக தா க,
வாசைனைடய ேதைன ெவளி வி23 வாசைன L* அ ெகா அைசவதா(
மயகி ெவ#43 அத ெப4 வ43க /பி#த ஆ4 வ43கைள6 ேச"
*கமளி  அ#பாைத பதி எக. நைறேத உமி  பாிமளி  எ7
பிாி க. (1)

23. *றE - *றாமீ; Oாி - ெபாிய; ைண - ெதப; நீB பரைவ தடகாதி(
ெந3கா( ஈ2, - நீ4ட ச/திர ேபாற விசாலமான ெசவியி( நீ4டகாலமாக
அமதிரைத ஒ=தலா( ேச"; ந= - வ#; பிறவி கட(, ேமாக6*றE,
 க *ககெள: வைல /த=யன உ#வகக. (2)

24. தனி ெவேள7 உைடய - ஒப ற ெவ4ைமயான இட பைத வாகனமாக
உைடயவ (சிவெப#மா); எயி( O7 அ3நா - திாிரகைள அழி 
நாளி(; சக3 - ேத"6க கர; ஈராறாகி - பனிர43 * கலாகி; பிறிெதா7 ம ெறா# ேத"6ச கர; ஈெர2டாகி - பதினா7 * கலாகி; கைண - அ; நா4 - வி(
நா4; சிைல - வி(; ரக - திைர; சிவO"தி திாிர எாி க ெதாடகிய
காலதி( வினாயகைர தி காததா( அ6*, ச கரக /த=யன
அழிE றெதனE Uசித பிற இரத ெசைம 7கிறெதனE ராணக
F7கிறன. தாியா" - பைகவ"; அஙன அ6* /றிதவிட அ6சி7பா க என
வழகப3கிற (ெசக ப23 மாவ2ட.) (3)

25. களபபனி6ெச - கலைவ6 சாேதா3 F,ய ளி"த ட; பம/ைக தாமைர அ#; களியாைன - மதயாைன; பைண - ப#; ம# - தத;
நிதில - /மாைல; சத - சதன; /கி /ைலயா" - அ# ேபாற
/ைலைடயவ"; ேமனிைல - ேம( மாட; த4ணகதி"ேச" ெவ4மதி - ளி"த
அழகிய கிரணக ேச"த ெவ4ைமயான சதிர; ம7 - களக; ெகாGந" கணவ"; ேதனிறா( - ேதF3; ைமத" - Lரமி க கணவ"; அதி - மாைல கால;
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ப ட/ தாமைர அ# யாைனயி தத/ எதிாி23 றெகா3ேதாட
அ@வளE ப# /மாைலயணி சதன வாசைனL* தனைதைடய
ெப4க நடனமா3 ேம(மாடதிமீ சதிர பிரகாசி க அவ:ைடய
களகைத யறியாம( தகைள வ தGE கணவ"களி பாத வணகி
சதிரைனபா", “இேதா ேதF3 ஒறி# கிற; இைத எ3 பிழி
வ, ெகா3க,” எ7 வணகE கணவ"க மகி 6சி மி அஙன
எ3 க ஆ3கிற அதி காலைதைடய அ#பாைத பதி எக. (4)

26. கால - எம; காம - மமத; க,த - ெவ7 ஓ2,ய; மய( - மய க;
மணிபணிக - /தாபரணக; ஆழி - ச கர; ெபாப" - ேசாைல; /ழE ட/ழா; கய(மீ, அ, விரகட=( ேதாறிய ஆலகால விஷ, எம:ைடய
ேவ(, க#விைள மல", மமதன அக ஆகியவ ைற ெவ7 ஒ2,ய
காவைர நீ4ட க4கைளைடய ெப4க ஆைசமய கதி( கணவ ெச.த
பிைழ காக அவ"களிடமி# பி3கிெயறித /தாபரணக சி7 பிைளக
சிறிய ேதைர தளி6ெச(ல அத:ைடய ச கர ெச(5 வழிைய த3 கE
ேம(மாடதி( ேமக ெவளி மபா( ெகா, F2டக ெச7 Qாியன
ேத"6ச கரதி வழிைய த3 கE அழகிய Lதிகளி( ட/ழாெவற
வாதியதி ஒ= , ேசாைல ேதா7 மயி(களி கE உள அ#பாைத பதி
எக. (5)

27. Lழி - தி#Lழி மிழைல; ேம#வைர6 சிைலயா - ேம# மைலைய வி(லாக
உைடய சிவெப#மா; L7 - ெப#ைம; *டராழி; பிரகாச மித ச கர;
பாழிைட - அகற; பாணி - ைக; Oர( - சிாி; மகாப= - மித
பலைதைடயவ; தாழி. சா(; தாைத - தைத; தி#Lழிமிழைலயி( தி#மா(
தாமைர ெகா43 சிவெப#மாைன Uசி ைகயி( அமலாி( ஒைற ைற க,
தம க4ைண பி3கி அ"6சிததா( களிபைட தாமைர க4ணெனற
ெபயைர ச கரைத ெகா3தா". இ6ச கரைத ெப 7 மீBைகயி(
அதைன Uமியி=23 வணகின". அதைன வினாயக" ெகௗவி ெகாள விVD
பிரா"தி க சிவO"தி அவைர களிற6 ெச. ெப7க எறப,யா( அவ"/
ேகாணகி Fதா, அவ" சிாி க விGத ச கரைத ெப றா". றியா - ெச.யா
எற வா.பா23 விைனெய6ச ெச. எனதிாித; மாய - தி#மா(; ம 7
இ கைத கீ

க4டவா7 Fறப3கிற :-Lரபதிர" த கைன தைலநீக
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தா கிய கால தி#மா( எறித ச கிராதைத அவ" அணித சிரமாைலயி(
ஒ7 க@விய. அைத ெப7ப, தி#மா( ெகாகணி Fதா,ன".
இைத க43 நைகத சிரதி வாயினி7 ச கர விழ க4ட விநாயக", அதைன
எ3 ெகா43 அ Fைத த/: ஆடபணி களிபைட ச கர
ததன". இ@வைக, ச கரதி ெபா#23 விகட ெச.ததா( விகட6ச கர விநாயக"
எனெபய" ெப றா" (கா;சிராண). (6)

28. க#ழ(வ(= - காிய Fதைலைடய ெகா,ேபாற தமயதி; வலாாி இதிர; தி#நளா7 - இ ேசாழ நா2,( காவிாியி ெத கைரயி5ள ஓ"
தல. ெப#மா ெபய" த"பார4ேய6*வர", ேதவி ெபய" ேபாகமா"த
U4/ைலயைம. இ நள த க= நீவத காக Uசிதா. இெபாG
இ ஒ# இரயி(ேவ நிைலயமாக இ# கிற. காைர கா==# O7ைம(;
ெகா3க= - ெகா3ைமமித சனிபகவா; கத - வாசைன; காசினி - Uமி; தி# ெச(வ. (7)

29. அ4,ய தபி ெந3ெபய" - *பிரமணிய"; ைணயாகிய நிெபய" - கணபதி;
OதறிE - மித அறிE; ேதசிக" - #; இ#/ ரவ"க - தா.தைதய";
இபா23 இலாசிாியைர ப றியதாக ெதாிகிற. இவ#  இர43
பிைளக உ43 எ7 அவ"களி ெபய" கணபதி, *பிரமணிய எ7
(அ(ல அத ேக ற ெபயராகE இ# கலா) அவ"கைள வினாயகேர வள"தன"
எ7 கணபதிேய #வாக வதா" எ7 ெந;சி( நிைனதைவகைள
ெகா3தா" எ7 ஐெப#ரவ"களா. உளா" எ7 ெதாிகிற. (8)

30. ேபாேரேற - ேபாாி( ஆ4சிகைத ஒதவேன; மாகாயா சிறத காயாU
நிறைதெயாதவேன. பசாச - ேப.; ஆகாரா - யாைன யைடயாளைத
ைடயவேன; ஆகார - அைடயாள; வாண" - வா ந" எபத ம#E; தா மகரத; மீதல - வா:லக. /ேனா" - ெதாத( விகார. (9)
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31. அமைன - தா.; 5சில - விைனெதாைக; இைரய சதி க; ெதா சா"த; ெதாக( - மாைல; ைகைண - இர43 ைகக; தத, இ23 - ததி,
ததி கால, ைவ; ப4, - வயி7. (10)
---------------------------------------------சபாணிபவ

32. ெகாவிாி - ெதாதியாக விாித; உரக - ஆதிேசடனாகிய பா; 2ட
அள7 இ23 - சிறியதாகி ேச7ப,; 3மி - சிகர; Oத4டFட - பைழய
உலகதி L3க; இ L3க ஆெபயரா. அள ம கைள உண"திய;
தி/, - ெபாறிகைள உைடய தைலக; அரவேமாெர23 - எ23தி  நாகக,
இைவக Uமிைய தாவன; /ட ெகயி 76Qர - வைளத ப கைளைடய
அ*ர (Qரபம) அ4டபிதி ெபாதி" எறிய - ஆகாயமாகிய *வ"
ந3 கெகா43 ந2சதிரகைள Lச; நி#த பைட - இரா கத பைடக;
உயி" ெகா2, நி ப - அவ"கBைடய உயி" ந3 கதா( பைறய,தேபால
அ, க; கலாப - ேதாைக; பிரச4ட - வ=ைம; சதிதர - ேவைல ைகயிேல
உைடயவ (/#க); இதி( /#கைன6 சிறபி அவ  "/ வ#
அ#பாைத ாி/த(வ" என Fறப2ட கா4க. (1)

33. பனிெகா4ட திக - ளி"6சிையைடய சதிர; க4ணி - தைல கணி
மாைல; திகளக4ணி - உைமெதாைக; பவளேவணிய-பவளேபாற சிவத
சைடைய உைடயவ (சிவ); பாி*ேளா" - தைமேளா"; கனி - மாகனி;
உைனய(லா( ..........எைதேய /திேன - உைனய(லா( ேவ7 உல ஏ
ேவ7 உயி" ஏ எ7 Fறி6 * றி6 சிவனாகிய என தைதேய
/தி ெகா4ேட எனெபா# ெகாக; “ஆ(" அைசநிைல; கடE மாகனி ெத.வதைமைடய மாபழ; ஒ# சமய ைகலாயதி  நாரத"
ெத.வதைமைடய மாபழேதா3வ சிவனிட தர அவ" த
இ#பிைளகைள பா" யா" இத பக ெபாGதி  உலைக6 * றி
வ#கிறா"கேளா அவ"கேள ெபறலா என /#க மயி(வாகனேமறி6ெச(ல, அவ"
வ#வத  வினாயக" த தா. தைதயைர6 * றி “நீLேர எ(லாEல எ(லா
உயி"கB” எ7Fறி மாபழைத வாகி வாயி( ைவதா". வத /#க"
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ேகாபி பழனி மைல 6 ெச7வி2டா". பி தா.தைதய" ெச7 “பழ நீ''
எ7Fறி6 சமாதான; ெச.தன". (2)

34. மாதவ" - /னிவ"; வியாத/னி - ேவத வியாச"; ஐதா மைற - ஐதா
ேவதமாகிய பாரத; அறிவா - விைனெய6ச; ஆடக6சிகர - ெபா சிகர;
ேதம#E - ெத.வதைம ெபா#; ைமதீ" எG -  ற நீகிய எG;
தவராச" - /னிவ"க; ேவதவியாச" பாரதைத வடெமாழியி( Fற வினாயக த
தத ெமாறா( ேம#மைலயி( எGதினா". கவிெதாைக இல க  ேம5
இ#பைதயாயிரதிைன - கவிெதாைக இல2ச இ#பைததாயிரைத;
வியாசபாரத 1,25,000 - *ேலாககளா. (3)

35. தரக - அைல; கரா - /தைல; ,ய, - , கிற பாத, விைனெதாைக;
கடா களி7 - மதைதைடய ஆ4 யாைன (கேஜதிர); கா - காதைல6ெச.
(ஏவ( விைன); கமைல - இல மி; க2ெசவி கடE - பாகளி தைலவ,
(ஆதிேசட); ெபா#க#டரக - ேபா" ெச.யவ(ல க#டவாகன; *ப நைம; இதிர+.ம எ: அரச சாபதா( யாைனயாகி அ@வியாைன
/தைலயா( இG கபட கைடசியி( 'ஆதிOலேம' எ7 Fவி /ைறயி2ட. அ
ேக2ட தி#மா( க#ட மீேதறி வ /தைலைய ெகா7 காபா றினா". ம#க
- ம#மக; தி#மா=:ைடய ெப4களான ேமாைத, பிரேமாைத, *மைத, *தாி
/த=யவைர வினாயக" மணததா( ம#மக எ7 Fறப2டா". (4)

36. நா(வைக பிற - க#ைபயி( ேதா7வ, /2ைடயி( ேதா7வ, விைத,
ேவ" /த=யைவகைள ேம பிள ேதா7வ, ேவ"ைவயி ேறா7வ எபன.
ஏGவைக ேதா ற - ேதவ", மனித", நீ"வா வன, வில, ஊ"வன, பறைவ,
தாவா; த4டாைம - நீகாைம; எ4ப நா=ல க ேயானி - எ4பதினா
லa ேயானி ேபதக; த: - உட(; கரண - இதிாிய; பாகாதிட உதவ
ெவௗவைக ெச5தி - பாகாதிடEதEத காக அைவகைள நீமா7 ெச5தி;
Oவிைன - ச;சித, பிராரத, ஆகாமிய எபைவகளா( வ# க"ம; த4 +
தாம - த4டாம; தாம - மா"பிலணி மாைல; Oவிைன, (1) ெத.வதா(
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வ#வ, மைழ, இ,ேபாறன, (2) தனா( வ#வ, ேநா.க /த=யன, (3)
பிறEயி"களா( வ#வன, வில /த=யவ றா( ேந# ப; இஙனமாகE
Fறலா. (5)

37. ந அணிமா( - சைக தாி கிற தி#மா(; ந6சரவதரச - ஆதிேசட;
அதி நிறதரனா" - ெசநிற ெபா#திய சிவ; அசபாச உவ அணி என
பிாி க; நா(வா. - ெதாகிற வா.; ெகா இதழி ெதாைட - ெகாகளாக
Eைடய ெகாைற மாைல. (6)

38. மதாணிக பல ெகா2ட - பத கக பலேபாட; வானவ" ேகா:7 த# ேதேவதிர உலகதி5ள க பகமர; மைல ெகா2ட - மைலேபா7 ெகா2,
பைட க, விைனவம ெதாைக; Uைவய" - ெப4க; /ழE - ட/ழா எ:
வாதிய. இ பா2,( ெகா2ட எற ெசா க பல ெபா#ளி( வளன கா4க;
கயாதர:- மரகத/னிவ" ' எபவ#  'விநைத' எற அர கி  பிறதவ.
அவ"க யாைன உ# ெகா43 ண"ததா( யாைன/கட ேதாறினா.
பிற சிவO"திைய எ4ணி தவ ாி பலவரக ெப 7 அரசா43 ேதவைர
வ#தE கைடசியி( வினாயக" த தததா( ேபா தன". வரதி பலதா(
ெப#6சாளியாகி வினாயக#  வாகனமானா. (7)

39. ெப2டக - ெப2,; மணி - / க; ேப# /ைன பைட - ேபா"/ைனயி(
வி2ேடா3 ேசைனக; ேப"த( - வி2ேடாட(; பிைறெயயி7க - பிைறேபாற
வைளத ேகாைரப க; வாசிக - திைரக; ேதாதக - அலேகால; க23
அறவி2ட - அ க23கைள /G வி2ட; O*கள - ெந#கின ேபா" கள ;
Fளிக - ேப.க; ெகா2ட - க"வ. (8)

40. வா"சைட ய4ண( - நீ4ட சைடைடய சிவ; பைகய ேலாசன கவ தாமைர க4ண எகிற தி#மா(; கமலாசன ேமவிய தைத - பிரம; ெவ2சி இ ஒ#வித மல", பைகவர ப*நிைரைய கவ"த  உாியமாைல; பட" - ப;
னி - அைச; இடபவாகன, க#டவாகன, அனவாகன, மயி( வாகன,
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Qாிய சதிர" வாகனக; ம ற ேதவ"களி வாகன ஆகியைவ பிேன வர
வினாபக" தவாகனமாகிய ெப#6சாளிைய /ேன ெச5கிறா"; இனிபட"
நீகிய இரவிக சதிர" ஏறிய வாகன - ப நீத காக வத Qாிய"கB
சதிர"கB ஏறிய வாகன. (9)

41. வா#திபா( - பா கட=னிட; தானவ" - அ*ர"; ேசணினா" - ஆகாயதி5ள
ேதவ"க; மGபாணி காரண" - மGைவ ைகயிேலைடய கடE (சிவ); க2டாணி
காரணி - பலசா=யாகிய பா"வதி; ேகா3 - தத; ெவ ஏணி - மைலைய
நிைலெபற6 ெச.; பல - பல, இ7திேபா=; மிட 7 அைம - கGதிேலேய
அட கிய; அைமக2டாணி - விைனெதாைக. (10)
--------------&தபவ

42. ெகாைற ேகாைத - ெகாைறமாைல; வாிவ43 லவா அல இேரைககைளைடய வ43க ேச" ஒ= ; ேகாைத ெப#மா
சிவெப#மா; ேகாைத - உமாேதவி; ைர ெவள#வி - சதி கிற ெவ4ைமயான
அ#விகைளைடய; பி, - ெப4 யாைன; ேதற( - ேத; ஒ@வா - ெபா#தா;
இல ஓகாரதினி பி, களி7:- இ@வ,வமாக இ#பைத அ=ப#வ
எ2டாவ பா2, றிபி( கா4க. லவா, உலவா - ெச.யா எற வா.பா23
விைனெய6ச ெச. என திாித. ேவத ஆகம கட=( உலவா ஊறி
கிள"தேதற( என F23க; உைம இைட ேம( ஏ7 அ உகேத மா றாிய
உலவா ேவத ஆகம கட= ஊறி கிள"த எ7 பிாி க. (1)

43. அைலயா"ேவணி - அைலகேளா3 F,ய கைக நதி ெபா#திய சைட, அைல சிைனயாெபய"; ேநய - அ; ாிய நிைல : ஆமா உதிபிரேதசதி(
பிராணேனா3 இலயி நி க தைனேய விஷ]காி  நாகா ஆமா நிைல.
சா கிர, ெசாபன, *ழிய, ாிய, ாியாதீத எற ஐதவைதகளி( நா
காவ. (2)
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44. தி#நாைள ேபாவா" - ஆதHாி( ைலய" லதி( அவதாி நதனா" என
தி#நாம ெப றவ"; திற கற - மா7ப3 கா றா,; =M" - சிதபர;
ஆதர ேச" - கடEளிட அேச"த; F" - தி#F"; இ காவிாியி
வடகைரயி5ள. அழியாத மய கமாகிய இ# விைனயினா( மா7ப3
கா றா,ேபா *ழ7 பிறவி கட=( அமிழாம( ெதளிவைடத உண"6சியா(
உலகிய ைக நீகி கடEளிட அேச"த நதனா" சிதபர ேச"வாெர7
ெவளியி( க43 ெச7 அவ" வ#கிற நாைள அ#6சக கனவி( ெசா(=
வ றாத வளமித தி#Fாி( மகி 6சிெகா43 எ(ேலா# ளமைமபத 
/யல, ஒப ற ஐ#வாகி ஆ2களி ேவைல ள F=ைய பகி2ட ஒப ற
வாையைடயவேன, அ#பாைதபதியி( வாG ழைதேய, /தத#க எ7
ெபா# ெகாக. ெபாியராணதி( நதனா" தி#Fாி( உள ஒ#
பளைத க43 ெபாிய ளமாக ெவ2,யதாக வரலா7ள. (3)

45. ெவ4கா3 - தி#ெவ4கா3, சீ"காழி  ெதகிழ கி( ஏG ைம=( உள;
பGத மதியா" - சிவ; தி#ெப4ணாகடதி( ைசவ ேவளாள" லதி( பிறத
அ6*தகளபாள" எபவ" நாேடா7 திரேப7 ேவ4, த ல# வாகிய
‘சகலாகம' ப4,தைர வணகி Fற அவ" சபத" அ#ளி6ெச.த தி#/ைறயி(
கயி7 சாதி பா" க “ேபயைடயா பிாிெவ.... ....... ேதாயாவா" தீவிைனேய"
எ: தி#பதிக/தி க அத ெபா#ைள ஆசிாியராலறி ெவ4கா3
(*ேவதார4ய) ெச7 ‘/ ள' நீ" O கி6 சிவUைச ெச. வ#ைகயி(
சிவெப#மா ஒ#நா கனவிக4 எGத#ளி “உன  மகைவ த#கிேறா"
ெம7 Fறி மைறதன". பி தO#  தி#பிய சில மாதகளி( அவ"
காத=யாாிட ழைத பிறத. ழைத 6 "*ேவதன ெப#மா” எ7
ெபயாி23 வள" வதன". பி ெவ4ெண.ந(Rாி=#த காேகய
Uபதியிடதி( வள"வதா". மண=( சிவ=க ெச. விைளயா3வைத
க4ட அ@வழிேய வதபர;ேசாதி/னிவ" சிவஞான ேபாதைதய#ளி
'தமிழி ெச.க' என க2டைளயி2டன". இவ" 5-வயதி(, தி#ெவ4ெண.ந(R"
ெபா(லா பிைளயாாிட ேவத சிவாகமகைள பயி7 சிவஞான ேபாததி 
ெபா(லா பிைளயா" அ#ளி6ெச.த Q"ணிைகைய ெகா43 தமிழி(
சிவஞானேபாத/ அத  வா"திக உைரமிய றின". இ@வைக இவ"
பிைளயாாிட க 7வ#வைத ணரா "ஐேயா இபிைள ஊைமயா.
இ# கிறேத” எ7 விசனப2டன". ஒ#நா பிைளயா#  Uைசெச.
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‘சிவவச"' ேகாயி5 சத, ேக2கேவ ேபா. பா"தா". ஊைம ழைதேயா
பிைளயாாிட தைட, விைடகேளா3 சாZதிர பாட ேக2பைத க43
ஆ6சாியமைட ஊாி5, அபிைளயி ெப ேறாாிட ெதாிவிதா".
ெப ேறாேரா தாகேள பிைளயாாிட ேவ4, ழைத ேபச அ#ெப 7
வதன". இவேர ெம.க4டேதவ". (4)

46. அன - அனபறைவ; அகிேலச - காசி தலதி( எGத#ளிள
சிவ:  ெபய"; வனி - ெந#; அர* ெச.வ# “திேவாதான” எ7 பிாி க;
திேவாதான: ஒ# க பதி( உலகமழித. அ காலதி( இாிைவ பிரம
ேநா கி "நீ உலகைத யாBக. உன 6 ேசஷ ேமாகினிைய பாாிையயா வா.
ேதவ"க ேவ4,ய ெகா3ப". அதனா5ன  திேவாதான எற ெபய"
உ4டா," எறன. அ@வைக திேவாதான ேதவைர மதியா அரசா2சி ெச.ய
ேதவ" ெபாறாைம ெகா43 இவ தவதி  காரணமான அ கினிைய கிரகி க
அரச எ(லாவிட நிைற ச=யாதி# க6 சிவO"தி இவ நிைலைய மா ற
ேயாகினிக, கணபதி, பிரம ஆகிய வைர ஏவி கல கின". அவ"களா( /,யாைம
க4ட தி#மா( ெபௗதமத ேபாதி6 சனகைள மய கிய க4ட அரச
காசியி( சிவபிரதி2ைட ெச. Uசி /தியைடதா. திேவாதான
வனிெயன ேபாதன எ7 F23க. விநாயக" ெப4கB , ஆ4கB 
கனவி( Fறி காசிதலைத மீ43 வர6ெச.தா" எ7 ெபா# F7க.
திேவாதான காசியி( சிவபிரதி2ைட ெச. திததா( இஙன Fறினா". (5)

47. ப#தி - Qாிய; #சி( - ஆ4ம களி( சிறதவ; கனக - ெபா
ேபாறவ; மாவிவகி" - மாவ3; பரைவ - கட( ேபாறவ; மாய - தி#மா(;
ேவவியவ" - பிராமண"; தாவி( ெக3த=(லாத. (6)

48. மீன - மீ; /ைடநா7 - லா( நா ற L*; மறிகட( - அைல மடகிற
கட(; L7கைழ - ெபாிய க#க; வாக#வி - ேமக க7; தான - இட;
க/ - பா  மர; சைடயைன மகிG /த - சிவெப#மாைன மகி வி கத#
/த; விெயலா வாழவ#ளிய /த, ஏைழ தி#Eள மல# /த என F23க;
தான - மத; கட==# உ4டாகிற /ைத, க#பினி7 உ4டாகிற
/ைத, ேமகதினி7 உ4டாகிற /ைத உய"த தைம எ7
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நிைன காம(, சிவெப#மாைன மகி வி  /தைத, உலகினைர வா வி 
அைப மதெமாGகிற உ:ைடய வாயினா( மித *ைவள
/தைத ெகா3பாயாக; க#விவா ஈனஉ7 பல தான மிைசவிழ இைற
/ - வாக7 ெப7தலைட பல இடகளி மீ விGமா7 சிகிற
/; க/கிேல ேய7பட வ,சா7 ஒழி வழியிழி / - பா மா திேல
ஏ7தலைடய அதனா( வ,த சா7 நீகியவிட இற /. (7)

49. அறியி( - ேயாக நிதிைர; ைபளவ - பசிய ளப மாைலள தி#மா(;
ேகாலம= இைமேயா" - அழ மித ேதவ"; ைபத# - க பக /த=ய மரக;
ேகாைதைமண" ஆதி - ெப4ணாகிய உைமைய6 ேச# /தைமயான சிவெப#
மாேன; நீல - க7; ெந3மைல ெப4ெகா, - நீ4ட இமய மைல அரச திாி;
அணி ஆல இைல - அழகிய ஆ=ைல. (8)

50. Fளி - ேப.க; றளிக - இர4ட, உயர/ள Uதக; அலைக - ேபயி
ஒ# சாதி; /23 - ப; / கதி" ஆதிகிரக - பழைமயான Qாிய
/த ெகா43ள நவ கிரகக; அட( - பைக; பட" - ப; ெகா3 நட  ெகா3ைமகைள உ4டா ; மதி - தி; நிைன த#ேவா" - நிைனபவ",
விைனயாலைண ெபய"; சா, - ேமாதியழி; ஞான தினகர - ஞான Qாியேன. (9)
51. ஏல - இைசவாக; த# - மர; தால - நா ; பிரைபமா. - ஒளியா.. (10)
-----------வைகபவ

52. ெதாக ெப# *,ைக - மாைல Q,ய மயி"/,; ஆடக - ெபா; *2, ெந றியிலணி *2, எ: அணி; சன Lர - ஒ# ெவறிமாைல "ெபாகிய
சனLர தயக''; (ெபாிய ராண க4ணப-59) அைழத என அைழெதன, அகர ெதா க; கரட - யாைன மத. (1)

53. கைறெகா4ட -  றைதேய ெகா4ட; கால" எ7 - கால+த" என தைன
நிைன க; கடEளாி( - ேதவ"கைள கா2,5; கா( ஊதி - ெதற( கா றாகிய
ேதைர ஊ"ெகா43; ெமU6சிைற ெகா4ட கைண - ெம(=ய U கைள
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காவலாக ெகா4ட அ; நாணியளி ெகா43 - நாணியாகிய வ43க ெகா43;
U;சிைல -- Uவினாலாகிய வி(; காமெல: U விேசட காம: 
வி(லாெம7 தமி =5 மமத தரெம: Vப மமத: 
வி(லாெம7 வட =5 F7மா7 உண"க. ேவ - மமத; ெதாிைவமா"
ெகாைகையயர4 ெகா43 வா ேதவ" சிர* நா4 ெகா43 னிய - ெப4களி
தனைதேய பாகாபாக ெகா43 வாG ேதவ"க தக தைலகைள
ெவ2கதா( தா த; அர4 - பாகா; Qைற - ெகாைள; ஓைவ - ஒழித(;
வாைக - ெவ றி; பிரமசாாி - விநாயக" “தாையேபால தார ேவ43'' எ7
ேக23 அஙன கிைட காததா( பிரமசாாியாகேவ உளா" எ7 உலக"
F7கிறா"க. (2)

54. ஆயிரேகா, கட( ெவள/ ேச" பாதகைள நைன கE /,யாத
வ=ைம ெகா4ட Qரபம அவ தாயாாி ட=டமி# ெகா43 வ#கிற
அ*ர" ேசைன ெவள ெப#கிறேபா, ேகாபி ேபா"ெச. உதவி Lர"
விநா,ேதா7 இர4டாயிர ெவள ெப#க /#க த ைகயி5ள
ேவலாதைத வி3 ேபா" ெச.ய கலகியேபா அேபா" களேத
பிரமசாாியா.6 ெச7 மாைய எ:மவைள தன அழகிய ைடயிேல ைவ
Uைவெயாத தி ைகைய அவ அ(=( ெச5தி ெபா#த54டான
க#பைபைய யGதி க#ைவ எ3 ேபா23 தபி  ெவ றி தத
பலவாேன வ#க என ெபா# ெகாக. கண - விநா,; ேவல - /#க; கா.
இ#ைண Lர" - ேகாபி  ெகா,ய உதவி Lர"; இ கைதைய6 சி றி( ப#வ
6-வ பா2,( கா4க. (3)

55. காழி - சீ"காழி; Fட( - மைர; அம4 - சமண"; 4ட" - சமண"க; வி4,ட சிைத ஓட; நீ17 நதி - நீ" *ர கிற ஆ7; அைம6ச - F பா4,ய மதிாி
ல6சிைறயா"; க=மா /னிவ - ஞானசபத; ெசா(லப3கிற க
வா.த சீகாழியி( பிறத ஞானசபத" மைரயி( சமணைரயழி F
ெபா#திய பா4,ய / மீ ெபா#திய ன=( வாத ாித சமண" சிைத
ஓட, அ@வGத நீாினா( *ர கிற நதியான ைவைகயிடதி( விUதிையைடய
ைசவமத நிைலெப7கெவ: ஓதின ஏ2ைட வி3த5 அ நீாி எதிேராட
ந(=ய(பைமத அ@ேவ2ைட ெகாேவென7 ஓ,ய ல6சிைறயா# 
அைத ெபற6 ெச.யா நீாிேல ெச(லவி23 மைர க#கி=#  Uவண எற
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ஊாி ஒ# பிைளயா. வ ெவளதி அைலயி( ெப#ைம ெபா#திய
அ@ேவ2ைட எ3 நீ#ட (ஈரேதா3) ெகா3 க ெப#ைம ெபா#திய சீகாழி
பிராமணரான ஞான சபதரா( ெப#ைம ெபா#திய ேதவார பாடெப ற
Lரவி ரமேன வ#க என ெபா# ெகாக. இ@வரலா7 தி#விைளயாட=( சிவ
அ@ேவ2ைட மைற பி தி க ெகா3தன" எ7ள. (4)

56. ைபதைல - F"ைமயான /ைன; பகழி - அ; ெசனி - ேசாழ; மா Oவ"
ேதவார ைவ - ெப#ைம ெபா#திய சபத", அப", *தர" எபவாி ேதவார
ெபா கிஷக; சி7வ - நபியா4டா" நபிக; .த( - உ4Dத(;
ஐெதG - ப;சா2சர; நபியா4டா" நபி :- தி#நாைரMாிேல சிவேவதிய"
லதி( பிறதவ". இவ" தைதயா" ேவ `#  ேபாயி#தேபா தா.,
பிைளயாைர Uசி க, அன, பழ /த=யைவ ெகா3த:பினா".
அ@வ4ணேம ‘நபி' ெச7 Uசி பிைளயா" சநிதியி( அன /த=ய
பைட சி க ேவ4ட அவ" சி காதி#ததா( தம தைலைய க(ேம( ேமாத
இ# ைகயி( பிைளயா" த3 அ/ ெச.தன". பி: நபி “காலதாமத
ஆயி 7; உபாதியாய" த4,பா"; க(வி க 7 ெகா3" என ேவ4ட, வினாயக"
உ4பைத நி7தி பல கைலகைள க 7 ெகா3தா". இைத ேக2ட
இராஜராஜ ேசாழ நபிகைள வணகி பிைளயா#  மித Uைச ெச.வி
Oவ" ேதவார தி#/ைறக இ# மிட அறிய வி#பி வினாயகைர ேக2ப,
ேவ4,ன". நபியா" வினாயகைர ேக23 தி(ைலயி( ேம 
ேகாரைதய3த தி#மதி=( ேசமிதி#பதாக Fறினா". இபிைளயா# 
“ெபா(லா பிைளயா"" எ7 ெபய". (ெபாளா - ெச த( இ(லாத; ெபாளா
எப ெபா(லா என மாீஇயி 7) (5)

57. அக( நீ"ேவைல - அகற நீ#ள ச/திர; அைலயா ப - யாைன;
அைல ப - ெச(வ விய(; ஆைணயினாலடகா நாக - மதயாைன;
ஆைணயினாலட நாக - பா; Lைணயினாலைசயா ததி - யாைன;
Lைணயினாலைச ததி - Lைணயி கபி; பகராய"த மாதக - யாைன;
பக#கிற உய"த மா தக - தக உேலாக ெபா#; பறவா பி - யாைன;
பற  பி - ஓ" வ43; காயாத ப#ேகா2டதி - யாைன; கா ெபாிய
கிைளகைளைடய அதி - அதிமர; மாத" /ைல ப,யா களப - யாைன; மாத"
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/ைல ப, களப - ஓ" வாசைன6 சா; ப,யி( விைல நிகழா ஒ# சிர யாைன; ப,யி( விைல நிகG ஒ# சிர - ெபா23; தலதி( நி7வா கப யாைன; தலதி( நி7E கப. +4; அ#ளதி( ேநரா ஆப( - யாைன;
அ#ளதி( ேந# ஆப( - அ(= மல"; வ3 க பட ெந#கா இளமா யாைன; வ3 க பட ெந# இளமா - மாமர; இைவகெள(லா றி6
ெசா க. (6)

58. 1. */க, 2. ஏகதத, 3. கபில, 4. கசக"ண, 5. இலேபாதர, 6. விகட,
7. வி கினராச, 8. அதி வினாயக, 9. +மேக, 10. பாலசதிர, 11.
வ கிர4ட, 12. U"வசகாய, 13. ெகணாதிய க, 14. ஏரப, 15. Q"ப
க"ண", 16. Zகத U"வ" எற ெபய"க வினாயக#  ெபய"களா. ஏரப:
உ#திர#ைடய சமீபதி=#பவ, அ,யாைர வள"விபவ. கணாதிப" எப
அதிவினாயக" எ7 கணாதியa" எப கணாதிய க எ7, கஜாநந"
எப U"வசகாய எ7 Fறப23ளன கா4க. வ கிர4ட":- பிரம*ர
மரனான ராசர தவாி ச"வசிதிெப 7 பிரம, விVD /த=ேயா"
உலககைள ெவ7 ஆகா ஒ# அ*ரைர நியமி ெகா3ேகாைம ெச.
வ#ைகயி( மதிாிக இவைன ேநா கி உன  பய ேதவ" காசிைய
யைடதன" என ேக23 பைடெகா43 ெச(லE ேதவ" ச திைய ேவ4ட ச தி
ஐ தி#/க/ ப தி# கரட:மி# த /கதி( வ கிர4ட
விநாயகைர ேதா 7வி அ*ரைன ெதாைலதா. இவ" அ*ரைன கா=(
மிதி எநாBமி# க வர அளிதா". +மேக:- +ம*ர எ: அ*ரைன
ைக ெயGபி ெகாறதா( இெபய"' அைடதா". */ைத  மாதவ
ராச:  மகனாக ேதாறினா". பாலசதிர":- சி7பிைளயா.6 ெச7
அனலா*ரைன விGகி அவ ெவபைத6 சகி6 சதிரைனேபால
ளி"தி#தைமயா5 மாதவராச: */ைத கா2,( தனிதி#
பப3ைகயி( அவ"க2 ழைத#வா. கா2சி த ப
நீ கியதா5 இெபய" ெப றா". வி கினராச":- இவ" வேரணியராச ேதவி
2பைக ெயபவ க#Eயி"த காைலயி( அதிரைன மைற
யாைன/கட தா ழைத உ# ெகா43 இ#தன". அரச க43 கா2,(
இ23 வர க2டைளயி2டா. அ@வைக ஏவல" ழைதைய பரா*வ /னிவ"
ஆ6சிரமதின# ைவவி23 வர /னிவ" க43 வள" வதன". இ@வைக
யி# ைகயி( ெப#6சாளி உ# ெகா4ட கிரE;ச வினாயகாி# 
ஆ6சிரமதிைட வ /னிவ"கைள ெதாதைராிய அவைன வாகனமாக
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ெகா43 வ=யட கி, இ#,க ேவ43ேகாளா( கால1பி எ7 ம7ெபய" ெப ற
வி னைன வ=யட கி அவ ேவ4, ெகாள உயி#ட வி23 வி னராச" என
ெபயரைடதா". விகட (அ) விகடச கர விநாயக":- Lரபதிர" த கைன
தைலநீக தா கிய காலதி( தி#மா( எறித ச கராதைத அவ" அணித
சிரமாைலயி( ஒ7 க@விய. அைத ெப7மா7 தி#மா( ெகாகணி
Fதா,ன". இைத க43 நைகத சிரதி வாயினி7 ச கர விழ க4ட
விநாயக", அதைன எ3 ெகா43 அ Fைத த /: ஆடபணி
களிபைட ச கர ததன". இ@வைக ச கரதி ெபா#23 விகட; ெச.ததா(
‘விகடச கர விநாயக"' எற ெபய#4டாயி 7. ஏகதத:- ஒேர ெகாைப
ெப றி#பதா( இெபய" உ4டாயி 7. ஒ# ெகாைப ஒ, ேம#மைலயி(
பாரத எGதினா". அதிவிநாயக":- தைன வணகினவ"  வி கினைத
நீ ேவா# அ@வைக வணகாதவ"  வி கினைத த#பவ# தன ேம(
நாயகாிலாதவ#மாதலா( இெபய" வத. இலேபாதர:- / வதி# 
ெப#வயி றா( இெபய" ெப றா". (7)

59. ம# - ம#தமரவிைல; ைகயாதகைர - காிசிலாக4ணி; சாதிU - சாதிபதிாி
(அ) சாதி பன; ப6ைச - மாசிபதிாி, இ தமிழி( மாசிப6ைச எனவழ.
இ ஒ# U43வைகைய6 ேச"த. இ#பெதா# பதிரகளாவன:- 1. அலாி, 2.
ளசி, 3. ம#தமரவிைல, 4. எ# , 5. அ7க(, 6. காிசிலா க4ணி, 7. /ளி, 3.
அரசமரவிைல, 9. மாசிப6ைச, 10. நா#வி, 11.அழேச"த நாவ(மரவிைல, 12.
எ5மி6ைசமரவிைல, 13. ெநா6சி(, 14. சாதிU, 15. இ5ைபமரவிைல, 16.
வனிமரவிைல, 17. ஊமைதயிைல, 18. இலைதமரவிைல, 19. ேதவதா#மரவிைல,
20. அழகிய மாைளயிைல, 21. வி23Dகாதியிைல. 2, ெகா3 2, ெகா43; தா - பாத. (8)

60. க -  ற; .ய தறி - +.ைமயான +4; மைற Fட - ேவதமாகிய L3;
அபா அத4 கவள - அ எ: அழகிய உணE#4ைட; ம3 - உ43;
அளி - வ43; ன - வய(; ெவளி - ஆகாய; க#ெத: .யதறி, மைற
Fட, அபா அத4கவள, ஆ"வெம: ேபரளி, க#ைணமத ெவள,
விைனன, ெம.;ஞான ெவளி ஆகியைவ உ#வகக; மாறிமாறி வ#கிற
பிறபி( ெவ7 7 நிைலயாைமைய உண"த சாேறா"க  றம ற சமயதி(
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ேமா2ச க# எகிற +.ைமயான +ணி( க2டப23 அழிவி(லாத
ேவதமாகிய L2ைடயைட *#காம( மித அபாகிய அழகிய
உணE#4ைடைய உ43 அ,யா"களி ஆைச எ: ெபாிய வ43க
*ழ5மா7 சிறத க#ைண எ: மதெவள ஓ, தீவிைனயாகிய வயைல
அ,ேயா3 அழி ெம.;ஞானமாகிய ஆகாயதி( உலவி, ெதளிகிற
அ#மைழ ெபாழி ெசழித அ#பாைத நக" எக. (9)

61. அல - ஒ= ெச.; ாி ( - Uc(; பாச - அசபாச; தி - தி
இ மனைத றித. இபா2,( வினாயக" சிவைனேபா7ள நிைல
Fறப3கிற. அதி ேநரதி( ேதா7 இைளய ெவ4பிைறைய, மல"த
அழகிய ெகாைறமாைலைய, அாிய அழகிய கரக நா, விள பவள
ேபாற சிவத சைடயாகிய கா3, பழிபி(லாத அச பாச/, மGவாத/,
நீ4ட பாபாகிய ஆபரண/, உய"த நிற ெபா#திய அழகிய தத/,
விள மல"த விழி சதன Uசிய மா"பி( த Uc5
சிவெப#மாைன ேபால ெப 7 Uமியி( திபவ"க2 லெத.வமாகி
மனமகிG அ#பாைதபதிவா விநாயகேன வ#க என ெபா# ெகாக. (10)
-------அ'பவ

62. இபா23 சதிர:  கணபதி  சிேலைடயாக Fறப3கிற. சதிர
ேம( ெச(5மிட: வ2டமதிேவணிய இட க4 - வ2டமாகிய சதிரைன6
சைடயி5ள சிவெப#மான இடப க/ள க4ணா. உளா; வாலா5#வி
மடமாைன ைவதி3த(- ெவ4ைமயான உ#வைதைடய வி#பபடாத கள
கைத ெகா4,#த(; ம:யி"கB  அ#ம# - நிைலெப ற உயி"கB 
அமி"த (சதிர:ைடய கைலைய /த பதிைன நா ேதவ" அ#வ",
ம றவ ைற ெதலதா" அ#வ". எனேவ இஙன Fறினா").
/Gமதி கடE - U"ணசதிர, இ ெபௗ"ணமிதின நிகG; இ2ட
கணபதிெய7 இ#தலா( - ஆகாயதி=2ட ந2சதிர F2டகB 
தைலவென7 இ#பதா(; ைபெகா, யின வைள மல"வி ைக - பசிய
ெகா, F2டதி=#  நீேலா பல மல"கைள மலர6ெச.த(. (சதிர
கிரணகளா(தா வைளேபா விாி); எ@வமர# பரE ெத.வவைர யதைன
வலமி23வ# பல எ.த( - எதைகய ேதவ# தி ப,யான ேம#மைலைய6
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* றிவ# பலைன அைடத(. (Qாிய: சதிர: ேம#மைலைய6 * றி
வ#கிறா"க எப ராண வரலா7); வியி( அைனவ"  ேமலா. லக( Uமியி5ள மனித" எ(ேலா#  உயரதி5ள ஆகாயதி( பிரகாசித(;
மதாகினி *ரநதி க4ேணா, வ#தலா( - கைக நதியி#  சிவெப#மா
சைடயினிட தa சாபதா( பய ஓ,வ அவரா( தாகப3த(; கணபதி
ேம( ெச(5மிட:- வ2டமதி ேவணிய - வ2டமாகிய சதிரைன6 சைடயிேல
உைடயவனா.; இட க4 வாலா5#வி மடமாைன ைவதி3தலா - இடற
ெவளிய ஆபரணகைளயணித இைளயமா ேபாற 'வ(லைப' எபவைள
ைவதி3வதா(; ம:யி"கB க#ம#தாத( - நிைலெப ற உயி"கB 
ேதவாமி"தைத ஒ வி#பி Uசி கப3த(, அஙன Uசிபதா( ேதவாமி"த
ேபா7 இன(கைள நீ வதா( வினாயக" அ#ம# எனப2டா"; அமி"த நைர, திைர, O, பிணி, சா கா3 ஆகியைவகைள நீ க F,ய; /G
அதி கடE - உலக /Gைம  /தைமயான கடE (யாெதா# காாிய
எ3தா5 வினாயகைர பி2ட பிற ெதாடவ வழ க.); இ2டகணபதி வணபவ"கB  இVட சிதிைய ெகா3  கணபதி எற ெபய"
உைடயவ"; ைபெகா, யின வைள மல"வி ைக - ப*ைமயான ெகா,யி5ள
F2டமான வைள மல"ேபாற க4கB  விநாயக தாிசன த
மலர6ெச.த(; எ@வமர# பரE ெத.வ வைரயதைன வலமி23 வ#பல எ.த( எேதவ# தி  ேம#மைலைய6 * றி வ#பலைன த தைத, தாையேய
* றி அைடத(; ெப#வியிலைனவ"  ேமலா. லக( - Uமியி5ள
எ(ேலா#  ேமலான கடEளாக விளத(. மதாகினி6 *ரநதி க4 ஓ, வ#த( ஆகாய கைக சைடயினிட ஓ,வ தத(. (விநாயக" சிவனசமாதலா(
இஙன Fறலா.) (1)

63.
ச!திர

கணபதி

1. ளி"த தாமைர மல"களி

அ,யா"கள ைககளாகிய

F2டைத வி வி3வா.

தாமைரைய வி
பி3ப,6 ெச.வா.

2. மைழதாைரக ெப.ைகயி(

மதநீ" தாைரக ஒGக வ#வா
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ந3 ந3வி( ேதா7வா.

.

3. ம4டா7 தைல பறிதா..

உ ற ைணவள" ஆ7தைல

ெந#கின கைகயா7 உள

பைடதா - மித சேகாதரனான

சிவெப#மா தைலயிேல இ# க6

*பிரம4ய மிதியான

சபாதி ெகா4டா.

ஆ7 தைலகைள ெகா43ளா.

4. வாாி க#தைலவிடா. - ெச(5

இவ: மணிவாாி க#தைல

வழியி( காியதைலைடய ேகவா(

விடா- இவ: / விைள

விGவதினி7 வி3வி

தைலைடய காிய யாைன தைலைய

ெகாள மா2டா,

விடமா2டா (வாாி – விைளE.)

5. பைழய Uமியினிடைத த

பாாி5ள ம க தா

ஒளி கதி"களா( QGவா.

இ# மிடைத வலமாக6 * றி
வ#ப, தவா. (2)

------------------64.
ச!திர

கணபதி

1. சீறி ெகா(5கிற பாபான

பாபிலானாகிய ககணைத

ேகைவ க43 அ;*வா.

அணிவத  அ;சமா2டா.

2. பதினா7 கைலகளினா(

திய ஞானமாகிய கைலகைள அதிக

எேபா பிரகாசிபைத அறியவி(ைல.

மாக உைடயவ. (கைல - ப,.)

(கைல - சதிர வள# ப
ேத ப.)

3. ேசாதிதா( உட= களகைத

த க யாகைத யழி கிேறென7

ெப றி# கிறா.

ஈ*வரனிட Fறிய ெசா(ைல
காபா றாம( த கனி2ட பலகார
வைககைள43 பிதி" வா கியைத
பாிபாலன ெச.யாததா( ெசா(=
களக/ளவனானா.
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4. ேம# மைலைய6* றி வல வ#வா.

Uமியி5ள மனித"கெள(லா
இவைன6* றி வலவர தவா.

5. எ(ேலாரா5 ெசா(லப2ட

ஒ# தடைவ Fட மைறவத 

அமாவாைச நாளி( மைறவா.

அறியமா2டா.

--------/ைற - /ைற; மழகளி7 - இளைமயான யாைன. (3)

65. ததிய/ - பா கட=( ேதாறிய - அமி"த; ேதவ"க சிைதவாகி அகிலா4ட
/ 7 கைல அைலப2ட - பா கட=( ஆலகால விஷ ேதாறிய ேபாதா.
பிைளயா" இ இய ெபயராக பிைளயாைர றி விைனயாலைண
ெபயராக பிைளைமதைம உைடயவைன றி . பிைளைம+ஆ" +
பிைளயா"; ெப#கி வா வ - வள"பிைற; சி7கி வா வ - ேத.பிைற; 
ாிேக - பைகெகா43 விGகிற ேக எ: பா; +மேக வினாயக# Q ஓ" ெபய"; வால6சதிர (அ) பால6 சதிர எப
வினாயக#  ஒ# ெபய"; சதிர: 6 ெச(5ேபா ெவ4ைமயான சதிர
எ7 இைளய சதிர எ7 ெபா# ெகாளலா. ேப" - ம1உெமாழி. (4)

66. ஆவணிதிக - ஆவணிமாத; பய - பா(; உர. வ=ைம ெகா43; உதர
- வயி7; / க4 பிரா - வினாயக; இைளய Lர - Lரபதிர; ைவய வி2ட
- ேத.4ட; உன ேக ேதா 7 - உன ேக ெதாி; ஏ 7 இரE - அைட
ெக;சி; ேகா,ேய( - ெகாவாயானா(; சதிர வினாயகர ெப#த வயி ைற
க43 நைகததா( வினாயகரா( ஒளி இழ கE ச4டாளவ ெபறE சாப
ெப 7 மீ43 அவரா( அ6சாப வ#டதி  ஒ#நாளி( அைடய வர ெப றா.
அ ஆவணி மாத கி#Vணப2ச ச"தி ஆ. இ காலதி( சதிரைன
க4ேடா" ச4டாளவ அைடவ". ஆகேவ அ நீக கணபதிைய Uசி
இVடசிதி ெப7வா"க. *கமலா( பயமி(ைல எ7 பிாி க. இைளயLர:தaயாகதி( Lரபதிர எ(ேலாைர அழி ேபா சதிர: Lரபதிரரா(
ேத.43 அ: கிரக ெப றா. இவ" ஆயிரதைல இர4டாயிர ைக
Oவாயிர க4D/ைடயவ". ளிM7 அ/த ளிப எறா" Lரபதிராி
கா( ேத.பினா( அ/த க கிய ேநா கி. (5)
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67. கவ3 - கிைள; அாிைவ - ெப4, இ அக=ைகைய றித; சனகனி3 சாப
- சனகனி2ட வி(; நீ கி - ஒ, அழி; “கவ3 ற..........................சாபம
நீ கி”:- தி#மா( க4ணவதா ரதி( யேசாைதயா( இ3பி( உர5ட க2டபட
அதேனா3 தவ  ெச7 ம#தமரகைள விழ6 ெச.தா". அதி=# நளFபர,
மணி கிாீவ எபவ"க ேதாறி க4ணைன வணகி6 ெசறன".
"க ேபா5.......................... நீ கி":- இதிர ெகௗதமைர வ;சகமாக
Zநானதி  ெவளிேயய:பிவி23 தா அவ"ேபா( உ#வ எ36 ெச7
அவ" மைனவி அக=ைகைய F,னா. /னிவ" ஞான தி#V,யா( அறி
L2,  வர இதிர Uைனயாக ஓடE அவ:  ேதகெம(லா ஆயிர
ேயானிக ஆக கடவ எற சாப/ அக=ைகைய க(லா. ேபாமா7 சாப/
ெகா3தா". பி அக=ைக வணக இராம" ெச(5ேபா அவ" பாத ப2ட
சாப நீ க ஆ எ7 Fறினா". சனகனி3 சாப:- சீைத தி#மண நிமிதமாக
சிவத:ைச இராம" வைள கவஅ இர4டாக ஒ,வி2ட. பி சீைதைய மண
ாிதா". எனேவ அ@வி(ைல ஒ, நீ கினா". சாப - வி(, ேகாபி6 ெசா(5
ெசா(, ெசா(ெலா 7ைம றி6 ெசானா"; உைம சபித சாப :- சிவO"தி
உைம ெசா க2டா ஆ3ைகயி( தி#மா( மதியZதரா. இ#தா". அேபா
உைம ெசயி ைகயி( சிவ ெவறா" என ெபா.6சா2சி Fறி உைமயா( மைல
பாபாயி# க6 சபி கப23 பாைலவனதி=# கணபதியா(
சாபநீ கமைடதா". இவனி2ட சாப:- / ெச.ளி( கா4க. #வி2ட சாப:#வாகிய பிரகZபதியி மைனவி தாைரைய6 ேச"ததா( கயேராகி ஆமா7
சபிதா". இர43 விட - இர43 நீகிவி3வதா(. (6)

68. மண - மகி ந எபதி திாி, கணவ எ7 ெபா#; பரEெமா# லவ"
- அபிராமிப2ட"; உவா - இ அமாவாைசைய றி ; இ# மக - ெபாிய
மக, இ Oத மகைன கா23கிற;
"வ#ெந(......................வ(லைமளவ”:- பா"வதி பிரா2,யா" சிவபிராைன
“ேநா கி நா அற வள" க ேவ43"ெமன சிவபிரா இ# நாழி ெந(லளி
இைத Uேலாகதி( ெகா43 ெச7 உழE ெதாழிலா( ெப# க என
அ@வாேற கைக நா23 உழவ"பா( ெந(லளி வி#தி ெச.ய6 ெச.
கா;சிையயைட தவ; ெச. ெந ெகா43 உழவா( அைத ெப# கியற
வள"தன.பரE ெமா# லவ"  ...........ப4ெபா3 வர6 ெச.தா”:-ேசாழ
நா23 தி# கைடMாி=#த அபிராமி ப2ட" த லெத.வமாகிய ேதவியினிட
நீகா ப திைடயவரா. இ#தா". ஒ#நா இவ" ேகாவி==# ேபா
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த;ைசையயா4ட சரேபாஜி மன "ைதயமாவாைச " கடலாட
காவிாிUப2,ன வதா. வழியி=#த "தி# கடK" நாதைர"
தாிசி கெவ4ணி ேகாயி5 தா. அபிராமி ப2ட" அைமயி சனிதியி(
ேயாகதி=#தன". தைன மதி காதி#த இவைர அரச யா" என வினவ,
ெபாறாைம ெகா4ட அதண"க “இவ" வாம மா" கதின". ம மய கதா(
மயகியி# கிறா"” எறா"க. மன அதைன நபா அவாிட, "இ7
என திதி? எ@வளE நாழிைக இ# கிற?” எ7 ேக2டா. ப2ட#ைடய காதி(
அைரைறயாக படE கடEளிட ஞாபக ெசறதா5, “இ7 *த
ெபௗ"ணமி யாயி ேற'' ெயறா". பி ப2ட" உ4ைமண"தா". அேபா
அரச ப2டைர ேநா கி “இ7 ெபௗ"ணமி யி(ைலயாயி உைம த4டைன
ெச.ேவ” எ7 சின ெசறா. ப2ட" “எ(லா. அவ ெசய(" எ7 எ4ணி
“உதி கிற” எ7 ெதாடகி எGபெத23 பா23 பா,னா". மாைலயாயி 7.
எGபெதாபதா பாடலான “விழி ேக அ#B43” எ7 பாடE ேதவி தன
ேதா2,ைன கழ றி வானம4டலதி( Lசி நிலெவாளி 4டா கி ேயாக
நிதிைரயி=#  ப2டைரெயGபி கா2,னா. அரச: மனி
ேக2டா. (7)

69. பா" பைடதவ" - பிரம; பா" பைடதைன / உதEேமா" பகய
க4ண - பிரமைன ெப ற ஒப ற தி#மா(; அ க4ண" தைமதE பகர7
/#திர" - அ'தி#மாைல ெப ற ெசா(ல/,யாத க வா.த உ#திர";
நாததினி7 விE, விவினி7 சதாசிவ:, சதாசிவனிடமி# ஈச:,
ஈசனிடமி# உ#திர"கB, உ#திர"களிடமி# தி#மா5,
தி#மா=டமி# பிரம: ெபறப3கிறா"க எப ைசவ சிதாத.
அநாத பிரணவ ெபா#ளா. வ# எ7 அபிரணவ ெபா#ளா. விநாயக
தகிறா எ7 F7கிறா". கடEளி தி#E#வக அ1ப, 1பா 1ப,
1ப எற O7. அவ" அ1பியாயி# ேபா சிவ, ச தி, நாத, வி என
நா ெபய" ெப7வ". அவ" 1பா 1பியாயி# ேபா சதாசிவ என
ெபய"ெப7வ". அவ" 1பியாயி# ேபா மேகச, உ#திர, மா(, அய
என ெபய" ெப7வ". “சிவ ச தி நாத வி சதாசிவ திகG மீச, உவத#
உ#திர தா மா( அய ஒறி ஒறா., பவத# அ#வ நா=
உ#வ நா5பய ஒறா., நவத# ேபத ஏகநாதேன க,ப எப"”
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(சிவஞானசிதியா") பிரணவ ெபா#B ........... பிைள :- எ(லா வ(ல
பரெபா#ளிடமி# /தலாவ உ4டாகிய பைட ஓ எ: பிரணவ
நாதேமயா. அத ' ஓ' எ: ஒ=யி வாிவ,வேம விநாயகாி தி#E#வமா.
இைறவனிடமி# /த க4 ேதாறிய ஒகார பிரணவேமயாைகயா( இவ",
‘பிரணவ கணபதி' ெய7 'ஓகார 1ப' எ7 அைழ கப3கிறா". ஒ,த
ெகா 'ஓ' எற எGதி ‘*ழி'யி# மிட. இ@ெவG இகி# ெதாடகி
வல ைக வழியாக கிாீடைத6 * றி, இட ைக பாச வைரயி( வ, தி#பி
வைள, ெந றி ெபா23 வைரயி ேபா. தி ைக வழியாக கீழிட ைக வ
கா( வைர இற. இட ைக ேமாதக/ ‘' எபைத றி கிற.
ஆைகயா( விநாயக" தி#E#வ ஓகார ெசா1பேமயா. ஆரதட ெப#
அ#பாைத - ெபா#திய மி க ெப#ைம ெபா#திய அ#பாைத நக" எக. (8)

70. வதைன ெச. ஏ 7ேவா" என பிாி க; மதன *தர ேதக - மமதைன
ேபா7 அழகிய உட; மதிகதி"க - சதிர -Qாிய"க; "மதிகதி"க..................
கீ"தி” :-- சதிரQாிய" மாறினா5 எேபா மா7படாத கீ"தி;
அ2டமாசிதி - அணிமா, மகிமா /த=ய எ23 ஆ; எ4ணி( - கண கி(லாத. (9)

71. பரா கிர ஆவ" அவ"கB  எ7 பிாி க; நவ Lர": உமாேதவியாாி
கா சிலபினி7 சிதிய மணிகளி( பிறத ெப4கைள6 சிவO"தி வி#பா(
ேநா க க#ெப 7 ஒப Lர"கைள ெப றன". இவ"க /#க: 
ைணயாயி#பவ". இவ"களி( /த(வ" Lரவா ேதவ". ஏதபடா ைணவ  றம ற சேகாதர; அவ" தா ெபாறா" எபதி5ள அவ" எப *2டாக நவ
Lரைர றித. ஆறிர4டா ஆதித" - பனிர43 Qாிய". (10)
-----------சி* பைற பவ

72. ெவக பணிபா" - ேபா" களதி( எதிாிகைள தா வா"; ெவகள
எப ெவக என நிற "ஒ# ெமாழி Oவழி ைறத5 அைனேத" எற
விதியினா(; விைசயமகல - ெவ றிைய றித மகல /ர*; திைசப4ணவ" தி பாலக"களாகிய ேதவ"; இக( - பைக; தாமைர ேகாயி( மாமியா" - இல மி,
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மாமியா" எற விVDவி ெப4களான ேமாைத, பிரேமாைத /த=ய
ெப4கைள மணததாலா; *#தி - ேவத; ேதவகணபதி - இதிர; கண F2ட; ெந3நிலகைள றி - நீ4ட Uமிையயழி; மி - பி எ:
ேபாிைக; #, நாரத" இ#வ# யா வாசிபதி( வ(லவ"; திக2 ெகாG பிைற6சதிர. (1)

73. வி(லா" Aத( - வி(ேபா7 ெபா#திய ெந றி; ெசமாத - ஏறி2ட; தட ைக ெபாிய பி ைக; க(லா# ெந றி மிைச - மைலையேபா7 ெபா#திய
தனAனியி மீ; பவளேவணி காணி கிடத மலேரா ஒ ைற ெவ4டைல
கழிேதா - பவளநிறமான சைடைய பா" ெகா4,#த மலாி5ள ஒ ைற
தைலைய இழதவனாகிய பிரம, ஒழித ெகாைள - நீகிய பல"; ப(லா3 நைக ப(லா( சத ெச.தா3ப,யான சிாி; ெச( - ேமக; விநாயக" இ@வா7
பி ைகயா( தடEவைத க43 பிரம ஒழித சதிர சிாிபைத க43 "நீ
ெயைன பா"6 சிாிததா( பிைற6சதிரனாயி# தீைமைய யறிவா” ெய7
Fறின - இடமகற ேசாைலேதா7 ேமகக ச;சாி  அ#பாைத
பதியி5ள தைலவ சி7பைற /ழ க எ7 ெபா# ெகாக. பா(+
அக(+ேசாைல - இடமகற ேசாைல. (2)

74. ேகா23;சிைல - வைள  வி(; ப4டா*ர :-மமதனிறத சாபைல
ஊட(ெகா4ட பா"வதி ேநா க அதி=# இ@வ*ர பிற உயி"களி * கில
ேசாணிதகைள 43 வ#தி வ#ைகயி( ேதவ" ேவ43ேகாளா( சிவO"தி
இ@வ*ரைன பிரா2,ைய ஏவி ெகா(விதன"; ெகௗமாாி - பா"வதி; இபா2,(
மமத சாபைல6 சிவகணெதா#வ ேநா கி #வா கE அ ப4டா*ர
எற ெபய"ெகா43 சிவேனா3 ச4ைடயிட பா"வதியினா( ேதா 7 வ=யிழ
ெத.வதைமைடய எதிாிகைள ெகா(5 இயதிர ஒ7 அவ
ைவ ெகா4,#தேபா வினாயக" சிவெப#மா அ#ெகா43 அத
இயதிரைத Uமியி( விழ6ெச. அழி ேபா"ெச.த அ*ரைன ெகாறா"
எ7 Fறப23ள. ேகார ஆகார - ேகார வ,வ; உைடதவ - ேதா றவ;
ைகவிற= - ெதாழி( திறைமயா(; பணி ெதாைட ஒ#த - பாைப மாைலயாக
ெகா4ட சிவபிரா. (3)
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75. கி#பாகர - க#ைணளவ; ெபா#திைர ேபராழி - ேமாகிற
அைலகைளைடய பா கட(; ெந3/க2ெடா#வைர - நீ4ட சிகரகைளைடய
ஒப ற மதரமைல; மா*ண இ7 கி - வா*கி எற பாைப க2,; #Fத இதிர; இ#வைக திரளா" - ேதவ", அ*ர" எபவ"க; ைட - ப க; ஆல ஆல கால விஷ; பிற க + அவ - பிற கவ; அகர ெதா க; *லE ெவ4
பாலைல Aைர - *ழ5 ெவளிய பா(ேபாற அைலகளா54டாகிய Aைர; உன
வ,E ஆ கி அ ஆராதைன ஆதி - எ7 பிாி க; ெப#மணி - சிதாமணி; இ#நிதி
- சகநிதி, பமநிதி; உய" த# - க பக வி#2ச; அ/ - ேதவாமி"த; வல;*ழி :
தி#வல;*ழி எ: சிவதல. பேகாணதி  ேம ேக நா5ைம(
+ரதி5ள. இள பிைளயா" ெபய" ெவைள பிைளயா". இதல
Uசி கப2ட கணபதி இதிரனா( Uசி கப2ட கணபதி. அவ மீ43 எ3 க
வாரா அGதி இ# கிறன". (4)

76. ேவணி கலாமதி மண  கணதிர - சைடயி( பிைறேயா3 F,ய உ#திர
F2டக; விதி"தன - ந3கின; /கவார ெபா# திைச ேவட - /கதி(
மாைலக ெபா# எ23தி  யாைனக; /மத மைழைய நிக" மைழக யாைனயி O7மத சலைத ெயாத மைழைய ெப. ேமகக; க# க"ப; காத(ாி ந மாம - ஆைசெகா4ட மாமனான தி#மா(; நாகைண ஆதிேசடனாகிய ப3 ைக; க4 யி( என பிாி க; Uணி சிறத பணியின சிவெப#மா /த=யவ"க UDவத 6 சிறத பா F2டக; அசனிேய7 ஆ4 இ,; ெபாறிமணி திடாம( - படெபாறியி5ள மாணி கைத6
சிதாம(, இ, இ,தா( பாக ந3; 4டாிக மல" - தாமைர மல";
ேசணி( கணெப7 அ#பாைத - ஆகாயதி மீள ேமகக தமீ
ப3ப, அ@வளE உயர/ைடய மாட மாளிைகைடய அ#பாைத நக". (5)

77. ஏ"மல" - அழகிய மல"; ெத.Lக மகாராஜ:- இவ தி# ேகாவிRைர
தைலநகராக ெகா43 ந3நா2ைடயா4ட அரச# ஒ#வ. ஏர4ட /னிவ
எபவ ெச.த யாகதினி7 எGத ெத.Lக திைரையைடயவ.
சாபமைடத ப"வதராஜ, க /னிவ" யாகதி( பிற ெத.Lக அரச எ7
ெபய" ெப றா. இவ:  ஔைவயா" பாாியி ெப4களாகிய அகைவ,
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சகைவ எபவ"கைள மண ெச.விதா". அேபா ெத.Lகராச தமி நா23
Oேவத# வரேவ43ெம7 ெசா(ல ஔைவயா" வினாயகைர தியானி,
அவரா( Oவ#  தி#/க எGதிய:பி Oவைர வர6ெச.தா". அரச"
Oவ# வ ஒளைவைய ேநா கி6 ெச.தியறி எதிாி=#த பன4ட
தளி" பG மாயி இெப4கைள ெத.Lகராச:  மணபி கலாெமன
அ@வாேற ஔைவ பன4ைட ேநா கி “திக2 ைடைட6 ேசர: ேசாழ:
பா4,ய:, மைக க7கிட வ நிறா" மணபத=ேல........... ப 
O7 பழ தரேவ43 பன4டேம” எ7 ெசா(ல அ பG கனி தத.
பி Oவ# ஒ ெகாள ெத.Lகராச:  இ#வைர மண;ெச.விதா".
தி# ேகாவிR":-இேபா ெதனா கா3 ஜி(லாவி(, தா5 காவி தைலநகராக
உள. ப*பாி ெத.Lக:- ப6ைச திைரையைடய ெத.Lக; ஔைவ:கைட6சக காலதி=#த ெப4 லவ"; ேப" நி#ப" Oவ":- தமி நா23
Oேவத" ; பிற எGதி3 - விளப,யான எG கைள எG;
கண கபிைள யா எ7 அவ"  - எ7 பிாி க. அவ"  எற *23
Oேவதைர றித; ஒ# ெப4ைண  ஓைல ேபா கி - ஒ# பன4டதி 
ஓைல, கனி /த=யன வர6ெச., ஓைல எப உபலaணமா., கா.கனிகைள
கா2,ய; பாாியகைவ - பாாி  ெப4ணான அகைவ; பாாி:- இவ
கைட6சககால வள(களி( ஒ#வ. இவைன வ;சைனயா( Oேவத#
ெகாறன". கபில" இவ ெப4கைள அைழ6ெச7 பலாிட மண ெச.ய
ேக23 ஒ ெகாளா ேபாகேவ தி# ேகாவிRாி( பா"பனாிட,
அைட கலமாக வி23வி23 இறதா". பின" ஔைவ ெத.Lக:  அவ"கைள
மண /,தா". (6)

78. ம(ல( ெசG ெகாைறமாைல Q, - வளபமான ெசழித ெகாைற
மாைலைய6 Q,னவ (சிவெப#மா); ஒ# ம#கிேல ெப4 - ஒப ற
இடப கதிேல உமாேதவி; ெத4,ைர மடைத - ககாேதவி; ேகாைத - இ
இல மிைய றி ; பாEண" ெகாGெகா, - சரZவதி; (ைல - ளசி,
(ைல ப*ழா. எற - ஒ# ெபா#2 பெமாழி; மதன - மமத;
மமத த:ைடய க# வி(= திறைமயா( சிவெப#மா:  த
வ=ைய கா2ட ஒ# ப கதிேல உமாேதவிைய ைவ ப,6 ெச. தைலயிேல
கைகைய எ3 ப,6 ெச., தி#மா5  த வ=ைய கா2ட மா"பிேல
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இல மிைய ஏ7ப,6 ெச., பிரம:  த வ=ைய கா2,ன அளவி(
அவ நாவிேல சர*வதிைய ைவ ப,6 ெச., இதிர:  த
வ=ைமைய கா2,யேபா உட( UராE ேயானிக வர6ெச. இ:
ம றவ"கB  த வ=ைய கா2, ெவ(5ப,யானவ எக. ெச(ல
றிதி3 - அழிமா7 நிைன ; யாைன  க# உணவாதலா( அைத
விநாயக" அ#தி அழிதா". 3-ஆ பா23 ஒ 7ைம கா4க (பி-=-_ைல). (7)

79. ெபானிலதரமாத" - ெசா" கேலாகதி5ள ேதவ ெப4க; லவ" ேதவ"; க"மத கி#/கா - க#நிற மைமத மதநீ" பா காிய/கைத
ைடயவேன; விைசயி பவா - ெவ றி 4டாக, விஜயிபவா எபத வடெசா(;
ெமைம +ெதானி - ெமெறானி; கன( ெமாழி - க# ேபாற இனியெமாழி,
உவமெதாைக; கா2ட /மத களியாைன மனவ" - கா2டகதி:ைடய /மத
யாைனகைள யட  மன"க; இ + நில - இ நில; எைக ேநா கி றனகர
மாயி 7; (8)

80. தாைதத# கனி - தைதயாகிய சிவெப#மா தைன வல வத வினாயக# 
ெகா3த மாபழ, வினாயக" ப,வதி( இெபாG ஒ# ைகயி( மாபழ
இ#பைத கா4க; தடவைரயி( எG ைகயா( - ெபாிய ேம# மைலயி( வியாச"
ெசா(=ய பாரதைத த ெகாைப எ3 எGதிய ைகயா(; எG ைக விைனெதாைக; தவள நிலE - ெவ4ைமயான நிலE; ேபாத ம= - ஞானமித;
அபய - த;ச; ஔைவயா" வரலா7 இ ப#வதி ஆறா பா2,( கா4க.
"ெபா ஆ றி=ட.......... ஈத ைக”:- *தரO"தி *வாமிக தி#/றைட
சிவெப# மாைன ெபாேவ4, அஙன ெப 7 அதி( சிறி ெவ2, ைவ
ெகா43 மணி/தா நதியி( இ23 இைத தி#வா1" ளதி( தரேவ43ெம7
ேவ4, அகி# நீகி தி#வா1ைர அைட பரைவயா#ட ளதி( வ
ேத3ைகயி( ெபா அகபடாம( ேபாகேவ பரைவயா" "ஆ றி=23 ளதி(
ேத3கிறீேரா" எ7 பாிகாச ெச.ய, பதிக ஓதி அெபாைனயைட தா
ெவ2, ைவத ெபானி  அத  மா ைறவைத க43 வ#த
வினாயக" வணிகனாக வ மாைர கா2, ந(ல ெபா எறா".
இ@விநாயக" “மா 7ைர கா2,ய விநாயக"” என ேப" ெப7வ". ஆ7 - மணி
/தாநதி; லவ - *தர O"தி *வாமிக. (9)
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81. வயேம7 பைடயிேல ஏறி: - வ=ெபா#திய ேசைனயினிட அரச"க
/ேனறி6 ெச(5மிட; வக - கப(; கீத - ெச.; வாத - த" க; பய
ேமE - நைமயைமத; பனி: - ெசானா5; A4ணி: -ஆளைடத 
/ய சிதா5; கரேவா" - வ;சக"; பட"கா43 அட கி: - நிைறத ப
தைன தளர6 ெச.தா5, (கா43 - ப). (10)
------------------------சி(றி) பவ

82. F 7 - எம; பத/ைகத - பாததா( விGப,6 ெச5திய; ேகாைத பாக சிவெப#மா; ஆதியரா( - /த=யவ"களா(; ைறபா - நீ வத காக; நைற
தாமைர தாளி( ேபா 7 லவ" - வாசைனைடய தாமைர த4,( தைன
பாகா ெகா4ட இதிர"க; மகாப=  பய இதிர அேனக கால
தாமைர த4,( ஒளிதி#தா; அ*வேமத யாக; ெச.வ# இதிர"க
பலராத= “மடெமா3 மட" ெம றா"; "ஊ 7 ..... ேவத விநாயகேன”:ஒளிமி ெவளிய ததேதா3 என தைலவ மா"பிேல உள பறியி
ெகாைப இைச6 சேதாஷி  மதிெல7 உவைமயி(லா அ@வ,வ
மா"பிேலறி பல விைளயா236 ெச.த ேவதவினாயகேன; உரதி( என
ேகா2ைட:- வராக உ# ெகா4ட தி#மா= க"வமட க அத ெகாைபெயா,
மா"பி( அணிதா" சிவ. என ேகா3 - பறியி ெகா. (1)

83. /# - வாசைன; ;சி - மயி"; Oர( - ப(; உ#E மைன - அழகிய வ,வமைமத
L3; உ ேசவ, க4 - உன சிவத பாததினிட; மணி - / க; இ#
க4மணி - இர43 க4களி5ள மணி; /றி= றேத ப, ஏ7 ஈ ந(
ெகா,யாட( பயில வி3த இய( யாக - வாச= ப கேத ப, ஏ7த 
ஈற ந(ல ெகா, ஆ3த  பழக வி3த தைமைய ேபாற நாக. (2)

84. மிட( - வ=ைம; ேபா" மத - ேபா" ெச.வதி( களிளவ; ேபைழ
வயி ற - ெப2, ேபாற வயி7ைடயவ; ஔைவயா" இய றிய ‘சீத களப'
எ7 ெதாட ெச.ளி( “ேபைழ வயி7 ெப# பார ேகா3” எ7
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வ#வைத கா4க; ேம  வா. - ேமைம ெபா#திய வா.; அ/ க இரகசியைத மைற ைவபவ (ேகா2ெசா(=); ெவ#வ - பயபட;
ேவ 7#வ - ேமேல இ#ப வில#வ/ கீேழயி#ப மனிதE#வ/
ஆதலா( “ேவ 7#வ'' எனப2டா"; /ட(ேச" நாகெதாைடய - வைளE
ெபா#திய பாைப மாைலயாக உைடயவ; வாளாெவாழிதா( - *மா
அழிதா(; ைட  ஒ#வ - அழி கிற சிவெப#மா. (3)

85. ெதனா2டரச மைனயி( - ெதனாடான பா4,ய நா2டரச
மைலயவச L2,(; தி#வா. வள"த அேபா - தடாதைக பிரா2,யாரா.
பிற *தரபா4,யைர மண; ெச.தேபா; வைலய மகளாக - சிவெப#மா
சாபதா( ெசபடவ திாியாக; வைர ெக(லா மேன ெய: மனவ ப#வத ராச; மகளா. வள"த - உமாேதவி என ெபய" ெகா43 பிற
வள"த; த க மகளா. வள"த - தவதினா( த க:  மகளாக ேதாறி
தாaாயணி எற ெபய#ட வள"த; இபா2,( மண ெச./ கணபதிைய
யாவ# ெதாGவாராத= சிவெப#மா த மணதிேபா வினாயகைர
வணகின" எக; அேன - அைனேய, விளி. (4)

86. ேசர" கிைறவ - ேசரமா ெப#மா நாயனா"; வாபாி - வாEபாி,
தாEதிைர; ெம=த@ைவயா"  – ெம=த + அ@ைவயா"  எ7 பிாி க,
அகர ெதா க; வாரயி" - அைடய உயி"; ைவக(ேதா7 - தினேதா7;
பாரயேல - க# ெகா4ட ேமகேம; “ேசர" கிைறவ............ேம( Lடளிதா.”:ஔைவயா" *தரO"தி *வாமிகBட ைகைல 6 ெச(ல வி#பி வினாயகைர
விைர Uசிதா". *தரO"தி *வாமிக சிவகணக எதி"ெகாள
ெவைளயாைன மீ ஏறி6 ெசறன". *தர O"தி *வாமிக ேசரமாைன மனதி(
நிைன க ேசரமா அறி த திைரயி காதி( ப;சா2சர மதிர ஓதி
ஆகாயதிெலGபி *தரO"தி *வாமிகைள பிரதaண ெச. அவைர
வணகி இ#வ# ைகைல ெசறன". வினாயக", இ6ெச.தியா( பரபரபைடத
அ@ைவைய ேநா கி, "அவ"க2 /ேன ேச" கிேற நிதானமாக Uசி க” எ7
ெசா(ல அஙனேம "சீத களப” எ: வினாயகரகவ( பா, திெச.
*தரO"தி நாயனா#  / வினாயக" பி ைகயா( எ3விட ைகைலைய
அைடதா". இபா2,( “உட( ெம=த அ@ைவயா#  ேமைமயான L2ைட
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ெகா3தா.; அழைடய எகB  இத6 சிறிய L2ைட ெகா3 காம(
கைல கிறாேய" எ7 சமகாரமாக Fறப23ளைம கா4க. (5)

87. ஏரா - ெபா#தாத; வைவ - மண; இைசேதா - ெசாேனா; பாரா வார கட(; பைண ைக - ப#த தி ைக; சிைத கட(-உ#வக; பாைம-தைம;
ெத.வ ம#-அ/த; ஊ ெற3  - *ர ; ஆ வயி7 - விைனெதாைக;
உணரா உண"தவ" - /னிவ"; ஆராவ/ - ெதவி2டாதவமி"த; ெபா#தாத
க=யாணதி  விதி F2டா கண கி(லாத கால கட இ:
பிரமசாாியாயி# கிறாெய7 ெசாேனாேமா தவிர அ*ர F2டெம(லா
ெபா#திய மாையயி ஆ த வயி றி( ேசர ப#த தி ைக நீ2, க#ைவயழித
ெச.ைகயி தைமைய6 ெசாேனாேமா, எனேவ ேவதவினாயக
பிரம6சாாிய(ல, /னேம ஒ# ெப4ைண ெதா2டவ ஆயி 7 எற க#
ெதானிததா( ேகாபெகா4ட விநாயக" கைலதா". “தாைய ேபா7 தார
ேவ43”ெமன பலநா ேநா 7 கிைட காததா( பிரமசாாியாகேவ இ:
உளா" என Fறப3வைத இபா2டா( சி7மிய" ம7த( கா4க.
பாராவார......... பாைம:- /#க Qரபமேனா3 ச4ைடயி3ேபா பக=(
அ*ர"க /#கனா( இற க Qரனி தா. மாைய இரவி( அ*ர"கைள ெப 7
ேபா#  விட /#கனா( ச4ைடெச.ய இயலாதாயி 7. இவைரயி(
விநாயகைன நிைன காத /#க இேபா நிைன க அவ" தபியிட 'அ;ேச('
எ7 Fறி இரE ெச7 ‘மாைய' யி வயி றி=#த க#ைவ பி ைகயா(
எ3வி2டா". பி அ*ர"க உ4டாகா ேபாகேவ /#க எளிதி( ெவறா".
(விநாயக ராண) (6)

88. கத= கனி - வாைழபழ; Qத கனி - மாபழ; L7 வைட - ெப#ைம
ெபா#திய வைட; ேமாதக - அப; வினவ அளி கா ஒளிதனேமா - நீவி"
ேக2க ெகா3 கா மைற வி2ேடாேமா; இைளயா" - இைளய ெப4க. (7)

89. /#கனிக அ*ர, பரைவேயG கற/ பாரா அ*ர எ7 பிாி
F23க. பரைவ ேயG - ஏG கட(க; பாராள*ர - Uமிைய யா4ட தா#கா*ர;
பயிற மைல - கிரE;ச மைல; வி43 ெபா#த வர க - விVDEட ேபா"
ெச.த இரா கதனான இராவண; ேவைல யிலைக பதி - கடலா( Qழப2ட
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இலைக நகர; ெவ4டா" - மா7 ெகா4ட திாிர அர க"க ; தாைத தைதயான சிவ; ம43 - ெந#கின; அவைன மறேதா - அ6 சிவெப#மாைன
யாகக"தா வா கா ெச# கினா( மறத த க; மக - யாக; மடேவா மடைம தைமையைடய எக; ப4பின,யாக பிறத றி
விைனயாலைண ெபய"; உள கமல - மனமாகிய தாமைர; உ#வக; அ43 ேச#; தா#கா*ர:- இவ Qரபம சேகாதர. இவ ப2டண மாயார.
/#கனா( இவ: இவ மைலயான கிரE;ச/ ெவ(லப2டன. (8)

90. ம7 - களக; வள" விதக - வள# ஞான வ,வ; ேபாதக - யாைன;
உைலயா மைல - அைசயாத மைல; மைற  அைணேய - ேவத  இ#பிடேம;
றவ" - றத /னிவ"; +ய வரேம த# பர - +ய வரகைள த#
ேமலானவ; ாிய:-- இ=( /த ப#வ 2-வ பா2,( கா4க. (9)

91. ெசலE - ெச(லE; ப,யா" - ண/ைடயவ"; க3 ைக - ெகாைற. (10)
--------------------------சி*ேத
சி*ேத பவ

92. வளப ெபா#திய ஒ ைற6 ச கர ேதாி( வ# Qாிய நிைலைய நி6சயி க
ேபர ைவத ேதாிேலற ேநரா. வ# இராவண:ட ேபா" ெச.கிற ேத"
அழிய அழகிய ேதவ"க2 தைலவனான இதிர அ:பின ஆகாயதிெலG
ேதாி( ஏறி பைகைய ெவ7 மாதரசியான சீைதெயா3 Vபக விமானதிேலறி
ேபாேபா தைடயினா( அ@விமான மிறகE அேபா அபைழய
வனதினி( விநாயகைர இராம" பணிேபா அபைத நீ கி6 சீைத,
இல மண:, ேசைன தைலவ#, ரகB ப#தமதி( Q த
அேயாதியி( ேசர தி4ணியேதாி 5.த அ#பாைத ாி/த(வா என
ெபா# ெகாக. அளேகச - ேபர; இ3 க4 - ப; கவி - ர. (1)

93. ெகா.திைன அ3 க - ெகா.கிற திைனன உள மைலப க; ற
மைக - வளி; கவ4 - திைனைய தின வ# பறைவகைள ஒ23 க#வி, இதி(
க(ைல ைவ அ,ப"; கிழ - வளி கிழ; க4கைட - க2கைட; ேவ கைட
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- மமதன கைட க4 பா"ைவ; கவைல F" த# - கவைல மி; க4 கைட
க#ைண ேவ கைட எ.தா எ7 ெபா# ெகாக; ைம வைர - காிய
மைல; விைச - Lசி; மைலயாைன - ேபா" ாிகிற யாைன எ7
விைனெதாைகயாகE, மைலயி( வாG யாைன என ஏழா ேவ 7ைம உ#
பய: உட ெதா க ெதாைகயாகE ெகாளலா; ைமவைர - யாைன 
உவைம, அதி5ள அ#வியி ெப#  மதநீாி ெப#   உவைம. இள
அ#வி, நிறப றிய உவைமய(ல; /ைல யாைன - இர43 /ைலகளாகிய
யாைனையைடய வளி; அனவ மணிேதாளிட - அதைகய /#கன
அழகிய ேதாளிட; இ யாைனயாக வ வளிைய பயகா2, த தபியி
மணதி 6 சமதி க ைவதைத கா23கிற; ஏகதத என வினாயக#  ஒ#
ெபயாி#பதா( "ததி எ: ஒ# நாத" எ7 Fறினா". (2)

94. பி;*மதி - இைளய சதிர; சடாடவி - சைடயாகிய அடவி, உ#வக (அடவி கா3); உலகெம(லா ெப 7 எழி( றாத ேபைத பிரா2, - இ@வ,யி(
ம றவ"கெள(லா ஓாி# ம கைள ெப றEடேன கிழவிேபா7
ஆகிவி3கிறன". ஆனா( ந பிரா2,ேயா உலகதி5ள உயி"கைளெய(லா
ெப 7 அழ ைறயாத ேபைத ப#வ/ள ெப4ணாக இ# கிறா" எற நய
ேதா7வ கா4க. பிரா2, - பா"வதி; கவ7 - ெசா க2டா; வி;* மணி
மாயவ - அழ மித ெகௗபமணி யணித தி#மா(; கணி விளக கண கி236 ெசா(5க; ெம(=ய( - பா"வதி; /னிE - ேகாப; ந;*7 #2டாE விஷமைமத #டான பா; கார ண  ஆ" அ#ளினா( - என பிாி க; காரண இ விVDைவ கா23; நளினமல" மைக - தாமைர மல"ேம( L றி# 
இல மி; இதி5ள கைதைய அ=ப#வ ஆறா பா2,( கா4க. #23
அரவ" ஆக எ7 பிாி க. அரவ" - பாபாளவ"; எ4ணி( வனச6 ெச;சரண கண க ற தாமைரேபாற சிவத பாதக. தாமைர / ெகா3த( ப றி6
“சரண /தீய" எறா". (3)

95. க3 ைகயா - சிவெப#மா; இலேகச - இலைக  தைலவனான
இராவண; லவரால /,பா - ேதவ"கள பைத நீ வத ; வனி
என ேந"6 ெச7 - ெந#ைபேபா7 விைர அவ எதிாி( ெச7 க( நிக"
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தட ைக. மைலைய ெயாத ெபாிய பி ைக; வா. கழீஇ வ#/ - இட கரட க(;
/ கா( - O7 தடைவ; அEண"ேகா - இராவண; ெசனி - தைல;
“ெபானிய(..... ........ாி /த(வ”:- இலைகயழியாதி# க சிவெப#மாைன ேநா கி
இராவண தவ ெச.தா. அவ" தாிசன த அவ வி#பப, ஒ#
சிவ=கைத ெகா3 அ*தட ெதாடலாகா, இலைக ேபாமளE Uமி
யி( ைவ க Fடாெதன6 ெசா(ல ேக23 அதைன ெப 7 இலைக  வ
ெகா4,#தா. இதைனயறித ேதவ" இவ இலைகயி( இ O"திைய
ெகா43 ேபானா( இவ அர* அழியாதாைகயா( த க ஆேலாசைன ெச.,
வினாயகாிட ைற Fறி வ#ணைன ஏவி வயி றி( சி7நீ" *ர க6 ெச.தன".
அதனா( இராவண: 6 சி7நீாி உபதிரவ அதிகமாயி 7. அ6சமயதி(
வினாயக" ஓ" பிரமசாாியா. எதி"வர க43 “நா ைககா( *தி ெச.
வ#மளE நீ" இ6சிவ=கைத பி," என ேவ4,ன. சி7வனாக வத
வினாயகேரா இராவணைன ேநா கி6 “சி7வனாதலா( எனா( தாக/,யா;
O7 தர Fபி3வத  வ விடேவ43” எ7 Fறி6 சிறி ேநரதி 
அவைனயைழ அவ வாராைமயா( Uமியி( ைவவி2டா". அவ “ஏ கீேழ
ைவதா.?” எ7 ேக2க, “இத வ=ைம எனா( ெபா7 க /,யவி(ைல"
ெயறா". இராவண த ஆ ற( /Gவைத சிவ=கதிட ெச5தி
+ கி சிவ=க ச ேற: ெபயரா ப*வி காேபா( ைழத. இத6
சிவ=க ப*வி கா ேபா( ைழதப றி அத தலதி  ேகாக"ண
என ெபயராயி 7. (ேகா - ப*; க"ண - கா); பி இராவண பிரமசாாியிட
ேகாப ெகா43 ஓ, பிரமசாாிைய 2ட வினாயக O"தியாகி இவைன தம
தி ைகயா( ெச4டா,னா". இராவண வ=ெயா3கி ேவ4ட க#ைண
ாிதா"; அைக கா பி, வதைன - அழகிய ைகயினா( காைத பி,
ேதா க4ட ேபா3த(; வ#க என விளி அைத ெப#நில இ#தலா( வ#க எ7 Fபி23 (வாராததா() அ6சிவ=கைத அகற நிலதி(
ைவவி2டதனா(; ம 7 - அைசநிைல; அவ ெவ43 - இராவண ேகாபி
2ட; அவனி3 ைக 23 மா7 - அவ தன 6 ெச.த 23  மாறாக தாேன
ைககளா( 2, ெகா43 ெச.வைத. (4)

96. ேதாலா - சம ைறயா; Uப - UமியிF7கைளயறி; வி கின ைற; கE மத - மதநீ" பா *வ2ைட உைடய; சி7 நயன - சிறிய க4க;
இ  இைற - க# வி(5  தைலவ (மமத); இ  - க#; Aத கண" -
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ெந றி க4ைணைடய சிவெப#மா; ஏரப - வினாயக" ெபய"களி( ஒ7;
ஆரப - எ(லா ெதாழி(களி ஆரபதி5 தி கப3பவேன; எறிதரக
உவ" இ#கட( Uதல - L* அைல கைளைடய உ தைமள காியகட(
Q த Uமி; இைச - க ; சிைத ெசயவ# - மகி 6சி 4டா க வ#. (5)

97. ஊேன7 உட( - மாமிச ெபா#திய உட(; உைல 7 மனைத ைல ; மீேன7 க4 கமைல நாத - மீ ேபா7ள
க4கைளைடய இல மியி கணவ (தி#மா(); ேவத பத - பிரமாவி
சதிய உலக; நி தைத பத - உ:ைடய தைதயான சிவெப#மானி
ைகலாய உலக; அர ேவதாத - சிவைன தி  ேவதக; மதி - ெப4
ர; மல" ெந  - விாி ெநகி ; /2கனி - பலாபழ; மர6 ெசGேதற( இனிய ெசழித ேத; அ7கா( - வ43; வழி  - வ,ய6 ெச.;
ஆகாயைதயளாவிய கிைளகளி( ஏறி ெப4ரக விாி, ெநகி திய
பலாபழதினிடமி# இனிய ெசழித ேத ெவளமான ெபாிய கா(வாயி(,
U களி=# வ43களா( வ, கப3 ேத: ேச" பா. உய"ைவ6
ெச. வய(க Q த அ#பாைத நக" எக. (6)

98. கா( பாய - கா(க நிலதி( ப 7த(; அபய ைக, வரத ைக எபத
விாிைவ திாிர*தாி பிைளதமி 10-வ ப#வ கைடசி பா2,
றிைரயி( கா4க. (பா மதி - பல தககைள ப,ததினா( விாித
தி; ர6 சரண - பாத த4ைடகைளைடய கா(கைளைடயவேன;
வய=பா( - வய=னிட; க/க பழ ைல - பா  மரதி பழ ைல; கழ கழ கா.; வய=னிட பா அகற நீ" கைரயிமீ பா  மரதி
ைலயி=# L த காைய தாமைரேபாற ைகயி( அைடத கழ காைய
ேபால Uமாேதவி தாக, ேச( மீக ஏேதா இைர விGதெத7 ேவகேதா3
ெயGபி பாய, அதைகய வளமித அ#பாைத பதி எக; Uமிைய மகளாக
உ#வக ப3தி Uமியி( விGத பா  காைய அவள தாமைரேபாற
ைகயி5 ற கழெகன உவமி கிறா". ேதவ"க2 Uமியி( கா(க பரவாதி#
விநாயகைர தாிசி க வ கலதன". “க4ணி ைமதலா அ,க காசினியி(

110

ேதா.தலா, வ4ணமல" மாைல வா3 தலா ..........." எற நள ெவ4பாைவ
ேநா க. (7)

99. கைரேச" அ#பிறவி வாாி - ேபாிப கைரைய6 ேச"த  /,யாத
பிறவி கட(; இரவி - Qாிய; கைர பிணி - மனைத #  ேநா.; வாாி 
மதைல - கட5 கான மர கல; ஆன மைழ - ப#வகாலதி( ெப. மைழ;
வ7ைம கால - ப;ச கால; வைரேய7 /தி - எ(ைலய ற ேமா2ச; கபாட கதE; ஒ#கா5 - ஒப ற கா 7; ெந3நா ைவ ைரேச" மத ைகயி
கிைடவாளி கGவி  கி எதி" நீ2,யெதன - நீ4டநா ஓாிடதி( ைவ
 ற (அG 6) ேச"த மமத ைகயி( கிைடத அைப கGவி ைம
ெச. எதி" நீ2,ய ேபால; 4டாிக Eைலயினிைட நீல/ைக ெச.ய அெபாG
க#மக நிைல ெச. திைர நீ" - தாமைரயாகிய உைல களதினிைடயி(
(க#மா ப2டைட) நீல நிறமான ெமா  இட அெபாG க#மா நிைலேபா7
ெச. அைலகைளைடய நீ"; க# மக - க#மா; மமத ைகயி5ள
அைப கGவி ைம ெச. நீ2,ய ேபால தாமைரயாகிய உைல களதி
மதியி( நீல நிறமான அ# ேதாறிய. அேபாள நிைல க#மா
தாமைரயாகிய உைல களதி( நீல /ைகயாகிய அைப6 ெச.வ ேபா7
விளகிய. அதைகய அைலநீ" Q  வள ெப7 அ#பாைத பதி எக.
திைரநீ" க#மா: , 4டாிக அவ ப2டைட , நீல/ைக அவ ெச.த
அ  உ#வகித( கா4க; உதமா – விளி. (8)

100. உ#மணி6 *,ைக - நிறமைமத அழகிய ெந றி6 *2,ெய: ஆபரண,
*,ைக எபதி5ள உைம எ6ச உைமயாக ம ற ஆபரணகைள கா2,ய.
ெச@வதர - சிவத உத3; தி# நாவி வ2ட - அழகிய வ2டமான ெகாU ; இைட இ3; வ(லைப:- மாீசி /னிவ" Zநானதி 6 ெசறேபா அ தடாக
இ#த தாமைர ஒறி( ழைதயி#த. /னிவ" ழைதைய க43 எ3
வ த மைனவி ேதவவ(=யிட ெகா3 வள" வ(லைப எ7
ெபயாி2டன". இவ வள" தவமிய றி வ#ைகயி( விநாயகO"தி ேவதிய"
உ# ெகா43 இவளிட வ வசி க பா"தன"; கலகவி(ைல. பி த *ய
உ# கா2, மண;ெச. ெகா4டன". ெபால ைட - அழகிய ைட எ:
உ7; அ3 பாச - வ# பாச; ேத* ேச" - ஒளியைமத; “தியானேம
ெசமவ"  ஆ#யி" ைணவ'' என பிாி க. (9)
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101. கய - யாைன; அைகபைட - அழகிய ைகயி5ள ஆதக; ர வி23; பைண ம# - ப#த தத; வாகி - ஒ, எ3; O,க ெப#6சாளி; ெபாெளன - இைச றிபிைட6 ெசா(; கய/காQர வரலா ைற6
சபாணி ப#வதி( 7-வ பா2, றிபி( கா4க. ெந23யி" - நீ4ட
ெப#O6*; ககன /க3 - ஆகாயதி உ6சி; கய/கா*ரன ேசைனைய ெய(லா
விநாயக" தன நீ4ட O6சினா( ஆகாயதி உ6சி, கட=ட ஆகியைவகளிட
ெச5தி, தனிட/ள ஆதகெள(லா நீகி பயமி(லாம(, எதி" வத
அ*ர:யி" அழிய, ப#த ததைத ஒ,ெத3 அ@வாதைத Lசி
அவ:டைல ெக3 க, அ@வ*ர பாலென7 விநாயகைர நிைன வா5ட
F,ய ேமக ேபாற ெப#6சாளி உ#வாக எதி" கE, விைர ஏறி அத
மீதம" Uமிைய6 * றி வதா". (10)

அபாைத ேவதவிநாயக பிைளதமி
பிைளதமி

றிைர &(றி(*.
&(றி(*.

