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இ�பி�ைள� தமி
 ைவணவ விஷயமாக அைம�ததா��. இ� பா !ய நா#!$�ள 

‘தி%ைவ��த�' எ�ற நகாி�க  எ'�த%ளி��ள தி%ைவ��த நாதைன� 

ப)றியதா��. இ*விட�தி+ தா� இ�திர,�, பி%� ச�கரவ.�தி�� தாிசன� 

ெப)றன.. இதி+ கா��� ப%வெம�ப� ெத/வ வண�கெமன� 0றியி%�ப��, 

ப�னி% ஆ
வா.கைள� காவ) கட2ளராக� 0றியி%�ப�� �திய அ�ச3க�. 

இ�பாட+க� எளிைம மி�கனவா/ சாதாரண ம�க#�� விள3�� வைகயி+ பாட� 

ப#4�ள� ேபா)ற� த�கெதா% அ�ச�. 

 

�லவ. த� வ'தி நா#ைட� ப)றி உய.2 நவி)சிபட� 0றி��ள� அவ.த� 

ேப%ண.ைவ� �ல�ப4��கி�ற�. மதமி�க யாைனெயா�8 பலவி� கனியி� 

9ைளைய� ேதனி+ ேதா/��� ெப  யாைன��� த�� மகி
வ��, ேமக:ழ3க 

அதைன< சி3க� யாைன பிளிறியெத�8 நிைன�� அ<ச�த� வ�தவிட��� �தி�க 

அ3��ள மைல�பா�� தானி%�த விட�தி)ேக இைர வ�தெதன நிைன�� 

மகி
வ�மான �றி=சிநில வள,�, ஆகாய�ைதேய >! வள%� வாைழயி� 

பழ�ைத மண� ?9� �திய ேதனி+ ேதா/��� க4வ�, ம�தி�� அளி�ப��, 

ேசாைலயி+ வசி��� ைமனாவினிைசைய� ேக#4 மகி
<சி�ட� தாமைரயி+ 

வா'� ஆண�ன� த� ெபைடைய� த'வி�ெகா 4 @3�� அ�தைக 
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நீ.நிைலய%� உ�ள தாைழைய� க 4 ெகா�ெகன� க%தி வாைளமீ� நீாினி�8 

��ள மா3கனிகளி+ ப#4< சாறாகிய ேத� ெவ�ள� ெப%�வ��, த� ம�தி�� 

ஆ  �ர3� பலா, மா, வாைழ ஆகியவ)றி� கனிகைளய8��� ெகா4�க 

அைவக#�ாிய உழவ.க� அைவகைள யத#ட அைவ அ*விட�ைத வி#4 நகர 

ம8��� பழ3கைளேய ?9� க%விகளாக� ெகா 4 அ*2ழவ.மீ� ?9வ�� 

ேபா�ற ம%தநில வள,� பயி$�ேதாெற+லா� நனிேபாி�ப� பயவாநி)கி�ற�. 

“��பி:ர+ ேசாைல B
 பலவினிைட" (பா-102). 

''வ=சியிைட ப=சின! மி=9ெமழி+ ம3ைக�ட�'' (பா-151). 

“இ�� Cதன��மிட 8��:ைல ெச��வ ாித
�க2ாி' (பா 182) 

எ�பனவ)றி+ யா�பைமதி�� எழி$� எ�ேன நல� ெப)8�ளன! 

 

''............ ெயதி.�த வர�க. தைம< ெசயி�த 2வ�ேபா 2%��மணி தன�தி+ 

:ய3�3 ெக%விதேமா ..........'' எ�8 சி8மிக� சி)றிலழி�கவ�த 

ைவ��தநாதைன� பா.��� 08வ� பி�ைளைம� ப%வ எ ண3கைள வ!��� 

கா#4கிற�. ம)8� தா3க� பைகவர+ல எ�பைத “நிதிேபா+ மகைவ� 

ெப)ெற4�� நி�ேப. �ைனேவ ெனன� க%தி'' எ�பதி+ கா#4கி�றன.. 

''ேபD=சிற�பி) ெப  மகவாயி� >�றா� ஆ !+ �ழமண� ெமாழித$�." 

எ�ற பி3. B�திர�தா+ மகைவ� ெப8த+, �ழமண� இைவகளி� விவர� கா க. 

 

"ேமதிப! வாவியிைட ................ B
கழனி��" எ�ற அ! க� "ேமா#ெட%ைம 

வாவி�க :#4வரா+ க�ெற�8 ?#டள2� பா+ ெசாாி�� ............'' எ�ற க�ப. 

பா!ய தனி< ெச/�ைள�� "Bழ ேமதி யிற3�� �ைறயி) ெசாாி�� பாைல� ப%கிய 

வாைள ...'' எ�ற �)றால� �றவ=சி�பா#ைட�� நிைன�E#4கி�றன. 

 

இ*வாசிாிய. அர�க.களி� இழிைவ� �ல�ப4��வதி+ க�ப%� கிைள�தவர+ல.. 

''ெசகதல ம%விய 2யி.கைள ேவெரா4 தி�றி4 மற2ரேவா. சிைகெயாி ப3கின. 

�ைகெசாாி க ணின. ெச+ெலன வா.��ைடேயா. அகெமா4 வ=சைன 

ெகாைல�ாி வ�ெறாழி லட+ெசறி நடைல விற+ ஆ ைம ெபா%�திய நீல 

நிற�தின.........'' (191) "அ+ைல�பழி�த நிற�தர�க. ............'' (176), “தழெலறி 

ெய,� ப3கியி%� ெசறி� ேமனிநிமி. தானவ.....” (170), எ�பனவ)றி� 

க%���க�, "வ�க  வ=சைன யர�காி� �ைண�பக+ ைவயா. தி�ப. ...'' (கா#சி 
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பட. 16), "........ ஆலேம உ%2 ெகா டைனய ேமனிய. வாலேம தாி�தவ� ெவ%2� 

வ ைமய..'' (கா.பட 58.), "அள�த ேதாளின� அன+ ெசாாி க ணினனிவைள� 

பிள�� தி�ேபென� ...'' (நி�. பட. 61.), "........ ய�8 நா� வ=ச= ெச/ததாெரன� 

கமாிேன.வா.." (நி�. பட 66.), எ�ற க�பராமாயண� பா#4�களி+ வ���ளன 

கா க. 

 

166-ஆவ� பா#!+ :�திைன ய�ன3க� தம� :#ைடகெளன� க%தி 

யைடகா�த+ "�டவைள �ைறெதா8 :4நிைர ெயனவிாி �ளி.நில ெவழ2மி
 

:�ைத� தட3கைர �லவிய பட.சிைற மடவன ெமா4சில �%�க� சிைனெயா 

டைண��� �யி�றி4 ...." (�மர �%. பிரப�த� 604) எ�பதி$� காணலா�. 132- 

ஆ� பா#!+ “பணிைய� பழி�த ேவ�மைன" எ�ப� அ+�$�� வ%த+ ேபா�8 

"எ+ைல� படாத வளேம8 மி�திர� ேமனிெய3� மர�மைனைய ைவ���" (பா. 78) 

எ�8 வ%வ�� கா க. இ3� மார� எ�ப� மர� என� ெதா�க�. 

:�த�ப%வ�தி+ பா டவ. வன:ைற�� நாளி+ திெரௗபதி ேவ !ய மா3கனிைய 

அ%<9ன� அ8��� த�ததாக� பாகவத:� ெந+G�கனிெயன� பாரத:� 

08கி�றன. இத)ேக)ப >ல�, �றி��ைர இைவகைள ஏ)றவா8 ெகா�க. 

 

அ��G�ப%வ� சாம, ேபத, தான, த ட� எ�ற :ைறயி+ அைமயா� தான, 

த ட� எ�ற :ைறகேள காண�ப4கி�றன. :�த�ப%வ�தி+ 9- பா#4கேள 

காண�ப4கி�றன. இதைன எ'திய ஒேர ஓைல<9வ!யி+ ரகர றகர ேபத3களி�றி 

ஒேர ரகர ' மாக இ%�தலா$� ளகர�, மகர� ஆகிய இர ட)�ேம ழகர� 

உபேயாகி�பதா$� பிைழக� ேந.�தி%�கி�றன. அைவக� பி�ன. ைவணவ 

மத���தக3க� உதவியா+ தி%�த� ப#4�ளன. இ3ஙன� ேந.�த 

பிைழயிெலா�8 நா?ற� என)பால� நா?ர� எ�ப�. ம)8� பிைழ தி%�த�தி+ 

தி%�தி��ள ந3ைக ேச/ எ�பத)� உைடய ந3ைக மகனா. ந�மா
வா. எ�8� 

>#9�க� எ�பத)� :>#9�களி� :த)�ைற ெயன2� Eைவெயாளி 

எ�பத)�� காயா�Eவி� ஒளிேபா�ற என2� �றி��ைரயி+ தி%�தி வாசி��மா8 

ேக#4� ெகா�கிேறா�. ெச�ெபா�னி� இ�பநிைற (102) ெய�பத)� 

இல��மியி� கணவனான தி%மா+ நிைற�த எ�8 ெபா%� ெகா�ள+ ந�8. 

 

இ�தைக அாிய LG� ஆசிாிய. ெபய. ெதாிய :!யாதி%�ப� தமிழாி� 

தவ�ேபறி�ைமேய. இவ. சா�@ாி+ வதி�த ெபாியந�பி எ�பாாி� சீட. என2� 

அவேர "ச�Mகார:�" ெச/வி�தா. எ�பைத�� "எ�தனி% �யமதி+ ச3காழி 
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தைனயணி� தி�ைமயி,� ம8ைமதனி$�, ஏேழ
 பிற�பி,� உவ�� 

விைலெகா 4 மகிழிைறயவ� ெபாிய ந�பி...'' (112), "எ3க� �! வழிய!ைம 

ெகா 4 மகி
 சா�@ர னிைணமல.� தா�க� வாழி," எ�ற பாட+களாலறியலா�. 

இவ. பா !ய நா#!ன. என நா#ைட� �க
வதா+ விள3�கிற�. 

 

இ�பி�ைள�தமி
 >வ%ட� காடலா�� 441-ஆ� எ ணினி�8 ெவளியிட� 

ெப8கிற�. இ� 1920-21 இ+ Nவி+G��@ைர< ேச.�த அ��வ/ய3கா. 

அவ.களா+ ந�ெகாைட யளி�க�ப#டதா��. 

------------------------------ 
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ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�    

ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�    

 

ந�மா�வா�ந�மா�வா�ந�மா�வா�ந�மா�வா�    

102. ெச�ெபா�னி னி�பநிைற ச�மைற ப'�ெதா'� 

        ெத�ள:த சாரெம�,� 

தி*விய�பிர ப�தநா லாயிர: நாத:னி 

        ேதறவ%� ெச/�க�� 

த��க
 விாி�தைத� க 4ல ெகலா�ெதாழ� 

        தைகேம2 �%ைகத�னி) 

தய2ட ,தி�தமகி
 மாறனா� ?ரனி% 

        சரணமல ர!பணி�வா� 

��பி:ர+ ேசாைலB
 பலவினிைட :தி.கனி< 

        9ைளநற2 ேதா/��மதமா 

ெதாட.பி!� �தவிமகி
 தி%வ'தி நாட,ய. 

        @யபிர ம�வண3�� 

ந�பர� ைவ��த நாத�மணி வ ண�மா+ 

        நவநீதேசா ர�மாய� 

நாரண� சீ.பர2 பி�ைள� தமி
�கவிைத 

        நவி$ெம� ெசா)றைழயேவ.        (1) 

 

சர�வதிசர�வதிசர�வதிசர�வதி    

103. :�பர= ேசாதிதைன >.�திதி% நாபித� 

        :ளாிவ� தவதாி�த 

:னிவனி� �றநாவி $ைறவாணி கைலமா� 

        :�த.�க
 காய�திாி 

ெச�பாிய ப,வலா
 உளா� Eர வாகினி 

        ெச'�தமி
� �தவிெச/�= 

ெச+விபா ரதி�லக மாதாெவ,� ேதவி 

        ெச�ெபா)பா த�பணி�வா� 

ைம��ய+ :ழ3கவாி யிபெம�8 �திபா�� 

        மைலயர2 களி0.�தி4� 

மகிைமெப8 ெத�வ'தி நாடெனன �ல:'�� 

        மன�க� த!ைமெகா�O� 

அ�ப� ேவ3 கடவாண� ைவ��ைத நாதனிைண 

        ய!ேய��� பி�ைள�கவி� 



7 

 

ைக�தில� கண:மத ,#ெபா%O� திக
� 

        தைம�ெதன� ெசா)றைழயேவ.        (2) 

 

ஆ!டா�ஆ!டா�ஆ!டா�ஆ!டா�    

104. அ ட.தவ ேவதிய.க� E9ர.க� ம�ன.க� 

        அைனவ% மிைற=சிேய��� 

அ��வி �க
���ைவ ேமவி�ைர ப#ட.ேகா 

        ன%ைமமக ெளன2தி�� 

வ 4ளப மணியர3 ேகச.மகி
 பாமாைல 

        வா/மல.� த%ளியினிய 

ம�ெவா'� Eமாைல B!� ெகா4�தெசக 

        மாதாவி ன!பர2வா� 

ெகா ட+கட+ ெமா 4மைல ெச�8ெபாழி கி�ற 

        �டவைள� �லம ெதெனா4� [�ன+ 

�=சர� ேகா4சா தகி+கனக :�த3 

        ெகாழி��ல2 ெபா%ைநநதி 

த 4ைற வள�ெப%� ெத�றி%ைவ ��ைதநக. 

        த�னி+வள. எ3க�ெப%மா� 

சலைசயணி மா.ப னிைசபர2பி� ைள�கவிைத 

        சா)8ெம� ெசா)றைழயேவ.        (3) 

 

ெபா�ைகயா�வா�ெபா�ைகயா�வா�ெபா�ைகயா�வா�ெபா�ைகயா�வா�    

105. ெச/யேத மா�பலா வர�ைப:த Gயகனி� 

        ேத,மல. ெபாழி�நற2= 

ேச.��ெச� ெந+கழனி பா/��ைப3 0
வள. 

        தி%�க<சி தனி$தி�ேதா� 

ைவ/யக� தகழிமிைச வா.கடைல ெந/யி#4 

        மா.�தா ட தீபேம�தி 

ம3கல< ெசா�மாைல ெச3க மா+ கழ+�ைன� 

        மைற:னி� பத��தி�பா� 

�/ய கமல�த� வ�த!ெதா'� 9%தி:ைற 

        ெசா+Gயா ராதைனெச/ 

9க:னிைய நிக.பரம பாகவத. ப+லா 4 

        �3க:ட ேனாதிநி)ப� 

ைபயரவி� விட: ட ப ணவ. :த)கட2� 

        தைரமீ திைற=சிேய�த 
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பாவாண. �க'�ெத� ைவ��ைத நாதனிைச 

        பக%ெம� ெசா)றைழயேவ.        (4) 

 

#த�தா�வா�#த�தா�வா�#த�தா�வா�#த�தா�வா�    

106. ஓ�நேமா நாராயண ெவ�8 நாம�ைத 

        �<சாி� ��ள3களி� 

�8ம�� தகழியினி லா.வெந/ ெப%�ெவ� 

        �%�ெந= சி4திாிெயன 

ஞானதீ ப<9ட ெர4�தா தாி�த:னி 

        ந)சரணி த�பர2வா� 

நைறவ 4 �ழ+ ெமா/�ப வ�ெபாறா திைட�வO 

        நைடக 4 பி!ெயா�3�� 

மானைனய. ேவ+விழிய. ைமய+ெகா� வன��நிைற 

        ைம�த.ெபா%� ேமலாைசயா+ 

ம%வி� பிாி�தவைர வர2க  4�ளமகி
 

        மாத.:க :8வெலனேவ 

கானம. ெச'3கமல :+ைலமல ெர3�மG 

        கா2B
 தி%ைவ��ைத� 

க�ள�பிரா� சாிைத யி��)8 நவி$ெம� 

        கவிைதயி� ெசா)றைழயேவ.        (5) 

 

ேபயா�வா�ேபயா�வா�ேபயா�வா�ேபயா�வா�    

107. தி%2�ெபா� ேமனி� ம%�கனிற :=ெச*வி 

        திகழாழி �=ச3க:= 

சி�ைத�# க 4வ� ேத�திய� தாதிெமாழி 

        ெச/�மகி
 பரமேயாகி 

த%வன மG�தளிக ளிைசபாட ம=ைஞய� 

        த டைலக  மீதிலா4� 

த கமல வாவிB
 மயிைல� பிரா�தமி
 

        தவ:னிவ னினி�கா�க 

ப%வ:கி+ ெசாாி�மி% நிதி��நவ மணிகO� 

        பணிலம �யி.�த:��� 

பகெலாளி பர���ெத� ைவ��ைத நக.ேம2� 

        ப ணவ� ேவதனா$3 

க%தாிய :�தி�� வி�தான ேதவைன� 

        க%ைணெபாழி � டாீக� 
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க ணைன� ெபா)Eைவ வ ணைன� �க'ெம� 

        கவிைதயி� ெசா)றைழயேவ.        (6) 

 

தி%மழிைசயா�வா�தி%மழிைசயா�வா�தி%மழிைசயா�வா�தி%மழிைசயா�வா�, , , , தி%�பாணா�வா�தி%�பாணா�வா�தி%�பாணா�வா�தி%�பாணா�வா�, , , , �லேசகரா�வா��லேசகரா�வா��லேசகரா�வா��லேசகரா�வா�    

108. நா�:கைன நாரா யண�பைட� த�2ம� 

        நா�:க� ற�:கமதா/ 

ந�கைனயளி� த�2� மி�கான ேதவன� 

        நாரண ென�பதைன�� 

மானில� ேதாரறிய ேவாதெவ� றி�பெமா4 

        மழிைசவ� தவதாி�ேதா� 

மதிலர3க� �ைற� மமலைன� க டக  

        ம)ெறா�8 காணாெதன� 

கானிைச ெபா%��கவி Qைர� �ைர��மா+ 

        கழGைண �ைன��மகி
ேவா� 

கனகமணி யார�ைத ய�பாக வாெர�8 

        க#ெசவி தனி)ைகயி4� 

ெத�:ர$ மாைலயணி ேசர.ேகா னி�>வ. 

        ேசவ!� ேபா�பணிவா� 

ெத�ைவ�� ைத�க�வ. த��க
 விாி��ெம� 

        ெச�தமி
� பா�தைழயேவ.       (7) 

 

ெபாியா�வா�ெபாியா�வா�ெபாியா�வா�ெபாியா�வா�, , , , ெதா!டர(�ெபா(யா�வா�ெதா!டர(�ெபா(யா�வா�ெதா!டர(�ெபா(யா�வா�ெதா!டர(�ெபா(யா�வா�    

109. ஈேர
 ெப%��வன ெம3�நிைற கி�றேதா 

        ாீசநா ரணென�பைத 

யி%��மைற ேயாதி�� ெதாியாத C#ெபா%ைள 

        இ*2ல� ேளாரறியேவ 

?ரெந4 வ�றிற+க� ேச.வ'தி ம�னவ� 

        விய��ற� கிழிய8�� 

ேம�ைமதிக
 ப+லா 4 பா!மகி
 ப#ட.ேகா� 

        ெம/�பத� ேபா�கைள�� 

சீ.ெகா ட தி%மாைல யாலர3 ேகசேன 

        ெத/வெம� றறிைவ�ண%= 

ெச+வனி% கழGைண� :�னி:! B!ய, 

        தின:ம= சGெச/�வா� 

பாரதி� கிைறவனா ராதைனெச/ த!ெதா'� 
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        ப3ேக%க� க ணைன� 

பா.�க
ெத� ைவ��ைத ேமவி�ைற மாயைன� 

        பக%ெம� ெசா)றைழயேவ.        (8) 

 

தி%ம)ைகயா�வா�தி%ம)ைகயா�வா�தி%ம)ைகயா�வா�தி%ம)ைகயா�வா�, , , , ம*ரகவியா�வா�ம*ரகவியா�வா�ம*ரகவியா�வா�ம*ரகவியா�வா�    

110. ம�,யி.க O/யேவ த�தி,ைற C#ெபா%ைள 

        வா/�ததி% வா/ெமாழிெயன 

மாற� பணி�தத) காற3க :ைரெச/ய 

        ைவயக� தவதாி�ேதா� 

ப�,:� தமிழினா+ நா)கவிைத �ைரெச/� 

        பரமன! க 4வ�த 

பரகால� ம3ைகதி% மணவாள னி%சரண 

        ப3ேக%க� ேபாைத�� 

ந�ெனறியி $/�பத) கி�னில� தனி+வ�த 

        நா?ர ேனயலா� 

நா�ேவ8 ெத/வ3க ளறிேய ென,3கவிைத 

        நா#!மகி
 ம�ரகவியி� 

ெபா�ெனழி+ ெபா%��கழ ற�ைன� நித�ெதா'� 

        �3க:ட ேன�தி�பா� 

ெபா3��க
 ைவ��ைத� த3கி�ைற க�வைன� 

        �க$ெம� ெசா)றைழயேவ.        (9) 

 

இராமா,ச�இராமா,ச�இராமா,ச�இராமா,ச�    

111. ெசகமீ� ேசதன.க O/��கைர ேயறிட< 

        ெச*விெப8 ரகசிய�ைத< 

ெச�பிநா ராயண� பரெனன� கா#!ேய 

        ெதளிவி�த க%ைணவ�ள+ 

இகபர மிர !,3 கதி�த2 மாறன! 

        யிைணமலாி� வா'ம�ப� 

இ�பநிைற E@ாி+ வ��மகி ெழதிராச 

        னி%சரணித� பர2வா� 

ககன�ைத :!வள. காதGயி� கனிதைன� 

        கம
�திய நற2ேதா/��� 

க4வ� :92��த2 நாடெனழி ைல�த%� 

        காம�வ� ேதவண3�� 
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�க
ம%2 ைவ��ைத நாதனிைச ேபா)8ந) 

        ெபாG2மி� ெச�தமி
��� 

ெபா%��மீ ைர�தழ� ேம/��மன தி��ற� 

        �க$ெம� ெசா)றைழயேவ.        (10) 

 

ெபாியந�பிெபாியந�பிெபாியந�பிெபாியந�பி, , , , மணவாள-னிமணவாள-னிமணவாள-னிமணவாள-னி    

112. ச�தன� கா2திக
 ெச�ப�� வாவிB
 

        சா�@ாி லவதாி�ேதா� 

த �%ைக ேம2�ப ரா3�ச� விய�தெதா% 

        தாசென, நாம:8ேவா� 

எ�தனி% �யமதி) ச3காழி தைனயணி� 

        தி�ைமயி, ம8ைமதனி$� 

ஏேழ
 பிற�பி, :வ��விைல ெகா 4மகி 

        ழிைறயவ� ெபாியந�பி 

க�தம% 2=சரண ப3கய� ேபாைத�3 

        க%�ததி யா.��:�தி 

கா#4மண வாள:னி தா#4ைண யிர ைட�3 

        கவி,ட னித�பணி�வா= 

ெச�தி% மட�ைதய%� ச�தத நிைற��ல2 

        ெத�ைவ�� ைத�க�வைன� 

ேதவாதி ேதவென, >வ.�� :த+வைன< 

        ெச��ெம� ெசா)றைழயேவ.       சி8ேத.�ப%வ� (11) 

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

ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�    

 

113. Eமா� க%ைணெபாழி சீ.ம%2 வயிணவ.க� 

        �னிதமைற ேயாதி நி)ப� 

ேபாதக :க�கட2� ஆ8:க� மாதவ.க� 

        ��ேதளி ரைனவ%டேன 

காமாாி வ�த! பணி��மன தா.வெமா4 

        ைகெதா'� �ைடெந%3க� 

க=சமல ராசன� வண3கிெய� ெபா'தி,3 

        க%தியா ராதைனெசய� 

ேகாமா ென,�தைலவ. பாவாண. B
��கவி 

        ெகா 4நி� கழGலணிய� 
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�வைளவிாி மலரதைன நிக%மி% விழிெகா ட 

        ேகாசைல ெப83க மணிேய 

ேதமாெவ,= ெசா+ெமாழி மாேம2 மணிவ ண 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள 

ெத� தி%ைவ ��ைதநக. நி�8நித மகி
க�வ 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள.          (1) 

 

114. ஆ2% வைம���வி மா�தவ ேமக%தி 

        அ��ட னிய)8ம�நா� 

அ%�ெகா  டளி�தவ. பாலன= ெச/வத) 

        கவதாி� ேதா3�ெபா'தி) 

Eைவெமாழி ைய�ெபா%2 ேமனிெயழி$3 கமைல 

        ெபா)பில� மணிமா.ப:� 

�ாிச3� ேநமிகைத வாட,ேவா ைட�பைட 

        ெபாறி�தெவா% நா��கர:3 

ேகாைவயி� கனிநிக.ெச* வா�மி% காதிலணி 

        � டல: ம�தகாச� 

�8:8வ $�ப�ம விழி�மணி ம�ட:3 

        �+ைலமல %3கD)8� 

ேதவகி �க���க
 ேதவாதி ேதவேன 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள 

ெத�றி%ைவ ��ைதநக. நி�8நித மகி
க�வ 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள.          (2) 

 

115. ேமதினி� பாரம� தீரமன ெத ணிநீ 

        ேம2பா லாழிநீ3கி 

ேமதாவி யானவ9 ேதவ.�� மகனாகி 

        ெம+Gய+ ேகாைதெய�,� 

மா�:ைல � 4களி 0.��சக டாBர� 

        மா/��விழ ேவ�ைத�� 

ம3ைகெயன வ�தெதா% ேப/<சி �யி.ெகா டநிற 

        மாமணி ெபா)ெகா டேல 

கா�ேவ) க ணினா. பாதL �ரெவாGக� 

        க%தியின ெம�8ெச+ல� 

கா:8� தி%வ'தி நாடக3 �லநாத. 

        க3ைகநதி ெயா'�பாத< 
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சீதரா மலாி�வ% ேகாைத�க
 மணவாள 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள 

ெத�றி%ைவ ��ைதநக. நி�8நித மகி
க�வ 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள.          (3) 

 

116. ந�த�மைன வ���! ெகா 4விைள யாடவ� 

        நாகைண �ற��பா! 

நக.ேமவி ெய ணிர  டாயிர� ெதாைகெகா ட 

        ந3ைகேகா விய.கெள�,� 

யி��Cத லா.கOைற ேசாியிட ெம3�நீ 

        ேய/�தேகா ல3க�த�ைம 

யிைசபயி$ மகரயா
 நாரத� க ட! 

        யிைற=சவ%� ெச/த:கிேல 

ச�தகி) SGநவ மணிக ள3கா!யி� 

        ற�ைமெய� றதிசயி�ப< 

சல=சல நிைற��திக
 ெபா%ைநமா நதிவள� 

        தைகம%2 வ'திநாட 

சி��ர� திலதமணி யி�திைரத� மணவாள 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள 

ெத�றி%ைவ ��ைதநக. நி�8நித மகி
க�வ 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள.          (4) 

 

117. காவி$ைற Eைவயிைச ேக#4� களி��ட� 

        கமலமதி+ வா'ம�ன3 

க%�த� ெபைடதைன :ய3கிமன தி�பெமா4 

        க பைடெபா%�� ெமழி+ேச. 

வாவிய% �)8வள. ேகதைக �ர டெமன 

        வாைள�ன Tெடாழி��� 

மா3கனி பிதி.�ெதா'� சா8நற 2�ெப%� 

        மகிைமெப8 வ'திநாட 

ேம2சம. மீதிரத ேம+வ% கிாீ!�� 

        ெம/�ெபா% Oைர�த:கிேல 

ேமலான பலேகா! ய ட� பர�பி,� 

        ேவத�� ராாி:தலா� 

ேதவ.�� ம:தி�வ% ேதவி�� மணவாள 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள 
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ெத� தி%ைவ ��ைதநக. நி�8நித மகி
க�வ 

        ெச3கீைர யா!ய%ேள.          (5) 

 

ேவ8 

118. கா2ைற ம�தி ய%�திட :�கனி 

        க4வ னளி�பதைன� 

க !4 ம�ள %ர)ற ம8�த� 

        கனிெகா4 வி#ெடறி�� 

Eவிாி வாவிேயா. சாகர ெமன:கி+ 

        �னைல Cக.��டேன 

ெபா�ெனழி+ :�ெதா4 ேசாைன வழ3� 

        ெபால�றிக
 வளநாட 

தாவர ச3கம ெத3�� நிைற�த 

        தயாபர ந)ெபா%ேள 

ச3கர,� �ய. க3ைக ெகா4�த 

        சேரா%க ெபா)சரணா 

ேதவ. ெதா'3க% ணாநிதி ர�பதி 

        ெச3ேகா ெச3கீைர 

ேதனிைச �ளவணி வானிள வரேச 

        ெச3ேகா ெச3கீைர.          (6) 

 

119. ஆத வைன�ெதா4 நீ மதி $��ய 

        ல ணிய ேசாைலகO� 

அ�பவ ள�ெகா! ேபாGள ம3ைகய 

        ராட லர3�கO� 

ேபாத :ைர�தி4 ந3�ர ேவா.க� 

        ெபா%��ந� மாளிைக�� 

ெபா)ெறா! ெம+Gய. வ�ைவ �ேமவிய 

        �னிதநக.� கிைறவ 

மா� �ேராபதி மாயவ ேனெய� 

        வ�8ய. கைளெயன$� 

ம�னைவ :�னவ� 0ைற யறாவைக 

        வரம தளி�த%O� 

சீத மைற�ெபா%� மீ�ைற கனிேய 

        ெச3ேகா ெச3கீைர 

ேதனிைச �ளவணி வானிள வரேச 
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        ெச3ேகா ெச3கீைர.         (7) 

- 

120. Eவல ய��ள காவல. வி�பிர. 

        �கல% மாமைறேயா. 

�3கவ ர�ெபா4 நி�விைள யாட+ 

        �க
�� பணி�திடேவ 

மாவிாி Eநற 2 4 களி�ெபா4 

        வ 4க ளிைசபா4� 

ம=ைஞக� ேதாைக விாி�� மத.�ெபா4 

        மாட� தனிலா43 

கா2ைற ேயாதிம ம3ைகய. ெம�னைட 

        க 4 நித�ெதாட%3 

கதG ெந%3கிய :ளாி வள=ெசறி 

        கவி�மி� வளநாட 

ேதவகி மணிவயி றாவ+ெகா� களிேற 

        ெச3ேகா ெச3கீைர 

ேதனிைச �ளவணி வானிள வரேச 

        ெச3ேகா ெச3கீைர.          (8) 

- 

121. ம3ைகய. ெகா3ைக 9ம�காி தா/மிக 

        ம8�8 C ணிைடைய 

வாளாியா ெமன ேவழ ம% 4 

        ெவ� 4 மைற��ைற�� 

ெபா3காி� மீ� தவ
�தி4 தி3க� 

        �ைட�� மிறால%வி 

ெபா)�8 ேசாைல வள.�� நல�திக
 

        ெபாதிய மைல�கிைறவ 

க3ைக தாி�தவ ன3ைகயி+ ைவ�த 

        கபால நிைற�திடேவ 

க%ைண �ட�பG ய�8 ெகா4�த%� 

        க=ச மல.� கரேன 

ெச3கமல�தி% ேம2மி� ன:ேத 

        ெச3ேகா ெச3கீைர 

ேதனிைச �ளவணி வானிள வரேச 

        ெச3ேகா ெச3கீைர.          (9) 
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122. அ3க  வி9��ைற ேதவ. தேபாதன 

        ரைனவ% ம!பரவி 

ய��ட னி�றி% Uைல தைன�க  

        டகம� களி0ர� 

�3க :ட� �ன T%< சி��திக
 

        E
தி க4�ைகயிள� 

�+ேலா ெட%�கல. ச3� மணி�திர� 

        �ைனசிவ ச��ெவ,= 

ச3கர ைன�ெப8 ப3கய ைன�த% 

        தாேமா தர:கிேல 

தனிமதி ெவ �ைட �வணெந 43ெகா! 

        த�மி Gைச��வர< 

ெச3ைகெகா ைள�பைட த3கிய மாநிதி 

        ெச3ேகா ெச3கீைர 

ேதனிைச �ளவணி வானிள வரேச 

        ெச3ேகா ெச3கீைர.          (10) 

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

தால�ப%வ�தால�ப%வ�தால�ப%வ�தால�ப%வ�    

 

123. மதிைய நிக.�த தி%CதG) 

        ம%�ேபா) சா��� திலதமி#4 

வதி�3 களப :ைலமடவா. 

        வா' மணிமா ளிைக<சிற��� 

உதய கிரண� வல=Bழ 

        ேவா3�� ெபா�மா ேம%கிாி 

ெயா�த ெந4�ேதா ணிவ���� 

        உய%� �ரவி� திர#ெசறி2� 

:திய தவ�ேதா %பயமைற 

        ெமாழி�3 கழக< சாைலகO� 

:கி+ேபா ெலாG�� மா/<சிய%� 

        :ய)சி யி%��� பதி�கரேச 

கதிேரா� �ல�தி $தி�த ெச'3 

        கனிேய தாேலா தாேலேலா 

க)ேறா. �தி��� ைவ��ைத� 
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        கனிேய தாேலா தாேலேலா.  (1) 

 

124. ச3க� தமர.� கிைடV8 

        தவி.�க< சலதி தைனமற�� 

சைர� ெவ,மா நதி��ைறவ� 

        றன�� மகென� 8தி�தி4நா� 

எ3க ள:ேத க மணிேய 

        யிரவி �ல��� ெகாளிவிள�ேக 

இ%ைம� பய,� த%நிதிேய 

        யிைமேயா. தவேம யிள3களிேற 

வ3க� கட+B
 �வி�தைலவ. 

        மதலாெயன� ேகாசைல மடமா� 

மகி
2) றி%��� ெபா�Wச+ 

        ம%வி� �யி$� மணிவ ணா 

ப3ேக %க,� ப9பதி�� 

        பணி�� பரேன தாேலேலா 

பதி�ம. பர2� ைவ��ைத� 

        பதிவா :ரேச தாேலேலா.  (2) 

- 

125. :+ைல :8வ+ பவளவித
 

        :ளாி வதன3 �%�ைப:ைல 

>ாி� �ழலா. நைடநிக.�த 

        :கி+ேபா+ ம%2� பி!��'2= 

ெச+G� :ழ�க ெமனவா.��= 

        சின:� ெபா%�� மதேவழ� 

திரO= ெசறி�த ெந4=ேசாைல 

        திக'� பதிவா ழிளவரேச 

வி+ைல வைள��� கா��நி�ற 

        விைசய� 8யர� �ைட�பத)கா/ 

விள3� மைறேயா� ைம�த.கைள 

        வி%�ேபா டளி�த ெப%மாேன 

�+ைல ந8�தா ரணிநீல� 

        ��ேற தாேலா தாேலேலா 

ேகாக நைகவா
 ைவ��ைத� 

        ேகாேவ தாேலா தாேலேலா.  (3) 
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126. கைலேச. சசிைய� ெபா%2:க3 

        கனிைய� க4�� மினியெமாழி 

காவி மலைர< ெச8�தவிழி 

        கணிைக மடவா. கா�ேப�த 

மைலேபா) �ய�� வயேவ�த. 

        வண3கி ெந%3க� �%ைகய.ேகா� 

வழ3�� தி%வா/ ெமாழி�பிரப�த� 

        மைறேயா. நவில வா<சிய3க� 

அைலேபா ெலாG�ப< ச�.ேவத 

        மா.�ப� ெகா!க� �ைடதய3க 

அமர. கர3க� �வி�பவிழா 

        வணி�� பதிவா ழிளவரேச 

சிைலவா Dத)ேகா சைலதவ�தி� 

        றி%ேவ தாேலா தாேலேலா 

ெச�ெபா� மதி+ B
 ைவ��ைத� 

        ேதேவ தாேலா தாேலேலா.  (4) 

 

127. இைச�� தி%2� ெப%�பைட� 

        ேம/�த மன�க� Sர:ட� 

இைர��3 கடைல �4�த�வி 

        ெய3�� தனி<ெச3 ேகா+ெச$�தி 

அைசயா� �க
ெப) றரசாO 

        ம ண+ தன�� மகெவனேவ 

அேயா�தி நக.வ� �தி�தி4நா 

        ள�ைன ெய,=சி) றைவமைனயி+ 

வைசயா. 0னி 0��ைட�க 

        வாிவி+ வைள��  ைடைய�ெதறி�� 

மகி
ேவா !%�� மன:வ�� 

        மணிேய அமர. ெதா'3க�வ 

திைசயா னன�ேதா� றின�பணி�= 

        ெச+வ� ெகா'�ேத தாேலேலா 

ெச�ெபா� மதி+ B
 ைவ��ைத� 

        ேதேவ தாேலா தாேலேலா.  (5) 
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128. த டா மைர�E� தவி9ைறேவா� 

        த%�கா வல, ைம�கதிப� 

சயில� �ைள�கவயி+ �ர�ேதா� 

        றபன� சசிைய3 கர�:தேலா. 

ெகா டா# ட3ெகா  4ள3�ளி.�� 

        �னி��� ெதாழ�ேகா விய%டேன 

�ைட�� �னG+ விைளயா43 

        ேகாேவ யாய. �லதிலகா 

வ டா. �ழ)ச� தியபாைம 

        மா.ப� த'2 மணவாளா 

ம%2= சீவேகா !ெய+லா 

        மகி
ேவா 4�ற� வயி)றட�கி� 

ப டா Gைலயி) க 4யி$� 

        பரமா தாேலா தாேலேலா 

பதி�ம. பர2� ைவ��ைத� 

        பதிவா :ரேச தாேலேலா  (6) 

 

129. ெச/ய தி%வா/ பா!நக.< 

        சி8வ. த�ேமா ட%3கான= 

ெச�8 ப9வி னிைரேம/��< 

        சி�னா ளாட) �ாி�தத)பி� 

ெவ/ய= சமர தனி)ப%தி 

        ெவயிைல யாழி ெகா4மைற�� 

விைசய ,யிைர� கா�தளி�� 

        விள3�3 க%ணா நிதி�கடேல 

�/ய தவ�ேதா %ள��மைற< 

        சிர��� ெதா'��� E ட�ல� 

ெதா ட ாிட�� மாற�ெமாழி 

        ெசா+$� தல�� மயனா$ 

ெம/த) காியெப%� Eத�� 

        மி%��� ெபா%ேள தாேலேலா 

இ%�� :ழ3�� ைவ��ைத� 

        கினிதா ம:ேத தாேலேலா.  (7) 
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130. படவா ளரவ� E3கதG 

        ப9�ேத� �:த= ெச�பனேவ 

பக% நித�ப3 �ற3கிைசவா/ 

        ப%�த தன=ேச. எழிலாய. 

மடவா. 0ைறதைன� கவ.�� 

        வள%3 �%�த மர�ேதறி 

வா
��3 �ரைவ தைன�ேக#4 

        மகி
2) றி%��� மணிவ ணா 

வடப� திர:3 �ளி3�!� 

        மதி+B ழர3க மாநக%� 

மைறேயா. �க'� ெவ ைமநிற 

        மதிைய நிக.�த தி%�பாG� 

கட$� ெபா%�தி� க 4யி$3 

        க%மா :கிேல தாேலேலா 

க)ேறா. �தி��� ைவ��ைத� 

        கனிேய தாேலா தாேலேலா.  (8) 

 

131. ப<ைச ெபா%��3 �ழ�மடவா. 

        ப!�த �ன)ேபா) விாிதிைரயி� 

பரைவ� �ல2தைன நீ�கி� 

        பக%= சா�த3 கம
நாட. 

ெகா<ைச யாய. �!+ வள.�� 

        ேகாவி னிைரைய� கா�பத)�� 

��ற ெம4�� மைழத4�த 

        �ழகா ந�த� ெப8�தவேம 

பி<சி தவன� ெசறி:#ட� 

        ேபைர �83ைக யிடபகிாி 

S4 ெகாழி��= ேசடமைல 

        ெபாிேயா. வ'��� ெந4��வைர 

க<சி� பதி�நி� 8வ��� 

        கனகா� பரேன தாேலேலா 

க)ேறா. �தி��� ைவ��ைத� 

        க�வா தாேலா தாேலேலா.  (9) 
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132. ப=ைச நிக.��� தளிர!�� 

        பணிைய� பழி�த ேவ�மைன�� 

பைடைய� �ர�� மயி+விழி�� 

        பக% ெமழி)ேகா சைலமடமா� 

ெந=ச மகி'� தவ�களிேற 

        நி�த. பர2 ெம/�தவேம 

ேநமி நட��� தசரத�ற 

        னிதிேய நாO :ள3க%தி 

வ=ச மறG யDகாம+ 

        மய�� மிதர சைமயெந4 

வாத ாிட�தி+ ேசராம+ 

        வர: மதி�� த%3க�வா 

க=ச மலரா� தன:ய3�3 

        க%மா :கிேல தாேலேலா 

க)ேறா. �தி��� ைவ��ைத� 

        கனிேய தாேலா தாேலேலா.  (10) 

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

ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�ச�பாணி� ப%வ�    

 

133. ந3ைகெப8 மாறனிைச ேபா)றி�ய. பாகவத. 

        நவி$�பிர ப�தெமா%பா+ 

நாவல.க� பாவினிைச ேவதெவாG மாத.சதி 

        நடன3க� �ாிவெதா%பா+ 

ப3கய� :த)கட2� ச3க� திர ட! 

        பணி��ைக �வி�பெதா%பா+ 

பாராO ம�னவ.க ேளா.பா+ வண3கமகி
 

        ைப��ழா யணி�:கிேல 

ம3ைகேகா சைலயினி% ெகா3ைகவழி பா$ 4 

        மதிவத� ேநா�கியவட� 

ம!மீ தி%�த�ப %ளேமவி விைளயாட 

        வ%மர கத���றேம 

ச3கர ,வ���க
 ெச3கமைல மணவாள 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத�கட2� 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (1) 
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134. ந�கனவ� ம�களன+ ெவ)�:� கி#4வழி 

        ந ணமன ெத ணிேயா! 

நா)றிைச�� :#!யினி யா)றலாி ெதனெவ ணி 

        நாரணா சரணமி%நா+ 

அ�கர� �ைற>ல காரணா சரணமைற 

        யாரணா சரணெமனேவ 

ய��ட� வ'�தவா ண�பிைழ ெபா8��மகி 

        ழ<9தா ப<ைசமாேல 

யி��ெமாழி மாத.மைன சி�க:8 ெவ டயி 

        ெர4��ண2 ெகா டேசாைத 

யி%க  கழி�கவவ ெளா�கைல ம%3கி 

        G%��ல2 ெச3கனகேம 

த�க�% வாச�ேம) ச�கர நடா��:கி+ 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ��ைத< ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (2) 

 

135. Eம�ன. திைறயிட< ேசாம ெவ)றி��ைட 

        ெபா%�தமா கத.கேள�த� 

E9ர.க ளாசிெசா+ ேவைசய.க� சாமைர 

        �ர#டவாி யாசன�தி) 

காமெனழி+ ெகா டெதன ேமவி�ல கா டகைள 

        க ணேன மி�தசரத� 

கா:) றிய)8ெப% ேவ�வி� பய�ெபற� 

        க%திவ� த%Oநிதிேய 

வாமேம கைலயணி� மா�ேகா சைலயி% 

        மல.�கர3 ெகா ெட4�� 

ம=9திக
 ெபா�ேமனி நீரா#! :�தமிட 

        மகி'3 �ண���றேம 

தாமைர� ேபாதி$ைற மாம%2 மணிவ ண 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (3) 
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136. அ�தண.க� வி ணவ.க� வ�8ய. தவி.�கநீ 

        ளைலேமா� திைர?9பா+ 

அ�பர� �யிலம.� தி�பாி) �க
தி% 

        வேயா�திமா நக.வ�தநா# 

ப��:ைல யி��Cத G�திைர ெயன�திக
 

        ப9�ெதா! �ைனைகேகசி 

பரதனி� பாராள நீயடவி ெச+ெல�8 

        பா.�திப ,ைர�தெதன$= 

சி�ைத�� மகி
�த,ச ெனா4மிதிைல� க வ% 

        ெச+விெயா4 நக.கட�� 

ெத டக வன��:� த !ன ர%=சாைல 

        ெச�8ம% 23ெகா டேல 

த�ைதெமாழி கடவாத 9�தர� கட2ேள 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (4) 

 

137. மாச)ற ெவ ணிற� பா)கடG ன4விெலா% 

        மரகத கிாிேபா$நீ 

வனமாைல B!யி% மாதர! வ%டமல. 

        விழியினி �யி�ற:கிேல 

Qச.�� :ளாியித
 வாச.�� ெம#டா 

        தி%�காதி ய�தந42� 

எ�ைமவிைல ெகா�Oமைற ேயாகிரா மா,சைன 

        ேய��ந+ ேலாாிட��� 

ேத9ெபற விைளயா! யான�த நி.�தன= 

        ெச/�� பர=ேசாதிேய 

ெசகமீ தர�க.�ல ம!வி�ப த)ெக�8 

        சிைலேய�தி மகி
சி3கேம 

தாசரதி கா��தேகா சைலெப83 க மணி 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (5) 
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138. மதிவதன :8வ$� காவிநிக. ேமனி� 

        ம#4நிைற �+ைலமல%� 

மைலெபா%2 ேதா�கO= சிைலCத) 9#!� 

        மா.பில� கனகவட:� 

�தியநற ெவனெவா'� கனிவாயி Wற$� 

        �3க:3 க டேசாைத 

�ளகி� ெத4��<சி ேமா��கா� பி#4 மகி
 

        ேபாதெம/= ஞானரசேம 

கதிெப8 வத)�த2 மி%மைறயி $)றெபா%� 

        கா#4மண வாள:னிவ� 

கழGைண பணி��பழ விைனய)8 :�திெநறி 

        க%�பா கவதெர�,� 

ததிய%ள :ைறகி�ற பதி�ம.ெதா' மணிவ ண 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத�கட2� 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (6) 

 

139. >லமைற ேயா�பா வ��நிைல ெதாியெவன 

        :னிபி%� ெச�8ம%வி 

:ளாிமல. ெபா%2நி� மா.ப� �ைத�க2 

        :னியா� ெச3கர�தா) 

காGைன� தடவியவ� மாGைன யக)றிெய� 

        கா$நி� தியென�பைத� 

க%திய! ெதாழவவ.� க%Oமா மணிவ ண 

        க=ச,யி. ெகா டகளிேற 

சீல� �ண��வ9 ேதவ� றன��ாிய 

        ேதவகித� மனதி��ற< 

சி8வர8 வைர�ெமா% ெநா!யி) ெகாண.��த2 

        சி3கேம யமரேரேற 

தால� ெப%��வச மாGெவ� ற ணேல 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (7) 
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140. வ�பவி
 மல.��ழ லேசாைதயி+ வள.�தாய. 

        மகவி,ட னா��ர�தி 

வ9�ெகா4 விள3கனி ெயறி��விழ வ�க 4 

        2)8மகி '�பரமேன 

அ�பர� �ைறயமர ாி�பாி� ம,�தைலவ 

        ரைனவ.�� மிட.ெச/தி4� 

அ9ர� ப%�தி� ெபாதி�ெகா% ெந%�பாக 

        வவனிவ% பிரகலாதனி� 

க�பைல �றா�மன தி�ப3 �ளி.��ன� 

        கழGைண வ'�தவவனா) 

கா#4� தல�ேதா8 :தி�க2� ள3ெகா 4 

        கனகைன வைத��ம�னா� 

த�ப�� வ��ேப ாி�ப3 ெகா4�த:கி+ 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (8) 

 

141. சீத< ெச'3கமல வாவி�� ெளா%:தைல 

        ெச/யேவதி யைனQ.�க< 

சிைலவைள� த�:தைல தைனெவ�8 �க
ெப)ற 

        திற+விைசய� :தைலவ%� 

மாத.�� ெளழி�மி�க ேகாத)ற க)�ைடய 

        மடம3ைக பா=சாG�� 

மன�க� த!பணிய அவ.மன3 களி0ர 

        மைற:னிவ. ேதவ.பிற%� 

நீத� �ட�பர2 பாத= சிவ�ெப/த 

        ெந4நக.� @�ெச$நா� 

ேநச:8 வி�ர�மைன ந ணிய: � 4மகி
 

        நிமலா பர=ேசாதிேய 

தாதவி
 மல.��ழ லேசாைதெப8 சி3கேம 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத<ேசார 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.  (9) 
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142. தினகர ,தி�தெதன மணிய'� �3கனக 

        சி3கா சன�தி%�� 

ெச3ேகா+ ெச$�திம� டாதிபதி தசரத� 

        ெச/�:) பயனினா$� 

மனநல :8�ெபாிய தவவிரத ேவதிய.க� 

        வானவ.க� ேவ டலா$� 

மாயவிைன வ=சைனெச �3ெகா!ய நி%த.கைள 

        ம!வி�பத) ��னி�� 

நனிமி� க%3�ழG க2சைலத� மகெவ�8 

        ந ணிவ� ேம2ம�நா� 

ந)றவ� ப�னியன Bையயி% ைகயினா� 

        ைகயணி யணி��வ�த 

சனகி�ட� ம%விய, தின:மகி
 கா��த 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள 

த%மல.� கா2B
 தி%ைவ�� ைத�கட2� 

        ச�பாணி ெகா#!ய%ேள.          (10) 

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

-�த�ப%வ�-�த�ப%வ�-�த�ப%வ�-�த�ப%வ�    

 

143. சி�த.�க
 ேகசவா நாரணா மாதவா 

        சீ.ம%2 ேகாவி�தேன 

திகிாியணி வி 4ேவ ம�B தனாெந!ய 

        தி%வி�கிர மாவாமனா 

அ�திம% வி�க வள. சீதரா ெதா ட%� 

        க%��ாி� மி%!ேகசா 

அயைன� ெப8�ப�ம நாபதா ேமாதரா 

        அகிலகா ரணெவ�னேவ 

ெகா�தவி
 மல.��ழ லேசாைதபனி ெமாழியினா) 

        0விம! மீ�ைவ��� 

ெகா=சி:ைல V#!நீ ரா#!மகி
 வ�க 4 

        �8:8வ+ ெகா�Oமணிேய 

ப�த%ட� விைளயா4 நி�த:கி+ வ ணநீ 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (1) 
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144. �#டவ+ ல9ர.கைள ய#ட+�ாி ேநமி�� 

        9ாிச3க :�பாய$� 

��,மிைள ேயா.கெளன ந ணிவ% ேவாெம�8 

        9ர.கO� கைபயந+கி 

யி#டெமாழி ெய ணிேய வ#ைடநிக. ெகா3ைகதிக 

        ேழ�திைழ ெய,3க2சைல 

யினி�வைக ெகா�ளவவ� தி%வயி 8தி��மகி 

        ழிைறவேன ெய�பிராேன 

ம#டவி
 ந8�ேபாைத வி#4< ெச'3�+ைல 

        ம%வி� �ழ�ைதயாகி 

ம+Gவள நா#!,ய. வி+G�� @.வ�த 

        மாதி,� ெகா%த�ைதயா� 

ப#ட.ேகா ன!க�பணி சி#ட%ள ேம2:கி+ 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (2) 

 

145. நீ.�தர3 க��ணாி B
�வியி ைலவ.�� 

        நி)கேவா ர!�3ெகாேட� 

நீ@� வ�ததி) பயனி+ைல ெய�றரவ 

        ெந!யேக தனனிைச�ப� 

ேபா.�ெதாழி+ நட�தி< சய�திர தைன�ெகால� 

        �3க:8 கைணவா3கேவ 

ேபாகி�ற வழியி$� பாதமணி மல%:� 

        � டாிக னா+விள��� 

தீ.�த:= சிரசிG# டகமகி
 கிாீசைன< 

        ெச/யவிைச ய�கD)8< 

ெச��ம* வர,�� மீசனீ ெய�8ண.2 

        ெதளியவ% O�பரமேன 

பா.�தசா ரதிெய�ற சீ.�திெப8 க ணநி� 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ��ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (3) 
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146. ச3ைகயி+ லாதகைல க)றேவ திய.கO� 

        த�ைனவ� த!வண3�� 

தவெநறி �ாி��ன� வர2க  4�ளமகி
 

        சவாிE சைன�க�� 

�3க:ள மா%தி வண3க அவ,�க%� 

        9ர��வள ேசாைலந ணி 

9�கிாீ வ,�க�ய மி��ற வளி�தவ� 

        �ய.�ைட� திடெவ ணிேய 

ெச3ைகவாி வி+வைள� ெதா%பகழி ெகா டட) 

        றிற+வாG தைனம!��� 

தினகர� மக)�ம� ட3கவி� தா#ெகா ட 

        சி3கேம ய3கணரேச 

ப3கய மல.�க வ% ம3ைக�ைற மா.பநி� 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (4) 

 

147. �டவைள யட)றிகிாி ெகா டைக யிர !,3 

        ேகா+�ழ ெல4�தடவியி) 

ேகாவினிைர பி�ெச�8 மாயவிைள யா#!ன� 

        ேகால3க� காணெவ�ேற 

மட+விாி� �3கமல மல%ைற யய�க%தி 

        வ9விைன மைற�கவ�ேபா+ 

ம8ப!யைம� தைவக� மைனம%வ 2/��மகி
 

        மதிவதன மதிBதனா 

கடகாி ெந%�கெமன 28மி% ளக)றவ% 

        கதிரவ� வய��ரவிைய� 

க#டGட வா�:க4 :#!வள. ேசாைலB
 

        கானக� ெதா%ம4வினி) 

படவரவி ,<சிமிைச நடனமி4 ெபா)சரண 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (5) 
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148. வா.ெக':� ெகா�ைம:ைல ேய.திக 'ைம�கதிப� 

        வாணியிைற ��ப.தைலவ� 

வாதெந4 வா%தி வ9�களன ல��கதிப� 

        வ��ல2 மி�தாதவ� 

B.பைக த!�த�க ேவழ9ர. :த)கட2� 

        �/யமைற ேயா.தவ�ேதா. 

���)8 ைந��%கி :ைறயி#4 வ��ன� 

        �ைணய! வ'�திேய�த 

நீாிெலா% ேகழெலன ேமவியவ D)ெறவ% 

        நிகாிலா� ெபா)க ணைன 

ெந=ைச� பிள��யிைர மறG� களி�த2ட� 

        நீ டதி  ம%�பினிைடேய 

பா.மகைள ைவ��மகி
 சீ.ெப8 வராகநி� 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (6). 

 

149. ந<சர ெவன�ெபாG யிராவண னில3ைகமா 

        நகாினி) சிைறயி%�த 

ந3ைகயன ல:3கிவர ந�பி:னி ைவ�க ட 

        நானில ந4�க:றேவ 

வ<சிர கர�தைலவ� :<சிைக யயி)கட2� 

        வானவ.க� � டாீக� 

வ��நீ :��மைற ேயா�பர னிவOலக 

        மாதாெவன� ெதாிகிலா� 

ெகா<ைசமதி �)றநி% த�கிைள ெய,3கட+ 

        �ைற�ெதம� ��பநீ��3 

ெகா டேல யி�கத மினி�தவி ெரன�கர3 

        0�பிமகி '=சி3கேம 

ப<ைசமைல ெய�னெவாளி ர<9த ம,�தைலவ 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (7) 
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150. விரதமைற ேயா%�ப. ம%2சி� திர0ட 

        ேமவியிைள ேயானைம�த 

ேமலான பரமபத மாGனிைல கடெலன 

        விள��ப� னகசாைலயி� 

ம%வா. �ழ)சனகி ய%ேக யி%�பமன 

        மகி
ேவா4 விைளயா4நா� 

மணி:! கவி���ைன யாியைணயி+ ைவ�த! 

        வண3கெவ� ேறைகேகசி 

த%�த+வ� வ%வதைன யம.ெபா% வத)ெக�8 

        த�பி:னி 2டென'�� 

தாரணி பைட��ணாி நீெறழ ம!�கவிைட 

        தரேவD ெம�8கழற� 

பரத�வ% ேகால�ைத வரதபா ெர�ற :கி+ 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.         (8) 

 

151. வ=சியிைட ப=சின! மி=9ெமழி+ ம3ைக�ட� 

        ம%2பா  டவ%ேமகி 

வன:ைற� நாளி%! �ண2� �தவிெச� 

        மாமீ� :தி.பழ�ைத 

வி=ைசெநறி க)றவிற+ விைசயெனா% கைணேயவி 

        விழ2ம) றதைனயறி�� 

மி�கமைற ேயா�ெவ�O ெம�றெமாழி ேக#ட2ட� 

        ெவ%வி�� ன!பணியேவ 

அ=ச+மி ெனன��க� றவரவ.க O)றமன 

        தாைசயிைன யைற�ெமன$� 

ஆதி:த U8வைர ெசா)றெபா' த�த%வி 

        ல�கனி ெபா%�தவ%ளி� 

ப=சவ. சகாயெனன மி=9�க
 ெப)ற:கி+ 

        பவளவா/ :�தம%ேள 

ப�,மைற ேயா.ெதா'� ெத�ைவ�� ைத�க�வ 

        பவளவா/ :�தம%ேள.          (9) 

------------------------------ 
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வாராைன�பவாராைன�பவாராைன�பவாராைன�ப%வ�%வ�%வ�%வ�    

 

152. நிைற�3 கைலக� ம%2= சசிைய 

        நிக.�த வதன� வ%கேவ 

நி%த� சாப� �ைட�� மகி'� 

        நிமல� வ%க வ%கேவ 

நைறவ  4ளபமாைல யணி� 

        ந�ப� வ%க வ%கேவ 

நாாிபாக� ேவத ெனவ.�� 

        நாத� வ%க வ%கேவ 

உாியி+ ெவ ெண/ தி%!� ட 

        2தர� வ%க வ%கேவ 

உர+பி� ெறாடர� தவ'3கனக 

        ேவா3க+ வ%க வ%கேவ 

மைறக� பர2 :பயசரண 

        மாய� வ%க வ%கேவ 

வாச3 கம'�தி% ைவ��ைத 

        வரத� வ%க வ%கேவ.          (1) 

 

153. பாணி யம.�த ேவணி �3கா 

        பால ::'< Bல:� 

பணி�3 க4�ைக மாைல �ம'� 

        பர9� தாி�த கட2ைள� 

ேபணி� தவ9 �ாி� ம9ர� 

        S4 மகி
�� ெகா4வர� 

ெப%ைம ெதாிய வவ�பி� ெறாடர� 

        பிைழ�� மிட3க ணா!ேய 

ேசணி) றிாி�� சிவ,� கபய= 

        சிற��) றளி�த* வ9ரைன< 

சிைத��� �யர� �ைட�� நிவ�த 

        சீத ரபர= ேசாதிேய 

வாணி� கிைறவ� ED� ெபா)பத� 

        மாய� வ%க வ%கேவ 

வாச3 கம'� தி%ைவ ��ைத 

        வரத� வ%க வ%கேவ.          (2) 
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154. சீத� திவைல �ளி�� மகர= 

        ெசறி�த கடG ன4வினி) 

ேறவ ரா$ ேமவ வாிய 

        ெத�னி ல3ைக த�னிேல 

Eத ைம�� ேவத நா�� 

        �வன >�8 வி ணினி) 

ெபா%�� கி�ற 9டாி ர 4 

        ேபாத ெமா�றி* வைன�ைத�� 

தாத வி
�த Eவி ய�� 

        த3� கி�ற வயைன�� 

த�த வ�ைன சனகி யான 

        ைதய ைல�க  ேடெனன 

வரத ைம�த� வ�� ைர�க 

        மகி' மாய� வ%கேவ 

வாச3 கம'� தி%ைவ ��ைத 

        வரத� வ%க வ%கேவ.          (3) 

 

ேவ8 

155. :திேயா ர%�தவ.க� கதிேச. ந3ைகெசய 

        ெமாழி��பிர ப�தெம�,� 

:�Wைல ய,தின: ேம�திய* வழிநி�ற 

        >டசி� கேளயலா� 

நதியா. ெச'=ச!ல� விதிேயா� :த)கட2� 

        ந Dத) ெக#டாததா/ 

நவி$த) காிதான பரமபத நாதாநீ 

        நானில� �க
ைவ��ைத� 

பதிேமவி ய.<சாவ தாரெமன வ�தைத� 

        பாேரா ரறி��/�திட� 

பழமைறயி ேலா�தி% ம�திர� �#ெபா%� 

        பக.��ெவளி யி#டசீமா� 

எதிராச ன!பர2 மதிேயா.க Oளம%2� 

        எ3க�க  ண�வ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (4) 
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156. வ��ல நட��க% ேம�திாிய ைம��ட� 

        ம%2ஞாேன� திாியைம�� 

மட3காத விடய3க ளீைர�திைன< ேச.�� 

        வள.கி�ற கரணநா�� 

ெசா�னேவா ாி%ப�� நா�ைக� ெபா%�தி� 

        �ல3�= சட�தி,�ேள 

ேசாதிமய மாக2ைற யாத� நீெய�8 

        9%திெசா$ ெம#ெட'�தி� 

சி�மய� ெபா%ேளாதி �லைக� தி%�திமகி
 

        ேதசிக� ெபாியந�பி 

ேசவ! �தி��� ெதா'�பரம பாகவத. 

        சி�ைதமல. ேமவிெய�8� 

இ�பெமா4 விைளயா4 மிைறவமா தவக ண 

        ெவ�ெப%ம நீவ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (5) 

 

157. க%:கி+ :ழ�கெமன வ%மிரத ேவாைச�3 

        கடெலன� திக
தாைன�3 

ககனேகா ள3க� :த+ ெவ!�பட 2ர)8ெந4 

        ைக�மத� ெபாழிேவழ:� 

ப%திவா னவ�வய� �ரவிைய நிக.�தளவி+ 

        ப+�திைர யி�றிர�கO� 

ப%வைர ெயா�த�ய ?ர% ெந%3கிெயதி. 

        பாரத�ேபா. த�னிேல 

ய%தி�ட ,�ன! பணி��மகி
 பா டவ.� 

        கா%யி.� தாி�க2�னி 

ய�பவள வாயி+ெவ  ச3�ைவ� @திய* 

        வமராைர< ெசயி�தமாேல 

யி%நா ெல'�தி$ைற தி%மா லேசாைதத% 

        மி%க ணி� மணிவ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (6) 
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158. ெகா3�கம
 ேகாைதமல. த3�நற 2 4களி 

        ெகா 4ல2 வ 4:ர$3 

ேகாகில நவி)8மிைச பாகிைன யிைய�தெமாழி 

        ேகாகனக மா�ெபா%#4� 

க3�+பக ல)ெறாளி பர���க ன�தி$8 

        க)பக� காைவம%வி� க�தமG கி�றத% 

ெவா�றிைன ெய4�கவ� 

        க டகா வல.க�B
�� 

ச3ைகயற வ�தம. �ாி�தவ.க� சா/�திட< 

        ச3கிேனா ைதைய:ழ�கி� 

தள:ைக நிைற��வாி பாாிசா த�திைன� 

        தைரமீ� ெகாண%:கிேல 

ெய3க��! :'வ�� �3க:ட� விைலெகா�O 

        மீசநா ரண�வ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (7) 

 

159. ஓராழி Eணிரத ேமேல �லகி%ைள 

        ேயா#4மா.� தா டகிரண� 

ெதாளிபர2 �வி:'� மரசிைன நட�தி�ய 

        %�தான பாதென�,� 

தாரா.�ய� த ண+ சீ.திக
 மைன�கிைறவி 

        சா)றிய க4=ெசா+Gனா) 

றாமைர நிக.�தவிழி நீ.ெபாழிய ெந=சினி) 

        சல3ெகா 4 கானம%வி 

நாராயண� பரம னீரா8 நாமேம 

        ந�ைமத% ெம�8�%வ� 

நவி$� தவ3க%தி யகமகி
� த���ாி 

        ந�பேன �%ேடா�தமா 

ஈேர' �வியிைன� ேமா.ெபா'தி , 4மி 

        ழி%��:த+ வ�வ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (8) 
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160. சீ.ம%2 ெவ கயிைல ேமவிவல :=ெச/� 

        தின:� பணி��வ%ேவா� 

ெச%<ெசய ெவதி.�தவ. வல�திெலா% பாகம� 

        ேச.வர :)றதிறேலா� 

நீ.ெக' ெப%�பரைவ ேய'ம� B
�விக 

        ேள'ெந4 மைலகேள'� 

நீல:கி+ ஏ'மிைவ ேபா$ட லைம��% 

        நிவ�த�ய ?ர:ைடயா� 

பாாி+வள. Eத3க ைள�திைன� மிக+ ெச�� 

        ப �ெப) 8ய.வாGயா� 

ப%வைர தைன�ெகா+ல விவேன ெதன�க%� 

        ப%திமக� ைமயலறேவ 

ேய%ல2 பகழிெகா  ேடாேர' மர�திைன� 

        ெம/தரா கவ� வ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (9) 

 

161. �யினற2 க)க 4 பா�கனி யாெளன� 

        0றிய மிட)றினிைச�3 

�வைளக% வ 4கய+ இய+பகழி யாெமன� 

        0.விழி� நீ.ம%விய 

�யெலன� திரளளக ப�தி �3கனக� 

        ெபா%�ைபநிக ாி%ெகா3ைக�� 

� டாிக வதன:� ��:8 வ$3ெகா ட 

        ெபா)பில கேசாைத�ளிர 

அயனர� :த)கட2 ள டேகா !க�பல 

        வைன��:த ர�தி,�ேள 

யட3�வைத ய�மா தி,��:� கா#!யவ 

        ளகமகிழ ைவ�தமணிேய 

யிய+ெகா ட வயிணவ.க� பயி$பய ேவத:த 

        ெல�ெப%ம நீவ%கேவ 

யி�திர.� க%��ாி� ெம�ைதவா னிளவரச 

        னி%!ேகச� வ%கேவ.          (10) 

----------------------------- 
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அ��1�ப%வ�அ��1�ப%வ�அ��1�ப%வ�அ��1�ப%வ�    

(தான�) 

162. ெத !ைரயி $)பவி� ��ெபா� மகேம%ைவ� 

        தின:நீ வலமாகேவ 

திைக��� திாி�ததி$ நீ3காத :ய�ம8� 

        தீரேவா %பாயம�ேக� 

ெக ைடவிழி மாத.�ழ+ க 4தம ெர�8ள� 

        ெக%வ:) றனவரத:3 

ேககய நட��ாித+ பா.��வ� தாைசயா) 

        ெக�Sர ேமாெட'�� 

ெகா ட+க� :ழ3கிெந4 மாமைல யிதாெமன� 

        �ல2ெமழி+ மாடேமவி� 

ேகாமள மதாகந) ச3�நிதி தரள3க� 

        �வியவள ம�9ர��� 

அ ட.மைன ெச�8ததி � டமணி வ ண,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

அ+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட� 

        அ��U யாடவாேவ.         (1) 

 

163. உ�ப.ேத. இரவியி� �ரவித� னய.வி,� 

        �ாியநிழ $தவியா)8� 

உய.மர< ேசாைலB ழி�நக.� ெபா�னனா 

        %�தைன� பா.��நாO= 

ெச�பவள வாயிெனாளி காGட நைக��< 

        சிாி�பத) க=சிேயகி< 

ெச/யதவ
 ேவ�வியா $தி��� பேயாததி 

        ெசழி�க� கைட�தவ�னா� 

த�பெமன ேவநி�8 மிைமயவ. �ழா�திெனா4 

        த ண:த : 4மகலா< 

சாரமர ப�க:8 ேத/த+தீ.� த%�ெச�� 

        தைகெபற< சமயமி�ேக� 

அ��வி �க
��ெதா' ந�பர� தாம,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

அ+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (2) 
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164. எ=சG+ லாதபட வரவின� நிழGனா 

        Gைதயம� வா#ட:)ேற 

ெய ணி� �ல.��மன �#�த+ தவி.��நீ 

        இ�பேமா 4<சிதமதா/ 

மி=9�க
 ெகா 4ன� த ணளி பர�பிேய 

        ேம��) 8ய.<சியாகி 

மி�கான ேவதிய.க� ேதவ.க� �தி�தி4 

        ேம�ைமெபற ேவ !G�ேக� 

�=சர மிைள�தாதி >லெம� ேறாலமி4 

        �ர$� கிர3கிய�னா# 

�வைலய� ெதவ%நி� றதிெசயி� ேத)றிட� 

        �%மணி� ��ளிேலறி 

அ=செலன வ��த2 ெச=ச� கர��ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+G மகி
 ைவ��ைத வ+G மண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (3) 

 

165. கா�ேதா/� ேத�மி
 மறி�திட 2லாவிமிளி. 

        க ைணத னினெமன�ேத� 

க டDகி யிைடெபாறா ெதன2%� ெமழி+ேம2 

        க�னிய.க� ெதா':�றைன� 

ேகாைதகம
 மாத.த3 ெகா'ந.பிாி காைலயி+ 

        ெகா!யதழ ெலன?சி43 

�ைறநீ3கி ய,தின� த மதி ெயன�ெபா%2 

        �ணம%2 சைமயமி�ேக� 

சீதமல. ெபாழிநற2 கனிக�பிதி. சாெரா4� 

        ேச.��மத 04பா�� 

தி%வ'தி நாடெனன� �லமதைன விைலெகா ட 

        ெச3கமைல வா'மா.ப� 

ஆதிமைற ேதடாிய ேசாதிர� நாத,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (4) 

- 
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166. ம�,ெமழி ல�பிைகைய வாமமதி+ ைவ��ல2 

        வ.தன� ெச�னிேமவி 

வா
�தா$ நீ3காத வ�பைக தவி.�த%ளி 

        வானவ.க� க 4 வா
�த 

ெத�னில3 கா�ாியி $�ெனாளி ெச$�திட< 

        ெச/தைத விய���னிநீ 

ெச3கமல வாவிய% 0.வைளக ளீ,நிைல 

        ெச*விமி� தரள�தைன� 

க�ன+ெசறி காவி+வா
 �%�த� சிைனெயன� 

        க%திேய யைடகிட��3 

கவி�மி�� ேதா3��க
 தி%வ'தி நாட,ய. 

        கமலாசன� பரவி4� 

அ�ன2% வாகிமைற ெசா�னந3 க ண,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

அ+G மகி
 ைவ��ைத வ+G மண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (5) 

 

167. பரைவB 'லகிைன வி'3�ெச3 கதிரவ� 

        ப �ெப8 ெபாழி�மழைல� 

பணிநில2 ?சிெவ� பா)றி�= சம.:க� 

        பாசைறயி+ வாைகB! 

வ%மிைளஞ. �யமதி+ தன:ய3 க��ண% 

        மாத%� க:தாகேவ 

வளைமெப) 8�பயி.� �8�யர மி�றிேய 

        வள%� ப!��தவி�� 

இ%வி%ைள ேயா#!�� தைகெப)ற 2�ைனேய 

        எ�பிரா� 0வவாரா 

தி%�ப� ெப%��க
� ெகா��ேமா வாதலா 

        ெலழிலா ரேசாைதமகவா� 

அரவினைண ம%வி�ைற பரமபத நாத,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (6) 
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168. பா.�க' மாதவ.க� ேதடாிய� ெபா)பத� 

        பரமென� 8ண%�ததி 

பா ட,� �ய.கதி ெகா4��மி% க ட:னி 

        பால.�� ெநறி�தவி�� 

மார�மைன யாைளந� ெமழி+ெபா%2 பா=சாG 

        ம%ம%2 �ழ+:!�க 

மா)றலைர ெவ�8மகி
 எ�பிரா� 0வநீ 

        வ�தி! $ன�ெக�8ேம 

சீ.திக' மீ.:ைற ேசாடச நிைற�தகைல 

        ேசரவ%� ெச�மாதலா) 

ெச�பவள :+ைலமல. வா/:8வ+ எ�,ம� 

        ேதவகிெப8� �த+வனா� 

ஆரெமா4 மாமகைள மா.பிலணி க ண,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (7) 

 

169. Eரண� �டெமன� ெபாG�� பேயாதர� 

        ெபா)பில கேசாைதமகவா� 

�3கவ ,ன�� வ%��த+ தவி.��� 

        ெபா%��கைல Qவத)�� 

காரண= ேசாைலெசறி நீ.ெப%� வாவிநிைற 

        க=சமல ெர�னெவாளி%� 

கரதல3 ெகா 4மதி வாெவ� றைழ�திட� 

        க%திவா ராதெத�ேனா 

வாரண� �ாிைவயிைன ேமனியி) ேபா.�தசிவ� 

        வாணியிைற ��ப.தைலவ� 

வ�த! ெதாழ�க%ைண ���� பிரா�கமைல 

        வா'மணி மா.பென3ேகா� 

ஆரண� �ைற�மி� நாரண� கட2Oட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ         (8) 
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        (த ட�) 

170. பழமைற ெதா'�பரம �%டென� றறியா� 

        ப 4சி9 பாலென�பா� 

பக.கி�ற விைசயி,� கக:�னி யவ,ட+ 

        பைத��விழ ேவவி4��� 

தழெலாி ெய,�ப3கி யி%�ெசறி� ேமனிநிமி. 

        தானவ.க� கிைள:'வ�� 

தைர�பட ம!�த�2 ேமா.திகிாி ெச3கர� 

        தனிG%� பைதயறி��� 

மழவிைட ெயன�திக'� மாய,ைன வாெவ�8 

        வாயித
 மல.��0வ 

வாரா தி%�கில� 0ராழி வி4வெனன 

        மனெத ணி யி�ேநரேம 

அழ�ெப8� ெச3கமைல �ளம%2 க�வ,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (9) 

 

        (தான�) 

171. ெச�ெனல3 கழனிவள நாடென� ேகா�மல.� 

        திைச:க� வண3�ேதவ� 

ேதவகி ெப8��த+வ� வாெவ� றைழ�திட< 

        சீ%ட� விைர��வ�தா+ 

:�ைனநீ ெச/தவிைன யா+வ%� �யெரலா 

        :)ற2 மக)றிநாO� 

:'மதி ெயன�ெபா%வ வரமீவ னீத�றி 

        :2ல கி,=ெச$�த� 

��,கிர ண3க�ெசறி ெச3கதி.க� எ3கி,� 

        ேதா�றிய ெதன�திக
28� 

@/தான நி�திய விEதியி, :�ெனாளி 

        �ல3கவ%� ெச�மாதலா+ 

அ�ைனதி% மாதி,ள ம�,ந3 க ண,ட 

        ன��U யாடவாேவ 

ய+Gமகி
 ைவ��ைத வ+Gமண வாள,ட 

        ன��U யாடவாேவ.          (10) 
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சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�    

 

172. வாேனா. �'2 மவ.�கிைற� 

        மதிேச கர,� திைச:க,� 

மலரா ல%<சி� த!வண3கி 

        மாேல க�வ ெனன��தி�� 

ேமனா Oைனவ� திர�தத)கா/ 

        விற+ேச. மாG 9மாGதைன 

ேமவி யம.ெச/ திட�க%தி 

        விள3�3 க%ட� ��ேளறி� 

தாேன ெயதி.�த வர�க.த�ைம< 

        ெசயி�த 2வ�ேபா 2%��மணி 

தன�தி+ :ய3�3 ெக%விதேமா 

        தைக�� விைளயா# டழி�கி�றா/ 

கானா. கமல மா�வ%43 

        கழலா) சி)றி+ சிைதேயேல 

க�த3 கம'� ைவ��ைத� 

        கனிேய சி)றி+ சிைதேயேல.          (1) 

 

173. வட�E  :ைல� Cட3கிைட� 

        மதிேபா+ :க:= ெச3கா�த� 

மலைர� ெபா%23 கரதல�தி+ 

        வதி�த விழியா3 கய+விழி�� 

படமா ெமன<ெசா) ற!தட:� 

        பா� ேபா�ற பனிெமாழி�� 

ப%வ :கி+ேந. �ழ$ெமன� 

        பக% ெமழி$� பயி.��நிைற 

மடவா. நதியி� கைரய%ேக 

        மணைல� �வி�� மன:வ�� 

வைன�த விைளயா# !ைதம%வி 

        மாேல யழி�த+ வழ�க�8 

கட+B
 �விேயா. தின�பணி�� 

        காலா) சி)றி+ சிைதேயேல 

க�த3 கம'� ைவ��ைத� 

        கனிேய சி)றி+ சிைதேயேல.          (2) 
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174. :%�கி� மல.ேபா Gத
�கனிவா/ 

        :+ைல :8வ லா/<சியி% 

:ைலயி ன:த� தைனV#! 

        :க�ேதா டைண�� :�தமி#4� 

�ாி� மைரநா  கா�பணி�� 

        ெபால�றா திைர��� தாலா#4� 

ெபா�W சG)க  வளராம) 

        �னி)றா நிைரபி� ேபாகாம+ 

அாியி� �ர+ேந. ெமாழிமடவா 

        ரறியா� ேபைத மதியாேல 

யைம�� மழகா. மாளிைகைய 

        யழி�க� கண�ேகா வ,தின:3 

க%�� தவ�ேதா. சிர�பணி�3 

        கழலா) சி)றி+ சிைதேயேல 

க�த3 கம'� ைவ��ைத� 

        கனிேய சி)றி+ சிைதேயேல.          (3) 

 

175. வ ேடா கயேலா மைர�ேபாேதா 

        வாேளா கைணேயா அயி+ேவேலா 

மாேனா விடேமா ந83�வைள 

        மலேரா ெவன<ெசா G%விழி�� 

ப ேடா விைச�� ெபா%��ெமழி+ 

        பாைவ மடவா. பல.0!� 

பணி�� மணG� விைளயா#ைட� 

        பரமா வழி�தா $�னழ�� 

� ேடா ெப%ைம ய�னாளி 

        $ள�ேத �றி�� மதியாம+ 

ஒ%ேபா தினி$3 க%தாம 

        $லவி� திாி�த பாமரனா3 

க டா க.ண)�� கதியளி�த 

        க ணா சி)றி+ சிைதேயேல 

க�த3 கம'� ைவ��ைத� 

        கனிேய சி)றி+ சிைதேயேல.          (4) 
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176. அ+ைல� பழி�த நிற�தர�க 

        ரட3க ம!ய� கைணேயவி 

அமர. �யர� தைன �ைட�த 

        வட3கா� களி�ேபா ம'ராம� 

வி+ைல வைள�த ெப%�திறேலா 

        வி%�� மைறேய. ,ள:வ�ப 

ேவ 4� ப9வி னிைரயளி�த 

        ேம�ைம� �கேழா பழவ!யா. 

ெதா+ைல விைனக# ட8��மன� 

        �ணிேவா திைரயா. ெபா%ைநநதி� 

�ைறயி� மடவா. விைளயா#ைட� 

        �ைத�ேப ென,=ெசா) �றி�பறிேய� 

க+ைல �%வா� �3கமல� 

        காலா) சி)றி+ சிைதேயேல 

க�த3 கம'� ைவ��ைத� 

        க�வா சி)றி+ சிைதேயேல.          (5) 

 

177. மாேன. விழி�க= சனெம'தி 

        வதி�� பிைறைய நிக.Cத)� 

ம8�ேபா) சா��� திலதமி#4 

        வய3�3 கனக< ெச�ெபனலா/� 

தாேன வள% மிள:ைல��< 

        ச�த3 கம'= ேசறணி�� 

தபன� வ%ேத.� �ைரய+�) 

        றட�ைத மைற��� கைலயணி�� 

நான= ெசறி�த �ழ�மடவா. 

        நளின� ெபா%�� நதி�கைரயி+ 

நனிமா ட3க ளைம�ததைன 

        ந ணி �ைத�த $ன�கழேகா 

ேதனா. �ளவ� தா.மா.பா 

        சிறிேய= சி)றி+ சிைதேயேல 

ெசக�ேதா. பர2� ைவ��ைத� 

        ேதேவ சி)றி+ சிைதேயேல.          (6) 

- 
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178. Cக%= 9ைத�� ேத,ைவ� 

        Cவ$= சசி�3 க)பக:� 

ேநா�� �ாியி� திர.��தவி 

        ேநாத+ தவி.�த ெப%மாேன 

மகர ெந43க  வி�வதன 

        மடவா. ெபா%ைந� தடம%வி 

மணைல� �வி�� மணி:ற�தி+ 

        வாாி�பர ைலயற� ெகாழி�� 

நிகாி+ கனக மரகத: 

        நிவ�த மல% மதினணி�� 

நிதிேபா+ மகைவ� ெப)ெற4�� 

        நி�ேப. �ைனேவ ெனன�க%தி< 

சிகாி யைம��� கர30��= 

        சிறிேய= சி)றி+ சிைதேயேல 

ெசக�ேதா. பர2� ைவ��ைத� 

        ேதேவ சி)றி+ சிைதேயேல.          (7) 

 

179. நிவ�� பைண�� :ைலமடவா. 

        ேநச��ட , மண) ெகாண.�� 

ெந!ய மாட ெமனவைன�� 

        நி�ைன� பணிமா ளிைகக டா/ 

பவள வித'3 �8நைக�� 

        ப3ேக% க�ேபா G%விழி�� 

பைட�த கமைல ய!வ%4� 

        பனி�தா ளிதனி $8�தாம+ 

உவாி� திைரB
 �வியைன�� 

        :�ப. கண: மவ.�கிைற�� 

உய.மா தவ% ைம3கர, 

        :4வி� பதி� �கேவட� 

சிவ, மய,� ெதா'3கழலா) 

        சிறிேய= சி)றி+ சிைதேயேல 

ெசக�ேதா. பர2� ைவ��ைத� 

        ேதேவ சி)றி+ சிைதேயேல.          (8) 
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180. அன� ேபா� மடவா. நதி�கைரயி 

        ன%ேக மண)ெகா  டாடர3�� 

அழகா. மதி+ B
 ேவதிைக� 

        மைம�� மலரா ல%<சைனெச/ 

�ைனேய ெதா'தா# ெச/ேவாம) 

        ெறா�83 க%ேதா ெமன2ள�தி+ 

உ�னி� பணிமா ளிைகயிதைன 

        �ைத�த+ ெப%ைம� கழக�ேற 

வைன�� பாச� தைன��ற�த 

        மதிேயா. கதிேச. வத)�ாிய 

மைறயி� ெபா%ைள� தமி
விாி�த 

        மாற� றி%வா/ ெமாழி�ைர��� 

தின:3 க%�= ேசவ!யா) 

        சிறிேய= சி)றி+ சிைதேயேல 

ெசக�ேதா. பர2� ைவ��ைத� 

        ேதேவ சி)றி+ சிைதேயேல.          (9) 

- 

181. கைர�� ளட3கா� ெப%ெவ�ள� 

        கடG ன4ேவா. க%மைலயி) 

கமல� E�த ெதன�திக'3 

        கவி�க  டரனா ாிைற=9த)�� 

ெபா%��� ேபாத விழியளி�த 

        �னிதா ம,வி� �லதிலகா 

ெபா�மா ேம%� கிைணயாதி 

        �ைட��� பைண�� மி%தன:� 

ம%வா. �ழ$= ெச*வித' 

        ம�, மடவா. நதி�கைரயி+ 

வளமாளிைகெச/ தல3காி��� 

        வன�ேப க%தி யாசி��< 

சிர�தா Gைற=சி� தின�பணி�= 

        சிறிேய= சி)றி+ சிைதேயேல 

ெசக�ேதா. பர2� ைவ��ைத� 

        ேதேவ சி)றி+ சிைதேயேல.          (10) 

--------------------------- 
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சி4பைற� ப%வ�சி4பைற� ப%வ�சி4பைற� ப%வ�சி4பைற� ப%வ�    

 

182. இ��Cத ன��மிட 8��:ைல ெச��வ 

        ாித
�க2ாி ெய�,மயிG� 

இ�ப:8 ச3கர, மீேர' ெப%��விைய 

        Q�றமல. த�தவய,� 

த�தி:க ,3�க, மி�திர� :த)றைலவ. 

        தாபத.க ளமர%ட,� 

ச�னிதி ெந%3கியவ. த�னி% கர3ெகா 4 

        தைலமிைச �வி��மகிழ 

ம�தர� கிாி�ெந4 வி�தமைல ��திக'� 

        ம%2�ய ?ர:ைடயா� 

வ=சைன� க=சென, ந=சி, மி�3ெகா!ய 

        மடெந=ச� மைனவாயிG) 

சி��ர� களிற#ட ந�தன%� பாலநீ 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�,ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (1). 

 

183. ந�ைதநிக. க ட:� த�ைதெமாழி �=ெச/ய 

        நளினெமன ம%2கர:� 

நைறமல.� ேகாைத�� திகெழழி லேசாைதெய, 

        ந3ைகம! மீ�ைவ��� 

ெகா�தல% ம+Gயி% வா#சிசி8 ெச பக3 

        �+ைலம8 :+ைல�டேன 

ெகா3�விாி பி<சிக' நீ.:ைக �%�க�தி 

        ெகா டணிய மகி
க ணேன 

நி�தனீ ம)ெறைவ� நினேத ெயன�க%தி 

        ெந=சிலறி 2)ெறனெத,� 

ெந!தான மமைதயா3 கார�ைத வி#4மன 

        ேநசெமா4 பணிெச/யேவ 

சி��ன� �ாியெத,� :�த%ள நிைறக�வ 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�,ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (2) 
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184. மைரேயா ம% டவிழி நறைவ� ெபா%��ெமாழி 

        ம%வா. ெசறி�த�ழலா� 

மைலைய< ெச8��:ைல சிைலைய� க!�தCத+ 

        மதிைய� பழி��:கமா 

மிரதி�� வ%கணவ� உ%ெவா� திைய�தவிைட 

        யிரத�ைத ேயய+�லா� 

ெயழி+ேம வேசாைததி% மைனேமவி விைளயா! 

        யி��) றி%��ம�னா# 

�ைர�)ற மடெந=ச வ=சைன� க=ச�வி4 

        ேபா.ம+ல. தைமம!��� 

�3க:ட னகமகி' மி3கித �ணாளேன 

        �னிதமைற ேயா.��:தேல 

திைரேமா� :�தமி% கைரேச. நதி��ைறவ 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�,ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (3) 

 

185. மைலேபா+ வய3�ெந4 �ய?ர ம 4திற+ 

        வானர� பைடதிர#! 

மணிேயா. திைர�கடG ன%ேக யி%�பதைன 

        ம%2? டணனறி�� 

கைலேயா� மைறயவ ர%�தவ.க� வி�பிர.க� 

        ககன:ைற ேவா.�வி�ேளா. 

க%திய! ெதா'கி�ற மா�சானகியி�ேம) 

        காதைல� தவி.திெய�ேற 

யைலவிலா ந)��தி ெசா+G,3 ேகளா 

        தக�திக' நி%த.ேகாைவ 

யறவி#4 வ��ைன� பணி�ம* ?டண.� 

        கைபய3 ெகா4�தகளிேற 

சிைலெபா%2 CதGக2 சைலமகி' ேமகேம 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�, ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (4) 
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186. இ��வலய� தி%ைள ய��ற மக)றேவா 

        ாிரதமிைச வ%மிரவிைய 

யி�9ைவ �83கனிய தாெமன மன3க%தி 

        யி%வி9� E4பா/��� 

த�க:னி ேயாகிய.க� E9ர.க� வி�பிர.க� 

        சா)8மைற யி�ெபா%�:த+ 

த%நவ வியாகரண சகலகைல யிைன�ம� 

        தபன� :� நட��க)8� 

மி�கான �க
ெப)ற மா%தி தன��வர 

        ேம�ைம�ட னீ�த:கிேல 

வி ணவ% ம��ய, மாதவ, ைம3கர, 

        ேம%வி+ வைள�தசிவ,� 

தி�கதிப %��வியி� ம�கO மிைற=9:த+ 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�, ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (5) 

 

187. பாதிமதி ேவணியர� வா
கிாிைய ேவெரா4 

        பறி�ததி% தாதிபதியி� 

ப��:! ைவ�ததைல அ)8விழ 2)றமர. 

        ப�திேயா !ைற=9பரமா 

ேமதிப! வாவியிைட ேமா�கய+ க�ெறன 

        வி%�ெபா4 9ர�ெதா'�பா+ 

ேவக:ட ேனா4�தி யாெமன விைர��வய+ 

        ேமவிவள. B
கழனி�= 

Bதமர மீ�தளி. ேகா��யி+ 0விய� 

        ��பினித
 இ��வதன� 

ேதாைகய ெரன�க%தி யாடவ. விய��ம%� 

        ேசாைல� நிைற�தமிதிைல< 

சீைத�� ைவ�க வ% ேகாைதயி% வ.�கிைறவ 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�,ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.          (6) 
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188. ச டேவ க�பவன� ம !மா ேம%:! 

        சா/�தேப ேராைசெயன2� 

தராபதிய. பாசைறயி+ வாைக�ைன ெவ)றிைய< 

        சா)8மணி :ரசெமன2� 

ம டல நிைற�த�க
 ெகா ட:த+ வ�ளிேயா. 

        வாயி+கைட :�றிெல3�� 

மனெமா4 வ��நிதி த%�ேவா ெம�8ைர 

        வழ3�ேப ாிைகெய�ன23 

ெகா ட+க ெளாG�பெத� ெற !ைசக ேடா8மயி+ 

        ெகா டா! நடனமிட23 

�ணபா $83கிழவ� விைரேவா4 பவனிவ% 

        �=சர� �:றெலன23 

ெத !ைரயி னா.�ெபன� க டவ. விய�க2= 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள 

ெச�ன+B
 ைவ��ைத ம�,ந3 �லநாத 

        சி8பைற :ழ�கிய%ேள.         (7) 

 

ேவ8 

189. அட$8 �யவG ெகா !4 மாெபG 

        ய�ேபா டளி�த�ன+ 

அ3ைக விழா:� னைட�திட 2�னிேயா 

        ரளிெயன வ%�காி� 

கைடசி8 வாிெபா% ெந4விழி திக'8 

        க%மணி ைய<சிதறி� 

கணெமன 2ைரநவி+ ெபா'தி G%�வி 

        கா+ெகா டள�தவேன 

பைடெபா% சிைலCத+ �!யிைட ெயனவ% 

        பாைவ யேசாைதத%� 

பால ென,�தி% நாம மணி�தேகா 

        பாலென,� ெபா%ேள 

�டவைள யாழி தாி�த கர3ெகா4 

        ெகா#4க சி8பைறேய 

ேகாகனக��ைற மாமகி
 க�வா 

        ெகா#4க சி8பைறேய.         (8) 
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190. இ3கித நய:8 Uைல வி%�பிய 

        இைட�வ� ம3ைகய%� 

இரதி :ய3கிய கணவ ெனன�திக 

        ெழழி$8 ைம�த.கO3 

க3�G ல�ெபா4 ெச/கல வி�ெதாழி+ 

        க%தி �வ��டேன 

கா.தவ ழரமிய மீதி னி%�� 

        கர3ெகா! யா
ெந%!< 

ெச3கனி வாயித
 ெகா 4 நவி�றி4 

        சி+Gைச ேக#ட9ண� 

தின: ெந%3கிய நவமணி ேமைட 

        சிற�த நக.�கதிப 

ெகா3கவி
 ேகாைத யேசாைதத� ன:ேத 

        ெகா#4க சி8பைறேய 

ேகாக னக��ைற மாமகி
 க�வா 

        ெகா#4க சி8பைறேய.         (9) 

 

191. ெசகதல ம%விய 2யி.கைள ேவெரா4 

        தி�றி4 மற2ரேவா. 

சிைகெயாி ப3கின. �ைகெசாாி க ணின. 

        ெச+ெலன வா.��ைடேயா. 

அகெமா4 வ=சைன ெகாைல�ாி வ�ெறாழி 

        லட+ெசறி நடைலவிற+ 

ஆ ைம ெபா%�திய நீல நிற�தின. 

        அர�கைர ெவ�றிடேவ 

ககன: றமர.க� மனநிைன வி�ப! 

        கானக ேமவி4நா� 

க3ைக நதி�கைர யி�க ெணதி.�தி% 

        கழGைண ய!பர23 

�க,ட ன��ெச யிகலாி ேயேற 

        ெகா#4க சி8பைறேய 

ேகாக னக��ைற மாமகி
 க�வா 

        ெகா#4க சி8பைறேய.          (10) 

--------------------------- 
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10.  10.  10.  10.  சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�    

 

192. பாவா% மி�ெசா�ெமாழி எழி+மா தேசாைதத% 

        பாலென� றவதாி��� 

பா டவ.க� @தென, நீ ட�க
 ெகா 4ல2 

        பரவா9 ேதவக ண 

தாவாத �யவG ெப8�திாி �ர�த2ண. 

        ச டேவ க�திேனா4= 

சகல�வ ன::ற நG2ெச/ தி43ெகா!ய. 

        த3கைள ம!�பத)கா/ 

ஆவாகி வி+G�வி4 ேமவாகி ��ள� 

        தம.��ைற� மீசனாகி 

ய*வம. :!�க� �ரா�தக ென,�ேபைர 

        யர,� களி�த%ளிய 

ேதவாதி ேதவென, >வ. :த)றைலவ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீதரெத� ைவ��ைத நாதேகா பாலநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.          (1) 

 

193. 9�தர மட�ைத�வி மானிவ.க ளி%வ%� 

        �ைணய!� ேபா�வ%ட� 

�/யபா) கட+ந4வி லறி�யி லம.�த� 

        �ற��மட மாதேசாைத 

த�தேச ெயனவ�� கைலபயி$ நாளி�மைற 

        தைன�ைரெச/ வி�த�ரவ� 

த�கைண� காகவவ� மகவிைன� கட+ெச�8 

        தைகெப)ற :�,%2ட� 

அ�தண.� கீ��மன வ�8ய. �ைட�த%O 

        ம ணேல நீல:கிேல 

அ,தின: நி�ன! பணி��ன� நாம�ைத 

        ய��ட� வ'�திேய�த< 

ெச�தமி
 என��த2 ைப��ளப மா.பநீ 

        சி8ேத%%#!ய%ேள 

சீதரெத� ைவ��ைத நாதேகா பாலநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.         (2) 
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194. உ%�திர.க ளாதவ.க� வ9�கள9 வனிெய�, 

        ேமா�:� ப��>வ. 

உவ��ெதா' ம�ெபா) 8வாரைகயி G�பேமா 

        4%��மணி மாதி,டேன 

ம%�கம' மலரைண யி%��விைள யா4நா� 

        மனத� �ட��ேசல� 

வ��த2 மவGைன ெயா%�கா ல%�திேய 

        வடதிைச� கதிபனிகரா/� 

ெப%நிதி ெபற�க%ைண ய%ளியவ� வ8ைமைய� 

        ெபய.வி�த க)பத%ேவ 

Sதக மணி�திர�க� ேபா�திைர கைரம%2 

        ெப#�மி� ெபா%ைநநதிB
 

தி%வ'தி வளநாட க%ட�மிைச வ%க ண 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீதரெத� ைவ��ைத நாதேகா பாலநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.         (3) 

 

195. ��திெப8 ைம�த.களி G�திர� மக�சம. 

        �றி�திரத மீ�நி)ப� 

�ணபா ெல'��வ% கதிேரா ,வ��த% 

        ெகாைடமி�க திற+ம�ன�:� 

:�ைதமைற ேயா,% ெவ4�தவ னிட=ெச�8 

        >2ல� மிைசநி)கேவ 

:)ெச/த ந)பய னைன�ைத�3 ைக�ெகா ட 

        >வ. :த)கட2ேள 

யி��ல2 ெச=சைட� ைம��:க :�திக' 

        மீச�மல ராசன�:த 

ெல*2யிாி ,�O:ைற யாதிபர� நீேய 

        ெயன�க%தி யறிைவ�ண.ேவா. 

சி�ைத�! ெகா 4மகி
 எ�ைதேகா வி�தநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீதரெத� ைவ��ைத நாதேகா பாலநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.         (4) 
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196. க=சமல. ேம2மிைற ெச3கதி %4�க�சசி 

        க3ைகசைட ைவ�தகட2� 

ககன:8 ேதவ.:த லைனவைர� ேமா.ெபா'� 

        க�பைலெச/ வி�த:னிவ� 

வி=ைசமைற யாகம :த)கைலக� ெசா)ற:ைற 

        ேவ�விெசய 2)றபகG+ 

:4��ைடய தாடைகைய ?
�தி< 9வா�விைன 

        வி Dலக மீதிேல)றி 

வ=சைன� ெகா!யமா ாீசைன� கடG,  

        மைற�தி4� ப!விர#! 

மதி+B' மிதிைல� பதி�கரச� மாளிைகயி+ 

        வ%சனகி த�ெபா%#4< 

ெச=சிைல வைள�த�த வ=சிைக� பி!�தநிதி 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீைத�க
 ைவ��ைத நாதர� ?ரநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.         (5) 

 

197. �/யமைற ேயா.ம%2 ப=சவ! த�னிேல 

        ேதா�றிமைற யாகிநாO� 

8ைணவிைய� பிாி2ெசய 2�னிவ% நி%திைய� 

        �3க:ள த�பிக 4 

ெந/�நிண நிைற�த2ைட வாO%வி யவOைடய 

        ெந!யகா திதழி,டேன 

நிமி.ெகா3ைக நாசியிைவ தைனயாிய வ�ெகா!ய 

        நீGB.�ப நைகயலறிேய 

அ/யேகா ெவ�றலறி யி#ட! பணி�தவைள 

        ய�ைனநீ யா.ெகா$ைரெய� 

ற�பவள வாயினி) ��:8வ+ ெகா ட%ளி 

        யகமகி' ெமா%சி3கேம 

ெச/யவைள மா.பிலணி �/யமணி வ ணநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீைத�க
 ைவ��ைத நாதர� ?ரநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.          (6) 
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198. கைலமதி Cத)சனகி சிைற�ைற யில3ைகநக. 

        காண:� நீரரசைன� 

க%தி�வ சி�ததி$ மதியா தி%�தைத� 

        க 4கைண ெயா�ேறவேவ 

மைலையநிக. �யவ%ண� உ�ெநா�� ைந��%கி 

        வா!யி% க பனி�� 

வ�த! விழ�க%ைண ��திய பகழியிைன 

        ம%2கா� தாரதீவி) 

ெகாைலநடைல வ=சைன ெச�3ெகா!ய நி%தாி� 

        �லம8� திடவி4��� 

ேகாளாி ெயன�ெபா%2 மா%தி :த)றைலவ. 

        ெகா 4த2 ��றெம�,= 

சிைலெகா 4 கடGைன யைட��மகி
 கா��த 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீைத�க
 ைவ��ைத நாதர� ?ரநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.        (7) 

 

199. கா.நிற� ேகாைத�� மதிெபா%2 வதன:3 

        க<சட3 காததன:3 

கமலவிழி �3ெகா ட சனகி�� த�பி�3 

        கதிரவ� ெப8மதைல�� 

ஏ%ல2 வானர� தைலவ%= ேசைன� 

        மில3ைகயர ச�ற,டேன 

ெயதிபர� �வ,ைற� மினிதான சாைலயினி+ 

        எ/தியவ னாலைம�த 

வா.9ைவயி ெனா#!சில ேபானக :ண�க%தி 

        வா/ம4� �)றெபா'தி+ 

வ��ெதா' மா%திைய ெய�த,ட , ணநீ 

        வாெவ� றைழ��மகி'� 

சீ.ம%2 தாரணி யிராகவ ேகாவி�தநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள 

சீைத�க
 ைவ��ைத நாதர� ?ரநீ 

        சி8ேத %%#!ய%ேள.         (8) 
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        ேவ8 

200. மாக� தம%� ��ேதளி. 

        மைறேயா. தவ�ேதா. தைம�கா�� 

மகி
ேவா !%�த� க%�தி$�னி 

        ம,வி� �ல�தி லவதாி�� 

Vக� பைடெகா  டைணதி%�தி 

        �வாி� கடல� �றெம/தி 

இல3கணி கா�� மதிGல3ைக 

        �ைற� மர�க. தைமம!�� 

ேவக :ட��# பகெம/தி 

        மிதிைல மடமா� ற�,டேன 

ேமவி� பதிவ� தர9ாிைம 

        வி%��) றளி��3 கா��த� 

ேகாக நைக�� ம��வி��3 

        ெகா'ந� தட�ேத %%#4கேவ 

�%ைக :னிபணி ைவ��ைத 

        �#ட� தட�ேத %%#4கேவ.         (9) 

 

201. பகேலா� கிரண ெமன�திக'� 

        ப<ைச� ெகா!=சி �%ளைம��� 

பக% மைறேயா. நா�கிைன�� 

        பாியா யிைண��� பழவ!யா. 

நிக.��� ததிய %ளமலைர 

        ெந!ய கயிறா/ வட�E#! 

ேநச� �டேன பி!�திைற=ச 

        நிமலா சரண ெமன�க%தி 

யக:� �ற:3 களி��டேன 

        ய�பா) பணி�� ப3கயனா. 

ஆரா தைனெச/ �வ�ேத�த 

        வாேனா. ெதா'� மனமகிழ< 

ெசக�ேதா. ெசறி�� கர3�வி�ப 

        ெச�ெபா) றட�ேத %%#4கேவ 

தி%மா �ைற�� ைவ��ைத< 

        ெச+வ� தட�ேத %%#4கேவ.          (10) 
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                        வாழிவாழிவாழிவாழி    

202. திைச:க� வண3�ெத� ைவ��ைத நாதனி% 

        ேசவ!� ேபா�வாழி 

ெச3கமல மா�நீ ளா�வி ேதவிய. 

        ேசேனச னிவ.க� வாழி 

இைசம%2 தமி
ேவத நவி$நா ?ர�:த 

        Uைர�� ேப.க�வாழி 

ெய3க��! வழிய!ைம ெகா 4மகி
 சா�@ர 

        னிைணமல.� தா�க�வாழி 

யைசவிலா ந)ெபா%ைள ெவளியி#ட E@ர 

        ன�ெபா) பத3க�வாழி 

யாிதான :�தி�� வி�தான ந=சீய 

        ரழ�ெப8 கழ+க�வாழி 

வைசய)ற ேநா���ாி மாதவ.க� E9ர.க� 

        ம�னவ. ம,�க�வாழி 

ம�,மணி வ ணனிைச ப�,பி� ைள�தமி
 

        வழ3�ெச� தமி
வாழிேய. 

 

ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� -2றி24....    

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

ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி� ----    �றி��ைர�றி��ைர�றி��ைர�றி��ைர    

 

ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�ெத�வ வண�க�    

102. ெச�ெபா�னி� - சிவ�த ெபா�ைன� கா#!$�; ச�மைற - நா�� ேவத3க�; 

ேதற - ெதளிவைடய; �%ைக - தி%��%0.; மாற� - ந�மா
வா.; சரணமல. - 

பாதமாகிய மல. (உ%வக�); ��பி - வ 4க�; பல2 - பலாமர�; மதமா - மத� 

ெபா%�திய யாைன; பி! - ெப  யாைன; மாறனா. காாியா%���, உைடய 

ந3ைகயா.��� மகனாக� தி%��%0ாி+ பிற�தவ.. (1) 

 

103. நாபி த� :ளாி - உ�தி� கமல�; வாணி, கைலமா�, காய�திாி, Eரவாகினி 

பாரதி, உலகமாதா. இைவக� சர9வதியி� ெபய.க�; :னிவ� - பிரம�; ப,வ+ - 

L+; ைம��ய+ - க%ைமயான ேமக3க�; அாி - சி3க�; இப� - யாைன; மைலயர2 - 
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மைல�பா��; ேவ3கட வாண� - தி%ேவ3கட மைலயி+ வா
�தி%�பவ�; 

ஐ�தில�கண� - எ'��, ெசா+, ெபா%�, யா��, அணி எ�பன; ேமக� இ! இ!�க 

அைத யாைன பிளிறியெத�8 சி3க� மைலயி�மீ� �தி�தைல< ெச/��; 

அ3கி%��� மைல�பா�� தானி%�த இட�தி)ேக இைர�கான சி3க� வ�தெத�8 

களி�தைல< ெச/��. அ�தைகய மைல B
�த ெத�வ'தி நாட� எ�க. வா
ந� 

எ�பத� மYஉ வாண�. (2) 

 

194. அ ட. - ேதவ.; தவேவதிய.க� - தவ� ெச/�� :னிவ.க�; E9ர.க� -

Eமி��� ேதவ.க� எ�8 ெசா+ல�ப4� பிரா�மண.க�; ��ைவ - வி+G��@.; 

ப#ட.ேகா� - ெபாியா
வா.; அ%ைம மக� - ஆ டா�; ஆ டா� வி+G��@ாி+ 

ந�தவன�தி+ �ளசி மலாி+ ேதா�றினா�. அவைள� ெபாியா
வா. க ெட4�� 

வள.�தா.. ெபாியா
வா. க#!ைவ�த மாைலைய� தா� B! அழ� பா.��� பி� 

ைவ�ப� வழ�க�. ஒ%நா� இைத� க 4 அவ. மன3க!�� மாைல சா�தவி+ைல. 

அ�8 கனவி+ ஆ
வாாிட� ெப%மா� அதைனேய ெகாணர� 0றின.. 

B!�ெகா4�த ெசகமாதா - ஆ டா�; ெகா ட+ - ேமக�; ெமா 4 - :க�� 

(மYஉெமாழி); �டவைள - �ட� ேபா�ற ச3�க�; �ல� - 0#ட�; ெபா%ைந நதி. 

தாமிரபரணி; �=சர�ேகா4 - யாைன�த�த�; சா� அகி+ - ேம�ைமயான அகி+ 

எ,� வாசைன�ெபா%�; சலைச – இல��மி. (3) 

 

105. ேதமா - ேத� ேபா�8 இனிய பழ3கைள� த%� மாமர�; அர�ைப - வாைழ; 

நற2 - ேத�; ைப30
 - பசிய பயி.; ைவயக� தகழி - Eமியாகிய அக+; வா. - நீ ட; 

மா.�தா ட தீப� - Bாியனாகிய விள��; �/ய கமல�த� - பிரம�; 9%தி – ேவத�; 

9க:னி, வியாச. மக�; பிற�தேபாேத �றவியானா.; �3க� - பாி9�த�; ைபயரவி� 

விட: ட ப ணவ. :த)கட2� - பட:ைடய வா9கியினா+ எ'�த ஆலகால 

விஷ�ைத< சா�பி#ட ேதவ.களி� :த�ைமயான கட2ளான சிவெப%மா�; 

பாவாண. - பா#4�பா! வா
பவ.; தி%�க<சி தனி+ உதி�ேதா� - ெபா/ைக 

ஆ
வா.; க<சி - கா=சி�ர�; ெபா/ைகயா
வா. “ைவய�தகழியா, வா.கடேல 

ெந/யாக'' எ�ற பா#ைட� பா!யவ.. இ� L8 பாட+கைள�ைடய :த)றி% 

வ�தாதியா��. (4) 
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106. அ�� தகழி - அ�பாகிய அக+; எ��%� ெந=9 இ4திாி - எ$��� 

உ%��ப!யான இர�க மனமாகிய திாி எ�க; சரணித� - சர  + நித� - பாத3கைள� 

தின:�; நைற வ 4 - ேதைன� �!��� வ 4; �ழ+ - 0�த+; பி! - ெப  

யாைன; வன�� – அழ�; :8வ+ - ��சிாி��; கானம. - கா#!+ ெபா%�திய; கா2 - 

ேசாைல; எ4�தாதாி�த :னி - Eத�தா
வா.; ேதைன� �!��� வ 4க� 0�தG+ 

ெமா/���ெகா�ள அ�பார� ெபாறா� இைட �வO�ப!யான நைடைய� பா.�� 

ெப யாைன�� ெவ#க�ப#4 ஒ%�றமாக< ெச+$� அ�தைகய மாைன 

ஒ�தவ.கO� ேவ+ ேபா�ற விழிைய உைடயவ.கOமாகிய ெப களி� மீ� காத+ 

ெகா ட அழ� நிைற�த ?ர:ைடய ஆ ம�க� ெபா%�ேம+ எ'�த ஆைசயினா+ 

தைலவிைய� 0!� பிாி��ெச�8 தி%�பி வ%தைல� க 4 மனமகி
கி�ற 

தைலவியாி� :க�தி+ ேதா�8� ��சிாி�ைப� ேபா�8 கா#!+ ெபா%�திய 

ெச�தாமைர��, :+ைல மல%�, எ3�� மி��த ேசாைல B
�த ைவ��ைத நக. 

எ�க. அ�பாகிய அகG+ ஆ.வமாகிய ெந/ைய வி#4 எ��%�� மன� திாியாக2� 

ஞான�ைதேய விள�காக2� ஏ)றியதாக� பா!ய :னிவ. Eத�தா
வா.; "அ�ேப 

தகழியா' எ�ற பா#ைட :தலாக� ெகா ட இர டா� தி%வ�தாதிைய� பா!னா.. 

(5) 

 

107. அ%�க� - Bாிய�; ேமனி�ட+ - ெச*வியழ�; ஆழி - ச�கர�; அ�தாதி - 

>�றா� தி%வ�தாதி; மயிைல�பிரா� - ேபயா
வா.; இவ. தி%மயிைலயி+ 

பிற�தவ.; "தி%�க ேட� ெபா�ேமனி க ேட�'' எ�8 ெதாட3�� >�றா� 

தி%வ�தாதிைய� பா!யவ.; த டைலக� - ேசாைலக�; த%வன� - மர3க� B
�த 

கா4; அளிக� - வ 4க�; ம=ைஞ - மயி+; வாவி - �ள�; ப%வ :கி+ - 

ப%வகால�தி+ வ�� மைழைய� ெகா4�கி�ற ேமக3க�; இ% நிதி - ச3கநிதி, 

ப�மநிதி; நவமணிக� - ஒ�ப� வைக இர�தின3க�; பணில� - ச3�க�; 

ப ணவ� - சிவெப%மா�; ேவத� - பிரம�; � டாீக� க ண� - 

தாமைரேபா�ற க ைண�ைடயவ�; ெபா) Eைவ - இல��மி; ைவ��ைத நக. 

ேம2� ேதவ�, :�தி�� வி�தான ேதவ� எ�8 0#!� ெபா%� ெகா�க; மயிைல - 

மயிலா�E., ெச�ைனயி� ஓ. ப�தி. (6) 
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108. ந�க� - சிவெப%மா�; மழிைசவ� தவதாி�ேதா� - தி%மழிைச ஆ
வா.; கவி 

ஈைர�� உைர�� மா+ கழGைண� �ைன�� மகி
ேவா� - தி%�பாணா
வா.; 

க#ெசவி - பா��; ேசர.ேகா� - �லேசகர ஆ
வா.; ேசவ! - சிவ�த பாத3க�; 

தி%மழிைச எ�ற ஊாி+ பா.�கவ%���, கனகவதியா%��� தி%மழிைசயா
வா. 

�மாரராக� ேதா�றினா.. இவ. "நா�:கைன நாராயண� பைட�தா�'' எ�8 

ெதாட3�� நா�:க� தி%வ�தாதிைய இய)றினா.. தி%<ச�த வி%�த� 

எ�பதைன�� பா!னா.. தி%�பாணா
வா.: இவ. ேசாழநா#!+ உைறVாி+ 

ெந)பயி.� கதிாி+ �ழ�ைதயாக இ%�தா.. பாண. �ல�தானா+ வள.�க�ப#4� 

"பாண.'' எ�ற ெபய. ெப)றா.. இவ. அமலனாதிபிரா� எ�ற பிரப�த� 

பா!��ளா.. தி%வ=ைச�கள�தி+ திடவரத� எ�பவ%��� �லேசகர ஆ
வா. 

மகனாக�பிற�தா.. ஒ%சமய� ம�திாிக� இவ%�� ைவ[ணவப�தி 

மி��தி%�தைத� க 4 அ!யா. ேம+ ெவ8�� உ டா�க நிைன��� 

தி%வாராதன ெப%மாOைடய ஆபரண�ைத மைற��, அ!யா.கைள< 9#ட, அரச. 

ைவணவ. எ4�கவி+ைலெயன� பா�பி� �ட�தி+ ைகைய ைவ�க பா�� ைகைய 

:�தமி#ட�. (7) 

 

109. ஈேர
 ெப%� �வன� - பதினா�� உலக3க�; வ'தி ம�னவ� - பா !ய�; 

ப#ட.ேகா� - ெபாியா
வா.; அர3ேகசேன ெத/வ� எ�8 உண%� ெச+வ� - 

ெதா டா!� ெபா!யா
வா.; உ�னி - நிைன��; அ=சG - வண�க�; பாரதி�� 

இைறவ� - பிரம�; ப3ேக%க� - தாமைர; ெபாியா
வா.:- இவ. வி+G��@ாி+ ஒ% 

�ர<Bட ைவணவ%��� ��திரரா/� ேதா�றினா.. இவ. ெப%மாO�� 

மாைலெதா4��< சா�தி வ%�ேபா� ‘வ+லபேதவ�' எ�ற பா !ய அரச� 

ெபா)கிழி க#ட அைதய8�� "விசி#டா��ைவத�" எ�பைத Mதாபி�தா.. வ+லப 

ேதவ� ெபாியா
வாைர� பணி�� அ,�கிரக� ெப)றா�. இவ. பா!யைவ 

''ெபாியா
வா. தி%ெமாழி" என வழ3��. ெதா டர!�ெபா!யா
வா.:- இவ. 

தி%ம ட3�!யி+ ஒ% �ர<Bட ைவணவ%�� மகனாக� பிற�தா.. இவ. 

தி%வர3க�திG%��� ெப%மா,��� தி%மாைலகைள அணி�� ைக3க.ய� ெச/� 

ெகா 4 வ�தவ.. இவ. பா!யன தி%மாைல, தி%�ப�ளி எ'<சி எ�பன. (8) 

 

110. ம�,யி.க� உ/ய - நிைலெப)ற உயி.க� பிைழ�க; மாற� - ந�மா
வா.; 

ஆ8 அ3க� - சி#ைச, க)ப�, வியாகரண�, நி8�த�, ச�ேதா விசித�, ேசாதிட� 

ேபா�8 உ�ள ெபாிய தி%ெமாழி, தி%��8�தா டக�, தி%ெந4�தா டக�, சிறிய 
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தி%மட+, ெபாிய தி%மட+; நா)கவிைத - ஆ9கவி, வி�தாரகவி, ம�ரகவி, சி�திரகவி 

எ�பன; பரகால� - தி%ம3ைகயா
வா.. ைவயக�தவதாி�ேதா� - 

தி%ம3ைகயா
வா.. தி%ம3ைகயா
வா.: இவ. ேசாழநா#!+ ஆG நா#!� க  

தி%��ைறயTாி+ ஆGநாட. எ�பா%��� வ+G�தி% எ�பா%��� மகனாக� 

ேதா�றினா.. இவ. �:தவ+G எ,� ம3ைகைய மண�� ஆயிர ைவணவ%��� 

தின:� அ:தி#டவ.. இவ. பா!யன ஆற3க3கெளன�ப4�. ம�ரகவியா
வா.:- 

இவ. தி%�ேகா\ாி+ ஒ% �ர<Bட ைவணவ பிரா�மண%��� �மாரரா/� 

பிற�தவ.. ‘க ணி C  சி8�தா��' எ�ற பிரப�த�ைத எ'தி��ளா.. இவ. 

ந�மா
வாாி� சீட.. ந�மா
வாைர� �க
���ளவ.. கழ+ - கழலணி�த பாத� 

(தானியா� ெபய.); ந�மா
வா. தி%வி%�த�, தி%வாசிாிய�, ெபாிய தி%வ�தாதி, 

தி%வா/ெமாழி எ�,� நா�� தமி
மைறகைள அ%ளின.. இவ)ைற :ைறேய 

இ%�� ேவதசார�, ய9. ேவத சார�, அத.வண ேவதசார�, சாமேவதசார� எ�8� 

08வ.. தி%மணவாள� எ�ப� அர3கநாத%��� ெபய.. இ3� 

ம3ைகதி%மணவாள� எ�ப� �:தவ+Gயி� கணவ� எ�ற ெபா%ளி+ 

ெகா�ளலா� ேபா$�. அ3ஙன� ெகா�ளி� இ�ெதாட. தி% ம3ைகயா
வாைர� 

�றி�கிற�. (9) 

 

111. ேசதன.க� - அறி2ைடேயா.க�; க%ைணவ�ள+ - க%ைணைய�ைடய 

வ�ளலான இராம,ச�; எதிராச� - இராமா,சா<சாாியா.; E@. - Nெப%�E@.; 

ககன� - ஆகாய�; கதG - வாைழ; க4வ� - ஆ �ர3�; :9 - �ர3கி+ ஒ% சாதி; 

ஐ�த%�கா - ஐ�� த%�கைள�ைடய ேசாைல; ம� - அத)�ாிய ம�னனான 

இ�திர�; ஈைர�� அழ� ஏ/��� - ப��வித அழ�கO� ெபா%�தி<, 9%3க< 

ெசா+ல+, விள3கைவ�த+ :தGயன ப��வித அழ�க�; ஆகாய�தி� உ<சிவைர 

வள.கி�ற வாைழயி� பழ�ைத� �திய ேதனி+ ேதா/�� ஆ  �ர3�, ெப  

�ர3கி)�� ெகா4��� நா#ைட உைடயவ,� அழகிய க)பக�, பாாிஜாத� :தGய 

ஐ�த%< ேசாைலகைள�ைடய அரச,மான இ�திர,� வ�� வண3�� �க
 

நிர�பிய நா#!+, ைவ��ைத நகாி+ வா
பவ� எ�க. இராமா,ச. தி%�ேகா#!V. 

ந�பியிட� ெதாி�த இரகசிய3கைள< ெசௗமிய நாராயண� ெப%மா� ேகா�ர�தி� 

மீதிG%�� எ+ேலா%��� பய�பட ெவளி யி#டா.. (10) 

 

112. ச�தன�கா2 - ச�தன< ேசாைல; ெச�ப�ம வாவி - சிவ�த தாமைர��ள �ள�; 

சா�@ாி+ அவதாி�ேதா� - இவ. கீ
�08� ெபாிய ந�பியாக இ%�கலா�. ெபாிய 
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ந�பி - தி%வர3க�தி+ தி%�ேகா#!V. ந�பி��� பி� பிற�தவ.; ெப%மா� 

நியமன�தா+ இைளயா
வாைர� காணவ%ைகயி+ ம�ரா�தக�தி+ 

இைளயா
வாைர� க 4 ப=ச சமMகார� ெச/� சிலநா� அவ%டனி%�� 

தி%நா#!)� எ'�த%ளியவ.. ததிய. - ப��வமானவ.க�; மணவாள :னி:- இவ. 

பா !ய நா#!+ ‘சி�கி+கிடார�' எ�,� கிராம�தி+ "தி%மா� மன�த அ ண.'' 

எ�பவ%��� �மாரரா/� பிற�தா.. தா� + �ைண - தா#4ைண; பரா3�ச� - 

ந�மா
வா%�� ஒ% ெபய.. இவ. த�:ைடய அ%ளி<ெசய+க� ஆகிய அ3�ச�தா+ 

பரமனாகிய களி8 த� வசமா�ப!< ெச/ததா+ இ�ெபய. ெப)றன. எ�ப.. 

ச�தன<ேசாைல விள3�� ெச�தாமைர மல.கைள�ைடய �ள3க� B
�த 

சா�@ாி+ பிற�தவ,� �%0ாி+ பிற�த ந�மா
வா.. விய�பைட��ப!யான 

தாசென�ற ெபயைர�ைடயவ,� இ�Lலாசிாிய. �ய�தி+ ச3கிைன��, 

ச�கர�ைத�:ைடய �றிைய ைவ�� இ�பிற��, ம8பிற��, ஏேழ
 பிற�பி$� 

மகி
�� ஆ#ெகா 4 மனமகி
கி�ற �%வான ெபாியந�பியி� வாசைன 

ெபா%�திய பாதமாகிய தாமைரகைள�� நிைன�கி�ற த��வ� நிைற�த 

ப��வ:ைடயவ.�� :�திைய� கா#4� மணவாள மா:னிவாி� 

பாத3களிர ைட�� அட�கமாகிய அழ�ட� பணிேவா�. இ3� Lலாசிாியாி� 

�%ைவ�ப)றிய வண�க3 0ற�ப#ட�. ம)றப! விாிவான விஷய3க� அறிய 

:!யவி+ைல; ததிய. - ைவணவ அ!யாைர� �றி��� வழ��. (11) 

 

ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�ெச)கீைர�ப%வ�    

 

113. Eமா� - இல��மி; ேபாதக :க� கட2� - வினாயக.; ��ேதளி. - ேதவ.; 

காமாாி - சிவெப%மா�; க=சமலராசன� - பிரம�, பாவாண. �லவ.. (1) 

 

114. ஆ - ப9; �விமா� - Eமிேதவி; பாலன� - பா�கா��; Eைவ - ைமனா; மணி - 

ெகௗM�பமணி; கமைல - இல��மி; ேநமி - ச�கர�; வா� + த, என� பிாி�க; 

ம�தகாச� �8:8வ+ - ��னைக (மீமிைச�கிளவி); �+ைல - �ளசி; Eைவ 

ெமாழிைய� ெபா%2� ேமனிெயழி+ - ைமனாவி� ெமாழிைய ஒ�தி%��� 

�ரலைம�த உடG� அழ�. (2) 

 

115. ேமதினி - Eமி; பாலாழி - பா)கட+; ெம+Gய+ ேகாைத - யேசாைத; ேப/<சி - 

Eதகி; ெகா ட+ - ேமக� ேபா�ற நிற�தவ�, உவமவா� ெபய.. கா�ேவ) 
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க ணினா. - கா�வைர நீ 4 ெச+$� ேவ+ ேபா�ற க ைண�ைடயவ.; 

க ணினா. - �றி�� விைனயாலைண�� ெபய.; மலாி� வ%ேகாைத - இல��மி; 

க3ைக நதிெயா'கின�. - தி%வி�கிரமாவதார கால�தி+, பிரம� ேமெல'�பிய 

பாத�ைத� Eசி�த தீ.�த� க3கா நதியாயி)8. (3) 

 

116. நாகைண - ஆதிேசட சயன�; பா! - ஆய.பா!; எ ணிர டாயிர� - 

பதினாறாயிர�; இ��Cதலா. - பிைற<ச�திர� ேபா�ற ெந)றி�ைடய ெப க�; 

ேசாி - ேச.�தி%��மிட�; இைற=சா - �தி�க; SG - மயி)SG; அ3கா! - 

கைட�ெத%; சல=சல� - ஒ% வித உய.�த ச3�; ெபா%ைந - தாமிரபரணி; வ'திநாட 

- பா !ய நாட; சி��ர�திலத� - சிவ�த ெபா#4; இ�திைர - இல��மி; ச�தன�, 

அகி+, மயி+ ேதாைக, நவர�தின3க� 0!ய கைட�ெத%; விைனெயா�த 

த�ைமேயா ெவ�8 அதிசயி��மா8 சல=சலெம�ற ச3�க� விள3�� 

தாமிரப.ணி நதி எ�க. (4) 

 

117. Eைவ - நாகணவா/��� (ைமனா), க பைட ெபா%��� @3��; ேகதைக - 

தாைழ; �ர ட� - ெகா��; வாைள - வாைள மீ�; நற2 - ேத�; கிாீ! - அ%<9ன�; 

�ராாி - சிவ�; ேவத� - பிரம�; அ:தி� வ%ேதவி - இல��மி; ேசாைலயிG%��� 

ைமனா பாட அைத� ேக#4� தாமைரயி+ வா'ம�ன�பறைவ தன� 

ெப ண�ன�ைத� த'வி மனதி�பெமா4 @3க2� அ�தைகய அழ� மி��த 

�ளம%கி+ வள.கி�ற தாைழைய� ெகா�� எ�8 க%தி வாைளமீ�க� நீாினி�8 

நீ3க2� மா�பழ�தினி�8 பிதி.�ெதா'�� சா8� ேத,� ெப%க2:�ள பா !ய 

நா4 எ�க. கிாீ!�� ெம/�ெபா%Oைர�த� - :த+ நா� ��த�தி+ பகவ�கீைத 

�பேதசி�ததா��. (5) 

 

118. ம�தி - ெப �ர3�; க4வ� - ஆ �ர3�; ம�ள. - ம%தநில ம�க�; உர)ற - 

அத#ட, சாகர� - கட+; ேசாைன - மைழ; சேரா%க ெபா)சர  - தாமைர ேபா�ற 

அழகிய பாத�; �ள2 – �ளபமாைல; வானிளவரேச - உேப�திரனாக நி�றைத� 

கா#!ய�; ேசாைலகளி$�ள ெப �ர3� �சி��மா8 பலா, வாைழ, மா ஆகிய 

>�8 கனிகைள ஆ �ர3� ெகா4�க அைத� க ட ம%தநில ம�க� அத#ட 

அவ.க#� இட3ெகாடா� ம8�� அ�கனிகைளேய ெகா 4 அவ.க� மீ� 

வி#ெடறிவ��, E�க� விாி�த �ள3க� கட+ ேபா�றி%�க ேமக3க� நீைர :க�� 
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அழகிய :���கேளா4 மைழைய� ெபாழிவ�� உ�ள வளநா4 எ�க; ேமக� 

:�தீ,� ெபா%�களி+ ஒ�8. இர�பதி - இர�வ�ச�தி+ இராமனாக அவதாி��< 

சிற�ததா+ இ3ஙன� 0றின.. "ச3கர,�........... சரணா" - தி%வி�கிரமாவதார�தி+ 

பாத� பிரமேலாக= ெச+ல அ*விட� பிரம� Eசி�த சல� Eமியி+ வ�� Eமி 

:'�ெம�8 உ%�திரைன� த4��< சைடயி+ தா3க� க#டைளயி#டா.. (6) 

 

119. ஆதவ� - Bாிய�; �ய+ - ேமக�; ஆட+ அர3�க� - நடன சாைலக�; ேபாத� - 

ஞான�; வ�ைவ - தி%மண�; 0ைற - உைட; சீத� - ப!�பவ.��� �ளி.<சி த%�. 

(7) 

 

120. காவல. - அரச.; வி�பிர. - பிராமண.; மாமைறேயா. - ெப%ைம ெபா%�திய 

ேவதேமா�� :னிவ.; �3கவ. - ேதவ.; மாவிாிE - மகர�த� �க� விாி���ள E; 

ம=ைஞ - மயி+; மாட� - ெம�ைத; ஓதிம� - அ�ன�; :ளாி - தாமைர; வயி8 + 

ஆவ+ - எ�க. (8) 

 

121. ம8� - ெத%; வாளாி - வா� ேபா�ற நக3கOைடய சி3க�; ெபா3க. - 

ேசாைல; இறா+ அ%வி - இறா+ மீ�கைள�ைடய அ%வி; அக� + ைக - அ3ைக; 

ெப க� த3கள� தன3கைள< 9ம�க :!யாம+ C ணிய இைட�டேன 

ெத%விலைடய அ*விைடைய< சி3கெம�8 நிைன�� யாைன மய3கி, ேகாபி�� 

மைற�� வசி��� ேசாைலயி� மீ� தவ'� ச�திரைன� த� அைலகளாேல வ%��� 

அ�தைகய இறா+ மீ�கைள�ைடய அ%விகளி� அழ� மி��த ேசாைலகைள�ைடய 

ெபாதியமைல� கிைறவ� எ�க; ‘க3ைக தாி�தவ� ........ கரேன’ - சிவெப%மா� 

பிரம� தைலைய நக�தா+ கி�ளிவிட அ� அவ. ைகயிேலேய ஒ#!�ெகா 4 

வ%�த�ைத� ெகா4�க அ�ேபா� இல��மி பி<ைசயிட� பிரம கபால� 

நீ3��ப!��, தா� தம� ெதாைடைய� கீறி யிர�தமிட� பிரம கபால� ெவ!�க2�, 

அ�வ�றி� தம� ெந)றியி� விய.ைவைய ய�கபால� நிைறயவிட அ� 

ெபா!யாக2� ெச/தா.. (9) 

 

122. அ3க  வி9�� - அழகிய இடமக�ற ஆகாய உலக�; களி 0ர - மகி
<சிமிக; 

�னT. உ<சி - க3ைகயணி�த சைட:!; E
தி - எ$�� மாைல, க4�ைக - 

ெகா�ைற; ப3கய� - பிரமன ; உவண� - க%ட�; "ச3கரைன� ............ :கி+" : - 



64 

 

தி%�பா)கடG+ ஆதிேசட�மீ� ேயாகநி�திைர �ாி�� தம� தி%நாபியி+ உலக< 

சி%#!யி� ெபா%#4� பிரமைன� பைட�� அ�பிரம,ைடய ெந)றியினிட� 

உ%�திரைன� பைட�தா.. (10) 

 

தால�ப%வ�தால�ப%வ�தால�ப%வ�தால�ப%வ�    

 

123. களப� - கலைவ< சா��; ேதாணி - ஓட�; உபய� - இர 4; கதிேரா� 

�ல�தி$தி�� - தசரத� மகனாக� பிற��; :ய)சியி%��� பதி - தயி.� கைடத+, 

ெவ ெண�%��த+ ேபா�ற பலவைக :ய)சிகைள�ைடய ஆய.பா!; 

ஆ/<சிய%� எ�பதி$�ள எ<ச2�ைம ம)றவ.கைள�� கா#!ய�. (1) 

 

124. ச3க�தமர. - 0#டமாகிய ேதவ.; சலதி - பா)கட+; சைர�ெவ, 

மா�தி��ைறவ� - அேயா�தி ச�கரவ.�தி, தசரத�; வ3க� - க�ப+; மதைல - 

�ழ�ைத; ப9பதி - சிவெப%மா�; பதி�ம. - ஆ
வா.களி+ ஆ டா�, ம�ரகவி 

நீ�கிய ப���ேப.. (2) 

 

125. �%�ைப - ெத�ன3 �%�ைப; >ாி - ெப%ைம; :கி+ேபா+ ம%2� பி! - 

ேமக� ேபா�ற ெப  யாைன; ெச+ - இ!; மதேவழ� - ஆ  யாைன; ேகாகநைக - 

இல��மி; "வி+ைல ........ ...... ெப%மாேன'':- ஓ. பிராமண� மைனவி���, 

பிற�த2டேன �ழ�ைதகளிற��விட அ%<9ன� அைத இயம� வாரா� த4�க 

வி+ைல வைள��� கா�� நி�றன�. அ�ேபா�� �ழ�ைத இற�� பிற�த�. பி� 

க ண� ைவ��த�திG%�த பிரா�மண� �ழ�ைதகைள ய%<9ன,டேன ெச�8 

மீ#4� பிராமண.� களி�தன.. (3) 

 

126. சசி - ச�திர�; காவி - �வைள; வயேவ�த. - ?ர:ைடய அரச.; �%ைகய. 

ேகா� - ந�மா
வா.; சிைலவா� Cத+ ேகாசைல - வி+ேபா�8 ஒளிவா/�த 

ெந)றி�ைடய ேகாசைல; கணிைக மட வா. - ேதவதாசிக�. (4) 

 

127. ஏ/�த - ெபா%�திய; அ ண+ - ெப%ைம ெபா%�திய தசரத�; சி)றைவ - சிறிய 

தா/ ைகேகயி; திைச யா�ன�ேதா� - பிரம�; "சி)றைவ மைன ............. மணிேய" - 
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இராம. சிறிய வயதி+ ைகேகயியி� ேதாழியாகிய 0னி (ம�தைர)யி� 0ைன� 

�றிபா.��� த� வி+G+ ம D ைடைய ைவ�த!�பா.. அவ� ��கி�க 

இராம. மன3களி��8வா.. திைச + ஆனன� - திைச:க�. (5) 

 

128. தவி9ைறேவா� - பிரம�; த%�காவல� - இ�திர�; உைம�கதிப� - 

சிவெப%மா�; அயி+ �ர�ேதா� - ேவைல வி#ட :%க�; தபன� - Bாிய�; சசி - 

ச�திர�; ஐ3கர� - விநாயக�; �னி�� - வைள��; �ன+ - (ய:னா நதியி�) நீ.; 

ஆய. - இைடய.; வ டா. �ழ+ - Eவி� ேத,�காக வ 4க� நிர�பிய 0�த+; 

ேகாவிய%டேன �னG+ விைளயா4வ�:- சல�கிாீைட ெச/த�; ப டாGைலயி) 

க 4யி+வ� :- பிரளய கால�தி+ தி%மா+ உலக3கைள ெய+லா: 4 

ஆGைலயி+ ேயாக நி�திைர ெச/வா.. நீ. வ)றிய பி� பைழயப! உமி
�� 

பிரமைன< சி%#!�� ஏ)ப4��வா.. (6) 

 

129. ப%தி - Bாிய�; ஆழி - ச�கர�; ெதா'�� - அ!ைம; மாற� - ந�மா
வா.; 

அய� - பிரம�; Eத� - ஐ�ெப%� Eத3க�; இ%�� - ஓ. ேவத�; "ெவ/ய 

சமர3............... க%ணா நிதி� கட+" - அபிம��ைவ� ெகா�ற சய�திரதைன "நாைள 

பகேலா� மைற� :�� ெகா+லா� விேட� ; அ�ப!� தவறி� தீ� ���� 

மா/ேவ�'' எ�8 சபத= ெச/த அ%<9ன� உயிைர� கா�பா)ற எ ணிய 

க ண�, ச�கர�ைத வி#4< Bாியைன மைற�� தீ��க நிைன�த அ%<9னைன� 

காண எதிாி+ வ�த சய�திரதைன� ெகா+ல எ ணி< ச�கர�ைத நீ�க2� Bாிய� 

பிரகாசி�த�. உடேன அ%<9ன� கைணேயவி< சய�திரத� தைலைய� ெகா/தா�. 

(7) 

 

130. பட� ெபா%�திய பா�� ேபா�ற நித�ப�, வாைழ ெயா�த ெதாைட, �:த 

மல.ேபா�ற வா/, ெச��� �டெமா�த தன� எ�8 நிரனிைற யா��க; E3கதG - 

அழகிய வாைழ; �ற3� - ெதாைட; ஆய. மடவா. - ேகாவிய.க�; 0ைற - ேசைல; 

�ரைவ - ைக�ேகா�� வா
�தியா4வ�; வட�ப�திர� - வடேவ3கடமைல, �ளி3�! 

- பா ! நா#4� தி%�பதிகளிெலா�8; ெப%மா� ெபய. - காசினி ேவ�த�; 

பிரா#!யி� ெபய. - மல. மக� நாயகி. (8) 
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131. ப<ைச இளைம, பரைவ� �ல2 - கடGனிட : டான மீனி� �லா+ நா)ற�, 

சா�த� - ச�தன�; �ழக� - அழ�ைடய வ�, பி<சி - ஓ. ம+Gைக< ெச!, தவன� - 

ம%�ெகா'��; ெசறி + :#4 + அ� + ேபைர - ெசறி�� :#4கி�ற அழகிய ெத� 

ேபைர எ�க; ெப%மா� ெபய. மகரெந43�ைழ�காத.. S4 - ெப%ைம; இடபமைல 

- தி%மாG%= ேசாைல; �வைர - �வாரைக; க<சி�பதி - கா=சீ�ர�; ேசடமைல - 

தி%ேவ3கட�; �83ைக - தி%��83�!; ெப%மா� ெபய. ைவ[ணவ ந�பி; 

பிரா#!யி� ெபய. �83�! வ+G நாயகி; ேகாவினிைர - ப9�0#ட�. (9) 

 

132. பணி - பட�; ேவ�மைன - ம�மத,ைறவிட� (நித�ப�); ப=9 - ெச�ப=9; 

தளிர! - இைல�தளி. ேபா�ற பாத�; அயி+ - ேவ+; நி�த. - கட2ள.; ேநமி - 

ஆ�ஞா ச�கர�; நிதி – ெச+வ�; மறG - யம�; சைமய� - மத� (ேபாG); வாத. - 

த.�க� ெச/பவ.; க=சமலரா� - இல��மி; நாO� + உள�+ க%தி எ�க. உள� - 

மன�. (10) 

 

ச�பாணி� ப%வ� 

133. மாற� - ந�மா
வா.; நவி$� – ெசா+$�; நாவல. �லவ.; சதி நடன� - 

தாள�ேதா ெடா�த நடன�; ப3கய� - பிரம�; கட2� ச3க� - கட2ளாி� 0#ட�; 

ைப��ழா/ - பசிய �ளப மாைல; அவ� + த� = அவட�; ெச3கமைல - 

ெச�தாமைரயி$�ள இல��மி; த% - மர�. (1) 

 

134. ந�க� - சிவெப%மா�; அவ� ம�க� - :%க�, வினாயக�; வளி - கா)8; 

இ%நா+ அ�கர� - எ#4 அ^ர�, அதாவ� அ[டா^ர� என�ப4� நாராயண 

ம�திர�; வாண� - வாணா9ர�; இ�� - க%��; சி�க� - உறி; ஒ�கைல - இ4��; 

"ந�கனவ� ..... ......... மகிழ<9தா'':- பGயி� �மாரனான பாணா9ர� சிவபிராைன 

ேநா�கி� தவ=ெச/� த� நக.��� காவலாயி%�க சிவைன��, அவ� ம�கைள�� 

ெப)றா�; அவ� மக� உைஷ கனவி)க ட அநி%�தைன� ேதாழியா+ வ%வி��� 

களவி) �ண.<சியிU4பட2� வாணனறி�� அநி%�தைன< சிைறயிG#டன�. 

த�ேபர� சிைறயிG%�பைத நாரதராலறி�த க ண� பாணா9ர� மீ� 

��த�தி)�< ெச�8 சிவ�, :%க�, வினாயக� ஆகிேயாைர� �ற3கா#ட< ெச/� 
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வாணா9ர,ைடய 2- கர3கைள� தவிர மி�தி ைககைளய8�தா.. பி� பாணா9ர� 

அநி%�தைன��, உைஷைய�� க ணனிட� ேச.��� பிைழ ெபா8�க ேவ ட 

அ*வாேற ெச/தா.. �%வாச� ேம) ச�கர� நட�திய�:- அ�பாீஷைன ஏகாதசி 

விரதப3க� ெச/ய ேவ 4ெம�8 வ�த �%வாச� மமைத ெக4மா8 ச�கர�தா+ 

�ர��வி��� பி� அ�பாீஷனா+ ம�னி��மா8 ெச/தா.. (2) 

 

135. திைற - க�ப�; ேசாம ெவ)றி��ைட - ச�திரவ#ட� �ைட; மாகத. - 

இ%�ேத��ேவா.; E9ர. - பிராமண.; ேவைசய. - ேதவதாசிக�; கைளக ண� 

ேநமி� தசரத� - பி�ைளயி+ைலெய�ற ��க�ைத�ைடயவ,� ஆ=ஞா ச�கர�ைத 

�ைடயவ,மான தசரத�; கா:)றிய)8 ெப%ேவ�வி - ��திர காேம#! யாக�; 

வா� ேமகைல - அழகான ேமகலாபரண�; தாமைர�ேபாதி$ைற மா - இல��மி. (3) 

 

136. பா+ அ�பர� - பா)கட+; இ�ப. - இ*2லக�; இ�திைர - இல��மி; 

பா.�திப� - அரச� (தசரத�); அ,ச� - த�பி (இல��மண�); மிதிைல�க  வ% 

ெச+வி - சீைத; ெத டகவன� - த டகார ய�; :�த !ன ர%=சாைல - 

:னிவர� ப�னகசாைலக�; 9�தர� - அழ�. (4) 

 

137. வனமாைல - �ளசிமாைல; இ%மாத. - Eேதவி, இல��மி; :ளாியித
 வாச. - 

பிரம�; இ%�� + ஆதி + அ�த� + ந42 எ�க; இ%�� - நா+வைக ேவத�தி+ 

ஒ�8; இராமா,ச� - இராமா,சா<சாாியா.; தாசரதி - தசரத,�� மக�, 

த�திதா�த நாம�. (5) 

 

138. மதிவதன� - ச�திரைன� ேபா�ற :க�; காவி - க%3� வைள; ேமனி - உட+; 

ம#4 - ேத�; க�கவட� - ெபா� மாைல; ஊற+ - எ<சிெலா'ைக; �3க� - உய.<சி; 

பழவிைன - பைழய தீவிைனக�; ததிய. - த��வ� நிைற�தவ.; மணவாள:னிவ� - 

இவ. பா ! நா#!+ சி�கி+ கிடாரெம�,� ஊாி+ "தி%மா� மன�த அ ண.'' 

எ�பா%�� மகனாக உதி�தவ.. தி%வர3கநாதாிட� ப�தி E டவ.. (6) 
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139. பாவ��நிைல - த�ைமகளி� நிைல; மா+ - மய�க�; க=ச� க�ச�; நி�திய� - 

அழிவி+லாதவ�; தால� ெப%��வச� - பைன�ெகா!; மாG - மாGயவா�, 

வி[Dச�கர�தா+ ெகாைல� டவ�; சீைதைய வி#4விட இராவண,��� ��தி 

0றினா�; சீல��ண� - ஒ'�க�; '>லமைற..............மணிவ ண’ - பி%� :னிவ. 

ச��வேதவைர அறி��ப! பிரம�, உ%�திர�, தி%மா+ இவ.களிட= ெச�8 

அவ.கைள� ேகாப>#!ன.. அதனா+ பிரம,� உ%�திர,� ேகாபி�தன.. இவ. 

உ%�திரைன இG3கமாக மா8�ப!��, பிரம,��� ேகாயி+ இ+லாதி%�க2� 

சாப� த�� தி%மாGட= ெச�8 ஓ. உைத ெகா4�தா.. தி%மா+ உைத�த காைல� 

பி!�� உபசாி�ததா+ இவேர ச��வ>.�தி ெய�றறி�� �தி�தா.. 'சீல� �ண�� 

................. சி3க�’ - ேதவகி ேவ ட க%வி$தி�த அ8வைர�� ேதவகி��� கா#! 

அவ%��� தி*யேதக மளி�தா.. (7) 

 

140. வ�� அவி
 - ��ைமயாக மல.�த; ஆ - ப9; வ9 - ப93க�8; அ�பர� - 

ேம$லக�; அமர. இ�பாி� ம,�தைலவ. ேதவ.க#��, இ*2லக�தி� 

ம,<ச�கரவ.�தி ேபா�ற அரச.க#��; பிரகலாத� + நி� + க�பைல�றா� - 

பிரகலாத� உ�னா+ ��பமைடயாம+; இ�பா#!+ அ9ர.கைள� ப%�தி� 

ெபாதியாக2� பிரகலாதைன ெந%�பாக2� உ%வகி�தி%�த+ கா க; வ'�த - 

�தி�க; கனக� - இர ய�; த�ப� - @ ; வ9� ெகா4 விள3கனி ெயறி�த� - 

க�சேனவலா+ க�8%வைட�� வ�த வ)சா9ரைன விளாமர�தி+ ேமாதி� 

ெகா�றா.. (8) 

 

141. சீத�-�ளி.<சி; ேவதிய� - �ேராணாசாாி; சிைல - வி+; ேகா� - �)ற�; நீத� - 

ந�ெனறி; உக�� - மகி
��; ெந4நக. - அ�தினா�ாி; ேசார - க�வ; வி�ர� - 

�ாிேயாதன� சி)ற�ப�. (9) 

 

142. தினகர� - Bாிய�; கனக� - ெபா�; நி%த. - அ9ர.; ப�னி - ப�தினி; ந)றவ� 

- அ�திாி :னிவ.; அனBைய ைகயணியணி�த� - Nராம� த டகவன����< 

சீதாபிரா#!�ட� ெச�8 அ�திாி ஆ<சிரம�தி+ த3க இவ� பிரா#!�� வழியி+ 

நீ�க� வாரா� ம3கல அணி அணி�� ேவ !ய த%ம3 0றிய,�பினா�. (10) 

:�த�ப%வ� 
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143. திகிாி ச�கர�; வி 4 - வி[D; அ�தி - கட+; ப�மனாப, தாேமாதரா எ�8 

பிாி�க . (1) 

 

144. அ#ட+ - ெகா+ல+; 9ாி - வைள���ள; ச�கர:� ச3�� ஆதிேசடனாகிய 

ப4�ைக�� த�பியராக வ�� பிற�ப. எ�8 ேதவ.களிட� 0றினா.. அ3ஙனேம, 

தா� இராமனாக2�, ச�கர� பரதனாக2�, ச3� ச��%�கனாக2�, ஆதிேசட� 

இல��வனாக2� பிற�தன.. வ#ைட நிக. ெகா3ைக - �Gயின� உட+வாி 

ேபா�8 ச�தன� �ழ�பா+ எ'த�ப#ட ெகா3ைக; ஏ�திைழ - ெப ; ந8�ேபா� - 

தாமைரமல.; �+ைல - �ளசி; வி+G��@. வ�த மா� - ஆ டா�; ப#ட.ேகா� - 

ெபாியா
வா.. (2) 

 

145. தர3க� - அைல; �ணாி - கட+; அரவ ெந!ய ேகதன�, பா���ெகா!ைய 

�ைடய �ாிேயாதன�; �3க� - அ����ைத; கிாீச� - சிவ�; அர� - சிவ�; ஈச� - 

தைலவ�; பா.�தசாரதி - பா.�த,��� ேத.<சாரதி; "சய�திரதைன� ெகால........... 

அ%O� பரமேன”. அ%<9ன� மகனான அபிம��ைவ< சய�திரத� 

வ=சைனயினா+ ெகா+ல, அ%<9ன� த� சபத�ப!< சயி�திரதைன� 

ெகா+வத)�, அMதிர� வா3�வத)�� ைகலாய� ெச�றன�. வழியி+ 

சிவெப%மாைன� Eசி��� ேநர� வர அ%<9ன� க ணைன< சிவெப%மானாக 

நிைன��� Eசி�� நி�திைர ெச/� க ண,ட� தி%�கயிைலைய அைட�� 

க ண�ேம) சா�திய மல.க� சிவெப%மா� மீதி%�க� க 4� :�� 

அ�க ண� காைல� க'வின க3காதீ.�த�, சிவெப%மா� சிரசி+ இ%�க� 

க 4� க ணேன தைலவ� எ�8 அ%<9ன� ெதளி�தா�. (3) 

 

146. சவாி - ஒ% ேவ4வ<சி; மா%தி - அ,ம�; வாிவி+, வாி�� க#!ய வி+ எ�க. (4) 

 

147. �டவைள - �ட� ேபா�ற ச3�; அட+ திகிாி - ெகா+$கி�ற ச�கர�; 

ேகா+�ழ+ - >3கிGனா+ ெச/த ��ளா3�ழ+; வ9 - ப93க�8; வய��ரவி - 

ெவ)றி மி��த �திைரக�; ஒ% ம4வினி+ பட அர2 - களி3க� எ�ற ம4விG%�த 

காளி3க� - எ�ற பா��; "மட+ விாி���................மதிBதனா" - ஒ% சமய� 

க ண� மா4க� ேம/�ைகயி+ ப9�க�, ப93க�8க�, ஆய< சி8வ.க� 
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எ+ேலாைர�� பிரம� மைற��விட� க ணேன ப9வாக2� ப93க�8களாக2�, 

ஆய<சி8வ.களாக2� ஆகி� பைழயப!ேய ெச/ய, பிரம� ெவ#கி எ+ேலாைர�� 

ெகா 4வ�� வி#4 ம�னி��� ேக#டா�. மத� ெபா%�திய யாைனகளி� 

ெந%�கேமா எ�8 ெசா+$�ப!யான இ%ைள நீ�க வ%கி�ற Bாியன� 

�திைரகைள� க#4�ப!யான ஆகாயமள2 உய.�த ேசாைல B
�த 

கா#!G%���ப!யான ஒ% ம4 எ�க. (5) 

 

148. வா. - க<9; ெகா�ைம - திர#சி; ெக':� - ெபா%�திய, ஏ.திக
 உைம�கதிப� 

- அழ� மி��த பா.வதி��� தைலவ� (சிவெப%மா�) வாணி இைற - பிரம�; 

உ�ப.. தைலவ� - இ�திர�; வாத� - கா)8; ெந4 வா%தி - நீ ட கட$�கிைறவ� 

(வ%ண�); வ9�க� - அ[ட வ9�க�; அனல��கதிப� - அ�கினி; இ�� - ச�திர�; 

ஆதவ� - Bாிய�; B. பைக த!�த �க� - Bரப�மனாகிய பைகைய� ெகா�ற 

9�பிரமணிய�; ேவழ� - வினாயக�; 9ர. - ேதவ.; ேகழ+ - ப�றி; ெபா) க ண� - 

இர யா�கத�; மறG - இயம�; ம%�� – த�த�. இ�பா#4 இர யா�கதைன� 

ெகா+ல வராகவதார� எ4�தைத< ெசா+கிற�. (6) 

 

149. ந<சர2 - விட:ைடய பா��; :னி2 - ெவ8��, ந3ைக - சீைத; ந�பி - இராம�; 

வ<சிரகர� தைலவ� - இ�திர�; :<சிைகயயி) கட2� - சிவ�; வானவ. - ேதவ.; 

� டாீக� - தாமைரயி$�ள பிரம�; நி%த�கிைள - அ9ரர� 9)ற�; கத� - ேகாப�; 

ெகா<ைசமதி - இழிவான ��தி; இ�பா#4 சீைத இராம,��� த� க)பி� 

உ ைமைய ெவளி�ப4�த அ�கினியி+ >
கினைத� கா#4கிற�. (7) 

 

150. உ�ப. - ேதவ.; இைளேயா� - இல��மண�; பரமபத�, ஆG� இைல, கட+ 

என� பிாி�க; ம%வா.�ழ+ - வாசைன ெபா%�திய 0�த+; அாியைண - சி3காதன�; 

ைகேகசித% �த+வ� - பரத�; அம. - ச ைட; :னி2 - ேகாப�; பைட��ணாி - 

ேசைனயாகிய கட+; நீெறழ - சா�பலாக; இைளேயானைம�த ப�னக சாைலயி+ 

இராம� சனகி�டனி%�த ேபா� தைமயனான இராம,�� :!B#! மகிழ வ%� 

பரதைன< ச ைட ெச/ய வ%கிறாென�8 இல��மண� ேகாபி��� பரதேனா4 

ச ைட ெச/� பைடகைள< சா�பலாக< ெச/ய விைடேக#டா�. இராம� 

இல��மண,�� அவன� தவ�ேகால�ைத� கா#!� ெதளி2�ப4�தினா�. (8) 
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151. ம3ைக - திெரௗபதி; மரமீ� :தி.பழ� - ெந+G�கனி; வி=ைச-வி�ைத; விற+ - 

திறைம; அைற - ெசா+, ஏவ+விைன; அமி�திர :னிவ. ெபா%#4� ப'��� 

ெந+G�கனிைய� பறி��� ெகா4�க திெரௗபதி அ%<9னைன�ேக#4 அ3ஙனேம 

அவ� ெச/ய�பி� அ� இ�னா. ெபா%#ெடன அறி�� ஐவ. க ணைன 

ேவ !� ெபா%��வி�க� த3கள� க%���கைள��, பா=சாGயி� க%�ைத�� 

0றி� ெபா%�த< ெச/தன.. அ�த%வி+ அ�கனி ெபா%�த எ�க. த% - மர�; விழ2� 

+ அ)8 + அதைனயறி�� எ�க. அ)8 விழ2� அதைன யறி�� எ�க. (9) 

--------- 

வாராைன�ப%வ�வாராைன�ப%வ�வாராைன�ப%வ�வாராைன�ப%வ�    

 

152. நி%த� - விராதென, மர�க�; நாாிபாக� - சிவெப%மா�; உதர� - 

வயி)ைற�ைடயவ�; கனகேவா3க+ - ெபா�மைல; உபயசர  - இ%பாத3க�. (1) 

 

153. பாணி - ைக; ேவணி - சைட; க4�ைக - ெகா�ைற; தவ9 �ாி� ம9ர� - 

ப�மா9ர�; ேச  - @ர�; ப�மா9ரைன வி%கா9ர� எ�ப.; வி%கா9ர� 

எவ.சிர�தி+ த� ைகைய ைவ�கி,� அவ. எாிய வர� ெப)8 அைத< ேசாதி�க� 

த�மிட� தி%�பியவைன� தீ�க ணா+ எாி�கா� ஐேவல3காயி+ மைற�� 

வி[D>.�திைய ேயவி� ெகாைல �ாி�தா.. (2) 

 

154. மகர� - 9றாமீ�; ேமவ - அைடய; ஐ�ெப%� Eத3கைள��, நா�� 

ேவத3கைள��, >�8 உலக3கைள�� Bாிய�, ச�திர.கைள��, அறிைவ��, 

மகர�த� ெசறி�த தாமைர� Eவி+ விய�� த3�கி�ற பிர�மைன�� பைட�த 

தாயாகிய சானகி எ�க. வாத ைம�த� - அ,மா�. (3) 

 

155. கதிேச. - ேமா#ச�ைதயைட��; ந3ைக - ஆ டா�; நதியா. ெச'=ச!ல� - 

க3ைக நதிைய� தா3கிய சைடைய�ைடய சிவெப%மா�; விதிேயா� - பிரம�; 

அ.<சாவதார� - எ+ேலா%��� பய�ப4� கட2O%வமாயி%�த+; >டசி�க� - 

அ)ப அறி2�ள �)ற� நிைற�தவ.; எதிராச� - இராமா,ச.. (4) 
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156. (1) க�ேம�திாிய3க� ஐ��:-1. உப�த� 2. ைகக� 3. வா�� 4. வா� 5. பாத� 

எ�பன. (2) ஞாேன�திாிய3க� ஐ�� - 1. >�� 2. நா�� 3. க  4. ெம/ 5. ெசவி 

எ�பன. (3) விைடய3க� ஈைர��:-3. பி%திவி (ம ) 2. அ�� (நீ.) 3. ேத� (ெந%��) 

4. வா� 5. ஆகாச� (இைவ ப=ச Eத3க�) எ�பன 6. நா)ற� 7. 9ைவ 8. ஒளி 9. 

ஊ8 10. ஓைச (இைவ B��ம Eத3க�) எ�பன. (4) அ�த�கரண� நா��:- 1. மன� 

2. அக3கார� 3. ��தி 4. சி�த� எ�பன. சட� - உட+; 9%தி - ேவத�; ெபாிய ந�பி - 

ெபாிய தி%மைல ந�பி ேபா$�. தி%�பதியி+ வா
�தவ.. ேகாவி�த ப#டைர 

ைவணவரா�கின.. இ�திரபதவி ெப8பவ. பலராகG� இ�திர. என� 0றின.. 

எ#ெட'�� - அ[டா^ர ம�திர�. (5) 

 

157. க%:கி+ :ழ�க� - ேமக�தி� இ!; தாைன - ேசைன; ககன ேகாள� - 

ஆகாயமாகிய உ% ைட; உர)8� - பிளி8�; ெந4 ைக - நீ ட �தி�ைக; 

ப%திவானவ� - Bாியேதவ�; இ%ெபயெரா#4� ப ��ெதாைக; ப%வைர - 

ப%�தமைல; அ%தி�ட� - :' அ��ட�; பாரத��த�தி+ அபிம�� த� 

த�ைத��� தா� ��த�தி+ ஆப�திG%�பதாக� ெதாிவி�க ச3க :ழ�க அ� 

ேகளாவ ண� க ண� த�வாயி+ பா=சச�னிய�ைத ைவ�� :ழ�கினா.. (அ) 

�ேராண. இற��மா8 த%மைர "அ9வ�தாமா அதா �=சர�" எ�8 0ற<ெச/�� 

ேபா� �=சர� எ�ற வா.�ைதயி�ேபா� ச3க�ைத :ழ�கினா.. (6) 

 

158. ெகா3� - வாசைன; நற2 - ேத�; ேகாகில� - �யி+; ேகாகனக மா� 

ச�தியபாைம; க3�+ - இர2; ககன� - 9வ.�கேலாக�; க�தமGகி�ற த% - 

பாாிசாத�; ச3கிேனாைத - பா=சச�னிய :ழ�க�; தள:ைக - இத
 0!ய ெமா#4; 

�3க� - உய.<சி. (7) 

 

159. மா.�தா ட� - Bாிய�; உ�தானபாத�:- 9வாய�� ம,வி)�< 

சதYபியிட:தி�த இர டா3 �மர�; இவ,��< 9நீதி, 9%சி என இர 4 

பாாிையக�; இ*வி%வாி+ 9%சியிட�தி+ அரச� ஆைசைவ��< 9நீதிைய�� அவ� 

�மாரைன�� அல#சிய� ெச/ய 9நீதி �மார� �%வ�, தா/ த�ைதயைர வி#4� 

தவேம) ெகா 4 காசிப ரா<சிரம மைட��, உபேதச� ெப)8, 

வி[Dைவெய ணி� தவமிய)றி� �%வபத� ெப)றன�. தா. - மாைல; 
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மைன�கிைறவி - அர மைன�கிைறவியாகிய 9%சி; சல� - ைவரா�கிய�; கான� – 

கா4; ஈரா8 நாம� - �வாதசநாம�; நாராயண� - நார� + அயன�; நார� - சி� + 

அசி�; அயன� - இர !)�� இ%�பிடமாக உ�ள�. சி� - ஆ�மா; அசி� - ெம/; 

அயன� – உயி.. (8) 

 

160. சிற��� ெபா%�திய ெவ�ளிய ைகைலமைலைய அைட�� வல� ெச/� 

சிவைன� பணிபவ,�, ச ைடயி+ ேந.:கமாக எதி.�தவாி� வல�பாக�தி� பல� 

த�னிடமைடய வர� ெப)றவ,�, ச:�திர3கேள'�, ஏ' உலக3கO�, மைலக� 

ஏ'�, ேமக3க� ஏ'� ேபா�8 உட+ க#டைம�த ?ர:ைடயவ,�, ஐ�ெப%� 

Eத3கைள�� வ%��� �ணமைம�தவ,மாகிய வாG எ�க; ஏ� - வழி; ப%தி மக� 

- 9�கிாீவ�; ைமய+ - மய�க�; ஏ. - அழ�; பகழி - அ��; எ/த ராகவ� எ�க; 

9�கிாீவ�, இராம� வாGைய ெவ+வேனா, மா#டாேனா எ�றறிய "ஏ' 

மராமர3கைள�� ஓர�பினா+ எ/க” என அ3ஙனேம எ/� ச�ேதக�ைத� 

ேபா�கினா�. (9) 

 

161. �யி+ + நற2 என�பிாி�க, பா� - ெவ+ல�பா�; கனி - கனிரச�; நற2 - ேத�; 

�யி+ - ஓ. பறைவ; மிட)றினிைச - க'�தினி�8 வ%� ச3கீத�; �வைளேயா, 

க%வ ேடா, கயேலா, இய+பான அ�ேபா எ�,�ப!யான விழி எ�க. நீ. ம%விய 

�ய+ - க%�ெகா ட க%ேமக�; அளகப�தி - 0�த)ெறா�தி; கனக�ெபா%�� - 

ேம%மைல; அயனர� - பிரம,�, சிவ,�; உதர� - வயி8; க ண,�, பலராம,� 

ெத%வி+ விைளயா!� ெகா !%�ைகயி+ க ண� ம ைண�தி�ன, 

அைத�க 4 பலராம. யேசாைதயிட� ெசா+ல அவ� க ணைன� ேக#க, 

வாைய�திற�� அயனர�, அ ட ேகா!க� ஆகியவ)ைற� கா#!ன.. (10) 

 

அ��G� ப%வ� 

162. ெத !ைர - ெதளி�த அைலகைள�ைடய பா)கட+; :ய+ ம8 - கள3க�; 

ேககய� - மயி+; ேகாமள� - அழ�; தாள� - :��; அ ட.மைன - ஆய.?4; ததி - 

தயி.; ெக ைடமீ� விழி ேபா�ற விழி�ைடய மாத.களி� 0�தைல� க 4 

த�மவெர�8 க%வ3 ெகா 4 தின:� மயி+ நடனமாட அைத�பா.�� 
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ஆைச�ட� எ'�� ேமக3க� இ!�� நீ ட மைலேயாெவ�8 அழ�மி�க 

ெம�ைதகைளயைட�� அழகாக ச3�நிதிைய�� :���கைள�� ெப/� வள�ைத� 

ெப%���ப!யான ஆய. ?4 எ�க. (1) 

 

163. உ�ப. - ேம$லக�; இரவி - Bாிய�; அய.2 - கைள��, ெபா�னனா. - 

ெப க�; காGட - ெவளி�பட; பேயா�தி - பா)கட+; த�ப� - @ ; ேவ�வி - 

யாக�; சா. + அமர + ப�க� எ�க. சா.�த அமரப#ச� எ�8 ெபா%� ெகா�க. (2) 

 

164. அர2 - ேக� எ,� பா��; இதய� - மன�; உ#�த+ - அ<ச�; உ<சித� - 

இ�ப�; ேம��)8 - ேமேல ெபா%�தி; �=சர� - கேஜ�திர�; �%மணி��� - 

க%ட�; ெச=ச�கர��ட� - ெச�ைமயான 'ச�கர�பைடைய �ைடயவனிட�; ச�கர� 

- தானியா� ெபய.; �வலய� - Eமி; கேச�திர� எ�ற யாைனைய :தைல பி!��� 

ெகா�ள "ஆதி>லேம" எ�8 யாைன 0ற தி%மா+ ஓ!வ�� ச�கர�தா+ 

:தைலைய� �ணி�� யாைனைய� கா�பா)றினா.. (3) 

 

165. �மி
 - �மிழ�Eேபா�ற >��; இைடெபா'� - இ4�� ெபா8�கா�; எழி+ - 

அழ�; க�னிய.க� – ெதா'த+ - கணவைன வி%�பி மணமாகாத ெப க� 

பிைறைய� ெதா'த+ வழ�க�; தழ+ - ெந%��; நற2 - ேத�; மத� + ஊ4 - நீ. 

மதகி� வழியாக. (4) 

 

166. வாம� - இட�பாக�; ைவ��ல2வ. - சிவெப%மா�; நீ3காத + வ�பைக எ�க; 

தாமைரக� B
�த �ள3களி� அ%கி+ ஊ8கி�ற ச3�க� ஈ�ற அழ�மி�க 

:���கைள� க%��க� மி����ள ேசாைலயி+ வா'� நாைர தன� :#ைட 

எ�8 நிைன�� அைடகா��� அழ�மி�க பா !ய நா4 எ�க; கமலாசன� - 

நா�:க�; "ெத� இல3கா�ாி ............. நீ'' - இல3ைகயி+ இராவண� Bாியைன 

வரெவா#டாம+ த4�தா�. அதனா+ ச�திர,� பய�தா�. பி� இராம� 

இராவணைன� ெகா�8 ச�திரைன�� Bாியைன�� ந�� பிரகாசி�க< ெச/தா�. 

(5) 

 

167. பரைவ B
 உல� - கட+ B
�த உலக�; ெவ�பா)றி�� - ெவ�ப�ைத�  
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தணி���; பாசைற - ��த�தி� ேபா� ேசைனக� த3�மிட�; வாைக - 

ெவ)றிமாைல; அரவி� அைண - ஆதிேசடனாகிய ப4�ைக; கட+ B
�த 

உலக�ைத< Bாிய� தன� அழைல ?ச, நில2?சி ெவ�ப�ைத� தணி��� 

ச ைடயி+ ெவ)றி ெப)8 வ%� ?ர.களி� ேதாைள� த'2� ெப கO�� 

அ:த� ேபா�8 வளைம ெப)8� பயி.க� ��பமி+லாம+ ந�� வள%�ப! 

உதவி�� காிய இ%ைள ஒ#!�� ஆகிய த�திகைள� ெப)ற ச�திரனாகிய உ�ைன 

எ�8 :!�க. (6) 

 

168. மார� மைனயா� - ம�மத� மைனவியான இரதி; மி%க ட :னி பால. - 

மா.�க ேடய.; ஆர� - மாைல; ேசாடச� - பதினா8; மாமக� - இல��மி; 

ததிபா 4ர3க�:- இவ� ஒ% இைடய�; க ண� இவனிட� ஒ% நாடகமாக 

அைட�கல� �க இ�த இைடய� இவைர� தயி.�பாைனயா+ மைற�தன�. பிற� 

கி%[ண>.�தி த�ைம விைடேக#க இைடய� "என�� ேமா#ச�தாி� வி4ேவ�'' 

என அ*வைக வர3ெகா4�க� ெப)றா�. மா.�க ேடய.:- க ணைன< 

சிவEைச��� காரண� வினவி அவரா+ :த)ெபா%� அறி�தா.. (7) 

 

169. பேயாதர� - தன�; �3கவ� - கட2�; கா.+அண�+ ேசாைல - ேமக3க� 

B
�த ேசாைல; க=சமலெர�ன ெவாளி%� கரதல� - தாமைர மலைர�ேபா�8 

பிரகாசி��� ைகக�; வாரண� �ாிைவ - யாைனயி� ேதா+; உ��� - அதிகமா��. 

(8) 

 

170. அக:�னி - மனதி+ நிைன��; விைச - ேவக�; தழ+ எாி எ,� ப3கி - 

ெந%��� ேபா�ற சிவ�தமயி.; தானவ.க� - இரா#சத.க�; மழவிைட-இளைமயான 

காைள; 0ராழி - 0.ைம ெபா%�திய ச�கர�. (9) 

 

171. ெச�ன+ - ேத�ெக ைட மீ�க�; எ�ேகா� - என� தைலவ�; நி�தியவிEதி 

- தி%மாG� பரமபத�. (10) 
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சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�சி2றி3 ப%வ�    

 

172. மதிேசகர� - சிவ�; திைச:க� - பிரம�; கமலமா� - இல��மி; க�த� - 

வாசைன; கழ+ - பாத� (தானியா� ெபய.); மாG:- இவ� 9ேகச� �மார�. 

பிர�மைன ேநா�கி� தவ� ெச/� உலகெம+லா� த� ஒ% �ைட�கீ
 அட3க வர� 

ெப)றவ�. கைடசியாக வி[D ச�கர�தா+ ெகா+ல�ப#டவ�. 9மாG - இவ� 

பாதள�தி+ இ%�த அரச�. இவைன� தாடைக ��திர.களாகிய 9பா�, மாாீச� 

அைட�கலமாக அைட�தன.. இவ,� கைடசியி+ வி[D ச�கர�தா+ 

ெகா+ல�ப#டா�. உ%��மணி:- S[மக� �மாாி. தைமயனாகிய உ%��மி, 

த�ைன< சி9பால,�� மண�பி�க இ%�தைத ஒ% பிராமண. >லமா/� 

க ண,�� அறிவி��� ெகௗாி Eைச எ�ற காரண�ைத� ெகா 4 ெச�8 

அ3கி%�� க ண,ட� ேதாிேலறி� �வாரைக ெச�றா�. (1) 

 

173. Cட3கிைட - �வOமிைட; அ!தட� - நித�ப�; பயி.�� ெப !.��ாிய 

நா+வைக� �ண�திெலா�8. (2) 

 

174. :%�கி� மல. - :%�கமர�தி� மல.; இத
 - உத4; கனி - ேகாைவ�பழ�; 

ஆ/<சி - யேசாைத; �னி)றா - க�8கைள ஈ�ற ப9; அாி - கிளி; ெபால�றா� - 

ெபா)8க�க�. (3) 

 

175. மைர�ேபா� - தாமைரமல. (:த)�ைற விகார�); பரமா - எ+லா%��� 

ேமலான வி[Dேவ; க டாக.ண�:- �ேபர� ஏவலாளிகளி+ ஒ%வ�. ைபசாச 

உ%ெகா டவ�. இவ� த�னிடமி%�த Bல�தா+ மனிதைர வைத��< சிவ,�� 

நிேவதன=ெச/� தா� உ 4 சிவைன :�தி ேவ ட, அவ. வி[Dைவ� ேக� 

என அ�ப!ேய வி[Dைவ� �தி�� அவரா+ உபேதசி�க� ெப)8� தாேனய�றி� 

த� த�பி�� :�திெபற வர�ெப)றா�. (4) 

 

176. அ+ - இ%�; ம'ராம� - பர9ராம�; திைரயா. ெபா%ைக நதி - அைலகேளா4 

0!ய தாமிரபரணி; �ைத�ேப� - ெந%3�ேவ�; "வி%�� மைறேயா� ........... 

�கேழா�'':- இராம. ெகாைட ெச/வைத�க ட பிரா�மணெனா%வ� தன��� 

ப9�க� ேவ 4ெம�8 0ற அவ� வி%�ப�ைத� ேக#4 அ3ஙனேம ெச/க 
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என$� த� ைகயிG%�த ேகாைல ?சி அத,� அட3கிய ப9�0#ட�ைத� 

ெகா டா�. "விைனக#4 அ8��� மன��ணி2'' எ�8 பிாி�க. க+ைல 

உ%வா�கின�:- இராமாவதார�தி+ க+லாயி%�த அகGைகைய� ெப ணா�கிய�. 

(5) 

 

177. அ=சன� - ைம; Cத+ - ெந)றி; ம8 - ம<ச�; கனக<ெச�� - ெபா�னா+ ெச/த 

ெச����ட3க�; ச�த3 கம'� ேச8 - வாசைன ?9� கலைவ< சா��; தபன� - 

Bாிய�; ேத.��ைரய+�+ - ேதைரெயா�த அ+�+; நான� - வாசைன; நளின� - 

தாமைர ேபா�ற பாத3க�; நனி மாட3க� - மி�தியான மாட3க� உ�ள ?4; 

�ளப� தா. - �ளபமாைல. (6) 

 

178. 9ைத - அமி.த�; ேத, - காமேத, ; சசி - இ�திராணி; ேநா�� �ாி இ�திர. - 

தவவிரத3கைள< ெச/கி�ற இ�திர.க�; மகர ெந43க  - 9றாமீ� ேபா�ற 

க க�; வி�வதன� - ச�திர� ேபா�ற :க�; மணி :ற� - அழகிய :ற�; பர+ - 

மணG� ப%�ைக�க+; அற�ெகாழி�� - :'�3ெகாழி��; சிகாியைம�� - 

ேகா�ர� ேபா�8 அைம��; சி8மிக� மணைல��வி�� அதி$�ள ப%�ைக� 

க)கைள :ற�தா+ ெகாழி�ெத4��� ெபா�ைன��, மரகத�ைத��, மலைர�� 

அதிலணி�� ெச+வ�ைத� ேபா�8 விைளயா#!+ �ழ�ைத ெப)ெற4�� 

உ�,ைடய ெபயைர இ4ேவ� எ�8 நிைன��� ேகா�ரமைம��� கர30�பி� 

ெதா'பவ.க� எ�க. இ3� நிதிேபா+ மகைவ� ெப)ெற4�தலாவ�:- சி8மிக� 

விைளயா#!ேலேய க)கைள� த3க� பி�ைளகளாக� பாவைன ெச/வ�. 

பரைல�ெகாழி���ேபாேத ெபா�,� மரகத:� கிைட�தன எ�க. (7) 

 

179. நிவ�� பைண�� - ெந%3கி� ப%��; நி�ைன� பணி மாளிைக - உ�ைன� 

பணிவத)கான ேகாயி+; கமைல - தி%மக�; பனி�தா� - �ளி.<சி ெபா%�திய பாத�; 

உவாி� திைரB
 - கட+ அைல B
�த; அவ.�� இைற - இ�திர�; ஐ3கர� - 

விநாயக.; உ4வி�பதி - ச�திர�; �கேவட� - �கனாகிய ேவட� (இ% 

ெபயெரா#4� ப ��ெதாைக) (8) 

 

180. அன�ேபா� மடவா. - அ�ன�ேபா�ற அழகிய ெப க�; ஆ4 அர3� –  



78 

 

ஆ4கி�ற இட�; ேவதிைக - தி ைண; வைன�� பாச� - க#4�ப4��� பாச�; 

மைற - ேவத�; மாற� - ந�மா
வா.; ெச�ைம அ! - ேசவ!. (9) 

 

181. கவி� - அழ�; அர� - சிவ�; �ைட��� பைண��� - இடமக�8 ப%���; 

வன�� - அழ�; சிர� - தைல; “அரனா. ...... ..... திலகா”:- தி%மா+ தாமைர 

மல.கைள� ெகா 4 சிவைன� Eசி�க, அ�மலாி+ ஒ�ைற< சிவ� �ைற�க�, தம� 

க ைண�பி43கி அ.<சி�தா.. அதனா+ களி�பைட�த சிவ� ச�கர�ைத 

அளி�தா.. (10) 

-------- 

சி4பைற�ப%வ�சி4பைற�ப%வ�சி4பைற�ப%வ�சி4பைற�ப%வ�    

 

182. ந��மிட8 - ச3�ேபா�ற க'��; உ��:ைல - :�ேனா�கி வ%கி�ற தன�; 

ெச��வாித
 - சிவ�த பவள� ேபா�ற உத4; க2ாி எ�,� மயி+ - பா.வதியாகிய 

மயி+ (உ%வக�); த�தி :க� - வினாயக�; �க� - 9�பிரமணிய�; தாபத.க� - 

:னிவ.க�; க=ச� - க�ச�; மடெந=ச� - மடைம�த�ைமேயா4 0!ய 

ெந=9ைடயவ�; சி��ர�களி8 - ெச�திலகமணி�த �வலயாSட� எ�,� க�சன� 

யாைன ; அ#ட - ெகா�ற. (1) 

 

183. ந�ைத நிக. க ட� - ச3ைகெயா�த க'��; த�ைத ெமாழி - கிளிெமாழி; ெச/ய 

நளினெமன ம%2 கர� - ெச�தாமைர ேபா�8 ெபா%�திய ைக; ேகாைத - மாைல; 

பி<சி - ஓ. ம+Gைக�E; க'நீ. - ெச3க'நீ.�E; :ைக �%� - அ%��கைள�ைடய 

�%�க�தி�E; நி�த� - அழிவி+லாதவ�; :�த. - :�தியைட�� 

ஞான:ைடயவ.. (2) 

 

184. மைர - ஒ%வைக மா�; நறைவ� ெபா%�� ெமாழி - ேதைன�ேபா�ற ெமாழி; 

மைலைய< ெச8��� - மைலையேய >
க< ெச/��; சிைலைய� க!�த Cத+ - 

வி+ைல ெவ�8 ஓ#!ய ெந)றி; இரதி�� வ%கணவ� உ%ெவா�திைய�த இைட - 

இரதி��� கணவனாகிய ம�மதைன�ேபா�ற இ4��; ம�மத� பிற. க D��� 
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காண�படாம+ அ%வமாயி%�தG� ெப களினிைட�� அ� ேபா�8 இ%�தலா+ 

உவைம 0றினா.. �ைர�)ற - �)ற� நிர�பிய. (3) 

 

185. ம 4 திற+ - ெந%3கின வGைம; வி�பிர.க� - பிரா�மண.க�; 

ககன:ைறேவா. - ேதவ.க�; நி%த. ேகா - இராவண�; ேவத� ஓ�கி�ற ேவதிய., 

தவ:னிவ.க�, ேதவ.க�, Eமியி$�ள மனித.க� ஆகிேயா. பணிகி�ற சானகி 

எ�க; CதG - ெந)றிைய உைடயவ� (�றி�� விைனயாலைண�� ெபய.) (4) 

 

186. �வலய� - Eமி; அ��றமக)ற - அ�ப�க� அக�8 ேபாமா8; இரவி- Bாிய�; 

மா%தி - அ,மா�; அ��ய� - பிர�ம�; தி�கதிப� - அ[டதி��� பாலக.க�; 

அ,மா� பிற�தேபாேத உதி��� Bாியைன< சிவ�த பழெமன நிைன�� 

ஆகாய�தி+ பா/�தவ.. ம)8� ேவத�தி� ெபா%ைள< Bாிய� ெச+$�ேபாேத 

நட�� க)றவ.. இ�தைகய �க
ெப)ற மா%தி எ�க. (5) 

 

187. பாதிமதி ேவணியர� - பிைற<ச�திரைன� தாி�த சைடைய உைடய சிவ�; ேமதி 

பணி வாவி - எ%ைமக� >
�� �ள�; Bத மர� - மாமர�; ேகாைத இ%வ. - 

Eமிேதவி, இல��மி; எ%ைமக� ப!கி�ற �ள�தி+ கய+க� அத� ம!ைய :#ட 

க�ெற�8 நிைன�� - வி%�ப�ேதா4 9ர�கி�ற பா+க� ேவக:ட� நதி ேபா�8 

ஓ! வயGட� ேச.�� பயி.கைள வள.�கி�ற அ�தைகய கழனிகO�, மாமர மீ� 

உ�ள தளிைர� ேகாதி உ கி�ற �யி+க� 0வியைத� பவள� ேபா�ற 

உத4கைள�� ச�திர� ேபா�ற :க�ைத�:ைடய ெப க� எ�8 நிைன�� 

ஆ ம�க� ஆ<சாிய�ேதா4 ம% 4 பா.��� ேசாைல�� நிைற�த மிதிைல� 

ப#டண�தி+ ேதா�றிய சீைத எ�க . (6) 

 

188. விைர�த ேவக�ேதா4 வா�பகவா� ெந%3கி ேம%வி� சிகர3கைள< சா/�த 

ெபாிய ஓைசேபா�8� தைர��� தைலவ.களகிய ம�ன.க� ேபா.�கள�தி+ 

ெவ)றிமாைல B!யைத� ெதாிவி�கி�ற :ரசவா�திய ஒG ேபா�8� Eமியி+ 

�க
ெகா ட ெகாைட யாள.க� "வ%கிறவ.கO��< ெச+வ3கைள� 

ெகா4�ேபா�," எ�8 08வத)கான தியாக, :ரச�தி� ஒGேபா�8� ேமக3களி� 

ஒGேயா எ�8 எ3�:�ள மயி+க� நடனமி4� கிழ���தி�கி� தைலவனாகிய 

இ�திர� உலாவ%கி�ற ஐராவத� எ�ற யாைனயி� பிளிற+ ேபா�8� கடG� 

ச�தேமா எ�8 பா.�தவ.க� விய�க2� சி8பைற :ழ��வாயாக எ�8 :!�க. 
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"ச டேவக� ............... ஓைச'' - வா�ேதவ,��� ஆதிேசட,��� ஒ%கா+ யா. 

பலவா� எ�8 வா��வாத� வ��விட, சபத�ப! ஆதிேசட� ேம%மைலைய� 

ெகௗவி�ெகா�ள வா� மைலயி� சிகர�ைத� ெபய.��� கடG+ ேபா#டா�. 

ஐராவத� எ�ற யாைனயி� ஒGைய மயி+க� ேமக3களி� ஒGெயன� க%தி 

நடனமா!ன எ�க. (7) 

 

189. அளி - வ 4; �க. - 9�கிர�, (அ9ர�%); கண� - வினா!; இ%�வி - Eமி, 

ேம$லக�; அ9ரச�கரவ.�தி மகாபG, வாமனனாக வ�த வி[D2�� அவ� 

ேக#டவா8 >வ!ம  ெகா4�க< ச�மதி��� தாைர வா.�க2� தாைரவா.��� 

ெக !ைகயி+ 9�கிர� வ டாகி� த4�தா.. ைகயி+ த ணீ. விழாம+ ேபாகேவ, 

வாமனனான வி[D ஒ% �<சி எ4��� ��த, 9�கிர� ஒ% க  �%டானா�. (8) 

 

190. க3�+ - இர2; கா.தவ
 அரமிய� - ேமக3க� தவழ� ெப)ற ?#!� ேம+ 

உலா2� ெவளி; கர3ெகா4 யா
 வ%! - ைககைள�ெகா 4 யாழி� த�திைய� 

தடவி; கர3ெகா! யா
 (�)றியGகர�); சி+Gைச - ெம+Gய இைச; அ9ண� - இைச 

ேக#�� ஓ. பறைவ; இ�னாவிைசேக#கி� உயி.வி4�. (9) 

 

191. மற2ரேவா. - பாப�ைதேய வGைமயாக உைடயவ.க�; சிைகெயாி ப3கின. - 

ெந%�ெபன< சிவ�த மயிைர உைடயவ.க�; ெச+ெலன ஆ.��ைடேயா. - 

இ!ேபா�8 ச�தி�பவ.; நடைல - வ=சைன; ககன:8 அமர.க� - ஆகாய�தி+ 

ெபா%�திய ேதவ.க�; �க� - ஓ. ேவட�; இராம%ட� ந#�� E டவ�. (10) 

--- 

சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�சி4ேத��ப%வ�    

 

192. பாவா%� - ெவ+ல�பா� ேபா�8 ெபா%�திய; ச ட ேவக� - மி�க ேவக�; 

வி+G� வி4� ஏ ஆகி - வி+Gேல வி4� அ�பாகி; �ரா�தக� - �ர + அ�தக�, 

�ர3கO�� யம� எ�8 ெபா%�; இ� சிவ,��� ெபய.. ஆவாகி - எ%�வாக ஆகி; 

சிவெப%மாைன எ%தாக ஆகி� தா3கின. தி%மா+. (1) 
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193. 9�தர மட�ைத - இல��மி; �விமா� - Eமிேதவி; �ைணய!�ேபா� - இர 4 

பாத3களாகிய மல.க�; மடமா� அேசாைத - மடைம� �ண:�ள மாதான யேசாைத; 

த�கைண - த#சைண; "கைல பயி$ நாளி� ............. நீல:கிேல”:- சா�தீப 

:னிவாிட��� க ண� க+விக)8 அ�த ஆசிாிய%��� �%த#சைணயாக, 

பிரயாைக தீ.�த�தி)�< ெச�8 இற�த �மாரைன, வ%ணனா+ அறி�� 'ப=சச�' 

எ�பவைன� கடG+ ெச�8 வைத�� இவ� உடGனாகிய 'பா=சச�னிய�' 

எ�,� ச3ைக� ைக�ெகா 4 யம�ர� ெச�8 ஆ<சாாியா. ��திரைன மீ#4� 

ெகா4�தா.. (2) 

 

194. உ%�திர.க� 11, Bாிய.க� 12, வ9�க� 8, அ9வனி ேதவ.க� 4, ஆக 33-

ேதவ.க�. ம%�கம'� - வாசைன ?9�; வட திைச�கதிப� - �ேபர�; Sதக� - 

ெபா�; �ேசல� - �வாரைக�� வ�தேபா� அவ� ெகா4�த அவGைன� க ண� 

உ D� ேபா� �ேசல,��< ெச+வ� உ டாக ேவ 4ெம�8 நிைன�க 

அ3ஙனேம ஆயி)8. (3) 

 

195. இ�திர� மக� - அ.<9ன�; �ணபா+ - கிழ���ப�க�; ெகாைடமி�க திற+ 

ம�ன� - க�ன�; மிைச - மீ�; 17-ஆ� நா� ��த�தி+ அ.<9ன� வி4� 

சர3களா+ க�ன� ேசா.�� கிட�க அ�ேபா� அவ� ெச/த த%மெம+லா� 

திர 4 த%மேதவைதயாகி அ.<9ன� வி4� பாண3கைளெய+லா� வி'3க� 

க ண� பிரா�மணனாகி< ெச�8 க�னனிடமி%��, த%ம3கைளெய+லா� 

தானமாக� ெப)றா.. (4) 

 

196. ெச3கதி %4�க� - சிவ�த கிரண3கைள ?9� ந#ச�திர3களி� தைலவனாகிய 

ச�திர�; க�பைல - ந4�க�; :னிவ� - வி9வாமி�திர�; வ=சி ைக�பி!�த நிதி - 

வ=சி� ெகா! ேபா�ற சீதாபிரா#!யி� ைகைய� பி!�த ெச+வேம; தாடைக :- 

இவ� ஓ. அர�கி. இவ� ம�க� 9பா�, மாாீச� எ�பவ.க�. (5) 

 

197. நி%தி - அர�கியான B.�பனைக; த�பி - இல��மண� மைறயாகி - ேவ8 

உ%வ3ெகா 4; ெந/ நிண� - எ ெண�� ெகா'���; ெந!ய கா� இத
 - நீ ட 

கா�� உத4�; நாசி – >��; ெச/யவ� - இல��மி; ேகாதாவாி நதி தீர�தி+ 
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ப=சவ! எ�ற இட�தி+ B.�பனைக ேவ8%வ� எ4�� இராமனி� �ைணவியான 

சீைதைய� @�கி<ெச+ல நிைன�க இல��மண� உைடவாளினா+ அவள� கா�, 

உத4, தன�, >�� இைவகைள அாி��விட அவ� ஓெவ�8 அலறி இராம� :� 

பணிய, இராம�, "தாேய, நீ யா.?" எ�8 ேக#டா�. (6) 

 

198. :�நீ. அரச� - கட$�� அரசனான வ%ண�; உவசி�த� உபாசைன ெச/த�; 

கைண - அ�கினி�கைண; பனி�� - நீ. ெசாாி��; நடைல - ெபா/; ேகாளாி - 

ெகா+$� ெகா�ைக�ைடய சி3க�; ��ற� எ�,� சிைல- மைலயாகிய க)க�; 

இராம� சீைதைய மீ#க இல3ைக ெச+ல ேவ !யி%�த�: அதனா+ கடைல� 

கட�க அைண க#ட ேவ ! வ%ணைன எ ணி ஏ'நா� சர சயன�தி%�க2� 

அவ� வாராததா+ ேகாபி��� பாண�ைத எ4�க வ%ண� பய�� ஒ% மணிமாைல 

ெகா 4 வ�� சரணைடய இராம. தா� எ4�த அ�பி)� இல�� யாெத�8 ேக#4 

அவ� ெசா)ப! ம%�கா�தார� தீவி$�ள இரா�கத. ேம+ ஏவி� ெகாைல �ாி�தா.. 

(7) 

 

199. கா.நிற�ேகாைத - ேமக� ேபா�ற 0�த+; த�பி - இல��மண�; கதிரவ� 

ெப%மதைல - 9�கிாீவ�; ஏ. - அழ�; இல3ைக அரச� - விSஷண�; எதி பர��வ� 

- �றவியான பர��வாச :னிவ.; ஆ. 9ைவ - ெபா%�திய 9ைவ; ேபானக� - உண2; 

மா%தி - அ,மா�; பர��வாச. ஆசிரம�தி+ இராம. வ�தேபா� பதினா�� 

வ%ட3கO� :!ய பரத� த� சபத�ப! தீயி+ வி'வா� எ�8 அ,மைன 

அேயா�தி�� அ,��வி�க அவ. ெச�8 ெச/தி0றி< சா�பி4வத)�� 

வ��வி#டா.. அ�ேபா� இராம. அ,மைன�� உட� ைவ���ெகா 4 

உ டா.. (8) 

 

200. மாக� தம%� ��ேதளி. - ஆகாய�தி$�ள ேதவ.க�; Vக� - பைட வ���; 

இைத விVக� எ�ப.; அைண தி%�தி - அைணக#! (ேச� ப�தன�); இல3கணி:- 

இல3ைகைய� கா�தி%�� அ,ம� வ�த கால��� தைடெச/� 

அவனாலைற� !ற�த அர�கி; �#பக� - �#பக விமான�; பதி - அேயா�தி நகர�; 

மிதிைல மடமா� - சீைத; �%ைக :னிவ� - ந�மா
வா.; �#ட�தட�ேத. - சிறிய 

விசாலமான ேத.. (9) 
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201. ெகா!=சி - ேத.ெமா#4; உ%� ச�கர�; மைற ேவத3க�; பாி - �திைர; 

ததிய%ள மல. - ைவணவ அ!யாாி� மனமாகிய E; ஆராதைன ெச/� உவ�� ஏ�த 

என�பிாி�க; Bாிய� கிரணேமா எ�8 விள3�� மரகத�ைத� ேத. ெமா#ேடா4 

0!ய ேதராக அைம�� ேவத3க� நா�ைக�� �திைரகளாக< ேச.��, 

அ!யா.கள� மனமாகிய மலைர நீ ட ேத. வடமாக� E#! அ�ேபா4 

அ�கயி)ைற� பி!��� �தி�க எ�8 ெபா%� ெகா�க. (10) 

 

வாழிவாழிவாழிவாழி    

202. ேசேனச� - இவ. ைவணவ ஆ<சாாியா.. தி%மகO�� அ4�தப!யாக� 

0ற�ப4வ.; இவ. வி[வ�ேஸன. என�ப4வ.. இவ. வரலா)ைற இராகவ. 

பி�ைள�தமி
 தால�ப%வ� 6-ஆ� பா#!� �றி�பி+ கா க. சா�@ர� - ெபாிய 

ந�பி யாயி%�க ேவ 4�. கா���ப%வ� கைடசி� பா#!� �றி�பி+ கா க. 

E@ர� - இராமா,ச.; இைச - �க
; வைச - இக
; நா?ர� :தUைர�� ேப.க�:- 

ம�ரகவியா
வா., ஆ டா� நீ3கிய பதி�ம.; நா?ர� - ந�மா
வா.. ந=சீய.:- 

இவ. தி%நாராயண�ர�தி+ 4214 கG��ேம+ விஜய வ%ட� பிற�தா.. ப#ட. 

தி%வ! ச�ப�தி; இவ. ேவதா�தி என :தG+ நாம� ெப)8 இ%�ைகயி+ வாத 

பிை^�� வ�த ப#டரா+ ெசயி�க�ெப)8< சிலநாளி%�� பிை^�� வ�த N 

ைவ[ணவ%��� பிை^யிட ம8�த ேதவிைய ெவ8��� திரவிய�ைத� ப���� 

ெப சாதி�களி��� �%த^ைண ெகா 4 யதியா<ரம� அைட�� ஆசாாியைர� 

காண�ேபாைகயி+ ப#ட., ‘ந� ஜீய. வ�தா.' என அ�8 :த+ இவ.�� ந=சீய. 

என�ெபய% டாயி)8. இவ.�� N ர3கநாதெர�ப� தாசிய நாம� (இய)ெபய.) 

 

ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�� �றி��ைர -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�� �றி��ைர -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�� �றி��ைர -2றி24ைவ��தநாத� பி�ைள�தமி�� �றி��ைர -2றி24    

--------xxx---------- 

 


