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��தி த�� நகர�க� ஏழ�� அேயா�தி�ெமா�#. இ%வேயா�தி ேகாசல நா)*� 

தைலநகராயி�+த�. யாவரா,� ெசயி�க �*யாதாைகயா- "அேயா�ைய" ெய�ற 

ெபய. வ+த�. �ராண�களி- அேயா�தி தி�மா0� "சீ.ஷ3தான�" (தைல�பாக�) 

என� 6ற�ப)7ள�. இ��8 சர9நதி ேகா�ரா, சர9 எ�# இ� பிாி:களா;� 

பிாிகிற�. இராமாயண�தி- அேயா�தியி� பர�� 12- ேயாசைன என 

வ�ணி�க�ப)7ள�. இ�ேறா ஒ� ெபாிய கிராமமாக�தா� கா)சியளி�கிற�. 

இராமபிரா� அவதார காாிய �*+� ைவ�=ட ெம>+த�?�ேபா� த��லக� 

வ�பவ. �=யமான சர9நதியி- �>கலா� என, அ�ஙன� அேயா�தி 

வாசிகெள-லா� அ+நதியி- A
கி 3வ.�கமைட+தன.. எனேவ அ�பாக� '3வ.� 

கதவார தீ.�த�' எ�# ெபய.. பரத� இராமர� பா�ைககைள ைவ��� Bசி�த 

இடமான ந+தி� கிராம� இ+நகாினி�# 11-ைம- Cர�தி,�ள�. 

 

இ%வாசிாிய. �தDக= அ�மைன� �தி�தி��ப� �திய அ�ச�. வ�ைக� 

ப�வ�தி- இராமைர8 ெசவி0�தாய. அைழ��� ேபா� பEவி� வரைவ வி��பி 

ேநா��� இைளய க�றிைனெயா���, ைவ�திய� வரைவ ேநா��� 

பிணிேயாென�#� உவைம 6ற�ப7வன, "அாிசின�தா- ஈ�ற தா; அகDறி*�� 
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மDறவ� த� அ�� நிைன+ேத அ>��ழவி ...'', “வாளால#��8 E*�� ம���வ� 

பா- மாளாத காத- ேநாயாள� ேபா-,'' எ�ற �லேசகரா
வா. பா)7�கைள� 

ெபாி�ெமா���ளன. அ��0�ப�வ� ைவ�+தநாத� பி�ைள�தமிழிைன� 

ேபா�றிரா� நா-வைக உபாய�க?� ெபா�+த� பாட�ப)7�ள�. 289-ஆ� 

பா)*- இராம. உலகின.��8 சில ப*�பிைனகளான தா; த+ைதய.�� ம�க� 

ெச;ய�த�க அற�ைறயிைன��, சேகாதர.க� ஒ�வ��ெகா�வ. ெச;யேவ=*ய 

�ைறைம ேபா�றனைவகைள யறி:#�தேவ பிற+தா. எ�கிறா.. 298-ஆ� பா)*- 

மடவா.களி� இழிதகைமைய� 6#� �லவ. சமண�னிவ.க)�� பி� 

வா�கியவர-ல. "ச+தத� ேமாவா� ��மலI ெசாாிவிழிக� த�ைம 

�>நீலெம�#�" எ�ற அ*, " ேவDக=ண ெள�றிவைள ெவஃக�மி� மDறிவ?� 

ேகாDக=ணளா�� �னி+�,'' (நால*யா.) எ�ற ெச;�ைள� ேபா�ற- கா=க. 

"கட:ணதி யா*� மழி��மயி. நீ)*�� காவி ந�னிற ம�விய " எ�ற 300-ஆ� 

பா)*ன*க� "மழி�த,� நீ)ட,� ேவ=டா :லக� பழி�த ெதாழி��வி*�.'' 

எ�ற �றேளா7 ஒ�தி��த- கா=க. 231-ஆ� பா)*� �றி�பி- ேசைனய.ேகா� 

வரலா# அபிதான சி+தாமணியி- எ>தி��ள வ=ண� �றி�க�ப)7ள�. ைவணவ 

சி�தா+த�ப* அவ. நி�திய Kாிகளாக� க�த�ப7கிறா.. 

 

278-ஆ� பா)*- Kாிய�ல அரச� ஒ�வ� தன� க=கைள இர+த பிராமண� 

ஒ�வ��களி�ததாக வ�� ெச;தி விLMைவ� �றி��� எ��ராண�தி,� 

காண�படவி-ைல. இ�பாட-க� ைவணவ.க)� ராமநாம தியான�ைத� ெப���� 

வ=ண� காண�ப7கி�றன. சி#ேத.� ப�வ�தி- 9- பா)7ட� நி�#வி7வ� 

வ�� த� தரா நிDகி�ற�. இ�தைக N0ைன யளி�தவ. �Dறால� �ழ+ைத 

�த0யா.. இவ. �Dறால�தி- வதி+தவெர�ப� �த0,�ள அைடெமாழியா,�, 

ைவணவ மதெம�ப� ராமைர� �தி�தி��பதா,� அறியலா�. 

 

இ�பி�ைள�தமி
 *3கி��*% காடலா�� 323-ஆ� எ=M�ள ஓைல8Eவ*-

யினி�# ெவளியிட�ப7கிற�. 

_____________________________ 
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இராகவ� பி�ைள�தமி
இராகவ� பி�ைள�தமி
இராகவ� பி�ைள�தமி
இராகவ� பி�ைள�தமி
    

 

அ�மா�அ�மா�அ�மா�அ�மா�    �தி�தி�தி�தி    

203. சீ.த+த நிகம�த லாயபல கைலக?+ 

        ெத�ளி� ெதளி+�ெபாறியிD 

ெச-லலற ெநIசிைன8 ெச-லலற ெம;Iஞான 

        சிDபர� ெபா�ளினி#வி� 

ேபா.த+த வ8சிர� பைடேய+� ெச�ைக� 

        �ர+தர� �தலாகிய 

��ேத) �ல�பரவ நி�றமா �திபாத� 

        ேபாDறியI ச0ெச;�வா� 

ேப.த+த :லகினD ற�மெமா7 தான�� 

        Qைழத� ம�ேவ�வி�� 

Q7ெப# மாதவ� ேமலான வா;ைம� 

        பிறழாம ேலா�கவ�ளா 

ேல.த+த ச�கெமா7 திகிாிபா� பைணகர� 

        ெதழி0தவ ழிIசி�ைடK 

ழிைசம0 யேயா�திநக. வ�மிரா கவ�மீ 

        திய��ெச+ தமி
 தைழயேவ. 

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

கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�    

தி�மா�தி�மா�தி�மா�தி�மா�    

204. Bேம: ைப+�ண. கDபக நிழDகMைற 

        ��கவ.க ேள�ம�� 

�ாி�ெநI சிலெரனி லவ.�காிய ெர�ப�� 

        �-வில� கிD��ளேதD 

றாேம: ெமளியவ ெர�ப� �ண.�திெயா� 

        த+திெயதி. வ+�நி�ற 

ச�தள மல.��நிக ெர�கணா யக�பய 

        சரண� கைள�பணி�வா� 

பாேம: ெசாD�க
� தசரதD �வைக�ாி 

        பாலைன� �ணசீலைன� 

ப��மைற ய+தண� மிைமயவ� ெம;�மிட. 

        பாறவ+ த����சிைல� 

காேம: வ=7வாி பாடநீ� ெச+�கி.� 

        கா0ெனகி ன�களிெகா?� 
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கமல� தடIெசறி யேயா�திநக ராளவ� 

        க�ைண �கிைல�கா�கேவ.  (1) 

 

சிவெப�மா� 

205. த�னின� ேதா�ற�� �>�நிைற :றிேன+� 

        த=கதி.� பி�ைளெவ�வ8 

சா�� �Rஉமணி8 E*ைகவள. க)ெசவி 

        தைன�க=7ம� கர�ரல 

ெபா�னித
� ெகா�ைறய+ ெதாைட�) கர+திட� 

        �ாிசைட� தா:றெவ>� 

ெபாDபினிள மா�ம�: ெச�ைக� பிரா�பதா� 

        �யம�பி ெனா7பர:வா 

ெமா�னல.� கIசிெவ= காி�ைட வலாாிதன 

        ெதா=�ைடயி னிழெலா��க 

:#�ய ெராழி��ந� ேகா��தச ரத�யி.� 

        �யிரா �தி�தமணிைய 

ய�ைனயிD ெபாி�ள மிர�கிய* யவ.க=ெமாழி 

        யாDறினிய ,�க�ைண6 

ைரயைன8 சிைலேய+� ைகயைன� ேதவ.ெதா> 

        ம=ணைல� கா�கெவ�ேற.  (2) 

 

பிரம� 

ேவ# 

206. தாத� கைள+� வாி8சிைற8சI 

        சாிக �ர-வா ாிச�தி�+� 

தன� தார+ தைனெயழி-6. 

        தார+ தன�ேகா ாிடமா�கி 

ேயத� கைள+� சராசர� 

        மிடIேச �ல�� பைட�தளி�த 

விைசயா.+ ெதாளி� மைற�கிழவ 

        னிைண�தா) கமல� �ைண�ெகா�வா� 

Bத� கைள+�+ தானாகி� 

        �க, மவDறி� ேவறாகி� 

ெபா�வD ெறாளி� மைற�*விD 

        ெபா�+�� ெபா�ளா; ம�)சமய 

வாத� கைள+� ேபரறிஞ. 



6 

 

        மதியி �ண� மா)சிெயா7 

வளIேச ரேயா�தி� பதியி-வ� 

        மகைவ மகி
+� �ர+திடDேக.          (3) 

 

இல��மி 

ேவ# 

207. அவனிமிைச S� மர� தைனேமவி 

        யழ�சிறி ேத�மில ெர�மி>�கா. 

அ>கி�ைட TE பிணி�ைடய ராகி 

        யண:�ைண ேய� மிைலமிைல யிவ.�ெக� 

றைறய:ழ- ேவா� ெமா�தன� Cய 

        வ��சிறி� 6* னினிதவ. பர��ைட 

யகில:ல கா? மரEாிைம ேயா7 

        மைலெசவி �வாவி னணிெக> ெம��தேமD 

பவனிவ� சீ� ம#பத �லா: 

        பசியமல. வாளி மத�சம
� B#� 

ப*யில� ேம� ��ெவ� வறா� 

        பைகவ.ெதா> நீ7 ம�ைக� மள�பிலா� 

பாிEைடய தாய� �க>மிக T# 

        பயனிைனய யா: ம�:ற வியDறி7� 

ப�மமைன யாைள நிமி�மைல ேமா� 

        பரைவெய> தாைய ெயழி0� நய�த� 

Eவனிைலைய A7 �ழல�ைத யா7 

        �*யிைடயி னாைள நிைறமதி �க�திைய� 

�கிரைனய ேச; வ*ெயகின மீ� 

        Eர.பணிய ேவ# மதைல�ைட யபEI 

Eடாிைழைய யாவி �>� தவி ேயா� 

        �யரமM காம ,வைகயி னளி�தி7+ 

�களி- �ண மாைவ ய*ய�ள நா7 

        �ைணய*யி னாைள யிைசெகா7 பழி8E� 

மிவனிய- பினாதி ந7�* விலாத 

        விைறவெனன ேவத �>வ� மரDறிட 

விைய�ெமா� ேதைவ விைழவிெனா7 ேகாப 

        மிக,ற விலாைன மலவி� ெளாழி�தி7 

மீரவி�ல வா
ைவ யறி:�வி னாைன 

        யிலக�ளி னாைன யிைமயவ. �தி�தி7 

மி�ைமெப# ேதவ �ாியி�# ேகாைவ 
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        யிைணயி- ெப� மாைன மகிெழா7 �ர�கேவ.  (4) 

 

உைம 

208. நளிமி�+ �கின வைரயி- வ+� �* 

        நதிெகா ள�கிவைர யி�கMD ேறD�ற 

நயமைம+ �பல மல.Eம+ �வள. 

        ந-பE� ெகா*ைய மி�ெபற� தீ)டயி 

னயன ெவா=சசி� மமர.ம� ைகய� 

        நவில�+ �திெச; ேதா�றி�D றா
�திய 

நவிரெம� �ழ0 ன#மண� கம> 

        நளினெம� சரண வ�ைமைய� C8Eட 

ெராளிமி�� கனக மைலெந7� ைக�ற 

        :ைரெச; ெவ=ெபானச ல+தனிD சீ.�தியி 

�ைறத- ெகா=7நிைற நிதிமி�+ தனத 

        �ாிய ந=பி�# ப=பினிD ேறாDறி� 

�ணவி த�றியிைல ெயனவிர+ ெதளிதி 

        �ழ, ம�ப�ள மி�பினிD ேச.�திட 

:ய.: த��பல வற� �=ைமெபற 

        :லகி ன���ாி ம�ைகைய� ேபாD#�� 

களிமி �Iெசய0 னEர. ெவ�றிெயா7 

        க>மி�+ �வள ெமா;�பி�D றா.�ப:� 

கவைல விIEEர ரைனவ�� க*ெகா� 

        கைடயி னி�#த� ண�ெபற� பா.�ப:� 

காிச#I E�தி �தல:� ெபா�வி- 

        கட: ெள�#தைன �+ெத7� ேத�த:� 

கம> ைம+த�: நிதிக?� ெபாி� 

        க�வி நி�#பணி சி+ைதயிD ேக)ப:� 

அளிமி�+ தவ� ெமா�வி ய+தண.க 

        ளகெநகி
+ �கர மIசி�D 6�ப: 

மக0�� �வன �>வ�� ெகா*ய 

        வரச ைம+தகன க�ெச�� ேகா)*ட 

வட-விள� �ெமா� நரமட� க,# 

        வ�ெளா7� ெகா��க ெழ+ைதைய8 சாDற� 

மதி�ண� பர: ர��ல� ெப�க 

        வழகி� வ+தெவா� ைம+தைன� கா�கேவ.  (5) 
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சரEவதி 

ேவ# 

209. இகபர மிர=*�I சீ.சா லற�ெபா� 

        ளி�பெமா7 T7ெநறிய 

ெவ;�வி� ��கைல �ண.8சி �>�+தைன 

        யிைறIEம� ப.��ந-கி8 

சகபர �*��# மன+த�� ேபாD#�ய. 

        தைலைம�ற நி#:�கழாD 

றன���: ெகா=டா�� தவளநிற ம�:ெம+ 

        தாைய�பணி+ ேத��வாI 

Eகபரம வான+த �#கைல� ேகா)7�னி 

        K
சர� நதிய�கினிD 

#களற வியD#ெமா� ேவ�வியாD றசரத� 

        Eதெனன8 ெச�கமலேந. 

�கபரத� �தலாய Aவ.�� ��வ+த 

        �த-வைன� ெதாழி-க=A�# 

�ைற�ாி� A:�: ெமா�றாய விள�க�ணா 

        A.�திைய� கா�கெவ�ேற.  (6) 

- 

கணபதி 

210. திணிெகா=ட கரைம+தி னீ)சிேயா 7யி.�த,I 

        ேச.+தெவா� றDக*யயD 

றிக
கி�ற ேகாெடா�# காரரவி� வா;��றI 

        ேச.+தகதி ெரறி�னிD# 

மணிெகா=ட ெவ=பிைற கிட+தா�� ேதா�#மிய 

        வதன�பிரா னிைணய* 

மலைரமன ெமாழியிெனா7 ெம;ெகா7 வண��வா�. 

        வா;ைமயி னைம+ேதா�கிய 

வணிெகா=ட ெதா>�ல� தவ.ச+ைத ெயா7E�தி 

        யைறயவ� ேக)7ண.:றீஇ 

யIசிைற� ைப�கிளிக ?�ள� களி�தி�+ 

        தயலவ ாி#�B�ற� 

பிணிெகா=ட விதழவி> மIசாியி ேனா�சீ. 

        ெப��#ந#� ெபாழி-க�K
 

ெப�வள நிைற+ெதாளி ரேயா�திநக. ேதா�#ெம� 

        ெப�மா� றைன�கா�கேவ.  (7) 
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��க� 

ேவ# 

211. மய,ல: ெப)�ைட ய:ண ெரா�ப�க� 

        ம�:நD ைக�கDபக8 ேசாைலவா�ைற 

வளைமமி� நDEர ெரா��ற� ம�ெதன 

        வைரையநி#� தி�பிணி� ேதயராவிட� 

வ0ைமெப# ைக�ெகா7 வலமிட மி>�ெதா0 

        வள.மதி� க�பய� Cயவாாிைய 

மைலயமி> ம�ெபா> தட0ல� க8சப 

        வ*:�ள� திDெபாறி� ேதா�மாநல 

விய,ல: ெசாDறிற மைறகள வினிDகவ 

        ெரழினல� ��திறD ேசா�காEர 

னிைரதிைர ெநளி�ெத> நரைலயி ெனாளி�திட 

        விவைனயட� க��றி� ேதாவிலாவ0 

யில�ெப� ம8சந- வ*வ� ெம7�த� 

        ளினிய�ண� திDசிற� பாமிராகவ 

ென�ெமா� வைன�க� �கி,� வைன�ெப� 

        கிதயமகி
8 சி�திற� ேதா7காெவனா� 

�ய,ல: �8சியி �யரசல ைவ��# 

        �னவிதMD #�திைன� காவலாலைட 

�க,ெமாழி க)கிக- கிளிக* நல�ெதா7 

        ெபா0�ெமழிD ெபாD�ற� பாைவயாெமா� 

ெபா�வ� மல.�ெகா* தைனம�வ :)ெகா7 

        ��ைமவிைள� �8சிைற� ேத�ணாவலா 

ெபா�ளிய சிைன�கணி மர:� ெவ7��ைற 

        �க>மிைச8 ெசாD#னி8 ேசைய நீ*ய 

கய,ல: ைம�கட 0ைடயட0 ��கிர 

        கலக�ஞD றி8சின� ேதா7ேமவிய 

கபடமி� ெகா�கி� பிள:ற வழி�ெதாளி. 

        கலபெம7� ��களி� தா7மாமயி- 

கவி.�*ெகா� ���ட ெமன:� வைம�திட. 

        க*�மயிD ைக�தல� தாைன நா7� 

கழலணி� மD�த ெவாளிவிர: ெபாDபத 

        கமலமதி� ���தி� ேபா�பரரவிேய.          (8) 
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இ+திர� 

ேவ# 

212. நல+த�+ த�னிள வ,��மைன யானவ 

        னய+தி7 ேமார* 

நளின� தட�கிய மட+ைதத� ேமDறா�க 

        ந=M�யி ேரா�க:தக� 

பல+த�+ திறந-� வாU.தி யாகி� 

        பாி+திட� ெகா=7வி�த. 

ப��ெபா� னாடா�வள� ெகா��� 6தனி� 

        பாதமல ைர�பரE�� 

�ல+த�� BEர.க= �தலாய நா-வைக� . 

        ெகா�ைகய� ெநறி�ைறைமயிD 

�ைறவி�றி ம-லெலா7 ேவ#ேவ #D#வா
 

        ேகாதDற மக�நிைரேச. 

ெபால+த�� ெப�ெஞ�ள ெல��ந� ம�கல� 

        ெபா0+ெதாளி ரேயா�திநகாிD 

ேபா�மீ ேர>லக ம�ெபா7 வண�கவ� 

        �னிதைன� கா�கெவ�ேற.  (9) 

 

ைவரவ. 

213. ப8ைசநிற ேவணி� �ரக�ப Tத�� 

        பாலேந� திர�மட-6. 

பைகவ0 சிைத+திட� கா�ம> �)ெப�� 

        பைடயிெனா7 மைறநா#சீ.� 

பி8ைசெகா� கலெமாளி. பாணி�� ெகா=டமர. 

        ேபாிைச ப*�பநிD�� 

ெப�ைமெப# ��தமி
� �ாியெவா� வ7கனி� 

        பிரசமலர* பர:�� 

வி8ைசயள வில:ண.+ ேதா��கவி வாண.�க
 

        ேமத�� கைலமகெளா7 

ேமவிநD றி�மக? ேமாவா� விைளயா7 

        விாிகதி.� கDைறகெளறி 

யி8ைசமி� மணிமாட வளம0 யேயா�திநக 

        ெர;திவா னவரர+ைத 

யிடெரலா+ ேத;:ற மகி
+�வள ராாியைன 

        யிைசெபற� கா�கெவ�ேற.  (10) 
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ச�தமாத.க� 

214. அ�னமிைச 9.+த� மைற�பைடைய ய�ைகதா� 

        கபிராமி விைடமிைசயிவ.+ 

தட,# பினாகமைத ேய+�மா ேக8வாி 

        யரவ7 ம9ர��கி� 

ம��Eட. ேவDகர� ெகா=ேட# ெகௗமாாி 

        மகி
வயி� ேதய�மீ�ெகா� 

வயேநமி ெகா=டநா ராயணி �ட��ைள 

        மட�கைல �ைக��>பைட 

யி�னலற ேவ+திைச வராகி �0ச�ேதா 

        *ப�தி-வ� மி+திராணி 

ெய#ழலைக 9.+�A விைலதா�� மாகாளி 

        ெய�ெம>வ ர*பர:�� 

க�ன-ைப� க�ெகன� க��தா ைழகெளன� 

        க=டவ. மய��ம�த� 

கழனிK
+ ேதா�ெகழி லேயா�திநா டாளவ� 

        க�ைணநிதி ைய�கா�கேவ.  (11) 

 

��ப�� ��ேகா* ேதவ.க� 

215. விழிெப# WதDறிற ,��திர.க� பதிெனா�வ. 

        மிைடயி�� வி>��கதி.க� 

TEமா தி�த.ப� னி�வ.ெப�� பிணிநீ�� 

        விற�ம�� �வாி�வ.சீ. 

ெமாழிெப# வE�கேளா ெர=ம ாிவ.��ப�� 

        Aவ� மிவ.��)ப7 

��ப�� ��ேகா* ேதவ� மன�திைட 

        �தி.மகி
 சிற+�கா�க� 

பழிெப# விைன�பவ� கட- T
+� மாழா+� 

        ைபத,# ெமைமேயா�ெபன� 

ப=ெபா7 நிைன�பவ.� க�ெள�� �ைணந-� 

        பரமைன யேயா�தியிைறைய8 

Eழிெப# �னDபிர ளய�தினா 0ைலயி�ேமD 

        #��மீ ேர>லைக�I 

ேசா.வற வயிDறி� ளட�கிந� மா)சிெயா7 

        ேதா�#சி# �ழவிதைனேய. (12) 



12 

 

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

ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�    

 

216. ேமடமதி தனிெல;� �ன.Bச நாளிெனா7 

        ேம:நவ மியைல+�ேகா� 

விக,ெமா� சிறிேத� மி�றிேய �8சமா; 

        ேமதக� ேதா�#றெவா� 

Tடதனி 0+�:ட னா=டள� ேபா�ம�வ 

        T#க.� கடகமிையய 

வி)�ல� தமராி� மல.மைழ ெசாாி+தா.�ப 

        ெம;�தவ.க ளாசி6ற 

நீடற வள�ெப�கி யில�ேகா சலநா)* 

        னிைலெப# மேயா�திநகாி 

னிகாி-ெச� கதிேரா� �ல+தைழ� ேதேயா�க 

        நிைறய�ளி னவதாி��8 

ேசடைம ெப���கழி �Dெறாளி ாிராகவா 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள 

ேதவ�+ தமதறிவி� ேமவ�+ தனி�த-வ 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள.          (1) 

 

217. த�மர� நிைலெபD# வா>மினி ெய�#நி� 

        ற+ைதெய; தி7�வைகேயா 

தைகெப# மில�கண ெமலாமைம+ ேதா��ெமா� 

        தைனயைன� ெபDேறெனன 

ந�மன� தா;ெப# மகி
8சிேயா யானகில 

        நாயக� ட�பயிலேவ 

நாட�� பயென;தி ேனெனன� �ல�� 

        நய+�ம� வியேவாைகேயா 

ெபா�மல.� கDபக� த�:ைட விE�பி�ைற 

        ��கவ� ேமைனேயா�� 

��கணீ� கனெமன :#�களி� ேபாெபாி� 

        �க0ென� ெறவ�நாட8 

ெச�மணி நிற��ட �தி�ெதாளி ாிராகவா 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள 

ேதவ�+ தமதறிவி� ேமவ�+ தனி�த-வ 
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        ெச�கீைர யா*ய�ேள.          (2) 

 

218. ச�கெமா7 திகிாிநD கவாியல. வாாிசI 

        ச�திர� �0சம�� 

ச�ேக தன���ப �>பைட யிேரைகநி� 

        சரணா� �ய�திலகலா 

அ�கவD றி�பய �ைர��N- �>��ண 

        ரறிஞ.பல. �>மிேநா�கி 

யD�த� தினராகி �வைக6.+ தி��ழவி 

        யகில:ல க�ேமா.தைன� 

த��ம� ெபா7பணி+ �;திெபற வ�ளிெனா7 

        தா��மிஃ �=ைமெய�ேற 

சாD#ெமாழி ய�தமI ெசவிவாயி �)ெகா=7 

        தசரத� மகி>றவிள+ 

தி�களி னேயா�திநக. தனி-வள ாிராகவா 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள 

ேதவ�+ தமதறிவி� ேமவ�+ தனி �த-வ 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள.          (3) 

 

219. ேநய�# மIசன� �னலா)* ெயழி-ெப�� 

        ெநDறியிD றிலகமி)7 

நிகாில�� விழிக?� கIசன+ தீ)*ேய 

        நிமி.Kழிய� ெகா=ைடேயா 

டாயெபாD E)*மக ர��ைழக� நவமணி 

        ய>�தியபத� கமைரஞா= 

அவி.மணி� கடகமிளி. விரலாழி N�ர 

        ம��ெபாDச த�ைக�தலா� 

பாெயாளி �?�பணி தி��திம* ைவ�தைன 

        பேயாதர� த�C)*ேய 

பட.ெப� மகி
8சிெயா7 சீரா)ட நீதிவள. 

        ப=பி�ய ��ேகாசல 

ேதயமதி ேலா�கிைச யேயா�திநக. வள.�ழவி 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள 

ேதவ�+ தமதறிவி� ேமவ�+ தனி�த-வ 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள.          (4) 
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220. பிற��� கடD�வியி ேனாெரலா ெம;�வா� 

        ெபாி�ேநாD �+தைகைமசா- 

Q7# Eவ.�க+ தல�தி�ைற Eரெரலா� 

        பிரசநனி �=7க�கி� 

பற��I E��பாிைச பா7ைம+ த�நிதி 

        பய�ெக> ெச��தந-லா� 

பDபல விைழ+தன நிைற�� �ய.ெச-வ� 

        பர+தம �லைகெய�ளி� 

�ற��� க��ெதா7 தைன8சா.+ திடD�ாிய 

        K
8சிேய ெத�#நாட� 

��னிய வள�கேளா *ரவி�ல நி�ப.பல. 

        ேதா�றிந- லரEெச;� 

சிற��� ெப���க ழேயா�திநக. வ�மிைறவ 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள 

ேதவ�+ தமதறிவி� ேமவ�+ தனி�த-வ 

        ெச�கீைர யா*ய�ேள.          (5) 

 

ேவ# 

221. தமனிய மதி�# த=ைட சில�� 

        சத�ைக பத�தாட 

தரள மைம+தி7 E*ைக நல+திக
 

        தனிWத� மிைசயாட� 

திமி.மி�� கதி.ெபால னவி.த� க=*ைக 

        தி�வள. மா.பாட� 

திவெளாளி மரகத மணிெக> �ைழயி� 

        ெசவியி னைச+தாட� 

பமர� ம��கர கமல மணி+ெதாளி. 

        ப�மணி வைளயாட� 

பளக# நவமணி யைரவட மில�� 

        பகாிைட மிைசயாட 

வம�ல கிக> மேயா�தி யிராகவ 

        னா7க ெச�கீைர 

யகில �வ+திட �கிெலன வ+தவ 

        னா7க ெச�கீைர  (6) 
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222. உளமி� விைழ:# ெகௗசைல ெப�கிய 

        :வைகயி னனிநீட 

:வ��# ெசவி0ய ர�கின ரா;நின 

        �ளநிைன வனநாட� 

கிளெராளி மணி�* யிைமயவ. தமதஞ. 

        கிைளெயா7 நனிவாட� 

ெக>தைக �னிவர. தவம� �ைறயல 

        கிறியி னல�6ட� 

களெவா7 மிக-பழி மறமி� விைனயிைவ 

        க*தி னிாி+ேதாட� 

க�தி7 E�திக ?னத� ெணறிெயா7 

        க>மிய �க
பாட 

வளைகைய யிக> மேயா�தி யிராகவ 

        னா7க ெச�கீைர 

யகில �வ+திட �கிெலன வ+தவ 

        னா7க ெச�கீைர.  (7) 

 

223. பணி�* மிைசவள ரவனி �ர+தி7 

        பைடவ0 மி�தாைத 

பட.நைச ெகா7வ� ெகனவிைர ெவா7தவ
 

        ப=பினைட+ ேதா��+ 

திணிவள. திர��ய ெந7வைர மிைசெயா� 

        சி#�கி ெலனேவறி8 

ெசவிவழி மழைல ெய�IEைவ ெப�கிய 

        ெதளிய� த�ெபாழியா� 

தணி:ைட யிவ�ள ெம�ெமா� தடநிைற 

        தைகைம �ாி+தார� 

தைழெப� மகி
ெவ� நளினமல.�தி7 

        த�ைமயி� விைளயா7� 

அணிமதி- K> மேயா�தி யிராகவ 

        னா7க ெச�கீைர 

யகில �வ+திட �கிெலன வ+தவ 

        னா7க ெச�கீைர.  (8) 
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ேவ# 

224. பரா�கிர ம�ெதா7 ேமவிய 

        வIச. ெவIேசனா 

பரா.�த மள�பி- நீ*ய 

        ைம+தா ��ேகாப 

விரா�கத. �Dறிய தீைம 

        யிைன+ேத ெநIேச� 

மினா��ய �Dறக- வானவ 

        �;+ேதா ெம�றீறி- 

கரா�பைக ெசDறிட மாெனா7 

        ��ேபா; நி�றாசி- 

கடா�காி ைய�க* தா?� 

        ெச+தா ளி� ேபாத 

வரா8சய ன��யி றீாிைற 

        ெச�ேகா ெச�கீைர 

யேயா�தி நக.�க ணிராகவ 

        ெச�ேகா ெச�கீைர.          (9) 

- 

225. Eறா�ெகா* ைக�ெகா7 TE# 

        ெத�கா 0�மீ� 

ெதாழா�� ைட�Dறி யமாத 

        ெர�+தா. ெகா=ேடறி 

நறா��ளி க�கி7 ம��ய 

        ெமா=கா ம�சீறி 

நடா�திட :Dறி7 மா�ல 

        ந=சீ ��றாைள 

யிறா�தைக ெபDறி7 ேமத� 

        ம�பா ெல�னா? 

மிரா�பக ,)ெகா7 நா7ந. 

        த�பா 0�றாக 

வறா8Eக �Dற� ளாாிய 

        ெச�ேகா ெச�கீைர 

யேயா�தி நக.�க ணிராகவ 

        ெச�ேகா ெச�கீைர.          (10) 

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

தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�    
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226. ஒளிேச ரணிக� நி�பலந- 

        ,#�பிD கிையய� தி��திவிைழ 

:ள�6. ெசவி0� தாய.பல. 

        ஓவா ெதா�நிD �ற�கா�ெக� 

றளிேச. �க
�ெத; வத� ேபாDறி 

        ையய நின� தி�:�வி 

னழைக� கவி�சா- பிணா�திர�க 

        ளவி.மா= பைம+த மி�னின�க� 

நளிேச ெரா�சிD றிள�கி-K
 

        நல�திD ெசறி+� ேநா��தலா 

ன=ணா தவ.க= மி8சிறைன 

        நவி, �ைறயி- கழி�ேதாம� 

களிேச ரேயா�தி வள�மழ 

        களிேற தாேலா தாேலேலா 

கதிேரா� மரபி ,தி�தவ�) 

        கடேல தாேலா தாேலேலா.  (1) 

 

227. நவி,+ த*��� ெகா*தன�� 

        நாDேகா ண��� பிணி��D# 

ந=ண மிளிாி+ திரதி�வி 

        னய��I ச�ர மா;8Kழ� 

தவ> ேமக� பE��ழவி 

        தாெனா� றதD� ந7�கிட�ப� 

தைழயா. மIைஞ யினIK>+ 

        தைகேபாD Qத வடநாDறி 

யவி�� பலந� மணி�ெதா)* 

        லக�தி ெலா�நீ க=வள. 

வயிDக= மடவா. பல.6* 

        யா)*� �யிDறி மகி
6ர� 

கவி� மேயா�தி வளெரம� 

        க=ேண தாேலா தாேலேலா 

கதிேரா� மரபி ,தி�தவ�) 

        கடேல தாேலா தாேலேலா.  (2) 
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228. மி*ேச. மலெவ� பைக�மி�� 

        விைனேயா ாிர=7I சமIெச;� 

ேவதா+ த�தி� �*பைம+த 

        ெம;�ைம ெப#மா #ணரா� 

ப*ேச. நடைல� �ல�க.+� 

        ைபத ,#ெம� ேபா-வா.��� 

பட.தீ.� தளி�தD �ளமிர��� 

        பரனா �ன� நிைலயறியா 

வ*ேச. தட�க) ெசவி0யெர� 

        மகேன வ�க ெவனவைழ�� 

மடைம ேநா�கி �னியா� 

        ம*யிD றவ
+� விைளயா7� 

க*ேச ரேயா�தி நக.வள.ைப� 

        க��ேப தாேலா தாேலேலா 

கதிேரா� மரபி ,தி�தவ�) 

        கடேல தாேலா தாேலேலா.  (3) 

 

229. ஆவி� திர�க� பDபல: 

        மகில :லேகா டா�கிவிைன 

யளவிD Eக�+ ��ப�ெம� 

        றாய விவDைற Wக.வி�� 

ேமவி� திைள�� ம%விர=*� 

        வி��� ெவ#��+ தீ.ப�வ� 

விIE+ திறIேச. சில:யி.�� 

        வி�?� ப�வ+ தனிDசிற+த 

வாவி� கமல �ைகயவி
�� 

        மா.�தா= டைன�ேபா� மல�திமிர 

மாDறி ய�ளி� மல.��ெம�க� 

        வா
ேவ ம�வா. வ=*ைச6. 

காவி� தடIK ழேயா�திவள. 

        கனிேய தாேலா தாேலேலா 

கதிேரா� மரபி ,தி�தவ�) 

        கடேல தாேலா தாேலேலா.          (4) 

 

230. பழ� விைனயா ெல>வைகய 
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        பவவா ாியி-T
+ �ள�கவ�# 

பாச� திைரயா லைல��=7 

        பDெறா� றி�றி �ழித�வா.� 

கழ� நிைற� நி�மல.�தா 

        ள�றி� �ைணேவ றி�ெற�A 

தறிஞ. பழி8சி ைநகர+தீ. 

        அ�� �ாி� ெம;Iஞான� 

�ழக வதீத வா
வ�?� 

        ேகாேவ மாசி- �ண���ேற 

6#� கைலக� பDபல:� 

        �றி�தா;+ �வ��� கவிஞ.பயி- 

கழக ம0� மேயா�தியிரா 

        கவேன தாேலா தாேலேலா 

கதிேரா� மரபி ,தி�தவ�) 

        கடேல தாேலா தாேலேலா.          (5) 

 

ேவ# 

231. ேபாழா வDற பனி�கதி. வா;மணி 

        Bவா மாநாக� 

ேபாகா. ெசா�கைண மீ�ன தாெளாளி. 

        Bவா ழ�மானி% 

Tழா ெம;�ப7 காவ- ெகா�பதி 

        Tேறா வானாட. 

ேமலா மD�ைட ேசைனய. ேகா�பணி 

        ேமவா மாேடய8 

Kழா :�தம ேயாகிய. ேதமல. 

        Cவா நாேவாத� 

ேதாலா வD�த நா-வைக மாைற 

        C;தா. சீ.பாட� 

தாழா நD#யி- 6.வ� தீாிைற 

        தாேலா தாேலேலா 

சாேக த�பதி வா
க�ணாநிதி 

        தாேலா தாேலேலா.  (6) 

 

232. தீவா; க)ெகா* ேயா.ெசய ேலM# 

        தீதா னீடாேம 
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ேதா7ற நிDபணி வானவ ரானவ. 

        ேதயா வாடாேம 

மாவா; ைம�கிைச மாம� நீெணறி 

        வாழா ேதகாேம 

மானா. கDபவ. பானிைல Tெறா7 

        வாயா தாகாேம 

Bவா; ெம;�தவ மாநல ேம:ற- 

        Bணா ேதாயாேம 

ேபாதா. கDபக மானிதி வானிைச 

        ேபா;பா ேசயாேம 

தாவா நDறிற� மா�ட னானவ 

        தாேலா தாேலேலா 

சாேக த�பதி வா
க� ணாநிதி 

        தாேலா தாேலேலா.  (7) 

 

233. வாயா ர��தி 6ற* யா�ள 

        மாறா Tறாமீ 

வானா ட.�கிட. ேவரற ேவவ� 

        வா
ேவ தா
ேவயா 

மாயா ெம;8Eக வாாியி Uெட> 

        வாகா ேவகாK
 

மாலா� மி��ழ லாணவ ேநா;தவி. 

        மாயா Cயாகா 

Tயா. ைம��ழ- ெகௗசைல மாத�� 

        Tரா சீராளா 

ேவதா ைவ�த� நாபிய வாரண 

        ேமலா சீலாT
 

தாயா �Dறிைச ேம: மிராகவ 

        தாேலா தாேலேலா 

சாேக த�பதி வா
க� ணாநிதி 

        தாேலா தாேலேலா.  (8) 

 

234. ஒ�சி# ெச�ைக விர-Eைவ ப=பி 

        ெனாளி.வா யி�ேறற 

ெலா>�ற A7 �ளவி�� சி+� 

        ��ேம னியிெனாளி�) 
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க�தி விய+� சிரமைச த�ைம 

        கா)7# Eட.பாரா� 

கதி.�* ��ப ரறிவ� ெமா=ப� 

        கயமல ர* C�கி 

ம�வ :ைத+� �#நைக ெகா=7 

        வள.திற ம�ேநா�கி 

வளைம யைம+த ெகௗசைல ெநIசி� 

        மகி
களி நனி6�+ 

த�வள. ேதவ �ாிவள. ேதவ 

        தாேலா தாேலேலா 

சரத ென�+தசரதன� ைம+த 

        தாேலா தாேலேலா.  (9) 

 

235. ம�மல. ப��+ தைழசிைன நீ7� 

        வ=டா. ெபாழிX7 

வயநிைல வாேனா ரவிெகாள ந-� 

        மரேச யறேவ�வி 

��மைற ேயா.க� �ாிெசய றா� 

        Aவா மாவா;ைம 

�தி.ெசய� ம�ன. ெநறிவள. ெச�ேகா� 

        �ைறைம� ெமாளிகா,� 

வி��க மி�னா. நிைறவ0 தா� 

        மி�கா. மதிேதா#� 

விைழமைழ ��ைம ெயாழிவற ந-�� 

        விாிேகா சலநாட 

ச�மைற தா> ��மைற நாம 

        தாேலா தாேலேலா 

சரத ென�+தசரதன� ைம+த 

        தாேலா தாேலேலா.  (10) 

---------- 

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

 

236. க=ணக னன+தைல தா�திாியி� A7மி�� 

        கா-சீ� தி7Iேச)*ள� 

கதிரவ ென7�கட� �க)*�மீ மிைசெயழ� 
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        க=7�� ளைரவாாிச 

�=ணற விைனெதவி) 7ற:=* யாமினி 

        �வ+�த� �)7யி-த� 

ெமா=சிைற8 சIசாிக ெமா-ைலயி ென>+திைர+ 

        ேதாடமல. த�ைமெயா�நி� 

வ=ண�# தி�:�� கா)சிெப# ெம;ய�ப. 

        மனமல� திமிரமிாிய 

ம-க�ளி� மல.தனிக. தீIEைவ யறD�=7 

        வாவிெயா7 �கி,ாிIE+ 

த=ண#� ெபாழி-K ழேயா�திநக ெர�பிரா� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள 

ச�தியா ந+தெவா� நி�தியா ந+த�� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள.          (1) 

 

237. ப+தம# மாதவ. ெந7�கிாி யி��ெகா*ய 

        ப>வ�� ேமவி9ழி 

பDபல கழி+திட� �D#மர வ*வமா;� 

        ப*வேநா� பாDறி�மவ 

ெர+தம# வDறிட� கா=பாிய ெவ��னா 

        திைணய*ைய யா�கவெரலா 

ெம;திைய+ த�வி�மல. மணநா# தசரத 

        னில��மா ளிைகயிேனா�கி 

ய+தம# நினதிய-ைப யயெலா�வ �ணரா 

        தக�தட� கி�ெப�கிய 

வான+த வாாியி ன>+திநி� ற+ைதெயதி 

        ர=மிந- ேலாைக6ற8 

ச+தம# ெகாளி.த� மேயா�திநக. வளெர+ைத 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள 

ச�தியா ந+தெவா� நி�தியா ந+த�� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள.          (2) 

 

238. வி=டைல யளி��மா க=டல��தD றலெகா� 

        வி�தரைன வ.��ேமனா� 

வி>மிய ந#IEைவய வமி
தநைர திைரA�� 

        ேமவாெத7� �தவிய 

ெகா=டைல� கா=பெமன ந�#வ.� கட�ேம;+� 
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        �வைலய+ தைனவள.��� 

ெகா=A வி���ம� ெகா=டல�= மாாிெபாழி 

        ெகா�ைகெயா7 ���யி.��� 

வ=டைல ெய7�ெதறி� ம�தT ைர�க=விழி 

        வள.தனி� தி+நக.வயி� 

வாிெந7I சிைலேய+தி �லெகலா� கைளகணா; 

        வள.�பவள. திற�ெத=ணி 

த=டைல யி�மீ�# மேயா�திநக. வள.�னித 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள 

ச�தியா ந+தெவா� நி�தியா ந+த�� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள.          (3) 

 

239. ��பா. ெந7+திைர E�)7� பேயாததி� 

        ேதா�ற�த ம�க=வானிD 

Eர.��� ப���மீ.� க:�ேவழ ேவ+திட. 

        ெதாைல�பமிளி ராழிெதா)7 

ெமா�பான தி�றிவள. ெம;Iஞான ைம�ப�வ 

        �#��வ ����தீப 

ெவாளிெப�� பாIசச� னிய�ெகா7 கேபால�தி 

        ��மகி
வி னானீவி�+ 

த�பாெவ #
�திற-ெகா= மாவ0ம= Aவ*� 

        தானெமன வா.��கரக� 

தாைரேயD #�ெவாீஇ8 சரெண� றைட+ேதா. 

        தம�கபய மீ+�ெமாளி.கI 

ச�பாணி ேசெயாளி த?��ற வேயா�தியிைற 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள 

ச�தியா ந+தெவா� நி�தியா ந+த�� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள.          (4) 

 

240. ெதா�ைமத� காலமதி ெனா�றா யி�+த�� 

        ெதாழி-�ாிய :�வA�றா;� 

�களற வி�+தகயி ைல�ெபா�� �)கிெனா7 

        Cய:� வ�விள.�ப� 

ப�ைமத� மித
வனச Qடம� க)�ன- 

        பனி�பமக ர�க?ல:� 

பாDகட 0ரா�பக ,ற�கா திைர+திட� 
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        ப��மி% விடA�ெறாாீஇ 

ந�ைமத� வி=Mலகி� ம=Mல �ய.+தெதன 

        நர.களிD சிற+ேதாெரன 

நா7றி ெனன��க, ��A�# ெமா�றா; 

        நய+�மணி ஞாயி�மதி-K
 

த�ைமத� �க
வள ரேயா�திவ� பரமேன 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள 

ச�தியா ந+தெவா� நி�தியா ந+த�� 

        ச�பாணி ெகா)*ய�ேள.          (5) 

 

ேவ# 

241. மாதவ. தம�ள மீதி� ெமாழி:ற 

        ைவ�த வ�)ேசாதி 

மாமைற �*வினி ேலாதிய ெமாழிநிைல 

        ைம�கிைச ெம;�ேதவ 

பாதக ெவயி-விைள யா�ல மறநிமி. 

        ைப�ெதாளி. ெபாDறாரா 

பாெரா7 ககன� நீ*ைன யள:ெச; 

        பD# மல.�பாத 

ேமத� தசரத னா�யி ெரனவள. 

        வி�தக ெவ�கா, 

ேம:# ம*யவ. வாெவன ெவதி.வ� 

        ெம;��ண நDறாேய 

ேகாத# ம��ெபாழி சீதள விள�கி- 

        ெகா)7க ச�பாணி 

ேகாசைல பயி-பவ Tசைல �யி-ப: 

        ெகா)7க ச�பாணி.          (6) 

 

242. ேச7# �ண.வைம ேசட� நயெமா7 

        ெச�ப� நDசீர 

தீவிைன யறவள ராயிர ெமனமிளி. 

        சிD�ண ெம;�ேபர 

Q7# �ல�யி. யாைவ� �த0ய 

        ெப)�ைட சDேபாத 

ேபதைம ெயாழிதவ ேயாகிய �ள�ற- 

        ெபDற மல.�பாத 
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ேத7# ெமமதக A*� ெளாழிய 

        :தி�த வ�)பா� 

தீத# ம*யவ ராகிய வEைவ 

        வள.�� ெமழிDேற� 

ேகா7# காிெயதி ேரா*ய விள�கி- 

        ெகா)7க ச�பாணி 

ேகாசைல பயி-பவ Tசைல �யி-பவ 

        ெகா)7க ச�பாணி.          (7) 

 

243. ேசமள வியத� வானக ர�ெமாளி. 

        த)பவள� ேதாவி- 

ேச7# மல.விதி வா>ல ெகா7வட 

        தி�கி னய8சீர 

தாமள ைக�நின தாெளா� தரநிைன 

        யDபின ெர�ேபா� 

மாE# ெமா�ெபா� ளாெமன :ளமதி 

        லDப� ந8சா� 

தாமள வ#�க
 நீ�கதி ெபறவ� 

        ட��வ சDேபாத 

தாரணி மிைசநிைல ேச.தச ரதEத 

        ச�திய ெபாDபா�� 

ேகாமள வளமி� சாமள விள�கி- 

        ெகா)7க ச�பாணி 

ேகாசைல பயி-பவ Tசைல �யி-பவ 

        ெகா)7க ச�பாணி.  (8) 

 

ேவ# 

244. மி�கவி னா��ய ேரா:# 

        நDெசய- வி)ேடத 

மி8ைசயி னா.�தி7 தீவிைன 

        �Dறிலா ெம;�ேபாத 

வ�க மதாDபர மா�ைன 

        நி�த, மDேபா7 

ம8ச �றா�திற நா*ய 

        :)ெகாள ,Dேறாைர 

ைம�கிாி ேபாDசம ேன�# 
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        தDக� ைம�தாய 

ம)ட# சீ.�தி யினிெனறி 

        ைய�த� நDறாள 

த�க வேயா�தி �ராதிப 

        ெகா)7க ச�பாணி 

ச�திய A.�தி யிராகவ 

        ெகா)7க ச�பாணி.          (9) 

 

245. ��தி7 தா.��ைட ேமனிழ 

        ,Dறிட ெமா;�தா� 

�)ட# வா)பைட K>ற 

        ��கிய �Dசார 

:;�தி� ேமDபட. ேபாக 

        �ைம��ழ ,Dேறாைர 

�)ப7 ேவ)ைக யராக 

        ம�)7ட 0Dசீ�� 

ெபா;�தழி யாDறி ெனா#�தன. 

        பDறி7 ெபாDபாத 

��த� ேத;�திட யாழிைச 

        மி�கதி. ெபாDபா�I 

ச�த வேயா�தி �ராதிப 

        ெகா)7க ச�பாணி 

ச�திய A.�தி யிராகவ 

        ெகா)7க ச�பாணி.          (10) 

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

%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�    

 

246. ேதவெரா7 மா�ட. வில���� Y�வன 

        சி+�வா
 வனதாவரI 

ெச��மி% ெவ>வைகய பிறவியி �ழ�#பல 

        தீயவிைன S)*ம�ளிD 

றா:# �யி.�திர ெளவDறிD�� விைனயள: 

        த�கரண �வனேபாக+ 

த+�பி� விைனமாE தீரந� ெனறிந-� 

        தனி�தD கட:ள.�� 
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Bவல ர*��ைண �ைணெய� றைட+ேத�� 

        �=ணிய ரக�தின�றி� 

ெபா��ேப �வைகயினிD க=ட= ெணன�ெதாி 

        �ற�தி�� காணெவளிதிD 

பாவல. ெப���க ழேயா�திநக. வ�ெமா�வ 

        பவளவா; ��தம�ேள 

பாDகட0 னி�ெற�ைம யாளவ� ��தேம 

        பவளவா; ��தம�ேள.          (1) 

 

247. ேவனி,# ந=பகD ேபா�E7 பாைலயி� 

        ேவ:கா னைலயறெலன 

ெவஃகியிள மா�ண விைர+தா�� சகமாய 

        மி8ைச�ப7 வா
ைவநா* 

9னி,ழ- பவேர� ��ெபய ாிர=ெட>� 

        ெதா��கிய :ள�திேனா7 

ெமா��ைற விள�பி�� பாவேகா *கெளலா 

        ெமா�சிைல ெய7�ேதா8ச,� 

கானி,# ��ம� தைட+தபற ைவ�திர� 

        க7�பவ� கணமிாி:ற� 

கைலமைற ெதாி+ேதா� Tடாத ந�ெனறி 

        கல�பவ�� க�ைணநிதிேய 

பான,# பா��ாி �7�ெதாளி ரேயா�தியிைற 

        பவளவா; ��தம�ேள 

பாDகட0 னி�ெற�ைம யாளவ� ��தேம 

        பவளவா; ��தம�ேள.          (2) 

 

248. ேகா7வள ேராதிம� திDகீ.� தல��சீ.� 

        �0ச�வா
 ைவ�ெமா�ெறன 

�றியா த�+தவ �ழ+�ண.வி� மா)சிெப# 

        ெகா�ைகய.க ள�றிெந7நீ. 

மா7வள. தா�திாியி U7தவ ெநறி�கா 

        மா+த�� க=MD#ைன 

வ-விைன� பைகவ0 Nழி-ெச; தான+த 

        வா
ெவளி� ேமவவ�ளாD 

Q7வள. கவிைகமக� வாதிெயா7 வா�கியவ. 

        பிாிவிலா தா)சி�ைறயிD 
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ெப�Nல% விIைசபயி- கழகமதி லைரய* 

        ெபய.வ#� ேதாவமா�கி� 

பா7வள. நைசத� மேயா�திவ� ெம�பிரா� 

        பவளவா; ��தம�ேள 

பாDகட0 னி�ெற�ைம யாளவ� ��தேம 

        பவளவா; ��தம�ேள.          (3) 

 

249. காண�தி �#தில ெமன�க�� பாைசயி� 

        க)டவி
+ தறவ�+தி� 

ைகதவ� ெகா�ைகயி �தி�தி7I ெச-ல,� 

        காதைல� ெபாறிகல�கி 

மாண� பிணி�த நா*கெணகி
+ �ண.வி�றி 

        ம�=மாி� பி�ெச-ல, 

மன�தி�ற நிைனெதா#� க7ெவன ெவ��ெகா=7 

        வா*�பைத� ேதாலெம� 

றாண�தி னி�சர ணைட+தவ.� கIசெலன 

        வ��ெச�� பரம��ேவ 

யகிலேலா க��ன� தி�வாைண ெநறியி�ைவ� 

        தா?ெம� மிைறவெபாழி0D 

பாணற E��பட ரேயா�திவள ர*கணி� 

        பவளவா; ��தம�ேள 

பாDகட0 னி�ெற�ைம யாளவ� ��தேம 

        பவளவா; ��தம�ேள.          (4) 

 

250. நீாி,# �D�த ெமன�தைக வள.�னித 

        ெநIசின.� �#மிடெரன 

நீனிற� ெகா=Aவி� வாயி,# மி�ெனன 

        நிைலயா� ேதா�றியழி�I 

Kாி,# மி��லா- யா�ைகதைன நிைலெய�# 

        K
விைனயி �ழ-ெபாறியிலா. 

ெதாட.�நீ� ��ன*ய. ேநா�றா) கைம+�ள+ 

        ேதா�#A வ�பி�மாறா8 

சீாி,# �Dேறவ- ெச;ெதா>� வா.மல� 

        திமிரமற வ�பா�ேவ 

ெதவி)டாத வான+த வ�தேம யிரவி�ல 

        தீபேம �வைமயிலதா;� 
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பாாி,# மணிமதி லேயா�திவள. �ணேம� 

        பவளவா; ��தம�ேள 

பாDகட0 னி�ெற�ைம யாளவ� ��தேம 

        பவளவா; ��தம�ேள.          (5) 

 

ேவ# 

251. இைறவ னி-ைல ெயன:�யி 

        ாி-ைல ெயன:� க�ம�D# 

மிவ� ெதன: மண�கைனயா 

        ாி�ேப ேபாி� ெபன:ம�= 

டைற�� ெகா*ய ��சமய 

        வள# தைனெய� ெப�மநின 

த�ளா AD#� ேகால�ெகா= 

        ட�பிD கட+� ந�ெனறிேச.+ 

�ைற� மவ.��� பவேநாைய 

        ெயாழி�� ம�+ேத ேயா�கார� 

ெதாளியா நி�ற வ��ெபா�ேள 

        ��ப. வண��+ தனி�தேல 

கைறயி- �க
சா லேயா�திவள. 

        களிேற ��த மளி�த�ேள 

க�ைண� கடேல ராகவேன 

        கனிவா; ��த மளி�த�ேள.  (6) 

 

252. விாி� �லகி ைன�Bத 

        விகார விைளவா �டெலன:� 

விைனயா� மைனயா தியெர�ன 

        விள�� மைவெயா� ேறாெடா�# 

ெதாி�+ தர�க வாாியி�T
� 

        திரண� திர�ேபாD 6)ட��பி� 

றிர: ெமன: ����ைறவாD 

        ெறளி+தி% :ட-வா
� ைகயதனிD 

�ாி�� விைழைவ நீ��ன� 

        ெபா�ன� கழ-ேச. தி�வ*யிD 

�கெல� றைட+ேதா. தம�ெகளிய 

        �னிதா ம#கிD �ரவிெயா7 

காி� �ல: மேயா�திவ� 
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        களிேற ��த மளி�த�ேள 

க�ைண� கடேல ராகவேன 

        கனிவா; ��த மளி�த�ேள.  (7) 

 

253. வIச� ெபாறியிD ��+�மட 

        மாத. �ய�கி லைல��=7 

வைலயிD ப7சிD றிளமறிேபா- 

        வ�+தி �;�+ திற�ணரா 

ெநIச� தினரா யி�+��கி 

        னிற�த மயிட� ேபா�தி�வ� 

ெந*ய க>�) பைட�6Dற 

        ென��கி ���� �ர-கா)* 

யIசி� கிைளஞ. K
+தலற 

        வவ�திD கவர� ப7கி�ற 

வைமய� ேத� மிராமெவன 

        வைறயி னவ.��+ �ைணயாேவா; 

கIச� தடIேச ரேயா�திவ� 

        களிேற ��த மளி�த�ேள 

க�ைண� கடேல ராகவேன 

        கனிவா; ��த மளி�த�ேள.  (8) 

 

ேவ# 

254. பD## வா,ைள ைக�களி றாதிய 

        ைப�தட. ெபா8ைச�ாி 

பDபல தீைம� னDெபய ேரா�� 

        பDறற வி)7ெந7� 

�D#� வா�ய. ப�தியி னீ*ய 

        ெபாDபைம நDறவ�� 

��தியி ேனM# ��தம னாகிய 

        ெபாDகம ல�தவ�� 

கDற� வாதி ����# யாழிைச 

        கDற �னி�கரE� 

ைக�பற ேவாதிய மி�ெகாளி. நீ�Eைவ 

        க��# மி�க�க
 

�Dறிய ேகாசைல �Dற விராகவ 

        ��த மளி�த�ேள 
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��பைக ேபாயவ. ெச�பிய நாயக 

        ��த மளி�த�ேள.  (9) 

 

255. மDெபா0 மாமணி ெமா;�த பணாடவி 

        ைவ�த கடD�விைய 

ம)டற ெவ�கா :D#மி ேழா� 

        வDகைல �D#மைற8 

ெசாDெபா0 ேயாகி ய��க� Zெனறி 

        ெசாDற� மி8ைச�ாி 

�)ட. களானனி ெகா)� �ள�ெதா7 

        ��க மி���ன� 

விDெபா0 தாளி ன7�தவ. தீதற 

        ெம;8ெசா ,ைர�தெத� 

மி�கைம சீ�ைட நDறி� வா;ெகா7 

        ெம8E வள�தி�வி� 

�Dெபா0 ேகாசைல �Dற விராகவ 

        ��த மளி�த�ேள 

��பைக ேபாயவ. ெச�பிய நாயக 

        ��த மளி�த�ேள.  (10) 

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

வ�ைக�ப�வ�வ�ைக�ப�வ�வ�ைக�ப�வ�வ�ைக�ப�வ�    

 

256. அக,# விE�ெபா7 வE+தைரயி� ம-�பல 

        வாவி�திர)� �த-வ 

னாகிெயவ ெர%வா# க��� வண�கி*� 

        ம�கா�க% வா#றிேய 

�க,# மன�தி�விைழ ேவா.+�த� �ைறயின�� 

        �ாிெப�+ தைலைமB=7 

ெபா�:ய. விக+��த� �*வி�றி ெய��நிைற 

        Bரண� ெபா�ளா;நல 

மிக,# மைற��மிவ னாெண�# ெப=ெண�# 

        ேவெற� #ைர�பவாிய 

ெம;Iஞான :�வாகி நி�தியா ந+தEக 

        ெவ�ள� ெப��கதாதி 

யிக,# மல�பைக ெயாழி�தி7 மேயா�திநக 
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        ெர�கணா யக�வ�கேவ 

ெய>பவ� கட,ளா
+ த>பவ.� �#�ைணவ 

        ென�மிரா கவ�வ�கேவ.          (1) 

 

257. உலகெமா� A�றிD� Aலகா ரணமாகி 

        ேயா�மைவ ேதா�றி�*வி 

,ாிைமயி ெனா7�க� ப7+தைகய னாகிேயா 

        ��:ெபயாி-லனாகி 

யலக# �க
8E�தி �*யி�ைற ெபா�ளாகி 

        யான+த A.�தியாகி 

யமலவ8 Eதவனக சிDபரI ேசாதியா 

        யைறபிரணவ� �=ைமயா;� 

கலகைவ� �லேவட. ைக�பட. ெத�ைன�� 

        கா�தி7� கைளகணாகி� 

க)ெசவி� பாய�மிைச யறி�யி லம.+தெவா� 

        கட:ளா யா:மாகி 

யில�# பர�பிரம மாகிய வேயா�திநக 

        ெர�கணா யக� வ�கேவ 

ெய>பவ� கட,ளா
+ த>பவ.� �#�ைணவ 

        ென�மிரா கவ� வ�கேவ.  (2) 

 

258. நின�ப� கயவ*ைய ெயா�கண� ேபாேத� 

        நிைலெபD றிட�கனவி, 

நிைனயா தி���ெகா- ேலாக�I சிைலெகாெல� 

        ெநIச�ள னாகிமற0 

தன�நக. வழிநா* வா;ைமந� னிைலயற+ 

        த�ன� மிலாம0க
: 

த��பல தீைம� மிைழ��லக மாையவைல 

        த�னி,D ேறமய�� 

ெமன�பிைழ ��ெபா#� த*ைமெகா� ஞான�� 

        ெவனவ0வி� வ�க�ைணேச 

ாிைறயாகி ய*ய.மன மகலா� �*ெகா= 

        *��பவ� மாகிநிகம� 

தின��* ேவா�பர னாகிய வேயா�தி�க 

        ெர�கணா யக�வ�கேவ 

ெய>பவ� கட,ளா
+ த>பவ.� �# �ைணவ 
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        ென�மிரா கவ� வ�கேவ.  (3) 

 

259. த��ெப� ம�ைகயா ,லகி�� ெகா�கட: 

        டாெனன� �க-வி��ேமா. 

த+ைததீ8 ெசய�ம#� தா�கவ� பைடெந7I 

        சயிலமட- 6.மாEண� 

ெபா��சிைக யழ-ேவழ மிைவ�த- ெகா=7ெகாைல 

        �ாிவி�க �ய,ேம-ைவ� 

�ர�பதD �Dற�ைண ேவறி�றி ேயாமாி 

        �ராதனா நாராயணா 

ம�கள �ணாகரா ைவ�=ட வாசேன 

        மாதவா தIசெம�ேற 

வ>�தி7� பிரகலாத னைனயா=7 அ�கவ� 

        வா;மல ாிட�திென>தD 

ெக��நர சி�க:� ெவ;திய வேயா�திநக 

        ெர�கணா யக�வ�கேவ 

ெய>பவ� கட,ளா
+ த>பவ.� �#�ைணவ 

        ென�மிரா கவ�வ�கேவ.  (4) 

 

260. ெப�ைமெப# வானெமா7 ம=Mமா வ0தர� 

        ெபDறள+ தன:மளிK
 

பிரசமல. மீதி,ைற பரேம)* �தலாய 

        Q7ெக> வி=ணவ.�ழா 

ம�ைமெப# விதி�ளி வழாத�8 சி�பன: 

        மகெந� �ைட+��கிநி� 

றான+த நீ.விழி யிைர�ெதழ� ெதா=ட.தின 

        மIச0� ேத��வன:� 

க�ைமெப# மலவி� ெளாழி�ெதன� ெநIெச�� 

        க-0�ைற வன:மான 

காமாி� தாளி�மிைச ெபாDசில� பா.�ெபழ� 

        காதிலணி �ைழயில�க 

வி�ைமெப# மணிமாட ம#ெகாளி ரேயா�திநக 

        ெர�கணா யக� வ�கேவ 

ெய>பவ� கட,ளா
+ த>பவ.� �#�ைணவ 

        ென�மிரா கவ� வ�கேவ.  (5) 



34 

 

 

ேவ# 

261. பி��+ திைரேச. வாாிதியிD 

        பிறவா வ�ேத ெகா*யவிைன� 

பிணிைய ெயாழி�� ம�ம�+ேத 

        பிாிய� �டேன ெநIசக�தி 

,��+ ெதா>�ப.� க�IEைவைய 

        �த:� க��ேப ெயழிறிர)* 

�ல�+ தைழ�க வ��ெபாழி+ேத 

        ேயா�� �கிேல வி=MலகிD 

#��I Eர�� ைகெதா>� 

        �தி��+ த�ேவ மலவி�ைள� 

�ர�� ஞான� தினகரேன 

        �க[. வா;ைம ெநறியிெனா7 

ம��� �க
 ேச. தசரத�க= 

        மணிேய வ�க வ�கேவ 

வளIேச ரேயா�தி� பதிவளெர� 

        வா
ேவ வ�க வ�கேவ.          (6) 

- 

262. ஐய நின� தி�நாம 

        மைறய� �கி�மD றைவயன+த 

மா� �ன� தி�:�வ 

        மக�திD க�தD கDறா�I 

ெச;ய மல.�தா� யாென;தி� 

        ெதாிசி� பதD� நிைல�ணரா8 

சிறிேய �லக மாையெய�I 

        சிைற�ேகா) ப)7 ெம0யாம 

,;ய வ*ேய� பாெலா�நீ 

        ��ள மிர�கி ெயா�கண�ேபா 

�#தி யாயி� விைன��ய.தீ.+ 

        �#தி ெப#ேவ னாத0னா- 

ைவய மளி��+ தசரத�க= 

        மணிேய வ�க வ�கேவ 

வளIேச ரேயா�தி� பதிவளெர� 

        வா
ேவ வ�க வ�கேவ.          (7) 
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263. பயIேச ெரழி0 வரைவெயதி. 

        பா.�� ம9ர� ��ெளா�தா;� 

பEவி� வரைவ ேவ)7ைறெம� 

        ப8ைசயிள� க�ெறன� கதி.கா- 

வியIேச. மதியி� வரைவ�ள� 

        விைழ+� நா7� சேகாரெமன 

மி�சீ ராமா� திய�வரைவ 

        வி���� பிணிேயா ெனனஞான 

நயIேச. ��வி ன-வரைவ 

        நா7� ப�வ� தவெனனநி� 

நளின மல.�தா ெளதி.காண 

        நைசமி� �ைடேய� றன�கிர�கி 

வயIேச. �யனா+ தசரத�க= 

        மணிேய வ�க வ�கேவ 

வளIேச ரேயா�தி� பதிவளெர� 

        வா
ேவ வ�க வ�கேவ.          (8) 

 

ேவ# 

264. பரவி ய*ய. விர: சரண 

        ப�ம �கள� வ�கேவ 

ப�தி மர� தைழய ம�: 

        பசிய �ளவ� வ�கேவ 

�ரக வமளி மிைசெகா 7யிைல 

        ெயா�: ெமா�வ� வ�கேவ 

�#வ ாிைதய கமலமலாி 

        �ைற� மமல� வ�கேவ 

தரணி யதனி ெலன� ெகா7ைம 

        த*� மிைறவ� வ�கேவ 

தகைம �ல: ெநறியி ெனாளி.த 

        சரத� மதைல வ�கேவ 

யாிய மைற� �ணர வாிய 

        ய�ளி �ைற�� வ�கேவ 

யகில :ல� மகி
வி �த: 

        ம*க� வ�க வ�கேவ.          (9) 
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265. எ>த வாிய காிய �கிைல 

        யிக> மிைணயி ,�வ� 

மில� க�ைண ெப�� நயன 

        விைண� ெந*ய ��வ�� 

ப>தி- E�தி யமர. ெதாி� 

        பக.வ வாிய சரண�� 

பவள விதழி னைகயி னில: 

        பட� ம�த கிரண� 

மி>� ெவயி0 ��� �ைறயி 

        னிதய ��கி ய*யேன 

னினி� க�தி வ*: �ளக 

        ெமறிய விழியி னற,க 

வ>� பணிய விரவி மரபி 

        னழக� வ�க வ�கேவ 

யகில :ல� மகி
வி �த: 

        ம*க� வ�க வ�கேவ.          (10) 

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

 

அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�    

(சாம�) 

266. அ�கைல� ேகா)7�னி வ+ேதா�� ெம8ச�தி 

        ய-வல மி���Dபவி� 

தைமெவா7 மிராமெனன :Dறவளி யின�படர 

        வா.�வைல யIசிற�பிD 

ற��ற8 ெச;�கைல யகேம;+� �+திைய� 

        த+�ெம;� தவளெமா�றி8 

சாDறி� மD#�கமல வினமட� கி�ெப�� 

        தைகயினீ. ைமெப#தலாD 

ெபா�ெகழிD கDபதனி- வடமீ� ெவாி+க=ட 

        �னிதெகௗ சைல�தவிய 

�வனநா யகைனநிD ெகா�ெபன� ெப#தி�� 

        �=ணிய ெமவ.��=7கா 

ைண��#� பறெவ�ற �னிவ.�க ெழ+ைத�ட 

        ன��] யாடவாேவ 
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யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (1) 

 

267. வானவ.� �ணவ�� த+��க
 சார�க 

        மணி��� ெகா=7ெபாிய 

வைரநா ெடா#IK
+� மDறI சேகாரவிட. 

        மாறநைக நில:கா)* 

ேமெனறி� கிய-வா;ைம த��மா ேலாென�ன 

        ேமவி�� மா�பேல)ைட 

வி=*ட8 ெச;தி)7 ம=டல� திைடயற 

        ேமதக விள�கி7தலா� 

மானல� ெதாளி.பரத ெனழி-6 ாில��மண� 

        வள.ச�� ��கென�ந� 

மா)சிெப# மிைளஞெரா� �னிவெரா7 �8சக� 

        மகிழவ+ தவைனநிக.தி 

யானவ� திறனா* வ-விைர+ ெத+ைத�ட 

        ன��] யாடவாேவ 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (2) 

 

        (ேபத�) 

268. எதி.த� �ற�தி�ைள ய-லா� நீயக� 

        தி�ளிைன ெயாழி�கவறியா 

யி�நில� ைப�6ைழ ய�றிநீ ம-��யி. 

        யா:� வள.�ப�ணரா; 

�தி.த� சின�பணி� கIEதிற ன�றியத� 

        ��கி�ேமD க=வள.கிலா; 

�ய��சீ. த��கைல ெய=ணிர= ட�றிநீ 

        ெமாழி�ெம= ெண=கைலயிலா; 

கதி.த� Eட.�ப�தி த�ைன�� மி�மினி 

        க7�திடா ெதனநீ�ெம� 

கட:) ெப�+ெத;வ மாமிவைன ேநா�கிலா; 

        க�திவா ெவனேலா.+�நீ 

யதி.த� கழDறச ரதDகினிய ைம+த�ட 

        ன��] யாடவாேவ 



38 

 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (3) 

 

269. மட�ெகா�சி# ேபைதய.க� வண�க:# வாெய+ைத 

        மதிஞ.க� வண�கெவாளிவா� 

மதி�� ம�தி�� மகனீ ெய�பிராேனா 

        மதி��ம� திையயளி�ேதா� 

சட��ைறத ெலா7வள.த ,ைடையெயI ஞா�#ெமா� 

        த�ைம�ட ன=ண,#வா� 

ற��� கள�கெனன ேம:தி கள�கெமா� 

        த�ன� மிலாென�மிைற 

யிட�ெக>: மிரவதி- விள��வா; க�ைண�கி 

        ெல�ேபா தி��விள��வா 

னில�ெச� ெபா�னதD ��க�� ெபா�னைனைய 

        யி%வ�ள ,�ெக�பேதா.+ 

தட�கிவள ர�பிெனா7 வ-விைர+ ைதய�ட 

        ன��] யாடவாேவ 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (4) 

 

        (தான�) 

270. சாD#மணி ம+திர� �டனவி
த A�றி�I 

        சD#மக லாதெகா*ய 

சனனேநா; தைன�ெமா� தா+தன� வாாிச 

        சரண+ தைன�க=டற 

மாD#ெநறி ெபறவ�? ெம�மிைறவ ன��� 

        வ+�பயி ல�ெப#ைவேய- 

வா;+தநி� கைறயி�? மிட.ெச;கய ேராக� 

        மா.�தா=ட ெனதி.ம>�கி 

ேவD#�வ மாத, ெமாழி+�ந� மா)சிெயா7 

        ேம:தD ைகய�=ேடா 

வி=ேணா. �ழா�பர: ��6த ��ேபா+� 

        ேம:�D ேறவ�மகிழ 

வாD#ற விள���க ழிரவி�ல திலக�ட 

        ன��] யாடவாேவ 
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யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (5) 

 

271. பிண.ம�: ெந)7ட 0ட�க.வா;� ப)7ெம0 

        பிைறையநிக. ேகா)*ப�ன� 

Qைழைய� ெபாழி+த�� வா;ைம�ைட யறிஞ.�க
 

        பிரகலா தனென�பவ 

�ண.வி0 ெய�+த+ைத �ாி�மா �லெமாழி+ 

        �;+த�+ ��வென�ேபா 

ேனா�சிD ற�ைனயிக
 ��ெபாழி+ த��னிவி 

        ேனா���� வாசேன:+ 

தணவ� ெம#
�Bத விகல�ப ாீடண� 

        த*+த� ெம�பிரா�ற� 

ற=ண�ளி னாெல�ப ேதா.+திலா; ேபா,நீ 

        சா.திெயனி ,;திெப#வா 

யண:�வ ன�பல: மீ�ேறா�� ம=ண,ட 

        ன��] யாடவாேவ 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ.          (6) 

 

272. ைபயரவ �*ைவ�த �வியாள ேவ=*�� 

        ைப+த� விE���>�� 

பணி�ந- 0ைறைமெபற ேவ=*�+ ேதU# 

        ப�மQ *ைகேமலவ� 

ைமய# ெப��பதவி ேவ=**� ெம=சி�தி 

        ம�வேவ= *�ெம�#மி% 

வ*வமழி யாம,ற ேவ=*�I Eர.��: 

        மகி
�லைம ெபறேவ=*� 

ைந�மல மாையதீ.+ தழியாத Tடதைன 

        ந=ணேவ= *�ெம�பிரா� 

நயன8 சிற�கணி� பால�றி ெய;தாைம 

        நவி�மைறயி ேனா.+திைலெகானீ 

ையயமற நி�விைழ: ெபறலா� ெம+ைத�ட 

        ன��] யாடவாேவ 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 
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        ன��] யாடவாேவ.         (7) 

 

273. கIசமல. மீதி,ைற பரேம)* �தலாய 

        கட:ளைர ேயைனேயாைர� 

க�ைணெயா7 நி�மி� தளி�பவ� மாகியிட. 

        கைள�ெமா� கைளகணாகி 

வIசம# ம�பின.க ?ைரயி� மன�தி�� 

        ைவ�பவானா கிெயாளிெர� 

வ�ள,ைன வாெவ� றைழ�பநீ ய�பினிவ= 

        வாராதி�� த��ைறேயா 

ெவIச,# நி�கMள பிைழபல :+தவி.+ 

        ெத=M�� மனேவ)ைகைய 

ெய;�திற ெம�கMல கீேரழி �+ெதாிய 

        ென+ைதநிக. �ைண��=ேடா 

வIசெலன ந=ணினைர யா?ெமம திைறவ�ட 

        ன��] யாடவாேவ 

யணிெகா�சா ேகத�ைற திணிெகா�கா ��த�ட 

        ன��] யாடவாேவ  (8) 

 

(த=ட�) - ேவ# 

274. மற+தைழ� �மத காிக ெள)7ைடய 

        மாதிர+ தரணி வானக 

ம�: மாவிபல �>� மா�கிமல. 

        மணம ெத�னநிைற :D#ளI 

சிற+தைழ� �ந.க= ேமவி யா�ெமா� 

        ேதவ ேதைவ�ெப� மா�ட8 

சி#வ ென�#மன ெம=ணி வ+திைலெகா- 

        ெச;ய வா�பனிக. வாயித
 

திற+தைழ� திட: மிரணிய� மடைம 

        ேச�ெநI சி��ன ெம�ளிய 

தீைம யாலவ னைட+த தி�னெதன� 

        ேத.+� ளா;�கி�: ந�ைமய� 

றற+தைழ� தி7ம ேயா�தி ராமன� 

        க��] வ�க வ�கேவ 

யழிவி லாதவ�� ெபாழி� நாதன� 
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        க��] வ�க வ�கேவ.          (9) 

 

275. இல� ெம+ைதய* யிைணயி ல���ாி 

        யிைதய. த�ைம�ன மிக
:ெச; 

ெத#>ட� ெப�� விபவ ��வறி 

        திழ+� ேவ#�ைண யி-லரா 

�லகி ெல=ணில.க� ப)ட பா7களி 

        ெலா�# நி�னிைனவி ,)ெகாளா 

ெயாளிெக>� ��த வா;மல.+ �:ைன 

        �வ+� ப��ைற யைழ�க:� 

வில� நி�பிைழைய ெய=Mற ம0ைற 

        வி*� மDறிைளஞ ��றைன 

வி7கிலா ரதைன நா* �;�ெநறி 

        ேம: மா#விைழ :D#நீ 

யலகி- சீ.ம0 யேயா�தி ராமன� 

        க��] வ�க வ�கேவ 

அழிவி லாதவ�� ெபாழி� நாதன� 

        க��] வ�க வ�கேவ.          (10) 

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

சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�    

 

276. ப�� �யி.க� எ=ணிலவா. 

        பதினா ,லக மாைய ெகா7 

பைட��� ெப��� க�ைண�ள� 

        ப>��� பாி�� விைளயா7� 

உ�ப. தம�� �ண.வாிய 

        :ன� ெசயD�� ேபைதயேர 

�ண.ேவா. சிறி� மி�றிநைச 

        �ள�6.+ ெத;தி வா,க�தா 

0�ப ரைமய8 சிDறி0ைழ� 

        தி�+ேத வ=ட லா)டய� 

மி��� ெசய, ெமதிராேமா 

        ெவ�பாD பிைழதா� ேவ#=ேடா 

ெச�ெபா ன*யி னிராகவேன 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 
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ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (1) 

 

277. ெதா-ைல மைற� �ண.வாிய 

        �ைண�தா) கமல� சிவ�Bர� 

C;தா மி+தீவர மல.ேபா- 

        ேதா�#� வ*விD Bழி�ற 

ம-ல ,#நD க�ைணெபாழி 

        வதன மதியி� ��த��ப 

மகி
வி �ன� ெப���கைழ 

        மறவா ெத7��� �திெச;ேத 

ய-,� பக, �ைனவண�� 

        ம*ேய� கர�க� வ�+�ற8ெச; 

தா7 மிதைன� சிைத�த0னா 

        ைலய நின��� பய�=ேடா 

ெச-ல ெலாழி�� மிராகவேன 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (2) 

 

278. உலக �>�� �க
+ேத�� 

        �ன� மரபி ,தி�தவ.க 

ெளா��� �றவி �யி.கா�ப 

        :டல மீ+� நிைறெச;� 

மில� நயன ெமா�மைறேயா 

        னிர�ப விட+� ந-கி�Iசா- 

ெப;�� வா;ைம தைன��ர�ப 

        விைணயி லரE மி�நில� 

மலகி- வள�� ெகௗசிக�� 

        களி�ேத தா�+ ேதவிெயா7 

மயேலா. தம�� விைல�ப)7 

        ம�பிD சிற+தா ாிரவி�ல 

திலக நின� மனமிர�கி8 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 
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        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (3) 

 

279. ெபா�+� Aலகி ெல%:யி.��� 

        ��க= கDறா� த��யி.ேபாD 

�ர��� வா;ைம� தசரதD�� 

        �வன �>�� வண���ைன 

வ�+தி S�ற ெகௗசைல��� 

        மாறா வ�� தைழ�ேதா�கி 

வள�I சிறிய தாய��� 

        மகி
8சி விைள�� ேமா�யிேர 

ய�+� ம�த� கச�பநல 

        மைம+த ம�ர ெமாழிேயாேன 

ய*ேய �ன� தி�வ*ைய 

        யைட+ேதா� ேவேறா. �ைணகாேணா� 

தி�+�� �க
ேச ர�=�கிேல 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (4) 

 

280. ��க வ*ேவD பைடயரச. 

        Eட� ெமௗ0� திர?�ஞி� 

ெதா>ெமா= கழDறச ரத�+ 

        Cய நிைறசா- ெகௗசைல�+ 

த�க= மர� தைழ�ேதா�க� 

        தைனய னிைலெய� றி�A�றிD 

சா�� பதினா யிரவ�ட+ 

        தள.:D றா�� Qைழதப 

ெவ�க� �ல�� சிற+ேதா�க 

        ெவ-லா :யி� �;+�மகி
 

ெவ;த :தி�த �=ணியேன 

        யிராமா நின� தி�வ*ைய8 

ெச�ைக �வி��� பணிகி�ற 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (5) 
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281. Bைவ மல.ேந. தி�:�:� 

        ெபா�� க�ைண நிைறவனச� 

Bைவ யைனய விழியிைண�� 

        ��வ8 சிைல�� ெவ=டரள� 

ேகாைவ யிக,� இளநில:� 

        �ல: நிைரேச. �#வ,Iெச� 

ேகாைவ நிக.�� ெம-0த>� 

        �வ:� ேதா?� கDபக�B� 

காைவ �கிைல யிக
கர�� 

        கமல வ*�� கட,ைடநீ� 

காைவ யக�திD ேபா+ெதம��� 

        கா)* வ�ம8 Eதநி�ைன8 

ேசைவ �ாி+� களி6�I 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (6) 

 

282. ஆதி �தலா; நி�தியமா; 

        யக=டா கார� பரIEடரா 

ய�வா ��வா ய��வித 

        மாகி� கைலக ைளயமற 

ேவாதி �ண.+ேதா. ெநIசக�� 

        ேமாத� திைரேச. ேவைலயி� 

ெமாளிேச. பரம பத+தனி, 

        �ய� நிகம� �8சியி� 

ேமத மறேவ TDறி��� 

        மிராமா நின� தி�வ*�ெகா= 

*ைச+ேதா.� கா�ைக ெய�+�8சி 

        07�க ெணாழி�ேத யா)சிெபற 

தீதி- ெப�T ட�� ெபாிேயா; 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (7) 
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283. எ+ைத �ன� B�கழைல 

        யிைதய� ெதா�கா னிைன�தி*� 

மி7�க= பல: ெமாழி+�நல 

        ெம;தி� ெப�T டைடவெரன 

�+ைத மைறக ளாDறி7மா� 

        �த-வ நின� தி�:�வ 

�>�� விழியாD க=7கர 

        �கி
�� வண�கி ய�பிெனா7 

நி+ைத யறேவ �திெச;� 

        ெநIச� கமல மல.மீ� 

நீ�கா தி��தி விைளயா7� 

        ெநறிேயா� வ�+த� �ைறய�ேற 

சி+ைத யிர�கி யிராகவேன 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (8) 

 

284. ஏக �தலா; நி�தியமா; 

        எ��� நிைற+த பர�ெபா�ெள� 

ெற+தா �ன� ெப�நிைலைய 

        யிய��I சி#வ �வ+�ைர�ப8 

ேசாக மைட+த Eர.�னிவ. 

        �யர+ தீர ேமனாளிD 

^ண� பிள+� வா��க)*� 

        �>� ேமா* �*கட�க 

நாக �ல�+ திைசகளி� 

        நா��� கட�ப8 சர=கர�க� 

நார சி�க :�வாேனா; 

        நய+� சிறிேய+ ெதாழ8சிறிய 

ேதக ெமா7வ+ த��ெபாிேயா; 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (9) 

 

285. காய �>�� �ளக��ப� 
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        க=ணீ.� த��ப வ�பி�ள� 

கைர+� நின� ெப���கைழ� 

        க�தி வ>�தி நடைலமி� 

மாய :லக வா
�ைக�ைட 

        வாIைச ெயாழி+� ெம;Iஞான 

வழியி� �*வி லான+த 

        மகி
8சி யதனிD சிற+ேதா��+ 

Cய வ*யா.� ெகளியெனன� 

        ேதா�றி ய�?� �=ணியநி� 

அைண�தா) கமல� �ைணெயனேவ 

        ெதா=7 �ாி� ெமம��ய. 

ேதாய நின� மனமிர�கி8 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல 

ேதவ �ாிவா ழிளவரேச 

        சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.  (10) 

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

சி(பைற� ப�வ�சி(பைற� ப�வ�சி(பைற� ப�வ�சி(பைற� ப�வ�    

 

286. க�வள� A�லகி லாியமைற ேயாைத�� 

        கா�மாாி யி��ழ��� 

கழனிப7 �ழெவா0�� ெம��ந� ம�கல� 

        க�:ப- 0யவரவ� 

��வள� மிரவி�ல மகிைம �கழமைல� 

        �#ெப�+ தவெநறியி�D 

ெறாளி�ந� �னிவரைற யாசியா.� �+ேதற 

        X#மல. ெபா�ளியந#+ 

த�வள� ம�விE� ேபா���* வாசவ� 

        றன�ெந7 மணி�ராய 

சா.�ரசி ேனாைச�+ ெதா=ட.மகி
 E�ைம�+ 

        தள.வ�றி ேயா�கிநிமிர� 

தி�வள� மணிமா.ப மில�# மிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (1) 
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287. ஓ�ம� நீதி�I E�தி�க- க�ம� 

        ேமா��ந� ம�ேவ�வி� 

�ாிைமெப# வா;ைம�� பDபல வற�க? 

        �ய.ெப�+ தவ�ம��� 

ேகா�த� மா)சியைம கைலக?ண. திற�ைம� 

        �ரவைர� ேபMநல�� 

�ைறவ# ெமா>�க� Q7ெக> சீல�� 

        �#கின. தைம�கா�த,� 

ேபா�ம0 6+தலா. கD�நிைல �+ெத;வ 

        Bசைன� �லகெம��� 

ெபா0:ட னைம+ேதா�க மா.�தா=ட� மரபி-வ� 

        �ராதனா வ*ய.வா
ேவ 

தீ�ெத# ெம+ைதநி� கமலநிக. ெச�ைகயாD 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (2) 

 

288. மற�ெகா=ட ெவIசின வர�க.�ாி சிைற�D# 

        மாதவ� ெவௗவி�னித 

வளெம;� சீலமிைவ மாறிேய �ளைந+� 

        வா7�னி ேவா.கவைலய 

நிற�ெகா=ட மணிவாாி K
ெப�� �விமா� 

        நிமி.பாதக� ெபாைறெகா7 

ெநIெச>� �#ெம0: ந-லற� கட:ளா; 

        நிைலபிற
+ தி7ேசாக�� 

�ற�ெகா=ட ��சமய� A
கியைல �மவ. 

        ��கMI Eதனிைலெயன� 

�+திதள. தசரத� ெகா=டெவ� Qைழ�� 

        ேபா�கவ� த�கடெலாாீஇ� 

திற�ெகா=ட க�ைணயி �தி�ெதாளி ாிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (3) 

 

289. அ�ெதெனா7 ம�ைன�� ைம+த.பணி ெச;த�க 
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        வற�ைறைம �+�ைணவ.க 

ளாயிேனா. த�மிெலா� வ.�ெகா�வ. ெச;த�க 

        வ�பி��ைற ��BEர 

��தம �ண�தி�யி. ேதசிக. விள�கறிஞ 

        ��கினி� ெச;த�கந- 

,ாிைம�ைற �Iசரண ெம�றைட+ தவ.கடைம 

        ேயா�ப-ெச; த�க�ைற� 

ெம;��ள ெவ#�ைகயதி காரெம#
 மி�கவ. 

        விய��ற வட�கிெயா>க� 

ேமதக8 ெச;த�க :;�மி% :லக.�� 

        ேம:ற8 ெச;�ண.�த 

சி�தமகி
 ெகா7வ+ �தி�த� ளிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (4) 

 

290. ஞாலமிைச ேயா�ப,# த+ைததா யி-லா.�� 

        நDற+ைத தாயராக 

நவி-EDற மி-லா.�� நDEDற மாகநைச 

        ந=ண,# Eதனிலா.��� 

ேகாலமி� Eதனாக :ட�தி� தவாிலா� 

        ெகா�ைகய.� க�னராக� 

�#�மா தாரமி- லா.�க�: மாகநிைல 

        67ந� ெனறிையயா.�� 

மாலற :ண.��சD ��:மவ ர�ெபா7 

        வண��கட :?மாகந� 

ம�கல �ண�பல: ேமாவாதைம+ ேதா�� 

        மா)சிெகா7 நிைறய�ளினாD 

சீலமி� �க>ட �தி�ெதாளி ாிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (5) 

- 

291. வ=ைமெப# ேமாவிய� �ைறைகேபா யவ�மி� 

        வைரயவாி ெதனமய�� 

மா)சிவள �ன�தி� வ*விைன� க=7க= 
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        வா;�தேப #Dறெதன:+ 

த=ைமெப# ம�ெதா>� �ன�வா; மல.மழைல 

        தைனயினி� ேக)*�ெசவி 

த�பயன� ெக;ெதன :�ெப�� நி��னI 

        சா.+�ைர ெசய�ெப#தலா 

ெல=ைமெப# வா�Dற பலன� கைட+ததி� 

        ெகன:�� �Dேறவ-ெச; 

திட0 �ட0ைனயா ெம7�ததD �#திநிைல 

        ேய;+தெதன :+தைகைமேச. 

தி=ைமெப# ம�பின. �க
+தி7 மிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (6) 

 

292. பாெயாளிெச; திகிாி�� பாIசச� னிய�ய. 

        ைப�ெபானா ைட�நிகாிலா� 

பளக# க:��வா பரண�� பஃறைலெகா� 

        பா+தளைண �+�ற+� 

வாெயாளி மணி�திர� ெகாழி��ெந7 ேவைலK
 

        மகிதல+ தைனேயா��ந- 

வா;ைமெப# தசரத� மதைலயா; வ+�றி� 

        மDெறா�வ ெர;ெதாணாத 

தாெயாளி� மD�த �ண�க=7 பல��ைன 

        ய�ணிைற �தDகட:ெள� 

றறி:றீஇ ய�ெபா7 வண�கவவ. மலெமாழி� 

        த*ைமெகா= டா?மிைறவ 

ேசெயாளி த?��# மல.�ைகயி னிராகவா 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள 

திறம�: சாேகத �ரம�: மாநீத 

        சி#பைற �ழ�கிய�ேள.          (7) 

 

ேவ# 

293. நகிD�ட மாத. �ய�கினி- Tழ 

        நட�தி� மிட.ெப��� 

நவிDற� மாைய ய>�தி யறாத 

        நைவ�பழி �#ெதாழி0D 
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���தி� ேநாயி னைல�� மினாத 

        ெபா�தி� மிலகிவள. 

�க
8சியி ெனா7விற லற�ெதா7 வா;ைம 

        �ண.�தி� ெநறிபிறழ 

மி��தி7 மாவ ,ைன�பணி ேநய. 

        வி7�திட :ய.க�ைண 

விைள�� ெமனாத வள�ெதா7 வானி� 

        விற��# மமர.கர 

�கி
�திைச 6#ம ேயா�தி யிராம 

        �ழ��க சி#பைறேய 

����ைற வாள. �தி�கிைச தாள 

        �ழ��க சி#பைறேய.          (8) 

 

294. சக�திைன நீ7 பைட�திர ேளா7 

        தனி��ைட நிழ0�ற� 

தம�ெகதி ரான திற8ெசய T# 

        தைன�ெகா7 ெப�ம�ைக 

யக�தின ராகி வள��ட னா? 

        மடD�ய வரச.க? 

மற��ைற ேமவி �ைன�பணி யாம 

        லதி.�ெதாி சினவிழியி 

,க�ெதாட. கால ென7�ெதறி பாச 

        ெமாழி�திட லாிதாிெத� 

#ள��ற நா7 தனி�பர ேநய 

        �வ��# தைலவ�கி� 

�க�ெதாளி. மாடவ ேயா�தி யிராம 

        �ழ��க சி#பைறேய 

����ைற வாள. �தி�கிைச தாள 

        �ழ��க சி#பைறேய.          (9) 

 

295. அ#�க ெவாணாத விைன�பைக மாற 

        வ7�த�� �ாி��ேவ 

யக�தி ��Aய மல�தம ேமாட 

        வ>�தி7 �>மணிேய 

ெபா#�க ெவாணாநர க��# ெகா7ைம 

        ேபா�கி7 ெமா�கதிேர 



51 

 

�ல�தி னவாைவ ெயா#�திட நீதி 

        ���தி7 ெமா��தேல 

ெவ#�க ெவாணாத மகி
8Eைவ ேமவ 

        விைள�தி7 கைலமதிேய 

விாி�திைச பா7 மளி�திர ேளா* 

        விழ��ண. ெபா�?�ைக 

�#�கவி
 ேசாைல யேயா�தி யிராம 

        �ழ��க சி#பைறேய 

����ைற வாள. �தி�கிைச தாள 

        �ழ��க சி#பைறேய.          (10) 

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

சி(ேத�� ப�வ�சி(ேத�� ப�வ�சி(ேத�� ப�வ�சி(ேத�� ப�வ�    

 

296. ெபா�ெகாளிெச; தமனிய� திகிாிெயா7 மரகத� 

        �ாிகதி.� த)7மி�ைள� 

ேபா�கிமிளி. வ8சிர� கி7�ெமாழி ,Dேறா�� 

        ெபா�வி-பவ ள�Cண�+ 

��கவள ெம;�வயி _ாிய� 6���ய. 

        Cயமா ணி�க�தினாD 

ேறா�#ெமா= கலச�� க=கவ. வன�பிெனா7 

        C��ெவ= டரளவட�� 

ப�கம# ப�மணி� பாைவ�� விைலய# 

        பட��ேம தகசி�திர� 

ப=�# ெகா*Iசி� மேயா�திநக. ம#கினிD 

        பல�ேநா� �D#மகிழ8 

ெச�கமலநிக. விழியி ன��வள ாிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (1) 

 

297. ஆடக� ெதாளி��ைள வா;�ப) ெட>�Bழி 

        யாகமிைச ெயா�சிறி�ெச� 

றைண:ற� ெபDறவ.க ?லகினி ,தி�திற+ 

        தைலத� பிைழயிேனா7 

Aடக� தி�?மழி :Dறதி� ��கவி> 
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        �=டக� ேகாயி,ைற� 

��மைற யி�கிழவ� பைட�ெப�+ ெதாழிெலா�வி 

        ��திெநறி ைக�ெகா=டன� 

காடக� ெத;தி9 ணி�றி நிைல ெபறெந7� 

        காலேநாD றா.��மலகி- 

கைலக?ண. �லவ.�� ெம;தவாி திஃெதன� 

        களி6.+� �திெசயவற+ 

ேதடக� தின.ம0 யேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �# �ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (2) 

 

298. க>வெலா� தின� நீ�கி� �ைடநா# ெவ=பைல� 

        கதிெராளிெச; ��தெமன:� 

கம>ெந; நீவா �றிDக�� �>ேம: 

        காரளக ேமகெமன:+ 

த>:# தைச�திர) ெகா�ைகைய8 ெச%விெப# 

        தமனிய� கலசெமன:I 

ச+தத� ேமாவா� ��மலI ெசாாிவிழிக 

        ட�ைம�> நீலெம�#� 

க>மிமட வா.திற� �ழலா� நி�பத� 

        க��ம�ப. களிதயமா� 

க+�க மிவ.+�தனி ெம;Iஞான ந�ெனறி� 

        க)ெச,� ���=ணியா 

ெச>மல.� ெபாழி-K ழேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (3) 

 

299. இ�=டெநI Eளராகி ம=ணாதி Aவாைச 

        ேயத� த>+திநிைலயா 

வி��� �ர�ைபதைன நிைலெயன வள�பிலா 

        ெவ=ண�ள ராகி�லகி� 

ம�=7பல தீவிைன யிைழ��ந- வா;ைமெநறி 

        மாறியா ெம�த�ைமய� 

வா;�தவி8 சகெமD றிவDைற�ைட �தெலவ� 
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        மDறிைவ �ண.+�தீ�கி� 

ெவ�=டமல விகெலாழி+ �;�மா றைட�ெமன 

        விைரகிலா. ெதாட.�நீ�கி 

வி)டெம; ய�ப�� �ல�ேப;� ேதெரன 

        விள�கிய�= ஞான��ேவ 

ெத�=ட�னி வர.�க ழேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (4) 

 

300. காசினி வலIK
+� ேமா�கசல ைவ�பினிD 

        கானக� திDபயி�#� 

கட:ணதி யா*� மழி�� மயி.நீ)*�� 

        காவிந� னிறம�விய 

Cசினி �7��ெம= ண#கைலக ளா;+��ய. 

        Cயேநா� பாDறி�ம�I 

E�திெநறி யாக�க� ெச;��� கமலநிக. 

        �ைணய*� க�பத�றி 

மாசினி ெயாழி��ெம;I ஞானெநறி ெச�#கதி 

        ம�வலாி ெதன:ண.+� 

மறவ. �ைன�தின. ெதா>மவைர நீ�கா 

        மகி
8சிெயா7 கா��மிைறவ 

ேதசினி ய,#�க ழேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (5) 

 

301. ஊ�ம�: ெபாைற�ட ெல7��ழ, மிட.தைன 

        ெயாழி�த� பைர��ர�தD 

ெகா�பிலா வ��ெப�� ெச�கமல விழியேன 

        �லக�> �=டவாயா 

வா�ம�: வி�த�� காண� மல.�தாள 

        ைவ�=ட வாசஅ�தா 

வசன�த� �*விலா வான+த வா
�ைகேயா; 

        ம�களா ேவத�*ேவ 

K�ம�: �கிலைனய தி�:�வ ந#மல.� 
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        �ளபமா 0ைகயெவனநD 

#திெச; திைறIசிேனா.� ெகIஞா�# மழியாத 

        Eக�த: நீதி�தேல 

ேத�ம�: ெபாழி,ைட யேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (6) 

 

302. ஒ��ய. விலாெதாளி� மான+த Tட�? 

        ��தமா க�ைணநிதிேய 

உலெகலா+ தி�வயிD #றைவ� தளி�ேதா�� 

        �ாிைமெப# சா��Tகா 

ெவ�ெபா�? மாகியைவ ய-ைலெயன ேவறா 

        யி�+தில� மாதிேதேவ 

ெய�ெக�� நிக
கி�ற ெச;ைகக ளைன�தி� 

        மிைடவிடா �#ச�தியா 

ெவ��# ெகா7�காம ேமா7சின மய�கமிைவ 

        வி7வி� ெதைம�காெவன 

ேமத� �ைன��தி� பவ.யாவ ராயி� 

        ெம;�ைமெபற ந-��னிதா 

ெச���க ேழா��# மேயா�தியி னிராகவா 

        சி#ேத. நட�திய�ேள 

ெத�றிைச� 6Dறனிக- ெவ�றிடD �#�ைணவ 

        சி#ேத. நட�திய�ேள.          (7) 

 

303. இைள��� ெகா7�பிறவி ெய��� திைய�கட� 

        திடவ�) �ைணையந-� 

மிைறவநி� ேபாிைசயி ெனா�சிறி� 6#ேவா 

        ாிைதயமக லாதி�+� 

……………………………………. 

பைழய அ,-�பிபைழய அ,-�பிபைழய அ,-�பிபைழய அ,-�பிரதி இ��ட� %./'ற�ரதி இ��ட� %./'ற�ரதி இ��ட� %./'ற�ரதி இ��ட� %./'ற�    

----------------------------- 
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இராகவ� பி�ைள�தமி
 இராகவ� பி�ைள�தமி
 இராகவ� பி�ைள�தமி
 இராகவ� பி�ைள�தமி
 ----    �றி��ைர�றி��ைர�றி��ைர�றி��ைர    

 

203. நிகம� - ேவத�; ெச-ல- - ��ப�; �ர+தர� - இ+திர�; ��ேத� �ல� - ேதவ. 

6)ட�; மா�தி - அ�மா�; உலகி- ந- த�மேமா7 என� பிாி�க. Qைழத� - 

��ப�ைத� ெக7���; பிறழாம- - மா#படாம-; பா�பைண - ஆதிேசடனாகிய 

ப7�ைக; எழி0 - ேமக�; இIசி - மதி-; ச�கெமா7 திகிாி கர�� இராகவ�, 

பா�பைண இராகவ� எ�# 6)7க. 

 

கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�கா��� ப�வ�    

 

204. ைப+�ண. - பEைமயான ெகா��; ��கவ. - கட:ள.; தா� ேம:� எளியவ. 

என�6)7க; த+தி - கேஜ+திர� எ�ற யாைன; சததள மல. - தாமைர; உபயசரண� - 

இர=7 பாத�க�; பாற - ஓட; எகின� - அ�ன�; வ=7 வாிபாட - வ=7க� 

இைச� பா)7கைள� பாட. (1) 

 

205. த=கதி.�பி�ைள - ச+திர�; �Rஉமணி- பிரகாச� ெபா�+தியமணி; க)ெசவி - 

க=கைளேய ெசவியாக உைடய பா��, காரண�ெபய.; ம�கர� - வ=7க�; 

ெதாைட - மாைல; கர+திட - மைறய; பத� + அ��ய� - பதா��ய�; ஒ�னல. - 

பைகவ.; ஒ=�ைடயி� நிழெலா��க - ெவ=ெகாDற �ைடயி� நிழ0- த�க; 

த�உ� �>�� நிைற:றி� ஏ+� த= கதி.�பி�ைள த�னின�ேதா� ெவ�வ - 

தன� வ*வ� �>�� நிைற+தா- சைடயி- தா�க�ப7� �ளி.+த கதிைர�ைடய 

பிைற8ச+திர� த�னின�ேதா� எ�# பய�பட; சிவெப�மா� த� உட- �>�� 

விBதிBசி ெவ=ைமயாக இ�+த� பிைற8ச+திர� தன� வ*வ� நிைற+� 

Bரணச+திரனா�� ேபா��ள வ*வ� ேபா�றதா- த�னின�ேபா�ற ஒ� 

ச+திரேனா என� பய+த�. (2) 

 

206. தா� - மகர+த�; அைள+� - Bசி; சIசாிக� - வ=7க�; தார� எ�ற இர=7 

ெசாDகளி- �த- ெசா- நா�ைக�� இர=டாவ� ெசா- மைனவி (சரEவதி)ைய�� 

�றி�கிற�; சர� + அசர� - சராசர�; மைற�கிழவ� - பிரம�; தா� கமல� - 

உ�வக�; Bத� கைள+�� - நில�, நீ. �த0ய ஐ�ெப�� Bத�கைள��. (3) 
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207. அவனி - Bமி; ஈனமர� - தா
+தசாதி; �ைட TE - �ைட நாDற� TE�; அண: 

�ைண - ெந��கின உDறா.; அைறய உழ-ேவா. - ெசா-,�ப* வ�+�பவ.க�; 

அைலெசவி உவா- அைல�� கா�கைள�ைடய யாைன; எ��த� - க>��; 

அ#பத�லா: - வ=7க� உலா:கி�ற; மல.வாளி - மலர��; மத� சம
�B#�ப* 

- ம�மத� தா>�ப*; ேம��உ�ெவ�வறா� பைகவ. - ேம�மைலைய�� க=7 

த�க� மன�கல�கா� உ�ள அ�தைகய ேதா�பல� பைட�த பைகவ.; ம�ைக - 

வ0ைம; அள�பிலா பாிE - அளவDற �ண�க�; T# பய� - ெப�ைம ெபா�+திய 

ந�ைமக�; ம�:ற - ெபா�+த; ப�ம மைனயா� - தாமைரயாகிய 

T)ைட�ைடயவ�; நிமி�� அைல ேமா��. பரைவ ெய>தா; - உய.+த அைலகைள 

TE� பாDகட0- ேதா�றிய எ-லா உயி.��� தாயான இல��மி; எழி0�� 

நய�த�� Eவ- நிைலைய A7�ழ- - ேமக�� வி���� �����ற�ைத A* 

மைற��� 6+த-; ஆ7�*யிைட - அைசகி�ற உ7�ைக ேபா�ற 

இைட�ைடயவ�; �கி. - பவள�; ேசயவ* எகின� - சிவ+த பாத�ைடய அ�ன�; 

ஏ#� மதைல�ைடய பEIEடாிைழ எ�# பிாி��� ெபா�� ெகா�க; மதைல - 

பி�ைளயான பிரம�; மாைவ - இல��மிைய; �ைணய* - இர=7 பாத�க�; 

இய-பி� ஆதி ந7 �*: இலாத இைறவ� எ�# பிாி��� ெபா�� ெகா�க; 

இரவி�ல� - Kாிய �ல�; அவனி மிைச............ உழ-ேவா��: 

 

"பாதியா ய>கினகா- ைகய ேர�� 

        பழிெதாழி, மிழி�ல�� பைட�தா ேர�� 

ஆதியா யரவைணயா ெய�ப ராகி 

        லவர�ேறா யா�வண��� அ*களாவா. 

சாதியா ெலா>�க�தா� மி�ேகா ேர�� 

        ச�.மைறயா- ேவ�வியாD ற�ேகா ேர�� 

ேபாதினா� �க�பணிய ப�ளி ெகா�வா� 

        ெபா�னர�க� ேபாDறாதா. �ைலய. தாேம'' 

 

எ�ற பா)*� க��� ஒ�தி��த- கா=க. இ�தைகயவ.க)� இல��மி தன� 

அ�� சிறி� கா)*னா- Bமிையயா? மரEாிைமேயா7 யாைனயி� க>�தி- 

உலவிவ�� சிற���, ம�மத� தா>�ப*��, ேம�மைலைய�� க=7 மன� 

அIசாத அ�தைகய ேபா.வ0 உ�ள பைகவ. வண��மா# மி�க வ0ைம��, 
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அளவிலாத த�ைம �ைடயதான �க>�, மி�க பய�� ஆகிய இைவயா:� 

ெபா�+�மா# ெச;�� தாமைர T)ைட�ைடயவ� என�ெபா�� ெகா�க. 

எகினமீ� Eர.பணிய ஏ# மதைல�ைடய பEIEடாிைழ - அ�ன மீ� ேதவ. 

பணி�மா# ஏ#கி�ற பி�ைளயான பிரமைன�ைடய இல��மி. (4) 

 

208. நளிமி�+ �கின வைரயி- வ+� - �ளி.8சி ெபா�+திய பனி மைலயான 

இமயமைலயரச���� ��திாியாக� பிற+�; �*நதி ெகா� அ�கிவைரயி� 

க=MD# - தைலயி- க�ைகநதிைய� ெகா=7�ள ெந��� மைல ேபா�ற 

ெச+நிறமைம+த சிவெப�மானிட� அைட+�; மல. Eம+� - பல மல. மாைலகைள� 

தா�கி; அயி- நயன ெவா= சசி - ேவ- ேபா�ற க=கைள�ைடய ஒ�ளிய சர3வதி; 

நவிர ெம��ழ0- - மயி- ேதாைக ேபா�ற ெம�ைமயான 6+த0-; C8Eட. - 

உய.+த கிரண�; கனகமைல ெந7�ைக�ற - ேம�மைல த�ைகயி- வி-லாக வ+� 

ெபா�+த (திாி�ர� எாி+தகால�தி-); உைரெச; ெவ= ெபா� அசல� - �க
மி�+த 

ெவ�ளி மைல (இமயமைல); ெவ=ெபா� - ெவ�ளி; தனத� - �ேபர�; "உணவி 

த�றிைல...............ம�க": அ�னதானேம ��கிய� மDறைவ அ%வள: ��கியம-ல 

என8 சிவெப�மானிட� ெகIசி� ேக)7 இ� நாழி ெந-ெபD#8 Eலபமாக ப�தாிட� 

ேச�கி�ற அ�பனான சிவெப�மான� மன�ைத இ�பமா�க உய.:�ள பலவைக 

அற�கைள�� உலக�தவ��� அறிய� கா)ட ந�� ெச;கி�ற பா.வதி; க>மி�+� 

- ேச.+தி�+�; ெமா;�� - வ0ைம; கவைல விIE Eர. - கவைல மி�+த ேதவ.க�; 

க*ெகா� கைட - 6.+� பா.�தைல� ெகா=ட க=க�; காிச#� E�தி - �Dற� 

நீ�கிய ேவத�; ெபா�வி- கட:� - ஒ�பி-லாத கட:�; க�வி நி�# - மிக அ�கிேல 

நி�#; அளிமி�� தவ�� ஒ�வி - அ�� மி�+த தவ�ைத�� வி)7; கனக� - 

இரணிய�; நர மட�க- - நரசி�க�; இர� �ல� - இர� எ�பவ� Kாிய வ�ச�தி- 

பிற+� சிற��ட� ஆ=டா�. ஆகேவ அ��ல�திD� 'இர� �ல�' எ�ற ெபய. 

உ=7. (5) 

 

209. இக� பர� - இ%:லக�, ேம- உலக�. இக�தி- அற�, ெபா�ளி�ப� 

ஆகியைவ�� பர�தி- T7� ெகா7��� கைலயாதலா- ஒ7 எ�ற உ�� ெகா7�� 

T7 எ�ற ெசா-ைல� தனிேய பிாி�தா.; சகபா �*��# மன+த� - Bமிைய �� 

�*யினா- தா��� ஆதிேசட�; நி#: �கழா- தன�� உ�: ெகா=டா�� தவள 

நிற� ம�:� - ஆதிேசட��� நி#விய �கழினா- அ��க
 தன�� ஒ� உ�வ� 



58 

 

அைம���ெகா=டைத�ேபால ெவ=ைம நிற� ெபா�+��; �க>�� எ�ெபா>�� 

ெவ=ைம நிறேம கவிகளா- 6ற�ப7�; தா; எ�ப� இ��8 சரEவதிைய� 

�றி�த�; கைல�ேகா)7 �னி : அரணி �னிவ. 3நான�திD�8 ெச�# 

அர�ைபைய� க=7 ேமாகி�� Tாிய�ைத� க�ைகயி- விட அ8சல�ைத மா� 

ஒ�# �*�க, அத� வயிDறி- இ��னிவ. பிற+தா.. இவ���� தைலயி- ஒ� 

ெகா��=7. தசரத���� ��திர காேமL* யாக� ெச;வி�தவ.; கம- ேந.�க 

பரத� - தாமைர ெயா�த �க�ைத�ைடய பரத�; A�# ெதாழி-க� - பைட�த-, 

கா�த-, அழி�த-; விள�� + க�ணாA.�தி - விள�க�ணா A.�தி என வ+த�. '� 

'கர உயி. ெம; ெதா�க�. (6) 

 

210. கர� ஐ+தி- நீ)சிெயா7 உயி.�த,� ேச.+த ஒ�# - ஐ+� ைககளி- 

நீள�ேதா7 A8E வி7த,� உைடய ஒ�றான ��பி�ைக; அ* இய- திக
கி�ற 

ேகா7 - கீ
��ற�தி- ெவளி�ப)7� காண�ப7கி�ற த+த�; ேகா7 ஒ�# கா. 

அரவி� வா;��ற� ேச.+த கதி. எறி �னிD# மணிெகா=ட ெவ=பிைற 

கிட+தா�� ேதா�#� இபவதன� - ஒ� த+தமான�, காிய இரா� எ�ற பா�பி� 

வா;�ப�க� ேச.+த கிரண�கைள TE� இைளய அழ�ெகா=ட ெவ�ளிய 

பிைற8ச+திர� இ�+த� ேபால� ேதா�#� யாைன �க�; கிரகண கால�தி- ேக� 

ஒ� ப�க�தி- ச+திரைன� பிணி��� ெகா=*��ப மDெறா� ப�க� வைள+� 

6.ைமயாக உ�ள�. அைத� ேபா�# வினாயக. த+த�� காிய யாைன �க�தி- 

ஒ� பாக� அ>+த மி�தி வைள+� 6.ைமயாக� ெதாிகிற�. ெதா>�ல�தவ. - 

பிரா�மண.; உண.:ாீ இ - உண.:D#, உயிரளெபைட, (ெசா-0ைச); பிணி 

ெகா=ட இத
 - ெமா��; மIசாி - B�ெகா��; உ=ைமேய விரதமாக� ெகா=ட 

பிரா�மண.க� ச+த�ேதா7 ேவத�கைள8 ெசா-ல அ�ேக)டறி+� அழகிய 

சிற�கைள�ைடய ப8ைச�கிளிக� மன�களி�க:�, அய00�+தவ.க� 

ச+ேதாஷமைடய:�, அ���க� இத
கைள மல.வி��� B�ெகா���கைள�ைடய 

சிற+த மண��ள ேசாைலக� K
+த வள� நிைற+த அேயா�தி எ�க. இ#�B� - 

ச+ேதாஷ�. (7) 

 

211. மய,ல: ெப)�ைட ய:ண� - மய�க�ெகா=ட ஆைச�ைடய அEர�; ைக� 

கDபக8ேசாைல - வாிைசயாக:ைடய கDபக�, ம+தார� �த0ய மா8ேசாைல; வைர - 

ம+தர மைல; அரா - வாEகி எ��� பா��; ைக�ெகா7 - ைககைள�ெகா=7; மதி�க 
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- கைடய; பய� Cயவாாி - பாDகட-; பய� - பா-; அட- இல� க8சப� - வ0ைம 

ெபா�+திய ஆைம; ஓ�� மாநல� இய,ல: ெசா- திற� மைற - �தி�கி�ற சிற+த 

ந-ல த�ைமகைள�ைடய ெசாDகளி� திறமைம+த ேவத�க�; கள: - 

தி�)7�தன�; இைர திைர - ச�தி�கி�ற அைல; நாைல - கட-; ஓவிலா வ0 இல� 

ெப�ம8ச� - நீ�காத வ0ைம ெபா�+தி விள��� மீ�; �ய- உல:� உ8சியி� 

உய. அசல� - ேமக�க� உல:கி�ற சிகர�களா- உய.+த மைல; ைவ�� உ# 

�ன� இத= - ெபா�கிஷ� ேபா�ற மி�க வய-களி- உ�ள பர=; அைடெமாழி, 

�க,� ெமாழி என� 6)7க; �க,� ெமாழிக)� இக- கிளிக* நல� - ெசா-,� 

ெமாழிக)� மா#ப7கி�ற கிளிைய ஒ)7� அழ�; �ற�பாைவ - வ�ளி; ெபா�வ# - 

ஒ�பி-லாத; உ)ெகா7 - அ8ச� �றி��� கா)7வேதா7 (யாைனயினா- வ�ளி�� 

��க� பய�கா)*னா.); சிைற�ேத� உணா அல. ெபா�ளிய சிைன�கணி மர� - 

இற�க?ைடய வ=7க� உ=ணாத மல.க� நிைற+த கிைளக� உ�ள ேவ�ைக 

மர�; இ�மல.கைள வ=7க� உ=ணா�; �னி8ேச; - ��னிய ேச; எ�ப� 

�னி8ேச; எ�# ஆயிD#, �க
8ெசா- நிர�பிய ��க� எ�க; ைம�கட-- 

காியகட- உஞDறி - ெச;�; கபட மி� ெகா�� - வIசைன மி�+த மாமரமாகிய 

Kரப�ப�; களப� – ேதாைக; ���ட� - ேகாழி; அயி- ைக தல�தா� - ேவைல� 

ைகயிட�ைடயவ�; "அ:ண. ஒ� ப�க�� Eர. ஒ� ப�க�� வைரைய ம�ெதன 

நி#�தி விட அராைவ� பிணி��� பய�Cய வாாிைய ைக�ெகா7 வலமிட� இ>�� 

மதி�க மைலயமி>� அ�ெபா>� க8சப வ*வ�� மைற களவினிD கவ. 

ேசா�காEர� நாைலயி� ஒளி�திட அட�கD�றி�� வ0யில� ம8ச ந-வ*வ�� 

எ7�த�� இராகவ�" என �*�க. ேசா�காEர�:- ேசா�காEர� ேவத�கைள� 

தி�*�ெகா=7 ெச-ல அவைன� ேதவ. ேவ=7ேகாளா- தி�மா- ம8சாவதார� 

ெகா=7 ெச�# அவைன� ெகா�# ேவத�ைத� ெகாண.+� பிர�ம���� 

த+தா..(8) 

 

212. நல� த�� த� இளவ,��� மைனயா� அவ� நய+தி7� ஓர* நளின� 

தட�கிய மட+ைத த�ேம- தா�க ந=M� உயி. ஓ�க - ந�ைம த�� த� 

இளவலான உேப+திர���� இ��க T)ைட�ைடயவ�. அ%:ேப+திர� 

மாப0யிட� வி��பின ஓர*ைய இல��மி த�ேம- தா�க:� அைட+த உயி.க� 

உயர:�; உதக� பல� த�� திற ந-� வாU.தியாகி - Bமி ந�ைம த��ப* 

மைழ�திற�ைத� ெகா7��� ேமக�ைத வாகனமாக� ெபD# ; வி�த. ப�� 
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ெபா�னா7 - ேதவ.க� ெந��கிய ெசா.�கேலாக�; ��6த� - இ+திர�; பரE�� - 

�தி�ேபா�; நா-வைக� ெகா�ைகய. - அரச., அ+தண., ைவசிய., K�திர.; ம-ல- 

- வள�ப�; ெஞ�ள- - Tதி; ம�கல� - Eப�; ேபா�� ஈேர
 உல�� - அ7�கிய 

பதினா�� உலக�க�; உேப+திர�:-அEரரா- இ+திர���� ��ப� ேநாிடாதவா# 

தி�மா- காசிப �னிவ���� ��திரராக� ேதா�றி இ+திர� த�பியா; உேப+திர� 

என� ெபய. ெபD#� ேதேவ+திர�� க�கிேலேய யி��க ஆர�பி�தா.. (9) 

 

213. ேவணி - சைட; உரக உபTத� - பா�பாகிய BZ-; ேந�திர� - க=; கா� ம> 

�� ெப�� பைட - ெகா-,கி�ற �)ேபா�# 6.ைமயான ம>வா�த�; 

பி8ைசெகா� கல� - பி8ைச ெகா�?� பா�திர�; பாணி - ைக; வ7க� - ைபரவ�; 

பிரசமல. - தாமைரமல.; வி8ைச - வி�ைத; கDைற - ெதா�தி; அர+ைத - ��ப�; 

அர+ைத யிட. - ஒ�ெபா�) ப�ெமாழி; ஆாிய� - ேமலானவ�. (10) 

 

214. அ�மைற�பைட - அ�ைமயான மைற ஆ�த�; விைட - இடப�; பினாக� - 

க=Mவ�னிவ. தவ�தி0�+தேபா� இவைர� �D# A* ஒ� A�கி- �ைள�த�. 

இைத� பிரம� A�# விDகளா�கி கா=[பெம�பைத� தா� ைவ���ெகா=7, 

பினாகெம�பைத8 சிவ����, சா.�கெம�பைத� தி�மா,��� ெகா7�தா.. 

அர: அ7 ம9ர� - பா�ைப� ெகா-,கி�ற மயி-; வயினேதய� - க�ட�; வயேநமி 

- ெவDறிைய� ெகா7��� ச�கர�; �ட�� உைள மட�க-- மட��கி�ற பிடாிமயி. 

உைடய சி�க�; உ>பைட - கல�ைப ஆ�த�; உைக�� - ெச,�தி; ஏ+திைச வராகி - 

தா�கிய �கழைம+த வராகி; �0ச� - வ8சிரா�த�; இப� - யாைன (ஐராவத�); எ#
 

அலைக - வ0ைம ெபா�+திய ேப; வாகன�; Aவிைல - A�# �ைனகைள�ைடய 

Kலா�தம ; "க�ன- ........... தாைழகெளன '':- க��� பசிய பா�� 

மர�ைத�ேபா�#�, பா�� மர�க� ெத�ைன மர�கைள� ேபா�#�; ம�த�கழனி 

– ம�தநில�ைத8 ேச.+த வய-; ம�த� நா-வைக நில�தி- ஒ�#. (11) 

 

215. விழிெப# WதDறிற ,��திர.க� - ெநDறியி- க=கைள� ெபDற திறைம மி�க 

உ��திர.க�; மிைட இ��- ெந��கிய இ��; ஆதி�த. - Kாிய.; விைன�பவ�கட- 

- தீவிைனயாகிய பாவ�கட-; ஆழா+� - A
கி; ைபத,# - ��ப�#கி�ற; ஓ�� - 
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பா�கா; அ�ெள�� �ைண - உ�வக�; பிரளய� - �க�பிரளய�, அ�ேபா� தி�மா- 

ஆ0ைலேம- ஏ>லைக�� உ=7 வயிDறிலட�கி ேயாகநி�திைரெச;� பிரளய� 

அட�கிய பிற� உமி
வா.. (12) 

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

ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�ெச!கீைர�ப�வ�    

 

216. ேமட� - சி�திைரமாத�; நவமி - நவமிதிதி; இக,ெமா�சிறி ேத�� இ�றி - 

பைக ெகாIச�மி�றி; ேமதக - ேம�ைமயாக; T7 - கிரகT7; இ+� - ச+திர�; 

ஆ=டள�ேபா� - வியாழ�; ஐ+� ேகா� - Kாிய�, ெச%வா;, வியாழ�, ெவ�ளி, 

சனி ஆகிய 5- கிரக�க?�; ேச7 - ந�ைம; ேமவ�� - அைடய �*யாத; கைடசி அ*, 

"கDறதனாலாய பயென� ெகா- வாலறிவ� நDறா� ெதாழாஅ. எனி�' எ�ற 

�றைள ஞாபக�ப7��கிற�. வி=�ல�� அமர. இ�மல. மைழ ெசாாி+தா.�� 

எ�# பிாி�க; 28-வ� ச�.�க�தி- ேஹவிள�பி வ�ஷ�, சி�திைரமாத�, 11-ஆ+ 

ேததி, �ன.Bச ந)ச�திர�, நவமிதிதியி- பக- நாழி 11-விநா* 59. cராம8ச+திர� 

அவதார�. (1) 

 

 

217. எ-லாெம�ப� "எலா" ெமன�ெதா�க�; தா; - ேகாசைல; இல�கண� - 32-  
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இலdண�க�; �ல�� - வசி)ட.; ஓைக - மகி
8சி; விE�� – ஆகாய:லக�; 

��கவ. - ேதவ.; �னகண - ��ப�; ெச-மணி நிற��ட� உதி�� ஒளி. இராகவ 

எ�# பிாி�க. ெச- - ேமக�; ேமக� ேபா�ற அழகிய நிற��ட� பிற+� பிரகாசி��� 

இராகவ� எ�# ெபா�� ெகா�க. (2) 

 

218. வாாிச� - தாமைர; ச�திர� - �ைட; �0ச� - வ8சிரா�த�; ேகதன� - ெகா*; 

��ப� - �ட�; உ>பைட - கல�ைப; அகில உலக�� ஓ.தைன அ�ெபா7 பணி+� 

த��� - எ-லா உலக�தவ�� ஒ�பDற த�ைன ய�ேபா7 பணி+� த��வ.; 

இள+தி�களி� வள. இராகவா எ�# �*�க; "இ�" ஐ+தா� ேவD#ைம 

உவம�ெபா�:; உ;திெபற அ�ளிேனா7 தா��� - அவ.க� நDகதியி,;ய தா� 

அ�ளிெனா7 அரசா)சி ெச;வா�. (3) 

 

219. Kழி - உ8சி; அவி. மணி�கடக� - விள��� ����க� பதி�த கடகெம�� 

மாபரண�; �?�ப + அணி - �?�பணி, ெசா0��� ஆபரண�க�; ைவ�� + 

அைன - ைவ�தைன, "அைன" எ�ப� அ�ைன எ�பத� ெதா��த-; பேயாதர� - 

தன�. (4) 

 

220. பிரச� - ேத�; ேதைன�=7 க�கி பற��� வ=7க� எ�க; நிதி - ச�கநிதி, 

ப�மநிதி எ�பன ; பய�ெக> + ெச��த- + ந- + ஆ� - பா- மி�க ம*ைய�ைடய 

ந-ல "காமேத�" எ��� பE; ஐ+� த��க�, ச�கநிதி, ப�மநிதி, காமேத� 

ஆகியன ேதவ.க� ேவ=*யனவDைற நிைற�கி�றன. பர+த + தம� - பர+தம�, 

அகர� ெதா��த- விகார�; எ�ளி� �ற+� - இக
+� ைகவி)7; தைன8சா.+� - 

இராம� த�ைன8 சா.+�; ேதவ.க?� த�கள� நா)ைட இக
+� இராம� 

த�ைன அைடவD�ாிய த+திர� யாெத�# நா7மா# அ�தைகய வள� ெபா�+திய 

அேயா�தி நக., இரவி �ல நி�ப. பல. ேதா�றி ந-லரE ெச;� சிற��� 

�கழேயா�தி நக. என� 6)7க. (5) 

 

221. தமனிய மதி�# த=ைட சில�� சத�ைக - ெபா�னாலாகிய த=ைட�� 

சில��� சத�ைக��; தரள� அைம+த E*ைக - ����க� பதி�த ெநDறி8E)*; 
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திமிர� மி�� - இ�� ஓ)7� மி�க; க=*ைக - பத�க�; திவ� - �வ�கி�ற; 

திவெளா0 - விைன�ெதாைக; �ைழ - �=டல�; பமர� - வ=7; கர கமல� - 

உ�வக�; மணிவைள மாணி�க வைளய-; பள� அ# - �DறமDற; அைரவட� - 

இ7�பிலணி�ேமாராபரண�; இைட - இ7��. (6) 

 

222. இைமயவ. தம� அஞ. கிைளேயா7� நனிவாட- ேதவ.க� தம� ��ப�ைத 

உண.+� EDற�ேதா7 மிக:� ��ப�பட; ெக>தைக - தவ:ாிைம; கிறி - வழி; 

இாி+ேதாட - நீ�கி ஓட, மறமி� விைன - பாவ� மி�+த தீவிைன; க*� - விைர+�; 

ஒளிமி�க �*யணி+த ேதவ.க� இராமைன�ேபா�# ஒளி பைட�கவி-ைலேய 

எ�ற தம� ��ப�தா- தம� EDற�ேதா7� வா*ன.. இராம�ைடய ஒளிைய� 

க�ப. 6றிய "ெவ;ேயாெனாளி த� ேமனியி� விாி ேசாதியி� மைறய" எ�ற 

பா)டா- உணரலா�. "�னிவ.க� ெச;கி�ற தவ�க� �ைறய-லாத வழிகளி- 

ெச�# நலமைடய" எ�# வ�வ� இராமன� அழைக� கா)*D#. இைத� க�ப. 

"ேதா�க=டா. ேதாேள க=டா. ெதா7கழ- கமல� அ�ன, தா� க=டா. தாேள 

க=டா. தட�ைக க=டா� மஃேத" எ�ற பா)*- விாி��� 6#கிறா.. இராமன� 

அழைக� க=7 வி��பிய �னிவ.க� சீைதைய� ேபா�# ேதவியராக 

ேவ=7ெம�# 6ற:� அ%வாைசைய க=ணாவதார�தி- ம�கள� எ�� 

இைடய��கி�+த 5000-ேதவிய���� பல �மாாி களாக� பிற�க8 ெச;தா.; 

அவ.க� காளி+தி உபாசைனயா- க=ண� த�கைள�6ட� களி�தன.. 

ேகாபிைகக� பிற��� பலவா# 6ற�ப7கிற�. (7) 

 

223. பணி�* மிைசவள. அவனி - ஆதிேசடனாகிய பா�பி� தைலேம- த��� Bமி; 

நைச - வி��ப�; தைழெபறா மகி
ெவ�� நளின� - இைலெபறாத மகி
8சி 

எ�கி�ற தாமைர; த+ைதயாகிய தசரத. மி�+த ஆைசெகா=7 இராமைன 

வ�கெவ�# அைழ�க ேவகமாக� தவ>� த�ைமயி- அைட+� உய.+த வ0ைம 

வா;+த திர=ட �யமாகிய நீ=ட மைலயி� ேம- ஒ�பDற சிறிய ேமக� ேபா�# 

ஏறி கா�வழியாக �தைல8 ெசாDகெள�� இ�Eைவ மி�+த ெதளி+த வமி.த�ைத� 

ெபாழி+� தணி�தைல�ைடய அவன� மனமாகிய ஒ�பDற �ள�ைத நிர�பி மி�க 

மகி
8சிெய�� இைல ெபறாத தாமைரைய மல.�தி7கி�ற த�ைமயி- 

விைளயா7� இராகவா எ�# �*�க. �யெந7வைர, மழைலெய�� அ�த�, 

உளெம�� தட�, மகி
ெவ�� தைழெபறா நளின� ஆகியைவ உ�வக�க�. (8) 
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224. ெவIேசனா - ெகா*ய ேசைன; பரா.�த�-ஆயிர�ேகாடா ேகா*; ைம+தா�� 

ேகாப இரா�கத. - Tர�ெபா�+திய ேகாப�ைத �ைடய இரா�கத.க�; இைன+� - 

வ�+தி; இனா��ய. உDற அக- வானவ. - கீ
ைமயான ��ப�கைள அைட+த 

அக�ற வான�தி,�ள ேதவ.க�; இ�னா எ�ப� இனா என�ெதா�க�. கரா�பைக 

ெசDறிட - கேஜ+திரைன� பி*�த �தைலயாகிய பைகயழிய; மா� - க�டனாகிய 

வாகன�; கடா�காி - மதெமா>�� கேஜ+திரனாகிய யாைன; க*� ஆ� உ� 

ெச+தா� விைர+� ஆ?கி�ற உன� சிவ+த பாத�க�; ேபாத - அறி:ைடயவேன; 

அ.8சயன� - ஆதிேசடனாகிய ப7�ைக; �யி-தீாிைற - ேயாக நி�திைரயினி�# 

நீ�கி மனிதனாக� பிற+த கட:ேள. (9) 

 

225. ெத�கா- - ெத�றDகாD#; ைக�ெகா7 - ைக�ெகா=7; �ைட �Dறிய மாத. 

எ�� தா. - ப�க�களி- மி�+த ெப=களாகிய ேசைன; தா. - Cசி�பைட; நறா��ளி 

க�கி7� அ��ய� - ேத� �ளிகைள ெவளி�ப7��கி�ற தாமைர �த0ய ஐ+� 

மலர��க�; காம� - ம�மத�; இறா�தைக - அழியாதவைக ; ேமத� - ேம�ைம 

ெபா�+திய; உ)� - அ8ச�; அறா8Eக� - நீ�காத இ�ப� (ேமா)ச�); த�பா- 

நா7ந. - த�மிடமைடகி�றவ.; த�மிட� அைடகி�றவ. இ-ைலயாக ேமா)ச�ைத� 

ெகா7�த�? மிராகவேன எ�# ெபா�� ெகா�க. (10) 

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

தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�    

 

226. ஓவா� - நீ�கா�; கா�க எ�# - கா�ெக�#, அகர� - ெதா��த-; அளிேச. - 

அ�� மி�+த; கவி�சா- பிணா�திர�க� -- அழ� மி�+த ெப= 6)ட�க�; பிணா 

எ�ப� வில�கி� ெப=ணின�ைத� �றி�பி�� இ��� கவி�சா- பிணா 

எ�றதனா- மனிதைர� �றி�த�; மி�னின�க� நளிேச. உ� சிDறிள �கி- -

மி�ன0� 6)ட�கேளா7 �ளி.8சி ேச.+த ஒ�பDற இைளய ேமக�; நல�தி� - 

நல�ைத�ேபால; ந=ணாதவ. - பைகவ.; க=மி8சி- தைன - தி�L*யா- ஏDப7� 

ேதாஷ�ைத. (1) 

 

227. நவி,+ த*��� ெகா* தன�� - 6றி� �க>� காிய ேமக�தா- த*���  
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கிழ��� திைசயி-; 6றி� �க>� காிய ேமக�தா- த*��� கிழ��� திைசயி- 

நா�� Aைலகளி,� ேச.+� அைட+� விள��� இ+திர வி-லாகிய ெச-வ�தி- 

வி��பி8 ச�ரமா;8 K
வதD�� தவ>கி�ற ஒ� ேமகமாகிய பE��ழ+ைத அதD� 

ந7விேலயி��க� களி�ேபா76*ய மயி- 6)ட�க� அ�ேமக� �ழவிைய� 

பா.��8 EDறியி��த- ேபால� ெபா� கயிDைற� C�கி (க)*), விள��� பல 

மணிக� பதி�த ெதா)*0- ஒ�பDற இராகவ� C�க பல ெப=க� 6*� 

ெதா)*லா)*� �யில8ெச;� மகி
+தன.. ெதா)*லக�தி- - ெதா)*0� 

உ�ளிட�தி-; க=வளர - C�க; அயி-க= - ேவ- ேபா�ற க=; Qத� ெபா�; 

வட� - கயி#; நாDறி - க)*; மIைஞ - மயி-. (2) 

 

228. மி*ேச. - ��ப� மி�+த; மல� - ஆணவ�, மாைய, ஈ�ம� எ�ற �� மல�க�; 

�மி�� - அ#��; ப*ேச. நடைல� �ல� - அ�க�திலைம+த ெபா;யான ஐ�ெப�� 

�ல�க�; நடைல - ெபா;; ைபத,#� - ��ப�ப7���; எ� ேபா-வா.��� பட. 

தீ.�� - எ�ைன� ேபா�றவ.க?��� ��ப�ைத நீ�கி; வ*ேச. தட�க= - 

6.ைம ெபா�+திய விசாலமான க=; க*ேச. அேயா�தி - காவ- மி�+த அேயா�தி. 

(3) 

 

229. ஆவி�திர�க� - உயி.� 6)ட�க�; விைனயளவி- - அவரவ.க� ெச;த 

தீவிைன ந-விைன, அளவிD�� த�கவா#; Wக.வி�� - அ�பவி�க8 ெச;�; 

வி���� ெவ#��� தீ.ப�வ� விIE� திறIேச. சில உயி.�� - வி��ைப�� 

ெவ#�ைப�� நீ�கின �தி. ப�வ�தி- திறைம மி�க சில உயி.க?��; 

மா.�தா=ட� - Kாிய�; மல�திமிர� - �Dறமாகிய இ�� ; ம�வா. வ=7 - 

ேதைன உ=M� வ=7; வி�?� ப�வ� - மல�� கால�; சில உயி.�� 

மல�திமிர� மாDறி என� 6)7க; "வி�?� ப�வ�......... மா.�தா=டைன� ேபா- - 

உவைம. (4) 

 

230. எ> வைகய பவவாாி - ஏ> வைகயான பிற�� எ��� கட-; பாச� - மைனவி 

ம�க� ேம,�ள ஆைச; உழித�வா. - Eழ-பவ.; �ைண - ெத�ப�; Aதறிஞ. - 

பைழய அறிஞ.க�; ைநகர� - ��ப�; �ழக - அழ�ைடயவேன; அதீதவா
: - 
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பரமபத வா
:; அதீத� - எ-லாவDைற�� கட+த�; பயி- கழக� - விைன� ெதாைக. 

(5) 

 

231. ேபாழாவDற - பிள+��ள; ேபா
 + ஆ + அ- + D + அ = இதி,�ள “ஆ,” “அ-" 

எ�ற இ� எதி.மைறக� ஓ�ட�பா)ைட� �றி�த�. பனி�கதி. - �ளி.+த கிரண�; 

மணி - மாணி�க�; Bவா - B��; ெச;யா எ�ற வா;பா)7 விைனெய8ச� ெச;� 

என� திாி+த�; மாநாக� ேபாகா. ெசா�கைண - ெபாிய பா�பாகிய (ஆதிேசடனாகிய) 

அ7��தலைம+த அழகிய ப7�ைக; Bவா
 அ�மா� - தாமைரயி- வசி��� அழகிய 

இல��மி; Tழா ெம;�ப7 காவ- - வி���� உ=ைம ெபா�+திய காவ-; வானாட. 

ேமலா� அD� உைட - ேதவ.க)� ேமலான அ�� உைடய; 'அ��', 'அD�' என 

வ�ெறாடராயிD#; ேசைனய.ேகா�:-- ஒ�கால��� C�வாச. ெச;த த�ம�ைத� 

ெக7�க இ+திர� �+தைள ெய�பவைள ஏவின�; அவ� உட�ப)78 ெச�# 

நிDைகயி- �னிவ. க=7 ேகாபி�� நீ ேவட8சியாக என8 சபி�தன.. இ�ேதவ மக� 

ந7�கி� தீ.: ேவ=*ன�. �னிவ. “உ�வயிDறி- நD�ண��ள மக� பிற�பா�; 

அ�ேபா� நீ���” எ�றா.. அ�ப*ேய இவ� Tரவா� எ��� ேவட���8 

'EவDகைல" எ��� ெபய�ட� பிற+� ப�திர� எ�ேபாைன மண+� ஒ�நா� 

ந�மைதயி- 3நானIெச;� மர�த*யி- நி�றன�. இவைள வ�ண� க=7 

6*ன�. இவளிட�� அ�கால�� விLவ�ேசன. பிற+� காசிபாிட� க-வி கD#� 

தவ�தா- ேசைன�த0யாயின.. ேசைனய. ேகா�பணி அ%:�தம ேயாகிய. ேமவா 

மாேட Kழா ேதமல. Cவா - ேசைன �த0ைய� பணிகி�ற அ+த :�தம ேயாகிய. 

அவைரயைட+� ப�க�தி- K
+� ேத� ெபா�+திய மல.கைள� Cவி; ேதாலா - 

�ைறயாத; மைற எ�ப� மாைற என நீ)ட- விகார� ெபDற�. தாழா - �ைறயாத; 

�யி- 6.வ� தீ. இைற - �யி-மி�வதினி�# நீ�காத இைறவேன; சாேகத�பதி - 

அேயா�தி நகர�; Tழா, ேமவா, Kழா, Cவா ஆகிய ெச;யா எ�ற வா;பா)7 

விைனெய8ச�க� ெச;� என� திாி+தன. மாைறெய�ப� மாமைற ெய�றி��பி� 

ந�#. (6) 

 

232. தீவா; க= ெகா*ேயா. - ெந��பிட� ேபா�ற க=கைள�ைடய 

ெகா*யவ.க�; ஏM# தீதா- நீடாேம - உய.+த தீைமக� அதிகாி�காதவா#; 

ேதா7ற - 6)ட�ேதா7 ெபா�+த; மா வா;ைம�� இைச மாம� நீ�ெநறி வாழா� 
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ஏகாேம - சிற+த உ=ைம�� இ��பிடமான ம�ெநறி வாழா� ெச-லாம-. ேதா7ற 

எ�ப� ேத7ற எ�றி��பி� ந�#. (7) 

 

233. மாறா Tறா - மா#படாத ெப�ைம ெபா�+தியவ�; மீவானாட. - ேம,�ள 

வா�லக ேதவ.க�; யா� மாயா ெம;8Eக வாாியிU ெட> வாகா - எம� ெகடாத 

ேபாி�ப� கட0� ம�தியி- எ>கி�ற அழகேன; ஏகா - ஒ�பDறவேன; ெம;8Eக� - 

ேபாி�ப�; சிDறி�ப� நிைல�திராததா- ெபா;8Eகமா��; K
மாலா� மி�� + 

உழ- + ஆணவேநா; - K
+த மய�க�தா- மி�+� கLட�ப7கிற ஆணவமலமாகிய 

��ப�; மாயா Cயா - மாய� ெபா�+தியவேன, பாிE�தமானவேன; கா + Tயா. 

ைம��ழ- - ேசாைலயி,�ள வ=7க� ேத��காக வ+� ெபா�+திய காிய 6+த-; 

மா� + அ�� என�பிாி�க; சீராள - சீ. + ஆள� (சிற�ைப ஆ�பவ�); ேவதா - 

பிரம�; நாபிய - உ+தி�கமல�ைத�ைடயவ�; ஆரணேமலா - ேவத�திD� ம�பாD 

ப)டவேன; T
 தா; - வி��ப மி�+த தா;; கட:ைள, ஆணாக:� ெப=ணாக:� 

ெசா-வ., "அ�ைமேய அ�பா ஒ�பிலா மணிேய" எ�ப� கா=க. (8) 

 

234. ேதற- - எ8சிலாகிய ேத�; உள� + இ�� + சி+�� - மனதி,�ள 

அIஞானமாகிய இ�ைள� ெகா-,�; ஒ>�ற A7� ேமனி, இ�� சி+�� ேமனி 

என�6)7க; உ� + க�தி - மனதி- நிைன��; ேமனி - உட-; தைலயைச��� 

த�ைமயி- கா)7� ஒளிைய� பா.��; பாரா - ெச;யா எ�ற வா;பா)7 

விைனெய8ச� ெச;� என�திாி+த�; கதி. �* உ�ப. - ஒளிவா;+த கிாீட�கைள 

யணி+த ேதவ.; நனி, 6. - உாி8ெசாDக� மி�தி� ெபா�ைள� கா)*ன. சரத� - 

உ=ைமைய�ைடயவ�; தசரத� + ந� + ைம+த என�பிாி�க; சரத� - உ=ைம; 

ைகவிரைல8 ச��வதா,=டான Eைவ மி�+த த�ைம�ைடய வாயினி�ெறா>�� 

ேத� ேபா�ற எ8சி- உடைல Aட:� மனதி� அIஞான வி�ைள ெயாழி�க:� 

உ�ள உன� உட0� பிரகாச�ைத மனதி- க�தி ஆ8சாிய�ப)7� 

தைலையயைச�கி�ற த�ைமைய� கா)7வதனா,=டான ஒளிைய�க=7� 

ஒளிவா;+த கிாீட�கைள�ைடய ேதவ.க?� அறிவதD� அ�ைமயான தாமைர மல. 

ேபா�ற பாத�கைள� C�கி உைத��� ெகா=7�, ��சிாி��� ெகா=7 வள�� 

திற�ைத�க=7� ெகௗசைல மகி
8சி மி�� ேதவ என�6)7க. (9) 
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235. ம�மல. ப��� - ேத� ெபா�+திய மல.க� நிர�பிய; சிைன - கிைள; வ=7 +  

ஆ. + ெபாழி- - வ=7க� நிைற+த ேசாைல; வய� - Tர�; அவி - அவி.�பாக�, 

அEவேமதயாக� ெச;வைத� �றி�த�; �ாிெசய- + தா�� - எ�# பிாி�க; Aவா - 

ெகடாத; மாவா;ைம - சிற+த உ=ைம; ஒளி கா,� வி��க� - த=ெணாளி வி7� 

ச+திர� ேபா�ற �க�; மி�னா. - மி�னைலெயா�த ெப=க�; நிைறவ0 - கDபி� 

வ0ைம; மி�கா. மதிேதா#� - மி�னைல�ைடய ேமக� மாத+ேதா#�; ��ைம - 

A�#; மைறேயா.க� நDெசய0��, ம�ன. ெச�ேகா� �ைறைமயி��, 

ெப=கள� கDபி� வ0யா,� ேமக� மாத�திD� A�# மைழ ெபாழி�� ேகாசல 

நா7 எ�க. இ� விேவக சி+தாமணியி- "ேவதேமாதி7� ேவதிய.�ேகா. 

மைழ................. மாதA�# மைழெயன� ெப;�ேம" என�6ற� ப)*��த- கா=க. 

��மைறநாம - பைழய ேவத�களா- �கழ� ப)டவேன; நாம� - கீ.�திவா;+தவ�. 

(10) 

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

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

 

236. க= + அக- + நன+தைல + தா�திாி - இடமக�ற உ8சிைய�ைடய Bமி; 

கா-சீ�தி7� - இ�ைள யகDறி7�; ேச7 + இளைம + கதிரவ� என� பிாி�க; ேச7-

அழ�; �� + அைர + வாாிச� - �)கைள இைடயிேல�ைடய தாமைர; உ� + 

நறவிைன + ெதவி)7ற + உ=7 எ�க. நற: - ேத�; உ=7 + யா� - உ=*யா�, 

�Dறிய0கர�; சIசாிக�, வ=7; ம-� + அ�� - ெப�கிய அ��; அற- + �=7 + 

வாவி. நீைர�ைடய ஆழமான �ள�; வ=7க� ம�:=ட மய�க�தா- தாமைர 

மலாி- C�கிவிட இர: வ+த�� A*�ெகா�ள, ம#நா� Kாிய�தி��� ேபா� 

வ=7க� விைர+� எ>+� ம#ப* A7ேமா எ�ற பய�தா- ஓ*வி7வதDகாக 

தாமைர மல.வைத ேபா�# இராமன� தி�வ*வ�தி� கா)சியா- ெம;ய�ப. 

மனமாகிய தாமைரயினி�# �Dறமாகிய இ�� ஓட எ�# ெகா�க. இராம� 

வ*வ�திD�8 Kாிய��, ெம;ய�ப. மன�திD�� தாமைர�� மல�திமிர�திD� 

வ=7க?� உவைமகளாக� 6ற�ப)டன. மல.த- நிக. ம-� அ�ளி� தீIEைவ 

எ�பிரா� எ�# 6)7க; அற- �=7 வாவிெயா7 �கி- உாிIE� ெபாழி- எ�க. 

வாவி - �ளநீ. ச�திய + ஆக+த - ச�தியாந+த; ச�திய�ைதேய மகி
8சியாக� 

ெகா=டவ�. (1) 
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237. ப+தம# மாதவ. - ஆைசையவி)ட �னிவ.; கிாி - மைல ‘இ�' எ�ற ஐ+தா� 

ேவD#ைம உ��. உற
 ெபா�:; ப>வ� - கா7; �D#� + மரவ*வமா; எ�க; 

வா�மீக �னிவ. தவIெச;�� ேபா� �D# A* மர� �ைள�த� எ�# �ராண� 

6#கிற�; ப*வ ேநா�� - ஒ�ெபா�) ப�ெமாழி; ேநா�� - விரத�; எ+த ம# 

அDறிட - எ�தைகய �Dற�க?� நீ�கிட; உனா� இைண அ* எ�க ஆன+தவாாி - 

களி���கட-; யா�கவெரலா� ேநா�பாDறி�� மாதவ. கா=பாிய அ*ைய ெய;தி, 

நி� த+ைதெயதி. அ=மி ேநா�கி ஓைக 6ற என �*�க; அ=மி - ெந��கி; ம#� -

Tதி; ஓைக - மகி
8சி. (2) 

 

238. வி= தைல அளி��� ஆக=டல� - வி=ணிட�ைத� பா�கா��� இ+திர�; 

�தD# + அ-� + ெகா� - �தலாக கண��� ெகா=ட (��ப�� A�# ேகா*); 

வி�த. - ேதவ.; ந#IEைவய நைர - திைர A�� ேமவாத அமி
த� எ7��தவிய 

என�6)7க; ெகா=ட- - ேமக� ேபா�ற நிற�தவ� (இராம�); ந�# + 

உவ.�கட- + ேம;+� - ந�ைம ெபா�+திய உ���கட0- த=ணீ. �*��; 

ெகா=A வி���� ெகா=ட- - ஆகாய�ைத வி��பி இடமாக� ெகா�?� ேமக�; 

வ=டைல எ7�ெதறி�� அ�த Tைர�க= - மகளி. விைளயா7� சி#T)ைட 

அைலகளா- எ7�ெதறி�� பாDகட0னிட�; விழிவள. தனி�� - ேயாகநி�திைர 

ெச;வைத வி)7 நீ�கி; வயி� - ஏழா� ேவD#ைம உ��; கைளக= - ��ப�; 

த=டைல - ேசாைல; உதவிய ெகா=டைல� கா=பெமன ெகா=A வி���� 

ெகா=ட- இ+நக. வயி� த=டைலயி� மீ�D# வள.திறம� எ=ணி மாாிெபாழி 

ெகா�ைகேயா7 ���யி.��� அேயா�திநக. எ�க. (3) 

 

239. ��பா. ெந7+திைர E�)7� பேயாததி - பவள�க� ெபா�+திய நீ=ட 

அைலக� மட��� பாDகட-; ஈ.�க:� ேவழ ேவ+� - �ளி.+த மத8Eவ)ைட-

�ைடய யாைனகளி� அரச�, (கேஜ+திர�); மிளிராழி - விள��� ச�கர�; 

ஐ�ப�வ� - ஐ+� வய�; பாIச ச�னிய� - தி�மா0� ச�கர�; கேபால� - க>�தி� 

பாக�; நீவி - தடவி; கரக� - ெக=*ைக; ெவாீஇ - அIசி; கIச� பாணி- தாமைர 

ேபா�ற ைக; ேதவ���� ப����, கேஜ+திரன� ��ப�ைத நீ�க ச�கர�ைத� 

ெதா)7�, ��வ���� பாIசச�ய� எ�ற ச�ைக� ெகா=7 க>�தி� பாக�ைத� 
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தடவி��, மாப0யி� Aவ* ம=தான�ைத� தாைரயாக ஏD#� அIசி அபய� எ�# 

அைட+தவ.க?�� அபய� ெகா7��� ஒளி.கி�ற தாமைரேபா�ற ைகயினா- 

ச�பாணி ெகா)7வாயாக எ�# �*�க; ஆ�� கரக� – விைன�ெதாைக. (4) 

 

240. ெதா�ைம - பைழைம; உ)கிேனா7 - பய உண.8சியா-; வனசQட� - தாமைர 

ஆசன�; ஒாீஇ - நீ�கி; வி=Mலகி� - வி=Mலைக� கா)*,�; நர.களி- 

சிற+ேதாரா� நா7றி� என��க,� உ�A�#� ஒ�றா; - மனித.களி- 

சிற+தவ.கைள� ேத* அைட+தைத�ேபா�# ெசா-,� சிவ�, பிர�ம�, தி�மா- 

ஆகிய A�# வ*வ�க?� ஒ�றா;; ஞாயி-மதி- - உ#���கேளா7 6*ய மதி-; 

ைகைலமைலயி0�+தா- அ8ச�தினா- தன� Cயவ*வ� ெவ?�க:� பல 

இத
க?�ள தாமைர� Qட�தி0�+தா- க=ணி0�+� நீ. �ளி�க:�, 

பாDகட00�+தா- அைலக� இைரவதனா- இரா�பக- C�காம- இ��க:� 

ேந�மாதலா- அ�A�# இட�ைத�� வி)7 அேயா�தியி- வ+� பிற+தா.. (5) 

 

241. ‘ெமாழிநிைலைம�� இைச ெம;�ேதவ' - என�பிாி�க; ஆ�ல� அறநிமி. - 

��ப� �>�� ஓ7�; பாதக ெவயி- விைள ஆ�ல� - பாபமாகிய ெவயி0னா- 

விைள+த ��ப�; ெபா�தா. - அழகிய மாைல; பாேரா7 ககன�� நீ=ட� - 

தி�வி�ரமவதார�தி-; ேகாத�� அ�� - �DறமDற அ��; ந�ைம + தா; - நDறா;; 

TEஅைல - TEகி�ற அைலகைள�ைடய பாDகட-. (6) 

 

242. உண.வைம ேசட� - அறி:�ள ஆதிேசட�; ெம;� ேபர - உ=ைம� 

ெபா�ைள உண.��� ெபய.கைள உைடயவேன; சிD�ண� - கட:�; ெப)�ைட - 

அ��ைடய; சDேபாத - ந-ல ஞான�ைடயவேன; உள�ற- ெபDற - மனதி- 

அைடய�ெபDற; மல.�பாத - தாமைரேபா�ற பாத�ைத உைடயவேன; எம� அக� 

A7 இ�� - எம� மன�ைத A*ய அIஞான இ��; பா� - Kாிய�; வE - 

பE�க�#; எழி-ேத� - அழைக�ைடய பE; ேகா7# காி - கேஜ+திர�. (7) 

 

243. ேசம� அளவிய - ேசமளவிய எ�# வ+த�, இ�ப� நிைற+த எ�# ெபா��; 

த� வா� நகர� - ஐ+த��கைள�ைடய ஆகாய�தி,�ள அமராவதி; ஒளி. த)ப 

வள�� ஓவி- ேச7# மல.விதி வா>ல� - பிரகாச�� �ளி.8சி��ைடய வள�களி- 
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�ைறவி-லாத அழ�ைடய தாமைர மலாி- உ�ள பிரம� வா>�லகான 

ச�தியேலாக�; வடதி�கி� நய8சீரதா� அளைக - வட��� தி�கி,�ள இ�ப�� 

சிற��மைம+த �ேபரன� ப)டணமான அளகா�ாி; அDபின. - அ�ைப�ைடய 

அ*யா.க�; ந8சா� - வி��பா�; தா� அளவ# �க
 நீ�கதிெபற - அ*யவ. தா� 

அளவDற �க
 வா;+த உய.+த ேமா)ச�ைத� ெபற; அ�� த��வ எ�# பிாி�க; 

Eத� - மக�; சாமள� - ப8ைச; தி�மா- ப8ைச நிற�தவ� எ�ப.. "ப8ைசமா 

மைலேபா- ேமனி" எ�ற பா)ைட� கா=க; உன� பாத�ைத நிைன��� ப�த.க� 

அமராவதிைய��, ச�திய உலைக��, அளகா�ாிைய�� �Dற��ள ஒ� ெபா�� 

எ�# மனதி- சிறி�� வி��பா� அவ.க� அளவDற �க
வா;+த ேமா)ச�ைத� 

ெபற வி��ப அைத� ெகா7�கி�ற த��வ� எ�# �*�க. (8) 

 

244. இனா��ய. - ெகா*ய ��ப�; ஓ:# - வ�+��; ஏத� இ8ைசயி� - 

�Dறமாகிய ஆைசயினா-; ெம;�ேபாத அ�கமதா- - உ=ைமயான 

ஞான�க=ணா-; உ)ெகாள,Dேறா. - மனதி0���பவ.க�; உ� - மன�; ம)ட# 

சீ.�தி - அளவDற சிற��; வ���� மி�+த ெகா*ய ��ப�தினா- 

நDெசயைலவி)7� �Dறமாகிய ஆைசமி�� பாப� அதிக� ெச;யாத 

ஞான�க=ணினா- எ-லா���� ேமலானவனான உ�ைன� தின�� அ�ேபா7� 

பயப�திேயா7� ஆரா;+� உ� நாம�ைத மனதி0��தி�ெகா�ேவாைர ேமக� 

K
+த மைலேபா- சமமா; இ�ப� அைடதD� அ�ைம உைட�தான 

எ-ைலயி-லாத சிற���களி� உய.+த ��தி வழிைய� ெகா7��� 

பாத�கைள�ைடயவேன எ�க; �ர அதிப� - �ராதிப�; ஏ. - இ�ப�. (9) 

 

245. ��தி7 தா.��ைட - ��� மாைலக� ெபா�+திய ெவ= ெகாDற��ைட; ேம- 

நிழ- உDறிட ெமா;�தா. - த�க� ேம- நிழ- த��மா# ெந��கின அரச.க�; 

�)7 அ�வா)பைட - ��ப�ைத நீ��� வாளா�த�; ��கிய ��சார - 

��கியமானைவகைள ���ற� அைடவி�க; உ;�� இபேமDபட. ேபாக� – 

ெச,�தி யாைன ேம- ெச-,� இ�ப�; ைம��ழ,Dேறாைர உ�ப7 

ேவ)ைகயராக ம�)7 உட0- சீ�� - காிய 6+தைல உைடய ெப=கைள மனதி- 

ெகா�?� ஆைச�ைடயவராக ம�)7� அவ.கள� உட0� சிற�ைப��; ெபா;�� 

அழி ஆDறி� ஒ#�தன. பDறி7 ெபாDபாத - ெபா;�� அழிகி�ற வழியினா- 

ெவ#��� பDறி7� அழகிய பாதேன; ��த�� ஏ;�திட யா
 இைச மி�� அதி. 
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ெபாDபா�� ச�த அேயா�தி - �திய அ�த�ைத ஒ�த இனிய யாழி� இைச மி�+�, 

அதி.கி�ற ச�த�ைத�� அழைக��ைடய அேயா�தி; தா.��ைட ெமா;�தா.. 

இபேமD பட. ேபாக�� ெப=களி� உடலழகி� சிற��� ெபா;�� அழி�� 

த�ைம�ைடய� எ�# ெவ#�� நீ�கி உ�ைனேய �ைணயாக� பDறி7� 

பாத�கைள�ைடயவேன எ�# �*� ெகா�க. ஒ#�தன. - �Dெற8ச�. (10) 

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

%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�%�த�ப�வ�    

 

246. �� - பறைவ; சி+� - நீ.; ம�ளி- தா:#� உயி.� திர� - விைன மய�க�தா- 

த�கவா# அைட�� உயி.�6)ட�க�; கரண� - அ+த�கரண� நா��; விைனமாE 

தீர - தீவிைனயாகிய �Dற� நீ�க; Bவல. அ*��ைண �ைணெய�# - அழகிய 

தாமைர ேபா�ற இர=7 பாத�கேள பDறி�ெகா�?� �ைணெய�#; ெபா�� 

ேப�வைக - மி�க மகி
8சி; க= த=ெணண� ெதாி�ற�தி�� - க=�ளிர� 

ெதாி�மா# ெவளியி,�; ஆளவ�� ��தேம - ஆளவ�கி�ற ���மணி 

ேபா�றவேன; �=ணிய. மன�தி- காMவேதய-லாம- ஊன�க=ணா- �ற�தி- 

காண:� அேயா�தி நகாி- பிற+த ஒ�வ� எ�# �*�க. (1) 

 

247. ேவனி- - ேகாைட�கால�; ேவ:கானைல ஆற- - ெவ�ப�ைத� ெகா7�கி�ற 

கானைல நீெர�#; ெவஃகி - வி��பி; சக� மாய� இ8ைச�ப7 வா
: - Bமியி,�ள 

மாயமான ஆைசெபா�+திய வா
�ைக; ஊனி- உழ-பவ. - உடேலா7 வ�+�பவ.; 

உ�ெபய. இர=ெட>�� - 'ராம' எ��� தாரக ம+திர�; ஒ��கிய:ள� - 

ஐ�ெபாறிக?� ஒ�# ேச.+த மன�; ஒ�சிைல - ஒ�க-; ��ம� - மர�; Tடாத - 

அழியாத; பான- - கட-; உாி - மர�ப)ைட; இவ. கா)*D�8 ெச-,�ேபா� 

மர�ப)ைடயிலா� உைடைய உ7�தியைதயறிக. ேகாைட�கால�தி� ந=பக0- 

E7கி�ற பாைலநில�தி- ெவ�ப� ெபா�+திய கானைல நீெர�# வி��பி 

இைளயமா� உ=MவதD� விைர+தைத�ேபால Bமியி- மாயமான 

ஆைசெபா�+திய வா
ைவ வி��பி உடேலா7 கLட�ப7பவராயி�� உ��ைடய 

இர=ெட>��� ெபயராகிய 'ராம' எ�பைத ஒ�# ேச.+த மன�ேதா7 ஒ��ைற 

ெசா�னாேல பலேகா* பாப�க� ஒ� க-ெல7�� Tசிய அளவி- கா)*- 

ெபா�+திய மர�திலைட+த பறைவ� 6)ட�க� ஒ7வைத�ேபா�# 

பாவ�6)ட�கெள-லா� ஓட ேவத�கெள-லா� �தி��� அழியாத ந-ல 
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ேமா)ச�தி- கல�பதD� அ���ாிகி�ற க�ைண8ெச-வேம எ�# �*�க; க7�ப, 

ஆ�� - உவம உ��க�; அ�கண�, இதி,�ள அ எ�ற E)7, பாவேகா*கைள� 

�றி�த�. (2) 

 

248. ேகா7வள. ஓதிம�தி- கீ.�தல��சீ. - சிகர�க� ெப��கி�ற 

மைலைய�கா)*,� கீ.�தி விள��� சிற�ைப�ைடய; அ�+தவ� உழ+� - 

ெகா*ய தவ�ைத� கLட�ேதா7 ெச;�; �0ச� - வ8சிர�பைட�ைடய இ+திர�; 

�றியா� - க�தா�; Nழி-ெச;�- பைகவைர�ெகா�# ேவைல8 EழDறியா7� 

ஒ�6��; மா)சிெப# ெகா�ைகய.க� - தவ�னிவ.க�; தா�திாி - Bமி; 

தவெநறி�கா மா+த. - இ-லற�ேதா.; Q7வள. கவிைகமக� வாதிெயா7 ஆ�கி 

இவ. பிாிவிலா� ஆ)சி�ைறயி- ெப�N- அ%விIைச பயி- கழக� - 

ெப�ைமமி�க ெவ=ெகாDற� �ைடைய�ைடய வரச�, �லைமேயா. நா-வ�� 

வாதி- ஏ�:� ேமDேகா?� எ7��� கா)*� பிற.ேகா� ம#��� த� 

ெகா�ைகைய நிைலநி#��பவேரா7 ேச.+� இவ. பிாியெவா)டாம- ெச;�� 

ஆ)சி�ைறயி- ெபாிய Nலாகிய அ%வி�ைதைய� பழ�� ச�க�; A�றாவ� 

அ*�� Aல�தி�ப* ெபா��காண எ%வைக� க=7� பய�படவி-ைல. 

வ-லாரறிக, (3) 

 

249. காண�தி,# திலெமன - ெச�கி0)ட எ� ேபா�#; க��பாைசயி� 

க)டவி
+� அறவ�+தி - அாிய ஆைசயாகிய ப+த� அவி
+� மிக:� வ�+தி; 

ைகதவ� - வIசைன; காதி- ஐ�ெபாறி கல�கி - ஆைசயினா- ஐ+� ெபாறிக?� 

கல�க�ெகா=7; ம�� மாி�பி� - மய�க�ெகா=7 சாவதி-; க7ெவன - விஷ� 

ேபா�#; ெவ��ெகா=7 - அ8ச�ெகா=7, ஆண� - அ��; பா=நற E��� அட. 

- இைச�பா)ேடா7 ேத��காக வ=7க� ெந���கி�ற; “ஒ�ெமாழி 

Aவழி��ைறத,� அைன�ேத” எ�ற K�திர�தா- நற எ�# நி�ற� ; அ*க� + 

நி� - அ*கணி�. (4) 

 

250. �D�த� - �மிழி; ெகா=A - ேமக�; நீ-நிற� - க#�� நிற�; Kாி- உ# 

இ��லா- யா�ைக - ��ப�தி,Dற இ+த மாமிச� ெபா�+திய உட-; ெபாறியிலா. - 

அறிவி-லாதவ.; அ*ய. ேநா�றா)� - அ*ய.க?�கான பணிவிைட ெச;�� வ0ய 
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�யDசிக?��; Aவ�� - தைலய��, இைடய��, கைடய�� எ�ற A�# அ��. 

ஒ>�வா. - விைனயாலைண�� ெபய.; மல� திமிர� - �Dறமாகிய இ��; அற - 

நீ�க. (5) 

 

251. க�ம� �D#� இவன� என:� - ெச;�� ேவைலக� எ-லா� இவ�ைடயேத 

எ�#�; அண�கைனயா. இ�ேப - ெத;வ� ெப=கைள�ேபா�ற ெப=கள� 

சிDறி�பேம; அைற�� ெகா*ய - ��சமய� - ெசா-,� ெகா*ய அDப� 

க����கைள� ெகா=7�ள மத�, (உேலாகாயத மத�); அள# - ேச#; 

ஊD#�ேகா- - ஊ�# ேகா-, ெம�ெதாட. வ�ெதாடரான�; பவேநா; - 

பாவமாகிய ��ப�; ஓ�கார� - ஓ� எ��� ம+திர�; கைறயி- �க
 - 

கள�கமி-லாத �க
. (6) 

 

252. மைன ஆதிய. - மைனவிைய �தலாக� ெகா=7�ள ெப=க�, பி�ைளக� 

�தலாேனா.; தர�கவாாி - அைலைய�ைடய கட-; திரண� - ெச�ைத; திர:� 

எ�ப� திரவ� என இ�+தி��கேவ=7�; திரவ� - நீ.ேம- �மிழி ஒ�த�. 

����ைற: - ேபரறி:; கழ- - Tரரணி�� ஆபரண�; கழ- - Tர�கழ-; ம#� - 

Tதி. (7) 

 

253. �ய�கி- அைல��=7 - த>:த0- வ�+தி; மறி - மா� �)*; மயிட�ேபா�� 

- எ�ைம�கிடா; 6Dற� - எம�; உ�*� �ர- - இ*ேபா�ற �ர-; கிைளஞ. - 

EDற�தா.; அவ�தி- கவர�ப7கி�ற அைமய�ேத�� - ெக7தியான மரண�தி- 

பாச� Tசி உயிைர� கவ�கி�ற சமய�திலாகி,�; கIச�தட� - தாமைர ெபா�+திய 

�ள�. (8) 

 

254. வா,ைள ைக�களி# – மி�தியான பிடாி மயி�ைடய சி�க�� 

��பி�ைகைய�ைடய ஆ= யாைன��; உைள சிைனயா�ெபய.; ைப�� அட. 

ெபா8ைச - பEைம ெந��கின கா7; ெபாDபைம நDறவ� - வா-மீகி; ஏ= உ# 

உய.8சியைட+த; கமல�தவ� - பிரம�; க- த� ஆதி உ���#யா
 - க-ைல��, 

மர�கைள�� த� இைசயினா- உ����ப*யான யா
; கDற �னி�கரச. - நாரத.; 
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ைக�� அற ஓதிய மி�� ஒளி. நீ�Eைவ க��# மி�க �க
 - கச�� நீ�க8 ெசா-ல� 

ப)ட மி�+� ஒளி.கி�ற உய.+த இ�ப� ெவளி�ப7�தியைட+த மி�க �க
; 

வா�மீகி :- இவ. பிற�பா- ேவதிய.; ஒ>�க� ��றி ேவட�ட� 6*� கள:ெச;� 

வா
+� வ�ைகயி- ஒ�நா� ஒ� �னிவைர வழிமறி��� பறி�க, அ�ேபா� �னிவ. 

இவாிட�, “நீ. ெச;�� பாப�ெதாழி- உம� வ�வாயா- ஜீவி��� உம� 

இ-ேலா.��� உ=ேடாெவன� ேக)7 வ�க'' என ஏவ, அ%வா# ெச�# 

ேக)ைகயி- அவ.க� ம#�க� ேக)7, �னிவாிட� 6றி, மய�கி நிDைகயி-, 

�னிவ. எதிாி0�+த மராமர�தி� ெபயைர� 6ற8 ெசா-0� ேபாயின.. க�வ. 

அ%வாேறயி�+� ெந7நா� ெசபி�க, ேம- ஒ� �D# A*ய�. சில நா� ெபா#��� 

�Dறி0�+� ெவளி�ப7ைகயி-, ேவட� ஒ�வ� கிர:Iச� ப)சிகைள� ெகா-லவர 

அைத�க=7 சின+� சாபமிட அ8சாப� Eேலாக Rபமாக ெவளி�ப)7 இராம 

காைதயாயிD# ; பDபல தீைம - இ��� ெகாைல, கள: �த0ய தீைமகைள� 

�றி�த�. (9) 

 

255. ம- ெபா0 மாமணி - தி=ைமயைம+த மாணி�க�க� பணாடவி - பட�களி� 

6)ட�; கட-�வி - கடலா- Kழ�ப)ட Bமி; ம)7 அற ெவ�கா:D# இமி
 ஓ� 

வDகைள �D#� மைற ெசாDெபா0 ேயாகிய. - எ-ைலயாக நீ�க ெகா*ய 

கா)ைடயைட+� இனிைம மி�+த மர:ாிைய �>வ�� அணி+� ேவத8 ெசாDக� 

ெபா0�� தவேயாகிய.; அ�� N- ெநறி எ�# பிாி�க; ெசாDற�� - ெசா�ன��; 

நனிெகா)�� உள� - மி�தி�� Eழ,� மன�; விDெபா0தா� - வி-0� ஒ� �ைத 

விள��கி�ற பாத�; அ7�தவ. - அைட�கலமாக8 ேச.+தவ.; ேயாகிய��� அ�� 

N- ெநறி ெசா�ன�� �Lட.களா- வ�+திய ேதவ. உன� பாத�களி- 

சரணமைடய அவ.க� தீைம நீ�க யா� இராமனாக மDற Aவ�ட� ேதா�றி உ� 

�ைறைய� தீ.�கி�ேறா� எ�# ெம;8ெசா- உைர�த�மான அழ� மி�க 

சிற��ைடய வா; ெகா=7 ��த� ெகா7�த�� எ�# �*�க; ��பைக ேபாயவ. - 

ம=, ெப=, ெபா� எ�ற Aவாைசகளினி�# நீ�கியவ.; 'ெம;8ெசா- உைர�த� 

எ�� மி�� அைமசீ. உைட ந- தி�வா;' என� பிாி�க; எ�� - எ�# 6ற�ப7�. 

(10) 

------------------------------- 
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வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�வ�ைக� ப�வ�    

 

256. வE+தைர - Bமி; ஆவி�திர� - உயி.�6)ட�க�; அ�� ஆ�க ஆ# உறி - 

ஆ�� (அவ.க� க��தி-) பைட�தவித� அைடகி�றா;; ெபா�: உய. இக+� - 

ஒ�� உய.: நீ�கி; இக,# - மா#பா7 ெகா=ட; உ# + இ - உறி, ��னிைல 

விைன�D#. (1) 

 

257. ஓ�மைவ - ெசா-ல�ப7கி�ற உலக�க�; உாிைமயி� ஒ7�க�ப7த- - 

பிரளயகால�தி- உ=7. ஆ0ைலயி0��த-; உ�: - வ*வ�; அல� அ# 

அளவி-லாத; அமல� - �DறமDறவ�; அ8Eத� - அழிவி-லாதவ�; அனக� - 

பாவமி-லாதவ�; ஐ��லேவட. - உ�வக�; கைளக= - உத:பவ�; அறி�யி- - 

ேயாகநி�திைர; பர�பிரம� - கட:�. (2) 

 

258. கண�ேபா� - ஒ� வினா* ேநர�; இ��� ெகா-ேலா க�Iசிைலெகா- எ�# 

பிாி�க; சிைல - க-; மற0 - எம�; வா;ைம ந�னிைல அற� த�ன�� - உ=ைம 

ந-ல நிைலயாகிய த�ம� ஆகியைவ சிறி��; இைழ�� - ெச;�; நிகம� – ேவத�. (3) 

 

259. ம�ைக - வ0ைம; உலகி��� ஒ� கட:� தாெனன �க-வி��� ஓ. த+ைத 

எ�# பிாி�க; இ��� த+ைத எ�ற� இரணியைன� �றி�த�; ெந7Iசயில� - 

நீ=டமைல; அட-6. மாEண� - ெகா-,வதி- விஷ� மி�க பா��; ெபா�� சிைக 

அழ- - ேம-ேம- வ�கி�ற உ8சிைய�ைடய ெந���; ேவழ� - யாைன; �ய,� 

எ-ைவ - �ய,� சமய�தி-; “ஓ� அாி �ராதன நாராயணா" எ�# பிாி�க; 

பிரகலாதன� :- இவ� இர=ய���� ]லாவதி��� பிற+தவ�. 

க�வி0���ேபாேத நாரதரா- ]லாவதி�� உபேதசி��� ேபா� நாராயண 

ம+திர�ைத அறி+தவ�. இளைமயி- E�கிர� ��திரனாகிய ச=டனிட�தி- 

க-விகDக த+ைதயா- ஏவ�ெபDறேபா� ‘இர=யாய நம'ெவ�# ஆசிாிய. ெசா-ல 

இவ� ‘அாி ஓ� நம ' ெவ�# 6றினா�. இைத� த+ைத�� அறிவி�க:� அரச� 

ைம+தனிட�தி- ேகாபி�� மைலேம- ஏDறி�த�ளி�� ஆ�த� �த0யைவகைள� 

பிரேயாகி���, பா��கைள� ெகா=7 க*�க8 ெச;��, அ�கினியி- த�ளி��, மத 

யாைனைய ேம- ஏவி�� ெகா-,வதD� �யல பிரகலாதன� அாிநாம� உ8சாி��� 
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பயமி�றி இ�+தா�. இைத�க=ட அEர� ேகாபி�� "உ� ேதவ� எ�கி��கிறா�" 

எ�# ேக)7 "இ�Cணி- இ��பானா?" எ�# ேக)க �மர� 'ஆ�' என அரச� 

அைத உைத�க� Cணி0�+� ெவளிவ+த நரசி�க� தி�:�ைவ அவ���� 

கா)*� த+ைதயி� உயிைர� ேபா��வி�தா�. (4) 

 

260. மாவ0 - ஒ� அEர அரச�, தி�மா- இவனிட� வாமன அவதார� ெகா=7 

ெச�# Aவ* ம= வா�கின.; ெபDறள+தன:� - ெபD# அள+த வா�லக�தவ�� 

ம=Mலக�தவ��; அள+தன இடவா�ெபய.; அளிK
 பிரசமல. மீதி,ைற 

பரேம)* - வ=7க� K
+த தாமைர மல.ேம- த��� பிரம�; Q7ெக>வி=ணவ. 

�ழா� - ெப�ைம த�கிய கட:ள. 6)ட�க�; விதி�ளிவழா - விதி�ைற தவறாம-; 

காம. - அழ�; இ�ைமெப# - இர=7 ப�க�களி,� ெபDற; ஆன+தநீ. விழி 

இைர�� எழ - ஆன+த�தா- உ=டாகிய நீ. விழியினி�#� ெசாாிய; அIச0�� – 

வண�கி. (5) 

 

261. ெதா>�ப. - அ*யவ.; ெநIசக�தி,��� - ெநIசிட�தி- நிைன���; 

தினகர� - Kாிய�; �ர��� - ஓ)7�; �க� தீ. வா;ைம - �Dற� நீ�கிய உ=ைம; 

வி=உலகி- ���� Eர. எ�க; Eர. - ேதவ.. (6) 

 

262. மDறைவ எ�பதி- மD# அைசநிைல; அன+த� - பல; அக�தி- க�தD� 

அDறா�� - ெநIசி- நிைன�பதD�� ெபயைர8 ெசா-ல� ��+� பல ஆனாDேபால 

இ��� அ�த�ைமைய உைட�தா��; ெச;ய மல. - சிவ+த தாமைர மல., 

"Bெவன�ப7வ� ெபாறி வா
 Bேவ'' எ�றதா- மல. எ�ப� இ���தாமைரமல. 

ஆயிD#; சிைற� ேகா)ப)7 - சிைறயி- ெகா�ள�ப)7; பா- - ஏழா� ேவD#ைம 

உ��; உ#தியாயி� – அைட+தாயானா-; உ#தி - உ# + � + இ, ��னிைல 

விைன�D#; உ#திெப#ேவ� - ந�ைமயைடேவ�; ைவயமளி��� - உலைக� த� 

ெச�ேகா0னா- பா�கா���; மாைய எ�� சிைற - உ�வக�. (7) 

 

263. எழி0 - ேமக�; ம9ர��� - மயி-பறைவ; ேவ)7 உைற - வி��பி� த���; 

கதி.கா- - கிரண� ெவளிவி7�; விய� - ெப�ைம, சேகார� - ஓ. பறைவ, 
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நிலைவ�=7 வா
வ�; ஆமா�திய� - ைவ�திய�; பிணிேயா� - ேநாயாளி; 

ப�வ�தவ� - கD�� ப�வ�ைத�ைடய மாணா�க�; நைச - வி��ப�. (8) 

 

264. சரண ப�ம உகள� - பாத�களாகிய தாமைர இர=7ைடயவ�; ப�திமர� - 

Kாிய�ல�; உரக அமளி - பா��� ப7�ைக; ெகா� �யிைலெயா�: ெமா�வ� - 

ெகா=7 C�க�ைத நீ�கி ேயாக�தி,�ள; ெப�மா� க=கைள A*யி��பி�� 

C�கவி-ைல எ�க; உ#வ. - நி�ைன அைட�� அ*யா.க�; த*�� - ெவ)7�; 

தசரத� மதைல எ�க; அ�ளி� உைற�� - அ�?�� இ��பிடமானவேன. (9) 

 

265. நயனவிைண - இ�க=க�; பகவ� - ஆ# �ண�கைள �ைடயவ�; நைக - ப-; 

இ>� - ெந;; �ளக� எறிய - மயி.8சி0.�பைடய; விழியி� + அற- + உக - 

க=களினி�# நீ. சி+த; இரவி மரபி� அழக� எ�க. (10) 

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

அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�அ��&� ப�வ�    

 

266. ச+திர� ேமD ெச-,�ேபா� :- அ�கைல� ேகா)7 �னி வ+ேதா��� 

எ8ச�திய- வல�மி��� உDபவி�� - அழகிய கைலகளி� சிகரமான அ�திாி 

�னிவ� ேதா�றின உய.+த ச+ததியி� த�ைமயி- மகனாக ெவDறிமிக� ேதா�றி; 

அைமெவா7� இராமெனன உD# - அைமதிேயா7� ச+திர� எ�ற ெபயரைட+� 

(இராம� - ச+திர�) அளியின� படர வா.�வைலயI சிற�பி- த��ற8 ெச;� - 

அ�பி� மி�தி ெப�க நீ=ட உலக�ைத8 சிற�பாக� த� நிலெவாளியினா- த�க8 

ெச;�; கைலயக� ஏ;+� - பதினா# கைலகைள�� த�னிட� ெபா�+தி; �+திைய� 

த+� - �தைன�ெபD#; ெம;�தவள� ஒ�றி ெவ=ைம நிற�ைத8 ேச.+�; சாDறி� 

மD#� கமல இன� மட�கி - ெசா-,�கா- தாமைரமல.� 6)ட�கைள� 

�விய8ெச;�; இராம� ேமD ெச-,� ேபா� :- அ� கைல�ேகா)7 �னி 

வ+ேதா��� எ8ச�திய- வல� மி��� - அழகிய 'கைல�ேகா)7 �னிவ. ' வ+� 

உய.வாக8 ெச;த ��திர காேமL* யாக�தி� த�ைமயா- ெவDறி மிக� ேதா�றி; 

(எ8ச� - ச+ததி, யாக�) அைமேவா7� இராமெனன உD# - அைமதிெயா7� 

‘இராம'ென�� ெபயைரயைட+�; அளியின� படர வா.�வைலய� சிற�பி- 

த��ற8 ெச;� - அ�பின� ெப�க நீ=ட உலகி,�ள ம�கைள� த� சிற�பான 
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அரசா)சியா- �ைறகளி�றி� த�க8 ெச;�; கைல அக� ஏ;+� - 64- 

கைலகைள�� மனதி- ெபா�+த� கD#; �+திைய� த+� - அறிைவ� ெபD#; 

ெம;�த வளெமா�றி - நிைல�த பல வள�ப�கைள�� அைட+�; சாDறி� ம- 

��க� + அ- + இன� + அட�கி - ெசா-,�கா- மD ேபாாினா- பாிE�தம-லாத 

6)ட�கைள (இரா)சத.க�) அட�கி ெயாழி�� (ம- - ம-ேபா., உபல)சண�தா- 

மDற விDேபாைர�� கா)*D#); ெப��தைக - இராம�; நீ.ைம - �ண�; வடமீ� - 

அ�+ததி; ெவாி+ - �ற���; நிD� ஒ�ெபன - நின�� ஒ�ெபன; ஐ��#�� 

அறெவ�ற - நீ., நில�, கா7, மைல, மதி- எ�ற ஐ+� பா�கா���கைள�� கட+� 

அைவ அழிய இராவணைன ெவ�ற. (1) 

 

267. ச+திர� ேம- ெச-,�ேபா�:- வானவ.�� உண அ�� த+� - ேதவ.க)� 

உ=MதDகாக� த�னிடமி�+� �த- 15-நா� வைர அமி�த�ைத� ெகா7��; 

�க
சா. அ�க� அணி உ��ெகா=7 - �க
ெபா�+திய அைடயாளமாக 

சிவனிட�தி- அழகிய வ*வ�ைத� ெகா=7; ெபாிய வைர நா�ெதா#� K
+� - 

ெபாிய மைலயான ேம�மைலைய� தின�� EDறி; மD# அ� சேகார இட.மாற நைக 

நில: கா)* - மD#� அழகிய சேகார� ப)சியி� ��ப� நீ�க உ=MதD� 

ஒளிவா;+த �ளி.+த நில:கா)*; ேம-ெநறி�� இய-வா; ைமத��� ஆேலா� 

எ�ன ேமவி - ஆகாய வழி��� த�தியா;� கள�க� த��� ச+திரெனன� ெபா�+தி, 

(ஆேலா� - ச+திர�, இய-பா; எ�பத� ேபா0 இய-வா;); �ன� ஆ�ப- ஏ)ைட 

வி=*ட8 ெச;தி)7 உ� ����ள அ-0 மல.களி� இத
கைள மலர8ெச;�; 

ம=டல�� இைடயற ேமதக விள�கி7தலா� - ச+திர ம=டல�தினி�# நீ�காம- 

ேம�ைம ெபா�+த விள��வதா-; இராம�ேமD ெச-,�ேபா�:- வானவ.�� உண 

அ�� த+� - ேதவ.க)� உ=MதDகாக அமி.த�ைத� ெகா7��; சார�க� அணி 

உ��ெகா=7 - சார�க� எ�ற வி-ைல அணி+த வ*வ�ைத� ெகா=7�; 

ெபாியவைர நா�ேதா#� K
+� - ெபாிய தவ�னிவைர நா�ேதா#� ெச�# 

வண�கி; மD# அIE அேகார இட.மாற நைகநில: கா)*; - மD#�, பய�பட� த�க 

அேகாரமான இரா)சத.களா- ேநாி7� ��ப� நீ��தD� அபயமாக �னிவ.களிட� 

��சிாி�பாகிய ஒளிகா)*; ேம-ெநறி�� இய- வா;ைம த�� மாேலாென�ன - 

ேமலான ஒ>�க ெநறி��� த�+த உ=ைம த��� தி�மாெல�# ெபய. அைட+�; 

�ன� ஆ�ப- ஏ)ைட வி=*ட8 ெச;தி)7 - ����ளதான பல ெப=களி� 
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க=ணிைமகைள8 திற�க8ெச;�; "ேதா�க=டா. ேதாேளக=டா......... ...'' எ�ற 

பா)ைட� கா=க; ம=தல�திைடயற� ேமதக விள�கி7தலா� - Bமியினிட� த�ம� 

ேம�ைம ெப#மா# ஆ)சி �ாி+தி)ட�தா-; மாநல�� ஒளி.பரத� - மி�க அழ� 

விள��� பரத�; எழி-6. - அழ�மி�க; �8சக� - A�# உலக�; ஆன அ�திற� 

நா* - ெபா�+திய அ�திறைமகைள ஆரா;+�; வ-விைர+� - மிகேவகமா;. (2) 

268. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 இராகவ�

இராகவ�இராகவ�

இராகவ� 

  

 

1. எதி��கி�ற 
ற�தி�ைள ஒழி�பவ�. அக�தி�ைள ஒழி�பவ�, (அக� - மன�). 

2. நில�தி��ள ைப��ைழ (பசியபயிைர)  விள��� உயி�க� பல!� வள��பவ� 

வள��பவ�.(ச#திர� அமி�த� பயிைர  

வள��கிற%.) . 

3. மி�க சின�ெகா(ட பணி��� (ேக% எ�ற  அ�தைகய பா�பி� ,%கி� ேம- ப�ளி 

பா�
���) பய�ப.பவ�. ெகா�பவ�. 

4. சிற�
� ெபா�#திய பதினா/ கைலகைள  அ/ப�% நா� கைலக� ெப0றவ�. 

உ�ளவ�. (கைல-ச#திரனி� வள��,  

ேத1� பாக�)  

ப�தி - 2ாிய�; மி�மினி - ஓ� 45சி; இ% ெச7 ெகா7களி� ேம- இ�#% மி8� மி8�ெக�/ 

பிரகாசி��� ஓ� 45சி; க.�திடா% - ேபா�றிரா%; ஓ�#% - ஆரா:#%; கழ- தசரத0� இனிய 

ைம#த� எ�/ பிாி�க. (3) 

 

269. 

ச�

ச�ச�

ச�திர�

திர�திர�

திர� 

  

 இராகவ�

இராகவ�இராகவ�

இராகவ� 

  

 

1. மடைம��ண� ெகா(ட சிறிய  அறி!ைடேயா�க� வண�க எளிதி- வாரா% 

ேபைத� ப�வ� ெப(க� த�ைன�ெதா;மா/  மைறவா�. 

அைமவா�.  

2. மதி��� அ�தி��� மக� நீ-எ-ேலாரா��  மதி��� அ�திைய அளி�ேதா� - மதி�க�ப.� 

மதி�க�ப.� அ�திாி எ�ற ,னிவ8�� நீ மக�. கேஜ#திர� எ�8� யாைனைய�  

 கா�பா0றினவ�. 

3. உட- �ைறத�� வள�த�� உ�ளவ�. எ�ெபா;%� ஒேரத�ைம உைடயவ�. 

4. கள�க�ேதா. த��வா�. கள�க� ெகா>ச,� இ-லாதவ�. 

5. இர!�கால�தி- விள��வா�. எ�ேபா%� விள��வா�. 

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

க��ெபா� - இ���. (4) 
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270. மணி ம+திர� ஒளடத� எ�பன A�#� வியாதிகைள� ேபா��வன; 

ஜனனேநா; - பிறவி� ��ப�; அற - �>வ��; பயில - பழக; கைறயி�� - 

கள�கமாகிய இ��; கயேராக� - dயேராக�; ஆD#ற - ெச;ய. (5) 

 

271. இட�க. - �தைல; பிைறைய நிக. ேகா)*ப� - பிைற8ச+திரைன ஒ�த 

த+த�ைத�ைடய யாைன (கேஜ+திர�); Qைழ - ��ப�; ஆ�ல� - ��ப�; 

சிDற�ைன - E�சி எ�பவ�; ��வாச�:- அ�பாீஷ� எ�பவ� அேயா�திைய 

ஆ=ட அரச�. இவ� ஏகாதசி விரத� அ�)*�� �*வி- அ#ப� ேகாதான� 

ெச;� �வாதசியி- பாரைணெச;ய இ��ைகயி- ��வாச �னிவ. அதிதியாகவ+� 

அ�ன� ேவ=ட அரச� களி��D# எதி.ெகா=டா�. �னிவ. காளி+தி நதி ெச�# 

தீ.�தமா7ைகயி- அரச� �வாதசி கட�தைல எ=ணி� பய+தவனா;� �ளசி� 

த=ணீ. சா�பி)டா�. த� ேவைல �*+� தி��பிய �னிவ. அரச� 

ெச;ைகையயறி+� ேகாபி��� த�ைன அவமதி�� நீைர�=ட அரசைன� 

ெகா-வதDகாக� தம� சைடயி- ஒ�ைற� ேகாப��ட� Tசிெயறிய அதினி�#� 

ஒ� Bத� உ=டாகி அரசைன எதி.�க அரச� அைத விLM ச�கர�தா- 

ெகா�றா�. ச�கர� பி�� �னிவைன� �ர�த அவ. ��A.�திகளிட� ெச�# 

அைட�கலமைட+�� விடாைம க=7 அரசைன அைட�கல� ��+� ேவ=ட 

அரச� ச�கர�ைத ேவ=* �னிவைன� ெகா-லா� கா�பாDறின�. தண: அ�� 

எ#
�Bத� - நீ��தDகாிய வ0��ள Bத�; இக- - பைக; த*+த� - ெகா�ற�; 

ஓ.+திலா� - நிைன�கவி-ைல; உ;தி - பிைழ�த-; அண: - ேச.+த; ஈ�# ஓ��� 

அ=ண- எ�# பிாி�க. (6) 

 

272. ைபயர: - பட�ைடய பா��; ைப+த� விE�� - பEைமயான கDபக�த� K
+த 

ஆகாய உலக�; ேதU# ப�ம Q*ைக ேமலவ� - ேத�Dற தாமைர ஆசன�தி- 

இ���� பிரம�; எ= சி�தி - அLடமா சி�திக�; Eர.��: - பிரக3பதி; இவைர� 

கைலகளி- வ-லவ. எ�ப.; ைந�� - அழி��; T7 - ேமா)ச�; நயன8சிற�கணி�� - 

க=களி� கைட�பா.ைவ; ெகா- - ஐய�ெபா�ைள� கா)7� இைட8ெசா-. (7) 

 

273. கIசமல. மீதி,ைற பரேம)* - தாமைர மலாி�மீ� வசி��� பிரம�; நி�மி�� 

- பைட��; கைள க= - ஆதரவாள�, ஆ�ெபய.; உைர - ெசா-; ைவ�பவ� - 
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த��பவ�; எIச,# - மி�+தி��கி�ற; ெதாியி� -ஆராயி�; அIசெலன -

பய�படாேதெய�#. (8) 

 

274. மற� தைழ��� மதகாிக� - Tர� அதிகமா��ள மத� ெபா�+திய யாைனக�; 

ஆவி பல - உயி.க� பல; மல. மணமெத�ன நிைற:D# - மலாி0���� மண�ைத� 

ேபா�# க=M���ெதாியாம- எ-லாவிட�களி,� நிைற+�; உள� 

சிற+தைழ��ந. க= - மனதி- ப�திமி�+� அைழ��� அ*யா.களிட�; 

ேமவியா?� ஒ� ேதவேதைவ - அைட+தவ�மாகிய ஒ�பDற கட:ள.��� 

கட:ைள; ெப�மா�ட8 சி#வென�# - ெப�ைம ெபா�+திய மனித இன��8 

சி#வென�#; ெச;யா�ப- - சிவ+த அ-0மல.; இத
 - உத7; எ�ளிய - இக
+த; 

இரணிய� வரலாDைற வ�ைக�ப�வ�தி� நாலாவ� பா)*- கா=க. (9) 

 

275. இதய. - மன��ள அ*யவ.க�, எ#>ட� - வ0�ட�; விபவ� - வா
:; வறி� 

இழ+� - Tேண இழ+�; உ)ெகாளா; - மனதி- ெகா�ளமா)டா;; ��த வா; 

திற+� - அ-0மல.ேபா�ற வா; திற+�; நி� பிைழைய எ=Mறாம- இைற 

வி*�� - நி� பிைழைய நிைன�காம- இராம� வி)டா,�; இைளஞ. - பரத�, 

இல��மண�, ச����க� ஆகிய சேகாதர.க�; உ;��ெநறி - பிைழ��� வழி; 

இராம� அ�� அ��0 என�பிாி�க. (10) 

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

சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�சி'றி� ப�வ�    

 

276. ப��� - ெந����; வா. - நீ=ட; பாி�� - கா��; ேபைதயேர� - 

ேபைத�ப�வ�தாராகிய நா�க�; நைச - வி��ப�; வா,க� - மண-; இ�ப. - 

இ%விட�; வ=ட- - மகளி. விைளயா7� விைளயா)7. (1) 

 

277. சிவ�B. - சிவ��நிற� பரவ; இ+தீவரமல. - க��� வைளமல.; Bழி - �>தி; 

ெச-ல- - ��ப�. (2) 
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278. ஒ� ���றவி� ....... நிைற ெச;�:- இவ� சிபி ச�கரவ.�தி. அ�கினி�� 

இ+திர�� �ைறேய �றா:� ேவட�மா;� பாிேசாதி�க வர, �றா அரசைன 

அபயமைடய அதD� நிைறயாக� தைச ெகா7�தா- அதைன� ெபD#�ெகா=7 

ேபாக ேவட� ச�மதி�க, எ%வள: ைவ�பி�� த)7 ேமேல இ��க� தாேன ஏறி 

உ)கா.+தா�. நிைற�� சமனான�. இல�� நயன� ஒ� மைறேயா� இர�ப இட+� 

ந-கி�� - விள��� க=கைள ஒ� பிராமண� யாசி�க� ேதா=*�ெகா7���; 

இவ� ஒ� Kாிய �ல�தரசனாயி��த- ேவ=7�. சா-� எ;�� வா;ைம - 

ேம�ைமயைட�� உ=ைம; சா-ெப;�� ............ அ�பிD சிற+தா.:- இவ� 

அாி8ச+திர�. இவ� உ=ைமைய� கா�பாDற விEவாமி�திரனிட� பல ��ப�க� 

அ�பவி�த�� இ#தியி- த� மைனவி, மக� இவ.கைள� காலக=டென�ற 

பிரா�மண��� அ*ைமயா�கிய�� தா� ஒ� �ைலய��� அ*ைம�ப)ட�� 

இ#தியி- ேதவ.க� அவைன ஆசீ.வதி�த�� அாி8ச+திர �ராண�தி- கா=க, 

இைணயி- அரE - ஒ�பி-லாத அரE. (3) 

 

279. ��க= க�#ஆ த��யி.ேபா- �ர��� - ��ப�ைடய க�ைற� தா;�பE 

த��யிராக� கா�பைத�ேபா�# கா���; கச�ப, ம�ர� - �ர=ெதாைட; சிறிய 

தாய. - ைகேகயி, Eமி�திைர ஆகிேயா.. (4) 

 

280. வ*ேவ- - விைன�ெதாைக; ெமௗ0 - கிாீட�; உாிஞ - உரா;+�; நிைறசா- - 

கD�மி�+த; தைனயனிைல எ�# - ��திரனி-ைல எ�#; இ�A�றி- சா�� 

பதினாயிர� வ�ட� - அ#பதினாயிர� வ�ட�; ஆ��Qைழ தப - ெபா�+திய ��ப� 

ெகட. (5) 

 

281. Bைவ மல.ேந. தி�:�: - காயா�Bைவ ஒ�த வ*வ�; வனச�B - தாமைர� B; 

��வ8சிைல - உ�வக�; சிைல - வி-; ெவ=டாள� ேகாைவ இக,� - 

ெவ=ைமயான ����களி� ெதா�திைய மா#ப7�; �ல:� - ேச��; நிைறேச. 

�#வ- - வாிைசயாகவைம+த பDக�; ெச�ேகாைவ நிக.��� - சிவ+த ேகாைவ� 

பழ�ைத ஒ�தி����; இத
 - உத7; �வ:�ேதா� - திர)சி அைம+த ேதா�; கDபக� 

B�கா - இ� த�ைன ேவ=*யா.�� ேவ=7வன த�வ�; இ+திர� நகர�தி- 

உ�ள�. �கி-:- இ� ைக�மா# க�தா� Bமியி,�ளவ.க?�� மைழ வள�ைத� 
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ெகா7�ப�; எனேவ இராமன� கர�� ேவ=*யா.�� ேவ=7வன அளி�தலா- 

கDபக8 ேசாைலைய��, ைக�மா# க�தா� ெகாைடவள� ெச;தலா- �கிைல�� 

உவைம� ப7�தி அைவகைள�� இகழ8ெச;�� கர� எ�# 6றினா.. கட,ைட 

நீ�கா - கடைல� தன�� உைடைமயாக இ��பதினி�#� நீ�கி; ைவயக�தி- 

ேபா+� - Bமியி- வ+�. (6) 

 

282. அக=டாகார� - அள:படாத வ*வ�; நி�திய� - அழிவி-லாத�; அ�வா; - 

உ�வமி-லாததா; ; உ�வா; - வ*வ��ளதா;; அ��வித� ஆகி - பரமா�மா:�, 

ஜீவா�மா:� ஒ�றாகி; ஐயமற - ச+ேதக� நீ�க; ெநIசக��� - மனதினிட���, 

ஓத� திைரேச. ேவைலயி�� - ஒ0ேயா7 6*ய அைலக� ேச.+த பாDகட0��; 

பரமபத� - ைவ�=ட�; நிகம��8சி – ேவதா+த�; ஏதமற - �Dற� நீ�க; 

இைச+ேதா.�� - தியானி�ேதா.��, ஆ�ைகெய�� �8சி- - உடெல�ற 

ஒ��கிட�; இ7�க= - ��ப�; T7 - ேமா)ச�. (7) 

 

283. B�கழ- - அழகிய கழலணி+த பாத�; கழ- - தானியா� ெபய.; மைறக� 

அரDறி7மா- - இதி- வ+��ள ஆ- அைச; கர� �கி
�� - ைக�6�பி; நி+ைத - 

பழி��; ெநIச�கமல� - உ�வக�; ெநறிேயா� - �ைறைய உைடய நா�க�; 

�ைறய�ேற - ஏகார� அைசநிைல. (8) 

 

284. ஏக�தலா; - ஒேர �த-வனா;; எ+தா; – எ� + த+ைத எ�பத� விளி, மRஉ 

ெமாழி; ேசாக� - ��ப�; திைசகளி� நா�� - எ)7� தி��க�; நாக�ல� - பா��க� 

வசி��� பாதள உலக�; நாக�ல� சர=கட�ப திைசகளி� நா��� கர�கட�ப என 

நிரனிைர ெகா�க; நாரசி�க� - இர=யகசி�ைவ� ெகா-ல� Cணி- ேதா�றிய 

தி�மா0� அவதார�; சிறிய ேதகெமா7 வ+த� - இராமாவதார�. (9) 

 

285. காய� - உட-; �ளக��ப - மயி.சி0.��� ெகா�ள; வ>�தி - �தி��; நடைல - 

வIசைன; வாIைச - அ��; ேதய - ெகட. (10) 

----------------------------------- 
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சி(பைற�ப�வ�சி(பைற�ப�வ�சி(பைற�ப�வ�சி(பைற�ப�வ�    

- 

286. க�வள�� - ேம�ைம மி�க; கா-மாாி - கா0ற�கி� ெப;�� மைழ; �ழ: - ஓ. 

வா�திய�; கத: - பD#கி�ற; ப-0ய அரவ� - பல வா�திய�களி� ச�த�; அமைல 

- ஒ0; �னிவ. அைற ஆசி ஆ.�� - �னிவ. ெசா-,கி�ற ஆசீ.வாத�தி� ஒ0; 

ேதற- ஊ# - ேத� Eர�கி�ற; ெபா�ளிய - ெந��கிய; ந#+த� - கDபக� �த0ய 

ஐ+த��க�; விE�� ஓ��� - ஆகாய�தி,�ள ேதவ.கைள� கா�பாD#�; E�ைம - 

ஒ0. (1) 

 

287. ேகா�த� - �Dற�கைள� ெக7�த; ஐ��ரவ. - த+ைத, தா;, ��, அரச�, த� 

��ேனா� ஆகியவ.க�; சீல� - ஆசார�; �#கின. - அைட+தவ.; ேபா�ம0 - 

B�க� மி�+��ள; மா.�தா=ட� - Kாிய�. (2) 

 

288. மற� - பாப�; ெவௗவி - அபகாி�கவி)7; வா7 �னிேவா. - விைன�ெதாைக; 

மணிவாாி - ����கைள�ெகா=ட கட-; நிமி.பாதக� ெபாைறெகா7 - நீ=ட 

பாதக�தினாலாகிய ெபா#�தைல�ெகா=7; ��சம�� - அDப� க����கைள� 

ெகா=ட மத�; ��கM� - ��ப��; Eத� இைலெயன �+தி தள. தசரத� - 

மகனி-ைலேய எ�# ��தி த7மா#� தசரத�; Qைழ - ��ப�; அ�த�கட- ஓாீஇ - 

பாDகடைல வி)7 நீ�கி; கவைல�� ேசாக�� ��கM� Qைழ�� ேபா�க உதி�த 

இராகவா எ�# 6)7க. (3) 

 

289. அ�த� - த+ைத; �ைணவ.க� - சேகாதர.க�; BEர. - பிரா�மண.; ேதசிக. - 

��, இ�� வசி)ட., விEவாமி�திர. ஆகிேயா.கைள� �றி�கிற�; விள�கறிஞ. - 

இ�� அ�திாி, பர��வாச �னிவ. ஆகிேயா.கைள� �றி�கிற�; 

சரணெம�றைட+ேதா.க� - விQஷண., E�கிாீவ. ஆகிேயா.; ஓ�ப- - பா�கா�த-; 

ெம;��� ெவ#�ைக அதிகார� எ#
 மி�கவ. - ைகயி- ெகா=7�ள ெச-வ��, 

அதிகார��, வ0�� மி�+தவ., (வா0, வ�ண� ஆகியவ.க�); அற�ைற��, 

அ�பி� �ைற��, உாிைம �ைற��, ஒ�ப- ெச;த�க �ைற��, அட�கி ஒ>க,� 

உலகD� உண.�த உதி�த�� இராகவா எ�# �*�க. (4) 
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290. ஞால� - Bமி; நைச ந=M,# - வி��ப� அைடதைல� ெபD#; அ�னராக 

எ�ப� சேகாதர.கைள� �றி�த�; மாலற - மய�க� நீ�க; அ�ெபா7 வண��� 

கட:� – �லெத;வ�; ஓவாதைம+� - நீ�காதைம+�. (5) 

 

291. ஓவிய��ைற ைகேபாயவ. - சி�திர� �ைறயி- ைகேத.+தவ.; வைரயவாி� - 

எ>த�*யா�; அ�ெதா>� - பா- ஒ>�கி�ற; வா;மல. மழைல - வாயி0�+� 

�ற�ப7� ெகா8ைச8 ெசாDக�; ெசவி த� பய� - ெசவியாகிய உட,#�பி� பய�; 

எ=ைம ெப# வா; - எளிைம ெபா�+திய வா;; பல� ந�� - அைட+த� இ�� 

என� பிாி�க; உ� �Dேறவ- ெச;திட- - உன��8 சிறிய ெதா=7கைள8 

ெச;தி7வதா-; ஏ;+த� - ெபா�+திய�. (6) 

 

292. பாெயாளிெச; - பரவி ஒளி ெச;கி�ற; பள� அ# - �DறமDற; பஃறைல ெகா� 

பா+தளைண - பல தைலகைள�ெகா=ட பா�பாகிய (ஆதிேசட�) ப7�ைக; ேவைல - 

கட-; மணி - ���; மகிதல� - Bமி; மDெறா�வ. எ;ெதாணாததா; ஒளி�� �ண� 

என�பிாி�க; எ;ெதாணாத� - அைடய�*யாத�; உறீஇ - உD#, ெசா-0ைச 

யளெபைட; மல� - �Dற�. (7) 

 

293. நகிD�ட� - தனமாகிய �ட�, உ�வக�; �ய�� - த>:த-; நவிD# அ� மாைய 

- ெசா-,தD� �*யாத மாைய; நைவ�பழி - �Dறமாகிய பழி; ேநாயி� அைல��� - 

ேநாயினா- வ��தி��; இனாத ெபா�தி�� - இ�தைகயைவகைள மைற���, ெநறி 

பிறழ மி��தி7� ஆவ- - இ-லற ெநறியினி�# �றவற ெநறி பிற
வதD� மி�க 

ஆைச; வானி� விற��# - Eவ.�கேலாக�தி� ெவDறிமி�+த; ����ைறவாள. - 

அறி:மி�கவ.; �தி�� இைச தா� - �தி�பதD�� ெபா�+திய பாத�ைடயவன ; 

ெநறிபிறழ ... வி7�திட:- இராம� இ-லற�தினி�ேற பல அD�த8 ெசய-கைள8 

ெச;ததா- அவைன�பணி+த ேநய.க?� �றவற ெநறி�� மாறா� அ%வாைசைய 

நீ�கிவி)டன.. (8) 

 

294. சக� - Bமி; தனி��ைட - ஒ�பDற ெவ=ெகாDற� �ைட; தம�ெகதி. ஆனதிற� 

ெசய T# ெகா7 - தம��� பைகயா��ள எ-லா�திற�கைள�� ெசயி�த 
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ெசய�ெப�ைம ெகா=7; ம�ைக - வ0; அட- �ய� - வ0ெபா�+திய �ய�; 

அற��ைற - த�மவழி; சின� விழியி- உக - ேகாப� க=களினி�# சி+த; கால� - 

யம�; Bமிையயா? மரச.க?� உைன�பணியாம- ேகாப மி�� க=கைள�ைடய 

யமன� பாச�ைத ஒழி�ப� �*யாெத�# மனதி- நா7� ஒ�பDற ேமலானவேன! 

அ�ப.க� ச+ேதாஷி��� தைலவேன! என�ெபா�� ெகா�க. (9) 

 

295. விைன�பைக - தீவிைனயாகிய பைக; மாற - ெக7�க; அக�தி�� Aய - 

மன�தி�� A*ய; மல� தம� - �Dறமாகிய இ��; �ல�தி னவாைவ ெபா#�திட - 

ஐ��ல�களி� ஆைசைய அட�க; அளி�திர� - வ=7� 6)ட�க�; �ண. 

ெபா�?� �ைக �#�� அவி
ேசாைல - B�ெகா���க� நிர��� அ��பி� இத
 

மல.கி�ற ேசாைலக�; வ=7க� இைசபா* ெமா��மீ� T
வதனா- �ைகக� 

�#�கவி
கி�றன. (10) 

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

சி(ேத��ப�வ�சி(ேத��ப�வ�சி(ேத��ப�வ�சி(ேத��ப�வ�    

 

296. தமனிய�திகிாி - ெபா�னாலாகிய ச�கர�; மரகத� �ாிகதி. த)7 - மரகத� 

க-0னா- ெச;த ஒளிவா;+த ேத.�த)7; வ8சிர� கி7� - வ8சிர�தினா- ெச;த 

ேத. மர8ED#; பவள� C= - பவள�தினா- ெச;த ேத.�C=க�; ��க வள� - 

பாிE�தமான வள�; வயி_.ய� 6�� - ைவ_ாிய�தினாலாகிய ேத.�ெகா*Iசி; 

கலச� - ேதாி� ேம- ைவ��� ஒ�வைக� �ட� ேபா�# �ைன உ�ள�; C�� 

ெவ= தரள வட� - உய.+த ெவ=ைமயான ����களாலாகிய ேதாி>��� கயி#; 

ப�மணி�பாைவ - பலவைக இர�தின�களா- ஆகிய ேத.� ெபா�ைமக�; 

விைலய# பட��� - மதி�பDற ெப�� ெகா*��; ேமதக சி�திர ப=�# 

ெகா*Iசி�� - ேம�ைம ெபா�+த சி�திர� எ>தி ந�� அைம+த ேத. ெமா)7�; 

6Dற� இக- - எமன� பைகைய; ெபா�னா- ேத.8 ச�கர�க?�, மரகத�தினா- 

ெச;த ேத.�த)7�, வ8சிர�தினா- ேத.8ED#�, பவள�தினா- C=க?�, 

ைவ_ாிய�தினா- ேதாி� ேம-பாக��, மாணி�க�தினா- கலச��, தரள�தினா- 

வட��, நவர�தின�களா- ெபா�ைமக?�, ெகா*�� சி�திர�ெம>திய 

ெகா*Iசி�� ெகா=ட சிறிய ேதைர அேயா�தி நக. ம#கினி- பல�� ேநா��D# 

மகிழ இராகவா நட�திய�� என �*�க. (1) 
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297. ஆடக�� ஒளி. உ�ைள - ெபா�னாலாகி� பிரகாசி��� ேத.8ச�கர�; Bழி - 

�>தி; ஆகமிைச - உட-மீ�; அைண:ற - அைடய; அைல த� பிைழ - வ�+�� 

தவ#. A7 அக�தி�� - A7கி�ற மனதி� அIஞானமாகிய வி��; அழி:Dற� 

இ���� என� பிாி�க; இ���� அவி>� �=டக�ேகாயி- - இனிய 

வாசைன�ட� மல�� தாமைரயாகிய இ��பிட�; ��மைற� கிழவ� - ேவத�திD� 

உாிைமயானவ� (பிரம�); ஒ�வி - நீ�கி; காடக� - கா)*னிட�; ஊணி�றி - 

உணவி-லாம-; ெந7�கால� ேநாDறா.��� நீ=டகால� தவIெச;பவ.க?���; 

அலகி- - அளவDற; அற+ேத7 அக�தின. ம0 - த�ம�ைத� ேத*8ெச;கி�ற 

மனைத�ைடய வ.க� மி�+த; ெபா�னாலாகிய ேத.8ச�கர�திட� ப)7 எ>கி�ற 

Bமியின� �>தி ெகாIச� ெச�# அைடய� ெபDறவ.க� உலகினி- 

பிற+�மிற+�� வ�� தவDறினி�# நீ�கி, A7கி�ற அIஞான வி�� 

அழி�க�ப)7�, பிரமனா- பைட�க�ப7� ெதாழி0னி�# நீ�கி, ��திெநறி 

ைக�ெகா=7, கா)*லைட+� தவIெச;�� �னிவ.���, 

பலகைலக?ண.+��ள �லவ.��� அைடய �*யாத� இ� எ�# மகி
8சி மி�+� 

�திெச;ய சி#ேத. நட��வாயாக எ�# 6#க. அழி:Dற�, ைக�ெகா=டன� - 

�Dெற8ச�. (2) 

 

298. க>வெலா� தின� நீ�கி� - உட�ைப� ேத;��� க>:வ� ஒ�நா� 

நீ�கினா-; �ைடநா# ெவ=பைல �ைடநாDற� TE� ெவ=ைம நிற� ெபா�+திய 

பDகைள; ��த� ���, கம>� ெந; நீவா� உறி� - வாசைன TE� எ=ெண; 

தடவாவி)டா-, க���>ேம:� காரளக� - ேப�க� அைட�� காிய 6+த-; தைச� 

திர� - தைச�ெதா�தி; தமனிய�கலச� - ெபா��ட�; ச+தத�� ஓவா� - தின�� 

நீ�கா�; ��மல� ெசாாி விழிக� த�ைம - Qைள சி+�� க=கைள; நீல� - நீலமல.; 

க>மி - மய�கி; மடவா.�திற�� உழலா� - ெப=களிட�தி- EDறி� திாியா�; 

இதயமா� க+�க� - மனமாகிய �திைர, உ�வக�; இவ.+� - ெச,�தி8 ெச�#; 

ெக> மல. - நிற� ெபா�+திய மல.. (3) 

 

299. ம=ணாதி Aவாைச ஏத� - ம=, ெப=, ெபா� எ�ற A�# ஆைசகளி�  
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�Dற�; இ��� �ர�ைப - இ+த அDபமான உட-; அள�பிலா எ=ண� - 

அளவி-லாத நிைன:; ம�=7 - மய�கி; இைழ�� - ெச;�; யா� எ�த�ைமய�, 

வா;�த இ8சக� எD#, இவDைற உைட �த- எவ�, மDறிைவ உண.+� - யா� 

எ�த�ைமைய உைடேயா�, நா� ெபா�+தி யி��கி�ற இ+த� Bமி எ�த�ைமைய 

உைடய�, Bமிைய�� ந�ைம�� உைடய �த- யாவ� இைவேபா�ற 

மDறைவகைள�� அறி+�; மலவிக- - �Dறமாகிய பைக; உ;�� ஆ# - பிைழ��� 

வித�; விைரகிலா. ெதாட.� - விைர+� ெச;யமா)டாதா. சிேநக�; உல� 

ேப;�ேத. என - உலக� கான- நீைர�ேபா�ற� எ�#. (4) 

 

300. ஓ�� அசல ைவ�� - உய.+த மைலயிட�; காசினி - Bமி; ைவ�பினிD கானக� - 

இட�தி,�ள கா7 எ�க; கட:� நதி ஆ*�� - ெத;வ�த�ைம�ைடய ஆ#களி- 

3நான� ெச;��; மழி��� - ெமா)ைடய*���; மயி. நீ)*�� - மயி. வள.���; 

காவி ந�னிற� ம�விய CE இனி� உ7��� - காவி நிற� ெபா�+திய உைடைய� 

க)*�ெகா=7�; எ=ண# கைலக� ஆ;+� - கண�கDற கைலகைள ஆரா;+�; 

ேநா�� - விரத�; அ�� E�தி ெநறி யாக�க� - அாிய ேவத�களி� �ைறைம�ப* 

யாக�கைள; மாE இனி ஒழி�� - �Dற�ைத இனி நீ�கி; ம�வல. - அைடயாதவ.; 

ேதசி� இய- உ# �க
 - ஒளி�த�ைம�ைடய �க
; Bமிைய8 EDறி��, 

மைலயிட���ள கா7களி- பழகி��, ெத;வ�த�ைம�ைடய நதிகளி- 

தீ.�தமா*��, மயிைர ெமா)ைடய*���, வள.���, காவி�ைட �7�தி��, 

உய.+த விரத�கைள8 ெச;��, ேவத�ைற�ப* யாக�க� ெச;�� உ�ளவ.க� 

உ� தாமைரெயா�த பாத�க?�� அ�பி-லா வி)டா- �Dற� நீ�கிய ஞானெநறி 

ெச�# ேமா)சமைடய மா)டா.க� எ�ற இதைன�ண.+� மறவா� உைன� 

தின+ெதா> ம*யா.கைள நீ�காத மகி
8சிெயா7 கா�� மிைறவ எ�க. (5) 

 

301. ஊ�ம�: ெபாைற�ட- - மாமிச� ெபா�+திய உயிைர� தா��� உட-; 

�ர�த- - கா�பாDற-; அ�தமா. வசன - அ�த�ைத ெயா�த ெசா-ைல�ைடயவேன; 

K- ம�: �கி- - க.�ப� ெகா=ட ேமக�, மா0ைக - மாைல; தி�:�வ - அழகிய 

வ*வ�ைத �ைடயவேன; விழியேன, வாயா, தா�, வாச, வசன, வா
�ைகேயா;, 

ம�களா, ேவத�*ேவ, �ளபமா0ைகய ஆகியன விளிக�. (6) 
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302. தி�வயிD# உற ைவ�� அளி�� ஓ��� - வயிDறினிட� ைவ��� பா�கா���; 

சா��Tகா - சா��Tக �ண� உைடயவேன. இ� ���ண�களி- ஒ�#; ச�தியா - 

ச�திய�ைத�ைடயவேன; உ#த- - அைடத-; ெவ��# ெகா7�காம� - 

ெவ�ப�ைத8 ெச;கி�ற ெகா*ய காம���ப�; காம� ெகா=டவ.க?��8 ச+திர� 

அன- என TE�, ச+தன� தடவி� ெபாாி��; ேமத�� உைன - ேம�ைம ெபா�+திய 

உ�ைன. (7) 

 

303. பிறவிெய�� உ�தி - பிறவி ெய�கி�ற கட-, உ�வக�; விமல - 

�DறமDறவேன; வி�தக - ஞான�ைடயவேன; விைசய - ெவDறி�ைடயவேன; 

வி�கிர� - பரா�கிரம�ைத �ைடயவேன; விரத - ச�திய�ைத�ைடயவேன; 

விEவசி�மய ேஜாதிேய - உலக�திDேக ஞானமயமான பிரகாச�ைடயவேன; விEவ� 

- உலக�; ெபா8சா�� - மறதி; இக+� - நீ�கி; ச��க� ��ேத� - பிரம�; வி� 

நி�தியா - கட:ளாி- அழியாதவேன. (8) 

 

304. ம=ணி- அைன �தர� தி�+� - Bமியி- தா; வயிDறி0�+�; அைன-

ெதா��த- விகார�; வறி� - E�மா; ெயௗவன� - வா0ப�ப�வ�; வIச� �>�� 

உ� நிக>� மாதரா. - வIசக8 ெசய-க� Bரா:� மனதி- �*ெகா=*���� 

ெப=க�; அவல�# - வ��த�#கி�ற; ெகா7� + ைப�� + ம�வி - ெகா*ய 

��ப�ைத யைட+�; ெகௗமார� - இளைம� ப�வ�; உஞDறி - ெச;�; க=Mறீஇ - 

க=MD#; Eைத கிட+� ெத=ணிலவி� இல�#� அேயா�தி - E=ணா��, 

EவDறி0�+� ெதளி+த நிலவிைன�ேபா- பிரகாசி��� அேயா�தி. அவல8Eைவ - 

ெபாறி�ண.வாலாகி ��ள�திேல நிக>+�யைர� �றி�ப�. (9) 

 

இராகஇராகஇராகஇராகவ� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர %'றி'(வ� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர %'றி'(வ� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர %'றி'(வ� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர %'றி'(....    

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

 


