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"ஏ�த��தல� எழி� � !ேர'' எ�பத�ப# இ�தல� விரா&��ட'�� 

இ�தய�தானமாக� *ற�ப+கிற�. சிவபிரா'�� ஆயிர�கண�கான 

ேகாவி/களி��பி'� ேகாவி/ எ�0 சிற�பி��� *ற�ப+வ� இஃெதா�ேற. 

2ேலாக ைகலாசெம�0 ைசவ3களா4� தி�5சி�திர*ட� எ�0 ைவணவ3களா4� 

ேபா�ற� ெப0வ� இ�. ப6ச2த தல7க8� எ/லா� 2த7க8� ேதா�றிநி�0 

விள7க இட�த�� நி��� ஆகாச�தலமா: விள7�கிற�. காண ;�தி கிைட�ப� 

தி/ைலயா��. 

 

சித�பர�தி� ெத�கி/ நா��ைம/ <ர�தி/ காேவாியி� கிைளயாகிய ெகா�ளிட� 

ஓ+கி�ற�. மணி;�தா நதிெயன 326-ஆ� பா&#/ �றி�க�ப+� ெவ�ளா0 

வட�ேக ஓ+கிற�. இ>ெவ�ளா�றி/ தா� ேம�*றிய மணி;�தா நதி 

கல��வி+கிற�. பாலமா� எ�'� சி�றா0 நகர�தி��� �ைகவ?# 

நிைலய�தி��� இைடேய ெத�கி ��� வட�காக ஓ+கிற�. இ� க7ைக� ேபரா0 

காசியி/ ெத�� வட�காக ஓ+வைத நிைன�2&+கிற�. 

 

க�பகவிநாயக3 - க�பக� ேபால அ#யா3களி� க��தறி�� ;#�கவ/ல 

ெப�மானாத � "க�பக விநாயக3" என� ெபய3 ெப�றா3. ேம��� பா3�த ச�நிதி. 

�தி�ைகைய5 ேச3�� ஏA ைகக� ெகா?டவ3. இவ3 தல விநாயகராதலா/  
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;த�க? இவ3 �தி காண�ப+கிற�. 

 

சிவகாமிய�ைம - ஒ�ைற�கா/ ம?டப விநாயகராலய�தினி�0 சிவக7ைகைய 

வலமாக5 C�றி வ��ேபா� சிவக7ைக�� ேம�ேக விள7�� ஆலயமா��. நி�ற 

தி��ேகாலமாக இ>வ�ைம விள7�கிறா3. இ>வ�ைம�ேக 2ர�ைத� தீ3�த 

விழாவாக� ெகா?ட 10-நா� தி�விழா நைடெப0�. இ>வ�ைம சிலாEபமாக 

உ�ள�. ம�0� சிவக7ைகயி� ெத�பாக�தி4�ள சி�சைபயி/ நடராச3 ப�க�தி/ 

வி�கிரக Eபமான சிவகாமC�தாி விள7�கிறா3. இவ��� ஆனி, மா3கழி 

மாத7களி/தா� நடராச�ட� ேச3�� விழா நைடெப0�. ப5ைசநிற� 

தி�ேமனி�ைடயவ3. தி�ம7கல நா? இவர� தி��கA�திேல மிளி��. வல� 

தி��கர� ெச7கAநீ3 மலேர�தியி��க, இட�தி��கர�ைத� கீேழ ெதா7கவி&+ 

ஒ+7கிய நிைல�ைடயவராக உ�ளா3. 

 

இ�தல� � !3, � ைச, தி/ைல, சித�பர� என� பா&+�களி/ �றி�க�ப+கிற�. 

அ�ணகிாியா�� த� தி���கழி/ � க?டG3, ெப��� !3, � ைச எ�0 

ஆ8வதா/ 342- ;த/ 346 வைர��ள ெச:�&களி/ ெபா�பி ைசெயன வ�வ� 

ெபா�8�� ஒ�தி��பி'� வழ�ைக ேநா�க 'ெபா�� ைச' ெய�றி��பேத ந�0 

என� ெதாியவ��. இ� ப�றி� �றி�பி4� காணலா�. 

 

கா��� ப�வ�தி/ ;த�பா&+ எ+���ெகா?ட பிரதி�ேக�ப ‘நட7கா&#/' 

எ�ப� தி�வால7காடாயி��� ஆசிாியாி� வழிப+ கடHளாவேரா எ�ற ஐய�தா/ 

ேபாட�ப&+�ள�. பி�னேர அைடயா0 J/நிைலய� பிரதியா/ தி�5ெச�தி/ 

என� ெதாி�த�. எனேவ பிரதிபாட�ப# தி/ைல நடராசைர� ெகா�க. இர?டாவ� 

பா&#� தைல��� தவறிய� �றி�பி/ காணலா�. K�றாவ� பா&+� 

நடராசைரேய �றி�கலா� என� �றி��ைரயி/ *ற�ப&+�ள�. இ�பா&#� 

ெபா�ைள ேநா�கி� வி2திைய� ப�றிய வண�கமாகH� ெகா�ளலா�. அறிஞ3 

��ற� கைள�� �ைறெப:� வாசி�பா3களாக. 

 

326- ஆ�பா&#/ “உA� மாைன ;னி��" எ�ப� உA� + மா +� + ஐ எ�0 

பிாி�� உA� எ�ைம� கடா�கைள எ�0 ெபா�� ெகா�ள ேவ?+�. இ7� ‘�’ 

சாாிைய. இ7ஙன� வ�வதைன Xix - ப�க ;த�க? காணலா�. 327-ஆ� பா&#/ 

"ஒ� நாலரC� பC�ெபா�கா/" எ�பத�� "ஒ�ப�ற நா�� ;த�ைமயான 

ேவத7க8� ெபா� மயமான நா�� க�ப7களாகH�" என� ெபா�� ெகா�க. 338-
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ஆ� பா&+ ேதவிபாகவத� க����ப# "ச3வ� ச�திமய�" எ�பதா: 

அைம�க�ப&+�ள�. பிரமனி ட�தி/ இராசச �ண�ைத��, விNOவினிட�தி/ 

சா�Pக �ண�ைத��, உ��திரனிட�தி/ தாமச�ண�ைத�� த�� பைட�க, கா�க, 

அழி�க ஏHகிறா� எ�0 அதி/ *ற�ப&+ள�. 348-ஆ� பா&#/ அ�ைமயி� 

;�த� ;�மல7கைள�� ேபா�கவ/ல� எ�0 ஆசிாிய3 *0கி�றா3. இ�மல� 

அறிவ�ற�� சட�த�ைம வா:�த�� ெந/ �� உமி�� ;ைள�� ெச�பி��� 

களி��� ேபா�0 ஆ�மாைவ அனாதிேய ப�றி நி�ப� எ�பைத 644-ஆ� ப�க 

பிரதிபாட Kல� உணரலா�. 

 

372-ஆ� பா&#/ "�யி/ வ#H ெகா?டெதா� ேகாைதைய5 சா3�தி+�" எ�ப� 

வி/ யQ3 என இ�ேபா� வழ7�� வி/ைல�தல ேகாகிலா�பிைகைய�� 

�றி�கலா�. 379-ஆ� பா&+ <?க�, ஓ+க�, ஆணிக� ;த யன �னித�த�ைம 

வா:�ததாக� க�த�ப+வைத5 ெசா/ேலாவியமா��கிற�, உ��திரRட�தி� க? 

ேவத7க� ஆ0� (சி&ைச, வியாகரண� ;த யன) ெபா�மயமான ஆ0 

த�ப7களாகH�, சதாசிவRட�தி�க? நா�� ேவத7க8� (��, யC3 ;த யன) 

நா�� ெபா�மயமான த�ப7களாகH� விள7�கி�றன. இதைனேய "ஆ0 சா�திர� 

நா4ேவத மதி <ணா'' எ�றா3. பிரமRட�தி/ 28- ஆகம7க8� (காமிக� ;த/ 

வா�ள� ஈறாக 28- த�ப7களாக விள7�கி�றன. வி&+O Rட�தி� க? 5- 

2த7க8� (பி�திவி, அ�� ;த யன) 5- த�ப7களாக விள7�கி�றன. இதைனேய 

"ஆகம7க......... <O�திர�” எ�றா3. சி�சைபயி/ பிரமா, விNO, உ��திர�, 

மேகCவர�, சதாசிவ� ஆகிய ப6ச K3�திக8� 5- Rட7களா��ளன3 

எ�பதைனயி� கா&+கி�ற�. 64-கைலக8� (அ�கரவில�கண� ;த/ அவ�ைத� 

பிரேயாக� ஈறாக) 64-ைக�மர7களாக உ�ளன. நா#க� 72000-உ� ஆணிகளாக 

விள7�கி�றன. சி�சைபயி� ெத��ற&#/ அைம���ள பலகணிக� 

ஒ>ெவா�றி4� 96 �வார7க� உள. அைவக� 96 த��வ7கைள� கா&+கி�றன. 

உ5வாச நிசவாச7களாகிய உயி3� ��க� 21600- ேமேல ைக�மர7க� மீ� 

ேச3�க�ெப�ற த7க ஓ+களாக விள7�கி�றன. 

 

373-ஆ� பா&#/ ச�திர�ல�தி/ பிற�த அரச� ஒ�வ� த� �திைர�ட� 

சிவக7ைகயி/ K
கி ெபா�னிற� ெப�றா� என வ�வ� இரணியவ3ம� 

வரலா�றி'� ேவ0ப&டதாக எ��ராண7களி4� காண�*டாத ெச:தியாக 



5 

 

விள7�கிற�. 399-ஆ� பா&#/ ப�தா+�ேபா� ப�� அ�ைமயி� உ0���களி� 

நிற7கைள� கவ3த/ அ;தா�பிைக பி�ைள�தமிழி/ "ம��கா�ற ெந6சழ�ைக" 

எ�ற பாடைல�� "ைமயாி ெந+7கேணா�க� ப+த4� க�கிவ�� ைக�கி� சிவ�� 

கா&+� க��க� பலH7 க?டா3''. (மிதி - கா&சி� பட. 16.) எ�ற க�பராமாயண5 

ெச:�ைள�� நிைனG&+கிற�. 407 ஆ� பாட / "அ7ேகா+ மி7ேகா+� 

வ�ேதா+� உயி3க� ேபா/'' எ�ற அ#யி� க���, ''2ச ெனA�த வ?+ 

ம�7கி'� கிர7கி� ெபா7க மாC0 பிறவி ேபால வ�வ� ேபாவதாகி�...'' 

(மிதிைல�கா. 10) எ�ற க�ப ராமாயண� பாட '� உ�ள�. “க?க� 

கயெல�ன�" எ�ற 417-ஆ� பா&+�, திாி�ரC�தாி பி�ைள�தமிழி/ “ெச7கய 

ெலா+7க?க�'' எ�ற பா&+� பாக�பிாியாவ�ைம பி�ைள� தமிழி/ "��8� 

ெபா�7கய  ர?ட�கி'� " எ�ற பா&+�, 

 

"ப7கய� �வைள யா�ப/ பட3ெகா# வ�ைள நீல6 

ெச7கிைட தர7க7 ெக?ைட சிைனவரா  ைனய ேத�ப� 

த7க� ேவ 0வைம யி/லா வ யவ� தAவி5 சா4 

ம7ைகய3 வி��பி யா+� வாவிக� பலH7 க?டா3.'' 

                   மிதிைல�கா. 17. 

எ�ற க�பராமாயண� பா&#ைன ெயா�த/ கா?க. 420-ஆ� பா&#/ �யி/ சி07 

�0�பிைழ�த/ அ;தா�பிைக பி�ைள�தமி
 'க�த7கமA ந07களப�...' எ�ற 

பா&#னா4ணரலா�. சீவக சி�தாமணி 79-ஆ� பாட/ ந5ச3 உைரயா4� 

அறியலா�. சி0 ெபா��பாினி� ெறா#�� விைளயா#�� எ�ப� பிரதிபாட�ப# 

"ஒளி�� விைளயா#��" எ�றி��பி� ".... காெணைன ெய�னா� த�ேனாி/லா 

ள7ெகா� ெகா:2� தைழK
கி யி�ேனெய�ைன� காOதி ....'' (2�ெகா:. 31) 

எ�ற க�. ராமா. பா&+�� ஒ�தி����. ''ைம�த3 த� ெசா�ேக&கி/... 

�தைலெமாழி யா#ய�ேள,'' எ�ற அ#க� " �ழ னி� .... ேகளாதவ3.'' 

''ம�க?ெம: ... ெசவி ��.'' எ�ற �ற�கைள� பி�ப�றி�ள�. 

 

இ�பி�ைள�தமி
 ம�ற பி�ைள�தமிழி'� மி�கதா:, 120 பாட/க8� 12- 

ப�வ7க8� ெப�0 விள7�கிற�. அ�மாைன� ப�வ� 9 - பா&+கேள 

ெப�0�ள�. ஆ?டா� பி�ைள� தமிழி/ இ0தியி/ காமேநா��� ப�வ� ெப�0 
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11-ப�வமாக விள7�வ� காண�த�க�. அ�மாைன� ப�வ�தி/ �தைலெமாழி 

யா+கெவன 3 - பாட/க8�, பாைவயா+க எ�0 3-பாட/க8�, கழ7� 

ஆ+வாயாக எ�0 2- பாட/க8� அ�மாைனயா+க என 2- பாட/க8� 

*ற�ப&+�ளன. ஊச4��� பிறேக நீராட/ அைம�தி��ப� �திய அ�ச�. 

ப�தாட� ப�வ� �தியதா: இதி/ விள7�கிற�. சீவகசி�தாமணியி4� 125, 150, 

151-பா&+�க� ப�த#�தைல�ப�றி விள��கி�றன. இ� ெப?க� 

விைளயா&ெடன அறியலா�. ஊச4��� பி�ன3 அ�மாைன��, நீராட4� 

�றனைட� ப�வெமன அைடயா3 டா�ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/ நிைலய�தி� 

ஏ&+5 Cவ#களி/ உ�ளன. தமிழ��:- இ>வாசிாிய3 ைசவசமய�பயி�சி�� 

சி�தா�த; மி�கவெரன ஊகி�கலா�. 347-ஆ� பாட / “வடகைல J/ 

�ல7கமண��� திராவிட�தி� Cைவேய மண��� பிராகி�த ம�வி மண�� 

;லகளி��� மகிைம த� ம�திர மண��� மைல� ;��� மிய ைச��” எ�0 

வடகைல ெத�கைலகைள� பாரா&#ய��, ெத�8 தமி
�தி/ைல (305) 

ெதளிதமி
5Cைவ *0� (312), எ/ைலயி� ;�தமி
 Kவ�� (322), ஊனமி/ 

ெச�தமி
 மாைல �ைன�தைன (325), தமி
ேச3 � !3 (331), இனிய;� 

தமிழமி
�தி (337), ;�தமி
 ெசா�கழக�தவ3 (334), தமி
மண��7 �;த;�த� 

(354), தமி
�ேக�தH� சதேகா# (361), கழக;�தமி
 பா+� (393), எ�0 

பாட/களி/ தமிைழ� பாரா&#ய�� க?+ மகிழ� த�கன. 410-ஆ� பாட / தா: 

த�ைதயராகH� ��ப�ைத நீ�கினவராகH� சிவகாமிய�ைமைய� 

பாரா&+கி�றா3. ம�0� எ�ேபாெதைன வா
வி�பா: (333) அ#ேய� மி#�7ெகட 

(364) ெகா#ேய'� வண7கிட (365), பாவிேய' ;ன� பாதந�பி மனKசலாட (415) 

எ�பன ேநா�க�த�கன. அைடயா3, டா�ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/ 

நிைலய�தி/ உ�ள மிகH� சித4�ற ஓைல5Cவ#யி/ பாதி ஒ#�த ஏ&#/ 

“இ�பி�ைள�தமி
... தி�5ெச�தி� ...கவிெச:தா�'' என� காண�ப+வதா/ 

தி�5ெச�தி/மா நகாி/ உ�ள ஓ3 �லவரா/ ெச:ய�ப&டெதன அறியலா�. மி��த 

பாதி ஏ+ ேத#�� கிைட�கவி/ைல. 

 

இ>வாசிாிய3, இ���� எ/லா� பிரதிகளி'� (அைடயா3 J/ நிைலய�பிரதி 

உ�பட) எளியம�க� றகர�தி� ெக/லா� ெகா5ைசயாக� தகர� வழ7�மா0ேபால 

ஆ8தலா/ மா�� (377) க�ைத (374, 377, 378) என அ>வாேற ேபாட�ப&+ள�. 

ம�0� ஐ�ப�ெதா�வ3 எ�ப� அ�ப�ெதா�வ3 எ�0�, �வலய�, இதய�, 



7 

 

தவ
�தி+வ எ�பன �வைலய� இைதய�, தவி
�தி+வ எ�0� காண�ப+கி�றன. 

இதி/ ;த ர?+� ேபா . 

 

இ�பி�ைள�தமி
 அ5சி&ட பி�ன3, இ�பி�ைள�தமிழி� K�0 ஓைல5Cவ#க� 

அ23�தியா: அைடயா3, டா�ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/நிைலய�தி4�ளதாக� 

ெதாி�� அைவகளி� பிரதிபாட� ந�ைம பய��ெமன� �றி�� வ�� இ0தியி/ 

ேச3���ேளா�, அ�பிரதிகளா/ ஆசிாிய3 ெபய3 அைர�ைறயாக� ெதாி�தேதா+ 

371-ஆ� பா&#/ “;�கணிேலா3 ெகா�றமதியா�'' 2-வ� வாியி4� “;�கீ�0 

நீ�0மதியா�'' 4-வ� வாியி4� காண�ப+வ�� கா���ப�வ�தி/ தி�மா4�� 

அ+�தப# தி�மக� �தி�� அத� பி�னேர பிரம� �தி�� வ�வ�� 

அறிய�ப&ட�. இத�கான வைகயி/ அ��ட� மன;வ��தவிய அைடயா0, 

டா�ட3 உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/நிைலய நி3வாகிக&� எ� ந�றி�ாி��. 

இ�பி�ைள�தமி
 #Uகி��#> காடலா�� 324-ஆ� எ?O�ள 

ஓைல5Cவ#யினி�0 ெவளியிட�ப+கிற�. சாிபா3�த4�� Kவ�ட� காடலா�� 

2860, 2619-எ?O�ள ஓைல�பிரதிக� பய�ப&டன. 

_______ 

தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
    

 

க பக விநாயக பக விநாயக பக விநாயக பக விநாயக" �திக" �திக" �திக" �தி    

ெவ?பா 

305. ெத�8தமி
� தி/ைல5 சிவகாம C�தாிேம� 

பி�ைள� தமி
*0� ேபைதேய� - ��8சைட� 

க7ைகெப�றா� க7ைகெப�றா� க�பக ந�ேப3ெப�றா� 

க7ைகெப�றா� க7ைகெப�றா� கா��. 

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

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

தி#ேவல%கா&தி#ேவல%கா&தி#ேவல%கா&தி#ேவல%கா&. . . . நடராச"நடராச"நடராச"நடராச"    

306. சீ32�த பராபர�தி 4தி�த பராச�தி 

      சிவகாம C�தாியா:5 ெசகமைன��� 2�ப 

பா32�த விரா&��ட னிைதய �?டாீக� 

      பC�ெபா�&#/ விைளயா+� ைப�ெதா#ைய� கா�க 

ேப32�த நா� ��வ நா�க�வ ந+ேவ 

      ேப��வ ம�வெமன� ெப0நவ ேபத�தி� 
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<32�த ச�திசதா சிவ��5சி 2�� 

      �ல7�தி�[1]நட7கா&#/ விள7�சபா பதிேய.  (1) 

பிரதிபாட� : - [1]. நட7கா&#, 

 

ெபா�. - ேவ0 

307. உ�வாகி ய�வாகி ெயாளியாகி ெவளியாகி 

      ��8� �ற��மாகி 

ேயாெரA� தீெரA� த6ெசA� ெத&ெடA� 

      ெதா�றிர? ைட�ெத&#னா/ 

விாிவாகி ெய?ப�� நா�� J றாயிர 

      மி�ைதைய� தாறாெற� 

ேவறாகி ேவதா�த நாதா�த மானெதா� 

      ெம:�ெபா�ளி ைன�பரHவா� 

த�ஞான மீ5ைசகிாி யாச�தி ெயா+ப6ச 

      ச�திேமா கினிவி��மா� 

ற'கரண �வனேபா க;மாகி யளவிலா5 

      சகலநி& கள;மாகி 

தி�ஞான சைபயினி� சி�ச�தி யாகிேய 

      திக
பரா ச�தியான 

சிவகாமி ய�ைமைய ய�ேளா+� பிாியாத 

      தி�Hள� கா�த�ளேவ.        (2) 

- 

தி/ைல நடராச3 

ேவ0 

308. இ�விைன�களி ேறாட� தா�கி+ 

      ெமAபிற�பிற வானி� V�கி+ 

ெமம�யி3��ைண யாக� கா�தி+ 

      மிைமயவ3�கிைட !ைற� ேபா�கி+ 

நி�மல�ெபா�� ஞான� பா�ற� 

      நி�விக�ப' 2தி� ேத�ற� 

நிக
பிைற5Cட3 ேபா�;� கீ�ற� 

      ெந+மைற5சிைக மீதி� 2�த� 

தி��ைர�ெபய3 ஞான� பா3பதி 

      தி�வ�&சிவ காமி� தா:�கி� 

திக
தர��ைன <ளி� ேக�ப� 
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      தி�Wத�கணி யாக5 ேச3�கேவ 

க��;5சிர மாக5 சீ3�த� 

      கர�விழி�கதி3 கா/;� *�ற� 

கனகசி�சைப ஞான� *��0 

      கடHள3�க' 2தி� கா�பேத.        (3) 

 

பிரணவ� 

ேவ0 

309. மிட0 தி��திய �ர ைச வ?#ன 

      மிட40 ப7கயேம/ 

விைரமக ர�த; நறH ம��திட 

      விைழH0 ெத�� !3 

கடHள3 வ�த# பரவ வர�த� 

      க�ைண Cர�த��சீ3 

கம
சிவ C�தாி மன� மகி
�திட 

      வினி� �ர�திடேவ 

�ட4யி ெரா?ெபா�? மைற;# வி��க 

      4பநிட வி6ைசெயனா 

Hளதில ெத�ப� ெமாளிெவளி ெய�ப� 

      ெமாழிவற நி�றெதனா 

ெபைடநைட ம7ைகேயா #ல�திாி ய�பக3 

      ெப0ெசவி யி��றேவ 

ெபாி� ெமாழி�திட ெவா�ெமாழி ெய�0ள 

      பிரணவ ம�திரேம.        (4) 

 

விநாயக3 

ேவ0 

310. ஐ�� கர;� ேதாணா�� 

      மா0 தைல� நா/வா� 

ம#க ளிர?+7 ெகா�ெபா�0 

      ம�தி [1]யல3க� பகெமா�0 

;�தி ெயன�பா: ;�மத;� 

      ஒ��த? ;க;� பைட�த�8 

[2]ெமா�வ� றைனேய ெய6ஞா�0 

      ;�ள� ��க� பணி�தி+வா� 
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த�ைத �ட�ெச� பாதி�ட� 

      றாேனா3 ப5ைச� பாதி�7க? 

[3]டாேனா ரைர�� ேதாெடா�0� 

      தட�ேதா ளிர?+7 கிளிெயா�06 

சி�ைத மகி
ெச� தாெளா�06 

      ெசA7�7 �ம6ேச3 ெகா7ைகெயா�06 

சிவகா மி�தா: தைனெய�06 

ெசA7ேகா வி �கா� த��ெக�ேற.        (5) 

பிரதிபாட� : - 

[1]. அ�திய/ க�பக� ஒ�0�, அ�தியகல� க�ப� எ�0�, 

[2]. ஒ�வ�றைன� ேபெற6ஞா�0�,  [3¨]. தாேனா�றைர��, 

 

;�க� 

ேவ0 

311. ெவ�ளி�� ெபா�'7 ெகாழி�தகி லைர�� 

      விாிகதி3� தரள;� �கி�� 

ெத�8க/ ேலால� காவிாி� � !3 

      சிவகாம C�தாி� தாைய 

;�ளைர ;ளாி� ெபா�&#/ P�றி��� 

      ;த/வைன ;#�ள7 கிட�தா 

ெய�8ற� �ைட��� வ�ளி நாயகைன 

      யினி�கா� திட�பணி �வேம.        (6) 

 

தி�மா/ 

�யவ��� 

312. மரகத� கிாிேதா�க� மகரைம� கட� மா3ப 

      மைழ;கி� �ய�ேமனி [1]வ?ணேம: தீ3�தைன 

மதகாி� கிட3தீர ;தைலக� கிடவாைய 

      வகி3கதி3� தனியாழி ய?ணைல� பா�கட 

Xரகெம�ைதயி� மீதி லறி�யி�0யி/ேவாைன 

      �லக;� றி'�வாாி �?O;� ேச&டைன 

ெயாளி3சிைற� கைணவாாி �லரவி& ெடதி3ேபாாி 

      40மர� கைரJ0 ம?ணைல� ேபா�0�� 

நைரதிைர� �#/ேபாக நரகி'� கிைரயான 
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      நர3தைம� �தியாம/ ந�ைமயி� ேச3�ேதைம 

ந க � கடேலறி நவநிதி� கைரேசர 

      நலமிக� ெப�வா
H ந?Oற� கா�பவ� 

தி�Hள� தினிேல0 ெதளிதமி
5 Cைவ*0� 

      [2]ெதளிமதி� �லேவா3க� ;�ைமயி� ேபா�றிய 

சிவகதி� � !ாி� ம�Hத� பைரயான 

      தி�வ�& சிவகாமிய�ைமைய� கா�கேவ.        (7) 

பிரதிபாட� : 

[1]. வ?ணெம:� தீ3�தைன           [2]. ெதாிமதி 

 

பிரம� 

ேவ0 

313. நா/வைக� ேதா�ற; [1ெமAவைக� பிறவி�� 

      ந?Oமி� விைன�� வAவா 

நா��ப� ெத?ம3�� ;�ப�� ;�ேகா# 

      நாத3��� ம�ெறவ3��� 

பா/வைக வ��த?ட ;A�� பைட�தினிய 

      ப�மR ட�தி���� 

பரமைன� பிரமைன� �ரவைன� கரமல3� 

      பத6ெசாாி� த6ச ெச:வா� 

மா/வைக5 ெசபமாைல வைலயெமா� ைகயினி� 

      மழைலவா:� கி�ைளெயா�ைக 

ம�7ெகா�ைக ெயா�ைகயி� ப/மல�� ைவ�தினிய 

      ம�'யி3� க��Cர��6 

Y/வைக யறி�திட5 சிவனல� C�தி�6 

      ெசா/ெலாணா வதிரகசிய6 

ேசாதியதி காரசிவ காமC� தாிதைன� 

      ெதாA�கா� த���ாியேவ.  (8) 

 

பிரதிபாட� : [1].ேதா�ற;ட� எAவைக. 

 

தி�மக� 

ேவ0 

314. ப/4யி3� ெதாைகயாH� வ/ தி� கா&#ய 
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      பி�ைளைய� ெப0தாைய ெவ/ல வி�2&#ய 

ப/ல�வி& டடலாதி வ�ளைல� தா�கிய 

      பலவய�தைன Z' ந/லக� பா&#ைய 

ம/ல4� 0லேகA ெமா/ைலயி� 2�ெதாளி3 

      வ/ த
5 C��ேபால வி�8ெகா� 2
�பர� 

வ/4ர� தினி/வாA ெம/ ைய� பா�கிய 

      வ/ ைய� ெதாைலயாத ெச/விைய� ேபா�0�� 

ம/4+� க?ேணர ம/ ைக� 2�பல 

      ெகா�8ைம� �ழலாைள ;/ைலயி� ெபா�கவி 

ெனா/ைலயி� றணியாைள வ�ைளயி� கா&#ய 

      வ�ளிைன� ெபா�ேசைல ெவ/4க& ேச�பிைய 

ெச/ல4� றவ3வாைத ெய/ைலவி& ேடா&#ய 

      �/4ெம:5 சிவேலாக ெமா/ைலயி� கா&#ய 

ெச/வ;� றியவா
ைவ ய�ளிைவ� தா&#ய 

      தி/ைலயி� சிவகாம வ/ ைய� கா�கேவ.        (9) 

 

கைலமக� 

ேவ0 

315. ;�தி�� வி�தாகி ஞான� ெகாA�தாகி 

      ;தி��ேவ35 C�தியாகி 

;#யாத ச7கீத சாகி�தி ய7கேள 

      ;ைலய�� பாகிமல3�க? 

சி�தித� ச�த;6 ேசாதிட; மாகிேய 

      ெச�தளி3� ைகக�கைலயா:� 

தி�தி�த ேபாி�ப ந�கனி பA��6 

      ெசA7ெகா# தைன�பணி�வா� 

ப�தியா:5 ச�திர� Yாிய� க?களா:� 

      பகிர?ட ம�டமாகி� 

பாதல� பாதமா: மாதிர� ேதா�களா:� 

      ப#கட/ நித�பதடமா 

��தாிக ேமகமா:5 ெச�ெபா�மைல ெவ�ளிமைல 

      �ைபயெகா7 ைககளாகிேய 

�லகமா: விைளயா+ சிவகாம C�தாிைய 

      �லவா� கா�த�ளேவ.        (10) 

 

ச�தமாத3 ;த ேயா3 
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316. ச�தமா தாைவ�� நவச�தி மாைர�� 

      த�ப�திர காளிதைன�6 

ச�திரY ாிய3 தைம� ;�ப�� ;�ேதவ3 

      தைமPர ப�திர3தைம�6 

சி�தமகி
 1தி�ெவா�த யாம�த3 த�ைம�6 

      சிவ2த கண3த�ைம�6 

சிவக7ைக ஞானபர மான�த ச�திெயா+ 

      தீ3�தச� திகட�ைம� 

ெம�திைச� ேம�றி+� பிரமசா ;?#�ட 

      ென?#��� பால3தைம� 

மி�வ�� ெகா�வைர� ெமா�வ�� கி�வைர� 

      ெம�ெபாA� ேமபணி�வா� 

;�தித� சிவகாம C�தாி தி��ேகாவி/ 

      Kத?ட ேகாளமளH 

;#யாத பாதல; ம��ற; மி��ற; 

      ;ைறைமயி� கா�த�ளேவ.        (11) 

 

பிரதிபாட� : [1]. தி�ெவா�த3. 

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

ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�    

 

317. ஒ�வா0 ;ண3வாிய பிரம�தி ெலா�ேசாதி 

      ��ப�தி யாகிய�நீ 

ெயா�சிறிய ப5ைச� பC7�ழவி யாகிேய 

      ேயாைர�� [2;�தி�லக� 

வ�நாத மா�ஞான தவிசி/ விைளயாட 

      வ�சரா சர;மாட 

ம/கா�� ெம/ல� கவி
��விைள யாடேவ 

      ம�'யி3க� யாHமாட 

வி�தா8 K�றியி� ைக�K� றி�தைல 

      ெய+��� தவ
�திடHேம 

யி�விைன� மி�ப;� ��ப;� தைலெய+� 

      ெத��வன ;�தவழேவ 

தி�வா
H தரம�றி/ விைளயாட வ��ழவி 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள 
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தி/ைலமா நக3ம�H சிவகாம வ/ ேய 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள.        (1) 

பிரதிபாட�: [2]. K3�தி�லக�. 

 

318. ஆதார ச�திய� ப�ெதா�வ3 யா
Pைண 

      தாளமா �ளியராக 

மம�;� ப�திர? ட0ப�� நா4மி� 

      திறமாதி பா#யாட 

Yதான மான�? ட ச�தி ந+நிைல5 

      Cழி;னா ச�தி�டேன 

�ல7�மிைட பி7கைல5 ச�திய �ைன�க?+ 

      ெதாA� நடன7களாட� 

பாதார வி�தமல3 பரவிய�� பாடேவ 

      ப6சகி3� தியச�தியா:� 

ப�திேச3 நா�ப�� ;�ேகாண ச�திெயா+ 

      பரCதி� �ரச�தி�6 

சீதா� �ய�தவசி ல��விைள யாடநீ 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள 

தி/ைலமா நக3ம�H சிவகாம வ/ ேய 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள.        (2) 

 

319. பவளவா3 சைடயாட மாணி�க மணிெயாளி� 

      பட�விாி� தாடவரவ� 

ப��பிைற ய�க0� ெகா�கிற� மாடவி� 

      ப�கந+ ;�கணாட� 

�வளவா3 �ைழயாட அவியா� �ைகயா� 

      Cட�ெமா� ைகயிலாட� 

�#யாட ெவா�ைக ெயா�ைகய6செல�றிட5 

      C�றிெயா� ைகயாடேவ 

தவளவா:5 சி/லாி� கி?கிணி� �6சித� 

      தரளதா மைரயாடந� 

றா�தா மைரெயா�0 ;யலக� ;�ெகா�0 

      த�சில� �டனாடேவ 

திவளவா� ;0வ4ட ன�பலவ ராடநீ 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள 
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தி/ைலமா நக3ம�H சிவகாம வ/ ேய 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள.        (3) 

 

320. பாிமள� �ழ லணி ெபா�பாைள ெபா�C&# 

      ப�திபிைற ப&டமாட� 

ப�தியா: வ5சிர� �ைழயாட காதினிைட 

      பலமணி� ெகா��மாட 

மரகத� படலமணி மகரமக ாிைகயாட 

      வா�வைல ய7களாட 

மாணி�க ெம/வைள� ;�ைகயி� ;தலாி� 

      ம�Hெபா� சாி�மாட 

அரதன மதாணி�ட 'தரப� தனமாட 

      வணி�ேம கைல�மாட 

வாடக� பாடக7 கி?கிணி சத7ைக�� 

      அல��மி� சில��மாட 

தி�H� மகி
��சி� ற�பலவ ராடநீ 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள 

சிவசித� பரம�H சிவகாமிய�ைமேய 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள.        (4) 

 

321. மறிதிைர� �ணாிைய� �ண�வா:� �ன4?+ 

      மா �6 Y/ெகா?+மி� 

மைழகிட� ��மி+6 Cட3மணி� �+மிெந+ 

      மா/வைர5 சார/ேச�7 

�0விழி� �க3;க� களிந/ யா ைன��ல7 

      �வ+�4 ற�பிளிறிெவ? 

ேகாடைல� ேதாட;& காடக� தைடகி�ற 

      ேகாளாி� ��ைள;&கா� 

ெத0
வ � களிநிமி3� �ைளசி 3� தழ/சி�த 

      ெவாிக? #ற��ெந+வா 

ெல+��ட� ;0�கி� �ைட��;ைழ வா:பிள� 

      திவ3க� ப��ைகெநறிய� 

ெதறிH0 �றி6சிவ� [1ேவடைன� ெப0�ழவி 

      ெச7கீைர யா#ய�ேள 

சிவசித� பரம�H சிவகாமிய�ைமேய 
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      ெச7கீைர யா#ய�ேள.        (5) 

பிரதிபாட�: [1]கிழவைன. 

 

ேவ0 

322. அ/  மல3�தவி ேசறி யி���ல 

      [2]க�றீ கி�ேறா' 

ம/லர வி�0யி லாதி �ர��ள 

      வி�றா: நி�ேறா'� 

வ/ைல யழி�தழி யா� நட��ாி 

      ம6C ண6ேசா'� 

வ/  யிைட5சசி மாதி� ெகா7ைக 

      மண�ேதா �7ேகாH 

ெம/ைல யி�;�தமி
 Kவ� ம�பிய 

      ெல6சா ெந6ேசா�� 

எ�ள� ெம:��  ேயா+ பத6ச  

      ெய�ேபா�7 *# 

சி/லாி வ5சி0 பாத� வண7�ைம 

      ெச7ேகா ெச7கீைர 

தி/ைல நக35சிவ காம சH�தாி 

      ெச7ேகா ெச7கீைர.        (6) 

பிரதிபாட�:[2] கி�றீநி�ேறா'�. 

 

323. அ>விய ;�றி+ ேலாக [3]வச�தைர 

      ய7ேகா #7ேகா+ 

ம>Hட 4�0யி Eச/ ெபா��� 

      ம�பாவ6 ேசார 

ெவ>விய ��க Cகா' பவ7க� 

      ெவ0�ேபா க�ேபாக 

வி�ள� ;�தி ெபறாத வ��ெபற/ 

      ெவ�பா ச�பாற� 

த>வில ம�தள தாள வள�ெதா+ 

      ச7கீத7 ேகா# 

ச/லாி ெயா�திட ஞான நட��ாி 

      த?டா� க?ேடா3க� 

தி>விய ;�ற சபாபதி ப7கிைன 
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      ெச7ேகா ெச7கீைர 

தி/ைல நக35சிவ காம சH�தாி 

      ெச7ேகா ெச7கீைர.        (7) 

பிரதிபாட�: [3] வC�தைர 

 

324. *0� ைவ�ெதாி யா# கர�ெதா� 

      ேகாைத ெய+�த�ேபா� 

ேகால மதி�கதி3 வாயி ெல+�ெதA 

      ேகாளர ைவ��ைலவா:� 

Rறி ெய+�� நிலாH ெமறி�திட 

      ேவா# ந#�தி+சீ3 

ேப0 பைட�த கலாப மயி�பாி 

      ேய0� விற�ேச�� 

P0 �தி�ைகேயா ராைன ;க�தைன 

      மா0�தி� ைகெகாேட 

ேவ0 �தி�ைகயி னால+� ேவழ; 

      ெம�திைச ��ெதாழேவ 

ஆ0 சிர�ைத� ;க�த' ேம��ைம 

      யா+க ெச7கீைர 

யாதி ெய'6சிவ காம சH�தாி 

      யா+க ெச7கீைர.        (8) 

 

325. மாதவ ர�� கைர�த வ3சி�திய 

      மாவ+ ெச7கீைர 

வா:க மாி�ப� விேடெலன வ�த�� 

      வா
வின3 ெச7கீைர 

ேகாத0 ம6சாி Y#ன3 ப7கிைன 

      �7�ம ெச7கீைர 

ேகாமள ம6சன மா+ மிள7ெகா# 

      ெகா6சிய ெச7கீைர 

ேயா� பC7கிளி ேமத� ச7க 

      ;லாவிய ெச7கீைர 

!னமி/ ெச�தமி
 மாைல �ைன�தைன 

      �7ெகா+ ெச7கீைர 

ஆதர வாகி யண7கின ரா#� 
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      ரா+க ெச7கீைர 

யாதி ெய'6சிவ காம சH�தாி 

      யா+க ெச7கீைர        (9) 

 

326. பாதள ;�திள வாைள ெயA��A 

      வாைன ;னி��பலா� 

பழ�விழ வாைழ� பழ�விழ மாவி� 

      பழ�விழ H�பா�� 

தாதவி
 தாமைர ேயாைட [1]விழா0 

      தடாக ெந+7கைரY
 

த?கா விாிெயா+ வ?கா விாிமல3 

      த�மணி ;�தா0� 

ேபாதவி
 ச?பக மாதவி தாதகி 

      [2]ேபாதைண மாதைளநீ� 

2க� விைள�தி+ பா� க���க� 

      ெபா�ெசாாி ெச6சா  

ஆதிநி ைற�தி+ ெத��  !ாிைன 

      யா+க ெச7கீைர 

ஆதி ெய'6சிவ காம சH�தாி 

      யா+க ெச7கீைர.        (10) 

பிரதி பாட� : [1] வழா0. [2 ] ேபாதைன, ேபாதைள: 

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

தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�    

 

327. ஒ�நா லரC� பC�ெபா�கா 

      ெலா�வா ய�வா ��வா� 

ெமா�மாணி�க மணி�ெதா&# 

      4�வா:5 சி�ற� பல�தவிசா� 

அ�வா� ெபா�ணா� கைவ2&# 

      யா+7 கதி35ச7 கி யா�கி 

யக?ட பாி2 ரணP&# 

      லத�ேம 4க�� �யி/*ர� 

தி�நா வி���� பாரதி�6 

      ெசA�தா மைரயி� ெசA�தி�H� 
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தி��தா ரணி� ;��திைர�� 

      [3]திேராதா ன�தி� மேனா�மணி�� 

த�சீ ரா&+� ெபாியபரா 

      ச�தி தாேலா தாேலேலா 

த?ண� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய தாேலா தாேலேலா.        (1) 

பிரதி பாட�: [3] திேராதாச�தி. 

 

328. ஒ�தா: வயி�0� பிறவாேம 

      ெயா�வ3 ;ைல� ;?ணாேம 

��தி� ெகா#வா ெளாசியாேம 

      ��வ� தவசி 4களாேம 

வாிவி� ��வ� பிறழாேம 

      ைம�க? ;கி
�� விழியாேம 

வ�ைள� �ைழ�� பி#யாேம 

      மணிவா யதர� �#யாேம 

ெவ�வி� கனவி� ம�ளாேம 

      வி�மி� �ர47 க�மாேம 

மிளி32� ெதா&# 4ைதயாேம 

      விரX ற;த6 Cைவயாேம 

த�நா? மதிேபா/ நாேடா0� 

      வள3வா: தாேலா தாேலேலா 

த?ண� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய தாேலா தாேலேலா.        (2) 

 

329. க/ேலா ல7க டாலா&ட� 

      கவிைக� பட�� மாணி�க� 

க/லா யிர7க� விள�ெகாி�ப� 

      கட�க& ெசவி�2� ெதா&# 4� 

ெம/லா Hல� ெம+��?டா7 

      ெகழிலா  ைல�2� ெதா&# 4 

மி�க? +யி4 மா?பி�ைள� 

      கிைளய ப5ைச� ெப?பி�ளா: 

ெதா/லா யிர�ெத& ட?டெம/லா� 

      �ைலயா J�ெற& +க��ர��� 
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Yைர� �ைல��6 சரவண�2� 

      ெதா&#� �ழவி தைன�ெப�ேற 

ச/லா ப�தி� றாலா&+� 

      மதலா: தாேலா தாேலேலா 

த?ண� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய தாேலா தாேலேலா.        (3) 

 

330. எ�ளி/ விைள�த ந0�தயில 

      ;5சி� கணி�� பC�தா� 

[1]மிள�ப5 ச0� மாிசன; 

      மில7க� திமி3�� வா�க7ைக 

ய�ளி� திர&+� �னலா&# 

      யல32� �கிலா னீ3�வ&# 

யணிK� ��வி விழி!தி 

      நில�கா� பணி�த6 சனெமAதி 

��ள7 �ளிர� தி�;க�தி 

      ெனா�த? மதியி னிள�பிைறK� 

0தி�த ெத�ெவ? ெபா# சா�தி 

      ெயாளி3சி� தாைட யணி2&#� 

த�ளி மணி�ெதா& # லா&+� 

      மதலா: தாேலா தாேலேலா 

த?ண� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய தாேலா தாேலேலா.        (4) 

பிரதிபாட� : [1] மி�ப5ச0�� 

 

331 ேதேன க��ேப ச��கைரேய 

      ெதவி&டா வ;ேத �வ&டாத 

ெச/வ5 ெச��ேக த��கான 

      ெச6ெசா� கிளிேய ெசA7�யிேல 

மாேன பி#ேய மடமயிேல 

      வாைழ� பழ�தி� பலா�பழ�தி� 

ம�ர� பA�த மா�பழ�தி� 

      வ#�ேத ெய+�த ேத��ழ�ேப 

!ேன �யிேர �யி3��யிேர 

      ��ேள �ற�ேப ந+ேவவா 
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ெழாளிேய ெவளிேய ெயாளி�ெகாளிேய 

      ெயாளியி/ விைள�த க�ைணெய/லா� 

தாேன வ#வா: வ��தி�த 

      மதலா: தாேலா தாேலேலா 

தமி
ேச3 � !35 சிவகாமி� 

      தாேய தாேலா தாேலேலா.        (5) 

 

ேவ0 

332. ெகா�றா: மைறேயா ��றா: தாேலா தாேலேலா 

      ெகா�பா: �ைழயா: ெபா�பா: தாேலா தாேலேலா 

வி�றா: விைளவா: ைவ�தா: தாேலா தாேலேலா 

      ெவ�பா: ெவளியா: நி�பா: தாேலா தாேலேலா 

;�ேற வைரேய ெப�றா: தாேலா தாேலேலா 

      ;�ேத மணிேய சி�ேத தாேலா தாேலேலா 

ந�றா3 � ! ��றா: தாேலா தாேலேலா 

      ந�றா: சிவகா மி�தா: தாேலா தாேலேலா.        (6) 

 

333. ந5சா �ளேம க5சா: தாேலா தாேலேலா 

      ந5சா ரரவ� க5சா: தாேலா தாேலேலா 

ைவ5ேச [1];ைலயா: வி5ேச தாேலா தாேலேலா 

      ம�ற �ைனயா3 ெப�றா3 தாேலா தாேலேலா 

இ5சா கிாியா ச�தி தாேலா தாேலேலா 

      ெய�ேபா ெதைனவா
 வி�பா: தாேலா தாேலேலா 

வி5சா தர32 சி�பா: தாேலா தாேலேலா 

      ெம:�தா: சிவகா மி�தா: தாேலா தாேலேலா.  (7) 

பிரதிபாட� : - [1];ைளயா:. 

 

334. ;�றா ;ைலயா: ;�ற வ யா: தாேலேலா 

      ;�தா நதியா: ந�கா விாியா: தாேலேலா 

ெபா�றா மைரேம ன�ேகா மளேம தாேலேலா 

      ெபா�23 � ! ாி�2�வேம தாேலேலா 

க�றா �ள�வா
 ெசா�ேகா கிலேம தாேலேலா 

      ைக�ேக ெசபமா ைல�ேக கிளியா: தாேலேலா 

ெவ�றா: ெவளி�� 8�றா ெயாளியா: தாேலேலா 
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      ெம:�தா: சிவகா மி�தா: தாேலா தாேலேலா.  (8) 

 

335. ெபா�2 மணேம ெபா�2 நிறேம 2மாேத 

      ெபா�ேக கயேம ெசா�கா வியேம 2வாேய 

த�2 ரணேம த�கா ரணேம தாவாேத 

      த�ேபா தெமலா� வி&ேட யகலா தா3வா
ேவ 

க�2 ரவி2 தி�<ளித நீ� காபா  

      க&கா மினிேமா க�கா த நீ காமாாி 

வி�ேபா 'தலா: ெவ�ேபா� மதலா: தாேலேலா 

      ெம:�தா: சிவகா மி�தா: தாேலா தாேலேலா.  (9) 

 

336. எ�கா ல;ேம நி�பா: நீேய Pயாேத 

      ெய�ேத வ�ேம ெச�ேத ேபாவா3 சாவாேத 

அ�கா3 விடேம �:�தா3 பரனீயானாேத 

      ய�ேபா தமி3தா: ைவ�தா: ேவயா3 ேதாளாேய 

த�ேகா3 தைம வா
 வி�பா: தாேய மாதாேவ 

      த�பா நிதிேய ெபா�பா3 ேகாதா: ேகாமாேத 

மி�கா �ைனயா ெரா�பா3 விமலா: தாேலேலா 

      ெம:�தா: சிவகாமி�தா: தாேலா தாேலேலா.  (10) 

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

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

 

337. க&+0 C�7கிைட� �#ெகா&# வ&ட�வ� 

      கடH�ெகா+ ெகா&#நடன7 

க?+தா ள7ெகா&ட Hன�ெச7 ைகயினா� 

      க�றிட� ெகா&+வ�ேபா� 

ெகா&டமி+ மHண3வா: ��திெகா& ட��ைட 

      �ைட���ட3 மாைலயி&+� 

ெகா&#நட மி&#+7 ெகா&டாத ெந&#ைல� 

      �+மிேவ� �ழவி;�த 

மி&+;� தாடவா ெவ�0ைக� ெகா&ட/ேபா 

       னிய;� தமிழமி
�தி 

யி�ைகமல3 ெகா&ட/ேபா ெல&+மி� ப��நா 

      ெல&#ல� க�தவ3��� 
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ச&+வ� தி&ட;� ெகா&+;� ைகயினா� 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள 

த�பரா ச�திேய சிவகாமி ய�ைமேய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள.        (1) 

- 

388. ;&டா மைர�ெபா�& டரச'7 �ைரகட/ 

      ;க&டர வைண5ெச/வ'7 

;�க& #��கடH 87க?+ ;#பணிய 

      ;ைற;ைற யைழ��லெகலா7 

க&டாக நீபைட� தி+கநீ கா�தி+க 

      கைளகநீ ெய�0 ெவ�ைள� 

கைல�ட� ெபா�னிற� கைல�ட� ேறா4ைட� 

      கைல�ேம ய��ைகயினா 

ெல&டாத ேபாி�ப ெம&டவ� ம�திர 

      மிைச�தி+ பC7கி�ைள� 

ெம&#ைன� மறவா திர&+ெசப மாைல� 

      ெம�0நா ெல&டற;ேம 

த&டா� ைவ�தளி� தி+;ன� ைகயினா� 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள 

த�பரா ச�திேய சிவகாமி ய�ைமேய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள.        (2) 

 

339. க�பக� த�Hேம நீலநிதி ப�மநிதி 

      க�ள;�ற �ேத'H7 

க&+;& +?ட� ெகா+�தி+7 ெகாைடயினி� 

      கைடப+6 சி�தாமணி 

ெபா��லH ச7கநிதி ப7க;0 சல;0� 

      ெபாழி�மைழ ;கி/�மிறி+� 

�விமீ� நவநிதிய ந/நீதி யாகேவ 

      �கலா �ல3��;தலா 

ம��த; நி�திய; ம&டமா சி�திக8 

      மகிலவைல ய��ர�� 

ம�திற; ;�தி� மளி��ேமா ெவ�0நி� 

      ன7ைகமல3 ெகா&+வ�ேபா� 

த�பர கலாச�தி சகலாக ம�திேய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள 
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த�பரா ச�திேய சிவகாமி ய�ைமேய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள.        (3) 

 

340. அ#ெதாட7 கி��ைட� மிைட��8 ;#கா0 

      மைட�ைம� ெபாறிவிைடய; 

மாைசெயா+ ெவ�ளி� மய�கெமா+ ;��ண; 

      மலகி ைட பி7கைல�ேமா 

ாிைடகிட� தல�வ�� திாிநனH கனHம� 

      றிைறவிநி� ன#ப�றிேய 

யில�ெம:5 சிவேயாக ாிைதயமல3 ெகா&#ேய 

      யி�ைகமல �7ெகா&டேவ 

ப#யட7 க4நி�0 பா3�திட� ேதா0நி� 

      ப#வேம க?+பணி�� 

பரமஞா னிய3க�க? களி�த7ைக ெகா&டேவ 

      பட�;� கால;ண�� 

ச#ல;னி வ3க�க?+ தமத7ைக ெகா&டேவ 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள 

த�பரா ச�திேய சிவகாமி ய�ைமேய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள.        (4) 

 

341. ஐவைர� ெப�ேற வள3�தி+7 ைகயினா 

      ைல�ெதாழி4 ம��ைகயினா 

ைல�ெப�� 2தம ைம�தி+7 ைகயினா 

      லலகிலா Hயிரைன��� 

ைபவ� �ர�ைபயி லைட��விைள யா+சி0 

      ப�பர5 ெச7ைகயினா� 

ப�றயம ராச�வ� ேபாத6ச ெல�ெறைம� 

      பா�கா� த��ைகயினா/ 

ெமா:வைர� கரச�மக ளாகி;� க?ணனா3 

      ;Aமண� ேகாலமதனி/ 

;ளாிமல3 விர/ெகா+� த��ைகயி னா / 

      ;ைல�தA� ேபா+வைளய� 

ைறவ� தA��ைவ� த��ைகயி னா னிய 

      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள 

த�பரா ச�திேய சிவகாமி ய�ைமேய 
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      ச�பாணி ெகா&#ய�ேள.        (5) 

 

ேவ0 

342. ெவ&சி மல3�பத ெமா�ப நட�ப� 

      க�ப வன�ேபைட 

ெம5ச ந#�� விய�ெபா+ க�பன 

      ப5ைசமயி� சாய/ 

க&சி வன��யி/ ப5ைச மட�கிளி 

      க�பன ெசா�2ைவ 

க&கம ல5ெசய ெலா�ப வாி�ெபைட 

      க�ப Hைன�ேபால 

ெவ&ெசய ெல�தைன க�றில ெம�ப# 

      நி�ப ெவன�*# 

ெவ&கின ெவ&கி யி��ப தில5ைச 

      ய�ப ெமன�ேபசி 

ெகா&சிைற ெகா&+வ க&டழ ��றவ� 

      ெகா&+க ச�பாணி 

��ற மக�றிய ெபா�பி  ைச�ெகா# 

      ெகா&+க ச�பாணி.        (6) 

 

343. ;�� நிைர�தப/ ;�கனி ெயா�தெசா/ 

      ;5சி மல3�ேகாைத 

;�தமி
 ெசா�கழ க�தம3 ெபா�தக 

      ;�தி ய�&பாத� 

வி��� ம�திைன ெயா�த சிவ�பித
 

      ெம5சிைட� க5ேசாத� 

ெவ�றி Wத�சிைல ைம�க? மல3�கைண 

      ெவ�� ;ைல�2ைவ 

��தமி ப�தினி க�� மி��தனி 

      ��ெறாளி3 ெபா�ேறாளி 

��பல ைக�த  ப5ைச நிற�பி# 

      ெயா�பி+ ம�தாணி 

ெகா��0 த��வ ம�தி  ��பவ� 

      ெகா&+க ச�பாணி 

��ற மக�றிய ெபா�பி  ைச�ெகா# 
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      ெகா&+க ச�பாணி.        (7) 

 

344. ப5ைச நிற�தி மி��த சிவ�பி 

      ப87கி� ெவ8�பான 

ப�பல சா�தினி ப�தி விள�கி+ 

      ப�த� ள�ேகாயி 

 5ைசயி 4�றைன �5சி ெலன�தளி 

      வி&#ைல ெபா�பாத 

ெம��ள� ைவ�தைன க��ள ;�ற 

      ெவழி�கம ல�ேபாதி� 

அ5Cத ன5Cத ன5Cழி H�றழி 

      Hறேவ ரதி�காக 

வ�பி ெனA�பி மல3�கைண யி�� 

      மளி�த மல3�பாணி 

�5சாி க5சாி க5ச �ட�ெதா+ 

      ெகா&+க ச�பாணி 

��ற மக�றிய ெபா�பி  ைச�ெகா# 

      ெகா&+க ச�பாணி.        (8) 

 

345. நி�தில ;�த� வி�ெதாி ய�ெப� 

      ெந&+� வி�Yழ 

ெந&டர வ�ெதA ெச�க3 மணி5Cட 

      �5சி ;#�2ண� 

ைக�தல ச�கர ந�ப� தி5Cட3 

      ப�க ;ற5சீத 

க&கம ல5Cைன மி�க [1]விழி�கிைண 

      க&டழ கி�காண 

ைவ�த நைக�ெப� வ&ட மணி5ெசவி 

      யி&ட �ைழேகால 

வ��0 ப5ைச நிற�கைழ ேபா��ய 

      ம5Cத ெனா�பான 

ெகா��0 ெவ�பர ச�ெகா� ��திாி 

      ெகா&+க ச�பாணி 

��ற மக�றிய ெபா�பி  ைச�ெகா# 

      ெகா&+க ச�பாணி.        (9) 
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பிரதிபாட� : - [1]விழி�கைண. 

 

346. க�ற வ��க�� க�பக ைம��ய 

      ெலா�த கைழ�ேதாளி 

க��ர ந��A க�பிய ெபா�கள 

      ப�ெதா+ க�<ாி 

��றி+ ம�தக ெமா�த தன�தி� 

      ��றி தமியி�2வி 

ெலா�ெபன 2ைவ�திட ெல��வன�தி4 

      ெமா�பி  ப�றாைர 

ெவ�றிெகா� ;�கணி ெபா�கணி ய�கணி 

      வி�தகி ;�தார 

வி��� ம�பணி சி�திர ந�பணி 

      ெம:�கணி ெபா�2ணி 

ெகா�றைவ ம�0ள ச�திக� ந�தின3 

      ெகா&+க ச�பாணி 

��ற மக�றிய ெபா�பி  ைச�ெகா# 

      ெகா&+க ச�பாணி.        (10) 

பிரதிபாட� : - [2]ைவ�தி+ ெவ�� வன�தி4�. 

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

)�த�ப#வ)�த�ப#வ)�த�ப#வ)�த�ப#வ����    

 

347. C�தி மண��6 சிவாகம�தி� 

      ேறா�ற மண��� வடகைலJ� 

0ல7க மண��� திராவிட�தி� 

      Cைவேய மண��� பிராகி�த 

ம�வி மண�� ;லகளி��� 

      மகிைம 1த�ம� திரமண��� 

மைல� ;��� மிய ைச�� 

      வள3ம� திரம� திமதார� 

ெப�கி மண��6 சைமயெநறி 

      பிறழா5 சகல சா�திர;� 

ேபதா ேபத வைகமண��� 

      2ேபர� பலநா டக�தாள� 
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த�ம மண��7 கனிவாயி� 

      றைழேச3 ;�த� த�வாேய 

தைழ��� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய ;�த� த�வாேய.        (1) 

பிரதிபாட�: [1]தி�ம�திர - [2] ேபர�பல நாடக�தான�. 

 

348. ெசயி�� றி+தீ விைனேபா��� 

      தீரா� பிறவி� �ய3தீ3��6 

ெசனி��� பிறவி ெதா06ேச3�� 

      ெசறிச6 சித; நீறா��� 

பயி4� றி+மா காமிய;� 

      பAதா� 2த� பHஷிய;� 

ப�றா� ப�ற� றி+மாைய� 

      பாசி� பாச வாசைன� 

;யிாி� கல�த ;�மல; 

      K07 களி�� ெமா�7கக�0 

;மி�� தவி+ ;ைள��ேபா 

      40த� �வ�தி� ேவர0��� 

தயிாி� பிைறேபா� சிவமா��� 

      [1]தைழ ேச3 ;�த� த�வாேய 

தைழ��� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய ;�த� த�வாேய.        (2) 

பிரதிபாட�: [1]தைக ேச3 

 

349. ;�தா3 நைகயா/ ;�தநி�பா/ 

      ;கமா மதியா/ ;�தநி�பா/ 

;கி�*� த னா/ ;�தநி�பா/ 

      ;ைலயா ைனயினா/ ;�தநி�பா/ 

ந�தா3 கள�தா/ ;�தமி�பா/ 

      நயன� கயலா/ ;�தநி�பா/ 

ந+�க& ெசவியா/ ;�தநி�பா/ 

      ந0ெந� ப#யா/ ;�தநி�பா/ 

ைக�தா மைரயா/ ;�தநி�பா/ 

      க�ன� சிைலயா/ ;�தநி�பா/ 

கைழ�ேதா ளதனா/ ;�தநி�பா/ 
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      கனிவா: ;�த ;ன�காிேதா 

ச�தா:5 சி�தா:5 ச�சி�தா:� 

      தைகேச3 ;�த� த�வாேய 

தைழ��� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய ;�த� த�வாேய.        (3) 

 

350. ம5ச� �ழியி� பிற�த;�த� 

      வராக� திைடயி� பிற�த;�த� 

மா3ப� தணி�� ேவZ�ற 

      மணிவா: ;�த6 Cைவ�த�8� 

ப5ைச� கிளிேய மாணி�க� 

      பவழ� ேகாைவ� கனிPழி� 

பழமா �ளமி� திரேகாப� 

      ப7ேக �க�2 ;��கிலவ 

;5சி� திலக மர�கா�ப 

      4றA� பC�ேத� கசி�<0 

;�8� �ற�� மணநா0 

      ;ன� கனிவா: மணி;�த6 

ச5ைச5 ெசA7�7 �மதன�தா: 

      தைகேச3 ;�த� த�வாேய 

தைழ��� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய ;�த� த�வாேய.        (4) 

 

351. க?ணா 4ன� மல3�பாத7 

      க?ேட களி�க வி�கர;7 

கம
2 மலரா/ 2சி�க� 

      கா4� ேகாயி/ வல6ெச:ய 

எ?ணா3 ெசவி��� நி�கீ3�தி 

      யிைசேய ேக&க� தைலவண7க 

ேவேழ
 ெசனன ெம+�தா4 

      ெம�நா நி�ைன� ெதாAேத�த� 

ெப?ணா ர;ேத மைலயைரய� 

      ெப�ற மதலா: உலகெம/லா� 

பிற�க ேவ?#� பிற�தபி�ளா: 

      ேபரா ன�த ெவ�ள�தி� 

த?ணா ர;த5 Cைவ!0� 
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      தைகேச3 ;�த� த�வாேய 

தைழ��� � !35 சிவகாமி� 

      தாேய ;�த� த�வாேய.        (5) 

 

ேவ0 

352. அகில ;�0� பலHயி3��� 

      திடமளி��6 சடெமனா 

வ�டைழ� ��ப# யளி��� 

      ெதாழி4ைட�ப7 கய'�வா
 

சிகர ெவ��� திகிாிெவ��6 

      ெசகமைன��� Cழலேவ 

திைரகட�ெச� [1]�னலைல��6 

      Cைதயளி��� �ய'�வா� 

ககன ;�07 �#யி���7 

      கடHள3ெகா� றி+வேதா3 

க+விைன�தி� 0யிரளி��7 

      க�ைணைவ��� பர'ேம 

தகHைன�க? டவ3�தி��� 

      த�க;�த� த�கேவ 

சைபயி னி�C� தாிெயம��� 

      த�க;�த� த�கேவ.        (6) 

பிரதிபாட�:- [1]�ன/கல���, 

 

353. கன/விைள��7 கிைளயி� ;�த7 

      கதெழ ாி�க? ெபாாி�ேம 

க+ந ைட5ெச� �க3;க�தி� 

      காியி�;�த7 காி�ேம 

�ன/விைள��� �ய � ;�த� 

      கதறி#�க? சித0ேம 

��மதி�க? #கA ;�த7 

      �0;ய�ெகா? ெடாளி�ேம 

தினவிைள��� கைழயி� ;�த7 

      தி�கணி�க? �ைழ�ேம 

ெசறியித
5ெச7 கமல ;�த7 

      களிறினி5ெச� 0ள�ேம 
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தன�;�த ;ன� ;�த� 

      த�க;�த� த�கேவ 

சைபயி னி�C� தாிெயம��� 

      த�க;�த� த�கேவ.        (7) 

 

354. சிமிழினி�ற? டரள ;�த6 

      ெசகமைன��� ெபறி'ேம 

சிறி� ம�த7 கதிெபற5சி� 

      ைதயினிைன��7 �றியிேல7 

[1]�மிழினி�ற? டரள ;�த7 

      �ளி3மதி� பி6ெசனி'ேம 

ெகாளநிைன��� பாிசி ைல��7 

      �மமண��7 க;கி�வா 

யமி
தினி�ற? டரள ;�த7 

      ககிலக�ப7 ெக#'ேம 

யழிவி/ ெபா�ப7 க�ெவம��� 

      ெப0த/ச�07 க�திேல� 

தமி
மண��7 �;த ;�த� 

      த�க;�த� த�கேவ 

சைபயி னி�C� தாிெயம��� 

      த�க;�த� த�கேவ.        (8) 

பிரதி பாட�: [1]�மிழிநிற�த?டாள ;�த�. 

 

355. �மாி ெவ�ப� �மாி த�க� 

      �மாி;�07 �மாிேய 

�மர3 ;�க? �மர3 ;�க? 

      �மர3ெப�07 �மாிேய 

அமர ��க7 கமராைர� ெகா� 

      றம3தவி3�த வமாிேய 

யமாி ந�ச7 காி;ைல��6 

      சாிநிைல� ெபா� சிகாிேய 

திமிர ;&�� தினகர��7 - 

      கிரண;:��7 க�ணிேய 

தி�மக&�7 கைலம க&�� 

      திறமளி��� தமாிேய 
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தமாி� ;�த� தமாி� ;�த� 

      த�க;�த� த�கேவ 

சைபயினி�C� தாிெயம��� 

      த�க;�த� த�கேவ.        (9) 

- 

356. வைலயி னி�ெச7 கயைல�:��� 

      பிைணையய5ச� �ாி�மா 

வ+ைவ ��பி� படலவி��7 

      க+விைன�பி� ெறாட�ேம 

யைலயி ைன5ெச� றைலயைவ��6 

      Cைதயிைன�தி� 0மிAேம 

யலாி ைன5ெச� றல3ப+��� 

      பகழிைய�க? #கAேம 

ெகாைலய ைட��6 சமனிற��� 

      ப#விழி��7 �மாிேய 

�0கி நி��7 �ைழயட3��7 

      கமலைம�க? கமைலேய 

தைலயளி5ெச7 க�ைண ைவ��� 

      த�க;�த� த�கேவ 

சைபயி னி�C� தாிெயம��� 

      த�க;�த� த�கேவ.        (10) 

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

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

 

357. மகேம �ைவேந3 ேகா�ரேமா 

      வாQ டளாH மாமதிேலா 

வள3பா� �ாிேயா வாயி�கா/ 

      மணிம? டபேமா காவணேமா 

அகேம மகி
க/ Xாிகேளா 

      வணிமா ளிைகேயா Yளிைகேயா 

[1]வள327 ெகா#6சி ெந+�ேதேரா 

      வணிP திகேளா பலேகா# 

உகேம விள7�6 சினகரேமா 

      ஒளி3க� றளிேயா ேந3�திகேளா 

�ய3சா ளரேமா வாவியேமா 
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      ெலா�றா ெலா�07 �ைறவி/லா5 

ெசகேம �கA� � !3வா
 

      தி�ேவ வ�க வ�கேவ 

ேதயா மதிேய சிவகாமி� 

      தாேய வ�க வ�கேவ.        (1) 

பிரதிபாட� : [1]அல3. 

 

358. ந�தா வன7க� 2விசிறி 

      நைனேத� Cவறி� தா�விசிற 

ந0�ெபா� பாைள யிைன�கவாி 

      நாளி ேகர7 க;கிர&ட 

ம�தா நில�ப� னீ3ெதளி�ப 

      மல3�தா மைரக� விள�ெக+�ப 

மணியா
 ஞிமி0 வாசி�ப 

      மயி/க ளாட� �யி/பாட� 

ெகா�தா ாிலவ மாலவ&ட7 

      *�த� க;� �ைடபி#�ப� 

�வைள விழி�ப5 ெச6சா � 

      �லேவ� தரC ெகா4வி���6 

சி�தா மணி�ெபா� � !3வா
 

      தி�ேவ வ�க வ�கேவ 

ேதயா மதிேய சிவகாமி� 

      தாேய வ�க வ�கேவ.        (2) 

 

359. க��தா ;ளக� கைடசிய3த7 

      க?ேண த?ணீ ாிைடCழல� 

கயலா ெமனேவ கிழநாைர 

      கைரவா: கவர� கா�தி���� 

ப��தா
� திைற6ச� பற��C�0� 

      ப�ள� பய/க� பறி<��� 

பழமீ� க��பி� ;��நிலா� 

      பா3�ேத மல3�தா மைர;கி
��� 

ெப��தா
� �வைள ;ைகயவி
��� 

      பி�ைள ெயன5Y� ச7கைண��� 

ெபைடெம� �மாி மடவ�ன� 
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      ெப0;& ைடகெள� றைடகிட��� 

ெச��தா
5 ேசாைல� � !3வா
 

      தி�ேவ வ�க வ�கேவ 

ேதயா மதிேய சிவகாமி� 

      தாேய வ�க வ�கேவ.        (3) 

 

360. வா
ேவ வ�க ெவம�க?ணி� 

      மணிேய வ�க மணி!+ 

வ�ேத விள7� ெமாளிவ�க 

      வள� [1]ெமாளி�� ெமாளிவ�க 

தா
ேவ யக4� சிவ�வ�க 

      தைழ��6 சிவ�தி� ெசய/வ�க 

சகல Hயி3�� ;யி3வ�க 

      சக; ;யி�� தா�2�த 

2ேவ வ�க 2Hலக� 

      2�ேத கா:��� பA�தவ�தி� 

ெபா�ேள வ�க ெபா�ளாகி� 

      ேபாக� விைள�� மான�த� 

ேதேவ வ�க � !3வா
 

      தி�ேவ வ�க வ�கேவ 

ேதயா மதிேய சிவகாமி� 

      தாேய வ�க வ�கேவ.        (4) 

பிரதிபாட�: - [1]ஒளி��ெளா  

 

361. ெகாழி��7 க�ைண மைழ;கிேல 

      �ைழயா ந07�7 �ம�ெகாA�ேத 

ெகாA7க� பகேம ேகாமளேம 

      ேகாேம தகேம மரகதேம 

யிைழ�� மணி�2 ணணிகலேம 

      யிைழயா ;A5சி� தாமணிேய 

ெயA�த ெவாளி3ெபா� மல3�ெகாA�ேத 

      ெயA�� பிறவி� ெகா�ம��ேத 

தைழ��� ெப�வா
 வ��சிவேம 

      தவேம ஞான� தனிவிள�ேக 

தமி
�ேக �தH6 சதேகா# 
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      ச7க நிதிேய சேரா�கேம 

ெசழி��� � !3 வா
வ�க 

      தி�ேவ வ�க வ�கேவ 

ேதயா மதிேய சிவகாமி� 

      தாேய வ�க வ�கேவ.        (5) 

 

ேவ0 

362. திாி�ர C�தாி வ�க ேவெவ� 

      ேதவ �ர�தாி வ�கேவ 

தினகர �?ட  வ�க ேவ;க 

      சீதள ம?ட  வ�கேவ 

மரகத வ?ெகா# வ�க ேவமயி 

      டாCர ச7காி வ�கேவ 

வசிகர [1]ம7க  வ�க ேவவC 

      ேதவ3 வண7�ைம வ�கேவ 

பாி�ர ;?டகி வ�க ேவபர 

      வாதவ3 க?டகி வ�கேவ 

பரசிவ ர6சகி வ�க ேவபாி 

      வாகிய ெந6சகி வ�கேவ 

கரதல க�தாி வ�க ேவக  

      கால �ர�தாி வ�கேவ 

கனக சித�பாி வ�க ேவசிவ 

      காம சH�தாி வ�கேவ.        (6) 

பிரதிபாட� - [1]ம7களி 

- 

363. அரகர ச7காி வ�க ேவயC 

      ேரச3 பய7காி வ�கேவ 

யம  Cம7க  வ�க ேவயதி 

      Eப வல7காி வ�கேவ 

சிரகர சி��ாி வ�க ேவசிர 

      மா  திக�பாி வ�கேவ 

சிவசிவ வ�பிைக வ�க ேவசிவ 

      ேலாக திாிய�பிைக வ�கேவ 

பரம நிர�தாி வ�க ேவபாி 

      2ரண ப6சமி வ�கேவ 
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பவள விள7ெகா# வ�க ேவபற 

      வாத பC7கிளி வ�கேவ 

க�ைண த��தி� வ�க ேவகயி 

      லாய பர�பாி வ�கேவ 

கனக சித�பாி வ�க ேவசிவ 

      காம சH�தாி வ�கேவ.        (7) 

- 

364. �மாி �0�ெதா# வ�க ேவ�ர 

      ேவகம
 ெகா�தளி வ�கேவ 

�டநிக3 ெகா7ைகக� வ�க ேவ�ட 

      காவிாி க7ைகய� வ�கேவ 

அமாி பC�பி# வ�க ேவயைட 

      யா3பைட ெவ�றவ� வ�கேவ 

ய#யவ3 ��பிட வ�க ேவய# 

      ேய�மி# �7ெகட வ�கேவ 

தம�க வி6ைசய� வ�க ேவச�3 

      ேவத விப6சிய� வ�கேவ 

தய�ண ப6சாி வ�க ேவசக 

      லாகம ம6சாி வ�கேவ 

கமல ;க�தவ� வ�க ேவக� 

      ணாகர வ�பிைக வ�கேவ 

கனக சித�பாி வ�க ேவசிவ 

      காம சH�தாி வ�கேவ.        (8) 

 

365. அவமதி ெபா�றிட வ�க ேவயழி 

      யாநிதி த�திட வ�கேவ 

யகில பவ7ெகட வ�க ேவயக 

      லாவிப வ�தர வ�கேவ 

சிவகதி த�திட வ�க ேவசிவ 

      ேபாக� விைள�திட வ�கேவ 

தி�வ# த�திட வ�க ேவெசக 

      மாைய ெதளி�திட வ�கேவ 

�வைலய ;:�திட வ�க ேவவள3 

      ேகாயி/ விள7கிட வ�கேவ 

�ைறக டவி3�திட வ�க ேவெகா# 

      ேய'� வண7கிட வ�கேவ 
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கவைல தவி3�திட வ�கேவக  

      கால பவ7ெகட வ�கேவ 

கனக சித�பாி வ�க ேவசிவ 

      காம சH�தாி வ�கேவ.        (9) 

 

366. மறம  க6Cகி வ�க ேவமற 

      வாதவ3 ெந6சகி வ�கேவ 

ம�பதி க6சகி வ�க ேவம� 

      வா/நிைற ���ளி வ�கேவ 

ப�வத ந�தினி வ�க ேவ;� 

      பாரதி யி�திைர வ�கேவ 

பரகதி த�திட வ�க ேவபC 

      பாச மக�றிட வ�கேவ 

ெபாைறயி/ மி��தவ� வ�க ேவ�  

      !ாினி/ வ�தவ� வ�கேவ 

�ரெமாி த�தவ� வ�க ேவ�வ 

      னாதிக ட�தவ� வ�கேவ 

கைறய3 க7கணி வ�க ேவகைண 

      ேயாெவ'� ெவ7கணி வ�கேவ 

கனக சித�பாி வ�க ேவசிவ 

      காம சH�தாி வ�கேவ.        (10) 

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

அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�    

(சாம�) 

367. சிவனிட� பாக� தி���விைள யா+மிவ� 

      ெச6சைடயி/ விைளயா+நீ 

சிவனிட� க?Oமிவ� க?ணா� நீ�ேமா 

      சிவனிட� க?ணதா�� 

கவன;0 கைல�ள �ன�கிவ டன��ேமா 

      கவன;0 கைலவாகன7 

ககனவி� த3�க;த ;தHநீ யிவ8ேமா 

      க�ைணவிழி ய;த;தH� 

பவன;0 பா�கட 4தி���நீ யிவ8ேமா 

      பராபர� கட4தி��� 

ைப7�வைள ந?பநீ யிவ8ேமா ெச7ைக� 
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      பC7�வைள ந?பிேன��� 

அவனிமிைச யி�வ3க8 நிகரா� ;கம�ன 

      வ��\ யாடவாேவ 

வ�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.  (1) 

 

(ேபத�) 

368. வ#ெவலா நி�க& கள7க;ள திவட� 

      மன��7 கள7க;ளேதா 

மதி;க� பி�ைளதைன மதியா தி��ப�� 

      மதி�ைற� தி+தலாேலா 

;#யி�மிைச நீயி�� தா4மிவ ள#யிைணைய 

      ;#ெயா+� பணியவிைலேயா 

;ய4ள �ன�கிவ டன��ேமா � �ள� 

      ;�� ைய ;ய/ெவ/4ேமா 

ப#யி�மிைச க#�வா வாரா தி��தி#� 

      பாரா தி���வி+ேமா 

பத6ச  ெய'�ெபாிய பா�பிைன ெய+��ந� 

      பாைவதி� ;�ைவ�தி+ 

ம#யினா ல;த� 1ப �த4 மறி�திைலெகா 

      ல��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (2) 

பிரதிபாட�: [1]பி4�த/. 

 

369. வி�பக� ;�த� பிற��நி� கிரண�தி� 

      ேவZ�ற ;�தமணிய 

ேவ:�ைர பC�ேதாளி� மிடெற'� 2க�தி� 

      ெவ?;�த ;�பிற��� 

ெபா��0 விமான�தி 4லகவி� ளகலேவ 

      ெபா�வைரைய வல�வ�ைவநீ 

ெபா��0 விமான�தி/ ��தியி� ளகலவிவ� 

      ெபா�ன#ைய வல�வ��வா3 

க��ைடய க�னிய �ைன�பணிய லாகா� 

      க�னியிவ ைள�பணியேவ 
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க�ப� மி��தி+ ெம�ேபா� ;�ேபா�7 

      காண� படா��ைனேய 

ய��த மித��ேம ெலவ'ள� விைனயகல 

      வ��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ�ட� ம�H சிவகாமிய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (3) 

 

370. பாகாய ெமாழிவ6சி ;கமா யிர7கைலக� 

      பளபள� தி+மதியேம 

ப5ைச� பC7கதிாி� [1]நறH?+ பசியா� 

      பசி�தணி சேகார�விழிேய 

ேபாகாத �0;ய� கைற� மி���வ;� 

      ெபா&#+ Wத��றி�ேம 

�ாியளக ப�தி�6 சிகழிைக� மழியா� 

      �ைடயி + பாிேவடேம 

வாகாய மாணி�க மணிம�0� நடனமி+ 

      வ�ள4?ண� �ைறபடா 

வள3கைல�ெப?பி�ைள நி�ேனா ெடா�ெப�னேவ 

      ம�'ெச6 சைட;#யி�ேம 

லாகாய க7ைக�ட� விைளயா+ மதியேம 

      ய��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ �ட� ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (4) 

பிரதிபாட� : [1]பறவா�. 

 

371. ;A;க� தி7கெளா+ ெந�றிெயா� பாதிமதி 

      ;�கீ�0 நீ�0மதியா� 

;#யிெலா� கீ�0மதி ய#யிெலா� கீ�0மதி 

      ;�கணிேலா3 ெகா�றமதியா� 

ெகாAநைக� பிைற�மி� ப�நைக� பிைறயிெனா+ 

      ெகா��;� ��பிைறயினா� 

��பி+� தாமைரக� �வி�மிைச ய;ெதாA� 

      �;த7க� ;ைகவி?#+� 

பAதக4� ெவ?#7க� வ#வமிவ� வ#ெவலா� 

      பCபாச வி�ளக�0� 
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பதிெய'� ப�திெயா+ *#� கல�தி+� 

      பலேகா# ச�திரகைலேய 

அழிவிலா� ெப?பி�ைள வ#வாகி வ�ததா 

      ல��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (5) 

 

(தான�) 

372. மயி/வ#வ ந�ம�ைன வ��விைள யாடலா� 

      வாரா� ரா�ேக� 

வ�தா4 ெம�னபய� மக�வா கன���� 

      வ யேதா ாிைரயதா�� 

�யி/வ#H ெகா?டெதா� ேகாைதைய5 ேச3�தி+7 

      ��ற;� ப�ற�றி+� 

�ைறயா� கைலக87 கயேராக விைனய07 

      �0;ய� கைற�மக4� 

ெவயி/வ# விைன5ேச3�த ேசாப;� தீ3�தி+� 

      ேவ?#ய வர�ெபற4மா� 

விாிெசனா மி�ைததவி3 ெதாிசனா ;�தி�� 

      ெவ�றி�� ெப�0வரலா� 

அயி/வ#H ெகா?ட;� க?ணியிவ� விைளயாட 

      வ��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (6) 

 

373. ஏகாம ேலன� ெதாட3��வ� நி��ல� 

      ெதழிலரC ேமன;டேன 

ேயறிவ� �ரவி�6 சிவக7ைக K
கிேய 

      யினியெபா� னிறமான�� 

ேபாகாத ெவ?�&ட ம�ேபாக வ#ெவலா� 

      ெபா�வ#H தானாகேவ 

ெபா�ம�ட ெகHடேத ச��ாிசி/ ெப�ற�� 

      �வியினி� க?டதிைலேயா 

ேமாகா விகார�தி� ;னிவர� ேகாப�தி� 

      ;�னி&ட சாப�ைத� 
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Kளா ெதாழி�கலா மாளா வர�ெப�0 

      ;�0ேம வாழலா�� 

ஆகாத நி�க& க�7�&ட ;�தீ� 

      ம��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (7) 

 

(த?ட�) 

374. ப5ைசமா/ ப6சசய ன�தி�ேம/ நீெவ? 

      படாெமன வி��ததிைலேயா 

ப7ேக �க�கடH� ெசா�னப# ேக&+நீ 

      பக ரH திாியவிைலேயா 

க5ைசயா: ந5சரா ைவ��ைன� ;�ம�த3 

      காண�படா ;#யி�ேம� 

க�ைத5 சைட5ச� கள�தி ;�ற�தினி/ 

      கா�ேத கிட�கவிைலேயா 

வி5ைசயா ய?ட7க ெள/லா� ெப0�பி�ைள 

      யினி�விைள யாடநி�ைன 

யி7�வா ெவ�னேவ ய7�நீ வாரா 

      தி��ப�H ேமைழமதிேயா 

அ5சேமா க�வேமா யிவளி/நீ மி5சேமா 

      வ��\ யாடவாேவ 

வ�பலவ �ட�ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (8) 

 

375. C�தர� கடHளா� Y+?ட ம�மத� 

      Cட3;#� �ைடயானநீ 

ெதா?+ப& டைடயா3 �ர6C& #ட�ப?+ 

      Cழ/கி�ற ேத3வ?#நீ 

க�தர� ேதவ3தி� 0மி
கி�ற ச�ைகநீ 

      கா னா� ேற:ப&டநீ 

ைக5ச&+ வ�தினா/ ெவ&+?ட வரH?+ 

      க�கி&ட H5சி&ட�நீ 

ம�தர� கிாியான ம�ெதா+6 Cழ/ப&+ 

      வாாியி� கைடப&டநீ 
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வாெவ�0 நி�ைனெயா� ெபா�ளா யைழ�ப�H� 

      வாரா தி��பெத�ேனா 

அ�தர� தினிெலாளி� தா4[1]மினி வி+வேரா 

      வ��\ யாடவாேவ 

வ�பலவ �ட�ம�H சிவகாமிய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.       (9) 

பிரதிபாட�:- [1]உைன. 

 

376. இத
ம#� ேதயி�தி� ெறAசின� தCர'ட 

       �பிளவி ெனா�பிளHெச� 

றி#ெயன� பிளிறியி+� ெபாறிெயன� தி?டாட 

      ேவைனய பிளHெச�ேற 

கத
சக� திரK# ெகா#யக& ெசவிதி�0 

      காளேம க�R வா� 

க7�  ென+�தாட ேவெல+� தா+ெமா� 

      க�தனிவ� ைம�தனா�6 

சத;ற வழ�கிலா யிரேகா# ய?ட7க 

      டவA�ெவ? #7க�;��� 

த?டா� வ�மகிைம க?டா 4ன��மதி 

      தா'மதி �?டா�ேமா 

அதிக;0 ம?டல�தி/ மதிக�வ� ;�னேம 

      ய��\ யாடவாேவ 

ய�பலவ�ட� ம�H சிவகாமி ய�ைம�ட 

      ன��\ யாடவாேவ.        (10) 

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

சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�    

 

377. அ#;#� மாயிர� ெத&+மா� �5ெச7க 

      லழ�ற5 Cவாிய�றி 

ய&டதி� �7கா/க� ந&+மக ேம�ந+ 

      வைசயாத <ணி0�தி 

யிைடயிலைற P+பதி னாெலன வ���;க 

      #னியெச� ெபா�க�ைதயி& 

ெடAகிண0 க&#யிர H�பக4� எாியேவ 

      யி�விள� கி&+ைவ��� 



43 

 

ப#யில� பதவி� பழ7க� ம+�கிவிைள 

      ப5ைசெந/  �நாழியி� 

ப/4யி� ;?+ேத� கி&#+ ம+�கைள� 

      பலவ+� �6சைம�பி� 

திடம�H ெப�P+ க&#விைள யா+;ைம 

      சி0P+ க&#ய�ேள 

சிவகாம C�தாி ெய'�ெபாிய விமைலேய 

      சி0P+ க&#ய�ேள.        (1) 

 

378. ம?ப�0 கா/க�ைவ� <னினா� Cவ3ைவ�� 

      வ யைக� மர;�ைவ�� 

வாசெலா� ப��வி&+ ேமா&+வைள ப�க�� 

      வைளவாி5 ச4நர�பா� 

ப?ெப� றிட�க&# ேமெல/லா� ேதா4ட� 

      பலமயி3� க�ைதயி&+� 

பழவிைன5 ேச3க&# யி�ப�� ப7க�க? 

      பா��ண விள��ேம�றி 

எ?ப�� நா��J றாயிர� ேபதமா 

      மினியசி0 P+ேதா0 

ெம>Hயி3 க87�# யி���விைள யாடேவ 

      யி�ன; மழி�தழி��� 

தி?ெப�ற பலP+ க&#விைள யா+;ைம 

      சி0P+ க&#ய�ேள 

சிவகாம C�தாி ெய'�ெபாிய விமைலேய 

      சி0P+ க&#ய�ேள.        (2) 

 

379. ஆ0சா� திர�நா4 ேவதமதி <ணாக 

      ம7களி� ப�ெத&+ட� 

[1]ஐ�ெப�� 2த7க� பதிென? �ராண7க 

      ளாியசி0 <O�திர 

ேம0கைல ய0ப�� நா4ைக� மரநா# 

      ெயAப� திர?டாயிர 

ெமழி/வாி5 Cடனாணி �வனமி� J�ேறா+ 

      மி�ப�� நா4கமல7 

*0ெதா? ]�றா0 த��வ� பலகணிக� 



44 

 

      ��பெமா� ப�வாச47 

�லHசி� ேறா+மி� ப�ேதாரா யிர;ட� 

      *0ம0 J0மாக� 

ேத0ெமா� P+க& #��# யி���;ைம 

      சி0P+ க&#ய�ேள 

சிவகாம C�தாி ெய'�ெபாிய விமைலேய 

      சி0P+ க&#ய�ேள.        (3) 

பிரதிபாட� :- [1]வ�ெப��2த7க�. 

 

380. ம0ேத ��&#வ� ெபா:�ேதைர ெயா�தெப� 

      வா
ைவ� �றி��லெகலா� 

வலசாாி யிடசாாி வ�மி�தி ர�ேத�� 

      வள3<ளி படலமாக 

உ0ேத ��&#ெவா� ம0ேதாி லாத?ட 

      ேமாராயிர� ெத&+ேம 

ெயா��ைட� கீழா� ேமலா� ேதவ3க8 

      ;�Hசி0 <ளாகேவ 

எறிேத ��&#வ� ச�திரY ாிய3ேத� 

      ெமA<ளி படலமைறய 

வி�திரஞா ல�ேத ��&#வ� Yர'ட 

       �பிளH தானாகேவ 

சி0ேத ��&#வ� சி0வைன� ெப0சி0மி 

      சி0P+ க&#ய�ேள 

சிவகாம C�தாி ெய'� ெபாிய விமைலேய 

      சி0P+ க&#ய�ேள.        (4) 

 

381. ெபா�மண� சி�றி � ;�தாிசி ��திேய 

      ெபா�;5சி  ��ைட��� 

�Nபரா க��ழிசி/ ெச�ேத 'ைல�ெப:� 

      �தியவ5 சிரவ+�பி� 

ப�மணி� பவளவிற கி&+மா ணி�கமணி 

      ப�றிட ெந���K&#� 

ப5ைசமணி ப5ச# ெபாறி�கறிக� ேகாேம 

      தக�பல வித�கறி�ட� 

ந�மண� ெதா+சைம� தி+ேசா0 ேச#ய3 
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      நல�ெபற வ#��ைவ�ப 

ந6ச;? டவர;� ெகா?+ பசிதீரேவ 

      ந/லபா ல#சி டநீ 

சி�மய� கணவ3தா ;?+விைள யாடேவ 

      சி�றி/விைள யா#ய�ேள 

சிவகாம C�தாி ெய'�ெபாிய விமைலேய 

      சி�றி/விைள யா#ய�ேள.        (5) 

 

ேவ0 

382. ப�தி மி��தவ3 மாதவ ர�� 

      பைட�தவ3 ப�க �வா
 

ப5ைச நிற�தவ ேளசிவ ச7கர3 

      ப&ச மி��தவேள 

ச�தினி ச�தினி பாத மைட�தவ3 

      த�பைர சி�பைரேய 

ச�கைர ;�கனி ேதேனா டைள�தி+ 

      ச��ணி நி��ணிேய 

வி�தகி வி�திம வா�மக ெள�றிட 

      ெவ�பி 4தி�பவேள 

வி�கைண ெயா�த �Eர ெந+7கணி 

      ெம:�கணி ய�கணியா: 

சி�தினி ப�பினி சாமளி ச7கினி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள 

சி�சைப யி�சிவ காம சH�தாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள.        (6) 

 

383. ;�பர த�� நிதான நட��ாி 

      ;�கண3 ெபா�கண3சீ3 

;�தமி
 ெசா�றவ3 ேவத ெமாழி�தவ3 

      ;�தியளி� த��வா3 

த�பர த��வ3 கீத மறி�தவ3 

      த3�க; மி&#+வா3 

த�கைன ய&டவ3 காமைன ெவ�றவ3 

      ச�� மச���விடா3 

அ�பர த��வ3 நீ�ைன த�தி+ 

      ம�தைன சி�றி4ேம 
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ய�ேபா தழி�த� ளாமவ ாி�0 

      மழி�ப ெரன�க�ேத/ 

சி�பர சி��ணி ேதவி திக�பாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள 

சி�சைப யி�சிவ காம சH�தாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள.        (7) 

 

384. சி�த மகி
5சியி� Kவ3 விள7கி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி&# Wத�ெறாழி லாகி நிக
�தி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி�த3 தயி�திய3 ேதவ �ைற�தி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி�0யி ைர�ெகா+ கால� வண7கி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி�ெதன ;5சக மாைய �ாி�தி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி�கற ந�சிவ ேபாக� விைள�தி+ 

      சி�றி  ைழ�தவணீ 

சி�தி� ;�தி� மாகி நல7கிள3 

      சி�றி  ைழ�த�ேள 

சி�சைப யி�சிவ காம சH�தாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள.        (8) 

 

385. ப5ைச மட�கிளி பாசிைழ ைப�ெதா# 

      ப5ைச மயி�ெபைடேய 

ப5சிள நீ3�தன பார விள7ெகா# 

      ப5ைச மட�பி#ேய 

அ5Cத '�கிைள யா:கள வி�கனி 

      ய5C0 ைம��ழலா: 

ய5சிவ ன5ெசா+ ேத3ெபா# சி�தி+ 

      ம5Cதைன� ெப0வா: 

வ5சிர வ5சிர� மா3� பிள�திட 

      வ5சிர வ5சிரேவ/ 

வ5சிர க��ைட ேதா8ைட ைம�தைன 

      வ5சிர ெமன�ெப0வா: 
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ெச5ைச மல35சி0 பாணி வ��தி+ 

      சி�றி  ைழ�த�ேள 

சி�சைப யி�சிவ காம சH�தாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள.        (9) 

 

386. எ�தைன ெய�தைன கால மி��திட 

      வி�ப# யி�ப#ேய 

ெய�தைன ெய�தைன ேகா# 1நவ?ட 

      மிைழ�தைன சி�றிெலனா 

அ�தைன சி�றி4 ேமா# வைள��; 

      ன�த ரழி�தனரா 

ம�கிர ம�தவ ராமவ3 த7�ண 

      ம�ப# நி�கிைலயா/ 

உ�தமி ப�தினி யாதி பர�பாி 

      ��றி+ க��ைடயா 

��பல� ைவ�தி+ பாணி வ��தி� 

      ;�றி+ ெபா�0களா� 

சி�திர விசி�திர மாக வள�ெப0 

      சி�றி  ைழ�த�ேள 

சி�சைப யி�சிவ காம சH�தாி 

      சி�றி  ைழ�த�ேள.        (10) 

பிரதிபாட� :- [1]நவக?ட�. 

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

அ�மாைன�ப#வ�அ�மாைன�ப#வ�அ�மாைன�ப#வ�அ�மாைன�ப#வ�    

 

387. ;Aமதியி ன;த;� ெத?#ைர� பா�கட � 

      ;�கைட� தி+ம;த;� 

;�தித� ேமாவதைன ெயா�ெபன Hைர�தி#' 

      ;�கனி ச��கைரெயா+ 

பAதகல பC�ேத' மி�ெசவி� கி�ப� 

      பய��ேமா காமேதனி� 

பா�Cைவ� நா�Cைவ� ெகா6Cகிளி யி�ெசா4� 

      பாசவி� ணீ�கிவி+ேமா 

வAவக4 மி�ைம�� ம0ைம�� ;�தித�� 

      ம�றினி �ைர�பெத�ேனா 
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ைம�த3த� ெசா�ேக&கி/ இ�ப� ெசவி�ெக'� 

      வா:ைம�� ெபா:�ைமயாேமா 

�ழ னி� யாழினி� ம�0நி� மழைலவா:� 

      �தைலெமாழி யா#ய�ேள 

�ழக�மகி
 சிவகாம C�தாிநி� மழைலவா:� 

      �தைலெமாழி யா#ய�ேள.        (1) 

 

388. Y��ைம விள7�ைப ச�திம� திைமெயா+ 

      �ல7�ைவ காியாகிேய 

ெசா/ல� மில6சி�ர ெனா+க?ட ;5சிெயா  

      ெதா+நாசி ெயா+கல�ேத 

வா�கினி ெலA��ப/ ல?ணமித
 நாவினி/ 

      வழ7�மழ ைல5ெசா/4ேம 

ைம�தைர� க?+ ேக&+?+யி3� ��றி�ப 

      மாதா பிதாHெம:�� 

பா�கிய� தரவ�த மாதா பிதாHநீ 

      பரHெம7 �லெத:வநீ 

பAதக4 ;யி�நீ �ட4நீ �ட னி� 

      பட�ைம� �ல'நீேய 

*��ர/ �யி�2ைவ ெகா6Cகிளி ய6Cநி� 

      �தைலெமாழி யா#ய�ேள 

�ழக�மகி
 சிவகாம C�தாிநி� மழைலவா:� 

      �தைலெமாழி யா#ய�ேள.        (2) 

 

389. வ/லெத: வ�பாைவ மானிட� பாைவெயா+ 

      வா
வில7 கி�பாைவ�� 

மறிதிைர� �ன ைட வழ7கி+� பாைவ�� 

      ம�Hபற ைவ�பாைவ� 

ெமா/ைலயி ெனளி��தா K3�தி+� பாைவ� 

      ;0தா மர�பாைவ� 

ெமா�ெபா�� பாைவ;த ைல�ெபாறி� பாைவ� 

      ;�றி+� பாைவெய/லா 

ெம/லறிH 1சா�கர� கனெலா+ Cழி�திட 

      ெனA2த சாரவ#வா 

ெம?ப�� நா ல� க�தான ெகா�ைகயி 
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      ெல?ணிற� தி+கால;� 

ப/4யி3� பாைவவிைள யா+ந� 2ைவெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள 

பரமசிவ காமC� தாிய�ைம யினியெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள.        (3) 

பிரதி பாட� : [1]சா�கர�கனெலா+ Cழி�தி�ட 

 

390. க�னிய3 மண�சி�றி/ விைளயா+ ேபா�;� 

      க?ணிநீ ேதவிெயனH7 

கடH�மண வாளெனன மணமாைல Y&டH7 

      கம
ச&+ வ�பழ�கி 

யி�ன;த K&#ேய பி�ைளெய? ம3�திாி� 

      ேமைணயி� றாலா&#� 

[2]ெமம�ேப ரா&#நீ Pணழ� பாைலெயன 

      வி�ைகயி னாெல+�� 

ம�'விழி நீ3�ைட� <0[3]பா 4?Oெகன 

      மணிவாயி� ;�தமி&+ 

மா3ப� தைண�த�� பா;ைல ெகா+�தய � 

      ம�0நாளி� கவி
�� 

ப�'ெமாழி ேச#ய �ட�*# ேம�ெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள 

பரமசிவ காமC� தாிய�ைம யினியெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள.        (4) 

பிரதி பாட� : [2]எம� ேபாரா&#னீ; [3] பா4?Oேத� 

 

391. நாட�6 சா�2 நத5ெச�ெபா� மாைல�ட� 

      நவமணி யணி�தபாைவ 

நவ�ெப0� �வன7க� ;Aவ�� த�வயி� 

      நட�தேவ வ�தபாைவ 

*ட�7 �#ைல�7 *டவ� தி+பாைவ 

      �வைலய� ததிெசயெமனா� 

ெகா/ ய� பாைவ�7 ��பி+ பC�பாைவ 

      �லHப/ 4யி3க&ெகலா� 

Pட�7 ைக�தா ெய'6சி� திர�பாைவ 
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      வி�ைதேமா கினிமா'ேம 

ேமHத� வ#வெமன ேமவிள7 கி+பாைவ 

      ெம:�ெபா�ளி ைன�பரவிேனா3 

பாடவ� தவ3சி�தி ;�திவ# வானெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள 

பரமசிவ காமC� தாிய�ைம யினியெபா� 

      பாைவவிைள யா#ய�ேள.        (5) 

 

392. பா�த?மா ணி�கமணி ெபா�2வி� மரகத� 

      ப�திபா:� தாடெலனH� 

ைப�தா மைர�ெபா�& +0�07 ெக?ைடநிைர 

      பா:��விைள யாடெலனH 

மா�தளிாி� மிைசேயா# வ��வ� திளமாவி� 

      வ+வைச� தாடெலனH� 

மதராி� க?கணி� பலமணி� ெகா�பின 

      மறி��விைள யாடெலனH6 

சா�திள7 ெகா7ைகமிைச நி�கணவ3 க?கடா� 

      தாவிவிைள யாடெலனH� 

த?டா� வாிவ?+ ெச7கா�த? மல3மீ� 

      த?டா� Wக3வெதனH7 

கா�தித� [1]ெச�ெபா�னிைச யி�திர ந0நீல� 

      கழ7�விைள யா#ய�ேள 

கனகசி� சைபயி/வா
 சிவகாம C�தாி 

      கழ7�விைள யா#ய�ேள.        (6) 

பிரதிபாட� :- [1] ெச�ெபா�னிைழ 

 

393. [1]பழ�ெப0 ப5சிள7 கி�ைளெயா+ ெகா6சி�� 

      ப6சர� வள3க�00� 

ப6சிைற� 2ைவ�� ெம�ெமாழி பயி�றி�� 

      ப�மணி யிைழ�தப#வ� 

�ழமண� பி�ைள ெகா+ வ?ட/விைள யா#�7 

      �7�ம5 ேசறா#�7 

ெகா+7ைகயா
 �ர ைச நர�பிெனா+ பா#�7 

      �0மல35 ெச?டா#� 

மழ�ெபா  ேபராய ெவ�ள�தி/ விைளயா# 
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      யணிC?ண நீரா#� 

ம�ன�தி னீல� கலாபமயி லான�த 

      மா3�ேதறி விைளயா#�7 

கழக;� தமி
பா+ மி�ைளய ேரா+ெபா� 

      கழ7�விைள யா#ய�ேள 

கனகசி� சைபயி/வா
 சிவகாம C�தாி 

      கழ7�விைள யா#ய�ேள.        (7) 

பிரதிபாட� :. [1]பழ�ெபா�. 

 

ேவ0 

394. ச�திர Yாிய ேராைதயதா:� 

      தார கண�பதி யாரமதா:� 

தாிCக� C�திக டானாக� 

      தனவைர தமனிய வைரயாக5 

C�தர வி�கர ெமறிதரேவ 

      Cழ�0 Cழ�றிட வல�வரேவ 

Cாித� *�த4 ;கிெலனேவ 

      �ல7� Wட7கிைட மி�ெனனேவ 

யி�திர வி/ ட வி���வ 

      மிைழயணி மணிெசாாி �ளிெயனேவ 

ெய7கO மதிவிழி கயெலனேவ 

      ெயதிாி+ க?ண# ெயனவரேவ 

அ�தாி �லகினி/ யாவ��� 

      ம�ேம ய�மைன யா+கேவ 

யரேச யரகர சிவகாமி 

      ய�ேம ய�மைன யா+கேவ.       (8) 

- 

395. வ#H� பளபள ெவனமாைல 

      மண;7 �;�; ெவனநீல 

வாி�� ெமா�ெமா� ெவன;�ைக 

      வைள�7 கி4கி4 ெவனேவறா 

;#�� தைளயவி
 தரKர/ 

      ;க;� நிகநிக ெவன மா3பி� 

;ைல�� தளதள ெவனவாயி� 

      ெமாழி�7 �4�4 ெவனJ � 
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இைட�� மி�மின ெலனவாைட 

      ெயழி4� தகதக ெவனேவாைர 

ெயறி�7 கலகல ெவன[1]ேவாத 

       ைச�� நமநம ெவனநாவி� 

நைட�6 சிவசிவ ெவனெவ7க 

      ள�ேம ய�மைன யா+கேவ 

யரேச யரகர சிவகாமி 

      ய�ேம ய�மைன யா+கேவ.        (9) 

பிரதிபாட� : [1]ேவதவிைச�� 

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

ப,தாட  ப#வ�ப,தாட  ப#வ�ப,தாட  ப#வ�ப,தாட  ப#வ�    

 

396. ச�திரY ாிய3தைம5 சி/ெலறி� தாடவைள5 

      ச�கரவா ள�கிாிதைன5 

ச�கரம தாகேவ ரா�ேக ��கயி0 

      தா�C�றி விைளயா#ேய 

அ�தர� தாரா கண7கழ� காயாக 

      வா#மக ேம�கிாிைய 

ய�பர� தனிலா+ ப�பரம ெத�னேவ 

      யாயிர� படமா+0� 

வி�ைதமா ணி�கந� கயி0ெகா+ விைளயா# 

      ெவ�ளிேவ த?டெமாழிய 

ேமெல? #சா;க; Kத?ட *ட�� 

      ேவத?ட ம�தைன�ேம 

ப��விைள யா#வ� ைம�தைன� ெப0சி0மி 

      ப��விைள யா#ய�ேள 

ப7கய5 சிவகாம C�தாிெய� ன�ைமேய 

      ப��விைள யா#ய�ேள.        (1) 

- 

397. ெச�தா மைர�பத� [2]ப�தைச� தாடவி� 

      தி�;ழ� தா�ப��ேம 

தி?�வி பதி�தாட வினியப��� ெகா?ைட 

      ெச?+ட� ப�தாடேவ 

ந�தாத �7�ம� ெகா7ைகப� தாடவி� 

      நயன7 கழ7காடேவ 
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நவமணி யிைழ�த�ைழ ெசவியில� மைனயாட 

      ந&ச�திர மாைல�டேன 

ச�திேரா ைதய5C&# �6சலா ட�பணிக� 

      ச�ர7க� விைளயாடேவ 

சதேகா# சிலதிய3க� �ைடYழ நவேகா# 

      ச�திய �ட�*#ேய 

ப�தாட ேவத?ட Kத?ட *ட7க� 

      ப��விைள யா#ய�ேள 

ப7கய5 சிவகாம C�தாிெய� ன�ைமேய 

ப��விைள யா#ய�ேள.        (2) 

பிரதிபாட� : [2] ப�தைச�தாடவ�. 

 

398. ;�திெப0 Kத?ட ேகாளபா தளமளH 

      ;�சி�� விைளயாட/ேபா/ 

;&ைடதனி/ வி�தினி/ நில�தினி� ைபதனி/ 

      ;ைள�தள விலாதேபத� 

த��வன G3வன தவி
�தி+வ நி�பன 

      தனி�தனி பற�பனHேம 

ச�ெதா+ நட�பன கிட�பன வி��பன 

      த��ெகா+ ;0�கிெநளியா 

வி�தக மித�தி+வ ெசா�றி+வ க��வன 

      ெவ�தைன யிைர��மிைரயா 

வி�ப# வ��தபல ெச��ட � மாறாம 

      ெல�0ேம மாறிமாறி 

ப�திெப0 ப/4யி3� ப�ெதாளி� தா+;ைம 

      ப��விைள யா#ய�ேள 

ப7கய5 சிவகாம C�தாிெய� ன�ைமேய 

      ப��விைள யா#ய�ேள.        (3) 

 

399. ெச7ைக5 சிவ�பினா� பவளமணி நிறெமன� 

      தி�ேமனி ெயாளிதவழேவ 

ெச�பவள நிறெமலா� ப5ைசநிற மாகேவ 

      திக
நீல வாிவிழியினா 

ல7�ந0 நீலநிற மாகி� தி��பிமணி 

      யதர6 சிவ�ேபறேவ 
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ய�க?+ நைக�ாிய ெவளிாிவ? டரளவ# 

      வாகிேய ப#யில#ப& 

+7கிநி� ேறா#யி� �7�ம� ெகா7ைகய� 

      *+ெபா� னிறK#ேய 

ெயாளி�மள க�ப�தி ய�கிெலறி ய�ப�� 

      ;0க0� ��தியிடேவ 

ப7கய� கடH�ெவ? ;�தினா� ைற�தெபா� 

      ப��விைள யா#ய�ேள 

ப7கய5 சிவகாம C�தாிெய� ன�ைமேய 

      ப��விைள யா#ய�ேள.        (4) 

 

400. பி#�தி+7 கி�ைள�� பிறAமயி ல�ன;� 

      பி�ைளநா கைணவா:��8� 

ெபாி�நைட ெநா#பா வைன�கினி� த?டைன 

      பிற��ெமன ேவபற�க 

அ#�தி+7 க��க7 க?+ ச�கரவாக 

      ம6சி� பற�ெதாளி�க 

வ6சன விழி��நிக ரானச6 சாிக;ட 

      னணிதிக
5 சேகார�ெவ�வ 

ெபா#�ெதA7 �7�ம� ெகா7ைக�� நிகெர�0 

      �க/கி�ற ெத�ைனெய�0 

2�தவள நைகெச:� கா�தள7 ைகயினா/ 

      [1]ேபா3க& ட#�பெத�ன 

ப#�தல� த�னிெலதி3 நி�றபா7 கிய�ட� 

      ப��விைள யா#ய�ேள 

ப7கய5 சிவகாம C�தாிெய� ன�ைமேய 

      ப��விைள யா#ய�ேள.        (5) 

பிரதிபாட� :- [1]ேபாக&ட#�பெத�ன. 

 

ேவ0 

401 ெகா7ைக ெவ�ெபன ேவய ைச�� 

      �47க ;�ெதனேவ 

�7� ம5சி0 ேவ3ைவ சி�திட 

      ெநா�� சி�றிைடேய 

த7� ெபா�ெகா# ேபா' ட7கிட 
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      வ7க? ைம�கயேல 

த7� ந��ைழ ேம/ம றி�திட 

      வ�� ெபா�பிட3ேம/ 

க7�/ ைம��ழ ேலச ாி�திட 

      ம7ைக ய3�கரேச 

க�த ர��ர ேலாைச �மி� 

      வி7கி த��டேன 

ப7க ய�தி� ேவவி ள7கி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப7க ய5சிவ காம C�தாி 

      ப�த #�த�ேள.        (6) 

 

402 க?ெச வி��ைழ யாள3 க?ெடாளி3. 

      க?ப ச��றேவ 

க?க 0��ற வா
� ட7ைக 

      க+6சி வ��றேவ 

த?C ட35சி0 பாட க7க� 

      சத7ைக ெயா�திடேவ 

ச?ப க��� மாைல சி�திட 

      வ?ெடா  �திடேவ 

ெய?ெசா  5ெசா  மாறி ய7ைக 

      யிர?+ ெமா�திடேவ 

ெய6C சி�றிைட J' ட7க 

      வி��� ெபா��டேன 

ப?ெசா  5சி0 தாள ெமா�தி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப7க ய5சிவ காம C�தாி 

      ப�த #�த�ேள.        (7) 

 

403. ப6ச கி3�திய ேம� க�தவ3 

      ப7கி னி�பவேள 

ப6ச வ3�ெகா� <� ெச�றவ3 

      த7ைக ந�பைரேய 

ப6ச வ�திர ேசாதி ய�தாி 

      ம�தி ர�ெபா�ேள 

ப6ச ல&சண காவி ய��க 
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      ல6ச ன��யிேல 

ப6சர �கிளி பாணி ெகா6சிய 

      வ6சி ந�ெகா#ேய 

ப6C ர�ெதA கீத� வி6Cவி 

      ப6சி வி�தகிேய 

ப6சி ெயா�தி+ பாத சி��ாி 

      ப�த #�த�ேள 

ப7க ய5சிவ காம C�தாி 

      ப�த #�த�ேள.        (8) 

 

404. ப�த ைன�பிணி தீர வ�தவ� 

      ப�த #�த�ேள 

ைப�த மி
��  !� ைற�தவ� 

      ப�த #�த�ேள 

ப�தி ைன�தன பார ம�தாி 

      ப�த #�த�ேள 

ைப�த ளி3�தி� ேமனி ய�பிைக 

      ப�த #�த�ேள 

ப�த ம�றப வானி ய�பிைக 

      ப�த #�த�ேள 

ப�த ாி&+ல ேகA நி�றவ� 

      ப�த #�த�ேள 

[1]ைப�த ��கிைண யானச7காி 

      ப�த #�த�ேள 

ைப�ெதா#5சிவ காம C�தாி 

      ப�த #�த�ேள.        (9) 

பிரதிபாட� : [1]ைப�த��கிைள. 

 

405. ைப�ெபா� ;�தணி ேசாதி த�தி+ 

      ப�த#�த�ேள 

ப6ச ர�தின ேம� ைன�தி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப?� ைவ�திம வா�வ ழ7கி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப7கி னி�Cப ேமபி ற�தி+ 
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      ப�த #�த�ேள 

ப?+ ந�பC பாச� வ�தி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப6ச கி3�திய ேமவி ைள�தி+ 

      ப�த #�த�ேள 

ப6ச ச�திந/ வாம த�திாி 

      ப�த #�த�ேள 

ைப�ெதா #5சிவ காம C�தாி 

      ப�த #�த�ேள.        (10) 

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

ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�    

 

406. ெபா�Qச லாட;கி லளகாட வி�க�� 

      பிைறமகர �?டல7க� 

ெபாியவ� ைள5ெசவியி [1] �ப�தி ேபால� 

      பிற7�சி� Vசலாட 

ம�Qச லாட;� தாரவட மி�ெகா7ைக 

      மதிமீதி 4+ெவ�னேவ 

வ&டமி+ ப5ைசவி  ர&ைடவாி வி/ெல�ன 

      வா�வைல ய7களாட 

ெவ�Qச லா+�விைன த�Qச லாடாம 

       �பாத கமல�தி4 

மினியதம னியமிைழ� தணி�J �ரமாட 

      ெவழி�மேனா ெவா+கலாப� 

ெபா�Qச லாட 2வி�மி�Qச லாடேவ 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள 

ெபா�ன� பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள.        (1) 

பிரதிபாட� : [1]மதிப�திேபால. 2இைட. 

 

407. ெசறி�மல ாிைடவ?+ ேத'?+ மீ?+� 

      தி��பி�தி ��பிவர/ேபா� 

றீவிைன� ந/விைன�� வ��வ� ேதேபா:� 

      தி��பி�தி ��பிவர/ேபா 
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லறிHைம� ெபாறிேதா0� விடாம/ விைடய� 

      அ+�த+� ேதா#வர/ேபா 

ல7ேகா+ மி7ேகா+� வ�ேதா+ ;யி3க�ேபா 

      லலகி ைட பி7கைலக�ேபா 

ெலறிCட3 விள7�வி? மணிபலைக யாகHல 

      கிைடயான வடேம�H 

மிரசத� கிாி�ந+ <ணாக வ?ட;க 

      ேட0;� திரமாகேவ 

ெபாறியா வி'�கரC மாணி�க வடமான 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள 

ெபா�ன� பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள.        (2) 

 

408. இரHபக/ மதிப�தி ெபாி<ச லாடHயி 

      ெரAவைக� பிறவிேதா0 

மினியசி� Vசலா ட�ப6ச 2த7க 

      ெள7�நி� Vசலாட 

நரெகா+ 1Cவ3�க�தி 40ேபாக �வன�தி/ 

      நா+;யி Eசலாட 

ந/விைனக ^விைனக +�ப;ட னி�ப7க� 

      நாேடா0 Kசலாட 

விரH;� K3�திக8 ;�ெதாழி4 ெம�கா4� 

      Pடாம Xசலாட 

P+த� மணிம�0 நாடக7 க?டவ3 

      விமான7க _சலாட 

ெபா�வி/மண Pச�;� கணQச லாடேவ 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள 

ெபா�ன� பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள.       (3) 

பிரதிபாட� : [1]�ற�க�தி: 

 

409. மி�ெசாாி பC�ெபா� விமான� வ�மாமகளி3 

      விற ய ெரன��Aமிேய 

விளாியா ழிைசKர/ ம�Hசி/ லாி;ழH 

      வி6ைசெம/  யாிர&ட� 
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ெகா�ெசாாி�� ேவ/விழி� ப6சின# வ6சியிைட 

      ெகா6Cகிளி ய6ெசா�மடவா3 

�மாிமயி ெலனவ�� கவாிபணி மாறேவ 

      ேகா#சிவ ச�திய�ட� 

ெத�ெசாாி பC�பா� விைளகிளவி ம7கள6 

      சிலதிய3க� பல*றேவ 

சி�றால வ&ட�விசி றி�பாாி சாதமல3 

      சிவிறிப� னீ3<வேவ 

ெபா�ெசாாி பC�பாைவ �தியெபா� 2ைவேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள 

ெபா�ன� பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய 

      ெபா�Qசலா#ய�ேள.        (4) 

 

410. அ�ைனேய தாேயெய� மாதா பிதாேவெய� 

      னாவிேய 2வி/வாA 

ம�னேம ெய�னேம யி�னேம க�ம�தி 

      லைலயாம ெலைனைவ�தி+� 

ம�'நீ பி�'நீ ;�'நீ ய/லாம/ 

      ம�0ெமா� ெத:வ;ளேதா 

ம�ெறா�பி லா3ப6ச க3�தாைவ ��ெப�ற 

      மாதாH நீதாெனனி� 

க�னிேய �மாிேய க�னிகா ர�தி� 

      களி�தவி� ெகா7ைகமயிேல 

க�னேல மி�னேல யி�னேல தீரவ� 

      க�ணா கர�கHாிேய 

ெபா�னிY
 � ைசவா
 ெபா�னிற� 2ைவேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள 

ெபா�ன� பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய 

      ெபா�Qச லா#ய�ேள.        (5) 

 

ேவ0 

411. நா0 2மல3 விடா� ந�தவன 

      வாைட Pச ெவா�பா/ 

நாளி ேகரவிள நீ3க� சி�த;� 

      வாைள பாய ெவா�பா/ 

P0 ேசாைலெதா0� PAெம� கனியி� 
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      ேவாி பாய ெவா�பா/ 

ேமH ேச0A� நா0 ெகா?+ந+� 

      ேவைல ேவ  ெவா�பா 

லா0 ேபா/கைழயி னீ3க� ெபா7கவதி 

      னாைல பாயெவா�பா 

லால வாலநிைற சா  ெபா�ெசாாி� 

      மா0 பாயெவா�பா 

X0 ேகணி�ைட Y
சித� பாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா�� ேவதசிவ காமC� தாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள.        (6) 

 

412. ஊழி !ழிெதா0� வா
Cம7 க ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

!3வி மான�வ� வாம த�திாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயாவி/ ேமானசிவ ேயாக3ெந6 சகிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

!0ேத ெனாA� வாசம6 சாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா# ேயா#ெயாழி யா�வ� தி+ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயாைட Y
� ைச வாAம� பிைகெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயாெதா ணாதபர ேலாகச7 காிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா�� ேவதசிவ காமC� தாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள.        (7) 

 

413. காC லாவிய கலாப க6Cளிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

காாி மாாிகH மாாி C�தாிெபா� 

      Qசலா#ய�ேள 

வாச ேமH�  !ாி/வ� தவ�ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

மாசி லாதமணி யானவ7 கைணெபா� 
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      Qச லா#ய�ேள 

பாச மான�வி ேமாசன� த�ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள. 

பாாி சாதமண� Pகெகா� தளிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ஊச லா+�விைன தீரவ� தவ� ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா�� ேவதசிவ காமC� தாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள.        (8) 

 

414. ஆதி ேபாதனிய னாகிய6 சனிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

[1]ஆர பா3வதி காரச7 காிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

நீதி Jெனறி வழாதைச� தி+ெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

நீல ேலாசனவி சாலவ6 சினிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

நாத கீதநவ கீத ர6சகிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ஞான ேதசகி பிநாகெந6 சகிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயாைத நாத�மகி ழாயிய� பிைகெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா�� ேவதசிவ காமC� தாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள.        (9) 

பிரதிபாட� : [1]ஆரவாரவ+ கார ச7காி, 

 

415. கா� லாH�ைழ ேதாளிவ3� ெதாளி3ெபா� 

      Qச லாடவி��ேச3 

கார பார�ழ/ YA�வ? +க�ெபா� 

      Qச லாட;ைலமா3 

மீ� லாHம� மாைலம6 சாிெபா� 

      Qச லாடவி�பா/ 

PC சாமைரக� KC� ெவ?#ைரயி 
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      Qச லாடெவாளிேச3 

பாத தாமைரயி Q�ர7 கெளா  

      !ச லாடமிகேவ 

பாவிேய 'ன� பாத ந�பிமன 

      Kச லாட;�நீ 

ேராைத ேச3� ைச வாAம� பிைகெபா� 

      Qச லா#ய�ேள 

ேயா�� ேவதசிவ காமC� தாிெபா� 

      Qச லா#ய�ேள.       (10) 

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

நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�    

 

416. அ#யிைணக� �டவிதிக ழ?ட;க ட�ம�ட 

      ம&டதி� ���ய7க 

ளைலகட 4+�த�கி/ [1] �ைடெப�� மி�க?க 

      ளாியY ாியச�திர3 

வடகயிைல மகேம� வி�ெகா7ைக தாரகண 

      மா3பணி� ;��மாைல 

வாைடெயா+ ேகாைட�� நாசியிைட பி7கைலக� 

      வ#ெவலா� நி� வ#வேம 

[2]யிைடயிலணி ;Aகிவிைள யா+தட ;?ெட� 

      ெறவ3��ேம �கலவாிதா 

ெம�றா4 ம?ட7க ெள/லா மித�கேவ 

      யினியநட ன��ாி�� 

�ைடெபய� மான�த ெவ�ள�தி லா+;ைம 

      �தியநீ ரா#ய�ேள 

�னிதசிவ காமC� தாியமி3த வாாிேய 

      �தியநீ ரா#ய�ேள.        (1) 

பிரதிபாட� :- [1] �ைடெபய��, [2]இைடயினீ, 

 

417. க?க�கய ெல�ன� கைண�கா/ வராெலன� 

      ைகவிர/க� களிெற�னேவ 

கம
;ழ� தாளிைணக 8��ெஞ? ெட�னேவ 

      கமலவ# கமடெமனேவ 
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வ?கள;� ெவ?ச7க ெம�னேவ Pசேவ 

      வளராைச வைலPசேவ 

ைமவிரH C�ேளாதி ைசவலம ெத�னேவ 

      வா3கா� வ�ைளெயனேவ 

ெப?க�மன ம�ளவி� ெகா7ைக;க நைக;க� 

      ெபாியதா மைரெய�னேவ 

பிரசவித
 �;தெமன Hைரெச:�� பிகெளா+ 

      ெபைடவ?+ �ைடCழலேவ 

�?ெகா�ெந+ ேவலைனய க?க�களி ெகா�ளவ� 

      �தியநீ ரா#ய�ேள 

�னிதசிவ காமC� தாியமி3த வாாிேய 

      �தியநீ ரா#ய�ேள.        (2) 

 

418. பாராட ேவத?ட ேவராட Kத?ட 

      பகிர?ட *டமாட� 

பாதாள மாடெவ� ேவதாள மாடமி� 

      பலசீவ ேகா#யாட� 

தாராட வா
Hதைல மாைலயா ட5Y+ 

      தவளெவ? பிைறயாடேவ 

தமனிய� ெபா�வினி� றா+நி� கணவனா3 

      தைலமீ� நி�றா+வா� 

சீரா# விைளயாட வவ8ட� *#� 

      திைள�பேவ �ைளயமா#5 

சி�த7 களி��;� தாடயள காடவி� 

      தி��பி� �ைட�தா#ேய 

ேபாரா+ க7ைக�ட 'றவாட/ ேபாலேவ 

      �தியநீ ரா#ய�ேள 

�னிதசிவ காமC� தாியமி3த வாாிேய 

      �தியநீ ரா#ய�ேள.        (3) 

 

419. பாகீ ரத�ற�த க7ைக�பிர வாக� 

      பர��வ� கி�றநாளி� 

பவளவா3 சைடெயா+� பிைற�ேதாணி வி&+ந� 

      பரம�விைள யாடெலனேவ 

ேயகா�த மாகியC கா�தேயா க�தனி 

       ���சிவ 2ைச�ாி� 
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ேமகா� பர�தனி� காமா&சி ய�ைம� 

      ேமக�ப நதியாட/ேபா 

லாகாய க7ைகசர Cவாதிய;ைன காளி�தி 

      யதலபா தாளக7ைக 

ய?டபகி ர?ட7க ளOெவன மித�தி+ 

      மனாதிநதி ய�H;னிபா� 

ேபாகாத காேவாி ��ெப�கி வ�கி�ற 

      �தியநீ ரா#ய�ேள 

�னிதசிவ காமC� தாியமி3த வாாிேய 

      �தியநீ ரா#ய�ேள.        (4) 

 

420. ந0மல3� 27கா வன�தனி ெலA�த�ளி 

      நா?மல3க டளி3க�ெகா:�� 

நாடக� கணிைகநிக3 ேகால� கலாபமயி/ 

      நடன7க ளினி�க?+7 

�0நைட� �மாிமட வ�னெமா+ *#ேய 

      �லவிெம/ ெலனநட��7 

�யி/கெளா+ *வி�7 கிளிகெளா+ ேபசி�7 

      �யி/சி07 �0�பிைழ��6 

[1]சி0ெபா�� பாினி� ெறா#��விைள யா#�6 

      ேச#ய �ட�*#�6 

சி0��பி ய�மைன கழ7�ெத� ேளணெமா+ 

      சிவிறிநீ3 விைளயா#�� 

ெபாறிவாி� பாைவ[2]ெபா� �ரைவவிைள யா#�� 

      �தியநீ ரா#ய�ேள 

�னிதசிவ காமC� தாிய;த வாாிேய 

      �தியநீ ரா#ய�ேள.        (5) 

பிரதிபாட�: - [1]சி0ேபா�� பாினி� ெநா#��. [2] ேபா��ரைவ. 

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

ேவ0 

421. கா � கி?கிணி சில��க ெளா �திட� 

      கா6சன மணி�கா6சி� 

கைலயி ர7கிட வதர;� ெவ8��ற� 

      க?க86 சிவ�ேபற� 

ேகால� �7�ம� ெகா7ைகக� �47கிட� 
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      ெகா#யிைட �#யாட� 

�லH நீாிைட� ேதா�றி+ ேதாழிய3 

      �ளி�ெததி3 விைளயாட 

மாைல� *�த / சா�த; ேமனியி/ 

      மா�மத7 க�<ாி 

வாைட �7�ைட நீ3கட� திட;ைல 

      மாமணி� �டநீ�தி 

யா � �6சில ேச#ய3 சில�ட 

      னா+க ��நீேர 

யாட ல6சிவ காமC� தாி�ைம 

      யா+க ��நீேர.        (6) 

 

422. ெந��பி� 2�தெபா� 2�ெதாைட மாணி�க 

      நீாிைட நிழ�ேறா�ற 

நீாி� 2�தெபா� 2விைன� பாெர�0 

      நீாிைட யவியாம/ 

வி��பி� ெச6Cட3� ெகாA��வி& ெடாிகி�ற 

      விள�கிைன� பாெர�0� 

விழி��� க?கைள� ெக?ைடக� 1ேம:கி�ற 

      விய�பிைன� பாெர�0� 

ப��ப த��ய� தாமைர ய��ெபன� 

      ப�ம�ைத� பாெர�0� 

ப5ைச ெவ?ணிற6 சிவ�ெபா+ ெபா�னிற� 

      ப�தியா:� �ன/க?ேட 

ய��� ந�னைக5 சிலதிய3 வி���ற 

      வா+க ��நீேர 

யாட ல6சிவ காமC� தாி�ைம 

      யா+க ��நீேர.        (7) 

 

423. பா7கி� ேறா�றி+� பா7கிய3 வ#ெவலா� 

      ப#மந� கல�ெதா�0� 

ப#விள7 கிடெவா� வ3தா மி�வரா:� 

      பா3�ததி சய�ேதா�ற� 

ேகா7க ��பிடேவ ;/ைல� ;கி
�திட� 

      �மிAட� �ைல�கா�த& 
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*#� 2�திட வ?+க ளா3�திட� 

      ேகாைவயி� கனிேதா�ற 

வா7கி வ6சி�7 கா6சி� மல3�திட 

      வ6சியி� ெகா#யாட 

மயி4 ம�ன;� கி�ைள�� 2ைவ�� 

      வ�திட� �னXேட 

ஆ7� நி�பர மான�த� �ைறயினி 

      லா+க ��நீேர 

யாட ல6சிவ காமC� தாி�ைம 

      யா+க �� நீேர.        (8) 

 

424. �ளி�� K
கி�� நீ�தி�� வா:�தி+7 

      *�த46 சாி�ேதாட� 

�7� ம��ட னர�த;7 கல�திட� 

      [1]�ளி�தி+� �னXேட 

ஒளி�� நீ�கைர ேயறி� ேமா:��நி� 

      ெறா�வ3ேம ெலா�வ3தா 

;0��� வ?�ன  ைற��ெம� சிவிறியி 

      40ந0� �னXேட 

ெதளி�� ம7கள� பா#� மா#�6 

      சிலதிய3 விைளயாட� 

திைர�� ேம
கட ெலா�சி0 �ளிெயன5 

      சிவான�த� ெப�ெவ�ள 

மளி�� நி�ெப�7 க�ைணேபா� ெப�கநீ 

      யா+க ��நீேர 

யாட ல6சிவ காமC� தாி�ைம 

      யா+க ��நீேர.        (9) 

பிரதிபாட�: [1]�ைட�தி+�. 

 

425. வாழி வாழிெய� ேற�திட� கைலமக� 

      ம7கள� பல*றி 

வாழி வாழிெய� ேற�திட� தி�மக� 

      மகி
ப/ லா?+க�*றி 

!ழி !ழி�� வாழிெய� ேற�திட 

      H��திைர ெய'�ேதவி 
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�க�� வாழிெய� ேற�திேய வா
�திட 

      ெவாளி3திேரா தான�தி� 

ேதாழி மா�ட� வாழிெய� ேற�திட5 

      Cகமேனா� மணிச�தி 

Y
�� ம�0ள ச�திக� யாவ�6 

      ேசாபன� பல*ற 

ஆழி Y
�வி வாழிெய� ேற�தநீ 

      யா+க ��நீேர 

யாட ல6சிவ காமC� தாி�ைம 

      யா+க �� நீேர.      (10) 

 

தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
 ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
 ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
 ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
 ) றி .....    

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

தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைரதி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைரதி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைரதி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர    

 

305. தமி
�தி/ைல - தமி
 வழ7�� தி/ைல. சைட� க7ைக ெப�றா� க7ைக 

ெப�றா� - சைடயி/ க7ைகைய� தாி�த சிவைன� ேபா/ க7ைகைய� தன� 

சைட�தைலயி4� ெப�ற விநாயக�; க�பக ந�ேப3 ெப�றா� - க�பக விநாயக3 

எ�ற ெபயைர� ெப�றவ�. சித�பர�தி4�ள விநாயக��� இ�ெபய3. க� + ைக + 

ெப�றா� - க7ைகெப�றா�, மதநீெராA�� ��பி�ைகைய� ெப�றவ�; க7ைக 

ெப�றா� - சிவ� ேதவியான க7ைக�� ைம�த�, இ7� ஒ�0ைம ப�றி 

பா3வதியி� ைம�தனானா4� க7ைக��� ைம�தனாக� *ற�ப&ட�. க� - நீ3; 

இ� மதநீைர� கா&#�0. ;த 4�ள க7ைக ெப�றா� எ�ப� க� + ைக 

ெப�றா� எ�றா�கி பிரம கபால�ைத� ைகயிேல ெப�றவ� என ஒ�0ைமப�றி 

விநாயக��ேக ஆ�க4மா�. தமி
 - இனிைமெயன4மா�. 

---------   

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

 

306. விரா&��ட'��5 சித�பர� இதய Uதானமாக� *ற�ப+கிற�. இமயமைல 

ெந�றியாக� *ற�ப+கிற�. �?டாீக� - தாமைர; ெபா�&+ - தாமைர�ெகா&ைட; 

விரா&��ட� - உலக�; ேப32�த நா���வ� - மேகச�, ��திர�, மா/, அய�; 

நா�� அ�வ� - சிவ�, ச�தி, நாத�, வி��; ேப3 உ�வ அ�வ� - சதாசிவ�; <32�த 

- ேவாினி�0 ேதா�றிய; �ல7� - விள7��; நவ� - ஒ�ப�; இத� விாிைவ 
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ேவதவிநாயக3 பி�ைள�தமி
 69-ஆ� பா&#� �றி�பி/ கா?க. பிரமா?டமாகிய 

சாீர�திேல இைடகைல நா# இல7ைகயி4�, பி7கைல நா# இமயமைலயி4� 

CA;ைன நா# தி/ைல வன�தி4� ஓ+கி�றன. தி/ைல - ஓ3 வைக மர�. 

இ5CA;ைன நா#யி/தா� எ�0� இைறவ� ஆன�த� தா?டவ� �ாிகி�றா3. 

நட7கா+ தி�வால7காடாயி��கலா�. இ� கா6சீ�ர�தி�க�கி4�ள நடராச3 

Uதல�. ஒ� பிரதியி�ப# இ� தி/ைல நடராசைரேய �றி�கிற�. (1) 

 

307. ெவளி - ஆகாய�; ஓெரA�� - ஓ� எ�ப�. இ� வடெமாழியி/ ओ என 

ஓெரA�தாக நி���; ெகா#�கவி கைடசி பா&#� ப# 'சி' எ�ப�தா� த�கதா��. 

ஈெரA�� ‘சிவ' எ�ப�. அ6ெசA�� 'சிவாயநம' எ�ப�; எ&ெடA�� - ஓ�-ஆ� 

(ஹா�) அ>H� (ெஹள�) - சிவாயநம' எ�ப�; ஐ�� - ஐ��கைலக�; ஆ0 ஆ0 என 

-36 த��வ7க� எ�ற; த�ஞான� இ5ைச கிாியாச�தி - ஞான ச�தி, இ5சாச�தி 

கிாியாச�தி என� *&+க. ப6சச�தி - ஆதிச�தி, இ5சாச�தி, பராச�தி, கிாியாச�தி, 

ஞானச�தி; வி�� - இ� பரவி��, அபரவி�� என இ�வைக�ப+�. பரவி�� எ�ப� 

உ�மனாகலாதி காாிய� பிரப6ச�; ஒ� பிரேதச�தி4?டா: ஒ+7கின மகாமாைய 

யின� ஓாிட�. இ�த� பரவி�� Y��ைம, அதிY��ைம, மி�ைத, அமி�ைத 

வியாபினியாகிய கைலகைள வியாபி�தி����. இ�கைலக� அபரவி��ைவ� 

பிேராி���. அபரவி�� நிவ3�தி, பிரதி&ைட, வி�ைத, சா�தி, சா�திய தீைத ;த ய 

கைலகைள� பிேராி�� நி���. பரா�பவவி�� - இதைன5 சமைன ெய�ப3. மா� - 

அC�த மாைய; த' - உட/; கரண� - இ�திாிய7க�; சகல� - உட40���க8ட� 

*#ய�. நி&கள� - உ�வி�ைம; த'வாவ�:- சரா�ச�, அ?டச�, Cேவதச�, 

உ�பிச� ஆகிய நா/வைக ேயானிகளி4� பிற�பதா: ேதவ3 பதிெனா� 

Jறாயிர;�, மானிட3 ஒ�ப� Jறாயிர;�, தாவர� ப�ெதா�ப� Jறாயிர;�, 

மி�க� ப�� Jறாயிர;�, பறைவ ப�� Jறாயிர;�, நீ3வா
வன ப�� 

Jறாயிர;�, ஊ3வன பதிைன�� Jறாயிர;� ஆகிய எAவைக� ேதா�ற�தி4� 84-

ல&சேயானி ேபதமாயி����. அ�த' <லமாகH�, Y��மமாகH� 

காரணமாகHமி����. கரண�:- அ�த'H�ேக�ற பல வித7களாயி����. �வன�:- 

இ�J�றி�ப�� நா�கி4;�ள ஊ��, நா+�, ேதய;மா:� �?ணிய 

க�ம;ைடயவ3க&�5 Cவ3�காதி பத7க8மாயி����. ேபாகமாவ�:- அவரவ3 

க�ம���ேக�வான உ?பன, தி�பன, �#�பன, ந��வன, விA7�வன, 

உ+�பன, ;#�பன, 2?பன, 2Cவன, ெப?+, பி�ைள, C�ற�, ெபா�, மணி 
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;த ய பிரப6சமாயி����. இ�பா&+ தி/ைல நடரா சைர�ப�றிய�. மி�ைத - 

ேயானிேபத� அழி�� மாைல�தாக � இ5ெசா/ ேயானிகைள� கா&#�0; 

ேமாகினி - C�தமாைய. (2) 

 

308. இ�விைன� களி0 - உ�வக�; இ�விைன - ந/விைன, தீவிைன; ந/விைன�� 

பிற�த� ேக�வாக � இ7ஙன� *றின3. களி0 - யாைன; இதைன “இ��ேச 

ாி�விைன�� ேசரா விைறவ� ெபா��ேச3 �க
 �ாி�தா3 மா&+'' எ�றா3 

வ�8வ3. எA பிற�� இற - ஏA பிற���க8� ;#வைட�மா0; வா� - இ7� 

ேமா&ச�ைத� கா&#�0; இைட!0 - ��ப�; பா�ற� - �ண�ைத�ைடய�; பா/ - 

ப�தி; நி�விக�ப + அ'2தி, அகர� ெதா��த/, ேவ0பா#/லாத பிரமாண7கைள� 

ெகா?டறி�த அ'பவ அறிH என� ெபா��. ேத�ற� - ெதளிைவ�ைடய�; 

;�கீ�ற� - K�0 கீ�0கைள�ைடய�; மைற5சிைக - உ�வக� ; சிைக - �+மி; 

தி��ைர� ெபய3 - திாி�ரC�தாி எ�ற ெபய3; <ளி - வி2தி; சீ3�த� - 

சிற�ைப�ைடய�; கதி3கா/ -கிரண7கைள ெவளிவி+�; கடHள3�� அ'2தி எ�க. 

இ�K�0 பாட/க8� தி/ைல நடராசைர� ப�றியைவேய. இ7ஙனேம 

ேகாயி��ராண�தி� ;த/K�0 பா&+�களி/ கா?க. (3) 

 

309. மிட0 - ெதா?ைட; மிட40 - வ ைம ெபா��திய; விைர - வாசைன; நறH - 

ேத�; மைற ;#வி� �க/ உபநிட வி6ைச - ேவத;#வி/ *ற�ப+� 

உபநிடதமாகிய வி�ைத; உள� இல� எ�ப�� ஒளி ெவளி எ�ப�� எ�0 பிாி�க; 

ெவளி - ஆகாய�; ெமாழிவற - ெசா/ெலாணாதப#; ெபைட நைட - அ�ன�ெபைட 

ேபா�ற நைட; ெபைட - இ7�� ெப? அ�ன�ைத� கா&#�0; திாிய�பக3 - சிவ�; 

ம7ைக - இ7� உமாேதவிைய� கா&#�0; ஒ�ெமாழி பிரணவ ம�திர� - ஒ�ப�ற 

ெமாழியான ‘ஓ�' எ�ற பிரணவ ம�திர�; பிரணவ ம�திர�:- இ�K�றaரமா:, 

K�0 பதமா:, K�ற3�த� பிரகாசமா: ஏகாaரமா: ஏகபதமா:, 

ஏகா3�த�பிரகாசமா: இ����. இதி/ ;தெலA�தாகிய அகர� ஒ�ப�ற 

;த/வனாகிய பகவாைன� ெதாிவி���. ம�திய பதமான உகர� அவதாரண 

வாசியாயி����. K�றாவதான மகர� ஆ�மவUவEப�ைத விள���. இ�K�0 

எA���க8� K�0 ேவத7களி� சாரமா��. இத� ;தெலA����� ெபா�� 

ரaக�; ஆனைமயா/ அ�ெதாழி4��ாிய த3ம� சகல ஐ5வ3ய�ேதா+ *#ய 
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ஈ5வர'�ேகய�றி ம�றவ��கி/லாைமயா/ அ� பகவாைன� ெதாிவி���, ம�ற 

அaர7க� ;� ெசா�னப# உண3���. இ� ைவ��தி, தாமசி, நி3��ணாவி3�தி 

என Kவித�ப+�. இ� சகல ேதவ3��� பிற�பிட மா�� ம�திர7க8�ெக/லா� 

Kலமா�மி����. இ� சமN#, வியN# என இ�வித�ப+�. இதைன ேவத 

ஆர�ப�தி4� ;#வி4� உ5சாி�ப3. இதைன உ�கீைதெயனH� 

C�தமாையெயனH� *0வ3. இதி/ எ/லா உலக7க8� எ/லா5 C�திக8� 

ேதா�றி ஒ+7�ெம�ப3. இ>வா0 இ�ம�திர�ைத�ப�றி5 Yதச�ஹிைதயி/ 

*றி�ள�. ஒ�;ைற பிரம� திாிேலாக7கைள நீறா�க அதினி�0� அ�கினி, 

கா�0, Yாிய� ேதா�றின3. மீ?+� தபா�கினியா/ அைவகைளயழி�க K�0 

ேவத7க� உ?டாயின. அவ�ைற� மழி�க அவ�றினி�0� அகர உகர மகர7க� 

உ?டாயின. அ�K�0 எA���கைள�� திர&# 'ஓ�' என ைவ�தன�. வல��ாி5 

ச7கி� வ#வின� இ�. அகர� பி3மாைவ�� உகர� விNOைவ�� மகர� 

உ��திரைன�� �றி��ெம�பா�� அகர� விNOைவ�� உகர� உ��திரைன�� 

மகர� பிரமாைவ�� �றி��ெம�பா�மாக ைசவ ைவணவ மத�தவ3 இ�பிரணவ� 

ெபா�ளி/ மா0ப+வ3. அகர� பிரம�ைத� �றி�தலா/ அ�த� பிரம�ைத 

விNOெவ�0� சிவென�0� இNடமான ெபய3களா/ வழ7�வத� �றி�ேகா� 

ஒ�ேறயா�. (4) 

 

310. ேதா� நா�� - ��பி�ைக�� ஒ� ைகயாதலா/ இதைன நீ�க மி�தி நா�� 

கர�தி��� நா�� ேதா�களாயின. மா0தைல - மாறினதைல - ஈ?+ யாைன 

;க�ைத� �றி�கிற�. நா/வா: - ெதா7�கி�றவா:; ெகா�� - த�த�; ஒ� 

த�த�ைத ஒ#�� ேம�மைலயி/ பாரத� எAதியதா/ இ7ஙன� *றின3. உ�தி - நதி; 

ஒ��த?;க� - ஒ�ப�ற மல3�த ;க�; எ6ஞா�0� - எ�ேபா��; ெச�பாதி - 

ெச�ைம நிற� ெபா��திய பாதிபாக�; ெச�ைம + பாதி - ெச�பாதி; “ஈ0ேபாத/ 

இைட�கர� இ ஆத/'' எ�ற Y�திர� கா?க; தாேனா3 ப5ைச� பாதி�� - தா� 

ஒ�ப�ற பCைம நிற� ெபா��திய பாதிபாக;�; தா� எ�ப� உமாேதவிைய� 

கா&#ய�. சிவ� ெச�நிற;�, அவனிட� பாதி�பாக� ெப�ற உைம��� 

ப5ைசநிற;;?ைமயா/ இ7ஙன� *றின3. தி�மாைல� "ப5ைச மாமைலேபா/ 

ேமனி" எ�பதனா/ அவ3 த7ைக��� ெகா�ள�ப&ட�. ப5ைச நிற;ைடைமயா/ 

"ெகௗாி'' என�ப&டா�. தா� எ�ற இைட5 ெசா/ ேத�ற�ைத� �றி�த�. 

பாதி�7க? எ�ப� பாதி ய7க? எ�றி��பி� ந�0. (5) 
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311. ெவ�ளி�� ெபா�'� ெகாழி�� - ெவ?ெபா�'� ெச�ெபா�'� 

அைலகளா/ கைரகளி/ ஒ��கி, இதனா/ தா� காவிாி��� "ெபா�னி'' எ�ற 

ெபய�?டாயி�0; அகி/ அைர�� - அகி/ எ'� வாசைன� ெபா�ைள� க�களி/ 

தா�கி அைர�பி���; தரள;� �கி�� ெத�8 க/ேலால� காவிாி - ;��� 

பவள;� ெகாழி��� நீரைலகைள�ைடய காவிாிநதி; ;�ளைர ;ளாி� ெபா�&+ - 

;&கைள யிைடயிேல�ைடய தாமைர� ெகா&ைட; ெபா�&+ - ஈ?+ மலைர� 

கா&#�0; ;த/வ� - பிரம�; ;#�ள7கிட�தா: எ�8ற� �ைட��� வ�ளி 

நாயக� - தைலவண7��ப# இக
5சியைடய� த?#��� ;�க�; ;�க� 

பிரமைன� பிரணவ ம�திர�தி��� ெபா�� ேக&க அவ� ெபா�� *றா� 

திைக�கேவ �&#� க�தமாதன�தி� சிைறயி&டன3. பி� சிவபிரா� க&டைளயா/ 

சிைற நீ�கி5 சிவK3�தி��� பிரணவ�தி� ெபா�ைள உபேதசி�தா3. 

சிவகாமC�தாி� தாைய� கா�திட வ�ளிநாயகைன� பணி�வேம என ;#�க. (6) 

 

312. மரகத�கிாி ேதா�க� - மரகதமைல ேபா�ற ேதா�க�; மகரைம� கட/ மா3ப - 

Cறா மீ�க� உலாH� காிய கட/ ேபா�றக�ற மா3�ைடய; மைழ;கி� �ய�ேமனி 

- மைழ ெப:�� ேமக�ைத�ேபா�ற �ஜ�ைத�ைடய உட/; �ய� - �ய�, 

இ0தி�ேபா ; வ?ண� ஏ: தீ3�தைன - நிறமைம�த கடHைள; மதகாி - கேச�திர� 

எ�ற யாைன; ;தைல க�கிடவாைய வகி3 - ;தைல தன� பி#ையவிட வாைய� 

பிள���; கதி3� தனியாழி ய?ண/ - கிரண7கைள ெவளிவி+� ஒ�ப�ற ச�கர� 

ைத�ைடய தி�மா/; உரகெம�ைத - ஆதிேசடனாகிய ப+�ைக; உரக� - பா��; 

அறி�யி/ - ேயாகநி�திைர; உலக� ;�றி'� வாாி உ?O� ;�ேச&ட� - 

(பிரளயகால�தி/) உலக ;Aைம�� வாாி உ?O�ப#யான ;த�ைமயான 

அழ��ளவ�; ஒளி3சிைற� கைண - பிரகாசி�கி�ற சிற�கைள�ைடய அ��க�; 

உலரவி&+ - வா+மா0 வி&+; J0� - அழி���; நைரதிைர� �#/ேபாக - மயி3 

நைர�த4�, ேதா/ C�7�த4� த�மிட�தினி�0 �#ெயA�பி5 ெச/ல; நர3 - 

மனித3; ேச3�ேதைம - ேச3�த எ�ைம எ�0 பிாி�க; ந க �கட/ - வ���� 

வ0ைம�கட/; ந?Oற - அைடய; தி�Hள�தினிேல0 - மன�தி��� த�க; ெதாிமதி 

- ஆரா�� ��தி; ;�ைம - உ�ைம, இ�ைம, ம0ைம எ�'� ;�பிற��; � !3 - 

சித�பர�; வியா�கிரபாத3 (� �கா/ உைடயவ3) எ�ற ;னிவ3 தாிசி�ததா/ 

இ�ெபய3 ஏ�ப&ட�. த�பைர - பா3வதி. (7) 
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313. நா/வைக� ேதா�ற� - க��ைப, ;&ைட, வி�� ேவ3 ;த யன, ேவ3ைவ 

ஆகியவ�றினி�0 ேதா�0வ�. நா�� ப�� எ?ம3 - 48-ஆயிர� ;னிவ3; 

பா/வைக - விதிவைக; ப�ம Rட� - தாமைரயாசன�; கரமல3� பத6ெசாாி�� - 

ைககளாகிய மலைர� பாத�தி/ ெசாாி��; கரமல3 - உ�வக�; மா/வைக - ெப�ைம 

த7கிய வைக; வைலய� - ைக�கடக�; மழைல வா:� கி�ைள - �தைல5 

ெசா�கைள� ேபC� வாைய�ைடய கிளி; ம�7� ஒ�ைக - இ+�பிேல ெயா�ைக; 

Y/வைக - க��ப வைக. ஒ�ைகயி/ ப/மல�� எ�ற Kலபாட� ஒ�ைக ��பலமல3 

எ�றி��பி� ெபா�� சிற���. உ�பல� - �வைள மல3. (8) 

 

314. ப/4யி3� ெதாைகயாH� வ/ தி� கா&#ய பி�ைள - பலHயி3கைள�� 

பைட��� பிரம�; ப/ல� - அ��; வ�ள/ - சிவெப�மா�; ம�மத� 

சிவெப�மாைன எதி3�� எாி�த�� பி�� ம�மத� "பிர�தி��ன�'' எ�ற 

ெபயாினனாக க?ண'�� மகனாக� பிற�த�� கா?க. க�� + ஆ&# - க�ைப 

ஆ?டவ� (க��ைடயவ�); பலவய�த� - பல� ெபா��திய Pர;ைடயவ�, 

(ம�மத�); ம/ல/ உ�0 - வள�பமைட��; ஒ/ைல - விைரH� ெபா�ைள� 

கா&+கிற�. ெகா�2
�பர� - தி�மா/, இவர� உ�தியினி�0 தாமைர ேதா�றி 

அதி/ பிரமைன5 சி�&#�� உலக� பைட�ைப நட��தலா/ உலேகA 2�ெதாளி3 

ெகா�2
' எ�றா3; உர� – மா3�; எ/  - Yாிய� ேபா�0 பிரகாச;ைடயவ�; 

ெதாைலயாத ெச/வி - வ�றாத ெச/வ�ைத�ைடய இல��மி; ம/ உ+�க� ேநர 

ம/ ைக� 2 - வளமான ந&ச�திர7கைள�ேபா�ற ம/ ைக�2; ைம��ழ/ - காிய 

*�த/; ;/ைலயி/ - ;ைலயி/, விாி�த/ விகார�; ெபா�கவி� மி�க அழ�; 

ஒ/ைலயி� றணியாைள - பழைமயினி�0 நீ7காதவைள; வ�ைளயி� கா&#ய 

வ�ளிைன� ெபா�ேசைல ெவ/4 க?ேச�பி - வ�ைள� 2�ேபா�0 கா&#ய 

காதினிட� ேபா3 ெச:கி�ற ேச/மீைன ெவ�ற க?கைள�ைடய சிவ�� 

நிற�ைத�ைடயவ�; ெச/ல4�றவ3 - ��பமைட�தவ3; வாைத - ��ப�; ெச/வ 

;�றிய வா
H - சிவெப�மா�; ஆ&#ய - நடனமாட5 ெச:த; சிவ'� பா3வதி�� 

நடனமா+�ேபா� Y
5சியா/ சிவ� ெவ�றா3. சிவ� காதினி�0 P
�த 

�?டல�ைத யா�மறியாம/ எ+��� ேபா&+� ெகா?ட�� அ�ேபா� தா�. (9) 
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315. ேவ35C�தி - ;த� காரணமான ேவத�; சாகி�திய� - �லைம; ச�த� - இைச; 

ெச�தளி3�ைக - சிவ�த தளி3ேபா�ற ைகக�; ப�தியா: - வாிைசயா:; பகிர?ட� - 

அ?ட�தி� ெவளி; பாத� - கா/க�; மாதிர� - தி��க�; ப#கட/ - 2மிைய5Y
�த 

கட/; நித�பதட� - அ/�/; ேமக� உ�தாிகமா: என மா0க; உ�தாிக� - ேமல7கி; 

ெச�ெபா�மைல, ெவ�ளிமைல - ேம�மைல��, இமயமைல��; உைபய� - 

இர?+; உலவா� - ெக+தி ேநரா�. (10) 

 

316. ச�தமாதா - அபிராமி, வராகி, இ�திராணி ;த ேயா3க�; நவச�தி - வாைம, 

ேஜNைட, ெரௗ�ாீ, காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பல�பிரமதனி, ச3வ2ததமனி, 

மேனா�மணி ஆகிேயா3. யாம�த3:- ய�கிய� ம�க�; இவ3 ப�னி�வ3; Cவாய�� 

மWவ�தர�தி4�ள ேதவைதக�. சிவக7ைக - சிவனிட;�ள க7ைக; பிரமசா;?#:- 

கடHளாகிய சா;?# ேதவி, ச�தியின�சமா��; ச?ட;?ட3கைள உைம 

காளியினா/ ெகா/வி��5 சா;?ைடெயன� ெபயாி&டா3. 

இ�வ��ெகா�வைர�� ஒ�வ��கி�வைர�� எ�ப� அ3�தநாாீUவரைர� 

�றி�கிற� ேபா4�. Kத?ட� - பைழய அ?ட�; ேகாள� - உ�?ைட வ#H; 

அ?ட� - ;&ைட வ#H ேபா�ற�; அ��ற� - Cவ3�க�; இ��ற� - 2மி; 

ப�திரகாளி:- மகிடாCர� ெச:த ��ப�ைத� ேதவ3 சிவK3�தியிட� *றH� 

அவ���� ேகாப;?டாக அ�ேகாபேம ஓ3 ெப?ணி'�வா:� திர?ட�; அ�ேவ 

காளி��ெவ�ப3; இவ� இர�தRச� எ' மCரைன ஒ� �ளியிர�த;� கீ
 விழா� 

ஆகாய� ேம/ வாயாகH� 2மி அ#வாயாகH� அ7கா�� உ?+ மா:�தன�. (11) 

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

ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�ெச%கீைர�ப#வ�    

 

317. ஒ�வா0� - ஒ� வித�தி4�; பிரம� - ஏகமா: ச5சிதான�தமா: உலக;A�� 

ேதா�றி ெயா+7�த� கிடமா��ள ெபா�ளாகிய கடH�; சர� + அசர� - அைச�� 

ெபா�� அைசயா� ெபா��; ம/கா�� - ;�� கீழா:� கிட�க; ம�0 - அ�பல�; 

இ�விைன - �?ணிய, பாப�; ஐ�� ;�தி�லக� - பிரம�, விNO, உ��ர�, 

மேகச�, ஈச� ஆகியவ3களி� உலக�; ஞான தவிC - ஞானமாகிய ஆசன�; நாத� - 

இ� சிவவ#H; தா� - பாத�. (1) 
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318. ஆதாரச�தி:- இவ� உலக�தி� காதாரமான ச�தி. *3ம Rட�, ெவ�ைள நிற�, 

சிரசி/ அ7�ராகார�, வரத�, அ7�ச�, பாச�, அபய� உைடயவளா:� 2மிைய� 

தா7கி நி�பவ�; சிவ� ச�தியா லதி&#�க�ப&ட �?டலனீ ச�தி; ;�ப�திர?+ 

இராக�தி/ பா# அ0ப��நா4 தி�விைளயாட/கைள ஆ#�கா&ட எ�0 

நிரனிைரயாக� ெகா�க; இராக� 32:- ைபரவி, ேதவ�கிாிைய, �றி6சி, 2பாள� 

;த யன; ஆ�ளி - சி0பைற; Yதான� - ேசம�; ஆதார ச�திக� 51- ேபராக 

*றியி��த/ கா?க. �?ட ச�தி: ஒ� ச�தி; அ� CA;ைன நா#யிQேட 

அேநக7 கா�திக8டேன பா�பி� வ#வாயி��� உடைல வைள�� Kலாதார�தி� 

ேமேல பட�ைத ைவ���ெகா?+ ேயாகநி�திைர ெச:வ�; Cழி;ைன: இஃ� 

இர?+ பாத7களி� அ7�&ட விர/க� ;த�ெகா?+ ேதக ம�தியமான 

க�தUதான� வைர இ�கிைளயாகH� அத��ேம/ பிரமர�திர� வைரயி/ ஒ� 

கிைளயாகH� Kலாதார�, Cவாதி&டான�, மணி2ரக�, அநாகத�, விC�தி, 

ஆ6ைஞெய�' மாறாதார ச�கர7கைள�� அத��ேம/ �வாதசா�த� வைரயி/ 

நா�� ச�கர7கைள�� வியாபி��� பிரமர�திர� வைரயி/ சகள EைபயாகH� 

அ�பா/ �வாதசா�த� வைரயி/ நி&கள EைபயாகHமி��ப�. இைடபி7கைல - 

இடK�கா/ வ�6 Cவாச;�, வலK�கா/ வ�6 Cவாச;� ;ைறேய 

இைடகைலெய�0�, பி7கைலெய�0� *0வ3. ச�திரகைல, Yாியகைல 

என�ப+�. இைவகைள5 சா�திகளாக� *ற�ப&ட� கா?க. பாத அரவி�த மல3 - 

கா/களாகிய தாமைர மல3 \; ப6சகி3�திய ச�தி - ஐ�� ெதாழி/கைள5 ெச:�� 

ச�திய3; சி�N#, திதி, ச7கார� மைற�த/, அ'�கிரக� எ�பன. சீத அ��ய� தவC 

- �ளி3�த தாமைரயாசன�; பரC - �தி���; திாி�ரச�தி:- ஓ3ச�தி. நா�ப�� 

;�ேகாண ச�தி - நா�ப�� K�0 ேகாண7களி/ த�க எA���கைள நிர�பி� 

2சி��� ச�திக�. (2) 

 

319. அரவ� மாணி�க மணிெயாளி� பட� விாி�தாட என மா0க. ப�� - பாத�; 

அ�� அ0� - எ4���, அ0க��/4�; பிைற��, எ4���, அ0��, ெகா�கிற�� 

ஆட என� ெபா�� ெகா�க. இ�ப�க� ந+ ;�க? ஆட - இர?+ ப�க7களி4� 

ந+வி4�ள K�0 க?க� ஆட; �வள வா3�ைழ - ெம/ யதாயி��கி�ற நீ?ட 

�?டல7க�; Cட3 - அ�கினி; �# - உ+�ைக; அ6ச/ - பய�படாேத, இ� 

அபயஹUத� என�ப+�. தவளவா: சி/லாி� கி?கிணி - ெவ?ைம�ைடயவான 

சிறிய பர/கைள�ைடய சில��; �6சித�தா� - வைள�த கா/க�; தரள தாமைர - 
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ெவ?தாமைர, உவமவா�ெபய3; ந�ைம + தா� - ந�றா�; ;யலக�:- 

தா�காவன�� இ�#க� சிவK3�திைய� ெகா/ல ஆபிசார யாக6ெச:ய அதி/ 

எA�த 2தனிவ�. இவ� சிவK3�தியிட� த� உ�கிர H�Hட� வர5 சிவK3�தி 

இவைன ;�கி/ ஊ�றி மிதி�� இ+�ைப ெயா#�தன3. ஒ�0த� - ெபா��தைல� 

த�கி�ற;- திவளவா� ;0வ/ - ெம �த ��சிாி��. (3) 

 

320. ெபா�பாைள - அழகிய தாைழமட/; ெபா�C&# - ெபா�னா/ ெச:த ெந�றி5 

C&#; ப�திபிைற - Yாியபிரைவ, ச�திர பிரைவெய�' மாபரண�; ப�தியா: - 

வாிைசயா:; ெகா�� - காதணியிெனா�0; மரகத� படலமணி மகர மகாிைக - 

ப5ைச� க/லா/ மி���5 ெச:தணி�த Cறாமீ� ேபா�ற வ#வ;�ள �ற7� 

ெசறிெய' மாபரண�; மாணி�க� எ/வைள - மாணி�க�தா/ ெச:த ஒளிவா:�த 

வைளய/. ;த� அாி - ;த�ைமயான வைளய/; ெபா�சாி - ெபா�னாலாகிய 

வைளய/; அரதன மதாணி - இர�தின�தா/ ெச:த பத�க�; உதரப�தன� - 

அைர�ப&#ைக; ேமகைல - மாத3 இைட�க&+; ஆடக� பாடக� - ஆடக� 

ெபா�னினா/ ெச:த பாடக� எ�ற காலணி; அல��� - ஒ ���. (4) 

 

321. - மறிதிைர� �ணாி - மட7�� அைலகைள�ைடய கட/; �ண�வா: - 

ேச3�தேபா�; வா: - ஏழா� ேவ�0ைம ���; மா/ இ�6Y/ ெகா?+ - மிக� 

ெபாிய க3�ப7ெகா?+; மி� - மி�ன/ மைழ - ேமக�; உ�மி+� - இ#���; 

�+மிெந+ மா/வைர - சிகர�ைத�ைடய நீ?ட மய�க�த�� மைல; �0விழி� �க3 

;க�களி ந/  யாைன��ல� - சிறிய க?க8� கபிலநிற ;க;� மத;� உைடய 

யாைன�*&ட7க�; �வ+ உ�/உற - சிகர�தினி�0 பனி� க&#க� சி��த/ 

அைடய; உ�த/ எ�பத� ெதா��த/ உ�/; ெவ?ேகா+ அைல�ேதாட - 

த�த7கைள அைச���ெகா?+ ஓட; ;&காடக�தைடகி�ற ேகாளாி� ��ைள - 

;&கைள�ைடய கா&#னிட� அைடகி�ற ெகா/4த/ வ/ல சி7க� �&#க�; 

உ�கா�� - மனதி/ ேகாப மி���; எ0
வ � களிநிமி3�� - மி�க வ யினா/ 

ச�ேதாஷ� மி���; எ0
வ  - ஒ�ெபா�&ப�ெமாழி; உைள சி 3�� - 

பிடாிமயி3கைள5 சி 3��; அழ/ சி�த எாிக?+ இற�� ெந����ெபாறி சி�தின 

தீைய�க?+ கட��; ெந+வா/ - நீ?ட வா/; �ைட�� - அ#��; ;ைழ வா: - 

�ைக ேபா�ற வா:; இவ3 க/ ப��ைக ெநறி - ெச�0 க/ பாைறகைளயைட�� 
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நி���; ெநறி �றி6சி - விைன�ெதாைக; அ�ெதறிHஉ0 �றி6சி வ�ேவட� - 

அ�தைகய நிைலைய�ைடய �றி6சி நில�தி/ வ�ளி�காக வ�த ேவடனான 

;�க�; �றி6சிவ� கிழவ� எ�பத��� �றி6சி நில�தி�ெகன வ�த 

உாிைம�ைடயவ� எ�க; கிழவைன�ெப0 �ழவிெய�பதி/ ஓ3 நய� ேதா�0த/ 

கா?க. ேமக�த7�� உய3�த சிகர7கைள�ைடய மைல5சாரைல அைட�� 

யாைன� *&ட7க� சிகர7களினி�0 பனி�க&#க� சி�த அதனா/ பய�� 

த�த7கைள யைச ���ெகா?+ ஓடH� கா&#4�ள யாைனகைள� க?ட 

சி7க7க� தன� மனதி/ ேகாபமி��� மி�க வ யா/ மகி
�� பிடாிமயிைர5 

சி 3�� ெந���5 சி��� கா&+� தீைய� க?+ கட�� வாைல ;0�கி உட/மீ� 

அ#���ெகா?+ �ைக ேபா�ற வாைய� திற�� க35சி��5 ெச�0 க/நில�ைத 

யைட�� நி�க இைவகளி� இர?+ *&ட�ைத� மழி��� �றி6சி நில�தி/ வ� 

ேவட� எ�க. �றி6சி நில� - மைல�� மைலைய5 சா3�த இட;மா��; 

மைலயினி�0 ஓ+� யாைனகைள� பா3��5 சி7க7க� மைலைய5 சா3�த 

கா&#னி�0 ஓ# வா/;0�கி� ேகாப7ெகா?+ ெகா/4வத�� அைட�� நி�க 

அ�ேபா� எA�த கா&+� தீைய�க?+ ஓ#ன. எனேவ �றி6சி நில�தி/ 

யாைன��, சி7க7க8� வா
வ� ெபற�ப&ட�. (5) 

 

322. அ/  மல3� தவிC - அகவிதேழா+ *#ய தாமைர மலராசன�; ஏறியி��� 

உல� அ�0 ஈகி�ேறா� - அம3�� உலைக� பைட�பவ�; அ�0 - அைசநிைல; 

ம/லரH - வள� ெபா��திய ஆதி ேசட�; �ர�� உள வி?தா: நி�ேறா� - 

பா�கா�� உ�ள ஆகாய உலக�ைத� தாவி நி�0 ஓர#யா: அள�தவ�; வ/ைல 

யழி�� - சீ�கிர�தி/ அழி��; ம6C� ந6ேசா� - அழகிய விஷ�ைத�?ட காிய 

க?ட�ைத�ைடயவ�. வ/ யிைட5 சசிமா� - ெகா# ேபா�ற இைடைய�ைடய 

இ�திராணி; ேதா�7 ேகா - ேச�� அரசனாகிய இ�திர�; Kவ3 - ஞானச�ப�த3, 

C�தர3, தி�நாH�கரச3. அ�பிய/ எ6சா ெந6ேசா3 - அ�பி/ �ைறயாத மன 

;ைடயவ3; ெம:��  - வியா�கிரபாத ;னிவ3; பத6ச  - அ�திாியி� ேதவியாகிய 

அநYையயிட� பிற�தவ3. இவ3 ஆதிேசட� அவதார�. இவ3 சித�பரமைட�� 

வியா�கிரபாத�ட� இ��� சிவK3�தியி� நடன தாிசன7 க?+ களி�தவ3; 

பாணினி Y�திர�தி��� பாNய;� ம�0� பலH� இய�றினா3. சி/லாி வ5சி0 

பாத� - சிறிய பா/கைள�ைடய சில�� தாி�த பாத�. "வண7� + உைம" எ�க. (6) 
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323. அ>விய� - ெபாறாைம; ேலாக வச�தைர - ேலாகமாகிய 2மி; அ/பாவ� ேசார - 

இ�ளாகிய பாவ� நீ7க; Cக + அ'பவ7க� - Cகா'பவ7க�; வி�ள� ;�தி - 

ெசா/4த�காிய ேமா&ச�; ெவ� பாச� பாற - ெகா#ய ஆைச நீ7க; த>வி/ ம�தள� 

- சிைதவி/லாத ம�தள�; ச/லாி - ப�ைப ேமள�; நட��ாி த?தா� - நடன� 

ெச:கி�ற அழகிய பாத7க�; ப7கிைன - ப7ைக� ெப�றவேள. "2மியி/ ��ற;�ள 

உயி3க� அ7�மி7�� ஓ+� உட / அைட�� ஊ6ச/ ேபா�0 நடமா# 

அதனா4?டான பாவ� நீ7க" என ;தல#��� ெபா�� ெகா�க. பாவ6 ேசார, 

ேபாக� ேபாக, பாச� பாற நடன� �ாிகி�ற சபாபதி ப7கிைன எ�0 இைய�க. (7) 

 

324. *0�ைவ�ெதாி யா#கர� - பாதி பாகமான வ#H�ள சிவெப�மான� ைகக�; 

ேகாைத - மாைல; ேகாலமதி�கதி3 வாயிெல+�ெதA ேகாளரH - அழகிய 

ச�திரைன��, Yாியைன�� வாயினா/ விA7கி எAகி�ற கிரக7களாகிய இரா�, 

ேக��களான பா��கைள; �ைலவா: - ஈர��ைலயினிட�; Rறிெய+�� - 

கிழி�ெத+��; நிலாH ெமறி�திட - ஒளிPச; சீ3ேப0 பைட�த - சீ3ெப0தைல� 

பைட�த, ேப0 - ;தனிைல திாி�த ெதாழி�ெபய3; கலாப மயி�பாி - ேதாைக 

ைய�ைடய மயி/வாகன�; விற�ேச: - வ ைம வா:�த ;�க�; P0 �தி�ைகேயா 

ராைன;க�த� - ெப�ைம த7கிய �தி�ைக��ள ஒ�ப�ற ஆைன;க�தனான 

கய;காCர�; மா0 �தி�ைக ெகா+ - மாறின ��பி�ைக ெகா?+; சிவெப�மா� 

தன� ைககளி/ மாைலைய ெய+�த�ேபால மயி4� ேகாளரைவ� �ைலவா: 

எ+��� Rறிய� எ�க. மா0 �தி�ைகயான�:- Pரப�திர3 த�க� யாக�ைத 

யழி���ேபா� விநாயக3 ெவ&+?டா3. அவ3 தைலைய� 2த� விA7கி வி&ட�. 

பி� யாைன� தைலைய� ெபா��தி எA�பின3; அ+�ேவழ� - ெகா/4� விநாயக3; 

ஆ0சிர�� ஐ�;க�த� - ஆ0 தைலகைள�ைடய ;�க'� ஐ�� தைலகளி� 

;க�ைத�ைடய விநாயக'�; ஏ�� + உைம - �தி��� உமாேதவிேய. (8) 

 

325. மாதவ3 - சிற�த தவ�ைத�ைடயவ3; அ�� கைர�� அவ3 சி�திய என� பிாி�க; 

வா:கம3 இ�ப� விேடெலன - வா: திற�தலா4?டா�� இ�ப�ைத விட�*டா� 

எ�0; ேகாத0 ம6சாி Y#ன3 - ��றம�ற 2மாைலைய5 Y#ன சிவெப�மா�; 

ேகாமள ம6சன� ஆ+ - அழகிய நீாி/ �ளி���; ேமத� ச7க� - ேம�ைம 
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ெபா��திய தமி
5 ச7க7க�; ஊனமி/ - �ைறய�ற; அண7கின3 - ெத:வ� 

ெப?க�; உ7ெகா+ - உ7கார6 ெச:தைல� ெகா?+, (9) 

 

326. பாதள� உ�� இளவாைளெயA�� - பாதள�தினி�0 எA�பி�பா�� இைளய 

வாைள மீ� எA��; பா�� தா� அவி
 தாமைர - பரவிய மகர�த7க� ெதாிய 

மல3�த தாமைர தாமைரேயாைட - தாமைரகைள�ைடய நீேராைட; விAஆ0 - சிற�த 

ஆ0; தடாக� - �ள�; த?காவிாி - �ளி3�த நீ��ள காேவாி நதி வ?கா விாி மல3 

த�மணி ;�தா0 - வள�ப� ெபா��திய ேசாைலகளி/ விாி�த மல3க� ேச3�த 

மணி;�தா நதி; மாதவி - ���க�தி5 ெச#; ேபா� அைண மாதைள - 2�க� ேச3�த 

மா�ைளமர�; தாதகி - அ�திமர�; 2க� - பா��மர�; ெபா�ெசாாி ெச6சா  - 

ெபா�ைன� த� விைளவினா/ ெசாாி�� த�� ச�பா ெந�பயி3க�; ெத�� !3 - 

அழகிய சித�பர�; வாைள மீ�க� எAவதா/ பலா�பழ�, வாைழ�பழ�, மா�பழ� 

ஆகியன விழ அதனா/ மல3�த தாமைரகைள�ைடய ஓைடக8�, சிற�த ஆ0க8�, 

�ள7க8� காேவாி நதி��, மணி;�தா நதி��, ச?பக மர7க8�, ���க�தி��, 

பா�� மர7க8�, க���க8�, சா �பயி�� நிைற�த � !3 எ�க. பா� 

விைள�தி+ க���க� எனமா0க. ெவ/ல�பாகிைன உ?டா��கி�ற க���க� 

எ�0 ெபா��. (10) 

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

தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�    

 

327. ஒ� நா/ அரC� பC� ெபா�கா/ - ஒ�ப�ற நா��வைக அரC� பசிய அழகிய 

க�ப7களாகH�, ஒ� வா: - ஓ7�த4ைடயதா:; மாணி�க மணி� ெதா&#/ - 

மாணி�கமிைழ�த அழகிய ெதா&#/; சி�ற�பல� தவிசா� - சி�ற�பலமாகிய 

ஆசன�தி/; சி�ற�பல� - ஐ�� சைபகளிெலா�0, சி�சைபெயன�ப+வ�; 

பாி2ரண� - எ7�� நிைறத/; உக�� - வி��பி; �யி/ *ர - <�க� மிக (<7க); 

தி�நா - பிரமன�நா; பிரமைன� �றி�கேவ "தி�'' என�ப&ட�. தி��தா3 அணி�� 

உ��திைர�� - பைகவ3கைள ெவ�0 அவ3கள� �ட/கைள மாைலயாக� தாி��� 

உைமயின�சமான உ��திராணி��; திேராதான� - மைறத/; திேராதாச�தி: 

திேராதான எ�பதி4�ள னகர� மைற��ள�; சிவெப�மா'ைடய ப6ச ச�திக8� 

ஆ�மா�க8�� உலகா'பவ7கைள� ெகா+�� உ?ைமைய மைற�த/ ெச:�� 
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ஒ� ச�தி. மேனா�மணி:- ச�தியாி/ ஒ��தி. பராச�தி:- சிவ�ேதா+ 

அபி�ைனயாயி��ப3. (1) 

 

328. உ�தி�ெகா# - ெதா��� ெகா#; வா� ஒசியாேம - வாளா/ அாியாம/; 

பிற�தHட� ெதா��� ெகா#ைய ம���வ3 வாளா/ அாிவ3. உ�வ�தவC - 

வ#வமாகிய ஆசன�; உக� - �தி; வாிவி���வ� - வாி�� க&ட�ப&ட வி/ ேபா�ற 

��வ�; வ�ைள - வ�ைள�ெகா# ேபா�ற கா�க�; அதர� - உத+; ம�ள/ - 

ம�?+ பா3�த/; விர/ ஊ0 அ;த� - விரைல5 Cைவ�தலா/ Cர�கி�ற அ;த�; 

நா�மதி - நா?மதி; மதி - ச�திர�; நா�ேதா0� - நாேடா0�; ெதா��� ெகா#:- 

�ழ�ைத பிற��� ேபா� தாயி� க��ைப��� �ழ�ைதயி� ெதா��8��� 

இைடயி/ ஒ� ெகா#�?+. அதி/ இர�த ஓ&ட� உ?+. பிற�த 20-நிமிட�தி��� 

பிற� இர�த ஓ&ட� இரா�. அ�ேபா� அாிவ3. (2) 

 

329. க/ேலால7க� தாலா&ட - கடலைலக� தாலா&ட; கவிைக� பட�� மாணி�க� 

க/லாயிர7க� விள�ெகாி�ப - கவி���ள பட7களி4�ள மாணி�க� க�க� 

ஆயிர� விள�ைக� ேபா�0 பிரகாசி�க; கட/ க&ெசவி�2�ெதா&# / - 

கட 4�ள பா�பாகிய (ஆதிேசட�) அழகிய ெதா&# /; க&ெசவி - பா��, 

க?கைளேய காதாகHைடயெத'� காரண�ெபய3; எழி/ ஆ ைல� 2�ெதா&#/ - 

அழகிய ஆ ைலயாகிய அழகிய ெதா&#/; ஆ?பி�ைள - ஈ?+ தி� 

மாைல��றி�த�; தி�மா � த7ைகயானதா/ இைளய ப5ைச� ெப?பி�ளா: 

எ�றா3. ெதா�ைம + ஆயிர� - ெதா/லாயிர�; �ைலயா - கழியாத, Yைர� 

�ைல��� - Yரப�மென'� அCரைனயழி���; ெதாைல��� - �ைல���, ேபா ; 

சரவண� 2�ெதா&#��ழவி - சரவண� ெபா:ைகயி/ தாமைர�2வாகிய 

ெதா&# / வள3�த ஆ0;க�; ச/லாப�தி� தாலா&+� - ேபசி�ெகா?ேட 

தாலா&+�; கட / ஆதிேசடனாகிய அழகிய ெதா&# 4�, 

ஆ ைல�ெதா&# 4� <7�� தி�மா �� இைளய ெப?பி�ைளேய! பைழய 

ஆயிர�ெத&ட?ட7கைள�� அழியா� 108-�க� அரசாளவர� ெப�ற 

Yரப�மைனயழி��� சரவண�ெபா:ைகயி� தாமைர� ெதா&# / ஆ0;கனாகிய 

�ழ�ைதைய� ெப�0� பா#�ெகா?ேட தாலா&+பவேள! தாேலேலா எ�0 

ெபா�� ெகா�க. (3) 
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330. எ�ளி/ விைள�த ந0�தயில� - எ�ெள?ெண:, இ�ேபா� ந/ெல?ெண: 

என வழ7�கி�றன3. உ5சி�� - தைல��; இள�ப5ச0� - இைளய ப5ைச 

அ0க��/; அாிசன� - ம6ச�; திமி3�� - 2சி அல3 2��கிலா/ நீ3 �வ&# - 

மல3ேபா�ற ெம�ைமயான �ணியா/ உடைல� �ைட��; K�� உ�வி எ�0 

பிாி�க; நில�கா�� - 2மியி� ம?ைண� �ைழ�தி+� ெபா&+; அ6சன� - ைம; 

ெவ? ெபா# - ெவ?ைமயான தி�நீ0; இ� K�றாக இ+வராதலா/ ஒ� 

த?மதியி� இள� பிைற K�0 உதி�தெதன எ�றா3. ஒ�த?மதி ஒ�;க�தி��� 

இள�பிைற K�0 வி2தி K�0 கீ�0�களாக இ+வத��� உவைம; 

மணி�ெதா&# / த�ளி ஆ&+� என இைய�க. (4) 

 

331. உவ&டாத - ெவ0�காத; ெவளிேய - ஆகாயேம. (5) 

 

332. ெகா�றா: - ெவ�றிைய�ைடயவேள; மைறேயா��றா: - ேவத7கைள 

ஓதினவேள; ெகா�பா: - ெகா�� எ'� காதணிைய�ைடயவேள; ெபா�பா: - 

அழைக�ைடயவேள; வி�றா: விைளவா: ைவ�தா: - ஒளிைய�ைடயவளா:, பல 

ச�பவ7கைள நிக
��பவளா:5 ெச:தவேள; ெவ�பா: ெவளியா: நி�பா: - 

மைலயா:, ஆகாயமா:, நி�பவேள; ;� ேதவைரேய ெப�றா: - ;த/ கடHளான 

விநாயகைர� ெப�றவேள; ந/ + தா3 + � !3 உ�றா: - ந/ல மாைலகைள யணி�� 

சித�பர�திலைட�தவேள. (6) 

 

333. ந5சா3 உளேம - உைன வி��பாதவ3 மனேம; க5சா: - ைக�தா: எ�பத� 

ேபா , ெவ0�� நீ�கினா3 எ�0 ெபா��. ந5C ஆ3 அரவ�க5சா: - 

விஷ�ெபா��திய பா�ைப இைட�க5சாக உைடயவேள; ைவ5ேச ;ைலயா: - *ாிய 

உய3�த ;ைலகைள�ைடயவேள; ேச - உய3�த ; இ5சா கிாியாச�தி - இ5சா�தி, 

கிாியாச�தி; வி5சாதர3 2சி�பா: - வி�தியாதரரா/ 2சி�க�ப+பவேள; ெம:�தா: - 

உ?ைம� ெபா�ைளயறி�த தாேய; வி5ேச - வி�தா��ளவேள. (7) 

 

334. ;�றா;ைலயா: - ;திராத இைளய தன�ைத�ைடயவேள; ;�தா நதி - 

மணி;�தா நதி; ெபா�23 � !3 - அழ� மி��த சித�பர�; 2�வேம - 



81 

 

;த�ைம�ைடயவேள; ெசா� ேகாகில� - பா+� �யி/; ைக�ேக ெசபமாைல�ேக 

கிளியா: - தவ ஒA�க�தினிட���, ெசபமாைலயினிட��� வாA� கிளிைய 

ஒ�தவேள; ஈ?+ நா�கா� ேவ�0ைம ஏழா� ேவ�0ைம உ�பி/ மய7கி�0, 

ேவ�0ைம மய�க�. ெவ�றா: - ெவ0ைமைய�ைடயா:, (ஒ�0மி�ைம ). (8) 

 

335. ெபா�ேககய� - அழகிய மயி/; 2வா: - 2ைவ எ�பத� விளி, ெப?ேண எ�0 

ெபா��; த�2ரணேம த�காரணேம எ�0 பிாி�க. தாவாேத - சாயாேத; த�ேபாத� - 

பிரமஞான�; க�2ர வி2தி� <ளித நீ� காபா  எ�0 பிாி�க; க? காமினி ேமாக� 

காத  நீ காமாாி எ�0 பிாி�க; காமினி - ெப?; காமாாி - காமைன அழி�தவ�, காம 

+ அாி - காமாாி; அாி - அழி; வி/ேபா/ + Wதலா: - வி/ைல�ேபா�ற ெந�றிைய 

�ைடயவேள; ெவ�ேபா� மதலா: - இமயமைல யரசனி� �ழ�ைதேய. (9) 

 

336. Pயாேத - சாவாேத; அ�கா3விட� - பா�கட / ேதா�றிய ஆலகாலவிட�; 

�:�தா3 - உ?டா3; பர� - சிவெப�மா�; நீ ஆனாேத அ�ேபா� அமி3தா: 

ைவ�தா: - நீ அவைர வி&+ நீ7காம/ அ�ேபா� அ>விஷ�ைத அமி3தமாக5 

ெச:தா:; ேவயா3 ேதாளாேய - K7கி�ேபா�0�ள ேதாைள�ைடயவேள; 

ேகாமாேத - ெப?க8�ெக/லா� தைலவிேய; விமலா: - ��றமி/லாதவேள. (10) 

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

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

 

337. க&+0 C�7� இைட� �# - வாாினா/ க&ட�ப&ட, C�7கின இைடைய� 

ேபா�ற உ+�ைக; ெகா+ெகா&# - சிவநி��த� ெதா�0; இ� திாி�ர� தீ�ப�றி 

ெயாிய�க?ட சிவK3�தி யா#ய�; �ைட �ைட�� - விலா�ப�க� ைகயி&+; �ட/ 

- �ட3, ேபா ; ெகா&டாத ெந&#ைல� �+மிேவ� �ழவி - உதிராத நீ?ட 

இைலேபா�ற உ5சிைய�ைடய ேவைல�ெப�ற ;�க�; ;�தாட - ;�தமி&+ 

விைளயாட; இனிய ;�தமி
 அமி
�தி - இனிய இய/, இைச, நாடக� எ�ற K�0 

தமிழி4� K
கி; எ&+� இ�ப�� நா/- (8 + 24) 32-லaண7கேளா+ *#யவரா:; 

எ&+ இல�க�தவ3 அNடK3�திகளா��ள சிவெப�மா�, (அ) எ&+� �ண7கைள 

�ைடயவ3 ; ச&+வ� - அக�ைப; அ;� ெகா&+� உ� ைகயினா/ - உணH 
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பாிமா0� உன� ைகயினா/; கடH� ெகா+ெகா&# நடனமாட அத�ேக�ற 

தாள7ெகா&+வைத� பா3�� அைத� க�0�ெகா�ள உன� ைகயினா�ெகா&+வ� 

ேபா�0�, இ0மா�த அCர3களி� வாயினி�0 இர�த� ெசாாிய விலா��ற� 

ெச�0 �டைர� பி+7கி மாைலயி&+� ைக�ெகா&# நடனமா+� ேவைல�ைடய 

;�கைன ";�தமிட வா" எ�0 ைக�ெகா&# அைழ�ப� ேபா�0�, இனிய K�0 

தமிழி4� K
கி இ�ைககைள�� ெகா&+வ� ேபா�0�, 32- லaண7கேளா+ 

*#யவரா: த�வய�தனாத/, <யHட�பினனாத/, இய�ைக�ண3வினனாத/ 

;த ய எ&+� �ண7கைள�ைடயவரான சிவெப�மா'�� அக�ைபயினா/ 

உணH இ&ட ைகயினா/ ச�பாணி ெகா&+க என ;#�க. ெகா&# நடமி&#+7 

�ழவி - �# ெகா&# நடமி&#+ ;�க�, Yரன� ேவ�0�வாகிய வ6ச�ைதயறி�� 

அ�ேபாைர ெவ�ற ;�க� அ�கட/ ந+வ? திைரேய அர7கமாக நி�0 �# 

ெகா&#யா#னா3. 32- லaண;ைடயவ3 தி�மா/ என4மா�. சிவ� 

தா�காவன�� ;னிவ3 ப�தினிகளி� க�� நிைலயறிய5 ெச�றேபா� 32- 

லaண;ைடயவரானா3. (1) 

 

338. ;� தாமைர� ெபா�&டரச� - ;�ைள�ைடய தாமைரயி ���� பிரம�; 

;க+ + அரவைண5 ெச/வ� - ஆயிர� ;#களி� சிகர7கைள�ைடய 

ஆதிேசடைன� ப+�ைகயாகHைடய தி�மா/; ;�க? தி��கடH� - சிவெப�மா�; 

கைளக - அழி�க; ெவ�ைள� கைல - ெவ�ைள�ைடய; ெவ�ைள�கைல, 

ெபா�னிற�கைல, ேதா/கைல ஆகியவ�ைற ;ைறேய பிரம�, தி�மா/, சிவ� 

ஆகிேயா3��� ெகா�க. அ�� ைக - விைன�ெதாைக; த&டா� - தைடயி/லா�; 

நாெல&டற� - 32- த�ம�; கி�ைள��, மாைல��, அற;� ைவ�தளி�தி+;ன� 

ைகெயன இைய�க; எ&#ைன�� மறவா� எ�ப� 307-ஆ�பா&#/ *றிய 

எ&ெடA�திைனயா��. (2) 

 

339. க�ள;�ற� ேத'H� - பாைல�ைடய காமேத'; நவநிதிய�:- க5சபநிதி, 

க�பநிதி, ச7கநிதி, ப�மநிதி, ந�தநிதி, நீலநிதி, மகாநிதி, மகாப�மநிதி, ;��தநிதி 

எ�பன. க&+;&+ உ?ட� - ஆைசயினா� க&ட�ப&+� �ைற�ப&+� 

ேக&டைவகைள; ெபா��லH ச7கநிதி - அழ� விள7�� ச7கநிதி; ப7க;0 

சல;0� ெபாழி�மைழ ;கி/ - �ள�தி4�ள நீைரயைட�� மைழ ெபாழி�� ேமக�; 
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�க/ + ஆ�ல3 - ெசா/கி�ற வறியவ3; - அகில வைலய� - 2மிைய�� அைத5 

Y
�த பாக�ைத��; அ7ைகமல3 - உ�வக�; அக�+ைக - அ7ைக; சகல + ஆகம� + 

அ�� + இ = சகலாகம�தி - 'அ��' சாாிைய; சகல ஆகம7கைள�மறி�தவ� எ�0 

ெபா��. சி�தாமணி - ேக&டைத� த�� ஓ3 இர�தின�. ெகாைடயினி/ கைட�ப+� - 

ெகாைடயினி/ ம�றவ3கைள� கைடசி நிைலயி ���கி�ற; க�பக;�, நீலநிதி��, 

ப�மநிதி��, காமேத'�, ேக&டைவகைள� த�� சி�தாமணி��, ச7கநிதி��, 

ேமக� �;றி �விமீ� ந/நீதியாயி��கேவ ெப:�� நவநிதிய;� வறியவ3க&� 

;த�ைமயான அ��த�ைத விைள�க� தின;� அ&டமாசி�திக� ெச:� 2மிைய� 

கா��� அ�தைகய திற;ைடய ைகக� ;�திைய�*ட� ெகா+��ேமாெவ�0 

விய�� நி� ைகக� ெகா&+வ�ேபா� ச�பாணி ெகா&+வாயாக என� ெபா�� 

ெகா�க, த�பர - ெத:வ� த�ைம�ைடய; கலாச�தி - கைலகைள �ண3�த ச�தி. (3) 

 

340. அ#ெதாட7கி� �ைட�� இைட��8� ;#கா0� - பாத;த�ெகா?+ பல 

விஷய7களா/ தா��� இட�தினி�0 நிைன��� தைல வைரயி/; ெவ�ளி - 

ேகாப�; ;��ண� - ச��வ� இராசச�, தாமத� எ�பன; “ஆைசெயா+ ெவ�ளி� 

மய�கெமா+'' எ�ற அ#ைய, 

“காம� ெவ�ளி மய�க மிைவK�ற� 

நாம� ெகட� ெக+� ேநா:.” 

எ�ற �றேளா+ ஒ�பி+க, அலகி/ இைடபி7கைல - அளவி/லாத இைடகைல, 

பி7கைல எ�பன; இைடகைல ச�திரகைல��� பி7கைல வலK�கினி�0 வ�� 

Cவாச�தி��� ெபய3. திாிநனH - K�0 ஆைச, ம?, ெப?, ெபா� எ�பன. 

நனH� கனH� அ�0 இைறவி நி� அ#ப�றிேய எ�0 பிாி�க. இைதய மல3 

உ�வக�; ப#யட7க4� - 2மி ;A��; ப#வ� - உ�வ�; "க? + களி�� + 

அக�+ைக ெகா&டேவ'' எ�க; ச#ல;னிவ3 - சைடைய�ைடய ;னிவ3க�. (4) 

 

341. ஐவ3 - விநாயக�, ;�க�, Pரப�திர3, வயிரவ3, ஐயனா3 ஆகிேயா3. இவ3க� 

சிவ� பைட�பி4?டானதா/ இ>வா0 *றின3. ஐ�ெதாழி/ - சி�N#, திதி, 

ச7கார�, திேராபவ�, அ'�கிரக� எ�பன; ைபவ� �ர�ைப - க��ைபயினி�0 

வ� கி�ற உட/. வைர�கரச� - இமயமைல�கரசனான ப�வதராச�; ;�க?ண� 
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- சிவபிரா�, (காரண வி+�றி�ெபய3); ;ளாிமல3 விர/ - உவம�ெதாைக; ;ளாி - 

தாமைர; ைதவ� - தடவி; வயிரவைர� காளி பா/ ஊ&# வள3�தன�. (5) 

 

342. அன�ேபைட - ெப?ண�ன�; க�ெபன - க�ப� ேபா�0; க&சி - 

பறைவ�*+; வன��யி/ - ேசாைல��யி/, 2ைவ - ைமனா; க? கமல5ெசய/ ஒ�ப 

வாி� ெபைட - க?னணகிய தாமைரயி� ெதாழிைல ஒ�த ெப? வ?+க�; 

உைன�ேபால எ� ெசய/ எ�தைன க�றில� - உைன�ேபால ம�றைவகைள 

இக
5சி ெச:வத�� எ�த அளH� க�கவி/ைல; இல5ைச - ெவ&க�; ெகா� சிைற - 

ெகா?ட சிற�கைள; ெபா�பி/ + இைச�ெகா# - அழகி/ கீ3�தி மி��த 

ெகா#ேபா�றவேள; சில பிரதிகளி/ ெபா�� ைச� ெகா# எ�0ள�. இத�� 

அழகிய � !ாி/ உ�ள ெகா#ெயா�தவேள என�ெபா�� ெகா�க, � !3 

எ�பத� மEஉ � ைச; ெவ&சி மல3ேபா�ற பாத7கைள ஒ�� நட�பைத� 

க�பனவா�கிய ெப?ண�ன7க8� ெம5ச ந#�� ஆ5சாிய�ேதா+ சாயைல� 

க�பனவாகிய ப5ைசநிற� ேதாைக��ள மயி/க8�, தா� க&#ய *&#4�ள 

க�நிறமைம�த �யி/க8�, ப5ைச நிற;�ள கிளிக8�, ைமனா�க8� ெசா/ைல� 

க�பனவாகி��, க?களாகிய இ� தாமைரகளி� ெதாழிைல�ேபா�0 க�பனவாகிய 

ெப?வ?+க8� உ�ைன�ேபால ம�ற உவமான� ெபா��கைள இக
வத�� 

எ�த அளH� க�கவி/ைல. எ>வா0 எதி3நி�ேபா� எ�0 ஒ�0 ேச3�� 

ெவ&கினைவகளா:, இ>வா0 ெவ&கியி��ப� அவமான;� அ�ப;மா�� என� 

ேபசி� தா7க� ெகா?ட சிற�கைள� த7க� உட ேல த&+� அ�தைகய அழ� 

ெபா��தியவேள ச�பாணி ெகா&+க எ�க. (6) 

 

345. ;�கனி - மா, பலா, வாைழ எ�பன. ;5சி - தைல� ெகா?ைட; ;�தமி
 ெசா/ 

கழக� - K�0 தமிைழ�� ப�றி� ேபச�ப+� ச7க�; அ�� பாத� - 

விைன�ெதாைக; ெபா�தக ;�திய�� - ��தக�தி/ *றிய ;�திகைள� த�கி�ற; 

வி���ம� - பவள�; ெம5C இைட க5ேசாத� - ெம5Cகி�ற இ+�பாகிய மி�மினி; 

மி�மினி வி&+வி&+ மி�'வதா/ மி�ன/ ேபா�0 உவைம கடற�ப&ட�. 

Wத�சிைல - ெந�றியாகிய வி/; ைம�க? மல3�கைண காிய க?ணாகிய மலர��; 

ெவ�� ;ைல - மைல ேபா�ற ;ைல; 2ைவ - ெப?; க��மி� தனி��ெறாளி3 

ெபா�ெறாளி - க�� மி��� ஒ�பி/லாத ெப�ைமயைட�� விள7�� அழகிய 
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ேதாைள �ைடயவ�; உ�பல ைக�த  - நீேலா�பல மல3 தா7கிய ைக�தல�ைத 

�ைடயவேள; ப5ைச நிற�பி# - ப5ைசநிற;�ள ெப? யாைனைய ெயா�தவேள; 

அ�தாணி - ஆசன�; ெகா��0 த��வ ம�தி/ இ��பவ� - திர?ட த��H7களி� 

ந+வி/ இ��பவ�; ம�தி - ந+. ம�தியி/ எ�ப� ம�தி/ என நி�ற�. (7) 

 

344. ச�தினி ப�தி - ச�திைய வண7�� ப�தி வழிபா+; �5சிெலன� தளி வி&#ைல - 

ஒ��கிட� எ�0 த�ளிவிடவி/ைல; தளி - த�ளி எ�பத� ெதா��த/; எ� + � = 

எ�� - என�� எ�ப� ெபா��; எ�� உள� ைவ�தைன - என� உ�ள�தி/ 

ைவ�தா: - எ�� ேவ�0ைம மய�க�; க��ள� - க/லா/ ப# க&ட�ப&+�ள �ள�; 

அ5Cத� அ5Cத� ந5Cழி உ�0 அழிHறேவ - தி�மா � அ�த மக� (ம�மத�) 

சிவெப�மாைன அட�க வி���� ேபா� ெந�றி�க?ணி� ெந����ப&+ 

அழியேவ; ரதி�காக - அவன� மைனவியான ரதி�காக; அ�பி� - அ�பினா/; 

மல3�கைண - ஐ��வித மலர��க�; இ�� - க��� வி/; மல3�பாணி தாமைர - 

மல3ேபா�ற ைககைள �ைடயவேள. (8) 

 

345. நி�தில;�� அ�வி�ெதாிய/ ெப� ெந&+�வி/ Yழ - அ�விேபா�ற 

;���களாலாகிய மாைல ெப�ைமெபா��திய நீ?ட வ#வ�தி/ Y
�தி��க; 

ெந&டரவ� - நீ?ட பா��; ெச�க3 மணி5Cட3 - சிவ�த மாணி�க5 Cட3; உ5சி;#� 

2ண - தைலயி4�ள கிாீட�ைத� தாி�க; ைக�தல ச�கர ந�பாிதி5Cட3 ப�க;ற - 

ைகயிட;�ள ச�கர�தி� ந/ல Yாியைன�ேபா�ற கிரண7க� நாலாப�க7 

களி4மைடய; ேமக7களா/ மைற�க�படாம4� கிரகண மி/லாம4� இ���� 

Yாியைன ந/ப�தி ெய�றா3; சீத க� கமல5 Cைன மி�க விழி�� - �ளி3�த 

ேதைன�ைடய தாமைரயி���� Cைனயி� மி�க �ளி3�த க?க8��, 

நைக�ெப�வ&ட மணி5ெசவி - பிரகாசமான ெபாிய வ&ட� ேபா�ற அழகிய கா�; 

�ைழேகால - �?டல� அழைக� ெகா+�க; வ�� உ0 ப5ைச நிற�கைழ - 

உ0தி�ைடய பCைம நிற;ைடய K7கி/; அ5Cத� - தி�மா/; ெகா��� ெவ�� 

அரச�� - திர?ட மைலகளி� அரச'��. (9) 
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346. க�பக� ைம��ய/ - க�பக�த�H� காியேமக;�, இைவ இர?+� ைக�மா0 

க�தாம/ ெகா+�பன; கைழ�ேதாளி - K7கி/ ேபா�ற ேதா�கைள�ைடயவ�; 

க�2ர�, ந��A�, அ�பிய ெபா�களப�ெதா+ க�<ாி உ�ளி+ ம�தகெமா�த தன�� 

இ� உ�தமி - க�2ர;� ந/ல �'�� கல�த அழகிய கலைவ5 சா�ேதா+ க�<ாி5 

ேச3�த யாைன ம�தக� ேபா�ற இ� தன7கைள�ைடய உ�தமிேய; இ�2வி/ - 

இ�த� 2மியி/; ஒ�பி  - இைணயி/லாதவேள; ப�றாைர - எதிாிகைள; ;�கணி - 

பா3வதியி� ஓ3 ெபய3; ெபா�கணி - அழகிய க?கைள�ைடயவேள; அ�கணி - 

அ�கணி, அ7கணி எ�ற ெம �த/ வ �தலான�; ;�தார� வி���ம�பணி சி�திர 

ந�பணி ெம:�கணி ெபா�2ணி - ;��மாைல�� பவள�தாலாகிய ஆபரண;� 

சி�திர ேவைல�பா+க� ெச:த ந/ல ஆபரண7க8� உட / அணி�� அழைக 

�ைடயவேள; ந�தின3 - வி��பி5 ேச3�தன3. (10) 

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

)�த�ப#வ�)�த�ப#வ�)�த�ப#வ�)�த�ப#வ�    

 

347. ேதா�ற� - கா&சி; C�தி மண��� சிவ ஆகம� - ேவத� க����க� நிர�பிய 

சிவாகம�; வடகைல J/ - சமUகி�த�; பிராகி�த� - ஓ3ெமாழி; மைல�� உ���� 

இய/ இைச�� - மைலைய�� உ���கி�ற இய�றமிA�, இைச�தமிA�; 

வள3ம�திர ம�திம தார� ெப�கி - மி��த ம�திர7க8� ந+�தரமான இைச�;ைடய 

ைவகளா: அதிகாி��; ேபதா ேபத� - பலவைகக�; நாடக�தா� - *�தா+� 

பாத�ைத �ைடயவேள. (1) 

 

348. ெசயி��றி+ தீவிைன - ��ற� ெபா��திய பாப�; ச6சித� - கா&#ய பாப�; 

ஆகாமிய� - பிரார�தி�கிைசய எ+�த ேதக�திேல அத� பல� �சி�ைகயி/ வி��� 

ெவ0���களா 4?டாகிய �?ணிய பாப7க�; மாைய� பாசி - மாையயாகிய பாசி; 

பாச� - ஆைச; ஊ07களி�� - மி�� வ�கி�ற மகி
5சி; ஒ�7� அ�0 - ;A�� - 

நீ�கி; 2தபHஷிய� - ஐ�ெப�� 2த7களினா/ ஏ�ப&ட வா
H; - ச6சித�, 

பிரார�த�, ஆகாமிய� எ�0 K�0 விைனக8?+; ;�மல� - ஆணவ�, மாைய, 

க�ம� எ�பன.  (2) 
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349. இ�பா&#/ ;���பிற��� பலவிட7கைள அ�ைமயி� அ7க7க8�� 

உவைம*றி அ7க7� உ�மிட� ;�த� ேதா�ற வாயினி�0 ஒ� ;�த� தரலாகாதா 

எ�கிறா3 �லவ3. ;��� ேபா�ற ப�களா/ நி�னிட� ;�த;�, ேமக� ேபா�ற 

*�த னா/ நி�னிட� ;�த;�, ;கமாகிய ச�திரனா/ நி�னிட� ;�த;�, 

;ைலகளாகிய யாைனயினா/ நி�னிட� ;�த;�, க?களாகிய கய னா/ 

நி�னிட� ;�த;�, ந+விட;�ள காதா/ (க&ெசவி - பா��) நி�னிட� ;�த;�, 

ந�ைம��ள ெந/ இ�நாழியினா/ நி�னிட� ;�த;�, ைககளாகிய தாமைரயினா/ 

நி�னிட� ;�த;�, க��� வி/ னா/ நி�னிட� ;�த;�, K7கி/ ேபா�ற 

ேதாளினா/ நி�னிட� ;�த;� இ��க வாயினி�0 ;�த� ெகா+�க உன�� 

அாிேதா எ�0 ெபா�� ெகா�க. ேமக�, ச�திர�, யாைன, ச7�, கய/, பா��, ெந/, 

தாமைர, க���, K7கி/ ஆகியன ;��� பிற��� இட7களா��. ந�� - ச7�; 

கள� - கA��. இ�நாழி ெந�ெகா?+ 32-அற� வள3�ததா/ “ந0 ெந�ப#யா/ 

;�த�" எ�றா3. ச�தா: - அழியாததா:; சி�தா: - அறிH�ளதா:; (3) 

 

350. ம5ச��ழியி/ - மீனிட�தி/; வராக� - ப�றி, ப�றி� ெகா�பி/ ;��� 

பிற���; ேவ: ஈ�றமணி - சிவ�; மா3ப�� அணி�� - மா3பிலணி��; மீனிட� 

பிற�த ;�த;�, ப�றி� ெகா�பிட� பிற�த ;���, மா3பிலணி�� சிவன� 

வாயினா/ ெகா+��� ;�த�ைத5 Cைவ�த�8�, ப5ைச�கிளி ேபா�றவேள எ�க; 

சிவ� தி�மா/ அவதாரமான மீனி� தைலய0���, வராக�தி� ெகா�ெபா�ைற 

ெயா#��� த?#�ததா/ மா3ப�தணி�� ேவZ�ற மணி என�ப&டா3. மாணி�க�, 

பவழ�, ேகாைவ�கனி Pழி�பழ�, மா�ள�பழ�, இ�திரேகாப�, ப7ேக�க�2, 

;���, இலவ�, உ5சி� திலக�, அர�கா�ப/ இைவக� வா:�� உவைம 

*ற�ப+வன. Pழி�பழ� - விAதி5 ெச#யி� பழ�. "Pழிவாயி� கனிவாெயா� 

ெம/ ய/" (க�பராமா, �ன/விைள-28) இ�திர ேகாப�:- இ� ெச�நிறமான 25சி. 

மைழ�கால�தி/ எ7�� நடமா+�; ப7ேக�க�2 - தாமைர�2; உ5சி�திலக�:- இ� 

ஒ� 26ெச#, சிவ�த மல��ள�. அர�� ஆ�ப/ - சிவ�த அ/ �2; உறA� 

பC�ேத� கசி�� ஊ0� உ�8� �ற��� மண� நா0� - ேம�*றியைவகைள� 

ேபா�0�ள ேத� கசி�� Cர�� உ�ேள�� ெவளிேய�� வாசைன PC�; 

மணி;�த� ச5ைச5 ெசA7 �7�ம தன�தா: - ;�� மணிமாைலகைள��, சிவ�த 

ெசAைமயான �7�ம� �ழ�ைப�;ைடய தன�ைத� ெப�றவேள. (4) 
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351. இ�பா&#/ க?, கர�, கா/, ெசவி, தைல, நா�� இைவகளி� பயைன� 

*0கிறா3. மைலயைரய� - இமயமைலயரச�. (5) 

 

352. ப# அளி��� ெதாழி4ைட� ப7கய� - 2மிைய� பைட��� ெதாழி4ைடய 

பிரம�; சிகரெவ��� திகிாிெவ��� - ேம�மைல��, ச�கரவாள மைல��; திைரகட/ 

ெச��ன/ அைல��� Cைதயளி��� �ய� - அைலPC� பா�கட / நீாி/ கைட�� 

அமி3த� ெகா+�த தி�மா/; வா� ககன....பர� - ஆகாய ;Aவ�� வாA� 

ேதவ3கைள� ெகா�றி+�ப#யான ஆலகால விஷ�ைத�?+ உயி3கைள� 

கா�பா�றியவ'� க�ைண ைவ���ப#யானவ'மான சிவெப�மா�; பிரம'�, 

தி�மா4�, சிவெப�மா'� த�தியான உைன�க?+ அவ3க� �தி���ப# 

அ�தைகய ெப�ைம வா:�தவேள ;�த�த�க எ�0 ெபா�� ெகா�க. (6) 

 

353. கிைளயி� ;�த� - K7கி னி�0 உ?டா�� ;��; கத
 எாி�க? ெபாாி�� 

- உ�கிரமான ெந��பினிட� வ0ப&+� ேபா��; K7கி/ ஒ�ேறாெடா�0 

உரா:�� தீ�ப�0வதா/ "கன/ விைள��� கிைள'' என�ப&ட�; க+ நைட - 

விைர�த நைட; ெச��க3 ;க�தி� காி - இர�த� ேதா:�� சிவ�த கபில நிறமைம�த 

;க�திைன�ைடய யாைன; காி - ப?பா� ெபய3; காி�� - ெந��பினா/ 

கா�திவி+�. யாைனக� ஒ�ேறாெடா�0 ச?ைடயி+�ேபா� த�த�தி/ 

உரா:H?டாகி தீ�ப�0�. அத� காரணமாக த�த�தி/ உ?டா�� ;���க8� 

க�கி�ேபா��. ேபா3 யாைனைய� கா&டேவ "ெச��க3 ;க�தி� காி'' என�ப&ட�. 

�ய/ - ேமக�; கத0 இ#�க? சித0� - கத0கி�ற இ# இ#��� ேபா� சிதறிவி+�. 

�� மதி�க? திகA� ;�த� - �திய ச�திரனிட� விள7�� ;��; �0;ய/ 

ெகா?+ ஒளி�� - சிறிய கள7க� ெகா?+ பிரகாசி���; ச�திரனிட� 

கள7க;�ளதா/ ;����� கள7க� *றின3; தின விைள��� கைழ - 

தி�'வத�காக விைளவி�க�ப+� க���; தி�கணி�க? - தி�காணி� க? 

எ�பத� �0�க/ விகார�, தி�காணி - தி�� மைரக8�ள ஓ3 ய�திர�; கமல;�த� 

- தாமைரயினி�0?டான ;��; களி0 இனி5ெச�0 உள�� - ஆ? Cறாமீ� 

ெச�0 சிறகினா/ அைச���. ம�ற ;�த7கெள/லா� (;���கெள/லா�) 
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ஒ>ெவா�றா/ ெக+தி�0�, உன� ;�த� (;�திெகா+�ப�) ெகடாத�. அதனா/ 

த�க எ�கிறா3 �லவ3. (7) 

 

354. சிமி
 - நைக ைவ��� ெப&#; த? தரள ;�த� - அழகிய ெவ�ளிய ;���க�; 

ம�0 அ7� அதி ெபற எ�க; அதிெபற - அதிக�ெபற; �மிழினி/ - 

நீ3��மிழிேபா�ற; பாிC இைல - த�ைம கிைடயா�; �7�ம மண��� க;கி� 

வா: அமி
தினி/ த? தரள ;�த� - �7�ம வாசைன PC� பா�� மர�தி/ உ�ள 

அமி3த�ைத� கா&#4� இனிய ெவ�ளிய ;���க�; அகில க�ப� ெக#'� - 

எ/லா உலக;� அழி�தேபாதி4�; அழிவி/ ெபா�� - அழிவி/லாத அழ�; நைக� 

ெப&#யி ���� ;�� உலக�ைதேய விைலயாக� ெப�றா4� ெகா6ச;� 

ஆைசயி�றி அதிக�ெபற மனதி/ நிைன��� ெகா�ைக�ைடேயம/ேலா�. நீாி� 

�மி
 ேபா�ற ;��, �ளி3�த இைளய ச�திரைன� ேபா�றி��தா4� அைவகைள� 

ெகா�வத�� (ெப0த��) நிைன��� த�ைம�ைடேயம/ேலா�. �7�ம�2� 

ேபா�0 வாசைன PC� க;கி4�ள ;�தமான� எ/லா உலக7க8மழி�தா4� 

அழியாத அழ��ள அ�;���கைள யா� அைடய� ெப0த��5 ச�0� 

நிைன�கவி/ைல. எனேவ இனிைம மண��� �;தமல3ேபா�ற வாயினி�0 ;�� 

ஒ�தவேள ;�த� த�வாயாக எ�0 ெபா�� ெகா�க. (8) 

 

355. ெவ�ப� - இமயமைல யரச�; �மாி ;�07 �மாி எ�ப� எ�ேபா�� 

இளைம�த�ைம ெப�0�ளைத� கா&#�0. �மாி - க�னியா�மாியி4�ள 

பகவதிைய� கா&#�0. ;த 4�ள �மர3 எ�ப� ;�கைன� �றி�த�. ;�க? 

�மர3 எ�ற� விநாயகைன� �றி�த�. இர?டாவதாக� *றிய ;�க? �மர3 

வயிரவைர� �றி�த�. வயிரவ3:- தா�கைன� ெகா�ற ச�தியி� ேகாப�தீ எA�� 

�ழ�ைதஉ��ெகா?ட�. அதைன� காளி பாX&# வள3�தன�. அைத5 சிவK3�தி 

ஒ+�க ஒ+7கி அவாிடமி��� எ&+ உ��ெகா?+ ெவளி�ப&டா3. இவ���� 

ெந�றி�க? உ?+. அமர3 - ேதவ3; அமரா3 - பைகவ3; அம3 - ேபா3; அமாி - 

�3�ைக; அமாிந�ச7காி எ�0 பிாி�க; ;ைல��6சாி - ;ைலகளாகிய யாைனைய 

�ைடயவ�; நிைல�ெபா� சிகாிேய - நிைல�த அழகிய ேகா�ர7கைள �ைடயவேள; 

திமிர� உ&�� தினகர� - இ�ைள ம#ய5ெச:�� Yாிய�; உ:��� - ெச4���; 

க�ணிேய - க�ைண�ைடயவேள; தமாிேய - உறவா��ளவேள. (9) 
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356. பிைண - ெப?மா�; மாவ+ - மா7காயி� வ+; க+ - விஷ�; அைல - கட/; 

Cைத - அமி3த�; அல3ப+��� - மலர5 ெச:��; பகழி - அ��; ெகாைல�பைட��� 

சம� - ெகாைல ெச:�� எம�; தைலயளி - ேபர��; கய/ மீ�, ெப?மா�, மாவ+, 

- க+, அைல, Cைத, அல3, பகழி ஆகியைவ ெப?களி� க?க8�� உபமானமாக� 

*ற�ெப0�; ெச�படவ3 PC� வைலகளி/ கய/மீ�க� ெச/4�ப#��, 

ெப?மா�கைள� பய�ப+�ப#��, மாவ+ைவ உ�பி� ெதா�தியி/ 

அமி
���ப#��, விஷ�ைத� பி�ெதாட3�� ெச/4�ப#��, கடைல5ெச�0 

அைலய ைவ���ப#��, அமி3த�ைத� தி�0 உமிA�ப#��, மலாினிட� ெச�0 

வ����ப#��, அ�பிைன� க?+ இகA�ப#��, ெகாைல ெச:�� எம� 

இற���ப#�� க?கைள விழி��� �மாிேய எ�0 ;#�க. ேம�*றியன 

க?க8�� உவைமயாகாம/ ேதா�றனவாதலா/ இ7ஙன� *றின3. (10) 

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

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

 

357. பா��ாி - அகழி; காவண� - ப�த/; க/Xாிக�-. ப�ளி�*ட7க�; Yளிைக - 

அர?மைன; ெகா#6சி - ேத3ெமா&+; பலேகா# �கேம விள7�� சினகர� எ�0 

பிாி�க, (சினகர� - ேகாவி/); க/ தளி - க/லா/ க&#ய ேகாவி/; ேந3�தி - அழ��ள 

ெபா��, ஆவிய� - உயி3; சாளர� - ச�ன/. (1) 

 

358. Cவறி - உறி6சி; 2 விசிறி - 2வாகிய விசிறியினா/; ந0�ெபா� பாைளயிைன 

நாளிேகர� க;� கவாி இர&ட - ந�ைம ெபா��திய அழகிய பாைளயினா/ 

ெத�ைன மர;� பா�� மர;� சாமைர ேபா�0 மாறி மாறி Pச; ம�தாநில� - 

ெத�ற� கா�0; மணியா
 ஞிமி0 வாசி�ப - வ?+க� அழகிய யா
ேபா�0 இைச 

பாட; ெகா�� ஆ3 இலவ� ஆலவ&ட� - 27ெகா��க� ேச3�த இலவ�ப6C மர� 

கா/ெச: வ&ட� (ெப�விசிறி) Pச; *�த/ க;� - �ைல� *�தைல�ைடய 

பா��மர�; �வைள விழி�ப - நீேலா�பல� மலர; ெச6சா ��ல ேவ�தரC 

ெகா4வி���� - சிவ�த சா  ெந/லாகிய ந��ல�தி/ ேதா�றிய அரச� ராச 

சைபயி/ P�றி����; சி�தாமணி� ெபா�� !3 - ேக&டைத� ெகா+��� 

சி�தாமணி எ'� இர�தின�ைத� ேபா�ற அழகிய � !3. (2) 
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359. க��தா
 அளக� கைடசிய3 - க�ைமயான, 2மியி/ தாA�ப#யான 

*�தைல�ைடய ம�தநில ம�க�; த� க?ேண - த7கள� விழிகேள; கிழநாைர - 

கிழமாகிய நாைர எ'� பறைவ, ப��� ஆ
�� இைற6ச� பற�� C�ற - ப���க� 

மிகH� கீழா:� பற�� C�றH�, இைற6ச - �னி��; ப�ள�பய/க� பறி <��� 

உழவாி� பி�ைளக� மீ�கைள வாாிெய+��� *ைடைய� <��வா3க�. இதி/ 

பய/க� எ�ப� ப��தறிவி/லா� பி�ைளகைள��றி�தைமயா/ <��� எ�ற 

ெச:�� வா:பா+ விைன;�ைற� ெகா+�தா3; பழமீ� க��பி� ;�� - 

பைழைமயான மீனினி�0� க��பினி�0� பிற�த ;��. ;��நிலா� பா3�ேத 

மல3� தாமைர ;கி
��� - ;�தினி�0 ேதா�0� ஒளிைய�க?+ தாமைர�2�க� 

K#�ெகா�8�; ெப��தா
��வைள ;ைக யவி
��� - மி�க ஆழ�தி4�ள 

�வைளயி� ெமா&+�க� மல��; Y/ ச7� - க3�ப� ெகா?ட ச7�; ெபைடெம� 

�மாி மட அ�ன� - ெம�ைமயான இைளய ெப? அ�ன�; ;�திைன� க?+ 

தாமைர மல3 K+வ�� �வைள மல3 மல3வ�� த� பி�ைளெயன க3�ப� 

ெகா?ட ச7� அைண�ப�� அ�ன� தா�ெப�ற ;&ைடெய�0 

அைடகிட�ப�மான ேசாைல Y
�த � !3 எ�க. ெச��தி + ஆ
 + ேசாைல - 

ெச��தி மர7களா/ அமி
�த�ப&ட ேசாைல, இகர� ெதா�க�. (3) 

 

360. மணி!+ - மணியினிைடயி/; சக� - உலக�; பA�தவ�தி� - பA�த தவ�தி� 

எ�பதி4�ள தகர� �ைற�த�. (4) 

 

361. �ைழயா - வாடாத; எA ��பிறவி - ஏA அ�பமான பிறவிக�; சதேகா# - 

J0ேகா#; சேரா�க� - தாமைர; வா
H வ�க எ�பதி4�ள 'H 'கர� ெதா�க�. (5) 

362. ெவ� ேதவ �ர�தாி - மி�க ேதவ3கைள� கா�பா�0பவேள; தினகர�?ட  - 

Yாிய� ேபா�0 பிரகாசி�க�*#ய �?டல�ைத உைடயவேள; ;க சீதள ம?ட  

- ;கமாகிய �ளி3�த இட�ைத �ைடயவேள; வசீகர ம7க  - யாவைர�� ப�தியா/ 

வச�ப+��� Cப�ைத உைடயவேள; வCேதவ3 வண7� உைம - தி�மா/ வண7�� 

பா3வதிேய; பாி�ர ;?டகி - சில�பணி�த தாமைர ேபா�ற பாத�ைத �ைடயவேள; 

பரவாதவ3 க?டகி - �தி�காதவ3க8�� வாைளெயா�தவேள; க?டக� - வா�; 

பரசிவ ர6சகி - ேமலான சிவ'�� அ��ைடயவேள; பாிவாகிய ெந6சகி - 
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இர�கமான மன;ைடயவேள; கரதல க�தாி - ைகக� சிவன� கA�தி4ைடயவேள, 

இ� விட;?ட ேபாதா��; க கால� - க �க� (6) 

 

363. அCேரச3 - இரா&சத3க8��� தைலவ3; சிரகர சி��ாி - தைலைய� ைகயிேல 

உைடய திலக� அணி�தவேள, இ� '��' எ�ற அர�கைன அவ� தவநிைலயி/ 

ெகா�ற ேபாதா��; சிரமா  திக�பாி - தைலகைள மாைலயாக அணி�த பா3வதிேய; 

திாி அ�பிைக - திாிகி�ற அ�பிைக எ�0 விைன�ெதாைகயா��க; அ/ல� 'Uதிாி' 

எ�பத� வடெசா/லாக� ெகா?+ இ�ெபயெரா&+� ப?�� ெதாைகயா��க; 

ப6சமி - �3�ைக; கனகசித�பாி - ெபா�மயமான சித�பர�தி/ வசி�பவ�. கம
 

ெகா�தளி - ந0மண� PC� *�தைல உைடயவேள; �ட� நிக3 ெகா7ைகக� - 

�ட�ைதெயா�த தன7கைள �ைடயவ�; அமாி - ��த�ைத5 ெச:பவேள; பC�பி# - 

பCைம நிற� ெபா��திய ெப?யாைனைய ெயா�தவேள; அைடயா3 பைட - 

பைகவர� ேசைன; மி# - ��ப�; தம�க வி6ைசய� - உ+�ைகய#��� வி�ைதைய 

�ைடயவேள; ச�3ேவத விப6சிய� - நா�� ேவதமாகிய Pைணைய �ைடயவேள; 

தய�ணப6சாி - இர�கமாகிய �ண�ைத இடமாக ெப�றவேள; சகல ஆகம ம6சாி - 

எ/லா ஆகம7கைள�� 2மாைலயாக Hைடயவேள; கமல� உக�தவ� - 

தாமைரைய� தன�� இ��பிடமாக� ெகா?+ ச�ேதாஷி�தவ�; க�ணாகர 

அ�பிைக - க�ைணயி� இ��பிடமான பா3வதிேய; ஆகர� - இ��பிட�. (8) 

 

365. அவமதி ெபா�றிட - நி�தைன யழிய; அழியா நிதி - வ�றாத ெச/வ�, அகில 

பவ7ெகட - எ/லா பாவ7க8� நீ7க; அகலா விபவ� - நீ7காத வா
H; �வைலய� - 

இ7� இடவா� ெபயரா:� 2மியி 4�ள ம�கைள� �றி�த�. (9) 

 

366. மற� ம  க6Cகி - Pர� மி��த பா��� க7கண�ைத �ைடயவேள; க6Cக� - 

பா��; ம�பதி க6சகி - ேத� பதி���ள தாமைரயி/ வசி�பவேள; ம� - ேத�; �ளி - 

�ளி ேபா�றவ�; ந�தினி - மக�; பாரதி - சரCவதி; இ�திைர - இல��மி; ெபாைற - 

ெபா0ைம; �ர� எாி த�தவ� - திாி�ர7கைள ெந��பி&டவ�; �வன ஆதிக� 

த�தவ� - 2மி ;த ய எ/லாவ�ைற�� பைட�தவ�; கைற அரH க7கணி - விஷ� 

கைற��ள பா�ைப� க7கணமாக அணி���ளவேள; அரH எ�ப� அர என� 
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�ைற�� நி�ற�; கைணேயாெவO� ெவ7கணி - அ�ேபா எ�0 ெசா/4� 

ெகா#ய க?கைள�ைடயவேள. (10) 

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

அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�அ��*�ப#வ�    

367. 

சிவகாமிய�ைம

சிவகாமிய�ைமசிவகாமிய�ைம

சிவகாமிய�ைம 

  

 ச
திர

ச
திரச
திர

ச
திர 

  

 

1. சிவனி� இட	பாகதி� இ���  சிவ�த சைடயி� விைளயா�வா� 

     விைளயா�வா�.  

2. சிவனிட�க� (சிவன� இட	ப�கமாகிய  சிவனிட�க� (சிவன� ��� க�களி� 

    இட�) ஆவா�. இட	ப�க� இ���� க�) ஆவா�. 

3.கவன �கைல வாகன� - ஆகாயதிலைட"�  கவன � கைல"�ளா� - வள#வ�� 

இடபவாகன� (கைல -வில$ேக&றி� ெபா�). �ைறவ�மான கல�க� நிைற�த 16- 

 கைலகைள"ைடயா�. 

4. க�ைணவிழியினா� அ த$ ெகா�	பா� ஆகாயதி-�ள ேதவ#��  த& பதினா� நாளி�  

 அ த$ ெகா�	பா�. 

5. பராபர� கட/-திதவ�. நாகேலாக� வைர ஆ0�த பா& கட/-திதவ�. . 

6. சிவ�த ைககளி� �வைள மலைர ேய��வா�. �வைள மல��� ந�ப�. (ச�திர�  

 ேதா�றின1ட� மல��. எனேவ இ$ஙன�  

 4றின#). (1) 

 

368. வ#ெவலா� உ�னிட� கள7க;?+. இவளிட� மன�தி4� கள7க� (��ற�) 

இ/ைல. ச�திர� ேபா�ற ;க�ைத�ைடய ெப?பி�ைளைய மதியாதி��ப� உன� 

மதி �ைற�தி+தலாேலா! (��தி �ைறவதாேலா (அ) ேத:வைடவதாேலா) சிவ� 

;#யி�மீ� நீயி��தா4 மிவ� பாத�ைத ஊட/ தீ3�க சிவ� பணி��ேபா� 

;#யி4�ள நீ�� பணியவி/ைலயா. உன�ேகா ;ய/ (கள7க�) உள�. 

இவ8�ேகா �  (� யாைட) �ள�. � ைய ;ய/ ெவ/ல ;#�மா. 2மியி�மீ� 

விைர�� வா, வாராதி��பாயானா/ உ�ைன� கவனி�கமா&டாளா? 

பத6ச ெய�0 *0� ஆதிேசடைன எ+�� நம� சிவகாமிய�ைமயி� ;� 

ைவ�தி+வா3 சிவ�. ம�0� ;ைல ேம�றிரளினா/ சிவ'�� அ;த� (பா/) 

ெகா+�தைத�� அறியவி/ைலேயா எனேவ ச�திரேன ஆடவா என அைழ�கிறா3. 

இ7�5 சிலபிரதிகளி/ ம#யினாெல�0� உள�. அத�ேக ெபா�� *ற�ப&ட�. 

சிவகாமிய�ம� த�;� பா��க&ெக/லா� அரசனான ஆதிேசடைன 

ைவ�தி��கிறா�. ஆனா/ ச�திரேனா ரா�ேக��களா/ திைக��?+ 

பய�ப+கிறா�. ச�திர� த� அமி3த� ேதவ3க&கி&+� அவ3க� ஆலகால 

விஷ�தி��� பய�ப&+ உயிாிழ�க� பய�� ஒளி�தன3. இவள� தன 
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அமி3த�ைத�� அதர அமி3த�ைத�;?ட சிவேனா அைத�க?+ பய�படா� 

உ?டா3. எனேவ இதனா/ அ�பிைக, ச�திர� இவ3க&��ள ேபத� ெதாிகிற�. (2) 

 

369. 

ச
திர

ச
திரச
திர

ச
திர 

  

 சிவகாமிய�ைம

சிவகாமிய�ைமசிவகாமிய�ைம

சிவகாமிய�ைம 

  

 

1. இவ� கிரணதினி�� ஒளிவா6�த  �$கிைலெயாத ேதாளினிட��, க7தாகிய 

 �	 பிற���. (ச�திர8��  �	பிற	ப�  பா��மரதிட � பிற���. ேவ9�ற  த� - 

ஒ�� 4றி சிவகாமி�� இர�:ட� 4றியதா�  சிவெப�மா�. ேவத$க� பிரளய காலதி� 

ச�திர� தா0�தா�.) தம�� ஆப� ஒ��� இ�லாதி��க 

 ேவ��ெம�� ேக;டப: சிவ�  

 க;டைளயா� �$கிலாக வ�� அைவ  

 பிற�க அவ&றி� தா�  தாக ேதா�றின  

 ராதலா� இ$ங� 4றின#. 

2. அழ�வா6�த விமானதி�  அழகிய விமானதி� ேதவ#க<� த$கள� 

உலகவி�� நீ$க ேம� மைலைய  அ?ஞான Aதியினி�� நீ$க இவள� 

வல� வ�வா�.  பாதைதB C&றிவ�வ#. 

3. க&Aைடய ெப�க� வண$க மா;டா#க�. இவைள யாவ�� பணிவதா� க&�� க�வி  

 மி��. க&A + அ� - க&ப�, அ� ப�தி	  

 ெபா�� வி�தி - ெப�க� க&A என-மா�. 

4. எ�ேநர � �றி	பாக ��� கால$களி�  எ	ேபா�� காணலா�.   

பா#�க� 4டா�. (ச�#தி, கிரகணகால�,  

உதயகால� இைவகளி� பா#�கலாகா�.  

அ$ஙன� பா#தா� பாிகார� ெச6யேவ���).  

 (3) 

 

370. பாகாய ெமாழி ........ மதியேம - ெவ/ல�பாைக ெயா�த ெமாழிைய�ைடய 

வ6சி�ெகா#ேபா�ற பா3வதியி� ;க� ஆயிர7கைலகேளா+ (ச�திர� வள�� 

ப7�) பிரகாசி��� ச�திரேனயா��, இதனா/ பதினா0 கைலகைள�ைடய 

ச�திரைன�� ஆயிர� கைலகைள�ைடய ;க� ெப�ற அ�ைமைய�� பிாி�தா3. 

ஏகார� - பிாிநிைல; ப5ைச... ....விழிேய - பCைமயான கிரண�தி� ேதைன�?+ 

பசியாம/ பசிைய� தணி��� சேகார�பறைவைய �ைடய� க?ேணயா��. 

ச�திரன� நிலைவ5 சேகார�பறைவ�?+ பசி அ�ேபா� தணி��. அ�ைமயி� விழி 

ஒளியி� நிலைவ�?+ சேகார� பசிைய� தணி�தேலா+ எ�ேபா�� 

பசியாம4�ள�; ேபத� கா?க. ேபாகாத ... �றி�ேம - எ�ேபா�� நீ7காத சிறிய 

கள7க� இர?+ ��வ7க8� ெபா&+ ைவ���ெகா�8கி�ற ெந�றியி4�ள 

அைடயாள;ேமயா��. ச�திர'��� கள7க� அழைக5 சிைத�கிற�. 
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உைமய�ைமயி� ;கமாகிய ச�திர'��� ��வ7களி� க�ைம��, ெபா&#+கி�ற 

ெந�றியி� பாக;� அழ�மி�� விள7�கி�றன; இ7�� அ�ைமைய�� 

ச�திரைன�� பிாி�கிறா3. அழியா� .... சிகழிைக�ேம அழியாம/ ப�க�தி +கி�ற 

வ&டமான பாிேவட� C�?ட *�த/ ெதா�தி�� மயி3;# மாைல�ேமயா��; 

ச�திர� ப�க�தி4�ள பாிேவட� எ�ேபாதாவ� காண�ப&+ மைறகிற�. ஆனா/ 

அ�ைமயி� C�?ட *�த�ெறா�தி�� மயி3 ;#மாைல�� மைறயாம/ 

இ��கி�றன; இ7�� ேபத� கா?க. ஆகாய மாணி�க ... ெப?பி�ைள - ஞான 

ஆகாய� என�ப+� அழகிய சி�ற�பல�தி/ நடன� ெச:கி�ற நடராச3 இதழமி3த� 

ப�க� �ைற�படாம/ வள3கி�ற அழ� மி�க அ�ைமயா3. இ7�5 ச�திர� 

கைலயமி3த�ைத� பிதி3�க� அ��த� ேத:கிறா�. ஆனா/ அ�ைமயி� அமி3தேமா 

சிவனி� விஷ�ைத நீ�கியேதா+ ெகா+�த அ�ைமைய�� அழ�ற5 ெச:த�. 

எனேவ இதி4� ேபத� கா?க. ஒ�ெப�னேவ எ�பதி/ ஏகார� எதி3மைற. (4) 

 

371. ;A;க� தி7க...........மதியா� - ;கமாகிய தி7கேளா+ ெந�றியாகிய ஒ�பாதி5 

ச�திரைன�� K�0 கீ�றாக உ�ள தி�நீறாகிய ச�திரைன�� உைடயவ�; இவ� 

பல ச�திரைன �ைடைமயா/ ேபத� ெதானி�த�. இ7ஙனேம 

பி�வ�வனவ�ைற�� ெகா�க. ;#யிெலா�.......... மதியா� - தைலயி/ ஒ� கீ�05 

ச�திரைன�� பாத�தி/ ஒ� கீ�05 ச�திரைன��, (சிவெப�மா� ஊட �ேபா� 

பா3வதியி� பாத�தி/ P
�� வண7�� ேபா� ச�திர'� பாத�தி/ ப+வதா/ 

இ7ங� *றின3) K�0 க?களி/ ஒ�ப�ற ெவ�றி�ைடய ச�திரைன�� 

உைடயவ�. இ>வ#யி/ சிவ�த�ைம அ�ைம��� *ற�ப&ட�. 

ெகாAநைக............ பிைறயினா� - ெகாAவிய ஒளிவா:�த சிாி�தலாகிய பிைற�� 

இ��ப� ப�களாகிய பிைற5 ச�திரேனா+ ெதா�தியான ;�தினாலாகிய 

பிைறயாபரண� ைத�;ைடயவ�, ப�கைள� பிைற5 ச�திரனாக உ�வகி�தா3. 

��பி+� ......... வ#வ� - ��பி+வைத ெயா�த தாமைர மல3க� �விய5 

ெச:��ப#யான�� ேம/ ேத� ஒAகி�ற அ/ ய���க� மலர5 ெச:��ப#யான 

கள7கமி/லாத ெவ?ைமயான ச�திர� ேபா�ற வ#வ�. பAதக4� எ�னேவ 

ச�திர'��� கள7க� பA�� அ�ைம�� அஃதி�ைம�� *ற�ப&டதா/ ேபத� 

ெதானி�த�. இவ� வ#ெவலா�... அக�0� - ச�திர� வ#வி� ஒளியா/ உலகவி�� 

ஒழிகிற�. அ�ைமயி� வ#வெவாளியா/ பC, பாச இ�� ஒழிகிற�. எனேவ இதி4� 

ேபத� கா?க. பதிெய'� ப�திெயா+ ............ கைலேய - ச�திர� த� 

தைலவனாகிய Yாியேனா+ ஒ� கைலேயா+ *#� கல�தி+வா�. இ� அமாவாைச 

தின� நிகA� எ�ப3. ஆனா/ அ�ைமேயா எ�ெபா�&�� இைறவனாகிய 
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சிவெப�மாேனா+ *# அ3�தநாாியாக பலேகா# ச�திரகைலகேளா+ கல�� 

இ��பா�. இதி4� ேபத� கா?க. பC - ஆ�மா. (5) 

 

372. மயி/ வ#வ� ந�ம�ைன - இ� ெச�ைனயி4�ள மயிலா�2ாி/ 

க�பகா�பிைக மயி/ வ#வமாகி ஈCவரைர� 2சி�தேபா� அவ3 கபாலேம�திய 

ைகயினராக� கா&சி த�தைத� கா&+கிற�. இதைன ‘மயி/ 2சி�க H�றவ3 கபால� 

கர�தின3 க6ச� ேபா�றா#ய தாைள� பழி5C��' எ�ற தி�மயிைல� 

பி�ைள�தமி
 கா��� ப�வ�தி/ கா?க. ம�0� கீ
�காO� வரலா0� உ?+. 

மாயவர� எ�'� தல�தி/ பா3வதி மயி/ வ#வமாகி5 சிவைன� 2சி�க5 

சிவெப�மா� ஆ?மயிலாக நடன6ெச:� மைற�த�ள இைறவைன ெய?ணி� 

பிாிவா�றா� 2சி�தா3. இ�தல� மயிலா+�ைற, மா!ர� எனவழ7��. ெப�மா� 

ெபய3 மா!ரநாத3. ேதவி ெபய3 அ6ச னாயகி; மக� வாகன� - மகனான ;�க� 

வாகன� (மயி/). இரா�, ேக��க� பா��களாதலா/ மயி4�� வ யேதா 

ாிைரயதா�� எ�0 *றின3. �யி/ வ#H ெகா?டெதா� ேகாைத:- மா!ர� எ'� 

மயிலா+�ைற�� அ�ேக��ள ந/ல� �#யிேல ேகாயி/ ெகா?ட நாத� ெபய3 

ஆல��ைறய�ப3 எ�0�, நாயகியி� ெபய3 �யிலா?ட நாயகி எ�0� 

வழ7�தலா/ அ�ைம �யி/ வ#H ெகா?டா� எ�ப� விள7�கிற�. 

தி�நாH�கரச3 �றி�த '�யிலால��ைற' அ�ேவ என� ெகா�ள�ப+கிற�. 

;ய�கைற - கள7க�; ெவயி/ வ#H - Yாிய�; ேசாப� - ேசா3H; விாிெசனா மி�ைத 

தவி3 - விாி�த ெசனி�தைல�ைடய ேயானிகைள நீ�கின; அயி/ வ#H ெகா?ட 

;�க?ணி - ேவ/ ேபா�ற வ#H ெகா?ட K�0 - க?கைள �ைடயH�. (6) 

 

373. ஏன� ஏகாம/ ெதாட3��வ� எ�0 பிாி��5 ேச3�க பாப� ேபாகாம/ 

ெதாட3�� வ�கி�ற எ�0 ெபா�� ெகா�க. நி��ல�� எழி/ அரC - உன� 

ச�திர�ல�தி/ ேதா�றிய அரச�; ஏன� - ப�றி; �ரவி - �திைர; ச�திர�ல�தரச�, 

ப�றி, அவ� ஏறிவ�த �திைர ஆகியன சிவக7ைகயி/ K
கி ெபா�னிற� 

ெப�றன3 எ�0 *ற�ப&+�ள�. ேமாகா விகார�தி� ;னிவர� ேகாப�தி� சாப� 

- தாைரயி� மீ� ெகா?ட ேமாக� கவைலயா/ பிரகUபதி ேகாப�தினா/ ெகா+�த 

ேத:வைட�� சாப�; ேபாகாத ....... �ாிசி/ ெப�ற� - ;�கால�திேல Yாியவ�ச�� 

அரசெனா�வ'��5 சி7க நிற;�ள �மர� பிற�க அவ'��5 சி7கவ�ம� என� 

ெபயாி&டன3. இவ� ெவ?�&ட ;ைடயவ�. சிறி� நாளி/ இராdய�ைத� �ற�� 

ெவ� <ர� வ�� கைடசியி/ சித�பர�ைத யைட�� பத6ச , 
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வியா�கிரபாத3கைள� க?+ அவ3க� அ'�கிரக�தா/ சிவக7ைகயி/ K
கி 

ெவ?�&ட� நீ7கி உட�� ெபா�னிற� அைட�� இரணியவ�ம� என� 

ெபயரைட�� அரசா?+ தி/ைலயி/ சிவ�தி��பணி ெச:� ;�தியைட�தன�. 

இவ� 3-ஆ� சி�மவ3ம� (கி.பி. 550-575) எ�ப3. இ�K�றா� சி�மவ3மேன 

ஐய#க� காடவ3ேகா� எ�ப3. மாளாவர� - சாகாத வர�. (7) 

 

374. மா/ - தி�மா/; ெவ?படா� - ெவ?ைமயான �ணி; ப7ேக�க� கடH� - 

பிரம�; க5ைச - அைர�க5C; ந5C அரா - விஷ� ெபா��திய பா��; உ�ம�த3 - 

சிவெப�மா�; காண� படா;# - பிரம� அ�னமாக வ#ெவ+��� ;#ைய� காண 

;#யாததா/ காண�படா;# என�ப&ட�. க�ைத5சைட5 ச�கள�தி ;�ற�தினி/ - 

க�ைதயாகH�ள சைடயினிட�தம3�த ச�கள�தியான க7ைகயி� வாச /; 

வி5ைசயா: - க?க&# வி�ைத ேபா�0; ஏைழ மதி - அறியாைமைய�ைடய ��தி; 

இவளி/ நீ மி5சேமா - இவைள� கா&#4� நீ அதிகேமா. (8) 

 

375. C�தர� கடH� - சிவெப�மா�; ச�திர� ம�மத'��� �ைடயான� ப�றி 

"ம�மத� Cட3;#� �ைடயான நீ'' எ�றா3. ெதா?+ப&+ அைடயா3�ர� - 

அ#ைமயாகி பைகவ3களான அர�க3களி� திாி�ர�ைத; ச�திர�, Yாிய� 

தி�மா � க&டைளயா/ திாி�ர� எாி��7 கால��� ேத���5 ச�கரமானா3க�; 

ேத3 வ?# - ேத35 ச�கர�; க�தர� ேதவ3 ......... ச�ைக நீ - ஆகாய�தி4�ள 

ேதவ3க� ச�திரன� வள�� ேபா��ள அ;த�ைத உ?Oவ3. எனேவ உ?டபி� 

ச�ைகேய எ6Cமாதலா/ இ7ங� *றின3. கா னா/ ேத:ப&ட நீ - த�க� 

யாக�தி/ Pரப�திர� ச�திரைன� கா னா� ேற:�தா�; எனேவ இ7ஙன� 

*றினா3; ைக5ச&+வ�தினா/………………உ5சி&ட�:- தி�மா/ ேமாகினி 

உ��ெகா?+ பா�கட/ கைட�த அமி3த�ைத அCர3��� தாரா� அவ3கைள 

மய�கி� ேதவ3க&ேக த��ேபா� இ� அCர3க� ேதவ உ��ெகா?+ ேதவ3க8ட� 

உ&கா3�� அ;த� வா7க அ5Y
5சிைய5 Yாிய'�, ச�திர'� தி�மா4� 

கறிவி�க தி�மா/ பாிமாறின ச&+வ�தாேலேய த&# ெவ&#னா3. அைவக� இரா�, 

ேக��களாகி Yாிய�, ச�திர� மீ� பைக ெகா?+ விA7கி உமி
கி�றன. ச&+வ� 

- அக�ைப; அரH - ேக� எ'� பா��; உ5சி&ட� - எ5சி/; வாாி - பா�கட/; ச�திர� 

பா�கட/ கைட�தேபா� 'தறி' யானதா/ ‘வாாியி� கைட�ப&ட நீ' எ�றா3. அ�தர� - 

ஆகாய�. (9) 
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376. இ�இத
 ம#�ேத தி�ெறA சின�தCர� - இர?+ உத+கைள�� ம#�� 

அைவகைள� தி�0வி+வைத�ேபா�0 எA� ேகாப;ைடய Yரப�ம�; இ#ெயன� 

பிளிறி+� ெபாறி - இ#ேபா�ெறா ��� ேசவ/ ெகா#யைடயாள�; கத
 சக�திர� 

K# - விைர�� ஆயிர� ேதாைககளா/ மைற��; க&ெசவி தி�0 - பா��கைள� 

தி�0 காளேமக� R வா� க7� � எ+�தாட - காளேமக7கைள� க?+ தன� 

ேதாைகைய விாி�� ேமக�தினா/ ெசறி�த இ�ளி/ ஆட; காளேமக� - ச�த 

ேமக7களிெலா�0; சத;ற வழ�கி/ ஆயிர7ேகா# அ?ட7க� தவA� 

ெவ?தி7க� ;��� த?டா� வ�� - நிைலைய�ைடய ;ைறைமயி/ 

ஆயிர7ேகா# அ?ட7களி/ விள7�� ெவ�ளிய ச�திரனி�0 உ?டான 

;���க8� �ைறயா� வ��. உன�� மதி தா'� அதி உ?டா�ேமா என�பிாி�க. 

ஒ>ெவா� அ?ட�தி��� ஒ>ெவா� ச�திரனான தா/ “அதிக;0 ம?டல�தி/ 

மதிக� வ�;�னேம" எ�றா3. ;�க� Yரப�மைன ெவ�றதா/ அவ� ஆ?ட 

ஆயிர�ெத&+� ேகா# அ?ட7களி4;�ள தனி�தனி ச�திர� ;���கைள� 

த�வானாதலா/ இ7ஙன� *றின3. (10) 

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

சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�சி றி� ப#வ�    

 

377. அ#;#�� - அ#�பாக;� ேம/பாக;�; மகேம� ந+ வைசயாத <? - 

ேம�மைலைய ந+வி/ அைசயாத <ணா�கி; அைற P+ - அைறகளாக� 

த+�க�ப&ட P+; பதினா4 - ேமேலA, கீேழA உலக7க�; ;க+ - P&#'5சி; 

எAகிண0 - ஏA ச;�திர7கைள� �றி�� இ7ஙன� *றின3. இ�விள�� - Yாிய�, 

ச�திர� எ�ற இர?+ விள��க�; பதவி� பழ7கல� - பதவிகளாகிய பைழய 

பாைனக�; ேத�கி&#+� - ெதவி&+�; அ+�கைள - சைமய/ P+; திட ம�H - வ  

ெபா��திய; உமாேதவி சிவெப�மானிட� இ�நாழி ெந�ெகா?+ 32-அற� 

வள3�ததா/ "ப5ைசெந/.............சைம�பி��" எ�0 *றினா3. இதைன 

"இைமயமைலயைரய� மகடAவ�க5சி ேயக�ப3 தி�ேமனி �ைழ�த ஞா�0, 

சமயமைவ யாறி'��� தைலவி� கீச3 த�தப# ெய&+ழ�கீராழி ெந/4, ;ைம 

தி�5Y டக�ைக யா�ெகா+�க வா7கி �ழHெதாழிலா� ெப��கி �லகெம/லா�, 

தம� ெகாAமி�திெகா+ வள3��� ேவளா? டைலவ3 ெப���கA 

லகி�றைழ�த�ேற." (ேச�கிழா3 �ராண� தி�வி��த�) எ�பதி/ உண3க. (1) 
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378. ம?ப�0 கா/க� ைவ�� - ம?ைண� ப�0கி�ற கா/க� அைம��; 

ஊனினா/ - மாமிச�தா/; சிலபிரதிகளி/ ஊணினா/ என உ�ள�; ைக�மர� - 

P&#� பா:5C மர�; வாசெலா�ப� - நவ��வார7க�; ேமா&+வைள ப�க�� 

வைளவாி5ச4� - வயி�0��ற;�ள எ4��களாகிய உ�திர�ைத��, சிறிய 

எ4��களாகிய வாி5ச/கைள��; பழவிைன5ேச3க&# - பைழய �?ணிய 

பாப7களாகிய தானிய7 ெகா&+� இட� க&#; இ�ப ��ப7க� பா��ண க? 

விள�� ேம�றி - இ�ப ��ப7கைள� ப���ண3�த'பவி�க க?களாகிய விள�� 

ஏ�றி; எAவைக� பிறவியி/ 84-ல&ச� ேயானி ேபத� எ�ப3. எனேவ எ?ப�� 

நா�� Jறாயிர� ேபத� எ�றா3. (2) 

 

379. ஆ0சா�திர;�, நா4ேவத7க8� ெபாிய <ணாகH�, 28- ஆகம7க�, 

ஐ�ெப�� 2த7க�, 18- �ராண7க� சிறிய <ணாகH� உ�திரமாகH�, 

அ0ப��நா4 கைலக8� ைக�மரமாகH� (P&#� பா:5Cமர�), 

எAப�திர?டாயிர� நா#க� வாி5ச4ட� ஆணிகளாகH�, உலக7க� இ�J�0 

இ�ப�� நா4� தாமைர�2 வ#வாக5 ெச:ய�ப&ட த&டமாகH�, 

ெதா?]�றா0 த��வ� ச�ன/களாகH�, ஒ�ப� வாச/க� ��ப7க� (கலச�) 

ஆகH�, ெபா��திய இ�ப�ேதாராயிர�� அ0J0 Cவாச7க� சிறிய ஓ+களாகH� 

ெதளிவைட�� ஒ�ப�ற P+க&#� �#யி��கி�ற பா3வதிேய சி0P+ க&+வாயாக 

எ�0 ெபா��ெகா�க. (3) 

 

380. ம0ேத��&#வ� ெபா:�ேதைரெயா�த ெப�வா
ைவ� �றி�� - 

ேதரழி�தேபா� ம�ற ேசம�ேதாி/ வ�வைத�ேபா�0 ஓ3 உட/ அழி�தா/ 

ம�ெறா� உட / ���� வ�� ெபா:�ேதைரெயா�த மனித வா
ைவ� �றி�ப� 

ேபா�0; உலெகலா� வலசாாி, இடசாாிவ�மி�திர� ேத3 - உலக ;Aவ�� 

வல�ப�க;� இட�ப�க;மாக Cழ�0வ�� இ�திர� ேத3; வள3 <ளிபடலமாக - 

அழிய; உ0ேத3 உ�&#ெவா� ம0ேத3 இலா� - த�ைனயைட�த ேதைர5 ெச4�தி 

ஒ�ப�ற ம�ற ேத3க� இ/லாம/; அ?ட� ஓ3 ஆயிர�ெத&+� ஒ� �ைட�கீழா�� 

ேமலா� ேதவ3க8� உ�Hசி0 <ளாக ஆயிர�ெத&ட?ட7கைள�� ஒ� ெவ? 

ெகா�ற� �ைடயி� கீழா�மா0� வானி4�ள ேதவ3களி� வ#வ;� ��றி5 
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சிறியதா�மா0�; எறிேத3 - எாிேத3 எ�ப� எ�ைக ேநா�கி நி�ற�; ச�திரYாிய3 

ேத�� எA<ளிபடல� மைறய - ச�திரYாிய3 ேத�� இ�திர ஞால�ேதாினா/ 

எA�பிய �Aதியி� ெதா�தியா/ மைறய; Yர� - Yரப�ம�; இவ� சிவபிரா� த�த 

இ�திரஞால� ேத3 ெகா?+ ச?ைட ெச:தா�. பி� மாைய ெச:�� ஆ�றா� கட/ 

ந+வ? மாமரமாக நி�க அதைன ;�க� ேவலா/ இ�பிளவா�கினா3. (4) 

 

381. ;5சி/ - ;ற�; �Nபராக� - ஓ3வைக ர�தின�; �ழிசி - பாைன; �ழிசியி/ 

எ�ப� �ழிசி/ என நி�ற�; உைல - உைலநீ3; பவளவிற� - பவளமாகிய விற�; 

ப5ைசமணி ப5ச# - மரகத� க�களாகிய ப5ச#; ேகாேமதக� ெபாறி�கறிக� - 

ேகாேமதகேம ெபாறி�தலா4?டான பதா3�த7க�; ந6ச;?டவ3 - சிவபிரா�; 

அ;� ெகா?+ - சா�பி&+; பால#சி/ - பா/கல�த உணH. (5) 

 

382. மாதவ3 - மி��த தவ6ெச:�� ;னிவ3; ச�தினி ச�தினி எ�ப� வ �ற 

இர&#�த� ேபா4�; ச�தினி பாதமைட�தவ3 - சிவச�தி பதி�ததனா/ சா�5சிய 

பதவியைடய இ5சி�பவ3; த�பைர - உைம; அைள�தி+ - கல�தி+; நி��ணி - 

�ணாதீதமானவ�; வி�� இமவா� மக� எ�றிட - காரணமாக இமயமைலயரச� 

மக� எ�0 *0வத�காக; வி�கைணெயா�த �Eர ெந+7கணி - வி/ைல�� 

அ�ைப�� ;ைறேய ஒ�த ��வ�ைத�� நீ?ட க?கைள�� உைடயவேள; 

ெம:�� அணிய� கணியா: - உட4�� அழ�ைடய க?கைள�ைடயவ�; சி�தினி, 

ப�பினி, சாமளி, ச7கினி ஆகியைவ உமாேதவியி� ெபய3க�. சி�பர� எ�பத� 

ெப?பா/ சி�பைர. (6) 

 

383. ;�கண3 - சிவெப�மா�; ெபா�கண3 - வி2தி� ைபைய�ைடயவ3; ;�தமி
 

ெசா�றவ3 - K�0 தமிைழ�� அக�திய���5 ெசா�னவ3; அ/ பரத��வ3 - 

தீைமய/லாத ேமலான த��வ7கைள யறி�தவ3; கீதமறி�தவ3 - இராவண� 

சாமகீத� பா# ைகைலயினி�0 மீ?ட� கா?க. அ&டவ3 - அழி�தவ3; 

த3�கமி&ட� - ந�கீரேரா+ மகளி3 *�த4�� இய�ைக மண� உ?ெடன 

வாதி�த� கா?க. அ�ேபா� அழி�த�ளாமவ3 - அ�ேபா� அழி�த�ளியைத�ைடய 

அவ3; திக�பாி - பா3வதி; சி�சைப - சி�ற�பல�. (7) 
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384. Kவ3 - திாிK3�திக�; சி�த� - மன�; சி&# - உ?டா�க�ப+வன ; Wத/ - 

ெந�றி; பிரமைன5 சிவெப�மா� ச�தியிட� பிற�க5ெச:� பைட��� 

ெதாழி4�கா�கின3. இ7ஙனம�றி� பிரம� சிவெப�மா� ெந�றியி/ பிற�தைத�� 

ஒ�0ைமப�றி ஏ�றதாக� ெகா�ளலா�. தயி�திய3 - அCர3; ;5சக� - K�0 

உலக�; சி�� அற - ��ப� நீ7க; இைழ�தவ� + நீ - இைழ�த வணீ. (8) 

 

385. பCைம + இைழ - பாசிைழ; இைழ - ஆபரண�; ப5சிள நீ3�தன பார� - 

பCைமயான இளநீ3 ேபா�ற தன�தி� ப8; பி# - ெப?யாைன; அ5Cத� - 

தி�மா/; களவி�கனி அ5C0� ைம��ழலா: - களா�பழ�ைதேய பய�ப+��� 

அ>வளH காிய *�தைல�ைடயவேள; அ5Cத� - அழிவி/லாதவ�; இ7� 

விநாயகைர� �றி�த�; சிவ� திாி�ரச7கார கால�தி/ விநாயகைன நிைனயாததா/ 

அ5C ;த யன ;றிய பி� விநாயகைன� ெதாA� �ற�ப&டன3. அ�ேவ 

"அ5சி0பா�க�" எ�0 *ற�ப+� ஊரா��; வ5சிர வ5சிர� மா3� பிள�திட - 

வ5சிரா�த�ைத�ைடய வ5சிரேதக�ைத�ைடய இ�திர� மா3� பிள��மா0; 

"ைவ5சிர" எ�ப� ‘வ5சிர' எ�றான�. ைவ - *3ைம; வ5சிர க/ �ைட ேதா� - வ5சிர 

மைலைய�� �ைட��� அ� தைகயவ Hைடய ேதா�; ைம�த� - ;�க�; ெச5ைச 

- ெவ&சி; பாணி - ைகக�; வ5சிர வ5சிர� மா3� .............................. ...................... 

ைம�தைன :- ;�க� இைளய வயதி/ ேம�மைலயி� ;#கைள� பறி�ப�� 

கதிரவைன� தி7க� ம?டல�தி/ எறிவ�� க�டைன�� வாCகிைய�� ேபா3 

ெச:ய5 ெச:வ�� ேபா�ற விைளயாட/கைள5 ெச:தா3. இ>வா0 ெச:ய� 

ேதவ3க� கல7கி ;�கைன� க?+ எதி3�தா3க�. இ�திர� தைலைம வகி��� 

ேபா3 ெதாட7கி வdரா�த�ைத எறிய அ� ;�க� மீ� ப&+� <ளாயி�0. 

ஐராவத�ைத�� ஆ�ற ழ�� விழ5 ெச:தா3. பி�� இ�திர� ேவெலா�ைற ஏவ 

அ� ஒ� சி0 ��ேபால ;�க�மீ� ப&ட�. ;�க� இ�திர� ;#ைய ஒ� 

கைணயினா4�, ெகா#ைய ஒ� கைணயினா4� மா3� கவச�ைத ஒ� 

கைணயினா4� அழி�தா3. மா3பிேல ஏA கைணகைள விட அவ� ேசா3�� 

P
�தா�. இ0தியி/ ேதவ3க� பி�னிட நாரதரா/ இற�தவ3கைள எA�பின3. (9) 

 

386. ேகா# நவ?ட� - பல ��ைமயான உலக�; நவ + அ?ட� - நவ?ட�, அகர� 

ெதா��த/; ஓ# வைள��� உ� அ�த� அழி�தனரா� - ஒ#�� வைள��� உன� 

தைலவ� அழி�தனராகிய; அ�கிரம�தவரா� அவ3 த� �ண� அ�ப# நி�� + இைல 



102 

 

என�பிாி�க; நி�கிைல - உன�� இ/ைல; உ�பல� ைவ�தி+ பாணி - �வைள 

மலைர� தா7கி+� ைகக�; ெபா�0க� - ெபா�னாகிய <�; பா3வதி��� 

க���வி/4� �வைள ;த ய மலர��க8 ;?டாதலா/ "உ�பல� ைவ�தி+ 

பாணி" எ�றா3. ஆ?ம�களி� சி�றி/ ப�வ�தி/ ஆ?�ழ�ைதக� ெப?க� 

க&#ய சி�றிைல� கைல�பராதலா/ "அ�தைன சி�றி4� ... நி�கிைல " எ�றா3. 

(10) 

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

அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�    

 

387. ெத?#ைர - ெதளி�த அைல; அதைன ஒ�ெபன உைர�தி#'� ;�தித�ேமா - 

என� பிாி�க, ;�தி - ேமா&ச�; காமேதனி� - பCவி�; பாசவி�� - ஆைசயாகிய 

��ப�; ைம�த3 .................... ெபா:�ைமயாேமா "ம�க?ெம: தீ?ட4ட�கி�ப� 

ம�றவ3 ெசா� ேக&ட �ப� ெசவி��” எ�ற �றைள ஒ�� ேநா��க; "�ழ னி� 

................ �தைலெமாழி'':- �ழ னி� யாழினி� எ�ப த�ம�க�, மழைல5ெசா� 

ேகளாதவ3'' எ�ற �றைள ஒ�� ேநா��க. �ழக� - சிவ�; �தைலெமாழி - 

மழைல5ெசா/; வா:ைம - உ?ைம. (1) 

 

388. வா��க� Y��ைம, ைபச�தி, ம�திைம, ைவகாி எ�0 நா�� வைக�ப+�. 

இல6சி - நாபி; நாபியினி�0 வ�வ� Y��ைமெய'� வா��; உரெனா+ க?ட� - 

ெந6ச;�, கA��� (உர� - மா3�) இைவகைள� ெகா?+ பிற�ப� ம�திைம; உ5சி 

- தைல; நாசி - K��; ப/ அ?ண� இத
 நாவினி/ - ப/, ேம/வா:, உத+, நா�� 

இைவகளினி�0; “க?+ ேக&+ உ?+ உயி3�� உ�றி�ப மாதா பிதாH 

Hெம:��": க?+ ேக&+?+யி3� ��றறி� ைம��ல', ெமா? ெடா# 

க?ேண�ௗ'' எ�ற �றைள ேநா��க. பரH� - �தி���; 2ைவ - நாகணவா:� ��. 

(2) 

 

389. பாைவ - ெபா�ைம; மறிதிைர - மட7�� அைலக�; வழ7கி+� பாைவ –  

உலாHகி�ற மீ�, ஆைம ;த யவ�றி� ெபா�ைமக�, (நீ3வா
வன *றினா3); 

ஒ/ைலயி� ெநளி�� தா� ஊ3�தி+� பாைவ - விைரவி/ ெநளி�� ஊ3வனவ�றி� 

ெபா�ைமக�; உ0தா� மர�பாைவ - நிைல��� த7�வனவாகிய மர�தி� 
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ெபா�ைமக�; ஒ�ெபா��� பாைவ- ஒ�ப�ற மைலகளி� ெபா�ைமக�, ‘ெபா���’ 

எ�பதி/ �கர� ெதா�க�. ஐ�ெபாறி� பாைவ - ெம:, வா:, க?, K��, ெசவி 

எ'� ஐ�ெபாறிைய�ைடய ெபா�ைமக�. எ/லறிH - ஒளிவா:�த அறிH; சா�கிர� - 

கலாதிக8டேன *#நி�0 சி�&# ெதாட7கி� க�ம���கீடாக 

நானாேயானிகளி4� ���ழ�0 Cவ3�க நரக7கைள ய'பவி��5 ச3வ ச7கார 

மளவாக5 சனன மரண�ப&+� திாி�� சகலாவ�ைதயான த�ைம; 2தசா3 வ#வா� - 

உடைல5சா3�த வ#வா�; எ?ப�� நா ல�க�தான ெகா�ைக - எ?ப�� நா�� 

Jறாயிர ேயானி ேபத;ைடய ெகா�ைக; ந� 2ைவ- ந/ல ெப?ேண; ;த�க? 

எAவைக� பிறவிைய�� ெபா�ைமகளாக� *றியன கா?க. (3) 

 

390. ;�க?ணி - பா3வதி; கடH� - சிவ�; கம
 ச&+வ� பழ�கி - வாசைன PC� 

அக�ைபயினா/ பாிமாற� பழ�க� ெச:�; இ�ன;த K&# - உணG&#; 

எ?ம3�திாி�� ஏைண - எ&+� தி��� பாலக3 த7�� ஆகாயமாகிய ஏைண; 

ேபரா&# - ெப�ைம ெபா��திய ஆ+தைல�ைடயவேள; ேபாரா&#னீ 

எ�பத���ேபா3 + ஆ&#/ + நீ எ�0 பிாி�க. Pணழ�பாைல - Pணாக அழாேத; 

விழி நீ3 - க?ணீ3; ஊ0 பா/ - Cர�கி�ற பா/; மா3ப� - அ� சாாிைய; அ��பா� 

;ைலெகா+�� - அ��� ேபா�ற ;ைலயினி�0 பா/ ெகா+��. (4) 

 

391. நாட�� - ேத+த�காிய; சா�2நத5 ெச�ெபா� - சாத Eப�, கிளி5சிைற, ஆடக�, 

சா�2�த� எ�ற நா/வைக� ெபா�களிெலா�0; நவமணி - ஒ�ப�வைக 

இர�தின7க�; நவ�ெப0� �வன7க� - ��ைமெப0� உலக7க�; வயி� - ஏழா� 

ேவ�0ைம���; �#ைல - C�தமாைய. இ� க3�தாவி'ைடய இலயேபாக 

அதிகார7க8�கிடமா:5 C�தமா:5 சடமா:� க3�தாH��� பாி�கிரக ச�தியா: 

நி�தமா: ஒ�றா:5 C�தா C�தமிர?டா4� விய�தமாயி��ப�; ெகா/ ய�பாைவ 

- ெகா/  மைல மீதி���� ெபா�ைம. இ� க?டா3 உயி�?O� த�ைம 

வா:�த�; மி�க அழ�� வா:�த�; Pட�7ைக�தாெய'� - நீ7�த /லாத 

ெசவி �தாைய ேபா�0; ேமாகினி - அழகிய ெப? உ�வ�. (5) 

 

392. பா�த� - பா��; ப�திபா:�� - வாிைசயாக� பரவி; �07ெக?ைட - சிறிய 

ெக?ைட மீ�க�; மாவி�வ+ - மா7காயி� பாதிபாக�; மதராி�க?க� - மத3�த 
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ெச>வாிபர�த க?க�; நி�பலமணி� ெகா�� இன� மறி�� விைளயாட/ எனH� - 

உன� பல மாணி�க� பதி�த ெகா�� எ'� ஆபரண7க� மட7கி விைளயா+த/ 

ேபா�0�; சா�திள7 ெகா7ைக - ச�தன� 2சிய இைளய தன�; நி� கணவ3 க?க� 

தா� தாவி - உன� கணவனான சிவெப�மா� க?க� தாவி; தா� - அைசநிைல; 

த?டா� - நீ7கா�; ெச7கா�த� மல3 - சிவ�த கா�த� 2 (ைகக�); த?தா� - 

�ளி3�த மகர�த�; கா�தித� - ஒளித�; ெச�ெபா� இைச இ�திர ந0நீல� கழ7� - 

ெச�ெபா�னினா/ இைண�த ேம�ைமயான க�ைம நிற;�ள கழ7�; பா�பி� 

மாணி�கமணி அழகிய 2வி/ ப5ைச வாிைசயாக� பதி�� ஆ+வைத� ேபா�0� 

தாமைரயி/ வசி��� ெக?ைடமீ� வாிைச�ட� பா:�� விைளயா+வைத� 

ேபா�0�, மத3�த க?க� நி�பல மாணி�க7க� பதி�த ெகா�� எ'� 

ஆபரண7களி/ மட7கி விைளயா+வைத� ேபா�0�, ச�தன� 2சிய இைளய 

தன�தி�மீ� உன� கணவ3 க?க� தாவி விைளயா+வைத�ேபா�0�, நீ7கா� 

வ?+க� கா�த� மல3மீ� மகர�த�ைத உ?Oவ� ேபா�0� கழ7� விைளயா+ 

வாயாக எ�0 ;#�க. (6) 

 

393. பழ�ெப0 - பழ�தைல� ெப�ற; ப6சர� - *+; 2ைவ - ைமனா; 

ப�மணியிைழ�த ப#வ� �ழ மண�பி�ைளெகா+ - பலவைக 

இர�தின7கைளயிைழ�த உ�வ�ைத�ைடய இைளய மண� ெச:�� பி�ைள 

ேபா�ற ெபா�ைம ெகா?+; வ?ட/ - ஓ3 விைளயா&+; �7�ம5ேச0 ஆ#�� - 

�7�ம7 �ைழ��� 2சி��; ெகா+7ைக யா
 - வைள�த யா
; அழ�ெபா  - அழ� 

விள7��; ஆயெவ�ள� - ேதாழிய3 *&ட�; அணிC?ண� - அழகிய வாசைன� 

ெபா#; அ�ன�தி� நீல� கலாபமயி/ ஆன�த� ஆ3�ேதறி விைளயா# - 

அ�ன�தி�மீ�� நீல�ேதாைக�ைடய மயி �மீ�� ஆன�த� ெபா��தி ஏறி 

விைளயா#; கழக ;�தமி
பா+� இ�ைளய3 - ச7க�தி� ;�தமிைழ�� பா+� 

ேதாழிய3. (7) 

 

394. ஓைத - மதி/; பதிதாரகண� ஆரமதா: - ஆகாய�தி/ பதி�த ந&ச�திர� *&ட� 

2�த ந�தவனமாகH�; தாிCக� C�திக� தானாக – [சில�பி4�ள] மாணி�க� 

பர/க� ேவத7களி� ச�தமாக; தனவைர தமனிய வைரயாக - ;ைலகளாகிய 

மைலக� ெபா� மைலயாகH�; C�தர வி�கர� - அழகிய இர?+ ைகக�; எறிதர - 
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Pச; Cாித� -Cழ�சியைம�த; Wட7கிைட மி�என - தள�� இ+��� 

மி�னைல�ேபா�0; இ���வ� இ�திர வி/ ட - இ���வ7க8� 

இ�திரவி/ைல�ேபா�0 வைளய; இைழ யணிமணிெசாாி �ளிெயன - நைகயி/ 

அணி�த இர�தின7க� ெசாாிய அைவ மைழ��ளி ேபாலH�, கய/ - கய/மீ� , 

க?ண# - க?ணா#. (8) 

 

395. ேவ0 ஆ�;# - உட னி�0 ேவ0ப&டதா��ள கிாீட�; தைளயவி
 தரKர/ 

;க;� - இத
 மல3�தைதெயா�த ��சிாி��ைடய ;க;�; ;#�� ;க;� "நிகநிக" 

ெவன என இைய�க; J � இைட - J/ ேபா�ற ெம/ ய இைட; ஆைடெயழி/ - 

ஆைடயி� அழ�; ஓைர எறி�� மாத3 விைளயா&#/ அ�மைனகைள PC� ேபா�; 

ஓைர - ஓ3 விைளயா&+; அ�மைன PC�ேபா� ைகயி4�ள வைளய/க� 

ச�த�ைத5 ெச:தன; ஓத/ இைச - ெசா/4� இைச; நாவி� இைட - நாவி/ 

சதாெசா/4வ�; பளபள, �;�; ேபா�றன இர&ைட� கிளவிக�. (9) 

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

ப,தாட ப#வ�ப,தாட ப#வ�ப,தாட ப#வ�ப,தாட ப#வ�    

 

396. சி/ெலறி�தாட - மகி
5சி�ட� Pசியாட; சி/ - �ளி35சி, இ7� மகி
5சிைய� 

கா&#ய�. வைள5ச�கரவாளகிாி - வைள�த ச�கரவாள மைல; ரா� ேக�� கயி0 - 

இரா� ேக�ெவ'� பா��களாகிய கயி0க�; அ�தர� தாராகண� - ஆகாய�தி4�ள 

ந&ச�திர� *&ட�; அ�பர� - ஆகாய�; ஆயிர� பட� - ஆயிர� தைல க8ைடய 

ஆதிேசட�; ெவ�ளி ேவத?ட� - ெவ�ளி மைல; ேம/ எ? திசா;க;� Kத?ட 

*ட�� ேவத?ட� - ேம4�ள எ&+� தி��களி'� பைழய உலக7களி4�ள 

மைலக�; உைமயவ8� அவ� த� கணவ'� P�றி��பதனா/ "ெவ�ளி ேவத?ட  

ெமாழிய'' எ�றா3. (1) 

 

397. ெச�தாமைர� பத� - ெச�தாமைர மல3ேபா�ற பாத�; ;ழ�தா� ப�� - 

;ழ7காலாகிய ப��க�; ப�� அைச�� ஆட - ப�� ஆ#� தளர; ப��� ெகா?ைட - 

ப�� ேபா�ற ெகா?ைட; ந�தாத - ெகடாத; நயன� - க?; �ைழ - �?டல�; 

அ�மைனயாட - அ�மைன� கா:ேபா�0 ஆட; கழ7� ஆட - கழ�கா: ேபா�0 
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ஆட; C&# - ஓ3 வைக ஆபரண� (Yாியபிைற, ச�திரபிைற எ�'� ஆபரண�. 

ெந�றியி/ ெதா7க விட�ப+வ�); பணிக� ச�ர7க� விைளயாட - ஆபரண7க� 

ச�ர7க� ேபா�0 ஆ&டமாட; சிலதிய3 - ேதாழிய3; இ�பா&#/ ப�� பல 

உ0��க8� ��வக� ப+�த� ப&#��ப��, கழ�காயாட/, அ�மைனயாட/, 

ஊ6சலாட/, ச�ர7கமாட/ ;த யன உவமி�க�ப&#��ப�� கா?க. (2) 

 

398. ேகாள� - உ�?ைட; சி�� - ஓ3வைக மாயவி�ைத; வி�� - விைத; ைப - 

க��ைப; ;ைள�� - ேதா�றி; கிட�பன - ப+�தி+வன; இ��பன - 

உ&கா3�தி��பன; த��ெகா+� ;0�கி ெநளியா இ�தக மித�தி+வ - ெச��ெகா+� 

விைர�� ெநளி�� இ�தைகய மித�தி+ ;யி3க�; எ�தைன இைர��� இைரயா 

இ�ப# வ��த - ஒ �பைவ எ�தைன ச�தமி/லாதன எ�தைன இ�ப#யாக� பிாி�த, 

உயி3�ப�� உயி3களாகிய ப��க�; ெச�� - திைச5 ெசா/. (3) 

 

399. அ�ைம PC� ;��� ப�� ைகயி ���� ேபா� ெச�ைமயான ைகயின� 

சிவ�பினா/ பவளமணியி� நிறமாகH�, ேமெலA���ேபா� உட � ப5ைச 

நிற�தினா/ பவளநிற� மாறி ப5ைசநிறமாகH�, காிய க?க8�க�கி/ வ��ேபா� 

க�நிற;�0�, தி��பி வ��ேபா� உத&#னிட� வ�7கா/ அத� சிவ��நிற� 

ஏறH�, அ7ஙன� நிற7க� மா0வைத� க?+ சிாி�க அ5சிாி�த � ெவ�ளிய 

ப�களி� நிலெவாளியினா/ ெவ?ைமயாகி பைழய ெவ?ைமயான ;�தி� 

வ#வ�ைத� ெப�0� 2மியில#�ப&+ உய3�� ஓ# நி�0 இர?+, �7�ம��ழ�� 

2சிய ெகா7ைகய�� ேச3�� பசைல நிறமான ெபா�னிற� ப�தி/ Kட�ெப�0, 

*�தல�கி/ Pச அ�ப��� க�நிற;�0� ெபா��த ப�� விைளயா+க 

என�ெபா�� ெகா�க. ;���ப�� ெவ?ைம நிறமானதா/ அ�த�த உ0���கைள 

யைட��ேபா� அதனத� நிற7கைள� கிரகி��� ெகா�8� இய/�ைடய�. அதர� 

- உத+; ப7கய� கடH� - பிரம�; உ0 க0�� உ�தியிட - மி�க க�நிற� 

ேம�ெகா?+ ;�� நி�க. (4) 

 

400. கி�ைள - கிளி; நாகணவா:� �� - ைமனா; த?டைன பிற��� - த?டைன 

கிைட���; க��க� - ப��; ச�கரவாக� - ச�கரவாக� பறைவ; அ6சன விழி�� 

நிகரான ச6சாிக� - ைம 2சிய காிய க?க8�� ஒ�பான வ?+; சேகார� - ச�திர� 
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நிலைவ �?Oேமா3 பறைவ; ெபா#�� எA� - விைர�� ேமெலA�; 2�தவ� நைக 

ெச:� - அழகிய ெவ?ைம ஒளிேதா�ற5 சிாி��; கா�தள7ைக - கா�த� 

மல3ேபா�ற ைக; ேபா3 க&ட#�பெத�ன - ெந/ தாைள ெந/4திர� க&# 

அ#�பைத� ேபா�0; ப#�தல� த�னிெலதி3 நி�ற பா7கிய3 - 2மியி/ எதிேர 

நி�ற ேதாழிய�ட�; ெகா7ைக�� நிக3 ப�� ஆகேவ அைத�� ெவ�0 ஓ&ட 

"ேபா3 க&ட#�பைத�ேபா�0 அ#" எ�றா3 ம�ற கிளி, அ�ன�, வ?+ ;த யன 

ஓ# வி&டதா/. (5) 

 

401. Wட7கிட - அைசய; �ைழேம/ - �ைழ��ள காதி� ேம/, தானியா�ெபய3; 

ைம + அ7க? கய/ - ைம 2சிய அழகிய க?களான கய/க�; மறி�திட - ெந�7க; 

பிட3 - கA�தின#� பாக�; �ழ/ - *�த/; க�தர� - கA��; இ7கித� - இ�ப�. (6) 

 

402. க? ெசவி� �ைழயாள3 க?+ ஒளி3 க? பச��ற - K�0 க?கைள�� 

ெசவியி/ �?டல�ைத�;ைடய சிவெப�மா� க?+ ஒளி3கி�ற க? ��ப�தா/ 

வ��த; ஆ
 �ட7ைக - ஆ
�த உ�ள7ைக; பாடக� - சில��; ஒ�திட - தாள� ேபாட; 

சி�றிைட J/ Wட7க - சிறிய இைட J/ ேபா�0 அைசய; எ? ெசா 5ெசா  

எ?மட7� மி��5 ெசா ���; ெசா 5ெசா - இர&ைட� கிளவி; ெபா��ட� - 

அழ�ட�; ப? ெசா 5 சி0 தாள� - இைச ஒ ��� சிறிய தாள�; தாள�ைதெயா�த 

ப�� எ�க; எ? ெசா 5ெசா  ய7ைக எ�0� அ7ைக மாறி இர?+� ஒ�திட 

எனH� பிாி��� *&+க. 

 

403. ப6சகி3�திய� - ஐ�� ெதாழி/க�; <� ெச�றவ3 - தி�மா/  

(க?ணவதார�தி/); ப6ச ல&சண� காவிய� - ஐ�� வித இல�கண� அைம�த 

இல�கிய J/ (எA��, ெசா/, ெபா��, யா��, அணி எ�பன); அ6சன�-க�ைம; 

பாணி ெகா6சிய ப6சர�கிளி - ைகயினி�0 ெகா6சிய *&+� கிளி; ப6Cர� - 

பாைல நில�� இராக�; விப6சி - Pைண; விப6சிைய�ைடய வி�தகி எ�க. ப6சி 

ெயா�தி+ பாத சி��ாி - ப6ைச�ேபா�ற ெம�ைமயான சிவ�த பாத;�ள 

உைமேய; சி��ாி - சிவ�� நிற;ைடயவ�. (8) 
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404. ப�தைன� பிணி - க&டாகிய ேநா:; ப�திைன� தன பார� அ�தாி - 

ப�திைன�ேபா�ற தனபார;ைடய அ�தாிேய; ப�தம�ற பவானி- ெதாட3� நீ7கின 

பவானிேய; பவன� மைனவியாதலா/ பவானியாயின�; ப�த3 இ&+ உல� ஏA� 

நி�றவ� எ�0 பிாி�க; ைப�த��� இைணயான - பCைமயான க�பக� த�H��5 

சமமாக� ெகா+���, ம�0� ைப�த� எ�ப� ப5ைச நிற;ைடய தி�மாைல� 

�றி�பி� அவ��� இைளயான (த7ைகயான) ச7காி என பிரதிபாட�தி��� 

ெபா�� ெகா�க. (9) 

 

405. இமவா� - இமயமைலயரச�; Cப� - ந�ைம; வாம த�திாி - இட� பாக�தி� 

அல7கார�ைத �ைடயவேள. (10) 

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

ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�ெபா�-ச ப#வ�    

 

406. இ� க��� ;கி/ அள� - இ�த� காிய ேமகெமா�த *�த/; பிைற மகர 

�?டல7க� - பிைறேபா�ற�� Cறா மீ� ேபா�ற�மான �?டல�; வ�ைள5 

ெசவி - வ�ைள� 2�ேபா�ற கா�; இ� ப�தி - இ� Yாிய�; ம� ஊச/ - நிைல�த 

ஊச/; மதி ;�தார�தி���, உ+ (ந&ச�திர�) ெகா7ைகக8��� 

உவைமயா�க�ப&ட� கா?க. எ� ஊச/ ஆ+� விைன த� ஊச/ ஆடாம/ - 

எ�'� ஊ6சலா+� இ�விைனக8� த� இNட�ப# C�றா�; இனிய தமனிய� 

இைழ�� அணி�� J�ர� ஆட- இனிய ெபா�னா/ இைழ�க�ப&+ அணி�� 

சில�� ஆட; கலாப� - பதினா0 ேகாைவ��ள மணி; இ� மி�Qசலாட - இர?+ 

ெப?க� (தி�மக�, கைலமக�) ஊ6சைல ஆ&ட. (1) 

 

407. விடாம/ விடய� அ+�த+�� ஓ# வா/ேபா/ - அழியாம/ விஷய7க� 

அ+�த+�� வ�வ� ேபா�0; அலகி/ - அளவி/லாத; எறிCட3 விள7� வி?மணி 

பலைகயாக - PC� த?Cட3, ெவ?Cட3 விள7�� ஆகாய� அழகிய பலைகயாகH�; 

இரசத�கிாி - ெவ�ளிமைல; அ?ட ;க+ ஏ0� உ�திரமாக எ�0 பிாி�க; 

ெபாறியரவி'�� அரC - பட�ெபாறி�ைடய பா��க8�� அரசனான ஆதிேசட�. 

(2) 
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408. மதிப�தி - ச�திர'� Yாிய'�, உ�ைம�ெதாைக; ந/விைனக� தீவிைனக� 

��ப;ட� இ�ப7க� நா�ேதா0� ஊசலாட எ�0 பிாி�க; P+ த�� - ேமா&ச� 

த��; ெபா�வி/ மண ஈச� - ஒ�ப�ற மகி
5சிைய�ைடய தைலவ�. (3) 

 

409. விற ய3 என��Aமி - பா?மகைள� ேபா�0 *#; விளாியா
 - ஓ3 

வைகயா
; இைசKர/ ம�H வி6ைச ெம/ ய3 என� *&+க; இைச��, அழகிய 

ப�க8� ெபா��திய வி�ைதைய� க�ற ெப?க�; சி/ அாி ;ழH - இனிய அழகிய 

�ட;ழா; இர&ட - அைச�க; ெகா�ெசாாி�� ேவ/விழி - அ5சமி�� ேவ/ ேபா�ற 

க?; �மாி மயிெலன அ�� கவாிபணி மாற - இைளய மயிைல� ேபா�0 அ�காக 

சாமைரகைள மாறி மாறி Pச; ெத� ெசாாி பC�பா� விைள கிளவி - அழ� மி�� 

இைளய ெவ/ல�பா� ேபா�ற இனிைம விைள�� ெசா/; சிலதிய3 - ேதாழிய3; 

சிவிறி - நீ3PC� ���தி. (4) 

 

410. ஆவி - உயி3; எ�னேம - எ� அ�ேம எ�பத� ெதா��த/; இ�ன� - 

இ�ன;�; ம�'� நீ - த7�� நீ; க�னிகார�தி/ - ேகா7� மலைர� கா&#4�, 

;தலா� ெபய3; ேகா7கி� 2வ��ைப� தன7க8�� உவைம *0வராதலா/ 

'க�னிகார�தி/ களி�த வி� ெகா7ைக' எ�றா3. ெபா�னி - காவிாியா0 (5) 

 

411. நா02 - வாசைன PC� 2; நாளிேகர� - ெத�ைன; இளநீ3க� நீாி/ சி�த 

அைத�க?+ இைரெயன வாைள மீ�க� பாய; சி�த ;�வாைள என�பிாி�க; 

P0ேசாைல - ெப�ைம ெபா��திய ேசாைல; ேவாி - ேத�; PAெம�கனி - P
கி�ற 

ெம/ ய பழ�; நா0 - ெந/ நா�0; ேவைல ேவ  - கட/ Y
�� ேவ யாகHைடய 

நில�; கைழ - க���; ஆலவால� நிைறசா  - வய/களி/ நிைற�த சா � பயி3க�; 

ஊ0ேகணி - Cர�கி�ற �ள�; ஆைல - க��ப6சா0. (6) 

 

412. ஊ3 விமான� - ஊ3கி�ற விமான�; ஓவி/ - நீ7காத; ம6சாி - மாைலைய 

ெயா�தவேள; ஓெதாணாத - ெசா/ல ;#யாத; ஊழிெதா0� - �க ;#Hேதா0�. (7) 
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413. காC + உலாவிய கலாப க6Cளி - ஆைடக� நிர�பிய பதினா0 ேகாைவ��ள 

மணிைய�ைடய ச&ைடைய�ைடயவேள; பாசமான� விேமாசன�த� என� பிாி�க; 

ெகா�தளி - மயிைர�ைடயவேள; ஊசலா+� விைன - மாறி மாறி உட / ஊசலா+� 

தீவிைன; மாC இலாத மணியான அ�கைண - ��றம�ற மணியான அழகிய 

க?கைள�ைடயவேள. (8) 

 

414. ஆதிேபாதனி அனாதி அ6சனி - ;த�காரணமான அறிHைடயவ8�, 

அனாதியானவ8�, க�ைமயானவ8மா ��ளவேள; நீதிJ/ ெநறி வழா� 

அைச�தி+ ெபா� - என� பிாி�க; வழா� - தவறா�; நீலேலாசன விசால வ6சனி - 

காிய பர�த க?கைள�ைடய ெப?ேண; ர6சகி - இ�ப;ைடயவேள; ஞான ேதசகி 

- ஞான�தைலவி: பினாக ெந6சகி: - திாிYல7ெகா?+ ைதாியமா��ளவேள; ஓைத 

நாத� - சிவெப�மா�; ஆயி - காளியி� ெபய3. வ6சனி - ெப?: வ6சினி எ�ப� 

வ6சனி எ�றி��க ேவ?+�. (9) 

 

415. ேதா� இவ3�� ஒளி3 - ேதா�மீெதA�பி பிரகாசி�கி�ற; காரபார�ழ/ - 

காியபார� ெபா��திய *�த/; மா3 - மா3�: ம�மாைல - ேத� ெபா��திய மாைல; 

சாமைரக� KC� ெவ?#ைரயி� - சாமைரக� ெமா:��� ெவ?ைமயான 

அைலைய�ேபால; பாததாமைர - உ�வக�; பாவிேய� - பாப� ெச:தவனாகிய நா�; 

;�நீ3 ஒைதேச3 � ைச - நீெரா  ேச3�த சித�பர�. (10) 

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

நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�நீராட ப#வ�    

 

416. அ#யிைணக� �டவி - இ�பாத7க� 2மி; திக
 அ?ட ;கட� ம�ட� - 

விள7�� ஆகாய உ5சிேய கிாீட�; அ&ட�தி��� �ய7க� - எ&+� தி��� 

�ய7க�; தாரகண� - ந&ச�திர�*&ட�; வாைட� கா�0�, ேமைல�கா�0� 

;ைறேய K�கி� Cவாசமான இைடகைல, பி7கைலக�; இைடயி/ அணி;Aகி 

விைளயா+ தட� - இ+�பி/ அணி�� ஆபரண� ;A�� பரவி��ள நித�ப�. (1) 
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417. கைண�கா/ வராெலன - கைண�கா/ வரா/ மீ�ேபா�0; ைகவிர/க� 

களிெற�னேவ - ைகவிர/க� ஆ? Cறாமீ� ேபா�0�; கமலவ# கமடெமனேவ - 

தாமைரெயா�த பாத� ஆைமைய�ேபா�0�; ;ழ�தாளிைணக8�� ெஞ?ெட�ன 

- ;ழ7கா/க8�� உவைம ந?+ எ�0 ெசா/லH�; வ?கள;� ெவ?ச7க� 

எ�ன - வளவிய கA�� ெவ?ைமயான ச7� எ�0 *றH�; Pசேவ, வளராைச 

வைல Pச -PCவத�காக மி�� வள3கி�ற ஆைசயாகிய வைலையPச; ைமவிரH 

C�ேளாதி ைசவலம� எ�ன - க�ைம விரH C�?ட தைலமயி3 பாசிேயா எ�0 

*றH�; வ�ைள - வ�ைள�2; ெப?க� மன� ம�ள இ�ெகா7ைக ;க� நைக;க� 

ெபாிய தாமைர ெய�ன - ெப?களி� மன;� காம மய�கமைட��ப#யான இர?+ 

;ைல�கா��க8�, சிாி�த ;க;� ெபாிய தாமைர மலைர�ேபா�0 இ��க; 

பிரசவித
 �;தெமன - இனிய அ;த� ெகா+��� உத+ �;தமல3ேபா�0�; ��பி 

- வ?+; �ைடCழல - ப�க�தி/ C�ற; �?ெகா� ெந+ேவ/ - மா�றா3 மாமிச� 

ெகா?ட நீ?டேவ/; இ�பா&#/ நீராட� ப�வ�தி�ேக�ப பல உ0���க&�� 

நீ3வா
 வனவ�ைறேய உவைம *றின திற� விய�க�த�க�. (2) 

 

418. பா3 - 2மி; ேவத?டேவ3 - மைலயின#� பாக�; Kத?ட பகிர?ட*ட� - 

பைழய உலக;� அ?ட�தி� ெவளி��; ேவதாள� - 2தவைககளிெலா�0; தாராட - 

மா3பி� மாைலயாட; Y+ தவள ெவ?பிைற - உ5சியி4�ள மி�க ெவ�ளிய 

பிைற5ச�திர�; நி� கணவனா3 தைலமீ� நி�றா+வா� - சிவெப�மா� 

தைலமீ��ள க7ைக ேதவி; திைள�பேவ �ைளயமா# - ெந�7கி மகி
�� 

அ'பவி�� ஆ#, ;�தாட - ;�தமிட; அளக + அடவி-*�தலாகிய கா+; �ைட�தா# 

- நீாி/ K
கியா#; ேபாரா+ - ச?ைடயி+�. (3) 

 

419. பாகீரத� - Yாிய வ�ச�தரச�; சகர� வழி வ�தவ�; சகர3 ம�க� கபில;னிவ3 

சாப�தா/ சா�பராக அ>வUதிகளி� மீ� க7ைக நீ3 பாய5ெச:� அவ3க&�5 

Cவ3�க� அளி�தவ�. வா3 சைட - நீ?டசைட; பிைற�ேதாணி - பிைறயாகிய பட�; 

ஏகா�த� - தனி; கா6சியி/ காமா&சிய�ைம தவ6 ெச:ததா/ "ஏகா�தமாகிய 

............... �ாி��" எ�0 *றின3. ஏகா�பர� - கா6சியி� ஒ�பாக�; 

காமா&சிய�ைம�ேம க�ப நதியாட/ேபா/ - காமா&சிய�ைம�ேம க�பாநதியி/ 

ஆ+வ�ேபால; சிவெப�மா� காமா&சிய�ைமயி� தவ�ைதயழி�க� க�பாநதிைய� 
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ெப��ெக+�க5 ெச:தா3. ஆகாய க7ைக, சரCவதி, ய;ைன, காளி�தி, பாதாள 

க7ைக ேபா�ற காேவாிநதி ெய�க, அனாதி நதிய�H� ;னிபா� ேபாகாத - ேவ0 

;த �ைமயாகிய நதியாகH�, த�ைன ைவ�தி��த ;னிவனான அக�தியனிட� 

ெச/லாத. (4) 

 

420. நா�மல3க� தளி3க� ெகா:� என� பிாி�க. நா�மல3 - அ�றல3�த மல3; 

கணிைக - தாசி; �யி/சி07�0� பிைழ��� சி0P+ ;த ய க&+� சிறிய 

�0��5ெசய/கைள5 ெச:��; ெபா��ப3 - ேசாைல; கிைள ;த யன ஒ#�� 

விைளயாட/; சி0��பி - �0கிய ேநர விைளயா&டான ��பியா&ட�, இைத� 

ெத�வி/ ெப?க� ‘��பி �வா&# எ�ேப� ெவ�ளா&#' எ�0 ெசா/  ைக 

;0�கி� ேகா��5 C�0வைத� கா?க. ெத�ேளண� - மகளி3 

விைளயா&#ெனா�0; ெபாறி வாி�பாைவ ெபா��ரைவயா# - ��ளிகைள�ைடய 

ேகா+கைள�ைடய ெபா�ைம�ட� அழகிய �ரைவ விைளயா#��. (5) 

 

421. கா6சனமணி கா6சி�கைல - ெபா�மணிகளாலான எ?ேகாைவ மணி�ைடய 

ேமகைல; இர7கிட - ச�தி�க; அதர� - உத+; ேகால� - அழ�; ெகா#யிைட �#யாட 

- ெகா#ேபா�ற இைட உ+�ைக ேபா�0 ஆட; சா�த� - �ளி35சி; மா�மத� - 

வாசைன� ெபா��க�; வாைட - வாசைன; �ைட நீ3 - விைன�ெதாைக; ஆ ��� – 

களி���. (6) 

 

422. ெந��பி� 2�த ெபா�2�ெதாைட மாணி�க� நீாிைட நிழ/ ேதா�ற - 

ெந��ைப�ேபா�0 விள7�� அழகிய ெகா�ைறமாைல�� மாணி�கமாைல�� 

நீாினிட�தி/ த� நிழைல� ேதா�0வி�க; ;ைறேய ெபா�2H� மாணி�க;� நீாி� 

2�த ெபா�2வாகH� ெகாA�� வி&ெடாிகி�ற விள�காகH� ேதா�றின. க?கைள 

விழி� �� ெக?ைடக� ேம:கி�ற விய�பிைன� பாெர�0� எ�0 பிாி�க; 

ெக?ைட - ெக?ைடமீ�; ப��பத��ய� தாமைர ய��ெபன - மைலேபா�ற ;ைல 

தாமைர ய��� ேபா�0; ப�ம� - Kவா0 ேகாைவ மணியாபரண�; உட னா/ 

ப5ைச நிற;�, அழகிய மாைலயினா/ ெவ?ணிற;�, மாணி�க மாைலயா/ 

ெச�நிற;�, தன�தா4� ஆபரண�தா4� ெபா�னிற;� நீ3 ெப�றெத�க. தன� 
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பசைல நிற;�றதா/ ெபா�னிற� நீ3 ெப�ற�. அ��� ந/ நைக5 சிலதிய3 - அ��� 

ேபா�ற ப�கைள �ைடய ேதாழிய3. (7) 

 

423. “பா7கி�............... ேதா�ற” :-ப�க�தி/ ேதா�றி+� ேதாழிய3 உ�வெம/லா� 

ெவ?ைமயான நீாி/ கல�� ேச��ப# விள7கிட, அதனா/ ஒ�வேர இ�வராக� 

ெதாிய அதிசயி��; ேகா7� அ��பிட ;/ைல� ;கி
�திட என� பிாி�க; ஏ - 

அைசநிைல; ேகாைவயி� கனி - ேகாைவ�பழ�; ;கி
�திட - K#�ெகா�ள; 

ேகா7க�2 தன�தி� அழ� க?+ அ���கைளயிடH� சிாி�பிெனாளியா/ ேதா�0, 

;/ைல KடH�, �மிழ�2ெவா+, ெதா�தி�ைடய கா�த� 2H� K�����, 

ைகக8��� ஒ�ேதா� எ�0 *றி மலர, இ7ஙன� மல3வைத� க?+ வ?+க� 

ச�தி�க, ேகாைவ� கனிேபா�ற உத+ ெதாிய5 சிாி��, வைள�� வ6சி�� 

கா6சி�� மலர, வ6சி�ெகா# ேபா�ற இைடயைசய, சாய/ க�க மயி4�, நைட 

க�க அ�ன;�, ெமாழிைய� க�க� கிளி��, ைமனாH� நீாி� ப�க�தி/ வர அ7� 

உன� பரமான�த� �ைறயினி/ நீரா+க எ�0 ெபா�� ;#� ெகா�க. (8) 

 

424. அர�த� - ம6ச�, அர�த� எ�ற� ெம �த/ விகாரமாகிய�; ஒளி��� நீ� 

கைரேயறி�� ஓ:�� நி�0 எ�0 பிாி�க; உ0��� வ?�ன/ - பய;0��� 

வளவிய நீ3; திைர��� ஏ
கட/ - அைலPC� ஏA கட/க�. (9) 

 

425. உ��திைர - உ��திர� மைனவி, உ��திர� சிவன�ச�; திேராதான� - 

காணாம/ மைறைக; பல ச�திக� உ?டாதலா/ ம�0ள ச�தி ெய�றா3. (10) 

 

 

தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர ) றி .தி�ைல� சிவகாமி அ�ைம� பி�ைள�தமி
� �றி��ைர ) றி .....    

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


