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சமீப�தி� தாயக�ேதா�ைண�த �� ேசாிையயறியாதா! ஒ#வ#மில!. 

இ�நகாின#கி� ெப)ைணயா*+ வராகியா*+ ெச�கி�றன: வராகியா* 

ெச,சிமைலயி� உ.ப�தியாகிற�. பாரதியா! ேபா�றவ! வா
�� வ�த இ�நகாி� 

ைசவ மத�தினரான /����மர! எ�பவ! இ�பி�ைள�தமிைழ  ெசா.2ைவ, 

ெபா#32ைவபட யா���ளன!. இ�பி�ைள�தமிழி� ெப#ைமைய இத.�  

சிற���பாயிர4 ெகா5�த 11- �லவ!களி� வா�கினாலறியலா�+. விாிவாக 

ஆசிாிய! வரலா* அறிய/�ய வி�ைல. 

 

/த.க)8�ள �தி மண��ள விநாயகைர� ப.றிய�. இ� �தியாக இ#�பி9+ 

கா���ப#வ�தி :ைண�� வி3�#�பதா� அ4ஙனேம அ சிட�ப35ள�. 

3<�ேள=��� பி� வ�த கவ!னெரா#வ! இ>விநாயகைர� கட:� எறிய உ�தர 

வி3டாரா+. அ�* இரவி� விநாயக! தா� கட:� மித�� வ#வதாக=+ எ5��� 

ேகாயி:� ைவ��மா*+ கவ!னாி� கனவி� ஆ�ஞாபி�தா!. கவ!ன! அ4ஙனேம 

ெச@தாரா+. அவ! ெவ�ைள�கார� ெத#வி� இ�*+ அவ!களா� ேபா.ற�பட 

உ�ளன!. 

 

இட+, ஈ2வர! ெபய!:- இ4��ள இட+ ேவதவன+ எ�ப�+ சிவெப#மா� ெபய! 

'ேவத�ாிநாத!' எ�ப�+ “ேவதவன மான தல நீெடழி�ெச@ ேகாயிBைற ேவத�ாி 
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நாத! பத+........) (439) “ஆரணவன /ைற திாி�ர2�தாி.......” (440) எ�றபாட� 

களினி�* ேபாத#கி�றன. தலவிநாயக!:- தலவிநாயக! ேவதவிநாயக! எ�ப� 

"ேம=ற நிைலெப* சினகர நி�ற#� ேவத விநாயகேன'' (440) எ�பதினி�* 

ெவளி�ப5கிற�. 

 

சி.றி� க35த:ேலேய ப�தா5மா*+ அ+மாைன யா5மா*+ Cறி இர)�ைன�+ 

இ>ெவா�றிலட�கின!. இ�தல�தி.�� தல�ராண+ ஒ�*ள� எ�ப� 409, 504-

ஆ+ பா35�களா லறியலா+. சி*D5 க35வதி� பாைவயா5க எ�* Cறிய� 

ச4ககால��/)5 எ�பதைன "அலவனா3��+ உர=�திைர�ழ�கி�+ பாைவ 

E
��+ ப�ெபாறி ம#)5” [ப3 - பாைல. 101-102) எ�பதாலறியலா+. 481-ஆ+ 

பா3�� "ப ைசமணி ......... /�தா,சன+ ப)�ட ென5�தெலா��+'' எ�பதி� 

அ,சன+ ஆல�திைய� �றி�த� ேபா�* ''பவம*, சீயசாத ம�திர�தா� பளித 

நீரா,சன+ 2.றி..........” (விநா. �.) எ�* வ#வ� கா)க. 520, 400-ஆ+ 

பா35�களி� அ+ைமயி� அழகி.�� ேதா.* அ�ன+, �யி�, மயி� /த:யன 

ஓ5வ� “தி)சிைல �#வமாக................. ேபாவன ேபா�ற ம,ைஞ ப)சில+ 

பளிகளா!�ப நாணினா. பற�த ேபா�ற..............'' [G�ெகா@. 4.) எ�ற 

க+பராமாயண� பாடைல ெயா�தி#�ப� கா)க. 511-ஆ+ பா3�� ''ஓவாத 

ேபர)ட மானேத சி.றிலா" எ�ற பா35 "ைவயகெம�லா /ரலதாக மாேம# 

ெவ�9 /ல�ைக நா3�...'' எ�ற தி#வாசக�ைத ெயா��ள�. 

 

தமிழ��:- இ>வாசிாிய! தமி
 ெமாழியிைன மிக  சிற�பாக� ெகா�கி�றன!. 

நாவினிய� ேம= தமி
மாற� (439), கைலஞ! தமி
 ெகா)5......க�தைன (441), 

ெச�தமி
� �ாியாைன (443), ெச�வ� தமி
� பா)�நாடாள (450), 2ைவயா#+ 

/�தமி
� பாவல! (471), ெதளிதமி
 ஒ)��ைவ (516) எ�*+ C*வனவ.ைற 

ேநா��க. இவ.றி.� ேமலாக ந+ைம� தமி
  சி.றிB�ேக அைழ��  ெச�கிறா!. 

எH���கைள  ேசறாக  ெச@கிறா!. ெமாழியா�க�ைத  ெச4க�லா��கிறா!. 

ஆஹா! எ>வள= இனிதி� தமிழில�கண�ைதேய சி.றிலாக� க3� விைளயாட  

ெசா�கி�றா! ந+�லவ!. 

 

பா35�களி9+ தைல���களி9+ உய!திைண /� வ�:ன+ மி�கி#�பதா� 

"சிலவிகாரமா+ உய!திைண'' எ�ற விதி�ப�யி#�கலா+ என நிைன��� தி�ைல  

சிவகாமிய+ைம� பி�ைள�தமி
, ��ைவ� திாி�ர2�தாி பி�ைள�தமி
, பாக+ 
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பிாியாவ+ைம� பி�ைள�தமி
 என வ�:ன+ மி��� ேபா3�#�ப� ஆசிாிய! 

ெகா�ைகைய மா.ற� Cடா� எ�ற காரண�தாேலதா�. 

இ�பி�ைள�தமி
 �Iகி#��> காடலா�� 326-ஆ+ எ)8�ள ஓைல  

2வ�யினி�* ெவளியிட�ப5கிற�. 

_____________________________ 

��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
    

    

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�    

1. 1. 1. 1. தா�டவராய�கவிராச�தா�டவராய�கவிராச�தா�டவராய�கவிராச�தா�டவராய�கவிராச�    

           ெவ)பா 

426. ஒ�பி� /த�வி� �வ��ற /����ம 

ர�ப�ெசா� /.பிர ப�த�ைத - ந�ெப#�த 

ைக�தமி ெழ�ப! கைலஞ ாிஃ�பி� 

ைள�தமி ெழ�ப ரல!.            (1) 

 

2. 2. 2. 2. இராமச�திர� கவிராய�இராமச�திர� கவிராய�இராமச�திர� கவிராய�இராமச�திர� கவிராய�    

427. உ)ணா� 2ர�தெப#� தன�த/த� தமி
பாட 

           ெவா#வ. கீ�தா� 

ப)ணா!/� ���மரேவ� ெச@பி�ைள� தமிழ/த+ 

           பாி��3 ெகா)டா� 

த)ணா!ெவ) மதிதவH மணிமாட� ெத���ைவ� 

           த�னி� ேம= 

க)ணான திாி�ைர�கி4 ெகதி�வி#�ப+ �லேவாேர 

           கழ* Dேர.            (2) 

 

3. 3. 3. 3. நயினிய�ப கவிராய�நயினிய�ப கவிராய�நயினிய�ப கவிராய�நயினிய�ப கவிராய�    

428. சீ!G�த ைசவாக ம�ெபா# Kண!�தவ� 

           றிாிபதைக� �லேசகர� 

றிக
ெதா)ைட நா3�9ய! ��ைவய+ பதியி�வ# 

           ெச�வ/� ���மரமா� 

பா!G�த ெச�தமி
� பா.கட:� மதியாய 

           பசியெபா. ற+பநி*வி� 

பகராிய தி#நாவி� ம�திைச� த�ெப9+ 

           பாசமா ர�ைதமதி��� 
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தா!G�த ேவணிL  2ர!ேவத �ாிநாத! 

           தம�வா ம�தி#��� 

ைதய�திாி �ரச=� தரவ�: �ைமமீ� 

           சா.*பி� ைள�கவிெய9 

ேம!G�த ெத�ள/ ெத5��� திர3�ந� 

           :ைசெகா)மா� த!க�யாவ# 

மிகபர மிர)�9 மகி
=ெப. *@யவவ 

           ாி�ெசவி� C3�னாேன.             (3) 

 

4. 4. 4. 4. #ராசாமி $த%யா�#ராசாமி $த%யா�#ராசாமி $த%யா�#ராசாமி $த%யா�    

429. க.க)ைட  ச#�கைரைய� பாைக� ேதைன� 

           கத:பலா மாெவ9/� கனிைய ெவ�ற 

ெசா.ெகா)ட ெவா#பி�ைள� தமிைழ ய�பா. 

           E�னா� ��ைவதிாி �ைர�� ேம# 

வி.ெகா)ட பரமன#� ெப.* வாH+ 

           வி.பன� /����மர ேவளி� சீ!�தி 

ெய.ெகா)5 ேம!ெசால�தா� ேசட னாB 

           மிைசயாம. றைலயைச�தா ென�94 காைல.  (4) 

 

5. 5. 5. 5. ெவ&கடாசல $த%யா�ெவ&கடாசல $த%யா�ெவ&கடாசல $த%யா�ெவ&கடாசல $த%யா�    

           க:��ைற 

430. ெவ�ள  சடாடவி ேவத �ாீசைன ேமவிவள! 

கி�ைள� திாி�ர 2�தாி மீ� கிள!��ைவ 

வ�ள. �ணாைலய� /����மார வேராைத ய�ெசா. 

பி�ைள� தமிைழ /த:� தமிெழன� ேப2வேர.  (5) 

 

6. 6. 6. 6. சா��சிவ� கவிராய�சா��சிவ� கவிராய�சா��சிவ� கவிராய�சா��சிவ� கவிராய�    

431. ெசா�ேனா�கி ெபா#ேணா�கி� ெதாைட ேநா�கி நைட ேநா�கி� 

           �கM! மானி� 

ெம�ேனா�கி யா+ப9வ� மா�ெவ�கி யயனாவி� 

           ேமவி னாளா. 

ெபா�ேனா�கி மகி
��ைவ வா
/��� �மர�ப 

           Gப னாேனா� 

ற�ேனா�கி. ெச@ததிாி�ைர �ைமயா3 கினியபி�ைள� 
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           தமிழி� மாேதா.      (6) 

 

7. 7. 7. 7. (னி ேபா� ராமசாமி(னி ேபா� ராமசாமி(னி ேபா� ராமசாமி(னி ேபா� ராமசாமி    

           ெவ)பா 

432. /��� �மாரென9 Nதறிஞ� ேவத�ாி 

ய�த. கிடமம!�த வ+ைம��� - ��த/தா+ 

பி�ைள� தமிHைர�த ெப.றிைய ெய�ெசா�Bேக� 

ெவ�ள� தமிேய� விாி��.             (7) 

 

8. 8. 8. 8. அ+ணாசல-பா�தியாய�அ+ணாசல-பா�தியாய�அ+ணாசல-பா�தியாய�அ+ணாசல-பா�தியாய�    

           க:��ைற 

433. ச��� �ண�த#� ேவத �ாீச! தமதிட�பா. 

2�த� �ல�தவ! ேபா.*� திாி�ர 2�தாிேம. 

ப�தி� கணியி ெதன�பா வல!ெசால� ப)டமி
ேத! 

/��� �மார� /த.பிர ப�த ெமாழி�தனேன.  (8) 

 

9. 9. 9. 9. இராமா. ச�கவிராய�இராமா. ச�கவிராய�இராமா. ச�கவிராய�இராமா. ச�கவிராய�    

           ெவ)பா 

434. வி���� /���ைவ ேவத�ாீ ச!மைனேம� 

/��� �மார� ெமாழி�த� தா� - வி�ைத��� 

ெவ�ள� தமிழ! விாி,ச�னி ேத#+ 

பி�ைள� தமிெழனேவ ேப2.             (9) 

 

10. 10. 10. 10. வாைல தாச�வாைல தாச�வாைல தாச�வாைல தாச�    

435. சீ#ல= ெச�தமி
� பாவாண! த4களி# 

           ெசவிகK� கினியவ/தா� 

திடேம= ைம+�ல� வழி ெசலா வ�ய!பா. 

           ேற�காிய வான�தமா+ 

பா#ல= �றவற ெநறி ெச�ேவா! த+/ைழ� 

           பரேபாத மா/ய!�த 

ப)பில� மி�லற� ேதா!க3 ெகலா�த#+ 

           ைப�த#ேவா ைர�தாெமழி� 

ேப#ல= சிவேயாக சி�த!பா. சி�ெதலா+ 
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           ெப@தி5 ெப#4�ளிைகயா+ 

பித.*�� பாவல! ெச#�க*� ��திற. 

           ேபசாிய C!வாள தா4 

கா#ல= ேசாைலE
 ��ைவ/� ���மர 

           கவிராச 9�ள��ட� 

ெகௗாிதிாி �ைரமீ �ைர�தி5+ பி�ைளந. 

           கவிெய9+ பிரப�தேம.             (10) 

 

11. 11. 11. 11. இ�-� #ராசாமி $த%யா�இ�-� #ராசாமி $த%யா�இ�-� #ராசாமி $த%யா�இ�-� #ராசாமி $த%யா�    

436. ��ைவ /��� �மார ெதா)ட�றைன� 

           ேபாேலா! கவிம�ர+ ெபாழிய� பா5, 

ச�ர#)ேடா ெவனவிாி,ச� வினவினா� ேசட�நா� 

           தாென� றாேனா! 

பதெமனி9� ேதா.றாம� மா�ெகா)5 கட� D
�தா� 

           ப�ம� சீறி 

மத/*நா ைவ�பிள�� காத*�� ம)2ம�க 

           ைவ�தி3 டாேன            (11) 

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

1111.... கா��� ப+வ�கா��� ப+வ�கா��� ப+வ�கா��� ப+வ�    

விநாயக! 

437. தி#ம#= த+பிரா� ேறாழ� /�க3சிவ� 

           ெற@வ� தல4கேடா*, 

சீ!ெகா�பதி க+பா5 ெசய:னா. ெப*ெபா# 

           �ர3�/� தா.றினிதி(:)ட 

வ#ைமதிக ழாP!� �ள�ெதHெபா� மா��ைர 

           தளவி5+ வணிகனாவ� 

த#�ெச@� ேவதவன மாமண� �ளேம= 

           ைம4கர� பி�ைளகா�பா+ 

ெப#ைமமி� மா�ெவ� விைட�கல4 காரைன� 

           பிாியாதி#�� /ைமைய� 

ேபசாிய ப ைச� ப24கிளி ையஞான� 

           பிரா3�ைய  சிவதானிைய� 

த#மநிைற ெச�விைய� திாி�ர ச=�தாி� 

           தாையம. ெறா�பி�மணிைய� 

தமிேய� �றி��� �க�றி5+ பி�ைள� 
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           தமி
�கவிைத /.*த.ேக.             (1) 

 

தி#மா� 

438. நீ!ெகா)ட ேவணி� பிரா�பவள ேமனிெயா5 

           நீலமணி வ�வமி�ன 

நிழ�விாி ெகாH4கிரண மாணி�க நீ�23� 

           நி�தில வட4க�கழ  

சீ!ெகா)ட /*வ:ள நிலெவாHக வி�ன#3 

           ேட�விழி� �வைளெபாழிய� 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தாிெய9� 

           ேதவிைய �வ��கா�க 

தா!ெகா)ட ைப��ழா@ /�மீ தணி��ப, 

           சா�த4 ைக�தல�தி. 

றா4கிய+ ேபா#க மட�ைதைய �ர�தனி. 

           ச�தத/ நீ4காம�ைவ� 

ேத!ெகா)ட ெவ)�ைர� கட:ைட யன�த�மீ 

           தினிதாக வறி�யிலம!� 

தில�ப� லாயிர� ேகா�ய) ட4கK 

           மி��ற� கா��/கிேல.             (2) 

 

சிவெப#மா� 

439. வானவ! பரா=�# Cதென5 நா)/யB 

           மாதவ/னா வகB மைறைய� ெகா5�தவ! 

வாசமல ரா�/ைற வழா�வழி பா5�ாி 

           வா!சிைல ெகாடாசாதி� ெபயைர� தாி�தவ! 

மீன/ய! ேகதன+ ேந!பவன தாகQத� 

           ேமB* கணாரழ: ெனாிய  சின�தவ! 

ேவதவன மானதல நீெடழி�ெச@ ேகாயிBைற 

           ேவத�ாி நாத!பத மிதய� தி#���+ 

ஞானநிைற ேமானசிவ ேயாகெநறி ேயா!மனதி 

           னாெடா* /லா=மி# நளின� பத�திைய 

நாவினிய� ேம=தமி
 மாற�மக ளாயர2 

           நா�யபி ேடக/* ம�ட  சிர�திைய 

மானமயி R#/# ேகெசெனா5 காழிவ# 

           மாமதைல தா9க# ம/த� தன�திைய 

மாசில� யா!விைனக Mரவர ேம�த= 
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           வாமியபி ராமிதிாி �ைரைய� �ர�கேவ.             (3) 

 

ேவத விநாயக! 

440. தாரணி தனிெலதி! மகிட ென5�தைல 

           சா�ய தரணிம: 

தாெயன வ9தின மன/# க�ப! 

           சகாயி தயாவதனி 

யாரண வன/ைற திாி�ர 2�தாி 

           யாயிவ ராகிபைர 

யாாிைய �ைமதைன யினி� �ர�திட 

           வாசி�வி யாத!ெமாழி 

பாரத மைலமிைச ெயHதி விள4ெகா# 

           பாாிய ேகா5/ய! 

பா9வி ெனாளிெகட ெவயி�விாி ய4�  

           பாச/+ வாள=ண 

Dர# /�கிட வ5திற B4கட 

           மீ*க யானன/ 

ேம=ற நிைலெப* சினகர நி�ற#� 

           ேவதவி நாயகேன.            (4) 

 

/#க� கட=� 

441. மகபதி ெப*�தனய ெனா5விேணா!� �*பார 

           வ�சிைற� தீ!�த#�ெசேவ� 

வாியளி /ர�*பய னறியேத மல!நீப 

           ம,சாி� ேதா3�ழகநீ� 

ககன/ல வ,சிறகி, ெனகினவா கனN#, 

           க,சைன� தா�கி/னிெச@ 

கைலஞ!தமி
 ெகா)5�க
 ��ைவமா நக!ேம= 

           க�தைன� ேபா.*�மேரா 

பகராிய த)ைடமணி யரவேமா :5பாத 

           ப4கய� பா!�பதிமேனா 

பவைனய5 ச4கரைன நித/ேம யகலாத 

           ப)�ைட� பா�கியநலா� 

ெசக/த= ந4ைகய# ணயனிமா தாிEாி 

           ெச4ைக�3 டா!�கிளியினா 
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�ாி�ர ச=�தரமி ென9மேனா� மணிைய சீ! 

           திக
�திட� கா�த#�கேவ.             (5) 

 

பிரமேதவ� 

442. ேமனில� தமர!/னி வ!பர= கைலமகைள 

           ேம�ைம�ட னாவி�ைவ�� 

ேமதினி /த.�வன+ யா=ெம> =யி!கK+ 

           விைழ�தாதியி. பைட��� 

ேதனி#, சிைறயளி ய#�தி மகி
ெத@வ  

           ெசH4கமல மீதி#��� 

திைச/க� கட=ளி# பதமலைர ய9தின, 

           ெச4ைகC� பி�பணி�வா+ 

ேவனிலா திபமார னா�த  சாைலயி� 

           விள4�த) G+ெபாழி�கK+ 

ெவ)ச4 �யி!�த/� தி�நிலவி னா+ப: 

           விாி�நீ!  ெச�ெந�வயB+ 

பானிற� Sவியன /ல=மல! வாவி�+ 

           பலவள4 கK+ நிைற�� 

பா4க!E
 ��ைவவ# திாி�ரா+ பிைகெய9+ 

           பரேதவிைய� கா�கேவ.             (6) 

 

ைவரவ! 

443. வி)ட ல,ெசவி 5றெவா :�தி5+ 

           Dர ெவ)ைடய� தாளினா� 

ேவத ெனா)சிர� கலமி ல4கிட 

           ேம= தாமைர� ைகயினா� 

தி)� ற.ெப#+ பைகஞ #3கிட  

           சின= ஞாளிெவ, ேசைனயா� 

ெச�தமி
��ாி யாைன வயிரவ� 

           ேதவ ைன�பணி� ேத��வா+ 

ம)ட ல�தைன யவாவி �)ட#) 

           மாB ட�வ#� ேதாைகைய 

வ)ைம ேச#/� பானி ர)டற+ 

           வள!�தி 5+பர ேதவிைய 

ெய)� ைச�கணி� ற�ய! ேபா.றி5 

           மீச ன��* வாமிைய 
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ெயழி�மி �+�� ைவயிB ைற�தி5 

           ெம+பி ரா3�ைய� கா�கேவ.             (7) 

 

தி#மக� 

444. நதிபதிகளி லதிமகிைம நிைற2ைவ� பா.கட� 

           ந5=ள/ தெமா5�வ னமகி
ெபற� ேதா.றிெம@ 

நைடெகாளமர! தைமயர2 தி#=ற� பா!�ெதழி� 

           ந8�மணி வணைனம#வி �லகிைன� கா��ம� 

கதிையய� யவ!க�ெப* ந�/ைறய#3 கா3�ெய) 

           கண9மிரதி பதிதைன� மகெரன� பH��ந� 

கவிைதமல ைரயாிதன� �யமதி. E3�ெம� 

           கனக/ளாி மிைச�ைற� மயி:ைன� ேபா.*�+ 

மதியினளிெச ெயாளி!வதன நிம:ைய�பா3 டளிவதி� 

           மலாினைற கமH மளகிைய� தீ3ட# 

மைறக��க Hபயகம லசரணிைய� ேபா!�ெகதி! 

           மகிடென5/ �ையயிட* சமாிைய  ேச3ெபா: 

ெபாதிய/னி தமிழினிைச ெகா�ெகௗாிைய� G�திக
 

           ெபா#விலப யெமா5வரத கரமிைன  சீ.றமி� 

�னித/* தவ#ெமவ #மினி�ள� ேத�திய 

           ��ைவயமல னிட+நில= �யி:ைன� கா�கேவ.  (8) 

 

கைலமக� 

445. �தியா!� தில4�கைல மகெளன� ெபய!ெகா)5 

           Sயப�க மாைலDைண 

2#திT. ��தக4 கரேம�தி ெய)க) 

           5ள4�ெமா# வைனமண�� 

விதியா கம4கKண! பாவாண! நாவினவ! 

           ேம�ைமெபற ேவந���+ 

ெவ)கமல நாயகி மணி சில+ பணிபாத 

           ெம�மலைர /�தாி�பா+ 

மதியா தவ�காைல மாைலெய9 மி#ேபா� 

           மாறா� வ��வ�� 

மாவள4 காண�ேபா� மீ�ல= /ய!�ாிைச 

           ம�9�� வா�ாிதனி� 

நதியா! ந*4ெகா�ைற /�விள4 கிட=ள+ 

           நய�தவ# ளாகர�பா� 
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ந)ணிெய) ணா�கறேமா 5யி!பல வள!��ெமா# 

           ந4ைகைய� கா�கெவ�ேற.            (9) 

 

ச�தமாத!க� 

446. மைறவி�ேவ லாழிபைட வா�வ சி ர,Eல 

           வ)பைட தாி�தன+விைட 

மயி�க#ட ன5சி4க+ யாைனேப யிைவ<!�� 

           வ#பிரா மணிக#ைணெகா) 

5*மேய  வாிெகௗ மாாிநா ராயணி 

           வராகியி�தி ராணிவிசய 

ேமா4�க4 காளிெய� *ைரச�த மாதா�க 

           Kைபயதா ைள�பணி�வா+ 

2றவெமறி திைரயக5 கிழியவ# நீ�த� 

           �ள4கி5 ெப)ைணநதி�+ 

Sயமா தவ/னிவ! ெச@மக  EழB+ 

           2ரரா லய4க�பல=+ 

நறியG+ ெபாழி�கK+ வய�வள4 கKம�க 

           ந�ைமதிக
 ெதா)ைடநா3�� 

நாவமி�+ ��ைவ�ைற திாி�ரா+ பிைகெய�9+ 

           ந4ைகைய� கா�கெவ�ேற.             (10) 

 

/�ப�� Nவ! 

447. ந�ைமதிக ெழ�ைலமா காளிப� திரகாளி 

           நாட#4 கா5காளி 

நவச�தி ப,சச� திகெளா5 பராச�தி 

           நாம/* தீ!�தச�தி 

வ�ைமமி� சிவGத கண!Dர ப�திர! 

           வய4ெகாளாி கர��திர! 

மாதிர� தைலவ!மதி யாதி�த #ட9#� 

           திர!ம#� �வ!வ2�க� 

த�மெநறி ேச!ெப#� ெதாைகயமர ரரமகளி! 

           த)Mச! ந�தீ 2ர! 

சரணப4 கயமலைர மறவாம ல�பிெனா5 

           ச�தத/+ வ�தைனெச@வா+ 

ெபா�மதி. சிகரேகா �ரமில4 கி5ேவத 

           �ரேம= சிவனிட�பா. 



13 

 

ெபா#��திாி �ரச=� தரவ�: �ைமதைன� 

           �ற4கா�� நி.கெவ�ேற.             (11) 

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

2222.... ெசெசெசெச&கீைர�ப+வ�&கீைர�ப+வ�&கீைர�ப+வ�&கீைர�ப+வ�    

 

448. ைபைவ�த மணி/�க ேளாராயிர4 ெகா)5 

           பா�தளா ேச���வன� 

ப�Bயி! கK�தைழ� ேதா4கிெய, ஞா�*ேம 

           ப)பிெனா5 தைலெய5�க 

ெம@ைவ�த ேவதன) ட4கைள  சி3��� 

           ேம�ைமெயா5 தைலெய5�க 

விாிதிைர� கட�வண னவ.றிைன� கா�த#K+ 

           ெவ.றிெயா5 தைலெய5�க� 

ைகைவ�த மா�மH� பைடயாள னிைவக)5 

           காதெலா5 தைலெய5�க� 

க#ைணெயா5 ெம�ள� கவி
�தி#ைக <�றிெம� 

           கமல/க ேமெற5��� 

ெத@வ�தமி
� �லவ! ேபா.*த# ம ெச�வி 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தரவ�: 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள.             (1) 

 

449. �4கமி� ெச+மணி பதி�தெபா. ப�தில� 

           Eழிய� ெகா)ைடயாட  

ேசாடச கலாமதியி ெனாளி!வ  சிர 23� 

           2�தர Qத.கணாட� 

ைப4கதி ெரறி��மர கதமணி� ெதா4க:# 

           பா!ைவ�* ெசவியினாட� 

ப�னக விர�தின� கட�ேக <ரெம� 

           பாணியி� விள4கியாட� 

ெபா4�த) 2ட#மிH /�தார மா!பி. 

           �ர)டைச� ெதா:ெச@தாட� 

ெபா.பில� சி.ற�யி� ெமா@�தகி) கிணிT 

           �ர�த)ைட ெகா,சியாட  

ெச4கமல வ�:கைல வ�:�தி மைலவ�: 
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           ெச4கீைர யா�ய#ேள 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தரவ�: 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள.             (2) 

 

450 வ�வி. றட�ைகD ராதிப# மி�னில� 

           வயவா�விடா மறவ#+ 

வ)ெகா�ல 9ைலயி. சிவ��ேதா@� திைலெகாெண5 

           வ�ேவ.பைட� தைலவ#+ 

ெவ�வைக யறி��பைக சாய/� பா@�ரவி 

           மீேதா4� விறலாள#+ 

ெவ,சம #ழ��/+ மதமீ* C!4ேகா35 

           ெவ.றியா ைன�பைடஞ#, 

ெசா�வய+ ெப*ேமக ம)டல� தாவி�ய! 

           2ட!மணி� ேதராள#, 

E
ம�ன! ம�திாிபிர தானி/த� யாவ#+ 

           ெதாH�நி� ேனவ�ேக3ப  

ெச�வ�தமி
� பா)� நாடாள வ#ந4ைக 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தரவ�: 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள.             (3) 

 

451. த)டரள மணி�யி!� தி5மி�பி யாயிர� 

           தா�Eழ D.றி#��� 

தைகேச ாிட+�ாி  ச4கம  ச4க, 

           சக சிர, Eழவர2 

ெகா)�ைட யி#��+ வல+�ாி  ச4கம� 

           C*/� ெறாைகE
தர� 

ெகா.றேமா �#��, சல,சல  ச4கம� 

           C3ட4க� Eழநா�ப) 

ெவ)�4க ேளாெவ9+ பா,சச� னிய ச4க 

           ேமவிய ெதன சிற�த 

ெம�:ய!க� சதேகா� �ைடEழ ந5வினி� 

           D.றி#� த#�ெகௗாிேய 

ெத)�ைர� கடBலகி ென>=யி# ேமா4கநீ 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தரவ�: 
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           ெச4கீைர யா�ய#ேள.             (4) 

 

452. நா��தி� ��தைல திற+பெவா� ெறா�றாக 

           நா3��+ பகைல�த#+ 

ஞாயி* �ட�கினிB மதிவட� கதனிB+ 

           நய��தி� ெதழவ��� 

மீ��தி� �,ச�த சாகர/ நிைலவி35 

           ெவ>ேவறதா மா.றி�+ 

ேம#ைவ� ப+பர மதா 2ழ. றி�ெம35 

           ெவ.�மிட மறவிதி��+ 

N��தி� �+வ சிர� பைடய� அனீகேமா 

           5#�ெததி!��� ெபா#தேபா 

ெதா#ெநா�யி லா4கவைன மாய�ெத H�பி� 

           /வைக�.ற விைளயாட�ெச@ 

ெத��தி� �4கட+ பைனய#� ப24�ழவி 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள 

ெத���ைவ ம#=திாி �ரச=� தரவ�: 

           ெச4கீைர யா�ய#ேள.             (5) 

 

ேவ* 

453. நவமி� ெத)பனி மைல�த வ�தனி 

           ந4கா@ க4காளி 

நதிபதி த�தி5 ம/தி9 மி�ெசா� 

           நல4C #�ேதவி 

தவ/* ம�தண! �திைய மகி
�த#� 

           த�ேதா@ ெச�ேதேன 

தைளயவி
 ச)பக மகி
தள வ4கம
 

           த)டா! வ)ேடாதி 

பவமக B+ப� ய�யவ! �+பி5 

           ப)பா! வ)பாைவ 

பணமணி ெயா)ெடா� விரலணி ச4ெகறி 

           ப�தா#+ பாணி 

சிவபர ம�ற� னிட/* ம+பிைக 

           ெச4ேகா ெச4கீைர 

ெசக/H ��த# திாி�ர 2�தாி 
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           ெச4ேகா ெச4கீைர.             (6) 

 

454. கனெகாைல வ,சக! ெவ#=* ச4காி 

           க)பா ெர�ேறநி� 

கமல பத4க# �வ!/� வ#+பைர 

           க)ேடா ப)பா5 

மன/* ப)�த! �கH நிர�தாி 

           வ)கா ெவா)Cட� 

வHதி ெச��தவ ம#= �ர�தாி 

           ம�பா! ெகா)டா5 

மனநைட யி�திைர கைலமக� க4ைக 

           யக4C ர�பாகி 

ய9தின /+பணி ெசயமகி ழ+பிைக 

           ய,சீ! ��றாத 

தினகர ென�றிய� மணிதிக
 �)ட: 

           ெச4ேகா ெச4கீைர 

ெசக/H ��த# திாி�ர 2�தாி 

           ெச4ேகா ெச4கீைர.             (7) 

 

455. ம#வ�ள �தம நகநற வ,ெசH 

           ம�தா ர,சாதி 

வைழகம
 ச)பக மலாி �#)� 

           மண4கா� ெச4ேகா5 

�#�ெச வ�திம தைலயல ர,சனி 

           ெகா�தா! ம,சா� 

�ைழெயாளி! �4�ம மயிைல �#�ெதா5 

           ெகா4கா! சி�Sர+ 

விரவிய ந�தன வன/ட ன+�ய 

           ெம�ற ெதா)ேபா� 

விாி�/ த�திக
 தடம# த�த# 

           வி,ேச ெர,சாத 

தி#வள ெமா�றிய ��ைவ வ#+பைர 

           ெச4ேகா ெச4கீைர 

ெசக/H ��த# திாி�ர 2�தாி 

           ெச4ேகா ெச4கீைர.             (8) 
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456. ேம:ைம ேயா!க� பராவிய வாமன! 

           D* பர�தாம! 

ேவ8ைவ நாதெமா U�ெச> வாயின! 

           D5த =�ேதவ! 

கா:பி னாய! சிறா#ட ேனகின! 

           கா!�ைர ��ேதக! 

காமைன ேவதைன ேயய#� சீதர! 

           கா9ல வ�தாள! 

வா:பி ேனா9ற வா� மிராகவ! 

           வா�ைவ ��ேதச! 

மாப� மாதன மா�ைற மா!பின! 

           மாமணி ெயா)Gண! 

ஆ:ைல மீ�ைற மாயவ! ேசாதாி 

           யா5க ெச4கீைர 

யா@�க
 ேச!�� வா�ாி நாயகி 

           யா5க ெச4கீைர.            (9) 

 

457. ேவதிய! மா/னி ேவா!க�ெச@ மாத= 

           ேவ�வி /��ேதற 

D*ட ேன�தி ேதவ!க� Gைச 

           விழாநித /)டாக 

ேவாத# ேமலவ! Tெனறி நீதி 

           �லா= திற�Cர 

ேவாதிம ேந!நைட யா!நிைற யா�மி� 

           ேமாைக நல,சார 

மாதிக மாகாி ேத!பைட Dர! 

           வழாவி சய�தாவ 

மாநில மீதற நீடழ கா+கவி 

           வாண! �ல�ேதற 

வாதி மேனா�மணி ேயபைர ேயயினி 

           தா5க ெச4கீைர 

யா@�க
 ேச!�� வா�ாி நாயகி 

           யா5க ெச4கீைர.             (10) 

---------------------- 
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3333.... தால�ப+வ�தால�ப+வ�தால�ப+வ�தால�ப+வ�    

 

458. இைலெகா ண*+G வதி�ெந@ெகா) 

           ெடழிலா! தைல�  சியி:3ேட 

யினியமண ம,ச3 ெபா�� 

           மிள+ப  ச*� /ற�திமி!�� 

நிைலெச@ ெத@வ� க4ைகந�னீ! 

           நிைறெபா. �+ப /க�தா3� 

நிலவி ெனாளி!G� �கி�த�னா 

           னீர+ �லர ெம@�வ3�  

சிைலெயா) 8த:. கா�பணி�� 

           தி#�க) மல!�க, சன�தீ3�  

ெச+ப3 டணிேவ@� தயினிநீ! 

           சிற�க  2ழ.றி யிைமயமைல� 

தைலவ� மைனவி சீரா35� 

           ச�தி தாேலா தாேலேலா 

தாேய ��ைவ� திாி�ர2� 

           தாிேய தாேலா தாேலேலா             (1) 

 

459. பைழய ேவத4 காலாக� 

           பகரா கமேம. பர�பாக� 

பதிென) �ராண4 ெகா54ைகயதா� 

           பலவா4 கைலந� விதானமதா 

வHவி ற�� வ4கயிறா 

           ம#= ஞான ெம�லைணயா 

வைனேப ாி�ப� ெதா3��மிைச 

           வள#4 க#ைண� ப2�தி#ேவ 

/Hெம@ ய�பி. சிவGைச 

           /யB மிைடயி. க+ைபநதி 

/5க� க)53 கல4கா� 

           /த�வ� ற�ைன வைள�ைக�ற� 

தHவி� �றிைவ� தி5�+ப� 

           தன�தா@ தாேலா தாேலேலா 

தாேய ��ைவ� திாி�ர2� 
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           தாிேய தாேலா தாேலேலா.             (2) 

 

460. Gம4 ைக�+பா! மகKமி# 

           �றநி� றணிெகா� வட+ப.ற� 

�கல வாிய தி#நாம+ 

           �க
�� கைலமா திைசபாட 

ேநம4 ெகா5ெத@ வ�க4ைக 

           நிழ�கா� ெச@வ3ட� தா4க 

நிகாி� கவாி சசிேய�த 

           நி#�த+ �ாிய வர+ைபய!க 

ேளம4 ெகாKமா தவமடவா 

           ாினிதி. 2பம4 கல4Cற 

ெவழி�மா ணி�க� ெதா3�:�D. 

           றி#��+ பைரேய பாிமள�G� 

தாம4 கமH ந*மல!��� 

           தள�தா@ தாேலா தாேலேலா 

தாேய ��ைவ� திாி�ர2� 

           தாிேய தாேலா தாேலேலா.             (3) 

 

461. வ)ண4 காிய மாலய9 

           மைற�� ேதட. காியவனா+ 

வய4� தி#நீ. ெறாளிG�த 

           வ�னி வ�வா4 கயிலாய 

ென)ண� திக
மீ� வைலயனா 

           யிைடயி. க ைசெயா5 2ாிைக 

யிைசய� க3� ெந@தலணி� 

           தினிதா வ�� ந�திெய9� 

தி)ண+ ெப*நீ� ெகா5,2றைவ� 

           திய4க வைல��3 ப5�தி�ெத) 

�ைரயா மைன�� K�ைனமண, 

           ெச@ய வள!ெம@ ய��மி�� 

த)ண� �ைறவ� றவ�திலவ 

           தாி�தா@ தாேலா தாேலேலா 

தாேய ��ைவ� திாி�ர2� 

           தாிேய தாேலா தாேலேலா.             (4) 
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462. ப�த பாச� ெதாடர*�த 

           ப�வ! ெச�ந. றவ�ேபேற 

பாி��� றி#�பா த+பணிேவா! 

           பழெநா@ ேகாைட� கல!�ெபாழிேல 

ெய�த நாK� ேதனி�ேபா 

           ாிதய கமல� �ைறேதேன 

யினிய �கைழ� பா5மவ 

           ாிடரா மி#ணீ� த#ெளாளிேய 

சி�ைத �ற�G சைன�ாிேவா! 

           ெச�ம� கட:. ெகழி.�ைணேய 

ேத* ெம@,ஞா ன ெச�வ! 

           ேச#/�தி� ெகா#வழிேய 

த�த ெனா5க� தைனயளி�த 

           ச�தி தாேலா தாேலேலா 

தாேய ��ைவ� திாி�ர2� 

           தாிேய தாேலா தாேலேலா.             (5) 

 

ேவ* 

463. ம,சக மி�களி ெகா)5ல வியமா காVேட 

           ம)�ய பலபல வி�கனி வழிேத னாறாேய 

வி,சல =Hநாைக க)�5 ெநறிகா� வாேயாடா 

           மி�கதி #*ெசெந ல+பைண பதனினீ� ேரேபா�பா 

ெய,ச:� �திய வள�த# ெமழி�மா றாநீ�சீ 

           ெர�*நிைற ��ைவ வ�த#) மயிேல ேமலாேனா 

ர,ச: ெச@மகி H,சிவ பைரேய தாேலேலா 

           அ�தாி திாி�ர 2�தாி �ைமேய தாேலேலா.  (6) 

 

464. ம)�ய கைளக� �4கைட சிய!வா@ மாறாேத 

           ம4கல நிைற�/ த�திக
 விழிS நீPேட 

க)�5 க#ெந@த ெல�ெறணி யளிேக! டாேகா� 

           க,ச வதன/ற வ�தல மரலா றாளாேத 

ெயா)�# விர�ெகா ெடறி�திட =மவா ேவாடாேத 

           9)�ட மறித# ந�த:� வய�பா� E
சீேர 

ய)�ய ��ைவ யம!�த#� �யிேல தாேலேலா 
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           அ�தாி திாி�ர 2�தாி �ைமேய தாேலேலா.  (7) 

 

465. மணி/� யரச!க ணிதம9 /ைறதவ றாகாேம 

           ம)டல /*த# ம4களி னிைலபா
 ேபாகாேம 

�ணிெவா5 �லவ!க� கைலபயி லறிவ� மாறாேம 

           ெதா)ட!க) /�நம� வ�தட Bடேன சீறாேம 

பணி=* த�திய! தம�ற வ9தின ேமாவாேம 

           ப)�ய! சிவசம ய+�ற ெநறிேய தாவாேம 

அணிநல ெனறிமி� ��ைவயி� வள!கிளி தாேலேலா 

           அ�தாி திாி�ர 2�தாி �ைமேய தாேலேலா.  (8) 

 

466. Gவணி �H� சவாெதா5 கலைவக டாேனா!பா� 

           ெபா4ெகாளி ெபாலனணி க)�ைக ந�கா
 தாேனா!பா� 

தீ=க K*கல ேம�வ# ப�ெபா# டாேனா!பா� 

           ெச+ெபா9 மிரசித /4�ல =�வா றாேனா!பா� 

மாவய மதகாி வாகன /த:ய தாேனா!பா� 

           ம4கல /டனிைற �+பல வளேம நீ�சீரா 

ராவண /*�� வா�ாி வள!ெகா� தாேலேலா 

           அ�தாி திாி�ர 2�தாி �ைமேய தாேலேலா.  (9) 

- 

467. தளவ� திள/ைக ெயனெவா� த#ணைக யா!மாேன 

           ச�தத மிைறயவ! ப4கி9 ளினிதா வா
மாேத 

/ளாி� கணெனா5 வ#/� தமிகா காபா: 

           ெமா@+�ட ெனதி!மகி ட�றிற லறேவ கா@E: 

�ளமி� களிெயா5� நளின� பதமற வாதா!பா 

           B+ப #லக2க மி+ப!ெபற வ#�ெச@ மாதாேவ 

யளைக� �வைமெசா� ��ைவ� தைலமக டாேலேலா 

           அ�தாி திாி�ர 2�தாி �ைமேய தாேலேலா.  (10) 

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

4444.... ச�பாணிச�பாணிச�பாணிச�பாணி� ப+வ�� ப+வ�� ப+வ�� ப+வ�    

 

468. ெவ)டா மைர ெச�வி ெயா5கழ4 க+மைனக� 

           விைளயா5 ெச4ைகயினா� 
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D*.ற /�ேதவ #��/� ெதாழி�கா3� 

           ேம�ைமத# ெச4ைகயினா. 

ெறா)டா னவ!�கதிக பா�கிய /வ�த#�ெச@ 

           Eடக  ெச4ைகயினா. 

ேசாதிெவயி� விாிGவிைல Eல ேம��மி� 

           2�தர  ெச4ைகயினா� 

ப)டா= ெம�ெமாழி மிழ.*ைப4 கிளி�ல= 

           ப)�.ற ெச4ைகயினா. 

ப ைசமயி� வாகன� கட=ைள ெய5�த#ைம 

           பாரா35 ெச4ைகயினா. 

ற)டா� கம
கா�த ெளா�தெச4 ைகயினா. 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள 

ச�!ேவத ெம@�தைலவி ��வா �ாி�கிைறவி 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள.             (1) 

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

469. அ4க8ல ேகா4கில4 ைக�மேய�திர/ம8 

           வாெமன விக
�ேத�ய!� 

த�தர+ �வனிபா தலெம�9 N�றிட� 

           த#ைமயா  ெச+ெபா�னி9� 

�4கமி� ெவ)ெபா� னி9+க#4 ெபா�னி9, 

           E
மதி Bடனில4கி� 

Sவிய+ பறைவேபா ெல4�+பற� �ல= 

           ேதாலாத வ:பைட��� 

ெபா4கெமா ெடH��வி) ணாடாதி நா3��ேம. 

           ெபா�ெளன விற4கிவைதெச@ 

�ரN�* ம��ர�த 2ர# ெமா#4கற� 

           ��/*வ ற�தி3டமா 

த4கமைல வி�:ைக� ப.*ெச4 ைகயினா. 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள 

ச�!ேவத ெம@�தைலவி ��வா �ாி�கிைறவி 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள.             (2) 

 

470. அ#மைறக ளாகம �ராணசா� திரநீதி 

           யாதிபல கைல�ேமா4க 

வ�தண!க� Gேவ�த! வசிய! E�திர!தம� 

           கா/ைற வழாமேலா4க 
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க#மவிைன யா�வ�த வ*ைம�. றா!��ெம� 

           காBநிைற ெச�வேமா4க� 

காசினி �ேளா!�கல4 கார2க ேபாகெம@� 

           க3டழ� /தலேவா4க� 

ெப#ைமமி� ேவத�மா தவ�/த: ேனா!ேபா.*+ 

           ெப+மா ென94கணவ9+ 

ெப3�.* நாேடா*� தனதக மகி
�திட� 

           ெப#�மி# நாழிெந�லா. 

ற#மெம) ணா��+ �ாி�தெச4 ைகயினா. 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள 

ச�!ேவத ெம@�தைலவி ��வா �ாி�கிைறவி 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள.             (3) 

 

471. நவேம= �வனியி. ப#வமா றாம�வி) 

           ண8�/கி� மாாிெகா3ட 

ந�மணி �யி.*/� ம�ன!ம9 T�/ைற 

           நய��ள மகி
��ெகா3ட  

2ைவயா# /�தமி
� பாவல!ெசா� மாைலந. 

           Wய/ திைச��ெகா3ட  

2#திலைய நீ4காத மாடகந�: யாழிைச 

           �ல4�க� த#வ!ெகா3ட  

சிவேநச! ேதவார+ வாசக� ேதறைல� 

           தி#வா@ மல!��ெகா3ட� 

ேதவேரா டர+ைபய!க K�ெறாி சன+ெச@� 

           தின/ெம� மல!க�ெகா3ட� 

தவேயாக! ைக�ெகா3ட நின�ெச4 ைகயினா. 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள 

ச�!ேவத ெம@�தைலவி ��வா �ாி�கிைறவி 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள.             (4) 

 

472. கமலமல! D35ல= நா�/க� கட=ைள� 

           க3ெபாறி கல4கேமாதி� 

க�யசிைற தனி�ைவ�த ேவாரா* /கமில� 

           கவினிள, சி4க�ைத� 

மமர!க� பணி�ேத�� ைம��ைக� தலேமா 

           ரட.ேகா35 ேவழ�ைத� 
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ம��ட னளி��வைக C!�தினிய வ#�ெபாழி� 

           ம,சனமல!� க)மாேன 

இமேமா5 க#4க4�� ��வா4கி ேயாடவா 

           ேள�தாயிர4 கர4ெகா) 

ெடHமிள+ ப#திேகா �க�E
�த ெவனெவயி 

           ெலறி�தெச+ மணியிைழ�த 

தமனிய� க4கண மில4�ெச4 ைகயினா. 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள 

ச�!ேவத ெம@�தைலவி ��வா �ாி�கிைறவி 

           ச�பாணி ெகா3�ய#ேள.             (5) 

 

473. நில=த# ெவ)/�� மார/+ ைப+ெபா�9 

           நிைரதிைர� ைகவர�றி 

நீணில� தில�/யி! யா=ம/ ெத�னவ# 

           நிைறநீ!� பினாகநதி� 

மல�* ெசH,சா: /திைரகைழ வாைழெத4 

           காதிய வள4கெளைவ� 

மாிதான விரதசிவ தவமி�� த�ேகா# 

           மாைலய4 கK+விழா=+ 

பலெபா#� விள4�கைட Dதி�+ நீதி�+ 

           பாடெலா5 நடமாடB+ 

ப4கய� தி#மா� நீ4காத ெச�வ+ 

           பைட�தவ# ந.ற#ம/4 

�லவிவள! ெதா)ைடநா3 5ய!��ைவ விம:ேய 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய 

�ைறமதி /��தசிவ னிடம#= ச�தி�ைம 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய.             (6) 

 

474. ஏல/* G4�ழ. ெற@வமட வா!/க� 

           ெதழி�கவ!� தரைணநா� 

ெய@திய� ேபா�நீ ளகழி��) /ைகயவி
� 

           தில�ெச4 கமலமலாி� 

ேமலம#+ ெவ�ள�ன மாழி�ன. ேறா@��தா
 

           விாிசிைற� பாசிேபா!�� 

D*.* மீெதழ� க)5க� ன4காிய 

           ெவ.றனமெத� ெற)ணிேய 
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சீல/ய! ெப3ட� ம#)ட�ல B*ேபா� 

           சி�த4கல4 கிடெலனா  

சிற�தறி /�வ�= கா3��� ள��ட� 

           ேச!�தைண� �வைகC#4 

ேகாலம: வளமி�+ ��ைவவ# ைப4கி�ைள 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய 

�ைறமதி /��தசிவ னிடம#= ச�தி�ைம 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய.             (7) 

 

475. ந.றகைம ெப*ம,2 தவ
ெந5, சாேலக+ 

           நா5ைம� க)களாக 

ந�தாத ெபா.கபா ட4�ல= ெப#வாயி� 

           நைறெகாளித
 வாயதாக 

ம.ெறா�பி� ேமனிைல� ேகா�ர, சி��ர+ 

           வய4�ந� ென.றியாக 

வ)சிகர /*மணி� ெகா�க�ைப� ேதெனாH� 

           ம#மல!� C�தலாக� 

க.றவ!க� �கHயி B*��/� தணியில� 

           கவினிள4 ெகா4ைகயாக� 

கமல�� நீரகழி யாைடயா� ெப.றி54 

           கனகமதி ெல�9ெமழிலா! 

ெகா.றமக� E
�ேதா4க வள!��ைவ வ#ெகௗாி 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய 

�ைறமதி /��தசிவ னிடம#= ச�தி�ைம 

           ெகா3�ய#� ச�பாணிேய.             (8) 

 

ேவ* 

476. கமகம ெவனமண மி�மல! �ைன�ழ� 

           க.�ய! ெபா.Gைவ 

க#தின! நல9ற வினித#� ெப#� 

           கைட�க) மல!�ேதாைக 

திமிதிமி ெயனவன வரத/ நடமி5 

           சி.பர� ெம@�ேதவி 

ெசகம# ள*தவ #ளமகி
 ெகா5ெதாி 

           சி�தி5 / E: 

நமிநம ெவனவ� யவரதி �திெச� 
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           ந.�ண மி�காயி 

நதிபதி மிைச�யி� பவனிைள யவெள9 

           ந சரவ� Gணி 

�/�/ ெவன/ர சதி!�� ைவயம: 

           ெகா35க ச�பாணி 

ெகா�யிைட யழகிய வ��* திாி�ைர 

           ெகா35க ச�பாணி.             (9) 

 

477. உைரெப* தவ/ய� மைலயைர யனிட 

           /தி�த வ#3ேகாைத 

�லகினி ெலவ!கK ெமHத# 2#தியி 

           93ெபா# K�காதி 

நிைரநிைர யமர!க ெடாழவர /தவிய 

           நி�திய நி3ேசபி 

நிைலதவ றியதன பதிவிழி மைறய 

           நிைன�த சின Eாி 

தைரமக ெளா5தி# மக�கைல மக��க
 

           த��வ ெம@ ேசாதி 

தைகநில வியசிவ சைமய ெநறிகKண! 

           த�கவ #�காவி 

�ைரகட� விாி�ைற திக
�� ைவயம: 

           ெகா35க ச�பாணி 

ெகா�யிைட யழகிய வ�=* திாி�ைர 

           ெகா35க ச�பாணி.             (10) 

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

5555.... $�த� ப+வ�$�த� ப+வ�$�த� ப+வ�$�த� ப+வ�    

 

478. அாி�ர� தரனய� /த:ேனா! ேத5த. 

           காியெதா# ேவயி�/�த 

மாைசெயா5 ந�மண, ெச@திட� தரேமவி 

           ய#�C!�த ப ைசமணிேய 

எாி�ர வல�றா4க வ#ைமயா  சரவண� 

           திைடயவ தாி�தசி4க 

மினிதா ம��தல� தனிேலறி விைளயா5 

           ெமழி�க) 5வ�தபி�ேய 
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பாி�ர4 ெகா,சிட நட��களி ன��ேம. 

           பாி=. றி#��ம�ன+ 

ப�/ைற வண4கியி# ைகC�பி ய��ட� 

           பரவமகி
 ெத@வமயிேல 

திாி�ர ச=�தரா ந�திேய நின�வா@  

           ெச4�/த /�தம#ேள 

ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக 

           ெச4�/த /�தம#ேள.             (1) 

 

479. Nவாெற 9�த#ம T:9� கரசிேய 

           /�தி�� ந.*ைணவிேய 

N�க� பாக�ம க,சிைத� ேதாென�ைத 

           /#கனி� ேனா!�க�ைனேய 

பாவாண ெர�*+ �க
�தி5, ெச�விேய 

           ப�த#� க9C:ேய 

பக#/� மைற/�யி னடமி5, ச�திேய 

           ப,சா3 சர�ெகௗாிேய 

தாவாத ப சிள4 ெத@வமா ேனயிைமய 

           சயில� தனி��த�விேய 

சதேகா� பா9வி9 ெமாளிமி�, ேசாதிேய 

           ச3சைமய பாிபா:ேய 

ேதவாதி ேதவ9� ��தைலவி ேயநின� 

           ெச4�/த /�தம#ேள 

ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக 

           ெச4�/த /�தம#ேள.             (2) 

 

480. ெபா�பயி� *�தா� விாிெசH+ ப4கய� 

           ேபாதீ�ற /�தமாிேதா 

�விமட� ைத��ைடய தா�/� நீ#3 

           ெபாதி�தில� /�தமாிேதா 

மி�பிற
� தி5ெந�ய வாகாய மீ�ல= 

           ேமக�தி� /�தமாிேதா 

ெவ,சின மி��த/+ மதயாைன ெவ)ேகா3�� 

           ேம=ெவ) /�தமாிேதா 

ம�ெப* ப24கதி!� �ைலநீ5 ெச�ெந:� 

           ம#=மணி /�தமாிேதா 
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மாரேவ� ைக சிைல ெய9,ெச4 க#+�த# 

           வ)ைம�* /�தமாிேதா 

ெத���ைவ வ#ெகௗாி ேயய#ைம ெப*/ன� 

           ெச4�/த /�தம#ேள 

ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக 

           ெச4�/த /�தம#ேள.             (3) 

 

481. எHப2+ �ரவிL!� கி�றேவா ராழிேயா 

           �ல4கிய மணி�ேபாதிைக 

ேய�ெதழி. கா.ெகா�, சி�ெபால� ேறாிைட 

           யிய4�மா தி�ெதெனாளியா� 

/Hநிற  ேசயித
 /*�கவி
� S.*நைற 

           /ளாி�ெபா�3 டைணமிைச 

ெமா@சிைற யிள+ெபைடேயா டகமகி
= Cர�ன 

           ேமாக/* மணமிய.ற� 

பHதி�G� திவைலெகா5 பாசைடக ளைசதர. 

           பா@�ன. றடமட�ைத 

ப ைசமணி யி�கல� தில�/� தா,சன+ 

           பணி�ட ென5�தெலா��, 

ெசHவள� திக
��ைவ வ#தயா பைரநின� 

           ெச4�/த /�தம#ேள 

ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக 

           ெச4�/த /�தம#ேள.             (4) 

 

482. விகடமி� த*க3 கடாெமாH� கரடதட 

           ெவ)ம#�பி யாைனேயாைத 

ெவ4க:ன+ வா@மணி� கா.கவாி யைச�Qத� 

           ேவக4ெகா� �ரவிேயாைத 

சகமதிர =ல=ெபா. றி)�ற. சகட/# 

           டர=.ற ேதாிேனாைத 

சி�தத/ நீ4காத ேவத/த :யகைலக 

           ட#க�வி <ாிேயாைத 

�கலாிய தி#விழா� க:யாண /ரெசா5 

           ெபா:�தச4 கீதேவாைத 

G2ர ர#�தவ!க Kவைகெபற வ�ன+ 

           �சி�திட வைழ��ேமாைத 
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திகHமணி Dதிெசறி ��ைவவ# ேதவியி� 

           ெச4�/த /�தம#ேள 

ெச4க)மா ற4ைகெய9 ம4களா கரந4ைக 

           ெச4�/த /�தம#ேள.             (5) 

 

ேவ* 

483. ேநச மி�ந. ெறா)டாேனா! 

           ெந,சி Bைறப, சிைறயனேம 

நித/+ ேபா.*4 கவிவாண! 

           நிைன�த த#K4 க.பகேம 

ேபச வாிய தவ/னிவ! 

           பிைழயி� ெமௗன� ��ெளாளிேய 

பிைறைய� தாி�ேதா னிட�பாக+ 

           பிாியா தி#�� மரகதேம 

Gசி ன*�தா தாடளியா! 

           ெபா4� மல!�G4 �ழ�மயிேல 

�வன ெம�லா ெமா#4கீ�ற 

           ெபா@யா� க#ைண� க�னிைகேய 

மாசி ெலழி.க. பண4கரேச 

           மணிவா@ /�த� த#வாேய 

ம�9 ��ைவ� திாி�ைரேய 

           மணிவா@ /�த� த#வாேய.             (6) 

 

484. உ�ேள �யிேர �யி!��யிேர 

           �ண!ேவ �ண!த. க#+ெபா#ேள 

�ளேம ��ள� ெதாளிெராளிேய 

           �றேவ ய�ேய. ெகா#�ைணேய 

தாேன தானா யவதாி�த 

           தாேய தவேம தவ�பயேன 

தனேம நிலேம த)�னேல 

           தழேல வளிேய தனிெவளிேய 

ேதேன 2ைவேய ெத�ள/ேத 

           தி#ேவ ய#ேவ தீ4க#+ேப 

ெசயேம நயேம ெச+மணிேய 

           திறேம யறேம ெசH+பி�ேய 

மாேன �யிேல மடமயிேல 
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           மணிவா@ /�த� த#வாேய 

ம�9 ��ைவ� திாி�ைரேய 

           மணிவா@ /�த� த#வாேய.             (7) 

 

485. ப�ம நாப� ேசாதாிேய 

           ப�த!� க#K மாதாிேய 

பனிைம �ல= மைலமகேள 

           பா@ெவ� விைடேயா� மணமகேள 

ச�! ேவத�ேத டாியமி�ேன 

           தமிேய� *தி��+ ப2+ெபா�ேன 

த)டா ாிதழி ேவ@�தவேள 

           தா# கைன/� கா@�தவேள 

/�ைம யிளைமயி லாவ�ேவ. 

           Nலா தார� ெபா#)/�ேவ 

ேமா3ச /த= காரணிேய 

           ேமான4 கட�த Gரணிேய 

ம�ர மி�ெம� ெமாழி�ைமேய 

           மணிவா@ /�த� த#வாேய 

ம�9 ��ைவ� திாி�ைரேய 

           மணிவா@ /�த� த#வாேய             (8) 

 

ேவ* 

486. ம�த ெகச�ைத ெவ*�தணி ெமா@�� 

           மத!�த தன�ெதழிலா@ 

ைம��ய ைல ேச ெலன�க* வி�க) 

           மண�� மல!��ழலா@ 

த�ைதயி ல ைச �ற�ெப# ைம�� 

           தைல ெசா Bைர��நலா@ 

த�பி லயி.பைட ைய சின வி 2கி! 

           த�தய =.றகணா@ 

2�த வைள�கிழி வி35 மணி��ைழ 

           �.ெறாளி! ெபா.ெசவியா@ 

2�பிர ந.றா ள�ைத ெவ#35 

           2ட!�த ணைக�ெபா:வா@ 

/�த ரக�ப� ம��ைற வி�தகி 

           /�த மளி�த#ேள 
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/��வி ெசா.�� ைவ�பதி ��தமி 

           /�த மளி�த#ேள.       (9) 

 

487 / சிக ர�பைட ைய�ைக தாி�தவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/��ர ெம@�க நைக�ெதாி யி3டவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/ ெசய� /.ற வ#3க ணட��வ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/�பக வ!��ய! ெவ.றி யளி�தவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/ 2த ைர�பாி =.* விதி�தவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/�பைக ய.றவ #3ெடளி =.றவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/ 2ட ைர�க ெணன�ெகா 5தி�தவ) 

           /�த மளி�த#ேள 

/��வி ெசா.�� ைவ�பதி ��தமி 

           /�த மளி�த#ேள.            (10) 

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

6666.... வ+ைக� ப+வ�வ+ைக� ப+வ�வ+ைக� ப+வ�வ+ைக� ப+வ�    

 

488. ைமதவH மணிெந5, சிகரமா ளிைகயி�க) 

           மைனயற+ G)டத.பி� 

மாறாத வி#விைன ெதாைல�ைத+ �ல�ெவ�* 

           வ�பைகெயா ரா*மா.றி� 

ைகதவ மி��தவிழி மடமாத! 2கமாதி 

           ைகவி3 5ட.*�ளி!ேநா@ 

க5+பசி ெபா*��ெம@� ெபா#ைள�3 க#திெவ4 

           கான�� மைலயிட�� 

ெம@தியாி தானமர =ாி�5� ைத�ெத�9 

           ெமாியிைட� த!�பாசன� 

தி#��ெகா) ட3டா4க நி3ைடநிைல ெப*+ேயாக 

           மினி�பல நா)/ய�* 

ெச@தவ /ய!�தில� மாதவ! நித+பர= 
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           சிவ�ர� தாிவ#கேவ 

சீதவன மா:�க
 ேவதவன நாத!மகி
 

           திாி�ரா+ பிைகவ#கேவ.             (1) 

 

489. மகபதி மண�தமக ணதிபதி பய�தமக) 

           மலரய� விைழ�த#)மக� 

வ)ைமதிக
 விைசயமக� த)ைமெகா� சக சிர/க 

           ம�தா கினி�ெபய!மக� 

ககன/* க.�மக� ெபாைறெகா�சீ ரவனிமக� 

           கட=��, சாிெய9மக� 

கவினா* மிரதிமக) /தலான வரமகளி! 

           ைகெதாழ வர�த#மக� 

இகபர சகாயமக� பசியவ� வானமக 

           ளிைமயமைல ெப.றி5மக 

ளீசனிட+ ேநசமக� மாசி�மன வாசமக 

           ெள)ணா� கற+�ாிமக� 

ெசக/த= க#ைணமக ளறிவாிய தைலைமமக� 

           ெசழிய!ேகா� மக�வ#கேவ 

சீதவன மா:�க
 ேவதவன நாத!மகி
 

           திாி�ரா+ பிைகவ#கேவ.            (2) 

 

490. ம,2�� ெகா)டதக ர4கம
 க#4C�த� 

           ம�மல!� ெதாைடயலாட 

வ)�லக Qத:ெலாளி! வ சிர  23�� 

           மணி�ப3ட /��ல4க 

ெவ,2த :லாெவழி. ெசவியிைட மணி�ெதா4க 

           ேல��ெபா. �ைழவிள4க 

ேவடவி
 ந*4கா�த ெளா�தெச4கரமீ 

           திைச�தக4 கணமில4க 

அ,சன4 �ல=விழி ய#�ெப#க =ரமதனி 

           லவி!தரள மாைலயைசய 

வணிதிகH /தரப� தன/ட� கிரணமணி 

           யா!�தேம கைலவய4க 

ெச,சேரா #கெமன மல! சர) கி)கிணி 

           சில+ேபாைச தரவ#கேவ 

சீதவன மா:�க
 ேவதவன நாத!மகி
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           திாி�ரா+ பிைகவ#கேவ.             (3) 

 

491. அரனிட� தவ�வ#க �ரெமாி� தவ�வ#க 

           வ#�பரா ச�திவ#க 

வற+வள!� தவ�வ#க திறமி�� தவ�வ#க 

           வமர!பணி ெகௗாிவ#க 

பரம2� தாிவ#க =ரகக4 கணிவ#க 

           பக#/� க)ணிவ#க 

பர=/� தமிவ#க சயில�� திாிவ#க 

           பாிமள� �ழ:வ#க 

வர/த= பைரவ#க 2#தி�க Hைம வ#க 

           மகிடச4 காாிவ#க 

வ�வழகி வ#கவ� யவ!க5தி நிதிவ#க 

           ம�ைரயா ளரசிவ#க 

திர�கைலவ� லவிவ#க சமரபயி ரவிவ#க 

           சி4கவா கனிவ#கேவ 

சீதவன மா:�க
 ேவதவன நாத!மகி
 

           திாி�ரா+ பிைகவ#கேவ.             (4) 

 

492. கய4ெகா)ட திைசெய35 N�*லக /�தன� 

           க3டைள� ��ளட4க� 

கதி!ெச@மணி /�ேவ@�� சி*விதி ெயன�திக
 

           கவி�ெபய! பைட�தத�க� 

நய4ெகா)ட வ#�பரா ச�தி�ைன மதியாத 

           நைவயி#� மன�ெதHதலா� 

நாKெமதி ெரவ#மில ெர9மாண வ4ெகா)5 

           ஞானN!� திையெவ*��� 

பய4ெகா)ட ச4ேக�தி யயனாதி ேயா!�கD!� 

           பாக+ப�� பென�*3 

பாிவிெனா5 �ாிமக/ மவ9 ம�ேதவ#+ 

           பட#ற  ெச#மைல�� 

ெசய4ெகா)ட Dரப� திரைனய#� க)8த. 

           ெச�விெய9 /ைமவ#கேவ 

சீதவன மா:�க
 ேவதவன நாத!மகி
 

           திாி�ரா+ பிைகவ#கேவ            (5) 
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ேவ* 

493. வ)ண மி�G4 கத:கK+ 

           வாச+ D2+ மல!�திரK+ 

ம�ர� த#ேத மாவின/+ 

           வள!தீ, 2ைவயா ைல�க#+�� 

தி)ண+ ெப*ெத4 கி�ெறாைக�, 

           ெசH4ெகா� திலகி �ய!க/�, 

சிைறவ) 5ல= மல!�கா=� 

           ேதனா! ெச�தா மைர�தட/ 

ெம)ண /*ெச, சா:கK 

           ெமழி�/� �யி!��, ச4�கK 

மிைரேத! �#� மன��H= 

           ெம4�+ நிைற�� ெப#வள4ெகா� 

த)ண+ பழன� திக
��ைவ� 

           தாேய வ#க வ#கேவ 

தவ�ேதா! ேபா.*� திாி�ர2� 

           தாிேய வ#க வ#கேவ.             (6) 

- 

494. �ல= ெசH4�4 �மமிள� 

           ேகா3ட மகிற� ேகால/த. 

C*ம ைலயி. ப5ெபா#K4 

           ெகாH�ேத னாவி மயி.Y: 

யில� மிறா: யர�காதி 

           யிய4�4 கானி B*ெபா#K+ 

யாைன பி�த� க#4�ர4ேகா 

           �ைறக) ணா� நக!�ெபா#K+ 

பலெனா) வாைழ ெச�ெந�சி* 

           பயறி� கிளநீ! /தனா3�. 

ப5ந. ெபா#K, ச4��� 

           பவள ெமா5ஒ� ெகாைல/�தா! 

சலதி� ெபா#K நிைற��ைவ� 

           தாேய வ#க வ#கேவ 

தவ�ேதா! ேபா.*� திாி�ர2� 

           தாிேய வ#க வ#கேவ.             (7) 
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495. நானா கைலவ� ேலா!கணித 

           நா�� �கH� �ர�தாிேய 

ந�மா மணி�பஃ றைலயந�த 

           னாக மில4� க4கணிேய 

ேமனா3 டமர ராதிபதி 

           ெம சி� பணி�, ச4காிேய 

ேவதா கம4க ேடடாிய 

           ெம�ெசா. �தைல ய,2கேம 

ேதனா ரளக� தர+ைபய!க� 

           சி�தி� �வ�� ம4கைலேய 

ேதவ ேதவனிட�பாக+ 

           ெசழி�� வாH ம+பிைகேய 

தானா பரண! மி�+ ��ைவ� 

           தாேய வ#க வ#கேவ 

தவ�ேதா! ேபா.*� திாி�ர2� 

           தாிேய வ#க வ#கேவ.             (8) 

 

ேவ* 

496. ச�/ க�றி# மகனி த+பணி 

           தைலவி ய�தாி வ#கேவ 

தமிய ென,2* �ய!க ைள�த#� 

           த#� ர�தாி வ#கேவ 

ப�ம ெம�பத நிைன� ம�ப!க� 

           பவப ய4காி வ#கேவ 

பகர #,சி* /*வ� ெகா)ட5 

           பைகெவ� ச4காி வ#கேவ 

ம�மி ��தி5 மல!ந *�ெதாைட 

           வைனய ல4காி வ#கேவ 

மகர ெமா)கட� விடமி ல4கிய 

           மணிெகா� க�தாி வ#கேவ 

ெபா�வி :4கித /டன ட+�ாி 

           �னித 2�தாி வ#கேவ 

��ைவ ய+பதி நிைலெப *�திாி 

           �ரச =�தாி வ#கேவ.             (9) 
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497. ப#வ ம4��ெப@ �லக மி��* 

           பயி!த ைழ�திட வ#கேவ 

பணி� ெம�றைன யிட!ெச@ வ�பிணி 

           பல= ம4கிட வ#கேவ 

ம#வ #�தவ /னிவ ர�தண! 

           மகிைம த4கிட வ#கேவ 

மதிமி �4கவி வல!ெசா� ெச�தமி
 

           வளநி ைற�திட வ#கேவ 

உ#� ம�ெபா5 பர= ெதா)ட!க 

           Kள/ வ�திட வ#கேவ 

�ல= ம�பைத வ*ைம ெகா)5ழ 

           B*க) ைந�திட வ#கேவ 

ெபா#ந! ச�தத /ைறக ல4ெகா5 

           �வி� ர�திட வ#கேவ 

��ைவ ய+பதி நிைலெப*�திாி 

           �ரச =�தாி வ#கேவ.             (10) 

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

7777.... அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�    

(சாம+) 

498. த4கமக ேம#ெவ9 ெமா�ப.ற மைலதைன  

           ச�தத/+ வல4ெகா�ைவநீ 

ைதய:வ ள+மைலைய /��ர மழி�தநா3 

           ட9ெவன வல4ெகா)டன� 

�4கமி� தி#நீ றில4�கட =3ெகாளி 

           �ள4கிட� க)ணாயிைன 

ேதாைகயிவ ள�கட= ைள�பிாிவி லாமெலழி� 

           ேதா�றிட� க)ணாயின� 

ம4கல /*�தட� தளியிைசெகா ணைறெப#� 

           வனச+ ெவ*�தி5ைவநீ 

ம4ைகயிவ) ெம@ய�பி லாதN ட!களிைதய 

           வனச+ ெவ*�தி5வ�கா) 

அ4க8ல க#Kைம� நீ�நிக ராதலா 

           ல+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 
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           ன+�Z யாடவாேவ.             (1) 

- 

499. இயம/த ல3டா4க ேயாக�தி னிைலைமெப* 

           மி#�ய� திாித�மக�நீ 

யிவKேமா வி)ணள =ய!��ேம+ பா5ெப* 

           மிைமயவ� திாித�மகளா+ 

வயமி�4 கதிெகா�ைப+ �ரவிேய
 G)டேத! 

           வாளாி� �.ற�ைணநீ 

வனிைதயிவ ளிரணிய 9ர�ைத� பிள��/கி! 

           வாளாி� �.ற�ைணயா+ 

கயம#வி யித
/*� கவிழா+ப B��நீ 

           காதல� பாரத�ைத� 

கனகமைல யி.ெபாறி� தி5மா+ப B�கிவ� 

           காதல� யாமதி�கி 

லய!விBைற ெயா��ைமயி� வ#கெவன வைழ�தன 

           ள+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (2) 

 

500. நிைறமதி ெயன�ெபய! பைட�தைன ெப#4க#ைண 

           நிைறமதி பைட�தனளிவ� 

நீயாதி ச�லமீ �ல=ைவ யிவ�ேவத 

           நீ�ச�ல மீ�ல=வா� 

ெபாைறயி�ேம லாைவநீ ய�ய!த+ பிைழெயணா� 

           ெபாைறயி�ேம லா�வளிவ� 

�லவைன� த�ைதநீ கைலக�பல =ண!கி�ற 

           �லவைன� த�தனளிவ� 

�ைறவிலா Q�தம� ��ளெசய னா�. 

           �ண4�றிநீ கா�தி5தலா. 

C�விைள யாடநல மாமினி  ெசா�வெத� 

           ேகாகனக மலேரா�பணி� 

தைற�திெகா� T�ர� ெபா.பத  ெச�வி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (3) 
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(ேபத+) 

501. கதிரவ� றன�ெவயி� /னெமாளி மH4�+ெவ) 

           கைலதாி� தைனயாயிர4 

கதிரவ!க ட+மி9 மில4�மா ணி�கேம 

           கைலதாி� தனளிவKேம 

விதிையய#) மாBற4 �,சயன மானபா� 

           ெவ�ள��� நீ�தி�தா@ 

ெம@,ஞானி ய!��D 5த=, சிவாந�த 

           ெவ�ள� �தி�தனளிவ� 

சதி/த� Nெவா�ப ெத9மாிைவ ய!�கினிய 

           தைலவ�நீ யாமவ!ெதாH, 

சலசநா யகி/த. ெற@வமட வா!�ெகலா4 

           தைலவியிவ ளாமதி�கி 

லதிகமா மிவKன� காதலா� மகிைம�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (4) 

- 

502. மைழ��ளி ���தா!� தக�றவா� மீ�ல= 

           ம4�: ெனா54�/�ெம@ 

ம4ைகயிவ ட�பசிய ெம@ெயாளியி னா.காிய 

           ம4�ைல ெயா54கைவ�தா� 

தைழ�தி5 க#+ேப�� /#விலா 9��நீ 

           ச�திர ெமன�ெபா:�தா@ 

ச�தியிவ டா9#� ெப*/யி!க ளயில�ன 

           ச�திர மன�த+ைவ�தா� 

பிைழ�திட. ெகளியவிட வாயரவி 9��ள+ 

           ேப�ற ெவ#)ேடா5ைவ 

ேபரரைவ யணிெயன� G)டன ளிவ3�நீ 

           ேபதமா யி9ம�பினா 

லைழ�தன ளிள+ெபா. ப2�ேதாைக யாதலா 

           ல+�Z யாடவாேவ 

யானிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (5) 
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503. /�னைக� திகலP ர3டநா ளிைறவனா� 

           /றி�ப3ட ேத! சி�:நீ 

N�க� பாகனி5 சாபமா றா�C� 

           /��.ற கயேராகிநீ 

ப�னக� ேகா�ெகா�ய விடவாயி னாB)5 

           பா!��மி
� தி5ெம சி�நீ 

பாகீ ரதி ச� கள�திதைல வாச. 

           பாி��ைற� #��ேராகிநீ 

மி�னனா! Dதியி. C�ெய# வி3ெடறிய 

           ேம=சி* மதியானநீ 

ேம+பா �லாத=ைன� ெபா#ளா யைழ��மிவ� 

           ேம�ைமெசால வாிதாதலா 

ல�னவய� E
��ைவ வ#பரா ச�தி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (6) 

 

(தான+) 

504. வானாட! பதிதவ /ய�*ெகௗ தம!சாப 

           மா.றிேவ த+ெப.ற� 

ெமௗனேயா க+�ாி� த�தர4 க�Gைச 

           மலரய� றா�ெப.ற� 

ேமனா K#�திரா� க+G)5 ந8�.ற 

           ேமதாதி கதிெப.ற� 

ேமவிரா ம�சிவா!  சைனெச@� பா2பத 

           விசிகந) ெபா5ெப.ற�4 

ேகானான வ�தகா 2ரன4கி ேதவல� 

           C*/��ர ராதிேயா! 

�ைறவி�சீ! ெப.ற�= மி�தல� தேதநீ 

           �றி�த8கி B��ைறதவி!� 

தானாத ெச�வ4 களி�ேபா5 ெப.*ய!ைவ 

           ய+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (7) 
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505. விட4ெகாதி� ���ைள ெயயி.*வா ளரவ+ 

           விH4காம ெலா#ைம�.* 

ெம@�பர� சைடமீ� C�விைள யா�ட 

           வி#+பிேய �ைனைவ�தன� 

இட4ெகாதி� ��த�க� ேவ�வியி. கா:னா. 

           ேற@��) டழி�த=�ைன  

ெச4கதி!� ெகதிராக ெவ)கதி ெரன ெசால  

           ேசணிைட விள4கைவ�தா� 

மட4ெகாதி� ��தைக யிராவண� றனS#� 

           வரவ,சி யகB/�ைன 

மாயவ ென9�தைமய னால> வில4ைகதனி� 

           மானெமா5 வரைவ�தன 

ளட4ெகாதி� �+��தி வி3டைட வேதந�ைம 

           ய+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (8) 

 

(த)ட+) 

506. நவேம= க#ைண�ட� வாெவ� றைழ�திட=+ 

           ந8காதி#� த�க)டா� 

ந+ம�ைன� �+பைகெச@ தைனெய�* ேவழ/க 

           நாத�/ன மி3டசாப+ 

தவிரா தி#�கேம B,சின� தனென�ன 

           தா�ெச@வ ேனாகா:னா. 

ற�க�யா க��ைன� ேத@�தவ� சீறி. 

           ந5�பவ!க� யாவ! நீ�. 

பவமா�+ ேவைலதனி� ேவைலவி3 ேடா�க5+ 

           பைகெகா) 5*�கில)ட 

பகிர)ட மதனி9+ பா�கா� பவாி�ைல 

           ப�வித� திB/�றன� 

கவமான+ வ#மாகி ெலவ#ைன மதி�ப!கா 

           ண+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (9) 
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507. ந+பியிவ� ப�கநீ வாரா தி#�ைபேய� 

           நம�Dழ /ன/ைத�த 

நளின� தி#�பாத /)5ேவ ைள�கா@�த 

           நயனெமா� *)5நாK+ 

/+ப#��� ��ப+ வ#வி�த /��ர 

           ெமா#4ெகாிெச@ நைக�)5மா 

B�தியி Bதி�தவ� ம�ட  சிர4ெகா@த 

           =கி#) �ல4ைகயா)ட 

க+ப�த� மைலெவ�� பி.கிட� தலற� 

           கன�W�* விரB)ட54 

களி*)5 �:�)5 சி4க/) டழ�விட� 

           க3ெசவி� /)5பைகெகா) 

ட+பர� தினிBைன� ப+பர+ கா35/ 

           ன+�Z யாடவாேவ 

யரனிட4 �ல=திாி �ரச=� தாி�ட 

           ன+�Z யாடவாேவ.             (10) 

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

8888.... சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�    

 

608. ெபா��ற மில4�ெந5 வ3டவா ள���* 

           �ாிைசயா க�திைள�த� 

�ற�கட. ேகா3ைடE ழகழியா� திைசக�ேகா 

           �ரநீ5 வாயிலாக 

ம��க
ெகா ள3ட�ல கிாிக�ெகா� தளமதா 

           மாதிர� தைலவ#டேன 

ம#=ெத@ வ ேசைன ய+மதி. ெபாறியாக 

           மாேம# ெகா�மரமதா 

வ��திக ழாகாய க4ைகெவ) ெகா�யா 

           வக�றபல தீ=மைனயா 

வா#யி!� ��ேயறி யிகபர 2க4கடைம 

           யறெநறி� ப�<3�யா� 

ெத���ைவ ேவத�ாி நாத!வா ம�தரசி 

           சி*D5 க3�ய#ேள 

சி�தித# திாி�ர ச=�தரா ந�திேய 
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           சி*D5 க3�ய#ேள.             (1) 

 

509. /�ெதH� தாயெபா. ேச.றினா� ெமாழியா�க 

           /.றந. க�:ய.றி 

/��ண! ைப 2வ ெரH�பி� ெபய! ெசா�விைன 

           ெமாழிகைள� Sணி*�தி 

ய�த/� சாாிைய� ேபாதிைகய தா�கி�# 

           பைவ��தி ர+பா@ சிேந 

ரா�ெம  ச4ெகா54 ைகைவ�� ேம.க#� 

           தாைவவைள யாபர�பி  

ச�த/. றாணிைத� ைத+பாேலா �3�ய. 

           சா!�தேகா ெள35மைறயா� 

த5��/� தக/த� சி�தாி� தி#ெபா#3 

           டைகவிள� கி3�ய.*, 

ெச�தமி ழில�கண மைன���விைள யா5/ைம 

           சி*D5 க3�ய#ேள 

சி�தித# திாி�ர ச=�தரா ந�திேய 

           சி*D5 க3�ய#ேள.             (2) 

 

510. /�தைல  Eலேம� தி�ெபா� யணி�ேதா4� 

           Nாிெவ� விைடயவ!�� 

/�நீ! நிற4ெகா)5 ம)8)5 வி)ணீ)ட 

           /)டக� க)ண#��, 

2�தேவ த�தைலைம �.ேறா திம�தி. 

           *ல4கி�ல கீ�றவ!��� 

ேதா�*/� ப��/� ேகா�ேத வ!க�பர= 

           2ட!வ சி ரா�த!��+ 

வி�தகெம@, ஞானநிைற ேமானமா தவ#��+ 

           ேமலான சி�த#��+ 

ெம@ய�� மி�ெதா)ட #��மன ெமா#மி�த 

           விதரண!க ளாதிேயா!��, 

சி�தமகி ழ.�த� பதவித� த#ள+ைம 

           சி*D5 க3�ய#ேள 

சி�தித# திாி�ர ச=�தரா ந�திேய 

           சி*D5 க3�ய#ேள.             (3) 
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511. ஓவாத ேபர)ட மானேத சி.றிலா 

           =லகேம �ரலதாக 

ேவா4�ெபா� மைல�ைல� ைகயதாக ம�9யி!க 

           K.றத) Uலமாக� 

தாவாN த)ட� தடாெவ�ள நீாி9ைல 

           சயிலமவி! கரக�திைச 

தா4க5� பா=லைவ <��ழ லாவடைவ 

           தா�N35 தீயதாக� 

ேகாவாதி பதவிபல கழிவைகேயா ட�பமா� 

           ெகாHமண மிக சைம��� 

ெகா)க 9�க.�த, ெச@தைவக� ப)5ேபா. 

           �லவைவ� �வைகC#� 

ேதவாதி ப�ெறாH திைற,2பர ேதவிேய 

           சி*D5 க3�ய#ேள 

சி�தித# திாி�ர ச=�தரா ந�திேய 

           சி*D5 க3�ய#ேள.             (4) 

 

512. ப4ைகய  ெச�விவா� கி�ெச�வி G4க. 

           பக ெச�வி /தலெத@வ� 

பா4கிய!க ெளா5C� வ)டலா3 டய!ேபா� 

           பரேமச ைன��க
�� 

ம4கல மி��தி5, 2பேசா பன�பாட� 

           மன/வ� ெபா5பா�� 

மா4�யி :ன4க)ம# K.றிட� கி�னாியி� 

           ம�னிைச வ��ெதா:��� 

�4க/* ப,சர� Gைவகிளி நாண� 

           �ல4கி� ெசாலா.ெகா,சி�� 

ேதாலாத பாிகாச வைக�ாி� ��Sய 

           2ைவந*� ேத�*ளி��, 

ெச4�/த வாயினா. �தைலெமாழி யா5/ைம 

           சி*D5 க3�ய#ேள 

சி�தித# திாி�ர ச=�தரா ந�திேய 

           சி*D5 க3�ய#ேள.             (5) 
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ேவ* 

513. அ+ைப� ெபா#த, சனமணி வாிவிழி 

           ய#ெளா 5வ�தாட 

வா: த#+�ய� ெவளிற� க#ைமெகா 

           ளளக மைச�தாட 

வ+ைப� கிழித� தி*மா� ெதாளிாி� 

           வன/ைல யணியாட 

வனச மபயெம@ த�திக
 ெச4ைக 

           மணி�ைப� ெதா�யாட 

=+ப! பயிலர மகளி!க ணாக 

           =ேலாக மட�ைதயேரா 

5லவி� �லவி� திைசதிைச ேதா* 

           /வ�பி ெனறி�ெதழிலா! 

ெச+ெபா. ப�தினி தா5, மேனா�மணி 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

ெச�வ� ��ைவ� திாி�ர 2�தாி 

           சி.றி :ைழ�த#ேள.             (6) 

 

514. எHவைக �.பவ ெம)பா னா[ 

           றாயிர ெம9மலகா 

ாி�9யி ரானப� பாைவ கK�ெகழி 

           :ளைம வள! சி�ண+ 

பHதக� க�வி களி��  ெச�வ+ 

           பாிெவா5 2க/தல� 

பா:� �)ணி� றா3� நட��+ 

           பா!வதி ேயவானா! 

/Hமதி ெயனவிாி கதிாி� நில=மி
 

           /�தி� பாைவநிற 

/தி!மர கதமணி �*ைம+ பாைவ 

           /ழ4ெகாி ெயனெவாளி!ெச@ 

ெசHமணி திக
ெபா. பாைவ விள4க  

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

ெச�வ� ��ைவ� திாி�ர 2�தாி 

           சி.றி :ைழ�த#ேள.             (7) 
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515. �லமணி திக
ெபா. 23�� மி3ட 

           �த+ைப� நிகநிெகன� 

ேகாேம தகN� ��தி�+ வயிர� 

           ெகா��� தகதெகன� 

ெதாைலவற ெவாளி!மா ணி�க� பணி�� 

           ெதா��4 கலகெலன  

ேசாதிெகா� ெபா.�* ேமகைல �+ெபா. 

           W2+ பளபெளன 

விைலயி� மணி�த) ைட�T �ர/+ 

           விரவி� கி8கிெண� 

ெம�ெமாழி �4�ர :�னிைச �4கவி� 

           ேமவி� �B�ெலன  

சிலதிய #டன+ மைனயா 5+பைர 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

ெச�வ� ��ைவ� திாி�ர 2�தாி 

           சி.றி :ைழ�த#ேள.             (8) 

 

516. அளி�ல =4கட நதிபா@ க=ளா 

           ர�தி/க. கைனேய 

ய9தின ம�ப!க Kளமீ �ைறநீ 

           ட.�தெம@� கனிேய 

ெவளிபவ ன�தழ னிலநீ! வ�வா+ 

           வி�தகி த.பைரேய 

விைரக மைழ�த# நிழ�வா ழிைமேயா! 

           ெம 2 �க
�கிளிேய 

ெயாளிகிள! சி��ர ெவழி�ேச! Qதலா 

           ெரா�ப* ெகா.றைவேய 

�ய!பர ம�றைன யகலா த#�C 

           #�தமி ெபா.ெகா�ேய 

ெதளிதமி ெழா)�� ைவயி�ேம =ைமேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

திாி�ர 2�தாி ெய9மா தாிேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள.             (9) 

 

517. தி#வல வ�பாி =*ேசா தாிேய 
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           சி.றி :ைழ�த#ேள 

திாி�வ ன��தி ெச�நா ரணிேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

தி#வல ாி�பத �கநா யகிேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

திாி�ைட வ,ச# ள8கா மயிேல 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

தி#வர ம�ெபா5 த#கா ரணிேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

திாி�ைர ச4காி சிைவயா மைளேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

தி#வ# ட�ெதளி யைனயா Kைமேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள 

திாி�ர 2�தாி ெய9மா தாிேய 

           சி.றி :ைழ�த#ேள.             (10) 

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

9999.... நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�    

 

518. மணமி� மல!தா தைள��ேத 9)டளிக� 

           மகி
ந*+ G�தா!��ழ� 

வைரநி� *ய!��வா ெனறிெச�* /�நீைர 

           வாாி�8 ேமகெமனேவ 

�ண/* மணி�க 2 D�கியா ர#ள/� 

           ெகா)ேடா4கி வளரல!/ைல 

ெகா.ற� �ழா@ெமௗ: ப)5 பா.கட:. 

           �றி�தி3ட சயிலெமனேவ 

வணாி#4 க�ன. சிைல��#வ ைமவிழி 

           வைள ெசவி பிற4�வதன+ 

வ)ைமதிக
 வி)மீ� கண,Eழ =ல=/ய� 

           ம*வ.ற மதியெமனேவ 

�ணாிநிக ர�ெப# வராகநதி �லவநீ 

           �தியநீ ரா�ய#ேள 

�க
மி�4 ெகௗாிதிாி �ரச=� தாிநிம: 

           �தியநீ ரா�ய#ேள.             (1) 
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519. ெச4கய ெலா54க)க� ைசவல ெமா54C�த� 

           ேசதா+ப� மலெரா5+வா@ 

தி#/� ெதா5�த�த+ வ�ைளெயா5 வா!கா� 

           ெச+பவள ெமா5ெம�:த
  

ச4கெமா5 மிட*த) �மிழிெயா5 மல!/ைல 

           தாவியெகளி. ெறா5+விர� 

சல 2ழி ெயா54ெகா��� ெகா�ேயா5 ம#4�நீ� 

           ச!�பபட ெமா5நித+ப 

ம4கலவ ெனா5/ழ� தாKல= சிைனவரா 

           லதெனா5� திர�கைண�கா 

லாைமெயா5 ந��ற4 கா�கமல மலெரா5 

           மல�தக� பதமம!ெசய� 

ெபா4�ெத) �ைரேயறி வராகமா நதிம#= 

           �தியநீ ரா�ய#ேள 

�க
மி�4 ெகௗாிதிாி �ரச=� தாிநிம: 

           �தியநீ ரா�ய#ேள.             (2) 

 

520. இல4�மர கதமணி  ேசாதியி. பசியநி� 

           ெனழிB#  சாயைல�க) 

ேட/.* வாயரவ மாறா� ேதாைகமயி 

           :ளமர  ேசாைலயைடய� 

�ல4ெகா)5 Eழர மட�ைதயேரா டளவளா@� 

           C*ெமாழி மழைலக)5 

�யி�ப24 கிளிGைவ நாணிநீ� வாைழ� 

           ெகாH4�#� திைடெயாளி�க 

நல4கிள! சில+�த) ைடக�ெகா,சி 5�ெத@வ 

           நளின�தி#� தாளி�ெம� 

னைடக)5 ெவ3கிெம@ ெவறி.ற�ன+ ேப3ேடா5 

           ந54கி� பர��பாற� 

ெபால4�வ3 ட#வி/� ெதறிதிைர வராகநதி 

           �தியநீ ரா�ய#ேள 

�க
மி�4 ெகௗாிதிாி �ரச=� தாிநிம: 

           �தியநீ ரா�ய#ேள.             (3) 

 

521. ஏ�தித
 /*�கவி
� S*ேத� பி��வா 
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           ாிசெம�9 மா/கமல!� 

திளநிலா� கதி!க) வ�தி5 க#4�வைள 

           ெய9ைம�க ணாரேநா�கி 

நீ��த. காிய�ன :ைட�ல= ப�பறைவ 

           நீேளாைத யாமி�ெசாலா� 

நி�தியக� :யாணபர ேதவிேய வ#கெவன 

           ேநய/ட ேன�பசாி� 

தா��திக� ெச@�ெவ) ணி�தில  ச4க4க 

           ளா!�ெதH� ெதறிதிைரெய9 

ம+ெபா� மணி�ெதா�� கா�த3 கர4ெகா) 

           டைழ��ற= �ாி�ெமழிலா! 

G��ைற �லாவிய வராகமா நதிேம= 

           �தியநீ ரா�ய#ேள 

�க
மி�4 ெகௗாிதிாி �ரச=� தாிநிம: 

           �தியநீ ரா�ய#ேள.             (4) 

 

522. கா,சன� ெதாளிேயா5 பிற4�மா ணி�க� 

           கலாப+விாி சிைகப#மமி� 

கா,சிமா ேமகலா பரண4க ள+ெபா. 

           க:4கமீ தரவ,ெசய 

வா,சர மணி�பணிக� ெகா4ைக� �வ3�ழி� 

           ம#வியி னைச�ெதா:�க 

வளவி3 5ைர�திட. ெகா>வா �ய!�தமா� 

           தாடக� ெதா�களா!�ப 

நா,ெசா:� பணிெத@வ மண+D2 ேதெனாH� 

           நளின� தி#�பத�தி� 

ந�கம!� ெதழி�ெகா�சி� லாிவிள4 ��த)ைட 

           நவமணி� கி)கிணி�ட� 

G,சில+ ேபா:ட வராகமா நதிெப#� 

           �தியநீ ரா�ய#ேள 

�க
மி�4 ெகௗாிதிாி �ரச=� தாிநிம:, 

           �தியநீ ரா�ய#ேள.             (5) 

 

ேவ* 

523. கைலபல =+பாி =ள!மகி
 ெபறவ#� 
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           கைலமி ென9,சகி�+ 

கனெச� வ+பழ வ�யா!� �த=4 

           கமைலெய9+ ெபய!ெகா� 

சிைலQத� �/த  ெச>வித
 ெத@வ  

           ேச�� மணிம�ட� 

ேதவ!க ளதிபதி ேமவிய ெபா.�* 

           சீரயி ராணிெய9 

நிைலெப* சிலதி� மரமக ளி!கெள9 

           நிைறமி� மி�ைளய#+ 

நீதி �ட� ெபா.பாத� ெதாH�பி� 

           நி�றி# �ைடEழ 

வைலெயறி ெப)ைண நதி��ைற யினிதா 

           யா5க ��நீேர 

யாரணி சிவபாி Gரணி திாி�ைர 

           யா5க ��நீேர.             (6) 

 

524. �/த வித
�க# ைம�க ணர+ைபய! 

           ேகாடா ேகா�ய!ெபா� 

ெகா�ல னிய.* மணி சி விறி�ைக� 

           ெகா)ெடா# வ!�ெகா#வ! 

கம
த# ம�=மி
 மலேரா தியி94 

           கைலமதி வதன��4 

காH* /�� வட�ெகா4 ைகயி94 

           கவினிைட �ைடமீ� 

மிைமயள =,ச: யாெததி ெரதி!நி� 

           றிமி
ந* நீ!Sவ 

ெவ@��  சில!பி� னி3ேடா 5த�க) 

           �ளநைக த#மயிேல 

யமி
த மிெதனவ# ெப)ைண நதி��ைற 

           யா5க ��நீேர 

யாரணி சிவபாி Gரணி திாி�ைர 

           யா5க ��நீேர.             (7) 

 

525. ஈர மல!�கா வி.ப� தா�� 

           மி�னிைச பா��ந� 

ெலழி�ெகா� மணி ெச@ ��*க ேடா* 



50 

 

           மிவ!��ல வி�மி�க 

சீரைம ெபா.பா ைவ�� மண4க� 

           ெசழி��ட ேனெச@�� 

ேதமல! ெகா@�4 �ரைவ �ாி��, 

           ேச�ய ெரா5C� 

வார /ட�ெபா� ன+மைன யா��+ 

           வாிவைள� ைக�ெகா3� 

மகி
ெவா5 ெகா+ைம ய���+ ந���+ 

           வ)ட�ெச@ த#Kைமேய 

யார நிைற�தி5 ெப)ைண நதி� �ைற 

           யா5க �� நீேர 

யாரணி சிவபாி Gரணி திாி�ைர 

           யா5க ��நீேர.             (8) 

 

526. �வ5ய! ம�தர மைலவி Bவ�தவ! 

           ெகா�யா ேம*ைடயா! 

ெகாHமண ெமா�றிய விதழி �ைன�தவ! 

           �ளி!நீ ரா!சைடயா! 

தவமி� ம�தண ாிதய மகி
�தவ! 

           தமிேய னாடரனா! 

சைபயி னட+பல �ாிய# ள4கண! 

           சமமீ றாதியிலா! 

பவள நிற4கிள! வ�=* �4கவ! 

           பணியா! பால8கா! 

பைகஞ! �ர+ெபா� படந� ச4கர! 

           பாிவா! காத:ேய 

�வன �ர�தாி மணிதிக
 க�தாி 

           ��நீ ரா5கேவ 

��ைவ நிர�தாி திாி�ர 2�தாி 

           ��நீ ரா5கேவ.             (9) 

 

527. �லைம மி�4கைல வல!�க ழ+பிைக 

           ��நீ ரா5கேவ 

ெபாதிய /வ�தி5 /னிபர =+பைர 

           ��நீ ரா5கேவ 

�ல= கம
�ெதாளி ரயிலவ ன�பைன 
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           ��நீ ரா5கேவ 

ெபா�யணி ச4கர ன#கி� விள4�ைம 

           ��நீ ரா5கேவ 

�லனழி ச)டைன �ைதத# ச4காி 

           ��நீ ரா5கேவ 

��ம� =)டளி யிைசபயி� ��தளி 

           ��நீ ரா5கேவ 

�லவ! வண4கிய கணபண க4கணி 

           ��நீ ரா5கேவ 

��ைவ நிர�தாி திாி�ர 2�தாி 

           ��நீ ரா5கேவ.             (10) 

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

10101010....     ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�    

 

528. ஓ4�ேவ தா�தசி� தா�தெம9 ந�மா� 

           �ய!�தெபா. ற+ப4களா 

ேவாதாிய நாதா�த ெம9ெமா) ெசH4கிரண 

           ெமாளி!வயிர வி3டமாக� 

பா4�ெப* ெம@,ஞான /ய!ெவ) ணிலா�கதி!க� 

           பா@/�� வடமதாக� 

பர=ெதா) ட!களிைதய நளினமல! ெச,2ட!� 

           ப�மரா க�பலைகயா 

வா4கைல மக3ேச� ய#கி#� தி�னிைசக 

           ளா!�தநி� �க
ப��க 

வ+�ய� திலகில� �மிெய) ம#4ைகயி 

           ல3டம4 கலேம�திட� 

G4�ழ. பசியெம@� திாி�ரா ந�திேய 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள 

��ைவேவ த�ாீச ாிட/லா= பவானி 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள.             (1) 

 

529. க.பக� G4கா வன��ந* நீழ:. 

           கட=ள! வண4கிேய�த� 

கனகா தன��D. றி5ேவ�த னாயிர4 

           க)மல! களி��ேநா�க 
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ந.ப�ம மாமல!� Yட� தி#��லைக 

           ந��� திற�ைத�ைடயா 

னா��வத ன��வா யா9ெமH தாமைற 

           நவி�*�தி ெச@�நி.க 

வ.�த+ ெப*/யி!க� யாைவ�+ பா�கா� 

           தாழியி. ப�ளிெகா)ேடா 

னான�த மாகியா 54�ட� C�திெனா5 

           மகமிக மல!��வ�க� 

ெபா.பில� ெத@வ� ெபால�Wவி ய�னேம 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள 

��ைவேவ த�ாீச ாிட/லா= பவானி 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள.             (2) 

 

530. ம35ல= ந*மல!� தாமைர  சி.ற�யி� 

           ம�9கி) கிணியைசயேவ 

ம�ர  ெசH4க#+ பைனயேதா� வைலயெமா5 

           வ சிர� ெதா�யைசயேவ 

இ3�ைட  ெச+ெபா. பட!�ேதா5 மணி 2ட 

           ாிைம��ேம கைலயைசயேவ 

யிளெவயி ெலறி�தி5 மணி�பிைற வட�திேனா 

           ேடகாச ெமா�தைசயேவ 

க35* மணி�க  சில4� தனமீ�த) 

           கதி!/�� வடமைசயேவ 

கவிெனாH� ெசவியிலணி மாமணி� ெதா4கெலா5 

           கம
�ழ. ெறாைடயைசயேவ 

ெபா3�ல� சிைலQத. 23�/� னைசயேவ 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள 

��ைவேவ த�ாீச ாிட/லா= பவானி 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள.             (3) 

 

531. கயலா! ந*,சர வண�ெபா@ைக தனி�வ�� 

           கா!�திைக� பால#�தி� 

க#�/� ப��/� ேகா�ெத@ வ ேசைன 

           காவல ெனன�ெபா:�� 

வயலா! தட4கமல /ைறநா� /க�ற�ைன 

           வ�சிைற� �ைகயி:35 
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மாேம# வி.ைகைய ய�ெசவி தன�கினிய 

           ம�திர/+ ேதச,ெச@� 

ெசயலா! ெகா5,Eர ப�மனா தியபைகஞ! 

           சிதறேவ. பைடவி5��  

ெச4கட+ பணிேவ@�� மயிR!�� ேசவ. 

           ெசய�ெகா� �ய!��வ��+ 

�யலா! மைல�கிழ வைன�ெப.ற �மாிேய 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள 

��ைவேவ த�ாீச ாிட/லா= பவானி 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள.             (4) 

 

532. ம:=.ற ெச�தமி
� பா)�நா3 5யரால 

           வாயி9, சிரகிாியி9+ 

வாேனா4� காைவயி9 ம#ணா சல�தி9+ 

           வாரணா சி�தல��+ 

ந:=. றிடாதசீ காழியி9 ைமயா.* 

           நவி�சிதா காய�தி9+ 

நாைகயி9 மாPாி 94கா,சி த�னி9 

           ந�ளா.* ம#Sாி9 

ெம:=.ற ெதா)டைர� கைரேய.* Nாி9+ 

           ேவ\ாி 9,சிற�த 

வி�ைலய+ பதியி94 காள�தி த�னி9 

           ேம=ம. *ளதல��+ 

ெபா:=. றம!�த#K ெமா#ெப#� ேதவிேய 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள 

��ைவேவ த�ாீச ாிட/லா= பவானி 

           ெபா�[ச லா�ய#ேள.             (5) 

 

ேவ* 

533. வைர� *4கலவ மயி: னி�ற#�2 

           வாமி யாடமி�சீ! 

ம#= /��#வி னிப/ க�றினம 

           றாம லாடவினிதா 

தைரைய L�ற/கி Bவண ெனா)பிடாி 

           தாவி யாடெவழிலா! 

ச�/ க�ெபா#வி� சிைறவி க4கமிைச  
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           சா�பி னாடமகவா 

னிைரத ர4கெமறி கட�ப ய�தகளி 

           ேறறி யாடவிைடேம 

ெலவ#ம, ச:ெச@ திடவ ர+�ாி� 

           மீச னாடமைறT 

Bைறத #+��ைவ வ#� ர�தாிெபா� 

           [ச லா�ய#ேள 

�ளமகி
� �திாி �ரச =�தாிெபா� 

           [ச லா�ய#ேள.             (6) 

 

534. அலகி ற�ததவ /னிவ! க)5வைக 

           யா� ேயா�கதிேய 

யசர /,சர/ மினி� த���வ 

           னாதி யாயெவாளிேய 

யில�வி, ைசய!க ள9தி ன+�கH 

           மீ�லாத பைரேய 

யிக�ெச �+பைழய விைனக ணீ4கெவளி 

           ேயைன யாK/ைமேய 

ெசாலவ#, 2#தி /ைறயி 5+பசிய 

           ேசாதி நீ5மணிேய 

2பநல+ ெப#� ��ைவ யி�க)வ# 

           E: வாமநிதிேய 

�லகிைற, 2பய பதநி ர�தாிெபா� 

           [ச லா�ய#ேள 

�ளமகி
� �திாி �ரச =�தாிெபா� 

           [ச லா�ய#ேள.             (7) 

 

535. �ைழெபா ல�த#வி 9லவ ர+ைபய!க� 

           Cெறா ணாதநலேம 

�ல=+வி, ைசய!த ெமழி�ெகா ள4கைனய! 

           ேகாதி னாக=லகா! 

மைழயி 94காிய �ழ�ம ட�ைதய!க� 

           வாாி EHநிலெம� 

ம#வி ெய�*நிைற ெப#� ம4ைகய!க� 

           வாழி வாழிெயனேவ 

விைழ� ம�பிெனா5 �திெச �4ெகௗாி 
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           D* ேசாிதழிபா� 

வி�ெவா 5+பனக நதிமி ைல�த/� 

           ேவணி ேம=மிைறேயா 

9ைழயி ல4�மர கதெம@ ய+பிைகெபா� 

           [சலா� ய#ேள 

�ளமகி
� �திாி �ரச=� தாிெபா� 

           [சலா� ய#ேள.             (8) 

 

ேவ* 

536. நி#ப!க ள9தின ம9/ைற யி�ப� 

           நீ�ைர ம)ணாள 

நிைல�ய� மதிெதா* மினி� ெபாழி�திட 

           நீ!ம: /+மாாி 

யி#நிதி நிைற�ன� வய�வள ெம4க8 

           ேம#ற ெவ�நாK 

மி#�க டவநிைல ெபறமி� ெதா)ட!க 

           ேள8ற ெம@,ஞான 

ம#விய கைலவல! கவிைத �ைன�திட 

           மா/தி! ெசா�னா� 

மகிதல மதிலக /*நிைற ெபா4கிட 

           வா
மயி ல�னா!க 

ள#மைற �க
�� ைவயி9ைற ய+பிைக 

           யா5க ெபா�[ச� 

அரகர சிவசிவ திாி�ர 2�தாி 

           யா5க ெபா�[ச�.             (9) 

 

537. அ/தி9 /தி!2ைவ த#ெமாழி ம4கைல 

           யா5க ெபா�[ச 

ல�யவ ாிட!ெகட வர/த =+பைர 

           யா5க ெபா�[ச 

ல/த!க� பரவிய பதமல ர+பிைக 

           யா5க ெபா�[ச� 

லபய வரதகர தல/* ச4காி 

           யா5க ெபா�[ச 

லமைல விமைலசிைவ ெகௗாி யல4காி 

           யா5க ெபா�[ச 
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ல#�ெச@ ெதன��தி மகிH நிர�தாி 

           யா5க ெபா�[ச 

லமல ெனா5விைடயி னில� �ர�தாி 

           யா5க ெபா�[ச 

லரகர சிவசிவ திாி�ர 2�தாி 

           யா5க ெபா�[ச�.            (10) 

 

திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
 $0றி03திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
 $0றி03திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
 $0றி03திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
 $0றி03    

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

��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர��ைவ திாி�ர��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர 

 

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�    

426. /த�வி�� + உவ��ற எ�க. கைலஞ!, பிரப�த�ைத ந�ெப#�தைக� 

தமிெழ�ப! இஃ� பி�ைள� தமிெழ�பரல! என� C35க (1) 

 

427. உ)ணா� 2ர�த ெப#�தன�� அ/த+ - �ழ�ைத உ)ணாமேல ெப#கிய 

ெப#ைம ெபா#�திய /ைல�பாலமி!த+; ஒ#வ� - தி#ஞான ச+ப�த� ெப#மா�; 

தமி
 - ேதவார+; தன�த/த+ ெகா5��� தமிழ/த+ உ)8த:9+ தன�த/த+ 

ெகா5�காமேல தமிழ/த+ உ)ப� வி#�பமாத:� "திாி�ைர�� இ4� எதி� 

வி#�ப+'' எ�* Cறி  ச+ப�த� ெப#மாைன� கா3�B+ உய!வா�கினா!. உலக 

ம�க� த�னிடமி#�� ஒ�* ெகா5�� அத.�� பிரதியாக ேவெறா�* 

ெப*த:9+ யாெதா�*+ ெகாடாமேல ஒ�* ெப*வதைன ேமலாக மதி�� 

வி#+பி� ெப*வராதலா� இ4ஙன+ Cறின!. ''ெச@யாம. ெச@த =தவி�� 

ைவயக/+ வானக/ மா.றலாி�'' எ�ற �ற� கா)க. க)ணான திாி�ைர 

க)ேபா�* /�கியமானவளான திாி�ர2�தாி; ச�திேய /+N!�திகைள�+ 

ெதாழி.ப5��கி�றா� எ�9+ ேதவிபாகவத� க#���ப� Cறினா!. "க)ணி. 

சிற�த=*�பி�ைல'' எ�றா! பிற#+. (2) 

 

428. திாிபாதைக - க4ைக; ேவணி - சைட; அ�ைத - அதைன; அதைன எ�ப� அ�ைத 

என� ெகா ைசயாகிய�. ேதவ!கK+ அ2ர!கK+ தி#�பா.கட� கைட�தேபா� 

ச�திரைன அைட Sணாக=+ ம�தரமைலைய ம�தாக=+, வா2கிைய� கயிறாக=+ 

ெகா)5 கைட�� /த:� விஷ+ ெப.*� பி�னேர அமி!த+ ெப.றன!. 
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அ>வமி!த�ைத� ேதவ!க� ம35ேம அ2ர! பய+ நீ4�வத.காக இக2க+ க#திேய 

தி#மா:னா� வ,சைன �ாிவி��  சா�பி3டன!. இ#C3ட�தா#��� பதி� 

/����மர� எ�ற இ��லவ! ம35ேம ெச�தமிழாகிய பா.கட:� ��தி எ�ற 

Sைண நி*�தி, நாவாகிய ம�தினா�, அ�ெப9+ கயி*ெகா)5 அ�பா.கடைல� 

கைட�� /த.க)ேண பி�ைள�தமி
 எ�ற அ/த�ைதெய5��� GமியிB�ள 

மனித! எ�ேலா#��+, இ>=லக+ ேமBலக+ ஆகிய இர)�ட4களிB+ 

மகி
 சியைடய உ)பி�தா! எ�பதா� எ�தைகய உய!ைவ ஆசிாிய!��� 

த#கி�றா! எ�பைத உண!க. ெச�தமி
� பா.கட�, மதியாய த+ப+, நாவி� ம��, 

அ�ெப9+ பாச+ ஆகியன உ#வக4க�; மதி�� - கைட��. (3) 

 

429. கத: - வாைழ; எ.ெகா)5 - எ�ைன /தலாக�ெகா)5; ஏ! - அழ�; 

ஆதிேசட� இர)டாயிர நா= பைட�தவனாத:� "ேசடனாB மிைசயாம� 

தைலயைச�தா�'' எ�றா!. ேம#வி� ெகா)ட பரம� - சிவெப#மா�; வி.பன� – 

�லவ! (4) 

 

430. ெவ�ள + சைட + அடவி - க4ைக ெவ�ள�ைத அட�கிய சைடயாகிய கா5; 

சைட அடவி என உ#வகி�தா!. �ண + ஆைலய� - �ணாைலய�, வடெமாழி� 

�ண! சி, தீ!�கச�தி, �ண�ைதேய ேகாயிலாக� ெகா)டவ� என�ெபா#�. வர + 

உதய� - வேராதய�, வர�தினா� உதி�தவ�, வடெமாழி� �ண! சி, �ணச�தி; 

கி�ைள� திாி�ர2�தாி - கிளிைய� ைகயிேல�ைடய திாி�ர2�தாி, கி�ைள - கிளி, 

திாிெசா� (5) 

 

431. ெதாைட - யா�பில�கண உ*���களி� ஒ�*, ேமாைன� ெதாைட, இைய�� 

ெதாைட, /ர)ெடாைட /த:யன கா)க; �க� தீ!மானி� ெம�ேநா�கியா+ 

ப9வ� மா� - �.ற+ நீ4கின ெப)மாைனெயா�த ம#)ட க) 

பா!ைவைய�ைடயவளான சர2வதி; அய� - பிரம�; ெபா�ேநா�கி மகி
 ��ைவ - 

இல��மி கடா3ச�தா� யாவ#+ மகி
கி�ற ��ைவ நக!; Gப� - தைலவ�; த� 

ேநா�கி� - த� க�வி ேநா�கினா�; மா� + ஓ - அைசநிைலக�. (6) 
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432. அ�த� - தைலவ�; இ4��ள சிவெப#மா� ெபய! ேவத�ாிL2வர!; /�ைம + 

அறிஞ�, ��ைம + அ/� எ�பன ஈ*ேபாத� எ�ற விதி ேநா�கி Nதறிஞ�, 

��த/� எ�றாயின. ெவ�ள�தமிேய� - க�ளம.ற உ�ள/ைடயவனான தனி�த 

நா�; ெப.றி - த�ைம; ெசா�Bேக� - ெசா� +உ+�+ஏ�, உ - சாாிைய, � - 

எதி!கால இைடநிைல. (7) 

 

433. ச����ண+ - ச��வ��ண+, இ� /��ண4களிெலா�*; 2�த� �ல�தவ! - 

திாிகரண 2�தி��ள பிராமண!, இ� உபல3சண�தா� ம.ற �ல�தாைர�+ 

ெபறைவ�த�. பாவல! - பா35� பா5வதி� வ�ல �லவ!; ேத! /����மர� - 

விைன�ெதாைக; /த. பிரப�த+ - /த�ைமயாகிய பிரப�த�தி� ஒ�றாகிய 

பி�ைள� தமி
.   (8) 

 

434. வி���� /� ��ைவ - ேமா3ச வி���� /த�ைமயி� நி.�+ ��ைவ நக!; 

மைன - மைனவி (திாி�ர2�தாி); விாி,ச�னி - விாி,2 உ�னி எ�ப� 

இ4ஙனமி#�கலா+ ேபாB+, விாிைவ நிைன�� எ�* ெபா#�. ெவ�ள�தமிழ! - 

க�ளமி�லா உ�ள /ைடய தமிழ!; ேத#+ – ஆரா�+ (9) 

 

435. பாவாண! - பா35�களா� த4க� வா
�ைகைய நட��பவ! - வா
ந! 

எ�பத� மPஉ வாண!. ெசலா - ெச@யா எ�ற வா@பா35 விைனெய ச+ ெச@� 

என�திாி�� நி�ற�. ேத�காிய - நிைற�க /�யாத; பரேபாத+ - ேமலான அறி=; 

ைப�த#ேவா! ஐ�� - க.பக+, பாாிசாத+, ம�தார+, அாிம�தார+, ச�தான+ எ�ற 

ஐ�� மர4க�; �ளிைக - ரசவாத, ெச@�+ ஓ! க#வி; /����மர� உைர�தி5+ 

பிரப�த+ பாவாண! ெசவிகK�� இனிய அ/தா+, �லைன அட��+ அ�யா!க3� 

நிைற�க /�யாத ஆன�தமா+, �றவற ெநறி  ெச�B+ ஞானிக3� ேமலான 

ேபாதமா+, இ�லற�தவ!க3� ேக3டவ.ைற எ�லா�த#+ க.பக+ /த:ய 

த#�களா+, சிவேயாக சி�த!க3� இரசவாத+ ெச@�+ �ளிைகயா+, அ.ப 

அறி=ைடய �லவ!களி� க!வ�ைத அ*�ெதாழி�கி�ற C!ைமயான வாளா�தமா+ 

என� ெபா#� ெகா�க. (10) 
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436. ச�ர! - திறைமசா:; விாி,ச� - பிரம�; ேசட� - ஆதிேசட�, இவைன�  

கைலகளி� வ�லவ� எ�ப!. பிரம�, /����மரைன�ேபால ம�ரகவி பா5கி�ற 

திறைமசா: உ)ேடாெவ�* ேக3க ஆதிேசட� நாேன எ�* மா! த3�னா�; 

அ4ஙன+ மா! த3��+ ஓ! பதமாவ� ெதாியாம� மய�க4ெகா)5 கட:� 

D
�தா�. பிரம� ேகாபி��� க!வ+ ேபசிய நாைவ இர)டாக� பிள�� 

காதிைன�+ அ*�� Gமிைய�+ 2ம�கைவ�தா� என /����மர� எ�ற 

இ�T:� �லவைர ேய.றி� த.�றி�ேப.றவணி விள4க� பா���ளா!. (11) 

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

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

 

437. த+பிரா� ேதாழ� - 2�தரN!�தி 2வாமிக�; பதிக+ - ப���பா35; /�தா* - 

மணி/�தாநதி; ஆP! - தி#வாP!; மா��ைர� தளவிட� - உய!�த ெபா�னா 

எ�றறிய மா���ேபா35� பா!�� மதி�பி5த�; மா.*ைர�த விநாயக!:- 2�தர! 

தி#/���றமைட�� ெபா� ேவ)� ப�னீராயிர+ ெபா� ெப.* 

மணி/�தாநதியி� இ35 இைத� தி#வாP!� �ள�தி� தரேவ)5ெமன ேவ)� 

தி#வாP! அைட�� பரைவயா#ட� கமலாலய தீ!�த�கைரயி� வ�� பா!��+ 

ெபா� அக�படா�, பதிகேமாதி, எ5�த ெபா�ைன�க)5, மா.றி� ஐய/றேவ, 

இ4��ள விநாயக! வணிக=#வ+ எ5�� வ�� மா.*ைர��� கா3� ந�ல 

ெபா�ெனன நிPபி�தா!. இதனா� இவ#�� "மா.*ைர கா3�ய விநாயக!" என� 

ெபய! வ�த� (தியாக - கட-6) மா� ெவ�விைட - தி#மாலாகிய ெவ�ைள எ#�; 

தானி - இட�திB�ளவ�; ேவதவனமா+ மண��ள+ ேம=+ ஐ4கர� பி�ைளெயன� 

�ள�த4கைர� பி�ைளயா!�� வண�க+ /த. Cறினா! (1) 

 

438. நி�திலவட4க� திகழ - /��மாைல விள4க; /*வ� - ��சிாி��; அ#�ேத� 

விழி��வைள - உ#வக+, அ#ளாகிய ேத� விழியாகிய �வைள மலாினி�* 

ெபாழிய; ப,சா�த+ - ச4�, ச�கர+ கைத, ேகாத)ட+, வா�; அ+ேபா#க மட�ைத 

- தாமைரயி� வசி��+ இல��மி; உர+ – மா!�; ெவ) திைர�கட� - பா.கட�; 

அன�த� - ஆதிேசட�; அறி�யி� - ேயாகநி�திைர; /கி� - ேமகநிற+ ேபா�ற 

தி#மா�, உவைமயா� ெபய! (2) 

 

439. பரா= �#Cத� - �தி�க�ப5+ இ�திர� (யாக�திலைழ�க�ப5பவ�); உனா –  
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உ�னி (நிைன��), ெச@யா எ�ற வா@பா35 விைனெய ச+ ெச@� என�திாி�த�. 

உ�னா - உனா, ெதா��த� விகார+; மீன/ய! ேகதன+ ேந!பவ� - ம�மத�; 

ேகதன+ - ெகா�, 2றாமீ� ெகா� ம�த9��ாிய�; Qத� ேம� உ*க) ஆ! அழ� - 

ெந.றி� க)ணி� ெபா#�திய அ�கினி; நா�ெதா*+ - நாெடா*+; நளின�பத�தி - 

தாமைர மலைர� ேபா�ற பாத/ைடயவ�; மாற� - ச=�தர பா)�ய�; மாற�மக� 

- தடாதைக�பிரா3�; மான - ெப#ைம ெபா#�திய; காழிவ# மாமதைல - 

ஞானச+ப�த!; Qக#+ - அ9பவி��+; வாமி - வாமபாக�ைத�ைடயவ�; விைனக� 

தீர வரேம உத= வாமி என� பிாி�க. இ�திர9�� ேவத�ைத� த�த�+ பிரம� 

வழிபா5 ெச@த�+ 504-ஆ+ பா3�� �றி�பி� கா)க. வாசமலரா� - பிரம�. (3) 

 

440. மகிட� - எ#ைமயின� /க+, வா�, ெகா+� இைவக� ெபா#�திய அ2ர�; 

இவ� ர+பென�9+ அ2ர9��+ ஓ! எ#ைம��+ பிற�தவ�; இவ� 

பிரமைன��றி��� தவ,ெச@� ெப)க� தவிர ம.றவ!களா� ெவ�ல�படா வர+ 

வா4கி ேதவ!கைள அட�கி� ���*��ைகயி� ச�தி காளி உ#�ெகா)5 வ�� 

ெகா�றன�. உ#� அ�ப! - விைன�ெதாைக; தயாவதனி - தையநிைற�த /க�ைத 

�ைடயவ�; ஆரணவன+ - ேவதவன+, இ>வ+ைம ேகாயி� ெகா)5�ள இட+ 

ேவதவன+ எ�* ெபய!. ஆ2 இ� வியாத! ெமாழி - �.றம.ற வியாச/னிவ! 

ெமாழி�த; பாாிய - ப#�த, பாிய எ�பத� நீ3ட� விகார+; பா9 - Eாிய�; 

அ4�சபாச+ - யாைன�ேதா3�யாகிய ஆ�த+; வா� அ=ண Dர!-

வாளா�த�ைத�ைடய இரா�கத Dர!; கட+ மீ* கய ஆனன+ - மதநீைர 

மீறி�ெபாழிகி�ற யாைன/க+; சினகர+ - ேகாயி�; /த.க) Cறிய விநாயக! �தி 

�ள�தி� ேகாயி� ெகா)5�ள விநாயகைர� Cறேவ இ� ேகாயி:� 

எH�த#ளி��ள ேவத விநாயகைர� Cறியதாயி.*. எனேவ இர)5 விநாயக! 

வண�க+ ெச@ய�ப3ட�. (4) 

 

441. மகபதி ெப*�தனய� - இ�திர� மகனான சய�த�; - நீபம,சாி - கட�பமாைல; 

ககன+ உல= அ+ சிறகி� எகினவாகன+ - ஆகாய�தி� உல=கி�ற அழகிய 

சிற�கைள�ைடய அ�னவாகன+; க,ச� - தாமைரமலாிB�ள பிரம�. /னிெச@ - 

ேகாபி��: /னிெச@ தா�கி எ�க; பிரணவ ம�திர�தி.�� ெபா#� ெதாியாைமயா� 

பிரமைன� ேகாபி��� �3�  சிைற ைவ�தன� /#க�. அரவ+ ஒ:5 பாத 

ப4கய� பா!�பதி - ச�த+ ஒ:�கி�ற பாத தாமைரகைள�ைடய பா!வதி; 
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மேனாபவ� - ம�மத�, இவ� ெந.றி�க)ணா� எாி�த� கா)க. அ#� + நயனி- 

அ#�மி��த கைட�க) பா!ைவ�ைடயவ�; மாதாி, Eாி - காளியி� ெபய!க�. (5) 

 

442. இ#,சிைற அளி ேத� அ#�தி மகி
 ெத@வ  ெசH4கமல+ எ�க; இ#,சிைற 

அளி - காிய சிற�கைள�ைடய வ)5க�: பிரம� D.றி#�தலா� ெத@வ  

ெசH4கமல+ எ�றா!. திைச /க� கட=� - ஒ>ெவா# திைசைய ேநா�கி�+ 

ஒ>ெவா# தைல பிரம9�� உ)டாதலா� இ4ஙன+ Cறின!. ேவனி� + அதிப�. 

ேவனிலாதிப� எ�ப� நீ3ட� விகார+ ெகா)ட�. மார� ஆ�த  சாைலயி� 

ம�மதன� தாமைர, மா, அேசா�, /�ைல, நீேலா.பல+ /த:ய ஆ�த4க� உ�ள 

இட�ைத�ேபால; ெவ)ச4�... வயB+ - ெவ�ளிய ச4க4க� ஈ�ற /���கைள� 

ேபால ச�திர� நிலவினா� அ�: இத
க� விாிய� ெப.ற நீ! நிர+பிய சா: ெந� 

விைள�+ வய�கK+; /�தி� - உவம� ெபா#=; பா�நிற� Sவி அன+ உல= மல! 

வாவி - பா�ேபா�ற ெவ)ைம நிறமான ெம�:ய சிற�கைள�ைடய அ�ன� 

பறைவக� உலாவ�ெப.ற மல!கைள�ைடய �ள+; அன+ - ெதா��த� விகார+. 

பா4க! - ப�க4க�; ��ைவயி� ப�க4களி� G+ெபாழி�கK+, ெச�ெந� 

வய�கK+, வாவிகK+, ம.ற பல வள4கK+ நிர+பியி#�தன எ�க.   (6) 

 

443. வி) தல+ ெசவி5 உற எ�க. Dரெவ)ைடய+ - Dர�தி.கறி�றியான சி* 

மணிக� நிைற�த Dரக)டாமணி; 'நாேன ெபாிய�" எ�* அக4கார4ெகா)ட 

பிரம� ந5 சிரைச நக�தா� ெகா@� அதைன� கபாலமாக� ெகா)5 

பி ைசேய.றவ� ைவரவ�. 'எனேவ "ேவத� ...........ைகயினா�" எ�றா!. சின= 

ஞாளி - ேகாப4ெகா)ட நா@க�; ம)டல�தைன.......... மாBட� வ#4 ேதாைக - 

பிரளயகால�தி� Gமிையெய�லா+ உ)5 ஆ:ைலமீ� ேயாகநி�திைர ெச@�+ 

தி#மாBட� பிற�த திாி�ர2�தாி; "வ)ைம ேச#............ ேதவி '-377-ஆ+ பா3�� 

�றி�பி� கா)க. (7) 

 

444. நதிபதி - கட�; பா.கட:� ேதா�றிய அ/த�ேதா5 இல��மி�+ 

ேதா�றினவளாதலா� “பா.கட� ந5=� அ/தெமா5 �வன மகி
ெபற� ேதா.றி" 

எ�றா!. அமர! தைமயர2 தி#=ற� பா!�� எ�றா! /�� �#வாச! சாப�தா� 

இல��மி கடா3ச+ நீ4கியதா�; அர2 தி#=ற� பா!�தலாவ� - இழ�த இ�திரன� 

அரசா3சிைய ம*ப��+ ெபறைவ�த�. ைநயா)�� �லவ! பா�ய 
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"ேமலாைடயி�றி  சைப ���தா�" எ�ற பா3�� "Qவ� பா.கடேலா மாலா 

னவரணி ெபா�னாைட க)5 மகைள� த�ேத ஆலால மீ�த� ேதாலாைட 2.*+ 

அர� தன�ேக'' எ�* Cறியத.ேக.ப "எழி� ந8� மணிவண�'' என வ#கிற� 

கா)க. ம�கதிைய - நிைல�த ேமா3ச� ேப.ைற; எ)கண� - பிரம�; இரதிபதி - 

ம�மத�, இவ� க)ணாவதார�தி� உ#��மணி�� மகனாக "பிர�தி�+ன�'' 

எ�ற ெபயாினனாக� ேதா�றிய� கா)க. அாி - தி#மா�; கனக/ளாி - 

ெபா�மயமான தாமைர; மயி� - உவமவா�ெபய!. மதியினளிெச@ ஒளி!வதன நிம: 

- ச�திரைன�ேபா�* �ளி! சி ெச@�+ பிரகாச+ வா@�த /க�ைத�ைடய 

�.றம.றவ�; பா35 அளிவதி�+ - பா35� பா5தைல�ைடய வ)5க� த4�+; 

நைற கமH+ அளகி - வாசைனD2+ C�தைல�ைடயவ�; தீ35 அ#மைறக� �க
 

உபயகமல சரணி - எHத /�யாத ேவத4க� �கH+ தாமைர மல!ேபா�ற 

இ#பாத4கைள �ைடயவ�, இதனாேலேய ேவத�தி.� "எHதா�கிளவி'' என 

வழ4�கிற�. மகிட� வரலா* 440-ஆ+ பா3�� �றி�பி� கா)க. ேச)ெபா: 

ெபாதிய /னி - ஆகாய�ைத� ெதா35 விள4�+ சிகர4கைள�ைடய ெபாதிய 

மைலயி� வாH+ அக�திய /னிவ�; ேச) ெபா:- Sர�திB+ த�னிட+ அக�திய 

/னி இ#�பதா� �க
 ெகா)5 பிரகாசி��+ எ�ற ெபா#K+ ெகா�ளலா+. 

G�திக
 ெபா#வி� கர+, அபயெமா5 வரத+ திக
 கர+ என� பிாி��� தனி�தனி 

C35க. அபய, வரத�கர4களி� விாிைவ 537-ஆ+ பா3�� �றி�பி� கா)க. 

சீ.றமி� �னித /*தவ! - ேகாப� �ணமி�லாத S@ைம�ைடய தவசிக�; அமல� - 

�.றம.ற சிவெப#மா�. (8) 

 

445. எ)க) �ள4� ெமா#வ� - நா�� தைலகK��+ எ35� க)களாதலா� 

பிரமைன இ ெசா.களா� �றி�தா!. பாவாண! நாவி� ந��பதாவ� -அவ!க� 

வி#+பிய வ)ண+ ஆ2கவியாக� பாட  ெச@த�. மதி ஆதவ� - ச�திர9+ 

Eாிய9+, உ+ைம�ெதாைக. �ாிைச - மதி�; உள+ நய�த அ#� ஆகர� எ�க; 

ஆகர+ -உைறவிட+. ஞானச+ப�த#+ “உ�ள+ கவ! க�வ�'' எ�றா!; எ)ணா�� 

அற+ - /�ப�திர)5 த#ம+. நதி...........விள4கிட - க4ைக நதி�+, வாசைன�ைடய 

ெகா�ைற மல#+ சைடயி� விள4கிட; Eாிய9+ ச�திர9+ /ைறேய காைல 

மாைலகளாகிய இ# கால4களிB+ மி�க வள4கைள� கா)பைத�ேபா�* 

இைடயறா� வ�� உய!�த மதி�மீ� உலா=தைல� ெபா#�திய ��ைவ நக! எ�க. 

இதனா� ��ைவ நகாி� மதி� வள�ைத உய!= நவி.சிபட� C*கி�றன!. (9) 



63 

 

 

446. மைறயா�த+, அ�னவாகன+ உைடயவ� - அபிராமி (பிராமணி, பிரா+மி); வி� 

ஆ�த+, இடபவாகன+ உைடயவ� - மேய வாி; ேவ�பைட, மயி�வாகன+ 

உைடயவ� - ெகௗமாாி; ச�கர�பைட, க#டவாகன+ உைடயவ� - நாராயணி; வா� 

பைட, சி4கவாகன+ உைடயவ� - வராகி; வ சிர�பைட, யாைனவாகன/ைடயவ� - 

இ�திராணி; Eல�பைட, ேப@வாகன/ைடயவ� - காளி; ஆக இவ!க� ஏH ேப#+ 

ச�த மாத!க�. மகிடைன� ெகா�B+ேபா� அ>வ� கட=ள� ச�திகK+ 

ேதவிேயா5 Cட வ�ததாக� ேதவி பாகவத+ C*கிற�. /த.க) Cறிய பிரா+மி 

பிரமனிடமி#��+ மேய வாி ஈ வரனிடமி#��+, ெகௗமாாி /#கனிடமி#��+, 

நாராயணி தி#மா:னிடமி#��+ இ4ஙனேம ம.ற ேதவ!களிடமி#��+ வ�ததாக� 

Cற�ப35�ள�. சிவ�ராண�தி� அ�தகா2ரைன� ெகா�B+ேபா� இ>வா* 

வ�ததாக� Cற�ப35�ள�. இ�பா3�� ஆ�த4க� வாகன+ ஆகியைவகைள 

மாத!க3� நிரனிைறயாக� ெகா�க. 2றவ+ எறி திைர அக5 கிழிய............. 

ெப)ைண நதி - 2றாமீ�கைள Dசி கட:� ந5விட/+ பிள��மா* வ#கி�ற 

ெவ�ள+ விள4�+ ெத�ெப)ைண நதி; மக  Eழ� - யாக4க� ெச@�மிட4க�; 

2ர! - 2ைர (அ/த+) உ)டவராதலா� ேதவ!��  2ர! எ�ற காரண�ெபய! 

உ)டாயி.*; நாவ+ - ��ைம, நவ+ எ�பத� நீ3ட�; அ5 சி4க+ - 

விைன�ெதாைக, அ5-ெகா�; தாி�� + அன+ என�பிாி�க, அன+ - அ�ன+ 

எ�பத� ெதா��த�. (10) 

 

447. எ�ைலமாகாளி - எ�ைல கா��+ ெப#ைம ெபா#�திய காளி; ப�திரகாளி - 

�!�காேதவி, Dரப�திர#ட� த�கயாக+ அழி�க தா_ாயணியா� சி#3��� 

அ9��வி�க�ப3டவ�. கா5 காளி - கா3�� வாச+ ெச@த.�ாியவ�; நவச�தி 316-

ஆ+ பா3�� �றி�பி� கா)க. ப,சச�தி - இ சாச�தி, கிாியாச�தி, சி.ச�தி, 

ஞானச�தி, திேராதாச�தி ஆகிேயா!. 'பராச�தி சிவ�ேதா5 அபி�ைனயாயி#�பவ!. 

வய+ ெகா� அாிகர��திர! - Dர+ ெகா)ட, அாியாகிய ேமாகினி��+, அரனான 

பி_ாடன#��+ பிற�தவ!. இவ! அரகர ��திர!, ஐயனா!, சா�தனா! 

எ�றைழ�க�ப5வ!. "மாதிர�தைலவ!......... வ2�க�'' இவ!க� விாிவா� வ#+ 

/�ப�� /�ேகா� ேதவ!கைள 10-ஆ+ பா3�� �றி�பாBண!க. அரமகளி! - 

ேதவ�ெப)க�, த)Mச! - ச)ேட2வர நாயனா!. (11) 

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



64 

 

ெச&கீைர� ப+வ�ெச&கீைர� ப+வ�ெச&கீைர� ப+வ�ெச&கீைர� ப+வ�    

 

448. ைப - பட+; பா�த� அர2 - பா+�கK�� அரசனான ஆதிேசட�; ேவத� - 

பிரம�. கட� வண� - கட�ேபாB+ நிற/ைடய தி#மா�. ைகைவ�த மா� 

மH�பைடயாள� - மாைன�+ மHைவ�+ இ# ைககளிB+ ைவ���ள சிவ�. (1) 

 

449. �4க+ - பாி2�த+; ப�� இல� Eழிய�ெகா)ைட - ப�� ேபா�* விள4�+ 

உ சிைய�ைடய ெகா)ைட; ேசாடச கலா மதியி� - பதினா* கைலகைள�ைடய 

ச�திரைன� கா3�B+; மதியி� - உற
 ெபா#=; ப2ைம + கதி! - ைப4கதி!; 

மரகதமணி� ெதா4க� - மரகதமணியா:ய�ற காதணி; இ#பா!ைவ �*ெசவி - 

இர)5 க)கK+ ெந#�கி�தா��+ கா�க�; ப�னக இர�தின+ - பா+பி னி�* 

கிைட�த மாணி�க+; பாணி - ைக; /�தார+ நிலைவ� ேபா�* ஒளி D2மாதலா� 

"த)2ட! உமி
" எ�றா!; சி*ைம+ அ� - சி.ற�; கி)கிணி, T�ர+, த)ைட 

ஆகியன காB�கணி�+ ஆபரண4க�; மைலவ�: - மைலயி� பிற�த 

ெகா�ேபா�றவ�. (2) 

 

450. Dர + அதிப! - Dராதிப!, வடெமாழி� �ண! சி, தீ!�க ச�தி; வயவா� விடாத 

மறவ! - Dரமி�க வாளிைன இற�பி9+ விடாத மற���யி. பிற�தவ!; இைலெகா� 

ெந5 வ�ேவ� பைட - இைல ேபா�* ெகா)ட நீ)ட வ��த ேவலா�த+; 

பா@�ரவி - விைன� ெதாைக; ெசா�வய+ ெப* - �க
�� C*மா* Dர+ ெப.ற; 

பிரதானி - அதிகாாிக�; இ�பா3�னா� வி�, வா�, ேவ� ெகா)5�ள 

காலா3பைட, �திைர�பைட, யாைன�பைட, ேத!�பைட ஆகிய நா�� பைடகK+ 

E
�த அரச!, ம�திாி, ேசனாதிபதி ஆகிேயா! வண4கி ஏவ� ேக3க� பா)� 

நா3ைட யா)ட தடாதைக� பிரா3�யி� வ�லப4 Cறியதாயி.*. (3) 

 

451. இ�பியாயிர, Eழ D.றி#�ப� இட+�ாி ச4க+; இட+�ாி ச4க+ ஆயிர, 

Eழ D.றி#�ப� வல+�ாி ச4க+; வல+�ாி  ச4கமாயிர,Eழ D.றி#�ப� 

சல,சல+; சல,சலEழ ந5வி:#�ப� பா,ச ச�னிய+. இ�பி - ச4க+; சக சிர+ - 

ஆயிர+; நா� ப) - இைட; சத+ - T*; வல+�ாி ச4க+ - வல�ப�க+ 2ழி�தி#��+ 
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ச4க+; இட+�ாி ச4க+ - இட�ப�க+ 2ழி�தி#��+ ச4க+; பா,ச ச�னிய  ச4க+ 

ேமவிய� ேபா�* சிற�த ெப)க� T* ேகா� ேப! Eழ ந5வி:#�பவ� 

ெகௗாிெய�க. (4) 

 

452. �ட�� - ேம.�; மீ��தி��+ ச�த சாகர+ - மீ�க� �தி�கி�ற ஏH 

ச/�திர4க�; ெவ.� - மைல; வ சிர�பைடய� - இ�திர�; அனீக+ - ேசைன; 

உ#�� - ேகாபி��; ெத� + �தி��+ - அழகாக விைளயா5+; கட+ப� - /#க�; 

கட+பைன ய#� ப24�ழவி எ�பதி� அைம���ள நய+ கா)க; இ�பா3�� 

வரலா.ைற 385-ஆ+ பா3�� �றி�பினா� அறிக (5) 

 

453. ெத) பனிமைல- இமயமைல; க4காளி- க4காள/ைடயவ�; நதிபதி 

த�தி5+/தி9+ - பா.கட� ெகா5�த அ/த�ைத� கா3�B+; ஓதி - C�தைல 

�ைடயவ�; தளவ+ - /�ைல; வ)பாைவ - வ)ைம� த�ைம�ைடய ெபா+ைம 

ேபா�றவ�; பாைவ - உவைமயா�ெபய!; பணமணி ஒ)ெதா� - பா+�களி� 

மாணி�க�தா� ஆகிய ஒ�ளிய வைளய�; பாணி - ைககைள�ைடயவ�; ப�தா#+ - 

ப��ேபா�* ெம�:ய. (6) 

 

454. ெவ#=* - பய�பட�த�க; பைர - காளி; வ)கா - வள��+ ெபா#�திய 

ேசாைலக� E
�த; வHதி - ச=�தர பா)�ய�; ம�பா!. - நிைல�த GமியிB�ள 

உயி!க�; பா! - இடவா� ெபய!; அனநைட இ�திைர - அ�ன நைடேபா�ற 

நைட��ள தி#மக�; அக4Cர , மனதி� மி�க; தினகர� - Eாிய�. (7) 

 

455. ம# வ�ள+ - வாசைன�ைடய மகிழமர+; தமநக+ - ம#�ெகாH��; நறவ+ - 

அனி ச மர+; வைழ - 2ர��ைன மர+; ச)பக+ + அலாி எ�க, அலாி - அலாி ெச�; 

�#)� - ம�:ைக; மண4கா� ெச4ேகா5 - வாசைனைய� பர��+ ெச#�தி மர+; 

�#� - �#�க�தி மர+; மதைல - ெகா�ைற மர+; அல! அ,சனி - மல!கைள�ைடய 

காயாமர+; ெசவ�தி - ெகா��பாைல; இ� சிவ�தி என வழ4�+; ெகா�� + ஆ! + 

ம,சா� - ெகா���க� நிர+பிய ம,சா� மர+; �ைழெயாளி! �4�ம+ - �ைழ 

ேபா�* பிரகாசி��+ �4�ம மர+; மயிைல - இ#வா3சி மர+; �#�� - �#�தமர+; 
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ெகா4கா! சி�Sர+ - மகர�த�ெபா� நிர+பிய ெவ3சி  ெச�; அ+ �ய+ + ெம� + 

தா� + ஒ)ைம + ேபா� - தாமைரயி� ெம�:ய மகர�த4க� பிரகாசி�� மல!; 

�/த� திக
தட+ - �/த மல! விள4�+ �ள4க� E
�த; த# வி,சி ஏ! எ,சாத - 

மர4க� மி��� அழ� �ைறயாத; மகிழமர+, �#�க�திமர+, �4�ம மர+ /த:ய 

கல�த ந�தன வன�ேதா5 தாமைரயி� மகர�த+ அ�: மலாி� பிரகாசி��+ 

�ள4க� E
�த ம#தநில+ த#கி�ற அழ� �ைறயாத வள+ ேச!�த ��ைவ நக! 

என /��க. தாமைர Eாியனா� மல!வ�, �/த+ ச�திரனா� மல!வ�; இ4�� 

தாமைரயி� மகர�த+ அ�: மலாி� பிரகாசி��+ எ�ற� அ�: மல! அ4��ள 

/�தி� நிலவினா� மல!வைத� �றி�தா�+. (8) 

 

456. வாமன! - மாப:யிட+ தான+ வா4கிய தி#மாலவதார4 களிெலா�*; ேவ8 - 

��லா4�ழ�; D* - ெபர; கா:பி� ஆய! சிறா#ட� ஏகின! - ப2�C3ட4களி� 

பி�� இைட  சி*வ!கKட� ெச�றவ!; கா! �ைர�+ - ேமக�ைத ஒ�த; காம� - 

ம�மத�; கா� உல= அ+ தாள! - கா3�ேல உலவின அழகிய பாத�ைத �ைடயவ!; 

வா: பிேனா� - 2�கிாீப�; ப�மாதன மா� - தாமைரயாசன�தி� D.றி#��+ 

இல��மி; மாமணி - ெகௗI�பமணி; வா� ைவ��த ஈச! - உய!�த 

ைவ��த�தி:#��+ தி#மா�; ப�ம ஆதன மா� - தாமைர யாசன�திB�ள 

இல��மி. (9) 

 

457. ஓத# - ெசா�Bத.காிய; ஓதிம ேந! நைடயா! - அ�ன+ ேபா�ற நைட�ைடய 

ெப)க�; நிைற - க.�; ஓைக - ச�ேதாஷ+; மாதிக+ - �திைர; மாதிக ...........Dர! - 

இ>வ�யா� நா.பைடைய� �றி�தா!, �ைர - ேமலானவ�; ஆ@�க
 – 

விைன�ெதாைக. (10) 

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

தால�ப+வ�தால�ப+வ�தால�ப+வ�தால�ப+வ�    

 

458. திலெந@ - (ந�ல) எ)ெண@; திமி!�� - Gசி; நிைற ெபா.�+ப+ - நிைற�த 

ெபா� �ட4க�; நிலவி� ஒளி! - நில=ேபா�* பிரகாசி��+; ஆ3� - நீரா3�; 

நிலவி� ...... �வ3� - நிலெவாளிேபா�ற G�ேபா�* ெம�:ய வIதிர�தா� ஈர+ 

உலர உடைல� �ைட��, நிலவி�-5-ஆ+ ேவ.*ைம உவம�ெபா#=; சிைல 
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ஒ)8த:. கா�� - வி�ேபா�ற பிரகாசமான ெந.றியி� நில�கா��; அ,சன+ - 

ைம; அயினிநீ! - ேசா* கல�த ஆல�தி நீ! ; இமயமைல� தைலவ� மைனவி - 

ேமைன (1) 

 

459. கா� - S); பக! ஆகம+-ெசா�ல�ப5கி�ற 28-ஆகம4க�; ெகா54ைக - 

ெவளி�ப�க+ நீ)5 வைள���ள உ*��; பலவா4 கைல - 64-கைலக�; விதான+ - 

ேம.க3�; வHவி� த��வ+ கயிறா - �.றம.ற 96-த��வ4க� கயிறாக=+; 

ம#=ஞான+ ெம�லைண - ெபா#�திய ஞானேம ெம�:ய ப5�ைக. வைன - 

அழ�மி��த; /H ெம@ய�பி� ........... தன�தா@:- கா,சி�ர�தி� அ+ைம 

சிவெப#மாைன ேநா�கி� தவ+ ெச@�+ேபா� சிவெப#மா� தவ�ைத� கைல�க 

க+பாநதியாக வர அ+ைம பய�� தா� Gசி�த சிவ:4க�ைதேய தHவினா�. 

அ�ேபா� சிவெப#மா� அ+ைமயி� தன4களி� 2வ5+ வைளகளி� தH+�+பட� 

கா3�னா!. இ� கா,சி �ராண�தி� தHவ� �ைழ�தி3ட படல�தி� வ���ள�. 

�+ப� தன�தா@ -�ட+ ேபா�ற தன4கைள�ைடயவ�. நா�� ேவத4கK+ 

Sணாக=+, 28-ஆகம4க� ேம.பர�பாக=+, 18-�ராண4க� ெகா54ைகயாக=+, 

64-கைலக� ேம.க3�யாக=+, 96-த��வ4க� கயிறாக=+, ஞானேம ெம�:ய 

ப5�ைகயாக=+, மகி
= த#+ ேபாி�பேம ெதா3�லாக=+ ெகா)5 அத�மீ� 

க)வள#+ ப2�தி#ேவ எ�க. (2) 

 

460. Gம4ைக - தி#மக�; பா!மக� - Gமிேதவி, இவ!களி#வ#+ தி#மா:� 

ேதவிய!; வட+ - கயி*; கைலமா� - சர2வதி; ேநம+ - அ��; நிழ� கா�ெச@வ3ட+, 

ஒளிவி5+ ஆலவ3ட+; கவாி சசி ஏ�த - கவாிைய இ�திராணி ஏ�த; நி#�த+ - நடன+; 

அர+ைபய!க� - ேதவ� ெப)க�; ஏம+ - பா�காவ�; மாதவ மடவா! - 

/னிப�தினிக�; தாம+ -மாைல; தள�தா@ பாத�ைத�ைடயவ�. (3) 

 

461. காியமா� அய� - க#நிற/�ள தி#மாB+ பிரம9+; மா�, அய� அ�/� 

காண� ேத�ய� தி#வ)ணாமைலயி�; வ�னிவ�= - ெந#��வ�=; வய4� - 

விள4�; 2ாிைக - உைடவா�; ெந@த� - ெந@த.G; திய4க - ேசார; 

த)ண��ைறவ� - �ளி!�த அழகிய கட.*ைறைய �ைடயவ�; எ)ண+ 

திக
மீ� ......... அவதாி�தா@ - சிவெப#மா� Cறிய ேவத�தி� உ3ெபா#ைள� 

பா!வதி பரா/கமாக� ேக3க  சிவெப#மா� ேகாப+ ெகா)5 "ெச+படவ! 
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மகளாக� கடவா@'' எ�* சாபமி3டா!. பி� அ+ைம ேவ)ட 'நீ வள#+ேபா� 

நாேன வ�� மண�ைத /��கி�ேற�'' எ�*+ Cறின!. பி� விநாயக�ெப#மா� 

உ�ேள வ�� 2வ�கைளெய�லா+ த� �+பி�ைகயா� Dசிெயறிய, சிவெப#மா� 

''விநாயகைர எ>வா* உ�ேளய9�பினா@" எ�* ந�திைய� ேகாபி��  

2றாமீனா�மா* சாபமி3டன!. பா!வதி�+ ெச+படவ! வ��பி� பிற�� வள!�� 

ப#வ�ெப)ணானா�. ந�தி 2றாமீனானா!. அ 2றா மீ� கட:� படைக�+ 

ேதாணிகைள�+ க�ப�கைள�+ நாச+ெச@த�. ெச+படவ! �ல�தி� பிற�த 

பா!வதியி� தக�பனான ெச+படவ� அ 2றாமீைன� பி��க /�யாம� "அைத யா! 

பி��� வ#கிறா!கேளா அவ!கK�ேக எ� ெப)ைண� ெகா5�ேப�" எ�* 

ெதாிய�ப5�தினா�. அைத�க#தி சிவெப#மா� ெச+படவனாகி வ�� ந�தியாகிய 

2றாமீைன� பி��� அ+ைமைய� க:யாண+ ெச@� ெகா)டா!. (4) 

 

462. ப�வ! - /னிவ!; ெநா@ேகாைட - மி#�வான ேகாைட�கால+ (இளேவனி�), 

ேகாைட�� அல! ெபாழி� எ�க. அல! ெபாழி� - மலைர�ைடய ேசாைல 

(இர)டா+ ேவ.*ைம உ#�+ பய9+ உட� ெதா�க�ெதாைக); ேதனி�ேபா! - 

தியானி�ேபாாி� மPஉெமாழி அ�ல� ேத� ேபா�ற இனிைம�ைடயவ! எ�*+ 

ெகா�ளலா+. ேதனி�ேபா! எ�ப� "ேதனி�தி#மிேனா" எ�ற நாலாயிர  ெச@�ைள 

ேநா�க இ�ெபா#K+ ெகா�ளலா+; இடரா+ இ#� - உ#வக+; எழி��ைண - 

அழகிய ெத�ப+; ேத* - ெதளி�த; த�த�-விநாயக�. (5) 

 

463. ம,2 - ேமக+; அகமி� களி ெகா)5 - மனதி� மி��த ச�ேதாஷ4 ெகா)5; 

மாகா - ெபாிய ேசாைல; ம)�ய - ெந#4கிய; பல பலவி�கனி வழிேத� - பல 

பலா�பழ4களி:#�� வழி�த ேத�; வி,சல - மிகாம�; நாைக க)�5 - 

ெவ.றிைல� ெகா��காக ஏ.ப5�திய; வி,சல உH+ கா�வா@, நாைக க)�5 

கா�வா@ என� C35க. மி�கதி! ஊ* - ஒளிவா@�த கதி!கைள ஈ9+; ெச�ெந� - 

ச+பாெந�; அ+பைண - அழகிய வய�; ேமக4க� ச,சாி�கி�ற ேசாைலயி� உ�ள 

பலா�பழ�தினி�* வழி�த ேத� ஆறாக ஓ� மிகாம� உHத ெவ.றிைல�காக 

ஏ.ப5�திய வழியான கா�வா@ Nல+ ஓ� ச+பாெந� விைளகி�ற வய�களி� நீ! 

ேபால� பா@�� �திய வள�த#கி�ற சிற��ைடய ��ைவ எ�க; அ,ச: ெச@ - 

வண4�+. (6) 
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464. ம)�ய கைள க��+ - ெந#4கிய கைளகைள நீ��+; கைடசிய! - ம#தநில� 

ெப)க�; �/த+ திக
வழி Sநீ! ஊேட - �/த+ ேபா�* விள4�+ 

க)களினி�* �ளி��+ க)ணீ! ம�தியி�; அளி - வ)5; க,சவதன+ - 

தாமைரேபா�ற /க+; வ�தலமர வ�� 2ழல; அலமரலா� + தாளாேத எ�க. ந�த:� 

- �ைறயாத; வய:� கைளகைள நீ��+ ம#தநில� ெப)களி� வாயினி�* வ#+ 

நீ#+ �/த மலெரா�த க)களினி�* வ#+ நீ#+ கல�� அவ!க� /க�ைத� 

க#ெந@த. G�ேபா�* கா3ட=+ அைத�க)5 வ)5க� மய�க4ெகா)5 வ�� 

2ழல அவ!க� தாளாம� த4கKைடய விர�கைள� ெகா)5 Dச=+ அ>வ)5க� 

ேத� உ)8+ ஆைச நீ4காம� ம*ப��+ வ#+ அ�தைகய வய�க� E
�த 

��ைவ எ�க. (7) 

 

465. நம� - எம�; ஓவாம� - நீ4காம�. (8) 

 

466. க)�ைக - பத�க+; கா
 - மணிவட+; கல+ - க�ப�: இரசித+ - ெவ�ளி; �வா� 

- �விய�; நிைர�+ - வாிைச�ப5+; நீ�சீ! ஆ! ஆவண+ - நீ)ட சிற��� 

ெபா#�திய கைட�ெத#. (9) 

 

467. தளவ�திள/ைக - /�ைலயி� இைளய அ#+�; அ#� நைக யா! மாேன - 

அ#ைள உைடய (ப.களினா�) சிாி�தைல  ெச@�+ சிவெப#மானி� மைனவிேய; 

/ளாி�கண� - தாமைரேபா�ற க)கைள�ைடயவ�, தி#மா�; காபா: - சிவனிட+ 

உைடயவ�; கா@ - ேகாபி��+; ெமா@+� - வ:ைம; நளின�பத+ - தாமைரேபா�ற 

பாத+; உ+ப! உலக2க+ - ேதவ=லக இ�ப4க�; இ+ப! - இ>=லக ம�க�; 

அளைக-�ேபர� தைலநக!; அ�தாி - பிரம�ைத� தாி�தவ� (10) 

------ 

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

 

468. ெவ)டாமைர  ெச�வி - கைலம; /�ேதவ! - அய� அாி, அர�; Eடக+ - 

வைளய�; 2�தர+ - அழ�; பணிதா=+ ெம� ெமாழி - இைச பர=+ப�யான 

ெம�:யெமாழி; மிழ.*+ - ெசா�B+, மயி�வாகன� கட=� - 2�பிரமணிய!; த) 

தா� கம
 கா�த� - �ளி!�த மகர�த4கைள உைடய வாசைன D2+ கா�த3G. (1) 
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469. அ4க8ல� - அழகிய இடமக�ற உலக+; இல4ைக திாிCட மைலயி� 

உ சியி� ஏ.ப3ட எH T* ேயாசைன பர���ள தீ=; மேய�திர+ - இ� ஒ# மைல, 

அQம� இல4ைக��� பாய=+ ச+பாதி இற� தீய�� விழ=+ இடமான�; Sவி - 

ெம�:ய சிற�க�; ேதாலாத - அழியாத; "அ4க) உல�...மா த4கமைலவி�:” 

தாரகாEர� �மாரராகிய வி���மா:, தாரகா3ச�, கமலா3ச� இவ!க� Nவ#+ 

சிவGைஜ பல�தினா� ெபா�, ெவ�ளி, இ#+� ேகா3ைடகைள� ெப.*, 

அ�ேகா3ைடகKட� பற�� ெச�* ேதவ!கைள வ#�தின!. கைடசியாக 

சிவெப#மா� அவ!க� இ*மா�ைப� ெக5�க ேம#ைவ வி�லாக=+, பிர+மைன  

சாரதியாக=+, விb8ைவ� பாணமாக=+ ெகா)5 எதி!�தா!. அ சமய�தி� 

சிாி��� ேதா�ற=+ அ சிாி�பினா� திாி�ர+ எாி�த�. ெபா�ெளன - விைர=� 

�றி�பிைட  ெசா�, வி�: - வி�ைல�ைடய சிவெப#மா�. (2) 

 

470. வழாம� - தவறாம�; ெப3� - அ��; த#மெம)ணா��+ - /�ப�திர)5 

த#ம/+; ைவசிய! - வசிய! என /த. ேபா:யாகிய�. காசினி - Gமி; பர2ராம! 

இ*தியி� காசிப!��� Gமிைய� தான4 ெகா5�ததா� காசினி எ�ற ேப!ெப.ற�. 

(3) 

 

471. ப#வ+ மாறாம� - ப#வகால+ தவறாம�; /கி� - ேமக+; ந�மணி - ஒளிவி5+ 

இர�தின4க�; �யி.* - ெச@த; ந� Sய அ/� - ந�ல பாி2�த+ ெபா#�திய 

ேதவா/த+; லைய - தாள�பிரமாண+ ப�தி9ெளா�*, அஃ� இைசயினிகH+ 

கால+; 2#தி - ேவத+; மாடக+ - /*�காணி; �ல4� - விள4�+; க�த#வ! - 

அ2வதர�, க+பள� ஆகிேயா! ; ேதற� - ேத�. (4) 

 

472. க3ெபாறி - க)ணாகிய ெபாறி, இ#ெபயெரா35� ப)��ெதாைக; அட� 

ேகா35 ேவழ+ - வ:ெபா#�திய த�த4கைள உைடய யாைன/க� கட=�, 

(விநாயக�); கவி� இளைம சி4க+ - அழ�ெபா#�திய 2�பிரமணிய� கட=�, 

இ4�, மா� ஒ�* சி4க�ைத�+, யாைனைய�+ ஈ�*�ளதாக Cற�ப35�ள நய+ 

உண!�� இ��ற�த�க�. அ,சன+ மல!�க) மா� - ைம Gசிய மல! ேபா�ற 

க)கைள�ைடய திாி�ைர; இம+ - பனி; க4�� - இர=; ��வா4கி ஓட - �ற4கா3� 
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ஓட; வா� ஏ�� ஆயிர+ கர+ெகா)5 வா� ஏ�தின�ேபா�ற பல கிரண4களாகிய 

ைககைள� ெகா)5 - தமனிய� க4கண+ - ெபா�னா� ஆன க4கண+; வா� 

ஏ�தின� ேபா�ற ஆயிர+ கர+ ெகா)5 எH+ இைளய Eாிய� ேகா�க� E
�த� 

ேபா�* ஒளிவி5+ இர�தினமிைழ�த ெபா�னா� ஆன க4கண+ எ�க. (5) 

 

473. நிைரதிைர�ைக - வாிைசயாக உ�ள அைலகைள உைடய ைக; வர�றி - வாாி; 

பினாகநதி - ெத�ெப)ைணயா*, பாலா.*��+, ெச@யா.*��+ 

ந5வி:#�தலா� ெவ)ெண@ நதி எ�*+ ெசா�Bவா!க�; அல�* ெசH,சா: - 

அளவி�லாத ெசழி�த சா: ெந.பயி!; /திைர - அவைர, �வைர /த:யன; கைழ - 

க#+�; ெத4� - ெத�ைன; ஆைலய+ - ேபா:; �ைறமதி - பிைற  ச�திர�. (6) 

 

474. ஏல+ - மயி.சா��; G4�ழ� - Gைவ�ைடய C�த�; அர) - பா�கா��; 

ேகால+ - அழ�; சிைற - சிற�. ெத@வ ேலாக�தி:#��+ அ�ன4க� அ4��ள 

ெத@வ மட�ைதயாி� /க�தழைக� கவ!�� அ4� நி.கலாகாெதன� பா�கா�பான 

இட�ைத நா� ��ைவயி� அகழியி:#��+ ெமா35 அவி
�த தாமைர மலாி� 

ெவ�ள�ன+ உ3கார=+ அ�G ஆ
�� நீாி� ேதா@�� அத9ைடய சிற�க� பாசி 

ஏற=+ அதனா� அ�ன+ ேம� எH�� பற�தேபா� காிய அ�னமாக மாறினைத 

எ)ணி அத9ைடய ெப) அ�ன+ த� ஆ) அ�ன+ இ�ைலேய எ�* 

��ப�ப5+ேபா� அ>வாண�ன+ "மன4கல4காேத" எ�* த� 

ெப)ண�ன�தி.�  சிறைக உதறி� பைழய வ�ைவ� கா3� அ�ேபா5 

ேச!�தைண�� களி���ெகா�K+ அழ� மி��த ��ைவ எ�க. (7) 

 

475. ம,2தவ
 - ேமக4க� தவH+; சாேலக+ – ச�ன�; ந�தாத - ெகடாத, கபாட+ - 

கத=; நைறெகா� இத
 - வாசைன மி��த /#�க+ G�ேபா�ற உத5; சி��ர+ - 

சிவ�த ெபா35; வ)சிகா /*மணி� ெகா� - வளவிய ஆகாய சிகர�ைதேய 

அைட�+ அழகிய ெகா�க�; ேமக+ தவH+ ச�ன�கேள காிய க)களாக=+ 

கத=க� ெபா#�திய ெபாிய வாயி.ப� உத5க� ெபா#�திய வாயாக=+, 

ஒ�பி�லாத உய!�த ேகா�ர+ திலக+ விள4�+ ந�ல ெந.றியாக=+, அழகிய 

ெகா�க� பசியேத� ஒH�கி�ற மலைரயணி�த C�தலாக=+, க.றவ!க� �கH+ 

மதிB*���க� /�தார+ விள4�+ அழகிய தன4களாக=+, தாமைரெபா#�திய 

நீ!E
�த அகழி ஆைடயாக=+, ெபா�மதிேல ெப) உ#வமாக=+ ெகா)5 
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ெவ.றி�தி# விள4�கி�ற ��ைவ நக! என நக#�� ஏ.ற+ ெகா5�� அ�நகாி� 

வ�தவேள ச�பாணி ெகா35க எ�க. (8) 

 

476. மி�+ ஆயி = மி�காயி; நதிபதி - பா.கட�; �யி�பவ�, தி#மா�; ந சரவ+ - 

விஷ/ைடய பா+�; ெசக+ ம#� அ* தவ! - Gமியி� மய�க+ அ.ற தபசிக�. (9) 

 

477. நி3ேசபி - �ைத ெபா#ேள; நி�திய+ - அழிவி�லாத�; ஆவி - உயி!ேபா�றவ�; 

தனபதி.......................சின Eாி; �ணத�தெனன /த� பிறவியி� ேவ�வி த�த9��� 

பிற�� சிவரா�திாியி� சிவ� ேகாயி:� களவாடெவ)ணி  ெச�ல� 

ெகாைல�)5 ம*ச�ம�தி� அ#�தம� �த�வனாக தம� என� பிற��, சிவைன� 

�றி��� தவ+�ாிய சிவ� ெவளி�பட=+, உ+ைம� காண� க) ேவ)5 

ெம�றன�. அ>வைகய#ள அ#கி#�த பிரா3�ைய� க)5 ேமாகி�ததா� க) 

மைறய மீ)5+ �தி��� ெபா.க)ணனாக=+ அளைக�� அரசனாக=+, 

அர9��� ேதாழனாக=+ ஆகி� �ேபர� என� ெபய! ெப.றா�. �+ேபர� - 

�.சிதமான உடைல �ைடயவ�; தனபதி - �ேபர�. (10) 

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

$�த� ப+வ�$�த� ப+வ�$�த� ப+வ�$�த� ப+வ�    

 

418. ேவயி� /�த+ - சிவெப#மா�. இத� வரலா* 369-ஆ+ பா3�� �றி�பி� 

கா)க. ப ைசமணி எ�றா! - பா!வதி ப ைச நிற+ ெபா#�தியதா�; எாி�ரவல� - 

அ�கினி; சரவண�திைட அ=தாி�த சி4க+ - 2�பிரமணிய�; பாி�ர+ - சில+�; 

நளின��ேம. பாி=.றி#��+ அ�ன+ - தாமைரயி� ேம� அ��ட� D.றி#��+ 

தி#மக�; பரவ - �தி�க; ச=�தர + ஆந�தி = ச=�தராந�தி; மா� + த4ைக = 

மாற4ைக. ம4க� + ஆகா+ - ம4கள�ைத உைறவிடமாக� ெகா)டவ�. (1) 

 

479. Nவா* எ9+ த#+ T� - பதிென) �ராண+; N�க� பாக� - விநாயக�; 

மக,சிைத�ேதா� - Dரப�திர�; பாவாண! - �லவ!; இைமயசயில+ - இமயமைல; 

சதேகா� பா9வி� - T*ேகா� Eாிய!கைள� கா3�B+; ச3சைமய+ - 

ஆ*மத4க�   (2) 
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480. ெபா�பயி�*+ ...... /�த+ - இல��மி D.றி#��+ மகர�த4க� விாி�த 

ெசHைமயான தாமைர�G ஈ�ற /���க�; �விமட�ைத�� உைடய� ஆ�+ 

/�நீ#� ெபாதி�தில� /�த+ - Gமாேதவி�� ஆைடயாக ஆ�+ N�* 

த�ைமகைள�ைடய கட:� அட4கி விள4�+ /���க�; மி� பிற
�தி5..... 

ேமக�தி� /�த+ - மி�ன� ஒளி!கி�ற நீ)ட ஆகாய�தி� மீ� உல=+ 

ேமக�தினி�* ெப.ற /���க�; ெவ,சின+ மி��த........ /�த+ - ெகா�ய ேகாப+ 

மி��த N�* மத/�ள யாைனயின� ெவ�ளிய த�த�தினி�* ெபா#��+ 

ெவ�ளிய /���க�; ம�ெப* ......... /�த+ - ெப#ைம ெப.ற பசிய 

கதி!��ைலகேளா5 நீ)ட சா: ெந�:� ெபா#�திய /���க�; மாரேவ� ...... 

/�த+ - ம�மத� ைகயிB�ள வி� எ�* ெசா�ல�த�+ க#+�க� த�த வ)ைம 

ெப.ற /���க�; "சா: கைழக�ன லாவி� ப�க3ெசவி கா! இ�� =5+� கரா 

/�தமீ9+” எ�ற இர�தின  2#�க�தா� /��� பிற��மிட4க� அறிக. ேமலான 

இல��மி த4கியி#��+ அ�ப4கய� ேபாதினி�* /�த+ ெப*வ� அாித�ல. 

Gமிேதவி�� உைடயாக ஆ�+ கட:� அட4கி விள4�+ /�த/+ ெப*வத.� 

அாித�ல. எதிாிகைள� தா��+ மி�ன� விள4கி9+ ேமக�தினி�* /�த+ 

ெப*வ� அாிய காாியம�ல. மனிதைர� ெகா�ல�த�க ெகா�ய ேகாப+ மி��த 

N�* மத/+ ெப#��+ யாைன� ேகா3�டமி#�� /�த+ ெப*வ�+ எளிதான 

ெசயேல. 'நில��� கணிெய�ப ெந�B+ க#+�+" எ�ப� ேபா�* ெப#ைம த4கிய 

பசிய கதி!கைள�ைடய நீ)ட சா: ெந�:னி�* /�த+ ெப*வ�+ மிக எளிேத. 

க)டாைர� காம மய�க�தி. ப5��+ ம�மத� ைகயிB�ள வி�லாகிய க#+� த�த 

/�த�ைத� ெப*வ�+ எளிேத. ஆனா� ��ைவ வ# ெகௗாிேய உன� சிவ�த 

�/தமல!ேபா�ற வாயினிட/�ள /�த+ அ#ைமேயயா�+. அ>வ#ைமயான 

/�த�ைத� த#வாயாக எ�கிறா!. ெத� ��ைவ - அழ�மி�க ��ைவ; /+மத+ - 

க�ன மத+, கேபால மத+, Yச மத+ எ�பன; அாிேதா - ஓகார+ எதி! மைற� ெபா#�. 

(3) 

 

481. ஓராழி - ஒ.ைற  ச�கர+; மணி�ேபாதிைக - அழகிய 2ைமயைட� க3ைட; கா� 

ெகா�,சி - S)கைள�ைடய ேத!ெமா35; ஆதி�த� - Eாிய�; Eாிய� ஏH 

ப ைச� �திைரக� இH�கி�ற ஒ.ைற  ச�கர/ைடய ேதாி� வ#வா�. நைற - 

ேத�; /ளாி� ெபா�3டைண - தாமைர� ெகா3ைடயாகிய ப5�ைக; ெமா@சிைற - 

ெந#4கிய சிற�க�; பாசைடக� - பசிய இைலக�; அ,சன+ எ5�த� - �.ற�ைத� 

ேபா�க ஆல�தி 2.*த�; Eாியனா� தாமைர�ேபா� மல!��, அதனி�* ேத� 
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தாமைர� ெபா�3�� ஊ.ற, அத� மீ� ெப) அ�ன�ேதா5 ஆ) அ�ன+ 

மகி
 சி மி��� காத:��� தி#மண�ைத  ெச@ய, அ4கி#��+ பசிய இைலக� 

த�மீ��ள நீ!�திவைலகேளா5 அைசவ� நீ! மட�ைத மரகத மணியினா� ெச@த 

த3�� /���கைள நிர�பி� �.ற�ைத� ேபா�க ஆல�தி எ5�தைல ஒ�தி#�� 

ம�தைகய வள�ப+ ெபா#�திய ��ைவ எ�க.           (4) 

 

482. விகடமி� - �*+��தன4க� (�bடேவைலக�) மி��த; த*க) - வ:ைம; 

கடா+ - மதநீ!; கரட+ - மத+ பா�+ 2வ5; ஓைத - ச�த+; க:ன+ - க�வாள+; 

மணி�கா� - சத4ைக க3�ய கா�; கவாி அைச�+ Qத� - சாமைர ேபா�ற க#வி 

யைச�+ ெந.றி; ெபா� தி)திற� சகட+ - அழகிய வ:ய ச�கர+; உ#� தர=.ற - 

உ#Kவதா� உ)டாகிய; க�வி<ாி - கழக+; G2ர! - GமியிB�ள ேதவ!க�, 

(அ�தண!); யாைனகளி� ஓைச�+, �திைரகளி� ஓைச�+, ேதாி� ஓைச�+, க�வி� 

கழக4களி� ஓைச�+, தி#விழா, க:யாண+ ஆகியவ.றி.� அ���+ 

/ரசவா�திய�ேதா5 ச4கீதேவாைச�+, பிராமண!, தவ/னிவ! ஆகிேயா! 

தி#�தி�ற சா�பிட� C�பி5ேமாைச�+ விள4�+ Dதிக� ெந#4கிய ��ைவ எ�க. 

(5) 

 

483. ந�ெதா)5 ஆேனா! - அ�யவ!; ப,சிைற அனேம - மத!�த 

சிற�கைள�ைடய அ�னேம, ைப,சிைற எ�பத� ேபா: ப,சிைற; ப,2 + சிைற 

எ�* பிாி��� ப,2ேபா�ற சிற�கைள�ைடய எ�னBமா+. இ4� ‘2' ெதா��த�, 

அன+ ெதா��த�; க.பக+ - க.பக�த#, இ� நிைன�தைத� த#+ ஐ�� த#�களி 

ெலா�*; பிைழ இ� ெமௗன+ எ�க; பிைறைய� தாி�ேதா� - சிவ�; தா� ஆ5 

அளியா! - மகர�த� ெபா�யி� திைள��+ வ)5க�. இ4�� �வனெம�லா+ 

ஒ#4கீ�ற க�னிைகேய எ�பதிB�ள நய+ கா)க. க�னிைக மணமாகாதவ�; 

மா2 இ� எழி� க.� அண4� அரேச - �.றம.ற அழ�ட� க.�+ C�ய ெத@வ� 

ெப)களி� தைலவிேய (6) 

 

484. தன+ - ெபா#�; தீ4க#+� - இனிய க#+�; தாேன தானாயவதாி�த எ�பதி� 

"ச!வ+ ச�திமய+'' எ�ற விள�க+ ெதாிகிற�; பி� - ெப)யாைன. (7) 
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485. ப�மநாப� - தி#மா�; பனிைம உல=+ மைலமக� - இமய மைலயரச9�� 

மகளாக� பிற�தவ� (பா!வதி); தமிேய� - தி�க.றவனாகிய நா�; த)டாாிதழி - 

த)ைம + தா! + இதழி, �ளி!�த ெகா�ைறமாைல; தா#கைன /� கா@�தவ�: - 

தா#காEரனா� ��பமைட�த ேதவ! ெப)கK#�ெகா)5 சிவN!�திைய 

அைட�� தம� �ைறகைள� Cறின!. ெப)ணா� அ�றி ேவ* எவராB+ இறவாத 

தா#கைன ெவ�ல சிவெப#மா� ச�தி��� க3டைளயி3டா!. அ�ேபா� ேதவியி� 

ஒ#கைல சிவN!�தியி� விஷ�கைற ப��� ெந#��� க)ணி� பிற�� 

ெவளி�ப3ட�. அ>=# காளமாகிய விஷ�கைற ப��� வ�ததா� காளி 

என�ெபயரைட�த�; இ>வைக� பிற�த காளி தன� ேகாபா�கினியினா� 

தா#கைன  சா+பரா�கினா�. Gரணி - நிைற=�ளவ�; ம�ர+ - இனிைம; 

Nலாதார+ சிவான�த� பி�ைள�தமி
 தால�ப#வ+ 1-ஆ+ பா3�� �றி�பி� 

கா)க (8) 

 

486. ம�த தன+ - யாைன ம�தக+ ேபா�ற தன+. “ம�த ெகச�ைத ெவ*�� 

அணிெமா@�� மத!�த தன�� எழிலா@" ம�தக+ ெபா#�திய யாைனைய 

உவைமயாகாததா� ெவ*�� ஆபரண4க� ெந#4கி ேமெலH+பிய தன4களி� 

அழ�ைடயவேள; “ைம��யைல  ெசெலன�க*வி� கணமண��+ மல!��ழலா@" - 

காியேமக�ைத  ெச�வாயாக எ�* ேகாபி�� வாசைன� கலைவகளி� மண+ D2+ 

மல! ெபா#�திய C�தைல�ைடயவேள; "த�ைத இல ைச�ற� ெப#ைம� 

�தைல ெசா� உைர��+ நலா@' - கிளி�+ ெவ3கமைட�+ப� ெப#ைம ெபா#�திய 

�தைல  ெசா.கைள  ெசா�B+ ெப)ேண; "த�� இ� அயி� பைடைய  சினவி  

2கி!த� தய=.ற கணா@” -ெகா�Bவதி� த�பாத ேவ�பைடைய உவைமயாகாததா� 

ேகாபி�� இ�ப/+ தய=+ ெபா#�திய க)கைள�ைடயவேள; 2�த வைள�� 

இழிவி35 மணி��ைழ �.* ஒளி! ெபா� ெசவியா@ - ந�ல வ�ைள� Gவி.� 

இழிைவ� த�� (உவைமயி�) மாணி�க� �)டல+ ெந#4கி� பிரகாசி��+ அழகிய 

கா�கைள�ைடயவேள; வைள - வ�ைளயி� ெதா��த� விகார+. 2�பிர ந� தரள+ 

- ெவ)ைமயான ந�ல /�� 2ட! த) நைக - ஒளிவி5+ ஈர� ப2ைம��ள ப.க�; 

/�த! அக�ப�ம+ - /�தியைட�+ /னிவ!களி� மனமாகிய தாமைர; வி�தகி - 

ஞான/ைடயவ�. (9) 
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487. / சிகர�பைட - Eல�பைட; / ெசய� /.ற அ#3க) நட��வ� - ஆ�க�, 

அழி�த�, கா�த� எ�ற N�* ெசய�கK+ /�ய அ#3க) ெகா)5 

நட��பவேள. /�பகவ! - N�* N!�திக�; பகவ! - கட=ள!; / 2த! - விநாயக!, 

Dரப�திர!, /#க!; /�பைக - ம), ெப), ெபா� எ�ற ஆைசக�; / 2ட! - 

Eாிய�, ச�திர�, அ�கினி; இ4� /��ர+ எாி�த�, N�* 2ட!கைள� க)களாக� 

ெகா)ட� சிவ9ைடயதாயி9+ ஒ.*ைம ப.றி அ+ைம ேமேல.றி  

ெசா�ல�ப3ட� (அ) ேதவி பாகவத� க#��� ப��+ அ+ைம�ேக ெகா�ளலா+. 

(10) 

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

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

 

488. ைம - ேமக+; மைனயற+ - இ�லற+; மாறாத இ#விைன - நீ4கா� ம*ப� 

ம*ப� வ�� த� பயைன�த#+ �)ணியபாப+; இ#விைன ெதாைல�� எ�றா! 

ேம�வ#+ உ)ைம விைளைவ ேநா�கி; இ#விைனயி� �)ணிய+ 

பிறவிைய�த#த:� அதைன�+ ெதாைல�� என�Cறினா!. வ�பைக ஓ! ஆ*- 

காம+, �ேராத+, ேமாக+, ேலாப+ மத+, மா சாிய+ எ�பன. மா.றி - ெக5��; 

ைகதவ+ - வ,சைன; உட.*+ - வ#��+; ெம@�ெபா#� - கட=�; ஐ�� எ�9+ 

எாி - நா�� திைச� ப�க4களி� நா�� தீ��ழிகK+, ேமேல Eாிய� ஒ�*+ ஆக 

ஐ��; இ�பா35 வான�பிரIதா சிரம�ைத�ப.றி  ெசா�கிற�. D3�� 

மைனவிேயா5 இ�லற+ நடா�திய பிற� /தி!�த வயதி� மாறா� வ#+ ந�விைன 

தீவிைனகைள நீ�கி ஐ+�ல�கைள�+ ெவ�* ெகா�ய ஆ* பைகைய�+ ெக5�� 

வ,சைன மி��த க)கைள�ைடய இைளய ெப)களி� 2க4கைள நீ�கி 

வ#��கி�ற �ளி!, ேநா@, க5+பசி இைவகைள� ெபா*��� கட=ைள மனதி� 

க#தி ெகா�ய கா3�B+ மைலயிB+ அைட�� மர=ாி உ5�தி நா�� திைசகளி� தீ 

வள!�தி ேமேல Eாிய� ஒ# தீயாக ஐ�தீ ம�தியி� த!�பாசன�தி:#�� அ3டா4க 

ேயாக4க�, நி3ைட இைவகைள� பலநா� /ய�* தவ+�ாிகி�ற /னிவ!க�. 

தின/+ �தி��+ திாி�ர2�தாிேய எ�* /��க. " நீ! பலகா� N
கி நில�தைசஇ 

ேதா� உMஇ............... வானக��@��+ வழி." எ�ற �ற�ெபா#� ெவ)பா 

மாைல� பா3ைட ேநா��க. (1) 

 



77 

 

489. மகபதி மண�த மக� - இ�திராணி; நதிபதி பய�த மக� - தி#மக�; மலாய� 

விைழ�த#� மக� - சர2வதி; விைசய மக� - விசய இல��மி; சக சிர/க - 

ஆயிர/க4கைள உைடய; ம�தாகினி - க4ைக; ககன/* க.� மக� - ஆகாய வாணி; 

ெபாைறெகா� சீ! அவனி மக� - ெபா*�தைல� ெகா)ட சிற��ைடய Gமிேதவி; 

கட=� �,சாி எ9+ மக� - ெத@வயாைன; கவினா#+ இரதி மக� - அழ�ைடய 

இரதி ேதவியாகிய ெப). இரதி மக� - இ#ெபயெரா35� ப)��ெதாைக; 

அரமகளி! - ேதவ� ெப)�!; மாசி� மன வாசமக� - �.றம.ற மனதி� 

த4கியி#��+ மக�; ெசழிய!ேகா� - பா)�ய அரச�; வன மா: - தி#மா�; 

ேவதவன நாத! - ேவதவன�தி� எH�த#ளி��ள சிவ�; வர�த# மக� /த� 

ெசழிய!ேகா� மக� வைர திாி�ைரைய� �றி�கி�றன. (2) 

 

490. ம,2 - ேமக+; தகர+ - வாசைன� ப)ட�ைத� த#+ ஓ! மர+; ம�மல!-

ேதைன�ைடய மல!; வ)திலக+ Qத:� - வள�ப+ ெபா#�திய ெபா35 ெந.றியி�; 

23� - ெந.றியி� ெதா4�+ ஓ! ஆபரண+, மணி�ப3ட+ - அழகிய ெந.றி� ப3ட+; 

எ,2த� இலா �ைறயாத; மணி�ெதா4க� - மாணி�க�தாலாகிய காதணி; ஏ5 அவி
 

ந*4கா�த� ஒ�த - இத
 மல!�த வாசைன D2+ கா�த� G�ேபா�ற; அ,சன+ - 

ைம; உர+ - மா!�; அவி! தரள மாைல - விள4�+ /�� மாைல; உதர ப�தன+ - 

அைர�ப3�ைக; கிரண+ மணி ஆ!�த ேமகைல - ஒளி�கிரண4கைள D2+ 

/���க� பதி�த ேமகலாபரண+; மல! ெச,சேரா#கெமன சர) கி)கிணி எ�* 

பிாி��� C35க. மல! ெச,சேரா#க+ - மல!�த ெச�தாமைர, விைன�ெதாைக. (3) 

 

491. உரக+ - பா+�; ைசல+ - மைல; பாிமள� �ழ: வாசைன D2+ 

C�தைல�ைடயவ�; 2#தி - ேவத+; அ�யவ!க� �திநிதி - அ�யவ!க� �தி��+ 

ெச�வேம; சமர பயிரவி - ேபாாி� அ ச+ ெகா5�பவ�; சி4கவாகினி - சி4க�ைத 

வாகனமாக� ெகா)ட� 2+ப நி2+ப!கைள� ெகா�ற ேபா�+ இ�9+ பிற 

கால4களிBமா+. (4) 

 

492. கய+ - யாைன; N�* உலக+ - ெசா!�க, ம�திய, பாதள+; சி*விதி - த�க�; 

நவ�பிர+மா�களி� ஒ#வனானதா� 'சி*விதி' என� ெபய!ெப.றா�. நய4ெகா)ட 
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அ#� பராச�தி�ைன - வி#+பி� தக�பனாராக ஏ.*�ெகா)ட அ#ைள�ைடய 

பராச�தியாகிய உ�ைன; ஞானN!�தி - சிவெப#மா�; ச4ேக�தி - தி#மா�; 

உ�பாி= - மனவ��; மக+ - யாக+; பட#ற - அழிய; இ� பா3�� த�கன� யாக 

அழி= Cற�ப5கிற�. இவ� சிவN!�திைய ேவ)�� தவ,ெச@� உைமைய� த� 

மகளாக அைட�� சிவெப#மாைன ம#மகனா�கி� ெகா)டா�. ம#மகைன� 

காணேவ)� ைகைல��  ெச�ல, Gத கண4களா� தைட�ப35� ேகாப4ெகா)5 

சிவெப#மாைன நீ�கி, தி#மாைல யாக� தைலவனாக� ெகா)5 ேவ�வி ெச@தா�. 

இைத�காண தா3சாயணி வ�தா�. த�க� அ+ைமைய உபசாி�காதி#�க� 

ேகாப4ெகா)5 Dரப�திரைன  சிவெப#மாைன� ெகா)5 சி#3��� அ9�பி 

யாக�ைத அழி��வர  ெச@தா�. Dரப�திர� த�கைன� ெகா�*+ ம.ற 

ேதவ!கைள�+ சி�னாபி�ன, ெச@�+ யாக�ைத அழி�தா�. த�க� தைலைய� 

Gத+ விH4கினதா� பிரம� அவைன எH�ப ேவ)�யத�ப� ஆ35�தைலைய� 

ெபா#�தி  சிவெப#மா� எH�பினா!. (5) 

 

493. G4கத: - அழகிய வாைழ; ேதமா - ேத�ேபா� இனிய பழ�த#+ மாமர4க�; 

ெத4� - ெத�ைனமர+; தி)ண+ - வ:ைம; க/� - பா�� மர+; தட+ - �ள+; கா - 

ேசாைல; /�� உயி!��+ - /���கைள ஈ9+; �#� - நாைர; அன��H= - 

அ�ன� C3ட+, ெதா��த� விகார+; த) அ+ பழன+ - �ளி!�த அழகிய வய�க�, 

இதி� அ+ சாாிைய. 

 

494. ேகா3ட+ - ஒ# வாசைன� ப)ட+, “ெகா� சியாி��த 2)ண4 �4�ம4 

ேகா3ட ேமல+" (இராமா. ஆ.*� 13); அகி� ஓ! வாசைன�ெபா#�; 

இ�ெபய#ைடய மர�தினி�* கிைட�ப�. த�ேகால+ - சி* நாவ.G; நாவி - க�Sாி, 

மயி.Y: - மயி� ேதாைக. இல�+ இறா: - விள4�+ இறா�, இறா� எ�ப� 

இறா: என மாீய�; இைற - அரச�; ஒ�ெகாைல - அ+ப!, இதைன  சி�தாமணியி� 

"ஓ!�ேகாைல'' எ�ப!. இ�� - க#+�; சலதி - கட�; �4�ம+, மிள�, ேகாbட+, 

அகி�, த�ேகால+ ஆகிய மைலப5 ெபா#�கK+, ேத�, நாவி, மயி.Y:, இறா�, 

அர�� ஆகிய கா5ப5 ெபா#�கK+, யாைன, பி�த�, க#4�ர4�, ேவ�த�, 

க)ணா� ஆகிய நக! ப5ெபா#�கK+, வாைழ, ெச�ெந�, சி*பய*, க#+�, 

இளநீ! ஆகிய நா5ப5 ெபா#�கK+, ச4�, உ��, பவள+, ஒ�ேகாைல, /�� ஆகிய 
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கட�ப5 ெபா#�கK+ நிைற���ள ��ைவயி�க) ேகாயி� ெகா)5�ள தாேய 

வ#க என�ெபா#� ெகா�க. (7) 

 

495. நானாகைல வ�ேலா!க� நித+ நா�� �கH+ �ர�தாி என� பிாி�க. 

கைலவ�ேலா!க� - விைனயாலைண�+ ெபய!. ந�மாமணி ப�தைல அன�த� - 

அ,ச�த�க, மாணி�க4கைள�ைடய பல தைலகைள�ைடய ஆதிேசட�; அன�த� 

நாக+ - இ# ெபயெரா35� ப)��ெதாைக; அமராதிபதி - இ�திர�; அதிபதி 

எ�பதி� நீ3ட� விகார+ ஆதிபதி; ெம�ெசா� �தைல அ+2க+ - ெம�:ய 

ெசா.களான �தைல  ெசா.கைள� ேப2+ அழகிய கிளி; ேதனாரளக+. ேத� 

ெபா#�திய மல!கைள அணி�த C�த�; அர+ைபய!க� - ேதவ� ெப)க�; தான 

ஆபரண! - த#ம�ைதேய ஆபரணமாக உைடயவ!க�.   (8) 

 

496. தி#மக� - தி#=��� தைலவ�, தி#மா�; ப�ம ெம�பத+ - தாமைரேபா�ற 

ெம�:ய பாத+; பவபய4காி - பாவ�தி.�� பய�ைத  ெச@பவ� பகர#,....... 

ச4காி - திாி�ர+ எாி�த� கா)க; ம� - ேத�; மல! ந*�ெதாைட - மலராகிய 

வாசைன D2+ மாைல; மகர+ ஒ)கட� விட+ - மகரமீ� (2றாமீ�) உலா=+ 

பா.கட:� ேதா�றிய ஆலகாலவிஷ+; க�தாி - கH�ைத உைடயவ�; ெபா�வி� 

இ4கித/ட� - ம�ற�தி� இனிைமேயா5; காளி��+ சிவ9��+ நடன+ �ாிவதி� 

ேபா3�வர சிவ� �)டல+ நடன�தி� கீேழவிழ யா#மறியா� எ5��� 

ேபா35�ெகா)5 காளிைய ெவ�றா!. இ� பா3�� திாி�ர+ எாி�த�+ 

விட/)ட�+ ஒ.*ைம ப.றி� பா!வதி��+ Cற�ப3டன. (9) 

 

497. ம4�� - ேமக+, இ� மைழ�� ஆ�ெபயராக நி�ற�; இட! - ��ப+; ம4கிட - 

ெகட; பிணி - ேநா@; ம#வ#�தவ+ எ�றா! "தவ/+ தவ/ைடயா!�கா�+ அவ+ 

அதைன அஃதிலா! ேம. ெகா�வ�." எ�9+ க#���ப�; உ#�+ அ�� எ�க; 

ம�பைத உலக�திB�ள உயி!க�; உழ� உ*க) ைந�திட - வ#��+ ��பமழிய; 

ெபா#ந! - அரச!; �ர�திட - கா�பா.ற. (10) 

----------------------------------------- 
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அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�அ��%� ப+வ�    

 

498. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 திாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாிதிாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாி 

  

 

1. ேம�மைலைய� தின� வல ��றி வ�வா�. ேம�மைலைய� திாி�ர�கைள அழி�தேபா�  

 வி�லாக எ��� வல (ெவ�றி) ெகா!டா#. 

2. சிவெப�மா%&' ஒளிவிள�' இட&க!ணாக அ&கட+ைள, பிாியாம� அழ' ேதா�-கி�ற 

ஆனா�. இட&க! (இட,ப&க�தினிட) ஆயினா#. 

3. 'ள�தி� வ!�களிைச ெகா!� ேத�  உ!ைமய�� இ�லாத 0ட1களி� மனமான 

ெப�' வனச (தாமைர) ெவ-�தி�வா�.  உ!ைமய�� இ�லாத 0ட1களி� மனமான 

(இவ� ேதா�றிய� தாமைர 'விவதா�) வனச�ைத (தாமைர) ெவ-�தி�வா#. 

அக! உல' அ�# உைம - அழகிய இடமக�ற உலைக, பைட&' உமாேதவி. (1) 

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

499. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 திாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாிதிாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாி 

  

 

1. இயம, நியம �த3ய அ4டா�கேயாக  வி!ணள+ உய15� உய1+ ெப�ற இமய 

நிைலைமயைட5த �னிவரான அ�திாி  அ�திாி (இமயமைல) ெப�ற மக# (அ�திாி - 

த� (அ�திாி எ�ற �னிவ�) மக�. மைல). 

2. ெவ�றி மி'5த ப6ைச& 'திைரக# ஏ8க49ய  இரணியன� மா1பிைன, பிள&'< நக�ைத& 

ேதைர உைடய வாளாி&' (ஒளி ெபா�5திய  ெகா!�#ள வாளாி&' (நரசி�கமான 

:ாிய%&') உ�ற �ைணவ�. தி�மா;&') உ�ற �ைணவி (சேகாதாி)  

 யாவா#. 

3. நீ1 நிைலைய யைட5�, இதைழ மலர6 ெச=>  பாரத�ைத ேம�மைலயி� த� ெகாபினா� 

ஆப;&'& (அ�3 மல�&') காதல�,  எ8� ஆப;&' (விநாயக,ெப�மா%&') 

(ச5திர� கிரண�களா�, அ�3 மல1வதா�  ஆைச>ைடயவ#. 

இ�ஙன @றின1).  

 

இ4� அ+ைம��� காதல� எ�ற �றி�� விைன/.ைற� த�த�. 

"அ)ணாமைலயா�" எ�* ெதாட4�+ தி#ெவ+பாைவயி� ''ெப)ணாகி ஆணா@ 

அ:யா@� பிற4ெகாளிேச!'' எ�* C*வதா�. யா+ மதி�கி� அய!விBைற - 

நா4க� ேயாசி��மிட��  ச�ேதகமி�லாம� த4�+. அ�திாி த� மக� - அ�திாி 

மகா/னிவ#��+ அனEைய��+ ச�திர�, �!வாச�, த�தா�திேரய� எ�ற Nவ! 

பிற�தவ!. இ ச�திரேன உலகி.� ெவளி ச+ த#பவ�. ஆதியி� விb8வி� 

இ#தய�தினி�*+ ச�திர� ேதா�றின�. அவ9�� இர)5 உ#வ4க�. 

அவ.*� ஒ�* சிவ9��� தைலயணியாகிய�; ம.ெறா�* உலக�தி.� 
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ெவளி ச�த#வ�; ம.*+ பா.கட� கைட�+ேபா� ச�திர� ேதா�றின�. 

(விb8�ராண+) (2) 

 

500. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 திாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாிதிாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாி 

  

 

1. நிைறமதி (கைலக# நிைற5த ச5திர�)  ெபாிய க�ைண நிைறமதி (க�ைண நிைற5த 

என, ெபய1 பைட�தன#. ��தி) பைட�தா�. 

2. சிவெப�மா� ச9ல மீ� (சைடயி�) உல+வா�. ேவதமாகிய நீ!ட ச9லமீ� ('திைரமீ�)  

 உலா+வா#. (சிவ� வாதAர9கணிமி�த  

 'திைர ெகாண15தேபா�, தா�  

 ேவத&'திைர மீ� வ5தா1). 

3. ெபாைறயி� ேம� (மைலயி� ேம�) ஆவா�  அ9யா1கBைடய பிைமகைள எ!ணி 

(உ!டாவா�). "மைலமிைச� ேதா�- மதிய  ெபாைறயி� ேம� (ெபா-�த3�ேம�) 

ேபா� யாைன�, தைல மிைச&ெகா!ட'ைடய1 ...''  இ�,பா#. (எணா - ெச=யா எ.வா. 

எ�ற நால9யா16 ெச=>ைள& கா!க. விைனெய6ச ெச=� என� திாி5த�). 

4. �லவைன (�தைன) உலகி%&'� த5தவ�.  கைலக# பல உண1கி�ற �லவைன, 

ச5திர%&' பிரகCபதி மைனவி தாைர&'  (�,பிரமணியைன) ெப�றவ#. (��க� 

பிற5தவ� �த�; இவ� ச5திர%&'  தைல6ச�க, இைட6ச�க�தி; �லவராக 

மகென�பைத, பிரம� தாைரயிட ேக4�  இ�5ததா; ��க�, தமிD& 

உ!ைம ெதாிவி�தா1).  கட+ளாைகயா; இ�ங� @றின1). 

 

�ண+ �றி - �ண/+, ெச@ைக�+, உ+ைம�ெதாைக, /தல� �ண�தி.�+, ம.ற 

N�ற�கK+ ெச@ைக��+ Cற�ப35�ளன. கா�தி5த� - �றி�ேகாளாக� 

ெகா)5 த�னிட+ த4கியி#�க  ெச@த�; ேகாகனக மலேரா� பணி�� அைற �தி 

ெகா� T�ர+ ெபா.பத  ெச�வி - தாமைர மலாி� D.றி#��+ பிரம� பணி�� 

C*+ �திகைள� ெகா)ட சில+பணி�த அழகிய பாத/ைடய ெச�வி. (3) 

 

501. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 திாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாிதிாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாி 

  

 

1. கதிரவ� (:ாிய�) உைடய ெவ=யி� ��  ஆயிர கதிரவ1கைள& (:ாிய�) கா49; 

ஒளி 'ைற> ெவ!கைல (ெவ!ைமயான  ஒளி விள�' மாணி&க ேமகைல (மாணி&க� 

பதினா- கைலகைள)� தாி�தா�. தாலாகிய ேமகைல) தாி�தா#. 

2. பிரமைன அ�ளின தி�மா� உற�' பா�  உ!ைமயான ஞானிகB&' ேமா4சமாகிய 

ெவ#ள��# (பா�கட3�) உதி�தவ�. F4ைட& ெகா�&' சிவான5த ெவ#ள��#  

 உதி�தவ#. 
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3. உேராகிணி �த� இ�ப�ேத8 ெப!கB&'  நா�கB, அGவி�ப�ேத8 ெப! �த� 

இனிய தைலவ� (கணவ�); (சதி - உேராகிணி). அரமகளிெர�லா ெதா8 இல&'மி �த�  

 ெத=வ மட5ைதய1&ெக�லா  

 தைலவியாவ#. 

 

இ�பா3�� கதிரவ� /� ஒளி மH4�+ ெவ�ளிய கைல தாி�தவ� எ�பதா� 

ச�திர9��� தா
=+ ஆயிர+ Eாிய!கைள� கா3�B+ ஒளி விள4�+ மாணி�க 

ேமகைல தாி�தன� எ�பதா� பா!வதி�� உய!=+ தி#மா� S4�+ பா.கட:� 

உதி�தவ� எ�பதா� இவ9+ ேசா+பBைடயவ� எ�ற தா
=+, ஞான/�ள 

ேயாகிகK�� ேமா3சமாகிய D3ைட� ெகா5��+ சிவான�த ெவ�ள+ எ�பதா� 

பா!வதி�� உய!=+ உேராகிணி /த� இ#ப�ேதH ெப)கK�ேக இவ� தைலவ� 

எ�பதா� தா
=+, இல��மி /த� உ�ள ெத@வ மட�ைதய!�� எ�லா+ தைலவி 

எ�பதனா� பா!வதி�� உய!=+ ெகா5�க�ப35�ளைம கா)க.           (4) 

 

502. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 திாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாிதிாி�ர	�தாி

திாி�ர	�தாி 

  

 

1. மைழ��ளி சி5தி இ9 இ9��6 ச,தி&'  இவ# தன� ப6ைச நிறமான உட3� 

அக�ற வான�தி� உல+ ேமக�தி� சாீர�ைத  ஒளியினா� காிய ேமக�ைத ஒ�&கினா#. 

மைற��& ெகா#வா�. ம�'3� உ� ெம=  

ஒ��' என, பிாி��6 ேச1&க.  

2. க�ேப5�கி�ற உ�விலா%&'6  இவ# உ�ைவ உைடய உயி1க# 

(ம�மத%&'6) ச�திரமாக ('ைடயாக), உ!Hகி�ற அ�ன�தி�கான சா�திர 

 ெபா35தா�. (ேசா- ேபா� சாைலக#) பல ைவ�தா#. 

3. பிைழ,பத�காக எளிய இரா'ெவ% பா�&'  ெபாிய பாைப& க�கணவணியாக இவ# 

மன அIசி ெவ�!ேடா�வா�. J!டவ#. 

விட வாயர= - இரா�, ேக��களி� ஒ�*.            (5) 

 

503. /� இகல! ஊ! நைக�� அ3டநா� இைறவனா� /றி ப3ட ேத! சி�: - 

/.கால�தி� பைகவராகிய திாி�ராதிகளி� /��ர4கைள சிாி�� அழி�த நாளி� 

இைறவனான சிவெப#மானா� /றிப3ட ேத! ச�கரமானவ�; திாி�ர 

ச4கார�தி�ேபா� ேதவ!க� க!வ4ெகா�ளேவ அைதயட�க  சிவ� ேதைர<�ற 

அ 2 /த:யன /றி�தன; இ�ேவ அ சி*பா�க+ எ�ற தல+. விநாயகைர� 

Gசியாததா� /றி�த� எ�*+ �ராண+ C*+. திாி�ர+ எாி�த ேபா� ேதவ!க� 

சிவனிட+ ெகாண!�த ேத#��  Eாியச�திர! ச�கர4களாயினைம ேநா�கி இ>வா* 

Cறின!. N�க�பாக� இ5 சாப+ மாறா� C� /�� உ.ற கயேராகி - விநாயக� 



83 

 

இ3ட சாப+ நீ4காம� வைள�த /�ைகயைட�த _யேராகியானவ�; ேகா� 

ப�னக� ெகா�ய ...... எ சி� - கிரகமாகிய இரா�ெவ9+ பா+பின� ெகா�ய 

விஷவாயினா� உ)5 பா!�� உமி
�தி5கி�ற எ சிலாவ�; பாகீரதி  

ச�கள�தி......... �#��ேராகி - க4ைகயாகிய, அ+ைமயி� ச�கள�தியி� 

தைலவாச:� அ��ட� த4�+ �#வாகிய பிரகIபதியி� மைனவியான தாைரைய 

அபகாி��� �ேராக+ ெச@தவ�. மி�னனா! ..... மதி - ெப)க� Dதியி� C� 

எ#வி35 Dச� ெபா#��+ சி* பிைற ச�திர� ஆனவ�; விநாயக� சாப+ 

ெகா5�த வரலா*: நாரத! சிவ� /�னிைலயி� ெகா)5 வ�த மா4கனிைய� 

பிரம� /#க9��� ெகா5�கேவ)5ெம�* ெசா�ல கணபதி அவைர� 

ேகாபி�தா!. ச�திர� அ� ேபா
� விநாயகைர� க)5 நைக�தா�. விநாயக! 

ேகாப/.*  ச�திரைன ஒளி இழ�க=+ ச)டாள��வ+ ெபற=+ சபி�தா!. மீ)5+ 

அவ� ேவ)ட, அவரா� அ சாப+ வ#ட�தி.� ஒ# நாளி� அைடய வர+ 

ெப.றா�. கயேராகி:- த�க� ெப)க� இ#ப�ெதHவைர மண�� அவ!களிட+ 

ஒேரமாதிாி ஆைச ைவ�காம� கா!�திைக, உேராகிணி இவ!களிட+ மா�திர+ அ�� 

ைவ�ததா� ம.ற ெப)க� த�ைதயிட+ �ைற Cற த�க� நா�ேதா*+ ஒ>ெவா# 

கைல ேதய=+, கயேராக+ அைடய=+ சாப+ த�தா�. பா+� உ)5 உமி
வ�:- 

ேதவா/த+ உ)8+ேபா� இரா�, ேக� எ�ற அ2ர!க� ேதவ=#�ெகா)5 வ�� 

உ)ண அவ!கைள  Eாியச�திர! ேமாகினி உ#�ெகா)ட தி#மாB��� 

கா3�னைமயி� அவரா� பைகைம ெகா)5 மாறிமாறி விH4க� ெப*வ!. 

�#��ேராகி:- பிரகIபதியிட+ க�வி க.�+ ேபா�, பிரகIபதியி� மைனவியாகிய 

தாைரைய� �ண!�தவ�. அ�ேபா� �த�பிற�தா�. எ# வி3ெடறித�:- 

க�னிய!க� ந�ல கணவைன அைடய பிைறைய� ெதாHவ� வழ�க+. அ�ேபா
� 

எ# வி3 ெடறி�� வழிப5வ!. ேகாைவ T�, �.றால� �றவ,சி இைவகளி� 

இ>வரலா* காணலா+. சி*மதி - பிைற ச�திர�; பாகீரதி - க4ைக; பகீரத� 

க4ைகைய� ெகாண!�ததா� இ�ெபய! உ)டாயி.*. பாகீரதி  ச�கள�தி - 

இ#ெபயெரா35� ப)��ெதாைக. இ�பா3�� ச�திரன� தா
ைவெய�லா+ 

எ5��� Cறி அ+ைமயி� உய!ைவ உ@��ணர ைவ�பதா� ேபத+ ெதானி�கிற�. 

உதாரணமாக ''ப�னக�.... எ சி� நீ" எ�பத.�� "பத,ச:ெய9+ ெபாிய 

பா+பிைன ெய5�� ந+ பாைவ தி# /� ைவ�தி5+" எ�ற சிவ. பி�ைள�தமிழா� 

உய!= விள4�+. இ4ஙனேம ம.றைவ கா)க. (6) 

 

504. வானாட! பதி - இ�திர�; ெகௗதம! சாப+:- இ�திர� ெகௗதம! மைனவியாகிய 

அக:ைகயிட�� ஆைச�.றவனா@ அவைர Iநான�தி.�� ேபாக ந5 ரா�திாியி� 
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ேசவலாகி� Cவி எH�பி அவ! ெச�ற பி�� அவைர�ேபா� உ#ெவ5�� ெச�* 

அவ! மைனவி�ட� �ண!�� /னிவாிட+ அக�ப35 அேநக+ ேயானிக� ேதக�தி� 

உ)டாக=+ ஆ)�றி நீ4க=+ சாப+ ெப.றா�. அ�த நாண�தினா� 

தாமைர�த)�� ெந5நா� ஒளி�தி#�தா�. இ�திர� இ�தல�தி� Gசி�ததா� 

அ சாப+ நீ4கி ேவத/+ ெப.றா�. இ>வரலா* இ�தல �ராண�திB�ள� 

ேபாB+. கீ
 வ#+ வரலா*கK+ இ4ஙனேம ெகா�க. ெமௗனேயாக+.......... 

ெப.ற� :- பிரம� ெமௗனமாக அ3டா4க ேயாக4கைள� பயி�* அ�தர4க� Gைச 

விதிகைள� க.றன�. ேமனா� உ#�திரா�க+....... ேமதாதி கதி ெப.ற� - 

/�ெனா# நாளி� உ#�திரா3ச+ அணி�� இ�தல�ைத யைட�த ேமதாதி எ�பவ� 

ேமா3சமைட�தா�. ேம= இராம� சிவ அ! சைன ெச@� பா2பத+ விசிக+ 

ந)ெபா5 ெப.ற� - இ� தல�ைத அைட�த தசரதராம� சிவைன� �றி�� 

வழிபா�ய.றி பா2பதமாகிய அ+ைப ந3��த�ைமயி� ெப.றா�. ேம= இராம�. 

விைன�ெதாைக; பா2பத விசிக+ - இ#ெபயெரா35� ப)��ெதாைக. ந)ெபா5 

எ�ப� இராம! தி#மாலமிசமாத� �றி��. அ�தகா2ர� - சிவெப#மா� க)கைள� 

பிரா3�யா! விேநாதமாக N�யேபா� உ)டான அ ச�தா� ேதக�தி� ேவ!ைவ 

உ)டாயி.*. அ>ேவ! ைவயான� இைறவ� ெந.றி�க)ணா� E5)5, N�ய 

விர:ேலேய ஒ# க!�ப+ உ)டாயி.*. அ>வைக� க#வி� அ2ர உ#வமாக 

ஒ#வ� ேகார��ட� பிற�தா�. இவ� பிறவி� �#டனாக� ேதா�றியதா� 

அ�தக� என� ெபய#.றா�. இவ� இர)யா�கத9��  சிவெப#மானா� 

ெகா5�க�ப35� பிர+மேதவைர� �றி��� தவ+ ெச@� ஒ#வராB+ 

ெசயி�க�படாத வ�ைம�+ க)கK+ ெப.றா�. பி� பா!வதிேதவிைய� க)5 

ேமாகி��  சிவெப#மா� மீ� ��த�தி.� வர அவர� Eல�தா� ��த�ெப.* 

அ Eல�தி� ேம� பலநா� உல!�தி#�� சிவெப#மாைன� �தி�ததா� க#ைண 

ெப.*  சிவகண�தவனாயினா�. அ4கி - அ�கினி ேதவ�; ேதவல� - 

அ3டவ2�களி� ஒ#வனான பர�தி<ஷ� �மார� ேபாB+; ஆனாத - நீ4காத; 

/��ர! - வி��� மா:, தாரகா3ச�, கமலா3ச� எ�பவ!. (7) 

 

505. �ைள எயி* - �ைளைய உைடய ப�; வாளரவ+ - ஒளிைய உைடய பா+�; 

திட+ ெகாதி��+ த�க� - வ:ைம மி��த த�க�; ச�திர� கா:னா� 

ேத@��)ட�:- த�க யாக�தி� Dரப�திரரா� ேத@��)5 பி� அ9�கிரக+ 

ெப.றா�. ெச4கதி! - Eாிய�; ேசணிைட - ஆகாய�தினிட+; மட+ ெகாதி��+ தைக 

இராவண� - அறியாைம மி���ள த�திவா@�த இராவண�; மாயவென9+ 

தைமயனா� இல4ைகயி� வரைவ�த� :- இராவண� இல4ைகைய ஆ)5 

ெகா)�#�தேபா� Eாியைன� த� ஊ#�� வரெவா3டாம� த5��+ அவேனா5 
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ம.ற கிரக4கைள�+ த� ஆசன�தி.�� ப�யாக இ35+ ெகா5ைம�ப5�தினா�. 

இராம! இராவணைன� ெகா�* பைழயப� ெச@தா!. இ4� இராவண� Eாியைன 

ம35+ வரெவா3டாம� த5�ததனா� ச�திர9+ பய�தா�. கிரக4கைள� ப�களாக 

இ3ட� ப)ைட� கைதகளாக /திேயா! C*கி�றன!. அட+ ெகாதி��+ ��தி - 

அடமி��த ��தி. (8) 

 

506. நவேம= - ��ைம ெபா#�திய; ந8காதி#�த� க)டா� ந+ அ�ைன��+ 

பைக ெச@தைன - அைடயாதி#�பைத� பா!�தா� ந+ தாயான பா!வதி��+ பைக 

விைளவி�தா@; ேவழ/க நாத� - விநாயக!; தவிராதி#�க - நீ4காதி#�க; ேமB+ 

சின�தன� எ�ன தா� ெச@வாேனா என�பிாி�க. இதி� வ#+ ஓகார இைட ெசா� 

சி*பா�ைமயாக வ#+ ஐய�ெபா#ள�. த�க� யாக��ைன� கா:னா� 

ேத@�தவ� - Dரப�திர�; நீ உ.பவமா�+ ேவைலதனி� ேவைல வி3ேடா� - நீ 

பிற��+ பா.கட:� ேவைல  ெசB�தியவனான /#க�. Eரப�ம� மாமரமாக 

கட� ந5வ) நி�* ��ப, ெச@ய அ�ேபா� ேவைல  ெசB�தியழி�தா�. 

ஒ.*ைம ப.றி பா.கடெலன� Cறின!. உ*�கி� - ப*/*�தினா�; பா!வதி 

C�பிட=+ வராதி#�பதா� பா!வதி��+ பைகவனானா@ எ�* விநாயக� /�ன+ 

உன��  சாப+ ெகா5�த� நீ4காதி#�க ேமB+ ேகாபி�� எ�னதா� 

ெச@வாேனா, த�க� யாக�தி� உைன�ேத@�த Dரப�திர� ம*ப��+ 

ேகாபி�பா�; நீ இவ!கK� ெக�லா+ பய�� நீ பிற�த கட:� ேபா@ ஒளி�தாB+ 

/#க� மி�க பைக ெகா)5, ேவலா�த�ைத வி35 நீ! 2வற  ெச@� 

பய/*�தினா� எ�த உலக�திB+ உ�ைன� பா�கா�பவ! இ�ைல என� ெபா#� 

ெகா�க. (9) 

 

507. நம� - யம�; இவைன உைத�தி3ட�. தி#�கடVாி� மா!�க)ட#�காக; 

நளின� தி#�பாத+ - உவைம� ெதாைக; ேவ� - ம�மத�; நயன+ - க); உ+ப! - 

ேதவ!; க+ப�த� - தைல ப�திைன�ைடய இராவண�; உ�தியி� உதி�தவ� - 

பிரம�; இ�பா3�� சிவெப#மா9ைடய ெசய�க� பா!வதி�� ஏ.றி� 

Cற�ப35�ளன. மா!�க)ட9�காக எமைன� கீேழ விழ உைத�த கா�க�, 

ம�மத� எாி�மா* ேகாபி�த ெந.றி�க), திாி�ர�ைத எாி�தழி�த ��சிாி��, 

பிரம9ைடய தைலைய� ெகா@த நக+, இராவண� ைகைல மைலைய� S��+ 

ேபா� ேகாபி�� அவ� கீேழ கிட�� அல*மா* அH�திய கா� விர�, 

தா#காவன�� இ#�க� வி3ட யாைன, �:, பா+� இைவகைள ெவ�ற திறைம, 
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நரசி4க�தி� வ:ைமைய அட�க  சரப N!�தியான� ஆகியன சிவெப#மா9�� 

உைடைமயாத� கா)க. அ+பர+ - ஆகாய+; க3ெசவி - பா+�; ப+பர+ கா35த� - 

கல4கைவ�த�, க+ப�த� மைல ெவ��பி. கிட�தலறின� - இராவண� 

�3பகவிமான+ ெசB�தி  ெச�ைகயி� ைகைலமைலவர அத.�ேம� ெச�லாம� 

நி�ற�. ந�தி சிவெப#மா� இ#�ைகெயன� Cற=+ இராவண� அவைர� 

'�ர4�/கா'' என இகழ அவ! �ர4�களாேலேய உ� ஊ! நாசமா�க என சாப+ 

ெகா5�க� பி� இராவண� ைகைலைய� ெபய!�க� ெதாட4கினா�. ைகைல 

அைசய பா!வதி ந54கி  சிவைனயைண�க அவ! உண!�� கா� விரலாலH�த 

உ�ேள அH�தி தி��/�கா�னா�. பி� நாரத#பேதச�ப� தைலெயா�*+ 

ைகெயா�*+ அ*�� Dைண வ�வா�கி  சாமேவத+ பா� உ@=+, வர/+ 

ெப.றன�. திாி�ரவரலா* 469 ஆ+ பா3�� �றி�பிB+, பிரம� தைலைய� 

ெகா@த வயிரவ! பிற�ைப 355-ஆ+ பா3�� �றி�பிB+ கா)க. தா#காவன�� 

இ#�க� சிவைன மதியாைமயா� அவ!க� ெச#�ைகயட�க� தா� 

பி_ாடனராக=+ தி#மா� ேமாகினியாக=+ வ�= ெகா)5 ெச�ல அ�ேபா� 

/னிப�தினிக� சிவைன� காத:��� க.�நிைல தவற=+, /னிவ!க� 

ேமாகினிைய� காத:�� தவநிைல மாற=+ ெச@தா!. /னிப�னிகளி� க.� 

ெக3டைத ேநா�கிய /னிவ!க� ஆபிசாரயாக, ெச@� அதினி�* வ�த யாைன, 

�:, பா+�, மா�, /யலக� ஆகிய ஏவின!. யாைனைய� ெகா�* அத� ேதாைல� 

ேபா!�தி�+, �:ைய� ெகா�* அத� ேதாைல உைடயாக உ5�தி�+, பா+�கைள 

ஆபரணமாக� ெகா)5+, மாைன இட�ைகயிB+, /யலகனாகிய Gதைன அட�கி� 

கா:� கீH+ ைவ�� விள4கின!. சி4க+ - இரணியைன� ெகா�ற நரசி4க�தி#=# 

அவன� இர�த�ைத� ���� ெவறி ெகா)5 ஆட பிரகலாதைனய9�பி�+ 

இல��மிைய /��ற+ நி*�தி�+ ேகாப+ தணியா� ெகா5�ெதாழி� �ாி�ததா� 

ேதவ! சிவைன ேவ)ட அவ! சரப��� வ�வ4 ெகா)5 வ�� சி4க�ைத� தா�கி 

அத� ேதாைல உாி��� ேபா!�தினா!. பி#� /னிவ! சாப�ப� தி#மா� ப�� 

அவதார4க� எ5�க, அ� ேபா� /�� சிவா! சைன ெச@ததா� சிவ� ெகா5�த 

வர�தி�ப� /தைல�தவதார4களி� சி3சி��+ ம.ற ஐ�� அவதார4களி� 

இர3சி��+ கா�தா!. (10) 

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

சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�சி0றி1 ப+வ�    

 

508. வ3ட வாள���* - ச�கரவாள மைல; �ாிைச - மதி�; திைள�த - ெந#4கின; 

�ற�கட� ேகா3ைட E
. அகழியா - ெப#+ �ற�கட� ேகா3ைடைய  E
�த 
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அகழியாக; அ3ட�ல கிாிக� - எ35 மைலக�, (இமய+, ம�தா+, ைகைல, வி�த+, 

நிடத+, ஏமCட+, நீல+, க�தமாதன+); ெகா�தள+ - அர); மாதிர� தைலவ! - 

எ35�தி��� பாலக!க�; ெத���ைவ - அழகிய ��ைவ; வாம+ - இட�பாக+; 

ச�கரவாள கிாிேய மதிலாக=+, ெந#4கிய ெப#+�ற� கடேல ேகா3ைட E
�த 

அகழியாக=+, திைசக� அர)மைன வாயி�களாக=+, நிைல�த �க
 ெகா)ட 

எ35 மைலக� அர)களாக=+, எ35�தி��� பாலக!கKட� C�ய 

ேதவேசைனக� அ+மதி:� இய�திர4களாக=+, மகாேம# மைல ெகா� மரமாக=+, 

ஆகாயக4ைக ெவ)ைமயான ெகா�யாக=+, பல தீ=க� D5களாக=+, 

அ>D5களி� அாிய மனித உயி!க� ��ேயறி இகபர2க4க� த+ைம த#ம 

ெநறி�ப� ெகா5�� அரசாKகி�ற அழகிய ��ைவயி� ேவத�ாி நாத! 

இட�பாக�தி� விள4�+ அரசிேய சி*D5 க35வாயாக எ�* /��க. (1) 

 

509. /�� எH�� - /த�ைமயான எH�தாகிய உயிெரH��+ ெம@ெயH��+, 

"உயி#/ட+�மா /�ப� /தேல" எ�ப� ந. E�திர+. ெமாழியா�க/.ற ந� க� - 

இ�த /�ப� எH���களினி�* உயி!ெம@�+ ம.ைற  சா!ெபH���கK+ 

உ)டாகி ெமாழி அைமய� ெப*தைல� கா)க. எனேவ ெமாழி ஆ�க/.ற ந� க� 

எ�றா!. /��ண!� - உயிாீ.*� �ண! சி, ெம@L.*� �ண! சி, உ#� �ண! சி; 

அ�த/� சாாிைய ேபாதிைகய தா�கி - அழ� உ�ள ப�பத உ*�பில�கண��� 

ஒ�றான சாாிைய எ�பைத  2ைமயைட� க3ைடயாக  ெச@�; 'ப�தி வி�தியிைட 

நிைல சாாிைய ச�தி விகார மாறி9 ேம.பைவ...'' எ�ப� ந. E�திர+. உ#� - 

ேவ.*ைம�#�க�, ''ெபயேர ஐ ஆ� � இ� அ� க) விளி ெய�றா� மவ.றி� 

ெபய! /ைற" எ�ப� ந. E�திர+; ம.*+ ேபால, �ைரய ேபா�ற 

உவம=#�கைள�+ Cறலா+. எ ச+ - ப�� எ ச4க�, “ெபய!விைன உ+ைம 

ெசா.பிாி�ெபன ஒழியிைச எதி! மைற இைசெய9, ெசா�ெலாழி ெபா�ப�+ 

�றி��+ த�த+ எ ச+ ெகா�K+" எ�ற ந. E�திர Nல+ உ@��ண!க. ெகா54ைக - 

ெவளி�ப�க+ வைள���ள ஓ! உ*��; ேம� க#�தாைவ - அத� மீ� /த� 

ேவ.*ைம� க#�தா, N�றா+ ேவ.*ைம� க#�தா�கைள; (இைவ ஏ=த.க#�தா, 

இய.*த. க#�தா என இ#வைக� ப5+). "N�றா வத9# பாலா ேனாெடா5 

க#வி க#�தா உடனிக
 வத� ெபா#�'' எ�ற ந. E�திர+ கா)க. ச�த+ /.*+ 

ஆணி ைத�� - ச�த வி#�த� பா35�கைள /H�+ ஆணிகளா�கி� ைத��; 

ஐ+பா� ஓ5 இ35 - ஆ)பா�, ெப)பா�, பல! பா�, பலவி�பா�, ஒ�ற� பா� 
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எ�ற 5-பா�கைள ஓ5களாக ேவ@��; இய� சா!�த ேகா� எ35+ 

அைறயா�த5�� - ெச@�ளி� த�ைமைய  சா!�த ெபா#�ேகா� எ35+ 

அைறகளாக� த5��, ''யா.* நீ! ெமாழிமா.* நிரனிைற வி.G), தா�பிைச 

அைளமறி பா��� ெகா)5 C35, அ�மறி மா.ெறன� ெபா#�ேகா ெள3ேட.'' 

எ�ப� கா)க; /�தக /த� சி�தாி�� - ெச@�ளி� வைககளான /�தக+, �ளக+, 

ெதாைக, ெதாட!நிைல எ�ற நா��வைககளா� அல4காி��, "ெச@�ெள�பைவ 

ெதாி=ற விாி�பி� /�தக4 �ளக+ ெதாைக ெதாட! நிைலெயன, எ�திற�தின= 

மீாிர)டா�+,'' எ�ப� த)�யல4கார+; இ#ெபா#� தைக விள�கி35 - 

ெச+ெமாழி  சிேலைட, பிாிெமாழி  சிேலைட வைககளா� த�தி�.ற விள�� ஏ.றி; 

"ஒ# வைக  ெசா.ெறாட! பலெபா#3 ெப.றி ெதாி=தர வ#வ� சிேலைடயா�+" 

எ�ப� த)�யல4கார+. /த�ைமயான /தெலH���களாகிய ேச.றினா� ெமாழி 

அைமய� ப3ட ந�ல ெச4க.க� ெச@� N�* �ண! சியினா� 2வ!ைவ��, 

ெபய! ெசா�, விைன ெசா� ஆகியைவகைள� Sணாக நி*�தி, பத�தி.� 

அழைக�த#+ சாாிைய எ�பைத� ேபாதிைகயாக  ெச@�, ேவ.*ைம�#�, 

உவம=#� /த:யைவகைள உ�திரமாக� ���தி, வாிைசயாக உ�ள 10-வித 

எ ச4கைள�+ ெகா54ைகயாக ைவ��, N�றா+ ேவ.*ைம� க!�தா 

/த:யைவகைள  சி* உ�திரமாக  ெச@�, ச�த வி#�த� பா35�களா� /H�+ 

ஆணியினா� ைத��, ஐ+பா� (அ�) ஐ�� இல�கண� ப�திகைள ஓடாக இ35, 

ெபா#�ேகா� எ3�ைன�+ அைறகளாக� த5��, நா�� ெச@�� வைகயினா� 

சி�தாி��, இ# ெபா#�ப5+ சிேலைட எ�9+ விள�ேக.றி அைம��+ ெச�தமி
 

இல�கணமாகிய D3�9� விைளயா5+ அ+ைமேய சி*D5 க3�ய#� எ�க . (2) 

 

510. ெபா� - சா+ப.ெபா�; விைடயவ! - சிவ�; Nாி - ெப#ைம; /�நீ! - கட�, 

ஆ.* நீ!, ஊ.*நீ!, ேவ.*நீ! எ�ற N�* நீ! ெகா)டதா� கடB�� /�நீ! 

எ�*+ ஆ�க�, கா�த�, அழி�த� எ�ற N�* த�ைமகைள�ைடயதா� கடB�� 

/�நீ! எ�*+ ெபய#)டாயி.* எ�ப!; /�நீ!நிற+ ெகா)5 ம) உ)5 வி) 

நீ)ட /)டக+ க)ண! - கட� நிற+ ேபா�* நீலநிற+ ெகா)5 உலக4கைள 

ெய�லா+ �க�பிரளய�தி�ேபா� உ)5 மாப:யிட+ தான+ வா4கி, யள�க 

தி#வி�கிரமாவதார+ ெகா)5 ஆகாயமள= காைல உய!�திய தாமைர ேபா�ற 

க)கைள�ைடய தி#மா�; /)டக+ - தாமைர ; 2�த............ ஈ�றவ! - 
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பாி2�தமான நல�த#+ ேவத4க3�� தைலைமயைட�� அ�ன வாகன�தி� 

விள4கி உலைக� பைட��+ பிரம�; வ சிரா�த! - இ�திர�; வி�ததக+ - ஞான+; 

ேமான+ - ெமௗன+ எ�பத� மPஉ; விதரண!க� - விேவக/�ளவ!க�. (3) 

 

511. ஓவாத - நீ4காத, இற��+ பிற��+ உயி!க� மாறி மாறி வ#வதா� "ஓவாத" 

எ�றா!. ம� உயி! - நிைல�த உயி!; த)5ல+ - அாிசி, பா3�� நீ3ட� விகார+; 

தாவா /�ைம அ)ட+ தடா - அழியாத பைழய உலக+ பாைனயாக=+; சயில+ - 

மைல; உலைவ - கா.*; வடைவ - வடவா /கா�கினி; ேகா ஆதி பதவி - அரச பதவி 

/த.ெகா)5 ம.ற பதவிக�; கழி வைகேயா5 - உ#சி மி�க வித�தா�; கழி - 

உாி ெசா�; ெகா)க� - கணவ�; �லவ - ேசர; C! - உாி ெசா�: ேதவாதிப� - 

இ�திர�; நீ4காத ெபாிய ஆகாயேம சிறிய Dடாக=+, இ�Gமிேய உரலாக=+, 

உய!�த ேம#மைலேய உல�ைகயாக=+, உலக�திB�ள நிைல�த உயி!க� 

அாிசியாக=+, பைழய உலக+ பாைனயாக=+, கட� நீேர உைலயாக=+, மைலகேள 

அ5�பாக=+ கா.* ஊ��ழலாக=+, வடவா/கா�கினி தீயாக=+, அரச பதவி 

/த:யன உ#சி மி�க வித�தா� அ�பமாக=+ மி��த மண�ேதா5 சைம�� உ� 

கணவனான சிவெப#மா9�� அ.�த+ ெச@� கா3� மீ)5+ அைவகைள 

/�னி#�த� ேபா�* நிைல ெபற ெச@� ச�ேதாஷமி�+ இ�திர� வண4கி� 

ேபா.*+ ேதவி எ�க. (4) 

 

512. ப4ைகய  ெச�வி - தி#மக�; வா�கி� ெச�வி - கைலமக�; G4க.பக ெச�வி 

- இ�திராணி; வ)டலா35 - மகளி! விைளயா5+ ஒ# ஆ3ட+; கி�னாியி� 

ம�னிைச - ஓ!வைக யாழினா� ெப#ைம த4கிய இைசைய; ப,சர� Gைவ - 

C3�B�ள ைமனா; Gைவ கிளி - உ+ைம�ெதாைக. ேதாலாத - நியாய�தி� 

ேதா.காத; �/தவா@ - உவைம�ெதாைக. �தைலெமாழி - இ# ெபயெரா35� 

ப)��ெதாைக. (5) 

 

513. அ+ைப� ெபா#� அ,சன+ அணி வாிவிழி - ஆ�தமான அ+�ட� ேபா! ெச@� 

ேதா.க��� ைமயணி�த நீ)ட க)க�; ஆ: த#+ �ய� - மைழ��ளிைய� த#+ 

ேமக+; அளக+ - C�த�; வ+ைப� கிழித�� - க சிைன� கிழி��; இ*மா� ெதாளி! - 

ஏறி3�#��+; வனச+ அபயெம@த - தாமைர அபயெம�* அைடய; மணி� 
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ைப�ெதா� - மாணி�க வைளய�; உ+ப! பயி� அர மகளி!க� - ேமBலக�தி� 

வசி��+ ேதவ�ெப)க�; அ+ைம ேதவ�ெப)க�, நாக உலக�ெப)க� 

ஆகியவேரா5 ப�தா5பவ� எ�க. (6) 

 

514. எHவைக உ.பவ+ - ஏH வைக� பிற��; எ)பா� நா[* ஆயிர+ எ9+ 

அல� - எ)ப�தினா�� Tறாயிர+ ேயானி ேபத+ எ�ற அள=; ஐ+பாைவ - 

அழகிய ெபா+ைம; பா:��, அ#ளி; உ� நி�* ஆ3� - உ�ேள இ#�� ெகா)ேட 

E�திர� பாைவேபால ஆ3�, ''வானாகி ம)ணாகி....'' எ�ற மணிவாசக! பா3�� 

"ேகானாகி யாெனனெத� றவரவைர� C�தா35 வானாகி நி�றாைய" என வ#வ� 

ேநா�க�த�க�. "ஆ35வி�தா� ஆெரா#வ! ஆடாதாேர” எ�றா! நாவரச#+, ஏH 

வைக�பிற��+ 84 Tறாயிர+ ேயானி�மான அள= ெகா)ட இனிய உயி!களான 

பல ெபா+ைமகK�� அழ�, இளைம� த�ைம, வள! சி, �ண+, �.றமக.*கி�ற 

க�வி, மகி
 சி, ெச�வ+, இர�க�ேதா5 த#+ 2கவா
= /த. ெகா)டைவகைள 

அ#ளி அ>=யி!களி� உ� நி�* ஆ3�  ெசய� �ாி�+ பா!வதிேய, ஆகாய�தி� 

ெபா#�திய Gரண ச�திர� ேபா�* விாி�த கிரண4கK�ள த)ெணாளி D2+ 

/�தினா� ெச@த ெபா+ைமைய�+, ப ைசநிற மி����ள மரகத மணியினா� 

ெச@தைல� ெப.ற அழகிய ெபா+ைமைய�+, ச�தி��+ தீைய� ேபா�* பிரகாச+ 

D2+ மாணி�க�தினா� விள4�+ அழகிய ெபா+ைமைய�+ ைவ�� அழ� விள4க  

சி.றி� க35வாயாக எ�க.  (7) 

 

515. �த+ைப: ஓ! வைக காதணி; ெதாைல= அற - த� பிரகாச�தா� Sர+ எ�ப� 

நீ4க; ெபா� S2 - ெபா�னாலாகிய ஆைட; விைலயி�: மணி� த)ைட - விைல 

மதி�க/�யாத மாணி�க� பர� ெகா)ட த)ைட; T�ர+ - சில+�; சிலதிய!-

ேதாழிய!. (8) 

 

516. அளி �ல=+ கடநதி - வ)5க� வாசைன�காக  ேச#+ மதமாகிய ஆ*; 

க=ளா! அ�தி /க� - மத 2வ5 ெபா#�திய ஆைன /க�; அைன ெதா��த� 

விகார+; ெவளி, பவன+, தழ�, நில+, நீ! வ�வா+ - இ>வ�யி� ஐ+ெப#+ 

Gத4களாக அ+ைம இ#�த� கா)க. த.பைர - பா!வதி; விைர கம
 ஐ�த# - 
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வாசைன D2+ க.பக+ /த:ய ஐ�� மா4க�; இைமேயா! - ேதவ!க�; சி�� 

எழி�ேச! Qத� ஆ! - ெபா35ட� C�ய அழ�ேச!�த ெந.றி ெபா#�திய. (9) 

 

517. வலவ� - தி#மா�; திாி�வன+ - N�* உலக4க�; தி# அலாி� பத�க நாயகி - 

அழகிய தாமைர� G�ேபா�ற இர)5 பாத4கைள�ைடய தைலவி; திாி�ைட வ,ச! 

- திாி��� ேப2+ வ,சக!க�; சிைவ, யாமைள, ச4காி எ�பன காளியி� ேவ* 

ெபய!க�, தி#வ#� த�� எளியைன ஆ� உைமேய (10) 

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

நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�நீராட0ப+வ�    

 

518. மணமி� மல! தா� அைள�� ேத� உ)5 அளிக� மகி
 ந*+ G தா! �ழ� - 

வாசைன மி�+ மலாி� மகர�த� ெபா�ைய� Gசி ேதைன�)5 வ)5க� மகிH+ 

ந*மண மி�க மல!மாைல E���ள C�தலான�, வைரநி�* உய!�� வா� ெநறி 

ெச�* /� நீைர வாாி உ8+ ேமகெமன - மைலயினி�* உய!�� ஆகாய வழி 

ெச�* கட� நீைர வாாி� ����+ ேமக+ேபா�*; �ண/* மணி�க 2 D�கி ஆ! 

அ#� அ/�ெகா)5 ஓ4கி வள! அல! /ைல - அழகிய /�தினாலாகிய க சினா� 

இ*�கி� க3� அ#ைமயாக� ெகா5��+ அ/த�ைத (பாைல) �ெகா)5 ஏறி35 

வள#+ Gவ#+ ைபெயா�த /ைல, (அ#ைமயாக அ/த4ெகா5�த� ச+ப�த� ெப# 

மா9�கா�+). ெகா.ற� �ழா@ ெமௗ: ப)5 பா.கட:� �றி�தி3ட சயிலெமன - 

ெவ.றி�ைடய �ளபமாைல யணி�த கிாீட/ைடய தி#மா� /.கால�தி� 

ேதவ!கK��� பா.கட� கைட�மா* �றி�பி35� Cறிய ம�தரமைல ேபா�*; 

வண! இ#+ க�ன� சிைல� �#வ+ ைமவிழி வைள ெசவி பிற4� வதன+ - 

வைள=ெபா#�திய ெப#ைம மி�க க#+� வி�ேபா�ற �#வ/+, ைம தீ3�ய க) 

கK+, வ�ைள� G�ேபா�ற கா�கK+ விள4�+ /க+; வ)ைம திக
 வி)மீ� 

கண,E
 உல=+ /ய� ம* அ.ற மதிய+ என. அழ� விள4�+ ந3ச�திர� 

C3ட, Eழ உல=கி�ற /ய.கைற நீ4கிய Gரண ச�திர� ேபா�*; �ணாி 

நிக!�ெப# வராகநதி - ச/�திரெமா�த ெபாிய வராகநதி; வராகநதி:- இ� ேகாலாசல 

மைல ெய�9+ ெத� ஆ.கா5 ஜி�லாவிB�ள ெச,சி மைலயி� உ.ப�தியா�+ 

ஓ! சி.றா*. �ழ� ேமகெமன, /ைல சயிலெமன; வதன+ மதியெமன நீரா�ய#� 

என /��க. (1) 
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519. ைசவல+ - பாசி; ேசதா+ப� - ெச+ைமயான அ�: மல!; த�த+ - பல; வ�ைள - 

ஓ! ெகா�யி� உ)டா�+ G; வா! - நீ)ட; இத
 - உத5; மிட* - கH��; ெகளி* - 

ஓ! வைக மீ�; சல 2ழி - நீ! 2ழி; ெகா� - நீாிB�ள தாமைர� ெகா�, அ�:� 

ெகா�, வ�ைள�ெகா� ேபா�றன; ம#4� - இைட; ச!�ப பட+ - பா+பி� பட+, 

ச!�ப+, வடெசா�, த�பவ+; �மிழி - நீ!��மிழி; நித+ப+ - அ���; அலவ� - ந; 

சிைனவரா� - க!�ப4ெகா)5�ள வரா�மீ�; அல�தக� பத+ - ெச+ப,2� 

�ழ+G3ட�ப3ட பாத+. இ�பா3�� நீராட� ப#வ�தி.ேக.ப அ+ைமயி� உ*� 

��கK�� நீ!ப5 ெபா#�கைளேய உவைம Cறின திற+ உணர� த�க�. கய�மீ�, 

பாசி, அ�:மல! /த:யவ.ேறா5 க)க�, C�த�, வா@ /த:யன உவைமயாகா 

மா3டா எ�* எதி!���ேபா! ெச@ய� ெதளி�த அைலகைள D2+ வராக நதியி� 

நீரா5வாயாக என /��க. (2) 

 

520. இல4� மரகதமணி  ேசாதியி. பசிய - விள4�+ மரகத மணியி� 

ஒளிைய�கா3�B+ ப ைச நிறமான; ஏ/.* - மய4கி; வாயரவ+ மாறா� - 

வாயினா� ச�த+ ெச@யா�; �ல+ - C3ட+; அர மட�ைதய! - ேதவ�ெப)க�; 

மழைல - �தைல� ேப 2; ெவளி.ற�ன+ - ெவ)ைமயான அ�ன+; ேப3ேடா5 - 

ெப) அ�ன�ேதா5; பர��பாற - Nைல�ெகா�றாக� பரவினா.ேபா� பற�க; 

�வ35 அ#வி /�� - மைலயி� N4கி�களினி�* சிதறி அ#வி Nல+ வ#+ /��. 

(3) 

 

521. ஏ�� இத
 /*�� அவி
�� ஊ* ேத� பி�� வாாிச+ - தா4கிய இத
கைள� 

ெகா)ட ெமா�� மல!�� 2ர�கி�ற ேத� ெகா�பளி��+ தாமைர; ைம�கணார - 

காிய க)களா� /H�+; ஓைத - ச�த+; கா�த� கர+ - கா�த3 G�ேபா�ற ைக, 

உவைம�ெதாைக; ேநய+ - அ��; ெவ)நி�தில+ - ெவ)ைமயான /���க�; 

இ�பா3�� வராகநதிைய மகளாக அதனிட/�ள ெபா#�கைள� ெகா)5 

உ#வக�ப5�தி� கா35கிறா!. தாமைர மலராகிய /க+ மல!��, இைளய நிலவி� 

கிரண+ க)5 மகிH+ க#4�வைள� G�களாகிய காிய க)களா� /H�+ 

அ��கனிய� பா!��, நீ��வத.� அாிதான ஆழ/�ள நீாி� உல=+ பல பறைவக� 

த4க� நீ)ட ச�தமாகிய இ�ெசா�:னா� “அழியாத ��ைமயான பரேதவிேய 

வ#க," ெவ�* அ��டேன உபசாி��� த�தி�ைடய �திக� ெச@�, 
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ெவ)ைமயான /���கைள�ைடய ச4க4க� ச�தி�� எH��, D2+ 

அைலகளாகிய அழகிய ெபா�, /�� ஆகியைவகளா� ெச@த வைளயலணி�த 

கா�த� G�ேபா�ற ைகயினா� அைழ�� உற= �ாி�+ அழ� மி�க G�க� மி�க 

நீ!��ைற C�ய வராக மாநதியி� நீரா5வாயாக என /��க. இ�பா3�� 

வி#�ேதா+�+ �ண�ைத எ5��� கா3���ளா!. தாமைர மல!�தி#�ப� Sர�ேத 

க)ட வி#�தினைன மல!�த /க�ேதா5 பா!�த� ேபா�*+, �வைள மல!க� 

அதனா� ந)ணிய வழி அ�� கனிய� பா!�த�ேபா�*+, பறைவக� ஒ: D3�� 

அைட�த வி#�தினைன� க)5 இ�ெசா� ேப2வதைன�+ �றி�பி�தா!. இ� 

''/க�தா னம!�தினிய ேநா�கி அக�தானா+ இ�ெசா :னேதயற+," எ�ற �றைள� 

�றி�பி�கிற�. ''ேமா�ப� �ைழ� மனி ச+ /க� திாி�� ேநா�க� �ைழ�+ வி#��,'' 

எ�ற பா3�ைன�+ அ�பா3�� பாிேமலழக! உைரைய�+ ேநா��க. ச4க4க� 

ச�தி�தB+ திைர�ைக� கா3� அைழ�தB+ “இ#�ைக ெயழB+ எதி!ெசல=+ 

ஏைன வி5�ப........'' எ�ற பா3ைட நிைன=ப5��கிற�. (4) 

 

522. கா,சன+ - ெபா�; பிற4�+ - மா*ப5+; கலாப+ - பதினா* ேகாைவ��ள 

மணிவட+; சிைக - தைல அணிகல+; கா,சி - எ)ேகாைவ மணி; ப#ம+ - Nவா* 

ேகாைவ மணியணி; ேமகலாபர ண+ - மாத! இைடயி� க35+ ஒ#வைக ஆபரண+; 

க:4க+ மீ� அரவ+ ெச@ - உைட மீ� ச�த�ைத  ெச@ய; வா+ சர+ அணி� 

பணிக� என�பிாி�க; வாம+ - அழ�, இ� 'வா+' என கைட� �ைற�த�. ெகா4ைக� 

�வ5 - உ#வக+; �வ5 - மைல; அ#வியி� - அ#விைய�ேபால; இ�, ஐ�தா+ 

ேவ.*ைம உவம�ெபா#=; உய!�த மா�� ஆடக+ ெதா� - உய!�த மா.*�ள 

ெபா�னாலாகிய வைள; நாம+ + ெசா:�� + அணி - கீ!�தியா� பிரகாச+ மி��� 

அழகிய; நாம+ - நா+ என�ெதா�க�; பத�தி� + ந�� + அம!�� + எழி�ெகா� = 

பாத�தி� ந�� ெபா#�தி அழ��ள; அாி - பர�; நவமணி - நவர�தின+; G,சில+� 

ஓ:ட - அழகிய சில+� ச�தி�க. (5) 

 

523. கைலமி� - கைலமக�; கமைல - தி#மக�; ேதவ!களதிபதி - இ�திர�; 

அயிராணி - இ�திராணி; சிலதி - ேதாழி; இ�ைளய! - பணி� ெப)க�; �ைட - 

ப�க+. (6) 
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524. மணி சிவிறி - அழகிய நீ! வி5� �#�தி; ெபா� ெகா�ல� - த3டா�; கம
த# 

ம�=மி
 மல! ஓதி - வாசைன D2+ ேத� சி��+ மலரணி�த C�த�; கா
 உ* 

/�� - ஒளிெபா#�திய /��; கவி� இைட உைட - அழ� மி�க இ5�� ஆைட; 

இமி
 - ஒ:��+; எ@�� - இைள��. (7) 

 

525. ஈரமல!�கா - �ளி! சி ெபா#�திய மல! ேசாைல; மணி  ெச@ ��* - 

இர�தின4களா� ெச@ய�ப3ட ெசய.ைக மைல; �ரைவ - ெப)க� ைக�ேகா!�� 

ஆ5+ ஒ# C��; வார+ - அ��; ெகா+ைம - �+மி; வ)ட� - மகளி! விைளயா35; 

ஆர+ – /��. (8) 

 

526. �வ5 உய! ம�தர மைலவி� உவ�தவ! - சிகர4க� உய!�த ம�தரமைலயாகிய 

வி�ைல� களி�ேபா5 திாி�ராதியைர எாி�க ஏ.*� ெகா)டவ!; ெகா�யா+ ஏ* 

உைடயா! - எ#�� ெகா�ைய உைடயவ!; ம�தர+ ேம#மைல�� மகனானதா� 

ஒ.*ைம ப.றி� Cற�ப3ட�. இதழி - ெகா�ைற; �ளி! நீ! ஆ!சைடயா! - க4ைக 

ெபா#�திய சைட�ைடயவ!; தமிேய� ஆ5 அரனா! - தி�க.றவனாகிய எ� 

உ�ள�தி� நடன+ ஆ5கி�ற சிவ�; அ+கண! - அழகிய க)கைள உைடயவ! 

(சிவ�); சம+ ஈ* ஆதி இலா! - ஒ�� /�= /த:�லாதவ!; பவள நிற4கிள! 

வ�=* �4கவ! எ�றதா� சிவன� ெச�நிற+ �றி�க�ப3ட�; பணியா! பா� - 

த�ைன வண4காதவாிட+; பைகஞ! �ர+ - திாி�ர+; ந� - சிாி��+; மணி திக
 க�தாி 

- நீலமணி ேபா�* விள4�+ கH�ைத உைடயவ�. (9) 

 

527. கைலவல! - �லவ!க�; ெபாதிய /வ�தி5+ /னி - அக�திய!; �ல= 

கம
�ெதாளி! அயிலவ� - �லா� மண+ Dசி ஒளி#+ ேவ:ைனைடய /#க�; 

அ�� அைன - அ�ைப உைடய தா@, அைன ெதா��த� விகார+; ெபா� - 

சா+ப.ெபா�; ச)ட� - எம�; ��தளி - C�தைல உைடயவ�; கணபணி க4கணி - 

C3டமான பா+�கைள� க4கணமாக உைடயவ�. (10) 

------------------------------ 
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ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�ெபா�2ச0ப+வ�    

 

528. ந�மா� �ய!�த ெபா� த+ப4க� - ந�ல மா.*ய!�த ெபா�னாலாகிய 

க+ப4க�; /�� வட+ - /���க� நிைற�த கயி*; பலைகயா ஆ+ எ�க; கைலமக� 

ேச� - இ# ெபயெரா35� ப)�� ெதாைக; அ+�ய�� இல� இல��மி என�பிாி�க; 

அ+�ய+ - தாமைர; அ3டம4கல+ - க)ணா�, நிைற�ட+, ெகா�, சாமைர, ேதா3�, 

/ர2, விள��, இைண�கய� ஆகியன; பவானி - பவ9ைடய மைனவி, (உைமயி� 

ெபய!); ேவதா�த, சி�தா�த4க� க+ப4களாக=+, நாதா�த+ வயிரவி3டமாக=+, 

ஞான+ /���க� பதி�த கயிறாக=+, அ�யவாி� மனெம9+ தாமைர ஒளி��ள 

ப�மராக� பலைகயாக=+, கைலமகளாகிய ேச� ப�க�தி:#�� �கைழ  ெசா�ல, 

எ35 இல��மிகK+ அbடம4கலேம�த, நீ ஊச� ஆ5க என /��க. "ேவதா�த 

சி�தா�தெம9 " ெம�ப� 'ேவதா�த சி�தா�த4க�'' எ�றி#�பி� ந�ற (1) 

 

529. கட=ள! - ேதவ!; கனக + ஆதன+ - ெபா�மயமான ஆசன+; ேவ�த� - 

இ�திர�; Yட+ - ஆசன+; உலைக ந��� திற�ைத�ைடயா� - பிரம�; வதன+ - 

/க+; எHதா மைற - ேவத+; ஆழி - பா.கட�; �ட�C�� - அநி#�தைன வாண� 

சிைறயி:3ட கால�தி� அ>வாணா2ர� ப3டண�தி� க)ண� ேலாக�தாB+, 

ம)ணாB, ெச@த �ட4ெகா)டா�ய C��; அக+ மிக மல!�� உவ�க எ�* 

பிாி�க; ெபால�Wவி - ெபா� மயமான சிற�. (2) 

 

530. ம35 - ேத�; ம�ர  ெசH4க#+� அைனய ேதா� வைலய+ - இனிய ெசழி�த 

க#+ைப ெயா�த ேதாளி� அணி�+ வா� வைலயெம9 மாபரண+. ேதா5 - ஓ! 

காதணி; ஏகாச+ - ேபா!ைவ; க 2 இல4� தன+ எ�* பிாி�க; மாமணி� ெதா4க� - 

/�தலாகிய ெசவி�Gமாைல; கம
 �ழ� ெதாைட யைசய - வாசைன D2+ C�த:� 

மாைலயைசய; சிைல Qத� - வி� ேபா�ற ெந.றி. (3) 

 

531. கய� மீ�க� ெபா#�திய சரவண� ெபா@ைகயி� அ�கினியினா� 

ெகாணர�ப35� கா!�திைக� ெப)க� அ*வாி� பாைல�����, /�ப�� N�* 

ேகா� ேதவ  ேசைனகK�� அதிபதியாகி, பிரணவ ம�திர+ ெதாியாத நா�/கைன� 
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�3�� க�தமாதன  சிைறயி� ைவ��  சிவெப#மா9��� பிரணவ ம�திர�ைத 

உபேதசி��� ெகா5, ெசய�கைள  ெச@�+ Eரப�ம�, சி4க/க� 

/த:யவ!கைள அழி�க ேவலா�த+ வி5���, கட�ப மல!மாைல அணி��, மயிைல 

வாகனமாக ஊ!��, ேசவ.ெகா� உய!�தி  ச�ேதாஷி�கி�ற /#கைன� ெப.றவ� 

என /��க. த�ைதயாகிய சிவெப#மா9��� பிரணவ ம�திர+ உபேதசி�ததா� 

‘2வாமி நாத�' எ�* ெபய! வ�த�. இ�பா3�� "கிழவைன� ெப.ற �மாி'' 

எ�பதி� உ�ள நய�ைத� கா)க. மாேம# வி� ைக ஐய� - உய!�த ேம#மைலைய 

வி�லாக� ைகயி� ெகா)ட தைலவ�, சிவெப#மா�, �ய� ஆ! மைல�கிழவ� - 

ேமக+ ெபா#�திய மைல�� உாிைம�ைடயவ�. கிழவ� - உாிைம உைடயவ�, 

கிழவ� எ�பதி� கிழைம ப�தி.(4) 

 

532. ஆலவா@ - ம�ைர; சிரகிாி - தி#சிராமைல, இ� G!வ�தி� திாிசிரனாலாள� 

ப3ட�. ''சிரகிாி விள4கவ# த_ிணாN!�திேய சி�மயான�த�#ேவ.'' எ�ப� 

தா�மானவ! வா��. 2 ெபய! - தா�மானவ!. ேத. ெபய! - ம35வா! �ழ:; வா� 

ஓ4� காைவ - ஆகாயமள= உய!���ள மாட மாளிைககKைடய காவிேய 2ர+, 

இ� சிவ� தல4க� ஆயிர� ெத3ட9 ெளா�*. அ#ணாசல+ - தி#வ)ணாமைல; 

வாரணாசி - காசி; ந:= உ.றிடாத சீகாழி - ��பமைடவி�காத சீ!காழி�பதி. இ� 

சித+பர ம#கிB�ள�. சிதாகாய+ - சித+பா+; சி� - ஞான+; ஐயா*. தி#ைவயா*; 

நாைக - தி#நாேக2வர+, 2வாமி ெபய! ெச)பகார)ேய வர!, ேதவி ெபய! 

��ைற /ைல நாயகி; ஆP! - தி#வாP!; கா,சி - கா,சி�ர+, ெதா)ைட 

நா35�பதி; ந�ளா*. தி#ந�ளா*; நள� வழி�ப35�க: நீ4கிய இட+. ம#S! - 

தி#விைட ம#S!, சிவெப#மா� த+மைசேவ உலக�திய�க+ எ�பைத� தாேம 

உலகெமன ெவ)ணியி#�த பிரா3���� கா35+ வைக ஒ# கண+ 

அைசவ.றி#�� உயி!களிய4காைம கா3� உ#�திர!களா� உலகசி#3�ைய  

ெச@வி��� பி� பிரம�, விb8�கைள� பைட�த தல+, 2. ெபய! - ம#த�ப!. ேத. 

ெபய! - ந�/ைல நாயகி; ெம:=.ற ெதா)டைர� கைரேய.*+ ஊ! - 

தி#விளநக!. Gைச��� தி#�ப�ளி� தாம4 ெகா)5 ஆ.றி:ற4கிய "அ#� 

வி�தைன" ெவ�ள மீ!��  ெச�ல=+ தி#�G�Cைடைய விடாத உ*திெய)ணி, 

யவைன� கைரேய.றி ஞான/பேதசி�த தல+. 2. ெபய! - �ைறகா35+ வ�ள�. ேத. 

ெபய! - கா+ப�ன ேதாளிய+ைம. ேவ\! - ைவ�தீ2வர� ேகாயி�. இ� 

தி#���ளி#�� ேவ\! என=+ Cற�ப5+. சடா�, ச+பாதி எ�ற கH�க�, இ#�� 
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ேவத+, /#க� ஆகியவ! Gசி�த தலமானைமயி� இ�ெபய! ெப.ற�. 2. ெபய! - 

ைவ�தியநாத!; ேத. ெபய! - ைதயனாயகி. தி#�கீ
 ேவ\ைர�+ (ேசாழநா5) 

�றி�கலா+; வி�ைலய+பதி: ெதா)ைட நா3�� ��ைவ� க#கி:#��+ 

சிவ�தல+. பிரம� வி�வவன+ உ)டா�கி  சிவ:4க� பிரதிbைட ெச@தைமயி� 

வி�வவனெம�* தி#நாம+ உ)டாகி� பி� த#மபால� எ�ற ேசாழ� இ>Vைர  

சீ!தி#�த வி�வ ந�Rெர�9+ ெபய! வழ4கிய�. வி�வவனெம�ப� 

வி�லவனமாகி அ� ம#வி வி�ைலயாயி.*. இ� ேதவார�தி� வ#+ 

வி�ேவ 2ரெம�9+ ைவ��� தலமா�+. இ�ேபா� வி�:ய[! என வழ4�கிற�. 

2வாமி ெபய! காேம2வர!. ேத.ெபய! ேகாகிலா+பிைக. காள�தி:- சீகளா�தி; சீ, 

காள+, அ�தி N�*+ (சில�தி, பா+�, யாைன) Gசி�� /�தி ெப.ற தல+. 

ெதா)ைட நா35�தல+. க)ண�ப! /�தி ெப.ற தல+. ம.*ள தல+ - 

தி#�ேகாவR!, மாயவர+, த#ம�ர+, தி#��� C! /த:யன. (5) 

 

533. மயி:� நி�ற#� 2வாமி - /#க�; ம#=+ உ��#வி� இப/க� - 

வாகனமாக� ெபா#��+ ெப# சாளிைய�ைடய யாைன /கனான - விநாயக�. 

தின+ அறாம� - ஒ# நாK+ நீ4காம�; தைரைய ஈ�ற /கி� உவண� ஒ)பிடாி 

தாவியாட - Gமிைய� பிரமைன� ெகா)5 பைட�தி3ட ேமக நிற+ ெப.ற தி#மா� 

க#டனி� கH�ைத� பி��தாட=+; ெபா#வி� சிைற விக4க+ மிைச - ஒ�பி�லாத 

சிற�கைள�ைடய அ�ன வாகனமீ�; மகவா� - இ�திர�; கட� பய�த களி* - 

ஐராவத+; அ,ச: ெச@திட- வண4க; /#க� மயி� மீ� ஏறி ஆட, விநாயக� 

ெப# சாளி மீ� ஏறி ஆட, தி#மா� க#ட�மீ� ஏறி ஆட, பிரம� அ�ன வாகன�தி� 

மீ� ஏறி ஆட, இ�திர� ஐராவத�தி� மீ� ஏறி ஆட, ஈச� இடபவாகன�தி� மீ� 

ஏறி ஆட, நீ�+ ெபா�[ச:� ஆ5வாயாக என /��க. தி#மாைல� தைரைய 

ஈ�றவ� எ�றா! பிரளய கால�தி� உலக4கைள உ)5, �யி�* ம*ப� 

உமி
வதா�. (6) 

 

534. அசர+ - நிைல ெபா#�; சர+ - இய4� ெபா#�; வி,ைசய!க� - 

வி�தியாதர!க�; E: - Eல�ைத�ைடயவ�; வாமநிதிேய - இட�பாக�ைத� ெப.ற 

ெச�விேய; கள4க+ - �.ற+; விைன கள4க+ - இ#ெபயெரா35� ப)��ெதாைக; 

எளிேய� - எளியவனாகிய எ�ைன; உபயபத+ - இர)5 பாத4க�. (7) 
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535. Cெறாணாத - ெசா�ல /�யாத; அ4கைனய! - ெப)க�; ேகாதி� நாக 

உலகா! - �.றம.ற நாக உலக�தி� ெபா#�தியவ!; மைழ - ேமக+; வாாி - கட�; 

நிைற - க.�; விைழ - வி#�ப+; D* ேசாிதழி - ெப#ைம நிைற�த ெகா�ைற மல!; 

வி�-ச�திர�; பனக+ - பா+�; நதி - க4ைக; ேவணி - சைட; இைறேயா� உைழ 

இல4� மரகத ெம@ அ+பிைக என� பிாி�க; உைழ - இட+; ெம@ - உட� .            (8) 

 

536. நீ� திைர ம)ணாள - நீ)ட அைலகேளா5 C�ய கட� E
�த Gமிைய ஆள; 

�ய� - ேமக+; மதி - மாத+; நீ!ம: - நீ! மி��த; எ4க8+ + ஏ! + உற-எ4�+ அழ� 

ெபா#�த; ஏ) உற - ெப#ைம ெபா#�த; மகிதல+ திலக/* நிைற ெபா4கிட வா
 

மயி� - Gமி�ேக ெபா35�ேபா�ற க.� மி��திட வாH+ மயிைலெயா�த ெப)க�, 

மயி� - உவைமயா�ெபய!.           (9) 

 

537. அ/த!க� - வாேனா!க�; அபய வரத காதல+ - அபய கர+, வரதகர+ எ�பன. 

ைகயி� ஐ�� விர�கK+, ேம� ேநா�கி "நிமி!�� நி.ப� பய�படாேத' எ�* 

ெசா�: அபய+ த#வைத� கா35வதாகி அபய அIத+ எ�*+, ஐ�� விர�கK+ 

கீ
ேநா�கி நி.ப� ேவ)5+ வர�ைத� த#வைத� கா35வதாகி வரத அIத+ 

எ�*+ ெபய! ெப*+; அமல� - சிவெப#மா�.           (10) 

 

��ைவ� திாி�ர ��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர $0றி03��ைவ� திாி�ர ��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர $0றி03��ைவ� திாி�ர ��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர $0றி03��ைவ� திாி�ர ��தாி பி�ைள�தமி
� �றி��ைர $0றி03....    

-------xxxx-------- 


