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"���� பிற�பெதா� ெத�கட�ேல'' எ�� பாரதி��, - பா ! நா# ���ைட��" 

எ�� ஒளைவயா��, “ெத�கட' ���� �ணகட' �கி��'' (ப) - பாைல. 189) 

எ�� க!ய*+ உ��திர-க ணனா�� பாரா)ட� காரணமா��ள� 

/����!ேய. ேரா� நா)!� இராணியான கிளா!ய1� மைனவி பா ! 

நா)!� ��தி�மீ� மி�க ேமாக- ெகா !�3தாளா�. இ�தைக நகாி' ேகாயி' 

ெகா #�ளவேர பாக�பிாியாவ�ைம. 

 

ஈ5வர+ ெபய+:-"ச-கரரா மீ5ர ாிைசைய� பழி85��.” (539) “��னதா9 நி�ற சிவ 

ச-கேர5ர+ தைழய” (633) எ�பதா' ஈ5வர+ ெபய+ ச-கேர5வர+ எ�� ெதாிகிற�. 

 

தலவிநாயக+: -"க�ைணெச9 53தர பா !ய8 5டைர� �தி�பா�....'' (540), ''சி3�ர8 

53தர� பா !ய� களிேறா# ...” (638) எ�பதனா' 53தர� பா !� பி�ைளயா+ 

எ�� ெதாிகிற�. 

 

ஐயன+ ெபய+:- "ைதய' ம�; ப8ைச�கிைலய�...'' எ�பதா' ப8ைச� ெப�மா� 

ஐயனா+ எ�ப� ேபாத�கிற�. 
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தீ+�த�:- “திைரெசயா மேகாததி� தீ+�த��” (638) எ�பதா' மேகாததிேய (கடேல) 

தீ+�தெமன விள-�கிற�. 

 

�த' பா)!' ''தளவா�ப'' எ�பைத� தள; + ஆ�ப� என� பிாி��� தள; 

எ�ப� �'ைல மல+ேபா�ற ப=கைள�� ஆ�ப' எ�ப� அ'� மல+ேபா�ற 

வாயிைன�� �றி�பதாக� ெகா�ளலா�. ''கா��� �ைழ��" எ�ப� பிரதி ெச9தவ+ 

"ேகா� -�� �ைழ��'' என எ?தியி�3ததைன ேமாைன, ெபா�� ஆகியவ=றி=ேக=ப 

மா=ற�ப)#�ள�. இதனாேலேய ேபா@� என உைரயி' Aற�ப)ட�. 

இBவாசிாிய+ உபய, உப எ�பைவகைள உைபய, உைப எ�ேற ஆ #�ளன+. 2-

வ� பா)!' "� டக ேவதாமைற" எ�றி��கலா�. 

 

/����! நகர ைமயி' கட' திைர ெசயாெத�ப� அக -நாC=றி' 

“ெகா#3திமி= பரதவ+ ேவ)ட�" எ�� ெதாட-�� பா)!', “ெவ�ேவ= க;ாிய+ 

ெதா��� ேகா! �ழ-கி#� ெபளவ� இர-�� ���ைற ெவ'ேபா+ இராம� 

அ�மைற� கவி�த ப'Dழலா� ேபால ஒ�யவி3த�� இBவ?-க*ேர.'' (70) என 

வ�த' காரணமா��ள�. இதி' பா !ய���ாியதா9� தி�வைண� 

கைரயின�கி' �ழ-� மிய'பினவான ெபாிய கட�� ஒ��கி�ற �ைற�=ற� 

எ�ப� /����!ைய� �றி�பி�த' கா க. 549, 587-ஆ� பா)#�களி' 

இ8ெச9திைய� காணலா�. 

 

''வாயி=��ளக�ப)ட த ணீ+ விட� ... ம3திர� ப!�க” (608) எ�ற அ!யி� க��� 

''வ'லர;- ேக)� ம3திர- களி�கி�ேறாைய ய#��...'' (நி-. பட. 59.) எ�ற 

க�பராமாயண� பாடைல ஒ��ள� கா க. நீராட= ப�வ�தி' தாமிரப+ணிைய�� 

அ� ைமைய�� சம�ப#�தி� Aறி நீ+ விைளயா#க எ�ப� �திய அ�ச�. 536- ஆ� 

பா)!' “சி�த� பல�திெலதி+ வாதா!'' எ�ப�� “ேபாரா#� விழியாட வரனாட 

வாதா!....'' 637- எ�ப�� ஒ���ளன. இ�பி�ைள�தமிழி' "ஏ� க�டா 5கமா'' 

''சிவேன ெயன�கிட3த" எ�ற வழ��கைள� த�கவா றைம���ளா+. 

 

"த��3 தா-க �ழ-கா;�'' எ�ற பா)!' ��ெத#��� பல க�விகF�, 

தர�பிாி��� பல க�விகF� சாிவர அறிய8 சா�திய� படாததா' �றி��ைரயி' 

விள�க �!யவி'ைல. 628-ஆ� பா)!' "ந#;ய+ ��ெகா� கமடெமன திக
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அமட�" என வ�வ� யாெதன� காணவியலவி'ைல. இ� க+�ப-ெகா ட 

ச-�களா யி��கலா ெம�ப� தGைசவாண� ேகாைவ 104-ஆ� பா)டாலறியலா�. 

பிரதி ெச9தவ+ சாிவர� கவனியாததா' ேந+3த பிைழ இ�. 

 

/����! பா !ய நா)!' தி�ெந'ேவ� மாவ)ட�தி@�ள ஓ+ �ைற�க நகர�. 

இBவிட�தி' அரசியலாரா' ����க� இ�ேபா�� எ#�க�ப#கி�றன. இத� 

பைழய ெபய+ தி�ம3திரநக+ எ�பதா�. இ3நக+ வளமி�க ெத�பைத 567, 568, 584-

ஆ� பா)#�களி' Aறி ( எ?பைனேயாடைல �9வ� மி'லாத த�றி ம=றி'லாத 

ெதா�றி'ைல ெய'லா8 சிற�� � #,'' எ�� - �!�கிறா+. 

 

இ3I�� ஆசிாிய+ யாவ+ என விள-காவி!J� சி=சில �றி���க� 

கிைட�கி�றன. 573-ஆ� பாட�னி�� அ�ைம�� ஆசிாிய+ ெதா டெர���, 

ேபபர��!ெய�ப� அவ+ �!�ெபய+ எ���, தைல�ைற தைல�ைறயாக அ�ைம 

த� தி��� வி��வானா யி��க ேவ #ெம�� Aறியதா�� �லவைர� த� 

ேகாயி�ேலேய அ�ைம �!ேய=�வி�தா+ என;�, 594-ஆ� பாட�னி�� 

ஆசிாிய+�� ம�ரமான வா�ைக� பாட அ�ைம அ�� �ாி3தா+ எ���, அவர� 

பாமாைலைய அ�ைம K!ன ந�ைமயா' ��திர, ெபள�திர பா�கிய-க� தர 

ேவ #ெம�� ஆசிாிய+ ேக)டதாக;� ெதாிகிற�. இ�பி�ைள� தமி
 

அ�கால�தி' மிக;� உய+3த நிைல ெப=� விள-கிய� எ�ப� "... உைபய+�த�� 

ேதா�றநி�ற இ�கவி ெபா�)கிட� ெப=றதா' ...'' (633) எ�பதாலறியலா�. 

ஆசிாிய+ த�ைன அ�ைம அ�Fட� ஆ)ெகா டன+ எ�பதைன, "க ண+ 

�ைண ெய�ைன ய�ள�ைன ...'' (631) "எணா�கற� வள+�ெதைன வள+�த." 

(632) “ெசா3தமா ெயைனயா� கி�பா�ேய...” (577) "எைன ஆ ட �FG ச�காிேய 

....'' (583) எ�ற அ!களா' உணரலா�. ��க� மீ� கா�பி' நீ ட 

பா)!ய=றியேதா# ெச-கீைரயிெலா� நீ ட பா)#� 592, 615- பா)#�களி' 

அவைர�ப=றி�� Aறியி��பதா' ��க� மீ�� மி�க ஈ#பா#ைடய+ என 

அறியலா�. 

 

கா��� ப�வ�தி', "தி�மாலரேன ... கட;ளேர.'', ''அவ�� கா�பி�னா��.'' 

"அவ�றா� ... ென�ப" எ�ற ப�னி� பா)!ய= K�திர-க� உ�ளன. 
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இ�பி�ைள�தமி
 எ)ைடயா�ர� மகாராஜா சமMதான�தி=�ாிய ஓைல8 

5வ!யினி�� 1924- 25-இ' பிரதி ெச9� ைவ�த Nவ�ட� காடலா�� 590 (b) 

எ O�ள காகித� பிரதியினி�� ெவளியிட�ப#கிற�. அ�கால�தி' 

சாிபா+�த�'லாததா' சில அ!க� வி#ப)#� சில ெபா�� �ாி3�ெகா�ளாம' 

எ?தி���ளதா' தவ�க� இBவ85� பிரதியி@� ேந+3தி��கலா�. ப!�பவ+க� 

தி��தி�ெகா�ள� ேக)#� ெகா�ள� ப#கி�றன+. 

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

தி�ம�திர நகரமாகிய ������தி�ம�திர நகரமாகிய ������தி�ம�திர நகரமாகிய ������தி�ம�திர நகரமாகிய ������        

பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
    

 

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

ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    

தி�மா தி�மா தி�மா தி�மா     

538. கா+ெகா  டக�� க�ன-கேற 

      ெர�ன� திர # 5� ட�ழ= 

கா#3 திலக ப-கய�- 

      கா��- �ைழ�- க?நீ�� 

பா+ெகா  டலரா� �மி
தளவா� 

      ப@�P� �ள�P� தல+3�ப8ைச� 

பேசெல� றி�3த க=பக�P� 

      பாக� பிாியா டைன�கா�க 

ேப+ெகா  !�3த வக�ைகக' 

      @�வா� �ைபய தாமைர�� 

பிரம� ெசனி�த தாமைர�� 

      பி�ைள� பிரா)! தாமைர�G 

சீ+ெகா  !�3த நயனெமன8 

      ெச�க8 சிவ3த தாமைர�G 

ெச-ைக� ப�வ� தாமைர�G 

      ெசழி�த ெசாQப� க���யேல.  (1) 

 

ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    

ச"கரராமீ$வர%ச"கரராமீ$வர%ச"கரராமீ$வர%ச"கரராமீ$வர%    

539. ம3திரவா
 வானவ+ வடதி� கி��பவ+ 

      வ-கணரா லாசன� கனக8 ச�+��ய 

ம3தரேர ேறறிய பவனி8 சிற�பின+ 
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      ம�றினி'வா தா!ய சிரம� பத�தின+ 

ச3திரகலா மாைலய+ கயிைல� ெபா��பின+ 

      த ெக?பா கீரதி தைலைவ� தி��பவ+ 

ச-ெகா�கா தா!ட விைசைய� தாி�பவ+ 

      ச-கரரா மீ5ராிைசைய� பழி85�� 

�3தியேவ தாகம� க;ணிய� �ல�பயி+ 

      ��பதினா றாயிர ம�ைர� தி��கைட 

� டகேவ காமைற ெயன;8 சாி�� 

      �ர க?ேம ேலறிட வமைண8 ெசயி�த�� 

ைப3தமிழா காரச  �கJ� கித�ெதா# 

      ைப3தனமீ /றிய வ�ைத� �க)!ய 

ைப-ெகா!யா� பாகமி னிைசைய� ப!�ப! 

      ப �டேன பா#மி� பJவ= றைழ�கேவ.  (2) 

 

ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    

$&தரபா'�ய� பி�ைளயா%$&தரபா'�ய� பி�ைளயா%$&தரபா'�ய� பி�ைளயா%$&தரபா'�ய� பி�ைளயா%    

540. ெகா3தவி
 P3ெதாைட� பரைன� கவள� 

      ெகா?-கனி தா-�ைக� தலைன� திகெழா� 

ெகா�பிைன R��ைக� தலைன� கயி� 

      ெகா#��ாி P டைக� தலைன� ப�மி� 

ெதா3தி� ைம3�ைக� தலைன� பிரைப 

      ெதாக-�ச ேம3�ைக� தலைன� க; மத 

��பி �கா��ய� தரைச� க�ைணெச9 

      53தர பா !ய8 5டைர� �தி�பா� 

ம3திர P3தி�� பதியி= சரவண 

      ைம3தைன S�றிட� ப�வ� �ளி+பனி 

மGசம+ காGசன� திைமய� கிாித� 

      ம-கல நா க?� த�த� களிமயி' 

ச3திர கா3தியி= கதி+வி) !ளெவயி' 

      த-ெகாளி கான'ேபா= பர5� கரதல 

ச-கணி P-�ைழ க�ைண ெபா�3திய 

      ச-கர+ ேதா93த;� தமிைய� �கழேவ.  (3) 

 

(�க�(�க�(�க�(�க�    

541. மகரெமறி திைரகத� கட�ைட கவ#ப# 

      சிைனெச'ல ந)ச�திர 
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மல+வெதன மல+மல� மல+தைல கவி?மா 

      மரம'ல நி+�பா�கிய 

மரமிெதன வாிபிரம+ �த�யவ+ பிரைமெகாள 

      வ��வ'ல ைம8K+��ல 

ம�கமக பதிகி�ைப ெபறவிைம யவ+க 

      ணிைலெபற ெவ�ளிெவ=பா= 

 

பகர�க ர�கர� �ைடயெபா� ெளனம�ட 

      கணபணக' @தி+�தா�கிர� 

ெகா!ய;ர க��ட' ெந�ெந� ெநெறன 

      வதிரதிைச ெச'லவ=றா� 

கட'��ற மடமெடன நடனமி# மயி��வ� 

      �றவ�ளி க=பா=�ண+ 

�மர�� பர��க சரவண; ைதயவ� 

      �க8ெச'வ ைன�ேபா=��� 

 

நிகாி'ப� மிதசிகர ெகா#�! ககனெவளி 

      �க#� Fற�தா�கிட 

ெந!யெவதி ரகி'பிரம த�மகிழ 5ர+கட� 

      மல+சி'ெல ன�P�ெதாளி 

நில;மட வி�ளதிக பரகதி யைணய�� 

      �னிெச9த வ�தா8சிரம 

நிைற��ய+ தவ�னிவ+ ெசயெசய ெசெயன 

      ;லவியந' (ல) ச=பா�திர 

 

தகரநற ;மி
ெபாதிய மைல�� �ெமJம� 

      விக�க' ெலன�பா=கட' 

சாிவெதன வ�ெபா�ைந வரநதி ப�கிவைள 

      �மி
ெவ�ைள ��தா9�திக
 

தரளமணி ெயா#சகல வள��ள சகரபிர 

      �ட+க'@ ைம�கா+�கட 

றவ?மைல ெயா�தவி� �ய+�ைற நகாி'வ� 

      மைலவ'� ைய�கா�கேவ.  (4) 

 

ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�    

தி�மக�தி�மக�தி�மக�தி�மக�    
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542. வைளவா9� �ளிேம' வி��பா� 

      ம பி) ட�3தா திள�ைலயி� 

மணி�க  க��தி டா�தி� 

      மழைல8 ெசBவா9 ெவளிறா� 

திைளயா8 K=ெகா� ளா�பேச 

      ெல�ற நர�ெப ழா�தவG 

ெச9� தி��பா= கட'பய3த 

      ெச3தா மைர�ெப  சர பணிவா� 

அைளவா9 ம#�த க�வா� 

      மேசாைத தயி+ம� ெத#�த!�ப 

வாவா ெவ�� �ைழபி!�ேத 

      ய-கா3 த?த �கி=கிைளய 

பிளவா� கிட3�) �ைழ3ெத?ெவ  

      பி�ைள மதிவாOத=சி�ெப  

பி�ைள பாக� பிாியா ேம= 

      பி�ைள� கவிைத தைழகேவ.  (5) 

 

கைலமக�கைலமக�கைலமக�கைலமக�    

543. �!� Jறிைய� பி!��ர�= 

      �3தி� கா'ைவ� ெத�கி�க- 

ேகா)!� கைட�க  ேபா)!ைடய+ 

      ��ப� ததிைய� �!��வி#� 

ெந#நீ லJ�ேகா ாிைளயெந# 

      நீ� பாக� பிாியாத 

நிம� ேமாக� பிாியா� 

      நிைல�� நி���3 தமி
கா�க 

�!வி� �ைனயி� �ைன�க?�தி� 

      �!�த பிைற�A னி�ேகா)!� 

�ைன�G Kல �த=ேறவ 

      ெரன�தா� கவி� �!கவி��� 

ப!க நிற�தி ப!கவட� 

      ப!க படா�P� ைப3தன�தி 

ப!க வ�ண ப�மெக=ப 

      பாிP ரண�தி பாரதிேய.  (6) 

 

ச�தமாத%க�ச�தமாத%க�ச�தமாத%க�ச�தமாத%க�    
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544. தைழ�- க#�ைக� P;�பிG5 

      மதி�- கா�G ச+�ப��ெவ  

டர-க ெமறிக- ைகய-கனி�3 

      தாி�த ச!ல� ெப�மா�பா= 

பைழய�ர�தி பா+பா�தி 

      ப ண� பண�தி ெய �ண�தி 

பாக� பிாியா� பராச�தி 

      பJவ= றைழ��� ப!கா�க 

மழவG சிைறேயா திம�விைடமா 

      Rர�வண மதயாைன 

மகிட மலைக மைறவி'ேவ' 

      வ ச� கர�வ8 சிரேம+K' 

�ைழய3 தணிேய ���திைரேய 

      �மாி நாரா யணிேயச= 

�ணவி3 திைரேய வராகிேய 

      �லசா � ! ேதவிேய. (7) 

 

ஆதி�த ச&திர%ஆதி�த ச&திர%ஆதி�த ச&திர%ஆதி�த ச&திர%    

545. க�ப ம#கி� �ாி�ேகா)#� 

      க@ழி� ெப��கா� க;)5வ)!= 

கைர��� கைர��� கைர��மத- 

      கைட�கா *ழி� ெப��ெக#��� 

ப�� களி=�� தைலமகைன� 

      பய3� 5ர3� �ைலெகா#�த 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா டைன�கா�க 

ெவ�பி ராJ� கிட�க ேண 

      யிட�க  ணிJ�� வல�க ேண 

ெயழி=ெச- கதிேர ெவ கதிேர 

      யிர;� கரேச பக=கரேச 

ெமா9�� பைட�த ��னாேள 

      ��னாளிJ��� பி�னாேள 

�ளாி� கதவ மைட�பவேன 

      �ளாி� கதவ3 திற�பவேன.  (8) 

 

ப+ப+ப+ப+ைச� ெப�மாைளயனா%ைச� ெப�மாைளயனா%ைச� ெப�மாைளயனா%ைச� ெப�மாைளயனா%    
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546. வைள�G ச3திர கைலதாி�� 

      மைலகா+ �க��� காெய#�� 

வள+3த நாகா லய�தி�3த 

      மக�த+- கட; ளி�வ���3 

தைளய ைச�திய ச�னதிய� 

      றவP ரைண�) கைலயான 

ைதய� ம�; ப8ைச�கி 

      ைலய� சரண3 �திெச9வா� 

பனக ச!ல+ பனகப;� 

      திர�த+ பனக� கதி+��ைழய+ 

பனக கரக- கண+பனக� 

      கழல+ பனக ச�வா-க+ 

சனக சனகா திய+��மைற 

      யறிய� தி�வா9 மல+3தசிவ 

னாக� பிாியா ள�)பாக� 

      பிாியா� கவிைத தைழகேவ.  (9) 

 

வயிரவ%வயிரவ%வயிரவ%வயிரவ%    

547. ைக�மா� த�மா @�கிைளயா� 

      ைக�மா� த�மா ந8சினவ� 

க#�க3 தர�த+ ந8சினவ� 

      க#�க3 தர�த ாிட�தி�3த 

வ�மா வ�மா வ�மாெவ� 

      ற�மா மைறமா தவ��ாி� 

மாியா� பாக� பிாியா ேம 

      ல�ைம� பி�ைள� தமி
தைழய� 

த�மா கி�தி யறியாத 

      சகள வ!வா9� திக�பரரா9� 

த டா �த�த ராயினிதா 

      பத�த ராணீ� தராய�ெபாி� 

மி�மா நில�தி �#பி8ைச 

      ேய3� கபால ராெயகின 

ேமறி ெயகின ேமறிெயன� 

      திாிவா9 கி�ைப �ாிவாேய.  (10) 

 

ேவ� 
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(�ப�� -வ%(�ப�� -வ%(�ப�� -வ%(�ப�� -வ%    

548. ேசாதி வி)#� �லா; 

      Kாிய வ)ட� பிரகாச� 

ேதாைக ���� �மார 

      5வாமி ய�ப=� ேமனிெயா+ 

பாதி ப8ைச8 சாீர 

      பாக மி8சி�த /ய 

பரவி க=ப�தி C� 

      பாட விர)சி�க ேவ #ேம 

யாதி வ���க ளான 

      யார ண���� ேமைல 

யாதி ப�திய�த ராய 

      வாக ம��8 ெசாQப(மா+) 

சீத ெசா+�க� �ளா+க� 

      ேத# �=ப�தி யாய 

சீவ ர�ன� பிரகாச 

      ேதவ+ ��ப�� Nவேர.  (11) 

________________________________ 

ெச"கீைர� ப�வ�ெச"கீைர� ப�வ�ெச"கீைர� ப�வ�ெச"கீைர� ப�வ�    

 

549. க�ம3தி �-க�- கவி��ெவ� ைள�ெப�- 

      கவி�- க�-கர!�- 

கட' ெகா  ெடனவக ட பைட ெகா # 

      கா��த ரா��தனா (நைட ெகா ட 

ெரா�ம3திர மJம�ற� �னிய�ப ம �யவ 

      ெரா�பமி# ெமா�ெயா#�ப8 

ேசாைலெயா� �3திைரயி� ேவைலெயா� ��ெபாி 

      ெதா��பைவ மைற�பவதனா' 

வ�ம3த �கி'ெச-ைக யைமெய� றைம�பம  

      மைனேயாைச பைனேயாைச� 

மாறி)ட வ�ைற�� மி�ைற�� மா�தி�� 

      வாாிதி�� வா9�ைத��3 

தி�ம3திர நக+வ3த வ�ம3த ெச'விேய 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ேதகநீணாகP ணாகனா+ பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (1) 
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550. இைமயகிாி �தவவ� வாிைசமர கதவ'� 

      ெய�Jைடய விைதயவ'� 

யிைமயவ+ வண-காிய ;லகின+ வண-காிய 

      D5பாி பரேம5பாி 

யைமயைம ப53ேதாளி லணியரவ க-கணி 

      யமி+தகி�ைப ேபரற-கணி 

ய�ைணம- கைலகமைல ய3தாி நிர3தாிசி 

      வாக� நிைற3தைசவ 

சைமயெநறி சைமயவ� Tதா� பாீசதி 

      த�3தா ட வாட�பாி 

சா3த�க ணீ�Gச ர3த�ெப  ணீ+ைமயG 

      ச�காி யGச�காி 

சிைமய�! நிழனிலவ தி�ம3திர �ைறெச'வி 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ேதகநீ ணாகP ணாகனா+ பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (2) 

 

ேவ� 

551. இ�ம3 தரகிாி நிக+ைப3 தனம 

      தைச3தா ல3ேதாசீ 

ாிைடயி- கி�மி� மி�ெம� றாிெப9 

      சில�ேபா+ ப பாட 

ம�;- �ைழவிழி ��வG சனவிழி 

      யிர டா� வ டாட 

மலர- கைன�ன த!�� பிட;  

      மகி
3ேத வ3தா+பா+ 

த�ம3 தைழயெவB ;யி�3 தைழய 

      விாி3தா ��Pமி 

சகள- கF�� வள�3 தைழய 

      வயGேச �3ேதவ 

தி�ம3 திரநக+ வ�ம3 தாி�ைம 

      ெச-ேகா ெச-கீைர 

சிவச-கர+ �ண+ சிவச-காிபைர 

      ெச-ேகா ெச-கீைர  (3) 
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552. உலக3 தைழ�ெமB ;யி�3 திாி�ைர 

      யி-ேகா வ-ேகாநீ 

�லெகா� றிட;ய+ பதிென  கண�த 

      @�ேகா ல-காண 

வில�G ச�+மைற யவJ- ��சJ 

      ம டா J டாJ 

ெமவ�G சயசய ெவன;� ச3நிதி 

      நிைற3ேத நி�றா+பா 

ரலக� ெபனவி� �ற�� �ரள 

      வைச3தா #3ேதா# 

மட�� பைடவிழி ��வ- ��த 

      ந��P மி�ேபாலா+ 

திலக3 த��க மல+ம3 திர;ைம 

      ெச-ேகா ெச-கீைர 

சிவச-கர+ �ண+ சிவச- காிபைர 

      ெச-ேகா ெச-கீைர.  (4) 

 

ேவ� 

553. சா�த ச��திர ெமா�� மி��த 

      தடாக- கணபண ேசட� சிைககீ ?GKாிய� ேபாேல 

ச�கர வ)ட ெமன�கதி+ வி)ெடாளி 

      தா;G சரவண வாச� ெப�ேத ெவ�றீ ச�றாேன 

��தி ெகா#�க ம��க �ைள�தி# 

      �ெட�ேற மி�மக வாJ� ப�ளா �வ3ேத ெகா டாட 

��கண ��� மைற�பிர ணவ�ெபா�  

      ேமாச- ெகட;� ேதசG ெச9�P வி�பா' வ3தா9நீ 

அ+�த �ைர�திைல �)ட ெனன�பிர 

      மாவி� றி��! ேமலG சிடேவா ரGசா ெறGசாேத 

யா�த தி��ைக வழ�க மளி��ல 

      காதி ய3த�� வலமா ��ப;ாி ெகா டா #3ேதவ 

சி�திர மயி=பாி ைவ�த பர�பிரம 

தீப3 தைனய�� Aர- கைனேய       ெச-ேகா ெச-கீைர 

ெச�ப� ��ெதா# த�� சி��திைர 

ேச+ம3 திர�ைற பாக� பிாியா�       ெச-ேகா ெச-கீைர.  (5) 
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ேவ� 

554. வய�ம ட ல�ேதா# வ�-காிய ேமதிதா
 

      ம#U #ழ�கெவ!ேபா9 

வாைளக� க�பாைள ய�P விாி�திர  

      மைழ��வைல யி=சிதறைம� 

�ய�ம ட ல�/# ெவ�ளி�� ளி���வ 

      ேபால�கிழி�� ேம=ேபா9� 

ெபாழி�மைழ ெவ�ள� ெப��கி= ெச��கி� 

      �ர ெட? கய=பிரகாச- 

கய�ம  டல�திJ� கய�ம ட ல�திெலா� 

      கய� ம ட ல3தாெனன� 

க�3�கி' ெபாதி3தி)ட மி�மினி ெயன�திக
 

      கட=றிைர �க)!@ைத�� 

ெசயம ட லாதி�த னிக+ம3திர �ைறெச'வி 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ெதாியாத சிவனிட� பிாியாத பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (6) 

 

555. எ-கO நிைற3த�ண விளெவயி ெலறி��மிைம 

      யாசல மைன�கிழ�தி 

யி8சி� ெத#���க� ைவ��8சி ேமா3த�ைம 

      யி)#ம! மீதி��தி8 

ச-ைகெயா# ப)டாைட ம!நைன� திடமG 

      சன�ெபா�3 ெதாளி+�-�ம8 

சா3த3 திமி+3�ட னல-கி)# ெந=றியி= 

      சா��ெவ  ணீ�ெதா)!) 

ட-கய= க O�� ைமயி)# ம)!'ச� 

      வா-கP டண�மி)ேடா 

ரணிநில� கா��மி) டணிகளப ைப3தன� 

      த�/)! ய��P)!8 

ெச-ைகய3 ெதா)!'ைவ� தா)#ெமா� ெப பி�ைள 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ெதாியாத சிவனிட� பிாியாத பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (7) 
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556. அ�த� பல�திாி �ர�ெதா�றி @ைறவாண 

      ைன�க� �ட�ழா; 

ம85த னிட�ைக� நாளவ) ட�தனல+ 

      தாளவ) ட�மிர)ட8 

ச�த� பல�தி� ெகா��ப� தட�ைகயா
 

      ����;� நாரதJேமா+ 

ச�த5ர ெமா�திைச� ப�திாி �ரா3தக� 

      தா டவா ட�பரெனா#� 

ப�த� பல�தினி= ப#பாதி யாம� 

      பல�தினி� மி��தPசா 

பல�ைத� பைட��நா' ேவத�தி J���� 

      ன�பல� ெபா�ன�பல8 

சி�த� பல�திெலதி+ வாதா! விைளயா! 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ெதாியாத சிவனிட� பிாியாத பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (8) 

 

557. பாதெம' லனி8சமல ராடவதி சீதள� 

      ப8சிள- கத�யாட� 

ப8சிள நர�பினா �ைலயாட வைளத-� 

      ப8ைசயி' N-கிலாட� 

தாதள; பாிமள� கா3ேதா டைச3�மா3 

      தளிராட வணிPடண� 

தா�ைய� பைடத?; ச-கர சம3தமணி 

      நாகிள- க�கமாட� 

ேகாதிலா தவ�மித ழிலவாட ெவ டள; 

      ��தமல+ Aடவாட� 

�மிழாட வ�ைளய- ெகா!யாட நீ#ெகா� 

      �-�ைழ� மாடமீ� 

சீதள ெச?3திலக ெச-கமல மாடநீ 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ெதாியாத சிவனிட� பிாியாத பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (9) 

 



16 

 

558. கய�த�ப மாமகர சாகர� பிரளய- 

      கைர��� ப�த��பி� 

க�பி� ெத?�பி� தர-கமா ட�கண 

      பணாடவி� பா�பாடநி� 

மய�த�ப Nத ட ேகாளமா ட��வன 

      வ)டமா ட�தரணிK
 

வ)ட� ெபா��பாட ம=ைற� ெபா��பாட 

      ம டலாதி ய3தமாட� 

�ய�த�ப மா5ண� Pடண� மாட� 

      �ரா3தக� A!யாட� 

P-கயிைல யாடவிைம யாசல� மாடநி� 

      P8ச�கர வாளமாட8 

ெசய�த�ப ேம�கிாி யாடவிைள யா#நீ 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள 

ெதாியாத சிவனிட� பிாியாத பாகேம 

      ெச-கீைர யா!ய�ேள.  (10) 

________________________ 

தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�    

 

559. �3ைத ர�பதி ய!பர வியமணி 

      �!வ�ண� வ3தா� 

N;ல �Gெச@� வா�;� வ3தா� 

      ��கண+ �ைணவ3தா 

ாி3திர� வ3தா ன-கி�� வ3தா� 

      யமனி� தி�� வ3தா 

ென?தி� கிைறவ� ெமா�தி� கிைலெய� 

      றி-ேக வ3தா+கா 

ண3தணி �-�ைழ ந�ப+ சைட�பிைற 

      நா�ப  மணி�படமா 

நாக3 தைலைவ� ெதனெவா� ெகா�பி 

      ன#�ைக தட�ைகயி#3 

த3தி பய3த�  ம3திர வ3தாி 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர ச�ெபா� ப-கம ர�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.  (1) 
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560. ைப3தா+ த-கிய ெசா�கைம �ழ� 

      ைபGசிைற மயினிழ� 

பதிவிரத க�ணி மரகத வ�ணி 

      பானல மைனயகணி 

ெகா3தா+ வாைக8 K�னி மா�னி 

      ேகாமைள யாமைளச= 

�ணமி� ரGசகி யG5கி ெய�ேற 

      ��பி# வா+க �ேன 

வ3தா ன3த� கா)சி ெகா#��ந' 

      வாகன மாதி�மா 

மணியணி Pடண வாதி� நாெடா�� 

      வ+�தி� ��ப;5G 

ச3தா ன3தா J3த� ம�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர ச�ெபா� ப-கம ர�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.  (2) 

 

561. க3தைன �த;- க=பக ேமக= 

      பகேம ெபா=பகேம 

கனிேய யினிய க��ேப ெகா�ேப 

      க�ணா லயமயேம 

ப3தன ெவ பா= கடல� ேத�� 

      பாேல வ!ேதேன 

ப8சிள மயிேல ப8ைச� ெகா!ேய 

      ப8ைச யிள�பி!ேய 

வ3தைன A�- ேகாேம தகேம 

      மணிவயி Vாியேம 

மரகத ேமந' வல��ாி ��ேத 

      மாணி� க�ெகா�ேத 

ச3தன ேமைப3 தனேம யனேம 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர ச�ெபா� ப-கம ர�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.  (3) 
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ேவ� 

562. அG5 கர�பிைள யா�தைல�பிைள 

      யாேண ேபறாேம 

ய3தவ யி=ைறேயா+ ேபா� நிர�பி! 

      லா'ேபா' வாடாேத+ 

பGச �ன�ெக� பார �ைல��ட 

      ேமாபா லாறாேம 

ப !ப சி�த? தாெலைன ெவ=பிைற 

      பாரா+ பாராேர 

கGச மல+�கண னா@ �க�தJ� 

      காவா ணாடாேனா+ 

க க� களி�திட ேவதாி சி�தவ+ 

      காறா ேனறாநீ 

தGச ெமன8ெசா� ேமைன வள+�தவ 

      டாேலா தாேலேலா 

ச-கர+ ப�க�' வா
பசைல�பிைள 

      தாேலா தாேலேலா.  (4) 

 

563. ம டம+ ���ர ��� சிாி�திட 

      மாறா மாேறேவ� 

வ3த சிற�ெபதி+ க பட ெவ=�� 

      வாமா ேறA+ேவா+ 

க # சிாி�தி! JGசாீ ர�தளி+ 

      கா+ேபா ேலாயாேம 

க பட ம=றவ+ சி3ைத நிைன�ெதன 

      ேவேதா மாேலாக 

� # ப!�ப! ெகாGசி @ன�ேகா+க 

      ேணேறா நாேவேறா 

ெவா�� மிைல�தின மி�ெசா' ப!�பிைன 

      ேபசா9 ேபசாேயா 

த டரள�தி� ம3�ர நக+�ெகா� 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர+ ப�க ��3த கிளி�பிைள 

      தாேலா தாேலேலா.  (5) 
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564. உ�ைக 5ைவ�ப� ெகா-ைக 5ர��� 

      பா'ேபா *றாேதா 

உ ! 5��கிய ப ! பசி�தழி� 

      ேமனா ேதDய+ 

மி�கவ ைல�ப# ெம�ப� ச=�ெம 

      ணாேத ேபாவாேன� 

வி�ப வித
�கனி க�பித மி)ெடதி+ 

      ேபசா9 ேபசாேயா 

��கம ல�தைன �3தி பைட�த 

      �ேனானா ேலகாணா 

� டக ெபா=பத ��பத� ெபா=ெபன 

      ேமாகா திநா'ேவ 

த�ைக ெய#�ெததி+ ��பி# த=பைர 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர+ ப�க ��3த கிளி�பிைள 

      தாேலா தாேலேலா.  (6) 

 

ேவ� 

565. பார� �ய-க8 ச�+��யJ� 

      பவள நயன� ப-கயJ� 

பர�தி= கரச� ெத கயJ� 

      ப�ம� தட�ைக ெவ கயJ 

மா�� பவள� திக
�கனிவா9 

      அரேச தி�வா9 மல+வாெய� 

ற��தி யி��தி �ைர�தன+நீ 

      யGெசா= �தைல ெமாழியாேயா 

U�� பனிர  ட��க�ம= 

      �ளவ8 5வினி யி�வ��ப� 

ெதா�வ ���திர கட;ள� 

      �தி�� ம)ட வ5�கெளா#3 

ேத�3 தி�ம3 திரநகர8 

      ெச'வி தாேலா தாேலேலா 

சிவனா+ பாக� பிாியாத 

      ெச'வி தாேலா தாேலேலா.  (7) 
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566. கா�� கினி�� மழைலயGெசா= 

      க O� கினி�� கா)சியி�ப- 

கனிவா9� கினிதா9� க;ெணாி��� 

      க�ன3 தைன�� �வதி�ப� 

ேவத8 ெசா�பி ��ைனம! 

      ேம'ைவ� தி��ப �ட=கி�ப 

ெம8சி �ன�8 சிையேமா3� 

      விய�த னாசி� கினிதி�ப� 

ேபைத� கினிைய� ெபாறி�கி�ப� 

      பி�ைள� கனிய� றி�� ேடா 

ெபாிய விமய� கிாிய��ெப  

      பி�ளா9 �தைல வி�ளாேயா 

சீத� காய� Pவ�ண8 

      ெச'வி தாேலா தாேலேலா 

சிவனா+ பாக� பிாியாத 

      ெச'வி தாேலா தாேலேலா.  (8) 

 

ேவ� 

567. ெச-கா வி�தட ��கம ல�தட 

      �-�� த�தட�G 

ேச* #Gசி� கா* #3திக
 

      ேதரா+ ெத�U#� 

ெபா-கா டரவ நித�ப Wைள8சிய+ 

      ��சி� �!*#� 

�)!� C#� க)!� C#� 

      �ளின� திடQ#� 

க-A #-கட *#- க�ப� 

      C#3 திைரR#- 

கழி5ழி R#� க�னிைக மா+கா 

      *#- கரN#G 

ச-A டா#� ம3திர நகரா9 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர ச�ெபா� ப-கம ர�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.        (9) 
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568. ெத !ைர ெகாG5 தட-கைர தனி@3 

      ேதசிக+ த-ைகம!8 

சீைலயி @-கா 5�ைப யி@-த+� 

      ைபயி@- ��ைபயி@ 

ம டப மாளிைக யி@மைன வைளமதி 

      றனி@� வழிதனி@3 

சி��ழி தனி@� ந���ன றனி@� 

      மணற� கிணறினி@� 

ப டக சாைலயி J�பர ம-ைகய+ 

      ெகா-ைக யிJ-ைகயிJ� 

பணியணி பவள� திைடயிJ� வாச= 

      ப!யிJ� �!யிJ� 

ெவ  ட டரள3திக
 ம3திர நகரா9 

      தாேலா தாேலேலா 

ச-கர ச�ெபா� ப-கம ர�பிைக 

      தாேலா தாேலேலா.        (10) 

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

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

 

569. எ�திைச வைர��மிைற ெப=றம� ட��#மி 

      யிைமயா சல��ாிசி'த� 

இதய கமல-களி சிற�ப;- க=�ைட 

      யில�கண விள�கமான 

சி�திர நிக+�தெசா� ப�ப�வ வி=��வ 

      திலகமதி �கேமைன�3 

தி�மன- �ளிர;- க �ளிர ;�ப�� 

      ெச3தி� மன-�ளிர; 

��திள நைக8சனகி க+�தனைம ய8ெசா�ன 

      �A+�தந' விேசட�தினா� 

Nத ட ேகாள�G ச3திரKாிய�மைற 

      ெமாழி�ெமா� நிைலதவறிJ3 

த�திய கட=றிைர �ழ�கா நக+�கிைறவி 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர 5ர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (1) 
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570. இ)டகல ெந'ல'ல ����ணி ெந'ல'ல 

      வி�நாழி ெந=ெகா #சி= 

ெற���கைட யாைன�த ெல ப�� நா��I 

      றாயிரG சீவJ�� 

ம)டகல �)டா� ��ப� திர டற� 

      வள+��மி8 ச�பி!�� 

மாைலயி) #�ைக� பி!�தெவ� ைனய=� 

      மணவைற� ப3த��கீ
� 

க)#க� ப=�மி� கா'A�பி நி��ேம 

      கைல�கைல ெயா��கிெவ)கி� 

கைட�க ணி)#�தைல கவி
3�) �ைழ3��� 

      ைக8சாி சில�ப���8 

ச)#க� ப=றிய�க தி)டெச- ைகெகாெடா� 

ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர கர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (2) 

 

571. மைலெய#� ���ைட ெயன�கவி� �8ெசாாிக� 

      மாாி�3 தா-�Pைவ 

வ ணைன� கமலமல+� க ணைன� ெபாி�த� 

      ைமயெனன வள+ைதயலா+ 

சிைலவி#� தி#Wத= றி��க� திலகசிவ 

      காமியபி ராமிவாமி 

ெச'விமைல வ'��ல ெத9வெமன ந'ல;ைர 

      ெச9திதழி ன'லவி'வ 

விைலெய#� த�ெக#� தலெர#� தாசி�� 

      மி8சி�� ம+8சி�திடா 

ெவ�கா@ ��கா @ைன�கா �தி�ேத 

      யி��ேபா+ தைன�Pவி�ேம= 

றைலெய#� திடவJ� கிரக�ைவ� த��ச�தி 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர 5ர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (3) 
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572. அகல�� P8ச�கர வாளகிாி �?��ன� 

      காலய� ப�தி�#வி 

னாதிய3 த��ன� ைப3தன� தணி��� 

      தாரமா �ைகவிள-� 

பகலவJ ம�தகதி ரவJ �ன�ைபய 

      ைப-�ைழ யணி�த�ைப 

பாரவ) ட�ெபா�� ப�தைன� ��ைகயி= 

      ப3ெதா# கழ-க�மைன 

ெசகதல8 ேசடJ� வா5கி� ��ைகயி= 

      சி'லாி� பண8சில�ெப� 

ேதசகா ல�மழி விலாவைல� �வா�பிர 

      சி�திேய சிவச�திேய 

சகலகைல வ'�ேய யிைமயமைல வ'�ேய 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர 5ர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (4) 

 

573. க�னல� பாெகன� பாெலன� ேதெனன� 

      கட;ள+ கைட3தவி�பா= 

கட�= பிற3தந= ெற�ள� ெத�னவ  

      கவிைதெபாழி கவிவாணாி= 

ெறா��ைற� த�னைம ெதா டென� �3ெதா ட 

      ாி=ெகா�ெதா ட!ைமெய��3 

ெதா டாி= ெகா�ெதாட! ைம�திற� தி=ெபய+ 

      5ம3தந= �!யிெத��� 

பி�னமி' லாதந� ேபபர� �!தனி= 

      பி�ைளதைல �ைறநம��� 

ெப=றிேச+ ச3நிதியி' வி��வா ென��ெம� 

      ேப+ெசா'� யைழ���தி�8 

ச�னதி தனி=�! யி��திர) சி�ததா9 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர 5ர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (5) 

 

ேவ� 



24 

 

574. மரகத வ�ணJ ம�மைற வ�ணJ 

      ம�தள ைக�தாள� 

வர��ைற 5�தியி ெனா�ெசய விகசித 

      ப=ப மல+�ேதவி 

யி�வ� ம�; கி�னர மிைச�ப 

      ���க மல+�ேபா@ 

மிரதி� மதிெயா# பாிதி� மகி
வர 

      தீ+�த மிட�தாேன 

பரகதி �ன�ச� னிதிெயன விைமயவ+ 

      ப)# விாி�தா+க� 

பதிவிர த��ள மகளி+க� �ரைவ 

      �ழ�கின ாி�ேபா� 

�ைரகட றிைரதவி+ �ைறநக �ைற�ைம 

      ெகா)#க ச�பாணி 

�மரைன �தவிய தம�க கரத� 

      ெகா)#க ச�பாணி.  (6) 

 

575. ச�வ� �?�G சிவமய ெமைவ�G 

      ச�தி பைட�தாேல 

சகல� நிைல�� ெப�மல தO;G 

      ச=றைச ய�ேபாேமா 

கி�ைபெச9 தி!�- கறெமா# ெபா�ளி� 

      ப�தி ரட�பா� 

ெகதி�ன த!ெய� �ய+கதி யவ�- 

      ெக8சித மி)டா+க� 

�ைற�ைற �க@� பரத�� ெமாழி�G 

      ச8ச �ட�தாள 

�தல� ��த- ைகயிலன வரதG 

      ெச��வ ெர�ேபா�- 

�ைறவ� வளம3 திரநக �ைறமி� 

      ெகா)#க ச�பாணி 

�ைழெயா� விழிய� பிைகயன வரத- 

      ெகா)#க ச�பாணி.  (7) 

 

ேவ� 
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576. வான�பிாி யா�ேதவ ேலாக3தனி லா�தான 

      க=பகா டவி��ளரசா9 

வாழி3திர னா+�ெகழி லான3தக� ேம=றான 

      ெவ)டான தி�கி@ைறேவா+ 

ஞான�பிாி யா�/ய பாத3தைல ேம=K! 

      ந=றாெயன8 5�தியா 

னால-க�� வா9�பாட மா9வ3தன வா+�தா+க� 

      ச=ேறகைட�க ண��பா+ 

ேசன�பிாி யா8Kல ேபர�ப ல�A�தா 

      பரசி�தா ெவன�க�ைணமா 

ேற#�ெபா� ளா9�ேதவ+ பா#�ெபா� ளா9�பார 

      ெவ=பாலய- கயிைலவா
 

தான� பிாியா�ேதவ+ பாக�பிாி யா�ேதவி 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

தா9வ3த� ேபா=ேபைத பா'வ3த� ளா+�தா+ைக 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (8) 

 

ேவ� 

577. ெசா3தமா ெயைனயா� கி�பா�ேய K�ேய 

      ெதா�தார மல+��ழ�ேய 

�-க�� வாைலமா �னிமேனா� மணியான 

      ெசா=காதி ப�திமயிேல 

சி3�ரா ன�ேவத சீலைர ேவலைர8 

      ேசெயன வளி�தவனேம 

ெச-ைகயா லறேமா ெரணா@ெம� ேம@ேம 

      ெச)டா9 வள+�தவ�ேத 

க3தமா+ ைகலாச வாசேம ேநசேம 

      க=பா லய�கனகேம 

கGசநா� �கமாய னா�ேம A�ேம 

      க+�தரா க�பிரமேம 

ச3திரேச கரநீல ேகாலேம ேபாலேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

ச-கேர 5ர+வாம பாகேம பாகேம 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (9) 

 

ேவ� 
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578. இ�ெச-ைக� �லா; கடகG சாிகY 

      ெரன�தா� �ழ�கமிகேவ 

யிலைக�பைட �மா+� �வFG சவ!R# 

      ர�னாதி யி)ெடாளிரேவ 

ெபா�ெச- கய'�லாவி வ�ெர # �ைழR# 

      ெபா=ேறா# ெமா�தைசயேவ 

�ய��ெபா� னாிமாைல சி�ெகா ைட ��விலாச 

      ெகா�ேபா# 5)!ெபாரேவ 

வ�ெச�ெபா� மைலராச னிதய-களி ெகா�ேமைன 

      ம)டா மில��மிலதா9 

மகி
;� ெப�கநீத னளி�� ெப�கநீ# 

      வ8சிரா �த�தி��!தா
 

த�ச- கர5வாமி தமண- கர5வாமி 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள 

த�ம3திர மதான தி�ம3திர க'யாணி 

      ச�பாணி ெகா)!ய�ேள.  (10) 

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

(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�    

 

579. ம�க) ெகளிதா98 ெசால=காிதா9 

      மக�தா9 ெசக�தா9� கபிேடக� 

ைவ�த ம�ட� ைகலாச 

      வைர�ேக கிைட��� அைல(�)வாய� 

ப�க� தி��� நீெயJேமா+ 

      ப5-ெகா� பிட�தி ன�றிம=ேறா+ 

ப5-ெகா� பிட��� P�பிGசா9� 

      ப5-கா யாகி� /-கா� 

ெச�க8 சிவ3த விழி�க�ைண� 

      ேதC= றி�3� கனிகனி3� 

சி3தி� தி��� ம!ய+சி3ைத 

      தி�தி� தி���� ப!ப?�த 

��க) கனி�� ேமாகனமா 

      ��ேத ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ.  (1) 
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580. ெவ��ெகா  #ன� �ழ=�ைட3� 

      வி'@� ெபாழி� ம�பிெனா#� 

வி ேம= ெச'@- ெகா Nவி� 

      விைள�� த��  #�க?�தி� 

உ��ெகா  !��க� பய3�கட 

      ெலாளி��� வைள�� � #னதா) 

�ைட3த ப�ம ��த� # 

      Jைபய தட3ேதா) ெகா�-கிவன� 

தி���- கிைள�� ��த� # 

      நி�ெசா= கிைட3� ேவ�ையயி) 

!���- கைழ�� ��த� # 

      ெர-ெக- கO�� � !த
வா9 

���க மல+�� ளி�����த 

      � ேடா ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ.  (2) 

 

581. த��3 தர-க �ழ-கா;� 

      ச�னிதான8 ச��திர ��த� 

தன��� தாேன+ வ!வாணி 

      � ைம� காணி சிவ�பாணி 

���  க?நீ ாி�����) 

      கழி��� கழி��� ைகேயற' 

��க லாணி� ��க'வைர 

      கழி; ��க' ெச3நீ+ச� 

ப�தி சமதா ய-கழி; 

      சமதா ய�பா= ச-�ெவ�ைள 

ப�வ  !யிேல தர�பிாி�ப+ 

      பா� வதிநி� ெச-கனிவா9 

��த3 தன��� தர�பிாி�க 

      �=றா ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ.  (3) 
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582. ந�� நில;ச லGசலநாக 

      ணவா9 பைட�த வல��ாிந' 

கிய�� திJ�� விைல� # 

      நாகிள�P� பாைள ���கவி
P 

க�தி� மிட=றி னிட�தப?� 

      கா9�� திJ�� விைல� #P- 

கைழ�� திJ�� விைல� # 

      க �� திJ�� விைல� ேடா+ 

ெம�த �கி��� திJ��விைல 

      � # கமல விகசித�P 

விைள�� திJ�� விைல� # 

      வி��பி ெயவ�� விைலமதியா 

��த �ன� ெச-கனிவா9 

      ��ேத ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ.  (3) 

 

583. மல+�கா ேவா-�� வான�ேத 

      ம�A ெடா�-�� வான�ேத 

மைறேப 5��த ராசிேய 

      மண'D 5��த ராசிேய 

நிைலD ட��- க=பகேம 

      ெநறிD) !���- க=பகேம 

நியம+ பக� ம3திரேம 

      நில; நகர ம3திரேம 

இல�கா கியச- கர�சகிேய 

      ெய?தா ேவத ரGசகிேய 

ெயைனயா  ட�FG ச�காிேய 

      யிைமேயா+ வண-�G ச�காிேய 

�ைல�ேகா மைளேய யாமைளேய 

      ��வ� ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ.  (4) 

 

584. மதிம  டலேந+ மைனகெள'லா 
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      மாடAட ;�பாி�ைக 

மண�' விரவி� கிட�பெத'லா� 

      வய-�- கதி+ெவ  டரளமணி 

ெயதி+ெசா' லாெவாB ெவா�வ+க� 

      பா�கிய ேதேவ3 திரபா�கிய� 

வா
3தி ��� மகளிெர'லா 

      ம�3த தி�� நிக+மகளி+ 

கதி+ேபா' வழ-�கா 5�ெவ�ளி� 

      கா53 த-க� கா5�=ற- 

ைகயா= ெறளி�� நீ�-கம 

      கெமன� கம
ப� னீ+வளைம 

�தி+ம3 திரமா நக+வா
ேவ 

      ��வ� ��த3 த�கேவ 

�?மா மைறேத+ பாகேம 

      ��ேத ��த3 த�கேவ  (5) 

 

ேவ� 

585. ததி�!��3 தி��கி=�G 

      ச�+�க=�- க��ேமா+ 

ச�+மைற��3 தனி�த=ச- 

      கராிட�த� �ைடயபா+ 

பதிதளி+��� பதிவிரைத�ெப  

      பணிலெமா9��- கைரயிேல 

பட+சி��ெத  !ைரகட=ற  

      பதியி���ெத� �ைரெச9ேத 

�திெசய8சி3 ைதையநிைன��3 

      ெதா?மவ+� க��வியிேல 

5கமளி�தி- கJபவி��3 

      �ைறெகா#��G சரணேம 

ெகதிெயன�த3 த�#ைற�ெப  

      கி�ைப��த3 த�கேவ 

கிளிெமாழி�ப- கய�க�ைப- 

      ெக;ாி��த3 த�கேவ.  (6) 

 

586. ெதாி� ���G ெசாாியின��3 

      திாி���பி� கட�ேல 
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சிகர ெவ=பி� றரளநி8ச3 

      தழ�ம#��- �ழ�ேல 

காிய ைம�ெகா  ட�'விைள��- 

      ககன��த3 த�கேவ 

கைழயி� ��த- கர(ட)#��த- 

      கமல��த3 த�கேவ 

பாிமி த�தி  காிம��பி� 

      பாிய��தG சரைவேய 

பவள ��ெத- �ளதிக
8ெச� 

      பவள��தி- க�ைமேய 

கிாிய ளி��G சி��ைர�ெப  

      கி�ைப ��த3 த�கேவ 

கிளிெமா ழி�ப- கய�க�ைப- 

      க;ாி��த3 த�கேவ.  (8) 

 

ேவ� 

587. கைழயி@- கைழயி@- க ப)ட ��ைத� 

      கைட�கணி) #�பா+�கிேலா- 

கா+வ ண ர�பதி கர�தா,லைம�தவி� 

      கடலக) !�பி���� 

விைழ;ேறா- ��ைபயி ெலா���ேவா- காலா� 

      மிதி��� �ைவ��வ�ேவா 

மிதிப)ட ��திைன� ெதா)!)ட ெச-ைக�� 

      விள��ேவா� ப�னீைரவி) 

ெட?�ழ� க; மத� தயிரா வத�P 

      ணி��பி# ம��பி���� 

ெம�தைன� ��ேள ெய�மதி� ேபா�பி�ைன 

      ெய3த�� திைனமதி�ேபா3 

தைழமல+� ெதாைட8ெசா� கணி�ழ= பாகேம 

      தவளநைக ��தம�ேள 

தாரமைல ��த+�ண+ தாரமைல ��தேம 

      தவளநைக ��தம�ேள.  (9) 

 

588. ேமைல� தவ�த+� கி��பிட ெமJGெசா+�க 

      D)!னி@ ��தமி'ைல 
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ேவழ�தி J���ைன நீ#மி� ேகா#ெதா�� 

      ெவ டரள ��தமி'ைல8 

ேச@= பவி�தைம� ெக=ேபா தர�ெத? 

      திைரகட@ ��தமி'ைல8 

ெச3ெந= கதி+ேதா�- க�ன= கO�ேதா�� 

      ேதய�தி� ��தமி'ைல� 

பாெலா�த ெச3தமி
� பி�ைள� கவி��ெளா� 

      ப�நில� ��தமி'ைல� 

பானிலா ;மி
ெவ  மண=றிடாி ென9த= 

      பர��� ெபா��பா�மி� 

தால�தி� ��� #� வா9��� � # 

      தவளநைக ��தம�ேள 

தாரமைல ��த+�ண+ தாரமைல ��தேம 

      தவளநைக ��தம�ேள.  (10) 

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

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

 

589. கணி@- காண� கி)டாவ� 

      கைர��� கைர��8 ெசல�பிரளய� 

க)டா9� தர-கG 5�)!யைம� 

      கட�= கிட��- க�ப'பட 

கணிய� பி!�த க�பாக 

      மதனி= பிணி�� வி)டந-A 

ர�ைத மகர மிைரெயனவா 

      யத�கி யி?�ப� கல3�ர�ேபா+ 

தணி�3 தட��) டட�காித3 

      தட�ைக பி!��� கராமி?�ப8 

ச��தி) டைழ��- �ரெலனேவ 

      ச�தி� கபயெம� ேறாலமி#� 

பணில- கைரேபா9� திாி�ம3திர 

      பதிமா நிதிமா� வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (1) 

 

590. ம8ச� �ைறயா யிர�ெதாெர)# 
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      மா=றா ேம�� ெபா��பாகி 

ம=ைற� ெபா��� மட-�மிம 

      வா�ைக� கட-கா மா+பட-கா� 

க85� கட-கா� கன�த தன- 

      கனிவா9� கட-கா ம=ெறா+�ைல� 

கா�ைப� கர�தா ென�!பணி� 

      கைடவா யி�பா ெலா?�கியபா� 

மி8சி= ெப�கி8 சயி�கியமா9 

      மி�J3 தளி+�P3 �கினைன�ப 

விைளயா) டய+3� ேமைனம! 

      ேம'D= றி�3� �ைல�!��� 

ப8ைச� �ழ3ைத ப�வம3திர 

      பதிமா நிதிமா� வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (2) 

 

591. கா� தட;� விழி�-கம 

      கெமன� கம?- �மி?மித
� 

கவி�3 தவிரா வதனச3திர 

      கா3தி யண-�� றி�ேமனி8 

ேசாதி ெய?3� ெகா?3�வி)#� 

      ெதாட+3� பட+3� நட3�லைக8 

5=�� �ணாி �=��வள+3 

      ேதா-கி� பர3த கட�ம#��G 

சாதி ெய?மா �கி@�கி= 

      றாைர மைழD ழகிலமகி 

தல�� ப8ைச� ப#�திவிZO 

      ச�வா- க��ெகா  ைடய+ப#� 

பாதி சாீர� திJ�பட+3த 

      ப8ைச� �ழ3தா9 வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (3) 

 

592. ேமகG 5ர3� பர3த�ன 

      ேமனி� ெகா#GK+� �லமி#�க  

விைள�க ெவறிம� ெதறிதயிாி� 
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      ெவ�வி� கயிைல� ெபா��பின� 

காக நிைற3ெத� ைனயா;� 

      னபய� அபய ெமJமமர+� 

கிர-கி யபய வ�தமளி� 

      ைத�� க�ெதா டேதா�க�3 

ேதக மா� மா9�பிற3� 

      சிற3� சரவைண யி=கிட3த 

சி�வ� றைன8ெச� ெற#�ெதா�றா98 

      ேச+�� �ைல�பா' ெகா#��விைட� 

பாக� கர�தி லளி�தம3திர� 

      பதிமா நிதிமா� வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (4) 

 

593. வாயி= �வன வ)டமி)# 

      ம#��� வயி� நிைறயாம' 

ைவ�த பா@3 தயி�ெந9� 

      ம�)#3 தி�)#� �ண�பைட��� 

ேகாயி= சிற�ெப� றாய+சி� 

      �!�= சிற3ேதா- க�85ன��� 

A# தவ
3� விழிகெடா�- 

      �!ெகா  !�3ேதா ர!8ச�பிர 

தாய� ெதா#P வள3�நி�� 

      தமி
�பி� நட3� மதகாிேந+3 

தைழ�க8 ச�கர ெம#�ேதா!� 

      தச�தி C� �!பைட�த 

பாயி= சிவேன ெயன�கிட3த 

      பரJ� கிைளயா� வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (5) 

 

594. ேயா�கிய சிவா�கியா ன85டாி 

      ெனா�றா9 வியாபி� தவ�வ�க 

ேயாக� தியான ெமௗனிகட� 

      உ�ள� தி��� �ைமவ�க 

வா�� �லக� தற�வள+�த 
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      வ�ைன வ�க மணி8சத-ைக 

ய�ெபா= சில�� �ல�பவைச3 

      தா! வ�க ெவைனம�ர 

வா�கி ெயன;  டா�கிெய�பா 

      மாைல ய!K !ன�வ�க 

மாைல ய!K !னவர�தா' 

      வ-கி8 பார� பாிய��திர 

பா�கிய ெமன��� தரவ�க 

      ப;53 த�க வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (6) 

 

595. வ8சிர� �த�ைப யிடவ�க 

      மணி�ெகா� பணிய வ�க;8சி 

ம�ட மணிமா� பழ�ெகா ைட 

      வைனய வ�க மணிவண�ற- 

க8சி வ�க தி�வைரஞா  

      க)ட வ�க ைக��ர�ன� 

கடக மி#க வ�கதி�� 

      க?��� கணியா பரணாதி 

ெச8ைச �ைனய வ�க�ைல� 

      தி��பா' ப�கி யிடவ�க 

ெச-கா விய-க) கGசன�3 

      தீ)ட வ�க விைமயகிாி� 

ப8ைச� பசைல� ெப வ�க 

      பாதG ேச�ப வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (7) 

 

596. ெக ைட� கைண�கா= கி�கிட�கி  

      கிணி�G சில�� மினி�P)ேட� 

கி ண� த�� N)ேட�ச- 

      ெக#��� பி!��� பா'�க)ேட� 

க ட சர� ைம�பைட�- 

      க)ேட� ர�ன� கடகமிேட� 

க O� ெக?தG சன�3ெதாேட� 
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      கமல �க�பா+� தினி�பகேர� 

ெகா ைட� கிண-க8 5!ைகயிேட� 

      �மி
N� கிJ��� த?�கணிேய� 

ெகா#-ைக யைண�� �ைல�-ெகாேட� 

      ெகா��- �ைழ�- �ைழ�கணிேய� 

ப ைட8 ச�+மா மைற��ெம)டா� 

      ப8ைச� �ழ3தா9 வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (8) 

 

597. ெச9ய பவள8 ெச?-ெகா�ேத 

      ��ேத சீவ ர�தினேம 

சி3தா மணிேய மரகதேம 

      திக?� ைவV ாியமணிேய 

�9ய ப�ம ராகேம 

      5ட+வி) ெடாளி+ேகா ேமதகேம 

ேசாதி வயிர ேமநீல8 

      5ட+வி) ெடாி�� மிளமணிேய 

ைசவ மணிேய ெப மணிேய 

      தய-� மினிய ெபா�மணிேய 

தாேய வ�க வ�கெவ�றா= 

      சத-ைக சில�ப� �ல�பெவ��� 

ைபய நட3� வராதபரா 

      �கேம� வ�க வ�கேவ 

பாக� பிாியா� ச-கரனா+ 

      பாக� பிாியா� வ�கேவ.  (9) 

 

ேவ� 

598. மரகத வ�ண� வ!;ைட யிைமய 

      மைலமக� வ�க வ�கேவ 

மத+விழி மகர �ைழவிழி ��வ 

      மயி�ய' வ�க வ�கேவ 

5ர+�த� �னிவ+ �!மிைச யி�ைக 

      ெதா?தன+ வ�க வ�கேவ 

�!யிைட �வள மணியணி ம�ட 

      5ட+விட வ�க வ�கேவ 
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பாி�ர சரண விகசித கமல 

      பகவதி வ�க வ�கேவ 

ப�வத வரசி மகி
;ற ;ைரெச9 

      பணிெமாழி வ�க வ�கேவ 

திாி�ைர ெகௗாி பயிரவி �மாி 

      தினகாி வ�க வ�கேவ 

திைரெயா� தவி� ��தியி னகாி 

      தி�;ள மகிழ வ�கேவ.  (10) 

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

அ��0� ப�வ�அ��0� ப�வ�அ��0� ப�வ�அ��0� ப�வ�    

(சாம�) 

599. பாகெம� J�ப! யி��ைபநீ யிவைள�� 

      பாகெமன ேவ�ைர�பா+ 

பானல �ன��-ைக வாரமிவ F��ேமா 

      பானல- ைகவாரமா� 

நாகP ண+��ாி� தா�நீ யிவFேமா 

      நாகP (க)ண+��ாி�தா 

ந=கைல நிர�பிநி= ��ன� கிவF�� 

      ந=கைல நிர�பிநி=� 

ேமகமா9 நீ�மைல யி=பிற3 தாயிவF 

      ேமகமைல யி=பிற3தா 

ளி�வ+�ண �-�றி� ெமா�றிவ Fட�சாி. 

      யி�3� விைளயாடலாேம 

யாகம மிய��தி� ம3திரநக ர�பிைகெயா 

      ட��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (1) 

 

600. உேலாகாதி ய3த�� வைள3த;த தி�பிரளய 

      � ெட? �கி=பர3த 

;��ன ற��பிள� பாசைட�� ெவ �கி' 

      ெச��கி' விாி3தWைர�� 

ேமேகா பவி�ெத?3 திைடயிைட மறி3தமீ� 

      கணெமலா� மீ�கண� 

ம-ெக-� �க�ைவ�த க-ைக�- கா@மீ 
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      த டபி� திைகAல�� 

வாகா யி�3த�ய ெல�J�வ  Vதமக 

      ர3தபாி ேவடமி)# 

வாச�பிர காச�D ச�பிரச வ�தகைல 

      வா+3ெதா?க வா93தல+3த 

வாகாய வாவிய� �யெம� றைழ�தவெளா 

      ட��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (2) 

 

(ேபத�) 

601. P8ச�கிர வ)ட� ெதறி�தபதி னா�கைல 

      P�தி�� பன;ன��� 

P8ச�கிர வ)டச) ேகாண ��ேகாண� 

      ெபா�3ெதெண  கைலயிவ)� 

மா8சற பிற��ட னிற���வள+ ;3ேத9; 

      மதிெதா�� வ��ன�� 

ம)!ல� க=றெதா� க=பகா ல�மா9 

      விலா�க+� தவியமிவ)� 

ேப85� கட-காத ெவா�கணG K
3ேத 

      பிரகாசி� தி#�ன��� 

ேபர ட பதிென  கண-கFG K
3�ேம 

      பி�ெச@ மிவ)�ம3திர� 

தா8சி�� நீதா
8சி ய'லேவா வ�யவ3 

      த��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா�� பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (3) 

- 

602. உைதயமன ம�தமன ெமனெர # மன�  

      #ன�கிவ) ேககமனேம 

��Jைடய ;�ள- கள-க�  !வFள� 

      ெதா�கள- க�மி'ைலயா' 

சிைத��� மானநிைல நி'லா திவ)�8 

      சிைத3திடா நி=�மான3 

ேத93�மா93 தி#ெம9 �ன�கிவ) ெக�ேதச 
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      கால�3 ேத9வி'ைலயா 

�தயமகி
 சிவனிட� ேச+3�சைட வா��ைவ 

      யிவ�ேச+3� வா
3தி��ப 

ளிர;�� நீ�ற� ப#ைவயிவ Fலெகலா 

      மீ�றினி� ர)ைச�ாிவ 

ளதிகமிவ ளாைகயா @�ைன� மிர)சி�ப 

      ள��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (4) 

 

(தான�) 

603. �கேமா ாிர #N� �ைடெய� பிரா�சைட 

      �!�கிைட கிட3தந85 

N85வி) #டலெநளி �ட;) பட8சிைகயி� 

      Nதரா ெவ�னக�டா 

5கேமா ெவன�ேக)ட ெச9திநீ யறியா� 

      ெசா�னபா 5ரம'லேவ 

ெதா'ைலமைல ெப=றெவ� ெப�மா)! ம!யி'வ3 

      தினிதாக விைளயா!னா' 

ெசகேம? ெமா�க8 5ம��� பணாம�ட8 

      ேசடJ� ெகா�பைம��G 

சிகாரதன ரா�� தைன�த)! வினவ;G 

      சீ��வ �ன�� #வா 

னகN# தாரா கண��# விைளயா# 

      ம��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (5) 

 

604. ைம��க# ம)#மண வி)டெவ  5ைதமாட 

      மணிெவயி ெலறி�தலா@� 

வ ட�# ெவ மண= கிைடயிைட கிட3�மணி 

      ��ெதாளி விாி�தலா@� 

ெபா�ெமன �ழ�க� ெப�-கய� தைலயி= 

      �ர டைலயி லாவி�கைர 

��கிட� �ாிவல� �ாிதினG ெசாாிநி�தி 
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      ல�பிரைப ��தலா@ 

மி�ம3தி ர�தி� நக+�ெக'� ��பக@ 

      மிைவெய� �ைர�கவாிதா 

�-�வ3 தா@ன� ��ள� கள-க�த 

      �'ைல� கள-கமOகா 

வ�ைமத� ச�னி தான�ெப= றி�3�நீ 

      ய��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (6) 

 

605. ெப���வன வ)ட�வைள P8ச�கி ரவாள� 

      பிற-க� னட-�ம ட� 

பி�திைக� ெம�திைக� ��திைக ப#�தி� 

      �ற�ப# சல�பிரபாக� 

க�-கடைல �3த�வா9 திறவாத வ ண�வா9 

      க)#ம3 திரமிவ)�� 

ைகவ3த ��றன� ைக�ற விலாதப! 

      க காண ெவா�பி�கேவா 

வி�3தU+� கடைல�3 ெத=ெகா# வட��ேமா+ 

      ேயாசைன விலாசநீள 

ெம���வா9 திறவாம' வா9க)! வி)டதா 

      ெல���வா9 திறவா�ைன 

ய�3�மிரா ��தைன�� வா9க)! வி#வணீ 

      ய��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (7) 

 

(த ட�) 

606. மி�கா பதி8சி-க ேவெறன� த�கைன�� 

      D
�திேய சிரமாி3� 

ேவ�விைய யழி�ததிக வி�கிேன 5ர+ெதா3தி 

      ேம'வயி= ைற�கிழி��� 

ப�கா ரழ=கட; ைள�கர ெமா!��ைதய 

      பாிதிைய� ப=றக+��� 

பாத�தி னா@�ைன �3ேத9�த ரணDர 
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      ப�திர� மி��ெத?சின3 

தி�கா வழ=ெபாறி ெதறி�ப� �றி�தகீ
� 

      திைசேநா�கி வ #��கி� 

தி�ம3திர ரகசிய� தல�திJ� கா)சி 

      ேதவாலய� தீசானதி� 

க�காக வா9�த மா9நி�ற தறிகிலா 

      ய��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (8) 

 

607. மைழ�தட- ெகா#�! மணி�ககன �க#�வ 

      ம3தர நி��திெந=றி 

வ)ட8 சிகாரதன ப)ட�� ெந)#ட' 

      வா5கி தைன�பி!��� 

�ைழ��� பிணி��� தட�தி�� பா=கட= 

      � டகழி யக#ைட�பட� 

�ைம��� தி��தி#3 திமி'� மில��ைன� 

      Aட� கல�கிவா)#3 

தைழ�த�ள வ�படைல மி�Jெசா+ ன�படா3 

      தா-�ப- கயேலாசன� 

த-ைகக  டாயவ� ச=ேற யறி3தா= 

      சகி�கல� வல�ைகநீ)! 

யைழ�த;ட� வ3தா= பிைழ�தைன பிைழ�தைனநீ 

      ய��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (9) 

 

608. �!�க  பண8சிைக மணி�தைலயி ென)#ட� 

      �ட�கி� ப#�தப�வா9 

Nதரா ;�ைன� க#�பட வ#�பட 

      �?வ�� வி?-கிவி)டா' 

�!�கி= �!�தி#- ெகா��ளி� கி=ெகா�� 

      ளி�தி# மத=�வாயி= 

��ளக� ப)ட த  ணீ+விட3 தைலயினி= 

      ெகா�ளா தி��கம3திர� 

ப!�க� க���� Jள�தைட3 தா��� 
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      ப�ம3திர Tடமிவ�பா= 

ப!ம3திர மி3த� பதி�கலா� ம=ைற� 

      பதி��ம3 திரமி'ைலயா' 

அைட�கல ெமன8ெசா' @ன��ேமா ாி#�கணிைல 

      ய��Y யாடவாேவ 

யழியாத ெபா��பாக� பிாியாத ெகௗாி�ட 

      ன��Y யாடவாேவ.  (10) 

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

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

 

609. ெவ���� ெம �மட� ேம;க# வாேயா! 

      மட-க@ மட-கேல� 

மி�காதி நரகாதி ��தா� கா�ப/உ� 

      விரதெமன வனவரத�� 

ைப��� னித
கறி� ��ப! பிர�கிைன 

      பைட��� பிற-�ஞான� 

ைபG5ட ெரறி��மிைம யாசல மைன��ாிய 

      ப�னி�ைட மGசநீ-கி 

��ப�ப �-கய3 தைல��விைள யா!�� 

      Jலாவியநி லாவி��=ற� 

�'லாச மாக;� Jைதயம  டலமிழி3 

      ெதா�கேவ விைளயா#த= 

க��Y வாெவ� றைழ�தைக சிவ�பநீ 

      ய�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (1) 

 

610. ெபா9�மாைன ய�மாேனா+ ெபா�மா ெனன�P� 

      ெபா�)#ைற பிரா)!கா)ட� 

ேபா+�ாி தட�ைகதனி' வா+சிைல ெய#��� 

      பிேன�ேவா� றாைரவா+�க 

வி�மாைன ேய��3தி ய-கமல க+�ேபா� 

      தயச�+ மைற�தி��க� 

ெதழி'கா)# பரேம)! மைறெநறி வழாமேல 

      யி�மண8 சட-கிய=ற� 
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ைக�மாைன ைவ��நி� ைக�பி!� தி)டந- 

      க Oத= ெப�மாைனநீ 

க'யாண� ப3தாி� மண�ேகால ெம'ல� 

      கைட�கணி� மகி
3�ேநா�� 

ம�மாைன ய�ட�விழி ய�மாைன யிைட�வள 

      வ�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (2) 

 

611. பி!��மணி ய�மைன ெய#�ெதறி ��விைசயி= 

      பிற-�தா ராகண�ைத� 

பி#-கி� தட-ககன �க#தட வி�தி�� 

      பி�தட- ைககட-� 

�#��? வித�மைன வி�;ய+வ தி�தா
வ 

      தி�தீ+வ ெதன�ெதளி;றா 

ெதா�க� பி!�தி�3 த ணா3� விைளயாட 

      ;தி+ப)ட ;#வ�மைன 

ப!��) கிட�பதைன ��ெதா# ெபா��கிய� 

      ப-ேக�க� தண-�� 

ப!க� ���ப# மண-�ம� பட+�ைல� 

      பார� தைண�த��நி� 

ற!�க! ெய#���ைக நீ)ட வவதானமா 

      ய�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (3) 

 

612. ம)டான தி'லாத P8ச�கிர வாள� 

      ம=ற� ெப���வன� 

மாதிர� ேமக�த� ம டலாதி ய3த�� 

      வழ-�G சராசர�நீ 

க)டா9 நட�தின ப!�ேக நட��நி� 

      ைகபா+� தி���ெமைவ�- 

க Oத= ெப�மாJ நி�ன�� பைட�தல� 

      க+�தவிய நட��த=ேக 

ெயா)டா�� Jைடயெசய ல�மைனக ள-கா! 

      @�னிழ@ ெமா�கவா# 
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�லக�த லா#நீ யா!னா ெல�பத= 

      ெகா�வைர� ேக)பெத�ேனா 

வ)டாவ தானமா9� க)டாணி ��ேதெபா� 

      ன�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (4) 

 

613. P)#- கல�க�� க�ெனன� ெபா=சாி 

      �ல�ப8 சில�பல�ப� 

ெபா�கய= க ணிைணக ளாடாம ல�மைன 

      பி!�தா# ��சி�திரG 

K)#� பணா�!8 ேசட� சிகாமணி8 

      5!ைகதைன யா)#�வ)ட8 

5=��தி கா3த� ெபா��ெப)# ெமா�க� 

      �ள-க� கழ-கினா)# 

நீ)#3 தட�ைக� ெபா��ெப)# �)#நா 

      னிலவலய �=�மா)# 

நீ=ெறாளி ப?�தழ ெகறி�� ெம�ைனய 

      னிலா�தவ
 சடா�!ைய 

யா)#�� ெச-ைகவி� தார�ைத யாரறிவ 

      ர�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (5) 

 

614. �கிலா ட ம டல� த�பா' விள�ெகாளி 

      �ைள�தைனய ந)ச�திர 

�ைற�ைற ெயறி3தவ� மைனவா� �க)!னி= 

      பதி3தெதன மாJம�ேற 

னகிலா ட ெச-ைகைய யைட3தி# �கி
�ததி� 

      நா=ெப�- கதிதனி=ேபா9 

ந=ெப�� பதவிைய� ெப=�ெம9G ஞான�தி 

      னா=5ட ெரறி�தேல9��3 

�கிலா ட ெகா!யிைட8 சிவகாமி ெய��ைன8 

      ேசவ! யைட3தேபேர 

ெசா+�க� தி��ப�� ெச-ைகைய யைட3தேப+ 

      ெசா+�க� தி��பதாிேதா 
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வகிலா ட வ'�ேய ெயைனயா ட ெச'விேய 

      ய�மாைன யா!ய�ேள 

ய�மாைன யறியாத ெப ணான பாகேம 

      ய�மாைன யா!ய�ேள.  (6) 

 

ேவ� 

615. சா#3 தர-க மிர-கிய ச�த 

      ச��திர �வ)ெடறிய� 

தைல�� ம டல மி)ெட? ெந)#ட' 

      ச�வ� ம டலமி) 

V# பில�தி ெனாளி�தி#� விட�ட 

      ;)பட ேசடைனநீ 

#8சி பிள�க� ப=றி வைள�தல 

      �தறி� கதற�றி� 

தீ# ெச@�தி� க�� மிர�த 

      ெம#�க� ெகா�திெய#� 

தி�சிைற ப)டதி ல ட கடாக� 

      மி!பட மடமெடன 

வா# மயி=ெப� மாைன யளி�தவ 

      ளா#க வ�மைனேய 

யா�பர ம�மைன யாெளJ ெம�மைன 

      யா#க வ�மைனேய.  (7) 

 

616. பா#� பயிரவி ேகா! வராளி 

      ப3� �காாி�த= 

ப Oட ேன�� ச�னிதி பா!ய 

      பா!னி பாரதிேபா' 

ேதாட- �ைழேந+ ைவ�தைம ந'யா
 

      5�திெச9 கீ+�தன�3 

ேதா�திர �Gெசய வா�திய ��ப+ 

      ெதானி�க� பா=கடலா 

மாட3 தனி@ைற மரகத வ ணைன 

      மா+பி னண-கரேச 

யா� �ாி3�ெபா� ன�மைன யா!ட 

      வ�மி ெனன8ெச�றா 

ளாட� பாி�ைம பாக� பிாியா 
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      ளா#க வ�மைனேய 

யா�பர ம�மைன யாெளJ ெம�மைன 

      யா#க வ�மைனேய.  (8) 

 

617. �தி�ல ���ைட யாைட ெயன�திக
 

      �3நீ ெர?கட@  

ேமா� தட-கைர யி=றிைர த�தி 

      �ழ�கா ைம�கட�� 

மதி�வ மான விட��ாி யி�பி 

      வல��ாி தின�விைளய 

மாச� /ய மண=றிட ெர-� 

      மணி�தர ள�திரF3 

�தி�ாி 5=�� ெகாBெவா� ேயாசைன 

      /ர� �)�யவ+ 

5�ைள ெயா#Gச+8 சைரய பைன�ெதாைக 

      ��னா த�னா@ 

மதிசய மாகிய ம3திர நகரா 

      யா#க வ�மைனேய 

யா�பர ம�மைன யாெளJ ெம�மைன 

      யா#க வ�மைனேய.  (9) 

 

618. கரவைல ெயா��� �ளின� திட+ப# 

      க��ளி ன�ெதா��- 

க�ப �#�பட ெகா�ப மி#�பல 

      ைக�தைற க)ெடா��G 

5ாிவைள ேயா# வல��ாி ெயா��3 

      தரள� தர3ெதாிய� 

த)!ய ���� ெப)!யி ெனா��3 

      த�ேலா க�மணவ� 

திைரெயா� தினசாி சிறி� மிலாம3 

      திரநக+ �வFமிைட8 

சிறியா டட�ைல ெபாியா� காியா 

      !�மைற ேத#வத= 

காியா� பாக� பிாியா வாியா 

      ளா#க வ�மைனேய 

யா�பர ம�மைன யாெளJ ெம�மைன 
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      யா#க வ�மைனேய.  (10) 

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

நீராட2ப�வ�நீராட2ப�வ�நீராட2ப�வ�நீராட2ப�வ�    

 

619. ��F� ெபா�-கய �ர ட� கிJ��ர� 

      �ைணவிழி� பைடையமாJG 

5ழி��8 5ழி��8 5ழி��N ?3தியG 

      5ழிேபா@ நீாி�வழிேய 

ெகா�F- க�Gைச வல�ெகா� தித
8ெசா� 

      ெகா3தள� ப3திநிக�- 

�ளி+3த �மி?��� நிலெவா� தழெகறி�த 

      ��த�� Nரேன�3 

ெத�F3 திைர�கர� வைள�கர ெம#��ைன8 

      சீ�கிர மைழ�தேல9��3 

ெத�ெபாதிய வைரெப�� ெபா�ைநய� நதி�ன� 

      ேச!யாி ெலா�வ+ெபா�;� 

ெவ�ளG சில��ெகா \ர+மைன யா)!�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள 

விாிவான ெபா��பாக� பிாியாத ேதவி�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள.  (1) 

 

620. வடதிைசயி @ய+சிகர மGசின3 �Gசிைமய 

      வைரயிட� நீபிற3தா9 

வ?விலா� ெத�றிைசயி� மG5�G சிைமயமா 

      மைலயிட மிவ� பிற3தா� 

5ட+வி#G ெசG5ட ாிட��கி= 5�த� 

      க��பா யி���மிவF 

[*]……………………………………. 

மடற-� மா��க �3ேதா�ற வ3�ல 

      களி�தைன நீ�மிவF 

மடற-� மா��க �3ேதா�ற வ3�ல 

      களி�தி#வ ளாைகயாேல 

மிடற-� தா�பிரப� ணி��ன� �வைம�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள 

விாிவான ெபா�� பாக� பிாியாத ேதவி�� 
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      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள.  (2) 

--- 

[*] பிரதி ெச9�� ேபா� பாதி அ! வி#ப)#ள�. 

 

621. ெத�ன� றமி
���ப ெத=ேபாத ய�தக� 

      தியாசாைக யார�பமா9� 

ேத-க�வி /-�தா� பிரப�ணி மி�Jதி� 

      �க�ைவ�த ெவ�ம�-�� 

க�ன@G ெச3ெந@G சாக�� Pக�- 

      கத��� பலா;மா;- 

கமல�- ��த�3 தளவ�3 �ளவ�- 

      க�தாிய ம=ைறெய'லா 

ம�ைன�� றி�வ!வ ெத�ன;� ப8ைச� 

      பேசெல�ேறா ரழெகறி�� 

மாதலா' நீயி3நீ ரா!விைள யா!னா 

      ல85த ெரன8ெசா'ப8ைச 

மி�Jேம னி�மதிக ப8ைசயா ���திய 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள 

விாிவான ெபா�� பாக� பிாியாத ேதவி�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள.  (3) 

 

622. வள+வள+ வாைல� பிராய�தி ேலெச�ெபா� 

      மைலயைரய� மைனயா)!த� 

ம!ேம= கிட3�நீ ெச-கீைர யா!�  

      மகி
3�விைள யா#த�J- 

களபதன பாரG 5ம3ெதாசி3 தி�மிைட� 

      ைக�தாய+ ெபா=றாைனெயா� 

கைலயி�3 ெத ேணாெட  கைலெதாி3 த��� 

      கா)!விைள யா#த�J 

மளகபா ர�கமல ��திலக நளினமைன 

      யாெரJ3 ேதாழியெரா# 

ம�மாைன விைளயா! யா#த� J�ெபா�ைற 

      யாெறJ� பிரபாகநீ+ 

விைளயாட ேலயதிக விைளயாட ல�ைம�� 

      ெவ�ள நீ ரா!ய�ேள 
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விாிவான ெபா��பாக� பிாியாத ேதவி�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள.  (4) 

 

623. வ�ளG சிற3த�ைல மா+பி லணியா#மி� 

      ம�-கி�ேம கைலயதா#� 

வரா=கிைண கைண�கா� னி=ற ைட கி கிணி 

      வைள3ெதாளி+ சில��பா# 

ம�ள�G ச3தன� கலைவ�- �-�ம� 

      மரகத� திJ3திமி+3த 

வ-க�� பா-க�� பிர�தி யா-க�-Aட 

      வா!விைள யா#ம�ேறா 

��F� ப53தக) டார@க� ெபா�ைநய3 

      �ைறநீாி' நீயா!னா= 

53தர� �ைழயி= �த�ைபயா #3�ைண� 

      ைகயி'வைள வ3தியா#� 

ெம�ளேவ க-ைகநதி ��ளேவ ெபா-��� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள 

விாிவான ெபா��பாக� பிாியாத ேதவி�� 

      ெவ�ளநீ ரா!ய�ேள.  (5) 

 

ேவ� 

624. திக?3 தா�பிர பரணிெயJG 

      ெசல�பிர பாகமீ� ராசிகF- 

ெச'@- கமட ராசிகF- 

      திைரR ெட?3� விைளயாட 

விகழா� ெபா�ைந நதிபாகீ 

      ரதி��� பிரதி பி�பநதி 

யி�ேவ � ணிய வரநதிபா+� 

      கி�ேவ பாவ நாச�ெம� 

�கF மீன வவதார 

      �-A+ மாவ தார�மா 

ெயா�மி� ெத#�த8 5த�றீ+�த 

      மா! விைளயா #த�மான� 

�க?3 தி�ம3 திரநகரா9 

      ��நீ ரா! ய�Fகேவ 

�ராாி பாக� பிாியாதா9 
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      ��நீ ரா! ய�Fகேவ.  (6) 

 

625. உக)#G சக)ைட �ைதசரண 

      உகள ப�ம நயனபட 

;ரக சயன+ச ேகாதாிேய 

      �லகி� ற��ச- காிேயவா� 

�க)ைட யணவ ெபாதியவைர 

      �!தா ழ�வி� ெபா�ைநெயா� 

�கமா8 ச�கிர வாளகிாி 

      �?�� வைள�- கட�ம#�த 

தக)!� ப5�ெபா� மைலயரசி 

      த-க� ெகா#-ைக� ��ளா�� 

ற�ைன ம!ேம' ைவ�தைண��8 

      ச-க �க�தா' வ!�தி#பா' 

�க)ட' க#�ப ெவ?�ெபா�ைந� 

      ��நீ ரா! ய�Fகேவ 

�ராாி பாக� பிாியாதா9 

      ��நீ ரா! ய�Fகேவ.  (7) 

 

626. த�தா
 திைர�கா+� கட��க)#8 

      சக�தி= கதி+8K+ ேயாதய�G 

ச3திேரா தய�� வி5�பைன��3 

      தய-�3 தாரா கணராசி� 

ெகா�ேதா ைதய� �தி�த�த= 

      �ணதி� �தி��� ெபாதியவைர� 

�#மி கட��� வைர��வள- 

      ெகா#��3 தா�பிர ப�னிதனி= 

5�தா கி�தி� ேத5ைட�தா9� 

      ேதா��� பிரதி பி�பெம'லா3 

/ய நதியி= ேறா93�ேதா93� 

      ெதா�க பதவி ெபற�மான� 

��தா ரமி+த� ப!வேம 

      ��நீ ரா! ய�Fகேவ 

�ராாி பாக� பிாியாதா9 

      ��நீ ரா! ய�Fகேவ.  (8) 
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ேவ� 

627. கா3த) ெச-ைகயி� மா3தளி+ விர'ெவ  

      கமல� ெப�மா)! 

ைகவிைர வாக8 ெசBவாி சித�  

      க ெண? தGசன�G 

சா3ெதா# �-� ம-ெகா# ேமைன� 

      தாய ரணி3தWத 

றாெனன வி'ைல8 ேச+�திய வதன3 

      தீ)!ய சி3�ர�- 

A3த� ல��ய ம-ைக �!�தல+ 

      ெகா��8சர ��வள- 

ெகா !� கைர�� வ ட �ட�திட+ 

      �வித' கமகெமன� 

P3திைர வ3தபி ேடக� �ாிய� 

      ��நீ ரா#கேவ 

�வனீ 5வாிேய ெஜகதீ 5வாிேய 

      ��நீ ரா#கேவ.        (9) 

 

628. நளிக  �னனிைற கடலக ழ�த# 

      ப#�கி ய��கிெய? 

ந#;ய+ ��ெகா� கமட ெமன�திக 

      ழமட-க� வி�மி� 

�ளிசி3 தியதிைர �ரFவ பிரளய� 

      /#�வி� ��வி8 

K��தி+ வயி�ைள ப��ைழ ய�கைர 

      ேதா�- கைரேயறி 

ெவளிவ3 தாி� தவ
3� தவ
3�ைக 

      ெவ)டா= றா
�ழியா9 

ெவ)!ய தி=ெசாாி �)ைடக ளி)டைத 

      மீ)# நிர�பியெவ  

�ளி� ெமன�திக
 தி�ம3 திர;ைம 

      ��நீ ரா#கேவ 

�வனீ 5வாிேய ெஜக தீ5வாிேய 

      ��நீ ரா#கேவ.        (10) 
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----------------------------- 

ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�    

 

629. அ ட�க டண;கதி ாிளநில ெவறி�தப! 

      க�கா�� மிைசமரகத� 

தா'வி)ட மி)டதி= றரளவட நா)! 

      யேதாதாைர மாாி�மி?- 

ெகா டைல நிக+�பநீ னிறமணி� பலைகைய� 

      ெகா?வி� படா�விாி��� 

ெகா?மல+ பர�பமளி யி=��3 தா#�� 

      ேகாலமி� கா@நிலவ� 

� டெவ  Vண�தி J)ப53 �ளவமா 

      ேறா��வ� மாJெமா�றி= 

�ழா9�கி' சேகாதாி ெயன�பி� Jதி���� 

      ேறா=ற�� ெபா�;ம�ண 

� டாிக ைபG5ைனயி� ம3திரநக+ வ3த;ைம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா!வ� ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (1) 

 

630. ���விாி மகர3த �!விைள ;�நறா 

      �)!ம)! த
வி�மிநா  

�ைக�பிணி ���கவி? ம��யா சனம�ட 

      �!யண- காசிாிவ� 

ெமா�கின� கி��ற� நி�றிள3 ெத�ற�ம  

      #ைபயசா மைரயிர)ட 

U�வசி யர�ைபேம னைகதிேலா� தைமயிேனா 

      #ய�மி3தி ராணிரதி� 

ம�ணகிர ண�பிரைப விாிய� க��Pர 

      வால�தி ேய3திநி=ப 

வா)சி�� ச3நிதா ன�விழி ெகாளாைதய 

      னதிசயி� ததிசயி��� 

ெபா��ன லட��G சிர�க�ப �Gெசய� 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 
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      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (2) 

 

631. கய�மீன ம டல� ��தணி பட-கி)ட 

      க'யாண ப3தேர9�ப� 

ககனெவளி �க#ெதா# ெபா�Cச லா!ட� 

      க)#ெபா= ற)டாடேவ 

வய'வ ண ம டல� Pம ட லாதிய3 

      த��?� மா#மவடா 

னைசயாம லO�த@ மைசயா� ெவ�பத= 

      ைகயமிைல ெய�ற'கா)# 

�ய'வ ண ம டல மதி8சடா மணிம�ட 

      ��த+மைன யா)!ெய�ைம 

�=�� ர)சி�தசீ மா)!ேகா மா)!ெய� 

      ெப�மா)! ந�பிரா)! 

�ய'வ ண நிக+க ண+ �ைணெய�ைன ய�ள�ைன 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (3) 

 

632. எ ணாிய வி ணவ ாிய�பாிய க�னிைக 

      யர�ைபயரன3தேகா! 

யி3திராணி ��வசிதி ேலா�தைமந� ேமனைகேயா 

      !யாவ� மிைறGசிநி=ப 

ந ணாிய ெபா�Cச �=ெகா?; ெபா=பலைக 

      நா�பணீ D=றி��த' 

ந]�திர ராசி�ைட Kழந# ;ைதயமா 

      னைகயினிள மதிக#�ப� 

க Oத லள3தி)ட வி�நாழி ெந=ெகா # 

      ைக�காி� தைலமகைன�- 

ைக�பி�ைள யானச  �கைன�� வள+�ெதணா� 

      கற�வள+� ெதைனவள+�த 

� ணியபதி 5�ணபதி விரகநிைற பா+பதீ 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள. (4) 
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633. அ�கர� தா=ெபாி� Qபி காி�தலா 

      லழகியபத8 5வ)டா 

லறிவா கர+�ெகலா� ெவளியாகி ெயளிதிJைப 

      ய�த�3 ேதா�றநி�ற 

வி�கவி ெபா�)கிட� ெப=றதா= பாகெம� 

      ெறவ+கF ெம#�ேதாதலா 

ெல�பJவ @�பிரதி பி�பமிைவ ச3ேதக 

      மி'ைலெய� றமி
தைழ�க� 

ைப�கணா டவிவிட� பா3தள- �?விைன� 

      பாரமணி வைலயேமெயா� 

பா�கி�� கவரயி= பைட5ம3 தைமேதர� 

      �ற�தைச3 தி)ட�விவா9� 

ெபா�கண விPதி�ைன ��கண+ மைன��ாிய� 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (5) 

 

634. கய�த�ப மாமகர சாகர� பிரளய- 

      கைர��� ப�த��ப� 

க)டைம மர�கல ந#��ழி நி��திம� 

      காலா=றி னி=பிணி��8 

ெசய�த�ப ெம�ன� ெதா��பா9 மர�ெதா�தி 

      �8சியி= ேச+3�ைகைத8 

ெச-கா லன�திர�க� க�பமைச �3ேதா�� 

      சிைறவிாி� தைச�வெதலா� 

கய�த�ப ெம�ன�கயி=� �த�ெதா#K
� 

      பிணி�தகைழ ேம=^9நிற� 

கG5க� ேபா+�தேவ ��ப+த3 ெதாழி' ெச9வ 

      ேத9��ம3 தர�ய�த� 

�ய�த� �ய�த� �தி��� கி�ைப�கரசி 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (6) 
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635. ச-�மி? ���� வல��ாியி� ���� 

      சலGசல- கா�ற���� 

தக#ப# மி�பிைர �மி
��� ம=ைற� 

      தல���ள வாடவ+�� 

ம-ைகய+ கF��- க?�தணி� மாகிநீ� 

      வா+�ைழ� கணி�மாகி 

மா+பிJ- காதிJ- ெகா���� �8சரம 

      தாக� கிட3த!ப# 

மி-��ள வாடவ+க  ம-ைகய+க� கா�னா� 

      மிதிப#3 �ைவப#மதா 

ெல�ேதச �3தன� ெகா�பிலா ம3திரநக 

      ாி�ைகைல வாசெம�ேற 

ெபா-�மைற யபிராமி கைலவாமி சிவகாமி 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (7) 

 

636. வ'ேலா+ மதி�தி#� வயிVாிய � #ேகா 

      ேமதக� �)பராக 

மாணி�க நீலமர கத� # வயிரெமா# 

      ��� # பவள� # 

ெசா'லா@ ம)!லா� பGசேலா க�� # 

      /யரச வ+�க� # 

5கமாட Aட�� பாிைக�  ெட ணா�� 

      5கி+த� ெதா��தற�வள+� 

ெத'லாைர �-கா��� நீ� ெட ைனயJ  

      ெட?பைனேயா டைல�9வ� 

மி'லாத த�றிம= றி'லாத ெதா�றி'ைல 

      ெய'லா8 சிற��� # 

ெபா'லாத வி'லாத ம3திரநக+ வ3த;ைம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (8) 

 

637. சீரா# ப-கய8 சீற!� த ைடகி  
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      கிணிசில� பாடநளின� 

திBவியT தா�பர� ெகா9சக� மாட8 

      சிேரார�ன பணிதியாட� 

தாரா# ேமகலா பாரமா ட�ெபா�J� 

      தாிக;' லாசமாட� 

தமனிய� �டெமன� தனமாட ர�தின� 

      தைம�தெபா= க85மாட 

ேவராட ��ைகவைள Rடாட வ8சிர� 

      திண-�ைக8 சாி�மாட 

விைவ�ெமா� ெபா�Cச ெல�னவி� �ைழயாட 

      வில�மதி ��வலாட� 

ேபாரா#� விழியாட வரனாட வாதா!� 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (9) 

 

638. சர5வதிெய� னாவினி� �ைரெச9பி� ைள�தமி
 

      தைழயவ ழகியதி�8 

ச3நிதா ன3தைழய ��னிதா9 நி�றசிவ 

      ச-கேர 5ர+தைழயெவ  

!ைரெசயா ெத���வா9 ெபா�திய மேகா�தி� 

      தீ+�த�3 தைழயம�ட8 

சி3�ர8 53தர� பா !ய� களிேறா# 

      ெச3திலா J3தைழயவி  

#ைரெசயா ேவத�3 தைழய8 சிவ�கியான 

      ;=ப�தி �3தைழயேவ 

;லக�3 தைழய�� மாாி�3 தைழயெவB 

      ;யி+கF3 தைழயமதிேதா9 

�ாிைசதிக
 ம3திரநக+ வாிைசெயா# தைழயநீ 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள 

�னலா! விைளயா! வ�ேகால பாகேம 

      ெபா�Cச லா!ய�ேள.  (10) 

 

தி�ம&திர நகரமாகிய ������யிெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யிெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யிெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யிெல4&த�ளி��ள    

பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 (2றி2�பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 (2றி2�பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 (2றி2�பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 (2றி2�....    
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தி�ம&திர நகரமாகிய ������தி�ம&திர நகரமாகிய ������தி�ம&திர நகரமாகிய ������தி�ம&திர நகரமாகிய ������    

பாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 �றி��ைரபாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 �றி��ைரபாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 �றி��ைரபாக�பிாியாவ�ைம� பி�ைள�தமி
 �றி��ைர    

 

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

 

538. �ழ=கா# - உ�வக�; அலரா��மி
 தளவ ஆ�ப@� P�� - மலராத 

�மிழ�P;� ெவ ைமயான அ'� மல�� மல+3�; (�மிழ�P N�கி=��, 

ெவ�ைளயா�ப' நைக�� �வைம). அலரா� �மி
 - �றி��8ெசா'; உள� 

P�தல+3� - மனமகி
3�; க' அக�ைக ��வா�� உைபய தாமைர - க'ைல 

அக�ைகயாக உ�வா�கின இர # பாததாமைர�� (இராமாவதார�தி'; பி�ைள� 

பிரா)! - இளைம� த�ைம வா93த இல��மி; நயன� - க , இ�பா)!' 

தி�மா�� கா'க�, உ3தி, மா+�, க , ைக �த�ய உ����கF��� தாமைர 

உவைமயாக� Aற�ப)!��ப� கா க. கா�� எ�ப� இ-� N-கிைலெயா�த 

ேதா�கைள� கா)#� ேபா@�. (1) 

 

539. ம3திரவா
; ஆனவ+ - ேவதா-க ெச'வ�ைத�ைடயவ+; வடதி�கி��பவ+ 

வ-கண+ - வட��� தி�கி����� �ேபரJ�� உ=ற ேதாழ+; ஆ' ஆசன� கனக8 

ச�+��ய ம3தர+ ஏ� ஏறிய பவனி8 சிற�பின+ - ஆ�ைலைய ஆசனமாக� ெகா ட 

அழகிய நா�� �ய-களான மைலைய�ைடய தி�மாலான எ�தி' ஏறிய உலா8 

சிற�ைப�ைடயவ+; ம�� - அ�பல�; ச3திரகலா - ச3திரகைல; த ெக? பாகீரதி - 

�ளி+8சி ெபா�3திய க-ைக; ச-� - � டல�; இைசைய� தாி�பவ+ - சிவெப�மா� 

� டல�தி' இ� க3த�வ+ எ�ேபா�� யா
 மீ)! இைச�பைத� ேக)#� 

ெகா !��பதா' இ-ஙன� Aற�ப)#�ள�. இைச - �க
; க;ணிய� �ல�பயி+ - 

ெகௗணிய� �ல�தி' ேதா�றிய; �ர  க?ேமேலறிட அமைண8 ெசயி�த�� - 

மா�ப)ட க?வி' ஏறி#மா� சமணைர8 ெசயி�த�ளின; ைப3தமிழாகார - பசிய 

தமிழி� உைறவிடமான; இத� - இ�ப�; அ�� - பா'; இ-�8 ச �க� எ�ப� 

��கேன ச�ப3தராக� பிற3தா+ எ�J� ைசவ�ராண வழ�கிைன ெயா)! 

ச�ப3தைர� �றி�கிற� ேபா@�. (2) 

 

540. ெகா3தவி
 P3ெதாைட - P-ெகா���களி�� மல+3த Pவினாலாகிய மாைல; 

பரைன - ேமலானவைன; கவள� ெகா?-கனி - உணவாகிய ெகா?விய பழ�; 
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ைக�தல� - ைகயிட�ைத �ைடயவ�; ப�மி - ப���; பிரைபெதா� அ-�ச� - ஒளி 

ேச+3த அ-�செமJ மா�த�; க;�மத ��பி�க அ��ய�தர5 - 

மத85வ)ைட�ைடய யாைன �கமாகிய தாமைர�� அர5; ம3திர P3தி��பதி - 

ம3திர� எJ� அழகிய ெப�ைமவா93த நக+; சரவண ைம3த� - சரவண� 

ெபா9ைகயி@தி�த ��க�; �ளி+பனி மG5 அம+ காGசன�� இைமய�கிாி - 

�ளி+கி�ற பனியட+3த சிகர-க� ெபா�3திய ெவ  ெபா� பட+3த இமயமைல. 

ம-கல நா  க?�� அ�த� - தா�ைய� க?�திேல�ைடய அ�த ெமா�தவ�; 

ச3திரகா3தியி' கதி+வி)# இளெவயி' த-ெகாளி கான' ேபா' - ச3திரகா3திைய� 

ேபா�� கிரண� Dசி இளெவயி' த-�� பிரகாசமான ெவ�ப� ேபா'; பர5 கரதல - 

ம?ைவ� ைகயி' தாி�த. (3) 

 

541. மகரேமறி - 5றாமீ�கைள D5�; கவ# ப# சிைன - க��க� ெபா�3திய கிைள; 

ந)ச�திர மல+வெதன மல+ மல�� - ந)ச�திர-க� மல+வைத�ேபா�� P�க� 

P���ள; மல+தைல - பர3த; பிரைமெகா� - மய�க� ெகா�ள; மகபதி கி�ைப ெபற - 

இ3திர� கி�ைப ெபற;�; இைமயவ+க� நிைலெபற - ேதவ+க� நிைலெபற;�. 

வ'லைம8 K+��ல ம�க - வ'லைமைய�ைடய Kரப�மன� �ல� வ�3த; ம�ட 

கண பணக' உதி+�� ஆ�கிர� ெகா!ய உரக� - தைலயினி�� A)டமான பட 

மாணி�க-கைள உதி+�� சின3ெத?� ெகா!ய பா��; சரவண உைதய - சரவண� 

ெபா9ைகயினி�� ேதா�றிய; ெகா#�! - உ8சி; சிகர� ெகா#�! - ஒ� ெபா�) 

ப� ெமாழி; ககன� - ஆகாய�; ெந!ய ெவதி+ அகி' பிரமத� - நீ ட N-கி', அகி' 

மர�, கட;� த�ைம�ைடய க=பகமர�; 5ர+க� த�மல+ சி'ெலன� P�� - 

ேதவ+கFலக மர-க� P�கைள8 சி'ெல�றி��க� P��; ஒளி நில;� அடவி�ள� - 

பிரகாச� D5� கா# உள�; இகபர கதியைணய ���னி ெச9 தவ�தா8சிரம� 

நிைற� �ய+தவ �னிவ+ - இB;லக, ேம@லக இ�ப-கைளயைடய அக�திய+ 

ெச9த தவ�தி=கான ஆ8சிரம�தி' நிைற3த உய+3த தவ�ைத�ைடய �னிவ+; தகர� 

நற; உமி
 - தகர மர-க� வாசைன D5�; ���ெமJ- இர)ைட� கிளவி, சகர 

பிர�த+ க'@� ைம�கா+�கட' - சகரவரச� பி�ைளக� க'�ய க�ைமெபா�3திய 

கட'; பிர��த� - ெயௗவன� ப�வ மைட3தவ�; இ-�� பிர�த+ எ�ப� பிர)ட+ 

என�பா)!' நி�� ெதா��த' விகார� ெப=ற�; ெபா�ைக - தா�பிரப+ணி; வைள 

- ச-�; தரள மணி - ���மணி; ைம�கா+�கட' தவ?� �ைற நக+, அைலெயா� 



58 

 

தவி�� �ைறநக+ - எ�� A)#க; �ைற - கட=�ைற; மைலவ'� - மைலயி' 

ேதா�றிய பா+வதி (இமயமைலயரசJ��); Kரப�ம�:- ��க� வி#�த 

ேவலா�த�ைத� க # உலக-கைளெய'லா� அழி��� பிற� இBேவ= 

பைடையயழி�கிேற� எ�� எ ணினா�. கட' ந#விட� ெச�� தீைய� ேபா�ற 

தளி+கைள��, �ைகைய� ேபா�ற இைலகைள�� ெபா� ேபால� 

P-ெகா��கைள�� ெவளி�ப#�தி, மரகதமணி ேபால� கா9��, மாணி�க� ேபால� 

ப?��, �கி'கைள� ேபால� கிைளகைள� ேபா�கி மிக;� உய+3� Iறாயிர� 

ேயாசைன அக�ற அைரயிைன �ைடய ஒ� ெபாிய மாமர வ!வமாக நி�றா�. த� 

வ!வ�ைதயைச�தா�. அதனா' நில;லக-க� இ!3� சாி3தன. உலக� 

ெபா��க� நிைல த#மாறின. ேவ=பைட சின��ட� ெச�� தா�கி யழி�த�. (4) 

 

542. வைளவா9 �ளிேம' வி��பா� - வைள3த ப�க�ைத�ைடய �ளிய� பழ�தி� 

ேம' வி��பாம'; நா�� மாத�திய க+�பிணி� ெப க� �ளி��ைடய ெபா��க� 

ேம' வி��பி� ண �ய'வ+ ; ம பி)# அ�3தா� - ம ைண� பி)#8 

சா�பிடாம'; க+�பிணிகளி' சில+ 5வாி@�ள ம ைண� பி)#8 சா�பி#வைத 

யாவ�� க !��கலா�; இள�ைலயி� மணி�க  க��திடா� - இைளய 

�ைலயி� Wனியிட� க�ைம�றா�; க+�ப- ெகா டவ+க)� N�றா� மாத� 

�ைல Wனிக����, தி�மழைல8 ெசBவா9 ெவளிறா� - அழகிய மழைல ெமாழி 

ேப5� சிவ3த வா9 �த�யன ெவF�� நிற� அைடயாம'; இஃ�� N�றா� 

மாதேம நிக?� (�கெமலா� ெவF�த' இய'�); திைளயா8 K' ெகா�ளா� - 

நிைற3� க+�ப- ெகா�ளா�; பேசெல�ற நர�ெபழா� - �ைலமீ� பேசெல�ற 

நர�� எழாம'; பய3த - ெப=ற, ெச3தாமைர� ெப  - இல��மி; சர  - பாத�; 

அைளவா9 ம#�த - ெவ ெணைய வாயினா' உ ட; க�வா9 - எ8சி' ஒ?�� 

வா9; அ-கா3� - வா9 திற3�; அ?த �கி' - அ?த தி�மா' (க ணாவ தார�தி'); 

பிளவா� கிட3� உ)�ைழ3� எ? ெவ பி�ைள மதிவா� Wத' சி� ெப பி�ைள 

- பிள3� கிட3� உ� வைள3� எ?கி�ற ெவ ைம நிற� ெபா�3திய இைளய 

ச3திரைன� ேபா�ற ஒளிவா93த ெந=றிைய�ைடய சிறிய ெப பி�ைள; பிளவா, 

திைளயா எ�பன ெச9யா எ�ற வா9பா)# விைனெய8ச-க� ெச9� என� 

திாி3தன இ-ஙன� வ�வைத� பிர��-க Yைலயி@� காணலா�. ேமாகினியி� 

க��ப கால� �றிைய வ�ணி��� �லவ+, 
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''��தணி ெகா-ைக �க-க� க��தா  

ெம9�தி� ேமனி விள+�� நர�� 

ைப�தன மீ� பர�ப வி�3தா� 

ெபா9��யி' ெகா # �ளி�� �வ3தா�." 

 

எ�பதனா' அறிக. ம8ச�ராண�தி' வடமைலய�ப பி�ைளய� தாரகா5ர� 

உ=ப�தியி� ேபா� வ8சிரா-க� மைனவி�� உ டான க��ப��றிகைள, 

 

"�வி�ைல� க க��ப� ெகா!ப5 நர�� ேதா�ற 

கவாித
 ெவF�ப8 சா�ப' காியம  �ளிேவ) # # 

�வியினி= காO3ேதா� ெபா�3�மா @தர� வி�ம 

வவிெராளி வா+-கைண�ெப  ணாயிர� வ�ட� ேபா�கி.'' 

 

எ�பதனா' கா க. (5) 

 

543. �!�� உறி - D)!@�ள தயி+ உறி; எ�கி - எ)#வத=காக கா' ெப�விரலா' 

நில�ைத ஊ�றி நிமி+3�; �3தி - உ)கா+3�; �க-ேகா)! - �க� 5ளி��; 

இைடய+ ��ப� ததி - இைடய+கள� �ட�தி@�ள தயி+; நீல� - க�நிறமான 

தி�மா'; நீ� - க�நிற��ளவ�; �!வி� �ைனயி� �ைன�க?�தி� �!�த 

பிைற - �!வி'லாத �ைனயி' �ைன�க?�தி' தாி�த பிைற8ச3திர�; பிைற�A� 

- வைள3த பிைற8ச3திர�; இ� ேகா)!� �ைன�� - இ� ப�க-களி� �ைன��; 

Kல ேதவ+ �த' - Kலா�த�ைத� ைகயிேல�ைடய சிவெப�மா� �த'; கவின 

�!கவி��� அழகிய �!யணி��; ப!க� - ெவ ைம; வட� - மாைல; படா� - 

உைட; தன�தி - �ைலகைள �ைடயவ�; ப!க வ�ண ப�ம க=ப - ெவ�ைள 

நிறமான தாமைரயி' த-�பவளான; பாிPரண�தி எ-�� நிைற3தவ�; பாரதி - 

சர5வதி. (6) 

 

544. க#�ைக - ெகா�ைற; பிG5மதி - பிைற8ச3திர�; கா�G ச+�ப� - ேகாபி��8 

சீ�� பா��; ெவ  தர-க� - ெவ ைமயான அைல; க-ைக அ�கனி - 

க-ைகயாகிய அழகிய ெப ; க�னி எ�பத� ெதா��த' கனி; ச!ல� - சைட; 



60 

 

பா+பா�தி - Pமிையேய Dடாக;ைடயவ�; ப  அ� பண�தி - த�தியான மி�க 

பா�கிய �ைடயவ�; பண� - பா�கிய�; ப  - த�தி; எ �ண�தி - எ)#� 

�ண-கைள �ைடயவ�, த�வய�தனாத', /ய;ட�பினனாத' �த�யன; 

மழவGசிைற ஓதிம� - இைளய அழகிய சிற�ைடய அ�ன�; விைட - எ��; மாRர� - 

மயி'; உவண� - க�ட�; மகிட� - எ�ைம; அலைக - ேப9; மைற - ேவத�; ஏ+ - 

கல�ைப, ஆ�ெபய+; K' - Kல�, கைட��ைற; �ைழ அ3தணிேய - இர-�� 

அபிராமிேய, விைன�ெதாைக; அ3தணி - பிராமணி; உ��திைர - மேக8வாி; �மாி - 

ெகௗமாாி; ச=�ண இ3திைர - ந=�ண��ள இ3திராணி, சா� ! - மாகாளி; 

பா)!@�ள வாகன�, ஆ�த-கைள8 ச�தமாத+க)� �ைறேய ெகா�க. 

அ3தணிேய, உ��திைரேய �த�யைவகளி@�ள ஏகார-க� எ O� ெபா�ளன. 

(7) 

 

545. க�ப� அ# - க)#�தறிைய �றி���; கி��ாி� ேகா)# - கி��ாி� P  க)!ய 

த3த�; க@ழி - கல-க' நீ+; க;) 5வ# - மத8 5வ#, க@ழி ெப��காத 

க;)5வ)!' மத� ெப���� என� ெகா�க; ெப��கா - ஈ�ெக)ட எதி+மைற� 

ெபயெர8ச�; மத� - மதநீ+; கைட�கா' ஊழி�ெப��� - �க�!வி' ேந�� ஊழி 

ெவ�ள�; ெப��ெக#��� ப�� - ெவ�ளெம#�� ேம�ேம' ெப���; களி=�� 

தைலமக� - யாைன� தைலைய�ைடய விநாயக�; Kாிய ச3திர+ சிவபிராJ�� 

வல�க ணாக;� இட�க ணாக;� உ�ளன+; ெச-கதி+ - Kாிய�; ெவ கதி+ - 

ச3திர�; ெமா9�� - வ�ைம; �ளாி - தாமைர ; கதவமைட�பவ� - ச3திர�. (8) 

 

546. ச3திரகைல தாி�� எ�ப� சிவைன� �றி�த�; மைலகா+ �க� - ேபா+ ெச9�� 

வி'; நாகாலய� - ஆதிேசடனாகிய ப#�ைக; ச3திரகைல தாி�தி�3த கட;�, (சிவ�) 

நாகாலய�தி�3த கட;� (தி�மா') இ�வ���� பிற3தவ+ ஐயனா+. தா�கவன 

�னிவ+களி� ப�தினிகளி� க=� நிைலைய8 ேசாதி�க8 சிவ� பி]ாடன+ 

உ��ெகா # ெச��� தி�மா' �னிவ+களி� தவநிைலைய8 ேசாதி�க ேமாகினி 

உ��ெகா #� ெச��� அறி3தபி� இ�வ�� Aட� பிற3தவேர ஐயனா+. 

அாிகர��திர+ எ��� ெபய+. தைள அைச�திய ச�னதிய� - கா=சில�ைபயணி3த 

ச�னிதான�ைத�ைடயவ�; தவ Pரைண �)கைல ஆன ைதய' - தவ�ைத�ைடய 

Pரைண எ�பவF�, �)கைல ெய�பவFமான ெப க�; இவ+களி�வ�� 
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ஐயனா+ ேதவிய+; பனக� பா��; ச!ல� - சைட; பனக ப;�திர�த+ - பா�பாகிய 

ேமாதிர�ைத �ைடயவ+; பனக�கதி+� �ைழய+ - பா�பாகிய � டல�ைடயவ+. 

இ�ெபயெரா)#� ப ��ெதாைக; பன� கர க-கண+ - பா�பாகிய ைக� 

க-கண�ைத�ைடயவ+; பனக� கழல+ - பா�பாகிய Dர�கழைல� தாி�தவ+; பனக 

ச�வா-க+ - பா��கைளேய எ'லா உ����களி@�ைடயவ+; சனக சனகாதிய+ - 

சனக+, சன3தன+, சனாதன+, சன=�மார+ எ�ற நா'வ+��� த]ிணாN+�தி 

வ!வமா9� க'லால மர�தி� நிழ���3� உபேதசG ெச9தா+ சிவ�; ஆக� - 

உட'. (9) 

 

547. ைக�மா� த�� மா@�கிைளயா� - ��பி�ைகைய�ைடய கேச3திர� எJ� 

யாைனைய� கா�பா=றி� த3த விZO;��� த-ைக; க#� க3தர�த+ - விஷ� ட 

க?�ைத�ைடயவ+; (இ��தல!யி' Nல�பிரதிைய� பா+�ெத?��ேபாேத தவ� 

ேந+3தி���� ேபா@�); அ�மா அ�மா அ�மா - அ#��� ெதாட+; த� ஆகி�தி - த� 

வ!;; சகள� - சட��வ�; திக�பர+ - நி�வாணிக�; த டா�த�தரா9 - த ட� 

ெச9�� ஆ�த�ைத �ைடயவரா9; இனிதாபத�த+ - இனிய தவெவா?�க�ைத 

�ைடயவரா��; கபாலரா9 - கபால�ைத�ைடயவரா9; எகின� - நா9; திாிபவ+ - 

வயிரவ+; வயிரவ+:- பிரமன� தைலைய� கி�ளிெயறி3தவ+. சிவ N+�தியி� 

ஏவலா' உலக+ ெபா�)# 12-வ�ட� பிரமக�தி ஏ=�� பிரம கபால� ெகா # 

பி8ைச ேய=றவ+. (10) 

 

548. ேதாைக - மயி' ேதாைக; �����மார 5வாமி அ�ப� - ��க� த3ைதயான 

சிவெப�மா�; ேமனி - உட'; பாக� - பாக�ைடயவளான பா+வதி; /ய பர 

விக=ப�தி� I� பாட' - ந'ல ேமலான பல ச3தமான வித-களினா' பா!ய I� 

பாட'; ஆதிவ�� - �த' வM�; ஆரண� - ேவத�; ேமைல ஆதி ப�திய�த+ - ேம' 

நா)!' (5வ+�க�) அதிகார �ைடயவ+; ஆகம��8 ெசாQப� ஆர ஆக� உ�வ� 

ெபா�3த; சீத� - �ளி+8சி; ெசா+�க� �ளா+க� ேத#� உ=ப�தியாய சீவர�தின� 

பிரகாச ேதவ+ - ெசா+�க���ளவ+க� ேத!� ேதா�றின 'சீவர�தின�" ேபா�ற 

பிரகாச �ைடயவ+க� ஆகிய ேதவ+. (11) 

-------------------- 
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ெச"கீைர�ப�வ�ெச"கீைர�ப�வ�ெச"கீைர�ப�வ�ெச"கீைர�ப�வ�    

 

549. ம3தி - ெப  �ர-�; க�-கவி - காிய ஆ  �ர-�; ெவ�ைள� ெப�-கவி - 

ெவ ைம நிற�ைடய �ர-�, இஃ� 5�கிாீவைன� �றி�கலா�; க�-கர!- காிய 

ஜா��வ3த� எ�ற கர!; கட' ெகா ேட� அக ட பைட - கட' ெகா டைத� 

ேபா�� அக ட ேசைன; கா��த+ - இராம+; ஆ��த� - உயி+���தி ெச9பவ�, 

இஃ� இல��மணைன� �றி�த�; ஒ� ம3திர� அJம�ற� �� இய�ப - ஒ� 

ேயாசைனைய அJம� ��ெசா'ல; ம �யவ+ ஒ�பமி#� ஒ�ெயா#� ப8ேசாைல 

ெயா� எ�� பிாி�க; ேசாைலெயா� ேசாைலகளி@�ள பறைவகளி� ச�த�; 

திைரயி� ேவைலெயா� - ச��திர அைலகளா@ டா�� ஒ�; ெபாி� ஒ��பைவ - 

ெபாி�� ஒ���� அ8ச�த-க�; மைற�ப - ேக)கெவா)டாம' தைட ெச9ய; 

வ�ம3த �கி' ெச-ைகயைம எ�� அைம�ப - வ�கி�ற அ3த இராம� த� சிவ3த 

ைககளா' அட-� எ�� ெசா'�� ைககைளயைச�க; ம மைன ேயாைச - 

ம ணினா' க)!ய சி=றி'களி� ஓைச; பைனேயாைச - பைனமர-களி@�ள 

அ�றி' �த�ய பறைவகளி� ஒைச; மாறி)ட அ�ைற��� இ�ைற��� மா�தி�� 

வாாிதி�� வா9 �ைத��� - மாறியட-கின அ�ேபா�� இ�ேபா�� அWமJ� 

கட@� வா9 N!�ெகா�F�; அ�ம3த ெச'வி, அ�ம3த - மQஉ ெமாழி; ேதக நீ� 

நாக P  ஆகனா+ - நீ ட நாக�தி� உடைல ஆபரணமாக�ெப=ற மா+ைப உைடய 

சிவ�; இராம� வானர�பைடகேளா# இராவணைன ெவ'ல8 ெச�றேபா� கட�� 

�ைற �=ற�தி' ஓ+ ஆலமர�தி� கீ
 உ)கா+3� இரகசிய� ேபச நிைன�தேபா� 

அத� ேம@�ள பறைவக� ஓெவ�� இைர8ச�ட அைத� க ட இராம� 

ெச-ைகயினா லட-�க எ�� கா)ட யாைவ�� அட-கிய� அகநாC=றி' 

�றி�பிட�ப)#ள� கா க. 'ெவ'ேபா+ இராம� அ�மைற� கவி�த ப' 

Dழால�ேபால ஒ�யவி3த�� இBவ?- க*ேர.” (அக�70.) (1) 

 

550. உதவவ� - ெப=ற; இதயவ'� - மனதி' ெபா�3திய ெகா! ேபா�; அைம 

அைம ப53ேதாளி - N-கி' ேபா�� அைம3த ப5ைமயான 

ேதா�கைள�ைடயவேள; அணி அரவ க-கணி - அணி3த பா�பாகிய 

க-கண�ைத�ைடயவேள; அமி+த கி�ைப ெபா-� அ� கணி - க�ைண அமி+த� 

மி�� அழகிய க கைள�ைடயவேள; அ�ைண ம-கைல - அ�ணாசல�தி' 

இ���� பா+வதிேய; சமயெநறி சைமயவ� - மத வழிக� ப��வமைடயவ��; 
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Tதா�பாீ - Tதா�பர�ைத�ைடயவேள; சதித�� தா டவ ஆ# அ�பாி - தாள�தி=� 

ஏ=ப நடனமா#� பா+வதி; சர� த� கணீ - அ�பிைனெயா��� த�கி�ற 

க கைள�ைடயவேள; அG5 அ�காி - ஐ3� அ]ர�ைத �ைடயவேள, (பGசா]ர 

ம3திர�); அ� ச�காி - அழகிய ச�கர�பைட�ைடயவேள; சிைமய�! நிழ' நிலவ 

உ8சியி' அணி�� கிாீட�தி� ஒளி பரவ. (2) 

 

551. இ�ம3தர........ ஓ+ ப பாட - இர # ம3தரமைலையெயா�த தன-க� 

அைச3தா' அ3ேதா! சிற��� ெபா�3திய இைட இ-� �றி3�வி#� எ�� அறி3� 

ேபா)ட சில��க� ஒ�ப=ற இைசைய� ச�தி�க; இBவ!யி� க��ைத "அனி8ச� P 

கா'கைளயா� ெப9தா� W5�பி=�, ந'ல படாஅ பைற," எ�ற �றைள 

ேநா�கியறிக; �ைழம�;� விழி என� பிாி��� A)#க. � டல�ைத� ெபா�3�� 

பர3த க  என� ெபா�� ெகா�க. உ� அGசன விழி - நிறமைம3த ைம தீ)!ய 

க க�; மல+ அ-கைன உன� அ! ��பிட என� பிாி�க, இ-� அ-கைன எ�ற� 

தி�மகைள� �றி�த�, கைலமகைள�� �றி�கலா�; உ� - மன�; Pமி சகள-கF� - 

Pமியி' உ�ள எ'லா உட'கF� (உயி+கF�); பைர - காளி. (3) 

 

552. உல� ஒ�றிட - உலகம�க� ஒ�� ேசர; ேகால� - அழ�; ச�+ மைறயவ� - 

பிரம�; ��ச� - வ8சிர�பைடைய�ைடய இ3திர�; ம தாJ டா� - தி�மா'; 

அல� அ�� என இ��ற�� - A+ைமயான அ��� A)ட� ேபா�� இர # ப�க- 

களி@�; ேதா# - � டல�; அட�� பைடவிழி - ெகா'@� ேவலா�த� ேபா�ற 

விழி; உ�வ� ��த ந��P எ�� ெபா�� ெகா�க; திலக� - ெபா)#. (4) 

 

553. கணபண ேசட� - A)டமான பட-கைள�ைடய ஆதிேசட�; சிைக - �!; ச�கர 

வ)டெமன - ச�கரா�த ஒளிேபா��; Kாிய� ேபாேல, ச�கர வ)ட� ேபாேல உ�ள 

ஒளிமி�க சரவண� ெபா9ைக எ�க; ச�த ச��திர ெமா�� மி��த தடாக� ேபா�ற 

ெபா9ைக எ�க; ேசட� சிைக கீ?� எ�பதனா' அ�ெபா9ைகயி� ஆழ�ைத� 

Aறினா+. ��தி சரவண வாச� ெப�ேத; எ�� ஈச� தாேன ெகா#�க ம��க 

எ�� பிாி�க; சரவணவாச� ெப� ேத; - ��க�; �ைள�தி#� உ# எ�ேற - 

ேதா�றிய ந)ச�திர� எ�� நிைன��; மி� மகவா� உ�ப�ளா+ உவ3ேத 

ெகா டாட - பிரகாசி��� இ3திரJ� ேதவ+கF� மகி
3� ெகா டா!� �தி�க 
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��கண+ - சிவ�; Pவி�பா' வ3தா9 நீ அ+�த� உைர�திைல �)டெனன - தாமைர 

மலாிேல ேதா�றினவனான நீ பிரணவ� ெபா�F�� அ��த� Aறவி'ைல 

�)டாெள��; �)ட� - Nட�; பிரமாவி� தி��!ேம' அGசிட ஓ+ அG5 ஆ� 

எGசாேத யா�த தி��ைக வழ�க� அளி�� - பிரமாவி� தைலயி' அவ� பய�பட 

ஐ3தா���� �ைறயாம' �)!; ப;ாி - ஓ+ A��; ப;ாி ெகா டா#� - இர டா� 

ேவ=�ைம�ெதாைக; மயி=பாி - மயி' வாகன�; பர�பிரமதீப� - ��க�; அ��A+ 

அ-கைனேய - ெப=ற ெப ேண; ��க� ைகைலயி' இ����ேபா� அ-� 

நா��க� வர;� அவ� ெச���ட� ேபாதைல� க # அவைன வரவைழ�� 

ேவத�ைத8 ெசா'ல8 ெசா�னா+. அவ� இ��� ேவத�தி� �த�' "ஓ�" எ�� 

ெதாட-கி ெசா'�னா�. ��க� அவைன ேமேல ெசா'லெவா)டாம' நி��தி 

"ஓ�" எ�ற பிரணவ�தி=�� ெபா�� வினவினா+. அவ� ெதாியா� விழி�க;� 

அவன� நா�� தைலகளி@� �)!� க3தமாதன மைலயி' சிைற�ப#�தி� தாேன 

பைட�த' ெதாழி' ெச9தா+. பி�� தி�மா', சிவெப�மா� ஆகிேயா+ 

ேவ #த�� சிைறயினி�� வி)#8 சிவJ��� பிரணவ� ெபா�ைள உபேதசி��8 

“5வாமிநாத�” எ�ற ெபய+ ெப=றா+. (5) 

 

554. வய' ம டல�ேதா# வ�� காிய ேமதி - வய' ெதா�தி வழியாக வ�� காிய 

எ�ைம; தா
 ம#U# உழ�க - தா
3த ம# வினிைடயி' கல�க; ெவ!ேபா9 - சிதறி; 

வாைள - வாைளமீ�க�; க�க� பாைள - பா�� மர�தி� பாைள; அ�P விாி�திர� 

மைழ� �வைலயி' சிதற - அழகிய P விாித=கான திர ட மைழ��ளிைய� ேபால 

சிதற; ைம��ய� ம டல� - காிய ேமக ம டல�; கய' ம டல�திJ�� அய' 

ம டல�திெலா� கய' ம டல3 தாெனன - ந)ச�திர ம டல�திJ�� 

ெவளிேய��ள ம டல�தி' ஒ�ப=ற கய' மீ�களி� ம டல� எ�� 

ெசா'@மா�; �த�@�ள கய', மீ� எ�ற ெபா�ளி' வி மீ� (ந)ச�திர�) 

என�ெகா�க; க�- �கி' ெபாதி3தி)ட மி�மினி - காிய �ணியா' N!ய மி�மினி� 

P8சி; ெசய ஆதி�த ம டல� நிக+ - சிவ3த Kாிய ம டல�ைத� ேபா��; ெச9ய 

எ�ப� ெசய என�ெதா�க�; ெசய - ெவ=றி எ�ற ெபா�ளி@� Aறலா�. வய' 

ெதா�திகளி� வழியாகவ�� எ�ைமக� தா
3த (ஆ
3த) ம#வினிைடயி' கல�க 

சிதறி வாைள மீ�க� பா��மர� பாைளயி@�ள P�க� விாிவத=கான திர ட 

மைழ� �ளிைய�ேபால8 சிதற ேமகம டல�தினிைடயி' ெவ�ளி�� #க� 

��ளி� ��வனேபால அ�ேமக�ைத� கிழி��, ேம=ெச��, ெபாழிகி�ற 

மைழயினா' உ டாகிய ெவ�ள�ெப���� ேபா�� ெப�மித��ட� 
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�ர ெட?கி�ற கய' மீ�களி� ஒளி ந)ச�திர ம டல�தி=�� அ�பா=ப)ட 

ம டல�தி' ஒ�ப=ற கய' மீ�களி� ம டல� ெட�� ெசா'@�ப! காிய 

�ணிN!ய மி�மினி� P8சிெய�� விள-�� கடலைலக� கைர ஓர�தி' அ!��� 

சிவ3த Kாிய ம டல�ைத�ேபா�ற ம3திர நக+ என�ெபா�� ெகா�க. சிறிய 

அைலக� உ # எ�பைத மி�மினி� P8சி�ேபால எ�பதா' �றி�பி�தாராயி=�. 

மி�மினி� P8சி வி)#வி)#8 சிறி� ஒளி+வதா' (அ�;� காிய �ணியி' N!ன� 

அBெவாளி இ�J� �ைறவதா') அB;வைம ெபா�3திய�. (6) 

 

555. அ�ண� - சிவ��; இைமயாசல மைன�கிழ�தி - ேமைன; (இைமய + அசல�), 

அசல� - மைல; இ8சி�� - வி��பி; ச-ைகெயா# - ச-கினா' எ�� க�வி� 

ெபா�� ெகா�ளலா�; மGசன� ெபா�3� - �?கி, �-�ம8சா3த� - �-�ம8ேச�; 

திமி+3� - Pசி; உட' நல-கி)# - உட@�� நல-கி)#; ெந=றியி= சா�� - 

ெந=றியி�#�; அ� கய' க O�� - அழகிய கய' மீ� ேபா�ற க O��; 

ம)!' ச�வா-க Pடண� இ)# - அளவி'லா� எ'லா உ����கF� ஆபரண-க� 

அணி3�, நில�கா�� - ம ைண� �ைழ��� ெபா)!ட'; களபா� ைப3தன�� 

அ�த� ஊ)! - கலைவ8 சா3� Pசிய �ைலயினி��� பா' ெகா#��; ெதாியாத - 

ஆராயாத; ெதாியாத சிவ� எ�ப� ஆராயாம' ப�மா5ரJ�� (பMமா5ர�) யா+ 

தைலயி' ைகைவ�தா@� அவ+ எாி3�விட வர� ெகா#��� பி� அவேன பாீ)சி�க 

சிவ� தைலயி' ைக ைவ�க வர அக�ப)# விழி�ததா' இ� Aறியி��கலா�. (7) 

 

556. அ�த அ�பல� திாி�ர�� ஒ�றி' உைற - ெபா�மயமான ேம�ட�ைத�ைடய 

N�� �ர-களான ஒ�றி' த-��; வாண� - பாணா5ர�. இவ� க ணனா' 

இர # ைகக� தவிர ம=ற 998- ைககF� அ��� டவ�. இவேன கைடசியி' 

சிவPசாபல�தா' தி��ைகைலயைட3� �ட�ழா �ழ�க� தி��பணி ெச9� 

வரலானா�. அ85த� - தி�மா'; இட�ைக - இட�ைகெய�ற வா�திய�; 

நாளவ)ட�த� - பிரம�; அல+தா� வ)ட� - மல+ ேபா�ற தாளமாகிய வ)ட�ைத; 

இர)ட - அைச�க; ச�த� பல தி�� ஒ��ப - இைச பலதி�கி@� ஒ�ைய8 ெச9ய; 

����;� நாரதJ�:- இவ+க� யா
 வசி�பதி' திறைம ெப=றவ+க�; ச�த 5ர� - 

ஏ?5ர�; திாி�ரா3தக� தா டவ� - திாி�ர� எாி�� ேபா� சிவெப�மா� ஆ!ய 

தா டவ�; திாி�ர� + அ3தக� - திாி�ரா3தக�; அ3தக� - யம�; ப�� 

அ�பல�தினி' ப#பாதியா� அ�பல�தினி' - ப��8 சைபகளி' சாிபாதியான ஐ3� 
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சைபகளி'; Pசாபல� - � ணிய�; சி�த�பல� - சி=ற�பல�; ஐ3� சைபக�: 

சி=ற�பல�, ெபா�ன�பல�, ஆடல�பல�, ேபர�பல�, அரச�பல� ஆகியன. (8) 

 

557. பாதெம' அனி8ச மல+ - பாதமாகிய ெம'�ய அனி8ச�P; ப8சிள- கத� - 

இைளய வாைழ, ெதாைட�� உவமவா�ெபய+; ஆ�ைல - ஆ�ைல ேபா�ற வயி�; 

வைள த-� ப8ைசயிள N-கி' - ேதா�வைள த-�� ப5ைமயான இைளய N-கி' 

(ேதாF�� ஆ� ெபய+); தாதள; பாிமள� கா3� - மகர3த� ெபா�3திய மண��ள 

நா3த)ட (ைகக)� ஆ�ெபய+); மா3தளி+ - மா3தளிைர�ேபா�ற உட'; 

அணிPடண�தா� ஐ�பைட த?; - அணி�� ஆபரணமான ஐ�பைட�தா�ைய� 

த?வி��ள; ச-கர சம3த மணி நா� இள- க�க� ஆட - கல3��ள Mம3தகமணி 

பதி�த ஆபரணமணி3த மி�க இைளய க�கமர ெமா�த க?�� ஆட; ெவ டள; 

��த மல+ - ெவ ைமயான �'ைல�� (ப=க� ) ��தமல�� (வா9); �மி
 - 

�மிழ�P, (N��); வ�ைளய-ெகா! - அழகிய ெகா!யி@�ள வ�ைள�P (கா�); 

ெகா�� - காதிலணி�� ஆபரண�; �ைழ - � டல�; மீ� ெச?3திலக சீதள 

ெச-கமல� - ெச?ைமயான ெபா)ைடயி)ட அதிக �ளி+8சியான தாமைரெயா�த; 

ேகாதிலாத அ�� இத
 இல; ஆட �=றம=ற அாிய Pவி� இத
கைள� ேபா��� 

இலவ� பG5ேபா�� ��ள கா'க� ஆட (9) 

 

558. கய�த�ப மாமகர சாகர� - ஆழமான நீ+ நிைலயி@ைடய ெபாிய 5றாமீ�க� 

வசி��� ச��திர�; க�பி�� - ந#-க8 ெச9�; தர-க� - அைல; கண பணாடவி� 

பா�பாட - A)டமான பட-கF�ள ஆதிேசடனாகிய பா�� ஆட; நி�மய� த�ப - 

நி�மயமான நிைல��ள; அ டேகாள� - ஆகாய;லக�; (ேகாள� - உ� ைட 

வ!வ�); �வன வ)ட� - Pமியி� 5=�; வ)ட� ெபா��� - ச�கரவாளமைல; 

ெபா��� - மைல; ம டல ஆதிய3த� - ம டல-களி� �த@� கைடசி�� ஆட; 

மா5ண� Pடண� - பா�பாகிய ஆபரண�; �ரா3தக� - சிவ�; P8ச�கர வாள� - 

அழகிய ச�கரவாள மைல. (10) 

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

தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�தால�ப�வ�    

 

559. ர�பதி - இராம�; வ�ண� இராம� அ! பரவின� ேச�;�� அைண க)#�  
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ேபாதா��; வ�ண� வாராததா' ேகாபி�� அ�ைப எ#�க வ�ண� பய3� சரண� 

அைட3தா�. ��கண+ - சிவ�; சிவன� �ைணவ� - �ேபர�; அ-கி - அ�கினி; 

சிவ� நீ-கின ம=ற எ?வைர�� Aறின+; ந3� அணி�- �ைழ ந�ப+ - ச-கா 

பரண��, � டல�மணி�� சிவ�; நா�ப  - ம�தி; மணி� படமா நாக� - 

மாணி�க�ைடய பட� ெப=ற ெபாிய பா��; ஒ� ெகா�பி� ந#�ைக தட�ைகயி#� - 

ஒ� ெகா�பிைன� ெப=ற ெபாிய ��பி�ைகயினா' ந#�க��ட� தட;�; த3தி - 

விநாயக�. (1) 

 

560. ெசா�கைம �ழ� - வாாி8 ெசா��மா� அைம3த A3தைல�ைடயவேள; மயி' 

நிழ� - மயி' ேபா�ற சாயெலாளி�ைடயவ�; க�ணி - க�ைணைய�ைடயவ�; 

மரகத வ�ணி - ப8ைச நிற�தவ�; பானல� அைனய கணி - நீேலா=பல ெமா�த 

க ைண�ைடயவ�; ெகா3தா+ வாைக8 K�னி - P-ெகா���க� நிர�பிய ெவ=றி 

ைய�ைடய Kலா�த�ைத�ைடயவ�; ச=�ண மி� ரGசகி என� பிாி�க. வ3� 

ஆன3த� கா)சி ெகா#�� எ�� பிாி�க; Pடண� ஆதி - ஆபரண� �த�யன; 

வ+�தி��� ப;5 - இ���� அழ�; ச3 தான� - ம�க� ேப�. (2) 

 

561. ெபா=� அக� - அழகிய (ந'ல) மன�ைத�ைடயவ�; க�ைண + ஆலய� - 

க�ணாலய� - (ஆலய� - இ��பிட�); ப3தன� ெவ பா=கடல�ேத - காவைல8 

ெச9�� ெவ�ளிய பா=கட�' ேதா�றிய அ�தேம; வ!ேத� - வ!�த ேத�; 

வ3தைன - வண�க�; ச3தனேம, ைப3தனேம, அனேம என� பிாி�க; அ�ன� 

எ�பத� ெதா��த' அன�. (3) 

 

562. அG5 கர�பிைள - விநாயக�; பி�ைள எ�பத� ெதா��த' பிைள; ஆ� 

தைல�பிைள - ஆ� தைலைய�ைடய ��க�; ேபறாேம - ெப�த�'லாம'; ஆ' - 

ஆ�ைல; ப ! - வயி�; ெவ=� இைற - சிவ�; எ�ைன எ�ற வினாவி� 

ெதா��த' எைன; வாடாேதா - ஓகார� ஐய�ெபா��; பாராேர - ஏகார� எதி+மைற; 

பாராேர இதி@�ள இ� எதி+மைறக� ஒ�ட�பா)ைட� �றி�த�. பா+�பா+ எ�� 

ெபா��; கGசமல+�கண� - தி�மா'; நா@�க�த� - பிரம�; காவா
 நா# 

ஆேனா+ - க=பக8 ேசாைலைய�ைடய 5வ+�கேலாக�தி' வா?� ேதவ+க�; 
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வா
நா# - வாணா# எ�றா யி=�; க க� களி�திடேவ தாிசி�தவ+ கா' தா� ஏறா 

எ�� பிாி�க; கா' - ஏழா� ேவ=�ைம���; ஏறா - அைடயா; ேமைன - 

இமயமைலயரச� மைனவி; விநாயகைன��, ��கைன�� ேபா�� ஆ  

பி�ைளைய� ெபறாம' அ3த வயி=ைற ஒ� சமய� க��ப�தா' நிர�பினா' 

ஆ�ைலேபா�� வயி� வா#� எ�� நிைன�தாயா? பா@�காக பGச� 

உ ெட�� நிைன�தாேயா? உன�� எ�ப! வ��? கனமான �ைலகளாகிய 

�ட-கேள பாலாறா�ேம. அ�ப!�� மிGசி, �ழ3ைத வயி� பசி�த?தா' எ�ன? 

சிவ� பாராம��3� வி#வாரா (�� உபம�� �னிவ+��� பா=கடைல 

வரவைழ�� ஊ)!ய� கா க); தி�மா', பிரம�, இ3திர� �த�யவ+ தாிசி�க 

அவ+களிட� ெச'லாம' ேமைனயிட� ெச�� அவளா' வள+�க�ப)டவேள எ�� 

ெபா�� A�க. (4) 

 

563. மா� ஆ� ஆ� - பைக ெக#� வ ணேம; ேவ� - ம�மத�; க பட ெந���� 

க ைண� கா)ட; ெவ=�� ஆ� ஆ�. வ!வமி�றி யி�3த விதேம; A+ேவா+ - 

மி�தியானவ+ (உாி8ெசா', விைனயாலைண�� ெபய+, A+ ப�தி); சாீர�தளி+ - 

சாீரமாகிய மா3தளி+; கா+ேபா' ஓயாேம - ேமக� ேபா' க���� தள+8சி�றாம'; 

மா' ஓக� - மய�க�தி� ெப���; மாேலாக� - மி�தி; க பட -. தி�Z!�பட; 

க ேண� - தி�Z! ேதாஷ�; நாேவ� - நாவா' வ�3ேதாஷ�; தின� இ�ெசா' 

ப!�பிைன ேபசா9 ேபசாேயா - தின� இனிய ெசா'லான க=��ெகா#�தைத� 

ேபசமா)டாேயா; ஒ� - எ ணலளைவயா�ெபய+; ேபசாேயா - இதி' இ� 

எதி+மைறக� ஒ�ட�பா)ைட� கா)!=�; ���ர-கைள நீ சிாி� தழி�தைத� 

ேபா�� மி�தியானவ+ க # சிாி�தா@� உன� சாீரமாகிய தளி+ ேமக� ேபா�� 

க��காம@� ம�மத� ெந=றி� க ப)# எாி3� உ�வமி'லாம= ேபான� ேபால 

மி�தியானவ+ க ணா' ேநா�கின தி�Z! ேதாஷ�� ம=�மவ+க� மனதி' 

நிைன�தைத� ேபா�� ெகா!ய ெச9ைக மி�தி�� உ ேடா உன� அழைக� ப�கி 

ப!�ப!யாக� ெகாGசி� �லாவினா@� உன��� க  தி�Z! ேதாஷேமா, 

நாவினா' வ�� ேதாஷேமா ஒ��மி'ைல எ�� ெபா�� ெகா�க. உ # 

எ�பதி' ஏேதா எ�பதி� ஓகார�ைத� பிாி��8 ேச+�க. (5) 

 

564. �ழ3ைதக� விரைல வாயி' ைவ��8 5ைவ�பதனா' ''உ� ைக 

5ைவ�ப�............ஊறாேதா'' எ�றா+. ப ! - வயி�, ப ! பசி�� அழி� எ�� 
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பிாி�க; ேமனா ேதவியா+ - ேமைன; மி� - மி�ன' ேபா�ற �ழ3ைத; எ ணா� 

எ�ப� எணாேத எ�� ெதா�க�; வி�ப+ கனி இத
 - ேகாைவ� கனி ேபா�ற 

உத)ைட�ைடயவ� (உவைம� ெதாைக� �ற��� பிற3த அ�ெமாழி�ெதாைக); 

க�பித� - ந#�க�; �� - ��கால�தி'; கமல�தைன உ3தி பைட�த �ேனானாேல 

காணா - பிரமைன� ெகா�P
� தாமைரயி' பைட�த உன�� ��னவனான 

தி�மாலா' காண�!யாத, �ேனா� - ெதா��த' விகார�, ��ேனா� - ெபாிய 

சேகாதர�; � டக ெபா=பத� - தாமைர ேபா�ற அழகிய பாத�; த=பைர - பா+வதி; 

ேமாகாதி நா'ேவத� - N�� �=ற-கைள�ைடய பிரம�; ���=ற� - காம�, 

ெவ�ளி, மய�க�. (6) 

 

565. பார� �ய-க� ச�+��ய� - கன�த பா��கைள� ைகயி' க-கணமாக ;ைடய 

சிவெப�மா�; பவள நயன� ப-கய� - பவள� ேபா�� சிவ3த க களாகிய 

தாமைரைய �ைடய தி�மா'; ெபள�திர கரக�� எ கயJ� - 5�தமான 

கம டல�ைத�ைடய பிரம�, ைகய� - கய�, ேபா�; ப�ம�தட�ைக ெவ கய� - 

விநாயக+ ேபா@�; ஆ�� பவள�தித
� கனிவா9 - ெபா�3திய பவள� ேபா�ற 

உத#கைள�ைடய கனி3த வா9; தி�வா9 மல+வா9 - ேப5வா9; அ��தி - 

உணவி)#; �தைல - மழைல; ஊ�� பனிர # அ��க+ வானி' ஊ+3� ெச'@� 

ப�னிர # Kாிய+; அ85வினி - அ5வினி�ேதவ+; உ��திர+ பதிெனா�வ+ ஆதலா' 

��ெதா�வ+ உ��திர+ எ�றா+; அ)டவ5�க� - எ)# வ5�க�; இ�பா)!' 

��ப�� N�� ேதவ+கைள� Aறியி��ப� கா க. (7) 

 

566. "கா��கினி�� ...... ெசா'" எ�றவ!ைய� �ழ�னி� யாழினி� எ�ப 

த�ம�க� மழைல8ெசா=ேகளாதவ+.'' எ�ற �றFட� ஒ�� ேநா��க; 

''க O�கினி��.....யி�ப�" எ�ற வ!ைய "�ழவி தள+நைடைய� கா ட' 

இனிேத ...'' எ�ற (இனியைவ நா=ப�) பா)#ட� ஒ�பி#க. க;� - க���; 

���வ� - ��தமி#வ�; விய�த' நாசி�� இனி� இ�ப� எ�� பிாி�க, நாசி - 

N��; ேபைத�� இனி ஐ�ெபாறி�� இ�ப� பி�ைள� கனிய�றி�� உ ேடா - 

ேபைதய+க)� இனிய ெம9, வா9, க  N��, ெசவி ஆகிய ஐ3� ெபாறிகF��� 
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இ�ப3 த�வ� பி�ைளயாகிய பழ� தவிர ேவ� உ ேடா; காயா�P வ�ண8 

ெச'வி - காய� Pவி� நிற� ேபா�ற ெச'வி. (8) 

 

567. காவி�தட� - நீேலா=பல மலைர�ைடய �ள�; ��த� - அ'�; ேச*#� 

சி�கா' ஊ#� - ேச'மீ�க� த-�� சிறிய வா9�கா�னிைடயி@�; திக
ேத+ ஆ+ 

ெத�U#� - பி�ைளக� இ?�� வ�� விள-�� சி�ேத+கைள� ெபா�3திய 

ெத��களினிைடயி@�; ெபா-� ஆ# அரவ நித�ப Wைள8சிய+ - ேகாபி�� 

ஆ#கி�ற பா���பட� ேபா�ற நித�ப�ைத�ைடய ெந9த' நில� ெப க�; �!' 

- �!ைச; �)!' - இைறAைட; �ளின�திட+ - ஆ=றிைட�தி)#; க-� - வய�� 

வர��; திைர - அைல; காவி மல+��ள�, தாமைர��ள�, அ'���ள�, ேச'மீ�க� 

திாி�� சி�வா9�கா', சி�ேத+க� ெபா�3திய ெத��க�, ெந9தனில� ெப களி� 

D#, இைறAைட, க)!', ஆ=றிைட�தி)#, வய'க�, கட', க�ப', அைல, மி�க 

நீ+85ழி, ெப களி� கா'க�, ைகக� ஆகிய இBவிட-களினிைடயி' ச-�க� 

திாி�� ம3திர நக+ என அ3நக���8 சிற��� A�க. ஊடா#� - திாி��. (9) 

 

568. ெத !ைர ெகாG5 தட-கைர - ெதளி3த அைலக� D5� ெபாிய கட=கைர, 

ேதசிக+ த� ைகம!8சீைல - ஞான��ரவ+களி� சிறிய ஆசார வMதிர�தி@�; த� 

அைசநிைல; கா5�ைப - விPதி�ைப; மைன வைள மதி' தனி@� D)!=காக 

வைள�க�ப)ட மதிலக���; ப டகசாைல - களGசிய�; பர ம-ைகய+ 

ெகா-ைகயிJ� - தாசிகளி� �ைலமீ�� (��தாரமாயி�3ததா' Aறினா+); 

ைகயிJ� எ�ற� பிற+ ��ைத� பண�தி=�� பதி' ெகா#�� வி)#, ேவசிகளிட� 

ெச'வதா' ஆ��; கட=கைரயி@�, ஞான��ரவ+களி� �ணியி@�, விPதி� 

ைபயி@�, த+�ைபயி@�, ��ைபகளி@�, ம டப�, மாளிைககளி@�, D)!=காக 

வைள�க�ப)ட மதிலக���, வழியி@�, சிறிய ப�ள-களி@�, நீாி@�, ேதா ட� 

ேதா ட மணைல�த�கி�ற கிண=றி@� (கட=கைர� �றமான நகராகேவ இ-ஙன� 

Aறின+), களGசிய�தி@�, ேவசிகளி� �ைலக� மீ��, ைககளி@�, 

பவள�தாலாகிய ஆபரணமணி�� இ#�பி@�, வாயி=ப!யி@�, தைலயி@� 

����க� விள-�� ம3திர நக+ என நக��� ஏ=ற� ெகா#�க. (10) 

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

 

569. �#மி - சிகர�; �ாிசி' - ஆ ம�களி= சிற3ேதா�; இதய கமல� - உ�வக�; 

களிசிற�ப - மகி
8சி மிக; ெசா�ப� - வ!வ�; மதி�க ேமைன - ச3திரைனெயா�த 

�க�ைத�ைடய இமயமைலயரச� மைனவி; ப�ம ெச3தி� - தாமைர மலாி����� 

இல��மி; ��� இளநைக8 சனகி க+�த� - ����ேபா�ற அழகிய ப=கைள�ைடய 

சீைதயி� தைலவனான இராம�; அைமய8 ெசா�ன - அட-�க எ�� Aறின; 

மைறெமாழி - ேவதெமாழி; த�திய கட' திைர. �ழ�கா நக+ - தவ
3த கட�� 

அைலக� ச�தியாத நகர�; �ழ�கா நக+ - ஈ� ெக)ட எதி+மைற� ெபயெர8ச�. 

இBவரலா� 549. ஆ�பா)!� �றி�பி' கா க. (1) 

 

570. ம)டகல �)டா� - அற�தி� �த���3த அள; நீ-க, (32 த�ம�தி') 

�ைறயா�; மி8ச� - மீதி; மாைலயி)#� ைக�பி!�த எ� ஐய=� என� பிாி�க; ஐய� 

- தைலவ�, இ-�8 சிவைன� கா)!=�; கா' A�பி - காைல��வி��; கைல�கைல 

-அ#���ெதாட+; கைட�க  இ)#� தைலகவி
3� உ� �ைழ3� ��ைக8சாி 

சில�ப எ�� பிாி�க; ைக8சாி சில�ப - ைகவைளய' ச�தி�க; ச)#க� - அக�ைப; 

அ�தி)ட – உணவி)ட (2) 

 

571. மைல - ேகாவ+�தன மைல; ெசாாிக' மாாி - விைன�ெதாைக; Pைவ வ ண� - 

காயா�P ேபா�ற நிற�த� (க ண�); த� ஐயெனன - தம� தைலவ� எ��; 

சிைலவி#�தி#� Wத' - ம�மதJ� நாணி வி'ைல� கீேழ ேபா)# வி#�ப!யான 

ெந=றி; இதழி� ந'ல வி'வ இைல எ#�� அ�� எ#�� அல+ எ#�� ஆசி�� 

என� பிாி�க; ஆசி�� - ஆைச�ப)#; இதழி� - ெகா�ைற மலைர� கா)!@�, 

அ�� - அ�க� �'; ��கா' - N�� ேபா�; உைன�கா' �தி�ேதயி��ேபா+ - 

உைன எ�ப� ேவ=�ைம மய�க�, Pவி� ேம' தைலெய#�திட - Pமியி�ேம' 

பிற��மா�; அJ�கிரக� - க�ைண; க ணைன வள+�த ெப க� அவ� 

த-ைகயான உைமைய�� வள+��� Pசி�க அவ+கைள� Pமியி� ேம' 

ெசழி��மா� க�ைண ெச9த சா�தி எ�� ெபா�� ெகா�க; Pமிேய ேமா)ச� 

ெகா#�க வ'ல;லகமாத�� Pவி� ேம=றைல ெய#�திட ெவ�றா+. (3) 
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572. உன�� ஆலய� ப�தி எ�� பிாி�க; ப�தி - வாிைச; உ#வி� ஆதிய3த� - 

ந)ச�திர-களி� �த@� �!;�; மா�ைக - மாைல; பகலவ� - Kாிய�; அ�த 

கதிரவ� - ச3திர�; உன� உைபய �ைழ - உன� இர # � டல�; அணி 

�த�ைப - அணிகி�ற காதணி; பார வ)ட� ெபா��� - PமியிJைடய 

5=�மைலக�; பார - இதி' 'அ' ஆறா� ேவ=�ைம���; சி'லாி� பண8 சில�� - 

பர'கைள�ைடய ப��த சில��க�; அழிவிலா அைல�� - அழிவிலாம' வ��தி; 

வா� பிரசி�திேய - உய+3� பிரசி�தமாயி��பவேள; ச�கரவாளகிாிேய உன�� 

ஆலயவாிைச, ந)ச�திர-கேள ��தாரமாகிய மாைல, KாியJ� ச3திரJேம 

� டல-கF� காதணி��, Pமியி@�ள மைலக� யா;� உன� ைகயி' ப3��, 

கழ-��, அ�மைன� கா9கF�, ஆதிேசடJ� வா5கி�ேம உ� ைகயி= 

பர'கைள�ைடய ப��த சில��க� என� ெபா�� ெகா�க. (4) 

 

573. க�ன' அ� பாெகன - க���8 சா=றினி�� எ#�த அழகிய ெவ'ல� 

பா�ேபால; கட;ள+ - ேதவ+; ெத� அ�� - ெதளி3த ேதவா�த�; கவிவாணாி' - 

கவிவாணைர�ேபால; வா
ந+ எ�பத� மQஉ வாண+; ெதா��ைற� த�னைம� 

ெதா டென��� - பைழய கால�தினி�� தன�� அைம3த அ!யென���, 

ெதா டாி� ெகா�ெதா# அ!ைமெய��� - அ!யா+ A)ட�ேதா# அ!ைம 

எ���; �! - �#�ப�; ேபபர� எ�ப� ஆசிாிய+ �!�ெபய+ ேபா@�. ெப=றிேச+ - 

ந' த�ைமயைம3த; ச3நிதி - ேதவி�� ���ற�; ச�னதி - ேகாவி'; இ�பா)டா' 

இ3Iலாசிாிய+ வரலா� சிறி� ெதாிகிற�. பாைக� ேபா��� ேதைன�ேபா��� 

அ�த� ேபா��� பா)#� பா#� �லவ+கைள�ேபால பைழய கால�தினி��� 

தன�� (உைம தன�� அைம3த அ!யென���, அ!ய+ A)ட�ேதா# 

அ!ைமெய��� அ!யா+கள� திற�தி� அ!ைம� திற�தி' ந'ல� ெச9� �க
 

அைம3த ந=�!ெய���, �=ற-களி'லாத எம� ேபபர� �#�ப�தி' ச3ததி 

�ைறயி' எம�� ந=ற�ைமயைம3த உம� தி��� ‘வி��வா�' எ��� என� 

ேபைர8 ெசா'�� A�பி)#�, உம� தி��ேகாயி�ேலேய �!ேய=�வி��� 

இர)சி�த தா9 எ�� ெபா�� ெகா�க. பாக�பிாியாவ�ைம இBவாசிாியைர� 

தன�� அைம3த அ!யவென���, அ!யா+க)� ஒ�� நட�ப�ட� அ!ைம 

ேவைலக� ெச9வதி' �கழைம3த �#�ப�ைத8 ேச+3தவெர��� �=றமி'லாத 



73 

 

அவர� 'ேபபர�’ எ�ற �#�ப�தி' பர�பைரயாக� தன�� வி��வானாக இ��க 

ேவ #ெம��� Aறினேதா# அ�ைம த� தி��� ஆசிாியர� ெபய+ ெசா'�� 

A�பி)#� ேகாவி�ேலேய �!ேய��ப! ெச9�� இர)சி�தா� எ�பன 

விள-�கி�றன கா க. (5) 

 

574. மரகத வ�ண� - ப8ைசநிற�த�, (தி�மா'); அ�மைற வ�ண� - பிரம�; 

வா'�ைற - வரலா=ேறா#� A!ய �ைறைம; 5�தியி� - ேவத�ைத�ேபா��; 

விகசித ப=ப மல+� ேதவியி�வ+ - மல+3த தாமைர மலாி' இ���� கைலமக�, 

தி�மக� எ�ற இ�வ+; ���க மல+ேபா@� இரதி - ���க�P�ேபா�ற நிற�ைடய 

இரதி; மகி
வர தீ+�தமிட - மகி
3� நீ வ�வத=�� த ணீ+ ெதளி�க; உன� 

ச�னிதி தாேன பரகதி என - உன� ேகாயிேல ேமா)ச� எ��; இைமயவ+ ப)# 

விாி�தா+க� - ேதவ+க� ப)#� �ணிைய விாி�தா+க�; ெபாிேயா+, கட;ள+, அரச+ 

உலா8ெச'@� ேபா� உய+; க�தி ப)#��ணிைய� கீழி)# அத� மீ� சிவிைக 

�தலானதி' ெச'வ+; பதிவிரத� உள மகளி+ - க=ைப�ைடய ெப க�; �ரைவ - 

ெப க� ைக�ேகா�தா#� A��; �ைரகட' திைரதவி+ - ச�தி��� கடலைல 

நீ-கின; �மர� ��க�; தம�க� - உ#�ைக; கி�னர� - ஓ+யா
. (6) 

 

575. ச�தி பைட�தாேல சகல�� நிைல�� ெப�மல� அO;� ச=� அைசய� 

ேபாேமா என�பிாி�க; ெப�மல� - ெப�ேமய'லா�; கி�ைப ெச9தி!' இ-� 

அறெமா# ெபா��, இ�ப� திர� த�பா� கதி உன� அ! எ�� - க�ைண 

�ாி3தா' இ-� அற�ெதா# ெபா�F� இ�ப�மாகிய A)ட-க� தவறா� உன� 

பாதேம அைட�கல� எ��; உய+கதியவ+ - 5வ+�கேலாக�தி@�ள ேதவ+க�, 

ெக8சித� - �ழ�க�; �ைற�ைற �க@� �ரத� �ைறயாக� A�� பரதசாMதிர� ; 

ச8ச�ட�தா� - பGசதாள�திெலா�றான ச8ச�ட�ைத ந!��� 

பாத�ைத�ைடயவேள; �தல+ - �த=ேறவ+க�; அனவரத� - தின�; உைற மி� - 

விைன� ெதாைக; �ைழெயா� விழி ய�பிைக - �ைழ3� (இர-கி) ேநா��� ஒ�ப=ற 

க கைள�ைடய அ�பிைகேய. (7) 

 

576. பிாியா� ேதவேலாக�, பிாியா - ஈ�ெக)ட எதி+ மைற� ெபயெர8ச�; ஆ�தான� 

- உய+3த இட�; க=பக அடவி - க=பக மரG K
3த ேசாைல; வா
 இ3திர� - 
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விைன�ெதாைக; எழிலா� அ3தக� ேம=றான - அழகிைன�ைடய யமைன 

ேம=ெகா ட; எ)டான தி�கி' உைறேவா+ - அZடதி��� பாலக+; ந�ைம + தா9 

= ந=றா9; 5�தியா' நா' அ-க�� வா9�பாடமா9 வ3தன ஆ+�தா+க� - 

ேவத�தி�ப! நா�� உபநிடத�� பா! ஆரவாாி�தன+; ேசன� பிாியா8Kல - 

மாமிச�தி=காக ப�3� நீ-காத Kல�ைத�ைடய; சி�தனாக வ3� ம�ைரயி' 

விைளயா!யதா' 'பாசி�தா' எ�றா+. க�ைண மா' ேத#� ெபா�ளா9 - 

க�ைணைய�ைடய தி�மா' ேதட�த�� ெபா�ளாக; பாரெவ=� ஆலய� கயிைல - 

கனமான மைலையேய ேகாயிலாக� ெகா ட கயிைல; கயிைல வா
 தான� 

பிாியா�ேதவ+ - கயிைலயி' வா
கி�ற இட�ைத� பிாியாத சிவ�; ேபைதபா' வ3� 

அ�� ஆ+�� ஆ+ ைக - ேபைதேயனிட� வ3� அ���ாிதைல� ெபா�3திய ைக. (8) 

 

577. ெதா�தார� - P-ெகா���க� ெபா�3திய மாைல; �-க� - பாி5�த�; வாைல, 

மா�னி, மேனா�மணி - பா+வதியி� ெபய+க�; ெசா=� ஆதிப�தி மயிேல - 

ெசா=கF�� உாிைம�ைடயவளான மயி' ேபா�றவேள; சி3�ரான� ேவதசீல+ - 

யாைன�க�ைடய விநாயக�; ேவல+ - ��க�; அனேம - அ�ன�பறைவைய 

ெயா�பவேள; அற� ஓ+ எணா@� - ஒ�ப=ற த�ம� ��ப�திர #� (எ  + நா@ ); 

ெச)# - சி�கன�; க3த� - வாசைன; க=� + ஆலய� - க=பாலய�; கGச நா��க� - 

தாமைரமலாி' ேதா�றிய பிரம�; மாயனா+ - தி�மா'; க+�த+ - தைலவ+; பிரமJ� 

மாயனா�� க+�தராக� A�� எ�� ெபா�� ெகா�க; பிரமேம ச3திரேசகர - 

கட;ளான ச3திரைன� தாி�த சிவெப�மா�; நீலேகாலேம - ேபாலேம - க�நிற� 

ேபா�ற அ�ேம; அேம - அ�ேம எ�பத� ெதா��த'; பிரம� - 317-ஆ� பா)!� 

�றி�பி' கா க. (9) 

 

578. கடக� சாி கYெரன - கடக�� வைள�� கYெர��; சவ! ஓராபரண�; ர�னாதி 

- இர�தினமிைழ�த ஆபரண� �த�யன; கய' - கய'மீைன ெயா�த க க�; 

க க� கா�வைர நீ !�3ததா' "�லாவி வ� �ைழ" எ�றா+. ெபா�ேதா# - 

அழகிய ேதாெட�J மாபரண�; ெபா�னாிமாைல - ஓ+ ஆபரண�; ெகா ைட - 

A3த' அல-கார� ஐ3தி' ஒ�� ; விலாச� ெகா�� - அழகிய ெகா�ெபJ� 

காதாபரண�; 5)! - ெந=றி8 5)!; ெபார - ேபா+ ெச9ய; ம)டா� இல��மிலதா9 - 
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அளவான ஒ� �றியிட� இ�றி; நீத� அளி�� ெப�க - நீதிமானான சிவ� 

உ�னிட� அ�� அதி காி�க; வ8சிரா�த�த� - இ3திர�; �!தா
த� - 

தைலவண-��; ச-கர 5வாமித� அண-�, அர5, வாமி எ�� பிாி��, ச-கர5வாமி 

த� அண-�, ச-கர5வாமி த� அர5, ச-கர5வாமி த� வாமி எ�� A)#க; 

த�ம3திரம� ஆன - மா-களா@� D#களா@மான; வாமி - 

இட�பாக�ைத�ைடயவ�; ேமைன எ'ைலயி'லாம' மகி
8சியைடய;�, சிவ� 

உ�னிட� அ�� ெப�க;�, இ3திரJ� �!வண-�� சிவனி� 

இட�ப�க�தி@ைடயவேள ச�பாணி ெகா)#க எ�� ெபா�� ெகா�க. (10) 

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

(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�(�த�ப�வ�    

 

579. ெசக�தா9�� - உலக மாதா;��; ம�க� ேக)பத=� எளிதா��, 

ெசா'@வத=� �!யாததா��, மிக� ெப�ைம ெப=ற தா9 உலகமாதா;�� 

அபிேடக�கிாீட� ைவ�த� ேபா�ற சிகர-கைள�ைடய ைகலாசமைலயி' 

இ��பவF� கட�� ப�க�தி' இ��பவFமான நீ (/����! 

கட=கைரயி@�ள� கா க) ஒ�ப=ற ப5ைமயான ெகா�� ேபா�ற ேமைன 

எ�பவளிட� இ'லாம', ம=ேறா+ ப5- ெகா�பிடமான சிவெப�மானிட� இ�3� 

அழகிய பிGசாக;�, ப5- காயாக;�, /-கா� சிவ3த க களி� க�ைண�ேத� 

5ர3�, பழ� ப?�� எ�ேபா�� நிைன�தி���� அ!ய+ மன� இனி��மா� 

(களி��மா�) ப?�த N�� க கைள�ைடய கனியான சிவெப�மாJ�� 

இ�ப�ைத மி�வி��� ��ைதெயா�தவேள ��த� த�க என� ெபா�� ெகா�க. (1) 

 

580. ெவ��ெகா # - அGசி; உன� �ழ=� உைட3� வி'@� ெபாழி�� 

அ�பிெனா#� வி ேம= ெச'@� ெகா N - உன� A3த@��� ேதா=� இ3திர 

வி'�)#� ெபாழி�� மைழெயா#� ஆகாய�தி= ெச'@� ேமக�; அ�� - நீ+; உ� - 

வ!வ�; வைள - ச-�; உனதா)� உைட3த ப�ம� - உ�Jைடய பாத-கF��� 

ேதா=ற தாமைர; உன – ‘அ' உ��, ஆறா� ேவ=�ைம� ப�ைம; உைபய தட3ேதா� 

- இர # ெபாிய ேதா�க�; கிைள - N-கி'; நி� ெசா=� இைட3� - உன� 

ெசா'@��� பி�னி)#; கைழ - க���; ஊ+ எ-� எ-கO� ��� # எ�� 

பிாி�க; இத
 வா9 ���க மல+��� இ���� ��த� - இத
ெபா�3திய வாயான 
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���க� Pவி����� ��த�; இ�பா)!' அ�ைமய� பல உ����க)��ள 

உவமான� ெபா��க� ேதா=�8 ெச�� ����கைள ஈJவதாயி��க இதழாகிய 

���க�P;� ��ைத� ெகா#�கி�ற� எ�Jமா� ��த� ெகா#�பாயாக 

எ�கிறா+. 

 

"த3தி வராக ம��பி�பி Pக3 தனி�கத� 

ந3� சலGசல மீ� றைல ெகா�� நளின மி�னா+ 

க3தரG சா� கைழக�ன லாவி�ப' க)ெசவிகா 

ாி3� ;#��க ரா��த மீJ மி�ப�ேம.” எ�ற பா)ைட ேநா��க. (2) 

 

581. த��3 தர-க� �ழ-கா;� ச�னிதான� - ேம'வ�� அைல �ழ-காத உ� 

ேகாயி'; இ�பா)!' ����கைள எ#��� தர�பிாி�த' Aற�ப#கிற�. ச��திர 

��த�தி=�� தர� பிாி�த' உ #. உ�வா9 ��த�தி=�� தர� பிாி�த@ளேதா 

எ�கிறா+. ச�ப�தி - த)ைட ���; இத=�பேயாகி��� க�விகளி� ெபய+ 

வ3தி��த' கா க. (3) 

 

582. ந�� - ச-�; நில; - ச3திர�; சலGசல� - ஓ+வைக8 ச-�, (வல��ாி யாயிரG 

K
3த ச-�); நா� அணவா9� பைட�த வல��ாி - ச-�க� ேச+3� டான 

வல��ாி8 ச-�; ஆயிரG ச-�க� ேச+3த� இட��ாி. இட��ாியாயிர� ேச+3த� 

வல��ாி8 ச-�; நாகிள� P�பாைள ���கவி
 Pக�தி� மிட=றினிட�த ப?�கா9 

��திJ�� - மி�க இளைமயான பாைளைய�ைடய மல�� பா��மர�தி� 

Wனியி@�ள பா�கி@�ள ��திJ��; P-கைழ - அழகிய க���; க  - N-கி'; ஓ+ 

ெம�த �கி' ��திJ�� - ஒ�ப=ற ெம�ைமயான ேமக�தினி�� பிற3த �����; 

கமல விகசித�P - மல+3த தாமைர�P. (4) 

 

583. மல+�காேவா-�� வான� - மல+கைள�ைடய ேசாைல ஒ-�� ஆகாய�; 

ம�A# ஒ�-�� வா� அ� ேத� மைற - ெத��களி� இைடயி' ஒ�-�� 

அ3ேநர�தி@� உய+3த அ�தைகய இனிய ேவத-க�; மைறேப5� ��த+ ஆசிேய -

ேவத-கைளேயா�� ஞானிகளி� தாேய; 'ஆ8சி' எ�ப� ஆசி என நி�ற�; மண' 

D5� ��த� ராசிேய - மண�' அைலக� D5� ����களி� A)ட�; நிைல D# 

அ��- க=பகேம - நிைல�த ேமா)ச�ைத� கி)ட8ெச9�� க=பக ெமா�தவேள; 
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ெநறி D)# இ���- க=பக� உய+3த ெநறி�ப!யைம3த ேகாயி�@�ள 

க=பகெமா�தவேள; நியம+ பக� ம3திரேம - �னிவ+ �தி��� ம3திர�ெபா�ேள; 

நில; நகர ம3திரேம - ம3திர நகாி' த-�பவேள; இல�காகிய ச-கர� சகிேய - 

�றியிடமான �-கவ!வமாகிய சிவ� பாகமாக உ�ளவேள; எ?தா ேவத ரGசகிேய - 

எ?தாத ேவத�தி� இ�ப� ெபா�ேள; எைன ஆ ட�FG ச�காிேய - எ�ைன 

அ!ைமெகா ட ச�கர�பைட �ைடயவேள; இைமேயா+ வண-� அG5 அ�காிேய - 

ேதவ+க� வண-�� பGசா)சர ம3திர� ெபா�ேள; �ைல�ேகாமைளேய - 

�ைலகைள�ைடய அழைக�ைடயவேள; ��வ' ��த� - ��சிாி�ைப �ைடய 

��த� (5) 

 

584. மதிம டல ேந+மைனகெள'லா� மாடAட ;�பாி�ைக ச3திரம டல�ைத� 

ெபா�3திய D#கெள'லா� ெம�ைதகF� Aட-கF ��ள மா! D#க�; விரவி - 

கல3�; வய-�- கதி+ ெவ  தரள மணி - விள-�� ஒளிைய�ைடய ெவ�ளிய 

���மணி; ேதேவ3திர பா�கிய� - ேதேவ3திர� அJபவி�பைத�ேபா�ற ெச'வ�; 

அ�3ததி - வசிZட+ மைனவி; கதி+ - Kாிய�; வழ-� - ெகா#�கி�ற; வழ-� கா5� 

ெவ�ளி�கா5� த-க� கா5� - இரவல���� ெகா#�கி�ற கா5க� ெவ�ளி�கா5� 

த-க�கா5�; உ=� அ-ைகயா' ெதளி��� நீ�� கமகெமன� கம
 ப�னீ+ - 

அைட3� உ�ள-ைகயா' ெத�வி' ெதளி�க�ப#கி�ற நீ�� 'கமகம' ெவ�� 

வாசைன D5� ப�னீரா��. (6) 

 

585. ததி�!��� தி� �கி' - தயிைர� �!��� தி�மா'; ச�+�க� - பிரம�; 

தி�மா@��� பிரமJ��� ேவத�தி=�� ஒ�ப=ற �த'வரான ச-கர+ எ�க. 

அவாிட�� அ��ைடய பா+பதி (பா+வதி) எ�க. தளி+��� பதிவிரைத� ெப  - 

ெசழி�த க=�ைடயவ�; பணில ெமா9��- கைரயிேல பட+ சி��ெத !ைர கட' 

த பதியி� ��� எ�� உைரெச9� �திெசய - ச-�க� ெமா9��- கைரயிேல 

வ�� சிறிய அைலகைள�ைடய கட' K
3த அழகிய நகாி� ��ைத ெயா�தவேள 

எ�� ெசா'�� �தி��; ெதா?மவ+ - விைனயாலைண�� ெபய+; சரண� - பாத�; 

த3த�� �ைர�ெப  - ெகா#��� உய+3த ெப ேண. (7) 

 

586. உ�பி� கட�ேல ெதாி�� ���� ெசாாியி� ந��� திாி�� - உ�ைப�ைடய  
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கட�ேல ஆ93ெத#�த ����, 5ழ'கி�ற ச-�� திாி��. எனேவ அ�  

உக3தத'ல). சிகர ெவ=பி� தரள� நி8ச� தழ' ம#��� - சிகர�ைடய மைலயி' 

N-கி�ட� உ டான ����க� நி8சய� அ�கினியா' உ ண�ப#�; காியைம� 

ெகா ட�' �ழ�' விைள��� ககன ��த� - மிக� க�ைமயான ேமக�ைத� 

கா)!@� காிய A3த�' உ டா�� ெபா�மயமான ���; கைழ - N-கி', இ-� 

அ�ைமயி� ேதா�கைள� கா)!=�; கரட� - யாைனம�தக�, இ-� அ�ைமயி� 

தன-கைள� கா)!ய�. கமல� - தாமைர, இ-� அ�ைமயி� �க�ைத� கா)!ய�; 

பாிமித� தி காி ம��பி� பாிய ��த� சரைவேய - எ'ைலய=ற மி�க வ���ள 

யாைன� த3த�தினி�� உ டா�� ��த� அ=பமான�; பவள��� எ-� உள - 

பவள�� ���� எ-��ள; ெச�பவள��� இ-� அ�ைமேய - சிவ3த 

பவள�தினி�� ��த� ேதா��வ� அ�ைமேயயா�� (சிவ3த பவள� ேபா�ற 

வாயினி�� ��த� ெகா#�பதா' இ-ஙன� Aறின+); கிாியளி��� சி� �ைர� 

ெப  - இமயமைலைய� பா�கா��� ப�வதராசJ��� ெப ேண; கட�' 

ஆ93ெத#3த ����க� உ�பிைன�ைடயதாதலா' ந�ைமயைம3தத'ல. மைலயி' 

N-கி�' உ டா�� ���� ெந��பா' உ ண�ப#�. அ�;� ந�ற'ல; 

யாைன� த3த�தி@ டான ��த� அ=பமான�; மி�க காிய ேமக�ைத�ேபா�ற 

A3த�' உ டா�� ��த� த�க கைழையெயா�த ேதாளி@ டா�� ��த� த�க; 

யாைன ம�தக� ேபா�ற தன�தி@ டா�� ��த� த�க; கமல� ேபா�ற �க�தி' 

��த� த�க. பவள�� ���� எ-�� டானா@� சிவ3த பவள� ேபா�ற 

வாயினி�� ��த� ெப�வ� அ�ைமயாகிற�; எனேவ ப�வதராச� ��திாிேய 

��த� த�க என� ெபா�� ெகா�க. யாைன ஒ�ேறாெடா�� ச ைட யி#� ேபா� 

த3த�தி' தீ�ப=றி ���� தீ93� ேபாவதா' அ=பமான� எ�றா+. (8) 

 

587. கைழயி@� கைழயி@� க ப)ட ��� - N-கி�@� க��பி@� உ டான 

���, கா+வ ண ர�பதி கர�தாலைம�த இ�கட' அக)# இ�பி ���� - 

க�நிறமான இராம� கர�தா' அட-�க எ�� அைச��� கா)!ய இ3த� 

கட�J� உ�ள ச-கி� ����; ெச-ைக�� ப�னீைர வி)# விள��ேவா� - 

சிவ3த ைககைள� ப�னீரா' க?;ேவா�; எ?�ழ� க;� மத�� அயிராவத� P  

இ��பி# ம��பி� ��� - ஏ? �ழ�ைடய மத85வ)ைட� ெப=ற அயிராவத� 

எ�ற யாைனயி� கி��ாியி)ட த3த�தி� ���; இ���� - இ��� எ�பத� 

வ��த'; எ�தைன���ேளெயன மதி�ேபா� - உ�Jைடய ��த�ைத நிைன�க 
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எBவளவி' ஒ� பாகெமன� க��ேவா�; தைழமல+� ெதாைட8 ெசா�� அணி�ழ' - 

தைழ�த P மாைல ெசா�கி அணி3த A3த'. (9) 

 

588. ேமைல� தவ�த+�� இ��பிடெமJ� ெசா+�க D)!னி@ ��தமி'ைல - 

ேம�ைமயான �னிவ+க)� இ��பிடமான ெசா+�கேலாக�தி@� ��த� 

(��தி�லக�) இ'ைல; ேவழ� - யாைன; �ைன நீ#� இ� ேகா#ெதா�� - 

�ைனவள+3� நீ # ெகா ேட ெச'@� த3த3ேதா��. ேச' உ=பவி�த க=ப 

உதர�ெத? திைர கட@� - ேச' மீ�க� ேதா�றிய ேதவேலாக�தி� ந#விட� வைர 

எ?��� அைலைய�ைடய கட�ட �?வ��; ெச3ெந' - சா� ெந'; க�ன' - 

க���; பா' ஒ�த ெச3தமி
� பி�ைள�கவி��� ஒ�ப� நில�� ��த� இ'ைல - 

பா'ேபா�றினிய ெச3தமிழி� பி�ைள� கவி��� இ�ப�வ3 தவிர ம=ற ஒ�ப� 

இட�தி@� ��த� (��த� ப�வெம�ற ஒ��) இ'ைல; பா' நிலா;மி
 

ெவ மண' திடாி' ெந9த= பர��� ெபா��பா�� இ�தல�தி' ��� # - பா' 

ேபா�ற நில; ஒளி ெவ�ளிய மண' தி)!' D5� ெந9த' நிலமான மண' K
3த 

இட� மைலேபா�றா�� இBவிட�தி' ����க� உ #; இBவிட� எ�ப� 

/����!; உ� வா9 ���� உ # - உ�வாயினா' ெகா#��� ��த�� 

உ #; தா+ மைல ��த+ - மாைலயணி�� சிவெப�மா�; தா+ அமைல - மாைல 

K!ய பா+வதிேய; அமைல - பா+வதி. (10) 

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

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

 

589. க ணி@� காண�கி)டாத /ர�தி@�ள அ�கட=கைரக)�8 ெச'@� 

�க�பிரளய� ேபா�� ேச+3த அைல மட-கிய காிய கட�' இ���� க�ப'க�, 

பட�க� இவ=றி� �=ப�க�தி' தா-கிய க�ப= கயி=றி' க)!வி)ட ந-Aர�ைத8 

5றா மீ�க� இைரெயன நிைன�� வாயி' அத�கி இ?�ப� க�பைல8 ெச@��� 

மா@மிக�, அைல அட-கின நீ+நிைலயி' ெபாிய கேச3திர� எ�ற யாைன தன� 

நீ ட �தி�ைகயா' பி!��� த� காைல� பி!�த �தைலைய இ?�க� கைடசியி' 

�!யா� "ஆதிNலேம'' எ�� அைழ��� �ர' ேபா�� "பா+வதிேய! அபய�" எ�� 

ஓலமி#� ம3திர நகாி' உைறபவேள, என� ெபா�� ெகா�க. க ணி@� எ�ப� 

கணி@� என� ெதா�க�; கைர��� கைர�� - அ#��� ெதாட+; க�ப' பட� - 
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உ�ைம�ெதாைக. அணிய� - க�ப'களி� �=ப�க�; க�பாக� - க�ப= க)#� 

கயி�; பணில� - ச-�. (1) 

 

590. ம85 அ�� உைற ஆயிர�ேதா ெர)#� ஆ=றா ேம�� ெபா��� - ேம' 

நிைலகளான எ'ைலக� த-�� 1008- சிகர-கைள�� தா-காம' N�ைற இழ3த 

ேம�மைல; ம85 - ேம'நிைல; அ�� - எ'ைல; ேம�மைல ஆயிர� சிகர-கைள 

�ைடயெத��� 1008 - சிகர� உைடய� எ��� A�ப. இைவகளி' 

ஆதிேசஷJ��� வா�;��� பல-கா)#� ேபா)! உ டானேபா� வா� N�� 

சிகர-கைள அ!��8 ெச�� கட�' த�ளினா�. ேம��ெபா��பாகிய தன�, 

ம=ைற� ெபா���� அட-�தன�, இமவா� ைக�� அட-காத தன�, மா+� 

அட-காத தன� எ�� �ைலக)�� ெப�ைம ெகா#�க; அட-� தன� - 

விைன�ெதாைக; இமவா� - ப�வச� தரா ; ெபா��� - மைல; கர�தா' ெந�! - 

ைககளா' தடவி; கைடவா9 இ�பா' ஒ?�கியபா' - வா9 ஓர�தி� 

இ�ப�க-களி@� ஒ?�கிய �ைல�பா'; மி8சி' - மி�தி; சயி�கியமா9 மி�J3 

தளி+� P3�கி' நைன�ப - ெம�ைமயா9� பிரகாசி��� இைல�தளிைரெயா�த 

அழகிய ஆைடைய நைன�க;�; ப8ைச� �ழ3ைத - இள-�ழ3ைத. (2) 

 

591. கா� தட;� விழி - காதள; பர3த க ; கமகெமன - இர)ைட�கிளவி; 

கமகெமன� கம?� �மி?� இத
� கவி�3தவிரா வதன ச3திரகா3தி அண-� உ� 

தி�ேமனி - கமகமெவன வாசைன D5� �மிழ� P;� (N��) உத#களாகிய �  

���க� P;� நீ-காத �கமாகிய ச3திர ஒளிைய�ைடய ெப ேண, உ� உட��; 

உலைக8 5=�� �ணாி �=�� வள+3� ஓ-கி� பர3த கட' ம#��� - உலைக8 

K
3த கட' �?�� வள+3� உய+3� கட' நீைர�� �!���; கடைல� �!��� 

சாதிெய? மா�கி' எ�க. ேமக� கட' நீைர� �!�தலா' Aறினா+. சாதிெய? 

மா�கி@� �கி' தாைர மைழD
 அகில� மகிதல�� ப8ைச� ப#�தி - இனமான 

ஏ?வைக ேமக� A)ட-கைள��, ேமக�தினி�� மைழ��ளி D?� எ'லா 

Pமிைய�� ப8ைசநிறமாக8 ெச9�; விZO ச�வா-க�� ெகா # - தி�மா�� 

எ'லா உ����களி@�ள ப8ைச நிற�ைத�தா� அபகாி���ெகா #; ஐய+ 

ப#�பாதி சாீர� - சிவெப�மான� சாிபாதியான உட�@�; ப8ைச��ழ3ைத - ப8ைச 

நிற� ெபா�3திய �ழ3ைத; உமாேதவியி� உட�� ப8ைசநிற ெம?3� வள+3� 
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கட' நீைர��!��� ஏ?வைக ேமக� A)ட-கைள��, Pமிைய��, ப8ைச 

நிறமாக8 ெச9� சிவெப�மானி� பாதி சாீர�திJ� ப8ைச நிறமா�கின�; அ�தைகய 

�ழ3ைதேய வ�க என� ெபா�� ெகா�க. (3) 

 

592. ேமக� 5ர3� பர3த�ன ேமனி - க�ேமக� ெப�கி� பர3தைத� ேபா�ற க��த 

உட'; K+��ல� - Kரப�ம� �ல�ைத8 ேச+3த அர�க+; இ#�க  - ��ப�; எறி 

ம�� எறிதயிாி� - D5� ம�தினா' கைடய�ப)ட தயிைர�ேபால; ெவ�வி- 

ேகாபி��; எ� ஐயா - என� தைலவ; அமர+ - ேதவ+; அபய அMத� - 538-ஆ� 

பா)!� �றி�பி' கா க. ஐ��க�ேதா# அேதா�க�� - இய=ைகயான ஐ3� 

�க�ேதா# கீ
 �க�� ஆக (ஆக ஆ��க-களாயி=�); அ5ர �ல�தினா' பய3த 

ேதவ+ ைகைலையயைட3� Kரப�மனா' ேந+3த ��ப-கைள� Aறி �ைறயிட 

சிவெப�மா� அவ+க)� அபயமளி�� ஆ��கமாகி ஆ��க�தி� 

ெந=றி�க ணினி��� பிற3த ஆ� தீ�ெபாறிகைள அ�கினி��, வா�;� ெச�� 

சரவண� ெபா9ைகயி�ட அ�ெபாறி ஆ� �ழ3ைதகளா9� பிற3� கா+�திைக� 

ெப க� பா*)ட8 சிற3� சரவைண� ெபா9ைகயி���க அ��ழ3ைதகைள� 

பா+வதி ெச�� ஒ�ேசர எ#�க ஆ��க�, ப�னி� கர�� ஓ�ட@மாக �ைல�பா' 

ெகா#��8 சிவெப�மானிட� வி)ட ம3திரநகாி' வசி�பவேள, எ�� ெபா�� 

ெகா�க. (4) 

 

593. வாயி' �வன வ)டமி)# ம#��� - உலக8 5=��கைள வாயி�)# 

வி?-கி��; ம�)#3 தி�)#� �ண� - மய��� தி�#கி�ற �ண�; ேகாயி= 

சிற�ெப�� ஆய+ சி��!�' - ேகாயிைலெயா�த சிற�ெப�� இைடய+ D)!'; 

அ�85ன���� ஊ# தவ
3� - இர # ம�த மர-களினிைடயி' தவ
3� ெச��; 

இ� யேசாைத உா�' க ணைன� க)!� ேபா� க ண� தவ
3� ெச�� ம�த 

மரமாயி�3த வி�தியாதர+கள� சாப�ைத� ேபா�கினா+. அ�85ன� - ம�தமர�; 

விழிக�ெதா� �!ெகா !�3� எ�� பிாி�க; ஓ+ அ! ச�பிரதாய�ெதா# P 

அள3� நி�� - ஒ� பாத�தினா' Pமிைய �ைறைம�ப! (தி�வி�கிரம 

அவதார�தி') அள3� நி��; தமி
�பி� நட3� - காGசி�ர�தி' ேசாழன� 

ெவ��பா' கணிக ண+ த� ��வான தி��பாணா
வாாிட� Aறி அ3நகைரவி)# 

நீ-க, தி��பாணா
வா�� ெப� மாளிட� 

"கணிக ண � ..........................பா95�)!� ெகா�.'' 
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எ�� பாட� ெப�மாF� நாக� பாைய8 5�)!�ெகா # Nவ�� ஓQாி' 

த-கின+. அ�சமய� ப'லவ� ேகாயி�' 5வாமியி'லாைமையயறி3� 

த-கியி���� ப�க�/���8 ெச�� ம�னி�க ேவ ட;� ஆ
வா+ ��� 

பா!யப!ேய பா!� கைடசியி' "ைப3நாக�பா9 விாி���ெகா�'', என� பைழயப!, 

காGசி ெச�� ேச+3தன+. மதகாி - கேச3திர� எ�ற யாைன; தச�தி� I� �! 

பைட�த பாயி' சிவேனெயன� கிட3த பர� - ஆயிர3 தைலகைள�ைடய 

ஆதிேசடனாகிய பாயி' ஒ��ம=� ப�ளிெகா ட தி�மா'; தச� - ப��; ப�� I� 

- ஆயிர�; சிவேனெயன� கிட3தா� எ�ப� ஒ��ம=� இ���� நிைல��� A�� 

உலக வழ��. (5) 

 

594. ேயா�கிய சிவா�கியான85டாி� ஒ�றா9 வியாபி�தவ� - ந'ல சிவஞான8 

5டாி' ஒ�றா9� கல3தவ�; ேயாக�தியான ெமௗனிக� த� உ�ள�தி���� உைம 

- ேயாக�� தியான�� ெச9�� ஞானிகள� மன�தி����� பா+வதிேய; ஆ��� 

உலக� - உ�னா' உ டா�க�ப)ட உலக�; அற� வள+�த அ�ைன-32- 

த�ம-கைள�� வள+�ததா' இBவா� Aறினா+. எைன ம�ரவா�கிெயன 

உ டா�கி - எ�ைன இனிய வா�கிைன �ைடயவென�� ெசா'@மா� 

உ டா�க8 ெச9�; எ� பாமாைல அ! K!ன� - என� பா)#�களாலாகிய 

மாைலைய� பாத�தி' K!யவேள; வ-கிச பார�பாிய ��திர பா�கிய� - வமிச 

பர�பைரயி' ம�க)ெச'வ�; ப;5 - வா
;. (6) 

 

595. ம�ட� வைனய, மா�பழ� ெகா ைட வைனய வ�க... எ�� பிாி��� A)!� 

ெபா�� ெகா�க; மணிவண� த-க8சி - தி�மா�� த-ைக; ‘த-ைக' த-க8சி என 

ம�விய�; அைரஞா  - இ#�பி' க)#� கயி�; ைக�� ர�ன கடக� இ#க வ�க - 

ைககF�� இர�தின�தாலான கடகெமJமாபரணமணிய வ�க; ஆபரண + ஆதி - 

ஆபரணாதி; ெச8ைச - ெவ)சிமல+; ெச-காவிய� க)� அGசன �3தீ)ட வ�க - 

காவி மலைரெயா�த க கF�� ைம தீ)#வத=� வ�க; பாதGேச�ப - பாத� 

நட�தலா' சிவ��மா�; மா�பழ� ெகா ைட - A3தைல� ெகா ைட ேபா#� 

வைககளிெலா��. மா�பழ�க)# எ�ப� �டைவ உ#��� வைகயிெலா�றா��. 

இ-ஙனேம ேம=Aறிய ெகா ைட��. (7) 
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596. ெக ைட� கைண�கா' - ெக ைடமீ� ேபா�ற கைண�கா'; கி�கிட - 

த#மாற; கி கிணி - ஓ+ வைக� காலாபரண�; அ�� - உண;; க டசர� - 

க?�திலணி�� ஓராபரண�; அGசன� - ைம; ெகா ைட - தைலயி� உ8சி� 

ெகா ைட; 5!ைக - ெந=றி85)!; �மி
 N�� - �மிழ� P ேபா�ற N��; த?�� - 

ெசழி��, இ-�8 ெசழி�த N���திைய� கா)!ய�. ெகா#-ைக - வைள3த ைக; 

ெகா��� �ைழ�- �ைழ�கணிேய� - ெகா���, � டல�� காதி=� அணிய 

மா)ேட�; �ைழ - கா�; (உ.�.) "ஊச@=றவ+ �ைழ� �ைட3தி#தலா'" (க3த�. 

தி�நா)# 44). (8) 

 

597. ெச9ய - சிவ3த; �ல�ப - ஒ��க; ைபய - ெம�வாக; வராத பரா�க� ஏ� 

என�பிாி�க. (9) 

 

598. மரகத வ�ண வ!;ைட இைமய மைலமக� - ப8ைச நிறஉ�;ைடய 

இமயமைலயரசனி� மகேள; மத+விழி மகர �ைழ விழி ��வ - மத+�த க க� ேபா+ 

ெச9�� 5றாமீ�ேபா�ற வ!;ைடய � டல�தி�மீ� க களி� பா+ைவ 

ஊ#�வி8ெச'ல; 5ர+ - ேதவ+; �! - தைல; �!யிைட - உ#�ைக ேபா�ற இைட; 

ம�ட� - கிாீட�; பாி�ர சரண - சில��கைளயணி3த பாத�ைத�ைடயவேள; விகசித 

கமல� - மல+3த தாமைர; உததி - கட'; திாி�ைர �த�ய ஐ3� ேப+கF� ச�திைய� 

�றி�பன. (10) 

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

அ��0�ப�வ�அ��0�ப�வ�அ��0�ப�வ�அ��0�ப�வ�    

 

599. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 பாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைமபாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைம 

  

 

1. சிவ�ைடய ஒ
பாக� (ப�தி)  பாதிபாக� ெப�றதா� இைள� பாக� 

  ேபா�� தைலயி� இ
�பா�. எ�� ெசா��வா�க�. 

2. �வைள மலைர" ச#திரனா� மலர%�  �வைள இவ&'�' ைகயி� அழ�* 

அட'க%� +,-�, ைகவார�  த�ைம-ைடயதாயி
'��. 

ெகா�ள� - .*ைத அட'�த�.  

3. நாக*ைத ஆபரணமாக அணி#த  இவ&� நாக*ைத ஆபரணமாக அணி#த 

சிவெப
மா�'� உாி*தானவ�. சிவெப
மா�'� உாி*தானவ�. 
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4. ந�லகைல (16- கைலக� நிர�பி) நி�பா�. இவ&� ந�லகைல (ப,�3) நிர�பி  

 நி�பா�. 

5. ஒ�ப�றவனா4 நீ-மைலயி� (நீ-�  இவ&� ேமகமைலயி� (ேமக
 ��த 

அைலயி� எ�� பிாி'க; அைல எ�ப6  இமயமைலயி�) பிறதா�. 

பா�கடைல' �றி*த6) பிற#தா4.  

 

நி=� ேமகமா9 நீ�மைலயி= பிற3தா9 இவF ேமகமைலயி= பிற3தா� எ�ற இ3த 

அ! இ�வ���� ெசா'�' ஒ�தி��த' கா க. (1) 

 

600. உலக�தி� �த@� �!;� 5=றிய கட�� ெவ�ள�ைத உ ெட?3த 

ேமக�ேபா�� பர3த நீ+த���� இைளய பசிய இைல��, ெவ ேமக�, ெச�ேமக� 

ேபா�� விாி3��ள Wைர�� ேச+3� எ?3தைவகளி� ம�தியி' தைட�ப)ட 

மீ�களி� A)டெம'லா� ந)ச�திர-களி� A)ட� ேபா��� அ-க-� இட� 

ெகா #�ள நீ��, மீ� ஒளிவி#� ஆகாயேம 5வராக உ�ள கைரகF� அழகா��ள 

ேமகெம�J� வ #க� ஊத மகர3த� ெபா!களா' 5=றிய பாிேவடமி)# 

வாசைன�� பிரகாச�� Dச ேதனாகிய அ�தகைல ஒ?க ெபா�3தி அல+3த 

ஆகாயமாகிய �ள�தி' தாமைர மல+ேபா�� உ�ளவேன எ�� A�பி)ட 

அ�ைமேயா# ஆட வா எ�� ெபா�� ெகா�க. இ�பா)!' ஆகாயேம �ளமாக;�, 

ந)ச�திர-க� �ள�தி@�ள மீ�களாக;�, ஆகாய85வ+ கைரகளாக;�, நீ��ள 

ேமக� நீ+த���� பசிய இைலயாக;�, ெவ  ேமக�� ெச�ேமக�� 

Wைரகளாக;�, ேமக� வ #களாக;�, பாிேவட� மகர3த� ெபா!யாக;�, அ�த- 

ெகா#��� ச3திர கைலக� ேதனாக;�, ச3திர� தாமைர மலராக;� Aற�ப)# 

ச3திர� K
நிைல�� அ�ைம K
நிைல�� ஒ�தி��த' கா க. உ��ன' த��� 

இள� பாசைட என�பிாி�க. ஏேகாபவி�� - ேச+3�; பி�திைக - 5வ+; Aல� - கைர; 

வா� - அழ�; பிரச� - ேத�; வா+3� ஒ?க - ஒ�ெபா�) ப�ெமாழி; வா+3� - ஒ?கி; 

வாவி - �ள�. (2) 

 

601. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 பாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைமபாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைம 

  

 

1. அழகிய ச'கர வ7ட� ேபா�றதி� ஒளி  அழகிய ச'கர வ7ட அ�ேகாண 

  8சிய பதினா� கைலக� உ9:. +'ேகாண� ெபா
#6� 64 கைலக�  

 இவளிட� உ�ளன. 
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2. சாவ
*தம�ற பிற�3� இற�3� வள�%�  எ�ைல-� �றி-� இ�லாதெதா
 

ேத4%� மாத#ேதா�� வ
�, மா"சற - மா4";  க�பகால+� ஆரா4வி�றி" ெச4ய* 

அற, சாவ
*த� நீ<கின த'கைத-ைடயவ�; க�*தவிய� –  

 ெச4ய*த'க6. 

3. ெசா��' கட<காத ஒ�ப�ற ந7ச*திர'  ெபாிய ஆகாய*தி�� பதிென7:' 

.7ட<க� =>#6 பிரகாசி�பா�. கண<க&� =>#6 பி� வர" ெச��வா�. 

 

��ேகாண� எ�பதைன8 318-ஆ� பா)!� �றி�பி' கா க. ம3திர�� ஆ8சி - 

தி�ம3திர நகாி' எ?3த�ளி��ள தா9. (3) 

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

602. 

ச�திர�

ச�திர�ச�திர�

ச�திர� 

  

 பாக

பாகபாக

பாக
பிாியா அ
ைம


பிாியா அ
ைம
பிாியா அ
ைம


பிாியா அ
ைம 

  

 

1. உைதயமன� (உதயமாத�) அ*த மன�  இவ&'� ஒேர மன� தா� உ9:. 

(மைறத�) எ�� இர9: மன+9:.  

2. மனதி� கள<க+9:. இவ� மனதி� எ?வித கள<க+� இ�ைல 

3. உன6 ெப
ைம நிைல நி�லா6 சிைத#த6.  இவள6 ெப
#த�ைம அழியா6 நிைல*6 

(மான� - ெப
ைம) ச#திர� கைலக� ேத4#6  நி���. 

�ைறய" சாப� ெகா:*தைத� ப�றி' .றின�.  

4. ேத4#தழி-� உட� உ9:. இவ7� எ*ேதச கால+� அழிவி�ைல. 

5. மனமகி>கி�ற சிவனிட� ேச�#6  இவ� எ�ேபா6� பாதிபாகமா4" ேச�#6 

சைடயினிட� த<�ைவ. வசி�பா�. 

6. இர%'�� (யாசி*த��) 3ற�ப:வா�.  இவ� உலெகலா� ெப�� இனி6 

இரா*திாியி� எ�ற ெபா
� வ
�ேபா6  கா�பா��வா�. 

இர%'� ேவ��ைம மய'க�; யாசி*த�  

சிவனிட� த�ைன' கா�பா���ப, த'க�  

சாப�ேபா6 யாசி*தைத' கா7:�.  

(4) 

 

603. �க� ஓாிர # N��ைட எ�பிரா� - ஐ3� �க�ைடய சிவெப�மா�; 

(ஓாிர # N�� - ஐ3�); �!�கிைடகிட3த ந85 N85வி)# உடல� ெநளி �ட;) 

பட8சிைகயி� Nதரா - �!யினிைடயி�3த விஷN85 வி)# உட' ெநளிகி�ற 

5� ட சைடயி' இ���� பா��; அரா - கைட��ைற3� நீ ட�; பா5ர� - 

வாசகநைட; ேசடJ�� ஒ�பைம��G சிகா ரதன ரா��தைன - ஆதிேசடJ� 
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ெகா�பான தைலயி' மாணி�க�ைடய இரா� எ�ற பா��ைவ; சீ��வ� - திற�; 

தாராகண� - ந)ச�திர�; தி�மா' சிவைன8 ேசவி�க� ைகலாய� ெச�றேபா� க�ட 

வாகன�தி' ெச�� பி� தாிசி�க, க�ட� அ-� வர சிவ� �!யி��3த நாக� 

"க�டா 5கேமா'' எ�� ேக)டதா�. நாக�தி=�� பைகயாகிய க�டனிட� சிவனி� 

சைடயிடமி���� ைதாிய�தா' ேக)ட�; எனேவ ச3திர� சிவனி� பாதிபாகமான 

பா+வதியிட� வ3� விைளயா!னா' யாைர�� த)!� ேபசலா�. இரா�ைவ�� 

அட�கலா� எ�� A�கிறா+. இ-ஙன� ந�ெனறியி', 

 

“ெம�ேயா+ வ�ய விரவலைர யGசா+ 

வ�ேயா+ தைம�தா� ம�வி' - வ�ய 

கட;ளவி+ சைடேம= க)ெசவி யGசாேத 

பட+சிைறய� ��ளரைச� பா+��.'' 

 

எ�� வ�� பா)ைட ஓ+3�ண+க. இத=�� பி� வ�மா�� ேவ� ஒ�விதமாக� 

Aற�ப#கிற�. ஒ� கால�தி' ஆதிேசட� எ�J� பா����� க�டJ��� 

பைகைம ஏ=ப)#� ேபாாிட� ெதாட-கின+. க�டJ��� பய3த ஆதிேசட� பல 

இட-கF��� ெச�� ஓ!� திாி3� கைடசியி' சி���R+�தல�தி=� ஓ! வ3� 

�Zகாிணி� கைரயி' ெப�மாைன� �றி��� தவG ெச9தா�. இBவா� 

தவGெச9�� ஆதிேசடJ�கிர-கி அ-�� ேகாயி' ெகா #�ள கி�பாச��திர� 

ெப�மா� கா)சிெகா#�� அபய3த3� அவைன� தி�வைணயாக� ெகா # 

பாலசயனமா98 சயனி�த�ளினா+. ஆதிேசடJ� �ஜ-க சயனமாகி� 

பயம=றி�3தா�. க�டJ� ஆதிேசடைன� பலவிட-களி' ேத!� காணாம' 

இ�தல�தி=� வ3� அன3த� நிைலைய� பா+�� ஒ��� ெச9ய �!யாம' 

ெப�மாைள வண-கி நி�றா� ; அ�ேபா� "க�டா! 5கமா'' எ�� ேக)க, க�ட� 

"இ���மிட�தி��3தா' 5க�தா�" எ�� விைட Aறி� ெப�மாளி� தி�வ�� 

ெப=�8 ெச�றா�. அன3த� தவG ெச9ததா' அ-��ள �Zகாிணி தீ+�த�தி=� 

“அன3த �Zகாிணி" எ�� ெபய� டாயி=�; இBவா� பிர�மா ட �ராண�தி' 

4-வ� அ�தியாய�தி' Aற�ப)#ள�. சி���R+ தGைச மாவ)ட� ந�னில� 

தா@�காவி' மா-�! இரயி'ேவ நிைலய�தி= க�கி@�ள�. (5) 

 

604. ைம��க# ம)#� அண; இ)ட ெவ  5ைத மாட மணி ெவயி' எறி�தலா@� 

- காிய ேமகம டல� வைர அ ணா3��ள (உய+3��ள) ெவ�ளிய 5 ணா�� 
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Pசிய மாட-களி' மாணி�க மணியி� ஒளியாகிய ெவயி' D5வதா@�; வ ட�# 

ெவ  மண' - அைலகளா' ��ைபகளிட�ப)ட ெவ�ளிய மண'; மணி��� 

எ�பைத ���மணி என மா�க; ெபா�ெமன - ஒ���றி�பிைட8 ெசா'; �ழ�க� 

ெப�- கய�தைலயி= �ர # அைலயி' ஆவி�கைர ��க இட��ாி வல��ாி 

தினGெசாாி நி�தில� பிரைப - ச�த� ெகா#��� �ள-களி� இட-களி' �ர # 

அைலயினா' �ள�கைரயைட3த இட��ாி8 ச-�� வல��ாி8 ச-�� தின� 

ெசாாிகி�ற ��தி� ஒளி��; எ'� - இர;; உ�ள� கள-க� �த' இ'ைல - 

மன�கள-க� ஆதியாக� ெகா டன இ'ைல. (6) 

 

605. ெப���வன வ)ட� வைள P8 ச�கிரவாள� பிற-க�� அட-�� அ ட� 

பி�திைக�� எ�திைக�� ��திைக (�=�ைக) ப#�தி� �ற�ப#� ெசல�பிரபாக� 

க�-கட' - ெபாிய உலக8 5=ைற8 K
3த அழகிய ச�கரவாள மைலயி' அட-�� 

ஆகாயமாகிய 5வைர�� எ3த� திைசகைள�� �=�ைகயி)#� �ற�ப#� 

சல�பிரவாக�ைத�ைடய காியகட'; த� வா9 திறவாத வ ண� - அைலக� 

அ!�� ஒ��காதவா�; இவ)�� ைகவ3த� - இவF��8 சி�தி ெப=ற�; உன�� 

ஐயற; இலாதப! க காண ஒ�பி�கேவா - உன��8 ச3ேதகமிலாதப! 

பிர�திய)சமாக� காOமா� ெச9� கா)டேவா; ேயாசைன-617-ஆ� பா)!� 

�றி�பி' கா க. உைன அ�3�� இரா��தைன�� எ��� வா9திறவா� வா9 

க)!வி#வா� என� பிாி�க; இரா� - ச3திரைன வி?-�� பா��. (7) 

 

606. மி�காபதி8 சி-க ஏ� என� த�க� - மி�க-கF��� தைலைமயான ஆ  

சி-க� ேபா�ற பல� பைட�த த]�; வி�கிேன5ர+ - விநாயக+; ப�� + ஆ+ + 

அழ' கட;� - எ'லாவ=ைற�� உ O� அாிய அ�கினி ேதவ�; உைதய பாிதி - 

உைதய Kாிய�; ப' தக+�� - ப'ைல உைட��: உ�ைன - ச3திரனாகிய உ�ைன; 

மி�� ெத? சின� தி�கா அழ' ெபாறி ெதறி�ப� �றி�த கீ
�திைச ேநா�கி வ # 

உ��கி� தி�ம3திர ரகசிய� தல�திJ�� ஆ)சி ேதவாலய�� ஈசான தி�� அ�காக 

ஆய�தமா9 நி�ற� அறிகிலா9 - மி�ெக?கி�ற ேகாப� ���கி தீ�ெபாறி சிதற 

உதி��� கிழ��� தி�ைக ேநா�கி அ�ைப நாணியி' உ��கி� தி�ம3திர 

தல�திJ�� ேம�ைமயான ேகாயி�' வடேம=� Nைலயி' அ�காக சகல 

தயாாி���கFட� நி�றைத அறியவி'ைலயா? Dரப�திர�:-65-ஆ� பா)!� 

�றி�பி' கா க. (8) 
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607. மைழ�தட- ெகா#�! மணி�ககன �க# உ�வ ம3தர� நி��தி - ேமக-க� 

த-�� சிகர�ைத�ைடய அழகிய ஆகாய உ8சிைய உ�;�ப!யான ம3தரமைலைய 

ம�தாக நி��தி; ெந=றி வ)ட8 சிகாரதன ப)ட�� ெந)#ட' வா5கிதைன� 

பி!��� �ைழ��� பிணி�� - ெந=றி8 5=றி' உய+3த மாணி�கமான 

ப)ட�ைத�� நீ ட உடைல��ைடய வா5கி எJ� பா�ைப� பி!�� வைளய8 

ெச9� ம3தர மைலயி' க)!; தட� தி��பா=கட' � # அகழி அக# உைடபட� 

�ைம�� - ெபாிய தி��பா=கட�� ஆழமான நீ+நிைலயி� ம�தியபாக� 

உைடப#மா� கைடதலா' ேசா+வைடய8 ெச9�; திமில�மில� - இைர8ச'; 

திமில�மில�� உைன எ�� பிாி�க; தைழ�த �ளவ� படைல மி�J ெசா+ன� 

படா� தா-� ப-கயேலாசன� த-ைக - தைழ�த �ளவ மாைல மி�Jகி�ற ெபா� 

ப)டாைடகைள� தா-�� தி�மா�� த-ைக; க டா9 - ��னிைலயைச; ச3திர� 

தி��பா=கட' கைட�� ேபா� தறியாக இ�3ததா' இ-ங� Aறின+. (9) 

 

608. �!�க  பண8சிைக மணி�தைலயி� ெந)#ட' �ட�கி� ப#�த ப�வா9 

Nதரா - �!யினிட� பட உ8சி ெபா�3திய மாணி�க�ைடய தைலயி� நீ ட 

உடைல வைள��� ப#�த பிள3த வாைய�ைடய இரா� (ேக�)ெவJ� பா��; 

க#�பட - விஷ� ப#மா�; வாயி=� உ�ளக�ப)ட த ணீ+ விட� தைலயினி= 

ெகா�ளாதி��க ம3திர� ப!�க� க��� உ� உள�� அைட3தா' - அ�பா�பி� 

வாயிJ�� உ� அக�ப)ட த ணீ+ தைலயினி' விடமாக மாறாதி��பத=� 

ம3திர� ப!��மா� எ ண� உ� மனதி' அைட3தா' ; இ��ப� ம3திரTட� 

இவ� பா=ப! - இBவ�ைம த-கியி��ப� ம3திர நகெரJ� இடமாகேவ இவளிட� 

ப!�தறி; இ3த� பதி�கலா' ம=ைற� பதி�� ம3திரமி'ைல - இ3த நக��� 

அ'லாம' ம=ைறய நக+கF�� ம3திரநக+ எ�� ெபயாி'ைல; அைட�கலெமன8 

ெசா' உன��ேமா+ இ#�க  இைல - சரண ெம�� ெசா' உன�� எ�தைகய 

��ப�மி'ைல. (10) 

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

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

 

609. ெவ����� எ �� மட� ேம; க#வா9 ஓ! மட-க@� - ெகா!ய ���� 

கர!�� அறியாைமைய�ைடய ����ட�தி�� ஓ! மட-�தலைடய;�; 

மட-கேல� மி�காதி நாகாதி �� தா� - ஆ  சி-க� �த�ய மி�க வைககF�, 
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பா�� வைககF� அைட3� �����தா�; அனவரத�� ைப���� இத
 

கறி���ப! பிர�கிைன பைட�� - தின�� பசிய �'�னா' உத# கறி���ப! 

உண+8சிைய உ டா�கி; பிற-� ஞான� ைபG5ட+ எறி��� இைமயாசல 

மைன��ாிய ப�னி - விள-�� ஞான�தி� ப5ைமயான ஒளிD5� இமயமைல 

D)#��ாிய மைனவியான ேமைன; �ைட மGச� நீ-கி - �ைடயாகிய க)!ைல 

வி)# நீ-கி, உ�ப' இப� - எ��, யாைன இைவகளி�மீ��; கய3தைல - நீ+ நிைல; 

நிலாவி� �=ற� - மாளிைகயி� ேம'பாகமான ச3திர கா3த�க' பதி�த இட�. (1) 

 

610. ெபா9�மாைன அ�மா� ஓ+ ெபா�மாெனன� P�ெபா�)# உைற பிரா)! 

கா)ட - இராவணனா' வGசகமாக வ3த மாைன (மாாீச�) அ3த மா� ஓ+ ெபா� 

மாென�� தாமைர� Pவி' த-�� சீைத கா)ட; ேபா+�ாி தட�ைகதனி' வா+சிைல 

ெய#��� பி� ஏ�ேவா� தாைர வா+�க - ேபா+ �ாிகி�ற விசால�ெபா�3திய 

ைகயி' நீ ட வி'ெல#��� பி� ெச'@� தி�மா' தாைர வா+�க;�; இ�மாைன 

ஏ�� உ3தி அ-கமல க+�ேபாதய ச�+மைற� தி��க�� எழி' கா)#� பரேம)!- 

இ3த� ெப ணான பாக�பிாியாவ�ைமைய� �தி��� நாபி�தாமைரயி� 

க+�ப�தினி�� உதி�த நா�� ேவத-களான தி��க�தி� அழைக� கா)#� 

பிரம�; மைற ெநறி - ேவதெநறி; இ�மண� - ெபாிய தி��க'யாண�; ைக�மாைன 

ைவ�� நி� ைக� பி!�தி)ட - ைகயி@�ள மாைன� கீேழ ைவ�� வி)# உன�, 

ைகைய� பி!�த; க Oத= ெப�மா� - ெந=றி� க ைண�ைடய தைலவ�; 

கைட�கணி� - க ணி� கைட� பா+ைவயா'; ேநா��� அ�மாைனய�� த� 

விழிய�மாைன - பா+���. அழகிய மாைனெயா�த அ�� A+கி�ற 

க கைள�ைடய அ�ைமேய; இ�தியி@�ள அ�மாைன எ�ப� அ�மைன 

எ�பத� நீ)ட'; (அ�மைன - தா9); இதைன�ேபா�� க�-க��� பரணியி� 

"�ய' வ ண� �ன' வா+�க� Pமிைசேயா� ெதாழி' கா)ட �வன வா
�ைக, 

ெசய'வ ண� நிைலநி��த மைலமகைள� �ண+3தவைன8 சி3ைத ெச9வா�," 

எ�ற பா)!@� வ3��ளைம கா க. இ-� மாைன எ�ற ெசா' தி��பி�தி��பி 

வர�பா!ய� கா க. (2) 

 

611. மணிய�மைன - ��தினாலாகிய அ�மைன; பிற-� தாரா கண� - விள-�� 

ந)ச�திர� A)ட�; தட� ககன�க# தடவி� தி��பி� தட� ைகக� த-�� - 

விசாலமான ஆகாய;8சிைய� தடவி� தி��பி நீ ட ைககளி' த-��; உ#��?; 
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இ� அ�மைன இ� உய+வ� இ� தா
வ� இ� தீ+வெதன� ெதளி;றா எ�� 

பிாி�க; ப! - Pமி; ப-ேக�க�� அண-� - தாமைரயி����� இல��மி; ப!க�� 

உ��ப#� அண-�� க ணா! ெயா�த ெவ ைமயான வ!வ�ைத�ைடய 

சரMவதி��, பி!�கி�ற ��� அ�மைனகைள ெய#�� D5� ேவக�தி' விள-�� 

ந)ச�திர� A)ட�ைத� பி#-கி, விசாலமான ஆகாய உ8சிவைர தடவி� தி��பி� 

ெபாிய ைககளி' த-�� ந)ச�திர�A)டமி�, அ�மாைன�கா9 இ�, இ� 

உய+3த�, இ� தா
3த� எனேவ நீ�க�த�க� என மன� ெதளிவைடயாம' 

உ#�A)ட�ைத��, அ�மைனைய�� ேசர�பி!�தி�3� அ ணா3� 

விைளயாட;� அதனா' உதி+3த ந)ச�திர-கF� அ�மைனயி@�ள ���� 

Pமியி���க ��ேதா# ந)ச�திர-கைள�� ெபா��கி� தி�மகF�, கைலமகF� 

த-கள� மா+பி� மீ� அைண��� ெகா # அ�கி' வ3�, நி�� அ!�க! 

ெய#��� ைகநீ)ட நிதானமா9 அ�மாைனயா#வாயாக எ� �!�க. அவதான� - 

நிதான�. (3) 

 

612. ம)# - அள;; ச�கரவாள� - ச�கரவாளமைல; ம=� அ�ெப�� �வன�� 

என�பிாி�க; மாதிர� - தி��; ேமக�த' ம டலாதிய3த� - ேமக ம டல� �த' 

ச3திர ம டல�, Kாிய ம டல� �த�ய;� இ�தி ம டல-கF�; சர� + அசர� - 

சராசர�; க)டா9 நட�தினப! - ஆைணயா9 நட�தினப!; நி�ைக பா+�தி���� - 

உன� உதவிையேய பா+�தி����; க Oத= ெப�மா� - ெந=றி� 

க ைண�ைடய சிவ�; நி�ன�� பைட�தல� க+�தவிய நட��த=ேக ஒ)டா� - 

உ�Jைடய அ�� கிைட� காம' ெச9ய�த�க� ெச9ய �!யா�; உ�Jைடய 

ெசய' அ�மைனக� அ-� ஆ!' உ�னிழ@� ஒ�க ஆ#� நீயா!னா' உலக �த' 

ஆ#� - உ�Jைடய ெசய' யா� எனி� அ�மைனகைள அ-� ஆ!னா' 

உ�னிழ@� ஒ�ேசர ஆ#�, நீயா!னா' உலக�தி@�ள உயி��ளன, உயிர=றன 

எ'லாமா#�; அ)டாவதானமா9 - ஒேர ேவைளயி ெல)#� காாிய�ைத8 

சி3தி�பவளா9. (4) 

 

613. P)#�கல� - P)#மாபரண�; ெபா=சாி - ெபா�வைள; �ல�ப - ஒ��க; 

சில�� அல�ப - சில�� ஒ��க; ெபா�கய= க ணிைணக� ஆடாம' அ�மைன 

பி!�தா#�� சி�திரG K)#� பணா �!8ேசட� சிகாமணி8 5!ைக தைன ஆ)#� 

- ேபா+ெச9கி�ற கய'மீ� ேபா�ற இ�க க� ஆடாம' அ�மைனைய� பி!�� 
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ஆ#�� சிற3த அழ� வா93த பட-கைள� ெப=ற தைலைய�ைடய ஆதிேசடன� 

மாணி�க�ைடய உ8சிையயா)#�; வ)ட85=� உததி கா3த� ெபா��ெப)#� 

ஒ�க� �ள-க� கழ-கி� ஆ)#� - வ)டமாக8 K
3த கட' கா3த;� எ)# 

மைலகF� ஒ�ேசர அைசய கழ=சி�கா9 எறிவதா' ஆ)#�; நீ)#� தட�ைக� 

ெபா��ெப)#� �)#� நானில வலய� �=�� ஆ)#� - நீ)#� ��பி�ைகைய� 

ெப=ற மைலேபா�ற யாைனகெள)#� தா-�� Pமி�?வைத�� ஆ)#�; �றிGசி, 

�'ைல, ம�த�, ெந9தெலன நா'வைக நில-களாதலா' 'நானில�' எ�றா+. நீ=� 

ஒளி ப?�� அழ� எறி��� எ� ஐய� நிலா�தவ
 சடா�!ைய ஆ)#� - 

தி�நீ=றி� ஒளிமி�� அழ� D5� சிவன� நில; விள-�� சடா�!ைய யா)#�; 

வி�தார� - திற�; அ�ைம அ�மைன பி!�தா#�� ஆதிேசடன� 5!ைகைய 

யா)#�, கட' கா3த, எ)# மைலகF� அைசய ஆ)#�, யாைனகளா' தா-க�ப#� 

Pமிைய யா)#�, சிவன� சடா�!ைய யா)#�, இ�தைகய திற� பைட�த உன� 

ெச-ைகயி� திறைமைய யா+ தா� அறிவா+ எ�� ெபா�� ெகா�க. (5) 

 

614. �கி' ஆ ட ம டல�த�பா' விள�ெகாளி �ைள�தைனய ந)ச�திர� �ைற 

�ைற எறி3த அ�மைன வா� �க)!' பதி3தெதன மாJம�ேற - ேமக� நிர�பிய 

ம டல�தி=க�பா' �ைற�ைறயாக எறி3த அ�மைன ெச�� ஆகாய� �8சியி' 

பதி3� விள�ெகாளி �ைள�த� ேபா�� ஒ�தி���ம'லவா; நகி' ஆ ட 

ெச-ைகைய யைட3தி# �கி
�ததி� நா=ெப�-கதி தனி=ேபா9 ந=ெப�� 

பதவிைய� ெப=� ெம9Gஞான�தினா= 5ட+ எறி�த' ஏ9��� - 

�ைலகைளெயா�த அ�மைனையயாF� ைககைள அைவ அைட3தி)#� 

�வி��ேபா� நா'வைக� பிறவியி' ெச�� ந'ல பதவிைய� ெப=� 

ெம9Gஞான�தினா= ஒளிவி#வைத ெயா�தி����; ெச�ைம + அ! - ேசவ!; 

ெசா+�க�-ேம@லக�. (6) 

 

615. தர-க� இர-கிய - அைலகெளா����; ச�த ச��திர� உவ)# எறிய - ஏ? 

ச��திர-கF� ெப��ெக#�� Dச; தைல�� ம டல� இ)# எ? ெந)#ட' 

ச�வ�� ம டலமி)# ஊ# பில�தி� ஒளி�தி#� விட� �ட;)பட ேசடைன - 

தைலயிேல தா-கின Pமிைய� கீேழேபா)# வி)# எ?3� நீ ட உட' Pராைவ�� 

வ)டமாக8 5=றி இைடயிேல��ள பில��வார�தி' ஒளி�தி#� விட�ைடய 

வைள3த ஆதிேசடைன; நீ# உ8சி பிள�க� ப=றி வைள�� அல� உதறி� கதற 

�றி�� ஈ# ெச@�தி� க��� இர�த� எ#�க� ெகா�திெய#�� - நீ ட தைலைய� 
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பிள�க� பி!�� வைள��, அலகினா' உதறி, ேசட� கத�மா� �றி��� த� 

வ�ைமைய8 ெச@�தி அதனா' க��மிர�த�ைத ெய#�பத=�� ெகா�த;�; 

இ�சிைற ப)டதி' அ ட கடாக�� இ!பட மடமெடன ஆ#மயி' ெப�மா� - 

இர # சிற�களி� கா=� ப)டதினா' Pமி, ஆகாய� �த�யன சாிய;� 

மடமடெவ�� ஆட8ெச9கி�ற மயிைல வாகனமாக� ெகா ட ��கைன; ஆ� 

பரம� - எ�ைனயா�கி�ற பரம�, விைன�ெதாைக. (7) 

 

616. பயிரவி, வராளி, �காாி �த�யன ச-கீத வைகக�; பா!னி பாரதி - 

விற�யாகிய சரMவதி; ேதா# அ-�ைழ ேந+ ைவ�தைம ந'யா
 5�தி ெச9 

கீ+�தன� - காதணியான அழகிய � டல�தி' பா#� க3த�வ+ பா)#�ேபா�� 

ைவ�தைம3த ந'லயாழி� ேவத� கீ+�தன-கF�; பாரதிேபா' உ�ப+ ெதானி�க 

என இைய�க. பா=கடலா� மாட3தனி' உைற�� மரகத வ ண� - பா=கடலாகிய 

D)!' வா?� தி�மா'; மா+பி� அண-� அர5 - மா+பி' D=றி���� 

ெப கF���ெக'லா� தைலவி; வ�மி� - ஏவெலா�ைம விைன�=�. (8) 

 

617. �தி+ உல��� உைடயாைடெயன� திக
 �3நீ+ எ?கட' உ� ேமா� 

தட-கைரயி' திைரத�தி �ழ�கா ைம�கட' - உல���ைடய வாைடெயன 

விள-�� N�� த�ைமகைள�ைடய பைழய ஏ? கட'கF� உ�ேள ேமா�கி�ற 

ெபாிய கைரயி' அைலக� த�தி �ழ�காத காியகட', மதி�வமான இட��ாியி�பி - 

ச3திரைன உவமானமாக8 ெசா'கி�ற இட��ாி8ச-�; மண' + திட+ - மண=றிட+, 

தரள� - ���; �தி�ாி 5=��� ஒBெவா� ேயாசைன /ர��� �யவ+ 

5�ைளெயா#� ச+8சைரய பைன�ெதாைக ��னாத�னா@� அதிசயமாகிய 

ம3திர� - �தி�ாிகி�ற 5=� வ)டார�தி' நா=ப� ைம' /ர�தி' �யவ+ 

KைளகF� ச��கைரைய�ைடய பைனமர-களி� ெதாைககF� அைடயாததா' 

அதிசயமாகிய ம3திர நக+; பைனமர�தினி�� ெவ'ல�, க=க # �த�யன 

எ#�தலா' ச+8சைரய பைன�ெதாைக ெய�றா+. ேயாசைன - நா�� �ேராச- 

ெகா ட� எ��� A�வ+. �ேராச� 10,000 �ழ-ெகா ட�. (9) 

 

618. கர� அைலெயா��� - ைகேபா�ற அைலகளி� ஒ���; க�பராமாயண� �க� 

படல�தி' சீைத நீரா#�ேபா� க-ைக த� அைலகளாகிய ைகயினா' 

தாைய�ேபா�� நீரா)!னா� என வ�த' கா க. �ளின� திட+ப# க��� இன� - 
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மண=றி)!' உ�ள நீ+� ேகாழி� A)ட�; க�ப' இ#� பட� ஒ�பமி#� பலைக� 

தைற க)# ஒ��� எ�� பிாி�க; தைற - ஆணி �த�யன அ!��� ச�த�; சாிவைள 

- சாி�� வைளய'; தரள� தர� ெதாிய த)!ய ���� ெப)!யி� ஒ��� - 

����களி� வைககைள யாரா9வத=�� த)!ய ���� ெப)!களி� ச�த��; 

த�ேலாக�� அணவ - க=பக� த�;�ள ேதவேலாக�ைத�� எ)ட; இைட8 சிறியா� 

தட�ைல� ெபாியா� காியா� தி�மைற ேத#வத=� அாியா� எ�� பிாி�க; 

சிறியா�, ெபாியா�-�ர ெடாைட; காியா�-நீல நிற�ைத �ைடயவ�. (10) 

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

நீராட2நீராட2நீராட2நீராட2ப�வ�ப�வ�ப�வ�ப�வ�    

 

619. ��F� ெபா�-கய' இர # அ�கிJ� �ர� �ைண விழி�பைடைய மாJ� 

- ��F�, ேபா+ெச9கி�ற கய' மீ�க� இர # அ�கி' �ர�கி�ற இர # 

விழிகளாகிய ேவ=பைடைய ெயா�தி����; 5ழி��8 5ழி��8 5ழி��� ஊ
 

உ3தியG 5ழி ேபா@� - மி�க 5ழிகைள�ைடய மல+3த ெகா�P
 அழகிய 5ழிைய 

ஒ�தி����; நீாி� வழிேய ெகா�F� க�G ைசவல� ெகா�� இத
8 ெசா� 

ெகா3தள� ப3தி நிக�� - நீாி� வழிேய ெகா�F� காிய பாசி�A)ட� Pவணி3த 

A3த' ெதா�திைய ஒ�தி����; �ளி+3த� உமி?� ��� நிலெவா�� அழ� 

எறி�த ��த �� Nர' ேந�� - �ளி+8சிைய ெவளிவி#� ��� ச3திர நிலைவ� 

ேபா�� அழ� Dசிய ��தவாயி� ��சிாி�ைப� ேபா�றி����; ெத�F� 

திைர�கர� வைள�கர� எ#��ைன8 சீ�கிர� அைழ�த' ஏ9��� - ெதளி3த 

அைலயாகிய ைகக�, வைளயைல�ைடய ைக /�கி உ�ைன8 சீ�கிர� வாெவ�� 

அைழ�பைத ஒ�தி����; ெபா�ைந - தா�பிரப+ணி; ெவ�ளG சில�� ெகா� தீர+ - 

க-ைக ெவ�ள ஒ�ைய8 சைடயி' ெகா ட தீர�ைடய சிவ�. (1) 

 

620. 

தாமிரப�ணி

தாமிரப�ணிதாமிரப�ணி

தாமிரப�ணி 

  

 பாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைமபாக
பிாியா அ
ைம

பாக
பிாியா அ
ைம 

  

 

1. ��றமி�லாத ெத� திைசயி� ேமக�  வட'�* தி'கி� உய�#த சிகர+ைடய 

 த<�� பனி @,ய ேம��* ெதாட�"சி  ேமக� த<�� இமயமைலயிட� பிற#தா�. 

மைலயி� பிற#தா�.  

2. (@ல� வி:ப7ட6). வAைம-ட� ஒளிவி:� சிவ#த சிவனிட� 3�#தா� 

பலவைக மா�பா:களினா� வழி மாறி*  இவ� க��பாயி
�பா�. வAைம த<� 
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ேதா�ற வ#6 உலகளி* தி:வா� 

 ஆ�+க+� ஓ
ட�� ேதா�ற +
கைன 

 யளி*6 உலைக� பா6கா*தா� 

(2) 

 

621. Nல ஓைல� பிரதி கிைட�காம' பிரதி ெச9ய�ப)ட ைகெய?��� பிரதிேய 

இ��தலா' �த' இ�வாிகளி� ெபா�� அறிய �!யவி'ைல. சாக� - ேத�கமர�; 

Pக� - பா�� மர�; தளவ� - �'ைல; �ளவ� - �ளசி; ஆதலா' நீ இ3நீரா! விைள 

யா!னா' - எ�� பிாி�க; அ85தெரன8 ெசா' - தி�மா' எ�� ெசா'@மா�. (3) 

 

622. வாைல�பிராய� - இளைம�ப�வ�; ெச�ெபா� மைலயைரய� மைனயா)! - 

இமயமைலயரச� மைனவியான ேமைன; உ� மகி
3� - மன� மகி
3�; 

விைளயா#த�J� - விைளயா#வைத� கா)!@�; களப தனபாரG 5ம3� ஒசி3� 

இ�� இைட�ைக� தாய+ - வாசைன8 சா3� Pசிய �ைலகளாகிய பார�ைத8 5ம3� 

அைச3� அதனா' ஒ!�� இைடைய�ைடய ெசவி��தாய+; ெபா� - தாைன 

ஒ�கைல இ�3� எ ேணா# எ கைல ெதாி3� அ��� கா)! விைளயா#த�J� 

- அழகிய உைடயணி3��ள இ#�பி��3� 64 கைலகைள�� ெதாி3� ச3திரைன� 

கா)! விைளயா#வைத� கா)!@�; இ� - ஐ3தா� ேவ=�ைம உற
ெபா�;; 

அளகபார� கமல ��� இலக நளின மைனயாெரJ� ேதாழிய+ - A3த�� பார�� 

தாமைரயி னி�� பிற3த ��தி� மாைல�� விள-க� தி�மகேளா எ�J� 

ேதாழிக�; பிரபாக� - பிரவாக�. (4) 

 

623. வ�ள� சிற3த �ைலமா+பி' அணியா#� - கி ண� ேபா�� சிற3த 

�ைலகைள�ைடய மா+பி' ஆபரண� ஆ#�; மி� ம�-கி� ேமகைலய� ஆ#� - 

மி�ன' ேபா�ற இ#�பி' ேமகலாபரண� ஆ#�; வரா=� இைண 

கைண�கா�னி' - வரா'மீைனெயா�த கைண�கா�'; அ-க�� உபா-க�� - 

அ-க��8 சா+�����; பிர�திய-க� - N�� �த�ய உ����க�; ��F� 

ப53தக)# ஆர' உக� ெபா�ைந - ப53தக)ைட�ேபா�ற ஆர' மீ�க� ��ளி� 

�தி�கி�ற தாமிரபரணி; உக� - �தி. (5) 
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624. கமட� - ஆைம; இகழா� ெபா�ைந நதி பாகீரதி��� பிரதிபி�ப நதி - 

இகழ�படாத தாமிரப+ணி க-ைக��� பிரதி பி�பமான நதியா��. (பிரதிபி�ப� - 

அேதவ!;); பா+�� இ�ேவ பாவநாச�� எ�� - Pமியி@�ள உயி+க)� இ�ேவ 

பாவ-கைள நாசGெச9வ� எ�� நிைன��; தாமிரபரணியி' சல�(ஜல�) 

பிரவாக�தி' மீ� A)ட-கF�, ஆைம� A)ட-கF� அைலயி' எ?3� 

விைளயா#வ� �தி��� மீ� அவதார�ைத��, A+ம (ஆைம) அவதார�ைத�� 

ஒ�ேசர எ#��� ெபா�ைநநதி க-ைக�� பிரதிபி�பமாகிய நதிெய��� � ணிய 

நதிெய���, Pமியி@�ள உயி+க)�� பாவ�ைத நாச� ெச9�� நதி ெய��� 

எ ணி தி�மா' தீ+�தமா! விைளயா#வைத ெயா�ப� �க
3�ைர��� தி�ம3திர 

நக+ எ�� ெபா�� ெகா�க; �ராாி - சிவ�; பிாியாதா9 - பிாியாதவேள; பிாி+ ஆ+�+ 

ஆ9 எ�� பிாி�க; ஆ எதி+மைற யிைடநிைல; � எ?த ��ேப�; ஆ9 ��னிைல 

வி�தி. (6) 

 

625. உக)#� சக)ைட உைத சரண உகள ப�� நயன பட ;ரக சயன+ - �தி�� 

வ�� ச�கர வ !ைய (சகடாKர� எ�பவைன) உைத�த பாத��, இர # 

தாமைரெயா�த க கF�, பட�ைடய பா�பாகிய சயன�ைத��ைடய தி�மா'; 

ெபாதியவைர - ெபாதிய மைல; கட' ம#�த - கட�' கல3த; ப5�ெபா� மைலயரசி - 

இமயமைல�� அரசிேய; த-க� ெகா#-ைக�� உ�ளா9 - த-க மயமான 

D)!J�ளா9; ெகா#-ைக - D)!� ஒ����, இ-� D)ைட� �றி�ததா' 

ஆ�ெபய+. ச-க �க�தா' - ச-�� பாலைடயினிடமாக. (7) 

 

626. த�தா
 திைர�கா+� கட' �க)#8 சக�தி' கதி+8 K+ேயாதய� - த��� ஆ
3த 

அைலைய�ைடய காிய கட�� ஓர�தி' உலகின��காக வ�� கிரண�ைத�ைடய 

Kாிய உதய��; 'வி5�பைன��� தய-�� தாராகண ராசி� ெகா�� உைதய�� - 

ஆகாய� Pரா;� விள-�� ந)ச�திர� A)ட�தி� உதய��; உதி�த �த' 

�ணதி�� உதி��� ெபாதியவைர� �#மி கட��� வைர�� வள� ெகா#��� 

தா�பிரப�னி - ேதா�றிய �த�ைமயான கிழ��� தி�கி@தி��� ெபாதிய மைல8 

சிகர-கைள� கட��� வைர�� வள� ெகா#�கி�ற தா�பிரப+ணி; 5�த ஆகி�தி� 

ேத5 உைட�தா9 - மாசி�ைமயான வ!;ட� ஒளி உைட�தாக; Kாிேயாதய�, 

ச3திேராதய�, ந)ச�திர உதய� ஆகியன தா�பிரப+ணியி' 5�தவ!ேவா# 
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ஒளிெப=�� ேதா��� பிரதிபி�ப-க� எ'லா� பாி5�தமான நதியி' N
கி N
கி 

ேச+3த பதவிகைள� ெப�வைத ஒ�தி����ப!யான ��நீ+ என� ெபா�� ெகா�க. 

(8) 

 

627. கா3த� ெச-ைகயி� மா3தளி+ விர' ெவ கமல� ெப�மா)! - கா3த� 

மல+ேபா@� சிவ3த ைக�� மா3தளி+ேபா@� விர@�ைடய ெவ�ைள� 

தாமைரயி����� சர5வதி; ைக விைரவாக8 ெசBவாி - சித� உ க  எ?� 

அGசன�� - ைகேவகமாக சிவ3த ேகா#க� சிதறினா=ேபா���க ைம� ட 

க ணி' எ?�கி�ற அGசன��; Wத' தாெனன வி'ைல8 ேச+�திய 

வதன3தீ)!ய சி3�ர� - ெந=றிெய�றறிய வி'ெலா�த ��வ� ேச+3த �க�தி' 

தீ)!ய ெபா)#�; A3த�' அ��ய ம-ைக �!�தல+ ெகா��8 சர�� - தி�மக� 

A3த�' �!�த மல��, “ெகா�� சர�பளி'' எJ� ஆபரண��; வள-ெகா # இ� 

கைர�� வ ட�ட� திட+�வித' கமகெமன� P3திைர - வள�ப� ெகா # 

இர # கைரகளி@� வ ட�ட;� மண' தி)#� �வி3� கமகமெவJ� வாசைன 

D5� P�கைள�ைடய அைலக�; அ��ய ம-ைக தி�மக�. (9) 

 

628. நளிக  �ன' நிைற கட' அகழ� த#�ப#�கி ய��கிெய? ந#;ய+ ��� ஒ� 

கமடெமன� திக
 - �ளி+3த இடமான நீ+ நிைற3த கடைல� ேதா ட தைட�ப)# 

அ?3தி ெய?3தி��கி�ற ந#�பாக� உய+3த ��ைக�ைடய ஒ�ப=ற 

ஆைமேபா�� விள-��; �ளிசி3திய திைர�ரFவ பிரளய�� ஊ#�வி� ��வி - 

�ளிகைள D5� அைலக� �ரF� பிரளய� ேபா�ற நீாி� ம�தியி' ெச�� ேத!; 

K��தி+ வயி� உைளய� �ைழய� கைரேதா�� கைரேயறி - க��ப� �தி+3த 

வயி� பிரசவ ேவதைனயா' வ��த ெம�3� கைரயிடெம'லா� ஏறி; அாி� 

தவ
3� - தவழ �!யாம' தவ
3�; ைகெவ)டா' தா
�ழியா9 ெவ)!யதி' ெசாாி 

�)ைடகளி)டைத மீ)# நிர�பிய ெவ �ளினெமன - ைகெவ)# எJ� க�வியா' 

தா
3த �ழியாக ெவ)!யதி' ெசாாி3த �)ைடக� இ)டைத ம�ப! அ��ழிகைள 

நிர�பிய ெவ�ளிய மண' ேபா��. (10) 

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

ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�ெபா�3ச2ப�வ�    

 

629. அ ட�க# அண; கதி+ இளநில; எறி�த ப!க� கா��மிைச மரகத�தா' 

வி)டமி)# - ஆகாய உ8சிைய�� ெதா#� கிரணமாகிய இைளய நிலைவ Dசிய 
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ப!க� கா��மீ� மரகத� க'லா' உ�திரமி)#; தரளவட� - ��தினாலாகிய கயி�; 

அேதா தாைர மாாி�மி?� ெகா டைல நிக+�ப - கீ
தாைரயாக� ெப9�� மைழைய 

ெவளி�ப#��� ேமக�ைத ஒ�த; நீ'நிற மணி�பலைக - நீலநிறமான அழகிய பலைக; 

ெகா?வி - ேம�ைம ெபா�3த8 ெச9�; படா� விாி�� - ஆைடைய விாி��; மல+ 

பர�� அமளி - மல+பர�பின ெம�ைத; உ� ேகால� இ�கா@� நிலவ - உ�னழ� 

இ�தடைவ அதிகமாக விள-க; � ட ெவ  /ண�திJ� ப53�ளவ மா' 

ேதா��வ� மாJ� - ஒ�பிாிவான ெவ�ளிய /ணி' ப53�ளப மாைலைய�ைடய 

தி�மா' ேதா��வைத ெயா�தி����; ஒ�றி' �ழா9 �கி' சேகாதாிெயன� பி� 

உதி��� உ� ேதா=ற�� ெபா�;� - ம=ெறா� பிாிவி' தி�மா�� 

சேகாதாிெய�� பி�� உதி�த உ� அழைக ஒ�தி���� ; அ�ண � டாிக� - 

ெச3தாமைர. (1) 

 

630. ��� விாி மகர3த �! விைள;� நறா �)! ம)!த
 வி�மி நா� �ைக� பிணி 

���கவி?� அ��ய ஆசன� ம�ட �! அண-� - வாசைன விாி3த மகர3த� 

ெபா!க�, Wனியி' விைளகி�ற ேத� �)! அ�ேத� ெபா�3திய இத
 

வி��தலைட3� அ�� வி)ட அ��� மல�� தாமைரைய ஆசனமாக� ெகா #�ள 

கிாீட�ைத� தைலயி= K!ய இல��மி; ஆசிாி வ�� - அவைள8 சா+3தவ��, ஆசிாி 

த� - சா+3தி��ைக; ஒ�நி� அ�� - ஒ�ப=ற உன� அ�காக; இள3ெத�ற' ம # 

உைபய சாமைரயிர)ட - இைளய ெத�ற=கா=� ெந�-கி இ� சாமைரகைள Dச; 

"ஊ�வசி .............. ஏ3தி நி=ப" - ஊ+வசி, ேமனைக, அர�ைப, திேலா�தைம, 

இ3திராணி, இரதி ஆகிேயா+ சிவ3த கிரண ஒளி திகழ க��Pர ஆலா�தி ஏ3தி 

நி=க;�; ஆ)சி உ� ச3நிதான� விழி ெகாளா� ஐய� அதிசயி�� என� பிாி�க; 

ஐய� - சிவ�; ெபா��ன' அட��G சிர�க�ப�� ெசய - ேமா�கி�ற க-ைக 

நீைர� தைலயிேல அட��� சிர�தினா' ஆ)! மகி
8சிைய� ெதாிவி�க. (2) 

 

631. கய' மீன ம டல� ��� அணி பட-� இ)ட க'யாண ப3த+ ஏ9�ப - கய' 

மீ� ேபா�ற ந)ச�திர ம டல� ��தினா' அணி3த Aைரயி)ட க'யாண ப3தைல 

ஒ�தி��க; ககன ெவளி ஆகாய ெவளி; க)# ெபா� த)# ஆடேவ - ஒ�றி� 

ேமெலா�றாக� க)ட�ப)ட அழகிய உலக� த)#�க� ஆட; அய' வ ண 

ம டல� ெவளிேய��ள நிற� ெபா�3திய ந)ச�திர ம டல�; Pம டலாதி - 
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ய3த�� �?�� ஆ#� அவ� தா� அைசயாம' அO�த@� அைசயா� எ�� 

பிாி�க; ஐய� - ச3ேதக�; �ய' வ ண ம டல மதி8 சடாமணி ம�ட ��த+ 

மைனயா)! - கள-கமாகிய க�நிற ம டல�ைத�ைடய ச3திரைனயணி3த 

சைடயாகிய அழகிய ம�ட� உ�ள சிவ� மைனவி �ய' வ ண� - ேமககிற�; 

�ைண - சேகாதாி. (3) 

 

632. எ ணாிய - கண�கி'லாத; இய�பாிய - ெசா'ல �!யாத, அன3த� - பல; 

அர�ைபய+ க�னிைக - ேதவ� ெப க�, ேமனைகேயா# + யாவ�� எ�� பிாி�க; 

பலைக நா�ப  நீ D=றி��த' எ�� பிாி�க; ைக�காி� தைலமக� - ��பி�ைக�� 

யாைன� தைல�� உைடய விநாயக�; எணா�� அற� - 32- த�ம�; பல 

ேதவ�ெப கF� ஊ+வசி, திேலா�தைம, ேமனைக �த�யவ+க� வண-க நீ 

ஊGச�' D=றி��ப� ந)ச�திர� A)ட� ப�க�தி' Kழ ந#வி����� 

ச3திரைன� ேபா�றி��க எ�� ெபா�� ெகா�க. உதயமா� நைகயி� இளமதி 

க#�ப - ேதா��கி�ற கள-க�தி� ஒளியிைன�ைடய இைளய ச3திரைன 

ஒ�தி����; விரக� - ஆைச. (4) 

 

633. அ�கர�தா' ெபாி� Qபிகாி�தலா' அழகிய பத85வ)டா' அறிவாகர+� 

ெகலா� ெவளியாகி எளிதி� உைப அ+�த�� ேதா�ற நி�ற இ�கவி - 

எ?���களா' ெபாிதா�� �5�ப#�தலாலழகிய பதமாகிய அைடயாள-களா' 

அறிவாள+க)ெகலா� ெவளி�பைடயாகி 5லப�தி' இ� அ��த-கF� ேதா�ற 

நி�ற இ�பி�ைள�கவி, ெபா�)� இட� - மதி���� இட�; பJவ' - பா)#; 

ைப�கணாடவி விட� பா3தள- �?விைன� பாரமணி வைலயேம ெயா�பா�கி - 

ப5ைமயான க களி� ெதா�தி�� விட�ைடய பா�பாகிய A)ட�ைத� கனமான 

மாணி�க வைலய� ேபா�றா�கி; ��கவ+ அயி' பைட 5ம3� - N�றாக� பிாி3த 

A+ைமயான Kலா�த�ைத� தா-கி; அைமேதர - அ�ைம ெதளிவைடத=காக; 

�ற�தைச3தி)ட �விவா9� ெபா�கண விPதி �ைன ��கண+ - உட�' க)!ய 

�வி3த வாைய�ைடய ஒ�வைக� ைபதனி' உ�ள விPதிைய யணி�� சிவ 

ெப�மா�. (5) 

 

634. கய�த�ப மாமகர சாகர� பிரளய� - ஆழமான நிைலயி' ெபாிய 

5றாமீ�கைள�ைடய கட' ெவ�ள�; க)டைம மர�கல� ந#��ழி நி��தி ம� - 

க)!யைம3த க�பைல ந#விட�தி' நிைலெபற நி��தி; கா' ஆ=றினி' பிணி�� - 
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/ களி= க)!; கா' - / ; ெசய�த�பெம�ன� ெதா�� பா9மர� ெதா�தி 

�8சியி' ேச+3� - ெவ=றி� க�பெமன8 ேச�� பா9மர� ெதா�தி�8சியி= ேச+3�, 

ைகைத8 ெச-கா' அன� திர�க� - தாைழயி' இ��கி�ற சிவ3த கா'கைள�ைடய 

அ�ன� ப)சிகளி� A)ட-க�; கய�த�ப� - ெபாிய க�ப�; கைழ - N-கி'; 

/9நிற� கG5க� - /ய நிற�ைத�ைடய ச)ைட, ேவழ�ப+ - கைழ� A�தா!க�; 

கட�' �ய' கா=றினா' கைர த��ப க�ப'கைள ந#வி' நி��தி ந-Aர� பா98ச 

தாைழயி@�ள சிவ3த கா'கைள �ைடய அ�ன� திர�க� ெவ=றி� க�ப� ேபா�� 

ேச�� பா9மர� ெதா�தியி� உ8சியி' ேச+3� க�ப� கா=றினா' அைச�� 

ேபாெத'லா� சிற�க� விாி�� அைச�ப� ெபாிய க�ப� ேபா�� 

கயி=றா�த�ெதா# 5=றி� க)!ய N-கி' ேம' ந'ல நிற8 ச)ைட ேபா+��� 

கைழ�A�தா!க� த-க� வி�ைதக� ெச9வைத ெயா�தி����. (6) 

 

635. கா�ற உமி
3த; தக#ப# மி�பி இைர�மி
 ���� - தக#ேபா�� ெபா�3திய 

இ�பி ச�தி�� உமி
3த ����; க?�தணி - க?�திலணி� மாபரண�; �ைவ�ப#� 

- மிதிப#�. (7) 

 

636. 5கமாட - இ�ப மJபவி�க; 5கி+த� - ந'லற�; எைனய� - என� தைலவ� 

(சிவ�); எ? பைனேயா# அைல�9 வ�� இ'லாதத�றி எ�� பிாி�க; �9 - �ைக ; 

ஏ? பைனமர� உயர��ட� அைலக� �ைக ேபா�� வ�வைத� ெப=றி��த' 

இ'லாம'; ெபா'லாத வி'லாத ம3திர நக+ - தீைமய=ற ம3திரநக+; ம=றி'லாத 

ெதா�றி'ைல ெய�பதா' அைல எ�ப� ஒ��தா� ஆ-கி'ைல; ம=ற எ'லா8 

சிற��� ஆ-� # எ�க. (8) 

 

637. ெகா9சக� - அைரயி' உ#��� சீைலயி' ெகா9�வி#� தைல��; சிேரா 

ர�தின� - நாகர�தின�; பணிதி - ஆபரண�; தாரா# ேமகலாபார� ஆட - 

மாைலயைச�� மாத+ இைட�க)# ஆட; ெபா� உ�தாிக� - ெபா�னாலான 

உ�தாீய� (ேபா+ைவ); தமனிய� - ெபா�; ேவராட - ேவ+ைவ நீ+ ெசாாிய; வைள - 

வைளய'; ைக8சாி - ைகவைள; ��வ' - ��சிாி��; அர� - சிவ�; அரனாட 

வாதா! - சிவ� ந#-க வாதி)#. (9) 
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638. ச3நிதான� - ேகாவி'; ெவ திைர ெசயா� எ��� வா9 ெபா�திய மகா 

உததி�தீ+�த� - ெவ�ளிய அைல ெச9யாம' அட�கிய ெபாிய கடலாகிய தீ+�த�; 

சி3�ர8 53தர� பா !ய� களி� - யாைன�க�ைடய 53தர� பா !� 

பி�ைளயா+; ெச3திலா� - ��க�; வி # - ெசா'�; ��மாாி - N�� மைழ; 

�ாிைச - மதி'. (10) 

 

தி�ம&திர நகரமாகிய ������யி ெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யி ெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யி ெல4&த�ளி��ளதி�ம&திர நகரமாகிய ������யி ெல4&த�ளி��ள    
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