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சிவ�பிரகாச 
வாமிக� பவ� திர�� 

க��ப�கிள� 
. அ. இராமசாமி� �லவ� விள�க� �றி��ைர�ட� 

ெச�ைன: தி�ெந�ேவ# ெத�னி$திய ைசவசி&தா$த '(பதி��� கழக*,  

1978.  (கழக ெவளி+� 1444) 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

பதிேனழா* '(றா,-� தைலசிற$. விள/கிய �லவ� இ�வ�. ஊைம� 

பி�ைளயாயி�$. உைமயா� ைம$தனி� அ��ெப(3� ேபசிய �மர��பர� 

ஒ�வ�. சா�ேறா�ைட&தா ெதா,ைட நா�-� ேதா�றி� கவி5
டராக& திக6$த 

.ைறம/கல* சிவ�பிரகாச 
வாமிக� ம(ெறா�வ�. 

 

சிவ�பிரகாச� ெச$தமி65 
ைவ� கனிகைள ஈ$தவ�. அவ�த* கட�மைட திற$த. 

ேபா�ற கவி� ெப��ைக� க,� விய�காத �லவ�க� இ�ைலெயனலா*. 

சி(றில�கிய வைககளி� சிற�பான அ$தாதி, மாைல, ேகாைவ, கல*பக*, 

பி�ைள&தமி6, உலா ேபா�ற பல .ைறகளி8* சிவ�பிரகாச� '�க� 

இய(றி��ளா�. 

 

தமி6 பயி�ேவா� ெப�*பா8* ஆசிாிய�கைளய�&. :த(க, அ$தாதி, 

உலாேபா�ற சி(றில�கிய/கைளேய பாட/ேக��� பயி�வ. வழ�க*. அ;வா3 

பயி�ேவா� சிவ�பிரகாச� பவ�திர��, �மர��பர� பவ�திர��, 

சிவஞான:னிவ� பவ�திர�� ஆகிய '�கைளேய :ைறயாக� பயி�3 வ$தன�. 

 

எனேவ �மர��பர� பவ�திர�ைட�*, சிவஞான :னிவ� பவ�திர�ைட�* 

:த(க, ெவளியி�ேடா*. அத�பி� பாகேனாி இைளஞ� தமி65 ச/க 

ெவளி+டாக5 சிவ�பிரகாச� பவ�திர�ைட 1941இ� கழகவழி ெவளியிட� 

ெப(ற.. அத�க, �றி��ைர '#3தியி� பி� இைண�பாக5 ேச��க�ெப(ற.. 
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இ�ேபா. அதைன� கழக ெவளி+டாகேவ விள�க� �றி��ைரயிைன& தி�. 
. அ. 

இராமசாமி� �லவ� அவ�கைள� ெகா,� எ?.வி&.5 ெச@�� வ�* ப�க&தி� 

அ-யிேலேய ப-�ேபா� எளிதிேல ெச@�ளி� ெபா�ைள உண�$. ெகா�A* 

வைகயி� இைண&. அ5சி���ேளா*. 

 

இ5 ‘சிவ�பிரகாச 
வாமிக� பவ� திர��’ எ�* '#� ேசாணைசல மாைல 

:தலாய ஆ3 மாைல '�கA* இ� அ$தாதி '�கA* இ� கல*பக:* B., 

பி�ைள&தமி6, ேகாைவ, உலா, ஆகியவ(றி� ஒ;ெவா� '8* பிற தனி&தனி 

'�கA* ேச��க�ெப(3�ளன. மாணவ��� எ�ெற�3* பய�தர�C-ய 

‘ந�ெனறி’�* இதி� ேச��க�ப���ள.. 

 

இல�கிய� க�Dலமாக& திக?* இ$'ைல& தமி6 பயி�வா�* பயி�றா�* 

ப-&.� பய�ெபற ேவ,�*. இல�கிய நய&திலா6$. இ�ப* காண 

விைழேவா���* இல�கிய* க(35 ெசா�லா(றைல� ெப��கி� ெகா�ள 

வி�*�ேவா���* இ$'� ெபாி.* பய�ப�*. 

 

சிவ�பிரகாச� பவ�திர�� சிவ�பிரகாச 
வாமிக� அ�ளி5 ெச@த ேதா&திர� 

பிரப$த& திர�� எ�$ தைல�பி� தி� சிவஞான பாைலய ேதசிகராதீன&.5 

சித*பர* ஈசானிய மட* இராம#/க 
வாமிகளா� பல ஏ��5 
வ-கைள�ெகா,� 

ஆரா@$. அ�Gெச@�� உைர� �றி�ேபா� 1890ஆ* ஆ,-8*, 1906ஆ* 

ஆ,-8* ெவளியிட�ெப(ற.. 

 

அத�பி� 1916ஆ* ஆ,-� Hவ� ேதவார&ைத& தல:ைறயி� மிகI* அழகாக 

ெவளியி�ட சிவ&தி� 
வாமிநாத ப,-தரவ�க� அ�Gெசா( �றி��ைரயிைன� 

பி� இைண�பாக5 ேச�&.*, '� :?ைமயி8:�ள ெச@��கைள5 சீ�பிாி&.* 

சிவ�பிரகாச� பவ� திர�ைட ெவளியி�டன�. 

 

1944ஆ* ஆ,-� ேமேல �றி�பி�ட பவ� திர�-8�ள '�கேளா� 
வாமிக� 

இய(றிய�ளிய தி��Cவ��ராண*, பிர�#/க Jைல, ேவதா$த Kடாமணி, 

சி&தா$த சிகாமணி, இேய
மத நிராகரண*, சீகாள&தி �ராண* இைட�ப�தி ஆகிய 

'�கைள�* ேச�&. ‘ந�லா(35 சிவ�பிரகாச� ெச$தமி6 '�க�’ எ�ற 
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தைல�பி� தி�மயில* ேதவ&தான ெவளி+டாக தி�மயில* ஆதீன* 18ஆ* ப�ட* 

தி�வ��-� சிவஞான பாைலய 
வாமிகளா� ெவளியிட�ெப(ற.. 

 

இ�பதி�� தமிழி�ப&தி� திைள�க வி�*�ேவா���� ெபாி.* பய�ப�ெமன 

எ,Lகிேறா*. 

 

      ைசவசி&தா$த '(பதி��� கழக&தா�. 

--------- 

சிவ�பிரகாச 
வாமிக� வரலா�சிவ�பிரகாச 
வாமிக� வரலா�சிவ�பிரகாச 
வாமிக� வரலா�சிவ�பிரகாச 
வாமிக� வரலா�    

 

சா�ேறா� வா?$ ெதா,ைட நா�-�, உலைக� �ர��* உைமய*ைம 

ெவ�ள�ெப��கி( கGசி& த?வ ெவளி�ப�ட க�ள� க*பைன�ைடய. காGசிமா 

நகர*. காGசிமா நகைர ஐ*Nத& தல/களி� ஒ�றாகிய ம,தல* எ�3 

ஆ,டவன�ைள� ெப(ற அ�ளாள�க� Cறி� ேபா(3வ�. இ&.ைண5 சிற�� 

வா@$த இ$நகாி� ேவளா, மர���� ���களாயி�$தவ� �மார
வாமி ேதசிக 

ெர�பவ�. இவ� Oரைசவ�. இ& ேதசிக� த* இ�லற&தி� பயனாக H�3 ஆ, 

�ழ$ைதகைள�* ஒ� ெப, �ழ$ைதைய�* ெப(றன�. 

 

இ$நா�வ���* :ைறேய அவ� சிவ�பிரகாச*, ேவலா�த*, க�ைண� பிரகாச*, 

ஞானா*பிைக என� ெபயாி�டா�. ஆ,ம�க� Hவ�* த,டமி6�க�வி 

வா@$தவ�க�; இைறவைன� ப&திைமயா( பணி�* ேப3 ெப(றவ�க�; எ�றா8*, 

ேபாில�கண/கைள� ெபாி./ க(க அவாவி5 சிவ�பிரகாச� ெத�னா�-(�5 

ெச�றன�. இைடயி� அவ� வா# க,ட�ர&தி(�& ெத(கி8�ள .ைறம/கல* 

அ,ணாமைல ெர�-யா� எ�பவரா� ஆதாி�க�ெப(3, அவ��� அறெநறி 

க(பி&.� பி�� அவாிட* விைடெப(35 சி$.N$.ைற த�ம�ர ஆதீன&. 

ெவ�ளிய*பல
வாமிகைள அைட$தன�. 

 

ெவ�ளிய*பல 
வாமிக� சிவ�பிரகாசைர மாணவராக ஏ(3�ெகா�A:� 

க�வியி� ஆழ&ைத� க,டறிய� ‘�’ எ�பைத :த#8* :-வி8* ைவ&. 

‘ஊ�ைடயா�’ எ�பைத இைடேய நி3&தி ஒ� ெச@�ளிய(ற� பணி&தன�. 

சிவ�பிரகாச�, ஆசிாிய� பணி&தப-ேய, 
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 “�ட�ேகா� வாெனயி3 ெகா,டா(�� ேகழ� 

 :ட�ேகா� :�னமணி வா(�-வட�ேகா� 

 ேத�ைடயா� ெற;I��& தி�ைலேதா� ேம(ெகா�ள� 

 ஊ�ைடயா� எ� :ல�” 

 

எ�3 ஒ� ெவ,பாைவ& தி�வா@ மல�$த�ளின�. இ;ெவ,பாவி�, 

‘ஊ�ைடயா�’ எ�பேதா� ‘வட�ேகா� ேத�ைடயா�’ என வ$.�ளைத�* 

ஆசிாிய� விய$. பாரா�-, அவ��� ஐ$தில�கண/கைள�* ெப�மகி6Iட� 

க(பி&. :-&தா�. ஐ$தில�கண/க(ற அ�பி� ெப��கா� அவ� த* ஆசிாிய���� 

காணி�ைக ெகா��க :(ப�டன�. ஆசிாிய� காணி�ைகைய ம3&.& த*ைம� 

பழி��* தமி6� �லவெரா�வைர ெவ�3 அவைர& த*மிட* பணிய ைவ��மா3 

Cறின�. சிவ�பிரகாச� அைலவா@ ெச�3 :�க�ெப�மாைன� ேபா(3*ேபா., 

அ;Dரவரான தமி6��லவ�, அவ� ெவ�ளிய*பல
வாமிக� மாணவ� எ�பதறி$. 

வழ�க*ேபா� பழி�க& ெதாட/கினா�. அதனா� ஒ�வ��ெகா�வ� வாத* நிக6$., 

‘யாெரா�வ� தி�5சீரைலவா@ :�க� ேபாி�, ‘நிேரா�டகயமக வ$தாதி’ ஒ�3 

:த#(பா- :-�கி�றா�கேளா அவ�கA�� ம(ைறயவ� அ-பணி$தவராவ�’ 

எ�3 :ைற ஏ(ப�&தி� ெகா,டன�. :�கன�ளா� :த#� :-&தவ� 

சிவ�பிரகாசேர. அதனா� அ;D�& தமி6� �லவ� அ-பணிய ேவ,-யதாயி(3. 

�லவைர5 சிவ�பிரகாச� ெச$Bாி#�$. அைழ&. வ$. ஆசிாிய�:� நி3&தி 

நட$தைவ Cறி& தைலவண/க5 ெச@தன�. 

 

பி�� அவ� ஆசிாியாிட* விைடெப(3& தி�ைலைய அைட$தன�. இைடயி( 

சிவைற�* ஊ�க�ேதா3G ெச�3 வண/கின�. அ;வா3 வண/கிய ஊ�கA� 

தி�ெவ/ைக�* ஒ�றா�*. அ/ேக பல '�கைள5 ெச@த�ளின�. ெவ/ைக� 

பிடாாியி� ேத�விழாவ�3 அ-யா���தI* :�/ைக, அ&ேதரா� அழி$தைம 

ேக��� காளி��� க-தெம?தி& ேதைரயழி&தன�. த*பியாி�வ���$ தி�மண&ைத 

:-&தன�. ஒ�நா� தி�ெவ/ைக& ெத�வி� உ�� வி(�* ஒ� மாதி� தமி6� 

�லைமைய� பிற���� �ல�ப�&த “நிைறய Iளேதா ெவளிேதா” எ�* 

ெவ,பாைவ �ைர&த8*, அ*மா. உடேன “ெத�ேனா/� தி�ைல” எ�* 

ெவ,பாைவ� பா- :-&. அ-பணி$. மன:�கேவ அவ� அ�� ெபாழி$. 

வா6&தின�. இத�பி� வ�ெறா,ட���� க, த$த ஏக*பைர வண/க� காGசிமா 

நக���5 ெச�8*ேபா. வழியி� ேபPாி#�$. வ�* சா$த#/க 
வாமிக� 

எ�* அ-யா� ஒ�வேரா� கல$.றவா- இ�வ�* சிவஞானபாைலய 
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வாமிகைள� காணேவ,�* எ�* ேநா�க&ேதா� ெச�றன�. ெச�8*ேபா. 

சா$த#/க
வாமிக�, சிவ�பிரகாச 
வாமிகைள5 சிவஞானபாைலய 


வாமிக�ேபாி� வண�க� பாட�க� சில C3மா3 ேவ,-ன�, சிவ�பிரகாச 


வாமிக� “நர�கைள� பா�வதி�ைல” எ�3 Cறிவி�டா�. இ. நி(க. 

 

ஒ�கா� உைமயவ� தா� நீ�விைளயா-வ�* வைரயி� ஒ�வைர�* உ�ேள 

விடாேத என5 ச/�க�ன���� க�டைளயி�டப- சிவெப�மா� 

உ�Qைழ�*ேபா. ச/� க�ன� ஒ�3/ Cறாதி�$தைமயி�, உைமய*ைம�* 

ம(ைறேயா�* நாண&தா� ெவ�கி ஒ��ற* ஒ./க, அ. க,ட சிவெப�மா� 

ச/�க�ன���5 சாப$த$தன�. ச/�க�ன� சிவெப�மாைன அ-பணி$. ‘சாப* 

நீ/� நா� எ$நாேளா?’ எ�3 வினவ, ‘:�க� ெப�மாெனா� மா3ப��� ேபா� 

ெதா���* நாேள சாப&தி� :-I நா�’ என அவ� விைட கிைட&த.. அ;வாேற 

அவ� உலக&தி( பிற$. பாலசி&த ெரன� ெபய�ெப(3 அ�$தவ* ஆ(றி 

மRரமைலயி( ற/கின�. ேதவிய� ேவ,�ேகாA�கிர/கி5 சி&த��� :�க� அ�� 

Cரா.விடேவ, அவ� மைனவிய� இ�வ�* ம,Lல��� வ$. சி&த��� 

மகளிராயின�. காத#யைர� ைகவி�ட :�க�ெப�மா� ேவ�ைடயணிN,� 

அ/ேக அரச� வ-வி(ேறா�றின�. பாலசி&த� அரசைர ெவ3&. வி(ேபா�, 

வா�ேபா� ெதா�&தா�. ம(ேபா� �ாி$தா�. அவ� ேவைல5 ெச8&தி& தா* 

:�கெரன விள�கின�. சி&த� தா* ம�களாக� ெகா,ட அ*ைமயாாி�வைர�* 

:�க��� மண*�ாிவி&தன�. :�க�ெப�மா� பால சி&த���& தி�Iளமிர/கி, 

“ஐ$'றா,�க� உலக&தி� ம�கA��5 ைசவ சமய&ைத� பரவ5 ெச@. பி� 

எ*ைம5 ேச�Oராக” என� க�டைளயி�டன�. பாலசி&த�, ப5ைச�க$த ேதசிக� 

மரபி� மக�ேபறி�றி வ�$திய அ*மைவ எ�பவளா� ெப�:�க� மைலயி� 

ச.ர�க�ளி�பா� ெகா��க�ெப(3 உ,� சிவஞான பாைலய 
வாமிக� என� 

ெபய� ெப(றன�. உலகி� பல அ(�த/கA* நிக6&தி :-வி� ெபா*ம�ர&திேல 

த/கியி�$தா�. 

 

ெபா*ம�ர&.� க�கி8�ள �&.�ப�� எ�* நகர&ைதயைட$. அ�றிரI 

சிவ�பிரகாச 
வாமிகA* சா$த#/க 
வாமிகA* ஐயனா� ேகாயி#� பி��ற&தி( 

ற/கின�. அ�றிரI :�க�ெப�மா�, சில வி�மல�க� ெகா�&.& ெதா�&.& 

தம�� அணிய� க�டைளயிட, அ.ெகா,� சிவஞான பாைலய 
வாமிகளி� 

ப&தி&த�ைம ஈெதனவறி$. சில பாட�க� பா- வ?&தி�, 
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பாைலய
வாமிகளிடமி�$. சிவஞான* ெப(றன�. பி�� ஆசிாியாி� ஆைண�ப- 

சா$த#/க 
வாமிகA��& த* த/ைக ஞானா*பிைகைய& தி�மண* :-&. 

ைவ&தன�. 

 

சில நா�க� கழி$தபி� சிவஞானபாைலய 
வாமிக� இைறவெனா� இர,டற� 

கல$தைம க,� மன/கல/கி�பி� ஒ�வா3 ெதளி$.. தா:*, சில நா�க� உலகி� 

இ�$. பல '�க� இய(றிய பி�, தம. :�ப&திர,டா* ஆ,-� ஒ� 

:?நிலIநாளி� சிவ�பிரகாச� இ�ட#/க பரசிவ&தி� இர,டற� கல$த�ளின�. 

 

சிவ�பிரகாச 
வாமிக� தி�வ,ணாமைலயி� இ�$தெபா?. ேசாண 

ைசலமாைல�* தி�5ெச$Bாி� தமி6� �லவ�ட� வாதி�� ெவ(றிகாண 

நிேரா�டகயமக:*; தி�ெவ/ைகRாி� இ�$தெபா?. தி�ெவ/ைக�ேகாைவ, 

தி�ெவ/ைக� கல*பக*, தி�ெவ/ைக�லா, தி�ெவ/ைக யல/கார* 

ஆகியைவகA*; ெபா*ம�ர&தி( ற/கிய�கா� த* ஞானாசிாிய� மீ. தாலா��, 

ெநG
வி�B. எ�* '�கA*; காGசீ�ர&தி#�$த கால&தி� ேவதா$த 

Kடாமணி, சி&தா$த சிகாமணி, பிர�#/க Jைல, தி��ப�ளி ெய?5சி, 

பி�ைள&தமி6 எ�பைவகA*, Cவ&தி� தி��Cவ� �ராண:*, 

வி�&தாசல&தி#�$தெபா?. பழமைலய$தாதி, பி�சாடன நவமணிமாைல, 

ெகா5சக�க#�பா, ெபாியநாயகிய*ைம ெந�/கழிெந-ல-யாசிாியவி�&த*, 

ெபாியநாயகிய*ைம க�டைள� க#&.ைற எ�பைவகA*; மீ,�* 

ெபா*ம�ர&தி(� வ$தபி� சிவஞானபாைலய 
வாமிக� கல*பக*, ந�ெனறி 

எ�பவ(ேறா� Oரமா:னிவைர ம3&. ஏ
மத நிராகரண* எ�ப.*, ந�லா(Sைர 

யைட$. சிவநாம மகிைம, அபிேடகமாைல, ெந�/கழி ெந-�, �3/கழிெந-�, 

நிரGசனமாைல, ைக&தலமாைல, சீகாள&தி �ராண&தி� க,ண�ப5 ச��க*, 

ந�கீர5ச��க* ஆகிய பல '�கA* இ�* ஆ/கா/�5 சி(சில தனி� 

பாட�கA* அ�ளி5ெச@தன� எ�ப. 

 

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

 ஏணா�G ேசாண சயில� ெகGஞா�3* 

 Nணார மாைல �ைன$தணி$தா� - மாணா� 

 பவ��ணாி நீ$தியிட� பாரதி'� ெச@த 

 சிவ�பிரகா ைசய�றா� ேற�$.. 
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�லாசிாிய� வண!க��லாசிாிய� வண!க��லாசிாிய� வண!க��லாசிாிய� வண!க�    

 �ைனெயழி� வ-வி னாேளா� ெபா.மக� க,டைம$த� 

 மனெமன� �லவ� ெநGச ம�Aமி� றமி6�பா மாைல 

 சினவிைட யவ(ேக சா&.G சிவ�பிர காசென�* 

 :ைனவென* ம-க� பாத :ளாிக, :-ேம� ைவ�பா*. 

------- 

ேசாணைசலமாைலேசாணைசலமாைலேசாணைசலமாைலேசாணைசலமாைல    

 

கா��கா��கா��கா��    

 ச.ரெனழி( ேசாண சயில( 3தி�ப� 

 ம.ரெமாழி ய�ப� மனமா/-�திைரதிைற 

 ெகா,டவென� ேற&./ �ைரகழ(கா� யாைனதிைற 

 ெகா,டவைன ெய�ள&ேத ெகா,�. 

 

ச.ர�-எ�லா வ�லைம�:ைடயா�, ச.�-C&.. ஐ$ ெதாழி�கைள�* தன. 

C&தா�-னா� நிக6&.பவ� எ�ப.* ஒ�3. ச.�-நா��. நா�காவதாகிய .ாிய 

H�&தியா@ நி(பவெனனிமா*. எழி�-அழ�. ேசாண*-சிவ��, ஈ,� 

ஆ�ெபயரா@& தீயிைன உண�&தி நி�ற.. ைசல*-மைல. ெந��� மைலைய 

வ-வாக Iைடயவ�. �ைரகழ�-ஒ#�கி�ற Oர�கழ�. ம.ரெமாழி ய�ப�-இனிய 

ெமாழிகைள� ேப
* அ-யவ�க�. ம.ரெமாழியாவ.-.தி�பாட�க� ஏ&.த�-

உய�&தி�Cற�. யாைன திைறெகா,டவ� எ�ப. அ&தல&. H&த 

பி�ைளயாாி� காரண�ெபய�. அ.வ�மா3:-வடேதச&தினி�3 வ$. 

தி�வ,ணாமைலயி� வா6$த :கிலென�* சி(றரச� சிவன-யா� :த#ய 

யாவ���* தீ/கிய(றைல� ேக�வி�(ற �ைக நமசிவாயH�&தி “Kல/ கர&தி��க5 

ேசாதிம?வாளி��க, ஆல:,ட கால& த�ளி��க - ேமேல, எாி&த விழியி��க 

வி$நா� ேசாேணச�, தாி&தெத�ன காரணேமா தா*.” எ�3 பா�த8* 

சிவாGைஞயா� அ�றிரI விநாயக� கடI� யாைன உ��ெகா,� ெச�3 

அ5
3&தியவழி அவ� ேபாிட��ப�� அ&தீ/கி� நீ/க அவைர வழிப�� அவ� 

ெகா�&த யாைனகைள அவ� திைறயாக� ெகா,டைமயா� யாைன 

திைறெகா,டவ� என�ப�டா�. விநாயக� கடI� த*ைம வழிப�* அ�ப��� 

இைடR(ைற நீ��த8* அ. ெச@யாத வ�ப��� அதைன ஆ��த8* ப(றி 

வி�கிேன
ர� எ�$ தி��ெபய�* உைடயராகலா�, யா� அவைர வழிப�� 

இ$'ைல இைடRறி�றி இனி. :-�ேப� எ�பா�; ‘எ�ள&ேத ெகா,� 
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.தி�ப�’ எ�றா�. �திைர திைற ெகா,டைம�* யாைன திைற ெகா,டைம�* 

பி�ைளயாாி� அளி&தைல�*, அழி&தைல�* உண�&தி நி�றன. 

 

��������    

 

 அ,ண�மா �க6H வ�*�ைன ய�*பா 

       வ�றிெய� கவி�நி� றன�கா* 

 ப,Lலா மி�வ ாிைசெகாணி� ெசவியி( 

       பாணிமா ெனா#�ேம( றிைலேயா 

 வி,Lலா :-யி� ேம�வி� வடபா� 

       ெவயிெலா� �ைட�ற ெவா�பா� 

 த,ணிலா ெவறி�ப வள�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (1) 

 

1. க*பள� அ
வதரென�* இ� க$த�வ�க� ஒ� ஞா�3 ெபாி.* �க6$. 

பா-யவழி5 சிவெப�மா� தி�Iள:வ$. பணி&தவாேற எ�3* காதணி 

வ-வமாயம�$. பா�* ெப�வா6I ெப(றன ெர�ப. வரலாறாத#� 

இ�வெர�ப. அ�க$த�வ�கைள அ�றி& .*��, நாரதெரன8* ஒ�3. 

வடபா8�ள ேம�ைவ�ேபால& ெத�பா#� வள�$ெத?ெம�ற., Kாிய ச$திர�க� 

இ5ேசாணைசல&ைத& தா,ட இயலாைமயி� ப�க/களி( K6$. ேசறலா*, 

ஆதிய$தமறிய�படாைமயா*, ெச$நிற:ைடைமயா8* எ�க. அ,ண�மா �க6-

ெப�ைம ெபா�$திய சிற$த �க6. Hவ�*எ�ற. அ�ப�, 
$தர�, ச*ப$த� 

எ�ேபாைர. ப,-இைச. பாணி-ைக. பா�-ப�க*- “எ�கவி� நி�றன�கா*” எனேவ 

அைவயட�க:/ Cறினாராயி(3. பாணிமா� ஒ# எ�பத(�5 சைடயி8�ள 

க/ைக நீாி� ஒ# எ�3 ெபா�� ேகாட8* ஒ�3. 

---------- 

 

 .வ�கற வறி$. பிற��மா P�$ 

       .ய�$திடா தைட$.கா, ம�3* 

 உவ��ட னிைல&. மாி��ேமா� பதி� 

       ெமா��ேமா நிைன��நி� னகைர� 

 பவ�கட� கட$. :&திய/ கைரயி( 

       பட�பவ� திைக�பற ேநா�கி& 
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 தவ�கல நட&த Iய�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (2) 

 

2. .வ��-பாச� பிணி��. ம�3* பதி�* எ�பன தி�ைலைய�* காசிைய�* 

உண�&தி நி�றன. நிைன�� நி�னகைர-நிைன&த அளவி� :&திைய� ெகா���* 

நின. பதிைய. (தி�வ,ணாமைல) திைக��-ெநறிபிற6தலா8,டா�* கல�க*; 

அ. நிகழாவா3 மர�கலH�ேவா� கைர�கL�ளெதா� �றியிைன ேநா�கி5 

ேசற�ேபால :&திய/கைரயி( பட�பவ� இ5 ேசாணைசல&ைத ேநா�கி5 ெச�லா 

நி(பெர�ப.. ேநா�க�-பா�&த�, தியானி&த�. தவ*-சாிைய, கிாிைய, ேயாக*, 

ஞான*. மாி��*-இற��*. பவ�கட�-பிறவி�கட�. பட�பவ�-ெச�8கிறவ�. 

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

 

 நீ/க�$ .ய�ெச@ வளி:த� H�ற 

       னிைல�ேள னைவ.ர$ தி�:� 

 வா/கிநி� றனிO� �ைற�வா� வி�*பி 

       வ$தன னி��றி� பறிேய� 

 ஆ/�ைற மதிேய தா/கிெய� 3லக 

       மைற�ைற யறநிைற மதி�$ 

 தா/கிய :-ேயா ேடா/கிய ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (3) 

 

3. வாதபி&த ேகாைழகளினிடமாகிய உட#� ஒ.�கி�$த யா� அைவ எ�ைன 

ேயா��:� உம. தனி O�ைட உாிைம�ற� ெப(3 அதி� உைற�வா� 

வ$தனென�ப.. O�-ேமா�ச* தா/கி-ெபய�. உ*ைம இற$த. தழீஇய.. அைற 

�ைறயற-ெசா�ல�ப�கி�ற �ைறI நீ/க. வளி-வாத*. .ர$தி�*-விர��* 

நிைறமதிைய& தா/�த� :?&தி/க� நாளி� எ�க. 

----------- 

 

 கனிமைல .வ�வா@� ேகாைதய�� ���/ 

       க�மன� ெகா-ய� ெக�னீ 

 .னிமைல பிறவி தவி�&தைன ெயனநி( 

       
ளிபவ ாிைலெயன� கிர/கா@ 

 பனிமைல கதி�வ$ .றநிைல யா- 

       பயி�றT -ைகெயன Iதய& 
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 தனிமைல யி��ப வள�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (4) 

 

4. கனி மைல .வ�வா@-ெகா;ைவ� கனிைய� ெபா�* ெச;வா@. .னி மைல 

பிறவி-.�ப&தா� வ�&.* பிறவி. பனி மைல கதி�-பனிைய� ெக���G Kாிய�. 

இ5ேசாணைசல� பிரா�� எதிாி� நி3விய நிைல�க,ணா-� Tட*ேபா� 

கி�ற.. Kாிய3/கா� உதயகிாி எ�றவா3 எ�-எ�ன காரண&தா�? 
ளிபவ�-

சின�பவ�. அரவக� அ��லா�பா� ஆைச நீ&தவ�க�ேக OடாகI* உ��/ 

ெகா-ய�� ஏ�பிறவி தவி�&தைன எ�3 
ளிபவ�. 

---------- 

 

 
டாிைல ெந�ேவ( க�/கணா�� ��கி& 

       .ய�$.நி� றலம� மனநி� 

 நடநவி� சரண ப/கய நிைன$. 

       ைந$.ைந$ .��நா Aளேதா 

 மடலவி6 மைரமா� ெடதிெனன வ�� 

       மதி�ற� கா�&திைக விள��& 

 தட:- யில/க வள�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (5) 

 

5. .ய�$.-வ�$தி. மைர-தாமைர; :த(�ைற. எகி�-அ�ன*. கா�&திைக& தீப* 

ெச$நிற* வா@$. ஓ/கி�*, பிைற ெவ,ணிற* வா@$. Cனி�மி�&த#�, 

அவ(ைற5 ெச$தாமைர மல�* அ�ன:மாக உ�வகி&தா�. 
டாிைலெந�ேவ�-

இைல வ-வாக5 ெச@ய�ப�� ஒளிவி�கிற நீ,டேவ�. அலம�*-
ழ8*. 

நட*நவி�-C&திய(3தைல5 ெச@கிற. 

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

 

 அ�/கவி வாத Dரேன :தேலா 

       ர�பிேல ெம�ற. ேவ,- 

 இர/�த� ெபா@*ைம ய�பிேல ெனனயா 

       னிய*பேல ெம@ெயன� க�ளா@ 

 க�/கட :மி? மீ�/கI� பைன�ைக� 

       காி�ாி� கG
க/ க��ப& 

 தர/க:, ெட?கா� :கி�பயி� ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (6) 

6. :கி� கG
க/க��ப� பயி� என இைய�*, கG
க*-ச�ைட. தர/க*-கட�; ஆ� 

ெபய�. அ��ைடயாராயி��கI* இ�ைலெய�3 ெபா@ Cறிய வாதDர(� 

அ�ளினைம அடா.. ெம@ C3 ெம�றன� க�Aதேல கட�. கட*-மதநீ�. 

ஈ�/கI�-�ளி�$த க�ன*, க��ப-ஒ�ப. பைன�ைக-பைன மர&ைத�ேபா�றைக. 

:கி� பயி�-:கி�க�ப-கி�ற. 

----------- 

 

 �ர&.3 மIண� �ழா:*வ, -ைசC� 

       N/கைண மத:� ெப3நி� 

 சிாி&த வ, ணைக� Qத�விழி ேநா��G 

       சிறியேன னி�,மல* ெப3ேமா 

 க�&தி/ க�த வாியQ, ணியென� 

       கடனற Iலெகலா/ கா,பா� 

 தாி&ததி Bல வ-வ3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (7) 

 

7. கட�-:ைறைம. �ர*-:��ர*. இ�,மல*-ஆணவமல*. Bலவ-I-ெபாிய மைல 

வ-வ*. நின. ெவ,ணைகைய�*, Qத� விழி நா�ட&ைத�* என. ஆணவ 

மல*ெபற அ�Aைவேயா? 

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

 

 ஆ�&ெத? திைரக� 
�,ெடறி கடனG 

       ச:.ெச@ ெப�*�க6& தனிைம 

 தீ�&திட Iள/ெகா, டவலேன� றைனநி� 

       றி�வ-� க,பனா� கிைலேய 

 கா�&திைக விள�� மணி:- 
ம$. 

       க,டவ ரக&தி� ளைன&.* 

 சா@&.நி� ெற?$. விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (8) 

 

8. ஆ�&ெத? திைரக�-ஆரவாாி&ெத?*அைலக�. அவலேன�-Oணானவ�. 

அ-ேய� நGசி* ெகா-ேயனாைகயா� நீ ஆளவி�ைலெய�ப. க�&. 
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---------- 

 

 ெதாைட�ைட& திரேடா ணம��ற& .டல$ 

       ெதாைல��: னக&.ட ெறாைல&.& 

 தைடயற& திக6ேப ரறிI� வாக& 

       தமியேன( க�Aநா Aளேதா 

 �ைடயினி( காி�ேகா -ள*பிைற �ைரய� 

       ெபா/�ேசா திய/ெகா- விாி&த 

 சைடெயன� பட�$. கிட$ெதாளி� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (9) 

 

9. ெதாைட-மாைல. அக&.ட�-அGஞான*. அறிI�வாக-O�ேப(ைறயைடய. 

�ைட-ப�க*. காி�ேகா�-யாைன&த$த*. �ைரய-ஒ�பாகவிள/க. ேசாதிய/ெகா--

இரவி� ஒளிO
தைல�ைடய ஒ�வைக� ெகா- 

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

 

 க,�ன 3ளி�ப வழ(ப� மி?தி( 

       கைர$.� ெநGசினி� றைனேய 

 ெப,பயி 8�வ ெமா�நிைன$ ெதன. 

       ெப,மய லக(3நா Aளேதா 

 வ,�ன� ேவ$த னா�க#� �ட&. 

       மணி:கி( கலய&தி� :க$. 

 த,�ன லா�ட வா�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (10) 

 

10. �ன�-நீ�. அழ�-தீ. இ?.-ெவ,ெண@. ஆ�க#-கட�. வ�ண� :கி(�ட&தா� 

ெமா,� நீரா�-னால�றி நீ நீரா�த� அ�ைம எ�ப. �றி��. 

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

 

 ேவைலய$ .கி�K6 மல�தைல �லகி� 

       ெம@யிைன� ெபா@ெய மவ��ேக 

 ஏலவ$ த��வ த�றிெம@ யிைனெம@ 

       ெயெமன� க���ாி$ திடாேயா 

 காலந� �ண�$. சினகர* ��$. 
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       கா,பாி ெதனா.ல கைன&.G 

 சாலநி� 3ழிேய க,-�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (11) 

 

11. ேவைலய$ .கி�-கடலாைட, சினகர*-ேகாவி�. ெம@-உட�. ஏல-ெபா�$த. சால-

மிக. நி�3ழிேய-நி�றவிட&ேத. 

----------- 

 

 மய#னா ல?$.* பிறவியா மள(ைற 

       வள�த� நி�ெப�/ க�ைண 

 ெவயி#னா 8ல�&தி ெயன.ள� கமல* 

       விாி��ெமா, பாிதிநீ யைலேயா 

 பயி8மா லயேமா� ைசலேமா� ைசல* 

       பைக��ல :���கா� :கேமா� 

 ைசலமா .லனா ெமன�ெகாAG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (12) 

 

12. மய�-மய�க*. ஆலய* ைகைல; கா�:க*-ேம�; மா.ல� இமய* எ�க. அள3-

ேச3. பாிதி-கதிரவ�. பைக��ல*-பைகவ� ஊ�. உ���-அழி��*. மா.ல�-மாம�. 

-------- 

 

 �ல*பாி .யர/ கழ�3நி� கழ(கா� 

       �$தியG சினகர& தி�&தி 

 நல*�ாி மனித� ேபரைவ தமிேய 

       னL�வா ன�Aநா Aளேதா 

 வல*�ாி மனித� கடெலன ெவா#&. 

       வைளIற ந�வ,ம$ தர*ேபா� 

 தல*�ாி தவ&தி னி�ெறாளி� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (13) 

 

13. �ல*-ஐ*ெபாறி. கழ�3-நீ/கி. நல*�ாி மனித�-O�ேப(3 வி��பிைன-

�ைடேயா�. 

----------- 
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 நீாினி ெல?ெமா� �ளினழி �ட*� 

       நிைலெயன நிைல��மா ன$த 

 வாாிதி ப-ய வறி$திடா .ழ8 

       மைடைமேய @�நா Aளேதா 

 ஏாிய� பத:� ேற�ம� ேகழ 

       #�3நா -யகிைள& திட�ேபா( 

 சார# ேனன ம���?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (14) 

 

14. வாாிதி-கட�. ேகழ�-ப�றி. ெமா���-நீ���மிழி. நிைல��*-எ�3* 

நிைலெப(3விள/�*. கிைள&திட�-ேதா,�த�. ஏன*-ப�றி. ம���-ெகா*�. 

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

 

 க�&திைட நின. க�ைணமா ேமனி 

       க,ெட?& ைத$.நா விய*ப5 

 சிர&தினி லைம&த கர&ெதா� நிைனயா� 

       தின*வல* �ாி�மா ற�ளா@ 

 வர&தி� :-யி� மதிதி� :-யி� 

       வைன$.க$ தர&தினி #��க$ 

 தர&தினி #�&தி விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (15) 

  

15. வர*-ேம�ைம. வைன$.-K-. க$தர*-�ைக, க?&.. 

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

 

 பாெரலா மிக? மிக65சி�* �க65சி� 

       பயெனன Iண�$.நா ெடா3மா 

 Pரனா ரைவயி னிக6$தெசா( 3தியி 

       வ��நி� பத$ெதாழ வ�ளா@ 

 ஏ�லா ம,ட5 
வ�மதி� மிைச�பா 

       #ல/�3 ம,டேகா ளைகயா5 

 சா�மா லய&தி ##/கமாG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (16) 
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16. பய�-ெபா��. சிவெப�மா�� இக65சி ெமாழி�* �க65சி� ெபா�ளெத�ப. 

க�&.. இதைன இ;வாசிாியர�ளிய சிவநாம மகிைமயி� அ-ஆவ. 

பாட#:ண�க. உண�$.-நாெடா3* ெதாழ என இைய�*, மிைச� பா�-

ேம(பர��. ேகாளைக-ேம(கடாக*. 

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

 

 இ$திய/ கரண :டலமேவ றா�கி 

       யி�,மல� படல:/ கீறி� 

 க$த: மல� ெமனநிைன ெய�னி( 

       கா,பற� காLநா Aளேதா 

 வ$ெதா� களி3 :?ைவ�/ ெகா�ற 

       ம#பைக தவி��பெவ, ணிக$த 

 த$தி�* �#�* வள�&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (17) 

 

17. க$த* சிவ&தி(�*, மல� ஆ�மாவி(�* ஒ��. வ$த எ�* ெபயெர5ச&. 

அகர* ெதா�க.. உ?ைவ-�#. த$தி-யாைன. கா,பற-இைடவிடா.. 

 

 :ழ/�வ, -ன/க� வி�$.L மல/க� 

       ெமா@�ழ� மகளி�த* மயலா( 

 �?/�ெம� றைனநி� றி�வ- நிழ#( 

       �கவி�& தளி��நா Aளேதா 

 வழ/�ெவ, -ைரயா றவி�சைட கர�ப 

       மணி:- நி�றிழி$ திட�ேபா� 

 தழ/�ெவ� ள�வி யிழி$ெதாளி� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (18) 

 

18. சைட மைறயாநி(க அ5சைட� க/ைகதா� மைறயா. இழித�ேபால 

அ�வியழி�* எ�ப..அல/க�-மாைல. �?/�*-வ�$.*. கர�ப-மைற�க. தழ/�. 

ஒ#�கி�ற. 

--------------- 
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 ��3ேதா றா�/ �மரேன ெயனI/ 

       ெகா�Gசிைல மதனேவ ெளனI* 

 ��ெறாழி� மனித�� �க6$.பா6� கிைற��* 

       �லைமதீ�& ெதன�க�� �ாியா@ 

 ஒ�ெறா� தின$ேதா� ���ைழ$ தனெம� 

       3றா.நா ெடா3மக ேம� 

 த�றைல தா6�ப வள�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (19) 

 

19. ஒ�3-ஒ� தின*; :��ரG 
�ட நா�- ேதா�-�ய*, ைக. �ைழத�-வி�லாக 

வைளத�. 

---------- 

 

 ெவ,-� நீ3 �ைன�மா தவ��� 

       வி�$.ெச@ .3*ெப� மி-�/ 

 ெகா,டந� விரத& திைள��*யா� ைக�மி� 

       ெகா-யேன( க�Aநா Aளேதா 

 வ,�?/ �வைள மல�தடG 
ைனயி� 

       ம(ைறவா னவ���ாி& த�றி5 

 ச,-�, மகி6$. ெகாளமல� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (20) 

 

20. �ைன�*. அணி�*. மி--வ3ைம. சிவவ-வாகிய இ* மைலயி( N&த N 

K-�கழிவைட$த தாத#� ச,ேடச��ேக உாி&தாத� �றி&தவா3- 

---------- 

 

 வ$.மா மற# ெயன.யி �,பா� 

       மயிைல�, சிர#னி( கி�றா� 

 :$திநீ ெயைனயா ன$தவா ாிதியி� 

       H6�ற வி�&த�� �ாியா@ 

 ந$.ளா� மைலேய ெய�3சா தி�ப 

       நைனமல� ேவ/ைக� மேசா�G 

 ச$.ேம� :ைள�ப5 ெச@.ெகா� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (21) 
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21. மற#-இயம�. மயிைல-மீ�. சிர�-மீ��&தி� பறைவ. ச$.*-ச$தன:*. நைன-

ேத�. ந$.ளா�-ைகயி( ச/கிைன�ைடய தி�மா�. ந$.மாமைலேய எ�3 

பாட/ெகா,� மரGெச- ெகா-க� வள�கி�ற பிற மைலகைள� ேபா�றேத 

இ*மைல�* எ�3 அறிவிலா� Cற எ�3 ெபா�� ேகாட8மா*. 

 

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

 

 Nமைழ யமர� ெபாழியமா தவ�க� 

       �ன�ம3 கிைட�ெபா- யட�க& 

 Bெமாழி மைனநீ B.ேபா* பயனி� 

       ெசா(பத� �ைட&திைள� கி�ேற� 

 யா:ண� மி�ேப ��வமா@ வாி 

       மி�வ� :ண�&தி- ன�றி& 

 தா:ண� கிலெர� ெற?$.ய� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (22) 

 

22. க��ன�-இ�ப�க,ணீ�. B.ேபா* பய�-B. ேபாத( ேக.வாகிய ெபா�� 

சிற��. யா*வாி* யா:ண�&தி-ன�றி இ�வ�* தா:ண�$தில� என இைய�*. 

ம3�-Oதி. ெபா--�?தி. 

---------- 

 

 கைழெமாழி� ெகா-ேயா�� ேகவ�ெச@ .டல/ 

       கம�� மமி6தி�ம/ �றாம� 

 விைழவற& .ற$.� றி�வ-� கமல* 

       விைழ�ந�� ேகவ�ெச@ திலேன 

 மைழமத� களிந� யாைனம& தக*பா@ 

       வ�Aகி ேரா�ெச� லாிமா& 

 தைழசிைற5 சி*�� ெகா,ெட?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (23) 

 

23. கைழ-க�*�. கம�-நில&தி� ெவ-��. உ�*-சி$.*. விைழ�ந�-வி�*�ேவா�. 

மாெவ��ழி இர,ட�� விாி�க. சி*��-சரப*. 
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--------- 

 

 கா�த� 
�,ெம� �ழ(சி3 Qத(N/ 

       கைண�ைர மதாாி� க�/க, 

 தா�த� �வI� ெகா/ைகQ, ம�/�( 

       ைறயலா� ைமயெல� ெறாழிேவ� 

 சீ�த� மணியி னணி$தன ெவன�க� 

       ெசவி�ெமா, ேகழ#� ம���G 

 சா�த� :லக விள�ெகG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (24) 

 

24. அணியி�-அணிேபால. அ�கினி மைலயாத#� உலக விள�ெக�றா�; 

உயி���யிரா@நி�3 உண�&.Gேசாதி எ�ற8மா*. க�ெசவி-பா*�. தா�-மாைல. 

�வI-ெப�&த �ழைல�* Qதைல�*. இ�க,ைண�*; ெகா/ைகைய�*, 

ம�/�ைல�* உைடய ைதயலா� என உ*ைம விாி�க. 

----------- 

 

 ந$.ைக& தல&. நாரண( கய(� 

       நவமணி� கரகநீ ாி�$.* 

 ைம$.ற� �றி&. மா�-�/ கா,பா� 

       மதி&திடா .ைனெயதி�$ திலேர 

 ஐ$.ைக& தனி�ேகா� ெடா�ெப�/ களி3 

       ம3:க* பைட&த ேகசாி�$ 

 த$ெதைம� �ர��/ க�ைணC� ேசரண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (25) 

 

25. நாரண(� ந$.* அய(�� கரகநீ�* என உ*ைம விாி�க. �றி&த�-

ஊ.த�.ந$.-ச/�. ைம$.-வ#ைம. ேகசாி-சி/க*. ஐ$.ைக&தனி� ேகா�ெடா� 

ெப�/களி3-ஆைன:க�கடI�. 

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

 

 விைனய�* �க#� கிைறமண� ப$த� 

       வி�$தி� �தவிேல� :$தி( 

 3ைனயிர$ தி�வா� வ$தன� பதநீ 
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       �தவிெய� 3யெராழி& த�ளா@ 

 இனியைப$ தமிழி� ெபாதியமா� வைரேபா 

       #ைச��� காதிம மைலயி� 

 தைனையயி� றீGெசா( ���3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (26) 

 

26. அ�*-அ�ைம; இ�ைம. மணவி�$தி(� வரவி�ைல, உ�னிட&திர�பத(காக 

வ$தன�. உணவிைன� ெகா�&.� கா�பா(3வாயாக எ�3 ம(ெறா� ெபா�A/ 

ெகா�க. பத*-பாத*(:&தி); உணI. �க#�கிைற-தி�ஞானச*ப$த�. தைனைய-

மக�. 

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

 

 ெப,ண�/ கலேம ய:தேம ெயன�ெப, 

       ேபைதய�� �க6$தவ$ திாிேவ� 

 ப,L3$ ெதாட�பி( பி&தெவ� கிநீ 

       பய�றர லறி$.நி( �கேழ� 

 க,L3/ கவி�C ரவயவ/ கர$./ 

       கதி�V றாயிர/ ேகா-& 

 த,ணிற/ கரவா .ய�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (27) 

 

27. இவர. ஒளி இல�க/ேகா-. Kாிய�கள. ஒளிைய ஒ�பி* அ. ேபால 

ெவ*ைம ெச@யா. இதG ெச@வெத�பா� த,ணிற* எ�றா�. இதைன “த,ண$ 

தி/களி( ற,ெணன&த�கதி�-வ,ண/ ��3றா ஞாயி3” எ�பதனா8* அறிக. 

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

 

 உய/�' #ைட�N/ ேகாைதய ர�� 

       ெலாளிமணி� பா*�தீ, �தலா� 

 மய/�ேவ� றன��� பதம�$ .தவி 

       மய��ெம� ெறாழி&த�� �ாிவா@ 

 :ய/�மா �க6�N* �க#ய$ தண��� 

       :&.ெவ, ப$தாீ$ தக�வா� 

 தய/�மீ� :&.� ப$த�வா6 ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (28) 

 

28. மீ�:&.-உ��களாகிய :&.. பா*ெபா�3 தீ,-னா� அத� நG
 

தைல�ேகறி மய/�வா��� ம�$.ெகா�&.& தீ��ப. ேபா�, ெப,க� அ��( 

பா*� தீ,- அவாெவ* நG
 ஏறி மய/�ெமன�� அதைனெயாழி�க 

உ�றி�வ-யாகிய ம�$தளி&.தவி ய�� எ�பா�. “உ�பதம�$.தவி மய�க 

ெம�ெறாழி&த�� �ாிவா@” எ�றா�. பத* எ�ப. பாத*; அ. தி�வ-. 

�க#ய$தண�-தி�ஞான ச*ப$த�. தய/�*-விள/�*. 

--------- 

 

 ெம@&தவ ர-��( ேறவ#� றிற&.* 

       விள/�மா கமIண�5 சியி* 

 �&தல� ெகா�நி( பரIN ைசயி* 

       ெபா?.ேபா� ெகன�க�� �ாிவா@ 

 :&த: மரவ மணிகA ெமறி$. 

       :தி�திைன� �ன&ெதயி� மடவா� 

 த&ைதக� க-�G சாரலG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (29) 

  

29. �. அல�-அ�றல�$த மல�. உ,ைம & தவ:ைடயவ� 

அ-கைள� பரவி� பணிெச@தா� ேபாி�ப நிைலயைடயலா * எ�ப.. 

த&ைதக� க-�*-கிளிகைளேயா��*. :&.�கைள�* பா*பி� மணிகைள�* 

எறி$. ஓ��த(� அ$நில&தி� ெச?ைமையேயா அ�ல. மணிகளி� ெப�ைமைய 

அறியாைமையேயா காரணமாக� ெகா�க. 

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

 

 பா�*ெவ, -ைர�ேப ராழிK ?லகி( 

       பழெமாழி ெயாழியெம@ ய-யா� 

 ஆ�ெம� மலேரா� மைலயள வணிய 

       வம�$தநி� ேகால*யா� மறேவ� 

 Bயெவ, மதியி( கள/கெம� 3ைர�ப5 

       K6ப
/ ெகா-பயி 8�வ5 

 சாையெச� 3றநி� றில/�3G ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (30) 

 

30. பழெமாழியாவ.-மைலயளI 
வாமி��& திைனயளI ��ப* எ�ப.. 

அ*ெமாழியகல மைலயளவா��ள இ� கடIA��� பல மைலயளவாகேவ 

மல�கைள5 சா&.வெரன அ-யவர. ��ப� பணியி� மி�தி �றி&தப-. மதியி� 

சாைய�ற எ�க. 

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

 

 நடமி� ப
*ெபா( �ரவிேம( ெகா,� 

       நளினெம� மல��கர& ெதறிN* 

 பைடெயா� .ர$. வ$.ெம� விடய� 

       பைக��# தைனெயறி$ திைலேய 

 அ-ந� நிழ�ெச� ெற?கட லைடய 

       வக�ெப�* �ற&.வா ாிதியி� 

 தட:- நிழ�ெச� 3றவள� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (31) 

 

31. �திைர Oரராத� உம�கிய(ைகேயயாகI* அ/ஙனேம ஆேராகணி&. வ$.* 

எறி$தீாி�ைல; இனிேய* எறிOராகெவ�ப.. 

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

 

 யாIமா :ைம�, ணா:ைல :ைல�பா 

       J$.பா ட5ெசயா ெயனி* 

 ேமIமா .ய�ெச@ Kைலேநா ெயனி* 

       வி�&.நி( பா�மா ற�ளா@ 

 ஓIமா னல. ெதா�8�� ெகாளி�ேவ 

       ெறா�ெற�& தி�ெமன நிைன$. 

 தாIமா னினெம, ணிக$தK6 ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (32) 

 

32. ஓIமா�-இ* மைலவ-வி� ஏ$த�படா. தவி�$தமா�; ெதா�8�-பைழய 

சகளவ-I. கா&தைம �றி&. ந*ைமேய தா/�வெரன மானினG K6$தன 

ெவ�ப.. 
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---------- 

 

 வி��ெபா� ெவ3�� மக�3ேப ாி�ப 

       ெவ�ள&. ள?$.நி� ன-யா� 

 தி��பத மிைறGசி யவ���ேவ ளா,ைம 

       ெச@ெப�G ெச�வேம ய�ளா@ 

 ெபா���க ெடா3*O6 ெபா/�ெவ� ள�வி 

       ேபா�றறி வில��கிைட யறாம� 

 தாி�ப�/ க�ைண ெபாழித�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (33) 

 

33. ேவளா,ைம-உதவி. மைல�கணி�3 அ�விக� ஓ- உலைக��ர�ப.ேபால, 

அ�வியாகிய க�ைண ெபாழி$. அறிவிலைர�/ கா�ப� எ�ப.. ெபா���க�-

மைலக�. 

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

 

 ெபா/�3 கவி/ க(�*வா@$ தில/� 

       �,ணிய மட$ைத�* ெபா�A* 

 இ/�ந� �தவி ய/�வா� கதியி 

       னி�&.நி( �லவெர� �கழா� 

 ./கெவ/ �றவ� �ன&தி� பர,கா 

       3ணி&.ந� டாரமீ மிைசமா 

 த/கெவ, ம���� பர��3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (34) 

 

34. ஆர$.ணி&.� கா�ந�� எனஇைய�*, ஆர*-ச$தனமர*. மீமிைச-ேம�. 

மீமிைச-ஒ�ெபா�� ப�ெமாழி. வா�கதி எ�ப. சிற$த வழி. அ. :&திநிைல�மா*. 

கவி�-அழ�. அ/�-ம3ைமயி�. 

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

 

 ேபா6$தி� வ��க, மகளிைர யைண&.� 

       �க6ந$தி பிர*ப-� ெகா./கி5 

 K6$தி� மமர� ெந�/�ச$ நிதியி( 

       ெறா,டேன� வரவ�� �ாியா@ 
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 வா6$தி� மக�க, ���தா@ :ைல�பா� 

       வழி$ெதா? �தெலன வ-யா� 

 தா6$ெதழ வ�வி ெயா?�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (35) 

 

35. மகளிைர யைண&த�-C�ட மி�தியா� த* மைனவிமா��� ஊ3 

ேநராைம�ெபா���. மக-மகI. தா@ மா�� அ�பி� சி�னமாக :ைல�பா 

ெலா?�த�ேபால ஈ,�அ�,மி�தி5 சி�னமாக அ�விெயா?�* எ�க. 

ேபா6$தி�வ�-பிள$த மாவ�. 

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

 

 ேந�$தி� ெமா�ெச/ ேகா�ெகா� ெகா�/ேகா 

       னிமி�$திட வில/ைகெச� றைட$ேதா� 

 C�$தவ� ெபா�நி� றிைறG
� வ?&./ 

       �ைரகழ #ர�கவG 
வ�யா� 

 ேச�$தி� மைலமா� ெப�:ைல �வைம 

       சி3மைல கA��த வாம( 

 சா�$திட வி�*பி வள�$ெத?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (36) 

 

36. ெச/ேகாலாகெவ�பா� ெகா�/ேகானிமி�$திடெவ�றா�. ெச/ேகா� 

ெகா�/ேகாெல�பைவ நீதி அநீதி ேமலன. நிமி�த�-ெச;விதாத�. கழ�-ஆ�ெபய�. 

இல/ைக ெச�றைட$ேதா�-தி�மா� C�$த-ெபா�$திய.  

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

 

 ெத�ம�* பிறவி தைமயக� றிடாத 

       ேதவைர& ேதவெர� ெற,ணி 

 அ�ம�$ தைனய நிைனயைட யாத 

       வறிவிலா� பவ�பிணி ய3ேமா 

 காிம�/ கைண$த ெதன:ைழ வாயி( 

       கா�வர விைர$ெத?$ .க�ேக 

 சாிமைற$ தி�$. நாL3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (37) 
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37. ெத�ம�*-அ5ச$தர� C-ய; உக�-.�ளி. பவ� பிணி-பிறவி ேநா@; அ5ச$ 

தர�C-ய பிறவிேநாைய அ3�காத ேதவ�கைள இைறவனாக� க�.பவ�க� 

அறிவிலராவ�. இைறவ(�� பிறவி� பிணி இ�ைல எ�ப.. அ�ம�$.-அ:த*. காி-

யாைன. கா�-:கி�. 

----------- 

 

 ஆ,�க* பலெச� றிடவி�$ தி- 

       ம�றிேயா ாிைம�பினி 8டல* 

 மா,�� ெமனி ந�3நி� கமல 

       மலர-� க�பரா யி��பி( 

 N,டய/ கயி�ேவ( �தைலய$ தீGெசா( 

       �த�வ�ேம #வ�ெசய ெலனமா�& 

 தா,டவ�வ$ திவர விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (38) 

 

38. தி�வ-�ப&தி சி&தி&தவ� சிவகதி ெப(றவேரயாக#� அவ�டல* 

ப�னாளி��பி* அ�றி5 சி�னாளிெலாழியி* அ. ப(றி� 

கவைலயி�ெற�ப.. உ�*-ஒழி�*. மா�&தா,ட�-கதிரவ�. இவர-தவழ. 

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

 

 விைரவிைட யிவ� நிைன�பிற வாைம 

       ேவ,�ந� ேவ,�க ம.ர* 

 ெப��3 தமி65ெசா� மல�நின� கணி�* 

       பிறவிேய ேவ,�வ� றமிேய� 

 இ�
ட� கAேம� கீ6வைர ெபா�$த 

       விைட�ற� மணி��ட� காைவ& 

 தைரயிைட யி�&தி நி(றேன� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (39) 

 

39. ெபௗ�ணிைமயி� Kாிய� அ&தகிாிைய யைட�/கா� ச$திர� உதய 

கிாியி8தி&தம�வனாக#� அ�காலG 
�-வ�ணி&தப-. காெவ�ப. 

காவ�ப�த#( ேபா$தெபய�. அ. காவ- ெயன வழ/�*. Kாிய 

ச$திர�கைளயிய�கி இைட நி(ற#� காIேவா��� உவமி&தெத�க. விைரவிைட-

விைர$. ெச�8* இய��ைடய காைள. 
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-------------- 

 

 ஒ,மணி� ப
*ெபா( Nணிள :ைலயா�� 

       �ள&திட ெமலாமளி& த-யா� 

 க,மணி� கைமயா வி�$.ெச@ த�ணீ 

       கணமி�� பத(கிட* �ாிேய� 

 ெவ,மணி� கைழ:� காியெந( றிதழி 

       ேவ/ைகெபா� ெசாாியமா 
ண/க� 

 த,மணி� ைபக ளவி6&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (40) 

 

40. கண* எ�ப. ஒ�சி3 கால அளI. கைழ-H/கி�க�; ெந(3-:(றிய கா@ 

இைறவ� ஒ� கணேம* உள&தி� க, இ�&த(� இடGெச@ய ேவ,�* 

எ�ப. �றி��. மா
ண/க�-பா*�க�. 

----------- 

 

 அ�/கல* �ைன� மகளிேரா ாி�வ 

       ரணிமண* �ண�&திவா ரண:$ 

 .ர/க:* �லவ�� �தIநி� றைனேய 

       .தி&திடா .ழ�றன� வறிேத 

 ம�/�நி� றழகா ல&திதா/ �வேபா� 

       மைரமல�� ெப�G
ைன ெயா�N$ 

 தர/கநி� றில/க விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (41) 

 

41. ைகைல� ெக?$த�Aத(�& தி�வGைச�கள&தி� வாரண:* இ;Iலகி( 

சGசாி&த(�& தி�நாைக�காேராண&தி� .ர/க:*. உதவியெத�க. தாமைரமல� 

அல/கார தீப&தி(�* தர/க* ைக��* 
ைன தா/�ேவா���* ஒ��. அழகால&தி, 

அழகிய நீராGசன ெமன�ெகா,�, 
ைன த��*, ெச$தாமைர மல��பர�� 

ெச$நீ�*, அ�பர��& தர/க&தாலைசத� அ$நீாினைசI மா�க8* ஒ�3. தர/க*-

அைல. 

-------------- 
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 ஏL3 மமர� கைடகட லளி&த 

       வி�ெளா� மணிமிட( ற-ேய� 

 ஆணவ வி�A/ கல$தி-( க�ைம 

       யழ�மி� கில/�3/ க,டா@ 

 மாெணழி� வராக :?*�ைழ யன$த� 

       மணிெயாளி� பிழ*ெபழ� சி3தீ& 

 தாLவி� :�க ென?தேன� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (42) 

 

42. மணிெயாளி& திர�சி, ெபாிய தீ&த*பமாயம�* சிவெப�மான�ேக சிறிய 

தீ&த*பமாக :�க� கடIெள?தெலா��* எ�ப.. இ�ெளா� கல$தி-� மிட(3� 

க�ைம யழ� மி�கில/�3* என இைய�*. மிட(3� க�ைம நGசினா� ஆகிய.. 

ஏ,-உய�5சி. அன$த�-ஆதிேசட�. 

----------- 

 

 மி�னவி� ச-ல� க(ைற� ம��C� 

       விழிகA$ தி�:க& தழ�/ 

 க�னவி றிரேடா ணா��மீ ர-�/ 

       க,�க, களி��நா Aளேதா 

 இ�னிைச ெயா#ேக� ���த� க��ப 

       விழிதர வ�விகி* ��ட� 

 த�னிக ாிைசC� சாரலG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (43) 

 

43. ச-ல* எ�ப. சைட; “க� நவி�” எ�பதி� நவி� எ�ப. உவமI��மா*; 

இைறவன. உ�வ அைம��களி� அழைக� பா�&. மகிழ ேவ,�* எ�ப. 

க�&.. 

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

 

 அ�ளிெவ, -�நீ 3ட�:? தணி� 

       ம-யவ�� ெபறிென?$ திள/க� 

 3�ளிநி� 3�� ம�ைனயி� மனெந� 

       ���� ெச�றிைறG சிலேன 

 எ�ளிெவ* �#ெய, காிதி� ேமனி 
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       ேய3த றகாெதன ெவ�,� 

 த�ளிவ$ த�வி யிழிதேன� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (44) 

 

44. த�ளி வ$திழிகெலா��* அ�வி ெய�க. ெபறி�-காண� ெப(றா�. எ�ளி-

இக6$.. 

---------- 

 

 இைழெயன& தள�சி( றிைட�ணா :ைலயா 

       ெளன��வ, �க#ேவ$ தயி�ற 

 க?மணி� ப
*ெபா( �லIபா( கி,ண/ 

       க?Iநீ� வா��பத( �ைரயா@ 

 :ைழயிைட� கதி�மா மணிவிள� ேக(றி 

       :
�கைல பிணாெவா� மேசாக& 

 தைழயிைட& த?வி �ற/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (45) 

 

45. :
-�ர/கிெளா� சாதி. கைல-ஆ,. பிணா-ெப,. பிணாெவா� 

உற/�3ெமன இைய�*. அயி�ற - உ,ட. 

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

 

 விைனவழி �ட#( கைம$.3 :ணேவ 

       ேவ,-ன� விைனெகா� �ணரா 

 நைனமல� �ைனநி� றி�வ- யைடவா 

       னாெடா3* ேவ,-ல �லக� 

 கைனயி�� கர$த விடமறி$ .ண�ேபா/ 

       கா�சியி( �ன�கிளி& ெதா�தி 

 தைனெயறி மணிக, :ைழ��G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (46) 

 

46. அ�ளா(�ண��க�ப�ட அ-ெய�பா� விைனெகா� �ணரா& தி�வ- ெய�றா�. 

ெகா,� எ�ப. ஆ� உ�பி�ேம(3. கைன-ெந��க*. இ��� இடமாக#� 

:ைழைய இ��கர$த விடெம�றா�. கைனயி��-ேபாி��. கர$த-மைற$த. 
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----------- 

 

 மா/�யி� மிழ(3 நாவY�� �லவ� 

       ம3�பI :-மிைச யி�&.* 

 N/கழ ல-ேய� றைலமிைச யி�&த� 

       �க# ெம�ெகானீ யிர/கா@ 

 ஓ/�3 ம,ட ேகாளைக யளI 

       :ய�$.ேமா� மழவிைட :.கி� 

 தா/�� நட�க வி�$தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (47) 

 

47. நாவY�� �லவ� ம3&த. தி�வதிைகயி� அ���ள சி&தவட மட&தி�. 

மிழ(3*-இைசபா�*. மழவிைட-இளைம ெபா�$திய காைள. 

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

 

 ஈர: ம�A ெமா?�க:G சா�� 

       மி�ெசா8 மி$திய� பைகெவ� 

 Oர: ம�ளி ெயன.ெவ* பிறவி 

       வில�கியா� ெகா�Aநா Aளேதா 

 ஆர: மகி8$ த-$.ெச* மணிக 

       ளாி&ெதறி$ ெத36வ#� �றவ� 

 சார# னி3/� விைத��3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (48) 

 

48. எ36வ#-ஒ� ெபா�� ப�ெமாழி. இ$திய* எ�ப. ஐ*ெபாறிக� அைவ ெம@ 

வா@ க, H��5 ெசவி எ�பன. பிறவி .�ப&.� கிடGெச@தலா� ‘ெவ*பிறவி’ 

எ�றா�. ஈர*-இர�க*. ஆர*-ச$தன*. த-$.-ெவ�-. 

--------- 

 

 ெதாைகமி� மமர� :னிவர� பரவி& 

       ெதா?தைக ெயா�விைர கம6N* 

 �ைகமி� மணிம, டப&திைட ெந�/க� 

       �?�நீ யணித�க, �வ$ேத� 

 �ைகமி� வாயி( ேசாதிமா மரGேச� 
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       �ளி�மதி வி?/கவா@ ைவ&த 

 தைகமி� Hர( றிரைளேந� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (49) 

 

49. :� ஒ� �?�Nைன இ5ேசாணைசல� பிரா��5 சா$ெதன� �?ைகய�பி 

வசி&த �,ணிய&தா�, அேயா&தியி� ஏமா/கதேவ$தனாகி உதி&.� N�வச�ம 

வாசைனயா� ஈ/ெக@தி, அ&ெதா,ைடேய இய(றி5 சிவபதெம@திய ஐதிக*ப(றி 

நட��* அ* மேகா(சவதாிசன/ கிைட�க�ெப(ற உவைகேமJ�டா� .தி&தவா3. 

ேசாணைசல நாத���� �ைக தி�வா@; ேசாதி மர* அ�னபா&திர*; ச$திர� 

பா(றிரள�ன* ேபா�வன. ேசாதி மர*-இரவி� ஒளிகா�வதாகிய ஒ�மர*. 

Hர�திரைள-உணI உ�,ைட. 

------- 

 

 சின*ப� :ள/ெகா� றவரைவ ெயைன�G 

       ேச��ப. த�:ன� கிைசவ, 

 -ன*ப� மலாி னகவித ெழா��� 

       #த?ெமா� 3த8ல �ைட&ேத 

 மன*ப� ம-ைம �ள�சிைல ெயறி�� 

       மன/�ைழ$ .ைமயவ� களப& 

 தன*பட வ-வ/ �ைழ$தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (50) 

 

50. ேகாப&ைத அறேவ அட�கிெயாழி&த நிைல�ைடயவ�கைள5 ‘சின* 

ப�:ள/ெகா�றவ�’ எ�ப�. சா�கிய நாயனா� �ற&ேத ெதா,� ெச@யா. 

அக&ெதா,� ெச@தைமயா� அவைர ‘மன*ப�ம-ைம �ள�’ எ�றா�. 

உ�ள&தவ� எ�ப. ‘உள�’ என நி�ற.. 

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

 

 வா*பாி காிேத� சிவிைகெபா( �விய� 

       மணி�பணி ெப�*�வி யா�சி 

 ஆ*பாி சலெவ� 3�பத ம�வி 

       ன�றிெய� கவிகெள� கவிக� 

 கா*பாி :ர,:* மதகாி வைள&த 
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       ைகவிட ேமாதலா( கதி�&ேத�& 

 தா*பாி .L�ெக� றீ�&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (51) 

 

51. ஆ* பாி
-வி�&தி��ாிய த�ைமயன. ம�வி�-உ�ெபா�ளாகி நிலவி�. கா*� 

ேமாதலா� எனவிைய�*. கா*�-H/கி�. அாி:ர,-சி/க&ேதா� மா3ப�கி�ற. 

வா*பாி-தாIகிற �திைர. .L�ெக�3-விைரவாக. 

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

 

 .�3 .யர� பிறவிெவ/ ெகா�ேநா@ 

       ெதாைல�பி$ ெதாைல&திடா .றி* 

 நி�ன- மலைர ய�றியா� மற$. 

       நிைன�பேனா விற��*வா னவைர 

 ம�னளி ப�க Iைடயிறா� ம.I* 

       வாரண மத:*ெவ� ள�வி 

 த�ெனா� மிக# ெயா?�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (52) 

 

52. இக#ெயா?க�-நிற*, ேவக*, இைட+-�ைமகளி� மா3ப��� ெப�க�. 

.�3-ெபா�$திய. இறா�-ேதனைட. இக#-மா3ப��. 

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

 

 நீாினா லழலா� வ�/ெகா�* பிணியா 

       னி�தரா லலைகயா� வில/கா( 

 ேசாரரா� வ�$. மவரல� நின. 

       Bயநா ம*�க� றி�வா� 

 சீ�லா மணியா லாிபர Iதலா( 

       றிைச�ற நீ�ைகயா ெலழி�ைம 

 சா�தலா 8ைமயா� விழிநிக� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன. (53) 

 

53. சீ�உலா* மணி-கன* வா@$த அரதன மணி�*, ெபா#வைம$த க,மணி�*;  

அாி-சி/க:*, ெச;வாி�*; திைச-தி��*, ேநா�க:*; எழி�-ைம-எ?5சி�ைடய  
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ேமக:*, அழகியைம�* ஆ*. எழி� எ?5சியா/கா�. அலைக-ேப@. 

----------- 

 

 :கவிள� ெக�ன மணி��ைழ மிளிர 

       :ைல:க� டணிெபற மலரா� 

 பக�விள� ெக�ன ெவாளிெகட வ�*ெபா( 

       பாைவய�� கிர/கிடா த�ளா@ 

 அகவிள� ெக�ன வகறிாி ெந@தீ 

       யா��ேவா ாி�றிேய ெய?$த 

 சகவிள� ெக�ன விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (54) 

 

54. மிளிர ெபற ெகட வ�* எ�க. அக*-இ�ல*. மலரா�-தி�மக�. சகவிள��-உலக 

விள��. 

--------- 

 

 நீ#ேயா �ைனநா ெடா3ம�5 சி&. 

       நி�ெறாழி� �ாி$திட Iட(�� 

 C#ேயா தனெம� றளி�பவ�� க�றி� 

       C(றிைன� கட��மா ெறளிேதா 

 மா#ேயா சைனயி�வண/�3/ ைகைல 

       மைலநிேவ தி&திட� �வி&த 

 சா#ேயா தனெம� றிட&திக6 ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (55) 

 

55. நீ#-நீலநிற வ-வ&ைத�ைடய உமாேதவி. பிற�ப3�க8(றா��� உட*�* 

மிைகேய*, :&திசி&தி��* வைர�* கடI� வழிபா�-(�ேவ,ட�ப�த#� 

அத� ெபா��� ஓ*�வா�� க�ல. ேபாகாதியபவ&தி� ெபா��� ஓ*�வா���� 

C(ைற�கட&தலாி ெத�பதா*. தி�மா8* ெந�$ Bர&தினி�3 வண/�* ைகைல 

தம�ெகதி��வி&த அ�ன��விய�ேபா�3 விள/க& திக?G ேசாணைசலெர�க. 

ஓதன*-ேசா3. சா# ேயாதன*-ெந(ேசா3. 

------------ 
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 ேதா(றி�* பிறவி ெய/கட� O6$. 

       .ய��பிணி ெயமைல யைல�ப� 

 C(ெற :தைல வி?/�:� னின. 

       �ைரகழ( கைர�க வி��பா@ 

 ஏ(றி�* விள�கி� ேவ3ப� டக&தி 

       னி�ெளலா$ த�ெபய ெரா�கா( 

 சா(றி ெமாழி��* விள�ெகG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (56) 

 

56. �றவி�ைள ஓ�ட ஒளி ேவ,�வ. ேபால அகவி�ைள ேயா�ட இைறவனாகிய 

ஒளிேவ,�*. ஆகேவ இைறவைன ‘விள��’ எ�றா�. ஆதலா�, அகவி�ைள 

ெயாழி�க இைறவ� ெபயைர ஒ�:ைற Cறி* ேபா.ெம�பா� ‘அக&தி� 

இ�ெளலா$த�ெபய ெரா�கா(சா(றி* ஒழி��* விள�’ ெக�றா� எ�க. 

ஏ(றி�*-இ�ல/களி� ஏ(ற� ெப3கிற. �ைரகழ�-ஒ#��* Oர� கழ�. 

---------- 

 

 க$தர மி�$. மட�நீ ரயி�3/ 

       கரநில& தைம&தி� பத:* 

 அ$தர நிமி�$. நி�னிைல யறியா 

       ர�*பவ ெமாழி�ேமா Iைரயா@ 

 இ$திர� வன&. ம�#ைக மலாி 

       னி,ைடசா& தியெதன நிைற$த 

 ச$திர� :-ேம� வ$.3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (57) 

 

57. நிைலயாவ. ஆ�மா�கA�� O� ேபறளி&த( ெபா��� நி�கிரகா�கிரக* 

N,� நிலI மிய��. க$தர*-�ைக. அட�-இைல. அயி�3*-உணவாக� 

ெகா,�*. 

---------- 

 

 C*�3 கர: மல�$தி� :க:/ 

       ெகா,�நி� றைனவல* �ாிேவா� 

 ேம*ப� சரண மல��ெபா- ேமனி 

       ேம(ப-( பவ*ெபா- ப�ேம 
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 N*ெபாழி( �க#� கிைறவனா னிலGேச� 

       �,ணிய& தல/களி னைட$. 

 தா*�ைன பதிக$ ெதா3*�க6 ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (58) 

 

58. ஆAைடய பி�ைளயா� பதிக$ேதா3* �க6$த. ஒ�பதாவ. தி��பாடேறா3/ 

கா,க. C*�3- �வி&த� ெபா�$திய. பவ*-பிற��. 

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

 

 கானேம ம�I* வில/கி/ கைடேய� 

       க(பைவ க(றிேல� விடய 

 ஞானேம �ைடேய னறிஞைர� காணி 

       னாணிேல @�நா Aளேதா 

 வானேம யளI ெந�/கிாி மலய 

       வாதேமா .3பவ� க��& 

 தானேம �தவ வள�$தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (59) 

 

59. வாத* ஓ.3பவ�க��& தான* அளி&திட ெந�/கிாிமைலய வள�$ெத?G 

ேசாணைசல� எ�க; வாத* ஒ.3பவ� பிரம வி��L�க�; வாத* ேமா.3பவ� 

என� பிாி&.& ெத�றைல& தா��* :னிவ� எ�ற8மா*. 

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

 

 விைழெவா� மறGெச@ .@கெவ� 3ைர��* 

       விதியிைன� கவள:, ெகனI/ 

 கைழ
ளி ெந�ந� யாைனயி� :னி$. 

       கட��ெம� பவெமாழி$ தி�ேமா 

 மைழ:கி� வ$. தவ6$.வி, பட� 

       ம#த� �ைகெயன ெவ?$. 

 தழ8� I,ைம விள��3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (60) 
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60.- யாைனேபா� விதியிைன :னி$. கட��ெம�க. உ,க எ�பத�ஈ3 ெதா�க.. 

விைழI-வி��ப*. 
ளி-சின�கி�ற. 

---------- 

 

 வா&திய :ழ/க5 சிவிைக�/ காி� 

       மாறிR�$ .லவிவா6$ தவ�* 

 ஏ&திய ெமாழிேயா -ர�ைகயா னி��( 

       ேறவேல வா6ெவன வறி$ேத� 

 பா&திய மணிக� ெகா,-ைழ& தில/�* 

       பாரவா சிைகமணி ேமகG 

 சா&திய ெதனவி� வைள$.3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (61) 

 

61. பா&திய மணி-ேத�$ெத�&த நவமணி. வாசிைக-தி�வாசிைக. மணி ேமக*-

மணிகைள� ெபாழி�* ச*வ�&த*. வானவி� இ*மைல யிைறவ��& 

தி�வாசிைகேபா� விள/�கி�றெத�க. 

------- 

 

 �ல&தினி( பிற$. மலகிZ� க(3/ 

       �ண&தினி( சிற$தந� விரத 

 பல&தினி( கவ�$. நி�ன- யவ���� 

       பாிவிலா� கதியிலா தவேர 

 கல&தினி( ெபா#$த விமயமீ� ெற�&த 

       க�னிQ, ணிைடமிைச� களபா 

 சல&தினி( �3தி ெகா�&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (62) 

 

62. கவ�த�-ேவ�ைக� ெப��க*. கல&தினி( ெபா#$த க�னிெயன :-�க. 

தன/கA�� உ3தி ெகா�&த�, த* வ-வ/ �ைழ$. அைவக��& 

தி,ைமபய&த�. அலகி�-கண�கி�லாத, கல*-அணிகல*. களபாசல*-களபமணி$த 

ெகா/ைக, 

------------ 
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 Hடக வி�ேளா ��ைனயி� 3,ணா 

       :ைலயர சாலக( 3வெல� 

 Kட� ெமாழியா லைட$தன� றமிேய� 

       K�வ? வா.நீ ய�ளா@ 

 O�3/ கவாி கீ6விழ Iற�கா� 

       மிைசயன* ப�றிதா மாறி& 

 தாடைல .�வ வைடதேன� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (63) 

 

63. அகவி�ேளா� K�ெமாழி பக�$தைட&தன� எனI*. கா�மிைச�றெலனI* 

ெகா�க. O�ற�-வ?வ�. .�வ-ேதட. 

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

 

 ஐயQ, ம�/�� மாத�ேம� ைவ&த 

       வாதர I�பதா* �ய&.* 

 ெம@�3 ந3ெம� கலைவயி� வி��� 

       ெவ,-� நீ(றி* வ�ேமா 

 ெகா@�3 திைனO6$ தி�ப
/ கி�ைள� 

       �?�கேடா ரணெமன ெவ?$. 

 ைதயல� க-ய� பற$.3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (64) 

 

64. மாத�க� ேம�ைவ&த அ�� உ� தி�வ-யினிட:*, அவ�க� ெம@�கL�ள 

கலைவ5சா$தி� ேம�ைவ&த அவா நி� தி� நீ(றினிட:* வ�ேமா என இர/�வ. 

காண&த�க.. ம�/��-இைட; Q, எ�ப. Q,ணிய. 

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

 

 கன#Z டைம&த வி?ெதன I�க� 

       க(றதி� 3�ளெம� கர/க� 

 �ன8மா@ மல�/ ெகா�நிைன� Nைச 

       �ாி$தில ெவ�ெச@ேகா Iைரயா@ 

 சினIேநா@ ம�$. ேவ3ெகா, -���G 

       சில*�க ணாணI� ெகா�ேவா� 

 சனனேநா@ ம�$தா ெய?$தி�G ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (65) 

 

65. மைல�க, ேநாைய�ேபா�க ம�$. வைககA,�. ஆனா�, சின&.��*, 

பிறவிேநா@��* அதனிட* இ�ைல. அதனா� “சில*�க� நாண” எ�றா�. சில*� 

எ�ப. மைல. இைறவனிட* எ�லா ேநா@க��* ம�$.,�. இ?.-ெவ,ெண@; 

சனன*-பிறவி; கன#Z� எ�பதி� ஊ� ஏழ��. 

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

 

 ஊ?3 மணி�ெபா( ேகாயி�ேபா@ வாவ 

       8ற�ெகா�& தா/�நி( �ண�&தா� 

 பா?3 மன*ேப ரவா��- யி��ப� 

       ப,Lெம� க,Lந, Lைவேயா 

 O?3 ெமயின� கிழ/கக6 �ழி�* 

       ேவழ*O6 �ழிகA நிர*ப& 

 தா?3 ம�வி ெபா�ெசாாி ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (66) 

 

66. ஊ6-வாிைச. Oழ�-வி�*ப�. வாவ�-ெவௗவா� எயின�-ேவட�. 

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

 

 ைப*மறி� ப��பி �ளறி யாம( 

       பணிந3$ .கி��ைன மடவா� 

 ெம@*மிைச� க�$ேதா� க,�வ$ .ழ8* 

       விைனயிேன @�நா Aளேதா 

 ெச*மல�� பத*பா தல/கட$ திடவா� 

       றி�:- கட�பி Hவ� 

 த*மிய( ெச�பி னட/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (67) 

 

67. ைப மறி�ப��பி�-ைபைய& தி��பி� பா��ப.ேபா� எ�க. “ைப*மறியா� 

பா��க�ப�*.” எ�றா� பிற�*. ைப*மறி�ப�&தி ெய�* பாட&தி(�, ைப*மறி 

ேபாலா�கிெயன� ெகா�க. க�$ேதா�-(அக&.�ள அ
&த$ேதா�றாவா3 
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ேம(ெபாதி$த) ெப�$ேதா�. இய�-இய(றமிைழ�* நிற&ைத�*; ெச��-

ெசா�ைல�* சிமிைழ�* உண�&தி நி�ற.. 

------- 

 

 ெச��3 தில&தி� வ�$.� பிற��G 

       ெச�ல8 நா-யி� பிணி�� 

 ெந��ற வறிI கல/�சா� கா�; 

       நிைனெதா3 :ள*பைத� கி�ேற� 

 ெமா@��3 :கி�க, டாிகாி ெய� 

       :ழ�க: மரகர ெவ�$ 

 த�கவ� :ழ�� ெமதிெர?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (68) 

 

68. அாி-சி/க*. காிெய� :ழ�க*-காிெயன� ெகா,� ஆரவாாி��* :ழ�க*. 

இ. அாிகாிெய� :ழ�க:* அரகரெவ�:ழ�க:* இக# ெய?ெமன 

:ர,படநி(ப.* ஓ�க. தில*-எ�. ெச�ல�-.�ப*. 

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

 

 மரண:* பிறவி& .ய�நீ/ �ற'� 

       வா@5சில* பி�க�� �ாி$த 

 க�ணிெய� 3ைனவ$ தைட$தன னினிநி� 

       க�&திைன யி�னெத� றறிேய� 

 :ரணிப* பPஉ�ைக தைலமிைச ெய��ப 

       :ைழ�க�* பா*ெபன மணி&ேத�& 

 தரணி�� ெவ�வி யக�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (69) 

 

69. சில*பி�க�ளிய. சீகாள&தியி8* தி�வாைன� காவி8*. க�ணி-

க�ைண�ைடயவ�. :ர,-வ#ைம. தரணி-Kாிய�. இப*-யாைன. 

---------- 

 

 அ/ைகயி� ைவ&த C�/கன� ம?வா 

       ல�விைன� காடற ெவறி$. 
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 ம/க#� ப&தி வி&திட வ-ேய� 

       மன&திைன& தி�&.நா Aளேதா 

 ெபா/�3 ெச�க� க�வி
* �றேவ� 

       �ர&ெதாி க.விட ேநா�கி& 

 த/�த ெலா�ப நி�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (70) 

 

70. க� வி
*�ற நி�றி�ெமன இைய�*. க�வி
*� ம�மதன��*, ெச�க� 

அவட#(ப(றிய தீ��* ஒ��. ம/க�-�ைறத�. 

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

 

 
���ைம* �ல* விாி��H தறிI$ 

       .�ந� #ன:நீ& தக�ேற 

 இ���*ெவ/ கயவ ாின:ெம� ற�ளி 

       ெய�ைனநி� ன-ைமெச@ த��வா@ 

 :���ம/ கதமா மணி�மி6$ தக�ற 

       :ைழதழ( ெறனIள* ெவ�வி& 

 த��கெமா, �#ெச� 3றம�� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (71) 

 

71. ஐ*�ல5 
��க:* HதறிI விாிI* ந�#ன$.�ன8* கயவாின* 

நீ&தக�றி�&த8* அ�ளி அ-ைம ெகா�க ெவ�ப.. தழ(3-தழைல �ைடய.. 

:���*-ெகா�8*. அ/கத*-பா*�. த���*-த��ைக�ைடய. 

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

 

 அ$தாி �மாி யGச# ெகௗாி 

       ய*பிைக மேனா�மணி மத/கி 

 
$தாி �ைம�, ணா:ைல ெயனநி� 

       .ைணவிைய வா6&.மா ற�ளா@ 

 வ$தாி 
�தி ம�/கினி( பாட 

       வய/�.* ��Iநா ரத$ 

 த$திாி யிைசயா6 பா�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன  (72) 
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72. தி�வ�� ச&தியாேன ேதவாீைரயைடய ேவ,�த#� அ5ச&தி 

வழிபா�*அ��கெவ�ப.. அாி-வ,�. 

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

 

 நீ��3 மய8 நிைல&தேப ரறிI 

       நி�றி� வ-மல�� க�ப 

 கா��3 மன: :ைடயெம@& ெதா,ட� 

       கண&தி ெளைனவி�& த�ளா@ 

 ேத��3 மிறா#( க�ன�கா� �வேபா( 

       ெற�ற�வ$ தைசெதா3 ெம�ல& 

 தா��3 கா$த ���பல� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன. (73) 

 

73. கா��வேபா� தா��3 கா$தெள�க. நாழிைகைய அறி$. ேகாட(� 

அ�கால&. வழ/கிய இய$திர&ைத5 
�- வ�ணி&தப-; அ�றி, இ�கால&. 

வழ/�வேதெயனி�, ேத� C� க-கார� க�வி��*, அதி� ெம�ல& தா��/ 

கா$த� ெமா�� ெம�ல��ைட ெபய�* நிைல:�A��*, அ*ெமா�-� 

:3��ைட$. விாி�$தனியித6 விைர$.லI :�A��*, தா��தேலாைச ஒ#��* 

உவமி&தெத�க. இறா�-ேதனைட. க,ண�-நாழிைக. 

---------- 

 

 பவமிேல மினியா ெம�றி3 மா$. 

       பயமற விய$திட� ப&தி 

 நவமிேல ம-ேய ெம�ெச@வா னி�$. 

       நாளிைன வறிெதாழி� கி�ேற* 

 அவமிேல மிைமயா விழியினா( கா,ைக 

       யா�வல/ ெகாளவ- நில$ேதா@ 

 தவமிேல ெமனவா� 
ர�ெதா?G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (74) 

 

74. ப&திநவ*-ப&தியாகிய �.ைம. கடIைள இைமயா விழியா( காண8* கா� 

நில$ேதாய வல* வ�த8ேம தவ:* அைவ ெபறாைமேய அவ:மாத� 

�றி�பி&தவா3. 
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---------- 

 

 க,கணி( பாி$த க,�வ� பனேவ 

       ைககணி( ெறா?பேவ ெசவிக� 

 ப,களி( �க?* �க65சிேக� பனேவ 

       பதநிைன வல*�ாி வனேவ 

 எ,��( றிட�ப ெவ?மணி கரவா 

       வி�$.ெச� றி��கவ� வனேபா� 

 த,கதி�� க(ைற கா�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (75) 

 

75. இ��ெசறிIேபா8* கர-யினிற$ ேதா�றாதப- மணி கதி�பர��ெம�க. 

கா�றி�*-ெவளி�ப�&.*. 

----------- 

 

 நிண$திக6 வ-ேவ( காைளேய ெய�3 

       ேநாிைழ யவ�விைழ$ தி�ேவா� 

 �ண$திாி தளிாி� ம-யேவ க,�/ 

       ெகா-யேன� வா6Iவ$ தி�$ேத� 

 மண$திமி� மகளி� சில*ெபா� ைம$த� 

       வா�கழ 3வ�கிட வல*ேபா@& 

 தண$தி� மமய& தறி$.நா, ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (76) 

 

76. �ண*-த�ைம. இ;வா6ெவன5 
��வ�வி�க. சில*�/ கழ8$ .வ��,ட. 

:�னரறியாைம சனெந��க&தாெல�க. கழ�-அரவி� பட* ேபாலைம$. ெகா�கி 

ேபா�றி�&த#� .வ��/ க�வியாயி(3, தண$தி�* அமய*-வல*�ாித#� 

இ�$. பிாிகிறசமய*. 

--------- 

 

 மா$தளி� கவ(3 மணி5சில* ப-க� 

       வ�வகி� ெபா�I*வா ெண�/க, 

 கா$தளி னிைம�� ம/ைகெய� றவல� 

       க�னிய�� �க6விைன ய3ேமா 
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 N$திைர 
���/ கட�கைட �நெரா, 

      ெபாறியர வி�றிமா தவ���5 

சா$.ய ரக(3 ம�$த�� ேசாண 

      ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (77) 

 

77. கவ(3-வ�&.; வகி�-பிள��; ெபா�-இ/� உவம உ��; மாதவ�-சிற$த 

தவ:ைடயவ�க�. 

----------- 

 

 சி$தைன கல/கி யிைணவிழி யி�,� 

       ெசவிகAG ெசவி�ப� ைட*ேம� 

 உ$திட Iயி�ேபா* ெபா?.நி� வ-வ 

       :ள/ெகாA* பாிெசன� க�ளா@ 

 ம$தர ைசல$ த�விட/ கள&. 

       ைவ&திட& தினி#ம ைசல$ 

 த$தி� ம:ைத ைவ&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (78) 

 

78. ஐ எ�ப. கப*, ேகாைழ�மா*. மரண&.�பமாவ. சி$ைத கல/க�, 

இ�விழி�* இ�ள�, ெசவிக� ெசவி�பட�, கப/க�ட� :த#யன. இ. 

“�லைன$.* ெபாறி கல/கி ெநறி மய/கி, யறிவழி$தி�� ஐேம8$தி” 

எ�பதனா8* அறிக. அ:ைத-இ/�, உைமைய. 

-------- 

 

 நய/ெகாA மலரா னி�றி� வ-ைய 

       நாெடா3 :யி�L/ C(ற* 

 பய/ெகாள வகலா த�5சைன �ாி$. 

       பரகதி யைட�நா Aளேதா 

 வய/ெகாA* விடய� ெப�*பைக கட$. 

       வானநா டா,-ட மதி�ேபா� 

 சய/ெகாள வைடத( கரணமாG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன,  (79) 
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79. வானநா�-ஈ,� :&தி�லக*. வய*-ெவ(றி;வ#ைம�மா*. சய*-ெவ(றி, நய*-

ந�ல. 

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

 

 பிர*ெபா� கர/ெகா, ட-�பந$ தீச� 

       ெப�/க�O6 பாசியி னிைமேயா� 

 சிர*ெபார ெவா./கி ெந�/�நி� னைவயி( 

       றீயேன னைண�நா Aளேதா 

 அர*ெபார வக�ற வில/கிைல ெந�ேவ 

       லம�&தக� கிாிமக ளிைண��G 

 சர*ெபார வி�$. விள/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (80) 

 

80. பாசிேபாெலா./கி ெந�/�மைவெய�க. அம�&த�-ெபா�த�. அர*ெபார-

அரமான. ேத@�க. ம(ற மைலகளி� யாைனக� ேமாதி� ேபா� ெச@ய இ; 

வ,ணாமைலைய உைமயவ� ெகா/ைக யாைனக� ேமாதி�ேபா� ெச@கி�றன 

எ�க. 

--------- 

 

 காமைர :னி$த :னிவர� ��ெம@� 

       கதியிைட� �கவி�& தி-* 

 பாமர னிவென� றி�ளி@� பிநி� 

       பதமல ர�றிேவ 3ளேதா 

 வாமைர ெபா�$. :ல�ள �வ�� 

       மைலக�ேபா லா.ணா :ைலயா$ 

 தாமைர ெபா�$. மா�வா6 ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (81) 

 

81. உ,ணா:ைலகெள�$ தாமைரய�*�கைள� ெகா,டமா�-

உ,ணா:ைலய*ைமயா�. “உ,ணா:ைலயாடாமைர ெபா�$.மா�” எ�ப. 

பாடேம� உ,ணா:ைலய*ைம யார. :க& தாமைரயி8�ள க,களாகிய மா�க� 

எ�க. பாமர�-அறிவ(றவ�. இ��-நிரய*. வா* மைர-தாIகிற மா�க�. 

---------- 
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 ெதா���மா கம/க ெளலாGெசாைல$ ெத?&.$ 

       .ணி$தெநG சி��ைகயா( பைகைய� 

 பைட�ைகதா னி�$. மG
3 மவ�ேபா( 

       பக��மா மற#ைய ெவ�ேவ� 

 மட��வா� கலாப மயி3யி ெல?$. 

       ம�வல� ேவ/ைகமீ தகவ& 

 தட�ைகவா ரண/க� பிளிறி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (82) 

 

82. ஐ$ெத?&.* என. திட* ெப(ற மன&தி#��ைகயா� மற#ைய ெவ�ேவ� 

எ�ப.. அகவ�-Cவ�. 

--------- 

 

 நி$தியா .டல :?.நீ றணிய 

       ேநசியா தமலைவ$ ெத?&.G 

 சி$தியா .ழ8 ெமைன�ெகா�/ C(ெற� 

       ெச@�ேமா வறி$திேல� றமிேய� 

 வ$தியா வரவ ம�றிைட� க,ட 

       மல�சில* ப-ையம, Lணிேபா@5 

 ச$தியா தயர ெவாளி&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (83) 

 

83. அரவ*-பதGச# :னிவ�; ம, உணி-உலக/கைள�,ட தி�மா�. 

அரவ/க,ட அ-ைய ம,Lணிெய�* பா*� காணாதயர ெவ�பேதா� 

நய:/கா,க. வ$தியா-வ$தனGெச@.. 

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

 

 ம/ைகய� பார� ெகா/ைகய/ �வ�� 

       மத�விழி� கட# மளக� 

 க/�# Z�G ெச�றெவ� மன&ைத� 

       கதியிைட நட&.மா ெறளிேதா 

 ெச/கதி� காைல மாைல�$ த/க5 

       சில*�ள ெவன�க�* பக#� 
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 த/�ற நீ- நி�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (84) 

 

84. �வ�-மைல�5சி. அளக*-C$த�; கதி-வழி, இ/� :&தி. க�*பக� -

உ5சி�ேபா.. 

----------- 

 

 க,-ைக� கலேன கலெனன விைழ$. 

       காயேம லணி$.ெவ, ணீ(3� 

 �,டர� �றிேச� Qதெலா� நிைனயா� 

       Nசைன �ாி�மா ற�ளா@ 

 :,டக5 ெச?*N ெவனவிள� ெகாி� 

       :-மிைச :&.ேம( க�-& 

 த,-ைர� க/ைக யா3ேச� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (85) 

 

85. க,-ைக எ�ப. க,மணி; இைத உ�&திரா�க* அ�ல. உ�&திரா�ச* 

எ�ப�. இைத5 சிவன-யா�க� க?&தி� அணி$தி��ப�. :,டக*-தாமைர. 

-------- 

 

 நாவிைன$ ெத?&. ம$திர மலாத 

       நவி(3ேவா� தைம�நீ யி��ப� 

 பாவின/ ெகா��� மனிதைர� �க?* 

       பாமர� தைம�ெம� ெறாழிேவ�. 

 ேகாவின* �ர�ப� ��றம� ெற�&த 

       ��றம* பாடக� ��ற$ 

 தாவினG சிைலெய� ெற�&தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (86) 

 

86. ேகாவின*-ஆனிைர, ஆடக*-ெபா�. இைத5ெசா�ன* எ�ப�. ஐ$ெத?&ேதாதா-

தவைர�*, ம�கைள� பா�கி�றவ�கைள�* வி�டகல ேவ,�* எ�ப. க�&.. 

தாவி�- ெக�தல(ற. 

------- 
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 தி/கA/ கதி� மில/கிய மா$ 

       திக6ெப�* Nதேமா ைர$./ 

 க/�8* பக8/ கட$தநி� வ-வ/ 

       க,�க, களி��நா Aளேதா 

 ெபா/��/ �#ய� கலயவா ரழ#( 

       �ைகெயன5 சேரா�க வ�# 

 த/�வ, ெட?N* ெபா@ைகK6 ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (87) 

 

87. இயமா ெம��ழினகர$ ெதா�க.. அ�#-அகவித6க�; இைவ அழ8��வைம. 

----------- 

 

 ெபாறிெயன� �ல�க ெளன�கர ண/க� 

       Nத/க ெளனவிலா தட/க 

 அறிெவன& தமிேய( ெகா�ெமாழி �தவி 

       ய�விைன� �3*பற ெவறியா@ 

 ெசறி:ைல� காி�G சி(றிைட யாி�G 

       ேசரமா .ைமதின/ க��$ 

 தறிெயன� கவி�ெப( றில/�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (88) 

 

88. �3*�-வ#ைம. “அரI� �3*ெபறி$த சி3க�[�ைவ” எ�பதனா8மறிக. 

---------- 

 

 ெபா�னிட& தைட$த மணிெயன வைட$. 

       �,ணிய�� க�Aநி� பத/க� 

 எ�னிட& தி�*பி னைட$தெச* மணிேபா 

       ெல@திய த*மேவா விய�ேப 

 ம�னிட� கட8 ளட/�*ெவ( ப�றி 

       மைலத� ம��ெப�/ கடைல& 

 த�னிட& தட�� மைலெயG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (89) 
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89. ம�னிட-நிைலெப(ற; மைல த�ம��கடெல�ற. உைமைய; மைல கட#� 

அட/�வ. இய(ைக. ஆனா� கடலாகிய உைம மைலயாகிய சிவ&தினிட* 

அட/கிய. எ�ப. :ரணணி. 

----------- 

 

 நீ/கிய ேநய& தவ��கறி வாிய 

       ெந-யவ ெனGசக� றிடாத 

 ேத/கிய ேசாதி ம�3ளா �வெவ� 

       சி$ைத� ணட�பநி� பத/க� 

 ஓ/கிய H/கி( றைலமிைச மல�O6& 

       .?மளி �ாியிறா� ம�வி& 

 தா/கிய வால வ�டேந� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (90) 

 

90. ெந-யவ�-தி�மா�; அளி-வ,-னீ�ட*; இறா�-ேதனைட; ம�3-

தி�5சி(ற*பல*. இறா� ஆலவ�ட&.��*, H/கி� அத� கா*���* உவைம. 

நீ/கிய ேநய&தவ�-அ�ப(றவ�க�. 

---------- 

 

 எ?ப
* ��8* �ன8ெம; விட&. 

       மி�$திட நிைன&தவ; விட&ேத 

 விைழெவா� வ$. ேதா�3நீ யி��ப 

       Oணி�மா ட�பிற$ .ழ�வா� 

 ெமாழித� க�ைண மைலெய* ெபயர� 

       ெமாழிெயாாீஇ ேவ(3ைம& ெதாைகைய& 

 த?Iறநி�3 வள�$தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (91) 

 

91. க�ைணமைல ெய�* ெபய� இ*மைல வ-வைம�:� க�ைணயாகிய 

மைலைய�ைடயவ�; அ�ல.மைலேபா8/ க�ைணைய�ைடயவெரன அ�ெமாழி& 

ெதாைகயதா@ நிலவி, இ*மைல வ-வைம$தபி� க�ைணைய�ைடய மைலெயன 

ேவ(3ைம& ெதாைகயதாயி(ெற�றப-. 

-------- 
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 ேவணவா வக�3 நி�றி� வ-யி� 

       ெம@*ைமய� பைட$.ெபா@� பிறவி 

 நாLவா ாின/க, �3*ப- Bய 

       ஞானநா� ட*ெபற வ�ளா@ 

 ேசLலா மதிய$ தவ6ெப�/ ��மி5 

       சில*�க� சி3.�* பாக& 

 தாLவா ெய?$. வள�$தி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (92) 

 

92. ேவணவா-ேவ�ைக� ெப��க*. ெபா@� பிறவி எ�ப. நிைலெப3த#�லாத 

இ�பிறவிைய. 

--------- 

 

 நி�ைனேய ேநா�கி விடாதக� �ல 

       நி�ைனேய நிைன��ெநG சக:* 

 நி�ைனேய .தி�� நாIெம� ற�ளி 

       நி�றி� வ-யி�ைவ& த��வா@ 

 த�ைனேய றின���5 சகெமலா/ கா��$ 

       தரணிேயா -க#ேம வின���& 

 த�ைனேய கா�� மைலெயG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (93) 

 

93. க��ல�-க,ணி$திாிய*. தரணி-மைல. த�ைனேயகா�ட�. 

பதிநிைலையயறிவி&த�. தரணிேயா� இக#-உலக&தி� உ�ளமைலகேளா� 

மா3ப��. 

--------- 

 

 மி�வண/ கவ�G ெசGசடா டவி�* 

       விள/ெகாளி மா��*வா லக 

 ம�வண/ �3நி� பதா*�ய மல� 

       மன/�- யி���நா Aளேதா 

 ெபா�வண* �ாி�* காகெமா� றிைன�ெபா( 

       ெபா��ெபன வைடெபா� ளைன&.$ 
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 த�வண* �ாி�* ெபா��ெபG ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (94) 

 

94. ெபா�னிற&தI* க�நிற&தIமாகிய பறைவக� த�பாெல@தி�, ேம�, 

த�னிற:ைடயைவகைள ேவ(3ைம�ப�&.* ஆ(ற#�றி� 

க�நிற:ைடயைவகைளேய த�னிற&தனவா��*; சிவ ெசாPபமாகிய இ*மைல 

த�மய&தெபா�� ஒ�3மி�னைமயி� அைட$த உயி�� ெபா��களைன&ைத�* 

த�மய* ஆ�கா நி(�ெம�ப.. மி�வண*-மி�ன#� அழ�. 

--------- 

 

 ��மணி ம�ட* �ைன$.ல காA/ 

       ெகா(றவ ராத# ென�க� 

 க�மணி ெயநி� ெறா,ட��( ேறவ� 

       க�தியா� ப�-ட #னிேத 

 ெப�மணி வி
*பி 5சியி ென?$த 

       பி�ைளய/ கதிெரன வரவ$ 

 த�மணி ெயாளிெவ, மதி�3G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (95) 

 

95. பி�ைளய/கதி�-இளGKாிய�, ஆ,டவ� அ-யவ�க��� பணிெச@வேத 

அழியா� ேபாி�ப&ைத� ெகா���* எ�3 ெபா��பட “அ�ப� பணிெச@ய 

ெவைனயாளா�கி வி��வி�டா� இ�ப நிைலதாேன வ$ெத@.* பராபரேம” எ�3 

தா�மானா� C3வ./ கா,க. அரன-யவ�க��5 சி3பணி ெச@ய ேவ,�* 

எ�ப. இ�பா�டா( Cற�ப�கி�ற.. �(ேறவ�-சி3 ேவைல. �� எ�ப. இ/� 

நிற*. 

-------- 

 

 சி*�ளா@ மட/க ெல36வ# கவ�$த 

       திற8:� �ரG
� விற8* 

 அ*�யா தன&த� :-கைள$ தி�ட 

       வட8ேம& தின��கிட �ளேதா 

 உ*ப�மா மதியி ல/ைகயி #�$த 

       Iைழ�தி& தி��பவா ரழ�வா� 

 த*பமா ெய?$. நி�றி�G ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (96) 

 

96. சிவெப�மா� ெகா,ட (உ�) H�&த/கA� ேகார H�&த/கைள 

இடெராழிவி(�*, மி5சிரH�&த/கைள5 சி&திெய@த(�*, சா$தH�&த/கைள5 

சா$தி ெய@த(�* வழிபட ேவ,�ெம�ப. '(3ணிபாக#�; ஈ,-ய*பிய 

உ�கிர H�&த/களி� ெவ(றிகைள& .தி�கி� இடெர@தா ெவ�ப.. சி*��-சரப*. 

மட/க�-நரசி/க*. எ36வ#-மி�$தவ#. அ*�யாதன&த�-நா�:க�. 

---------- 

 

 அGசெல� றவல� ெகா-யேன� றைனநி� 

       ன-யாி( C��க Iலகி� 

 நGச:, -�,ட க,டெம� 3ன. 

       ந(கள மிக6பவ �ளேரா 

 வGசைம/ கர�ெகா, -ளவேலா -க# 

       வல/ெகா�வா தி�*வ$ .றி$ 

 தGசெம� றிடா. நி�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (97) 

 

97. உலைக வல*வ$. :�னெர@தினா��ேக அளி�பெம�ற கனிைய�ெபற 

:�க�கடI�வலG ெச�8/கா� விநாயக� சிவெப�மாைன வல* வாி� உலைக 

வல* வ$ததாெமன மதி&. வல* வ$. அ�கனி ெப(றவராக#� வGச/ 

ெகா,ெட�3*, மைல��வாகிய இ�ெப�மாைன இவ� வல* வ�:� அவ� 

மயி#� உலைக வல* வ$. வி�வராக#� தGசெம�றிடா. நி�றி�ெம�3/ 

Cறினா�. வGச*-கபட*. தGச*-ஈ,� எளிைம. இளவ�-த*பியாகிய :�க� 

கடI�. இக#-மா3ப��. 

---------- 

 

 அணி$தி� கலG சா$.ெமா, �கி8 

       மாிைவய� ேபாக:* ெப3வா� 

 .ணி$தி� மனெம� 3ைன�ெபா� ளாக& 

       .ணி�ேமா வறி$திேல� றமிேய� 

 பணி$தி� மய�மா� ெப�ைமக ளைன&.* 

       பறைவெகா, ெட?தலா@ :-$. 

 தணி$திட நிமி�$. நி�றி�G ேசாண 
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       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (98) 

 

98. ெப�ைமகளைன&.* தணி$திட என இைய�*. கல� எ�ப. இ/� ஆபரண*. 

இ�பா�டா� சி(றி�ப&ைத& த�* இ�ெபா@� ெபா�ைளேய ெபா�ளாக� 

ெகா�ளாம�, ேபாி�ப&ைத&த�* ெம@�ெபா�ளாகிய உ�ைன எ� மன/ெகா�ள 

ேவ,�* எ�/ க�&ெதா� C3வ. கா,க. 

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

 

 NI3 தட: மதி�3 வி
*�* 

       NL3 :3��நி� 3லகா� 

 ேகாI3 நக� ெம�னெவ� மனநி� 

       �ைரகழ� ம�Iநா Aளேதா 

 ஓI3 மைனெச@ பவ�ெகாள மர$தா/ 

       ேகா/க�க ணாணI� னின���& 

 தாI3 :ய�O டளி&த�� ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (99) 

 

99. ஓI3மைன-அழி�* O�.தாI3* O�-அழியாத :&திO�. தா-வ�ைம; எனேவ 

அழியாைம விள�கி(3. தாIஎன� பிாி&.� ப(3�ேகாெட�ற8மா*. ஓ/க�க�-

மைலக�. 

----- 

 

 சீரணி �க?/ க�வி�G சிற$த 

       ெச�வ: மி�#�வா6 பவ���� 

 ேபரணி கலெம� �த�வ�/ கதி�* 

       ெபற&.தி� பவ��க�� பவனீ 

 ேநரணி கதிைய மற$தவ� க,� 

       நிைன$.ற மி�கேப ர�ளா� 

 தாரணி :?.$ ேதா�றி�G ேசாண 

       ைசலேன ைகைலநா யகேன.  (100) 

 

100. எ��த�வ�-ேவ(3ைம& ெதாைக. கதிைய மற$தவ� த�ைன� க,ட 

மா&திர&ேத அ5சி$தைன�ைடயரா@ நிைன$. அ�கதிெபற& ேதா�றி�* எ�க. 
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நிைன$ெத�ப.-நிைன�க:&தி த�தைல��றி&. நி�ற.. ேப� அணிகல*-சிற$த 

ஆபரண*. 

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


