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------------------=நதநதனாய நம:
சா  கவிக.
கவிக.

1. ரைச அ$டாவதான

சபாபதி>த,யா மாணா"க

தி. சி'னசாமி.பிைள அவகளியறிய
எசீ"கழிெந(லாசிாியவித .

ப#பேயா ததிகைட பணவ" க>த
பகிததி மாBலகி கணெனன Cதித
அடல மா'மியைத" கணபிரா' றாைத
ய ெபயரா0 நதம டலசதக ெமDE0
எடமா த ேவத0 தமி-. பாவி
,ைசதனன' னதைரெச2 த;சி,னி தைமதா'
ெகாட0 தவ- ேசாைல நனி பிரமர நகரா'
வலயேம திேவ/ கட"ாிசி0 மாேதா.
------------
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2. ௸ >த,யா மாணா"க திமயிைல. ச>க

பிைளயவகளியறிய

அFசீ"கழிெந( லாசிாியவித .

அத மடல தவ'றன" கிைளயவ னாளாி Gைறகி'ற
ெசாத மடல மீெதன; ெசதமி ேழாெசாB ெநறிேயா
நத மடல சதகமா மா தநா வலேனாத
இத மடல

ெசாலதி ேவ/கட" கவிGைர யிைசதாேன.

---------

3. தி. சிவாநத சாகர ேயாகீ;வர மாணா"க ஒவ ,
ெச'ைன திவ0,"ேகணி ஆாிய'ைஹ5J0 தமி-.ப(த

ஆகிய

திவைற. ஆ. ேசராமபாரதியாரவக இயறிய.

இதிர' >தலா ேதவமயD ெம2த காியமா மாய'
வெதாமகவா2 வளதிடவளத வய/சீ யாதவ. க-த
சதமா நத மடல சதக தன"ைர ந'கிய றினனா0
நத,0 லவ ரைவயம திேவ/ கடெமD நாவல' றாேன.
---------

4. தசாவதான

ேபைற ெசகநாத.பிைள யவகளியறிய

அFசீ"கழிெந(லாசிாியவித .

விதியாதவ' ேபா'ற மாத.ெபயெகா ேவவியாள'
Fதியாதவ"லதா வதித மடல;சீ ெதாதா' மீதா
மதியாதவ'பிெனா# கவிGைர காட;சினிைட வதா' 'ைம
வதியாதவ' மாைத திேவ/கடதமி-நா வலவன மா.
-----------

5. அ$டாவதான

ைவ. க,யாண<தர >த,யாரவக இயறிய

ப'னிசீ"கழிெந(லாசிாியவித .

ேகாவலத மகிைமயிைன" வலயெம லாேத லவி நாK/
றிேதா

விதரண ந சீதிகைள ேயதிர(" லெவாL"க"
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Jயலக மிகெம;ச. பதிய/க ேடாFநய/ ெகாழி"க >'ேனா
Jறியெதா நதம டலசதக வைமயிைன" றி.பினா2ேத
ேபாவல ேமதி டாதேம ேகாகKட DலCகாைத
Gறெப

விதிGைர ெயா'றியறி. பிர<ாிதாDைமமி"க.

பாவலக க-ேதத; ெசதமிழி ேலவ0ல பவா2த
பகபிரமாிதிேவ/ கட.லவெனன.ெபயெகா பா'ைமேயாேன.
------------

6. கா சிர

ப;ைசய.ப >த,யா க0வி;சாைல தமி-.ப(த

தி. <. ேவBசாமி.பிைள யவகளியறிய எLசீ"கழிெந(ல( யாசிாியவித .

சீம,நத மடல சதக

ெச2தன'மாத ைதய'

ஏம,யE கியBறCைரெயா' றியறினனவெனவ ென'னி0
காம, பிர

ாிGைறசீதி" கவி'றிேவ/கட. லவ'

பாம,யட த/ல விள/க. பைமேகெளனCதி தவேன.
-------------

7. கா சிர

பிைளயாபாைளய மடப ெத மணிகட>த,யா

மார >தமி-"கவி திேவ/கட>த,யா ரவகளியறிய.

மாத ைதய' வைனநதமடல மாசதக"
காதரவி'ேனா ர>ைர ெச2தா னணிதசீ"
ேகாதி0 பிரம ாிதிேவ/கட" Jரறிஞ'
யாதவ'ற' ல ெம'னிலவியா தவலேம.
-------------

8. கா சிரைத; சாத ப0லவர

ராணிக

ேசாணாசல>த,யா ரவக இயறிய.

கதம டல>L/ கம-ெபாழி0:- பிரமாி" கணி' ேமC
இதம டல/ெகாகைல ேத திேவ/ கட.லவ னினிதாெம'ன
நதம டலசதக Cைர வைரதா னதைனயதி னாமேதேதா
எதம டலதின ததம டல.கழா ேயF"ெகாவா.
------------
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9. ேவ) மைல மைதய மார அ;சாO5
காளதிஐய அவகளியறிய

சீதபிரமாி யாதவத/ லதைழ; சிற.ேறா/க
நீதபர<ைடேயா Dவேமத'Dவா2 நிலதி' ேமC
ஏததிேவ/ கட.லவ' கவிஞெரலா மினியெத'ன.
பாதெவழினத மடலதி' சதகCைர பகதிடாேன.
------

10. திைவயாF >;சாமிபாரதியா ரவகளியறிய
அFசீ"கழிெந(ல( லாசிாியவித .

ெபாலம'D'Fைடயாெவ#" ேகா"லைத. ரதமாைல
வலம'Dசததியாவளதேகா வசியலவள/ெகா சீதி
பலம'Dநதமடலசதக Fெபாைள.பலேதவா'
நலம'D ெபாழி.ைர ெச2தகெவன நனிெயவநய ேவட (1)

ம'னியப0Bயிகெளலாமி'ப>ற திவிெனா#வனழா2மா0
'னி வளபதிகளிபானிர# நிலCெமழிெறாைடநா(0
ெபா'னகாிெபா,பிரம ாிதனிபா கட'மதிேபாவனேமத.
ப'ன>தல.பர<ராம>கி ,யFதவ.பயனாேறா'றி. (2)

அபிெனா#ப'QB/காி<தப" கFண 8ணறிCேமலா
விபனவி நயநிண ெபாைறெயாL"க ெமா.ரCமி"கசீல
நண>

ெப திேவ/கடநா வலவனE னய/கெள0லா

பபலெமளிணரவைரதளவி லாதக-பைடதா' ம'ேனா . (3)
-------------

11. தவசிகிராம

ஆGேவத ப(த , =மகாபாரத பிரச/கமாகிய

வி. இ. அர/கசாமிபிைள யவகளியறிய வண;சத வித .

<தரமிலகிய வதரேதவாக சிைதகளிணெவ

6

கைதயிைனGதவிய திைரெசறிசிைட :-த காசினியி0
ெசதிமவிய நதமடலசத கதா"கினியCைர
ெச.பினனபிர மாாிGைறயா தவல மதி0வேவா'
அதமி0பலகா விய>த0கைலகைள யா2தி#மிசீல'
அழகிய>ைலவன மாைலGரதி லணிதி#நணவா'
நத,லறிஞ க-தி#திேவ/ கடெமDெமாநாம'
நானிலமதிலழி யா.கேழா/கி நல

ெபறநா(னேன.

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

12. பிரமாி. பரமபாகவதராகிய .ைபய.பிைளயவக மார ,
இE0 உைரயாசிாிய மாணா"கமாகிய க. கதசாமிபிைளயவகளியறிய
கடைள"க,ைற.

மானதேகாப' மகவாயவாய வளநகரா
மானதமடல ேதாசதகதி Dைரவைரதா'
மானதைய ெபாைற வா2ைமGளா' பிர மார
மானத நத லதிேவ/கட மாகவிேய.
---------

13. ெச'ைன ேகாமளீ;வர' ேபைட இராமா8ஜநாயகரவக
மாணா"க ெளாவராகிய ெகா. வ(ேவB ெச(யாரவக இயறிய
வித ,

காவளகா சி மாைதய' கவி'ெபF நாகவி. லவ'
மாவள நத மடலசதக

வானவமகி-Cற. ைனதா'

Rவளபிரம ரதனிBதிேதா' ேறாமி0யாதவல திலக'
ேபவள திேவ/ கட.லவ'றா' ெபற Cைரயியறினனா0.
------------

14. ெச'ைன ப;ைசய.ப' காேலS தமி-.ப(த ம. கி$ணசாமி
>த,யாரவக மாணா"க ஆரணி. ெச'னேகசCB நாGடவக
இயறிய வித .

சீவளகா சி மாைதய ெசதமி-"கவியினா ெச2த
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ஏவளநத மடலசதக திD"ைரயாதவ லதி
ேபவளபிரம ரதனிசனிேதா' ெப/கவி கா.பிய/கேறா'
நாவள திேவ/ கடவபிதான னய>ட' ெச2தளிதனேன.
-------------

15. தி. >;சாமிபாரதியா மார நமசிவாய ஆசாாியரவகளியறிய
எLசீ"கழிெந(ல( யாசிாியவித .

யாதவல;சீரைனைதG திர( யதமி-. பாவினமாக
மாைதய னியறிய நத மடல சதகதி' ெபாைள.
தலெதவ ெமளிதின'ணர. ெபாழி.ைர ெச2தன' லேவா
காத,பரC மியறமி- திேவ/ கடெமD

ெபயெகாணாவலேன.

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

16. வளவQ மாராியி0 வசி"

ெபா2ைகபா"க அ.பாசாமி

உபாதியாயரவக இயறிய.

மாதவ'கைண வானவ'யைல மாD வணனல மா"க
மா0ெகாK பைழய மா0சிFதவிைட வாயிைட;சியக வா-மைன;
சீதெவெணGT மாயனகமல ேசவ(ைணைய ேசைவெச2
ேதவ க-ெகா பிரமமாாியி0 ேத<F பர< ராமேவ
காதல'ெசா0தி ேவ/கட"யி0க வி'றமி-"கடைல மாதிேய
கழFநதம டலமதிெபய" க# நலவ விடல
ேபாதமடைலயி0 ெகா#பாதல

ேபாகிேபாயிட; சதகE0

ேபாதேவCைர விாிதேத>கி0 ெப"ெகன. க0வ லவேர.
---------------

17. பிரமாி உபாதியாய ெபா. நாராயணசாமிபிைள யவகளியறிய.

ெச பிர

ர/க வி Tமல. பணவ'ற' றி.ேபராெச

ய பிரம ாியின'மா நதம டலசதக ததத'ைன
ந பிரம ணானத; சீரனதேனயிைணயா நவி'றிடானா0
ச பிரம தமிழறிG ெமா திேவ/ கட.ெபயெகா சர'றாேன.
-----------
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18. தவசி . Uராசாமி>த,யா திர , ைஷV விவா'
இ. அர/கசாமிபிைளயவக மாணா"கமாகிய கி$ணசாமி
>த,யாரவகளியறிய ேநாிைச ெவபா.

ெசதமிழி0 வ0ல திேவ/ கட.லவ'
சதமி மா ைதய' மகி- --  கநதமட ல;சீ நவி0 சதக திைரேப
ரதெமா# ெச2தளி னா'.

சா கவிக >றிF.
----------------------அ!சி"# வ $கா% கிைட த சா &கவிக.
&கவிக.

19. திேவாRாி,"

மைலயாள , சிவஞான <வாமிகள

பாதேசகரராகிய பாDகவி அவகளியறிய.

இதம டலதிDளா ெர0லா

ேபாFெமழி லைம மி"க

நதம டலசதக மா ைதயன' நவி'றா னைத
விைதெபF ெபாழி.ைரG/ காைதகK நனிவிள"கி விய.பி னீதா'
நத,0 சீ. பிரமாி வா- திேவ/ கடெம'D நாவ ேலாேன.
----------

20. Jட)தா)"கா கைரேயறவிடவ .பதி,"

விதாசல

தா)"கா தாசி0தா . ேவ/கடசாமிபிைள யவகளியறிய
ஆசிாியவித .

உலெகலா ர" ெமாதனி >த0வ Dவைகேயா#பவி திட
திலகமாநத மடலசதக

சீ மVராாி சிற"க.

பலகைலேயாத மாத' பைடநாேவ/கடா சலமா0
அலகிலாதவதா ல'Jதளிதா னமைறய/க ேவ ெற'ேன. (1)

எ'Dைட.ெபமா ென'றனிதைத யிைசநல>Fமா2 வத
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ெபா'Dைட.பிரம ாிGைறமகிப' க- திேவ/கட. லவ'
ெசா'னயேதா# ெபாணலேதா'ற ள"கமி0 யல
>'னவயா

ெபா,ய

ெசாறிலெர'னா >L>த0 ெபாழி.ைர ெமாழிதா'. (2)

தாDF ெகாைக யறிதலாிதா தைகெவா#"கவிஞ ேநா" கறிேத
வாD>கி0ேபா0 மாதல
ேதD பி.ஏ. பட>

வாழ வழ/கினனி.ெப

பணி"

ெபF சீைர ேகா(னிBதி ேயாக

ேகாெனா ைண ேதா. ராமகி(னமா0 JFத0 ேசட மாிேத. (3)

சா  கவிக 'றி(.
'றி(.
-------------------'க)ைர.
'க)ைர.

= = ேகாபேகாO;வராய நம:

இE0 நில மக 8த,றீ(ய திலக

ேபா'ற , காசி >த,ய >திநகர/க

ேளழD மிக; சிற.ேறா/கிய , Eெற# தி.பதிகளாகிய
திWயேதச/கKெளா'றா2 விள /வமாகிய = கா சி மாநகரதி0
ைவதிக.பிரா மண லதி0 திவவதாி இய,ைச நாடகெம'D >தமிழிB ,
ைவதிக ெலௗகிக ஒL"க/களிB

ைறபா('றி விள/

பி ம=

மாைதயரவகளா0 <மா (220) வட/கK" >' ெச2ய.ப#
திமயிைல - இராமசதிர.பிைள மார ேவ/கடாசல.பிைளயவக
ந'>யசியா0 அர/ேகFவி"க. பட.

ேமB , இதத மடல

ேகால , பிதாவன , அ;<னநிைலய , :ரேசன ,

இேரவதிெவ, ய>னாதி, ேகாபிகார , ேகாவதன , $பநாமகிாி, மராாி
>த ,ய பல நகர/கைள த'னிடதி ெகா(.ப ம'றி நதேகாபென'D
ஓ யாதவசிேர$ட சகடா0 ென'D

மதிாிேயா( அரசாசி ாித

இரடாயிரைதEF UதிகைளG , ஐலச
திவா2.பா(ையG

இதD ந

U#கைளG>ைடய

தைல நகரமாக. ெபற.

ேலாக சர5வதியாகிய ஒளைவயாB , மF

பபல கவிஞகளாB
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மியற. பட அசதி"ேகாைவ, ந0லா' ேகாைவ, தியாகேகாைவ >த,ய பபல
பிரபத/கைள. ெபறவகK , ஏககாலதி0 த/கதாலைமத ெகா 
ள >ைடய இபதினாயிர
ெச2தவகK , கா சிர

பா ப<"கைள ைவதிக. பிராமணகK" தான

- வரதராஜ.ெபமா சநிதி, மதி0, மடப ,

ேகார , தடாக >த,ய தி.பணிக >FவிதவகK , ZெவL வள0களி0
ஒவராகிG , >0ைல"ெகா(" தாQ வ ேதாிைனதியாகமாக"
ெகா#தவமாகிய பாாி எ'D

வளைல த/க லதினராக. ெபறவ

மாகிய யாதவல சிேரடகளி' தசா/க >த,யைவகைளG , மF
எணிறத கீதிகைளG

இ நதமடலசதக

அவகள

எ#"Jற. பட.

அாிய ெச2G நைடயாக இதைமயாB , ந மவ

கேறா"ேகய'றி மேறா". பய'படாதிதைம கதி யாவ
அதைன"கF. ெபாKணமாF அதேகா ெபாழி.ைர எLத நிைன
எ'னிடதித ைகெயL. பிரதிைய" கவனிதேபா அ >Lவ
பிைழகளாG , அேநக

பாட0களி0 அ(, ெதாைட, ேமாைன >த,யைவ

ெயாWவாமB மிதப(யா0, ேவF பிரதிக ேதடட/கி ேவ),  பேகாண ,
ெச'ைன >த,ய பல விட/களி ேபா2. ெபா விைரய

ெச2 ேத(G

பிரதி

க ேநாிடாம லதகாக ெந#நாKழ'F வைகயி0 அ(யி கட
விட/களி, சில பிரதிக கிைடதன.

அைவகK சில இராமபாண/களா பசி"க.ப# , சில அைர ைறயாகC
கழிய , நி'ற பிரதிகK

எ' ெசாத பிரதிைய. ேபாலேவ அ(க வி#ப#

ேபத.ப#/ கிடதைமயி' அைவகைளெய0லா

பாட

ஒவாF எ' 0லறிவி

ெக(யப( Eலாசிாிய க மாறாதவண திதி சேறற"ைறய; <த.
பிரதியாக; ெச2 அதேம0 உைரெயLத ெதாட/கிேன'. அWவாெறLதி
வ/கா0 இைடயிைடேய ேதா'றிய சாிதிர , ச பிரதாய , ேமேகா
>த,யவறிகாக நா' எ#"ெகாட பிரயாைசG , விைரய>
மாகேவ யிதன. ஆயிD , எ#த விஷயைத எWவைகயிD
ேவ#ெம'D

>'னிB மதிக

தி ெச2வி"க

அவாவினாலவைற ேயா ெபாடாக மதியா மF

அத

ேவ(ய <தி 5மிதி ராண , இதிகாச >த,ய ேமேகாகKட' எLதி
>(. பி'ன அ;சி பதி.பிதன' . இதைன" கTF
ளைனவ

ெசாற

ெபாற/கைளG , மF

க0விமா'க

பாடேபத/கைளG ,
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ச பிரதாய வL"கைளG

ற/J றா அ(ேயD" ெதாிவி.பகளாயி',

அவகK" ந'றி யறித வதன

ெச2வேதா# அவைறG

ேச

மFபதி.பி0 ெவளியிட; சிதமாயி"கிேற'.
---------- தக$க ெகா# த உபகாாிக.
உபகாாிக.
1. சிதாR =மா' அர/க.பிைளயவக.
2. எைமV =மா' ேகாபாலகி$ணபிைளயவக.
3. ெச'ைன ஜ'ஜாமாத தி. ெகாதவா0 இராஜேகாபாலபிைளயவக.
4. :ைர ேகாதடராமபிைளயவக.

இ/ஙன ,

ேவ. ப. திேவ/கட

பிைள.

--------------------= நதநதனாய நம:
நதமடல சதக
அவதாாிைக.
அவதாாிைக.

1. "நதமடல " எ'D

ெசாெறாட அ. மடல , பிவி மடல ,

வா2C மடல , ேதGமடல

எ'பைவ ேபா'F = நதேகாப ேதா'றிய

''யவமிச." பர.ைப" றி"காநி'ற. அ. பிவி வா2வாதி ைய த/களி'
வி5தீரண

எ.ப( அள.பாியதா யி"கி'றனேவா அ.ப(ேய இ நதவமிச>

அளவிட ெவாணாதனவாக விராநி'றெத'ப ேமைலய மடதி' திரட
ெபாெள'க.

2. இநிக, இE0 அவதாிதைம"" காரண
மாைதயெர'D

: இEலாசிாிய =

பிரா\மேணாதம நதேகாப ெதாட"கமான

யல;சீமா'க விடயமா2 தா

ெசவிGற கTற விய.ைப.

பய.பனவான அநண நெசய0கேளயா . இ"கவி ஞ அதி$டவச
கவிைதைய; சகாி"கத"க ஓ யாதவ.பிரC

இவ

அ.ேபா தட5த ராயிதன.

இைற"; <மா இEறிபதா#கK" >'ன "மVராி " ெய'D
திமயிைல மாநகரத'னி0 அர< ெசBதி"ெகா(த =ேவ/கடாசல.
பிைளெய'D ம'னவேர ய'னவெர'க. இEலாசிாிய அWயாதவபதியி'
ஸம5தானதி0 த பிரபதைத யர/ேகறியைடத பபல பாி<கைள த
பாயிரதி0 விாி" JறிGளா. அ/ஙன/ க#ெகாக.
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3. இஃதி.ப(யி"க, இEB" , லமா'மிய/ JF

மற.

ப'Q0கK">ள வாசி யாெதனி0 - மற E0க அWவ"லதவ தாேம
த/லதி மா'மிய/ கபி.பா' லவைரய# இயFவி"
ெகாடனவா2நிக இEேலா இ.லவ தா
ேமெலழேதா'றிய யல;ெச0வ த

ஓதிய EகளைனதிB

ணாதிசய/கK" ேதாF தாேம

வி பி. பா(னெதா'றா2" காடேலயா . மாைதய த சதக. பிரதி
ெச2GK"

பிர^தமான பல தமி-"காவி ய/களி, ேமேகாளாதார

கா(யிதேல இWCைம". ேபாமான சா'ெற'க. யா இWவாF
ணிட' Jறவத லாபிமானதாB , தக-;சி வி.பாB ம'F ;
இEBைடதைலவரா

யாதவ மா'மிய தமி- நா# E0கேளா# நிகா.

ஆேஸ_தாசல பாியதமான அ/கவ/க க,/காதி ஐ பதாF ேதச/களி0
வழ/

ஸம5 கிதாதி பதிெனபாஷா" கிரத/களிB

வி5தாி"JF

மாறாெல'க.

4. E,' ப , ஆசிாிய ப , தைலவ ப
EBைரயாசிாிய ப JFவா . ய லதிலகரா

ஒ சிறி Jறினா . இனி
இW Cைரயாசிாிய =மா'

பிரமாி திேவ/கட பிைள யவக ஓ பார பாிய விவா'. தா
லதி பிறத கடைம" , பலகைல பயி'ற கடைம"
இ.ேபதவிைய. ாியலாயின. இ.லவ தா
ஆசிாியரா யிதகால

யா

த மரபின"

மாணா"கரா யிதகால ,

இ; ெசதமி-நா#; சிFவ சிFமிய" த/ க0வி,

அறிC, ஒL"க/களா ,யறிய விைத ந0Bதவிக அதமி0லன. இவாியறிய
''ேகால.தக , ேகாைவசிய .ரபாவமாைல, ேவ) ேகாைட; சாிதிர ” >த,ய
அாிய E0கேள இத அதாசிகளா . இைவ ேயாறமி"க, இ.ணியசீல
ேமைலய சதகதி0 Eலாசிாிய ேமேகாளாக" ேகா,ெய#த பபல ெச2Gக
அWவE0களி0 உளனவாெவ'F ஆரா2தறிGமாF இ ெத'ேதயதி'
கணதாய பல`களி0 பலாிட ஏ(B , அ;சிB
E0களியாவைறG ேத(.பி("க, ''ெம2வத

மைற கிட"

பாரா பசிேநா"கா" எ'பத

கினமா2 ெம2வத , ெபாெசலC >த,யன ெவா'ைறG

ேநா"கா, <மா

(15) பதிைனயா# அேஹாராதிர பட ேதாபா# விய.றத"கெதா'றா !
அWவணேம இ;சதகைத; <த.ரதியாக. பதி.பித , அதி0 ஆ/கா/
Jற. ப#

Uகைடய சாிதிர ஐதி\ய/கைள (ரபிமானிகைள. ேபா0

தசி$(யா2" கபி"க.காம0) உள உளப( உைர"க ேவ#ெம'கிற
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Rயெவணதினா0 அWவW`ாிBள சாஸனாதிகைள" ெகா# ேநாி0
பாிேசாதி திர(ய இவ ஊ"க

இ'D

விய"கபாலதா

! பதிைன

தின/களி0 பாரகாவிய >(. ப'னிரடா# அர/ேகறB"கைலத
கவி;ச"கிரவதி =ம க பநாட ப(யாய'ேறா வி"கிற இவ ப(G ?

5. ''கண"க' கண"கறிவா', த' கண"ைக தானறியா'" எ'பத கில"கியமா2
ற;சாதியேரா# , ற;ச பிகேளா#

பழகி , 5வஜாதி 5வ மத/களி' அைம

ெபைமகைள யறியாத ந/காலதவ" , பிகாலதவ" இE0 ந0Bண
வளி"

பா'ைமயினதாத,', இதைன ந மவரைனவ

ல தன

ேபா0

ேபாறி வாசிெதாLவாராகி0, அேவ இ Eைல ெவளியிடவ" அ'னவ
ெச2G/ ைக மாறாகவி" ெம'ப திண . அைதேய யா>

5விநயமா2

ேவ# கி'றன . <ப ! <ப .!

இ/ஙன

:

தி. ெகா. >கி$ணபிைள.

ெச'ைன
------------------------------=ராமெஜய .

சிற,,பாயிர
சிற,,பாயிர.
யிர.

ரைச, அ$டாவதான சபாபதி >த,யாரவக மாணா"க ,
ெச'ைன ெதாைடமடல

ஆ/கிேலா ெவனாதல க0வி;சாைல

தமி- தைலைம. ப(தமாகிய திமழிைச . சிவ.பிரகாைசயரவக
இயறிய அFசீ"கழிென(ல( யாசிாியவித .

நில த க-ம,ெச

:டரவி னறியி0 J ெந#மா ல'பி

னல த திவெச2 தளிகளி பதிறிர# நாK ேமா/க.
பல த ட ைரG

ெசதலா' ெசாாியவ

பா, :-த

ல த ெவழிெறாைட நா(ல தி"கா சி ரநி வாச'. (1)

மைறயவத/ ல திலக' >தமிழி னியBணேதா' மாசி மி"ேகா',
ைறயFசீ மா ைதயனி

சிைறயவளி" ழா/ ைட,

நைறெயாL" திவ தளவலமா ,ைகைனத நத ேகாப',
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>ைறய#த வரசிய0ெச2 நதம டலைறG >0ைல யாள. (2)

தாிதெப

சீதிெயலா நனி திர( தமி-.பாவா சைமத ெசெந,

பாிதவய0 வள ெபா,G நதம டலசதக

பல ேமக,

விாிைர ெச2 தளி"கெவன; ெச'ைன நக ைஹேகா(0 விய"க யா ,
வாிதெவழி0 (ரா' சிேலட திேயாக சிதிநிைல வா2த வள0. (3)

மாதவ'ற ன(பரC மிராமகி$ேணதிரன' பி' வ, ேக க.,
ேபாதவி

ெபாழி<லC திேவாR"ைக/க(ைக. ற"

சீதமல ர2'பழி;<

பிரமர F/ேகாைவ சிேயாத ம' ெசா',

ேமதசீ. பர<ரா ம"ாிசிலாF தவ

விள"க வேதா'. (4)

த'னிகேவ )ரெமாி" க'மிஷ'க0 வி;சாைல தமி-.பா (ய ,
ம'னிய> தமி-"கவிைத திேவ/க ட.லவ' வய/க

E,,

F'Dகர ,கிதவL; ெசாெபாேசா வகறிநனி; <த மா"கி.,
ப'Dநவ ரசவல/ காரநய

விரCற;ெச தமி-.பா வ0ேலா. (5)

சிரள"கி நனிவிய"க. ெபாழி.ைரெச2 தா/கா/; சிறத E,
பரதபல ேமேகாக ெள#"கா #டனைம. பாிவி ேனா#
நிரதரமா யிWCலகி லWெவா'ேற யாயிரமா2 நிகழ ெவணி
திர

ெபFமா றழகிேனL தாெவLதி' விள"கிமி சிற.றானா0. (6)

-----------------= நதேகாப.ாியாமஜாய நம:

திமா0.
கண க'றந கட0வைள Gலெகலா மீ'F
வண >றவா ,ைலயினி' மகC வாகி
ெயணி றதேப ரளினா வினிகா தK
மண' மாதவ' பதGக மலசிர தணிவா .

அ$டல<மி.

15

சிதிர விழிகாளிதி சீ" மணிேதவி
சதிைய மிரவிைத சா பவதிதாேயா#
பதிைர சயபாைம பகாில" கைணயி' ேனாைர
நிதிய மாறாவ' பி ென சினி ,தி வா-வா .

கடா-வா.
ெச ெபாேள ந'ைமத ெச0வேம ெச/கெண#
எ ெபமா ேனF ெமழிபாிேய - G பெரலா
ேபாF

கLைடய ணியேன ளரேச

ேதாறிய யா/க ெதாழ.

ஆ சேனய.
ஆG தி யட0கதி bபவ'
தாG தைத தம வானவ'
ஏG

ேபெரழி ல சைன b'ற

வாG திர' பாத வ ண/வா .

ந மா-வா
படேகாபன க;சாயிG

பழமாமைற; <ைவைய

விடேகாபD வெசதமி- ேவததினி' மகிழ"
டேகாபல திைசG

க- காாி வெம

சடேகாபன (தாமைர தைலேமலணி வாேம.

ஸர5வதி
வி0 விணி ணாியி க0,னி'
ேமC ேவாக- ெவகம லா2வர' ேறவி
ேயய> ேதகைல; ெச0விேய
நாவிந ல பல ந0வா2.
-----------அைவயட&க.
அைவயட&க.

திவள >லகினிைல தில"கணேமா
(ல"கிய/க ெதளிேதா ராய
ெபாவிBைர யாசிாிய திற/கெளலாநனிேயா/கி.
ெபா,G வண/
வளா ப'QB >ணமா
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ைதயனா/ ணவா' ெச2த
மவியசீ நதம டலசதக திD"ைரயா'
வைரேத' ம'ேனா .
----------லாசிாிய இயறிய.
இயறிய.

தைலைமெபF/ேகாபால திநதமடலதி' சதகம'பி'
நிைலைமெபறவர/ேகறி. பாிசிலகLலகினிலவலாேல
சிைல மத'காவிGமய' ெபாகமல>மாFளவ>ேம ேதடBறா
மைலமகைள"கைல மகெள' ைறGறா' வடகயிைல வாண'றாேன.

இய,ைச;ெசதிநத மடலதி' சதகமர/ ேகFவி
நய>ட' ெபா'னாயிர>

பாிசிலளிதா'மயிைல நகாி' ேமC

தயரதனீ' றராம' றன"கிைணயாமிராமசதிர' றதபால'
யசயில' க-"கடல' ெபாகட ச'விைய. ர.ேபா'றாேன.

த/கவSர"கடகரந. பத"கததா'
சாிைகய/கியிைழதி#ந சா0ைவததா'
ெச/கய0பா2 நீவளந' னில >ததா'
சீததாேனததா' சிவிைகததா'
அ/க,ன.ரவிததா' சதக/ெகாேட யாயிர
ெபா'பாி< ததா' மயிைலேமC
/க ேவ/கடாசலேவ ெள'னததா'
ெசா0Bெம'பா"ெகாதைன ெபா' ெசா0Bேவேன.

தாதவி-ளவணிமா0 த0வெனனவவதாித த'ைமேயா
காதBட' வளதநத' மரேளா
த க-பா கட0 ேபாெல'F
ேமதினியிேல விள/க மயிைல
ேவ/கடாசலேவ வி.பமாகி
ேயாகி'ற ெசாப(ேய நதமடல
சதக >ைர"கி'ேறேன.

பாரத , அ;வேமதபவ , ேவவி;ச"க .
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ேகாவிைன.ரத லதன மீட0
வலய

வள பட தித0

ேமC>ெதாழிB மியறி ெம2.ெபாைள
ேவதியபாவேலா மீ#
ஏவேலாாிைளேதா ெரவெம2திடத
திைசெபFவசிய வதைடதா
தாவியகட ேகதனேதேம0
ததிேம0வாசிேம ற"கா0.

பாரத , கபிைல மகிைமGைரத ச"க .

ப<வினைவயF >ணCநைடGைட யனCெமாவழி ப#கிD
இைசGமி ெசவி விழிக >ைலகK மிர>மி நாசிG
அைசவி0 கநிற >ள கபிைலக ளதனிெனாதிற மTகிD
வைசயி0 கபிைலய ெதனCமிைசGண வரத>னிவர பலேம.
------------நதமடல சதக.
சதக.

= =கி$ணாய நம:
கா,.
கா,.

தடைல :L>0ைல தரணிெய' Fைர"நத
மடல சதகத'ைன மர;ெச தமிழா Jற
ெவ(ைர" கட, ேசட' ேமFயி0 திமால'ப
பைடநா' மைறேதரா-வா பதி' ம/ கா.தாேன.

(இத'ெபா) ெவைமயாகிய அைலகைளGைடய தி. பாகட,'க
ஆதிேசட' மீ அறியிலமத ெச/கமா ,' தாஸகK , பழைமயாகிய
நா' ேவத/களி' ெபாகைள ெதளிணதவமான ஆ-வா பதி'ம
ெபாழி0 :-த >0ைல நிலெம'F எ#ேதாதத"க நதமடலதி ன
ெபைமைய" றி" சதகமாகிய இ.பிரபதைத இனிய ெசWவிய தமிெமாழியா0 யா' JFத" கா.பாக நி'ற ெச2வாக எ'றவாF.
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பி' இரட(கK" அறியில ம
ஆ-வா பதி'ம

திமாB

அ திமா,ன தாஸகளாகிய

கா.பாக நி'றவாக எனிD மைமG .

பதி'மராவா. ெபா2ைகயா-வா. லேசகரா-வா. ததா-வா.
ெபாியா-வா. ேபயா-வா. ெதாடர(.ெபா(யா-வா. திமழிைசயா-வா.
தி.பாணா-வா. ந மா-வா. திம/ைகயா-வா. மரகவியா-வா.
ஆடா . இWவிவட' ப'னிவ.

-%.
-%.

கடைள" க,ைற.
சீேமC ெசதமி-; ெசாேச நிக( சிறத>0ைல
தாேமCேகாவ தனேகாவலாி.ப தாெமன>.
ேபேமCேகாவசி ய"கிடமான ேபலகி0
வாேமCைப ெபா பிதாவன நத மடலேம.

(இத'ெபா) சிற. ெபாதிய ெசWவிய தமி-; ெசாகளா லைமத நிக('
கேண எ#" Jற.பட ேம'ைமயான >0ைல மலரா ெறா#"க.பட
மாைலைய தாி த ேகாவதன , ேகாவல, இ.ப எ'D Z'F ெபயைர வகித
ேகாைவசியகK" கிடமாGள. ெபைம வா2த உலக ெந(ய கழைமத
ப< ெபா'ைன.ேபா Bயவாக" ெகாK பிதாவனைத Gைடய நதமடல
மா எ'ற வாF.

(1)

உதாரண .
மடல ட', நிக#.
இள/ேகா"க ம'ன பி'ன ாி.பெர(ய காராள
வள

ெபFவா- ேவளாள வசியத

ெபா.ேபராறா/

கிளதேகா" காத' மF/ கிளெபா ளீடேலைர
விள/கேவ Gழலா' Z'F ல ெபF

ேவF ெசா0வா ,

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

வதேகாவலட' ேகாவதனாி.ப >.ேப
> ேகாவசிய ெர'F ெமாழிதி#

வணிக நா2க

தத E பரத >.ேப தனவசி ய"ேக சாF
>வசிய >.ேப ழவ ேமழிய ேவளாள. (2)
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பி/கலைத நிக#
(ைவசிய ெபா.ெபய )
773 - :. தாளாளாி.ப தம"கிழவ
ேவளாளாிள/ேகா"க
ைவசிய ெபா.ெபய.

(ேகாைவசிய ெபய )
775 - :. ஒலனாகி ெதாழி0 ேவF ப#த,
ெதாழிெறாF

பகத ெதா0 ெபய Jறி

ேகாவல ாி.ப ேகாவதன ெரன;
சீாிய பிறC/ ேகாைவசிய"ேக .
---------------

சதிரமடல

:ாிய மடல தாநி'ற

இதிரமடல ெம மடல> மிதகிைணேயா
ெசதிமா' >' ேகாபாலதாமகி-; ேசயெரன
வத>( நாடான நத மடலேம. (2)

(இ-) திமா0->காலதி0 ேகாபாலக த
ெகாடா# ப( திவவதார
இநதமடல மா . இ

ேசெய எ'F மகி-

ெச2 பா Bடளிய அழகிய நாடான

மடலதி; சதிரேலாக> , :ாியேலாக> ,

ப சத" க நிைலெபF. பயைன" ெகா#"
எWவைகயான ேலாக/கK

இதிரேலாக> , மற

ஒ.பா ததிGைடயனவாேமா? எ - F. (2)

உ- . பாகவத , மலரவ' சிறா"க'F கவத அதியாய .

வ#ைட; ெச >0ைலய/ழலW வயிறிைட திகழ வா ேகா#/,
கெடழி ேகாB/ ைக >தலைண" கனிய >திட"கர ேததி,
விெடாளி ப< ெபா' னாழிெம0 விர,' மிைசவத ாியன தா/கி,
யிடதவிசி னினி நி' றயி'றா னிைமயவ ழாதவி 8கேவா'.
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த/மா. ெபாK தம> ைணயா த பைக.ல' கைள தட" ,
ெபா/மாதவ> ஞான>

ணேதா ாியா வ"

க,டமான, ெச/கமா0

பிறதா டள.ப/கா ல திவி' U றிதன ெர'றா0, அ/கமா ஞால
தநக ெரா" ந'னக ரமர நா(யாேதா.
---------------------

எடபப லகிலாடேகா( ெயழி0 வயிF
ெகாட கண' றிநாபிய ய/ ேகாயிெலன.
ப#ைறநா'>க ன'பாக >'ன

பைடதி# .

மடலைத நிலேதா நிலநத மடலேம. (3)

(இ-) யாவராB மதி"கத"க பலபலவாகிய அகிலாட ேகா(கைளெய0லா
அழகிய திவயிF ெகாடளிய தி மா,ன திCதி தாமைரேய
தி"ேகாயிலாக" ெகா# எLதளிய நா' >கதிைனGைடய பிரமேதவ'
>தி வி.பேதா# சி$(த இWCலகதி0 ஐவைக நிலதிD ஓ நிலமாக
அைமள நதமடலமா

எ-F. (3)

உ- . ெபாளதிகார அக.ெபா விள"க

அகதிைணயிய0.

றி சி.பாைல >0ைல மத ெந2தைலதிைண"
ெக2திய ெபயேர.
--------------

அKவாகிய ேகாபாலவா-மைன ையதில"க
ெதவிரடாயிர ைத QF மைதயி ேசாிளைம.
பவ>F/க' Fட' பாகபிைல. ப<வனத
மCவளதிக ழா2.பா(தானத மடலேம. (4)

(இ-). கைணேய ஓ உவெம# வதெத'F ெசா0 லத"க
உதாரவ>ைடய ேகாபாலக வசி"கி'ற ஐல c திமாளிைககK
இரடாயிரைத Eெற'D
ேச

ெதாைக ெகாட திUதிகK

மைதயினிட;

இள ைம. பவ>ற க'Fகேளா# J(ய பாைல த அனத
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கபிைல.ப<"கK
ெய'D

ெபாதி விள/காநி'ற வள/க அைமத திவா2.பா(

ேகால> நத மடல மா எ-F. (4)

உ- . ஹாிவமிச

ம சில"காகிய கரத மாமதி.
பி சில"காகிய ணத ெபF
ப சில"கா பத

ெபாவ பU

ட சில"கெதாைக யைமத தாழியா2.

ஆயத மFதா ன'ன பா(யி
லாயிர மிரெடாைட

ஏறதாமா

லாயிர/ கணைன ேநா"கிைல பதி
னாயிர விழிகடா' ேவ#மாழியா2.
---------------

தசா/க .

ேகாவதன ய> னாநதி ேகால/ JFகேமவ"கட" ெகா(ேயF ேபாிைக ெம'றளவ.
ெவறி ேவழ/ கவன.பாிெயாளி ெபாகமல
மாCறமாப ெசா0 ேலவBளா நத மடலேம. (5)

(இ-) ேகாவத னமாகிய (மைலG

) ய>ைனயாகிய நதி G ) ேகால மாகிய

(நகர> ) JFகி'ற க-ேமவிய அழகிய கடனாகிய (வஜ> ) அ("க.ப#கி'ற
(>ரச> ) ெம0,ய >0ைலயாகிய (மாைலG ) ெவறி விள/கி'ற (கஜ> )
விைர ெச0ல.பட (பாிமாC ) பிரகாசி"கி'ற ெபாறாமைரமலாி0 விள/
இலdமி பிரா( ேமவிய மாைபGைடய ="$ண Zதியி' ெசா0லாகிய
(ஏவB ) ஆகிய தசா/க/கைளGைடய யாதவக வாL

இட>

நதமடலமா எ-F. (5)

இ;ெச2G இFதியிBள நதமடல

எ'பேத நாடா த,', தசா/க

நாெடாழித ஒ'ப அ/க/கைளேய Jறின.
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---------------

>கம.பிதிர' கபா 8ேவத' ><.பிைடமா0
தபிற"கீச Dைம>ைலவாணித' ேகாமய ெபா'
ெறாமயிேதவ வயிற/கிேமைத ெசாB>ைமவா'
மகி-யமா/ கபிைலGளா நத மடலேம. (6)

(இ-) >க> , ெகா மாகிய இவறி0 இதிரD , க களினிட; :ாியD ,
[$]இமி,னிட. பிரமD , இைடயி னிட திமாB , அW
அவயவ/கK"த"க பிடபாக தி0 சிவபிராD , உமாேதவியாமாகிய
இவ , >ைலகளினி ட" கைலமகK , ேகாமயதி0 திமகK , ெந/கிய
உேராம/களினிட ேதவகK , வயிறினிட அ"கினி G , ேமைதயினிட
ேம ப#"JF

உைமG , வா, னிட வி பி மகிழத"க தம>

விள/கிய கபிைல. ப<"கைளGைடய ேகாபாலகள இட>

நதமடலமா

எ-F. (6)
-[$]இமி0 - ெகாைட .

உ-

பாரத , அDசாசநிக பவ , க'னிகாதானவர' மகிைம Gைரத ச"க .

ஆனனதாBெகா பதனி ,திர'
றாDய நாசியி0 வாGதாகளி'
ேமானமாமிய"க ேகா' ><.பி0 ேவதிய
ேனைனய ககளி னிரவி ெய2ேம.

பிடபாக சைட. பிராD ேதவிG
வடமா தரேம கன,' வானவ
னிடமா மிைடயினி ," மாழியா'
றிட ெந சினிபக ென'D ெத2வத .

உதிரேம சதிர' ேமைதGைமயா
மதித >ைலகேள வாணி ேகாசல
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தித கீதிேகா மய <ல"மி
மதிG மWவாெனனி' வ.ப ெத'ெகாேலா.
----------------

ெசா0ைல.ெபாைள ெதாத ெதா0கா.பிய; :திரதி'
[#]>0ைல"க.ெபா ளீேராழினிெசா' >தகடC
0ைல.யதப

சாGதக சைன"  சரைத

ம0ைல;ெசயித திமா0பதிநத மடலேம. (7)

(இ-) ெசா0,ல"கணைதG , ெபாளில"கணைத G

ெதா" Jறிய

ெதா0கா.பிய;:திர ஐவைக. பட நில/கK பதினா'
க.ெபாகைளGைடய >0 ைலநில"ாிய >த'ைம" கடCளாகிய
எ பிராD , தி ழா2 மாைலைய யணித ஜ/கைளGைடயவ , ச/,
ச"கர , த#, வி0, வா எ'D

ப சாGத/கைள தாிதவ , க

ஸைனG ,

வலயாOடெம'D மதகஜைதG , ம0லகைள G ெஜயிதவமாகிய =
கி$ணபகவாD"ாிய இட>

நதமடலமா எ - F. (7)

---[#] >0ைல"க.ெபா >ராாி ெத2வேம
ெதா0ைல"F ெபாைற நாட'ேறா'ற0
ம(யா"கபி' மைனவிகிழதி
இைடயாிைட;சிய ராயரா2;சிய
கானவாரண மா' >ய0 பா(
F <ைன கா'யாF 0ைல >0ைல
நிற/கிள ேதா'றி பிற/கல.பிடவ/
ெகா'ைறகாயா ம'றல/த
தாF"கதிவர சாைம>திைர
ேயF.பைற >0ைல யா-சாதாாி
சாைமவர தர>ட' விைதத
லைவகைளகட லாித0 கடாவிட0
ெசவிகவ ெகா'ைற தீ/ழ)த'
Zவினேம2த0 ேசவினதLவ0
ரைவயாட0 ளித0 கா'யாேற.
உ- . ெதா0கா.பிய;:திர .
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மாேயா' ேமய கா#ைறGலக>
ேசேயா' ேமய ைமவைரGலக>
ேவத' ேமய தீ னBலக>
வண' ேமய ெபமணBலக>
>0ைல றி சி மதெந2தெலன;
ெசா0,ய >ைறயா ெசா0லC ப#ேம.
-------------

க'மைழதா/க" ைடயாமைலெயா'F க சமல
ந'>கமாயிர மாயைன"கா# நதிGெமா'F
ெபா'னிற"ற கடDடாமணி. ெபா2ைகெயா'F
ம'னிைவZ'F சிற.ளதாநத மடலேம. (8)

(இ-) இதிர' ஏவலா ெப2த க'மைழைய த# த" காரணமான
ைடயாகிய ேகாவதன ெம'D

ஓ மைலG , ெசதாமைர மலேபாB

அதிமேநாஹாமான தி> கைதGைடய ஆயிர

திமா,' திCவ/கைள

அ"eர" " கா(ய ய>ைனெய'D ஓ நதிG , ெபா'னின
நிறதிெகா.பான ேதஜஸுைடய கBழ' நீ/கா ைறG >"கைள"
ெகாழி"

ஓதடாக>

ஆகிய இ Z'F சிறத ெபாைளG உைடய

நதமடல மா எ-F. (8)

உ- . பாகவத , அ"eர' வத அதியாய .
R ைட ெயயிறவி <(ைக.பாழிவா2.
பா பி' ெவ பஃறைல பனி.பவா(நி'
றா பல தீ/ழ ,ைச" மணைல.
 ன ைடவா' னB கடன'.
அரவி'ேமலா(ய அதியாய .
இ சிைற"கள' மீன

ெகறிதB ெமறியெல'ேறா

பதவ' சபிதலாேல யா/கணவ தTகானாக.
ெபாதின' ய>ைனயாF. தடெம'F சாவா
மதிD மமி-தZற மாதவ' வதா' ம'ேனா .
-------------------
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U</கதிரவ' கபயிரா"கினி மி'<த'ெம2
ேப< தயாகர' ைவவ;<தமD. பி'ைனெய'ேற
ேதச

கழ வ ய>னாதி தீத'னி0

வாச ெசG ச ணசீலவா-நத மடலேம. (9)

(இ-) வி<கி'ற ஆயிர/ கான/கைளGைடய :ாியD , அவன கபிாிய
அயிர"கி' க மவாபிய , ஆகிய இவகK". த0வனான ெம2 ைமேய
JFகி'ற கைண" கிடமாகிய ைவவ;<தம8C".பி' பிறதா ெள'F
உலகதா ெர0லா

கL ப(" வத ய>னாநதியி' கைர"கேண

வாச ெச2கி'ற நண> , ந0ெலாL"க>
கிடமாGள

நதமடலமா

உைடய ேகா பாலகK"

எ-F. (9)

உ- . அாிவமிச .
தினகர'றைன; ேசரயிரா"கினி
வனிைதேய மD ைவவ;<த'றைன
யDசிெய'ன வ>ைனைய ய'ட'
னிதமாGயி தாமணி. ணினா.
----------------

ஆனிைரேயாைசG

பா0 ெசாாிேயாைசG மாயைபதா

ேதனிைரேயாைசG

ெவடயிமெதா# ெச/ைகவைள

தானிைரேயாைசG

ேவ2/ழேலாைசG தாரணியி0

வானிைரேயாைசயி' மி"க த'ேறாநத மடலேம. (10)

(இ-) ப<"Jடதின >ழ"க> , அWவானிைரகற" க. ஆயக தா/கிய
கலசதிட. பாைல. ெபாழிவதா Bடான ஓைசG , ஆயக தாித
அ'றலத >0ைலதா ாிட ேதைன. ப ப( வ த/கிய
வ(ன/களி' ாீ/கார> , ெவைமயாகிய தயிாினிட.  அதயி ைர"
கல" மதின >ழ"கேதா# தயிகைடயாநி'ற ஆ2மகளி சிவதைககளி'
கேண அணித வைளய0க ஒ," 

ஆரவார> , ேகாவலக

ஆனிைரைய"J#த" றி"  ளா/ழ,ன இனிய ஓைசG , ஆகிய
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இWெவா, இ

மகிதல ேமகதின வாிைசயினி'F

ைசைய" கா(B

மிெதா,தகிடமான

உடான இ(ேயா

நதமட லமா

எ - F. (10)

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

பLதிலதமி-; ச/க.லவத

பா, ெச'ேற

ெயLதவாிய கவிபா(Gெமணிலெனன;ெசல
ெபாLதினவெரா# மீசபி' ெச0ல. லவட'
வLதி ெச'ேற மிைட"காடவா-த மடலேம. (11)

(இ-) றமி0லாத அதமிைழ ஆரா2ணத ச/க.லவகளிட
இைட"காட ெச'F, பிறரா0 எL தகாிய பாட0கைள. பா(, அ.பா#கைள.
பா(ய' ெபா றாைமயா0 மதிதில' எ'F பிண/கி; ெச0B
அவேரா# ச/கதைலவரான சிவெபமாD

ெபாL

பி' ெச0லC , த'Dடனித

லவகேளா# அ.பா(ய' தி#"கி#;ெச 'F தி"க. ெபற
அWவிைட"காட" கிடமான

நதம டலமா எ-F. (11)

உ- . இைட"காட பா(ய.
ஆற/ கைரயி னகி" மாமரதி0
கா"ைக யி கஃகஃெகன" - கா"ைகதைன
எ2ய"ேகா ,0லாம ,;சி; ெசனெவ2தா'
வ2ய"ேகானா த' மக'.
----------------

பாேவத ேபாF தமிழWைவபாட. பனடதா'
ேவதி"கா2. பL.ப/கிட ைமகேட
Zேவதவா-திந0 ல;<தமிட >ைறைம ெபற
மாேவ /ழ' மாத"கிடத மடலேம. (12)

(இ-) கவிவாணக பரCகி'ற தமிLணத ஒளைவ யா த க"கிண/க
உதவி ாித ஆய.ெபகளாகிய "அ/ கைவ " "ச/கைவ” ெய'பவக
மனமகிL ப( ஓ பா<ர

பா(யதனா0 அவகKைடய U(' >றதி0

தறி"க.ப#" கிடத பனட
ேசரேசாழபா(யெர'D

தைழ." கா2. பL;

Zேவதக ப/காக Z'F பழ/கைள தத
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அதிசயைத"க#, அ Zவரச

வா-தி, ந'ைமயாகிய அசைத யிட.ெபற

>ைறைம யைமத ெப ைம ெபாதிய மாைல யணித Jதைல Gைடய
அWவாய ெபகK"கியமான

நதமடலமா

எ - F. (12 )

உ- . ஒளைவயா அதமிதி/கைடGைட; ேசரD ேசாழD ெத'னவD
ம/ைக"கFகிட வ நி'றா மண. பதாிேல
8/"க >றி ய("ககF 8னிசிவ
ப/" Z'F பழதர ேவ#

பனடேம.

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

காவிதிரனிைர மீட ேசவக' காதனப'
விதிரனிைற ெசலவ.ப >க. பகி'ப"
ேகாவிைதேய- ெச ெபா பாைவbராயிர/ ேகாC ந0
மாவித திய" ேகாவிதாவா-த மடலேம. (13)

(இ-) கபக; ேசாைலைய Gைடய இதிரைன ெயா.பவD , ேவட
ஐ பதாறாயிரவரா0 கவ ெகாள.பட நிைரைய மீடளிய ேசவகDமாகிய
சீவ"மரனிட" காத லைமத நபனான ேலாக இதிர' ேபால நிைறத ெச0
வ/கைள Gைடய ப>கD"" "ேகாவிைத" ெய'D

த க'னிைகையG ,

அ"க'னிைக" 5திாீதனமாக ெச ெபா பாைவ ஏைழG , ப<
இரடாயிரைதG ெகா#தவD , ெபைமையGைடய விதெம'D
ேபாB , திணியேதா கைள. ெபறவDமாகிய நதேகா' >த,ய
ேகாவிதகK"கிட மான

நதமடலமா

எ-F. (13)

உ- . ஜீவகசிதாமணி - ேகாவிைதயாாில பக

ஏற/ேகா>ழ/கவாய ெக#"ெகா ேடகிZR;
சாெற/மயர." நதேகா' ற'ைகேயதி
UFயகலசந'னீ ெசாாிதன' Uரேனறா'
பாFெகாபதிைவேவ ப>க மரெக'ேற.

நலதைகயவநாகா னாயிரதிர( ந'ெபா

மைல
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னில"கண.பாைவேயL/ ெகா#தன' ேபாகவி.பா
லைலத காம'ேசைன ய8ைன ய Z-க
>ைல"வ (ைட.படாறா' >"க>ய/கினாேன.
-----------------

காசிம#வி' மைற"கிழேவா' விழ" க#ைமயா
ேத<Fவி.பிாியாெய#.O<த ேதகெரன
ஆ<மனத ரயல சி நிக வகணி
மாசிலென'றறி ேதெய#ேதானத மடலேம. (14)

(இ-) வாரணாசி"க உள தடாகதினிட ஓரத ண' U-தைத. பா
பா.பதி ேதவியா அழற பா. பன" க'னிைகயி Dவ ெம#
R2ைமயாகிய சாீரைத Gைடயவ இWவதணைன ெய#.பாராக ெவ'F Jற"
ற மைமத மன>ைடய பல அய,ட அ சி வாளாவி"க மன ணிCF
யா' றமி0ேல' என ந'கறி அWவ தணைன எ#தவனாகிய
யாதவD"ாிய இட>

உ- . காசிகாட

நதமடல மா எ-F. (14)

.

சீதம#" மீெதாவி.பிர ேதகவித' விழ
மாைமவி.பிாி யாகிவிைனெதF வாகெள#.பிெரன
ேவாதநட.பவ யா ந#"ற ேவாெதாFவ' வி<வ
நாதனிடள வாதரவதிைன நா(ெய#தனேன.
---------------

சிைலெயாதவாTத ெபா'னியைல"கவி ெச.பிய ெசா0
நிைலமதி' >' ெச' றரசகறிவி"க நி'றெபாL
தைலெயாதைளயி' Fமிதெதறி"ெம' ற'F ெசா'ன
மைலெயாதெகா/ைகம/ ைக"கிட/காணத மடலேம. (15)

(இ-) வி0ைலெயா"

ஒளி ெபாதிய வைதG ெவெபா' ேபாB

நிறைதG>ைடய சர5வதிேதவியா க பநாடா-வாாி' நாவினிடதி
அழகாக" Jறிய பா< ரதி0 ெசா0,ய மிதெம'D

ெசா0 இராமாயணைத.

பா#வித ேசாழமகாராஜD" உலகவழ"கி0 உெட'F அ"க பநாட
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அறிவிதகாைல தயிகைடG
அைலேபா'F தயிமித

நிைலமதி' >' ேன ெச'F நி'ற ேபா
ெதறி" ெம'F அ"கால; ெசா'னவK ,

மைலேயா ெடா.பி#" JF தன/கைளGைடயவKமாகிய ஆபம/ைக"
இடமான 

நத மடலமா

எ-F

உ- . இராமாயண , உGத காட

ேசபதன.படல .

>தனிட லவைர Jதாி0
திமிதமி# திைரG திைர"கட
FமிதZக வானவ ளினா
ர>தமி'D ெமLெமD மாைசயா0.
----------------

த/காமேதD நிகரானேபாச' றரணிதைன
ெயா/காக ந0க;< ேலாக ெசா'ேனாைன ெயா ெநா(யி
ெப/காவிய ெசா னிணைன.பார.ர ச/கெனன
வ/காளிதாசைன >'வளேதா நத மடலேம. (16)

(இ-) ேவ#வா ேவ#வனவைற ேவ(யா/ தகி'ற காமேதD
ெவ'D

ப<ைவ நிகத ேபாஜராஜ' த'னா லாள.ப#

ேசர"ெகா#" ப( வட ெமாழியி0 <ேலாக

மி >L

, ஒ

ெச2ேதாD , ஒ ெநா(.ெபாLதி0

பாரகாவிய/கைளG பணத"க சரத'ைமGைடயவD , பிரச/கி.பதி0
சிறதவ' என" Jற.ப#ேவாD

ஆகிய காளி தாசைன. அ"காளியினிட வர

ெபFத >தி வி வன ெகா# வளதவ" கிடமான
நதமடலமா எ - F
--------------

திேகால பி தாவன ந0ல; <னநிைலய.
பதி:ரேசனமி ேரவதிெவ. பயி0ய>னா
நதிேகாபிகார/ ேகாவதன ப நாமகிாி
மராாியிD மா0 வா-வ நத மடலேம. (17)
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(இ-) ெகாடாடத"க ேகால> , பிதாவன> , ந'ைமைய தகி'ற
அ;<னநிைலய.பதிG , :ரேசன> , இேரவதி ெவ , யாவ

க-கி'ற

ய>னாதிG , ேகாபிகா ர> , ேகாவத ன> , $பநாமகிாிG , மராாிG ,
இ'D

திமா0 வா-தாிய பலவிட/கK

நதமடலமா எ - F. (17)

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

ஐேவலசதி யிரவினிலWைவ" க>தளி
ெம2ேவத

ேபானி/ ேகாைவ ெகாேடா'வி மீதிறவ

ெச2ேவா தனிB

ப<"காவ'மி"ெகன; ெச2Gம'ப'

ைதவைலவண' சதிGட' வா-நத மடலேம. (18)

(இ-) இரா"கால ஆதாி.பாாி'றி வத ஒளைவயா" . ெபா'னிைலயி0
உணவளி உைமயாகிய மைறேபால அழியா நிைலெபற அசதி"ேகாைவ
ெய'D

பிரபதைத அத ஒளைவயினிட ஏF"ெகாடவனான அழகிய

ேவ பைடையGைடய அசதி.பிைள ெய'பவD , இWCலக
தவ ெச2ேவார ந'ைமைய"கா(B

ஆைவ" காேதா ப0 மி"கெத'F

ெச2கி'ற அ'ைபGைடய க/கட0 ேபாB , திேமனிையGைடய =
மகாவி$TC

திமகேளா# வா-தாிய இட>

நதமடலமா

உ- . ஒளைவயா அசதி"ேகாைவ

அறா/ேவகர ைதேவலசதி யணிவைர ேம'
>றா>கி->ைல ெயWவாF ெச'றன >தமி- E0
கறா பிாிC/க0 லாதவாிட>/ ைக.ெபாக
அறாாிளைமG ேபாேல ெகாதி" ம <ரேம.
---------------

அடெக'F ெசா0, ப>த>'னிடவ ண/கி' ெச/ைக"
கடக

ெசறிG ெமD பாட0 ெகாட கனக-தா'

டக/ணகட0 ேவ/கட ெவ" மாிமேடா
வடக/ைகேம வைர ெச'ற நத மணடலேம. (19)

எ-F. (18 )
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(இ-) கீைர ெப'F Jறி சாவாைம"" காரணமாகிய அமிரததைத எதிாி
ெகா#வ பைடத அ/கைவ ச/ கைவ ெய'D
ெச/ைக"கேண மணி"கடக

ெசறிG எ'D

ஆப. ெபகளிDைடய

பாடைல ஒளைவயினிட

அ.ெபக ஏF"ெகாட ெப க- ேமகி0 டகநா # , கிழ"கி0 கடB ,
வட"கி0 திேவ/கடமைலG , ெதகி0 மாிGமாகிய எ0ைலைய Gைடய இதமிநாடளேவா ெச' ற. வட"கி' கTள ேமமைலG க/காநதிGமாகிய
எ0ைலவைரG

பரCத" காரணமா யி"கி'ற நதமடல மா எ-F. (19)

உ- . ஒளைவயா அதமி-.

ெவ2தா2 நFவிதா2 ேவடளC தி'பதா2
ெந2தா' பச நிற சிவ - ெவ2தா2
அடெக'F ெசா0, ய>த மளிதாேள
கடக

ெசறிGமவ ைக".

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

*நாகவிபா#
பாெசலந0

லேவாவழித.பி நா ெசழியன
பாிசி,பாதிG' ப/ெகனெவ'

ேமறமி- ெசா0Bெம' ேறயவ ெச2Gவி பி"ெகாேட
மா"கமிய பிய <தர"ேகானத மடலேம. (20)

---------[*] நாகவியாவன : - ஆ<கவி, மரகவி, சிதிரகவி, வி5தாரகவி

(இ-) நா'வைகயான கவிகைளG
பா(யன நகரதி. ேபா

பாடவ0ல லேவா தா

வழித.பி அ/ நி'ற <தர"ேகா' எ'D

ெபயைடயவ ைன" க# அWவழிைய"கா(' நா
வதனா0 அவ' ெகா#"
ப/கா"ேவ

பா(ய'பா ெச0

பாிசிலாகிய ெபாகளி0 பாதி. ெபா உ'

எ'F ெசா0ல, என". ெபா ளி0 வி.பமி0ைல ; எ'ேம0

தமி-பா#ெம'F ெசா0, த

மீ அவ பா(ய பாட0கைள வி பி

ஏF"ெகா# வழிகா (ய அ;<தர"ேகாD"கிடமான
F.

ெச0ல" கதிய

நதமடலமா

எ-
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உ- . மைர.ராண .
ெப

ெபாளிலாைசயிைல ேபெபாிய ெசா"க"ேகா'

பாிள 8/கவிைதகளி பைடயெவ'ற' ேம0
தித நவி'றி#Uேர ேசதவழியாD ம".
ெபாதCைர ெச2வெனன. லவகKமிையதனரா0.
---------------

பாB

பழ>

சி.ரப சதி பறி'றி ேம'

ேமBதி.பணி ெச2யதக விழிய ெச2
ேதB

க-மைல ைவயாாியி ,"தி

மாBட' ெபாெடாத மடலேம. (21)

(இ-) .......... ........... சி உலகவா-"ைகயி0 ஆைச யி'றி ேம'ேமB
தி.பணி ெச2ததனா0 ெபமா எ'D ெபயைரGைடய கணி0லாத
யாதவD" இர# விழி G
ெய'D

பதியி,"

கிடமான

ெதாிய;ெச2த க-ெபாதிய மைலைவயாாி

திமாBட' வாைத Jறிய அ.ெபமா ெள'பாD"

நதமடலமா

எ-F. (உக) உ- . பிரச'ன ேவ/கேடச

சநிதானமாகிய மைலைவயா`ாி காக.
------------------

சதிதைவவ சைபயினி கணைன தா-ெவனேவ
நிதித ட; சி<பால'ற'றைல ேநமியினா
சிதிதவி# ெபா(யானதா,வ ெத2வல
வதி.பவைர யரசா"வா நத மடலேம. (22)

(இ-) இராஜ:யெம'D

யாகமடபதி0 பலவரச கேளா# J(யித

பாடவகளாகிய தமநதன' >த,ய ஐவகKைடய சைப"க
கணபிராைன இைட"ல. பிறதைமயா0 தா-Cைடயாெனன.பழித
ெகா(ய சி<பால ன >( ச"கரதா சிதF# தவி#ேபா ெபா(யான கார
ணதா0 ேமலாகிய ெத2வத'ைம யளி" லமாக எணி வதி.பாைர
அரசராக.பண வ0ல அ"கணD" ாிய இட>

நதமடலமா எ-F. (22)
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உ- . பாகவத , சி<பாலைன" ெகா'ற அதியாய .

ெந#மைற" கிழவைவக நீணில வலய/கா"
>(ெகL ேவதைவக >பட வழிபாடாற0
ப#நிைர ர.பாேக ெகா0 பாதிவ' ெசயன'ெற'னா
வி# <ட >Fவனாற ெவடன ெனL நி'றா'.
--------------

ெசெந0வய0 ைட :-கா சிேமC திவரத
ெசா'னவைர நிக ேகாரமடப

<F மதி0

அ'ன நிைறமல வாவிமறியாCம' பாயைமத
ம'ன க-"க நகராயதாநத மடலேம. (23)

(இ-) ெசெந0 விைளயத"க கழனிகளா0 நாற>

:ழ.பட

கா சிரெம'D தி.பதியி0 எLதளிய வர தராஜ.ெபமாK". ெபா'
மைலைய நிக" ேகார/க K , பல பதி.பட மடப/கK , :-ள
மதி0க K , அ'ன.பறைவ நிைறத மலகைளGைடய தடாக/கK
மறைவகK , அ'ேபா# தி.பணி ெச2வித அரசகளாB , க-கி'ற
கநகராயபிைள"ாிய ேcதிர>

நதமடலமா

எ-F.

உ- . கா சி வரதராஜ.ெபமா சநிதியி0 தி.பணி - கனகராய.பிைள
ைக/காிய காக.
----------------

ெதாிதமிழாகிய பாகவததனி ெச.கி'ற
அாித' சாிதிர ேதாகைதேயாகவி யாெமன.
ெபாியவயாவ/ ெகாடா(ெம;ெச

பிரா' சதக

வாிைசGட' ெசா'ன ேகாபாலதாநத மடலேம. (24)

(இ-) பல பாைஷகளிB

சிறதெத'F ஆ'ேறாரா0 ெதாிெத#"க.பட

தமி-.பாைஷயினாலாகிய பாகவததி Jறிய வி$Tவி' சாிதிரதைமத
ஒWெவாகைத ஒW ெவாகவியிD


அட/ெம'F ெபைம Gைடேயா யாவ

பாரா( விய"கத"க எ பிரா' சதகெம'D

பிரப தைத
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>ைறைம.பட.பா(ய ேகாபாலகி$ணதாஸ எ'ப வ"ாிய இட>
நதமடலமா எ-F.

(உச) உ- . ேகாபாலகி$ணதாவாியறிய எ பிரா' சதக .

ஆ-வாக ப'னிவ பாட0 ேபாF
மாிபத' ேகாபால கி$ண ன'பா0
ேக-வியா றன தறிவி' மிதியாB/
கிைபJ கடாcதினாB
தா-விலா ெவ பிரா' சதகத'ைன;
சாறினா' ேபாறிய'ப ேர

வண/

ேக-வியா ல8தின>/ கீதி.பாக
கிள வி# ைவத ளரா2வா-வா.
--------------

தன/ெகா#ேதாD மணி ெகா#ேதாD தமி- ெசாலWைவ"
கன/ெகா#ேதாD வி ெகா#ேதாDந0 லதண"கா
வின/ெகா#ேதாD பாிமளசதன மீதவெகW
வன/ெகா#ேதாD மைனவ

வா-நத மடலேம. (25)

(இ-) வர.பட விவா'கK". ற ெச0லா ெபா ெகா#ேதானாகிய
வசாரத ஆனதர/க.பிைள ெய' பவD , திமா,' ெசவி"" டல> ,
ெச/ைக"" க/கண>

அணிேதானாகிய பாயகென'பவD , தமி- ெமா ழிைய

Gணத ஒளைவயா" அ'னமளிதவனாகிய அசதி. பிைள எ'பவD ,
Uரராகவ. ெபமாK" நில>த,ய ெகா#ேதானாகிய மயிைல
ேவ/கடாசல.பிைள எ'ப வD , திமாBதிதகால இபதினாயிர
ப<வின/கைள" ெகா#ேதானாகிய நதேகாபD , ந0ல மண>ைடய சதன"
ழ ைப" ெகா#தவளாகிய >திய Jனி" ம/ைக.பவ மளி - த =
கி$ணேதவ , சிறத மற" ெகாைடயாளிகK
எ - F. (25)

ஆைமெயாைத மகளட" மதவேதா
ஏ>F/க/ைக யிைடZ-கமீ'வைல b.ப;சி"கி.

வாLமிட

நதமடலமா
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பாமர'ைக"ெகாள விறிெட'ேறவ. ப<வளி
மா>னிவ' சிைற மீடவவா-தத மடலேம. (26)

(இ-) ஆைமேபால ெம2, வா2, க, Z", ெசவி ெய'D
ப ேசதிாிய/கைளG

த >ளட"கி அாிய தவ ைத; ெச2யாநி'ற ஒ >னிவர

இ'ப மித" காரண மான க/ைகயாறிைட Z-கி தவ ெச2ய ஓ பரதவ'
மீைன. பி("

வைலைய Uசி இL"க அதிலக.ப# அWவைலஞ'

ைக"ெகாடதனா0 த ைம விைலெச2ெய'F கடைள ெச2ய, அ.ப(ேய
விறெபாL ப<"கைள" ெகா#. ெப ைமையGைடய >னிவர சிைறைய
மீடவ"ாிய இட>

நதமடலமா எ-F. (26)

உ- . பாரத , அ8சாசநிகபவ , க'னிகாதான வர' மகிைமGைரதச"க .

த'விைல தததா ெம'F சாறB
ம'வ,மி"ய ப<வழ/கினா'
னவ,வைலஞ

ேபாறி"ைக" ெகாளா

>'விைன ந'ைமயா' ெமாழியலாயினா.
------------

தலமீதி ரவல ேகக. ராண/களி
:த வியாச <கேராமபாத>' ெசா0B>ய
யாதவேகாதிர தாெரதநாK மி"மிட
மாதைளJவிள தாதகி :-த மடலேம. (27)

(இ-) Cலகைத. பாிபாலன ெச2த அரசக ேக  ப( ராண/களி :த,
வியாச, <க , உேராமபாத >த ,யவகளா0 >த'ைமயாக; ெசா0ல.பட
ேம'ைம ெபர திய யாதவலதா எ"கால

வசி"மிட

மாதைள , வி0வ ,

ஆதி >த,ய விc/க சிற :-த நதமட லமா எ - F. (27)
-----------

ெவெண2 திட ததிபாட' U(D
கைணெதாிய;ெச2 ேதாசா(யி/ கணைன"க
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#ைமGடனத; சா(ைய Z("ெகா ெடாசரேச
வைமவரதைன. ெபறவ' வா-நத மடலேம. (28)

(இ-) ெவெணைய தி#தெபா# ததிபாட ன U( ெச'F
விழியறவனாகிய அவD" இர# விழி கK

ெதாிய.பணி ஓ பாட

த கணபிராைன அவ' க# பரமபதைதG
ெய'D

ெகா#"க வ0லானிவேன

ெம2ய'டேன அ.பாடைத Z("ெகா# அழைக Gைடய

அ"கணன திவ(யி ேச

வள.பமாகிய வர ைதG ெபF"ெகாட

அததிபாட' வா-தித

நதமடலமா எ-F.

உ- . எ பிரா' சதக .

திண>ட' ேகாபால மைனயி0 ெவெண2
தி#ைகயி0 கடவக ர

ேபா

கணிலாததிபாட' மைனG""
கெகா#ேதா சா(யி" ெகாளி" ெகாள.
ணிகரா/க ேவேட' கதிதாவ0லா
ேபாகவிேடெனன;சா( Z("ெகாள
ெவணாிய பரமபத மவD"கீதா
யிைறவா நாராயணேன ெய பிராேன.
---------------

காேத ெவளியி' >தைன ெந < ெபாதC'னி
Gகாேதகளெத' Dட' ேசதவ தைம G2விெய'ற
சகாேதவ' ேகாெல# தா' ேம2தகீதி தைன மC
மகாேதவவ/கிச ேகாபாலவா-நத மடலேம. (29)

(இ-) கணைன. ற;ெசா0லாம0 த மனதிேல ெபா ப( தியானி.
ேபா"களதி0 இறவாம0 எ'D ட' ேசதவகைள. பிைழ.பி.பா2 எ'F வர
ெபற சகாேத வ' ேகாைல ெய#. ப<"கைள ேம2ததனாBடான க ைழ
யைடத ெபைம ெபாதிய ெத2வ வமிசதாராகிய ேகாபாலகK"ாிய விட>
நதமடலமா எ - F. (29)
-------------
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ஞாலதிபாாிG/ காாிG ேசரD ந0லவ
Jலதினாெச2த ந'றி மனதி றிதWைவயா
நீல;சிறாைட" ேநெரD பாட ென(ய தி
மாெலாலகினி னி'றதாநத மடலேம. (30)

(இ-) உலகதினிட; <மT ப( நறிய  ேதைன ளி"
<ர'ைனைய Gைடதாகிய ெந(ய வழியினி'ற சிறிய "கைளGைடய
>0ைல"ெகா( த#த அ வி பினதாக"கதி ெபாிய ேதைர" ெகா#த
மிதியான ெவளிய அவிக பாG

ப"கதிைனGைடய பற ெப'D

மைல"கரசனாகிய யாதவல.பிறத பாாிெய'D
வளB , ேசரராஜD

வள B , காாிெய'D

ந'ைமைய Gைடய அDJலேதா# ெச2த உதவிைய

உள ெதணி ஒளைவயா (நீல;சிறாைட" ேந ) எ'F பா(ய பாட0 ெந(ய
திமா0 ேபா'F ஓ/கி நிறகிடமான நதம டலமா எ - F. (30)

உ- . ஒளைவயா அதமி-.

பாாி பறித பறிG

பைழயQ"

காாிய' றீத கைள" ெகா#

- ேசரமா'

வாரா ெயனவைழத வாைதG மி Z'F
நீல;சி றாைட" ேந.
----------------

எ0லா வள> தர;ேசாழநாைடயி நாறேதா
ெசா0லானடதி" கிைளவாழவத ரதாிக'
ந0லா'ற' ேகாைவ யர/ேகFவி. ெபா' ன0கிதமிவ0லா க-சி/க திதிய.ப'னத மடலேம. (31)

(இ-) எ0லா வள.பதிைனG/ ெகா#" ேசாழநா ('
நாறேளாைரG

த' ெமாழியா0 ந0ல நைடயிேல ெசBதி உறவினேரா#

வாL ப("வத ெபைம Gைடய வD

ந0லா' ேகாைவ ெய'D

பிரபதைத அர/ேகF த ேவ(ய ெபாைளG
லவ ரா0 கழ.பட சி/கைத ெயா.பவD
இட>

நத மடல மா எ-F. (31)

ெகா# தமிழி0 வ0ல

ஆகிய திதிய.ப" ேகா' வாL

38

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

ெபா'ேனாியி றிலா' பா0 ெசாாிG

ைமகட

பி'ேனாிேபாபல காவ(.பாைல. ெபக.ெப2
க'ேனைடெச2 காி"$ணமாB" காண;ெச2
ம'ேனக- ெகாட வா2.பா(யா நத மடலேம. (32)

(இ-) ெபா'ேனாி ெய'D

ஊாி0 ஓ றினிட ஒ ப< தாேன ெச'F

பாைல.ெபாழித திய ெச2ைகைய" கட பி'ன ஏாிேபா0 பல காவ(யி
ெகா# ேபான பாைல G

மிதியாக; ெசாாி ேகாவதனமாகிய பவதைத

ஒL /கான ைடயாக; ெச2த காிகி$ண.ெபமாKைடய தி Cவைத
ெவளி.ப#தி நிைலெபற அழகிய கைழ" ெகாட ஆ2.பா(யா"ாிய
இட>

நதமடல மா எ-F. (32)

உ- . திவா2.பா( ராண , பிரச'ன ச"க .

வதபாைலைவ கானத றிைட.
தியாதபி ேடக ாிதபி
ெனைதமாய ெனழி0 மல"ைகயினா
Dேகானில R'றி விள/கினா'.
------------------

ண/கா>கினிக ேகாபால ேவF" லத ெசா0ல
இண/காைகவதன

ெச2வதேகயி ேவெனனிேலா

அண/காமாபைன. ெபறதினாலட ராத,னா0
வண/காதெத2வ" ல/காணவ நத மடலேம. (33)

(இ-) :ெகாட ேமகதி' ந'ைமைய ெயாத ெகாைடையGைடய
யாதவகைள அவாி' ேவறாகிய லதா வண/Uெர'F JறC , கர/களா0
அ ச, ெச2வத 

இவ இண/கா ; இஃேதெனனி0, திமக த/கிய மா

ைபGைடய திமாைல. ெபறதினாB , அடெர'D

ெபய
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ைரGைடயராத,னாB , பிறைர வண/காத ெத2வலதாரா கிய அW
நதமடலமா எ-F. (33)

யாதவ"ாிய விட>

உ- . ஒளைவயா அதமி-.

ெம2வத ேகாவல த/லதாைர ெவF/லேதா
ைகவதன ெசா,' வா2 ெவதி#மத" காரண/ேக
ஐவத ேவவியி ைலவ" ெத2வ> மாகிநி'ற
ெத2வ

பிறத ல/காTநத' றி"லேம.

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

விசாகைர. ேபால தமி- ெசாறியாக விள பியச
தசாகரமான ெபாேகாைவ ெகா#ச தா/க ந0கி
நிசாகர' ெவணில ெவா.ப.கைழ நிைல நிF
வசாரதவான தர/கD

வா-நத மடலேம. (34)

(இ-) விசாகநாளி0 அவதாித ச>கைன.ேபா0 தமி- ெசா0ல வ0ல
தியாகராய.லவ Jறிய எLகட0ேபா B ெபாபரதைலGைடய ேகாைவ
ெய'D

பிரபதைத ஏF"ெகா# ஏLவைக.பட உயத ெபாகைளG

அவ"" ெகா# சதிரDைடய ெவளிய கிரண

ேபா0 த

கைழ உலகதி0

நிைலயாக நிFதின வசாரதெம'D/ (.ெபயைரGைடய ஆனதர/க.பிைள
வா-தாிய இட >

நத மட லமா எ-F. (34)

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

ப"கி'ற >"கனி. மியிசகைர. பதாிேல
G"கி'றேத' மைழ" ெகா.பா.ெபாிய ளமகிழ
ெதா"மர வாிசதகதைன; ெசாறமிழா0
வ" திவ >ைடயாD

வா-த மடலேம. (35)

(இ-) வாைழ, மா, பலா ெவ'F Z'றாக. ப"
ச"கைரயா,ட.ப#

>"கனியாலாகிய மியி0

பதாி0 ெப2 G ேத' மைழ"ெகா.பாக. ெபாிேயார

மனமகிL ப( இனி ைமைய தகிற அாிசதகெம'D

E,ைன உயவாக;
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ெசா0ல.ப#கி'ற தமிழாபா(ய ெச0வ>ைடய ேகாபால கி$ணதாச"ாிய
விட>

நதமடலமா

எ - F. (35)

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

அ'ைன"க>த டைத"ெகாணதளி த'றிைசத
ெசா'னிகமாB" வாகனமாகி ெதாLம(யா
>'DFேவ#/ கம/கயாைவG >ற;ெச ெபா'
வ'ன"கட" ெகா(Gைடயா நத மடலேம. (36)

(இ-) அ'ைனயாகிய வினைதயின அ(ைம ெயாழித ெபா#
அமிதகடைத" ெகா#வ ெகா# அWவ மித

ெகாணதகால தா

Jறிய ெசா0 அழியா நி க திமாB" வாகன மாகி த'ைன ெதாL
தாஸக >'ேன ெச'F அவக ேவ(ய காாிய/க எ0லாவைற G >ற;
ெச2தKகி'ற ெச ெபா'ேபாB நிற>ைடய ெபாிய திவ(யாகிய ெகா(ைய.
ெபற ேகாபால"ாிய இட>

நதமடலமா எ-F. (36)

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

ஆபா0 ெசாாிபைண :- ெபா'னி நா(ைன யாளவத
பால த மி ராதக;ேசாழைன. வதி
ேகாபாலரான ணைதவிடாெர'F JF

ெவபா

மாபாலமறி வாரவவா-நத மடலேம. (37)

(இ-) ப<"க பாைல.ெபாழிகி'ற வய0களா :ழ. பட ேசாணாைடயாள
வத அரசகK ராதக;ேசாழைன இவ' "ேகாெல#" ேகார/
ேகாகநக; ெச/ைகவ( ேவெல#/ ேகாரத0 வி(ல' " ஆகலா' >'ன
திமாலாகிய யாதவரான த'ைமைய அரசக விெடாழி யா எ'F ஒளைவயா
சிற.பி"Jறிய ெவபாவி' ெபா ைள அழகிய ழைத. பவ>ைடயா
அறிவாக ; அ/ ஙன

Jற.ப#

யாதவ"ாிய இட>

F. (37)

உ- . ஒளைவயா அதமி-.

ேகாெல#" ேகார/ ேகாகநக; ெச/ைகவ(

நதமடலமா

எ-
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ேவெல#/ ேகாரத0 வி(லேன - சீலமி
பால ரானாB

ேபாேமா ராதக"

ேகாபாலரான ண .
------------------------

உர

ெபறேதவ <ரநாரத >த ேலாக ெவறி;

சர

ெபறவிபைட ேவபைடவாபைட தாைன"க சா

திர

ெபFவா-க ெவனதிமா' >ன

வர

ெபFய தி வா2.பா(வா-நத மடலேம. (38)

(இ-) வ,ையGைடய கடCளராB
இ(களாB

ெச.பியெம2

ெத2வத'ைம யைடத நாரத >த,ய

தர.பட ெவறி ைய" ெகா#"

அ5திர/கைள. ெபற

விபைட, ேவபைட வாபைட >த,யவைறGைடய ேசைனகK"க சா நிைல
ெபF வா-கெவ'F >'ன =கி$ணZதியானவ Jறிய உைமயான
வர

ெபேறா/கிய திவா2.பா(G

ந தமட லமா

உ- . எ பிரா' சதக .

நதேகாபாலDF திவா2.பா(
நகமீதிபைடெய# மட4கா
வதி(ல.பைகவெர0லா ம(வெர'ேற
வர/ெகா#.பி'னகர/ க#விதா2
அதவரதாக ச' வரேவ ப சி
ய<ராகளிபலைரவி# 'ைன" ெகா0ைக"
ெகதவைக ெதா#தாB

ெசயிதேனக

விரா"கதைரவைததைனேப ெய பிராேன
---------------

காB"கிைசத ெச

ெபா'னாள / கவி' ெபற"Jா

ேமBற ெகா பிெபா .பிG

ெப2நல வி.பிர";

சாBற ேகா"களிபதினா பிர தா' விஜய
மாB ெச2த ேபாதளிேதா நத மடலேம. (39)

எ-F.
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(இ-) காB" ததியான ெச ெபா'னா ெச2த ள  , அழடாக"
Jைமயான 8னிGைடய ெகா பி கணித ெபா.பிG
இ பிர

ப<"கைள ெவறி ெபற திமா0 கி$ணாவதார

ந'ைம ெபாதிய அதணகK" தான
விட>

(. பா0 நிைறத

நதமடலமா

ெச2த ேபா

ெச2 ேதானாகிய நதேகாபD"ாிய

எ - F. (39)

உ - ம . பாகவத , கண Dபவ>ைரதவதியாய

ெசாாிதபா,ன Kக'றின
ைரயF ப< ெபானா ைனய.படன
விபதினாயிர மிளந0லாDவ
தமைறபவ"கவா வட/கந0கினா'
----------------

சகதாயமாதவ ெர0லா

க->0ைல தா>த'

இகதாய U(0 வளதானிள/க' றினதின ேம2
தகதாயபா0 ெவ டயிநவநீத மதியதா'
மகதாய நறவ

ெச2தத'ேறாத மடலேம. (40)

(இ - ) இWCலகடான தவ>ைடேயா ரைனவ

க-கி'ற >0ைல

மலமாைல யணித >த' இவ ஆய ைடய மைனயி0 வள ப<"கேளா#
இள/க'றின இனைத G நாேடாFேம2 அW ஆபக கிரகதிBடாகிய
ெவ ளிய ஆ'பா0, தயி, ெவெண2 இவைற அ> ெச2த கார ணதா0
ெபாிதாகிய தவைதGைடப

நதமடலமா

(40)

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

பாகட' >'ன/ கைடததனிற' ப(வ>கி0
ேபாகணிேறா'றி திமாலைழ"கவ. ேபா ெச/ைக
ேமகரகத# ெகா# >EBர ேமவிய ச'
மா"க>ட'வ தள'பவா-த மடலேம. (41)
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(இ-) >கால தி.பாகடைல"கைட அதி0 த' Dைடய நிறைத"
கா#

ேமகைத. ேபால" கT" ெகதிேர ேதா'றி திமா0 J.பிட

அ.ேபா சிவத ைகக ளி0 த#, கமடலைத தா/கி மாபி' கேண உபU
த

ெபாதிய ச'மா"கேதா# வதளிய அ'பினைடய இட>

நதமடலமா எ-F. (41)

உ-

ஹாிவமிச .

அைழதBெமாைகத# கமடலெமாைகயாக
மைழ.ய'மி'ன0 ேபால மாபி Q,ல/கேதா'றி
யிைழ.யவமரெர0லா ம'பென'ேறதவதா'
றைழ"கடநா'ம. ெவபகடதைனதத
-------------------

பண ெச2தவ0' மைல ெச2த ெகா/ைக. பமமல"
கண ெச2தகா0ைக >க

விழியாளதி கெபDேமா

ண ெச2தசிைத யர ைபைய ேதவ ழா மகிழ
மண ெச2தேம'ைம. கழாய'வா-நத மடலேம. (42)

(இ-) பா பி' பட

ேபா'ற அ0B , மைலக ேபா'ற ெகா/ைககK ,

தாமைரமலாி' ெறாதி ேபா'ற கா0கK , ைககK , >க> , விழிகK

ஆகிய

இவைற GைடயவK , சிறத கெப'கிற ஒ.பற ணமைமத
மனைதG>ைடய அர ைபைப ேதவ Jட
ேம'ைமG , கL
இட>

வண

மண ாித

ெபற யாதவலதி பிறத = கி$ ணபகவாD"ாிய

நதமடலமா

எ - F. (42)

உ- . அாிவ ச
த"கைளெதாட ர ைபய த ைமG
ெபா.பFதவ' பா,ெபாைமயா2
வி.பினீ விள/கிய வ'பD"
கெபாதிெதா ரர ைப
-------------

மகிL

ண

ெச2ேத.
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தகா நிழ,0 வளேதவபாாி றேபாதனக
எகாத0யாைவG மீ மிடெத'F ெம2ெமன
ெவாகா>கி0வண மாலார>தி Dட' பிறத
வகாமேதDைவ ந0க. ெபேறா நத மடலேம. (43)

(இ-) ளித கபக;ேசாைலயின நிழ,னிட வள கி'ற ேதவகK ,
மியிBள தேபாதனகK

மதி"கத"க வி பிய எ0லா. ெபாகைளG

ெகா# உ மிடதிேல ேய எ.ேபா-
ஒளிய காிய >கி0ேபாB

இ"காமேதD த/கியி"ெம'F

நிறைதGைடய திமா0 அமிதேதா# பிறத

உதாரண>ைடய காமேதDைவ" ெகா#"க.ெபறவ ராகிய யாதவ"ாிய
விட>

நத மடலமா எ - F. (43)

உ- . ஹாிவமிச .

அனபாத'னிட ேதD மராவாழ
ந'லதிD நறவாபா,D
>'பிேனகி யவாெதாழி' >றிேய
நி'லதினி ெல2 நிைலைமேய.
--------------------

நாேவழைன ம8 ேவதகள'ப னறவதா0
ேவ-ர"க. பிறதவநா ெச2த ணியதா'
Zேவ-சகதிர நா' தைல>ைற >றிய பி'
மாேவழரச க-நாதக'வள மடலேம. (44)

(இ-) மDேவதD" ஏLநா"கைளGைடய அ"கினிைய ேவவி >த,யவறி
பேயாகமாக தத வாணென'பவ' ந'ைமயாகிய தவதா0 ஏL தீCகைளG
கா" ப(. பிறத அநாளி ெச2த தமதினாேல இபேதாராயிர நா'
தைல>ைற >(தபிற ெபைம ெபாதிய ச.ததீவி'க Tள அரசாகK
கL ப(தேதா'றிய நாதக' வாழிட >

உ- . ஹாிவமிச

நதமடலமா எ-F. (44 )
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அKறவாண' பி'னாறைல>ைற யவனித'னி
,பேதாராயிர நா'ேம வில/மார'
ெசாபதிலதிகமான நாதகென'ேறா ேதா'ற0
வகதாDலகெம0லா மதிெயனவளதத'ேற.
-----------------

ஆ'மைறேயா"கி திர' கணென'F ெபா' னமய வாேகாDபேதச. ப(.பட/க(.பி' ேகாவிதனீ
தாெனன.ேபாி# நகாமேதDC தாநிழ0
வானவேகாD திெச2யிடசத மடல . (45)

(இ-) ப<"கK" , பிராமணகK"

தைலவ' க ணேன ெய'F அழகிய

தாமைரமலாி0 வா-கி'ற பிரம' உப ேதசிதப( ந'ைமைபGைடய காமேதD
ெவ'D

ேகாC , ப

சத"களி' நிழவி0 இ"

இதிரD , =கி$ண

Zதிைய நீதா' ேகாவித' என. ெபயாி#. பட/ க(. கழத இட>
நதமடல மா எ-F. (45)

உ- . பாகவத , ேகாவதனெம#த அதியாய .

நாவதமாணா நா' மைறேயாைனGதி.
வதளிேதாெகா ெபா'ென#/'றேமதி
யாவதளி"மட லாழிய ெச/ைகயா"
ேகாவிதென'ேறா ெபய Jறின' ெகாறேவத'.
--------------

ச மைறேயா மணெம( ேசைவ தLவின.
பமமலதி வ'னமி'னாைர. பாிதளி
விதி>ைறயானிைர சீதன ந0

விேவககிட

மதிதிக-மாட> ேமைடG :-நத மடலேம. (46)

(இ-) நா'மைறG JF

பிரம

>த,ய எ# மண "ாிய ெதாழி,Dேள

விைடகைள தLCதலாகிய ெதாழி ைல; ெச2த =கி$ணZதி"
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தாமைரமல"க விள/கிய திமகைளெயாத மி'னB"ெகா.பான
பி'ைன.பிரா(ைய அ'ேபா# ெகா# விதித >ைற.ப(
ப<"Jட/கைளG சீதனமாக தத ேபரறிைவGைடய ேகாசலநா#" கதிபனான
ந"கின சிெத'D

ேகாவல' வா-தாிய இட> , சதிர' தவ-கி'ற

ெவைம ெபாதிய மாட/கK , ேமைடகK

உ- . பாகவத , சதிைய மண

:-த நத மடலமா

எ-F.

ாியதியாய .

ெவடயிைறத காாி பிைத விைரகம- >0ைலய

ப<தா,

அடத/ெகாL ெத(ைர. பிறத வார>த' னவ சாய , படமழைல.
பவளவாயண/கி' பைணயிளவன >ைல தLவ", ெகாட,ேனாேர
LCெகாேடாேர- ெகா0 சினவிைடத- இயி'னா0.
----------------

சால.ெபாகட னீேதா' மFைமயிற றாெவ'றவன
சீலதம

ெசய"க# ெவ("க0 ெச2திட தீ

ேதல.ெபாியா ளதி' >சல மிடமித"க
வா,ெடறித. னB ப<நத மடலேம. (47)

(இ-) மிதியான ெபா கட' ெகா#த ஒவ' மF ைமயி றாெவ'F
ெசா0,வி#" கட' வா/கினவ' ந'ைமையGைடய தமைத; ெச2ய"க#
Jறிய ெமாழி த.பி அதம த'னெத'F க0ெவ( நாட. ெபாிேயாக
அWவிவ வழ"ைகG

தீ அத. ெபாத" ளதி னிட

>சல/கைளயிட ஒ'F மிதததனா0 அதைன வாலா0 கைரயி0 எ#ெதறி
தணீ ( வழ"கFத ப<C" ாிய இட>

நதமடலமா

எ - F. (47)

----------------வரலா(.
வரலா(.

மிதிG

ெபாகட' ெகா#த ஒவ' தா' ெகா #த ெபாைள மFபிற.பி0

தாெவ'F Jறிவி# த'னி ட" கடனாக. ெபா வா/கிேனா'
ந'ைமயான ள ெவ#தலாகிய தமைத; ெச2ய.பா அ"ள"கைர யி0
த' ெபயரா0 ஓ க0 ெவ( நாட" ள ெவ(னவ' அத அநீதிைய.
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ெபாிேயாாிட ெதாிவி"" ெகாடதனா0 அவக கட' ெகா#ேதாD ,
கட' வா/கி"ள

ெவ( னவD

ஆகிய இவைரG

வவி நீ/களிவ

இர# உல"ைககைள" ெகா#வ இ"ளதி,ட , மிதத Cல"
ைக"ாிேயா' இ"ளதிாியவ னாவா' ; அமி-த உல" ைக"ாியவ'
இ"ளதி ாியவன0ல' எ'F தீமானி" க த/க ெமாழி" அவக
இையதப(யா0 அ"ளதி0 அ.ப(ேய இர# >சல/கைள இ#வி"க" கட'
ெபறவன உல"ைக மாதிர

இேலசாகி மித ெகா(ததனா0 அ.

ெபாL அWவிட தணீ ("க வ உைம விள/  ப( த' வாலா0
மிதத உல"ைகைய" கைரயிெல#ெத றி அத.னைல உ# வழ"ைக
தீத ப<C"ாிய இட >

நதமடலமா

எ - F.

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

ெம2பா(யவWைவ Zேவத ெம;ச விதி#நா
ெந2பாறயிெவெண யாFதர>கி னீணிதிய
ெமா2பாாினி ெப2ய; ெச2த க0யாண

ெவ >0ைல நைக

ைமபாவியவிழி ய/கைவவா-த மடலேம. (48)

(இ-) தன க,யாணதி0 விதிடகால ேசர ேசாழ பா(யெர'D
Zேவத

ெம;< ப( ெபைண யாறான ெந2, பா0, தயி, ெவெண2

இவைற த ப(" , ேமக/க மித ெபா'மைழைய ெச0வ
மியினிட. ெப2G

ப(" , உைமேய பா#

நிைறத

ஒளைவ யாரா0 ெச2வித

ெவளிய >0ைலய ைபெயாத பகைள G , அ சனெமLத.ெபற
ககைளG>ைடய அ/கைவ எ'
D

ஆ2மகKைடய வா-C

நதமடலமா எ - F. (48)

உ- . ஒளைவயா பா(ய.

>ெதறிG

ெபைண >நீ ர தவி

ததிவ ெந2பா றைல.ெப2 - தி; ெசமைல
ெத2 Uக' றி"ேகாவ )"
வமளC/ ெகாேடா( வா.

கைணயா ,த" கடBலக தா/
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வணேன மாமைலய' ேகாவ - ெபமண
ந'மாாி காெகாட ந'னீரதவி
ெபா'மாாியாக. ெபாழி.
--------------

எ'னா# சீதன

ேவ#ெம'றWைவ யினிைர.ப

மி'னா# ேகக; <ர.பா# ந0ெக'F மீனவ'ற'
ெற'னா# ெகாட டநா#;ேசர'>' ெச'Fைர.ப
ம'னா# தத ெச

ெபா'னா#ளா நத மடலேம. (49)

(இ-) ஒளைவ பா எத'ைமயான நா# நின"; சீதன மாக ேவ#ெம'F
வி.பேதா# ேகக, மி'னைலெயாத அ/கைவெய'பவ ஆ#
ேவ#ெம'Fைர.ப. பி'ன ஒள ைவயா பா(யDைடய ெத'னாைட
த'ன("கீ-.ப#தி ஆட டகநா#" கரசனாகிய ேசரராஜனிட; ெச'F
அ/கைவ" =தன ெகா#.பத. பாலா# ெகா#ெவ'F ேகடதனா0,
ெவறிையGைடய அ;ேசரராஜ' தத ெச ெபா'னாெச2த ஆ(ைன
த/கK"ாிய ெபாளாக" ெகா டவக வாழிட>

நதமடலமா

(49)

உ- . ஒளைவயா பா(ய அதமி-.

சிர.பா' மணி>(; ேசரமா' ற'ைன
<ர.பா( யா' ேகக. ெபா'னாெடா' றீதா'
இர.பவெர'ெபறிD/ ெகாவ
ெகா#.பவ தாமறிவா த'ெகாைடயி' சீ.
--------------------

கானதி' ேமG ெபாLேதா ,கிட" க# க'ைற
யாDF மீவ ென'ேறகி.பான0கி ேய>னி'ற
தானதி ெசலகி'ற ெம2பா' மகி-CF தா' வி#த
மான"கபிைல தைனGைடயா நத மடலேம. (50)

எ - F.
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(இ-) தா' கா(0 0Bகைள ேம2 ெகா(த காலதி0 ஒ ,
த'ைன" ெகா0ல அTக, அைத"க# யா' என இள/க'ைற அைட பி'
உன" ஆகாரமா  ப( தி பி வேவ' எ'F ெமாழி த'Dைடய க'
றினிட; ெச'F பா)( அ"க'F". திைய; ெசா 0, >'ன
நி'றவிடதி0 Fக, உைம;ெசயலா0 மகி-  அ.,யா0 வி#"க.பட
ெபைமையGைடய கபிைல" ாிய யாதவகளிட>

நதமடலமா எ-F. - (50)

உ- . கபிைலவாசகதி காக.

நறாமைர"கய

ேசர'ன

ேபாற ைம நா(வ/

கறா"கண#" கா#தியாகி ெபா காெவன.ேப
ெபறாெரணா' தமெமநாK பிற/க; ெசG
வறாதபா"கிய ேகாவலவா- நத மடலேம. (51)

(இ-) ந'ைமயாகிய தாமைர தடாகைத ேத(;ெச0 B

அ'ன.பறைவ

ேபால த/கைளேய நா( வகி'ற லவ கK" அவக ேவ#வனவைற"
ெகா#" ந#"கா# தியாகி எ'ன.ப#வா , ெபா'னாலாகிய
கபகாடவிைய. ேபால ஈைக.கைழ அைடதவ , >.பதிர# தம/க
ைளG

எ"கால விள/ ப( ெச2த"காரணமான ெக டாத ெச0வைத

உைடயவமாகிய ேகாவலகK"ாிய இட >

நதமடலமா எ - F. (51)

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

ஒ'றிய ெச2G ளிய0 காாிைகயி Dதாரணமா
ெம'F ெபாிய ெர#ேதாதகவ ,ன மதனி
க'Fணிெல' ெறLவாயிேறா'F/ கவிைதெகாேடா'
ம'ற0 கம->0ைல தடைல :-நத மடலேம. (52)

(இ-) நா' Jறாக அைமத ெச2Gளில"கணைத உண காாிைகயி'
உதாரணமா

எ'F ெபாிேயாெர# ேதாதின அகவபாவினதி0

''க'Fணிெல'F" >தக ேதா'றிய கவிைய ஏF"ெகாடவாிட>
மண/கம-கி'ற >0ைல நிலமாகிய ேசாைல :-த நத மடலமா எ - F. (52)
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உ- . அ>தசாகர, யா.ப/கல"காாிைக.

க'Fணிலா" கனிGத மாயவ'
இ'F ந மாD வேமலவ'வாயி
ெகா'ைறய தீ/ழ0 ேகளாேமாேதாழீ,
பா கயிறா" கட0 கைடதமாயவ'
ஈ/ ந மாD வேமலவ'வாயி0
ஆ பலதீ/ழ0 ேகளாேமாேதாழீ,
ெகா0ைலய சார ெதாசிதமாயவ'
எல,ந மாD வேமலவ' வாயி0
>0ைலய தீ/ழ0 ேகளாேமாேதாழீ.
------------------

கனிவா/க"கணண னாிசிெகாேட கதி ேதெயாL"கி
நனிேபைத >'வ நிகநF/கனி நலதலால
இனிதா/கனி> மாணி"கமாகC மி;ைசய'றி
மDநீதியாலவ கீதவ வா-த மடலேம. (53)

(இ-) சி"கவி பி. பழ வா/தெபா#" கண பிரா' த' ைகயினிட
அாிசிெகா# விைர ெச'F அWவாிசிைய" கீேழ சிதி.ேபாக# மி"க
ேபைதைமGைடய கனிவிபவ >'பாக ெவF/ைகேயா# வ நிக, அவ ந0ல
மரைதGைடய பழைத" ெகா#த காரணதால Jைட" கTள இனிய
<ைவைப. ெபற பழ/க எ0லா >. மாணி"க

>த,ய நவமணிகளாகC

அவ அ சி இ;ெச2தி ைய ெதாிவி"க அ.ெபாகளினிட வி.பமி'றி
மDE ,'ப( அ"கனி விபவK"ேக ெகா#விட நதேகாபன இட>
மடலமா

எ - F. (53)

உ- . எ பிரா' சதக

ைற;சலற"கனி"காிசி யளிZ("
தி வர ேமாதிரதி' வழியா; சிதி
>றதி,ட ெவF/ைகயா திைக நிக
>க பா தி'கனியிட.பெவ'னி0
நிறதநவமணிககனி விபா Jைட

நத
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நிைறய வள சித ேகாபென'ன
மிைற"ைர"கி Bன ெசா ேமெகா#ேபாவ ேம
ெய'Fைர"க.பணிைனேய ெய பிராேன.
---------------

ெவயிறீதகானதி னீ 0Bதல ேமவித/க
Kயி"ேகாயிெத2வ eப>மாெம' Fளதில'பா2
யி ேபாலேவ2/ழ னாத>ழ"கி" லC ெந#
மயிO,யாப< ேம2தவ வா-த மடலேம. (54)

(இ-) :ாியன கிரண
தணீ
ெத2வ

0B

இைல ெந"கதா0 தெலா ழித கா(னிட

உள விடைத யைட, த/க உயி"யிேபா0வனC ,

உைற G உF."க உைடயனC

த'பா2" யிேலாைச ேபாB

ஆெம'ெறணி மனதினிட

இனிய ளா/ழ,Dைடய ஓைசைப >ழ"கி

விள/கி'ற ெந(ய மபிO,யா0 ப<வி ன/கைள ேம2த யாதவரதிட>
மடலமா

நத

எ-F. ()

உ- . அாிவமிச .

அ'ன நிகவ'ப' ேககய.O,யாேல
ம'னிய<ரபிேம2 வள>டனி" நாளி
F'னியவாணென'ேறா <தெனயதவதனி' பி'னா
ந'னல.பாதலதி ேசதனனைவகhேதா'.
--------------

சசிதரனிதிர னா'>க' வாழ தனிெந#மா0
நிசிசர ெகாட மட"தகாகவி நீணிலதி
<சிதன/ேகால தாயலெம'F ேதா'ற.ெபற
வ<தைரயானவ ேசாைத" கிடநத மடலேம. (55)

(இ-) இள பிைறைய; சைடயி0 தாித சிவபிராD , இதிரD , பிரமD

ஆகிய

இவக இடெராழி வாL ப( ஒ.பற ெந#மா0 அ<ரகள தீ;ெச2ைககைள
அட"த காக இத ெந(ய மியி0 க'ேறா# J(ய ஆனிைரையGைடய ஆபர
ல

<சிையGைடயெத'ெறணி திவவதார ெச2 த" காரணமான ஓ
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வ<வி' ேதவியாகிய "தரா" எ'பவ வபவித அேசாைத.பிரா(யா"ாிய
இட>

நத மணடலமா எ-F. (55)

உ- . மஹாபாகவத , கண' திவவதார.படல .

ஆயகாைலயி னடவ<"களி
அயனான ேராணD"

மவ'

சா2விலா"கபி னாடைர ேதவி"
ேமபவ' க- ேவதனிய வா'.

மாதவ'வ< ேதவன மதைலயா.ப
தலதிDதி"

த0வனா

யாதலானத ேகாபனேசாைத பாட
ேபாமிநில ெத'றன' /கவ'.
----------------------

திலகதி8த' ம'னாKேராகணி ேசயன' ஊ
பலகறறித பரதாம' மி"க பரா"கிரம'
உலைக.ரத"கண

ெச2தவ' கணDட' பிறத

வலபரராம ெனD சி/க

வா-நத மடலேம. (56)

(இ-) திலகமிட அழகிய ெநறிையG , மி' ேபாB , ேதக காதிையG
உைடயவராகிய உேராகணி ேதவியார திர , ந'ைமயாகிய பல E0கைள"
கFணத =பாதாம , மித UரதனைதGைடயவ , .பிரதcண
ெச2தவ

=கி$ணZதிGட' பிறதவமாகிய பலப திரராமென'D

திநாமைதGைடய சி/க

ேபா0வார வாழிட>

உ- . பாகவத , சகட>ைததவதியாய .

நிைறCறதி/கணிலRெடழேனர> ைம
மFவற காசி மைறேயா'வர"க#ந'ன
நைறGறெம' கர/J.பிய நதேகாப'
சிFவ"நாம

ைனவாெயன;ெச.பினானா0.

நதமடலமா

எ-F. (56)
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மட0 ேசகLநீ மலவாகTேராணி ெச ம0
<டகா' மதியி <டகி'றெதாேதாறேமய
வடேலறைனயா கக' ஞாலமைனேமத
மிட0 Jாிராம ெனனநாம விள பினாேன.
----------------

பாBதி" நிகக- ெச0வ
சா0நெப2
[$]னாலர :L

பைட.ெப"க

சகலகலா.பிர ச/கசி/க
ெச/ கபடதிபென ணா' ெகDZ

மாெலன"காத ேசஷாதிாிநத மடலேம. (57)
------------[$] நீரர , நிலவர , காடர , மைலயா. அர = காவ0

(இ-) தி.பாகடB" நிகரான கL
சா'றாைமG , ந

ெச0வ>

ேசைன.ெப"க> ,

ஆகிய எ0லா" கைலகைளG பிரச/கி"கவ0ல சி/க

ேபா0பவD , நா0வைகயான அர :-த ெச/கபெட'D

நகரைத

யாபவD , >.பதிர# ஊகைள =மகாவி$Tைவ. ேபால இரசி.பவD
ஆகிய ேசஷாதிாி.பிைள ெய'பவ" ாிய இட>

நத மடலமா

எ - F.

(57)
--------------

ச"கர ேபா0வர தாபய/கா(; சைமதிேத
ய"கிரம ெச2 கதிதி/க ேச2த னதண'ெவ
<"கிர'மத னிேகாக>திட R/ெம0ைல
வ"கிரதீ மைழ ெப2விேதா நத மடலேம. (58)

(இ-) வரதாபய/கைள இர# ைகயினிட" கா(; ச"கர ேபால வடமாக;
சைமதி மைழ ெப2வியா அனியாய

ெச2த :ாிய', சதிர', ெசWவா2,

த', வியாழ , ெவளி, சனி, இரா, ேக ஆகிய ஒ'ப ேகாகK"
அ>தி# அ"காரணதா0 அத நவ"கிரக/க R// காலதி0 அவற
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வ"கிரைத ெயாழி மைழ ெப2விேதாராகிய இைட"காட"ாிய இட>
மடலமா

நத

எ - F. (58)

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

பாைல"கறதி பாடதி0வாரந படேன
சால"கிராமமிட iராவந'ற தானறிேத
ேயBறம;ச >டனதிZதி ெயனவிஜய
மாBபவதி நாம

ெசா0ேவாரநத மடலேம. (59)

(இ-) ஆ'பாைல" கற ெபாிய பாடதி ெப2 ந'ைம.பேபா#,
சால"கிராமைத அ.பா,0 இ# அ ந'றாக ஊ ெச0வதனா0
ெபாதிGள அத' த'ைமகைள அறி இ ம;சZதி, இஹுரசாகரZதி
>த,ய ZதிகK அைடG

எ'F ெவறிைய உடா"கிற =வா<ேதவன

திநாமைத நி;சயி; ெசா0ல.பட ேகாபாலக வாLமிட>ம நத
மடலமா

எ-F. (59)

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

அாி;சிததமைம ய;சிதவாறி யாதவாமா
தாி;சிதனெரன ெவT

ெபா2;ச/ைக தவிரதிடேவ

பாி;சிதினாலவ கபறிவிதி#

பெபற

வாி;சிதிரவிழி மி'னாகவா-நத மடலேம. (60)

(இ-) அாி;சிதெர'D

ஆ'ேறாைர த மைனவியாக சித த'ைம அறியாத

ஆடவக த/க மைனவியராகிய மாதக அWவாி;சிதைர வி பி"
J(னாெர'ெறணிய ெபா2ைமயான ஐய ஒழிG ப( பாிசிெத'D
அரசனா0 அWவாடவகK" த/க கைப அறிவிதிட உதம
ண/கைளபெபற அழகிய இேரைக அைமத விழிகைளGைடய அW ஆயமாதக
வாLமிட>

நதமடலமா

எ-F. (60)

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

எ2விகைண"கட சம'ேறவிெந ச திதவ'னி
ெத2வ;ெசய,' ெவளிவட ல

சிைதCறதா

B2வி"மேவவி" ேவ#ெம'ேறேயார தரணிதனில
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ைவவ;<தD" கள'பவா-த மடலேம. (61)

(இ-) எ2கி'ற வி0, #

கைணேபாB

ககைளGைடய இயமன

மைனவியிDைடய ெந சி' கமைறதித அ"கினிேதவ' ெத2வ;ெசயலா0
ெவளி.ப#வ உடல
பிைழ.பி"

சிைதத காரணதா0 இWவ"கினி பாவதினி'F

யாகதி ேவ#ெம'F எணி அரணிகைடத,னாேல

ைவவ;<தமDC"" ெகா#த அ'பிைனGைடயவ வாழிட>
மடலமா

நத

எ - F. (61)

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

காசினிவா-/ கனேயாகனானிைர காதேவா'
ேபசி#மவா2ைமயி சபவாி;சதிர' ேபரறிஞ
<ரெசதமி- வாணா"கச ட' வத
வாசியிறாடவ ராயDமவா-த மடலேம. (62)

(இ-) உலகேதா கL

மி"க ெச0வ>ைடயவD , ப<நிைரைய" காதவD ,

ேமலாக"JF சாதியதி0 உைமேய ேப<

அாி;சதிர' ேபா'றவD ,

ெபாிய அறிவிைன Gைடயவ , ேதவகளாகிய அதணகK , ெசWவிய தமி-.
லேவாகKமாகிய இவக ேவ(யப( அளி" . சஷனாகிய
வதவாசிெய'D
மடலமா

நகரதித தாடவராய"ேகாD"ாிய இட>

நத

எ-F. (62)

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

மதிரVகி யறிவினிேசட' வ(வி'மத
னிதிரேபாக னிதியிேபா னிரவல"ேகா
ைரதவா ெசா0 வா"கிலாி;சநர னாெமன
வதளான தா/கD வா-த மடலேம. (63)

(இ-) ஆரா2வதி0 அைம;சைர ெபா2யானவD , க0வியறிவி0 ஆதிேசடைன
ெயா.பானவD , வ(வழகி0 ம'மதைன ெயா.பானவD , ேபாகதி0 இதிரைன
ெயாதவD , நிதியி0 ேபரைன ெயாதவD , இரவல""ெகா#த,0
ஒ.பற கபக>த,ய ப சத"கைள ெயா.பானவD , ெசா0Bகி'ற
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சதியவா"கி0 அாி;சதிரைன ெயா.பானவD , எ'F யாவராB
காதளிட ஆனதர/கென'D

பிரC"ாிய இட>

கL ப(

நத மடலமா

எ - F.

(63)
-----------------

வாமன'ெச மல தாைளெயா.பாெந# வானள"/
காமலேத'சிF >0ைல".பா2;<ய கபி'மி'னா
தாமைர;ெச/ைகயி னாகனிமாற தரளரத
மாமணிந0கிய ைமத

வா-த மடலேம. (64)

(இ-) வாமனாவதாரமாகிய திமா,' ெசதாமைரமல ேபாB திவ(ைய
ெயா. பரத ஆகாயைத அளதேசாைலயி த மலகளினி'F ெப
ேதைன;சிறிய >0ைல"ெகா(". பா2;<கி'ற உயத கபிைனGைடய ஓ
மாதானவ த >ைடய தாமைர.ைவ ஒ"
ெகா#வத பழைத" ெகா#"க அ/ஙன

ைகயினா0 தா விற"
Jைடயி,த மைற" கனிகைள"

ெகா#.பத மாறாக >தாகிய இரதின>

ெபைம ெபாதிய மைற"

கனிகKமாக; ெச2தளிய =கி$ணபகவா' வா-தாிய இட>
நதமடலமா எ - F. (64)
------------------

அமைறநா'>க' மாலர'விணி னமராிர'
ெபமகி-ெவ2தவி. பாக

ெபறவி. பிர >னிேவா

கபய'ெபற ேவவிெச2Cப கார ெச2ய
வ>தகாரண ேதDCளாத மடலேம. (65)

(இ-) எLதகாிய மைறகைளGணத பிரமD , திமாB , சிவெபமாD ,
விணிBள ேதவகK , அவகK" தைலவனாகிய ேதேவதிரD
இவக ெபத மகி-;சி எ2த" காரணமான அவிபாக
பிராமணகK , >னிவகK
ெச2த உபகார
வாL

இட>

ஆகிய

ெபF ப(" ,

அைடய"கதிய பயைன அைடG ப(" , ேவவி

பணவத >த'ைமயாகிய ப<ைவGைடய ேகாவலக

நதமடலமா

எ-F. (65)
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உ- . பாரத

, அ8சாசநிகபவ

- க'னிகாதான வர' மகிைமGைரதச"க .

மக/கK ேமாம> ம/கிவானவ'
<க/கKம மரத ேத<Rபவ
ரக/கK ெத'ல தவகளி'ப>
மிததிடாேவ,னா யாC/ேகாவினா0.
----------------

ச0லடெதா# வராைட"க;ைச தைனயிF"கி
ந0வலய.ய/ ெகா("கைன நைக8 ைம
ெவ0வ யாெம'F வா2மத

ேபசி ெவ#வ

ம0லைரெவ'ற திறலாயவா-த மடலேம. (66)

(இ-) ச0லடெம'D

உைடைய தாி அதி'மீ ெசநிற

இF"கி"க( ந0ல ேதாவலய

ஊ(ய க;ைச

ட யைத" ைகயாேல ெகா(

ஆரவாாி" ேகாப; சிாி.; சிாி 8/கைள யா ெசயி.ேபா

எ'F

மத/ெகாடவாைத Jறி ேகாபி வத ம0லகைள ெவ'ற வ,ய
கணபிரா' வா-கி'ற இட>

நதமடலமா

எ-F. (66)

உ- . ஹாிவமிச .

அைழதB ெமாைகத# கமடல ெமாைகயாக
மைழ.ய' மி'ன0 ேபால மாபிQ ,ல/கேதா'றி
யிைழ.ய வமரெர0லா ம'பென' ேறதவதா'
றைழ"கட நா' ம. ெவபகடதைனதத.
------------------

ெச சி;ெசயசி/க ராசாதிராச'ற' சிதெம;ச
வி ைச.ரதானி"க
ப சம'ன

ெச2ெத#தி" விசய

ெச2

பகதி#ய க- பாாிெபற

ம ெசா" ெச/ைக திேவ/கடநத மடலேம. (67)
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(இ-) ெச சி"க உள பலவைக.ப#
எ'D

விைதகK ைகவத ெசயசி/க'

ெபயள அரச"கரச' உள>வ" ப( பிரதானிவ

தி"கிBளாைரG

ெவறிெகா# ப ச வத கால

ெச2 அ$ட

யாவ"

உ(ைய

இனியெமாழிபக ெகா# உயத கைழ இWCலகதி ெபற
ேமக ேபாB

சிவத ைககைளGைடய திேவ/கட.பிைள வாLமிட>

நதமடலமா எ-F. (67)
----------------

அ'Fதளிதி# Z,ைககாட வறி மக
க'Fற;ெச2ததி0 U-தவைன நனிவிழ;ெச2
ெதா'F ெபா'னாக வைத; ெச சிம'ன வ ந0
வ'றிற' மாதவ" ேகா'வா-த நத மடலேம. (68)

(இ-) ஒ >னிவ' வனதி0 ப<"க ேம2" ெகா(த மாதவ"ேகானா0
அ'F தளிதா' Z,ைகைய ெதாி அதன(யி0 ந'ைம ெபாத யாக
ெச2 அத யாகா"கினியி0 அ"ேகாைன தள அவ' த.பி >னிவைன
விழ;ெச2 அ >னிவ' உடல

ெவட ெவட. பைழயப( வளகி'ற

த/கவ(வமாக அWவி"கிரகதி' உF."கைள ெவ( விைல ெச2த
ெபாகளா0 வா-திதைத" ேகவிGற அரச' அWவி"கிரகதி' ேம0
வி.ப>றி.பைத அறி மகி- அத வி"கிரகைத" ெகா#த மாதவ"
ேகா' வா-தி"மிட>

நத மடலமா

எ-F. (68 )

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

அ ேகா"ல ேநா2 தீதிடமி" காவBட'
ெபாF.பா0 ெபக;ெச2திடமி. வினித/
கF மல#. ப<"க க'றீனC/ கFணத
மெபFேதாKைட" ேகாவலவா-த மடலேம. (69)

(இ-) இத. மியினிட மித ஆைசGடேன அ'வமாகிய
ப<"Jட/கைள" கா.பத" ேகாமகவ E, Jறியப( ேவ(ய
இத/கைள ெதாி ெகா# அ.ப<"கK" ேநாி#

வியாதிகைள

தீ.பத , பாலற ேகா"கK" அழ ெபாதிர பா0 ெப ப(;
ெச2வத , கால தவறாம0 மல#. ப<"க க'றீDவத
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ஆகேவ(யைவகைள" கFணத வ,ைம ெபாதிய ேதாகைளGைடய
ேகாைவசியக வா-தி"மிட>

நத மடலமா

எ - F. (69)

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

சாறியயா தவ தணீ (தபி' ச/(
ேபாF

ைவ"ேகா'>த கைளGடபி' றா சி"

ேதாFமினெதா# நிதிைர ேபாயபி' F சBமா
மாறம'ைட பைடக வா-த மடலேம. (70)

(இ-) ேவதாகம/களி0 ேம'ைமயாக எ#; ெசா0ல. பட ப<"ல/க
தாக>த,ய தாபநீ/ ப( தணீ (தபி' தா

(தாB ,

பாகாதாிய ைவ"ேகா0 க >த,ய ஆகார/கைளGட பி' தா
சிதB , காண த"க த/க த/களினடேன ப# நிதிைர ெச2த பி'
தா

நிதிைர ெச2தB ஆகிய நீ/காத அ'ைபGைடய ேகாபாலக

வா-தி"மிட>

நதமடலமா எ - F. (70)

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

ேதவ"கதிபதி ெயணாத/க (ைமதனா/
காவகடC ெசா0 திைய"ைக" ெகா# காப(G/
ேகாவதன ெவைப. சிெதவ/ லவ;ெச2த
மாெவறிதிய" ேகாவலவா-த மடலேம. (71)

(இ-), ேதவக தைலவனாகிய இதிரைன மதியா த மரபி0 வத
தி"மாரராகிய இ" ெதாழிைலGைடய கடCளாகிய திமா0 ெசா0,ய
திைய" ைக"ெகா# ேமக/க த/தகிடமான ேகாவதனகிாிைய யாவ
சி விள/க; ெச2த மி"க ெவறிைய த
ேகாபால"ாிய இட>

திணிய ேதாகைளGைடய

நத மடலமா எ-F. (71)

உ- . பாகவத , ேகாவதனெம#த அதியாய .

ெசLமைறயவெரா# ெச மலானின
விைழத>ணெவலா

ெவF.பந0கிடா
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ெபாழிமைழ தவLந ெபா'ன/'றிைன
வழிபட,னிெதன வள0 Jறினா'.

தியி0 ெபறவ; ெச ெபா' மாபினா
Dைரதவாேறமன Dவநதேகா'
அ;சைன ாிதன னவி மாைல தாெபா.பிைனெவ(ைர. விகளி"கேவ.
-------------------

தி0ைலயிேகாவித சித மகிழ திமடமW
ெவ0ைலயிக#வி ததைமாதவ யாவ"க
>0ைலயிjய வ ெபன.பாBட' Zரன0
வ0லவராகிய ேகாபாலவா-த மடலேம. (72)

(இ-) ேகாவிதராச.ெபமா எLதளிய சித பரதி0 அழகிய மடாலய
க#வி, அதி0 மைறயவக , தவேதா" , ஏைனய லதா"

சித

மகிL ப( ெவளிய >0ைலய  ேபாB பாேசாF >த,ய உணCகைள"
ெகா#.பித வ0லவகளான ேகாபாலக வாL

இட>

நதமடலமா

எ-F.

(72)
------------

அ ெசாகிளிெமாழி மி'னாளேசாைத யகமகிழ"
ெகா சிதி>ைல. பாB# நிதிைர ெகாெபாL
க ச;சரண தனி Eர/க க4ெரனேவ
வ ச;சகைட Gைததவ வா-நத மடலேம. (73)

(இ-) அழகிய வாைதைய. ேப<

கிளிேபாB , இனிய ெமாழிையGைடய

மி'னாளாகிய அேசாைத மனமகிL ப( மழைல வாைதைய; ெசா0, அவள
தி>ைல.பாைலG# க வளகி'ற தணதி0 வத வ சைனையGைடய
சகடவ(வ/ ெகாட அ<ரைன" கமலமலேபாB

தாகளி0 அணித ஒ.பற

சில க க4ெர'F ஒ," ப( உைததவராகிய = கி$ணZதி வா-கி'ற
இட>

நத மடலமா எ - F. (73)
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உ- . பாகவத , சகட>ைதத அதியாய .

சிறத Z'றாதி/களி' வா2; ெசதாமைர"கப</ழவி
பிறத திநாவிழாவய பிைள.பிைறவாTதல'ைன
Gைறதகாைல.பசிதLத/ ெகாெபா'ன(தாமைர நீட
மறி" கட

Uறாகி மேமலதி U-ததா0.

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

இநிதிேவத' <ததமமாதெரா ெட2திமி"கா
ெமாதியி'க களிதாடலா' >னி Cறிக-த
தி>னி நாரத ெசாப(யி.வி ேச நி'ற
மதிைட;ெச'F கதியளிேதா நத மடலேம. (74)

(இ-) மித ெச0வ/கைளGைடய ேபரன த0வராகிய
நளJபரமணி"கிாீவக த/க மாதகேளா# வளமித ஒ நதியி' கெச'F
காம"களி.ேபா# நீ விைளயா#தலா0 ேகாபிதிக-த தவதின அழைகGைடய
நாரத>னிவர சபித வண

இ.மிைய; ேச நி'ற மதமர/களாகிய அ

நளJபரமணி"கிாீவாிைடயி0  அவகK". பழய நிைலைய அளித
திமாB"ாிய இட>

நதமடலமா எ - F.

உ- . பாகவத , மதிைடதவ-த அதியாய .

உரெலா#தனி தவ-த யெவளி யளத
விாிதட சிைன ணம ெதாசிேவ பறியா
வைரவிLெதன U-தவ

ம ெவ#ேதா

பரவிேயாகின ப<ழா2. பரன( பணிேத.
--------------

கைல>திராமதி ேபானா' ேகா#" கடா"களிறி'
றைலவைனேயதி வண/காைமயானிைர தா' மய/கி
GைலெமLகாகிெந

ச ச"க' மாாி GFவிதநா

மைலைடயாக. பி(தவ வா-நத மடலேம. (75)
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(இ-) இள பிைற ேபாB

நா' ெகா கைளGைடய ஐராவதமாகிய

மத/ெகாட யாைனயின தைலவனான இதிரைன ஆயக தி
வண/காைமயா0 ப<நிைரக மய/கி ெகா0லன உைலயி,ட ெமLைக.ேபால
உகி மன
ெம'D

அ < ப(" அWவிதிர' க0மைழ ெப2விதேபா- ேகாவதன

கிாிைய அ மைழைய த#தாிய ைடயாக. பி(" காதளிய

= கி$ணேதவ' வாLமிட>

நத மடலமா எ-F. (75)

உ- . பாகவத , ேகாவதனெம#த அதியாய

காவெறாழி0 #லேகைழG/ கா"கவேதா'
ஆC"கிடெரா' றTகாவைக யாழிேம2த
Rவக/கா ெசாாிகி'றவ

மாாிகாதா'

ேகாவதன ேமா ைடயாெமன" ெகா# நி'ேற.
------------------

ேபெபறதைன யாேமாரண/கித. ேபலகி
சீறேகால ெத2தி"கபட

ெசயவறி

பாரதட>ைல. பாேலா#யிட. பாைவ ெந#
மாபிறவ- விைளயா(ேனா நத மடலேம. (76)

(இ-) ெகா(ய ெச2ைக ெச2ததி0 கீதிெபற தைன ெய'கி'ற வதைத;
ெச2ய.பட ஓ அர"கி இத. ெபாிய உலகி0 சிற.. ெபற ேகாலநகரைத
யைட ெகா0Bதாிய கபட; ெச2ைகைய; ெச2ய அதைன அறி அ.தைன
யின பதமைலேபாB

தனதி'க உள பாேலா# அவ உயிைரG

அவKைடய விசாலமாகிய மாபி' கேண தவ- விைளயா(ய =
கி$ணபகவாD"ாிய இட>

நத மடலமா எ-F. (76)

உ- . பாகவத , தைன U#ெபற அதியாய .

அறிநைகயா(>ைல ய/ைகெகா#பறி
மற/லCவ சமக மா>ைலமணி"க
(றெதாLபா,ெனா# ெச2ய தளிெர'ன.
பிற/கனிவா2>கி0 பிழியி (தா'.

உ#
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---------------

கதமலரய' ேகாபாலேசயைர" க'Fகைள
யதரசால ெச2 ேவாதைம.ேபா' மைற தானதனா
றதமைனெதாF/ ேகாபாலரானின ததK
ைமதட'க'F தாமாகிேனா நத மடலேம. (77)

(இ-) ந0ல மண
இதிரசால

ெபாதிய தாமைர மலாி0 Uறி" பிரம' அதரதி0

பTேவாைர.ேபால ேகாவிதைடய பிைளகைளG ,

க'FகைளG , ஆவின/கைளG

ஓகால மைறதா'; அதனா0 அ.ெபாL

ஆயகKைடய இ0ல/கேடாF

அவக கவசிGறாதப( ஆனின/கK ,

அவைற ததK பிைளகK , க'FகK
யாதவகK"ாிய இட>

நதமடலமா

தாேம யாயினவராகிய

எ - F. (77)

உ- . பாகவத , மலரவ' சிறா"க'Fகவத அதியாய .

களி;< பரF ெவளி ெவேடா#"
களவி->ளாி Uறி" ,
பளி"ெகாளிGவி பவளவா2.ப;ைச.ப</கிளி
மழைலயா ெகாLந',
ஒளிதனென'ப ணபாேரL >
திநா மலாிைட" கா(,
யளிதழி.பவ'றா னாயத சிறா
மானிள/க'F மாயினனா0.
----------

ஆரணதத மறியாததாள ரணி மகர
ேதாரணதத மைரயி ெச'F >' ைக ெசா'ன
காரணததம ெர'றறியாவ ச" க ச'விட
வாரணதத ெமாசிதா"கிடநத மடலேம. (78)
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(இ-) ேவதசிர<களாகிய உபநிடத/கK>ணராத பாத/கைளGைடயவ
ஒL/பட மகர ேதாரண/க(ய அழகிைனGைடய மைரயி ெச'F >' ைக
க'ற காரணதா0 அழகிய உறவின எ'றறியாத கபட;ெசயைலGைடய
க சேனவிய வலயா Oடெம'D

யாைனயின தத/கைள >றிதவமாகிய

=கி$ணபகவாD"ாிய இட>

நதமடலமா

உ-

எ-F (78)

பாகவத , க சைன"ெகா'ற அதியாய .

ஏடவி-த ழா2>கி ,திற'களிேறா
டா( மமிைச U-தின னழிெப/தி
ேமா# ெகாடவ

> மத" கBழியி ெபகி

ேயாடவ/ைகபா ெலாளிFெவ மணி ம.ெபாசிதா'.
--------------

>தியேவத> ெமெணகைலகK Zதறிவா
சிைத மகிழ. ப(.பிதவ>' ெறசைணயா.
ைபதிைர ேவைலயி னதக' ெகாட ப</தைல
ைமதைனமீள" ெகா#தவ வா-த மடலேம. (79)

(இ-) E0களிDேள >த'ைமயாக எ#ேதாத.பட ேவத/கK
அFபநா' கைலகK

>தித அறிவினா0 உள மகி-;சிGற. ப(.பித

ஆசிாியராகிய சாதீப>னிவ"" ெகா#"

தசைணயாக" ளித

அைலகைளGைடய கட,னிடதி0 இயமனா0 கவ ெகாள.பட இனிய
மழைல ெமாழிையGைடய அWவாசான மாரைன மீளC
கி$ண<வாமி"ாிய இட>

நத மடலமா எ - F. (79)

உ- . பாகவத , ரவ'ைமதெகாணத அதியாய

ெவCறJற

விைரேவாெடதி வதிைற சி

வரCறெத'ெகா ெலனேவதB

வதவண

ெதாிCறதா"கி; சிFவறர ெவா0ைல மீளா"
ரவபணி மர'றைன" ெகாகெவ'றா'.
----------

வவி"ெகா#த =
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U<திைர"கட ெலா.பான காளிதி ெவ ம#வி
ேற<Fநீல" கிாியிைணயாகி தினகர' ேபா
காசணி:# ைள >ெளயிF தீ" காளியனா
மா<ணமீ ந(தா"கிடநாத மடலேம. (80)

(இ-) எறிகி'ற அைலகைளGைடய கடைல நிகத காளிதி ெய'D
ெகா#ைமயான ம#வி'கேண த/கிய ஞாயிF ேபா'ற மணிைய Gைடய
:(ைனG

ைளயிைனGைடய > ேபாB

Jாிய பகைளG உைடய ெகா(ய

காளி/கனாகிய பா பின >கினிட ஒளிGற நீல மைலேபானி'F நடன
ெச2த திமாB"ாிய இட>

நதமடலமா எ-F. (80)

உ- . பாகவத , அரவி' ேமலா(ய அதியாய .

கா#ெகாெடL பணாமணிதிரக க" ெச"கெராளி <றிேயா,
பா#ெச"கெராளி U<கக பல படLதிெயழி0 க'றிேயா,
:#தா மட ேகா(ேமல மர :# ேசவ( ெசவ.ப நி',
றாட0வாளாவி D;சிநி'F நட மா(னா' மைறக பா(னா'.
-----------------

தணF சாத

பனிநீரளாவி தமனிய.ெபா

கிணநிைறய வளிததனான கிைப ெச2
விணகமாதிவ ெள'னவன. மிக.ெபாத
வண மடைத>" Jனிமிதா நத மடலேம. (81)

(இ-) Jனியாகிய வண.ெப தன" தணிய ந' மண>ள சதனைத.
பனி நீேரா# கல ெபா'னா ெச2த அழகிய கிண நிைறய" ெகா#ததனா0
ந'ைமயாகிய கைண ெச2 மித அழைக. ெபாதலா0 <வ"கள
அர ைபயாகிய ெபேணயிவ எ'F கேடா கL ப( அவ அைடதித
Zவைக" JைனG

நிமிர.பணிய = கி$ணZதி"ாிய இட>

நதமடலமா எ-F. (81)
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உ- . பாகவத

, மைரகட வதியாய

ேசவ( சில ப( மிதி.பவிைறெச/ைக
பாைவயைனயாளணாி பறினென#.ப
Zவைகய Jெனாவி ZCலகி' மாத
ேமவாிய ெச0வியி' விள/கின சிறேத.
----------

>தநைகய'ைன பா)(த'றி >'றி0 ைவ"க"
கதனிவென' றறியாமேல<ழ காFவ
ெவாத/ைகயாெல# ததரேத ெகா #யதிணா
வத' கLைத ெநாிதிடவ நத மடலேம. (82)

(இ - ) >கைள. ேபா'ற பகைளGைடய த

அ'ைனயா பா)( அழகிய

>'றி,'கேணவிட இவ எWவைக ேதவ"

>த0வென'F அறியாம0

:ைற"காறாக வ ெபாதி ட/ைகயாறா/கி ஆகாயேத ெகா#யத
திணாவத' எ'D
வாLமிட>

அ<ரன கLைத ெநாிதிடவராகிய திமா0

நதமடலமா

எ-F. (82)

உ- . பாகவத , சகட>ைதத அதியாய

<ழி"/க#/கா ெலறிகி'ற Rளி.படல திைட மைற ய"
ைழ"

ப< ெபா ெகா பைனயா ழவிகாணா ைழ ெவ2த,

வLதகாிய மைற>தைல வWவி"ெகா#ேபா

வாளC ண',

கL ெநாிய" கபி/கி" க'ேமகவி- U-திறதா'.
------------

த'Fைணேதாழட' க'Fேம2த ணீதவி.பா
,'Fண.ைப/ர வி'கீ-தனித/ கித0 கேட
ெம'றைல;ெச/கப0 ேபாலதைன>' விL/கி"க"
வ'றிறப' ெகா"கி' வா2கிழிதா நத மடலேம. (83)
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(இ-) தன" ைணயாய ேதாழேரா# ெச'F ஆ'க'Fகைள ேம2
தணீ விடாயா0 ளித நீைற"க நி'ற இனிய மண>ள
/ெகாகைளGைடய பசிய ரா மரதி' கீ- தனிதிதைல. பா
ெம'ைமயாகிய தைலையGைடய ெசWவிய கயைலவிL/த0 ேபால த ைம
விL/க அழ0ேபா0 மிடறி <டைமயா0 பி'ன"க"கிய மி"க வ,ையGைடய
0,ய பகா:ரனாகிய ெகா"கின வாைய" கிழிதவராகிய =
கி$ணேதவ"ாிய விட>

நதமடலமா எ - F. (அங)

உ- . பாகவத , பிதாவனமைடத அதியாய .

L/ சின >திCற# ளாகிெயா ரCண'
விL/

ெபாL தழலாெமன மிடறி<ட Cமிழா"

ெகாLத#ள வணிமாயைன" தெகழ ெந#மா0
ெசL ப/கய மலர/ைகயி றீவா2கிழி தனனா0.
---------------

ஆய"க>த மர"க" ெவWவிட மாGதி;
ேசெயாதி தவ-தி#

ேபா ெசக கL

தாய;செம2தி யிவிழிெபாத;ெச தபவள
வாயிவன/க கா(னவா-தத மடலேம. (84)

(இ-) ேகாவலகK" ஆ"கைத; ெச2G
அழிைவ;ெச2G

அமி-த

ெகா(ய விடைத.ேபாலC

ேபாலC , அர"கக

அவதாி. பர ெபாளாகிய தா

ழைதையெயாதி தவ- ெச'றேபா- உலகேளாரா கழ.ப#
அேசாைதயாகிய தா2 அ;ச>F இககைளG

Z("ெகாK ப(

ெச ைமயாகிய ளி;சியைமத பவளைதெயாத தம வாயினிட எ0லா.
வன/கைளG

ேதா Fவிதவராகிய திமாB"ாிய இட>

எ - F. (84)

உ- . பாகவத , சகட>ைதத அதியாய

ைவ.மா மலேபாெலழி0 தேதா'ற
லாவிதகாைல வவாயிைட யாழிஞால
ேமவிதிகL திறேனா"கி விய" ம'ைன

நதமடலமா
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காவிதிமா மலர'ன த' கைததா.
-------------

காசினிமீநி' றதரதாவி" கன'றிதா
Uசியி("ர லா.ப>ழ"கி விைர வ/
ேகசிெயD

ெபய டவCண' கிைள"

வி ைச

வாசிGடல/ கிழிதவ வா-த மடலேம. (85)

(இ-) நிலதி'கேண நி'F வானி' கேணதாவி" ேகாபி
இரட(கைளG

Uசி இ(ேயாைசேபாB

ஒ,"க ஆரவாாி

த ைம"ெகா0B ப( விைரவத ேகசிெய' D
அCணனாகிய பலவைகயாக ேதா'F

ெபயாிைனGைடய ெகா(ய

ெபகிய வி ைசையGைடய திைரயின

உடைல. பிளCபட; ெச2தவராகிய திநாதD"ாியவிட>

நதமடலமா

எ-

F. (85)

உ-

பாகவத , நாரத க சேனா#ைரத அதியாய .

விL/வா' ேபால;சால விாித தீவாயிQ#
பிழி ேபயாவிGேடா' பிற/ெபாெறா("ைகநீ(
வழிதழ ெகாLெச/ைக வளதன' வள.பவாக/
கிழிவா ரவியாய ேகசிமா#யி நீதானா0.
-------------

உள/கனியாவிற0 வசா<ர'வ ச >'னி"க/
கள/கனிேமனி மைறதா' க'றா2வர" கெட#
விள/கனிசித மரெதறிேத ெவ'ற ெவறி.ைபேத'
வள/கனிய ய; ெச/கரதா நத மடலேம. (86)

(இ-) மனமிளகாத வ,ையGைடய வசா<ர' கபடைத எணி"காிய
கள/கனிேபாB

த'Dட ைப மைற ஓரா' க'றா2 வ(ெவ#

வதைல"க# அWவா'க'ைற ெய#. ப"கதி0 நி'ற விளாமரதினிடதி0
பழ

உதி ப( எறி ெசயித விறைலGைடய ளித ேதனாகிய வள.ப
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>தித தாமைர மலேபாB
விட>

நதமடலமா

ெசLைமயாகிய கரைதGைடய திமாB"ாிய

எ-F. (86)

உ- , பாகவத , பிதாவனமைடத அதியாய .

வளக'றின வாெயா ைவேவெகாைலயCண'
றளவ பட தகானக தைல.ெப2தைமயறிதா'
Fளவ ைன விாிதாரவ' FைணவகறிCFதா'
விளவி'கனிGதி ப(விைரவிெகாெடறிதா'.
--------------

பணிெமாழி"ேகாவிய ெந சதி#"கிட. பானிலவி
FணிCட'வ ரேதபி(" ணமலதா
திணிவைரேதாச/க :டைன ெவ'F சிரதித
மணிெகாணேததைம யகளிேதாநத மடலேம. (87)

(இ-) கக(' <ைவையG

தா-" இனிய ெமாழி ையGைடய த ைம;

:ழநி'ற ேகாவியகKைடய மன

அ;ச >F ப( பா0ேபாB , ெவளிய நிலவி0

ஊ"கேதா# வ த ைம ரதி. பி(த ெகாதாகிய மலரா0 ெதா#த
மாைலையGைடய இFகின மைலேபாB யைத" ெகாட ச/க:டைன
மாபிட ேமாதி ெவ'F அவன சிரதி,த ெசநிற

ெபாதிய

மாணி"கைத"ெகாண த' தைமய னா"களித திமாB"ாிய இட>
நதமடலமா எ-F. (87)

உ- . பாகவத , ச/க:டைன"ெகா'ற அதியாய .

மி'றிக-த க ேமக நிறேதா'
ெச'ெறதிவிழி ெச'றழ0கால
நி'ற தீயவ னிறதினிெலறி"
ெகா'F ெச'னிமணி ெகாடன' மாேதா.
----------

பானீயநாத' கன'மதிவாG பதியம
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ேகாநீமய பய

ெவடயிெந2ெயன" Jறிவைற

தாேன ெகா#தி' ற;ெச2ப<"கைள தணளா0
வாேனாேமத வள.பவவா-நத மடலேம. (88)

(இ-) ேகாசலதினிட வணD , ேகாமயதினிட அ"கினிG ,
பா,னிட; சதிரD , ெவைமயாகிய தயிாினிட வாGC , ெந2யினிட;
:ாியD

ெபாதி யி.பதாக; <திகளி0 ெசா0ல.பட ப சகWவியைத

த'னிடதினி'F
யாவ

உலகதா"" ெகா# சகலைதG பாி<த.ப#தி

இ'பைத யைடG ப(; ெச2கி'ற ப<"Jட/கைள ேதவ >த,ய

யாவ/ெகாடாட அ'டேன கா.பவகளாகிய யாதவகK"ாிய இட>
மடலமா

நத

எ-F. (88)

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

ணிவாெயதிெரதி ரா" சரமிைச ேதா'FFேப
ரணியாெராவ ெராவ >கெதாி யாதவண
எணிேய ந#வி ெபாளி#மி.பக ெள'Fைர ெச2
மணியாாிடப" ெகா(யினவா-நத மடலேம. (89)

(இ-) ைதாியடேன எதிெரதிராக மதயாைனயி' பிடாியி0 ஏறி விள/காநி'ற
ேபரழ ெபாதிய ஒவ >கைத ஒவ அறியாதி" ப( எணி அWவிவ
மதியி0 விேசஷ திரவிய/கைள" ெகா#தகி'ற இ.பகெள'F
ஆ'ேறாகளா0 எ#; ெசா0ல.பட ஓைசையGைடய மணியணித இடப"
ெகா(யிைனGைடயவ வாL

உ-

இட>

நதமடலமா

எ-F. (89)

சீவசமேபாதைன, ஆறாவ உேலாகாதிகார , 42-இஃ எதிநிரனிைற.

இ.ப சவி.ப ெப/( வாணிகெர'
ெறா.ைடய Zவ ைர"/கா0 - த.பி0
மிதிய(ேய சானமிைச ேநா"கினக காணா
நிதிGைடய ராவ நில.
----------------

Rயச/ேகெச/ ைக" ெதா(G

<திெமாழி
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ேமயைப/காதி கணிடல>

விைரதளித

பாயகD"கி'ப சாeப>தி பாிதளி
மாயா பத. பவநீ"கிேனா நத மடலேம. (90)

(இ-) ெவைமயாகிய பா சச'னியெம'D

ச/கைத தா/கின சிவத

ைகக ெதா(கைளG , ஆ-வாகேளாதிய தமி- ேவதைத மகி-;சிGடேன
ேகடளிய பசிய காகK" அழகிய டல/கைளG

விைர ெகா#த

பாயகென'பவD" இ'பமயமான சாeப>திைய அ'ேபாடளி.
ெபா2ேயா# கலதைலGைடய பிறவிைய நீ"கின = கி$ணேதவ"ாிய
இட>

நத மடலமா எ - F. (90)

----------

ஆமாைல நீவ தாமாைலைய.ர த

மைர"

ேகமாைல"காலதி ேலகியேபாதி னிைற சி;ெசேத'
மாைல ந0

<தாம'றன"கிர ேபாகந0கி

மாமாைல நீ"கிய' Oதாவள நத மடலேம. (91)

(இ-) தி.பாகட,'க தா

பளி ெகாட வடபதிரைதவி#

ஆவின/கைள" கா அழகிய மைரயி0 மாைல"கால; ெச'றேபா- த ைம
வண/கி; ெச ைமயாகிய மைவளி" மாைலைய தத
<தாமென'பவD" இதிரேபாக/கைளG
ஒழி தம அ'ைபG

ெகா#. ெபாிய மய"கைதG

அளிதவராகிய = கி$ண பகவாD"ாிய இட>

நத மடலமா எ - F. (91)

உ- . பாகவத

, மைரகட அதியாய .

விைழவெத'ெனன ெவதிற0 பLதJ ராழி
Gழவநி'கழ Bள/கனிேப ர'
தைழயந0ெகன தாமைர"கண ெபகி.
ெபாழிG/கா>கி0 ெதாைடயளிதவ களிதா'.
----------

அணிதிக-காளிதி மிதிரவிைதமி' னா பதிைர
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திணிபைணேதாளி னில"கைணேகாசல ேதச;சாதி
பணிெமாழிசா ப வதிGடேன சய பாைம"
மணிெயமைரG மண ாிேதா நத மடலேம. (92)

(இ-) அழ விள/கி'ற (காளிதி) மி'ைனெயா.பவளாகிய (மிதிரவிைத)
(பதிைர) வ,ய Z/கிைலெயாத யதிைனGைடய (இல"கைண)
ேகாசலேதசதி பிறத ([*]சதி) அமி-த> தா' <ைவயா0 ஒ.பாகாைமபறி.
பணிகி'ற ெமாழிையGைடய (சா பவதி) (சதியபாைம) (உ"மணி ேதவி)
எ'D

இW வ$டமகிஷிகைளG

நத மடலமா

மண

ணேதாராகிய திமாB"ாிய இட>

எ-F. (92)

---[*] ந.பி'ைன.பிரா(யா.

உ- . பாகவத

, "மணி மணதிற>ைரத வதியாய .

ேவழநக ம'ன >த0 ெவ(ைரG#த
ேவழி நிலதரச யாவமிF.ப
வாழிெந# வானவ வLத மணிவண
னாழித மி'ன>த ம'னவைளேவடா'.
----------

உர

ெபFம'னவ ெச/ேகா0 ெசழிதB ெமாபயிக

தர ெபறேவா/கB வாணிபநாK தைழதிடB
திர

ெபFவி லற/க ெபகC

ெச2ெதாFவ

வர ெபFேகாவின >ளாக வா-நத மடலேம. (93)

(இ-) ச"கைள ெஜயி; ெச/ேகா'>ைற வLவா அரசாசி ெச2கி'ற
வ,ைமGைடய ம'னவகள ஆ"கிைனயா0 உலகதி0 நீதிமா"க/க
ெசழிதி.ப , இ. மியினிட ஆமேகா(கK" ஜீவாதாரமாகிய ஒளிய
பயிக ந'ைமGடேன ப"வமாக விதியைடதB , தன தானிய

இரதின/க

>தலாகிய பலவித வியாபார/க எ நாK தைழ"கC , நிைலெபற பயைன
தகி'ற >.பதிர# தம/க ெபகC

ெச2யத"க வர/கைள. ெபற
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ப<"Jட/கைளGைடய யாதவக வா-தி.ப

நதமடலமா எ - F.

(93)
--------------

>0ைல;சிறாெனா வ'மதினி'F >' ேனசாித
க0ைல.பி#/கிG ேளத/ேபைழயி' கா சனைத
எ0ைல" யாாி யாெரனேததவ கி'ப>ற
வ0ைலயி4த ேகாதட' வா-நத மடலேம. (94)

(இ-) >0ைல நிலதிாிய யாதவலதி பிறத ேகாதடென'D
ெபயைரGைடய ஒ சிFவ' ஓ நகரதி' மதிளி' ேமேலறி விைளயா("
ெகா("ைகயி0 தன" >'ேன அ மதி,னி'F

சாிதித ககைள.

பி#/கி.பா"க அதளித ெப(யி0 அட/கிய திரவிய/கைள" க#
அதகரதி' எ0ைல" அதாியவக யாெர'F ஆரா2தறி
அ.ெபாK"ைடயவ' இ'பைதயைடG ப( மன மகி-;சிGடேன
அதிரவிய/கைள வ,ய"ெகா#தவராகிய தமசிைதGைடய ேகாதட"ேகா'
வா-தித

நத மடலமா

எ - F. (94)

----------

அயைன. ெபேறாைன வளதவரா"கைள யாடளி.ேபா
பயனளி.ேபாததி bேவாக த"கிர

பா,.பவ

நய>றவ'பி னவநீதமா;சிய ந'கேவா
வய>ற>0ைல யணியடவா-த மடலேம. (95)

(இ-) திCதி"கமலதி0 பிரமேதவைன ேதாறியளிய
=கி$ணZதிைய தாைய.ேபா0 வளதவ , ப<" ல/கைள நாேடாF
ஆதாி" கா"க.படவ , இனிைமயான <கைத தகி'ற அமிதைத
அபிேஷகாராதைன >த,யவறி" ெகா#.பவ , வ,ைம ெச2கி'ற தயிைர"
ெகா#.பவ , தாக>த,யவறி பேயாகமாக; சிரமைத நீ"க.பட ேமாைர"
ெகா#.பவ , மித அ'ேபா# எ ெபமானாகிய = கணபிராD
வி பிGடளிய ெவெணையG , யாக>த,யவறிாிய ந0லறிைவ
தகி'ற ெந2ையG நய

ெபாதிய ெசாகேளா# இ'ப>டாக"
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ெகா#.பவ

ஆகிய ெவறிெபற >0ைல மல மாைலயணித அடக

வா-தி.ப

நத மடலமா

எ-F. (95)

-----------

பாேறெனDெமாழி. மாைதமாபி பாிைவ
ேசறாவியவிழி மி'னாகெளமைர; ேச பதி
னாறாயிரமட வாதைமநாK மகளி'ப
மாறாம'ேமC மணவாள வா-நத மடலேம. (96)

(இ-) பாB

ேதD ேபாB

இனி"கி'ற ெமாழிைய Gைடய மலமகைள

த மாபி0 வி பி ைவ"ெகா# , ேசைல.ேபாB

தாவி;ெச0Bகி'ற

விழிகைளGைடய மி'ன ெகா(ைய ஒ.பவகளாகிய "மணி >த,ய
எமைர"J( G , அWவளவிலைமயா ேகாவியகளாகிய பதினாறாயிர
மடவாகைளG

நாேடாF

மனதினிட இ'ப

மணவாளராகிய திமாB"ாிய இட>

ஒழியாம0 J(ய

நத மடலமா எ - F. (96)

உ- . பாகவத , நரகா<ரைன" ெகா'ற அதியாய .

உவ பதினா றாயிர/ெகா ெடாைறதிகிாி ெந#மாய'
ரவ/கம- ெநறி"கைட ைழ > J##
வாிவ#ைறG/ க/Jத' மானாபதினாறாயிரவ
திவமணேமா காைலயினி சிற.பவினி ாிதனனா0.
------------

ஒகாமேதD >ள ெவக;ேசாமD ெமா.பலவா
தவா திவ0," ேகணிதலத'ன தான ெச2G
>காமலதட

:-சாைல.பா"க >த0வெனன

வUரராகவ மா0வாழிடநத மடலேம. (97)

(இ-) வசிட>னிவைடய ஆ;சிரமதி0 வத நா0வைக. பைடயிைனGைடய
ெகௗசிகென'D

அரசD" , அ. பைடக

அFவைக.பட உணைவதத

ஒ.பற காமேதDC , ேதவகK" த மிடள அமிதைத ஊ#
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சதிரD

ஒWவாதனவாகி மனதி0 ெவக>F ப( ப0வைக. பட த"க

நிைறத திவ0,"ேகணியாகிய தி.பதியி0 அ'னதான

ெச2வத

மணநிைறத மலகைளGைடய தடாக/களா :ழ.பட சாைல. பா"கெம'D
ஊ" தைலவனாகிய Uரராகவென'F ெசா0ல.பட ெபைமையGைடேயா'
வா-தி"

இட>

நதமடலமா எ - F. (97)

------

இநிலவட

பிரமாடேகா( யிைற <ெபாறா

(ெவWவkர" ேதேரா#

Uதியி ெச ெபானி' ேம

பமணிைவதிைழ தாேபாக/க பதித'ற
வUரராகவ வளகிடத மடலேம. (98)

(இ-) ெபாிய நில>த,யவறி கிடமான ஆகாயதிBள பிரமாட ேகா(களி0
நிைறதி"கி'ற சகல ஜீவகK

வண/கி'ற அழகிய திவ(கைளGைடய

திெவWவkாி ெலLதளிய = Uரராகவ.ெபமாK" ேதா ெச0B

Uதியி0

ெச ைமயாகிய ெபா'னி0 பத இரதின/கைள ைவதிைழதாேபால"
க/க0 பதி.பி அ"கடCளிட அ' மித Uரராகவ. பிைளயாகிய
நதமடலமா . எ - F. (98)

ெகாைடயாளD"ாிய இட>
-------

இய,ைசவாணக க'ன>

ெசா'ன> மீலகி

Bயக-ேமவ வகவிைலேயற;ெச2 Gதம'கார
பயிெலயிேகார மடபேமைடப ேபா#F ெத'
மயிைலயி0 வா-ேவ/ கடாசலேவணத மடலேம. (99)

(இ-) இல"கணேதாடைமத இைச.லவக உ(G
ெபாK/ெகா#ததனால உலகினிடயத க- த'ைனயைடயC
விைல ஏறC

தானிய

ெச2த உதம ண>ைடயவனாகிய >கி0 த/கிய மதிேலா# ேசத

ேகார/கK , மடப/கK , ேமைடகK

சிப E,'பேபா# விள/கிய

அழகிய திமயிைலெய'D

ேவ/கடாசல ேவK"ாிய இட>

பதியி0 வாL

நதமடலமா எ - F. (99)
---------
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கா-தசிைல.ய Zேவத த/க கனக>(
தா-வண/

சரணWைவய/கைவ ச/கைவத/

ேக-/க" ெகா/ைகக ேடா2தி'பநாK/ கிைள"கெவ'F
வா- ெம'பா"ெகா ம"ெகாவ தாநத மடலேம. (100)

(இ-) வ,>தித வி0ைல தா/கிய ய/கைளGைடய ேசர-ேசாழ பா(ய
எ'D
வண/

ZவரசகK

த/கKைடய ெபாகிாீட

அணித >(ைய தா-

கழ0கைள Gைடய ஒளைவயா அ/கைவ ச/கைவ எ'D

இர# ஆ2

மகளிகள ஒளிெபாதிய உயத தன/கைள தLவி எநாK இ'ப
ெபகெவ'F ெத2Uகராஜைன வா-திய ெம0ேலாைசையGைடய ெச2Gளாகிய
மலாின மணைத" ெகாடவராகிய ஆயக வாLமிட>

நதமடலமா எ-

F. (100)

உ- . ஒளைவயா பா(ய.

ஆய' பதியி லர'பதிவ றளக
மாயன /கவியானாB - Rயமணி"
'Fேபா0 UF வி>ைலயா த >டனீ
யி'F ேபா ெல'F மி .
-----------

பா0கனிேதெனன; ச/கீதநாெடாF

பா(த'ைன"

ேகா,வேதக- மாைதய' ெகாைககேட
சா0சிற.பான0கி ைய EF ெபா'ைகயி றா' ெகா#த
மா0 ேவ/கடாசல ம'ன கிடத மடலேம. (101)

(இ-) இனிைமயா0 பாB
தினேதாF

பழ>

ேதD ஒ"ெம'F ெசா0B ப( இைசைய

பா( த'ைன; :- வ க-த மாைதயர கைத

ெதாி ெகா# மி"க சிற.ைபGைடய ப<"கைளG ெகா#
அWவளவிெலாழியா ஐ EF ெபா'ைனG ைகயி,தவராகிய ெபைம
ெபாதிய ேவ/கடாசல.பிைளெய'D
நதமடலமா எ-F. (101)
--------
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பாவாழி வாழிந0 லாவின மதண பாதிபக
காவாழி வாழி வசியக Zவ கவி' சத
ஏவாழி வாழி தம ெச2 ேவாகளிைசபைடேதா
சீவாழி வாழி ெசயநத மடல; ெசதமிேழ. (102)

(இ-) விசால>ள மி.பிரா( வா-க, ந'ைமைய தகி'ற
பாெப"க>ைடய ப<"Jட/கK
உலகாK

அரசகK

- பிர மகியான நிைறத பிரா மணகK

வா-க, உலகதி ைண"காரணமாகிய காிய ேமக/க

வா-க, ேகாைவ சிய - ைவசிய - தனைவசிய எ'D
அழகி'மித :திரகK

Zவக வா-க ,

அவகK"ாிய கல.ைபெய'D

கவிG

வா-க,

ப சகால தம ெச2கி'றவக வா-க, கீதி ெபறவகKைடய பல
ெச0வ/கK
சதக

-

வா-க, ெஜய ெபற ெசதமி-; ெசாகைளGைடய நதமடல

வா-க எ-F.

நதமடல சதக .ல' - உைர '(,ெபற.
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