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மரதாதி :

ல

உைர

கா
ஒ ெகா1 பிபத 1மத நாலவா ெயாைர நகர1
ெப23 ெசவிசி 24கண 5காக1 ெபறத நதி

க" றைமய 6ைமதைன ந கனமகனமான
மக" ைண ந1 மர நதாதி வவி*கேவ.

இதன பத.ெபா7 ஒ ெகா15 -ஒ ேகா%ைட!1; இ பத1 - இர

8

திவ9கைள!1; 1மத1 - :" மத4கைள!1; நால வா - 42கி"ற

வாைய!1; ஓைர கர1 – ஐ கர4கைள!1; ெப21 ெசவி - ெப,த
காகைள!1; சி2ம கண - சி,த க

கைள!1; 5கா க1 - 5றெக"ற

நிற,ைடய க,ைத!1; ெபற ததி - ெபற யாைன!1; க"

தைமய" - க* கட=>ைடய தைமயனா1; உைம ைமத" - பா.பதி
ேதவியா*2* 2மார1; ஐ கன மக" - ஐ க4கைள!ைடய

சிவெபமா6*2. 5த-வ1; மால மக" - விட8?=க2 மமக6மாகிய
விநாயக* கட=7; ந1 மரதாதி வவி*க, ைண - ந1ைடய

மரதாதிைய( ெசத2, ைணயாவா எ"றவா.
----------
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மததாதிைர - 
தி.ப4ைகய,தந1மா*களி,தவ"ெசவவா,
தி.ப4ைகய,த"5+மர"றிைரெயAத

தி.ப4ைகய,தனவாக,தனா"க"ெற1"மA,

(1)

தி.ப4ைகய,தனி.பென"ென3சிறி*கறேவ.

(இ - 7) தி அ,த1 ப4ைக ந1 மா*2 அளி,தவ" - அழைக!ைடய பாதியாகிய
பாக,ைத ந1ைடய உமாேதவியா*2க ெகா8,தவ1; ெச1 வ வா, தி.
ப4கய, அ"5 + மர" - ெச1பவள1ேபாD1 வாைய!ைடய இல*2மி
தாமாைரமலாி" க

அ"5 மி2தி*க. ெபற மைர!ைடயவ1; திைர

எA அதி அ1 கய, உ.5 ஆன ஆக,த" நா"க" - அைல எA
ஒE*கி"ற நீைர!ைடய ஆழமாகிய கடைல. ேபா"ற சாீர,ைத!ைடய

வி%8?=*21 பிரம6*21; ெதF " மA, தி.5 அ1 ைக அ,த" -

பைகவரா!7ளாக%2 எதிேர மA.பைடைய, தி.5கி"ற அழகிய ைகைய! ைடய
பிதா=மாகிய சிவெபமா"; எ" ெந3சி- தி*2 அற இ.ப" - எ"
மனசி" க

ேண 2ற1 நீ421 வ

ண1 எAதளியி.ப. எ-.

கய1 - ஆழ1, உ.5 - கட-, அ"ன அன என இைட*2ைற நி"ற.
-----

தி*க

டந15ம9யா*ெகா%டாதசிவ"காிய

தி*க

டநதி6 நதாதவ3சிைத*2மித,

தி*க
தி*க

டனதமர"ெவபிணிறி4க7ெச4க
டந

(2)

பன4ேகவததாலற,தீதவேன.

(இ - 7) ந151 அ9யா*2, தி*2 அ

ட ஒ%டாத சிவ" - (த1ைம) வி151

அ9யவக%2* 2ற1 அ?க விடாத சிவபிரா61; காிய தி*க

9" - காிய

அழகிய கA,ைத!ைடயவ1; நத1 மர" ெவபினி- - ந1ைடய

மைர!ைடயவமாகிய கட=>ைடய மைலயி"க
உ*2 அ

ேண; தி4க7 ெச4கதி

ட1 நதி61 - சதிர61 Gாிய61 உதி அ

ட4க7 ெக961;

நதா தவ1 சிைத*21 இத, தி - ெகடா தாராகிய னிவைடய தவ,ைத!1

4

ெக8*கி"ற இத. ெப

க

ைண; க

ட ந

ப" அ4ேக வததா- அற, தீதவ" -

ட சிேநக" அ4ேக வதைமயா- மிக, ெதளிதவ". எ.. (பா4க" தைலவைன

விய,த-.)
------------

தவனனில4கமலராமய" சதிர"மா

தவனனில4கமலெமாகா-ெவ1ைம,த"ைம2"றா
தவனனில4கமலனைவயாமவ"சாெவா

தவனனில4கமல"மர"சரணம*ேக.

ணா

(3)

(இ - 7,) தவன" – Gாிய61; இல1 கமலமல ஆ1 அய" – H8 தாமைர

மலராக.ெபற பிரம61; சதிர" – சதிர61; மாதவ" – வி%8?=1; ந- நில1

- ந"ைம யாகிய Iமி!1; கமல1 - நீ1; ஒகா- ெவ1ைம, த"ைம 2"றாதவ" ஒகால,திD1 ெவ1ைமயாகிய 2ண1 நசி*க.ெபறாதவனாகிய அ*கினி!1;

அனில1 – கா1; க1 அல" - ஆகாய1 அ-லாதவரா!1; அைவ ஆமவ" அைவகளாேவாரா!1; சார ஒ

ணாத வண" - அைடய ெவா

ணாத

)8கா%ைட!ைடயவரா!1; இல42 அமல" – விள4கா நி"ற மல,தரா!1;

மர" - மைர!ைடயவரா!7ள சிவெபமா"; நம*2( சர
5கEட1 எ-. வன1 – )8கா8.
-------

(3)

– நம*2.

நமன,தியான ந3ெச"ன*ெகாதி,ெத1ைம நா98

னமன,தியான நி"பாெச-ல ந-2 நா"2ைகயா
னமன,தியானனன,தப,த*ெக" ந-லவேன

நமன,தியான3ெசவாமைற நாயகேன.

(4)

(இ - 7) நம" அ,தி ஆன ந3) எ"ன* ெகா,, எ1ைம நா98 " - இயம"
கடE- உ

டாகிய விட1ேபால* ேகாபி, ந1ைம, ேத8"னா; ந1 மன1

தியான1 நி"பா- ெச-ல நல2 - நம மனசினாேல ெசய.ப81 தியான1

உ1மிட,ேத ெச-D1வ
ப"னிர

ண1 அ7ெச!1; கநா"2 ைக ஆன ம" –

8 தி*கர4க7 (தம*2) உ

டாக.ெபற தைலவராகிய க*

5

கட=>*21; அ,தி ஆனன" அ,த - யாைனயின க,ைத!ைடயவராகிய

விநாயக* கட=>*21 பிதாேவ; ப*த*2 எ"1 ந-லவேன - அ"பக%2

எநா>1 ந-லவேர; நம - (உம*2) வண*க1; ந, யான1 ெசவா ம

உைற நாயகேன - ச42க7 ஊதைல( ெசகி"ற நீைர!ைடய மாி"க

எAதளியிரா நி"ற தைலவேர, எ-. யான1 - ஊத-, வார - நீ.

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

அகனக,தான,த9 HKதலறவ9ெயா"றினா

யகனக,தான,த நாைல நதினாைனயட,தவ"L
யகனக,தா"மதி-GKமாைரயைடயவேர

(5)

யகனக,தா நிைன,ைத15ல,"பம.பவேர.

(இ -7) அக- நக1 தான, அ9 HK அலற - பரத (ைகலாச) மைலயாகிய
இட,தினி அ9யி"க

விA கத1வ

ண1; அ9 ஒ"றி" நாயக1 நக,தா"

அ,த1 நால,தினாைன அட,தவ" - ஒபாத,திD7ள ெபEரனக,தினாஇப ைககைள!ைடயவனாகிய இராவணைன வ,தினவராகிய

சிவெபமா6ைடய; ய கனக,தா" மதி- GK மைர அைடயவேர - ),தமாகிய
ெபா"னினாேல மதி-க7 Gழ.ெபற மைர( ேசபவேர; அக" நக, தா1

நிைன, - (த1) மன1 மல1வ

ண1 தா1 சிதி,; ஐ15ல1 "ப1 அ.பவ -

ஐ15ல"களாலாகிய "ப4கைள ஒழி.பவ எ-, சிவெபமா6ைடய
மைரெயன* +%8க.
------------

அகாலன3ெசறிவாமைரயாழியி"பா
ல காலன3சமாக

டாைர,ெதா

டைரயா7பவைர

யகாலன3ெசாாிேவ7வியினா-வண4க" பா*க

ளகாலன3சவகாலேமா ரைலவி-ைலேய.

(இ-7) அற கா- அன1 ெசறிவா மரைர - வ

(6)

8க>1 அ"ன4க>1

ெந42கி"ற நீைர!ைடய மைர!ைடயவ1; ஆழியி"பா- அ கால" ந3)

அம க

டைர - கடEனிட,7ள ேசட6ைடய விட1 ெபாதிய கA,திைன-

6

!ைடயவ1; ெதா

டைர ஆ7பவைர - அ9யாகைள ஆ7பவமாகிய

சிவெபமாைன; அ2 ஆ- அன1 ெசாாி ேவ7வியினா- வண42 அ"ப*2 -

அைக!1 ஆல3சமி,ைத!1 அ"ன,ைத!1 ெசாாிகி"ற யாக,தினா-

வண42கி"ற ப,தக>*2 ; அ7 அ கால" அ3ச வ கால1 - கைண
அற இயம" அ3ச1 வ

ண1 வகி"ற கால,திD1; ஒரைல= இ-ைல –

ஒ"ப1 இ-ைல. எ-.

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

அைலய15ய4கமணி9யா"ெகா"ைறயெதாைடய

லைலய15ய"மைவைகநா%9னிலாைலவிைப
யைலய15ய421விைனேபா,யமக-ைக*2வ

தைலய15யமல.பா"ெறாைல.பாென"றாிைவயேர.

(7)

(இ- 7) அைல அ1 5ய4க1 அணி 9யா"- திைரைய!ைடய க4காசல,ைத!1

பா1ைப!1 அணித 9ைய !ைடயவ1; அ1 ெகா"ைற, ெதாைடய- அைல அ1
5ய" - அழகிய ெகா"ைறமாைல அைசகி"ற அழகிய 5ய,ைத!ைடயவமாகிய
சிவெபமா6ைடய; ம ைவைக நா%9னி- - மைர, த"னிட,ைடய

ைவைகநீதி GKத நா%9" க

ேண; ஆைல வி- ைபய- ஐய15 உய421 விைன

ேபா - க.5வி-ைல!ைடய சிவனாகிய ம"மத" ஐ பாண4களினா(எ"ைன) வ,கி"ற ெதாழி- நீ4கி; ய1 அக-ைக*2 - "ப1

ஒழிதெபா%8; அைல அ15ய1 அல.பா" எ" வ ெதாைல.பா"-

இFவிரைவ, தாமைரமலைர அல,ேவானாகிய Gாிய" எ.ெபாA வ

ேபா*2வா"; அாிைவயேர - ெப

கேள. எ-, நா"காம9யி- அ-ைலெய"ப

அைலெயன இைட*2ைற நி"ற. [இரவினீ%ட1]
---------------

அாியரவித"5கKமைறையய"ய

வாியரவித15ைனேவா"சில1பினதமனித

ராியரவிதமதமாவிைனயமரா2ல,*

காியரவிதய"றி"ேற2மவதாி,ேத.

(8)

7

(இ - 7) அாி அரவித" 5கK ம உைற ஐய"-வி%8?=1 பிரம61 5கA1
மாி"க

எAதளி யிராகி"ற பிதா=1; ய அாி அர= இ

அ15ைனேவா" - ),தமாகிய அ*கினிைய!1 பா1ைப!1 சதிரைன!1

த4காசல,ைத!1 அணிபவமாகிய சிவெபமா6ைடயன; சில1பி" அத -

மைலயினிட,ததாகிய வழியி"க

ேண ; மனித அாிய - மனிதக7 அாியக7; அ

வித1 மத1 மாவிைன அமரா - அத விதமைலேபாD1 மத,ைத!ைடய யாைனக7

தெதாழிE" அட4காவா1; 2ல,*2 அாிய - 2ல,தி"க

ேண (நா1) ேமேலா;

அவதாி, அவித ய- ஊ"தி" ஏ21 - (நீ4க7 இ4ேக) த4கி ெவத
யEைற(சிைய உ
---------------------

8 ( நாைள.) ேபா4க7. எ-. (வி வில*க-).

அவதாி*215கKமாமரென"ைன15லனா

யவதாி*21பைகெசறாளர"ெவபினாரழலவா

யவதாி*21ப)ேத6த3ெசா-ெதாAகி

(9)

யவதாி*21ெபா*க.பைட,தா" கமலாைலயேன.

(இ -7) அவதாி*21 5கK மா மர" - த42கி"ற கீ,திைய!ைடய ெபாிய

மைர!ைடயவ1; எ" ஐ15ல" ஆ அவதாி*21 பைக ெச ஆ7 அர" எ"6ைடய ஐ15ல"களா. பிற*21 பைகைய* ெக8, ஆ

ட>1

அரென"6 திநாம,ைத !ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய; ெவபி" ஆ

அழ- வாய அத - மைலயி"க

ேண நிைறத அ*கினிைய, த"னிட,ைட,

தாகிய வழிைய; இ*21 ப)4ேத61 த1 ெசா- அ ஒAகிய அதாி*21 -

க.ப3சாைற!1 ப)4ேதைன!1 ேபாD1 ெசா-லாகிய அத1 ஒAக.ெபற
அதர,ைத!ைடயவனாகிய ெப

?*21; ெபா*க. பைட,தா" கமலாலய" -

ெபா*21ப9 பைட,தன" பிரம". எ-. [பி"ெச"ற ெசவிE இர4க-].

----------

ஆைலயன4கெனயாமென3ேச ந1ைமய"பசிைத

யாைலயன4கம4க,தணிேவான ரனாரமளி

யாைலயன4க1வதி! ேதடகாியவ"ைக
யாைலயன4க4ெகா

ேடா"மரன9வண4ேக.

(10)

8

(இ - 7) ெந3ேச – மனேம; ஆைல அன4க" ந1ைம எயாம- – க.5
வி-ைல!ைடய ம"மத" எ1ைம எயா வ

ண1; அ"பா சிைத ஆலய" -

ப*தக>ைடய இதயமாகிய தி*ேகாயிேல!ைடயவ1; அ4க1 அ*க,

அணிேவா" - எD1ைப, திேமனியிேல தாி.பவ1; அர" – அரென"6
திகாம,ைத!ைடயவ1; ஆ அமளி ஆ- ஐய" அ4க1 வதி!1 ேதட2

அாியவ" - த4கிய சயன1 ஆEைலயாக* ெகா
ேத9* கா

ட வி%8? சாீர1 வ,த1

ட2 அாியவ1; ைகயா- அய" அ1 க1 ெகா

ேடா" -

தி*கர,தினாேல பிரம6ைடய அழகிய தைலைய அ,*ெகா

டவ1;

மர" அ9 வண42 - மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய

திவ9கைள நீ வண42வாயாக. எ-. எயாவ

ண1 சிவெபமா6ைடய

திவ9கைள நீ வண42வாயாகெவன* +%8க.
---------------

வண4காியாதம*க"பறவர" வ"ெறா

ட*கா

வண4காியா"5கா%டவ-லாைக!1வா!3ெசய
வண4காியாரய" கா

பாியாமைர4ைக

(11)

வண4காியாதைதயாெரைதயாெர1மன,தவேர.
(இ-7) வண42 அாியாதம*2 அ"5 அறவ- (த1ைம) வண42தஅாியசாயினா*2 அ"5 இ-லாதவ1; அ" வ"ெறா

ட*2 ஆவண1

காியா "5 கா%ட வ-லா - அ*கால,திேல )தர:,தி நாயனா*2

அ9ைமேயாைலைய( சா*ஷிகெளதிேர கா%ட வ-லவ1 ; ைக வா!1 ெசய வண1
காியா அய" கா

5 அாியா - ைக!1 வா!1 சிவதவரா (உட15 ) நிற1

காியவரா!7ள வி%8?=1 பிரம61 கா

ட2 அாியவ1; மர –

மைர!ைடயவ1; ஐ4ைக வ7 ந1 காியா தைதயா – ஐ

தி*கர4கைள!1 ெகாைடைய!ைடய ந1ைடய யாைனக* கட=>*2.

பிதா=1; எைதயா - எம*2. பிதா=மாகிய சிவெபமா"; எ1மன,தவ - ந1
திதய,தி" க?7ளவ. எ-.
---------------

9

மனமாைக*ெக1ைமவதா> நாத"வர1ெபறவா
மனமாைக*2 திவாயிேகா5ரமாமர

மனமாைக*ெகா

ட9*க நி"ேறா" ெகா"ைறமாமல,தா

(12)

மனமாைக*23சைடயாெனன விைனமாம"ேற.

(இ - 7) மன1 ஆைக*2 வத எ1ைம ஆ>1 நாத" - (நம) ெந3ச1
ஆதெபா%8 வ ந1ைம ஆ

ட>1 தைலவ; வர1 ெபற வாமன1 மா-

ைக*21 திவாயி- ேகா5ர1 மாம ம" - வர,ைத. ெபத2*

2ற>*ெகா

ட வி%8? ச3சாி*கி"ற திவாயிைல!ைடய ேகா5ர,ைத

!ைடய ெபாிய ம*2 அரச ; அ1 மா ைக* ெகா

அழகிய பிர1ைப* ைகயிெகா

8 (பா

8 அ9*க நி"ேறா" -

9ய") அ9*க நி"றவ; மா ெகா"ைற

மல, தாம" - ெபாிய ெகா"ைற.Iவினாேல ெதா8*க.ப%ட மாைலைய-

!ைடயவ; அ1 ஆ உைக*21 சைடயா" என - சல,ைத!9ய நதி ஓடா நி"ற

சைடைய!ைடயவ எ" ெசா-ல; அ"ேற விைன மா1 - அ.ெபாAேத
விைனக7 நீ4கிவி81. எ . .
----------------

மாறாமதி*கமறEைய(ெசறவ"வ3செம"
மாறாமதி*கபட*ெகாளி.பானர"வ

ணவைள

மாறாமதி*கம+8ெச"றவ"மாம

மாறாமதி*கநேதமாயி"வலவ ந"ேற,

(13)

(இ-7) மாறா மதி*க மறEைய( ெசறவ" - விேராதமாக, த*2ற இயமைன*

ெகா"றவ1; வ3ச1 எ" அ1 மாறா மதி* கபட*2 ஒளி.பா" - வ3சக1

எநா>1 நீ4காத 5,திைய!ைடய கபடக>*2 ஒளி.பவ1; அர" –
அரென" திநாம,ைத!ைடயவ1; வ

ண1 வைள மாறா மதி*க ம2 ஊ8

ெச"றவ" . பல நிற4கைள!ைடய வைளய-கைள வி*ெகா
மதி*21 வ

8 (க

டவ)

ண1 (மைர) Hதியினிட,ேத திாிதவமாகிய சிவெபமா6ைடய;

மாம - ெபாிய மாி" க

ேண; மா- தாமதி*க ந1 ேத மாயி" -

10

ேமக1 தாK*க நம ேத ப%8( ெச-Dமாயி"; வலவ ந" - ேத.பாகேன,

ந-ல. எ . [தைலவ" பாகேனா8 ெசா-ல-]

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

வலவ1படமAேவதியேவதவாி,தசி,திர
வலவ1படவளதனபாரமைலமக7கா

வலவ1படெபாழி-GKமரமத"விரக

(14)

வலவ1படவ1ேபாெத"ேனயாளவரவ-ைலேய.

(இ-7) வலவ1 பட மA ஏதிய - ேவத (பைகவைடய) வEைம அழி!1 ெபா%8
மA.பைடைய, தா4கிய இைறவேர; வாி,த சி,திர1 வ- அவ1 பட வள1

தனபார1 மைலமக7 காவல - எAத.ப%ட அழைக!ைடய Gதா8 கவி
2ற,%ப81 வ

ண1 வளரா நி"ற தனபார4கைள!ைடய பா.பதி

ேதவியா*2 நாயகேர; வ15 அட ெபாழி- 2K மர - மண1 ெந4கிய ேசாைல

GKத மைர !ைடயவேர ; மத" விரக1 வல1 அ15 அ9 வ1ேபா -

ம"மத6ைடய காமேநாைய விைள*21 ெவறிைய!ைடய பான4க7 ெகா-ல
வ1ெபாA; எ"ைன ஆள வ-ைல வர - எ"ைன ஆ

ட>த2 விைரவிேல

வHராக. எ – . தல9யி- வ-லவம வலவெமன இைட*2ைற நி"ற.

வரெவ"ப அகரH விய4ேகா

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

. [பிாிவா நாயகி +ற-]

வைலயைலவாைலI42ழலா*ெகா

டம4ைகப4கா

வைலயைலவாவிடவ-லவேன மரெவ"க

வைலயைலவரமன நி" பா5ாிதன"மாய3ெசய

வைலயைல வாைரயேன ெசயபாத மலதரேவ.

(இ -7) வைல அைல வா ைல I1 2ழ- ஆ* ெகா

(15)
ட ம4ைக ப4கா – Gதா8

கவிைய!1 இைள!1 க(ைசய ணித தன1 Iைவ 9,த +தDமாக*
ெகா

ட உமா ேதவியாைர. பாச,திDைடயவேர; வைல அைல வா விட

வ-லவேன - வைலைய, திைரயிைன!ைடய கடE" க

வி8 த2 வ-லவேர;

மர - மைர!ைடயவேர; எ" கவைல அைல= ஆ மன1 நி"பா-
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5ாிதன" - எ"6ைட ய கவைல!1 "ப1 சிைறத ெந3ச,ைத உ1மிட,ேத

ஆ*கிேன"; மாய1 ெசய வைல அைல -மாய,ைத( ெசத2 வ-Eர-E; வா
ஐயேன - ேநைமைய!ைடய பிதாேவ; ெசய பாத1 மல தர – சிவத

திவ9,தாமைர மலகைள, தHராக. எ- . தல9யி- வ-ைல அ-ைல

எ"பன=1 நா"காம9யி- வ-ைல அ-ைல எ"பன=1 இைட*2ைற நி"றன.

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

மலர1ைபயா ர3ெசாாியாைலவிெகா

8மாெரெனயா

மலர1ைபயார3)1வ3சி*க7கிலமாைலையய

மலர1ைபயர3ெசறியாகா பார,த2வா,தெவறி

(16)

மலர1ைபயார3சைடயாமதவன,தவேர.

(இ - 7) மல அ1ைப ஆர1 ெசாாி ஆைல விெகா

8 மார" எயாம- – 5%ப

பாண4கைள ,திைன( ெசாாிகி"ற க.5வி-ைல,ெகா

வ

ெப

8 ம"மத" எயா

ண1; அர1ைபயா அ3)1 வ3சி*2 மாைலைய அ7கில - ெதவ.
க7 அ3)கி"ற ெப

?*2 மாைலைய* ெகா8*கி"றில; அமல –

மல,த1; அ1 ைப ஆர1 ெசறி ஆக - அழகிய பட,ைத!ைடய (பா1பாகிய)

ஆபரண1 ெந4கிய திேமனிைய!ைடயவ1; பா,த*2 வா,த ெவறி மலர -

அ()ன6*2. ெபாதிய ெவறிைய!ைடய ம-ல1; அ1ைப ஆ.அ1
சைடயா – க4கா கல,ைத நிைற,த அழகிய சைடைய!ைடயவ1; மத

வன,தவ - மதவன,தி- எAதளியி.பவமாகிய சிவ ெபமா", எ-.

நா"காம9யி- மலல மல என இைட*2ைற நி"ற,
----------------

வன,தவன1ப"மல*க3ச,தாமர"ெசய

வன,தவன1ப"னிகர,தான,த"மாயெமேவ1
வன,தவன1பனக.பணியா" சமாமைறய

வன,தவன1பெனன(ெசால.ேபா1மல4க>ேம.

(17)

(இ - 7) வன,த அன1 ப- மல*க3ச, ஆ மர" - நீாினிட,தனவாகிய

அ"ன4க7 பலதாமைர.I*களி"மீ த421 மைர!ைடயவ1 ; ெசய
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வன,தன - ெசய நிற,த !ைடயவ1; நம ப"னிகர,தா" அ,தி" - ந1ைடய
8 தி*கர4கைள!ைடய க* கட=>*2. பிதா=1; மாய1 ெம

ப"னிர

ேவ1 வன,தவ" – மாயமாகிய சாீர1 ேவகி"ற )8கா%ைட!ைடயவ1; அ1

பனக1 பணியா" – அழகிய ச.பாபரண,ைத !ைடயவ1; மா ச மைறயவ"

ந,தவன ந1ப" - ெபாிய நா"2 ேவத4கைள!ைடய பிரம6*21 ச4ைக!ைடய

வி%8?=*21 கட=>மாகிய சிவெபமா" ; என( ெசால - எ" ெசா-ல;
1மல4க>1 ேபா1 – :" மல4க>1 நீ4கிவி81. எ – .

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

மல42வைள*2 ந8ேவயிD1வயEறெச4க

மல42வைள*2

மலாமர நி" மாைலெபறா

மல42வைள*24கி%ேலாைசேக%8வதிெந3ச
மல42வைள*242ம.5ய,தா

*க

ைம*க

(18)

டேன.

(இ - 7) மல42 வைள*2 ந8ேவ யிD1 வயE- - மல42மீ" ச42க>*2
ந8ேவ க

வளரா நி"ற வய-களினிட,ேத; ெச4கமல1 2வைள*27 மல மர

- ெசதாமைரக7 2வைளக>*கிைடேய மலகி"ற மைர!ைடயவேர; நி"

மாைல ெபறாம- - உ1ைடய மாைலைய. ெபறா; அ1 2 வைள*21 கட- ஓைச
ேக%8 வதி ெந3ச1 மல42 உவைள - அழகிய Iமிைய( )றாநி"ற கடEன

ஒEைய* ேக%கி வ,த மன1 கல42கி"ற உத. ெப

ைண; 242ம1

5ய, ஆ7 – 242ம,ைத யணித (உ1ைடய) 5ய4களினாேல ஆ
*க

ைம* க

[பா4கி +ற-.]

டேன – :" க

ட>1;

கைள!1 காிய கK,ைத!ைடயவேர. எ - .

---------------க

ட4களி*21ப9 ந3ச

டகாரணவ

க

ட4களி*2A4க

க

ட4களி*24கைணதெத"தெறைன*கா.பேவ.

க

டாகி"றகாம*

ட4களி*2மகிழ9யா*கவகாதல"5

(19)
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(இ - 7) க

ட1 களி*21ப9, ந3) அ உ

விட,ைத அமிதமாக உ
க

ட காரண - கA,( ெச*21ப9

டளிய காரணேர; இ*2 A1 அக

ட4க7

டா – இ.Iமி Aைத!1 (மறைவக7) எ-லாவைற!1 பைட,தவேர ; கா

நி"ற ம - ேசாைலக7 நிைல ெபற மாினிட,ேத; க
மகிK அ9யா*2 - (உ1ைடய) க
ெதா

களிேல ெபாதிய கைண*2 மகிழாகி"ற

டக>*2; அவ காத- அ"5 க

அ"ைப* க

த42 அளி*2

8 - அவக>ைடய வி.பமாகிய

8; அ42 அளி*21 கைண த என* கா.ப எ" - அ4ேக

ெகா8*கி"ற திவைள (என*2) த எ"ைன* கா.ப எநா7! எ -.

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

கா.பரவ.பணியா*ெகா7வமா*கமலாலய4ெகா7
கா.பரவ.பணினானீ*கி,ேதைன*கவம

கா.5ரவ.பணியானி21வ3சக*க"ென3)

கா.5ரவ.பணிெய"ைன!மா7வகனக

(20)

ணேர.

(இ-7) கா.5 அரவ1 பணியா* ெகா7வ - க4கண1 ச.பாபரணமாக*

ெகா7>வ; மா கமல1 ஆலய1 ெகா7 கா.5 அரவ1 பணினா- நீ*கி, ேதைன*
கவ ம கர.ப - வ

கதைவ ஒைசைய!ைடய ப

8க7 தாமைர மலராகிய H8 ெகா

ட (இதழாகிய)

ணினாேல நீ*கி, ேதைன* கவகி"ற மைர*

கா,த>வ; அவ1 பணியா- நி21 வ3சக1 க- ெந3) உகா.பரவப பணி -

Hணாகிய ெதாழிEனாேல நிைலெபற வ3சக,ைத!ைடய க-ைல. ேபாD1 மன1

உகி, தி*21வ
ஆ

எ-.

ண1 ெச; எ"ைன!1 ஆ7வ – எ"ைன!1

ட>வ; கன- க

ண – அ*கினி* க

ைண!ைடயவராகிய சிவெபமா".

-----------------கனக,தமரெவ"ெச"னியி" வ

9" கண4க7ெச4ேகா

கனக,தம15ன"மர"காியக

ட"

கனக,தமக*ைகயானர*கைன* காதிய4

கனக,தமரவித.பத1ைவ.பெத*கால,திேல,

(21)

14

(இ-7) கண1 க, அமர - மி2தியாேய (சமய*} ),*க7 அட421வ

ெச"னியி" - எ" சிரசி"மீ; வ
மர" - வ

ண1; எ"

9" கண4க7 ெச1 ேகாகனக, அம1 5ன-

96ைடய +%ட4க7 ெசதாமைர மலாி"க

நீைர!ைடய மைர!ைடயவ1; காிய க

இ*21

ட" - காிய கA,ைத!ைடயவ1;

கனக1 தமக1 ைகயா" -ெபா"னிற,ைத!ைடய உதி*ைக ேயதிய ைகைய-

!ைடயவமாகிய சிவெபமா"; அர*கைன* காதிய 4க1 நக, அ1 அரவித1
பத1 - இரா*க தனாகிய இராவணைன ெநாி,த ெபாிய நக,ைத!ைடய அழகிய

ெசதாமைர மலேபாD திவ9ைய ; ைவ.ப எ* கால,தி- - ைவ,த7வ
எ*கால,தி-, எ – . சமய* ச,*க7 அட421 வ

ண1 திவ9ைய

எ"சிரசி"மீ ைவ,த7வ எ*கால,திெலன* +%8க.
---------------

கால1பர1ைபய4காசினிய4கில42மத

கால1பர1ைபய4கா,ெத"ைனயாளைக*2*க%கAநீ*
கால1பர1ைபய4கா%8*2.பாய*ககிம7ளா
கால1பர1ைபய4+மர*க.பரேன.

(22)

(இ-7) கா- அ1பா1 பய1 காசினி அ4கி கல421 அத கால1 - கா1 ஆகாய1
நீ1 Iமி!1 அ*கினி!1 கல4கா நி"ற 9=கால,தி" க

; பய1 கா

எ"ைன ஆ7ைக*2. பர1 -அ(ச,ைத ஒழி, எ"ைன ஆ>கிறெபா%8

(உம*ேக) பார1; க7 கAநீ* கால அ15-ேதைன. ெபாதிய ெச4கA

நீைர!ைடய வா*காED7ள நீ; அர1ைப அ1 கா%8*2. பாய* கதி -

வாைழ(ேசாைல*2. பாய நிைன; ம7ள கா- அ1 பா1ைப அ42 ஊ மர ப7ளக7 த4க7 காE6ேல அழகிய பர15கைள அFவா*காEேல ெசD,கி"ற

மைர!ைடயவேர; *க

பரேன – :" க

. பா15 கழனி தி,1 பலைக.

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

பரமாகவதமற.Iத32Kபைடயாயதள1

பரமாக வதமதி(சைடயாைவய1பாவகன1
பரமாகவதம,தா2வாவிைனபறற நி"

கைள!ைடய ேமலானவேர. ஏ-

15

பரமாகவதெவைனம க

(23)

பா,தேள.

(இ - 7) பரமா – ேமலானவேர; கவத1 மற1 Iத1 GK பைடயா –2ைற,தைல.

ேபகைள!1 வEைய!ைடய Iத4கைள!1 GKத ேசைனயாக=ைடயவேர; அத7
அ1பர - ேதாலாகிய வNதிர,ைத !ைடயவேர; மாக1 அத1 மதி( சைடயா -

ஆகாயததி- வகி"ற அழகிய சதிரைன யணித சைடைய!ைடயவேர; ைவய1
பாவக" அ1 பர1 கவநத1 ம, ஆ2வா - Iமி!1 அ*கினி!1 ஆகாய1

ெபாிய நீ1 வா!=1 ஆ2மவேர; விைன ப அற நி" பா1 ஆக வத எைன

(எ"6ைடய) விைனக7 சராதல ஒழி!1ெபா%8 உ1ைடய பாரமாக வத

எ"ைன; மர க

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

பா,த7 - ம.ைர!ைடயவேர க

பா,த>1. எ-,

அள,தைன ந1பிற.ேபA நீ*2ம9*கமல

மள,தைன நம*க

ணியனா*2வனா%ப%டெதா

டள,தைனமராைனய"பரவ,ைதயி-வ

தள,தைனமனேமெயாழியாமன1ைமயென"ேற.

(24)

(இ-7) அ,தைன ந1 பிற.5 ஏA1 நீ*21 அ9* க9ல1 அள - அFவளவினவாகிய

ந1ைடய எAவைக. பிற.ைப!1 ேபா*2கி"ற திவ9,தாமைர மலைர ( நம*2,)
த1ெபா%8; தைன நம*2 அ

சமீபி,தவரா*2வ; ஆ%ப%ட ெதா

ணிய" ஆ*2வ" - த1ைம நம*2(
ட உள,தைன - அ9ைம.ப%ட

அ9யாைடய இதய,7ளவ1; மராைன – மைர !ைடயவ1; அ"ப

அவ,ைதயி- வ அ7 அ,தைன - ப*தக>ைடய அவ,ைதயி"க

வ

(அவகைள*) கா*21 பிதா=மாகிய சிவெபமான; மனேம ஒழியாம- ந1 ஐய"
எ"ேற அ7 - ெந3ேச இைடயறா ந4கட=ெள"ேற (நீ) ெசா- வாயாக எ-.
ெசா-வாயாயி", த1ைம நம*2( சமீபி,தரலரா*2வ என* +%8க.
[I%8விெபா7ேகா7.]

---------

ஐய1பலதா(ெச"றிரதவனாதவனா

16

ைரய1பல1ெபா9பட(ெசறவரனம

ைரய1பல3சைடயானளிைலேயலக4க

ைனய1பல4கன3ேச2ழE*க1பைகேய.

(25)

(இ-7.) ஐய1 பல1 தர( ெச" இரதவ" – பி*ைஷைய. பல1 இட. ேபா

யாசி,தவ1; ஆதவனாைர அ1 ப- அ1 ெபா9 பட( ெசற அர" - Gாியைன

அழகிய பக7 அாிய க7 ப81வ

ண1 ேகாபி,த அ ரென"6 திநாம,ைத

!ைடயவ1; ம ஐ - மைர!ைடய கட=>1; அ15 அல1 சைடயா"
அ7 இேலேய- - க4ைக நீ விாித சைடைய!ைடயவமாகிய

சிவெபமா6ைடய கைண இ-ைலயாயி"; அந4க" ஐய15 அல1 -

ம"மத6ைடய ஐ 5Oபபாண4க>1; கன1 ேச2ழE*2 அ1 பைக -

ேமக,ைத.ேபாD1 + தைல!ைடய தைலமக>*2. ெப1பைக, எ.. [பா4கி
+ற-.]

--------------அ1பரைவ*க8*க

டவ"ெறா

டைரயா7ைகயிைல

ப1பரைவ*2றவா*2,திவளாம
ர1பாைவ*க

டைரயைரைவ.பவர" ந3ச

(26)

ம1பாைவ*க3ச"வ3செமனற%டவக.5றேம,
(இ-7) அ1 பாைவ* க8* க

ட - ெபைமயாகிய கடEெனAத

ந3ைசயட*கிய கA,ைத!ைடயவ 1; வ"ெறா

டைர ஆ7ைகயி- அய1

பரைவ*2 உற= ஆ*21 தி அளா – சதர:,தி நாயனாைர அ9ைம*

ெகா

டைமயா- (அவைர ஊடEனாேல) தளரா நி"ற பரைவயாேரா81 உற=

ெசதளிய திவைள !ைடயவ1; மர - மைர!ைடயவமாகிய
சிவெபமா" ; ஆ

தைரயைர (த1ைம() சாத I=லக,தாைர; உ1ப அைவ*2

ைவ.பவ அ" - ேதவக>ைடய +%ட,தி"க

ைவ.பவர-ல; ந3ச1 அ15

அரைவ* க3ச" வ3ச1 எ" அ%டவ2 அ.5ற1 – விடேதா"கி"ற

பா1ைப* க3ச6ைடய வ3சகெம" ெகா"றவராகிய வி%8?வி6ைடய
பத,*2 ேமலாகிய பத,தி"க
---------------

(ைவ.பவ) (எ-.)
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அ.5*கர*23சைடமரெரா"னாைர ம
ல.5*கர*2மணியணிேவாெவபிண
வ.5*கர*23சர4க

ேம

ணெலத

9Fவாறி4கதர,தின

ய.5*கர*24க*24ெகா9 நி"றதாEெகா

(27)

ேட.

(இ - 7) அ.5* கர*21 சைட மர – க4ைக நீைர அட*கிய சைடைய!ைடய
மாின1; ஒ"னாைர ம

ேம- அ.5 உ*க - பைகவகளாகிய அ)ரகைள

Iமியி"ேமேல ேமாதிய அ*கினிைய!ைடயவ1; அ*2 மணி அணிேவா ெவபி"

- எD15மணிைய, தாி.பவமாகிய சிவெபமா6ைடய மைலயி" க
அ

ண- எத அ.5* கர1 23சர1 க

ேண;

8 - தைலமக" வி8,த அ1ைப.

8; அதர,தி" நய.5*2 அர*21

5ைழ*ைகைய!ைடய யாைனயினிட,ேத க

க*21 ெகா9 - அதர,தின அழ2*2 அர*21 க*கி"ற ெகா9ேபாD
தைலமக7; இFவா இ42 ஆவி ெகா

பிராணைன*ெகா

8 நி"ற - இ4ஙன1 இ4ேக

8 நி"றன7. எ-. உ*க எ"பத2

இடப,ைத!ைடயவெரன. ெபா7+றின9ைம!1. உ*க1 - அ*கினி, இடப1,

:"றாம9யி- அ15 அ.5 என வE,த- விகார1 ெப நி"ற. [பி" ெச"ற

ெசவிE இர4க-.]
--------------

ஆவி*கன4கள4காவ
ராவி*கன4களெதா

டணிததமம

ட*கடாைம(ெச"றா

டைள

யாவி*கன4கள4கா%டெமேவ*2மவ,ைதயி-வ
தாகி*கன4கள,"னா

(இ -7) ஆவி*2 அன1 க7 அ42 ஆ வ

8 அணி த அம மரா -

வாEக>*2 அ"ன4க>1 ேதைன அ4ேக உ
ெகா

(28)

டள3செல"ேற,

?1, வ

8க>1 அழ2 ெச

8 இ*கி"ற மைர!ைடயவேர; வி*கன4க7 அ1 ெதா

அடாைம( ெச" ஆ
அ?காவ

ட*2

ட7 ஐயா - இைடQக7 அழகிய அ9யாக>*2

ண1 ேபா ஆ

ட>1 ஐயேர; வி*க- ந1 கள1 கா%ட - வி*கைல

18

ந1ைடய கA,, ேதாவி*க ; ெம ேவ*21 அவ,ைதயி- - சாீர1

; ஆவி*2 அன4க7 அ,த" - பிராண6*2(

ேவ*கி"ற அவ,ைதயி"க

ேசாகைள ஊ%8"; வ அ3ச- எ" ஆ

அ3சாெதாழிெய" ஆ
---------------

9>1. எ-.

ட7 – எAதளி வ

அ3ச*கர,ைத நிைனேவா*2 நா(ெசவிய4கெம"

ட3ச*கர,ைதயைணேவக

ணாவசமாகெவா%டா

ர3ச*கர,ைதயாி*களி,தாமரர4கி

ய3ச*கர,ைதய,தாெர"பா*கி-ைலய(ச4கேள.

(29)

(இ-7) அ3) அ*கர,ைத நிைனேவா*2- ப3சா*ஷர,ைத( சிதி.பவக>*2;

நா( ெசவி அ4க1 ெம- த
:*21 க

ட1 ச*2 - நா*21 கா1 காய1 ெம"ைமயாகிய

?1; அர,ைத அைண ேவ- க

5ணத ேவ-ேபாD1 க

கைள!ைடய ெப

ணா வச1 ஆக ஒ%டா - அர,ைத.
கள வய,தனவாக விடாதவ; அ1

ச*கர,ைத அாி*2 அளி,தா - அழகிய ச*கரா!த,ைத வி%8?=*2*

ெகா8,தவ; மர – மைர!ைடயவ; அ4கி அ3ச* கர,ைத அ,தா

எ"பா*2 - அ*கினி அ3)1 வ

ண1 ைகைய( ேசதி,தவா எ"

தி.பவக>*2; அ(ச4க7 இ-ைல - பய4க7 இ-ைல, எ-.
------------

அ(ச4காி*2றயா"யநீ4கெவார
வ(ச4காி*2மாி க

ணெலத

9மதன4கெமாி

ய(ச4காி*2மர6ழேவாபறியான,தமீ

ன(ச4காி*21வயனமரனணிவைர*ேக,

(30)

(இ-7) காி*2 அ(ச1 உற - யாைன*2. பய1 ெபாத=1; யா" ய நீ4க நா" "ப,தினி"1 நீ4க=1; ஒர
எத அ(); அ42 அாி*21 அசி க
க

ணல எத அ() - ஒ.பி-லாத தைலமக"

S - அ4ேக வி%8?=*21 அாிய

S; மத" அ4க1 எாிய( ச4காி*21 அர" - ம"மத6ைடய சாீர1

எாி!1வ

ண1 ெகா"றளிய அரெனன6 திநாம,ைத!ைடயவ1; உழேவா
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பறியா- ,த1 மீ" அ(ச42 அாி*21 வய- மர" – உழவக7 பறியினாேல

,*கைள*21 மீ"கைள!1 அத( ச42கைள!1 அாி*கி"ற வய-களினாேல

Gழ.ப%ட மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய ; அணிவைர*2 -

அழகிய மைலயி" க

ேண. எ.. [மன1 வில*2]

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

வைரயர1பாகதிைவேவ"கவAைவக

வைரயர1பாசிைல*க3ச.5ன"மரெவ7ளி
வைரயர1பாசைடயாாிைசேயA1வரவைம,த
வைரயர1பாவர*க

(31)

ேடாமலர9வதி.பேன.

(இ-7) வைர அர1 பா கதிைவ ேவ- க - வைரய.ப%ட அா,தினா-

அராவ.ப%ட ஒளிைய!ைடய +ைமயாகிய ேவலா!த,ைத!ைடய க*

கட=>*21; வAைவ கவ ஐய - யாைனயின க,ைத!ைட யவராகிய

விநாயக*கட=>*21 பிதா=1; அ1 ப) இைல* க3ச1 5ன- மர - அழகிய

பசிய இைலகைள!ைடய தாமைரைய!ைடய நீாினாேல Gழ.ப%ட மைர

!டயவ1; ெவ7ளி வைரய - ெவ7ளிமைலைய!ைடயவ 1; அ1 பா சைடயா –
க4ைகநீ பாகி"ற சைடைய!ைடயவ1; இைச ஏA1 வர அைம,த வைரய
அ15 ஆ வர* க

ேடா - ஏழிைசகைள!1 வ1ப9 அைம,த ேவ42ழைல

!ைடயவராகிய வி%8? பாணமா வர(ெசத வமாகிய சிவெபமா6ைடய;

மல அ9 வதி.ப" – ெசதாமைர மலேபாD1 திவ9கைள (யா") வழிப8ேவ".

எ-.

--------------வதிய4கரமைல2%ட4கைளபி,த1வாத ந1ேம-

வதிய4காமைலயானனநாதைனவா"றைன(ெசF

வதிய,தாமைலமாமரைனவாK,திெந3ேச
வதிய4காமைலG81பிராைன வதிைனேய.

(32)

(இ-7) அ1 வதி காமைல 2%ட4க7 ஐபி,த1 வாத1 ந1ேம- வ இய4காம- நீாிழி=1 காமாைல!1 ெவ

2%ட1 க42%ட4க>1 சிேல%8ம1 பி,த1
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வாத1 ந1ேம- வ த4காவ

ண1; ஐயானன1 நாதைன – ஐ

க4கைள!ைடய தைலவ1; வா" தைன( ெசFவதி அ1 காமைல மா மரைன
- ஆகாய,ைத( ெசFவதிைய!ைடய அழகிய ேசாைலக7 ெபாகி"ற ெபாிய

மைர!ைடயவ1; அ42 அைல ஆ1 G81 பிராைன - அ4ேக திைரைய!ைடய
க4ைகநீைர, தாி,த கட=>1; வரதைன - வர,ைத* ெகா8.பவமாகிய

சிவெபமாைன; ெந3ேச வாK,தி வதி - மனேம தி, வழிப8வாயாக. எ-.

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

வர1பலவாய"ப*கீவாககன1வ4கதிர

வர1பலவாவி%டகல(ெசறாதவமாதகபி"
வர1பலவாவிடேவட4ெகா
வர1பலவாயமத

டாமரெபா"னி

(33)

ட,ெத"ேமல"5ைவ,தேள.

(இ-7) பல வர1 ஆ அ"ப*2 ஈவா - பலவர4கைள (உ1ைம) ஆராதறி!1

ப*தக>*2* ெகா8.பவேர; ககன1 வ1 கதிரவ அ1 ப- அவா வி%8 அகல(

ெசறா - ஆகாய,தி"க
வி%8 நீ421வ
ேவட1 ெகா

வகி"ற ஆதி,தைடய அழகிய பக7 அFவாைய

ண1 உதி,த வேர; தவ மாத கபி" வர15 அல ஆ விட

டா - னிவக>ைடய ப"னியகள கபின எ-ைல

அ-லனவா வி81வ

ண1 (பிUாடன) ேவட4ெகா

டவேர; மர –

மைர!ைடயவேர; நிவ ெபா"ன1பலவா- உயத கனகசைபைய !ைடயவேர;
யம" த

9, எ"ேம- அ"5 ைவ,த7 -இயம6ைடய த

எ"ேம- அ"5 ைவ,த>1, எ-.

ட,தி"க

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

ைவய1பரவமைத!1வரதிெசதீ .

ைவய1பரவமதி,தா*காியவவா,தவ

ைவய1பரவமக%G%8வாகழ-வாK,தி!"5
ைவய1பரவ9யா ெந3ேச ந-லாதரேவ,

(34)

(இ -7.) ைவய1 பரவ ம உைற!1 வரத - Iமியி"க?7ளா ஆதி*21ப9
மாி"க

எAதளியி*21 வர,ைத* ெகா8.பவ1; ெச1 தீ ைவ அ1ப -
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சிவத அ*கினியாகிய +ைமைய!ைடய பான,ைத!ைடய வ1; அவமதி,தா*2

அாியவ - (த1ைம) அவமதி,தவக>*2 அாியவ1; வா,த வைவ அ1 பரவ

மக7 G%8வரா கழ- - ெபாதிய மணமாைலைய அழகிய வைலஞ மக>*2(

G%9னவமாகிய சிவெபமா6ைடய திவ9கைள; வாK,தி அ"5 ைவ -தி,

அ"ைப ைவ.பாயாக; அ15 அரவ1 9யா - (க4ைக) நீைர!1 பா1ைப! மணித
9ைய!ைடயவராகிய அ*கட=7; ெந3ேச ந- வர1 தர - மனேம ந"ைமயாகிய
வர,ைத, த1ெபா%8. எ-.
----------------

தரவாகம3ச"னெம*+ெற"ேம- வத

தரவாகம4ைகப4ேகா8விள4க,தல4கண நா

ட,தினா

தரவாகம4கணி"ேற, 3ெசதாமைர,தாெளன*2,
தரவாதமெதாைலயாமைறச4கரேன,

(35)

(இ - 7) தர1 ஆக1 ம3) அ"ன ெம* + எ" ேம- வ1 த

ட,தி" -

மைலைய. ேபா"ற மாைப!1 ேமக,ைத. ேபா"ற சாீர,ைத!ைடய இயம"
எ"ேம- இ,தி ெச!1 த

ட,தி" க

; ஆதர= ஆக ம4ைக ப4ேகா8 விள4க -

வி.ப1 ெபா,த உமாேதவியா ஒ பாக,தி" க

விள421வ

ண1; தல1

கணநாத அ- ஆகம4க7 நி" ஏ,1 ெசதாமைர,தா7 என*2, தரவா -

I=லக,தா1 கணநாதக>1 அ(சிவாகம4க>1 நி" தி*கி"ற

ெசதாமைரமல ேபாD திவ9கைள என*2, த1ெபா%8 வத>1; கம1
ெதாைலயா ம உைற ச4கரேன - (ெபா7களின) நிைற= நீ4காத
மாி"க

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

எAதளியி*கி"ற )க3ெசபவேர. எ-,

ச4கரHரமதியாபரணதமிKம(

ச4கரHரமAேவநாதசரெணன*க3

ச4கரHரமி%ேட,த"பேபா"பதானறவ(

ச4கரHர"வநிபாெகா"ைற,தாரவேன.

(36)
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(இ - 7) ச42 அர= ஈர1 மதி ஆபரண - ச421 பா151 2ளி(சிைய!ைடய

சதிர6மாகிய ஆபரண4கைள !ைடயவேர; தமிK ம( ச4கர - தமிைழ!ைடய
எAதளியிரா நி"ற )க3ெசபவேர; Hர1 மA எ நாத -

மாி" க

Hர,ைத!ைடய மA.பைடைய, தா4கிய தைலவேர; சர

என* க3ச1 கரHர1

இ%8 ஏ, அ"பேபா- - 5கEடெம" தாமைர மலைர!1 அலாி மலைர!1

இ%8, தி*கி"ற ப*தக>*2.ேபால; "ப1 அற அ(ச1 கர= ஈர – "ப1

நீ421 வ

ண1 பய,ைத!1 வ3சக,ைத!1 அாி!1 ெபா%8; " வ

நிபா - என*2" எAதளிவ நி"ற>1; ெகா"ைற, தாரவேன –
ெகா"ைற மாைல!ைடயவேர. எ-.
--------------

அவனி,தல,த"ப"பைட.பவன15ய"மா
லவனி,தல,தென"ேற,1பிரான,தளி,தெவ
யவனி,தல,த
பவனி,தல,த

வய"மரைனயாவிழி*ேக

W
(37)

ைட,தா7ெச-ல"மீ%ெட"ைனயாறியேத.

(இ - 7) அவனி, தல, அ"ப "ப1 ைட. பவ" – Iமியி" க

ேண

ப*தக>ைடய "ப,ைத ஒழி.பவரா!1; அ15ய" மாலவ" நி,த- அ,தி"

எ" ஏ,1 பிரா" - பிரம61 வி%8?=1 நி,த1 பிதாெவ" தி*கி"ற
கட=ளா!7ள சிவெபமா6ைடய; ந, அளி,த ெவ7 ய வ- நி,தல1 த

வய- - ச42க7 தத ெவ7ளிய ),தமாகிய வEய ,*கைள!ைடய

2ளிைமயாகிய வய-களினாேல 2ழ.ப%ட; ம அைனயா -மைர.
ேபா-வாராகிய இ1ம4ைகயைடய; விழி*2 ஏப வனி,த- அ,த

ெச-ல- மீ%8 எ"ைன ஆறிய - க
அத, த

ைட, தா7

?*2 இையய. 5கKதைல. ெபாதிய

ைடையயணித கா- (Iமியிேல ேதாதலா-) எ" வ,த,ைத மாறி

எ"ைன ஆறிய. எ – . [ெதளித-]
---------------

ஆறைல,த

ட1ேபாாிைலமாD*காியவேன

யாறைல,த

ட*+றா7 ெகா

யாறைல,த

ட நீ9யாமராேச

ேடகி8ம"ெறன*ேகா
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ராறைல,த

ட*காண,ததா

{இ - 7) ஆ- தைல, த

(38)

டள3செல"ேற.

8 அ15 ஒாிைல மாD*2 அாியவேன - ஆலமர,தின

தைல(ெகா1பி- அ1பிய ஒாிைலயி" க

அாியவேர; ஆ அைல த

ேண நி,தைர ெசகி"ற வி%8?=*2

த1 நீ 9யா - நதியின திைரயினாேல

2ளிைமைய, தகி"ற நீைமைய.ெபாதிய 9ைய!ைடயவேர; ம

அரேச - ம*2 நாயகேர; ஆ அைல, அ
ஏகி81 அ" - வழியி"க

எ"ைன* ெகா

ட அ1 + ஆ7 ெகா

வ,தி* கி%8தகாிய இயம6ைடய தக7

8ெச-D1 அநாளிேல; என*2 ஒராறைல, த

த அ3ச- எ" ஆ

8

ட7 - என(2 ஒவEைமைய, த

கா?1ப9 த அ3சாெதாழிெய" ஆ
--------------

ட>1 எ – .

ட1 காண,

ட3 ெசேவா1

அ3)கமாகம3ெசா"மரரர*கைனX

ர3)கமாகம4க(ெசைன!மட,தப4க

ய3)கமாகமன,7ைவ.ேபைனயடைக*2(ச

ற3)கமாகமைழகி-ேபானிற,ததகேன.

(39)

(இ - 7) அ1 )க1 ஆகம1 ெசா- மர - அழகிய கிளிக7 சிவாகம4கைள(
ெசா-லா நி"ற மாி" க

எAதளியி*21 சிவெபமா6ைடய;

அ*கைன ஈ ர3)க1 ஆச1 ம4க( ெச - இரா*கதனாகிய இராவணைன.

ப,தாகிய தைலக>1 மா51 ெநாி!1ப9 ஊ"றி ; உைன!1 அட,த ப4கய1 -

உ"ைன!1 உைத,தளிய திவ9, தாமாைர மலைர; )க1 ஆக மன,7

ைவ.ேபைன - இ"ப1 உதி*21 வ

ண1 எ"ென3ச,7 இ,தி,

தியானி*2ெம"ைன; அடைக*2( ச அ3)க - ெந42த2( சிறி
அ3)டவா; மாக1 மைழ கி- ேபா- நிற, அதகேன – ஆகாய,தி"
க

ணதாகிய மைழைய. ெபாழி!1 ேமக,ைத.ேபாD1 நிற,ைத!ைடய இயமேன.

எ –. சிவெபமா6ைடய திவ9,தாமைர மலைர என*+%8க.

---------------
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அத,தைலவைரயா*ைகயெத"மரர"ப*
கத,தைலவைரமா,திைரயிெசம,தெவபி

ன நத,தைலவைரேபா-காிெகா-Dன3செல"ற

(40)

வத,தைலவைரய"றிெய"னா.பதணிரேச.

(இ - 7. அத1 தைல வைரயா* ைகய - அழைக!ைடய பிரமகபால,ைத நீ*கா
ெகா

ட ைகயிைன!ைடயவ1; ெத" மர – அழகிய மைர !ைடயவ1 ;

அ"ப*2 அத, அைல= அைர மா,திைரயி- ெச1 அ,த ெவபி" -

ப,தக>*2 9=கால,திD7ள "ப(ைத அைரமா,திைரயி67ேள
ேபா*2கி"ற பிதா=மாகிய சிவெபமா6ைடய மைலயி" க

ேண; அ1 தத

அைலவைரேபா- காி ெகா-D" – மத நீ பாகி"ற நைடமைல ேபாD1 யாைன
(ந1ைம*) ெகா-D" ; அ3ச- எ"ற அத, தைலவைர அ"றி –பய.படாேத
ெய" ெசா-Eய அத நாயக*க*ல; அணி ர) ஆர.ப எ" அழைக!ைடய ரச1 ஆரவாாி.ப எ"ைன, எ-.. [மண1 வில*2.]

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

அணியவனதிமரென"றிைற3ச"ப*2.பா1
பணியவனநதி வண4ெகா

டேமனியனான நதனா

ரணியவனதிகழீம,ளா9ய75ாிதா

ரணியவனதிவர,த"பத,திலமதவேன.

(41)

(இ-7) நதி மர" எ" – நதிெய"6 தி நாம,ைத!ைடயவ மாி"

கெணAதளிE.பவ எ" ெசா-E; இைற3) அ"ப*2 அணியவ" வண42கி"ற ப*தக>*2( சமீபி,தவ; பா15 அணியவ" - ச.பமாகிய

ஆபரண,ைத !ைடயவ1; அதி வண1 ெகா

ட ேமாிய" - ெசFவான1ேபாD1

நிறைத.ெபற திேமனிைய!ைடயவ1; ஆனத" – )கYபி!1; நாரணியவ" -

உமாேதவிைய !ைடயவ1 ; ந இகK ஈம,7 ஆ9 – ெகடா நி"ற இகழ.ப81
)8கா%9"க

நி,த3ெசபவ1; அ7 5ாி ஆ அணியவ" - கைணைய

(அ9யாக>*2() ெச திவா,தி மாைலைய அணிதைல!ைடயவ1; நதி
வர,த" - இடப,தி"ேம- வதைல!ைடயவ1; பத,தி- அமதவ" (அ9யாகள) ப*2வ,தி ெபாதினவமாகிய சிவெபமா", எ-.
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----------------அ1பரவ15ைனேவணியபாணியின4கியைவ

ய1பரவ15ைன2Kமைறையயதிைச

ய1பரவ15ைனெநறி*கன-விழியாெய"பைத

(42)

ய1பரவ15ைநெகா4ைகையHK.பதறிதிைலேய.

(இ - 7) அ15 அரவ1 5ைன ேவணிய - (க4ைக) நீைர!1 பா1ைப!1 அணித
சைடைய!ைடயவேர; பாணியி" அ4கிய - ைகயிேல தாி*க.ப%ட

அ*கினிைய!ைடயவேர; ைவய1 பர= அ1 5ைன GK ம உைற ஐய -

IமியிD7ேளா தி*கி"ற அழகிய 5"ைனமர4க7 GKத மாி"க

எA,தளியிரா நி"ற பிதாேவ; திைச அ1பர தி*காகிய வNதிர,ைத!ைடயவேர;
உைன ெநறி* கன- விழியா எ"ப வ15 – உ1ைம ெநறியி"க

அ*கினி*க

ைண!ைடXெர" ெசா-வ வ15; ஐய1ப அ வ15 ைந

ெகா4ைகைய HK.ப அறிதிைல – ஐ பாண4கைள!ைடயவனாகிய ம"மத"
அத* க(ைச வ,கி"ற தன,ைத!ைடயவைள* ெகா-வைத அறிதிZ
(ஆதலா-) எ.., [பா4கி +ற-]

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

இைலையயில4ைகயத4ைதயெத"மரெர

க

யிைலையயில4ைகயHழ=ைத,தவெர"ற3ச1ேவ

றிைலையயில4ைகயராெவ" பாெலாA*ெக-ைலெமயா
மிைலையயில4ைகயரா=யிநீ42ென"ென3சேம.

(43)

(இ-7) இைல அயி- அ1 ைகய தைதய - இைல, ெதாழிைல!ைடய
ேவபைடைய ஏதிய அழகிய ைகயிைன!ைடயவராகிய க* கட=>*2. பிதா;

ெத" மர - அழகிய மைர!ைடயவ; எ
தி*ைகலாசமைலயி"க

கயிைல ஐ - மதி*க.ப81

எAதளிEரா நி"ற கட=7 ; இல4ைகய Hழ

உைத,தவ எ" – இல4ைகைய !ைடயவனாகிய இராவண" விA1வ

ண1

ஊ"றினவ எ" ெசா-வாயாக; த3ச1 ேவ இைல - ( நம*2,) ைண

ேவறி-ைல; ஐ இல42 ஐய ஆ எ" பா- ஒA*2 எ-ைல - அழ2 விள42கி"ற
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:,ேதாக7 ஆெவ" பாைல வா*கி"ற 9வி"க

; ெம ஆ1 இைல ஐயி-

அ42 அயரா உயி நீ42"; சாீரமாகிய H%ைட( சிேல%8ம ேமE81ெபாA

அ4ேக மற ஆ"மா நீ42" ; எ" ெந3சேம -எ" மனேம; எ-. எ"மனேம
ஆ"மா நீ42" பிதா மைர!ைடயவ கட=7 ஊ"றினவ எ"
ெசா-வாயாகெவன* +%8க.
---------------

எ"றைல*2"றி,தாடாெவ"பாைக*ெக

ெய"றைல*2"றினித7ெச!மிைறம
ெர"றைல(2"றிநிற4கவேமனிெகா

கயிைல

Sடழி*ைக*

(44)

ெக"றைல*2"றிவிடாதக-வான,ெதAவேவ.

(இ - 7) எ" தைல*2 உ" தி,தா7 தா எ"பா உைக*2 - எ"6ைடய தைல*2
உ1ைடய திவ9கைள, தத>ெம" ெசா-ேவாக7 உதெபா%8;

எ

கயிைல எ" தைல* 2"றி" இ அ7 ெச!1 இைற ம -

மதி*க.ப8கி"ற ைகலாசெமன.ப81 த"ைமயாகிய மைலயி" க

எA,தளியி* கைணைய( ெசயா நி"ற சிவெபமா6ைடய மாி"

க

ேண; எ" அைல* 2"றி நிற1 கவா ேமனி ெகா

8 ஈ8 அழி*ைக*2 -

Gாிய" இரா,திாிைய* 2"றிமணியின நிற,ைத* கவகி"ற சாீர,ைத*ெகா

வEயழி,த2; எ" ஆைல* 2"றிவிடா அக- வான, எAவ - எ.ெபாA

கடE67ேள நசி, விடா பரத ஆகாய,தி"க

[இரவினீ%ட1.]

எA15வ. எ..

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

எAதாரணி5கKமாமைறXசெவபி

ெலAதாரணிதிகKேதாள

ணேலயிதர,தம"ற

ெலAதாரணி2ழலா%ெக4ஙனாெதாயிேலெகா4ைக(

ெகAதாரணியமடவாாிைடயினிதிக

ேட.

(45)

(இ - 7) எA தாரணி 5கK மா ம உைற ஈச ெவபி- - ஏAலக1 5கKகி"ற

ெபாிய மாி"க
க

எAதளியிரா நி"ற சிவெபமா6ைடய மைலயி"

ேண; எA தாரணி திகK ேதா7 அ

ணேல – எAைவ!1 மைலைய!1ேபால

8
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விள42கி"ற 5ய4கைள!ைடய தைலமகேன; இத ,த1 ம"றல எA தா அணி
2ழலா%2 எ4க" ஆ1 - (நீ ைக!ைறயாக* ெகா

8வத} இத , மாைல

மணெமAகி"ற மாைலைய யணித +தைல!ைடய தைலமக>*2 எ.ப9 ஆ21;
அணிய மடவா - அ8,த ெப
இறப8தைல* க

க7; இைடயி" இதி க

8 - இைடயின

8; ஏ ெகா4ைக*2, ெதாயில எAதா - கன,த

தன4க>*2, ெதாயிைல எAதாக7 (ஆதலா-.) எ . . [பா4கி ைக!ைற
ம,த-.]
-----------க

டைனயாரழலா*ெகா

க

டைனயாவயிறிக,தாK=4கடெசாேற"

க
க

டேதைவ*காியதி*

டைனயாரவய"மதனி க
டைனயாரயிக

{இ- 7) க

களி*க*

ணா1வைல!4கடதனேம.

தைன ஆ அழ- ஆ* ெகா

அ*கினியாக* ெகா

ட ேதைவ - க

டளிய ேதவ1; காிய தி*க

(46)
ைண நிைறத

டைன - காிய அழகிய

கA,ைத!ைடயவமாகிய சிவெபமாைன; ஆர1 வய- மதனி- க
க

8 - ,*கைள!ைடய வய-களினாேல Gழ.ப%ட மாினிட,ேத க

களி*21 வ

ண1 தாிசி,; அைனயா வயிறி" க, தாK=1 கட -

தாயக>ைடய வயிறி67ள கவி"க
க

களி*க*

8 அைனயா அயி- க

கக

க7

ேண த42தைல!1 நீ4கி; ெசா- ேத"

ஆ1 வைல!1 கடதன1 - (த3) ெசாக7 ேதைன!1

ைட!1 ேபாலாக.ெபற ெப

வைலைய!1 கடேத1. எ-.

க>ைடய ேவ- ேபாD1 க

ணாகிய

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

கடனதி1பவதீைக*2ைவைக*கவாி"வ

கடனதின1ப9வாமர" க8=

டவி

கடனதிந1ப" க84காலகால"க4காள"க"ம

கடனதினநெதா15-D1பிரான4க,தினேன.

(47)
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(இ - 7) கட" நதி ந1 பவ1 தீைக*2 - (பிற.5*களிD7ள விைன*) கட"
ெக%8 ந1ைடய பிற.5 ஒழிதெபா%8; ைவைக* கவாி" வத கட- க
இன1 ப9 வா மர" - ைவைகயாறின ப2தியாகிய கா-கேடா1 வ
கடED7ள ச42களின +%ட4க7 ப9கி"ற சல,ைத!ைடய மாி"க
எAதளியி.பவ1; க8 உ

ட விகட" - ந3ைச!

டஅ3ச பால1; நதி

ந1ப" - நதி ந1ப" எ"6 திநாம4கைள!ைடயவ1; க81 காலகால" -

க8ைமயாகிய காலகால1; க4காள" – AெவD1ைப யணிதவ1; க- மக7
தன1 தினெதா1 5-D1 பிரா" – (இைமய) மைலயின 5த-வியாராகிய

உமாேதவியாைடய தன4கைள நாேடாதA=கி"ற கட=>மாகிய
சிவெபமா"; ந1 க,தின" - ந4க,தி6ள. எ..

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

கம42ல,திறதச4ைகவி%8*கசிபவ*
கம42ல,ெமய"ப*2Hதிகமல4கணி

கம42ல,தி*ைக1ம4ைகப4க" க2ெச"

(48)

கம42ல,தைன!1மர" கழEைனேய.

(இ - 7) கம1 2ல,திற1 தச4ைக வி%8* கசி - விைனைய!1

2லேம"ைமைய!1 தேபாத,ைத!1 ஒழி, (மன) ெநகிK; பவ1 க ம4க

உல, ெம அ"ப*2 H8 - பிற.5*2 :லமாகிய க நசி*21வ

ண1

ெக8*கி"ற ெம.ப*தக>*2 ,தியாவ; கமல4க7 நிக1 அ42ல1

தி*ைக ம4ைக ப4க" - ெசதாமைர மலகைள.ேபாD1 விர-கைள!ைடய

அழகிய ைககைள!ைடய உமாேதவியாைர. பாக,திDைடயவ1; க2 ெச"

க ம42ல, அைன!1 மர" - கக மர4க7 ேபா* கைமயாகிய

ேமக4கைள அளாவா நி"ற மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய; கழ-

இைணேய - இர

8 திவ9!ேம. எ-. இர

டாம9யி- ம4க எ"பத" ஈறகர1

விகார,தாெறா*க. நா"காம9யி- அ, சாாிைய, ெம.ப*தக>*2
,தியாவ சிவெபமா6ைடய இர
-------------

8 திவ9!ேமெயன* +%8க.

கழலாதவ3ெசேபாறி8ைக*ெக"க,ைதவி%8*
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கழலாதவ" 5தவாவி8தள*க"னியைக*
கழலாதவ" பதேதாமரகைணநி"5

(49)

கழலாதவ"ெசாகத1பிதைட*க7வ6*ேக.

(இ - 7) கழலா – Hர*கழைல யணிதவேர; தவ1 ெச ேபாறி8ைக*2 -

தவ,ைத( ெச (உ1ைம,) தி,த2; எ" க,ைத வி%8* கழலாத அ"5

தவா - எ"ென3ச,ைத வி%8 நீ4காத அ"ைப, தத>1; தள1 க"னிய
ைக வி8 கழ- ஆதவ" பத1 ேதா மர - உபாிைககளி67ள ெப
ைககளினா- எறிகி"ற கழ42 Gாிய6ைடய பத,ைத அைணகி"ற

க7

மைர!ைடயவேர; கைண நி" 5கK அலாத வ- ெசா- கத1, பித

உைட* க7வ6*2 – திவைள!ைடய உ1ைடய கீ,திய-லாத க9ய

ெசாகைள* க,கி"ற 5ல15 தைல!ைடய க7வ6*2 எ-. க7வ6*2,
தத>ெமன* +%8க.
---------------

கள4கதரமைனயா:லமாையகமெம"64

கள4கதர4ெகடநீெசாாியாநிப* க

கள4கதரெவ"ைனயா

5ளக4

ட7வாெய" காெவாA*24

(50)

கள4கதரமைழேபா"மநக காவலேன.

(இ – 7) கள1 கதர1 அைனயா - கA, ேமக,ைத ஒ.பாக. ெபறவேர; :ல1

மாைய கம1 எ"61 கள4க1 தர1 ெகட - ஆணவ1 மாைய!1 கம1
என.ப81 (1) மல4க>1 வEைம ெக81 ெபா%8; க

அ4க1 5ளக4க7 தர – க

தர=1 ; எ"ைன எ" ஆ

நீ ெசாாியா நிப

க7 நீைர. ெபாழிய=1 சாீர1 உேராம3 சிE,தைல,
ட7வா - எ"ைன எ4கா7 ஆ

ட7 H; கா

ஒA*21 க7 அ42 அதர1 மைழ ேபா- ம  நக காவலேன - ேசாைலக7

ஒA*2கி"ற ேத" அ4ேக ஆகாய,தினி"1 ெபாழிகி"ற மைழைய நிக*கி"ற
மெர"61 தி.பதிைய* கா,தைல!ைடயவேர. எ-.

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

காவலராவ1ப*கிைறயா2வக42"மதி

காவலராவ4ேகாக7ளராயி6*காD2*24
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காவலராவ1மரைர*க"னித"ப4

(51)

காவலராவதாரணிவாெய"ைகெதாழேவ.

(இ. 7) காவல ஆவ – அரசராவ; உ1ப*2 இைற ஆ2வ - ேதவக>*2

நாயக6கிய இதிரனாவ; க42- மதி- காவ- அராவ1 ேகா- க7ள ஆயி61 -

இரா,திாியிேல மதிகாவ- அரா=கி"ற க"ன*ேகாைல!ைடய திடராயி61;

கா- உ2*21 கா அல ஆ அ1 மரைர - காதி*கி"ற ேசாைலயிD7ள

I*கைள. ப)*க7 உ

கி"ற மாி"க

எAதளியிரா நி"ற

சிவெபமாைன; க"னித" ப4கர - உமாேதவியாைடய ப*க,ைத!ைடயவேர;

வ- அரா அ1 தா அணி வா - வEய பா1பாகிய அாிய மாைலைய அணிபவேர;

எ" அைக ெதாழ - எ" ெசா-E* ைகயிஞேல 21பிட. எ-, சிவெபமாேன*
21பிட, திடராயி61 அரசராவ இதிரனாவ என* +%8க.
--------------

ைக!ைடயாைனயதள4கியாைன*கத1ெபேவ4
ைக!ைடயாைன மாைன*கதராக7வ"ப

ைக!ைடயாைன,ெதாAதிE-ேவட"க84கைணயா*
ைக!ைடயாைனமடவாயி*ெக"கைரவேவ.

(52)

(இ - 7) ைக உைட யாைன அத7 அ4கியாைன - 5ைழ*ைகைய!ைடய
யாைனயின ேதாலாகிய ச%ைடைய !ைடயவ1; சத1 ெப ேவ4ைக

உைடயாைன - ேகாப,ைத. ெபற 5E,ேதாலாகிய வNதிர,ைத !ைடயவ1;

மராேன – மைர!ைடயவ1; கதாக7 வ-ப ைக உைடயாைன -

(த1ைம() சிதியாதவக>ைடய வEய பைகயாகிய மல,ைத* ெக8*காதவமாகிய
சிவெபமாைன; ெதாA – வண4கி; வி- ேவ7 த" க81 )ைண யா*ைக!7

ைதயா ைந மடவா - வி-ைல!ைடய ம"மத6ைடய க8ைமயாகிய பாண4க7
சாீர,திேல ைத, வகி"ற ம4ைகய; உயி*2* கைரவ எ" - உயி.

ெபா%8 இர42வ எ"ைன. எ-. யா*ைக!%ைடயா எனபால
யா*ைக!ைடயா என* 2ைற நி"ற, [பா*கி ெவ,தி* +ற-.]
-----------------
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கைரவானக42ைழெமய9யா*2*கல4கவர*
கைரவானக4ெகா

டட*21பிரா"5ர*க7ளவ3ச

கைரவான க4ைதெகட,தகன3ெசகட=7ெபாைக*

(53)

கைரவானகெதா8மாமாென4க%கிைறேய.

(இ - 7) அக1 2ைழ ெம அ9யா*2* கைரவா" - மனெநகிKகி"ற
ெம,ெதா

டக>*2 இர42 ேவா1; கல4க அர*கைர வா- நக1 ெகா

அட*21 பிரா" - கல*21ப9 இரா*கதனாகிய இராவணைன ெவ

நக,ைத*ெகா

8

ைமயாகிய

8 ெநாி,த எ.ெபா%2 மிைறவ1; 5ர1 க7ள1 வ3சகைர வா"

அகைத ெகட, தகன1 ெச கட=7 - .5ர4களிD7ள க7ள,ைத!1

வ3சக,ைத!ைடய அ)ரகைள. ெபாிய ெச*2 அழி!1ப9 எாி,திைல( ெசத

கட=>1; ெபாைக* கைர வானக1 ெதா81 மா மர" - வாE*கைர

ஆகாய,ைத அளாவா நி"ற ெபாிய மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமாேன;

எ4க%2 இைற - எ4க>*2 நாயக. எ-.

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

க%டாமாைரயரமர*2ேவதகமலழா*

க%டாமைரயாமாிைறவகைறயராவ*

க%டாமைரயமனேமயிவிைன*க%டற ந4

க%டாமைரயெர"றா%ெகா

(54)

ட7ைக*2*கபைனேய.

(இ-7) க7 தாமைரய - ேதைன!ைட,தாகிய தாமைர மலைர!ைடயவராகிய

பிரமா=*21; அமர(2 ேவத -ேதவக>*2 அரச6கிய இதிர6*21; கமல1
ழா க

தாம ஐயா - ெசதாமைர மலைர!1 ளசிைய!1 க

?1

மாைல!மாக உைடயவராகிய வி%8?=*21 பிதா=1; ம இைறவ -

மதாாி"க

எAதளியி*கி"ற தைலவ1; கைற அரவ1 க%8 ஆ1 அைரய

– விட1 ெபாதிய பா1பாலாகிய க%8.ெபாதிய அைரைய!ைடயவமாகிய
சிவெபமா"; மனேம - ெந3சேம ; இ விைன* க%8 அற - இவிைன.பத1

அ1 ெபா%8; ந4க

தா1 அைரய எ" ஆ%ெகா

- ந1மிட,ேத தா1 நாயகெர" அ9ைம*ெகா

ட7 ைக*2* கபைன

ட>த2 விதிேயயா1. எ-.
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-------------கபைனய,தைனயாயி6 நி"5கK கப நா"

கபைனய,தைனகாண(சரவண.ெபாைகவேதா"

கபைனய,தைனயாமைற காரணவ*

(55)

கபைனய,தைனப,தா2ற,ைத*க9பவேன.

(இ-7) நா" நி" 5கK கப அ,தைன கபைன ஆயி61 - நா" உம
கீ,திைய. ப9.ப அFவளD1 ெபாயாமாயி61; கப நய,தைன -

ப9.பைவகைள வி1பினீ; அ( சரவண1 ெபாைக வேதா" – அத(

சரவண.ெபாைகயி" க

ேண திவவதர3 ெசதளினவராகிய

க*கட=>*21; க- பைன அ,த" ஐயா - (மாணி*க) ர,தின,தாலாகிய

பைனேபா"ற ைகைய!ைடயவராகிய விநாயக* கட=>*21 பிதாேவ; ம

உைற காரண - மாி"க

எAதளிE*கி"ற காரணேர: அ* க5 அைன

அ,த – அத* கைப!ைடய மாதாவாகிய உமாேதவியாைர. பாதியாக =ைடயவேர;

ைந ப,த 2ற,ைத* க9பவேன - வகி"ற அ"பக>ைடய 2ற,ைத

ெயாழி.பவேர, எ-. கா

அைச.

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

க9யவ1ேபா9க-க

ணிைய*க

க9யவ1ேபாநி"றழிதன"கா
க9யவ1ேபாத"க

ட

8கல4கி ெந3சி

2ற4க

ேடாவ

ெடைனநீ

9"காலைணய*

(56)

க9ய1ேபாக4கா" மரர" க-வைர*ேக.
(இ-7.) க9ய அ1ேபா8 இக- க
பாண,ேதா8 பைக*கி"ற க

ணிைய* க

8 கல4கி - +ைமைய!ைடய

ைண!ைடயவளாகிய ெப

ைண* க

8 மய4கி;

ெந3சில க9 அவ1 ேபா நி" அழிதன" - மனசி"க?7ள காவ- H

கி" வதிேன"; 2ற1 க
உ

ேடா - 2ற,ைத* க

நானறித

ேடா; வ

அர" க- வைர*2 - வ

8 எைன நீ க9ய அ1ேபாத1 " க

ட

ேபா

8 எ"ைன நீ ேகாபி*க அழகிய அறிைவ "ேன

9" கா- அைணய* க9 அ அ1ேபாக1 கா- ம

96ைடய கா-க7 ெபாத மண,ைத அத, தாமைர

33

மலக7 கா-கி"ற மாி"கெணAதளியி*21 சிவெபமான க-லாகிய
மைலயினிட,. எ-. கா

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

அைச. [தைலவ" பா4க6*2 உறைர,த-]

க-லாரமாைலெமன +தைக*காத%க=ாிப4க"

க-லாரமாைல,திகKமாிெபாைக*2

ம

ைண*

க-லாரமாைலய4ைகயாெறழாைசவகாவிய4க7
க-லாரமாைலய"காணா.பதெம4ங" கா

(57)

2வேர.

(இ-7) க-லார1 மாைல ெம- +த- ைக* காத7 ெகளாி ப4க" –ெச4கAநீ

மாைலையயணித ெம-Eய அளக,ைத!1 ைககளாகிய காத% I*கைள!ைடய

உ மாேதவியாைடய பாகராகிய சிவெபமா6ைடய; க- ஆர1 மாைல, திகK
மாி- - இர,தின4க>1 ,*க>1 மாைல* கால,தி" க
விள42கி"ற மாினி ட,ததாகிய; ெபாைக*27 ம

வாEயி67ள ம

ைண, ேதா

ேண

ைண* க-லா -

டாக7; அ1 ஆலய1 ைகயா- ெதாழா - அழகிய

தி*ேகாயிைல* ைககளினாேல 21பிடாக7; ைசவ காவிய4க7 க-லா – ைசவ
காவிய4கைள. ப9யாக7; அ மா- அய" காணா. பத1 எ4ங" கா

2வ –

அத வி%8?=1 பிரமா=1 காணாத திவ9கைள எ.ப9 (இவக7) தாிசி.பாக7!

எ-.

----------------2வலய4கபக நாடரவ.பதி1பி83ெச4

2வலய4க%ெபாழிவாமாிைற+ரயிலா

2வலய4கெபா9யாக,ெதா84கதேகா*ெகாறவா

2வலய4க%ெசவியாக*ெகா7வாெர42லெதவேம.

(58)

(இ - 7) 2வலய1 கபக1 நா8 அரவ1 பதி 21பி81 - Iமி!1 கபக தைவ!ைடய

ேதவேலாக1 நாக ேலாக1 21பி8கி"ற; ெச42வலய1 க7 ெபாழிவா ம

இைற – ெச42வைள மலக7 ேதைன. ெபாழிகி"ற நீாினாேல Gழ.ப%ட மாி"
கெணAதளியி*21 நாயக1; + அயி- ஆ2 வலய1 க- ெபா9, ஆக,

ெதா81 கத ேகா - +ாிய ேவலாகிய வ-லய,ைத* கிெரௗ3சமைல களா21
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வ

ண1 ெதா8,த க* கட=>*2, தைலவ1; ெகாற1 வா2வலய1

க%ெசவி ஆக* ெகா7வா - ெவறிைய!ைடய ேதாளணி பா1பாக*

ெகா7ேவாமாகிய சிவெபமா"; எ1 2லெதவ1 - எ1ைடய 2லெதவ1. எ-.
-----------

2ல3)கதாதிக7வி%8,தவ=*ெகா

8ெந3சா

2ல3)கதாக1ெபாேமாகதவி,2ண,திரய4
2ல3)கதா%படமா%டாெவைன.பிணிெகா

2ல3)கதாெகாகாம*2"ற*ேகாத

டெத"ேகா
டேன.

(59)

(இ- 7) 2ல1 )கத ஆதிக7 வி%8 - 2ல,ைத!1 )கத தEயவைற!1 வி8,;
தவ1 உ* ெகா

8 - தவேவட,ைத. I

கி; ெந3) ஆ2ல1 )க1 தாக1 ெபா

ேமாக1 தவி - மனசி67ள வ,த,ைத!1 )க,ைத!1 தாக,ைத!1

ெபாைய!1 ேமாக,ைத!1 நீ4கி; 2ண,திரய1 2ல3) உக ஆ%படமா%டா

எைன - *2ண4க>4 2ைல மகிK அ9ைம.பட மா%டாத எ"ைன; பணி

ெகா

ட எ" – அ9ைம*ெகா

ம* 2"ற1 ேகாத

டெத"ைன; ேகா2ல1 )க1 தா ெகா கா

டேன- 2யி-க>1 கிளிக>1 Iதாைத* ெகாயாகி"ற

ேசாேலகளினாேல Gழ.ப%ட மாி" கெணAதளியி*21 மகாேம

மைலயாகிய வி-ைல!ைடயவேர. எ-. ேகாகில1 ேகா2ல1 எனமவி.
-------------த

டைலநாக4க7 Iக4க7GAதட3)ைனயி

த

டைல நாக*ெகாெல"ற3சிமாெறன,த"னிழ"ேம

ற

ற

டைல நாக4கைணகA நீரைக சவி

ட

டைல நாகதவிமரென"றாபரேம.

(இ-7) த

(60)

டைல நாக4க7 Qக4க7 GA1 தட1 )ைனயி- -ேசாைலகளி67ள

5"ைன மர4க>1 கக மர4க>1 Gழா நி"ற ெபாிய )ைரயினிட,ேத; த
நா2 அ42 அைண கAநீ ைக ச வி

த

தைல

8 – 2ளிைமைய!ைடய ெபாிய

ச42க7 அ4ேக ேசத கAசீ ைக சிறி அலத த

ைட; அைல நாக1 ெகா-

எ" அ3சி - அைசகி"ற பா1ேபாெவ" பய; மா என,த" நிழ"ேம-
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த

டைல நாக1 தவி மர" - த"பைக ெய" தன நிழE" ேமேல

எதி,தைல யாைன நீ42கி"ற மைர!ைடயவராகிய சிவெபமா" ; எ"
தாபர1 - எ"6ைடய ைண. எ..
--------------

தாபரச4கெமாரா*21ேபா3சமைற*2

தாபரச4கவய"மநகத4கியநா
தாபரச4கமசாட*ெகா

டா)தர2(ெசஃL

தாபரச4கரவ-விைனேய2"சரண4கேள,

(61)

(இ - 7) பாி) அ4க1 ஒரா*21 ேபா1 ச மைற*21 தாபர - தி*க.ப81

ஆ ேவதா4க4க>*21 (உ1ைம,) தி*21 நா"2 ேவத4க>*21

நிைலயா!7ளவேர; ச4க1 வய- ம நக த4கிய நாதா - ச42கைள!ைடய
வய-களினாேல Gழ.ப%ட மெர"61 தி.பதியி"க

தைலவேர; பர) அ42 அம சாட* ெகா

எA,தளியித

டா - மAைவ அ4ேக ேபாாி" க

(பைகவைர*) ெகா-D1 ெபா%கி, தா4கினவேர; )தர2( ெச- தா –

ேண

)தர:,தி நாயனா ெபா%8(ெச"ற தேர; பர ேமலானவேர –ச4கர )க,ைத(

ெசபவேர; வ- விைனேய2 உ" சரண4க7 தா - வEய விைனைய!ைடேய6*2

உ1ைடய திவ9கைள, தத>1, எ-. [I%8விெபா7ேகா7.]
-------

சர*க"கதமலேரா2ேமபதத

கA நீ(

சர*க"கத.பைனெயாி,ேதாாிதா%கட*23

சர*க"கத"றன*ைகயெபாயதம*ககZ
சர*க"கதவெத"மதாரதமக>*ேக.

(62)

(இ-7) கத1 மலேரா2 ேம- பத1 சர*2 அ" - மண,ைத!ைடய தாமைர
மலாிE*21 பிரம6*2 ேமலாகிய பத1 ஒெபாள"; த

கAநீ( சர1

க" கத.பைன எாி,ேதா - 2ளிைமைய!ைடய கAநீ மலராகிய

அ1ைப!ைடய ேகாபி*கி"ற ம"மதைன எாி,தவ1 ; இதா7 கட1 23சர1
க" கத" தன*2 ஐய – இர

8 பாத4கைள!1 மத,ைத!ைடய

36

யாைன*க"றாகிய விநாயக* கட=>*21 க* கட=>*21 பிதா=1 ; ெபாய
தம*2 அக- ஈச - ெபாயக>*2 அக"ற தைலவ1; அ*2 அ" உகதவ
எD15மணிைய அநாளிேல மகிKதணிதவ1; ெத" மர தமக>*2 -

அழகிய மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய அ9யாக>*2, எ-.

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

தமரவாி*களிவ

8த"*ெகா"ைற,தாமர"ப

தமரவாி*2வய"மரெபாறா>யிரா

தமரவாி*கிைறயா*காிதா6தைமவண42,

(63)

தமரவாி*2மிதய,தியானதன*ெகளிேத.
(இ-7) தமர1 வாி* களி வ

8 "1 ெகா"ைற, தாம - இைசைய!ைடய

57ளிைய. ெபா,திய களி.ைப!ைடய வ

8க7 ெந42கி"ற ெகா"ைற

மாைலைய!ைடயவ1; அ"ப தமரவ - ப,தக>*2 உறவின1; இ*2 வயமர - க15கைள!ைடய வய-களினாேல 2ழ.ப%ட மைர-

!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய; ெபர" தா7 – ெபா"ேபாD திவ9க7;

உயி ஆதமர1 அாி*2 இைறயா*2 அாிதா61- உயிைர.ேபா"ற மர,திேல

ச3சாி*கி"ற அ6மா*2 இைறவராகிய வி%8?=*2 அாியனவாயி61; தைம
வண42 உ,தமர வாி*21 இதய1 தியான1 தன*2 எளி - த1ைம வண42கி"ற
ேமேலரக>ைடய வி15கி"ற இதய,திேல ெசய.ப81 தியான,*2
எளியனவா1. எ-..

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

தன*கட4காெந3சென"ெறைன*ெகா

தன*கட4காவனி"றா

8தம"ெச-வி

மர நசதிரவ

தன*கட4கா-21ப,1பி*ெகா1ெப"ன(சைமதவி
தன*கட4கா1பல3ெச4கனிவாம4ைகதனப4கேன.

(64)

(இ - 7) தன*2 அட4கா ெந3ச" எ" - தன*கட4காத மன,ைத

!ைடயவென"; எைன* ெகா
எ"ைன*ெகா

8 தம" ெச- விதன1 கட1 -

8 இயம" ெச-லாநி"ற ேவதைனைய!ைடய அெநறியிேல;
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காவ- நி" அ ஆ7 - காவலாக நி" ஆ

ட>1; மர –

மைர!ைடயவேர; ந- சதிர" வதன1 - ந"ைமயாகிய சதிரைன.ேபாD1

க,ைத!1; கட1 கா- 21ப1 1பி* ெகா15 எ"ன( சைமத இ தன1 -

மத,ைத( ெசாாிகி"ற ம,தக,ைத!ைடய யாைனயின ேகா8ேபால அைமத
இர

8 ைலகைள!1; க7 த42 ஆ1ப- அ1 ெச1 கனி வா - ேத" ெபாதிய

ெசFவா1ப" மலேபாD1 அழகிய சிவத கனித வாைய!ைடய; ம4ைக த"
ப4கேன - உமாேதவியாைடய பாகேர. எ-.

----------

ப4ககதைலேமாத*கயEன1பாைபத%

ப4ககதைலேசமரப.பத,தா7
ப4ககதைலேததிடெவ

94க7ப%8ெப1

ப4ககததைலவநி"பாத1பரெமன*ேக.

(65)

(இ- 7) ப4க1 க அைல ேமாத - ேசைற க திைசக7 (கைரயிேல) ேமாத;

கய- இன1 பா ைப1 த%ப1 க2 அ1 தைல ேச மர - கய+%ட4க7

பா பசிய 2ளிரைமைய!ைடய கக மர4களின தைலயிேல ேசகி"ற

மைர!ைடயவேர; ப.பத,தா7 ப4க – பா.பதி ேதவியாைடய பாகாேர;

க1 தைல ேத நதிட ெவ7 தி4க7 ப%ட ெப1 ப4க1 உகத தைலவ –க
தைல!ேதய ெவ

ைமயாகிய சதிர" அ6பவி,த ெபேதா-விைய

மகிKதளிய நாயகேர; நி" பாத1 என*2. பர1 - உ1ைடய திவ9க7 என*2(

த3ச1, எ-.
----------------

பரவாதி*ைகமவாகம,ைத.பழி,.ப

பரவாதி*ைகதி=ளேமாவைலப

ணிற

ெட8,த

பரவாதி*ைகமAநாதேதவபணிம.

பரவாதி*ைகய,ெத"ேனயா>1பதநதரேவ.

(66)

(இ - 7) பரவாதி - (உ1ைம} வண4காமD1; இ*ைக ம= ஆகம,ைத. பழி,.

ப

ணி- பரவா - ேவத4கைள!1 ெபாதிய ைசவாகம4கைள!1 நிதி,
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இைசேயா8 தியாமD1; இ*ைக தி=ளேமா - இ,த- தி=7ளமா!; வைல
ப

8 எ8,த பரவா - வைலைய "னாளிேலெய8,த பரவ*ெகா

டவேர;

தி*ைக மAநாத - அழகிய ைகயிேல தா4க.ப%ட மAைவ!ைடய தைலவேர;

ேதவ பணி ம.பர - ேதவக7 வண42கி"ற மாி" கெணA,தளி-

யி*21 ேமலானவேர; வா – வத>1; தி*ைக அ, எ"ைன ஆ>1 பத1

தர - 2ற,ைதெயாழி, எ"ன ஆ

எ-.

ட7கி"ற திவ9கைள, த1ெபா%8.

----------------பத4கடதானிைர,த"னப"மாதக7பறறந

பத4கடதாெல"னைக1மாெசவ"பைக,தப.
பத4கடதா"ப%டைக1மா=,தபரம"மைற.

பத4கடதா"5கKமாமம4ைகப4கினேன.

(67)

(இ -7) பத4க7 ததா- நிைர, அ"ன ப- மாதக7 ப அற - ேசாகைள
\Eனாேல நிைர,தாேபா"ற பகைள!ைடய ெப

களிட,ததாகிய ஆைச

நீ421ெபா%8; ந- பத4க7 ததா- - ந"ைமயாகிய திவ9கைள,

ததளினா-; எ"ன ைக1மா ெசவ" - எ"ன பிரதி!பகார,ைத( ெசேவ";

பைக,த ப.பத1 கடதா" ப%ட ைக1 மா உாி,த பரம" - பைக,த மைலேபாD1
மததா" ப%ட யாைனைய!ாி,த ேமலானவ1; மைற. பத1 கடதா"-

ேவத,தின ெசா-ைல* கடதவ1; 5கKமா ம ம4ைக ப4கின" -

கீ,திைய!ைடய ெபாிய மாி- எAதளியி*கி"ற உமாேதவியாைடய

பாகமாகிய சிவெபமா", எ-, சிவெபமா" திவ9கேள, ததளினா- என*
+%8க.

-----------ப4ைகயவாவியைனயா%களி,தபரம"ம"ற

ப4ைகயவாவிமாிேலாாிைறபாரவ-E
ப4ைகயவாவியிவ

ேமE8ம.பைகய8மி"

ப4ைகயவாவி1மணமினித-லபாைவயேர.

(68)
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(இ-7) ப4ைக அF ஆவி அைனயா%2 அளி,த பரம" – (தம) பாக,ைத
அF=யிேபாD1 உமாேதவியா*2* ெகா8,தளிய சிவெபமா6ைடய; ம"ற-

ப4கய1 வாவி மாி- - மண,ைத!ைடய தாமைர வாவிகளாேல Gழ.ப%ட
மாி"க

ேண; ஒாிைற – ஒதைல மக"; பார1 வ- இப1 ைக அவாE இவ7

ேமE81 அ.பைக - பாரமாகிய வEய யாைன 5ைழ*ைகயினாேல அவாவி இவைள
ேமE%ட அத.பைகைய; அ81 இ"ப1 கயவா - வில*கிய இ"ப1

ெவ*க.படா; இ1 மண1 இனி அ-ல – இத மன1 இனியத";
பாைவயேர - ெப

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

கேள. எ-. [மண1 வில*2]

பாவகன3ச*கரணி,தாபதமா நட.

பாவக ந3ச*கைறமிடறாமா.பரம

பாவகன3ச,தி2"ற நி"றாைள.பரதமல1

பாவக ந3ச(சைன5ாிெத"பணிவேவ.
(இ-7) பாவக" அ3ச* கர1 ணி,தா - அ*கினிேதவ" அ3)1 வ

ெவ%9னவேர; பத1 மா நட1 பாவக - பரத1 மாறிய நி,த,தின

(69)
ண1 ைகைய

பாவக,ைத!ைடயவேர; ந3ச1 கைற மிடறா - விட,ைத!ைடய கைமயாகிய
கA,ைத!ைடயவேர; ம. பரம - மாி" கெணA,தளியி*21

ேமலானவேர; பாவ1 கன1 ச,தி 2"ற - பாவ,தின மி2தியாகிய வEைம

2"1ெபா%8; நி" தாைள -உ1ைடய திவ9கைள; பரத மல1 பா= அக1
ைந3) விாி,த மல1 பரவிய மன1 ைந - அ(சைன 5ாி பணிவ எ" Iைசெச வண42வ எநா7! எ-,
---------------

பணியாதவ*க,ெதாட(சி*21ப,திரப,தசி,த.
பணியாதவ*க7ெசமரபடவரவ.

பணியாதவ*2"றெவ"றவி"றா%ெச1பம ெந3ேச
பணியாதவ*2மதி*2ம.பாைல.பததரேவ.

(70)
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(இ-7) பணியா - (உன*2,) ெதாழி- யா!; அவ*க,ெதாகி அ(சி*21 ப,திர1

ப*த சி,த1 பணி யா - அத உபகரண4கேளா8 Iசி*கி"ற ப,திர4கைள!ைடய
அ"பகள சி,த,திD7ள ெதா

ைட!ைடயவேர; தவ*2 அ7 ெச ம -

னிவக>*2* கைணைய( ெசகி"ற மைர!ைடயவேர; பட1 அர வ1

பணியா - பட,ைத!ைடய பா1பாகிய ஆபரண,ைத!ைடயவேர; தவ* 2"ற எ"

- வி-லா!7ள மைலைய! ைடயவேர எ" ெசா-E; அவ" தா7 ெச1 பம1 -

அவைடய திவ9களாகிய ெசதாமைர மலகைள; ெந3ேச பணி - மனேம நீ

வண42வாயாக; ஆதவ*21 மதி*21 அ.பா- பத1 தர - Gாிய6*21

சதிர6*21 அ.பாD7ள பத,ைத, த1ெபா%8. எ-, அ.பாைல எ" பத" ஐ

சாாிைய.

-------------ேவைல*ைகயைல*கவவிழியாவச1HKதின

ேவைல*ைகயைல*க

81யேல"5*கேவைள!

ேடா

ேவைல*ைகயைல,வ4ெகா-+ைறெவ,யிேபா1
ேவைல*ைகயைல.5ன"ம*க

(71)

ெம.பயேன.

(இ- 7) ேவைல* கயைல* கவ விழியா வச1 HK - கடைல!1 கய"மீைன!1
கவகி"ற க
அயல* க

கைள!ைடய ெப

கள வச,தி- அAதி; உன ேவைல*2

81 யேல" – உ1ைடய ெதா

ய-கி"றிேல"; 5*க ேவைள உ

8*2 அயலைர* க

81

ேடா - 52த ம"மதன* ெகா"றவேர;

ேவைல*ைக அைல, வ1 ெகா- +ைற ெவ, உயி ேபா1 ேவைல* ைக

- ேவலா!த,த* ைகயினாேல அைச, வகி"ற ெகா-கி"ற இயமைன ெவ,
ஆ"மா. ேபாகி"றெபாA ேகாபி,த>1; அைல. 5ன- ம *க
பயேன.- திைரைய!ைடய நீாினாேல 2ழ.ப%ட மாி" கெணAதளியி*கி"ற :"க
---------

கைள!ைடய ெம.பயனா !7ளவேர. எ-.

பயநத நாகமலாியில.ப8 ம.
பயன நதனாக.பகைல*க

ேடா"ப,தசி,த,7ளா"

பயன நதனாகமணிேவான கழைல ]1பலபிறவி.

ெம.
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பயநத நாகதி*கவண4க.பாிதிேம.

(72)

(இ - 7) பய1 ந அ1 காகம மலாி" யில.ப81 ம. பய" - நீாிD7ள
ச42க7 அழகிய 5"ைன. Iவி"க

ேண நி,திைர ெசகி"ற மாி"-

கெணAதளியிராகி"ற பய6!7ளவ1; அதன ஆக. பகைல* க

ேடா" -

2டனா21 ெபா%8( Gாியன( ெசதவ1 ; ப,த சி,த, உ7ளா" அ"பக>ைடய இதய,தி"க

உ7ளவ1; ைப அனத" ஆக1 அணிேவா"

கழைல - பட,ைத!ைடய அனதைன, திமாபி"க

ேண அணிபவமாகிய

சிவெபமா6ைடய திவ9கைள; ]1 ப- பிறவி. பய1 நத - உ4க>ைடய

பலவாகிய பிற.5*களி67ள அ(ச4ெக81 ெபா%8; நா தி*க* க1 வண4க.

பாி இ1 - நா*2, தி*க, தைல வண4க அ"5+ இ4க7. எ-.

-----------

இ1பலவி"ெசமெர"னாதமிதய4க7ேபா
E1பலவி"னலதீரேவ

99னிவிF=ல27

ளி1பலவி"பமிைலயாயி6ம3ெசA,ைத!"னி

யி1பலவி"ெசாெலா815கKேத,தியிரெகா

ேட.

(73)

(இ- 7) இ1 பலவி" ெச ம எ"னா த1 இதய4க7 ேபா- இ15 அல -

ெபாிய பலாமர4கைள!ைடய வய-களாேல Gழ.ப%ட ம எ"

ெசா-லாதவக>ைடய ெந3ச4கைள.ேபால (உ4க7 ெந3ச4க>1) இ1ப-ல;
இ"னD தீர ேவ
இF=லக,தி"க

99" - "ப1 நீ4க ேவ

9"; இF உல2 உ7ளி -

உ7ளவகேள; உ1பல இ"ப1 இைல ஆயி61 –

யாைன!ைடய இ"ப1 இ-ைலயாயிD1 ; அ3) எA,ைத உ"னி இ1 ப3சாUர,ைத( சிதி,தி4க7; பல இ" ெசா-ெலா81 5கK ஏதி
இரெகா
யாசி,*ெகா
------------

8 - பலவாகிய இனிய ெசாகேளா81 5கK தி,
8. எ-.

இரவித ந1பரைவைய()தரெரத(ெச"ேறா

42

னிரவிதன3சய"றி4கள4க

ணெனழிக15

யிரவிதன15ண1மரனிைணய9ைய

யிரவிதன4கள,யிவாAைக*ெக"ென3சேம.

(74)

(இ- 7) இர= இத1 நத1 பரைவைய( )தா எத( ெச"ேறா" - இரா,திாியிேல
அ"5மி2கி"ற பரைவயாைர( )தர:,திநாயனா அைட!1ெபா%8, 

ேபானவரா!1; இரவி தன3சய" தி4க7 அ1 க
சதிர6மாகிய அழகிய க

ண" - Gாிய61 அ*கினி!1

கைள!ைடயவரா!1; எழி- க1 பயிரவி தன1 5ண1

மர" - அழைக!ைடய காிய உமாேதவியாைடய ைலகைள. 5ணகி"ற
மைர!ைட!வரா!7ள சிவெபமா6ைடய; இைண அ9ைய இர – இர

8

திவ9கேள!1 இர.பாயாக; விதன4க7 அ, உயி வாAைக*2 – யர4கைள

ெயாழி, உயி வாKதெபா%8; எ" ெந3சேம- எ" மனேம, எ-.

-----------

எ"னாவ நத*கAநீ*கிட4ெக42மீ"கறைவ
ெய"னாவமலமைறXசம

ெவ"னாவதமிழாதி.ேப" பயெனவதி-

(75)

ெக"னாவத"ைமவ-Eயமா=ன*ெக"னிட,ேத.

(இ-7) எ" நா வத - எ"6ைடய நா*2 வ1ப9; கAநீ* கிட42 எ421
ஈ" கறைவ எ" ஆ அ1 மல ம உைற ஈச நம எ"னா – ெச4கA
நீைர!ைடய 2ளெம421 ஈ"ற கதைவெயன.ப81 ப)*க7 உ

I*கைள!ைடய மதாாி"க

கி"ற

எAதளியிராகி"ற சிவெபமாேன வண*க1

எ"; அ1 தமிழா- தி.ேப" - அைமயாகிய தமிழினாேல தி.ேப"; ஆவ-

இயமா - ஆவEய இயமேன; எ"னிட, வத"ைம உன*2 இ42 எவ

பய" எ" - எ"னிட, வத"ைமயினாேல உன*2 இ4ேக வவதாகிய பய"

யா! எ-.
-------------

இட,ேத!ைமையைவ,ேதா"மைறெயைதவ"ம
யிட,ேத!ைமவ

ணைன!ைத,ேதா"ெவபினி4கென4க

ளிட,ேத!ைமவர.ெபறந"றியி"ேறதிய,
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(76)

திட,ேத!ைமயவிைடயதிபாரவிளைல*ேக.

(இ-7) இட,ேத உைமைய ைவ,ேதா" - இட.பாக,திேல உமாேதவியாைர

ைவ,தவ1; ம உைற எைத - மாி"க
பிதா=1; வ- மயிட, ஏ!1 ைம வ

எAதளி*கி"ற எம

ணைன உைத,ேதா" ெவயி" - வEய

எைம*கடாவி"ேமேல ெபாதிய க நிற,ைத!ைடயவ6கிய இயமைன

உைத,தவமாகிய சிவெபமா6ைடய மைலயி" க

ேண; இ4ங" எ4களிட,ேத

உைம வர. ெபற ந"றி - இ.ப9 எ4களிட,ேத உ1ைம வ1வ

ண1 ெபற

ந"ைமயா1; இன ஏதிய ,தி அதிபார1 இளைல*2 இட - இ.ெபாA ( நீ
ைக!ைறயாக,) தா4கிய ,மாைலைய அதிக பார,ைத!ைடய இளைமயாகிய
தன4களினிட, அணிய; ஐய1 இைட ேத!1 (உ

ேடா இ"ேறா எ"61)

ஐய,ைத!ைடய இைடயான ேதவி81. எ-. [பா4கி ைக!ைற ம,த-]
---------

ைலய15லவிைறப4கக4காளத"ம

ைலய15லக4ெகாளி642"றாம"ற"ெமா2ழனி"
ைலய15லவிெகட,தAேவமத":"ற1ெபதா"
ைலய15ல=மினியாவிநீல9,தி8ேம.

(77)

{இ – 7) ைல அ1 5ல1 இைற ப4க - -ைல நில,*2, தைலவராகிய

வி%8?ைவ. பாக,திDைடயவ 1; க4காள – AெவD1ைப

யணி,தவமாகிய சிவ ெபமா6ைடய; த- ம - த"ைமயாகிய
மாி"க

ேண; ைல அ15 உலக1 ெகாளிD1 2"றா ம"ற- ெமாய 2ழ- -

கபான ச,திரசல1 உலக,ைத* ெகா7ளி61 அழி.ெபறாத மண,ைத!ைடய

ெந4கிய அளகைத!ைடய ெப

ேண; நி" ைல அ1 5லவி ெகட, தAேவ1 -

உ"6ைடய தன4கைள அழகிய 5லவி நீ421வ

ண1 அைணகி"றிேல1; மத"

:" அ15 எ தா" - ம"மத" (தாமைர Gத1 அேசாகெம"61 த") :",
பாண4கைள, ெதா8,தா"; ைல அ15 உல=1 - -ைலயாகிய (நா"கா1)

பாிண1 (வ) உல=கி"ற; இனி நீல1 ஆவி 9,தி81 - இனி
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நீேலாபலமாகிய ஐதா1பாண1 உயிைர* ெகா"வி81, எ-. [தைலவ"
தைலவி*2, த" வ,த4 +ற-.]

----------

9ய.ப8வைலH)1பரவெவ1.5ரவ

9ய.ப8கைணெதா%டவேன மர"ேனா
9ய.ப8பE,ேதாலைரேம=த-வெவ"ைன

(78)

9ய.ப8பிறவி*கட-Hழனிதேனேய.

(இ-7) 9ய.பகி வைல H)1 பரவ - 9ய.ப%ட வைலைய H)கி"ற பரவேர;

ெவ1 .5ரவ 9ய. ப8 கைண ெதா%டவேன - ெகா8ைமயாகிய .5ர4கைள
!ைடயவ)ர இற*21ெபா%கி* ெகா-கி"ற அ1ைப எதவேர; ம –

மைர!ைடயவேர; "ேனா – அநாதியா!7ளவேர; அ.5 9 அ8 5E,
ேதா- அைர ேம= த-வ - க4ைகநீ 9யிD1 ெகா-கி"ற 5E,ேதா-

அைரயிD1 ெபாதிய த-வேர; எ"ைன 9ய. ப8 பிறவி* கட- Hழ
னிதைன- எ"ைன Aைம!1 அAகி"ற பிறவி*கடEேல விA1வ
ேகாபி,தீ. எ-.

ண1

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

னியாயமா6ட*காவத கைனனிதவேன
னியாயமானதமிKமைற*கண நி"

னியாயமாைலயென"ேற,ைகசக"5வி,

னியாயமாநில,திபிறவாைம ந1"விைனேய.

(79)

(இ-7) " நியாய1 மா6ட*2 ஆ அதகைன னிதவேன - "ேன

நியாய,ைத!ைடய மனித*காக இயமைன* ேகாபி,தவேர; னி ஆய1 ஆன தமிK

ம உைற *கண – அக,திய னிவர ேபறாகிய தமிைழ!ைடய மாி"

க

எAதளியி*கி"ற :" க

கைள!ைடயவேர; நி" னி யா அ மா-

ஐய" எ" ஏ,ைக*2 - உ1ைம( சிதி, மாதாேவ அத வி%8?=*2.

பிதாேவ எ" தி*21ெபா%8; அ"5  வி, - அ"ைப திவி,; அ1
மாநில,தி- பிறவாைம - அழகிய ெபாிய Iமியி"க

ேண (அ9ேய4க7 இனி.)
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பிறவாைம.ெபா%கி; ந1 " விைன னியா - நம "ைன விைனைய*
ேகாபி,த>1, எ-.
--------------

விைனயக-வி,ெத"ைனயா

விைனயக-வி,தக*க

9டேவ

81விைரமல*கா

ணிய4காக நடெம.பயில

விைனயக-வி,தனமாத*2ேமாக1விைள,த7க

வினயக-வி,தைலவாமைம1மிடறவேன.
(இ - 7) விைன அக-வி, எ"ைன ஆ
எ"ைன ஆ

டளேவ

9டேவ

(80)
81 – விைனகைள ெயாழிவி,

81; விைர* காவி மல ைந அக- வி,தக1 க

ணி ப4கா

- மண,ைத!ைடய க42 வைளமல தளர.ெபற அக"ற சதிர. பா%ைட!ைடய
க

க

கைள!ைடய உமாேதவியாைடய பாகேர; நட1 ெம பயி- அவிநய - +,தி"

ேண திேமனியிேல பயிலா நி"ற அபிநய4கைள!ைடயவேர; க-வி தன1

மாத*2 ேமாக1 விைள,த7 கவி" ஐய - மைலைய.ேபாD1 பைமயாகிய
ைலகைள!ைடய ெப

க>*2 ேமாச,ைத விைனவி,தளிய அழைக!ைடய

ஐயேர; க-வி, தைலவா - க-வி*2, தைலவேர; ம ைம மிடறவேன -

மாி"க

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

எAதளியி*கி"ற காிய கA,ைத!ைடயவேர, எ-.

அவனிய1பாரழ-கா-வி)1பாெய42மானவேன
யவனிய1பா".5ரெமாி,தாெத"னணிம
ரவனிய1பாவி,ெதைனவாெவனவட,தநதகனா

மவனிய1பான75ாியா!னனைட*கிலேம.

(81)

(இ - 7) அவனி அ15 ஆ அழ- கா- வி)15 ஆ எ421 ஆனவேன - Iமி!1 நீ1

நிைறத அ*கினி!1 கா1 ஆகாயமா எ42மாயவேர; அ வனி அ1பா-

.5ர1 எாி,தா – அத அ*கினியாகிய அ1பினாேல .5ர4கைள!1 எாி,தவேர;
ெத" அணி மர - அழகிய அல4கார,ைத!ைடய மைர!ைடயவேர; அதக"

ஆ1 அவ" என அணிய1 பாவி, அட, வா என இய1பா" அ7 5ாியா -

46

இயமனாகிய அவ" எ"ைன ேவறாக. பாவி,. ெபாதி வாெவ"

ெசா-லா" அ7 ெச!1; உ" அைட*கல1 -உம*கிைட*கல1. எ-.
--------------

கல4காமனத +வ"ேறாறி84கால,தைட*

கல4காமனத நதமைரயக3ச,த"ப

கல4காமனதராாிெதாA3சிவகாமெம64

கல4காமனதவிழி,தவேனகைற*கதரேன.

(82)

(இ - 7) +வ" ேதாறி81 கால, அைட*கல1 - இயம"ேறா"1ெபாA

(உம*2) அைட*கல1; கல4கா மன1 ததி கா - அ3சாத மன,ைத, த

கா,த>1; ம" ந அ1 த ம ஜய - நிைலெபற ச42கைள நீ தகி"ற

மாி" கெணAதளியி*கி"ற பிதாேவ; க3ச,தன பக- அ1 கா ம" நத1
 ராாி ெதாA1 சிவ - பிரம61 Gாிய61 அழகிய கபக*கா=*கரசனாகிய

இதிர61 ந1ைடய வி%8?=1 வண42கி"ற சிவேன; காம1 எ61 கல1

காம" நத விழி,தவேன - காமெமன.ப81 ஆபரண,ைத!ைடய ம"மத" ெக81

வ

ண1 விழி,தவேர; கைற* கதாேன - காிய கA,ைத!ைடயவேர. எ -.

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

கதரைவய"ய"மாெல"றிதிகணபதிேவ
கதரைவய"5கKமரகாியதி*

கதரைவய152தவேன மத"காய4கன

கதரைவய1ெபதாD!ேமாெவ"ற"காதEேய,

(83)

(இ - 7) கதர1 ைவய" - ேமகமாகிய வாகன,ைத!ைடய இதிர61; அய" மா- பிரமD1 வி%8?=1 ; எ" இ - Gாிய61 சதிர61; கணபதி ேவ- கதா
அF ஐய" 5கK மர - விநாயக*கட=>1 ேவலா!த,ைத!ைடய க*

கட=>1 அFைவயனா1 5கKகி"ற மைர!ைடயவேர; காிய தி* கதர -

காிய அழகிய கA,ைத!ைடயவேர; ஐய1 52தவேன – பிைஷ 52தவேர; மத"

காய1 கனக1 தா ஐய15 எதா- - ம"மத" உட15 ெபா"ேபாDேதமைல, த1
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வ

ண1 ஐ பான4கைள! ெதா8,தா-; எ"த" காதE உ!ேமா -

எ"6ைடய தைலவி உவாளா! எ-. [தைலவ" "னிைலயாக. பா4கி +ற-]

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

காதைலயானி"ன9ேயவண4க*ககி"ற

காதைலயானி"னதீகில"காணினி*காலென"ேம
காதைலயானி"5ற,ேதாறிமாறி*கைரயர1ைப*

காதைலயா நிற2ெதனமரெவனக

(84)

மணிேய.

(இ. 7.) கா - கா,த>1; தைலயா- நின அ9ேய வண4க* ககி"ற காதைல

யா" இ"ன1 தீரகில" - தைலயினாேல உ1ைடய திவ9கைளேய வண421
ெபா% 8 நிைன*கி"ற ஆைசைய நா" இ"னம நீ42கி"றிேல"; இனி*

கால" எ"ேம- காதைல - இனி இயம" எ"மீ ெபாதிைல; ஆனி" 5ற1 ேதாறி
மா - இடபததி" கிேல ேதா"றி நீ*கிய>1 ; இ*2 அைர அரமைரப*

காதைலயா நி21 ெத" மர – க15கைள !ாி3)கி"ற வாைழகைள!ைடய

ேசாைலக7 த"ைமயா நிகி"ற அழகிய மைர!ைடயவேர; எ"
க

மணிேய - எ"6ைடய க

க

Sரவ த42கா%9H4கதிமைற=4

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

க

க
க

மணிேய. எ -, காண அைச.

Sரவதனிேபாவதி4ேகத4கி*காைலயிேபா4

Sரவதெமாழிப4கைன,ெத"ன4காமரக

(85)

Sவதைனெசயர52மி"க-ைலயேற.

(இ . 7) க

மைற=1 க

Sசவம த42 கா%8 - சி4க1 இ*கி"ற கா%9ேல; இHம கதி
S – நீ4களிவ1 Gாிய6ைடய ஆNதமயன,ைத!1 க

S; தனி

ேபாவ அவம - தனிேய ேபாத- Hணா21; இ4ேக த4கி* காைலயி- ேபா1 இFவிட,ேத இ காைலயிேல ேபா4க7; க

ககணைட ெவ-D1 வ

8 ஈர வத ெமாழி ப4கைன-

ண1 ேதா"றிய ெசா-ைல!ைடய உ மாேதவியாைடய

பாகராகிய சிவெபமாேன; ெத"ன4கா ம*க

- ெத"ன3ேசாைலகளினாேல
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Gழ.ப%ட மாினிட,ேத; தீர வதைன ெச - (வத*) தீர, வழிபா8 ெச;

கவைல அ ஊ 52மி" - கவைல நீ4கி ஊ*2. ேபா4க7. எ-. [வி

வில*க-]

---------------வைலய1பாி*24கடைறவாகைறவாளரவ
வைலய1பாி*215ய,திெகா

டாமரரேச

வைலய1பாி*2வி-வா4கி6

ேடாேவ"மக%2யிேர.

வைலய1பாி*2மிைசேயயைசயமைரவதா

(86)

(இ - 7) வைல அ15 அாி*21 கடைறவா - வைலயினாேல சல,திேல (மீைன)
அாி*கி"ற பரவ=*ெகா

டவேர; கைற வா7 அரவ1 வலய1 பாி*21 5ய,தி-

டா - ந3ைச!ைடய ஒளிெபாதிய பா1பாகிய வா2வலய,ைத,

ெகா

தா4காகி"ற 5ய,திேல ெகா

டவேர; ம அரேச - ம*2 நாயகேர;

வலய1 பாி*2 மிைசேய அைசய மைர வதா - வ-லய1 2திைரயி"மீ அைச!1
வ

ண1 மைரயி"க

எAதளி வதவேர; வ- ஐய1ப இ*2 வி- வா4கி" -

வEய ஐ பாண4கைள!ைடய ம"மத" க.5வி-ைல வைள*கி"; எ" மக%2
உயி உ

ேடா - எ"6ைடய மக>*2 உயி

ேடா, எ-, [ெசவிEயிர4கி*

+ற-]

------------மகவானர1ைபயசதிரGாியமானிேவா
மகவானர15விேபா4க=ாிமவியவா

மகவானர15ய"மாேயாென4கம4கிெகா

ட

(87)

மகவானர1ைபய4காம*ெகா"ைறமாைலயேர.

(இ-7) மகவா"- இதிர61; அர1ைபய – ேதவமகளிக>1; சதிர Gாிய –

சதிர Gாியக>1 ; மானிேவா - ெபாிய னிவக>1; மகம வானா - யாக,தி"

வி.ைப!ைடய ேதவக>1; அ15வி ேபா1 -IமியிD7ளவக>1 ஆதி*கி"ற;

க=ாி மவிய வாமம க வானா - உமாேதவியா ெபாதிய இட,ெதாைடைய!ைடயவா; அ1பயன மாேயா" ெந4க ம4கில ெகா

ட மகவான -
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பிரமாைவ!1 வி%8?ைவ!1 ெந421 வ

ெகா

ண1 இர

8 ப*க,தி61

டளிய ஒளிைய!ைடயவ; -அர1ைப அம கா மரக ெகா"ைற மாைலயா

- வாைழ(ேசாைலகளினாேல Gழ.ப%ட மாி"க

ெணதளியி*கிளற

ெகா"ைற மாைலைய!ைடயவராகிய சிவெபமா" எ - .
---------------

மாைலய1ேபாக ேநா*24க

ணாைனமதிய4ெகா"ைற

மாைலய1ேபாக நேதா நதாி,ம"றா9ையப9"
மாைலய1ேபாக நதநாளிரணியனமாரபகழ4க

மாைலயமேபாக3Gழமரைன வதி.பேன.

(இ - 7) மால ஐய1ேபா உக ேநா*21 க

ணாைன - மய*க,ைத( ெசகி"ற ஐ

பாண4கைள!ைடய மனமதன ெபா9யா21 வ
க

(88)

ண1 பா,தளிய

ைண!ைடயவ1; மதிய1 ெகா"ைற மா- அ15 ஒகேதாம தாி, ம"

ஆ9ைய – சதிரைன!1 ெகா"ைற மாைலைய!ம க4ைக நீைர!1

ஓேராக4ேதா1 அணி கனகசைபயி" க

ேண நி,த3ெசபவ1; 5-

மாைல அ1 ேபா உ*க அநா7 இரணிய" மா5 அகKத மா- ஐ- 5-Eய
மாைல. ெபாAதி"க

அழகிய ேபாைர மகிழ அநாளிேல இரணிய6ைடய

மாைப. பிளத வி%8?=*2* கட=>1; அ1ேபாக1 GK மர" –தாமைர

மலக7 GKத மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமாைன; வதி.ப" - (யா")
வழிப8ேவ". எ..
------------

வதி*2மாதப,தசி,த,த"மனமகிK(
வதி*2மாதரமாவதிெதாAம"னென-D

வதி*2மாதர*க" ற1மரனம"

வதி*2மாதர.ேபாத?காெத"67ைவ2வேன.

(89)

(இ- 7) வதி*21 ஆதர1 ப,த சி,த,த" - வழிப8கி"ற வி.ப,ைத!ைடய
அ"பகள சி,த,திD7ளவ1; மன1 மகிK வ இ*2 மாத அமராவதி

ெதாA1 ம"ன" - ெந3ச1 உவ வ இ.Iமியி" க

ேண அழைக!ைடய

அமராவதியிD7ளவக7 வண42கி"ற நாயக1; ெந- இ*21 உவ ஆதர1
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க" அ1 மர" - ெந-ைல!1 க1ைப!1 மகிK ப)*க>1
+%டமாகிய க"க>1 உ

கி"ற மைர !ைடயவமாகிய சிவெபமா";

நம" விதி*21 மா தர1 ேபா அ?கா - இயம" ேநா ெசகி"ற ெபாிய

அ(ச,ைத!ைடய கால,தி"க

அ?காத வ

எ"67ேள எAதளியி.பா. எ-.

ண1; எ"67 ைவ2வ" -

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

ைவய15ரதரமால4கிE"மைலமா)

நா"

ைவய1பரதரவானவபாகய"மாமைறயி
ைவய15ரதரமாற.பைட,தனமாமைர
ைவய15ரதாசா

மரத1வ-லவேம,

(90)

(இ-7) ைவ அ15 அ4கி உர1 தா" மா- - +ைம!1 பாண1 (ைறேய)
அ*கினி!1 வEைமைய, தாி,தவராகிய வி%8?=மா1; வி- மைல -வி-

ேமமைலயா1; நா

மா)ன1 - நாணி பர1பர1; ைவய1பாதா வானவ - ேத

இதிர1 ேதவமா1; பா2 அய" - சாரதி பிரம61; மா மைற - 2திைரக7

ேவத4களா1; இைவ அ15ர1 தர1 மாற. பைட,தன- இைவகைள அழகிய

.5ர4க>1 வEைம நீ421 ெபா%8. பைட,தளினா; மா மைர ைவய1

5ர, அரசா7 மாத1 வ-ல வ1 - ெபாிய மைரயி" கெணAதளியி
Iமிைய* கா, அரசா
எ-.

டளிய மைர!ைடய சிவெபமான வ-லவ1 இ.

--------------வ-Eயமாமனத>ைடயா"மர" வ7ளி

வ-Eயமாம"க"பிதா1மல4கெள"1

வ-EயமாமெனகிK,ெத"ைனயா>ெம"மா%9னிநீ
வ-Eயமrமன,

ணிைனயாெகா-வர,திைனேய.

(91)

(இ - 7) வ-Eய1 மா ம" அத7 உைடயா" - 5Eயின ெபாிய நிைலெபற

ேதாலாகிய உைடைய!ைடயவ1; மர" – மைர!ைடயவ1; வ7ளி வ-E

அ1 மாம" - வ7ளிெய"61 ெபயைர!ைடய ெகா9ேபா-வா>*2 அழகிய
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மாமனா1; க" பிதா - க* கட=>*2, த4ைதயாமாகிய சிவெபமா";
1மல4க7 எ"61 வ-E அ1மாம- ெநகிK, – :" மல4கெளன.ப81

வில42க7 அ*காவ

ண1 பிாி,; எ"ைன ஆ>1 - எ"ைன ஆ

ட>வ;

வ- இயமா இனி நீ எ" மா%8 வர,திைன மன,7 நிைனயாெகா- - வEய

இயமேன இனி நீ எ"னிட, வதைல உ"ென3சிேல நிைனயாேபாD1. எ-.

---------

வர.5ைட*23சி(சைடயா"2வைளமெவாAகி

வர.5ைட*23ெசமா மெவபம4ைகத"பா-

வர.5ைட*23சி4க4க42E"வாரைலவ-ெலழிE
வர.5ைட*24ெகா4ைகயாதE"ேவ

81வைரவினிேய.

(92)

(இ - 7) வர1 அ.5 உைட* 23சியா" -ேமலாகிய நீைர!ைடய 23சி(
சைடைய!ைடய சிவெபமான; 2வைள ம ஒAகி வர.5 உைட*21 ெச மா
ம ெவப – 2வைள மலாினி"1 ேதெனாAகி வர15கைள !ைட*கி"ற

வய-களினாேல Gழ.ப%ட ெபாிய மாிD7ள மைலைய!ைடய தைலமகேன;
ம4ைக த" பா- வர( சி4க1 5ைட*21 - தைலமகளிட, நீ வர( சி4க4

ெகா-D1; க42E" வரைல - இரவிேல வராெதாழி; வ- எழி- இவர* ெகா4ைக

5ைட*21 - Gதா8கவியின அழ2 ெசறி!1வ
இனி வைர= ேவ

ண1 தன1 H421; ஆதE"

81 - ஆதலா- இனி விவாக1 ேவ

81. எ-. [பா4கி வைர=

8*க1]

------------இனியமன()தE-ைலெந3ேசம"றZ*கமல,
தினியமன()த"ேபா1பிரா"மாிைறயா
மினியமன()த1ேபாதி84க

டனில42ெபாறா

ளினியமன()தி.ெபாேளா8மிைற3சவேன.

(93)

(இ-7) இனி யம" ந()த- இ-ைல - இனி இயம" வி15தE-ைல; ெந3ேச –
மனேம; ம"ற- ஈ1 கமல,தி" நியம" அ()த" ேபா1 பிரா" -

மண,ைத!ைடய 2ளித தாமைர மலராகிய ேகாயிைல!ைடய பிரமா=1
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வி%8?= தி*கி"ற கட=ளா!1; ம இைற ஆ 1 இனிய ம" - ம*2

நாயகராகிய இனிய தைலவ1; ந() உத1 ேபாதி81 க

ட" – ந3சாகிய நீ

த42கி"ற கA,ைத!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய ; இல42 ெபா" தாளி"

- விள42கி"ற ெபா"ேபாD திவ9களிேல; இய1 ம" அ( )தி.

ெபாேளா81 இைற3)வ" - ஒE ெபாதிய அதேவத,தின ெபா>டேன

வண42ேவ". எ-.

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

இைறயாமலக4ைகயா"மரனிைனய9ைய

யிைறயாமலகெமன*க

9ைற3)வென"கவிபாK*

கிைறயாமலகமகிK=ற.பா8வனி4கியம
கிைறயாமலக

(94)

9,ெத"ேம-வவதிய-ப-லேவ.

(இ -7) இைற – கட=>1; ஆமல1 க4ைகயா" - பாி),தமாகிய க4ைகைய

!ைடயவ1; மர" - மைர!ைடயவமாகிய சிவெபமா6ைடய; இைண
அ9ைய – இர

8 திவ9கைள!1; இைற ஆமலக1 என* க

8 இைற3)வ" -

ைகயிD7ள ெந-E*கனிேபால, தாிசி, வண42ேவ"; எ" கவி பாK*2

இைறயாம- - எ"6ைடய பா%8*கைள H?*கிைற*கா; அக1 மகிK= உ ற.

பா8வ" - மன1 மகிK(சியைட!1 வ

ண1 பா8ேவ"; இ42 இயம2 இைற யா1

அல - இ4ேக இயம6*2( சிைம!ைடேய1 நாம-ல; க
இய-5 அ-ல - க

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

9, எ"ேம- வவ

9, எ"மீ வத- (அவ6*2) ைறய". எ-.

இயDமிைச!1பயி"மாிைறபி"னளா
EயDமிைச!1பாிசநி"ேற4கிடெலதவிவ

ணியDமிைச!மி9.பாயி42.ேபாலெவ4க
ளியDமிைச!1பத1பதி! நீ!மிதிடேவ.

(இ - 7) இயD1 இைச!1 பயி- ம இ" அளா- - இயறமிA1

இைச,தமிA1 பயிலாகி"ற மாி"க

(95)

ெண!தளியி*கினற சிவெபமான

53

இனிய கைணயினாேல; இைச!1 பாிசம இயD1 - (நீ) உட" ப81 பாிச1
ெபா1 ; நி" ஏ4கிட- - நி" இர4காேத; இவ

இயD1 இைச!1 எத -

இF=லக,திேல ஒA*க1 கீ,தி!1 அைட!1ெபா%81 ; இ42. ேபால எ4க7
இயD1 நீ!1 மிைச உ1பத1 பதி இதிட - இ4ேகேபால எ4க7 ெப
நீ!1 ேமD7ள ேதவலக,திD1 வாA1 ெபா%81; இ 9.பா -

?1

இFவிவாக,ைத 9*க*கடவா. எ- [வைரெவதி-ேகாட-]
-----------------

இவ1ப"னமலவாவியிெசEனீ4கAநீ

ாிவ1பனனநி"கணக

8வா8மிெளன*2

ளிாிவ1ப"னெந4கியகாவிEயா"ெச-வனீ

யிவ1ப"னக.I

(96)

மரெனழி-வைர*ேக.

(இ- 7) இவ1 மல ப"ன வாவியி- ெசE" - நாமிவ1 I*கைள(

ெகா!1ெபா%8 வாவியிேல ேபாவாமாயி"; ஈ1 கAநீ இ அ15 அ"ன நின

க

க

8 வா81 - 2ளிைமயாகிய 2வைளயின ெபாிய அ15க7 (த1ைம.)

ேபா"ற உ"6ைடய க

கைள* க

8 வா81; இ7 என* 2ளி இ1 ப"ன1

ெந4கிய காவி- யா" ெச-வ" - இெள" ெசா-D1வ

ண1 2ளிைம

வகி"ற இைலக7 ெந4கிய ேசாைலயிேல நா" ேபாேவ"; நீ இ – நீ (இ4ேக)

இ; அ1 ப"னக1 I

மர" எழி- வைர*2 – அாிய பா1பாகிய

ஆபரண,ைத யணித மைர!ைடய சிவெபமான அழைக!ைடய

மைலயிட,. எ-. [ பா4கி தைலவிைய* 2றியிட,ய, நீ4க-.]
--------------

வைரவில4ைகய"றனத3ெசA,மறதித

வைரவில4ைகய" மர" ெவபி"வ9விெத"ன
வைரவில4ைகயத3சிறிைட(சி*2ம"ன2மிF
வைரவில4ைகய"றஉ,தா6ேதவி!மானினேவ.

(97)

(இ - 7) வைர வி- அ1 ைகய" - (ேம) மைலயாகிய வி-ைலேயதிய அழகிய

ைகைய!ைடயவ1; தன அ3) எA, மற இதவைர வில42 ஐய" -
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த1ைடய ப3சாUா,ைத மறதிதவகைள வில2கி"ற கட=>1; மர"

ெவபி" – மைர!ைடய வமாகிய சிவெபமா6ைடய மைலயி" க

ேண;

இ எ"ன வ9= - இ எ"ன அழ2; வைர= இ- – பிாிவி-ைல; அ42 ஐய1 த1

சி இைட(சி*21 ம"ன21 - அ4ேக ஐய,ைத, தகி"ற சிறிய இைடைய!ைடய
தைலமக>*21 தைலமக6*21; இFவைர= இல4ைக அ" அடத தா61

ேதவி!1 மானின - இ1மண1 இல4ைகைய அநாளிேல ெபாதவனாகிய

இராமைன!1 (அவ" மைனவியாகிய) சீைதைய!1 ேபா"றன. எ- . [ெசவிE
நறா*கிவ காதைல!மறிவி,த-.]
----------

மான,தைரயைரவ"5E,ேதாலைரவ%ட,த

மான,தைரயைர,ெத"மரைர மாமலேரா"

மான,தைரயைர வாK,திவண42மி"வான,த
மான,தைரயைர ைவ.பர.பாசிவம

டல,ேத

(98)

(இ - 7) மா" அ,தைர - மாேனேயதிய ைகைய !ைடயவ1; அைர வ5E,ேதாைல - அைரயி"க

ேண வEய 5E,ேதாைல!ைடயவ1; வ%ட,த

மா" அ, அைரயைர - (த9*2 இFவளெல") வைரய,த உமாேதவியா
ெபாதிய சிவ.பாகிய பாதிைய!ைடயவ1 ; ெத" மரைர -ெத"

மைர!ைடயவ1; மா மலேரா" மா ந,த ஐயைர - ெபாிய தாமைர

மலாிE*21 பிரம6*21 ெபாிய ச4ைக!ைடய வி%8?=*21 தைத

யாமாகிய சிவெபமா"; வாK,தி வண42மி" - தி, வண424க7;

வான,த1 மான, தைரயைர அ.பா- சிவம
நா?1 வ

டல, ைவ.ப - ேதவக>1

ண1 Iமியி67ேளாைர அ.பாD7ள சிவேலாக,தி"க

இ,திய>வ. எ..

-----------ம

டல

டவ"க

டல

டக*கா8ழ*21மர"க

ம

டல

ம

டல

ம

டறியாதவ"வ

டமிK*க

டனிதனா-வவண42ைமய"

ட"5ெசெந3சேமய3ச"மாவிைன*ேக.

(99)
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(இ. 7) ம

டல1 உ

டவ" க

8 அறியாதவ" – Iமிைய !

டறியாதவரா!1 ; வ7 தமிK கம

வி%8?=1 க

டல1 

டவராகிய
ட1 னி த-

நா-வ வண421 ஐய" - வள1 ெபாதிய தமிைழ வள,த கம
திாி5

டல,ைத!ைடய

ட,ைத, தாி,த அக,திய திலாகிய நா"2 னிவக7 வண42கி"ற

கட=ளா!1; ம

8 அல1 

டக1 கா8 உழ*21 மர" - ெந4கிய கல.ைப

தாமைர*கா%ைட உழ*2கி"ற மைர!ைடயவரா!7ள சிவெபதான; க1

ம

டல1 உ

8 - திகம

டல1 உ

8; அ"5 ெச ெந3சேம; அ"5

ெசவாயாக மனேம; மா விைன*2 அ3ச- - ெபாிய விைனக>*2 அ3சாெதாழி.
எ-.

-------------மாவினல4ககல(ெசறமாற42வாமப4க

மாEனல4கனிநீெசெநபாமரமைல

மாவினல4கவைள,தவபாத1வண4கின*2

மாவினல4கல4கேறாளி-வாAமல,திேவ,

(100)

(இ - 7) மா இன- அ42 அகல( ெசற மா- த42 வாம1 ப4க - யாைனயி6ைடய
"ப1 அ4ேக ஒழி!1 ெபா%8 (தைலைய*) ெகா"ற வி%8? த42கி"ற

இட. பாக,ைத!ைடயவ1; மாவி" ந- அ1 கனி நீ ெச ெந- பா மர-

மாமர,தி6ைடய ந-ல அழகிய பழ,தின சா ெச4ெநபயிக>*2. பாகி"ற
மைர !ைடயவ1; மைல மா வி- நல4க வைள,தவ (ேம) மைல யாகிய

ெபாியவி-ைல ட421வ

ண1 வைள,தவமாகிய சிவெபமா6ைடய ; பாத1

வண4கின*2 - திவ9கைள வண4கினவக>*2; மாவி" அல42 அல4கேதாளி- - வ
க

8கைள!ைடய விள42கி"ற மாைலைய அணித 5ய,தி"

ேண; மல, தி வாA1 – தாமைர மலாிE*கி"ற இல*2மி வாAவ7. எ-.
மரதாதிைர

ெபற

