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௨ 
சிவமய�. 

தி�	சி
ற�பல�. 
 

கவிரா�ஸ கவிரா�ஸ கவிரா�ஸ கவிரா�ஸ ----    	 க
சியப �னிவ� பிரப�த�க�	 க
சியப �னிவ� பிரப�த�க�	 க
சியப �னிவ� பிரப�த�க�	 க
சியப �னிவ� பிரப�த�க�....    
 

தி��கயிலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைறயாதீன�� 
இ�ப�ெதா�றாவ� ��மஹாச�நிதான� 
 -ல-  !"பிரமணிய ேதசிக%&�திக' 

க(டைளயி(ட�ளியப+  
 

அ-வாதீன வி��வா� 
 த த த த . . . . ச ச ச ச . . . . மீனா)சி *�தர+பி,ைளயா�மீனா)சி *�தர+பி,ைளயா�மீனா)சி *�தர+பி,ைளயா�மீனா)சி *�தர+பி,ைளயா�    

 பல பிரதிகைள� ெகா.� பாிேசாதி��" பதி"பி�க"ெப
றன.  
 
உாிைம பதி0 .      விசய - 1ர(டாசி 1953.  

2த
பதி"1-1953. 
தி�வாவ��ைற ஆதீன ெவளி4� 71. 

அ	சி(ட�   2�க� அ	சக�, ��பேகாண� 
--------------------------------------------------------    

 
௨ 
சிவமய� 

தி�	சி
ற�பல�. 
 

கவிராஷஸ 1 க�சிய�ப2னிவ� பிரப�த3க, கவிராஷஸ 1 க�சிய�ப2னிவ� பிரப�த3க, கவிராஷஸ 1 க�சிய�ப2னிவ� பிரப�த3க, கவிராஷஸ 1 க�சிய�ப2னிவ� பிரப�த3க,     
2த
ப"தி 2த
ப"தி 2த
ப"தி 2த
ப"தி . 

 
1. 1. 1. 1. பிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதி....        
2. 2. 2. 2. க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதி....        
3. 3. 3. 3. க�சி ஆன�த�திேரச� கழிெந��க�சி ஆன�த�திேரச� கழிெந��க�சி ஆன�த�திேரச� கழிெந��க�சி ஆன�த�திேரச� கழிெந��....        
4. 4. 4. 4. க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��....        
5. 5. 5. 5. ப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதி. (. (. (. ("றி�$ைர&ட("றி�$ைர&ட("றி�$ைர&ட("றி�$ைர&ட())))        

 
தி�வாவ��ைற ஆதீன+தி�வாவ��ைற ஆதீன+தி�வாவ��ைற ஆதீன+தி�வாவ��ைற ஆதீன+....        
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௨ 
சிவமய�. 

தி�	சி
ற�பல�. 
தி�ெதா�ட�தி�ெதா�ட�தி�ெதா�ட�தி�ெதா�ட�....    

 
பாய வா�யி& 25வ�� ப!பதி ய+ைம  
ஆய ெவ-வைக" ெபா�'க6 மவ7ைட" ெபா�'க'  
ேமய வி-வண மல�ேவ றி�ெறன 0ண&�த  
8ய ெம9�தவ� த+யவ& �ைணய+ ெதா5வா�.  
                 - தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+     
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௨ 
1 ஞானமா நடராச6�தி1 ஞானமா நடராச6�தி1 ஞானமா நடராச6�தி1 ஞானமா நடராச6�தி....    
தி�	சி
ற�பல�. 

 
ஓ;ெகாளியா9 அ�'ஞான %&�தி யாகி  
           உலகெமலா� அளி�த�6� உைமய�ைம காணகாணகாணகாண  
ேத;கம5� மலாிதழி தி;க' க;ைக  
          திகழரவ� வள&சைடேம> திகழ ைவ��  
நீ;கல�� பவ�ெதாட&	சி நீ;க ம�?'  
          நி�றிைமேயா& �திெச9ய நி��த� ெச9@�  
A;கமல மல&�தா'க' சிர�தி� ேமB�  
           1�தியி7� உறவண;கி" ேபா
ற> ெச9வா�.  

தி�	சி
ற�பல�. 
      ----    1 உமாபதிேதவநாயனா�1 உமாபதிேதவநாயனா�1 உமாபதிேதவநாயனா�1 உமாபதிேதவநாயனா�.  
 

உ 
சிவமய�. 
2க8ைர 2க8ைர 2க8ைர 2க8ைர ....    

 
ேதவார+ேதவார+ேதவார+ேதவார+. 
தி�	சி
ற�பல�. 
 
“2�ைதகா. %வாி7 2தலா னா�கா.  
         %விைலேவ> %&�திகா. 2�க ேவ(��  
த�ைதகா. த.கடமா 2க�தி னா&���  
        தாைதகா. தாC�த+ேய வண;� வா&��	  
சி�ைதகா. சி�தாத சி�த� தா&��	  
        சிவனவ�கா. ெச;க.மா> விைடெயா� ேற?�  
எ�ைதகா. எழிலா�� ெபாழிலா& க	சி  
         ஏக�ப�கா. அவென� எ.ண� தாேன."  
 

தி�	சி
ற�பல�. 
 
 தி��கயிலாயபா�பைர� தி�வாவ��ைறயாதீன� ெத9வ	 ெச�தமிC 
நா(���� திலக� ேபா>வ�. எ� 'க.ணா9� க.ணி
க�மணியா9 மணியா� 
பாைவயா9' இல;கிெயாளி&வ�. ‘ க>வி� களFசிய�' இ�தி�வாவ��ைறேய என� 
க
ேறா& ெசா>வ&. சிவஞானராசதானி இ� என	 சிவஞான	 ெச>வ& ெசா>வ&. 
1லவ&க(�� தாயக� இ�ேவ என" 1லவ& பல�; ெகா'வ&. 1வியாச�� 
கவியரச�� எ� �றவர! G
றி���� �ைறைசமாநகெரன இதைன	HCவ&. 
ெதா.�ப� ெதா.ட& �ய& தீ&��� 8ய தல� இ�ேவ என� ெதா.ட&க' வ�� 
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வ�� வழிப�வ&. 'ஆயிர; ெகா�"ப& ேபாB� ஆவ� �ைறயனாேர' எ�ற�ளிய 
தி�நா0�கர! !வாமிக' ‘மாயி� ஞாலெம>லா� மலர+ வண;�� ேபாB�' எ�? 
அ�ற�ளிய திறேம எ�?� ம�ற நி�? நில0வ� எ�ப& ெபாிேயா&.  
 
 இனி, இ"பிரப�த;களி� ஆசிாியராகிய கவிராIஸ - 1111 க�சிய�ப2 க�சிய�ப2 க�சிய�ப2 க�சிய�ப2னிவ�னிவ�னிவ�னிவ� 
திராவிட மாபா+யகாரராகிய   மாதவ	 சிவஞானேயாகிக' மாணவ& ப�னி�வ�' 
2த>வ&. ஏைனய மாணவ& பதிெனா�வராவா& :- ெதா(+�கைல-!"பிரமணிய 
2னிவ&, ம�ைரயாதீன� - ேவலா@தேதசிக&, காFசீ1ர� - சரவண ப�த&, 
இராமநாத1ர� - ேசாம!�தர�பி'ைள, 2����மார ேதசிக&, இல�கண� - 
சித�பரநாத2னிவ&. க>யாண !�தர உபா�தியாய& , அைட�கல;கா�தா� 
2தKயா&, காFசீ1ர�- சித�பர 2னிவ&, தி�2�Lட> - ச�திரேசகர2தKயா&, 
தி�	சி
ற�பல ேதசிக& 2தKேயா& எ�ப. இ�கவிஞ& ெப�மா�, இ-வாதீன�� 
மஹாவி��வா�,  வடெமாழி தமிC ெமாழிகளி> ெபாி�� வ>ல சிவாMAதி	ெச>வ&. 
ெந(��"ப.ணிய பழ� பாட>கைள ஒ"1வி"ப� ேபால" 1திய 1திய பாட>கைள	 
சிறி�� வ��தமி�றி எளிதி> இய
?� ஆ!கவி இவ&க'. ��ப�தியிB�, 
��பணிவிைடயிB� இவ&க6�� இைண எவ�மில&. இவ&க' ெச9த ெப� O>க' 
- காFசி"1ராண�� இர.டா;கா.ட�, தி��தணிைக"1ராண�, ேபP&"1ராண�, 
AவாQ&"1ராண�, தி�வாைன�கா"1ராண�, விநாயக1ராண� எ�பனவா�. சி? 
பிரப�த;களாகிய  
1. தி��தணிைகயா
?"பைட 2. தி��தணிைக"பதி
?"ப�த�தாதி 3. பிரமீச& 
பதி
?"ப�த�தாதி 4. ஆன�த��திேரச& பதி
?"ப�த�தாதி 5. ஆன�த��திேரச& 
கழிெந+> 6. ஆன�த��திேரச& வ.�வி� 8� 7. பFசா�கர ேதசிகர�தாதி 
எ�பன0� இவ&கள�ளியைவகேள. இவ
?', பி
Lறிய ஐ�� சி? பிரப�த;களி� 
ெதா�"ேப இ�2த
ப�தி. 2�னிர.� பிரப�த;க6� தனிேய இர.டா� 
ப�தியாக அ	சி(� விைரவி> ெவளிவ��.  
 
இனி, "  க	சிய"ப 2னிவாிய
றிய பிரப�த;கெள>லாவ
ைற@� ேச&�� 
ஒ�ெதா�தியாக� �றி"1ைர, Oலாசிாிய& சாி�திர� 2தKயவ
?ட� ெவளியிட 
எ.ணி@'ேள�. அதைன நிைறேவ
றிைவ��� வ.ண� தமிC� ெத9வ�ைத 
இைறF!கி�ேற�.'' என மஹாமேஹாபா�தியாய - டா�ட&   ஐயரவ&க' 
வ.�வி� 8�' இர.டா� பதி"பி� 2க0ைரயிேல 20-1-31> �றி��'ளா&க'. 
இ�த� �றி"ெபா�ேற இைவகைளெய>லா� ஒ� ெதா�தியா�கி ெவளியிட 
ெந�நாளாக எ�ைன� �.+ய�. ‘அ��� 2ய�றாB� ஆ�நாள�றி -எ��த 
க�ம;களாகா' எ�ப� 2திேயா& வா�க�ேறா ?  
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 இனி,   மாதவ	சிவஞானேயாகிக' ேபP& -   ேவல"ப ேதசிக& 
சி�ன"ப(ட�திK��தகால�� அவ&க'பா> ைசவ ச�நியாச2�, சிவதீ(ைச@� 
சிவஞாேனாபேதச2� ெப
?	 சிவஞானேயாகிக' எ�ற தீ(சாநாம2� 
H(ட"ெப
? விள;கினா&க'. அ"ேபா� ��மஹாச�நிதானமாக 
G
றி��த�ளியவ&க' 10-வ�   ேவல"பேதசிக !வாமிக'. இ� %&�திக' 
ச;கரநாராயண& ேகாயிKேல சிவபாிAரணமாயினா&க'.   மாதவ	 
சிவஞானேயாகிகள� ஞானாசிாிய& ேபP& - ேவல"ப ேதசிக& 
சி�ன"ப(ட�திK��தப+ேய ேபPாிேல சிவபாிAரணெம9தினா&க'. இவ&க' 
அ�ளி	ெச9த� ப.டார சா�திர� பதினா�க7' ஒ�றாகிய 
ப சா!கர�பஃப சா!கர�பஃப சா!கர�பஃப சா!கர�பஃெறாெறாெறாெறாைடைடைடைடயா�. ேபP& - ேவல"பேதசிக& சிவபாிAரண2
றைமைய 
அறி�த ப�தாவ�   ேவல"ப ேதசிக& அ+யவ& L(ட�திB'ள ம
ெறா� 
ேவல"ப�த�பிரா7�� ஆசாாியாபிேடக� ெச9�   ேவல"ப ேதசிக& எ�ற 
அபிதான��டேனேய சி�ன"ப(ட�திK��தினா&க'. இவ&கேள  
  பி�ேவல"பேதசிக%&�திக'. பி�1 இவ&க' பதிெனாரா�ப(ட�தி> 
��%&�தியாக G
றி��த�ளி   மாதவ	 சிவஞான !வாமிகள� மாணவ& 
ப�னி�வாி> ஒ�வராகிய தி�	சி
ற�பல ேதசிகைர	 சி�ன"ப(ட�தி> 
அம&�தின&.  
 
 இனி, திராவிடமாபா+யகாரராகிய   மாதவ	சிவஞான !வாமிக' 
மாணவ&களி> இல�கண� -   சித�பரநாத 2னிவ& தி�	சி
ற�பல 
ேதசிகாிட�திேல ைசவச�நியாச2�, சிவதீ(ைச@�, சிவஞாேனாபேதச2� ெப
றா&. 
இராமநாத1ர� - ேசாம!�தர��0� இவ&களிட�திேலேய நி�வாண தீ(ைச@�, சிவ 
ஞாேனாபேதச2� ெப
றன&. இ"பிரப�த;களி� ஆசிாியராகிய கவிராIஸ -   
க	சிய"ப 2னிவ��, ெதா(+�கைல - ம�ரகவி -   !"பிரமணிய 2னிவ�� 
ப�னிர.டாவ� ��மகாச�நிதான� தி�	சி
ற�பல ேதசிக& ெபாிய ப(ட�தி> 
G
றி��� சிவாகம ஆரா9	சிையேய ெபா5�ேபா�காக� ெகா.� சிவாந�த 
நி(ைடயி> எ5�த�ளியி��தைமயி� அ"ேபா� சி�ன"ப(ட�தி> உ'ள  
  அ�பலவாண ேதசிக&பா> ைசவச�நியாச2� சிவ ஞாேனாபேதச2� 
ெப
?�ெகா.டன&. இைவ ஆதீன ��பர�பைர விள�க�தாB�, ஆதீன 
வரலா
றாB�,   !"பிரமணிய 2னிவ& தம� ஞானாசிாிய& மீ� இய
றி@'ள 
பிரப�த;களாB� அறிய�கிட"பன.  
 
இனி, இ"பிரப�த;களி� பதி"1�� உதவியாயி��த பிரதிக' வ�மா?:--   
இ-வாதீன��� க>வி� களFசியமாகிய  
 
சரSவதி மஹா> 1�தகசாைல ஏ(�	!வ+ 1.  
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இராமநாத1ர� - இராமசாமி"பி'ைள எனவழ��� ம�ைர ஞான 
ச�ப�த"பி'ைளயா> பதி"பி�க"ப(ட க	சி ஆன�த��திேரச& பதி
?"ப�த�தாதி, 
ஆன�த��திேரச&கழி ெந+>, (பிரமாதி - 1879) அ	!"பிரதி 1.  
[ இ"பிரதிைய� ெகா���தவியவ& ஆரணி - வி��வா�, சி�தா�தர�நாகர�, தி�. 
2��. !. மாணி�கவாசக 2தKயா& அவ&க' ]  
 
இ-வாதீன��   !�தரK;க�த�பிரா� !வாமிக' எ5திய ைக�காகித"பிரதி 1.  
 
எ� த�ைதயா&   T. A . சபாபதி பி'ைளயவாக' எ5திய காகித� ைகெய5��" 
பிரதி 1.  
 

இ-வாதீனவி��வா7�, ஆதீன ஓ�வா&க6' ஒ�வ�மாகிய  
  !.ெபா�ேனா�வா %&�திக' காகித"பிரதி 1.  
[இ�ைகெய5��� காகித" பிரதியி> இ�2னிவ& பிரப�த;க6�, ெதா(+�கைல - 
ம�ரகவி -   !"பிரமணிய2னிவ& பிரப�த;க6� உ'ளன.]  
 
இய
றமிழாசிாிய&, 1ரைச அ(டாவதான�--  சபாபதி 2தKயா& அவ&க' 
பா&ைவயி(� கK-4983: விஷு- தM&௴ (கி.-பி. 1882->) பதி"பி�த ெப�நக&" 
பிரமீச&பதி
?" ப�த�தாதி அ	!"பிரதி 1.  
[இதைன@தவியவ& �ட�ைத - தி�. R. க;காதர 2தKயா&)  
 
 இ-வாதீன�� 17-வ� ��மஹாச�நிதான�   அ�பல வாண 
ேதசிக%&�திக' க(டைளயி(ட�ளியப+ ம�ரா1ாிவாசியாகிய இராமசாமிபி'ைள 
என வழ;�� ஞானச�ப�த"பி'ைள யவ&க'   மாதவ	 சிவஞான!வாமிக' 
பிரப�த;கைள� ெதா��� ந�தன - சி;கமதியி> இர.டா�பதி"பாக 
அ	சி(�தவின&. அத
� 2� பாலவந�த�   பா.+��ைரசாமி� 
ேதவரவ&க6ைடய வி�"ப�தி�ப+ ேம
Lறிய பிரப�த;க' யா0� 
ஞானச�ப�த"பி'ைளேய 2த
பதி"பாக விேராதி ஆ.+ேல அ	சி(டன&.  
  மாதவ	 சிவஞானேயாகிக' பிரப�த;க6�, அவ&க' மாணவ&களி> 
கவிராIஸ-  க	சிய"ப 2னிவ& பிரப�த;க6� தனி�தனியாக இ-வாதீன 
வி��வா� வி!வK;க�த�பிரா� !வாமிக6� ேம
ெசா>Kய ஞானச�ப�த" 
பி'ைள@� ேச&�� பாிேசாதி�� அ	சி(�'ளன&. ஆயி7�,   க	சிய"ப 2னிவ& 
பிரப�த;க6�, ெதா(+�கைல-  !"பிர மணிய 2னிவ& பிரப�த;க6� ெதா��� 
2த�2தலாக 70, 71-வ� ெவளி4�களாக இ-வாதீன�� 21-வ� ��மகாச�நி 
தான�  ல  !"பிரமணிய ேதசிக!வாமிக' க(டைளயி(ட� ளியப+ இ"ெபா5� 
எளிேயனா> பாிேசாதி�க"ப(�"பதி"பி�க" ெப
றன. இ-வி� 2னி1;கவ&க6� 
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அ�ளிய ஏைன"பிரப�த;க' இர.டா�ப�தியாக அ	சி(� ெவளிவர0'ளன. 
இ"பதி"பிேல கவிராIஸ-  க	சிய"ப 2னிவர�ைடய தி�0�வ	 
சிைல	சி�திர2� 2க"பி> ேச&�க"ப(�'ள� கா.க.  
 
 இனி, யாC"பாண�ைத	 ேச&�த ரா-பக8& -  மா� சி. ைவ. 
தாேமாதர�பி'ைளயவ&க' பைழய O>கைள அ	சி�� 2ய
சியி> ஈ�ப(+��த 
கால�திேல தணிைக"1ராண�ைத@� அ	சிடவி��பினா&க'. 25-3-1883> 
மஹாமேஹாபா�தியாய  ம� ஐயரவ&க6�� எ5திய க+த���� 2� 16-வ� 
ேமலகர� -   !"பிரமணிய ேதசிக%&�திக6�� வி.ண"பமM"பியி��தா&. 
அ-வி.ண"ப�தி�ப+ேய மகாவி��வா�-பி'ைளயவ&களிட��" 
பாட;ேக(டேபா� ம�ைர - இராமசாமிபி'ைளயவ&க' எ���ைவ��'ள 
�றி"ைப@� உட� உபேயாகி��� ெகா'6�ப+ மகாச�நிதான�தி> 
ெப�;க�ைண@ட� அ�O
 பிரதிக6ட� அ7"பிைவ�க� 
க(டைளயி(ட�ளிய�. அத�பி�   க	சிய"ப 2னிவ& சாி�திர	!��க2� 
எ5�வி�� அM"ப" ெப
ற�. எனி7�, தணிைக"1ராண� �றி"1�கைள 
இராமசாமி பி'ைளயவ&களிடமி��� ெப
?�ெகா.�� அவ& எ�ன காரண� 
தினாேலா பதி"பி�கவி>ைல. தணிைக"1ராண� அ	சி(ட கால� !பா7 - சி�திைர 
(1883). "பி'ைளயவ&க' ெசா�ன அ�ைமயான �றி"1�கைள இவ& லIிய� 
ெச9யவி>ைலேய! ந>லெபா�' கிைட�தெத�? மி�க மகிC	சிேயா� இவ��� 
உபேயாக"ப��தி�ெகா'ள� ெதாியவி>ைலேய! எ�? நா� எ.ணிேன�.  
  !"பிரமணிய ேதசிக !வாமிக6� அேதக��ைத உைடயவ&களாக இ��தா&க''' 
(எ� சாி�திர� - 759� ப�க� பா&�க.) என ஐயரவ&க' வ��த�ேதா� 
�றி��'ளா&க'. அ��றி"1�க' ஆதீன�தி> இ��தாB� ஒ�கால�திேல 
ெவளிவ�ேம! பிற& ைகவச" ப(�" பயனில தாயி
ேற!! எ� ெச9வ� !! எ>லா� 
தி�வ�'.  
 
 இ"பிரப�த�தி> உ'ள   க	சிய"ப 2னிவ& வரலா? 2
Lறிய ஞான 
ச�ப�த"பி'ைளயா> எ5த"ப(�" ேபP&" 1ராண�ைத தாரண - சி�திைரயி> 
அ	சி(ட கால�� அதி> ேச&�க"ப(+��தேதயா�.  
 
 இனி, இ-வாதீன�� 16வ� ��மகாச�நிதான� ேமலகர�   !"பிரமணிய 
ேதசிக%&�திக' கால��	 சி�ன"ப(ட�திேல (கி. பி. 1871-1883) G
றி��த   
நமசிவாயேதசிக !வாமிக' தணிைக"1ராண�ைத@� சிற�த2ைறயிேல பாட� 
ெசா>வா&க'. இ-வாதீன அ+யவ& L(ட��(சிற�� ஆதீனவி��வானாக 
விள;கி"பி�1 கி.பி. 1888> ��ற��+யி> உ'ள தி�வ.ணாமைல 
ஆதீன����� தைலவராக மகாச�நிதான�தா> அM"ப" ெப
ற  
  ஆ?2க�த�பிரா� !வாமிக6� தணிைக"1ராண� பாட� ெசா>B� ஆ
ற> 
மிக" பைட�தவ&கேள. சி�ன"ப(ட��   நமசிவாய ேதசிக& க>Kைட��றி	சியி> 
G
றி��தகால�திேல அவ&க'பா> க>விக
றவ&களி> ேச
U& - அ�ணாசல� 
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கவிராய��, அவ&த� பி� !"பிரமணிய�கவிராய�� மிக	சிற�� விள;கின&. 
!"பிரமணிய� கவிராயரவ&க'   நமசிவாயேதசிக !வாமிகளிட�திேல 
தணிைக"1ராண�ைத@� ெபாிய1ராண�ைத@� ந�� க
?�ேத&�தவ&. ேச
U& 
!"பிரமணிய� கவிராயரவ&களிட�திேல எ� தமிழாசிாிய&க6' ஒ�வ��, 
இ-வாதீன வி��வா7�, ஓ�வா&க6' சிற�� விள;கியவ&க6�, சித�பர�   
மீனா(சி காேலஜி> பிாி�Wபாலாக0� அ.ணாமைல" ப>கைல� கழக�திேல 
தமிழாசிாியராக0� G
றி��� தமிழர! ெசB�தியவ&க6� ஆகிய   ! . 
ெபா�ேனா�வா%ா�திக' தணிைக" 1ராண�ைத� ேக(� ந>ல�றி"ெபா�? 
எ5திைவ��'ளா&க'.  
 
!"பிரமணிய�கவிராயரவ&களிட�திB� தணிைக"1ராண����	 சிற�த 
�றி"1�க' இ��தன. பி�1, தி�"பன�தா( காசி மட���தைலவ&களாக 
G
றி��� வடெமாழி தமிCெமாழிகளி> ெப��1லைம@ட� விள;கிய   
ெசா�கK;க�த�பிரா� !வாமிக' தைலவ&களாக வ�வத
� 2�ேன 
��ற��+��	 ெச�றி���   ! . ெபா�ேனா�வா%&�திக6� தா2மாக� 
தணிைக"1ராண�ைத ஒ�2ைற பாட;ேக(டா&க'. இதைன ஒ�வா%&�திகேள 
அ+ேய� பாட;ேக(டேபா� Lறிய�ளினா&க'.   ெபா�ேனா�வா%&�திக' 
  மீனா(சி காேலX பிாி�Wபாலாக இ��தேபா�   ெசா�கK;க�த�பிரா� 
!வாமிக' தி�"பன�தாளிK��� ஆள7"பி� தணிைக"1ராண� �றி"ைப ஓ�வா 
%&�திகளிடமி��� வ�வி��"பா&��வி(�	 சிலநா(களி> தி��ப0� 
அ��றி"1�கைள அ7"பிவி(டா&க'.  
 
   மீனா(சி காேலஜி> தமிழாசிாியராக இ��த ேசாழவ�தா� -   
க�தசாமியாரவ&க6� தணிைக"1ராண�ைத	 ேச
U& - !"பிரமணிய� 
கவிராயரவ&களிட� பாட;ேக(டவ&கேள. நா;க' சித�பா�   மீனா(சி 
காேலஜி> ப+���ெகா.+��த ெபா5�  ெபா�ேனா�வா%&�திக6ைடய 
தணிைக"1ராண��றி"ைப" ெப
? வ�� மாைல க(+�ெத�வி> உ'ள  
  ெம9க.ட வி�தியா சாைலயி> கீC1ற� அைறயிேல Hாியனா&ேகாயி> 
ஆதீன�� இல�கண� -   2����மார த�பிரா� !வாமிக6ட� இ���   
க�தசாமியாரவ&க' ஆரா9�� வ�தா&க'. அ�கால�திேல எளிேய7�,  
தி�. ெப ேகாவி�த%"பனா�� தணிைக"1ராண�ைத� க�தசாமியாரவ&க' பா> 
ேக(க" ெபாி� 2ய
சி ெச9�� மிகமிக அாிதாயி
?. பி�1,   க�தசாமியா& மிக 
விாிவாக எ5திைவ��'ள தணிைக"1ராண0ைர"பிரதி அவ&க' இ?தி� 
கால�திேல மாயமாயி
?. தணிைக"1ராண���� இ�வைரயி> 2ைறேய 
பாட;ேக(டப+ தி�வாவ��ைறயாதீன�திK��� ம�ைர -   
இராமசாமிபி'ைளயவ&க' �றி"1�, ேச
U& -   !"பிரமணிய�கவிராயரவ&க' 
�றி"1�,   ெபா�ேனா�வா %&�திக' �றி"1�,   க�தசாமியாரவ&க' 
விாி�த0ைர@� ெவளி"படாம> தமிCம�க6��� தணிைக"1ராண	 !ைவைய� 
�9�க" ெப��தைடக' பல இ��தன.   ெபா�ேனாவா %&�திக' 
தணிைக"1ராண� �றி"ெபா�? தவிர ஏைனேயா& �றி"1�க' ஒ�?� 



10 

 

பயனிலவாயின. அைவ எ"ேபா�? யாரா>? எ-வா?? தமிழக�� அ	சி> 
உலாவ�ேமா தி�வ�(ேக ெதாி@�. எ� தமிழாசிாியராகிய -   ெபா�ேனா�வா 
%&� திக' �றி"1ட� தணிைக"1ராண� விைரவி> ெவளிவர இ���� ெச9தி 
தமிழக ம�க6��" ெபாி�� அகமிக மகிCைவ@.� ப.Y� எனேவ 
ந�1கி�ேற�.  
 
கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ ----    1 க�சிய�ப 2னிவர� பிரப�த3கைள ஒ� ேசர ெதா"� 1 க�சிய�ப 2னிவர� பிரப�த3கைள ஒ� ேசர ெதா"� 1 க�சிய�ப 2னிவர� பிரப�த3கைள ஒ� ேசர ெதா"� 1 க�சிய�ப 2னிவர� பிரப�த3கைள ஒ� ேசர ெதா"� 
ெவளியிட! க)டைளயி)ட�ளிய இ=வாதீன� ெவளியிட! க)டைளயி)ட�ளிய இ=வாதீன� ெவளியிட! க)டைளயி)ட�ளிய இ=வாதீன� ெவளியிட! க)டைளயி)ட�ளிய இ=வாதீன� இ�பெதா(றாவ� "�மஹா இ�பெதா(றாவ� "�மஹா இ�பெதா(றாவ� "�மஹா இ�பெதா(றாவ� "�மஹா 
ச�நிதான+ 1ச�நிதான+ 1ச�நிதான+ 1ச�நிதான+ 1----ல ல ல ல ----    1 *�பிரமணிய ேதசிக 6�1 *�பிரமணிய ேதசிக 6�1 *�பிரமணிய ேதசிக 6�1 *�பிரமணிய ேதசிக 6�திக, தணிைக�$ராணைத&+ திக, தணிைக�$ராணைத&+ திக, தணிைக�$ராணைத&+ திக, தணிைக�$ராணைத&+ 
உடஉடஉடஉடன�யாக ஆரா?�� அ�சிட!ன�யாக ஆரா?�� அ�சிட!ன�யாக ஆரா?�� அ�சிட!ன�யாக ஆரா?�� அ�சிட!    க)டைளயி)ட�ளினா�க,க)டைளயி)ட�ளினா�க,க)டைளயி)ட�ளினா�க,க)டைளயி)ட�ளினா�க,. . . . தி�வ�A+ தி�வ�A+ தி�வ�A+ தி�வ�A+ 
"�வ�A+ 2(னி
க"�வ�A+ 2(னி
க"�வ�A+ 2(னி
க"�வ�A+ 2(னி
க....        
 
 இ"பிரப�த;க' க
ேபா��� எளிதாக" பய�ப�மா? ச�திக' பிாி�� 
அ	சிட"ப(�'ளன. எ>லாவ
றி
�� �றி"1ைர எ5�வதாயி� மிகவிாி@� 
என0�, 2�ேன �றி"1ைர@ட� ெவளியி(ட O>கைள" பி�7� பி�7� 
ெவளியி�வ� த�கத�? என0�, எளிதாக� கிைட�க"ெப?� க	சி - ஆன�த��தி 
ேரச&வ.� வி� 8� 2த
பதி"1 %லபாடமாக0�, இர.� பதி"1�க' 
உைர@ட7� மகாமேகாபா�தியாய  ம�-ஐயரவ&க' ெவளியி(+�"பதி> 
%�றா� பதி"1 �றி"1ைர@ட� இ-வாதீன�� 17-வ� ெவளி4டாக 
வ�தி��கி�றெதன0� எ.ணி இ"பிரப�த;கைள� �றி"1ைர 2தKயன எ5தாம> 
வாளா %ல பாடமாக அ	சிட ேந&�ேத�. இ-வாதீன வி��வா� ப>கைல" 1லவ& - 
  வி. சித�பரராமK;க�பி'ைளயவ&க' எ5தி 2�1 ெவளியி(�'ள பFசா�கர 
ேதசிகர�தாதி� �றி"1ைர ம(�� இதி
ேச&�க"ப(�'ள� கா.க.  
 
�
றமி�"பி� ெபா?�த�6�ப+ ெபாிேயாைர ேவ.+� ேக(�� 
ெகா'6கி�ேற�.  
 

''''''''ஆரறிவா� எ�லா+ அக(ற ெநறிய�A+ஆரறிவா� எ�லா+ அக(ற ெநறிய�A+ஆரறிவா� எ�லா+ அக(ற ெநறிய�A+ஆரறிவா� எ�லா+ அக(ற ெநறிய�A+    
ேபரறிவா( வாராத பி(ேபரறிவா( வாராத பி(ேபரறிவா( வாராத பி(ேபரறிவா( வாராத பி(....''''''''    

----    தி�வ�)பய(தி�வ�)பய(தி�வ�)பய(தி�வ�)பய(....    
 
தி�வாவ��ைற,            இ;ஙன�, 
18-9-53.                           சி�தா�தைசவமணி - த. ச. மீனா(சி!�தர�பி'ைள,  
                             ஆதீனவி��வா�.  

---------------- 
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௨ 
சிவமய�. 

தி�தா�டக+தி�தா�டக+தி�தா�டக+தி�தா�டக+    
தி�	சி
ற�பல�. 

 
ஒ�றா0லகைன��மானா& தாேம  
          [ழிேதாUழி@ய&�தா& தாேம  
நி�றாகிெய;� நிமி&�தா& தாேம  
            நீ&வளிதீயாகாசமானா& தாேம  
ெகா�றா�;L
ைற@ைத�தா& தாேம  
         ேகால"பழைன@ைடயா& தாேம  
ெச�றா� தீ&�த;களானா& தாேம  
        தி�வால;கா�ைற@Fெச>வ& தாேம.  

தி�	சி
ற�பல� 
                                        ----    தி�நா8!கர*நாயனா�தி�நா8!கர*நாயனா�தி�நா8!கர*நாயனா�தி�நா8!கர*நாயனா�....        

    
உ 

சிவமய�. 
தி�	சி
ற�பல�. 

 
1 க�சிய�ப2னிவ� வரலா�1 க�சிய�ப2னிவ� வரலா�1 க�சிய�ப2னிவ� வரலா�1 க�சிய�ப2னிவ� வரலா�....    

    
 இ"பிரப�த;களி� ஆசிாியராகிய   க	சிய"ப 2னிவர& ச
ேறற��ைறய 
O
ற?ப� வ�ஷ�தி
�2� ெதா.ைட ம.டல�திேல, தணிைக� தி�"பதியிேல, 
காFசீ1ர��" பர�பைர	 ைசவ ேவளாள& �ல�திேல அபிஷி�த& மரபிேல 
அவதாி�� ஒ5�க� அ�1 அ�' 2தKய ந
�ண;கேளா� வள�வாராயினா&.  
 பி�1 த�ைததாய&களாேல த�க பிராய�திேல வி�தியார�பF 
ெச9வி�க"ெப
?, சிறி� க>வி க
ற வளவிேல, அ�க	சிய"ப 2னிவ&, 
சிவேI�திர யா�திைர ெச9ய� ெதாட;கி� ெதா.ைட நா(+B'ள 
சிவSதல;கெள>லா� தாிசி��� ெகா.�, ேசாழநா(+ேல  சித�பா 2தKய 
தி�"பதிகைள� தாிசி�தா&. பி�ன&   ஞான�ேகா2�தியாகிய தி�வாவ� 
�ைறைய அைட��, மடாலய�தி7'ேள 1��� தி��ைகலாச பர�பைர	 
சி�தா�தைசவ ஞானபாMவாகிய  நம	சிவாய %&�திைய� தாிசி��, 
தி�வ�ேணா�கF சி�தி�க"ெப
?, அ"ெபா5� அ�தி�மரபி
 சி�ன"ப(ட�தி> 
எ5�த�ளியி��த ஞானாசாாியராகிய (அ�பலவாண) ேதசிகைர ஒ��க�திேல 
ேபா9� தாிசி��" ேபர�ேபா� வண;கினா&. வண;கியபி� அ�த ஞான 
ேதசிகாிட�ேத, சமய தீைI@� விேசஷதீைI@�, ெப
?, சிவா	சிரம�தி
�ாிய 
�றவற�ைத அைட��, நி�வாண தீைI@� ெப
?�ெகா.டா&.  
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 உ
? ேநா�கி ஆன�தெவ'ள�தி> அமிC�தி� கால�ேதா?� !வாமி 
தாிசனF ெச9� ெகா.� தி�வ�(ெச>வ&களா9 G
றி��தா&க'.  
 
 அ"ேபா�, சிலகால� மைழயி>லாைமயா> ெவ"பமி�தி ப
றி ஜன;க' 
தாக ேசாக;க6
? வ���வைத ேநா�கி�, ெத'ளிேயா& உ'ளேமேபால 
ெவ'ளிய�பல�திேல, ஆன�த தா.டவF ெச9த�ளியகால��, ஆடK� 
ேவக�தா> அ�ைம� தி�ேமனியி> ஆபரணமாக அணி��'ள அரவ;க' விட�ைத 
@மிC�ததனா> ேதவராதிேயா&�� உளவாகிய தாக ேசாக;கைள� 
தி�2+�க.ணதாகிய க;ைகைய� காFசி நதியாக	 ெச>B� வ.ண� 
ஆFஞாபி�� மா
றிய�ளிய ேபர�. 2தKயவ
ைற அட�கி அரச�பலவாண&மீ� 
ெபாி�� அ�ைமயாகிய ஓ& பிரப�த� பா+ மைழ வ�ஷி�க	 ெச9�,  
ஜன;க6ைடய தாகேசாக;கைள மா
றிய�ளினா&க'. பி�7� ப(]ச& மீ� பல 
பதிக;க' பா+" பல���� �(ட ேநா9 2தKய ேபா�கி ம
?� பல 
அ
1த;கைள@F ெச9த�ளினா&க'.  
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 அ�த Sதல�தி� மகிைமகைள உலக�தா& பல�� உண&��9@�ப+ 
தி�0ள; ெகா.� ெசா
!ைவ@� ெபா�(!ைவ@� இனி� விள;�� வ.ண� 
கால� இட;க6�ேக
ற அல;கார அைமதிேயா� ேபP&"1ராண�ைத@� 
ெமாழிெபய&�� அ�ளினா&க'.  
 
 அத�பி�1 தி��தணிைகைய அைட�� ஆ;ேக சிலகால� G
றி��� 
இய
றமிC" ேபாதகாசிாிய& விசாக"ெப�மாைளய&, வி��வா� - 
சரவண"ெப�மாைளய& இ�வ���� பிதாவாகிய க�த"ைபய& 2தலாயிேனா���� 
க>வி க
பி�த�ளினா&க'. அ"ேபாC�, பலவி�வா�க6� தமிழிேல 1ற	சமயியா
 
ெச9ய"ப(ட சீவகசி�தாமணிைய" ேபாில�கியமாக� ெகா.டா�தைல	 
சி�த�திேல ெகா.�, அதி7� மா(சிைம ெபற� தி��தணிைக" 1ராண�ைத 
ெமாழிெபய&�த�ளி	ெச9தா&க'. ெசா> வள�, ெச9@ணைட, ச�த�, ெபா�(!ைவ 
ெய�7� இைவகளிேல தமிC ெமாழியிB'ள எ�த இல�கிய2� இத
� ேம� 
ப(+லெத�ப� அ"1ராண�ைத ஓதி@ண&ேவா&�� எளிதி> விள;�� எ�ப&.  
 
 த�மாணா�காி
 சிற�தவராகிய க�த"ைபய��� வயி
றிேல ஓ& 
��மேநா@.டாய ெபா5�, தணிைகயா
?"பைடைய" பா+, அவ& ேநாைய 
மா
றிய�ளினா&. அதனா> அவ&க' சிவ�தியான 0ைற"பி
 சிற"1ைடயெர�ப� 
ெத'ளிதி
 1ல"ப��. ம
?� தி��தணிைக" பதி
?" ப�த�தாதி 2தKய 
பிரப�த;க6� அ;ேக இ��தெபா5� இய
றினா&க'.  
 
 பி�1 ெச�ைன மாநக&��	ெச�? அ;ேக சிறி� கால� வசி�தா&க'. 
அ"ெபா5� அ-விட��" ப�தஜன;க6�, பிர1�க6� ேவ.+�ெகா.டப+ 
விநாயக1ராண�, ெச�ைன விநாயக& பி'ைள�தமிC 2தKயன இய
றி, அவ&க' 
அ+@ைறயாக இர.டாயிர� வராகனிட அைத�ெகா.� இ�தி�வாவ��ைற யிேல 
ஆதீன பரமாசாாியராகிய  நம	சிவாய %&�திக' ச�நிதி ம.டப"பணி 
அணிெபற	 ெச9வி�த�ளின&.  
 
 விநாயக 1ராண� அர;ேக
?F சைப�� ஐயா"பி'ைள எ�7� ஒ� 
ெபாிய பிர1 "நா�வர இெத�ன இராமாயணமா'' எ�? ச
ேற இகC�தன&. ம
ற" 
பிர1�க' 2னிவர&�� அதைன மைற���, அவ& தம� 1ராண�ைத� ெதாட;கா� 
இராமாயண�ைத எ����ெகா.� யாவ�� பிரமி���ப+ 2த> ஆ? ெச9@ளி> 
O? �
ற�. ஏ
றினா&. உடேன அ" பிர1 O?வராக7� , ^தா�பர 
2தKயைவக6� ெகா.� ேபா9" பாதகாணி�ைகயாக ைவ��� தீ&�க த.டF 
சம&"பி��, !வாமிகள� மக��வ� அறியாத ஏைழைய� ேதவாீ& கா�த�6க 
ெவ�? வி.ண"பFெச9ய, அத� பி�1 தம� 1ராண�ைத� ெதாட;கி 
அர;ேக
றினா&க'.  
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 இ�2னிவ& ெச�ன"ப(டண�திK���� ேபா�, காFசீ1ர�தி> 
எ5�த�ளியி��த அவராசிாியராகிய  மாதவ	சிவஞானேயாகிக'பா> ஆ;�'ள 
தமிCவி��வா�க' ஒ�;�L+, நீவி& காFசிமா�மியF ெச9ய"1��� 
அத�க.ேண கட0' வாC�தி>, "ச;ேக�� மலர��ட;ைக " எ�பைத 
2தKBைடய சபாநாயக& �திைய 2�ன& அைம��, "தண�தெப�� " எ�பைத 
2தKBைடய Sதலநாயகராகிய ஏகா�பரநாத& �திைய" பி�ன& ைவ�த� 
தவெற�? சாதி�தன&. அ	சிவஞானேயாகிக' த�2ைடய மாணா�கைன� ெகா.� 
அவ&கைள� தைலமட;க	 ெச9வேத த�திெய�? தி�0ள;ெகா.�, 
அதைன�க	சிய"ப 2னிவ���� ெதாிவி�தா&. உடேன 2னிவர& ெச�ைனயினி� 
?� 1ற"ப(�  காFசி ேச&��, அைனவைர@� ஏகா�பரநாத& ச�நிதி 
ம.டப�தி
 ேசர	ெச9�, பிரச;கி�க� ெதாட;�வாராகி, அ�தSதல�� ஓ�வாைர 
ேநா�கி இ�த Sதல��� ேதவார"பதிக;க6' ஒ�றைன 2தKேல ஓ��ப+ 
ெசா>ல, அவ& ''தி�	சி
ற�பல�'' எ�? ெதாட;கின&. அ"ெபா5� க	சி ய"ப 
2னிவர&, ஆேIபி�த வி��வா�கைள ேநா�கி இவ& "தி�	சி
ற�பல� " எ�? 
ெதாட;�கி�றாேர, இ� உ;க(�" ெபா��த�தானா? இவைர நீ;க' ேச&�� 
இ	ச�நிதியி> இ�த Sதல��� ேதவார"பதிக;கைள" பி�திவிய�பல� எ�? 
ெசா>K ஆர�பி���ப+ ெச9ய�Lடாதா? ெவ�ற அளவி ேல, அைனவ�� 
வாெயடா� ஊம&க' ேபால� தைலவண;கியி��தன&. அத�ேம> விநாயக& 
கா"1��"பி�, கட0' வாC�தி> 2தலாவ� உயி&களி� ேபாக� G�ேப?க(� 
ேஹ�வாக" பFசகி��திய� தி�நி��தF ெச9த�6� சபாநாயக& �தி L?தேல 
2ைறெய�? பல நியாய;க' கா(+ அ-வி��வா�க' அவமான� அைடய	 
ெச9தன&.  
 
 பி�1,  காFசியி> G
றி��க�க�தி அ;ேக அம&�த ெபா5� த�2ைடய 
ஆசிாிய& தி�வா�ைக	 சிரேம
ெகா.� காFசி" 1ராண�� இர.டா;கா.ட 
ெமாழிெபய&"1	 ெச9த�ளி", பி�ன&� க	சியான�த��திேரச& வ.� வி� 8� 
க	சியான�த��திேரச& பதி
?"ப�த�தாதி, பFசா�கர ேதசிக& அ�தாதி 2தKய பல 
O>க' இய
றிய�ளினா&.  
 
 இ;ஙன� ேலாேகாபகாரமாக" பல O>க' இய
றி" பல 
ந�மாணா�க&க6��� க
பி��� தமிC ெமாழிைய அபிவி��தி ெச9�, 
சிவேப
றி
�� காரணமாகிய சிவ�தியானாதிகளி� உைற"பி> வதி�த�ளிய   
க	சிய"ப 2னிவர&   காFசீ1ர� திேல சாKவான சகா"த� 1712- ��	 சாியான 
சாதாரண௵ சி�திைரமீ 11௨ ம;கள வார�தி>, 1ன&Aச நI�திர2� A�வ 
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பI��	 ச�தமி@;L+ய ��பல�கின�தி
 சிவ பாிAரண தைச யைட�த�ளின&. 
(கி.-பி. 1790)  
 
 ஏ&த� சாK வாகன சகாதத�  
  ஆயிர� ெத5சத� ெதா�ப�  
     திர.+� ேம
சாதா ரணவ� ட�தி>   
  இைய த� சி�திைர� தி;க'  
 சா&த� ேததி ப�திேனா ெடா�?  
  த�ெச-வா9 வார�A �வ�தி
  
       ச�தமி 1ன&A சா�தி� நாளி>  
   தவல? ��பல� கின�தி
  
 சீ&த� �ைறைச வாCசிவ ஞான  
  ேதவ�மா ணா�க�. 2த�ைம  
       திகC��ள க	சிய"பமா 2னிவ�  
  தி�"ெப�; காFசியி ெல9தி	  
 ேச&த� ம+யா& தமதக வி�ைள�  
         தி��� த� ன�ளா லக
றி G�?�தி	  
      சிற�தA ரணமைட� தனேன.  
  
இ	ெச9@' 2
கால�த�.  
 

1ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக....    
1மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக....    
1 க�சிய�ப 2னிவர� தி�வ� வாDக1 க�சிய�ப 2னிவர� தி�வ� வாDக1 க�சிய�ப 2னிவர� தி�வ� வாDக1 க�சிய�ப 2னிவர� தி�வ� வாDக....    

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

சிவமய�. 
"�பர+பைர"�பர+பைர"�பர+பைர"�பர+பைர....    

 
அ�'வள& ந�தி ேமதைக விள�கி  
          ய�'சிவ ஞானேபா த�ைத�  
ெத�'வள& தமிC	ெச9 தளி�தெம9 க.ட  
      ேதவன
 ச�ததி விள;க  
வ�ெமா� �ைறைச� தி�நக& நம	சி  
        வாயேத சிகெனா� மி�த�  
��பர� வழிவ� த�ணனி ெகாழி��;  
             �ரவ&க' பலைர@� �தி"பா�.  
                      -    தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+தணிைக�$ராண+....        
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௨ 
சிவமய�. 

தி�	சி
ற�பல�. 
 

கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ ----    1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,....    
1. 1. 1. 1. பிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதிபிரமீச� பதி
��பத�தாதி    

 
தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+....        
 
 ''கயிலாய பர�பைரயி
 சிவஞான ேபாதெநறி  
            கா(�� ெவ.ைண  
  பயி>வா9ைம ெம9க.டா� ச�ததி�ேகா&  
         ெம9Fஞான பாM வாகி�  
 �யிலா�� ெபாழி
றி�வா வ��ைறவாC ��நம	சி  
        வாய ேதவ�  
  சயிலாதி மர1ைடேயா� றி�மர1 நீ`ழி  
          தைழக மாேதா.''  
                                    ------------            1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக,....        
 

பிரமீச�பிரமீச�பிரமீச�பிரமீச�    பதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதி    
    

கா�$கா�$கா�$கா�$....        
அFசிைறவ. +ன�1ர6; கரடமத� கBழிவி.ேணா&�  
  கல�க. கா(��  
ெவFசினேவ ல0ண&ெந�� பைட 25�� ெபா�தட2�  
 விசி�த நீல�  
கF!கேம ெயன0டல� ேபா&�ெதாளி�; களி
?2க�  
 கட0' வாச	  
ெசFசரண" ேபாதிைறFசி" பிரமீச�  றைனவ5�த>  
 ெச9வா ம�ேற.        (1)  
 
வளிவழ;� ெமா�நிைல�த. மைழவழ;� ெமா�நிைலவா�  
 1ரவி� ேதாி�  
ஒளிவழ;� மதிவழ;க 0�வழ;க நிைல@ளெவ�  
 Oழி ேனா;கி�  
ெதளிவழ;� மணி"ெப�;ேகா 1ர�ெதா�சா ரம&�த�ளி�  
 ேதய ெம>லா;  
களிவழ;� பிரமநக&	 ச�கர�ைத; கர�களி
ைற�  
    க���' ைவ"பா�.                              (2) 
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E�E�E�E�....    
 
Aம�0� ப!��ண&�க
 பகநா� 1ர�தளி���  
        1லவ� வாணி  
நாம�0 மய�கமைல நாயகனா� மைறயி�7  
          நா+� காணா�  
ேதம�0; �ழBைமயா ளிட�தாைன" பிரமநக&  
          சிற"ப ேவா;��  
மாம�0; ெகா�ைறய�தா& 2+யாைன யவன�ளா>  
       வண;கி ேனேன.                        (1) 
 
வண;�மி� கிைட@ைமயா டவ2ஞ
?; காFசிநக&  
         வைர"பி 7�ப&  
கண;க' கிள&� திைறF!ச� ரானனச; கர�தம&�த  
         க�ைண வாCைவ"  
பண;கிள&பா" பணிதய;�� பிரமீச� றைனவ5���  
         ப.1 மி�கா&�  
கண;�?ேநா9 விைன25�� வளிெயதி&�த பFசிெயன  
         வக�? ேபாேம.                    (2) 
 
ேபா�� திைர ெகாழி�� மணி வர�? ந?F ேசயா
?"  
      1னK� %Cகி�  
ேத��ண&"ேபா தல&ெசாாி�த நா�2க
� நா�2க���  
          திகழ ேவத�  
ஈ�த�6� பிரமநக&" பிரமீச� றைனயிைறFசி  
         ேய�தி ேனா&க'  
கா��மணி 2+யிைமேயா&� கிைறயவரா9" ேபாி�ப;  
          கல�� வாCவா&.              (3)  
 
வாரணி�த வண;கைனயா& களப2ைல" ெப�;�வ�  
          மத&�� லா0;  
Lரணி�த ேவ
றட;க ெண�;கடB; �ழ
கா�;  
         �ைம�ெத 7'ள�  
ேதரணி�த பிரமநக&" பிரமீச� 1யவைர@  
           மில;� ேமனி	  
சீரணி�த ெப�வன"பா; கடB�வள& சைட�கா�F  
           ெசறி�� ம�7�.                       (4)  
 
ம�னியநா� 2கென5�� மத�ேபா�; L
ெறா?���  
          வைத@ மா
?�  
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ந�ன&ம��  �(ெகா.ேட னைவயாைவ ெயனி7லகீ&  
           நவி
ற� ேக.மி�  
க�னிமதி> 1ைட@��த பிரமநக&" பிரமீச�  
          கபால� ைக@�  
��னியவா னி�' கிழி�� Mத>விழி@� �ல��மல&"  
         பத2 மாேதா.                      (5) 
 
மாெதா�பா Kட;ெகா'ள ம
ெறா�பா� மாலவ
�  
            மகிC�� ந>��  
G�ைதைப� �ண&"ெபா��ப&" பிரமநக&" பிரமீச�  
        விைரHC பாத"  
ேபா�ெதா5 ேத��ந&��" ெபா�(டல&�தா மைர�தவிசி
  
       1�ேத ளாதி�  
ேகா��ந
 பத;கெளலா; ெகா���ெமன� L?வேதா  
         ாி?�A த�ேற.                (6)  
 
அ�றிய2" 1ர�ெபா+"ப வ!�1கதி&" ெபாலFசிமய  
           வ��க> ேகா(+�  
க�?�ணி லாெவறி�த கைணA(�� பிரமநக&�  
          கட0 ளா&த�  
ெபா�றய;� மல&"பாத" Aசைனயி� பயன�ேறா  
          1யைல ெம9யா>  
ெவ�றெந� மா�2தேலா& G
றி���� வி�மிதமா&  
         பத;க ெள>லா�.                (7) 
 
எ>லா� 2ைன"ேபா
றி யினியவணி� தினியMக&�  
          தினிய ெச9ய  
வ>லாதா ெரனநீம
 ெற�ேனேதா லரவணி��  
        ம?க� தா���  
அ>லா&�த விட2.� 1ற;கா(+ னட;�யி�றா  
          யமர ேரேற  
ெசா>லா&�த ெப�;கீ&�தி" பிரமநக&" ெப�மாேன  
           ேசாதி யாேன.                (8)  
 
 
ேசாதியா& !ட&கெள>லா� 8;�G; கி�(பிழ�பாF  
            ேசாதி யாகி"  
ேபதியா வி�(பிழ�1 ெவளியா� மலவி�ைள"  
         ெபய&�தா( ெகா'6�  
ேவதியா பிரமநக& வி�தகா ெவனதி��க.  
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         ேவைல வ>ேல  
ேசதியா த+ேயைன" 1ற�கணி�தா Bல��ைன	  
         சிாி"ப தாேம.                      (9) 
 
சிாி��வர� தாBய&�த 1ர�ெபா+�தா� வழிபா�  
          ெச9� ேபா
?�  
வாி�தகழ
 ?வைரய&ேகா� பா&�த7ட னமரா+  
          வர;க ளீ�தா�  
விாி�தமைற மலரவ7� களி�த�6� பிரமநக&  
           விமல ன�மா  
பாி�த�6� தி�0ள"பா; கி�ெவனம
 ெறவ&ெதாி��  
           பகர
 பாலா&.                  (10) 
  
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
    
பாலாழி கைட�த2� ப�கமதி யாதிற�த  
மாலாதி யிைமயவ&க' வ��சர ணைடதBேம  
ஆலால ம2� ெச9த பிரமநக ரமர&பிரா�  
சாலாெவ� �ண�ெபா?��� த�வனேவ ய�6ேம.            (11) 
  
அ�6�வா9" பிரமநக ரம&�த�6� ெப�ெகாளியி>  
ெத�6�வா ய5�தா� ெசயி&வKயா
 பிாி�த�ேனா  
இ�6�வா மல�த5�தி யி�விைனயி
 ?ட��.�  
ம�6�வா மரேமய வைல"ப(�� கிட�ேதேன.           (12)  
 
ேதேன? மிதழிந?� ெதாிய>கமC சைட2+யி>  
ஊேன? தைலயணி�த பிரமநக ��தமேன  
வாேன? 1கழ+யா& வதி@மல&� கழKைணம
  
றியாேனற வளி�தி+7 ெம�ெப�மா
 கிழிவி�ேற.   (13) 
  
இழிவி�றி� தவமிய
றி ெய>ேலா� %ழியி7�  
அழிவி�றி நி�ற0ன த+யைடய 2ய>கி�றா&  
ஒழிவி�றி யா7லகி Bழித�ேவ 79�வேனா  
கழிவி�றி ய�'!ர���  பிரமநக&� க.Yதேல.       (14) 
  
க.YதB மிளநைக@; ைக@கி�; கழ
காB�  
வி.YாிF! மதி>1ைடHC பிரமநக& G
றி��த  
அ.ணேல யி>ைலெகாேலா வற�திற�1 ெம�விைனைய�  
த.ண�ளா ெலா?��மய& தவி&�த�ளா தி��தைனேய.   (15) 
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இ��தனென- விட��நிைற� ெத�றாB 2யி&கெள>லா�  
தி��தெவழி
 பிரமநக ாிட;ெகா.ட சிவெப�மா�  
ம��தைனய தி�ேமனி வழிபா(+� பய�த�றி"  
ெபா���மல� �மி�தி�ப" 1ணாிப+ வாாிலேர.    (16)  
 
இல�பா� பிணிகாம மிளிவரலா திக6றி7F  
சில�பா� கழ
க�1 சிைதயாைம யளி�த�ளா9  
நல�பா� நாவல&க ணய�ேத��� பிரமநக&�  
தல�பா� ெபறவிமய� ைதயெலா�� G
றி��ேதா9.        (17) 
  
இ��ேதா� ெப��ேதாளி னிைட@ாிFச ெவா�1ைடேய  
2��ேதா� மிள2?வ� 2கநிமி&��� கைட�கணி��  
ம��ேதா� ெபாரெமாழிவா& மய?மி�� ம��திதழி�  
க��ேதா� ெசறிச+ல" பிரமநக&� கட0ேள .     (18) 
  
கட0ளரா யி7ம�பி
 கலவாேர லவ&�காியா�  
அட&விைனமா னிடேர7 ம�பினேர லவ&�ெகளியா�  
மடலவிCைப� �ண&"ெபா��ப& வானவ&நா(  +7 நிழ
?�  
இடனக�ற பிரமநக ாிட;ெகா.ட ெவ�மாேன.       (19) 
  
மாேன�� கரதல2� விடேம�� மணிமிட?;  
காேன�� 1ன
சைட@; காிக.டா9 மடெநFேச  
ஆேன�� ெகா+@ய&�த பிரமநக ர;கணன�  
ஊேன�� 2ட
பிறவி @?வி5ம; கைளத
ேக.      (20) 
  
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
த
ெகா.ட 0'ள 2ரணி� திாி�த த�ேவா& 1ர;க  டழல"  
ெபா
��? வா;கி யமரா(  �க�� 1கCதி� கணி�த 1லவ�  
ெந
��ற ெம;� நிைலெப
? ம>� பிரமா 1ர�� நிமல
  
க
ெகா.� ெநFச மிக>கி
றி யாயி னழிவாயி�.ைம யறியா9.   (21) 
 
அறியாைம @9�த பழிபாவ மFசி  
        யறa னவி
? க5வா9  
2ைறயா Bழ�� மவ&க( ெகாழி��  
          2ைறேத&� தி��� 2ைறேயா  
ெசறிபாவ ேபத மறி0
 ?ஞ
?  
         சிறிேய
� 29தி வ�ேம  
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ெநறியா Bய&�த பிரமா 1ர��  
         நிைறஞான ேமான 2தேல.                (22)  
 
2தல
? நி�ற 2தலாகி ம
? 2+வ
? நி�ற 2+வா9"  
பதம
? நி�ற பதமாகி ம.� பயன
? நி�ற பயனா9  
மதம
? நி�ற மதமா9 வய;� பிரமா 1ர�த மலைன  
இதம
? நி�ற விதமாக ெவ.ண வறியா திழ�த �ளேம.   (23)  
 
உள&வ.� பா+ நைறவா9 ம���  
         ெமாளி&ெகா�ைற ேவணி மதிய"  
பிளெவா� றணி�� நடமா( �க�த  
         பிரமா 1ர�� வரத�  
அளவி�றி நி�ற க�ைண" ெப��கி  
         னைலயா த5�த நிைனயி
  
களெவா�? மி�றி ெவளிவ�� நி�?  
          கதCவி
 பணி�த�6ேம.         (24) 
  
அ�ளி
 கல�த வறி0
 றலா�  
         ெதாழிெலா�? மா
ற> 1ாியா"  
ெபா�ளி
 கல�த பிரமா 1ர��  
          விகி&தா 1ய;க நடனா  
ெத�ளி
 கல�த விைமேயா& 2ய�?  
          ெத�ம�� நி�? கழிய  
இ�ளி
 கல�த தமிேயைன யா.ட  
         வி�ெவ� �றி�� ெமாழியா9.        (25) 
  
ெமாழியாக மாதி வழிைவ�� %&�தி  
 2த�%�? மாகி மிைட0
  
ெறாழியாத வ.ண ம�'ெச9ய நி�?  
          ெமாழிேவ ென7.ைம யி�வா
  
பிழிவா& ெபா��ப& 1றெம;� ெமா9�த  
          பிரமா 1ர�� விமல&  
கழியாத G� நிைறவி
 கல�த>  
             கலவா� ேகாடற�ேம.          (26) 
  
த�தி�க ணி�? தவேம 1ாி��  
           த?க( 1ல�க' கைளேவா&  
ெதா�தி�க ணி�? ெமாழிேவைன ைமய  
          ெறாடரா ெதாழி"ப �ளேத  
ப�தி�க ணி�? 1லேவா& �ழா;க'  
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         பலகாB ேம�� விழவி�  
மி�தி�க ணி�ற பிரமா 1ர��  
          விைளகி�ற வி�ப 0ண&ேவ.         (27) 
  
உண&வா @ண&�� ெமாளியா ெயாளி&��  
        2யிரா @யி&�� ெமாழியா"  
1ண&வா9" 1ண&�� ம�0; கட�த  
        ெபா�ெள�ப ேதற ன�G  
இண&வா9 ெபா��ப ாிளகி� �ளி&�த  
         பிரமா 1ர�தி னி�ேடா9  
வண&வா& க�"பி 7ைமேயா டம&��  
           வர29� தளி"ப வைனேய.             (28) 
  
வைன ம( பிற�க ெவாழிவி�றி யாழி  
          ம+யா �ழ
சி ய�ேபா>  
விைனெதா� கி�"ப ெதாழிவி�றி யா�ைக  
           விளியாைம ைவ�த க�ைண'  
2ைனவ
 பணி�� பிரமா 1ர�தி�  
          2திர�பி� ைவ� தவ&க'  
இைன0
 றிரா&க ணிைன0
ற யா0  
           மினி�
? G� ?வேர.             (29) 
  
உ?கா> வழ;� ெந�நீ& வள&�த  
         0ய&ெத;� வாைழ ெபா�ள  
அ?கா Bழ�� மல&வாவி HC�த  
          பிரமா 1ர�தி லம��  
2?கால 2.ட 2த>வ
 பணி��  
        2+யாத வி�ப Mகாீ&  
இ?கால ேமா&�� ெத?கால& Hழி  
         க��� ைரமிேன.               (30)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
    
மி�னி ல;கிய 2கி
�ல� வில;கெல� றிவ��  
ெபா�னி ல;�மா ளிைக"பிர மா1ர" 1னித�  
த�னி ல;� தா. மல&2ன&� L�பிய தட;ைக  
ம�னி ல;�வா னவ&கர; L�12� மல��.        (31)  
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மல&�த ப.ைண HC த��பிர மா1ர வ'ள>  
அல&�த த�1க ழ5��நா வி7மவி ��வ;  
கல�த ெநFசி7; கழKைண யி��திய சிர���  
ெபாK�த வாணிைய� கமைலைய� க;ைகைய" 1ண&���.  (32)  
 
1ண&�த மாையயா
 1ண&�தத� னிய>1கா ணாைம  
வண&�� வ>விைன 4(ட0 ம?�ெதைன யா.டா�  
பிண&�த ெந(டைர	 ேசாைலHC பிரமமா 1ர�தி�  
உண&�த 0'�ேவா �யி&தன� �டெலன 0ைக"ேபா�.   (33)  
 
உைக�� ைம�ெபாறி @ட
?% வி�வைக� �
ற�  
�ைக��� வ>விைன ெதாட��2� ேபாலமா மாைய  
பைக�� 2"1ர� பா
றிய பிரமமா 1ர�ேதா�  
தைக�� மி�ன�( கடKைன� தண�ெதா? ம�மா.   (34)  
 
அ�ெம ேலாதியா ராடக" பாடக� தளி��  
வி�2 A.2ைல 2கி5;ைக� மல�ெம9 யணியா  
தி�ெம� கால2 மிேரைன@� பிரமமா 1ர�ேதா�  
வ�ெம� றா.�த� வர�பிலா
 றைல�ெதாி� தனேன.   (35)  
 
ெதாி�� வி(டதா� 2"ெபா�  ளிய
ைக@� தி�வா�  
காி�� வி(டதா லட&மல� விழிெயன தறிைவ  
இாி�� வி(டதா Kல�ேச வ+ெயைன ெயா�றா9�  
தாி�� வி(டதா
 பிரமமா 1ர�ெதாளி தாேன.    (36)  
 
தா7� ைதயBF சா&�தி�( பிழ�1கா> சீ�தி(  
`7� த;கிய 0யிைர@� ேவ?ெச9 தா.டா�  
மீ7� தி;க6 ெம�ெமல Mைழ��லா� ெபா��பி>  
ேத7� ��பி@F ெசறிபிர மா1ர	 ெச>வ�.    (37) 
  
ெச>வ ேமாெப�F ெச>லன> �ரவதி
 ெச>ல>  
க>வி ேயாெப�F ெச>ல>க> லாைம@F ெச>ல>  
எ>வ ளா�ெபாலF சைட"பிர மா1ர� திைறவ�  
ெசா>வ ளாவிய �ைணய+ ெதா5�பாி சில&�ேக.     (38) 
  
பாிசி லா�தைன ெயா�வ�� களி�தவ& பர&��"  
பாிசி லா�வைக யி>ைலத
 பணி�தவ&� ெக>லா�  
பாிசி லா�தைன ய�'பிர மா1ர" பகவ�  
பாிசி லா�ெதா5 வா&��ேம
 றர"படா தி��தா�.    (39)  
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இ��ைத ேமனியா
 கீ��த� வலெமலா; க?�தா�  
2���. %ரலா( களி�திட 25வ�� பச�தா�  
தி��� தீெயன வி�வ&2
 ேச�தன� பிர%&"  
ெபா��த �(�றி யதனிைட" 1ண�� விள&�ேதா�.   (40)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....    
 
விளாிவ. +மி&ெபாழி> வி.ண� ேபாC��ேம>  
வள&பிர மா1ர வைர"பி� வ'ளலா&  
பிளவிய� 2+மதி ெப(ப 0'�ேவா&  
வளவிய� மத�2+ மதி�கF சா&கேள .     (41) 
 
சா&ெப? சா&ெபன	 சா&�� மாதவா  
ேத&பிர மா1ர	 ெச�ம
 க.டக.  
வா&பிதி& 2ைலயினா& வன"1. %Cகி7�  
ஊ&பக( +யமனா ��0 காYேமா.     (42) 
  
கான�� பிரமமா 1ர��� க.Yத>  
எண�; கழ�மல& ெப9த ைக��ைண  
ஏY? மமர&�� மீத ல>ல�  
தாYெவ� ெறா�வ&பா
 றாC�தி ர��ேமா.     (43)  
 
இர"ப�� பிரமa ாிைறவ� ேசவ+  
தர"ெப? வ�ம� தான� றி>ைலம
  
றிர"ப�; ெகா�"ப� மிைனத� மாைலய  
தர"ெப?� பயனறி த�வ&� ெக�பேவ.       (44) 
 
ேவ91ைர ேதாளிேயா& பாக ேம9��  
பா91கC" 1த>வைர" பய�த வ.ண2�  
வா91ண& பிரமa& வதி�த ��பிரா�  
ேதா91ன Bலெகலா� 1ர��F HC	சிேய.      (45)  
 
HC�தவ �யி&1றF HC�� ெகா'6ேம  
GC�தவ �'ளக� GC�ெதா� றா�ேம  
ேபாC�தெவ. மதிெபாலF ச+ல	 HழK�  
வாC�ெதாளி& பிரமa& வதி�த வ'ளேல.       (46) 
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வ'ளெல� ?ைர"பெத� மதி��	 ெசா
றிடா9  
ெத'ளிய பிரமமா 1ர��	 ெச�மேல  
ெதா'ைளயி லா&ெபா�( ெடாைக@ மா�ைக@�  
உ'ளிய 0யி�;ெகா. ெடாழி@ நி�ைனேய.         (47)  
 
நி�ைனெயா" பாாிைல நிைற� ண�தினி>  
எ�ைனெயா" பாாிைல யிழி� ண�தினி>  
அ�னதா மா.டவ ன+ைம ெய�ப�  
1�னைக த��பிர மா1 ர�தேன.        (48) 
  
1ர�தினா> வKயினா
 ேபா&ெச9 மா.பினா>  
வர�தினா னிகாிலா வ0ண& வாC�ைகநா'  
�ர�தினா� பிரமa&� ேதா�ற ெல�மல  
உர�திைன� �ர"பேதா P�க; க.+லா�.       (49) 
  
க.+லா ன�ப&ெச9 காிசி யாவ�;  
ெகா.+லா ன�பிலா& �ண2� யாவ��  
பி.+வா& ெபாழி>கமC பிரம மா1ர�  
த.டவா ண&கெடாழ வம&�த வ.ணேல.      (50)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
அ.ண�மைற நாடாிய வ;கண னிர;கி  
ந.Yபிர மா1ர நல�தக வி����  
வ.ணமல& 8விவழி பா�1ாி கி>ேல�  
எ.ணாிய தீவிைன யிட;க&கவ& ேசேய�.     (51) 
 
ேசயனணி யா�பிறிவி லா�ெசறிவி லா�ம.  
பாய1ன றீவளி பர�தெவளி யானா�  
மாயனய னாயவ& மன�திெனாளி& க>லா�  
ஆயபிர மா1ரைன யாவாாி கி
பா&.       (52) 
 
பா&பக வி5�1னைல ேவணிபயி> வி�தா9  
சா&பிரம aாிBைற த��வவி ெத�ேன  
ஏ&1ைன@ ம.+ல மி���மைற ேயா&ைக  
வா&1னைல ைவகெறா? ேம
கவ� கி�றா9.      (53) 
 
வ��பிறவி ந>�விைன மா(+Mக& வாய  
வி��பயைன ேய?விைன தாழவினி ேத
?"  
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ெப��பய னளி�தபிர மா1ர விட�ேதா�  
அ��பிறவி ப��ைடய வா�ெகா+ வல�ேதா�.      (54) 
 
வல�தய னிட�தாிந� மா&பிலர ைன�த�  
�ல"பில�. 2�ெதாழி Bவ&�க�6 ெம�மா�  
தல�திBய ��பிரம aரனனி த�ேகா�  
நல�தினி� பி	ைசெகாள நா.சிறி� மி>லா�.      (55) 
 
இ>Kைன யிகC��வன ேமகி2ய> 0
?  
ந>ல�ற ெவ9தி7 நல�தபிர %ரா�  
வி>Bமி ழி�;கழ> விரா0ெநறி யி�ேற  
வ>லவி� ப
?மற மா
?�வழி ய>லா>.        (56)  
 
ஆல2ண வாடெறாழி லாைட1K யாைன�  
ேதாலணிய ராவின ெனன�ெதா5 கிலாரா&  
%லவிைன ேமா�பிர %ாி�2த> ேவாைன	  
சாலவவ ன�ப&க6 ம�த�த ர�ேதா&.     (57)  
 
தர;கமK பா
கடற ணார2த ம�றி  
வர;க.மK ேதவைர வ����க� வி
ேறா  
இர;கி@யி& வா�கதி யி��பிரம aாி
  
பர;க�ைண யான�' பைண�தவிைன ெயா�ேற.   (58)  
 
ஒ�?மல ேவ&விைன யிர.�மல %�? 
ெவ�?வ� நா
பிறவி ைய�ெபாறி@� G(+  
ந�?விழி யாெற5ெம ண�1? நல�ேதா&  
ம�றபிர %ர�வ+ ெவா�ப�ண& ப�ேதா&.    (59)  
 
ப�தி>வ� ப�திB? ப�தினி Kற�ேதா&  
பி�தன� ளாழிபிர மா1ரெனா ெடா�றா�  
அ�தைகய 2�தியி ன5�தினல ேதைன  
2�திக6 ைம�ெதாழி� 2த�ைமக6� ேவ.டா&.   (60)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
    
ேவ.+ ய.ணலா ர�ளினா
 பா&"பதி  
 வி��தநீ B��க�னி  
மா.ட தானவ& ேகா+ேயா& Hல�தி�  
 மா(+ய- வைததீ&"பா�  
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கா.ட ��தி�� ேகா+தீ&� த�தட;  
 க.ட�	 சைனசால"  
A.டசீ&"பிர %ரைன" ேபா
?வா&  
 ேபா
றிடா& பவ	சா&ேப.      (61)  
 
சா&�த நா�2க
 க�6வா� ேகா+தீ&�  
 த�தட� ெதா�பா;க&  
ஆ&�த ேபர�. 2கிC�ெதழ நா�2க  
 மல&��தா ேனேதா�றி  
வா&�த ேவணியா� வள&ச� ரானன  
 ச;கர மதி"ேபாாி
  
ேப&�� வ>விைன� ெதாடெர5 காவத�  
 பி�னிட ெவாளி� ேதா��.      (62) 
  
ஓட� க.டன ெனனதிய ேலா(+ய 0�"பவி& மலெம�னா>  
ஆட� க.டன ென�ைன2� னா(�ைம� ெபாறிக6 மா;கா;ேக  
வாட� க.டன ெனன�யி& வா(�ம- வ>விைன" பற�ெப>லா�  
நாட� க.+டா" பிரமமா 1ர�தைன நா+�க. ட�ளாேல.  (63)  
 
அ�ளி லா�ல ேகாெரன வழ�கிைல" பிரமa ர+ேகேளா  
ெத�6 லாநின திட2ாி மாலவ� றீ&தர� ைக�ெகா.�  
ெபா�6 லாமர
 �ாியமா& 1;�றி ெபாறி�தன 6ைமமாேயா�  
ம�ளிலாவய
 �ாியநி� வல"1ற� ெவளவின னி��தாேன.  (64)  
 
இ��த ெநFசக� தி��ெதாளி&� ெத5�தெநF  
 சிைட ெய5� ெதாளி&க>லா�  
தி��� ைப�ெபாழி
 பிரமa ாிைறவ�2
  
 ேசறB Mத> வா(க.  
ெபா��� வ>விைன� கா(ைட@F ெச-விழி  
 1காி� ைள@� ெவ.க.  
வ��� ப>ெபா� ளா&வெவ; ேகாைட@�  
 வா9ம�� தி�மா���.      (65) 
  
மா�� ல�பயி> ேசாைலெம� னீழB� வ�தைச யிள;காB�  
A�� ல�பயி> ேச�ைக@� 1ல�பினி
 1ல�1ற� ெத?மாேபா>  
தீ�� ல�பயி Bல�ைன� தீ&0ழி� ெத?வ�� வ�;ெகா>ேலா  
ஆ�� ல�பனி யா�க> ேல�திய வா7ைக பிர%ரா .   (66)  
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பிரம னா@ல களி�தைன மாயனா9" ேபணிைன தழ
Hல  
வரத னாயைவ யழி�தைன 4சனா9 மைற�தைன ெயா�தானா9  
விர0 ேநா9தப வ�ளிைன பிரமa& G
றி�� தரசா6�  
பரம ேனெயம� காியன நின�கைவ பா&�தி+� விைளயா(ேட.     (67) 
 
ஆ(� பாைவயி ன+யைன @ட;�நி� றா(+வ> விைனெய>லா�  
ஊ(� கி�றைன ெச9தைன நீெயன b(ட0� வள&�கி�றா9  
நா(� கி�றவி� க�ைணைய நா+ேய நல�தக 09�ேதனா
  
ேச(+ ள;கிளி பயி>ெபாழி
 பிரமa&	 சிவணிய சிவவாCேவ.   (68)  
 
வாழ ேவ.+ய வ+யைர 25வ�� வா;கி2" பாCேமலா�  
பாழ தா�கிைன பயி>ச� ரானன ச;கர� தம&ேவாேய  
தாழ ேவ.+ய வ+யர> லா�ைழ	 சகல2 நிைறவி�தா9  
ஏைழ பாக�ம
 ற+யவ&� �ாியவ ென�ப� ப5தாேம.   (69)  
 
ப5� தீ&ச� ரானன  
 ச;கர� பயி>பவ 0ைனநா+  
அ5� க.சிவ� தில7ன�  
 ல&க'ெகா9 தணி��ைக� நக�ேதேய�  
எ5� ெதா9யிலா& கலவியி
  
 க.சிவ� திள2ைல� �றிைவ��  
25�; ைக�நக� ேத9�தன  
 ன��தன� 2னியி7 29ேவேன.     (70)  
 
உ9திெகா' பிரம aாி 7வ�த� ேடவ ேதவ�  
ெச9தியி� றிற�ைத ேநா�கி
 சிாி"ப>லா> ேவெறா� றி>ைல  
ெகா9தளி& மலாி( ].�� �ல0%. கா(� ேவா&க(  
ைக�வி. ட�0Fசாவா வமிC�29� தைமவி லாேன.   (71)  
 
அைமெபா� ேதாளி ந�மா( ட�6வ� ேபாB� த�மா(  
�ைமயவ� ேறாழ� ேறாழி @ைடதம� கணியா� த�ைம  
இைமயவ ேன7� ெவஃகி யிய
பைக மைனவி� ேக�;  
கைமய? க;ைக ேவணி" பிரமa&� கட0( ேடவ�.   (72)  
 
ேதவனா� தன� த�ைம ெதாித>ேபா B�ெவ- ேவ?  
ேமவிெய- விட��� ேதா�றி GC�தியா� ற5வ	 ேசரா�  
யாவ�� ெதா5� ேபா
?� பிரமa ாிைறவ ன�மா  
பாவைன� ெக(டா ென�னி
 ப
?த
 ெக(� வாேனா.   (73)  
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எ(�� 0ைடய ென�ப& பிரமa ாிைறைய ெய�ேன  
வி(ெடாளி ெராளிக. %�?� ேவ'வியி> ெவ�.டா� Aமி  
வ(டவா� றன� ேசவி� மலர+ ப��தா னாவி  
ப(ட� பிர"பி 7.ண" ப�2ள& வளி@ நீ��.    (74)  
 
நீ&திவ' ச+ல� க
ைற" பிரமa& நிமல& வி.ேணா&  
வா&��� ெபா�? 8�கா ம�ைகேச @�ைன @�னி  
ஆ&தர வள�� ைவ"ேப னய&��ேச ணக
? ேவனா  
ஓ&தாி
 றமிேய னா
ற Bன��ம
 றி�? ேபாB�.   (75)  
 
ேபாBமா
 ச+ல� க
ைற ெபாழிகதி&" பாிதி� ேதா
ற�  
ேபாBமா
 பாைவ பாக� ெபா;கிய திமிர G�க�  
ேபாBமா னீ
? ேமனி Aரண மதியி� ேறா
ற�  
ேபாBமா
 ெபா�ெளா� றி>லா" பிரமa&" 1னித னா&�ேக.  (76) 
 
1னிதேன பிரம aாி
 1லவேன �ரவ னி>லா'  
தனிநல Mக&�த ேகா6� தழறவC விடவ ரா0�  
பனிதவC க;ைக ேவணி பதி��ல ேக�த ைவ�தா9  
இனிய+� தல�தி ெல�ைன யி�0த> வழ�ேக யாமா>.   (77)  
 
மாBேமா& பி�த ென�ற> வழ��ம
 பிரம aாி�  
ஏB�வா னவேன யா�ைக யாவ� மிய�க ல�றி	  
சாB�ேவ ?�0 ெகா.� தாி�த� !ம�த K>ைல  
ஆBநீ ரன>ெவ. +;களா�யி& !ம�தி ய�ேற .    (78) 
  
அ�? நீ ேம�� ேகா(+
 ற;ைகவா Yத
றீ� கா9"பி�  
எ�?ைன வKய னாக ெவ.ணிேல ெனன� ெநFச  
வ�றனி	 சிைலைய� ேகா(+ வரவர� கைர�த வா
றா>  
ெவ�ற2� வK@; ெகா.ேட� பிரமa& விய�� ேளாேய.    (79) 
 
விய��ேளா ரக2� ேவத 0	சி@� பிரம a�� 
நய�தநா வக2 ம�? நாடக ந+��� ெப�மா�  
பய�தளி ேயைன 2�1 2�1ற" பயி
றி யி�ப�  
இைய�தக; களி"ப" பி�1 மி�1ற வி��தி னாேன.    (80) 
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
இ��தி னானி� ளாணவ� தி�வK  
வ��தி னா�விைன வா(+ன� மாையெய� 
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ற��தி யாBைர� தாBெநF சாBேம  
ெப��த சீ&"பிர மா1ர� ற�ைனேய.     (81)  
 
த�ைன� த�ன� ளானனி க.�பி�  
த�ைன� தான� வா9நி�? க.டவ&  
த�ைன� தானிக ��பிர %ாிைற  
த�7( டாCவா> லா&பிற� தாCவேரா.      (82)  
 
தாழ ேவணி வள&��ல ேகா&தைம�  
தாழ ேவ.�ந& த;களி
 Uயேர  
வாழி வா�பிர மா1ர வ'ளற�  
வாழி ேவட ெமன�ெதா5 வா&கேள.    (83) 
  
வார ணி�த வன2ைல� ��ற2�  
கார ணி�த க�;�ழ
 க
ைற@�  
பார ெம�? பைத�திெநF ேசபிர  
%ர ைன"பணி யாெயா� காBேம.      (84) 
  
கால யி
றி� கனK னி?�திெல�  
சால நீ�( டணி��ழ� கி
றிெல�  
ஏல வா�பிர %ரைன ேய�ெதனி�  
மாB கி
றி ம?�திெய� 7'ளேம.      (85) 
  
உ'ள� தீய 0ழ"பி7� தFசெம�  
ற'ளி ைல"பைட யா.ைம யியமென�  
ற'ள வி-வயி
 சார> பிரமa&  
வ'ள> பாத� வைள��ெகா. +(டேத.     (86) 
  
இ(+ தானெவ� 7'ள மி��1கC  
அ(ட தி�� மவி&பிர %&1க�  
க(� வா&சைட� காைளப> ேலா&ெதாழ  
ந(ட மா� நன�தைல யாயேத.      (87) 
  
ஆய ேமாவ+ யா&�5 வ�ெறன�  
தாய ேமாநின தாளி� வ>லவி�  
காய ேமாகன ேவாத+� ேதாெகா�ேன  
மாய ேமாபிர மா1ர வாணேன.      (88) 
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வான� �9"பி7 ம.ணி னி?"பி7�  
ஈன� �9"பி7 மி�1ள� ேவதa&"  
ேபன� �
ற ெப��1ன> ேவணியா�  
ஊன� �
ற ெதாழி"பெத� ேறா&தலா>.     (89)  
 
ஓ&�� பா&�கி 7ன�ேக யி5�ெகைன�  
தீ&�� ேபாக வி��த>ெச> dழிக'  
ேப&�� மா'வ�� ெப
றிைம யாதலா>  
ஆ&�த சீ&"பிர மா1ர� த.ணேல.         (90)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
அ.ண
 காிய பிரமநக  
 ரல;� ெமாளி@� னியெபா5ேத  
உ.ெண� ��க வதி� 2ைள�தி(  
 �ைரயி
 கிைள��" ெபாறிவழியி>  
ந.ணி" பட&�� 1ற�ெத5��  
 நனிப> ெபா�6 மக�தட�கி  
வி.ணி
 பர�� திைசவி5;கி  
 விாிவ
 ெற;�� விாி�தேத.             (91)  
 
விாிவி� ெற5�� விாி�தெவாளி  
 வி5;கி� கிட"ப வதினி�?�  
பிாிவி� றிக"ப" பிாி��விைன"  
 பிண�கி
 ?வ�கி� ெகா(1?�தி"  
 
பாிவி� றி���� திறமி�7�  
 ப.Y� வKய தி�ெள�றா�  
2ாிவி� ெறாளி�� பிரமநக&  
 2தல� றி�1� ெப?வேர.                 (92)  
 
ெப?த
 காிய பிரமநக&"  
 ெப�வாC 0'6 ெதா?�1திதா9  
2?கி� கதி�த ேபர�பி�  
 2தி&	சி யளவி ன.ைமயதா9  
உ?ம� க��தி னிைலயாைம  
 ெயாழி@� ேதா?� ப.ைடயதா9  
அ?தி� கழிவ தளவினஃ  
 தக�? ேச(ப( ெடாளி��ேம.                 (93)  
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ஒளி�� ம+ேய� மலவி�ைள  
 ெயாளி&�� மளிேய� றனி@ள�ைத  
விளி��F சிறிேய� சி
றறிைவ  
 மிளி&��� தமிேய� 2ரணிைலைய�  
ெதளி�� மைற HC பிரமநக&�  
 ெதளி��� வைள�ைக மா�டனா9�  
தளி�� மைழேபா ல�'!ர��  
 தளி&��� த�வி
 �ளி&"பவேன.              (94)  
 
பவள� க+ைக� �வாிதCவா9"  
 ப(�� கிைச�த ெப�மா(+  
தவள� தாள 2?வனிலா�  
 தன��� பிரம நகரா6�  
திவள� கதி&வி( +ல�சைட�  
 ேதவ� 2?வ னிலா�தன���  
�வைள� �லம� ற+ய�ள�  
 ெகா5�தா மைர@ மல�ேம.                (95)  
 
மல&�த க�ைண" பிரமநக&  
 வ'ள ல�(க. மல&தBேம  
1ல&�த தி?தி ெயாளிக6���  
 1லரா ெவன� மல�திமிர�  
அல&�த �ல"பி> கால;க  
 ளல&�� மலரா 0ள�கமல�  
உல&�த �லக 2ல"1ழி@  
 2லவா ம�ைக @டBேம.      (96) 
  
உடB� விைனயி 7லகைன��  
 2யி&�� நி?வி ெயாழி��மைற�  
தைடவி ன�ள ேவ?ேவ  
 ற��தா; க�ளா ன�தநிைல�  
தட0 மன�ைத நிமி&�த�ள�  
 தனிேய @��ெகா. ெட5�த�6�  
கட0( க�ைண" பிரமநக&�  
 கைளக ேணந
 கைளகேண.          (97)  
 
 
கைளக( டக
றி ெய�"ெப9�  
 கமCநீ& யா"ப 0ட� வள&��  
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விைளய" பல0� பத+விைள  
 2த>ேபா> விைனேய
 க+யெரா��  
தைள�க( ட?�தி( ட�'1ாி���  
 தமிேய� றண�ேத� ற��த�ளா9  
உைளய" 1ர;ெகா> சிைல�தட�ைக  
 ெயா�வா பிரம நகராேன.              (98)  
 
நகர; கல�த மணிவிள�ேக  
 நைறவா& பகழி மத7ய&�த  
மகர; கல�� மன�தி�ேள  
 மனந� ெகதி&�ேதா&� ெகதிெராளிேய  
1கர; கக
றி யவமா
றி"  
 ெபா
ப வசி�த Aரணேம  
சிகர; கல�த பிரமநக&�  
 ெதளிேவ ெய�ைன� ெதளி�தாேய.     (99)  
 
தாயா யிர;கி வள&மதி* 
 றைதேப ாி�ைள� �ற�தவ�'  
ஓயா �'கி� கைர���கி  
 ெயா�வ� பிரம நகெர�ைத�  
காயா வளிேய னி�மல&க  
 ள�ேனா ன+யி� ம�0மவ�  
மாயா தளி"ப ெவ�சிர�தி>  
 வனவா& கழ
A ம�0ேம .      (100)  
 

பிரமீச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�பிரமீச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�பிரமீச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�பிரமீச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�....    
--------------------------------------------------------            
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தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+    
 

1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக....    
1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக....    

 
கவிரா:ஸகவிரா:ஸகவிரா:ஸகவிரா:ஸ    ----    1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,....    

2. 2. 2. 2. க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதிக�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதிக�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதிக�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதி    
 

தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+....        
 
ப.ணிைசெவ� பாிதிமதி திலதயில� தீயி��1  
  பாணி @"1  
வி.ணனில 2டBயி&நீ& நிழB	சி" பளி;� பக>  
  விள��" பானீ&  
க.ணிரவி @ண&ெவாளிேபா
 பிறிவாிய வ��வித� 
            கலவி கா(+�  
த.ணளிைவ� ெதைனயா.ட �ைறைசநம	 சிவாய�� 
  சரண� ேபா
றி.  
                    --  1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக,1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக,....        
 

க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதிபதி
��பத�தாதி. 
 

கா�$கா�$கா�$கா�$        
 
2�திைமேயா& மதியாைம %ாிெந�;  
  கட>கைடய 2னி�� வ>ேல  
அ�திலமிC �யி&"பியா தாலால�  
       ேதா
றியவ ரக�ைத கா
?�  
த�ைதவிைன� Lறிைழ�தி( �9�த� ம>  
       லா� 2த�ைம தன�ேக நா(��  
ைம�தைனவ. காFசிநக& ஆன�த  
      விநாயகைன வண�கF ெச9வா�.  
 
E�E�E�E�....        
 
மணிA�த மல&�தட2 மல&A�த  
 விண&"ெபாழிB ம�;� HC�த  
அணி[�த காFசிநக ரான�த  
 ��திேர ச�� வா5�  
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பணிA�த �ைரகழ
றா( ப.ணவைன"  
 பணி�ேத��� ப.1 மி�ேகா&  
பிணிA�த ெப��பிறவி� கடனி�?  
 மான�த" பிற;க> ேச&வா&.          (1)  
 
ேச&�ேதா;� மணி��ற;கி
 றிதைல2ைல	  
    ேசயாி�க( ெடாிைவ பாக�  
L&�தாைன யான�த ��திேர  
           ச�தம&�த �ண��� றாைன	  
சா&�தாவி @ட> ெபா�6� தன�களி��"  
           ேபாி�ப� தட��. %Cகி  
வாC�தா&க' வாC�தா&க. ம
ைறய&க'  
          வாCெவ�ைன வாC0 மாேதா.             (2) 
 
மாத&வ+ விைனவா(க. வதனநைக  
           2ைலய>�� ம�;�> ைககா>  
ஆதிெயன� ெதாி��ளேம மய;கியய&  
         கி�றைனம
 றைறய� ேக.ேமா  
நீதிய� ளான�த ��திேர  
          ச�தம&�த நிமல
 ேபா
றி  
ேமைத ம	ைச !�கில%� திரமாதி  
          ெயன�ெதாிதி வி�"ெப; �.ேட .          (3) 
  
உ.+>ைல ெய7ம�;� Bைமயிட;ெகா.  
           டா+��க Y
? %ட�  
க.ெடா>ைல க5வா9�� விைட ெகா��தா  
         ெனனி
காFசி நகாி> யா&���  
ெதா.ட>� மான�த ��திேர  
         ச�தம&�த ெதா>ைல வாCைவ  
வி.ட>ல 1ாிகி
பா& யா;�9தி  
           ெப?கி
பா& விைட�� ெநFேச.     (4) 
 
 
ெநFசகேம சீசீநி� �ணெம�ேன  
          வானமிCத ேந&��. டாB�  
அFசிைறெம> eெயவ� ம�வ����  
          ப-Gக. டகலா வாேபா�  
மFசைனந> லான�த ��திேர  
       ச�தம&�த மணிைய� க.�  
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நFசைனய விழிமடவா& நா
ற0ட>  
           ெவ?�திைலயா னய�கி� றாேய.           (5) 
  
நய��ம+ யவ&ேகால நா'வா@  
        நய�தவ&க ேளவ லா
றி"  
பய��ம� ளான�த ��திேர  
         ச�தம&�த பகவ
 றாC��  
விய��மவ� றி�"1கைழ வாயார   
       விாி��ைர�� ேம0 கி
பி
  
1ய�காிேதா 0லகெம7F ேச
றிைட"ேபா  
          ய5�திய1> வறிைவ ய�மா.      (6) 
  
அ�ைமயி
ெச9 தீவிைனயி� பய�வ�வ  
          தறியாைம ய�ேதா வ�ேதா  
இ�ைமயி
ெச9 ந>விைனயி னி� வ�வ  
          ெதன�க�தி யி5ைத ேயா&க'  
ெச�ைமய� ளான�த ��திேர  
       ச�தம&�த ெச�ம
 ேபா
றா  
��ைமவ� பயனிழ�தா& ெநFசகேம  
       நீகல;க ெலா5�கி னி>ேல.       (7) 
 
நி
�ணைன யான�த ��திேர  
        ச�தம&�த நிைலைம யாைன  
வி
�ணேம யிைல2க"ைப� Aெணனமா&  
       பிைட�கிட��� விட;க� ற�ைன  
ந
�ண2' ளவர>லா ர��தி����  
        வழிபா� ந.Y கி>லா&  
எ
கதிாி னல&கமல� வ.டல�  
       ம.`க ெம.ணா த�ேற.      (8) 
 
அ�றிய 2" 1ர�ெபா+"ப தணிநைகயா  
             ெல�ப�2� பறியா9 ெகா>ேலா  
ஒ�றியசீ ரான�த ��திேர  
        ச�தம&�த ெவா�வா ேகால  
ெவ�றிவாி	 சிைலவைர@� G��?நா.  
           வா!கி@� விைரெச ல�1  
ம�ற>கமC �ளவணி�த மா&ப7மா�  
        கர�ேத��� வயைம ெய�ேன.        (9) 
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எ�ைன@ைட யா�றி�மா� 2.டகனி�  
          திரனிைமேயா ெரவ�F HC��  
2�னிைறF! மான�த ��திேர  
         ச�தம&�த 2த>வ ென�றா>  
அ�ைனயைன யா9�கற0� ெப�ைமேய  
          யினிேய7 ம+யா ெர>லா�  
��னியH ழK>யா7 2ட;�ைறய�  
          கைட�கணியா9 ேசாதி வாCேவ.     (10)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
வாCெவ7� ப�க&	 ேச? வயி� வயி ன2�க மாழா�  
தாCவ� த�ேமா வ�ேனா வான�த ��தி ேரச  
ஏCவய" 1ரவி� தி.ேட ாிரவிய> B��ேதா ெய�பா>  
காCவிைன� கவய Oறி� க�ைணய; கவய ந>ேக.   (11)  
 
ந>�வ �ன� தாேள ய>ல� ேவ? ந>கா  
த>கிய காFசி %8 ரான�த ��தி ேரச  
ப>கிய வ�1 நீ;கா" ப.ெபன� க�'க வ�ேற>  
ெம>�வ> ேவ? காேண� வி�2வ ென�ெச9 ேகேன.   (12)  
 
ெச9யெபா� 7�வா ென�?� ெவ.ெபா+ திமி&�தா ென�?�  
ஐயனா யா.டா ென�? மான�த ��தி ேரச�  
�9யேவ நி�றா ென�? ேமாதிட" படாேத ெல�தா9  
ெபா9யி�' க5வி யாேர நி�ன+" ேபா� கா.பா&.   (13)  
 
கா.ப� க�தி மாB; கமல7 ெந+� கால�  
G.பட 2ய�றா ெர�றா> விைனயிேன� கா.ப> ெகா>ேலா  
ஆ.ப� ெபாழி>HC காFசி யான�த ��தி ேரச   
மா.ப� க�ைண த�னா> வய��தி நின� பாத�.   (14)  
 
பாதக� பல0F ெச9ேத� பாி�ெதா� க5வா யா
ேற�  
ஏதேம யிய
ற வி�7 ெம.Yவ ெல;ங 79ேவ�  
ஆதகா ெத�? வ>ேல யான�த ��தி ேரச  
நீத�� தாள ேவ.� நி�ெப�; க�ைண நீரா>.    (15) 
 
நீாிைன விட�ைத மாைன ெந�"பிைன" பிறவ
 ேறா��  
ஆாிண& 2+�த ேவணி யான�த ��தி ேரச  
பாாிைட யட�கி� கா��� பயனிைல பல0 ேநரா 
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ஒ�ெம� றைன@� தாளி B?�திடா ெதாழி�த காைல.   (16)  
 
காைலயி. மலேநா @	சி� க��பசி @ட
?� ��ப�  
மாைலயி
 காம" ^ைழ யிைடயிைட ம
ற ன�த�  
 
ஆைலயி
 க��1 ேபா�ேற னான�த ��திேரச  
ேமைலவ> விைனேய றாைம வி5�த� கல"1 ைவேய.   (17)  
 
ைவயக 25�F HC��� வன�பல சாி��� ப�னா'  
ஐயேம
 ?ழ�? ெம�ேன யான�த ��தி ேரச�  
ெச9யA; கழ>க' கா.ட> ெச>Bேமா சிறி� ேநாவா  
�9யலா ம�ேனா ேனா�க 2?��வ னாயி னி�ேன .   (18)  
 
இ�னேல யா�ைக ெய�ன" ப(டன ெவைவய மாவி�  
க�ன� ெதாித ராைம யான�த ��தி ேரச�  
த�ைனந� ற���� ேபாக த7�கைள யிர�தி ெநFேச  
ெபா�ன+" ேபாேத ேவ.ட� த�க� 1கC�� ேவ.ேட.   (19) 
 
ேவ.�வா& ேவ(ட யா0� ெப
றபி� விைழய நி
ப  
தா.ட�' காFசி %8 ரான�த ��தி ேரச�  
மா.ட� கமல பாத ம
ற� ெப
றா
 பி�ைற�  
கா.ட� மனேம ேவ(�� கவ&ெபா�' ேவெறா� றி�ேற.  (20) 
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
இ�? வாC�� ெம�ன0� வைரயிலா 0டKைன, ெய��ேத2�  
ெகா�? மான�த ��திேர ச�தம ெரா�வைன மடெநFேச  
ம�ற� மாமல ரா�மணி" 1னKனா� ம
?ள ெபா�ளாB�  
ந�? ம�பினா> வழிபட ல>ல� நா�வ தினிெய�ேன.   (21)  
 
எ�ைன யா.ட�' 1ாிெயன நிைன�தன ென.Yம- 0ள��ேட  
அ�ைன யாகிய வான�த ��திேர ச�தம ர�ளாள�  
மி�னி ேனாிைட யாெளா�; கண�ெதா�� வி.ணவ& ெதா5ேத�த�  
த�ைன ேந&நட மா�த ெறாட;கின� றக&�த� மல�ேகா(ட�.  (22) 
  
ேகா(ட ேம1ாி கி�றைன சிதட&த; L(டேம விைழகி�றா9  
ஏ(ைட தீ&�தி� மான�த ��திேர ச�தம ாிைறேயா�பா>  
நா(ட� யாவ�� ைவ�திைல ய+யவ& ந.ணிய �ழா;க.டா>  
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ஒ(ட ேம1ாி வா9மன ேம@ன� �9வைக ெமாழிக>லா9.   (23)  
 
க>ல ர�த%( +யந?; கK;க2; கதி&�தெசF சைட�கா��  
அ>ல 7�கிய தவளெவ. Aதி@ ம�கமா ைல@;க.டா>  
வி>ல 5�திய வான�த ��திேர ச��ெம9" ெபா�ெள�ேற  
ெசா>ல +��ைண பணி@ள� த�ெவ�ேற  �ணிவழி யி�வாமா>. (24) 
 
ஆல� A�ெதாளி& மணிநிற� க.ட2 மவிC�தெசF சைட�கா��  
நீல� A�ெதாளி& விழி@ைம பாக2 நில0மிC 2க"ேபா��  
ேகால� A�ெதாளி ரான�த ��திேர ச�தம& �ண���றி�  
சீல� A�ெதாளி& பாததா மைர@ெம� சி�ைதவி( டகலாவா>.  (25)  
 
அகல ெவ.Yவா �ள�திைன� தா7ம; ககலெவ. Y1நி
��  
1கற ெல.Yவா �ள�திைன� தா7ேந& 1கறெல. Y1நி
��  
பக� ெம.�ண ென(�� வ�தென. ேடாள�பா&" பதிபாக�  
நிகாி லான�த னான�த ��திேர ச�தம& நிைறேயாேன.   (26) 
  
நிைற@ ம�பினா னிைன�திைல பணி�திைல ெந+தவ� றிைசேநா�கி  
உைறக' க.ணிைண கால ந�?�கைல @ைரத5  த5�தி>லா9  
மைற2 ழ�கறா வான�த ��திேர ச�தம& மழெவ'ேள
  
றிைறைய ெய;ஙன� ெப?�ைவ ெநFசேம ெய�ைனயா� 1ாிேகேன. (27) 
  
1ாி2 ?�கவிC 2.டக" 1�மல& A�த0� தியினாைன  
அாிவி ழி"ெபா� மகெளன வரவைழ� த��தவ& தி��ேகா(+  
உாிய த�மைன யா�கிய வான�த ��திேர ச�த.ண>  
விாி1 கC"பத� ேபா
?ந �'ளக� விைட"பி7 மீ(பானா>.  (28) 
  
மீ(சி யி>லேதா ரான�த" ெப�ெகாளி G(+ைட� �+ேய
றி  
ஆ(சி ெகா.ட� ளான�த ��திேர ச�தம ரறேவாைன�  
கா(சி ெகா'ளB; காYறா தி��தB; காிெசன� க.டா;ேக  
மா(சி ெகா.டவ� கா(சியி� யா�தன� வள&�த� ெப��ேபாக�. (29) 
  
ேபாக� ேவ.+ய வி.ணவ& �ழா;கைள" 15வி7; கைடயா�கி  
ஏக மாகிய G(+ைன� தைல"பட ெவ.ணிய வ+யாைர  
மாக ேம�திய வான�த ��திேர ச�தம& மணிக.ட�  
பாக சாதன� 2தKேயா& பணி�ெத5� பாிசினி
 ற�ம�மா.  (30) 
        
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
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மாெவ5� ெதாK�� ந�தன வன2 ம�மைழ ெசாாிமல&" ெபாழிB�  
Aெவ5� �யி&��� ெபா9ைக@ ம���" ேபாகA மியி�வள� விற��  
பாெவ5� தர
? மான�த ��தி ேரச�வாC பதிெயன வம&�த  
ேசெவ5� ெதாK��� தி.ெகா+ யாைன	 ேச&�தன� றீ&�தெத� விைனேய. (31)  
 
விைனவள மீ(+ நரெகா� �ற�க� வியனில ென�7%� றிட���  
வைனகல� திகிாி ெகா(1ற> ேபால ைவகB; ெகா(1? ேவைன  
அைனெயன விர;கி யா'வ� க�தி யான�த��திேர ச���  
தைனநிகாி>லா னி��தன னவ�ற� ற�ைமைய யாவேர யறிவா&.  ( 32) 
  
அறிவிர. டைன@ மட��ேப ரறிவா யலாியா தியெவாளி� ெக>லா�  
ெசறிெயாளி ெசறி��� ெப��ேப ெராளியா9� திலதமா& ெந9ெயன ெவ;��  
பிறிவில  தாகி நிைற��நி� ற�6� ெப��ெபய&� கட0'வ. காFசி�  
�றிெகாளா ன�த  ��திேர ச��� �+ெகா6; �Pஉமணி  @�வ�.  (33)  
 
உ�வமா ய�வா @பயமா @லக 2யி&�தளி� தழி��ட� மைற�தி(  
ட�6மா ன�த ��திேர ச�ெத மமலைன @'ளவா றறியா&  
ம�ளினா� %வ& த;க6 ெளா�வ னாகேவ மதி��ட ென.ணி  
இ�ளினா> வி5;க" ப(ெடாி நிரய� திைனவாீ ெத�னபா தகேம.  (34) 
 
பாதக� பல0� பயி
றி7� ெபா��ப&" ப.ைணவ. +னம� மா�தி"  
ேபாதக� �ற;� மான�த ��தி ேரச��" ெபா
பG
 றி����  
ேசதக" ெபா�ைள	 சி?வைர ேய7F ெச�ற+ வண;கி+
 றீ��  
^தக 0ைடய னாதிய&" ப�னா( ேபணி7� ெபய�ேமா ெவா�?�.   (35)  
 
ஒ�றதா9" பலவா @ைரகளா @ைரயி 7ண&த� ெபா�'களா @லகா9  
அ�றதா யசல மாயக. +தமா ய"பிர ேமயமா யறிவா9  
நி�றவ. காFசி யான�த ��தி ேரச�� நி�மல� ெகா5�ைத  
எ�?ெகா> 1ண&வ ெத�றவா @�கி யி���மா ெலன�ள" ேபைத.   (36)  
 
ேபைதேய� பிைழ��� பிைழகேளா வன�த� பிைழதப� தீ&0ெச9 வத
�  
ேவதைன மி��த பிணி@ட ெலா(டா தயலவ&� களி�திட ெவ?�ைக  
யா�ெமா� றி>ேல னான�த ��தி ேரச�� ெள�பிரா னதனா>  
ஓ�வ சிலெகா. ெட�பிைழ Oறி @9ய�ெகா.  ட�'வ�� கடேன.   (37)  
 
கட�2க( ெட5�த விடமிட
 றட�கி� கட0ள ரா�யி& கா�த  
இடவிய காFசி யான�த ��தி ேரச�� ெள�பிரா ன��ேத�  
மடவிய மன�த� மா!ளா ென�? ம�;�ளா& நைக�திட" ப(டா>  



41 

 

தடவிய நின�ேக யிழி0ம
 றதனா
 றாC��றா தா.�ந� க�ேள .  (38)  
 
அ�6வ ன�6 வாெனன" ப�னா ளவாயவா யல�தல� ெத9�ேத�  
இ�ளி7; கழிக கழிகெவ� றாட> யா0�பா&� தி��தைன நீ@�  
ெத�ளின& H5 மான�த ��தி ேரச��	 சிவபர� ெபா�ேள  
ெவ�6வ ல-வா றி�7நீ வி�"பி� விைர�ெதன தி��ைபேநா9 கைளேய. (39)  
 
கைளகணா @லக 25வ�; கா��; க.Yதா> காFசிமா நகாி�  
விைளம�" ெபாழி>H ழான�த ��தி ேரச�� வி�தக& தமிேய�  
தைளயவிC Aநீ ாி�வேத ேபாB� தாளிைண த�வத
 ேக��  
திைளெப�; க�ைண  ய�?ெகா  ல�ெச9  வி�த�� தி�வ�(+றேம.  (40)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
    
அ�(+றFேச ரான�த ��திேர ச�தம&��  
ெபா�(+ற;க' ப��த�6� 1.ணியைன" 1�மதிைய�  
ெத�(+யி� 2த
��ைவ	 ேச&�தா&�� %லெம7�  
இ�(+��� ேமெய5�த வினெனாளியி� மா@ேம.    (41)  
 
மா9வன2� பிற"பன0� ைவ�வன 0�1�தி  
ஆ@ெமனி லான�த ��திேர ச�தம&�த  
ேத@மிள மதி	ச+ல	 சிவெப�மா� பத�த�றி�  
கா@2ல கிைட	சிறி�; க�வா� க�வாேத.     (42) 
 
க�வி@யி ாிைன�கவ
றி� கல��வ� %லமல�  
அ�கர"ப தான�த ��திேர ச�தம&�த  
வி�ெவாளி&ெபா
 சைட"ெப�மா� விள;�தி� வ�ள� தா�  
2�மைறயி� வழி	சாிைய 2த�%�றி� வ�வேத.    (43)  
 
வ�வ��பி� ேபா�வ� மா@ழB மாMட�தீ&  
அ�.மி��த வான�த ��திேர ச�தமிCைத  
ஒ�2ைறேய� தி+7;க 6லம�த பவ�பைற@�  
இ�2ைறேய� தி+7�ைம ெய9தின&��� பிற"பி?ேம.    (44)  
 
இ?2டB� �பசார மிய
றி@? நா' Gணி>  
அ?வ�ெச9 தான�த ��திேர ச�திைறைய"  
ெப?வ�ெச9 தாயி>ைல ^ைழயி
ப( டவK�தா9  
ெகா?ெகா?��F சமனாB; ேகா(ப(டா9 மன��ர;ேக.   (45)  
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�ர;கமன� �றேவா&��; ெகா+யிைடயார நடநவி
?�  
அர;கமK யான�த ��திேர ச�த+க'  
வர;கெளன� தனத�ைள வய�க2?� தைனம�ற  
இர;கிய� 6வென�றா> யா�வர� ெபறாரவ�பா>.    (46)  
 
பாெலா�த தி�நீ
றா� பவள�தி ெனாளி��வா�  
நீல�தி னவி&மிட
றா னிலாநைகயா னிழ>கஞ
?�  
ஆல�த னான�த ��திேர ச�தமல�  
ேகால�ைத� �றி�ெகா.ேட� பிற&ேகால; �றிேயேன.    (47) 
  
�றிேய� மி>லாென� �றிமா
ற� �றிேய
றா�  
அறிவாள னான�த ��திேர ச�பதியா  
உைறவாென� பதிெயன�கி; ெகாழி�கி
ப விளமாவி�  
2றிேமனி தாி�தாென� 2ைடேமனி கழி"பேவ.     (48)  
 
கழிகாத> ெப
றா&க' ைகக.டா& காFசிநக&  
அழியாத வான�த ��திேர ச�திைறைய  
ஒழிகாத> ெப
றா&க 6ற>ேவ.ட> வைர@	சி"  
பிழிகாண 2டமி>K
 ெபாி�யி&�த வாறாமா>.     (49)  
 
மாK��த வல�கர�தா� வைரயி��த விட�கர�தா�  
OK5�த மணி�ேதரா aெலா�நா> வ&�களி"ப  
ஆK��த வான�த ��திேர ச�தமல
  
ேகாலமிட> வழ�க�ேற @?மல�தி� ெவாீஇயினேர.    (50)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
ெவ�0வெத� வ�விைன�� மடைம ெநFேச  
           ேவைலவிட மிட
றட�கி வி.ேணா&� ெக>லா�  
அ�விெயன விழிகவிC�த 1னைல மா
றி  
 ஆவிய� ளான�த ��தி ேரச�  
ெதா�ெபா�6. டவ�ெபய�. டவைன ய.மி  
          ஓ;கியவ� தி�ெவ5�ைத @ைர��" ேபா
றி"  
ெப�கியேப ாி�பெவ'ள� த5�தி ெயா�றா9"  
 பிைண��வி+ ெனFஞா�?� ^ைழ யி�ேற.   (51)  
 
இ�றள0� தீவிைனக' சால வா
றி  
         ெய5நா�� ேகா+யள றைன�� %Cகி  
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நி�றவிைன" பயன��த" பிணிக' ப>ல  
           ெந�;கியவா� ைகயி
கிட�� ெநFேச கா.+  
ந�றியினி ேவ.�ெமனி
 காFசி %8&  
           நல�தைகைய யான�த ��தி ேரச�  
ெதா�றிெயாளி& பர�பரைன� ேதவ& ேதைவ  
  @�7திய� னவன+யா �வ"ப	 ெச9ேய.    (52)  
 
ெச9ய0� வா�ெவ'ைள நீ
றா னீலF  
           ெசறிமிட
றா� ெபா
சைடயா� ைப;க( ��தி"  
ைபயரவ" Aணினா 7��த ேதாலா�  
          ப>ெல��த கபால�தா� பயின
 L�தா�  
ைமயளக 0ைமயிட�தா� மழெவ' ேள
ேறா�  
          ம�;�மிைட Aத�தா ென�? வாC�தி  
ஐயைனந> லான�த ��தி ேரச�  
          த+கைள�க. டா&காணா ரவல ேநாேய.    (53) 
 
ேநாயிKைய மலமாைய க�ம மி>லா  
            ேநா�றைகைய OBைர�த 2ைனவ� ற�ைன�  
தாயிKைய� த��வைன @ல�� ெக>லா�  
             தாயாகி ய�'!ர��� த�ைத யாைன  
ேவயினேதா 6ைமAைச ெகா.ட காFசி  
            ேவதியைன யான�த ��தி ேரச�  
ேகாயிKைட� ��மணிைய� L? வா&க'  
           �வலய�த; L
றி� வழி நட"ப� ெகா'வா&.     (54)  
 
வாரணி�� வட�A(+� ெதா9யி றீ(+  
           ைமெய5தி யல&H(+ மாத ரா&பா
  
சீரணிய ெவா�வ�Fெச" பாைம நீேய  
          ெச>கி�றா9 நா�மைறயF ெச>வ� காFசி  
ஏரணி�த வான�த ��தி ேரச�  
            ெத�மாைன யிைறFசாெய� றர
றா நி�?�  
ேபாரணி�த விைடயாைன ேயக� ப�ெத�  
            1.ணியைன ெநFேசேச ராயி ெத�ேன .    (55)  
 
எ�7யி�� �யி&ேபாB; க	ச ேபச�  
            ெத�ெப�மா� ேபாBெமழி ேலக� ப��  
ம�னிெயாளி ேரக�ப வாண� ேபாB  
           மயான�� மணிேபாB; காேரா ண���  
��7நிழ
 Lவிள��� ேதா�ற> ேபாB�  
          8யெநறி� காைர�கா( +ைறவ� ேபாB�  
ெபா�னிைம�� மான�த ��தி ேரச�  



44 

 

           ெபா
பG
 றி��த�6� 1ராண� றாேன.    (56)  
 
தாேனவ> K�(கிட�த ஞா(பி னா�ைக  
           த��மன மாதியா
 றைழ�த க�ம�  
ஆனா� ெபா��திமல பாக மா�கி  
          ய�'பதி��� க�மேந ரா�கி யா.ட  
வாேன@ மான�த ��தி ேரச  
          வரதைனமா வ+2ைள�த மாணி� க�ைத�  
காேன@ மல&8வி� க�ைண ேநா�கி�  
         கைர���கி" பணிகட"பா �?வ ெத�ேற.     (57)  
 
எ�U5� ெவ.மதி@� விலகி ேய�  
          ெமழி
காம� ேகா(ட�வாC காFசி %8&  
ம�U� கா"1நட மா� 2�க.  
         வ'ளBய ரான�த ��தி ேரச�  
ெவ�றா� மலவKைய ய?�த ேலா�  
          ேமலாேன ன�!�த� த�ளா ெம�றா�  
த�றாளி னி���ெதாழி> 1ாிய" 1�ேக�  
          ற�தியி�ைம கா(+னா� றணி��9� ேதேன.   (58)  
 
உ9�தாெம� றமர&ெதா5 தாட ேநா�க  
           2?�தவ&க' ேவ(டவர 2த0 நாத�  
ப�தா� A.2ைலயா' பாக� த.ண>  
            ப.பின&H ழான�த ��தி ேரச�  
பி�தாத வி�.மல2� யா7� பி�த"  
           ெபய&��மல ம?�தா;�� தி�கி ேனைன  
2�தாத வைகெதாி��� தா�2� னாகி  
          2+யாத வி�பெவ'ள� த5�தி னாேன.    (59)  
 
அ5�தினா� Hல�தி ென�மா லா�ைக  
           யாி�ேத
றா� மல&�தவிசி
 கிழவ� ெச�னி  
வி5�தினா� வாளிரவி ெயயி
?" ப�தி  
          G(+னா� ற�கெனா� ெம	ச னாவி  
வ5�தினா&� க�'!ர�� ேவ(ட 2
?�  
           வழ;கியி� மான�த ��தி ேரச�  
ெகா5�தி�னா ெநறி�கடவி ெய�ைன� த(�;  
          ேகாைணமல" ெப��பைகைய� �ைம�தி லாேன .  (60)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
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�ைம�தா ெனதி&�த கால7யி& ேகால மார� றன�க�வ�  
அைம�தா� காFசி யான�த ��தி ேரச ெனனவFசி  
இைம�தா
 ப5� வ�மாெல� ெற.ணி யிைமயா தமரெரலா�  
தைம�தா� ேபணி வி!�பி��தா& தைரமாதவ�ேதா& நைக�கேவ. (61) 
 
நைக�� 2?வ ென�"பானா னளின� கர�� ெந�"பானா>  
தைக�� Mத
க ெண�"பானா
 றய;� 2�0 ெந�"பானா�  
2ைக��F ேசாைல யான�த ��தி ேரச 252தேல  
பைக��� பைக@ நின��ள தா9" பாாி னி��� மி���ேம.  (62)  
 
இ��� 2தலா நா� மைற@ ெம5�� நா+ ெய(டாம>  
த��� விளி@ மான�த ��தி ேரச� தனி"ெப�மா�  
உ��கி யளிேய 7ள25� ேமாவா வி�ப� �ைறப+ய	  
ெச��� மல�தி� றிறனழி�தா� ேற;கி
ேற;� ம�(கடேல.  (63) 
 
கடலா9 விாி�தா� மைழயானா� கதி&�த மணி��� ?களானா�  
இடனா ரடவி 25தானா ென>லா மானா� காFசிநக&  
மடலா& ேசாைல யான�த ��தி ேரச� வதிவ'ள>  
படமா வ+ேய 7ள�1��� பயி�றா னீ;கா" பாிசினேன.  (64)  
 
பாிசி> விைழ�� மா7டைர" ப�ம� தட;க ணா�மகவா�  
ெபாிய ெவ?�ைக� தனதெனன" ெபாி�� பாவா
 1கC1லG&  
காி! தணி�� மான�த ��தி ேரச� க.Yத>பா>  
விர! ம�பி
 பா"1ைனமி� ேவ(ட ேவ(டா; க���ேம.  (65)  
 
அ��� மலேம மாையேய யட&��; க�ம ெமன%�?�  
வி��� ம+யா& தா�தானா9 விைளயா( டய&�� பயெனவ&���  
ெகா���; காFசி யான�த ��தி ேரச� ெகா5மணித�  
உ��� 2ைடயி ெல.காி@ ெமாளிெர. பணி@�வ தி@ேம.  (66)  
 
வதி@� 1வன� ெதா?�தா7� வதி�� விைனக ளினி8(+"  
ெபாதி@ மல�தி� வKேத9��" 1னித மா��� தி��காFசி"  
பதியி> வள� மான�த ��தி ேரச" ப!பதித�  
கதி&ெச9 மணிO 1ர�கழ
றா' க�தா விைன��& தீ&0ளேதா  (67) 
 
உளேம பிைழ�தா மிைலெய�பா  
        @'ேள பிைழ��� பிைழேக.ேமா  
இளமா� ெபாழி> H ழான�த  
          ��தி ேரச� ெத�ெப�மா�  
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அளமா& ���1 ேபான�ைம  
          யா�க" பணி��� ெதாழிெல>லா�  
வளரா நி
ப நினதாக  
          மதி�தா9 பவ�தி
 கதி�தாேய .     (68)  
 
தாயா யிர;கி யான�த ��தி ேரச� தனிவ'ள>  
மாயா 0�வ ெமன�களி�� மாயா 0�வி
 றா�வதி��  
ேதாயா தி��� மவனிய>1 HC�தா யாகி� மடெநFேச  
Gயா நி�ற; கபாவமா9 ெவ
ற வி�ப� திைள"பாயா> .   (69)  
 
பாயா ேவ;ைக மடவா�� பமர நா2 மாயின�கா
  
காயா நி
�� வாளரவ� கல�A. ெடழிB மா&ப�தா�  
8யா& வண;� மான�த ��தி ேரச� ெதா5�ல�தி�  
ஓயா வி�ப� தா6?த ெலாழி"பா& யாவ& யாவேர.   (70)  
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
யாவ�� வ�� வண;கி"ேபாத  
 ெவ�ெப� மானர சா(சிைவ��  
காவள ரான�த ��திேரச;  
 காதK
 க.டவ ேர�ெத��ேதா&  
 
Aவைண நா�2க வ�பத2�  
 Aதல ேமார+ யாலள�த  
ேதவ�ைவ ��த2� ெபா�7ல�F  
 ெச>லல& கீC"பட 0�ப&	ேச&வா&.     (71)  
 
ேச&�� ெசறி�த �ற;கி�மாத&  
           ேச>விழி" பா&ைவயி
 ப(�றாைம  
வா&�த சைட"ெப� மாைன�காFசி  
           ைவ"பி� 2ைள�த ம��ைதய�ப&  
சா&�� வண;� 2�க(க��ைப�  
           தவளெவ. ணீ
?� வாைன	சீ&�தி  
ஆ&�ெதாளி ரான�த ��திேரச�  
            த.ணைல ெய.ணின& வி.ணா' வாேர.   (72)  
 
ஆ'வ� ெச9ெதைன� த�ெறா5�பி  
          னா��த
 ேகமன வா���காய�  
நா'வயி
 ற��ந. ணாைமக.�  
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         நாதன> லான�த ��திேரச�  
%'வ� ெச9ெத5 காதேலா�  
         2�னி யி��� வண�கியி(டா�  
மீ'வ� ெச9திட லா�;ெகா>ேலா  
         ேமத� ம�த� ெத9வ	Hழ>.        (73)  
 
Hழல; கார2� ேபாக ம
?� ெதா>Bக க�தவ&� கா
றந>கி�  
ேகழல; ேகா� மரா0ெம�1; ேகC�த தி�0�� தா;கியாழி  
எழல ம�� கல;கைவய ேம;க ெவ5�தநF !.டெத�ேன  
ஊழல; கான�த ��திேரச� ேதாைகயி� ைவகிய 0�ப&ேவ�ேத. (74) 
 
ேவ�த&க' ேவ�திய> க.டேசாதி  
 ேமத� மான�த ��திேரச  
ேபா�த5 ேமா&1K� �(+�க�மா  
 1வன;க' கா�� ெமா��த�பாய>  
ஈ�தைன நீதிெகா ல�னமாய  
 ென9திட மி�ைமயி ன�?ெகா�னி�  
கா�ெதாளி ேமனியி
 பாதிவ>ேல  
 ைக�ெகா.� வி(டன� காசினி�ேக .    (75) 
   
 
காசினி� ேக
றெதா� ற�? நி�ற�  
 ைக�ெதாழி லான�த ��திேரச�  
தாசில ராகிெய> ேலா�29ய  
 வ>கிய ெவ�ப� மானதைன"  
ேப!வ> ேக(+நி ன�1வாயி
  
 ெப9த� தா;கிய வி>Bேம�தி�  
ேதெசாளி� ேதைர யிவ&�ெதா+���  
 ேதவ&க. 2�ன&	 சிாி�திநி�ேற.     (76)  
 
நி�? மி���; கிட��� ேபா��  
 ெந�� வண;கி ந�ேக�ெத����  
��றிய ெம9ய+ யா&�ழா���  
 ெதாட��ட னா9விைள யா(டய��  
ந�ற� ளான�த ��திேரச  
 ந.ணிய நாதவ� ேப�மி>ேல�  
2�றைல தாC�த� ேவபணியா  
 2�னிைன ெய�விைன ேமா�வாேய.    (77)  
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ேமா� தர;க மிர;�க;ைக  
 ெமா9ெயாளி ேவணி யைம��	ெச�தீ"  
ேபா�றC ைக�தல ேம�தி
?�ப&  
 Aமைழ 8&�� வண;கி�த;க'  
தீ�� மான�த ��திேரச�  
 ேதவ&பி ரா�கல ேன�திையய�  
மாத ாிைட"1�; காைலேவ(ட  
 ைவ"பி னடமதி� ேதாவிள�பா9.     (78)  
 
விள�1வ ெதா�?ள ேதைழெநFேச  
 ெம9�ைமயி
 ேக(+ ��"பிைழ�த  
இள�பிைற ேவணிய� மாலர�க
  
 கி�ன� ட�தேவ க�பவாண�  
வள�ப� மான�த ��திேரச�  
 வ�த+ தாழி
 ெபா?"பென�?  
கள�ப� தீவிைன ெச9யறீ&�த  
 ைகைதய� ேபாதிைன� க.�ெகா'ேள.    (79) 
 
 
ெகா'ள� �ைறயா வள�திேனா;�;  
            ேகால� தி��காFசி ைவ"பி�ைவ��  
அ'ெளழி லான�த ��திேரச�  
           த+க' கழிய வி5�தெவ�ைன�  
த'ளைல யாள� சீ&�தியா��  
          தாC�தெவ' ெள�1�ைப� ேதாBம
?�  
வி'ளைல யாத லறி��ளா&��  
           ெம9"1க ழாக விள;கி
 ற�ேற.     (80) 
 
ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
அ�றி னா&1ர� தாரழ
 ேகா(படா  
 த�பி னா�றவ& %வ& பிைழ�தைம  
இ�?� ைவயக ேமாதிட� ேக(டநீ  
 ேய&ெகா ளான�த ��திேர ச�தைன  
ந�? ம�பி� வண;கைல ேபா
றிைல  
 நா+ ந.ணிைல தி.ணிய ெநFசேம  
ஒ�? நி
1ற� ேதாதில� வ>விைர�  
 �ன�� ேந&�த ெநறி�க ணிய;கிேட.    (81)  
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இய;� 2"1ர ெம9� ெபா+"பத
  
          கிய�க மி�றி யி��த 1டவி@�  
தய;� ெவ
1 மிய;க ெவளி�ெகா6F  
            ச�ர னான�த ��திேர ச�தவ�  
1ய;� லா0ெவ. ணீ
ெறாளி க.டவ&  
             ேபா�� ெத�றிைச யா7�� கா.பேரா  
வய;� ம�னவ� க	!ைட க.டவ&  
              மறK பாச� வாி�க" ப�வேரா.      (82) 
 
ப�வெதா� றி>ைல ��பம> லாென��  
           ெபௗதி க�திைட" ப.பிெனF ேசய�  
வி�வ ேதவி�� தாெலழி
 காFசியி�  
           ேம0 மான�த ��திேர ச�தைன�  
ெதா�வ தா�பய ென9�? ெம9�றி
  
           HC�த வ>விைன %ல மல�ெதா��  
ெக�வ தாமைவ ெக(++ ென9� மா
  
           ேக+ லா"பர மான�த ெவ'ளேம.     (83)  
 
ெவ'ள� A�த விாிசைட� க
ைற@�  
          ெவ.ெபா +�திகC பால2� பால���  
க'ள� A�த கதி&�கன ேனா�க2;  
          கதி�த ேபர�( பா&ைவ 2க;க6�  
அ'ெள ழி
கைற� க.ட2 மாதைட  
        யாள� ைவ�த ம�ம� �றிக6�  
உ'ள லான�த ��திேர ச�தவ�  
           மல&"ப த2�வ ய;�வ ெவ;�ேம.     (84) 
  
எ;� நி�?ல ேகா�1 மிைறவைன  
           ெய�7 யி&��யி ராகிய வி�பைன"  
ெபா;� ேபர� ண>�� 1ராணைன"  
          ேபா� ேகா(+மி> ெவ'விைட" பாகைன�  
க;ைக ேவணி தாி�த கட0ைள�  
            காFசி யான�த ��திேர ச�தைன  
அ;ைக யாமல க�கனி ேபாலவ  
          ன�ளி னா
க.� ெகா.டன ெம�பேவ.    (85)  
 
எ�1 கா.ெடா? மீ� நம��வ�  
            ெத9� ேமெயன 0�ப& கல;�வா&  
வ�பி னா&�த கபால;க' கா.ெடா?  
             மாB� ேவத7 ம-வைக ேய;�வா&  
2�ப� ேனா&க' 1��ெபா5 ைதயேன  
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          %ாி மாமணி" ேபரணி ேதா
றிடா9  
ெத�பி ற;கிய காFசி வள�பதி  
          சிவY மான�த ��திேர ச�தேன.     (86)  
 
சிவY மான�த ��திேர ச�தேன  
          ெத9வ வாணி நதி�கைர வாசேன  
உவண b&தி விழி��	 சல�தர  
          7டல� ேபாC�த திகிாி யளி�தவா  
கவன வா�பாி �Fசர ம
?நி
  
           காத லா
ெறா5 வா&�க�' கி�றைன  
பவன ேவக2� பி
பட 2
ப�  
             பா9வி ைடைவ�த ப.1 ெதாி�கேவ.    (87) 
 
ெதாி�� மாகம மாமைற யாதி@�  
              ெத9வ ேபாக Mக&	சி ெயா5�க2�  
பாி��� பாச மிாி�� ெநறிக6�  
               ப.ண வ&�கதி கார� ெதாட&	சி@�  
விாி�� ெம9"1கC� காFசி வள�பதி  
            ேம0 மான�த ��திேர ச�திைற  
தாி��� ேபர� ளா
றி� ேமனிைய�  
            தாி�கி லாெனனி லா�வைக யி>ைலேய.    (88)  
 
இ>ைல யானம� ெக�? ெவ?�ைகமி�  
             ெக9தி னா&கைள ெய.ணி யிர;கிநீ  
அ>ல K
?ைள கி�றைன ெநFசேம  
            அவ&க ேளாப.ைட ந>விைன யா
றினா&  
ெச>ல லா�வைக தீவிைன 2�1நீ  
            ெச9ெதா ழி�தைன ெத9வத� காFசியி�  
ம>ல லான�த ��திேர ச�தைன  
           வ5�� ேமைல வள�திைன யாைவேய.      (89)  
 
ஆவ ��மழி ெவ9தB� பாலேவ  
          யாவ த
� மகிC	சி திைள�தB�  
ேபாவ த
�� கவைல" ப�தB�  
          Aாி ேயா&ெதாழி லா�வி�� �'ளேம  
சாவ ��பிற" 1�தவி&� தா.ட�'  
          தைலவ� காFசி வள�பதி ெபா
1ற  
ேம0 மான�த ��திேர ச�தவ�  
            ெம9�ைம யார� ேள�ைண� ேகா+ேய.    (90) 
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ேவ�ேவ�ேவ�ேவ�....        
 
ேகா+ ேகா+வ� Aத;க' �5மிநி� றாட  
ஆ� மான�த ��திேர ச�திைற யமர&  
நா+ ைநயந" 1ண&�தன ன�ளினா� மனேம  
L� ம�னவ� �றி"பிைன ேய�றி� ெகா'ேள.    (91) 
 
�றி�ெகா ளான�த ��திேர ச�தம& �ழகா  
ெவறி�� ெம>KதC� ெகா�ைறHC ேவணியா ந>ல  
ெநறி�க ணி�றில ென�ெறைன� த'ளைல ய�ைன  
ெசறி�� மாெசாாீஇ	 ேசெய�� தைண"ப� கடேன.   (92) 
 
கட;க விC���வ. க0(�ைள� களி
?ாி" ேபா&ைவ"  
பட;க விC���ெபா
 சைட2+" பகவெம9 ய+யா&  
அட;� மான�த ��திேர ச�தம ரமல  
விட;க 2
றநி� றி�0� விழிெயதி& கா(ேட.    (93) 
 
கா(ட தாகிய த�ன� ளிைடெயைன� கலவி  
மீ(+ ர.டற� த�ெனா�� விரா9�தைக விைனக'  
ஓ(+ வ>விைன ேய
?ேம B?விைன கா�தா�  
L(� மான�த ��திேர ச�தம& �ழக�.     (94) 
 
�ழக னான�த ��திேர ச��ண� ெகா.ட>  
அழக� வாYத> விழிெகாேலா வ;ைகயி ென�"ேபா  
உழB நாயிேன� 2�ெசல 0?விைன� கா(ைட  
25� 2.ட� வி.ட� %லமா மலேம.     (95)  
 
மல�தி� ேவெரா� மி�விைன 2�மல மா(+  
நல�� மான�த ��திேர ச�தம& ந�ப�  
நல�க ண>கிய 0தவிேந �தவியி� ?ளேம  
அல�க. மா
றிய வவன+� ெதா5�A. ெடா5ேக .   (96)  
 
ஒ5� க.கணீ �ர;கழீஇ� தாC�தி� தா6�  
இ5க ெந��ெந� க5ம+ யா�ள விலைத�  
ெகா5ெகா� பாயின� �ளி&ெபாழி� மல&ம� விைட�ேத�  
25� மான�த ��திேர ச�தம& 2த>வ�.     (97)  
 
2த>வ னான�த ��திேர ச�தி�2� னின&��"  
ப�ம� மாலறி யாதவ" ெபாியப. டார"  



52 

 

1த0 நீ�கின� காவB; க+�தன� 1�மி�  
மத0 மாமல� கKதப ெவௗ0மி னறG&.     (98)  
 
அறவ னான�த ��திேர ச�த�( ெச>வ�  
பிறவி நீ�கிய ேபயிேன� ேபாB� ெவ��தா�  
�றவி� ேமலவ& மாலய� !ர�ம
 ெறவ��  
உறவி தாெமன வ-0� 0ள��?� �வேர.     (99)  
 
உ?�த �(பத ெம�றைல ேமB? பாச�  
அ?�த வான�த ��திேர ச�தைன ய��ேதா&  
ெவ?�த ெச>வ;க ளாவன வி�மித 0லக�  
ெபா?�த வா�ற� வி�நிதி 1கC	சி�தா மணிேய.    (100)  
 

கா�$ உ,பட ஆக� ெச?&, கா�$ உ,பட ஆக� ெச?&, கா�$ உ,பட ஆக� ெச?&, கா�$ உ,பட ஆக� ெச?&, 101.101.101.101.    
    

க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� பதி
��பத�தாதி 2
றி
�....    
------------------------------------------------------------------------            
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தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+....    
1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க....    

1 மாதவ� சிவஞான1 மாதவ� சிவஞான1 மாதவ� சிவஞான1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக, மலர� வாDகேயாகிக, மலர� வாDகேயாகிக, மலர� வாDகேயாகிக, மலர� வாDக....    
1 1 1 1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDகக�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDகக�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDகக�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக....    

 
கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ ----    1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,    

3. 3. 3. 3. ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��. 
 

தி�வாவ��ைறயாதி�வாவ��ைறயாதி�வாவ��ைறயாதி�வாவ��ைறயாதீதீதீதீன+ன+ன+ன+.  
    
ேதவார+ேதவார+ேதவார+ேதவார+....    
"தாயவ�கா Yலகி
�� த�ெனா" பி>லா�  
          த��வ�கா. மைலம;ைக ப;கா ெவ�பா&  
வாயவ�கா. வ��பிறவி ேநா9தீ&"  பா�கா.  
         வானவ&��� தானவ&��� ம.Y ேளா&���  
ேசயவ�கா. நிைனவா&��	 சி�த மார�  
           தி�வ+ேய @'கிநிைன� ெத5வா �'ள�  
ஏயவ�கா. எழிலா�� ெபாழிலா& க	சி  
         ஏக�ப� காணவென� ென.ண� தாேன.''  

தி�	சி
ற�பல�. 
 

௨ 
சிவமய�. 

தி�	சி
ற�பல�. 
ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��ஆன�த�திேரச� கழிெந��....    

    
ம.ணில மாதி நாதமீ றான  
 மK த� த��வ� �ழா��'  
      வதி�திைட ெதாியா தி�விைன 4(+  
 ம?"பயி> பவ�பல ெவ���  
வி.ணில மாதி யிட�ெதா?� திாி��  
 ெமK த� Gணேன� றைன@�  
       விைரமல&" பத�� எ5�திமீ( ெடழாைம 
 வியன�( பா&ைவத� த�ளா9  
ெப.ணிட� பட&�த க�ைணய; ��ேற  
 ெப(டவ ரக�தின' Q?�  
       ெப�ெகாளி" பிழ�ேப யிக�தவ&� ெக�?�  
 ^ைழெச9 8;�G; கி�ேள     
அ.ணல& ேதவ&� காியெம9" ெபா�ேள  
 அ+யவ&� ெகளியவா ன2ேத  
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       அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (1) 
 
2�மல	 ெச��� மி�விைன� தி���  
 2தி&�தவா ணவ"ெப�; கிழ;��  
     25வ� மட&�த வ+யவ& �ழா��.  
 2�னிவாC வழி2ைற யறிேய�  
ெச�மல; க�ைண வழ;�நி
 பணிய	  
 சி�ைத@' யாவ� நிைனேய�  
     சிதடனா9� திாி@� Gணேன� றன���  
 தி�வ�( பா&ைவ த� த�ளா9  
இ�ெம7 மளவி� 2"1ரF சிைதய  
 இளநைக வி��தேச வகேன  
      எ?CவK யியம 7யி&�+� ெதா�வ
  
 கீ.�மா @கம�. 2தேல  
அ�ைமவ> விைனக ள+யவ&� ேகறா  
 தைன��ேம
 ற�ணி� மலேன  
     அழகைட கிட��; காFசி G
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (2) 
 
ஒ5;கிய மைறயி� விதி�தன ேவ�1  
 2ட
?வ> விட2ெமா� தினியா  
     ஒழிதர வில�� 25வ�; க��1  
 2?!ைவ யமிC� ெமா� தினி"ப  
வி5;ெக5 நா�� ேகா+ெவ� நிரய  
 வி5��ழி ய5�தமி� �ஞ
?�  
      விைனயிேன� றைன@� வ�ெமன" பணி��  
 விள;க�( பா&ைவத� த�ளா9  
எ5;கைல ேயாைத ெசFெசவி யட�கி  
 இனி�ல களி�தெவ. �ணேன  
       இ�நில 2ைல"ப வ�1ன
 க;ைக  
 ெயாிசைட� கர�தெவ. 1யேன  
அ5;கிய வமர&� கிர;கியா லால�  
 அயி�றெவ. வ+0ைட" ெபா�ேள  
     அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த 
 ஆன�த ��திேர !ரேன.        (3) 
 
எ�1ெந� ��க விழி"1ன> வார  
 இ�கரF ெச�னிேம
 �விய  
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     இ��1கC நவி�? நா�த5 த5"ப  
            எ5மயி& ெம9ெயலா� ெபா+"ப  
ம�1ல� வழியி
 ெபாறிெசலா தட�கி  
 மல&"பத நிைன��மா றறியா  
     மடைமேய� றன�� மலவி� ெளா��கி  
 வய;�க�( பா&ைவ த� த�ளா9  
ெபா�1ைர ச+ல� ெதறிதிைர� க;ைக  
 1னி
றிள மதியைல� தாட"  
     ெபாறியரா� தள&�� தைல�கல� தட;க"  
 ெபா�"பிைற மக'விழி களி"ப  
அ�1மி� கி�வ& ெதா5ெதழ ம�?'  
 அ�ணட; �யி�றேப ரறிேவ  
     அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (4) 
 
வல�வர" பத2; ��பிட� கர2�  
 வய;�� ேநா�கவா' விழி@�  
     வ.1கC ேக(க	 ெசவி@நி� பாத� 
 வண;�ற	 ெச�னி@� வ5�த  
நல�வ� வா�� நிைனயெநF சக2�  
      ந>கிய க�ைணநா டா�  
      நாாிமா& ெதாழ
ேக யைன�ைத@� வி��த   
 நைவயிேன� றைன@மா. ட�ளா9  
�ல மைற	 சிர2 ம+யவ �ள2;  
       ேகாமள மாெதா� மம&�த  
      ேகாலேம Hல� த�தக 7டல;  
  ேகா�ெத�� த�'சிவ� ெகா5�ேத  
அலம� பிறவி மலமற ெவவ&���  
 அ�ளிய வ�(ெப�; கடேல  
      அழகைட கிட��; காFசி G
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (5) 
 
ஒளி&விள� கின� GC வி(+B� 8.+>  
 உண0GC மீன2 மிைச GC  
      ஒ.சிைற மா0� ேவ;ைகG ழளி@�  
 ஒ��த> GC பி+@ேம ெய�ன� 
 ெதளி&வைள மடவா& கலவிேப ாி�ப	  
 ெசறிெவன மதி�� GC� தாவி  
      சிைத@�வ> விைனயி� சீ�ைதேய� றைன@�  
 தி�வ+� கல"பி�ைவ� த�ளா9  
 



56 

 

 
வளிெயழ" ெபய� 2ற	ெசவி" பைன�ைக  
 மத;கவிC கரடமா> ேவழ�  
      வகி�ாி" ேபா&ைவ	 சி;கவ> ேல
?  
 வய;�ாி @�தரா ச;க�  
தளிய? ேவ;ைக யத6ைட" பரேன  
 அணிெயலா� வ��தகா ரணேன  
     அழகைட கிட��; காFசி G
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (6) 
 
ெப��தவ� தான 2தKய த�ம�  
 ேபணிேவ(டனெவலா� ெபறா�  
      பிற�ைழ	 ெச>வ; க.ட5� க
?�  
 பிறனிலா' வன"1ேவ( இழ���  
தி���ேம தைகெய� ?லகவ& மதி"ப	  
 சிற�தவ&� கிழிெவ�� �ைர���  
      ேத�1ற" பிற�� கி��கேண விைள���  
 திாித� ெமைன@மா. ட�ளா9  
 
2��திள 2?வ� மாதரா&� ெக>லா�  
 2ழ;கழ> சா�றதா ேவ(ட  
     ெமா9�பைர யல� பிறைர ேநா� காைம  
 2ைறெயன Oெலலா� விதி���  
அ��திற� 2னிவ& மா த&ெசF சழிய  
 ஐயேம
 ற�'கைள க.ேண  
     அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.        (7) 
 
ப.�? தவ�தி னீ(� தீ விைனயா
  
 பர�தப� ேனா@ந> �ர0�  
     பாிபவ" பா� மிளிவ� திற2�  
 ப.ப? மிழி�ல	 சா&0�  
மி.�ெம" பிைழ@� வ�வெவ� றறி���  
 விள;�ெம" பவ���தீ விைனக'  
     விைள"பேத வி�� ெகா.�ள மழி@�  
 விதியிேன� றைன@மா. ட�ளா9  
ெதா.ைடய; கனிவா9� கைலமக' ெகா5க�  
 !�தர� தைல�கல னணி�த  
      ெதா+ெபாK தட�ைக ேய�தேல மாய
  
 ெறாைல�தக; காளமா& 1யேன  
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அ.ட&க ெளB�1� ப�றியி� ேகா��  
 ஆைம@ மணி�தமா& பகேன  
     அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (8) 
 
மாதிைன� ெகா��� மகவிைன யாி��  
 மதி"ப�� திற�பல 1ாி���  
     வய;க+ யவ&சீ&� க+யேன ென;ேக  
 ம
ற� நி
கநி� ன+யா&  
ேபா�றி ென5த லாதியி� ேற7�  
 ெபா
பவா ளா;கவ&" 1கா�  
      1க&நிைன� �ைர��� தகவில 0ஞ
?�  
 Aாிேய� றைன@மா. ட�ளா9  
காதழ
 கட0' ெசF!ட&� கட0'  
 கைலமதி� கட0ேளா& %�?;  
      க.ெணன� கதி&��; காரண" ெபா�ேள  
 காழ? 2யி&��யி ராகி  
 
ஆதி4 றிைட@ மாயைவ ெய9தா  
 அக.டசி
 பரெவளி" பர"ேப  
      அழகைட கிட��; காFசிG
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.      (9) 
 
%&�தி@� தல2� தீ&�த2 மாகி  
 %டேன
 கறி0றா வ.ண�  
     ெமா9�ெத5 ம�ளா
 1.ணிய மா�கி  
  2�னறி 0ற"பல விைள��	  
ேச&�தக	 சாிைய நா��ேம லாக�  
 திக5ம� நா�ைக@F ெசறி���  
     தி���நி� விரைக @'கி@' 6�கா	  
 சிறியேன� றைன@மா. ட�ளா9  
 
பா&�தைல நாத மி?தியா� கிட�த  
 பலவைக� த��வ; கட��  
     பைக@ற விற�த 0யி&நிைல கட��  
 பணிெகா6; க��திைன வா(+  
ஆ&�தேப ாிைசயி ன�ைள@; கட�தி(  
 டறிபவ&� கறி0?F !கேம  
     அழகைட கிட��; காFசி G
 றி��த  
 ஆன�த ��திேர !ரேன.       (10) 
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தி�	சி
ற�பல�. 
ஆன�த�திேரச� கழிெந�� 2
றி
�ஆன�த�திேரச� கழிெந�� 2
றி
�ஆன�த�திேரச� கழிெந�� 2
றி
�ஆன�த�திேரச� கழிெந�� 2
றி
�. 

------------- 
    
1 ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1 ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1 ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக1 ெம?க�டேதவ� தி�வ� வாDக....        
1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக1 மாதவ� சிவஞானேயாகிக, தி�வ� வாDக....        
1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� ெவ�க1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� ெவ�க1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� ெவ�க1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� ெவ�க....        

    
கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ ----    1 க�சிய�ப 2னிவ�1 க�சிய�ப 2னிவ�1 க�சிய�ப 2னிவ�1 க�சிய�ப 2னிவ�    பிரப�த3க,பிரப�த3க,பிரப�த3க,பிரப�த3க,. 

4. 4. 4. 4. க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� ��....    
 

தி�வாவ��ைறயாதீதி�வாவ��ைறயாதீதி�வாவ��ைறயாதீதி�வாவ��ைறயாதீன+ன+ன+ன+....        
 

ஆன�த வாCவி ல+யாெர> லா� மக;களி"ப  
நானி�த மாய� ெதாட�கினி> GC�� நKதன�ேறா  
வான�த நீ.ட மதிலா வ��ைற வாC2தேல  
ேத7�� ப;கய� தாளா9பF சா�கர ேதசிகேன.  
 

தி�	சி
ற�பல�. 
சிவமய�. 

 
க�சி ஆன�த�திேரச� வ��வி���க�சி ஆன�த�திேரச� வ��வி���க�சி ஆன�த�திேரச� வ��வி���க�சி ஆன�த�திேரச� வ��வி���. 

 
கா�$கா�$கா�$கா�$....    
 
மணிநீ&" 1விவிய��� வ.காFசி ைவ"பி
  
பிணிநீ& மல�ெபய&��� ெப�மா� – அணிசீ&ெச9  
வ.� வி� 8��� வா�ெபா�ெள லாநிர�ப�  
க.�வி� 2�க( களி?.  
 
தி�வழ;�� ப>கைல@F ேச&��மிட& தீ&���  
அ�' வழ;� மான�த மா��� – ம�வழ;��  
ஆ�தி மதிமிைல�த வான�த ��திரைன�  
ேதா�திரFெச9 வா&��� �ைன��.  
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E�E�E�E�....        
 
1.  Aமா� 1>�� 1ய> வ.ண" 1�ேத6�  
 நாமா� 1>�நளி ன�ேதா7; – ேகாமா7�  
 
2. வானவ� ம.ணவ�� வானைடய ைவ�ெதாழிB�  
 தானடவி நி�ற தனி2த>வ� – வான2த
  
 
3.  Aத2த
 காரணமா9" Aத ப0திகமா9"  
 ேபத2 மான ெப�Fேசாதி – ேகாதக�ற  
 
4.  சி
றறி0� �'ேள ெசறி�� தி�ேமனி  
 2
? ெம��த 2ைறைமயா� – 2
ற  
 
5.  மைறயாக ம;கைலக. ம
?; கிள��  
 2ைறயா0� ைவ�த 2ைனவ� – 2ைற1ாி@�  
 
6. ஆ�யி&��" ேபாக ம��தி� திற�1யி&க(  
 ேகா�ம�� ��ப 2?��ேவா� – சா�டK�  
 
7. ஐ�தவ�ைத	 சா�கிர�தி னா&விைனயி(  டாவிக(�  
 ைம��மல மி��ெவன வா(�ேவா� – 2��  
 
8.  மலமாற வ.க�ைண மாறா வ�ளி�  
 நிைலமா? பாக நி?"ேபா� – மல%�?�  
 
9.  ேபா�கி 25�த 1க�யிைர யா;கறிவி�  
 ஆ�கி� தைன�கா(� மா.ைமயா� – ஊ�கிெய5�  
 
10.  எ
ற� தவி&�ெதாளியி ேன9���த� ேனாெடா��கி  
 அ
ற நிைலய� ளான�த� – ஒ
ைறமைற  
 
11.  மா0 மி�!ட�� வா�வில;� ெமா.ேகா(ட�  
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 ேதவியைம தீ&�த;க ேளாாிர.�� – ேமவின&��"  
 
12.  ப>பவ��� தாைதயைர� தாயைர"ப> ேகளிைரயி>  
 ெவா>பவ��� கா(�மிட ேமா&%�?� – ெவ>ப7வ>  
 
13.  வா�கியிழி %ைகெயன %ைக ெமாழி வா�கிெயன  
 ஆ��வ� நீர2த மா&��வ�� – ேத�ெகறிய  
 
14.  ேவ(டன யா0� விைள"ப�0 ெம�னவி�'  
 ஓ(�மணி� ெத
றி ெயா� %�?� – ஈ(�ழெவா�  
 
15.  றி�றி விைள"ப�வி� தி(டஞா� ேறவிைள0  
 ��?வ� ெகா9@� ெதா?மீள – ந�?  
 
16.  விைளவெதன 2�ைம விய7ல�� ேபா
?�  
 வளமK�த ெத9வவய� %�?� – ஒளி�ெம�UC  
 
17.  ேவத னாியாைன வி.ேணா& ெதாழ�ெதாி���  
 ஆதி மட;க லைண நா��� – மாதரமிC  
 
18.  8
?ெபால� AFHத ெமா.ணிழ>சா யா�காFசி  
 ேதா
?கா9 Aவி> !ைவ"1ளிய> – ேவ
றல��  
 
19.  A�� மி�"ைபமல& ெபா�ன�தி ெய�?வி.ைண�  
 தா��; கட0( ட�ைவ��� – ேத�கமல�  
 
20.  எ>K
 பக
�2த ேம9�தல&வ ேதா&நாள�  
 த>K� கமல� தல&%�? – 1>Bவ�  
 
21. வானர மா��வ� வ.ைம த�வெதா�னா&�  
 Lன29"ப தா�தட;க ேளாைர��� – வானமைழ  
 
22. காலம�றி" ெப9ய� கைரமFைஞ ேவ(டெவலா�  
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 சாலவ� ேணமிமைற சா
?கிளி – OKைசவ>  
 
23. Aைவ 25�ண&க ேபாத; கணி�தா�ைத  
 பா0 1கC"பறைவ ேயாரா?� – ேதவ&ெமாழி  
 
24.  ேக(ப 0ரகாெமாழி ேக(பவி.g& காணவி5  
 ேத
பதி�றி� தீப ெமாிய2ய
 – கா&"ெபா+ப�  
 
25.  ம;க� திைசமய�க ம>கெவாK� ���மிக'  
 ெபா;க� திகC�த ெபா�ேவ5� – த;�பிணி  
 
26. சீ"ப மன�கினிய ேச&"ப விைழ�தெவலா�  
 யா"பமணி ேயாிைச"ப ேவம�0� – ேகா"ப"  
 
27. 1ரவல� வாC 09�கெம9Fஞா ன�1ண&�த G�  
 தரவைம�த  த.ெபா9ைக ெய(�� – வரவிைமேயா&  
 
28. ஆ�கவிட� தீ&�கசி�தி யா&�த0யி& ந>கவழ�  
 L�கி ய?�க 0?பிணி1. – ேபா�க0ட>  
 
29. ப(ட �ணிெபா��த" பா
றவிைன ெம9Fஞான�  
 ஒ(ட வைம�தசிைல ெயா�ப�� – அ(��  
 
30.  இரசத�ெபா னாரமில கி�திர நீல�  
 ��வி�த; ேகாதி> வயிர� – 1�டரா  
 
31.  க;கBழ" ப	ைச கதி&�தவயி `ாியெம�  
 ெபா;� மைழ ந>�ெபாழி ெலா�ப�� – த;கி>  
 
32.  திைசமய�க� க>விநல� ேத
றம�' ேசார&�  
 கிைசவி�க" ப>வ+0 ேம9"ப – வைசவிைனஞ&  
 
33.  %;ைக@ற" பாதல�தி� 2
?பில; கா(ட0
ேறா&  
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 தா;க'பிற& காணா� த�திெபற – ஓ;ெகாளி"ெபா�  
 
34.  மாணி�க மாாி ெபாழியவரF சாவாைம  
 ேபணி� ெகா��க" பிற;�பக> – ஏணிர0  
 
35.  மா?ெபற� கா(ட வைம�� வய;கியிட&�  
 L?ெச@ ம�ற ெமா�ப�� – பாறயி&ெந9  
 
36. ேத�க�"பF சா? திகC�தனந� 2�திெநறி  
 வா�கதிம
 ேறைன@ல க��வழி – தா� க�த�  
 
37.  கா(�வன சாைய பிணி" ப�கல�ேதா& தாமயரா&  
 மீ(சி@ற வி�தி�றி ெம�பயி&க' – ஈ(ட  
 
38.  இைய�தத? நீாினெவ� ெற-0ல�� ேபா
ற  
 உய&�மணி� Lவ>பதி ெனா�?� – நய��த�பா>  
 
39.  இ(ட ெவ(� ெந9ெயா�பா e@� தனி	ெச���  
 ெதா(டனெபா� னா��F !ட&	சிைல@� – 2(��  
 
40.  விைன"பயைன� தாேம விைள��ெமா� க>B�  
 தைன"ெபா�0; க
பாைவ தா7� – எைன��ம�'  
 
41.  தாவா வயிரவனா& தா;�நட ன	சில�பா&"  
 ேபாவா� ேக(� ெமாKயிட2� – பாவாண&  
 
42. எ.ணி� தளரவி�7 மீ.�பல வி�மித2�  
 அ.ண
 க0ாியற	 சாைலக6� – ந.ணி�  
 
43.  �ட�ேகா+ நீ&கர��; ேகாைணநத ெமா�?�  
 இட�காம ேராி யிர.�� – ெதாட�கீ&��  
 
44.  2�திய�. ம.டப;க. %�? நிலநா���  
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 அ�த�மகிC 1(காிணி யா;ைக��� – உ�தமி2�  
 
45.  கா�தமத மா?; க+நதிக ேளாேர5�  
 ஆ�தன�' ^ட மைவெய(�� – சா�த&கேளா&  
 
46.  எ.ம�� �&�ைகய&க ெள.ம�; காளிய&க'  
 எ.ம�மா
 �	சிற�த ெவ(+ட2� – வி.ணவ��  
 
47.  ப
றிெய5 வார��� பா9�தாட மி��ாிைம  
 உ
றமணி� தீ&�த;க ெளா�ப�� – 2
?மல�  
48.  ேபா�க வைம�தசிவ 1.ணிய;க' ப��மைவ  
 ஆ��ம�. %&�த� பதிெனா�?� – ேத��1கC  
 
49.  ம�திரைம� ேதாடா? மான நலனளி��"  
 ப�தம?� ��ெபய&க' ப�னிர.�� – இ�� 2+  
 
50.  வா9�தவிைற ேயா�ப> வள�பதி@ 6Fசிற�ேத&  
 ஏ9�த தல;க ளி�ப�� – ஆ9��ைமயா'  
 
51. 2(டா ெத��தவற 2"ப� திர.�மவ(  
 ெகா(டாய ேகா(ட2த ெலா'ளிட2� – ம(`?�  
 
52.  ேகாைத� கட�ப� �மரேகா( ட�2தலா�  
 தீத
ற ப
ப றி�நக�� – ேபாதக��"  
 
53.  பி'ைள பலதளி@� ^�ைடெவ9 ேயா�2தேலா&  
 ெகா'62ய& ேதவ �ல�திர6� – ெத'6பல  
 
54.  தீ&�த2� ேதவ& திர6� பிற0நனி  
 L&�த வள2; �+ெகா.� – பா&�தைலயி>  
 
55.  ஓ;கிய காFசி ெயா�நகரா ய�நகாி>  
 ேத;கிய தீ&�த� திரளாகி� – தா;�ம�'  
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56.  ஏக�ப நாதரா ெய�? மினிதி����  
 பாக� பலவான ப>Bயி&��� – ேமாக�  
 
57.  பைட�தமல� தீ&"ப" பாி�ததி� 0'ள�  
 ெதா��த க�ைண �ைனய – அ��த�6�  
 
58.  ம
?ெமா� %�?க�ப� வாeச ந�தீச�  
 ெவ
றிமயா ன�வி.� ேவசெமழி� – ம�தள  
 
59.  மாதேவ சFெச-வ� தீச� வ�ேணச�  
 மாதe ச�தி� மா
ேப? – தீதி>  
 
60. அன�தப�ம நாேபச மானவக� தீச�  
 கனி�தகட ேகச;கா" ^ச� – 2ைன�தவிரா  
 
61.  ேம	!ர� ெவ>பர! ராேம	 !ரமபிரா  
 ேம	!ர� வாCவி	 !வநாத� – 8	சிவா�  
 
62. தான நவ�கிரேக ச�ேயாகா சாாிய&HC  
 தானம;க ேளச�தா ேனேதா�?� – தான�  
 
63.  இறவா�தா னF!ரக ேரச�தீ&� ேதச�  
 பிறவா�தா ன;க	ச ேபச� – ெநறி�காைர�  
 
64. கா�சா� தீச; கயிலாய; க
கீச�  
 ஆடேக சFசீ ரமேரச� – நா��  
 
65.  இேரYேக சFச0ன ேகச;கா ேமச�  
 பராசேர ச�பா.ட ேவச� – வராக  
 
66. 1ரமணிக. ேட	!ரந
 1.ணிய ேகா]	  
 !ரFச�த தானFேசா ேமச� – பர0மி(ட  
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67.  சி�தி யயிராப ேதசேமா ண�கா�த�  
 ப�தி1ாி Hழ> பக& 2�தீச� – !�த  
 
68.  அேநகத; காவத�வா ணீசம�த ேகச�  
 இனாத ல?Fசல�த ேரச� – பணாதேர  
 
69.  ச�பணம ணீசFசா&� தாசய� த�ேகச�  
 வ�பி>சி� தீச மத;ேகச� – ந�1மாி  
 
70.  சாப பய�தீ&�த தானமா K;கமா  
 தீபேத ச�வி�வ	 ேசேனச� – தாபம?  
 
71.  வ�னீ	 !ரநார சி;கீ	 !ரமா.�  
 க�னீ	 !ரமாகா ேள	!ர� – வ�மீக  
 
72. நாத� பலப� திரராம நாதம	ச  
 நாத2ய& 2�கால ஞாேனச� – காத�ப�  
 
73. ஒ�8& ச�ரா னனச; கர2�ப&  
 ஏ��மைற O1ர;க. ணீ	!ர� – ேதா�திாி���  
 
74. Gரரா ேக	!ரந> Gரா(ட காசFசீ&  
 பாரளாF ேசனா பதீ	!ர� – ஏரளா�  
 
75. ேம
றளிகா ேராண� விள;� பன;கா(`&  
 ேபா
? �ர;கணி�2(  ட� ேபா��� – நீ
?�  
 
76. உ��திர& ேசாைல4 ெரா�பதி�ம&	 ேச&�த  
 உ��திர& O
?வ&க 6
?� – க��திைசய"  
 
77.  ப�தி1ாி O
?" பதிென. டளிபிறவா9  
 அ�தளிக ேடா? மவி&கி�ற – 2�� 2த
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78.  ப>வைக"ப> ேவ? மணியி7� பா9கதிேரா�  
 எ>வைகைம� ேக
ப வில;கியா; – க>கB?�  
 
79.  ெவ-ேவ ?��ெகா.� ேவ-ேவ? ேப&ெகா.�  
 ெவ-ேவ ற�'க' விைள�தாB� – எ-வம?�  
 
80.  மானிடாி� வானவ&க' வானவாி� மாமலேரா�  
 ஆனவனி� மாேயா னவ�ற�னி� – ஞானமி��  
 
81. மாதவ&க ள�னவாி� மாகண;க ள�னவ
றி
  
 சாதல?� Aத� தைலவ&க' – ஓதவாி
  
 
82.  ேசயிைலேவ ேலானவனி
 றி.களப ம
றதனி
  
 பாயமணி ேமகைலய பா&"பதி – மீ@ய&�தா;  
 
83.  ேகைனய&க' ேபா
? மிட%&�த� த�மி7ம�  
 மானைனய ேநா�கி வழிப(�� – தா�மகிC�த  
 
84.  8;�சிைன மாவ+@F ேசாதிK;க 2Fசிற�த  
 ஓ;���தி ேரச 0யாிK;க� – ஆ;கவ
ேறா  
 
85.  ெடா�� 2ைமயா 6�"பாதி த�காணி  
 ைக�ெகா.ட ேவக� கதிய25 – ெம9�ெகா.�  
 
86.  நாம2; ெகா.ட நல�தைகேயா& ேபா
?தK
  
 காம ரவ
?'6; காழிேலா& – தாம�0�  
 
87.  ஆன�த ��திேர ச�தமல %&�தேம  
 தான�த ேனா�� தைலயாவ – 8ன�  
 
88. தவி&ெபா�'க' ப
பல0� தாCவி>!க ம
?�  
 அவி&�ற�க மாதி யைவ@� – இவ&கி�ற  



67 

 

 
89. ேமலான வி�ப விைள0� தைலைமக6�  
 மாலாவ ெவ�? மதி�ெதாாீஇ	 – சாலாத  
 
90. ஆன�த� தான�த K�றி யினிெதhஉ�  
 ஆன�த மி�களி�� மா(சியா> – தான�த  
 
91. ஆன�த நாம மளாவK ன�தைகய  
 ஆன�த ��திேர ச�ெத�?� – ஆன�த�  
 
92. ஏக�ப� ேபால வினிதர! G
றி���  
 மாக� பணிய வள;ெகாழி"ேபா� – ேமக�  
 
93. ப+@மிள� ெத;� பயி>க2கF Hத�  
 க+ெகா' வ��ைக கதK – அட��  
 
94. 2�� நர�த 2கிCதா+ ம;க'  
 க�ைனமFச ளிFசி கல�� – ெப��  
 
95. வள;ெகா' பட"ைப ம�;����� தீ�ேத�  
 �ள;�மல&" பி.+ெதா� நாக� – இள;கணிக'  
 
96. ஆர ந?�ேத� ககி>சரள மா	சாம�  
 தார2�� ��தா தகிெவ'ளி> – ேவர>  
 
97,  ம���மிC ேபாதி மகிCவைழ1� னாக�  
 த�ெவைவ@� ேவKெயன	 சா&�� – 2��விாி  
 
98.  ம>Kைக சாதி மயிைல ���க�தி  
 2>ைல �ளவி 2தி&ெச��தி – வி>ல;  
 
99.  கணவிர;L தாள; க��ைக கட�1  
 மண�விாி�த ந�தியா வ(ட� – இண&விாி@�  
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100.  பாடல நீ'ச. பக�தமா ல;ேகா;�  
 நீ+ய ந�த வனநிர�� – ேதா�விாி  
 
101.  ேத;கமல ெமா.�2தF ெச;க5நீ& நீலெந9த>  
 ஆ;கமK ெபா9ைக யணிேயாைட – ேத;�1ன>  
 
102.  வாவிந?; Lவ� மண
ேகணி வ.1ன
கா>  
 ேதவ�� Gழ	 ெசறி�ேதா;கி" – Aைவமயி>  
 
103.  கி'ைள 1றா	 ேச��; ெக5மணிெச9 மாடநிைர  
 அ'6ெமழி� ேமைட யக�ெற
றி – ெஞ'ள>  
 
104.  தைல"ெப9த Gதி தைல�தைலேக& ேபாகி  
 மைல"ெப9த யா� மK�� – நிைல"ெப9தி  
 
105.  வ�ெதா5�� ேவக வதிம�;� G
றி��த  
 அ�தெந�F Hழ லதினி�?� – !�தரFேச&  
 
106.  வா7லக ேம�ைம ெபற ம.YலகF ெச�மா"ப  
  ஈனவிட& 2
? மிாி�ேதாட – ஆன  
 
107.  அற�தைழ"ப வ�ப ரக�தைழ"ப வ�பி�  
 திற�தைழ"ப	 ெச>வ� தைழ"ப – மற�தைழ�த  
 
108.  ேவ
கணா �'ள� விைட ெகா'ள ந>Bலா  
 ஏ
�மா ெகா'ள வினி�றீஇ – மா
�மா>  
 
109.  ெகா'6� தி�வழ� ெகா.�ெவ- ேவ?பல  
 ஒ'ளிய b&தி @வ�த�ளி – ந'6?நா'  
 
110.  ெத'ளிதி
 கால� ெதாி"ேபா& �யிெல5"ப"  
 ப'ளி யைறதண�� பாைவெயா� – ெம'ள"  
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111. 1ற�ேபா� த�ளி" ெபாழிகதி&மா ணி�க�  
 திற�A.� வி.ேணா;� ெச>வ – நிற�A.�  
 
112.  ப�மணி மாைலக6� ப>கனி மாைலக6�  
 ப�மல& மாைலக6� ைப�ெபா�னி� – வி�மKய  
 
113.  ஆ�கிய A�ெதாைட@ மா+க6F சாமைர@�  
 8�கியகF !
றி
 ?ய>கி
ப" – A�கண2�  
 
114.  மி�க ம��ெகா5��� ெவ9யம� 0� ேவ��  
 ெதா�க படைல !ட&"ப(�� – த�கெவலா�  
 
115.  சி�திாி�த ப(�F ெசறிய விதானி��"  
 ைப�த மணி�க� பல�ப���" – பி�திெயலா�  
 
116.  க.ண+@� பாைவக6; காம& மணிவிள���  
 வ.ணமல&" ப(�� வதிவி��� – தி.ணிய 8.  
 
117.  வா�ைறக' ேச&�� ம�;�மK A�ப�த&  
 ஆ�மணி� 8.க ளைவேதா?� – ேந��  
 
118.  கதK மட
 Aக; கனிபல0� யா��  
 மத0வ.ண� 8! வய�கி� – கதி&ப!�ெபா
  
 
119.  !.ண2� தா�� ெதா�விைர@� ப�மணி@�  
 க.ண� A0; கமCசா��� – ெவ.ணிற�த  
 
120.  வா�ெபாாி@ ம	!த2� வ.க��; �;�ம2�  
 நானந? நீ� நனிசி�தி� – கானெமன  
 
121.  நீ.ட ெகா+நி?வி நி�தில"ெபா
 ேறாரண;க'  
 கா.டைகய !
றி
 கதி&"பி��" – A.டைகய  
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122.  பாைவ நடமாட" ப>ேலா விய"பட;க'  
 ேகாைவபட வா;கா;�� ெகா'வி��" – பா0  
 
123.  பட�விாி�� நா�2க�ேதா� பா&�தயி&"ப	 சீ&�த  
 தட0மணி ம.டப�ைத	 சா&�� – கட0',  
 
124.  மட;கலைண ேயறி வதி�� பைழய  
 விட;கவணி 2
?� வில�கி – உட;கம&�த  
 
125.  பாைவமகி ெழ.ெண9 பயிென>K மாமFச'  
 ஆவி�வ� ைம�� மளாவிய� – தாவின?�  
 
126.  பாறயி&ெந9 ேத�ேவழ" ைபFசா? ப>லமி&த�  
 G? பலவிரத ெம�கனிக' – ஊ?மிள  
 
127.  நீ&ச� தன��ழ�1 நீவி> விைரந?நீ&  
 L&ச�த ேவத� ���கலநீ& – சீ&த�த  
 
128.  எ>லா 2ைறயி னினிதா+ ெம94ர�  
 ந>லா யிைழ"ப(+ ன�ெகா
றி – வி>லா&  
 
129.  மணி�தைலநா. ெகா.� வய;கைரயி� 2
?�  
 மணி��யி�ற ெபா�னா. வய�கி� – தன��மி	சி>  
 
130.  கா"ப(ட ேகாவண2 ன.ணிட�தி ெலா.கிரண�  
 �"ப(�� ேகாவண�ைத	 HCவி�� – நீ"1?வ&  
 
131.  ெகா�பைனயா&� க�றிவற; Lரா 0?"பைன���  
 ெச�ப( �ைடயா
 றிகCவி�� – வ�1ைடேம
  
 
132.  ெச�ெபா
 கிரண	 ெச5�8 சி�பாB�  
 ப�1
ற ெதா;க>பயி ல	சா�தி – ந�1
ற  
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133.  �;�ம; ேகாேரா சைன15� க�8ாி  
 ெபா;�க�" Aர� 1�"பனி நீ& – எ;��  
 
134.  விைர�க� �ைழ�ெத��த ெம�ன?�AF சா�த�  
 வைர��நிக& மா&ப ெம5கி� – திைர��� 
  
135.  ம�மல&"A� தா� மணிதக&�த !.ண�  
 அதிகவிைர� 8ளி@ேம ல(+� – க�0 1ன>  
 
136.  ஈர� வறள விய�1 1ைகைய���  
 சார� மைழயி
 றவCவி��" – பார�  
 
137.  க�நீற வா�யி&��� காச
ற க
ப�  
 தி�நீ? ெந
றி தி��தி� – ��நீ  
 
138.  றழியா� பா;க ர+ய�ள� ேதா?�  
 ஒழியா� திலக 2?��" – ெபாழிசீத�  
 
139.  க;ைகமக ேளா� கைலமதியF ேச&�தி��த>  
 த;� மிட2ைறயி
 சா�றாB� – அ;ேக  
 
140.  விதி&�� 2லக& விழி�ெகாளி"பா� ேபால�  
 கதி&��மணி ேமாK கவி��� – ெகாதி��ெமா�  
 
141. ெகா�கிறேகா ெவ�ன� ��வயிர; ைகெச9த  
 ெதா�கதி&	 H(�	 !ட&வி��� – த�கத�ைத  
 
142. தா@� தளர	 சர�ெதா���� தீ�கட0(  
 கா@; கட0' கதி&"ெப9த> – ஏ@மஃ  
 
143. ெத�றாB� தீயா&� கிட;ெகாடா ெர�ப�ற .  
 ெவ�றாB� ப(ட மிளி&வி�� – ந�ேற  
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144. களி��2ட� மா@; காிச��தா ேர7�  
 அளி��ண�தா ர;கமழி யாைம – ெதளி��த> ேபா>  
 
145.  ெவ
றி மத7ய&�த ெவ9யெகா+ G
றி��த  
 ெகா
ற மகர� �ைழயணி�� – ெப
ற!க�  
 
146.  ந>லா ாிட�தி
 பிற�தாB ந>லா&தா�  
 ெச>லா விட�தி
 ெசறி�தாB� – ெபா>லாதா&  
 
147. ப.பி
 றிாியா" பாிேசேபா லாலால�  
 க.ெபா�� நீல� கைறமிட
?� – தி.1ல�தா&  
 
148.  மீ(�ெமா� HC	சியின- ெவ9ேயாைர மா9"ப� ேபா>  
 ஈ(�மணி� க(�வட ேம9வி�� – ேவ(�ழ>சி
  
 
149. றி�பின&க ளி�ப விைளேவெய� ேறமா"ப  
 அ�பின&க ளாரா வ�ெள�7� – ெகா�ப>  
 
150.  வைள�த5�1; ெகா;ைக மணி	!வ�; க.க'  
 திைள"ப ெவளி	சிற"ப ேவ7� – அளி"பி�  
 
151.  றி�வ&பா ெல9தா&க ெள.ணெவ.ணி யா;��  
 ��மணி�ேக [ர�ேதா( ேகா�� – ம�ம��"  
 
152.  ெபா�னாி மாைலக6� Aவின?� ெதா;க>க6�  
 மி�ன� ெமா�பா� விய�ெறைட@� – ந�ன&  
 
153. இைல2க"ைப� AY மி�;க.ணி� தா��  
 �ல0 ெச5; ெகா�ைறெயா�; L&�தி( – �லகெமலா�  
 
154.  கா"1� கைம�தத
ேகா& கா"பி�ேற யாதK
ெபா
  
 கா"1��; கா"1� கரமா�கி – நீ"பிெலா
ைற  
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155.  ஆழி @�(� மக;ைக விரேறா?�  
 ஆழி பலA. டவி&வி��" – ^ைழ  
 
156.  கழல விைனக' கழ> மல;க'  
 கழல� கழ>கழ
கா> G�கி� –கழ>2�ன&" 
  
157.  ேபாத� ெதாளி�த 1ைரேயாைன� ெகா�?1வி  
 மீ� தைனவிள;� வி�ததிற> – மாதவைன�  
 
158.  தா(கைவஇ� காணவினி	 சாெர� றைழ"பனேபா>  
 ஆ&�� மைறO 1ரமணி�தி( – ேட
கவி�7�  
 
159.  ேவ.� மணிபல0 ெம9"ப��� ெவ;கதிேரா�  
 கா.ட� ம.+ல��� க.Y
? – மா.டதன  
 
160. ேத&விள�கி யா;கர0. ]7மதி ேபாBைறேபா9	  
 சீ&விள;� மா+ ெதாி�த�ளி" – பா&�ள;க"  
161.  ப>Kய;க ளா&"பவி� பா
கவாி �'ளமணி  
 வி>BமிC ெவ.கவிைக ேமனிழ
ற – ெம>லெம>ல  
 
162.  ேவ�திர�தி� ைகய& மிைடசனநீ� க�ெகா�ேபா9  
 யா�த ெவழினி யிட� GC�� – %�தவ�பி�  
 
163.  ைவ�தந?� பாளித2� வ.டயி&ெந ய�கார�  
 ெம�� !ைவ"பய? ெம�க�� – ெபா��  
 
164.  1ளி2த>ெவ- ேவ?விரா9" ேபா�கி� றைம�த  
 மிளிர2�� ெவ
ற வ2�� – ஒளி&க�ைன  
 
165. பா� �ைவய> பலவைறய லாதிக6�  
 பாக2ற b?� பலகா@� – மாக2Fெச�  
 
166. றா&க+ய ேநாைல யைடெந9� களிமிதைவ  
 வா&கைழயி� பா� மண
பா� – சீ&கல0�  
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167. சி
?.+ ப
பல0� ேதநீ ாிளநீ&வா&  
 உ
ற கைழநீ �?நீ&ேமா& – ெபா
ற  
 
168. பலகனியி� சா?ந?� பாறயி&ேத� ம
?�  
 கல0 ம�ளா
 கர�ெதா( – +ல�  
 
169.  கல;கழி��� ைகAசி� காம& க0ளி�  
 அல;�பFச வாச ம���� – �ல;�"ப(+�  
 
170. ஆனன நீவி ய��1ைகபஃ  றீபவைக  
 ஊனமினீ றா+ ெயாளி&கவிைக – பானிற�த  
 
171. சாமைர யாலவ(டF சா�தா
றி ப
பல0�  
 ஏம 2றவினி� ெகா.ட�ளி – நா�மைற@�  
 
172. அ�ப& ெதா��த வ���தி@� ப>Kய2�  
 2�1 ெதாட;க 2ைறயா
ேக( – +�ப�  
 
173.  �ல2��ெகா. டால�ன ேகாைதய&ேந& ேநேர  
 கலவி நடமாட> க.� – !லவிெய5�  
 
174.  க
Aர தீபெமதி& க.ட��ேதா& யாவ&���  
 ெபா
A� நீ? 1ாி�த�ளி – அ
A?�  
 
175.  காம� �ைட��� கைலநிர"1F ெச�னிமதி  
 வாம� கைலக. மK�ெத5�� – ேசம�  
 
176.  �ளி& நிர"பி
 ெற�ன� ��மணிகா> யா�த  
 ஒளிநிர"1� ெவ.கவிைக ேயா;க� – �ளிநிர"பி�  
 
177.  க;ைக நதிைய� கர�த ெப��பைகயா>  
 �;க� கட
றைலவ� 8.�தB� – ெபா;கி"  
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178.  ெபாரெவ5�த ெவ.டர;க� ேபா�ெமனெவ" பாB�  
 !ர&மகிC�த சாமைரக �'ள – வ�தர;க�  
 
179.  க.� ெபார7ம��� காாியம� ெற�U�க�  
 ெகா.� வில��; �றி"ேபேபா> – ஒ.டாள�  
 
180.  !
றி ன5�தி	 !ட&விாி��F சா�தா
றி  
 ெபா
றமணி யாலவ(ட� ேபா�தைசய – ெவ
றி  
 
181.  வி�� பல2ழ;க ெவ.ச;க மா&"ப  
 இ�1ற2� தாைர யிர;க� – க�விநிைற  
 
182.  பாவல&க ணாவல&க' ப>கவிைத ேய�ெத�"ப"  
 பாவல&க ட;க' பணிெச9ய� – காவல&க'  
 
183.  நீதி பிறழாைம நி�ேற வலேரவ>  
 ஆதி நட�தி ய��வர" – ேபா�ெசாாி�  
 
184.  தாவல; ெகா(+ ய+யா& �ல;களி"ப  
 நாவல� தீ0 நனிசிற"ப" – Aவலய�  
 
185.  ெம�திய ெவ9ேயா� வி5�கிரண� பாவாம>  
 நி�தில b&தி நிழ>ெச9ய – நி�தில�த  
 
186.  மாைல� கவிைக மழகதிேரா ேன&கKைக  
 சால� கதி&��� தனி"பி	ச� – ேகால�  
 
187.  ெகா+நிைர@� ப>கா� L&�தெவன வால�  
 க+நிைற�த காவண�தி னி�?� – ெந+ெத5��  
 
188. ப>B?"1 2
றி" ப!�ெபா� �யி�றமணி  
 அ>K?��; ேகாயி லக��லா9	 – ெச>K?���  
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189. ேகா1ர வாயி
 �ழா;க. �ள;களி"ப  
 மா1ர Gதி ம�;ெக9தி – ஆ1ர�தி>  
 
190. ஏவ
ற ெபா
சிைலேந ெர9�வேதா ெவ�னநனி  
 %0
ற ெச�ெபா� 25�ேதாி> – A0
ற  
 
191.  சி;க� தவிசி
 றிகC�ேதறி ைய;கர� 2�  
 �;க� �ல�ேத& �ைன�8ர – ம;ைகயைம  
 
192. ந�ன&� கட�ப னைவயி> விற
ச.ட�  
 பி�ன&" ெபால�ேத& ெபாி8ர – 2�ன&  
 
193. வர�தி ன�' ெப
ற ம�தளமா ேயா�ற�  
 கர�தினனி ெயா�தி� களி"ப – நைர�தைலேயா�  
 
194. தாள� பி+�க� தனிவி!�1 காவேலா�  
 வாள� பி+�� ம�;கைணய – ேவள�  
 
195. பி+�தறியா& ெச;ைகதிைர 4�� தனத�  
 ெபா+�தந?� பாகைட"ைப Aண� – க+�ேத�  
 
196. �ளிமல&ெம> வாச� �ைத���ளி& ெகா.�  
 வளியிள;கா லா9ம�;� வாவ – நளிெகா'  
 
197. தனிநீ&� கட
றைலவ� சா&�திைறவ& ெம9யி>  
 பனிநீ&� திவைல பனி"ப� – கனிேத  
 
198. ம�ப��க� பா�ம
?� வ�த+யா �9"ப�  
 க�ெமன ெவ9ேயா� கனK – வி�%வ&  
 
199.  !�தி 1ாி�� �ைண�ைக யிைடேய�தி  
 அ�த Mக&ெக� றளி��வர – எ�திைச@�  
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200.  ேபா
?யாீ சான� 1னிதன�' ெப
ெற9தி  
 ஏ
?மிைச ேய
?� ெகா+@ய&"ப – ஆ
? பணி  
 
201.  நீ�கி� கழி@ நிைலயினைர ந�ெனறியி>  
 தா�கி யம� றைலநி?வ" – ேபா�கி�றி  
 
202.  ம
ைற யமர&க6� மாநகாி னா(சிய��  
 உ
ற ெதாழி�ைம @ஞ
றிவர – 2
?�  
 
203.  இர0பக> கா(� ெம?5�ைள மா�ேற&  
 வரத� மணிGதி வ�தா� – 1ரவளி���  
 
204  அ�திர சாைல ய2த� சாைலயா  
 ைவ�த தனி	ேச வக�வ�தா� – ைப�தமணி  
 
205.  நாக2 நீ'ேகா(� நாக2F HC�தி�"ப  
 மாக�� ேபா
?2ைட யா� வ�தா� – ஆ��  
 
206.  பாிச2�� கா.ட> பக&ேக'வி ேயா&பா>  
 ம�0மணி" Aணினா� வ�தா� – பரைவ  
 
207. அைல��� 1விெபய&�தி( ட�தர� ேதா;கி  
 மைல�த விைட�ெகா+யா� வ�தா� – நிைல�த  
 
208.  கட0ள&த� மாத& கள�வற;L ரா�  
 மிட>பைட�த ந�மிட
றா� வ�தா� – பட&க�ம�  
 
209.  ஈ(டா �யி&விழிக ெள>லா 2��காண�  
 கா(டா� 2�க.ணி னா�வ�தா� – ேவ(ட த�'  
 
210.  ஆன�த ��திர�ெத� ம.ண>வ�தா ென�ேறாைத  
 வா7�� சி�ன மK�8த – ஞான  
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211.  உ?வ �வ0� பனவ �வ0�  
 மைறக ெளாKயி� மKய	 – ெசறி@�  
 
212.  மதைல நிைரயி� வாிைச ெயன�தி.  
 மதைம� களி? ம�வ" – பிதி��  
 
213.  திைரயி னிைரக +ர'வ ெதன"ப>  
 பாியி னிைரக' படர" – ெபாிய  
 
214.  பக� கடவி" பர0 மைரய&  
 ம�ட நிைரக' வய;க" – 1காி>  
 
215.  கட0. மகளி& கலவி 2ைறயி�  
 நடன வைகக ணவில" – படக�  
 
216.  பதைல 2�� பணவ 2ழவ�  
 2தல பல0 2ழ;க – மதிெவ>  
 
217.  வைளக' �ழ>க' வயி&க ணர�பி�  
 கிைளக ளினி� கிளர – ஒளிெச9  
 
218.  மட>ெகா ட�வி� மலாி னமர&  
 ப+யி
 றிட? ப�"ப – அ+ய&  
 
219.  உத0 கனக மைழெயா �த0�  
 உதக மதைன ெயாழி"ப – மதெவா.  
 
220.  ெபாழி>க. மைழக' ெபா�வ ெதன"ெபா�  
 ெசழிப� மணிக' சிதற" – ெபாழி@�  
 
221. கனிக' கைழயி� ?ணிக' ெபாாிக'  
 சனெம9� தைலயி
 றைதய� – கனக  
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222. த�0; ெகா+@� தைதய" பதண  
 நிைர@ ெமவ� ெந�;க – விர0  
 
223.  மனித& �ல2 மல&வ ெதன"ப>  
 1னித மர2� ெபாKய – இனிய  
 
224.  1ைகவி. ெபாதிய" ெபாழிெச; கிரண"  
 பக> ெச Kரவி
 பயில – நிக5�  
 
225.  இ�ைள யிைழயி ெனாளி@ மிரத  
 உ�வி ெனாளி@ ெமா?"ப� – தைரயி�  
 
226.  வண;கிைட ம;ைகய& வ.ட Kக��  
 !ண;கிவ& ெகா;ைக �ள;க – இண;கி  
 
227.  மண�தவC ெதா;க� மண�� �ழ�?  
 வண&�� !ாி�� மK�� – தணி��  
 
228.  ெபா��தள க;க' சாி�� சாி��  
 ெவாி�தைல ெயா�றி விள;க" – பர��  
 
229.  ெந�;கிய ெகா;ைக நில�திவ' வ�1  
 ம�;ெகாளி @�� வட;க' – ஒ�;�  
 
230.  ெச5�ேதாைட ெயா�றேனா ெடா�? ெசறி��  
 வி5�� தவC�� வில;க – எ5��  
 
231. பணி�த நித�ப மணி�த வட;க'  
 பிைண�� தழ;க> பிற;க – நிண��  
 
232.  கிட�� சில�1 சத;ைக கிள&��  
 Mட;கிைட ெநா�த� ெநா�த – திட;க.  
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233.  +��ெத5 ெக�? விள�1வ ெத�ன�  
 தி��த+ நி�? சில�ப – விைர��  
 
234  நட�� ெதாட&�� நன�தைல ெஞ'ள>  
 மிைட�� சன;க' வில;க" – பட&��  
 
235.  1��ெததி& நி�? ெபாழி�தல& ெச;ைக  
 2கிC�� சிர;ெகா� 2�தி – ெநகிC�த  
 
236.  உள;ெகா +ைறFசி @வ�� நிமி&��  
 �ள;கி ம�;� �வ�ற – வள;ெகா'  
 
237.  வி!�பர ம;ைகய& வி.ணிட ெம;��  
 அைச�தல& சி�தி யண;க� – கசி�ெதவ��  
 
238.  ேபா
ற ெந�;ெகா+@� A�ேதா ரண�திர6�  
 ேதா
றிய மாட� ெதா?�தீப� – ஏ
றிந?�  
 
239.  Aரண ��ப� ெபா��திந? நீ&ெதளி���  
 காரணவ ேவா;�நைட� காவணமி( – ேடரண0�  
 
240.  Gதி யிைட�கடவி ெவ9ெததிேர ேதா
?தB�  
 ேபா�மட மாதெரா� ேபா�ேத7� – நாத�  
 
241.  க�ைண ெபாழி2க2; காதெலலா� வ>ேல  
 அ�ள வல&�த விழி@� – ப�திபல  
 
242.  ேகா+ ெயா�;� �ழீஇயைனய ெச�கெராளி  
 நீ� 2�வினிைற ேகால2� – ^��  
 
243.  ம5மா� றாி�� வய;�மி� ைக@�  
 25வா� பய�ைத 2னி�� – ெச5வா�  
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244.  வர�வழ;க ைவ�த மல&�தவி� ைக@�  
 பர�வழ;� பாத� �ைண@� – உர;கிட�த 
 
245.  ேகழி> பிரணவ�ேபா
 ேகசர;ெகா. ேடமல&�த  
 ேகழிதழி� தாாி� ெக5தைக@� – வாழிநனி  
 
246.  க.ேட� 1ாி2ைறைம காேண� கதCவி7ள�  
 வி.ேட� ெவ��பி ெமK�தேன� – த.டா"  
 
247. 1�2க�யா� Gழ" ெபாழிக�ைண கா(+  
 ந�நய2 ந>கினா ேன7� – ெதா�தவ��'  
 
248. ஏ� �ைற@ளேதா ெவ�ெப�மா� றா�க���  
 தீதி றி�விைளயா( ேடாவறிேய� – மாதவ
�	  
 
249.  ச;காழி 2�னி;�� த�தாெர� பா&கவ&�த  
 ச;காழி ெய�ைக� தரவிைரயா& – இ;ேக  
 
250.  கைலெயா�வ&� �9�தளி�தா ெர�பா& பறி�த  
 கைலெயன�� ந>க� க�கா& – விலகவி;�  
 
251.  ேவகவதி நீ& த��தா ெர�பா ெரன�விழி  
 ேவகவதி நீைர வில�கிலா& – மாகள;க  
 
252.  ேமனி" பச"பாி�� G�தாெர� பாெரன�  
 ேமனி" பச"பாி�க ேமவிலா& – ஊனவிட  
 
253.  ெவ"ெபாழிய வி.�ைவ�த� பானி?வி னாெரன�  
 ெவ"ெபாழிய" பானி?வ ேமவிலா& – ஒ"பைனயா(  
 
254.  காக; �ைழ�தா ரளிேய�ற� பா
�?��  
 ஆக; �ைழ@ ம�ளிலா& – சாகர�ைத�  
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255.  தா�கிய�? காFசி தைன�கா�தா ாி�?ம�  
 தா�கிெயைன� கா"ப� தயவிலா& – ஓ�கியெச;  
 
256.  க>ெலறி��� த�பாத; காணிெகா�� தாெர�க.  
 ந>ெலறி��� த�திணிேதா' ந>கிலா& – வ>K  
 
257.  அற25� மா�க வைம�தாாி� காம  
 அறெமா�?� தாமா�க வ.ணா& – உ?ெவ"1�  
 
258.  க.ண7�கி; கான�த; கா(+னா& காதK�ேத
  
 ெக.ண7�� மான�த ேம9�திலா& – க.ணனய�  
 
259.  Aமகளி& த�ைம" 1ணரவளி� தாாி;கி"  
 Aமகேள ைன�தா� 1ண&கிலா& – ேதாமிலா�  
 
260.  கா"1 நடனமி;�� ைக�ெகா.டா ெர�னாவி  
 கா"ப0ளF ச
?; கைட"பி+யா& – யா"1  
 
261.  மைற1ற�ேத ெச>லாைம மீ(�வள&� தாெர�  
 மைற1ற�ேத ெச>லாைம ைவயா& – �?ெகா�வ�  
 
262.  1.Y�வ மா
றி" 1ரவளி�தா ாி;ெகன�  
 1.Yள�ைத மா
றி" 1ரவளியா& – எ.ணி>  
 
263.  இட&�மி�த� %�தபி'ைள� ேக9�தா ெரன�ேகா&  
 இட&�மி�க� தாமி; கிைசயா& – பட�மி�  
 
264.  மாலாைர� த�2�வா ைவ�வி�தா ாி;க��த  
 மாேலைன� த�2�வா ைவ�வியா& – மாேலா  
 
265.  டல�ைடயா ைன�ேதா ளைண�தா&மா ேலா+;  
 கல�ைடேய ைன�ேதா ளைணயா& – �ல0க
ப  
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266. கால��; காFசி யழியாைம கா(+னாி�  
 கால�ெத� காFசிதைன� க(டழி�தா& – ேகால�த�  
 
257.  ைக"ப(ட ெம�?��பா
 காம�வி. ேணா&8.�  
 ெமா9"ப(ட ெவ�பைடக. ெமா�தினா& – ெம9"ப(ட  
 
268.  ெவ>B�வ 2
?� விரா9நிைற�த ெவ�7'ள  
 வ>K��ைப" Aவி� மல�கினா& – ெவ>ெலாியி� 
 
 269.  %வ �ட>�ளி&"ப 2�னினா& த.மதி�ெக�  
 ஒவி Bயி&ெவ��ப 0�னினா& – ேம0தB�  
 
270.  ெபா9யழிய ேவதவியா ச�ைமய> ேபா�கினா&  
 ெம9யழிய ெவ�க.மய> G�கினா& – ெவ9ய0?  
 
271.  சாப மவரவ&��	 சா9�தா& கைழயாய  
 சாப ெமன��� தகைவ�தா& – ேகாப  
 
272. மகர வKெதாைல�தா ர�மகர ைம�த�  
 மகர வKவளர ைவ�தா& – 1கCைவய�  
 
273. !�தி ெயா�தட��� ேதா
றினா& யா�!�தி  
 2�த மிக5 2ைறைவ�தா& – ஒ�த  
 
274.  அயிரா பத�தி ன�'ைவ�தா& யா��  
 அயிரா பத�தி ன�' ைவயா& – அயராைம"  
 
275.  பாB�தி ேயா&2னி��" பாK�தா ாி;ெகன��"  
 பாBண0 ேவ.டா" பைக ெச9தா& – சால  
 
276.  இர0 தம��ாிைம யா�கினா ெர�பா>  
 இரவிக>வ தாக விைச�தா& – பரவ�  
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277.  அதிசயி�த ைவ�தட�ேதா டா�ெமைன ெய.ணி  
 அதிசயி�த வா?தட ெம�ன – வதனார  
 
278. வி�த� விழி��வைள ெம�2ைக@� Aவிாி0�  
 அ�தி பகB2ற வா�கினா& – இ�த2ைற�  
 
279.  ேகா(+1ாி கி�றா&2� ேகாத
ற O�2ைறயி�  
 ேவ(ட+யி
 Aைச விைள��வர� – ஈ(+யந
  
 
280.  காமைன யி;�� க+வேரா Aைச1ாி  
 ேசாமைன� காத� �ணிவேரா – AமKய�  
 
281.  காKைறவ� Uவி� களி�தலா� ெம>லவ��  
 காKைன யி;ேக கழி"பேரா - ேகாலவிமி
  
 
282.  ேசவினி� Aைச1ாி ெச9ைகயா� ம
றி;�	  
 ேசவி� மணிைய	 சித&"பேரா – Aவிய"ப  
 
283. ஆ.ெப.ைம யா�கினா ர"ெப.ைண வாழ�றி>  
 மா.பி�ைம யாக மதி"பேரா – கா.பினிய  
 
284.  மாவ+யி� வாC�ைக ம�வினா ர�மாவி
  
 L0 �யிைல� �ைம"பேரா – ஆவதிவண  
 
285.  எ�ேனெய� ெற.ண� திர;கிேன ன;ஙேன  
 ெகா�ேன @?தி �றி�ெகா.ேட� – 2�ேன  
 
286.  அாிதாC� தயேனா டளி"ப0ல ேக�தி  
 அாிேயா �லகய7 மீ�றா� – க�ட�  
 
287. இகேலா டரவைல�தா ேன�தியர ேவ�தி	  
 !கேம க�டெவன	 ெசா
ற – திகவி�  
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288. றிரணிய�A சி"பவர மீ�தா&A சி�த  
 நரமட;க றா�க நய�தா& – பரவிெயா�  
 
289. வாண�A சி"பெநா	சி வாயி>கா� தா&ேநமி"  
 பாணிA சி"பவ� பாடழி�தா& – மாணவர�  
 
290.  அ�தக� Aைச� களி�தா& ரவைனெயா�  
 ைம�தைனவி(  டா�யிைர வா;கினா& – ைம��  
  
291.  சல�தர�A சி"ப� தகவளி�தா& தாேம  
 சல�தகவ� னா7யிைர	 சா9�தா& – வல�ெதா5த  
 
292. க	சப��� கீ�தா& கடலைல"ப ைவ;கர
�  
 ெவ	ெசன� தா��� விைடெகா��தா& – ம	ச�  
 
293.  நய�கவர மீ�தா& நைவக.� வா(க.  
 1ய�கெவா� ைம�தைன"ேபா வி�தா& – விய�கவர�  
 
294.  வ�றி� களி�தா& மறலம�" 1"பறி�த>  
 ெவ�றி� �மர
� ேமவி�தா& – ஒ�? வர�  
 
295.  வாமன7� கீ�தா& வய�கவய� த.டவேனா&  
 மாமக7� காகமகிCசிற�தா& – நாம  
 
296.  நரமட;க> ேபா
றவர ந>கினா& ைம�த�  
 சரபெமன� தா�கமகிC சா&�தார – விரகவ&பா>  
 
297.  இ-வா றி��தலா ெல.ணி ல��தய&"பி�  
 ஒ-வா� ேச(ப�த B.ைமயா> – எ-வா?�  
 
298.  தீ;�1ாி மார� ெச5�தி;க ளாதிெயாாீஇ"  
 பா;ெகன�� ந>க" பட&வேர – ஈ;ெக�?�  
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299  இ(டசி�தி நாத ெரனவி�"பா& ம
ெறன���  
 இ(டசி�தி யா�க விைசவேர – வி(டெவா�  
 
300.  A0��; க.வா;�� 1.ணியனா& ெநா�தெவன  
 தாவி��; காவ லைம"பேர – ேமவியி;�"  
 
301. ப�னா6� ைவ�� பயனா
ற� ேமாெடா�றா  
 எ�நா6� வாC�ைக யிைச"பேர – ப�னா6�  
 
302.   தீதிர.+ னா7மி;�	 ெச9தி��ேத னாயி+7�  
 தீெதவ&�� மி;�� தி�"பணியா9 – ேமத�மா  
 
303.   றா��வா& த�ைம@ள� தா�� மளிேய
��  
 ஆ�கி யைணய வைமவேர – ேபா�ெக�  
 
304.  றறியா" ப�வ� த+பிைழ�ேத ேன7�  
 பிறியா� க�ைண" ெப�மா� – �றியாத  
 
305.  த�கனி;�	 சார� தவ? தவி&�தவ
�  
 மி�க தைலைம விைள�தி(டா& – ெதா�க தம�  
 
306.  க�பைர" பாCமத�தி லாC�திேனா& ந.YதB�  
 ெகா�ெப�� பாவ; �ைற�தி(டா& – 2�பி�வ&  
 
307.  யா� 2த�ைம யா�2த�ைம ெய�றிக�தா ெர9�தB�  
 தா�2த�ைம ெய�ன� தவறழி�தா& – பா�ைம  
 
308.  திாி�ெதா( டகவ+வா9	 ேச&சன
� மார
  
 காி�� பிைழ ெய-வர2 மா&�தா& – பிாி�த0ள�  
 
309.  தாழிகைட� �;க�ைவ யார� ெகா���2
ற  
 பிைழயம ர&��" பிாி�தி(டா& – வாழி2�ன&�  
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310.  த�கெனா� L+� தவறிைழ�த வி.ேணா&க'  
 ெதா�கைடய ந�ைம	 !ர"பளி�தா& – மி�கம&�த  
 
311.  வாள0ண&� தா�ெவ>ல யா�ெவ�றா ெம�றிகK  
 ஆளமர& சார வ�'ெகாழி�தா& – ேதாளிைணக'  
 
312.  க.`தி நீவ வைறL0; காழவண�  
 ெதா.`ற மீ(�நல� ேதா
றினா& – ப.ேடவ>  
 
313.  க.` ?வண
�� கா(டா" பிைழய.மி  
 வி.ேட? வாCவ�' G�கினா& – வ.`��  
 
314.  ேத;கட"ப� தாரா� றி�வ�ளி ேனவKைன  
 நீ;கி யைணயவ� ணீ+னா& – ஓ;க>  
 
315.  மக' வா' விழி1ைத�� வ�த+ைம ெச9ய�  
 தகவா' கல"1� தாி�தா& – இகவாத  
 
316.  இ�தைகைம மி�காரம
 ெற�ைன@� த.ண�ளி�  
 ைவ�த+ைம ெகா'ள மதி"பெரன – ஒ�ெத5�ேத�  
 
317.  8ெதா�வ&� காக� �ைன�தா& தைமய��த  
 8� வறிதாக	 HCகலா& – ஆதKனா>  
 
318.  8�வி+
 பாணி�த> Hழா ெரன��ணி�ேத�  
 ேபா�ெநகிC� 8�� ெபாறிவ.ேட – தாதளா9"  
 
319. பி>�ம� 0.Y� பிரமரேம ெம�மலாி�  
 ம>� மமளி ம�கரேம – ந>�மிைச�  
 
320.  காள� பயிB; க�F!��ேப AFேசாைல�  
 தான� பயிB� தைகலஞிமிேற – மானமி�  
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321.  சி�16�� மFசா� திறலாிேய சீறிவ��  
 ெவ�பாி�� மFசா விற
?�பி – ெவ�1Kக'  
 
322. தா��த
 கFசா� தனிமாேவ �(+தழீஇ  
 ஊ��த>ெச9 யாத 0ய&ம�தி – ஏ��ல;க'  
 
323.  தா;கி @ைகயாத சாதகேம வி>Bைத"ப�  
 தீ;� 1ாியா	 சிe2கேம – ஓ;�ாிைம  
 
324. ெநFச�ைத� 8.�ேவா ெம�னி ென�Gதி  
 மFச� மணி�ேத& ம�;ெக9தி – எ�ெச9தி  
 
325.  ேக(கெவன� தாC�� கிள"ப 2ய�?ப>கா>  
 மீ(க" பதமி�ைம ேமவலா> – தா(கமல�  
 
326.  க.�ெகா.ேட ய.ண> கவி�Gதி ேதா?2லா�  
 ெகா.ட�ளி� ேகாயி> �?கிமணி – ம.��  
 
327.  உவளக�தி
 ெச>ல 0ட�ெச�ற தா;��  
 இவறிய� Lறவிட மி�றி� – கவBவேத  
 
328.  ேபாBமத னாK�7� ேபா�ததிைல ேபா�தி+7�  
 மாBவ� மீ(�� வழ;காேத – சாலவி;�  
 
329.  ந�??�த" ேபாத னய�தாB� ப>1ல7�  
 ெச�?ெச�? ப
?தBF ெச9@ேம – ம�றவ;ேக  
 
330.  1.டெப�; காாிய�ைத" ெபா	சா� தB;L��  
 மா.டத�? 8��� ம
ற�தா� – கா.டைகய  
 
331.  அ�ன�ைத� 8.+� மைறய�ன ம�ெறா�ெபா9  
 ெசா�ன பிைழயா
 ெறா�ம�ன� – எ�ன0�  



89 

 

332.  ந�ப& தி�0'ள நா�வன வ>லவ�றி�  
 ெகா�பைனயா( க�ன� ��க�ேற – ந�பB?�  
 
333.  ஊ&தி யஃதிதைன @9�தறியி� 2
றாைம  
 சா&வ� 2.� தகவ�ேற – சீ&வதி@�  
 
334.  கி'ைளைய� 8.+
 கிள�தவலா ல;�ைர���  
 ெகா'ள� கிளவாத ெகா'ைக�ேத – ஒ'ளிைழயா'  
 
335.  ைக�கி'ைள யி�கி'ைள காணி7; காாிய�தா�  
 ெபா9�� ம�0� ெபா��தாேத – ெம9��ெமா�  
 
336.  Aைவைய" ேபா�கில� ேபாெநறியி
 க.ேடா&க'  
 ேமவின& ப
றி� வி�தியி�ேற – ேமவெவா�  
 
337.  ந�1றைவ� 8.+ன� நா6�� �.ெடாழி���  
 எ�1ற��� 8தாக ெவ.Yேம – ��பறியா  
 
338.  அ�றி>�யி ெற�ற லைவவி+�மா றா"பைகயா9  
 ஒ�?வன 8தா @த0ேம – அ�றி@;ேக'  
 
339.  எ.கா
1' ளானா&� கி�கா
1 ெள-ெவைவ@�  
 க.காY� 8தா; கடனிலேவ – ஒ.காைர�  
 
340.  8.+ னத�ெசல0 HC��வர" பாணி�த>  
 ேவ.�மத னா
பிைழேய ேம0ேம – ஊ.+க5�  
 
341.  கா�வாி ெசா>ேலா க�;�ர> வா9திற"பி�  
 ஆரழேல சி�� மைவய�றி	 – சீரைரய�  
 
342.  வாகனமா ய�னா� வழிேயவ லா
?வ�  
 ேவக வளிெயதிாி� மீ'வேத – ேபாகவ�  
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343.  ெச�தமிைழ	 ெச�ெபா�ைன	 ேச&"பினைவ தாFெச>லா  
 ப�த 2ற�ெகா�ேபா� பாலேவ – 2��9���  
 
344.  ேவ
ெறா�வ& வா9திற�க ேவ.�ேம ெய�ெச9ைக  
 ேவ
ெறா�வ& காணா விதியேத – ேகா
ெறா+�ைக"  
 
345.  பா;கி2த ேலாைர" பட&வி�க" ப>வழி@�  
 ஈ;ெகன��	 ச
? மிைசவி�ேற – ஈ;�ைர�த  
 
346.  ப>வைகய 8�� பதனறி�� ேச9நி�?  
 ெசா>வைகயி ன�றி� �ணிெபா�ைள – ந>�வைக  
 
347.  கா(�வன வ>லேவ க.ணிய A;க��ைக�  
 ேதா(டல&� தாாி
 ?ைன�ேதறி – ேவ(டதி�  
 
348.  ந>ெகன2� ன�தி னவி�ற�ளி நாதனா&  
 ெச>ெகன மீ'வ�நி� ெச9ைகேய – 1>�தவ�  
 
349.  ஆ
றி மைற@ மர0 மதி@ம
?�  
 ஏ
ற மி�மணியா ேய9�தி���� – நீ
ற&  
 
350.  தி�0�வி� மீ� திகCெத9வ� தாாி>  
 ம�0தவ நீவளரா ேய7� – ஒ�விBயி&  
 
351. ஆ�ைகெபா�. %�? மளி�கெவன ேந&�ேத
�  
 நீ�க ம���ைணயா9 ேந&வேத – ேபா�கி>  
 
352.  அாிய தவமா மக�தீ� 2
?�  
 பிரணவ மாக" பிற;கி – விர0மண�  
 
353.  எ.+ைச@� ேபா&"ப விைறவேர ேபாBய&0  
 ெகா.டந?; ெகா�ைற� ெகா5�தாாி> – த.�ளி�ேத�  
 



91 

 

354. வா9ம���� ேத�ெகறி�� ம�7களி மி��ள&��  
 தா9மறி�� தாதளவி� த;�நல� – ேவ9மதி�த  
 
355.  ேதாளிெயா� பாலா&பா
 ?�7ம;ேக @�ெப?ைவ  
 மீளி 1ாியினி;� ேம0ைவ – ேகளளிேய  
 
356.  8�வி� வா&க �ணி�தெபா� ேளயிைச@�  
 8�1ாி வா&��ெமனி
 ெசா>Bவெத� – நீதகவி>  
 
357.  ேதா
?தலா னி��ல�ைத� 89ைம"ப�� தாய�0�  
 ேநா
றேத நீயத�பா ேனா��தK� – ஏ
?�வா9  
 
358.  மாயனனி தா;�� வரத 7��காண�  
 8யதி� ேமனி ெதாடநிகாி� – றாய  
 
359.  அ�' ெபாி�� தா;க நி�ேபா லா&ெப
றா& ெப
றா&  
 ம�'சிறி�� தா;கவா ராேர – ெத�ளாிேய  
 
360.  2�னி�ப நி�னி�ப 2
றிய ெவ�னி�ப�  
 பி�னி�ப ம�றி" பிறி�.ேட – அ�ைன நீ  
 
361.  ஆத
 �ாிைம ய��தலா னி
U�  
 ேபாத
க ணா�க" 1க�றேன� – ேபா�
றி  
 
362  ேவ(ட ெபா5தி ன�வாேய ேமவினா9  
 ஈ(டமித� ேமB ெமன��.ேடா – பா(டளிேய  
 
363.  த�ெப�ைம தானறியா� த�ைமய�ேபா> ைவயக��  
 நி�ெப�ைம நீ@ நிைனகலா9 – 2�ெபா�நா'  
 
364.  நி�7�வ; ேகாடலா ன�ேற ெந�ேவலா�  
 2�னிய ேவத 25�ண&�தா� - நி�ன  
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365.  தாிெய7 நாம மணிதலா� மாய�  
 இரவி வலாாியிவ& 2�ேனா& – பர!கர�  
 
366.  தான�த ��திர7� காளா9" பணி1ாி��  
 வான� தாி��� வர�ெப
றா& – மான  
 
367.  மட;கB� பா&"பதி�� வாகனமா ையய
  
 கிட;ெகாளைண� காலா யிைய�ேத – ெதாட;காிய  
 
368.  எ.ணி�மி� க��ல2 ேம�� மர!ாிைம  
 ம.ணி> விரவி வய;கி
ேற – க.Yதிற>  
 
369.  வா!கி யாதி@ந� ம�ன ன+ேபா
றி  
 ஆைச@ல க�பாி�தி� பா&�தனேவ – ேபசியநி�  
 
370. ம�திெய7 நாம மாீஇய�ேற நீம�0�  
 ெகா�தவிCகா வானர;க' ெகா.டேவ – உ��ெபய&	  
 
371.  சாகF சிe2கF சா&�த�ேற வி
கைண@�  
 ேவக� பைக�கழி�� G?வ�� – நீெகா'  
 
372.  அளிெய�7 நாம மணி�த க�ைண  
 களிெயவ&�� மா
?வ� கா.+ – ஒளி&த�நி�  
 
373.  வ.ெட�7 நாம மணி�த வைளமகளி&  
 த.டளி&�ைக	 சீரளி��� த�ைம�ேத - வ.ேடநி�  
 
374  நாமேம ய.மின&�� ந�ைம த�ெம�றா>  
 நாமிநீ ந>க> விய"ேபேயா – காம�நி�  
 
375. எ;�� வழ;� மிய
ெபய&�ெத; ைகயணி@�  
 M;�லெம; L�த 7ைழ��ள�� – எ;ெகவ&���  
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376.   க.ணி
 சிற�த 0?"பி>ைல ெய;க.ணி�  
         வ.ண நின��ாிய வ.ணேம – க.ணலம�  
 
377.  தா� ெதாழிB நி�ேதய; ேகாடாி@�  
 L+யநி� னாமெமன� L?வேத – பாடக�தா'  
 
378.  எ9திய O1ர;க ேள;க வவ
?'ேள  
 ெப9த� ம�த" ெபய�ைட�ேத – ஐ�லகி>  
 
379.  மி��ாிைம யி-வா? Gறிேன� மி��ண&�த  
 த�கவ�F சா
ற� த�மிஃத� – த�கெவைன  
 
380.  வி>K
 �ணமா9 விசி�ேத
றி M;�ல�ைத  
 ெவ>ல� ெதா��� ெமKவி��� – வ>லமத  
 
381  மார 7ட
ற வ��தி ய�;கவைல  
 சாரவ� நீபா&�க� த�கேதா – வாரெம�ப  
 
382.  த>ல லைடயி னல&விழி�� வாாிைமேபா>  
 ெம>Bைட��� ைகேபா> விைரவத�ேறா – ந>லளிேய  
 
383.  நி�னிய
ேப& ெகா.ட நிைரவைளக ெள�ைகயி>  
 நி�ைனய�றி யாேர நி?��வா& – அ�ேனாநி�  
 
384.  ற�7�வ� ேபாB� தட;க. ெபாழி1னனி�  
 ற�ைனய�றி யாவ& தவி&�தி�வா& – மி�ைனயா&  
 
385.  ேமனி திதைல விைழவெவன" A�தகணி  
 கானிவ& ச.பக2; காBழ�கா9 – ஆன  
 
386.  உாிைய நீ ய>லாெல ெனா'ளிய ேமனி  
 ெநாிதிதைல யாேர நி?"பா& – விாிநீழ>  
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387.  மாவி
 பலாசி> வள&L விள�தின?�  
 Aவி� ம�0.ண" 1��லா9 – ேம0ெதா?�  
 
388.  த�ைன வல�1ாி�த ெத�? தவமா���  
 ம�னைன நீ ய.ம மகிCவாேய – ��னி  
 
389  இர"ப தாிதா Kர"பி னிர�த  
 !ர"பதி�ேம
 ெறா>Bலகி
 சீ&�தி – நிர"பதி>ைல  
 
390.  அ�த� சீ&�தி யளி�கலா� ேமவாைம  
 ைப�த ெப��பா& பக�ேம – எ�திற���  
 
391.  வ.ட;ேக ெச>K� ம�மல&�தா& ம�னவனா&  
 வ.+;ேக ந>க மதி"பேர – ம.+  
 
392.  2�கா ரளிய;ேக 2�னினா
 ெச�ம>  
 ெப�கா ரளிெய?வ �.ேட – ம�0ெபாறி  
 
393. வாளாி ய;ேக ம�வி� ெவ��பிவி5�  
 நீளாி� க.ணீ& நிகழாேத – ேகாளி>  
 
394.  ம�கர ம;ேக வழ;கி7யி& ேவவ  
 வி�கர� ெவ"1விைள யாேத – க�வBற	  
 
395.  சFசாிக ம;ேக தைல"ப(டா ெல�கர;க'  
 அFசாி க;கண;க ளா�ேம – விFசB?�  
 
396. சFசா யகம;�	 சா&�தா
 றிற�மார�  
 ெவFசா யகமி;� ேமவாேத – அFசா	  
 
397.  !��படாி ன;ேக !��பிவ&வா& வி>K�  
 ெப��படாி ன;க�^ றாேத – வி��பி  
 



95 

 

398. ஒ�ம�தி ய;ேக @றினழK
 சீறி  
 வ�ம�தி மா�த� வா(டாேவ - ெபா�வி>  
 
399. பிரமர;க ண>கி" ெபயாினா ன�த"  
 பரமர;க ண>�பய 7.ேட – காிசி>  
 
400.  வாிஞிமி? ெச>K� மணி2ைல��	 சா�தி;  
 �ாிஞிமி? க��
ற தாேம – உாிய  
 
401.  அ?கா
 பறைவ ய�"பினிர. ெட�ன"  
 ெப�கா
 பறைவ பிைழ யாெவ� – ??காத>  
 
402.  ம>க விர�ேத� வற;Lரா ேமேசற>  
 ந>�கட ென�? நய"பாேய – ந>கி  
 
403.  இலளிைத�� %வைர@ மீனவர மீ�தா&  
 பல�டB� 1�கம�� ப.ட� – உைலய"  
 
404. 1ாியம&மி� கா
றி" 1க>காம ந>க>  
 திாி1ர !�தாி��	 ெச9தா& – வைரமாதி�  
 
405. A;கர��� கா"1� கடக� 1ண&�தினா&  
 ஆ;கவ'GC� ேதத5வ வா�கினா& – பா;கவடா�  
 
406.  மFசணீ ராடவ� வா&�ெதா5க வ�கைரயி>  
 மFசணீ&� L�தெரன ைவகினா& – வFசியவ'  
 
407. நீ�கிய ேகாசெமன நி�றக�னி த�ைன@மி>  
 ஆ�கிநக&� காவ ல�ளினா& – மா�க�;க.  
 
408.  ம;கைள ேவ(ட வரமளி�தா& காளி��"  
 ெபா;�கட றா��� ெபாKவளி�தா& – ம;ைக சிைற  
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409.  மீள விராம
� Gரமளி� தாரண;கா9  
 ஆள விேரYைக�க� பா�கினா& – நீ6�  
 
410.  சிைறக�ட� றா9�ெகாழி"ப	 ெச9தா&சா ப�தி�  
 மிைறதி�மா ���ைமயா> G�தா& – மைறயவேனா  
 
411.  `+ய வாணி யறவா�கி னா&ெப.ைம  
 L+ய மாைல� �றி�தைண�தா& – நா+ய  
 
412.  மா.�க�7 மா2னியா> வாைன யர�ைபய&க(  
 கீ.+ய ேபாக மிையவி�தா& – நீ.டவ�'  
 
413. க.` ?ைரயா&�ேக ைகெகா�"பா ர�னவ&பா>  
 ெப.`� ெச>லெவவ& ெப(கலா& – வ.ேட  
 
414.  மிஞிேற யளிேய விளாியாி ேயநி�  
 மிஞி?ஞிமி  றாக விள;க – விமிCகி�ற  
 
415.  ைவசாகி ைவகாசி வா9�த பைறயலேக  
 ஐதா� பலகைறெய� றானேவ – ைம தீ��  
 
416.  நீ&�கீC நக&"1ற;கீC நீேர 1றநகேர  
 ேச&��மி�2� 2�றிெலன	 ேச&�தேவ – பா&�க.  
 
417. இ��தா னி��தாேன பா&�க ெண5��  
 திாி�தா� றிாி�தா ென5�ெத� – றி��தனேவ  
 
418  த�த� திைண��ாிைம சா
?க� 0�ெபா5��  
 ஒ�� 2றC�� 2?வனேவ – ைவ�தெபா�'  
 
419. ெவ.பா 2தனா��� ேவதிய&2� ேனா&நா>வ&  
 ஒ.பாெவ� ேறாத BறC�தனேவ – ஒ.பா�  
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420.  தைள2தB� த�2 6றC�தனேவ காவி  
 ஒளி&மதிெயா. காம விதிேய – வள��  
 
421.  �+கனிேய ேதாமி ?க+னிேய யான  
 ப+ேயநீ ெய�ெதாழிைல" பா&��" – பி+ெசயி7�  
 
422.  அ.ண ல�6 ம�ேவ ெநறியாக  
 ந.Yம� ேபானல�� மாயி7� – ம.ணவ&���  
 
423.  கீழாக ைவ�த கிள&ெதாழி>ச
 ?�1ாியா9  
 Gழாக ேம
ெறாழிB ேமவாேய – வாழாக"  
 
424.  AவிK�� 8� 2ைற1ாித ேலய�றி  
 ேம0 மர!ாிைம ேமவாேய – தாவிலா	  
 
425.  ச�திைசவ த>லா
 ற�பய7. டாேம7�  
 ெகா��ப� ம�தியிவ& ேகாளிலா9 – எ�திட���  
 
426. வாச�தி ெய�பாைர ய�றிநீ ேபாதிெய�பா&  
 ேப!� தி�ேவ�� ேபணிலா9 – ஆசி>  
 
427. கரGர; ெகா.� கதCவா9ம
 றா;ேக  
 விரவா� கணிேயா&�� ேமவா9 – பரவா�ப>  
 
428.  அ�ேபா �க�தா ரம&வா @ய&ேவ7�  
 வ�ேபா� ேகாளி ம�0கிலா9 – ந�1�  
 
429.  �வலயநீ ேவ.+
 �றி��2ன� தா(கீC  
 அவலமற வாவேத ய�ேறா – கவைலயற  
 
430. நாக� 1�வாய� நாக� �ற��ாிய  
 ேசாக� பட&வா9 �ைறயைன��� – நீக.�  
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431.  நீ�தேவ ய�ேறா நிக&"பாரா& நி�ைனயினி  
 ஆ�த7�� நி�ேபா ல��தாரா& – %�தெப��  
 
432.  ேதவ� நி�ைன	 சிரேம
ெகா' வாெர�னி�  
 யாவேர நி�ைன யிக"1?வா& – ேபாவ�ெச9  
 
433.  த;க;ேக ப>ெபாழிB ம;க;ேக ப>கய2�  
 அ;க; கமர&க'A; ேகாயிB� – அ;க;ேக  
 
434. வி�மித" ேபா�க6 ெம9�த�0 2'ளவ
?'  
 இ�ெம7; கால2Fெச� ெற9தாைம� – ெகா�ெமன"ேபா9� 
 
435.  8தி�வா ெல�?ாிைம HC�தவிட மா�2+  
 மா� மறியா மரெப9தி	 – ேசாதிதிகC  
 
436. ஆன�த ��திரனா ரFெச5�� ெநFசா�கி  
 ஊன� த1�பணி0 2'ளா�கி� – கான�  
 
437. தைழ�தமல&� ெகா�ைற� தனி�தா ாிவ&��  
 மைழ�தம� 0.� மகிC�� – ெசழி�தத
பி�  
 
438.  கா�தார� பா� கனK
 றழ>கி�ற  
 கா�தார; ெகா;ைக கல"பி"பா& – ேச�திடநா	  
 
439.  சாதாாி ேயா� தமிேய னிைறேயா��  
 சாதாாி யி�ேன தவி&�த�'வா& – மீதான  
 
440. தா.டக� பா� தமிேயைன வி(ட;ேக  
 தா.டக; ெகா.� தரவ�வா& – ஈ.��  
 
441. இராக;க. 2
? மிய�பி; கி�ேவ�  
 இராக;க ெளா
றி� திைணவா& – பரா0�  
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442.  க0சிக� பா� க+தடேம னி>லா�  
 க0சிக நி
��வைக கா.பா& – இவ?!ைவ  
 
443.  ஆ&ந(ட பாைட யைறதி ெயன�கி;கா�  
 வா&ந(ட பாைட ம�வியா& – பா&ந(ட  
 
444. சீகா மர�பா� ேத�1 ெமைனயிண&�த  
 சீகா மர�1ைரய	 ெச9த�'வா& – பாகா	  
 
445.  சிக.+தைன" பா� ெதாிவ�மா ன�த	  
 சிக.+ தைம ேவ(டெதன� ேத&வா& – 1க�றவிைச�  
 
446.  கா�ேபாதி பா�ெந�; கா�ேபாதி வி>Kனா&  
 கா�ேபாதி� ெக�ைன� கவ>வியா& – ேத�பாைம  
  
447.  ைநவள� பா� நனிேதவ நாயகெர�  
 ைநவள� பா&�� நல�த�வா& – ைநவி>  
 
448.  1றநீ&ைம பா� 1கCத�ேம க�ப&  
 1றநீ&ைம ெய�பா
 1��தா& – ெசறிநீ&ைம"  
 
449.  பF!ர� பா� பட&L&�த ெவ�7ட
�"  
 பF!ர ெம�7� பாி!ண&வா& – எFசK�றி	  
 
450. ெச-வழி பா� ெசறி�தி��ைக யா;�ண&��  
 ெச-வழிேய யா��� திறநிைனவா& – எ-வழி@�  
 
451. ெகா>K 25�; �றி�ேதா தி�02யி&  
 ெகா>Kயவ( ெக�ன� �றி�ெகா'வா& – ெம>ல  
 
452. விளாிெய�� ேதா� விரவிர�க மி��  
 விளாியெவ� ேமனிவிழி @9"பா& – வள�மிைச  
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453. ேந&திற� பாெடாழியா நீாினெள� ேறய�(க.  
 ேந&திற ம>லா நிைலய�ளா& – சீ&திகழ"  
 
454. பாைல 25�� பயிற� தவ?ண&��  
 பாைல @ாி"ெபா�ைள" பா
?வா& – சால�  
 
455.  �றிFசி யைன��; �ைழ��ப>கா ேலா�  
 �றிFசி @ாி"ெபா�6( ெகா'வா& – உ?F!��ேப  
 
456.  எ>லா 2ைர�தா; கிைசெய5"பி" பா�வ>யா�  
 ந>லா யவ&ெச5�தா& ந>�வா& – வ>ைலயா�  
 
457.  ேபா9வாி7 ம-வள0� ேபா
றாி� நீ@யிைர  
 மா9வதிைட ேபாB� வதி�தாB� – ஆ9மல&�தா&  
 
458.  த�தளி"ப த.மி� த5மள0 மா
?த
ேக  
 அ�தநல� தாாி னைமயாேத – எ�தவழி  
 
459.  மாத& பிாியாைம வா5மா ன�ேதச&  
 ேபா�வெர� ைற@ற0 AYதிேய> – ஓ�வ>ேக'  
 
460.  ஈ;கிைடேய யாவி யிற�தாB மாவ+யி>  
 ஓ;கிய ைவ�ெதாழி>ெச @�தமனா& – பா;�ெபற�  
 
461.  த�தா' �றி��� தவி&�ேத
 �டKய�க�  
 த�தா. 2ைறயவ&��	 ச�தியேம – அ�ேதா2�  
 
462.  மாய�2த ேலா�டைல மா9�ெததி&�த ப.ட7யி&  
 சாய வழி��� தக2�ேபா
 – காய�  
 
463.  ெகா��த�6; க	சி மயான�ெத; L�த&  
 அ��த விைன@டe தாகி – வி��தி+7� 
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 464.  ஆ�ைக யி�ேபா வளி��" ெப�;க�ைண  
 G�க லவ&�� விைளயா(ேட – ேபா�கி>  
 
465.  அமி&தசF சீவி யவி&ெவ'ளி� கீ��  
 �மி@ட
 தீசிெய7� ெதா>ேலா
 – கிமிCெகாளீஇ  
 
466.  வ	சிர யா�ைக வழ;�மி(ட சி�தீச&  
 ெம	ச0யி& ந>க> விய"ேபேயா – அ	ேசா  
 
467.  இறவா�தா ன�தி K��த�ளா ன�த&  
 இறவாைம ந>கெலளி த�ேறா – �றிமாேவ  
 
468.  ெப.Y�வி னீ;கா" ெப��தைகைம யான�த  
 அ.ண Kய
ைக யறியா9நீ – எ.ணி>  
 
469.  நிைற�தெந9ேபா ெல;� நிைற��லக ெம>லா�  
 அறி��லக ேம�மறி யாதா� – ெசறி��யி&��  
 
470.  ெவ-ேவ ?டல� விைள��� தி�ேமனி  
 ெவ-ேவ ெற���� விரகினா� – எ-ேவ?�  
 
471.  ஆேவாெனா- ேவா��ேவ யா;கா; �ற�கா(+  
 ேமவா மல�ைத விளி�தி�வா� – ஓவா�  
 
472.  வ>K ெயா�பா� மகிC�தி��க ேவய�ேற  
 ெம>Kய�மா� மா�நல ேமவினா� – ந>லெவழி>  
 
473. தா� வன��� த�மடவா& தாைனெயலா�  
 பா�� களி��" பட&�தி(டா� – ஆர  
 
474.  அரவமதி நீ;கா தம&வனகா ணாைம  
 இ�மடவா&� கி�பமிைய� கி�றா� – ஒ�ம�ைர  
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475.  அ;கய
 க.ணி யறியாைம மாத&பல&  
 ெச;ைகவைள ேய
றிநிைற சி�தினா� – அ;க;ேக  
 
476.  மி�னைனயா&� ைகய� விைள�த தி��க�ைண  
 இ�7� பலவா ெலன�கி�ேன – த�ன ?�தா&  
 
477.  த�த�ளி நீயி;ேக சா�2�ேன தா�வாி7�  
 வ�தி�வ� ெச9ைக மதி"பாரா& – அ�தி>  
 
478. இ��த�'வா னாயி+7 ெம�ெப�மா 7���  
 தி���தி� ேமனிெய;� ம�ேறா – விாி�த0ல  
 
479.  ெக;�� தி�வ+க ெள;�� தி��கர;க'  
 எ;�; க�ைண ெய52க;க' – எ;��  
 
480  மல&�த விழிகெள;�� வா&ெசவிக ெள;��  
 அல&�தவர� கா�பலன வா9க' – இல;��  
 
481.  மணிநாசி ெய;�மா9 ம�னி யி�"ப�  
 பிணியா வ���� ெபய&"பா� – பிணிேய��  
 
482.  இ>லா 7றாேத @?வா னிைறF!ந&பா
  
 ெச>லாேம ெச>வா� ெசறிவர;க' – எ>லா�  
 
483.  ெகாடாேத ெயவ&��; ெகா�"பா 7�வ�  
 மடாேத விழி�க. ம�"பா� – விடா�ைரக'  
 
484.  ேகளாேத ேக(பா� கிளவாேத தா�கிள"பா�  
 %ளாதி ேமாவாேத ேமா�கி
பா� – வாளா;  
 
485.  �ழ>வா& தைம@ 2ற"பிணி"பா� வி(��  
 கழ>வாைர @;கழல ெவா(டா� – ெதாழிலைன���  
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486.  ெச9யாேத ெச9�வா� ெச9ெதாழி
�� த�கபய�  
 ைநயா �யி&Mகர நா(�வா� – எ9யாைம  
 
487.  ஆ�யி&க' ேபாி�ப வாழி ப+ெநறியி
  
 சா�� விரக�றி� தானிைனயா� – ஓ��  
 
488  தைனேநா�� மா�யிைர� தாேனா�கி %ல  
 மைனேநா� கற�த�பா> ைவ"பா� – விைனசா�ப  
 
489.  எ-வள0� த�பா Kைசய� க��வா&  
 அ-வள0� த�பா Kைச�தைணவா� – எ-ெவவ&த�  
 
490.  க.Y��; காணா� க�����F ேச9ைமயா�  
 வ.ண 0ைர��ம வளவாதா� –தி.ணிய  
 
491.  வாண னைறLவ வா�பல 0��ணி�தா�  
 ஓண� ெபார�க�ைண [�கினா� - AY�  
 
492.  சல�தரைன� ேத9�தா� சம&�த விராம
  
 கல;� பாிெசா� றளி�தா� – இல;�ைமேயா  
 
493.  ெடா
றி"ப ைவ�A வ?�தாைன நீ
றினா�  
 ெபா
றவ�' க>ெலறி��" A.பி�தா� – 2
றிைழயாள  
 
494.  வா(க. 1ைத"ப ம�;ெகாழி�தா� ெம9�ைழய�  
 ேதா(ெகா. டைணயநலF HC�தைண�தா� – தா(பணிய  
 
495.  ஏவிய ெச-ேவ( கினி��ெச9 தானவ�ற�  
 ஏவெலாழி ய�க5வா ேயெல�றா� –  Aவி7��  
 
496  மாயெனா� க.ணளி"ப வா;கினா� வ�ெறா.ட
  
 ேகயெவாளி� க.ெணா� றினிதளி�தா� – 8ய  
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497. மைற�ேகா வண�தா� மைற	சில�பா� மாவா�  
 மைற�ேகா வறிவாிய மா.பா� – ெநறி�ேகா'  
 
498. உயி�� �யிரா 7யிரறி0� ெக(டா�  
 பயிBயி&�ேக யி�ப�6� ப.பா� – பயிBந&���  
 
499.  க.Yமா ன�த; கனிவா@ மான�த�  
 வ.ண வதன2 மான�த� – த.ணற>ேச&  
 
500.  ேவணி@மா ன�த� விய�மா&1 மான�த�  
 AYமா ன�த� 1ய;கர�தா� – நாYைட@�  
 
501.  ஆன�த மான�த மான�த மான�த�  
 ஆன�த ெம-வ?"1 மான�த� – ஆன�த�  
 
502.  காFசி@மா ன�தமா9� காணநி
பா ன�தைகய  
 வாFைச@? மான�த வ'ளற� – காFசன�த  
 
503.  ேகாயிைல 2
றி� �?கி 2ைறைமயா>  
 நீயணவி யா�ெசா ெனறி@ளிநி� – றாயிைடேய  
 
504.  A;ெகா�ைற வா;கியி;�" ெபா
ப� ெகாண&�ெத�?�  
 ஓ;� ெப� வாC�ைக @த0.  
 

தி�	சி
ற�பல� 
க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� �� 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� �� 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� �� 2
றி
�க�சி ஆன�த�திேரச� வ�� வி� �� 2
றி
�....        

----------------   
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1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க1 ெம?க�டேதவ� மிளி�கழ� ெவ�க....    
1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக1 மாதவ� சிவஞான ேயாகிக, மலர� வாDக....    

1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக1 க�சிய�ப2னிவர� கழல� வாDக. 
தி�	சி
ற�பல�. 

௨ 
 

கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ கவிரா:ஸ ----    1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,1 க�சிய�ப 2னிவ� பிரப�த3க,....    
5. 5. 5. 5. ப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதி. 

    
தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+தி�வாவ��ைறயாதீன+....        

 
2�ைம" ெபா�(� மில�கண;க. ெமாழி�த விர.� கால���,  
த�மி
 றிாியா வைககா(+� தானா� த�ைம மிக� ேத
றி,  
ந�ைம" பணி�த 1கC��ைறைச நம	சி வாய ேதசிக �ற�,  
ெச�ைம" ப�ம� தா. மலெர� சி�ைத� தடாக� தல�மா>.  
 

தி�	சி
ற�பல�. 
         ----    தி�வாைன!கா�$ராண+தி�வாைன!கா�$ராண+தி�வாைன!கா�$ராண+தி�வாைன!கா�$ராண+....        

    
ப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதி....    

 
க)டைள!கF�ைறக)டைள!கF�ைறக)டைள!கF�ைறக)டைள!கF�ைற....    

 
பதிப! பாச�ைத" பாச� ப!பதி யா�கிெயாாீஇ"  
பதிப! வாக" ப!பதி யா�கி"பி� 7�பயி
றி"  
பதிெயன� தானா9" பயிB� தி�வா வ��ைறைச"  
பதிவள& பFசா� கரவைன ெய�ெசா>K" பா��ேம.      (1) 
 
பா��� பFசா� கரவைன ெய�? பட&தெலா�;  
L�வ த�னவ� பாத ம�வ�� L�தB�  
நீ�வ தி�ப மனவா��� காய நிகCெசயல
  
ேறா�வ வாளா; கி�"பத> லா
பி�ைன ெயா�றி>ைலேய.  (2)  
 
ஒ�றி>ைல  யாக 0யி�ள தாக 0�வ;ெகா.�  
ெத�றி>ைல யா+ �ைறைசயி
 பFசா� கரவ� ெச�?  
நி�றி>ைல யாதிெய� றானி�ற யா�ெச�? நி�றிறB�  
ந�றி>ைல தீய� மி>ைல ெசா> லாெவா�? ந.ணியேத.  (3)  
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ந.ணிய பாசF சடமா ணவமறி னாெனனேவ,  
க.Yவ தி�?யி ெரா�றா @ண&��; கதியறிைவ�  
தி.ணிய பாச வறி0 ப!வறி ெவ�? ெச"பி  
எ.Yவ ெத�ைன யிய�பா9பF சா�கர வி� ��ேவ.     (4) 
 
��வா ய�ள Bயி&�கி�ைம யா�; �றி�ெகா�9ய  
அ�வா ய�0� வா@� வாயைவ தாெனனந
  
ெப�வா� ெபா�ட� ெப��ெபய ேரெபய ராகவ�த  
ஒ�வா9ைம த�ைன நிைனயி7 2'ள 2��வேத.      (5) 
 
உ��; க�ைண" ெப��திற ேநா�கி @ைலெம5கா9"  
ப��� தண"பற வான�த� ேதற> பமரெமன�  
தி��� விைனயி� றி��க?� தா.�த� ேசவ+�கீC�  
த�கி�ற பFசா� கரவெனாடா+ய தாC�ழேல.     (6)  
 
தாCகி�ற L�த� மல&H(+� ைதயல&� ேதா@மி�ப�  
தாCகி�ற ெவ�ைன�த� பாத�தி லா&வ மளி��ள�ைத"  
ேபாCகி�ற ைவ�ெபாறி ேபாC��பF சா�கற Aரண�ெம9  
வாCெக�? ெச�னி மல&�ைகைவ� தானி�ப ம>கியேத.   (7)  
 
ம>கிய சFசித� கா(ைட ெயாிவா9 ம���டK
  
1>கிய வி�ப��� ப;கெள> லா�பி�1 A"பதி�றி  
அ>கிய பFசா� கரேத சிகன� ளா
கவ&��  
ந>கிய வா9ைம��� ைக�மா? க.+ல ன>�த
ேக.     (8) 
 
ந>�� ெதாழிறன� ேகய�றி யி>லா நல�தைகசீ&  
ப>�� �ைறைச"பF சா�கர ேதவ� பணி�தி�;கா�  
ெம>�� திறெமன� �'ளத னா>விைள கி�றெவ>லா�  
ஒ>�� திறமி�? கா(+ன� யாெனன ேத+யேத.            (9) 
 
ஓ+ய தாணவ 2
ற� பாசக� ம;கெளா�த  
வா+ன ப>வைக� ேதா
ற மலரய� மா�2தேலா&  
G+ன& ெச9ைக விைள�த� ேபாக� விய�?ைறைச  
நீ+ய பFசா� கரவ� 2கிC�த நிலாநைக�ேக.     (10)  
 
 
நைக�கி�ற ெச;கனி வா@ ெமதி&�ேதா& நைவ25��  
�ைக�கி�ற ேபர�( பா&ைவ@ 2�மல� ெதா��விட�  
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தைக�கி�ற சி�2� திைர@� தனி�கர" 1�தக2�  
உைக�கி�ற வாெல�ைன" பFசா� கரவெனா. A;கழ
ேக.    (11) 
 
கழ
கா லரவி�த; ைகL"ப" பFசா�கரவென;ேகா�  
அழ
கா லைனவ�� சாரெலா( டா�ற7 ைவ"பைட"ப"  
1ழ
கா லரவி�த" 1�ேதைள நாடெலா(  டா�1னேவ9;  
�ழ
கான வாய
 கிடமினி யாத�ன ெகா'ைகயேன.     (12)  
 
ைகய�1 %0ல �.ட� ந.மல ெரா�?.டதா>  
ஐய�1 ேவைள யமல�பF சா�கர வ.ண>ெபா
றா'  
ெந9ய�1 பாறயி ரா(+ வண;கிய ேநயெரா�?�  
எ9ய� பிறெவன ெவ>லா ெம��� வி5;கியேத.     (13)  
 
வி5;கி� கிட�த ெவாளியற> பா&�� மிைடயி�'ேபா>  
ஒ5;கி� கிட�தெவ 7'ள� ெதாழி0க. ேடா;கி�6�  
அ5;க� கைட�கணி� தா.டா�பF சா�கர வ.ணKனி"  
15;க� கடவெதா� றி>ைலெயF ஞா�?� 1ண&"ப�றிேய.   (14) 
 
அ�றிய நீ�த ம��தா� சைட�க ணட
ெக5மா�  
ஒ�றிய ேவாைத ம��தா� ெசவி�க Yலக2
?�  
க�றிய வால ம��தா� கள��� க�திெய�ைன  
ெவ�றிய� பாத ம��தா�பF சா�கர ெம9�தவேன.    (15) 
 
தவமா9� தவ�1ாி வானா9� தவ"பய னா9�ெகா����  
அவனா யி����பF சா�கர %&�திைய யாரறிவா&  
நவமா� ெதாழி
� வ�2�" ேபால�ண ஞானந>கி"  
பவமா9�க வ�த பவ�பாி யாைம யி��தி+ேன.      (16)  
 
இ��தி+
 பFசா� கரவன பத�திைட யா�மல2�  
இ��தி�F ச
ெறழி னா;ேக ெய5�தினி நீெயன��  
வி��ெதன வா9"ெப@ மீ(� மிராைம G�"பின�ேதா  
ெபா��தி� ெம>லா மவ�ெபய& ெபா'ெளன ேவா�வேத.    (17) 
 
ஓ�வ தாகிய பFசா� கர�ெபய ெரா.மைறயி�  
மீ� வதிவ� ந(ேபா +கைல விள��வ��  
ேபா�வ ��பி� 1ண&வ� 2�னா9" 1ண&மய�க�  
கா�வ �;கழ� ?'ள� ெம>லா; க�தி+ேன.     (18)  
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க�தி� ெம�ைன�த� 7'ேள யி���; கதி"பி�மல�  
ெபா�தி�� ேபாக" 1ண&"பா யி���� 1ைரதவ�தா>  
இ�தி� நாமெம9 தா&�கி� ளாேய யி��� ம�'  
வி�தி�� பFசா� கரவ� விைர"A; கழ
?ைணேய.    (19)  
 
�ைணமா 2ைல@ைம காண	 !ட&மணி ய�பல�ேத  
இைணயா வ�ம�றி யா��பF சா�கர ெவ�ைதபிரா�  
அைணயா ெவைனயைண" பா�பிற ேகெச>B மார�ேள  
 *யைணயா" பவ�கட ேல
றிய வாற
 1தெநFசேம.    (20)  
 
ெநFேச 1?தி யறி�திைல ேபாB நிைன"பின;ேக  
அFேச ெலனநி� ற�6�பF சா�கர வ.ணK�  
ெசFேச வ+ைய யிக�தய ேல1ல� ெச�? ப
றி  
நFேச யைனய விைனவழி	 ேசற னய�தைனேய.     (21)  
 
நய�த� ந>லவ� தா�மகிC வா9ந>ல வ>லெநFேச  
பய�தாி னா;ேக பனி"பா யறி�தநி� ப.1ந�ேற  
விய��ன� �'ள த�6�பF சா�கர ெம9"ெபா�ேளா  
+ைய�தைவ தா�கா தி��கறி யா�ட லாயி��ேத.     (22)  
 
இ��ேத� மல�தி லள
றிைர யா9நல ேன�மி>ேல�  
ெபா��ேத ன+ய& �ழா�ைத" ெபா���வ� 1>Kயைர�  
தி��ேத� றி���� வைககெள> லாFெச9� நி
கி�றதா>  
ம��ேத யைனயபF சா�கர ேதவ� மல&"பதேம.            (23) 
 
பதமல& க.ேடா ெர?C"பக `&தி பதி�?கா&  
இதம�' ெச;ைகக. ேடா&பிர ம�ைக ெய5த"படா&  
கதமைல 4�ாி ேபா&�த�' பFசா� கரவ7த�  
மதவிழி க.ேடா& 8ர"ப& மதேவ. மல&�கைணேய.    (24)  
 
கைண @.ட ேத� மி�6.Y மாழி@ ம�கைண@�  
பிைண@.ட ேதைர" பாி��F சிைல@� பிற;கெவ>லா�  
அைணெவா�ற வா��� வலவ7 ேம;க வசி�தெத�ப  
இைணெயா�? மி>லா� �ைறைசயி
 பFசா� கரவி�பேம.         (25) 
 
இ�ப மி� ெவன" பFசா� கரவ னிைண"பத�தி>  
அ�பி
 பிைண�த வ+யர> லா�ம
ைற யாரறிவா&  
ஏ�பி
 பிைணவ� க.�� ெதாட&	சிெய> லாF!கமா  
வ�பி
 பிைண�தி� மாலாதி ேயா� மதி�தனேர.     (26)  
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மதி"பி�� ெம�ைன� த� பாத�ைத யா;ேக வய;கி நி
��  
உதி"பி�� ம�ைப @?!ைவ� ெத'ள2 தா@க���  
கதி"பி�� மாணவ மாையக� ம;களி� க(ட?���  
பதி"பி��� பFசா� கரவ�ற� பாெலைன" பாத;ெகா.ேட.       (27) 
 
ெகா.டல; க.ட2; ெகா�கைர� L��; �?நைக@�  
ம.+ல; ெகா.டவி& ெசFசைட� க
ைற@� வா�பிைற@�  
த.டளி&" பாத2� பFசா� கரவ� றய;க�6�  
உ.டன க.டவ� ேறெயைன மீ(� 2மிCவி�றிேய.    (28)  
 
இ�ேறெயF ஞா�? ெமாழியாத வி�ப� �ைறப+ய  
ந�ேற ய�6�பF சா�கர நாத னளி�ப�த  
த�ேற விர0 நிைலயறி யாத� ேபால5�தி  
ெவ�ேற விர0 மலமறி யாைம வி��தனேம.                                               (29)  
 
வி��தன ெம�? பக&�தத னா>வி� ேமாமல2�  
அ��தன ெம�? பக&�தத னால.2 ேமாவ�6�  
ம��த�' பFசா� கரவ� மல&"பத� ேதய5�தி�  
ெக��ெதன தியாென7F ேச(ைட" ப�"1; ெக+ன>லேத.                   (30) 
 
அ>லவி& க.டென. ேடாள�2� க.ண னழ
கர�த�  
எ>BமிC ேமனிய� பFசா� கரவ ெனன�கிர;கி	  
ெசா>Kய ஞான� �வ��வ� பா
றி� ெதா�கா�யிரா9"  
1>Kய ஞான மிர.�ம> லா
1க ெலா�றி>ைலேய.    (31)  
 
இ>ைல யிைறவென� பா&�� மிைறெய�ற மா�திைரயா>  
ந>ல வ�6�பF சா�கர நாத னளின பத�  
ெசா>ல நிைனய விைறFச"ெப
 றா&��� �க(கிழ;ைக�  
க>K ய�'வதி ைன@ற> ேவ.�;ெகா> காசினி�ேக.    (32)  
 
காசினி மீ� பிற�தவ& த�26; காவிாிHC�  
தாசி? நா(�
 பவி�தவ& 8ய ரவ&க6'6�  
மாச? பFசா� கரவ� வதியா Hாி7
ேறா&  
ேத!? 8ய ரவ�6� 8ய&ெச� ேற��கேர.      (33)  
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ஏ��ந& த�2 ளி���த� பாத�ைத ேய�� வி���  
சா��ந& த�2 ளி��� த� ேபாதல& சா��வி���  
பா��ந& த�2 ளி���ந( ேபா+க> பா��வி���  
ஆ�த�பF சா�கர வ.ண ல�6 ம�ளி�ேவ.     (34)  
 
இத1ாி ேவெனன ெவா�றைன ேம
ெகா. +ைடவி����  
ம�1ாி ேவென� ற��� மய&��ம
 றாBயிாி
  
க�விய த�ைம காிச?� தா.டபF சா�கரவ�  
2�நல 2
?2
 றா� 2
றி�1� திைள�தி�ேம.     (35)  
 
திைள�தி�� த�ைமயி
 றானா யி���� திகழவ�'  
வைள��ம
 ேறைன யிட;களி> ேவறா யி����வி.ணி�  
2ைள�ெத5 ெவ.மதி� க.ணிய� பFசா� கரவ� 2�ேனா�  
வைள�த5� பாள�ெம9� மாதவ& ேபா
றிய மாதவேன.    (36)  
 
மாதவ� யா�� 1ாி�தறி ேய�வ. மல&"பத��"  
ேபாதவ& தீ�� ெபாழி�தறி ேயெனதி& ேபாதBேம  
Gதைத ேசாைல விைரHC �ைறைச"பF சா�கரவ�  
தீதற வா.ட விரகிைன ெய�ென�? ெச"1வேத.              (37) 
 
ெச"ப
 காியன சி�ைத� காியன ேச&ெபா�ெளா�  
ெறா"ப
 காியன 0'ேள விரவிெயா. மாமதிேபா>  
ப"1
ற வாணவ� பா
றி வ�வன ப.பின&��  
ைவ"பி
 ெபாKவன பFசா� கரவ� மலர+ேய.     (38)  
 
அ+ேயா ாிர.+ 7லெகா� %�? மட�கியதா>  
வ+வாளி வாரசிைல ைவயக� தா;� ம�ைகயதா�  
2+யா 2த>வ�பF சா�கர மீளி 25மணி�ேத&"  
ப+ேயா ாிைற@ 2�ளிட மி>லா" பர"பினேத.           (39) 
 
பர"1
ற ேத&�கைம பாக7� பாக� பய�தவ7�  
இர"1
? நாடெவ( டாதிற� ேதா;கின வி�பெவ'ள�  
வி�"1
ற வ�ப&� க�6�பF சா�கர ெம9"ெபா�ட�  
��"ெப
ற ேவணி 2+@; �ைரகழ
 பாத2ேம.     (40)  
 
பாத;க ணா��மைவத தானைவ ந>�� பத;க'ைவ�தா�  
ேவத;க ணா� ��ைவ� தா�விைர யா�கK Gறைவ�தா�  
Aத;க ளாதிைவ� தா�1ைர யாத 1க&மல�தி�  
ஏத;க' பாறைவ� தாெனழி
 பFசா� கரவிைறேய.    (41)  
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இைறG
 றி���பF சா�கர நாத னிைறெசB���  
2ைறநா+ ேனைன 2ைற2ைற யா;ெகா� 2கிC"பவ
?.  
மைறயா யி�"பெதா�  றி�றாக ெவ;�� வதி�தறி��  
ெபறயா வ��� மைவயவ ராB9��� ெப
றியேன.    (42)  
 
ெப
றி ெயா�வ&� கறிவாி யா�ெப� வ'ள�ைமைய  
உ
றறி� தா�ம
ைற வ'ள�ைம வ'ள�ைம யா@?ேம  
ப
றிக K�றி" பய�விைழ யா�பF சா�கர�ேபா>  
2
? மளி"பவ& யா&2+ வானவ& த�26ேம.        (43) 
 
உ'6� 1ற2 ெமா�த�ைம� கா(சிய& தா2லகி>  
ந'6� பாிசின ேர7� விைனவழி ந.ணகிலா&  
ெத'6� ெப��1கC" பFசா� கரவ� றி�வ+ைய  
வி'6� பாிசின ெர>லா� வி���� வி��கலேர.            (44) 
 
வி��கல& ப
றிெனா டா&வ; கதிைய வி��1கிலா&  
ெதா��கல& பFசா� கரவ� பத��	ெசா� மாமல&க'  
ெகா��கல ராவி @ட>ெபா� ளா;�� ெகா5F!ைவ�ேத�  
ம��கல ர�பைர" ேபான+" பா&�ெக� வ�வ�ேவ.    (45)  
 
வ�வ�� ேபாவ� மா@ழ> G&வ�மி� வ�தனிேர>  
த�நிதி சி�தா மணிகாம ேத70� த�த�6�  
ெபா�வ? ேபாக ெமலா�த�� ேபாக ெமலா�ெவ?�தா>  
ஒ�வ� 2�திய ந>��பF சா�கர ெவா'ெளாளிேய.    (46)  
 
ஒளி�� 2யி&க6� �'ேள மல�தி ெனாளி�த0யி&�  
களி��� த7கர ணாதி யளி�த வவ
ெறா+�'  
விளி�� 2ைள�த 0யிாிைன" பFசா� கரவிமல�  
ெதளி��� பளி�கி னிழ>ேபா Bடல� திாிவி��ேம.    (47)  
 
வி�� ளி�ம� 2யலக� �(ட�ெவ" 1"ெப�ேநா9  
ெதா�� வயி
?? ேநா9Hைல ேநாேயா� HC�த+7�  
ந�� நல�த� பFசா� கரவ னளினபத�  
1�� வி+ன;க ெண>லாமி� பாக" ெபாKத�ேம.     (48) 
 
ெபாK�தன ம�ேனா தணி@� தணி�தன ேவெபாK@�  
கல�தன ம�ற தண��� தண�தன ேவகல0�  
சல�த� ைவய� திய
ைக தைன��றி� தாழ�மிேனா  
நல�த� பFசா� கரவைன நா+ நயமி�கேள .     (49)  
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க'6.ட வாளி	 !ைவ@.ட கா&2க� காைள@ட>  
வி'6.ட க.ண�பF சா�கர நாத� விைரமல&�தா'  
ந'6.ட ெநF!. டவ�ெபய& A.டந� னா02.டா>  
எ'6.ட வ>விைன� கF!வ தி�றினி ெய9தி7ேம.    (50)  
 
எ9த� 2"1ர� ெத.ணிய %வ ெராிபிைழ"ப	  
ெச9தவ� பFசா� கரவ� றி�வ+� தாமைர�கீC"  
ெப9தட	 HC�த ெபயரா விைனைய" பிைழ"பி��9தி  
ெவ9த� 6�திற� ெத�னினி ேவ? விள�1வேத.     (51)  
 
விள�1வ ெத�னினி" பFசா� கரவ�ெவ> A;கழ
றா'  
உள�1� ேவா&க( �?விைன யா� 2றா�ெம9ேய  
கள�ப� ெச�தீ� க�வி னிழBட> கா@;ெகாேலா  
அள�ப� 1
ேபா லைண��ட னீ;கிய தா�யிேர.     (52) 
 
உயி&தா 2யி&�� 2டKன> லாதி�ப� ��பெமா�?�  
பயிலா பிற0ட ெல;� மி���ம" ப.பினவா
  
ெசயி&தீ&�� பFசா� கரவ� றி�வ+ ெச�?ப
றி�  
மயரா �ட> மி���� பயென� ம�0வேத.      (53)  
 
ம�0வ ெதா�ைற யாி�பF சா�கர வா�ெபா�ளி�  
அ�'வழி ய�றி ெயா�வB ெமா�ைற யாி�ம�ற  
ஒ�வB ெமா�ைறம
 ெறா�ைற @றBெம> லாமவ�ற�  
தி�வ+ ேயெய�? சி�திக. டா9மல� ேத9�த?ேம.    (54)  
 
அ
றாB ெம�ைன 1ற�ேத பயி>ெபா� ளானெவலா�  
க
றாB ெம�ைன யாிதா கியக>வி காசி> 1கC  
ெப
றாB ெம�ைனபF சா�கர நாத� பிற;க�ளி>  
உ
றாB� யாெனன ெத�7F ெச��ெகாழி யாவி+ேன.    (55)  
 
G���; கைணெய? h&தி மைனவி வில;கல�ேதா(  
ப���; கல7 ெமா�ெபா�ேள ெகா.ட ப.ணவ�சீ&  
ெகா���� �ைறைச"பF சா�கர நாத� �ல"1கைழ�  
ெதா���� பாி!ெப
 றா�ெப? மாறி�? HCபவேம.    (56)  
 
பவ�பல ேகா+ வ�மா? நாவி
 பயி
றியி(ட  
அவ�பல ேகா+@� பFசா� கரைன" 1கC�த?�தா�  
தவ�பல ேகா+ய சி�ைதய தாணிைன� ேததண�தா�  
நீவ�தா> ேகா+ @ட
றீ; கிைறF!1 நீ�தனேம.     (57) 
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நீ�தன; காணினிக5F !கெமன தியானிலவ"  
பா�தன; காணி
 ப�வெதா� றி>ைல"பF சா�கரவ�  
A�தெச� தாமைர� தா6; கர2�1� %ரனிலா  
யா�தெச- வா@ 2க2ெம> லாமி�ப� ேதெய5ேம.    (58)  
 
எ5�த� பFசா� கரவ� றி�வ� ெள;�மதி>  
வி5�தெத� 1>லறி வா;ேக ய�ளா9 மிளி&�தனவா>  
அ5�திய பாசெம� ெற.ணிய மாைய ய�விைன@�  
த5�தர� ேவறினி யி>ைலயி� ெபா�ேற தைல"ப(டேத.     (59)  
 
ப(ட� பாசெம� பார� மா@� ப+யறியா&  
ஒ(+ய தார� ெள�பா ரஃ�? 2.ைமெய9யா&  
அ(�ல ெக>லா மளி���பF சா�கர வ.ணல�'  
2(ட? ஞான 2கிழா வள�பைட %&�க&கேள.       (60) 
 
%&�கைர" ேபால 2�மா தவ&�� 2னி0ெச9�  
பா&��ெளF ஞா�?� ப�வ� ேவைன@� பா&�த�ளா9  
கா&�கதி& ேதாைக ெயனவ+ யா&க' கல�ெததி&நி�  
றா&��� �ைறைச"பF சா�கர நாத வ�(��ேவ.     (61) 
 
��மணி ேமாK� ��வ� பிணி�த ெகா5;கயி
றி�  
ஒ�0த> ேகா6� கிைலெய� திைசயி 7றி7ம-வா  
ற�.மணி யாகிய பFசா� கரவ வ+ெய7கி�  
தி�வ+ நீ;கா� திற�யா; கி�"பி7F ெச9த�ேள.    (62)  
 
அ�ணட மா+ய பFசா� கரவ� 2� ைப�ெதாழி>ெகா.  
+�ணட மா+ய வ�பல வாண ெனன�களி�த  
தி�நட; காணி
 ெசயிைர வி5;கி� திைசவி5;கி  
உ�நட மாடெவ 7'ள� வி5;கி @க�த�ேவ.     (63)  
 
உக�தவ ென>லா" ெபா�(��பF சா�கர 0�தமைன  
அக�தனி
 ச
ேற ய�"பி
 கதிகெள> லாம�"ப&  
இக�தி+
 ச
ேற ெய5நா�� ேகா+ நர��வ>ேல  
1���ப> dழி ெபய&�� ெமழா� 15;�வேர.     (64)  
 
15;�� ெப��பழி வ�தாB ெம�னி�ப� ேபா&��ள�ைத  
வி5;�� ெப�� 1கC வ�தாB ெம�விைன" பாலெத�?�  
அ5;�� ப+யத� ேறய�( பFசா� கரவ�பத�  
ெதா5;�� ெப�நிைல� Lறவ
 றாK>ைல @
?நி>ேல.   (65)  
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நி>ெல�? ெச�தீ நிைரயி னி?வி7 நீ�ெச>ல>  
க>ெல�? தீய திற�தி ென�"பி7; கா9�� நய�  
த>ெலா�றி வாளா; கைலயா� பFசா� கரவன�'  
1>ெலா�? பார; கழி"பெத� ேறயி�ப� AYகேவ.    (66)  
 
AY; கட0ைள" பFசா� கரவைன" A.�ெகா.�  
காY; கடனா> வ�விைன மா9��; கடனத�றி  
மாY; காி!ட
 ேக�ற விைனைய ம?"ப0ழ�  
ேதY; ெகேட�மி� �?கா ெதாழியா ெவ?5ைட�ேத.    (67)  
 
உைட�ைத; கைல@� பரான�த வி�ப 2ற"பயி
றி  
விைட�த;� ேம0 ெமாழியா விைனயி� விற�2��கி�  
�ைட�த; க�6�பF சா�கர நாத� !ட&"பத��'  
அைட�த; கி�"ப வறியா �ளமய> வி(டனேவ.     (68)  
 
வி(டன� யாெனன ெத�7F ெச��ைக வி��தெலா��  
ெக(டன ம�த� ேக(+ைன ேயகிள& வாC�ைகெயன"  
ப(டன� பFசா�கரவ� பதமல&" Aசைனேய  
ெதா(டன மி�த� ெதாட&பிைன யாவ& �ள��நேர.    (69)  
 
�ள��� விைன@ட னி
ப� ெதா�2யி& வா;கெல-வா  
றள�க
 காியபF சா�கர நாதென� ைற@ற�மி�  
வள��F சா�த� வயி
?( ெசறிவிைன வா;கி�ெகா.�  
விள�க( கனித� 1ற� விட> க.டன ேமதினி�ேக.    (70)  
 
ேமதினி மீ�� விர0வ தீவிைன ேய�சிர���  
ேபா�வ Gெத�ன வ
1த� ேபா�கி� மைற2+0�  
மாதவ& ெநF! மைலயா� மட�ைத வைள�கர2�  
நீதியி
 ைறவ�� பFசா� கரவ ென��பதேம.        (71) 
 
பத�தர வ>லவ� பFசா�கரவ� ப!பதிந>  
இத�த� மீச னிைறெய( ��வ�த ென.�ண�தா�  
!த�திர 2'ளவ ென�?ெசா� மா�திைர HC�தவ&���  
கத�த� வ>விைன காவத O? கட�தி?ேம.     (72)  
 
இ?கி�ற மாைலய தா�ைக யி�தைன" ேபணி�ெகா.ேட  
ெத?கி�ற வ>விைன வாயழி ேவைன	ெச� ேற�� நாபா>  
உ?கி�ற பFசா� கரவன- bCவிைன த�ன+யா>  
அ?கி�ற தா�கியF ேசK;க. வாெவ� ற�ளினேன.    (73)  
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அ�'கி�ற காலெமF ஞா�?�பF சா�கர வா.டைக�கா�  
இ�'கி�ற வாணவ� ேதகிட� ெத9�தி�ப� ��ப��9���  
ெத�'கி� றிலா0யி&� ேகெச�? ேச�� ப�வ;க.டா9  
ம�'கி�ற வ�ெனFச ேமமதி யாயி�? வா9�தி�ேம.    (74)  
 
வா9�த �டK� பFசா� கரவ� மல&"பத�ைத  
ஏ��த லாெல� றி?மா� தி��தேவ ென.ணெம>லா�  
தீ�ெத? பFசா9	 சிைதய" பலகதி ெச�?ெச�?  
A�தி� மா? 1ர(+ய தா
1> விைனய��ேத .     (75)  
 
அ��த விைன�கினி யFேச�பF சா�கர வாாிய�2�  
வி��தி�. %C�� பிைழயி
 ப�வ� விைள��டல�  
ெகா��த;�� வி(+� கா?� விைள�த�
 ற;க6நீ�  
ெத��தவ னி�7 ெம�"பென� ?.ைமைய ெய.ணினேன.     (76) 
 
எ.ண ெமலா�த னிைணய+ ேயறைவ� தானிய�1�  
*வ.ண ெமலா�த� ெபயராக ைவ�தன� வா�டK
  
ப.ண ெலலா�த� பணியாக ைவ�தன� ப.ணவ& HC  
அ.ண>பF சா�கர ேவ�த ல�6மி த
1தேம.      (77)  
 
அ
1த ேமனிய னா�தி�	 சி
ற� பலவனற
  
1
1த� ேபாB�� ெகா.டபF சா�கர Aரணைன	  
சி
பர ெம�?'ள வாறறி யா&ெசயி& தீ&ெதாழிைல�  
�
பவ மா�� 2�வ�தி 7.ைம@ 2�னலேர.     (78)  
 
உ�னிய காைல @றவா யினி��Fச
 ேறயய&"பி�  
அ�னிய மாக வக�ேற கவ
? ம�னியமா9  
ம�னிய பFசா� கரவ� வய;க� ேளா;கிய�கா
  
ெபா�னிய> காைல" 1ைரயி�' ேபா�மல� ெபா�?வேத.   (79)  
 
ெபா�?F! 2�றி Bைடயவ ராக" ெபாKதாி7�  
மி�?F! ேவலைர யF!வ& ேவல& ெவ�0வரா
  
ெகா�?F! ேதவைர� ேதவ� மF!வ& ேகாகனத�  
ெத�?F! பFசா� கரவ� றி�வ+� ேதசின&�ேக .    (80)  
 
ேதசிக நாத� சிவஞான ேதவ�ெச; ைக�தல 2�  
Gசிநி� றா+ய வ�பல வாண� விய7லக�  
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ேபசிய பFசா� கரவ� பிற;க�( டா.மலைர�  
Lசிநி� ேற�திய மாதவ� தா&�ெக� �ைற@ளேத.      (81)  
 
�ைற@.ட ெநF!� பழி@.ட ெச9ைக@; �
றெமலா�  
உைற@.ட வா�� ெமன�களி� தா7
 ?ளாெரவ&���  
நிைற@.ட வா��� 1க5.ட ெச9ைக@ நீ�மி�ப"  
ெபாைற@.ட ெநF! மளி�தா�பF சா�கர Aரணேன.    (82)  
 
Aரண� பFசா�கரவென� ெச9@� 1ைலெநFசேம  
ஆரண மா&�க� வி��ேத யரவக ல>�ன>லா&  
வாரணி ெகா;ைக 2ய�ேக யம&�� வ��தி��ைப�  
காரண ேமெதா�� தாய� L(�; கடனவ
ேக.     (83)  
 
அவென� ?லக� 1க5�பF சா�கா வா.டைகைய  
எவென�? 2�னி யிக�தைன யாெல னி5ைதெநFேச  
பவ�றவ� ச;கர� பா&"பதி பாக� பர�சிவனா�  
உவென�? ேதறி ெயாழியா ெயாழியா 0?பைகேய.    (84)  
 
உ?பைக யாள& �வ�றி7 ந(பின ேரா;கி7ெம�  
2?கிய வி�ப ம�"ப�. ேட
பைக யா� 2��க"  
ெப?வெதா� றி>ைலயி� னா;�ள ேத
ெபய ரா�றவா>  
நி?வ0 நீ�க0� வ>ல�பF சா�கர நி�மலேன.             (85) 
 
நி�மல� ேபரறி வாள�பF சா�கர நி&��ண�ம
  
ற�மல� தாC1> லறி0ைட ேய7ட னாயம&��  
த�மல&" பாத� தைல�த��� தாCவில� சா&கள;க  
வி�மதி வா5� ெவளி�ெக�ைன தாC0 விர0வேத.          (86)  
 
விரவிய வா�வளி தீவிாி நீ&விய� பாரைவயா9"  
பரவிய பா�மதி யா9�கதி& கா>பக> வானவனா9"  
1ரவிய லா�யி ரா9நி�ற பFசா� கர"ெபா�ைள�  
கரவிய> சீர�. மாறா� காY; கடனாிேத.       (87)  
 
அாி�த� பாத� தைடவா �யி&�ெகன வ�?ெதா(��  
காிச? %&�தி தல�தீ&�த மாயம& காரணைன  
விாி1கC" பFசா� கரவைன ெம9ய�பி னாBள�ேத  
பாிபவ� ெப
றா& ெபறா&மல� தா�ெச9 பாிபவேம.            (88) 
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பவெம5 ேகா+ ெய�"பி7 ெம�ைனபF சா�கரவ�  
நவநவமாக" 1ண�� ெதா?மி�ப ந>�கி�ற  
தவமK யி"பவ� ேபா>வா9" 1றினி�த� த�ைமயி�றி  
அவ2றி னி�த" பவ2; க�க வவிதன�ேற .            (89)  
 
ந�ேற ய�"ப த�ளி
 கல�த நல�தவ&���  
இ�ேற யிற�த பவ;களி னீ(� மி�விைன@(  
ெச�ேற பய"ப ெவைவயைவ பFசா� கர	ெச�மறா�  
ந�ேற 1ண&��� 1ண&�தி7 ேமறா நிைலைவ��ேம .    (90)  
 
ைவ"பா யி����பF சா�கர நாத� மல&"பதேம  
�"பா ய5�தி� மைலேந& விைன@ ெமாி����ப&  
ஒ"பா யவிய� பைத"பி
 க�� 2ய&மைலயா�  
இ"பா லனெநFச ேமநின� கா�வழி ெய9�கேவ.     (91) 
  
எ9�வ தி;கிைட ெயா�றி>ைல பFசா� கரவிைறவ�  
உ9திற நா+2� ெச9விைன [(+ ெயாழி��;க.டா9  
ைநதிற� தீவிைன� ெக.ணB ந>லெத� ெறா�றைனேய  
ெச9திற நாடB� ேவ.டா வவன+ சி�திெநFேச.     (92)  
 
ெநFேச நின�� ெந��பைக நீய� நிைலயறியா  
தFேச ெலனவ�' பFசா� கரவ னைவயவரா>  
எFசா� நீ2�ன ாீ(+ய L(+ யி�� ெபா5�  
நFேச ெயன2� னிைலபைக யாக0 நா+ைனேய.     (93)  
 
நா�வ ெத>லா ம�6�பF சா�கா ன
பதேம  
L�வ ெத>லா மவன+ யா&த; �ழா�திைடேய  
G�வ ெத>லா மறிவில& ேச&	சிெய� றா9வி+ேன  
நீ�?� ேவறி�ப 2.ேட7� ேவ.டா ெந�நில�ேத.    (94)  
 
நில;கா லகC�� ெந�மா லறியா நிகாி>பத�  
மல;கா ல?���பF சா�கர நாத� மKய�ளா>  
நல;கா 2றாெவன� ெக.ைமயி� 2
?ந� ?9�தளி�தா�  
கல;காைம யி�ைமயி� ம
றத
 ேக
�; கடனிலேன.    (95)  
 
இல�பட லாவ� பFசா� கரவ ெனழில�ளி>  
நல�1ாி ேவா&��ல க��? ெச>வ;க ண.Yவேத  
�ல�1ாி ெச>வ;க ளாவன ேகாதி ல+யவ&��	  
சல�1ாி ைவயக� தாறில� பா� தைழ"பனேவ.     (96)  
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தைழ�கி�ற ேபாதி வன2Fெச� தாெடா5 காலமிெத�  
றைழ�கி�ற வ�ப&க' ேசாைட@; க.டா ரக25��  
�ைழ�கி�ற பFசா� கரவ�ெம9� ேகால2; ேகாதிறவ�  
இைழ�கி�ற HழB ெம�பன நீ;கா தி�"பனேவ.     (97)  
 
இ�"பன ெநFச�ப> dழிெய> லா�ெபய&� தாBெம�பா>  
வி�"பின னாத லாிெதன" பFசா� கரவிமல�  
ெபா�"பிைன வா;கி
 ெறனெவைன யா.ட 1�ைமயினா
  
க�"ப� மாறினி	 ெச>லெவா(  டான�( கா"பி�ேம.     (98)  
 
இ�வெத> லாமவ� ற��ண ெம��ண ேம
ற>விைன  
ய�வெத> லாமவ� ற��ண ெம��ண மா�க�ெம9�ைம  
ெதா�வெத> லாமவ� ற��ண ெம��ண� ேதா>வியிைவ  
ப�வன வாயி7� பFசா� கரவ� பாி0ளேன.     (99)  
 
உளநி�? காணி ெனாளி"பன; ேகெய 7ளெமாளி"பி�  
ெவளிநி�? காண" ப�வ� விாிகட
 ெற'ளமிC��  
ெதளி0.ட ேதறB; ைக"பெவ� சி�ைத ெயலாமினி"ப�  
பளக?� தா.ட"பF சா�கர நாத ப!பதிேய.              (100)  
 

தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+தி��சி
ற+பல+....    
ப சா!கரேதசிக� அ�தாதி 2
றிய�ப சா!கரேதசிக� அ�தாதி 2
றிய�ப சா!கரேதசிக� அ�தாதி 2
றிய�ப சா!கரேதசிக� அ�தாதி 2
றிய�....    

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

ப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதிப சா!கரேதசிகர�தாதி        --------    "றி�$ைர"றி�$ைர"றி�$ைர"றி�$ைர....    
 
 1. பதி ப! பாச�ைத- அநாதி நி�திய"ெபா�'களாகிய பதி ப! பாச 
ெம�7� %�றைன@�, பாச� ப! பதி ஆ�கி - ஐ�ெதாழி Kய
?;கா> எ9திய 
சகலாவSைதயி> பாச2� ப!0� பதி@மாகிய 2ைறயி> 2�பி�னாக 
நி
க	ெச9�. ப! – ஆ�மா, ஒாீ இ- அ�த நிைலயி� நீ;கி. பதி - பதிெநறியி>.  
ஆக - ஒ5கியவழி. ப! - ஆ�மாைவ. பதி ஆ�கி - பதியி� த�ைம எ9த	 ெச9� 
(8யதா�கி). பி�7� பயி
றி - அ� சீவ� 2�தி நிைலயி> நி
�;கா?� 
அ�நிைலயி> ந5வாதி��க	 ெச9�. (இ-வைகயா>) தா� - அ-வா�மா. பதிெயன 
ஆ9" பயிB� - பதிேபால	 சிவ�த�ைம 25�� விள;க" ெப
?" பயிBத
� 
ஏ�வாகிய. தி�வாவ��ைறைச" பதி - தி�வாவ��ைற எ�7� தி�"பதியி>. 
வள&-எ5�த�ளியி��கி�ற. பFசா�கரவைன -  பFசா�கர ேதசிக%&�திைய. எ� 
ெசா>K" பா��� - எ- விய>பின ென�? ெசா>K" பா��� எ�பதா�.  
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 2�பி�னாக நி
க	ெச9தலாவ� - பாச� 2
பட" 1ல"ப(��, ப! 
அதனா> ெதாழி
ப(��, பதி ெதாழி
ப��தி@� நி
�மா? ெச9த> . ஆக - 
காரண"ெபா�(�. பாச� ப! பதி யா��தலாவ�- ேகவலநிைலயினி�?� சகலநிைல 
ெய9�வி�த>. பதி ப!வாக எ�ற� ஆ�மா" பதிெநறியி> ஒ5கிநி
றைல 
@ண&�தி
?. ப! பதி யா�கி எ�1ழி ஆ�க	 ெசா> அ��வ !�தியா> ஆ�மாைவ� 
8யனா�கி" பதியி� ற�ைம ெய9�வி� தைல @ண&�தி
?. தா� பதி ெயன ஆ9 
எ�1ழி ஆ�க	 ெசா> ஆ�மா" பர2�தியி> சிவான�தாMபவ நிைலயி> உைற�� 
நி
றைல உண&�தி
?.  
ஆ�கி ஆ�கி" பயி
றி� தி�வாவ��ைறைச" பதிவள& பFசா�காவ ெனன0�, 
ஆ9" பயிB� தி�வாவ��ைறைச" பதிவள& பFசா�கரவ ெனன0� 2+�க.  
 
 2. பட& த> - நிைன�த>. அ�னவ� பாத� L�வ� எ�க . இ�ப� நீ�வ�.  
நிகC ெசய> - அவ
றி
� நிக5� ெசய>க'.  
 
 3. ஒ�? இ>ைலயாக - தன�ெகன உ�வ� ஒ�?� இ>ைலயாக0�. உயி& 
உளதாக - உயிெர�ப� ஒ�? இ�"பைத @�ேதசி��. ெத�றி>ைலயா+ யாகிய 
பFசா�கரவ� உ�வ; ெகா.� ெச�? நி�?. இ>ைல ஆதி - த
ேபாத 2ைன"1 
இ>ைலயாவாயாக. நி�றயா� - த
ேபாத 2ைன"1ட� நி�ற யா�. ெச�? நி�? 
இறB� - அவ� உபேதசி�த ெநறிவழி	 ெச�? நி�? த
ேபாத2ைன"1 ஒழிதB�. 
ெசா>லா ஒ�? - சிவான�த�. ஒ�றி>ைலயாக எ�பத
� அ��வித	 ெசா
� 
ஒ�ெற�7� ெபா�ளி>ைலயா�ப+ எ�? ெபா�' ேகாடB மா�.  
 
 4. பாச� சடமானதா>, பாசவறி0 எ�ப� யா�? உயி& ஆணவ� நீ;கியவழி 
நாென�? க��மாறி�ைமயி�, ப! வறி0 எ�ப� யா�? எ�?� ஒ�நிைலயி> 
நி�? உண&��வ� பதியறி0 ஒ�ேறயா�. இ;ஙனமாக அ"பதியறிைவ" பாச 
ஞான� ப!ஞான� எ�பவ
ேறா� ஒ�;� ேச&��" பதிஞான ெம�ப� யா�? 
அ�ளேவ.�� எ�பதா�. இ�த ஞான� தி� இய>1க' சிவஞானபா�யதி
 சிவஞானபா�யதி
 சிவஞானபா�யதி
 சிவஞானபா�யதி
 
Lற"ப(டன.  
 
 5. உயி&�� அM�கிரக� ெச9வ� சிவேமய�றி ஏைன உயி&கள>ல 
எ�பைத யா�� ெதாி�� பிைழ�க. ெப�வா�ெபா�' - சிவ�. அ"ெபா�(� 
வாசக�   பFசாIர�. அ�வா@� அ�0�வா@� உ�வா@� அைவதாெனன0� 
வ�தேதய�றி   பFசாIர ேதசிக %&�தியாக0� எளிவ�த வா9ைம எ�க.  
 
 6. தாC�ழ> ேநா�கி உைல ெம5� ேபால உ���. பமர� - வ.� : 
பிரமரெம�7� வடெமாழி�திாி0. தண"பற - நீ�கமி�றி. ேதறைல" ப���. தி��� 
- �
ற�.  
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 7. ஆ&வ� - ேபா�1. ெம9 - சிவமாக.  
 
 8. சFசித� - அMபவி�க வாராம
 �வி�� கிட��� க�ம�ெதா�தி. உடK
 
1>கிய இ�ப� ��ப;க' - பிரார"த க�ம பல�க' . சFசித  
விைன�ெதா�திைய� த�றி� ேநா�காெலாி�தB�, பிரார"தவிைன"பயைன� தா� 
ஏ
?�ேகாடB� ஆகிய இவ
றி� விாிைவ	 சிவஞான மாபா�யதி
சிவஞான மாபா�யதி
சிவஞான மாபா�யதி
சிவஞான மாபா�யதி
 கா.க. 
ைக�மா? ந>�த
�� க.+லென�க. A"ப� ெதாழி� ேமனி�ற�.  
 
 9. நல� தைக - அ�ெமாழி�ெதாைக : நல� தைகயாகிய பFசா�கர ேதவ�. 
அவ� பணி�தி�;கா> என�� ெம>�� திற2'ள�. ெம>�த> - ெம�ைமயாத>. 
ஒ>�த> - �ைழ@�. யா� என� - அக;கார மமகார�. ஓ+ய� தனி� தனி L(�க.  
 
 10. உ
ற� - சகசமா@
றதாகிய . ஆணவ� ஓ+ய�. பாசமாகிய க�ம;க'. 
ப>வைக� ேதா
ற� வா+ன - அ.டச 2தலாயின ஒழி�தன. ேதா
ற� இ�ைமயி� 
அய� மா> 2தலாேனா& ெச9ைக G+ன&. நைக�� - உ�1மய�க�.  
 
 11. எதி&�ேதா& - எதி&"ப(ேடா& . நைவ - �
ற�. �ைக�த> - ெக��த>. 
ெதா�� - ச�ப�த�. தைக�த> - த��த>. உைக�த> - ெசB�த>. �ைறைசயி> 
எ5�த�ளியி����   பFசா�கர ேதசிக %&�தியி� தி�0�ைவ விய�தவா?.  
 
 12. தம� தி�வ+�தாமைரகைள� ெதா5தா>   பFசா�கர ேதசிக 
%&�திக' இயமைன ந�பா
 சாரெவா(டா&. அழ
கால� - அழைல"ேபாB; 
கால�. த� - உட> . 1ழ> - உ(�ைள@ைடய. கா> - நாள�. அரவி�த" 1�ேத' - 
பிரம�. இ;ஙன� பைட"1� கட0(�� அழி�த
 கட0(�� த�தF ெசய> ெச9ய 
இடமி>ைலயாக, தி�மா
�� த� ெசய> ெச9ய இடமி>ைலெய�பதா�. கான� - 
பா(�. ஆய� - க.ண�.   பFசா�கர ேதசிக %&�திக' அ-விதF ெச9@� 
த�ைம @ைடயா& எ�க.  
 
 13. ைக ய�1 ஈ.�� தி�மா>. அ" பிரா� உல�.ட� கி�iணாவதார 
நிகC	சி. க.மல& ஒ�? - ெந
றி விழி . ஐ அ�1 ேவைள உ.ட� - ம�மதைன 
உ.ட�. அ�1 – நீ&. எ9ய� - அறிேயா�. "எ9யாைமேய அறியாைம' எ�ப� 
ெதா>கா"பிய�. அ�1 க. எ�பன ஒ-ெவா�ேற @.டன : தி�வ+ேயா வண;கிய 
அ�ப& பிறவ
ைற	 சிறி�மறிேயா� எ�7மா? எ>லாவ
ைற@� எ��� 
வி5;கியெத�க.  
 
 14. ஒளி அற> - ஒளியி� நீ�க�. மிைடத> - ெந�;�த>. ஒ5;கி - 
ஒ5;�"ப(�. உ'ள�� ஒழி0 - த
ேபாத நீ�க�. ஓ;கி�' - ஆணவ�. மா�க' 
சி�ைத@(  
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சா&��நி�ற ெபா;கிய இ�ளாதK� ஓ;கி�ெளன"ப(ட�. ம5;�த> - Lாி>லா 
ெதாழித> : அஃதாவ�, அ� நி�த"ெபா�ளாயி7� ேக� விைள யாதி��த>. 
எFஞா�?� அவைன" 1ண&தல�றி ேவ? 15;க�கடவ� யா�மி>ைல.  
 
 15. அ�?த> - பைக�த>. நீ�த� - க;ைக நீ&" ெப���. சைட�க. 
நீ�தம��தா�. அட>-ெகா>Bத>. ஓைத-ஓைச. ெசவி�க. ம��தா�. கள�தி> 
ஆல�ைத ம��தா�. அைவ ேபால எ�ைன@� ெகா+ய ெபா�ளாக� க�தி� 
தி�வ+�க. ம��தாெனன	 சம
காரமாக� Lறினா&.  
 
 16. ெகா���� அவ� - தவ"பயைன� ெகா���� அவ ென�க , 
'ெச9வா7� ெச9விைன@� ேச&பய7� ேச&"பா7�' Lறியவா?. ெதாழி
� வ�� 
நவமா உ� - நவ�த� ேபத�. பவ� - பிறவி. பவ� - தி�0��ேதா
ற�. அ�தி�0�வி 
னிட�� அ�1 ெசB�தாதி�"பி� யா�� அ"ெப�மாைன அறியாெர�றவா?.  
 
 17. யா� பFசா�கரவ� பத�திைட இ��தி+� மல2� ேச(ைட 1ாியா� 
இ��தி��; க
?� த
ேபாத� எழி� மல2� உடேன எ5�� நீ என�� வி��ெத�? 
ெசா>K� த�வா9" ெப9@�. அ���ப;க.� மீ(�� அவன+�கீC இராம> 
ஒழியி�, ஐேயா எ>லா� ��ப;க6� எ�பா
 ெபா��தி��. ஆதK�, 
அ"ெப�மான� தி�நாம�ைத ஓ�க . ஓ�வெத�ப� ெகா'ள"படா� மற"ப 
தறிவிெல� L
?�கேள' எ�ப� ேபால நி�ற�.  
 
 18. ஓ�வ� - ஓத"ப�வ�. மைறயி� மீ� வதிவ� - ேவத�தி� ந�நாயகமா 
யி�"ப�, ந(ைப@� இகைல@� விள��வ�. நீ;�வ�� பி� 1ண&வ�� 2�1 
ேச&�த மய�க�ைத ெயாழி"ப�� அ� நீ;கிய வழி எFசி நி
ப�மாகிய ெவ>லா� 
அவ� ெபயேர எ�க. இ�   பFசா�கர ேதசிக %&�திக' தி�நாம" ெபா�ைள 
விள�கியவா?.  
 
 
 19. A;கழ
?ைண க�தி�� எ�ைன� த�7' இ����: மல� கதி"பி� 
எ�ேனா� ெபா�தைல	 ெச9@� ேபாக" 1ண&"பா யி����. 1ைர - சிற"1. 
இ�� இ� நாம� - ப�வ�. தவ�தா> ப�வமைடயாதவ&க(�� கழ
?ைண 
இ�ளாேய இ����. அ�' வி�திைன@ைடய.  
 
 20. அைணயா - த�ைன	 ேசராத. அைண"பா� - பானீ
? விைனெய	ச�. 
பிறேக ெச>B� - த�பி� ெச>Bகி�ற. 1ைண - மர�கல�. ெநFசிைன ேநா�கி� 
Lறியவா?.  
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 21. அ;ேக - நிைன�த அ-விட�ேத. ெசFேசவ+- மிக	 சிவ�த தி�வ+ : 
'ெசFெச-ேவ' ெள�றா
 ேபால. இக�� - நீ;கி. 1லைன	 ெச�? ப
றி. ேசற> - 
ெச>Bத>. நய�த> - மகிCத>. ெநFேச! நீ @ன�� உ?தியி�னெத�பதைன 
யறி�திைல ேபாB�.  
 
 22. ெநFேச ந>லன வ�தா> மகிCவா9: ந>லன வ>லா தனவ
ைற நி� 
தீவிைன��" பயனாக . அவ� ெகா��தா> ந�;�வா9 நீ ெச9த விைன�கீடாக 
உ'ளைத அ�' 1ாி@� பFசா�கர %&�திேயா� இைய�� உடலாயி��� விய�� 
அைவ தா�கா� இ��க அறியாம> மகிழ0� பனி�க0� அறி�த நி� ப.1 
ந�றாயி��கி�ற�.  
 
 23. அள? - நாக�. நரக�தி
� இைரயா9 இ��ேத�. அ
பைர" 
ெபா���ேவ� . தி��ேத�-விைன"ெபய&. ம��� - அமி&த�.  
 
 24. எ?C - வKைம. பக`&தி - இயம�. �?கா& - அைடயா&. கதமைல - 
யாைன : அ�ெமாழி�ெதாைக. மதவிழி - வKய விழி. தி�வ+ இயமைன@�, ெச;ைக 
பிரமைன@�, Mத> விழி ம�மதைன@� ஒ?�தைமயி� அவ
ைற� தாிசி�ேதா& 
2ைறேய இயம1ர� ேசராைம@�, பிரம� ைகயா> எ5த"படா ைம@�, 
ம�மதபாண� வ��தாைம@� ெப?வெரன"ப(ட�.  
 
 25. கைண - தி�மா>. அ� உ.ட ேத& - கீ5� ேமB2'ள உலக;க'. 
இ�' உ.Y� ஆழி - Hாிய ச�திர&. ேதைர" பாி��� சிைல - மகாேம�. வலவ� - 
பிரம�. ஏ;க ந�மா> ஆவ� யா�மி>ைலேய ெயன ஏ;�மா?. அசி�த� - சிாி�த�.  
 
 26. வ�1 - வKைம.  
 
 27. மதி"பி��� - நிைன���ப+ ெச9@�. அ�ைப உதி" பி�� ெம�க. 
கதி"பி��� - கதியி
 ெச>Bமா? ெச9@�. எ�ைன" பதி"பி���.  
 
 28. ெகா.ட> - ேமக�. ம.டல� - வ(ட�. எ�ைன மீ(�� உமிCவி�றி 
உ.டன.  
 
 29. நளின� - ெச�தாமைர மல&. ேகவல நிைலயி
 சிவ�ைத யறியா� 
மல�தி> அ5�தி� கிட�த� ேபால	 !�த நிைலயி� மல�ைத யறியா� சிவ�தி> 
அ5�தி�கிட�தைம Lறியவா?.  
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 30. அ��தன� - அைட�ேதா�. என� எ�7� மமகார�ைத� ெக��� . 
ெக+ன>ல� மல2� வி�ேமா அ�6� அ.2ேமா.  
 
 31. அ> - இ�'. எ> - ஒளி. �வ��வ� - இ�ப� ��ப;க'. ஞான� 
இர.� - அபர பர ஞான;க' .  
 
 32. ெசா>ல நிைனய இைறFச - திாிகரண�தா7� வழிபட . �க(கிழ��- 
இ;ேக ஆணவமாகிய கிழ;�. க>Bத> ேதா.�த>. நாத� அ�'வதி� எ�க. 
காசினி��-உ�1மய�க�.  
 
 33. ஆ! - �
ற�. இ?த> - ஒழி@�. வதித> - எ5�த�ளியி��த>. அரH& - 
தி�வாவ��ைற.  
 
 34. பா��ந& - ப���ண&ேவா&. ஆ�த� - வடெமாழி� திாி0. அவன�றி 
யா�� நிகழா ெத�ப� உண&�தியவா?.  
 
 35. உயிாி� த�ைம Lறியவா?. ஒ�றைன	 ெச9ய� ெதாட;கி இைடயி> 
அதைன வி��� ேவெறா�றைன	 ெச9ய� ெதாட;��. அதைன@� மற�� வி��. 
இ-வித உயி&   பF சா�கரநாத� 2�நல� உ
றாB� 2+0ற� ெகா'ளா�. 
ஆயி7� A&ண வி�ப�ைத ய7பவி���. 2�நல� - ஈ.� ஆன�த�.  
 
 36. அ�' விைள��� தானாயி���� எ�க. வைள� த5�பாள� எ�ப� 
கா கா கா கா சி� $ராணதாசி� $ராணதாசி� $ராணதாசி� $ராணதா லறிய"ப�வ�.  
 
 37. G - A. தைதத> - ெந�;�த>. விர� - உபாய�.  
 
 38. மாமதிேபா
 ப"1
ற வாணவ� பா
றி எ�பைத 'ம�7மி�ைள 
மதி�ர�த வா?' எனவ�� ெவ.பாவா னறிக. ைவ"1 - நிேIபநிதி.  
 
 39. வ+வாளி அட�கிய�. ம�ைக - வKைம, சிைல-வி>: ஈ.� ேம� .  
மீளி - வKேயா�, ப+ - Aமி, ேதராகிய ப+ எ�க.  
 
 40. பாக� - பிரம�. பாக
 பய�தவ� - தி�மா>. �� - நிற�. 2+@� 
பாத2� அ-வி�வ�� இர"1
? நாட0� எ(டா� கட�� உய&�தன எ�க. 
அ-வி�வ�� அக;கார�தா> நாட�ெதாட;கினராதK� க.+லெர�ப�. 
'இ�பெவ'ள� வி�"1
ற அ�ப&� க�6� பFசா�கர ெம9"ெபா�''  
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எ�பதனா
 ெபற"ப��.  
 
 41. பாத;க' நா�� - சாியாதி. பத;க' நா�� - சாேலா காதி. ேவத;க' 
நா�� - இ��காதி. விைரயா�கK - ஆைண. Aத;களாதி - Aத 2தலாகிய 
த��வ;க'. 1ைரயாத - இழி�த. 1க& மல� - �
றமாகிய ஆணவமல�.  
ஏத;க' - ேக�க'.  
 
 42. இைற - இைறைம. பFசா�கரநாத� அர! ெசB��� 2ைறைய நா+� 
ஏைனய 2ைறயைன��� 2ைறயாதK>ைல. 2கிC"ப - இனி� ேதா�?வன : அைவ 
பிரார�த�.  
 
 43. 2
ெச9@ளி� இைறைமLறி இ	ெச9@ளி� வ'ள�ைம L?கி�றா&. 
ப
? இக> - வி�"1 ெவ?"1. விைழயா� - வி��பாம>.  
 
 44. உ'6� 1ற2� ஒ�த�ைம� கா(சிய& - சிவஞானிக'. உலகி> ந'6� 
- உலக�தி
 ெபா��தியி����. வி'6த> - நீ;�த>. பாி! - த�ைம . 
பFசா�கரவ� றி�வ+ைய அைட�த சீவ� 2�த& உலகியK
 ெபா��தி நி�றாB� 
அவ& விைனவழி ந.ணகிலா&: அவ� றி�வ+ைய அைடயாத ஏைனேயா& எ>லா� 
வி��தனராயி7� விைனவழி வி��கல&. 'உ'6� 1ற2 ெமா�த�ைம� கா(சிய�� 
- ெக'6� திறேம� மி>’ எ�ப� தி�வ�(பய�.  
 
 45. ஆ&வ� - க.ட ெபா�' ேம
 ெச>B� ப
?'ள�. ெபா�' எ�ப� 
ஈ.� விைன.  
 
 46. வ�த> - பிற�த>. ேபாத> - இற�த>. இைவ இ" ெபா�(டாதைல" 
‘ேபா�� வர0 1ாிய' எ�பதனா� அறிக. த�. க
பத� . நிதி - ச;கநிதி 2தKயன . 
ெபா� - உவைம. ஒ�வ அ�� 2�தி - பிாித> இ>லாத G�.  
 
 47. ேகவல� சகல� !�தெம�7� அவ�ைத %�றி7� பFசா�கர விமல� 
உயி&க(� அ�' 1ாி@மா? L?கி�ற� இ	ெச9@' . உைள�த - வ��திய. 
ெதளி��� - ெதளிவி���.  
 
 48. வி��. 2தKய ேநா9க' HC�� வ��தி7� ந��" பFசா�கரவ� 
தி�வ+ 1கி� அைவ ெய>லா� இ�பமாக" ெபாK@�.  
 
 49. ம�ற - நி	சயமாக : 'ம�றெவ� கிளவி ேத
றF ெச9@�' எ�ப� 
ெதா�கா�பிய+ெதா�கா�பிய+ெதா�கா�பிய+ெதா�கா�பிய+. கல0� - ேச��. சல� - வFச�. உலகிய> Lறி� ெத�(+யவா?.   



125 

 

 
 50. க'6.ட வாளி - மல&. !ைவ @.ட கா&2க� - க��1. அவ
ைற� 
ைக�ெகா.ட காைள - ம�மத�. அவன� உடைல வி'6.ட க.ணனாகிய 
பFசா�கர நாத�. விைன�� அFசாைம��� காரண� Lறியவா?.  
 
 51. எ.ணிய %வ&-!1�தி, !சீல�, !த�ம�. தி�வ+� தாமைர�கீC 
எ�ைன" ெப9� எ�க. ெவ9� - விைர��  
 
 52. நிழBட> - சாயாசாீர�. அள� - உ"பள�.  
 
 53. உயி&கடா� பயிலா எ�க. அ"ப.பின - இ�ப� ��ப� பயிலா" 
ப.பின. ெசயி& - �
ற�. மயரா& - மய;கா&.  
 
 54. அ�'வழிய�றி ம�0வ� அாி�: ஒ�வB� அாி�.  
 
 55. ெபா�ளான ெவலா� அ
றாB� எ�ைன? அ�ளி� உ
?.  
ஆB� - ெபயெர	ச�.  
 
 56. ஒ� ெபா�' - தி�மா>. பவ� ெப?மா? இ�?.  
 
 57. திாிகரண�தாB� ெச9த தீ;�க' நீ;�மா? L?கி�ற�. 
பFசா�கரைன" 1கC�� நாவி
 பயி
றியி(ட அவ� பலேகா+@� அ?�தா�. 
சி�ைதய - சி�ைதயிB'ள தீ;�க' : விைனயாலைண@� ெபய&. ேகா+ய - 
ெபயெர	ச�. அவ� தாைள நிைன�� சி�ைதயிB'ள தீ;�கைள� தண�தா�. 
இைறFசி உட
றீ;� நீ�தன�.  
 
 58. நீ�தன�, பா�தன� - விைனெய	ச2
?.  
 
 59. எ;�� எ5�த�. அதி> 1>லறி0 வி5�த�. அ�ளா9 மிளி&�தன. 
பாச;கெள�? எ.ண"ப(ட மாைய க�ம;க'. த5�தர� - த50�தர�.  
 
 60. %&�க& எ�பா& : மா@�ப+ அறியா&: அஃ�?� உ.ைம எ9யா&. 
எ9யாைம - அறியாைம.  
 
 61. 2னி0 - ெவ?"1: ஆ�ெபய&. ப�வ�த> - ��ப" ப�த>. கா&��அதி& 
- ேமக�ைத� க.� ஆரவாாி���.  
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 62. �� - நிற�. கிரக;களைன��� ��வனா
 பிணி�க" ப�வெத�ப� 
O
ெகா'ைக.  
 
 
 63. இ�'நடமாடலாவ� - ஊன நடன�: ெச4& - �
ற�.  
 
 64. கதி - ேமலான நிைல இக�த> - நீ;�த>.  
 
 65. பழி@� 1க5� விைனயா> வ�வன. அ"1க5� பழி@� பFசா�கரவ� 
பத�� ஒ5;�ப(� நி
�� ெப�நிைல�� ஊ? ெச9யா: ஆதK�, அவ�  
பத��
? நி> எ�க.  
 
 66. நீ�ெச> - ெந��8ர�ேபா , அ>க> - த;காேத. திற�தி� - 
திற�தினி�?�. நி?வி
 கா9��� எ�"பி� நய���: நிரனிைற. 1> - 2தனிைல� 
ெதாழி
ெபய&. பாரமாவ� விைன" பயைன Mக&வி�த>.  
 
 67. மாY�விைன எ�க. பிரார�தவிைன தா�காதி��த
� உபாய; 
Lறியவா?.  
 
 68. ஐ;கைல-நிவி&�தியாதி பFசகைலக' . உள�ைத மயK> வி(டன�.  
 
 69. ெச��ைக வி(டன� : அதனா> உலக நிைலப
றி" பா&��மிட��� 
ேக� அைட�ேதா�: அ�ேகேட சிற�த வாC�ைகயா� ெகா.ேடா�.   
பFசா�கரநாத� தி�வ+"Aசைன ெதாட;கிேனா�: இ�த� ெதாட&ைப எவ& 
நீ��வெர�க.  
 
 70. �Fசர� - விள�பழ�தி
� வ�வேதா& ேநா9 : சி�தாசி�தாசி�தாசி�தாமணிமணிமணிமணி @ைரயி> 
ந	சினா&�கினிய& இ-வா? Lறின&. த� வயி? எ�ப� விள�பழ�தி� உ'ளிட�. 
விள�க(கனி - விள;கனி. த�1ற� எ�1ழி - தா� உ'ளி�"ப அ�ேநா9 1ற�. 
ேமதினி�� - உ�1மய�க�.  
 
 71. பFசா�கரவ� ெந��பத� விர0வ ேபா�வ ஈெத�ன அ
1த�.  
ேபா�� - �
ற� : "ேபா�க?ப7வ> '' எ�றா& பன�பாரன&.  
 
 72. ெசா>மா�திைரயி> வண;�பவ&��� வ>விைன இ?�.  
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 73. மாைலய� - இய>பிைன@ைடய�. பFசா�கரவ� அழிேவைன ஆ�கி 
வாெவ� ற�ளின�.  
 
 74. ப�வெம�ப� உயி&க6�ேகய�றி" பFசா�கர ஆ.டைக�கி>ைல. 
ஆதK�, நீ இ"ெபா5� அவைன நிைனயி� அவன�' உன�� வா9�தி��.  
 
 75. கதி - பிறவி. 1>விைன - இழிவான தீவிைன : விைன� ெதாைக@மா�. 
அ���"1ர(+ய�.  
 
 76. ஆாிய� - ஆசாாிய� . ேகவல நிைலயி7� ஐ�ெதாழி> ெச9�, 
ப��வ"ப��தி	, சகல நிைல��� ெகா.�வ��, அ	சகல நிைலயி> நா� ெச9த 
�
ற;கைளெய>லா� நீ�கி ந�ைம� தா;�� பFசா�கர%&�தி இ�7� ந�ைம� 
தா;கி ேமனிைலயி
 ேசா"பென�7� உ.ைமைய உண&�ேத� எ�றவா?.  
 "ப.+க� தி�ளி
 ப(ட பட&ெப�� பிைழைய நீேய  
 க.ெடா� ெசயB மி>லா� கால��� க�ைண ைவ���  
 ெகா.+�� ப�வ ேநா�கி� ேகாைளெம9 ய�ளி
 ற�த  
 வ.டனி" பிைழ@' ைவயா தளி"பதி� றாி� ேபாB� ''  
என இ-வாசிாிய& தணிைக" 1ராண�� அ�ளிய�; கா.க.  
 
 77. பFசா�கர ஏ�த> ைவ�தா�, ைவ�தன�, ைவ�தன� எ�க.  
 
 78. உலகின& சி
பரெம�? அறியா&: அ�ேவ@ம�றி, 
ஐ�ெதாழி
ெபா�(�� ெகா'6� உ�வ�தி� உ.ைம@� அறியா&.  
 
 79. அந�ய� - ேவற�ைம . ெபா� - Hாிய�.  
 
 80. �F!த> - நிைலெப?த> : ெப�Fெச>வெர�றப+. ேவல& - அரச&. 
ெகா� - அ	ச�. ெத� - அழ� . தாமைர மலாி� அழ�� ெக�த
�� காரணமாகிய 
பFசா�கரவ�றி�வ+.  
 
 81. L!தலாவ� அ"ெப�மான� உய&0� தம� இழி0� ேநா�கியவழி 
நிகCவ�.  
 
 82. உ
றிலா என��� �ைற@.ட ெநF! 2தKயன அளி�தா�.  
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 83. ஆரண மா&�க� - ேவதாகமெநறி, அர0 - ஆ�ெபயா. 2ய�� - 2ய�க�. 
இ��ைப� காரண� - ��ப� Mக&த
�ாிய காரண�ைத .  
 
 84. இ5ைத - ேபைத.  
 
 85. இ�னா;� - ��ப�. உறவா
 ெபயரா�. இ�ப� நி?வ0� 
இ�னா;� நீ�க0� வ>ல� பFசா�கர நி�மலேன.  
 
 86. அ> மல� - இ�.மல�. இைறவ� மலFசா&�த உயிேரா� 
கல�தி�"பி7� மல� அவைன� தா�காெத�ப� உவைம வாயிலாக 
விள�க"ப(ட�.  
 
 87. கா> - விைன�ெதாைக. அiட%&�தியா9 நி
�மா? Lறிய�. கர0 
இய> சீ& அ�' - ெவளி"படா� மைறத> இயBகி�ற சிற"பிைன@ைடய தி�வ�'  
 
 88. அைட0 - அைடத> . பாிபவ� - 2�ன� விைன�ெதாைக : பி�ன� 
வியாLல�.  
 
 89. இ"பவ� ேபா> வா9"1றி� பவெம5ேகா+ ெய�"பி7� எ�ைன 
எ�க.  
 
 90. அ�ளி
 கல�த நல�தவ& சீவ�2�த&. இற�த - கழி�த. ெச�ேற பய"ப - 
பிரார�த�. ஏறா நிைல - ஆகாமிய� ேசராதநிைல.  
 
 91. ���ப& - ேபாK . அ5�தி� அவி@� பைத"பி� மைலயா�.  
 
 92. தீவிைன நீ;க எ.YதB� , ந>விைன ெச9ய நாடB� ேவ.டா .  
 
 93. ெநFேச உன��" பைக நீேய. நீ 2�ன& ஈ(+ய விைன" பய�கைள 
அ-வவ& 2�னிைலயாக" பFசா�கரவ� L(�� ெபா5�.  
 
 94. நா�வெத>லா� ந
பத�, L�வெத>லா� அ+யா& �ழா�, 
G�வெத>லா� அறிவில& ேச&�ைக .  
 
 95. கா> அகCத> - கா> யா�தெல�ப� ேபால நி�ற�. மல�ைத அ+ேயா� 
அ?���. இ	ெச9@(ெபா�ைள  
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 "எ�னா லறியா" பத�த�தா யான தறியா ேதெக(ேட�,  
 உ�னா ெலா� ?; �ைறயி>ைல"  
எ�7� தி�வா�கா� அறிக.  
 
 96. அ+யா&�� ந>�ர0� ெச>வ2� Lறியவா?. சல� - வFச�.  
 
 97. ேபாதி - அரசமர�. ேசாைட - ஈ.� ஆைசமி�தி.  
 
 98. இ��1 ேபா�ற மன�த� எ�? க�தி. மைலைய வைள�தா
ேபால . 
கா"1 - தைட.  
 
 99. உயி&��� இைறவ
�2'ள ேவ?பா� L?2க�தா> 
பFசா�கர%&�தியி� ேபர�' விள�கியவா?.  
 
100. உளநி�? காணலாவ� திாி0கா(சி. உளெமாளி�தலாவ� ெதளி0 கா(சி. 
இ�கா(சியி� இய> சிவஞானமாபா�சிவஞானமாபா�சிவஞானமாபா�சிவஞானமாபா�ய�ய�ய�ய� ந�� விள�க"ப(ட�. பள� அ?�த> - 
�
ற� நீ��த>.  
 
    "றி�$ைர 2
றி
�"றி�$ைர 2
றி
�"றி�$ைர 2
றி
�"றி�$ைர 2
றி
�....        

------------------------------------------------------------        
௨ 

சிவமய�. 
தி�	சி
ற�பல� 

 
 "பதிப! பாச� என"பக& %�றி
  
 பதியிைன" ேபா
ப! பாசம அநாதி  
 பதியிைன	 ெச�ற7 காப! பாச�  
 பதியY கி
ப! பாசாி லாேவ."  
 

"ஆ�கன? ேத+ யைழ�� ம�ேபால  
நானக�?9 நா+ யைழ�ேத ென�நாதைன  
வா�கன?� க"பாலாய நி�ற மைற"ெபா�'  
ஊ�கனான நா+வ� �(1� தாேன.''  
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த�வ+த�வ+த�வ+த�வ+....    

    
 "ஆகி�ற ெதா.gேற டா?� ெபா� எனப&  
 ஆகி�ற வா? ற?Fைசவ& த��வ�  
 ஆகி�ற நாேலC ேவதா�தி வயிணவ&�  
 காகி�ற நாலாைற ைய��மாயா வாதி�ேக.''  
 
   தி�	சி
ற�பல�.  
      - தி�%லேதவநாயனா&.  

-------------------------- 
௨ 

சிவமய�. 
தி�	சி
ற�பல�. 
ஆதீன ெவளிG�க,ஆதீன ெவளிG�க,ஆதீன ெவளிG�க,ஆதீன ெவளிG�க,....    

 
1. 2�தி பFசா�கர மாைல - பFசா�கர ேதசிக&மாைல- பத0ைர@ட� .  
2. ஞானAசாவிதி - பைழய0ைர@ட�.  
3. ந>d& மாசிமேகா
சவ ைவபவ�.  
4. ம.ணி"ப+�கைர Sதலமகா�மிய�.  
5. கா�.யாமி&த தீ&�தமகிைம.  
6.இராமாயண தா
பாியச;கிரக� உைர@ட�.  
7    மாதவ	 சிவஞான!வாமிக' மீ� ேதா�திர"பா உைர@ட� (2த
பாக�)  
8 சிவஞானேபாத� - H�திர%ல2� உைர@�.  
9 சி�தா�தமர1-சி�தா�தமர1 க.டன� - சி�தா�தமர1க.டன க.டன� 
�றி"1ட�.  
10    நம	சிவாய%&�தி 2�மணி�ேகாைவ.  
11. தி�ெந>ேவK�ேதவார"பதிக� உைர@ட�.  
12.  மாதவ	 சிவஞான !வாமிக' மீ�  
13  ேதா�திர"பா உைர@ட� (உ-� பாக�) ைசவசமய�. 
14  பFசா�கர ேதசிக& அ�தாதி-உைர@ட�.  
15  சி�தா�த" பிரகாசிைக - �றி"1ட�.  
16. !த�திர�தி�நா'.  
17. க	சி ஆன�த��திேரச& வ.� வி� 8� -டா�ட&  ம� உ.ேவ.சா - உைர@ட�.  
18. தி�	ெச�8& - கட
கைர 2�க& ேகாயி> (ஆ;கில�)  
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19.  ஞான Hடாமணி.  
20. சிவஞான ேபாத�  
21   மாதவ	 சிவஞான !வாமிக' சி
?ைர (அ	சி>)  
 !வாமிநாத ேதசிக& பிரப�த�திர(� (அ	சி>)  
22. A"பி'ைளய(டவைண 2தKயன.  
23  சதமணி�ேகாைவ ெபாழி"1ைர.  
24. தி�வ'6வ�� ெபாிய 1ராண2�.  
25  சமய�.  
26  தி�	சி
ற�பலேதசிக& கல�பக� உைர@ட�.  
27. அ��விதவா�கிய� ெதளி0ைர.  
28. சிவஞானேபாத� ப�னி� H�திர� உைர.  
29. தி�ஞானச�ப�த& பி'ைள�தமிC உைர@ட�.  
30. சிவஞானசி�தியா& ஆரா9	சி (ேவ?பதி"1 )  
31. தி�"ப'ளிெய5	சி (ேவ?பதி"1 )  
32. 2�தி பFசா�கரமாைல 2தKயன.  
33.   மாதவ	 சிவஞான !வாமிக' பிரப�த;க' 1.  
34, 35. �.�"பிர!ர;க'.  
36. தி�வாவ��ைறயாதீன வரலா?.  
37. பார�தா
பாிய ச;கிரக� உைர@ட�.  
38. உல�ைடய நாயனா& கழிெந+> �றி"1ைர.  
39  கைலைச"பதி
?"ப�த�தாதி (மாதவ) �றி"1ைர  
40. அ�பலவாண ேதசிகா நிைன0மல&.  
41 ச�தானாசாாிய 1ராண ச;கிரக�.  
42. ச�தான �ரவ& நா�மணிமாைல.  
43. விநாயகரகவ> உைர.  
44. தி�0�தியா& உைர ... (ெம9க.ட - 1)   
45. தி��களி
?"ப+யா& உைர .... (ெம9க.ட - 2)  
46. கயிைலபாதிகாள�திபாதிய�தாதி@ைர.  
47  நம	சிவாய%&�தி ஆ
?"பைட (ேவ?பதி"1 )  
48. ைசவ"ேபரர!.  
49. தி�வFைச�கள� ேதவார"பதிக� உைர.  
50. தி�ம�திர சி�தைன (நவா�காி)  
51. வடதி�2>ைலவாயில�தாதி@ைர (மாதவ)  
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52. ேபாKவினா ம?"1.  
53. ேசாேமச& 2�ெமாழி ெவ.பா %ல� (மாதவ)  
54. சிவஞானேபாத� பைழய0ைர ..... (ெம9க.ட - 3)  
55. தி��ேகாக&ண� ேதவார"பதிக� உைர.  
56. தி�ஞான சாகர�.  
57. இ�பா இ�ப� உைர. .... (ெம9க.ட- 5)  
58  �கள? ேபாத� ெபாழி"1ைர.  
59. க�த1ராணத��வ�.  
60. சகலகலாவ>K மாைல உைர.  
61. தி�ெவ�பாைவ பத0ைர ெபாழி"1ைரக' :  
62  தி�"ப�"பத� ேதவார"பதிக� உைர  
63. தி�ெவ�பாைவ�க��� 2தKயன.  
64. சிவAைச�திர(�.  
65. சிவ"பிரகாச� உைர. ... (ெம9க.ட - 7)  
66. தி�ஞானச�ப�த& பி'ைள�தமிC ஆரா9	சி.  
67. இர(ைடய& பிரப�த;க' : தி>ைல�கல�பக�, தி�வாமா�8&�கல�பக�,  
ஏகா�பரநாத�லா 2தKயன.  
68. அ2தா�பிைக பி'ைள�தமிC ....... (மாதவ)  
69. ெச�பிய�மாேதவியா&. .... (க>ெவ(�)  
70. ெதா(+�கைல - ம�ரகவி -   !"பிரமணிய 2னிவ& பிரப�த;க'. (2த
ப�தி)  
71. கவிதாIஸ -   க	சிய"ப 2னிவ& பிரப�த;க'. (2த
ப�தி)  
72.   காசிகணட� 25வ�� %ல�.  
 
�றி"1 :-   க	சிய"ப2னிவ& பிரப�த;க' 2த
ப�தி ேவ.�ேவா& ஆதீன� 
ைலபேராிய7�� 10-அணா தபா>. தைல	சீ(� அ7"பி"ெப
?�ெகா'ள 
ேவ.��. ஒ�வ& ஒ�பிரதிேய ெப?வத
�ாிய&.  

--------------------------------- 
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௨ 
சிவமய�. 

க�� �� �ைறக�� �� �ைறக�� �� �ைறக�� �� �ைற....    
 
          தி�வாவ��ைற ஆதீன�� வி��வசிகாமணி 1 சபாபதி நாவலரவ�க, 1 சபாபதி நாவலரவ�க, 1 சபாபதி நாவலரவ�க, 1 சபாபதி நாவலரவ�க,  
 விதி"ப+ வி�தியார�பF ெச9� ந>லாசிாியைர யைட�� ந
றமிC O> க
க"1� 
ந�மாணா�க& 2�ன&� தமிC ெந�; கண�கா9�� ெகா.� ஆ�திH+, ெகா�ைற 
ேவ�த�, வா��.டா�, ந>வழி, ந�ெனறி 2தKய உலக நீதி O>கைள� க
?" 
பி�ன& அைவகளி� ெபா�'கைள ந�? ெதாி�� ெகா'க.  
 
அத
�" பி� நிக.� க
? அ� LறF ெசா
ெபா�6ண&�� 2�ெமாழி ெவ.பா 
, நீதிெநறிவிள�க�, நால+, ஆசார�ேகாைவ 2தKய நீதி O>கைள� க
? அவ
றி� 
ெபா�ைளய மவ
றி�க. வ�� நிக.�	 ெசா
கைள@� ந�றாக வறி�� ெகா'க. 
அத
�" பி� ைசவந�மாணா�க& ைசவாசாாிய&பா> ைவதிகைசவசா�திர 
ேமா�த
� ேவ.�F ைசவ ச�ஸகார2� ைவணவந�மாணா�க& ைவணவ 
ஆசாாிய&பா> ைவணவ O> ஓ�த
� ேவ.�� ைவணவ ச�Sகார2� விதி"ப+ 
ெப
?, 2ைறேய பFசா�கர அ(டா�கர ம�திர த�திர ெசபவ7(டான 
2ைடயரா9�, ேதவார� தி�வாசக நாலாயிர"பிரப�த ெம�7� தமிC ேவத;கைள" 
ப.2ைறயாக0F !�தா;கமாக0ேமாத" பழகி�ெகா'க. 
  
 அத�ேம>, ந>Kய
1லவாிய
றிய தமிழில�கண	 !��க; க
?�ெகா.� 
தி�விைச"பா, தி�ம�திர�, தி�"ப>லா.�, பதிெனாரா�தி�2ைற" பிரப�த;க', 
�மர��பர 2னிவ& பிரப�த;க', சிவ"பிரகாச2னிவ& பிரப�த;க', சிவஞான 
ேயாகிக' பிரப�த;க', அவ& மாணா�க& பிரப�த;க' 2தKயைவகைள@� ெபாிய 
1ராண�, ேகாயி
1ராண� காFசி"1ராண�, தணிைக"1ராண�, தி�விைளயாட
 
1ராண�, பிரேமா�தரகா.ட�, காசிக.ட�, பிர1K;கeைல, பாகவத 2தKய 
தமிC"1ராண;கைள@�, இராமாயண�, பாரதெம�7� தமிழி திகாச;கைள@� 
2ைறயா
ேக(� இல�கியவறி0 ஈ(+�ெகா'க. அத�ேம> ந�a>, இல�கண 
விள�க�, யா"ப�;கல�, காாிைக, அக" ெபா�' விள�க�, 1ற"ெபா�' 
ெவ.பாமாைல, ெவ.பா"பா(+ய>, த.+யல;கார�, Gரேசாழிய�, 
ேநமிநாதெம�7� இல�கண O>கைளயவ
றி� கா.+ைக வி��தியைர-
கேளா�ள; ெகாள� ச
?� , க
றவில�கிய;களி> இ"பFசல�கண O> விதிக 
ளைமவர ந�? பயி>க. இ�கா? Lறிய இ-வில�கிய இல�கண OBைரக. 
2ைறயா Bள; ெகாள� க
?� தமிC" 1லைம ெய9திய ந�மாண�கா இள� 
தமிC"1லவ& (F.A.) எ�7; க>வி" ப(டாபிதான��� �ாியெர� ?ண&க.  
 



134 

 

 அத�ேம>, ெதா>கா"பிய ெவ5�ததிகார�, ெசா>லதிகார�, 
ெபா�ளதிகார;கைள இள� Aரண� ேசனாவனாரய�, ந	சினா&�கினிய ெம�7 
2ைரகேளா� ந�? க
?	 , சி�தாமணி, சில"பதிகார�, மணிேமகைல, Hளாமணி, 
ைநடத�, இர�வ�ச ெம�7� தமிC�காவிய;கைள உைரகேளா� ந�? ஆரா9�� 
ெகா'க.  
 
 அ
ேற லஃத;ஙனமாக ,  
  "ேச�கிழா& சி�தா மணி"பயி
சி தீெதனேவ –  
  8�கிய ேதசி�தா& ேசாேமசா –  
  ேநா�கி
 பயனி> ெசா
 பாரா(� வாைன  
  மகெனன> - ம�க( பத+ ெயன>''  
 
எ�? ஆசிாிய& சிவஞானேயாகிகள�ளி	ெச9தK� சி�தாமணி"பயி
சி @F 
சி�தாமணி ெய�ற �பல�கணமாகK�, அ� ேபாBF சில"பதிகார மணிேமகைல 
Hளாமணி" பயி
சி@F ைசவ ைவணவ ந�மாணா�க&க6�� ஆகாெவனி�, - 
அஃெதா��ம�னாயி7�, சி�தாமணி2தKய காவிய;களி
 ெபா�வான உலகிய> 
நீதி ைவரா�கிய; Lற"ப�தலா7�, ெதா>கா"பிய விய
றமிC" பிரேயாக மிக 
வ�தலா7�, அ"பய ேனா�கி	 ைசவ ைவணவ ந�மாணா�க ரைவ@; 
க
க
பாலெர� ெற��ேதாதினா�. இனி	 ைசவ ைவணவ ந�மாணா�கர� 
காவிய;கைள�க
க ேவ.+� த�தF சமய சி�தா�த" பா&ைவயா
 க
க.  
 
ஆ�தa>களி
 ேபால வவ
றி�க ண5�த
க ெவ�பா&, ''சி�தாமணி" பயி
சி தீ�'' 
எ�றா&. பயிற> பலகா Bள;ெகாள வ5�தி யாரா9த>. மன ெமா�றில5�தி� 
அத� வ.ணமா9 மா?ெம�ப த7பவ மாகK�, ேவத"1றமாய அ-வா�கத 
ெபள�த காவிய;களி
 பலகா ல5�தி" பயி>ேவா& த� ைவதிக ெநறி ைகவி( டைவ 
L?; ெகா'ைக ெச�தரா அைவ திகராவ ெர�ப� ெபாிேயா& க��ெத�க. ைவதிக 
காவிய;களி னிய>1�, அைவதிக காவி ய;களினிய>1� ைவதி�காவிய 8டண 
ம?"பி> விாி�ேதாதினா�. 
   
அத�பி�, த��கச;கிரக தீபிைக த��க பாிபாைட க
?� த��க வறி0ைடயரா�க. 
அத�ேம>, இைறயனாரக"ெபா�6ைர பிரேயாகவிேவக0ைர, இல�கண� 
ெகா��ைர, ெதா> கா"பிய	H�திரவி��தி, இல�கண விள�க	Hறாவளி 
ெய�பவ
ைற மதியைமய� க
? இல�கணவறி0 விாிய	 ெச9� ெகா.�, 
ப��"பா(�, எ(��ெதாைக, க>லாட�, ெப��ேதவனா& பாரத ெம�7F ச;க 
வில�கிய;கைள யவ
?ைரகேளா டாரா9��, பி�ன&� தி���ற' தி��ேகாைவ 



135 

 

ெய�7� ெத9வ வில�கிய;கைள" பாிேமலழகியா�ைர ேபராசிாிய�ைரகேளா 
டறிவைமய" பல2ைற ந�றாரா9�� தமிC"1லைம நிர"பி�ெகா'க.  
 
 இ�7�, தமிC" ெப��1லைம� கி�றியைமயாத வட ெமாழி இல�கிய 
வில�கண வாரா9	சி@�, Aேகாள கேகாள கணித Oலாரா9சசி@�, த��க 
Oலாரா9	சி@� ஈ(+�ெகா'க. இ� கா?; Lறிய OBைரகைள இ-வா? கசடற� 
க
? 2தி&�த ந�மாணா�க& 2�தமிC"1லவ& (B.A.) எ�7� ப(டாபிதான� 
���ாியெர� ?ண&க.  
 
 இ;ஙன� தமிழில�கண வில�கிய 2தKய வி�ைதக' க
? 2தி&�ேதா�( 
ைசவ ந�மாணா�க&, ைசவாசாாியைர யைட�� வழிப(� ம�திராதிகார� 
அ&	சனாதிகார� ேயாகாதிகார;கைள ந�? பய��F ைசவசமய விேசட 
தீ�ைக@
? ைசவசமயெநறி , சிவத�ேமா�தர�, பரம�திமிரபா7, ஞானாமி&த�, 
த��வ"பிரகாச�, ேசாமச�1 சிவாசாாியா& கிாியாகா.ட�கிரமாவK , சி�தா�த 
சாராவK ெய�பனவ
ைற@�, ச�&ேவ�தா
பாியச;கிரக�, சிவத��வவிேவக�, 
சிவகாணாமாத� பாரததா
பாிய ச;கிரக�, இராமாயணதா
பாியச;கிரக�, 
பிரமத��க�தவெம�பன வ
ைற@; க
?, ைவதிக ைசவவறி0ைடயரா9, ைவதிக 
ைசவா7(டான;ைகவர" பயி�? ெகா'க.  
 
!�தா�� விதிகளான சி�தா�த ைசவ ந�மாணா�க& ைகவ>Kய�, ேவதா�த 
Hடாமணி 2தKய ேகவலா��வித ேவதா�த சா�திர;கைள� க
க ேவ.+�, 
தFசி�தா�த" பா&ைவயா
 க
க. இ� விசி(டா��வித ைவணவ 
ந�மாணா�க&க6�� ெமா���. 
  
 ைசவ ந�மாணா�க�( சி�த!�தி மிக0ைடயரா9 நி�தியா நி�திய விேவக 
0ண&0 ேதா�றி" பிறவி� கFசி G�ேப
றினவாமி��ைடய பாிபாகிகளான 
ந>ேலா&, சி�தா�த ைசவ 'ஞானாசாாியைர யைட�� வழிபாடா
றி அக;கார 
மமகார� தியா	சியF ெச9� நி�வாண விFஞான தீ�ைக@
?' சிவஞான ேபாத�, 
சிவஞானசி�தி, சிவ"பிரகாச�, தி�வ�(பய� 2தKய வ��வித ைசவசி�தா�த 
O>க' பதினா�ைக@� அவ
றி7ைர கேளா��, ேவதா�த சி�தா�த சா�திர"ெபா� 
ளைன�ைத@� ஐய விபாீதமற வட�கி விள��� சகல கலாPபமான சிவஞான 
மாபா+ய�திேனா� ஞானாசாாியைர வழிப(�, 2ைறயா
 ேக(ட> சி�தி�த> 
ெதளித> ெச9�, சிவா7பவ; ைகவ�மா? சிேவாக ெம�7 ம��வித நி(ைட 
ேபYக.  
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இ;ஙன� ஞானாதி காாிகளான ந>ேலா& ஈசாவாசிய�. ேகன�, பிர	சின�, 
2.டக�, மா.`�கிய�, ைத�திாீய�, ஐதேரய�, சா�ேதா�கிய�, பி�கதாரணியக�, 
!ேவதா	!வதர� ைகவ>Kய�, அத&வசிர! அத&வசிைக ெய�7F ைசேவாப 
நிடத;கைள@�, ப0(கர�, மி�ேக�திர�, ேதவிகாேலா�தர�, ச�வஞாேனா�தர 
2தKய ைசவாகம;கைள@� தா;க
?ணா�த ேவதா�த� ெதளிவான திராவிட ைசவ 
சி�தா�த" 1லைம� கரணாக வா9��ண&�� ெகா'க.  
 
ஈ.�	 ெசா>Kய 0பநிடத;களி� ெம9"ெபா�'க ளா.டா.�� �வித - 
விசி(டா��வித - ேகவலா��வித பா+ய 0ைரகளா
 ேபதி�க"ப(+��தK�, ைசவ 
சி�தா�த ஞான��வ�6பேதச மா�திர" பா&ைவயாலவ
றி� ெம9@ணா�� 
!�தா��விதநிைல� கைட"பி+ @?தி@?க.  
 
 அத�ேம>, இ;ஙன; Lறிய ேவதா�த� ெதளிவான ைசவ சி�தா�த 
ஞானா7பவ ெத9வ�தி�வ�ளில�கியமான ேதவார� தி�வாசக� தி��ேகாைவ 
@�தரேவத 2தKய தி�2ைறகைள� தி�வ�(க.ணா ெல�? மாரா9�� ஓதி", 
பரமசிவ�றி�வ+� கீC"பிாிவற" ெபா���F சீவ�2�தி @.ைமநிைல தைல�L+ 
வாCக.  
 
 ைவணவந>ேலா&, த��வேசகர�, த��வ�திரய�, சீவ சனAஷண 2தKய 
தFசமய சா�திர� 2ைறயா
 ேக(�	 சி�தி�� விசி(டா��வித சி�தா�த� ேதறி, 
நாலாயிர"பிரப�த;கைள� தி�வ�( பா&ைவயா ென�? மாரா9��, நாராயண 
%&�தி தி�வ+�கீழி���F சரணாகதிநிைல தைல�L+ வாCக.  
 
 ேம
Lறிய 2� தமிC"1லைமேயா +;ஙன; Lறிய ேவதா�த சி�தா�த 
சா�திர"1லைம@ ந�� ைகவர"ெப
றா& 2�தமிC" ெப��1லவ& (M. A.) எ�7� 
ப(டாபிதான����ாிய ெர�?ண&க.  
 

தி�	சி
ற�பல�. 
------------------------ 


