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தி த நகரக ஏழ அேயாதிெமா#. இ%வேயாதி ேகாசல நா)*
தைலநகராயி+த. யாவரா, ெசயி க *யாதாைகயா- "அேயாைய" ெயற
ெபய. வ+த. ராணகளி- அேயாதி திமா0 "சீ.ஷ3தான" (தைலபாக)
என 6றப)7ள. இ8 சர9நதி ேகா ரா, சர9 எ# இ பிாி:களா;
பிாிகிற. இராமாயணதி- அேயாதியி பர 12- ேயாசைன என
வணி கப)7ள. இேறா ஒ ெபாிய கிராமமாகதா கா)சியளி கிற.
இராமபிரா அவதார காாிய *+ ைவ=ட ெம>+த?ேபா தலக
வபவ. =யமான சர9நதியி- >கலா என, அஙன அேயாதி
வாசிகெள-லா அ+நதியி- A கி 3வ. கமைட+தன.. எனேவ அபாக '3வ.
கதவார தீ.த' எ# ெபய.. பரத இராமர பாைககைள ைவ Bசித
இடமான ந+தி கிராம இ+நகாினி# 11-ைம- Cரதி,ள.

இ%வாசிாிய. தDக= அமைன திதிப திய அச. வைக
பவதி- இராமைர8 ெசவி0தாய. அைழ  ேபா பEவி வரைவ விபி
ேநா  இைளய கறிைனெயா, ைவதிய வரைவ ேநா 
பிணிேயாென# உவைம 6றப7வன, "அாிசினதா- ஈற தா; அகDறி*
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மDறவ த அ நிைன+ேத அ>ழவி ...'', “வாளால#8 E* மவ
பா- மாளாத காத- ேநாயாள ேபா-,'' எற லேசகரா வா. பா)7 கைள
ெபாிெமாளன. அ0பவ ைவ+தநாத பிைளதமிழிைன
ேபாறிரா நா-வைக உபாயக? ெபா+த பாடப)7ள. 289-ஆ
பா)*- இராம. உலகின. 8 சில ப*பிைனகளான தா; த+ைதய.  ம க
ெச;யத க அறைறயிைன, சேகாதர.க ஒவ ெகாவ. ெச;யேவ=*ய
ைறைம ேபாறனைவகைள யறி:#தேவ பிற+தா. எகிறா.. 298-ஆ பா)*மடவா.களி இழிதகைமைய 6# லவ. சமணனிவ.க) பி
வாகியவர-ல. "ச+தத ேமாவா மலI ெசாாிவிழிக தைம
>நீலெம#" எற அ*, " ேவDக=ண ெளறிவைள ெவஃகமி மDறிவ?
ேகாDக=ணளா னி+,'' (நால*யா.) எற ெச;ைள ேபாற- கா=க.
"கட:ணதி யா* மழிமயி. நீ)* காவி நனிற மவிய " எற 300-ஆ
பா)*ன*க "மழித, நீ)ட, ேவ=டா :லக பழித ெதாழிவி*.''
எற றேளா7 ஒதித- கா=க. 231-ஆ பா)* றிபி- ேசைனய.ேகா
வரலா# அபிதான சி+தாமணியி- எ>திள வ=ண றி கப)7ள. ைவணவ
சிதா+தப* அவ. நிதிய Kாிகளாக கதப7கிறா..

278-ஆ பா)*- Kாியல அரச ஒவ தன க=கைள இர+த பிராமண
ஒவ களிததாக வ ெச;தி விLMைவ றி  எராணதி,
காணபடவி-ைல. இபாட-க ைவணவ.க) ராமநாம தியானைத ெப 
வ=ண காணப7கிறன. சி#ேத. பவதி- 9- பா)7ட நி#வி7வ
வ த தரா நிDகிற. இதைக N0ைன யளிதவ. Dறால ழ+ைத
த0யா.. இவ. Dறாலதி- வதி+தவெரப த0,ள அைடெமாழியா,,
ைவணவ மதெமப ராமைர திதிபதா, அறியலா.

இபிைளதமி *3கி*% காடலா  323-ஆ எ=Mள ஓைல8Eவ*யினி# ெவளியிடப7கிற.
_____________________________
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இராகவ பிைளதமி

அமா தி
203. சீ.த+த நிகமத லாயபல கைலக?+
ெதளி ெதளி+ெபாறியிD
ெச-லலற ெநIசிைன8 ெச-லலற ெம;Iஞான
சிDபர ெபாளினி#வி
ேபா.த+த வ8சிர பைடேய+ ெசைக
ர+தர தலாகிய
ேத) லபரவ நிறமா திபாத
ேபாDறியI ச0ெச;வா
ேப.த+த :லகினD றமெமா7 தான
Qைழத மேவவி
Q7ெப# மாதவ ேமலான வா;ைம
பிறழாம ேலாகவளா
ேல.த+த சகெமா7 திகிாிபா பைணகர
ெதழி0தவ ழிIசிைடK
ழிைசம0 யேயாதிநக. வமிரா கவமீ
தியெச+ தமி தைழயேவ.
----------------------------கா பவ
திமா
204. Bேம: ைப+ண. கDபக நிழDகMைற
கவ.க ேளம
ாிெநI சிலெரனி லவ. காிய ெரப
-வில கிDளேதD
றாேம: ெமளியவ ெரப ண.திெயா
த+திெயதி. வ+நிற
சதள மல. நிக ெரகணா யகபய
சரண கைளபணிவா
பாேம: ெசாDக  தசரதD வைகாி
பாலைன ணசீலைன
பமைற ய+தண மிைமயவ ெம;மிட.
பாறவ+ தசிைல
காேம: வ=7வாி பாடநீ ெச+கி.
கா0ெனகி னகளிெகா?
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கமல தடIெசறி யேயாதிநக ராளவ
கைண கிைல கா கேவ.

(1)

சிவெபமா
205. தனின ேதாற >நிைற :றிேன+
த=கதி. பிைளெவவ8
சா Rஉமணி8 E*ைகவள. க)ெசவி
தைன க=7ம கரரல
ெபானித

ெகாைறய+ ெதாைட) கர+திட

ாிசைட தா:றெவ>
ெபாDபினிள மாம: ெசைக பிராபதா
யமபி ெனா7பர:வா
ெமானல. கIசிெவ= காிைட வலாாிதன
ெதா=ைடயி னிழெலாக
:#ய ெராழிந ேகாதச ரதயி.
யிரா திதமணிைய
யைனயிD ெபாிள மிரகிய* யவ.க=ெமாழி
யாDறினிய ,கைண6
ைரயைன8 சிைலேய+ ைகயைன ேதவ.ெதா>
ம=ணைல கா கெவேற.

பிரம
ேவ#
206. தாத கைள+ வாி8சிைற8சI
சாிக ர-வா ாிசதி+
தன தார+ தைனெயழி-6.
தார+ தன ேகா ாிடமா கி
ேயத கைள+ சராசர
மிடIேச ல பைடதளித
விைசயா.+ ெதாளி மைற கிழவ
னிைணதா) கமல ைண ெகாவா
Bத கைள++ தானாகி
க, மவDறி ேவறாகி
ெபாவD ெறாளி மைற*விD
ெபா+ ெபாளா; ம)சமய
வாத கைள+ ேபரறிஞ.

(2)
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மதியி ண மா)சிெயா7
வளIேச ரேயாதி பதியி-வ
மகைவ மகி + ர+திடDேக.

இல மி
ேவ#
207. அவனிமிைச S மர தைனேமவி
யழசிறி ேதமில ெரமி> கா.
அ>கிைட TE பிணிைடய ராகி
யண:ைண ேய மிைலமிைல யிவ. ெக
றைறய:ழ- ேவா ெமாதன Cய
வசிறி 6* னினிதவ. பரைட
யகில:ல கா? மரEாிைம ேயா7
மைலெசவி வாவி னணிெக> ெமதேமD
பவனிவ சீ ம#பத லா:
பசியமல. வாளி மதசம  B#
ப*யில ேம ெவ வறா
பைகவ.ெதா> நீ7 மைக மளபிலா
பாிEைடய தாய க>மிக T#
பயனிைனய யா: ம:ற வியDறி7
பமமைன யாைள நிமிமைல ேமா
பரைவெய> தாைய ெயழி0 நயத
Eவனிைலைய A7 ழலைத யா7
*யிைடயி னாைள நிைறமதி கதிைய
கிரைனய ேச; வ*ெயகின மீ
Eர.பணிய ேவ# மதைலைட யபEI
Eடாிைழைய யாவி > தவி ேயா
யரமM காம ,வைகயி னளிதி7+
களி- ண மாைவ ய*யள நா7
ைணய*யி னாைள யிைசெகா7 பழி8E
மிவனிய- பினாதி ந7* விலாத
விைறவெனன ேவத >வ மரDறிட
விையெமா ேதைவ விைழவிெனா7 ேகாப
மிக,ற விலாைன மலவி ெளாழிதி7
மீரவில வா ைவ யறி:வி னாைன
யிலகளி னாைன யிைமயவ. திதி7
மிைமெப# ேதவ ாியி# ேகாைவ

(3)
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யிைணயி- ெப மாைன மகிெழா7 ர கேவ.

(4)

உைம
208. நளிமி+ கின வைரயி- வ+ *
நதிெகா ளகிவைர யிகMD ேறDற
நயமைம+ பல மல.Eம+ வள.
ந-பE ெகா*ைய மிெபற தீ)டயி
னயன ெவா=சசி மமர.ம ைகய
நவில+ திெச; ேதாறிD றா திய
நவிரெம ழ0 ன#மண கம>
நளினெம சரண வைமைய C8Eட
ெராளிமி கனக மைலெந7 ைகற
:ைரெச; ெவ=ெபானச ல+தனிD சீ.தியி
ைறத- ெகா=7நிைற நிதிமி+ தனத
ாிய ந=பி# ப=பினிD ேறாDறி
ணவி தறியிைல ெயனவிர+ ெதளிதி
ழ, மபள மிபினிD ேச.திட
:ய.: தபல வற =ைமெபற
:லகி னாி மைகைய ேபாD#
களிமி Iெசய0 னEர. ெவறிெயா7
க>மி+ வள ெமா;பிD றா.ப:
கவைல விIEEர ரைனவ க*ெகா
கைடயி னி#த ணெபற பா.ப:
காிச#I Eதி தல: ெபாவிகட: ெள#தைன +ெத7 ேதத:
கம> ைம+த: நிதிக? ெபாி
கவி நி#பணி சி+ைதயிD ேக)ப:
அளிமி+ தவ ெமாவி ய+தண.க
ளகெநகி + கர மIசிD 6ப:
மக0 வன >வ ெகா*ய
வரச ைம+தகன கெச ேகா)*ட
வட-விள ெமா நரமட க,#
வெளா7 ெகாக ெழ+ைதைய8 சாDற
மதிண பர: ரல ெபக
வழகி வ+தெவா ைம+தைன கா கேவ.

(5)

8

சரEவதி
ேவ#
209. இகபர மிர=*I சீ.சா லறெபா
ளிபெமா7 T7ெநறிய
ெவ;வி கைல ண.8சி >+தைன
யிைறIEம ப. ந-கி8
சகபர * # மன+த ேபாD#ய.
தைலைமற நி#:கழாD
றன : ெகா=டா தவளநிற ம:ெம+
தாையபணி+ ேதவாI
Eகபரம வான+த #கைல ேகா)7னி
K சர நதியகினிD
#களற வியD#ெமா ேவவியாD றசரத
Eதெனன8 ெசகமலேந.
கபரத தலாய Aவ.  வ+த
த-வைன ெதாழி-க=A#
ைறாி A:: ெமாறாய விளகணா
A.திைய கா கெவேற.

(6)

கணபதி
210. திணிெகா=ட கரைம+தி னீ)சிேயா 7யி.த,I
ேச.+தெவா றDக*யயD
றிக கிற ேகாெடா# காரரவி வா;றI
ேச.+தகதி ெரறினிD#
மணிெகா=ட ெவ=பிைற கிட+தா ேதா#மிய
வதனபிரா னிைணய*
மலைரமன ெமாழியிெனா7 ெம;ெகா7 வணவா.
வா;ைமயி னைம+ேதாகிய
வணிெகா=ட ெதா>ல தவ.ச+ைத ெயா7Eதி
யைறயவ ேக)7ண.:றீஇ
யIசிைற ைபகிளிக ?ள களிதி+
தயலவ ாி#Bற
பிணிெகா=ட விதழவி> மIசாியி ேனாசீ.
ெப#ந# ெபாழி-கK
ெபவள நிைற+ெதாளி ரேயாதிநக. ேதா#ெம
ெபமா றைன கா கேவ.

(7)

9

க
ேவ#
211. மய,ல: ெப)ைட ய:ண ெராப க
ம:நD ைக கDபக8 ேசாைலவாைற
வளைமமி நDEர ெராற மெதன
வைரையநி# திபிணி ேதயராவிட
வ0ைமெப# ைக ெகா7 வலமிட மி>ெதா0
வள.மதி கபய Cயவாாிைய
மைலயமி> மெபா> தட0ல க8சப
வ*:ள திDெபாறி ேதாமாநல
விய,ல: ெசாDறிற மைறகள வினிDகவ
ெரழினல திறD ேசாகாEர
னிைரதிைர ெநளிெத> நரைலயி ெனாளிதிட
விவைனயட க றி ேதாவிலாவ0
யிலெப ம8சந- வ*வ ெம7த
ளினியண திDசிற பாமிராகவ
ெனெமா வைன க கி, வைனெப
கிதயமகி 8 சிதிற ேதா7காெவனா
ய,ல: 8சியி யரசல ைவ#
னவிதMD #திைன காவலாலைட
க,ெமாழி க)கிக- கிளிக* நலெதா7
ெபா0ெமழிD ெபாDற பாைவயாெமா
ெபாவ மல. ெகா* தைனமவ :)ெகா7
ைமவிைள 8சிைற ேதணாவலா
ெபாளிய சிைன கணி மர: ெவ7ைற
க>மிைச8 ெசாD#னி8 ேசைய நீ*ய
கய,ல: ைம கட 0ைடயட0  கிர
கலகஞD றி8சின ேதா7ேமவிய
கபடமி ெகா கி பிள:ற வழிெதாளி.
கலபெம7  களி தா7மாமயிகவி.*ெகா  ட ெமன: வைமதிட.
க*மயிD ைகதல தாைன நா7
கழலணி மDத ெவாளிவிர: ெபாDபத
கமலமதி தி ேபாபரரவிேய.

(8)

10

இ+திர
ேவ#
212. நல+த+ தனிள வ, மைன யானவ
னய+தி7 ேமார*
நளின தடகிய மட+ைதத ேமDறாக
ந=Mயி ேராக:தக
பல+த+ திறந- வாU.தி யாகி
பாி+திட ெகா=7வித.
பெபா னாடாவள ெகா 6தனி
பாதமல ைரபரE
ல+த BEர.க= தலாய நா-வைக .
ெகாைகய ெநறிைறைமயிD
ைறவிறி ம-லெலா7 ேவ#ேவ #D#வா
ேகாதDற மகநிைரேச.
ெபால+த ெபெஞள ெலந மகல
ெபா0+ெதாளி ரேயாதிநகாிD
ேபாமீ ேர>லக மெபா7 வணகவ
னிதைன கா கெவேற.

(9)

ைவரவ.
213. ப8ைசநிற ேவணி ரகப Tத
பாலேந திரமட-6.
பைகவ0 சிைத+திட காம> )ெப
பைடயிெனா7 மைறநா#சீ.
பி8ைசெகா கலெமாளி. பாணி ெகா=டமர.
ேபாிைச ப*பநிD
ெபைமெப# தமி

ாியெவா வ7கனி

பிரசமலர* பர:
வி8ைசயள வில:ண.+ ேதாகவி வாண.க
ேமத கைலமகெளா7
ேமவிநD றிமக? ேமாவா விைளயா7
விாிகதி. கDைறகெளறி
யி8ைசமி மணிமாட வளம0 யேயாதிநக
ெர;திவா னவரர+ைத
யிடெரலா+ ேத;:ற மகி +வள ராாியைன
யிைசெபற கா கெவேற.

(10)
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சதமாத.க
214. அனமிைச 9.+த மைறபைடைய யைகதா
கபிராமி விைடமிைசயிவ.+
தட,# பினாகமைத ேய+மா ேக8வாி
யரவ7 ம9ரகி
மEட. ேவDகர ெகா=ேட# ெகௗமாாி
மகி வயி ேதயமீ ெகா
வயேநமி ெகா=டநா ராயணி டைள
மடகைல ைக>பைட
யினலற ேவ+திைச வராகி 0சேதா
*பதி-வ மி+திராணி
ெய#ழலைக 9.+A விைலதா மாகாளி
ெயெம>வ ர*பர:
கன-ைப கெகன கதா ைழகெளன
க=டவ. மயமத
கழனிK + ேதாெகழி லேயாதிநா டாளவ
கைணநிதி ைய கா கேவ.

ப  ேகா* ேதவ.க
215. விழிெப# WதDறிற ,திர.க பதிெனாவ.
மிைடயி வி>கதி.க
TEமா தித.ப னிவ.ெப பிணிநீ 
விறம வாிவ.சீ.
ெமாழிெப# வE கேளா ெர=ம ாிவ.ப
Aவ மிவ. )ப7
ப  ேகா* ேதவ மனதிைட
தி.மகி சிற+கா க
பழிெப# விைனபவ கட- T + மாழா+
ைபத,# ெமைமேயாெபன
ப=ெபா7 நிைனபவ. கெள ைணந-
பரமைன யேயாதியிைறைய8
Eழிெப# னDபிர ளயதினா 0ைலயிேமD
#மீ ேர>லைகI
ேசா.வற வயிDறி ளட கிந மா)சிெயா7
ேதா#சி# ழவிதைனேய. (12)

(11)
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----------------------------------ெச!கீைரபவ

216. ேமடமதி தனிெல; ன.Bச நாளிெனா7
ேம:நவ மியைல+ேகா
விக,ெமா சிறிேத மிறிேய 8சமா;
ேமதக ேதா#றெவா
Tடதனி 0+:ட னா=டள ேபாமவ
T#க. கடகமிையய
வி)ல தமராி மல.மைழ ெசாாி+தா.ப
ெம;தவ.க ளாசி6ற
நீடற வளெபகி யிலேகா சலநா)*
னிைலெப# மேயாதிநகாி
னிகாி-ெச கதிேரா ல+தைழ ேதேயாக
நிைறயளி னவதாி8
ேசடைம ெபகழி Dெறாளி ாிராகவா
ெசகீைர யா*யேள
ேதவ+ தமதறிவி ேமவ+ தனித-வ
ெசகீைர யா*யேள.

217. தமர நிைலெபD# வா>மினி ெய#நி
ற+ைதெய; தி7வைகேயா
தைகெப# மில கண ெமலாமைம+ ேதாெமா
தைனயைன ெபDேறெனன
நமன தா;ெப# மகி 8சிேயா யானகில
நாயக டபயிலேவ
நாட பயென;தி ேனெனன ல
நய+ம வியேவாைகேயா
ெபாமல. கDபக த:ைட விEபிைற
கவ ேமைனேயா
கணீ கனெமன :#களி ேபாெபாி
க0ென ெறவநாட8
ெசமணி நிறட திெதாளி ாிராகவா
ெசகீைர யா*யேள
ேதவ+ தமதறிவி ேமவ+ தனித-வ

(1)
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ெசகீைர யா*யேள.

(2)

218. சகெமா7 திகிாிநD கவாியல. வாாிசI
சதிர 0சம
சேக தனப >பைட யிேரைகநி
சரணா யதிலகலா
அகவD றிபய ைர N- >ண
ரறிஞ.பல. >மிேநா கி
யDத தினராகி வைக6.+ தி ழவி
யகில:ல கேமா.தைன
தம ெபா7பணி+ ;திெபற வளிெனா7
தாமிஃ =ைமெயேற
சாD#ெமாழி யதமI ெசவிவாயி )ெகா=7
தசரத மகி>றவிள+
திகளி னேயாதிநக. தனி-வள ாிராகவா
ெசகீைர யா*யேள
ேதவ+ தமதறிவி ேமவ+ தனி த-வ
ெசகீைர யா*யேள.

(3)

219. ேநய# மIசன னலா)* ெயழி-ெப
ெநDறியிD றிலகமி)7
நிகாில விழிக? கIசன+ தீ)*ேய
நிமி.Kழிய ெகா=ைடேயா
டாயெபாD E)*மக ர ைழக நவமணி
ய>தியபத கமைரஞா=
அவி.மணி கடகமிளி. விரலாழி Nர
மெபாDச தைகதலா
பாெயாளி ?பணி திதிம* ைவதைன
பேயாதர தC)*ேய
பட.ெப மகி 8சிெயா7 சீரா)ட நீதிவள.
ப=பிய ேகாசல
ேதயமதி ேலாகிைச யேயாதிநக. வள.ழவி
ெசகீைர யா*யேள
ேதவ+ தமதறிவி ேமவ+ தனித-வ
ெசகீைர யா*யேள.

(4)
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220. பிற  கடDவியி ேனாெரலா ெம;வா
ெபாிேநாD +தைகைமசாQ7# Eவ. க+ தலதிைற Eரெரலா
பிரசநனி =7க கி
பற I Eபாிைச பா7ைம+ தநிதி
பயெக> ெசதந-லா
பDபல விைழ+தன நிைற  ய.ெச-வ
பர+தம லைகெயளி
ற  கெதா7 தைன8சா.+ திடDாிய
K 8சிேய ெத#நாட
னிய வளகேளா *ரவில நிப.பல.
ேதாறிந- லரEெச;
சிற  ெபக ழேயாதிநக. வமிைறவ
ெசகீைர யா*யேள
ேதவ+ தமதறிவி ேமவ+ தனித-வ
ெசகீைர யா*யேள.

(5)

ேவ#
221. தமனிய மதி# த=ைட சில
சதைக பததாட
தரள மைம+தி7 E*ைக நல+திக
தனிWத மிைசயாட
திமி.மி கதி.ெபால னவி.த க=*ைக
திவள. மா.பாட
திவெளாளி மரகத மணிெக> ைழயி
ெசவியி னைச+தாட
பமர மகர கமல மணி+ெதாளி.
பமணி வைளயாட
பளக# நவமணி யைரவட மில
பகாிைட மிைசயாட
வமல கிக> மேயாதி யிராகவ
னா7க ெசகீைர
யகில வ+திட கிெலன வ+தவ
னா7க ெசகீைர

(6)
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222. உளமி விைழ:# ெகௗசைல ெபகிய
:வைகயி னனிநீட
:வ# ெசவி0ய ரகின ரா;நின
ளநிைன வனநாட
கிளெராளி மணி* யிைமயவ. தமதஞ.
கிைளெயா7 நனிவாட
ெக>தைக னிவர. தவம ைறயல
கிறியி னல6ட
களெவா7 மிக-பழி மறமி விைனயிைவ
க*தி னிாி+ேதாட
கதி7 Eதிக ?னத ெணறிெயா7
க>மிய க பாட
வளைகைய யிக> மேயாதி யிராகவ
னா7க ெசகீைர
யகில வ+திட கிெலன வ+தவ
னா7க ெசகீைர.

(7)

223. பணி* மிைசவள ரவனி ர+தி7
பைடவ0 மிதாைத
பட.நைச ெகா7வ ெகனவிைர ெவா7தவ
ப=பினைட+ ேதா+
திணிவள. திரய ெந7வைர மிைசெயா
சி#கி ெலனேவறி8
ெசவிவழி மழைல ெயIEைவ ெபகிய
ெதளிய தெபாழியா
தணி:ைட யிவள ெமெமா தடநிைற
தைகைம ாி+தார
தைழெப மகி ெவ நளினமல.தி7
தைமயி விைளயா7
அணிமதி- K> மேயாதி யிராகவ
னா7க ெசகீைர
யகில வ+திட கிெலன வ+தவ
னா7க ெசகீைர.

(8)
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ேவ#
224. பரா கிர மெதா7 ேமவிய
வIச. ெவIேசனா
பரா.த மளபி- நீ*ய
ைம+தா ேகாப
விரா கத. Dறிய தீைம
யிைன+ேத ெநIேச
மினாய Dறக- வானவ
;+ேதா ெமறீறிகராபைக ெசDறிட மாெனா7
ேபா; நிறாசிகடா காி ைய க* தா?
ெச+தா ளி ேபாத
வரா8சய னயி றீாிைற
ெசேகா ெசகீைர
யேயாதி நக. க ணிராகவ
(9)

ெசேகா ெசகீைர.
225. Eறா ெகா* ைக ெகா7 TE#
ெதகா 0மீ
ெதாழா ைடDறி யமாத
ெர+தா. ெகா=ேடறி
நறாளி க கி7 மய
ெமா=கா மசீறி
நடாதிட :Dறி7 மால
ந=சீ றாைள
யிறாதைக ெபDறி7 ேமத
மபா ெலனா?
மிராபக ,)ெகா7 நா7ந.
தபா 0றாக
வறா8Eக Dற ளாாிய
ெசேகா ெசகீைர
யேயாதி நக. க ணிராகவ

(10)

ெசேகா ெசகீைர.
--------------------------------தாலபவ
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226. ஒளிேச ரணிக நிபலந,#பிD கிையய திதிவிைழ
:ள6. ெசவி0 தாய.பல.
ஓவா ெதாநிD றகா ெக
றளிேச. க ெத; வத ேபாDறி
ையய நின தி:வி
னழைக கவிசா- பிணாதிரக
ளவி.மா= பைம+த மினினக
நளிேச ெராசிD றிளகி-K
நலதிD ெசறி+ ேநா தலா
ன=ணா தவ.க= மி8சிறைன
நவி, ைறயி- கழிேதாம
களிேச ரேயாதி வளமழ
களிேற தாேலா தாேலேலா
கதிேரா மரபி ,திதவ)
கடேல தாேலா தாேலேலா.

(1)

227. நவி,+ த* ெகா*தன
நாDேகா ண பிணிD#
ந=ண மிளிாி+ திரதிவி
னய I சர மா;8Kழ
தவ> ேமக பEழவி
தாெனா றதD ந7 கிடப
தைழயா. மIைஞ யினIK>+
தைகேபாD Qத வடநாDறி
யவி பலந மணிெதா)*
லகதி ெலாநீ க=வள.
வயிDக= மடவா. பல.6*
யா)* யிDறி மகி 6ர
கவி மேயாதி வளெரம
க=ேண தாேலா தாேலேலா
கதிேரா மரபி ,திதவ)
கடேல தாேலா தாேலேலா.

(2)
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228. மி*ேச. மலெவ பைகமி
விைனேயா ாிர=7I சமIெச;
ேவதா+ ததி *பைம+த
ெம;ைம ெப#மா #ணரா
ப*ேச. நடைல லக.+
ைபத ,#ெம ேபா-வா. 
பட.தீ. தளிதD ளமிர
பரனா ன நிைலயறியா
வ*ேச. தடக) ெசவி0யெர
மகேன வக ெவனவைழ 
மடைம ேநா கி னியா
ம*யிD றவ + விைளயா7
க*ேச ரேயாதி நக.வள.ைப
கேப தாேலா தாேலேலா
கதிேரா மரபி ,திதவ)
கடேல தாேலா தாேலேலா.

(3)

229. ஆவி திரக பDபல:
மகில :லேகா டா கிவிைன
யளவிD Eக+ பெம
றாய விவDைற Wக.வி
ேமவி திைள  ம%விர=*
வி ெவ#+ தீ.பவ
விIE+ திறIேச. சில:யி. 
வி? பவ+ தனிDசிற+த
வாவி கமல ைகயவி



மா.தா= டைனேபா மலதிமிர
மாDறி யளி மல.ெமக
வா ேவ மவா. வ=*ைச6.
காவி தடIK ழேயாதிவள.
கனிேய தாேலா தாேலேலா
கதிேரா மரபி ,திதவ)
கடேல தாேலா தாேலேலா.

230. பழ விைனயா ெல>வைகய

(4)
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பவவா ாியி-T + ளகவ#
பாச திைரயா லைல=7
பDெறா றிறி ழிதவா.
கழ நிைற நிமல.தா
ளறி ைணேவ றிெறA
தறிஞ. பழி8சி ைநகர+தீ.
அ ாி ெம;Iஞான
ழக வதீத வா வ?
ேகாேவ மாசி- ண ேற
6# கைலக பDபல:
றிதா;+ வ  கவிஞ.பயிகழக ம0 மேயாதியிரா
கவேன தாேலா தாேலேலா
கதிேரா மரபி ,திதவ)
கடேல தாேலா தாேலேலா.

(5)

ேவ#
231. ேபாழா வDற பனி கதி. வா;மணி
Bவா மாநாக
ேபாகா. ெசா கைண மீன தாெளாளி.
Bவா ழமானி%
Tழா ெம;ப7 காவ- ெகாபதி
Tேறா வானாட.
ேமலா மDைட ேசைனய. ேகாபணி
ேமவா மாேடய8
Kழா :தம ேயாகிய. ேதமல.
Cவா நாேவாத
ேதாலா வDத நா-வைக மாைற
C;தா. சீ.பாட
தாழா நD#யி- 6.வ தீாிைற
தாேலா தாேலேலா
சாேக தபதி வா கணாநிதி
தாேலா தாேலேலா.

232. தீவா; க)ெகா* ேயா.ெசய ேலM#
தீதா னீடாேம

(6)
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ேதா7ற நிDபணி வானவ ரானவ.
ேதயா வாடாேம
மாவா; ைம கிைச மாம நீெணறி
வாழா ேதகாேம
மானா. கDபவ. பானிைல Tெறா7
வாயா தாகாேம
Bவா; ெம;தவ மாநல ேம:றBணா ேதாயாேம
ேபாதா. கDபக மானிதி வானிைச
ேபா;பா ேசயாேம
தாவா நDறிற மாட னானவ
தாேலா தாேலேலா
சாேக தபதி வா க ணாநிதி
தாேலா தாேலேலா.

(7)

233. வாயா ரதி 6ற* யாள
மாறா Tறாமீ
வானா ட. கிட. ேவரற ேவவ
வா ேவ தா ேவயா
மாயா ெம;8Eக வாாியி Uெட>
வாகா ேவகாK
மாலா மி ழ லாணவ ேநா;தவி.
மாயா Cயாகா
Tயா. ைம ழ- ெகௗசைல மாத
Tரா சீராளா
ேவதா ைவத நாபிய வாரண
ேமலா சீலாT
தாயா Dறிைச ேம: மிராகவ
தாேலா தாேலேலா
சாேக தபதி வா க ணாநிதி
தாேலா தாேலேலா.

234. ஒசி# ெசைக விர-Eைவ ப=பி
ெனாளி.வா யிேறற
ெலா>ற A7 ளவி சி+
ேம னியிெனாளி)

(8)
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கதி விய+ சிரமைச தைம
கா)7# Eட.பாரா
கதி.* ப ரறிவ ெமா=ப
கயமல ர* C கி
மவ :ைத+ #நைக ெகா=7
வள.திற மேநா கி
வளைம யைம+த ெகௗசைல ெநIசி
மகி களி நனி6+
தவள. ேதவ ாிவள. ேதவ
தாேலா தாேலேலா
சரத ென+தசரதன ைம+த
தாேலா தாேலேலா.

(9)

235. மமல. ப+ தைழசிைன நீ7
வ=டா. ெபாழிX7
வயநிைல வாேனா ரவிெகாள ந-
மரேச யறேவவி
மைற ேயா.க ாிெசய றா
Aவா மாவா;ைம
தி.ெசய மன. ெநறிவள. ெசேகா
ைறைம ெமாளிகா,
விக மினா. நிைறவ0 தா
மிகா. மதிேதா#
விைழமைழ ைம ெயாழிவற ந-
விாிேகா சலநாட
சமைற தா> மைற நாம
தாேலா தாேலேலா
சரத ென+தசரதன ைம+த
தாேலா தாேலேலா.

(10)

---------சபாணிபவ

236. க=ணக னன+தைல தாதிாியி A7மி
கா-சீ தி7Iேச)*ள
கதிரவ ென7கட க)*மீ மிைசெயழ

22

க=7 ளைரவாாிச
=ணற விைனெதவி) 7ற:=* யாமினி
வ+த )7யி-த
ெமா=சிைற8 சIசாிக ெமா-ைலயி ென>+திைர+
ேதாடமல. தைமெயாநி
வ=ண# தி: கா)சிெப# ெம;யப.
மனமல திமிரமிாிய
ம-களி மல.தனிக. தீIEைவ யறD=7
வாவிெயா7 கி,ாிIE+
த=ண# ெபாழி-K ழேயாதிநக ெரபிரா
சபாணி ெகா)*யேள
சதியா ந+தெவா நிதியா ந+த
சபாணி ெகா)*யேள.

(1)

237. ப+தம# மாதவ. ெந7கிாி யிெகா*ய
ப>வ ேமவி9ழி
பDபல கழி+திட D#மர வ*வமா;
ப*வேநா பாDறிமவ
ெர+தம# வDறிட கா=பாிய ெவனா
திைணய*ைய யாகவெரலா
ெம;திைய+ தவிமல. மணநா# தசரத
னிலமா ளிைகயிேனா கி
ய+தம# நினதிய-ைப யயெலாவ ணரா
தகதட கிெபகிய
வான+த வாாியி ன>+திநி ற+ைதெயதி
ர=மிந- ேலாைக6ற8
ச+தம# ெகாளி.த மேயாதிநக. வளெர+ைத
சபாணி ெகா)*யேள
சதியா ந+தெவா நிதியா ந+த
சபாணி ெகா)*யேள.

238. வி=டைல யளி மா க=டலதD றலெகா
விதரைன வ. ேமனா
வி>மிய ந#IEைவய வமி தநைர திைரA
ேமவாெத7 தவிய
ெகா=டைல கா=பெமன ந#வ. கடேம;+

(2)
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வைலய+ தைனவள. 
ெகா=A விம ெகா=டல= மாாிெபாழி
ெகாைகெயா7 யி. 
வ=டைல ெய7ெதறி மதT ைர க=விழி
வள.தனி தி+நக.வயி
வாிெந7I சிைலேய+தி லெகலா கைளகணா;
வள.பவள. திறெத=ணி
த=டைல யிமீ# மேயாதிநக. வள.னித
சபாணி ெகா)*யேள
சதியா ந+தெவா நிதியா ந+த
சபாணி ெகா)*யேள.

(3)

239. பா. ெந7+திைர E)7 பேயாததி
ேதாறத மக=வானிD
Eர.  பமீ. க:ேவழ ேவ+திட.
ெதாைலபமிளி ராழிெதா)7
ெமாபான திறிவள. ெம;Iஞான ைமபவ
#வ  தீப
ெவாளிெப பாIசச னியெகா7 கேபாலதி
மகி வி னானீவி+
தபாெவ # திற-ெகா= மாவ0ம= Aவ*
தானெமன வா. கரக
தாைரேயD #ெவாீஇ8 சரெண றைட+ேதா.
தம கபய மீ+ெமாளி.கI
சபாணி ேசெயாளி த?ற வேயாதியிைற
சபாணி ெகா)*யேள
சதியா ந+தெவா நிதியா ந+த
சபாணி ெகா)*யேள.

240. ெதாைமத காலமதி ெனாறா யி+த
ெதாழி-ாிய :வAறா;
களற வி+தகயி ைலெபா )கிெனா7
Cய: வவிள.ப
பைமத மித வனச Qடம க)னபனிபமக ரக?ல:
பாDகட 0ராபக ,றகா திைர+திட

(4)
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பமி% விடAெறாாீஇ
நைமத வி=Mலகி ம=Mல ய.+தெதன
நர.களிD சிற+ேதாெரன
நா7றி ெனனக, A# ெமாறா;
நய+மணி ஞாயிமதி-K
தைமத க வள ரேயாதிவ பரமேன
சபாணி ெகா)*யேள
சதியா ந+தெவா நிதியா ந+த
சபாணி ெகா)*யேள.

(5)

ேவ#
241. மாதவ. தமள மீதி ெமாழி:ற
ைவத வ)ேசாதி
மாமைற *வினி ேலாதிய ெமாழிநிைல
ைம கிைச ெம;ேதவ
பாதக ெவயி-விைள யால மறநிமி.
ைபெதாளி. ெபாDறாரா
பாெரா7 ககன நீ*ைன யள:ெச;
பD# மல.பாத
ேமத தசரத னாயி ெரனவள.
விதக ெவ கா,
ேம:# ம*யவ. வாெவன ெவதி.வ
ெம; ண நDறாேய
ேகாத# மெபாழி சீதள விளகிெகா)7க சபாணி
ேகாசைல பயி-பவ Tசைல யி-ப:
ெகா)7க சபாணி.

242. ேச7# ண.வைம ேசட நயெமா7
ெசப நDசீர
தீவிைன யறவள ராயிர ெமனமிளி.
சிDண ெம;ேபர
Q7# லயி. யாைவ த0ய
ெப)ைட சDேபாத
ேபதைம ெயாழிதவ ேயாகிய ளறெபDற மல.பாத

(6)
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ேத7# ெமமதக A* ெளாழிய
:தித வ)பா
தீத# ம*யவ ராகிய வEைவ
வள.  ெமழிDேற
ேகா7# காிெயதி ேரா*ய விளகிெகா)7க சபாணி
ேகாசைல பயி-பவ Tசைல யி-பவ
ெகா)7க சபாணி.

(7)

243. ேசமள வியத வானக ரெமாளி.
த)பவள ேதாவிேச7# மல.விதி வா>ல ெகா7வட
தி கி னய8சீர
தாமள ைகநின தாெளா தரநிைன
யDபின ெரேபா
மாE# ெமாெபா ளாெமன :ளமதி
லDப ந8சா
தாமள வ#க நீகதி ெபறவ
டவ சDேபாத
தாரணி மிைசநிைல ேச.தச ரதEத
சதிய ெபாDபா
ேகாமள வளமி சாமள விளகிெகா)7க சபாணி
ேகாசைல பயி-பவ Tசைல யி-பவ
ெகா)7க சபாணி.

ேவ#
244. மி கவி னாய ேரா:#
நDெசய- வி)ேடத
மி8ைசயி னா.தி7 தீவிைன
Dறிலா ெம;ேபாத
வ க மதாDபர மாைன
நித, மDேபா7
ம8ச றாதிற நா*ய
:)ெகாள ,Dேறாைர
ைம கிாி ேபாDசம ேன#

(8)
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தDக ைமதாய
ம)ட# சீ.தி யினிெனறி
ையத நDறாள
த க வேயாதி ராதிப
ெகா)7க சபாணி
சதிய A.தி யிராகவ
(9)

ெகா)7க சபாணி.

245. தி7 தா. ைட ேமனிழ
,Dறிட ெமா;தா
)ட# வா)பைட K>ற
 கிய Dசார
:;தி ேமDபட. ேபாக
ைம ழ ,Dேறாைர
)ப7 ேவ)ைக யராக
ம)7ட 0Dசீ
ெபா;தழி யாDறி ெனா#தன.
பDறி7 ெபாDபாத
த ேத;திட யாழிைச
மி கதி. ெபாDபாI
சத வேயாதி ராதிப
ெகா)7க சபாணி
சதிய A.தி யிராகவ
(10)

ெகா)7க சபாணி.
---------------%தபவ

246. ேதவெரா7 மாட. வில Yவன
சி+வா வனதாவரI
ெசமி% ெவ>வைகய பிறவியி ழ#பல
தீயவிைன S)*மளிD
றா:# யி.திர ெளவDறிD விைனயள:
தகரண வனேபாக+
த+பி விைனமாE தீரந ெனறிந-
தனிதD கட:ள.
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Bவல ர*ைண ைணெய றைட+ேத
=ணிய ரகதினறி
ெபாேப வைகயினிD க=ட= ெணனெதாி
றதி காணெவளிதிD
பாவல. ெபக ழேயாதிநக. வெமாவ
பவளவா; தமேள
பாDகட0 னிெறைம யாளவ தேம
பவளவா; தமேள.

(1)

247. ேவனி,# ந=பகD ேபாE7 பாைலயி
ேவ:கா னைலயறெலன
ெவஃகியிள மாண விைர+தா சகமாய
மி8ைசப7 வா ைவநா*
9னி,ழ- பவேர ெபய ாிர=ெட>
ெதாகிய :ளதிேனா7
ெமாைற விளபி பாவேகா *கெளலா
ெமாசிைல ெய7ேதா8ச,
கானி,# ம தைட+தபற ைவதிர
க7பவ கணமிாி:ற
கைலமைற ெதாி+ேதா Tடாத நெனறி
கலபவ கைணநிதிேய
பான,# பாாி 7ெதாளி ரேயாதியிைற
பவளவா; தமேள
பாDகட0 னிெறைம யாளவ தேம
பவளவா; தமேள.

248. ேகா7வள ேராதிம திDகீ. தலசீ.
0சவா ைவெமாெறன
றியா த+தவ ழ+ண.வி மா)சிெப#
ெகாைகய.க ளறிெந7நீ.
மா7வள. தாதிாியி U7தவ ெநறிகா
மா+த க=MD#ைன
வ-விைன பைகவ0 Nழி-ெச; தான+த
வா ெவளி ேமவவளாD
Q7வள. கவிைகமக வாதிெயா7 வா கியவ.
பிாிவிலா தா)சிைறயிD

(2)
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ெபNல% விIைசபயி- கழகமதி லைரய*
ெபய.வ# ேதாவமா கி
பா7வள. நைசத மேயாதிவ ெமபிரா
பவளவா; தமேள
பாDகட0 னிெறைம யாளவ தேம
பவளவா; தமேள.

(3)

249. காணதி #தில ெமன க பாைசயி
க)டவி + தறவ+தி
ைகதவ ெகாைகயி திதி7I ெச-ல,
காதைல ெபாறிகலகி
மாண பிணித நா*கெணகி + ண.விறி
ம=மாி பிெச-ல,
மனதிற நிைனெதா# க7ெவன ெவ ெகா=7
வா*பைத ேதாலெம
றாணதி னிசர ணைட+தவ. கIசெலன
வெச பரமேவ
யகிலேலா கன திவாைண ெநறியிைவ
தா?ெம மிைறவெபாழி0D
பாணற Eபட ரேயாதிவள ர*கணி
பவளவா; தமேள
பாDகட0 னிெறைம யாளவ தேம
பவளவா; தமேள.

250. நீாி,# Dத ெமனதைக வள.னித
ெநIசின. #மிடெரன
நீனிற ெகா=Aவி வாயி,# மிெனன
நிைலயா ேதாறியழிI
Kாி,# மிலா- யா ைகதைன நிைலெய#
K விைனயி ழ-ெபாறியிலா.
ெதாட.நீ ன*ய. ேநாறா) கைம+ள+
ேதா#A வபிமாறா8
சீாி,# Dேறவ- ெச;ெதா> வா.மல
திமிரமற வபாேவ
ெதவி)டாத வான+த வதேம யிரவில
தீபேம வைமயிலதா;

(4)
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பாாி,# மணிமதி லேயாதிவள. ணேம
பவளவா; தமேள
பாDகட0 னிெறைம யாளவ தேம
(5)

பவளவா; தமேள.

ேவ#
251. இைறவ னி-ைல ெயன:யி
ாி-ைல ெயன: கமD#
மிவ ெதன: மணகைனயா
ாிேப ேபாி ெபன:ம=
டைற ெகா*ய சமய
வள# தைனெய ெபமநின
தளா AD# ேகாலெகா=
டபிD கட+ நெனறிேச.+
ைற மவ.  பவேநாைய
ெயாழி  ம+ேத ேயாகார
ெதாளியா நிற வெபாேள
ப. வண+ தனிதேல
கைறயி- க சா லேயாதிவள.
களிேற த மளிதேள
கைண கடேல ராகவேன
கனிவா; த மளிதேள.

252. விாி லகி ைனBத
விகார விைளவா டெலன:
விைனயா மைனயா தியெரன
விள மைவெயா ேறாெடா#
ெதாி+ தரக வாாியிT 
திரண திரேபாD 6)டபி
றிர: ெமன:  ைறவாD
ெறளி+தி% :ட-வா

ைகயதனிD

ாி விைழைவ நீன
ெபான கழ-ேச. திவ*யிD
கெல றைட+ேதா. தம ெகளிய
னிதா ம#கிD ரவிெயா7
காி ல: மேயாதிவ

(6)
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களிேற த மளிதேள
கைண கடேல ராகவேன
கனிவா; த மளிதேள.

(7)

253. வIச ெபாறியிD +மட
மாத. ய கி லைல=7
வைலயிD ப7சிD றிளமறிேபாவ+தி ;+ திறணரா
ெநIச தினரா யி+கி
னிறத மயிட ேபாதிவ
ெந*ய க>) பைட 6Dற
ெனகி  ர-கா)*
யIசி கிைளஞ. K +தலற
வவதிD கவர ப7கிற
வைமய ேத மிராமெவன
வைறயி னவ. + ைணயாேவா;
கIச தடIேச ரேயாதிவ
களிேற த மளிதேள
கைண கடேல ராகவேன
கனிவா; த மளிதேள.

ேவ#
254. பD## வா,ைள ைக களி றாதிய
ைபதட. ெபா8ைசாி
பDபல தீைம னDெபய ேரா
பDறற வி)7ெந7
D# வாய. பதியி னீ*ய
ெபாDபைம நDறவ
தியி ேனM# தம னாகிய
ெபாDகம லதவ
கDற வாதி  # யாழிைச
கDற னி கரE
ைகபற ேவாதிய மி ெகாளி. நீEைவ
க # மி கக
Dறிய ேகாசைல Dற விராகவ
த மளிதேள

(8)
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பைக ேபாயவ. ெசபிய நாயக
(9)

த மளிதேள.

255. மDெபா0 மாமணி ெமா;த பணாடவி
ைவத கடDவிைய
ம)டற ெவகா :D#மி ேழா
வDகைல D#மைற8
ெசாDெபா0 ேயாகி ய க Zெனறி
ெசாDற மி8ைசாி
)ட. களானனி ெகா) ளெதா7
 க மின
விDெபா0 தாளி ன7தவ. தீதற
ெம;8ெசா ,ைரதெத
மி கைம சீைட நDறி வா;ெகா7
ெம8E வளதிவி
Dெபா0 ேகாசைல Dற விராகவ
த மளிதேள
பைக ேபாயவ. ெசபிய நாயக
(10)

த மளிதேள.
--------------------------------வைகபவ

256. அக,# விEெபா7 வE+தைரயி ம-பல
வாவிதிர) த-வ
னாகிெயவ ெர%வா# க வணகி*
மகா க% வா#றிேய
க,# மனதிவிைழ ேவா.+த ைறயின
ாிெப+ தைலைமB=7
ெபா:ய. விக+த *விறி ெயநிைற
Bரண ெபாளா;நல
மிக,# மைற மிவ னாெண# ெப=ெண#
ேவெற #ைரபவாிய
ெம;Iஞான :வாகி நிதியா ந+தEக
ெவள ெப கதாதி
யிக,# மலபைக ெயாழிதி7 மேயாதிநக
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ெரகணா யகவகேவ
ெய>பவ கட,ளா + த>பவ. #ைணவ
ெனமிரா கவவகேவ.

(1)

257. உலகெமா AறிD Aலகா ரணமாகி
ேயாமைவ ேதாறி*வி
,ாிைமயி ெனா7க ப7+தைகய னாகிேயா
:ெபயாி-லனாகி
யலக# க 8Eதி *யிைற ெபாளாகி
யான+த A.தியாகி
யமலவ8 Eதவனக சிDபரI ேசாதியா
யைறபிரணவ =ைமயா;
கலகைவ லேவட. ைகபட. ெதைன
காதி7 கைளகணாகி
க)ெசவி பாயமிைச யறியி லம.+தெவா
கட:ளா யா:மாகி
யில# பரபிரம மாகிய வேயாதிநக
ெரகணா யக வகேவ
ெய>பவ கட,ளா + த>பவ. #ைணவ
ெனமிரா கவ வகேவ.

258. நினப கயவ*ைய ெயாகண ேபாேத
நிைலெபD றிட கனவி,
நிைனயா திெகா- ேலாகI சிைலெகாெல
ெநIசள னாகிமற0
தனநக. வழிநா* வா;ைமந னிைலயற+
தன மிலாம0க :
தபல தீைம மிைழலக மாையவைல
தனி,D ேறமய
ெமனபிைழ ெபா# த*ைமெகா ஞான
ெவனவ0வி வகைணேச
ாிைறயாகி ய*ய.மன மகலா *ெகா=
*பவ மாகிநிகம
தின* ேவாபர னாகிய வேயாதி க
ெரகணா யகவகேவ
ெய>பவ கட,ளா + த>பவ. # ைணவ

(2)
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ெனமிரா கவ வகேவ.

(3)

259. தெப மைகயா ,லகி ெகாகட:
டாெனன க-வி ேமா.
த+ைததீ8 ெசயம# தாகவ பைடெந7I
சயிலமட- 6.மாEண
ெபாசிைக யழ-ேவழ மிைவத- ெகா=7ெகாைல
ாிவி க ய,ேம-ைவ
ரபதD Dறைண ேவறிறி ேயாமாி
ராதனா நாராயணா
மகள ணாகரா ைவ=ட வாசேன
மாதவா தIசெமேற
வ>தி7 பிரகலாத னைனயா=7 அகவ
வா;மல ாிடதிென>தD
ெகநர சிக: ெவ;திய வேயாதிநக
ெரகணா யகவகேவ
ெய>பவ கட,ளா + த>பவ. #ைணவ
ெனமிரா கவவகேவ.

(4)

260. ெபைமெப# வானெமா7 ம=Mமா வ0தர
ெபDறள+ தன:மளிK
பிரசமல. மீதி,ைற பரேம)* தலாய
Q7ெக> வி=ணவ.ழா
மைமெப# விதிளி வழாத8 சிபன:
மகெந ைட+கிநி
றான+த நீ.விழி யிைரெதழ ெதா=ட.தின
மIச0 ேதவன:
கைமெப# மலவி ெளாழிெதன ெநIெச
க-0ைற வன:மான
காமாி தாளிமிைச ெபாDசில பா.ெபழ
காதிலணி ைழயிலக
விைமெப# மணிமாட ம#ெகாளி ரேயாதிநக
ெரகணா யக வகேவ
ெய>பவ கட,ளா + த>பவ. #ைணவ
ெனமிரா கவ வகேவ.

(5)
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ேவ#
261. பி+ திைரேச. வாாிதியிD
பிறவா வேத ெகா*யவிைன
பிணிைய ெயாழி  மம+ேத
பிாிய டேன ெநIசகதி
,+ ெதா>ப. கIEைவைய
த: கேப ெயழிறிர)*
ல+ தைழ க வெபாழி+ேத
ேயா கிேல வி=MலகிD
#I Eர ைகெதா>
தி + தேவ மலவிைள
ர  ஞான தினகரேன
க[. வா;ைம ெநறியிெனா7
ம க ேச. தசரதக=
மணிேய வக வகேவ
வளIேச ரேயாதி பதிவளெர
வா ேவ வக வகேவ.

(6)

262. ஐய நின திநாம
மைறய கிமD றைவயன+த
மா ன தி:வ
மகதிD கதD கDறாI
ெச;ய மல.தா யாென;தி
ெதாிசி பதD நிைலணரா8
சிறிேய லக மாையெயI
சிைற ேகா) ப)7 ெம0யாம
,;ய வ*ேய பாெலாநீ
ள மிரகி ெயாகணேபா
#தி யாயி விைனய.தீ.+
#தி ெப#ேவ னாத0னாைவய மளி + தசரதக=
மணிேய வக வகேவ
வளIேச ரேயாதி பதிவளெர
வா ேவ வக வகேவ.

(7)
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263. பயIேச ெரழி0 வரைவெயதி.
பா.  ம9ர ெளாதா;
பEவி வரைவ ேவ)7ைறெம
ப8ைசயிள கெறன கதி.காவியIேச. மதியி வரைவள
விைழ+ நா7 சேகாரெமன
மிசீ ராமா தியவரைவ
வி பிணிேயா ெனனஞான
நயIேச. வி ன-வரைவ
நா7 பவ தவெனனநி
நளின மல.தா ெளதி.காண
நைசமி ைடேய றன கிரகி
வயIேச. யனா+ தசரதக=
மணிேய வக வகேவ
வளIேச ரேயாதி பதிவளெர
வா ேவ வக வகேவ.

(8)

ேவ#
264. பரவி ய*ய. விர: சரண
பம கள வகேவ
பதி மர தைழய ம:
பசிய ளவ வகேவ
ரக வமளி மிைசெகா 7யிைல
ெயா: ெமாவ வகேவ
#வ ாிைதய கமலமலாி
ைற மமல வகேவ
தரணி யதனி ெலன ெகா7ைம
த* மிைறவ வகேவ
தகைம ல: ெநறியி ெனாளி.த
சரத மதைல வகேவ
யாிய மைற ணர வாிய
யளி ைற வகேவ
யகில :ல மகி வி த:
ம*க வக வகேவ.

(9)
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265. எ>த வாிய காிய கிைல
யிக> மிைணயி ,வ
மில கைண ெப நயன
விைண ெந*ய வ
ப>தி- Eதி யமர. ெதாி
பக.வ வாிய சரண
பவள விதழி னைகயி னில:
பட மத கிரண
மி> ெவயி0  ைறயி
னிதய கி ய*யேன
னினி கதி வ*: ளக
ெமறிய விழியி னற,க
வ> பணிய விரவி மரபி
னழக வக வகேவ
யகில :ல மகி வி த:
(10)

ம*க வக வகேவ.
------------------------------

அ& பவ
(சாம)
266. அகைல ேகா)7னி வ+ேதா ெம8சதி
ய-வல மிDபவி
தைமெவா7 மிராமெனன :Dறவளி யினபடர
வா.வைல யIசிறபிD
றற8 ெச;கைல யகேம;+ +திைய
த+ெம; தவளெமாறி8
சாDறி மD#கமல வினமட கிெப
தைகயினீ. ைமெப#தலாD
ெபாெகழிD கDபதனி- வடமீ ெவாி+க=ட
னிதெகௗ சைலதவிய
வனநா யகைனநிD ெகாெபன ெப#தி
=ணிய ெமவ. =7கா
ைண# பறெவற னிவ.க ெழ+ைதட
ன] யாடவாேவ
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யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

(1)

267. வானவ. ணவ த+க சாரக
மணி ெகா=7ெபாிய
வைரநா ெடா#IK + மDறI சேகாரவிட.
மாறநைக நில:கா)*
ேமெனறி கிய-வா;ைம தமா ேலாெனன
ேமவி மாபேல)ைட
வி=*ட8 ெச;தி)7 ம=டல திைடயற
ேமதக விளகி7தலா
மானல ெதாளி.பரத ெனழி-6 ாில மண
வள.ச  கெனந
மா)சிெப# மிைளஞெரா னிவெரா7 8சக
மகிழவ+ தவைனநிக.தி
யானவ திறனா* வ-விைர+ ெத+ைதட
ன] யாடவாேவ
யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

(ேபத)
268. எதி.த றதிைள ய-லா நீயக
திளிைன ெயாழி கவறியா
யிநில ைப6ைழ யறிநீ ம-யி.
யா: வள.பணரா;
தி.த சினபணி கIEதிற னறியத
கிேமD க=வள.கிலா;
யசீ. தகைல ெய=ணிர= டறிநீ
ெமாழிெம= ெண=கைலயிலா;
கதி.த Eட.பதி தைன மிமினி
க7திடா ெதனநீெம
கட:) ெப+ெத;வ மாமிவைன ேநா கிலா;
கதிவா ெவனேலா.+நீ
யதி.த கழDறச ரதDகினிய ைம+தட
ன] யாடவாேவ

(2)
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யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

(3)

269. மடெகாசி# ேபைதய.க வணக:# வாெய+ைத
மதிஞ.க வணகெவாளிவா
மதி  மதி  மகனீ ெயபிராேனா
மதி ம திையயளிேதா
சடைறத ெலா7வள.த ,ைடையெயI ஞா#ெமா
தைமட ன=ண,#வா
ற களகெனன ேம:தி களகெமா
தன மிலாெனமிைற
யிடெக>: மிரவதி- விளவா; கைணகி
ெலேபா திவிளவா
னிலெச ெபானதD  க ெபானைனைய
யி%வள , ெகபேதா.+
தடகிவள ரபிெனா7 வ-விைர+ ைதயட
ன] யாடவாேவ
யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

(தான)
270. சாD#மணி ம+திர டனவி த AறிI
சD#மக லாதெகா*ய
சனனேநா; தைனெமா தா+தன வாாிச
சரண+ தைன க=டற
மாD#ெநறி ெபறவ? ெமமிைறவ ன
வ+பயி லெப#ைவேயவா;+தநி கைறயி? மிட.ெச;கய ேராக
மா.தா=ட ெனதி.ம>கி
ேவD#வ மாத, ெமாழி+ந மா)சிெயா7
ேம:தD ைகய=ேடா
வி=ேணா. ழாபர: 6த ேபா+
ேம:D ேறவமகிழ
வாD#ற விளக ழிரவில திலகட
ன] யாடவாேவ

(4)
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யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

(5)

271. பிண.ம: ெந)7ட 0டக.வா; ப)7ெம0
பிைறையநிக. ேகா)*பன
Qைழைய ெபாழி+த வா;ைமைட யறிஞ.க
பிரகலா தனெனபவ
ண.வி0 ெய+த+ைத ாிமா லெமாழி+
;+த+ வெனேபா
ேனாசிD றைனயிக ெபாழி+ தனிவி
ேனா வாசேன:+
தணவ ெம# Bத விகலப ாீடண
த*+த ெமபிராற
ற=ணளி னாெலப ேதா.+திலா; ேபா,நீ
சா.திெயனி ,;திெப#வா
யண:வ னபல: மீேறா ம=ண,ட
ன] யாடவாேவ
யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ.

272. ைபயரவ *ைவத வியாள ேவ=*
ைப+த விE>
பணிந- 0ைறைமெபற ேவ=*+ ேதU#
பமQ *ைகேமலவ
ைமய# ெபபதவி ேவ=** ெம=சிதி
மவேவ= *ெம#மி%
வ*வமழி யாம,ற ேவ=*I Eர.:
மகி லைம ெபறேவ=*
ைநமல மாையதீ.+ தழியாத Tடதைன
ந=ணேவ= *ெமபிரா
நயன8 சிற கணி பாலறி ெய;தாைம
நவிமைறயி ேனா.+திைலெகானீ
ையயமற நிவிைழ: ெபறலா ெம+ைதட
ன] யாடவாேவ
யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட

(6)
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ன] யாடவாேவ.

(7)

273. கIசமல. மீதி,ைற பரேம)* தலாய
கட:ளைர ேயைனேயாைர
கைணெயா7 நிமி தளிபவ மாகியிட.
கைளெமா கைளகணாகி
வIசம# மபின.க ?ைரயி மனதி
ைவபவானா கிெயாளிெர
வள,ைன வாெவ றைழபநீ யபினிவ=
வாராதி தைறேயா
ெவIச,# நிகMள பிைழபல :+தவி.+
ெத=M மனேவ)ைகைய
ெய;திற ெமகMல கீேரழி +ெதாிய
ென+ைதநிக. ைண=ேடா
வIசெலன ந=ணினைர யா?ெமம திைறவட
ன] யாடவாேவ
யணிெகாசா ேகதைற திணிெகாகா தட
ன] யாடவாேவ

(த=ட) - ேவ#
274. மற+தைழ மத காிக ெள)7ைடய
மாதிர+ தரணி வானக
ம: மாவிபல > மா கிமல.
மணம ெதனநிைற :D#ளI
சிற+தைழ ந.க= ேமவி யாெமா
ேதவ ேதைவெப மாட8
சி#வ ென#மன ெம=ணி வ+திைலெகாெச;ய வாபனிக. வாயித
திற+தைழ திட: மிரணிய மடைம
ேசெநI சின ெமளிய
தீைம யாலவ னைட+த தினெதன
ேத.+ ளா; கி: நைமய
றற+தைழ தி7ம ேயாதி ராமன
க] வக வகேவ
யழிவி லாதவ ெபாழி நாதன

(8)
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(9)

க] வக வகேவ.

275. இல ெம+ைதய* யிைணயி லாி
யிைதய. தைமன மிக :ெச;
ெத#>ட ெப விபவ வறி
திழ+ ேவ#ைண யி-லரா
லகி ெல=ணில.க ப)ட பா7களி
ெலா# நினிைனவி ,)ெகாளா
ெயாளிெக> த வா;மல.+ :ைன
வ+ பைற யைழ க:
வில நிபிைழைய ெய=Mற ம0ைற
வி* மDறிைளஞ றைன
வி7கிலா ரதைன நா* ;ெநறி
ேம: மா#விைழ :D#நீ
யலகி- சீ.ம0 யேயாதி ராமன
க] வக வகேவ
அழிவி லாதவ ெபாழி நாதன
(10)

க] வக வகேவ.
------------------------சி'றி பவ

276. ப யி.க எ=ணிலவா.
பதினா ,லக மாைய ெகா7
பைட ெப கைணள
ப> பாி விைளயா7
உப. தம  ண.வாிய
:ன ெசயD ேபைதயேர
ண.ேவா. சிறி மிறிநைச
ள6.+ ெத;தி வா,கதா
0ப ரைமய8 சிDறி0ைழ
தி+ேத வ=ட லா)டய
மி ெசய, ெமதிராேமா
ெவபாD பிைழதா ேவ#=ேடா
ெசெபா ன*யி னிராகவேன
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
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ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(1)

277. ெதா-ைல மைற ண.வாிய
ைணதா) கமல சிவBர
C;தா மி+தீவர மல.ேபாேதா# வ*விD Bழிற
ம-ல ,#நD கைணெபாழி
வதன மதியி தப
மகி வி ன ெபகைழ
மறவா ெத7 திெச;ேத
ய-, பக, ைனவண
ம*ேய கரக வ+ற8ெச;
தா7 மிதைன சிைதத0னா
ைலய நின  பய=ேடா
ெச-ல ெலாழி  மிராகவேன
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

278. உலக > க +ேத
ன மரபி ,திதவ.க
ெளா றவி யி.காப
:டல மீ+ நிைறெச;
மில நயன ெமாமைறேயா
னிரப விட+ ந-கிIசாெப; வா;ைம தைனரப
விைணயி லரE மிநில
மலகி- வள ெகௗசிக
களிேத தா+ ேதவிெயா7
மயேலா. தம  விைலப)7
மபிD சிற+தா ாிரவில
திலக நின மனமிரகி8
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச

(2)
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சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(3)

279. ெபா+ Aலகி ெல%:யி. 
க= கDறா தயி.ேபாD
ர  வா;ைம தசரதD
வன > வணைன
வ+தி Sற ெகௗசைல 
மாறா வ தைழேதாகி
வளI சிறிய தாய 
மகி 8சி விைள  ேமாயிேர
ய+ மத கசபநல
மைம+த மர ெமாழிேயாேன
ய*ேய ன திவ*ைய
யைட+ேதா ேவேறா. ைணகாேணா
தி+ க ேச ர=கிேல
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(4)

280. க வ*ேவD பைடயரச.
Eட ெமௗ0 திர?ஞி
ெதா>ெமா= கழDறச ரத+
Cய நிைறசா- ெகௗசைல+
தக= மர தைழேதாக
தைனய னிைலெய றிAறிD
சா பதினா யிரவட+
தள.:D றா Qைழதப
ெவக ல சிற+ேதாக
ெவ-லா :யி ;+மகி
ெவ;த :தித =ணியேன
யிராமா நின திவ*ைய8
ெசைக வி பணிகிற
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(5)
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281. Bைவ மல.ேந. தி::
ெபா கைண நிைறவனச
Bைவ யைனய விழியிைண
வ8 சிைல ெவ=டரள
ேகாைவ யிக, இளநில:
ல: நிைரேச. #வ,Iெச
ேகாைவ நிக.  ெம-0த>
வ: ேதா? கDபகB
காைவ கிைல யிக கர
கமல வ* கட,ைடநீ
காைவ யகதிD ேபா+ெதம 
கா)* வம8 Eதநிைன8
ேசைவ ாி+ களி6I
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(6)

282. ஆதி தலா; நிதியமா;
யக=டா கார பரIEடரா
யவா வா யவித
மாகி கைலக ைளயமற
ேவாதி ண.+ேதா. ெநIசக
ேமாத திைரேச. ேவைலயி
ெமாளிேச. பரம பத+தனி,
ய நிகம 8சியி
ேமத மறேவ TDறி 
மிராமா நின திவ* ெகா=
*ைச+ேதா. கா ைக ெய+8சி
07 க ெணாழிேத யா)சிெபற
தீதி- ெபT ட ெபாிேயா;
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(7)
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283. எ+ைத ன Bகழைல
யிைதய ெதாகா னிைனதி*
மி7 க= பல: ெமாழி+நல
ெம;தி ெபT டைடவெரன
+ைத மைறக ளாDறி7மா
த-வ நின தி:வ
> விழியாD க=7கர
கி  வணகி யபிெனா7
நி+ைத யறேவ திெச;
ெநIச கமல மல.மீ
நீகா திதி விைளயா7
ெநறிேயா வ+த ைறயேற
சி+ைத யிரகி யிராகவேன
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(8)

284. ஏக தலா; நிதியமா;
எ நிைற+த பரெபாெள
ெற+தா ன ெபநிைலைய
யியI சி#வ வ+ைரப8
ேசாக மைட+த Eர.னிவ.
யர+ தீர ேமனாளிD
^ண பிள+ வாக)*
> ேமா* *கட க
நாக ல+ திைசகளி
நா கடப8 சர=கரக
நார சிக :வாேனா;
நய+ சிறிேய+ ெதாழ8சிறிய
ேதக ெமா7வ+ தெபாிேயா;
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

285. காய > ளகப

(9)
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க=ணீ. தப வபிள
கைர+ நின ெபகைழ
கதி வ>தி நடைலமி
மாய :லக வா

ைகைட

வாIைச ெயாழி+ ெம;Iஞான
வழியி *வி லான+த
மகி 8சி யதனிD சிற+ேதா+
Cய வ*யா. ெகளியெனன
ேதாறி ய? =ணியநி
அைணதா) கமல ைணெயனேவ
ெதா=7 ாி ெமமய.
ேதாய நின மனமிரகி8
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல
ேதவ ாிவா ழிளவரேச
சிறிேயI சிDறி- சிைதேயேல.

(10)

-------------------------சி(பைற பவ

286. கவள Aலகி லாியமைற ேயாைத
காமாாி யிழ 
கழனிப7 ழெவா0 ெமந மகல
க:ப- 0யவரவ
வள மிரவில மகிைம கழமைல
#ெப+ தவெநறியிD
ெறாளிந னிவரைற யாசியா. +ேதற
X#மல. ெபாளியந#+
தவள மவிE ேபா* வாசவ
றனெந7 மணிராய
சா.ரசி ேனாைச+ ெதா=ட.மகி Eைம+
தள.வறி ேயாகிநிமிர
திவள மணிமா.ப மில# மிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

(1)
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287. ஓம நீதிI Eதிக- கம
ேமாந மேவவி
ாிைமெப# வா;ைம பDபல வறக?
ய.ெப+ தவம
ேகாத மா)சியைம கைலக?ண. திறைம
ரவைர ேபMநல
ைறவ# ெமா> க Q7ெக> சீல
#கின. தைம காத,
ேபாம0 6+தலா. கDநிைல +ெத;வ
Bசைன லகெம
ெபா0:ட னைம+ேதாக மா.தா=ட மரபி-வ
ராதனா வ*ய.வா ேவ
தீெத# ெம+ைதநி கமலநிக. ெசைகயாD
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

(2)

288. மறெகா=ட ெவIசின வர க.ாி சிைறD#
மாதவ ெவௗவினித
வளெம; சீலமிைவ மாறிேய ளைந+
வா7னி ேவா.கவைலய
நிறெகா=ட மணிவாாி K ெப விமா
நிமி.பாதக ெபாைறெகா7
ெநIெச> #ெம0: ந-லற கட:ளா;
நிைலபிற + தி7ேசாக
றெகா=ட சமய A கியைல மவ.
கMI Eதனிைலெயன
+திதள. தசரத ெகா=டெவ Qைழ
ேபா கவ த கடெலாாீஇ
திறெகா=ட கைணயி திெதாளி ாிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

289. அெதெனா7 மைன  ைம+த.பணி ெச;த க

(3)

48

வறைறைம +ைணவ.க
ளாயிேனா. தமிெலா வ. ெகாவ. ெச;த க
வபிைற BEர
தம ணதியி. ேதசிக. விளகறிஞ
 கினி ெச;த கந,ாிைமைற Iசரண ெமறைட+ தவ.கடைம
ேயாப-ெச; த கைற
ெம;ள ெவ# ைகயதி காரெம# மி கவ.
வியற வடகிெயா>க
ேமதக8 ெச;த க :;மி% :லக. 
ேம:ற8 ெச;ண.த
சிதமகி ெகா7வ+ தித ளிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

(4)

290. ஞாலமிைச ேயாப,# த+ைததா யி-லா. 
நDற+ைத தாயராக
நவி-EDற மி-லா.  நDEDற மாகநைச
ந=ண,# Eதனிலா. 
ேகாலமி Eதனாக :டதி தவாிலா
ெகாைகய. கனராக
#மா தாரமி- லா. க: மாகநிைல
67ந ெனறிையயா. 
மாலற :ண.சD :மவ ரெபா7
வணகட :?மாகந
மகல ணபல: ேமாவாதைம+ ேதா
மா)சிெகா7 நிைறயளினாD
சீலமி க>ட திெதாளி ாிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.
291. வ=ைமெப# ேமாவிய ைறைகேபா யவமி
வைரயவாி ெதனமய
மா)சிவள னதி வ*விைன க=7க=

(5)
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வா;தேப #Dறெதன:+
த=ைமெப# மெதா> னவா; மல.மழைல
தைனயினி ேக)*ெசவி
தபயன ெக;ெதன :ெப நினI
சா.+ைர ெசயெப#தலா
ெல=ைமெப# வாDற பலன கைட+ததி
ெகன: Dேறவ-ெச;
திட0 ட0ைனயா ெம7ததD #திநிைல
ேய;+தெதன :+தைகைமேச.
தி=ைமெப# மபின. க +தி7 மிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

(6)

292. பாெயாளிெச; திகிாி பாIசச னியய.
ைபெபானா ைடநிகாிலா
பளக# க:வா பரண பஃறைலெகா
பா+தளைண +ற+
வாெயாளி மணிதிர ெகாழி ெந7 ேவைலK
மகிதல+ தைனேயாநவா;ைமெப# தசரத மதைலயா; வ+றி
மDெறாவ ெர;ெதாணாத
தாெயாளி மDத ணக=7 பலைன
யணிைற தDகட:ெள
றறி:றீஇ யெபா7 வணகவவ. மலெமாழி
த*ைமெகா= டா?மிைறவ
ேசெயாளி த?# மல. ைகயி னிராகவா
சி#பைற ழ கியேள
திறம: சாேகத ரம: மாநீத
சி#பைற ழ கியேள.

ேவ#
293. நகிDட மாத. ய கினி- Tழ
நடதி மிட.ெப 
நவிDற மாைய ய>தி யறாத
நைவபழி #ெதாழி0D

(7)
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தி ேநாயி னைல மினாத
ெபாதி மிலகிவள.
க 8சியி ெனா7விற லறெதா7 வா;ைம
ண.தி ெநறிபிறழ
மிதி7 மாவ ,ைனபணி ேநய.
வி7திட :ய.கைண
விைள  ெமனாத வளெதா7 வானி
விற# மமர.கர
கி திைச 6#ம ேயாதி யிராம
ழ க சி#பைறேய
 ைற வாள. தி கிைச தாள
ழ க சி#பைறேய.

(8)

294. சகதிைன நீ7 பைடதிர ேளா7
தனி ைட நிழ0ற
தம ெகதி ரான திற8ெசய T#
தைன ெகா7 ெபமைக
யகதின ராகி வளட னா?
மடDய வரச.க?
மறைற ேமவி ைனபணி யாம
லதி.ெதாி சினவிழியி
,கெதாட. கால ென7ெதறி பாச
ெமாழிதிட லாிதாிெத
#ளற நா7 தனிபர ேநய
வ# தைலவகி
கெதாளி. மாடவ ேயாதி யிராம
ழ க சி#பைறேய
 ைற வாள. தி கிைச தாள
ழ க சி#பைறேய.

295. அ# க ெவாணாத விைனபைக மாற
வ7த ாிேவ
யகதி Aய மலதம ேமாட
வ>தி7 >மணிேய
ெபா# க ெவாணாநர க# ெகா7ைம
ேபா கி7 ெமாகதிேர

(9)
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லதி னவாைவ ெயா#திட நீதி
தி7 ெமாதேல
ெவ# க ெவாணாத மகி 8Eைவ ேமவ
விைளதி7 கைலமதிேய
விாிதிைச பா7 மளிதிர ேளா*
விழண. ெபா?ைக
# கவி ேசாைல யேயாதி யிராம
ழ க சி#பைறேய
 ைற வாள. தி கிைச தாள
(10)

ழ க சி#பைறேய.
--------------------------------சி(ேத பவ

296. ெபாெகாளிெச; தமனிய திகிாிெயா7 மரகத
ாிகதி. த)7மிைள
ேபா கிமிளி. வ8சிர கி7ெமாழி ,Dேறா
ெபாவி-பவ ளCண+
கவள ெம;வயி _ாிய 6ய.
Cயமா ணி கதினாD
ேறா#ெமா= கலச க=கவ. வனபிெனா7
C ெவ= டரளவட
பகம# பமணி பாைவ விைலய#
படேம தகசிதிர
ப=# ெகா*Iசி மேயாதிநக. ம#கினிD
பலேநா D#மகிழ8
ெசகமலநிக. விழியி னவள ாிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவ
சி#ேத. நடதியேள.

297. ஆடக ெதாளிைள வா;ப) ெட>Bழி
யாகமிைச ெயாசிறிெச
றைண:ற ெபDறவ.க ?லகினி ,திதிற+
தைலத பிைழயிேனா7
Aடக தி?மழி :Dறதி கவி>

(1)
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=டக ேகாயி,ைற
மைற யிகிழவ பைடெப+ ெதாழிெலாவி
திெநறி ைக ெகா=டன
காடக ெத;தி9 ணிறி நிைல ெபறெந7
காலேநாD றா. மலகிகைலக?ண. லவ.  ெம;தவாி திஃெதன
களி6.+ திெசயவற+
ேதடக தின.ம0 யேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD # ைணவ
சி#ேத. நடதியேள.

(2)

298. க>வெலா தின நீகி ைடநா# ெவ=பைல
கதிெராளிெச; தெமன:
கம>ெந; நீவா றிDக >ேம:
காரளக ேமகெமன:+
த>:# தைசதிர) ெகாைகைய8 ெச%விெப#
தமனிய கலசெமன:I
ச+தத ேமாவா மலI ெசாாிவிழிக
டைம> நீலெம#
க>மிமட வா.திற ழலா நிபத
கமப. களிதயமா
க+க மிவ.+தனி ெம;Iஞான நெனறி
க)ெச, =ணியா
ெச>மல. ெபாழி-K ழேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவா
சி#ேத. நடதியேள.

299. இ=டெநI Eளராகி ம=ணாதி Aவாைச
ேயத த>+திநிைலயா
வி ரைபதைன நிைலெயன வளபிலா
ெவ=ணள ராகிலகி
ம=7பல தீவிைன யிைழந- வா;ைமெநறி
மாறியா ெமதைமய
வா;தவி8 சகெமD றிவDைறைட தெலவ

(3)
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மDறிைவ ண.+தீகி
ெவ=டமல விகெலாழி+ ;மா றைடெமன
விைரகிலா. ெதாட.நீகி
வி)டெம; யப லேப; ேதெரன
விள கிய= ஞானேவ
ெத=டனி வர.க ழேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவ
(4)

சி#ேத. நடதியேள.

300. காசினி வலIK + ேமாகசல ைவபினிD
கானக திDபயி#
கட:ணதி யா* மழி மயி.நீ)*
காவிந னிறமவிய
Cசினி 7ெம= ண#கைலக ளா;+ய.
Cயேநா பாDறிமI
Eதிெநறி யாகக ெச; கமலநிக.
ைணய* கபதறி
மாசினி ெயாழிெம;I ஞானெநறி ெச#கதி
மவலாி ெதன:ண.+
மறவ. ைனதின. ெதா>மவைர நீகா
மகி 8சிெயா7 கா மிைறவ
ேதசினி ய,#க ழேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவ
(5)

சி#ேத. நடதியேள.

301. ஊம: ெபாைறட ெல7ழ, மிட.தைன
ெயாழித பைரரதD
ெகாபிலா வெப ெசகமல விழியேன
லக> =டவாயா
வாம: வித காண மல.தாள
ைவ=ட வாசஅதா
வசனத *விலா வான+த வா

ைகேயா;

மகளா ேவத*ேவ
Kம: கிலைனய தி:வ ந#மல.
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ளபமா 0ைகயெவனநD
#திெச; திைறIசிேனா. ெகIஞா# மழியாத
Eகத: நீதிதேல
ேதம: ெபாழி,ைட யேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவ
சி#ேத. நடதியேள.

(6)

302. ஒய. விலாெதாளி மான+த Tட?
தமா கைணநிதிேய
உலெகலா+ திவயிD #றைவ தளிேதா
ாிைமெப# சாTகா
ெவெபா? மாகியைவ ய-ைலெயன ேவறா
யி+தில மாதிேதேவ
ெயெக நிக கிற ெச;ைகக ளைனதி
மிைடவிடா #சதியா
ெவ# ெகா7காம ேமா7சின மய கமிைவ
வி7வி ெதைம காெவன
ேமத ைனதி பவ.யாவ ராயி
ெம;ைமெபற ந-னிதா
ெசக ேழா# மேயாதியி னிராகவா
சி#ேத. நடதியேள
ெதறிைச 6Dறனிக- ெவறிடD #ைணவ
சி#ேத. நடதியேள.

303. இைள  ெகா7பிறவி ெய திைய கட
திடவ) ைணையந-
மிைறவநி ேபாிைசயி ெனாசிறி 6#ேவா
ாிைதயமக லாதி+
…………………………………….
பைழய அ,-பிரதி
அ,-பிரதி இட %./'ற
-----------------------------

(7)
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இராகவ பிைளதமி - றிைர

203. நிகம - ேவத; ெச-ல- - ப; ர+தர - இ+திர; ேத ல - ேதவ.
6)ட; மாதி - அமா; உலகி- ந- தமேமா7 என பிாி க. Qைழத பைத ெக7 ; பிறழாம- - மா#படாம-; பாபைண - ஆதிேசடனாகிய
ப7 ைக; எழி0 - ேமக; இIசி - மதி-; சகெமா7 திகிாி கர இராகவ,
பாபைண இராகவ எ# 6)7க.

கா பவ

204. ைப+ண. - பEைமயான ெகா; கவ. - கட:ள.; தா ேம: எளியவ.
என 6)7க; த+தி - கேஜ+திர எற யாைன; சததள மல. - தாமைர; உபயசரண இர=7 பாதக; பாற - ஓட; எகின - அன; வ=7 வாிபாட - வ=7க
இைச பா)7கைள பாட. (1)

205. த=கதி.பிைள - ச+திர; Rஉமணி- பிரகாச ெபா+தியமணி; க)ெசவி க=கைளேய ெசவியாக உைடய பா, காரணெபய.; மகர - வ=7க;
ெதாைட - மாைல; கர+திட - மைறய; பத + அய - பதாய; ஒனல. பைகவ.; ஒ=ைடயி நிழெலாக - ெவ=ெகாDற ைடயி நிழ0- தக;
தஉ > நிைற:றி ஏ+ த= கதி.பிைள தனினேதா ெவவ தன வ*வ > நிைற+தா- சைடயி- தாகப7 ளி.+த கதிைரைடய
பிைற8ச+திர தனினேதா எ# பயபட; சிவெபமா த உட- >
விBதிBசி ெவ=ைமயாக இ+த பிைற8ச+திர தன வ*வ நிைற+
Bரணச+திரனா ேபாள வ*வ ேபாறதா- தனினேபாற ஒ
ச+திரேனா என பய+த. (2)

206. தா - மகர+த; அைள+ - Bசி; சIசாிக - வ=7க; தார எற இர=7
ெசாDகளி- த- ெசா- நா ைக இர=டாவ ெசா- மைனவி (சரEவதி)ைய
றி கிற; சர + அசர - சராசர; மைற கிழவ - பிரம; தா கமல உவக; Bத கைள+ - நில, நீ. த0ய ஐெப Bதகைள. (3)
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207. அவனி - Bமி; ஈனமர - தா +தசாதி; ைட TE - ைட நாDற TE; அண:
ைண - ெநகின உDறா.; அைறய உழ-ேவா. - ெசா-,ப* வ+பவ.க;
அைலெசவி உவா- அைல காகைளைடய யாைன; எத - க>;
அ#பதலா: - வ=7க உலா:கிற; மல.வாளி - மலர; மத சம B#ப*
- மமத தா>ப*; ேமஉெவவறா பைகவ. - ேமமைலைய க=7
தக மனகலகா உள அதைகய ேதாபல பைடத பைகவ.; மைக வ0ைம; அளபிலா பாிE - அளவDற ணக; T# பய - ெபைம ெபா+திய
நைமக; ம:ற - ெபா+த; பம மைனயா - தாமைரயாகிய
T)ைடைடயவ; நிமி அைல ேமா. பரைவ ெய>தா; - உய.+த அைலகைள
TE பாDகட0- ேதாறிய எ-லா உயி.  தாயான இல மி; எழி0
நயத Eவ- நிைலைய A7ழ- - ேமக வி றைத A*
மைற  6+த-; ஆ7*யிைட - அைசகிற உ7 ைக ேபாற
இைடைடயவ; கி. - பவள; ேசயவ* எகின - சிவ+த பாதைடய அன;
ஏ# மதைலைடய பEIEடாிைழ எ# பிாி ெபா ெகாக; மதைல பிைளயான பிரம; மாைவ - இல மிைய; ைணய* - இர=7 பாதக;
இய-பி ஆதி ந7 *: இலாத இைறவ எ# பிாி ெபா ெகாக;
இரவில - Kாிய ல; அவனி மிைச............ உழ-ேவா:

"பாதியா ய>கினகா- ைகய ேர
பழிெதாழி, மிழில பைடதா ேர
ஆதியா யரவைணயா ெயப ராகி
லவரேறா யாவண அ*களாவா.
சாதியா ெலா> கதா மி ேகா ேர
ச.மைறயா- ேவவியாD ற ேகா ேர
ேபாதினா கபணிய பளி ெகாவா
ெபானரக ேபாDறாதா. ைலய. தாேம''

எற பா)* க ஒதித- கா=க. இதைகயவ.க) இல மி தன
அ சிறி கா)*னா- Bமிையயா? மரEாிைமேயா7 யாைனயி க>திஉலவிவ சிற, மமத தா>ப*, ேமமைலைய க=7 மன
அIசாத அதைகய ேபா.வ0 உள பைகவ. வணமா# மி க வ0ைம,
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அளவிலாத தைம ைடயதான க>, மி க பய ஆகிய இைவயா:
ெபா+மா# ெச; தாமைர T)ைடைடயவ எனெபா ெகாக.
எகினமீ Eர.பணிய ஏ# மதைலைடய பEIEடாிைழ - அன மீ ேதவ.
பணிமா# ஏ#கிற பிைளயான பிரமைனைடய இல மி. (4)

208. நளிமி+ கின வைரயி- வ+ - ளி.8சி ெபா+திய பனி மைலயான
இமயமைலயரச  திாியாக பிற+; *நதி ெகா அகிவைரயி
க=MD# - தைலயி- கைகநதிைய ெகா=7ள ெந மைல ேபாற
ெச+நிறமைம+த சிவெபமானிட அைட+; மல. Eம+ - பல மல. மாைலகைள
தாகி; அயி- நயன ெவா= சசி - ேவ- ேபாற க=கைளைடய ஒளிய சர3வதி;
நவிர ெமழ0- - மயி- ேதாைக ேபாற ெமைமயான 6+த0-; C8Eட. உய.+த கிரண; கனகமைல ெந7ைகற - ேமமைல தைகயி- வி-லாக வ+
ெபா+த (திாிர எாி+தகாலதி-); உைரெச; ெவ= ெபா அசல - க மி+த
ெவளி மைல (இமயமைல); ெவ=ெபா - ெவளி; தனத - ேபர; "உணவி
தறிைல...............மக": அனதானேம  கிய மDறைவ அ%வள:  கியம-ல
என8 சிவெபமானிட ெகIசி ேக)7 இ நாழி ெந-ெபD#8 Eலபமாக ப தாிட
ேசகிற அபனான சிவெபமான மனைத இபமா க உய.:ள பலவைக
அறகைள உலகதவ  அறிய கா)ட ந ெச;கிற பா.வதி; க>மி+
- ேச.+தி+; ெமா; - வ0ைம; கவைல விIE Eர. - கவைல மி+த ேதவ.க;
க*ெகா கைட - 6.+ பா.தைல ெகா=ட க=க; காிச# Eதி - Dற
நீகிய ேவத; ெபாவி- கட: - ஒபி-லாத கட:; கவி நி# - மிக அகிேல
நி#; அளிமி தவ ஒவி - அ மி+த தவைத வி)7; கனக இரணிய; நர மடக- - நரசிக; இர ல - இர எபவ Kாிய வசதிபிற+ சிறட ஆ=டா. ஆகேவ அ லதிD 'இர ல' எற ெபய.
உ=7. (5)

209. இக பர - இ%:லக, ேம- உலக. இகதி- அற, ெபாளிப
ஆகியைவ பரதி- T7 ெகா7  கைலயாதலா- ஒ7 எற உ ெகா7
T7 எற ெசா-ைல தனிேய பிாிதா.; சகபா * # மன+த - Bமிைய 
*யினா- தா ஆதிேசட; நி#: கழா- தன  உ: ெகா=டா தவள
நிற ம: - ஆதிேசட  நி#விய கழினா- அக தன  ஒ உவ
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அைம ெகா=டைதேபால ெவ=ைம நிற ெபா+; க>  எெபா>
ெவ=ைம நிறேம கவிகளா- 6றப7; தா; எப இ8 சரEவதிைய
றித; கைல ேகா)7 னி : அரணி னிவ. 3நானதிD8 ெச#
அரைபைய க=7 ேமாகி Tாியைத கைகயி- விட அ8சலைத மா
ஒ# * க, அத வயிDறி- இனிவ. பிற+தா.. இவ  தைலயி- ஒ
ெகா=7. தசரத  திர காேமL* யாக ெச;விதவ.; கம- ேந.க
பரத - தாமைர ெயாத கைதைடய பரத; A# ெதாழி-க - பைடத-,
காத-, அழித-; விள + கணாA.தி - விளகணா A.தி என வ+த. '
'கர உயி. ெம; ெதா க. (6)

210. கர ஐ+தி- நீ)சிெயா7 உயி.த, ேச.+த ஒ# - ஐ+ ைககளிநீளேதா7 A8E வி7த, உைடய ஒறான பி ைக; அ* இய- திக கிற
ேகா7 - கீ றதி- ெவளிப)7 காணப7கிற த+த; ேகா7 ஒ# கா.
அரவி வா;ற ேச.+த கதி. எறி னிD# மணிெகா=ட ெவ=பிைற
கிட+தா ேதா# இபவதன - ஒ த+தமான, காிய இரா எற பாபி
வா;ப க ேச.+த கிரணகைள TE இைளய அழெகா=ட ெவளிய
பிைற8ச+திர இ+த ேபால ேதா# யாைன க; கிரகண காலதி- ேக
ஒ ப கதி- ச+திரைன பிணி ெகா=*ப மDெறா ப க வைள+
6.ைமயாக உள. அைத ேபா# வினாயக. த+த காிய யாைன கதிஒ பாக அ>+த மிதி வைள+ 6.ைமயாக ெதாிகிற. ெதா>லதவ. பிராமண.; உண.:ாீ இ - உண.:D#, உயிரளெபைட, (ெசா-0ைச); பிணி
ெகா=ட இத

- ெமா ; மIசாி - Bெகா; உ=ைமேய விரதமாக ெகா=ட

பிராமண.க ச+தேதா7 ேவதகைள8 ெசா-ல அேக)டறி+ அழகிய
சிறகைளைடய ப8ைச கிளிக மனகளி க:, அய00+தவ.க
ச+ேதாஷமைடய:, அக இத கைள மல.வி  Bெகா கைளைடய
சிற+த மணள ேசாைலக K +த வள நிைற+த அேயாதி எக. இ#B ச+ேதாஷ. (7)

211. மய,ல: ெப)ைட ய:ண - மய கெகா=ட ஆைசைடய அEர; ைக
கDபக8ேசாைல - வாிைசயாக:ைடய கDபக, ம+தார த0ய மா8ேசாைல; வைர ம+தர மைல; அரா - வாEகி எ பா; ைக ெகா7 - ைககைள ெகா=7; மதி க

59

- கைடய; பய Cயவாாி - பாDகட-; பய - பா-; அட- இல க8சப - வ0ைம
ெபா+திய ஆைம; ஓ மாநல இய,ல: ெசா- திற மைற - தி கிற சிற+த
ந-ல தைமகைளைடய ெசாDகளி திறமைம+த ேவதக; கள: தி)7தன; இைர திைர - சதி கிற அைல; நாைல - கட-; ஓவிலா வ0 இல
ெபம8ச - நீகாத வ0ைம ெபா+தி விள மீ; ய- உல: உ8சியி
உய. அசல - ேமகக உல:கிற சிகரகளா- உய.+த மைல; ைவ உ#
ன இத= - ெபா கிஷ ேபாற மி க வய-களி- உள பர=; அைடெமாழி,
க, ெமாழி என 6)7க; க, ெமாழிக) இக- கிளிக* நல - ெசா-,
ெமாழிக) மா#ப7கிற கிளிைய ஒ)7 அழ; றபாைவ - வளி; ெபாவ# ஒபி-லாத; உ)ெகா7 - அ8ச றி கா)7வேதா7 (யாைனயினா- வளி 
க பயகா)*னா.); சிைறேத உணா அல. ெபாளிய சிைன கணி மர இறக?ைடய வ=7க உ=ணாத மல.க நிைற+த கிைளக உள ேவைக
மர; இமல.கைள வ=7க உ=ணா; னி8ேச; - னிய ேச; எப
னி8ேச; எ# ஆயிD#, க 8ெசா- நிரபிய க எக; ைம கட-காியகட- உஞDறி - ெச;; கபட மி ெகா  - வIசைன மி+த மாமரமாகிய
Kரபப; களப – ேதாைக;  ட - ேகாழி; அயி- ைக தலதா - ேவைல
ைகயிடைடயவ; "அ:ண. ஒ ப க Eர. ஒ ப க வைரைய மெதன
நி#தி விட அராைவ பிணி பயCய வாாிைய ைக ெகா7 வலமிட இ>
மதி க மைலயமி> அெபா> க8சப வ*வ மைற களவினிD கவ.
ேசாகாEர நாைலயி ஒளிதிட அட கDறி வ0யில ம8ச ந-வ*வ
எ7த இராகவ" என * க. ேசாகாEர:- ேசாகாEர ேவதகைள
தி* ெகா=7 ெச-ல அவைன ேதவ. ேவ=7ேகாளா- திமா- ம8சாவதார
ெகா=7 ெச# அவைன ெகா# ேவதைத ெகாண.+ பிரம 
த+தா..(8)

212. நல த த இளவ,  மைனயா அவ நய+தி7 ஓர* நளின
தடகிய மட+ைத தேம- தாக ந=M உயி. ஓக - நைம த த
இளவலான உேப+திர  இ க T)ைடைடயவ. அ%:ேப+திர
மாப0யிட விபின ஓர*ைய இல மி தேம- தாக: அைட+த உயி.க
உயர:; உதக பல த திற ந- வாU.தியாகி - Bமி நைம தப*
மைழதிறைத ெகா7  ேமகைத வாகனமாக ெபD# ; வித. ப
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ெபானா7 - ேதவ.க ெநகிய ெசா. கேலாக; 6த - இ+திர; பரE திேபா; நா-வைக ெகாைகய. - அரச., அ+தண., ைவசிய., Kதிர.; ம-ல- வளப; ெஞள- - Tதி; மகல - Eப; ேபா ஈேர உல - அ7 கிய
பதினா உலகக; உேப+திர:-அEரரா- இ+திர  ப ேநாிடாதவா#
திமா- காசிப னிவ  திரராக ேதாறி இ+திர தபியா; உேப+திர
என ெபய. ெபD# ேதேவ+திர ககிேலேய யி க ஆரபிதா.. (9)

213. ேவணி - சைட; உரக உபTத - பாபாகிய BZ-; ேநதிர - க=; கா ம>
 ெப பைட - ெகா-,கிற )ேபா# 6.ைமயான ம>வாத;
பி8ைசெகா கல - பி8ைச ெகா? பாதிர; பாணி - ைக; வ7க - ைபரவ;
பிரசமல. - தாமைரமல.; வி8ைச - விைத; கDைற - ெதாதி; அர+ைத - ப;
அர+ைத யிட. - ஒெபா) பெமாழி; ஆாிய - ேமலானவ. (10)

214. அமைறபைட - அைமயான மைற ஆத; விைட - இடப; பினாக க=Mவனிவ. தவதி0+தேபா இவைர D# A* ஒ Aகி- ைளத.
இைத பிரம A# விDகளா கி கா=[பெமபைத தா ைவ ெகா=7,
பினாகெமபைத8 சிவ , சா.கெமபைத திமா,  ெகா7தா..
அர: அ7 ம9ர - பாைப ெகா-,கிற மயி-; வயினேதய - கட; வயேநமி
- ெவDறிைய ெகா7  ச கர; ட உைள மடக-- மடகிற பிடாிமயி.
உைடய சிக; உ>பைட - கலைப ஆத; உைக - ெச,தி; ஏ+திைச வராகி தாகிய கழைம+த வராகி; 0ச - வ8சிராத; இப - யாைன (ஐராவத); எ#
அலைக - வ0ைம ெபா+திய ேப; வாகன; Aவிைல - A# ைனகைளைடய
Kலாதம ; "கன- ........... தாைழகெளன '':- க பசிய பா 
மரைதேபா#, பா  மரக ெதைன மரகைள ேபா#; மத கழனி
– மதநிலைத8 ேச.+த வய-; மத நா-வைக நிலதி- ஒ#. (11)

215. விழிெப# WதDறிற ,திர.க - ெநDறியி- க=கைள ெபDற திறைம மி க
உதிர.க; மிைட இ- ெநகிய இ; ஆதித. - Kாிய.; விைனபவ கட- தீவிைனயாகிய பாவ கட-; ஆழா+ - A கி; ைபத,# - ப#கிற; ஓ -
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பாகா; அெள ைண - உவக; பிரளய - கபிரளய, அேபா திமாஆ0ைலேம- ஏ>லைக உ=7 வயிDறிலட கி ேயாகநிதிைரெச; பிரளய
அடகிய பிற உமி வா.. (12)
-----------------ெச!கீைரபவ

216. ேமட - சிதிைரமாத; நவமி - நவமிதிதி; இக,ெமாசிறி ேத இறி பைக ெகாIசமிறி; ேமதக - ேமைமயாக; T7 - கிரகT7; இ+ - ச+திர;
ஆ=டளேபா - வியாழ; ஐ+ ேகா - Kாிய, ெச%வா;, வியாழ, ெவளி,
சனி ஆகிய 5- கிரகக?; ேச7 - நைம; ேமவ - அைடய *யாத; கைடசி அ*,
"கDறதனாலாய பயென ெகா- வாலறிவ நDறா ெதாழாஅ. எனி' எற
றைள ஞாபகப7கிற. வி=ல அமர. இமல. மைழ ெசாாி+தா.
எ# பிாி க; 28-வ ச.கதி- ேஹவிளபி வஷ, சிதிைரமாத, 11-ஆ+
ேததி, ன.Bச ந)சதிர, நவமிதிதியி- பக- நாழி 11-விநா* 59. cராம8ச+திர
அவதார. (1)

217. எ-லாெமப "எலா" ெமனெதா க; தா; - ேகாசைல; இல கண - 32-
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இலdணக; ல - வசி)ட.; ஓைக - மகி 8சி; விE – ஆகாய:லக;
கவ. - ேதவ.; னகண - ப; ெச-மணி நிறட உதி ஒளி. இராகவ
எ# பிாி க. ெச- - ேமக; ேமக ேபாற அழகிய நிறட பிற+ பிரகாசி 
இராகவ எ# ெபா ெகாக. (2)

218. வாாிச - தாமைர; சதிர - ைட; 0ச - வ8சிராத; ேகதன - ெகா*;
ப - ட; உ>பைட - கலைப; அகில உலக ஓ.தைன அெபா7 பணி+
த - எ-லா உலகதவ ஒபDற தைன யேபா7 பணி+ தவ.;
இள+திகளி வள. இராகவா எ# * க; "இ" ஐ+தா ேவD#ைம
உவமெபா:; உ;திெபற அளிேனா7 தா - அவ.க நDகதியி,;ய தா
அளிெனா7 அரசா)சி ெச;வா. (3)

219. Kழி - உ8சி; அவி. மணி கடக - விள  க பதித கடகெம
மாபரண; ?ப + அணி - ?பணி, ெசா0  ஆபரணக; ைவ +
அைன - ைவதைன, "அைன" எப அைன எபத ெதாத-; பேயாதர தன. (4)

220. பிரச - ேத; ேதைன=7 க கி பற  வ=7க எக; நிதி - சகநிதி,
பமநிதி எபன ; பயெக> + ெசத- + ந- + ஆ - பா- மி க ம*ையைடய
ந-ல "காமேத" எ பE; ஐ+ த க, சகநிதி, பமநிதி, காமேத
ஆகியன ேதவ.க ேவ=*யனவDைற நிைற கிறன. பர+த + தம - பர+தம,
அகர ெதாத- விகார; எளி ற+ - இக + ைகவி)7; தைன8சா.+ இராம தைன8 சா.+; ேதவ.க? தகள நா)ைட இக + இராம
தைன அைடவDாிய த+திர யாெத# நா7மா# அதைகய வள ெபா+திய
அேயாதி நக., இரவி ல நிப. பல. ேதாறி ந-லரE ெச; சிற 
கழேயாதி நக. என 6)7க. (5)

221. தமனிய மதி# த=ைட சில சதைக - ெபானாலாகிய த=ைட
சில சதைக; தரள அைம+த E*ைக -  க பதித ெநDறி8E)*;
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திமிர மி - இ ஓ)7 மி க; க=*ைக - பத க; திவ - வகிற;
திவெளா0 - விைனெதாைக; ைழ - =டல; பமர - வ=7; கர கமல உவக; மணிவைள மாணி க வைளய-; பள அ# - DறமDற; அைரவட இ7பிலணிேமாராபரண; இைட - இ7. (6)

222. இைமயவ. தம அஞ. கிைளேயா7 நனிவாட- ேதவ.க தம பைத
உண.+ EDறேதா7 மிக: பபட; ெக>தைக - தவ:ாிைம; கிறி - வழி;
இாி+ேதாட - நீகி ஓட, மறமி விைன - பாவ மி+த தீவிைன; க* - விைர+;
ஒளிமி க *யணி+த ேதவ.க இராமைனேபா# ஒளி பைட கவி-ைலேய
எற தம பதா- தம EDறேதா7 வா*ன.. இராமைடய ஒளிைய
கப. 6றிய "ெவ;ேயாெனாளி த ேமனியி விாி ேசாதியி மைறய" எற
பா)டா- உணரலா. "னிவ.க ெச;கிற தவக ைறய-லாத வழிகளிெச# நலமைடய" எ# வவ இராமன அழைக கா)*D#. இைத கப.
"ேதாக=டா. ேதாேள க=டா. ெதா7கழ- கமல அன, தா க=டா. தாேள
க=டா. தட ைக க=டா மஃேத" எற பா)*- விாி 6#கிறா.. இராமன
அழைக க=7 விபிய னிவ.க சீைதைய ேபா# ேதவியராக
ேவ=7ெம# 6ற: அ%வாைசைய க=ணாவதாரதி- மகள எ
இைடய கி+த 5000-ேதவிய  பல மாாி களாக பிற க8 ெச;தா.;
அவ.க காளி+தி உபாசைனயா- க=ண தகைள 6ட களிதன..
ேகாபிைகக பிற பலவா# 6றப7கிற. (7)

223. பணி* மிைசவள. அவனி - ஆதிேசடனாகிய பாபி தைலேம- த Bமி;
நைச - விப; தைழெபறா மகி ெவ நளின - இைலெபறாத மகி 8சி
எகிற தாமைர; த+ைதயாகிய தசரத. மி+த ஆைசெகா=7 இராமைன
வகெவ# அைழ க ேவகமாக தவ> தைமயி- அைட+ உய.+த வ0ைம
வா;+த திர=ட யமாகிய நீ=ட மைலயி ேம- ஒபDற சிறிய ேமக ேபா#
ஏறி காவழியாக தைல8 ெசாDகெள இEைவ மி+த ெதளி+த வமி.தைத
ெபாழி+ தணிதைலைடய அவன மனமாகிய ஒபDற ளைத நிரபி மி க
மகி 8சிெய இைல ெபறாத தாமைரைய மல.தி7கிற தைமயிவிைளயா7 இராகவா எ# * க. யெந7வைர, மழைலெய அத,
உளெம தட, மகி ெவ தைழெபறா நளின ஆகியைவ உவகக. (8)
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224. ெவIேசனா - ெகா*ய ேசைன; பரா.த-ஆயிரேகாடா ேகா*; ைம+தா
ேகாப இரா கத. - Tரெபா+திய ேகாபைத ைடய இரா கத.க; இைன+ வ+தி; இனாய. உDற அக- வானவ. - கீ ைமயான பகைள அைட+த
அகற வானதி,ள ேதவ.க; இனா எப இனா எனெதா க. கராபைக
ெசDறிட - கேஜ+திரைன பி*த தைலயாகிய பைகயழிய; மா - கடனாகிய
வாகன; கடா காி - மதெமா> கேஜ+திரனாகிய யாைன; க* ஆ உ
ெச+தா விைர+ ஆ?கிற உன சிவ+த பாதக; ேபாத - அறி:ைடயவேன;
அ.8சயன - ஆதிேசடனாகிய ப7 ைக; யி-தீாிைற - ேயாக நிதிைரயினி#
நீகி மனிதனாக பிற+த கட:ேள. (9)

225. ெதகா- - ெதறDகாD#; ைக ெகா7 - ைக ெகா=7; ைட Dறிய மாத.
எ தா. - ப ககளி- மி+த ெப=களாகிய ேசைன; தா. - Cசிபைட; நறாளி
க கி7 அய - ேத ளிகைள ெவளிப7கிற தாமைர த0ய ஐ+
மலரக; காம - மமத; இறாதைக - அழியாதவைக ; ேமத - ேமைம
ெபா+திய; உ) - அ8ச; அறா8Eக - நீகாத இப (ேமா)ச); தபாநா7ந. - தமிடமைடகிறவ.; தமிட அைடகிறவ. இ-ைலயாக ேமா)சைத
ெகா7த? மிராகவேன எ# ெபா ெகாக. (10)
------------தாலபவ

226. ஓவா - நீகா; கா க எ# - கா ெக#, அகர - ெதாத-; அளிேச. அ மி+த; கவிசா- பிணாதிரக -- அழ மி+த ெப= 6)டக; பிணா
எப விலகி ெப=ணினைத றிபி இ கவிசா- பிணா
எறதனா- மனிதைர றித; மினினக நளிேச. உ சிDறிள கி- மின0 6)டகேளா7 ளி.8சி ேச.+த ஒபDற இைளய ேமக; நலதி நலைதேபால; ந=ணாதவ. - பைகவ.; க=மி8சி- தைன - திL*யா- ஏDப7
ேதாஷைத. (1)

227. நவி,+ த* ெகா* தன - 6றி க> காிய ேமகதா- த*
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கிழ  திைசயி-; 6றி க> காிய ேமகதா- த* கிழ  திைசயிநா Aைலகளி, ேச.+ அைட+ விள இ+திர வி-லாகிய ெச-வதிவிபி8 சரமா;8 K வதD தவ>கிற ஒ ேமகமாகிய பEழ+ைத அதD
ந7விேலயி க களிேபா76*ய மயி- 6)டக அேமக ழவிைய
பா.8 EDறியித- ேபால ெபா கயிDைற C கி (க)*), விள பல
மணிக பதித ெதா)*0- ஒபDற இராகவ Cக பல ெப=க 6*
ெதா)*லா)* யில8ெச; மகி +தன.. ெதா)*லகதி- - ெதா)*0
உளிடதி-; க=வளர - Cக; அயி-க= - ேவ- ேபாற க=; Qத ெபா;
வட - கயி#; நாDறி - க)*; மIைஞ - மயி-. (2)

228. மி*ேச. - ப மி+த; மல - ஆணவ, மாைய, ஈம எற  மலக;
மி - அ#; ப*ேச. நடைல ல - அகதிலைம+த ெபா;யான ஐெப
லக; நடைல - ெபா;; ைபத,# - பப7; எ ேபா-வா.  பட.
தீ. - எைன ேபாறவ.க?  பைத நீ கி; வ*ேச. தடக= 6.ைம ெபா+திய விசாலமான க=; க*ேச. அேயாதி - காவ- மி+த அேயாதி.
(3)

229. ஆவிதிரக - உயி. 6)டக; விைனயளவி- - அவரவ.க ெச;த
தீவிைன ந-விைன, அளவிD த கவா#; Wக.வி - அபவி க8 ெச;;
வி ெவ# தீ.பவ விIE திறIேச. சில உயி.  - விைப
ெவ#ைப நீகின தி. பவதி- திறைம மி க சில உயி.க? ;
மா.தா=ட - Kாிய; மலதிமிர - Dறமாகிய இ ; மவா. வ=7 ேதைன உ=M வ=7; வி? பவ - மல கால; சில உயி. 
மலதிமிர மாDறி என 6)7க; "வி? பவ......... மா.தா=டைன ேபா- உவைம. (4)

230. எ> வைகய பவவாாி - ஏ> வைகயான பிற எ கட-; பாச - மைனவி
ம க ேம,ள ஆைச; உழிதவா. - Eழ-பவ.; ைண - ெதப; Aதறிஞ. பைழய அறிஞ.க; ைநகர - ப; ழக - அழைடயவேன; அதீதவா : -
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பரமபத வா :; அதீத - எ-லாவDைற கட+த; பயி- கழக - விைன ெதாைக.
(5)

231. ேபாழாவDற - பிள+ள; ேபா

+ ஆ + அ- + D + அ = இதி,ள “ஆ,” “அ-"

எற இ எதி.மைறக ஓடபா)ைட றித. பனி கதி. - ளி.+த கிரண;
மணி - மாணி க; Bவா - B; ெச;யா எற வா;பா)7 விைனெய8ச ெச;
என திாி+த; மாநாக ேபாகா. ெசா கைண - ெபாிய பாபாகிய (ஆதிேசடனாகிய)
அ7 தலைம+த அழகிய ப7 ைக; Bவா

அமா - தாமைரயி- வசி  அழகிய

இல மி; Tழா ெம;ப7 காவ- - வி உ=ைம ெபா+திய காவ-; வானாட.
ேமலா அD உைட - ேதவ.க) ேமலான அ உைடய; 'அ', 'அD' என
வெறாடராயிD#; ேசைனய.ேகா:-- ஒகால Cவாச. ெச;த தமைத
ெக7 க இ+திர +தைள ெயபவைள ஏவின; அவ உடப)78 ெச#
நிDைகயி- னிவ. க=7 ேகாபி நீ ேவட8சியாக என8 சபிதன.. இேதவ மக
ந7கி தீ.: ேவ=*ன. னிவ. “உவயிDறி- நDணள மக பிறபா;
அேபா நீ” எறா.. அப*ேய இவ Tரவா எ ேவட 8
'EவDகைல" எ ெபயட பிற+ பதிர எேபாைன மண+ ஒநா
நமைதயி- 3நானIெச; மரத*யி- நிறன. இவைள வண க=7
6*ன. இவளிட அ கால விLவ ேசன. பிற+ காசிபாிட க-வி கD#
தவதா- ேசைனத0யாயின.. ேசைனய. ேகாபணி அ%:தம ேயாகிய. ேமவா
மாேட Kழா ேதமல. Cவா - ேசைன த0ைய பணிகிற அ+த :தம ேயாகிய.
அவைரயைட+ ப கதி- K + ேத ெபா+திய மல.கைள Cவி; ேதாலா ைறயாத; மைற எப மாைற என நீ)ட- விகார ெபDற. தாழா - ைறயாத;
யி- 6.வ தீ. இைற - யி-மிவதினி# நீகாத இைறவேன; சாேகதபதி அேயாதி நகர; Tழா, ேமவா, Kழா, Cவா ஆகிய ெச;யா எற வா;பா)7
விைனெய8சக ெச; என திாி+தன. மாைறெயப மாமைற ெயறிபி
ந#. (6)

232. தீவா; க= ெகா*ேயா. - ெநபிட ேபாற க=கைளைடய
ெகா*யவ.க; ஏM# தீதா- நீடாேம - உய.+த தீைமக அதிகாி காதவா#;
ேதா7ற - 6)டேதா7 ெபா+த; மா வா;ைம  இைச மாம நீெநறி வாழா
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ஏகாேம - சிற+த உ=ைம  இபிடமான மெநறி வாழா ெச-லாம-. ேதா7ற
எப ேத7ற எறிபி ந#. (7)

233. மாறா Tறா - மா#படாத ெபைம ெபா+தியவ; மீவானாட. - ேம,ள
வாலக ேதவ.க; யா மாயா ெம;8Eக வாாியிU ெட> வாகா - எம ெகடாத
ேபாிப கட0 மதியி- எ>கிற அழகேன; ஏகா - ஒபDறவேன; ெம;8Eக ேபாிப; சிDறிப நிைலதிராததா- ெபா;8Eகமா; K மாலா மி  +
உழ- + ஆணவேநா; - K +த மய கதா- மி+ கLடப7கிற ஆணவமலமாகிய
ப; மாயா Cயா - மாய ெபா+தியவேன, பாிEதமானவேன; கா + Tயா.
ைம ழ- - ேசாைலயி,ள வ=7க ேத காக வ+ ெபா+திய காிய 6+த-;
மா + அ எனபிாி க; சீராள - சீ. + ஆள (சிறைப ஆபவ); ேவதா பிரம; நாபிய - உ+தி கமலைதைடயவ; ஆரணேமலா - ேவததிD மபாD
ப)டவேன; T தா; - விப மி+த தா;; கட:ைள, ஆணாக: ெப=ணாக:
ெசா-வ., "அைமேய அபா ஒபிலா மணிேய" எப கா=க. (8)

234. ேதற- - எ8சிலாகிய ேத; உள + இ + சி+ - மனதி,ள
அIஞானமாகிய இைள ெகா-,; ஒ>ற A7 ேமனி, இ சி+ ேமனி
என 6)7க; உ + கதி - மனதி- நிைன; ேமனி - உட-; தைலயைச 
தைமயி- கா)7 ஒளிைய பா.; பாரா - ெச;யா எற வா;பா)7
விைனெய8ச ெச; எனதிாி+த; கதி. * உப. - ஒளிவா;+த கிாீடகைள
யணி+த ேதவ.; நனி, 6. - உாி8ெசாDக மிதி ெபாைள கா)*ன. சரத உ=ைமையைடயவ; தசரத + ந + ைம+த எனபிாி க; சரத - உ=ைம;
ைகவிரைல8 சவதா,=டான Eைவ மி+த தைமைடய வாயினிெறா>
ேத ேபாற எ8சி- உடைல Aட: மனதி அIஞான விைள ெயாழி க:
உள உன உட0 பிரகாசைத மனதி- கதி ஆ8சாியப)7
தைலையயைச கிற தைமைய கா)7வதனா,=டான ஒளிைய க=7
ஒளிவா;+த கிாீடகைளைடய ேதவ.க? அறிவதD அைமயான தாமைர மல.
ேபாற பாதகைள C கி உைத ெகா=7, சிாி ெகா=7 வள
திறைத க=7 ெகௗசைல மகி 8சி மி ேதவ என 6)7க. (9)
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235. மமல. ப - ேத ெபா+திய மல.க நிரபிய; சிைன - கிைள; வ=7 +
ஆ. + ெபாழி- - வ=7க நிைற+த ேசாைல; வய - Tர; அவி - அவி.பாக,
அEவேமதயாக ெச;வைத றித; ாிெசய- + தா - எ# பிாி க; Aவா ெகடாத; மாவா;ைம - சிற+த உ=ைம; ஒளி கா, விக - த=ெணாளி வி7
ச+திர ேபாற க; மினா. - மினைலெயாத ெப=க; நிைறவ0 - கDபி
வ0ைம; மிகா. மதிேதா# - மினைலைடய ேமக மாத+ேதா#; ைம A#; மைறேயா.க நDெசய0, மன. ெசேகா ைறைமயி,
ெப=கள கDபி வ0யா, ேமக மாததிD A# மைழ ெபாழி ேகாசல
நா7 எக. இ விேவக சி+தாமணியி- "ேவதேமாதி7 ேவதிய. ேகா.
மைழ................. மாதA# மைழெயன ெப;ேம" என 6ற ப)*த- கா=க.
மைறநாம - பைழய ேவதகளா- கழ ப)டவேன; நாம - கீ.திவா;+தவ.
(10)
---------------------சபாணிபவ

236. க= + அக- + நன+தைல + தாதிாி - இடமகற உ8சிையைடய Bமி;
கா-சீதி7 - இைள யகDறி7; ேச7 + இளைம + கதிரவ என பிாி க; ேச7அழ;  + அைர + வாாிச - )கைள இைடயிேலைடய தாமைர; உ +
நறவிைன + ெதவி)7ற + உ=7 எக. நற: - ேத; உ=7 + யா - உ=*யா,
Dறிய0கர; சIசாிக, வ=7; ம- + அ - ெபகிய அ; அற- + =7 +
வாவி. நீைரைடய ஆழமான ள; வ=7க ம:=ட மய கதா- தாமைர
மலாி- Cகிவிட இர: வ+த A* ெகாள, ம#நா Kாியதி  ேபா
வ=7க விைர+ எ>+ ம#ப* A7ேமா எற பயதா- ஓ*வி7வதDகாக
தாமைர மல.வைத ேபா# இராமன திவ*வதி கா)சியா- ெம;யப.
மனமாகிய தாமைரயினி# Dறமாகிய இ ஓட எ# ெகாக. இராம
வ*வதிD8 Kாிய, ெம;யப. மனதிD தாமைர மலதிமிரதிD
வ=7க? உவைமகளாக 6றப)டன. மல.த- நிக. ம- அளி தீIEைவ
எபிரா எ# 6)7க; அற- =7 வாவிெயா7 கி- உாிIE ெபாழி- எக.
வாவி - ளநீ. சதிய + ஆக+த - சதியாந+த; சதியைதேய மகி 8சியாக
ெகா=டவ. (1)
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237. ப+தம# மாதவ. - ஆைசையவி)ட னிவ.; கிாி - மைல ‘இ' எற ஐ+தா
ேவD#ைம உ. உற ெபா:; ப>வ - கா7; D# + மரவ*வமா; எக;
வாமீக னிவ. தவIெச; ேபா D# A* மர ைளத எ# ராண
6#கிற; ப*வ ேநா - ஒெபா) பெமாழி; ேநா - விரத; எ+த ம#
அDறிட - எதைகய Dறக? நீகிட; உனா இைண அ* எக ஆன+தவாாி களி கட-; யாகவெரலா ேநாபாDறி மாதவ. கா=பாிய அ*ைய ெய;தி,
நி த+ைதெயதி. அ=மி ேநா கி ஓைக 6ற என * க; அ=மி - ெநகி; ம# Tதி; ஓைக - மகி 8சி. (2)

238. வி= தைல அளி  ஆக=டல - வி=ணிடைத பாகா  இ+திர;
தD# + அ- + ெகா - தலாக கண  ெகா=ட (ப A# ேகா*);
வித. - ேதவ.; ந#IEைவய நைர - திைர A ேமவாத அமி த எ7தவிய
என 6)7க; ெகா=ட- - ேமக ேபாற நிறதவ (இராம); ந# +
உவ. கட- + ேம;+ - நைம ெபா+திய உ கட0- த=ணீ. *;
ெகா=A வி ெகா=ட- - ஆகாயைத விபி இடமாக ெகா? ேமக;
வ=டைல எ7ெதறி அத Tைர க= - மகளி. விைளயா7 சி#T)ைட
அைலகளா- எ7ெதறி பாDகட0னிட; விழிவள. தனி - ேயாகநிதிைர
ெச;வைத வி)7 நீகி; வயி - ஏழா ேவD#ைம உ; கைளக= - ப;
த=டைல - ேசாைல; உதவிய ெகா=டைல கா=பெமன ெகா=A வி
ெகா=ட- இ+நக. வயி த=டைலயி மீD# வள.திறம எ=ணி மாாிெபாழி
ெகாைகேயா7 யி.  அேயாதிநக. எக. (3)

239. பா. ெந7+திைர E)7 பேயாததி - பவளக ெபா+திய நீ=ட
அைலக மட பாDகட-; ஈ.க: ேவழ ேவ+ - ளி.+த மத8Eவ)ைடைடய யாைனகளி அரச, (கேஜ+திர); மிளிராழி - விள ச கர;
ஐபவ - ஐ+ வய; பாIச சனிய - திமா0 ச கர; கேபால - க>தி
பாக; நீவி - தடவி; கரக - ெக=*ைக; ெவாீஇ - அIசி; கIச பாணி- தாமைர
ேபாற ைக; ேதவ  ப, கேஜ+திரன பைத நீ க ச கரைத
ெதா)7, வ  பாIசசய எற சைக ெகா=7 க>தி பாகைத
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தடவி, மாப0யி Aவ* ம=தானைத தாைரயாக ஏD# அIசி அபய எ#
அைட+தவ.க?  அபய ெகா7 ஒளி.கிற தாமைரேபாற ைகயினாசபாணி ெகா)7வாயாக எ# * க; ஆ  கரக – விைனெதாைக. (4)

240. ெதாைம - பைழைம; உ)கிேனா7 - பய உண.8சியா-; வனசQட - தாமைர
ஆசன; ஒாீஇ - நீ கி; வி=Mலகி - வி=Mலைக கா)*,; நர.களிசிற+ேதாரா நா7றி எனக, உA# ஒறா; - மனித.களிசிற+தவ.கைள ேத* அைட+தைதேபா# ெசா-, சிவ, பிரம, திமாஆகிய A# வ*வக? ஒறா;; ஞாயி-மதி- - உ# கேளா7 6*ய மதி-;
ைகைலமைலயி0+தா- அ8சதினா- தன Cயவ*வ ெவ? க: பல
இத க?ள தாமைர Qடதி0+தா- க=ணி0+ நீ. ளி க:,
பாDகட00+தா- அைலக இைரவதனா- இராபக- Cகாம- இ க:
ேநமாதலா- அA# இடைத வி)7 அேயாதியி- வ+ பிற+தா.. (5)

241. ‘ெமாழிநிைலைம  இைச ெம;ேதவ' - எனபிாி க; ஆல அறநிமி. ப > ஓ7; பாதக ெவயி- விைள ஆல - பாபமாகிய ெவயி0னாவிைள+த ப; ெபாதா. - அழகிய மாைல; பாேரா7 ககன நீ=ட திவி ரமவதாரதி-; ேகாத அ - DறமDற அ; நைம + தா; - நDறா;;
TEஅைல - TEகிற அைலகைளைடய பாDகட-. (6)

242. உண.வைம ேசட - அறி:ள ஆதிேசட; ெம; ேபர - உ=ைம
ெபாைள உண. ெபய.கைள உைடயவேன; சிDண - கட:; ெப)ைட அைடய; சDேபாத - ந-ல ஞானைடயவேன; உளற- ெபDற - மனதிஅைடயெபDற; மல.பாத - தாமைரேபாற பாதைத உைடயவேன; எம அக
A7 இ - எம மனைத A*ய அIஞான இ; பா - Kாிய; வE பEக#; எழி-ேத - அழைகைடய பE; ேகா7# காி - கேஜ+திர. (7)

243. ேசம அளவிய - ேசமளவிய எ# வ+த, இப நிைற+த எ# ெபா;
த வா நகர - ஐ+த கைளைடய ஆகாயதி,ள அமராவதி; ஒளி. த)ப
வள ஓவி- ேச7# மல.விதி வா>ல - பிரகாச ளி.8சிைடய வளகளி-
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ைறவி-லாத அழைடய தாமைர மலாி- உள பிரம வா>லகான
சதியேலாக; வடதி கி நய8சீரதா அளைக - வட  தி கி,ள இப
சிறமைம+த ேபரன ப)டணமான அளகாாி; அDபின. - அைபைடய
அ*யா.க; ந8சா - விபா; தா அளவ# க நீகதிெபற - அ*யவ. தா
அளவDற க வா;+த உய.+த ேமா)சைத ெபற; அ தவ எ# பிாி க;
Eத - மக; சாமள - ப8ைச; திமா- ப8ைச நிறதவ எப.. "ப8ைசமா
மைலேபா- ேமனி" எற பா)ைட கா=க; உன பாதைத நிைன  ப த.க
அமராவதிைய, சதிய உலைக, அளகாாிைய Dறள ஒ ெபா
எ# மனதி- சிறி விபா அவ.க அளவDற க வா;+த ேமா)சைத
ெபற விப அைத ெகா7 கிற தவ எ# * க. (8)

244. இனாய. - ெகா*ய ப; ஓ:# - வ+; ஏத இ8ைசயி Dறமாகிய ஆைசயினா-; ெம;ேபாத அ கமதா- - உ=ைமயான
ஞான க=ணா-; உ)ெகாள,Dேறா. - மனதி0பவ.க; உ - மன; ம)ட#
சீ.தி - அளவDற சிற; வ மி+த ெகா*ய பதினாநDெசயைலவி)7 Dறமாகிய ஆைசமி பாப அதிக ெச;யாத
ஞான க=ணினா- எ-லா  ேமலானவனான உைன தின அேபா7
பயப திேயா7 ஆரா;+ உ நாமைத மனதி0தி ெகாேவாைர ேமக
K +த மைலேபா- சமமா; இப அைடதD அைம உைடதான
எ-ைலயி-லாத சிற களி உய.+த தி வழிைய ெகா7 
பாதகைளைடயவேன எக; ர அதிப - ராதிப; ஏ. - இப. (9)

245. தி7 தா. ைட -  மாைலக ெபா+திய ெவ= ெகாDற ைட; ேமநிழ- உDறிட ெமா;தா. - தக ேம- நிழ- தமா# ெநகின அரச.க;
)7 அவா)பைட - பைத நீ  வாளாத;  கிய சார  கியமானைவகைள ற அைடவி க; உ; இபேமDபட. ேபாக –
ெச,தி யாைன ேம- ெச-, இப; ைம ழ,Dேறாைர உப7
ேவ)ைகயராக ம)7 உட0- சீ - காிய 6+தைல உைடய ெப=கைள மனதிெகா? ஆைசைடயவராக ம)7 அவ.கள உட0 சிறைப; ெபா;
அழி ஆDறி ஒ#தன. பDறி7 ெபாDபாத - ெபா; அழிகிற வழியினாெவ# பDறி7 அழகிய பாதேன; த ஏ;திட யா இைச மி  அதி.
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ெபாDபா சத அேயாதி - திய அதைத ஒத இனிய யாழி இைச மி+,
அதி.கிற சதைத அழைகைடய அேயாதி; தா. ைட ெமா;தா..
இபேமD பட. ேபாக ெப=களி உடலழகி சிற ெபா; அழி
தைமைடய எ# ெவ# நீ கி உைனேய ைணயாக பDறி7
பாதகைளைடயவேன எ# * ெகாக. ஒ#தன. - Dெற8ச. (10)
----------------------------%தபவ

246.  - பறைவ; சி+ - நீ.; மளி- தா:# உயி. திர - விைன மய கதாத கவா# அைட உயி. 6)டக; கரண - அ+த கரண நா; விைனமாE
தீர - தீவிைனயாகிய Dற நீக; Bவல. அ*ைண ைணெய# - அழகிய
தாமைர ேபாற இர=7 பாதகேள பDறி ெகா? ைணெய#; ெபா
ேபவைக - மி க மகி 8சி; க= த=ெணண ெதாிறதி - க=ளிர
ெதாிமா# ெவளியி,; ஆளவ தேம - ஆளவகிற மணி
ேபாறவேன; =ணிய. மனதி- காMவேதய-லாம- ஊன க=ணா- றதிகாண: அேயாதி நகாி- பிற+த ஒவ எ# * க. (1)

247. ேவனி- - ேகாைட கால; ேவ:கானைல ஆற- - ெவபைத ெகா7 கிற
கானைல நீெர#; ெவஃகி - விபி; சக மாய இ8ைசப7 வா : - Bமியி,ள
மாயமான ஆைசெபா+திய வா

ைக; ஊனி- உழ-பவ. - உடேலா7 வ+பவ.;

உெபய. இர=ெட> - 'ராம' எ தாரக ம+திர; ஒகிய:ள ஐெபாறிக? ஒ# ேச.+த மன; ஒசிைல - ஒக-; ம - மர; Tடாத அழியாத; பான- - கட-; உாி - மரப)ைட; இவ. கா)*D8 ெச-,ேபா
மரப)ைடயிலா உைடைய உ7தியைதயறிக. ேகாைட காலதி ந=பக0E7கிற பாைலநிலதி- ெவப ெபா+திய கானைல நீெர# விபி
இைளயமா உ=MவதD விைர+தைதேபால Bமியி- மாயமான
ஆைசெபா+திய வா ைவ விபி உடேலா7 கLடப7பவராயி உைடய
இர=ெட> ெபயராகிய 'ராம' எபைத ஒ# ேச.+த மனேதா7 ஒைற
ெசானாேல பலேகா* பாபக ஒ க-ெல7 Tசிய அளவி- கா)*ெபா+திய மரதிலைட+த பறைவ 6)டக ஒ7வைதேபா#
பாவ 6)டகெள-லா ஓட ேவதகெள-லா தி  அழியாத ந-ல

73

ேமா)சதி- கலபதD அாிகிற கைண8ெச-வேம எ# * க; க7ப,
ஆ - உவம உக; அ கண, இதி,ள அ எற E)7, பாவேகா*கைள
றித. (2)

248. ேகா7வள. ஓதிமதி- கீ.தலசீ. - சிகரக ெபகிற
மைலைய கா)*, கீ.தி விள சிறைபைடய; அ+தவ உழ+ ெகா*ய தவைத கLடேதா7 ெச;; 0ச - வ8சிரபைடைடய இ+திர;
றியா - கதா; Nழி-ெச;- பைகவைர ெகா# ேவைல8 EழDறியா7
ஒ6; மா)சிெப# ெகாைகய.க - தவனிவ.க; தாதிாி - Bமி;
தவெநறிகா மா+த. - இ-லறேதா.; Q7வள. கவிைகமக வாதிெயா7 ஆ கி
இவ. பிாிவிலா ஆ)சிைறயி- ெபN- அ%விIைச பயி- கழக ெபைமமி க ெவ=ெகாDற ைடையைடய வரச, லைமேயா. நா-வ
வாதி- ஏ: ேமDேகா? எ7 கா)* பிற.ேகா ம# த
ெகாைகைய நிைலநி#பவேரா7 ேச.+ இவ. பிாியெவா)டாம- ெச;
ஆ)சிைறயி- ெபாிய Nலாகிய அ%விைதைய பழ சக; Aறாவ
அ*  Aலதிப* ெபாகாண எ%வைக க=7 பயபடவி-ைல.
வ-லாரறிக, (3)

249. காணதி,# திலெமன - ெச கி0)ட எ ேபா#; கபாைசயி
க)டவி + அறவ+தி - அாிய ஆைசயாகிய ப+த அவி + மிக: வ+தி;
ைகதவ - வIசைன; காதி- ஐெபாறி கலகி - ஆைசயினா- ஐ+ ெபாறிக?
கல கெகா=7; ம மாிபி - மய கெகா=7 சாவதி-; க7ெவன - விஷ
ேபா#; ெவ ெகா=7 - அ8செகா=7, ஆண - அ; பா=நற E அட.
- இைசபா)ேடா7 ேத காக வ=7க ெநகிற; “ஒெமாழி
Aவழி ைறத, அைனேத” எற Kதிரதா- நற எ# நிற ; அ*க +
நி - அ*கணி. (4)

250. Dத - மிழி; ெகா=A - ேமக; நீ-நிற - க# நிற; Kாி- உ#
இலா- யா ைக - பதி,Dற இ+த மாமிச ெபா+திய உட-; ெபாறியிலா. அறிவி-லாதவ.; அ*ய. ேநாறா) - அ*ய.க? கான பணிவிைட ெச; வ0ய
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யDசிக? ; Aவ - தைலய, இைடய, கைடய எற A# அ.
ஒ>வா. - விைனயாலைண ெபய.; மல திமிர - Dறமாகிய இ; அற நீக. (5)

251. கம D# இவன என: - ெச; ேவைலக எ-லா இவைடயேத
எ#; அணகைனயா. இேப - ெத;வ ெப=கைளேபாற ெப=கள
சிDறிபேம; அைற ெகா*ய - சமய - ெசா-, ெகா*ய அDப
க கைள ெகா=7ள மத, (உேலாகாயத மத); அள# - ேச#;
ஊD# ேகா- - ஊ# ேகா-, ெமெதாட. வெதாடரான; பவேநா; பாவமாகிய ப; ஓகார - ஓ எ ம+திர; கைறயி- க

-

களகமி-லாத க . (6)

252. மைன ஆதிய. - மைனவிைய தலாக ெகா=7ள ெப=க, பிைளக
தலாேனா.; தரகவாாி - அைலையைடய கட-; திரண - ெசைத; திர:
எப திரவ என இ+தி கேவ=7; திரவ - நீ.ேம- மிழி ஒத.
 ைற: - ேபரறி:; கழ- - Tரரணி ஆபரண; கழ- - Tர கழ-; ம# Tதி. (7)

253. ய கி- அைல=7 - த>:த0- வ+தி; மறி - மா )*; மயிடேபா
- எைம கிடா; 6Dற - எம; உ* ர- - இ*ேபாற ர-; கிைளஞ. EDறதா.; அவதி- கவரப7கிற அைமயேத - ெக7தியான மரணதிபாச Tசி உயிைர கவகிற சமயதிலாகி,; கIசதட - தாமைர ெபா+திய
ள. (8)

254. வா,ைள ைக களி# – மிதியான பிடாி மயிைடய சிக
பி ைகையைடய ஆ= யாைன; உைள சிைனயாெபய.; ைப அட.
ெபா8ைச - பEைம ெநகின கா7; ெபாDபைம நDறவ - வா-மீகி; ஏ= உ#
உய.8சியைட+த; கமலதவ - பிரம; க- த ஆதி உ #யா - க-ைல,
மரகைள த இைசயினா- உ ப*யான யா ; கDற னி கரச. - நாரத.;
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ைக அற ஓதிய மி  ஒளி. நீEைவ க # மி க க - கச நீக8 ெசா-ல
ப)ட மி+ ஒளி.கிற உய.+த இப ெவளிப7தியைட+த மி க க ;
வாமீகி :- இவ. பிறபா- ேவதிய.; ஒ> க றி ேவடட 6* கள:ெச;
வா + வைகயி- ஒநா ஒ னிவைர வழிமறி பறி க, அேபா னிவ.
இவாிட, “நீ. ெச; பாபெதாழி- உம வவாயா- ஜீவி  உம
இ-ேலா.  உ=ேடாெவன ேக)7 வக'' என ஏவ, அ%வா# ெச#
ேக)ைகயி- அவ.க ம# க ேக)7, னிவாிட 6றி, மயகி நிDைகயி-,
னிவ. எதிாி0+த மராமரதி ெபயைர 6ற8 ெசா-0 ேபாயின.. கவ.
அ%வாேறயி+ ெந7நா ெசபி க, ேம- ஒ D# A*ய. சில நா ெபா#
Dறி0+ ெவளிப7ைகயி-, ேவட ஒவ கிர:Iச ப)சிகைள ெகா-லவர
அைத க=7 சின+ சாபமிட அ8சாப Eேலாக Rபமாக ெவளிப)7 இராம
காைதயாயிD# ; பDபல தீைம - இ ெகாைல, கள: த0ய தீைமகைள
றித. (9)

255. ம- ெபா0 மாமணி - தி=ைமயைம+த மாணி கக பணாடவி - படகளி
6)ட; கட-வி - கடலா- Kழப)ட Bமி; ம)7 அற ெவகா:D# இமி ஓ
வDகைள D# மைற ெசாDெபா0 ேயாகிய. - எ-ைலயாக நீக ெகா*ய
கா)ைடயைட+ இனிைம மி+த மர:ாிைய >வ அணி+ ேவத8 ெசாDக
ெபா0 தவேயாகிய.; அ N- ெநறி எ# பிாி க; ெசாDற - ெசான;
நனிெகா) உள - மிதி Eழ, மன; விDெபா0தா - வி-0 ஒ ைத
விளகிற பாத; அ7தவ. - அைட கலமாக8 ேச.+தவ.; ேயாகிய  அ
N- ெநறி ெசான Lட.களா- வ+திய ேதவ. உன பாதகளிசரணமைடய அவ.க தீைம நீக யா இராமனாக மDற Aவட ேதாறி உ
ைறைய தீ. கிேறா எ# ெம;8ெசா- உைரதமான அழ மி க
சிறைடய வா; ெகா=7 த ெகா7த எ# * க; பைக ேபாயவ. ம=, ெப=, ெபா எற Aவாைசகளினி# நீகியவ.; 'ெம;8ெசா- உைரத
எ மி  அைமசீ. உைட ந- திவா;' என பிாி க; எ - எ# 6றப7.
(10)
-------------------------------
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வைக பவ

256. வE+தைர - Bமி; ஆவிதிர - உயி. 6)டக; அ ஆ க ஆ# உறி ஆ (அவ.க கதி-) பைடதவித அைடகிறா;; ெபா: உய. இக+ ஒ உய.: நீகி; இக,# - மா#பா7 ெகா=ட; உ# + இ - உறி, னிைல
விைனD#. (1)

257. ஓமைவ - ெசா-லப7கிற உலகக; உாிைமயி ஒ7கப7த- பிரளயகாலதி- உ=7. ஆ0ைலயி0த-; உ: - வ*வ; அல அ#
அளவி-லாத; அமல - DறமDறவ; அ8Eத - அழிவி-லாதவ; அனக பாவமி-லாதவ; ஐலேவட. - உவக; கைளக= - உத:பவ; அறியி- ேயாகநிதிைர; பரபிரம - கட:. (2)

258. கணேபா - ஒ வினா* ேநர; இ ெகா-ேலா கIசிைலெகா- எ#
பிாி க; சிைல - க-; மற0 - எம; வா;ைம நனிைல அற தன - உ=ைம
ந-ல நிைலயாகிய தம ஆகியைவ சிறி; இைழ - ெச;; நிகம – ேவத. (3)

259. மைக - வ0ைம; உலகி  ஒ கட: தாெனன க-வி  ஓ. த+ைத
எ# பிாி க; இ த+ைத எற இரணியைன றித; ெந7Iசயில நீ=டமைல; அட-6. மாEண - ெகா-,வதி- விஷ மி க பா; ெபா சிைக
அழ- - ேம-ேம- வகிற உ8சிையைடய ெந; ேவழ - யாைன; ய,
எ-ைவ - ய, சமயதி-; “ஓ அாி ராதன நாராயணா" எ# பிாி க;
பிரகலாதன :- இவ இர=ய  ]லாவதி  பிற+தவ.
கவி0 ேபாேத நாரதரா- ]லாவதி  உபேதசி  ேபா நாராயண
ம+திரைத அறி+தவ. இளைமயி- E கிர திரனாகிய ச=டனிடதிக-விகDக த+ைதயா- ஏவெபDறேபா ‘இர=யாய நம'ெவ# ஆசிாிய. ெசா-ல
இவ ‘அாி ஓ நம ' ெவ# 6றினா. இைத த+ைத  அறிவி க: அரச
ைம+தனிடதி- ேகாபி மைலேம- ஏDறிதளி ஆத த0யைவகைள
பிரேயாகி, பாகைள ெகா=7 க* க8 ெச;, அ கினியி- தளி, மத
யாைனைய ேம- ஏவி ெகா-,வதD யல பிரகலாதன அாிநாம உ8சாி
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பயமிறி இ+தா. இைத க=ட அEர ேகாபி "உ ேதவ எகி கிறா"
எ# ேக)7 "இCணி- இபானா?" எ# ேக)க மர 'ஆ' என அரச
அைத உைத க Cணி0+ ெவளிவ+த நரசிக தி:ைவ அவ 
கா)* த+ைதயி உயிைர ேபா விதா. (4)

260. மாவ0 - ஒ அEர அரச, திமா- இவனிட வாமன அவதார ெகா=7
ெச# Aவ* ம= வாகின.; ெபDறள+தன: - ெபD# அள+த வாலகதவ
ம=Mலகதவ; அள+தன இடவாெபய.; அளிK பிரசமல. மீதி,ைற
பரேம)* - வ=7க K +த தாமைர மல.ேம- த பிரம; Q7ெக>வி=ணவ.
ழா - ெபைம தகிய கட:ள. 6)டக; விதிளிவழா - விதிைற தவறாம-;
காம. - அழ; இைமெப# - இர=7 ப ககளி, ெபDற; ஆன+தநீ. விழி
இைர எழ - ஆன+ததா- உ=டாகிய நீ. விழியினி# ெசாாிய; அIச0 –
வணகி. (5)

261. ெதா>ப. - அ*யவ.; ெநIசகதி, - ெநIசிடதி- நிைன ;
தினகர - Kாிய; ர  - ஓ)7; க தீ. வா;ைம - Dற நீகிய உ=ைம;
வி=உலகி-  Eர. எக; Eர. - ேதவ.. (6)

262. மDறைவ எபதி- மD# அைசநிைல; அன+த - பல; அகதி- கதD
அDறா - ெநIசி- நிைனபதD ெபயைர8 ெசா-ல + பல ஆனாDேபால
இ அதைமைய உைடதா; ெச;ய மல. - சிவ+த தாமைர மல.,
"Bெவனப7வ ெபாறி வா Bேவ'' எறதா- மல. எப இதாமைரமல.
ஆயிD#; சிைற ேகா)ப)7 - சிைறயி- ெகாளப)7; பா- - ஏழா ேவD#ைம
உ; உ#தியாயி – அைட+தாயானா-; உ#தி - உ# +  + இ, னிைல
விைனD#; உ#திெப#ேவ - நைமயைடேவ; ைவயமளி  - உலைக த
ெசேகா0னா- பாகா ; மாைய எ சிைற - உவக. (7)

263. எழி0 - ேமக; ம9ர - மயி-பறைவ; ேவ)7 உைற - விபி த;
கதி.கா- - கிரண ெவளிவி7; விய - ெபைம, சேகார - ஓ. பறைவ,
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நிலைவ=7 வா வ; ஆமாதிய - ைவதிய; பிணிேயா - ேநாயாளி;
பவதவ - கD பவைதைடய மாணா க; நைச - விப. (8)

264. சரண பம உகள - பாதகளாகிய தாமைர இர=7ைடயவ; பதிமர Kாியல; உரக அமளி - பா ப7 ைக; ெகா யிைலெயா: ெமாவ ெகா=7 C கைத நீ கி ேயாகதி,ள; ெபமா க=கைள A*யிபி
Cகவி-ைல எக; உ#வ. - நிைன அைட அ*யா.க; த* - ெவ)7;
தசரத மதைல எக; அளி உைற - அ?  இபிடமானவேன. (9)

265. நயனவிைண - இக=க; பகவ - ஆ# ணகைள ைடயவ; நைக - ப-;
இ> - ெந;; ளக எறிய - மயி.8சி0.பைடய; விழியி + அற- + உக க=களினி# நீ. சி+த; இரவி மரபி அழக எக. (10)
-----------------------------------அ& பவ

266. ச+திர ேமD ெச-,ேபா :- அகைல ேகா)7 னி வ+ேதா
எ8சதிய- வலமி உDபவி - அழகிய கைலகளி சிகரமான அதிாி
னிவ ேதாறின உய.+த ச+ததியி தைமயி- மகனாக ெவDறிமிக ேதாறி;
அைமெவா7 இராமெனன உD# - அைமதிேயா7 ச+திர எற ெபயரைட+
(இராம - ச+திர) அளியின படர வா.வைலயI சிறபி- தற8 ெச; அபி மிதி ெபக நீ=ட உலகைத8 சிறபாக த நிலெவாளியினா- தக8
ெச;; கைலயக ஏ;+ - பதினா# கைலகைள தனிட ெபா+தி; +திைய
த+ - தைனெபD#; ெம;தவள ஒறி ெவ=ைம நிறைத8 ேச.+; சாDறி
மD# கமல இன மட கி - ெசா-,கா- தாமைரமல. 6)டகைள
விய8ெச;; இராம ேமD ெச-, ேபா :- அ கைல ேகா)7 னி
வ+ேதா எ8சதிய- வல மி - அழகிய 'கைல ேகா)7 னிவ. ' வ+
உய.வாக8 ெச;த திர காேமL* யாகதி தைமயா- ெவDறி மிக ேதாறி;
(எ8ச - ச+ததி, யாக) அைமேவா7 இராமெனன உD# - அைமதிெயா7
‘இராம'ென ெபயைரயைட+; அளியின படர வா.வைலய சிறபிதற8 ெச; - அபின ெபக நீ=ட உலகி,ள ம கைள த சிறபான
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அரசா)சியா- ைறகளிறி தக8 ெச;; கைல அக ஏ;+ - 64கைலகைள மனதி- ெபா+த கD#; +திைய த+ - அறிைவ ெபD#;
ெம;த வளெமாறி - நிைலத பல வளபகைள அைட+; சாDறி மக + அ- + இன + அட கி - ெசா-,கா- மD ேபாாினா- பாிEதம-லாத
6)டகைள (இரா)சத.க) அட கி ெயாழி (ம- - ம-ேபா., உபல)சணதாமDற விDேபாைர கா)*D#); ெபதைக - இராம; நீ.ைம - ண; வடமீ அ+ததி; ெவாி+ - ற; நிD ஒெபன - நின  ஒெபன; ஐ#
அறெவற - நீ., நில, கா7, மைல, மதி- எற ஐ+ பாகா கைள கட+
அைவ அழிய இராவணைன ெவற. (1)

267. ச+திர ேம- ெச-,ேபா:- வானவ.  உண அ த+ - ேதவ.க)
உ=MதDகாக தனிடமி+ த- 15-நா வைர அமிதைத ெகா7;
க சா. அக அணி உ ெகா=7 - க ெபா+திய அைடயாளமாக
சிவனிடதி- அழகிய வ*வைத ெகா=7; ெபாிய வைர நாெதா# K + ெபாிய மைலயான ேமமைலைய தின EDறி; மD# அ சேகார இட.மாற நைக
நில: கா)* - மD# அழகிய சேகார ப)சியி ப நீக உ=MதD
ஒளிவா;+த ளி.+த நில:கா)*; ேம-ெநறி  இய-வா; ைமத ஆேலா
என ேமவி - ஆகாய வழி  ததியா; களக த ச+திரெனன ெபா+தி,
(ஆேலா - ச+திர, இய-பா; எபத ேபா0 இய-வா;); ன ஆப- ஏ)ைட
வி=*ட8 ெச;தி)7 உ ள அ-0 மல.களி இத கைள மலர8ெச;;
ம=டல இைடயற ேமதக விளகி7தலா - ச+திர ம=டலதினி# நீகாமேமைம ெபா+த விளவதா-; இராமேமD ெச-,ேபா:- வானவ.  உண
அ த+ - ேதவ.க) உ=MதDகாக அமி.தைத ெகா7; சாரக அணி
உ ெகா=7 - சாரக எற வி-ைல அணி+த வ*வைத ெகா=7;
ெபாியவைர நாேதா# K + - ெபாிய தவனிவைர நாேதா# ெச#
வணகி; மD# அIE அேகார இட.மாற நைகநில: கா)*; - மD#, பயபட த க
அேகாரமான இரா)சத.களா- ேநாி7 ப நீதD அபயமாக னிவ.களிட
சிாிபாகிய ஒளிகா)*; ேம-ெநறி  இய- வா;ைம த மாேலாெனன ேமலான ஒ> க ெநறி  த+த உ=ைம த திமாெல# ெபய. அைட+;
ன ஆப- ஏ)ைட வி=*ட8 ெச;தி)7 - ளதான பல ெப=களி

80

க=ணிைமகைள8 திற க8ெச;; "ேதாக=டா. ேதாேளக=டா......... ...'' எற
பா)ைட கா=க; ம=தலதிைடயற ேமதக விளகி7தலா - Bமியினிட தம
ேமைம ெப#மா# ஆ)சி ாி+தி)டதா-; மாநல ஒளி.பரத - மி க அழ
விள பரத; எழி-6. - அழமி க; 8சக - A# உலக; ஆன அதிற
நா* - ெபா+திய அதிறைமகைள ஆரா;+; வ-விைர+ - மிகேவகமா;. (2)
268.
சதிர

இராகவ

1. எதிகிற

ற தி ைள ஒழிபவ.
அக தி ைள ஒழிபவ, (அக - மன).
2. நில திள ைபைழ (பசியபயிைர)
விள உயிக பல! வளபவ
வளபவ.(ச#திர அமித பயிைர
வளகிற%.)
.
3. மிக சினெகா(ட பணி (ேக% எற
அ தைகய பாபி ,%கி ேம- பளி
பா ) பயப.பவ.
ெகாபவ.
4. சிற  ெபா #திய பதினா/ கைலகைள
அ/ப % நா கைலக ெப0றவ.
உளவ. (கைல-ச#திரனி வள ,
ேத1 பாக)
ப தி - 2ாிய; மிமினி - ஓ 45சி; இ% ெச7 ெகா7களி ேம- இ #% மி8 மி8ெக/
பிரகாசி ஓ 45சி; க. திடா% - ேபாறிரா%; ஓ#% - ஆரா:#%; கழ- தசரத0 இனிய
ைம#த எ/ பிாிக. (3)
269.
சதிர
சதிர

இராகவ

1. மடைமண ெகா(ட சிறிய

அறி!ைடேயாக வணக எளிதி- வாரா%
ேபைத ப வ ெப(க தைன ெதா;மா/ மைறவா.
அைமவா.
2. மதி அ தி மக நீ-எ-ேலாரா
மதி அ திைய அளி ேதா - மதிகப.
மதிகப. அ திாி எற ,னிவ8 நீ மக. கேஜ#திர எ8 யாைனைய
காபா0றினவ.
3. உட- ைறத வளத உளவ.
எெபா;% ஒேரதைம உைடயவ.
4. களக ேதா. தவா.
களக ெகா>ச, இ-லாதவ.
5. இர!கால தி- விளவா.
எேபா% விளவா.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------கெபா - இ. (4)
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270. மணி ம+திர ஒளடத எபன A# வியாதிகைள ேபா வன;
ஜனனேநா; - பிறவி ப; அற - >வ; பயில - பழக; கைறயி களகமாகிய இ; கயேராக - dயேராக; ஆD#ற - ெச;ய. (5)

271. இடக. - தைல; பிைறைய நிக. ேகா)*ப - பிைற8ச+திரைன ஒத
த+தைதைடய யாைன (கேஜ+திர); Qைழ - ப; ஆல - ப;
சிDறைன - Eசி எபவ; வாச:- அபாீஷ எபவ அேயாதிைய
ஆ=ட அரச. இவ ஏகாதசி விரத அ)* *வி- அ#ப ேகாதான
ெச; வாதசியி- பாரைணெச;ய இ ைகயி- வாச னிவ. அதிதியாகவ+
அன ேவ=ட அரச களிD# எதி.ெகா=டா. னிவ. காளி+தி நதி ெச#
தீ.தமா7ைகயி- அரச வாதசி கடதைல எ=ணி பய+தவனா; ளசி
த=ணீ. சாபி)டா. த ேவைல *+ திபிய னிவ. அரச
ெச;ைகையயறி+ ேகாபி தைன அவமதி நீைர=ட அரசைன
ெகா-வதDகாக தம சைடயி- ஒைற ேகாபட Tசிெயறிய அதினி#
ஒ Bத உ=டாகி அரசைன எதி. க அரச அைத விLM ச கரதாெகாறா. ச கர பி னிவைன ரத அவ. A.திகளிட ெச#
அைட கலமைட+ விடாைம க=7 அரசைன அைட கல + ேவ=ட
அரச ச கரைத ேவ=* னிவைன ெகா-லா காபாDறின. தண: அ
எ# Bத - நீதDகாிய வ0ள Bத; இக- - பைக; த*+த - ெகாற;
ஓ.+திலா - நிைன கவி-ைல; உ;தி - பிைழத-; அண: - ேச.+த; ஈ# ஓ
அ=ண- எ# பிாி க. (6)

272. ைபயர: - படைடய பா; ைப+த விE - பEைமயான கDபகத K +த
ஆகாய உலக; ேதU# பம Q*ைக ேமலவ - ேதDற தாமைர ஆசனதிஇ  பிரம; எ= சிதி - அLடமா சிதிக; Eர.: - பிரக3பதி; இவைர
கைலகளி- வ-லவ. எப.; ைந - அழி; T7 - ேமா)ச; நயன8சிற கணி க=களி கைடபா.ைவ; ெகா- - ஐயெபாைள கா)7 இைட8ெசா-. (7)

273. கIசமல. மீதி,ைற பரேம)* - தாமைர மலாிமீ வசி  பிரம; நிமி
- பைட; கைள க= - ஆதரவாள, ஆெபய.; உைர - ெசா-; ைவபவ -
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தபவ; எIச,# - மி+தி கிற; ெதாியி -ஆராயி; அIசெலன பயபடாேதெய#. (8)

274. மற தைழ  மதகாிக - Tர அதிகமாள மத ெபா+திய யாைனக;
ஆவி பல - உயி.க பல; மல. மணமெதன நிைற:D# - மலாி0  மணைத
ேபா# க=M ெதாியாம- எ-லாவிடகளி, நிைற+; உள
சிற+தைழ ந. க= - மனதி- ப திமி+ அைழ  அ*யா.களிட;
ேமவியா? ஒ ேதவேதைவ - அைட+தவமாகிய ஒபDற கட:ள. 
கட:ைள; ெபமாட8 சி#வென# - ெபைம ெபா+திய மனித இன8
சி#வென#; ெச;யாப- - சிவ+த அ-0மல.; இத

- உத7; எளிய - இக +த;

இரணிய வரலாDைற வைகபவதி நாலாவ பா)*- கா=க. (9)

275. இதய. - மனள அ*யவ.க, எ#>ட - வ0ட; விபவ - வா :; வறி
இழ+ - Tேண இழ+; உ)ெகாளா; - மனதி- ெகாளமா)டா;; த வா;
திற+ - அ-0மல.ேபாற வா; திற+; நி பிைழைய எ=Mறாம- இைற
வி* - நி பிைழைய நிைன காம- இராம வி)டா,; இைளஞ. - பரத,
இல மண, ச க ஆகிய சேகாதர.க; உ;ெநறி - பிைழ  வழி;
இராம அ அ0 எனபிாி க. (10)
--------------------------------------சி'றி பவ

276. ப - ெந; வா. - நீ=ட; பாி - கா; ேபைதயேர ேபைதபவதாராகிய நாக; நைச - விப; வா,க - மண-; இப. இ%விட; வ=ட- - மகளி. விைளயா7 விைளயா)7. (1)

277. சிவB. - சிவநிற பரவ; இ+தீவரமல. - க வைளமல.; Bழி - >தி;
ெச-ல- - ப. (2)
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278. ஒ றவி ....... நிைற ெச;:- இவ சிபி ச கரவ.தி. அ கினி
இ+திர ைறேய றா: ேவடமா; பாிேசாதி க வர, றா அரசைன
அபயமைடய அதD நிைறயாக தைச ெகா7தா- அதைன ெபD# ெகா=7
ேபாக ேவட சமதி க, எ%வள: ைவபி த)7 ேமேல இ க தாேன ஏறி
உ)கா.+தா. நிைற சமனான. இல நயன ஒ மைறேயா இரப இட+
ந-கி - விள க=கைள ஒ பிராமண யாசி க ேதா=* ெகா7;
இவ ஒ Kாிய லதரசனாயித- ேவ=7. சா- எ; வா;ைம ேமைமயைட உ=ைம; சா-ெப; ............ அபிD சிற+தா.:- இவ
அாி8ச+திர. இவ உ=ைமைய காபாDற விEவாமிதிரனிட பல பக
அபவித இ#தியி- த மைனவி, மக இவ.கைள காலக=டெனற
பிராமண  அ*ைமயா கிய தா ஒ ைலய  அ*ைமப)ட
இ#தியி- ேதவ.க அவைன ஆசீ.வதித அாி8ச+திர ராணதி- கா=க,
இைணயி- அரE - ஒபி-லாத அரE. (3)

279. க= க#ஆ தயி.ேபா- ர  - பைடய கைற தா;பE
தயிராக காபைதேபா# கா ; கசப, மர - ர=ெதாைட; சிறிய
தாய. - ைகேகயி, Eமிதிைர ஆகிேயா.. (4)

280. வ*ேவ- - விைனெதாைக; ெமௗ0 - கிாீட; உாிஞ - உரா;+; நிைறசா- கDமி+த; தைனயனிைல எ# - திரனி-ைல எ#; இAறி- சா
பதினாயிர வட - அ#பதினாயிர வட; ஆQைழ தப - ெபா+திய ப
ெகட. (5)

281. Bைவ மல.ேந. தி:: - காயாBைவ ஒத வ*வ; வனசB - தாமைர B;
வ8சிைல - உவக; சிைல - வி-; ெவ=டாள ேகாைவ இக, ெவ=ைமயான  களி ெதாதிைய மா#ப7; ல: - ேச; நிைறேச.
#வ- - வாிைசயாகவைம+த பDக; ெசேகாைவ நிக.  - சிவ+த ேகாைவ
பழைத ஒதி ; இத

- உத7; வ:ேதா - திர)சி அைம+த ேதா; கDபக

Bகா - இ தைன ேவ=*யா.  ேவ=7வன தவ; இ+திர நகரதிஉள. கி-:- இ ைகமா# கதா Bமியி,ளவ.க?  மைழ வளைத
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ெகா7ப; எனேவ இராமன கர ேவ=*யா.  ேவ=7வன அளிதலாகDபக8 ேசாைலைய, ைகமா# கதா ெகாைடவள ெச;தலா- கிைல
உவைம ப7தி அைவகைள இகழ8ெச; கர எ# 6றினா.. கட,ைட
நீகா - கடைல தன  உைடைமயாக இபதினி# நீகி; ைவயகதிேபா+ - Bமியி- வ+. (6)

282. அக=டாகார - அள:படாத வ*வ; நிதிய - அழிவி-லாத; அவா; உவமி-லாததா; ; உவா; - வ*வளதா;; அவித ஆகி - பரமாமா:,
ஜீவாமா: ஒறாகி; ஐயமற - ச+ேதக நீக; ெநIசக - மனதினிட,
ஓத திைரேச. ேவைலயி - ஒ0ேயா7 6*ய அைலக ேச.+த பாDகட0;
பரமபத - ைவ=ட; நிகம8சி – ேவதா+த; ஏதமற - Dற நீக;
இைச+ேதா.  - தியானிேதா. , ஆ ைகெய 8சி- - உடெலற
ஒ கிட; இ7 க= - ப; T7 - ேமா)ச. (7)

283. Bகழ- - அழகிய கழலணி+த பாத; கழ- - தானியா ெபய.; மைறக
அரDறி7மா- - இதி- வ+ள ஆ- அைச; கர கி  - ைக 6பி; நி+ைத பழி; ெநIச கமல - உவக; ெநறிேயா - ைறைய உைடய நாக;
ைறயேற - ஏகார அைசநிைல. (8)

284. ஏகதலா; - ஒேர த-வனா;; எ+தா; – எ + த+ைத எபத விளி, மRஉ
ெமாழி; ேசாக - ப; திைசகளி நா - எ)7 தி க; நாகல - பாக
வசி  பாதள உலக; நாகல சர=கடப திைசகளி நா கரகடப என
நிரனிைர ெகாக; நாரசிக - இர=யகசிைவ ெகா-ல Cணி- ேதாறிய
திமா0 அவதார; சிறிய ேதகெமா7 வ+த - இராமாவதார. (9)

285. காய - உட-; ளகப - மயி.சி0. ெகாள; வ>தி - தி; நடைல வIசைன; வாIைச - அ; ேதய - ெகட. (10)
-----------------------------------
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சி(பைறபவ
286. கவள - ேமைம மி க; கா-மாாி - கா0றகி ெப; மைழ; ழ: - ஓ.
வாதிய; கத: - பD#கிற; ப-0ய அரவ - பல வாதியகளி சத; அமைல
- ஒ0; னிவ. அைற ஆசி ஆ. - னிவ. ெசா-,கிற ஆசீ.வாததி ஒ0;
ேதற- ஊ# - ேத Eர கிற; ெபாளிய - ெநகிய; ந#+த - கDபக த0ய
ஐ+த க; விE ஓ - ஆகாயதி,ள ேதவ.கைள காபாD#; Eைம ஒ0. (1)

287. ேகாத - Dறகைள ெக7த; ஐரவ. - த+ைத, தா;, , அரச, த
ேனா ஆகியவ.க; சீல - ஆசார; #கின. - அைட+தவ.; ேபாம0 B க மி+ள; மா.தா=ட - Kாிய. (2)

288. மற - பாப; ெவௗவி - அபகாி கவி)7; வா7 னிேவா. - விைனெதாைக;
மணிவாாி -  கைள ெகா=ட கட-; நிமி.பாதக ெபாைறெகா7 - நீ=ட
பாதகதினாலாகிய ெபா#தைல ெகா=7; சம - அDப க கைள
ெகா=ட மத; கM - ப; Eத இைலெயன +தி தள. தசரத மகனி-ைலேய எ# தி த7மா# தசரத; Qைழ - ப; அத கட- ஓாீஇ பாDகடைல வி)7 நீகி; கவைல ேசாக கM Qைழ ேபா க உதித
இராகவா எ# 6)7க. (3)

289. அத - த+ைத; ைணவ.க - சேகாதர.க; BEர. - பிராமண.; ேதசிக. , இ வசி)ட., விEவாமிதிர. ஆகிேயா.கைள றி கிற; விளகறிஞ. இ அதிாி, பரவாச னிவ. ஆகிேயா.கைள றி கிற;
சரணெமறைட+ேதா.க - விQஷண., E கிாீவ. ஆகிேயா.; ஓப- - பாகாத-;
ெம; ெவ# ைக அதிகார எ# மி கவ. - ைகயி- ெகா=7ள ெச-வ,
அதிகார, வ0 மி+தவ., (வா0, வண ஆகியவ.க); அறைற,
அபி ைற, உாிைம ைற, ஒப- ெச;த க ைற, அடகி ஒ>க,
உலகD உண.த உதித இராகவா எ# * க. (4)
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290. ஞால - Bமி; நைச ந=M,# - விப அைடதைல ெபD#; அனராக
எப சேகாதர.கைள றித; மாலற - மய க நீக; அெபா7 வண
கட: – லெத;வ; ஓவாதைம+ - நீகாதைம+. (5)

291. ஓவியைற ைகேபாயவ. - சிதிர ைறயி- ைகேத.+தவ.; வைரயவாி எ>த*யா; அெதா> - பா- ஒ>கிற; வா;மல. மழைல - வாயி0+
றப7 ெகா8ைச8 ெசாDக; ெசவி த பய - ெசவியாகிய உட,#பி பய;
எ=ைம ெப# வா; - எளிைம ெபா+திய வா;; பல ந - அைட+த இ
என பிாி க; உ Dேறவ- ெச;திட- - உன 8 சிறிய ெதா=7கைள8
ெச;தி7வதா-; ஏ;+த - ெபா+திய. (6)

292. பாெயாளிெச; - பரவி ஒளி ெச;கிற; பள அ# - DறமDற; பஃறைல ெகா
பா+தளைண - பல தைலகைள ெகா=ட பாபாகிய (ஆதிேசட) ப7 ைக; ேவைல கட-; மணி - ; மகிதல - Bமி; மDெறாவ. எ;ெதாணாததா; ஒளி ண
எனபிாி க; எ;ெதாணாத - அைடய*யாத; உறீஇ - உD#, ெசா-0ைச
யளெபைட; மல - Dற. (7)

293. நகிDட - தனமாகிய ட, உவக; ய  - த>:த-; நவிD# அ மாைய
- ெசா-,தD *யாத மாைய; நைவபழி - Dறமாகிய பழி; ேநாயி அைல ேநாயினா- வதி; இனாத ெபாதி - இதைகயைவகைள மைற, ெநறி
பிறழ மிதி7 ஆவ- - இ-லற ெநறியினி# றவற ெநறி பிற வதD மி க
ஆைச; வானி விற# - Eவ. கேலாகதி ெவDறிமி+த;  ைறவாள. அறி:மி கவ.; தி  இைச தா - திபதD ெபா+திய பாதைடயவன ;
ெநறிபிறழ ... வி7திட:- இராம இ-லறதினிேற பல அDத8 ெசய-கைள8
ெச;ததா- அவைனபணி+த ேநய.க? றவற ெநறி  மாறா அ%வாைசைய
நீ கிவி)டன.. (8)

294. சக - Bமி; தனி ைட - ஒபDற ெவ=ெகாDற ைட; தம ெகதி. ஆனதிற
ெசய T# ெகா7 - தம  பைகயாள எ-லாதிறகைள ெசயித
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ெசயெபைம ெகா=7; மைக - வ0; அட- ய - வ0ெபா+திய ய;
அறைற - தமவழி; சின விழியி- உக - ேகாப க=களினி# சி+த; கால யம; Bமிையயா? மரச.க? உைனபணியாம- ேகாப மி க=கைளைடய
யமன பாசைத ஒழிப *யாெத# மனதி- நா7 ஒபDற ேமலானவேன!
அப.க ச+ேதாஷி  தைலவேன! எனெபா ெகாக. (9)

295. விைனபைக - தீவிைனயாகிய பைக; மாற - ெக7 க; அகதி Aய மனதி A*ய; மல தம - Dறமாகிய இ; லதி னவாைவ ெபா#திட ஐலகளி ஆைசைய அட க; அளிதிர - வ=7 6)டக; ண.
ெபா? ைக #  அவி ேசாைல - Bெகா க நிர அபி இத
மல.கிற ேசாைலக; வ=7க இைசபா* ெமா மீ T வதனா- ைகக
# கவி கிறன. (10)
--------------------------சி(ேதபவ

296. தமனியதிகிாி - ெபானாலாகிய ச கர; மரகத ாிகதி. த)7 - மரகத
க-0னா- ெச;த ஒளிவா;+த ேத.த)7; வ8சிர கி7 - வ8சிரதினா- ெச;த
ேத. மர8ED#; பவள C= - பவளதினா- ெச;த ேத.C=க; க வள பாிEதமான வள; வயி_.ய 6 - ைவ_ாியதினாலாகிய ேத. ெகா*Iசி;
கலச - ேதாி ேம- ைவ  ஒவைக ட ேபா# ைன உள; C 
ெவ= தரள வட - உய.+த ெவ=ைமயான  களாலாகிய ேதாி>  கயி#;
பமணிபாைவ - பலவைக இரதினகளா- ஆகிய ேத. ெபாைமக;
விைலய# பட - மதிபDற ெப ெகா*; ேமதக சிதிர ப=#
ெகா*Iசி - ேமைம ெபா+த சிதிர எ>தி ந அைம+த ேத. ெமா)7;
6Dற இக- - எமன பைகைய; ெபானா- ேத.8 ச கரக?, மரகததினாெச;த ேத.த)7, வ8சிரதினா- ேத.8ED#, பவளதினா- C=க?,
ைவ_ாியதினா- ேதாி ேம-பாக, மாணி கதினா- கலச, தரளதினாவட, நவரதினகளா- ெபாைமக?, ெகா* சிதிரெம>திய
ெகா*Iசி ெகா=ட சிறிய ேதைர அேயாதி நக. ம#கினி- பல ேநா D#
மகிழ இராகவா நடதிய என * க. (1)
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297. ஆடக ஒளி. உைள - ெபானாலாகி பிரகாசி  ேத.8ச கர; Bழி >தி; ஆகமிைச - உட-மீ; அைண:ற - அைடய; அைல த பிைழ - வ+
தவ#. A7 அகதி - A7கிற மனதி அIஞானமாகிய வி; அழி:Dற
இ என பிாி க; இ அவி> =டக ேகாயி- - இனிய
வாசைனட மல தாமைரயாகிய இபிட; மைற கிழவ - ேவததிD
உாிைமயானவ (பிரம); ஒவி - நீகி; காடக - கா)*னிட; ஊணிறி உணவி-லாம-; ெந7கால ேநாDறா.  நீ=டகால தவIெச;பவ.க? ;
அலகி- - அளவDற; அற+ேத7 அகதின. ம0 - தமைத ேத*8ெச;கிற
மனைதைடய வ.க மி+த; ெபானாலாகிய ேத.8ச கரதிட ப)7 எ>கிற
Bமியின >தி ெகாIச ெச# அைடய ெபDறவ.க உலகினிபிற+மிற+ வ தவDறினி# நீகி, A7கிற அIஞான வி
அழி கப)7, பிரமனா- பைட கப7 ெதாழி0னி# நீகி, திெநறி
ைக ெகா=7, கா)*லைட+ தவIெச; னிவ. ,
பலகைலக?ண.+ள லவ.  அைடய *யாத இ எ# மகி 8சி மி+
திெச;ய சி#ேத. நடவாயாக எ# 6#க. அழி:Dற, ைக ெகா=டன Dெற8ச. (2)

298. க>வெலா தின நீகி - உடைப ேத; க>:வ ஒநா
நீகினா-; ைடநா# ெவ=பைல ைடநாDற TE ெவ=ைம நிற ெபா+திய
பDகைள; த , கம> ெந; நீவா உறி - வாசைன TE எ=ெண;
தடவாவி)டா-, க>ேம: காரளக - ேபக அைட காிய 6+த-; தைச
திர - தைசெதாதி; தமனிய கலச - ெபாட; ச+தத ஓவா - தின
நீகா; மல ெசாாி விழிக தைம - Qைள சி+ க=கைள; நீல - நீலமல.;
க>மி - மயகி; மடவா.திற உழலா - ெப=களிடதி- EDறி திாியா;
இதயமா க+க - மனமாகிய திைர, உவக; இவ.+ - ெச,தி8 ெச#;
ெக> மல. - நிற ெபா+திய மல.. (3)

299. ம=ணாதி Aவாைச ஏத - ம=, ெப=, ெபா எற A# ஆைசகளி
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Dற; இ ரைப - இ+த அDபமான உட-; அளபிலா எ=ண அளவி-லாத நிைன:; ம=7 - மயகி; இைழ - ெச;; யா எதைமய,
வா;த இ8சக எD#, இவDைற உைட த- எவ, மDறிைவ உண.+ - யா
எதைமைய உைடேயா, நா ெபா+தி யி கிற இ+த Bமி எதைமைய
உைடய, Bமிைய நைம உைடய த- யாவ இைவேபாற
மDறைவகைள அறி+; மலவிக- - Dறமாகிய பைக; உ; ஆ# - பிைழ 
வித; விைரகிலா. ெதாட. - விைர+ ெச;யமா)டாதா. சிேநக; உல
ேப;ேத. என - உலக கான- நீைரேபாற எ#. (4)

300. ஓ அசல ைவ - உய.+த மைலயிட; காசினி - Bமி; ைவபினிD கானக இடதி,ள கா7 எக; கட: நதி ஆ* - ெத;வதைமைடய ஆ#களி3நான ெச;; மழி - ெமா)ைடய*; மயி. நீ)* - மயி. வள.;
காவி நனிற மவிய CE இனி உ7 - காவி நிற ெபா+திய உைடைய
க)* ெகா=7; எ=ண# கைலக ஆ;+ - கண கDற கைலகைள ஆரா;+;
ேநா - விரத; அ Eதி ெநறி யாகக - அாிய ேவதகளி ைறைமப*
யாககைள; மாE இனி ஒழி - Dறைத இனி நீ கி; மவல. - அைடயாதவ.;
ேதசி இய- உ# க

- ஒளிதைமைடய க ; Bமிைய8 EDறி,

மைலயிடள கா7களி- பழகி, ெத;வதைமைடய நதிகளிதீ.தமா*, மயிைர ெமா)ைடய*, வள., காவிைட 7தி,
உய.+த விரதகைள8 ெச;, ேவதைறப* யாகக ெச; உளவ.க
உ தாமைரெயாத பாதக?  அபி-லா வி)டா- Dற நீகிய ஞானெநறி
ெச# ேமா)சமைடய மா)டா.க எற இதைனண.+ மறவா உைன
தின+ெதா> ம*யா.கைள நீகாத மகி 8சிெயா7 கா  மிைறவ எக. (5)

301. ஊம: ெபாைறட- - மாமிச ெபா+திய உயிைர தா உட-;
ரத- - காபாDற-; அதமா. வசன - அதைத ெயாத ெசா-ைலைடயவேன;
K- ம: கி- - க.ப ெகா=ட ேமக, மா0ைக - மாைல; தி:வ - அழகிய
வ*வைத ைடயவேன; விழியேன, வாயா, தா, வாச, வசன, வா
மகளா, ேவத*ேவ, ளபமா0ைகய ஆகியன விளிக. (6)

ைகேயா;,
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302. திவயிD# உற ைவ அளி ஓ - வயிDறினிட ைவ பாகா ;
சாTகா - சாTக ண உைடயவேன. இ  ணகளி- ஒ#; சதியா சதியைதைடயவேன; உ#த- - அைடத-; ெவ# ெகா7காம ெவபைத8 ெச;கிற ெகா*ய காமப; காம ெகா=டவ.க? 8 ச+திர
அன- என TE, ச+தன தடவி ெபாாி; ேமத உைன - ேமைம ெபா+திய
உைன. (7)

303. பிறவிெய உதி - பிறவி ெயகிற கட-, உவக; விமல DறமDறவேன; விதக - ஞானைடயவேன; விைசய - ெவDறிைடயவேன;
வி கிர - பரா கிரமைத ைடயவேன; விரத - சதியைதைடயவேன;
விEவசிமய ேஜாதிேய - உலகதிDேக ஞானமயமான பிரகாசைடயவேன; விEவ
- உலக; ெபா8சா - மறதி; இக+ - நீகி; சக ேத - பிரம; வி
நிதியா - கட:ளாி- அழியாதவேன. (8)

304. ம=ணி- அைன தர தி+ - Bமியி- தா; வயிDறி0+; அைனெதாத- விகார; வறி - Eமா; ெயௗவன - வா0பபவ; வIச >
உ நிக> மாதரா. - வIசக8 ெசய-க Bரா: மனதி- *ெகா=* 
ெப=க; அவல# - வத#கிற; ெகா7 + ைப + மவி - ெகா*ய
பைத யைட+; ெகௗமார - இளைம பவ; உஞDறி - ெச;; க=Mறீஇ க=MD#; Eைத கிட+ ெத=ணிலவி இல# அேயாதி - E=ணா,
EவDறி0+ ெதளி+த நிலவிைனேபா- பிரகாசி  அேயாதி. அவல8Eைவ ெபாறிண.வாலாகி ளதிேல நிக>+யைர றிப. (9)

இராகவ
இராகவ பிைளதமி

றிைர %'றி'(.
%'றி'(.
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