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"ஏததல எழி  !ேர'' எபதப# இதல விரா&ட' 
இதயதானமாக *றப+கிற. சிவபிரா'  ஆயிர கண கான
ேகாவி/களிபி' ேகாவி/ எ0 சிறபி *றப+வ இஃெதாேற.
2ேலாக ைகலாசெம0 ைசவ3களா4 தி5சிதிர*ட எ0 ைவணவ3களா4
ேபாற ெப0வ இ. ப6ச2த தல7க8 எ/லா 2த7க8 ேதாறிநி0
விள7க இடத நி ஆகாசதலமா: விள7கிற. காண ;தி கிைடப
தி/ைலயா.

சிதபரதி ெதகி/ நாைம/ <ரதி/ காேவாியி கிைளயாகிய ெகாளிட
ஓ+கிற. மணி;தா நதிெயன 326-ஆ பா&#/ றி கப+ ெவளா0
வட ேக ஓ+கிற. இ>ெவளாறி/ தா ேம*றிய மணி;தா நதி
கலவி+கிற. பாலமா எ' சிறா0 நகரதி ைகவ?#
நிைலயதி இைடேய ெதகி  வட காக ஓ+கிற. இ க7ைக ேபரா0
காசியி/ ெத வட காக ஓ+வைத நிைன2&+கிற.
கபகவிநாயக3 - கபக ேபால அ#யா3களி கதறி ;# கவ/ல
ெபமானாத  "கபக விநாயக3" என ெபய3 ெபறா3. ேம பா3த சநிதி.
தி ைகைய5 ேச3 ஏA ைகக ெகா?டவ3. இவ3 தல விநாயகராதலா/
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;தக? இவ3 தி காணப+கிற.
சிவகாமியைம - ஒைற கா/ ம?டப விநாயகராலயதினி0 சிவக7ைகைய
வலமாக5 Cறி வேபா சிவக7ைக  ேமேக விள7 ஆலயமா. நிற
தி ேகாலமாக இ>வைம விள7கிறா3. இ>வைம ேக 2ரைத தீ3த
விழாவாக ெகா?ட 10-நா திவிழா நைடெப0. இ>வைம சிலாEபமாக
உள. ம0 சிவக7ைகயி ெதபாகதி4ள சிசைபயி/ நடராச3 ப கதி/
வி கிரக Eபமான சிவகாமCதாி விள7கிறா3. இவ  ஆனி, மா3கழி
மாத7களி/தா நடராசட ேச3 விழா நைடெப0. ப5ைசநிற
திேமனிைடயவ3. திம7கல நா? இவர தி கAதிேல மிளி. வல
தி கர ெச7கAநீ3 மலேரதியி க, இடதி கரைத கீேழ ெதா7கவி&+
ஒ+7கிய நிைலைடயவராக உளா3.

இதல  !3, 

ைச, தி/ைல, சிதபர என பா&+ களி/ றி கப+கிற.

அணகிாியா த திகழி/  க?டG3, ெப !3, 

ைச எ0

ஆ8வதா/ 342- ;த/ 346 வைரள ெச:&களி/ ெபாபி ைசெயன வவ
ெபா8  ஒதிபி' வழ ைக ேநா க 'ெபா ைச' ெயறிபேத ந0
என ெதாியவ. இ பறி றிபி4 காணலா.

கா பவதி/ ;தபா&+ எ+ ெகா?ட பிரதி ேகப ‘நட7கா&#/'
எப திவால7காடாயி ஆசிாியாி வழிப+ கடHளாவேரா எற ஐயதா/
ேபாடப&+ள. பினேர அைடயா0 J/நிைலய பிரதியா/ தி5ெசதி/
என ெதாித. எனேவ பிரதிபாடப# தி/ைல நடராசைர ெகாக. இர?டாவ
பா&# தைல தவறிய றிபி/ காணலா. Kறாவ பா&+
நடராசைரேய றி கலா என றிைரயி/ *றப&+ள. இபா&#
ெபாைள ேநா கி வி2திைய பறிய வண கமாகH ெகாளலா. அறிஞ3
ற கைள ைறெப: வாசிபா3களாக.

326- ஆபா&#/ “உA மாைன ;னி" எப உA + மா + + ஐ எ0
பிாி உA எைம கடா கைள எ0 ெபா ெகாள ேவ?+. இ7 ‘’
சாாிைய. இ7ஙன வவதைன Xix - ப க ;தக? காணலா. 327-ஆ பா&#/
"ஒ நாலரC பCெபாகா/" எபத "ஒபற நா ;தைமயான
ேவத7க8 ெபா மயமான நா கப7களாகH" என ெபா ெகாக. 338-
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ஆ பா&+ ேதவிபாகவத கப# "ச3வ சதிமய" எபதா:
அைம கப&+ள. பிரமனி டதி/ இராசச ணைத, விNOவினிடதி/
சாPக ணைத, உதிரனிடதி/ தாமசணைத த பைட க, கா க,
அழி க ஏHகிறா எ0 அதி/ *றப&+ள. 348-ஆ பா&#/ அைமயி
;த ;மல7கைள ேபா கவ/ல எ0 ஆசிாிய3 *0கிறா3. இமல
அறிவற சடதைம வா:த ெந/  உமி ;ைள ெசபி
களி ேபா0 ஆமாைவ அனாதிேய பறி நிப எபைத 644-ஆ ப க
பிரதிபாட Kல உணரலா.

372-ஆ பா&#/ "யி/ வ#H ெகா?டெதா ேகாைதைய5 சா3தி+" எப
வி/ யQ3 என இேபா வழ7 வி/ைலதல ேகாகிலாபிைகைய
றி கலா. 379-ஆ பா&+ <?க, ஓ+க, ஆணிக ;த யன னிததைம
வா:ததாக கதப+வைத5 ெசா/ேலாவியமா கிற, உதிரRடதி க?
ேவத7க ஆ0 (சி&ைச, வியாகரண ;த யன) ெபாமயமான ஆ0
தப7களாகH, சதாசிவRடதிக? நா ேவத7க8 ( , யC3 ;த யன)
நா ெபாமயமான தப7களாகH விள7கிறன. இதைனேய "ஆ0 சாதிர
நா4ேவத மதி <ணா'' எறா3. பிரமRடதி/ 28- ஆகம7க8 (காமிக ;த/
வாள ஈறாக 28- தப7களாக விள7கிறன. வி&+O Rடதி க? 52த7க8 (பிதிவி, அ ;த யன) 5- தப7களாக விள7கிறன. இதைனேய
"ஆகம7க......... <Oதிர” எறா3. சிசைபயி/ பிரமா, விNO, உதிர,
மேகCவர, சதாசிவ ஆகிய ப6ச K3திக8 5- Rட7களாளன3
எபதைனயி கா&+கிற. 64-கைலக8 (அ கரவில கண ;த/ அவைத
பிரேயாக ஈறாக) 64-ைகமர7களாக உளன. நா#க 72000-உ ஆணிகளாக
விள7கிறன. சிசைபயி ெதற&#/ அைமள பலகணிக
ஒ>ெவாறி4 96 வார7க உள. அைவக 96 தவ7கைள கா&+கிறன.
உ5வாச நிசவாச7களாகிய உயி3  க 21600- ேமேல ைகமர7க மீ
ேச3 கெபற த7க ஓ+களாக விள7கிறன.

373-ஆ பா&#/ சதிரலதி/ பிறத அரச ஒவ த திைரட
சிவக7ைகயி/ K கி ெபானிற ெபறா என வவ இரணியவ3ம
வரலாறி' ேவ0ப&டதாக எராண7களி4 காண *டாத ெச:தியாக

5

விள7கிற. 399-ஆ பா&#/ பதா+ேபா ப அைமயி உ0 களி
நிற7கைள கவ3த/ அ;தாபிைக பிைளதமிழி/ "மகாற ெந6சழ ைக"
எற பாடைல "ைமயாி ெந+7கேணா க ப+த4 ககிவ ைககி சிவ
கா&+ கக பலH7 க?டா3''. (மிதி - கா&சி பட. 16.) எற கபராமாயண5
ெச:ைள நிைனG&+கிற. 407 ஆ பாட / "அ7ேகா+ மி7ேகா+
வேதா+ உயி3க ேபா/'' எற அ#யி க, ''2ச ெனAத வ?+
ம7கி' கிர7கி ெபா7க மாC0 பிறவி ேபால வவ ேபாவதாகி ...''
(மிதிைல கா. 10) எற கப ராமாயண பாட ' உள. “க?க
கயெலன " எற 417-ஆ பா&+, திாிரCதாி பிைளதமிழி/ “ெச7கய
ெலா+7க?க'' எற பா&+ பாகபிாியாவைம பிைள தமிழி/ "8
ெபா7கய

ர?டகி' " எற பா&+,

"ப7கய வைள யாப/ பட3ெகா# வைள நீல6
ெச7கிைட தர7க7 ெக?ைட சிைனவரா

ைனய ேதப

த7க ேவ 0வைம யி/லா வ யவ தAவி5 சா4
ம7ைகய3 விபி யா+ வாவிக பலH7 க?டா3.''
மிதிைல கா. 17.
எற கபராமாயண பா&#ைன ெயாத/ கா?க. 420-ஆ பா&#/ யி/ சி07
0பிைழத/ அ;தாபிைக பிைளதமி

'கத7கமA ந07களப ...' எற

பா&#னா4ணரலா. சீவக சிதாமணி 79-ஆ பாட/ ந5ச3 உைரயா4
அறியலா. சி0 ெபாபாினி ெறா# விைளயா# எப பிரதிபாடப#
"ஒளி விைளயா#" எறிபி ".... காெணைன ெயனா தேனாி/லா
ள7ெகா ெகா:2 தைழK கி யிேனெயைன காOதி ....'' (2 ெகா:. 31)
எற க. ராமா. பா&+  ஒதி . ''ைமத3 த ெசாேக&கி/...
தைலெமாழி யா#யேள,'' எற அ#க " ழ னி .... ேகளாதவ3.''
''ம க?ெம: ... ெசவி .'' எற றகைள பிபறிள.

இபிைளதமி மற பிைளதமிழி' மி கதா:, 120 பாட/க8 12பவ7க8 ெப0 விள7கிற. அமாைன பவ 9 - பா&+கேள
ெப0ள. ஆ?டா பிைள தமிழி/ இ0தியி/ காமேநா பவ ெப0

6

11-பவமாக விள7வ காணத க. அமாைன பவதி/ தைலெமாழி
யா+கெவன 3 - பாட/க8, பாைவயா+க எ0 3-பாட/க8, கழ7
ஆ+வாயாக எ0 2- பாட/க8 அமாைனயா+க என 2- பாட/க8
*றப&+ளன. ஊச4  பிறேக நீராட/ அைமதிப திய அச.
பதாட பவ தியதா: இதி/ விள7கிற. சீவகசிதாமணியி4 125, 150,
151-பா&+ க பத#தைலபறி விள கிறன. இ ெப?க
விைளயா&ெடன அறியலா. ஊச4  பின3 அமாைன, நீராட4
றனைட பவெமன அைடயா3 டா ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/ நிைலயதி
ஏ&+5 Cவ#களி/ உளன. தமிழ:- இ>வாசிாிய3 ைசவசமயபயிசி
சிதாத; மி கவெரன ஊகி கலா. 347-ஆ பாட / “வடகைல J/
ல7கமண  திராவிடதி Cைவேய மண  பிராகித மவி மண 
;லகளி  மகிைம த மதிர மண  மைல ;  மிய ைச” எ0
வடகைல ெதகைலகைள பாரா&#ய, ெத8 தமி தி/ைல (305)
ெதளிதமி 5Cைவ *0 (312), எ/ைலயி ;தமி Kவ (322), ஊனமி/
ெசதமி மாைல ைனதைன (325), தமி ேச3  !3 (331), இனிய;
தமிழமி தி (337), ;தமி ெசாகழகதவ3 (334), தமி மண 7 ;த;த
(354), தமி

ேகதH சதேகா# (361), கழக;தமி பா+ (393), எ0

பாட/களி/ தமிைழ பாரா&#ய க?+ மகிழ த கன. 410-ஆ பாட / தா:
தைதயராகH பைத நீ கினவராகH சிவகாமியைமைய
பாரா&+கிறா3. ம0 எேபாெதைன வா விபா: (333) அ#ேய மி#7ெகட
(364) ெகா#ேய' வண7கிட (365), பாவிேய' ;ன பாதநபி மனKசலாட (415)
எபன ேநா கத கன. அைடயா3, டா ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/
நிைலயதி/ உள மிகH சித4ற ஓைல5Cவ#யி/ பாதி ஒ#த ஏ&#/
“இபிைளதமி ... தி5ெசதி ...கவிெச:தா'' என காணப+வதா/
தி5ெசதி/மா நகாி/ உள ஓ3 லவரா/ ெச:யப&டெதன அறியலா. மித
பாதி ஏ+ ேத# கிைட கவி/ைல.

இ>வாசிாிய3, இ  எ/லா பிரதிகளி' (அைடயா3 J/ நிைலயபிரதி
உபட) எளியம க றகரதி ெக/லா ெகா5ைசயாக தகர வழ7மா0ேபால
ஆ8தலா/ மா (377) கைத (374, 377, 378) என அ>வாேற ேபாடப&+ள.
ம0 ஐபெதாவ3 எப அபெதாவ3 எ0, வலய, இதய,
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தவ தி+வ எபன வைலய இைதய, தவி தி+வ எ0 காணப+கிறன.
இதி/ ;த ர?+ ேபா .

இபிைளதமி அ5சி&ட பின3, இபிைளதமிழி K0 ஓைல5Cவ#க
அ23தியா: அைடயா3, டா ட3. உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/நிைலயதி4ளதாக
ெதாி அைவகளி பிரதிபாட நைம பய ெமன றி வ இ0தியி/
ேச3ேளா, அபிரதிகளா/ ஆசிாிய3 ெபய3 அைரைறயாக ெதாிதேதா+
371-ஆ பா&#/ “; கணிேலா3 ெகாறமதியா'' 2-வ வாியி4 “; கீ0
நீ0மதியா'' 4-வ வாியி4 காணப+வ காபவதி/ திமா4 
அ+தப# திமக தி அத பினேர பிரம தி வவ
அறியப&ட. இதகான வைகயி/ அட மன;வதவிய அைடயா0,
டா ட3 உ. ேவ. சாமிநாைதய3 J/நிைலய நி3வாகிக& எ நறிாி.
இபிைளதமி #Uகி#> காடலா  324-ஆ எ?Oள
ஓைல5Cவ#யினி0 ெவளியிடப+கிற. சாிபா3த4  Kவட காடலா 
2860, 2619-எ?Oள ஓைலபிரதிக பயப&டன.
_______
திைல சிவகாமி அைம பிைளதமி

க பக விநாயக"
விநாயக" தி
ெவ?பா
305. ெத8தமி  தி/ைல5 சிவகாம Cதாிேம
பிைள தமி *0 ேபைதேய - 8சைட
க7ைகெபறா க7ைகெபறா கபக நேப3ெபறா
க7ைகெபறா க7ைகெபறா கா.
-------------கா ப#வ
தி#ேவல%கா&.
தி#ேவல%கா&. நடராச"
306. சீ32த பராபரதி 4தித பராசதி
சிவகாம Cதாியா:5 ெசகமைன 2ப
பா32த விரா&ட னிைதய ?டாீக
பCெபா&#/ விைளயா+ ைபெதா#ைய கா க
ேப32த நா வ நாகவ ந+ேவ
ேபவ மவெமன ெப0நவ ேபததி

8

<32த சதிசதா சிவ5சி 2
ல7தி[1]நட7கா&#/ விள7சபா பதிேய.

(1)

பிரதிபாட : - [1]. நட7கா&#,

ெபா. - ேவ0
307. உவாகி யவாகி ெயாளியாகி ெவளியாகி
8 றமாகி
ேயாெரA தீெரA த6ெசA ெத&ெடA
ெதாறிர? ைடெத&#னா/
விாிவாகி ெய?ப நா J றாயிர
மிைதைய தாறாெற
ேவறாகி ேவதாத நாதாத மானெதா
ெம:ெபாளி ைனபரHவா
தஞான மீ5ைசகிாி யாசதி ெயா+ப6ச
சதிேமா கினிவிமா
ற'கரண வனேபா க;மாகி யளவிலா5
சகலநி& கள;மாகி
திஞான சைபயினி சிசதி யாகிேய
திக பரா சதியான
சிவகாமி யைமைய யேளா+ பிாியாத
திHள காதளேவ.
தி/ைல நடராச3
ேவ0
308. இவிைன களி ேறாட தா கி+
ெமAபிறபிற வானி V கி+
ெமமயி3ைண யாக காதி+
மிைமயவ3 கிைட !ைற ேபா கி+
நிமலெபா ஞான பாற
நிவிகப' 2தி ேதற
நிக பிைற5Cட3 ேபா; கீற
ெந+மைற5சிைக மீதி 2த
திைரெபய3 ஞான பா3பதி
திவ&சிவ காமி தா: கி
திக தரைன <ளி ேகப

(2)
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திWதகணி யாக5 ேச3 கேவ
க;5சிர மாக5 சீ3த
கரவிழி கதி3 கா/; *ற
கனகசிசைப ஞான *0
கடHள3 க' 2தி காபேத.

(3)

பிரணவ
ேவ0
309. மிட0 திதிய ர ைச வ?#ன
மிட40 ப7கயேம/
விைரமக ரத; நறH மதிட
விைழH0 ெத !3
கடHள3 வத# பரவ வரத
கைண Cரதசீ3
கம சிவ Cதாி மன மகி திட
வினி ரதிடேவ
ட4யி ெரா?ெபா? மைற;# விக
4பநிட வி6ைசெயனா
Hளதில ெதப ெமாளிெவளி ெயப
ெமாழிவற நிறெதனா
ெபைடநைட ம7ைகேயா #லதிாி யபக3
ெப0ெசவி யிறேவ
ெபாி ெமாழிதிட ெவாெமாழி ெய0ள
பிரணவ மதிரேம.

விநாயக3
ேவ0
310. ஐ கர; ேதாணா
மா0 தைல நா/வா
ம#க ளிர?+7 ெகாெபா0
மதி [1]யல3க பகெமா0
;தி ெயனபா: ;மத;
ஒத? ;க; பைடத8
[2]ெமாவ றைனேய ெய6ஞா0
;ள க பணிதி+வா

(4)
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தைத டெச பாதிட
றாேனா3 ப5ைச பாதி7க?
[3]டாேனா ரைர ேதாெடா0
தடேதா ளிர?+7 கிளிெயா06
சிைத மகி ெச தாெளா06
ெசA77 ம6ேச3 ெகா7ைகெயா06
சிவகா மிதா: தைனெய06
ெசA7ேகா வி கா தெகேற.

(5)

பிரதிபாட : [1]. அதிய/ கபக ஒ0, அதியகல கப எ0,
[2]. ஒவறைன ேபெற6ஞா0, [3¨]. தாேனாறைர,

;க
ேவ0
311. ெவளி ெபா'7 ெகாழிதகி லைர
விாிகதி3 தரள; கி
ெத8க/ ேலால காவிாி 

!3

சிவகாம Cதாி தாைய
;ளைர ;ளாி ெபா&#/ Pறி 
;த/வைன ;#ள7 கிடதா
ெய8ற ைட  வளி நாயகைன
யினிகா திடபணி வேம.

திமா/
யவ
312. மரகத கிாிேதாக மகரைம கட மா3ப
மைழ;கி யேமனி [1]வ?ணேம: தீ3தைன
மதகாி கிட3தீர ;தைலக கிடவாைய
வகி3கதி3 தனியாழி ய?ணைல பாகட
Xரகெமைதயி மீதி லறியி0யி/ேவாைன
லக; றி'வாாி ?O; ேச&டைன
ெயாளி3சிைற கைணவாாி லரவி& ெடதி3ேபாாி
40மர கைரJ0 ம?ணைல ேபா0
நைரதிைர #/ேபாக நரகி' கிைரயான

(6)
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நர3தைம தியாம/ நைமயி ேச3ேதைம
ந க

கடேலறி நவநிதி கைரேசர

நலமிக ெபவா H ந?Oற காபவ
திHள தினிேல0 ெதளிதமி 5 Cைவ*0
[2]ெதளிமதி லேவா3க ;ைமயி ேபாறிய
சிவகதி 

!ாி மHத பைரயான

திவ& சிவகாமியைமைய கா கேவ.

(7)

பிரதிபாட :
[1]. வ?ணெம: தீ3தைன

[2]. ெதாிமதி

பிரம
ேவ0
313. நா/வைக ேதாற; [1ெமAவைக பிறவி
ந?Oமி விைன வAவா
நாப ெத?ம3  ;ப ; ேகா#
நாத3  மெறவ3 
பா/வைக வத?ட ;A பைடதினிய
பமR டதி 
பரமைன பிரமைன ரவைன கரமல3
பத6ெசாாி த6ச ெச:வா
மா/வைக5 ெசபமாைல வைலயெமா ைகயினி
மழைலவா: கிைளெயாைக
ம7ெகாைக ெயாைகயி ப/மல ைவதினிய
ம'யி3 கCர 6
Y/வைக யறிதிட5 சிவனல Cதி6
ெசா/ெலாணா வதிரகசிய6
ேசாதியதி காரசிவ காமC தாிதைன
ெதாAகா தாியேவ.

பிரதிபாட : [1].ேதாற;ட எAவைக.

திமக
ேவ0
314. ப/4யி3 ெதாைகயாH வ/ தி கா&#ய

(8)
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பிைளைய ெப0தாைய ெவ/ல வி2&#ய
ப/லவி& டடலாதி வளைல தா கிய
பலவயதைன Z' ந/லக பா&#ைய
ம/ல4 0லேகA ெமா/ைலயி 2ெதாளி3
வ/ த 5 Cேபால வி8ெகா 2 பர
வ/4ர தினி/வாA ெம/ ைய பா கிய
வ/ ைய ெதாைலயாத ெச/விைய ேபா0
ம/4+ க?ேணர ம/ ைக 2பல
ெகா8ைம ழலாைள ;/ைலயி ெபாகவி
ெனா/ைலயி றணியாைள வைளயி கா&#ய
வளிைன ெபாேசைல ெவ/4க& ேசபிைய
ெச/ல4 றவ3வாைத ெய/ைலவி& ேடா&#ய
/4ெம:5 சிவேலாக ெமா/ைலயி கா&#ய
ெச/வ; றியவா ைவ யளிைவ தா&#ய
தி/ைலயி சிவகாம வ/ ைய கா கேவ.

(9)

கைலமக
ேவ0
315. ;தி  விதாகி ஞான ெகாAதாகி
;திேவ35 Cதியாகி
;#யாத ச7கீத சாகிதி ய7கேள
;ைலய பாகிமல3 க?
சிதித சத;6 ேசாதிட; மாகிேய
ெசதளி3 ைகககைலயா:
திதித ேபாிப நகனி பA 6
ெசA7ெகா# தைனபணிவா
பதியா:5 சதிர Yாிய க?களா:
பகிர?ட மடமாகி
பாதல பாதமா: மாதிர ேதாகளா:
ப#கட/ நிதபதடமா
தாிக ேமகமா:5 ெசெபாமைல ெவளிமைல
ைபயெகா7 ைககளாகிேய
லகமா: விைளயா+ சிவகாம Cதாிைய
லவா காதளேவ.

சதமாத3 ;த ேயா3

(10)
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316. சதமா தாைவ நவசதி மாைர
தபதிர காளிதைன6
சதிரY ாிய3 தைம ;ப ;ேதவ3
தைமPர பதிர3தைம6
சிதமகி

1திெவாத யாமத3 தைம6

சிவ2த கண3தைம6
சிவக7ைக ஞானபர மானத சதிெயா+
தீ3தச திகடைம
ெமதிைச ேமறி+ பிரமசா ;?#ட
ென?#  பால3தைம
மிவ ெகாவைர ெமாவ கிவைர
ெமெபாA ேமபணிவா
;தித சிவகாம Cதாி தி ேகாவி/
Kத?ட ேகாளமளH
;#யாத பாதல; மற; மிற;
(11)

;ைறைமயி காதளேவ.

பிரதிபாட : [1]. திெவாத3.
-------------------------------ெச%கீைரப#வ

317. ஒவா0 ;ண3வாிய பிரமதி ெலாேசாதி
பதி யாகியநீ
ெயாசிறிய ப5ைச பC7ழவி யாகிேய
ேயாைர [2;திலக
வநாத மாஞான தவிசி/ விைளயாட
வசரா சர;மாட
ம/கா ெம/ல கவி விைள யாடேவ
ம'யி3க யாHமாட
விதா8 Kறியி ைகK றிதைல
ெய+ தவ திடHேம
யிவிைன மிப; ப; தைலெய+
ெதவன ;தவழேவ
திவா H தரமறி/ விைளயாட வழவி
ெச7கீைர யா#யேள
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தி/ைலமா நக3மH சிவகாம வ/ ேய
ெச7கீைர யா#யேள.

(1)

பிரதிபாட: [2]. K3திலக.

318. ஆதார சதிய பெதாவ3 யா Pைண
தாளமா ளியராக
மம; பதிர? ட0ப நா4மி
திறமாதி பா#யாட
Yதான மான? ட சதி ந+நிைல5
Cழி;னா சதிடேன
ல7மிைட பி7கைல5 சதிய ைன க?+
ெதாA நடன7களாட
பாதார விதமல3 பரவிய பாடேவ
ப6சகி3 தியசதியா:
பதிேச3 நாப ; ேகாண சதிெயா+
பரCதி ரசதி6
சீதா யதவசி லவிைள யாடநீ
ெச7கீைர யா#யேள
தி/ைலமா நக3மH சிவகாம வ/ ேய
ெச7கீைர யா#யேள.

319. பவளவா3 சைடயாட மாணி க மணிெயாளி
படவிாி தாடவரவ
பபிைற ய க0 ெகா கிற மாடவி
ப கந+ ; கணாட
வளவா3 ைழயாட அவியா ைகயா
Cடெமா ைகயிலாட
#யாட ெவாைக ெயாைகய6செலறிட5
Cறிெயா ைகயாடேவ
தவளவா:5 சி/லாி கி?கிணி 6சித
தரளதா மைரயாடந
றாதா மைரெயா0 ;யலக ;ெகா0
தசில டனாடேவ
திவளவா ;0வ4ட னபலவ ராடநீ
ெச7கீைர யா#யேள

(2)
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தி/ைலமா நக3மH சிவகாம வ/ ேய
ெச7கீைர யா#யேள.

(3)

320. பாிமள ழ லணி ெபாபாைள ெபாC&#
பதிபிைற ப&டமாட
பதியா: வ5சிர ைழயாட காதினிைட
பலமணி ெகாமாட
மரகத படலமணி மகரமக ாிைகயாட
வாவைல ய7களாட
மாணி க ெம/வைள ;ைகயி ;தலாி
மHெபா சாிமாட
அரதன மதாணிட 'தரப தனமாட
வணிேம கைலமாட
வாடக பாடக7 கி?கிணி சத7ைக
அலமி சிலமாட
திH மகி சி றபலவ ராடநீ
ெச7கீைர யா#யேள
சிவசித பரமH சிவகாமியைமேய
ெச7கீைர யா#யேள.

321. மறிதிைர ணாிைய ணவா: ன4?+
மா 6 Y/ெகா?+மி
மைழகிட மி+6 Cட3மணி +மிெந+
மா/வைர5 சார/ேச7
0விழி க3;க களிந/ யா ைன ல7
வ+4 றபிளிறிெவ?
ேகாடைல ேதாட;& காடக தைடகிற
ேகாளாி ைள;&கா
ெத0 வ

களிநிமி3 ைளசி 3 தழ/சித

ெவாிக? #றெந+வா
ெல+ட ;0 கி ைட;ைழ வா:பிள
திவ3க ப ைகெநறிய
ெதறிH0 றி6சிவ [1ேவடைன ெப0ழவி
ெச7கீைர யா#யேள
சிவசித பரமH சிவகாமியைமேய

(4)
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ெச7கீைர யா#யேள.

(5)

பிரதிபாட: [1]கிழவைன.

ேவ0
322. அ/

மல3தவி ேசறி யில

[2]கறீ கிேறா'
ம/லர வி0யி லாதி ரள
விறா: நிேறா'
வ/ைல யழிதழி யா நடாி
ம6C ண6ேசா'
வ/

யிைட5சசி மாதி ெகா7ைக

மணேதா 7ேகாH
ெம/ைல யி;தமி Kவ மபிய
ெல6சா ெந6ேசா
எள ெம:

ேயா+ பத6ச

ெயேபா7 *#
சி/லாி வ5சி0 பாத வண7ைம
ெச7ேகா ெச7கீைர
தி/ைல நக35சிவ காம சHதாி
ெச7ேகா ெச7கீைர.
பிரதிபாட:[2] கிறீநிேறா'.

323. அ>விய ;றி+ ேலாக [3]வசதைர
ய7ேகா #7ேகா+
ம>Hட 40யி Eச/ ெபா
மபாவ6 ேசார
ெவ>விய  க Cகா' பவ7க
ெவ0ேபா கேபாக
விள ;தி ெபறாத வெபற/
ெவபா சபாற
த>வில மதள தாள வளெதா+
ச7கீத7 ேகா#
ச/லாி ெயாதிட ஞான நடாி
த?டா க?ேடா3க
தி>விய ;ற சபாபதி ப7கிைன

(6)
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ெச7ேகா ெச7கீைர
தி/ைல நக35சிவ காம சHதாி
ெச7ேகா ெச7கீைர.

(7)

பிரதிபாட: [3] வCதைர

324. *0 ைவெதாி யா# கரெதா
ேகாைத ெய+தேபா
ேகால மதி கதி3 வாயி ெல+ெதA
ேகாளர ைவ ைலவா:
Rறி ெய+ நிலாH ெமறிதிட
ேவா# ந#தி+சீ3
ேப0 பைடத கலாப மயிபாி
ேய0 விறேச
P0 தி ைகேயா ராைன ;கதைன
மா0தி ைகெகாேட
ேவ0 தி ைகயி னால+ ேவழ;
ெமதிைச ெதாழேவ
ஆ0 சிரைத ;கத' ேமைம
யா+க ெச7கீைர
யாதி ெய'6சிவ காம சHதாி
யா+க ெச7கீைர.

325. மாதவ ர கைரத வ3சிதிய
மாவ+ ெச7கீைர
வா:க மாிப விேடெலன வத
வா வின3 ெச7கீைர
ேகாத0 ம6சாி Y#ன3 ப7கிைன
7ம ெச7கீைர
ேகாமள ம6சன மா+ மிள7ெகா#
ெகா6சிய ெச7கீைர
ேயா பC7கிளி ேமத ச7க
;லாவிய ெச7கீைர
!னமி/ ெசதமி மாைல ைனதைன
7ெகா+ ெச7கீைர
ஆதர வாகி யண7கின ரா#

(8)
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ரா+க ெச7கீைர
யாதி ெய'6சிவ காம சHதாி
(9)

யா+க ெச7கீைர

326. பாதள ;திள வாைள ெயAA
வாைன ;னிபலா
பழவிழ வாைழ பழவிழ மாவி
பழவிழ Hபா
தாதவி தாமைர ேயாைட [1]விழா0
தடாக ெந+7கைரY
த?கா விாிெயா+ வ?கா விாிமல3
தமணி ;தா0
ேபாதவி ச?பக மாதவி தாதகி
[2]ேபாதைண மாதைளநீ
2க விைளதி+ பா கக
ெபாெசாாி ெச6சா
ஆதிநி ைறதி+ ெத

!ாிைன

யா+க ெச7கீைர
ஆதி ெய'6சிவ காம சHதாி
(10)

யா+க ெச7கீைர.
பிரதி பாட : [1] வழா0. [2 ] ேபாதைன, ேபாதைள:
------------------------------தாலப#வ

327. ஒநா லரC பCெபாகா
ெலாவா யவா வா
ெமாமாணி க மணிெதா&#
4வா:5 சிற பலதவிசா
அவா ெபாணா கைவ2&#
யா+7 கதி35ச7 கி யா கி
யக?ட பாி2 ரணP&#
லதேம 4க யி/*ர
திநா வி  பாரதி6
ெசAதா மைரயி ெசAதிH
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திதா ரணி ;திைர
[3]திேராதா னதி மேனாமணி
தசீ ரா&+ ெபாியபரா
சதி தாேலா தாேலேலா
த?ண  !35 சிவகாமி
தாேய தாேலா தாேலேலா.

(1)

பிரதி பாட: [3] திேராதாசதி.

328. ஒதா: வயி0 பிறவாேம
ெயாவ3 ;ைல ;?ணாேம
தி ெகா#வா ெளாசியாேம
வ தவசி 4களாேம
வாிவி வ பிறழாேம
ைம க? ;கி  விழியாேம
வைள ைழ பி#யாேம
மணிவா யதர #யாேம
ெவவி கனவி மளாேம
விமி ர47 கமாேம
மிளி32 ெதா&# 4ைதயாேம
விரX ற;த6 Cைவயாேம
தநா? மதிேபா/ நாேடா0
வள3வா: தாேலா தாேலேலா
த?ண  !35 சிவகாமி
தாேய தாேலா தாேலேலா.

329. க/ேலா ல7க டாலா&ட
கவிைக பட மாணி க
க/லா யிர7க விள ெகாிப
கடக& ெசவி2 ெதா&# 4
ெம/லா Hல ெம+?டா7
ெகழிலா

ைல2 ெதா&# 4

மிக? +யி4 மா?பிைள
கிைளய ப5ைச ெப?பிளா:
ெதா/லா யிரெத& ட?டெம/லா
ைலயா Jெற& +கர 

(2)
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Yைர ைல 6 சரவண2
ெதா&# ழவி தைனெபேற
ச/லா பதி றாலா&+
மதலா: தாேலா தாேலேலா
த?ண  !35 சிவகாமி
தாேய தாேலா தாேலேலா.

(3)

330. எளி/ விைளத ந0தயில
;5சி கணி பCதா
[1]மிளப5 ச0 மாிசன;
மில7க திமி3 வாக7ைக
யளி திர&+ னலா&#
யல32 கிலா னீ3வ&#
யணிK வி விழி!தி
நில கா பணித6 சனெமAதி
ள7 ளிர தி;கதி
ெனாத? மதியி னிளபிைறK
0தித ெதெவ? ெபா# சாதி
ெயாளி3சி தாைட யணி2&#
தளி மணிெதா& # லா&+
மதலா: தாேலா தாேலேலா
த?ண  !35 சிவகாமி
தாேய தாேலா தாேலேலா.
பிரதிபாட : [1] மிப5ச0

331 ேதேன கேப ச கைரேய
ெதவி&டா வ;ேத வ&டாத
ெச/வ5 ெச ேக த கான
ெச6ெசா கிளிேய ெசA7யிேல
மாேன பி#ேய மடமயிேல
வாைழ பழதி பலாபழதி
மர பAத மாபழதி
வ#ேத ெய+த ேதழேப
!ேன யிேர யி3 யிேர
ேள றேப ந+ேவவா

(4)
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ெழாளிேய ெவளிேய ெயாளி ெகாளிேய
ெயாளியி/ விைளத கைணெய/லா
தாேன வ#வா: வதித
மதலா: தாேலா தாேலேலா
தமி ேச3  !35 சிவகாமி
தாேய தாேலா தாேலேலா.

(5)

ேவ0
332. ெகாறா: மைறேயா றா: தாேலா தாேலேலா
ெகாபா: ைழயா: ெபாபா: தாேலா தாேலேலா
விறா: விைளவா: ைவதா: தாேலா தாேலேலா
ெவபா: ெவளியா: நிபா: தாேலா தாேலேலா
;ேற வைரேய ெபறா: தாேலா தாேலேலா
;ேத மணிேய சிேத தாேலா தாேலேலா
நறா3  ! றா: தாேலா தாேலேலா
நறா: சிவகா மிதா: தாேலா தாேலேலா.

(6)

333. ந5சா ளேம க5சா: தாேலா தாேலேலா
ந5சா ரரவ க5சா: தாேலா தாேலேலா
ைவ5ேச [1];ைலயா: வி5ேச தாேலா தாேலேலா
மற ைனயா3 ெபறா3 தாேலா தாேலேலா
இ5சா கிாியா சதி தாேலா தாேலேலா
ெயேபா ெதைனவா விபா: தாேலா தாேலேலா
வி5சா தர32 சிபா: தாேலா தாேலேலா
ெம:தா: சிவகா மிதா: தாேலா தாேலேலா.
பிரதிபாட : - [1];ைளயா:.

334. ;றா ;ைலயா: ;ற வ யா: தாேலேலா
;தா நதியா: நகா விாியா: தாேலேலா
ெபாறா மைரேம னேகா மளேம தாேலேலா
ெபா23  ! ாி2வேம தாேலேலா
கறா ளவா ெசாேகா கிலேம தாேலேலா
ைக ேக ெசபமா ைல ேக கிளியா: தாேலேலா
ெவறா: ெவளி 8றா ெயாளியா: தாேலேலா

(7)

22

ெம:தா: சிவகா மிதா: தாேலா தாேலேலா.

(8)

335. ெபா2 மணேம ெபா2 நிறேம 2மாேத
ெபாேக கயேம ெசாகா வியேம 2வாேய
த2 ரணேம தகா ரணேம தாவாேத
தேபா தெமலா வி&ேட யகலா தா3வா ேவ
க2 ரவி2 தி<ளித நீ காபா
க&கா மினிேமா க கா த நீ காமாாி
விேபா 'தலா: ெவேபா மதலா: தாேலேலா
ெம:தா: சிவகா மிதா: தாேலா தாேலேலா.

(9)

336. எ கா ல;ேம நிபா: நீேய Pயாேத
ெயேத வேம ெசேத ேபாவா3 சாவாேத
அ கா3 விடேம :தா3 பரனீயானாேத
யேபா தமி3தா: ைவதா: ேவயா3 ேதாளாேய
த ேகா3 தைம வா விபா: தாேய மாதாேவ
தபா நிதிேய ெபாபா3 ேகாதா: ேகாமாேத
மி கா ைனயா ெராபா3 விமலா: தாேலேலா
ெம:தா: சிவகாமிதா: தாேலா தாேலேலா.
-----------------சபாணிப#வ

337. க&+0 C7கிைட #ெகா&# வ&டவ
கடHெகா+ ெகா&#நடன7
க?+தா ள7ெகா&ட Hனெச7 ைகயினா
கறிட ெகா&+வேபா
ெகா&டமி+ மHண3வா: திெகா& டைட
ைடட3 மாைலயி&+
ெகா&#நட மி&#+7 ெகா&டாத ெந&#ைல
+மிேவ ழவி;த
மி&+; தாடவா ெவ0ைக ெகா&ட/ேபா
னிய; தமிழமி தி
யிைகமல3 ெகா&ட/ேபா ெல&+மி பநா
ெல&#ல கதவ3 

(10)
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ச&+வ தி&ட; ெகா&+; ைகயினா
சபாணி ெகா&#யேள
தபரா சதிேய சிவகாமி யைமேய
சபாணி ெகா&#யேள.

(1)

388. ;&டா மைரெபா& டரச'7 ைரகட/
;க&டர வைண5ெச/வ'7
; க& # கடH 87க?+ ;#பணிய
;ைற;ைற யைழலெகலா7
க&டாக நீபைட தி+கநீ காதி+க
கைளகநீ ெய0 ெவைள
கைலட ெபானிற கைலட ேறா4ைட
கைலேம யைகயினா
ெல&டாத ேபாிப ெம&டவ மதிர
மிைசதி+ பC7கிைள
ெம&#ைன மறவா திர&+ெசப மாைல
ெம0நா ெல&டற;ேம
த&டா ைவதளி தி+;ன ைகயினா
சபாணி ெகா&#யேள
தபரா சதிேய சிவகாமி யைமேய
சபாணி ெகா&#யேள.

339. கபக தHேம நீலநிதி பமநிதி
கள;ற ேத'H7
க&+;& +?ட ெகா+தி+7 ெகாைடயினி
கைடப+6 சிதாமணி
ெபாலH ச7கநிதி ப7க;0 சல;0
ெபாழிமைழ ;கி/மிறி+
விமீ நவநிதிய ந/நீதி யாகேவ
கலா ல3 ;தலா
மத; நிதிய; ம&டமா சிதிக8
மகிலவைல யர 
மதிற; ;தி மளி ேமா ெவ0நி
ன7ைகமல3 ெகா&+வேபா
தபர கலாசதி சகலாக மதிேய
சபாணி ெகா&#யேள

(2)
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தபரா சதிேய சிவகாமி யைமேய
சபாணி ெகா&#யேள.

(3)

340. அ#ெதாட7 கிைட மிைட8 ;#கா0
மைடைம ெபாறிவிைடய;
மாைசெயா+ ெவளி மய கெமா+ ; ண;
மலகி ைட பி7கைலேமா
ாிைடகிட தலவ திாிநனH கனHம
றிைறவிநி ன#பறிேய
யிலெம:5 சிவேயாக ாிைதயமல3 ெகா&#ேய
யிைகமல 7ெகா&டேவ
ப#யட7 க4நி0 பா3திட ேதா0நி
ப#வேம க?+பணி
பரமஞா னிய3கக? களித7ைக ெகா&டேவ
பட; கால;ண
ச#ல;னி வ3கக?+ தமத7ைக ெகா&டேவ
சபாணி ெகா&#யேள
தபரா சதிேய சிவகாமி யைமேய
சபாணி ெகா&#யேள.

341. ஐவைர ெபேற வள3தி+7 ைகயினா
ைலெதாழி4 மைகயினா
ைலெப 2தம ைமதி+7 ைகயினா
லலகிலா Hயிரைன
ைபவ ரைபயி லைடவிைள யா+சி0
பபர5 ெச7ைகயினா
பறயம ராசவ ேபாத6ச ெலெறைம
பாகா தைகயினா/
ெமா:வைர கரசமக ளாகி; க?ணனா3
;Aமண ேகாலமதனி/
;ளாிமல3 விர/ெகா+ தைகயி னா /
;ைலதA ேபா+வைளய
ைறவ தAைவ தைகயி னா னிய
சபாணி ெகா&#யேள
தபரா சதிேய சிவகாமி யைமேய

(4)
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சபாணி ெகா&#யேள.

(5)

ேவ0
342. ெவ&சி மல3பத ெமாப நடப
கப வனேபைட
ெம5ச ந# வியெபா+ கபன
ப5ைசமயி சாய/
க&சி வன யி/ ப5ைச மட கிளி
கபன ெசா2ைவ
க&கம ல5ெசய ெலாப வாிெபைட
கப Hைனேபால
ெவ&ெசய ெலதைன கறில ெமப#
நிப ெவன *#
ெவ&கின ெவ&கி யிப தில5ைச
யப ெமனேபசி
ெகா&சிைற ெகா&+வ க&டழ றவ
ெகா&+க சபாணி
ற மகறிய ெபாபி

ைச ெகா#
(6)

ெகா&+க சபாணி.

343. ; நிைரதப/ ; கனி ெயாதெசா/
;5சி மல3 ேகாைத
;தமி ெசாகழ கதம3 ெபாதக
;தி ய&பாத
வி மதிைன ெயாத சிவபித
ெம5சிைட க5ேசாத
ெவறி Wதசிைல ைம க? மல3 கைண
ெவ ;ைல2ைவ
தமி பதினி க மிதனி
ெறாளி3 ெபாேறாளி
பல ைகத

ப5ைச நிறபி#

ெயாபி+ மதாணி
ெகா0 தவ மதி

பவ

ெகா&+க சபாணி
ற மகறிய ெபாபி

ைச ெகா#
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(7)

ெகா&+க சபாணி.

344. ப5ைச நிறதி மித சிவபி
ப87கி ெவ8பான
பபல சாதினி பதி விள கி+
பத ள ேகாயி
5ைசயி 4றைன 5சி ெலனதளி
வி&#ைல ெபாபாத
ெமள ைவதைன கள ;ற
ெவழிகம லேபாதி
அ5Cத ன5Cத ன5Cழி Hறழி
Hறேவ ரதி காக
வபி ெனAபி மல3 கைண யி 
மளித மல3பாணி
5சாி க5சாி க5ச டெதா+
ெகா&+க சபாணி
ற மகறிய ெபாபி

ைச ெகா#
(8)

ெகா&+க சபாணி.

345. நிதில ;த விெதாி யெப
ெந&+ விYழ
ெந&டர வெதA ெச க3 மணி5Cட
5சி ;#2ண
ைகதல ச கர நப தி5Cட3
ப க ;ற5சீத
க&கம ல5Cைன மி க [1]விழி கிைண
க&டழ கிகாண
ைவத நைகெப வ&ட மணி5ெசவி
யி&ட ைழேகால
வ0 ப5ைச நிற கைழ ேபாய
ம5Cத ெனாபான
ெகா0 ெவபர செகா திாி
ெகா&+க சபாணி
ற மகறிய ெபாபி
ெகா&+க சபாணி.

ைச ெகா#
(9)
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பிரதிபாட : - [1]விழி கைண.

346. கற வ க கபக ைமய
ெலாத கைழேதாளி
கர நA கபிய ெபாகள
பெதா+ க<ாி
றி+ மதக ெமாத தனதி
றி தமியி2வி
ெலாெபன 2ைவதிட ெலவனதி4
ெமாபி

பறாைர

ெவறிெகா ; கணி ெபாகணி ய கணி
விதகி ;தார
வி மபணி சிதிர நபணி
ெம: கணி ெபா2ணி
ெகாறைவ ம0ள சதிக நதின3
ெகா&+க சபாணி
ற மகறிய ெபாபி

ைச ெகா#
(10)

ெகா&+க சபாணி.
பிரதிபாட : - [2]ைவதி+ ெவ வனதி4.
-----------------------------------)தப#வ
)தப#வ

347. Cதி மண 6 சிவாகமதி
ேறாற மண  வடகைலJ
0ல7க மண  திராவிடதி
Cைவேய மண  பிராகித
மவி மண  ;லகளி 
மகிைம 1தம திரமண 
மைல ;  மிய ைச
வள3ம திரம திமதார
ெபகி மண 6 சைமயெநறி
பிறழா5 சகல சாதிர;
ேபதா ேபத வைகமண 
2ேபர பலநா டகதாள

28

தம மண 7 கனிவாயி
றைழேச3 ;த தவாேய
தைழ   !35 சிவகாமி
தாேய ;த தவாேய.

(1)

பிரதிபாட: [1]திமதிர - [2] ேபரபல நாடகதான.

348. ெசயி றி+தீ விைனேபா 
தீரா பிறவி ய3தீ3 6
ெசனி  பிறவி ெதா06ேச3
ெசறிச6 சித; நீறா 
பயி4 றி+மா காமிய;
பAதா 2த பHஷிய;
பறா பற றி+மாைய
பாசி பாச வாசைன
;யிாி கலத ;மல;
K07 களி ெமா7கக0
;மி தவி+ ;ைளேபா
40த வதி ேவர0 
தயிாி பிைறேபா சிவமா 
[1]தைழ ேச3 ;த தவாேய
தைழ   !35 சிவகாமி
தாேய ;த தவாேய.
பிரதிபாட: [1]தைக ேச3

349. ;தா3 நைகயா/ ;தநிபா/
;கமா மதியா/ ;தநிபா/
;கி* த னா/ ;தநிபா/
;ைலயா ைனயினா/ ;தநிபா/
நதா3 களதா/ ;தமிபா/
நயன கயலா/ ;தநிபா/
ந+ க& ெசவியா/ ;தநிபா/
ந0ெந ப#யா/ ;தநிபா/
ைகதா மைரயா/ ;தநிபா/
கன சிைலயா/ ;தநிபா/
கைழேதா ளதனா/ ;தநிபா/

(2)
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கனிவா: ;த ;ன காிேதா
சதா:5 சிதா:5 சசிதா:
தைகேச3 ;த தவாேய
தைழ   !35 சிவகாமி
தாேய ;த தவாேய.

(3)

350. ம5ச ழியி பிறத;த
வராக திைடயி பிறத;த
மா3ப தணி ேவZற
மணிவா: ;த6 Cைவத8
ப5ைச கிளிேய மாணி க
பவழ ேகாைவ கனிPழி
பழமா ளமி திரேகாப
ப7ேக க2 ; கிலவ
;5சி திலக மர காப
4றA பCேத கசி<0
;8 ற மணநா0
;ன கனிவா: மணி;த6
ச5ைச5 ெசA77 மதனதா:
தைகேச3 ;த தவாேய
தைழ   !35 சிவகாமி
தாேய ;த தவாேய.

351. க?ணா 4ன மல3பாத7
க?ேட களி க விகர;7
கம 2 மலரா/ 2சி க
கா4 ேகாயி/ வல6ெச:ய
எ?ணா3 ெசவி  நிகீ3தி
யிைசேய ேக&க தைலவண7க
ேவேழ ெசனன ெம+தா4
ெமநா நிைன ெதாAேதத
ெப?ணா ர;ேத மைலயைரய
ெபற மதலா: உலகெம/லா
பிற க ேவ?# பிறதபிளா:
ேபரா னத ெவளதி
த?ணா ர;த5 Cைவ!0

(4)
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தைகேச3 ;த தவாேய
தைழ   !35 சிவகாமி
தாேய ;த தவாேய.

(5)

ேவ0
352. அகில ;0 பலHயி3 
திடமளி 6 சடெமனா
வடைழ ப# யளி 
ெதாழி4ைடப7 கய'வா
சிகர ெவ திகிாிெவ6
ெசகமைன Cழலேவ
திைரகடெச [1]னலைல 6
Cைதயளி  ய'வா
ககன ;07 #யி 7
கடHள3ெகா றி+வேதா3
க+விைனதி 0யிரளி 7
கைணைவ  பர'ேம
தகHைன க? டவ3தி 
தக;த தகேவ
சைபயி னிC தாிெயம 
தக;த தகேவ.
பிரதிபாட:- [1]ன/கல ,

353. கன/விைள 7 கிைளயி ;த7
கதெழ ாி க? ெபாாிேம
க+ந ைட5ெச க3;கதி
காியி;த7 காிேம
ன/விைள  ய  ;த
கதறி# க? சித0ேம
மதி க? #கA ;த7
0;யெகா? ெடாளிேம
தினவிைள  கைழயி ;த7
திகணி க? ைழேம
ெசறியித 5ெச7 கமல ;த7
களிறினி5ெச 0ளேம

(6)
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தன;த ;ன ;த
தக;த தகேவ
சைபயி னிC தாிெயம 
தக;த தகேவ.

(7)

354. சிமிழினிற? டரள ;த6
ெசகமைன ெபறி'ேம
சிறி மத7 கதிெபற5சி
ைதயினிைன 7 றியிேல7
[1]மிழினிற? டரள ;த7
ளி3மதி பி6ெசனி'ேம
ெகாளநிைன  பாிசி ைல 7
மமண 7 க;கிவா
யமி தினிற? டரள ;த7
ககிலகப7 ெக#'ேம
யழிவி/ ெபாப7 கெவம 
ெப0த/ச07 கதிேல
தமி மண 7 ;த ;த
தக;த தகேவ
சைபயி னிC தாிெயம 
தக;த தகேவ.
பிரதி பாட: [1]மிழிநிறத?டாள ;த.

355. மாி ெவப மாி த க
மாி;07 மாிேய
மர3 ; க? மர3 ; க?
மர3ெப07 மாிேய
அமர  க7 கமராைர ெகா
றம3தவி3த வமாிேய
யமாி நச7 காி;ைல 6
சாிநிைல ெபா சிகாிேய
திமிர ;& தினகர7 கிரண;: 7 கணிேய
திமக&7 கைலம க&
திறமளி  தமாிேய

(8)
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தமாி ;த தமாி ;த
தக;த தகேவ
சைபயினிC தாிெயம 
(9)

தக;த தகேவ.
356. வைலயி னிெச7 கயைல: 
பிைணையய5ச ாிமா
வ+ைவ பி படலவி 7
க+விைனபி ெறாடேம
யைலயி ைன5ெச றைலயைவ 6
Cைதயிைனதி 0மிAேம
யலாி ைன5ெச றல3ப+ 
பகழிைய க? #கAேம
ெகாைலய ைட 6 சமனிற 
ப#விழி 7 மாிேய
0கி நி7 ைழயட3 7
கமலைம க? கமைலேய
தைலயளி5ெச7 கைண ைவ 
தக;த தகேவ
சைபயி னிC தாிெயம 

(10)

தக;த தகேவ.
-------------------------------வ#ைக ப#வ

357. மகேம ைவேந3 ேகாரேமா
வாQ டளாH மாமதிேலா
வள3பா ாிேயா வாயிகா/
மணிம? டபேமா காவணேமா
அகேம மகி க/ Xாிகேளா
வணிமா ளிைகேயா Yளிைகேயா
[1]வள327 ெகா#6சி ெந+ேதேரா
வணிP திகேளா பலேகா#
உகேம விள76 சினகரேமா
ஒளி3க றளிேயா ேந3திகேளா
ய3சா ளரேமா வாவியேமா
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ெலாறா ெலா07 ைறவி/லா5
ெசகேம கA  !3வா
திேவ வக வகேவ
ேதயா மதிேய சிவகாமி
தாேய வக வகேவ.

(1)

பிரதிபாட : [1]அல3.

358. நதா வன7க 2விசிறி
நைனேத Cவறி தாவிசிற
ந0ெபா பாைள யிைன கவாி
நாளி ேகர7 க;கிர&ட
மதா நிலப னீ3ெதளிப
மல3தா மைரக விள ெக+ப
மணியா ஞிமி0 வாசிப
மயி/க ளாட யி/பாட
ெகாதா ாிலவ மாலவ&ட7
*த க; ைடபி#ப
வைள விழிப5 ெச6சா
லேவ தரC ெகா4வி 6
சிதா மணிெபா 

!3வா

திேவ வக வகேவ
ேதயா மதிேய சிவகாமி
(2)

தாேய வக வகேவ.

359. கதா ;ளக கைடசிய3த7
க?ேண த?ணீ ாிைடCழல
கயலா ெமனேவ கிழநாைர
கைரவா: கவர காதி 
பதா  திைற6ச பறC0
பள பய/க பறி< 
பழமீ கபி ;நிலா
பா3ேத மல3தா மைர;கி
ெபதா

வைள ;ைகயவி




பிைள ெயன5Y ச7கைண 
ெபைடெம மாி மடவன
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ெப0;& ைடகெள றைடகிட 
ெசதா 5 ேசாைல  !3வா
திேவ வக வகேவ
ேதயா மதிேய சிவகாமி
தாேய வக வகேவ.

(3)

360. வா ேவ வக ெவமக?ணி
மணிேய வக மணி!+
வேத விள7 ெமாளிவக
வள [1]ெமாளி  ெமாளிவக
தா ேவ யக4 சிவவக
தைழ 6 சிவதி ெசய/வக
சகல Hயி3  ;யி3வக
சக; ;யி தா2த
2ேவ வக 2Hலக
2ேத கா: பAதவதி
ெபாேள வக ெபாளாகி
ேபாக விைள  மானத
ேதேவ வக  !3வா
திேவ வக வகேவ
ேதயா மதிேய சிவகாமி
தாேய வக வகேவ.
பிரதிபாட: - [1]ஒளி ெளா

361. ெகாழி 7 கைண மைழ;கிேல
ைழயா ந077 ம ெகாAேத
ெகாA7க பகேம ேகாமளேம
ேகாேம தகேம மரகதேம
யிைழ  மணி2 ணணிகலேம
யிைழயா ;A5சி தாமணிேய
ெயAத ெவாளி3ெபா மல3 ெகாAேத
ெயA பிறவி ெகாமேத
தைழ  ெபவா வசிவேம
தவேம ஞான தனிவிள ேக
தமி

ேக தH6 சதேகா#

(4)
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ச7க நிதிேய சேராகேம
ெசழி   !3 வா வக
திேவ வக வகேவ
ேதயா மதிேய சிவகாமி
தாேய வக வகேவ.

(5)

ேவ0
362. திாிர Cதாி வக ேவெவ
ேதவ ரதாி வகேவ
தினகர ?ட
சீதள ம?ட

வக ேவ;க
வகேவ

மரகத வ?ெகா# வக ேவமயி
டாCர ச7காி வகேவ
வசிகர [1]ம7க

வக ேவவC

ேதவ3 வண7ைம வகேவ
பாிர ;?டகி வக ேவபர
வாதவ3 க?டகி வகேவ
பரசிவ ர6சகி வக ேவபாி
வாகிய ெந6சகி வகேவ
கரதல கதாி வக ேவக
கால ரதாி வகேவ
கனக சிதபாி வக ேவசிவ
காம சHதாி வகேவ.
பிரதிபாட - [1]ம7களி
363. அரகர ச7காி வக ேவயC
ேரச3 பய7காி வகேவ
யம

Cம7க

வக ேவயதி

Eப வல7காி வகேவ
சிரகர சிாி வக ேவசிர
மா

திகபாி வகேவ

சிவசிவ வபிைக வக ேவசிவ
ேலாக திாியபிைக வகேவ
பரம நிரதாி வக ேவபாி
2ரண ப6சமி வகேவ

(6)
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பவள விள7ெகா# வக ேவபற
வாத பC7கிளி வகேவ
கைண ததி வக ேவகயி
லாய பரபாி வகேவ
கனக சிதபாி வக ேவசிவ
காம சHதாி வகேவ.

(7)

364. மாி 0ெதா# வக ேவர
ேவகம ெகாதளி வகேவ
டநிக3 ெகா7ைகக வக ேவட
காவிாி க7ைகய வகேவ
அமாி பCபி# வக ேவயைட
யா3பைட ெவறவ வகேவ
ய#யவ3 பிட வக ேவய#
ேயமி# 7ெகட வகேவ
தமக வி6ைசய வக ேவச3
ேவத விப6சிய வகேவ
தயண ப6சாி வக ேவசக
லாகம ம6சாி வகேவ
கமல ;கதவ வக ேவக
ணாகர வபிைக வகேவ
கனக சிதபாி வக ேவசிவ
காம சHதாி வகேவ.

365. அவமதி ெபாறிட வக ேவயழி
யாநிதி ததிட வகேவ
யகில பவ7ெகட வக ேவயக
லாவிப வதர வகேவ
சிவகதி ததிட வக ேவசிவ
ேபாக விைளதிட வகேவ
திவ# ததிட வக ேவெசக
மாைய ெதளிதிட வகேவ
வைலய ;:திட வக ேவவள3
ேகாயி/ விள7கிட வகேவ
ைறக டவி3திட வக ேவெகா#
ேய' வண7கிட வகேவ

(8)
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கவைல தவி3திட வகேவக
கால பவ7ெகட வகேவ
கனக சிதபாி வக ேவசிவ
(9)

காம சHதாி வகேவ.

366. மறம

க6Cகி வக ேவமற

வாதவ3 ெந6சகி வகேவ
மபதி க6சகி வக ேவம
வா/நிைற ளி வகேவ
பவத நதினி வக ேவ;
பாரதி யிதிைர வகேவ
பரகதி ததிட வக ேவபC
பாச மகறிட வகேவ
ெபாைறயி/ மிதவ வக ேவ
!ாினி/ வதவ வகேவ
ரெமாி ததவ வக ேவவ
னாதிக டதவ வகேவ
கைறய3 க7கணி வக ேவகைண
ேயாெவ' ெவ7கணி வகேவ
கனக சிதபாி வக ேவசிவ
(10)

காம சHதாி வகேவ.
---------------------------------அ*ப#வ
(சாம)
367. சிவனிட பாக திவிைள யா+மிவ
ெச6சைடயி/ விைளயா+நீ
சிவனிட க?Oமிவ க?ணா நீேமா
சிவனிட க?ணதா
கவன;0 கைலள ன கிவ டன ேமா
கவன;0 கைலவாகன7
ககனவி த3 க;த ;தHநீ யிவ8ேமா
கைணவிழி ய;த;தH
பவன;0 பாகட 4தி நீ யிவ8ேமா
பராபர கட4தி 
ைப7வைள ந?பநீ யிவ8ேமா ெச7ைக
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பC7வைள ந?பிேன
அவனிமிைச யிவ3க8 நிகரா ;கமன
வ\ யாடவாேவ
வபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.

(1)

(ேபத)
368. வ#ெவலா நிக& கள7க;ள திவட
மன7 கள7க;ளேதா
மதி;க பிைளதைன மதியா திப
மதிைற தி+தலாேலா
;#யிமிைச நீயி தா4மிவ ள#யிைணைய
;#ெயா+ பணியவிைலேயா
;ய4ள ன கிவ டன ேமா  ள
; ைய ;ய/ெவ/4ேமா
ப#யிமிைச க#வா வாரா திதி#
பாரா திவி+ேமா
பத6ச

ெய'ெபாிய பாபிைன ெய+ந

பாைவதி ;ைவதி+
ம#யினா ல;த 1ப

த4 மறிதிைலெகா

ல\ யாடவாேவ
யபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.
பிரதிபாட: [1]பி4த/.

369. விபக ;த பிற நி கிரணதி
ேவZற ;தமணிய
ேவ:ைர பCேதாளி மிடெற' 2கதி
ெவ?;த ;பிற 
ெபா0 விமானதி 4லகவி ளகலேவ
ெபாவைரைய வலவைவநீ
ெபா0 விமானதி/ தியி ளகலவிவ
ெபான#ைய வலவவா3
கைடய கனிய ைனபணிய லாகா
கனியிவ ைளபணியேவ

(2)
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கப மிதி+ ெமேபா ;ேபா7
காண படாைனேய
யத மிதேம ெலவ'ள விைனயகல
வ\ யாடவாேவ
யபலவட மH சிவகாமியைமட
ன\ யாடவாேவ.

(3)

370. பாகாய ெமாழிவ6சி ;கமா யிர7கைலக
பளபள தி+மதியேம
ப5ைச பC7கதிாி [1]நறH?+ பசியா
பசிதணி சேகாரவிழிேய
ேபாகாத 0;ய கைற மிவ;
ெபா&#+ Wதறிேம
ாியளக பதி6 சிகழிைக மழியா
ைடயி + பாிேவடேம
வாகாய மாணி க மணிம0 நடனமி+
வள4?ண ைறபடா
வள3கைலெப?பிைள நிேனா ெடாெபனேவ
ம'ெச6 சைட;#யிேம
லாகாய க7ைகட விைளயா+ மதியேம
ய\ யாடவாேவ
யபலவ ட மH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.
பிரதிபாட : [1]பறவா.

371. ;A;க தி7கெளா+ ெநறிெயா பாதிமதி
; கீ0 நீ0மதியா
;#யிெலா கீ0மதி ய#யிெலா கீ0மதி
; கணிேலா3 ெகாறமதியா
ெகாAநைக பிைறமி பநைக பிைறயிெனா+
ெகா; பிைறயினா
பி+ தாமைரக விமிைச ய;ெதாA
;த7க ;ைகவி?#+
பAதக4 ெவ?#7க வ#வமிவ வ#ெவலா
பCபாச விளக0

(4)
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பதிெய' பதிெயா+ *# கலதி+
பலேகா# சதிரகைலேய
அழிவிலா ெப?பிைள வ#வாகி வததா
ல\ யாடவாேவ
யபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.

(5)

(தான)
372. மயி/வ#வ நமைன வவிைள யாடலா
வாரா ராேக
வதா4 ெமனபய மகவா கன 
வ யேதா ாிைரயதா
யி/வ#H ெகா?டெதா ேகாைதைய5 ேச3தி+7
ற; பறறி+
ைறயா கைலக87 கயேராக விைனய07
0;ய கைறமக4
ெவயி/வ# விைன5ேச3த ேசாப; தீ3தி+
ேவ?#ய வரெபற4மா
விாிெசனா மிைததவி3 ெதாிசனா ;தி
ெவறி ெப0வரலா
அயி/வ#H ெகா?ட; க?ணியிவ விைளயாட
வ\ யாடவாேவ
யபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.

373. ஏகாம ேலன ெதாட3வ நில
ெதழிலரC ேமன;டேன
ேயறிவ ரவி6 சிவக7ைக K கிேய
யினியெபா னிறமான
ேபாகாத ெவ?&ட மேபாக வ#ெவலா
ெபாவ#H தானாகேவ
ெபாமட ெகHடேத ச ாிசி/ ெபற
வியினி க?டதிைலேயா
ேமாகா விகாரதி ;னிவர ேகாபதி
;னி&ட சாபைத

(6)
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Kளா ெதாழி கலா மாளா வரெப0
;0ேம வாழலா
ஆகாத நிக& க7&ட ;தீ
ம\ யாடவாேவ
யபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.

(7)

(த?ட)
374. ப5ைசமா/ ப6சசய னதிேம/ நீெவ?
படாெமன விததிைலேயா
ப7ேக க கடH ெசானப# ேக&+நீ
பக ரH திாியவிைலேயா
க5ைசயா: ந5சரா ைவைன ;மத3
காணபடா ;#யிேம
கைத5 சைட5ச களதி ;றதினி/
காேத கிட கவிைலேயா
வி5ைசயா ய?ட7க ெள/லா ெப0பிைள
யினிவிைள யாடநிைன
யி7வா ெவனேவ ய7நீ வாரா
திபH ேமைழமதிேயா
அ5சேமா கவேமா யிவளி/நீ மி5சேமா
வ\ யாடவாேவ
வபலவ டமH சிவகாமி யைமட
ன\ யாடவாேவ.

375. Cதர கடHளா Y+?ட மமத
Cட3;# ைடயானநீ
ெதா?+ப& டைடயா3 ர6C& #டப?+
Cழ/கிற ேத3வ?#நீ
கதர ேதவ3தி 0மி கிற ச ைகநீ
கா னா ேற:ப&டநீ
ைக5ச&+ வதினா/ ெவ&+?ட வரH?+
க கி&ட H5சி&டநீ
மதர கிாியான மெதா+6 Cழ/ப&+
வாாியி கைடப&டநீ

(8)
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வாெவ0 நிைனெயா ெபாளா யைழபH
வாரா திபெதேனா
அதர தினிெலாளி தா4[1]மினி வி+வேரா
வ\ யாடவாேவ
வபலவ டமH சிவகாமியைமட
(9)

ன\ யாடவாேவ.
பிரதிபாட:- [1]உைன.

376. இத ம# ேதயிதி ெறAசின தCர'ட
பிளவி ெனாபிளHெச
றி#ெயன பிளிறியி+ ெபாறிெயன தி?டாட
ேவைனய பிளHெசேற
கத சக திரK# ெகா#யக& ெசவிதி0
காளேம கR வா
க7

ென+தாட ேவெல+ தா+ெமா

கதனிவ ைமதனா6
சத;ற வழ கிலா யிரேகா# ய?ட7க
டவAெவ? #7க;
த?டா வமகிைம க?டா 4ன மதி
தா'மதி ?டாேமா
அதிக;0 ம?டலதி/ மதிகவ ;னேம
ய\ யாடவாேவ
யபலவட மH சிவகாமி யைமட
(10)

ன\ யாடவாேவ.
---------------------------------சி றி ப#வ

377. அ#;# மாயிர ெத&+மா 5ெச7க
லழற5 Cவாியறி
ய&டதி 7கா/க ந&+மக ேமந+
வைசயாத <ணி0தி
யிைடயிலைற P+பதி னாெலன வ;க
#னியெச ெபாகைதயி&
ெடAகிண0 க&#யிர Hபக4 எாியேவ
யிவிள கி&+ைவ
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ப#யில பதவி பழ7க ம+ கிவிைள
ப5ைசெந/

நாழியி

ப/4யி ;?+ேத கி&#+ ம+ கைள
பலவ+ 6சைமபி
திடமH ெபP+ க&#விைள யா+;ைம
சி0P+ க&#யேள
சிவகாம Cதாி ெய'ெபாிய விமைலேய
சி0P+ க&#யேள.

(1)

378. ம?ப0 கா/கைவ <னினா Cவ3ைவ
வ யைக மர;ைவ
வாசெலா பவி&+ ேமா&+வைள ப க
வைளவாி5 ச4நரபா
ப?ெப றிட க&# ேமெல/லா ேதா4ட
பலமயி3 கைதயி&+
பழவிைன5 ேச3க&# யிப ப7கக?
பாண விள ேமறி
எ?ப நாJ றாயிர ேபதமா
மினியசி0 P+ேதா0
ெம>Hயி3 க87# யிவிைள யாடேவ
யின; மழிதழி
தி?ெபற பலP+ க&#விைள யா+;ைம
சி0P+ க&#யேள
சிவகாம Cதாி ெய'ெபாிய விமைலேய
சி0P+ க&#யேள.

379. ஆ0சா திரநா4 ேவதமதி <ணாக
ம7களி பெத&+ட
[1]ஐெப 2த7க பதிென? ராண7க
ளாியசி0 <Oதிர
ேம0கைல ய0ப நா4ைக மரநா#
ெயAப திர?டாயிர
ெமழி/வாி5 Cடனாணி வனமி Jேறா+
மிப நா4கமல7
*0ெதா? ]றா0 தவ பலகணிக

(2)
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பெமா பவாச47
லHசி ேறா+மி பேதாரா யிர;ட
*0ம0 J0மாக
ேத0ெமா P+க& # # யி ;ைம
சி0P+ க&#யேள
சிவகாம Cதாி ெய'ெபாிய விமைலேய
சி0P+ க&#யேள.

(3)

பிரதிபாட :- [1]வெப2த7க.

380. ம0ேத &#வ ெபா:ேதைர ெயாதெப
வா ைவ றிலெகலா
வலசாாி யிடசாாி வமிதி ரேத
வள3<ளி படலமாக
உ0ேத &#ெவா ம0ேதாி லாத?ட
ேமாராயிர ெத&+ேம
ெயாைட கீழா ேமலா ேதவ3க8
;Hசி0 <ளாகேவ
எறிேத &#வ சதிரY ாிய3ேத
ெமA<ளி படலமைறய
விதிரஞா லேத &#வ Yர'ட
பிளH தானாகேவ
சி0ேத &#வ சி0வைன ெப0சி0மி
சி0P+ க&#யேள
சிவகாம Cதாி ெய' ெபாிய விமைலேய
சி0P+ க&#யேள.

381. ெபாமண சிறி  ;தாிசி திேய
ெபா;5சி

ைட

Nபரா க ழிசி/ ெசேத 'ைலெப:
தியவ5 சிரவ+பி
பமணி பவளவிற கி&+மா ணி கமணி
பறிட ெநK&#
ப5ைசமணி ப5ச# ெபாறி கறிக ேகாேம
தகபல வித கறிட
நமண ெதா+சைம தி+ேசா0 ேச#ய3

(4)
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நலெபற வ#ைவப
ந6ச;? டவர; ெகா?+ பசிதீரேவ
ந/லபா ல#சி டநீ
சிமய கணவ3தா ;?+விைள யாடேவ
சிறி/விைள யா#யேள
சிவகாம Cதாி ெய'ெபாிய விமைலேய
சிறி/விைள யா#யேள.

(5)

ேவ0
382. பதி மிதவ3 மாதவ ர
பைடதவ3 ப க வா
ப5ைச நிறதவ ேளசிவ ச7கர3
ப&ச மிதவேள
சதினி சதினி பாத மைடதவ3
தபைர சிபைரேய
ச கைர ; கனி ேதேனா டைளதி+
சணி நிணிேய
விதகி விதிம வாமக ெளறிட
ெவபி 4திபவேள
விகைண ெயாத Eர ெந+7கணி
ெம: கணி ய கணியா:
சிதினி பபினி சாமளி ச7கினி
சிறி

ைழதேள

சிசைப யிசிவ காம சHதாி
சிறி

ைழதேள.

383. ;பர த நிதான நடாி
; கண3 ெபா கண3சீ3
;தமி ெசாறவ3 ேவத ெமாழிதவ3
;தியளி தவா3
தபர தவ3 கீத மறிதவ3
த3 க; மி&#+வா3
த கைன ய&டவ3 காமைன ெவறவ3
ச மசவிடா3
அபர தவ3 நீைன ததி+
மதைன சிறி4ேம

(6)
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யேபா தழித ளாமவ ாி0
மழிப ெரன கேத/
சிபர சிணி ேதவி திகபாி
சிறி

ைழதேள

சிசைப யிசிவ காம சHதாி
சிறி

ைழதேள.

(7)

384. சித மகி 5சியி Kவ3 விள7கி+
சிறி

ைழதவணீ

சி&# Wதெறாழி லாகி நிக தி+
சிறி

ைழதவணீ

சித3 தயிதிய3 ேதவ ைறதி+
சிறி

ைழதவணீ

சி0யி ைர ெகா+ கால வண7கி+
சிறி

ைழதவணீ

சிெதன ;5சக மாைய ாிதி+
சிறி

ைழதவணீ

சி கற நசிவ ேபாக விைளதி+
சிறி

ைழதவணீ

சிதி ;தி மாகி நல7கிள3
சிறி

ைழதேள

சிசைப யிசிவ காம சHதாி
சிறி

ைழதேள.

385. ப5ைச மட கிளி பாசிைழ ைபெதா#
ப5ைச மயிெபைடேய
ப5சிள நீ3தன பார விள7ெகா#
ப5ைச மடபி#ேய
அ5Cத ' கிைள யா:கள விகனி
ய5C0 ைம ழலா:
ய5சிவ ன5ெசா+ ேத3ெபா# சிதி+
ம5Cதைன ெப0வா:
வ5சிர வ5சிர மா3 பிளதிட
வ5சிர வ5சிரேவ/
வ5சிர கைட ேதா8ைட ைமதைன
வ5சிர ெமனெப0வா:

(8)
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ெச5ைச மல35சி0 பாணி வதி+
சிறி

ைழதேள

சிசைப யிசிவ காம சHதாி
சிறி

(9)

ைழதேள.

386. எதைன ெயதைன கால மிதிட
விப# யிப#ேய
ெயதைன ெயதைன ேகா# 1நவ?ட
மிைழதைன சிறிெலனா
அதைன சிறி4 ேமா# வைள;
னத ரழிதனரா
ம கிர மதவ ராமவ3 த7ண
மப# நிகிைலயா/
உதமி பதினி யாதி பரபாி
றி+ கைடயா
பல ைவதி+ பாணி வதி
;றி+ ெபா0களா
சிதிர விசிதிர மாக வளெப0
சிறி

ைழதேள

சிசைப யிசிவ காம சHதாி
சிறி

(10)

ைழதேள.

பிரதிபாட :- [1]நவக?ட.
-----------------------------------அமாைனப#வ

387. ;Aமதியி ன;த; ெத?#ைர பாகட 
;கைட தி+ம;த;
;தித ேமாவதைன ெயாெபன Hைரதி#'
; கனி ச கைரெயா+
பAதகல பCேத' மிெசவி கிப
பய ேமா காமேதனி
பாCைவ நாCைவ ெகா6Cகிளி யிெசா4
பாசவி ணீ கிவி+ேமா
வAவக4 மிைம  ம0ைம  ;தித
மறினி ைரபெதேனா
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ைமத3த ெசாேக&கி/ இப ெசவி ெக'
வா:ைம ெபா:ைமயாேமா
ழ னி யாழினி ம0நி மழைலவா:
தைலெமாழி யா#யேள
ழகமகி சிவகாம Cதாிநி மழைலவா:
தைலெமாழி யா#யேள.

(1)

388. Y ைம விள7ைப சதிம திைமெயா+
ல7ைவ காியாகிேய
ெசா/ல மில6சிர ெனா+க?ட ;5சிெயா
ெதா+நாசி ெயா+கலேத
வா கினி ெலAப/ ல?ணமித நாவினி/
வழ7மழ ைல5ெசா/4ேம
ைமதைர க?+ ேக&+?+யி3 றிப
மாதா பிதாHெம:
பா கிய தரவத மாதா பிதாHநீ
பரHெம7 லெத:வநீ
பAதக4 ;யிநீ ட4நீ ட னி
படைம ல'நீேய
* ர/ யி2ைவ ெகா6Cகிளி ய6Cநி
தைலெமாழி யா#யேள
ழகமகி சிவகாம Cதாிநி மழைலவா:
தைலெமாழி யா#யேள.

389. வ/லெத: வபாைவ மானிட பாைவெயா+
வா வில7 கிபாைவ
மறிதிைர ன ைட வழ7கி+ பாைவ
மHபற ைவபாைவ
ெமா/ைலயி ெனளிதா K3தி+ பாைவ
;0தா மரபாைவ
ெமாெபா பாைவ;த ைலெபாறி பாைவ
;றி+ பாைவெய/லா
ெம/லறிH 1சா கர கனெலா+ Cழிதிட
ெனA2த சாரவ#வா
ெம?ப நா ல கதான ெகாைகயி

(2)
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ெல?ணிற தி+கால;
ப/4யி3 பாைவவிைள யா+ந 2ைவெபா
பாைவவிைள யா#யேள
பரமசிவ காமC தாியைம யினியெபா
பாைவவிைள யா#யேள.

(3)

பிரதி பாட : [1]சா கர கனெலா+ Cழிதிட

390. கனிய3 மணசிறி/ விைளயா+ ேபா;
க?ணிநீ ேதவிெயனH7
கடHமண வாளெனன மணமாைல Y&டH7
கம ச&+ வபழ கி
யின;த K&#ேய பிைளெய? ம3திாி
ேமைணயி றாலா&#
[2]ெமமேப ரா&#நீ Pணழ பாைலெயன
விைகயி னாெல+
ம'விழி நீ3ைட <0[3]பா 4?Oெகன
மணிவாயி ;தமி&+
மா3ப தைணத பா;ைல ெகா+தய 
ம0நாளி கவி 
ப'ெமாழி ேச#ய ட*# ேமெபா
பாைவவிைள யா#யேள
பரமசிவ காமC தாியைம யினியெபா
பாைவவிைள யா#யேள.
பிரதி பாட : [2]எம ேபாரா&#னீ; [3] பா4?Oேத

391. நாட6 சா2 நத5ெசெபா மாைலட
நவமணி யணிதபாைவ
நவெப0 வன7க ;Aவ தவயி
நடதேவ வதபாைவ
*ட7 #ைல7 *டவ தி+பாைவ
வைலய ததிெசயெமனா
ெகா/ ய பாைவ7 பி+ பCபாைவ
லHப/ 4யி3க&ெகலா
Pட7 ைகதா ெய'6சி திரபாைவ

(4)
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விைதேமா கினிமா'ேம
ேமHத வ#வெமன ேமவிள7 கி+பாைவ
ெம:ெபாளி ைனபரவிேனா3
பாடவ தவ3சிதி ;திவ# வானெபா
பாைவவிைள யா#யேள
பரமசிவ காமC தாியைம யினியெபா
பாைவவிைள யா#யேள.

(5)

392. பாத?மா ணி கமணி ெபா2வி மரகத
பதிபா: தாடெலனH
ைபதா மைரெபா& +007 ெக?ைடநிைர
பா:விைள யாடெலனH
மாதளிாி மிைசேயா# வவ திளமாவி
வ+வைச தாடெலனH
மதராி க?கணி பலமணி ெகாபின
மறிவிைள யாடெலனH6
சாதிள7 ெகா7ைகமிைச நிகணவ3 க?கடா
தாவிவிைள யாடெலனH
த?டா வாிவ?+ ெச7காத? மல3மீ
த?டா Wக3வெதனH7
காதித [1]ெசெபானிைச யிதிர ந0நீல
கழ7விைள யா#யேள
கனகசி சைபயி/வா

சிவகாம Cதாி

கழ7விைள யா#யேள.
பிரதிபாட :- [1] ெசெபானிைழ

393. [1]பழெப0 ப5சிள7 கிைளெயா+ ெகா6சி
ப6சர வள3க00
ப6சிைற 2ைவ  ெமெமாழி பயிறி
பமணி யிைழதப#வ
ழமண பிைள ெகா+ வ?ட/விைள யா#7
7ம5 ேசறா#7
ெகா+7ைகயா ர ைச நரபிெனா+ பா#7
0மல35 ெச?டா#
மழெபா

ேபராய ெவளதி/ விைளயா#

(6)
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யணிC?ண நீரா#
மனதி னீல கலாபமயி லானத
மா3ேதறி விைளயா#7
கழக; தமி பா+ மிைளய ேரா+ெபா
கழ7விைள யா#யேள
கனகசி சைபயி/வா

சிவகாம Cதாி
(7)

கழ7விைள யா#யேள.
பிரதிபாட :. [1]பழெபா.

ேவ0
394. சதிர Yாிய ேராைதயதா:
தார கணபதி யாரமதா:
தாிCக Cதிக டானாக
தனவைர தமனிய வைரயாக5
Cதர விகர ெமறிதரேவ
Cழ0 Cழறிட வலவரேவ
Cாித *த4 ;கிெலனேவ
ல7 Wட7கிைட மிெனனேவ
யிதிர வி/ ட விவ
மிைழயணி மணிெசாாி ளிெயனேவ
ெய7கO மதிவிழி கயெலனேவ
ெயதிாி+ க?ண# ெயனவரேவ
அதாி லகினி/ யாவ 
மேம யமைன யா+கேவ
யரேச யரகர சிவகாமி
(8)

யேம யமைன யா+கேவ.
395. வ#H பளபள ெவனமாைல
மண;7 ;; ெவனநீல
வாி ெமாெமா ெவன;ைக
வைள7 கி4கி4 ெவனேவறா
;# தைளயவி தரKர/
;க; நிகநிக ெவன மா3பி
;ைல தளதள ெவனவாயி
ெமாழி7 44 ெவனJ
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இைட மிமின ெலனவாைட
ெயழி4 தகதக ெவனேவாைர
ெயறி7 கலகல ெவன[1]ேவாத
ைச நமநம ெவனநாவி
நைட6 சிவசிவ ெவனெவ7க
ளேம யமைன யா+கேவ
யரேச யரகர சிவகாமி
(9)

யேம யமைன யா+கேவ.
பிரதிபாட : [1]ேவதவிைச
----------------------ப,தாட ப#வ

396. சதிரY ாிய3தைம5 சி/ெலறி தாடவைள5
ச கரவா ள கிாிதைன5
ச கரம தாகேவ ராேக  கயி0
தாCறி விைளயா#ேய
அதர தாரா கண7கழ காயாக
வா#மக ேமகிாிைய
யபர தனிலா+ பபரம ெதனேவ
யாயிர படமா+0
விைதமா ணி கந கயி0ெகா+ விைளயா#
ெவளிேவ த?டெமாழிய
ேமெல? #சா;க; Kத?ட *ட
ேவத?ட மதைனேம
பவிைள யா#வ ைமதைன ெப0சி0மி
பவிைள யா#யேள
ப7கய5 சிவகாம Cதாிெய னைமேய
பவிைள யா#யேள.
397. ெசதா மைரபத [2]பதைச தாடவி
தி;ழ தாபேம
தி?வி பதிதாட வினியப ெகா?ைட
ெச?+ட பதாடேவ
நதாத 7ம ெகா7ைகப தாடவி
நயன7 கழ7காடேவ

(1)
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நவமணி யிைழதைழ ெசவியில மைனயாட
ந&சதிர மாைலடேன
சதிேரா ைதய5C&# 6சலா டபணிக
சர7க விைளயாடேவ
சதேகா# சிலதிய3க ைடYழ நவேகா#
சதிய ட*#ேய
பதாட ேவத?ட Kத?ட *ட7க
பவிைள யா#யேள
ப7கய5 சிவகாம Cதாிெய னைமேய
(2)

பவிைள யா#யேள.
பிரதிபாட : [2] பதைசதாடவ.

398. ;திெப0 Kத?ட ேகாளபா தளமளH
;சி விைளயாட/ேபா/
;&ைடதனி/ விதினி/ நிலதினி ைபதனி/
;ைளதள விலாதேபத
தவன G3வன தவி தி+வ நிபன
தனிதனி பறபனHேம
செதா+ நடபன கிடபன விபன
த ெகா+ ;0 கிெநளியா
விதக மிததி+வ ெசாறி+வ கவன
ெவதைன யிைரமிைரயா
விப# வதபல ெசட

 மாறாம

ெல0ேம மாறிமாறி
பதிெப0 ப/4யி3 பெதாளி தா+;ைம
பவிைள யா#யேள
ப7கய5 சிவகாம Cதாிெய னைமேய
பவிைள யா#யேள.

399. ெச7ைக5 சிவபினா பவளமணி நிறெமன
திேமனி ெயாளிதவழேவ
ெசபவள நிறெமலா ப5ைசநிற மாகேவ
திக நீல வாிவிழியினா
ல7ந0 நீலநிற மாகி திபிமணி
யதர6 சிவேபறேவ

(3)
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யக?+ நைகாிய ெவளிாிவ? டரளவ#
வாகிேய ப#யில#ப&
+7கிநி ேறா#யி 7ம ெகா7ைகய
*+ெபா னிறK#ேய
ெயாளிமள கபதி யகிெலறி யப
;0க0 தியிடேவ
ப7கய கடHெவ? ;தினா ைறதெபா
பவிைள யா#யேள
ப7கய5 சிவகாம Cதாிெய னைமேய
பவிைள யா#யேள.

(4)

400. பி#தி+7 கிைள பிறAமயி லன;
பிைளநா கைணவா:8
ெபாிநைட ெநா#பா வைன கினி த?டைன
பிற ெமன ேவபற க
அ#தி+7 கக7 க?+ ச கரவாக
ம6சி பறெதாளி க
வ6சன விழி நிக ரானச6 சாிக;ட
னணிதிக 5 சேகாரெவவ
ெபா#ெதA7 7ம ெகா7ைக  நிகெர0
க/கிற ெதைனெய0
2தவள நைகெச: காதள7 ைகயினா/
[1]ேபா3க& ட#பெதன
ப#தல தனிெலதி3 நிறபா7 கியட
பவிைள யா#யேள
ப7கய5 சிவகாம Cதாிெய னைமேய
பவிைள யா#யேள.
பிரதிபாட :- [1]ேபாக&ட#பெதன.

ேவ0
401 ெகா7ைக ெவெபன ேவய ைச
47க ;ெதனேவ
7 ம5சி0 ேவ3ைவ சிதிட
ெநா சிறிைடேய
த7 ெபாெகா# ேபா' ட7கிட

(5)
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வ7க? ைம கயேல
த7 நைழ ேம/ம றிதிட
வ ெபாபிட3ேம/
க7/ ைம ழ ேலச ாிதிட
ம7ைக ய3 கரேச
கத ர ர ேலாைச மி
வி7கி தடேன
ப7க யதி ேவவி ள7கி+
பத #தேள
ப7க ய5சிவ காம Cதாி
(6)

பத #தேள.

402 க?ெச வி ைழ யாள3 க?ெடாளி3.
க?ப சறேவ
க?க 0ற வா  ட7ைக
க+6சி வறேவ
த?C ட35சி0 பாட க7க
சத7ைக ெயாதிடேவ
ச?ப க மாைல சிதிட
வ?ெடா
ெய?ெசா

திடேவ
5ெசா

மாறி ய7ைக

யிர?+ ெமாதிடேவ
ெய6C சிறிைட J' ட7க
வி ெபாடேன
ப?ெசா

5சி0 தாள ெமாதி+

பத #தேள
ப7க ய5சிவ காம Cதாி
பத #தேள.

403. ப6ச கி3திய ேம கதவ3
ப7கி னிபவேள
ப6ச வ3 ெகா < ெசறவ3
த7ைக நபைரேய
ப6ச வதிர ேசாதி யதாி
மதி ரெபாேள
ப6ச ல&சண காவி யக

(7)
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ல6ச ன யிேல
ப6சர கிளி பாணி ெகா6சிய
வ6சி நெகா#ேய
ப6C ரெதA கீத வி6Cவி
ப6சி விதகிேய
ப6சி ெயாதி+ பாத சிாி
பத #தேள
ப7க ய5சிவ காம Cதாி
பத #தேள.

(8)

404. பத ைனபிணி தீர வதவ
பத #தேள
ைபத மி 

! ைறதவ

பத #தேள
பதி ைனதன பார மதாி
பத #தேள
ைபத ளி3தி ேமனி யபிைக
பத #தேள
பத மறப வானி யபிைக
பத #தேள
பத ாி&+ல ேகA நிறவ
பத #தேள
[1]ைபத  கிைண யானச7காி
பத #தேள
ைபெதா#5சிவ காம Cதாி
பத #தேள.
பிரதிபாட : [1]ைபத கிைள.

405. ைபெபா ;தணி ேசாதி ததி+
பத#தேள
ப6ச ரதின ேம ைனதி+
பத #தேள
ப? ைவதிம வாவ ழ7கி+
பத #தேள
ப7கி னிCப ேமபி றதி+

(9)
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பத #தேள
ப?+ நபC பாச வதி+
பத #தேள
ப6ச கி3திய ேமவி ைளதி+
பத #தேள
ப6ச சதிந/ வாம ததிாி
பத #தேள
ைபெதா #5சிவ காம Cதாி
(10)

பத #தேள.
--------------------------------ெபா-ச ப#வ

406. ெபாQச லாட;கி லளகாட வி க
பிைறமகர ?டல7க
ெபாியவ ைள5ெசவியி [1] பதி ேபால
பிற7சி Vசலாட
மQச லாட; தாரவட மிெகா7ைக
மதிமீதி 4+ெவனேவ
வ&டமி+ ப5ைசவி

ர&ைடவாி வி/ெலன

வாவைல ய7களாட
ெவQச லா+விைன தQச லாடாம
பாத கமலதி4
மினியதம னியமிைழ தணிJ ரமாட
ெவழிமேனா ெவா+கலாப
ெபாQச லாட 2விமிQச லாடேவ
ெபாQச லா#யேள
ெபான பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய
ெபாQச லா#யேள.
பிரதிபாட : [1]மதிபதிேபால. 2இைட.

407. ெசறிமல ாிைடவ?+ ேத'?+ மீ?+
திபிதி பிவர/ேபா
றீவிைன ந/விைன வவ ேதேபா:
திபிதி பிவர/ேபா

(1)
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லறிHைம ெபாறிேதா0 விடாம/ விைடய
அ+த+ ேதா#வர/ேபா
ல7ேகா+ மி7ேகா+ வேதா+ ;யி3கேபா
லலகி ைட பி7கைலகேபா
ெலறிCட3 விள7வி? மணிபலைக யாகHல
கிைடயான வடேமH
மிரசத கிாிந+ <ணாக வ?ட;க
ேட0; திரமாகேவ
ெபாறியா வி' கரC மாணி க வடமான
ெபாQச லா#யேள
ெபான பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய
ெபாQச லா#யேள.

(2)

408. இரHபக/ மதிபதி ெபாி<ச லாடHயி
ெரAவைக பிறவிேதா0
மினியசி Vசலா டப6ச 2த7க
ெள7நி Vசலாட
நரெகா+ 1Cவ3 கதி 40ேபாக வனதி/
நா+;யி Eசலாட
ந/விைனக ^விைனக +ப;ட னிப7க
நாேடா0 Kசலாட
விரH; K3திக8 ;ெதாழி4 ெம கா4
Pடாம Xசலாட
P+த மணிம0 நாடக7 க?டவ3
விமான7க _சலாட
ெபாவி/மண Pச; கணQச லாடேவ
ெபாQச லா#யேள
ெபான பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய
ெபாQச லா#யேள.
பிரதிபாட : [1]ற கதி:

409. மிெசாாி பCெபா விமான வமாமகளி3
விற ய ெரன Aமிேய
விளாியா ழிைசKர/ மHசி/ லாி;ழH
வி6ைசெம/

யாிர&ட

(3)
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ெகாெசாாி ேவ/விழி ப6சின# வ6சியிைட
ெகா6Cகிளி ய6ெசாமடவா3
மாிமயி ெலனவ கவாிபணி மாறேவ
ேகா#சிவ சதியட
ெதெசாாி பCபா விைளகிளவி ம7கள6
சிலதிய3க பல*றேவ
சிறால வ&டவிசி றிபாாி சாதமல3
சிவிறிப னீ3<வேவ
ெபாெசாாி பCபாைவ தியெபா 2ைவேய
ெபாQச லா#யேள
ெபான பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய
ெபாQசலா#யேள.

(4)

410. அைனேய தாேயெய மாதா பிதாேவெய
னாவிேய 2வி/வாA
மனேம ெயனேம யினேம கமதி
லைலயாம ெலைனைவதி+
ம'நீ பி'நீ ;'நீ ய/லாம/
ம0ெமா ெத:வ;ளேதா
மெறாபி லா3ப6ச க3தாைவ ெபற
மாதாH நீதாெனனி
கனிேய மாிேய கனிகா ரதி
களிதவி ெகா7ைகமயிேல
கனேல மினேல யினேல தீரவ
கணா கர கHாிேய
ெபானிY  ைசவா ெபானிற 2ைவேய
ெபாQச லா#யேள
ெபான பல5ெச/வி சிவகாம வ/ ேய
ெபாQச லா#யேள.

ேவ0
411. நா0 2மல3 விடா நதவன
வாைட Pச ெவாபா/
நாளி ேகரவிள நீ3க சித;
வாைள பாய ெவாபா/
P0 ேசாைலெதா0 PAெம கனியி

(5)
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ேவாி பாய ெவாபா/
ேமH ேச0A நா0 ெகா?+ந+
ேவைல ேவ

ெவாபா

லா0 ேபா/கைழயி னீ3க ெபா7கவதி
னாைல பாயெவாபா
லால வாலநிைற சா

ெபாெசாாி

மா0 பாயெவாபா
X0 ேகணிைட Y சித பாிெபா
Qச லா#யேள
ேயா ேவதசிவ காமC தாிெபா
Qச லா#யேள.

(6)

412. ஊழி !ழிெதா0 வா Cம7 க ெபா
Qச லா#யேள
!3வி மானவ வாம ததிாிெபா
Qச லா#யேள
ேயாவி/ ேமானசிவ ேயாக3ெந6 சகிெபா
Qச லா#யேள
!0ேத ெனாA வாசம6 சாிெபா
Qச லா#யேள
ேயா# ேயா#ெயாழி யாவ தி+ெபா
Qச லா#யேள
ேயாைட Y  ைச வாAம பிைகெபா
Qச லா#யேள
ேயாெதா ணாதபர ேலாகச7 காிெபா
Qச லா#யேள
ேயா ேவதசிவ காமC தாிெபா
Qச லா#யேள.

413. காC லாவிய கலாப க6Cளிெபா
Qச லா#யேள
காாி மாாிகH மாாி Cதாிெபா
Qசலா#யேள
வாச ேமH

!ாி/வ தவெபா

Qச லா#யேள
மாசி லாதமணி யானவ7 கைணெபா

(7)
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Qச லா#யேள
பாச மானவி ேமாசன தெபா
Qச லா#யேள.
பாாி சாதமண Pகெகா தளிெபா
Qச லா#யேள
ஊச லா+விைன தீரவ தவ ெபா
Qச லா#யேள
ேயா ேவதசிவ காமC தாிெபா
Qச லா#யேள.

(8)

414. ஆதி ேபாதனிய னாகிய6 சனிெபா
Qச லா#யேள
[1]ஆர பா3வதி காரச7 காிெபா
Qச லா#யேள
நீதி Jெனறி வழாதைச தி+ெபா
Qச லா#யேள
நீல ேலாசனவி சாலவ6 சினிெபா
Qச லா#யேள
நாத கீதநவ கீத ர6சகிெபா
Qச லா#யேள
ஞான ேதசகி பிநாகெந6 சகிெபா
Qச லா#யேள
ேயாைத நாதமகி ழாயிய பிைகெபா
Qச லா#யேள
ேயா ேவதசிவ காமC தாிெபா
Qச லா#யேள.
பிரதிபாட : [1]ஆரவாரவ+ கார ச7காி,

415. கா லாHைழ ேதாளிவ3 ெதாளி3ெபா
Qச லாடவிேச3
கார பாரழ/ YAவ? +கெபா
Qச லாட;ைலமா3
மீ லாHம மாைலம6 சாிெபா
Qச லாடவிபா/
PC சாமைரக KC ெவ?#ைரயி

(9)
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Qச லாடெவாளிேச3
பாத தாமைரயி Qர7 கெளா
!ச லாடமிகேவ
பாவிேய 'ன பாத நபிமன
Kச லாட;நீ
ேராைத ேச3 ைச வாAம பிைகெபா
Qச லா#யேள
ேயா ேவதசிவ காமC தாிெபா
Qச லா#யேள.

(10)

------------------------------நீராட ப#வ

416. அ#யிைணக டவிதிக ழ?ட;க டமட
ம&டதி ய7க
ளைலகட 4+தகி/ [1] ைடெப மிக?க
ளாியY ாியசதிர3
வடகயிைல மகேம விெகா7ைக தாரகண
மா3பணி ;மாைல
வாைடெயா+ ேகாைட நாசியிைட பி7கைலக
வ#ெவலா நி வ#வேம
[2]யிைடயிலணி ;Aகிவிைள யா+தட ;?ெட
ெறவ3 ேம கலவாிதா
ெமறா4 ம?ட7க ெள/லா மித கேவ
யினியநட னாி
ைடெபய மானத ெவளதி லா+;ைம
தியநீ ரா#யேள
னிதசிவ காமC தாியமி3த வாாிேய
தியநீ ரா#யேள.
பிரதிபாட :- [1] ைடெபய, [2]இைடயினீ,

417. க?ககய ெலன கைண கா/ வராெலன
ைகவிர/க களிெறனேவ
கம ;ழ தாளிைணக 8 ெஞ? ெடனேவ
கமலவ# கமடெமனேவ

(1)
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வ?கள; ெவ?ச7க ெமனேவ Pசேவ
வளராைச வைலPசேவ
ைமவிரH Cேளாதி ைசவலம ெதனேவ
வா3கா வைளெயனேவ
ெப?கமன மளவி ெகா7ைக;க நைக;க
ெபாியதா மைரெயனேவ
பிரசவித ;தெமன Hைரெச: பிகெளா+
ெபைடவ?+ ைடCழலேவ
?ெகாெந+ ேவலைனய க?ககளி ெகாளவ
தியநீ ரா#யேள
னிதசிவ காமC தாியமி3த வாாிேய
தியநீ ரா#யேள.

(2)

418. பாராட ேவத?ட ேவராட Kத?ட
பகிர?ட *டமாட
பாதாள மாடெவ ேவதாள மாடமி
பலசீவ ேகா#யாட
தாராட வா Hதைல மாைலயா ட5Y+
தவளெவ? பிைறயாடேவ
தமனிய ெபாவினி றா+நி கணவனா3
தைலமீ நிறா+வா
சீரா# விைளயாட வவ8ட *#
திைளபேவ ைளயமா#5
சித7 களி; தாடயள காடவி
திபி ைடதா#ேய
ேபாரா+ க7ைகட 'றவாட/ ேபாலேவ
தியநீ ரா#யேள
னிதசிவ காமC தாியமி3த வாாிேய
தியநீ ரா#யேள.

419. பாகீ ரதறத க7ைகபிர வாக
பரவ கிறநாளி
பவளவா3 சைடெயா+ பிைறேதாணி வி&+ந
பரமவிைள யாடெலனேவ
ேயகாத மாகியC காதேயா கதனி
சிவ 2ைசாி

(3)
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ேமகா பரதனி காமா&சி யைம
ேமகப நதியாட/ேபா
லாகாய க7ைகசர Cவாதிய;ைன காளிதி
யதலபா தாளக7ைக
ய?டபகி ர?ட7க ளOெவன மிததி+
மனாதிநதி யH;னிபா
ேபாகாத காேவாி ெபகி வகிற
தியநீ ரா#யேள
னிதசிவ காமC தாியமி3த வாாிேய
தியநீ ரா#யேள.

(4)

420. ந0மல3 27கா வனதனி ெலAதளி
நா?மல3க டளி3கெகா:
நாடக கணிைகநிக3 ேகால கலாபமயி/
நடன7க ளினிக?+7
0நைட மாிமட வனெமா+ *#ேய
லவிெம/ ெலனநட7
யி/கெளா+ *வி7 கிளிகெளா+ ேபசி7
யி/சி07 0பிைழ6
[1]சி0ெபா பாினி ெறா#விைள யா#6
ேச#ய ட*#6
சி0பி யமைன கழ7ெத ேளணெமா+
சிவிறிநீ3 விைளயா#
ெபாறிவாி பாைவ[2]ெபா ரைவவிைள யா#
தியநீ ரா#யேள
னிதசிவ காமC தாிய;த வாாிேய
தியநீ ரா#யேள.
பிரதிபாட: - [1]சி0ேபா பாினி ெநா#. [2] ேபாரைவ.
----------------------------------ேவ0
421. கா  கி?கிணி சிலக ெளா திட
கா6சன மணி கா6சி
கைலயி ர7கிட வதர; ெவ8ற
க?க86 சிவேபற
ேகால 7ம ெகா7ைகக 47கிட

(5)
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ெகா#யிைட #யாட
லH நீாிைட ேதாறி+ ேதாழிய3
ளிெததி3 விைளயாட
மாைல *த / சாத; ேமனியி/
மாமத7 க<ாி
வாைட 7ைட நீ3கட திட;ைல
மாமணி டநீதி
யா

6சில ேச#ய3 சிலட
னா+க நீேர

யாட ல6சிவ காமC தாிைம
யா+க நீேர.

(6)

422. ெநபி 2தெபா 2ெதாைட மாணி க
நீாிைட நிழேறாற
நீாி 2தெபா 2விைன பாெர0
நீாிைட யவியாம/
விபி ெச6Cட3 ெகாAவி& ெடாிகிற
விள கிைன பாெர0
விழி க?கைள ெக?ைடக 1ேம:கிற
வியபிைன பாெர0
பப த ய தாமைர யெபன
பமைத பாெர0
ப5ைச ெவ?ணிற6 சிவெபா+ ெபானிற
பதியா: ன/க?ேட
ய நனைக5 சிலதிய3 விற
வா+க நீேர
யாட ல6சிவ காமC தாிைம
யா+க நீேர.

423. பா7கி ேறாறி+ பா7கிய3 வ#ெவலா
ப#மந கலெதா0
ப#விள7 கிடெவா வ3தா மிவரா:
பா3ததி சயேதாற
ேகா7க பிடேவ ;/ைல ;கி திட
மிAட ைல காத&

(7)
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*# 2திட வ?+க ளா3திட
ேகாைவயி கனிேதாற
வா7கி வ6சி7 கா6சி மல3திட
வ6சியி ெகா#யாட
மயி4 மன; கிைள 2ைவ
வதிட னXேட
ஆ7 நிபர மானத ைறயினி
லா+க நீேர
யாட ல6சிவ காமC தாிைம
(8)

யா+க  நீேர.

424. ளி K கி நீதி வா:தி+7
*த46 சாிேதாட
7 மட னரத;7 கலதிட
[1]ளிதி+ னXேட
ஒளி நீகைர ேயறி ேமா:நி
ெறாவ3ேம ெலாவ3தா
;0  வ?ன

ைறெம சிவிறியி

40ந0 னXேட
ெதளி ம7கள பா# மா#6
சிலதிய3 விைளயாட
திைர  ேம கட ெலாசி0 ளிெயன5
சிவானத ெபெவள
மளி  நிெப7 கைணேபா ெபகநீ
யா+க நீேர
யாட ல6சிவ காமC தாிைம
யா+க நீேர.
பிரதிபாட: [1]ைடதி+.

425. வாழி வாழிெய ேறதிட கைலமக
ம7கள பல*றி
வாழி வாழிெய ேறதிட திமக
மகி ப/ லா?+க*றி
!ழி !ழி வாழிெய ேறதிட
Hதிைர ெய'ேதவி

(9)
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க வாழிெய ேறதிேய வா திட
ெவாளி3திேரா தானதி
ேதாழி மாட வாழிெய ேறதிட5
Cகமேனா மணிசதி
Y  ம0ள சதிக யாவ6
ேசாபன பல*ற
ஆழி Y வி வாழிெய ேறதநீ
யா+க நீேர
யாட ல6சிவ காமC தாிைம
(10)

யா+க  நீேர.

திைல சிவகாமி அைம பிைளதமி ) றி ..
..
--------------------திைல சிவகாமி அைம பிைளதமி

றிைர

305. தமி தி/ைல - தமி வழ7 தி/ைல. சைட க7ைக ெபறா க7ைக
ெபறா - சைடயி/ க7ைகைய தாித சிவைன ேபா/ க7ைகைய தன
சைடதைலயி4 ெபற விநாயக; கபக நேப3 ெபறா - கபக விநாயக3
எற ெபயைர ெபறவ. சிதபரதி4ள விநாயக  இெபய3. க + ைக +
ெபறா - க7ைகெபறா, மதநீெராA பி ைகைய ெபறவ; க7ைக
ெபறா - சிவ ேதவியான க7ைக  ைமத, இ7 ஒ0ைம பறி
பா3வதியி ைமதனானா4 க7ைக  ைமதனாக *றப&ட. க - நீ3;
இ மதநீைர கா&#0. ;த 4ள க7ைக ெபறா எப க + ைக
ெபறா எறா கி பிரம கபாலைத ைகயிேல ெபறவ என ஒ0ைமபறி
விநாயக ேக ஆ க4மா. தமி - இனிைமெயன4மா.
--------கா ப#வ

306. விரா&ட' 5 சிதபர இதய Uதானமாக *றப+கிற. இமயமைல
ெநறியாக *றப+கிற. ?டாீக - தாமைர; ெபா&+ - தாமைர ெகா&ைட;
விரா&ட - உலக; ேப32த நாவ - மேகச, திர, மா/, அய;
நா அவ - சிவ, சதி, நாத, வி; ேப3 உவ அவ - சதாசிவ; <32த
- ேவாினி0 ேதாறிய; ல7 - விள7; நவ - ஒப; இத விாிைவ
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ேவதவிநாயக3 பிைளதமி 69-ஆ பா&# றிபி/ கா?க. பிரமா?டமாகிய
சாீரதிேல இைடகைல நா# இல7ைகயி4, பி7கைல நா# இமயமைலயி4
CA;ைன நா# தி/ைல வனதி4 ஓ+கிறன. தி/ைல - ஓ3 வைக மர.
இ5CA;ைன நா#யி/தா எ0 இைறவ ஆனத தா?டவ ாிகிறா3.
நட7கா+ திவால7காடாயி கலா. இ கா6சீரதிககி4ள நடராச3
Uதல. ஒ பிரதியிப# இ தி/ைல நடராசைரேய றி கிற. (1)

307. ெவளி - ஆகாய; ஓெரA - ஓ எப. இ வடெமாழியி/ ओ என
ஓெரAதாக நி; ெகா# கவி கைடசி பா&# ப# 'சி' எபதா த கதா.
ஈெரA ‘சிவ' எப. அ6ெசA 'சிவாயநம' எப; எ&ெடA - ஓ-ஆ
(ஹா) அ>H (ெஹள) - சிவாயநம' எப; ஐ - ஐகைலக; ஆ0 ஆ0 என
-36 தவ7க எற; தஞான இ5ைச கிாியாசதி - ஞான சதி, இ5சாசதி
கிாியாசதி என *&+க. ப6சசதி - ஆதிசதி, இ5சாசதி, பராசதி, கிாியாசதி,
ஞானசதி; வி - இ பரவி, அபரவி என இவைகப+. பரவி எப
உமனாகலாதி காாிய பிரப6ச; ஒ பிரேதசதி4?டா: ஒ+7கின மகாமாைய
யின ஓாிட. இத பரவி Y ைம, அதிY ைம, மிைத, அமிைத
வியாபினியாகிய கைலகைள வியாபிதி . இ கைலக அபரவிைவ
பிேராி . அபரவி நிவ3தி, பிரதி&ைட, விைத, சாதி, சாதிய தீைத ;த ய
கைலகைள பிேராி நி. பராபவவி - இதைன5 சமைன ெயப3. மா அCத மாைய; த' - உட/; கரண - இதிாிய7க; சகல - உட40 க8ட
*#ய. நி&கள - உவிைம; த'வாவ:- சராச, அ?டச, Cேவதச,
உபிச ஆகிய நா/வைக ேயானிகளி4 பிறபதா: ேதவ3 பதிெனா
Jறாயிர;, மானிட3 ஒப Jறாயிர;, தாவர பெதாப Jறாயிர;,
மிக ப Jறாயிர;, பறைவ ப Jறாயிர;, நீ3வா வன ப
Jறாயிர;, ஊ3வன பதிைன Jறாயிர; ஆகிய எAவைக ேதாறதி4 84ல&சேயானி ேபதமாயி . அத' <லமாகH, Y மமாகH
காரணமாகHமி . கரண:- அத'H ேகற பல வித7களாயி . வன:இJறிப நாகி4;ள ஊ, நா+, ேதய;மா: ?ணிய
கம;ைடயவ3க&5 Cவ3 காதி பத7க8மாயி . ேபாகமாவ:- அவரவ3
கம ேகவான உ?பன, திபன, #பன, ந வன, விA7வன,
உ+பன, ;#பன, 2?பன, 2Cவன, ெப?+, பிைள, Cற, ெபா, மணி
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;த ய பிரப6சமாயி . இபா&+ தி/ைல நடரா சைரபறிய. மிைத ேயானிேபத அழி மாைலதாக  இ5ெசா/ ேயானிகைள கா&#0;
ேமாகினி - Cதமாைய. (2)

308. இவிைன களி0 - உவக; இவிைன - ந/விைன, தீவிைன; ந/விைன
பிறத ேகவாக  இ7ஙன *றின3. களி0 - யாைன; இதைன “இேச
ாிவிைன ேசரா விைறவ ெபாேச3 க ாிதா3 மா&+'' எறா3
வ8வ3. எA பிற இற - ஏA பிற க8 ;#வைடமா0; வா - இ7
ேமா&சைத கா&#0; இைட!0 - ப; பாற - ணைதைடய; பா/ பதி; நிவிகப + அ'2தி, அகர ெதாத/, ேவ0பா#/லாத பிரமாண7கைள
ெகா?டறித அ'பவ அறிH என ெபா. ேதற - ெதளிைவைடய;
; கீற - K0 கீ0கைளைடய; மைற5சிைக - உவக ; சிைக - +மி;
திைர ெபய3 - திாிரCதாி எற ெபய3; <ளி - வி2தி; சீ3த சிறைபைடய; கதி3கா/ -கிரண7கைள ெவளிவி+; கடHள3  அ'2தி எக.
இK0 பாட/க8 தி/ைல நடராசைர பறியைவேய. இ7ஙனேம
ேகாயிராணதி ;த/K0 பா&+ களி/ கா?க. (3)

309. மிட0 - ெதா?ைட; மிட40 - வ ைம ெபாதிய; விைர - வாசைன; நறH ேத; மைற ;#வி க/ உபநிட வி6ைச - ேவத;#வி/ *றப+
உபநிடதமாகிய விைத; உள இல எப ஒளி ெவளி எப எ0 பிாி க;
ெவளி - ஆகாய; ெமாழிவற - ெசா/ெலாணாதப#; ெபைட நைட - அனெபைட
ேபாற நைட; ெபைட - இ7 ெப? அனைத கா&#0; திாியபக3 - சிவ;
ம7ைக - இ7 உமாேதவிைய கா&#0; ஒெமாழி பிரணவ மதிர - ஒபற
ெமாழியான ‘ஓ' எற பிரணவ மதிர; பிரணவ மதிர:- இKறaரமா:,
K0 பதமா:, Kற3த பிரகாசமா: ஏகாaரமா: ஏகபதமா:,
ஏகா3தபிரகாசமா: இ . இதி/ ;தெலAதாகிய அகர ஒபற
;த/வனாகிய பகவாைன ெதாிவி . மதிய பதமான உகர அவதாரண
வாசியாயி . Kறாவதான மகர ஆமவUவEபைத விள . இK0
எA க8 K0 ேவத7களி சாரமா. இத ;தெலA  ெபா
ரaக; ஆனைமயா/ அெதாழி4 ாிய த3ம சகல ஐ5வ3யேதா+ *#ய
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ஈ5வர' ேகயறி மறவ கி/லாைமயா/ அ பகவாைன ெதாிவி , மற
அaர7க ; ெசானப# உண3. இ ைவதி, தாமசி, நி3 ணாவி3தி
என Kவிதப+. இ சகல ேதவ3  பிறபிட மா மதிர7க8 ெக/லா
Kலமாமி . இ சமN#, வியN# என இவிதப+. இதைன ேவத
ஆரபதி4 ;#வி4 உ5சாிப3. இதைன உகீைதெயனH
CதமாையெயனH *0வ3. இதி/ எ/லா உலக7க8 எ/லா5 Cதிக8
ேதாறி ஒ+7ெமப3. இ>வா0 இமதிரைதபறி5 Yதசஹிைதயி/
*றிள. ஒ;ைற பிரம திாிேலாக7கைள நீறா க அதினி0 அ கினி,
கா0, Yாிய ேதாறின3. மீ?+ தபா கினியா/ அைவகைளயழி க K0
ேவத7க உ?டாயின. அவைற மழி க அவறினி0 அகர உகர மகர7க
உ?டாயின. அK0 எA கைள திர&# 'ஓ' என ைவதன. வலாி5
ச7கி வ#வின இ. அகர பி3மாைவ உகர விNOைவ மகர
உதிரைன றி ெமபா அகர விNOைவ உகர உதிரைன
மகர பிரமாைவ றி ெமபாமாக ைசவ ைவணவ மததவ3 இபிரணவ
ெபாளி/ மா0ப+வ3. அகர பிரமைத றிதலா/ அத பிரமைத
விNOெவ0 சிவென0 இNடமான ெபய3களா/ வழ7வத றி ேகா
ஒேறயா. (4)

310. ேதா நா - பி ைக ஒ ைகயாதலா/ இதைன நீ க மிதி நா
கரதி நா ேதாகளாயின. மா0தைல - மாறினதைல - ஈ?+ யாைன
;கைத றி கிற. நா/வா: - ெதா7கிறவா:; ெகா - தத; ஒ
ததைத ஒ# ேமமைலயி/ பாரத எAதியதா/ இ7ஙன *றின3. உதி - நதி;
ஒத?;க - ஒபற மல3த ;க; எ6ஞா0 - எேபா; ெசபாதி ெசைம நிற ெபாதிய பாதிபாக; ெசைம + பாதி - ெசபாதி; “ஈ0ேபாத/
இைடகர இ ஆத/'' எற Yதிர கா?க; தாேனா3 ப5ைச பாதி - தா
ஒபற பCைம நிற ெபாதிய பாதிபாக;; தா எப உமாேதவிைய
கா&#ய. சிவ ெசநிற;, அவனிட பாதிபாக ெபற உைம 
ப5ைசநிற;;?ைமயா/ இ7ஙன *றின3. திமாைல "ப5ைச மாமைலேபா/
ேமனி" எபதனா/ அவ3 த7ைக  ெகாளப&ட. ப5ைச நிற;ைடைமயா/
"ெகௗாி'' எனப&டா. தா எற இைட5 ெசா/ ேதறைத றித.
பாதி7க? எப பாதி ய7க? எறிபி ந0. (5)
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311. ெவளி ெபா' ெகாழி - ெவ?ெபா' ெசெபா'
அைலகளா/ கைரகளி/ ஒ கி, இதனா/ தா காவிாி  "ெபானி'' எற
ெபய?டாயி0; அகி/ அைர - அகி/ எ' வாசைன ெபாைள ககளி/
தா கி அைரபி; தரள; கி ெத8 க/ேலால காவிாி - ;
பவள; ெகாழி  நீரைலகைளைடய காவிாிநதி; ;ளைர ;ளாி ெபா&+ ;&கைள யிைடயிேலைடய தாமைர ெகா&ைட; ெபா&+ - ஈ?+ மலைர
கா&#0; ;த/வ - பிரம; ;#ள7கிடதா: எ8ற ைட  வளி
நாயக - தைலவண7ப# இக 5சியைடய த?#  ;க; ;க
பிரமைன பிரணவ மதிரதி ெபா ேக&க அவ ெபா *றா
திைக கேவ &# கதமாதனதி சிைறயி&டன3. பி சிவபிரா க&டைளயா/
சிைற நீ கி5 சிவK3தி  பிரணவதி ெபாைள உபேதசிதா3.
சிவகாமCதாி தாைய காதிட வளிநாயகைன பணிவேம என ;# க. (6)

312. மரகத கிாி ேதாக - மரகதமைல ேபாற ேதாக; மகரைம கட/ மா3ப Cறா மீக உலாH காிய கட/ ேபாறகற மா3ைடய; மைழ;கி யேமனி
- மைழ ெப: ேமகைதேபாற ஜைதைடய உட/; ய - ய,
இ0திேபா

; வ?ண ஏ: தீ3தைன - நிறமைமத கடHைள; மதகாி - கேசதிர

எற யாைன; ;தைல க கிடவாைய வகி3 - ;தைல தன பி#ையவிட வாைய
பிள ; கதி3 தனியாழி ய?ண/ - கிரண7கைள ெவளிவி+ ஒபற ச கர
ைதைடய திமா/; உரகெமைத - ஆதிேசடனாகிய ப+ ைக; உரக - பா;
அறியி/ - ேயாகநிதிைர; உலக ;றி' வாாி உ?O ;ேச&ட (பிரளயகாலதி/) உலக ;Aைம வாாி உ?Oப#யான ;தைமயான
அழளவ; ஒளி3சிைற கைண - பிரகாசி கிற சிறகைளைடய அக;
உலரவி&+ - வா+மா0 வி&+; J0 - அழி ; நைரதிைர #/ேபாக - மயி3
நைரத4, ேதா/ C7த4 தமிடதினி0 #ெயAபி5 ெச/ல; நர3 மனித3; ேச3ேதைம - ேச3த எைம எ0 பிாி க; ந க

கட/ - வ

வ0ைம கட/; ந?Oற - அைடய; திHளதினிேல0 - மனதி த க; ெதாிமதி
- ஆரா தி; ;ைம - உைம, இைம, ம0ைம எ' ;பிற;  !3 சிதபர; வியா கிரபாத3 (

கா/ உைடயவ3) எற ;னிவ3 தாிசிததா/

இெபய3 ஏப&ட. தபைர - பா3வதி. (7)
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313. நா/வைக ேதாற - கைப, ;&ைட, வி ேவ3 ;த யன, ேவ3ைவ
ஆகியவறினி0 ேதா0வ. நா ப எ?ம3 - 48-ஆயிர ;னிவ3;
பா/வைக - விதிவைக; பம Rட - தாமைரயாசன; கரமல3 பத6ெசாாி ைககளாகிய மலைர பாததி/ ெசாாி; கரமல3 - உவக; மா/வைக - ெபைம
த7கிய வைக; வைலய - ைக கடக; மழைல வா: கிைள - தைல5
ெசாகைள ேபC வாையைடய கிளி; ம7 ஒைக - இ+பிேல ெயாைக;
Y/வைக - கப வைக. ஒைகயி/ ப/மல எற Kலபாட ஒைக பலமல3
எறிபி ெபா சிற . உபல - வைள மல3. (8)

314. ப/4யி3 ெதாைகயாH வ/ தி கா&#ய பிைள - பலHயி3கைள
பைட  பிரம; ப/ல - அ; வள/ - சிவெபமா; மமத
சிவெபமாைன எதி3 எாித பி மமத "பிரதின'' எற
ெபயாினனாக க?ண'  மகனாக பிறத கா?க. க + ஆ&# - கைப
ஆ?டவ (கைடயவ); பலவயத - பல ெபாதிய Pர;ைடயவ,
(மமத); ம/ல/ உ0 - வளபமைட; ஒ/ைல - விைரH ெபாைள
கா&+கிற. ெகா2 பர - திமா/, இவர உதியினி0 தாமைர ேதாறி
அதி/ பிரமைன5 சி&# உலக பைடைப நடதலா/ உலேகA 2ெதாளி3
ெகா2 ' எறா3; உர – மா3; எ/

- Yாிய ேபா0 பிரகாச;ைடயவ;

ெதாைலயாத ெச/வி - வறாத ெச/வைதைடய இல மி; ம/ உ+ க ேநர
ம/ ைக 2 - வளமான ந&சதிர7கைளேபாற ம/ ைக2; ைம ழ/ - காிய
*த/; ;/ைலயி/ - ;ைலயி/, விாித/ விகார; ெபாகவி மி க அழ;
ஒ/ைலயி றணியாைள - பழைமயினி0 நீ7காதவைள; வைளயி கா&#ய
வளிைன ெபாேசைல ெவ/4 க?ேசபி - வைள 2ேபா0 கா&#ய
காதினிட ேபா3 ெச:கிற ேச/மீைன ெவற க?கைளைடய சிவ
நிறைதைடயவ; ெச/ல4றவ3 - பமைடதவ3; வாைத - ப; ெச/வ
;றிய வா H - சிவெபமா; ஆ&#ய - நடனமாட5 ெச:த; சிவ' பா3வதி
நடனமா+ேபா Y 5சியா/ சிவ ெவறா3. சிவ காதினி0 P த
?டலைத யாமறியாம/ எ+ ேபா&+ ெகா?ட அேபா தா. (9)
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315. ேவ35Cதி - ;த காரணமான ேவத; சாகிதிய - லைம; சத - இைச;
ெசதளி3 ைக - சிவத தளி3ேபாற ைகக; பதியா: - வாிைசயா:; பகிர?ட அ?டதி ெவளி; பாத - கா/க; மாதிர - தி க; ப#கட/ - 2மிைய5Y த
கட/; நிதபதட - அ//; ேமக உதாிகமா: என மா0க; உதாிக - ேமல7கி;
ெசெபாமைல, ெவளிமைல - ேமமைல, இமயமைல; உைபய இர?+; உலவா - ெக+தி ேநரா. (10)

316. சதமாதா - அபிராமி, வராகி, இதிராணி ;த ேயா3க; நவசதி - வாைம,
ேஜNைட, ெரௗாீ, காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலபிரமதனி, ச3வ2ததமனி,
மேனாமணி ஆகிேயா3. யாமத3:- ய கிய ம க; இவ3 பனிவ3; Cவாய
மWவதரதி4ள ேதவைதக. சிவக7ைக - சிவனிட;ள க7ைக; பிரமசா;?#:கடHளாகிய சா;?# ேதவி, சதியினசமா; ச?ட;?ட3கைள உைம
காளியினா/ ெகா/வி5 சா;?ைடெயன ெபயாி&டா3.
இவ ெகாவைர ஒவ கிவைர எப அ3தநாாீUவரைர
றி கிற ேபா4. Kத?ட - பைழய அ?ட; ேகாள - உ?ைட வ#H;
அ?ட - ;&ைட வ#H ேபாற; அற - Cவ3 க; இற - 2மி;
பதிரகாளி:- மகிடாCர ெச:த பைத ேதவ3 சிவK3தியிட *றH
அவ  ேகாப;?டாக அ ேகாபேம ஓ3 ெப?ணி'வா: திர?ட; அேவ
காளிெவப3; இவ இரதRச எ' மCரைன ஒ ளியிரத; கீ விழா
ஆகாய ேம/ வாயாகH 2மி அ#வாயாகH அ7கா உ?+ மா:தன. (11)
---------------------------------------ெச%கீைரப#வ

317. ஒவா0 - ஒ விததி4; பிரம - ஏகமா: ச5சிதானதமா: உலக;A
ேதாறி ெயா+7த கிடமாள ெபாளாகிய கடH; சர + அசர - அைச
ெபா அைசயா ெபா; ம/கா - ; கீழா: கிட க; ம0 - அபல;
இவிைன - ?ணிய, பாப; ஐ ;திலக - பிரம, விNO, உர,
மேகச, ஈச ஆகியவ3களி உலக; ஞான தவிC - ஞானமாகிய ஆசன; நாத இ சிவவ#H; தா - பாத. (1)
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318. ஆதாரசதி:- இவ உலகதி காதாரமான சதி. *3ம Rட, ெவைள நிற,
சிரசி/ அ7ராகார, வரத, அ7ச, பாச, அபய உைடயவளா: 2மிைய
தா7கி நிபவ; சிவ சதியா லதி&# கப&ட ?டலனீ சதி; ;பதிர?+
இராகதி/ பா# அ0பநா4 திவிைளயாட/கைள ஆ# கா&ட எ0
நிரனிைரயாக ெகாக; இராக 32:- ைபரவி, ேதவ கிாிைய, றி6சி, 2பாள
;த யன; ஆளி - சி0பைற; Yதான - ேசம; ஆதார ச திக 51- ேபராக
*றியித/ கா?க. ?ட சதி: ஒ சதி; அ CA;ைன நா#யிQேட
அேநக7 காதிக8டேன பாபி வ#வாயி உடைல வைள Kலாதாரதி
ேமேல படைத ைவ ெகா?+ ேயாகநிதிைர ெச:வ; Cழி;ைன: இஃ
இர?+ பாத7களி அ7&ட விர/க ;தெகா?+ ேதக மதியமான
கதUதான வைர இகிைளயாகH அதேம/ பிரமரதிர வைரயி/ ஒ
கிைளயாகH Kலாதார, Cவாதி&டான, மணி2ரக, அநாகத, விCதி,
ஆ6ைஞெய' மாறாதார ச கர7கைள அதேம/ வாதசாத வைரயி/
நா ச கர7கைள வியாபி பிரமரதிர வைரயி/ சகள EைபயாகH
அபா/ வாதசாத வைரயி/ நி&கள EைபயாகHமிப. இைடபி7கைல இடK கா/ வ6 Cவாச;, வலK கா/ வ6 Cவாச; ;ைறேய
இைடகைலெய0, பி7கைலெய0 *0வ3. சதிரகைல, Yாியகைல
எனப+. இைவகைள5 சாதிகளாக *றப&ட கா?க. பாத அரவித மல3 கா/களாகிய தாமைர மல3 \; ப6சகி3திய சதி - ஐ ெதாழி/கைள5 ெச:
சதிய3; சிN#, திதி, ச7கார மைறத/, அ' கிரக எபன. சீத அய தவC
- ளி3த தாமைரயாசன; பரC - தி ; திாிரசதி:- ஓ3சதி. நாப
; ேகாண சதி - நாப K0 ேகாண7களி/ த க எA கைள நிரபி
2சி  சதிக. (2)

319. அரவ மாணி க மணிெயாளி பட விாிதாட என மா0க. ப - பாத;
அ  அ0 - எ4, அ0க/4; பிைற, எ4, அ0, ெகா கிற
ஆட என ெபா ெகாக. இப க ந+ ; க? ஆட - இர?+ ப க7களி4
ந+வி4ள K0 க?க ஆட; வள வா3ைழ - ெம/ யதாயி கிற நீ?ட
?டல7க; Cட3 - அ கினி; # - உ+ ைக; அ6ச/ - பயபடாேத, இ
அபயஹUத எனப+. தவளவா: சி/லாி கி?கிணி - ெவ?ைமைடயவான
சிறிய பர/கைளைடய சில; 6சிததா - வைளத கா/க; தரள தாமைர -
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ெவ?தாமைர, உவமவாெபய3; நைம + தா - நறா; ;யலக:தாகாவன இ#க சிவK3திைய ெகா/ல ஆபிசார யாக6ெச:ய அதி/
எAத 2தனிவ. இவ சிவK3தியிட த உ கிர HHட வர5 சிவK3தி
இவைன ;கி/ ஊறி மிதி இ+ைப ெயா#தன3. ஒ0த - ெபாதைல
தகிற;- திவளவா ;0வ/ - ெம த சிாி. (3)

320. ெபாபாைள - அழகிய தாைழமட/; ெபாC&# - ெபானா/ ெச:த ெநறி5
C&#; பதிபிைற - Yாியபிரைவ, சதிர பிரைவெய' மாபரண; பதியா: வாிைசயா:; ெகா - காதணியிெனா0; மரகத படலமணி மகர மகாிைக ப5ைச க/லா/ மி5 ெச:தணித Cறாமீ ேபாற வ#வ;ள ற7
ெசறிெய' மாபரண; மாணி க எ/வைள - மாணி கதா/ ெச:த ஒளிவா:த
வைளய/. ;த அாி - ;தைமயான வைளய/; ெபாசாி - ெபானாலாகிய
வைளய/; அரதன மதாணி - இரதினதா/ ெச:த பத க; உதரபதன அைரப&#ைக; ேமகைல - மாத3 இைட க&+; ஆடக பாடக - ஆடக
ெபானினா/ ெச:த பாடக எற காலணி; அல - ஒ

. (4)

321. - மறிதிைர ணாி - மட7 அைலகைளைடய கட/; ணவா: ேச3தேபா; வா: - ஏழா ேவ0ைம ; மா/ இ6Y/ ெகா?+ - மிக
ெபாிய க3ப7ெகா?+; மி - மின/ மைழ - ேமக; உமி+ - இ# ;
+மிெந+ மா/வைர - சிகரைதைடய நீ?ட மய கத மைல; 0விழி க3
;க களி ந/

யாைன ல - சிறிய க?க8 கபிலநிற ;க; மத; உைடய

யாைன *&ட7க; வ+ உ/உற - சிகரதினி0 பனி க&#க சித/
அைடய; உத/ எபத ெதாத/ உ/; ெவ?ேகா+ அைலேதாட தத7கைள அைச ெகா?+ ஓட; ;&காடகதைடகிற ேகாளாி ைள ;&கைளைடய கா&#னிட அைடகிற ெகா/4த/ வ/ல சி7க &#க;
உகா - மனதி/ ேகாப மி; எ0 வ
சேதாஷ மி; எ0 வ
பிடாிமயி3கைள5 சி

களிநிமி3 - மி க வ யினா/

- ஒெபா&பெமாழி; உைள சி

3 -

3; அழ/ சித எாிக?+ இற ெநெபாறி சிதின

தீைய க?+ கட; ெந+வா/ - நீ?ட வா/; ைட - அ#; ;ைழ வா: ைக ேபாற வா:; இவ3 க/ ப ைக ெநறி - ெச0 க/ பாைறகைளயைட
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நி; ெநறி றி6சி - விைனெதாைக; அெதறிHஉ0 றி6சி வேவட அதைகய நிைலையைடய றி6சி நிலதி/ வளி காக வத ேவடனான
;க; றி6சிவ கிழவ எபத றி6சி நிலதிெகன வத
உாிைமைடயவ எக; கிழவைனெப0 ழவிெயபதி/ ஓ3 நய ேதா0த/
கா?க. ேமகத7 உய3த சிகர7கைளைடய மைல5சாரைல அைட
யாைன *&ட7க சிகர7களினி0 பனி க&#க சித அதனா/ பய
தத7கைள யைச  ெகா?+ ஓடH கா&#4ள யாைனகைள க?ட
சி7க7க தன மனதி/ ேகாபமி மி க வ யா/ மகி  பிடாிமயிைர5
சி 3 ெந5 சி கா&+ தீைய க?+ கட வாைல ;0 கி உட/மீ
அ# ெகா?+ ைக ேபாற வாைய திற க35சி5 ெச0 க/நிலைத
யைட நிக இைவகளி இர?+ *&டைத மழி  றி6சி நிலதி/ வ
ேவட எக. றி6சி நில - மைல மைலைய5 சா3த இட;மா;
மைலயினி0 ஓ+ யாைனகைள பா35 சி7க7க மைலைய5 சா3த
கா&#னி0 ஓ# வா/;0 கி ேகாப7ெகா?+ ெகா/4வத அைட நிக
அேபா எAத கா&+ தீைய க?+ ஓ#ன. எனேவ றி6சி நிலதி/
யாைன, சி7க7க8 வா வ ெபறப&ட. (5)

322. அ/

மல3 தவிC - அகவிதேழா+ *#ய தாமைர மலராசன; ஏறியி

உல அ0 ஈகிேறா - அம3 உலைக பைடபவ; அ0 - அைசநிைல;
ம/லரH - வள ெபாதிய ஆதி ேசட; ர உள வி?தா: நிேறா பாகா உள ஆகாய உலகைத தாவி நி0 ஓர#யா: அளதவ; வ/ைல
யழி - சீ கிரதி/ அழி; ம6C ந6ேசா - அழகிய விஷைத?ட காிய
க?டைதைடயவ. வ/ யிைட5 சசிமா - ெகா# ேபாற இைடையைடய
இதிராணி; ேதா7 ேகா - ேச அரசனாகிய இதிர; Kவ3 - ஞானசபத3,
Cதர3, திநாH கரச3. அபிய/ எ6சா ெந6ேசா3 - அபி/ ைறயாத மன
;ைடயவ3; ெம:

- வியா கிரபாத ;னிவ3; பத6ச

- அதிாியி ேதவியாகிய

அநYையயிட பிறதவ3. இவ3 ஆதிேசட அவதார. இவ3 சிதபரமைட
வியா கிரபாதட இ சிவK3தியி நடன தாிசன7 க?+ களிதவ3;
பாணினி Yதிரதி பாNய; ம0 பலH இயறினா3. சி/லாி வ5சி0
பாத - சிறிய பா/கைளைடய சில தாித பாத. "வண7 + உைம" எக. (6)
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323. அ>விய - ெபாறாைம; ேலாக வசதைர - ேலாகமாகிய 2மி; அ/பாவ ேசார இளாகிய பாவ நீ7க; Cக + அ'பவ7க - Cகா'பவ7க; விள ;தி ெசா/4தகாிய ேமா&ச; ெவ பாச பாற - ெகா#ய ஆைச நீ7க; த>வி/ மதள
- சிைதவி/லாத மதள; ச/லாி - பைப ேமள; நடாி த?தா - நடன
ெச:கிற அழகிய பாத7க; ப7கிைன - ப7ைக ெபறவேள. "2மியி/ ற;ள
உயி3க அ7மி7 ஓ+ உட / அைட ஊ6ச/ ேபா0 நடமா#
அதனா4?டான பாவ நீ7க" என ;தல#  ெபா ெகாக. பாவ6 ேசார,
ேபாக ேபாக, பாச பாற நடன ாிகிற சபாபதி ப7கிைன எ0 இைய க. (7)

324. *0ைவெதாி யா#கர - பாதி பாகமான வ#Hள சிவெபமான ைகக;
ேகாைத - மாைல; ேகாலமதி கதி3 வாயிெல+ெதA ேகாளரH - அழகிய
சதிரைன, Yாியைன வாயினா/ விA7கி எAகிற கிரக7களாகிய இரா,
ேக களான பாகைள; ைலவா: - ஈரைலயினிட; Rறிெய+ கிழிெத+; நிலாH ெமறிதிட - ஒளிPச; சீ3ேப0 பைடத - சீ3ெப0தைல
பைடத, ேப0 - ;தனிைல திாித ெதாழிெபய3; கலாப மயிபாி - ேதாைக
ையைடய மயி/வாகன; விறேச: - வ

ைம வா:த ;க; P0 தி ைகேயா

ராைன;கத - ெபைம த7கிய தி ைகள ஒபற ஆைன;கதனான
கய;காCர; மா0 தி ைக ெகா+ - மாறின பி ைக ெகா?+; சிவெபமா
தன ைககளி/ மாைலைய ெய+தேபால மயி4 ேகாளரைவ ைலவா:
எ+ Rறிய எக. மா0 தி ைகயான:- Pரபதிர3 த க யாகைத
யழி ேபா விநாயக3 ெவ&+?டா3. அவ3 தைலைய 2த விA7கி வி&ட.
பி யாைன தைலைய ெபாதி எAபின3; அ+ேவழ - ெகா/4 விநாயக3;
ஆ0சிர ஐ;கத - ஆ0 தைலகைளைடய ;க' ஐ தைலகளி
;கைதைடய விநாயக'; ஏ + உைம - தி  உமாேதவிேய. (8)

325. மாதவ3 - சிறத தவைதைடயவ3; அ கைர அவ3 சிதிய என பிாி க;
வா:கம3 இப விேடெலன - வா: திறதலா4?டா இபைத விட *டா
எ0; ேகாத0 ம6சாி Y#ன3 - றமற 2மாைலைய5 Y#ன சிவெபமா;
ேகாமள ம6சன ஆ+ - அழகிய நீாி/ ளி ; ேமத ச7க - ேமைம
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ெபாதிய தமி 5 ச7க7க; ஊனமி/ - ைறயற; அண7கின3 - ெத:வ
ெப?க; உ7ெகா+ - உ7கார6 ெச:தைல ெகா?+, (9)

326. பாதள உ இளவாைளெயA - பாதளதினி0 எAபிபா இைளய
வாைள மீ எA; பா தா அவி தாமைர - பரவிய மகரத7க ெதாிய
மல3த தாமைர தாமைரேயாைட - தாமைரகைளைடய நீேராைட; விAஆ0 - சிறத
ஆ0; தடாக - ள; த?காவிாி - ளி3த நீள காேவாி நதி வ?கா விாி மல3
தமணி ;தா0 - வளப ெபாதிய ேசாைலகளி/ விாித மல3க ேச3த
மணி;தா நதி; மாதவி -  கதி5 ெச#; ேபா அைண மாதைள - 2 க ேச3த
மாைளமர; தாதகி - அதிமர; 2க - பா மர; ெபாெசாாி ெச6சா

-

ெபாைன த விைளவினா/ ெசாாி த சபா ெநபயி3க; ெத !3 அழகிய சிதபர; வாைள மீக எAவதா/ பலாபழ, வாைழபழ, மாபழ
ஆகியன விழ அதனா/ மல3த தாமைரகைளைடய ஓைடக8, சிறத ஆ0க8,
ள7க8 காேவாி நதி, மணி;தா நதி, ச?பக மர7க8,  கதி,
பா  மர7க8, கக8, சா பயி நிைறத  !3 எக. பா
விைளதி+ கக எனமா0க. ெவ/லபாகிைன உ?டா கிற கக
எ0 ெபா. (10)
-----------------------------------தாலப#வ

327. ஒ நா/ அரC பC ெபாகா/ - ஒபற நாவைக அரC பசிய அழகிய
கப7களாகH, ஒ வா: - ஓ7த4ைடயதா:; மாணி க மணி ெதா&#/ மாணி கமிைழத அழகிய ெதா&#/; சிறபல தவிசா - சிறபலமாகிய
ஆசனதி/; சிறபல - ஐ சைபகளிெலா0, சிசைபெயனப+வ;
பாி2ரண - எ7 நிைறத/; உக - விபி; யி/ *ர - < க மிக (<7க);
திநா - பிரமனநா; பிரமைன றி கேவ "தி'' எனப&ட. திதா3 அணி
உதிைர - பைகவ3கைள ெவ0 அவ3கள ட/கைள மாைலயாக தாி 
உைமயினசமான உதிராணி; திேராதான - மைறத/; திேராதாசதி:
திேராதான எபதி4ள னகர மைறள; சிவெபமா'ைடய ப6ச ச திக8
ஆமா க8  உலகா'பவ7கைள ெகா+ உ?ைமைய மைறத/ ெச:
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ஒ ச தி. மேனாமணி:- சதியாி/ ஒதி. பராசதி:- சிவேதா+
அபிைனயாயிப3. (1)

328. உதி ெகா# - ெதா ெகா#; வா ஒசியாேம - வாளா/ அாியாம/;
பிறதHட ெதா ெகா#ைய மவ3 வாளா/ அாிவ3. உவதவC வ#வமாகிய ஆசன; உக - தி; வாிவிவ - வாி க&டப&ட வி/ ேபாற
வ; வைள - வைள ெகா# ேபாற காக; அதர - உத+; மள/ ம?+ பா3த/; விர/ ஊ0 அ;த - விரைல5 Cைவதலா/ Cர கிற அ;த;
நாமதி - நா?மதி; மதி - சதிர; நாேதா0 - நாேடா0; ெதா ெகா#:ழைத பிற  ேபா தாயி கைப  ழைதயி ெதா8 
இைடயி/ ஒ ெகா#?+. அதி/ இரத ஓ&ட உ?+. பிறத 20-நிமிடதி
பிற இரத ஓ&ட இரா. அேபா அாிவ3. (2)

329. க/ேலால7க தாலா&ட - கடலைலக தாலா&ட; கவிைக பட மாணி க
க/லாயிர7க விள ெகாிப - கவிள பட7களி4ள மாணி க கக
ஆயிர விள ைக ேபா0 பிரகாசி க; கட/ க&ெசவி2ெதா&# / கட 4ள பாபாகிய (ஆதிேசட) அழகிய ெதா&# /; க&ெசவி - பா,
க?கைளேய காதாகHைடயெத' காரணெபய3; எழி/ ஆ ைல 2ெதா&#/ அழகிய ஆ ைலயாகிய அழகிய ெதா&#/; ஆ?பிைள - ஈ?+ தி
மாைல றித; திமா  த7ைகயானதா/ இைளய ப5ைச ெப?பிளா:
எறா3. ெதாைம + ஆயிர - ெதா/லாயிர; ைலயா - கழியாத, Yைர
ைல  - Yரபமென' அCரைனயழி ; ெதாைல  - ைல , ேபா
சரவண 2ெதா&#ழவி - சரவண ெபா:ைகயி/ தாமைர2வாகிய
ெதா&# / வள3த ஆ0;க; ச/லாபதி தாலா&+ - ேபசி ெகா?ேட
தாலா&+; கட / ஆதிேசடனாகிய அழகிய ெதா&# 4,
ஆ ைலெதா&# 4 <7 திமா  இைளய ெப?பிைளேய! பைழய
ஆயிரெத&ட?ட7கைள அழியா 108-க அரசாளவர ெபற
Yரபமைனயழி  சரவணெபா:ைகயி தாமைர ெதா&# / ஆ0;கனாகிய
ழைதைய ெப0 பா# ெகா?ேட தாலா&+பவேள! தாேலேலா எ0
ெபா ெகாக. (3)

;
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330. எளி/ விைளத ந0தயில - எெள?ெண:, இேபா ந/ெல?ெண:
என வழ7கிறன3. உ5சி  - தைல ; இளப5ச0 - இைளய ப5ைச
அ0க/; அாிசன - ம6ச; திமி3 - 2சி அல3 2கிலா/ நீ3 வ&# மல3ேபாற ெமைமயான ணியா/ உடைல ைட; K  உவி எ0
பிாி க; நில கா - 2மியி ம?ைண ைழதி+ ெபா&+; அ6சன - ைம;
ெவ? ெபா# - ெவ?ைமயான திநீ0; இ Kறாக இ+வராதலா/ ஒ
த?மதியி இள பிைற K0 உதிதெதன எறா3. ஒத?மதி ஒ;கதி
இளபிைற K0 வி2தி K0 கீ0 களாக இ+வத உவைம;
மணிெதா&# / தளி ஆ&+ என இைய க. (4)

331. உவ&டாத - ெவ0 காத; ெவளிேய - ஆகாயேம. (5)

332. ெகாறா: - ெவறிையைடயவேள; மைறேயாறா: - ேவத7கைள
ஓதினவேள; ெகாபா: - ெகா எ' காதணிையைடயவேள; ெபாபா: அழைகைடயவேள; விறா: விைளவா: ைவதா: - ஒளிையைடயவளா:, பல
சபவ7கைள நிக பவளா:5 ெச:தவேள; ெவபா: ெவளியா: நிபா: மைலயா:, ஆகாயமா:, நிபவேள; ; ேதவைரேய ெபறா: - ;த/ கடHளான
விநாயகைர ெபறவேள; ந/ + தா3 +  !3 உறா: - ந/ல மாைலகைள யணி
சிதபரதிலைடதவேள. (6)

333. ந5சா3 உளேம - உைன விபாதவ3 மனேம; க5சா: - ைகதா: எபத
ேபா , ெவ0 நீ கினா3 எ0 ெபா. ந5C ஆ3 அரவ க5சா: விஷெபாதிய பாைப இைட க5சாக உைடயவேள; ைவ5ேச ;ைலயா: - *ாிய
உய3த ;ைலகைளைடயவேள; ேச - உய3த ; இ5சா கிாியாசதி - இ5சாதி,
கிாியாசதி; வி5சாதர3 2சிபா: - விதியாதரரா/ 2சி கப+பவேள; ெம:தா: உ?ைம ெபாைளயறித தாேய; வி5ேச - விதாளவேள. (7)

334. ;றா;ைலயா: - ;திராத இைளய தனைதைடயவேள; ;தா நதி மணி;தா நதி; ெபா23  !3 - அழ மித சிதபர; 2வேம -
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;தைமைடயவேள; ெசா ேகாகில - பா+ யி/; ைக ேக ெசபமாைல ேக
கிளியா: - தவ ஒA கதினிட, ெசபமாைலயினிட வாA கிளிைய
ஒதவேள; ஈ?+ நாகா ேவ0ைம ஏழா ேவ0ைம உபி/ மய7கி0,
ேவ0ைம மய க. ெவறா: - ெவ0ைமையைடயா:, (ஒ0மிைம ). (8)

335. ெபாேககய - அழகிய மயி/; 2வா: - 2ைவ எபத விளி, ெப?ேண எ0
ெபா; த2ரணேம தகாரணேம எ0 பிாி க. தாவாேத - சாயாேத; தேபாத பிரமஞான; க2ர வி2தி <ளித நீ காபா
காத

எ0 பிாி க; க? காமினி ேமாக

நீ காமாாி எ0 பிாி க; காமினி - ெப?; காமாாி - காமைன அழிதவ, காம

+ அாி - காமாாி; அாி - அழி; வி/ேபா/ + Wதலா: - வி/ைலேபாற ெநறிைய
ைடயவேள; ெவேபா மதலா: - இமயமைல யரசனி ழைதேய. (9)

336. Pயாேத - சாவாேத; அ கா3விட - பாகட / ேதாறிய ஆலகாலவிட;
:தா3 - உ?டா3; பர - சிவெபமா; நீ ஆனாேத அேபா அமி3தா:
ைவதா: - நீ அவைர வி&+ நீ7காம/ அேபா அ>விஷைத அமி3தமாக5
ெச:தா:; ேவயா3 ேதாளாேய - K7கிேபா0ள ேதாைளைடயவேள;
ேகாமாேத - ெப?க8 ெக/லா தைலவிேய; விமலா: - றமி/லாதவேள. (10)
-------------------------------------சபாணி ப#வ

337. க&+0 C7 இைட # - வாாினா/ க&டப&ட, C7கின இைடைய
ேபாற உ+ ைக; ெகா+ெகா&# - சிவநித ெதா0; இ திாிர தீபறி
ெயாிய க?ட சிவK3தி யா#ய; ைட ைட - விலாப க ைகயி&+; ட/
- ட3, ேபா

; ெகா&டாத ெந&#ைல +மிேவ ழவி - உதிராத நீ?ட

இைலேபாற உ5சிையைடய ேவைலெபற ;க; ;தாட - ;தமி&+
விைளயாட; இனிய ;தமி அமி தி - இனிய இய/, இைச, நாடக எற K0
தமிழி4 K கி; எ&+ இப நா/- (8 + 24) 32-லaண7கேளா+ *#யவரா:;
எ&+ இல கதவ3 அNடK3திகளாள சிவெபமா, (அ) எ&+ ண7கைள
ைடயவ3 ; ச&+வ - அகைப; அ; ெகா&+ உ ைகயினா/ - உணH
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பாிமா0 உன ைகயினா/; கடH ெகா+ெகா&# நடனமாட அதேகற
தாள7ெகா&+வைத பா3 அைத க0 ெகாள உன ைகயினாெகா&+வ
ேபா0, இ0மாத அCர3களி வாயினி0 இரத ெசாாிய விலாற
ெச0 டைர பி+7கி மாைலயி&+ ைக ெகா&# நடனமா+ ேவைலைடய
;கைன ";தமிட வா" எ0 ைக ெகா&# அைழப ேபா0, இனிய K0
தமிழி4 K கி இைககைள ெகா&+வ ேபா0, 32- லaண7கேளா+
*#யவரா: தவயதனாத/, <யHடபினனாத/, இயைகண3வினனாத/
;த ய எ&+ ண7கைளைடயவரான சிவெபமா'  அகைபயினா/
உணH இ&ட ைகயினா/ சபாணி ெகா&+க என ;# க. ெகா&# நடமி&#+7
ழவி - # ெகா&# நடமி&#+ ;க, Yரன ேவ0வாகிய வ6சைதயறி
அேபாைர ெவற ;க அ கட/ ந+வ? திைரேய அர7கமாக நி0 #
ெகா&#யா#னா3. 32- லaண;ைடயவ3 திமா/ என4மா. சிவ
தாகாவன ;னிவ3 பதினிகளி க நிைலயறிய5 ெசறேபா 32லaண;ைடயவரானா3. (1)

338. ; தாமைர ெபா&டரச - ;ைளைடய தாமைரயி   பிரம;
;க+ + அரவைண5 ெச/வ - ஆயிர ;#களி சிகர7கைளைடய
ஆதிேசடைன ப+ ைகயாகHைடய திமா/; ; க? தி கடH - சிவெபமா;
கைளக - அழி க; ெவைள கைல - ெவைளைடய; ெவைள கைல,
ெபானிற கைல, ேதா/கைல ஆகியவைற ;ைறேய பிரம, திமா/, சிவ
ஆகிேயா3  ெகாக. அ ைக - விைனெதாைக; த&டா - தைடயி/லா;
நாெல&டற - 32- தம; கிைள, மாைல, அற; ைவதளிதி+;ன
ைகெயன இைய க; எ&#ைன மறவா எப 307-ஆபா&#/ *றிய
எ&ெடAதிைனயா. (2)

339. கள;ற ேத'H - பாைலைடய காமேத'; நவநிதிய:- க5சபநிதி,
கபநிதி, ச7கநிதி, பமநிதி, நதநிதி, நீலநிதி, மகாநிதி, மகாபமநிதி, ;தநிதி
எபன. க&+;&+ உ?ட - ஆைசயினா க&டப&+ ைறப&+
ேக&டைவகைள; ெபாலH ச7கநிதி - அழ விள7 ச7கநிதி; ப7க;0
சல;0 ெபாழிமைழ ;கி/ - ளதி4ள நீைரயைட மைழ ெபாழி ேமக;
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க/ + ஆல3 - ெசா/கிற வறியவ3; - அகில வைலய - 2மிைய அைத5
Y த பாகைத; அ7ைகமல3 - உவக; அக+ைக - அ7ைக; சகல + ஆகம +
அ + இ = சகலாகமதி - 'அ' சாாிைய; சகல ஆகம7கைளமறிதவ எ0
ெபா. சிதாமணி - ேக&டைத த ஓ3 இரதின. ெகாைடயினி/ கைடப+ ெகாைடயினி/ மறவ3கைள கைடசி நிைலயி கிற; கபக;, நீலநிதி,
பமநிதி, காமேத', ேக&டைவகைள த சிதாமணி, ச7கநிதி,
ேமக ;றி விமீ ந/நீதியாயி கேவ ெப: நவநிதிய; வறியவ3க&
;தைமயான அதைத விைள க தின; அ&டமாசிதிக ெச: 2மிைய
கா  அதைகய திற;ைடய ைகக ;திைய *ட ெகா+ ேமாெவ0
விய நி ைகக ெகா&+வேபா சபாணி ெகா&+வாயாக என ெபா
ெகாக, தபர - ெத:வ தைமைடய; கலாசதி - கைலகைள ண3த சதி. (3)

340. அ#ெதாட7கி ைட இைட8 ;#கா0 - பாத;தெகா?+ பல
விஷய7களா/ தா  இடதினி0 நிைன  தைல வைரயி/; ெவளி ேகாப; ; ண - சவ இராசச, தாமத எபன; “ஆைசெயா+ ெவளி
மய கெமா+'' எற அ#ைய,
“காம ெவளி மய க மிைவKற
நாம ெகட ெக+ ேநா:.”
எற றேளா+ ஒபி+க, அலகி/ இைடபி7கைல - அளவி/லாத இைடகைல,
பி7கைல எபன; இைடகைல சதிரகைல  பி7கைல வலK கினி0 வ
Cவாசதி ெபய3. திாிநனH - K0 ஆைச, ம?, ெப?, ெபா எபன.
நனH கனH அ0 இைறவி நி அ#பறிேய எ0 பிாி க. இைதய மல3
உவக; ப#யட7க4 - 2மி ;A; ப#வ - உவ; "க? + களி +
அக+ைக ெகா&டேவ'' எக; ச#ல;னிவ3 - சைடையைடய ;னிவ3க. (4)

341. ஐவ3 - விநாயக, ;க, Pரபதிர3, வயிரவ3, ஐயனா3 ஆகிேயா3. இவ3க
சிவ பைடபி4?டானதா/ இ>வா0 *றின3. ஐெதாழி/ - சிN#, திதி,
ச7கார, திேராபவ, அ' கிரக எபன; ைபவ ரைப - கைபயினி0
வ கிற உட/. வைர கரச - இமயமைல கரசனான பவதராச; ; க?ண
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- சிவபிரா, (காரண வி+றிெபய3); ;ளாிமல3 விர/ - உவமெதாைக; ;ளாி தாமைர; ைதவ - தடவி; வயிரவைர காளி பா/ ஊ&# வள3தன. (5)

342. அனேபைட - ெப?ணன; கெபன - கப ேபா0; க&சி பறைவ *+; வன யி/ - ேசாைல யி/, 2ைவ - ைமனா; க? கமல5ெசய/ ஒப
வாி ெபைட - க?னணகிய தாமைரயி ெதாழிைல ஒத ெப? வ?+க;
உைனேபால எ ெசய/ எதைன கறில - உைனேபால மறைவகைள
இக 5சி ெச:வத எத அளH ககவி/ைல; இல5ைச - ெவ&க; ெகா சிைற ெகா?ட சிறகைள; ெபாபி/ + இைச ெகா# - அழகி/ கீ3தி மித
ெகா#ேபாறவேள; சில பிரதிகளி/ ெபா

ைச ெகா# எ0ள. இத

அழகிய  !ாி/ உள ெகா#ெயாதவேள எனெபா ெகாக,  !3
எபத மEஉ  ைச; ெவ&சி மல3ேபாற பாத7கைள ஒ நடபைத
கபனவா கிய ெப?ணன7க8 ெம5ச ந# ஆ5சாியேதா+ சாயைல
கபனவாகிய ப5ைசநிற ேதாைகள மயி/க8, தா க&#ய *&#4ள
கநிறமைமத யி/க8, ப5ைச நிற;ள கிளிக8, ைமனா க8 ெசா/ைல
கபனவாகி, க?களாகிய இ தாமைரகளி ெதாழிைலேபா0 கபனவாகிய
ெப?வ?+க8 உைனேபால மற உவமான ெபாகைள இக வத
எத அளH ககவி/ைல. எ>வா0 எதி3நிேபா எ0 ஒ0 ேச3
ெவ&கினைவகளா:, இ>வா0 ெவ&கியிப அவமான; அப;மா என
ேபசி தா7க ெகா?ட சிறகைள த7க உட ேல த&+ அதைகய அழ
ெபாதியவேள சபாணி ெகா&+க எக. (6)

345. ; கனி - மா, பலா, வாைழ எபன. ;5சி - தைல ெகா?ைட; ;தமி ெசா/
கழக - K0 தமிைழ பறி ேபசப+ ச7க; அ பாத விைனெதாைக; ெபாதக ;திய - தகதி/ *றிய ;திகைள தகிற;
விம - பவள; ெம5C இைட க5ேசாத - ெம5Cகிற இ+பாகிய மிமினி;
மிமினி வி&+வி&+ மி'வதா/ மின/ ேபா0 உவைம கடறப&ட.
Wதசிைல - ெநறியாகிய வி/; ைம க? மல3 கைண காிய க?ணாகிய மலர;
ெவ ;ைல - மைல ேபாற ;ைல; 2ைவ - ெப?; கமி தனிெறாளி3
ெபாெறாளி - க மி ஒபி/லாத ெபைமயைட விள7 அழகிய
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ேதாைள ைடயவ; உபல ைகத

- நீேலாபல மல3 தா7கிய ைகதலைத

ைடயவேள; ப5ைச நிறபி# - ப5ைசநிற;ள ெப? யாைனைய ெயாதவேள;
அதாணி - ஆசன; ெகா0 தவ மதி/ இபவ - திர?ட தH7களி
ந+வி/ இபவ; மதி - ந+. மதியி/ எப மதி/ என நிற. (7)

344. சதினி பதி - சதிைய வண7 ப தி வழிபா+; 5சிெலன தளி வி&#ைல ஒ கிட எ0 தளிவிடவி/ைல; தளி - தளி எபத ெதாத/; எ +  =
எ - என  எப ெபா; எ உள ைவதைன - என உளதி/
ைவதா: - எ ேவ0ைம மய க; கள - க/லா/ ப# க&டப&+ள ள;
அ5Cத அ5Cத ந5Cழி உ0 அழிHறேவ - திமா  அத மக (மமத)
சிவெபமாைன அட க வி ேபா ெநறி க?ணி ெநப&+
அழியேவ; ரதி காக - அவன மைனவியான ரதி காக; அபி - அபினா/;
மல3 கைண - ஐவித மலரக; இ  - க வி/; மல3பாணி தாமைர மல3ேபாற ைககைள ைடயவேள. (8)

345. நிதில; அவிெதாிய/ ெப ெந&+வி/ Yழ - அவிேபாற
; களாலாகிய மாைல ெபைமெபாதிய நீ?ட வ#வதி/ Y தி க;
ெந&டரவ - நீ?ட பா; ெச க3 மணி5Cட3 - சிவத மாணி க5 Cட3; உ5சி;#
2ண - தைலயி4ள கிாீடைத தாி க; ைகதல ச கர நபாிதி5Cட3 ப க;ற ைகயிட;ள ச கரதி ந/ல Yாியைனேபாற கிரண7க நாலாப க7
களி4மைடய; ேமக7களா/ மைற கபடாம4 கிரகண மி/லாம4 இ 
Yாியைன ந/பதி ெயறா3; சீத க கமல5 Cைன மி க விழி  - ளி3த
ேதைனைடய தாமைரயி  Cைனயி மி க ளி3த க?க8 ,
நைகெபவ&ட மணி5ெசவி - பிரகாசமான ெபாிய வ&ட ேபாற அழகிய கா;
ைழேகால - ?டல அழைக ெகா+ க; வ உ0 ப5ைச நிற கைழ உ0திைடய பCைம நிற;ைடய K7கி/; அ5Cத - திமா/; ெகா ெவ
அரச - திர?ட மைலகளி அரச' . (9)
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346. கபக ைமய/ - கபகதH காியேமக;, இைவ இர?+ ைகமா0
கதாம/ ெகா+பன; கைழேதாளி - K7கி/ ேபாற ேதாகைளைடயவ;
க2ர, நA, அபிய ெபாகளபெதா+ க<ாி உளி+ மதகெமாத தன
இ உதமி - க2ர; ந/ல ' கலத அழகிய கலைவ5 சாேதா+ க<ாி5
ேச3த யாைன மதக ேபாற இ தன7கைளைடய உதமிேய; இ2வி/ இத 2மியி/; ஒபி

- இைணயி/லாதவேள; பறாைர - எதிாிகைள; ; கணி -

பா3வதியி ஓ3 ெபய3; ெபாகணி - அழகிய க?கைளைடயவேள; அ கணி அகணி, அ7கணி எற ெம த/ வ தலான; ;தார விமபணி சிதிர
நபணி ெம: கணி ெபா2ணி - ;மாைல பவளதாலாகிய ஆபரண;
சிதிர ேவைலபா+க ெச:த ந/ல ஆபரண7க8 உட / அணி அழைக
ைடயவேள; நதின3 - விபி5 ேச3தன3. (10)
----------------------------------)தப#வ

347. ேதாற - கா&சி; Cதி மண  சிவ ஆகம - ேவத க க நிரபிய
சிவாகம; வடகைல J/ - சமUகித; பிராகித - ஓ3ெமாழி; மைல உ 
இய/ இைச - மைலைய உ கிற இயறமிA, இைசதமிA;
வள3மதிர மதிம தார ெபகி - மித மதிர7க8 ந+தரமான இைச;ைடய
ைவகளா: அதிகாி; ேபதா ேபத - பலவைகக; நாடகதா - *தா+
பாதைத ைடயவேள. (1)

348. ெசயிறி+ தீவிைன - ற ெபாதிய பாப; ச6சித - கா&#ய பாப;
ஆகாமிய - பிராரதிகிைசய எ+த ேதகதிேல அத பல சி ைகயி/ வி
ெவ0 களா 4?டாகிய ?ணிய பாப7க; மாைய பாசி - மாையயாகிய பாசி;
பாச - ஆைச; ஊ07களி - மி  வகிற மகி 5சி; ஒ7 அ0 - ;A நீ கி; 2தபHஷிய - ஐெப 2த7களினா/ ஏப&ட வா H; - ச6சித,
பிராரத, ஆகாமிய எ0 K0 விைனக8?+; ;மல - ஆணவ, மாைய,
கம எபன. (2)

87

349. இபா&#/ ;பிற  பலவிட7கைள அைமயி அ7க7க8 
உவைம*றி அ7க7 உமிட ;த ேதாற வாயினி0 ஒ ;த தரலாகாதா
எகிறா3 லவ3. ; ேபாற பகளா/ நினிட ;த;, ேமக ேபாற
*த னா/ நினிட ;த;, ;கமாகிய சதிரனா/ நினிட ;த;,
;ைலகளாகிய யாைனயினா/ நினிட ;த;, க?களாகிய கய னா/
நினிட ;த;, ந+விட;ள காதா/ (க&ெசவி - பா) நினிட ;த;,
நைமள ெந/ இநாழியினா/ நினிட ;த;, ைககளாகிய தாமைரயினா/
நினிட ;த;, க வி/ னா/ நினிட ;த;, K7கி/ ேபாற
ேதாளினா/ நினிட ;த; இ க வாயினி0 ;த ெகா+ க உன 
அாிேதா எ0 ெபா ெகாக. ேமக, சதிர, யாைன, ச7, கய/, பா, ெந/,
தாமைர, க, K7கி/ ஆகியன ; பிற  இட7களா. ந - ச7;
கள - கA. இநாழி ெநெகா?+ 32-அற வள3ததா/ “ந0 ெநப#யா/
;த" எறா3. சதா: - அழியாததா:; சிதா: - அறிHளதா:; (3)

350. ம5சழியி/ - மீனிடதி/; வராக - பறி, பறி ெகாபி/ ;
பிற ; ேவ: ஈறமணி - சிவ; மா3ப அணி - மா3பிலணி; மீனிட
பிறத ;த;, பறி ெகாபிட பிறத ;, மா3பிலணி சிவன
வாயினா/ ெகா+  ;தைத5 Cைவத8, ப5ைச கிளி ேபாறவேள எக;
சிவ திமா/ அவதாரமான மீனி தைலய0, வராகதி ெகாெபாைற
ெயா# த?#ததா/ மா3பதணி ேவZற மணி எனப&டா3. மாணி க,
பவழ, ேகாைவ கனி Pழிபழ, மாளபழ, இதிரேகாப, ப7ேகக2,
; , இலவ, உ5சி திலக, அர காப/ இைவக வா:  உவைம
*றப+வன. Pழிபழ - விAதி5 ெச#யி பழ. "Pழிவாயி கனிவாெயா
ெம/ ய/" (கபராமா, ன/விைள-28) இதிர ேகாப:- இ ெசநிறமான 25சி.
மைழ காலதி/ எ7 நடமா+; ப7ேகக2 - தாமைர2; உ5சிதிலக:- இ
ஒ 26ெச#, சிவத மலள. அர  ஆப/ - சிவத அ/ 2; உறA
பCேத கசி ஊ0 உ8 ற மண நா0 - ேம*றியைவகைள
ேபா0ள ேத கசி Cர உேள ெவளிேய வாசைன PC;
மணி;த ச5ைச5 ெசA7 7ம தனதா: - ; மணிமாைலகைள, சிவத
ெசAைமயான 7ம ழைப;ைடய தனைத ெபறவேள. (4)
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351. இபா&#/ க?, கர, கா/, ெசவி, தைல, நா  இைவகளி பயைன
*0கிறா3. மைலயைரய - இமயமைலயரச. (5)

352. ப# அளி  ெதாழி4ைட ப7கய - 2மிைய பைட  ெதாழி4ைடய
பிரம; சிகரெவ திகிாிெவ - ேமமைல, ச கரவாள மைல; திைரகட/
ெசன/ அைல  Cைதயளி  ய - அைலPC பாகட / நீாி/ கைட
அமி3த ெகா+த திமா/; வா ககன....பர - ஆகாய ;Aவ வாA
ேதவ3கைள ெகாறி+ப#யான ஆலகால விஷைத?+ உயி3கைள
காபாறியவ' கைண ைவ ப#யானவ'மான சிவெபமா; பிரம',
திமா4, சிவெபமா' ததியான உைன க?+ அவ3க தி ப#
அதைகய ெபைம வா:தவேள ;ததக எ0 ெபா ெகாக. (6)

353. கிைளயி ;த - K7கி னி0 உ?டா ;; கத எாி க? ெபாாி
- உ கிரமான ெநபினிட வ0ப&+ ேபா; K7கி/ ஒேறாெடா0
உரா: தீப0வதா/ "கன/ விைள  கிைள'' எனப&ட; க+ நைட விைரத நைட; ெசக3 ;கதி காி - இரத ேதா: சிவத கபில நிறமைமத
;கதிைனைடய யாைன; காி - ப?பா ெபய3; காி - ெநபினா/
காதிவி+. யாைனக ஒேறாெடா0 ச?ைடயி+ேபா தததி/
உரா:H?டாகி தீப0. அத காரணமாக தததி/ உ?டா ; க8
ககிேபா. ேபா3 யாைனைய கா&டேவ "ெசக3 ;கதி காி'' எனப&ட.
ய/ - ேமக; கத0 இ# க? சித0 - கத0கிற இ# இ#  ேபா சிதறிவி+.
 மதி க? திகA ;த - திய சதிரனிட விள7 ;; 0;ய/
ெகா?+ ஒளி - சிறிய கள7க ெகா?+ பிரகாசி ; சதிரனிட
கள7க;ளதா/ ;  கள7க *றின3; தின விைள  கைழ தி'வதகாக விைளவி கப+ க; திகணி க? - திகாணி க?
எபத 0 க/ விகார, திகாணி - தி மைரக8ள ஓ3 யதிர; கமல;த
- தாமைரயினி0?டான ;; களி0 இனி5ெச0 உள - ஆ? Cறாமீ
ெச0 சிறகினா/ அைச . மற ;த7கெள/லா (; கெள/லா)
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ஒ>ெவாறா/ ெக+தி0, உன ;த (;திெகா+ப) ெகடாத. அதனா/
தக எகிறா3 லவ3. (7)

354. சிமி

- நைக ைவ  ெப&#; த? தரள ;த - அழகிய ெவளிய ; க;

ம0 அ7 அதி ெபற எக; அதிெபற - அதிகெபற; மிழினி/ நீ3 மிழிேபாற; பாிC இைல - தைம கிைடயா; 7ம மண  க;கி
வா: அமி தினி/ த? தரள ;த - 7ம வாசைன PC பா  மரதி/ உள
அமி3தைத கா&#4 இனிய ெவளிய ; க; அகில கப ெக#' எ/லா உலக; அழிதேபாதி4; அழிவி/ ெபா - அழிவி/லாத அழ; நைக
ெப&#யி   ; உலகைதேய விைலயாக ெபறா4 ெகா6ச;
ஆைசயிறி அதிகெபற மனதி/ நிைன  ெகாைகைடேயம/ேலா. நீாி
மி ேபாற ;, ளி3த இைளய சதிரைன ேபாறிதா4 அைவகைள
ெகாவத (ெப0த) நிைன  தைமைடேயம/ேலா. 7ம2
ேபா0 வாசைன PC க;கி4ள ;தமான எ/லா உலக7க8மழிதா4
அழியாத அழள அ; கைள யா அைடய ெப0த5 ச0
நிைன கவி/ைல. எனேவ இனிைம மண  ;தமல3ேபாற வாயினி0 ;
ஒதவேள ;த தவாயாக எ0 ெபா ெகாக. (8)

355. ெவப - இமயமைல யரச; மாி ;07 மாி எப எேபா
இளைமதைம ெப0ளைத கா&#0. மாி - கனியாமாியி4ள
பகவதிைய கா&#0. ;த 4ள மர3 எப ;கைன றித. ; க?
மர3 எற விநாயகைன றித. இர?டாவதாக *றிய ; க? மர3
வயிரவைர றித. வயிரவ3:- தாகைன ெகாற சதியி ேகாபதீ எA
ழைதஉ ெகா?ட. அதைன காளி பாX&# வள3தன. அைத5 சிவK3தி
ஒ+ க ஒ+7கி அவாிடமி எ&+ உ ெகா?+ ெவளிப&டா3. இவ 
ெநறி க? உ?+. அமர3 - ேதவ3; அமரா3 - பைகவ3; அம3 - ேபா3; அமாி 3 ைக; அமாிநச7காி எ0 பிாி க; ;ைல 6சாி - ;ைலகளாகிய யாைனைய
ைடயவ; நிைலெபா சிகாிேய - நிைலத அழகிய ேகார7கைள ைடயவேள;
திமிர உ& தினகர - இைள ம#ய5ெச: Yாிய; உ:  - ெச4;
கணிேய - கைணைடயவேள; தமாிேய - உறவாளவேள. (9)
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356. பிைண - ெப?மா; மாவ+ - மா7காயி வ+; க+ - விஷ; அைல - கட/;
Cைத - அமி3த; அல3ப+  - மலர5 ெச:; பகழி - அ; ெகாைலபைட 
சம - ெகாைல ெச: எம; தைலயளி - ேபர; கய/ மீ, ெப?மா, மாவ+,
- க+, அைல, Cைத, அல3, பகழி ஆகியைவ ெப?களி க?க8  உபமானமாக
*றெப0; ெசபடவ3 PC வைலகளி/ கய/மீக ெச/4ப#,
ெப?மாகைள பயப+ப#, மாவ+ைவ உபி ெதாதியி/
அமி ப#, விஷைத பிெதாட3 ெச/4ப#, கடைல5ெச0
அைலய ைவ ப#, அமி3தைத தி0 உமிAப#, மலாினிட ெச0
வப#, அபிைன க?+ இகAப#, ெகாைல ெச: எம
இற ப# க?கைள விழி  மாிேய எ0 ;# க. ேம*றியன
க?க8  உவைமயாகாம/ ேதாறனவாதலா/ இ7ஙன *றின3. (10)
-----------------வ#ைக ப#வ

357. பாாி - அகழி; காவண - பத/; க/Xாிக-. பளி *ட7க; Yளிைக அர?மைன; ெகா#6சி - ேத3ெமா&+; பலேகா# கேம விள7 சினகர எ0
பிாி க, (சினகர - ேகாவி/); க/ தளி - க/லா/ க&#ய ேகாவி/; ேந3தி - அழள
ெபா, ஆவிய - உயி3; சாளர - சன/. (1)

358. Cவறி - உறி6சி; 2 விசிறி - 2வாகிய விசிறியினா/; ந0ெபா பாைளயிைன
நாளிேகர க; கவாி இர&ட - நைம ெபாதிய அழகிய பாைளயினா/
ெதைன மர; பா  மர; சாமைர ேபா0 மாறி மாறி Pச; மதாநில ெதற கா0; மணியா ஞிமி0 வாசிப - வ?+க அழகிய யா ேபா0 இைச
பாட; ெகா ஆ3 இலவ ஆலவ&ட - 27ெகாக ேச3த இலவப6C மர
கா/ெச: வ&ட (ெபவிசிறி) Pச; *த/ க; - ைல *தைலைடய
பா மர; வைள விழிப - நீேலாபல மலர; ெச6சா
ெகா4வி  - சிவத சா

ல ேவதரC

ெந/லாகிய நலதி/ ேதாறிய அரச ராச

சைபயி/ Pறி ; சிதாமணி ெபா

!3 - ேக&டைத ெகா+ 

சிதாமணி எ' இரதினைத ேபாற அழகிய  !3. (2)
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359. கதா அளக கைடசிய3 - கைமயான, 2மியி/ தாAப#யான
*தைலைடய மதநில ம க; த க?ேண - த7கள விழிகேள; கிழநாைர கிழமாகிய நாைர எ' பறைவ, ப ஆ  இைற6ச பற Cற - பக
மிகH கீழா: பற CறH, இைற6ச - னி; பளபய/க பறி < 
உழவாி பிைளக மீகைள வாாிெய+  *ைடைய < வா3க. இதி/
பய/க எப பதறிவி/லா பிைளகைள றிதைமயா/ <  எற
ெச: வா:பா+ விைன;ைற ெகா+தா3; பழமீ கபி ; பைழைமயான மீனினி0 கபினி0 பிறத ;. ;நிலா பா3ேத
மல3 தாமைர ;கி

 - ;தினி0 ேதா0 ஒளிைய க?+ தாமைர2 க

K# ெகா8; ெபதா

வைள ;ைக யவி

 - மி க ஆழதி4ள

வைளயி ெமா&+ க மல; Y/ ச7 - க3ப ெகா?ட ச7; ெபைடெம
மாி மட அன - ெமைமயான இைளய ெப? அன; ;திைன க?+
தாமைர மல3 K+வ வைள மல3 மல3வ த பிைளெயன க3ப
ெகா?ட ச7 அைணப அன தாெபற ;&ைடெய0
அைடகிடபமான ேசாைல Y த  !3 எக. ெசதி + ஆ + ேசாைல ெசதி மர7களா/ அமி தப&ட ேசாைல, இகர ெதா க. (3)

360. மணி!+ - மணியினிைடயி/; சக - உலக; பAதவதி - பAத தவதி
எபதி4ள தகர ைறத. (4)

361. ைழயா - வாடாத; எA பிறவி - ஏA அபமான பிறவிக; சதேகா# J0ேகா#; சேராக - தாமைர; வா H வக எபதி4ள 'H 'கர ெதா க. (5)
362. ெவ ேதவ ரதாி - மி க ேதவ3கைள காபா0பவேள; தினகர?ட

-

Yாிய ேபா0 பிரகாசி க *#ய ?டலைத உைடயவேள; ;க சீதள ம?ட
- ;கமாகிய ளி3த இடைத ைடயவேள; வசீகர ம7க

- யாவைர ப தியா/

வசப+ Cபைத உைடயவேள; வCேதவ3 வண7 உைம - திமா/ வண7
பா3வதிேய; பாிர ;?டகி - சிலபணித தாமைர ேபாற பாதைத ைடயவேள;
பரவாதவ3 க?டகி - தி காதவ3க8  வாைளெயாதவேள; க?டக - வா;
பரசிவ ர6சகி - ேமலான சிவ'  அைடயவேள; பாிவாகிய ெந6சகி -
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இர கமான மன;ைடயவேள; கரதல கதாி - ைகக சிவன கAதி4ைடயவேள,
இ விட;?ட ேபாதா; க கால - க க (6)

363. அCேரச3 - இரா&சத3க8  தைலவ3; சிரகர சிாி - தைலைய ைகயிேல
உைடய திலக அணிதவேள, இ '' எற அர கைன அவ தவநிைலயி/
ெகாற ேபாதா; சிரமா

திகபாி - தைலகைள மாைலயாக அணித பா3வதிேய;

திாி அபிைக - திாிகிற அபிைக எ0 விைனெதாைகயா க; அ/ல 'Uதிாி'
எபத வடெசா/லாக ெகா?+ இெபயெரா&+ ப? ெதாைகயா க;
ப6சமி - 3 ைக; கனகசிதபாி - ெபாமயமான சிதபரதி/ வசிபவ. கம
ெகாதளி - ந0மண PC *தைல உைடயவேள; ட நிக3 ெகா7ைகக டைதெயாத தன7கைள ைடயவ; அமாி - தைத5 ெச:பவேள; பCபி# பCைம நிற ெபாதிய ெப?யாைனைய ெயாதவேள; அைடயா3 பைட பைகவர ேசைன; மி# - ப; தமக வி6ைசய - உ+ ைகய#  விைதைய
ைடயவேள; ச3ேவத விப6சிய - நா ேவதமாகிய Pைணைய ைடயவேள;
தயணப6சாி - இர கமாகிய ணைத இடமாக ெபறவேள; சகல ஆகம ம6சாி எ/லா ஆகம7கைள 2மாைலயாக Hைடயவேள; கமல உகதவ தாமைரைய தன  இபிடமாக ெகா?+ சேதாஷிதவ; கணாகர
அபிைக - கைணயி இபிடமான பா3வதிேய; ஆகர - இபிட. (8)

365. அவமதி ெபாறிட - நிதைன யழிய; அழியா நிதி - வறாத ெச/வ, அகில
பவ7ெகட - எ/லா பாவ7க8 நீ7க; அகலா விபவ - நீ7காத வா H; வைலய இ7 இடவா ெபயரா: 2மியி 4ள ம கைள றித. (9)

366. மற ம

க6Cகி - Pர மித பா க7கணைத ைடயவேள; க6Cக -

பா; மபதி க6சகி - ேத பதிள தாமைரயி/ வசிபவேள; ம - ேத; ளி ளி ேபாறவ; நதினி - மக; பாரதி - சரCவதி; இதிைர - இல மி; ெபாைற ெபா0ைம; ர எாி ததவ - திாிர7கைள ெநபி&டவ; வன ஆதிக
ததவ - 2மி ;த ய எ/லாவைற பைடதவ; கைற அரH க7கணி - விஷ
கைறள பாைப க7கணமாக அணிளவேள; அரH எப அர என
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ைற நிற; கைணேயாெவO ெவ7கணி - அேபா எ0 ெசா/4
ெகா#ய க?கைளைடயவேள. (10)
---------------------அ*ப#வ
367.
சிவகாமியைம

ச திர

1. சிவனி இட பாக தி இ

சிவத சைடயி விைளயாவா

விைளயாவா.
2. சிவனிடக (சிவன இட பகமாகிய

இட) ஆவா.

சிவனிடக (சிவன  ககளி
இட பக இ க) ஆவா.

3.கவன கைல வாகன - ஆகாய திலைட"

கவன  கைல"ளா - வள#வ

இடபவாகன (கைல -வில$ேக&றி ெபா).

ைறவமான கலக நிைறத 16கைலகைள"ைடயா.

4. கைணவிழியினா அ த$ ெகா பா

ஆகாய தி-ள ேதவ#

த& பதினா நாளி

அ த$ ெகா பா.
5. பராபர கட/-தி தவ.

நாகேலாக வைர ஆ0த பா& கட/-தி தவ. .

6. சிவத ைககளி வைள மலைர ேயவா.

வைள மல நப. (சதிர
ேதாறின1ட மல. எனேவ இ$ஙன
4றின#). (1)

368. வ#ெவலா உனிட கள7க;?+. இவளிட மனதி4 கள7க (ற)
இ/ைல. சதிர ேபாற ;கைதைடய ெப?பிைளைய மதியாதிப உன
மதி ைறதி+தலாேலா! (தி ைறவதாேலா (அ) ேத:வைடவதாேலா) சிவ
;#யிமீ நீயிதா4 மிவ பாதைத ஊட/ தீ3 க சிவ பணிேபா
;#யி4ள நீ பணியவி/ைலயா. உன ேகா ;ய/ (கள7க) உள.
இவ8 ேகா 

(

யாைட) ள.  ைய ;ய/ ெவ/ல ;#மா. 2மியிமீ

விைர வா, வாராதிபாயானா/ உைன கவனி கமா&டாளா?
பத6ச ெய0 *0 ஆதிேசடைன எ+ நம சிவகாமியைமயி ;
ைவதி+வா3 சிவ. ம0 ;ைல ேமறிரளினா/ சிவ'  அ;த (பா/)
ெகா+தைத அறியவி/ைலேயா எனேவ சதிரேன ஆடவா என அைழ கிறா3.
இ75 சிலபிரதிகளி/ ம#யினாெல0 உள. அதேக ெபா *றப&ட.
சிவகாமியம த; பாக&ெக/லா அரசனான ஆதிேசடைன
ைவதி கிறா. ஆனா/ சதிரேனா ராேக களா/ திைக?+
பயப+கிறா. சதிர த அமி3த ேதவ3க&கி&+ அவ3க ஆலகால
விஷதி பயப&+ உயிாிழ க பய ஒளிதன3. இவள தன
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அமி3தைத அதர அமி3தைத;?ட சிவேனா அைத க?+ பயபடா
உ?டா3. எனேவ இதனா/ அபிைக, சதிர இவ3க&ள ேபத ெதாிகிற. (2)

369.
ச திர

சிவகாமியைம

1. இவ கிரண தினி ஒளிவா6த

$கிைலெயா த ேதாளினிட , க7 தாகிய

 பிற. (சதிர8
 பிற ப
ஒ 4றி சிவகாமி இர:ட 4றியதா
சதிர தா0தா.)

பாமர திட  பிற. ேவ9ற
த சிவெபமா. ேவத$க பிரளய கால தி
தம ஆப  ஒ இலாதிக
ேவெம ேக;டப: சிவ
க;டைளயா $கிலாக வ அைவ
பிறக அவ&றி தா
தாக ேதாறின
ராதலா இ$ங 4றின#.

2. அழவா6த விமான தி

அழகிய விமான தி ேதவ#க< த$கள

உலகவி நீ$க ேம மைலைய
வல வவா.

அ?ஞான A தியினி நீ$க இவள
பாத ைதB C&றிவவ#.

3. க&Aைடய ெபக வண$க மா;டா#க.

இவைள யாவ பணிவதா க& கவி
மி. க&A + அ - க&ப, அ பதி
ெபா விதி - ெபக க&A என-மா.

4. எேநர  றி பாக  கால$களி

எ ேபா காணலா.

பா#க 4டா. (ச# தி, கிரகணகால,
உதயகால இைவகளி பா#கலாகா.
அ$ஙன பா# தா பாிகார ெச6யேவ).
(3)

370. பாகாய ெமாழி ........ மதியேம - ெவ/லபாைக ெயாத ெமாழிையைடய
வ6சி ெகா#ேபாற பா3வதியி ;க ஆயிர7கைலகேளா+ (சதிர வள
ப7) பிரகாசி  சதிரேனயா, இதனா/ பதினா0 கைலகைளைடய
சதிரைன ஆயிர கைலகைளைடய ;க ெபற அைமைய பிாிதா3.
ஏகார - பிாிநிைல; ப5ைச... ....விழிேய - பCைமயான கிரணதி ேதைன?+
பசியாம/ பசிைய தணி  சேகாரபறைவைய ைடய க?ேணயா.
சதிரன நிலைவ5 சேகாரபறைவ?+ பசி அேபா தணி. அைமயி விழி
ஒளியி நிலைவ?+ சேகார பசிைய தணிதேலா+ எேபா
பசியாம4ள; ேபத கா?க. ேபாகாத ... றிேம - எேபா நீ7காத சிறிய
கள7க இர?+ வ7க8 ெபா&+ ைவ ெகா8கிற ெநறியி4ள
அைடயாள;ேமயா. சதிர'  கள7க அழைக5 சிைத கிற.
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உைமயைமயி ;கமாகிய சதிர'  வ7களி கைம, ெபா&#+கிற
ெநறியி பாக; அழமி  விள7கிறன; இ7 அைமைய
சதிரைன பிாி கிறா3. அழியா .... சிகழிைகேம அழியாம/ ப கதி +கிற
வ&டமான பாிேவட C?ட *த/ ெதாதி மயி3;# மாைலேமயா;
சதிர ப கதி4ள பாிேவட எேபாதாவ காணப&+ மைறகிற. ஆனா/
அைமயி C?ட *தெறாதி மயி3 ;#மாைல மைறயாம/
இ கிறன; இ7 ேபத கா?க. ஆகாய மாணி க ... ெப?பிைள - ஞான
ஆகாய எனப+ அழகிய சிறபலதி/ நடன ெச:கிற நடராச3 இதழமி3த
பக ைறபடாம/ வள3கிற அழ மி க அைமயா3. இ75 சதிர
கைலயமி3தைத பிதி3 க அத ேத:கிறா. ஆனா/ அைமயி அமி3தேமா
சிவனி விஷைத நீ கியேதா+ ெகா+த அைமைய அழற5 ெச:த.
எனேவ இதி4 ேபத கா?க. ஒெபனேவ எபதி/ ஏகார எதி3மைற. (4)

371. ;A;க தி7க...........மதியா - ;கமாகிய தி7கேளா+ ெநறியாகிய ஒபாதி5
சதிரைன K0 கீறாக உள திநீறாகிய சதிரைன உைடயவ; இவ
பல சதிரைன ைடைமயா/ ேபத ெதானித. இ7ஙனேம
பிவவனவைற ெகாக. ;#யிெலா.......... மதியா - தைலயி/ ஒ கீ05
சதிரைன பாததி/ ஒ கீ05 சதிரைன, (சிவெபமா ஊட ேபா
பா3வதியி பாததி/ P  வண7 ேபா சதிர' பாததி/ ப+வதா/
இ7ங *றின3) K0 க?களி/ ஒபற ெவறிைடய சதிரைன
உைடயவ. இ>வ#யி/ சிவதைம அைம  *றப&ட.
ெகாAநைக............ பிைறயினா - ெகாAவிய ஒளிவா:த சிாிதலாகிய பிைற
இப பகளாகிய பிைற5 சதிரேனா+ ெதாதியான ;தினாலாகிய
பிைறயாபரண ைத;ைடயவ, பகைள பிைற5 சதிரனாக உவகிதா3.
பி+ ......... வ#வ - பி+வைத ெயாத தாமைர மல3க விய5
ெச:ப#யான ேம/ ேத ஒAகிற அ/ யக மலர5 ெச:ப#யான
கள7கமி/லாத ெவ?ைமயான சதிர ேபாற வ#வ. பAதக4 எனேவ
சதிர'  கள7க பA அைம  அஃதிைம *றப&டதா/ ேபத
ெதானித. இவ வ#ெவலா... அக0 - சதிர வ#வி ஒளியா/ உலகவி
ஒழிகிற. அைமயி வ#வெவாளியா/ பC, பாச இ ஒழிகிற. எனேவ இதி4
ேபத கா?க. பதிெய' பதிெயா+ ............ கைலேய - சதிர த
தைலவனாகிய Yாியேனா+ ஒ கைலேயா+ *# கலதி+வா. இ அமாவாைச
தின நிகA எப3. ஆனா/ அைமேயா எெபா& இைறவனாகிய
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சிவெபமாேனா+ *# அ3தநாாியாக பலேகா# சதிரகைலகேளா+ கல
இபா. இதி4 ேபத கா?க. பC - ஆமா. (5)

372. மயி/ வ#வ நமைன - இ ெசைனயி4ள மயிலா2ாி/
கபகாபிைக மயி/ வ#வமாகி ஈCவரைர 2சிதேபா அவ3 கபாலேமதிய
ைகயினராக கா&சி ததைத கா&+கிற. இதைன ‘மயி/ 2சி க Hறவ3 கபால
கரதின3 க6ச ேபாறா#ய தாைள பழி5C' எற திமயிைல
பிைளதமி கா பவதி/ கா?க. ம0 கீ

காO வரலா0 உ?+.

மாயவர எ' தலதி/ பா3வதி மயி/ வ#வமாகி5 சிவைன 2சி க5
சிவெபமா ஆ?மயிலாக நடன6ெச: மைறதள இைறவைன ெய?ணி
பிாிவாறா 2சிதா3. இதல மயிலா+ைற, மா!ர எனவழ7. ெபமா
ெபய3 மா!ரநாத3. ேதவி ெபய3 அ6ச னாயகி; மக வாகன - மகனான ;க
வாகன (மயி/). இரா, ேக க பாகளாதலா/ மயி4  வ யேதா
ாிைரயதா எ0 *றின3. யி/ வ#H ெகா?டெதா ேகாைத:- மா!ர எ'
மயிலா+ைற  அேகள ந/ல #யிேல ேகாயி/ ெகா?ட நாத ெபய3
ஆலைறயப3 எ0, நாயகியி ெபய3 யிலா?ட நாயகி எ0
வழ7தலா/ அைம யி/ வ#H ெகா?டா எப விள7கிற.
திநாH கரச3 றித 'யிலாலைற' அேவ என ெகாளப+கிற.
;யகைற - கள7க; ெவயி/ வ#H - Yாிய; ேசாப - ேசா3H; விாிெசனா மிைத
தவி3 - விாித ெசனிதைலைடய ேயானிகைள நீ கின; அயி/ வ#H ெகா?ட
; க?ணி - ேவ/ ேபாற வ#H ெகா?ட K0 - க?கைள ைடயH. (6)

373. ஏன ஏகாம/ ெதாட3வ எ0 பிாி5 ேச3 க பாப ேபாகாம/
ெதாட3 வகிற எ0 ெபா ெகாக. நில எழி/ அரC - உன
சதிரலதி/ ேதாறிய அரச; ஏன - பறி; ரவி - திைர; சதிரலதரச,
பறி, அவ ஏறிவத திைர ஆகியன சிவக7ைகயி/ K கி ெபானிற
ெபறன3 எ0 *றப&+ள. ேமாகா விகாரதி ;னிவர ேகாபதி சாப
- தாைரயி மீ ெகா?ட ேமாக கவைலயா/ பிரகUபதி ேகாபதினா/ ெகா+த
ேத:வைட சாப; ேபாகாத ....... ாிசி/ ெபற - ;காலதிேல Yாியவச
அரசெனாவ' 5 சி7க நிற;ள மர பிற க அவ' 5 சி7கவம என
ெபயாி&டன3. இவ ெவ?&ட ;ைடயவ. சிறி நாளி/ இராdயைத ற
ெவ <ர வ கைடசியி/ சிதபரைத யைட பத6ச ,

97

வியா கிரபாத3கைள க?+ அவ3க அ' கிரகதா/ சிவக7ைகயி/ K கி
ெவ?&ட நீ7கி உட ெபானிற அைட இரணியவம என
ெபயரைட அரசா?+ தி/ைலயி/ சிவதிபணி ெச: ;தியைடதன.
இவ 3-ஆ சிமவ3ம (கி.பி. 550-575) எப3. இKறா சிமவ3மேன
ஐய#க காடவ3ேகா எப3. மாளாவர - சாகாத வர. (7)

374. மா/ - திமா/; ெவ?படா - ெவ?ைமயான ணி; ப7ேகக கடH பிரம; க5ைச - அைர க5C; ந5C அரா - விஷ ெபாதிய பா; உமத3 சிவெபமா; காண படா;# - பிரம அனமாக வ#ெவ+ ;#ைய காண
;#யாததா/ காணபடா;# எனப&ட. கைத5சைட5 ச களதி ;றதினி/ கைதயாகHள சைடயினிடதம3த ச களதியான க7ைகயி வாச /;
வி5ைசயா: - க?க&# விைத ேபா0; ஏைழ மதி - அறியாைமையைடய தி;
இவளி/ நீ மி5சேமா - இவைள கா&#4 நீ அதிகேமா. (8)

375. Cதர கடH - சிவெபமா; சதிர மமத'  ைடயான பறி
"மமத Cட3;# ைடயான நீ'' எறா3. ெதா?+ப&+ அைடயா3ர அ#ைமயாகி பைகவ3களான அர க3களி திாிரைத; சதிர, Yாிய
திமா  க&டைளயா/ திாிர எாி 7 கால ேத 5 ச கரமானா3க;
ேத3 வ?# - ேத35 ச கர; கதர ேதவ3 ......... ச ைக நீ - ஆகாயதி4ள
ேதவ3க சதிரன வள ேபாள அ;தைத உ?Oவ3. எனேவ உ?டபி
ச ைகேய எ6Cமாதலா/ இ7ங *றின3. கா னா/ ேத:ப&ட நீ - த க
யாகதி/ Pரபதிர சதிரைன கா னா ேற:தா; எனேவ இ7ஙன
*றினா3; ைக5ச&+வதினா/………………உ5சி&ட:- திமா/ ேமாகினி
உ ெகா?+ பாகட/ கைடத அமி3தைத அCர3  தாரா அவ3கைள
மய கி ேதவ3க&ேக தேபா இ அCர3க ேதவ உ ெகா?+ ேதவ3க8ட
உ&கா3 அ;த வா7க அ5Y 5சிைய5 Yாிய', சதிர' திமா4
கறிவி க திமா/ பாிமாறின ச&+வதாேலேய த&# ெவ&#னா3. அைவக இரா,
ேக களாகி Yாிய, சதிர மீ பைக ெகா?+ விA7கி உமி கிறன. ச&+வ
- அகைப; அரH - ேக எ' பா; உ5சி&ட - எ5சி/; வாாி - பாகட/; சதிர
பாகட/ கைடதேபா 'தறி' யானதா/ ‘வாாியி கைடப&ட நீ' எறா3. அதர ஆகாய. (9)

98

376. இஇத ம#ேத திெறA சினதCர - இர?+ உத+கைள ம#
அைவகைள தி0வி+வைதேபா0 எA ேகாப;ைடய Yரபம; இ#ெயன
பிளிறி+ ெபாறி - இ#ேபாெறா

 ேசவ/ ெகா#யைடயாள; கத சகதிர

K# - விைர ஆயிர ேதாைககளா/ மைற; க&ெசவி தி0 - பாகைள
தி0 காளேமக R வா க7  எ+தாட - காளேமக7கைள க?+ தன
ேதாைகைய விாி ேமகதினா/ ெசறித இளி/ ஆட; காளேமக - சத
ேமக7களிெலா0; சத;ற வழ கி/ ஆயிர7ேகா# அ?ட7க தவA
ெவ?தி7க ; த?டா வ - நிைலையைடய ;ைறைமயி/
ஆயிர7ேகா# அ?ட7களி/ விள7 ெவளிய சதிரனி0 உ?டான
; க8 ைறயா வ. உன  மதி தா' அதி உ?டாேமா எனபிாி க.
ஒ>ெவா அ?டதி ஒ>ெவா சதிரனான தா/ “அதிக;0 ம?டலதி/
மதிக வ;னேம" எறா3. ;க Yரபமைன ெவறதா/ அவ ஆ?ட
ஆயிரெத&+ ேகா# அ?ட7களி4;ள தனிதனி சதிர ; கைள
தவானாதலா/ இ7ஙன *றின3. (10)
----------------சி றி ப#வ

377. அ#;# - அ#பாக; ேம/பாக;; மகேம ந+ வைசயாத <? ேமமைலைய ந+வி/ அைசயாத <ணா கி; அைற P+ - அைறகளாக
த+ கப&ட P+; பதினா4 - ேமேலA, கீேழA உலக7க; ;க+ - P&#'5சி;
எAகிண0 - ஏA ச;திர7கைள றி இ7ஙன *றின3. இவிள  - Yாிய,
சதிர எற இர?+ விள க; பதவி பழ7கல - பதவிகளாகிய பைழய
பாைனக; ேத கி&#+ - ெதவி&+; அ+ கைள - சைமய/ P+; திட மH - வ
ெபாதிய; உமாேதவி சிவெபமானிட இநாழி ெநெகா?+ 32-அற
வள3ததா/ "ப5ைசெந/.............சைமபி" எ0 *றினா3. இதைன
"இைமயமைலயைரய மகடAவ க5சி ேயகப3 திேமனி ைழத ஞா0,
சமயமைவ யாறி'  தைலவி கீச3 ததப# ெய&+ழ கீராழி ெந/4, ;ைம
தி5Y டக ைக யாெகா+ க வா7கி ழHெதாழிலா ெப கி லகெம/லா,
தம ெகாAமிதிெகா+ வள3  ேவளா? டைலவ3 ெபகA
லகிறைழதேற." (ேச கிழா3 ராண திவித) எபதி/ உண3க. (1)
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378. ம?ப0 கா/க ைவ - ம?ைண ப0கிற கா/க அைம;
ஊனினா/ - மாமிசதா/; சிலபிரதிகளி/ ஊணினா/ என உள; ைகமர P&# பா:5C மர; வாசெலாப - நவவார7க; ேமா&+வைள ப க
வைளவாி5ச4 - வயி0ற;ள எ4களாகிய உதிரைத, சிறிய
எ4களாகிய வாி5ச/கைள; பழவிைன5ேச3க&# - பைழய ?ணிய
பாப7களாகிய தானிய7 ெகா&+ இட க&#; இப ப7க பாண க?
விள  ேமறி - இப ப7கைள பண3த'பவி க க?களாகிய விள 
ஏறி; எAவைக பிறவியி/ 84-ல&ச ேயானி ேபத எப3. எனேவ எ?ப
நா Jறாயிர ேபத எறா3. (2)

379. ஆ0சாதிர;, நா4ேவத7க8 ெபாிய <ணாகH, 28- ஆகம7க,
ஐெப 2த7க, 18- ராண7க சிறிய <ணாகH உதிரமாகH,
அ0பநா4 கைலக8 ைகமரமாகH (P&# பா:5Cமர),
எAபதிர?டாயிர நா#க வாி5ச4ட ஆணிகளாகH, உலக7க இJ0
இப நா4 தாமைர2 வ#வாக5 ெச:யப&ட த&டமாகH,
ெதா?]றா0 தவ சன/களாகH, ஒப வாச/க ப7க (கலச)
ஆகH, ெபாதிய இபேதாராயிர அ0J0 Cவாச7க சிறிய ஓ+களாகH
ெதளிவைட ஒபற P+க&# #யி கிற பா3வதிேய சி0P+ க&+வாயாக
எ0 ெபாெகாக. (3)

380. ம0ேத&#வ ெபா:ேதைரெயாத ெபவா ைவ றி ேதரழிதேபா மற ேசமேதாி/ வவைதேபா0 ஓ3 உட/ அழிதா/
மெறா உட /  வ ெபா:ேதைரெயாத மனித வா ைவ றிப
ேபா0; உலெகலா வலசாாி, இடசாாிவமிதிர ேத3 - உலக ;Aவ
வலப க; இடப க;மாக Cழ0வ இதிர ேத3; வள3 <ளிபடலமாக அழிய; உ0ேத3 உ&#ெவா ம0ேத3 இலா - தைனயைடத ேதைர5 ெச4தி
ஒபற மற ேத3க இ/லாம/; அ?ட ஓ3 ஆயிரெத&+ ஒ ைட கீழா
ேமலா ேதவ3க8 உHசி0 <ளாக ஆயிரெத&ட?ட7கைள ஒ ெவ?
ெகாற ைடயி கீழாமா0 வானி4ள ேதவ3களி வ#வ; றி5
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சிறியதாமா0; எறிேத3 - எாிேத3 எப எைக ேநா கி நிற; சதிரYாிய3
ேத எA<ளிபடல மைறய - சதிரYாிய3 ேத இதிர ஞாலேதாினா/
எAபிய Aதியி ெதாதியா/ மைறய; Yர - Yரபம; இவ சிவபிரா தத
இதிரஞால ேத3 ெகா?+ ச?ைட ெச:தா. பி மாைய ெச: ஆறா கட/
ந+வ? மாமரமாக நிக அதைன ;க ேவலா/ இபிளவா கினா3. (4)

381. ;5சி/ - ;ற; Nபராக - ஓ3வைக ரதின; ழிசி - பாைன; ழிசியி/
எப ழிசி/ என நிற; உைல - உைலநீ3; பவளவிற - பவளமாகிய விற;
ப5ைசமணி ப5ச# - மரகத ககளாகிய ப5ச#; ேகாேமதக ெபாறி கறிக ேகாேமதகேம ெபாறிதலா4?டான பதா3த7க; ந6ச;?டவ3 - சிவபிரா;
அ; ெகா?+ - சாபி&+; பால#சி/ - பா/கலத உணH. (5)

382. மாதவ3 - மித தவ6ெச: ;னிவ3; சதினி சதினி எப வ ற
இர&#த ேபா4; சதினி பாதமைடதவ3 - சிவசதி பதிததனா/ சா5சிய
பதவியைடய இ5சிபவ3; தபைர - உைம; அைளதி+ - கலதி+; நிணி ணாதீதமானவ; வி இமவா மக எறிட - காரணமாக இமயமைலயரச
மக எ0 *0வதகாக; விகைணெயாத Eர ெந+7கணி - வி/ைல
அைப ;ைறேய ஒத வைத நீ?ட க?கைள உைடயவேள;
ெம:  அணிய கணியா: - உட4  அழைடய க?கைளைடயவ; சிதினி,
பபினி, சாமளி, ச7கினி ஆகியைவ உமாேதவியி ெபய3க. சிபர எபத
ெப?பா/ சிபைர. (6)

383. ; கண3 - சிவெபமா; ெபா கண3 - வி2தி ைபையைடயவ3; ;தமி
ெசாறவ3 - K0 தமிைழ அகதிய 5 ெசானவ3; அ/ பரதவ3 தீைமய/லாத ேமலான தவ7கைள யறிதவ3; கீதமறிதவ3 - இராவண
சாமகீத பா# ைகைலயினி0 மீ?ட கா?க. அ&டவ3 - அழிதவ3;
த3 கமி&ட - ந கீரேரா+ மகளி3 *த4  இயைக மண உ?ெடன
வாதித கா?க. அேபா அழிதளாமவ3 - அேபா அழிதளியைதைடய
அவ3; திகபாி - பா3வதி; சிசைப - சிறபல. (7)
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384. Kவ3 - திாிK3திக; சித - மன; சி&# - உ?டா கப+வன ; Wத/ ெநறி; பிரமைன5 சிவெபமா சதியிட பிற க5ெச: பைட
ெதாழி4 கா கின3. இ7ஙனமறி பிரம சிவெபமா ெநறியி/ பிறதைத
ஒ0ைமபறி ஏறதாக ெகாளலா. தயிதிய3 - அCர3; ;5சக - K0
உலக; சி  அற - ப நீ7க; இைழதவ + நீ - இைழத வணீ. (8)

385. பCைம + இைழ - பாசிைழ; இைழ - ஆபரண; ப5சிள நீ3தன பார பCைமயான இளநீ3 ேபாற தனதி ப8; பி# - ெப?யாைன; அ5Cத திமா/; களவிகனி அ5C0 ைம ழலா: - களாபழைதேய பயப+
அ>வளH காிய *தைலைடயவேள; அ5Cத - அழிவி/லாதவ; இ7
விநாயகைர றித; சிவ திாிரச7கார காலதி/ விநாயகைன நிைனயாததா/
அ5C ;த யன ;றிய பி விநாயகைன ெதாA றப&டன3. அேவ
"அ5சி0பா க" எ0 *றப+ ஊரா; வ5சிர வ5சிர மா3 பிளதிட வ5சிராதைதைடய வ5சிரேதகைதைடய இதிர மா3 பிள மா0;
"ைவ5சிர" எப ‘வ5சிர' எறான. ைவ - *3ைம; வ5சிர க/ ைட ேதா - வ5சிர
மைலைய ைட  அ தைகயவ Hைடய ேதா; ைமத - ;க; ெச5ைச
- ெவ&சி; பாணி - ைகக; வ5சிர வ5சிர மா3 .............................. ......................
ைமதைன :- ;க இைளய வயதி/ ேமமைலயி ;#கைள பறிப
கதிரவைன தி7க ம?டலதி/ எறிவ கடைன வாCகிைய ேபா3
ெச:ய5 ெச:வ ேபாற விைளயாட/கைள5 ெச:தா3. இ>வா0 ெச:ய
ேதவ3க கல7கி ;கைன க?+ எதி3தா3க. இதிர தைலைம வகி
ேபா3 ெதாட7கி வdராதைத எறிய அ ;க மீ ப&+ <ளாயி0.
ஐராவதைத ஆற ழ விழ5 ெச:தா3. பி இதிர ேவெலாைற ஏவ
அ ஒ சி0 ேபால ;கமீ ப&ட. ;க இதிர ;#ைய ஒ
கைணயினா4, ெகா#ைய ஒ கைணயினா4 மா3 கவசைத ஒ
கைணயினா4 அழிதா3. மா3பிேல ஏA கைணகைள விட அவ ேசா3
P தா. இ0தியி/ ேதவ3க பினிட நாரதரா/ இறதவ3கைள எAபின3. (9)

386. ேகா# நவ?ட - பல ைமயான உலக; நவ + அ?ட - நவ?ட, அகர
ெதாத/; ஓ# வைள உ அத அழிதனரா - ஒ# வைள உன
தைலவ அழிதனராகிய; அ கிரமதவரா அவ3 த ண அப# நி + இைல
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எனபிாி க; நிகிைல - உன  இ/ைல; உபல ைவதி+ பாணி - வைள
மலைர தா7கி+ ைகக; ெபா0க - ெபானாகிய <; பா3வதி 
கவி/4 வைள ;த ய மலரக8 ;?டாதலா/ "உபல ைவதி+
பாணி" எறா3. ஆ?ம களி சிறி/ பவதி/ ஆ?ழைதக ெப?க
க&#ய சிறிைல கைலபராதலா/ "அதைன சிறி4 ... நிகிைல " எறா3.
(10)
------------------அமாைன ப#வ

387. ெத?#ைர - ெதளித அைல; அதைன ஒெபன உைரதி#' ;திதேமா என பிாி க, ;தி - ேமா&ச; காமேதனி - பCவி; பாசவி - ஆைசயாகிய
ப; ைமத3 .................... ெபா:ைமயாேமா "ம க?ெம: தீ?ட4டகிப
மறவ3 ெசா ேக&ட ப ெசவி ” எற றைள ஒ ேநா க; "ழ னி
................ தைலெமாழி'':- ழ னி யாழினி எப தம க, மழைல5ெசா
ேகளாதவ3'' எற றைள ஒ ேநா க. ழக - சிவ; தைலெமாழி மழைல5ெசா/; வா:ைம - உ?ைம. (1)

388. வா க Y ைம, ைபசதி, மதிைம, ைவகாி எ0 நா வைகப+.
இல6சி - நாபி; நாபியினி0 வவ Y ைமெய' வா ; உரெனா+ க?ட ெந6ச;, கA (உர - மா3) இைவகைள ெகா?+ பிறப மதிைம; உ5சி
- தைல; நாசி - K ; ப/ அ?ண இத நாவினி/ - ப/, ேம/வா:, உத+, நா 
இைவகளினி0; “க?+ ேக&+ உ?+ உயி3 உறிப மாதா பிதாH
Hெம:": க?+ ேக&+?+யி3 றறி ைமல', ெமா? ெடா#
க?ேணௗ'' எற றைள ேநா க. பரH - தி ; 2ைவ - நாகணவா: .
(2)

389. பாைவ - ெபாைம; மறிதிைர - மட7 அைலக; வழ7கி+ பாைவ –
உலாHகிற மீ, ஆைம ;த யவறி ெபாைமக, (நீ3வா வன *றினா3);
ஒ/ைலயி ெநளி தா ஊ3தி+ பாைவ - விைரவி/ ெநளி ஊ3வனவறி
ெபாைமக; உ0தா மரபாைவ - நிைல த7வனவாகிய மரதி
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ெபாைமக; ஒெபா பாைவ- ஒபற மைலகளி ெபாைமக, ‘ெபா’
எபதி/ கர ெதா க. ஐெபாறி பாைவ - ெம:, வா:, க?, K , ெசவி
எ' ஐெபாறிையைடய ெபாைமக. எ/லறிH - ஒளிவா:த அறிH; சா கிர கலாதிக8டேன *#நி0 சி&# ெதாட7கி கம கீடாக
நானாேயானிகளி4  ழ0 Cவ3 க நரக7கைள ய'பவி5 ச3வ ச7கார
மளவாக5 சனன மரணப&+ திாி சகலாவைதயான தைம; 2தசா3 வ#வா உடைல5சா3த வ#வா; எ?ப நா ல கதான ெகாைக - எ?ப நா
Jறாயிர ேயானி ேபத;ைடய ெகாைக; ந 2ைவ- ந/ல ெப?ேண; ;தக?
எAவைக பிறவிைய ெபாைமகளாக *றியன கா?க. (3)

390. ; க?ணி - பா3வதி; கடH - சிவ; கம ச&+வ பழ கி - வாசைன PC
அகைபயினா/ பாிமாற பழ க ெச:; இன;த K&# - உணG&#;
எ?ம3திாி ஏைண - எ&+ தி  பாலக3 த7 ஆகாயமாகிய ஏைண;
ேபரா&# - ெபைம ெபாதிய ஆ+தைலைடயவேள; ேபாரா&#னீ
எபதேபா3 + ஆ&#/ + நீ எ0 பிாி க. Pணழபாைல - Pணாக அழாேத;
விழி நீ3 - க?ணீ3; ஊ0 பா/ - Cர கிற பா/; மா3ப - அ சாாிைய; அபா
;ைலெகா+ - அ ேபாற ;ைலயினி0 பா/ ெகா+. (4)

391. நாட - ேத+தகாிய; சா2நத5 ெசெபா - சாத Eப, கிளி5சிைற, ஆடக,
சா2த எற நா/வைக ெபாகளிெலா0; நவமணி - ஒபவைக
இரதின7க; நவெப0 வன7க - ைமெப0 உலக7க; வயி - ஏழா
ேவ0ைம; #ைல - Cதமாைய. இ க3தாவி'ைடய இலயேபாக
அதிகார7க8 கிடமா:5 Cதமா:5 சடமா: க3தாH  பாி கிரக சதியா:
நிதமா: ஒறா:5 Cதா Cதமிர?டா4 வியதமாயிப; ெகா/ யபாைவ
- ெகா/

மைல மீதி  ெபாைம. இ க?டா3 உயி?O தைம

வா:த; மி க அழ வா:த; Pட7ைகதாெய' - நீ7த /லாத
ெசவி தாைய ேபா0; ேமாகினி - அழகிய ெப? உவ. (5)

392. பாத - பா; பதிபா: - வாிைசயாக பரவி; 07ெக?ைட - சிறிய
ெக?ைட மீக; மாவிவ+ - மா7காயி பாதிபாக; மதராி க?க - மத3த
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ெச>வாிபரத க?க; நிபலமணி ெகா இன மறி விைளயாட/ எனH உன பல மாணி க பதித ெகா எ' ஆபரண7க மட7கி விைளயா+த/
ேபா0; சாதிள7 ெகா7ைக - சதன 2சிய இைளய தன; நி கணவ3 க?க
தா தாவி - உன கணவனான சிவெபமா க?க தாவி; தா - அைசநிைல;
த?டா - நீ7கா; ெச7காத மல3 - சிவத காத 2 (ைகக); த?தா ளி3த மகரத; காதித - ஒளித; ெசெபா இைச இதிர ந0நீல கழ7 ெசெபானினா/ இைணத ேமைமயான கைம நிற;ள கழ7; பாபி
மாணி கமணி அழகிய 2வி/ ப5ைச வாிைசயாக பதி ஆ+வைத ேபா0
தாமைரயி/ வசி  ெக?ைடமீ வாிைசட பா: விைளயா+வைத
ேபா0, மத3த க?க நிபல மாணி க7க பதித ெகா எ'
ஆபரண7களி/ மட7கி விைளயா+வைத ேபா0, சதன 2சிய இைளய
தனதிமீ உன கணவ3 க?க தாவி விைளயா+வைதேபா0, நீ7கா
வ?+க காத மல3மீ மகரதைத உ?Oவ ேபா0 கழ7 விைளயா+
வாயாக எ0 ;# க. (6)

393. பழெப0 - பழதைல ெபற; ப6சர - *+; 2ைவ - ைமனா;
பமணியிைழத ப#வ ழ மணபிைளெகா+ - பலவைக
இரதின7கைளயிைழத உவைதைடய இைளய மண ெச: பிைள
ேபாற ெபாைம ெகா?+; வ?ட/ - ஓ3 விைளயா&+; 7ம5ேச0 ஆ# 7ம7 ைழ 2சி; ெகா+7ைக யா - வைளத யா ; அழெபா

- அழ

விள7; ஆயெவள - ேதாழிய3 *&ட; அணிC?ண - அழகிய வாசைன
ெபா#; அனதி நீல கலாபமயி/ ஆனத ஆ3ேதறி விைளயா# அனதிமீ நீலேதாைகைடய மயி மீ ஆனத ெபாதி ஏறி
விைளயா#; கழக ;தமி பா+ இைளய3 - ச7கதி ;தமிைழ பா+
ேதாழிய3. (7)

394. ஓைத - மதி/; பதிதாரகண ஆரமதா: - ஆகாயதி/ பதித ந&சதிர *&ட
2த நதவனமாகH; தாிCக Cதிக தானாக – [சிலபி4ள] மாணி க
பர/க ேவத7களி சதமாக; தனவைர தமனிய வைரயாக - ;ைலகளாகிய
மைலக ெபா மைலயாகH; Cதர விகர - அழகிய இர?+ ைகக; எறிதர -
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Pச; Cாித -Cழசியைமத; Wட7கிைட மிஎன - தள இ+
மினைலேபா0; இவ இதிர வி/ ட - இவ7க8
இதிரவி/ைலேபா0 வைளய; இைழ யணிமணிெசாாி ளிெயன - நைகயி/
அணித இரதின7க ெசாாிய அைவ மைழளி ேபாலH, கய/ - கய/மீ ,
க?ண# - க?ணா#. (8)

395. ேவ0 ஆ;# - உட னி0 ேவ0ப&டதாள கிாீட; தைளயவி தரKர/
;க; - இத மல3தைதெயாத சிாிைடய ;க;; ;# ;க; "நிகநிக"
ெவன என இைய க; J

 இைட - J/ ேபாற ெம/ ய இைட; ஆைடெயழி/ -

ஆைடயி அழ; ஓைர எறி மாத3 விைளயா&#/ அமைனகைள PC ேபா;
ஓைர - ஓ3 விைளயா&+; அமைன PCேபா ைகயி4ள வைளய/க
சதைத5 ெச:தன; ஓத/ இைச - ெசா/4 இைச; நாவி இைட - நாவி/
சதாெசா/4வ; பளபள, ;; ேபாறன இர&ைட கிளவிக. (9)
-----------------------------ப,தாட ப#வ

396. சி/ெலறிதாட - மகி 5சிட Pசியாட; சி/ - ளி35சி, இ7 மகி 5சிைய
கா&#ய. வைள5ச கரவாளகிாி - வைளத ச கரவாள மைல; ரா ேக கயி0 இரா ேகெவ' பாகளாகிய கயி0க; அதர தாராகண - ஆகாயதி4ள
ந&சதிர *&ட; அபர - ஆகாய; ஆயிர பட - ஆயிர தைல க8ைடய
ஆதிேசட; ெவளி ேவத?ட - ெவளி மைல; ேம/ எ? திசா;க; Kத?ட
*ட ேவத?ட - ேம4ள எ&+ தி களி' பைழய உலக7களி4ள
மைலக; உைமயவ8 அவ த கணவ' Pறிபதனா/ "ெவளி ேவத?ட
ெமாழிய'' எறா3. (1)

397. ெசதாமைர பத - ெசதாமைர மல3ேபாற பாத; ;ழதா ப ;ழ7காலாகிய பக; ப அைச ஆட - ப ஆ# தளர; ப ெகா?ைட ப ேபாற ெகா?ைட; நதாத - ெகடாத; நயன - க?; ைழ - ?டல;
அமைனயாட - அமைன கா:ேபா0 ஆட; கழ7 ஆட - கழகா: ேபா0
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ஆட; C&# - ஓ3 வைக ஆபரண (Yாியபிைற, சதிரபிைற எ' ஆபரண.
ெநறியி/ ெதா7க விடப+வ); பணிக சர7க விைளயாட - ஆபரண7க
சர7க ேபா0 ஆ&டமாட; சிலதிய3 - ேதாழிய3; இபா&#/ ப பல
உ0க8 வக ப+த ப&#ப, கழகாயாட/, அமைனயாட/,
ஊ6சலாட/, சர7கமாட/ ;த யன உவமி கப&#ப கா?க. (2)

398. ேகாள - உ?ைட; சி - ஓ3வைக மாயவிைத; வி - விைத; ைப கைப; ;ைள - ேதாறி; கிடபன - ப+தி+வன; இபன உ&கா3திபன; த ெகா+ ;0 கி ெநளியா இதக மிததி+வ - ெச ெகா+
விைர ெநளி இதைகய மிததி+ ;யி3க; எதைன இைர இைரயா
இப# வத - ஒ பைவ எதைன சதமி/லாதன எதைன இப#யாக பிாித,
உயி3ப உயி3களாகிய பக; ெச - திைச5 ெசா/. (3)

399. அைம PC ; ப ைகயி   ேபா ெசைமயான ைகயின
சிவபினா/ பவளமணியி நிறமாகH, ேமெலAேபா உட  ப5ைச
நிறதினா/ பவளநிற மாறி ப5ைசநிறமாகH, காிய க?க8 ககி/ வேபா
கநிற;0, திபி வேபா உத&#னிட வ7கா/ அத சிவநிற
ஏறH, அ7ஙன நிற7க மா0வைத க?+ சிாி க அ5சிாித

 ெவளிய

பகளி நிலெவாளியினா/ ெவ?ைமயாகி பைழய ெவ?ைமயான ;தி
வ#வைத ெப0 2மியில#ப&+ உய3 ஓ# நி0 இர?+, 7ம ழ
2சிய ெகா7ைகய ேச3 பசைல நிறமான ெபானிற பதி/ Kடெப0,
*தலகி/ Pச அப கநிற;0 ெபாத ப விைளயா+க
எனெபா ெகாக. ;ப ெவ?ைம நிறமானதா/ அதத உ0 கைள
யைடேபா அதனத நிற7கைள கிரகி ெகா8 இய/ைடய. அதர
- உத+; ப7கய கடH - பிரம; உ0 க0 உதியிட - மி க கநிற
ேமெகா?+ ; நிக. (4)

400. கிைள - கிளி; நாகணவா:  - ைமனா; த?டைன பிற  - த?டைன
கிைட ; கக - ப; ச கரவாக - ச கரவாக பறைவ; அ6சன விழி 
நிகரான ச6சாிக - ைம 2சிய காிய க?க8  ஒபான வ?+; சேகார - சதிர
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நிலைவ ?Oேமா3 பறைவ; ெபா# எA - விைர ேமெலA; 2தவ நைக
ெச: - அழகிய ெவ?ைம ஒளிேதாற5 சிாி; காதள7ைக - காத
மல3ேபாற ைக; ேபா3 க&ட#பெதன - ெந/ தாைள ெந/4திர க&#
அ#பைத ேபா0; ப#தல தனிெலதி3 நிற பா7கிய3 - 2மியி/ எதிேர
நிற ேதாழியட; ெகா7ைக  நிக3 ப ஆகேவ அைத ெவ0 ஓ&ட
"ேபா3 க&ட#பைதேபா0 அ#" எறா3 மற கிளி, அன, வ?+ ;த யன
ஓ# வி&டதா/. (5)

401. Wட7கிட - அைசய; ைழேம/ - ைழள காதி ேம/, தானியாெபய3;
ைம + அ7க? கய/ - ைம 2சிய அழகிய க?களான கய/க; மறிதிட - ெந7க;
பிட3 - கAதின# பாக; ழ/ - *த/; கதர - கA; இ7கித - இப. (6)

402. க? ெசவி ைழயாள3 க?+ ஒளி3 க? பசற - K0 க?கைள
ெசவியி/ ?டலைத;ைடய சிவெபமா க?+ ஒளி3கிற க? பதா/
வத; ஆ ட7ைக - ஆ த உள7ைக; பாடக - சில; ஒதிட - தாள ேபாட;
சிறிைட J/ Wட7க - சிறிய இைட J/ ேபா0 அைசய; எ? ெசா 5ெசா
எ?மட7 மி 5 ெசா
அழட; ப? ெசா

; ெசா 5ெசா - இர&ைட கிளவி; ெபாட -

5 சி0 தாள - இைச ஒ

ப எக; எ? ெசா 5ெசா

 சிறிய தாள; தாளைதெயாத

ய7ைக எ0 அ7ைக மாறி இர?+ ஒதிட

எனH பிாி *&+க.

403. ப6சகி3திய - ஐ ெதாழி/க; < ெசறவ3 - திமா/
(க?ணவதாரதி/); ப6ச ல&சண காவிய - ஐ வித இல கண அைமத
இல கிய J/ (எA, ெசா/, ெபா, யா, அணி எபன); அ6சன-கைம;
பாணி ெகா6சிய ப6சர கிளி - ைகயினி0 ெகா6சிய *&+ கிளி; ப6Cர பாைல நில இராக; விப6சி - Pைண; விப6சிையைடய விதகி எக. ப6சி
ெயாதி+ பாத சிாி - ப6ைசேபாற ெமைமயான சிவத பாத;ள
உைமேய; சிாி - சிவ நிற;ைடயவ. (8)
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404. பதைன பிணி - க&டாகிய ேநா:; பதிைன தன பார அதாி பதிைனேபாற தனபார;ைடய அதாிேய; பதமற பவானி- ெதாட3 நீ7கின
பவானிேய; பவன மைனவியாதலா/ பவானியாயின; பத3 இ&+ உல ஏA
நிறவ எ0 பிாி க; ைபத  இைணயான - பCைமயான கபக தH 5
சமமாக ெகா+ , ம0 ைபத எப ப5ைச நிற;ைடய திமாைல
றிபி அவ  இைளயான (த7ைகயான) ச7காி என பிரதிபாடதி
ெபா ெகாக. (9)

405. இமவா - இமயமைலயரச; Cப - நைம; வாம ததிாி - இட பாகதி
அல7காரைத ைடயவேள. (10)
---------------------------------ெபா-ச ப#வ

406. இ க ;கி/ அள - இத காிய ேமகெமாத *த/; பிைற மகர
?டல7க - பிைறேபாற Cறா மீ ேபாறமான ?டல; வைள5
ெசவி - வைள 2ேபாற கா; இ பதி - இ Yாிய; ம ஊச/ - நிைலத
ஊச/; மதி ;தாரதி, உ+ (ந&சதிர) ெகா7ைகக8 
உவைமயா கப&ட கா?க. எ ஊச/ ஆ+ விைன த ஊச/ ஆடாம/ எ' ஊ6சலா+ இவிைனக8 த இNடப# Cறா; இனிய தமனிய
இைழ அணி Jர ஆட- இனிய ெபானா/ இைழ கப&+ அணி
சில ஆட; கலாப - பதினா0 ேகாைவள மணி; இ மிQசலாட - இர?+
ெப?க (திமக, கைலமக) ஊ6சைல ஆ&ட. (1)

407. விடாம/ விடய அ+த+ ஓ# வா/ேபா/ - அழியாம/ விஷய7க
அ+த+ வவ ேபா0; அலகி/ - அளவி/லாத; எறிCட3 விள7 வி?மணி
பலைகயாக - PC த?Cட3, ெவ?Cட3 விள7 ஆகாய அழகிய பலைகயாகH;
இரசத கிாி - ெவளிமைல; அ?ட ;க+ ஏ0 உதிரமாக எ0 பிாி க;
ெபாறியரவி'  அரC - படெபாறிைடய பாக8  அரசனான ஆதிேசட.
(2)
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408. மதிபதி - சதிர' Yாிய', உைமெதாைக; ந/விைனக தீவிைனக
ப;ட இப7க நாேதா0 ஊசலாட எ0 பிாி க; P+ த - ேமா&ச
த; ெபாவி/ மண ஈச - ஒபற மகி 5சிையைடய தைலவ. (3)

409. விற ய3 என Aமி - பா?மகைள ேபா0 *#; விளாியா - ஓ3
வைகயா ; இைசKர/ மH வி6ைச ெம/ ய3 என *&+க; இைச, அழகிய
பக8 ெபாதிய விைதைய கற ெப?க; சி/ அாி ;ழH - இனிய அழகிய
ட;ழா; இர&ட - அைச க; ெகாெசாாி ேவ/விழி - அ5சமி ேவ/ ேபாற
க?; மாி மயிெலன அ கவாிபணி மாற - இைளய மயிைல ேபா0 அகாக
சாமைரகைள மாறி மாறி Pச; ெத ெசாாி பCபா விைள கிளவி - அழ மி
இைளய ெவ/லபா ேபாற இனிைம விைள ெசா/; சிலதிய3 - ேதாழிய3;
சிவிறி - நீ3PC தி. (4)

410. ஆவி - உயி3; எனேம - எ அேம எபத ெதாத/; இன இன;; ம' நீ - த7 நீ; கனிகாரதி/ - ேகா7 மலைர கா&#4,
;தலா ெபய3; ேகா7கி 2வைப தன7க8  உவைம *0வராதலா/
'கனிகாரதி/ களித வி ெகா7ைக' எறா3. ெபானி - காவிாியா0 (5)

411. நா02 - வாசைன PC 2; நாளிேகர - ெதைன; இளநீ3க நீாி/ சித
அைத க?+ இைரெயன வாைள மீக பாய; சித ;வாைள எனபிாி க;
P0ேசாைல - ெபைம ெபாதிய ேசாைல; ேவாி - ேத; PAெமகனி - P கிற
ெம/ ய பழ; நா0 - ெந/ நா0; ேவைல ேவ
நில; கைழ - க; ஆலவால நிைறசா

- கட/ Y  ேவ யாகHைடய

- வய/களி/ நிைறத சா  பயி3க;

ஊ0ேகணி - Cர கிற ள; ஆைல - கப6சா0. (6)

412. ஊ3 விமான - ஊ3கிற விமான; ஓவி/ - நீ7காத; ம6சாி - மாைலைய
ெயாதவேள; ஓெதாணாத - ெசா/ல ;#யாத; ஊழிெதா0 - க ;#Hேதா0. (7)

110

413. காC + உலாவிய கலாப க6Cளி - ஆைடக நிரபிய பதினா0 ேகாைவள
மணிையைடய ச&ைடையைடயவேள; பாசமான விேமாசனத என பிாி க;
ெகாதளி - மயிைரைடயவேள; ஊசலா+ விைன - மாறி மாறி உட / ஊசலா+
தீவிைன; மாC இலாத மணியான அகைண - றமற மணியான அழகிய
க?கைளைடயவேள. (8)

414. ஆதிேபாதனி அனாதி அ6சனி - ;தகாரணமான அறிHைடயவ8,
அனாதியானவ8, கைமயானவ8மா ளவேள; நீதிJ/ ெநறி வழா
அைசதி+ ெபா - என பிாி க; வழா - தவறா; நீலேலாசன விசால வ6சனி காிய பரத க?கைளைடய ெப?ேண; ர6சகி - இப;ைடயவேள; ஞான ேதசகி
- ஞானதைலவி: பினாக ெந6சகி: - திாிYல7ெகா?+ ைதாியமாளவேள; ஓைத
நாத - சிவெபமா; ஆயி - காளியி ெபய3. வ6சனி - ெப?: வ6சினி எப
வ6சனி எறி க ேவ?+. (9)

415. ேதா இவ3 ஒளி3 - ேதாமீெதAபி பிரகாசி கிற; காரபாரழ/ காியபார ெபாதிய *த/; மா3 - மா3: மமாைல - ேத ெபாதிய மாைல;
சாமைரக KC ெவ?#ைரயி - சாமைரக ெமா:  ெவ?ைமயான
அைலையேபால; பாததாமைர - உவக; பாவிேய - பாப ெச:தவனாகிய நா;
;நீ3 ஒைதேச3  ைச - நீெரா

ேச3த சிதபர. (10)

----------------------------------நீராட ப#வ

416. அ#யிைணக டவி - இபாத7க 2மி; திக அ?ட ;கட மட விள7 ஆகாய உ5சிேய கிாீட; அ&டதி  ய7க - எ&+ தி 
ய7க; தாரகண - ந&சதிர *&ட; வாைட கா0, ேமைல கா0
;ைறேய K கி Cவாசமான இைடகைல, பி7கைலக; இைடயி/ அணி;Aகி
விைளயா+ தட - இ+பி/ அணி ஆபரண ;A பரவிள நிதப. (1)
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417. கைண கா/ வராெலன - கைண கா/ வரா/ மீேபா0; ைகவிர/க
களிெறனேவ - ைகவிர/க ஆ? Cறாமீ ேபா0; கமலவ# கமடெமனேவ தாமைரெயாத பாத ஆைமையேபா0; ;ழதாளிைணக8  ெஞ?ெடன
- ;ழ7கா/க8  உவைம ந?+ எ0 ெசா/லH; வ?கள; ெவ?ச7க
என - வளவிய கA ெவ?ைமயான ச7 எ0 *றH; Pசேவ, வளராைச
வைல Pச -PCவதகாக மி  வள3கிற ஆைசயாகிய வைலையPச; ைமவிரH
Cேளாதி ைசவலம என - கைம விரH C?ட தைலமயி3 பாசிேயா எ0
*றH; வைள - வைள2; ெப?க மன மள இெகா7ைக ;க நைக;க
ெபாிய தாமைர ெயன - ெப?களி மன; காம மய கமைடப#யான இர?+
;ைல காக8, சிாித ;க; ெபாிய தாமைர மலைரேபா0 இ க;
பிரசவித ;தெமன - இனிய அ;த ெகா+  உத+ ;தமல3ேபா0; பி
- வ?+; ைடCழல - ப கதி/ Cற; ?ெகா ெந+ேவ/ - மாறா3 மாமிச
ெகா?ட நீ?டேவ/; இபா&#/ நீராட பவதிேகப பல உ0 க&
நீ3வா வனவைறேய உவைம *றின திற விய கத க. (2)

418. பா3 - 2மி; ேவத?டேவ3 - மைலயின# பாக; Kத?ட பகிர?ட*ட பைழய உலக; அ?டதி ெவளி; ேவதாள - 2தவைககளிெலா0; தாராட மா3பி மாைலயாட; Y+ தவள ெவ?பிைற - உ5சியி4ள மி க ெவளிய
பிைற5சதிர; நி கணவனா3 தைலமீ நிறா+வா - சிவெபமா
தைலமீள க7ைக ேதவி; திைளபேவ ைளயமா# - ெந7கி மகி 
அ'பவி ஆ#, ;தாட - ;தமிட; அளக + அடவி-*தலாகிய கா+; ைடதா#
- நீாி/ K கியா#; ேபாரா+ - ச?ைடயி+. (3)

419. பாகீரத - Yாிய வசதரச; சகர வழி வதவ; சகர3 ம க கபில;னிவ3
சாபதா/ சாபராக அ>வUதிகளி மீ க7ைக நீ3 பாய5ெச: அவ3க&5
Cவ3 க அளிதவ. வா3 சைட - நீ?டசைட; பிைறேதாணி - பிைறயாகிய பட;
ஏகாத - தனி; கா6சியி/ காமா&சியைம தவ6 ெச:ததா/ "ஏகாதமாகிய
............... ாி" எ0 *றின3. ஏகாபர - கா6சியி ஒபாக;
காமா&சியைமேம கப நதியாட/ேபா/ - காமா&சியைமேம கபாநதியி/
ஆ+வேபால; சிவெபமா காமா&சியைமயி தவைதயழி க கபாநதிைய
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ெப ெக+ க5 ெச:தா3. ஆகாய க7ைக, சரCவதி, ய;ைன, காளிதி, பாதாள
க7ைக ேபாற காேவாிநதி ெயக, அனாதி நதியH ;னிபா ேபாகாத - ேவ0
;த ைமயாகிய நதியாகH, தைன ைவதித ;னிவனான அகதியனிட
ெச/லாத. (4)

420. நாமல3க தளி3க ெகா: என பிாி க. நாமல3 - அறல3த மல3;
கணிைக - தாசி; யி/சி070 பிைழ சி0P+ ;த ய க&+ சிறிய
05ெசய/கைள5 ெச:; ெபாப3 - ேசாைல; கிைள ;த யன ஒ#
விைளயாட/; சி0பி - 0கிய ேநர விைளயா&டான பியா&ட, இைத
ெதவி/ ெப?க ‘பி வா&# எேப ெவளா&#' எ0 ெசா/

ைக

;0 கி ேகா5 C0வைத கா?க. ெதேளண - மகளி3
விைளயா&#ெனா0; ெபாறி வாிபாைவ ெபாரைவயா# - ளிகைளைடய
ேகா+கைளைடய ெபாைமட அழகிய ரைவ விைளயா#. (5)

421. கா6சனமணி கா6சி கைல - ெபாமணிகளாலான எ?ேகாைவ மணிைடய
ேமகைல; இர7கிட - சதி க; அதர - உத+; ேகால - அழ; ெகா#யிைட #யாட
- ெகா#ேபாற இைட உ+ ைக ேபா0 ஆட; சாத - ளி35சி; மாமத வாசைன ெபாக; வாைட - வாசைன; ைட நீ3 - விைனெதாைக; ஆ

 –

களி . (6)

422. ெநபி 2த ெபா2ெதாைட மாணி க நீாிைட நிழ/ ேதாற ெநைபேபா0 விள7 அழகிய ெகாைறமாைல மாணி கமாைல
நீாினிடதி/ த நிழைல ேதா0வி க; ;ைறேய ெபா2H மாணி க; நீாி
2த ெபா2வாகH ெகாA வி&ெடாிகிற விள காகH ேதாறின. க?கைள
விழி  ெக?ைடக ேம:கிற வியபிைன பாெர0 எ0 பிாி க;
ெக?ைட - ெக?ைடமீ; பபத ய தாமைர யெபன - மைலேபாற ;ைல
தாமைர ய ேபா0; பம - Kவா0 ேகாைவ மணியாபரண; உட னா/
ப5ைச நிற;, அழகிய மாைலயினா/ ெவ?ணிற;, மாணி க மாைலயா/
ெசநிற;, தனதா4 ஆபரணதா4 ெபானிற; நீ3 ெபறெதக. தன
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பசைல நிற;றதா/ ெபானிற நீ3 ெபற. அ ந/ நைக5 சிலதிய3 - அ
ேபாற பகைள ைடய ேதாழிய3. (7)

423. “பா7கி............... ேதாற” :-ப கதி/ ேதாறி+ ேதாழிய3 உவெம/லா
ெவ?ைமயான நீாி/ கல ேசப# விள7கிட, அதனா/ ஒவேர இவராக
ெதாிய அதிசயி; ேகா7 அபிட ;/ைல ;கி திட என பிாி க; ஏ அைசநிைல; ேகாைவயி கனி - ேகாைவபழ; ;கி திட - K# ெகாள;
ேகா7க2 தனதி அழ க?+ அகைளயிடH சிாிபிெனாளியா/ ேதா0,
;/ைல KடH, மிழ2ெவா+, ெதாதிைடய காத 2H K  ,
ைகக8  ஒேதா எ0 *றி மலர, இ7ஙன மல3வைத க?+ வ?+க
சதி க, ேகாைவ கனிேபாற உத+ ெதாிய5 சிாி, வைள வ6சி
கா6சி மலர, வ6சி ெகா# ேபாற இைடயைசய, சாய/ கக மயி4, நைட
கக அன;, ெமாழிைய கக கிளி, ைமனாH நீாி ப கதி/ வர அ7
உன பரமானத ைறயினி/ நீரா+க எ0 ெபா ;# ெகாக. (8)

424. அரத - ம6ச, அரத எற ெம த/ விகாரமாகிய; ஒளி நீ
கைரேயறி ஓ: நி0 எ0 பிாி க; உ0  வ?ன/ - பய;0
வளவிய நீ3; திைர  ஏ கட/ - அைலPC ஏA கட/க. (9)

425. உதிைர - உதிர மைனவி, உதிர சிவனச; திேராதான காணாம/ மைறைக; பல சதிக உ?டாதலா/ ம0ள சதி ெயறா3. (10)

திைல சிவகாமி அைம பிைளதமி
-------------------------------------

றிைர ) றி ..
..

